
  الهبة الفريدةكِْرشَْن ذكر
 الفصل األول

 كِْرشَْنالعلم الروحي من خالل 
 جميع األحياء في العالم المادي مصابون بدرجات متفاوتة من .يوعيهم األصل إلى  هو جلب جميع األحياءكِْرشَْنغرض حركة ذكر 

 ڤّينَڤايشَنشد شاعر  أ.يقامة وعيه األصل اوإعادة من هذا المرض المادي اإلنسانشفاء  إلى  هذه تهدفكِْرشَْن حركة ذكر .الجنون
 ونمن يخضع لفتنة الطبيعة المادية يجب اعتباره مصاباً بالجن كذا كل .ونعندما يصاب بالجن اإلنسان  لغوكثري: چاليةفي قصيدة بن

ذا كان  ا أقل أو أكثرل ما يتكلمه سخيفكل تنظيره وك  كبيراً لكن فيلسوفاً أو عالماًاإلنسان قد يعتبر ."واعتبار كل ما يتكلم به لغواً
ع ين جم أعلن لما أعطينا اليوم مثل طبيب مختص باألمراض العقلية عندما طلب منه فحص قاتل، أ.)اماۤي(مصاباً بشبح الوهم 

تعذر العثور  المراد هو .ذا شاءت االمرضى الذين عالجهم مصابين بالخبل تقريباً فيمكن للمحكمة العفو عن القاتل على ذلك األساس
 . الجو المخيم للجنون في هذا العالم يسببه عدوى الوعي المادي.على عاقل في العالم المادي

 عند سقوط الماء من الغيوم فإنها .، الوعي الصفيكِْرشَْن وهو ذكر يوعيه اًألصلاإلنسان إلى  هو جلب كِْرشَْن َهِرىغرض حركة 
 لذلك، .كِْرشَْن كذا، نحن نفوس روحية باالصل، شق من .تغير لونها تلمس األرض ويتوحل حالماا تهصفية مثل المياه المقطرة لكن

 ):٧\١٥ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن يقول .قوامنا صفي صفاء اهللا
 ِكىلُو-ڤَۤي جشُوْمڤايَمما
 تَه َسناتَنَهْبهۤو-ڤَۤيج
 ينَاۤيينْْدرۤيطْهانشْشْ-َمنَه
 يتشْكَْري ْستْهان-تيِرْپَركْ

 ."التي تتضمن العقلالحواس الستة واسطة بمشقة بالغة  البقاء بوننازعهم يرهن ونتيجة .شقوقي الباقيةهم هل هذا السجن المادي أ"
شخصية اهللا  يدل على كِْرشَْن اسم .كِْرشَْنعندما نذكر نتكلم عن اهللا ننا  أ يتعين العلم دوماً.كِْرشَْنلذا، جميع األحياء شقوق قدرة 

سم اهللا من  بنية ج.ن قطعة الذهب ذهب لكنها ليست الذهب كله أ كماكِْرشَْن من نوع كِْرشَْن الشق الدقيق من بدن .الجذاب العزيز
بهذا العالم المادي في حالتنا الصفية األصيلة ثم نأتي باإلتصال   كان لدينا صورة مثل صورة اهللا.نوع الجسم الروحي األزلي للنفس
  . مثل سقوط المطر على األرضكِْرشَْنالذي تحكمه الفتنة الخارجية لـ

 . القدرة أو الطبيعة المادية ال تنشط مستقلة."قدرة من؟ طبيعة من؟:"يةقد يطرأ سؤال عند الكالم عن الفتنة الخارجية أو الطبيعة الماد
 هاعندما يشاهد تلقائياًتعمل لة اآلغبي ال  قد يحسب.أن الطبيعة المادية غير مستقلة العملب تاۤيْبهَچڤَْد چ يوضح في .مفهوم مثيل غبي

 توجد كثير من اآلليات .آللة بداعي رؤيتنا القاصرةثمة شخص يتحكم فيها مع اننا قد ال نراه وراء ا إذ على خالف الواقع
سهل الفهم ألن اآللة مادة ال تعمل من تلقاء  أمر  هذا.االلكترونية التي تعمل بشكل رائع لكن يوجد عالم وراءها يضغط على األزرار

 كذا، . أحد تعمل دون أن يشغلها اآللة كاملة لكنها ال.إنسان  آلة التسجيل تعمل لكنها تعمل حسب توجيه.نفسها بل بتوجيه روحي
 في كِْرشَْنهذا ما يؤكده  .كِْرشَْنينا الفهم أن هذه الظاهرة الكونية التي ندعوها الطبيعة هي آلة هائلة وأن وراءها اهللا، ليتعين ع

 ):١٠\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتا
 هتيِرْپَركَْن ِشكْْدْهۤيااۤيَم
 شََرْمتْشَراتْ-ـ  َساِتىيسۤو

 ايكاونِْتَن ِهتوناِن
 ڤَْرتَِتىيَپريْد ڤَچَج

 تعمير وهدم هذه الظاهرة يعاد هابحكم .غير المتحركة والمتحركةاالحياء كل أم  المادية طبيعة الهذه تعمل تدبيريب ،كونْتّييا ابن "
 ."دورياً

 أن الطبيعة المادية كِْرشَْن يقول .متحركة مثل البشر والحيوانات والحشرات وغير متحركة مثل األشجار والجبال: األحياء نوعان
 الحضارة العصرية ال تفهم ذلك . شيء لذا، ثمة ملك عظيم وراء كل.التي تحكم األحياء المتحركة وغير المتحركة تعمل بتوجيهه

 بكالم . الطبيعة المادية الثالثةشواكل هو هداية المصابين بالجنون تحت وطأة كِْرشَْن لذلك، غرض حركة ذكر .بداعي نقص العلم
 .عتيادية االحالتها إلى نهاض البشرية اآخر، هدفنا هو



ين هي الدائرة المختصة  أ.ن الدوائر العلمية لكنها ال تبحث هذه النقاطتوجد جامعات كثيرة وال سيما في الواليات المتحدة وكثير م
مام طالب وموظفي معهد أ؟ السؤال االول الذي طرحته عندما تكلمت ْبهَچڤَْد چۤيتا عنه في كِْرشَْن شْرّيبهذا العلم الذي يتكلم 

 فأين هي اإلنسانشيء يغيب عند موت " يت والحي؟نية التي تبحث الفرق بين المقين هي الدائرة التأ:" هوقنية للتسستشوتماسشو
 األكل ةنيقانهم ينحون هذا الموضوع جانباً لصعوبته وينشغلون بت التي تستبدله؟ لماذا ال يسعى العلماء لحل هذه المشكلة؟ ةنيقالت

دها ألكل خير طعام والتمتع بالجماع  تبذل الحيوانات جه. بهائميةةنيق ان هذه تديةِڤاألسفار الـتفيدنا  لكن .والنوم والدفاع والجماع
 لتبين الفرق بين الميت اإلنسان وعلم الحيوان؟ المفروض تنمية علم اإلنسان فما هو الفرق بين علم .نفسهاأوالنوم بسالم والدفاع عن 

 بالغ الفطنة أْرجوَن كان .چۤيتاْبهَچڤَْد  في بداية أْرجوَن إلى كِْرشَْنفضاه  أ ذاك العلم الروحي.والحي، بين الجسم الميت والجسم الحي
 هذه . المحدودأْرجوَن تكلم عن أمور تتعدى علم كِْرشَْن لكن .علمه محدوداً على حال جميع البشركان  لكن كِْرشَْنبوصفه صديق 
مجاهر جيدة لرؤية  للمثال، لدينا . ألن مداركنا الحسية والعقلية بالتي نكتسب بها المعارف قاصرة عن فهمهاأْدُهوكْشََجالشؤون تدعى 

 .ما نقصر عن رؤيته بالعين المجردة لكن ال يوجد مجهر يرينا النفس داخل الجسم على الرغم من وجودها
نها  أ لما."أنا يد:"قول أالو" يدي:"قول أ أنا.جسامنا أجميعنا نملكالمالك و أنا . عن وجود مالك لهذا الجسم الماديْبهَچڤَْد چۤيتايفيدنا 

؟ البحث  التي تخصنياألشياء بين كل هذه نا أأينن ذن، م ا. كذا، نحن نتكلم عن عيني وساقي. لها بوصفي مالكهايدي فإنني مغاير
جوبة عن هذه األسئلة أ إلى ال يمكننا الوصول" نا؟ من أنا؟ أينأ:" في التأمل الحقيقينسأل .عن جواب لهذا السؤال هو طريقة التأمل

 . يقولون أنه موضوع صعب فوق اللزوم أو عديم الصلة. تغفل الجامعات هذه االسئلة،السبب ولهذا .بمطلق قدر من الجهد المادي
 كانت البغال تجر العربات في االيام السالفة .جنحة أر بدونو بدون بغال وطياتلذا، يوجه المهندسون عنايتهم لخلق واكمال عرب

 ."جنحة أر بدونوخترعنا عربات بدون بغال وطي ألقد:"لماء بالقولالعيتفاخر بدون تلويث البيئة لكن توجد سيارات وصواريخ اليوم و
 لكن .عندما يحققون ذلكسيستحقون التهنئة  .جنحة تقليد للطائرة أو الصاروخ فاختراع جسم بدون نفس محال أخترعوا انهم أمع

 لكترونية تعقيداً تحتاج االحاسبات ال أكثر حتى.ذلك المسعى بالضرورة لعلمنا بإستحالة عمل آلة دون نفس روحية وراءهاسيحبط 
 يبحث .كِْرشَْن كذا، يتعين علينا العلم أن هذه اآللة الهائلة المعروفة بالظاهرة الكونية يشغلها الروح العظيم .فنيين لتشغيلهاإلى 

يقية إلكتساب العلم العلماء عن السبب أو الحاكم القطعي لهذا الكون المادي ويطرحون نظريات وفرضيات مختلفة لكن الوسيلة الحق
 يمكن لمطلق ْبهَچڤَْد چۤيتابقبول كالمه في  وكِْرشَْنالشخص الكامل  إلى صغاء إلى االال حاجة لنا سوى: بالغة السهولة والكمال

 . وراءهاكِْرشَْن تعمل ألن ،شخص العلم بأن هذه اآللة الكونية التي تشكل االرض جزء منها
 هو .)پوروشَ-آدي( هو الكتاب الرئيسي الذي اعطاه الشخص األولي العظيم كِْرشَْن كالم ْد چۤيتاْبهَچڤَ .طريقة علمنا بالغة السهولة

 لكن ال ينبغي ألحد .اننا نقبله بصفة الشخص الكامل لكن يوجد كثيرون يخالفوننا الرأي أحد  ربما جادل.الشخص الكامل بالفعل
 . ال. بناء على نزواتنا وعواطفناكِْرشَْن نحن ال نقبل كمال .مراجع كثيرةى  إل قبوله بالشخص العظيم مستند.ن قبولنا عشوائي أالظن

مؤلفها سلم  على كنز العلم وِڤَدْز تحتوي الـ.ِڤدية كاتب جميع األسفار الـڤَاَس ِدڤْۤي مثل كِْرشَْنة ربوبي بِڤديةقطعت المراجع الـ
 لم يسلم . على هذا األساس كذلكڤَاَس ِدڤْۤي السيد الروحي لـ موني َدناَر سلم به وشخصية اهللا العزيز هو كِْرشَْن بأن ڤَاَس ِدڤْۤي

الملك العظيم ): ١\٥ .س.ب( بصفة الشخص العظيم فحسب بل بالملك العظيم أيضاً كِْرشَْن بـموني ناَرَد  السيد الروحي لـْبَرْهما
 .)نَهشِْركَْپَرَمه ڤََره إشْ (كِْرشَْنهو 

 لكن ال يوجد .رد بغض النظر عن اهميته أو نفوذهكل فثمة حاكم فوق رأس  .عاء بأنه غير محكومال يمكن ألحد في الخليقة االد
 هو . هو ملك الجميع ال يفوقه فائق وال يعادله عديل وال يملكه ملك وال يشاركه ملكه المطلق شريك. لذلك، هو اهللا.كِْرشَْنملك يملك 
 في الواقع، اصبحت الربوبية . في اليوم الحاضرمدعين اإللهيةود عدد كبير من بدو في غاية الغرابة لوج قد ي.طالق االالملك على
سائر البلدان محظوظين لعدم وجود مصانع عندهم لصنع االرباب لكن صناعة  أهل .بتذال وال سيما المستوردة من الهند االفي غاية

الميركية مثل لوس انجليس أو نيويورك وتتدافع الجماهير المدن ا إلى  غالباً ما نسمع بقدوم اهللا.االرباب كثيرة الرواج في الهند
 . هو اهللا. ال.لهاً من صنع مصنع غامض ا ليسكِْرشَْن لكن .إلستقباله

موجود وراء هذه الطبيعة المادية الهائلة، الظاهرة الكونية وتقطع به جميع ) كِْرشَْن(ساس مرجعي أن اهللا أيتعين علينا العلم على 
 نقصد معلماً أو مدرسة للعلم أو . يسلم بمرجعية ما بصورة أو بأخرىإنسان  كل. التسليم بمرجعية ليس جديداً علينا.ِڤديةالمراجع الـ

هذا :" ويجيب الوالد."والدي، ما هذا:" سألنا في طفولتنا.التعلم منهم إلى  جميعهم مراجع وتنزع طبيعتنا.نقتصر على التعلم من والدينا
ساسية لشيء  والصلة األاألشياءسماء أ يتعلم . على هذا الوجه، يتعلم الطفل من والديه منذ البداية."ه طاولةهذ"أو " هذه نظارات"، "قلم

ذا ا علمنا كامل  كذا،.األبوان الصالحان ولدهما عند سؤاله بل يفيداه بالمعلومات الدقيقة والصحيحة ال يخدع .بآخر بسؤال والديه
 إلى ستناداً استخالص إلى االذا سعيناا سنتعرض للخطأ لكن .لم يكن ذلك المرجع مخادعاًحصلنا على علم روحي من مرجع ما وإذا 



 سنبقى قاصرين بسبب محدوديتنا .نتيجة عامة من وقائع معينة ليست طريقة كاملة إلى ستقراء بالتي تستند اال طريقة.التخمين
   .ومحدودية خبرتنا

 طريقة السلسلة .إذا كررنا تلك المعلوماتفكل ما نقوله مقبول بكماله وشرعيته  َنكِْرشْإذا استلمنا معلومات من المصدر الكامل 
 يوصي .فاداتهم بدون تصرف ا واعادةكِْرشَْن أو المرجعيات التي سلمت بـكِْرشَْن إلى ستماع االهي طريقة) َپراَپَرْم(المريدية 
 ):٢\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتا بهذه الطريقة في كِْرشَْن

 ْپراْپتَْم-َپرا َپَرْمْمِاڤَ
 دوهي ڤيُّوشْْرَجا رْمإَم

 ."صالحون على هذا النحومن طريق السلسلة المريدية العلية وعرفه الملوك البالتواتر  هذا العلم الرباني انتقلهكذا، "
 لكن كان الملوك في العصور السالفة من كبار .بق على يد كبار الملوك الربانيين الذين كانوا مرجعياتكان العلم ينقل في السا

 توجد شواهد كثيرة في الحضارة .عتياديين اال وجه ألنهم لم يكونوا من أكملتعمل علىوكانت حكومتهم ) ِرشيْز(العلماء والتيم 
شهر أ عن اهللا وعاينه في خالل ستة الغابة بحثاً إلى َمهاَرَج ڤَ ْدْهروللمثال، ذهب . على ملوك حققوا الكمال بصفة تيم اهللاِڤديةالـ

ميراً رقيق البنية في الخامسة من العمر لكنه نجح بفضل العمل بتوجيهات سيده الروحي أبممارسة الكفارات الشديدة مع انه كان 
في الشهر األول من  ة ايام وشرب بعض الماء كل ستة أيامبضعة ثمار وخضار مرة واحدة كل ثالث ڤَْدْهرو تناول .موني ناَرَد

 تجلى اهللا له بعد تنفيذ هذه الكفارات الشاقة لمدة ستة .شهر على ساق واحدةأ في نهاية األمر، قيد تنفسه ووقف ستة .في الغابةوجود 
 معاينة اهللا .ِڤدية على خطى المرجعيات الـقضاء تلك الرياضات الشاقة لكن يمكننا معاينة اهللا بمجرد السير إلى  ال حاجة لنا.شهرأ

  .تلك هي كمال الحياة
 وحده وهو الطعام ْپَرساَد( ثمة تقييدات بصدد األكل والجماع .الرياضات لكنها ليست صعبة جداً إلى  مستندةكِْرشَْنطريقة ذكر 

 َمهاَرَج ڤَْدْهروتقليد  .تحقيق الروحي وتدعمهكما توجد نواهي اخرى تسهل ال)  أوال وحضر الجماع ضمن الزواجكِْرشَْن إلى المقدم
 بالتقدم نكمل .ِڤدية عمالً ببعض المبادئ الـكِْرشَْنحراز التقدم في الوعي الروحي، ذكر  اغير ممكن في هذه األيام لكن يمكننا

المريد المحقق في ذكر يعلم ؟ ذا قصرنا عن معرفة مصيرنا في رجعتنا بعد الموت اذا اصبحنا علماء أو فالسفة ا ما هو النفع.بالعلم
 .شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم و ْبهَچڤَْد چۤيتا علمه كامل لصدوره عن كتب العلم الكامل مثل . برجعته وبماهية اهللا والنفس وبصلته باهللاكِْرشَْن

انا غير متعلم :" قال قائلذا ا. انها في غاية السهولة ويمكن لمطلق كان العمل بها وإكمال حياته.كِْرشَْنإذن، هذه هي طريقة ذكر 
 كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْنَهِرى : َمنْتَْر-َمهاكمال حياته باإلقتصار على تسبيح  ا يمكنه. فال يفقد لياقته."طالق وال اقرأ االعلى

 يكون كِْرشَْنقد يدهشنا العلم أن تحقيق  لساناً وأذنين وكِْرشَْن اعطانا . َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى- َهِرى َهِرى كِْرشَْن
ها ضراوة وصعوبة بصدد الضبط لكن يمكن ضبطه  أكثر من بين جميع الحواس، اللسان.من خالل االذن واللسان وليس العين

 .كِْرشَْن إلى  الطعام المقدمْپَرساَد كِْرشَْن وتذوق كِْرشَْن َهِرىبمجرد تسبيح 
 لذلك، . عن مداركنا الحسية والعقلية لكن يمكن فهمه بالتسليمكِْرشَْن هذا محال لتعالي . أو العقلية بالمدارك الحسيةكِْرشَْنال نفهم 
 ):٦٦\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتا بهذه الطريقة في كِْرشَْنينصح 

 اياْجيتْيْدْهْرماْن َپر-َسْرڤَ
  ڤَْرَجْمنَ شََرْمماْم ِاكَ

 يُّوپاِپْبْه- َسْرڤَْم تْڤاْمَأَه
 هتْشَشوما ي امۤيشْىيشْكُْمو

 ."تخف ال .وف احررك من كل ذنوبكس .اعرض عن كل ضروب الدين واقتصر على التسليم لي"
درجة  إلى  لكن مع اننا نقول بأننا ال نريد الخضوع للسلطة فالطبيعة قوية. نحن نقاوم السلطة تلقائياً.لسوء الحظ، مرضنا هو التمرد

 من يدعي انه غير مسؤول امام سلطة بل يتبع  أكثرالرثاء إلى  ما يدعو. نحن نجبر على الخضوع لسلطة الطبيعة.انها تجبرنا عليها
 هذا ما يدعى . نحن خاضعون للسلطة ومع ذلك ندعي العكس.عمى حيثما تقوده؟ دعوانا باإلستقالل هو غباء محضأشكل حسه ب
 . ألنه نافعنا ويتكلم دوماً لنفعناكِْرشَْن السلطة القطعية هي .كِْرشَْن ال خيار لنا سوى الخضوع لسلطة حواسنا أو سلطة .)اماۤي (وهماً

ْبهَچڤَْد مجاده من أ إلى ستماع االكمال حياتنا بسرعة بمجرد ا للسلطة فلما ال نخضع لسلطته؟ يمكننالما ان ال مهرب من الخضوع
 . وتسبيح اسماءهشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم و چۤيتا



 الفصل الثاني
 الخروج من المستنقع المادي

 الذي نوه بنجاة ْسوامّيُچو شوَك ِدڤَ و كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَجهذا الموضوع بحث  .تمجيد االسم القدوس هللا: موضوعنا هو األجّل
 هذا وارد في الباب السادس من .كِْرشَْن بالغ التردي ومدمن على جميع اشكال السيئات بمجرد تسبيح االسم القدوس لـَنْبراْهَم

 .ِرشَْنكْ ويسهب بتوضيح فلسفة ذكر كِْرشَْن الرب تسليات يصف فيه ڤَاَس ِدڤْۤي وهو من نظم شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم
فالك في الكون هي التحتية أ توجد ثالثة .شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم وجه في الباب الخامس من  أكملجرى شرح األفالك الكونية على

 . فحسب بل في جميع االسفار الدينيةشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَموصاف الفلك التحتي أو الكواكب الجهنمية ال ترد في أ .واألرضية والسماوية
بعادها عن هذا الكوكب كما حسب الفلكيون بعد القمر وسائر االجرام السماوية عن أ يفيد عن مواقع هذه الكواكب وْد ْبهاَچڤَتَمشْرۤيَم

 .وصاف مختلف الكواكبأ يحتوي على ْمتَڤََچْبهاـال كذا، .األرض
 .مناخ بلد استوائي مثل الهندتلف عن  المناخ في بلد معتدل مثل الواليات المتحدة يخ.حتى على هذا الكوكبختالف الجو  انشهد

  بعدَمهاَرَج كْشيتْرۤيَپ قال .وجد اختالفات مناخية على هذا الكوكبـتوجد اوضاع مناخية وبيئية مختلفة على سائر الكواكب كما 
 ):٦\١\٦. ب.ش (ْسوامّيُچو ڤَشوَك ِدوصف كواكب مثيلة من  إلى ستماعاال

 َچْبها-َمهاْدهوِنَهى أ
 َركاْن نََرهنَڤَ ياتْهاي
 اتْاتَناْن ِنۤيۤي-ْچَرنانُو

 اتوْم أْرَهسياكْْهۤيڤْۤيتَْن ِمى 
، تلطف بإخباري اآلن كيف يمكن تنجية البشر من التعرض لألوضاع الجهنمية التي شوَك ِدڤَ چُوْسوامّييا عظيم الحظ والعز "

 ." مرعباًتسبب لهم عذاباً
 .كتئاب ببؤس البشر اال للمثال، كان المسيح شديد.يشعر دوماً بالرأفة بتعاسة اآلخرين نَڤَڤايشْ والـڤايشْنَڤَ َمهاَرَج كْشيتْرۤيَپكان 

مجاد اهللا أ إلى  الداعيڤايشْنَڤَالـالطعن في  لذلك، .ليها اجميع التيم متصفون بالرأفة بغض النظر عن البلد أو الطائفة التي ينتمون
 .هو ذنب كبير

 :ڤاْمبوْدهيكِْر . يسامح دوماً تجني مثيلڤايشْنَڤَ لكن الـ. صفيڤايشْنَڤَالقدمين اللوتسيتين لـ ال يصبر على التجني بحق كِْرشَْن
 تَرو-َپكَلْ كلمة .قادر على تحقيق جميع الرغبات ڤايشْنَڤَالـلكل فرد رغبات لكن : تَرو-َپكَلْ-انْتْشاڤ .رحمةال هو محيط ڤايشْنَڤَالـ
ثمار نوع واحد من الالشجرة في العالم المادي ال تعطي سوى  . شجرة تحقيق الرغباتشجرة في الملكوت الروحي تدعى إلى تشير

 جاء وصف ذلك . كما في سائر الكواكب في السماء الروحية، وتعطي كل ما يتمناه الفردوَكلُ كِْرشَْنشجار روحية في لكن جميع األ
 المريد نعام هبة فريدة على ا تحقيق االماني تلك لقدرته على الصفي بشجرةڤايشْنَڤَيقارن الـ: َسْمهيتا-ْبَرْهَممن ) ٢٩\٥(في 

 .)ڤِْركْشَ-َسْدَمسو كَلَْپ-ْپَركََرتْشينْتاَمني  (كِْرشَْنذكر –المخلص 
 تْشايتَنْيا المولى .اهللا هو عظيم الحظتيم  من ڤايشْنَڤَمن المسلمات أن كل من يصبح  .)َچْبها-َمها( بالمحظوظ ڤايشْنَڤَيخاطب الـ

جناس الحياة في أوضح أن األحياء في جميع األفالك تتخبط في مختلف أ في هذا العصر، كِْرشَْن الداعية العظيم لذكر َرْبهوْپَمها
 كواكب الجنان والجحيم . بمجرد تهيئة نفسها لذلك المكان-إلى الجنة أو النار–حيثما تشاء  إلى  يمكن للنفس الذهاب.ارجاء الكون

 ألف وتدور النفوس على غير هدى في هذه ٤٠٠ ماليين و٨ بحوالي پوراَن َپْدَمجناس الحياة في أجد تقدير  ن.جناس الحياة كثيرةأو
 أن َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا يقول .هو القانون الجاري هنا" كما تزرع تحصد ".حسب عقليتها في هذا العمر الحالياألجناس وتخلق ابداناً 

 يوزع كِْرشَْن ذكر .كِْرشَْنذكر  إلى تناسخ في العالم المادي، قد يحالف الحظ واحد لألخذ غير المنحصرة التي تالنفوسمن بين 
هذا  أهل شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم لهذا السبب، يصف . الحاضركَليبه وال سيما في عصر  أحد ن ومع ذلك ال يأخذامجاناً بحرية في كل مك
 هذا ويظفر بذلك بحياة من العلم أزلي كِْرشَْنذكر  إلى  أن المحظوظ وحده يأخذْبهوَرْپَمها تْشايتَنْيا لذلك، يقول .العصر بعاثري الحظ

 .البهجة
كيف يمكن انقاذ هؤالء :" لنفسهڤايشْنَڤَ يقول الـ. هو طرق األبواب لحث سيئي الحظ على قبول الحظ السعيدڤايشْنَڤَواجب كل 

سيدي، لقد وصفت أن النفس توضع في حالة جهنمية جزاء على :"كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَجكما كان ذلك سؤال " البشر من حياتهم الجهنمية؟
، يحضر اهللا أو عندما يحضر ابناء ڤايشْنَڤَ عند حضور الـ.هذا سؤال في غاية األهمية" ذن، ما هي السبل الكفيلة بإنقاذها؟ ا.سيئاتها

 عندما التقى َمهاَرَج ْپَرْهالَد قال .م العلم بوسيلة تحقيق ذلك لديه.نقاذ اآلثمين المعذبين ااهللا أو تيمه المقربين فال شاغل لهم سوى
 ):٤٣\٩\٧. ب.ش (ڤََهى ِدْمسيِرنْبالرب 



 اْسڤايتََرنْۤي-َپَر دوَرتْياياڤُوْدڤيِجى ناي
 تْشيَّه-َنْچَم-ْمِرتََمها-چاياَن-ْرياڤۤي-ڤَْدتْ

 اْرتَْهىنْْدريۤي اتِْشتََس-ڤيموكَْهىشُوتِْشى تَتُو 
 ذْهاْنڤيمۤوڤََهتُو ايا ْبَهَرْم أوْدسوكْه-اماۤي

 همي محصور . في ذكر أمجادك ونشاطاتك حيثما أكون ألني غارق تماماً من الوجود المادي مطلقاًيا خير العظماء، لست خائفاً”
 عند هذه ."معني بحبهم أنا .هم ومجتمعاتهم وبلدانهميلأها الذين يضعون خطط مفصلة للسعادة المادية وإعالة رذالءبالحمقى وال

النقطة، يمكننا مقارنة هذا الموقف بموقف فالسفة الوحدة المجردة المطلقة شديدو العناية بعدم مقاطعة نجاتهم الشخصية وغالباً ما 
 . مخاطرين حتى بالزلل لكنهم ال يزلون قطْزڤايشْنَڤَ لذلك، ال يتقدم للدعوة سوى الـ."إذا سقطت ينقطع تحقيقي:"يقولون ألنفسهم

العيش في :" ذهب بالقول.َمهاَرَج ْپَرْهالَد كما ان هذه هي مهمة .الجحيم إلنقاذ النفوس المتردية إلى  ال يمانع حتى الذهابيشْنَڤَڤاالـ
من  وواثقاً كِْرشَْن يذكر َمهاَرَج ْپَرْهالَد كان ." دوماًكِْرشَْن ال تقلقني حالتي ألنني تدربت على ذكر . ال يقلقنيهذا العالم المادي

 . سيبلغ المصير العظيم بعد وفاته، بعنايةكِْرشَْن أن من ينتهي بنواهي ذكر ْبهَچڤَْد چۤيتا جاء في . بعد مفارقة بدنهكِْرشَْن إلى جوعهر
و  وما ه." ال تهمني حالتي بل افكر بحالهم.كِْرشَْنال يوجد سوى مصدر واحد لقلقي وهو الذين ال يذكرون :" قائالَمهاَرَج ْپَرْهالَدتابع 

ڤََهتُو سوكْهايا ْبَهَرْم أوْد-اماۤي( حضارة مخادعة للسعادة الزائلة رذالءخلق ال): ٤٣\٩\٧. ب.ش(؟ كِْرشَْن  اإلنسانسبب عدم ذكر
 .)ْدهاْنۤوڤيم
 من ا كبيراارات اقتضت عدد يجري تصنيع عدد كبير من السي. لقد نجحنا بخلق حضارة مخادعة. هذه حقيقة بالفعل.سوكْهايا-اماۤي
  نحن نسعى لتصنيع سبيل ما.)سوكْهايا-اماۤي( لذلك، انها سعادة زائلة .مشاكلسوى مزيد من العقبها يال شوارع مما يخلق مشاكل ال

 .كبر عدد من السيارات لكن ذلك ال يحل أية مشكلةأ انتجت الواليات المتحدة .السعادة لكننا ال ننجح سوى بخلق مشاكل أخرىإلى 
 حالما نخلق السيارات، يتعين .خرىأ ما نجد ان ذلك يخلق مشاكل اعدتنا على حل مشاكل الحياة لكننا غالباًلقد صنعنا السيارات لمس
 من  أقلبوسطن في إلى  يمكننا الذهاب من نيويورك.الطبيب إلى ربعين ميال لزيارة االصدقاء أو الذهابأعلينا السفر ثالثين أو 

خلق  إلى  نسعى. تعني وهمياماۤي .سوكْهايا-اماۤي هذا الوضع يدعى . من ذلك أكثرقالمطار يستغر إلى ساعة بالطائرة لكن الوصول
ذا لم نقنع باسباب الراحة التي  ا. هذه هي طريقة العالم المادي.خرآوضع مريح جداً لكننا ال ننجح سوى بخلق وضع غير مريح 

عظم البشر الذين يجهلون هذه الحقيقة يعتقدون انهم يخلقون  م.ردنا خلق راحة مصطنعة فسنخلق نقيضها أيضاًأيهيأها اهللا والطبيعة و
 .البيت إلى المكتب لكسب المعاش وخمسين ميال للعودة إلى السفر خمسين ميال للوصول إلى  للغاية لكنهم ينتهوناًوضعاً مريح

 .هم بدون ضرورة ابتغاء سعادة زائلة اثقلوا انفس)ذَْهْزۤوڤيم(ن ي أن هؤالء الماديَمهاَرَج ْپَرْهالَدمن جراء هذا الوضع، يقول 
 بتحرير نفسه من الحياة المادية بدخول سلك ِڤدية في الحضارة الـاإلنسان لذلك، يوصى .ڤََهتُوسوكْهايا ْبَهَرْم أوْد اماۤي-يموذْهاْنڤ
 . وتنفيذ الخدمة التتيمية بدون قلقزهدال

 ْبَهكْتي  قضى. في الحياة العائلية فذاك موصى أيضاًكِْرشَْن ذكر قيقحذا استطاع الفرد ت ا. على الدواما ليس ضروريسلك الزهدلكن 
رباب أ من َمهاَرَج ْپَرْهالَد و َمهاَرَج ڤَْدْهرو كان .كان قاضياً ورجل عائلة همع ان رفع درجةأ خدمة تتيمية من ڤينُوَد طْهاكوَر

لقد :"َمهاَرَج ْپَرْهالَد لذلك، قال .خدمة التتيمية لرب العائلةضمن عدم مقاطعة حتى الينفسهما على نحو أالعائالت أيضاً لكنهما دربا 
-ڤَْدتْ( المظفرة للرب تسلياتالقتصار على تمجيد  اال):٤٣\٩\٧. ب.ش(؟  ما هو ذاك الفّن." دوماًكِْرشَْنتعلمت فّن البقاء في ذكر 

 وشهرته كِْرشَْن أن نشاطات شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَمنفهم بقراءة  .ولة تعني بالغ البطْرياۤيڤكلمة  .)تّْشّيتَه-ْچَنَم-َمهاْمِرتَ-چاياَن-ْرياڤۤي
نا موقن بقدرتي على تمجيد نشاطاتك البطولية والنجاة حيثما أ:"َمهاَرَج ْپَرْهالَد في هذا الصدد، قال .وصحبه وكل ما يتعلق به بطولي

 ."فكر بهمأ أنا .رة التي تبقيهم يكدحون على الدوامالزلل لكنني قلق بصدد الذين خلقوا نوعاً من الحضا إلى  ال سبيل.توجهأ
 كاما-ڤيموكْتي-ڤَڤَ مونَياه ْسرايىَن ِدْپ

 نيشْطْهاها-َپراْرتَْهى ـڤيَجِنى نَماونَْم تْشََرنْتي 
 ڤيموموكْشَ ِاكُوَپياْن ڤيهايا كِْرنايتاْم 
 َپشْيىڤَْد أْسيا شََرنَْم ْبْهَرَمتُو ٱنونانْياْم تْ

الغابات  إلى جبال الهيمااليا أو إلى  ينطلقون.، أرى كثير من الربانيين لكن عنايتهم محصورة بنجاتهم الشخصية ِدڤََهىْمسيِرنْربي "
  ال يحفلون بتخليص اآلخرين لكني ال أطلب النجاة بمفردي مخلفاً.)ڤَْرتَ-ماوَن(غير عابئين بالمدن الكبيرة للتأمل بنذور الصمت 

مالذ  إلى  لذلك، أود جلبهم.قدميك اللوتسيتين إلى  ودون اللجوءَنشِْركْدون ذكر  أحد لم انه ال يسعد أع.ءكل هؤالء الحمقى والرذال
 ."قدميك اللوتسيتين



 ْپَرْهالَد لكن . كل ما يعلمون هو الدافع الجنسي وبيوت الدعارة التي تشبع هذا الدافع. بوجودهحتى بغرض للعمل الشاق هؤالء يجهل
ڤيهايا نايتاْن (صطحاب كل هؤالء االغبياء معي  اذهب دونأ لن .النجاة بمفردي إلى ربي، ال حاجة لي:"م رؤوف بأمثالهَمهاَرَج

 .ڤايشْنَڤَ هذا هو مثال الـ.صطحاب جميع النفوس المتردية معه املكوت اهللا دون إلى لذا، رفض الذهاب .)ڤيموموكْشَ ِاكُوَپناْن كِْر
 لذا، يوجد تشديد على .)َپشْيىٱنوڤَْد أْسيا شََرنَْم ْبْهَرَمتُو نانْياْم تْ( ذاك هو غرضي .ل شيء هذا ك.جل مرادي هو تعليمهم التسليم لك

 . جالء الدرب فور التسليمڤايشْنَڤَالتسليم لعلم الـ
 اْسنْۤيَرڤايتَ-َپَر دوَرتْياياڤُوْدڤيَجى ناي

 تْشيتَّه-ْچَنَم-ْمِرتََمها-ـچايا نَ-ْرياڤۤي-ْدڤَتْ
 بإيمان كِْرشَْنالسجود امام  إلى  ال يحتاج الفرد سوى. هذه طريقة في غاية البساطة." بطريقة ماكِْرشَْنمام  أليسجدوا جميعاً"

 . هذا كل ما في األمر." ارجو منك قبولي. استعدت ذكراك اآلن.، نسيتك منذ وقت طويل ألعمار غزيرةكِْرشَْنربي الحبيب :"والقول
 . الحقيقيڤايشْنَڤَ هذا هو غرض الـ.م هذه التقنية وسلم نفسه للربذا تعلا  دربه فوراًاإلنسانفسيفتح 

 كبار ْزۤيْسوامُچوالـكان  . المتردية كما ال ينقطع عن التخطيط لذلكمهيأة عن التفكير بسبل تخليص النفوس الڤايشْنَڤَال ينقطع الـ
 :آتْشاْرياڤاَس نيۤيشْر وصفهم  لذلك،.ْزڤايشْنَڤَ مثل هؤالء الـَرْبهوْپَمها تْشايتَنْيامريدين المولى 

 َپكاوَسْمشْتْها-ْدَهْرَم-پوناو َسْدني-ڤيتْشاَرنايَك-شاْستَْر-نانا
 اكَراوڤَِنى مانْياو شََرنْۤيْبهو-كاريناو تْري-لُوكاناْم هيتَ
 ْبَهَجنانَنِْدَن َمتَّاليكاو-ڤينَْدَپداَر-كِْرشَْن-راْدها

 كاوُچوپالَ-جۤيڤَ-شْرّيچاو يو-ْچهوَرَسناتَناو -رۤوَپنِْدى ڤَ
هوناتَْهى ْچَر شْرّي و  ُچوْسوامّيهوناتَْهى ْبهَّطَْچَر شْرّي  ورۤوَپ ُچوْسوامّي شْرّي و  ُچوْسوامّي َسناتََنشْرّي -الستة زُچوْسوامۤيالـ"

  األسفار دراسة نقدية بغرضجميعهم خبراء بدراسة جميع- ُچوْسوامّي ْبهَّطَُچوپاَل شْرّي  وجۤيڤَ ُچوْسوامّي شْرّي  وُچوْسوامّي داَس
 راْدها  ومنشغلون بالخدمة الودية العلية لـۤيْزوپُچالـ انهم غارقون دوماً في موقف .قامة المبادئ الدينية األزلية لنفع البشرية جمعاءا

 ."كِْرشَْنو 
 اخبرني اآلن كيف .شكال الحياة الجهنميةأ لقد وصفت مختلف:" مثيلةڤيةڤايشْنَبرأفة  ْسوامّيُچو شوَك ِدڤَ إلى َمهاَرَج كْشيتْرۤيَپقال 
 .)اتْ تَْن ِمىۤياتَناْن ِن ۤي-ْچَرڤَ نََركاْن نََره نانُوَچ ياتْهايْبها-أْدهوِنَهى َمها( ارجو منك التلطف بتوضيح ذلك لي .نقاذ المعذبين ايمكن
اتْ ۤيتَناْن ِن ۤيا-ْچَرنََركاْن نََره نانُو(وجاع الرهيبة؟ نقاذهم من بؤسهم الكبير واأل اكيف يمكن ".البشر أو الساقطين إلى  تشيرنََرهكلمة 
لقد سقطوا في حياة جهنمية بطريقة ما لكن ذلك ال يعني وجوب :"كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَج كما قال .ڤايشْنَڤَذاك هو مثال قلب الـ .)تَْن ِمى

 ."لطف بتوضيحها لي لذا، ت.نقاذهم بها ا يجب وجود وسيلة ما بالتي يمكن.بقاءهم في ذاك الوضع
 َپتْشيتيْم ياتْهاْمَهَسهڤاهاي ا تِْشْدـنَ

 پانيْبهيه-أوكْتَ-اْن َمَنكِْرتَْسيا كوْرۤي
 پايتيْپِرتْيا نََركاْن أوڤاي  ـَسڤَْم ْدْهرو

 اناهاۤي-ْچَمڤَتَْس تيْرتيتا ِمى ْبَهيى كۤي
ن أدخول كواكب الجحيم بعد وفاته ليذوق العذاب الشديد دون عزيزي الملك، ال مفر لإلنسان من : قائالشوَك ِدڤَ چُوْسوامّي أجاب "

شاْستَْرْز -ْدَهْرَموسائر  هيتاْمَس-َمنوشرعة  إلى ستناداً ابطال سيئاته التي ارتكبها بعقله ولسانه وبدنه بالكفارة الصحيحة ايعمل على
 ."كما تقدم وصفي لك

بإرتكاب ذنب ما وخطط  أحد  عند تفكير.ذنوب وأحدها بالعقل بها ارتكاب الكيف يمكن تحقيق ذلك؟ ثمة سبل مختلفة يمكن
 في بعض المناطق من الواليات المتحدة .رادة العقلإ ثمة فعل عند تفكير وشعور و.بوذنفذلك يعد من ال" سأقتل ذاك الرجل:"ولبالق

 الكلب .فقط لكن صاحبه مسؤولن الكلب يعوي أ مع .المارة في الطريق أحد صاحب الكلب مسؤول قانونياً عند عواء الكلب على
 نأكما  اً كذا، الكالم العدائي يعتبر ذنب. جعل الكلب خير االصدقاء ويعتبر مسؤوال عنه قانونياًاإلنسانليس مسؤوال ألنه حيوان لكن 
بعضها بالتفكير بها مكانية ارتكاب الذنوب من وجوه كثيرة،  ا بيت القصيد هو.أيضاً ألنه يشبه العواءعواء الكلب يعتبر غير قانونياً 

 .)پايتيْپِرتْيا نََركاْن أوڤاي  ـْم َسڤَْدْهرو( العقاب على تلك الذنوب اإلنسان يتعين على .أو باللسان أو باليد
 بالقانون اإلنسان الحقيقة معروفة بوجوب عمل .زعاج والعقاب لكن ال مفر منها اال بالحياة التالية ألنه يريد تجنباإلنسانال يؤمن 
مجرم من عقاب الدولة على خالف قانون فالت ال ا لكن يحتمل.ماذا ارتكب جريمة ا المواطن ستتولى الدولة عقاب .يعاقبوإال س

فالت  اال يتعذر.ال مفر من قانون الطبيعةلكن ن يخدع اآلخرين أو يسرق ويختبئ للهرب من عقاب الدولة أ يمكن لإلنسان .اهللا
نا ارتكب هذا أ:" لذا، ال يمكن ألحد القول. هو الشاهد العظيمكِْرشَْنهد ونور القمر شاهد و النهار شا: لوجود عدد كبير من الشهود



 بل يوفر له االسبابفحسب ن تفكير الفرد وعمله  هو الشاهد العظيم الجالس في القلب وال يدّوكِْرشَْن ."حدأن يراني أالذنب بدون 
 أنا ):١٥\١٥ (ْبهَچڤَْد چۤيتا جميع االسباب طبقاً لما جاء في كِْرشَْنه فسيوفر له  من اجل ارضاء حسشيئاًن يفعل أأحد  أراد ذا ا.أيضاً

 .)ُپوَهنَْم تْشَانَْم أۤيْچَمتَّه ْسْمِرتيْر ( مني تصدر الذكرى والعلم والنسيان .)ڤيشْطَهڤَْسيا تْشاَهْم ْهِردي َسنَِّسْر(جالس في قلب كل حي 
ذا  ا. فسيعطينا فرصة نسيانهكِْرشَْن فسيعطينا فرصة الظفر به وإذا لم نرد كِْرشَْنذا طلبنا  ا.ة الفرصكِْرشَْنعلى هذا الوجه، يعطينا 

 فال كِْرشَْنفي ذكر ردنا التمتع بالحياة أذا  ا جميع االسباب لنقوى على نسيانه لكنكِْرشَْن فسيعطينا كِْرشَْنردنا التمتع بالحياة ناسين أ
 افعل ما تشاء .لقد شرحت لك كل شيء:"، اقتصر على القولأْرجوَن إلى سداء النصيحة ابعد: )٦٣\١٨. چ.ب( ذلك كِْرشَْنيمانع 

  .)ڤَڤَتْشَنَْم تَكَريشْيى (سأصدع بأمرك اآلن ): ٧٣\١٨. چ.ب( فوراً أْرجوَن اجاب .)كوروياتِْهتّْشَّْهسي تَتْها (
ذا اصبح الفرد مخلصاً  اذا سقط الفرد أحياناً ا حتى.ردنا العمل بأمر اهللاأذا ا سيعيننا .ال يتدخل اهللا بخيارنا المحدود

 يهذا سقط ويعط احتىسيغفر ذنبه  من كل الوجوه، .كِْرشَْن فسيعينه "نفذ امرهأ منذ اآلن فصاعداً وكِْرشَْنسأواظب على ذكر :"بالتفكير
 كِْرشَْن وأن يسعد بدون كِْرشَْنالفرد نسيان د  أراذا الكن ." استمر بتنفيذ واجبك اآلن.ال تفعل هذا:"مزيداً من الفطنة التي ستقول

 .فسيتيح له الرب فرص كثيرة تمكنه من نسيانه عمر تلو عمر
 . ينكر المالحدة اهللا بسبب سيئاتهم."عماليأكون مسؤوال عن أ أو انني لن نكاري وجوده الن يختفي اهللا لمجرد:"َمهاَرَج كْشيتْرۤيَپقال 

فإنها تغمض اعينها االرانب هاجم الحيوانات الكبيرة ما ت عند. لذلك، ينكرون وجوده.ر بوجود اهللايفكعند الت  فكرة العقابهمرتعبت
 قد يقول . كذا، يمكننا انكار وجود اهللا وقوانينه لكن ذلك ال يؤثر على وجود اهللا وقوانينه. لكنها تقتل رغم ذلك."لن اموت:"وتفكر
قانون الدولة فسيودع في السجن  أحد ذا انكر ا. لكنه سيجبر على الرضوخ لها."لحكومةحفل بقانون اأال :" في المحكمة العليااإلنسان

عماله، ألكنه مسؤول عن جميع ) اهللا أنا اهللا غير موجود أو( كذا، قد ينكر الفرد وجود اهللا بشتى السبل بحماقة .ويعاقب بما يناسب
 .خيرها وشرها

إذا قضينا  يفرض علينا الشقاءو االعمال الصالحة ءعمل الصحيح وقضاعلى ال نجازى بالحظ السعيد ،)كَْرَم(حسب قانون العمل 
 ):٨\١\٦. ب.ش (ْسوامّيُچو شوَك ِدڤَ لذلك، يقول .السيئات

 نيشْكِْرتاو-َپپا َهى اڤْڤاشْپورايتَْسماتْ 
 َپْدياتاتَْمناڤي ْمِرتْيُّو أـياِتى تَ

 ڤَْم ياتْهاْچَهال-چوروڤا ُدوَسْسيا ْدِرشْطْ
 ڤيتْ-ْك تْشيكيتِْستَ روجاْم نيداَنْبهيَس

 بالقدر الكافي وإال سينقضي عمره  قبل وفاته وما دام البدن قوياًشاْستَْرْزـال إلى ستناداً الذلك، ينبغي للفرد اتباع عملية التكفير"
 يعالج المرض وفقاًص الطبيب الخبير وكما يشخّ  من واجب الفرد التكفير عن ذنوبه بحسب كبر ذنوبه.ويزداد جزاء شر ما عمل

 ."لخطورته
يقصد كما  ن يقصدهم من اجل الكفارة المشرعة للذنوبأ ينبغي لإلنسان ةنَْبراْهَمطبقة من الـتوجد  ،ِڤديةحسب طريقة الحياة الـ

 . أيضاًالذنب وابطله بالكفارة فتلك كفارة أحد ذا ارتكب ا. توجد اشكال مختلفة من الكفارة.اإلنسان الطبيب عند اصابته بالمرض
 قد . قضاء الكفارة المشرعة حسب حدة الذنباإلنسان أن المفروض بڤَشوَك ِد يقول .توجد امثلة على ذلك في االنجيل المسيحي

 حبة من االسبرين لشفاء الصداع لكن توجد ف قد يص.يصف الطبيب دواء كبير الثمن أو دواء رخيص الثمن حسب حدة المرض
 العمل بالشفاء المشرع اإلنسانمراض ويتعين على أ كذا، الذنوب .حية ستكلف الوف الدوالراتمراض حادة قد تقتضي عملية جراأ

 .إلستعادة عافيته
 في كِْرشَْن يقول . النفس ليست عرضة للوالدة أو المرض أو الموت ألنها روح محض.بقبول التناسخ، تقبل النفس حالة سقيمة

 .)ْمِرياِتى(وأنها ال تموت )  جاياِتىـنَ( أن النفس ال تولد وال تموت ْبهَچڤَْد چۤيتا
 ْنيتْشاِتى ڤا كَدايياِتى ْمري جاـنَ
 اهيۤو ْبهـنَتا ڤا يتْڤا ْبَهڤ ْبهۤوْماينا
 ونُ پوراْماٱي تُواه شاشْڤَيتْي نُجوَأ
 ِرىۤي شَرىاماِنياِتى َهنْي َهنْـنَ

 انها ال تهلك . انها غير مولودة، قديمة، سرمدية، باقية ال تموت.، وعندما توجد ال تتوقف عن الوجود وال تموتنفس التولد ال"
 ." الماديك البدنبهال

 ن احد إلى  المنهاج التعليمي الراهن معيب. ما يحدث بعد الموتاإلنسانمنهج تعليمي يعلم  إلى الحضارة العصرية في امس الحاجة
 لكن ينبغي . يجهل الحيوان انه عرضة للموت أو انه سيرجع في بدن آخر.علم مصيره بعد الموتدون يموت مثل الحيوان  اإلنسان



 قد .قتصار على العناية بالوظائف البهائمية لألكل والنوم والجماع والدفاع اال ال ينبغي لإلنسان. رفعة أكثرالحياة البشريةأن تكون 
 كميات وفيرة من الطعام لألكل أو عدة مباني جميلة للنوم أو تدابير جيدة للحياة الجنسية أو دفاع جيد لحمايته لكن اإلنسانيكون لدى 

مشاغل  لما ان الحيوانات معنية بهذه ال. هي حضارة بهائمية بالضرورةهذه المشاغل إلى  الحضارة المستندة.إنسان ذلك ال يعني انه
 ؟مشاغل هذه الاإلنسانذا لم يتخط  ا وحياة الحيواناإلنسان فما هو الفرق بين حياة أيضاً

لة البائسة؟ هل من عالج لها؟ هل توجد حياة أزلية؟ ال لماذا وضعت في هذه الحا:" متقصياً ويسألاإلنسانيمكن المباينة عندما يصبح 
 هل من فرصة لذلك؟ ما هي الوسيلة أو العلم بالذي يمكن . ال اطلب سوى الحياة السعيدة والهادئة.ريد المعاناةأريد الموت كما ال أ

وإال يجب الفهم أنها حضارة  .عند طرح هذه األسئلة واتخاذ الخطوات لإلجابة عنها تعقب حضارتنا البشرية" به تحقيق ذلك؟
 الحقيقة . والدفاع لكن هذه العملية ستجبر على المقاطعةم من البشر ال يعنون سوى بمتابعة األكل والنوا الحيوانات وأشباهه.بهائمية

لخلود قضى  الذي طلب اوپياكَشيهيَرنْ للمثال، .هي عدم وجود دفاع حقيقي ألنه ال يمكن ألحد حماية نفسه من يد الموت القاسية
 وپياكَشيهيَرنْالذي قتل ) ڤََهى ِدْمسيِرنْ (إنسان  فشل في النهاية على يد الرب في صورة نصف اسد نصفهرياضات شاقة لكن

 وقف .ن اآلن أنهم سيوقفون الموت في المستقبل بالطرق العلمية لكن هذه دعوى غبية اخرىوالعلماء المزعوم عييّد .أظافرهب
الوالدة والموت والشيخوخة : احراز تقدم كبير في المجال العلمي لكن ال يوجد حل علمي للشقاوة الرباعية يمكن لنا .الموت محال

  .والمرض
الموت لكن ال  أحد  ال يريد.الوالدة والموت والشيخوخة والمرض: حل هذه المشاكل الرئيسة األربعة إلى ينبغي للفطين التشوق

زدياد الهائل للسكان بإستعمال وسائل منع الحمل لكن ما زالت  اال لوقفمتلهف جداً  كل فرد .الموت محتم على كل فرد .عالج
 .دوية ال يوجد وقف للموت وال الوالدة وال المرض وال الشيخوخة على الرغم من جميع االختراعات في األ.مستمرةالوالدة 

الوالدة والموت والشيخوخة والمرض؟ ذاك : ربعةين هو الحل لهذه المعضالت األأقد يحسب الفرد أنه حل جميع مشاكل حياته لكن 
 يقول أيضاً كِْرشَْن لكن .كل منا بدنه في كل لحظة والمرحلة األخيرة لمفارقة هذا الجسم تدعى الموتيفارق  .كِْرشَْنالحل هو ذكر 

)٩\٤:( 
 اْميڤْيشَ ِمى دتَْجنَْم كَْرَم 

  تَتّْڤَتَهّي ِڤتيُّو ْمِاڤَ
  پونَْر َجنَْمْماكْتْڤا ِدَهيتْ
 ْرجوَنٱُسو ي تِاماْم ي تيان

 ."أْرجوَن يا ،ةباقي الداريل يدخل بلعالم عند مفارقة بدنه،  في هذا اثانية، ال يولد عماليجلوتي وأدرك تعالي ي من"
ي  هتلك التهيئة .كِْرشَْن إلى ذا اردنا الذهاب ا يجب علينا أن نعد جسماً روحياً.كِْرشَْن إلى يعود-ماْم ِاتيماذا يحدث لشخص مثيل؟ 

دار  إلى تالي تدريجياً، جسماً روحياً سيحمله فوراً جسمه الهيء فسيكِْرشَْنحفظ نفسه في ذكر أحد  أراد ذا ا.كِْرشَْنطريقة ذكر 
 .وسيسعد باإلقامة هنا في بهجة باقية) لُوَك كِْرشَْن (كِْرشَْن

 الفصل الثالث
 تعلم الحب

 أن من يقبل الكفارة قبل الموت لن ْسوامّيُچو شوَك ِدڤَ يقول .ِڤدية هذه هي وصفة األسفار الـ.شوائب الذنوب تتطلب كفارة مناسبة
عين  فكرة ال.قتلبالالقاتل يحكم القانون على  . لكن من ال يكفر عن ذنبه فسيحمله معه وال مفر له من المعاناة.قط في عمره المقبليس

 إذ  حيث جاء أن الملك الذي يشنق القاتل ينفعه بالفعلِڤدي كتاب القانون الـَسْمهيتا َمنوليست فكرة جديدة بل موجودة في بالعين 
 .وجوه كثيرةمن ذنبه معه ويتعين عليه العذاب حمل  إلى سيضطر

 َسْمهيتا-َمنو مفهوم الحياة بالحياة جائز في كتاب . بذلكاإلنسانقانون الطبيعة لطيف للغاية ويطبق بدقة متناهية على الرغم من جهل 
 وقتل اإلنسانتي تميز بين قتل  الاإلنسان لذلك، قوانين . ال يحق لنا قتل حياة ألننا ال نستطيع خلقها.ويجري تطبيقه في االرض

 حسب قانون اهللا والذين اإلنسان قاتل الحيوان يستحق عقاب قتل .من عيوب القوانين البشريةقانون اهللا يخلو  .الحيوان ناقصة
 يشوهه اإلنسانحتى في الوصايا العشرة وهذا قانون كامل لكن بعدم القتل  أمر يوجد .نما يبتدعون قوانينهم ايباينون بين االثنين
 . نفسه وينزل العذاب على نفسه واآلخريناإلنسان على هذا الوجه يخدع ." لكني سأقتل الحيواناتاإلنسانلن اقتل :"بالتمييز والتنظير

 اهللا هو االب . كل حي هو مخلوق اهللا على الرغم من تباين االجسام أو الثياب.لكن قانون اهللا ال يغفر مسلك مثيل في كل األحوال
 إلى ذا قال ابن فطين ا قد يكون لألب عدة اطفال وقد يكون بعضهم فطناء وبعضهم دون مستوى الفطنة لكن.لواحدالعظيم ا

  كذا،.خي ال يتحلى بالفطنة فاسمح لي بقتله فهل يوافق الوالد؟ لن يوافق الوالد مطلقاً على قتل ولده الغبي على يد ولده الفطينأ:"والده



ع ي بأن جمأْرجوَن إلى ْبهَچڤَْد چۤيتافلماذا يأذن بقتل الحيوانات التي هي من بين ابناءه؟ يعلن اهللا في ذا كان اهللا هو االب العظيم ا
 يقول اهللا كما ان الذرية المادية من صلب والد وتنمي الجسم من االم بإمداد الدم الالزم للجنين فاألب العظيم ."األحياء من صلبه

  .ماديةيغرس جميع األحياء في رحم الطبيعة ال
نكاد  .ِڤدية حسب مفاد األسفار الـ)ْچَرِكشا(ابعاد النفس الروحية في غاية الدقة وتعادل واحد على عشرة آالف جزء من رأس شعرة 

قوى أدرجة ال يمكن الشعور بها بواسطة  إلى  بكالم آخر، انها من الدقة.عشرة آالف جزء إلى نتصور نقطة صغيرة مقسمة
 كل هذه المعلومات واردة في األسفار لكننا ال . للعين المجردةة غير مرئيادرجة انه إلى ةشق الروحي دقيق لذا، ابعاد ال.المجاهر

 النفس داخل الجسم مع ان العين الشحمية ال تقوى على الشعور بأبعادها وحالما .نقوى على رؤيتها ألننا ال نملك البصيرة الصحيحة
 .ت من عملتفارق الجسم تدخل جسماً آخراً حسب ما قدم

 تعمل النفس في العالم المادي كما يعمل الموظفون في المكاتب .ينبغي للفرد دوماً فهم وجود مشرف عظيم وراء كل هذه النشاطات
 يجهل الفرد رأي المشرف عليه لكن سجله محفوظ في المكتب ويجازى بالترقية أو زيادة في .حيث يوجد سجل خدمة بكافة اعمالهم

 أن األحياء ِڤدية لذلك، جاء في األسفار الـ. كذا، يوجد شهود على جميع اعمالنا.ض لتخفيض وظيفته أو طرده أو قد يتعرراتبال
 . لدينا اجسام بشرية اآلن لكن قد ال نحصل عليها في العمر المقبل.تحت المراقبة وتجازى بالخير والشر حسب ما قدمت من عمل

 يجهل الفرد عادة علم تناسخ .السماءأهل  إلى  نوع الجسم الذي تناله النفس عائد تقدير.جسام أفضل منها أو دونهاأقد نحصل على 
 .النفس الروحية

 في حجم حبة الفاصوليا  يظهر الجسم في رحم األم أوالً.تتناسخ النفس الروحية حتى في العمر الواحد مع طروء التغيير على بدنها
الجسم على هذا النحو ويبقى في الرحم ما دام  ينمو . وفم واحد وقبل ودبرنان ومنخران واذناعين: ثم ينمي تسعة خروق تدريجياً

 . النمو يستلزم تبديل الجسم ويحدث على وجه تغفل النفس عنه.بعد أن ينمو بما فيه الكفاية ويتابع النمويخرج  .النمو إلى بحاجة
ذا، يتعين علينا تبديل هذا الجسم عندما يتوقف عن  ك.جسامنا تبدلتأن أ لذلك، يمكن القول .اجسامنا صغيرة في الطفولة وتنقطع

 وينقطع نفعها في مجرى الوقت مثل آلة مكسورة أو قطعة بالية من األشياءجميع تتدهور حالة  . الماديةاألشياء بسبب طبيعة العمل
  .شالقما

لرغم من اعتبارها متقدمة فإنها ال مع ان عملية النمو تلك تجري دون انقطاع فالمناهج التعليمية في الجامعات العصرية على ا
 . يستطيع الفرد تعلم كسب خبزه والنوم والجماع بدون تعليم رسمي. ال يوجد تعليم بالفعل بدون العلم الروحي.تدرسها لسوء الحظ

ذا كانت  ا.نفسها أيضاًأالحيوانات ال تدخل المدارس وليست تقنية وال تحمل شهادات جامعية لكنها تأكل وتنام وتجامع وتدافع عن 
 عمالأتبقى جميع  . التعليم الحقيقي يمكننا من فهم هويتنا.المناهج التعليمية تقتصر على تعليم تلك األمور فإنها ال تستحق اسم التعليم

ة  الحياة البشرية مقصودة لإلنتصار على قوانين الطبيع.ما دام بدون تنمية وعيه عن طريق فهم حقيقة ذاته في مسار الجهل اإلنسان
نتصار القطعي هو قهر الوالدة والموت  اال.بطال غزوات الطبيعة المادية انتصار بالفعل من اجل اال جميعنا نطلب ذلك.المادية

 .والمرض والشيخوخة لكننا تجاهلنا هذه النقطة الهامة
التي نأكلها من عطاء اهللا الذي يمد  جميع الفاكهة وحبوب الطعام .إمداد اهللا فسيتحسنبنتفاع الصحيح  االإذا تناول النظام التعليمي

 الحيوانات بدون ايدي .)ڤَنَْمۤيڤَْسيا جۤيڤُو جۤيج(كل كائن حي طعام لسواه ): ٤٧\١٣\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم جاء في .جميع األحياء بالطعام
 ال يملك هب من عداد األحياء لكن العش.رجل هي طعام الحيوانات بأربعة ارجلأ الحيوانات بدون .طعام للحيوانات بأيدي أمثالناهي 

 األحياء غير المتحركة مثل العشب هي طعام الحيوانات المتحركة وعلى هذا . لذا، تأكله البقر وسائر الحيوانات.رجل يتحرك عليهاأ
 تيم ْزڤايشْنَڤَدياً، الـ تقلي. هذا هو قانون الطبيعة. األقوى يستغل األضعف.الوجه العالم باسره هو نزاع دائم بين المستغلين والمستغِلين

نتهاء ببعض النواهي من اجل جمع اإلنسان اال يجب على . ال يأكلون اللحوم ليس من اجل النباتية بل للتوغل في ذكر اهللاكِْرشَْن
 أيضاً حيث ):٢٦\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتا هذه هي فلسفة .كِْرشَْنكل فضل أقتراح هو وجوب  اال الطعام الزم بالطبع لكن.عقله على ذكر اهللا

 :كِْرشَْنيقول 
 ْماتُوي ْم ْپَهلَْمَپشْ پوْمَپتَْر
 يَهتشّْتّْايْپَر اۤي ِمى ْبَهكْتْيُّو

 تَْمِروَپْهأ- ْبَهكْتىْمتَْد َأَه
 تَْمنَهااتيْپَرَأشْنامي 

 ." تقدمةأقبلها فإني  أو ماءثمرة نبات أو زهرة أو من يقدم لي بحب وتفان، ورقة"
 ."حبني وسأحبك:"ذا التبادل هكِْرشَْن يريد . غرض هذه التقدمة هي خلق تبادل ودي. ليس جائعاً وال يستجدي الطعام مناكِْرشَْن

ذا قدمنا له ورقة  اماذا يستجدي ورقة خضراء وفاكهة وبعض الماء منا؟ سيسر جداًلفوتحفظه  تخلق الوجود كِْرشَْنبوصفه اهللا، قدرة 



والورقة  لقد حصلت على هذه الفاكهة .درجة ال استطيع تأمين شيء إلى فقير أنا ،كِْرشَْن:"خضراء وثمرة وبعض الماء بحب بالقول
 يمكن .كِْرشَْنذا اكل ما نقدمه ألننا سنعقد صداقة مع استنجح حياتنا  . جداًكِْرشَْن تقدمة مثيلة ستسر ."الخضراء فتلطف بقبولها

 يتعين .الحصول على الثمار واالزهار والماء في مطلق جزء من االرض عملياً من قبل مطلق فرد فقير أو ثري ويمكن تقديمها
 .كِْرشَْنحب وسيلة  األهمية معلقة على تعلم .شيء إلى ن اهللا ليس بحاجةأاألهمية ال تعلق على النباتية كما علينا الفهم ان 

 نحن نعطي ونأخذ عندما نخلق .محبوبنا ويبادلنا بشيء فينمو الحب على هذا الوجه إلى شيئاً نعطي .حب بهذا العطاء واالخذليبدأ ا
 تعلم كيف .اطلب حبي:" يستجدي مناكِْرشَْن . يعلمنا كيف نعطي ونأخذكِْرشَْن لذا، .رأةتبادل ودي مع فتى أو فتاة، رجل أو ام

 ."شيئاً قدم لي .تحبني
 ."سيدي، ليس لدي ما اعطيك:"يمكننا القول

 "أال تستطيع جمع قطعة من الفاكهة أو زهرة أو ورقة خضراء أو قليل من الماء؟"
 ."نعم، لما ال؟ أي شخص يستطيع جمع ذلك"

صبح ت أن ك يمكن.كِْرشَْنقامة أي عدد من الصالت بـ ا يمكننا.كِْرشَْن التي تتيح للفرد عقد صداقة مع كِْرشَْنه هي طريقة ذكر هذ
 مستعد إلقامة صلة ودية مع كِْرشَْن . أو أمه أو عشاقهكِْرشَْن ويمكننا في المراحل األعلى أن نصبح اب كِْرشَْن لـخادماً مباشراً
 ال تنقطع ا لما ان االبن جزء من جسم الوالد فالصلة بينهم.هذه الصلة موجودة مسبقاً ألنه االب العظيم ونحن شقوقه .جميع األحياء

 أزلياً لكن هذه كِْرشَْنن بـو كذا، نحن متصل.حالما يعترف الفرد بوالده أو ابنهينمو الحنان  يمكن نسيانها لبعض الوقت لكن .مطلقاً
صلتنا أزلية به  . على خالف الواقعكِْرشَْن وبالتالي، نعتقد أنه ليس لدينا صلة بـ.ية أو مكبوتة ال غيرالصلة في الوقت الحاضر منس

  .كِْرشَْن ال يتعين سوى بعث تلك الصلة وذلك البعث هو طريقة ذكر .شق منهبوصفنا ننا متكاملين معه أل
 ."أنا ذاك"أو " أنا هذا:" سواهتقد آخر انه اميركي ويعتقدانه هندي ويع أحد  يعتقد.نحن تحت وطأة وعي مختلف في الوقت الراهن

 عند تفكيرنا على هذا الوجه، فإننا نكون ."كِْرشَْنأنا ملك :"على هذا النحو، نخلق هويات مصطنعة كثيرة لكن ينبغي ان تكون هويتنا
 . متصل بكل فرد بصفة الوالد األزليِرشَْنكْ .قامة حب كوني بين جميع األحياء سوى على هذا الوجه اال يمكننا .كِْرشَْنفي ذكر 

 فسنقيم صلتنا الحقيقية بكل كِْرشَْنقامة صلتنا األصلية بـ اذا اعدنااوبالتالي، . عندما يتزوج الرجل، يقيم صلة بعائلة زوجته تلقائياً
 المولود في اميركا .لتنا بالمركزقامة ص ا الحب العام مصطنع وال يمكن أن يدوم دون. ذاك هو مستند الحب العام الحقيقي.فرد سواه

جميع الصالت نسبية  . في مكان آخرذا كان مولوداًا ال صلة له باألميركيين  لذا، يصبح سائر األميركيين افراد عائلته لكن.ميركيأ
الة والسالم  ستجاب اسئلة االخوة العامة والعد. أزلية وليست عرضة للزمان والظرفكِْرشَْن لكن صلتنا بـ.على الصعيد الدنيوي

 كيف يمكن وجود االخوة والسالم .كِْرشَْنمكانية لتحقيق هذه المثل العليا دون  ا ال توجد.كِْرشَْنقامة صلتنا بـ اعندما نعيد والرخاء
 .في غياب النقطة المحورية
تدور  حيث كِْرشَْن ذكر هيكلنمو في وعي يذلك ال . هو المتمتع الوحيدكِْرشَْنالفهم أن يتعين  .ْبهَچڤَْد چۤيتاجاءت معادلة السالم في 

 ْپَرساَد على الصعيد القطعي، سنأكل . وليس ألغراض شخصيةكِْرشَْن كل الطبخ يجري من اجل .كِْرشَْن حولجميع النشاطات 
رع العامة، ال الشوا إلى هيكلفراد الأ عندما يذهب . وليس ألنفسناكِْرشَْنننا نطبخ من اجل ألكن ينبغي لنا التفكير ) الطعام المقدم(

 كل المال الذي يتم جمعه .كِْرشَْن يعي بحضور اإلنسان من اجل جعل كِْرشَْنيفعلون ذلك لصالحهم الشخصي بل لتوزيع كتب ذكر 
 ضمن كِْرشَْن، تؤيد تنمية ذكر كِْرشَْن طريقة الحياة تلك حيث ينجز كل شيء من اجل .سبل كثيرةب في نشر رسالته كِْرشَْنينفق على 

 على هذا .رضانا الشخصيل وليس كِْرشَْن  لحساب ال يتعين علينا سوى الفهم بأننا نعمل. قد تبقى نشاطاتنا هي هي. الحيةالنفس
ما لم يترسخ في وعيه األصلي حد ما  إلى بالخبلاإلنسان صاب أن يمن المؤكد  .ذكرنا األصلي ونسعد إلى النحو، يمكننا الوصول

ننا ألالنشاطات الزائلة ال تعنينا  . مخبوالً لوجوده على صعيد زائلكِْرشَْنمحروم من ذكر تبار كل  يتعين اع.كِْرشَْنالذي هو ذكر 
 . بتتيمكِْرشَْن إلى  ينبغي ان يكون شاغلنا أزلي ألننا أزليين وذاك الشاغل األزلي هو قضاء الخدمة.ةاألحياء أزلي

 االصبع جزء من مجمل الجسم . هو الحي العظيم ونحن األحياء التابعةَنكِْرشْ .نون األزليو هو األزلي العظيم ونحن التابعكِْرشَْن
 في الواقع، ذاك هو غرض األصبع وإذا قصر األصبع عن خدمة الجسم بكامله فإنه مريض أو .ووظيفته األزلية هي خدمة الجسم

 تلك هي كِْرشَْن إلى  حياة التابعية.جميع لوازمنا ونتبعه بصفة شقوق قدرته ألن األب العظيم يمد كِْرشَْن كذا، علينا خدمة .عديم النفع
 . والعيش خارج مطلق صلة به يقودون حياة سيئة بالفعلكِْرشَْننكار  ا الذين يريديون.عتيادية وحياة النجاة الفعلية احياة

 من مهيأةنقاذ النفوس ال امعرفة وسيلةى  إل متشوقاًَمهاَرَج كْشيتْرۤيَپ هذا األمر وكان كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَج و ْسوامّيُچو شوَك ِدڤَبحث 
 اآلخرون ال يحفلون عموماً سواء تعذب البشر أم ال لكن .ڤايشْنَڤَ انقاذ البشرية المعذبة هي الرغبة الطبيعية للـ.حياتها الجهنمية

 ن المسيح حمل جميع ذنوب يؤمن المسيحيون بأ.ف الحالة المتردية لإلنسانيخفبسبل ت تيم الرب ال ينقطع عن التفكير ڤايشْنَڤَالـ
 الذي كان مالزم َدتَّ ڤَاسوِدڤ تيم مماثل كان . تيم الرب ال ينقطع عن التفكير بحمل عذاب اآلخرين.األرض من خالل صلبهأهل 



 وإذا .ك الحاليةنزلتفي  َهىنْطْايكوڤالعالم الروحي  إلى األرض وحملهم أهل تطلف بإنقاذ جميع:"المولى إلى  قال.تْشايتَنْياالمولى 
 ." سأتعذب عنهم.ليإ نقاذهم فارجو أن تنقل جميع ذنوبهم اكنت تعتقد أنهم مذنبون وال يمكن

ذنوبنا فيما نستمر بإرتكابها ألن ذلك حمل  عقداً لَدتَّ ڤَاسوِدڤجراء المسيح أو  ا لكن ال يعني ذلك وجوب.ڤايشْنَڤَهذه هي رحمة الـ
 ذلك ستغالل اذنوب البشرية جمعاء لكن ال ينبغي لإلنسان أو مريد تيم معينب أو التيم ڤايشْنَڤَ قد يتعذب الـ.اقتراح شائن للغاية

 .ه تعذبوا من اجلَدتَّ ڤَاسوِدڤن المسيح أو ألواجبه قطع الذنوب أن  حري بالفرد أن يدرك .التسهيل ومواصلة ارتكاب الذنوب
 قضاء الكفارات ما دام في الجسم لفردينبغي ل): ٨\١\٦ .ب.ش (ْسوامّيُچو شوَك ِدڤَ لذلك، يوصي .كل فرد مسؤول عن ذنوبه

 ينبغي للفرد تبني برنامج الكفارة حسب حدة .)نيشْكِْرتاو-َپپاَهى  اڤْڤاشْپورايتَْسماتْ (من اجل تحرير نفسه من كل ذنوبه البدني 
 كما تقدم، توجد كفارات .)ڤيتْ-ياتْها ْبهيشَْك تْشيكيتِْشتَ روجاْم نيداَنڤَْم ْچَهال-چوروڤا َپْدياتاتَْمنا ُدوشَْسيا ْدِرشْتْڤيياِتتَ ِمِرتْيُّوْر أ(ذنوبه 

عمره المقبل  إلى حمل ذنوبه في كل األحوال، ينبغي للفرد التكفير عن ذنوبه قبل الموت لتجنب .مختلفة لمختلف أشكال الذنوب
عبودية الفرد  .عين علينا مقاساة ذنوبنا في العمر المقبل سيت.في حال عدم قضاء الكفارة على ذنوبنالن تعذرنا الطبيعة  .والشقاء بها

 .َبنْْدَهنَه-كَْرَمدعى ت المادي هعملب
 اتَْرينْٱو نَاْرتْهاتْ كَْرَمْچۤياي

 َبنْْدَهنَه- كَْرَمْماٱي لُوكُو
 ايكاونِْتْرَم  كَْمَأْرتَْه-ْدتَ

 شََرتْه َسماَچنََس-موكْتَ
رر من سالسل  فتتحرضاء له اجبكا قم بو،كونْتّي ابن لذلك، يا .هذا العالم الماديب عامله وإال رهن ڤيشْنو لـفدية  العمل بذل يجب"

 ."رهن العملالتعلق و
 لذا، سيرجع الفرد في صورة بقرة أو ماعز وترجع البقرة أو الماعز . حيواناً ويتمتع بأكله لكنه سيرتهن بذلك العملاإلنسانقد يقتل 

 لسوء .ِڤديةت الـفادا االبجميعهي الحال كما يمكن لإلنسان تصديق ذلك أم ال  وِڤديةفادة الـ اال هذه هي. ويأكلهإنسانفي صورة 
 باهللا وقانون اهللا والرجعة اإلنسانيمان  ا في الواقع، يبدو أن.ته في اليوم الحاضر على نحو يجعله ال يؤمن برجعاإلنسانالحظ، يتعلم 

ى سيبق .بهائمالمناهج التعليمية العصرية على تعليم البشر أن يصبحوا تقتصر ، لك لذ.وخير العمل وشره يضعف مع ازدياد تعليمه
ن أ تفكير الحمار هو .في حالة عدم وجود مدارس تعلم عن ذاته الروحية ومغايرته لبدنه المادي ليس بأفضل من حمار اإلنسان

شْرۤيَمْد ؟ جاء في على هذا النحو هذا كان تفكيرا عن الحيواناتاإلنسان كيف يختلف   لذا،.بهائمجسمه عين ذاته كما تفعل سائر ال
 :)١٣\٨٤\١٠ (ْبهاَچڤَتَم

 ْدهاتوِكى-ِپى تْريبودّْهيه كونَ-َمتْاياْسيۤي
 هْدهۤي-إْجيا تْراديشو ْبهاوَمه كَلَْدهۤي-ڤَْس
  كَْرهيتْشيْجـبودّْهيه َسليِلى نَ-ْرتَْهىتْ تۤيڤَ

 كَْهَره-ُچوڤَ  ِاـْچيشو َسأْبهيڤْ َجِنشْ
يعتبر زوجته وعائلته ملكه بصورة دائمة ويعتقد كل من يؤمن بعينية ذاته وبدنه الخامد المؤلف من البلغم والصفراء والهواء و"

ليس و في الوهمهو فع بعلم الربانيين القاطنين فيه، بقداسة مسقط رأسه أو يعتقد ان المحج هو المياه التي تجري فيه لكن ال ينت
م والصفراء والهواء البلغ: ، البدن المادي مؤلف من ثالثة عناصر)ِڤَدآيوْر  (ِڤدي حسب الطب الـ."ضل من بقرة أو حماربأف
 تجري عدة عمليات بدنية معقدة لكن ماذا نعلم عنها؟ .سائل إلى توجد آلية معقدة داخل الجسم تحول الطعام .)ڤاتايه-پيتَّ-َهىڤْكَ(

 .بدانهمأ يجري داخل ذاالبعض لكنهم يجهلون ما لكن ماذا نعلم عن هذا الجسم؟ يتأله ."هذا جسمي:"نقول
 هل . تصدر من الغائط والبول والدم والعظام فإنه غبيتهأن فطنب اإلنسانذا صدق  ا.لبول والدم والعظامالجسم كيس من الغائط وا

 لذلك، تنادي األسفار ."أنا البدن عينه:" التفكيراإلنسانن طريق خلط الغائط والبول والدم؟ ومع ذلك، يواصل ميمكننا خلق الفطنة 
 تعني كَلَتَْر كلمة .ه ويقبل انسباء البدن مثل الزوجة واألطفال والعائلة انسباءه هو موهوم أن كل من يقبل بهذا البدن عين ذاتِڤديةالـ

 توسع على هذا حدث ي.شعوره بالوحدة وفوراً يأتي األطفال ثم األحفادنتيجة ما  يقبل الرجل زوجة . تعني بدايةآديزوجة وكلمة 
مسقط الرأس  إلى  تشيرْبهاوَم كلمة . تعني امتدادات الذات ابتداء من الزوجةيشوكَلَتْراد لذا، كلمة . تعني ما يوسعْستْرّي كلمة .النحو

 مستعد للتضحية بحياته في سبيل مسقط رأسه جاهالً أن ال صلة له باألرض اإلنسان .)ْدهّيه-إْجيا (الذي يعتبره الجاهل مقدساً
 إلى  هذا هو تحقيق العلم وسنسعد عندما نصل.)َرْهماْسميأَهْم ْب(س روحية و نحن نف.والجسم والزوجة واألطفال والوطن والمجتمع

 ):٥٤\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتا جاء في .نقطة العلم تلك
  تْمااتَه ْپَرَسنّْبهۤو-ْبَرْهَم



 يتشْكْنَي َن كاتتْشَشُو ـنَ
 وشِْتْرِڤشْو ْبهۤوَسَمه َس

  لَْبَهِتى َپراْمْمْبَهكْتي-َمْد
 شيء كما بإمتالك يرغب والأمراً  ويشك ال . العظيم فوراً حيث يجد بهجة ال تحدْبَرْهَمْنالمتأصل في تعاليه على تلك الحال، يحقق "

أنا نفس :"عند استيعابه) ْپَرَسنّاتْما ( يبتهج الفرد فوراً."التتيم الصفي بيخدمة  يبلغ هكذا، .جميع المخلوقات بعين واحدة إلى ينظر
زن  كل فرد في هذا العالم عرضة للح.نه ال يعود يشعر بالتوق والحزنأ عالمة هذه البهجة هي ."غير المادة أنا .ْبَرْهَمْن أنا .روحية

 .ما يتوجب كسبه لكن الكسب الحقيقي هو معرفة النفس وهويته إلى على ما يخسر ويتوق
 لذا، .نحافظ على المفهوم البدني للحياةما دمنا  قوانين الدولة وسائر القوانين إلى يتعين علينا التقيد بقوانين الطبيعة المادية باإلضافة

 بغض النظر ا الذي يجد نفسه فيههيئةوكل منا مسؤول عن الختلف الهيئات  ت.هيئات ألنه عرضة لمختلف الهيأيدعى هذا الجسم م
ألننا سنحصل على دون التكفير عن السيئات التي ارتكبناها فيما نحن في هذا الجسم   سيتعين علينا العذاب في الجسم المقبل.اعنه

 شوَك ِدڤَ لذلك، يوصي . هذا هو قانون الطبيعة.ڤََرْمَجِتى أنِْت كَِلڤَْم تْياپي ْسَمَرْن ْبهاڤاياْم ياْم ): ٦\٨. چ.ب (كَْرَمجسم آخر بموجب 
 . وإال لن ينجوشاْستَْرْز بطرق الكفارة المشرعة في الـاإلنسان يجب أن يعمل . بالتكفير حسب حدة الذنوبْسوامّيُچو

لكن لنفترض شخصاً ارتكب جريمة ثم كفارة بال من الذنب اإلنسانيمكن ان يتحرر :" الذي كان بالغ الفطنةَمهاَرَج كْشيتْرۤيَپقال 
 أن َمهاَرَج كْشيتْرۤيَپ لذا، نوه ."جرى شنقه مما يبطل ذنب جريمته لكن من غير المضمون أن ال يعاود القتل في عمره المقبل

ء وشفاه لكن ذلك ال  مريضاً واعطاه الطبيب بعض الدوااإلنسانذا كان  ا.بعد التكفير عن ذنبه ارتكاب الذنب عينه إلى  يعوداإلنسان
 معظم األمراض الجنسية تتكرر مرة وثانية على الرغم من الشفاء وقد يعاود اللص .يضمن انه لن يصاب بالمرض عينه مرة ثانية

 أن الكفارة قد تكون صالحة إلبطال َمهاَرَج كْشيتْرۤيَپيداعه في السجن فما هو السبب؟ لذلك، نوه  االسرقة مرة وثانية على الرغم من
 . غالباً ما نشهد عقاب قاتل لكن ذلك ال يردعه عن معاودة القتل.الذنوب التي سبق ارتكابها لكنها ال تمنع الفرد من معاودة ارتكابها

اْم ياتْ ۤيشْروتاْبْه-ْدِرشْطَ): ٩\١\٦. ب.ش( ما هو عالج ذلك؟ . ال يحفل بذلكاإلنسانالكتب المقدسة تحرم القتل لكن واألديان جميع 
 ما هي .دعاء جهله بماهية الذنب اوال يمكن ألحدسواء بالتجربة العملية أو باإلطالع من السلطات،  يعلم الجميع ما هو الذنب .َپْمپا

ڤَتْشيتْشْ ڤَْرتَِتى ٱْبَهْدراتْ كْڤَتْشيْن نيكْ): ١٠\١\٦. ب.ش( ارتكاب الذنب مرة تعلو مرة بعد التكفير عنه؟ اإلنسانذا عاود  اقيمة الكفارة
هذا الذنب  إلى عودأ لن .لقد اخطأت:"فإنه يفكر أحد عند عقاب .ڤَتْشاوتْشَ-اْرتَْهْم َمنْيى كونَْجَرپٱْپراياشْتْشيتَّْم أتُو پونَه َرتي تَتْ تْشَ

 .الذنب عينه حالما يرتفع عنه الخطر إلى  لكنه يعود."ثانية
يمكن اجالس الكلب على  .پانََهْمتَتْ كيْم ناشْناِتى أو- كْريياِتى راجاڤا ياديشْ): َپِدشَهيتُو(قالع عنها  االالعادة طبيعة ثانية ويتعذر

 الكلب وال يمكن تبديله بمجرد وضع ةعي طبه هذ.عرش ملكي لكن حالما يرى حذاء فسيقفز عليه ويركض وراءه ألنه مجرد كلب
التي هي االصالة والحماسة هذه  ية الثالثة الطبيعة المادشواكلخالقاً مادية عن طريق معاشرة أ كذا، لقد اكتسبنا .كلب على عرش

 .كِْرشَْن تلك هي طريقة ذكر .هذه  الطبيعة المادية الثالثةشواكلعنا عن معاشرة  أقلذاا ستنهض طبيعتنا الروحية  لكن.ظلمةالو
عندما يذكر  وحية تلقائياًستنهض طبيعته الرو كِْرشَْنذا كان واعياً بـاالمادية الثالثة الطبيعة  شواكل لالفرد ةتنقطع فرصة معاشر

 الشوائب المادية بفضل ممارسة ي جدياً على البقاء على صعيد تخطكِْرشَْن الذين يتبعون طريقة ذكر يقتدر . ذاك هو السر.كِْرشَْن
 . غير المنشودةاألشياء معتادين في السابق على كثير من وا حتى وإن كانكِْرشَْنذكر 

  ولن يقتدر على تبديلها الطبيعة المادية الثالثةشواكلفي عشرة الفرد ستستمر العادات التي شكلها  . هو دواء ناجعكِْرشَْنلذا، ذكر 
 في كِْرشَْن يقول الرب .الحرية من التناسخ بالفعلأحد  أراد ذاا كِْرشَْنذكر  إلى  الوصولى الفرديجب عل .كِْرشَْنبدون التوعي بـ

 ):٢٦\١٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتا
 َنشاِرتْياْبهيڤْٱ يُّو تْشَ ْمما

  ِسڤَِتىيُّوِچَن-ْبَهكْتي
 تاْنيايتْۤياْن َسَمتنَچو ـَس

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

 مرض النفس بدون الوصولسيبقى ستمرار بالتكفير لكن  اال يمكن للفرد. أو تلك الكفارةهذه الكفارةب ال توصي كِْرشَْنطريقة ذكر 
 .الخدمة التتيمية وتصفية حياتهصعيد تأدية إلى 



 الفصل الرابع
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. ب.ش (َمهاَرَج كْشيتْرۤيَپ لذلك، قال .كِْرشَْنذكر إلى إذا لم يصل  ليها ثانية الكنه سيعود ذنوبه لبعض الوقت الفردقد يبطل 
ْپراياشْتْشيتَّْم أتُو پونَه ڤَتْشيتْشْ تْشََرتي تَتْ تَِتى ٱْبَهْدراتْ كْڤَْرڤَتْشيْن نيكْ(تكرار الذنب والتكفير يبدو لي مضيعة للوقت ): ١٠\١\٦
 إلى ضرب مثل الفيل الذي يغسل جسمه في بحيرة أو حوض ماء على خير وجه لكنه يمرغ جسمه بالغبار حالما يخرج .)پاْرتَْهْمٱ

قد يغسل نفسه  همع ان ذنوبه ثانيةإلى الفرد  ذا عاد ا النفع ما هوَمهاَرَج كْشيتْرۤيَپ لذلك، قال .الوساخة ثانية إلى اليابسة ويعود
كيف يمكن للفرد تحرير نفسه :  بالغ األهميةْسوامّيُچو شوَك ِدڤَ على َمهاَرَج كْشيتْرۤيَپ؟ لذلك، السؤال الثاني الذي طرحه بالكفارة

 ي فائدة الكفارة دون تحقيق النجاة؟طع؟ ما هاقبشكل   الطبيعة المادية الثالثةشواكلمن جميع الشوائب التي تسببها 
االمم  تسعى للمثال، .بنشاطات اخرى) كَْرَم(بطال العمل  امجردب لعذابه اً نهائياًلن يضع حدالفرد  أن ْسوامّيُچو شوَك ِدڤَاجاب 

رض عصبة االمم سس ساسة االأ . تندلع الحروب مرة وثانية.يقاف الحروب احالل السالم في العالم لكنها عاجزة عنإلى االمتحدة 
 الغرض .بعد الحرب العالمية االولى ثم اندلعت الحرب العالمية الثانية وابتدعنا االمم المتحدة اآلن لكن الحروب ما زالت قائمة

ب وتتوقف لبعض الوقت بعمل آخر لكنها تعود في الفرصة و يخلق الحراإلنسان عمل .الفعلي هو وقف الحرب لكن ذلك متعذر
 . مرادنا الفعلي هو التحرر من العذاب وهذا ما ال يحدث.يه بدوامة الذنوب والتكفيرالتالية وهذا شب

 الحل النهائي ال يتحقق ضطراباً ونوع آخر من الحرب توقفه لبعض الوقت لكن ا أن نوع من الحرب تسببْسوامّيُچو شوَك ِدڤَقال 
 تعني نقص ڤَتْڤيْدآكلمة  .)ڤاتْڤَْد أْدهيكاريتْڤيْدأ ( بداعي الجهل أن هذه المتاعب تحدثشوَك ِدڤَ يقول .لهذه المشكلة على هذا النحو

وجود هذه الشقاوة؟ ال تتحقق  ما هو سبب القتال و.الكفارة الحقيقية تنجز بالعلم .)ڤيَمْرشَنَْمْپراياشْتْشيتَّْم ڤاتْ أْدهيكاريتْ-ڤَتْڤيْدأ (العلم
يجب  .َپنيشَْدِكَن أو التي تدعى ِڤَدْز حسب مفاد الـاإلنسانهذه األسئلة على بال الوظيفة الصحيحة لهذه الحياة البشرية بدون أن تطرأ 

ما سبب عذابي؟ ما هو مصدري؟ ما هو قوامي؟ ما هو مصيري بعد الموت؟ لماذا وضعت في صورة شقية :"أن تطرأ هذه األسئلة
 من الحياة؟ ما هو سبب وجود الوالدة والموت والشيخوخة والمرض؟

 وقف الحياة المريضة بالفعل فال بد له منأحد  أراد ذا ا):١٢\١\٦. ب.ش (ْسوامّيُچو شوَك ِدڤَ هذه األسئلة؟ يقول كيف يمكن حل
لفرد بدون اتباع  ال يشفى ا.)َپِتىڤَْم نيياَمكِْرْد راَجْن شَنايه كِْشمايا كَلِْا-ڤَنْتي ْهيڤّْياْدَهيُّو ٱْبهيْبَهڤانَّْم َپتْْهياْم ِاناشْنَتَه (نتهاء بناهية ما اال

 ال .ِڤدييقاف مشاكل الحياة بدون التفكير أو العمل بحكمة كما يشرع العلم الـ ا كيف يمكن ألحد.البرنامج الذي يعده الطبيب لمرضه
  . ثانيةستعاود الظهور الوقتي للمتاعب لكنها كبتتنفع الكفارة سوى بال

 هذه هي .ذناب والعذاب بعاقبتها االاالثيمة على نحو يجبرنا على معاودةة أو  أننا نعمل في الحياة الماديْسوامّيُچو شوَك ِدڤَيقول 
طوال الليل والنهار لتحصيل ) كَْرمّي(عتيادي اإلنسان االيعمل  .ذناب والعذاب االإذا اردنا قطع دوامةعلينا التقدم في العلم الحقيقة و

صعيد العلم كما  إلى  لذلك، يوصى الفرد برفع نفسه.كَْرمۤيْزمن الـمثاله أ لذا، ال حلول لمشاكل .بعض النتائج الممتعة ثم يعاني
ذا نصح طبيب مريض مصاب بداء السكري بعدم  ا.)تََپْسيا(اختيار الرياضات  الضرورة االولى هي .شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَميشرع في 

القدرة  .)تََپْسيا (اختيار حالة بائسة و ها هذ.ليه الهالشفاء مع عدم مي أراد ذا ايام فال بد للمريض من الصيامأاالكل بل الصيام لبضعة 
 ويمكن لكل فرد رؤية كثير من تََپْسيا تشرع ِڤدية في الواقع، التربية الـ.على فعل ذلك جيدة والحياة البشرية مقصودة لذاك الغرض

 الوقوف في المياه اثناء البرد القارص . ويتأملونانهم يقفون في المياه حتى اعناقهم في الشتاء . في الهندمجاهدات يمارسون الْزۤيتََپْسڤ
مثلة على أ هذه .نفسهم في الصيف ويجلسون وسط اللهب ويتأملونأ كما يشعلون النيران حول .ليس مريحاً لكنهم يختارون ذلك

 . من قبل عدد كبير من النساك في الهندتََپْسياقضاء 
نشغال  االذا اقتصرنا على اتحبط الحياة البشرية .لتقدم في الحياة الروحية أو العلم مطلوبة حتماً وإال ال يمكن لإلنسان اتََپْسيابعض 

د في عمردنا التأذا  اتََپْسياأول ما يطلب منا هو قضاء بعض  .تََپْسيالألكل والنوم والجماع والدفاع دون قبول بالنزعات البهائمية 
 من الصعب . شاقة في البلدان الغربية على األخصتََپْسياللحوم والقمار هو نتهاء عن الزنا والمسكرات وأكل ا اال.كِْرشَْنحركة ذكر 

 جعله بإمكانهذا كان  اْزڤايشْنَڤَاخواننا الـ أحد  سأل ارستقراطي ثري في انكلترا.اهانتهاء بهذه النواهي مع اننا ال نطلب سواال
جاب االنكليزي ا .الزنا والقمار والمسكرات وأكل اللحوم: ي األربعةنتهاء بهذه النواه اال فاجاب بأنه ال يمانع وما عليه سوىَنْبراْهَم

  غالباً ما يتعلم الهنود هذا.نغماس الذاتي في اوروبا واميركا هو طريقة الحياة منذ البداية االل ألنا هذا مح. نعم.بإستحالة ذلك
لكنهم ينسون  ِڤديةالـ عفوياً بالتربية تََپْسيا الهنود  يتعلم.نغماس االالغرب ويعتقدون انهم يتقدمون بذلك إلى نغماس عند سفرهماال

ردنا التقدم في الفهم أذا  ا)تََپْسيا( لكن ال مفر من قضاء بعض الرياضات .اميركا إلى خرى عند مجيئهمأتربيتهم ويقبلون طريقة حياة 
 .الروحي وحل جميع مشاكل الحياة



 أو يسار ال يمكننا قيادة سيارة على ال.عتيادية االييدات يومية في معامالتنا نحن نواجه تق.تقييد مقصود لإلنسان وليس الحيوانال
 . أو مر بإشارة حمراء ألنه حيوانيسارذا سار على الاكلب ال لن يعاقب  لكن.شارة حمراء دون المخاطرة بخرق القانون اتخطي

 .ذا لم نعمل باألحكام والنواهيا البهائمية إلى سننحدر .اإلنسان والحيوان ألن المفترض تقدم وعي اإلنسانلذلك، يميز القانون بين 
 على حالها يستطيع الفهم أن الحرية من كل األشياءحتفاء بالحرية ضد الحياة المقيدة لكن من يرى  االيجري الترويج ظاهرياً على
ردنا الحرية الفعلية أذا ا  القبول بالرياضاتال بد لنا من .تََپْسيا يوصي قضاء ْسوامّيُچو شوَك ِدڤَ لذلك، .التقييدات هي حياة الحيوان

 . عبودية الحياة المادية هي البديل اآلخر.من مشاكل الحياة
 هو التبتل ْبَرْهَمتْشاريا المعنى الحقيقي لـ.)ْبَرْهَمتْشاريا(لرياضات هو الحياة الجنسية المقيدة ا؟ ما هي الرياضات؟ مبدأ تََپْسياما هي 

التبتل التام هو القاعدة في حياة  .ِڤدية منذ بداية الحياة بموجب التربية الـْبَرْهَمتْشارياتزام التام بنواهي ل االالتام وينبغي للرجل
 في العصر الحاضر اإلنسان انحدر . يجاز له الجماعْچِرَهْستَْهىويصبح د بلوغه عن الزواج ْبَرْهَمتْشارّييمكن للـ لكن  ْبَرْهَمتْشاريا

  .تََپْسياعلى حياة فعلياً يجب أن يتدرب الفرد  بل نتقاد بحد ذاته لن ينجح اال.ڤّيَپْستَم يتعلم حياة  ألنه لتََپْسيالغياب 
-ْپرايتي َس ْبراْهَمنَهڤاْسماْل لُوكاتْ ڤيديتْْرچي چاِاتَْد أكْشََرْم  (ةنَْبراْهَمالـ منضبطة هم تََپْسيا أن الذين يعيشون حياة ِڤَدْزجاء في الـ
 و تََپْسيايموت بعد قضاء حياة  ْبراْهَمَن كل فرد يموت والخلود هنا محال لكن .)َپنَهْپرايتي َس كِْروكاتْ ڤاْسماْل لُڤيديتْْم أِاتَْد أكْشََر

 َنَپكِْركلمة  .َپَنكِْر و َنْبراْهَم: ِڤدية هاتين الكلمتين في األسفار الـرد غالباً ما ت.تََپْسيايموت ميتة قط أو كلب بدون قضاء  َپَنكِْر
  لكن الجاهل به هو حيوانَنْبراْهَم الذي يعلم الحق المطلق العظيم هو .واسع االفق المتسامح إلى تشير َنْبراْهَمتعني بخيل وكلمة 

توجد  . على فهم الحق المطلق ليستحق اسمهاإلنسان يجب أن يتعلم .اإلنسان هذا هو الفرق بين الحيوان و.)تي ْبراْهَمنَهۤيْبَرْهَم جانات(
كل والنوم والجماع والدفاع تعليم األ إلى  ال حاجة.ن الحياة البشرية مقصودة للعلمأل دارس وكليات وفالسفة وعلماء ورياضيونم

 .تََپْسيا انها مقصودة للعلم و . الحياة البشرية مقصودة لما يتعدى ذلك.ألنها غريزية
ْسَمَرنَْم كّيْرتَنَْم ِكليه : )١٢\١\٦ ْدَهَرۤيشْر (تََپْسيا إلى يز بداية حياة متفرغةالتي تم) ْبَرْهَمتْشاريا( عن التبتل ِڤَدْزوصاف في الـأتوجد 

 ال ينبغي لإلنسان حتى التفكير أو الحديث عن الحياة .ڤَ تْشَڤِْرتِّْر ِانيْر-ڤَساياشْ تْشَ كْريّياٱْدْهياُپو َسنْكَلْ-چوْهياْبهاشَنَْمْپِركْشَنَْم 
 كذا، .ْبَرْهَمتْشاريا مطالعة اآلداب والصحف العصرية الزخرة بالمواضيع الجنسية تخالف مبادئ .تلنجاز التب ا أرادن االجنسية

خالف ينشغال بالحياة الجنسية  إلى االليهم والعزم أو السعي االهمسالفتيات و إلى التورط في الحياة الجنسية من مطلق وجه والنظر
 .نقطاع كل هذه النشاطات ا الحقيقية عندشارياْبَرْهَمتْ ينجز الفرد .ْبَرْهَمتْشاريامبادئ 

 حراز التقدم من خالل ا كذا، يمكن.بواسطة التبتل والرياضات وضبط العقل والحواسيستطيع الفرد التقدم في الحياة الصفية 
بذله في خدمة  بل فاظ بهحت اال مليون دوالر فال ينبغي لهاإلنسانذا كان لدى  ا.)اَچۤيتْ ( ذاك ما يدعى زهداً.حسان صحيح التوجيهاال

 .كِْرشَْن إلى نتفاع الصحيح بالمال أو الطاقة يكون سليماً عندما يكون موجهاً اال. ما دام في حوزتهكِْرشَْن
ألنها ترجع في بدن آخر وتجهل  بدنهافارق تحالما بدنها  إلى بالصلةه ت وكل ما جمعالمصادر المالية للنفس الروحيةجميع ذهب ت

 يمكن للفرد ان يعلن كيف يريد ورثته انفاق ماله لكن حتى وإن .مال الذي جمعته في بدنها السابق أو كيف انفقتهاين احتفظت بال
سيتكبل  . لذلك، حري بالفرد انفاق ماله على خير غرض ما دام في يده.عيها لنفسه عند رجعتهترك مليون دوالر فال يمكنه ان يّد

 ):  ٢٩\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتا هذا ما جاء في .غراض خيريةأذا انفقه على ا سيجازى بالخير كنغراض شريرة لأذا انفق ماله على االفرد 
 وشِْتۤوْبه- َسْرڤَْمَهٱ ُموَس

 اهيي ْپرـنَي ْستٱ يُّوشْ ِمى ْدِڤـنَ
 اۤي ْبَهكْتْْمتو ماي ى ْبَهَجنْتي
 شاپى اَهْمتْو شِْتى ِت يَِّم

 ."صديقه، وأنا يقطن فيَّ لي، هو صديقف محبة لكن من يخدمني ب.دّيل سواسية جميعال .حدأل نحاز أحسد أحداً وال أال"
 للمثال، . لكنه يطلب الصدقة منا.ڤَْمَدْم َسْرإ ڤاْسياْمشاإ :١ َمنْتَْر شُو ا جاء في.طالق االالمال ألنه المالك على إلى س بحاجة ليكِْرشَْن
-ڤََسْر(مالك جميع الكواكب ) ٢٩\٥. چ.ب( هو . األطرافمقصوع َنْبراْهَم ڤاَمَن جهبو َمهاَرَج َبليلإلستجداء من  كِْرشَْنذهب 
 قد ال يكون ذلك مسراً .كِْرشَْن إلى كِْرشَْنحالما نعيد مال وضعنا يتحسن   لماذا؟ لنفعنا ألن."تصدق لي:" لكنه يقول.)ڤََرْمَمِهشْ-لُوَك

 . تلك هي طبيعة الحياة المادية. المال الذي ال يعي باهللا هو سارق ملكيتهصاحب .للسماع لكننا لصوص جميعاً ألننا سرقنا ملكية اهللا
عتبار وإذا بلغ  االخذ الفرد ذلك بعينأذا ا  بدون أن نفهم اهللا الذي نستعمل ملكيته كل ما نقتنيه هو ملكية مسروقةانالفرد سيدرك 

يُّو ْبهونْكِْتى ْسِتَن ) ١٢\٣. چ.ب(يجب اعتباره لصاً ) ۤياياْچ (قربان أن من ال ينفق ماله على الْبهَچڤَْد چۤيتا كما جاء في .العلم الحقيقي
اخفاء المال لتجنب دفع ضريبة الدخل، تعتبر الحكومة ذلك  إلى ذا كسب الفرد كمية كبيرة من المال لكنه يسعى امثال،لل .ڤَ َسهِا

 كذا، . يجب عليه الدفع أو المخاطرة بالعقاب. ال." هذا المال فلماذا يتوجب علي دفع الضريبة عليه؟تلقد كسب:" ال يمكنه القول.جناية



 ين نحصل على الحجرأ يمكننا بناء مبنى لكن من .نتفاع به حسب مشيئته االرفع ويجبأمن مفهوم  كِْرشَْنكل ما نملكه ملك 
 ال يمكننا تصنيع المعادن بل يجب استخراجها من . انه ملكية اهللا.والخشب والتراب الذي يتطلبه البناء؟ ال يمكننا تصنيع الخشب

نحن نقتصر على بذل الجهد وذاك الجهد  .مصنوعة منها هي ملكية اهللا أيضاً التراب والحجارة ال.المناجم التي هي ملكية اهللا أيضاً
  .عندما يسحب اهللا القوة من اليد ينعدم نفعها إذ يدينا بل ملك اهللاأنعمل بأيدينا لكنها ليست . ملكية اهللا
 مثل ِڤديكرها في الكتب الموثوقة للعلم الـنتفاع بهذه الحياة البشرية، هذه الفرصة العظيمة لفهم كل هذه النقاط الوارد ذ االينبغي لنا

 يجب . أن الكفارة الحقيقية تستلزم التدبر والتعقل والتأملْمتَڤََچْبهاـال في ْسوامّيُچو شوَك ِدڤَ يعلن .ْبهَچڤَْد چۤيتا و شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم
يقتضي  كِْرشَْنذكر  .يه طلب معرفة ماهية اهللان كان عين البدن أم علي عنه كما يجب عل ا التوقف لحظة والتفكير مااإلنسانعلى 

) تََپْسيا(هذا العلم فمن واجبه ممارسة الرياضات  أحد ذا طلب ا. يجب عدم القناعة بالتفاهات أو تضييع الوقت.دراسة هذه األفكار
حياة الجنسية هي محور الفتنة المادية ليس  ال.تََپْسيا بداية أو الحياة الجنسية المقيدة هي) ْبَرْهَمتْشاريا( ان التبتل توضيحالوسبق لنا 

 مع انها نباتية تماماً واألسد الذي  مرة يوميا٣٠٠ً العصافير والحمام تمارس الجنس حوالي . فحسب بل الحيوانات أيضاًاإلنسانعند 
الفرد من الطبيعي أن يصبح  . الحياة الروحية ليست مسألة نباتية بل فهم العلم األعلى.ليس نباتياً يمارس الجنس مرة واحدة سنوياً

 وفيل وكلب َنْبراْهَم وبين عالم كبير يميز رفيع العلم ال  .َدْرشينَه-َپنْذيتاها َسَم): ١٨\٥. چ.ب(عندما يبلغ صعيد العلم الرفيع نباتياً 
 . وليس البدن)ْبَرْهَمْن( كيف ذلك؟ انه يرى النفس، الشرارة الروحية .)َدْرشّي-َسَم( رؤيتهم على حد سواء منتمكنه  بصيرته .وبقرة
م الكبير هو شرارة حية لكنه رجع في هذه الصورة  وهذا العاِل. اصبح كلباً حسب ما قدم من عملههنا كلب لكنه حي مع ان:"يفكر

إلى ذاك عندما يصل  يميز بين حي وآخرالبدن بل الشرارة الروحية وال يعود  الفرد ال يرى ."الصالحة حسب ما قدم من عمل
 .الوضع

التوجيه هو  لكن ينبغي أن يكون مقياسنا .نحن ال نميز بالفعل بين آكلة اللحوم والنباتيين ألن للعشب حياة كما للبقرة أو الغنمة
 ):١ َمنْتَْر (إشوَپنيشَْد  فيِڤديالـ

 ْمڤَڤاْسياْم ايَدْم َسْرإشا
 تَْچ َجْماتْۤيَچياتْ كينْتْشَ َج

 ِتَن تْياكِْتَن ْبهوجيتْها
 ڤيْد ْدَهنَْم كَْسيا ْسْدَههِرْچما 

 لذلك، ينبغي لإلنسان القناعة بكفافه وعدم قبول ما يزيد عنه لعلمه .اهللا هو الحاكم والمالك لكل متحرك وغير متحرك في الكون"
 ."الجيد بالمالك

 تقضي .ملك الرب العظيم وال يجوز للفرد التعدي على ملكية سواهن كل شيء يستطيع الفرد التمتع بما قدر له اهللا من نصيب أل
سنانه مصنوعة على نحو يمكنه مضغها أإلنسان أن يعيش على الفاكهة والخضار ألن على ا، ِڤدية وجميع األسفار الـةِڤديالحياة الـ

 .)ڤَنَْمۤيڤَْسيا جۤيڤُو جۤيج(سواه لي طعام حكل  مع ان قانون الطبيعة يقضي بأن بينالتخدم استمن  ال بد لإلنسان .وهضمها بسهولة
 انه دم متحول . للمثال، الحليب منتوج حيواني.الفاكهة واالزهار والخضار واألرز وحبوب الطعام والحليب مقصودة لإلنسان

لحليب والسماح خذ اأقتصار على  اال ينبغي لإلنسان. تدر حليباً فوق حاجة عجلها ألن الحليب مقصود لإلنسانةلحيوان لكن البقر
 ينبغي لإلنسان القناعة بنصيبه الذي قدره له اهللا .تْهاۤيِتَن تْياكِْتَن ْبهونْج): ١ إشُو(بالعمل بالقانون الطبيعي سيسعد للبقرة بالحياة و
 .والعيش بإرتياح

ه بذلما ن  كل.ا على خير ما يكون الصدقة في قلب كل حي لكننا نجهل كيف ننتفع به. هذاكِْرشَْنرتقاء بوعينا خالل العلم بـ االعلينا
درجة  إلى  لطيفكِْرشَْن .كِْرشَْن باإلنفاق من اجل شيئاً اإلنسانلن يخسر  . ألنها ملكهكِْرشَْنمن باب الطاقة ينبغي ان يكون من اجل 

 ال .كِْرشَْن إلى قديم الطعامبمجرد ت كِْرشَْن يمكننا أن نصبح تيم .كل شيء لنأكلهلنا  ومع ذلك، يترك .عندما نقدم له الطعام فسيقبله
 هذه طريقة جليلة .كِْرشَْن إلى ذا قدمنا كل شيء اسنرتقي .كِْرشَْن من مفهوم أرفع، كل شيء ملك .انفاق فلس واحد إلى حاجة لنا

 .ومثبتة للتقدم في الحياة الصفية

 الفصل الخامس
 كِْرشَْنتعلم الثبات في ذكر 

اللذة الحسية :  توجد نزعتان في هذا العالم المادي.ة عندما يبلغ أرفع مراقي العز الماديستغناء طبيعي إلى االنزعة الفردتكون 
 بادئ ذي بدء، يطلب الفرد المتعة ويزهد . لكن الفرد ال يعرف وسيلة الزهد بدون هداية.)اَچۤيتْ(والزهد بهذا العالم المادي ) ْبُهوَچ(



لذلك، نحن نتأرجح  .ساعةال صرقا يتأرجحة عندما يشعر بالتعب من الزهد مثل  يطلب المتعة ثاني.عندما يشعر بالخيبة في المتعة
 .جميعاً ما بين صعيد المتعة وصعيد الزهد

 وبالنتيجة، يسافرون على الدوام على الطرق السريعة طوال الليل والنهار .التمتع بهذا العالم وحصد ثماره) كَْرمۤيْز(طلبة االجر  يريد
 لذا، يحتوي . في المقابل، هناك سواهم وغالبيتهم من الشباب المستاء الذين ال يريدون المشاركة في ذلك.ديةلإلنشغال بالمتعة الما

كل ما  . لكن لن نسعد بالدربين ألن المتعة والزهد ليسا موقعنا الصحيح.العالم على المنشغلين بالمتعة المادية والمنشغلين بالزهد فيها
األشجار أو النباتات  ةال يمكننا ادعاء ملكي .)ڤَْمَدْم َسْر اڤاْسياْمإشا ( دون سواهكِْرشَْنن كل شيء ملك أل  بالفعلكِْرشَْننملكه هو ملكية 

هذا العالم عراة ونفارقه عراة  إلى جئنا:  أو كما قيلشيئاً ال نستطيع الزهد بشيء ألننا ال نملك .هاننا لم ننتجأل أو المياه أو األرض
هذه بلدي، هذا بيتي، هذه زوجتي، هؤالء اطفالي، هذه ملكيتي، هذا حسابي المصرفي :"ب ندعي زيفاًوفيما بين المجيء والذها

 و ْبُهوَچذن معنى  ا فما هو.العالم، وعندما نفارقه نفعل بيدين فارغتين إلى نأتي بيدين فارغتين تلك الدعاوى زائفة ألننا .وغيره
  .هو شكل من الخبل) اَچۤيتْ(الزهد بما ال نملكه  هي لصوصية ووَچْبُه .؟ ال معنى لها على ضوء هذه الحقائقاَچۤيتْ

 مع اننا خلقنا اشكاالً مختلفة من .ڤَْرَجَپريتْياْجيا ماْم ِاكَْم شََرنَْم ْدَهْرَمْم -ڤََسْر): ٦٦\١٨( هذا التوجيه كِْرشَْنفي هذا الصدد، يعطينا 
 عند توصية . ليس في وسعنا التمتع أو الزهد.كِْرشَْنالتسليم لـتركها جميعاً و النصيحة هي فاَچۤيتْ و ْبُهوَچ إلى األديان المستندة

حتفاظ  االخذ مئة دوالر من والده ومحاولةأ يمكن للطفل .متالكه زيفاً االزهد بكل ما ندعي إلى  فإنه يشيرْبهَچڤَْد چۤيتاالزهد في 
 يجهل الطفل أن المال ملك والده كما يجهل أن من . المالجاعر اه قد يستجدي الوالد من طفل.استعمالهوجوه بالمال مع جهله ب
 كِْرشَْن ." ازهد بثروتك وملكيتك لحسابي.ازهد واعمل لحسابي:"كِْرشَْن كذا، يقول .والده لجهله بإستعماله إلى األفضل له ارجاعه

 أحد  وهو)اَچۤيتْ(ه كل شيء يدعى زهداً مره بوهبأ طاعة .ليس مستجدياً ألن كل شيء ملكه لكنه يعاملنا معاملة األطفال الصغار
 .التبتل واإلتزان والصدقة مطلوبة جميعاً لتحقيق الحق المطلق العظيم الرياضات و.كِْرشَْنذكر  إلى رتقاء االالسبل التي نستطيع بها

َپَرْم َستْياْم ( سجوده للحق المطلق العظيم ڤَاَس ِدڤْۤي، يقدم شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم في . ال يتعلق بالحقيقة النسبية بل بالمطلقكِْرشَْنذكر 
 تطبيق تلك الصفات ةنَْبراْهَم من واجب الـ.يقدم احترامه ليس للحقائق العرضية النسبية بل للخير األعظم، الحق المطلق .)َمهيۤيْده

 .بالتي يمكن بها فهم الحق المطلق
 وال سيما في ِڤَدْزيمان بالـ االالعقل والحواس والبساطة وتنميةبممارسة النظافة والصدق وضبط التأهل  ةنَْبراْهَميجب على الـ

 يجب علينا تصديقه بإيمان وليس بحماقة بل بعلم تام ."أنا الرب العظيم:"كِْرشَْن عندما يقول . على وجه الخصوصْبهَچڤَْد چۤيتا
 انها ليست مسألة النسب بل .تعليم والممارسة والعلم بالوالدة بل بالةنَْبراْهَم ال يخلق الـ.وتطبيق هذا التصديق في حياتنا اليومية

 ): ١٣\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْناألخالق كما يشير 
 ْمطَِرشْْس اۤي َمْماينَڤَْر-شاتوْرتْ

 شَهَچْبهايڤ-كَْرَم-َنچو
 ْمماي ا كَْرتاَرم َأپيتَْس
 اْمياي َأكَْرتاَرْم َأڤْىهدّْيڤ

ال ابت  بل ث اعلم انني لست بالفاعل،خالق هذا النظامني أ ومع .فعالهاالطباع المادية وأبناء على  المجتمع البشري مراتب خلقتلقد "
 ."أتغير

ما هي  . تمتحن بعملهاإلنسان أيضاً ألن صفات َنْبراْهَم فحسب بل العمل بصفة َنْبراْهَم أن ال يتصف بصفات الـاإلنسانيجب على 
،  لذلك.َنْبراْهَمم بعمل ياقال دون َنْبراْهَم؟ كذا، ال قيمة لدعوى الفرد انه ير اذا كان يجلس في بيته دون عملجدالمهندس ة القيم

 .كِْرشَْن) ْبَرْهَمْن َپَرْم( العظيم ْبَرْهَمْن باإلنشغال تماماً في خدمة َنْبراْهَم العمل بصفة اإلنسانيجب على 
 ال .)ياِمَن نيياِمَن تْشَ (حدوداألحكام وال إلى تصال باهللا مستندة اال أوچايُّوالحق المطلق؟ ممارسة الـ إلى  تنفيذ الخدمةكيف يمكن

متحانات فال بد له من  االاجتيازأحد  أراد ذا ا. وتصفية نفسهاًتدبرم لذلك، يجب أن يكون الفرد .يء دون ضبطنتهاء بش االيمكن
ذا قضى ا كيف يمكنه توقع النجاح .المدرسة والعمل بمبادئ المدرسة وتحمل بعض االوجاع في دراسته ثم ينجح تدريجياً إلى الذهاب

حتى  .ْسوامّيُچو شوَك ِدڤَوضحها أفي الطريقة التي ولى الضرورة األ هي )تََپْسيا (الرياضات؟ لذلك، نهاره باللعب في الطريق
 .د فحالما ننضبط نجد أن ما ظهر مؤلماً ليس كذلك عملياًو مؤلمة ألننا نريد ان نحيا بدون قيْبَرْهَمتْشارياوإذا كانت الرياضات و 

ستفزاز أو حضور تكدر  االندما يستطيع الفرد الثبات في موقعه على الرغم من ع.)َرۤيأْده (مسرفونوال) َرۤيْده(العقالء : البشر اثنان
 حيث ڤََسْمْبَه-كوماَركتاب بعنوان ب  وهو شاعر سنسكريتي كبير كتپنذيتَكاليداَس  يضربه َرۤيْده مثل على .َرۤيْدهفكري، يدعى 

يد قائد  انتصارهم يعتمد على نأ فقد قرروا ة المالئكةهزيم يبدو انه اثناء قتال المالئكة مع الجن و.ڤَشييضرب مثل يتعلق بالمولى 
مام المولى أ ڤَتّيپاْر حسناءال رسلواأ لذلك، . في تأمل وتعذر تحصيل النطفة المطلوبةڤَشيالمولى كان  لكن .ڤَشيمن صلب المولى 



 كاليداَس .فرجهمامه ولمس أحسناء  ثابتاً في التأمل على الرغم من جلوس هذه الڤَشي كان المولى .فرجهوقامت بعبادة  ڤَشي
 ."هفرج، لم يتهيج مع ان حسناء لمست َرۤيْدههنا مثل على :"يقول
 ارجو منك الجلوس .نعم، ال بأس:" واجابها عندما راودته عن نفسههريداَس طْهاكوَرزعاج  عاهرة فتية إلرسل شخصاًأكذا، 

 لم استطع .نا في غاية االسفأ:" اجابهريداَس طْهاكوَرلعاهرة لكن  حل الصباح ونفد صبر ا."وانتظار انتهاء تسبيحي ثم سنتمتع
 عند قدميه واعترفت بنواياها ت جاءت العاهرة ثالث ليال متواصلة وفي الليلة الثالثة سقط." ارجعي الليلة ثانية.انهاء تسبيحي

لك لكنني سمحت ذاعلم ب:"داَس طْهاكوَرهري عندئذ، اجاب ." ارجو منك المغفرة.لقد حرضني رجل يعاديك على ذلك:"ليه اوتضرعت
 ." سأرحل عن هذا المكان. خذي هذه المسبحة اآلن واستمري بالتسبيح.لك بالمجيء لثالثة ايام حتى يمكن اقناعك وتصبحي من التيم

 َرۤيْدهي أن يضبطها بدن الفرد ولسانه وفطنته ينبغ .)بودّْهي(وفطنته ) ڤاتْشْ( ولسانه )ِدَهى( يضبط بدنه َرۤيْدههنا مثل آخر عن 
 .والعليم بأصول الدين

سبق نحن نرتكب الذنوب بشكل مستمر منذ زمن سحيق ونجهل متى بدأ ذلك لكن هذا العمر مقصود لتصحيح جميع االخطاء التي 
هاء جميع ذنوبه  كذا، يستطيع الفرد ان. فيهاالنار أحد ذا اشعل ااألعشاب والعرائش الضارة في حقل ما جميعاًستحترق  .هابارتكالنا 

ا ۤيْبَهكْتْ اۤيڤَلَِكتْشيتْ ِك): ١٥\١\٦. ب.ش( يقترح طريقة بديلة ْسوامّيُچو شوَك ِدڤَ لكن .وتصفية نفسه بواسطة الرياضات والكفارات
رياضات وصالح من التبتل اة  حياإلنسانذا قاد  ا على العموم،.ڤَ ْبهاْسكََره اڤَنْتي كاْرتْْسنْيىَن نّيهاَرْمْچَهْم ْدهونْأ-َپراياناها-ڤَاسوِدڤ

، يمكنه رفع جميع ذنوب كِْرشَْنواإلتزان واإلحسان وغيره فسيقول البشر انه رجل بالغ الصالح لكن حالما يصبح الفرد من تيم 
 . ببريق ألوف الشموسكِْرشَْن يتبدد الضباب حالما تشرق الشمس و يشرق .حياته السابقة

 والسيد الروحي يتلقى كِْرشَْنبرحمة ): ١٥١\١٩ َمْدْهيا .ت.ت (َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيالذلك، قال  .ال يقبل هذه الطريقة سوى بالغ الحظ
ْبَرْهمانْذَ ْبْهَرميِتى كُوَن (المحظوظ بذرة الخدمة التتيمية الصفية بعد تخبط على غير هدى في مختلف اجناس الحياة في ارجاء الكون 

يستطيع الفرد تجاوز جميع  إذ  مقصود لبالغي الحظكِْرشَْن ذكر .)َجۤيب-لَتا-يا ْبَهكْتيپاساِدى َرْپ-كِْرشَْن-چورو-ڤَۤياْن جڤياْچْبها
 بالغ الحظ يأخذ): ١٥\١\٦. ب.ش (ْسوامّيُچو شوَك ِدڤَ يعلن .بمجرد قبول هذه الطريقة فروض الرياضات والزهد والتبتل وغيره

الخدمة التتيمية الصفية التي تغيب فيها الرغبة بما  إلى  تشيرْبَهكْتي اۤيڤَلَِك .)اۤيْبَهكْتْا ۤيڤَلَِكتْشيتْ ِك(طريقة الخدمة التتيمية الصفية إلى 
درجة اننا  إلى سنسعد تلقائياً  نطلب المال لنسعد لكن. ال ينبغي ألحد قضاء الخدمة التتيمية لمجرد زيادة دخله.كِْرشَْنسوى مرضاة 
 األشياءبذل مطلق جهد لتحصيل هذه  إلى  ال حاجة. السعادة ستأتي. سيأتي المال تلقائياً.َنكِْرشْذكر  إلى ذا اخذنا اسنتجاهل المال

 .على حدة
  من عادة طالب النفع المادي الذهاب."الخدمة التتيمية جلباً للنفع المادي إلى  لقد اخذت.يا لغبائي:" الذي اشتكىَمهاَرَج ڤَْدْهروكان 
 جلباً للنفع كِْرشَْن إلى  أحدذا توجه ا. حتى لتحقيق رغباته الماديةكِْرشَْن إلى م ال يتوجه سوىمرؤوسه أو ثري أو مالك لكن التيإلى 

 شيئاً ت وطلبكِْرشَْن إلى توجهت:" كان تائباً وقال.َمهاَرَج ڤَْدْهروالمادي فسيأتي اليوم الذي سينسى فيه رغباته المادية كما فعل 
حفنة من طلب فهل من الفطنة  كل ما نطلبه وافق ثري على اعطاءذا  ا."أرضاهري رجل ثمن  يطلب حفنة من األرزكمن مادياً 
ضافياً ألن السعادة المادية  اكِْرشَْنأن يطلب السعادة المادية من  أحد  ال يحتاج. يشبه ذلك تماماًكِْرشَْن؟ طلب النفع المادي من االرز

 ."ارجو منك أن تأخذني .ارجو منك أن تأخذني:"ستحضر امامه عفوياً متضرعة بالقول
 ال .كِْرشَْنالعز المادي من زوجات وأطفال وسعادة وبيت ألنها تحصيل حاصل برحمة  إلى  ليسوا بحاجةكِْرشَْنالذين يمارسون ذكر 

َچڤَْد ْبه يعد في كِْرشَْن كما ان ."شغلي بخدمتكمنك ارجو :" بل ينبغي للفرد أن يطلب منهكِْرشَْنطلب هذه الدنيويات من  إلى حاجة
 إليه  يدل على تفويض األمرأْرجوَن إلى أوامره األخيرة أحد .فظ على مقتنياتهاحي والمنشغل بخدمته  أنه سيمد كل حاجياتچۤيتا

 ):٥٧\١٨. چ.ب(
 ينَكَْرما-ِشتَسا َسْرڤَتْ
 َپَره-ا َمتْيْسايَسنّْ يَِّم

 ايتْيوپاشْرأْم وَچيُّ-يبودّْه
  ْبَهڤَْمه َستَتَتَّيتْش-تْشَْم

 ."هذه الخدمة التتيمية، ال تنقطع عن ذكري مثلوفي  .حمايتيدوماً ب عملاو لّي افوض امرك"



 لسادسالفصل ا
 التعالي عن التعيينات والمشاكل

 جاء . سوى من يحالفه الحظ وسلسلته المريديةتْشايتَنْيايظفر برحمة المولى ال  بسهولة لكن تْشايتَنْيا يتحقق برحمة المولى كِْرشَْنذكر 
 ):٣\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتافي 

 وشْ َسَهْسِرْمانَاۤيشَْمنو
 ىيدَّْهيْسي تاتَيْد يتْشكَشْ
 ْمدّْهانايْسي تَتاْم أپيا
  تَتّْڤَتَهّي ِڤتْمْن مايتْشكَشْ

 ."معرفتي حق المعرفة إلى الذين يدركون الكمال، يندر من يتوصل وبين كمال،البحث واحد فقط عن  قد يبشر، آالف البين"
 الحضارة العصرية جامعة حيوانات ألنها كما مر .اإلنسانتحقيق اهللا غير ممكن للحيوانات أو أشباههم أو للحيوانات في صورة 

نفسها أالدفاع عن  إلى تسعىللطعام والجنس والطيور والسباع في الصباح وتنشغل طلباً تنهض  .مبنية على النزعات البهائمية
 كذا، تسافر قطعان كبيرة في مدينة نيويورك .شجرة بحثاً عن البزور والثمار إلى اثناء الليل ثم تطير في الصباحعن المبات وتبحث 

يف يعتبر ذلك تقدماً على  فك.لقمة العيشكسب المكاتب من اجل  إلى اخرى بالعوامة أو انتظار المترو ابتغاء الذهاب إلى من جزيرة
زدحام ويتعين على غالبيتهم السفر  االن العوامة والمترو دائمةأمع اخرى  إلى تطير الطيور بحرية من شجرةالحياة الحيوانية؟ 

 .لقمة العيشكسب ربعين أو خمسين ميالً من اجل أ
 يمكن .فهم صلته باهللا االب العظيممن  اإلنسانكين حتياجيات الحيوانية لإلنسان بل تم االسدبالحضارة الحقيقية ال تنحصر عناية 

 . أو القرآن لكن ال بد من تعلمها بالضرورةِڤديةمن خالل المسيحية أو األسفار الـ-لإلنسان أن يتعلم عن صلته باهللا بأية وسيلة
 . هو فهم صلته باهللانساناإلعالم كل فرد بأن واجب  ا ليس جعل المسلم هندوسي أو الهندوسي مسلم بلكِْرشَْنغرض حركة ذكر 

 اإلنسانذا كان لدى  ا.كِْرشَْن يجب علينا جميعاً طلب حب .النزعات البهائميةب وقته باإلنشغال اإلنسانتعلم ذلك الزم وإال يضيع 
 كْيانَتْشا يقول .متعاض من تفضيل طريقة فوق اخرى اال ال ينبغي ألحد.لينا وتعلمها اطريقة ما فينبغي له ممارستها أو أن يحضر

د كوب من السم يحتوي على بعض ووجعند  . أن يأخذ الحقيقة من مطلق مصدراإلنسان يجب على ):١٦\١ َپَنَدْر-تيۤين (نْذيتََپ
-اْم ْستْرّيۤيڤيْدِپى أوتَّماْم تْشاْد أۤين-پي كانْتْشَنَْماْد أۤيْچراْهياْم أِمْدْهِپى أْمِرتَْم ڤيشاْد أ(الرحيق فيجب عليه استخراج الرحيق وترك السم 

 أهل  كذا، مع وجوب تلقي التعاليم من.خذهأالذهب في مكان قذر فينبغي له  أحد ذا وجد ا،هذا النحوعلى  .)پيَرتْنَْم دوشْكوالْد أ
م  فينبغي قبوله بصفة معلِڤديعلى المقياس الـالحقيقة دنى أ، فإذا تعلم شخص ِڤدي حسب النظام التعليمي الـةنَْبراْهَمالفكر مثل الـ
ذا كان الفرد جدياً بصدد  ا كذا،.تقتضي عدم قبوله بصفة معلم أحد  ال ينبغي ألحد التفكير أن مجرد وضاعة نسب.والتعلم على يده

ذا كان جدياً بصدد ا  قبول الطريقة العمليةاإلنسان من واجب ."أنا مسلم"أو " أنا هندوسي" "أنا مسيحي:"فهم اهللا فال ينبغي له التفكير
نما هو  اِڤديةتباع األسفار الـ اغرض" ؟ِڤديةتباع هندوسي أو األسفار الـ الي اما الذي يدعوني:" ال ينبغي ألحد التفكير.فهم حب اهللا

المعلمين اميركيين أو ألمان أو من هتمون اذا كان ياميركا ابتغاء تحصيل العلوم العليا فال  إلى  عندما يأتي الطالب.تنمية حب اهللا
ذا وجدت طريقة فعالة لفهم اهللا والدنو منه مثل طريقة  ا كذا،.طلب علم علوي فيمكنه المجيء وأخذهأحد  أراد ذا ا.سائر الجنسيات

 .خذهاأ ك فينبغي لكِْرشَْنذكر 
شغل  ين.كِْرشَْنوال رغبة لديه سوى خدمة ) اۤيْبَهكْتْ اۤيڤَلَِك(طريقة الخدمة التتيمية تلك  إلى لكن الفطين والمحظوظ يأخذيس الجميع ل

 هذه الطريقة .ال شاغل يشغلهم سواها .)اۤيڤَلَِك( صفي  هذا ما يدعى.واخر ساعات الليلآ من السحر حتى كِْرشَْنالتيم في خدمة 
 توجد كلمتان .َپُرو ْدَهْرُمو ياتُو ْبَهكْتيْر أْدُهوكْشَِجىپوْمساْم ڤاي  ـَس): ٦\٢\١. ب.ش(موصية للجميع وكمال جميع الطرق الدينية 

في مجال قضاء الدين المادي جلباً للنفع  .للدين) المادي( تصفان المنظور العلي والمنظور الدنيوي َپَرأ و َپَر: لغة السنسكريتيةفي ال
 الدعاء بالفعل ألن الخبز متوفر مسبقاً اهذ إلى  ال حاجة."ربنا اعطنا خبزنا اليومي:" الكنيسة للدعاءاإلنسانغالباً ما يقصد  ،المادي
 متوفر سواء ذهبنا كذا، خبزنا .الكنيسة لطلبه من اهللا إلى الذهاب إلى  دون حاجةزتى الطيور والسباع يحصلون على الخب ح.للجميع

 ليست تلك هي المشكلة ألننا ال نشهد احداً يموت في الطرقات من المجاعة وال نشهد طيراً وال حيواناً أو حتى .الكنيسة أم الإلى 
 .كِْرشَْنتشغيل الدماغ سوى من اجل  إلى  ال حاجة.زعاج نفسه بهاإلى  عام متوفر وال حاجة لإلنسان الط.نملة تعاني من المجاعة

 . ال توجد قلة بالخبز في ملكوت اهللا.نتفاع الصحيح للوقت االهذا هو
ْپَرياِتتَ ڤَ ِهتُوه تَْسياي(ن رجاء الكوأينبغي للفرد ان يطلب ما ال يمكن تحقيقه بالسفر في كل ): ١٨\٥\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَمجاء في 

 يوجد ما يكفي من الطعام واألرض بتدبير اهللا .)اۤيْبَهكْتْ اۤيڤَلَِك(ما هو ذاك؟ التتيم الصفي  .)َپِرى أْدَهه لَْبْهياِتى ياْد ْبْهَرَمتاْم أـڤيُدو نَكُو



 تقول .حر وقلة في جزء آخر تسبب معاناةدرجة القاءه في الب إلى سوء ادارتنا وفرة من الطعام في جزء من االرضانتجت لكن 
الصعوبة في هذا العالم المادي هي اننا نأخذ فوق ما  .)ڤيَدْدهاتي كاماْنناْم يُّو ۤوِاكُو َبه (هو الرزاقالشخص العظيم أن  ِڤَدْزالـ

 .بالصورة الطبيعيةكامل  كل شيء . المشاكل من صنع البشر الذين يتصدرهم ساسة مزعومين. وبذلك، نخلق مشاكلنا بأيدينا.نحتاج
 ):ابتهال (إشوَپنيشَْد شْرّيجاء في 

 ْمَدإْم ْرنَپۤوْم أَده ْرنَپۤو ْمآُو
 ْم أوّدتْشْياِتىْرنَپۤواتْ ْرنَپۤو

 ْم آداياْرنَپۤوْسيا ْرنَپۤو
 ياِتىشْڤَشيڤاْم ِاْرنَپۤو

 . بمثابة وحدات كاملةا العالم الظاهري، مجهز تماماًنه مثل هذم تام الكمال ولما انه تام الكمال فكل ما يفيض شخصية اهللا العزيز"
 ." لما انه الكل الكامل فإنه يبقى كامال حتى بعد فيض وحدات كاملة ال تحصى منه.ن الكل الكامل، كامل بذاته أيضاًمكل ما يفيض 
 وينتفع كِْرشَْن كيف يصبح تيم اإلنسانم  التعليم الحقيقي هو تعلي.ه كامل وتدابيره كاملة لكننا نحن الذين نخلق الخللفيضاهللا كامل و

 . ليس من الممكن حل المشاكل بإصدار القرارات في األمم المتحدة.بمصادر االرض على الوجه الصحيح واإلنقطاع عن خلق الخلل
 .الطريقة الفعلية لحل المشاكلأن يعلم  اإلنسانعلى يجب 

تحقيق ذلك؟ هذا ذا القادر على من  .ل الحياة بالخدمة التتيمية الصفية وحدها يستطيع حل مشاكاإلنسان يقول أن ْسوامّيُچو شوَك ِدڤَ
 كِْرشَْنال يستطيع حل مشاكل الحياة سوى المعنيين بمرضاة  .)َپَرياناها-ڤَاسوِدڤ (كِْرشَْنعتيادي بل تيم  االغير ممكن لإلنسان

 .الخدمة التتيمية الصفية إلى ويأخذون
على الرغم   يخزن فوق حاجته من اجل تحصيل الربح أو لمجرد التخزينإنسان كل .، الذنوب تخلق المشاكلكما مر-ڤَنْتيْدهونْْچَهْم أ

ون البضائع دون نعلى يد الذين يجمعون المال ويخز، ١٩٤٢سنة في الهند  خلق قحط مصطنع .من وجود ما يكفي من الطعام
في خالل اسبوع  خمسين روبية إلى ارتفع سعر الرطل فجأةو ت روبيا٦بسعر رطله يباع  جمع األثرياء األرز الذي كان .ضرورة
لو جاع الشعب :"ق رجل اميركي كان حاضراً عندئذ بالقول علّ.من نتيجة ذلك  انقطع األرز من األسواق وجاع سواد الشعب.واحد

على  يفضلون الموت بسالمالهند متدربين ومتربين على وجه إنهم ال يثورون بل  أهل  لكن."قامت ثورةلعندنا على هذا الوجه 
 في ألمانيا   ذهبت النساء.اإلنسان بالطبع، هذا مثل واحد فقط، لكنه يظهر المشاكل التي لم يخلقها اهللا بل .الرغم من القحط المصطنع

 . منهمداًحألكن لم يرجع اثناء الحرب العالمية االولى اهللا لعودة أزواجهن واوالدهن واخوانهن سالمين  إلى الكنيسة للدعاءإلى 
 عندما نخلق .يطلبن حالً إليه  توجهن.الحرب ومشاكلها إلى عتبار أن اهللا لم يدعو اال لم يأخذن بعين.اصبحت جميع النساء ملحدات
 .مشاكلنا فعلينا معاناة النتائج
 ڤَاسوِدڤ شخصية اهللا العزيز إلى  خدمته التتيميةقضاء اإلنسان لهذا السبب، يجب على . تحلكِْرشَْن بـالئذلكن الحقيقة أن مشاكل ال

 ڤَاسوِدڤ إلى الخدمة التتيمية بذا انشغلارفع علم بدون أدنى تأخيير أالفرد سيتلقى  .)ڤُوجيتَهْپَره َچيُّو-تي ْبَهكْتيڤََچى ْبَهِڤاسوِدڤ(
 تعني اَنۤيْچ كلمة .ن المغريات الماديةلفرد عيحقق تجرد اذاك العلم بالذي  إلى  تشيرْچياْمڤايرا-ياَنْچ عبارة .)ْچياْمڤايراَجنَياِتى آسو (

 ليس .أنا نفس روحية:" العلماإلنسان يتعين على .حياة اإلنسان كل من العلم والتجرد مطلوبان في . تعني تجردْچياْمڤايراعلم وكلمة 
 اجهل .ادي على أوجه مختلفةالتمتع بهذا العالم الم بتيرغب بسبب آخر إلى  اتناسخ من جسمنيلدي ما أفعله في هذا العالم المادي لكن

 كمال العلم .في هذا العالم الماديمعاناته قوامه ودون فهم  اإلنسانال يعلم  . هذا هو العلم الحقيقي."متى بدأ ذلك لكنه ما زال مستمراً
 ْبهَچڤَْد چۤيتا في وَنأْرج إلى كِْرشَْنيقول الرب  .)َپَرياناها-ڤَاسوِدڤ (ڤَاسوِدڤذاك يتحقق عندما يصبح الفرد متيماً بحب الرب 

)١٩\٧  :(  
  َجنَْمناْم َأنِْتىْمناَبهۤو
 اِتىي ْپَرَپْدْمڤاْن ماْچۤيانَ

 يتإ ڤاسوِدڤَه َسْرڤَْم
 لَْبَههدوْر-تْما سوا َمهـَس

مجيدة النفس الهذه  مثل . وكل وجودعالماً أنني علّة كل العلل ،يحكيم الحقيقي لالمن الوالدات والموت يسلم طويلة  سلسلة بعد"
 من السهل العثور على .فس نادرة جداًصل الوجود هي نأهو ) ڤَاسوِدڤ (كِْرشَْن النفوس المجيدة التي تدري جيداً أن ."نادرة الوجود

 همبعد الموت ويصبحون اهللا لكنسينهضون طويلة اللحى والشاربين يروجون وحدتهم مع اهللا وأنهم مزعومة ) نفوس مجيدة (َمهاتْماْز
حال وجود خادم في المكتب  في . واإلتحاد معهكِْرشَْنألنهم يريدون التعدي على مقام ) دوراتْما( حقيقيين بل قساة قلب َمهاتْماْزليسوا 



أن يصبح اهللا لكن  أحد  ال يقوى.حظى برضى اهللاي ال مدعي اإللهيةحتالل مركز مخدومه فهل سيحب المخدوم ذلك؟ كذا، يسعى إل
 ):١٩\١٦( ْبهَچڤَْد چۤيتافي ) پيشَتَهْد( اولئك االشخاص وصفوا حسدة . أو مزاحمة اهللا ال يسر اهللادعاء اإللهية

 راْنتَه كْرۤوشْيڤْد ْمتاْن َأَه
 و نَراْدَهماْنشْساِرْمَس
 پاْمى َأَجْسَرْم َأشوْبهاْنيشْكْ

 وشْيُّونيڤْ ِاڤَ شْۤيآسور
  ."الشريرة الحياة اجناس المادي، في مختلف الوجودالبشر في محيط العابثين أرذل دين والحسرمي أ يانن"
 في هذا العالم المادي وعندما يحبط ةاحتالل مناصب رفيع إلى  يسعون أوالً.عون في أوضاع جهنمية ألنهم يحسدون مقام اهللاديو

 .ة قدرتههبائي اهللا هو اهللا والنفوس ال.يقوى أن يصبح اهللا أحد  تحبط هذه الرغبة أيضاً ألن ال."اآلنسأحتل مقام اهللا :"مسعاهم يفكرون
 .س.ب( السعادة مستحيلة بتقليد اهللا .عندما نعمل بموجب قوامنانسعد  قوامنا هو خدمة اهللا و. نحن متناهون.عظيم المتناهياهللا 
 .ناتْهاها-أنَْد-َچْدجا َج-ڤيَل-ڤَنْتي لُوَملَْمْبيا جّيڤَكالَْم أتْها-ڤَسيتَنيشْ-ياْسيايَك): ٤٨\٥

أن تصبح النفس  كيف يمكن ف وتنحل داخل بدنهونڤيشْ َمها اتشهق من ةواحدشهقة توجد أكوان ال تحصى وهذه األكوان ضمن 
 كِْرشَْن ال يصبح .بصفة اهللا) كِْرشَْن (ڤَاسوِدڤحراز التقدم في العلم وقبول  ا لذلك، يجب علينا.؟ اهللا ليس مبتذالًذاًا ية اهللاهبائال

 تتعدى حتى اثناء طفولته انجز معجزات بل إنسان  لم يظهر في مطلق مرحلة من مراحل حضوره في األرض بصفة.إنسان
ألسفار  هذا ما تؤكده جميع ا.شخصية اهللا العزيز أنه يسلم إلنسان بل لكِْرشَْنعند التسليم لـالظن  ال ينبغي ألحد . اإلنسانمقدرات

 :م لهببالتسل) ٦٦\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن ينصح الرب .كِْرشَْنجميع الذنوب عند التسليم لـترتفع : ڤَنْتيْدهونْْچَهْم ا .ِڤديةالـ
 اياْجيتْيْدْهْرماْن َپر-َسْرڤَ

  ڤَْرَجْمنَ شََرْمماْم ِاكَ
 يُّوپاِپْبْه- َسْرڤَْم تْڤاْمَأَه
 هتْشَشوما ي امۤيشْىيشْكُْمو

 ."تخف ال .وف احررك من كل ذنوبكس .اعرض عن كل ضروب الدين واقتصر على التسليم لي"
 كِْرشَْن إلى الخدمة التتيمية ال يمكن تحصيل . يتحرر فوراً من جميع ذنوبه،المنشغل بالخدمة التتيمية) َپَرياناها ڤَاسوِدڤ(لذلك، التيم 

حياء بدافع الرأفة باأل) َمهاتْما(مجيدة النفس النعمها ت انها هبة فريدة .كِْرشَْنبمطلق قدر من التنظير بل بالرحمة العلية للتيم الصفي لـ
 هذا يشبه هبة . برحمة السيد الروحيكِْرشَْنيحصل على و كِْرشَْنبرحمة ) چورو(الفرد يحصل على سيد روحي  جاء ان .المتردية

  على هذا النحو،. حالما تشرق الشمس في الصباحتتبدد ماليين من األميال من الظلمة  توجد ظلمة في الليل لكن.شروق الشمس
 . داخل قلوبناكِْرشَْنلبنا شروق شمس ذا ط استحل جميع مشاكلنا

 الفصل السابع
 الهبة الفريدة
 كِْرشَْنالنجاة في ذكر 

 المعلق األصلي امّيْدَهَر ْسوۤيشْر يوضح .)پوروشَْم-آدي(عند عبادة الشخص األصلي   أحدالخوف من التضلل على يد إلى ال حاجة
سواها من  إلى  ال حاجة للفرد.وحدها) اۤيْبَهكْتْ اۤيڤَلَِك(الحياة بالخدمة التتيمية  أن بإمكان الفرد تحقيق كمال شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَمعلى 
قضاء  إلى  ال حاجة في البداية.)اۤيڤَلَِك(ضع نهاية للحياة المادية بضربة واحدة و أن بإمكان الفرد ْسوامّيُچو شوَك ِدڤَ  يقول.الطرق

 يرقى الفرد فوراً . الكبيرة والصدق والنظافةقرابينوإقامة الإلحسان س واكفارات ورياضات وممارسة التبتل وضبط العقل والحوا
 يستعمل .كِْرشَْنذكر  إلى  ينمي الفرد جميع الصفات العلية بمجرد األخذ.كِْرشَْنذكر  إلى بضربة واحدة باألخذرفع منزلة إلى أ

هذه هي طريقة  . وينهي عمله بضربة واحدةالصائغ مطرقة صغيرة ويدق الذهب عدة مرات لكن الحداد يستعمل مطرقة كبيرة
المرور بطرق دونية عديدة وال  إلى  ال حاجة.وننهي كل الحياة المادية) چايُّو ْبَهكْتي(أخذ المطرقة الكبيرة للخدمة التتيمية : الحداد

 تتطلب من الطالب أن يصبح چاويُّ-َهطَْهى للمثال، طريقة . لتحقيق الكمال محالِڤدية العمل بسائر الطرق الـ.نتبع أية طريقة اخرى
 من ذا القادر . صارم والجلوس في الغابة بحيث يكون الجسم في زاوية صحيحة وضغط األنف باألصبع لمدة ستة اشهرْبَرْهَمتْشارّي

اد لذكر  الحل هو أخذ مطرقة الحد.ملية في هذا العصرعغير ان هذه الطريقة أليتعين اتباع طريقة الحداد على اتباع هذا االمر؟ 
 . جميع الذنوب فوراًسحق وكِْرشَْن



 .ڤَاسوِدڤيتعين علينا تعلم كيف نصبح تيم  آخر، م بكال. بواسطة الخدمة التتيميةكِْرشَْن أو ڤَاسوِدڤيتعين أن يصبح الفرد تيم الرب 
ها لتصبح كوكباً جهنمياً  اصبحت االرض اآلن في طريق.كِْرشَْنذكر إلى  ها أهلذا اخذا االرض من المحتم استتباب السالم في

 لذلك، .كِْرشَْنذكر  إلى هلهاأوإذا لم يأخذ  قتصادية االبسرعة كبيرة ستتقدم هذه الحالة الجهنمية على الرغم من التقدم العلمي والتنمية
 ن المريدين انها ليست حركة ابتدعها رجل واحد أو جماعة م.ينبغي للمفكرين حمل هذه الحركة على محمل الجد وطلب فهم قيمتها

 .ألوف السنين إلى  التي تعودِڤديةاألسفار الـ إلى  حركة قديمة معتمدة مستندةبل
 كما مر، يتوجب علينا جعل .الظلمة إلى فوراً باإلضافةالضباب  تبدد الشمس .الشمس إلى  تشيرْبهاْسكََره كلمة .ڤَ ْبهاْسكََره اهاَرْمنۤي

تتبدد ظلمة  . هي الظلمةاماۤي كالشمس والفتنة الخارجية كِْرشَْن أن تَِرشَريتاْمتْشايتَنْيا تْ كما جاء في . تشرق في قلوبناكِْرشَْنشمس 
 . بدون هذه الطريقةاماۤييتعذر عبور محيط الظلمة  .)اهاْن كِْرشَْن، تاهاْن ناهي ماۤياَر أْدهيكاَرۤي (كِْرشَْنحالما تشرق شمس  اماۤي

 . َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى- َهِرى َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى ِرشَْنكَْهِرى  :حسبِّ: الطريقة بالغة السهولة
بالتسبيح يستطيع الفرد نفض الغبار عن مرآة عقله وتبين : ماْرَجنَْم-َپَنَدْر-تِْشتُو .اد تسبيحناي ازدمعيزداد تبدد ظلمة حياة الكثيرين 

 ال يجري .انه سيعرف نفسه واهللا والعالم وصلتنا باهللا وكيف نعيش في هذا العالم ومصيره بعد الموت بكل وضوح مما يعني األشياء
 يوجد دوماً نزاع شاق يتعلق .هاأو اكتساب تعليم هذا العلم في المدارس التي يتعلم فيها الفرد سبل تصنيع منتوجات التشبعة الحسية

 للمثال، وضع بعض المهندسين مؤخراً .حقق يالزمه عسرتي لكن مع كل يسر .السيطرة على الطبيعة المادية إلى بمسعى الفرد
اننا نضيع وقتنا في بناء  .عندما تطير الطائرة  لكن تتحطم النوافذ في ارجاء المدينة.تصميم طائرة تطير بسرعة كبيرة بدون خطر

 هذا كله جزء من قانون العمل .ناسب من التعسيرعدد كبير من األجهزة التي توفر لنا ناقلة مصطنعة وزائلة على حساب مقدار مت
 ):٩\٣ (ْبهَچڤَْد چۤيتا هذا ما جاء في . لكل فعل ردة فعل ترهننا.)كَْرَم(

 اتَْرينْٱو نَاْرتْهاتْ كَْرَمْچۤياي
 َبنْْدَهنَه- كَْرَمْماٱي لُوكُو
 ايكاونِْتْرَم  كَْمَأْرتَْه-تَْد

 شََرتْه َسماَچنََس-موكْتَ
 فتتحرر من سالسل رضاء له اجبكاقم بو ،كونْتّي ابن لذلك، يا .هذا العالم الماديب عامله وإال رهن ڤيشْنو لـفدية  العمل بذل يجب"

 ."رهن العملالتعلق و
فسيتحرر بغض ) ۤياْرتْهاتْ كَْرَمنُوياْچ (كِْرشَْنكل عمل ابتغاء التشبعة الحسية يرهن سواء أكان خيراً أم شراً لكن العمل من اجل 

 .النظر عن منشودية عمله الممكن
جميعنا مذنبون  . أيضاًلصفية فحسب بل يستطرد بالقول أنها تذهب بكل الذنوبالخدمة التتيمية اب ْسوامّيُچو شوَك ِدڤَال يوصي 

 مجمل .تحرر من الحياة السيئةحالما ي العالم الروحي في بدن روحي إلى وينقلالفرد  يعتق .بدان ماديةأنسبياً وإال لما وضعنا في 
 .الطريقة تقصد تصفية النفس من شوائب الحياة السيئة أو المادية

 شوَك ِدڤَ لكن .")آْدهيْبهيه-َپتَ(عزيزي الملك، يمكن تصفية المذنب من شوائبه بممارسة الرياضات :"ْسوامّيُچو َك ِدڤَشوقال 
 إلى نتهاء اال مارسوا الرياضات دونْزۤييُّوچ ثمة امثلة كثيرة على .التصفية التامة بواسطة الرياضاتإمكانية أيضاً نفي  يْسوامّيُچو

 لكنه اصبح ضحية .الرياضات إلى  ولجأَنْبراْهَملكنه اصبح ) تْريياشْكْ( من الفرسان موني ڤاميتَْرڤيشْ كان ثال،للم .التصفية التامة
ظروف الدنيوية   لذلك، جاء ان. معها وانجب طفلة لعدم اكتمال تصفيتهڤاميتَْرڤيشْ تورط . وهي من حورّيات الجنان السماويةِمنَكا
 يترك العالم ّياسۤيَسنّْتوجد عدة شواهد على  .حتى وإذا قضى الرياضات والكفارات المادية كلشوا مرة وثانية في ال الفردتورط

عمال العالم عندما يفتح المستشفيات ويقوم باألعمال بأرتهان ثانية  إلى اال لكنه يعود."ْبَرْهَمْن إلى دعني اتوجه:"بوصفه خيالياً بالقول
 تقول أن هذا العالم كِْرشَْن؟ فلسفة ذكر لو كان العالم خيالياً كما يدعون األعمال الخيريةى  إلنجذاب إلى االما الذي يدفعهم .الخيرية

؟ هذه الخليقة واقعية ألنها خليقة اهللا خيالياً كِْرشَْن كون خلقيفكيف يمكن أن   خلق اهللا هذا العالم وهو حقيقي.ليس خيالياً بل زائل
 . العالم حقيقي لكنه حقيقة زائلة.العالم من منظور مختلف بداعي الوهمهذا  إلى  اننا ننظر.واهللا هو الحق المطلق

 لكن ذلك ال يعني أن .)ڤَْمَدْم َسْرإ ڤاْسياْمإشا( ال شك انها ملك اهللا . ملكيته في هذا العالم لكنها دعوى زائفةشيئاًقد يدعي شخص 
 كل شخص . هو المالك أو السيد أو اهللا اإلنسانتر يعتقد بأنوعي زائف مغ إلى مستندةالملكية الهو دعوى خيالي  ال.خياليةالملكية 
 . عندما يخفق كل شيء آخرلهية اإلاإلنسانّدعي ي . ثم رئيس جمهورية ثم اهللابأن يكون سيداً أو مالكاً لشيء ما ثم وزيراًيرغب 
اً واالكبر خيالي األصغر ليس .لمقارنة معه موجودة لكن تبقى الحقيقة أن اهللا هو األكبر وسائر األحياء صغيرة باالتكبر إلى النزعة
 .اً لكن حين يحسب الصغير انه كبير فذلك وهمخياليليس 



 الفضاء الذي .)اْمَسْمۤيۤيَمَهتُو َمه(وأكبر من األكبر ) اْمَسْمأنُوْر أنۤيۤي(صغر من ذرة أ) ْبَرْهَمْن( أن الروح ِڤديةنستفيد من األسفار الـ
من  ةهبائي ةعشأ األحياء التي هي . من األكوان في فمهاً أظهر ماليينكِْرشَْن تستوعبه مداركنا لكن يحوي الكون هو األكبر حسب ما

درجة  إلى  في الواقع، حجم النفس الروحية دقيق. نحن في غاية الدقة والتناهي واهللا المتناهي.اهللا ال تقوى على استيعاب عظمة اهللا
 .)اْمَسْمۤيۤيأنُوْر أن( لذلك، جاء أن النفس الروحية أصغر من الذرة .ها بحواسه الماديةعلى تخيل أحد  ال يقوى. متعذرةرؤيتهاجعل ت

 يمكن قبول هذه الحقيقة .حجام األحياء دقيقةأ لكن حجم اهللا كبير و.يعني أنهما من نوع واحدمما  روح كِْرشَْناألحياء والرب العظيم 
عندما يشهق دخله ماليين من األكوان تخرج من بدن اهللا عندما يزفر وت: ْمهيتاَس-ْبَرْهَم جاء في .ِڤديفوراً على اساس العلم الـ

كيف  .بتنفسه يجري خلق ماليين من األكوان وتدميرها .)ناتْهاها-أنْذَ-َچْدجا َج-ڤيَل-ڤَنْتي لُوَمۤيڤَلَْمْبيا جكالَْم أتْها-ڤَسيتَنيشْ-ياْسيايَك(
ادعاء  لقد اصبح . مضمون ما دام ال يتأله أو يدعي الملكية الفرد؟ موقع هي الحالةذا كانت تلكا تدعي ملكية شيءأن يمكن لألحياء 

 . أن اهللا ليس مبتذالًِڤدية رائجاً ويصدق الحمقى تلك الدعاوى لكننا نفهم من األسفار الـاإللهية
ما دام يقول الفرد  ةنجا إلى سبيلال  لكن .البحث عن النجاة بالفعل إلى  ال حاجة.نانية مغترةآنجاتنا محققة ما لم نقم بدعاوى 

انم علمك وهذا ما يغيثك : ْسوامّيُچو شوَك ِدڤَ لذلك، قال .البدنالذات وة ي النجاة تعني العلم التام بغير." البدنعين انا:"لنفسه
ناْم ۤوِاكُو َبه(م يمدنا بجميع حاجياتنا روحي بالغ الدقة وأن اهللا الحي األعظهباء ننا أعلمنا كامل عندما نعلم  .)ڤيَمْرشَنَْمْپراياشْتْشيتَّْم (

 هو . اهللا هو محور مجمل الهيكل الكوني.تهقدردقيق من هباء بالعلم اننا  اهللا ةيمكننا الفهم أن واجبنا هو خدم .)ڤيَدْدهاتي كاماْنيُّو 
 . ننجو مع ازدياد وضوح هذا المفهوم. ونحن خدمهالمتمتع

:  تعريف النجاة بمثابةشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم جاء في .يديأ ة النجاة ال تعني اكتساب عشر.يم الزائفةالنجاة تسلتزم التنزه عن جميع المفاه
 عند ة الفرد مما يعني نجا تدل على المفهوم الزائف للحياةَپْمۤور-آنْياتْها تعني يترك وكلمة موكْتيكلمة  .َپْمۤور-ڤانْياتْهاموكْتيْر هيتْ

 أن الفرد ينجو فور اكتساب العلم الذي يمكن شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم كما جاء في .ك جميع افكاره الزائفة في قوامه األصيل بعد ترهترسخ
 من ذا القادر على . هو المالك العظيم الذي يمد جميع الحاجيات وأنا خادمه.اهللا كبير وأنا صغير جداً: اكتسابه بكل سهولة لسهولته

 مع .نطباع الخاطئ القطعي بأننا اهللا إلى االبأننا هذا أو ذاك وأن هذا يقودناع الخاطئ نطبا اال نحن تحت.تحدي ذلك؟ انها حقيقة
 فريسة آخر حبائل دعي اإللهية لذلك، ينبغي الفهم أن م.الطبيب إلى خلل بدني بسيط يرسلناأي  .ذلك، ال نعتبر أي نوع من اهللا نحن

 .لمفاهيم الخاطئة لذا، ال يقوى الساقط حتى على النجاة إلرتهانه با.اماۤي
من بلغ هذه  كِْرشَْن شْرّي يميز . أيضاًتَهۤوْبه-ْبَرْهَم مرحلة النجاة تدعى .ال تتحقق نجاة الفرد سوى عند اكتسابه علماً صحيحاً بالفعل

 ):٥٤\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتافي المرحلة 
  تْمااتَه ْپَرَسنّْبهۤو-ْبَرْهَم

 يتشْكْنَ كاـي نَتتْشَشُو ـنَ
 وشِْتَسَمه َسْرِڤشْو ْبهۤو

  لَْبَهِتى َپراْمْمْبَهكْتي-َمْد
بإمتالك شيء كما  يرغب والأمراً  ويشك ال . العظيم فوراً حيث يجد بهجة ال تحدْبَرْهَمْنال، يحقق المتأصل في تعاليه على تلك الح"

 ."التتيم الصفي بيخدمة  يبلغ هكذا، .جميع المخلوقات بعين واحدة إلى ينظر
لغ الغباء لكنني استطيع الفهم  لقد كنت في مب.كنت موهوماً باألفكار الزائفة لوقت طويل:"البهجة التي تعقب التحقيق تنشأ من الفهم

 . ألن ذلك هو قوام النفس)ْپَرَسنّاتْما(ويصبح بهيجاً كتساب تحقيق مثيل،  اعند يبلغ الفرد النجاة ."اآلن أنني الخادم األزلي هللا
 مجال  أين يوجد اذن.ة روحية في حماية الرب العظيم هباءيغيب الحزن عندما يكون الفرد في وعي صفي لعلمه أنه شق دقيق،

  أحد ال يستطيع.حر أنا  لذا،.والدي يقف بجانبي:" يقول لنفسه.للحزن؟ يشعر الطفل الصغير بالحرية ما دام يعلم بحضور والده
 ليس كِْرشَْن لذلك، المسلم لـ. يحميهكِْرشَْنيمان تام بأنه ليس في خطر ألن  ا، لديهكِْرشَْن كذا، عند تسليم الفرد لـ."لحاق األذى بيا

 تيم .ما ال يملكه ويحزن على ما كان يملكه وفقده إلى  يتوق.لحزن أو الرغبة بينما يقتصر خالفه على التوق والحزنعرضة ل
 ال يرغب بشيء لعلمه ."هذا جيد ألنه مشيئة اهللا:" فإنه يعلم أنها مشيئة اهللا ويقول لنفسهشيئاًذا فقد  ا. ليس عرضة لشقاء مثيلكِْرشَْن

 . يسد جميع احتياجياتهكِْرشَْنأن االب العظيم 
يحقق الفرد األخوة الكونية حالما يفهم صلته باهللا لفهمه أن جميع البشر والحيوانات ال بل كل حياة هي اجزاء من الكل العظيم مما 

الصفات  يتصف بجميع كِْرشَْن لذا، تيم .هذا الفهمفضل ب  ينقطع عن حسد أو استغالل أو التسبب بالمتاعب ألحد.يعني انها متساوية
چونا -أْبَهكْتَْسيا كوتُو َمَهْدڤْ َهرا (كِْرشَْن تظهر جميع الصفات الطيبة للمالئكة على من تطور ذكره لـ.الطيبة تلقائياً لصحة وعيه

تمع في  يهب أعظم هبة للمجتمع ألن المج. هو محيط الرحمة لآلخرينكِْرشَْن في الواقع، جاء أن تيم .)ڤَتُو َبهيهَرتِْهناَستي ْدها-َمنُو
َهِرى :  ال تقدر بثمن التيَمهاَمنْتَْر يهب ڤايشْنَڤَ الـ.)ڤَ تْشَسينْْدهوْبْهيا ِا-تَروْبْهياشْ تْشَ كِْرپا-َپكَلْ-ڤاتْشا(ذكر اهللا  إلى حاجة ماسة



ن للفرد البقاء في حالة نجاة بمجرد  يمك. َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى- َهِرى َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن
 .َمنْتَْرتسبيح هذه الـ

 . ال. غيبوبة حيث يبقى الفرد فيها جالساً في وضع اللوتس في زاوية ما أليام طويلةلكن ال ينبغي ألحد التفكير أن هذه الحالة مجرد
 يجب المحافظة على موقف ."َسماْدهي جالساً في اآلن  فألبقىكِْرشَْنلقد كرست حياتي لـ:" ال يمكن ألحد القول.النجاة تعني الخدمة

الرب  إلى  يتم انجاز برنامج الخدمة التتيمية.حالما يخدم الفرد الرب العظيم فسيكشف له عن ذاته في القلب .)اۤيڤَنيِش(التسليم بالخدمة 
 .طوال الليل والنهار إليه الخدمة التتيميةب ناإلنسانشغال  ا بوجوبْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن في الواقع، يقول .من الصباح حتى الليل

 لذلك، ينبغي . مع ازدياد خدمتناكِْرشَْن إلى  يزداد تكريسنا.نشغال بجميع اشكال السخف اال دقيقة ثم١٥ليس المراد التأمل مدة 
يح والذكر والخدمة وعبادة السمع والتسب:  تتألف الخدمة التتيمية من تسعة اطراف.كِْرشَْن جميع مواهبه في خدمة توظيفلإلنسان 

 ينبغي للفرد أن يبقى منشغالً بواحد . والدعاء وحمل األوامر وخدمة الرب بصفة صديق ووهب كل شيء لههيكلنصب الرب في ال
كن قد يكون يجب قضاء الخدمة بحب ل .)ڤَكَْمْرۤوپ-تيۤيْپرْبَهَجتاْم ( ال يشعر باإلشمئزاز مطلقاً كِْرشَْن المنشغل بخدمة .منها على األقل

 إليه كِْرشَْن هذا ما يشير .الشعور باإلشمئزاز لكنه سيجد الخدمة مسرة مع احراز التقدم إلى  مما قد يدفع الفردذلك متعذراً في البداية
 ):٣٧\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتافي 

 ڤَ اْمشَي ڤىِرْچاتْ تَْد َأي
 َپَمْموتُِرْمٱاِمى نَيَپر

 كْتَْمُرو ْپْمكَيڤ ساتّْْمتَتْ سوكَْه
 َجْم-ْپَرساَد-يبودّْه-آتَْم

سَِّمة  انها يقالتحقيق الذات، اإلنسان إلى في النهاية؛ التي تنهض  رحيقكالتغدو تلك السعادة التي قد تبدو كالسم ألول وهلة، التي "
 ."طبع األصالة

 ه طوال عمره لكنكِْرشَْن َهِرىمن تسبيح  أحد  للمثال، لن يكل.تصبح الخدمة المادية مقيتة بالفعل حالما يبلغ الفرد الصعيد الروحي
 كِْرشَْنداية الخدمة هي السماع عن ب لذا، .كِْرشَْنلقاً مع ازدياد تسبيح اسماء  نزداد تع.اسم مادي مرة تلو مرةسيمقت تسبيح 

 هعندما يكمل تسبيح چّييُّو دون انقطاع ويصبح أكبر كِْرشَْن الفرد  سيذكر.)ْسَمَرنَْم(ثم يأتي الذكر ) ْرتَنَْمۤيك ْمنَڤَشَْر(وتسبيحه 
   .وسماعه

 .ببناء مصنع في العالم المادي بدون أن يكمله فسيبقى المصنع عديم النفع أحد ذا بدأ ا.طلقاً ال يضيع مكِْرشَْنكما أن التقدم في ذكر 
كماله  ا الذي يبقى قنية دائمة حتى بدونكِْرشَْنمر فيه على خالف ذكر ثعند توقف البناء قبل انتهاء المبنى يضيع كل المال المست

أن الذي يستهل ) ٤٠\٢ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن كما يؤكد .ف عندها في السابقويمكن استئنافه في العمر المقبل من النقطة التي توق
 :شيئاً ال يخسر كِْرشَْنذكر 

 يْستٱ شُونا-كَْرَميِنهاْبه
 ِتىڤيْديا ـنَ يُّواڤايْپَرتْ
 ايْدَهْرَمْس ايَأْس ى َأپَپْملْأ-ْسڤْ

 اتْۤي ْبَهتُواِتى َمَهيتْرا
 ."الخوف ضروب هولمن أ  الفردفيه يحمي  بسيطاًتقدماًال يضيع جهد وال تقوم عقبة بل ان ا المسعى، هذ في"

 : الفاشلّيچيُّوعن مصير الـ) ٤٠\٦ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في الفصل السادس من أْرجوَن عندما سأله كِْرشَْن شْرّييجيب 
 ِڤَهى ناْموتَْريپاْرتَْهى نا

 ِتىڤيْدياا يناشَْس تَْسيڤ
 ْديتْششْتْ كَِركْ-َناۤيكَلْي  ِهـنَ

 يَهتشَّْچتّْ تاتَ ْميتَچدوْر
ل من يفع ان .الروحي عالمال فيوال  عالمال اهذ فيال يهلك  ،ميمونة أعمالب المنشغل المستعلي ،ْپِرتْها ابن يا:  المولى المباركأجاب"

 ."الشر يغلبه ال ،صديقي يا اً،خير
  بكالم آخر،. في عمره المقبل ابتداء من النقطة التي توقف عندها في السابقكِْرشَْن الفاشل يستأنف ذكر ّيچيُّوثم يدل الرب أن الـ

ي عمرنا يذهب  لكن كل ما نجمعه من مقتنيات مادية ف. في عمر واحد، يستأنفه من نقطة خمسين بالمئةدربن من يكمل نصف الا
 .عند الموت ألننا ال نأخذها معنا عند الموت



 في هذا كِْرشَْن ينبغي لنا تحقيق مهمة ذكر . في العمر المقبلكِْرشَْنلكن ال ينبغي للفرد الظن انه يحسن العمل بإنتظار تحقيق ذكر 
 ):٦٥\١٨. چ.ب(حتماً  إليه  بأن كل من يصبح تيمه سيأتيكِْرشَْن يعدنا .العمر

 تُوْبَهكْ-َمنا ْبَهڤَ َمْد-َمْن
  نََمْسكوروْم ماۤياجۤي-َمْد

  ِتىْمايَستْي سِاڤايشْياماْم 
 ِمىي سٱ ويُّيجاِن ْپريْپَرت

 ."اعدك بذلك يا صديقي الحبيب . ال محالةلي اتأتيهكذا سوف و .وبايعني ي اعبدن.دوماً وتتيم بحبي اذكرني"
 على . شخص مثلناكِْرشَْن .ننا سنقف في العدم أو في نور ساطع مجردبأ فال ينبغي لنا التفكير كِْرشَْن إلى عندما نفكر بالرجوع

الوالد العظيم الذي ال بد من انه  إلى ي، يمكننا الفهم أن والدنا شخص ووالده شخص أيضاً وهكذا دواليك حتى نصلالصعيد الماد
 فحسب بل في االنجيل والقرآن ِڤَدْزجدير بالتنويه أن اهللا هو االب العظيم ليس في الـمن الو أحد  هذا ما ال يخفى على.شخص أيضاً

 كما يؤكد في .منه  أن الحق المطلق هو االب األصيل الذي يولد كل شيءتَْرۤوس دانْتَِڤي الـ كما يؤكد ف.وسائر الكتب المقدسة
 :ِڤَدْزالـ

 نيتْيُّو نيتّْياناْم تِْشتَنَشْ تِْشتَناناْم
 ڤيَدْدهاتي كاماْنناْم يُّو ِاكُو َبهۤو

 الرغبات وعالمات ." هو حفيظ سائر األحياء.ياءاهللا هو األزلي العظيم من بين األزليين جميعاً والحي العظيم من بين جميع األح"
 . بكالم آخر، تولد رغباتنا ألن لديه رغبات. رغبات وعالمات حياة االب العظيملالحياة التي تظهر على جميع األحياء هي ظال

ى ظل الحب الموجود في  الحياة الجنسية وعروضها في العالم المادي ليست سو.مقادير ضئيلة ألننا جزء منهبلدينا جميع غرائز اهللا 
 بكالم آخر، العالم الروحي هو المكان حيث .حال ذكره اً هذا العالم مادي لنسيان اهللا هنا لكن يصبح العالم روحي.العالم الروحي
منعنا  لذلك، يجب علينا تدبير حياتنا على نحو ي.ِڤديةذا هو تعريف العالم الروحي الذي جاء في األسفار الـه .كِْرشَْنيغيب نسيان 

  .كِْرشَْن باإلنشغال في خدمة كِْرشَْن دار َنڤَِرنْداڤْ أو َهىنْطْايكوڤ في حيا لذلك، سن. لحظة واحدةكِْرشَْنمن نسيان 
خلقنا مشاكل غير منحصرة نتيجة جهلنا قد مكان مادي وجهنمي بوعينا المشوب و إلى في الوقت الحاضر، نحن نسبب تحويل العالم

يطاردني أو  أحد شديدة أو أن قد احلم بأنني في عاصفة . لكن ال توجد مشاكل بالفعل. من المشاكل في احالمنابقوامنا كما نخلق كثير
 شْپورو أن ِڤَدْز تنادي الـ.)تي شْروِتهإ شْْهى أياْم پوروُچو آَسنْ (يسلب مالي أو ان نمر التهمني لكن كل هذه من خلق عقلي بالفعل

 هذه إلنهاضنا من هذه كِْرشَْننشغال بعملية ذكر  اال لذلك، يجب علينا.ميع نشاطاتها الشبيهة بالحلمعديمة الصلة بج) آتْماالنفس أو (
 .الحالة الحالمة

 . السالم التام ممكن للتيم على خالف سواه بسبب رغباتهم. الباطنيينْزۤيچيُّوفوق جميع طلبة االجر والنظار والـ) ْبَهكْتَْز (كِْرشَْنتيم 
جل مراده  إذ  هو اهللا أم الكِْرشَْنكان أ انه يجهل أو حتى ال يأبه سواء .كِْرشَْن عديم الرغبة لمجرد سعادته بخدمة تَْبَهكْ-شودَّْهى

ن  ا ويجهلون ماكِْرشَْن يحبون َنڤَِرنْداڤْ صبيان وصبايا . مقتدر أو انه يعم الوجودكِْرشَْنيحفل بالحقيقة أن كما ال  .كِْرشَْنهو حب 
 هذا .كَْرمۤيْز أو يُّوچۤيْز أو دانْتَويينِڤ مع انهم ليسوا كِْرشَْنكانوا سعداء ألنهم صبيان وصبايا قرويين ارادوا رؤية  . الكان هو اهللا أم

 .)ْمِڤَن نيْرَملََپَرتْ-ڤينيْرموكْتَْم تَتْ-پاْدهيڤُوَسْر(مقام بالغ الرفعة يدعى مقام الصفاء الذي يعتق الفرد عنده من جميع التعيينات المادية 
-اماۤي( انهم حمقى ألنهم يكدحون ابتغاء سعادة وهمية . يطلبون فهم اهللاهممع ان بوضعهم الوهمي ۤيْزْچيان والـۤيْزچيُّو الـال يعي

ن هذا طلبة الغوث من كدح هذا العالم المادي، يرفضو) ْزۤييانْچ(رباب النظر أ .سالمهم إلى  ال سبيل.)ذاْنۤوڤيمڤََهتُو سوكْهايا ْبَهَرْم أوْد
 . الذين يعتبرون هذا العالم المادي مجمل الوجودْزۤيكَْرمرفع درجة من الـأ وضعهم .)اۤيميتْْه-َچْنْبَرْهَم َستْياْم َج(العالم المادي 

 لماليين من السنين دون  يجهل الحمقى انهم سعوا.هو تحقيق جو سلمي في هذا العالم المادي) ْدَهْرَم( ودينهم ."سنسعد هنا:"يقولون
 الخالق بأن هذا المكان مقصود للمتاعب كِْرشَْن كيف يمكن تحقيق السالم في العالم المادي عندما يقول .ولن يتحققحلمهم ن يتحقق أ

  ):١٦\٨. چ.ب(والشقاء 
 اكاهلُوناْل  ْبهوڤَ-ْبَرْهَم  -آ

 ّرجوَنٱ ينُوْرتڤَِآْر پونَ
 ايا تو كاونِْتيتْماْم اوِپ
 ِتىڤيْديانَْم نَـ پونَْر َج

 ،كونْتّيا ابن  ي،داريبلغ يأما الذي . والموتتتعاقب الوالدة حيث  عذابمواطن  هي أسفلهاجميع كواكب الكون من أعالها إلى  "
 ."ينقطع تناسخه



قتصار على الموافقة على متابعة  اال أحدال يستطيع . هذا العالم بالعذاب فحسب بل هو زائل أيضاًزخرال ي: ڤَتَْمدوْهكْهالَياْم أشاشْ
ه هنا فحسب بل سيطرد طيلة بقاءالفرد  في هذا العالم، لن يعاقب . حتى ذلك غير مسموح به إذالعذاب بالشقاوة الثالثية والبقاء هنا

انا في سالم :" ربما جمع حساباً مصرفياً ضخماً وبيت كبير وزوجة وأطفال وكثير من المرافق وربما قال لنفسه.في النهاية أيضاً
 . لكن يمكن طرده في مطلق وقت."بالغ

  . اخرج. اخرس. اخرج." لماذا اخرج؟. لدي مال ووظيفة ومسؤوليات.لماذا؟ هذا بيتي ودفعت ثمنه:"سيسأل
 في كِْرشَْن يرى رير لذا، جاء أن الش." لكن اهللا ينهي كل شيء اآلن.أنا ال اؤمن باهللا:"اهللا فيه ىفي اليوم الذي يرالفرد قد يقول 

في صورة الموت  كِْرشَْن  شاهدوپياكَشيهيَرنْ لماذا نريد رؤية اهللا في صورة الموت؟ .صورة الموت ألن اهللا يسلب منه كل شيء
 الذين يتحدون اهللا سيرونه في صورته المرعبة لكن .بي سيده الحبجهه الشخصي، وجه شاهده في وَمهاَرَج ْپَرْهالَديم لكن الت

  . كل فرد سيرى اهللا في نهاية األمر وفي كل األحوال.ه الشخصيجهالمتيمين به سيرونه في و
 : يقول الرب لتسهيل هذه العملية." اطلب رؤيتي في كل مكان.اطلب فهمي:"كِْرشَْن يقول . في كل مكانكِْرشَْنيستطيع األمين رؤية 

كوب من الماء فيمكننا شربه ونشعر بالسعادة بالفهم أن  إلى عندما نشعر بالعطش ونحتاج .)ْپسو كاونِْتياَرُسو ٱَهْم أ(نا طعم الماء أ
أنا الشمس  : يقولكِْرشَْنروق شمس أو نور القمر ألن  حالما يوجد شكِْرشَْن كذا، يمكننا رؤية .قوة الماء على نقع الغلة و هكِْرشَْن

ْبهَچڤَْد  بصفة قوة الحياة داخل كل شيء كما يدل في كِْرشَْنرفع، يمكننا رؤية أعند مرحلة  .)ْريايُّوهۤوش-ْپَرْبهاْسمي شَشي(والقمر 
 ):٩\٧ (چۤيتا

  تْشَْماۤيڤْيتْهِرنْْدَهه ْپَچ يُّونَپو
 ڤَساواْبهيڤي شاْسمتْ شِْتَج
 وشِْتْبهۤو- َسْرڤَْمڤَنَۤيج

 وشْيتََپْسڤي شاْسمتْتََپشْ 
 ."زهادالكفارات كل ، وأنا االحياءحياة  أنا .حرارة النار وأنا ولي،األالتراب  َعَبقُ أنا"

 األشياءجميع ه محوى  أنْبهَچڤَْد چۤيتا يدل الرب في . إليه مستنداألشياءحالما نفهم أن وجود جميع  عنا كِْرشَْن تنتفي امكانية ضياع
 ):٧-٦\٧ ڤَْد چۤيتاْبهَچ(في كل من البداية والنهاية كما في الحالة ما بينهما 

 يتانْبهۤويُّونۤيني -ِاتَْد
 ايتى اوَپْدهاَرۤينََسْرڤا
 تَهَچا َجيتْْسنَْسِر كْْمَأَه

 تْهااْس تَيْپَرْبَهڤَه ْپَرلَ
 اتْي نانْْمه َپَرتََرَمتَّ
 ي ْدَهنَنَْۤجياْد َأْستيشتْينْۤك
 ْمتَُرو ْپْمَدإ  َسْرڤَْميَِّم
 ڤَ اانََچ-ينَ َمىِرتْۤوس

 كل، هكذا بخيط لؤلؤ حبات العلقكما تتقاهر الغنى،   يا.ومنتهاهعلم أني مبدأه  ا، العالمهذاكل ما هو مادي وكل ما هو روحي في "
 ."يفوقني فائق ال إذ يتعلق بي،شيء 

. چ.ب (اماۤيالحسدة أو الحمقى أو معدومين الفطنة، فإنه يسدل ستار  إلى  بالنسبة.وحدهملهم مرئي لكنه ة بسهوليرونه  كِْرشَْنتيم 
٢٥\٧:( 

 اي ْپَركاشَه َسْرڤَْسْمناَه
 تَهِرَسماڤْ-اۤيما-يُّوَچ
 يجاناتي ناْبهْماٱي ذُْهومۤو

 اْمياي ماْم َأَجْم َأڤْلُوكُو
العاصم  أنا يجهلني هذا العالم المسحور،  هكذا،. الباطنةقدرتيأبقى محتجباً عنهم وراء ستار  بل حمقى والجهلةللكشف ذاتي أ ال"

 ."غير المولود
 :َسْمهيتا-ْبَرْهَمشارة  ا هذه هي. عن معدومي الفطنة، تذوب بالحبكِْرشَْنالتي تحجب ) اماۤي-چايُّو(ذه القدرة الخالقة األزلية ه

 ڤيلُوتْشَِنَن-ْبَهكْتي-تّْشّْهوريتَ-ِرمانَْجَنْپ
 ڤيلُوكَيانْتيڤَ ْهِرَديىشو َسنْتَه َسداي



 ."داخل قلبه طوال الليل والنهار يستطيع رؤيته كِْرشَْنالذي لديه حب متطور لـ"
 بإنقطاع تناسخه في هذا العالم كِْرشَْنمن استلم هبة ذكر يعلم  . لعلمهم بمصيرهم بعد الموتال يشعرون بالقلق كِْرشَْنالذين يرون 

مثل ) ىَرَهْچيڤ  آنَنَْديْدتْش شَْْستْ ( دون استالم بدن كامل العلم األزلي البهيجكِْرشَْن إلى  أحد ال يرجع.كِْرشَْن إلى المادي ورجوعه
 في البدن .ذا صار ناراً اال احترقن يالنار بدون ا أحد ال يدخلكما  الملكوت الروحي في بدن غير روحي أحد  ال يدخل.شِْركْ

صة  ليست هذه رقصة اعتيادية بل رق. وخالنه الصبيانۤيْزوپُچالـ مثل راَس في رقصة كِْرشَْنالروحي يستطيع الفرد الرقص مع 
خذ طريقة ذكر أ لذلك، ال ينبغي لنا .كِْرشَْن وال يشارك فيها سوى من حققوا التصفية في حب شخصية اهللا العزيزاألزلية في صحبة 

 ترتفع كل مخاوف الفرد وقلقه المتمثل بالخوف من الموت .الفريدة للبشرية المعذبةالرب  على مأخذ مبتذل بل على انها هبة كِْرشَْن
 .نشغال بهذه الطريقةاال بمجرد بالفعل

 ١-الفصل السابع 
 ونيالمعلم الك

يا ۤيچاوذ شْرّيعضاء أمام أالمحاضرة التالية ) َدنْتَ ْسوامي ْپَرْبهوپاَدِڤ ْبَهكْتي .سي.ي ارحمته الربانية (أْبهاي تْشَْهَرَن داَس ىالق
 .تّي طْهاكوَرڤََسَرْسهانْتَ سيدّْْبَهكْتي  شْرۤيَل في ذكرى ظهور ١٩٣٦ في مدينة بومباي في شباط َمطَْهى

 شاْستْرايْر- َسَمْستَْدَهريتِْڤَن-اْدشْساكْ
 َسْدْبهيه ِاڤَ ياتَڤْأوكْتَْس تَتْها ْبها

 تَْسيا ِاڤَ ْپريياه ْپَرْبهُوْر ياكينْتو 
 ينَْدْمڤاَرنَتْشََر-شْرّيه وچوُرنِْدى ڤَ

 وتعمل به ِڤدية هذا ما تقطع به كل الكتب الـ.ليه اأقرب خدمهيجب تكريم السيد الروحي مع الرب العظيم على حد سواء ألنه "
 .)"َنشِْركْ (َهري شْرّي للقدمين اللوتسيتين لمثل هذا السيد الروحي الذي هو ممثل  لذلك، أسجد تعظيماً. المرجعياتجميع

لينا الليلة في مبايعتنا  ا باإلنضمامفرع مومباي، ألنكم تلطفتم-يا َمتَْهىۤيچاوذعضاء أنيابة عن اسمحوا لي بإستقبالكم ، سيداتي
- راَجڤايشْنَڤَ-ڤَڤيشْ شْرّي شْرّي  رئيسآتْشاْريا و ياۤيچاوذ عهد مؤسس م)آتْشاْرياِدڤَ (الجماعية للقدمين اللوتسيتين للمعلم الكوني

 .َمهاَرَج ْسوامّيُچو تّيڤََسَرْسدّْهانْتَ سي ْبَهكْتي َمْدۤيشر شْرّي تْشاْريااڤْراَجكَپريَپَرَمَهْمَس  وأعني سيدي الروحي األزلي َسْبها
 ورّيپ عند ْدهاَم-نّاتَْهىَچَج، كِْشتَْر-شْرّيفي  ڤينّوَدطْهاكوَر ْبَهكْتي  بناء على دعوة آتْشاْرياِدڤَفي هذا اليوم المسعود لذكرى ظهور 

 .منذ اثنين وستين عاماً
 عن مبدأ الكالمعند  نتكلم عن تطبيق كوني إذ ليست عناية طائفية ،ليلة الهابيرتتم تكما  هذه آتْشاْرياِدڤَمبايعة  ،أيها السادة
 جوه واحد ويظهر في وچورو الـ.تمييز سيدي الروحي عن سيدكم الروحي أو سواه إلى  ال سبيل.آتْشاْرياِدڤَ أو چوروِدڤَ

 .المتناهية لتعليمكم وتعليمي وتعليم اآلخرين جميعاً
لقد  . يسلم رسالة العالم المطلق، الدار العلية للحق المطلق العظيمآتْشاْرياِدڤَ أو چوروالـأن  كما نستفيد من األسفار المعروفة،

فهم المغزى الحقيقي  إلى لكننا قلما نسعى) َپنْتْهاهاَچتَه َس َجنُو يىَن -َمها( خاصتك آتْشاْريااسلك الدرب الذي سلكه : سمعنا مراراً
 .العالم العلي واحد أيضاً إلى  واحد وأن الدرب الملكيَجَن-َمهاقتراح دراسة نقدية، أن  االاذا درسنا هذايمكننا الفهم  .لهذا النص
 ):١٢\٢\١ (َدنيشَأوَپ َكذَنَموجاء في 

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

 ."سلسلة المريدية الثابت في الحق المطلق العظيم ابتغاء تعلم العلم العلييجب الدنو من سيد روحي ثقة من ال"
الذي نجتمع  آتْشاْرياِدڤَ . اثنينچوروال يمكن أن يكون الـ  لذلك،.من اجل استالم العلم العليتخاذ سيد روحي  الذا، يقتضى هنا

ذا كان الحق المطلق العظيم ا )چورو-َچْدَج( جميعنا وروچدعاة الحق المختلفين بل  أحد  معهد طائفي أوچوروالليلة لمبايعته ليس 
شْرۤيَمْد  جاء في .سواهم الفرق الوحيد هو أن البعض يطيعونه قلبياً على خالف .عند الجميعواحد وهذه حقيقة مقطوع بصحتها 

 ):٢٧\١٧\١١ (ْبهاَچڤَتَم
 َچَمنْيىتَ كَْرهيتْشيتْجانّيّياْن ناڤيْم ماْم آتْشاْريا

 چوروَميُّو -ڤَِد-ڤَبودّْْهّياسّويىتَ َسْر-يا َمْرتْـنَ
 ألنه البشر من بإعتباره أحد يحسده ال ان ينبغي .وجه أي من احترامه اساءةال تجوز و ذاتيعين  آتْشاْريا ان العلم نسانلإل ينبغي"

 الضروريات أمرهنا للتدخل بإلى   ال يهبط. ال صلة له بشؤون هذا العالم الدنيوي. ذاك عين اهللاآتْشاْريا ."المالئكة جميع ممثل



 .العالم المادي بغرض التمتع بالعقل والمدارك الحسية الخمسة إلى  النفوس التي جاءت. المترديةمهيأةالزائلة بل لتخليص النفوس ال
 .اتناليها في كل خطوة من رحلة حي ا واإلنعام علينا ببركات الحرية الطليقة التي نتوقِڤَدْزيظهر امامنا لكشف نور الـ

 ڤَاَس ِدڤْۤي إلى  ومنهموني ناَرَد إلى ْبَرْهما نزل هذا العلم من . خالق هذا الكون المخصوصْبَرْهماإلى  ِڤَدْزالعلم العلي للـ  اهللاىأوح
 آخر حتى وصل المولى إلى قل هذا العلم العلي بالسلسلة المريدية من مريدتنا  وعلى هذه الوتيرةڤََمْدْه إلى ڤَاَس ِدڤْۤيومن 
الحالي هو المريد العاشر الممثل من  آتْشاْرياِدڤَ . وخليفتهورّيپڤََر شْإ شْرّي الذي لعب دور مريد تْشايتَنْيا كِْرشَْن شْرّي، َچچاورانْ
خاصتنا  چوروِدڤَ العلم الذي نستلمه من . الذي نشر هذا التقليد العلي بتمامهتْشايتَنْيا الممثل اًألصلي للمولى ْسوامّيُچو َپۤور شْرّي

 تيتْهي-جاۤوپ-اَسڤْۤي شْرّي نحن نحتفل بهذا اليوم السعيد بوصفه .ْبَرْهماْز في خط آتْشاْرياال يختلف عن العلم الذي اوحاه اهللا وسلسلة 
  .شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم  وَمهاْبهاَرتَ والـْبهَچڤَْد چۤيتا و اتْنراوپ والـِڤَدْزالمؤلف الرباني للـ ڤَاَس ِدڤْۤي  هو الممثل الحي لـآتْشاْرياألن 

كما هي  (ڤَاَس ِدڤْۤي حقيقي لحتمية اختالفه عن چوروبحواسه الناقصة ال يمكن أن يكون ) ْبَرْهَم-شَْبَد(كل من يأول الصوت الرباني 
 .ِڤدييسي للكشف الـ هو المرجع الرئڤَاَس ِدڤْۤي شْرۤيَل . ثقةآتْشاْريانتيجة غياب التدريب الصحيح تحت هداية ) ْزۤيادڤاۤيماحال الـ

 كما جاء في . مهما بلغت رفعة مؤهالته العلميةآتْشاْريا أو چوروغير مقبول بصفة المثيل لذلك، صاحب التأويل عديم الصلة 
 ."د على يد سيد روحي ثقة في السلسلة المريديةعم التي تستلمها قد تكون بدون فعالية ما لم تتَمنْتَْرالـ: پوراَن َپْدَم

 الحقيق بإخالص، هو آتْشاْريايبجل ، مستلم العلم العلي باإلستقبال السمعي من معلم ثقة في خط السلسلة المريدية والذي في المقابل
 ):٢٣\٦ (ْدَنيشَپتََر أوڤَتاشْڤِِشْ جاء في .الدرب التجريبي أهل لى لكن هذا العلم ممتنع أزلياً ع.ِڤديمستنير بالعلم الـال

 ْرَپرا ْبَهكْتيى ِڤياْسيا ِد
 چوراوى تَتْها ِڤياتْها ِد

  اهتَْسيايِتى كَتْهيتا ْهى أْرتْها
 هَركاشَنِْتى َمهاتَْمنَْپ

 ." بكل من الرب والسيد الروحي خالصاًيماناً ا للنفوس الجليلة التي تملك تلقائياًِڤديالـتنكشف كل معاني العلم "
درجة تقصرنا حتى عن تحصيل أبسط معرفة عن الملكوت   إلىسيداتي، علمنا بالغ الضآلة وحواسنا ناقصة ومصادرنا محدودة

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

هنا من خالل  إلى عارة آذاننا لإلستقبال السمعي للصوت العلي المنقول من الملكوت العلي ا لكن يمكننا جميعاً.والتجربة محال
 اليوم عند قدمي ممثل نفسناأ لذلك، ينبغي لنا ايها السادة تسليم .ڤَاَس ِدڤْۤي شْرّيأو ) چوروِدڤَ شْرّي(الوساطة الشفافة للسيد الروحي 

 ):٣٤\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتا لرفع جميع الفروقات بيننا التي يغذيها موقف التمرد طبقاً لما جاء في ڤَاَس ِدڤْۤي شْرّي
 پاِتَنينَْپَري ِهدّْيتَْد ڤ
 اۤيْپَرشِْنَن ِسڤَيَپر

 ْمْچۤيانَِتى تي ۤيانْشْوَپِدكْا
 نَهينَْس تَتّْڤَ َدْرشيانْچۤي

قد  هألنك  إليالعلمب يفضمحقق الذات يستطيع أن ي ان . وقم على خدمتهذعان منه بإاستعلم .روحيسيد  باتخاذ حق التعلمت ان حاول"
 ."الحقعاين 

الحق  إلى القضاء الفعلي للخدمة . حقيقي في روح التقصي والخدمة من اجل تسلم العلم العليآتْشاْريا نفسنا لـأيجب علينا تسليم 
 تنااضعة وبيع لقاء اليوم لتقديم خدمتنا المتو.ستيعاب العلم العلي ا هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن لنا بهاآتْشاْرياالمطلق تحت هداية 

 .الجميع بدون تمييز إلى ستيعاب العلم العلي الذي ينقله من لطفهاالقدرة على الظفر ب ستمكننا من آتْشاْرياِدڤَقدمي إلى 
ننا أ جاء .حد ما بحضارتنا الهندية القديمة التي هي اآلن ألف مرة أعظم منها في األيام السالفة إلى  جميعنا فخورين،أيها السادة
  أكثرالعلم المادي ألن لدينامجال  الظلمة؟ ال يمكن ان تكون الظلمة بداعي التأخر في تلك ما هي .كَلير الظلمة، عصر نجتاز عص

ستخالص أن ظلمة  اال لذلك، يجب علينا.ذا لم نكن نحن فلدى جيراننا وفرة منها من كل وجه ا.اآلن مما كان لدينا في الماضي
لى تقدمنا الروحي الذي هو الضرورة االولى للحياة عالدليل لتقدم المادي بل لقد فقدنا نقص ا إلى العصر الحاضر ليست عائدة

العادة البدائية البربرية لرمي ازاء  قذف القنابل من الطائرات ليس تقدماً حضارياً .شكال الحضارة البشريةأالبشرية ومقياس أرفع 
 قتل جيراننا بواسطة الرشاشات والغازات السامة ليس بالطبع تقدماً  التحسن في فّن.عالي الجبالأالحجارة على رؤوس األعداء من 

 الحضارة . من بهائمية ثقافية أكثرأنهاال تثبت تنمية حس باآلنانية المدللة و .سهامرماح والبربرية بدائية تفتخر بفّن القتل بالازاء 
 ):١٤\٣\١ (ْدشَْنيپكَطَْهى أوقينية في  لذلك، نجد دعوة ي.البشرية الحقيقية مختلفة تماماً عن كل هذه الحاالت



 ڤَراْن نيُبوْدَهتتَْپيا ْپراْچَرتَ أوتِّشْتَْهتَ جا
 كْسوَرْسيا ْدهارا نيشيتا دوَرتْياّيا

 ڤَيُّو ڤََدنْتيَچْم َپتَْهْس تَتْ كَدوْر
نه في حدة حد أ .لغ التعذر درب التحقيق الروحي با.ارجو منك النهوض وطلب النعمة التي لديك اآلن في هذه الصورة البشرية"

 ."تعلينس ذاك هو رأي العالمين الم.الشفرة
 .آلخرين في رحم المتاهة التاريخيةفيما كان ا نفسهمأ من الحضارة التي مكنتهم من معرفة اً مختلفر حكماء الهند شكاللذا، طوَّ
 لكن تضاعف عذابنا بموجب .لحق المطلق العظيمطالق بل خدم روحيون باقون ال يهلكون ل اال مادية علىأشياءننا لسنا أاكتشفوا 

  ال يمكن.الوجود المادي الحاضر بالكليةننا اخترنا تعريف هويتنا بهذا أل قانون التناسخ العنيد مع ما يعقبه من امراض وهواجس
لسمكة من الماء ووضعها خراج ا انه مثلأ .بمطلق قدر من السعادة المادية ألن المادة بائنة عن الروح بالكليةا العذاب تخفيف هذ

 الروح والمادة .بيئته الغريبةه من اخراجدون الشقاء المميت للحيوان  ال يمكن تخفيف .على اليابسة مع توفير جميع اشكال السعادة
دة التامة  السعا. مهما تدخلنا في الشؤون الدنيويةغير ممكنة  السعادة التامة التي هي من حقنا. جميعنا احياء روحية.بالكليةبائنان 

 هذه هي رسالة . هذه هي الرسالة المميزة لحضارتنا الهندية القديمة.حالتنا األصلية للوجود الروحيممكنة لنا فقط عندما نستعيد 
خط في لي  الحاآتْشاْرياِدڤَين بما فيهم ي الحقيقْزآتْشاْريا وهذه هي رسالة جميع اتْنراوپ والـِڤَدْز، هذه هي رسالة الـْبهَچڤَْد چۤيتا

 .تْشايتَنْياالمولى 
 شْرّي تْشاْريااڤْراَجكريَپَپَرَمَهْمَس پاَد ونڤيشْ ْمآُو، آتْشاْرياِدڤَفهم الرسالة الجليلة لموالنا من بصورة ناقصة ، لقد تمكنا ولو أيها السادة

دركنا قطعياً أن الرسالة الربانية من الشفتين أا قرار بأنن االيجب عليناو،  برحمته مهارجْسوامّيُچو ڤَتّيَسَرْسسيدّْهانْتَ َمْد ْبَهكْتي ۤيشْر
الصوت العلي  إلى ذا اصغيناا سيرحمنا حتماً .بصبر إليه صغاء اال ينبغي لجميعنا.للبشرية المعذبةمناسب الشيء الالربانيتين هي 

 أن علينابالتكرار حوا لي  لذلك، اسم.اهللا إلى دارنا األصلية، إلى رجاعنا ا هيآتْشاْريا رسالة .دون معارضة ال ضرورة لها
خدمة المطلق عن مبرر ن ودصغاء بصبر وإتباعه في قناعتنا والسجود عند قدميه اللوتسيتين إلطالقنا من اعراضنا الحالي اال

  .النفوسوجميع 
 ال تحرقها .لنشاط والتجدد هي دائمة ا.ال يطرأ التغيير عليها .ال تهلك حتى عند هالك الجسم) آتْما( أن النفس ْبهَچڤَْد چۤيتانستفيد من 

 ):١٣\٨٤\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم وهذا مؤكد في . هي باقية أزلية.يبسها الهواء وال يقطعها السيفيالنار وال تحلها الماء وال 
 ْدهاتوِكى-ِپى تْرينَبودّْهيه كو-اتَْمياْسۤي
 هْدهۤي-إيْجيا-و ْبهاوَمشْه كَلَتْراديْدهۤي-َوْس
 دّْهيه َسليِلى َن كَْرهيتْشيْجبو-ْرتَْهىتۤي-ياتْ

 كَْهَره-و َس ِاڤَ چُوشْچي أْبهيْوشَْجِن
 إلى ، ومن يذهبمن يتوهم عينية بدنه المصنوع من العناصر الثالثة وذاته، ومن يعتبر مولدات البدن أقاربه، ومسقط رأسه مقدساً"

 ."ين هناك، يجب اعتباره كالبقرة أو الحمار عن االلتقاء بأهل العلم العلي الحاضرستحمام عوضاً االموطن الحج لمجرد
لقفص ا لقد جمعنا جميع طاقاتنا لحفظ .لسوء الحظ، اصبحنا حمقى جميعاً بإغفال راحتنا الباقية وتعريف القفص المادي بأنفسنا

اء ما يعود على  لقض الطير ليس مقصوداً.الطيرطالق  القفص مقصود إل.فال النفس السجينة داخلهغ امعلذاته دون ضرورة المادي 
عطاء بعض  اهو إليه الحفاظ على القفص وأكثر ما نسعى إلى اآلنموجهة  جميع نشاطاتنا . لذلك، اسمحوا لنا بالتدبر.القفص بالخير

  ):٤\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتا هذا ما جاء في .أيضاً  لطافة أكثر لكننا نجهل أن هذا العقل مادي في صورة. بالفّن واألدبالعقل إلى الغذاء
 وهي ڤالُونَٱ ُپوْر آيمْبهۤو
 ْر ِاڤَ تْشَي بودّْهنُو َمْمكَْه

  ِمىْماۤيت اكاَرنََأَه
 طَْدهاشْْٰر َأتيِرْپَركْ نَّيْبه

 ." المنفصلة الماديةقدراتيهي  العناصر الثمانية هذه، األنا الزائفة ووالفطنة والنار والهواء واألثير والعقل والماء رضاأل"
حيح  الصمعنىنتحار في ال اال لذلك، جميعنا نقدم على.النفس البائنة عن الجسم والعقل إلى عطاء أي طعامال نفساأللقد حاولنا بشق 

 لذلك، لنسجد عند قدميه اللوتسيتين للرحمة الخالصة .اعطاءنا تحذير لوقف نشاطات خاطئة مثيلة هي آتْشاْرياِدڤَ رسالة .للكلمة
 .واللطف الذي انعمه علينا



 . مستحيالاًنجاز ا يريدنا كبح الفرامل بالكلية على الحضارة العصرية التي تمثلچوروِدڤَ ال تعتقدوا لحظة واحدة أن ،أيها السادة
ال ينبغي تجاهل  .نتفاع بصفقة سيئة وفهم أهمية هذه الحياة البشرية الالئقة ألعلى تنمية للوعي الصحيح الكن لنتعلم منه عن فّن خير

 ): ٢٩\٩\١١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم جاء في .نتفاع بهذه الحياة البشرية النادرة اخير
 ڤانِْتىْبَهَسْم-َدْم َبهو اڤا سودْولَْبَهْملَْبْدْه

 پّيَهى ْدهّيَرهمانوشْياْم أْرتَْهَدْم أنيتْياْم أ
 ڤَْنَپِتْد أنوْمِرتْيو ّياتّوْرنَْم ياِتتَ َن 

 ڤَتَه ْسّياتْڤيشَياه كَْهلو َسْرنيْهشِْرياسايا 
 ال رجعات بعد الكمال درجات أرفع بلوغ فرصة زوالها، من الرغم على لها توفرت التي النادرة البشرية الصورة هيأةالم النفس تنال"

 الترضية األحوال، كل على .للموت الخاضع بدنه سقوط قبل بسرعة القطعي كماله إلى السعي العاقل على يتعين لذلك، .تحصى
 ."وحده لإلنسان ممكن َنشِْركْ ذكر بينما الحياة جناسأ ألبغض حتى متوفرة الحسية

 رسالة .األكل والنوم والدفاع والجماعابتغاء دة الملذات المادية العقيمة ال نسيء استعمال هذه الحياة البشرية في مطارعسى أن 
 :ْسوامّيُچو َپۤور شْرّيا كلمات نقله تآتْشاْرياِدڤَ

 َپيونَْجتَهپيشَّياْن ياتْهاْرَهْم أوأناَسكْتَْسيا 
 ْچياْم أوتْشْياِتىڤايراَسْمَبنْْدِهى يوكْتَْم -كِْرشَْننيْرَبنْْدَهه 
 ه ْستونَو-َسْمَبنْْدهي-ا َهريا بودّْْهۤيتَۤيَپنْتْشيكَْپرا
 چو كَتْْهياِتىْپَهلْ ْمْچياايَرو چواَپريتْۤيوْبهيه شْموموكْ

 في . ينبغي له التنزه عن الملذات الحسية وقبول كفافه فقط.كِْرشَْنذا عاش بموجب ذكر  ايقال بأن الفرد راسخ في سلك الزهد"
 ."عتبارها مادية فذلك يسمى زهد قاصر ا علىزيزياء تتعلق بشخصية اهللا الععندما يزهد طلبة النجاة بأشالمقابل، 

لنطلب الفهم من هذا المصدر  .ال يمكن تحقيق مغزى هذه النصوص سوى بتنمية القسم المنطقي من حياتنا وليس القسم الحيواني
هي رسالة لألحياء ورسالة  تْشايتَنْيارسالة المولى  .اِدڤَآتْشاْريبالجلوس عند قدمي  ماهيتنا وماهية الكون واهللا وصلتنا بهبالعلي للعلم 
 .، العالم حيث كل شيء فيه محتم موتهَمْرتْيالُوَكت الذي يليق به اسم ي لم يزعج نفسه برفع هذا العالم المتْشايتَنْيا المولى .العالم الحي

 يساء بعض معدومأ لكن .زلي ويعمل لخدمة المطلق عن الملكوت العلي حيث كل شيء أشيئاً سنة إلخبارنا ٤٥٠مامنا منذ أتجلى 
 يسعدنا الليلة باإلعالن أن .سفل مجتمعأمذهب  إلى رفع فلسفة ربانيةأبتأويل خيرة في اآلونة األ تْشايتَنْياالضمير تمثيل المولى 

 .بكل تواضعلذلك، نسجد عند قدميه اللوتسيتين  .نحدار المرعب اال انقذنا من هذا، بلطفه العليآتْشاْرياِدڤَ
لشخصية اهللا وتسفيهه سمات مجردة فقط نسب هوس  ،ليوم الراهنفي ا) أو غير المتحضر(المجتمع الحضاري يراود أيها السادة، 

متعة الدارسين العصريين بداعي غياب الهداية  وأصبح هذا الرأس والساقين والمتعةدم الحواس والصورة والنشاط واعاء انه عباإلّد
العالم متاع البشر وحدهم أو طبقة :  واحدنمط كل هؤالء التجربيون يفكرون على .ة الحقيقية في العالم الروحيالصحيحة والبصير

 يسعدنا أننا اعفينا من هذا الشكل المرعب من .يةبثوامر منجزاتهم العأحامل مجرد  الشخصيوينبغي أن يكون اهللا المنهم معينة 
 تّيڤََسَرْسسيدّْهانْتَ  ْبَهكْتي تْشاْريااڤْراَجكَپريَپَرْمَهْمَس  ، معلمنا األزلي ومرشدنا األزليوالدنا األزليل  الربانيةةرحمالالكارثة ب

 . لذلك، لنسجد عند قدميه اللوتسيتين في هذا اليوم السعيد.الذي فتح اعيننا َجمهاَر ْسوامّيُچو
مع اننا مثل اطفال جاهلين بعلم   الظلمة الخفية للعلم التجريبي صغيرة داخلنا لتبديداًنار وقدأ چوروِدڤَرحمته الربانية، أيها السادة، 

حيدنا قيد تن القادرة أنه ال يوجد قدر من الحجج الفلسفية لمدارس الفكر التجريبي أحد  إلى نا نحن اآلن على جانب األم.التعالي
ن لتحدي أكبر علماء ولى ذلك، نحن مستعد عالوة ع.عتمادنا األزلي على القدمين اللوتسيتين لرحمته الربانية انملة عن موقفأ

 دالالت واضحة ثمة .ِڤَدْزالعلم الجليل للـهي قوام  وحدها وَكولُُچه العلية في تسليات واإلثبات أن شخصية اهللا واَدڤاۤيمامدرسة الـ
َپْديى ْپَرڤَلَْم اماتْشْ تْشَْهۤيشْ(م رحمته ابتغاء استال) راْدها( كِْرشَْنسلم لقدرة أ): ١\١٣\٨ (ْدشَْپنييا أوْچوتْشْهانُْدعلى ذلك في كتاب 

للرب  القدمين اللوتسيتين): ٢٠\٢٢\٢\١ (ِڤَدْچ ِر كما جاء في . إلستالم رحمة قدرتهكِْرشَْنواسلم لـ .)َپْديىْپَراَمْم ۤيڤَالتْشْ تْشْْهشَ
َسدا َپَدْم َپَرَمْم نُوه ڤيشْتَْد (الشمس في السماء ن القدمان اللوتسيتان للرب يهديان كا هذ.هما الغاية القصوى لجميع المالئكة ونڤيشْ

 .)َپَدْمَپَرَمْم وْر ياتْ فيشْنُ ....ڤَ تْشَكْشوْر آتَتَْمۤيڤَريُّو ديۤوَپشْيانْتي س
من سر يكهنا  . ال يفهمها وال حتى يشك بها أكبر علماء المدارس التجريبية.ِڤَدْز صفوة الـْبهَچڤَْد چۤيتاالحقيقة العارية واضحة في 

 . العلية للرب المطلق، نشعر بالفخر بأننا خدمه األزليون ونبتهج ونرقص من البهجةتسليات عندما نتأمل في ال.جاۤوپ-اَسڤْۤي شْرّي
 . ألسجد عند قدميه اللوتسيتين. داخلنا حركة مثيلة للوجود األزليثارأ ، سيل رحمته التي ال تنقطعلهي ألنالمجد لسيدي اإل



علينا حتماً البقاء ألعمار وعصور في لكان اقتضى هذه األوهام الدنيوية الكثيفة  لم يظهر أمامنا إلنقاذنا من عبودية ايها السادة، لو
مامنا لما أ لو لم يظهر .تْشايتَنْيا لو لم يظهر أمامنا، لما تمكنا من فهم الحقيقة الباقية للتعاليم المجيدة للمولى .ظلمة العبودية دون عون

 ):١\٥ (َسْمهيتا-ْبَرْهَم مغزى النص األول من تمكنا من فهم
 ىَرَهْچي و آنَنَْديْدتْش شَْْستْنَه شَِركَْپَرَمه ڤََره إشْ

 كاَرنَْم-كاَرَن-ڤَڤينَْده َسْرُچوأناديْر آديْر 
و السبب الرئيسي صل له سواه وهأ ال . هو أصل الوجود.بدنه أزلي بهيج العلم . هو الرب العظيمڤينَْدُچو المعروف باسم كِْرشَْن"

 ."لجميع األسباب
 ذات يوم من سأخلص نيمطلق خدمة مباشرة لمئات الوف الرجعات من رحلة حياتي لكنني واثق بأنقضاء ال أمل لي شخصياً ب

ح لي  لذلك، اسمحوا لي بكل جدية بالدعاء عند االقدام اللوتسية لسيدي الرباني للسما.مستنقع األوهام هذا الذي اغرق فيه اآلن بعمق
بأنني لست سوى خادم ضئيل للرب : بإمتالك قوة التذكر هذهأيضاً بالمعاناة الكبيرة جزاء على ما قدمت من سيئات لكن اسمحوا لي 

 لذلك، اسمحوا لي بالسجود عند القدمين اللوتسيتين بكل . من خالل الرحمة الخالصة لسيدي الربانيهكادرتيم االمطلق القوي الذي ي
 .أملكهتواضع 

 هاي تْشَْهَرْن داَسأْب
 ، مومبايَمطَْهى ياۤيچاويذ شْرّيعضاء أنيابة عن 
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