
 من الحياةولد الحياة ت
 تمهيد

 من الحياة هو نقد ولد كتاب الحياة ت.ن يقبلون بكل دعوى من دعاوى علماء العصر بمثابة حقيقة علميةالذين وهذا الكتاب سيفتح عي
لنظريات والفرضيات لبعض السياسات وا َدنْتَ ْسوامّي ْپَرْبهوپاَدِڤ ْبَهكْتي . سي.إى  فالسفة وعلماء القرن رحمته الربانيةكبرعفوي أل

 يكشف النقاب عن الفرضيات الخفية التي ال اساس لها من شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد التحليل الصريح لـ.السائدة للعلم العصري والعلماء
 . وغرضها الحياة أصلالصحة للنظريات الرائجة بصدد

 في منطقة لوس ١٩٧٣ وبعض مريديه سنة وپاَدشْرۤيَل ْپَرْبهاحاديث نزهات صباحية مسجلة دارت بين  إلى هذا الكتاب مستند
 وهو كيماوي عضويات سينچ ثاودام الدكتور على العلم في هذه الصباحيات، تكلم مع مريده شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد عند تركيز .انجيلس

 .ث والدراسة العليا في العلم والفلسفة والالهوتو للبحنْتَِڤَد ْبَهكْتييدير اليوم معهد 
 من نفر ملتفعاً بلفاع دافئ ويشارك لحظات حميمة مع ، يومياً حيثما يزوريةج في نزهة صباحوخرال رۤيَل ْپَرْبهوپاَدشْ كانت عادة

 في بعض االوقات الصباحية كان يغرق في تدبر أو تقدير كبير لمحيطه ويجري حواراً قصيراً وفي أوقات .المريدين والضيوف
بل أن التحليل الفلسفي ليس مسئماً اثناء هذه الحوارات الحارة كان يثبت  .يع مختلفةاخرى يتكلم طويالً بشدة ملحوظة حول مواض

 كان يرفض التفكير . ال شيء يفوت سرعة بديهته وبصيرته الروحية العميقة.يمكن أن يتناول كل مجال من مجاالت الحياة
 .دة نظرتهم وفهمهمالدوغمائي والسطحي ويدقق ويتحدى ويأخذ بألباب مريديه ويرشدهم بعناية لزيا

 في كتاب الحياة . السفراء الثقافيين للهندأكبرويعتبر حجة ومؤلف معروف دولياً ومعلم روحي ) ١٩٧٧-١٨٩٦ (شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 ال يكشف قصور طرق العلم العصري وانحيازاته فحسب بل .جتماعي ا دور فيلسوف وناقدشْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد الحياة يلعب وليدة
 ستار الخرافات المادية شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد لذا، يرفع .اته غير المثبتة التي يعرضها العلماء على عامة الناس بمثابة حقائقتنظير

 .والعدمية المتقنعة بمثابة علم الذي سحر الحضارة العصرية
 الناشرون

 المقدمة
 حقيقة وخرافة: العلم
 الكيمياوية المواد منو خليو باالساس اًمفيد اًمغذّي كانطعامنا  بأن معظمنااعتقد  ،)القصص الخرافية في كما (الزمان قديم في

 في .هاومحتويات مأكوالتنا ةنوعي صفكانت ت البطاقات الملصقة على المنتوجات أنو ،وأن الدعايات كانت قابلة للتصديق ،الخطرة
كنا نعتقد أن مناهج التعليم  الزمان، قديم في .نيمحليالو ركباكان معظم البشر يؤمنون بتكامل شخصية قادتنا والساسة ال الزمان، قديم

لألغراض السلمية وال تمثل خطراً علينا بل  تكان ذّريةال طاقةأن ال منّا العديد عتقد االزمان، قديم في .في مدارسنا كانت صحيحة
 .سعيد وصّحي مجتمع معتتوافق تماماً 

 ةالسياسي اوىوالرش والتواطؤ على نطاق واسع المستهلكين غشعن  ةرالمتكر الفضائح .األخيرة وقاتاأل فيأوهامنا تبددت لكن 
 الخيالمن  اًحجابيمكن أن تخلق ، عالم االوأجهزة لشاملا تسويقالبأن  اآلن نعرف نحن .تقريباً السابقة راءتنارفعت بة الكبير
 . مستحيالً،وهمالعن  حقيقةالوي عن التقليد صلاالوتجعل تبين  مثيل لها يسبق لم خبرةب والمكر
 على جوهرياً موقفهم يبنون الحقيقة، في .براهين سواء تجريبياً أو نظرياً المادة دون ةديول لحياةأن ا اليوم علماء من العديد يروج
 دثتلها من الصحة، اح أساسدوغمائية التي ال ال هذهبأن  شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد يشير .العلمية عتراضات االازاء كل أشكال يماناال

 .تتعدى جميع التصورات معاناة سببمما  العالم حول والروحية األخالقية سيقايالمكبيراً ب اًضرر
كرنا يذّ همكسلم .اتهموانقسام العصر علماءعلى الرغم من شكوك  العلمي غير الجمهور إلى متحدة جبهة تقديم ما بطريقةاستطاعوا 

 بالطاقة ينملتزم والحكومة العلماء يبقىال  المثال، سبيل على . التجاريةركاتالشو ةالسياسيالمعروفة في المجاالت  الخدع أسوأب
 حول األخيرة ةالضج من الرغم على المشعة الفضالت معهمية عدم وجود وسيلة آمنة للتعامل أفحسب بل يقللون من  النووية
 .النووية الطاقة محطات فيمصاعب الحفاظ على مستويات السالمة  همتغطيت

أن ال  يّدعون .الوحيدة المحتملة العلمية الخاتمةبمثابة بأن الحياة وليدة المادة العلمية و الشعبيةكتب ال فياعتقادهم  لماءيعرض الع
 تتكون "أولية شوربة"، تدريجياً الكيمياوية المواد نم نشأت لحياةيتعلم الجميع أن ا ،لذا .علمياً مقبولة تكون أن يمكنسواها  نظرية

بأن  ة،الخاص ومناقشاتهم مجالتهم في انفسهم العلماءيعترف  ،ذلك مع .أخرى ضرورية ومكونات بروتين والمينيةاأل األحماضمن 
حول تثير شكوكاً إى .أن.ديالخصائص المعينة من  بعض المثال، سبيل على .أحياناً منيعةكبيرة بل  صعوباتتنطوي على  نظريتهم



 ،الكون  أصلمثل الحياة،  أصلحتماالً بأن انواجه قد هكذا":يكتب ثورب .تش ا.ليودب البارز األحيائي .جوهر نظرية النشوء ةيجد
 لتزام االعالم النشوء شديد أشار ."والفيزياء الكيمياء إلى حياءنقاص علم األ اجميع مساعي قاومللعلم وعائقاً ي اًمنيعحاجزاً  يصبح
 غير بالطبع، العلمية، معرفتنا:"بالقول دعاة نظرية النشوء من ثيوديوس دوبشهنسكييوافق  .هاعين الصعوبات ذهه إلى  موندجاك
الذين  حيائيوناأل وافقي .عقلال إلى عقلالال من والحياة إلى حياةالال منتوضيح مقنع لهذا العبور  مثل يءش أّي إلعطاء جداً كافية

 مشكلة الحد هذا إلى الفهم ويشكل صعب الحياة  أصلبأن" موند وجاك ثورب. إتش.دبليوفي وجهات النظر مثل يختلفون باألساس 
وموند وثورب ليست فريدة  عترافات لكل من دوبشهنسكي االهذه ."عجوبيا "الحياة  أصل دوبشهنسكي بالقول أنيستمر ."الحل عنيدة
 الكتبو الرائجة فتراضياتاال  فينتشار االالواسع الشك هذامثل  إلى بسيط تلميحال يجد الفرد سوى  ذلك رغم .طالق االعلى

 .الدراسية
 استخلص ويغنر أن مفهومنا .حتمالية وجود وحدة متناسخة غير ممكنة االفيزيائي اوجين ويغنير الحائز على جائز نوبل أنأظهر 

ألن القدرة على التوالد هي احدى الخصائص األساسية لجميع  الحاضر للفيزياء والكيمياء ال يقدرنا على توضيح ظواهر الحياة
 حتى خلية معرفية وحيدة مثل بروتين شيتوكرومنشوء تصادف يتعذر أنه  اثبت هربرت يوكي بنظرية المعرفة .يةالعضويات الح

ستخالص على الرغم من الحكمة الحالية  االيجب:"ر بالقولفي عمر الكرة االرضية المقّد) فماذا يقال عن العضويات المعقدة(
  واألسباب الطبيعية التي يمكن قبولها على اساس حقيقي دون،الصدفةهو  الحياة على االرض  أصلحتمال وصف االراسخة أن

 ."يمان لم يكتب بعدا
 ومن الجهة االخرى، .لتزام شخصي عميق بفكرة نشوء الحياة من المادة ا لدى عدد كبير من العلماء أنا أن نشهدنيمكنمن جهة، 

 انهم مقتنعون بنشوء الحياة من المادة وإمكانية .ل عصيةدليل يدعم قناعتهم وأن نظريتهم متسمة بمشاكأي يقرون بعدم وجود 
 الطريقة العلمية أو بديل عندوغمائي معتقد مجرد المادة لكن ليس لديهم اساس علمي يثبت قناعتهم تلك مما يجعلها  إلى ارجاعها

 .في تلك الغضون مانهم ال يتزعزعإيفي يوم ما وبطريقة ما وعلى اثباتها  أحد الديني الشديد هو اقتدارملهم أ .العلم بحد ذاته
العلماء بإيمان  تصديق كالم إلى ينزع العامة لذا، .على علماء العصر المنجزات التقنية المدهشة هالة من المعصوميةاضفت لقد 
 الذي "األرض إلى منافذ"في كتاب يقول وليام ارفينغ ثومبسون  . الحياة أصل عن نظريات غير مثبتة بعد حولونعندما يعلنعمى أ

تهامه  اخوف منالعلم دون  إلى كما كانت الكنائس تتمتع بالسلطة ذات يوم دون المجازفة باإلدانة فقد انتقلت تلك السلطة:"اصدره
رتياب بصحته  االعالم النباتات غريت هردين إن كل من يشكك بنظرية داروين من المحتمقول  كما ي."بالخبل أو انعدام المنطق

 ."العقلية
 "الحياة تولد من الحياة"كتاب  ألم يكن نيوتن وباستير واينشتاين من ثوار العلم؟  كتاب الحياة وليدة الحياة قد يبدو ثورياً لكنالحوار في

اكثر بحث عن الحق والعلم  إلى  الحياة بل يشجعهم على اعادة تفرغهم أصلليس مجرد انتقاد لمؤيدي النظرية القائلة بأن المادة
 .طنتهم القيمة واعمالهم نحو النفع الحقيقي للبشريةه فيوجاصالة وشدة لت

 الفصل األول
 النزهة الصباحية االولى

 ١٩٧٣نيسان  18
 ١٩٧٣ نيسان ١٨سجلت في 

 في منتزه تالل شيفوت
 . وسائر المريدينْبَرْهمانَنَْد داَس و كَرنْْدَهَر داَس و سينچ ثودام داموَدَر الدكتور مصحوب بشْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 ياة على سائر الكواكبالح
  ما هو رأي العلماء؟. حتى على الشمس والقمرأحياءتوجد : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .هناك يقولون بعدم وجود حياة :سينچ الدكتور
 . ثمة حياة هناك.هذا سخف: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 . يقولون بعدم وجود حياة على القمر ألنهم لم يجدوا حياة هناك:سينچ الدكتور
 اءجوجميع األ . قادرة على العيش في ذاك الغبارأحياءلماذا يؤمنون بذلك؟ كوكب القمر مغطى بالغبار لكن ثمة : رۤيَل ْپَرْبهوپاَدشْ

 النفس . األحياء ليست مادية.)َچتَه-ڤََسْر (موجودة في جميع الظروف حياء أن األِڤَدْز لذلك، تصف الـ. مطلق جو. للحياةةمناسب
 .عندما نتكلم عن اجواء مختلفةوضاع مادية مختلفة  إلى أنا نشير لكن.الرغم من سجنها في جسم ماديليست مادية على 



 .علمهمعلى حد نسب لهم القول أنه غير مناسب للحياة  االيقولون أن جو القمر غير مناسب للحياة لكن من: كَرنْْدَهَر
 .(٢ (ْبهَچڤَْد چۤيتا جاء هذا في .ير قابلة للحرق أو القطع أو التيبس أو التبلل غ.مادة صلة النفس بالِڤَدْزتنفي الـ: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .كباينطبق على سائر الكوعن الحياة على هذا الكوكب أن علمهم العلماء يعتقد  :سينچ الدكتور
 .(ضحك(دع  ضفالدكتور هذا ما نسميه فلسفة . منظورهم محدود. يفكرون بذاتهم غالباً.نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 ما هو المحيط االطلسي هذا؟:"ذات مرة، كان ضفدع يعيش في بئر ما واخبره صديقه عن المحيط االطلسي فسأل صديقه
 ."اسعوانه جسم مياه :"اجاب صديقه

  من هذا البئر بمرتين؟أكبركم كبره؟ هل هو "
 ." بكثيرأكبربل :"اجاب الصديق

مكانية فهم سعة محيط واسع من هذا  ا لكن ما هي.ه، استمر الضفدع بالحسابعلى هذا الوج" ضعاف؟أ بعشرة أكبر؟ أكبركم "
 . تخمين العلماء ال يعدو أكثر من فلسفة الضفدع.المنظور؟ مداركنا وتجربتنا وقوى تخميننا محدودة دوماً

 .التجربة المباشرةمستند إلى التكامل العلمي : كَرنْْدَهَر
 لكن لماذا يتعين علي القبول بتجربتك؟ قد تكون احمقاً .عن تجربتك كما يمكنني الكالم عن تجربتييمكنك الكالم : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

يتوجب علي اعتبار بئرك مجمل الوجود؟  ل فه.فهل يتعين علي أن اصبح احمق مثلك؟ قد تكون ضفدعاً لكن لنفترض انني حوت
 .لديك طريقتك إلكتساب العلم ولدي طريقتي

 .ستحالة وجود حياة على القمر ألنهم لم يكتشفوا مياه على سطحه اج العلماء يستنت:سينچ الدكتور
 هنا من كوكب آخر وهبط في صحراء الخليج ثم عادإلى  أحد  لنفترض مجيء.لكنهم لم يشاهدوا مجمل سطح القمر: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .مالاضية؟ علمه بها ليس كنتيجة كاملة عن طبيعة مجمل الكرة االر إلى  هل يمكنه الوصول.كوكبهإلى 
 . يقولون انهم داروا حول القمر واستخلصوا بعدم وجود مياه فيه مما يعني خلوه من الحياة.لديهم جهاز إلكتشاف الماء: كَرنْْدَهَر

 ماء  كيف ينمو شجر الصبار في الصحراء دون.سطحهاحتى وإن لم تظهر المياه على حياء على الشمس أثمة : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 ظاهرياً؟
 .يحصل الصبار على الماء من الجو: كَرنْْدَهَر

 جميع هذه . والماء والنار والهواء واألثيررضاأل:  ألن الجو يحتوي على جميع العناصر الالزمة للحياة.نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 كذا، جسمي دافئ مع انك ال تستطيع .ه للمثال، يوجد ماء في جسمي مع انك ال تستطيع رؤيت.العناصر موجودة في كل شيء مادي

ذن ما هو مصدر  ا هل ترى النار تحترق في جسمي؟.نت ال ترى مطلق نارأ ما هو مصدر الحرارة فيه؟ .رؤية النار في جسمي
 حرارته؟ ما هو الجواب؟

 الكون في الذرة
والعناصر اللطيفة الثالثة ) لنار والهواء واالثيروااألرض والماء (جميع المادة مركبة من خمسة عناصر كثيفة : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .(األنا الزائفةالعقل والفطنة و(
االثير والهواء : الفطنة ثم العقل ثم العناصر الكثيفة إلى  ثم تنمواألنا الزائفة أن القدرة المادية تبدأ بِڤدييقول العلم الـ: كَرنْْدَهَر

  هل هذا صحيح؟.موجودة في كل المادةذن، العناصر االساسية  ا.رضوالنار والماء واأل
ال يمكن ألحد رؤية الشجرة  .من بذرة صغيرة) ٣( كبيرة چالية تين بن خلق الكون المادي يشبه نمو شجرة.نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 جسمك . الكون بالفعل، جسم كل فرد هو عينة من.داخل البذرة لكن جميع مقومات الشجرة موجودة فيها بما فيها الفطنة المطلوبة
 كذا، . لذلك، جميع العناصر المادية الثمانية موجودة في اجسامنا كما توجد في مجمل الكون.كوان صغيرةأكوان مختلفة، أوجسمي 

 .جسم الحشرة كون آخر
 ماذا عن الذرة؟: كَرنْْدَهَر

 .اْنۤيۤياْن َمَهتُو َمهۤيۤيْر أنأنُو): ٢٠\٢\١ ْدشَْنيپطَْهى أوكَ(داخل الذرة موجودة جميع المقومات : تنطبق المعادلة عينها: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
اليد  كما ان ساعة . هذا صحيح في كل ارجاء العالم المادي.مما يعني الشيء الجليل والدقيق مصنوع من العناصر األساسية عينها

عناصر الدماغ لتدبير شؤونها على الوجه الصغيرة للمرأة تملك جميع المركبات الالزمة لعملها الصحيح كذا، لدى النملة جميع 
 عالوة على . لكنك ال تستطيع انجاز ذلك للوصول إلى الجواب الصحيح كيف يمكن ذلك؟ يجب أن تفحص انسجة دماغ النملة.السليم

ن ذلك، ثمة حشرات ال تحصى أصغر من النملة مما يستلزم وجود تدبير آلي لكل هذا النشاط المفصل لكن العلماء قاصرون ع
 .اكتشافه



 النسبية والعلم
 هذه المبادئ االربعة .كل والنوم والجماع والدفاعاأل: جميع األحياء الفطنة الالزمة لتنفيد المبادئ االربعةتملك : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 االكل والنوم .لوحيد هذا هو الفارق ا.إلنسان فطنة اضافية يستطيع بها فهم اهللاعند ا الفارق الوحيد هو أن .موجودة حتى في الذرة
 حيثما .شجاراً تنموأ لقد شهدت .)َپشوْبهيْر نَراناْممايتْهونَْم تْشَ َسمانَْم ِاتَتْ -ْبَهيا-نيْدرا-آهاَر (والجماع والدفاع موجود في كل مكان
 للشجرة .)عقدة بل حولهاالفوق  يؤشر إلظهار أن لحاء الشجرة ال ينمو شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد(تجاه  االتوجد عقدة، ال يذهب اللحاء في ذلك

 لكن اين عيون الشجرة؟ كيف يمكنها أن ترى؟ لديها ."تجاه اال لذا، سأتجه في ذاك.تجاه االإذا توجهت في هذا عائقاً هجواسأ:"فطنة
 .طنة والده كذا، للطفل فطنة أيضاً مع انها ليست متطورة كف.على مستوى فطنتك لكن الفطنة موجودةتلك الفطنة  قد ال تكون .فطنة

 .عندما يحصل على جسم مثل جسم والدهستكون فطنة الطفل متطورة تماماً وظاهرة في مجرى الوقت، 
 .ذن الفطنة نسبية ا:سينچ الدكتور

 عمرنا وعمر النملة مائة سنة . لديك جسمك وعمرك وفطنتك وللنملة جسمها وعمرها وفطنتها. كل شيء نسبي.نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 قد يبدو عمر النملة . الذي يحيا اطول عمر في هذا الكون يحيا لمئة سنةْبَرْهما حتى .جسامناأل مائة سنة بشرية يتناسب مع لكن طو

مختلفة عن جو االرض، ثمة صور حياة مناسبة لتلك الجواء ألسائر الكواكب ذات افي  على الوجه عينه، .يام فقطألنا يعادل بضعة 
ذا كانت مجمل  ا لماذا يفعلون ذلك؟. هذا سخيف.النظر من باب االوضاع النسبية لكوكب االرض إلى  لكن يسعى العلماء.االجواء

الظاهرة الكونية تعمل بقانون النسبية فكيف يقول العلماء أن أوضاع هذا الكوكب يجب أن تنطبق على الحياة على سائر الكواكب؟ 
 . تعني شيءپاتَْر تعني وقت وكلمة كاَل وكلمة . تعني ظروفِدشَ كلمة .پاتَْر-كاَل-ِدشَ بوجوب اعتبار العلم من باب ِڤَدْزتفيدنا الـ

 هذا . للمثال، تعيش السمكة في المياه براحة لكنها ترتجف عند شاطئ البحر.عتبار االيجب فهم كل شيء بعد اخذ هذه الثالثة بعين
ذا استخلصنا أن نورس البحر سيرتعش في المياه  ا لكن.مكة وضع السپاتَْر-كاَل-ِدشَ وضعي و پاتَْر-كاَل-ِدشَاختالف  إلى عائد

 الحياة في الظاهرة الكونية أجناس ألف جنس من ٤٠٠ ماليين و٨ ثمة . نورس البحر مختلفپاتَْر-كاَل-ِدشَ .ايضاً فذلك سخيف
 هذا الكوكب مع انها أالسكا بإرتياح حتى علىمنطقة عيش في ل ال يمكنك ا.عتبار االخذ ظروف كل جنس بعينأالمادية ويجب 

 .هنا إلى حياة في أالسكا وال تأتيل كذا، تتمتع األحياء با.اميركا
  .وضاعنا الفرديةأ إلى ذن، النسبية مستدة ا:كَرنْْدَهَر

 .هو سم لسواه أحد  لذلك، جاء ان غذاء.نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .يستطيع أحد لقمر فإنهم يعتقدون أن الألن العلماء ال يستطيعون البقاء على ا: ْبَرْهمانَنَْد داَس

 سنة   مليار٨،٦نهار يعادل 
 . المشكلة في العالم ان كل فرد يفكر عملياً من باب ظروفه الخاصة وذاك سخف:سينچ الدكتور
 .من لم يغادر قريته يعتقد أن قريته مجمل العالم: مريد

 سعة يقيس المحيط واسع لكنه . ال قدرة له على التفكير خالف ذلك.هالضفدع دوماً من منظور بئريفكر  .نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 ثمة حشرات معينة تولد اثناء . كذا، اهللا كبير لكن تفكيرنا باهللا من منظور الكبر النسبي لكبرنا.ه الشخصيحجمالمحيط من مفهوم 

 على هذا .تخلصت بعدم وجود الصباح فذلك سخيفذا اس ا لذا،. انها ال ترى الصباح.الليل وتنمو وتتناسل ثم تموت قبل حلول الفجر
كيف يعقل :" نسأل. يعادل ماليين السنين من سنواتناْبَرْهماأن عمر ) شاْستَْرْز (ديةِڤالنحو، ال نصدق حالما نسمع من االسفار الـ

َپْريانْتَْم -َچيو-َسَهْسَر (ْبَرْهما  ساعة عند١٢رضية تعادل أ مليون سنة ٣٠٠اربعة مليارات و): ١٧\٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتاذلك؟ لكن جاء في 
 . كتب انه تخمين. لم يصدق هذه المعلوماتْبهَچڤَْد چۤيتاأحد علماء ك عروفاً حتى سياسي هندي كبير كان م.)ڤيدوهأَهْر ياْد ْبَرْهَمنُو 

علماء والفالسفة ويضللون العالم دوار الفقهاء والأ والحمقى ينتحلون ء الرذال. هذه هي المشكلة.كان كبير العلمرذيل كبير مع انه 
 .كله
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 ١٩٧٣ نيسان ١٩سجلت في 

 منتزه تالل شيفوت، لوس انجيلس
 . وسائر المريدينْبَرْهمانَنَْد داَس و كَرنْْدَهَرو  سينچ الدكتور مصحوب بكل من شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد



 الداروينية منقرضة
الناشطة في كل ) تََمْس (ظلمةالو) َرَجْس(الحماسة و) ڤََستّْ (األصالة :شواكلهذا العالم المادي مكون من ثالثة : رۤيَل ْپَرْبهوپاَدشْ

 . الحياةأجناسحاضرة بنسب متفاوتة في جميع هذه   الطبيعة المادية الثالثةشواكل .مكان
 الطبيعة شواكل .طباع مادية معينةالنفس باقتران  إلى  هذا عائد.د للحطبللمثال، بعض االشجار تنتج ثماراً طيبة وبعضها مقصو

 .ظلمةال شاكلة في قرد الحماسة والشاكلةسد في  واألاألصالة شاكلة البقرة في مسار . حاضرة في الحيوانات أيضاًالمادية الثالثة
 . تنظيره غباء.)ضحك (قردداروين، والد داروين هو  إلى ستناداًا

 لذا، يقول بتالزم البقاء . تنقرض في نزاع البقاء والبقاء لألقوى وينقرض سواهمجناس قال داروين أن بعض األ:ينچس الدكتور
 .واإلنقراض

 ذن من الذي يختار؟ ا. لكن االختيار يعني خيار.بضرورة وجود اختيار طبيعيقال داروين : كَرنْْدَهَر
  إلصدارنيب؟ ال بد من وجود سلطة ما ذات تم سواهإنقراضيسمح ببقاء البعض و من ذا الذي .شخص بالضرورة: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

َن ِشَمۤياْدْهۤياكْ(تعمل الطبيعة بتدبيري : كِْرشَْنيقول ) ١٠\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتا هوية تلك السلطة ترد في . ذاك هو مقترحنا األول.مثيلأمر 
 .(تيهِرْپَركْ

 . لم تخلق دفعة واحدة بل نشأت تدريجياًجناسف األ كما يقول داروين بأن مختل:سينچ الدكتور
 وما هو تفسيره لمبدأ عملية النشوء تلك؟: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  .يقول الدعاة العصريون للدارونية أن العضوية الحية االولى خلقت كيمائياً: كَرنْْدَهَر
 خلق حياة الذي يمنعكم من ولو كان علمكم متقدماً على هذا النحو فما لو نشأت الحياة من الكيماويات:"وأنا اقول لهم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 مختبراتكم؟الموجودة في  حيويةبواسطة الكيمياء ال
 في المستقبل

 .يقولون انهم سيخلقون حياة في المستقبل: كَرنْْدَهَر
ال  ". لماذا في المستقبل؟ ذاك كالم سخيف.رجةهذه النقطة الح إلى أي مستقبل؟ هذا جوابهم المعتاد عند الوصول: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

وإال ما اذا بلغوا هذا التقدم ثبات اآلن كيف يمكنهم خلق الحياة من المواد الكيماوية  االال بد لهم من ."تثق بالمستقبل مهما كان مسراً
 .هو معنى تقدمهم؟ كالمهم سخيف

 .يقولون انهم على وشك خلق حياة: كَرنْْدَهَر
قرار بأنهم ما زالوا يجهلون مصدر  اال يجب على العلماء."في المستقبل:"ذاك هو جوابهم المعتاد من وجه آخر: هوپاَدشْرۤيَل ْپَرْب

 لنفترض انني اعطيتك .الدفع بصك مؤجلطريقة  الكيماوي للحياة في القريب العاجل يشبه صل دعواهم بأنهم سيثبتون اال.الحياة
عي العلماء ان علمهم مدهش لكن عند ما هي قيمة ذاك الصك المالي؟ يّد .ال املك المال آالف دوالر لكنني ١٠صك مؤجل بمبلغ 

 لنفترض قولي بأن لدي ماليين من الدوالرات وعندما تطلب بعض . سيزودونه في المستقبلهمالمطالبة بمثل عملي فإنهم يجيبون بأن
 اعطني خمسة دوالرات نقداً:"ذا كنت فطيناً ائب؟ ستجيب هل هذا صا. سأعطيك اآلن صك مالي كبير مؤجل.نعم:"المال مني أقول

 ومع ذلك، يدعون أن الحياة تنشأ .نتاج حتى عود قش واحد في مختبراتهم ا كذا، ال يستطيع العلماء." شيءتلمساآلن حتى استطيع 
 حد؟أ ما هذا السخف؟ أال يواجههم .من الكيماويات

  .ن الكيماويةيقولون ان الحياة تنشأ بالقواني: كَرنْْدَهَر
 ال يقوى العلماء في مختبراتهم على انتاج .عتبار اال بعينهوية مصدره حالما يوجد قانون ما، يجب علينا ان نأخذ: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  أي نوع من العلماء هم؟.حتى عود قش على الرغم من كل تقدمهم المزعوم
 . صدرت المادة الحية من المادة غير الحّية.تحليل األقصى يقولون ان كل شيء يخرج من المادة في ال:سينچ الدكتور

ت من الحياة في الماضي وليس في ولدثم ما هو مصدر هذه المادة الحية اآلن؟ هل يقول العلماء ان الحياة : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .مامة؟من الق- النملة اآلنولدالحاضر؟ من اين ت

 الصلة المفقودة
 .ت المادة الحية من الالحياةخرج الحياة من المادة وكيف خروج ثمة عدة نظريات توضح  في الواقع،:سينچ الدكتور

 الحياة من المادة اآلن؟ ايها الرذيل، ولد حسناً أيها العالم، لماذا ال ت.) لعب دور عالم ماديسينچ الدكتور طلب مني: (شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 انهم يقولون بشكل صبياني أن الحياة تصدر من المادة مع عجزهم . بالفعلءلعلماء رذال الحياة من المادة اآلن؟ اولئك اولدلماذا ال ت

 لماذا ال يخلقون الحياة فوراً؟ كانوا يقولون . انهم يحتالون فقط.ء كشف كل هؤالء الرذالكِْرشَْنذكر ل تنا ينبغي لحرك.عن اثبات ذلك



 أية نظرية .انهم سيخلقون الحياة من المادةيّدعون  .حدث في المستقبل ثانية من المادة ويقولون ان هذا سيولدفي الماضي أن الحياة ت
 ثم لماذا يتكلمون عن المستقبل اآلن؟ أليس هذا ."بدأت"الماضي  إلى  هذا يشير.سبق لهم التعليق بأن الحياة بدأت من المادةهذه؟ لقد 

 . هذا سخف صبياني.تناقض؟ انهم يتوقعون وقوع الماضي في المستقبل
 .يقولون أن الحياة نشأت من المادة في الماضي وأنهم سيخلقون الحياة على هذا النحو في المستقبل: كَرنْْدَهَر
 .... انهم يفترضون:سينچ الدكتور

 يمكنك افتراض شيء ويمكني . يمكن لكل فرد افتراض شيء.فتراض لكن هذا ليس علماً االيمكن لمطلق كان: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 . الوالد حي والطفل حي. للمثال، الوالد ينجب طفالً.ثبات بأن الحياة تنشأ من الحياة اال يمكننا. لكن البرهان ضروري.يءافتراض ش

ية هي صل والحياة اال.لكن اين اثباتهم بأن الوالد يمكن أن يكون حجراً؟ اين برهانهم؟ يمكننا ان نثبت بسهولة ان الحياة تبدأ من الحياة
طفل من حجر؟ ال يمكنهم أن يثبتوا بالفعل أن الحياة تصدر من والدة على برهان هل يوجد  لكن .كن اثباته أيضاً ذاك يم.كِْرشَْن
 .(ضحك( انهم ينحون ذلك جانباً للمستقبل .مادة

حادية أحية سيدات واألحماض األمينية التي تكاد تشبه عضويات يقول العلماء أنهم يستطيعون اآلن انجاز معادلة من األ: كَرنْْدَهَر
 على خلق همراحد قريب فال بد من وجود صلة مفقودة مطلوبة قبل اقتد إلى حياء يقولون لما ان هذه الحمضيات تشبه األ.الخلية
 .حياة

 الحلقة المفقودة هي هذا التحدي في . انهم يفقدون هذا التحدي.)ضحك(هم ه سأتحداهم في وجو. حلقة مفقودة.سخف: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .ههمووج

 جائزة نوبل لحمار
 .ختبار االنابيبأ يأمل بعض العلماء انهم سيقتدرون في المستقبل على صنع األطفال في :سينچ الدكتور

 ختبار؟ انابيبأ: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .نثى في المختبرات الكيمائية الحيويةأ نعم، يقصدون تركيب عناصر ذكر و:سينچ الدكتور

ذا  ا اين الفضل للعلماء. كذا هو الرحم.ختبار؟ انه مجرد مكان للتركيب االنابيبأذا بدأوا باألحياء فما هو غرض  ا:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 ختبار؟ االأنابيب إلى سبقتهم الطبيعة

 .الطبيعة تفعل ذلك لكن عندما يقلدها العالم فإنه يفوز بجائزة نوبل: كَرنْْدَهَر
 يدل هذا النص أن .َپشوهپوروشَه كَْهراياه َسْمْستوتَه -ڤَراُهوْسطَْر-ڤيْد-ڤَشْ :شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَمفي نعم، هذا ما جاء : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 تعني خنزير ڤَراَهى-ڤيْد تعني كلب وكلمة ڤَشْ كلمة . بأفضل من كالب وخنازير وحميروا ليسبهائمشباه الأالذين يمدحون الرجال 
فضل من أفرادها أليس عالم رذيل  إلى جائزة نوبلالهيئة التي تمنح  . تعني حمارَركَْهل وكلمة  تعني جمأوتْْستَْرآكل الغائط وكلمة 

فراد الهيئة ليسوا أذا كان  ا اين الفضل بذلك؟.ا آخراحيوان يمدح حيوان . ال نقبل بهم بصفة بشر.ال وحميركالب وخنازير وجم
 . تمتدحه وليس البشربهائمحمق رقم واحد ألن الأفضل من حيوانات فكل من يستلم جائزة نوبل في العلم هو أب

 . جائز نوبل هي الغاية القطعية عند بعض العلماء:سينچ الدكتور
 .انهم رذالء يتكلمون السخافات ويضللون سواهم بتالعبهم اللفظي: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .نوبل هو الذي اخترع الديناميت: ْبَرْهمانَنَْد داَس
 .(ضحك( من الحظ العاثر يئاً كبيراً وخلف ماله لخلق مزيداًلقد خلق حظاً س: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .ر العالمالدممقصودة  يقومون بأعمال شرار أن األْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في : ْبَرْهمانَنَْد داَس
 .ل مقصودة لنحس العالم وتدميره يقومون بأعما.)٩\١٦ .چ.ب(ٱهيتَه َچتُو كَْرمانَه كَْسّيايا َج-ْچَر أو.نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 الفرق بين الحي وغير الحي
 .شجرة ميتة إلى  يشير بعصاهشْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 . كيف يمكن للعلماء توضيح ذلك. األوراق واألغصان تنمو من هذه الشجرة وليس اآلنتكان: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .يقولون أن التركيب الكيماوي للشجرة تغير: كَرنْْدَهَر
 .إلثبات تلك النظرية يجب أن يقدروا على حقن المواد الكيماوية الصحيحة لجعل األغصان واألوراق تنمو ثانية: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 لكن ال يقوى العلماء على العرض في مختبراتهم بأن .ثم كل شيء كامل ها واإلفتراضية ثم عرضمراقبةالطريقة العلمية تتضمن ال
 الحظنا في طفولتنا صندوق تشغيل االسطوانات .طفالكاأل  ثم يتكلمون التفاهاتمراقبة انهم يقتصرون على ال.ادةالحياة تنشأ من الم

 .(ضحك( حسبنا انه ال بد من وجود رجل كهربائي أو شبح بداخله .وحسبنا وجود شخص، شخص كهربائي يغني في الصندوق



الشيء بدون ما هو الفرق بين العضويات الحية و"ية دراسة علم األحياء هو االسئلة الشعبية التي تطرأ عند بدا أحد :سينچ الدكتور
الحراك والتناسل بينما المادة غير الحية ال على  الحي قدرةاص التي تميز بين االثنين هي وهم الخأتقول الكتب الدراسية أن " حياة؟

 .ي لكن الكتب ال تذكر شيئاً عن طبيعة النفس أو وعي الح.تقوى على كالهما
 يفكر .بالوعيسوى   التحرك والتناسليستطيع  ال ألن الحي.لكن الوعي هو الداللة الرئيسة على حضور تلك الحياة: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .اْمۤيتَْد أيكَْستَ َبهو ْس): ٣\٢\٦ ْدشَْپنييا أوْچتْشْهانْدُو( الوعي األصيل ِڤَدْز وقد وصفت الـ. بفضل وعيهبالزواج وإإلنجابالشخص 
 . بدون وعيمكانية التناسل ا ال توجد."سأتكاثر:"مما يعني أن اهللا، الحي الواعي األصيل قال

 القوة الحية الفردية
 ؟ستعيد اخضرارهاهذه الشجرة الميتة لت إلى االشجار الخضراء فلماذا ال يزودون الماء إلى البستاني الماءيزود : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .د انها لن تنمو خبرتهم تفي:سينچ الدكتور
ثم ما هو العنصر الغائب؟ يقول العلماء ان المواد الكيماوية هي سبب الحياة لكن جميع الكيماويات التي كانت : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

هذه المواد الكيماوية تدعم حياة عدد كبير من األحياء مثل الجراثيم ما زالت  و.ا زالت موجودةمالشجرة اثناء حياة حاضرة 
 .ة الحياة موجودةو ق. الحياة غائبة من جسم الشجرةقوة لذا، يمكنهم القول أن .شراتوالح

 ة حياة الشجرة بحد ذاتها؟و لكن ماذا عن ق:سينچ الدكتور
 هذه هي الحالة بالضرورة .الشجرة رحلفي جسم الحياة فردية والفرد المعين الذي كان  قوة . ذاك هو الفارق.نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 لنفترض أنني اقيم في شقة ما ثم . هنا مثل آخر.ن جميع المواد الكيماوية الالزمة لدعم الحياة ما زالت موجودة لكن الشجرة ميتةأل
 لذا، ليس صحيحاً أن بمجرد تركي الشقة ما .نمل وعنكبوت وغيرها: فيها ذهبت لكن ما زال يوجد عدد كبير من األحياء .تركهاأ

انها جو قوة :  المواد الكيماوية في الشجرة تشبه الشقة. لم يغادر الشقة سواي.سائر األحياء  زالت تعيش فيها ما.عادت مناسبة للحياة
ذا  ا. فرديها وعي.فراد أيضاًأ كذا، الجراثيم . لذلك، يمكنني ترك الشقة.فرد أنا .ية والنفس فرد. لتعمل من خاللها)النفس (الحياة

 . لديها شخصية."لعلي اتجه في الناحية االخرى:"فستفكر لنفسهافي وجهها ائق ما كانت تتحرك في اتجاه ما لكن قام ع
 .لكن الجثة تخلو من الشخصية: كَرنْْدَهَر

 . لذلك، الشجرة ال تنمو. رحلت النفس.هذا يدل أن النفس الفردية تركت ذاك الجسم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 الفردية التي تملك الجسم ما نفس صغيرة غير منحصرة لكن الأحياءوجد ت، ْبهوپاَدشْرۤيَل ْپَر داخل الجسم الحي يا :سينچ الدكتور

  هل هذا صحيح؟.زالت حاضرة فيه أيضاً
ذا اصبحت قوية فأنها تأكل كل ما  ا. ثمة عدد كبير من الدود في احشائي. ثمة ماليين من األحياء في جسمي.نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 انهم يصبحون في غاية الهزال . يأكلون بنهم بدون نموود األنكيلوستوماد لذلك، من لديهم . الطعامآكله وال استمد النفع من
فراد وأنا فرد أيضاً أانهم - لذا، ثمة الوف وماليين من األحياء في جسمي.طعامهملتهم  تحياءويشعرون بالجوع دوماً ألن هذه األ

 . عدة ماليين من األحياءاهكون صاحب جنينة تقيم فيألكنني مالك الجسم كما قد 
 ؟ْپَرساَدفهل تأكل األحياء داخل جسمي ) كِْرشَْنالرب  إلى طعام مقدم (ْپَرساَد كِْرشَْنذا اكلت  الذا،: مريد

 . من اجل اآلخرينْپَرساَد كِْرشَْن انت تتناول .)يضحك(حسان  اال انت كبير.نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .عمل خيري: كَرنْْدَهَر

 .ضافي إلطعامهم ابذل جهد إلى درجة انك ال تحتاج إلى نعم، لكن ثمة اشياء كثيرة داخل جسمك ليأكلها اآلخرين: َل ْپَرْبهوپاَدشْرۤي
 حل كلمات وجيزة، أقصى

 .مل هذا علم كا. ال تموت وال تولد بل تبدل األجسام كما يبدل الفرد ثيابه.النفس الفردية ال تضيع مطلقاً: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  لكن لماذا ال يقبل العلماء ذلك؟:سينچ الدكتور

في الظروف   سيكون للدمث بعض الحياء أو الخجل. ال يتحلون حتى بالدماثة. انهم رذالء.انهم ليسوا لطفاء: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
عون بدون خجل أنهم علماء م يّدجابة على تحدينا على الوجه الصحيح ومع ذلك فإنه اال ال يمكنهم. لكنهم معدومين الخجل.المناسبة

 .خجل من اللغطي الدمث . هذا رأيي بهم على األقل. انهم ال يتحلون بالدماثة.وأنهم سيخلقون حياة
 . انهم ال يفكرون قبل الكالم:سينچ الدكتور

 حضور الحياة داخل البدن في  يجعل فهمكِْرشَْن . يفكر مرتين قبل قول شيءاإلنسان .هذا يعني انهم دون البشر: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 :(١٣\٢ ْبهَچڤَْد چۤيتا( يقول .غاية السهولة

 اتْها ِدِهىيـْن يـمـْسٱ يـنُوِدهـ



 َجرامْٰ اوڤَـنَـكاوماَرمْٰ يـ

 ْريـْپـراْپـت - تَتْـها ِدهانْـتََر

 ياتيـ موْهـنَـ تَـتَْر ْزَرـۤيـْده

بدن  إلى عند الموتنفس  التنتقل هكذاإلى الشيخوخة،  فالشباب إلى  الطفولةمن، بدنة باستمرار في هذا الد المتجسنفس التمر كما"
 كالم موجز .علمال ذاك هو .ننصي يحل مجمل المشكلة العضوية بهذين الكِْرشَْن ."غييرهذا التمثل ب محقق لذاته يضطرب الال .آخر

شْرۤيَل (كا -كا-كا-كا-كا:  علماء المادة يشبهون الضفادع النقاقة. عديم المعنىاًطنان من الكتب التي توضح لغطأ .أقصى حل
 تعثر عليهم  لكن النتيجة هي أن الحّية."كالمنا جميل:" تفكر الضفادع.) يقلد صوت نقيق الضفادع فيما يضحك اآلخرونْپَرْبهوپاَد
 علماء المادة . ينتهي كل شيء عند حضور الموت.ى يقلد صوت شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد ("هنا ضفدعة جيدة:"وتقول
صتنتهي لكن -كا كا كا-ينقون  .ور كالب أو قطط أو ما يشبه ذلكصناعتهم العلمية عند حض

 النزهة الصباحية الثالثة

 منتزه تالل شيفوت
 

 العلماء بصفة لصوص

 ال يمكنهم خلق حتى . مثيلة في مختبره

 . ويعالجونها ثم يدعون انهم خلقوا شيئاً مدهشاًكِْرشَْن انهم يأخذون المادة من :سينچ
 نحن نفهم بأن كل شيء يفيض من .ن جيداً

 ذلك، 
 .ڤَشيشياِتىڤاْرَمْم ِاپۤوْرنَْم آدايا پۤوْرنَْسيا پۤو): شُو اابتهال(كما كهو قادر على التهام مجمل العالم ثم انتاجه ثانية 

  الطبيعةاصل

من انتج :" لكن السؤال التالي الذي يجب علينا طرحه هو.ن النباتات من انتاج الطبيعة

ذا كنت تتكلم عن طاقة كهربائية  ا للمثال،. حالما نتكلم عن القدرة فال بد من السؤال عن مصدرها.بيعة تعني طاقة أو قدرة

 انته.)حّية تأكل ضفدعة
ور الموت ويرجعون في 

 الفصل الثالث
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 ١٩٧٣ نيسان ٢٨سجلت في 

. وسائر المريدينكَرنْْدَهَر و سينچ الدكتور الدكتور مصحوب بكل من شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  هل يستطيع عالم خلق وردة مثيلة في المختبر؟.) بيدهيمسك وردة: (شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 . هذا غير ممكن:سينچ الدكتور

 ال يستطيع عالم خلق وردة.كِْرشَْن انظروا ابداع عمل قدرة . غير ممكن.ال: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  هذا غباء.ل رفعة في الكونكثر العقوأعون امتالك بضعة حبات من الرمل ومع ذلك يّد

 الدكتور
فذاك يكوعلى االقل  كِْرشَْنلو كانوا يقرون بأنهم يأخذون المادة من : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .كِْرشَْن
 . بل يقولون انهم الخالقونكِْرشَْن لكنهم لن يقروا بأنهم يأخذون شيئاً من :سينچ رالدكتو

): ١ َمنْتَْر إشُو (كِْرشَْن انهم يأخذون من الطبيعة لكنهم لصوص ألن كل شيء ملك .يعني من شخص" من الطبيعة:"شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  تعنيۤياياْچ كلمة .هو لص) ۤياياْچ (قربان القضي أن من ال يْبهَچڤَْد چۤيتا في ِرشَْنكْ يقول .)ڤَْمَسْر إَدْم ڤاْسياْمإشا(كل شيء خلق اهللا 

  هذا القدر منكِْرشَْن يطلب ."، لقد اعطيتنا اشياء كثيرة لحفظناكِْرشَْن:" ينبغي لنا التفكير.كِْرشَْنعتراف بأن األشياء مأخوذة من اال
نقدم  لذلك، . على لطفهكِْرشَْنمامه؟ يجب علينا ان نشكر أنتوقع منه؟ ماذا تساوي  هذا كل شيء وإال ماذا يمكن لنا ان .عترافاال

 ومع. ليس جائعاًكِْرشَْن . ثم نأكله."، لقد اعطيتنا هذا الطعام الطيب فتذوقه أوالكِْرشَْن:" قبل تناوله والقولكِْرشَْن إلى الطعام
ان عليه في السابق 

 . ذاك هو حفظ الطاقة الكامل.ية معهصل منه فستبقى كل قدرته االكِْرشَْنذا اخذت كل قدرة  اانهدرجة  إلى  من الكمالكِْرشَْن

تحتوي على مقاالت تتعلق بالمنتوجات الطبيعية مثل النباتات واالزهار والمعادن  الطبيعة توجد مجلة علمية تدعى :سينچ الدكتور
 .لكنها ال تذكر اهللا
يمكننا المالحظة الصحيحة بأ: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 . فطنة حقيقيةطرح هذا السؤال هو" الطبيعة؟
 .عموماً انهم ال يفكرون بذلك :سينچ الدكتور

" طبيعة من؟:" من اين تصدر الطبيعة؟ حالما نتكلم عن الطبيعة فالسؤال التالي الواجب هو.هذا دليل على حماقتهم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
طبيعة :" هوكر الطبيعة فالسؤال التالي الواجب لذلك، حالما نذ.اتكلم عن طبيعتي وانت تتكلم عن طبيعتك أنا  كذلك؟ للمثال،سألي

الط" من؟



بيعة ال تعمل تلقائياً بل في يد  كذا، الط.ها؟ الكهرباء ال تصلنا تلقائياًنكار ا كيف يمكنك.فال بد من قبولك مصدرها، محطة الطاقة

 ان القدرة المادية تعمل بتدبير ِڤَدْزجاء في الـ: مريد

 لذا، ."صدر من العدم
ن المنوعات أزلية مع أن المنوعات المتغيرة التي يدرسها العلماء  هي اديةِڤالصة الـ

شياء كثيرة لنقع غلتنا ابتغاء المتعة لكن تحبط مساعينا في كل اتجاه ألن الوجود المادي أتصنيع  إلى ن نسعى
ستطعنا العثور على ذلك فيمكننا ذا ا ا"ي وراء الوهم؟البقاهو اين :" لذلك، الفطنة الحقيقية تعني التقصي.وهم

 .تجربة المتعة الباقية

 النزهة الصباحية الرابعة

 ١٩٧٣ 

 قرب لوس انجيليس

 في صورة  يجهل انه سيقف امام ناطحة السحاب التي بناها لعشرة آالف سنة.لكنه حمار"  الصاعد عندئذ؟

 .كِْرشَْن
 .كِْرشَْن

 .نعم، القدرة تسلتزم وجود مصدر: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 سراب العالم المادي

 . األرضأصل إلى يدرس علماء طبقات األرض قشرتها للتوصل: كَرنْْدَهَر
 انها ال . انها في حالة اآلن وستكون في حالة مختلفة بعد نصف ساعة.لكن هذه الطبقات تخلق وتدمر في كل لحظة: پاَدشْرۤيَل ْپَرْبهو

 .)ڤَهأْدهيْبهّوتَْم كْشَتُو ْبها(الطبيعة المادية معروفة بالتغيير دون نهاية ): ٤\٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيقول  .)َچتَْج(تنقطع عن التغيير 
 قد تكون طبقة االرض سوداء اللون اآلن وقد .معرفة مصدر كل قدرة بمجرد مراقبة القدرة بحد ذاتها إلى ال يمكنك التوصللذلك، 

 هذا . لذا، يدرس علماء طبقات االرض اللون االسود ثم االبيض ثم األسود وهكذا دواليك.بيض الحقاً ثم أسود ثانيةأ إلى يتغير لونها
 انه بارد اآلن وسيسخن في منتصف النهار ثم سيبرد ثانية اثناء .)ڤَنْناناْمتْشَْر-ڤيتَپونَشْ تْشَْرپونَه ( ما سبق مضغه غما يدعى مض

 كل شيء عرضة .جسامنا عرضة للتغييرأ حتى .اً مجمل الظاهرة الكونية المادية دوميطرأ التغيير على على هذا الوجه، .الليل
 يعتقدون . ال يجد العلماء تلك األزلية وهذا سبب خيبتهم.ير؟ ذاك هو موضوع العلم الباقي لكن ما هي األزلية وراء هذا التغي.للتغيير

ي:"عن مصدر هذا العدم يجيبون أحد  وعندما يسألهم. يعتقدون أن األزلية هي العدم.أن العدم خلفية الوجود
الخ" كيف تصدر المنوعات؟:"يجب أن نسألهم

 . المنوعات الباقية موجودة أزلياً في الملكوت الروحي. هذه المنوعات ظلية.الذين يدرسون العالم المادي زائلة
 ذن، الكون المادي كالسراب؟ ا:سينچ الدكتور

 الماء موجودة لكنها ليست في . هذا وهم.رى الماء في الصحراء في غياب الماء لنفترض انني اعتقد انني ا.نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 نحن األحياء مقصودين للمتعة لكننا نبحث عن .تشبه ذاك السراب-منوعات المتعة- كذا، المنوعات المادية التي نشهدها.السراب

 بتلك ا نقع غلتها ال يمكنه.موت عطشاًتوركض في سراب ت تي نحن نشبه حيوانات الصحراء ال.في وهم-المتعة في مكان زائل
 كذا، نح.المياة الوهمية

الجوهر الباقهو  أين .ء

 الفصل الرابع

 ١٩٧٣نيسان  29
 نيسان٢٩سجلت في 

 على شواطئ المحيط الهادي

 . وسائر المريدينداَسكَرنْْدَهَر  و ْبَرْهمانَنَْد داَس و سينچ الدكتور الدكتور مصحوب بكل من شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 تقدم الحمير

 . ذاك كل شيء. يزيد من العذاباًكل فرد يعاني هنا في العالم المادي والتقدم العلمي يعني أن العلماء يخلقون وضع: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
ُموَهى  (ت العلمية المزعومةبالتحسينايصبح العالم حماراً : ذلك بالقول) ٦ (ڤينُوَد طْهاكوَر ْبَهكْتي يؤكد .ون تحسيناتانهم يجر

 يبني اإلنسان لنفترض أن .فضل، ال أكثرأ عالوة على ذلك، يصبح حماراً أفضل و.)چاْدَهىڤَِكى كََريى ۤينيتْيا َسْمساِرى، جأا، ۤيَجنْمي
 سيجري طرده .اء ال يمكنه البق.كدح على هذا النحو طيلة عمره لكن ال بد من أن يوافيه الموتيقد  .ناطحة سحاب بالكدح كالحمار

انه :" يقوم العلماء بالبحث على الدوام وإذا سألتهم عما يفعلون فإنهم يقولون.من ناطحة السحاب التي بناها ألن حياته المادية زائلة
شجرة في صورة ذا كنت سترجع  اما عن ناطحة السحاب خاصتك؟وماذا عنك؟ و:" لكنني أقول."من اجل الجيل الصاعد، للمستقبل

فعل بالجيلفماذا ست
ذا كان سيرجع قطاً  ا؟ وكيف سيعينه الجيل الصاعدذا اختفى البترول اماذا سيفعل الجيل الصاعد  وماذا عن الجيل الصاعد؟.شجرة

 أو كلباً أو شجرة؟



-كاَم-اۤيڤيْدڤَماناناْم أِڤى ٱْسميْن كْليشْْبَه ( لكنهم يزدادون تكبال في التناسخ.تحقيق الحرية من التناسخ إلى م السعيينبغي للعلماء وسواه
 يساوي نص هذا ال. هذا أدب.واحدنص  مجمل الوجود المادي موضح في .)٣٥\٨\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَمهذا اقتباس من  .)كَْرَمْبهيه

 االشياء  يوضح كيف تولد النفس في هذا العالم ومصدرها ومصيرها ونشاطاتها الواجبة وكثير من.ألوف السنين من البحث
وما  .)أڤيْدۤيا(هل 

 .جل حواسه أو بكالم آخر، التكبل في التشبعة الحسية الماديةأجباره على العمل من  ا.كَْرَمْبهيه-كاَم
 مل لتشبعة حواسه قطعياً؟لذا، هل صحيح أن البحث العلمي الع: مريد

-پيتُو ياْد أوتََّمشْلُوَكڤيْبهيْر نيرۤوٱْرتَْهه كَڤيتْشْيوتُو أ(ياة  هو كمال الحشَْن
ال، لم تكن :"نظرية وبعد خمسة عشر سنة نستدرك بالقول إلى ونخلص

 .طنان من الكتبأ ما هو التقدم الذي تحقق؟ انهم يقتصرون على اعداد . وطوال الوقت، تبقى الظواهر نفسها.خرىألمات 
 شيء حيال؟ ال حيلة لهم مداد البترول اتضاءل . خلقه العلماء.بتروللة النواجه اآلن مشك

 العربية أو صحراء 

 ." لسوء الحظ، هذه مجرد قصة."حصلت على القمر:" ويحمل الطفل المرآة ويرى القمر ويقول."هنا القمر يا طفلي الحبيب
 شيء 

 يجب عدم التعاطف عند انفاق هذه .ا بدون ضرورة
 سنجلب اآلن .كوكب آخر إلى ال تقلقوا، نحن ذاهبون:"حيلة اخرى

 .ة على المريخ
 ثمة حياة على . لذا، لنفترض وجود حياة على المريخ. يتقاتلاإلنسانلكن 

وعندما يطلب منهم مساعدة  . انظروا المرح.صبياني
  افهمت؟."ليس لدينا مال:"احدى البلدان الفقيرة العديدة يجيبون

 ما هو سبب وجود نزاع البقاء هذا؟ بسبب الج.نزاع البقاء إلى  تشيرٱْسميْن كْليشْياماناناْمِڤى ْبَه عبارة .الضرورية
هي طبيعة هذا الجهل؟ 

م يعصري يزيد من متطلبات الجسم ألن العاِل
 .نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  الدوليةزمةالتالعب باأللفاظ واأل
ڤَْم اِتى َسْرۤيْچڤيياْسميْن (عند علم الفرد بالحق المطلق فسيعلم بسائر األشياء ): ٣\١ ْدشَْنيپأو َكذَنَمو (ِڤَدْزجاء في الـ: اَدشْرۤيَل ْپَرْبهوپ

 .چ.ب( .كِْرشَْن لماذا؟ لعلمي بالحق المطلق العظيم .اة ومع ذلك استطيع تحدي العلماءالدكتورال احمل شهادة  أنا .)ڤَتياتَْم ْبَهۤيْچڤيڤَْم ِا
 .)ياِتىشالْتْاپي ڤينَچورو ياْسميْن ْستْهيتُو َن دوْهكِْهَن(عظم المخاطر أفلن يضطرب حتى وسط  كِْرشَْنذا استقر الفرد في ذكر  ا)٢٢\٦

كِْرخلص كبار المراجع أن ذكر ): ٢٢\٥\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم
 هذا العلم مطلوب وليس اننا نقوم بالبحث .)ڤَْرنَنَْمچونانو

 .طفالأ ليس هذا علماً بل لعب ."صحيحة بل هي شيء آخر
 .بالبحث- طريقة اكتشافهم األشياء تلك هي:سينچ الدكتور

 . بكالم آخر، انها احتيال. هذا مجمل األمر.وما هي تكلفة البحث؟ انها وسيلة علمية لسحب المال من اآلخرين: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
لك؟ ماذا يمكن يتالعب العلماء بألفاظ مثل بوتونيوم و بروتون وهايدروجين واوكسجين لكن ما هو النفع الذي يستمده الناس من ذ

حد ما ثم يأتي رذيل آخر ويعيد توضيحه من وجه  إلى ئاًالعلماء شي أحد للناس القول عندما يسمعون هذا التالعب اللفظي؟ يوضح
آخر وك

ذا  اماذا سيفعل هؤالء العلماء الرذالء
 .مثيل

 مليار دوالر من مركوم الغبار
الم فلماذا ال  ذلك؟ توجد مياه تفوق عن الكفاية في العحيالتوجد في الهند اليوم قلة بالماء لكن ماذا يفعل العلماء : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
سقية هنا تالقمر الكوكب المغبر إلخصابه بدال من استعمال ال إلى  انهم يذهبون.أكبرليها  احيث تكون الحاجة إلى يجلبها العلماء

ماذا ال يسقون الصحارى أو الصحراءل لماذا ال يسقون هذا الكوكب؟ ثمة كميات وفيرة من مياه البحر ف.فوراً
 ْبهَچڤَْد چۤيتا جاء في .." نحن نسعى. نعم.نعم:"قول فوراًيدفعهم إلى الكبريائهم  ." نحن نسعى. في المستقبل.نعم:"؟ يقولونراجستان

  .)اناهاۤيْچ-كامايْس تايْس تايْر ْهِرتَ(ان المنشغل بتشبعة رغبات كمالية يصبح محروماً من كل فطنة ) ٢٠\٧(
 فتعطيه االم مرآة ."امي، اعطني القمر:" يصرخ الطفل.مر يشبهون االطفال الصارخينالق إلى  الطامحون.مشروع القمر صبياني

:"وتقول
المسؤولون عن المشروع عدم وجود قطع صخرية، قرر القمر والعودة ببضعة إلى بعد انفاق كل ذاك المال للذهاب: كَرنْْدَهَر

 .آخر
 . رحالت الفضاء تكلف ماليين ومليارات الدوالرات.كوكب آخر لكن ينقصهم المال إلى يريدون اآلن الذهاب: ْبَرْهمانَنَْد داَس
يكدح الشعب فيما تجبي الحكومة الرذيلة الضرائب وتنفقه: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 يعرض القادة اآلن . بحماقةاالمبالغ الهائلة من الشعب وانفاقه
 ." نعم، سنجلب اطناناً من الغبار. سنجلب أطناناً من الغبار. من الغبارمزيداً

 وجود حيا انهم يؤمنون بإحتمال:سينچ الدكتور
 ما هو الفرق؟ الحياة موجودة هناك .ن آمنوا أم ال اسيان

  لكن ماذا سنكسب من ذلك؟.المريخ بال ريب
 .ستطالع عما يجري هناك اال الناس تحب:سينچ الدكتور

 يعني وجوب انفاق مبالغ طائلة لمجرد اشباع فضول ذاك: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد



 ؟كْْهياسانْ، هل يمكننا أن نسمع قليالً عن فلسفة شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد :سينچ الدكتور
 الحديثة كْْهياسانْ وفلسفة ڤَِد پيَلكَ القديمة التي تكلمها المولى كْْهياسانْفلسفة :  بالفعلكْْهياسانْثمة نوعان من فلسفة : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 كْْهياسانْ . داخل القلبونڤيشْبحث عن الرب ي المادة وه الفرد عنخلع توضح كيف يڤَِد پيَلكَ الرب كْْهياسانْ .پيَلكَالتي علمها الملحد 
مختلف عناصره مثل البحث  إلى  العصرية تقتصر على تحليل العالم الماديكْْهياسانْوسيلة الخدمة التتيمية بالفعل لكن فلسفة هذه هي 

 ه أرضهذ: حد ما ألننا نحصي العناصر المادية إلى  أيضاًكْْهياسانْفالسفة من  نحن . تعني يحصيكْْهياسانْ كلمة .العلمي العصري
 وراء  لكن ال استطيع ان اعد شيئاً. عالوة على ذلك، يمكنني أن اعد عقلي وفطنتي وآنيتي. هواء وهذا اثيروهذا ماء وهذه نار وهذا

 انهم يعتقدون بأن الحياة مجرد تركيب من . هذا ما يجهله العلماء.ة وهو قوة الحيااألنا يقول بوجود شيء وراء كِْرشَْن لكن .نااأل
ْبهَچڤَْد چيك في  ينكر ذلكِْرشَْنالعناصر المادية لكن 

َأ

 وج

تغالب الطبيعة المادية وتصمد  التي حياءاألهي  توجد قدرتي العليا التي ،أْرجوَن ، يا، يا شاكي السالحدنيا هذه الطبيعة الب

ل يقتصرون على تحليل العناصر المادية كما يفعل 
 .كْْهياسانْجهلها فالسفة 

عت ذا وض ا.دة بحد ذاتها ليست قدرة خالقة
 من االوكسجين فهل يمتزجان بدون عونك؟

  لكنك انت القدرة العلوية الذي تمزجهما معاًكِْرشَْنال شك أن االوكسجين والهيدروجين من القدرة الدونية لـ 
 .فيصبحان ماء

ياِتى كِْرتيه سۤوَرْپاْدْهياكِْشَن ۤيَم( جميع األحياء المتحركة وغير المتحركة 
١٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن كما يقول .)َستْشَراتْشََرْم

 هاِرـنَـ م

خرى بماليين من البذور الجديدة أت بدورها شجرة 

 ):٥\٧ (ۤتا
 مْٰاۤيتَـْس تْـڤْ َأنْـ ااْميَپـِر
 ِمى َپـراْمي دّْهي ڤتيمِْٰرْپَركْ
ُه با- َمـها مْٰتا ْبهۤو-ڤَ ـۤيـ
 ـتَْچاِتى َجـي ْدهاْرمَْٰديىاي

جان إلى"
 ."الكون

 قدرة الدونية والعلوية؟ كل من الكْْهياسانْ هل تدرس فلسفة :سينچ الدكتور
 العصريون ال يدرسون القدرة العلوية بكْْهياسانْ فالسفة .ال: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 يجهل العلماء بوجود النفس الروحية كما ي.علماء اليوم
  المادية الخالقة؟ انهم يحللون العناصر:سينچ الدكتور

 ال يمكن خلق الحياة من المادة كما ال تقوى المادة على . النفس وحدها هي الخالقة.العناصر المادية ليست خالقة: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 لكن الما. انت الكائن الحي تستطيع مزج الهيدروجين واالوكسجين لخلق الماء.الخلق

جانب زجاجة  إلى زجاجة من الهيدروجين
 . ال بد من مزجهما معاً. ال:سينچ الدكتور

:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  البعيد والسبب المباشرالسبب
تظهر  لكن .هادئ) المحيط الهادي إلى يشير( هذا البحر .ليس للقدرة الدونية مطلق قوة في غياب القدرة العلوية: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

وجد قوة فوقية  كذا، ت. ليس للمحيط قوة على الحراك بدون القوة الفوقية للهواء.لهواءلعندما تتالعب به القوة الفوقية امواج عالية 
 . يتحكم بالطبيعة كما يتحكم المهندس بالقطاركِْرشَْن . هذا هو البحث الحقيقي.كِْرشَْن إلى خرى حتى نصلأخرى وأعلى الهواء و

 كذا، مع .عربات وتلك العربة بدورها تجر عربة اخرى وهكذا دواليك فيتحرك القطار كلهالمهندس يتحكم بالقطار الذي يجر ال
ْبهَچڤَْد  هذا موضح في .ا مجمل الظاهرة الكونية بالدفع على التوالي ويجري حفظهتتكاثف الدفعة االولى ثم كِْرشَْن الخلق، يستهل

هذه الطبيعة المادية تعمل بتوجيهي وتنتج): ١٠\٩ (چۤيتا
\٤:( 

 يْمـَپـنْتيلي نَ كَْرمامْٰنَـ ما
 ْسـْپى ْپـَهـِل-ِى كَـْرَم 

 يجاناتيْبهٱ يُّـو مْٰماي تإ
 ِتىْدْهـياَب  َسـ ْر نَـيْبهـكَـْرَم

تين ذا غرسنا بذرة  ا للمثال،." العملبجزاءأيضاً  يفقه هذه الحقيقة عني ال يرتهن من .أطلب اجر عمل أنا عمل والني  يعلّال"
 كل بذرة من هذه تنب.ن البذور ماً، ستنبت شجرة هائلة تتضمن ماليينبنجالية

 . الوالد هو السبب القطعي لكل ما نشهدكِْرشَْن على هذا النحو، .وهكذا دواليك
سبب كل ): ١\٥. س.ب (كِْرشَْن تصف ِڤَدْز الـ.دراك السبب البعيد ا ال يمكنهم.لسوء الحظ، ال يراقب العلماء سوى السبب المباشر

ي صلبالسبب اال أحد ذا علم ا):٣\١ ْدشَْنيپأو مونَذََك(ن من يفهم سبب جميع األسباب يفهم كل شيء  ا.)كاَرنَْم-كاَرَن-ڤََسْر(األسباب 



 واال يقبلي، صل اال مع ان العلماء يبحثون عن السبب.)ڤَتياتَْم ْبَهۤيْچڤيڤَْم ڤَْم ِااِتى َسْرۤيْچڤيياْسميْن (فسيعلم بجميع األسباب تلقائياً 
 هذا هو .يتشبثون بعلمهم الناقص الجزئي انهم .شخصية اهللا العزيزي هو صلان السبب االعندما تعلن ) لعلم الكاملا (ِڤَدْزالـ

 .مرضهم

ن سائق؟ لذا، الكون  الكاديالك سيارة جميلة لكن ما نفعها دو. بضغط الزراإلنساندون أن يشغلها الجيدة ال تعمل 

ل آخر ل بمشغّ فيتعين عليك القبو."ون
 . برهانك لذا، ينبغي . لكنك ال تستطيع أن تفعل ذلك.تقديمهو

 النزهة الصباحية الخامسة

 لهادي

ْب و سينچ الدكتور مصحوب بكل من شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

جسم القديم 

 يعني ان الجسم المادي للنفس الباقية التي ال تهلك هو 

يؤشر ( هذه الطائرة .وهذه االمواج العالية تتالعب بها قوة الحياة
 طير لكن هل تطير بدون توجيه؟

 ةروحيرارة ن ش
لروحية الدقيقة طائ.ةدقيق  .رة كبيرة لذا، الشرارة الروحية الكبيرة توجه مجمل

 يقية جانباً
 َم.ت.ت(ْد شَْنيپتََر أوڤَتاشْڤِِجاء في شْ: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 اآللة الكونية
ادية ال تعمل مستقلة مطلقاً بل  القدرة الم. انهم يعملون بهما يومياًعدونية وعلوية م: يجهل العلماء بوجود قدرتين: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 أن مجمل الظاهرة الكونية التي ال تعدو اكثر من مادة، قد اإلنسان لذا، كيف يمكن أن يقبل .يجب أن تقترن بالقدرة الروحية أوالً
حدثت تلقائياً؟ اآللة 
 .المادي مجرد آلة

مدهشة ما لم يأت لن تعمل مهما كانت  عند رؤية آلة كبيرة ذات قطع كثيرة لكن ال يخفى على الفطين ان اآللة اإلنسانيتعجب 
الكونية بل هذه الظاهرة ... ؟ لذا، نحن ال نعنى باآللة المادية أم مشغّلهااآللة:  لذلك، من هو أهم.ل ويضغط الزر الصحيحمشغّ

الظاهرة الكونية تعمل بتدبيري ): ١٠\٩ .چ.ب (كِْرشَْنيقول " ل؟حسناً، كيف اعلم انه المشغّ:"اآلن أحد  قد يقول.كِْرشَْنبمشغلها، 
 ليس المشغل وراء الككِْرشَْن .ال:"ذا قلت ا.)ياِتى َستْشَراتْشََرْمَركِْرتيه سۤوْپ اْدْهياكِْشَنۤيَم(

 في غيابكِْرشَْنلك القبول بـ

 الفصل الخامس

 ١٩٧٣ أيار ٣
 ١٩٧٣ أيار ٣سجلت في 

على شاطئ المحيط ا
 قرب لوس انجيليس

 .َرْهمانَنَْد داَس
 الطيار غير المنظور

 ال يمكننا أن ندع هذه النظرية السخيفة .نطباع الخاطئ بأن الحياة وليدة المادة االكل فرد في العالم تقريباً تحت: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
نظرية غير  إلى  العلم يستند. من الحياة وهذه ليست نظرية بل حقيقةولد المادة ت. من المادةولد الحياة ال ت.سائدة دون تحدي

عند تصحيح كل هذه النظريات  اإلنسانسيسعد  . يعاني بسبب ذلكاإلنسان ونتائجه خاطئة و العلم لذلك، جميع حسابات.صحيحة
 الوالدة:  تمر المادة بستة مراحل.سرهأ لذا، يجب علينا تحدي العلماء وهزمهم وإال سيضللون المجتمع ب.العلمية العصرية الخاطئة

 تبدو .هي أزلية وال تطرأ عليها هذه التغيرات  لكن الحياة، النفس الروحية، ضمن المادة. والتناسل والضمور والموتوالنمو والحفظ
الحياة تنمو وتفسد ظاهرياً لكنها تمر بكل من هذه المراحل الستة حتى ال يعود باإلمكان حفظ الجسم المادي ثم يموت ال

   .جسم جديد إلى  كذا، ستهرم ابداننا وينقطع نفعها ونمر. عندما يصبح ثوبنا قديماً وبالياً نبدله.اً جديداًوتدخل النفس بدن
إلى  فالشباب إلى  الطفولةمن، بدنة باستمرار في هذا الد المتجسنفس التمر كما): ١٣\٢ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنكما يقول 
 ثم .)هْپراْپتي - تَتْها ِدهانْتََر  َجرا ياوڤَنَْمكاوماَرْم ِدهينُو ٱْسميْن ياتْها ِدِهى(آخر بدن  إلى تعند المونفس  التنتقل هكذاالشيخوخة، 
مما .هنَ شَرۤيرياوكْتاهنيتْياْسيُّ  ِدهاىِم اَأنْتَڤَنْتَ): ١٨\٢ .چ.ب(يقول الحقاً 

 .)نيتْيا( الجسم المادي هالك بينما الحياة بداخله هي باقية .العرضة للهالك
يط الهادئ  هذا هو المح.كل شيء يعمل على اساس قوة الحياة تلك

ت) طائرة عابرة إلى شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 . شخص ما يديرها:سينچ الدكتور

نكار ذلك؟ الطائرة آلة كبيرة لكنها تطير ا إلى  كل شيء يعمل بتوجيه شخص ما فما الذي يدعو العلماء الرذالء.نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 الكبيرة هذه قادرة على الطيران بدو٧٤٧ ال يمكن للعلماء االثبات بأن طائرة . الطيار:ة دقيقة روحيرارةبتوجيه ش

 الظاهرة الكونية كما توجه الشرارة ا
تنحية المشاكل الحق

 ):١٤٠\١٩ْدْهيا 



 َچْسياْبها-شَتَ-ْچَرِكشا
 شَتاْمشَه ساْدِرشاتَْمكَه

 ٱياْمُپو ڤَرّوْس-سّوكْْسَمڤَه جّي
 كَنَه-َسنْكْْهّياتّيتُو ْهي تْشيتْ

 لكن بدني يعمل . هذا في غاية الدقة.حسب هذا النص البدن هو واحد على عشرة ألف جزء من رأس شعرة بةقياس النفس صاح
 هل .ية موجودة داخل بدني وهذا سبب عمل بدني وطيران الطائرةهبائ تلك القدرة الروحية ال.ةهبائيالروحية البسبب تلك القدرة 

 . لكن هذا محال. ليحقنوا بضعة مواد كيماوية تحيي رجل ميت واحد.اينشتاين

 لكن ما هو العون .صاب بالمرض
 .ئيسة جانباًالذي يستطيع العلماء تقديمه؟ ال يستطيعون فعل ش

فكشف نفسه "  وا، وا
 . عدد كبير من بنات آوى واستقالوا من حكومتكم

ديم ع، ما لم يكن الفرد لصاً
  لكن ما العمل؟. لذلك، ال يعمل رجل امين في الحكومة.الحكومية

 .ذالءالفالس أحد  قال.رذالء انهم .نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  أن يوقف العلم الموت

 ب داء السرطان؟

ض والشيخوخة بعد انقطاع نفع س على قبول بدن مادي عرضة للوالدة والموت والمر
 . هذا هو العلم الحقيقي.البدن الحالي وموته

 يصعب فهم ذلك؟
 حالما تذهب الشرارة . ما هو سبب قوته ومتانته؟ انه وجود شرارة روحية داخله.المتانة يعتقد انه شديد القوة ولنفترض شخصاً

هم طلب منذا قال العلماء أن المادة سبب الحياة ومصدرها فلن ا.ة تذهب قوته ومتانته وتقبل عليه العقبان لتأكل بدنههبائيالروحية ال
نسان ميت واحد، رجل عظيم مثل البروفسور  اأحياء

 .علمالعون ثمة اشياء كثيرة يجهلون بها ومع ذلك يّد
 .التقليل من اهميتها أحياناً إلى  عندما نواجه مشكلة عويصة اكثر من الالزم، ننزع:سينچ الدكتور

 .حسناً:"ذا عجز العلماء عن حل مشكلة فإنهم يقولون ا كذا،.النمر فوراً عينيه ويهاجمه قرد نمراً، يغمض القرد عندما يواجه ال.نعم
 .الموت لكن العلماء عاجزون عن وقف الموت أحد  ال يريد. هذا ما يفعلون بالفعل ألن مشكلتنا الحقيقية هي الموت."وشأنهالنتركها 

ة وال نريد ان ن ال نريد الموت وال نريد الشيخوخ.يتحدثون عن الموت سطحياً لعجزهم عن حله
 انهم ينحون المشاكل الر.يء ازاءه

 ابن آوى رئيس الجمهورية
 ذات . بالمكرةآوى معروف بنات . تتعلق بابن آوى اصبح ملك الغابةراجاۤيك-َچلَجنْچال تدعى توجد قصة في البن: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 لذا، قالت جميع .الغابة لكنه اصبح ازرق اللون إلى  هرب.قرية ما وسقط في وعاء من الصبغة الزرقاء إلى يوم، جاء ابن آوى هذا
اب اج"  لذا، من انت؟.لم نشاهدك من قبل ايها السيد:"اصيب حتى االسد بالدهشة" ما هذا؟ ما هذا؟ من هو هذا الحيوان؟:"الحيوانات
وا، وا، :" لكن عندما جاء قطيع من بنات آوى وبدأت بالعويل. لذا، بدأت الحيوانات بعبادته بمثابة اهللا."أنا مرسل من اهللا:"ابن آوى

وا،:"اجابة نداء ابناء جنسه، بدأ ابن آوى االزرق هذا بالعويل ولما ان ابن آوى لم يستطع منع نفسه من ."وا
 جرى اعتقال.لحيوانات على انه مجرد ابن آوىأمام جميع ا

 . انها فضيحة واترغيت.فضيحة واترغيت: ْبَرْهمانَنَْد داَس
 . هذا صحيح في كل مكان.عملياً، ال يمكن لرجل امين أن يصبح موظف حكومي حالياً: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

األمانة فال يمكنه الحفاظ على وظيفته 
 . المحتالينأكبر الساسة :سينچ الدكتور

رفة ان السياسة هي الملجأ االخير لل
يجب

هل يعلم العلماء بسب: ْبَرْهمانَنَْد داَس
 . لديهم عدة نظريات:سينچ الدكتور

 . يخلد حتى وإن اوقفت داء السرطاناإلنسان ما هو النفع؟ لن يمكنك جعل .لنفترض انك تعلم بسبب داء السرطان: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 البحث العلمي . الموت في غياب السرطان حادثةسببت قد .ان أو غيابهفي حضور داء السرطال يمكنك منع الموت  .هذا محال

المرض ال يشكل  مجرد اكتشاف دواء لشفاء .كِْرشَْن ذاك هو العلم الحقيقي وذاك هو ذكر .الحقيقي يجب أن يستهدف منع الموت
 أن المشكلة الحقيقية هي الوالدة والموت )١٦\٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتا يؤكد .نتصار الحقيقي هو القضاء على كل األمراض اال.انتصاراً

ڤَْرتينُو پونَْر آڤَناْل لُوكاها ْبهو-آْبَرْهَم(ماكن بؤس التناسخ أ من اعلى كواكب العالم المادي حتى أسفلها، جميعها .والشيخوخة والمرض
حل التناسخ هو ارتفاع اجبار النف .)ٱْرجوَن



 الفصل السادس
 النزهة الصباحية السادسة

 ١٩٧٣ أيار ٧سجلت في 

المواد الكيماوية؟ من الواضح انها تصدر من الحياة 
يف مصدر لوا تحريهم من المواد الكيماوية لكنهم قاصرين عن تعر

 تحليل قطرة واحدة من مياه البحر تعطيك تحليل نوعية البحر بال .ر على انتاج البحار
 القدرة الخفية هللا تعمل . كبيرةقوى خفية في اهللا توجد .نبدأ بفهم اهللا

 .ب مثال آخراً، المني من انتاج الدم
ض القدرة الخفية؟ 

ان وهي سبب انتاج البقرة الحليب ايب العلماء بوجودج سي:نچسي الدكتور  .نزيمات مختلفة 

 ١٩٧٣ أيار ٧

 على شاطئ المحيط الهادي
 قرب لوس انجيليس

 .يدين وسائر المرْبَرْهمانَنَْد داَس و سينچ الدكتور مصحوب بكل من شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 ةخفيالمواد الكيماوية من قوة 

المواد " من اين جاءت المواد الكيماوية؟:" لكن السؤال الحقيقي هو.يقول العلماء أن الحياة تبدأ من المواد الكيماوية: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 كبير من البرتقاالت وكل برتقالة على عددتحتوي  للمثال، شجرة البرتقال .ةخفيالكيماوية تصدر من الحياة مما يعني أن للحياة قوى 

ذن، ما هو مصدر هذه  ا. وغيرهالليمونيكحمض : تحتوي على مواد كيماوية
 استه. المواد الكيماويةأصل إلى  العلماء ال يهتدون.داخل الشجرة

 كبيراً من المواد الكيماوية أيضاً  البدن الحي لإلنسان ينتج عدداً.اهللا:  المواد الكيماوية تصدر من الحياة العظمى.المواد الكيماوية
 وهذا ما يدعى قوة .ينتج جميع المواد الكيماوية الموجودة في البيئة والمياه والبشر والحيوانات واالرض) اهللا(والحياة العظمى 

 . الحياة بدون التسليم بالقوة الغامضة هللا أصليجاد حل لمشكلة ا يستحيل.مضةغا
  .ةخفي سيجيب العلماء أنه ال يمكنهم القبول بقوة :سينچ الدكتور

لمواد عتيادية تنتج عدداً كبيراً من ا االان الشجرة أحد  ال يخفى على. المواد الكيماوية أصللكن يجب عليهم توضيح: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 ال يمكنني حتى .ة لعجزهم عن االجابة عن ذلكخفي لكن كيف تنتجها؟ يجب على العلماء التسليم بأن لقوة الحياة قوة .الكيماوية

ذا كان  ا لذا،.)شَكْتي-أتْشينْتْيا(ة خفي الوة بكالم آخر، اظفري ينمو بالق.قوة دماغي هذا وراء .توضيح كيف ينمو اظفري من اصبعي
الفرق بين اهللا وبيني هو انني ال استطيع انتاج  . التي يملكها اهللاشَكْتي-أتْشينْتْيا فيمكن لنا تصور مدى شَكْتي-أتْشينْتْيا  يملكاإلنسان

 استطيع انتاج . هائلةتسوى كمية صغيرة من المواد الكيماوية مع انني املك نفس القدرات التي يملكها اهللا لكنه قادر على انتاج كميا
ن المياه مثل العرق لكن اهللا قادكمية صغيرة م

يمكننا ان األنفس  لذا، بتحليل .كذا، النفس شق من اهللا .ريب
 كذا، .درجة انها تعمل بمجرد ضغط زر إلى  بعض المكائن تعمل بالطاقة الكهربائية وصناعتها جيدة.كهربائيةبسرعة تماماً مثل آلة 

 يملك اهللا قدرة رائعة كثيرة .ليها على هذا الوجه ا ال يصعب فهم عمل الطبيعة عند النظر. فوجد الخلق."ليكن هناك خلق:"قال اهللا
 .مره وحدهأمثيلة بحيث ان الخلق يظهر فور 

 .شَكْتي-بعض العلماء لن يقبلوا اهللا أو أتْشينْتْيا: ْبَرْهمانَنَد داَس
 ما هو مصدر قوة الطير على الطيران؟ . موجودة أيضاًشَكْتي-أتْشينْتْيا اهللا موجود وقدرته الخفية .تلك هي رذالتهم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 لنضر.شَكْتي-أتْشينْتْياته الخفية وانت والطائر من األحياء لكن الطير يستطيع الطيران بسبب ق
 كيف يتم ذلك بدون بع.مني إلى المضاجعة يتحول الدم إلى  قوى خفية في بدنه بحيث انه عندما ينزعاإلنسانلدى 

وف لكن هل يمكنك أكل بعض العشب وانتاج الحليب؟  هذا معر. تأكل البقرة العشب وتنتج الحليب.ثمة عدة قوى خفية في األحياء
 ال فرق بين الرجل والمرأة .حليب إلى  حالما تأكل البقرة العشب يمكنها تحويله.هل تستطيع ذلك؟ لذلك، ثمة قوى خفية في البقرة

 . هذه قوى خفية.باألساس لكن بصفتك رجل ال يمكنك ان تأكل وتنتج الحليب على خالف المرأة
داخل مختلف انواع االبد

نزيمات أو ذاك  اال ال يمكنك صنع تلك.تم ذلك بالقوة الخفيةينزيمات وذاك الترتيب؟  اال لكن من الذي انتج هذه.نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
دم وانسجة بالقوة الخفية  إلى  داخل جسمك، يمكنك تحويل الطعام.العشب اليابس في مختبرك ال يمكنك انتاج الحليب من .الترتيب

 . لذلك، يجب عليك التسليم بوجود قوة خفية. في مختبرك بدون قوة خفيةحليب إلى لكن ال يمكنك تحويل حتى العشب
  القوة الخفيةاصل

 ن قانو. السير على المياه بدون أن يغرقّيچيُّو يستطيع الـ. قوى خفية مختلفة معنيون أساساً بتنميةْزيُّوچۤيالـ: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
خف من القطن ويبطل قانون أ تعني أن الشخص يستطيع أن يصبح لَْجهيما .ْچهيمالَ تلك هي قوة خفية تدعى .الجاذبية ال ينطبق عليه



بعض  إلى يؤمئ( هؤالء الصبيان يسبحون .لشخص مسبقاًقتصر على تنمية قوة خفية موجودة في ات ةيچيُّو الـرياضة ال.الجاذبية
ذا كانت القوى  ا لذا،. جل ما احتاجه هو ممارستها.يلقوة السباحة كامنة بداخ مع ذلك، .لكنني ال استطيع السباحة) السباحين

 التي تعني رب جميع ڤََرشِْچيُّو اهللا 

ڤَْم ڤُو َمتَّه َسْرْپَهْپَرڤَْسيا أَهْم َسْر(ي 
توجد -صلفي اال- في الحياة. المادة تصدر من الحياة.أكثر ما تكون علمية

 اإلنسان ال يقوى . الطبيعة

 .ية

 شكل آخر .)بالتي يمكن أن يخضع الفرد بها ويتحكم بسواه (يتْياأش و) الفرد أي شيء يشاء
لن يمكن للعلماء  . من اشعة الشمس على نحو ال يعقل

 .صرون على الضرب حول الشجيرة
 إلى يجب على العالم الحقيقي الوصول .اثباتها بالفعل إلى عالم الذكي قول ما يشاء إلثبات نقطته دون حاجة

ي ال يظن انه يمودعتياإلنسان االا لكن :سينچ الدكتور
 تحليلنا .الموت من الوالدة بالفعليبدأ  ."األبد  انه يموت .ذاك نتيجة الغباء: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 فحسب بل يرفضون قبول ون عملية الموتجل مائت فمن واجبنا وقاإلنسانللمشكلة هو لما أن 
 .صحيح انفسهم أيضاً

 الفصل السابع
 النزهة الصباحية السابعة

 ١٩٧٣ أيار ٨سجلت في 

 يجب .غير علمي وال تعطي سوى علم ناقص أمر ينة في الزمان هي

صف تِڤَدْز لذلك، الـ. التي يملكها اهللايُّوچيةالقوة الـ فيمكننا تصور اإلنسان كامنة في چيةيُّوالـ
ڤُو ْپَرْبَهڤَْسيا أَهْم َسْر( الوجود يفيض مني .مصدر العالمين الروحي والمادي أنا ):٨\١٠ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن يقول .القوى الخفية

دون قبول وجود القوة   ال يمكن فهم اهللا. كالم اهللا هذاما لم نقبل  الطبيعة الماديةصل لن يوجد توضيح قطعي ال.)ڤَْرتَِتىْپَرڤَْم َمتَّه َسْر
 .ذا فهمت اهللا علمياً االخفية لكن ستفهم كل شيء

 ية؟صل من نقطة متوسطة وليس من النقطة االأذن، هل تعني القول أن العلم ابتد ا:سينچ الدكتور
نقطة ما لكن ما هو مصدر هذه النقطة؟ ذاك ما يجهلون على  يبدأ العالم من .صل انهم جاهلون باال. بالضبط.نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .جميع القوى الخفية والذي يفيض منه الوجودلي التام صل يتعين على الفرد التسليم بأن اهللا هو المصدر اال.الرغم من البحث الواسع
يض من كل شيء يف.مصدر العالمين الروحي والمادي أنا ):٨\١٠ (ْبهَچڤَْد چۤيتايقول شخصياً في 

يمان اعمى بل  إلى انتيجتنا ليست مستندة .)ڤََرتَِتىْپَر
الطائر الذي يزن عدة ارطال يستطيع ذا اسقطت ابرة، فستسقط فوراً لكن  ا. ذلك هو الغموض الكبير للخلق.مصادر مادية ال تحصى

ذا درسناا سنجد ان لكل حي بعض القوة الخفية . هذه السباحة أصلقامة ايجب علينا وان يسبح في الهواء
 .على العيش في الماء ألكثر من بضعة ساعات لكن السمكة تعيش على الدوام وتلك هي قوة خفية

 .وتي الخفية وليست قوة السمكة انها ق:سينچ الدكتور
 أنا . الوجود أصل لكن جميع القوى الخفية موجودة في اهللا.التساويبذاك ألن القوة الخفية ليست موزعة  .نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

ذخر القوة الخف هواهللا  لكن . من قوته الخفية وانت تستمد بعضها والطيور تستمد بعضهاستمد بعضاًا
)  من جبلأكبرالتمثل في صورة  (َمهيماو ) خف من ريشةأالتمثل في صورة  (ْچهيمالَ بعضها .ة اشكال من القوى الخفيةتوجد ثماني

ك بها التمثل في صرو يمس (ْپتيْپراو 
نتاج اشياء غير منحصرة اشمس ألنه يمكنمن القوة الخفية يمكن رؤيته في ال

 انهم يقت.م بوجود القوة الخفيةيسلتوضيح هذه الظواهر دون الت
 يمكن لل:سينچ الدكتور

 .التحليل النهائي-ي القطعيصلالسبب اال
 . انه ال يمارس العلم بالفعل ما لم يجد المصدر القطعي.نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  هل فهم التعالي يعني العلم بموت ابداننا يومياً؟:سينچ الدكتور
 .نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .ت
سأعي:" لحظة لكنه يفكر  إلىشفي كل

ع لكن العلماء المزعومين ال ي.ف موته
نصيحة بناءة لت

 ١٩٧٣ أيار ٨

 .على شواطئ المحيط الهادي
 قرب لوس انجيليس

 . وسائر المريدينسينچ الدكتور مصحوب بكل من شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 نوالغشاشون والمغشوش

والعلم الحقيقي يعني فهم ) شَكْتي-أتْشينْتْيا(الظواهر الطبيعية مثل قانون الجاذبية أو انعدام الوزن هي قوى خفية : َرْبهوپاَدشْرۤيَل ْپ
 مراقبة حلقة من االحداث من نقطة مع. هذهشَكْتي-أتْشينْتْيا



يمكننا رسم  للمثال، .الحد المطلوب إلى نا تقصينااصلذا وا شَكْتي-أتْشينْتْيا الطبيعة هو  أصلسنجد أن . األشياءعلينا العلم اين بدأت
 يمكننا توضيح زهرة مرسومة . لكن ال يمكننا تصور كيف تنمو النباتات وتثمر في كل االرض تلقائياً.بدماغ وفرشاة وصباغزهرة 

 يمكنهم التالعب بألفاظ مثل خلية . ال يمكن للعلماء توضيح النمو العضوي بالفعل.ةلكن ال يمكننا توضيح الزهرة الحقيقي
 .لكنهم قاصرون عن توضيح الظواهر بالفعلكروموزوم و

ذا كان  اذا اراد العالم التقرير ما ا للمثال،.نتائجهم إلى ستقرائية للوصول االالطريقةالعيب الضروري للعلماء المزعومين انهم تبنوا 
 يقول .حدهم ال يموتأن كان بعض البشر أو  اللتأكد ما

 تعني أن والدك أو معلمك أو سيدك نازلة والطريقة ال.ستقرائية االهذا ما يدعى الطريقة"  مائت؟إلنسانام بأن 

تَْد ): ٣٤\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن يوضح الرب .علي
 لسوء الحظ، ."نين والمغشوشيالغشاشمن  هو مجتمع حديثالي الروحي ذات  قال مو.اۤيڤََن ِسْپَرشِْنَپريپاِتَن ْپَرنيڤيدّْهي 

 الرأفة

وضعه الفعلي وضع حيوان يشبه  . بمصيره بعد الموتاهال
ما يجهل بسبب وجوده هنا.ألن الحيوان يجهل بمصيره بعد الموت أيضاً  انه يقتصر على االكل والنوم . يجهل الحي

 هاطوال عمرات الجاهلة والحيوانات في صورة البشر 

 وراء القفص
 ت في الطبيعة المادية؟

 االكل والنوم .عاش مائة سنة بالفعل" استطاع البقاء؟كيف :" لذا، يمكنك السؤال.في بعض األيام طالق االن ال ينام علىكاو .أو ثالثة

نسان  اله من دراسة كلفال بد ستقرائية  االبالطريقة مائت أم ال اناإلنس
 لذلك، .نسان بعد ا لم اشاهد كل. يحتمل وجود بعض البشر خالدين.ال استطيع التسليم باإلفتراضية أن جميع البشر مائتون:"العلماء

كيف يمكنني التسلي
  . مائت وتقبل كالمهاإلنسانالروحي يقول بأن 

 ؟)٧(ذن، توجد طريقة صاعدة لكسب العلم وطريقة نازلة  ا:سينچ الدكتور
 لذا، نحن نقبل .المعلومات المكتسبة من الحواس والحواس ناقصة إلى ستنادها الطريقة الصاعدة ال تنجح إل.نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .بالطريقة النازلة

نفي العلماء وجود اهللا ي. حسية الذي يعني مجهول بالمدارك الأْدُهوكْشََجيدعى اهللا  لذلك، .ستقرائية االال يمكن معرفة اهللا بالطريقة
 يجب الدنو من سيد . معرفتهسبل لذلك، العلماء جاهلون باهللا لجهلهم ب.أْدُهوكْشََج  لكن اهللا.حسيةألنهم يحاولون فهمه بمداركهم ال

من اجل فهم العلم ال إليه بإنقياد وقضاء الخدمة إليه روحي ثقة واإلصغاء
العالم ال:"مرة

انت :" لنفترض حضور قطيع من الحمير ومدحي بالقول.ين والغشاشون الصغار يعبدون الغشاشين الكبارالمغشوش يمدح الغشاش
 . لكن غالبية الذين يمدحون والممتدحين جهلة.وزنذا جاء مثقف ومدح فلكالمه بعض ال ا ما هي قيمة مديحهم؟ لكن."چورو-َچْدَج

 .)َپشوهپوروشَه  َسْمْستوتَه (كبير بهيممدح ائم صغيرة تبه: ِڤَدْزجاء في الـ

ما هو الخير في  . كبار الموظفون الحكوميون يتهمون بالرشوة.القانون يغش والعلم الطبي يغش والحكومة تغش: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  لكن ال يمكنهم تحقيق.؟ تنتخب الشعوب ساستها الذين يعدونهم بالسعادةخذ الشرطي الرشوةأخذ الحاكم الرشوة وأذا ا المجتمع

 هنأل قادة معدومي الضمير مرة تلو مرةانتخاب الشعب  اصل يو. بالغشاشينيغصويصبح المجتمع ) اماۤي (زائلة هاالسعادة ألن
 .يركض وراء هذه السعادة الوهمية

ربي، من جهتي ليس :"الرب بالقول إلى  مرةَمهاَرَج ْپَرْهالَد الكبير ڤَڤايشْنَالـدعا  . هو الرأفة بكل هؤالء الجهلةڤَڤايشْنَموقف الـ
 لكنني معني جدياً بهؤالء الرذالء المنشغلين بالسعادة . لذلك، استوعبت األشياء بوضوح.ك العليةتسلياتغارق دوماً ب أنا .لدي مشكلة

 عن سعادة اإلنسان يبحث . يعلم أنهم يبحثون سدى عن شيء ال يتحقق. سوى بسبل تحقيق سعادة البشرڤَڤايشْنَيفكر الـ ال ."الوهمية
جكمال عمله  اوهمية خمسين أو ستين سنة ثم يتعين عليه الموت دون

وان بقيمة الحياة ك
الحيوانيكدحون  . هذا مجمل األمر.اماۤيوالجماع والدفاع ويموت تحت وطأة 

 عن وجود اهللا اإلنسان هو تلقين ڤَڤايشْنَ لذلك، شاغل الـ.لموتاالكل والنوم والجماع والدفاع وا: فقطابتغاء هذه االشياء الخمسة 
 .وأننا خدمه وأن علينا التمتع بحياة بهيجة أزلياً بخدمته وتنمية حبنا له

مادة ما دام إلى  لكن أال تحتاج النفس:سينچ الدكتور
 مهيأةالنفس التشبه  .المادة ألن تفكيرها سقيم إلى  لكنها تعتقد بحاجتها.غنى عن المادة النفس روح محض وفي .ال: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
ذا لم يحصل  ا هل يموت السكير.)اماۤي( هذا ما يدعى وهماً .موت دون شرابيس بأنه شرب الكحول لكنه يظن إلى سكير ال يحتاج
 على شرابه؟

 . يموت بدون طعاماإلنسان لكن . ال:سينچ الدكتور
واخر آ توقف عن االكل والنوم بالكلية تقريباً في .وْسوامّيُچْچهوناتَْهى داَس َر بحثنا الليلة البارحة .هذا غير صحيح: ۤيَل ْپَرْبهوپاَدشْر

 كان يقتصر على شرب بعض المخيض مرة كل ثالثة أو أربعة أيام وعمل اثنين وعشرين ساعة يومياً دون ان ينام ساعتين .حياته



 كان على دراية تامة بأن النفس أزلية . ومع ذلك فقد عاشوْسوامّيُچْچهوناتَْهى داَس َروالجماع والدفاع كانت ال تشكل مشكلة عند 
 .فترض وضع طائر في قفصلن .كِْرشَْننه كان تيم صفي لـأل ي ال تحتاجه بالفعلذهذا القفص البدني ال في ومستقلة مع انها اودعت

 سجننا داخل هذا . ذاك سخيف.بسجنهم في الجسمهل يعيش لمجرد انه في قفص؟ هو حر دون القف
 جاء في .فنصبح دون خوف فوراًصفية وجودنا  لكن ال يتعين علينا .ن بالفعليالجسم يجعلنا خائف

 ):٥٤\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتا

 ـو

ك شيء كما بإمتال

 .المادةالعالم سيطلب مزيداً من التفاسير حول كيف يمكن ان تكون النفس مستقلة عن 

 تعني هايأةالم . ذاك هو كمال الحياة.)٢٠\٣٠\٤ .ب.ش (تَْبهۤو-
): ٣٣\٥ (َسْمهيتا-ْبَرْهَم في كِْرشَْن وصف .شيخي  المتعتقد والدتها وموتها ومرضها وشيخوختها  النفس نأ
 خص األول لكنه ال يشيخ علىالشخص األقدم، الش-پوراَنَپْم آْدياْم ڤايتَْم أتْشْيوتَْم أناديْم أنَنْتَ رّوأْد
نه يظهر دوماً مثل فتى ابن عشرين ألأ .طالقاال

 الفصل الثامن
 النزهة الصباحية الثامنة

 على شاطئ المحيط الهادئ

 . وسائر المريدينسينچ الدكتورب
 ء الوعينشو

خلقت دفعة 

 جل ما يحدث هو ان النفس تنتقل كما . الصور موجودة مسبقاً.خرىأ إلى 

 النشوء الحقيقي .)كَْرَم(على حسب سعته على الدفع أ الشخص هو هو لكنه قادر اآلن على احتالل شقة .شقة درجة اولىى 

 يفكر الناس أنهم سعداء .ص
حال ت من اجسامنا حتى الخروج

  تْمااتَـه ْپـَرَسـنّْبهۤو - ْبَرْهَم
 يـتشْكْنَي نَـ كاـتتْـشَشُونَـ 

شِْتــو ْبهۤوَسَمـه َسـْرِڤـشْ
  لَـْبَهِتى َپـراْممْْٰبَهكْتي - َمـْد

 يرغب والأمراً  ويشك ال . العظيم فوراً حيث يجد بهجة ال تحدْبَرْهَمْن في تعاليه على تلك الحال، يحقق اصلالمت"
  ."التتيم الصفي بيخدمة  يبلغ هكذا، .جميع المخلوقات بعين واحدة إلى ينظر
 .ي فوراً حيث ينقطع الخوف والحزن والرغبة الماديةصلنهاض وجودنا الروحي اال ايمكننا

 لكن ما زال :سينچ الدكتور
 ألنه هذا الطقس البارد في بقلة الراحة من افريقيا اإلنسانيشعر  للمثال، .هيأ لهاانت معتمد على المادة ما دمت م: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

على التحمل  القدرة .ال يتأثرون بالبرودة) اطفال يلعبون على الشاطئ إلى يؤشر( لكن يوجد عدد كبير من الذين لتحملهمهيأ غير 
 . ال أكثر مسألة مهايأةهي
 .عندما تكون مطلقاً  تلكمهايأة تنقطع افكار الك لكن.عندما تكون مهيأ  مثل الحرارة والبرودة وااللم واللذةدضدانك تفكر من باب األأ

ْبَرْهَممقام  إلى الوصول -إلطالق من المهايأةالحياة الروحية تعني 
 لكن الطليق.ع انها أزلية

ه پوروشَْم هذا يعني أن.ڤَنَْمياو-ڤَ نَ
 .نه روحي تماماً

 ١٩٧٣ أيار ١١
 ١٩٧٣ أيار ١١سجلت في 

 قرب لوس انجيليس
 مصحوب شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 ألف ٤٠٠ ماليين و٨ الحياة البالغ عددها أجناس يفيد أن ْبهَچڤَْد چۤيتا في اًنصطالعت ، شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد :سينچ الدكتور
  هل هذا صحيح؟.واحدة

 .نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 باشرة دون المرور بعملية النشوء؟ هل يعني وجود بعض األحياء الذين بلغوا الصورة البشرية بصورة م:سينچ الدكتور

 األحياء تتناسخ من صورة بدنية.نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
شقة  لنفترض شخصاً ينتقل من . شقة درجة اولى واخرى درجة ثانية واخرى درجة ثالثة.خرىأ إلى ينقل الفرد نفسه من شقة

 إلوضيعة
  هل فهمت؟.الوعينشوء الطبيعي بل نشوء ال يعني ال
المراحل  إلى وة خطوةالنشوء خط إلى احدى المراحل السفلية يضطر إلى  هل تعني أن الذي يسقط. اعتقد ذلك:سينچ الدكتور
 األعلى؟



 ال يعني ذلك أن الشقة السفلية .حصولك على مال اكثر لكن الشقة موجودة مسبقاًشقة افضل مع  إلى  تنتقل.نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 من بين .رفض هذه الدعوى
 . هي القدرة الدونية الناتجةالحياة والمادة فالحياة أو الروح هي القدرة ال: القدرتين

فكرة الحدوث من اختالق عقولنا ألننا نحيا في هذا العالم المحدود حيث لكل 

 توجد الحرارة والنور حال اندالع .ر الحقاً؟ ال
  هذا غباء؟

  .ع هذه الرغبات

تصنع جميع األشياء 

كذا، ال فرق بين 
  نحن نجرب. الشمس لكن ذلك قصورنا بالفعل ألنهما َپَرماتْما إلى الروح والمادة بالنسبة

 .مادة إلى روح

 تفيد ِڤَدْز الـ

 هذا هو . والفيل يخلق اكثر مني،نملةال من المواد الكيماوية من أكبرذا كان بإمكاني خلق كمية ا المقادير التي يقدر اهللا على خلقها

اة تصدر من  يعتقد علماء العصر أن الحي.عالية الدرجةقول أن الشقة تصبح تي تالهي  النظرية السخيفة لداروين .تصبح شقة علوية
 نحن ن. يقولون أن المادة وحدها كانت موجودة منذ ماليين وماليين السنوات خالية من الحياة.المادة

ية بينما المادةصلعلوية اال
 د القدرتان بوقت واحد؟ هل تتواج:سينچ الدكتور

 استطيع البقاء في حال . ساقينو للمثال، يمكنني العيش دون يدين أ. لكن الروح مستقلة على خالف المادة.نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .النفس الروحية داخل بدني أنا ال اعتمد على يدي وساقي بل يدي وساقي تعتمد علي أنا  لذلك،.قطعها

 ابدان لرغبات باقية
  لكن هل تحدث الحياة والمادة بوقت واحد؟:سينچ لدكتورا

 .انتقديم بل  ليستا محدثتان مطلقاً.ال: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 . عند والدتي اعتقد ان والدتي هي بداية العالم. لكن المادة والروح موجودتان بالفعل. لذلك، نفكر من باب حدوث االشياء.شيء مبدأ

 عندما تشعل ناراً فهل تبدأ النار والنو. مثل آخر هو النار.لكن العالم موجود مسبقاً
اليس ."ثمة نار اآلن لكن يتعين علي انتظار النور والحرارة الحقاً:" لكن لنفترض انني قلت.النار

 . لكن النار هي مصدر الحرارة والنور:سينچ الدكتور
 . الباقية كثير من الرغبات الباقيةحياء كذا، لأل. لكن ما زالت النار والحرارة موجودتان مع النار بوقت واحد.نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .لباقية تلكمختلف الرغبات اومتناسبة مع  موجودة هنا أزلياً جناسوكل منوعات األ

على الحياة في مختلف االبدان التي تتناسب ممجبرة  حياءاألو :سينچ الدكتور
 لذا، دار السجن موجودة عند محاكمة . للسجن لعلمها بأن المجرمين سيوجدون للمثال، تقيم الحكومة داراً.نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 سيجرمون ويتمردون حياءلذا، يعلم أن بعض األ .)ْچيا-ڤََسْر( كذا، وصف اهللا بالعليم .المجرم وادانته حتى قبل اجراء المحكمة
 . الطبيعة المادية الثالثةشواكلمختلف الرغبات التي تراود األحياء في العالم المادي بموجب اهللا  عالوة على ذلك، يعلم . خدمتهعلى

 .هيأةم جميع النفوس ال الحياة منذ البداية إليواءأجناسلذلك، يخلق اهللا جميع 
 .)ظلمةال (چوَن-تَُموو ) الحماسة (چوَن-َرُجوو ) األصالة (چوَن-ڤََستّْ هي  الطبيعة المادية الثالثةشواكل

 ماليين من نتاجإل) أزرق واحمر واصفر(كما يخلط الفرد ثالث صبغات رئيسة  بشواكل الطبيعة المادية الثالثة هذهالمختلفة 
  الطبيعة المادية الثالثةشواكل): ٢٧\٣ (ْبهَچڤَْد چۤيتا حسب . خبرة كبيرة مطلوبة لمعالجة هذا التدبير الموجود في الطبيعة.صبغاتال

 التي تتضمن النباتات جناس في مختلف اشكال األشواكلهذه التظهر  و.)ڤَشَهكَْرَماني َسْرچونايه َركِْرتيه كْريياماناني ْپ(هي الفاعلة 
 . ألف جنس٤٠٠ ماليين و٨ار والمائيات والبشر والمالئكة والقطط والكالب وكثير غيرها التي تعادل واالشج

 مع ان الذات العليا قاطنة في الجسم المادي لكنها ليست .في قلب كل حي) َپَرماتْما(يوسع الرب العظيم ذاته في صورة الذات العليا 
 . تشعر الشمس بالحرارة الفائقة ألن الحرارة والنور قدرتيها ال.ي للجسم الماديصلمادية مع انها المصدر اال

 نشهد احياناً أن الغيوم تحجب.اتفيضان منه
 .سوى اشعة الشمس عليهاتخلق الغيوم فال يشهد الشمس نت  لكن حتى وأن كاعلى هذا الكوكب كل من اشعة الشمس وتلبد الغيوم

 . في جسم روحيم في جسم مادي مزعوم أنزلسواء اهللا روح دوماً  .كذا، تبين المادة عن الروح هو تجربتنا وليست تجربة اهللا
لالروح وا إلى  هو القادر على تحويل المادة.هي نسبة واحدة ألنه منبعهما إليه نسبة المادة والروح

 القوة الخفية إلى ضافة االماء
 هذه العناصر حسب .ن النفس الروحية على البقاء في العالم المادي يعتقد الكيماويون والعلماء أن بعض العناصر تمكّ:سينچ الدكتور

 اعتقد أن.ةالمواد الرئيسة التي تتركب لتشكل وحدات حي-قولهم هي الكربون والهيدروجين والنيتروجين واالوكسجين
  هل هذا صحيح؟ .ان نمو المخلوق منوط بدخول الروح في هذه المواد الكيماوية الموجودة مسبقاً

 كذا، .والأ للمثال، تحتوي االرض على كل ما هو ضروري لنمو النبات لكن يجب غرس البذرة في التربة .نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 . لكن ال بد للوالد من قذف منيه في رحمها أوالً ثم سينمو الطفلداخل رحمها لضرورية لخلق جسم آخرلدى االم جميع المقومات ا

 . لماذا؟ لوجود جميع المقومات المطلوبة على التوالي.نسان اصورةفي  تصور ياإلنسانوجسم كلب تصور في الكلب ي
يمكنني تصور   لذا،.فيلال في جسم أكبري جسم النملة ومقداراً صغر فأ اًنجد مقداراً معيناً من المواد الكيماوية في بدني ومقدار



لماء وإال ال يمكنهم تعريف مصدر الكميات االساس التي ينبغي للعلماء اعتباره كيف يتركب الهيدروجين واالوكسجين لتركيب ا
 هذا الهيدروجين واالوكسجين موجود في الهيكل . لكن يمكننا. المحيطاتنتاجبة إلالهائلة من الهيدروجين واالوكسجين المطلو

ة؟ يتركب الهيدروجين واالوكسجين لتشلماذا يخفق العلماء  .)َپرۤو-ڤيراتْ(الكوني للرب  كيل المياه في بفهم 

 يقول البعض ان الكائن القادر على التناسل .حي والالحيائر العلمية حول تعريف الوالدفي  الحظت اختالف بالرأي :سينچ 
 أي قدرتها كاثر في المختبر تستطيع التة

 ويقول سواهم خالف حياءأهذه هي إى .أن.ي

ڤيناشي تو تَْد أ(ما يعم مجمل البدن غير قابل للهالك ): ١٧\٢( ْبهَچڤَْد چۤيتا في َن
الوعي أحد ال يخفى على .)تَتَْم إَدْم ڤَْمڤيدّْهي يىَن َسْر  نجازى بصورة بدنية معينة وفقاً لوعينا عند .ان 

 كِْرشَْن يترك .)١٥ (.ن لديك وعي ربانيإذا كا ذا كان لديك واستحصل على بدن كلب  .الموت
 ):٢٥\٩(لكل فرد حرية اختيار البدن الذي يريد 

 اۤيْجــِتْبهۤوي انْتي ۤيتانْبهۤو
 ماْمي مۤيانتي 

 ."ون معي

 في الصورة البشرية تكون النفس .لسفلية وحدهاة بم تتقدم النفس خطوة فخطو.ال: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
بل تحصل على جسم كانت متقدمة في الوعي  لذلك،.عندها قوة التبين-مجهزة بوعي متطور

 ):٤١\٦ (ْبهَچڤَْد چۤيتا جاء في .بشري آخر

 -يُّوَچ كلمة ."ثرية عريقة عائلةفي  أو صالحة عائلة في الفاشليُّوچّي الـ يولد ،براراأل ب
لة بل يحصل على جسم بشري النشوء في هذه الحا إلى  سبيل

 .شقة سفلية أوالً إلى نتقال االك

 

هذه الحقيقة البسيط
 هذه الكمية الهائلة من الهيدروجين واالوكسجين هي  أصل لكن يتعجب العلماء بالسماع أن. نحن جميعاً نقبل هذه الحقيقة.البحار

 .)شَكْتي-أتْشينْتْيا(القوة الخفية للرب بالفعل 
 تعريف الحياة

الدكتور
نتجم كبيرة معينة الإى.نأ.يدجسيمات  لذلك، يدعون أنهم خلقوا حياة ألن بعض .حيالهو 

د يقول بعض العلماء أن جسيمات .على انتاج حلقة من الجسيمات بقدرتها الخاصة
 .ذلك

 .علمهم ناقص بالضرورة ألن بعضهم يقول شيئاً والبعض اآلخر يناقضه: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  الوعي والالحي بمن يخلو من الوعي؟ي هل نستطيع تعريف الحي بذ:سينچ الدكتور

كِْرشْ يقول .نعم ذاك هو الفرق: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
ما يعم البدن الحي هو 

ستحصل على بدن ملكيوعي كلب 

  ڤْـَرتا ِدڤاْن-ِدڤَ ي انْتۤي
 ا ڤْـَرتاه- ِرتْيپـ ۤيانْتي ْنِرتْيپـ

پـٱ ۤياجينُو -َـْد 
 إلى ذهبونياألسالف ، وعابدو حياءاالشباح واالرواح الشريرة يولدون بين هذه األ عابدو، ويولدون بين المالئكة المالئكة عابدو"

وف يحيسف وأما الذين يعبدونني فاالسال
 داروين لعين

 ألف للمرة الثانية ٤٠٠ ماليين و٨ الحياة البالغة أجناس النجاة فهل يتعين عليه المرور بجميع اإلنسان ققذا لم يح ا:سينچ الدكتور
 الصورة البشرية ثانية؟ إلى قبل وصوله

في الصور ا وجب قوانين الطبيعة
ذا الن تحصل على بدن كلب أو قط  

 كاْنولُ مْٰتاِركْ - اينَا پويْپـراْپـ
 اـه َسماهۤيـتْـڤا شـاشْـڤَـتيـشْاو
 ـِهىِچ مَْٰمـتاۤيـ شرمْٰناۤيتْـشـوش

 اِتىيجايْبهٱ طُوـشْْبْهَر - يُّـوَچ
كواك على سعادةال من مديدة سنوات بعد"

 ال. الذي زل بطريقة ماچيةيُّوممارس الرياضة الـ إلى  تشيرهطَشْْبْهَر
 ال .، ستحصل على شقة افضل حسب قدرتك على الدفعا كما في حالة الشقق التي كنا نبحثه. ال يحصل على جسم كلب أو قط.ثانية

يتعين علي
 . ما تقوله يناقض نظرية داروين لنشوء األنواع بالكلية:سينچ الدكتور

 نزداد تقدماً في الوعي الروحي كلما ازداد ركلنا فلسفة . ما هي نظريته؟ نحن نركل فلسفة داروين.رذيلداروين : هوپاَدشْرۤيَل ْپَرْب
.داروين



 لكن يقول دعاة داروين أن الحياة بدأت من المادة ونشأت من . عدد كبير من العلماء يشكون بنظريات داروين:سينچ الدكتور
 أعلى مثل الحيوانات والبشر لم تكن موجودة في بداية أجناس يؤمنون بأن .ياويات متعددة الخالعض إلى عضويات احادية الخلية

 .الخلق
 جناس اآلن؟ وما هو السبب بأن األهادووج سبب  فماصلرفع باالأ أجناس لو لم توجد .داروين وانصاره رذالء: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 ما هو سبب وجود هذه األحياء بوقت .في الوقت الراهن لفطين والحمار الغبي للمثال، نرى كل من االسفلية ما زالت موجودة؟

 أنا .أي جنس تشاء بموجب جهودك  فياسخ بصورة مباشرةك التن
 المراد ان اميركا ال .ليها ااقتصر على السفر أنا .بقاًاميركا حيناً وإلى استراليا حيناً وإلى افريقيا إلى اسافر

هل يعني ذلك انها غير موجودة؟ العلماء الذين  كما.ليها ايئيمجمجرد تخلق أو تصبح اميركا ل
 .يدعمون داروين سخفاء

 إلى  يمكنك الذهاب حتى. موجودة بوقت واحد ويمكنك الرجوع في مطلق جنس تشاءجناس بوضوح أن جميع األا
  .ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْناعلنه الرب 

 اسعالفصل الت
 

 كلب إلى نسان امن
ڤَْسيا ْر

 . من هذا الوجه
 .النفوس البشريةم الحيوانات وتناسخ ، ما هو الفرق بين تناسخ شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد :سينچ الدكتور

 .اسفل إلى اعلى أو إلى :تجاهين اال

 ْبهَچڤَْد چۤيتا العلم الحقيقي وارد في . ومع ذلك، ينتحلون دور العلماء. انهم دون علم.رذالءم 
 ستقرر نوع الجسم الذي اإلنسان هذا يعني أن عبادة .ڤَْرتاها-ْپيتَْري 

 انهم ال يؤمنون حتى بوجود . لكن ليس لدى العلماء ادنى فكرة عن هذا الكمال.ل شيء موجود

   .يذكرون النفس بل األجسام وحدها

نساناً؟ نظرية داروين بأن الحياة البشرية  ارفع وانقرضت؟ لما ال نشهد القرد يولدأصورة  إلى واحد؟ لماذا لم تنش صورة الحمار
 أنه يمكنْبهَچڤَْد چۤيتا جاء في .بدأت في هذا أو ذاك العصر سخيفة

 البلدان موجودة مس. حيناً
بعد بلدان كثيرة لم اقصدها   . توجد

ْبهَچڤَْد چۤيتجاء في 
 هذا ما .ن شئت املكوت اهللا

النزهة الصباحية التاسعة
 ١٩٧٣ أيار ١٣

 ١٩٧٣ أيار ١٣سجلت في 
 أنجيلسفي منتزه تالل شيفوت، لوس 

 . وسائر المريدينكَرنْْدَهَر و سينچ الدكتور مصحوب بكل من شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
النشوء 

أَهْم َس( الوجود  أصل أنا):٨\١٠ .چ.ب (كِْرشَْن يقول .يمانهم بنظرية احتيالية االعلماء المزعومين يودعون: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 . ليس حجراً ميتاًكِْرشَْن . هو الحياةكِْرشَْن .)ڤَهْپَرْبَه

 .بب المادةسذن، الحياة  ا:سينچ الدكتور
 للمثال، لبست هذا المعطف الذي يناسب حجم . الروحيةالنفس أنا  بدني ينمو مني.نعم، والمادة تنمو من الحياة: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 ."نا عين المعطفأ:"ذا فكرت ا لكنني سأكون غبياً.جسمي
 حضور النفس الروحية؟ إلى  هل هذا النمو عائد.علماء المعادن أن الجبال تنمو بتراكم الترسبات اثبت، شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد: مريد

 لذا، هللا أعظم بدن. يصف الجبال بمثابة عظام اهللا والعشب شعر بدنه ْبهاَچڤَتَمشْرۤيَمْد .نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
في اجسااألنفس 

 فياإلنسان لكن يمكن أن يتناسخ -علىإلى ا-تتناسخ الحيوانات في اتجاه واحد: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
رغبات - من الرغبات لكن لإلنسان الوف وماليين الرغباتاً واحداً ال تملك الحيوانات سوى نوع.يعطى الجسم وفقاً لرغبة النفس

 . العلوية حسب قانون الطبيعةاإلنسانصور   إلى السفلية تصعد من صور الحيوانجناس األ.رغبات بشرية إلى حيوانية باإلضافة
 .كِْرشَْنصورة قط أو كلب في حال عدم تنمية ذكر  إلى الصورة البشرية فقد ترجع إلى لكن حالما تصل

 ڤاَننيْر
 . ليس لدى العلماء ادنى فكرة بوجود نشوء صاعد أو نازل من الصعيد البشري:سينچ الدكتور

انهلذلك، اقول : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
انْتۤيپيتِْرْن ڤاْن ڤَْرتا ِد-ڤَانْتي ِدۤي: كِْرشَْنحيث يقول ) ٢٥\٩(

الذي يصل داري العظمى ال يرجع ): ٢١\٨ .چ.ب (كِْرشَْنذا كان يعبد اع تناسخ الفرد بالكلية يقط  لكن.يحصل عليه في رجعته
هو الكمال األقصى ) َپَرماْمَسْمسيدّْهيْم (الملكوت الروحي  إلى رتقاء اال.)نِْتى تَْد ْدهاَمڤَْرتَ نيـْپيا نَْپراياْم  (عالم الموت هذا إلى مطلقاً

ك: ْد چۤيتاْبهَچڤَ اقرأ .للحياة البشرية
 .النفس بمنأى عن الجسم الكثيف

 انهم ال :سينچ الدكتور



ب البيت بالخشب فالبدن يتركب بالمواد  كما يترك.ار يقول البوذيون .مفهومهم يشبه مفهوم البوذية: مريد

 ليس لدى البوذي . تلك هي البوذية. عينها آخر بالمواد

ي ينمو فوق جسمي الروحي لكن جسمي المادي حجب للنفس جسم روحي قديم م: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 أصل ما دمت ال سأبقى خادم المادة .كِْرشَْنخادم استلم مختلف األ أنا .اقي روحي الجسم الب.اجنبي
القدرة الماديةأوذاك الصعيد إلى   ارغب . احصل على جسم ثم افارقه.حصل على عدد كبير من االجسام

الصارمة للطبيعة المادية هذه .حصل على جسم آخر ثانيةأوبشيء آخر   انه يتحكم اإلنسان يعتقد .الع

 يـاننَامايـِتـه كْرِرَركْ

 مصدر هذه الحيرة هو تفكير ."ةالفاعلهي  ابأنهوهم تت هي الفاعلة لكن النفس  الطبيعة المادية الثالثةشواكل"

 اۤيايماي هانذْانْتْرارۤوي
ة كلم ."آالت من صنع القدرة المادية فيات المقيمة ويو ،أْرجوَن يا حي، كل بوقل فييقيم الرب العظيم "

ة من دوامة  وأنماها فيمكنه النجاكِْرشَْنعلى بذرة الخدمة التتيمية برحمة السيد الروحي و  أحد ذا حصل ا لكن.ية حيناً
سد حيناً وهكذا أ بالرجوع في صورة عشبة حيناً وجناسإال يتعين عليه السفر صعوداً ونزوالً في مختلف األ

 اًترويج الجهل علم
نا قوام إلى  هي التي تجلبناكِْرشَْن في هذه االجسام المادية ورغبتنا للظفر بـناسبب تناسخ

 .كِْرشَْنب بخدمة 
 ومع ذلك، .جن وربما حتى رأى اعتقال اآلخرين

 لذلك، العلم هو بداية الحياة .)تََمْس( يدعى جهال 

دالأن الجسم يشبه 
  كما ان الدار تتحطم كيماوية ويتحلل وتخلو منه الحياةاًيصبح الجسم مواد . وعند موت البدن فإنه يشبه البيت الذي يتداعى.الكيماوية

 .تالشىتقطع خشبية صغيرة وإلى 
 بدن ثم يمكنك بناء بيت أو.ڤاَننيرتلك الحالة تدعى : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  .معلومات عن النفس
 كَْرَمالقدر و 

 يقولون أن .ذا شطرتها فسيحيا الشطرين ا. يضربون مثل دودة االرض.يجادل بعض العلماء بوجود عدة أنفس في كل بدن: مريد
 .ي لدودة االرضصلذلك يثبت وجود نفسان تحتالن الجسم اال

 . انها نفس جديدة تدخل الشطر الثاني من بدن الدودة.ال: َل ْپَرْبهوپاَدشْرۤي
 .سواء مادي أم روحي- الجسم ضروري للنفس الروحية:سينچ الدكتور

 جسمي الماد.الجسم الماديب
 قوامي هو .جسام االجنبية لقوامي

 المادية بموجب قوانين 
ملية مستمرة تحت القوانين 

 ):٢٧\٣ (ْبهَچڤَْد چۤيتا جاء في .)كَْرَم(بقدره بالكلية لكنه في يد قانون العمل 
ْپـ
 هـشَي َسـْرڤَنَه كَْرمايــانَچو

  تْمااهۤوذْميـ ڤ-كاَر نََأَه
 اِتىيـَمـنْـي ت اكَـْرتاَهْم

 األنا الزائفةالمحّيرة ب
 ):٦١\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتا جاء في ."انا عين البدن:"النفس

 مْٰتاناْبهۤو - ه َسـْرڤَإشْـڤَـَر
 يـطَْهـتشْيْرجوَن تٱِدِش  - ْدِرْه

 يتانْبهۤو - ْن َسـْرڤََمياْبْهرا

نقالت جميع المخلوقتجه 
 وإلى  أعلى حيناًأجناس إلى  نتحرك.التي تمدها الطبيعة المادية الحياة أجناسفي  أو آلة تعني اننا نسافر في ابدان تشبه آالت يانْتَْر

 سفلأجناس
خ وتنجح حياته والتناس
 .دواليك

التي تهي لذا، رغبتنا بالتمتع : مريد
 .الطبيعي

 .نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .كِْرشَْن نحن نقاتل رغباتنا بالتشبعة الحسية دوماً حتى وإن اردنا خدمة . لكن يبدو أنه نزاع دائم مع طبيعتنا السفلية:سينچ الدكتور

 هل يستمر ذلك؟
 .الجسم يشبه مستبد من الداخل: مريد

 .ةشدب) اماۤي(يد القدرة المادية  ذاك يعني انك في .نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 حتى وإن كنا نرغ:سينچ الدكتور

ذا سرق فسيجري اعتقاله وإيداعه في الس ا قد يعلم اللص أنه.نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 هذا ما.دولةحتى وإن كان يعي بأنه تحت سلطة اليعمل حسب رغباته  .يسرق



 لكن اين هي الجامعة . هذه هي بداية العلم."انت مغاير لهذا البدن:" يعلمه.أْرجوَن إلى  العلمشَْنكِْر يعطي ْبهَچڤَْد چۤيتا في .الروحية
  التي تلقن هذا العلم؟ان يخبرني اين هي الجامعة

ذن، لن يمكنك احراز ا . احمقاً وانتحلت دور فطين فذلك مزيد من الحماقة
تقدم  مجنون وراء الاإلنسان .ك وتغش اآلخرينجت انك رجل ع وإذا بقيت في الجهل ورّو.تقدم

 يفتشون .هذا عمل كلب الحراسة"  ما سبب حضورك؟ ما هو عملك؟.حالما تدخل بلداً في هذه االيام "، ووف

 رة؟
 محاربة الجهل بالحجة والعلم

 القتل ال .ذا قتلت جهلك فذلك يعد قتال أيضاً ا. لكن ذاك القتل بالدعوة. على استعداد لمحاربة المالحدة أيضاً

 ال . ذاك الكالم تافه.عندما يتكلم الحيوانيضحك الفطين  .للحياة ليس بأفضل من حيوان

 يقتل ويأكل بال اإلنسان ضرورة وال تأكل فوق حاجتها بينما 
 

 انها حركة .ركة دينية عاطفية مبتدعةح ليس كِْرشَْنذكر  

 .كون يحدث بمحض الصدفة
 تفاق؟ االمحض

 .ية
 وية؟

 .دما اقتضت الحاجة اعادت جسيمات الكيماويات نفسها
ضرورة؟ كيف نتكلم عن االتفاق والضرورة بعبارة واحدة؟ هذا 
خرقت 

 ؟ذا قلت لقد حدث بالصدفةا فهل سأعفى القانون،
 ذن، هل الجهل سبب الجريمة؟ ا:سينچ الدكتور

 .جهلي:  ذاك هو السبب.نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 . آلة جميلة مثل الكمان صنعت بالصدفةقول بأن

  .عتراف اال انه يتكلم بحماقة ويحصل على.عتراف االمثيل يحصل علىرذيل ؤسف للغاية ان 

 سينچ الدكتورالتي تلقن هذا العلم؟ يستطيع 
   . غير موجودة:سينچ الدكتور

 . انهم يروجون الجهل علماً.ال يوجد علم: ذاك هو وضع التعليم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .ذا علم العلماء مغايرتهم ألبدانهم فسيتغير مجمل منظورهم ا لكن:سينچ الدكتور

 .هذا مرادنا .نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .عتراف بفشلهم اال يريدونلكنهم ال: مريد

ذا كنت ا.ذن، هذا مزيد من الحماقة ا:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 انت تغش نفس.لم فأنت غشاش كبير

يبدأ هؤالء الكالب ودائرة الهجرة  البشر  للمثال، اقام.كالبالقطط والدرجة انه اصبح تماماً مثل  إلى الحضاري المادي
ووف، ووف:"بالعواء
 لذا، ما هو معنى التقدم؟ هل .مختلسين المتعلمين انعدمت الثقة اآلن ويوجد كثير من اللصوص وال. عن مسدسولى بحثاًأ درجة سيداً

يمكننا القول أن التعليم يعني التقدم؟ هل هذه حضا

 هذا عذر واحد . والملحدين كان خالفاً بين المؤمنين.اسباب حرب فيتنام هو كون الشيوعيون مالحدة أحد يقول البعض أن: مريد
 .للحرب على األقل
نحن: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .يعني اشهار السيف في وجه الحميع بالضرورة
  . طريقة جديدة من الحرب:سينچ الدكتور
 يجهل الحيوان .حيوانيةالحياة ال المفهوم البدني للحياة هو . محاربة الجهل بالحجة والعلم موجودة على الدوام.ال:  ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل

 وصاحب المفهوم البدني .بالمادة والروح
 .يتكلم الحيوان علماً

 انها ال تقتل دون.الحيوانات ضمن اسس معينة على األقلتعيش : مريد
. دون الحيوان من هذا الوجهاإلنسان لذا، .ضرورة

حركة .لذلك، يجب علينا ان نعاني اكثر من الحيوانات: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .تخفيف عذاب البشرية إلى علمية تهدف

 يقول العلماء وسواهم أن كل شيء في ال:سينچ الدكتور
وهل يكتبون الكتب حول الموضوع ب: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .يقولون ان الكتب مكتوبة بالصدفة أيضاً: كَرنْْدَهَر
 .ذن، ما هو فضلهم؟ يمكن كتابة مطلق شيء بالصدفة ا:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 بالصدفةبالصدفة وأ  يقول أن كل شيء ابتد.١٩٦٥ موند حاز على جائزة نوبل سنة . جالدكتور العالم الفرنسي :سينچ الدكتور
مواد كيماوية معينة وكونت الخاليا األساستركبت 

 ما هو مصدر المواد الكيمالكن: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 يقولون انها خلقت بالصدفة وعن:سينچ الدكتور

وجود الذا حدث كل شيء بالصدفة فما هو معنى  ا:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
المدرسة؟ لما ال يدعهم ينمو بالصدفة؟ لنفترض انني  إلى  اطفاله اإلنسانكل شيء بالصدفة فلماذا يرسل لو كان توجه .سخف

من الغباء ال: مريد
 الم من.نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد



 الفصل العاشر
عاشرة  النزهة

عند حجبه أو انحداره غير وعي ه يصبح  الوعي قديم بالفعل لكن.لوعي يصدر من المادة
 .الظلمة تصدر من النور:  هل هذا واضح؟ اطلب الفهم.كِْرشَْنم بـ

 لكن يجري خلق اشياء اخرى . الغيوم غير موجودة في الشمس ألن ذلك يخالف طبيعة الشمس.ياب النور
 كذا، الطبيعة المادية وقتية لكن . هذه الخالئق وقتية لكن الشمس تبقى.لظلمة

  العلوية أيضاً؟
 ڤَْسياأَهْم َسْر( كل شيء يفيض مني .ماديي وال٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيقول : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 . اهللا خير. خيركِْرشَْنق 
 .عنده

 إلى  كبيرةكِْرشَْن قوة . لكن رؤيتهم جزئية."انه مجنون بالنساء:" قد ينتقده البعض بالقول.ف زوجة

 كل شيء واحد هو سخف

  فلماذا تغطي بدنك؟.عات

  لذا، لماذا.كل شيء سيتحقق تلقائياً
 . أن اهللا واحد وكل شيء حي أو غير حي يعادل اهللا

وعينا مادياً عندما يصبح  كذا، .خفت النورما ي نجرب الظلمة عند.ال توجد ظلمة في النور آخر، 
 نحن ننام عند مقاطعة .النوم إلى  في الصباح ونشعر بالتعب في آخر النهار ونخلد

بل كانت حية حتى عند نهوضنا في الصباح لم تصدر من حالة النوم " ا

 الصباحية ال
 ١٩٧٣ أيار ١٤

 ١٩٧٣ أيار ١٤سجلت في 
 في منتزه تالل شيفوت، لوس انجيليس

 . وسائر المريدينسينچ الدكتور مصحوب بكل من رۤيَل ْپَرْبهوپاَدشْ
 خطأ العلماء

 العيب في . ينادون بأن كل شيء مادي ويصدر من المادة.المادية والروحية: خطأ العلماء هو جهلهم بقدرتين: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 القدرة الروحية هي .ن المادة تصدر من الروحأل  كل شيء روحي من وجه.نهم يبدأون من المادة بدال من الروحأنظرياتهم 

 يمكن القول أن الظلمة تبدأ من النور وليس . لكن ليس للقدرة المادية وجود دون القدرة الروحية.المصدر ومستقلة عن القدرة المادية
 يعتقد العلماء أن ا.النور يبدأ من الظلمة

يعني ذكر تا" روحي" وكِْرشَْنتعني نسيان " مادي" لذا، .بالجهل
نكون في الظلمة في غ

بصورة مؤقتة بقدرة الشمس مثل الضباب أو الغيوم أو ا
هذه الطبيعة  أحد  ال يريد.طبيعة ثابتة، طبيعة روحية إلى  يعني الخروج من هذه الطبيعة الوقتيةكِْرشَْن ذكر .الطبيعة الروحية باقية

 .هذا الجو الغائم أحد ال يحب، المتحولة
  هل هذا الوعي الغائم من خلق القدرة الروحية؟:سينچ الدكتور

 .نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 والمادة من خلق الطبيعة :سينچ الدكتور

مصدر العالمين الروح أنا ):١٠\
 خل. الخير والشر هو خلق مادي بالفعل. هو خالق كل شيء خير وشركِْرشَْن .)ڤَْرتِّتىْپَرڤَْم ڤُو َمتَّه َسْرْپَرْبَه

 بنظرنا لكن يتساوى الخير والشر اًشر هو يفعل شيئاً يمكن أن يكون .كِْرشَْنال نعقل نحن  لذلك، .ما تحسبه شر هو خير هللا
 ستة عشر ألكِْرشَْنللمثال، تزوج 
 .ستة عشر ألف زوج إلى درجة توسعه

 ن شيء عابر؟م لكن لماذا يتعين علينا فك انفسنا .ية هذا مؤقت قلت ان ضباب الطبيعة الماد:سينچ الدكتور
 سينجلي الطقس في بضعة سا.لماذا تضع الثياب على بدنك؟ يمكنك ان تسير عارياً: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 . الخطر هو اآلن:سينچ الدكتور
 غطية جسمك؟تعتني بتمهما كان األمر، لماذا : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 . لتفادي الضيق:سينچ الدكتور
:"اَدڤاۤيماالالمباالة بلبس الثياب هي نظرية الـ .نعم وإال ستشعر بالضيق: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 هياَدڤاۤيما فلسفة الـ.هتمام؟ كل شيء واحداال
 نحن . ذاك هو ما نعترض عليه.المادة الميتة-ذا ابتدأ من الحياة لكنه يقول أن كل شيء يبتدئ من الظلمة اال نختلف مع الكيمائي

ذا ذهب  ا: سبب وجودهم في الظلمة بسيط. ذاك ما نعترض عليه."الظلمة:  ابدأ من المادة.ال:" لكنهم يقولون."ابدأ من الحياة:"نقول
النور فجأة  إلى  لنفترض انك قضيت طوال عمرك في الظلمة وجئت.النور فسيظن ان الظلمة هي البدايةإلى   من الظلمةاإلنسان
 . الظلمة ال تنتج النور.الظلمة عندما يضعف النورتحل  لكن ."جاء النور من الظلمة:"فستقول
 النور؟ إلى ذن، الظلمة تستند ا:سينچ الدكتور

م أو بكال.نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 ننهض.كِْرشَْنيخفت وعينا الروحي أو وعي 

حياتن"نفهم أن يقظتنا أو و نحن ننام في الليل .الحياة لسبب ما



 يعتقد ان حياته بدأت يوم والدته .ل من رحم امه هذا ما .نا عند يقظتأحياء نا وما زلنااثناء نوم
يابه عن الوعي ثم خرج من الرحم واستعاد وعيه  لقد بنى بدنه . هو أزلي بالفعل.على خالف الحقيقة

 .حالما تشكلت مالمحه البدنية
 .النوم عند الموت إلى  ثم يعود:سينچ الدكتور

 ."پاْرتَْهىتراكيبها الكثيفة وال حيلة لها، يا وتستفيق هذه، ْبَرْهمار طلع نهاي اخرى، بعد رةم"
 ن

 لكن الحياة الروحية . هذه هي الحياة المادية.وتموت هل ترى هذه الزهرة؟ لقد عادت: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .على هذا البدن وفقاً لوعيي في عمري السابق ذاك هو الفرق .التفتح فقط بدون انحاللتعني 

 ):٦\٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتاد في 

  انِْتى كَـِلـڤَـَرْمىاَجـتيتْ

 تَـهي ْبهاڤ- ْبهاڤَ -َسـدا تَـْد 
 ."ليها ال محالة اته، يصلفاوند 

ذي يتناسب مع وعينا في هذا ذا كنا نحصل دوماً على البدن المقبل الا  انسى عمري السابق

 حة؟ الماضية أو حتى البار

 لكننا.وشخص ينسى اكثر من سواه: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  هل ذاك هو مبدأ الطبيعة المادية؟:سينچ الدكتور

لكن كالهما يسرقان . انه شيء كالسرقة.نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد  .شخص نشال
 عندما نحلم، هل تحملنا العناصر ال:سينچ الدكتور

 طرأ تغيير على البدن .ود لكنك ما زلت موجوداً ألنك أزلي طفولتك؟ ذاك البدن غير موج اين هو بدن.جل بالغ اآلن
 معينة في األمس واشياء معينة اليوم لكنك تنسى سائر ذك انت ت. هذا هو برهان األزلية.الظرفي لكنك لم تتغير

 ال يمكنك .١٩٧٣الث عشر من أيار سنة ذلك أم ال؟ ال يمكنك القول أن اليوم هو الث
 طرأ تغيير . لكنك تذكر االمس وتلك الذكرى هي دليل أزليتك. لقد تغير النهار. الثالث عشر كان امس.القول أن اليوم هو البارحة

 يخرج الطف.يتوجب فهمه بوضوح
اء غالمادي داخل رحم امه اثن

 ):١٩\٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتا هذا ما جاء في .نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 مْٰا  َسـ ِاڤايـراَمهْچ -تَ ْبهۤو
 اِتىيۤيتْـڤا ْپـَرلتْـڤا ْبهۤوْبهۤو
 ڤَـشَـه پاْرتَْهىِمى ٱـَچ آ-ى راتْْر

 ىـِمَچ آ-ْپـَرْبَهـڤَـتى اَهْر 
نحل تته  ليلانقضاء ولدى ،حياء األ

حن مغايرين لهذه األبدان
 يبسالوعي وسرعان ما تإلى 

 لقد حصلت .بين المادة والروح
 هذا مؤك.وسأستلم بدني المقبل الذي يتناسب مع وعيي في هذا العمر

 مْْٰسـَمـَرْن ْبهاڤَـي  ڤاپـمْٰاي مْٰاي

 ايكاونِْتـ يتياِاڤ تَـْم مْٰتَـ

الفرد عفكر فيها ية وديوج حالة ةيأ"
كيف ،شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد :سينچ الدكتور
 ؟العمر

هل تذكر شيئاً عما فعلته في السنة: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 . ال اذكر. ال:سينچ الدكتور

 .النسيان طبيعتك: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 . اذكر بعض األشياء:سينچ الدكتور

 . ننسى جميعاً

 وشخص لص مصارف 
 لطيفة؟

 ): ٢٧\٣ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن يقول .تحملك الطبيعة: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 يـاننَامايـِتـه كْرِرْپـَركْ

 ـشَهي َسـْرڤَنَْرماه كَيــانَچو
  تْمااهۤوذْميـ ڤ-كاَر نََأَه

 اِتىيـَمـنْـي ت اكَـْرتاَهْم
 نحن ننسا هويتنا الباقية ألننا في ."ةالفاعلهي  ابأنه تتوهم األنا الزائفةة ب هي الفاعلة لكن النفس المحّير الطبيعة المادية الثالثةشواكل"

 كنت طفالً في يوم من .س روحية باقية مغايرة لهذه األبدانو الدرس االول في الحياة الروحية هو اننا نف.قبضة الطبيعة المادية
 انت ر.األيام

 انك فعلت اشياءر
 هل تقر ب. بدنك باالمس ليس بدن اليوم.االشياء



هل هذا صعب  . حتى طفل يستطيع فهمه. هذا البرهان بالغ البساطة. لذلك، انت أزلي مع ان البدن زائل.على البدن لكنك تتذكره
 على الفهم؟ 

 تبديل األبدان
 . يريد الناس مزيداً من البراهين:سينچ الدكتور

كبير السن  أنا  للمثال،. بدني يتبدل على خالفي.نفس أزلية  أنا.لماذا يطلبون المزيد؟ أزلية النفس حقيقة بسيطة: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 اريد القفز لكنني ال استطيع ."ن ألن بدني تبدلاعتدت على القفز :"حياناًأقول لنفسي أ .اآلن
القفز تلك أزلية لكنني ال أقوى  إلى  النزعة.ذلك

حظتهم:سينچ الدكتور  . سيقول المعارضون ان طبيعة الو
ْب في كِْرشَْن يوضح .قةتلك حما: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 ْريـْپـراْپـت - تَتْـها ِدهانْـتََر
 ياتـ

 ال تقوى . قوة نظرهم ال تقرر ما هو علمي وما نقيضه.قرار بعيب حواسهم أوالً االر العلماء بنقص حواسهم؟ يجب عليهم

 .الحجة لكنهم يقولون أن وسيلة الكمال تتحقق بالمعلومات الموضوعية والتجربة يقر العلماء بتلك . حسنا:سينچ

بدان ثم أربعة أو خمسة أ هل يمكن القبول بأن النفس قد تقبل ثالثة أو .، يمكن أن يطرأ سؤال آخراَد

رت مئة سنة فما هو عدد االبدان ذا عّم ا لذا،.ليوم

 .عشر

  هل توافق؟.تتبدل كريات الدم في كل لحظة . بل كل ثانية

 الطاقة حسب التعبير العلمي؟اء 

 .خلق وال تهلك مما يعني انها أزلية

 .أيضاًا-ذا كانت الشمس أزلية فقدرتيها ا.نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 طالق؟ االهلك على

ب لكنني لم اعد استطيع القفز اآلواللع
 .عليها ألن بدني اصبح هرماً

عي تدوم لبدن واحد فقط حسب مال
 ):١٣\٢ (هَچڤَْد چۤيتا

 اتْها ِدِهىيـْن يـمـْسٱ يـنُوِدهـ
 َجرامْٰ اوڤَـنَـكاوماَرمْٰ يـ

ي موْهـنَـ تَـتَْر ْزَرـۤيـْده
بدن  إلى عند الموتنفس  التنتقل هكذاإلى الشيخوخة،  فالشباب إلى  الطفولةمن، بدنة باستمرار في هذا الد المتجسنفس التمر كما"

يير مشابه عند الموت كما يطرأ التغيير على البدن دوماً كما اشهده في  يطرأ تغ."غييرهذا التبمثل  محقق لذاته يضطرب الال .آخر
 .تجربتي اليومية

 . لكن ال يمكننا مالحظة هذا التغيير األخير حسب كالم العلماء:سينچ الدكتور
 . غير علميْبهَچڤَْد چۤيتا  كتاب جهلهم ال يجعل. عن مالحظة اشياء كثيرة جداًانهم يغفلوندرجة  إلى اعينهم ناقصة: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

لماذا ال يق
  هل يعني ذلك أن قوانين الطبيعة غير موجودة؟.الكالب على فهم قوانين الطبيعة

 الدكتور
تحقيق الكمال بواسطة التفكير الناقص وتفكيرنا ناقص بالضرورة ألن حواسنا وعقولنا  أحد  ال يستطيع. ليست هذه بوسيلة الكمال.ال

 .ناقصة
شْرۤيَل ْپَرْبهوپ :سينچ الدكتور
 تموت؟

اقول أن بدنك البارحة غير بدنك ا أنا .انت تقبل ماليين األبدان: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .التي بدلتها؟ احسب

 ثالثة :سينچ الدكتور
 لماذا ثالثة عشر؟: َرْبهوپاَدشْرۤيَل ْپ
 . يقول العلم الطبي أن جميع خاليا البدن تستبدل كل سبع سنوات:سينچ الدكتور

 ليس كل سبع سنوات.ال: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 . نعم:سينچ الدكتور

 .الدم، انت تبدل بدنكوحالما تتبدل كريات : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
قانون بق هل يمكن مقارنة أزلية النفس ب:سينچ الدكتور

 .الطاقة غير وارد ألن الطاقة أزليةبقاء 
الطاقة حسب التعبير العلمي يعني أن الطاقة ال تبقاء  لكن قانون :سينچ الدكتور

 . لذلك، قدراته أزلية. أزليكِْرشَْن . نحن نقر بذلك.م نع.اواه
 . هل هذا هو سبب أزلية النفس أيضاً:سينچ الدكتور

أزلية -لحرارة والنور
ذاً أن الحياة ال تخلق وال ت ا هل يستتبع ذلك:سينچ الدكتور



قديم لكن حجبني النوم الليلة الماضية وهذا سبب  أنا .قتاً ال غير ال تخلق وال تهلك بل تحجب مؤ. الحياة قديمة.نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

فقط ما دمت " مادية" الزهرة .كِْرشَْن إلى مادية قبل قطفها ثم تصبح روحية عند تقديمها ذلك ال يعني ان الزهرة كانت 
 .كِْرشَْنحالما ترى انها موجودة لمتعة روحية : هي عليه

جرد حجر أو خشب فماذا يعني ذلك؟هيكل في الكِْرشَْننصب  إلى  أحد نظرذا ا:سينچ الدكتور   و
ن حتى في 

 كما ان الطاقة الكهربائية في كل مكان لكن الكهربائي كِْرشَْننتفاع بالحجر لتقدير  االوحيد الذي يعلم بوسيلة
 فإنهم كِْرشَْنصنم  إلى  لذلك، عندما ينظر التيم.كِْرشَْن يعلم التيم أن الحجر ال يوجد خارج .بها

  المنحوت من الحجر؟كِْرشَْنل صنم  يشعر كِْرشَْن تيم هل صحيح أن :سينچ الدكتور
 .نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  بالقدر عينه؟:سينچ الدكتور

في صورته - كِْرشَْن أي كِْرشَْنهذا يعني أن قدرة  ." فيها ولكني لست موجوداً

 . والنور واحدة النوعية وبائنة بالكمية

 وقدرته كِْرشَْنهذه القدرة واجبة العبادة ألن  .كِْرشَْنرى كل شيء بمثابة قدرة 
 .هيكلالواجبان العبادة لكن ال يعني ذلك ان نعبد الشجرة ع

 صغيرة من االرز خالل شق في االرض فينبغي  .كِْرشَْن هدر قدرة مي بعدتلمني والدي في طفولع
 لذلك، ال .كِْرشَْن ذاك هو ذكر .كِْرشَْن صلته بـ تع.لي التقاطها ولمسها بجبهتي وأكلها منعاً للهدر

 وكيف نفهم أن كل شيء هو كِْرشَْن من اجل  نحن . استعمالهنحب رؤية هدر شيء أو سوء

 . هذا هو وضع العالم المادي.تفكيري من باب االمس واليوم
 كل شيء روحي

 ؟كِْرشَْن هل الوعي المادي هو غياب ذكر :سينچ الدكتور
 .نعم:  ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل

 ؟كِْرشَْن وأين تكون الطبيعة المادية في حضور ذكر :سينچ الدكتور
 لن يقبل شيئاً كِْرشَْن . فذلك ليس مادياًكِْرشَْن إلى عندما تقدم زهرة . فلن ترى شيئاً مادياًكِْرشَْنت ذكر اصلذا و ا:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

مادياً لكن
ستراها كما  ك لكن.تعتقد أنها موجودة لمتعتك

 ذن، مجمل العالم روحي بالفعل؟ ا:سينچ الدكتور
 . ذاك هو العالم الروحي.كِْرشَْنن نريد بذل كل شيء في خدمة  لذلك، نح.نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

هذه الشجرة في غاية الجمال ألنها ملك :" على هذا الضوء؟ للمثال، هل نستطيع التفكيركِْرشَْن هل يمكننا تقدير خليقة :سينچ الدكتور
 ؟كِْرشَْن

 .كِْرشَْن ذاك هو ذكر .نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
قال لنفسه انه م

 في كل مكاكِْرشَْن . أيضاًكِْرشَْناهللا مادياً؟ الحجر قدرة أن يكون صنم  كيف يمكن .هو جاهل بالحقائق: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
الحجر لكن تيمه هو ال

نتفاع  االوحده يعلم بوسيلة
 . وقدرتهَنكِْرشْ انهم يرون الوحدة الحقيقية لـ."كِْرشَْنهنا :"يقولون

 بائنواحد 
 في مطلق حجر بقدر يعادكِْرشَْنبـ

 :)٤\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن لما ال؟ يقول .نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 مْٰ َسـْرڤَـَدمْٰ اتـتَـْم اۤيَمـ
 نايْرتْ مۤو-تَ ـاكْيـْد َأڤْـَچَجـ
 يتان ْبهۤو-َسـْرڤَ ي تْهانـ ْس-َمتْ 
 تَـهيـڤْ َأڤَـْستْهشْـ ِتمْٰشـاَهـتْـنَـ 

 توجد فّيحياء جميع األ.بنوري انني اعم هذا الكون"
 هذه .في صنمه الذي يجري نحته حسب توجيهاتهبالتمام جلية  ينفذ في كل ذرة من ذرات الكون لكن صورته الشخصية -الجزئية

 للمثال، عندما تسطع اشعة الشمس في غرفتك ال .)ڤَتَتّْ-ْبِهداْبِهَد-أتْشينْتْيا(هي فلسفة وحدة اهللا مع قدراته ونأيه عنها بوقت واحد 
ة الشمس وقدراتها المنفصلة مثل الحرار.يعني ذلك أن الشمس بحد ذاتها موجودة في غرفتك

 .عتيادي ا في حجركِْرشَْن يستطيع رؤية اإلنسان ومع ذلك، يمكنك القول ان :سينچ الدكتور
  لكن هل يمكننا عبادته داخل الحجر؟:سينچ الدكتور

 ال يمكننا عبادة هذا المقعد . وعبادتهكِْرشَْن لكن ال يمكننا اعتبار الحجر .يمكننا عبادته من خالل قدرته في الحجر: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 لكن يمكننا عبادة كل شيء ألننا ن.كِْرشَْنبوصفه 

 في كِْرشَْنلى نحو عبادتنا صنم 
ذا سقطت حتى حبة اعلماني انه
رى كل شيء من بابألمت كيف 

م مريدينا كيفية استعمال كل شيءنعلّ
 ):٣٠\٦ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن كما يقول .كِْرشَْن



 َسـْرڤَـتَْري اتي َپـشْمْٰ مايُّـو
 ياتي َپـشْيِّ تْـشَ َممَْٰسـْرڤَـ

 يامۤيـشْـنَمْٰ نَـ ْپـَراَهـۤيتَْسـ
 ياتيـشْـنََسـ تْـشَ ِمى نَـ ْپـَر

 ."اًه مطلقعضّيأ وال نيعضّيي ال ،فّي جميعال ى

 الفصل الحادي عشر
شر  النز

ن ألحد رؤية السم أو  ال يمك.ن حبة فسيموت في الحال بالمئة م
 جاء في .في حاالت مثيلة لمسبب

نفسي فسأشعر بذلك فوراً ألن ذا قرصت  ا. أن مجمل البدن يعمل على خير وجه ِڤَدْزالـ
 ما هي .على ذلك أحد دني وموته فيمكنك سلخ الجلد عينه وتقطيعه ولن يعترض

 عون أم أذى؟: العلم العصري

 يقول العلماء انهم يحاولون لكن ." هذا مجمل األمر.انت مستجدي حالياً .بعد حصولك على المليون دوالرال ا
الجواب الصحيح فماذا ليس ب" ى

 . سيقدرون على خلق حياة في القريب العاجل على الرغم من عجزهم عن خلق حياة

 . المزيد في المستقبلاماء انهم انجزوا الكثير في الماضي وسينجزو
  لذا، ماذا فعل العلماء؟. يموت اآلناإلنسان وما زال 

  .. لكن لدينا طائرات اآلن و:سينچ الدكتور
 لذا، ماذا فعلوا؟ كان .ف الشيخوخة

 لذا، ماذا . عدد األدوية واألمراضازداد اآلن

وير مكان كل في يراني من"

هة الصباحية الحادية ع
 ١٩٧٣ أيار ١٥

 ١٩٧٣ أيار ١٥سجلت في 
 منتزه تالل شيفوت، لوس انجيليس

 . وسائر المريدينسينچ الدكتور مصحوب بكل من شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 اكتشاف النفس الروحية

 .لون ان وجودها موضع شك كبير يقو. يجد العلماء ان رؤية النفس الروحية متعذر:سينچ الدكتور
 قوة النظر تلك؟ ذا الذي يملك  من.دق من الالزم لرؤيتهاأكيف يمكنهم رؤيتها؟ انها : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 . مع ذلك، يريدون الشعور بها بوسيلة ما:سينچ الدكتور
ذا حقنت احداً بكمية من السم الزعاف تعادل واحد ا:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

ذن، لماذا ال يرى العلماء النفس بفعلها؟ يتعين علينا النظر با ا.كيفية عمله على الرغم من فعاليته
 الذي يدعى النفسهبائيبسبب الشق ال

 لكن حالما تفارق النفس ب.وعيي يعم مجمل جلدي
  البسيط؟ أال يعني ذلك عدم اكتشاف الروح؟ءالصعوبة بفهم هذا الشي

 اهللا؟ قد نكتشف النفس على هذا الوجه لكن ماذا عن :سينچ الدكتور
 .ة فيمكنك فهم الكلذا استطعت فهم العينّ ا.ة من اهللا النفس عينّ.لنفهم النفس أوالً: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .خلق حياة إلى  يسعى العلماء اآلن:سينچ الدكتور
 ونحن ."انا احاول ان اصبح مليونيراً:"لمستجدي يقول ا.نحن نرفضه . لقد فرغنا من هذا االمر بالركل.يسعى: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 تكلمتال :"نقول
نحن نسع ". ما انت اآلن؟ ذاك هو السؤال.". .انا احاول أن:"فستقول" من انت؟:"لنفترض انني سألتك

 .بالكالم عن اقتراح علمي
 انهم يقولون أنهم. حسناً:سينچ الدكتور

ما الذي يحملني على ف" ستثنائي في المستقبل اسأقدر على انجاز شيء:"ذا قلت ا. ذلكّدعي أن يرذيليمكن لمطلق : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 الثقة بكالمك؟

، يقول العل حسناً:سينچ الدكتور
كان يوجد موت في الماضي: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 . على الموت ساعدوه:سينچ الدكتور
 .ر مئة سنة ونادراً ما يعمروا اآلن فوق الستين أو السبعين يعّماإلنسان كان .ساعد العلماء على تقصير العمر: َل ْپَرْبهوپاَدشْرۤي

 لم يساهموا في الحياة وما زالوا .في القتلسوى ساهموا لم ي لذا، . سيمكنهم اآلن قتل ماليين البشر.واكتشف العلماء الطاقة الذرية
 .نهم سيخلقونيعلنون بجرأة ا

ال يقوى العلماء على وقف الموت وال وقف الوالدة وال وقف المرض وال وق: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .وما زال يمرضفي السابق، يمرض كان  . يشيخ في السابق وما زال يشيخاإلنسان



 . الحياة صدرت من المادةأنب الذين يقولون رذالء سنتحدى جميع العلماء ال.انجزوا؟ لم يساعد العلماء على تحسين الوضع الدولي
 .رت من الحياة

 .كنهم خداعه في كل األوقات؟ مائة سنة، مائتان سنة؟ ال يماإلنساندع 

ستمرار  اال لكن ال يمكن.والالدين في لباس الدين

 ." المسيحيين جحيمداركةم:"ون ويقول
متى يمكن خداعهم بالعلم المزعوم والدين المزعوم؟ لو  إلى . في تقدم

 ذات .الطيور إلى  يتكلم حتىكِْرشَْن . ذاك هو الكمال.راْدهاَرنّي يعانق كل من البقر و كِْرشَْن . هذا نقص.ل الحيوانات

  .تقد انها تتمتع
 اثناء  يسيل الدم من لسانه.واك التي تقطع لسانههيأ تشبيه النفس المشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَملذلك، جاء في 

 تعني خالف ما عليه اماۤي .اماۤيذاك ما يدعى  ويختلط باالشواك وتصبح مستساغة قلياكلها
 إلعتقادهم انهم اماۤي العلماء في .اماۤيم أو  لذا،.عني هذا تاۤي تعني ليس و ما .الشيء

 شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم كما يوضح في . انه ليس كما نحسبه.اماۤينه  لكن هذا العالم مع كل ما يحتويه هالك أل.مما يسعدهم
 .ى طريق النصر لكنهم مهزومين بالفعل

 الفصل الثاني عشر

 ١٩٧٣ أيار ١٧

الحقيقة أن المادة صد
 وهم التقدم

بقى العلم يخيإلى متى س
 .األبد إلى  لذا، يعتقدون انهم سيستمرون. الخداع يجري منذ زمن غابر:سينچ الدكتور

 . منذ مائتين أو ثالثة مائة سنة وليس قبل ذلكاإلنسان العلم يخدع .ليس منذ زمن غابر: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 ؟ حقاً:سينچ الدكتور

 وسينتهي الخداع في .م ينادون بأن الحياة تصدر من المادة في المئتي سنة الماضية وليس منذ الوف السنيننعم، انه: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .الخمسين سنة المقبلة

 . اصبح الناس يتمردون على العلم والتقدم العصري. توجد اآلن حركة معادية للثقافة المزعومة. نعم:سينچ الدكتور
 الجهل في لباس العلم .لعلم؟ انه ليس علماً بل جهالوما هو ذاك ا: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .في هذا الخداع لوقت طويل ألن فطنة البعض تنمو
  تضمنت المقالة. المجالت في الواليات المتحدةأكبرفي مجلة نيوزويك وهي كانت توجد مقالة عن انحطاط المسيحية  :سينچ الدكتور

 عزا الكريكاتور تلك .ل في اميركا الجنوبية سبب قتل االلوفا حدث زلز.صورة كريكاتورية تصور الشيطان يسبب الزالزل
 في هذا . آسيا شرقيجنوبجانبه نيكسون يعرض نفسه من اتباع المسيح لكنه يقذف القنابل على  إلى الشيطان ثم اظهر إلى االشياء

شارد نيكسريت إلى الكريكاتور يتحول الشيطان
اإلنسان . سينتقد البشر على هذا الوجه.نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 ."ال تقتل" ما سبب قتلها؟ ؟حق بالحياةتملك نفس الولدت في بلده و التي كان السيد نيكسون يحب ابناء وطنه فلماذا ال يحب ابقار بلده
لكن يجري قت

 ذلك سيدة كبيرة في السن  شاهدت. يتكلم لغات الطيور أيضاًكِْرشَْن ألن ياموناطير على ضفة نهر  إلى  يتكلمكِْرشَْنيوم، كان 
 ."اواه، هو يتكلم مع طائر:"واصيبت بالعجب

 م الطيور؟ هل تعني انه كان يتكلم بالفعل كال:سينچ الدكتور
 جميع األحياء ويستطيع االب فهم و هو اب. هي علمه بجميع اللغاتِڤَدْز الواردة في الـكِْرشَْن احدى صفات .نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .لغة اطفاله
 كل فرد يقتصر على معاناة العذاب .كِْرشَْنأن يتمتع أو يحصل أي علم حقيقي سوى تيم  أحد  ال يستطيع. هو المتمتع العظيمكِْرشَْن

 ال .اماۤي هذه هي ."أنا اتمتع:" يكدح الناس في اميركا ليالً نهاراً ويعتقدون.)اماۤي( هذا ما يدعى وهماً .لكنه يعتقد ان معاناته متعة
ة على التمتع بشيء بل تقتصر على المعاناة لكنها تعهيأالنفس المتقوى 

 الجمل مغرم بأكل األش.ة بالجمل
 ."لذيذة جداًهذه االشواك :"دال وهو يعتق

 ذاك هو توضيح الوه. تعني ليس هذااماۤي 
يحسنون األشياء 

ان الماديين يعتقدون انهم عل

 النزهة الصباحية الثانية عشر

 ١٩٧٣ أيار ١٧سجلت في 
 صباح ضبابي

 منتزه تالل شيفوت، لوس انجيليس
 . داَس وسائر المريديني و كِْرشْنَكانْتكَرنْْدَهَر و سينچ الدكتور مصحوب بكل من َرْبهوپاَدشْرۤيَل ْپ



 چيةويُّاسلحة 

ذا كنت تعلم كيف يتشكل فينبغي  ا.ذلك إلى وقد يكون لي أيضاً لكن ال يعزا فضل كبير جداًأن يكون لديهم 

وإلبطالها كان ) ١٩ (ديةِڤ الـب النووية تستعمل في الحروَرْهماْستَْر

الضباب هو 
 .تعليق غرواني للمياه

ل 
 ويقبله رذيل على ." اهللانا تجليأ:" ما ويقول لذا، ال ينبغي قبول اهللا على ه.الحجارة تعوم

 .فاتا يقول البعض أن اوصاف نشاطاته مجرد قصص أو خر.هه

 .كِْرشَْن نحن نملك قوة علية داخل ابداننا بمقادير بالغة الضآلة ألننا عينات دقيقة من اهللا، . ذاك هو اهللا. تلك هي قوة علية.

 اإلنسان . هل يعمل الكمبيوتر من تلقاء نفسه؟ ال.لكن الدماغ ليس الذي يعمل في البدن بل النفس الروحيةنعم : پاَد
حتى يحضر شخص ما 

 .ت المتبعة الالزمة للقيام بتجاربه

ث معهم وإال فإن مؤهالتهم عندما اتحدضهم 

 يقتصر العلماء على توضيحه ببعض التالعب الكالمي بالقول انها تحتوي .ليس لديهم قوة على دفع هذا الضباب: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 . ليس لديهم قوة على دفعهلكن) يضحك(على مواد كيماوية معينة 

 . لديهم توضيح على كيفية تشكل الضباب:سينچ الدكتور
يمكن : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .بطاله الك
 . نحن نعلم كيف يتشكل:سينچ الدكتور

ْب كانت اسلحة .ذن، اكتشف وسيلة ابطاله ا:هوپاَدشْرۤيَل ْپَرْب
  لكن اين هو علم مثيل اليوم؟.مياه إلى ل الضبابالجيش المعادي يستعمل سالحاً يحّو

 كذا، .يق غرواني لبعض الجسيمات البروتينية يبدو الحليب ابيض اللون لكنه تعل. الضباب يشبه الحليب:سينچ الدكتور

 . لكن ال يمكنك تحقيق ذلك. يمكن دفع المياه بالنار.ذا استطعت خلق نوع من النار فسيدفع الضباب على الفور الذا،: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .تفجير قنبلة تولد حرارة تدفع الضباب

 .الحاق االذى بمدينة كاملة إلى  يؤدي ذلكيمكن أن: كَرنْْدَهَر
 .ان النار قادرة على ابطال الماء لكن ال يمكنك دفع الضباب دون قتل الناس أو تدمير الملكية أحد ال يخفى على: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .جود قوة علية لذلك، عليك التسليم بو. قوة الشمس تفوق قوتك.لكن بطريقة الطبيعة، يتبدد الضباب حال شروق الشمس
 آيات اهللا

 مزعوم أن يصبح ّيچيُّون أي درجة تمكّ إلى  اهللا ليس مبتذال.ال يمكن ألحد فهم اهللا بدون التسليم بمبدأ القوة العلية: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 بصفة اهللا ألنه كِْرشَْننقبل  نحن .ن كان لدى امثالهم قوة علية ا الفطين سيمتحن ما. للرذالء والحمقىلهة التقليد مقصودة تلك اآل.اهللا
 بجعقام جسراً على المياه دون اعمدةأ راَمبوجه  كِْرشَْن كما ان الرب . جبالً شاهقاً في طفولتهكِْرشَْن رفع .ظهر قوته العليةأ

 في هذه األيام، يأتي رذيل.ذا النحو المبتذل
في كل أوج اظهر قوته العلية بالفعل كِْرشَْن لكن الرب .شاكلته

تهم  لماذا يضيع هؤالء الحكماء الكبار وق. كانوا من كبار الحكماء.آتْشاْرياْزوسائر  ڤَاَس ِدڤْۤي و ڤالمّيكيلكن هذه اآلداب نظمها 
 ڤَاَس ِدڤْۤي يتكلم شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَمشر من ا للمثال، في الباب الع.بكتابة الخرافات؟ لم يذكروا انها كانت خرافات بل رأوها حقائق فعلية

مجمل  كِْرشَْن يطلبون عونه فابتلع كِْرشَْن إلى  من البقارين اضطربوا وتوجهواكِْرشَْن جميع خالن .َنڤَِرنْداڤْعن حريق غابة في 
النيران

 كِْرشَْنالمعرفة العلمية تصدر من 
 .اإلنسانيتعجب االطباء من الطبيعة المعقدة لدماغ : كانْتيكِْرشْنَ

شْرۤيَل ْپَرْبهو
 ما وإال ما قيمة اآللة؟ يمكنك ابقاء اآللة اللوف السنين لكنها لن تعمل ء انه يضغط الزر فيحدث شي.يشغله

متداد اهللا في قلب كل  اَپَرماتْما؟ كذا، الدماغ البشري آلة أيضاً ويعمل بتوجيه اناإلنس اآللة أم ؟ لكن من هو الفاعل.ويضغط الزر
 .فرد

 على اساس العلم العلي، نحن نتحدى عدد كبير من كبار العلماء .ينبغي للعلماء قبول اهللا وقوته العلية وإال ينبغي اعتبارهم حمقى
 . لكنه لم يغضب بل اقر بذلك ودحضت جميع حججه."انت احمق:"نا قلت لهجئت بذاك الكيميائي وأأنت  في اليوم اآلخر، .والفالسفة
 .ربما تذكر
 ربما لم يعطه جميع الخطواكِْرشَْنأن ب في الواقع، اقر . نعم:سينچ الدكتور

 وتطلب عزو كِْرشَْنذا كنت تعارض ا  عملككِْرشَْنط سيحب  أية تسهيالت؟كِْرشَْن فلماذا يعطيه كِْرشَْنهو ضد : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 نحن نجرؤ على مواجهة مطلق عالم أو . جميع التسهيالتكِْرشَْنك وفر ل يجب عليك التسليم أوالً ثم سي.هدوننفسك  إلى الفضل

 سيعطيني الفطنة الالزمة لدحكِْرشَْن  اعلم أن.كِْرشَْنبقوة  كيف؟ .فيلسوف ونتحداه
 لذلك، يمكننا تحدي . عليم بكل شيءكِْرشَْن و كِْرشَْن لكننا نعلم بـ.مامهمأ نحن بسطاء .العلمية تفوق مؤهالتي من المنظور العلمي

 . انه يمسك بيد والده الذي يضمن حمايته بالكلية."والدي هنا:"نسان كبير لعلمه امطلق عالم كما يستطيع طفل تحدي



 ؟كِْرشَْن هل تفسد الصورة البشرية لمن ال يطلبون فهم ذكر :سينچ كتورالد
 انهم يولدون ويأكلون ويتناسلون . مثل القطط والكالببهائم الذي ال يطلب فهم صلته باهللا يموت ميتة ال.نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 تعني الذات أو آتْما .آتْما ال علم لهم بـ ."بدن الماديأنا عين ال:"رذالء يعتقد هؤالء ال. هذا هو جوهر حياتهم البشرية.ويموتون
 . لكن البشر يجهلون بذلكآتْما عن ْبهَچڤَْد چۤيتا و ْد ْبهاَچڤَتَمشْرۤيَم يفيدنا .النفس الفردية

 إلى ب البشر كالبهم في اميركا يجلاألسفذي تحتويه يجهل البشر بالعلم ال

 ."رمي النفايات ممنوع:"ة تقول

 تضييع صبياني للوقت والمال: فضاءبرنامج ال
 ظنوا أن الرواد قد يحملون معهم .سطح االرض إلى  رواد الفضاء من القمر

  .. الرواد في الحجر الصحي لعدة أيام للتأكد من أن
إلى 

 أحد سألني .مساعى اكتشاف الفضاء الخارجي وستحبط مساعيهم
 عةضيم أنها مجرد هاخبرت" ر؟مالق إلى ما هو رأيك حول الرحلة:" فرنسيسكو زيارتي سان

 . مليار دوالر٢شلت بعد كلفة فضائي لكنها ف

 ماذا استفادوا . لنقل انهم يسعون منذ خمسة وعشرين سنة. لكنهم سعوا لسنوات طويلة قبل ذلك.مر؟ بسفنهم الفضائية
 .مج الفضاء لن ينجح

ل عصا 

إذا لم  جرب حبة غيرهاسنوواء هذه حسناً، خذ حبة الد:"مريضه إلى  ومع ذلك يقولمرض معينص 
الوالدة والموت : يجاد حل لمشاكل الحياة انهم . لن يقر الطبيب جهله بعالج المرض."تتحسن

  الذي يعني زهرةَپپوشْ-آكاشَ بالسنسكريتية  لذلك، جميع برامجهم .والشيخوخة والمرض
به مسعى قطف زهرة  إلى  جميع جهودهم للوصول. السماءفي  . السماءفيالحق

 أن خصية ة تعتقد االوز. في الهند احياناً تتبع ثوراً طوال النهارة قد نراقب االوز.مل العلماء مثل أوزة حمقاء
 تسير خلفه طوال النهار تتبع تلك السمكة الكبيرة وتمني نفسها ة الثور يسير واالوز. الهندي

هنا . بطهارة روث البقرِڤَدْز للمثال، تفيدنا الـ.ديةِڤار الـ
درجة انهم ال يعبأون بذلك بل ينشرون  إلى رذالء لكن البشر .ذ يزخر بالجرائيم ا غائط الكلب نجس بالطبع.الشارع العام للتغوط

 هنا عالم. تؤكد طهارتهِڤَدْز ال نرى روث البقر في أي مكان مع ان الـ.غائط الكالب في كل مكان
 . يمنع القانون رمي االوراق على الحشائش في الطرق لكن يسمح للكلب بالتغوط. انظر مدى حماقتهم.ن غائط الكالب مسموحلك

چو معك من بلد آخر لكنهم يسمحون لكلبك بتوزيع غائطه في كل مكان مع انه السلطات الحكومية ال تسمح لك حتى بجلب ثمرة مان
 .ممتلئ بالجرائيم المعدية

 كان العلماء في غاية الحذر عند عودة:سينچ الدكتور
بعض الجراثيم الجديدة غير المعروفة فوضعوا

 ب رحلة سهلةاكتفي كتبت مالحظة  . انني لست متأكداً من ذلك.القمر بالفعل إلى ذا ذهبوا اأوال، تقصى ما: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
أن العلماء كانوا صبيانيين في ،  سنة١٦منذ  سائر الكواكب

بعد مرور عدة سنوات اثناءالصحافيين 
 . هذا جوهر األمر.للوقت والمال

 .برنامج الفضاء واجه فشل آخر مؤخراً: كانْتيكِْرشْنَ
  ما هو؟.هذا ما يحدث دائماً: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

عمل بمثابة مركز  فضائية لتدور حول األرض وتمحطةانهم يرسلون : كانْتيكِْرشْنَ
 لماذا يضيعون وقتهم ومالهم على هذا الوجه؟: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .انتقدتهم الصحف اليومية: كانْتيكِْرشْنَ
ن كل هذه السنوات الطويلة كم سنة؟ انهم يسعو- ماذا كسبوا في السنوات األخيرة.انهم حمقى صبيانيون ال غير: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

الق إلى للذهاب
 برنا. يا لعنادهم.سوى جلب بعض الغبار لكنهم ما زالوا يسعون

 .تحت سطح المريخ في المستقبل إلى هاب يريدون الذم يقولون انه:سينچ الدكتور
 .انهم يصبحون من كبار الرجال بالكالم عن المستقبل: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 . يقولون انه سيحدث في خالل عشر سنوات:سينچ الدكتور
 نريد ان نرى ماذا .ماالت مثيلةحت اماذا لو قالوا سنة واحدة؟ يمكنهم القول عشر سنوات أو سنة واحدة لكننا ال نقبل: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .يفعلون اآلن

 . انهم يطورون تقنياتهم بإستعمال نماذج صغيرة:سينچ الدكتور
سأحم:" ذات مرة فكرت. اعتدت مراقبة القطار يمر بسكة الحديد في طفولتي.انهم صبيانيون ال غير: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 ينفقون كل هذا الوقت والمال لكن ألي . العلماء بكل خططهم كاألطفال."أيضاًوأشبكها بالسلك وسأذهب على طول سكة الحديد 
هم مثل  ان. ينفق العلماء مبالغ كبيرة من المال ويمولهم الساسة لكن النتيجة صفر.غرض؟ جهودهم عبث لجهلهم بغرض الحياة

الطبيب الذي يفشل بتشخي
 ال يمك.العلماء يحتالون ويغشون

دعىي على الصعيد التخيلي الذي ي تجر
يقة عن طريق اكتشاف الفضاء الخارجي تش

لنضرب مثال آخراً، يع
 هذا مشهد شائع ف.الثور سمكة

 ."كلهاآستسقط وس:"بالقول



 الفصل الثالث عشر
 النزهة الصباحية الثالثة عشر

 ١٩٧٣ كانون أول ٢
 ١٩٧٣ كانون أول ٢سجلت في 

 نجيليس
 . و كِْرشْنَكانْتَ داَس وسائر المريدينانَنَْد داَسۤيْهِرَد و 

 لكن التيم .ماً
 .انة من شجرة من بلد اخرى تبعد الوف االميالّمۤيوچيُّ يملك بعض الـ.سعيد على اتم وجه) ْبَهكْتَ(

هذا هو :"ويقولونأحد  إلى  ثم يشيرون. تنويم مطلق كان مغنطيسياًۤيْز

 . قيل انه حمل ذنوب الجميع وصلب رغم ذلك.مثالً

 .ل العلماء ان االشجار تتمتع بالوعي أيضاً
ذا قرصتني فسأحتج  ا.كثر تطوراًأ وعيي . وعيي درجةتفاوت معتوعي الشجرة درجة صحيح لكن 

 . هذا هو الفرق بين المادة والروح.كثر روحياًأازدياد تقدمه يعتبر 
 .ها الفرصةتريد التعبير عن وعيها حالما تسنح ل) العشبالنبات من اال إلى انها تسعى، الروحية تعم المكانس والنف

 .مرعب
نحن :"فعل ويعتقدونبال) اماۤي(لوهم  ماذا يعلم العلماء عن ذلك؟ علمهم مسلوب با.عمال القدرة اللطيفةأي 

 زرع األنفس
 لكن األطباء يستبدلون القلب . أن النفس الروحية داخل القلب

قد ابدل مقعدي لكن هل يعني ذلك 

على شاطئ المحيط الهادي، قرب لوس ا
سينچ الدكتوربكل من  مصحوب شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  الرغباتيتخطىالتيم 
 ّي والـيُّوچّي والـْبَهكْتَ؟انۤيْچاآلن، من يعرف الفرق بين الـكَْرمّي والـ: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 يُّوچّي التمتع بالعقل اللطيف بمعنى التنظير وأما الـّيانۤيْچ الكثيفة بينما يطلب الـ التمتع بالحواسكَْرمّييطلب الـ: انَنَْد داَسۤيْهِرَد
 .فيطلب قوى التصرف في الطبيعة المادية

 .هذه قوى مادية جميعاً: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .وليس للـْبَهكْتَ رغبات مادية: انَنَْد داَسۤيْهِرَد

 جميعاً يزخرون يُّوچّي والـّيانۤيْچ والـكَْرمّي الـ.عادة ما لم يصبح عديم الرغبة بالفعل وال يمكنه الس.نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
كثرهم تقدأ يُّوچّيوالـقل منه حزناً أ ّيانۤيْچ الـ. يفوقون الجميع حزناًۤيْزكَْرم الـ.بالرغبات وهذا سبب عدم سعادتهم

 قوى خفية تمكنهم من قطف رْز
يُّوچ كما يستطيع بعض الـ.يستطيع غيره الطيران بدون طائرة

 . لقد شهدت سخف سحري مثيل بالفعل.ويصدقهم ضحاياهم" اهللا
 ؟ كِْرشَْنرحم من أهل التيم الصفي : كانْتيشْنَكِْر
 خذ المسيح .كِْرشَْنكثر رحمة حتى من أ الحقيقي، التيم الحقيقي ڤَڤايشْنَ الـ.نعم

 .)ثمة صمت طويل ("التابع ارتكاب الذنوب وسيتحملها المسيح عني:" اليومرذالء يفكر ال.يمكننا ان نشهد مدى رحمته
 الفرق بين المادة والروح

 يقو:سينچ الدكتور
نعم، ذاك : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 كلما ازدادت درجة اً يزداد اعتبار الوعي مادي. انها مسألة درجة.ء وعي بالفعللكل شي .ذا قطعت الشجرة فلن تحتج ا لكن.فوراً
 ومع .حجبه

 إلى يشير(رض 
صور  إلى االرض تسقط مع قطرات المطر أحياناً ثم تصبح عشباً وتتبلور تدريجياً إلى التي تهبط من كواكب السماءس والنفتلك 

 .رفع من الحياةأ
 هذا :سينچ الدكتور

هذه ه: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 ."را كبعلماء

، ماذا عن عمليات زرع القلب؟ نعلمشْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد :سينچ الدكتور
 باً جديداً يحصل على شخصية جديدة أيضاً؟ماذا يحدث للنفس الروحية في كل قلب؟ هل الذي يستلم قل .جديد اليومقلب القديم ب

 .ال: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  لما ال؟:سينچ الدكتور

 هل تتبدل شخصيتي؟ .لنفترض نهوضي من كرسي للجلوس في كرسي آخر: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 انني تبدلت؟

 .لنفس الروحية لكن القلب تبدل والقلب يحتوي على ا:سينچ الدكتور



ذا  ا. تبقى النفس عينها.فإنهم يبدلون مجلس النفس القلب بمجلس ِڤَدْزتصف الـ: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
روحية ااستطاعوا  اإلنسان لكن ال يمكنهم تطويل العمر ألن .ثبات تطويل عمر المرض بتبديل 

قتصرت على تبديل جزء من بدنك فلن يعينك  لديك هذا البدن .كتسب بدنه بتدبير فوقيا

 ):١٣\٢ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في ِرشَْن

 َجرامْٰ اوڤَـنَـكاوماَرمْٰ يـ

بدن  إلى ند الموتعنفس  التنتقل هكذايخوخة، 
 القلب ليس بالمصدر .يل االعضاء البدنية المادية

 لكن هل يمكن نقل النفس من .عملية

 .ليه ايجاد بدن افضل ونقل انفسهم ا يمكنهم.حقيق ذلك أحياناً
لضعيف في بدن شخص ية زرع قلب فإنه يأخذ القلب من شخص مات لتوه واستبدال القلب ا

 القلب الضعيف؟صاحبة المكان مع النفس 
 النفس فارقت القلب ال.ال: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .القلب المزروع إلى ن قلبه الميت في بدن المريض فستمر النفس
 يمكنك تبديل مطلق عضو من البدن كيف تشاء لكن ال .ر للنفس العيش في بدن معين لعدد معين من السنينقّد

ر التكاثر 
 جرى .لدخوله أحد  السجن، يستعداإلنسان حالما يغادر .ية للسجون

 في هذا حياءارجو أن تأخذ جميع األ:" قالَدتَ َم تْشايتَنْيابحث هذا السؤال عينه من قبل المولى 
فأرجو منك نقل سيئاتهم وإذا .طالقهم من العبودية الماديةإالكون و  تْشايتَنْيا لكن ."لي اح

 انه .حد من عدد غير منحصر من األكوانلنفترض انني سآخذ مجمل ه:" قالَرْبهوْپَمها
 عدد .يس فما هو الفرق؟ لذا، وقف التكاثر محالذا اخذت حبة واحدة من الك ا.يس ضخم من حبوب الخردل

 .ضروري
 .امة التناسخح لتعليم الفرد وسيلة الفكاك من العبودية المادية ودّو أصال

 لذا، عند زرع القلوب .للنفس
القلب فسيثبتون انهم امسكوا بالنفس ال

ذا ا ا.ويجب عليك العيش فيه ألجل محدد
 . يعتقد الطبيب ان تبديل القلب يطول العمر لكن هذا محال. ذاك محال.ذلك على تطويل عمرك

 .قلب جديد إلى فس من قلب قديمذن، عملية زرع القلب نوع من التناسخ المصطنع للن ا:سينچ الدكتور
كْ يوضح .شبيه بذلك أمر  هو.نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 اتْها ِدِهىيـْن يـمـْسٱ يـنُوِدهـ

 ْريـْپـراْپـت - تْـها ِدهانْـتََرتَ
 ياتيـ موْهـنَـ تَـتَْر ْزَرـۤيـْده

إلى الش فالشباب إلى  الطفولةمن، بدنة باستمرار في هذا الد المتجسنفس التمر كما"
مجرد تبدهو تبديل القلوب  ."غييرهذا التبمثل  محقق لذاته يضطرب الال .آخر

 . لذلك، تبديل القلب ال يطول العمر.الحقيقي للعمر
يراً بعد ال معظم المرضى الذين مروا بعمليات زرع القلب يعمرون وقتاً قص. نعم:سينچ الدكتور

 آخر؟ إلى بدن
 تۤيْزيُّوچيستطيع بعض الـ: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 عندما يقوم الجراح بعمل:سينچ الدكتور
قلب الميت صاحبة  هل تبدل النفس .آخر

 .جلب نفس اخرى إلى  ال سؤال.ميت
لذي مات لتوه والذي يزيل  ااإلنسان النفس فارقت قلب .ن كنت فهمت على الوجه الصحيح ا سأصيغ العبارة ألرى ما:سينچ الدكتور

 ثم عندما يزرعو.االطباء قلبه
 ي.نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .عمر ذاك البدنيمكنك احداث تغيير على 
 .ذن، القلب مجرد آلة ا:سينچ الدكتور

   . انه مجلس النفس.نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 حبة خردل في كيس من حبوب الخردل

 . الحياة القادرة على التناسل بدون جماعأجناس، علماء األحياء يخبروننا عن وجود عدد كبير من شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد :سينچ الدكتور
  على ذلك؟ِڤَدْزق الـهل تواف

 .نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 ذن، ال يمكننا اعاقة تناسلهم؟ ا:سينچ الدكتور

 لذلك، استمرا. كثيرة تدخل هذا العالم المادي للتمتع بالحياةأحياء كيف يمكنك تحقيق ذلك؟ ثمة .ال: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
يمكنك وضع نها ال . هذا العالم المادي يشبه السجن.ضروري

ڤاسوِدڤتيمه المدعو  أحد .َرْبهوْپَها
يتعدى االفيما  آثمون عتقد انهم  صالكنت ت

 هذا كون وا.حياءاألبما يحتويه من ذا الكون 
يشبه بذرة خردل في ك

 لذلك، استمرارها .األحياء ال يعد
 أن هذا العالم المادي يشبه دار قلت:سينچ الدكتور

 .شَْنكِْر لذلك، يجب عليك ممارسة ذكر .نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد



 الفصل الرابع عشر
 النزهة الصباحية الرابعة عشر

 ١٩٧٣ كانون أول ٣
 ١٩٧٣ كانون أول ٣سجلت في 

 على شاطئ المحيط الهادي، قرب لوس انجيليس
 .وتكاي وسائر المريدينالدك وسينچ الدكتور مصحوب بكل من شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 
باء السابح في مادة غازية ما ثم تكاثف هذا التعليق :سينچ لدكتورا  يقول العلماء انه عند نقطة ما، كانت

 .في مجرى الوقت ل االرضالغرواني وشكّ

 وهي ڤالُونَـٱ ُپوْر آيمْبهۤو
 ْر ِاڤَ تْـشَي بودّْهنُو َمـمْٰكْـَهـ

ح 

 از؟

 . الحيوي لداروينقبل حدوث النشوء الفيزيائيد بالضرو كان يوج هلماء أن يجادل الع:سينچ الدكتور
 الحامضة تنتج . هو الروح أو الحياةصلذاك اال ومصطلح النشوء الكيماوي ي.نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 هذا برهان على ان الحياة تنتج المواد . البدنية كيماوية كثجسامنا تنتج مواداًأحمض الليمونك و
 .الكيماوية وليس العكس

 
، اعلم انني ْپِرتْهايا ابن ): ١٠\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتانعم، لكن من الذي يعطي الب: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 ."ها من صلبي

ر- ولف. ايتش. دبليوتور
 الغازات بين الكواكب اصل

 االرض مؤلفة من اله

 ربما كان ذلك صائباً لكن من اين جاء الغاز؟: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 . يقولون انه كان موجوداً:سينچ الدكتور

 ):٤\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيقول : ۤيَل ْپَرْبهوپاَدشْر

  ِمىمْٰاۤيـت اكاَرنََأَهـ
 طَـْدهاـشْْٰر َأتيِرْپَركْ نَّيْبه

 يوض." المنفصلة الماديةقدراتيهي  العناصر الثمانية هذه، األنا الزائفة ووالفطنةوالنار والهواء واألثير والعقل األرض والماء "
وألطف من االثير هو العقل وألطف منه هو الفطنة وألطف ) كَْهْم( هو االثير ڤايو من وألطف .فاض منه) ڤايو(الغاز  هنا أن كِْرشَْن

 يذكرون .ةغليظ فهمهم محصور باألشياء ال.لكن يجهل العلماء بذلك . هي النفساألنا الزائفة وألطف من األنا الزائفةمن الفطنة هي 
الغاز لكن من اين جاء الغ

 .على ذلك ليس عندهم جواب :سينچ الدكتور
واالثير صدر من العقل والعقل ) كَْهْم( أن الغاز صدر من االثير شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم نستفيد من .لكن يمكننا االجابة: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 . صدرت من النفساألنا الزائفة واألنا الزائفةصدر من الفطنة والفطنة صدرت من 
رة ما يدعونه بالنشوء الكيمائي

 و أصلعني أن للمواد الكيماوية
بول والدم واالفرازاتيرة في ال

. يقول العلماء أن بذرة الحياة كانت موجودة في الخاليا ذات مرة ثم ينمو الحي وينشط:سينچ الدكتور
سؤال في  عن هذا الكِْرشَْنذرة؟ يجيب 

 ):٤\١٤( ثم يقول في )پاْرتَْهى َسناتَنَْمڤيدّْهي تاناْم ْبهۤو-ڤََجْم ماْم َسْرۤيب(ية لكل وجود صلالبذرة األ
 ايكاونِْتـ وشْيُّوني –َسـْرڤَ 

 ااهي ۤيَهـڤَـنْتاه َسـْمْبيْرتَـمۤو
 ْرينيُّو ْبـَرْهـَم َمـَهـْد مْٰتاسا
 تاي ْپـَرَده پـ-َج ۤيـ بمَْٰأَهـ

 تولد في هذه الطبيعة المادية بمشيئتي وأن الحياةأجناسجميع ن أ ،كونْتّييا ابن  إعلم"
 الخالق األولي إلى عزو الفضل

  ماذا ستقول؟.، لنفترض ان العلماء نجحوا بالفعل بخلق خلية حيةشْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدلكن بكل تواضع يا : روتكاي- ولفالدكتور
نسان كلباً في ملهى ليلي  اقلدذا  ا. شغوف بالتقليداإلنسان .جوده في الطبيعةماذا سيكون فضلهم؟ انه تقليد ما سبق و: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .ليه ا لكن عندما يشاهدون نباح كلب حقيقي فال يلتفتون.فسيذهب الناس ويدفعون المال لمراقبته



 ان جو األرض كان في حالة ت اثب.١٩٢٠ روسي في سنة أحياء، فكرة النشوء الكيماوي كانت لعالم شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد :سينچ الدكتور
 ثم بمجرى الوقت . بكالم آخر، كان معظمه ممتلئ بالهيدروجين مع قليل من االوكسجين. قبل النشوء الفيزيائي الحيويصنقا االمن

 انهم ال .ى دراسة وسط العملية
 تلك اآللة هو البحر؟ قد  أصلهل تقول أن) ق هنا . يجب علينا العلم بالبداية.صليدرسون اال

 . علمي؟ توضيحات العلماء مشابهة

 . باسمه

  تمديد المعاناة:علم الشيخوخة

قوا تدبيراً فخماً لحضارة مريحة لكنها زائفة  لقد خل. خلق الماديون مستوى من السعادة الزائفة.الغ
 . يمكن للموت طرد مطلق فرد في مطلق لحظة وتذهب كل متعته. بها

 لذا، لماذا ال يتقصون عن اهللا بل .ري لفهمه
 . نسيان اهللالىيقومون بأشياء تعينهم ع

يختص بدراسة تطويل العمر لقد نظم العلماء اآلن :سينچ الدكتور  .دائرة كاملة 
ير من االوجاع من عدة امراض ويطيل ثيعاني كي اي يكون هدفهم الحقيقيجب ان: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 االطباء عمره فجأة فما هو النفع؟

 . هذا محال.نجازاً ا سيعد ذلك. بالكلية دعهم يوقفون المرض.نجازاً ام يوقفون الموت وسيعد هذا

 يـتشْكَْر
 ."ستة التي تتضمن العقلالحواس الواسطة بغة  ونتيجة.شقوقي الباقيةهم اهل هذا السجن المادي "

 .اآلنبترول ثمة نقص بال: مريد
 الشتاء قادم .اآلنبترول  لذلك، ثمة نقص بال.طبيعةنعم، لقد بنوا حضارة معتمدة على : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن يفيدنا .على الطبيعةبسيطرتهم  إ ال يمكن للعلماء وقفه وتحويله.اآلن بقانون الطبيعة
لوا 

قهر الوالدة  إلى هم السعين ارادوا قهر الطبيعة حقاً فينبغي ل اون أنهم

 ."هولةبكل سما وراءها  إلى يعبر ، لكن من يسلم لي الطبيعة المادية الثالثةشواكلؤلفة من قدرتي الربانية المتخطي  العسير من"

 .مواد كيماوية مختلفة إلى سبب اشعاع الشمس هذه الجسيمات الهيدروجينية للتشكل
بادئ ذي بدء، من اين جاء الهيدروجين؟ يقتصر العلماء عل .هذه دراسة جانبية: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

طائرة تبدو عند االف إلى يشير(طائرة 
 لكن هل هذا توضيح.ئرةيقول االحمق ان ضوء ظهر فجأة في البحر وهكذا جرى خلق الطا

 .يصلب االب العلم يعني توضيح الس. هذا ليس علماً."فجأة حدث ذاك بالصدفةهذا وجد و:"يقولون
 تلك هي .ي، اهللاصلالخالق اال إلى ليهم؟ يجب علينا ان نعزو الفضل الطبيعة لكن لماذا نعزو الفضلاربما يستطيع العلماء تقليد 

 .فلسفتنا
 عندما يكتشف العالم بعض القانون الطبيعي فمن العادة تسميته تيمناً:سينچ الدكتور

 .ليه ا يريد ان يعزى الفضلرذيل القانون موجود في الطبيعة لكن ال. بالضبط.نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .اعنزقوانين الطبيعة لكن غالباً ما يجدون متعة في ال بالفعل ضد نازعون انهم ي:سينچ الدكتور
 لعله يجد متعة بذلك لكنها متعة . لنفترض طفال يبني قلعة من الرمال على الشاطئ بجهد كبير.تلك المتعة صبيانية: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 انها ليست متعة شخص ب.صبيانية
التمتعهم على بالكلية لقصورهم عن خلق وضع يقدر

 . لعجزهم عن الخلود هنا لهذا السبب يقولون ان اهللا لم يعطنا شيئاً:سينچ الدكتور
طاهم كل ما يلزم للعيش هنا بسالم وكل ما هو ضرولكن اهللا اع: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

في العلم الذي يدعى علم الشيخوخة 
 اً لنفترض عجوز.قاف المعاناة

 . هذا ما يفعلونه بعملية زرع القلوب:سينچ الدكتور
 دعه.هذا سخف: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 ):٧\١٥ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن يقول .لذلك، اقول أن كل ابحاثهم مجرد نزاع البقاء
 ِكىلُو - ـڤَۤيـ جشُوـمْٰڤايَمما
 تَـه َسـناتَنَـهْبهۤو - ـڤَۤيـج

 ينَاۤيينْْدرۤيـطْهانشْـشْ - َمـنَه
ي  ْستْهان-تي ِرْپَركْ

مشقة بال البقاء بوننازعهم يرهن 

 هذا ضد قانون ال.بترولال
 يحسبون خطأ .صيفلى 

ظلمة؟ وإذا فع إلى  هل يمكنهم تحويلها. الشمس تشرق اآلن.أن الحي يحسب انه الفاعل للنشاطات التي تنجزها الطبيعة بالفعل
 انهم ال يدرك."انهضي:"فهل يمكنهم أن يأمروا الشمس
 ):١٤\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن يقول .والموت والشيخوخة والمرض

 يِّ َم- َنچوـا شِْا ِهـى ۤيڤيدا
 اۤيايا دوَرتْـۤيَمـَم ما
 انِْتىيى ْپـَرَپـْديماْم ِاڤَ 

 ِتىي  تَـَرنْـتمْٰتاِااْم ۤيما



 وانين الطبيعة؟ذن، يتعذر التغلب على ق ا:سينچ الدكتور
 .كِْرشَْنسلم الفرد لـذا  ا لكنه يسهل.عند المادي هذا محال: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 في بعض . التي تخطئ احياناً
 . بسبب الفروق في الجينياتحياء األأجناستصور مختلف ت التحوالت و

 .دائم فإنه ليس خطأ بل فطنة" الخطأ"ن 
حي:سينچ الدكتور  . في مجمل الكوناة لكن يقول العلماء أنه في غياب 

 للمثال، نحن نسير هنا لكن .يواء مختلف العقليات لذلك، . لكل حي عقل مختلف.ال: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  وجود هذا الفرق؟لتباين عقلينظراً  لينا امعظم الناس ال يأتون لإلنضمام

 . ربما كان خطأ:سينچ الدكتور

 ولى ودرجة ثانية ودرجةأقسام درجة أ توجد ،
 وجود االقسام ليس خطأ .كفلن يسمح لك بالبقاء هنا إلىذا اشتريت تذكرة درجة ثالثة لكنك تذهب ا.ثالثة

 لذلك، تدخل في بدن معين .طاء التي سترتكبالق إلى  لكنك تخطئ بالذهاب.بل هذا هو التدبير
 الحياة وتعمل الطبيعة بتعيين أجناس ألف جنس من ." البدن جاهز.هنا، تعال هنا:"تي ترتكبهوفقاً للخطأ ال

ى قبل.مختلف االبدان بدقة رياضية كمال المدينة لعلم الحكومة بأنه سيوجد عدد  ا عندما تبني الحكومة 

 َـَرْماتيسۤو

 ڤَـْرتَـِتىيـر
ظاهرة 
 لكننا نرتكب االخطاء ونتوهم وحواسنا 

 .حواسه كاملة
 ةراضيحيوانات 

 .ميكروبات التي نكتشفها معيبة بالضرورة أيضاً
 .معيب بالضرورةت شيئاً بعلم معيب وحواس معيبة فكل ما تبنيه 

 .العلماء قد يكون معيباً

 جناس الحقيقي لألصلاال
جينيات فإن  عند وقت معين اثناء النشوء، هالكبير من األحياء، يقول العلماء أن نوعت لتوضيح سبب وجود هذا ال:سينچ الدكتور

 ترتكب خطأ بالنسخ أحياناً مثل المطبعة،دياً على الوجه الكامل للجيل المقبلعتيا اناسخالخاليا التي تت
الظروف، تصمد هذه االخطاء أو

 .أزلي" الخطأ" لذلك، . موجودة دوماًحياءجميع منوعات األلكن ذاك الخطأ مستمر منذ زمن سحيق ألنك ستجد ان : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
لكن عندما يكو

التحوالت فلن يوجد سوى نوع من ال
 مختلفة كثيرة إلسأجناثمة 

 ما هو سبب.تنا عن عقليتهم

ْبهَچڤَْد  في كِْرشَْن يقول .عند الموت سم مناسب لرغبتهسيحصل كل منهم على جو ، انه رغبتهم. انه ليس خطأ.ال: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 ):٦\٨ (چۤيتا

 مْْٰسـَمـَرْن ْبهاڤَـي  ڤاپـمْٰاي مْٰاي
  انِْتى كَـِلـڤَـَرْمىاَجـتيتْ

 ايكاونِْتـ يتياِاڤ تَـْم مْٰتَـ
 تَـهي ْبهاڤ- ْبهاڤَ -َسـدا تَـْد 

 ستعطيك . حالتك الفكرية عند الموت تحدد تماماً بدنك المقبل."ليها ال محالة اته، يصلفاوالفرد عند فكر فيها يكينونة  من الحالة ةيأ"
 .القرار ليس في يدك لكن في يد الطبيعة وهي تعمل بتوجيه اهللا .الطبيعة البدن

 .األخطاءنتيجة  مختلفة أجناس لكن يبدو أن لدى العلم دليالً على نشوء :سينچ الدكتور
في القطار . ال توجد اخطاء في قوانين الطبيعة.ذاك هو خطأهم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

قسم الدرجة االولى بالخطأ  
 لذا، اهللا عليم بجميع األخ.سم الخاطئ

٤٠٠ ماليين و٨ ثمة 
مدينة ما فإنها تشيد سجناً حت

 سيتعين عليهم الذهاب هناك ألنهم . ليس هذا خطأ الحكومة بل خطأ المجرمين. السجنهمولكبير من المجرمين الذين سيتعين دخ
 ):١٠\٩ (كِْرشَْن يقول . ال توجد اخطاء في الطبيعة. انه خطأهم.اصبحوا مجرمين

 هتيِرْپَركْـَن شْكْْدْهـۤيااۤيَمـ
شـتْشَـراتْـ -  َسـ ِى

 ايِهـتوناِنـَنَ كاونِْتـ
َپيـْد ڤَچَجـ

 تعمير وهدم هذه اليعاد هابحكم .حركةغير المت والمتحركة حياءاألكل أم  المادية طبيعة الهذه تعمل تدبيريب ،كونْتّييا ابن "
 لذا، كيف يمكن ان ترتكب الطبيعة اخطاء؟.كِْرشَْن تعمل الطبيعة تحت اشراف اهللا، ."دورياً

 . ليس لدى اهللا حواس ناقصة.اإلنسان ذاك هو الفرق بين اهللا و.ناقصة ونحن نغش

 .مكبرات التقنية لحواسنا معيبة أيضاً بالضرورةلما ان حواسنا معيبة فال: روتكاي- ولفالدكتور
 ال:سينچ الدكتور

ذا بني ا.الوجود المادي يعني وجود معيب: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 . حتى وإذا صنع مجهراً كامالً فسيتعين عليهم النظر من خاللها بعيون معيبة:سينچ الدكتور

 لذلك، نستخلص أن كلما يقوله .ذاك حسن: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد



 . لكن يبدو انهم راضون تماماً:سينچ الدكتور
 ذاك هو . الدودة في الغائط بما في ذلك الحم.أيضاًالحمار راض : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .قانون الطبيعة

 .قيل أن حتى المعدم فخور بفلسه: 
 هل . يرضى بجماعها كلبة فإنهالقي لكن حالما ي.في بعض بقاع الهند فرد كلباً يعاني من الجوع

 .ض بالجماع

 محيط الهادي، قرب لوس انجيليس

 إلى  انهم يسعون.ن الغربيين هي الصلة ما بين المنطق واإليمان

 وحده نفكر أنه يقبله ألننا ال نقوى على 

 . ذاك هو برنامجنا. الرؤية

 تقول .لي طلباً للعالجإ  لذلك، يجب عليهم المجيء. انهم عميان. تلزمهم العيون لرؤيتهاهللا لكن

 . الرؤية الدنيوية
 ثمة . انها فارغة لكن عيونك معيبة. تعتقد بعدم وجود شيء في السماء الصافية

 .النحو
 .سيقر العلماء بجهلهم ببعض األشياء لكنهم يقولون  يستطيعون رؤيته: مريد

 تلك .دراك اهللا فيتعين عليهم سماعه من مرجع اجة ال يمكنهم
 حيثما الدنو من مرجع لتعلم الحقائق الطريقة هي

 . جماعة من المالحدةعندبات وجود اهللا 

 .انع

اضار  كل فرد ر. الغسالأثقالراض بحمل 

روتكاي- ولفالدكتور
 قد يشاهد ال.نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

ذاك رضى؟ الكلب يعاني من الجوع لكنه را

 الفصل الخامس عشر
 النزهة الصباحية الخامسة عشر

 ١٩٧٣ كانون أول ٧
 ١٩٧٣ كانون أول ٧سجلت في 
شاطئ ال

 .روتكاي وسائر المريدين- ولف. ايتش. دبليوالدكتور وسينچ الدكتور مصحوب بكل من شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 الحصول على عيون لرؤية اهللا

 احدى المشاكل الرئيسة لرجال الدي،منذ مئة وخمسين سنة: مريد
هم قيمان باهللا لكن منط ا لبعضهم.يجاد الصلة بين المقدرة المنطقية واإليمان ايمان من خالل المنطق لكنهم قاصرون عن االفهم

باإليمانأننا الرب  إلى  للمثال، انهم يقولون عندما نقدم الطعام.يخبرهم بعدم وجود اهللا
 .رؤيته

لي حتى افتح عيونهم إ  عليهم المجيء يجب.لذلك. اهارألنني اهللا  ىل اْپَرساَداقدم أنا  .ال قدرة لهم على معاينته: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 لذا، سأجري عملية ليتسنى لهم.العينعتام عدسة  انهم عميان يعانون من ا.لقصورهم عن معاينته

 .مداركهم الحسية مستندة إلى موضوعيتهم يقول العلماء أن: مريد
 انهم يدركون الرمال بحواسهم لكن هل يمكنهم رؤية صانع .ن بصورة معيبة يمكنهم الشعور بحواسهم لك.نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  الرمال والبحر؟ أصلدراك االرمال؟ يمكنهم ادراك الرمال والبحر هنا لكن كيف يمكنهم
 .يقول العلماء لو كان اهللا هو صانع الرمال والبحر لقدروا على رؤيته كما يقدرون على رؤية الرمال والبحر: مريد
 يمكنهم رؤية .نعم:  ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل
  كيف يمكنهم رؤية اهللا بعيون عمياء؟. للمعالجة ابتغاء فهم اهللاچوروتخاذ  ا بوجوبشاْستَْرْزالـ
رون سوىيات لكن العلماء ال يقّدلكن رؤية اهللا تقتضي التعالي عن الدنيو: مريد

 للمثال، قد.كل شيء فوقطبيعي: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
نعم، ثمة :"ل كالمي بالقول لذلك، عليك قبو.كواكب غير منحصرة في السماء التي ال تقوى على رؤيتها نظراً لمحدودية عينيك

 قصور حواسك . هل الفضاء فارغ لمجرد قصورك عن رؤية النجوم؟ ال.دراك االنك ال تملك القدرة علىأل "ماليين من النجوم
التفكير على هذا  إلى تقودك

انهم لن يقبلوا بما ال
 .ذا كانوا جهلة فعليهم استالم العلم من شخص عليم بالحقيقة ا:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 ذا كان ما تقوله خطأ؟ اماذا:"لكنهم يقولون: مريد
در إلى  لما أن حواسهم معيبة.ذن، هذا حظهم العاثر ا:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 لكن .ذا دنوا من غشاش فذاك حظهم العاثر اذا لم يدنوا من المرجع، ا.الطريقةهي 
 .تقصر حواسك عن العمل

 خيبة المالحدة
 الصعوبة هي تعذر اث:سينچ الدكتور

 حد، المياه من صنعأالرمال من صنع :  كل شيء مصنوع على يد احد.سواهم العقالء إلى  لنتوجه.ءرذالالمالحدة : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 يعني تعلم هوية ذلك الصكِْرشَْن ذكر .حدأوالسماء من صنع أحد 



 ."ى نتمكن من رؤيتهاحضر ذاك الشخص امامنا حت:" سيقول العلماء:سينچ الدكتور

 . ذاك هو الحكم.فكيف يمكن شفاءكم من العمى؟ معالجتكم الزمةتريدون أن تقصدوا الطبيب 

الشخص  إليك يرسلس داخلك وكِْرشَْن .)١٥١\١٩ َمْدْهيا .ت.ت(َج بۤي-لَتا

  لكن.ذا كنت غشاشاًا سيغشك بالكلية .بير الفطنةك كِْرشَْن .ت الغش
جالس في قلب كل فرد ومني تصدر  أنا ):١٥\١ذا كنت مخلصاً بالفعلا سيهديك الهداية الصحيحة
 . يتكلم عن كل من الذكرى والنسيانكِْرشَْن ڤَْسيا تْشاَهْم ْهرَسْر(الذكرى والعلم والنسيان 

ذا كنت ااالبد إلى  الفطنة لنسيانهكِْرشَْنسيعطيك 
 . انهم سائدون.لكن المالحدة مهيمنون: مريد

 ونَْما
 ِشـتََسـهتْـي ڤْچـۤيانا -ـَهى ُموْچ
 ڤَيشاتْـ مْٰـۤيـْم آسورۤيــسشْراكْ

 ذات . الذي كان رذيال كبيراً أيضاًكاليداَس توجد قصة الشاعر الكبير .لرذيل

صغاء  االنيرفضو يضعون خطة وتفشل ويضعون خطة اخرى وتفشل ثانية و.رذالء
الوحيدة هي 

 .يكون في البيت، في الطرق العامة، في النوادي الليلية، في المسارح

 . في األمر
 لماذا ال .لست خائفاً منك:"اجاب المطارد" ف مني؟ذات مرة، كان رجل يطارد رجالً آخراً وسأل المطا

 ." سأواجه تبعتها بشجاعة.لماذا ينبغي لي قطع ذنوبي؟:"الجحيم بشجاعة بالقول إلى الوجه، يذهب المادي الفظ

تأهيل عيونكم لرؤية ذاك  إلى  انتم تحتاجون."ليكم لكن ذلك يوجب تدريبكم أيضاً اأنا اقدم ذاك الصانع:"نا اجيبهمأو: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
ذا كنتم عميان لكنكم ال  ا.الصانع
 .يمان االتلك الخطوة تتطلب: مريد

  ذاك ليس.ذا اردت ان تتعلم شيئاًا خبير إلى ال مفر لك من التوجه .يمان عملي ايماناً اعمى بل انعم لكنه ليس: هوپاَدشْرۤيَل ْپَرْب
 . تقوى على تعلم شيء بمفردكن ل.يمان عملي ايمان اعمى بلا

 . ثقةچوروذا كان الفرد مخلصاً بالفعل فسيعثر على  ا:مريد
-پايا ْبَهكْتيْپَرساِدى -شَْنكِْر-چورو .نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 .خالصكاحالما يلمس المناسب 
 .إذا لم تكن مخلصاً بالكلية ستحصل على معلم غشاشو: مريد

ذا اردا غشاش إلى كِْرشَْنسيرسلك  .نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
٥ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن يقول .

.)ْم تْشَُپوَهنَانَْم أۤيْچڤيشْطُو َمتَّه ِدي َسنِّ
 . غشاشاً

) اماۤي(لكن الوهم  انهم محكومون .اماۤي تلك هي طبيعة . وتذهب كل سلطتهم في ثانية واحدةاماۤيركلة واحدة من : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 ): ١٢\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتا جاء في .يجعلهم يعتقدون بأنهم احرار

 كَر-َهى ُموچـهاشـا ُموْچ

 اتاهي شْـرـۤيـمْٰنتيمْٰ ُموهيِرْپَركْ
أعمالهم  وتحبط آمالهم بالنجاةخفق  تضالل،مثل هذا ال وفي . واإللحاديةالشريرةاآلراء على هذا االساس بن و المضللفتتني"
 لذا، تحبط تدابيرهم الكبيرة مثل . هنا وهذا ما يجري بالفعلْبهَچڤَْد چۤيتا هذا مفاد . تحبط جميع آمالهم من حيرتهم."يلعلماطورهم وت

 .برنامج القمر هذا لكنهم ما زالوا يزعمون قدرتهم على الهيمنة على الطبيعة
 .انهم ال يريدون استعادة رشدهم :سينچ الدكتور

 .رذالءذلك، انهم ل: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 الجحيم إلى العلماء متوجهون بشجاعة

العاقل يقبل درساً جيداً على خالف ا: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 لن .ال:"كاليداَس اجاب ."رة هذا؟ ستسقطلماذا تقطع غصن الشج:"حدأ سأله .مرة، كان جالساً على غصن شجرة ويقطعها بوقت واحد

 .الجحيم إلى  العلماءقودتقدم العلمي المزعوم يال . المراد أنه كان رذيالً لعدم قبوله نصيحة صالحة.القطع حتى سقطاستمر ب ."اسقط
 لذلك، انهم .النصيحة إلى لكنهم ال يصغون

 متعته .همضغما سبق  الرذيل يعيد مضغ . تلك رذالة.التوضيح لهم أن جميع خططهم المادية ستحبط إلى عندما نسعى
مختلف اشكاله حيثما بالجنس 
 .لشجاعة، يمكن وصف ذلك باشْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد: مريد

 هذا كل ما.الجحيم بشجاعة إلى  انهم متوجهون. يمكنك قول ذلك لكن تلك الشجاعة هي رذالتهم.نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
لماذا تهرب؟ لماذا تخا:"رد

 "لركض؟ لماذا ينبغي لي التوقف؟ينبغي لي ا
على هذا 
 . انهم مجانين:سينچ الدكتور

كل من يقع تحت تأثير يصاب بالجنون   كذا،.حالما يصاب بالجنة يهلوس اإلنسان ن اِڤَدْز تفيد الـ. مجانين.نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 . ليسوا خبراء بالعلمهممع ان خبراء باإلحتيال والتالعب باأللفاظالعلماء  . هذا مجمل األمر. لذلك، يلغط.الفتنة الخارجية



 جهاز التلفزة الخفي
كتشافات  االنالصواريخ وكثير م والتلفزة والطائرات ون لديهم اآلن اشياء لم تكن لديهم من قبل مثل اجهزة التلفو:سينچ الدكتور

 كان . كانت جهاز تلفزة خفي.لتلفون بالفعل من اأكبر َسنَْجيابصيرة كانت  .تَْرشْكوروكْنه في ميدان 
 ْدْهِرتَراشْطَْر، سأل تا

 وجواب ْدُروناتْشاْريا وكالم وناتْشاْرياْدُر إلى وْريُّوْدَهَنعندئذ، وصف" والدي واوالد اخي؟ماذا يفعل أ:"َسنَْجيا

 .على الطبيعة بصنع اشياء مثل البالستيك والدواء
طباق فضية وذهبية لكن العلماء اضافوا تحسينات على األشياء 

 نريد متابعة مسعى التمتع بحواسنا بكافة .ال نريد اليقظة من حلمنا:"ن قالوا ا

الرؤية  إلى ذا سعيت ا.رى ألنك مصاب باعتام عدسة العين
راحية  يجب أن تقصد الطبيب الذي سيجري عملية ج.شفى على هذا الوجه

ترض انك جئت  لنف.رذيل ما فسيغضب كالحّية إلى ذا اسديت نصيحة ا.نصيحة طيبة إلى انهم حمقى ال يصغون: َد

خططهم تحبط في كل لحظة لكن: ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
راد رؤية نسخة مدونة منذ أ . سنة٥٠٠٠ امناء المك أحد ، ارادشْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد: مريد

 . سنة٥٠٠٠
 قد يقول الشخص في ." لقد اشرقت الشمس.اخرج:"شخص فيها إلى لتغرفة مظلمة وق إلى ض انني ذهبت

 ."ارجو منك الخروج والتأكد بنفسك:"بالقول إليه  قد اتضرع."بت ذلك لي أوال وعندها سأخرج
 . هنا البرهان. تعال وانظر. سترى كل شيءۤيتاْبهَچڤَْد چذا طالعت  ا لذا،.ى بنفسه

  المحيط الهادي، قرب لوس انجيليس
 . وسائر المريدينانَنَْد داَسۤيِرَد

 . ألنه يملك بعض السلطة:سينچ الدكتور

 .الجديدة
 ْدْهِرتَراشْطَْر ذلك عندما كان جالساً مع سيده ْبهَچڤَْد چۤيتا في َسنَْجيا اثبت .لكن توجد تلفونات افضل يجهلون بها: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

يروي كل ما كان يجري بعيداً ع
ْبهَچڤَْد چۤي في .جهاز تلفزة في قلبه ألنه كان جالساً في غرفة بعيداً عن الميدان وكان يبصر كل ما يجري هناك

د توجه َسنَْجيا 
 . ذاك علم حقيقي. رآها ووصفها بقوته الخفيةَسنَْجياعتيادية لكن  اال كانت هذه األحداث وراء العين. وغيرهدوْريُّوْدَهَن
 يقول بعض العلماء أنهم اضافوا تحسينات :سينچ الدكتور

أ يأكل على ِڤدي في العصر الـاإلنسانكان : ۤيَل ْپَرْبهوپاَدشْر
 .)ضحك(باألطباق البالستيكية 

 . انه يتراكم على الدوام. يتعذر التخلص منه. اصبح البالستيك مشكلة كبيرة لتعذر التخلص منه:سينچ الدكتور
 هنا البرهان

أكبرسيظهر الماديون اخالصاً : روتكاي- ولفدكتورال
 .يهم للتمتع تحبط دوماً لكنهم ال يقرون بأن مساع."اجهزتنا

 . سيقرون بها في نهاية األمر.تلك هي حماقتهم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 ."حاول، حاول ثانية:"لكنهم يقولون: ايروتك- ولفالدكتور

ض انك ال تستطيع أن تكيف يمكنهم المحاولة؟ لنفتر: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 لن ت. فهل يشفي ذلك مصابك؟ ال.وسعيت ثم سعيت

 . لن تقوى على الرؤية بالسعي والسعي.إلعادة نظرك
 .الحقيقة بواسطة العلم المادي إلى  جميع مساعيهم للتوصلتحبط: هذا ما يرفضون قبوله: روتكاي- ولفالدكتور

شْرۤيَل ْپَرْبهوپا
 ستشعر الحّية بالسرور لكن ." سأزودك بالحليب والموز يومياً.قامة معي االايتها الحّية الحبيبة، ارجو منك:"بيتك وقلت لها إلى بحّية

 .)يقلد شخص ملدوغ (."آه:"النتيجة أن سمها سيزداد وستصرخ ذات يوم
 .لكن العلماء لن يقطعوا االمل: روتكاي- ولفالدكتور

 .ما زالوا يأملونهم 
 إلى كان يعودْبهَچڤَْد چۤيتاثبات بأن  االتبة مني

لنفتر: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
اين اثباتك بوجود النور؟ اث:"الجهل

ذا لم يخرج لير الكنه سيبقى جاهال ينتظر البرهان

عشر ل السادس  الفص
 النزهة الصباحية السادسة عشر

 ١٩٧٣ كانون أول ١٠
 ١٩٧٣ كانون أول ١٠سجلت في 
على شاطئ

ْه و سينچ الدكتور مصحوب بكل من شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 معنى العظيم

 ما هو معنى العظمة في هذا العالم المادي؟ لماذا نقبل بالرئيس نيكسون بصفة الشخص العظيم في دولتك؟: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد



بوصفه الخادم األول  نهائيمره أولديه خير التسهيالت ورفع راتب أيحصل على  وما هو سبب عظمته؟ .نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 .للحكومة
 .قناع اآلخرين ا انه يملك سلطة على:سينچ الدكتور

 . ذاك هو معنى العظمة.قبولك أو رفضك إلى  منصبه ال يستند. توافق معه لكنه الفائق وعليك طاعة امره ال قد.ال: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
تخدمه : "ڤَيامانَْمِس-َسْمْبْهَرْم-شَتَ-َسَهْسَر-لَكْشْمّي . العزيز هو اهللا.ي العزالعظمة هة عالم أن ديةِڤأليس كذلك؟ تقول األسفار الـ
 كِْرشَْن لكن .حن نستجدي بعض الحظوة من العزة ن، هنا على هذا الكوكب.)٢٩\٥. س.ب (مّيلَكْشْمئات وألوف امتدادات العزة 

 .ألوف من العزةعلى يد معبود دوماً 
هذه الدرجة يفوى  إلتصور عزيز :سينچ الدكتور

 ال نقوى . تعني ال يعقلأتْشينْتْيا كلمة .عظمته أو عزه.)أتْشينْتْيا( ال يعقل كِْرشَْن لذلك، .نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 لشخصية اهللا قدرات .هللامن عرض جزئي لقدرات اهذه الط(من عز اهللا يسير سوى على رؤية جزء 

 أحد .ڤاَركاْد و َهْرْدواْر و ڤََرراِمشْ و ورّي پنّاتَْهىَچَج
دما كان يجلس ويلمس سيده الروحي، كان 

ء رجاأ سافر في مونيڤاسا دوْرائرات اليوم؟ 
الكون تبعد .قل من سنة واحدةأ في َهىنْطْايكوڤالكون وبلغ حتى    ألف سنة ضوئية عن االرض٤٠كثر من أ بع

 . تحقيق ذلك مطلقاً

 .مام الشمس والقمرأ راهوال، يحدث كسوف وخسوف عند مرور كوكب 
 ثمة نقاط تثير التساؤل بصدد .بالفعل 

 .نموذج عن الكواكب والقمرأ 

 .ق تخيالتنا
 تخيل على ال نقوى 

التي ال تعدو اكثر ) بيعة المادية
 ):٤\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن يقول . يملك قدرات دونية وقدرات علوية.غزيرة

 وهي ڤالُونَـٱ ُپوْر آيمْبهۤو
 ْر ِاڤَ تْـشَي بودّْهنُو َمـمْٰكْـَهـ

  ِمىمْٰاۤيـت اكاَرنََأَهـ
 طَـْدهاـشْْٰر َأتيِرْپَركْ نَّيْبه

 يصف ." المنفصلة الماديةقدراتيهي  العناصر الثمانية هذه، األنا الزائفة ووالفطنةوالنار والهواء واألثير والعقل األرض والماء "
ذا كانت القدرة المادية الدونية  ا لذا،.ْبهَچڤَْد چۤيتافي النص التالي من  المتجلية في العالم الروحي) َركِْرتيْپ َپرا( قدرته العلوية ِرشَْنكْ

 .شياء في الملكوت الروحيبدع األأهمية وأكثر أعلى بدائع كثيرة فيمكننا تصور كم هي تحتوي 
 چيةيُّوالغموض القوى 

 وهل جميع منوعات الحياة التي نشهدها على االرض موجودة في العالم الروحي؟:  داَسَدْهِرَدۤيانَنْ
ذا كانت توجد منوعات بديعة  ايمكن تصور مدى روعة المنوعات الفائقة في العالم الروحي  فوق وعدا ذلك،.نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

االرض  أهل  للمثال،.حتى في هذا الكون المادي ئر الكواكبهالي بعض الكواكب يفوقون اهالي ساأ .في هذه القدرة الدونية
 . يملكون هذه القوى بالوالدةسيدّْهى لُوَككوكب يدعى  أهل  الباطنية ابتغاء تحصيل قوى مدهشة لكنچيةيُّويمارسون الرياضة الـ

 سيدَّْهى لُوَككواكب مثل هل يستطيع ا لكن .سوى بآالت مكلفةالطيران  لكننا ال نستطيع لطيران االرض ايورمن الطبيعي لط
  القادرين علىۤيْزيُّوچ نجد بعض الـ.سائر الكواكب بالمشيئة إلى  يمكنهم السفر.آخر دون مكائن إلى الطيران حتى من كوكب

: حتى على هذه االرض آنياًماكن أربعة أستحمام في الصباح الباكر في اال
 أنه عنچييُّوخبره ذلك الـأ . من اصدقاء والدي اعتاد زيارته في مدينة كلكتاۤيْزيُّوچالـ

ذن، ما هي ط ا.چيةيُّو تلك هي قوة . في دقيقتينڤاَركاْدمدينة  إلى يسافر من مدينة كلكتا
ض الكواكب في هذا 

 كيف يمكن لرائد الفضاء . الف سنة بسرعة الضوء٤٠هذه الكواكب يستغرق  إلى  مما يعني ان الوصول.حسب الحسابات العصرية
 ؟ لذا، ما هو سبب كبريائهم؟ديهم السبلحتى وإن كان ل ألف سنة٤٠ن يحيا أ

 . لدى العلماء نظرية بأنهم قادرون على صنع آلة ستسافر بسرعة الضوء:سينچ الدكتور
 انهم يقولون ذلك لكن لن يقتدروا على.تلك حماقة: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 ِڤديعلم الكون ال
 للمث.كثيرة مشهودةتوجد كواكب ونجوم : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

الكسوف والخسوفكل من  يسبب راهو كوكب .لكن العلماء يصفونهما على نحو مختلف
 .ديةِڤ تفسيرهم غير صحيح حسب المعلومات الـ.نظرية العلماء عن الكسوف والخسوف

 .ثبات نظريتهم ا لكن يقول العلماء انهم يستطيعون:سينچ الدكتور
 . ذاك يجهله. لقد اثبت العالم كل شيء ما عدا نفسه. لكن هذا سخف.ثبات كل شيء ايقولون انهم قادرون على: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 . ذاك هو مدى علمه.ولماذا يموت؟ ذاك ما يجهله أيضاً
 يمكنهم صنع.نموذج عن الكونأ يمكنهم صنع :سينچ الدكتور



تقليد توفير ا:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد لكهرباء؟ يقول هؤالء الرذالء كل شيء ل اًذا كانوا قادرين على صنع األشياء

 ومع ذلك، يتكلمون كلمات كبيرة لمجرد . لكنهم ال يقدرون على صنعها.يلة المظلمة
ال يصنعوهما؟ لماذا ال يقدرون على خلق .سلب المال من دافعي الضرائب شمس  يدعون علمهم ب

ايسلندا وغرينالند من البرد أهل اصطناعية إلنقاذ

 من الجواهر االخرى فيما تبقى  تنتج كثيراًشينْتاَمني ضرب ذاَرْبهوْپَمها تْشايتَنْياالمولى : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

الشاب ألنني فقدت 
 .صور ال تعد إلى  يمتد.صم المطلق دون مبدأ)٣٣\٥. س.ب( لكن اهللا دائم الفتوة .طاقة شبابي

ڤَنَْم ياو-ڤَپوروشَْم نَ-پوراَنَپْم آْدياْم رۤو-نْتَأنَ

 نحن .سواء حبه وعداوته على حد .ود هو اهللا ألنه مطلق
 وعداوة ۤيْزوپُچ حب اهللا للـ.)أتْشينْتْيا(ك، هو ال يعقل  لكن عداوة .في العالم المادي نتبين الحب عن العداوة

األم كانت  وشَْنكِْر جاءت لتسميم تَناپۤو كما أن .روحيوپُچ والـكَْمَس كل من .نتجا النتيجة عينهاأ كَْمَساهللا لـ
 على طرفي نقيض لكنهما ظفرا بالنتيجة تَناپۤو و شودا.كِْرشَْن  طفلها المشاغب دائمة القلق على سالمةياشودا
 هذه هي الطبيعة ."ياشوداأن يكون مصيرها مصير  لذا، .تَناپۤولقد رضعت من صدر :"كِْرشَْن قال .عينها

 ي

) ْبَرْهَمْن(هللا وجه مجرد عميم  ."ْبَهَچڤاْنأو َپَرماتْما  أو ْبَرْهَمْن: الفرد

 فلماذا ال يصنعون شمس 
 .الكونعن نموذج أوا قادرين على صنع ذا كانا ليصنعوا أنموذج كبير عن الشمس . ذاك هو وضعهم.لكنهم ال يستطيعون فعل شيء

ثم لن ننفق مبالغ كبيرة على الكهرباء في الل
تركيب القمر والشمس فلماذا 

  القارص؟
 اهللا ليس عدماً مطلقاً

تْت مرة مثل جوهرة تدعى 
 :ْدَپنيشَشُو إشْرّيبتهال  ا جاء في.على حالها

 ـْم ايَدمْْٰرنَپۤوـْم أَده ْرنَپۤو آُومْٰ
 ـْم أوّدتْـشْـياِتىْرنَپۤوـاتْ ْرنَپۤو

 ـْم آداياْرنَپۤوـْسـيا ْرنَپۤو
 ـياِتىشْڤَـشيـڤاـْم ِاْرنَپۤو

 .حدات كاملة بمثابة و تام الكمال ولما انه تام الكمال فكل ما يفيض عنه مثل هذا العالم الظاهري، مجهز تماماًشخصية اهللا العزيز"
 معنى ."نه الكل الكاملأل  يبقى كامال حتى بعد فيض وحدات كاملة ال تحصى منه.ن الكل الكامل، كامل بذاته أيضاًمكل ما يفيض 

 البترول ينفد من االرض هنا واصبحت هذه مشكلة .هذا النص أن شخصية اهللا ال ينضب مطلقاً على الرغم من فيض الوجود منه
 في الواقع، .ن من الشموسيخلق ماليقادر على  كِْرشَْن و .تسطع وستبقى ساطعة لعدد ال يعد من السنينالشمس كبيرة لكن ما زالت 

 .)شَكْتي-أتْشينْتْيا( ذاك هو اهللا وتلك هي عظمة قدرة اهللا . لم يفقد شيئاً. لكنه ما زال كامل القدرة.سبق له فعل ذلك
 انهم .)ڤاَدنْياشۤو( يقول الرذالء أن الحق المطلق صفر .بح حسابنا المصرفي صفراًلدينا بعض المال لإلنفاق وفي اليوم التالي يص

خذ أ الالهوت علماء ينبغي ل.ذن، يجب أن تكون لدينا فكرة واضحة عن اهللا ا.أنه موجب دوماً -يجهلون أن اهللا ليس صفراً مطلقاً
 طاقتنا .ديةِڤ اهللا وقدراته الكاملة موضحة في األسفار الـ.الءدون التضلل على يد الحمقى والرذ ديةِڤوصاف الـهذه األفكار من األ

شياء كثيرة يقدر عليها أ ال استطيع الركض بسرعة أو فعل . ذاك هو الفرق بين اهللا وبيننا.نافدة على خالف اهللا
العا هو كِْرشَْن شخصية اهللا العزيز: 
ڤايتَْم أتْشْيوتَْم أناديْم أْد( فتى أزلياً جههو الشخص األصيل األقدم ويتجلى دوماً في و

ِدِشى ٱْرجوَن -تاناْم ْهِرْدْبهۤو-ڤَڤََره َسْرإشْ(في قلب كل حي الرب العظيم قائم ): ٦١\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن كما يقول .)تْشَ
بينما نه يحيا في قلبك ذلك أ ال يعني . فرد غير مزدوجڤايتَأْد وهو . ذاك هو اهللا. كما هو داخل كل ذرة لكنه واحد.)تيشْطَْهتي

 . هو محلي ومع ذلك، هو واحد اهللا في كل مكان بوجهه العميم كما. انهم واحد. ال.يشخصية مختلفة تحيا في قلب
 كِْرشَْنالطبيعة المطلقة لحب 

 .في بعض الكتب الالهوتية الغربية أن اهللا محبةجاء ، شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد :سينچ الدكتور
 لماذا يقولون هو مثل هذا أو ذاك؟ الوج.اهللا هو كل شيء: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 لذل.اهللا وحب اهللا واحدة
العالم ال إلى  رجعواۤيْز

يام األكانت  لذا، 
 يجب .مي اآلنأهي 

 ):١١\٢\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم جاء في .كِْرشَْن وحب كِْرشَْن لعداوة المطلقة
 ڤيَدْس-ڤَڤََدنْتي تَتْ تَتّْ

 ڤَياْمْچّيانَْم أْدياْج ڤَْم تَتّْ
َپَرماتِْمتْبَرْهِمتي 

 تي شَْبْدياِتى اڤاْنَچْبَه
يطلق المتعالون الخبراء العالمون بالرب على ذلك الجوهر "

متباينة لكنها أوجه اهللا  تلك األوجه الثالثة .ه الشخصية األصيلة العليةج الذي هو واْنڤََچْبَه بالوقت الواحد هو . المحليَپَرماتْماووجه 



 و ْبَرْهَمْن يحقق كل من اْنڤََچْبَه كل من بلغ المفهوم الشخصي .)تَتّْڤَ-ْبِهداْبِهَد-أتْشينْتْيا( هذه هي طبيعة اهللا، واحد بائن .الواحد
 . انهم واحد بائن. لكن ثمة تباين بينهمكِْرشَْن انهم جميعاً . تلقائياًَپَرماتْما

 استالم العلم من شخص متعلم
، يتعذر على الكثير قبوشْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد :سينچ الدكتور

، هو كِْرشَْن كل من ال يعي باهللا، .العالج فذاك عيبهمانهم مرضى لكنهم معرضون عن : وپاَدشْرۤيَل ْپَرْبه
مثله مثل مصاب بالجن.مجنون  يجب عليك الدنو من .ون يقتصر على اللغط تحت وطأة الفتنة الخ

 تلك .السئلة كما يجب عليك قبول جميع اجوبتهچ(يل  يجب عليك ايجاد شخص مث.شخص عليم

 ):٣٤\٤ (َڤَْد چۤيتا
 پاِتـَنينَْپـَري ِهدّْيتَـْد ڤ
 اۤيْپـَرشْـِنـَن ِسـڤَـيَپـر
 مْٰـْچـۤيانَِتى تي ۤيانْـشْاوَپـِدكْ

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

 ."الحقعاين 

 .ل اهللا
ذا لم يوافقوا على  ا.العالج

ارجية، القدرة المادية الدونية 
والتسليم له ثم تطرح عليه ا) ورو

 كِْرشَْن . كل شيءچوروالـسيوضح  . ثم يجب ان ترضيه بالخدمة وبالتسليم لهچورو يجب عليك العثور على .هي طريقة فهم اهللا
ْبهچيوضح في 
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