
 درب الكمال
 المقدمة

 آخر حولكتاب . جوبة االجميععطاء عي إكتاب آخر يّد:" بالقولرتياب ببعض االد كتاباً بعنوان مثل درب الكمال فقد نررىعندما ن
السعادة واإلستنارة بالغاية القصوى وة بيعي رغبتنا الطاصبحت . في الوقت الحاضراًطبيعييبدو مثيل إرتياب و ."ذاتيةالستنارة اال

في غراء  اال هذا."مأساويغراء روحي إ"معاصر م ديني عاِلتخلق ما يسميه و ،في القرن العشرين ستغالالاكثر  االسلعةالوالنجاة 
 الذاتي رضىبحثنا عن العيق الفلسفة الكلبية المميتة التي تنوع من هي نتيجته المؤسفة ستغالل مأساوية و االهو أكثر أشكالالحقيقة، 

 .ووسيلة تحقيقه
تعرض معادالت فورية للنجاة و تضيق بها رفوف المكتبات التيضاق ذرعاً بكتب التخمينات الساذجة الذي لقارئ المفكر المعاصر ا

 أقدم يُّوچافلسفة وممارسة الـل لاً واضحاً سيجد هنا شرح. مرحب به بمثابة غوث"درب الكمال"الروحية أو المعنوية، سيجد 
 .رض األروحية فيال اترياضال

معرفة كانت وسيلة شاملة ل وما . العصوردىمارسها ماليين من البشر على م تشير إلى فلسفة ورياضة تأملية قديمة يُّوچاة لفظ
 .في العصر الحديثتمارين بدنية مجرد  تاصبح ،في الماضيالنفس 

 ْسوامّي نْتََدِڤ ْبَهكْتي . سي.إى رحمته اإللهيةكتبه حاديث التوضيحية على تعليق  االكتاب درب الكمال هو عبارة عن سلسلة من
 كما ترد في الفصلين يُّوچافلسفة الـبتعمق عن  ها في ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل يتحدث . أعظم الكتب الروحيةْبَهَچڤَْد چۤيتاعلى   ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل

 تتطرق  ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل احاديث . العشرينهل القرنأ موضحاً كيف تنطبق هذه التعاليم القديمة على ْبَهَچڤَْد چۤيتاالسادس والثامن من 
  . والموت والتناسخ وحتى الوجد الروحيكَْرَمإلى اسئلة تتعلق بماهية الوعي وتقنيات التأمل وقضايا 

 شَْنِركْصورة حوار استثنائي بين شخصية اهللا بيبدو لنا " جلسة نفسانية رائعة"م نفس معاصر بمثابة  الذي وصفه عاِلْبَهَچڤَْد چۤيتا
 صفوة تعاليم . الذي يكشف درب الكمال إلى مريده المستحقِرشَْنكْه إلى ارتباك من حيرته وأْرجوَن يلتفت .أْرجوَنومريده الفارس 

؟ الكلمة السنسكريتية يُّوچا وما هي الـ.)يُّوچامتفرغاً لممارسة رياضة الـ( يُّوچۤياً  اإلنسان هي الضرورة بأن يصبحِرشَْنكْالرب 
 هي في الواقع يُّوچا الـ. والذات العلياالنفس الهبائيةوتشير إلى الود بين الوعي الفردي والوعي الكلي أي " وصال" تعني حرفياً يُّوچا

 التي تشير يُّوچا كَْرَم: يُّوچاشكال من الـأوجود أربعة عن  ْبَهَچڤَْد چۤيتا نستفيد من .عظم انجاز بشريأدرب الكمال ألنها تستهدف 
 يُّوچا نَْچطاشْأ رياضة . هي طريقة الترقية إلى الوعي الروحي بتنمية العلم الفلسفييُّوچا ْچۤياَن . نفع ماديدون لحساب اهللا إلى العمل

 هذه الرياضات . للتحكم بالعقل والحواس والتركيز على اهللاة مقصودة هي عملية تأمل آلييُّوچا-َهىطَْهطة اليوم برياضة المبّس
إن :" في ختام الفصل السادسِرشَْنكْ يقول الرب .)ِرشَْنكْ( وهي التتيم الصفي باهللا يُّوچا ْبَهكْتيتبلغ ذروتها في  الثالثة يُّوچيةالـ
 ."يُّوچۤيينالـأعظم من جميع و يُّوچاالـ في قرب صلة بيأ هويعبدني بخدمة ودية علية، و عميق يمانالذي يذكرني بإ ،يُّوچّيالـ

 يةچويُّـ بالكشف عن التطبيق العام لهذه الرياضة الْبَهكْتي عن طريقة اً المعاً درب الكمال موجز في ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَليعرض 
ل رياضة بسيطة تحقق تصفية الستهإ يكشف كيف يستطيع حتى المتورطين في تعقيدات وفوضى الحياة المادية الحديثة .البسيطة

  .تصال بالوعي الكلي االالعقل وتفضي إلى
 مرجعاً للتربية الروحية القديمة في الهند واللغة  ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل كان .كبر لعصرنا اال ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَلسهام  انال شك أن هذا كا

بتداع افكار فلسفية أو الهوتية بل عبقري بإعالم نحوي أو فيلسوف أو الهوتي منشغل  لكنه لم يكن مجرد .السنسكريتية ركيزتها
 كانت هذه هي العبقرية الفريدة التي .مة الروحية العامة للهند بأبسط صورها في القرن العشرينإحياء صفوة الحكبروحي نجح 

سهام كبير إلى خالص  اهي  ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل إلى القول أن كتب ْل َبَهدوْر شَْستريال شْرّيلهمت رئيس الوزراء الهندي السابق أ
ْبَهَچڤَْد  على  ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل وكتب عن تعليق  ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَلر نوعية كتابة لفين پويل قّدإجتماعي  اال كما ان العالم.البشرية
في التربية النقيضة للدول الغربية ويعرض مخرجاً من متاهة حضارة اآلن  هذا الغموض العلي من الشرق يأخذ جذوره:"چۤيتا

ا يعرضون سكينة ألن الملتزمين بتعاليمهإن كانت الحقيقة فاعلة  تصرف دون ْبَهَچڤَْد چۤيتا ال بد من وجود حقيقة في ...متداعية
 .هجة مفقودة عادة في ضوضاء الحياة اليائسة ألهل هذا العصريب

 الناشر



 ول االالفصل
  بمثابة عمليُّوچاـال

ة هي وسيلة  الثمانّيوچيةيُّ أن الرياضة الـْبَهَچڤَْد چۤيتا في الفصلين السادس والثامن من ِرشَْنكْ شْرّي شخصية اهللا العزيزيوضح 
 . العصر المتسم بالجهل والفوضىكَلي لكن هذه الرياضة بالغة الصعوبة ألهل عصر .للتحكم بالعقل والحواس

 يُّوچا كَْرَم  الرب على فوقيةيشدد  على وجه الخصوص لكنْبَهَچڤَْد چۤيتاة موصية في الفصل السادس من  الثمانّييُّوچيةالرياضة الـ
 كل فرد في هذا العالم يعمل للحفاظ على عائلته وكل فرد يعمل مدفوعاً بغرض بعض المصلحة الذاتية أو .)ِرشَْنكْذكر العمل في (

  . مما يعني التجرد عن ثمرة العملِرشَْنكْ لكن العمل الكامل هو العمل لصالح ،متدةة أو المفرديالترضية الحسية الشخصية ال
 .واحدجميع اعضاء البدن لرضى مجمل البدن وليس لرضى عضو تعمل  .ننا شقوق من اهللا ألِرشَْنكْمن واجبنا العمل لصالح 
 يُّوچّي الكامل والـّياسَسنّْۤي العمل لرضى الجامع وليس لرضاه الشخصي والـ اإلنسان كذا، يجب على.المراد هو رضى الكل

 :ْبَهَچڤَْد چۤيتاول من الفصل السادس من  اال في النصِرشَْنكْ شْرّي ْبَهَچڤاْن يقول . هو الذي يحقق ذلكالكامل
 ْم ْپـَهلَـ- كَـْرَمتَـه يرـأناشْ

 اهي يتُرو كَكَـْرَم ْمايكاْر
  تْـشَيُّـوچۤي تْـشَ ۤيسَسنّْـۤياَسـ 
 اهييـشـاكْرتْـْر نَـ يـنْْچَرينَـ ن

من  ال ،يقيحقال ربانيال وهو الحياة في زاهدال هو إنمابدافع من الواجب  يعملو عمله بجزاءمن ال يتعلق ان : قال المولى المبارك"
 ."قوم بعملي وال نار لاشع ايتقاعس عن
-نيْچآ ( النارقرابين عني ارتفاع التكاليف عنهم مثلتنجاتهم من المشاغل المادية أن باإلعتقاد حيان  اال في بعضنّْۤياسۤيْزَسيخطئ الـ
حيان ان النجاة ممكنة لهم عن  اال في بعضَسنّْۤياسۤيْز يعتقد الـ. واجبة على الجميع ابتغاء التصفيةقرابينبعض ال .)ْزياْچُهوتَْر يا

 .ِرشَْنكْ الوصول إلى صعيد ذكر دون لكن ال سبيل إلى النجاة قربان ألنهم غير مكلفين تقليداً بقضاء الةالشعائريبين قراطريق ترك ال
 ْبَرْهَمْن يطلبون تحقيق بعض المصلحة الذاتية ألن مرادهم هو الفناء في ،قربان الذين يتوقفون عن قضاء الَسنّْۤياسۤيْزهؤالء الـ
 طلباً ِرشَْنكْعلى خالف التيم الذين يقنعون بخدمة ) ۤيْزڤادماۤيا (هل وحدة الوجود المطلقةالقطعية أل هذه هي الغاية .الالشخصي

 . هذه هي سمة التتيم الصفي. شيء بالمقابلدون ِرشَْنكْلرضى 
 ):٤ َكطَشْاشْاشيكْ ،٢٩\٢٠ أنْتْيا -.ت.ت(عرب عن هذا الموقف التتيمي بكل دقة أ هو الذي ْبهوْپَرَمها تْشايتَنْياالمولى 

 ْم نَـ سونْـَدرّيـْم نَـ َجـنَـْمنَـ ْدَهـنَـ
 إشَ كاَمـيِّى-ـْد وا َجـَچْمكَـويتا

 رىڤََمـَم َجـنَْمـني َجـنْـَمـنّيـشْـ
 يِّىڤَْر أهايتوكّي تْـْبَهكْتيتاْد ڤَْبـَهـ

 جل مرادي هو خدمتك التتيمية العلية في .تباع االربي القوي، ال رغبة لي بجمع المال وال التمتع بالحسناوات وال بأي عدد من"
 إلى ڤََهى ِدْمسيِرنْ ذات مرة، قال الرب . ثمة شواهد كثيرة على موقف التتيم الصفي.يُّوچا ْبَهكْتي هذه هي ."حياتي والدة تلو والدة

 رفض كما َمهاَرَج ْهالَدْپَر لكن ." مناكما شئت فلك تمنى .جليأولدي الحبيب، لقد عانيت قدراً كبيراً من العذاب من :"َمهاَرَج ْهالَدْپَر
 . هذا هو موقف التتيم الصفي." بالمقابلمكافأةال اخدمك تجارة وأرفض أي  أنا سيدي الحبيب،:"يليق بتيم صفي وقال

 لكن . من الفراقنانو يطلبون الفناء في اهللا ألنهم يع.وجاع المادية اال التوحد باهللا ألنهم ذاقوا مرارةْزۤيانۤيْچ والـيُّوچۤيْزالـ يطلب
 هي رغبة تفوق أية )ْبَرْهَمْن( النور  إن رغبة الفناء في.التيم الصفي بخدمة الرب في الفراقينعم  .التيم الصفي ال يمر بتلك التجربة

 شبهنين  بعييُّوچيةالرياضة الـ الباطني الذي يمارس يُّوچّيالـ كذا، . ريب لكنها ال تخلو من المصلحة الذاتيةالبرغبة مادية 
 يطلبون السلطة المادية وهذا هو يُّوچۤيْزالـ هؤالء . إنما يطلب بعض الترضية الذاتيةعقلهمغمضتين مفرغاً كل الشواغل المادية من 

 يستطيع تحصيل ثمانية قوى من ،يُّوچيةالرياضة الـ أحكام وحدود من يعمل ب. على خالف الواقعيُّوچامفهومهم عن كمال الـ
 يمكنه خلق .ة تحصيل ما يشاءقو .ثقل من الصخرة الكبيرةأ التمثل في جسم قوة .ل في جسم أخف من قطعة قطنثم التقوة .الكمال

 كان .نجاب إنسان من نخلةإ يُّوچّيڤيشْڤاميتَْر راد أ .قوياء موجودين بالفعل مع ندرتهم االيُّوچۤيْز امثال هؤالء الـ.حتى كوكب أحياناً
 بالتفكير على هذا النحو، ."شهر في رحم أمه؟ ما الذي يمنع انتاجه مثل ثمرة؟أ على البقاء جنيناً عدة ن اإلنسالماذا يجبر:" نفسهحدثي

 مثيلة أحياناً لكنها قوى خوارقلقيام بقدرتهم على ا أقوياء إلى درجة يُّوچۤيْز الـ.جوز الهندثمرة  البشر مثل يُّوچّيڤيشْڤاميتَْر انتج 



 بتلك يُّوچۤيْز ْبَهكْتي ال يعنى .بد االف، يهلك امثالهم لقصورهم عن إمتالك هذه القوى المادية إلى وفي نهاية المطا.مادية جميعاً
 .القوى
 معياره للنجاح . ال يطلب الرضى الذاتيِرشَْنكْ ذاكر . مصلحة ذاتيةدون الجامع ةضامر طلب تِرشَْنكْ أو العمل في ذكر يُّوچا ْبَهكْتي

 . الكامليُّوچّي الكامل والـۤياسّيَسنّْ الـ ويعدِرشَْنكْهو رضى 
 تْشايتَنْيا لكن .هل العدمية قطع مجمل الحياة الماديةأيريد قطع التناسخ بينما نجاة طلبة ال يريد .نجاةالتيم الصفي ال يطلب حتى ال

 لتحمل ه استعدادنعباالعالن  ْبهوْپَراَمه تْشايتَنْياماذا كانت رغبة  . رجعة تلو رجعةِرشَْنكْ طلب الخدمة التتيمية إلى الرب ْبهوْپَرَمها
 .يُّوچا الكمال الحقيقي للـونشغال بخدمة اهللا ال غير ألن ذاك ه االالشقاوة المادية في بدن تلو آخر؟ اراد

 آالف جاء ان حجمها يعادل واحد من عشرة . سواء أكانت في السماء الروحية أم السماء الماديةو هو النفس الروحية الفردية هقوام
ننمي جسماً روحياً في العالم  أننا . لكن الروح قادرة على التوسع.ة روحيةأهباام وامنا هو قوجزء من رأس شعرة مما يعني أن ق

 هذا التوسع روحي في العالم . يجري التوسع في العالم المادي باإلتصال بالمادة.الروحي كتنميتنا اجساماً مادية في العالم المادي
  .الروحي
 انه .هذا البدن الماديعلى خالف قوة حية  أنا ." الماديبائن عن هذا البدن أنا .نفس روحيةأنا ": هوْبَهَچڤَْد چۤيتاول في  االالدرس

  البدن روحي بالكلية.المادة الميتةفيه  حية وتغيب ى قوالعالم الروحيأشياء  .مادة خامدة ال تنشط سوى في حضور القوة الروحية
في الماء وهذا التباين الزيت  يمكن تبين الزيت عن الماء عندما يكون .س الروحية بالزيت والبدن بالماء يمكن مقارنة النف.هناك
 .لزيت في الماء في السماء الروحية بل كل شيء هو روح ال سبيل إلى وضع ا.دائم

 يُّوچۤيْز ْبَهكْتي لكن نحن .ن السعادةاهل وحدة الوجود المطلقة ال يريدون تنمية بدن بل البقاء بمثابة هباء روحي وهذه هي فكرتهم ع
 نستطيع تنمية بدن .ِرشَْنكْبدان لخدمة  اال في الواقع، نحن نعطى هذه.تطلب البدن والخدمة تِرشَْنكْ خدمة طلبن) ْزڤَنَشْايڤالـ(

   .م االمادي في رحمالبدن تنميتنا الروحي في العالم الروحي ك
 في هاإذا وضعتحديد التحمى قطعة  .يُّوچا ْبَهكْتي بعملية روحياًهذا البدن المادي يتشبع  .ِرشَْنكْينمو البدن الروحي بممارسة ذكر 

 . إذا لمست بها شيئاًفعل النارقطعة حديد مثيلة ستفعل  . قطعة الحديد تكتسب جميع خواص النار عند تحميتها.النار وتصبح نارية
وستتلقى صدمة حالما يتصل بالكهرباء  يتكهربان النحاس ما  ك.عل الروح ويفعل فِرشَْنكْ البدن المادي بذكر تشبيعكذا، يمكن 

 .مجرد معدن مع انه كهربائية إذا لمسته
 تنحسر المتطلبات المادية . النشاط المادي يعني العمل من اجل الترضية الحسية. روحياًلبدنشبع اينقطع النشاط المادي حالما يت

 ال بد للفرد من البقاء في .النار لتفعل فعل النارفي قطعة الحديد من بقاء ف يمكن ذلك؟ ال بد  كي.إلى ان تتالشىياً روحتتشبع حالما 
 . يصبح البدن المادي روحياً عند إنشغاله بالنشاطات الروحية. بالروح الماديهبدنشبع  ليتِرشَْنكْذكر 

  يعتبر روحياً إلنقطاعه عنَسنّْۤياسّيدفن ألن بدن الـ، الشخصية الرفيعة ال يحرق بل يَسنّْۤياسّي أن بدن الـِڤدييقضي النظام الـ
نقطع عن إ بالكلية وِرشَْنكْ بذكر ه إذا انشغل كل فرد في العالم روحياً على الفورهذا سيصبح مجمل .نشغال بالنشاطات الماديةاال

 شياء األصبحت . بعض الوقت ويستغرق فهم ذلكِرشَْنكْعمل لرضى سبل ال لذلك، من الضروري تعلم .العمل بالترضية الحسية
 ِرشَْنكْ عن كالملعند إستعمالها لروحية الميكروفونات وآالت الطباعة وغيرها تصبح  .ِرشَْنكْ لرضى هاعند استخدام ةروحي

تدعوه ماذا ل هذا؟ نحن نأكل الطعام نفسه فساَدْپَرما هو :" والطعام العادي؟ قد يقول البعضساَدْپَرما هو الفرق بين  . عنهوالكتابة
  . بفضل ذلكياًروحأصبح  وِرشَْنكْ مقدم لرضى ه ألنساَدْپَر هو ."؟ساَدْپَر

 المادة روحية .ِرشَْنكْ روحي والمادة هي احدى قدرات ِرشَْنكْ لكن . كل شيء روحي.طالق اال، ال توجد مادة علىأرفعمن منظور 
 ألغراض سوى األحياء عندما تستخدمهاة مادية وندعوها مادة تصبح القدر . روحي بالكلية والروح تصدر من الروحِرشَْنكْ .أيضاً

 مجمل العالم إجتماعياً "روحنة" غرضنا هو إعادة . بالروحهذه القدرةتشبيع  هو إعادة ِرشَْنكْ غرض حركة ذكر .ِرشَْنكْغراض أ
 يروحتشبيع الإذا اخذنا إلى عملية إعادة الستصبح حياتنا كاملة  .قل اال علىذلك ممكناً لكن هذا ما نصبو إليهيكن  ربما لم .وسياسياً

 .تلك على الصعيد الفردي
 شغوف بالقول أن اهللا يعين من يعين نفسه  اإلنسان. تيمه بكل ما يحتاج ويحفظ ما لديهدزّوأنه ي) ٢٢\٩ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا في ِرشَْنكْيقول 

قادر على إعانة نفسي أنا ": بالقولنفسه حدثإذا حمق أ اإلنسانير تفك .ِرشَْنكْ حماية تحتلكنه ال يفهم أن إعانة النفس تعني وضعها 
صبع  االهذا ينتفي نفع لكن .هعلى سالمت ةفظاحم اصبعي نافع ما دام موصوالً إلى بدني وسأنفق ألوف الدوالرات لل."وحمايتها

الصحيح بصفة شقوق وإال ال نستحق  نصابها في هانفسنا تعني وضعأ وإعانة ِرشَْنكْ كذا، نحن شق من .هعند قطع ويلقى جانباً
 سيطرح .عندما يستوي على يدي ويخدم نيابة عن مجمل البدن على الوجه الصحيحسوى  نفسه يصبعأ ال يعين .سوى الطرح جانباً

حالما روحي على الصعيد الموت ن ."عين نفسيأسأفصل نفسي عن هذا البدن و:" قائالصبع نفسه االحدثإذا صبع جانباً ويموت اال



 لذلك، مساعدة . بصفة شقوقه فتلك هي حياتنا الروحيةِرشَْنكْوحالما ننشغل بخدمة " ِرشَْنكْسأحيا مستقالً عن :" بالقول أنفسناحدثن
 .ام محالوقال علم بدون مساعدة الذات . بموجبههامه وعملوعني علم الفرد بقتالذات 

 أو ِرشَْنكْو توزيع كتب عن أ هيكلالنظيف تو الطبخ أهي  ِرشَْنكْمة خد .نعملفإننا ما عندما نخدم شخص ألنه  النشاط تعنيالخدمة 
 وليس  تعني العمل لحسابهِرشَْنكْ مساعدة .مجاالت الخدمة ال تحصى .ِرشَْنكْى لإطعام لتقديمه و شراء الأ ِرشَْنكْ الكتابة عن

 .يُّوچا ْبَهكْتيعملية هذه هي  .ِرشَْنكْـ ل مقتنياتناامدستخإ ينبغي .يعني النشاط ِرشَْنكْذكر  . التأملعاصطنإالجلوس في مكان واحد و
وهبنا  لقد .ِرشَْنكْ لـو الطهيأ هيكلال لغسل امهاستخدإيدي، وعلينا  اال هذهوهبنا .ِرشَْنكْكر ذه لإستخدام العقل، وعلينا ِرشَْنكْ وهبنا
 الى هاميقدالتي سبق ت زهار االرائحةشم ستخدمه لإ نف ويجباالوهبنا  .ِرشَْنكْ هيكلمها للذهاب الى استخدإجل، ويجب ر االهذه
 .ةروحيتصبح الحواس لك،  وبذ.يُّوچا ْبَهكْتيخالل  ِرشَْنكْفي خدمة حواس جميع هذه الغل نش .ِرشَْنكْ

لعمل، على الهام إ و ه- ْبَهَچڤَْد چۤيتامجمل  .عملفي اليلهمه باإلنشغال  ِرشَْنكْيرفض العمل، وكان  كان أْرجوَن، ْبَهَچڤَْد چۤيتافي 
 بل هذه الحربشترك ب، ال تأْرجوَنصديقي العزيز :"أْرجوَنال يقول إلى  ِرشَْنكْ .ِرشَْنكْنيابة عن لعمل ل ِرشَْنكْذكر والدخول في 
 .ِرشَْنكْ ذكرتعرقل عن النشاطات التي  بل متناع عن كل نشاط االعين عليناتال ي .ْبَهَچڤَْد چۤيتا هذه ليست رسالة ."فّياجلس وتأمل 

  .ِرشَْنكْسوى  ِرشَْنكْالمتقدمون في ذكر ال يشغل  .ِرشَْنكْشاغل سوى شاغل التأمل يعني وقف كل 
هنا الحبيب، اجلس  يطفل:"أمهج ازع على إاًقتصرم كان ذاإ ستقول له .الجلوس وعدم فعل شيءطفلها المشاغب سوى بال تأمر األم 

اذهب إلى مساعدتي في ذلك؟ منك  أرجو، طفلي الحبيب:"جيدنشغال بشاغل  االستطيع ياذا كانستقول له  لكن ."واخلد الى الهدوء
 . في مكان واحداًلساجما دام الولد الفوضى   يثيرنل .بحكمةلمن يجهلون العمل  الجلوس في مكان واحد مقصود ."هناك واعمل هذا

 رسالة تشكل الحياة وهي يجابية االشواغل ال. دون شاغلتنتفي الحياة .يجابي االغلوليس الشاقطع العبث يعني الجلوس دون حراك 
 .من اجل العمل على الوجه الصحيح معينة أشياءال بد من معرفة قطع  لكن .ليست القطع بل الوصل ة الحياة الروحي.ْبَهَچڤَْد چۤيتا

 كِْرشَْن شْرّي اجاب ."جليأقاتل من :"شَْنِركْ يقول .ْبَهَچڤَْد چۤيتا يأمر بالعمل في مجمل ِرشَْنكْ لكن .لذلك، بعض الشواغل محظورة
 :)٢\٢. چ.ب( ْبَهَچڤَْد چۤيتافي بداية بأنه لن يقاتل  أْرجوَنعندما اخبره 

 ْمَدإَمـلَْم ـكْوتَـْس تْـڤا كَشْ
 تَـْميـ َسموَپـْستْـهىِمـشْيـڤ
 اْميــْچـطَْم َأْسـڤَـْرشْجو - ايـأناْر

 أْرجوَنكََرْم  -ي ْرتۤيـَأك
 إلى تقود وال ،التقدمية  قيم الحياةرجٍل يعرف؟ انها ال تليق بجاءتك هذه الشوائب كيف ،أْرجوَنحبيبي : زيزشخصية اهللا العقال 

 ال ِرشَْنكْ لذلك، ذكر . بالحديث على غرار غير آري جاهل بالقيم الروحية للحياةأْرجوَن يتهم ِرشَْنكْ ."لحضيضالجنان بل إلى ا
 .يعني الجلوس بعطالة في مكان ما

عندما ندخل العالم  بالرقص واالكل والمتعةنشغال  اال دائمِرشَْنكْ سنجد .ه مفعمة بالنشاطتسليات جميع . ال يجلس عاطالًِرشَْنكْ
 ابتغاء ْبهوْپَرَمها تْشايتَنْيا بالتأمل؟ هل جلس ُچوپۤيْزالـ هل يرد مطلق ذكر عن إنشغال . ال يجلس في مكان ما للتأمل.الروحي

 دوننا الجلوس بصمت  كيف يمكن. النفس الروحية نشطة بطبيعتها.الرقص وِرشَْنكْ َهِرى كان ال ينقطع عن تسبيح .التأمل؟ كال
 ْبَهَچڤَْد چۤيتا في الفصل السادس من يُّوچا سانْكْْهيا رياضة ِرشَْنكْ شْرّي بعد ان رسم أْرجوَن لذلك، صرح .؟ هذا محال ماشاغل

)٣٤\٦:( 
 كْتَـهُروْپـ اۤي تْـڤَـْزـيُّـوَچ ْماٱي يُّـو

 َدَن َمْدهوسۤوَنىيساْمـ
 يامۤيـ نَـ َپـشْْماَهـۤيْسـِاتَـ

 راْمي ْستْـهْميتيشَـلَـتْـڤاتْ ْستْـهـتْـنْشَـتْـ
 رفض ."ستقر وال يثبتال ي العقل  ألنحتملتال و ةعملي غير بدوتلي  الخصته يتال يُّوچاالـ رياضة ان ،َنَدسۤوَمْدهو يا: أْرجوَن قال"

 ."يستحيل علي انجاز ذلك:" بل اجابِرشَْنكْنه كان حميم أ على الرغم من رفعته وعلى الرغم من يُّوچا سانْكْْهياتبني فوراً  أْرجوَن
 التأملية رفضاً باتاً بالقول أن السيطرة يُّوچاس متزوج يطلب مملكة؟ رفض ممارسة هذه الـفاروهو   للتأملأْرجوَن كيف يتسع وقت

 لذلك، يجب علينا شغل . السيطرة على العقل بصورة مصطنعة محال. تلك هي الحقيقة.)٣٤\٦(الريح أصعب من مغالبة على العقل 
عتيادي بل كان يتحدث إلى اإلرجل بال أْرجوَن لم يكن .؟جوَنأْرمر عجز عنه أ كيف ننجح في . للسيطرة عليهِرشَْنكْالعقل بذكر 

 شخصياً وأعلن أن العقل مثل ريح عاصفة فكيف نستطيع السيطرة على الريح؟ لن نستطيع السيطرة على ِرشَْنكْ شْرّيالرب العظيم 
 . ذاك هو كمال التأمل.ِرشَْنكْالعقل سوى بتثبيته على القدمين اللوتسيتين لـ



 هو الرقص ِرشَْنكْ ترفيهنا في ذكر .يجابي، للترفيه والمتعة اال؟ نحن مقصودين للشاغلالجلوس والتأململنا على ما الذي يح
إلى دخول ل يتعين عليك دفع المال ل.هيكل؟ الرقص مجاني في الهل الرقص صعب . عندما نشعر بالتعبساَدْپَروالتسبيح ثم تناول 

 هذه هي .مور الطبيعية االالتمتع بالموسيقى والرقص وتناول الطعام الشهي من .هيكلعلى خالف الرقص في الصالة الرقص 
أن ) ٢\٩ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا جاء في . ليست مرهقة بل عمل ترفيهييُّوچا لذلك، هذه الـ.عمال الترفيه عندنا وهي طريقة التأمل عندناأ

نها حياتنا الحقيقية في العالم أ .نها طبيعية وتلقائية وعفويةأ ." مبهجةممارستهانها باقية وأ ".)سوسوكَْهْم ( سعيدة للغايةيُّوچاهذه الـ
النفوس المحررة في ال تنقطع  تعني الحرية من القلق وايكونْطَْهىڤ لفظة .يخلو من القلق )ايكونْطَْهىڤ ( العالم الروحي.الروحي

لعدم وجود حاجة في العالم الروحي  شاق أو معاهد تقنية  ال توجد مصانع أو عمل.ساَدْپَر عن الرقص والتسبيح وتناول ايكونْطَْهىڤ
أيضاً  هذه صفاتنا .)اساتْۤيْبْهٱآنانَْدَميُّو " (اهللا تام بالبهجة والمتعة ):١٢\١\١ (سۤوتَْر ِڤدانْتَ جاء في الـ. المصطنعةشياء األإلى هذه
نضمام إلى الرقص معه وهذا ما  اال.ِرشَْنكْ شْرّي  العظيمياآنانَْدَمنضمام إلى  اال هويُّوچية لذلك، هدف رياضتنا الـ.شقوقهبوصفنا 

 .سيسعدنا بالفعل
 .كِْرشَْنحالما نستقيم في ذكر  ر بالبهجةعي ونشاألصل  سنبعث مقامنا.تصنع السعادةألننا ن  األرضعلى هذهنحن نشعر باإلحباط 

 المطاعم والبارات والنوادي الليلية وصاالت تعلن .ياتالمدن بالدعاتغص  . جوهرنا)آنانَْدَميا (بهجةالنحن نطلب السعادة ألن 
هنا :" تعلن أيضاًِرشَْنكْ حركة ذكر .)آنَنَْد (وذلك عائد ألن الجميع يبحثون عن المتعة ."آنَنَْد هنا .هناالمتعة  .تعال:"الرقص دوماً

 .لحوااالمطلق  في الغاية هي المتعة عينها . لكن مستوى المتعة عندنا بائن."آنَنَْد"
كثر تقدماً عن المتعة يكمن في التخمين والفلسفة والشعر أو  اال البحث.غالبية البشر تبحث عن المتعة على الصعيد المادي الكثيف

 على العمل الشاق  اإلنسان ما الذي يحمل. يبحث عن المتعة على الصعيد العلي وهذا هو شاغله الوحيديُّوچّي ْبَهكْتي لكن .الفّن
 كل المتاعب من  اإلنسان لذلك، يتجشم." سأصاحب هذه الفتاة أو زوجتي الليلة.سأتمتع الليلة:" بالقول نفسهحدثنه يطوال النهار؟ أل

 المتعة الحقيقية موجودة . تحت وطأة الوهم مكان المتعة الحقيقية اإلنسانيجهل المتعة هي الغاية القصوى لكن .اجل كسب متعة قليلة
 .شَْنِركْدوماً في الصورة العلية لـ

؟ هل  ما يعمل بآلةِرشَْنكْ هل شاهدتم صور . دائم البهجةِرشَْنكْمر كذلك، فقد الحظتم أن  اال وإذا كانِرشَْنكْربما رأيتم صور 
 يستحيل احراز المتعة بصورة .إن طورتم طبيعتهستجدون المتعة أيضاً يدخن؟ كال بل المتعة طبيعته و ِرشَْنكْشاهدتم صور 

 ):٣٧\٥ هيتاْمَس -ْبَرْهَم(مصطنعة 
 تاْبـهيْسويتيـْبـهاْپَر-َرَس-تْـشينْـَمـيا-نَنَْدآ

  كَـالْبـهيهّياَپـتَـۤور- نيَجڤَتاْبـهيْر يا ِا
 تُوۤوْبـه-َسـِتى أكْـهيالتْـَمڤَ نيـڤَ ِالُوَكُچو
  ْبـَهـجاميْم تَـْم أَهـپوروشَْم-ْم آديويـنَْدُچو

 التي تشبه صورته الروحية والتي تجسد قدرة راْدهامع  نْداڤََنِر ڤْلُوَكُچوداره الشخصية الذي يقيم في  ڤينَْدُچوولى  االأعبد الرب"
 ."عات بالذوق الروحي أزلي البهجة أصحابهما موضع سرها وامتدادات صورتها البدنية ومشّب.)ْهالدينّي (الوجد
 .ما ونحن نطلب التمتع بالجماع لوجود ذوق فيه كل حي يطلب التمتع بذوق . نتمتع بالحلوى بسبب حالوتها. تعني ذوقَرَسلفظة 

 قد تأخذ .ذواق المادية ال تدوم سوى بضعة دقائق األ. المادية بائنة ألن متعة تذوقها سريعة الزوالاألذواق .آديذاك ما يدعى ذوق 
 الذوق المادي محدود .لمتعةإلبقاء ا أخرى تذوق قطعةال بد لك من لكن " انها في غاية الحالوة:"قطعة من الحلوى وتتذوقها وتقول

 هذا الذوق في تزايد دائم :ْبهوْپَرَمها تْشايتَنْيا يقول . انقطاعدون يستحيل نسيان الذوق الروحي بل يتزايد .على خالف الذوق الحقيقي
 المحيط ال .نها ال تزدادمواج المحيط الهادئ دائمة التالطم لكأ .وسعه وجه الذوق الروحي مثل محيط من .)ڤَْرْدَهنَْم-آنَنْداْمبوْدهي(

 محيط . محيط من البهجة العلية. عن محيط آخرْبهوْپَرَمها تْشايتَنْيا يكشف المولى .يتجاوز حدوده بأمر اهللا وامتداده يعني الخراب
 تزداد متعتنا .)ْرتَنَْمۤيكنْ َسِرشَْنكْ شْرّي ڤيجاياِتى ْمَپَر ْمَپنَْسنَ-ڤاتَْم َسْر\ ْمڤاَدنَتاْسِراْمنپوْر ْمَپَد-ْپَرتي ْمڤَْرْدَهنَ-آنَنْداْمبوْدهي (زدياد االدائم

 . أكثر فأكثرِرشَْنكْ َهِرىبتسبيح 
لكنه يحيا في أحياناً  نْداڤََنِرڤْ قد يبدو أن التيم يحيا في مكان بعيد عن .ايكونْطَْهىڤ، نْداڤََنِرڤْ يحيا دوماً في ِرشَْنكْ شْرّيكل من أدرك 

كبر وأصغر  اال الرب العظيم أكبر من. من ذرات الوجودذرةكل  في كل المكان حتى في ِرشَْنكْ لعلمه بحضور  على الدوامنْداڤََنِرڤْ
 يُّوچا ْبَهكْتي .زدياد اال ويستقر ولن تنقطع بهجتنا عنِرشَْنكْ عن أنظارنا حالما يكتمل تحقيقنا في ذكر ِرشَْنكْ لن يضيع .صغر االمن

 .ْبَهَچڤَْد چۤيتا في ِرشَْنكْ شْرّيرسمها الرب  التي  الحقيقيةيُّوچيةالرياضة الـهي 



 الفصل الثاني
 الهيمنة على العقل والحواس

 ْپـراهوْري تإ اسمَسنّْـۤي ْماي
 ـذَڤَنَي پادّْهي ڤْم تَـْمـيُّـوَچ
 ُپوكَـلْـنَ َس-ياْستَ نّْ َأَسـىنَـ ِهـ

 ـَنتْـشَكَشْـي  ْبَهـڤَـتيُّـوچۤي
 لم يتحرر من الميل إلى إشباع ما يُّوچۤياً يصبح ان حدال يمكن أل . ومعناه إقامة الصلة باهللايُّوچا، ما يسمى زهداً هو ذونَاپابن  يا"

 ."الشهوات
 نحن .مهايأةاة اليفي حاآلن  منفصلين عنه نحن شقوق اهللا لكننا . تعني وصليُّوچا كلمة .يُّوچاهذا هو الغرض الحقيقي لممارسة الـ

ذا عائد إلى انفصالنا عة للوقت وكل همضّيمثيل عتقاد بأن بحث  االن بصدد فهم اهللا والحديث عن صلتنا به وحتى نميل إلىومتردد
عة  انهم يعتقدون أن الحديث عن اهللا مضّي. والكنائس والمساجد لكن ال توجد عناية كبيرة عند العامةهياكل نتحدث عن اهللا في ال.عنه

لي أو  تمضية هذا الوقت في كسب المال أو التمتع بأنفسهم في ناد ليون التقدم الروحي ويفضلاسم الترفيه بأشكالللوقت أو شكل من 
 .مطعم

 يُّوچيةلرياضة الـل ممارسة المدمنين على الملذات الحسية أن لذلك، جاء .المتعة الحسيةجاذبية لذلك، عدم انجذابنا إلى اهللا عائد إلى 
 كل من يشارك بالملذات الحسية ثم يجلس للتأمل لن يحرز التقدم في مطلق رياضة .للمشاركة فيهامحال من جهة عدم لياقتهم 

 .)نيياَم-ياَم ( تعني السيطرة على الحواسيُّوچابادئ ذي بدء، الـ.  ألنه تناقض هذه مهزلة كبيرة.يُّوچية
 ال يستطيع أن  اإلنسانأنقال الرب  .َسماْدهي و اهاَرۤيْپَرتْ، اَمۤيان ْپرا،انْدهاَر، اَنۤيْدْه، آَسَن، نيياَم، ياَم: يُّوچاتوجد ثمانية مراحل للـ

 لذلك، من يفلت .هذا الفصل السادس بدايةفي  سانْكْْهيا يُّوچاعن  عند كالمه زهد في الرغبة بالترضية الحسية الدون يُّوچۤياًيصبح 
 المزعومين من الهند يُّوچۤيْزعدد كبير من الـ . تحظر الحياة الجنسيةيُّوچيةالرياضة الـ .يُّوچۤياًالعنان لحواسه يستحيل أن يكون 

 هذا ." لقاء بعض المالَمنْتَْر تأمل وسأعطيك .يف تشاءالجنس كفي نغماس  االيمكنك .عل ما تشاءنعم، اف:"ميركا ويقولونأيزورون 
 هذا هو .كِْرشَْن شْرّيحسب كالم   الزهد بالرغبة في الترضية الحسيةدون يُّوچۤياً ال يمكن ألحد أن يصبح .كثر من لغطأال يعدو 

 ):٣\٦. چ.ب (يُّوچيةالرياضة الـ طوشرأول 
 ْمـيُّـوَچْر موِنـْر وشْآروروكْ
 اوتْشْياِتىـْم نَ كاَركَـْرَم
 ڤَيايا تَْسـيَهـْسـذْرۤويُّوچا
 اوتْشْياِتىـْم نَـَمـه كاَرشَ

عمال  االنقطاع عن جميع اال الناضج فعليهيُّوچّي ذي الثماني مراحل؛ أما الـيُّوچانظام الـ فين يتدرج لم الوسيلة هو العمل"
نشغال االمجبر على  نسانإلا . حسب هذا النصبعض من سبق لهم بلوغهيوجد من يعملون للوصول إلى صعيد الكمال و ."المادية
 وبذلك، يمارسون .آَسَن توجد جمعيات كثيرة في الغرب التي تسعى إلى إتقان . ما دام غير مستقراً على صعيد الكمالل كثيرةبشواغ
 يُّوچيةالرياضة الـ صعيد الكمال في .وضاع الجلوسية وقد تفيد هذه الممارسة لكنها مجرد وسيلة لبلوغ الصعيد الحقيقي االمختلف

 .هذه التمارين البدنيةالحقيقية مختلف تماماً عن 
دوام انشغاله بخدمة  وِرشَْنكْ يستقر على صعيد التأمل بفضل دوام ذكر ِرشَْنكْالفهم منذ البداية أن المثابر على ذكر يتعين لكن 
 ):٤\٦. چ.ب(قطع جميع المشاغل المادية  خير دليل على كِْرشَْن

 ـوشْاْرتِْهۤييِنـنْْدري ادا ِهـي
 ِتىــجَّشْْسـڤْ َأنوـكَـْرَمنَـ 

 ۤيسَسنّْـۤيا -كَـلْـَپ نَ َسـ-َسـْرڤَ 
 اِتىيـتْشُْدو تَْزَهـذْرۤويُّوچا

 بجميع الملذات المادية وال يعمل من اجل إشباع شهوة وال يتعلق بأجر عمل، فإنه يكون قد بلغ  اإلنساننه عندما يزهدألقد قيل ب"
 .يُّوچاالـ

ال تعود  . وهذا يعني انه وصل ذاته بالجامع العظيميُّوچا وقد جاء أن كل من يبلغه قد حقق الـ، بالفعليُّوچاهذا هو صعيد كمال الـ
 .حالما يعاد وصلها على الوجه الصحيح تعمل على خير وجه هاكنللة  االنع هاعند فصلمطلق وظيفة القطعة من اآللة تخدم دم تخ



 .ليس سوى مضيعة للوقتللثواب  لناعمن حالياً وو نحن منفصل.لة االتصال بالجامع العظيم وخدمة مجمل اال:يُّوچاذاك هو معنى الـ
 .كل والنوم والدفاع والجماع األإلقتصاره على تضييع وقته في) َهىذْمۤو( رذيلهو مثيلة عمال بأ من ينشغل  انْبَهَچڤَْد چۤيتاجاء في 
 من . دوالرات١٠ من يكسب ماليين الدوالرات ال يأكل أكثر ممن يكسب . لتدبر سبب عمله الشاق لقاء ال شيء اإلنسانال يتوقف

 دوالرات ١٠ قدرته على الجماع تعادل قدرة من يكسب . قدرتهفوقهذا  .لنساءن من ايمالياليكسب ماليين الدوالرات ال يجامع 
ما الذي يحملني على العمل :" لذلك، ينبغي لإلنسان أن يقول لنفسه. المراد أن قدرتنا على التمتع محدودة.كل االوكذا قدرته على

؟ لماذا اهدر طاقتي؟ يجب بذل طاقتي الرات يومياً دو١٠متعتي تعادل متعة من يكسب  ما دامت الشاق لكسب ماليين من الدوالرات
يدعى رذيل  ه لكنِرشَْنكْمن ال يواجه مشاكل مالية، متسع من الوقت لفهم ذكر لدى  ." ذاك هو غرض الحياة.ووقتي في فهم اهللا

 . إذا اضاع هذا الوقت الثمينأو حمار) ذَْهىمۤو(
  علىيُّوچا نشعر بالرضى حالما نستقيم في الـ.زهده بجميع الرغبات المادية عند يُّوچاأن الفرد قد حقق الـجاء في النص السابق 

نشير إلى العمل الصالح ب .ثواب العمل  ال تعود الرغبات المادية تراودنا وال نعود نعمل من اجل الترضية الحسية أو نطلب.وجهأتم 
الفاضل في العمل الصالح بالتبرع إلى الجمعيات ل ينشغ .العمل ابتغاء الترضية الحسية أي كسب المال من اجل ترضية حواسنا

 كيف هذا؟ . المطافلترضية الحسية في نهايةتبتغي اعمال الخيرية  االالخيرية وفتح المستشفيات والمدارس وغيرها مع ان هذه
علم احرز منصباً  ومع رفعة الإذا تبرعت إلى معهد تربوي سأتلقى تسهيالت تربوية جيدة وأرقى في سبل العلم في عمري الالحق

 حلقة متصلة من الصالحة تشكل عمال اال لذلك، هذه. وكيف انفق هذا المال؟ على الترضية الحسية.رفيعاً وقدراً كبيراً من المال
 .ثواب العمل

ي الهند  من مستوى الحياة فأرفعا أميركلكن ماذا تعني؟ قيل أن مستوى الحياة في "  من الحياةأرفعمستوى "غالباً ما نسمع عبارة 
 أرفع مستوى .هي هيكل  االا لكن عمليةأميرك ال شك، أن نوعية الطعام أفضل في .لكن يوجد اكل ونوم ودفاع وجماع في البلدين

عمل ومستند إلى ثواب ال هذا ما يدعى .دفاعالجماع والنوم والكل ومستو أرفع من األ بل أرفعمن الحياة ال يعني تحقيق روحي 
 .الترضية الحسية

 تقشفات شاقة من اجل رؤية اهللا َمهاَرَج ْدْهروڤَ قضى .تصال باهللا اال تعنييُّوچا . العمل ثواب بالترضية الحسية أويُّوچالة للـال ص
 .اتِْشىۤي ـنَ ْمڤََرْسمي ٱتاْرتُْهو ِركْ ْنڤاميْس:"مرعندما رأى اهللا في نهاية األقال و

غيرها وامتعضت خالته ب رفض والده أمه وتزوج .مملكة والدهالفوز بمن اجل اية في البد عن اهللا َمهاَرَج ْدْهروڤَفي الواقع، بحث 
 فارساً واعتبر ذلك إهانة ْدْهروڤَ َمهاَرَج  كان. منعته من الجلوس في حجر والده ألنه لم يولد من رحمها.من جلوسه في حجر والده

 عندئذ، شرع ."هانتني خالتي بمنعي من الجلوس في حجر والديلقد ا:"وتوجه إلى أمه قائال كان في الخامسة من العمر همع ان كبيرة
 ْدْهروڤَ عندئذ، قال ."كثر مما يحبنيأولدي الحبيب، ماذا استطيع فعله؟ والدك يحب ضرتي :" امهت بالبكاء فقالَمهاَرَج ْدْهروڤَ
 ْدْهروڤَ سألها ."ِرشَْنكْذا باركك إستحصل عليها :" قالت أمه." اخبريني كيف احقق ذلك؟. من حقيلكن مملكة والدي:"َمهاَرَج
 ." كبار الحكماء عنه في الغابةيبحث .قيل أن اهللا في الغابة:" اجابت."اين هو اهللا؟:"َمهاَرَج
بل عندما شاهده  شديدة وبعدها شاهد اهللا ولم يعد يرغب بمملكة والده رياضات إلى الغابة وبدأ بممارسة َمهاَرَج ْدْهروڤَذهب 
  لم تعد مملكة والدي تهمني بل اشعر بالرضى التام.، كنت ابحث عن بعض الحصى لكنني وجدت جواهر ثمينةربي الحبيب:"قال
 ذاك هو الرضى الذي .مزعومة في هذا العالم الماديالمتع الكبر من أ رضاه .عندما يتصل باهللالفرد بالرضى التام  سيشعر ."ناال

 .يُّوچايعقب تحقيق اهللا وذاك هو كمال الـ
وإال ال  العملطلب ثواب  الفرد بالرضى الذاتي عندما ينشغل بالخدمة الودية العلية إلى اهللا وينقطع عن الترضية الحسية أو يشعر

 مر الذكر أن طبيعتنا . الشواغل محالجميع قطع . مانشغال بالترضية الحسية ألنه ال يقوى على العيش دون شاغل االخيار له سوى
 .ِرشَْنكْ إن لم يكن لدينا شاغل ذكر  للثواب سننشغل بالترضية الحسية أو العمل.عاطل مشغل الشيطان جاء أن العقل ال.هي العمل

 بل سيشغل حواسه يُّوچيةالرياضة الـ التدرب في دونعلى السيطرة على حواسه  أحد لن يعمل . تدريبه أو تعليمهدونيفسد الطفل 
 .د انشغال الفرد بترضية حسه عنيُّوچا ال سبيل إلى ممارسة الـ.بالترضية الحسية

 فعل كل شيء ِرشَْنكْ لكن يستطيع المثابر على ذكر .ِرشَْنكْ ذكر دون متدة أو المفرديةنانية ال اآل على طلب النشاطات اإلنسانيجبر
ن الرغبات  يجبر على السعي إلى الهرب مِرشَْنكْ كل من ال يحقق . مما يجرده من الترضية الحسية بالكليةِرشَْنكْمن اجل رضى 

 .يُّوچي درجات السلم الـأرفعرتقاء إلى ال قبل اة آلي بصورةالمادية
 مستقراً على الدرجة الخامسة وآخر على الدرجة الخمسين وآخر يُّوچّي قد يكون . بالسلميُّوچيةالرياضة الـيمكن لإلنسان مقارنة 
 لكن من بلغ الدرجة يُّوچيةالرياضة الـالسلم يدعى  مجمل . ال شك أن المراد هو الوصول إلى القمة.على الدرجة الخمسمئة

 و يُّوچا-اَنۤيْدْه و يُّوچا ْچۤياَن و يُّوچا كَْرَم: ْبَهَچڤَْد چۤيتا في يةچويُّ عدة رياضات ِرشَْنكْ شْرّي يصف .الخامسة ال يعادل من تخطاه



 ِرشَْنكْسوى  من حقق ذكر  هال يبلغ  لكنعلى االالطابقإلى يقود ، كما أن مجمل السلم ِرشَْنكْ جميعها متصلة باهللا، .يُّوچا ْبَهكْتي
 .يُّوچيخرين على مختلف درجات السلم الـ اال يتواجد بينمابالكلية

 ْمتْمانَـاَهـِرْد آتْـَمناودّْ
 تْيىتْمانَـْم َأڤَـساَدان
  َبنْْدهوْرنُو ِهـى آتَْمـڤَيآتْما

 پوْر آتْـَمـنَهيڤَ ريآتْما
ن والعقل  تدل على البدآتْما لفظة ."اً لهاعدو و أهيأةلنفس الماً لصديقالعقل قد يكون ان إذ  ،ال مسفالً إياه إلنسانليكن العقل رافعاً ل"

 ألن العقل هو  تدل على العقلآتْمالفظة  .خص االعلى يُّوچيةالرياضة الـ هامة في مهيأة العقل والنفس ال.والنفس حسب الظروف
 يجري التشديد هنا على . هو التحكم بالعقل وسحبه من التعلق بالمحسوساتيُّوچيةالرياضة الـ غرض .يُّوچيةلرياضة الـمدار ا

 .الظلمة من مستنقع مهيأةحتى يتسنى له تنجية النفس الوجوب تدريب العقل 
نتفاع  اإلنسان اال بأن من واجبِرشَْنكْ شْرّي يوضح .مقصودة للتحكم بالعقل وغيرها َنْدهاَر و ْدْهۤياَن: ةالثمانّي يُّوچا أشْطانَْچ رياضة

 كأخذطلبت منه إذا سينقلك السائق  .بة والعقل هو السائق يشبه عربدن ال. التحكم بالعقل ال سبيل إلى الترقية دون.بالعقل لترقية ذاته
وإال به إن استطعت التحكم سينقلك السائق حيث تشاء  . وظيفة العقل هي حملك حيث تشاء.ى حانوت الخمرةإلأو " ِرشَْنكْ هيكلإلى 

 .صديقك عندما يعمل بأمركوسائقك عدوك عندما ال يكون تحت سيطرتك يصبح  .سينقلك حيث يشاء
 . يعمل العقل بصفة صديق حيناً وبصفة عدو حيناً آخر. للتحكم بالعقل على نحو يعمل بصفة صديقكة مقصودةيُّوچي الـرياضةال

 لذلك، إما .ستقالل اال العقل يحكم ذلك المقدار الضئيل من.ستقالل ألننا شقوق المستقل العظيم االنحن ال نملك سوى مقدار ضئيل من
 . أو إلى ملهى ليليَنِرشْكْ هيكلأن يأخذك إلى 

 . ال بديل آخر له.هعند تثبيت سوى على العمل بصفة صديقناالعقل  لن يقوى .ِرشَْنكْ هو تثبيت العقل على ِرشَْنكْغرض حركة ذكر 
لمة في  كالشمس وال سبيل إلى الظِرشَْنكْ . في العقل كما تزول الظلمة حالما تطلع الشمس في السماءِرشَْنكْيطلع النور حالما يجلس 

لن يسمح  .يُّوچا هو كمال الـِرشَْنكْ حفظ العقل ثابتاً على .ها فيكِْرشَْنإذا حفظنا  عقولنا ىتجد ظلمة الفتنة سبيالً إل لن .حضوره
 . قوة سائق العقل من قوة العقل ويمكننا الذهاب حيث نشاء.إن كان راسخ الثبات على اهللالعقل للتفاهات بالدخول ويمنع الزلل 

 عند قتال َمهاَرَج شْأْمَبرۤي كما فعل ِرشَْنكْ تثبيت عقله على  اإلنسان يجب على.)١٨\٤\٩. ب.ش (ڤينَْديُّوهَپداَر-ِرشَْنكْي َمنَه ڤا ـَس
 رجل متزوج مما يعني انه كان يتعامل بالمال لكنه كان من كبار الملوك َمهاَرَج شْأْمَبرۤي كان .موني دوْرڤاسا الكبير يُّوچّي نَْچطاشْأ

 قادر على يُّوچّيأنا ": يقول لنفسهموني دوْرڤاسا كان . إلى حد كبيرَمهاَرَج شْأْمَبرۤي كبيراً وحسد يُّوچۤياً موني دوْرڤاسا كان .والتيم
؟ السبب مع ذلك يكرمه البشر أكثر مني فما هو .ملكهاأ هذا الرجل ملك إعتيادي ال يملك قوى التصرف التي .السفر في الفضاء

 كان ال ينقطع عن نه أل الكبيريُّوچّيهزم الملك هذا الـ على اثارة المتاعب له لكن موني اساڤدوْرعزم  عندئذ، ." جيداًسألقنه درساً
 كامل استطاع السفر في يُّوچّي موني دوْرڤاسا كان .َمهاَرَج شْأْمَبرۤي باإللتجاء عند قدمي موني دوْرڤاساوصى أ َننارايا .ِرشَْنكْذكر 

ورأى ) ايكونْطَْهىڤ( في الواقع، وصل إلى دار اهللا .ون المادي ونفذ في الكون الروحي في خالل سنة واحدةجميع ارجاء الك
 .شْأْمَبرۤي َمهاَرَج والسقوط عند قدمي رض األ عليه العودة إلىتن ضعيفاً إلى درجة تعّيموني دوْرڤاسا مع ذلك، كان .شخصية اهللا

 درجات كمال أرفع لذلك، كان عقله بيده ومستقراً على .ِرشَْنكْاً لكنه كان ال ينقطع عن ذكر  ملكاً إعتياديشْۤيأْمَبر َمهاَرَجكان 
 نستطيع أن . في القلبِرشَْنكْلنا بكل سهولة عن طريق تثبيته على القدمين اللوتسيتين لـونستطيع التحكم بعق أننا  كما.يُّوچاالـ

 .َنِرشْكْين بمجرد ذكر ظفر الميُّوچۤيْز الـأرفعنصبح 
ألن العقل فوق  وإذا استطعنا التحكم بالعقل تخضع حواسنا تلقائياً) ياَمهْمَس- إنْْدريياَچيُّو( للتحكم بالحواس ة مقصودةيُّوچي الـرياضةال

 على هذا .إذا كان قوياً ساَدْپَر ِرشَْنكْسوى أكل يمكن أن يرفض العقل ربما طلب اللسان تذوق شيء غير مناسب لكن  .الحواس
البدن المادي مؤلف ) ٤٢\٣. چ.ب(يمكن التحكم باللسان باإلضافة إلى سائر الحواس بواسطة العقل )  َمنَهْمريىْبْهياه َپَرإنْْد( الوجه

 العقل بينما أشرف منالحواس لكن الفطنة أشرف من  العقل .طات حسيةانشليست سوى من الحواس مما يعني أن النشاطات البدنية 
 النفس الروحية . على الصعيد الروحيإذا كان  وعقله وحواسه روحية بالكليةاإلنسان ة تصبح فطن.لفطنة اأشرف منالنفس الروحية 

أشرف  النفس الروحية . روحياًالحواس والعقل والفطنةتشبيع  و هِرشَْنكْ غرض حركة ذكر .الفطنة والعقل والحواسأشرف من 
 لكن، النفس الروحية تستعيد سيادتها عند استيقاظها وال يعود .قلب بالعملض العقل المتيفواقتصرت على ت لكنها راقدة ومنها جميعاً

 بل ِرشَْنكْعلى العبث حالما ننهض إلى ذكر تقوى  ال تعود الفطنة والعقل والحواس .العقل الخاضع يقوى على العمل غير الصحيح
 َمْدْهيا-.ت.ت (ْر أوتْشْياِتىْبَهكْتي ْمڤَنَِس-يِكشَشِْرْه . تلك هي عملية التشبعة الروحية والتصفية.تعمل بما تمليه النفس الروحية



ي للحواس كما أن الملك هو األصل  التي تعني المالكيِكشَشِْرْه الرب العظيم يدعى . يجب خدمة سيد الحواس بالحواس.)١٧٠\١٩
 .نوصلي لجميع نشاطات الدولة بينما المواطنين هم الحكام الثانوي األالحاكم
 هالضمان عمل هاتشبيعوجب ي حواسنا ضرورة استخدام كيف نستطيع العمل؟ .يِكشَشِْرْهالعمل روحياً بموجب رغبات  تعني ْبَهكْتي

 قطع . عمل عليِرشَْنكْ الجلوس في تأمل صامت يعني وقف النشاط غير المرغوب لكن العمل في ذكر  أن مر.على الوجه الصحيح
مما يؤدي إلى ها فينشغال بنشاطات غير مرغوب  االستعود حواسنا إلى .عمل بكمالالنشاط العبثي ليس كماالً بحد ذاته بل يجب ال

 لتبقى ثابتة ِرشَْنكْ لذلك، يجب علينا شغل الحواس بالعمل لحساب .يِكشَشِْرْه سيد الحواس بموجب على العمل ها تدريبدونل لزال
 .في ذكره

العقل التي  أنا  الواقع، النفس الصفية متورطة في العالم المادي بسبب في.يخضع الفرد في الوجود المادي إلى تأثير العقل والحواس
وهذا ب إلى بريق الطبيعة المادية انجذ االإلىعود كيال ي لذلك، يجب تدريب العقل على نحو .تطلب السيطرة على الطبيعة المادية

 اد ميل الفرد إلى المحسوساتيازد .ى المحسوساتنجذاب إل اال ال ينبغي ألحد الحط من ذاته عن طريق.مهيأةذ النفس الكفيل بإنقا
) ٦\٥ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا في ْهي لفظة . انقطاعدون ِرشَْنكْذكر في فكاك هي شغل العقل لل خير وسيلة . في الوجود الماديهتكبلمن د ييز

 .)٢٨\٧\٦ (َنپورا ڤيشْنو كما جاء في .تحقيقهاتستعمل للتشديد على هذه النقطة أي وجوب 
 ڤَ َمنوشْـيانامِاَمَن 

 موكْشَـيُّوه-كاَرنَم َبنْْدَهى
 ُچوڤيـشَـياَسنَْبنْْدهايا 
 ڤيـشَيام َمنَهاي نيْرموكْتي

ن المحسوسات هو م العقل الغارق في المحسوسات هو سبب العبودية والعقل المتجرد . هو سبب العبودية وسبب النجاة اإلنسانعقل"
 عند إنشغاله ماۤيانشغال بذكر  االىلإال سبيل للعقل  . دون انقطاع هو سبب النجاة القطعيةَنِرشْكْ العقل المنشغل بذكر ."سبب النجاة

 .ةعتم فرصة الحجب بالدون ِرشَْنكْ نحن نبقى في نور الشمس في ذكر .ِرشَْنكْبذكر 
لنور لكن الظلمة ال تحجب  يمكن رفع الظلمة با.خيارناهو  هذا .لدينا حرية البقاء في غرفة مظلمة أو الخروج إلى وضح النهار

سترتفع  . هذا محال. لكن ال يمكننا اخذ الظلمة إلى النور.يحمل مصباحاً أحد  إذا كنا في غرفة مظلمة ودخلستزول الظلمة .النور
وجد الظلمة في ضوء إذن، كيف يمكن أن ت .)َسَم ماۤيا َهيا أنْْدَهكاَر-ْرياۤوس كِْرشَْن ( كالظلمةماۤيا كنور الشمس بينما ِرشَْنكْ .الظلمة

 يبدد ِرشَْنكْنشغال بذكر  االدوام: ِرشَْنكْ مجمل فلسفة ذكر و ها هذ.نا في ضوء الشمسأنفسإذا حفظنا لن تفعل الظلمة فينا الشمس؟ 
 ):٤\٧\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم هذا ما جاء في .الظلمة كما يبددها النور

 ـَن َمنَسيِچيُّـو-ْبَهكْتي
 َمِلىٱهيِتى ْپَرنيـَسـْمياْك 

 پوْرنَم پوروشَْمشْـياتْ َپـأ
 پاشَْرياْمأ-مايام تْشَ تَْد

 شائبة من دون) يُّوچا ْبَهكْتي(وجه بوصله بالخدمة التتيمية  أتم  عقله بأمر سيده الروحي وشغله علىڤَاَس ِدڤْۤيت الحكيم عندما ثّب
 ." كانت تحت سيطرته التامة مع فتنته الظاهرة التيشخصية اهللا العزيزالشوائب المادية، شاهد 

 .)َمِلىٱيهيِتى نََسْمياْك ْپَر( يُّوچا ْبَهكْتيبالكلية عندما يستنير الفرد في   يتحرر العقل من جميع الشوائب. تشير إلى العقلَمنَسيلفظة 
حينما   إمكانية حضور الظلمة توجد أيضاً.)أپاشَْرياْم-تْشَ تَْد ْماۤيما (شخصية اهللا العزيزعندما شاهد  في الخلفية ماۤيا شاهد ڤَڤْۤياَس ِد

 في النور ونصفها ةخر للنور أو أن الظلمة في مالذ النور كما ستكون نصف يدي العلوي االأن الظلمة هي الوجهأي نور ال حضري
) ماۤيا ( الظلمةڤَڤْۤياَس ِد رأى .خر هو الظلمة اال بكالم آخر، جانب هو النور والجانب. إذا رفعت يدي في النورالسفلي في الظل

  ):٥\٧\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم هذه؟ هذا موضح في النص التالي من ماۤيا ما هي .هعندما رأ ِرشَْنكْالرب العظيم تحت مالذ 
 ڤَجـّيـيايا َسـمُّوهيتّو 
 ڤوناتَْمكَْم-آتْمانَم تْري

 نَْرتَْهمٱپي َمنوِتى ٱَپُرو 
 َپْدياِتىتَم تْشاْبهيـِركْ-تَتْ

 ." المادية الثالثةشواكل عن الة عليهامع ان مر بردات فعل الشقاوات الماديةت فة مصنوعاانهالنفس عتقد ت ،ة الفتنة الظاهرةتحت وطأ"
 ِرشَْنكْ تامة بالنور مثل مهيأة؟ النفوس المهيأة ومن هي تلك النفوس ال. بصورة مؤقتةمهيأة النفوس الحجبت لذلك، الفتنة الظاهرة

 تنشغل .نفسها صنيعة المادة وهذه هي فتنة التوحد الباطل بالمادة تعتبر مهيأة المشكلة هي أن النفس ال.تهاعلى الرغم من محدودي



 هذا ما يوضح في الفصل .ا أو توحدها الخاطئهمهايأت مع انها علية وهذا ما يسبب ماۤياالروح الفردية بنشاطات خاطئة تحت امالء 
 .اَچڤَتَْمشْرۤيَمْد ْبهول من  األالسابع من الباب

، ماۤيا تحت وطأة . التي تملي عليناماۤيان بالفتنة  االن وقتياًو نحن محجب.في الختام، موقعنا الفعلي هو موقع شرر روح تامة بالنور
 فعالية كثر األ هو الوسيلةِرشَْنكْ لذلك، ذكر .ِرشَْنكْ هو ذكر يُّوچا مقصودة لفكاكنا وكمال الـيُّوچيةالرياضة الـ .نزداد تكبالً بها

 . من ثأثير الفتنة الظاهرةخروجبالتي نستطيع بها ال

 الفصل الثالث
 تعلم وسيلة رؤية اهللا
 ايَبنْْدهوْر آتْماتْـَمنَـْس تَـْس

 تَـهيتْـَمنا جاڤيتْماانيى
 ىوتْـِڤتْـَمـنَـْس تو شّـتْراأنـ

  ڤَـتْ-ڤَ شَـتْرو يتْمااڤَـْرِتـتـ
 .لكذفي  أخفقويكون ألد عدوِّ لمن  ،يكون العقل صديق لمن تحكم به"

شايتَنْيا تْ جاء في . المادية، العقل في حالة سكر في الحالة. بدالً من عدواً هو جعل عقلنا صديقيُّوچيةالرياضة الـغرض 
 ):١١٧\٢٠ َمْدْهيا (تَِرشَريتاْمتْ

 َبهيـموكَْهى-أنادي-ڤَجۤيـساي "  ْبهوليَنـِرشْكْـ
 دوْهكَْهى-تاِرى ِديا َسـمـساَر ماۤياڤَ أِتـ

تصيب النفس بكافة ) ماۤيا( لذلك، الفتنة .شَْنِركْمنذ زمن غابر بسبب نسيان  ِرشَْنكْتنجذب النفس الفردية إلى الفتنة الظاهرة للرب "
 ألنها تتمتع بمقدار ضئيل هاحال إشابة عقلتتمرد النفس  .شق من اهللاهي و بنية النفس روحية ." الشقاوات في وجودها الماديأشكال
 الفرد نتيجة انطباع خاطئ وتفسد  بذلك، يشقى."؟ِرشَْنكْلماذا ينبغي لي خدمة  .اهللاأنا ": في هذه الحالةيملي العقل .ستقالل االمن

حتى وإن هزمنا ما دمنا لم نذلل العقل حباط  اال كثيرة حتى امبراطوريات لكننا ال نواجه سوىأشياء نحن نطلب تذليل .حياته
 ):٧\٦ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا جاء في .حتى ولو اصبح امبراطوراً  كامن بداخله الفرد أكبر اعداء.امبراطورية

 ايشانْـتَـْسْپَرتْـَمـنَه اتـيج
 تَـهي َسماهَپَرماتْما

 ـوشْ دوْهكْـِه-كَْهى سـو - َنـشْـۤيـتُوشْ
 هيُّوتَتَـها ماناَپـمانَـ

تكريم واالهانة على حد الو ،الحرارة؛ وإذ ذاك فإنه يرى اللذة واأللم، والبرد و العلياذاتال بلغ فقدوحقق السكينة  العقل، قهر من"
 ."سواء

دية يتورط الفرد في الشواغل الما .َپَرماتْما وجه بحيفي قلب كل نافذ الشخصية اهللا  للتقيد بما يمليه ةمقصودنفس في الواقع، كل 
 يتعين .يُّوچيةحالما يتم التحكم بالعقل بواسطة احدى الرياضات الـ الفرد المصيربلغ ي لذلك، .عندما يضلل العقل بالفتنة الظاهرة

ال بد للعقل  . عند تثبيت العقل على طبيعة فوقيةمالء اهللاإ بديل سوى إتباع  الفرد ال يعود يوجد عند.على الفرد التقيد بإمالء فوقي
 كِْرشَْن تيم الرب .عندما تتم السيطرة على العقل تلقائياً) َپَرماتْما ( يتبع الفرد إمالء الذات العليا.والعمل بهوخ المالء فوقي من الرض
 هذه الحالة تدعى . يحرز هذا المقام العلي فوراًنهأل  الوجود المادي مثل الشقاء والسعادة والبرودة والسخونة وغيرهاأضدادبال يتأثر 

 .)َسماْدهي ( في اهللابة الروحيةغيبوال
  تْمااْپـتِر تْ- ْچۤياَني ڤ- ْچۤياَن

 اهيِتـنْْدريجي ڤُهو ْسـتْـ-طَ كۤو
 يُّوچّي اوتْشْياِتىتى إ يوكْتَ

 شَـنَـهــتْنْ كا-طْراشْـَم ـشْلُو -َم ـَس
 إن شخصاً كهذا يكون سيداً لحواسه، .المكتسب والتحقيق العلم بفضل الرضى تاّم يكون عندماً محققاً لذاته، ايُّوچۤييقال عن شخص "

 ." سواسيةالذهبالحجارة وو الحصىمسيطراً على ذاته؛ يرى 
 ):١٣٦\١٧ َمْدْهيا (تَِرشَريتاْمتْشايتَنْيا تْ هذا ما جاء في .الحق المطلق هي معرفة عقيمةمعرفة الكتب دون تحقيق 

 نامادي-َنـِرشْكْ- شْرّي أتَـه
 ـراْهـياْم إنْـْدريايهْچْد ِونَـ ْبَهـ



 داواڤَِهى ْهي جيْهـكُْونْـمووِسـ
 ْپـهوَرِتى أَده ْسـڤَِاياْم ڤَْسـ

 الرب اسمينكشف تعالي  .ه بواسطة حواسه المشوبة مادياًتسليات وصورته واخالقه وِرشَْنكْ ّيشْر اسمفهم تعالي  أحد ال يستطيع"
 ." بالخدمة العلية إلى الربعندما يتشبع الفرد روحياًه تسلياتوصورته واخالقه و

 ألهل تناپورا ة ست.ةمهيأ إلستعادة كل هذه النفوس الَنپورا وتوجد ثمانية عشر الظلمةصالة والحماسة وشواكل األثمة بشر في 
 توجد شعائر كثيرة مختلفة .صالة األهل مقصودة ألَنپورا َپْدَم .الظلمة شاكلةهل  الحماسة وستة ألشاكلةهل صالة وستة ألشاكلة األ

 لكن هذه َنپورايا ِذنَماْركَ في كالّي ماعز أمام المالك تقريب لِڤديةداب الـ اآل توجد شعائر في.بسبب وجود درجات مختلفة من البشر
 .الظلمة شاكلةهل  مقصودة ألَنپوراالـ

لن  .امتناع عنهاالمنه  طلبإذا االمتناع عنها كل اللحوم ألمدمن على ا لن يقوى .التجرد من كل التعلقات دفعة واحدة بالغ الصعوبة
كل أال بأس إن اردت :" تقولتْناراوپ معينة في الـاًحكامأ لذلك، نجد .إلمتناع عنهااقبول نصيحة المدمن على الخمرة على يقوى 

 ال يجاز لك شراء اللحوم .في هذه الحالة سوى كل اللحومأماعز أمامها وال يجاز لك تقريب  وكالّياللحوم لكن عليك عبادة المالك 
ن اجل م استعمال لوازم معينة وعين اجراء ترتيبات في وقت م اإلنسان يقتضي على."هاتقريب ال بد من . كال.الجزارينحوانيت من 

 معينة َمنْتْرات كما توجد .تلك مسموحة في ليلة الشهر المظلم مما يعني مرة في الشهر) پوجا (العبادة .كالّيتقديم الماعز إلى المالك 
 ال ."صورة بشرية فوراًجع في  لذلك، ستر.كالّيمام المالك أحياتك ستضحى :"هيخاطب حيث  بالماعزفديةيتعين الترنم بها عند الت

إلى الصورة الماعز رقى تبعد المرور بعدد كبير من اجناس الحياة لكن  إال  في عملية النشوء اإلنسانصورةعلى نفس تحصل ال
أن ب تشير َسْمما كلمة ."لك الحق بقتل هذا الرجل الذي يضحي بك:"َمنْتَْر كما تقول الـ.كالّي المالك قرباناً إلىتقديمها البشرية فور 

 ينبغي . على استعادة رشدهاإلنسانهذا بحد ذاته يجب أن يحمل  .ن اآل الذي يضحي به اإلنسانأكل لحمالماعز في عمره المقبل سي
 عن  اإلنسان المراد هو اثباط عزم."دفع بلحمي في عمر آخرأ هذا اللحم؟ لماذا افعل هذا؟ سيتعين علي أن يكل سبب أما:"له القول

 مقصودة لنجاة جميع البشر وليس مجرد ِڤديةالـ األسفار .ة مختلف درجات البشر لهدايَنپورا لذلك، توجد ثمانية عشر .كل اللحومأ
 .دوية مختلفة حسب الداءأ المرضى ويصف أشكالالطبيب جميع يقبل  . الخمرةاربيأو ش ال يجري رفض آكلة اللحوم .حفنة منهم

الجاً  عيتلقىالذي   لكل مريضاًدواء مخصص يقدم . كال.ج مرض واحدالعقتصر على مراض وال ي االال يعطي الدواء عينه لجميع
 .شخصية اهللا العزيز أي الالئقين بعبادة األصالة شاكلة هل مقصودة ألَنپورا َپْدَم مثل األصالة شاكلة تْناراوپ لكن .تدريجياً

 .)ْچَرَههڤي-آنَنَْد-تْشيْد-ه َستْشِْرشْنَكَْپَرَمه َره ڤَإشْ ( وبدنه روحي خالد بهيجِرشَْنكْالملك العظيم هو : )١\٥ (هيتاْمَس -ْبَرْهَمجاء في 
 عندمايقولون  إلى تخيل صورة هللا والظلمة شاكلة الحماسة وشاكلة هلأيسعى  .ِرشَْنكْ شْرّي لذلك، نحن نقبل .ِڤَدْزهذا هو اعالن الـ
هو المانع؟ جاء في  هللا صورة وما .حباط اال هذه هي عاقبة." اهللا مجرد من الصورة.ال يوجد رب شخصي:"تصيبهم الحيرة

 يجب أخذ .بدان اال مختلفة مناً من السهل رؤية امتالكنا انواع."الحق المطلق العظيم هو فياض الوجود):"١\١\١ (سۤوتَْر دانْتَِڤالـ
؟ ال  لو كان عادم الصورة صورةء اهللاأبناملك كيف ي .المنطق السليم يجب أن يكون لدينا بعض .عتبار االبعين مصدر هذه الصور

أن حباط إلى تخيل صورة ما أو يستنتج  اال نتيجة اإلنسان لسوء الحظ، يسعى.يخفى هذا على عاقل بل المسألة مسألة سالمة منطق
  .ألن جميع الصور في هذا العالم المادي هالكة صورة دونال بد أن اهللا  .ألن هذه الصورة المادية زائلة ومتعبةاهللا عادم الصورة 

 هللا .)ْچَرَههڤي-آنَنَْد-تْشيْد-ه َستْشِْرشْنَكَْپَرَمه َره ڤَإشْ (خص أن هذا المفهوم خاطئ اال يصرح على)١\٥ .س.ب( هيتاْم َس-ْبَرْهَم
هللا صورة لكن  . تعني لذةآنَنَْد تعني علم ولفظة تْشيتْ تعني خالد ولفظة َستْ لفظة .ْچَرَههڤي-آنَنَْد-تْشيْد-َستْشْصورة لكن صورته 
 لذلك، صورة . صورنا ليست خالدة وال كاملة باللذة وال بالعلم.صورته ب ال يمكننا مقارنة صورنا.بالعلم واللذةصورته خالدة كاملة 

 هذا ليس .أن اهللا العليم البهيج الخالد عادم الصورةو حتماًمثل صورنا يحملنا على االستخالص أنها الصورة الكالم عن  .اهللا بائنة
ه وصفاته أو توابعه بالحواس المادية اسمفهم صورة اهللا و ):١٣٦\١٧ َمْدْهيا -.ت.ت( َنپورا َمَپْد جاء في .علماً بل تخمين قاصر

 هذا . ال نقوى على التخمين حول كامل الكمال بسبب قصور حواسنا.)ْچراْهياْم إنْْدريايهْد  ْبَهِڤـنامادي نَ-كِْرشَْن-أتَه شْرّي  (محال
 .محال

 في .)ڤاداوڤُونْموكِْهى ْهي جيْهِس (ل إلى فهم اهللا ورؤيته عن طريق تدريب حواسنا وتصفيتهاإذن، كيف يمكن فهمه؟ يمكننا الوصو
  ال ينبغي له.إعتام عدسة العينالوقت الحاضر، نحن نعمل على فهم اهللا بحواس قاصرة مشوبة مثل رؤية رجل مصابة ب

اعتام عدسة  إزالة فور نستطيع رؤيته نا اهللا حالياً لكن كذا، ال نستطيع فهم صورة.ستخالص بعدم وجود شيء للرؤية ألنه مصاباال
 التيم الممسوحة اعينهم بمرهم حب اهللا يستطيعون رؤية اهللا في قلوبهم طوال الليل والنهار ):٣٨\٥ (هيتاْمَس -ْبَرْهَم جاء في .العين

 اهللا وصورته وصفاته اسم تصفية الحواس مطلوبة لفهم .)يانْتيلُوكَڤيو َديىشْ ْهِرڤيلُوتْشَِنَن َسنْتَه َسدايڤَ-ْبَهكْتي-تْشْهوريتَ-َجَننْْپِرما(
 . عندئذ، سنقتدر على رؤية اهللا في كل مكان وفي كل شيء.هتسلياتو



 أرجليدي أو لكنه دون أ هللا قادر على قبول كل ما نقدم لهفيها ان ا للمثال، جاء .مور بالتفصيل اال تبحث هذهِڤدية الـاألسفار
 هذه تناقضات ظاهرية لكنها مقصودة .آذانليس هللا عيون وال أن اهللا سميع بصير لكن  كما جاء قادر .)تاۤيهِرْچ ڤَنُوپاُدو َج-ينَأپا(

 . بداعي مفهومنا المادي نعتقد أن عيون اهللا مثل عيوننا.ر بالرؤية الماديةيفكالحديث عن الرؤية يدفعنا إلى الت .لتعليمنا درساً هاماً
 هللا عيون لكن رؤيته ال .ذان وغيرها من اجل نفي هذه المفاهيم الماديةآرجل وعيون وأيدي وأ أن هللا ِڤديةلـ ااألسفار فيلذلك، تن

 قد . كذا، هللا اذان وقادر على السمع. لذلك، عيونه بائنة عن عيوننا. هو قادر على الرؤية في الظالم وفي كل مكان بوقت واحد.تحد
 ال نقوى على تجنب رؤية اهللا أو سمعه أو . لكنه قادر على سماع همسنا ألنه جالس في قلوبناميال بعيداً األيكون في ملكوته ماليين

 ): ٢٦\٩ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا جاء في .لمسه
 ْماتُوي ْم ْپـَهلَـْمـَپـشْ پوْمَپـتَْر
 يـَهتشّْتّْايْپَر اْبَهكْتۤي ِمى يُّـو

 تَـْمِر اوَپـْه- ْبَهـكْتى ْمتَـْد َأَهـ
 تْـَمـنَهااتيْپَرَأشْـنامي 

ويأكل التقدمات التي نقدمها اهللا  كيف يقدر أن يقبل ." تقدمةأقبلها فإني ء أو ماثمرة نبات أو زهرة أو من يقدم لي بحب وتفان، ورقة"
اهللا يأكل لكنه ال  . هذا مثل عملي. ونرى أن مذاق هذا الطعام يتغير فوراًِرشَْنكْ؟ نحن نقدم الطعام يومياً إلى  حواسدونلو كان  له

 اهللا ليس جائعاً لكنه يأكل وفي الوقت نفسه يخلف .شيئاً من الطعامك وال يبقى يلإ هإذا قدمت  طبق الطعامستأكل .يأكل مثلنا لتمامه
  اهللا تام ومع ذلك يقبل جميع.)ياِتىشْڤَشيڤاْم ِانَْرپۤوْم آدايا نَْرپۤوْسيا نَْرپۤو (هفضليتحول إلى  )إشوابتهال ( لذلك، .الطعام كما كان

كل حاسة من حواس بدن : هيتاْمَس -ْبَرْهَم جاء في .كل بعينيه االى هو قادر عل. مع ذلك، يبقى الطعام كما هو.طعمة التي نقدمهااال
لكن حواس اهللا بائنة تقوى عيني سوى على النظر ال  .)ِرتَِّمنْتيڤْ-چاني ياْسيا َسكَِلنْْدرييانْأ (جميع قدرات سائر الحواستملك الرب 

 . يأكل الطعام المقدم بمجرد النظر إليه.ألنها ال تحد
عندما  ه العليةتسليات الرب وصورته وصفاته واسم أنه يتم كشف َنپورا َپْدَم لذلك، جاء في .في الوقت الحاضراً مفهومقد ال هذا 

ال بد لك من  . برحمته ال نقوى على فهم اهللا بمجهودنا الشخصي بل يكشف ذاته لنا.يتشبع الفرد بفضل قضاء خدمة علية إلى الرب
تعال، سأريك :" ال يمكنك الذهاب خارجاً تحمل مصباحاً كبيراً وتقول.ن الوقت ليالذا كاإلتراها انتظار شروق الشمس في الصباح 

 ال نستطيع رؤية اهللا بمجهودنا الشخصي بسبب قصور .صباح عندما تشرق في حينهافي الالشمس  ةنستطيع رؤي ."ضوء الشمس
 ال نستطيع . ال نستطيع تحدي اهللا. هي العملية تلك. يتعين علينا تصفية حواسنا وانتظار رضى اهللا لكشف ذاته لنا.حواسنا
 سنراه عندما . ليس خادمنا.وامرناأ اهللا ليس حامل . كال." اريد رؤيتك.رجو منك القدومأ الحبيب، ِرشَْنكْربي الحبيب، :"القول
 . اهللا حتى يكشف ذاته لناةرضام هو عملية يمكننا بها ِرشَْنكْ لذلك، ذكر . مناضىير

 ألنه دعيم رذيل لقصورهم عن رؤية اهللا كما انهم في شوق إلى قبول مطلق سب اإللهية لنفسهاد لقبول كل من ينالبشر على استعد
 الحقيقة إن اراد ة ماهي اإلنسان لكن ال بد أن يعرف."ابحث عن الحقيقةأنا ": البشر مغرمون بالقول.دنى فكرة عن اهللاأليست لديهم 

 اردنا شراء ذاإ قل وإال سنتعرض للخداع االد أن نعرف ما هو الذهب ولو نظرياً علىبحث عنها؟ ال بيالبحث عنها وإال كيف 
 ليس لدى البشر أدنى فكرة عن هألنذين يدعون اإللهية  الرذالء وبالنتيجة، يجري خداع البشر على يد عدد كبير من ال.ذهبال

 . لكن ال صلة هللا بكل ما يجري.ة اهللا وكل هذا نتيجة الرذالة على شاكلته بصف، رذيل يقبل رذيالًء في مجتمع الرذال.الحقيقة أو اهللا
ڤُونْموكِْهى ْهي ِس (ِرشَْنكْتدعى ذكر  )٢٣٤\٢\١ .س.ب(ل نفسه لرؤية اهللا وفهمه وعملية التأهيل تلك يهتأ  اإلنسانيجب على

 ربما كنا من كبار العلماء لكن .مته وإال هذا محالنا بخدأنفس نتأهل لرؤية اهللا عن طريق شغل .)ْپهوَرِتى أَده ْسڤَياْم ِاڤَڤاداو ْسجيْه
 .علمنا المادي لن يساعدنا على رؤية اهللا

 بمجرد ْبَهَچڤَْد چۤيتا ال نستطيع فهم .ِرشَْنكْ اردنا فهم ذامخالطة تيم صفي إيجب أن يحالفنا الحظ ب وِرشَْنكْ هو علم ذكر ْبَهَچڤَْد چۤيتا
 يجب تصفية حواسنا بقضاء الخدمة وليس بتحصيل . مختلفةاً علم علي وفهمه يتطلب حواس چۤيتاْبَهَچڤَْد .الحصول على درجة جامعية

 يكشف ذاته . يتجلى في العالم الماديِرشَْنكْ لهذا السبب، .ِرشَْنكْ يوجد كثير من حملة الدكتوراة القاصرين عن فهم .درجات جامعية
  .)اتْماۤيڤْياأُجو أبي َسنّْ أ (لنا مع انه غير مولود

 ال نستطيع .كاديمية اال ال نقوى على فهمه بالعلوم. الصفي الذي حققه برحمتهِرشَْنكْ أو تيم ِرشَْنكْ برحمة ِرشَْنكْبذلك، يتم تحقيق 
 ليس عدماً بل شخص، الشخص ِرشَْنكْ .نفعل ما نشاء:  نراه ونتحدث إليه حالما نحرز رحمته.ِرشَْنكْ سوى برحمة ِرشَْنكْفهم 

نحن جميعاً اشخاص قدماء واهللا هو ): ١٣\٢\٢( ْدشَْنيپكَطَْهى أوفي  جاء .ِڤدي ذاك هو الحكم الـ.تطيع إقامة صلة بهالعظيم ونس
 في الوقت الحاضر، نحن نجرب . جميعنا خالدون واهللا هو الخالد العظيم.) تِْشتَنَشْ تِْشتَناناْمْمنيتْۤيو نيتْۤيانا (الشخص الخالد العظيم



 نحن نفوس روحية خالدة لكننا نتناسخ من بدن إلى آخر .بدان لكننا وراء الوالدة والموت االننا سجناء في هذهالوالدة والموت أل
 ):٢٠\٢ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا جاء في .حسب رغباتنا وما قدمنا من عمل

 ْنيـتْشاِتى ڤا كَداييـرـاِتى ْميـنَـ جا
 اهيـۤو ْبهنَـتا ڤا يـتْـڤا ْبَهـڤ ْبهۤوْمايـنـا
 ونَ پوراْماٱيـ تُواه شاشْـڤَـيـتْيـ نُجوَأ

 ِرىۤيـ شَرىاماِنيـاِتى َهنْـيـ َهنْـنَـ
 انها ال تهلك . انها غير مولودة، قديمة، سرمدية، باقية ال تموت.، وعندما توجد ال تتوقف عن الوجود وال تموتنفس التولد ال"

 ." الماديبهالك البدن
اهللا هو الحي  .) تِْشتَنَشْ تِْشتَناناْمْمو نيتْۤيانانيتْۤي(عندما نقيم صلتنا الخالدة باهللا  نحقق خلودناو )١٣\٢\٢ َنيشْْدپكَطَْهى أو( كاهللا قدماءنحن 

 . وتصفية الحواسِرشَْنكْ بذكر سيتحقق هذا العلم ونرى اهللا . والخالد العظيم بين جميع الخالديناألحياء العظيم بين جميع
  يبقى ثابتاً في قناعاته.لم الحصولي يكمل الفرد بالع. لرضاه بالخدمة التتيمية الصفيةِرشَْنكْ علم حصولي برحمة ِرشَْنكْعلم تيم 

 النفس المحققة منضبطة .كاديمي االبالعلم  لكن يمكن أن يتعرض الفرد للتضليل والحيرة بالتناقضات الظاهريةالعلم العليفضل ب
عند كون كالذهب كاديمية التي ال تعدو عندها سوى تخمينات قد ت اال وهي علية ألن ال صلة لها بالدراسةِرشَْنكْالذات لتسليمها لـ

 .سواها لكنها ليست أكثر قيمة من الحصى أو الحجارة
 هو . اهللا ال يخضع لألوضاع المادية. علمدونحتى وإن كان   تحقيق اهللا عن طريق شغل نفسه بالخدمة الودية العلية اإلنسانيستطيع

 ال ينبغي .وقاصراً عن فهم اهللامن كبار العلماء   اإلنسان لذلك، قد يكون.عتبارات المادية االالروح العظيم وعملية تحقيقه وراء
 يمكن لفقير العلم فهم اهللا .أن ثروته تقدره على تحقيق اهللابعتقاد  االنه من تحقيق اهللا وال ينبغي لهن فقره ال يمكّبأعتقاد  االلإلنسان

 ):٦\٢\١ (ْبهاَچڤَتَْمشْرۤيَمْد  جاء في . اهللا غير مشروطعين فهم اهللا .ويمكن لكبير العلم إساءة فهم اهللا
 َپـرُو ْدَهـْرمُو ْمـساْمپواي ڤََسـ 

 ـِجىشْياتُو ْبَهكْتيْر أْدهُوكْـ
 ْپَرتيَهـتاأهايتوِكى أ

 ـَدتيْپَرسّياتْـما سوـياّي
  يجب أن." النفس تماماارضاءهللا ألنه الحب الوحيد القادر على الخالص ديان هو الدين الذي يحث أتباعه على وجد حب  االخير"

 . الذات بالكليةرضاءتكون الخدمة التتيمية تلك غير مغرضة وغير متقطعة ال
ثالث أن الطبيعة المادية مؤلفة من كما  ديان األ توجد درجات متفاوتة من.ولى االذاك هو تعريف الدين من الدرجة: تنمية حب اهللا

 الدين .ولى األض الحقيقي ألي نظام ديني من الدرجة ذاك هو الغر. من جهتنا، غرض الدين هو فهم اهللا وتعلم وسيلة حبه.شواكل
شْرۤيَمْد  جاء في . إذا لم يمتلك حب اهللادينه باطل  أصول دينه بعناية بالغة لكن اإلنسان قد يتبع.دين عقيم ليس سوى م حب اهللاال يعلّ
عن سنسعد من كل الوجوه  .)أْپَرتيَهتا و كّيأهايتو ( عائقدونناني وآ غرض دونأن الدين الحقيقي يجب أن يكون ) ٦\٢\١ (ْبهاَچڤَتَْم

 .طريق ممارسة دين مثيل
 المراد أن .)ِجكْشْْبَهكْتيْر أْدُهوَپرُو ْدَهْرمُو ياتُو  ْمساْمپوڤاي  ـَس ( الذي يعني من ال يرى بالجهود الماديةِجشْكْأْدُهو آخر هللا هو اسم

 مقاربة اهللا من تتعذر إذن، . تعني ال يقاربأْدَهه تشير إلى العلم التجريبي ولفظة َجشْأكْ لفظة .اهللا يقهر جميع محاوالتنا لرؤيته مادياً
 .من خالل السماع المذعن وقضاء خدمة ودية علية: تصال به على نحو مختلف اال يتعين علينا تعلم.خالل العلم التجريبي

 .نا الخالد ومن واجبنا حبهوالد اهللا كبير وهو . ذاك ليس حباً."ياحب اهللا ألنه يمدني بمتاع"م الحب العلي هللا وال يقول الدين الحق يعلّ
 اهللا يعطي الخبز يومياً حتى للقطط ."احب اهللا ألنه يعطيني خبزي اليومي:" ال ينبغي لنا التفكير.ال سبيل إلى المقايضة أو التجارة

 يجب أن نحب . سببدون الحب .اليومي ليس حباً لذلك، حب اهللا من اجل الخبز . ويمدهم بطعامهماألحياء  جميعوالد هو .والكالب
ال اعرف معبوداً سوى ):"٤٧\٢٠ أنْتْيا-.ت.ت( ْبهوْپَرَمها تْشايتَنْيا قال .خالص ذاك هو الحب ال.اهللا حتى وإن لم يمدنا بخبزنا اليومي

ا يشاء كيف يشاء ألنه معبودي عل مف هو حر ب. وسيبقى كذلك حتى وإن عانقني بخشونة أو كسر قلبي بعدم الحضور اماميِرشَْنكْ
 . تلك هي عاطفة الراسخ في الحب الصفي هللا.)اڤكَُروتو  ْمَهتا-تو ماْم أَدْرشَناْن َمْرَمشْپينَ ْمَرتا-ا پاَدڤيا شْآشْلي (دون قيد أو شرط

 ):٩\٦ (ڤَْد چۤيتاْبَهَچ جاء في .كذلك اهللا غني باللذة ونحن .ب اهللا تلكعندما نحرز درجة ح سنجد ان كل شيء غني باللذة
  -َن ۤيـ اوداس-تْرارى ي م-ْن ِرسوْه

 ـوشْ َبنْْدهو-ا يـشْ ْدِڤـ-ْستَهى ْدْهـۤياَمـ
 ـوشْتْـشَ پاِپـي ـڤْ َأپـشْساْدهو
 اِتىيـشْيشـيْر ڤي بودّْه-َم ـَس



 ."فإنه يتفوق عليه الالمبالي وغير المتحّيز،والصديق والعدو والحسود والمؤمن واألثيم و مين االلكن من يساوي بفكره بين الناصحو"
 البشر إلى اصدقاء واعداء في هذا العالم المادي على الصعيد البدني أي على اساس  نحن نصنف.هذه عالمة التقدم الروحي الحقيقي

حالما نحقق اهللا أو الحق  عتبارات المادية االتلكجميع  رتفع لكن، ت.نا هو الصديق وخالفه عدونا من يرضي حّس.الترضية الحسية
 .المطلق

 ذيانالمرضى ومع ان المريض قد يكون مصاباً بالهجميع الطبيب يعالج  . في هذا العالم المادي خاضعة للفتنةمهيأةجميع النفوس ال
 هذا . قال المسيح انه ينبغي لنا بغض الخطيئة وليس الخاطئ.ويهين الطبيب فلن يرفض الطبيب معالجته بل يزوده بالدواء المطلوب

 .تيم المتقدمون من خدم اهللا ال يكرهون احداًصه إذا كرهناه؟ لذلك، الكيف نخلّ ف هو مجنون.بيان لطيف للغاية ألن الخاطئ مفتون
 مهيأة هذا موقف سليم لتيم متقدم يفهم وجوب عدم كراهية النفوس ال."اغفر لهم يا ربي لجهلهم بما يفعلون:"قال المسيح اثناء صلبه

 َهِرىقدم وتسبيح تسان للهذه التي ترحب بكل إن ِرشَْنكْفي حركة ذكر  أحد  ال سبيل إلى بغض. بطريقة التفكير الماديةهالجنون
 هذا هو برنامج ضروري لذكر .ة الماديمهايأةحياة الرفع  والسعي إلى ْبَهَچڤَْد چۤيتا واإلستماع إلى فلسفة ساَدْپَر ِرشَْنكْ وتناول ِرشَْنكْ
 ):١٢٨\٧  َمْدْهيا-.ت.ت (ْبهوْپَرَمها تْشايتَنْيا لذلك، قال المولى .ِرشَْنكْ

 َپِدشَأو-"َنـِرشْكْـ"َهى ارى ِدكَْهى، تاِرى كَۤي
 أي ِدشَ" چورو َهنا تاَرايا ۤيْچـآماَر آ

 وبذلك، صر سيد روحي واسع .شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم و ْبَهَچڤَْد چۤيتا كما ترد في ِرشَْنكْ شْرّيطلب من كل إنسان العمل بأوامر الرب ا"
 ."رض األإلى تحرير كل حي في هذه

 ـْمتَ َسـتَتَۤيـجنْيُّو يُّـوچۤي
 تَـهيْستْـهي  َرَهـسْمآتْمانَـ
  تْمااتّيـتْش -اتَ ي ۤيكاكِا
 ـَرَهـهيْچْر َأَپـرـۤيـراشين

 دائمة والتحرر من بيقظةنفراد وضبط عقله  االيقتضي عليه كما المثابرة على جمع عقله على الذات العليا تعليسالملى ع يقتضي"
 ."كمتال االكل شهوة ومن الرغبة في

 عقله على الذات جمع، يشير إلى وجوب سعي المتعالي دوماً إلى يُّوچيةالرياضة الـفي هذا الفصل الذي يرسم فيه الرب أصول 
 اهللا هو الخالد العظيم والحي العظيم والذات :)١٣\٢\٢ ْدشَْنيپكَطَْهى أو(  كما مر.ِرشَْنكْ الذات العليا تشير إلى الرب العظيم .علياال

لسنا  أننا  يجب العلم. العقل على الذات العلياجمع هو يُّوچيةالرياضة الـ غرض مجمل .) تِْشتَنَشْ تِْشتَناناْمْمنيتْۤيو نيتْۤيانا (العظمى
 هو الكبير وأنا . هو اهللا وأنا التابع. تعني أن اهللا بائن عنياددضاأل .ڤاَد-ڤايتَْد اددضأ ي هه هذ. الذات العليا هي اهللا.الذات العليا

 عقولنا جمع يجب علينا . كما يجب فهمها هذه هي الصلة بيننا وبين اهللا. هو الالمتناهي في الكبر وأنا المتناهي في الصغر.الصغير
  مثالياً، ينبغي.ِرشَْنكْعتزال مما يعني اعتزال سوى تيم القتضي ايتحقيق ذلك  .لى الذات العليا التي ال تحد ألننا متناهين في الدقةع
 . لذلك، العزلة تعني ذاك المكان حيث يجري تعليم ذكر اهللا. لكن هذا صعب في هذا العصراتغابالفي عتزال اال

 كالشمس وال سبيل ِرشَْنكْ مر أن .ِرشَْنكْ العقل على الذات العليا أو جمع عقله بعناية مما يعني كما ينبغي للمستعلي السيطرة على
 .جمع هذه هي عملية ال. على الدوامها فيِرشَْنكْإذا كان عقولنا   فيماۤياال سبيل إلى نفاذ  . العقل عليهجمعإلى الظلمة عند 

 . البشر مصابون بالمرض المادي لرغبتهم باألشياء ويطلبون اقتناءها.لتملككما ينبغي للمستعلي التحرر من الرغبات ومشاعر ا
 ال .نيات الماديةتمن يذكر اهللا ال يطلب المق .)ْبۤوتَه ْپَرَسنّاتْما-ْبَرْهَم(ه فقدنطلب ما ال نملكه ونحزن على ما ن نحن )٥٤\١٨. چ.ب(

 يقول .مهايأةة لكن رغبة الفرد مشوبة في حالة الي طبيعالرغبة .اه ترك الرغبات محال لكن يمكن تصفيت.ِرشَْنكْيرغب سوى بخدمة 
تزول رغبتنا بالمقتنيات المادية س وِرشَْنكْ الرغبة الصفية هي الرغبة بـ." حواسي بالمقتنيات الماديةارضاءود أ:"المرتهن لنفسه

 ):١٢-١١\٦ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا جاء في .كِْرشَْنإذا رغبنا  تلقائياً
 ايـطْهاْپـشْيتْپَر ىِدِششـاو تْـشـو
 َرْم آَسـنَـْم آتْـَمـنَهيتْـهـْس

 ْمشَــتْـۤيـ ن-ي  ناتْمتَـيْهـرـشّْاوتْ -ناتى 
 َرْمتَّ كوشُو-يَن جاليشـاتْـ

 تْـڤاِر َمـنَه كْْمـَرْچكايتَـتْرا
 اهيي كْر-ا ييـنْـْدريتِّتْـش -اتَ ي

 اْدۤيْجـنْيو ىاَسـِنۤيشْـيـڤاوَپ
 ىيشـودَّْهي ڤ- أتم ـْميُّـوَچ



 فوقه أّيل جلد يبسط ثم ،رض األعلى كوشَ عشب يضعن أ ومنعزل، مكان إلىذهاب ال  اإلنسانعلىيتعين  ،يُّوچاالـ لممارسة"
يأخذ مكانه على المقعد ان  يُّوچّي وهكذا على الـ.ساً، وأن يكون ال عالياً وال منخفضاًيجب أن يكون الموضع مقد .اًناعم اًوقماش

 يجري التشديد في هذين النصين كيف ."واحدة نقطة على هعقل جمعو وحواسه لهقلقلبه بضبط ع  تصفيةيُّوچاالـ زاوليبثبات وأن 
 . حسب هذه الشروطيُّوچيةالرياضة الـمة لكنها ال تمارس  المزعويُّوچاير من جميعات الـبكعدد وجد ي .وأين ينبغي الجلوس

 و اَچۤيْپَر والمستعلون والتيم بيوتهم ويقيمون في أماكن مقدسة مثل يُّوچۤيْز في الهند، يهجر الـ.يشير إلى مكان الحج" مكان مقدس"
 إذن، .نَْچَچ والـيامونانهار المقدسة مثل الـ األث تجري في عزلة حييُّوچا ويمارسون الـَهْرْدواْر و ِكشَشِْرْه و نْداڤََنِرڤْ و َمتْهورا

 إلى العيش في المدن  اإلنسانكيف يمكن تحقيق ذلك في هذا العصر؟ من هم على استعداد للبحث عن مكان مقدس مثيل؟ يضطر
 .وچايُّول لممارسة الـ األ ال سبيل إلى العثور على مكان مقدس لكن هذا هو الشرط.الكبيرة من اجل كسب معاشه

 الحماسة والغابة شاكلة أن المدينة في ِڤَدْز جاء في الـ.)َننيْرچو(علي  هيكل ال.يُّوچا ْبَهكْتي مكان مقدس حسب هيكللذلك، يعتبر ال
يمكنك الذهاب إلى في مدينة أو بلدة ما وعند االقامة  الحماسة شاكلةتقيم في مكان تسوده  . عليهيكل لكن ال.األصالة شاكلةفي 
 هو المكان ِرشَْنكْ هيكل لذلك، .األصالة  اهللا فوق الحماسة وفوقهيكل لكن .إذا اردت الهروب من هذاوهي مكان أصالة  الغابة

 يُّوچا في جمعيات الـيُّوچا يتعذر الذهاب إلى الغابة في هذا العصر وال يفيد التظاهر بممارسة الـ.المعزول الوحيد لهذا العصر
 .اتالتجارية واإلنغماس في التره

التحقيق الروحي واضطرابهم بمختلف بصدد بلداء  قصار العمر وكَليعصر  أهل  أن غالبيةَنپورايا ناَردۤي-َهْنِرْبلذلك، جاء في 
 ):٢١\١٧ آدي -.ت.ت( القدوس سم االالهموم دائم وخير وسيلة للتحقيق الروحي هي تسبيح

 َهِرْر ناَم َهـِرْر ناَم
 لَـْمڤَ ِكـڤََهـِرْر نامايـ

 ڤَ ناْسـِتى ِاڤَِا الو ناْسـِتىكَـ
 َچـتيْر أنْـياتْـها ڤَناْسـِتى ِا

 القدوسة لتحقيق النجاة في  األسماء القدوسة، ال بديل عن تسبيح األسماء القدوسة، ال بديل عن تسبيح األسماءال بديل عن تسبيح’"
 ."‘عصر الخصام والنفاق هذا

 متعذرة في هذا العصر لكن هذه الممارسة من يُّوچية سائر الرياضات الـ.ْبهوْپَرَمها تْشايتَنْياالهبة العظمى للمولى : هذا هو الحل
 .البساطة إلى درجة يستطيع طفل ممارستها

 الفصل الرابع
 يُّوچاـالعتدال في اال

 تشدد على يُّوچا ْچۤياَن .لتأملية ايُّوچا نَْچطاشْأ وهي رياضة ْبَهَچڤَْد چۤيتافي هذا الفصل السادس من  يُّوچا سانْكْْهيايجري التشديد على 
ِنتي  ( هذه العملية معروفة بعملية ليس هذا وليس ذاك.ْبَرْهَمْن سوى ية وماهْبَرْهَمْن يةالوجه الفلسفي للتحليل بالذي نقرر به ماه

 هذا تلميح .)نْماِدى أْسيا ياتَهَج ( العظيم، الحق المطلق هو فياض الوجودْبَرْهَمْن :)١\١\١. ب.ش(  هيسۤوتَْر ِڤدانْتَ فاتحة الـ.)ِنتي
شْرۤيَمْد  بالتفصيل في ةك موضحتل طبيعة الحق المطلق . العظيم فياض الوجودْبَرْهَمْنومنه يجب علينا السعي إلى فهم طبيعة 

 :شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم جاء في فاتحة .ْبهاَچڤَتَْم
 ڤاياڤاسوِدڤَِتى َچـ نَُمو ْبَهـْمآُو

 ڤَراطْْچـياه ْسـڤْ أْبهيـڤَـياْد إتََرتَشْ تْشاْرتِْهـشْنْـٱتَو َجنْـماِدى أْسيا يا
 ڤَـيى موْهـيانْتي ياتْ سوَرياهكَـ-ِتِنى ْبَرْهـَم ْهردا يا آدي

 ْمرشاٱُچو َسْر-ڤيـنيَمـيُّو ياتَْر تْريمردام ياتْها -ڤاري-ِتُجو
 َپَرم ْدهيـَمهيكوَهكَم َسـتْيام -ِڤَن َسدا نيَرْسـتَْدهاْمنا ْسـ

 ألنه الرب العظيم ِرشَْن كْشْرّي اتأمل في الرب . الذي يعم الوجوديا شخصية اهللا لك ، اسجد تعظيماًڤَسوِدڤَ ابن ِرشَْن كْشْرّيربي "
 بكل الظواهر بصورة مباشرة وغير مباشرة وهو المستقل لعدم ليم هو ع.كوان الظاهرة وحفظها وهالكها االوسبب كل اسباب خلق
 هو الذي يصيب حتى كبار . أول مخلوقات الكونجّيْبَرْهمافي قلب  ِڤديوال العلم الـأوحى أ هو الذي .واهوجود سبب وراءه س

كوان المادية التي تظهر نتيجة ردود فعل  األ.الحكماء والمالئكة بالوهم مثل حيرة الفرد برؤية الماء في النار أو اليابسة في الماء
 باقي الوجود في داره العلية ِرشَْن كْشْرّي لذلك، اتأمل في الرب .حقيقية على خالف الواقع تبدو ، الطبيعة المادية الثالثةشواكل

 ." اتأمل فيه، ألنه الرب العظيم.ن أوهام العالم الماديمالمنزهة أزليا 



 بكل الظواهر بصورة يمله؟ ععلم وما هي طبيعة .وليس ميتاً أو عدماًعليم  تعلن أن الحق المطلق شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْملذلك، فاتحة 
أقصر س يكنل ."هذا هو رأسي:"عي قد اّد. كامالاًلم ليس عهكل حي محدود لكنعلم  .)واْد إتََرتَشْ تْشاْرتِْهشْۤيڤَنْٱ (مباشرة وغير مباشرة

شْرۤيَمْد ء في  ال شك أن هذا النوع من العلم ليس من العلوم العلية لكن جا."هل تعلم عدد شعر رأسك؟:"إذا سألني احدجابة  االعن
 -كل اال لكنني اجهل تعقيدات عمليةيكلبأ قد اعلم . أن الحق المطلق العظيم عليم بكل شيء بصورة مباشرة وغير مباشرةْبهاَچڤَتَْم

عمل على الوجه التام يبدني لكنني اجهل كيف عمل  بلماع أنا .كيف يهضم بدني الطعام وكيف يجري الدم في عروقي وغير ذلك
 . ويعود ذلك إلى محدودية علمي.دوفي وقت واح

 منذ البداية أن الحق شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم لذلك، يوضح .ركان خليقتهأما يجري في كل ركن من كل  يعلم ب.اهللا هو العليم بكل شيء
بهذه القوة والحكمة  إن كان اكتسب هذا العلم من حي مثيلالحق المطلق ال بد ان :" قد يسأل سائل.)اهۤيأْبهيْچ(اض عليم العظيم الفّي

 .وعلمه موجود تلقائياً) ڤَراطْْس(مستقل ال هو . اكتساب علمه من سواه يجرده من أهلية اإللهية. كال."والعلم
  يسعى. ألنه يحلل بالتفصيل طبيعة الفياض العظيميُّوچا ْبَهكْتي و يُّوچا ْچۤياَن رياضةقتران العظيم لكل من  اال هوشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم

 ْبَهكْتَ .الرياضة مع اختالف يُّوچا ْبَهكْتي في الهدف هو عينهالفلسفية لكن  يُّوچا ْچۤياَنبواسطة  إلى فهم كنه الحق المطلق إلنسانا
 تدعى الطريقة ْچۤياَن طريقة .إلى تركيز عقله فلسفياً على اهللا نّياۤيْچفي حين يسعى خدمة الرب العظيم الذي يكشف عن ذاته بشغل ني

 لكن . إذا كنا في ظلمة الليلنسعى إلى ضوء الشمس بركوب صاروخ قويقد  . تدعى الطريقة النازلةْبَهكْتية وطريقة الصاعد
 .حسب الطريقة النازلة، ننتظر شروق الشمس ثم نفهم على الفور

ننا أن نسعى  يمك.ستقراء االمن خالل الطريقة الصاعدة، نحن نسعى للوصول إلى اهللا من خالل مجهودنا الشخصي بواسطة
 ال شك أن هذه الطريقة .ت بدراسة الوف البشر للتيقن ما إن كانوا مائتين أم خالدينومي  اإلنسان للتوصل ما إن كانستقراءباال

 شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم لذلك، جاء في .نتومويمن مرجع فوقي بأن جميع البشر الحقيقة إذا قبلت علمي كامل وفوري  .تستغرق وقتاً طويالً
 لكن من يطلب فهمك بالطريقة الصاعدة فقد .ربي الحبيب، من تلقى حظوة بسيطة منك يستطيع فهمك بسرعة كبيرة):"٢٩\١٤\١٠(

 ."خمين لماليين من السنوات ومع ذلك ال يفهمك أبداًيستمر بالت
؟ اهللا لو كان صفراً عداد مناال  لكن كيف تفيض كل تلك.هللا صفر ان  ويستنتجبالتخمين  إلى نقطة الخيبة والحيرة اإلنسانقد يصل

 يقتضي علينا دراسة .ال يمكن أن يكون صفراًاهللا  لذلك، .)َجنْمادى أْسيا ياتَه (كل شيء يفيض من اهللا ):١\١\١ (ِڤدانْتَكما تقول 
 تعني علم ولفظة َدِڤ لفظة . وهو دراسة منتهى العلمسۤوتَْر ِڤدانْتَ هذا موضح أيضاً في الـ. من اهللاغير منحصرةكيف تفيض اعداد 

 . العلم هو العلم باهللاحد .حد تعني تَأنْ
؟ هذا مستحيل نا وصورتناحواسكانت بائنة عن إذا   العلية وصورته العليةاهللا ؟ كيف نفهم حواسِرشَْنكْإذن، كيف يمكن فهم صورة 

 ):١١\١٠ (ْد چۤيتاْبَهَچڤَ في ِرشَْنكْ كما يقول . يتعين علينا خدمته ومن ثم سيكشف ذاته لنا.بالتخمين
 نوكَْمـپاْرتَْهـْمِاڤااْم شِْتـ

 تََمـه ْم َجـ- ْچۤياَنَأَهـْم َأ
 ُهو ْسـتْ- ْبهاڤَ - أتم امىۤيـناشَ

 ـڤَـتاْسـِپـَن ْبهاۤيـ د- ْچۤياَن
 في قلوبنا وعندما نبحث عنه بواسطة الطريقة ِرشَْنكْ ."ساطعالعلم السراج  الجهل بعتمة ديب، وُأفي قلوبهمالمقيم  أنا عطف عليهم،ا"

 .التتيمية بإخالص فسيكشف عن ذاته
 ):٥٥\١٨ (ْبَهَچڤَْد چۤيتاكما جاء في 

 يجاناتيماْم َأْبه اْبَهكْتۤي
 تَـتّْـڤَـتَـهي اسمشـتْـاشْ يڤاْن اۤي

 ـڤاۤياتْـْچ تُو تَـتّْـڤَـْم ماتُوتَـ
 نَـنْـتََرْمَأ - شَـِتى تَـْديڤ

 وبذكري التام بمثل هذا التتيم، يدخل ملكوت . حق الفهمزيزي بصفة شخصية اهللا العالفرد فهمبالخدمة التتيمية وحدها، يستطيع 
 هذه .)ْرتَنَْمكۤي ْمشَْرڤَنَ (ڤيشْنوسبيح عن السماع والتطريقة ) ٢٣\٥\٧. ب.ش( وهي يُّوچا ْبَهكْتي لذلك، يجب فهم اهللا بواسطة ."البقاء

 ْمڤَنَْم أْرتْشَنَِس-پاَد ْمنَه ْسَمَروڤيشْنُ تَنَْمكۤيْر ْمنَڤَشَْر ( عن ذاتهِرشَْنكْ سيكشف . إذا سمعنا بإخالص وانقيادسنفهم .يُّوچا ْبَهكْتيهي بداية 
 ِرشَْنكْ هي السماع عن ْمنَڤَشَْر .أيضاً ْبَهكْتي وهذه ڤَنَْدنَْمدعية بواسطة  االنرفع . تتألف من تسعة عباداتيُّوچا ْبَهكْتي .)داْسياْم ْمڤَنَْدنَ
 ْبَهكْتي هذه هي بداية .َمنْتَْر ِرشَْنكْ َهِرى تسبيح . هي تسبيح امجادهتَنَْمكۤيْر .شاْستْرْز وسائر الـشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم و ْبَهَچڤَْد چۤيتامن 
 ڤيشْنو دون ْبَهكْتي ممارسة .)هوڤيشْنُ تَنَْمكۤيْر ْمشَْرڤَنَ (ڤيشْنو هو الوجود والتأمل هو تأمل في شْنوڤي .)٢٣\٥\٧. ب.ش (يُّوچا



كِْرشْنَْز تو  (شخصية اهللا العزيزي لاألصل وجه هو الِرشَْنكْ ):٢٨\٣\١. ب.ش( ڤيشْنو وجهي لاألصل  هو الوجهِرشَْنكْ .مستحيلة
 موضحة في الفصل يُّوچا نَْچطاشْأ رياضة .يُّوچا ْبَهكْتيفهم اهللا وستزول جميع الشكوك إذا مارسنا  سنقتدر على .)ڤَياْم ْسْبَهَچڤاْن

 ):١٤-١٣\٦. چ.ب(خص  االالسادس على
 ْمڤَـۤيــرْچ - يُرو شـ-ا ي كاْمَسَمـ

 َرهي ْسـتْـهْمشَـلَـتْـ َأانّْيْدهاَر
 ْم ْسـڤَـْمـَرْچكايا ناسيـشَْسمـْپـِركْ

 اْنيـلُوكَشـانَـڤَـتْـشَـشْ يد
 ْرۤيـ ْبه-ـتَ يَچتْما ڤاشـانْتـْپَر
 تَـهي ڤْـَرِتى ْسـتْه-ي ـتْـشارْبَرْهَم

 وتّيتْـش - تْشْا َميـْمايْمَمـنَه َسـ
  َپـَره-تْ ـتَ َمۤيـس آيوكْتَ

 بثبات دونما تهيُّج أو وجل، مخضعاً عقله، هأنفوضع مستقيم بثبات، وتركيز نظره على طرف  في ورأسه وعنقهليجعل من جسمه "
 ال تعني حضور بعض الدروس يُّوچاالـ ."للحياةمتخذاً إياي هدفاً نهائياً  قلبهضمن  فيَّ يتأملوعليه ان  .الجنس من تماماً متحرراً

الرياضة  تلك .ال وممارسة التمارين البدنية ثم العودة إلى البيت وشرب الخمرة والتدخين واإلنغماس في الجنسودفع بعض الم
 هل .ِرشَْنكْ شْرّي المشروعة أوضحها هنا المرجع العظيم يُّوچيةالرياضة الـ . تمارسها جمعيات المخادعين والمخدوعينيُّوچيةالـ

كل من بدنه جلس في حالة انتصاب أن ي في مكان مقدس و اإلنسان يجب أن يعتزل.؟ِرشَْنكْ شْرّي خير من شخصية اهللا يُّوچّييوجد 
 الحقيقي إنما هو يُّوچا لكن غرض الـ. العقلجمععلى مساعدة ل لماذا هذا؟ هذه طريقة ل.ه أنفطرفوعنقه ورأسه والتحديق إلى 
 . في الداخلِرشَْنكْالشعور الدائم بوجود الرب 

 من المتأملين المزعومين اً كبيراً لقد شاهدت عدد.نف هي النعاس االطرفوس في حالة تأمل والتحديق إلى إحدى مخاوف الجل
 شبه لذلك، يوصى بإبقاء العينين .ق عينيهغالإ بالنعاس عند  اإلنسان من البديهي أن يشعر.وضع الاهذفي يشخرون الذين 

 يُّوچۤيْز غالبية الـ. يضمن الفرد خضوع عقله وعدم تكدره،لى هذا الوجه ع.نف االرنبةأ لذلك، جاء بوجوب التحديق إلى .مغمضتين
 ما هو .ربما غافلني نمر أو حّية:" بالقول نفسه في الغابةيُّوچّيالـحدث  لكن قد ي.في الهند يعتزلون في الغابة لممارسة هذا التأمل

الجلوس على ب لذلك، يوصى .خص اال من الخوف علىيُّوچّي لذلك، يذكر وجوب خلو الـ.وقد يسبب ذلك تكدر عقله" هذا الصوت؟
 أن يتحلى بالشجاعة التامة ازاء الحّيات أو النمور  اإلنسانال يستطيع .جلد غزال ألنه يحتوي على خواص كيماوية تنفر منها الحّيات

 الخوف عائد إلى نسيان .المنحرفة دائمة الخوف بسبب ذاكرتها مهيأة النفس ال.ِرشَْنكْسود سوى عندما يكون مستقراً في ذكر  االأو
 ْمْبَهيا ( يوفر المسند الحقيقي الوحيد للشجاعةِرشَْنكْذكر ): ٣٧\٢\١١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم جاء في .ِرشَْنكْالفرد صلته الخالدة بـ

  .ِرشَْنكْ الكاملة غير ممكنة لسوى تيم يُّوچيةالـالرياضة  لذلك، ممارسة .)ْسْمِرتيهٱَپْريايُّو ڤيِڤشَتَه ْسۤياْد إشاْد أِپتَْسيا اْبهينيۤيۤيڤيتْد
التبتل  (تْشارياْبَرْهَمتوصى  لذلك، .نغماس الجنسي يمنع التركيز اال."منزهاً عن الحياة الجنسية بالكلية "يُّوچّيكما يجب أن يكون الـ

 كان َمهاتْما غاندي الذي كان عازماً على مقاومة على ذلك العزم ةحديثمثلة ال االمن .لد العزم التبتل يّو.من اجل ثبات العقل) التام
 كانت .سلحة متوفرة للشعب اال آنذاك، كانت الهند خاضعة لبريطانية ولم تكن.مبراطورية البريطانية القوية بواسطة الالعنفاال

لن اقاتل :"التعاون واعلنعدم  و لذلك، لجأ غاندي إلى الالعنف.الحكومة البريطانية تملك القدرة العسكرية لقمع الثورة المسلحة
 تلك السياسة تطلبت مقداراً ."إلى العنف مما سيجعل العالم يتعاطف معنابريطانيا بريطانيا وسأحافظ على الالعنف حتى وإن لجأت 

ن مع انه كان  وترك الحياة الجنسية عندما كان في سن السادسة والثالثيتْشارّيْبَرْهَمياً ألنه كان قوكبيراً من العزم وكان عزم غاندي 
  . الزهد بالحياة الجنسية امده بالعزم المطلوب لقيادة البلد ودفع البريطانيين من الهند.رجل عائلة

 كنت ذاإيتعين عليك التبتل  . هذا السر يجهله البشر. ال ضرورة إلى شيء آخر. ونفوذه اإلنسانقالع عن الجنس يعزز عزم االلذلك،
 م أيُّوچا ْچۤياَن م أيُّوچا ْبَهكْتي م أيُّوچا-َهتَْهى سواء أكانت يُّوچيةوع في جميع الرياضات الـ الجنس ممن.عازماً على انجاز شيء

 الجماع غير مقصود للترضية الحسية مع .ِرشَْنكْ ال يجاز الجنس سوى للمتزوجين إلنجاب ذرية صالحة تتربى على ذكر .سواها
اطفال في غياب بعض اللذة؟ هذا هو سر هبة الطبيعة لكن ال ينبغي لنا  على إنجاب  اإلنسان ما الذي يحمل.انها حاضرة فيه

الرياضة بإمكانية ممارسة  قال لكالفرد اذا يخدعك  . نحن نضيع وقتنا عند استغالل الجماع.هذه هي اسرار الحياة .استغاللها
 ما َمنْتَْرعوم أن تدفع له بعض المال لقاء  مزچوروك من طلبإذا يخدعك  . واإلنغماس في الجنس كما يحلو لك بوقت واحديُّوچيةالـ
نسمح لآلخرين  أننا نا عندما نطلب شيئاً جليالً بثمن زهيد مما يعنيأنفس نحن نخدع .نغماس في كل ما يحلو لك االنه يمكنكأو

 كذا، . بثمن زهيد ال نستطيع الذهاب إلى محل مجوهرات وطلب جوهرة ثمينة.هطلبتذا إالشيء الثمين  ال بد من دفع ثمن .بخداعنا



سوف  أننا ْبَهَچڤَْد چۤيتا يفيد ليس لعبة اطفال ويُّوچا كمال الـ.قالع عن الجنس االوهو يُّوچا طلبنا كمال الـذاإ ثمنالال بد لنا من دفع 
النا لقاء ال نا لسلب اموب يوجد كثير من المخادعين الذين يتربصون . لعبة اطفاليُّوچيةالرياضة الـإذا اردنا جعل نتعرض للخداع 

 فّي في قلبه ويجعلني  اإلنسانيجب أن يتأمل:"ْبَهَچڤَْد چۤيتا في ِرشَْنكْ شْرّيلكن يجب ترك الحياة الجنسية بالكلية حسب كالم  .شيء
 . هذا هو التأمل الحقيقي."الغاية القصوى لحياته زاهداً في الحياة الجنسية

الرياضة  موجود في القلب والتأمل فيه هو غرض رتيۤوم-ڤيشْنو ."التأمل فّي" ال يوصي بالتأمل في العدم بل يشدد على ِرشَْنكْ
 العقل على جمع على  اإلنسانسيقتدر .ڤَِد پيَلكَ كما استهلها الرب عندما تجلى بدور يُّوچا سانْكْْهيا هذه هي رياضة .يُّوچيةالـ

شارة إلى صورة  اال.اخضاع العقل زاهداً في الحياة الجنسية وهنفأرنبة أبالجلوس بإنتصاب والتحديق إلى  في القلب مۤورتي-ڤيشْنو
 .ِرشَْنكْ هي إشارة إلى رتيۤمو-ڤيشْنو أو ڤيشْنو

ون عقولهم جمع اعضاء هذه الحركة ي.يةل هذه عملية تأمل عم. بصورة مباشرةِرشَْنكْ شْرّي نتأمل في ِرشَْنكْنحن في حركة ذكر 
زرع ورود جميلة لتقديمها أأنا ": لكنه يقول لنفسهرض األيعمل الفرد في الحديقة ويحرث قد . بغض النظر عن وظائفهمِرشَْنكْعلى 
 كذا، الرقص والتسبيح في ."ِرشَْنكْاعد اطباقاً شهية لتقديمها إلى أنا ": قد يكون الفرد في المطبخ لكنه دائم التفكير لنفسه."ِرشَْنكْإلى 
 طوال الليل ِرشَْنكْمثاليون بفضل تأملهم في  يُّوچۤيْز ِرشَْنكْيان وفتيات حركة ذكر  لذلك، فت.ِرشَْنكْ التأمل في أشكال من هيكلال

 ْبَهَچڤَْد چۤيتا نصوص . ال نبتدع شيئاً. وليس نزواتناْبَهَچڤَْد چۤيتا إلى مرجعية استناداً الكاملة يُّوچيةالرياضة الـ نحن نلقن .والنهار
 .وقات األ في جميعِرشَْنكْة على نحو ال تتيح لصاحبها سوى ذكر صاغ في هذه الحركة ميُّوچۤيْز ْبَهكْتي نشاطات .متوفرة للجميع

 الكاملة وكل من يزاولها إنما يُّوچيةالرياضة الـ هذه هي ."تأمل فّي في قلبك واجعلني الغاية القصوى لحياتك:" يقولِرشَْنكْ شْرّي
 ):١٥\٦. چ.ب (لُوَك ِرشَْنكْنتقال إلى نفسه لالعد ي

 ْمتْمانَـا َسـدْم ِاڤَـَجـنّْنْيو
  مانَـَسـه-اتَ يي نْـيُّـوچۤي
 ْم َپـَرما- َنْرڤاي نْميشـانْت

 يهاتــتْشّْيَچـْستْهاْم أْدهْم َسـ-َمتْ 
 ."المادي  منفصالً عن الوجوداهللا ملكوتدرك الروحاني المستعلي ي واألعمال، والعقلبممارسة ضبط الجسم "

 ال َننيْرڤا .)ْم َپَرما- نيْرڤاَنْمشانْتي (قطع النشاطات الماديةيحقق الفرد السكينة من خالل : جاء في هذا النص باللغة السنسكريتية
 ولده وپياكَشينَهيَر عندما سأل . ال سبيل إلى الطمأنينة دون قطع النشاطات المادية.تشير إلى العدم بل إلى قطع النشاطات المادية

يا والدي الحبيب، ):"٥\٥\٧. ب.ش( فوراً ْهالَدْپَراجاب " ن؟ االولدي الحبيب، ما هو خير شيء تعلمته حتى:"َمهاَرَج ْهالَدْپَرالصبي 
اْم ْدهيۤي-ْچَنڤي َسدا َسموْدْمڤَْريا ِدهينا-ٱسوَرتَتْ ساْدهو َمنْيى  ( حقاًزائلاليقبلون كبير الجن، يستبد القلق بالماديين دون انقطاع ألنهم 

 .خية غزيرةنجد شواهد تاري . هامة لداللتها على أن الماديين يتحرقون دوماً إلى اقتناء الزائلْچَرهاتْ-أَسْد كلمة .)ْچَرهاتْ-أَسْد
 .راد ان يصبح رئيس جمهورية الواليات المتحدة وانفق مبالغ طائلة من المال للفوز باإلنتخاباتأثرياء و اال كان منكينديالسيد 

العالم المادي في تحرق  أهل .طفال وكان يحتل منصب الرئاسةأ كان لديه زوجة وهانمن على الرغم انتهى كل شيء في لحظات 
 ."شياء زائلة؟أنفس روحية خالدة فلماذا اتحرق إلى أنا ": رشده ويقول لنفسه اإلنسانلسوء الحظ، ال يستعيد .دائم إلى الزائل

، ذاتي روحية ال تولد وال "الحقيقيةأنا " من جهة .عتبار انه هالك االخذ بعين االإنشغالنا دائم بتوفير اسباب راحة هذا البدن دون
 يقول أن سبب استبداد القلق َمهاَرَج ْهالَدْپَر لذلك، .بالوظائف البدنية على الصعيد المادي ننشغل .تموت فما هي وظيفتي الالئقة؟

 من إنسان وحيوان وطير وغيره وهذا هو المرض األحياء جميعبالقلق  ستبدي . الزائلةشياء األوراء عائد إلى ركضه اإلنسانب
 ات امام بابه تحذر من الكلب أوط في دار جميلة لكن توجد يافاإلنسان  كيف نحقق الطمأنينة إذا كنا في قلق دائم؟ قد يسكن.المادي

 في وظيفته المكتبية  اإلنسان ال ينقطع. مقيم في دار جميلةألنهعليه  أحد قتراب من الدار مما يعني انه في قلق دائم من اعتداءاال
 إذن، من .ن هذا يفرض عليها تشكيل قوة دفاعية ضخمةميركا بلد غني لكأ ."آمل أن ال افقد وظيفتي:"براتب كبير عن التفكير لنفسه

 . ال بديل لذلك. كنا نطلب السالم دون قلقذاإ كِْرشَْنخذ إلى ذكر  االال مفر لنا من  أن الخالصة.يخلو من القلق؟ذا الذي 
لسيطرة  امطلوبزء من البدن ال أهم ج. طلبنا السالمذاإ ِرشَْنكْبالتأمل في نتمكن من السيطرة على البدن  ِرشَْنكْيجب التأمل في 

 .بالسيطرة عليهما عليه هو اللسان ثم الفرج وتتم السيطرة على مجمل البدن
 التحكم بالبدن .بالسيطرة على اللسان  وتتم السيطرة على البطن ثم الفرجساَدْپَر ِرشَْنكْتتم السيطرة على اللسان بالتسبيح وتناول 

 ال ينبغي شغل العقل سوى بشواغل .ِرشَْنكْالسيطرة على العقل عند تفريغ كل شواغله ما سوى  تتم . بالفعلوالعقل في غاية السهولة
 عند ِرشَْنكْ القطعية القاطنة في َننيْرڤا  اإلنسان يحقق.زهار والطباعة والطبخ والتنظيف وسواه األ مثل زراعةِرشَْنكْالعمل لحساب 

 .ِرشَْنكْ لذلك، لن نجد السالم خارج شواغل ذكر .ِرشَْنكْ كل شيء داخل .ِرشَْنكْشغل العقل والبدن بخدمة 



ن الفرد من قطع  غير مقصودة لتحصيل تسهيالت مادية بل وسيلة تمكّيُّوچا الـ.يُّوچيةوضحنا الغاية القطعية للرياضة الـأإلى هنا 
 رض األ لقد سافرت في كل.شاكل الحياةالمادية التي نتطلبها لكنها لن تحل مسباب  االجميعتتوفر لنا  س.الوجود المادي بالكلية

نعم لقد حققت :"قولجزم بالال أحد السالم؟ هل يستطيعلهم  المادية لكن هل وفرت سباب االي خيرميرك األووجدت ان لدى الشعب
 ؟لو صح ذلك ا إلى الشعور بهذا القدر من الحيرة واإلحباطأميركما الذي يدعو شباب " الطمأنينة التامة؟

 يُّوچا ال ينبغي ممارسة الـ. من اجل تحصيل بعض التسهيالت الماديةيُّوچيةالرياضة الـالطمأنينة ما دمنا نمارس ال سبيل إلى 
 يطلبون تحسين يُّوچا غالبية من ينضمون إلى جمعيات الـ.ِرشَْنكْقامة صلتنا المفقودة بـاعادة ا تعني يُّوچا الـ.ِرشَْنكْسوى لفهم 

 يُّوچا طائلة لمدربي الـاًمم الغنية يفرطون بالطعام وتغلب عليهم السمنة ثم يدفعون مبالغاال أهل .نحالتهم الصحية أو تنقيص الوز
انقاص الوزن بكل تلك التمارين البدنية المصطنعة دون أن يفهموا أنهم لن يصابوا بالسمنة  يعمل البشر على .من اجل انقاص وزنهم

 الشره يصاب بداء .كل ألنهم يأكلون اللحوم األ السمنة عالمة شراهة. الطعامكل الخضار أو الفاكهة وحبوبأإذا اقتصروا على 
عتدال مطلوب واإلعتدال بالطعام  اال لذك،. بداء السلنالسكري والسمنة والذبحات القلبية وغيرها ومن يأكلون اقل من الالزم يصابو

 ):١٦\٦ (ْبَهَچڤَْد چۤيتال هذا موضح في  ك. سنصاب باألمراص إذا اكلنا اكثر أو اقل من الالزم.يعني حد الكفاف
 يْسـتـٱ يُّـوُچوتو ٱ اشْـنَـتَْس -ناتى 

 كانْـتَـْم َأنَـشْـنَـتَـهيشـاتْـنَـ 
 ايلَـْســۤيـ ش- ْسـڤَـْپـَن -ي شـاتتْـنَـ 

 أْرجوَنتْـشڤَ ي ناتُوـَرْچجا
. چ.ب( وفي ."الالزم من أقل أو أكثر ينام كان أو الالزم، من أقل أو أكثر يأكل كان إذا ،أْرجوَن يا يُّوچامزاولة الـ أحد ال يستطيع"
١٧\٦:( 

 ايهاَرْسـي ڤ- هاَريوكْتا
 ـسوكَـْرَما  يـطَـْسـشْـِشستْ - يوكْتَ

 ايْدَهـْسـُبوڤَـا ْسـڤَـْپـن- يوكْتَ
  ها-دوْهكَْهى ي  ْبَهـڤَـتيُّـوُچو

 ."يُّوچابفضل مزاولة الـ الماديالوجود  عذابات كل والنوم والعمل والراحة، يستطيع أن يخفف االإن الذي يتخذ حداً وسطاً في"
 استطعت تناول خمس ذاإال بأس  .ساَدْپَر-ِرشَْنكْ لذلك، الطعام مطلوب ونحن نقتصر على تناول .يجب حفظ لياقة البدن لكل عمل

 . خمس كيلو من الطعام يومياً بدافع الشراهةت تناولذاإستعاني كيلو من الطعام يومياً بإرتياح لكن 
 ال يوجد عدم .كثر من خرافةأ قطع الوجود المادي ال يعني العدم الذي ال يعدو .ِرشَْنكْإذن، كل هذه الشواغل متوفرة في حياة ذكر 

 إلى نبتة أو شجرة كبيرةالبذرة ستنمو  ؟"العدم"؟ اين هو هذا  لو كنت عدماًكيف نما بدني .اً روحية ولست عدمنفس أنا .في خليقة اهللا
 ْبَهَچڤَْد چۤيتا في ِرشَْنكْ شْرّي اين هو العدم؟ يقول .م وينمو البدن كالشجرة اال الوالد يقذف بذرته في رحم.رض األ فيهاإذا غرسنا

)٤\١٤:( 
 ايكاونِْتـ وشْيُّوني –َسـْرڤَ 

 ااهي ۤياه َسـْمْبَهـڤَـنْتيْرتَـمۤو
 ْرينيُّو َمـَهـْد ْبَرْهَم ْمتاسا
 تايَده پـْپَر -َج ۤيـ بْمَأَهـ

 ِرشَْنكْ البذرة هي بذرة ."جميع اجناس الحياة تولد في هذه الطبيعة المادية بمشيئتي وأنها من صلبين أ ،كونْتّييا ابن يتعين العلم، "
لو كانت بذرة   هذا البدنا فكيف يمكن ألحد مناقشة هذه العملية؟ كيف نماألحياء باألصل وقذفها في رحم الطبيعة المادية فولدت

 ؟الوجود عدم
 أي تحويل البدن هيأاعدام البدن المادي التعس الم  تعنيَننيْرڤا . نحن ال نعمل على اعدام هذا البدن. تعني انقطاع التناسخَننيْرڤا

 ):٦\١٥ (ْبَهَچڤَْد چۤيتاالمادي إلى بدن روحي مما يعني دخول ملكوت اهللا الوارد وصفه في 
 يُّوْرسۤواِتى ينَـ تَـْد ْبهاَس
  نَـ پاڤَـكَهكُونَنَـ شَـشـا

 ڤَـْرتَـنْـِتىيـتْـڤا نَـ نَچاْد ي
  َمـَمْمتَـْد ْدهاَم َپـَرَمـ

 ."ا العالم المادي مطلقاًإلى هذعود ثانية  ال يدخلها يمن و. كهرباءأو ال تنيرها شمس وال قمر وال نار داريان "



ملكوت اهللا في كل مكان لكن  . جميع الكواكب في السماء الروحية منيرة كالشمس.لذلك، ال يوجد عدم في أي مكان في خليقة اهللا
 مثيلة اً لن نجد دار.ْدهاَم ْم َپَر جاء أن نور القمرين والكهرباء غير مطلوبة في.)ْدهاَم ْمَپَر ( عليةدور السماء الروحية وكواكبها هي

 ضوء الشمس يعم هذا .لو سافرنا بالسفن الفضائية إلى اقصى مدى ممكن ضوء الشمس دونلن نجد أي مكان  .في هذا الكون
وراء هذه   توجد طبيعة روحية.أو الكهرباء تقع وراء هذه السماء المادية لذلك، تلك الدار التي يغيب فيها نور القمرين .الكون

 إذن، كيف نعلم شيئاً عن الطبيعة الروحية وراءها؟ .باألصل هذه الطبيعة الماديةال نعلم كيف تشكلت   نحن ال نعلم.الطبيعة المادية
   . الذي يحيا هناكِرشَْنكْأن نتعلم من دون سنبقى في الظلمة 

؟ يجب  بحواسنا المعيبةكيف نستقي العلمعما يتعدى مداركنا؟ نعلم شيئاً  كيف . هذهْبَهَچڤَْد چۤيتافي  مات عن السماء الروحيةترد معلو
 ال نستطيع .ناوالدعندما تشير إلى  امنا ال مفر من تصديق  تصديق كالم امنا؟دون كيف لنا العلم بهوية والدنا .أن نسمع ونصدق

م  االصغاء إلى المرجعية، االال مفر لنا من كذا، . هذا العلم وراء مداركنا.هنا وهناك أو بإجراء التجاربمعرفة والدنا بالسؤال 
ألن علمها يشبه العلم المستقى ) ماتا-ِڤَد (ِڤَدْزالـم  اال تدعىِڤَدْز الـ. عن السماء الروحية، ملكوت اهللاإن اردنا أن نعلم شيئاً ِڤَدْزالـ
 ال سبيل إلى تحصيل هذا العلم العلي عن طريق اجراء التجارب بحواسنا .لتصديق من اجل اكتساب العلم يتعين علينا ا.م االمن

 .المعيبة
 ْمشانْتي(  والوصول في النهاية إلى الدار العظمى للربباقية يستطيع تحقيق الطمأنينة ال.ِرشَْنكْ المحقق كامل بفهم الرب يُّوچّيالـ

 .نْداڤََنِرڤَْك ولُوُچ أو لُوَك ِرشَْنكْ هذه الدار تدعى .كما يذكر هنا على لسان الرب )يهاتْستْهاْم أْدهيَچتْشّْْم َس-َمتْ  ْم َپَرما-نيْرڤاَن 
 النافذ في قلب كل حي على الرغم من اقامته َپَرماتْما الذي يعم الوجود و ْبَرْهَمْنأن الرب هو  :)٣٧\٥ (هيتاْمَس -ْبَرْهَمجاء في 

الوصول إلى السماء  أحد  ال يستطيع.)تَهۤوْبه-ڤََسِتى أكْهيالتَْمڤَ ني ِاُچولُوَك ( بفضل قدراته الروحية الفوقيةلُوَكُچوالدائمة في داره 
 من . على الوجه السليمڤيشْنو وامتداده التام ِرشَْنكْدون فهم ) نْداڤََنِرڤُْچولُوَك ، ايكونْطَْهىڤ(الروحية أو دخول الدار الباقية هللا 

أن الرب يقيم ) ٣٧\٥ (هيتاْمَس -ْبَرْهَم كما جاء في .هيتاْمَس -ْبَرْهَمحسب ما جاء في ) ماتا-ِڤَد (م المرجع االتعلم منالضروري ال
 ميال االهو كالشمس الحاضرة في هذه الغرفة مع انها بعيدة ماليين:  أيضاً فحسب بل في كل الوجودنْداڤََنِرڤُْچولُوَك ليس في داره 

 .)تَهۤوْبه-ڤََسِتى أكْهيالتَْمڤَ ني ِاُچولُوَك(
ڤاي  ـَس (ِرشَْنكْستغراق في نشاطات  اال الكامل ألن عقله دائميُّوچّيالـهو  )١٨\٤\٩. ب.ش( ِرشَْنكْالخالصة، من يعمل في ذكر 

ڤاتي ڤيديتْڤَ تَْم ِا (ِرشَْنكْ يستطيع الفرد التغلب على درب التناسخ بفهم شخصية اهللا :ِڤَدْزنتعلم من الـو .)ڤينَْديُّوهَپداَر-ِرشَْنكَْمنَه 
 .برياء اال هو تحقيق الحرية من الوجود المادي وليس تالعب بااللفاظ أو تمارين بدنية لخداعيُّوچا لذلك، كمال الـ.)ِرتْيوْم ِاتيْم

 جميع هذه .لالزمكل والنوم والعمل فوق أو اكثر من ا األ لذلك، جاء بعدم جواز.ةيُّوچي الـرياضةاإلعتدال مطلوب في هذا ال
 البدن .نتفاع بصفقة رديئة اال بكالم آخر، يجب علينا. بهذا البدن المادييُّوچيةالرياضة الـالنشاطات موجودة ألنه يتعين علينا انجاز 

عتيادية هي حياتها الروحية  اال النفس الروحية ال تجرب الشقاوة وحالتها.المادي هو صفقة رديئة من معنى انه مصدر كل شقاء
 وما هو هذا . لذلك، الوجود المادي هو حالة سقم الروح. الشقاوة والمرض عائدان إلى الشوائب المادية والمرض والعدوى.الصحية

" بدني" قد يكون .فعلبال هذا البدن غير مقصود لي . المرض هو هذا البدن.غموضعلى جانب كبير من الالمرض؟ الجواب ليس 
 نحن جميعاً نرتدي اردية .حوال، يجب علي مباينة ذاتي عن هذا البدن كما اباينها عن ثيابي اال في كل.سقيمةلكنه عالمة حالتي ال

بدان هنود وعرب وهندوس ومسلمين أ ببشرة حمراء وسمراء وبيضاء وسوداء وغيرها أو اً نحن نرتدي ابدان. في هذا العالممختلفة
 مقصودة لشفاء هذا المرض يُّوچيةالرياضة الـ .الفعلي بل على سقمنا جميع هذه التعيينات ال تدل على مقامنا .ومسيحيين وغيرها

 نحن شقوق اهللا كما ان اليد شق من .صل ببدنناوإلتصال باهللا كما ان يدنا مقصودة للل نحن مقصودين .عن طريق توصيلنا ثانية باهللا
ن عن اهللا في هذه الحالة و كذا، نحن منفصل.بالبدن عندما تكون موصلة تكون بالغة النفع ها لكنهاعند بترتفقد اليد نفعها  .البدن
 يستحيل فصلنا . اهللا يمدنا بجميع حوائجنا على الدوام. في الواقع، كلمة منفصلين غير دقيقة المعنى ألن الصلة باقية ال تنقطع.المادية
 ودخلنا الدائرة الجنائية للكون من ِرشَْنكْبـنسينا صلتنا  أننا فضل القول اال لذلك، من.ِرشَْنكْ دون وجود شيء ستحالة الِرشَْنكْعن 

عبث كثير من الب فصلنا هو عاقبة انشغالنا . ما زالت الحكومة تعتني بالمجرمين لكنهم فصلوا عن الدائرة المدنية قانونياً.جراء نسياننا
 .ِرشَْنكْنتفاع بحواسنا في قضاء واجبات ذكر  االبدالً من

 . هذا ما يدعى نسيان."ِرشَْنكْخادم اهللا أو أنا "بدال من " عي، بلدي، زوجي، زوجتي، كلبي أو غيرهخادم مجتمأنا ":نحن نقول ألنفسنا
 كل مجتمع يلقن افراده . اعتقد انني عربي لوالدتي في بلد عربي.كيف حدث هذا؟ كل هذه المفاهيم الخاطئة نشأت بداعي هذا البدن

 .يأميركألنني اعتقد انني  " ضحي بحياتك من اجل بلدك.تعال وقاتل:"ة بالقوليميرك األ تدعوني الحكومة.التفكير على هذا الوجه
نه يعاني الشقاوة بسبب هذا البدن وأنه ليس من الواجب العمل على بأ هو العلم الفطن لذلك، واجب .هذا كله عائد إلى المفهوم البدني

جناس الحياة أ ألف جنس من ٤٠٠ ماليين و٨ عن وجود َنوراپ َپْدَم جاء في .نحو يبقيه سجيناً في البدن المادي رجعة تلو رجعة



 يُّوچا الـهول ما تعلمأ  لذلك،. غيرهم خنزير أم كلب أم هندي أمي أأميرككان لدى الفرد بدن أوجميعها صور متباينة للنجاسة سواء 
 ."بائن عن هذا البدنأنا "هو 

بينما تتحدث بإلمام :" القتالأْرجوَنرفض رداً على   الرب في الفصل الثانيجابأ .ْبَهَچڤَْد چۤيتاول تعاليم أ يتصفية البدن المادي ه
راد أ . يفكر على الصعيد البدنيأْرجوَن بكالم آخر، كان ."أحياء وال أمواتاً حكيمالبكي  ي ال.حزنلى ما ال يستأهل الحزن عتأراك 

 ِرشَْنكْ شْرّي أْرجوَن لذلك، بعد أن قبل .ن النطاق البدني جميع هذه المفاهيم كانت ضم.هلهأترك ساحة المعركة لعدم رغبته بقتال 
انت تتحدث بحكمة :"أْرجوَن إلى ِرشَْنكْ شْرّي قال .بصفة سيده الروحي، وبخه الرب فوراً كما يوبخ السيد مريده من اجل تعليمه

ا، ينتحل كثير من البشر ادوار العلماء  كذ." الصعيد البدنيمنبالغة كما لو كنت تعلم بأشياء كثيرة لكن كالمك لغو ألنك تتحدث 
 .والفالسفة والساسة لكنهم على الصعيد البدني

 ثاقبة ألنه هومنظر تحليقه على هذا الوجه جميل كما ان عينفي السماء ميال أق العقاب عالياً إلى ارتفاع سبعة أو ثمانية قد يحلّ
 كماله مقتصر على رؤية قطعة من .تلك المؤهالت؟ جثة نتنة ومع ذلك، ما هو غرض كل .يستطيع رؤية الجثة من مسافة بعيدة

 لذة هذا البدن ، كذا، ربما كنا على درجة رفيعة من العلم لكن ما هو غرضنا؟ الملذات الحسية.مر اال هذا كل ما في.كلهاأاللحم و
مر مما يعني ان كل الجهود التي أل ا هذا هو مجمل.ق عالياً في السفن الفضائية لكن ما هو الغرض؟ ترضية حسية قد نحلّ.المادي

 .بذلناها لتحصيل هذه الدرجة العلمية مقتصر على الصعيد الحيواني
إلى  .أن هذا البدن زائلب كما يتعين علينا العلم بوقت واحد .لذلك، يتعين علينا العلم أوالً أن وضعنا المادي التعس عائد إلى هذا البدن

 . هي كلمة تعني زائلأَستْ .؟ انها زائلةبهامع انني اوحد ذاتي   األشياءوالبلد وكثير غيرها منبقى بالبدن والعائلة والمجتمع يمتى س
 .)أَسنّْ أپي كِْلشََد آَس ِدَهه (البدن متعب وزائل ):٤\٥\٥. ب.ش(

مما يعني ان البشر يودون  الدواء حالما نقترحه وا لن يقبلهملكن" ، موقعي متعب للغايةْسوامۤيجّي:"كثير من الناس يأتون إلينا ويقولون
 . سوى ما يعتقد انه مستساغ اإلنساننا؟ ال يريدأنفس كنا سنعالج ذا لماذا نذهب إلى الطبيب إ.ابتداع ادويتهم

 يمكننا استعمال سيارة للذهاب إلى العمل لكن ال يعني هذا . ال ينفع ويعد نجاسةهنقترح أن أننا معالبدن  ال نوصي بسوء استعمال
 أننا  يجب علينا العناية بالسيارة حتى تعمل بمثابة وسيلة نقل لكن ال ينبغي لنا التعلق بها إلى درجة.عناية بالسيارةوجوب عدم ال
 والحفاظ على لياقته لتحقيق هذا الغرض لكن ال ِرشَْنكْنتفاع بهذا البدن المادي من اجل تحقيق ذكر  اال يجب علينا.نصقلها يومياً

ستحمام وتناول الطعام والنوم بصورة  اال ال ينبغي اهمال البدن بل.ْچياڤايرا-يوكْتَ هذا ما يدعى .اللزومينبغي لنا التعلق به فوق 
 يقول البعض بوجوب الزهد بالبدن واللجوء إلى بعض المخدرات لكن ليست هذه هي .منتظمة من اجل حفظ لياقة البدن والعقل

حليب ونحن نعد مئات والوف التحضيرات الخضار والحبوب والفاكهة وال من يتألف  طعاماً جيداًِرشَْنكْ اعطانا .يُّوچيةالرياضة الـ
عن الشراهة وتناول دزينة علينا االبتعاد  لكن يجب . اللسان على هذا الوجهارضاء وساَدْپَر-ِرشَْنكْ سبيلنا هو تناول .ونقدمها إليه

 ):١٧\٦ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا جاء في .كثرأاظ على لياقة البدن ال  يجب أن نأكل وننام بما فيه الكفاية للحف. والحلوىَسُموساْزمن 
 ايهاَرْسـي ڤ-هاَر يوكْتا

 ـسوكَـْرَما  يـطَـْسـشْـِشستْ - يوكْتَ
 ايْدَهـْسـُبوڤَـا ْسـڤَـْپـن- يوكْتَ

  ها-دوْهكَْهى ي  ْبَهـڤَـتيُّـوُچو
 ."الماديالوجود  عذابات  أن يخففيُّوچاكل والنوم والعمل والراحة، يستطيع بفضل مزاولة الـ االإن الذي يتخذ حداً وسطاً في"

 ثمة .كلنا ونومنا لكن ال ينبغي ان نفعل ذلك بسرعة فوق اللزوم ونجازف باإلصابة بالمرضمع ان الواجب يقضي بتقليل مأ
 يمكننا انقاص نومنا ومأكلنا مع العناية بالحفاظ على لياقتنا لألغراض .فراط باالكل اإلنسان االتوصيات بالصيام ألن من عادة

 لن نشعر باأللم العائد إلى انقاص تلك المتطلبات .بصورة مصطنعة ال ينبغي لنا انقاص الطعام والنوم بسرعة كبيرة أو .الروحية
 تْشايتَنْياهجر بيته لإلنضمام إلى المولى  . مثاالً جيداًوْسوامّيُچ َرْچهوناتَْهى داَس من هذا الوجه، عرض .البدنية عندما نكون متقدمين

عندما فهم رسل إليه اربعة خدم مع المال أده يتعلق به كثيراً وبن الوحيد مما جعل وال االكان .مع انه كان ابن رجل ثري ْبهوْپَرَمها
كل هذا المال سأقبل :" المال بالقولَرْچهوناتَْهى في البداية، قبل .تْشايتَنْيا لإلنضمام إلى المولى ورّيپ نّاتَْهىَچَجان ولده ذهب إلى 

 ."ي لهن والدي ارسلأل  إلى وليمةْزۤياسَسنّْۤيدعو جميع الـأو
لم اعد اتلقى :" قائالَپ داُموَدَرۤوڤَرْس مساعده ْبهوْپَرَمها تْشايتَنْيا عندئذ، سأل المولى .بعض الوقتمرور بعد  هت الوالئملكن انت

  فماذا حدث؟َرْچهوناتَْهىدعوات من 
 ." توقف عن قبول المال من والدهَرْچهوناتَْهىألن "

 ."هذا حسن:"ْبهوْپَرَمها تْشايتَنْياقال 



 لذلك، امر الخدم بالعودة الى .هذا نفاق و بكل شيءهتمتع بمال والدي حتى بعد زهديل اما ز بأنه نفسهحدث  ياتَْهىَرْچهونكان "
 ."البيت ورفض قبول المال

 ."فكيف يعيش إذاً؟:"ْبهوْپَرَمها تْشايتَنْياسأل 
 .طريقهم إلى مقراتهم وهو قانع بذلكي ف به ورهمعند مر ْپَرساَدالكهنة بعض  هييعط ونّاتَْهىَچَج هيكلنه يقف عند درجات أ

 ."هذا حسن:" معلقاًْبهوْپَرَمها تْشايتَنْياقال 
 واقفاً عند الدرجات ثم انقطع عن َرْچهوناتَْهى بصورة منتظمة وكان يرى نّاتَْهىَچَج هيكل زيارة ْبهوْپَرَمها تْشايتَنْياكانت عادة المولى 

 ."هيكل واقفاً عند درجات الَرْچهوناتَْهىلم اعد ارى :"لى مساعده بالقول لذلك، اعقب المولى إ.رؤيته بعد بضعة ايام
  علىهال احبما   هذا بعض الطعامهواعطاء أحد مل مجيءأ مثل عاهرة على كاقف هنا أنه يقال لنفسه:" قائالَپ داُموَدَرۤوڤَرْساوضح 

 ."طالقاال
 ."هذا حسن جداً لكن كيف يأكل؟:"ْبهوْپَرَمها تْشايتَنْياقال 

 ."رز الذي يرمى من المطبخ ويأكله االانه يجمع يومياً بعض"
 "، سمعت انك تأكل طعاماً شهياً فلما ال تدعوني؟َرْچهوناتَْهى:" وقال لتشجيعهَرْچهوناتَْهى ْبهوْپَرَمها تْشايتَنْيا زار ،ذات يوم

 . بعضه ثم شرع بأكلهرز واخذ اال لم يجب لكن المولى وجد بسرعة المكان حيث كان يخبئَرْچهوناتَْهى
 ."كلربي الحبيب، ارجو أن ال تأكل هذا ال يليق :" إليه قائالَرْچهوناتَْهىتضرع 

 ."نّاتَْهىَچَج الرب ساَدْپَري؟ انه لكال؟ لماذا تقول انه ال يليق 
َرْچهوناتَْهى داَس  انقص .رز المرفوض األكل هذايأ هأن من التفكير َرْچهوناتَْهى بهذه التسلية لمنع ْبهوْپَرَمها تْشايتَنْياقام المولى 
 حتى بلغت به الحال إلى تناول جزء بسيط كل يومين كما كان يسجد مئات بتشجيع المولى  كمية الطعام التي يأكلهاُچوْسوامّي

 .)تاوِركْ-ڤَسانّينَتيْبهيه كاال-چاَن-ناَم-ڤََكرۤوپ-اۤيسانْكْْه ( القدوس دون انقطاعسم االحالمرات أيضاً ويسّب
 ال يمكن إلنسان إعتيادي تقليد .دنى حدأ ممتاز على إنقاص جميع متطلباته المادية إلى مثال مع انه َرْچهوناتَْهىال ينبغي لنا تقليد 
 كل واحد  وضع.ْبهوْپَرَمها تْشايتَنْياصحاب المقربين من المولى  اال الستةُچوْسوامۤيْزالـ أحد  الذي كانُچوْسوامّيَرْچهوناتَْهى داَس 

  لكن ليس من واجبنا تقليدهم بل السير على خطاهم بقدرِرشَْنكْ الستة قدوة فريدة على كيفية التقدم في ذكر ُچوْسوامۤيْزمن الـ
 لذلك، يقول الرب .ُچوْسوامّيَرْچهوناتَْهى داَس  عملنا فوراً على تقليد ذاإ  من المحتم ان نخفق وسيحبط كل تقدم احرزناه.مكاناال
 .يُّوچۤياًقل من الالزم ال يصبح أكثر أو أن من يأكل بأ) ١٦\٦. چ.ب(

 استطعت ذاإما الذي يدعوني إلى النوم عشرة ساعات  قد يستغرق نومي عشر ساعات يومياً لكن .عتدال عينه على النوم االينطبق
 هي الحضارة العصريةكلة  مش.كل والنوم والجماع والدفاع اال:أشياء البدن يتطلب اربعة .؟حفظ لياقتي بالنوم مدة خمس ساعات

 ال سبيل إلى التقليد .نأكل بقدر حاجتنا وننام بقدر حاجتناسنتمتع بالصحة التامة عندما  . من انقاصهازيادة هذه المتطلبات بدال
 ):١٨\٦ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا جاء في .المصطنع

 ـْميتَّشـتْـ ْمتَـاـيينْيادا ڤي
 ـطْـَهِتىشْيـڤاڤَـتِاى ـَمـنـآتْ

 يُّو كاِمـْبْهـ-َهـه َسـْرڤَ ِرْسـْپـين
  تَدااوتْشْياِتىتى إ يوكْتَ

تحرره من كل شهوة مادية، يسمى حينئذ بم أعمال عقله؛ وإذا وصل إلى المطلق ينظإلى ت يُّوچاالـطة واسب يُّوچّيالـإذا توصل "
 ."يُّوچاراسخاً في الـ

مطالعة رواية دنيوية  لن ترغب بمعاودة . على الصعيد المادي هذا محال.تزان اال يعني الحفاظ على العقل في حالةيُّوچاكمال الـ
لمدة نصف ساعة أو  أحد اسم يمكن ترديد . اربع مرات يومياً ولن تشعر بالتعبْبَهَچڤَْد چۤيتانك مطالعة لكن يمكمرة واحدة أكثر من 

  طوال الليل والنهار ولن يشعرِرشَْنكْ َهِرى يمكن تسبيح .تشعر بالتعبسغناء اغنية دنيوية ثالث أو اربع مرات لكن سرعان ما 
 هعندما تتوطد نشاطات يُّوچا حقق الـإلنسانا  يقال ان. حالة اتزان سوى بالترداد العلي لذلك، ال يمكن حفظ العقل في. بالتعباإلنسان
 .الفكرية
-١٨\٤\٩ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم كما جاء في يُّوچا الذي انتفع بجميع حواسه في خدمة الرب، عرض درجة كمال الـشْأْمَبرۤي َمهاَرَج
٢٠:( 

 َديُّورڤينْـْدَپداَر-َنـِرشْكْـڤاي َمنَه َسـ 
 ڤَْرنَِنىچونانو-ايكونْطَْهىڤتْشامسي ڤَ



 ماْرَجناديشو-كَراو َهِرْر َمنْديَر
 كَتُْهوَديى-َستْ-شْروتيم تْشَـكاَرتْشْـيوتَ

 َدْرشَِنى ْدرشاو-چالَـيالينْ-موكونَْد
 َمْمنَْچَس-نَْچٱَپْرِشى ْسـ-چاتَْر-ْبْهـرتْيا-تَْد
 ْبِهىساوَر-َسُروَج-پاَد-ـْهـرانَم تْشَ تَتْْچ

 پيِتىأْر-تولَْسـيا َرَسنَم تَْد-ـَمتْشْرّي
 َپِنىَپدانوَسْر-اداو َهِره كْششـتَْرپ

 ڤَنَْدِنىَپداْبهيـ-شيُرو ْهرشيِكشَ
 كاْمـيايا-كاَمم تْشَ داْسيى نَـ تو كاَم

 َجناشَْريا َرتيه-ياتُْهوتَّـَمشْـلُوَك
 وشغل كالمه بوصف أمجاد الرب ويديه بتنظيف هيكل الرب كِْْرشَْنلـيتين عقله بالتأمل في القدمين اللوتس شْأْمَبرۤي َمهاراَجشغل "

 نْداڤََنِرڤْ و َمتْهورا مثل كِْْرشَْن ودور شَْنِركْْ وهياكل كِْْرشَْن شغل عينيه بالنظر إلى صنم . وعنهكِْْرشَْنوأذنيه باإلستماع إلى كالم 
 ساَدْپَرالمقدمة إلى الرب وشغل لسانه بتذوق تولَسّي  عبير أوراق تيم الرب وشغل حاسة شمه بشم وشغل حاسة لمسه بلمس أبدان

 . شغل رجليه بالسير إلى المقدسات وهياكل الرب ورأسه بالطأطأة أمام الرب وكل رغباته في خدمة الرب طوال الليل والنهار.الرب
 تلك . المتصلة بالربتسلياتخدمة التتيمية وشتى ال شغل كل حواسه بال.شيئا لترضيته الحسية شْأْمَبرۤي َمهاراَجفي الواقع، لم يطلب 

 ."هي وسيلة زيادة التعلق بالرب والتعري عن الرغبات المادية بالكلية
 تنقطع .ِرشَْنكْ كانت جميع رغباتنا من اجل ذاإال سبيل إلى الرغبة المادية  . المنزه عن جميع الرغبات الماديةيُّوچاهذا هو كمال الـ

 . ألنه على الصعيد الروحيِرشَْنكْ الكمال موجود في ذكر . ال نحتاج إلى التركيز على نحو مصطنع.ية تلقائياًجميع الرغبات الماد
  . لذلك، ال ظنون أو عوائق مادية. خالدة وبهيجة وتامة بالعلم على الصعيد الروحييُّوچيةالرياضة الـهذه 

 الفصل الخامس
 يُّوچاالالعزم والثبات في 

 ُهو ْستْـ-ڤاتَ ين ُپوـۤيـاتْها دي
 تاِرَپـما ْسْمُسوـِتى َچنَِنـ

 ايـْسـيتَّـشتْ -اتَ ي يُّـوچينُو
 ـْم آتْـَمـنَهيُّـوَچ تُوَجـنْيُّو

 في تأمله في راسخاًعلى الدوام  يبقى ه؛عقلالمستعلي الذي تحكم ب ال يرتجف، هكذا فيه، حاري ال مكان في السراج نور ان كما"
 ."العليةالذات 

  الغارق في التعاليِرشَْنكْ تيم لذلك، جاء أن .ِرشَْنكْذا كان غارقاً في ذكر  اسيبقى العقل بثبات شعلة شمعة في غرفة ال ريح فيها
 ال يتكدر العقل كما ال تهتز الشعلة وذلك الثبات .، في تأمل غير متقطع في الرب بثبات شعلة أو مصباح في مكان ال ريح فيهبحق

 .يُّوچاهو كمال الـ
 ):٢٣-٢٠\٦ (ْد چۤيتاْبَهَچڤَ في النصوص التالية من ِرشَْنكْ شْرّي ا وصفه،حالة الراسخ في التأمل في الذات العلية بثبات

 ْمـيتَّشـتْــَرَمِتى رۤوَپاتي
 اۤي ِسـڤَـ- يُّـوَچ ْمَهـرودّْين
 ْمتْمانَـاتْـَمـناڤياشـتْـتَْر اي

 ياتيـشْتوي اْن آتْـَمـنـيَپـشْ
 

 اتْ تَـْدي ْمكَيانْتيسوكْـَهْم آت
 اْميينْْدرۤيـاْم َأتيـراْهـْچ -ي بودّْه

 ْمايڤايشـاتْـاتَْر نَـ ي يِڤـتّ
 تَـتّْـڤَـتَـهي شَـلَـتتْـتَـشْ يْستْـه

 
 ْم الْبـَهـْمشـاَپـَرتْـ لَْبـْدْهـڤا ْماي

  تَـتَـهْمكَـياِتى ناْدهيَمـنْـ



  نَـ دوْهـكِْهَنيتُوْن ْستْـهياسمي
 اِتىيـالْشـتْـيڤي پـناروچو

 
  - يُّـوَچـْم َس-اْد دوْهكَْهى ۤيْدي ڤْمتَـ
 تَـْميـچـْم َس- يُّـوَچ ْمـيُّـوَچڤ

 تميزي .يُّوچاالـ زاولةم بفضلة المادي يكون العقل فارغاً من كل الشواغل )َسماْدهي (على درجة الكمال المسماة الغيبوبة الروحية"
 العادة علية سفي  الفرديغرق  ،جةهب الههذ في .صفي إذ ينتشي ويبتهج بالذاتال العقلالذات ب رؤية على الفرد بقدرةهذا الكمال 

 حتىيحيد عن الرب مطلقاً  ال المقام، ذاعلى ه قراًمست كونه، أعظممؤمناً انه ال يوجد فوز  .علية ها تخوم ويمتِّع نفسه بحواسحدت
 ."يالمادحتكاك  االعن ناشيءال شقاءال كل منالخالية  الفعلية الحريةفي الواقع  هي هذه .المصاعب أعظم وسط في

 .)ِشتَساْمتْ –َڤْياكْتاَسكْتَ  اْمشْكِْلشُو ٱْدهيكَتََرْس ِت (ذاك محال )٥\١٢. چ.ب( .ندماج في الفراغ اال ال يعني اعدام الذات أوَسماْدهي
 ةيحركهو روح  حراك، لكن هل هذا ممكن؟ الحي دونع جميع النشاطات وجعل نفسه قط  اإلنسانأن على يُّوچۤيْزيقول بعض الـ

 . في حالة مثيلة ال يعود الفرد مضطرباً بالنزعات المادية.ِرشَْنكْتعني قطع الحركة المادية والثبات في ذكر " دون حراك ".ابطبيعته
نشط في يفيما   يصبح الفرد دون حراك من جهة النشاطات المادية.كما يصبح الفرد دون حراك ِرشَْنكْي ذكر تزداد حركة الفرد ف

 .كِْرشَْنذكر 
 لذلك من الضروري اعطاءه بعض اللعب أو .لا محتهحركقطع  حمل الطفل على .ستقرار اال مثل طفل عديمغالباً ما ضربت

الفرد  ال بد من أن يعطي  لكن. أو يصبح دون حراك من معنى انه لن يرتكب أية سيئة على هذا الوجه، سينشغل.الصور للنظر إليها
 .ِرشَْنكْ إذا كان يريد جعله دون حراك فعالً ال يعود له مجال إلى المشاغبة بداعي التحقيق في ذكر كِْرشَْنشاغل ما في ذكر 

 ال انتسب .مة أو هذا المجتمع االبائن عن هذه أنا . وليس هذه المادةِرشَْنكْق الفرد أوالً أنه ملك يحقتطلب تي كِْرشَْنإلنشغال بذكر ا
 هذا هو العلم التام بتحقيق موقعنا الفعلي بصفة شق . هذا هو عدم الحراك.ِرشَْنكْ لست سوى ملك .رذيل أو ذاك الرذيلإلى هذا ال

 نقطع جميع .)لُوِكى – شُو جۤيڤَْمَممايڤا (شقوقي الباقية همهذا السجن المادي  أهل ):٧\١٥ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا كما جاء في .ِرشَْنكْمن 
 في هذه الحالة، يرى الفرد الذات بعقله الصفي وينعم . حراكدونوهذا هو المقصود بالبقاء  لكحالما ندرك ذنشاطاتنا المادية 

 يكون العقل . أننا ننتمي إلى هذا أو ذاكناداعتق العقل نجس في الوقت الحاضر ال.ِرشَْنكْنتماء إلى  اال العقل الصفي يعني فهم.بالذات
 .ِرشَْنكْصفياً عندما أفهم انتماءي إلى 
 . معاًالنفس الهبائية الذات العليا وتتمتع . هبائية الحجمنفس فردية أنا . هو الذات العلياِرشَْنكْ .ِرشَْنكْالتمتع بالذات يعني التمتع مع 
 . مستحيلنفرادة؟ المتعة االمنفرد ما هي التجربة التي نملكها في المتعة ال.د اثنانتقتضي وجوالمتعة ال توجد متعة في الوحدة بل 

 .النفس الهبائية الذات العليا وِرشَْنكْ: المتعة تستلزم وجود اثنان
 .تسليم ذاك هو ال.كِْرشَْنإذا كان مقتنعاً بأنه شق من  ِرشَْنكْ ةياحمب المتاعب لعلمه أعظميضطرب حتى في وسط الفرد ال يعود 

بالَْسيا ِنَهى  )١٩\٩\٧. ب.ش( ِرشَْنكْيجب على الفرد أن يبذل كل ما في وسعه لتحقيق هذه الحالة بإستعمال فطنته واإليمان بـ
وكل ما نتخذه من اجراءات لحماية  كِْرشَْنإذا تجاهلنا  ال يوجد عالج .ِرشَْنكْ ةيا حمدونلن يحمينا شيء  .َهىْمسيِر پيتاراو نْْمشََرنَ
 سيموت الشخص .طباء المهرة الذين يعالجون المريض لكن ال توجد ضمانة بالشفاء اال قد يوجد عدد كبير من.نا ستبوء بالفشلفسأن

سيسعد الفرد  .كِْرشَْنإذا حمانا   عالج طبيدون في المقابل، سنبقى حتى .كِْرشَْنإن شاء  طباء واالدوية االعلى الرغم من توفر خير
ربي، متى ): ٤٣ (َرتَْن-ْستُوتَْر في اموناتْشاْرياۤي قال . سيحميه بغض النظر عن الظرفِرشَْنكْ بالكلية لعلمه أن َنِرشْكْ لـهميسلتعند 

امي َسناتَْه ۤييىْسشْكََره ْپَرَهْرنْكي-نيتْيا-كَداَهْم أيكانْتيَك (سأنشغل بصفة خادمك الخالد وابقى اشعر بالبهجة بإمتالك سيد كامل مثلك؟
نا وعلى أنفسلنا من تلقاء إذا عمكيف نسعد ؟ لكن د شخص كامل القوة يرعانا وينقذناإذا علمنا بوجوأفال نشعر بالسعادة  .)ۤيڤيتَْمج

 . السعادة سواها مستحيلة.ِرشَْنكْةفي لـ سيعطيني الحماية وبوصفي ِرشَْنكْ واإلقتناع بأن ِرشَْنكْ؟ السعادة تعني ذكر مخاطرتنا
 ال نقوى على العيش .)ڤيَدْدهاتي كاماْنيُّو  ْمناۤوِاكُو َبه( بالحماية حتى في حالتهم المتمردة األحياء ميع يشمل جِرشَْنكْال شك أن 

 يحمينا في كل لحظة لكننا ال ندرك هذا ألننا ِرشَْنكْ . ونسلم لهِرشَْنكْ بلطف عترفعندما نسنسعد  .ِرشَْنكْلحظة واحدة دون حماية 
 ."مكان اال سأوليك الحماية بقدر. افعل ما تشاء.حسناً:" مقداراً محدداً من الخيار بالقولح يمنِرشَْنكْ .نحيا على مسؤوليتنا الخاصة

 دون أن يعبأ هإذا شب طفلوالد أن يفعل الماذا يستطيع  .مره بالكلية ويشمله بحماية خاصةأ هيفوضمن  أمر كِْرشَْنسيتولى لكن 
عندما يضع نفسه في حماية الولد قدراً اكبر من الرعاية  سيتلقى لكن ."افعل ما تشاء:"؟ ال يمكنه سوى أن يقولء يشاماعل فبوالده وي

  ):٢٩\٩ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا في ِرشَْنكْ يقول .والده
 ـوشِْتـۤو ْبه- َسـْرڤَ ْمَهـٱ ُموَس



 اهيينَـ ْپـري ْسـتـٱ يُّـوـشْنَـ ِمى ْدِڤـ
 اْبَهكْتۤي ْمتو ماي ى ْبَهـَجـنْتي
 شـاپـى اَهـْمتْــو شِْتى ِتـ يَِّم

 ."صديقه، وأنا يقطن فيَّ لي، هو صديقف محبة من يخدمني ب لكن.دّيل سواسية جميعال .حدأل نحاز أحسد أحداً وال أال"
 حد؟أ عدو ِرشَْنكْ كذا، كيف يمكن أن يصبح .ِرشَْنكْ احداً؟ كل حي هو ابن ِرشَْنكْكيف يمكن أن يحسد 

 يحمينا على َنكِْرشْسنفهم أن  . لسوء الحظ، نحن ال ننتفع بصداقته وذاك هو مرضنا.ه ابناءاألحياء ألن جميع صديق كل حي كِْرشَْن
 ):٢٤\٦ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا جاء في .على هذا النحو  ويمكننا أن نسعد.ب والصديق االهصفوبله حالما نسلم الدوام 

 يُّوـڤْـوكْتَيَُّن ىيـتْـشَشْـيَسـ ن
 ِشـتَـساتْـ - َنيْرڤينٱ يُّـوُچو

 ْسْمْبَهـڤاْن كاماْپَر -كَلْـَپ نََس
 تَـهـشْاكْتْـڤا َسـْرڤاْن َأِشـيتْ

 ْمـراَمـْچ -ا ييِڤـنْْدريَمنَـسا
 ا َسَمـنْـتَـتَـهياْمــيينيڤ

 دون نا الزائفة األبنات المادية الرغبات جميع تفريغ عليهكما يجب  ال ينحرفان؛ وإيمان بعزم يُّوچاالـ مزاولة ينبغي لإلنسان"
 التبتل .ينغمس بالحياة الجنسيةال ه سوى من ملكي كما مر، هذا العزم ال ."هات بالعقلالج كل من حواسه جميع يضبطاستثناء، وهكذا 

 من ينغمس بالحياة الجنسية سيكون . ال ينشغل بالحياة الجنسيةيُّوچّي منذ البداية أن الـِرشَْنكْ لذلك، يقول .ناعزمزيد من شدة ي
 في الواقع، . بالكليةيةالجنسالحياة أو ترك  آشَْرَم-َهْستَْهىِرْچ أحكام وحدود لذلك، يجب التحكم بالحياة الجنسية عمالً ب.عزمه متقلباً

 العزم يعني .مور البدنية اال عندئذ، سيقوى العزم ألنه من.ا اذا تعذر ذلكينبغي التحكم بهوالجنس بالكلية الحياة ينبغي التخلي عن 
 هذا؟ ِرشَْنكْما هو ذكر :"لنفسهمن ال يحرز النتائج المنشودة فوراً ان يقول ال ينبغي ل . بصبر واناةِرشَْنكْمواصلة ممارسة ذكر 

 .ِرشَْنكْ كال، يجب أن يكون لدينا عزم وإيمان بكالم ."سأتركه
 ." ال بد أن ارزق بطفل فوراً.ن االمتزوجةأنا ":وتقول لنفسها عند الزواجإلى طفل الفتاة  تتشوق . في هذا الصدديوجد مثل دنيوي

كيد ان ترزق بطفل  اال من.ترعى حبها لهأن زوجة وفية وخدمة زوجها ولكن كيف يمكن هذا؟ يجب أن تتحلى بالصبر وأن تصبح 
يجب علي :" ينبغي أن نقول ألنفسنا. لكن يجب أن نتحلى بالصبر والعزمِرشَْنكْعندما نكون في ذكر كمالنا مضمون  كذا، .في حينه

 .راجع إلى انغماسنا الجنسيدوره ب نفاد الصبر راجع إلى فقدان العزم وفقدان العزم ." بالصبريتحلالقضاء واجباتي و
 ينبغي أن يكون الفرد موقناً بالنجاح في النهاية . دون حيدان بكل صبرِرشَْنكْ عاقد العزم وأن يذكر يُّوچّييجب أن يكون الـ

  بصددُچوْسوامّي َپۤور يكتب . النجاح مضمون للملتزم الصارم. ان يثبط عزمه عند تأخر احراز النجاحدونوالمثابرة على دربه 
 ):٣ تَِرْمشَْپِدأو (يُّوچا ْبَهكْتي

 أوتْساهان نيشْـتْشَياْد ْدهايْرياتْ
 ڤَْرتَناتْْپَر-كَـْرَم-تَتْ-تَتْ

 ڤْرتِّهچاتْ َستُو ياتْ-َسنَْچ
  ْپَرسيْدْهياتيهْبَهكْتيَسدْْهيْر 

 األحكام  العمل بموجب-٤ . التصبر-٣ .ة بذل الجهد بثق-٢ . التحمس-١: صفيةالتتيمية الخدمة الثمة ستة مبادئ مالئمة لقضاء "
 آتْشاْرياْز السير على خطى -٦ . ترك صحبة سوى التيم-٥ .)ْمنَه ْسَمَروڤيشْنُ ْمْرتَنَ كۤيْمنَشَْرڤَ (ِرشَْنكْمثل السماع والتسبيح وذكر 

 ." ريببال هذه المبادئ الستة تضمن النجاح التام للخدمة التتيمية الصفية .السابقين
 وضعت عصفورة بيضها على شاطئ البحر .لعزم، ينبغي للفرد العمل بمثل العصفورة التي فقدت بيضها في امواج البحرمن جهة ا

طلبها فقررت ب لم يأبه البحر .لكن البحر جرف البيض في امواجه فشعرت العصفورة بالغضب وطلبت من البحر ارجاع بيضها
 الطائر روَدَچشعر  وشاع خبرها .مهاعزا الصغير فضحك الجميع من  بمنقارهالعصفورة تفريغ مياه البحر وبدأت بإلتقاط المياه

 عزم مسروراً من روَدَچ كان .هاعاسمعندما بلغ الخبر  جاء لرؤيتهاو بالعطف على اخته الصغيرة ڤيشْنو الرب طيةالضخم م
 عمل العصفورة فجزع البحر من ذلك اًشخصي البحر بإعادة بيضها وإال تولى روَدَچمر أ عندئذ، .العصفورة ووعدها بالمساعدة

 .روَدَچ بذلك، سعدت العصفورة برحمة .واعاد البيض
من يعمل بدو امراً بالغ الصعوبة لكن من المحتم ان يعين الرب ت قد ِرشَْنكْ في ذكر يُّوچا ْبَهكْتي وخاصة يُّوچاكذا، ممارسة الـ

 ):٢٥\٦ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا جاء في .ألن الرب يعين من يعين نفسهبأصولها بعزم كبير 
 ْر اوَپـَرِمـْديه شَـنايشَـنا



 اۤيـتَۤيهِرـْچ -ي تِرْدْه اۤيـبودّْْه
 تْـڤاِر َمـنَه كْْمـْستَْهـْم َس-آتْـَم 
 تْىينْتَـيشـتْـي ْد َأپـيـتْـشنْينَـ ك

ذات الويفرغ عقله من كل شاغل ما سوى  ة،فطنبال غيبوبةال في الفرد غرقيست ان يجب ، وبقناعة تامةفخطوة خطوة ،بالتدرج"
 ."العليا

في ننا ابدأرؤية حتى  لكن ال نستطيع .في حضور ضوء الشمس نا أيضاًأنفس الشمس ورى ن. هو الذات أيضاًِرشَْنكْنحن الذات و 
في حضور   لكن استطيع رؤية نفسي والشمس. الظلمة مطبقة إلى درجة ال استطيع رؤية نفسي حتى في وجود بدني.الظلمة الدهماء

خالدة العظمى من الذات العليا هي ال ):١٢\٢\٢ (ْدشَْنيپطَْهى أوكَ جاء في .ِرشَْنكْ كذا، رؤية الذات تعني رؤية الذات العليا .الشمس
 ِرشَْنكْ يعني تثبيت العقل على ِرشَْنكْ ذكر .) تِْشتَنَشْ تِْشتَناناْمْمنيتْۤيو نيتْۤيانا (األحياء بين جميع الخالدين والحي العظيم من بين جميع

عند العناية بالمعدة  تغذى جميع اطراف البدن ونشعر بالصحة والعافيةت .ند ثباته على هذا الوجهععلى الجامع العظيم العقل يثبت و
 األحياء  نحن نؤدي خير خدمة إلى سائر.هاعند سقاية اصل زهارها تلقائياًأوالشجرة  كذا، ترتوي جميع فروع .وامدادها بالغذاء

 .ِرشَْنكْجميعاً بالقيام بخدمة 
فراد حركة أ ال يجلس لذلك، .نشرالتستدعي أنها  فلسفة هامة إلى درجة ِرشَْنكْأن ذكر ب  ال يجلس متعطالً لعلمهِرشَْنكْ تيمكما مر، 

 شْرّي تلك هي مهمة .ع هذه الفلسفة الجليلةيوزت وِرشَْنكْ إلى ذكر ةدعولل تََنَسنْكۤيْر بل يخرجون في فرق هيكل في الِرشَْنكْذكر 
 ليست يُّوچا الـ.يُّوچاماكن نائية لممارسة الـأ برفعتهم والجلوس في يُّوچۤيْز سائر الـ قد يقنع. ومريديهْبهوْپَرَمها تْشايتَنْيا ِرشَْنكْ

 .على رفعة ذاته الشخصيةالتيم  عنايةقتصر تال  لكن  عندهمسوى عناية شخصية
 شَتْـ اشْيـكَلَپـتَروْبْه - هاتْشْـنْاڤ
 شَتْـِاڤَ  ايـنْْدهوْبْهيـس - پاِركْ

ـِْبْه پاڤَْميـتاناَپـت  يُّوــِن
 نََمـهو نَُم ويُّــْبـْهِڤـنَـشْيـاڤ

 على تحقيق رغبات القادرينتيم الحق المطلق والمشبَّعين بالرأفة على النفوس المتردية و ڤَْزشْنَڤاي الـإجالالً وإكراماً لجميع أسجد"
 التيم هو . تعني محيطنْْدهوِسوكلمة  تعني رحمة اپِركْ  لفظة.مهيأةيعرض التيم رأفة كبيرة بالنفوس ال ."منىالأشجار  مثل كل فرد

 لو . لكنه لم يكن يرضى بإبقاء علمه كامناًِرشَْنكْ تيم المسيح من كان  للمثال،.محيط الرأفة ومن البديهي أن يطلب توزيع رحمته
 استمر بالدعوة إلى . لكن التيم رؤوف ويريد العناية باآلخرين بدعوتهم إلى ذكر اهللا.تابع العيش يذكر اهللا في عزلة لما واجه الصلب

 . هذه هي طبيعة التيم. على الرغم من منعه من هذا العملوخاطر بحياته ذكر اهللا
 ):٦٨\١٨ (ْبَهَچڤَْد چۤيتالذلك، جاء في 

 ْمايْهـچو ْم َپـَرَمـْمَدإا ي
 ياتيْدهاْسيـڤْ َأْبهشْْبَهكِْتـ - َمـْد

 تْـڤاِر كْْم َپـرايِّ َمْمْبَهكْتي
 اهيـشَـاسمتى ِاڤايشْياماْم 

 ): ٦٩\١٨ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا وفي ."إلّيرجع ي ةالنهاي وفي .ضمن الخدمة التتيمية الصفيةيللتيم،  عظيمال السرشرح ي من"
 ـوشْىيـشْنَـ تْـشَ تَْسماْن َمـنـو

 َمـهـتَِّركْ - اييْن ِمى ْپـريتْـشكَشْـ
 تا نَـ تْـشَ ِمى تَـْسماْديْبَهـڤ
 ي ْبهوڤُرواتَيياه ْپـريَأنْـ

 يمنى . لذلك، يخرج التيم للدعوة ويواجه عناصر مناهضة في مجرى دعوته."منه يعلّ زأّع خادم العالم هذا في يوجد ولنيوجد  ال"
 توجد ثالثة درجات من التيم كما . ليس كل تيم مجهز جيداً للدعوة.تارة ويقصر تارةقناع اال  ويقدر علىتارة وبالخيبة تارةبالهزيمة 

 إذا انشغلوا  درجات الكمالأرفعال يستطيعوا تحقيق  .الدرجة الثالثة مطلق إيمان أهل ىليس لد .توجد فئات مختلفة من البشر
لكن ليست لديهم بالخدمة  ربما انشغلوا . يزلون بعد انقضاء بعض الوقتهم بل غالباً ماأنفسبالخدمة التتيمية رسمياً لقضاء غاية في 
 لدينا تجربة عملية في مجال قضاء الدعوة ونجد البعض يقبلون .بالغ الصعوبةأمر  ِرشَْنكْقناعة وإيمان مما يجعل مواصلتهم ذكر 

  ال يستطيع.قتصادية االحوالهمأحالما تتحسن  نيةهم ويتركون ويعودون إلى عاداتهم القديمة ثاأنفس بغرض ما في ِرشَْنكْعلى ذكر 
يمان الراسخ يدعى  االيمان، الملم بأسفار الخدمة التتيمية وبلغ درجة اال من جهة تنمية. سوى باإليمانِرشَْنكْ التقدم في ذكر اإلنسان

مة التتيمية لكن لديهم إيمان راسخ بأن سفار الخدأ وأما على الدرجة الثانية فنجدهم غير متقدمين في فهم .ولى اال من الدرجةاًتيم



 وال خير درب ويسلكونه بإيمان كبير مما يجعلهم فوق تيم الدرجة الثالثة الذين ال يملكون إيماناً) ْبَهكْتي-كِْرشَْن (ِرشَْنكْالخدمة إلى 
 معرض للزلل لكن التيم من ِرشَْنكْي ذكر  التيم من الدرجة الثالثة ف.تباع بالصحبة والبساطة اال لكنهم يسعون إلىاألسفارعلماً تاماً ب

 من جهة التيم من الدرجة الثالثة، .ولى يحرز تقدماً ويحقق النتيجة في النهاية االالدرجة الثانية ال يزل في حين ان التيم من الدرجة
ن لديهم إيمان أو قناعة بأن الخدمة التتيمية إلى  مع اْبَهَچڤَْد چۤيتا و شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم مثل األسفار  من خاللِرشَْنكْليست لديهم علم بـ

الدرجة  أهل ضين للتكدر لكنهم يصبحون من ومعَريُّوچا ْچۤياَن و يُّوچا كَْرَمبعض التيم من الدرجة الثالثة ميل إلى  لدى . جيدةِرشَْنكْ
 يصنف إلى ثالث درجات أيضاً ِرشَْنكْيمان بـ اال.ايُّوچ ْچۤياَن و يُّوچا كَْرَم حالما ترتفع عدوى ِرشَْنكْولى في ذكر  األالثانية أو

ولى وتعلق من الدرجة الثانية وتعلق من الدرجة الثالثة في الباب الحادي عشر  اال تعلق من الدرجة.شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمويرد وصفه في 
 .شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْممن 

  ال بد من وجود ذاك الجهد على. بغض النظر عن درجتهِرشَْنكْ ينبغي ان يكون لدى الفرد عزم على الخروج والدعوة إلى ذكر
 مستويات تحقيق الذات أرفع ينبغي أن يطلب التيم رفع البشر إلى .قل ومن يسعى إلى الدعوة إنما يقضي خير خدمة إلى الرباال

 يجب أن .يستطيع الجلوس بعطالة من شهد الحق فعالً وغارق في غيبوبة تحقيق الذات ال .ة التي تواجههرضاعلى الرغم من المع
ا أميرك هندي إلى يُّوچّي جاء . لم يوزعها سراً لقاء بعض المال. إلى الجميعَمنْتَْر ِرشَْنكْ َهِرىعلن أ رامانوجاتْشاْريا للمثال، .يخرج

 على َمنْتَْرالـ عرضيماذا ال ل ؟فعالة القدرة تكانذا إخصوصية  َمنْتَْرلـاماذا ينبغي أن تكون ل لكن . خصوصيةَمنْتَْرمؤخراً إلعطاء 
 . نوزعها عالنية مجاناُ لذلك،. قادرة على تنجية كل حيَمهاَمنْتَْر ِرشَْنكْ َهِرى؟ نحن نقول أن إذا كانت قوية بهاينتفعوا الجميع حتى 

 دجال يُّوچّي ويدفعون لـ  سريةَمنْتَْرلكن البشر في هذا العصر من الحماقة إلى درجة انهم غير مستعدين لقبولها بل يتحرقون إلى 
كن التيم يدعون دون لقاء ويعلنون في الطرق ل . هذا راجع إلى رغبة البشر بأن يخدعوا. خصوصيةَمنْتَْركثر ثمن أ دوالراً أو ٣٥

هذا :")الوهم (ماۤياتحت وطأة  نفسهم لكن يقول الناس أل." تعالوا وخذوها.َمنْتَْر-َمها ِرشَْنكْ َهِرىهنا، هنا :"والمنتزهات وكل مكان
 .إذا حملتهم على دفع شيء وخدعتهمسيتبعوك  لكن ."ليس جيداً

 لكن . عصر بغيض إلى درجة ان من يقول الحقيقة يواجه الضرب واإلهانةَچّيو كَليفي هذا الصدد، يوجد نص هندي يفيد أن 
 ال يملك البشر في هذا العصر ." هنا اهللا.جّيۤيْسوامهنا :"نسبت اإللهية لنفسي إذا سيقول الناس . بها ويقبلوه يحير البشر ويحبوالدجال

 يجرى خداع العامة ألنهم ال يطرحون ."لوهيتك؟ هل تتسم بتلك السمات؟أكيف اصبحت اهللا؟ اين عالمات :"دماغاً يتحرى بالسؤال
الذات الحقيقية والذات  علمه وفهمه بدون للخداع  اإلنسان سيتعرض. لذلك، من الضروري ثبات الفرد في ذكر اهللا.اسئلة مثيلة

 ):٢٦\٦ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا جاء في . الحقيقية تعني فهم عملية تحقيق الذات هذهيُّوچا الـ.العليا
 يلَـتتْـشَشْـي نتُواي تُواي

 َرْميشَـلَْم َأْستْهتْــنْشَـتْـَمنَـشْ 
 تَـْدياياْمــيي نتُوتَـتَْس تَ

 تْيى نَـْمآتْـَمـنـى ِاڤَ ڤَـشَـ
الرياضة  هذه هي ."من حيثما واينما يشرد العقل بسبب طبيعته المذبذبة والمتقلبة، يجب ان يضبطه الفرد ويعيده تحت سلطة الذات"

 هذه هي ."ارجوك الثبات هنا وليس هناك:"ِرشَْنكْتركيز على ال نعشرد هنا وهناك إذا ينبغي لك سحب عقلك  . الحقيقيةيُّوچيةالـ
 .ِرشَْنكْ عدم السماح للعقل باإللتهاء عن .يُّوچاالـ

عديم سيحتار  . هذا عمل في غاية الصعوبة.ان واحد اثناء الجلوس في مكِرشَْنكْالتدريب المكثف مطلوب لحفظ العقل ثابتاً على 
 ينبغي صياغة .ِرشَْنكْ وبذل كل اعمالنا في ِرشَْنكْنا بذكر أنفس يتعين علينا شغل .المراس الذي يسعى إلى تقليد هذه العملية حتماً

 كما مر، ال ينبغي لنا السعي إلى .ذا النحو على هِرشَْنكْ سيبقى العقل ثابتاً على .ِرشَْنكْعتيادية على نحو تقضى لصالح  االنشاطاتنا
 الطريقة .مصطنعة يُّوچاهي  في هذا العصر يُّوچا جميع المساعي الرامية إلى ذاك النوع من الـ.نفاالأرنبة الجلوس والتحديق إلى 

 ."ِرشَْنكْ"ركيز على الصوت  ثم حتى وإن التهى العقل فسيجبر على التِرشَْنكْ َهِرىالموصى بها هي التسبيح المرتفع واإلصغاء إلى 
إذا سينصرف انتباهنا تلقائياً  .ليس من الضروري سحب العقل من كل شيء بل يجري سحبه تلقائياً بفضل تركيزنا على الصوت

  حتى وإن كنا معتادين على التفكيرِرشَْنكْ َهِرىإذا واصلنا تسبيح  كِْرشَْنستثبت عقولنا على  كذا، . ماسمعنا صوت مرور سيارة
 .خرى االشياء األبكثير من

 ةنبالهيملعقل سمح ل ال ينبغي له أن ي. المحقق الهيمنة على عقلهيُّوچّيستقرار لكن يتعين على الـ االطبيعة العقل متقلبة وعديمة
 .ونحن نستجيب ."لماذا ال تنظر إلى تلك الفتاة الجميلة؟:" يقول العقل لنا. في الوقت الحاضر)داَس-ُچو( عقولنا تهيمن علينا .عليه
لماذا ال تدخن هذه السيجارة؟ لماذا ال تذهب إلى هذا :"يقولعندما نستجيب  .ونحن نستجيب" لماذا ال تشرب تلك الخمرة؟:"يقول

 . على هذا النحو، العقل يملي علينا ونحن نستجيب."؟ لماذا ال تفعل ذلك؟اذهالمطعم لتناول تلك المأكوالت الشهية؟ لماذا ال تفعل 



عوان أ الخضوع للعقل يعني الخضوع للحواس ألن الحواس .الخضوع للحواس أو العقل محور جميع الحواسالمادية تعني الحياة 
 العقل يأمرنا بالذهاب إلى مكان معين فتحملنا الساق . والعين تتبع توجيهات العقل بالنظر."انظر إلى ذاك:"العقل يأمرالسيد  .العقل

-ُچو المحكوم بالحواس يدعى . استطعنا السيطرة على العقلذا إلن نكون تحت سيطرة الحواس .إلى هناك عمالً بتوجيهات العقل
من نجح  لذلك، . تعني سيدْسوامّي ألن كلمة ُچوْسوامّي سيد الحواس يدعى . تعني خادمداَس تعني حواس ولفظة ُچو لفظة .داَس

 لقب  اإلنسان حمل.ما دام خادم الحواس ْسوامّي أو ُچوْسوامّي ال يمكن مخاطبة الفرد .ُچوْسوامّييحمل لقب بالسيطرة على حواسه 
 لم يكن .ُچوْسوامّي تعريف كلمة ُچوْسوامّي َپۤوركتب  . هو نوع من الخداع ما دام لم يسيطر على حواسهْسوامّي أو ُچوْسوامّي

 عندما اصبحا ُچوْسوامۤيْز الحكومة واصبحا  باألصل بل كانا وزراء فيُچوْسوامّي يلقبون ُچوْسوامّي َپۤور و ُچوْسوامّي َسناتََن
 أحد ال يمكن تلقيب . ليس لقباً وراثياً بل يحمله من يتأهل بتوجيه سيد روحي ثقةُچوْسوامّي لذلك، .ْبهوْپَرَمها تْشايتَنْيامريدي المولى 

دون أن ن الفرد سيداً روحياً زائفاً سيكو .بعد تحقيقه الكمال في السيطرة على حسه ثم يصبح سيداً روحياً بدوره إال ُچوْسوامّي
 :تَِرْمشَْپِدأوول من كتابه المسمى  اال في النصُچوْسوامّي َپۤوروضحه أ هذا ما .يستطيع السيطرة على حواسه

 َچمِڤـ-ِڤـَچم َمنََسه كُْروْدَهىڤاتْشُو 
 َچْمِڤـ-ْسـتَْهىرۤوَپَچْم أوَدِڤـ-ڤاجيْه

 ڤيشَِهـتَ ْدهيَرهچاْن يُّو ِڤـِاتاْن 
 ڤيْم َسـ شيشْياتْأپيمام ْپرتْهيڤَْم َسْر

 ."رض األل مريدين في كل انحاءقبوالعاقل القادر على تحمل دوافع الكالم والعقل واللسان والبطن والفرج ومشاعر الغضب مؤهل ل"
لتغوط وال نقوى على منع هذا  عند الشعور بدافع انتوجه إلى الحمام  للمثال،.)َچْمِڤ ( في هذا النص ستة دوافعُچوْسوامّي َپۤوريذكر 
 هو دافع اللسان ثم يوجد دافع الغضب و هو الدافع على اللغطَچْمِڤاتْشُو ڤ . عن وجود ستة دوافعُچوْسوامّي َپۤور يكتب .الدافع

 العقل فعاد كذا، .يدفع البعض إلى ارتكاب الجريمةهذا ما نا عند دفعنا إلى الغضب وأنفس ال نستطيع منع .)َچْمِڤ-كُْروْدَهى(
طعمة أفع اللسان إلى تذوق ا تشير إلى دِڤَچْم-ڤاجيْه كلمة .ونحن نطيع ما نؤمر به" يجب عليك الذهاب إلى هناك في الحال:"يملي
تشتد دوافع  .ه وهذا هو دافع البطنئ يطلب البطن مزيداً من الطعام على الرغم من امتال. تشير إلى دافع البطنَچْمِڤ-أوَدَر .شهية

؟ من ال يسيطر على عقله أو لسانه  كيف يستطيع السيطرة على فرجه.ا ننقاد لدوافع اللسان والبطن ونجبر على المجامعةعندمالفرج 
سيداً روحياً  بأن الفرد يستطيع أن يصبح ُچوْسوامّي َپۤور لذلك، يخبرنا .ةفعاإلى درجة أن البدن آلة د كثيرة دوافعالعلى هذا النحو، 

  .يطرة على كل هذه الدوافعفقط عندما يتمكن من الس
 ڤيشِْهتَ ْدهۤيَرهچاْن يُّو ِڤِاتاْن  (رض األ مريدين في كلقبولكل من يستطيع السيطرة على الدوافع ويبقى ثابتاً يمكنه ):"١ تَِرْمشَْپِدأو(

 هذا كله يعتمد على .َرۤيْده مريدين هو  الجدير الوحيد لقبول. تعني ثابت، عاقلَرۤيْده كلمة .) شيشْۤياتْـ َسْمڤۤيْپرتْهي ْمماۤيأپڤَْم َسْر
 دقيقة يومياً ثم ١٥لمدة  هذا غير ممكن بالتأمل . بالفعل تعني تدريب العقل والحواس على الثبات على الذاتيُّوچا .تدريب الفرد

 ئاً طلبنا شيذاإثمن ال ال بد لنا من دفع كيف يمكن حل معضالت الحياة على هذا الصعيد المبتذل؟ .الخروج وتنفيذ كلما تمليه الحواس
الرياضة  إتقان هذه نا يمكن.ِرشَْنكْ َهِرىاقتصر على تسبيح : تْشايتَنْيا هذا الثمن اصبح في متناول الجميع برحمة المولى .اًثمين
قيق الذات بفضل تسبيح  سنحقق كمال تح.تْشايتَنْيالذلك، باركنا المولى  .)ڤَ سيدّْهي هايِبى تُوماَرإها هايِتى َسْر (تسبيحال بيُّوچيةالـ

 هذه هي الرياضة .يُّوچيةون إلى درجة انهم لن ينجحوا بممارسة سائر الرياضات الـساقط هذا َچّيو كَليعصر  أهل .ِرشَْنكْ َهِرى
 . تحقيق ذاته بواسطتها اإلنسانالوحيدة جليلة وفعالة وعملية وبالغة السهولة ويستطيع

 ):٢\٩ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا في ِرشَْنكْل  الرياضات كما يقوأرفعهذه الرياضة هي 
 ْمايْهـچو -راَج  اۤيْدي ڤ–راَج 

  اوتَّـَمـْمإَدْمتَْرْم يَپـڤ
 ْماي ْدَهـْرْمـْمـَمـَچڤَـاـشْاكْيتْـْپَر

 اْمياي كَْرتوْم َأڤْـْم سـوكْـَهـ-سو 
قديم والعمل به  انه .فإنه كمال الدينذات، اليمكن تحقيق أنه صفى علم ولما  أوه . سريةسرار االأكثر وربية رأس التا العلم هوهذ"

 ."مبهج
 فهم مدى تقدمه في تحقيق الذات بالعمل بأصول ذكر  اإلنسان كذا، يستطيع. فهم شبعه اإلنسان يستطيع،بعد تناول وجبة الطعام

 .ِرشَْنكْ



 الفصل السادس
 الشعور بالذات العليا

 ْمِانَـي  ِهـْم َمـنَـَسـ-شـانْتَ ْپَر
 ـَمـْم سوكْـَهْم اوتَّْمـنَيُّـوچي
 ْم َرَجـَسـ-شـانْتَ ي تياوپا

 ـْمشْتَـْم َأكَـلَْمـ ْبهۤو-ْبَرْهَم 
" ، يسكن عقله وعواطفه ويتحرر من كل ذنبْبَرْهَمْن بفضل توحده بـ .علي عقله تثبيت سعادة حتماً بأعظمعلى  يُّوچّيالـيحصل "
 .)٢٧\٦. چ.ب(

 ْمتْمانَـا َسـدْم ِاڤَـَجـنّْنْيو
 هـشْ كَلْـَمـ-ـتَ يَچ ڤيُّـوچۤي

 ـْسـَپـْرشَـْمْم َس-سوكِْهـَن ْبَرْهَم 
  سوكْـَهْم َأشْـنوِتىْمانْتَـيَأتْ

 ."بإتصاله بالخدمة الودية العلية إلى اهللا سعادةال مراتب أرفع يُّوچّيالـمستقراً في الذات العليا ومتحررا من كل شائبة مادية، يحقق "
 .)٢٨\٦. چ.ب(

 عندما . ألنه المتكلمِرشَْنكْتشير إلى " علّي"كلمة  ."علي عقله تثبيت سعادة حتماً بأعظمعلى  يُّوچّيالـيحصل :"إذن، هذا هو الكمال
 يتكلم ِرشَْنكْن  لذلك، يجب علينا الفهم بوضوح أل.فال اقصد اعطاء الماء إلى شخص آخر"  من الماءاًاعطني كوب:"اتكلم واقول

 لسوء الحظ، يوجد كثير من المعلقين الذين يغفلون هذه الكلمات الواضحة .ِرشَْنكْفهذا يعني إلى " إلّي" وعندما يقول چۤيتاْبَهَچڤَْد 
  ):٢٩\٦ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا جاء في .ألسباب ال اعلم سوى انها مغرضة

 ْم ْستْـَهْم آتْمانَـ-تَ  ْبهۤو-َسـْرڤَ 
 يتْـَمـنـاشـتْـي تان ْبهۤو-َسـْرڤَ 
  تْمايوكْتا - يُّـوَچـِتى شْكْإ

  َدْرشَـنَـه-ـتَْر َسَم َسـْرڤَ
 الحقيقي يُّوچّي الـ."مكان كل فيذاته  حققمن  يراني، حقاً .األحياء فّي جميع يرىو ،األحياء كل فيالحقيقي  يُّوچّيالـراني ي"

عدم  مما يعني ِرشَْنكْ هي األحياء  كيف يمكن هذا؟ يقول البعض أن جميع.)ْم ْستَْهْم آتْمانَ-تَ ْبهۤو-َسْرڤَ (األحياء يراني في جميع
 .عين أن هذا العمل افضل من عبادتهعمال الخيرية مّد االإلى تبنيأمثالهم  مما يدفع ، على حدةِرشَْنكْهمية بعبادة أوجود 
نقوم بخدمة الرجل ما ال  لذلك، ل. في كل حيِرشَْنكْ رؤية  اإلنسان يقول أن من واجبِرشَْنكْ .؟ِرشَْنكْلماذا يتوجب عبادة :"يقولون

 .معلقون التقنية الصحيحة التي يتوجب تعلمها على يد سيد روحي ثقةهؤالء ال يجهل .)ناراياَن-َدريْدَر (في الشارع
 كيف .األحياء  في جميعِرشَْنكْ لماذا؟ ألنه يرى .ِرشَْنكْ التيم يخرج للدعوة إلى ذكر أرفع وِرشَْنكْ الحقيقي كما مر هو تيم يُّوچّيالـ

 يعمل .ِرشَْنكْ لنسيانهم ِرشَْنكْ إلى ذكر األحياء اض جميع كما يفهم أن واجبه هو انه.ِرشَْنكْ شقوق من األحياء هذا؟ يرى جميع
نهم يعتبرونهم من البشر مما يعني انهم يستحقون التعليم من اجل أحياناً على تعليم الجماعات البدائية لمجرد أالمبشرون المسيحيون 

 يفهم التيم .ِرشَْنكْجوب فهم كل إنسان انه شق من  يفهم و. لدى التيم دافع مماثل. هذا عائد إلى تعاطف المبشر معهم.فهم قيمة الحياة
 .ِرشَْنكْ معذب بداعي نسيان  اإلنسانأن

هو ابن  إن قلت أن هذا الصبي . بل يرى كل حي ابن اهللاِرشَْنكْ ال يتوهم أن كل شيء اصبح . في كل شيءِرشَْنكْلذلك، يرى التيم 
 رأيت كل ذاإ  في كل حيِرشَْنكْرى سأ .لصبى ألنه ابنه لكن التباين قائم؟ ربما رأيت فالن في هذا ا فالنفالن فهل اعني أنه عين

 . ال هي اشتباه وال رؤيا بل حقيقة. ال يخفى هذا على احد.كِْرشَْنحي ابن 
  هذا. وانه حصل على بدن قط جزاء على ما قدم من سيئاتاألحياء  يعلم أن القط من.اذا رأهكلب القط أو ال  فيكِْرشَْنالتيم  يرى

 هذا هو معنى .يام اال في يوم منِرشَْنكْ ليتسنى له الوصول إلى ذكر ساَدْپَر-ِرشَْنكْ التيم يعين القط بإعطائه بعض .عائد إلى نسيانه
 من . ذلك التفكير سخيف."قوم على خدمته بوصفه اهللاأ ألعانق هذا القط و.ِرشَْنكْهنا :" ال يقول التيم لنفسه. في القطِرشَْنكْرؤية 
 بل يتعاطف معهم لعلمه انهم ِرشَْنكْ بوصفهم األحياء  ال يعانق التيم جميع."، تفضل بإفتراسيِرشَْنكْهنا :"نمراً ال يقول لنفسهيرى 

 .حقيقيةالبصيرة هي ال هذه ."األحياء  الحقيقي في جميعيُّوچّييراني الـ" على هذا الوجه، .ِرشَْنكْشقوق من 
 أو يصفقون اثناء ِرشَْنكْ  أسماءطفال الذين يسجدون أو يعملون على تسبيح اال. دون علم سيفعل بعلم أوِرشَْنكْكلما يبذل في ذكر 

لن :" النار تحرق الطفل إذا لمسها وال تقول. ستفعل النار سواء لمسها طفل أو رجل.ِرشَْنكْون الكثير في رصيد ذكر كدس يكۤيْرتََن



إذا شارك في طفل السيتأثر  هو الروح العظيم وِرشَْنكْ كذا، .ميع الظروفالنار في جتحرق  كال، ."احرقه ألنه مجرد طفل جاهل
 لذلك، . ألنه سينتفعِرشَْنكْ ينبغي اتاحة الفرصة لكل حي بالمشاركة في ذكر . سيفعل سواء علم الطفل أم الِرشَْنكْ .ِرشَْنكْذكر 

 بل ينبغي ِرشَْنكْحذر بعدم ارتكاب خطأ بالتفكير أن كل حي هو  يجب أن نتوخى ال. سيفعلساَدْپَر ألن ساَدْپَرتناول ى لإندعو الجميع 
 . في كل فردِرشَْنكْلنا رؤية 

-ْستَْهى-ذانْتََرنَأ: انه حاضر في الذرة) ٣٥\٥ (هيتاْمَس -ْبَرْهَمماذا يتعين رؤيته في البشر دون سواهم؟ جاء في ل يعم الوجود فِرشَْنكْ
 يُّوچّيالـ ". من ذرات الكون حاضر في كل ذرةِرشَْنكْ تعني ذرة ويتعين علينا الفهم أن ونََپَرماة  كلم.ْستَْهْم-تْشَۤيانْتََر-ونََپَرما

 يُّوچّي؟ هذا محال ألن الـ"ضمني" رؤية كل حي يُّوچّي كيف يستطيع الـ." ويرى كل شيء ضمنياألحياء الحقيقي يراني في جميع
 هل هذه السجادة . هذه هي الحقيقة. فعالًِرشَْنكْ هذه السجادة لكننا نجلس على  نحن نجلس على.ِرشَْنكْالحق يعلم أن كلما نراه هو 

القدرة المادية والقدرة الروحية : برزها ثالثةأ للرب العظيم قدرات متباينة .ِرشَْنكْ ألنها مصنوعة من قدرة ِرشَْنكْ؟ انها ِرشَْنكْ
 نشكل القدرة البينية بينما العالم األحياء  نحن.) التفسير٦٥\١٣ َمْدْهيا-.ت.ت (ىڤَ شْروياِتڤيڤيْدهايَپراْسيا شَكْتيْر  .والقدرة البينية

البقاء في القدرة الروحية من معنى أننا نستطيع هبائية  نحن قدرة بينية .المادي هو القدرة المادية والعالم الروحي هو القدرة الروحية
 . ال بديل ثالث لنا.أو القدرة المادية
 الشعلة تحتوي .ِرشَْنكْ غير منفصلة عن ِرشَْنكْ ألن قدرة ِرشَْنكْ لذلك، نحن داخل .المادية ما دمنا في العالم المادينبقى في القدرة 

 لذلك، الحرارة هي نار من هذا المفهوم كما ان النور نار . الحرارة والنور ليستا منفصلتان عن الشعلة.على كل من الحرارة والنور
جلس على ن أننا نعتقد أننا  على الرغم منِرشَْنكْ أيضاً ونحن جالسين على ِرشَْنكْ هذه القدرة المادية هي  كذا،.لكن يمكن مباينتها

عني رؤية كل حي وكل شيء من جهة صلته ت في كل مكان ِرشَْنكْ رؤية ."المحقق يراني في كل مكان:" لذلك، جاء.هذه السجادة
 :كيف يمكن رؤيته في مختلف الظواهر) ٨\٧ (ْبَهَچڤَْد چۤيتاي  فأْرجوَن إلى ِرشَْنكْ يقول الرب .ِرشَْنكْبـ

 ايكاونِْتـٱَهـْم َأْپـسو  ُسوَر
 هيُّوايْر سۤو-ي شَـشـي اسمْبهْپَر
 ـوشْ ِڤـِد-ـڤَـه َسـْرڤَ نَْپَر

 ـوِرشْ نْْمـشْشَـْبـَده كِْهى پاورو
 الصوت في أنا .ِڤديةالـ َمنْتْراتفي الـ ْمآُواللفظي  المقطع أنا .قمرشمس وال النور أنا .)أْرجوَن (كونْتّي يا ابن طعمه الماء منأنا "

 ." اإلنسانفي القدرةثير، واال
الجندي  . ال تستعمل للشرب فقط بل للغسل وري النباتات أيضاً. والحيوانات والطيور اإلنسان تشرب الماء ويحتاجهااألحياء جميع

فلسفة  أحد م ذات مرة، تعلّ. يموت الجنود عندما يشعرون بالعطش اثناء القتال وال يجدون الماء.ر أهمية الماءفي ساحة المعركة يقّد
 ."نور الشمس والقمرأنا ":ِرشَْنكْ هل يمر يوم دون ان نشرب الماء؟ هذا هو اسلوب ذكر . كلما شرب الماءِرشَْنكْ برؤية َچڤَْد چۤيتاْبَه

 يجب أن نرى . الكاملةيُّوچا؟ لذلك، هذا سبيل الـالقمر في كل من الليل والنهارنرى نور الشمس وعندما  كِْرشَْنكيف ننسى لذلك، 
 ):٣٠\٦. چ.ب(وقات  االكل مكان وفي كل في ِرشَْنكْ

 َسـْرڤَـتَْري اتي َپـشْْم مايُّـو
 ياتي َپـشْيِّ تْـشَ َمْمَسـْرڤَـ

 يامۤيـشْـنَْپَر نَـ ْماَهـۤيتَْسـ
 ياتيـشْـنَْپَرَسـ تْـشَ ِمى نَـ 

ذكر ) ٦\٨. چ.ب ( ْبهاڤيتَه- ْبهاڤَ -َسدا تَْد :  هذا هو."ه مطلقاًعضّيأ وال نيعضّيي ال ،فيَّ الكل ويرى مكان كل في يراني من"
 . في ساعة الموتِرشَْنكْ وبذلك، نذهب إلى .إذا عشنا حياتنا على هذا النحو ِرشَْنكْ وال نضيع عن ِرشَْنكْ لن نضيع . الدائمِرشَْنكْ

يا ابن قّوة،  بكل نهاِلأْع ):٣١\٩. چ.ب (أْرجوَن إلى ِرشَْنكْ؟ يقول ِرشَْنكْ لم نضيع عن ذاإ كِْرشَْنسوى إلى ذهاب إين يمكننا ال
 .)ياتي ِمى ْبَهكْتَه ْپَرنَشْـنَ كاونِْتيا ْپَرتيجانۤيهي (أبداًال يهلك تيمي  ان ،كونْتّي
 نكون أغنى البشر حتى وإن رأنا . ويمكننا نسيان كل شيء سواهِرشَْنكْ يجب عدم نسيان . ذاك هو كمال الحياة. ابداًِرشَْنكْع ال تضّي

كانا من  هماحياة المساكين الفقيرة مع ان ُچوْسوامّي َسناتََن و ُچوْسوامّي َپۤور ىتبن .كِْرشَْنإذا استطعنا ذكر  الناس في غاية الفقر
- َسْدشْرّي الستة في قصيدته التي تسمى ُچوْسوامۤيْز يصف الـڤاَس آتْشاْريانيۤيشر لذلك، .غنياء االكبار العلماء ومن الوزراء

 ):٤نص  (َكطَشْأ-ىوْسواِمُچ
 ڤَتَْسدا توتّْشَّْهى  ْمينَشِْر-َپتي-َلذَنََم-شْْم أِشناْرۤوڤا تتْياكْتْـ
 كَنْتْهاشْريتاو-َنۤيپا كاوۤينَشَكاو كَرونََچ-َنۤيدڤا تْۤوْبه

 ْچناو موهوْرَم-كَلُّوَل-لََهرّي-تاْبْدهيِرْمَرسا-ڤَْبها-پّيوُچ



 پالَـكاوُچو-ڤَـۤيجـ-شْرّيچاو وي-ـهوْچَسـناتَـناو َر-َپۤونْـِد رڤَ
 شْرّي و ْسوامّي ُچورچهوناتَْهى ْبهَّطَ شْرّي و ْسوامّي ُچوناتََن َسو ْسوامّي رۤوَپ ُچورۤيَلشْ:  الستةْزُچوْسوامۤياسجد إحتراماً للـ"

العشرة العريقة بالكلية بوصفها  الذين تركوا ْسوامّيُچو  ْبهَّطَُچوپاَل شْرّي  وْسوامّيجۤيڤَ ُچو شْرّي  وْسوامّيُچو رچهوناتَْهى داَس
 لكنهم كانوا غارقين دوماً في محيط نشوة حب مهيأةبحوا مساكين من اجل تخليص النفوس ال قبلوا الخرق البالية واص. اهميةدون
 ."مواج ذاك المحيطأحون دوماً في  وكانوا يسّبِرشَْنكْ لـْزچوپۤيالـ

 مسلك المساكين  بكالم آخر، تبنوا. كانوا ال يرتدون سوى خرق تستر عورتهمُچوْسوامۤيْز تدل على أن الـكَنْتْهاشْريتاو-َنۤيپكاوكلمة 
إذا تبنى حياة الفقر لكن  العيش  الثريال يستطيع .عتاد على حياة الرغد خفض مستواه فوراًالمال يستطيع  غالباً، .الفقراء
 ْزُچوپۤيالـهم دوماً في محيط غرام أنفس كانوا اثرياء ألنهم اغرقوا . كيف تمكنوا من ذلك؟. عاشوا في غاية السعادةُچوْسوامۤيْزالـ

لن يضيع  .)كاوپالَُچو-ڤَۤيج-شْرّيچاو يو-هوْچناتَناو َرَس-َپِد رۤونْ ڤَْچناو موهوْرَم-كَلُّوَل-لََهرّي-تاْبْدهيِرْمَرسا-ڤَْبها-پّيوُچ(
 إذا لم نفقد رؤية ضيع لن ن.ِرشَْنكْ توجد طرق كثيرة تمنع ضياع رؤية .ِرشَْنكْـ لْزُچوپۤيالـعلى ذكر حب  إذا اقتصر اإلنسان

 .ِرشَْنكْ
انه يرى ظواهر منفصلة للطبيعة المادية مثيله  وقد يبدو ِرشَْنكْ في كل مكان حتماً كما يرى كل شيء داخل ِرشَْنكْ يرى ِرشَْنكْ تيم

 . هو رب الوجودِرشَْنكْ و ِرشَْنكْ دون ال يوجد شيء .ِرشَْنكْ في كل لحظة لعلمه أن كل شيء هو ظاهرة قدرة ِرشَْنكْلكنه يذكر 
 إذا يقول لنفسه . فيلسوفِرشَْنكْ؟ بادئ ذي بدء، تيم ِرشَْنكْ كيف يعلم التيم أن كل شيء هو ظاهرة قدرة .ِرشَْنكْ ذكر هذا هو مسند
 أيضاً لكنها سجينة األحياء ثم يرى أن للشجرة جسم مادي كما ان له جسم مادي وتلك الشجرة من" ما هي هذه الشجرة؟:"رأى شجرة

 جسم الشجرة مصنوع من القدرة .ة انها ال تقوى على الحراك جزاء على ما قدمت من سيئاتمثل هذا الجسم البغيض إلى درج
 ."األحياء  بوصفها منِرشَْنكْ الشجرة شق من .ِرشَْنكْ لذلك، الشجرة متصلة بـ.ِرشَْنكْقدرة من؟ قدرة :"المادية والتيم يسأل تلقائياً

 ذاك هو كمال .ِرشَْنكْال ترى الشجرة بل : ِرشَْنكْ ذاك هو ذكر .ِرشَْنكْ  ال يرى الشجرة بل حضورِرشَْنكْعلى هذا الوجه، تيم 
 .َسماْدهي وذاك هو يُّوچاالـ

 .ِرشَْنكْ إلى الشجرة على هذا النحو؟ ألنه يحب ِرشَْنكْ تيم ةنظرهو سبب  ما . فوق حتى النجاةِرشَْنكْ هو تنمية حب ِرشَْنكْذكر 
 ال يعني هذا انك ."هذا حذاء طفلي الحبيب:" بالقولنفسكتحدث  . عنككان بعيداًو ه تحبإذا كنتعندما ترى حذاءه  طفلك ستذكر

 ألننا األحياء  أحد فيِرشَْنكْحالما نرى قدرة  كِْرشَْن نشعر بالحب تجاه كذا، . لكن الحذاء يبعث ذاك الحب.تحب الحذاء بل الطفل
يحضر  .ِرشَْنكْ حب دون حب كل فرد ستحالةوإال فالحب العام سخيف ال كِْرشَْنإذا احببنا  لذلك، نحب مجمل الوجود .ِرشَْنكْنحب 

 قد ينظر ."خي الهندي فلنأكل هذه البقرةأي وهنا ميرك األهناك اخي:"ِرشَْنكْ قد يقول سوى تيم .ِرشَْنكْإذا احببنا الحب العام تلقائياً 
هنا بقرة :" يقول لنفسهِرشَْنكْ هل هذا حب عام؟ لكن تيم .ة طعامخوة لكنه ينظر إلى البقرة بمثابأ البشر بمثابة ائرل إلى سيشخص مث
 ."خوتي وآكلهم؟أستطيع قتل أ يعني هذا انهم ليسا من اخوتي؟ كيف الأ .بدان مختلفةأ لكنهما في ِرشَْنكْ انهما من شقوق .وهنا كلب

 .ِرشَْنكْي غياب ذكر  ال سبيل إلى حب الجميع ف.ِرشَْنكْهذا هو الحب العام الحقيقي المستند إلى حب 
 اصبح الوجود عند التيم ويكتمل حب التيم ِرشَْنكْ من مفهوم ان ِرشَْنكْ هو صعيد وراء تحقيق الذات حيث يتحد التيم بـِرشَْنكْذكر 
ي  الفناء ف.وال يضيع الرب عن نظر التيمعلى ذاك الصعيد  يحرز الفرد خلوده . وتقوم صلة حميمة بين الرب والتيمِرشَْنكْلـ
 ):٣٨\٥ (هيتاْمَس -ْبَرْهَم جاء في .التيمعليه  هو هالك روحي ال يقدم ِرشَْنكْ

 ـِنـَنتْـشَلُويڤ-ْبَهكْتي-هوريتَتْشْـ-ـَجـَننْْپـِرما
 نْتيـيالُوكَيڤو شَْديّْىِرْه ڤَ َسـدايهاـنْتََسـ

 ْمَپـۤورڤَْسـ-َنچو-انْتيَرْم أتْـشيـنَْدَمـسوّياشْـ ْميا
  ْبـَهـجاميْم تَـْم أَهـوروشَْمپ-ْم آدييـنَْدڤُچو

 القائم في قلب َمسونَْدَرشْۤيا يشاهد في صورته الباقية . الذي يراه دوما التيم الممسوحة عينه بمرهم الحبڤينَْدُچوولي  االاعبد الرب"
 ِرشَْنكْد هذا الصعيد، ال يختفي الرب  عن.، في قلبه على الدوامكَْرتاِمشاَن، شْۤياَمسونَْدَر يرى ِرشَْنكْ مثل هذا الحب لـا من أنم."تيمه

 مثيل يصبح تيم يُّوچّي . في القلبَپَرماتْما الذي يبصر يُّوچّي عن نظره كما ينطبق هذا في حالة الـِرشَْنكْعن نظر التيم وال يغيب 
 .صفي وال يقوى على تحمل مرور لحظة واحدة دون رؤية الرب في قلبه

 كال، يجب .مامناأ ال يمكننا أن نأمر اهللا بالحضور .وامرناأ اهللا ليس حامل .ها رؤية اهللابطيع هذه هي العملية الحقيقية بالتي نست
 .نا أوالً ثم نستطيع رؤية اهللا في كل لحظة وفي كل مكانأنفسعلينا تأهيل 

 ْم مايُّـو ْمتَـيْستْه-تَْبهۤو-َسـْرڤَ
 تَـهيكَتْـڤَـْم آْستْهِا ْبَهـَجـتْى



 يپـٱ نُوَسـْرڤَـتْـها ڤَـْرتَما
  ڤَـْرتَـِتىيِّ َميُّـوچۤيَسـ 

 ."ثبت فيَّ على الدوامي واحد، يعبدني واألحياء  ضمن كللذي يعلم أني والذات العليا القاطنةا يُّوچّيالـ"
 اربعة ايدي يمسك صدفة وعجلة ي ذڤيشْنو بصفة ِرشَْنكْمتداد الكامل لـ اال الذي يمارس التأمل في الذات العليا يرىيُّوچّيالـ

 ):٤٨\٥ (هيتاْمَس -ْبَرْهَم في  جاء.ِرشَْنكْ وجه هو يُّوچّي هذا الذي يستهدفه تركيز الـڤيشْنو تجلي .وهراوة وزهرة لوتس
 لَـْمـْبـياڤَْم أتْـهاالـ ك–سيتَ ڤَ نيشْـ-ياْسـيايَك

 هاها ناتْـ– دَٰـنَ أ–َچـْد يلَـجا َجـڤ –نْـتي لُوَم ڤَجـّيـ
 ُوشْيِشـڤ –ْن َسـ اْيـَهى ياْسـيا كَـال َمهاْر ڤيشْنو
  ْبـَهـجاميْم تَـْم أَهـپوروشَْم –ينْـَدْم آدي ڤچو

 وهو شق من شق الرب ڤيشْنوَمهامتداد التام للرب العظيم هو  اال ذاك.كوان من زفرته ثم تدخل مع شهقته االدد ال يعد منيخرج ع"
 كلمة .همية االبالغة)  ْبَهجاميْم تَْم أَهپوروشَْم –ينَْدْم آدي ڤوُچ (ڤينَْدُچوولى  االعبد الربأ عبارة ."ڤينَْدُچوولي  اال اعبد الرب.ِرشَْنكْ

 الذي امتداده الكامل هو ڤينَْدُچو ومن هو .ياألصل ي، المتمتعاألصل  تعني الرب بصفة الذكرپوروشَْمتعني أصلي وكلمة  آدي
 .؟ڤيشْنوَمها؟ وما هي وظيفة ڤيشْنوَمها
 ڤيشْنوَمها  هو عمر الكون وتعادل دهراً أو الفترة ما بين زفيرْبَرْهما عمر .ْبَرْهماصلية عظيمة في كل كون تسمى أوجد شخصية ت

 تدخل كل هذه .بمثابة فقاقيع ثم تنموعندما يزفر كوان من بدنه  اال وتفيض ماليين منيمحيط العلّال يستعلي ڤيشْنوَمها .وشهيقه
 . ثم تدخله ثانيةڤيشْنوَمهاتخرج من بدن : كوان المادية اال ذاك هو موقع هذه.وهذه عملية الدمار  عند شهيقهڤيشْنوَمها الماليين في

 .كوان المادية تظهر دورياً ثم تهلك االان هذه) ٧\٩ (ْبَهَچڤَْد چۤيتاا جاء في كم
  كاونِْتـيايتان ْبهۤو-َسـْرڤَ 
 كاْميمامي انْتۤي ْمتيِرْپَركْ
 يتان ْس پونَـىيـشْ كْ-كَـلْـَپ 

 جاْمى اَهـْمِرْسيكَلْـپاداو ڤ
عند "عبارة  ."، اعيد خلقها مع طلوع نهاره التاليبقدرتي، تدخل كل ظاهرة مادية فّي ثم ْبَرْهماعند انقضاء نهار  ،كونْتّي ابن يا"

 ليلته .يةرض األ مليون سنة من سنواتنا٣٠٠ مليارات و٤ الذي يعمر مائة سنة ونهاره يعادل ماْبَرْهتعني عند موت " نهاية الدهر
بعد انقضاء مئة سنة  الدمار قع ويْبَرْهما يموت . شهر١٢من سنته يام وتتألف  األيتألف من ثالثين يوماً من تلك شهره .تعادل نهاره

يعاد الخلق عند استدعاء الحاجة   ثمڤيشْنوَمهاهللا تطوى في ذاته أي عند شهيق مما يعني أن القدرة التي اظهرها ا من تلك السنوات
 يتوسع في هذه القدرة المادية وتخرج مجمل .ِڤَدْز هذه هي مقولة الـ."سأتكاثر مع انني الواحد:"إلى إظهار العالم الكوني بمشيئته

  .الظاهرة الكونية ثانية
 ومع ذلك، جاء هنا أن .هوشهيق ڤيشْنوَمهاكوان المادية مستند إلى زفير  االجمل خلق وهالكألن م ذاك ڤيشْنوَمهاال يسعنا تخيل حجم 

 وجهكوان ب اال في كل كون منڤيشْنوَمها يدخل .ياألصل ڤينَْدُچو الذي هو ِرشَْنكْ ليس سوى عضو تام من عضو تام من ڤيشْنوَمها
 على هذا . في قلب كل حينافذ الڤيشْنو وهو صورة ڤيشْنو َدكَشاّيكْشۤيُرو وجهوسع ب يتڤيشْنو وَدكَشاّيْرْبُهَچ و ڤيشْنو وَدكَشاّيْرْبُهَچ

 ْبَهَچڤَْد چۤيتا جاء في . في قلوبهمڤيشْنو َدكَشاّيكْشۤيُرو عقولهم على يُّوچۤيْز الـجمع لذلك، ي. في عموم الخليقةڤيشْنوالوجه، يتجلى 
)٦١\١٨:( 

 ْمتاناْبهۤو - ه َسـْرڤَإشْـڤَـَر
 يـطَْهـتشْيْرجوَن تٱِدِش  - ْدِرْه

 يتانْبهۤو - ْن َسـْرڤََمياْبْهرا
 اۤيايماي هانذْانْتْرارۤوي

 ."ت من صنع القدرة الماديةالآ فينقالت جميع المخلوقات المقيمة تويوجه  ،أْرجوَن يا حي، كل بوقل فيقيم الرب العظيم ي"
ته عندما يعثر صوريركز عليه  في القلب وڤيشْنو َدكَشاّيكْشۤيُرومكان جلوس على  يُّوچيةالرياضة الـ حسب يُّوچّيلذلك، يعثر الـ

 عالوة .الذات العليا بوجه األحياء  قائم في قلوب جميعِرشَْنكْ .ِرشَْنكْ هذا غير بائن عن ڤيشْنو العلم أن يُّوچّي يتعين على الـ.تلك
 للمثال، ال توجد سوى شمس واحدة في السماء .األحياء عداد ال تعد منأعلى ذلك، ال توجد مغايرة بين الذوات العليا الحاضرة في 

 ."اين الشمس؟:" أو يمكن لإلنسان أن يسأل ماليين ومليارات من البشر.وعية الماءأن لكن يمكن أن تنعكس الشمس في ماليين م
 يحيا . ال تعد وال تحصىاألحياء  أنِڤَدْز تنادي الـ. الشمس واحدة لكنها تنعكس مرات ال تحصى."فوق رأسي:"وسيجيبه كل منهم



متداد  اال هذه الصورة التي هي.د ال يعد من آنية الماء كما تنعكس الشمس في عداألحياء  في قلب كل حي منڤيشْنوشخصية اهللا 
 .يُّوچّي وعليها يركز الـِرشَْنكْالكامل لـ

 ِرشَْنكْ المنقطع إلى الخدمة الودية العلية إلى ِرشَْنكْ في الواقع، ال فرق بين تيم . كامل مسبقاًيُّوچّي هو ِرشَْنكْالمنشغل بذكر 
 ِرشَْنكْوتيم ) َسماْدهي (ڤيشْنو في غيبوبة التأمل في صورة يُّوچّي ال فرق بين .ل في الذات العليا الكامل المنشغل في التأميُّوچّيوالـ

مختلف النشاطات اثناء حضوره في الوجود ب على الرغم من انشغاله ِرشَْنكْيبقى التيم راسخاً في  .مختلف النشاطاتبالمنشغل 
تيم الرب المنقطع إلى ذكره هو محرر  : نْْدهو ِس-تَِر َرساْم-ْبَهكْتي المسمى ّيُچوْسوام َپۤور شْرۤيَل هذا مؤكد في كتاب .المادي
 ):٢٦\١٤ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا كما يؤكد هذا في .)موكْتَه َس أوتْشْياِت-ْنڤَۤيجڤَْستْهاسو ِپى أڤْ أنيكْهيالْس (تلقائياً

 َنشـاِرتْـياْبهيڤْـٱ يُّـو تْـشَ ْمما
  ِسـڤَـِتىيُّـوِچـَن - ْبَهكْتي
 تاْنيايتْـۤيْن َسَمـتناچوَسـ 
 ا كَلْـَپـِتىياۤيْبهۤو - ْبَرْهَم

 ."ْبَرْهَمْنمقام  بلغيو المادية شواكل يتعالى لتوه عن ال، دون تواٍن، وفي أي ظرف تتيمية صفية خدمةينقطع إلى من"
يعني انه " ْبَرْهَمْنكونه مستقر على صعيد " عبارة .الماديةالطبيعة  شواكللذلك، التيم المنقطع إلى خدمة تتيمية صفية سبق له تخطي 

ستواء على ذاك  اال والنجاة تعنيْبَرْهَمْن الصعيد الروحي يدعى صعيد .روحيبدني أو حسي وفكري و:  توجد ثالثة صعد.محرر
وفوقهما ، النظر والفلسفة على الصعيد الفكري أهل ثم نجدفي حالة المهايأة الحالية نحن على الصعيد البدني أو الحسي  .الصعيد

 .ْبَرْهَمْنصعيد النجاة أو تحقيق 
 :ْبَرْهَمْن راسخ تلقائياً على صعيد ِرشَْنكْ أن ذاك التيم المنقطع إلى ذكر َرتْشَراتْنَْپ-ناَرَدكما يؤكد في كتاب 

 ڤَـتّْشّْهينِّىأنَ-كاالِدى-ديْك
 ڤيْدهايا تْشَ تِْشتُو َنـشِْركْـ
 ڤَْرمڤَتي كْشيَمـيُّو ْبَه-تَْن
  يُّوَجيىتَْمنيْبراْهـڤَو جـي

 الذي يعم الوجود ووراء الزمان والمكان ثم يحرز حالة ِرشَْنكْورة العلية لـ بتركيز انتباهه على الصِرشَْنكْيستغرق الفرد في ذكر "
 في قلب َپَرماتْما وجه بِرشَْنكْ الفهم بحضور .يُّوچّي درجات الغيبوبة في المراس الـأرفع هو ِرشَْنكْ ذكر ."سعيدة من صحبته العلية

 :القدرة العلية للرب كالتالي هذه ِڤَدْز تؤكد الـ. معصوم عن الخطأيُّوچّي يجعل الـ،كل حي
 ڤَْبهاتيٱپي َسْن َبهوْدها يُّو ٱِاكُو 

 ڤَْد َبهوْدِهـياِتىم ِاكَم تْشَ سوْريا رۤوَپياْد ڤَْرايشْـ
 يبدو في عدة ." هو حاضر في كل مكان بقدرته العلية على الرغم من صورته الواحدة. واحد ومع ذلك يعم الوجود حتماًڤيشْنو"
 ."الشمسمكنة بوقت واحد كأ

 َن َسـْرڤَـتَْرىيآتْماوَپـْمـ
 ْرجوَنٱ ي يُّـواتي َپـشْْمَسَمـ

 ْمڤا دوْهكْـَهـي اْدي ڤا ْمسـوكْـَهـ
 ـه َمـتَُمو َپـَريُّـوچۤيَسـ 

 هذه هي البصيرة ."، سعداء كانوا أم بؤساءاألحياء جميعرى من خالل تجربته الذاتية، المساواة بين  ي،أْرجوَن ياحق، ال يُّوچّيالـ"
، في األحياء ه في قلوب جميعنفاذ تعني اْمتانْبهۤو-ڤََسْر . اهللا في قلبي وليس في قلب الكلب أو القط أو البقرةنفذ ال ي.الكونية الحقيقية

 أن يفهم هذا إذا عمل برياضة  اإلنسان يستطيع.مر اال الفارق الوحيد هو عدم فهم القطط والكالب هذا. وفي قلب النملة اإلنسانقلب
تنا هذه الفرصة ألنه سيتعين علينا إذا فّو سنعاني خسارة هائلة . ألن هذا الفهم هو امتياز الحياة البشريةيُّوچا ْبَهكْتي أو يُّوچا سانْكْْهيا

 لذلك، يجب علينا أن .جناس الحياة من اجل الحصول على هذه الصورة البشريةأالمرور بعملية النشوء والمرور بثمانية ماليين من 
 عيشة البهائم .ةوفطنة جيدة وحضارة جيد) الصورة البشرية(  لدينا جسم جيد.نعي بهذا ونتوخى العناية بعدم تفويت هذه الفرصة

ت ال تفّو:"ْبَهَچڤَْد چۤيتامر أ هذا هو . بسالم وفهم صلتنا باهللانتفاع بوقتنا والتفكير اال لذلك، يجب علينا.ونزاع البقاء المرير ال يليق بنا
 .هذه الفرصة بل انتفع بها على الوجه الصحيح



 الفصل السابع
  المناسبة للعصر الحديثيُّوچاال

 كْتَـهُروْپـ اۤي تْـڤَـْزـ يُّـوَچْمياٱ يُّـو
 َدَنَن َمْدهوسۤوىيساْمـ

 يامۤيـ نَـ َپـشْْماَهـۤيْسـِاتَـ
 راْمي ْستْـهْميتيشَـلَـتْـڤاتْ ْستْـهـتْـنْشَـتْـ

 ."ستقر وال يثبتال ي العقل  ألنال يحتملو عملي غير يبدولي  لخصته الذي يُّوچاالـ رياضة ان ،َدَنسۤوَمْدهو يا: أْرجوَن قال"
 جمع مر وجوب جلوس الفرد في وضع معين و.شَْنِركْ شْرّيالتي يوضحها الرب ة الثمانّي يُّوچا نَْچطاشْأهذا امتحان حيوي لرياضة 

 يُّوچا نَْچطاشْأمر حسب رياضة  األولأ السيطرة على حواسه في  اإلنسان يتعين على. النافذة في القلبڤيشْنوالعقل على صورة 
ستغراق في تلك  االثم داخل القلب ڤيشْنو العقل على صورة جمع والنواهي وممارسة الجلسات وعملية التنفس واألحكام والعمل بكافة

تبدو غير عملية وغير " يقول أنها .ح هنا أنها متعذرة يصّرأْرجوَن لكن يُّوچا نَْچطاشْأ توجد ثمانية اطوار في رياضة .الصورة
 عملية  ليست غير. المتاعب بوصفهاِرشَْنكْ غير عملية فعلياً ألنها لو كانت كذلك لما تجشم الرب يُّوچا نَْچطاشْأ رياضة ."محتملة لي

عتيادي من جهة انه ليس من المساكين أو  اإلنسان اال يمثلأْرجوَن . ما يبدو غير عملي لشخص قد يكون عملياً لسواه.بل تبدو كذلك
ه  عنايت. بالعمل الدنيوي لذلك، يمكن اعتباره إنساناً إعتيادياً منشغال. أو العلماء بل في ساحة المعركة يقاتل من اجل مملكتهَسنّْۤياسۤيْز

 ناسبت ال يُّوچا نَْچطاشْأعتيادي ورياضة اإلنسان اال كثيرة كأْرجوَن كانت مشاكل .كسب معاشه وإعالة عائلته وغير ذلكهي 
عتزال في مكان مقدس  اال هذه الرياضة عملية لمن سبق له الزهد بكل شيء ويستطيع.هذا هو بيت القصيد هنا .عتيادياإلنسان اال

 كان من همع أن أن هذه الرياضة غير عملية أْرجوَنعلن أكن من ذا القادر على ذلك في هذا العصر؟  ل. ماعلى جانب جبل أو كهف
 . وكيف نقارن به؟ ممارستنا هذه الرياضة ستبوء بالفشل حتماً.كبار الفرسان الملوك ورفيع الشأن

 بدافع شعوره  َپَرَمهيُّوچّي وانتهاء بعبارة  ِدِشىشاوتْشاو ابتداء بعبارة ِرشَْنكْ هذه الرياضة التي وصفها الرب أْرجوَنلذلك، رفض 
 كَلي في عصر يُّوچاعتيادي هجر بيته كما مر واإلعتزال في الجبال أو الغابات لممارسة الـ اإلنسان اال يتعذر على.بالقصور
سالفنا مئات السنين أو أ  عاش.يُّوچا كَلي سيتناقص العمر مع تقدم .العصر الراهن بنزاع بقاء مرير لعمر قصيريتميز  .الحاضر

 ستتناقص الذاكرة وسائر الصفات .تدريجياًقصراً  سيزداد العمر .في سن الستين أو السبعيناآلن   يموتاإلنسانأصبح  كثر لكنأ
 .الحميدة في هذا العصر أيضاً

 الصعبة التي تضبط الحياة وچيةيُّالرياضة الـ حتى بأبسط السبل فماذا يقال عن هذه علم الذات ال يعنون جدياً بيُّوچا كَليهل أ
 استحالة العمل بهذه الرياضة على ى رجالً عملياً ورأأْرجوَن كان .لجلسة واختيار المكان وتجريد العقل عن المشاغل الماديةوا

 يكن مدعياً بل  لم. زائفاً يمارس بعض التمارين البدنيةيُّوچۤياً لم يكن على استعداد ليصبح .مجهزاً على خير وجهالرغم من انه كان 
 بصفات طيبة اًفراد العائلة المالكة ومتصفأ من أْرجوَن كان . لذلك، اقر بصراحة أن هذه الرياضة مضيعة لوقته.فارساً ورجل عائلة

 منذ أْرجوَن اثناء حياة كان العمر طويال .ِرشَْنكْكثيرة كما كان من كبار الفرسان وطويل العمر وفوق وعدا ذلك، كان حميم الرب 
 يعمر الوف  اإلنسان كان. الحالييُّوچا كَلي لكن العمر محدود بمئة سنة في .ر قرابة الف سنة يعّم اإلنسان آنذاك، كان. سنة٥٠٠٠

 لذلك، يتناقص العمر .َچَستْيا ّيوسنة بينما كان يعمر مائة الف سنة في  آالف ١٠ فكان يعمر َچتِْرتا ّيوما في أ وَچَپَر ّيواڤْدالسنين في 
 بعمر طويل ويمارس  اإلنسان هذه الرياضة صعبة التحقيق مع انه كان يعيش في وقت يتمتع بهأْرجوَن اعتبر .دي العصورمع تر

 .التأمل أللوف السنين
 .يُّوچيةالرياضة الـ رفض قبول هذه ، ومع ذلك.بكثيراآلن  فضل منأ سنة ٥٠٠٠ منذ أْرجوَن تسهيالت الحياة التي تمتع بها تكان

 كَلي لذلك، يجب اعتبار هذه الرياضة مستحيلة عموماً في عصر .نجد أي ذكر تاريخي لممارستها في مطلق وقتال في الواقع، 
 الف سنة فماذا يقال عن ٥٠٠٠مر هكذا منذ  اال لو كان. ال شك أنها ممكنة لفئة قليلة من الرجال لكنها مستحيلة على العامة.الحالي

 يشعرون وا في المدارس والجمعيات المزعومة اليوم إنما يضيعون وقتهم حتى وإن كاناليوم الحاضر؟ من يقلدون هذه الرياضة
 . انهم يجهلون الهدف المنشود بالكلية.بالرضى
 تدريب دون يُّوچا ْبَهكْتي المشاركة في  اإلنسان يستطيع.يُّوچا أشْطانَْچ رياضة ستحالةنظراً ال  موصية لكل فرديُّوچا ْبَهكْتيرياضة 
 هي الرياضة العملية يُّوچا ْبَهكْتي ان تْشايتَنْيا لذلك، اعلن المولى .كۤيْرتََنحتى الطفل الصغير التصفيق اثناء يستطيع  .مسبقأو إلمام 

 .الوحيدة لهذا العصر
 ِرْر ناَم َهِرْر ناَمـَه



 لَْمڤَـ ِكڤَِرْر نامايـَه
 ڤَ ناْسـتى ِاڤَكَالو ناْسـتْى ِا

 اتيْر أنْـياتْهَچ ڤَناْسـتى ِا
 الحاضر كَلي القدوس في عصر سم اال القدوس، ال بديل عن تسبيحسم اال القدوس، ال بديل عن تسبيحسم االال بديل عن تسبيح"

إذا سعينا  ) ْدَهْرْمياْمْمڤَڤََماشْْپَرتْياكْ ( سنبقى في الظلمة. بالنتيجة فوراً اإلنسان التسبيح بالغ البساطة وسيشعر."لبلوغ الكمال الروحي
 هذه .يُّوچا ْبَهكْتيفي مجال   التحقق من تقدمه اإلنسان يستطيع. لن نعلم ما إن كنا نحرز تقدماً أم ال.مارسة سائر الرياضاتإلى م

 . ال يحتاج إلى إنتظار عمر آخر. تحقيق ذاته ونجاته في هذا العمر اإلنسانهي الرياضة الوحيدة التي يستطيع بها
 َنـِرشْكَْمـنَه ي  ِهـْمشَـلَــتْـنْشَـتْـ

 َهـْمذِْرَبـلَـڤَـْد ْدي ماتْهْپَر
 ىي َمـنْـْمَهــَريْچ نْماَهـۤيتَْسـ
 ـكََرْمشْدو -ڤَ سوإْر ـويُّڤا

  بعقله فوراً اإلنسان يمسك."الريح مغالبة منمغالبته أصعب  ان لي بدويو ،ِرشَْنكْ يا ،القوة بالغو دائم الهياج والعناد والتململ العقل"
الرياضة ب وسماعه مما يعني النجاح الفوري َنِرشْكْ اسم تلقائياً بمجرد ترديد ِرشَْنكْ يثبت العقل على .ِرشَْنكْ َهِرىعند تسبيح 

 منها جميع فيضية التي تاألصل  هو الشخصيةِرشَْنكْ .ڤيشْنو تستهدف التركيز على صورة يُّوچيةالرياضة الـ مجمل .يُّوچيةالـ
لق عدد من الشمعات  يمكن لإلنسان إشعال مط.ية التي يتم إشعال سائر الشمعات منهااألصل  مثل الشمعةِرشَْنكْ .ڤيشْنوشخصيات 

ية بمثابة األصل الشمعةبعتراف  اإلنسان اال مع ذلك، يجب على.يةاألصل وال شك أن كل شمعة بقوة الشمعةإذا كانت شمعة مضاءة 
يحقق كمال  لذلك، .األصل  يبقىِرشَْنكْ لكن ِرشَْنكْ بقوة ڤيشْنو وكل ِرشَْنكْ تتوسع من ڤيشْنو كذا، ماليين من شخصيات .صليةأ

 ):٣٤\٦. چ.ب( ِرشَْنكْ شْرّيكل من يشغل عقله بالرب  فوراً يُّوچاالـ
 ُهوبا - َمها ْمايـشَـاسم

 شَـلَـْمتْـ ْمَهــَريْچ دوْرننُوَمـ
  كاونِْتـيااِسـَن توۤيَأْبْهـ

 اِتىيْهـِرـْچ تْـشَ َنىيـْچرايڤا
المثابرة ب ممكن لكنه الصعوبة بالغ متقلبال العقل، ال ريب ان التغلب على كونْتّي، يا ابن السالح شاكي يا: قال المولى المبارك"
 لذلك، لدينا .ِرشَْنكْنا بشواغل تذكرنا بـأنفسل يقول انه ممكن بالممارسة الدائمة التي تعني شغل  صعوبته بِرشَْنكْ ال ينفي ."التجردو

 .ِرشَْنكْ مداره كل فرد مشغول بشاغل . والنشر وغيرهساَدْپَر و كۤيْرتََن مثل ِرشَْنكْشواغل كثيرة في حركة ذكر 
 ِرشَْنكْ  أسماء أو يسبحِرشَْنكْ أو يطبخ لـِرشَْنكْسواء أكان يطبع كتب اً  أيضكِْرشَْن وهو في يُّوچيةالفرد الرياضة الـ يمارسلذلك، 

 بصورة ِرشَْنكْ نحن ننشغل بشواغل مثل شواغل الحياة المادية لكنها مصاغة على نحو تصلنا بـ.ِرشَْنكْأو يوزع المنشورات عن 
 ):٣٦\٦. چ.ب( تلقائياً ايُّوچ ممكن بجميع الشواغل ويعقبها كمال الـِرشَْنكْ لذلك، ذكر .مباشرة

  يُّـوُچوتْـَمنا ااتيـاسم
 هيِمى َمتي تإـْپـراَپ شْدو

 تاـاتَياتْـَمـنا تو ۤيـڤَـشْ
 اتَهيڤاْپـتوْم اوپاٱ يُّـوـكْشَ

 أما الذي يتحكم به ويقود جهوده بوسائل صحيحة فإن النجاح سيكون .، يكون تحقيق الذات صعباً عليهعقلهإن الذي لم يتحكم ب"
نجاح في يعلن شخصية اهللا أن كل من ال يقبل العالج الصحيح لتجريد العقل من الشاغل المادي قلما يحقق ال ."حكمي هو هذا .حليفه

 كذا، . اثناء شغل العقل بالمتعة المادية يشبه مسعى اشعال النار وصب الماء عليها بوقت واحديُّوچا مسعى ممارسة الـ.تحقيق الذات
 وهذا شيء محمود ِرشَْنكْجلس للتأمل وتركيز العقل على يمكنني أن أ . دون سيطرة فكرية هي مضيعة للوقتيُّوچاممارسة الـ

 موصى به اً ليس هذا تركيز. ماصبغة التي تعلم طالبها التركيز على الفراغ أو يُّوچا عدد كبير من جمعيات الـللغاية لكن يوجد
. چ.ب (ِرشَْنكْ شْرّي قال .مسعى بالغ الوعورة والصعوبةهو  أو الفراغ الالشخصي مسعى شغل العقل بالنور .ڤيشْنوعلى صورة 

٥\١٢:( 
 اْمشْكَـتََرْس ِتـيْدهٱ شُوكِْل
 ِشـتَساْمتْـ -اكْتاَسـكْـتَ يَأڤْـ
 ْمْر دوْهكْـَهـيـتي َچاكْتا ِهـيَأڤْـ

 اِتىيْر َأڤاْپـيِدَهـڤَـْدْبه
 ."هذا الدرب عسير جداًعلى النفس المتجسدة  تقدمإعلم أن  .ضنياً تقدمهم ميكون ،الالشخصيوجهي النوراني عقولهم بمن تتعلق "



 لذلك، . شغل العقل بالفراغ صعب للغاية وال شك أن العقل بالغ التقلب.ِرشَْنكْ إلى شغل عقولهم بصورة هيكليسعى التيم في ال
 .ِرشَْنكْ في حال عدم شغله بـماۤيا يجب شغل العقل بشيء وسينشغل بـ .نشغال بالفراغ االعن شيء آخر بدال منيبحث العقل 

 مربحاً مادياً يُّوچيةالرياضة الـ ربما كان التظاهر بممارسة . ليس سوى مضيعة للوقتالالشخصيلذلك، التأمل الزائف في الفراغ 
 وطلبت منهم الجلوس وضغط انوفهم على هذا يُّوچي ابتدأت بإعطاء دروس في التأمل الـ ربما.لكنه عقيم من جهة التحقيق الروحي

 .نا خدعتهمأ بل ضيعوا وقتهم ومالهم ويُّوچيةالوجه أو ذاك لقاء بعض المال لكن لن يحقق تالميذي الغاية الحقيقية للرياضة الـ
 عن طريق ِرشَْنكْ يتم التحكم بالعقل في ذكر .َسماْدهيعى  بثبات وهذا ما يدڤيشْنو شغل عقله بصورة  اإلنسانلذلك، يجب على

الرياضة  نتيجة ِرشَْنكْ تيم يحقق .ِرشَْنكْ التحكم الدائم بالعقل غير ممكن دون شغله بذكر .الخدمة الودية العلية إلى الرببشغله الدائم 
 .ِرشَْنكْ ذكر دونالنجاح  ال يحرز يُّوچا في المقابل، من يمارس الـ. بذل مجهود إضافيدون يُّوچيةالـ

 الفصل الثامن
 يُّوچاالالنجاح والفشل في 

 لنفترض انني . هناِرشَْنكْ شْرّي الحقيقية كما يوضحها الرب يُّوچيةالرياضة الـلنفترض انني تركت تجارتي وشرعت بممارسة 
 ):٣٧\٦( التالي أْرجوَنو سؤال  فما هي النتيجة؟ هذا ه.مارستها وفشلت لسبب ما وقصرت عن إكمالها على الوجه الصحيح

 تُوِپـيُّوه شْـَردَّْهـياتيا
 مانَـَسـه - تَيـلتْـشَ تْشْيُّوچا

 ْميدّْهيسْمَس - يُّـوَچا يَأْپـراْپـ
 يـَهتتْشّْـَچ َنـِرشْكْ ْميـتَچ ْمكا

ة، الدنيويمور  االبعض بسببمن ال يثابر والذي يأخذ الى درب تحقيق الذات في البداية ثم يكف عنه  مصير هو ما: أْرجوَن قال"
 .؟روحيال كمالال يبلغوبالتالي ال 

 مبدأ تحقيق الذات هو العلم بمباينتي لهذا البدن المادي وأن سعادتي تكمن في حياة .ْبَهَچڤَْد چۤيتاذات في يرد وصف درب تحقيق ال
 ذاك الدرس يلقن في . التسليم بمباينته لهذا البدن قبل الوصول إلى نقطة تحقيق الذات اإلنسان يجب على.خالدة من البهجة والعلم

 .ةباقي عن البدن المادي وسعادتها في حياتها الالنفس بائنة: ْبَهَچڤَْد چۤيتابداية 
 بذاك الهدف ال يُّوچية ينبغي ممارسة جميع الرياضات الـ. يعني تحقيق حياة باقية من العلم والبهجةيُّوچا كمال الـ.هذه الحياة زائلة

 ليست هذه هي غاية .حسية الوزن أو الحفاظ على لياقة البدن للترضية الإنقاص من اجل يُّوچا دروس الـ اإلنسانأن يحضر
  توجد كثير من التمارين البدنية ورفع. بالفعلمطلق تمرينب لياقة البدنيمكن المحافظة على  .ج وسيلة للخداعيروبل ت يُّوچاالـ
 لذلك، ال حاجة إلى ممارسة .شكال الرياضة وجميعها تحفظ لياقة البدن وتخفف الوزن وتعين الجهاز الهضميأثقال وسائر اال
اطلب السعادة الخالدة  أنا .غيرية البدن والذات إنما هو تحقيق يُّوچا الغرض الحقيقي لممارسة الـ.غراض اال لهذهيُّوچيةاضة الـالري

 علية وراء كل من يُّوچيةالرياضة الـ غاية . الحقيقيةيُّوچيةوالعلم الكامل والحياة الخالدة وذاك هو الغرض القطعي للرياضة الـ
 يتعين .يُّوچا ْبَهكْتي درب -٣ة أو  درب الرياضة الثمانّي-٢ .)ْچۤياَن ( درب العلم-١: وجوه تحقيق الذات بثالث ميت .البدن والعقل

ي كل واحدة من هذه  فِرشَْنكْ درجات ذكر أرفع الصلة المفقودة وتحقيق نهض باهللا والنشاطات التي تالنفس وصلتهاام وتحقيق ق
حتى جهد ": هذا ما اكده الرب في الفصل الثاني.من الفرد تحقيق الغاية القطعية عاجالً أم آجالًالطرق الثالثة وبالعمل بأي منها يض

  ."مل كبير بالنجاةأبسيط على الدرب العلي يوفر 
 يسأل الرب أْرجوَن . إلى تحقيق اهللاها اقصراألنهق الثالثة ائمن بين هذه الطرخص  اال مناسب لهذا العصر علىيُّوچا ْبَهكْتيدرب 

) ْچۤياَن ( قد يسير الفرد على درب تحقيق الذات بإخالص لكن درب تنمية العلم. لتأكيد كالمه السابق من اجل زيادة التأكيدِرشَْنكْ
 إلى الفشل لعدة اسباب على الرغم من  اإلنسان لذلك، يتعرض. الوعورة في هذا العصرةة شديد الثمانّييُّوچيةالرياضة الـودرب 
 إن السير على الدرب العلي هو اعالن حرب على الفتنة . الطريقة فعلياًأحكام وحدودتمل أن ال يكون يعمل ب أوالً، يح.مثابرته
 كثيراً من ماۤيادروب تحقيق الذات ومن المحتم أن تضع  عندما يسلكعملياً ) ماۤيا (الحرب على الفتنةاإلنسان يعلن  .تقريباً

جهدها ستبذل الفتنة  . أن يصبح في غاية الثبات اإلنسان بالفشل لكن يجب على لذلك، ثمة فرصة.الصعوبات والعراقيل في وجهه
 المادية وثمة فرصة شواكل مسحورة مسبقاً بالمهيأة النفس ال.تهافالت من قبض االحينما يسعى إلىالفرد بمختلف المغريات  لهزيمة

 يستطلع أْرجوَن .)يُّوچاتْشْ تْشَليتَمانََسه ( عن الدرب العلي هذا ما يدعى انحراف.فتتان ثانية حتى اثناء السير على الدرب العليباإل
 .نحراف عن درب تحقيق الذات االعن عاقبة



 مانََسه تعني انحراف وكلمة تْشَليتَ كلمة ."يُّوچامن ممارسة الـ" تعني تْيُّوچاالمقتبس اعاله، كلمة ) ٣٧\٦ (ْبَهَچڤَْد چۤيتاكما جاء في 
 جميعنا جربنا التركيز بمطالعة كتاب دون ان يسمح .يُّوچيةكبيرة بإلتهاء العقل عن الممارسة الـ إذن، توجد فرصة .تعني عقل

 .عقلنا لنا بالتركيز على الكتاب
 ْچۤياَنة أم رياضة  سواء أكانت الرياضة الثمانّييُّوچاشكال الـأهمية عند من يتعرض للفشل في جميع  اال يطرح سؤاالً بالغأْرجوَن
 نتيجة الفشل في الحوار ِرشَْنكْ شْرّي الفشل ممكن على أي من هذه الدروب ويوضح .)الخدمة التتيمية (يُّوچا ْبَهكْتيأم ) النظر (يُّوچا

 :سئلة اال طرحأْرجوَن يتابع .)٤٤-٣٨\٦. چ.ب(التالي 
 طَـشْـشْـَرْيـْبْهڤ - ايْبَهـنُوْن يــشّكَـتْ

 ياتيـإڤَ نَـشْناْبْهـَرْم يـهتْشْ
 ُهوبا - َمها ُهوـطْشْيتْپَرَأ
 يـه َپـتْهنَـ ْبَرْهَمذُْهومۤويڤ

 ."؟العالمين المادي والروحي فيستعالء مثل سحابة ممزقة دون قرار  اال هذا الفرد عن دربمثلضيع ي أال ،َنِرشْكْأيها القوي "
 َنـِرشْكْ ْمايـشَـْمِاتَـْن ِمى َس

 تَـهـشْوْم َأْرَهسى َأِشــِهـتّتْشْ
 اياْسـۤيـاْسيشَـْماه َسيـَأنْ – تْـڤَـْد
 اِتىياوَپـَپـْد ىا نَـ ِهــِهـتّتْشْ

 ."ذلك يعيستط سواك أحد ال إذ .تماماًزيلها تأتضرع إليك أن  ،ِرشَْنكْ ياهذه هي شكوكي "
 اوڤاتْـشَ ْبَهَچـڤاْن -شْـرۤي 

 ِڤـَهى ناْموتَْريپاْرتَْهى نا
 ِتىڤيْدياا يناشَـْس تَـْسيڤ
 ْديتْـشتْ كَشْـِركْ - َناۤيـكَـلْي نَـ ِهـ

 يـَهتشّْتّْـَچ تاتَ ْميـتَچدوْر
من يفعل  ان .الروحي عالمال فيوال  عالمال اهذ فيال يهلك  ،ميمونة أعمالب المنشغل المستعلي ،تْهاِرْپ ابن يا: شخصية اهللا أجاب"

 ."الشر يغلبه ال ،صديقي يا اً،خير
 كاْنلُو ْمتاِركْ - اينَا پويْپـراْپـ

 اـه َسماهۤيـتْـڤا شـاشْـڤَـتيـشْاو
 ـِهىِچ ْمَمـتاۤيـ شرْمناۤيتْـشـوش

 اِتىيجايْبهٱ طُوـشْْبْهَر - يُّـوَچ
 ."ثرية عريقة عائلةفي  أو صالحة عائلة في الفاشل يُّوچّيالـ يولد ،برار االكواكب على سعادةال من مديدة سنوات بعد"

 ناْم ِاڤَيُّـوچيَأتَْهى ڤا 
 َمـتاْمۤيـْدهي  ْبَهـڤَـتىكوِل

 ْمدوْرلَـْبَهـتََري ِاتَـْد ْده
 ـْمشَِرإْداْد يِكى َجـنْـَم لُو

 ."العالم هذا في نادرة من هذا القبيل والدةّ بالحقيقة، إن .الحكمةخين في راس تعلينسم عائلة في يولد أو"
 ْمـيُّـوَچْمَس -ي  بودّْهْمتَـتَْر تَـ

 كَْميِده - لَـْبَهـِتى پاوْرڤَ
 اهي ْبهۤوتُوتَـِتى تْـشَ تَيا
 نَـنَْدَن -دّْهاُو كورو يسْمَس

 ."كوروسليل  يا ،ويجتهد في سبيل تحقيق النجاح الكامل ،السابقأنماه في عمره  الذي الرباني وعيستعيد الي ،هناك حيث يولد"
 ڤَينـاـِتاِسـَن ۤيْرڤاْبْهـپۤو
 َسـهي پـٱ شُواِتى ِهـى َأڤَـييْهر
 ايـْسـي يُّـوَچاسوْر َأپـۤيـيْچج
 ڤَـْرتَـِتىيْبَرْهماتـ - ـْبـَدشَ

 هذا مثل . عن قصدهاائبتغا دون حتى يُّوچاالـ مبادئ إلى تلقائياً ينجذب السابق، عمرهالذي حققه في  ربانيال الوعي بفضل"
 ."الكتب المقدسة على الدوام شعائر خطىيت، يُّوچامجاهد ألجل الـالالطامح  المستعلي



 يتم نقل .هذا الوعي الرباني حالياً ألن وعينا يالزمنا عند الوفاة نحن بصدد تنمية . هذهِرشَْنكْتصفية الوعي هي غرض حركة ذكر 
 والماء رض األ: عند الوفاة، يتفسخ هذا البدن المادي المركب من العناصر الخمسة.زهرةالالوعي من البدن كما ينقل الهواء عبير 

 ."من التراب وإلى الترب تعود:"نجيل المسيحي االول أو كما يق.والهواء والنار واألثير وتعود العناصر المادية الكثيفة إلى عناصرها
في   يحرق الهندوس الجثة.خر االلقى إلى الحيوانات في بعضهاتدفن في بعضها أو تق الجثة في بعض المجتمعات واحرإيجري 
تحول في القبر  الجثة وبعد مرور بعض الوقت تلمون يدفن المس. ليس الرماد سوى شكل آخر من التراب.فتتحول إلى رمادالهند، 

مثل المجوس في الهند الذين ال يحرقون وال يدفنون بل  أخرى  توجد مجتمعات.شكل آخر من التراب كالرمادهو إلى التراب الذي 
 إذن، هذا البدن الجميل الذي نعتني به عناية . ثم تتحول الجثة في النهاية إلى غائطيلقوا الجثة لتأكلها العقبان التي تقبل عليها فوراً

  .تامة يتحول في النهاية سواء إلى غائط أو رماد أو غبار
إلى بدن آخر عند الموت  للنفس الروحية التي تدعى الوعي تحمل الشق الهبائيبة والمركّ) األناالعقل والفطنة و(العناصر اللطيفة 

 ، وبذلك.إذا صاحبنا الغائط ير الغائطي يشبه الهواء سيحمل عبذ وعينا ال. وعيناصيغ عملنا ي.ليشقى أو يسعد جزاء ما قدم من عمل
وينقلنا بذلك إلى بدن حيث نتذوق جزاء ما قدمنا من بها إذا مر سيحمل وعينا عبير الورود  أو .ينقلنا عند الوفاة إلى بدن بغيض

 لذلك، .بدان بموجب الوعي االأشكال تتم تنمية مختلف .ِرشَْنكْنشغال بذكر  االنا علىأنفسإذا دربنا  كِْرشَْنسينقلنا وعينا إلى  .عمل
 سنحصل على والدين .يُّوچيةالرياضة الـإذا دربنا وعينا وفقاً ألصول  يُّوچيةسنحصل على بدن يمكننا من ممارسة الرياضة الـ

في  لذلك، جاء . الذي مارسناه في بدننا السابقِرشَْنكْ ونقتدر تلقائياً على بعث ذكر يُّوچيةالرياضة الـصالحين وفرصة لممارسة 
 لذلك، واجبنا ." بفضل الوعي الرباني لعمره السابق حتى دون طلبهايُّوچيةالرياضة الـصول أينجذب تلقائياً إلى :"خير االهذا البيت

 طلبنا حياة ربانية وترقية روحية وحياة ذا إكِْرشَْن ذكر ،نا في الوعي الربانيأنفسيتعين علينا تدريب  .الحاضر هو تنمية وعي رباني
 .ر، إن طلبنا الرجوع إلى الوطن الخالد إلى اهللاخج خالد أو بكالم آعلم بهي

 ويصبح  من خالل الصحبة الربانيةاً يصبح وعينا رباني.)َسنْچاتْ َسنْجاياِتى كاَمه(يمكن تحقيق هذا بكل سهولة من خالل الصحبة 
 ذاك هو .ِرشَْنكْ الصحبة الصحيحة ألهل ذكر  لذلك، يجب تدريب وعينا على الربانية من خالل.ةريراً من خالل الصحبة الشريرش

تصال بمن يعملون على  اال وينبغي لنا طلب.واجب الفرد في الصورة البشرية، صورة تتيح لنا فرصة جعل حياتنا ربانية بالكلية
  ):٤٥\٦. چ.ب (من اجل تحقيق ذلك تطوير وعي رباني

 اتَمانَـْس تويناْد ـاتْيْپَر
 هـشْيلْبيك - ـشـودَّْهىْم َسيُّـوچۤي
 ـْسدَّْهيسْمَس - َجـنَْم - َأِنـَك
 ْميـتَچ ْمَپـراي اتۤي تُوتَ

 بعديصل الغاية القصوى في النهاية،  شائبة، كل من وبطهارته ،التقدم من مزيد حرازبإخالص إل وچّييُّثابر الـي ندمالكن ع"
 عند والدة الطفل، ال يعلم كيف . احراز تقدم مستند إلى الممارسة كما يشار إليه في هذا النص."جداً مكللة بالدأب كثيرةوالدات 

 .)َسنْچاتْ َسنْجاياِتى كاَمه (هميةأكثر  اال الصحبة هي العامل.اً بواسطة الصحبةيدخن أو يشرب الخمرة لكنه يصبح سكيراً أو مدخن
همية في كل مسعى من  اال الصحبة بالغة.باإلنضمام إلى احدها  اإلنسانللمثال، توجد كثير من جمعيات التجارة ويزدهر عمل

 من اجل ِرشَْنكْ َهِرىوندعو كل فرد للحضور وتسبيح  التي تلقن سبل تحقيق الوعي الرباني ِرشَْنكْ اسسنا حركة ذكر .المساعي
 ال . المؤهالت السابقة غير مطلوبة.طفال المشاركة االحتى يستطيعطالق و اال هذه العملية ليست صعبة على.تنمية الوعي الرباني

 .ِرشَْنكْركة وذكر نضمام إلى هذه الح االهي دعوتنا إلى كل إنسان . إلى درجة الماجستير أو الدكتوراة اإلنسانيحتاج
ال بد لنا من تحقيق شروط  .مر طبيعيأ هذا .من يطلب دخول ملكوته صفياً أيضاًيجب أن يكون  .اهللا صفي وملكوته صفي أيضاً

 طلبنا الرجوع إلى ذاإ رجاس المادية اال ال بد لنا من امتالك اهلية الرجوع وهي التصفية من. مجتمع معين اردنا دخولذاإمعينة 
نا من الشوائب أنفس استطعنا تصفية ذاإسنتأهل لدخول ملكوت اهللا  .ما هي هذه الشوائب؟ الترضية الحسية دون قيد أو شرط و.اهللا

 ال تعني الجلوس دون حراك يُّوچا كما مر، الـ.يُّوچيةالرياضة الـنا من هذه الشوائب تدعى أنفس تصفية .المادية للترضية الحسية
الرياضة  توصى .طبيبال الشفاء من مرض معين يقتضي العمل بوصفة . ثم استئناف الترضية الحسية للتأمل دقيقة يوميا١٥ًلمدة 
تصال  االنستطيع . ويتعين علينا العمل بالطريقة المقررة للتصفية من الشوائب الماديةْبَهَچڤَْد چۤيتا في الفصل السادس من يُّوچيةالـ
 .مر اال إذا نجحنا في هذاباهللا

 ليست هذه الوسيلة مباشرة وفورية فحسب بل .ْبهوْپَرَمها تْشايتَنْياو وسيلة إتصال باهللا وهي الهبة الخاصة للمولى  هِرشَْنكْذكر 
تصال بهذه  اال بفضلكِْرشَْن تقدماً ملموساً في ذكر واحققو من ليست لديهم مؤهالت في هذه الحركة عدد كبيردخل  .عملية أيضاً

 تعساء يُّوچا كَلي أهل  جميع.لن تعين الجماهيرو تستغرق وقتاً طويالً يةچويُّالـرياضة ال العصر و العمر قصير جداً في هذا.الحركة



ه العلي اسم حاضر في صورة ِرشَْنكْ .ناَم َهِرى:  لذلك، هذه الوسيلة لإلتصال باهللا موصية.صحبتهم في غاية السوءالحظ و
 .ِرشَْنكْ اسمن الشوائب المادية فور سماع  نتحرر م.هاسمتصال به فوراً عن طريق سماع  االونستطيع
 ):٢٨\٧ (ْبَهَچڤَْد چۤيتاجاء في 

 ْم پاَپـْمـتَـَچ - تْـڤْ َأنْتَ ْماشْيى
 ْمناـكَـْرَم -ا ينَ پوْمَجـنانا

 ْرموكْتاي ن-َهى ُمو -ِتى ْدڤَـنْْدڤَ 
 ا ڤْـَرتاه-َهى ذِْر ْدْمْبَهَجـنِْتى ما

 ."عزمبكل  خدمتي ىنقطع إلي، وهم الاددضأخطى تو تماماً ذهبت ذنوبهالذي في هذا العمر وفي أعماره السابقة وسلك الصالح  نَم"
 تظهر ضداد األ. وقضاء اعمال صالحة دون غيرهااددض بالكلية خلواً من األِرشَْنكْيجري التشديد هنا على وجوب الثبات في ذكر 

هذه المشاكل  تواجه . أو ذكر سواهِرشَْنكْنشغال بذكر  اال كان عليهذا عن التساؤل إ اإلنسان ال ينقطع.دوماً بسبب تقلب العقل
بغض النظر عما  بفضل ما قدم من عمل صالح في عمر سابق  تقدمذاإ ِرشَْنكْدوماً لكن سيثبت وعيه ويعقد العزم على ذكر  ساناإلن

 لكن . هذا في غاية الفعالية إلى درجة أن تصفيته ستكون فوريةِرشَْنكْ َهِرى تسبيح .إن عمل صالحاً في هذا العمر أم في عمر سابق
د في هذه اعممن يطلب العلى يجب  لذلك، .ن عازماً على عدم التورط في قضاء مزيد من السيئات أن يكو اإلنسانيجب على
 ال بد من . ال نمنع المريد من ممارسة الجنس بل الزنا.الزنا والمسكرات وأكل اللحوم والقمار: ربعةاألااللتزام بالحدود الحركة 

متناع حتى عن شرب الشاي  اال منع المسكرات والمخدرات يعني.ت الجماع طلبذاإ ِرشَْنكْالزواج وإنجاب اطفال ينشأون على ذكر 
 .اك والبيضسم اال كما يوجد منع عن القمار وأكل اللحوم بما فيها.أو القهوة فماذا يقال عن سائر المسكرات والمخدرات

ترتفع جميع الشوائب المادية  .ضافي ال حاجة إلى بذل مجهود إ.ربعة األحدودبتلك اللتزام  اال قصراً على اإلنسانتتحقق تصفية
ربعة لكن يجب أن يحرص على عدم تعريض نفسه لإلشابة  االحدودبتلك اللتزم  هذه ويِرشَْنكْ إلى حركة ذكر  اإلنسانحالما ينضم
 .ربعة بعناية االنتهاء بتلك النواهي اال لذلك، ينبغي.مرة ثانية

 لذلك، نتحرر حالما نأخذ إلى ذكر .إذا نجحنا بتجنبهاال سبيل إلى الشوائب ة وربع االالشوائب المادية تبدأ بهذه العادات السيئة
 ِرشَْنكْبالتسبيح ألن ذكر ربعة ثانية والتحرر  االنغماس في تلك العادات السيئة االعتقاد بأننا نستطيع اال لكن، ال ينبغي لنا.ِرشَْنكْ

  ال ينبغي للمريد.لسماح ألنفسنا باإلشابة مرة ثانية حالما تتم تصفيتنا ال ينبغي لنا ا. ذاك غش غير مسموح به.سيعمل على تصفيتنا
 الذنوب أشكال ارتكاب جميع  اإلنسان جاء أن بإمكان.تصفيته ثانيةبل يح وهذا كفعتقاد بأنه سيشرب الخمرة أو يزني ثم سيسّباال

 لذلك، يعمل المسيحي على .ر من جميع ذنوبه ويتحرخوريمام الأحسب بعض المعتقدات الدينية ثم يتوجه إلى الكنيسة ويعترف 
 إذا تحررت فذاك حسن .ِرشَْنكْلكن ليست هذه هي طريقة ذكر  .ارتكاب الذنوب واإلعتراف ثم يعاود الكرة من جديد وهكذا دواليك

؟ إذا ترفت بإرتكابها إذا اع ثانيةالذنوب لماذا تعود إلى ارتكابحوال؟  االعتراف في كل اال ما هو غرض.ثانيةإليها  ودلكن ال تع
بعض  هذا يتطلب .ذنبه بفضل اعترافه لكن هذا ال يعني وجوب خروجه لمعاودة السرقةوتحرر من  أحد اعترف لص بسرقة

عتراف يحرره من  االنأل ستمرار بإرتكاب الذنوب والتحرر منها باإلعتراف االال بأس منبأنه عتقاد  اال ال ينبغي لإلنسان.فطنةال
 يجب توخى العناية .إذا انغمسنا في الذنوب دون قيودأننا سنتنجس  لذلك، يتعين الفهم .عتراف اال هو غرض ليس هذا.الذنب

ع عن القضية العادلة اندفال وحصر مأكولنا بالطعام المشرع والمقدم على الوجه الصحيح وحدود والاألحكام بممارسة الجنس ضمن
إذا   من المحتم إنتقالنا إلى ملكوت اهللا.شابة االتفادي وتصفية حياتنانحو، نستطيع  على هذا ال.أْرجوَن إلى ِرشَْنكْوفقاً لنصيحة 

 هذا ما .كِْرشَْنإلى ذكر  عندما ينقطع إلى هذا العالم المادي عند مفارقة بدنهالفرد  لن يرجع .استطعنا أن نحيا حياة صفية حتى الوفاة
 ):٩\٤ (ْبَهَچڤَْد چۤيتاجاء في 

 اْميڤْـيشَ ِمى دتْـ كَـْرَمَجنْـَم 
  تَـتّْـڤَـتَهّي ِڤـتيُّـو ْمِاڤَـ
  پونَـْر َجنْـَمْماكْتْـڤا ِدَهـيتْ
 ْرجوَنٱُسو ي تِاماْم ي تيان

 ."أْرجوَن يا ،ةباقي الداريل يدخل ب في هذا العالم عند مفارقة بدنه، ثانية، ال يولد عماليجلوتي وأدرك تعالي ي من"
وحية في السماء الر نْداڤََنِرڤُْچولُوَك  الفاشل في عائلة صالحة أو عائلة عريقة ثرية لكن لن يرجع مطلقاً بل يدخل يُّوچّييرجع الـ

حتى حتمال التردي ثانية  يجب أن نعقد العزم على عدم الرجعة إلى هذا العالم المادي ثانية ال.كِْرشَْنراسخاً في ذكر  إذا كان الخالدة
 نا إلى المخاطرة؟ منأنفسض  فلماذا نعّر.نتفاع بفرصتنا الجيدة على الوجه الصحيح اال عدمدعنوإن رجعنا في عائلة ثرية أو عريقة 



 وسنضمن دخولنا ِرشَْنكْ ليس علينا سوى مواصلة ذكر . انه درب بالغ البساطة. في هذا العمرِرشَْنكْل إكمال درب ذكر فضاال
 ):٤٦\٦ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا جاء في .في ملكوت اهللا في والدتنا الالحقة نْداڤََنِرڤُْچولُوَك السماء الروحية في 

  يُّـوچۤي يكُوْدهٱ يُّـوْبهيتَـَپـْسـڤ
 كَـهيْدهٱ تُوَمـي پـٱ يُّـوْبْهيانۤيـْچ

 يُّوچّي يكُوشـاْدهتْـاشْ يْبْهيكَْرم
 أْرجوَنْبَهـڤ يُّـوچۤيتَـْسماْد 

 ."أْرجوَن يا ،الظروفظل جميع  في اۤييُّوچ كن ،لكلذ .جر اال من طالبأعظم من المنظِّر وأعظمزاهد وال من عظمأ يُّوچّيإن الـ"
 لذلك، يقول .يُّوچا ْبَهكْتيوال سيما اصول حياة كاملة  يُّوچيةلتزم باألصول الـالمسيحيا ثمة درجات في هذا العالم المادي لكن 

 ):٤٦\٦. چ.ب( جاء .اۤييُّوچ وابق الظروفظل جميع  في اۤييُّوچ، كن أْرجوَنيب صديقي الحب:"أْرجوَن إلى ِرشَْنكْ
 ْماشَْسـْرِڤـي ناْم َأپـيُّـوچي
 آتْـَمنا - نانْتَْرِتـَچ - َمـْد

 ْم مايُّـوشْـَردّْهاڤاْن ْبَهـَجـِتى 
  َمـتَـهُموـتَـيوكْتََسـ ِمى 

 ."يُّوچۤيينالـأعظم من جميع و يُّوچاالـ في قرب صلة بيأ هويعبدني بخدمة ودية علية، و عميق يمانالذي يذكرني بإ ،يُّوچّيالـإن "
يقطن   ومنيُّوچۤيْز ْبَهكْتي و يُّوچۤيْز كَْرَم، يُّوچۤيْز ْچۤياَن، يُّوچۤيْز-َهتَْهى، ْزۤييُّوچ نَْچطاشْأ: يُّوچۤيْز من الـأشكالة يوضح هنا وجود عد

يقطن " يُّوچّي ومثل هذا الـ.ِرشَْنكْ منقطع إلى ذكر رفع األيُّوچّي أي الـِرشَْنكْتعني في " فّي" عبارة .يُّوچۤيْز جميع الـأعظمبي هو 
 الوصية الرئيسة في هذا الفصل ي هه هذ." الجميعأرفع وهو يُّوچابإيمان كبير ويعبدني بخدمة ودية علية هو أقربهم إلّي في الـ" بي

 ىْبَهَجِتالكلمة السنسكريتية  .يُّوچا صعد الـأرفعبلوغ  أحد إذا اراد ِرشَْنكْال بد له من البقاء في ذكر : يُّوچا سانْكْْهياالسادس حول 
 سوى تيمه؟ التيم في حركة ذكر ِرشَْنكْ لكن من يقضي الخدمة إلى .التي تعني لقضاء خدمة) ْدهاتو-ْبَهْج (ْبَهْجمشتقة من المصدر 

 يمكنهم قضاء الخدمة في مكان آخر وتقاضي مئات الدوالرات شهرياً لكن .ِرشَْنكْجر بدافع حب أ هذه يقضون الخدمة دون ِرشَْنكْ
 يقضي التيم الخدمة من وجوه كثيرة مثل العناية بالحديقة .مستندة إلى حب اهللا) ْبَهْج(تقضى هنا هي خدمة حبية هذه الخدمة التي 

 ذاك هو . سائد طوال الليل والنهارِرشَْنكْ لذلك، ذكر .ِرشَْنكْمتصلة بـ جميع هذه الشواغل .والطباعة والطبخ والتنظيف وغيره
 ڤيشْنو هو ابقاء وعي الفرد باإلتصال بـ يُّوچا كما مر سابقاً، كمال الـ.ي في خدمة ودية علية عبادتيك هتل .يُّوچا الـأشكال أرفع

 اشارةبل  . كال.ِرشَْنكْ بمجرد المساهمة في ذكر يُّوچّي أرفع نحن ال نقتصر على التباهي بأن حتى طفل يستطيع أن يكون .)ِرشَْنكْ(
 . شخصياًِرشَْنكْمات ليست من ابتداعنا بل كالم الرب  هذه الكل.ْبَهَچڤَْد چۤيتا: ة المعروفاألسفار

 رفيع المنزلة ألنني استطيع استمداد ير صديق أو شخصوقيمكنني ت .وقير يوحي بغرض ما الت.التوقير بائن عن الخدمة إلى حد ما
 ):٢٠\٧ ( چۤيتاْبَهَچڤَْد من يعظمون المالئكة جلباً للنفع المادي مذمومين في . هذا الشخصارضاءبعض النفع عند 

 اهْچـۤيانا -تَ ِرْر ْهيْس تايْس تايكاما
 ا ِدڤَـتاه-ا ينْٱانِْتى يَپـْدْپَر
 ايتْهاـاَمـْم آْسـيي نْْم تَـْمتَـ

 اۤي ْسـڤَـااتاهيين اۤيـتِْرْپَركْ
 المحيرون بالشهوات ."مشاكلتهلتبعا عبادة المالئكة ونواهيها  ويراعون أحكام ،للمالئكةيسلمون عقولهم الرغبات المادية َمن تشوِّش "

 تقضى الخدمة .ض ما بينما الخدمة بائنة عنها ألن الخدمة غير مغرضة لذلك، العبادة توحي بغر. المالئكة جلباً للنفع الماديونيعبد
 مماثلة من حيث ْدهاتو-ْبَهْج . يمكن أن يتجاهل الجميع الطفل سوى أمه المحبة.م طفلها بدافع الحب وحده االبدافع الحب كما تخدم

 ):٦\٢\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم هذا مؤكد في .شَْنِركْ ذاك هو كمال ذكر .قضاء الخدمة بدافع الحب الصفي الذي يخلو من جلب النفع
 َپـرُو ْدَهـْرمُو ْمـساْمپواي ڤََسـ 

 ـِجىشْياتُو ْبَهكْتيْر أْدهُوكْـ
 ْپَرتيَهـتاأهايتوِكى أ

 ـَدتيْپَرسّياتْـما سوـياّي
ية ألنه الحب الوحيد القادر على غراض والعوائق الماد االديان هو الدين الذي يحث أتباعه على وجد حب اهللا المنزه عن االخير"

 ما ولى هو اال امتحان الدين من الدرجة. عينهْبَهْج مشتقة من مصدر ْبَهكْتي كلمة .ِجىشْوكْو ْبَهكْتيْر أْدُهياتُ ."بالكلية النفس ارضاء
 .ولى االة الثالثة وليس الدرجة إذا مارسنا ديناً لجلب النفع المادي فليس سوى دين من الدرج. حب اهللا أم العمل على تنمية كان يإذا

 دون هذا الدين الكامل الواجب العمل به ).ْپَرتيَهتاأهايتوِكى أ( ولى هو بالذي ننمي به حب اهللا االيجب العلم أن الدين من الدرجة



 رياضة يك هتل .ْد چۤيتاْبَهَچڤَ وفي هذا الفصل من شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم الموصاة في يُّوچيةالرياضة الـ تلك هي .غرض نفعي أو عائق
 .ِرشَْنكْذكر 
عتقاد  اال ال ينبغي لإلنسان. التيم غير محتاج. ابتغاء تحقيق مطلق غرضِرشَْنكْ ال يخدم التيم .ال يتحقق  جلباً لمطلق نفعِرشَْنكْذكر 

 لكن ال يعني هذا وجوب . هو الوجودِرشَْنكْ يعني حضور كل شيء ألن ِرشَْنكْ حضور . كال. يفضي إلى الفقرِرشَْنكْأن ذكر 
 الوالد يعلم بحاجيات طفله . الطفل ال يطالب والديه بشيء.ياناواعليم بنهو  يفوق علمنا وِرشَْنكْ علم . بالنفع الماديِرشَْنكْمطالبة 
بحاجياتنا ويسدها اهللا  سيعلمالسؤال؟  ما الذي يدفعنا إلى . كذا، التوجه إلى اهللا جلباً للنفع المادي مذموم. مطالبة طفله بهادونويسدها 

 لذلك، ال .)ڤيَدْدهاتي كاماْنِاكُو َبهونام يُّو  (األحياء الواحد القوي يرزق ماليين ومليارات: ِڤَدْز هذا ما تؤكده الـ. وقوياً كان عليماًذاإ
قطط والكالب يرزقون دون  حتى ال. ال ينبغي لنا سوى حب اهللا. الرزق موجود مسبقاً.ينبغي لنا طلب شيء من اهللا ألنه يرزقنا بها

 كان القط أو الكلب يتلقى حاجياته ذاإدون طلبها لما ال يتلقى التيم حاجياته  .حاجة إلى الذهاب إلى الكنيسة وطلب الخبز من اهللاما 
 .يُّوچا درجات الـأرفعقتصار على حبه وسيتحقق كل شيء ونحرز  اال؟ لذلك، ال ينبغي لنا مطالبة اهللا بشيء سوىها طلبدون

دائمة التأهب لتلبية  عيني .الحكةالفرد صاب الجلد حالما ياألظافر تحك  .يمكن لنا رؤية كيف تقوم مختلف اعضاء البدن بخدمته
 اهللا . اهللا الخدمة من جميع اجزاء خليقته كما يتلقى بدني الخدمة من جميع اعضاءهيتلقى .شاءأ ساقاي تأخذني حيث .رغبتي بالنظر

عند قيامنا   كذا، نتلقى كل الطاقة التي نحتاجها.عندما تخدم مجمل بدني الطاقة تلقائياًاطرافي  تتلقى .دمةغير مقصود لقضاء الخ
 .كِْرشَْنبخدمة 

إذا لم لم والمتاعب هللا  الفرد االيسببوإذا قصر عن وظيفته لم للجسم االأحد االعضاء   سيسبب.شقوق اهللا أننا  يؤكدشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم
أنا ":لعل المجرم يقول لنفسه . لذلك، يستحق المعاناة كما يستحق المجرم المعاناة عندما يخرق قانون الدولة.ة إلى اهللالخدم يقض

 اهللا األحياء التي تسبب له  يجمع. يسبب المتاعب للحكومة بسبب خرق القانون مما يعقبه إيداعه في السجنهلكن" رجل صالح
 لذلك، انتم مجرمون ويتعين عليكم . انتم تحدثون خلالً في الخليقة.عليكم البقاء هنا:"يأمر اهللا .دي في هذا العالم الماا ويودعهالمتاعب

صبع بالمرض توجب قطعه  اال إصابة.)تاها َپتَنِْتى أْدَهه شْْستْهاناْد ْبْهَر ( تزل النفس عن مقامها البنيوي."العيش في هذا العالم المادي
 يجب علينا استئناف الخدمة إلى . لقد سقطنا.ي لتمردنا على أصول ذكر اهللاألصل ن عن مقامناوع نحن مقطو.لئال يفسد مجمل البدن

 إذا سأعاني . وسيعاني اهللا الوجع بسببنااعوج اال ذاك هو العالج الكامل، وإال سنستمر بمعاناة.ياألصل اهللا من اجل استعادة مقامنا
 خير سبيل هو بعث .وجاع عندما نسبب الوجع هللا االن جميعاً ابناء اهللا ونعاني نح كذا،.كنت والداً وفسد ولدي وسيعاني ولدي أيضاً

  .نْداڤََنِرڤُْچولُوَك  تلك هي حياتنا البديهية وذاك ممكن في السماء الروحية .ي واإلنشغال بخدمة اهللاألصل ِرشَْنكْذكر 
 وهذا مثل اعتقاد المجرم ."ما الذي يدعوني إلى خدمة اهللا؟ .اهللا أنا ؟ما هو اهللا:"عتقاد السائد اال تعني يتجاهل مما يعنيڤاجانَنْتيأكلمة 
 يمكن لنا الكالم على هذا .ڤاجانَنْتيأ هذا ما يدعى ." ال اعبأ بالحكومة.قادر على تدبير شؤوني أنا ما هي هذه الحكومة؟:"السائد

 ."رذالء هذه الشقاوة مقصودة لل.دة لمعاقبتنا بالشقاوة الثالثية كذا، الطبيعة المادية موجو.الوجه لكن دائرة الشرطة موجودة لمعاقبتنا
 ." انت اهللا.اهللاأنا ": الذين ال يعبأون باهللا أو يبتذلون معنى اهللا بالقولڤاجانَنْتيأ

 عمال اال.عتيادي اال التي تشير إلى العمل الصالحيُّوچا كَْرَم بممارسة  اإلنسان يبتدئ. تدريجييُّوچيةلذلك، التقدم العام للرياضة الـ
 إلى  اإلنسان يصل. ال تشير سوى إلى العمل الصالح أو المشرعيُّوچا كَْرَم . ال تتضمنهايُّوچا كَْرَم تتضمن الذنوب لكن ةعتيادياال

 اَنۤيْدْه: ة المؤلفة من وهي الرياضة الثمانّييُّوچا نَْچطاشْأ إلى  اإلنسان يصل،من صعيد العلم .يُّوچا كَْرَمبعد قضاء ) يُّوچا ْچۤياَن (العلم
 وهي مرحلة يُّوچا ْبَهكْتييصل إلى نقطة و ڤيشْنوسوى ذكر ما  وغيرها حيث يفرغ جميع الشواغل آَسَنَ و ْپرانايام و ْدهاَرناو 

 . هذا هو الدرب المباشر. البدايةذ منيُّوچا ْبَهكْتي وهو أقصر الدروب يصل ِرشَْنكْالكمال ومن يمارس ذكر 
إذا صعدنا سلم سنخطئ  . معتقداً انه حقق الغاية القطعية بل ال بد له من تحقيق مزيد من التقدميُّوچا ْچۤياَنمارس يخطئ كل من ي

 يُّوچيةالرياضة الـ كما مر، يمكن تشبيه مجمل .بناية مؤلفة من مئة طابق باإلعتقاد أننا وصلنا عندما نكون على الطابق الثالثين
 . شخصية اهللا غايتنا القطعية من اجل الوصول إلىيُّوچا ْبَهكْتي درجة وهي أرفعغ  يجب أن نبل.بسلم يصلنا باهللا

 .لكن ما الذي يدعو إلى صعود كل تلك الدرجات في وجود مصعد؟ يمكننا الوصول إلى القمة في خالل لحظات بواسطة المصعد
صعود السلم درجة درجة عبر سائر : ينا خيارين لد.قصر درب يفضي إلى القمة في خالل ثوانأ هي هذا المصعد ويُّوچا ْبَهكْتي

 برحمته العلية المصعد بالذي به نستطيع الوصول إلى ْبهوْپَرَمها تْشايتَنْياوهبنا المولى  . أو ركوب المصعديُّوچيةالرياضات الـ
 هذا المصعد السريع هو تسبيح . هذا قصير وحياتهم حافلة بالقلق واإلضطراباتَچّيو كَليهل أعمر  فوراً ألن يُّوچا ْبَهكْتيصعيد 
 ْبهوْپَرَمها تْشايتَنْيا يقدم إحترامه إلى المولى ُچوْسوامّي َپۤور لذلك، .ْبهوْپَرَمها تْشايتَنْيا وهو الهبة الخاصة للمولى ِرشَْنكْ َهِرى

-نَُمو َمها(، انت خير المحسنين  لذلك. صراحةِرشَْنكْاهللا إحساناً ألنك تهب حب وجوه كثر أانت  ):٥٣\١٩ َمْدْهيا -.ت.ت(بالدعاء 
 ):٥٥\١٨ (ْبَهَچڤَْد چۤيتاجاء في  .)ْپَردايا ِتى-ْپِرَم-كِْرشَْنايا ۤيڤَدانْ



 يجاناتيماْم َأْبه اْبَهكْتۤي
 تَـتّْـڤَـتَـهي اسمشـتْـاشْ يڤاْن اۤي

 ـڤاۤياتْـْچ تُو تَـتّْـڤَـْم ماتُوتَـ
 َأنَـنْـتََرْم - شَـِتى تَـْديڤ

لتتيم، يدخل ملكوت  وبذكري التام بمثل هذا ا. حق الفهمزيز شخصية اهللا العوجهي بالفرد فهمبالخدمة التتيمية وحدها، يستطيع "
 . انها خدمة منزهة عن النفع. هي التتيم الصفييُّوچا ْبَهكْتي لكن ْبَهكْتي تقتضي وجود مسحة من يُّوچية سائر الرياضات الـ."البقاء

 الدعاء ْبهوْپَرَمها تْشايتَنْيامنا المولى  علّ.نشغال بالخدمة التتيمية االالدعاء يحتوي على طلب ما لكن ينبغي لنا الدعاء لتحقيق مزيد من
 :)٤ َكطَشْاشْشيكْ، ٢٩\٢٠ أنْتْيا -.ت.ت( في البداية ْبهوْپَرَمها تْشايتَنْيا استشهدنا بالدعاء الكامل للمولى . طلب ماديدون

 ْم نَـ سونْـَدرّيـْم نَـ َجـنَـْمنَـ ْدَهـنَـ
 إشَ كاَمـيِّى-ـْد وا َجـَچْمكَـويتا

 رىڤََمـَم َجـنَْمـني َجـنْـَمـنّيـشْـ
 يِّىڤَْر أهايتوكّي تْـْبَهكْتيتاْد ڤَْبـَهـ

 جل مرادي هو خدمتك التتيمية العلية في .تباع االربي القوي، ال رغبة لي بجمع المال وال التمتع بالحسناوات وال بأي عدد من"
 إشَ تعني كون وكلمة َجَچتْ كلمة .شَدۤيَجَچ بصفة في هذا النص  الرب العظيمْبهوْپَرَمها تْشايتَنْيا يخاطب ."حياتي والدة تلو والدة

 يخاطب الرب العظيم بصفة رب الكون بدالً من ْبهوْپَرَمها تْشايتَنْيا لذلك، .حدأ هو رب الكون وال يخفى هذا على  اهللا.تعني سيد
 ال يطلب ْبهوْپَرَمها ايتَنْياتْش . لذلك، من المنطقي وجود رب لمجمل الكون.رباب في العالم المادي األ مناً نجد كثير.راَم أو ِرشَْنكْ

الثراء إلى  في هذا العالم المادي ويطمح آخر اً كبيراً أن يصبح قائد اإلنسانيطمح .تباع أو حسناوات ألنها طلبات ماديةأثروة وال 
 .تباع اال هبني.لهبني الما:"تباع وكل هذا نفع مادي االلوف من االقيادةإلى الرئاسة أو  أحد الكبير مثل فورد أو روكفلر أو يطمح

َمَم َجنَْمني : طلب نفعاً مادياً إلى درجة انه يقولأال :" يرفض هذا النفع المادي ويصرحْبهوْپَرَمها تْشايتَنْيا المولى ."هبني زوجة جميلة
اة كما يطمح المادي إلى  إلى النجيُّوچۤيْزالـ يطمح . ال يطمح حتى إلى النجاة.)٤ طََكشْاشْشيكْ، ٢٩\٢٠ أنْتْيا -.ت.ت (رىڤََجنَْمنّيشْ

جل مرادي هو خدمتك  ".؟ِرشَْنكْ؟ لماذا يعبد هتيمسبب ت فما هو . يرفض كل هذا رفضاً باتاًْبهوْپَرَمها تْشايتَنْيا لكن .النفع المادي
  الصعيد ال نفع مهما كان شكله وهذا هو. ال يطمح حتى إلى قطع الوالدة والشيخوخة والمرض والموت."التتيمية رجعة تلو رجعة

 .يُّوچا ْبَهكْتي، صعيد رفعاأل
 تشير إلى َهِرى .ْبهوْپَرَمها تْشايتَنْيا التي لقنها َمنْتَْر هذه هي الـ."خدمتكبارجو أن تشغلني :" يطلب من اهللاِرشَْنكْ َهِرىكما ان تسبيح 
 من هو اهللا:"ننا اهللابأفي الوهم نظن  .ِرشَْنكْ َهِرىخدمته عند تسبيح ب نحن نطلب شغلنا . الرب أسماء منراَم و ِرشَْنكْقدرة الرب و 

 أن يصبح رئيس وزراء أو  اإلنسان يطمح. هذا هو المرض الوحيد وآخر شباك الفتنة."اهللا عينه أنا خر الذي يتوجب علي خدمته؟اآل
مسعاه أو يحتل منصب عندما يخيب  دعاء اإللهيةسيطمح إلى اوفي البداية، رئيس جمهورية أو روكفلر أو فورد أو هذا أو ذاك 

 رئاسة عندما ادرك أن الرئاسة أرفع اطمح إلى . درجة من رئاسة الجمهوريةأرفع كمن يصبح حتى .ن يحظى بالسعادةأمثيل دون 
قصى تحت وطأة  األ نطمح إلى النفع. الطموح النفعي موجود وهو مرضنا.لهيةإلنسب اى طمح إلأ .ال توفر لي الهناء والعلم الباقيين

 . ال نطمح سوى إلى الخدمة.دعاء اإللهية ال سبيل إلى ا. خدم خدم اهللا. حيث نطمح أن نصبح خدميُّوچا ْبَهكْتي على خالف الفتنة
 .هذا مبلغ طموحنا

ال بد لنا من  . نحن ال ندري بأننا نخدم في هذا العالم المادي.تيمتمتحان الحيوي لل االطبيعتنا متأصلة في الخدمة ومطمح الخدمة هو
سأقدم خدمتي إلى :" بكالم آخر، يتعين على الرئيس أن يقول. طمحنا إلى رئاسة الجمهوريةذا إ كثير من الوعود للناخبينقطع

 أرفع إلى  اإلنسان إذن، تبقى الخدمة حتى ولو ارتقى. ال سبيل إلى رئاسة الجمهورية دون التعهد بخدمة الجمهورية."الشعب
 مر إما إلى الطرد أو اال مناصب الحكومة تقتضي خدمة الشعب، وإال ينتهيأرفع .مرال ا فهم هذا اإلنسان يصعب على.المناصب

الرئيس نيكسون لشعب ا أجبر .قل عيب في خدمة الفرد تؤدي إلى الطردأ الخدمة بالغة الخطورة في العالم المادي ألن .غتيالاال
 كذا، جرى اغتيال غاندي في الهند . مما ادى إلى اغتيالهنديي اختلف البعض مع الرئيس ك.تهمخدملهم عندما لم ترق  على التقاعد

 القدر  اإلنسان لذلك، يجب أن يكون لدى. هذا هو الوضع الدائم في العالم المادي.ألن البعض لم يحب الطريقة التي كان يخدم بها
 .م وتلك الخدمة تمثل كمالنا يجب تأدية الخدمة إلى الرب العظي.الكافي من الفطنة لإلقالع عن قضاء الخدمة لدوافع مادية

 الحواسصبحنا خدم أ لذلك، . في هذا العالم الماديِرشَْنكْ-راْدها لقد نسينا خدمة . ما نساه اإلنسان لتعليمِرشَْنكْلقد اسسنا حركة ذكر 
 :ال مناص من الخدمة .ِرشَْنكْ و راْدها خدمتك إلى تنقلاذا وستسعد  .انت تخدم حواسك:" لذلك، نحن نقول في هذه الحركة.)ماۤيا(

 الرضى محال .هذا العالم يخدمون حواسهم دون رضى أهل  جميع.ِرشَْنكْ-راْدها شْرّي شْرّيالحواس أو ) الفتنة (ماۤيا خدمة سواء



  مقامنا بصفة خدم يبقى هو هو في جميع.ننا مجبرون على خدمة الحواس على الدوامأألن الحواس ال تطلب ترضية دائمة مما يعني 
 السعادة في خدمة استحالة ِڤدية الـاألسفار  وسائرْبَهَچڤَْد چۤيتا تعلن . كنا نطلب السعادة في خدمتناذا والسؤال هو ما إ.والحاال

 -.ت.ت(  كما يدعو.ِرشَْنكْستقرار في خدمة  اال إلىْبهوْپَرَمها تْشايتَنْيا لذلك، يدعو المولى .حواسنا ألن حواسنا هي مصدر الشقاء
 ):٥ طََكشْاشْشيكْ، ٣٢\٢٠ أنْتْيا

 ْمكَـَرتَـنوَج كينْـ-أيِّ نَـنَْد
 ـبوْدهاوْماـِمى ْبَهـوشْي وْم ماْمـتيتَـَپ

 -كََجَپـنْـ-پاَد ڤَا تَـَپـّيـِركْـ
 يتْشينْـتَيا وْمشَـِرَسـْد-لّيۤوْده-ْسـتْهيتَ

 تلطف بإنتشالي من محيط الوالدة .والموت لسبب ما، ومع ذلك فقد سقطت في محيط الوالدة َمهاراَجنَنَْد خادمك القديم يا ابن أنا "
 ."والموت هذا بمثابة إحدى ذرات قدميك اللوتسيتين

 . بشغلنا في خدمتهِرشَْنكْللطلب من  أخرى هذه طريقة
وجه وحدة الوجود المطلقة على ال أهل  يشدد).شْۤياَمسونَْدَر (ِرشَْنكْال يمكن قضاء خدمة تتيمية سوى إلى الصورة الشخصية لـ

أن المالئكة يخافون من هذا ) ٢١\١١( لكن جاء هنا ْبَهَچڤَْد چۤيتاالذي جاء وصفه في الفصل الحادي عشر من ) َپۤور-ڤيراطْ (الكوني
 :أْرجوَن ويقول وجهال

 ـطْـڤاِرشْْدي ْسمٱ يتُوـِرشْ ْهْمْرڤَـ پۤو-ـطَ ِرشَْأْد
  ِمىنُو َمـْمتَـياتْهيڤْـْپَرَن تْـشَ ىيْبَهـ

 ْمَپـا ِدڤَ رۤويتَـْد ِاڤَ ِمى َدْرشَـ
 ڤاَسي ن-ـْن َچ َجـشَْد ِدِڤــۤيـسْپَر

ارجوك ان تنعم علي ثانية وتريني شخصك  .فالخوعقلي ينهشه لكن أبتهج،  الذي لم اشهده من قبل، كونيك الوجهرؤية  بعد"
وف إلى درجة ستمتلئون بالخ .رۤوَپ-ڤيراطْ ال سبيل إلى حب ."مستقر الكون و،يا ملك المالئكة) شْۤياَمسونَْدَر أو ِرشَْنكْ(المطلق 

كأهل وحدة  رۤوَپ-ڤيراطْ إذن، ال تتشوقوا إلى رؤية .رۤوَپ-ڤيراطْ أمامكم في صورة كِْرشَْنلو تجلى  تدفعكم إلى نسيان حبكم
  .)ِرشَْنكْ (شْۤياَمسونَْدَربل اقضوا خدمة ودية إلى الوجود المطلقة 

جئ ق الخطر فهرعنا إلى المالابوأ تعالت اصوات .١٩٤٢ سنة  اثناء الحرب في كلكتارۤوَپ-ڤيراطْ في صورة ِرشَْنكْلقد شاهدنا 
 لكنها .ِرشَْنكْمن صور  أخرى ال شك، هذه صورة:" وكنت أقول لنفسيرۤوَپ-ڤيراطْ على هذا النحو، شاهدنا .وبدأ القصف الجوي
 قوي ِرشَْنكْ .يةاألصل ه ليست صورترۤوَپ-ڤيراطْية وشخصية األصل  في صورتهِرشَْنكْ يطلب التيم حب ."لم تكن صورة ودية

 قد يكون همع انوالد محب لولده في البيت ال .)شْۤياَمسونَْدَر (ِرشَْنكْقادر على التجلي في مطلق صورة لكن صورته الودية هي 
 ال شك أن الولد يحب والده عندما .البيت يطلق النار من مسدسهاقتحم لو سيرتعب ولده وينسى انه والده المحب  .ضابط شرطة

 . في داره الباقيةشْۤياَمسونَْدَر بصورة ِرشَْنكْ كذا، نحن نحب .ب االخل البيت دخوليد
 لنا في قياس لوضع مرۤوَپ-ڤيراطْ رؤية أْرجوَن طلب .رذالءالاألرباب  لتحذير أْرجوَن إلى رۤوَپ-ڤيراطْجرى الكشف عن 
لو كنت اهللا فأرجو أن ترينا صورة :"اإللهية كل من يدعي  بكالم آخر، يمكننا أن نجيب.رذالءالمدعي اإللهية المستقبل نمتحن به 

 . عن كشف هذه الصورةرذالءموقنين قصور ال" رۤوَپ-ڤيراطْ
ألنها فتنة ) ماۤيا (دوْرچا التيم يكرم حتى . تلك هي شيمة التيم.رۤوَپ-ڤيراطْحترام إلى صورة  اال كان يقدم كلأْرجوَنال شك أن 

 :)٤٤\٥ .س.ب ( يدعو قائالْبَرْهما لذلك، . توقير الجميع بما فيهم النملة يعنيِرشَْنكْ توقير .ِرشَْنكْ
 اكاشَـكْـتيْر -ساْدَهـَن-ْپَرلَـيا-ْسـتْهيتي-ـطيشِْرْسـ

 چاناني بيْبـَهـْرتي دوْرڤَ ياْسـيا ْبـهوڤَتْشْـهايّْى
 ـطَـِت ساشْپي ياْسـيا تْشَ تِْشــْم أاتّْشّْـهانورۤوَپ

  ْبـَهـجاميْم تَـْم أَهـوشَْمپور-ْم آدييـنْـَدڤُچو
 الوكيلة الخالقة والحافظة والمدمرة لهذا چادوْر الروحية، في صورة تْشيتْ التي هي ظل قدرة ماۤيايعبد كل البشر الفتنة الخارجية "

 فوراً ألنها فتنة چا دوْرو إلى إنما ندعِرشَْنكْ لذلك، بالدعاء إلى ." بأمرهچادوْرالذي تعمل  ڤينَْدُچوولى  اال أعبد الرب.العالم الدنيوي
 ماۤياعندما يرى نشاطات   فوراًكِْرشَْنالتيم  يرى .ِرشَْنكْألنها تعمل بتوجيه  چادوْرعندما ندعو إلى  فعلياً ِرشَْنكْ وندعو إلى .ِرشَْنكْ
 الفتنة .شرطيال إلى هحترام اا يقدمعندمإحترامه إلى الحكومة اإلنسان يقدم  ." على نحو رائعِرشَْنكْ تعمل بتوجيه ماۤيا:"لنفسه يقولو

   .حوال اال في كلِرشَْنكْقوية إلى درجة انها قادرة على الخلق والحفظ والدمار لكنها تعمل بتدبير ) چادوْر (الظاهرة



 ات من المالزمِرشَْنكْ خليالت ْزۤيوپُچالـ بعض . بفضل التتيم الصفيِرشَْنكْ واإلرتقاء إلى الصحبة الباقية لـماۤيايمكننا ترك صحبة 
 يلعبون معه دون سواهم فما هو معنى ذكر ِرشَْنكْ لو كان المالزمين الخالدين لـ.يرقى سواهم إلى ذاك المقام الخالد واتالخالد

 في الواقع، . بقضاء العمل الصالح على مدى اعمار غزيرةِرشَْنكْ؟ نحن نستطيع أن نصبح من المالزمين الدائمين لـِرشَْنكْ
 .ِرشَْنكْ الذين ارتقوا إلى درجة كمال ذكر مهيأة الاألحياء  المتجلية في هذا العالم المادي هم مننْداڤََنِرڤْ في ِرشَْنكْن ومالزم

ُچولُوَك  بعدها، يرقون إلى .ِرشَْنكْ تسليات على الكوكب حيث تجري ِرشَْنكْ معاينةباإلرتقاء على هذا الوجه، يتم السماح لهم أوالً 
 .جاهانْپو-يانَپو-تَِركْ): ١١\١٢\١٠ (ْمتَڤََچْبهاـال لذلك، جاء في .علية في السماء الروحيةال نْداڤََنِرڤْ

 لذلك، ال توجد . ال تنطبق على غرض سواهيُّوچا ْبَهكْتي . لنصبح من مالزميه الدائمينِرشَْنكْنا بـأنفس تعني وصل يُّوچا ْبَهكْتي
 عند عبادة المسيح يُّوچا ْبَهكْتي لكن المسيحيون يمارسون . بمثابة غرض قطعيبوجود اهللا في البوذية ألنهم ال يعترفون يُّوچا ْبَهكْتي

 يةڤنَشْايڤ لذلك، المسيحية تعد من الـ. دون قبول اهللايُّوچا ْبَهكْتي ال سبيل إلى .لقبولهم به بصفة ابن اهللا مما يدل على قبولهم باهللا
وهذا تأكيد جيد لكن " اهللا كبير:" تنادي المسيحية. بصورة رئيسة.طوار من تحقيق اهللاأة  مع ذلك، ثمة عد. إلى اعترافها باهللاستناداً

  موجودة فييُّوچا ْبَهكْتي كما أن .ْبَهكْتي إن القبول بعظمة اهللا هو بداية .شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم و ْبَهَچڤَْد چۤيتايمكن فهم عظمة اهللا فعلياً من 
 يُّوچا ْبَهكْتي .عتراف بشخصية اهللا االحيث يخلو يُّوچا ْبَهكْتيال سبيل إلى  مع ذلك، .سالمي االنسالم ألن اهللا هو غاية الدياال

 الوسيط . ال بد من حضور شخص لتلقي الخدمة وال بد من حضور شخص لتأدية الخدمة.الخادم والمخدوم والخدمة: تتطلب ثالثة
ال يمكن  لذلك، . الخدمةيتلقىفي غياب شخص  يُّوچا ْبَهكْتي يمكن ممارسة كيفن،  اال.)يُّوچا ْبَهكْتي(هو وسيلة الخدمة بعينها 

دوار  االهمأ هو يُّوچا ْبَهكْتي دور السيد الروحي في .هللا بصفة الشخص العظيما ،ناديانكر أحد األفي حالة  يُّوچا ْبَهكْتيتطبيق 
 ال ينبغي لنا .ستغالل ذلكا السعي إلى مريدال ينبغي لل لكن  اهللامريدهالسيد الروحي دوماً حتى يحقق سيرجع  .كثرها ضرورةأو

اً بالقدر الكافي فينبغي فطن ينبغي للمريد أن يكون جدياً في خدمته إلى السيد الروحي وإذا كان التيم .التسبب بالمتاعب لسيدنا الروحي
تاعب إستعادتي ثانية؟ ينبغي لي تحقيق ما الذي يدعوني إلى العمل على نحو يحمل سيدي الروحي على تجشم م:"له أن يقول لنفسه

 لذلك، .موقن برجعة سيدي الروحي إلنقاذيأنا ":نفسنا ال ينبغي لنا القول أل.ةسليم تلك هي طريقة التفكير ال." في هذا العمرِرشَْنكْ
إذا كان لدينا أدنى قدر  تناستعادالإلى العودة سيدنا الروحي  ينبغي لنا إكمال المهمة في هذا العمر كيال يضطر ."سأفعل ما يحلو لي

 .يهمن الحنان عل
 زل .في عمره السابق) ْپِرما ْبَهكْتي ( صعد الخدمة التتيميةأرفع الذي كاد يبلغ َل طْهاكوَرنَْچَمڤَبيلْ َلۤيشْرفي هذا الصدد، يوجد مثال 

 . ِچِهىْمَمتاۤيشْر ْمناۤيشوتْش): ٤١\٦ (َهَچڤَْد چۤيتاْب ثري وفقاً للمبدأ الوارد في َنْبراْهَمثم رجع في عائلة دفرصة الزلل ولوجبطريقة ما 
انت :"بالقولمره من خالل العاهرة أأن سيده الروحي ب ومع ذلك، قيل .ثرياء االلسوء الحظ، اصبح زير نساء على عادة الشباب

لو كنت  حرزتهأأن تكون قد  ما هو مدى العمل الصالح التي يمكن .اللحم والعظامالجراب البدني المركب من شديد الولع بهذا 
 . قضاء الخدمة التتيمية في الحالَل طْهاكوَرنَْچَمڤَبيلْ شْرۤيَل استأنف ."كِْرشَْنشغوفاً بـ

-ڤَتْياْسيا ْپَرساداْد ْبَهَچ( السيد الروحي ةضامر ان نسعى لجببل يذلك استغالل للمريد ال ينبغي وتبعة مريده يتحمل السيد الروحي 
 ألنه  اذا تعين عليه ذلكسيفعل ه لكن.بغي لنا وضع سيدنا الروحي في وضع يجبره على إستعادتنا من بيت الدعارة ال ين.)ْپَرساَده

 .يتحمل هذه المسؤولية عند قبول مريده
 وصناجات كما َدنَْچْزِرْم لدينا طبول .ِرشَْنكْ لإلنقطاع إلى ذكر التجهيزات الكاملة في هذا العمر ألن لدينا يُّوچا ْبَهكْتيينبغي إكمال 
جهزة  االنحن نملك جميع لذلك، . اللساننطقهذان نسمع بها الصوت الذي يآ كما ان لدينا .لسانال ال حاجة لنا إلى شراء .لدينا لسان

اجة ح ال .ذاننا لسماع هذا الصوت وسنحقق كل كمالآ واستخدام ِرشَْنكْ َهِرى ال نحتاج سوى إلى تسبيح .ذاناللسان واآل: مطلوبةال
 .لى ان نصبح علماء أو فالسفة على قدر كبير من العلم بل التسبيح واإلصغاءإ

 .ة كاملرض األه للمثال، هذ.)ْمْم ايَدْرنَپۤوْم أَده ْرنَپۤو (كل ما خلقه اهللا كامل): ابتهال- إشوشْرّي (.وجه أتم لذلك، لدينا كل شيء على
 لها إلى سحب ثم تسقط قطرات مطر علىي تبخير هذه المياه وتحوالشمس علىتعمل وجد كميات كافية من الماء في المحيطات وت
تضي يقغالونات الماء  تبخير بضعة مئات من .صافية إلمداد المياه على مدار السنة نهارأ ومن الجبال تجري . إلنتاج النباترضاأل

 رض األ إلى سحب ثم تسقط في كل كثيرة لكن الخلق كامل إلى درجة أن ماليين من المياه تتبخر من المحيط وتتحولاًتدابير
ن الكامل كما ان ابداننا كاملة ميضه بفضل ف لذلك، الخلق كامل . تبقى المياه إلنتاج الحبوب والخضارتىوتحتفظ في قلل الجبال ح

النجاة الكاملة  وسنحقق ِرشَْنكْ َهِرى) شَْبَد(نتفاع بها إلصدار صوت علي االإلى   لدينا آلة كاملة وال نحتاج سوى.للتحقيق الروحي
 .وجاع المادية االمن جميع



 الفصل التاسع
 المصير بعد الموت

 اياْميـْمَسـي نَ ْدڤارا-َسـْرڤَ 
  تْـشَايـروْدْهيني دِر ْهنُوَمـ
 ـْمنَتْـَمـنَه ْپـرااۤي اْدهاىْرْدْهنمۤو

 ْمنا ْدهاَر- يُّـوَچ يتُوآْسـتْه
على قّمة  الحياة نسمة و،عقل على القلبالوتثبيت جميع المدارك الحسية؛   بصداغل الحسيةو الشهي التجرد من كافة يُّوچاالـ حالة"

 ."يُّوچاهكذا يرسِّخ الفرد نفسه في الـ .الرأس
عندما نضيف تكمل حياتنا  .في الوقت الحاضر، بسبب وعينا المدنس مادياًينقصنا اهللا  . هو زائد نقيض ناقصيُّوچامعنى آخر لكلمة 

 نقطة الكمال تلك ما دمنا قتراب من اال لذلك، يجب علينا ممارسة. يتعين إكمال هذه الطريقة عند الوفاة.اهللا إلى حياتنا باإلتصال به
 ):١٠\٨ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا جاء في .أحياء حتى نستطيع تحقيق اهللا عند الموت حين نفارق هذا البدن المادي

 شَـِلـَنتْـ َمنَـساى كاِل- َناۤيْپَر
 ڤَي َبـِلـَن شا- يُّـوَچ تُووكْي اْبَهكْتۤي

 اْكيا َسـْميـْم آِڤـشْـنَ ْپـراىيْر َمـْدهـڤُوْبهرو
 اْميڤْـيدي تي اوپاپوروشَْم َپـَرْم ْمَسـ تَـ

 ى كاِل– َنۤياْپَر عبارة ."وف يصله حتماً، ساهللا بتتيم تامذكر يشغل نفسه ب والحاجبين ريح حياته حين يحضره الموت بين تِبيثَّ من"
 .متحان فسننقل إلى العالم الروحي اال إذا اجتزنا ذاك. لإلمتحان النهائي الذي هو الموتعداد اال الحياة نوع من.تعني عند الوفاة

 ."ما تفعله من اجل الكمال سيمتحن عند الوفاة كل:"شائعالبنچالي المثل اليقول 
 تنشغل حواسنا بالنظر إلى الجمال . التي تعني النقيضْپَرتْياهاَر خروق الحواس تدعى تقنياً يُّوچّيتلك العملية بالتي يسد بها الـ

 كذا، . الباطنيكاَرْمآُو السمع على صوت يتركز .ل الداخلي النقيض يعني سحب الحواس من ذاك الجمال ورؤية الجما.اًليحا الدنيوي
 .)دي نيروْدْهياِرَمنَه ْه( في القلب رتيۤوم-ڤيشْنو ثم يتركز العقل على .يجري سحب سائر الحواس بكاملها من شواغلها الخارجية

 وتقرير المكان الذي يشاء الوصول إليه  حياته إلى اخمص الرأسنسمة يُّوچّيالـ ينقل . تعني حصر العقل في القلبنيروْدْهياكلمة 
 على يُّوچۤيْز يطلع الـ. ثمة كواكب ال تعد وال تحصى ووراءها العالم الروحي. عقله على هذا النحوجمعيعندما يسحب حواسه و

 يعلم .إليها قبل سفري الواليات المتحدة من الكتبعلى معلومات عن  كما اطلعت ِڤدية الـاألسفار المعلومات عن هذه الكواكب من
لعالم اجميع كواكب تحتوي على أوصاف  ِڤدية الـاألسفارألن   كل شيء ويستطيع نقل ذاته إلى مطلق كوكب يشاءيُّوچّيالـ

 . ال حاجة له إلى سفينة فضائية مادية.الروحي
 ربما يصل .ة الصحيحةالطريقبيسعى العلماء منذ سنوات طويلة السفر إلى كواكب السماء بواسطة السفن الفضائية لكنها ليست 

 ْبَهكْتي وليس يُّوچية الـْچۤياَنرياضة الفرد يمارس  .الكواكب لكنها ليست الطريقة العامة أو ليست للجميع أحد شخص أو اثنان إلى
  . ليست وسيلة لإلنتقال إلى أي كوكب مادييُّوچا ْبَهكْتي رياضة .نقل نفسه إلى كوكب سماوي أحد إن اراد يُّوچا

الوالدة والشيخوخة والمرض : ربعة االساسية االن الشقاواتبأكوان المادية لعلمهم  اال بمطلق كوكب داخل هذهِرشَْنكْيم ت ال يعنى
 ِرشَْنكْ لذلك، تيم .حتم في النهايةم لكن الموت رض األطول على كواكب السماء منه على هذهأ قد يكون عمر الفرد .والموت تعمها

أي كوكب هم إلى أنفس ال يطلب الفطناء ترقية . الروحية التي تعني الغوث من هذه الشقاوات الرباعيةال يعنون بالحياة المادية بل
 ال نستطيع . الذي يطلبهسماويالكوكب ال يتعين على الفرد تهيئة جسم معين لتمكينه من العيش على .داخل هذا العالم المادي

 يمكننا . نستطيع البقاء في الماء.ن الجسم المناسب ضروري للعيش هناكالوصول إلى هذه الكواكب بالوسائل المادية المصطنعة أل
 كذا، ال بد . للحياة خارج الماءة مناسبًأماجس تملك أالبقاء في الماء لفترة قصيرة فقط لكن المائيات تقضي حياتها هناك في حين ال

 .تحضير جسم مناسب للعيش على كواكب السماءمن 
 مع ان العمر .ِڤدية الـاألسفار  هذا ما جاء في.سنة آالف ١٠هلها يعمرون أوم على كواكب السماء وستة اشهر من حسابنا تعادل ي

 .طويل على كواكب السماء لكن الموت محتم مهما طال
 ):٢٠\٢(ال نخضع للموت  أننا ْبَهَچڤَْد چۤيتابداية من لكننا نطلع 

 ْنيـتْشاِتى ڤا كَداييـرـاِتى ْميـنَـ جا
 اهيـۤو ْبهنَـتا ڤا يـتْـڤا ْبَهـڤ ْبهۤوْمايـنـا
 ونَ پوراْماٱيـ تُواه شاشْـڤَـيـتْيـ نُجوَأ



 ِرىۤيـ شَرىِنامايـاِتى َهنْـيـ َهنْـنَـ
 انها ال تهلك . انها غير مولودة، قديمة، سرمدية، باقية ال تموت.، وعندما توجد ال تتوقف عن الوجود وال تموتنفس التولد ال"

لذي يدعونا إلى الخضوع للوالدة والموت؟ من ينتفع  لذلك، ما ا.ةقديمأننا نفوس روحية ب ِرشَْنكْ لذلك، يلقننا ." الماديبهالك البدن
رتقاء إلى السماء الروحية حيث  االيطلب ال يعنى باإلرتقاء إلى أي كوكب يسوده الموت بل ِرشَْنكْ تيم .بفطنته يستطيع فهم هذا

-َستْشْ (بدن اهللا كامل العلم والهناء والخلود): ١\٥ .س.ب (ْچَرَههڤي-آنَنَْد-تْشيْد-ه َستْشِْرشْنَكَْپَرَمه َره ڤَإشْ .بدن اهللاكيستلم بدناً 
إذا نقلنا أنفسنا إلى العالم الروحي، إلى كوكب  مثيل آنَنَْد-تْشيْد-َستْشْسنحصل على بدن  . هو ذخر اللذةِرشَْنكْ لذلك، .)آنَنَْد-تْشيْد
 . أو أي كوكب روحي آخر عند مفارقة هذا البدنِرشَْنكْ

 هو تعيين مكان النفس تْشَكَْر-طْشْ غرض رياضة . البدن وليست مرئية كالبدن الخارجي لكنها تحفظهالنفس الروحية شق دقيق داخل
 ذاك هو كمال هذه . نقل ذاته إلى كوكب علوي حسب مشيئتهيُّوچا-اَنۤيْدْه ومن هناك يستطيع الكامل في ،عند اخمص الرأس

 يتوجه من ."على االلعلي اعاين القمر ثم سأنقل ذاتي إلى الكواكب:" يقول لنفسه يشبه المسافر الذييُّوچّي-ْدْهۤياَن .يُّوچيةالرياضة الـ
 ال يأبه بالسفر بين ِرشَْنكْ لكن تيم . من مدينة نيويورك إلى كاليفورنا أو كندارض األهنا إلى هناك في الكون كما يتنقل المسافر على

 ):١٣\٨. چ.ب (قال إلى السماء الروحية واإلنتِرشَْنكْ غايته هي خدمة .الكواكب داخل الكون المادي
  ْبَرْهَمْمـَرشْكاكِْا ىتإ ْمآُو
 اَهـَرْن ماْم َأنوْسـَمَرْنۤيڤْـ
 ْماَجـْن ِدَهـيتْي اتۤيْپَراه ي

 ْميـتَچ ْمَپـَرماي اتۤيَسـ 
ى للحروف، ذاكراً شخصية اهللا سم اال المقدس الذي هو التركيبْمآُو مع ترديد المقطع يُّوچي الـرياضةبعدما يثبت الفرد في هذا ال"

ة الالشخصيهي الصورة المصغرة أو الصورة ) كاَرْمآُو (ْمآُو ."الروحيةالكواكب إنه ال ريب يصل  ف،عند مفارقة بدنه زيزالع
 ْمآُو هو ِرشَْنكْ لـالالشخصي الصوت .)ِرشَْنكْ (ڤيشْنو اهللا وجهثناء ذكر أ ْمآُو ترديد لفظة يُّوچّي-ْدْهۤياَن ينبغي لـ .للصوت العلي
 ربما تخيل المؤمن بوحدة الوجود .ڤيشْنو  تستهدف شغل العقل بـيُّوچيةالرياضة الـ مجمل .ْمآُو يتضمن ِرشَْنكْ َهِرىلكن صوت 

 ڤيشْنو شغل عقله بصورة ى الفرد يتعين عل. لكن المؤمن بشخصية اهللا ال يتخيل بل يرى صورة اهللا فعلياًڤيشْنوالمطلقة صورة لـ 
 ڤيشْنو استطاع ذكر اذ إدخول الملكوت الروحيللفرد يمكن  .ڤيشْنو تعني إلى الرب العظيم ماْم هنا كلمة .ها عاينم أهاسواء تخيل

 . مفارقة هذا البدنلحظة
نا  كذاإليس لنا خيار باإلمر  .زائلالوجود الب أحد  ال يرغب."خالد فما الذي يدعوني إلى العناية بأشياء زائلةأنا ": لنفسهالفطنيقول 

بيعتنا الرغبة بالبقاء حيثما نكون  من ط. إذا انتقلنا إلى شقة افضللن نشعر باالسف  لكن.وطلب منا صاحبها تركهاما نقيم في شقة 
 ال نطلب شقاوة الوالدة والشيخوخة . لذلك، ال نطلب الموت. نزعتنا هي البقاء.أزليين ونطلب مقاماً دائماً أننا والسبب عائد إلى
من  اذير يتعين علينا توخي بعض المح. هذه شقاوة خارجية على يد الطبيعة المادية وتصيبنا مثل بعض الحمى.والمرض والموت

 . من الضروي التخلص من البدن المادي لإلفالت من هذه الشقاوة ألنها مالزمة للوجود المادي.فالت منها االاجل
 لكن سوى المؤمن بشخصية اهللا . ومفارقة البدن المادي ذاكراً الرب العظيمْمآُو إلى السماء الروحية عند نطق يُّوچّيبذلك، ينتقل الـ

عين  ْبَرْهَمْجيُّوتي النور .)ْبَرْهَمْجيُّوتي(النور  بل يبقى في الخارج في ِرشَْنكْ شْرّيب الروحي للرب ال يقوى على دخول الكوك
 و ي روحهباء نحن جميعاً .هباءة نور ذاك بمثابة ْبَرْهَمْجيُّوتي يوضع المؤمن بوحدة الوجود الالشخصي في .الرب العظيم
هباءة  هذا الوجه، يندمج المؤمن بالشخصية اهللا في الوجود الروحي مع بقاء الفردية ألن ال على.كذا  الروحنور زاخر بْبَرْهَمْجيُّوتي

 مثل شعاع هباء حيث يبقون بمثابة الالشخصي ْبَرْهَمْجيُّوتي يجري ابقاء االمؤمنين بالشخصانية اهللا في . البنيةةي فردةالروحي
 .ْبَرْهَمْجيُّوتي الروح الفردية في هباءة تبقى .الشمس

 من .)آنَنَْد (وهناء) تْشيتْ (وعلم) َستْ ( خلود.آنَنَْد تْشيْد-َستْشْ بنيتنا هي .حياء وليس مجرد البقاءأجميعنا نطلب المتعة بوصفنا 
 غائب على الرغم من) آنَنَْد ( الهناء.ْبَرْهَمْنمع علمهم بأنهم توحدوا مع  ال يستطيعون البقاء هناك )ْبَرْهَمْجيُّوتي( النور يدخلون

يستطيع البقاء وحيداً في غرفة سنة بعد سنة يطالع بعض الكتب ويسعى إلى إمتاع ذاته؟ ال ذا الذي  من .حضور الخلود والعلم
 .خرين اآل من طبيعتنا طلب الترفيه مع.مر ونطلب بعض الصحبة اال سنترك تلك الغرفة في نهاية.بد األنستطيع البقاء وحدنا إلى

شْرۤيَمْد  هذا ما جاء في . لذلك، يعود إلى هذا العالم المادي ثانية.هللا نور باإلستياء من وحدته في يشعر المؤمن بالشخصانية اهللا
 ):٣٢\٢\١٠ (ْبهاَچڤَتَْم

 مانيـنَـْس-تَكْمووي شْكْنْـداوييّْى أنْـيّْى أَر
 هابودَّْهـيا-ـشودَّْهىويْد أڤاْبها-ّيي أْسـتَڤَتْـ



  تَـتَـهْمَپـَد ْمَپـَر َنْهـِرتْشْـِركْآروْهـيا 
 هاـْهـَرياْچـأنّ-ـَمـْدشّْيـو-تَِرـتَـنْـِتى أْدهُو أناْدَپ

 قد يظنون تحررهم لكن رفع األ والكفارات ابتغاء تحقيق المقامرياضاتأيها الرب لوتسي العين، مع ان سوى التيم الذين يمارسون ال"
 ."ميك اللوتسيتين انهم يزلون عن مقام فوقيتهم المتخيلة لتجاهلهم قد.فطنتهم نجسة

في حال تعذر  رض األال بد لهم من العودة إلى . يستقرون عليه عن كوكبالباحثينالمؤمنون بالشخصانية اهللا يشبهون رواد الفضاء 
 يجبر على أن المؤمن بالشخصانية اهللا) ْچْهَرياهاأنّ-َمْدشْيو-تَِرأناْد (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم يذكر هنا في .ستقرار على كوكب ما االعليهم

 رض األ وخدمته ما دمنا على هذهِرشَْنكْ ينبغي لنا ممارسة حب .العودة إلى العالم المادي نتيجة تجاهله خدمة الرب العظيم بتتيم
 مثل المؤمن بالشخصانية اهللا لكن ثمة مجازفة بسقوطنا إلى الوجود المادي ْبَرْهَمْجيُّوتيليتسنى لنا دخول كوكبه الروحي وإال ندخل 

 هذا هو . للرب العظيمباقية ما نطلبه فعالً هو الصحبة ال. سنبحث عن بعض الصحبة بدافع الوحدة ونعود إلى العالم المادي.ثانية
 نشعر بعدم الراحة . إذا كنا وحيدين وال نطلب صحبة الرب العظيم فتلك المتعة تبقى غائبة.مقام الخلود والعلم والمتعة الخاص بنا

 لعلي انعم .حسناً:" لذلك، سنقول بدافع اليأس.أي نوع من الصحبة وأي نوع من المتعة إلفتقارنا إليهاب سنقبل .ةلإلفتقار إلى المتع
 .المؤمن بالشخصانية اهللاعليها  تلك هي المجازفة التي يقدم ."بالمتعة المادية ثانية

حضورها في يقطع ب انعكاسها . في العالم الروحيِرشَْنكْمنحرف للذة المشهودة مع ظل  ملذات العالم المادي هي الجنس وهي أرفع
نتقال  اال كامل المتعة وسنتمكن منِرشَْنكْ .ِرشَْنكْ الحياة الفعلية هناك في .نعكاس منحرف اال لكن ينبغي لنا الفهم ان.العالم الروحي

نا أنفسإذا دربنا   ذخر كل لذةِرشَْنكْبة نا في صحأنفسعند الموت وإمتاع ) ِرشَْنكْكوكب  (لُوَك ِرشَْنكْإلى العالم الروحي ودخول 
 .على خدمته

 :على النحو التالي) ٢٩\٥ (هيتاْمَس -ْبَرْهَم في ِرشَْنكْجاء وصف كوكب 
 شْكِْرڤْ-َپَسـْدَمسو كَلْـ-ْپَركَـَر-تْشينْتاَمني

 پالَـيانْـتَْمـْر أْبهيو سوَرْبهّيشِْتـِرڤْـاشْلَـكْ
 ْميامانَـِسـْو-ْبْهـَرَمَسـْم-شَـتَ-َسـَهـْسَر-ـمّيشْلَـكْ

  ْبَهـجاميْم تَـْم أَهـپوروشَْم-ْم آدييـنَْدوُچو
 كل الرغبات في دور مشيدة باألحجار الروحية النفيسة والمحاطة بقار محققاً اال الذي يرعىنَْدڤيُچوولي  االأعبد الرب واالب"

 البيوت فيها .لُوَك ِرشَْنكْ هذا هو وصف ."يل وحبالعزة بتبجتوسعات  تقوم على خدمته دوما مئات وألوف .ماني االبأشجار
 ال شك أن . جزء صغير من حجر الفالسفةهاإذا لمستحول قطعة الحديد إلى ذهب فوراً تس .)تْشينْتاَمني(مصنوعة من حجر الفالسفة 

  كذا،.هيتاْمَس -ْبَرْهَمسب مفاد  مصنوعة منه حلُوَك ِرشَْنكْحجر الفالسفة غير مشهود في هذا العالم المادي لكن جميع المساكن في 
 ال نحصل على .ألن الفرد يستطيع الحصول على كل ما يتمناه منها) شْكِْرڤْ-َپكَلْ(شجار تحقيق الرغبات أشجار هناك تدعى اال

ماني  االقيق ألنها شجرات تحلُوَك ِرشَْنكْمانچو من شجرة المانچو في هذا العالم لكننا نستطيع تحقيق كل رغبة من مطلق شجرة في 
  . في السماء الروحيةِرشَْنكْ الدار الباقية لـلُوَك ِرشَْنكْ هذا وصف جزئي لـ .)شْكِْرڤْ-َپكَلْ(

 علماء .يعمهاالوالدة والشيخوخة والمرض والموت شقاء نا إلى مطلق كوكب مادي ألن أنفسلذلك، الخالصة هي عدم طلب ترقية 
ع من الموت لكن ال  يمكنهم اختراع شيء يسّر.ن عن منع الشيخوخة والمرض والموتوجزالمادة يتباهون بتقدمهم العلمي لكنهم عا

 .شيء يمنعه ألنه خارج قدرتهم
 ْبَهكْتي يعلم .الفطناء معنيون بقطع الوالدة والشيخوخة والمرض والموت ودخول الحياة الروحية الكاملة بالخلود والبهجة والعلم

 ):١٤\٨. چ.ب(عند الوفاة وذكره  ِرشَْنكْة المداومة على ذكر  ان حياة مثيلة ممكنة بواسطيُّوچّي
 ْم َسـتَـتَـاِشـتاهتْـ -ا يَأنَـنْ
 اشَـهيتْـيني  ْسـَمَرتْم مايُّـو
  سولَـْبَهـه پاْرتَْهىْماَهـۤيتَْسـ
 نَهيُّوچيا يْسـيوكْتَ -ا يتْين

  يوكْتَ–نيتْيا  كلمة ."الخدمة التتيميةبله المتواصل اشغان، بفضل تْهاِرْپ يا ابن ة،لوسهيحققني بال ينقطع عن ذكري دون حيدان، من "
 أو يُّوچا ْچۤياَن ال يصرف انتباهه إلى .رفع األيُّوچّي وخدمته هو الـِرشَْنكْ من ال ينقطع عن ذكر . دائمةفي هذا النص تعني غيبوبة

 ِرشَْنكْ شيء إلنشغال عقله بـِرشَْنكْ تيم ال يكدر . انحرافدون تعني تِْشتاها-آنَنْيا .ِرشَْنكْال يعرف سوى  و أو سواهايُّوچا-ْدْهۤياَن
 أنا .رض األعندما يهبط إلى هذه نْداڤََنِرڤْ في ِرشَْنكْيتجلى  .وقات االمكنة وكل اال في كلِرشَْنكْ تعني ذكره تَْمَستَ كلمة .على الدوام

 ذكري هناك مع انني اقيم في شقة في مدينة .ِرشَْنكْ ألنني ال انقطع عن ذكر نْداڤََنِرڤْميركا حالياً لكن مقري الدائم في أقيم في أ
 .قام البقاء هناكنيويورك وهذا يقوم م



بفضل ذكرنا الدائم وال ننتظر سوى وقت مفارقة هذا البدن  كِْرشَْن  نحن نالزم. في كوكبه الروحيِرشَْنكْ يعني مالزمة ِرشَْنكْذكر 
 أعز ِرشَْنكْ .)اَهم سولَْبَهه پاْرتَْهىۤيتَْس (اصبح سهل المنال ):١٤\٨. چ.ب (.دون حيدان  سهل المنال عند من يذكرهِرشَْنكْ .المادي

أنا ": الذي يقولِرشَْنكْ ما الذي يدعونا إلى بذل مجهود كبير لتحقيق .يُّوچا ْبَهكْتيشيء في الوجود يصبح في متناول المنقطع إلى 
َم راَم راَم  راَهِرى راَم َهِرى - َهِرى َهِرى ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ َهِرى ِرشَْنكْ َهِرى :تسبيحإلى  ال حاجة لنا سوى ."سهل المنال

 . نستطيع تسبيحها في الشارع العام أو مطلق مكان وال تكلف شيئاً.حدودحكام أو أطوال الليل والنهار دون  َهِرى َهِرى
  لذلك،. كما مر، تحقيق شخصية اهللا بالغ الصعوبة.ن الخدمة التتيمية الصفية هي نقطة ضعفهبأ هو القوي القهار لكن جاء ِرشَْنكْ

 ):٣\١٤\١٠. ب.ش (آجيتَ يدعو إلى ْبَرْهما المولى . الذي يعني القهارآجيتَه هو  أسماءأحد
 ڤَپاْسيا نََمنْتَ ِا أوَداسمْپَري ياِنْچ
 ڤاْرتاْم-ڤَديـياموكَْهريتام ْبَه-َسْنڤَنْتي جي

 َمنُوْبهيْر-ڤاْن-ڤَتام تَنو-ْستْهاِنى ْستْهيتاها شْروتي
 لُوكْياْم-ريِپى أسي تايْس تْٱجيتَ جيتُو ٱيى ْپراياشُو 

ة حول الحق المطلق ونبذوا مناقشة الحقائق الفلسفية التجريبية، يتعين عليهم الالشخصي، التيم الذين نبذوا المفاهيم أجيتَربي الحبيب "
 ينبغي لهم العمل بأصول الخدمة التتيمية بالكلية .ك وصفاتك العليةتسلياتك وصورتك واسمأن يصغوا إلى التيم المحققين عن 

 آشَْرَمقامة في أي  االهم يمكن، ببذل ابدانهم وكالمهم وعقولهم.الزنا والقمار والمسكرات وذبح الحيوانات: ربعة االنتهاء بالنواهيواإل
 ."هزم على يد أمثالهم مع انك القهارن في الواقع، انت ت.أو على أي مرتبة إجتماعية

ثيوصوفية والفالسفة الذين يعملون على فهم اهللا أو الحق المطلق سنة بعد الن ب في هذا النص تشير إلى المؤمنيْماَسۤيْپَر اِنۤيْچعبارة 
 حتى مساعينا .طلسي والمحيط الهادي اال فهم سعة المحيططلب مساعيهم تشبه مسعى ضفدع البئر الذي ي.سنة وعمر تلو عمر

شْرۤيَمْد  لذلك، .ساعي مكتوب عليها بالفشل تلك الم.الرامية إلى قياس الفضاء الخارجي عقيمة فماذا يقال عن مسعى قياس اهللا
  يجب علينا.الفطن ال يخفى هذا على . مسعى فهم اهللا بمحدوية علمنا هو مسعى عقيم. يوصي نبذ كل مساعي فهم اهللاْبهاَچڤَتَْم

 في مسعى فهم اهللا من مصدر ستكانة اال  تدل على وجوبڤَنََمنْتَ ِا عبارة .أن مقامنا بالغ الضآلة في هذه الخليقةبستكانة والفهم اال
 ويتعين علينا فهم اهللا من ِرشَْنكْ فهم اهللا من كالم أْرجوَن حقق .)موكَْهريتاْم-َسْن (النفوس المحققة وما هو ذاك المصدر؟ من .ثقة

اباني أو وروبي أو يأذاك المصدر هندي أو قد يكون  . ال نستطيع فهم تعالي اهللا سوى من مصدر ثقة. أو ممثله الثقةأْرجوَن
  نستطيع قهر اهللا بفضل. يجب علينا الفهم باإلصغاء ثم التطبيق في حياتنا اليومية. الظروف ال تهم.هندوسي أو مسلم أو سواه

 .كل من يفعل هذا  في متناول يدِرشَْنكْ حياتنا اليومية ويصبح الرب فيستكانة واإلصغاء إلى المصدر الصحيح وتطبيق التعاليم اال
 .)َچتاْم-شْروتي(الغ الصعوبة لكنه بالغ السهولة عند من يصغي بإستكانة تحقيق اهللا ب

 إلى فهم اهللا  اإلنسانيسعى .)َپنْتْها-ڤَُروِهىأ(والطريقة النازلة ) َپنْتْها-آُروَهى(الطريقة الصاعدة : ان إلكتساب العلمطريقتتوجد 
 بالطريقة النازلة يكتسب العلم باإلصغاء إلى ه لكن.لتخمينعن طريق التفلسف والتأمل أو ابالطريقة الصاعدة بمجهوده الشخصي 

 :بصدد الطريقة الصاعدة) ٣٤\٥ (هيتاْمَس -ْبَرْهَم جاء في .األسفارمرجعية، من السيد الروحي الثقة و
 َچـْميُّـوْپَرْمَسـ-تَْسَرڤَ-شَـتَ-يتـنْتْهاْس تو كُوَپ

 واناْمَچــنْپو-مونيپي َمنَسُو ايُّـوْر أتْهاو
 ِوىتَـتّْـ-ويتْشينْـتْياـْمِنى أسّي-َپـَدْپَر-پي أْسـتي ياتْسُو 

  ْبَهـجاميْم تَـْم أَهـپوروشَْم-َدْم آديوينْـچو
 الذين يسافرون مليارات السنين بسرعة ْچيانۤيْزالـ ويُّوچۤيْز قبلة الـ،بع قدميه اللوتسيتينا الذي اطراف اصڤينَْدُچوولي  االاعبد الرب"

 .من مكاني في مدينة نيويورك ميال اال بالهند التي تبعد الوف استطيع التفكير فوراً.جميعنا نعرف سرعة العقل ."الريح أو العقل
تشير إلى المفكر  اناْمڤَچنْپو-موني كلمة . حتى وإن سافر مليارات السنين بسرعة العقل الفرد سيبقى وراء مدارككِْرشَْن يذكر هنا ان
 ومع ذلك، .لماليين السنينبسرعة العقل حتى ولو سافر لن يدرك مفكر كبير الشخص العظيم  .عتيادي اإلنسان االالكبير وليس

 لماذا؟ بفضل انقطاعه إلى الخدمة التتيمية إلي وال استطيع . حيداندون كِْرشَْنمن يأخذ إلى درب ذكر   في متناول يدِرشَْنكْيصبح 
ال :" اعتاد موالي الروحي القول.ستكانة للفت انتباه اهللا اال ليس علينا سوى.طريقة إذن، هذه هي ال.)يوكْتَْسيا يُّوچينَه-نيتْيا (نسيانه

 . ال حاجة لك إلى طلب رؤيته. سيعتني اهللا بك.عمل على نحو يراك به اهللاتسع إلى رؤية اهللا بل 
لكن حبنا  أحد  اهللا ليس خادم.خادم ال ينبغي لنا التفكير برؤية اهللا وطلب حضوره امامنا بل سلوك مسلك ال.هذا هو موقفنا المثالي

يستحيل على إنسان إعتيادي أن يحظى  . جميعنا نعلم صعوبة رؤية ملك أو رئيس جمهورية.وخدمتنا تحمله على الشعور باإلمتنان
 .العليم حضور اهللا القوي الجميل العزيز  اإلنسان ومع ذلك، يطلب.هفماذا يقال عن استحضارها امامعملياً بجلسة مع شخصية هامة 



ينبغي لنا لذلك،  .)ڤاي َسهَرُسو ( هو ذخر كل شيء ِرشَْنكْ . هو ذخرها ويملكها بتمامهاِرشَْنكْكل حي إلى هذه الصفات و يتحرق 
 .عندما نتحرق إلى رؤية الجمال أو القوة أو العلم أو الشهرة فتتحقق جميع رغباتنا تلقائياً كِْرشَْنلفت انتباهنا إلى 

 الفصل العاشر
  الكمالدرب
 ا پونَـْر َجـنْـَميماْم اوِپـتْ
 شـاشْـڤَـتَـْمَأاْم يـدوْهكْهالَ

 تْمانَـهَمهاي ناْپـنوڤَـنْت
 اـتاهَچ ْمَپـَرما ْميهدّْيسْمَسـ

 أرفع ألنهم بلغوا ، الزاخر بالشقاءالزائلإلى هذا العالم عودون أبداً  يالفإنهم  ،نويُّوچۤيالـالتيم  مجيدة،النفوس البعدما يدركني ذوو "
 ." الكمالمراتب

 تعني شقاء دوْهكَْهىحاً بواسطة التقدم العلي المزعوم؟ فكيف يمكننا جعله مري) دوْهكْهالَياْم(شهد خالق العالم المادي بأنه مكان شقاء 
 لذلك، ال يشغل .غفلنا هذه المعضالت لقصورنا عن حلهاأ لقد .أو معاناة والمعاناة الحقيقية هي الوالدة والشيخوخة والمرض والموت

 من الواضح . التي تسبب لنا الشقاء؟ لماذا نعجز عن حل هذه المعضالت.علماء المادة سوى صنع القنابل النووية والسفن الفضائية
 .ان هذا خارج عن حكمنا

ماْم أوِپتْيا  ( ال يحتاج إلى الرجعة إلى مكان الشقاء هذاي من يتعالى إل):١٥\٨. چ.ب( يعطي الحل في هذا النص ِرشَْنكْ شْرّيلكن 
 الشقية لغياب ا ال تقوى البهائم على فهم أوضاعه. سبيل إلى فهم وضعهم الشقيشاكلة الظلمة أهل  لسوء الحظ، ليس لدى.)پونَْر َجنَْم

 استخدامه جبيلكن  قوة المنطق في سبيل ترضية نزعاتهم البهائمية ستغلونهذا العصر يأهل  . اإلنسانقوة المنطق التي يمتاز بها
 طوال الليل ِرشَْنكْشغلنا بذكر  وقطع رجعتنا إلى هذا العالم الشقي إذا انِرشَْنكْالذهاب إلى يمكننا  .للنجاة من هذا الوضع الشقي

 .) َچتاهاْمَپَرما ْمسيدّْهيْمَمهاتْمانَه َس (، محررة من هذا الشقاءِرشَْنكْ درجات الكمال، ذكر أرفع النفوس المجيدة التي بلغت .والنهار
 مثل َمهاتْما غاندي بل إلى نفس  وال تشير إلى سياسيِرشَْنكْدخول كوكب الئق ب الِرشَْنكْ في هذا النص تشير إلى تيم َمهاتْماكلمة 

 .ِرشَْنكْمجيدة، التيم الصفي لـ
 نْداڤََنِرڤْ ْبهاوَم التي جئت منها تدعى نْداڤََنِرڤْ .نْداڤََنِرڤُْچولُوَك  يدخل داره فإنما يشير إلى ملكوته العلي َمهاتْما أن ِرشَْنكْعندما يقول 

 بكالم آخر، . بقدرته الباطنةرض األفي كل نزلة إلى معه كِْرشَْن تهبط دار .رض األ عينها هبطت إلى هذهنْداڤََنِرڤْالتي تعني ان 
 يملك ِرشَْنكْ إضافة إلى ذلك، . مقدسة أيضاًرض األ لذلك، تلك. شاء التجليمتى نْداڤََنِرڤْ رض األ في تلك البقعة منِرشَْنكْيتجلى 

 .نْداڤََنِرڤُْچولُوَك داره الشخصية في السماء الروحية وتدعى 
لخدمة اغراضها على المادية نتفاع بالطبيعة  اال الصورة البشرية قادرة على. نفسه في هذا العمر لدخول تلك الدار العليةعد يَمهاتْما

 . وقطع الوالدة في هذا العالم المادي المتميز بالشقاوة الثالثيةَمهاتْمالوصول إلى درجة ل سباب االنتفاع بتلك اال ينبغي.خالف البهائم
 يلحقنا الشقاء بغض .األحياء لشقاوة الثالثية هي الشقاء الذي يولده العقل أو البدن والمصائب الطبيعية والشقاء الذي يسببه سائرا

 .هذه المادةلدي الشقاء في هذا العالم المادي المالزم  تفااستحالة بِرشَْنكْ شْرّي يصرح .النظر عن موقعنا في هذا العالم المادي
 أن فطن ال يخفى على .ِرشَْنكْ الشقاء يخدم دافعاً إلعانتنا على التعالي إلى ذكر .ِرشَْنكْو الحافز الوحيد إلى ذكر حضور الشقاء ه

 .سبب حتمية الشقاء يتطلب قدراً كافياً من الفطنة عن طرح سؤاليطلب الشقاء لكن  أحد  ال.الشقاء يصيبه مهما سعى إلى تفاديه
 . لكن شقاوة الحياة ال تحل بالتخدير المصطنع.لحديثة إلى تفادي الشقاء باللجوء إلى المخدراتالحضارة ا أهل لسوء الحظ، يسعى

 سننتقل إلى كوكب .ِرشَْنكْ ال يمكن حل شقاوة الوجود المادي سوى بذكر .حالما ينتهي مفعول المخدر سيعود الفرد من حيث ابتدئ
 .الكمالدرجات  أرفع هذا ما يدعى .شَْنكِْرإذا بقينا في ذكر   عند مفارقة هذا البدنِرشَْنكْ

"  يعد هذا كماالً؟الأ .كمال لكننا نود السفر إلى القمردرجات  أرفع يمثل ِرشَْنكْحسناً، انت تقول إن دخول كوكب :"ربما سأل سائل
غب ارالئن الحي هو  آخر للكااسم في الواقع، .حسنا، الرغبة بالسفر إلى الكواكب العليا موجودة في العقل البشري على الدوام

ي الذي يملك المال غالباً ما يسافر إلى الهند أو اوروبا أو غيرها ميرك األ. تلك هي طبيعة الحي.)َچتَ-ڤََسْر (بالسفر إلى كل مكان
الشقاوة  يقول أن ِرشَْنكْوهذا ما يفسر عنايتنا بالسفر إلى القمر أو سواه لكن نزعتنا  هذه .ألن الحي ال يحب القعود في مكان واحد

 ):١٦\٨. چ.ب(على الكواكب أسائدة حتى على المادية 
 اكاهلُو ْبهوڤَـناْل -ْبَرْهَم  -آ

 ّرجوَنٱ ينُوڤَـْرتِآپونَـْر 



 ايكاونِْتـيا تو ماْم اوِپـتْ
 ِتىڤيْدياپونَـْر َجـنَْم نَـ 

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

 في ِرشَْنكْ شْرّي يقول . في الوسطرض األ تقع. سبعة علوية وسبعة تحتية)ڤََنْبهو-تْشَتوْرَدشَ(ربعة عشر طبقة أالكون مقسم إلى 
 هڤَْرتينَِآپونَْر  عبارة .)ا ْبهوڤَناْل لُوكاه-ْبَرْهَم -آ( لُوَك ْبَرْهَم  قبة الكونحتى وإن دخلالوالدة والموت الفرد سيواجه : هذا النص

عتقاد  اال ال ينبغي لنا.األحياء جميع الكواكب مليئة ب. نفارق بدناً وندخل آخر. نحن نتناسخ كما نبدل الثياب. أو التناسختعني الرجعة
  خالياً منرض األ ال نشهد موضعاً على.األحياء جميع الكواكب السماوية والتحتية مليئة ب.رض األانه ال توجد حياة سوى على

إذا  األحياء سنجد كثيراً من الهواء ممتلئ بالطيور و.إذا نظرنا في المياه سنجد المائيات ورض األناإذا حفرسنجد الدود  .األحياء
 . انها مليئة بالحياة.ستخالص بعدم وجود حياة على سائر الكواكب هي خالصة غير منطقية اال.عملنا على تحليل الفضاء الخارجي

ال :  ومع ذلك، يقول في النص السابق.سفلهاأعالها إلى أي جميع الكواكب من  أن التناسخ سائد فِرشَْنكْحوال، يقول  االعلى كل
 أن كل من يصل إلى داره ِرشَْنكْ شْرّي يكرر .إذا وصلت كوكبي )ماْم أوِپتْيا (تعود مجبراً على الرجعة إلى هذا العالم المادي التعس

 من واجب كل إنسان فهم هذه المعضالت . للتشديد على هذه النقطةلباقية يتحرر من التناسخ ويحرز الحياة انْداڤََنِرڤُْچولُوَك الخالدة 
  اإلنسان لقد افتتن.)٣١\٥\٧. ب.ش( لماذا؟ .هل هذا العصر عن غاية الحياةأ ضاع لسوء الحظ، .وتحقيق حياة بهيجة كاملة بالعلم

انع الضخمة والسياسة وما عاد يتوقف لتدبر حتمية بناطحات السحاب والمص: )مانينَه-أْرتَْهى-دوراشَيا يى َبهيْر (بالبريق المادي
 ال يجوز لنا هدر طاقتنا في بناء المدن الكبيرة بل استخدام طاقتنا باإلرتقاء بأنفسنا إلى ذكر .هالكه مهما ارتفعت ناطحات السحاب

 .هم عامل في حياتناأ ليس معادلة دينية أو ترفيه روحي بل ِرشَْنكْ ذكر .ِرشَْنكْ
 ):١٧\٨. چ.ب(طول أية بألف مرة والعمر رض األالمتعةكبر من أ بالسفر إلى كواكب السماء ألن المتعة فيها ن اإلنسايعنى

 انْتَـْمي َپـْر- يوَچ -َسـَهـْسـَر 
 دوهي ڤونَاْد ْبَرْهَمـيَأَهـْر 

 ْم َسـَهـْسـرانْتا- يوَچ ْميراتْر
 ا َجـناهيُدو ڤ- راتَْر - ٱُهوِتى 

 يظهر .ي محدود عمر الكون الماد."، وكذلك ليله اإلنسانمجتمعة في حسابالعصور من  دورة رباعية ألفيعادل  ْبَرْهماإن نهار "
 و َپَراڤْد و تِْرتا و َستْيا: ربعة مجتمعة اال ونهاره يعادل الف دورة من دورات العصورْبَرْهما واحد يعادل نهار كَلَْپ .كَلَْپْزدورات ب

 مليون  مدتهتِْرتا عصر . سنة٧٢٨ يتميز بالفضيلة والحكمة والتدين ويغيب فيه الجهل والرذيلة ومدته مليون وَستْيا عصر .كَلي
 يزدهر الخصام والجهل والمخالفات . ألف سنة٥٦٤ومدته  َپَراڤْدفي عصر  يبدأ انحطاط الفضيلة والتدين وتنمو الرذيلة . سنة٢٩٦و

 تزداد . ألف سنة٤٣٢ومدته )  سنة٥٠٠٠ومضى عليه  اآلن الذي نعيشه (كَليفي عصر الدينية والرذيلة وتكاد الفضيلة تندثر 
 جديد وهكذا َستْيا وينقذ تيمه ويستهل عصر شرار االويهلكعند انقضاءه،  ڤَتاَرأ-كَلْكي وجهيتجلى اهللا ب إلى حد َچوي كَليذيلة في رال

 دهراً يعادل مائة سنة ْبَرْهما يعمر . باني الكون وليله يعادل نهارهْبَرْهماربعة ألف مرة وتؤلف نهار  االهذه العصورتدور  .دواليك
 يتعدى ْبَرْهماي يعادل عمر ذ الدهر ال.يةأرض مليون سنة ٤٠ بليون و٣١١عادل تهذه السنوات المائة  مجموع .من سنواته ثم يموت

 الذين يولدون ويموتون مثل فقاقيع في ْزْبَرْهما في توجد اعداد ال تعد من .من منظور الخلودأقل من طرفة العين تصوراتنا لكنه 
  . لذلك، هم في دفق دائم. المادي وصنائعه جزء من الكونْبَرْهما .يبحر العلّوسط 
وبناء  . خاضع للوالدة والموت والمرض والموت في هذا الكون المادي لكنه منشغل بخدمة اهللا في تدبير الشؤون الكونيةْبَرْهما
يبقى حتى الذي ون المادي أعلى كواكب الك) لُوَك ْبَرْهما (ْبَرْهما المتقدمون يرقون إلى كوكب َسنّْۤياسۤيْز .، يحقق النجاة فور وفاتهعليه

رنا  لذلك، الموت محتم حتى ولو عّم.هل كوكبه يتوفون حسب الناموس الطبيعيأ وجميع ْبَرْهمابعد هالك جميع كواكب الجنان لكن 
 ):١٨\٨ (ْبَهَچڤَْد چۤيتاعملية الخلق والهالك في مجمل الكون كما جاء في تجري  .ماليين وباليين من السنوات

 ااه َسـْرڤاهياكْـتَـي ڤْـاكْـتـاْديَأڤْـ
 ـِمَچ آ-ْبَهـڤَـنْتى اَهْر ْپَر

 انِْتىيۤيلـْپَرـِمى َچ آ-راتْْرى 
 اِكىيـْچـْم َسـ-اكْـتَ يـڤْاڤياتَـتْر

تعود إلى ثم  الكثيف، التركيبمن حالة التركيب اللطيف إلى حالة  األحياء عداد الوافرة من االتتحول هذه، ْبَرْهمانهار لدى طلوع "
 ."هتحلول ليللدى   ثانيةحالة التركيب اللطيف



 ثم يعاد الخلق عند ْبَرْهماجميع كواكب الكون عند وفاة على  تفيض المياه .ء الروحية الذهاب إلى السمادونال مفر من التناسخ 
لكنها تغرق ثناءها أ وتكون هذه الظاهرة الكونية مشهودة ْبَرْهما ساعة من عمر ١٢ تعني في النهار أي أَهْر كلمة . جديدْبَرْهماوالدة 

 هذا الدفق . تعني عند حلول الليل تغرق جميع هذه الكواكب تحت المياهِمىآَچ-راتِْرى كلمة .تحت المياه عند حلول الليل أي تهلك
 ):١٩\٨. چ.ب(الجاري هو طبيعة العالم المادي 

 ْما  َسـ ِاڤايـراَمهْچ -تَ ْبهۤو
 اِتىيۤيلْپَرتْـڤا تْـڤا ْبهۤوْبهۤو

 ڤَـشَـه پاْرتَْهىِمى ٱـَچ آ-ى راتْْر
 ىـِمَچ آ-ْبَهـڤَـتى اَهْر ْپَر

 ."پاْرتَْهىال حيلة لها، يا نحل تراكيبها الكثيفة وتته  ليلانقضاء ولدى ،األحياء وتستفيق هذه، ْبَرْهماطلع نهار ي اخرى، بعد رةم"
 . ثم تنحسر المياه تدريجياً عند طلوع النهارْبَرْهما تغرق جميع كواكب الكون تحت المياه في ليلة .ننا ال نطلبهأالهالك محتم مع 

  عن مجمل سطح تبرز اليابسة تدريجياً وسيأتي اليوم عندما تنحسر المياه.ى مغطاة بالمياهرض األطح كوكبنارباع سأللمثال، ثالثة 
 ):٢٠\٨. چ.ب( هذه هي العملية الطبيعية .رضاأل

 يُّوـنْٱ ڤُوَپـَرْس تَْسماتْ تو ْبها
 اكْـتاتْ َسـناتَنَـهيڤْـٱ تُواكْيڤْـٱ
 ـوشِْتــو ْبهۤوشَْسـْرِڤـ  َسـ اهي

 ياتيـينَـشْسو نَـ ڤاتْيـنَـشْ
 العالم بل ثابت ال يطرأ عليه هذا يهلك عند هالكال لطيفة والمادة الكثيفة، يوجد ملكوت علي سرمدي الهذه المادة وراء  لكن"

 ."يريالتغ
كوان المثيلة ضمن هذا العالم المادي وفوق هذا العالم  األ ثمة ماليين وماليين من. مداركنايتعدىضه حساب طول الكون وعر

 هذه الظاهرة )٤٢\١٠. چ.ب( . كما ان الحياة عليها خالدة.المادي توجد السماء الروحية التي تسبح فيها جميع الكواكب الخالدة
ثالثة ارباع الخليقة وراء هذه السماء تقع  . تعني ربعِشَنْمِاكا كلمة ).َن ْستْهيتُو َجَچتِْشْمِاكا (المادية ال تعدو سوى ربع مجمل الخليقة

بعد  إال ميال وال يستطيع الفرد دخول السماء الروحية االهذا الحجاب ماليين وماليين منيمتد  .المادية المحجبة على شكل كروي
َپَرْس تَْسماتْ ( أخرى لكن توجد طبيعة ):٢٠\٨. چ.ب(جاء في هذا النص  . تلك سماء مفتوحة، سماء خالدة.النفاذ في هذا الحجاب

طبيعة وجود عن  ْبَهَچڤَْد چۤيتا نافيدتتجربتنا محصورة بهذه الطبيعة المادية لكن  .خرىأ" طبيعة" تعني ڤَْبها كلمة .)اهتو ْبهاڤُو ٱنْي
  لذلك، نحن اقتران المادة والروح.جبين حالياً بهذا البدن الماديروحية علية وخالدة وهي طبيعتنا الروحية ألننا من الروح لكننا مح

الطبيعة  تدعى الطبيعة الروحية تدعى علية و.فهم بأننا اقتران الطبيعتين يتطلب فهم وجود عالم روحي وراء هذا الكون الماديوال
  . روحدون حركة المادة ستحالةالمادية دنيوية ال

 .قتراب مما نشهده االلعلنا نراقب ماليين وماليين من النجوم بواسطة المجاهر لكننا ال نقوى على .فهم هذا بالعلم التجريبي محال
 فهم اهللا وملكوته بالعلم علمنا بقصورنا يغنينا عن مساعيان  . الطبيعة الروحيةفهمنها قاصرة عن أكذا، حواسنا معيبة إلى درجة 

 ال غنى لنا .مناأ معرفة هوية والدنا ال تقتضي سوى تصديق . وال بديل عن ذلك چۤيتاْبَهَچڤَْد حري بنا الفهم باإلصغاء إلى .التجريبي
 سنحقق اهللا وطبيعته . ال سبيل إلى التجربة.ْبَهَچڤَْد چۤيتا كذا، معرفة هوية اهللا وطبيعته ال تقتضي سوى تصديق مضمون .عن ذلك

 في الواقع، واجبي هو تحضير نفسي .ي وواجب الذهاب إلى هناك سندرك وجود اهللا وملكوته الروح.ِرشَْنكْحالما نتقدم في ذكر 
 .لتلك الرحلة

قل  اال نستطيع ان نشهد تألق النجوم اثناء الليل على.مامنا جليأ) جزئياً( هذا الكون المادي الذي نشهده . تعني جلوةڤْياكْتَكلمة 
هذه  .)َسناتََن (خالدةال تلك هي الطبيعة الروحية . هذهڤْياكْتَء ورا )ٱڤْياكْتَ (تدعى غائبة أخرى  لكن ثمة طبيعة.وثمة كواكب ال تعد

 هذه السماء المادية محصورة في حجاب .الطبيعة المادية ذات مبدأ ومنتهى على خالف الطبيعة الروحية التي ال مبدأ لها وال منتهى
كثر من جزء ضئيل أغيوم في وجود العاصفة لكنها ال تعدو  تبدو مجمل السماء ملبدة بال. هذه المادة تشبه غيمة.) تَتّْڤَ-َمَهتْ (المادة

 تتبدد الغيوم حالما تهب .ميال منها اال تبدو السماء كلها محجبة عند حجب بضعة مئات من، نتيجة ضآلة حجمنا.من السماء المحجبة
 كذا، للبدن المادي مبدأ ومنتهى كونه . هذا مبدأ ومنتهى كالغيوم تَتّْڤَ-تَْمَه لحجاب .الريح وتنفخها ونستطيع رؤية السماء ثانية

ساسية الستة  االهذه التحوالتتطرأ  . يولد البدن وينمو ويبقى لبعض الوقت ثم يتناسل ويضمر ثم يتفسخ.جزء من الطبيعة المادية
هنا بوجود طبيعة علية  ِرشَْنكْ لكن يخبرنا .كل شيء في الطبيعة المادية إلى الهالكينتهي  .على جميع الظواهر المادية التي نشهدها



تلك تبقى  .)ڤينَشْياتي ـو نَشْياتْسو نَشْو ْبهوِتشِْڤ َسْرـياه َس(مادية الشبيهة بالغيمة المتالشية وراء هذه الطبيعة ال وهي طبيعة خالدة
  .ٱڤْياكْتُو ٱڤْياكْتاتْ هذا ما يدعى .السماء الروحية بعد هالك هذه الظاهرة المادية

 نستفيد من هذا الباب . كما يجري بحث طبيعتها وسماتهاشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمهلها في الباب الثاني من أية ونجد وصف السماء الروح
رجاء أيسافرون كالبرق على هذه الطائرات في ) المحررون( هناك األحياء وجود طائرات روحية في السماء الروحية و،الثاني

 العالم المادي كالفيلم السينمائي .سوى ظل ما يوجد هناكما نشهده هنا ال يعدو   كل. هذا العالم المادي مجرد تقليد.السماء الروحية
هذا العالم المادي الوهمي ): ١\١\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم جاء في . هذا العالم المادي ليس سوى ظل.حيث نشهد ظل الحق الحاضر هناك

مانيكان في واجهة المحالت لكن ال يخفى على عاقل انها غير حقيقية بل مجرد  نرى ال.)اِرشْمٱَسْرُچو -ياتَْر تْري (هو تركيب المادة
 كذا، كل ما نشهده هنا قد يكون جميالً كما قد يكون المانيكان جميالً لكنه مجرد محاكاة للجمال الحقيقي الموجود في العالم .تقليد

َسْرُچو -ا ميتْْهياۤييات َستْياتَ (ة المادية زائلة لكن ثباتها ظاهريالعالم الروحي ثابت وهذه الظاهر: ْسوامّيْدَهَر ۤيشْر يكتب .الروحي
 .ِرشَْنكْ اللذة الثابتة في . لذلك، الملذات المادية الزائلة عديمة الثبات. يجب الفهم أن الثابت خالد ال يهلك.)ْپَرتيياِتىڤَتْ پي َستْياٱ

 . ال يشاركون في هذه اللذة الظليةءاقوبالتالي، طلبة الب
 وغرض الحياة البشرية إنما هو الوصول إلى تلك ل كل شيء في هذا العالم المادياعند زوتلك الطبيعة الروحية أزلياً تبقى ذلك، ل

  اإلنسانيجهل): ٣١\٥\٧ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم جاء في . ال يدري بالطبيعة الباقية للسماء الروحية اإلنسان لسوء الحظ،.السماء الروحية
 مقصودة لفهم البقاء الروحي وتحضير نفسه  اإلنسان يجهل أن حياة.)ْمڤيشْنوْهي  ْمَچتي-ڤاْرتَْهىڤيدوه ْس ِتى ـنَ (اتيةمصلحته الذ

 ال تبق في هذه . بالتوجه في تلك الجهةِڤدية الـاألسفار  جميعتأمرنا .هنا في هذا العالم المادي أحد  ال يبقى.لإلنتقال إلى ذاك البقاء
 ):٦\١٥ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا جاء في .)تََمسي ما ْجّيثوتيْر َچَم (ى النور اذهب إل.الظلمة

 يُّوْراِتى سۤوينَـ تَـْد ْبهاَس
  نَـ پاڤَـكَهكُونَنَـ شَـشـا

 ڤَـْرتَـنْـِتىيـتْـڤا نَـ نَچاْد ي
  َمـَمْمتَـْد ْدهاَم َپـَرَمـ

هذا العالم المادي  ."ا العالم المادي مطلقاًإلى هذعود ثانية  ال يدخلها يمن و. كهرباءأو ال تنيرها شمس وال قمر وال نار داريان "
 .حوال على خالف الطبيعة الروحية المنيرة األ طبيعته معتمة في كل.هربائية والنار وغيرهامظلم بطبيعته ونحن نضيئه باألنوار الك

 وتغنيها عن الشمس ظلمةال لذلك، تغيب عنها . كذا، كل كوكب من كواكب السماء الروحية منيرة. في حضور الشمسظلمةالتتبدد 
 ال لزوم لها في إذن، . تعني نار أو كهرباءڤَكَهپاعني قمر وكلمة  تكُوشَشانْ تعني شمس وكلمة سوْريُّو كلمة .والقمر أو الكهرباء

 ـڤا نَياْد َچتْ (تلك هي داري العظمى وكل من يبلغها ال يرجع مطلقاً إلى هذا العالم المادي:  ثانيةِرشَْنكْ كما يقول .السماء الروحية
 ):٢١\٨( كما جاء في .َچڤَْد چۤيتاْبَه هذا ما يكرر في مجمل .)َمَم ْمڤَْرتَنِْتى تَْد ْدهاَم َپَرَمني

 ـْستى اوكْـتَإـَر شْكْٱ تُواكْيَأڤْـ
 ْميـتَچ ْمتَـْم آهوه َپـَرما

 تَنِْتىڤَـْريا نَـ ني ْپـراْپـْماي
  َمـَمْمتَـْد ْدهاَم َپـَرَمـ

 مرة َأڤْياكْتَترد كلمة  ."مى العظداري يه تلك .عود مطلقاً ال ي من يدخله. وهو نهاية المطافب العليغيعالم اليسمى هذا الملكوت "
 مما يعني ان الدار العظمى خالدة ال تطرأ عليها .قابل للتلفأو غير " غير قابل للهالك" تعني َرشْٱكْ كلمة .ثانية وتعني غائب

 .التحوالت الستة التي مر ذكرها
 مع ذلك، . والطبيعة الروحية علية عن مداركنا،ال نقوى على رؤية العالم الروحي ألنه محجب حالياً برداء الحواس الماديةنحن 

 سوى إلى  اإلنسان ال يحتاج.بيعة الروحية الشعور بحضورهاال يخفى حتى على الجاهل بالط .نستطيع الشعور بحضور روحي
بائن عن هذا وبائن عن  أنا .صبع هو ذاتي؟ هل هذا البدن ذاتي؟ هل هذا الشعر ذاتي؟ كال األما أنا؟ هل هذا:"تحليل بدنه بصمت

 نستطيع .روح داخل هذه المادة على هذا النحو، نستطيع الشعور بحضور ال." ما هي ذاتي؟ ذاتي روحية.هذا البدنغير  أنا .ذاك
ال نملك العين التي  أننا  ذاك الشيء هو روح مع.هإذا شهدنا موت الفردسنشعر بشيء يفارق .الشعور بغياب الروح عند موت البدن

 ):١٧\٢ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا يوضح حضورها في البدن من بداية .تراه
 يهدّْيـتو تَـْد ڤي نـاشيـَأڤ

  تَتَـْمْمإَدْرڤَـْم ـ َسيىَن
 ايـاْسۤياْسـيـايـنـاشَـْم َأڤْـيـڤ

 يتْ كَْرتوْم َأْرَهـتيـتْشّْـنَـ كَشْ



 ." القديمةنفسحد إهالك المكن أل يال .ال يزول كله بدنا يعم ال ان ماعلم"
جعل  هو كِْرشَْنجوهر ذكر ؟ )َأڤْياكْتَ ( غير مرئيهأنمع الجو الروحي  كيف يجلو لنا .الوجود الروحي ال يزول على خالف البدن

 :)١٣٦\١٧ َمْدْهيا -. ت.ت (َنپورا َپْدَم جاء في .المستور مرئياً
 نامادي-َنـشِْركْ-شْرّي أتَـه
 ـراْهـياْم اينْدريـيايهْچْد ِونَـ ْبـَهـ

 داوڤانْـموكْـِهى ْهي جيـْهـڤُوِسـ
 ْپـهوَرِتى أَده ْسـڤَياْم ِاڤَْسـ

ه لكن الرب يكشف ذاته لمن ينقطع إلى تسليات القدوس العلي للرب أو صورته وأعماله وسم االال يستطيع الفرد بحواسه المادية فهم"
العين واالذن واالنف (خبارية ا لدينا خمسة حواس . في هذا النص تعني الحواسْدرييايهنْإكلمة  ."ستعمال لسانهخدمته الودية م
 . هذه الحواس العشرة تحت حكم العقل.) والدبرقبلالصوت واليد والساق وال(باإلضافة إلى خمسة حواس للعمل ) واللسان والجلد

 ِرشَْنكْ وصورته وغيرها بواسطة هذه الحواس المادية الكليلة فما هو السبب؟ ِرشَْنكْ ماسأننا ال نقوى على فهم بجاء في هذا النص 
 نحن ال نقوى على فهم ماهية الروح حالياً بداعي .ه روحية أيضاًأشياءه وصورته وصفاته واسم لذلك، .روح صفي كما هو طليق

 تعال، حان وقت:" يمكن ان نناديه. يمكن إيقاظ النائم بالصوت.ِرشَْنكْ َهِرىالعبودية المادية لكن رفع هذا الجهل ممكن بتسبيح 
 كذا، ذكرنا الروحي راقد حالياً بسبب المانع المادي لكن يمكن . السمع بارز حتى عند الغائب عن الوعي."ستيقاظ من النوماال
 .َهِرى َهِرى راَم راَم راَم َهِرى راَم َهِرى - َهِرى َهِرى ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ َهِرى ِرشَْنكْ َهِرى :نهاض هذا العلم بالصوت العليإ

اتضرع إليك يا قدرة :"ِرشَْنكْ َهِرى لذلك، نحن ندعو عند تسبيح . تشير إلى اهللا عينهراَم و ِرشَْنكْ تشير إلى قدرة اهللا و َهِرىكلمة 
 دعا . وجوب البكاء والتضرع إلى اهللا لقبولناْبهوْپَرهاَم تْشايتَنْيا لقننا المولى ."قبوليمنك ارجو " ال دعاء لنا سوى ."اهللا بقبولي

 ):٥ طََكشْاشْشيكْ، ٣٢\٢٠ أنْتْيا (ْبهوْپَرَمها تْشايتَنْياالمولى 
 ْمكَـَرتَـنوَج كينْـ-أيِّ نَـنَْد

 ـبوْدهاوْماـِمى ْبَهـوشْي وْم ماْمـتيتَـَپ
 -كََجَپـنْـ-پاَد ڤَا تَـَپـّيـِركْـ
 يتْشينْـتَيا وْمشَـِرَسـْد-لّيۤوْده-ْسـتْهيتَ

 تلطف بإنتشالي من محيط الوالدة .، ومع ذلك فقد سقطت في محيط الوالدة والموت لسبب ماَمهاراَجنَنَْد خادمك القديم يا ابن أنا "
ر إلنتشاله وسيشعر بالغوث فو أحد  ال امل للساقط في البحر سوى مجيء."قدميك اللوتسيتينغبار والموت هذا بمثابة إحدى ذرات 

 .ِرشَْنكْحالما نأخذ إلى ذكر نرتفع ونشعر بالغوث الفوري  كذا، .رفعه قليالً فوق الماء
 المشكلة الوحيدة هي .رتياب بكالمه اال لذلك، يجب علينا عدم. هو كالم شخصية اهللاْبَهَچڤَْد چۤيتا .رتياب بوجود التعالي االال نستطيع

 الملكوت الروحي فهم نستطيع .ِرشَْنكْ َهِرىياً وسيجري كشف ذاك العلم بتسبيح  يجب تنمية ذاك الفهم تدريج.هالشعور وفهم مراد
-.ت.ت( هذا ما يدعى .بهذه الطريقة البسيطةعبودية المادة وكل ما سواه نا والنجاة من مهايأتوالذات والعالم المادي واهللا وطبيعة 

   .)ْمَپنَڤانيْر-داڤاْچني-َمها-ڤَ ْبَهْمماْرَجنَ-َنَپَدْر-تِْشتُو (نفض الغبار عن مرآة العقل النجس): ١٢\٢٠ أنْتْيا
يمان بأن تلك الشركة  اال شراء تذكرة سفر من احدى شركات الطيران دليل على.حوال اال ضروري في كلِرشَْنكْاإليمان بكالم 

الشيء ي لنا تصديق سوى  لذلك، ال ينبغ.عمى غير جائز االيمان اال.الشركةاعتماد يمان عائد إلى  اال.ستوصلنا إلى مصيرنا
 معترف به بمثابة كتاب معتمد في الهند منذ الوف السنين كما يوجد عدد كبير من العلماء ورجال الدين ْبَهَچڤَْد چۤيتا .المعتمد

 بصورة اْبَهَچڤَْد چۤيتلبرت اينشتاين كان يطالع أ قيل أن حتى عالم كبير مثل . كتاب معتمدأنهوالفالسفة خارج الهند الذين سلموا ب
 .ْبَهَچڤَْد چۤيتا لذلك، ال ينبغي ان يكون لدينا ارتياب بصدد موثوقية .منتظمة

 يظن كثير من .هاها وال بد من أن يكون لدينا إيمان بوجود إليوصولالننا نستطيع أ بوجود دار عظمى وِرشَْنكْلذلك، يقول الرب 
 والبوذية غالباً شاْرياكَراتْشَنْتباع أجماعة وحدة الوجود المطلقة مثل  تتكلم .الفالسفة بأن الدار الروحية مجردة أو عبارة عن فراغ

 لن .األحياء لحاد ألن المتعة من طبيعة االوليدة فلسفة العدم .ملنا على هذا الوجهأب خّيت ال ْبَهَچڤَْد چۤيتاعن الفراغ أو العدم لكن 
 لذلك، المذهب القائل بالشخصانية اهللا يفضي . بأن مستقبله هو العدمحالما يظن إلى التمتع بمنوعات هذه الحياة الماديةالفرد يسعى 

 . لعلنا نستمتع بالتخمين لكن ال يستمد نفع روحي من تخمين مثيل.إلى مناقشات فلسفية وتعلق بالملذات المادية
 يشعر .)ڤيَركْتيْر أنْياتَْر تْشَڤُو َهْبَهكْتيه َپِرشانوْب (تتيمالفور تطوير   الملذات الماديةأشكالسنتجرد عن كافة  )٤٢\٢\١١. ب.ش (

 ):٥٤\١٨ (ِرشَْنكْ هذا الشبع هو ميزة تيم ."ريد المزيدألقد شبعت وال :"الجائع بالشبع حالما يتناول وجبة طعام ويقول
  تْمااَسـنّْپَرتَـه ْبهۤو - ْبَرْهَم

 يـتشْكْنَي نَـ كاـتتْـشَشُونَـ 



 ـوشِْتـَسَمـه َسـْرِڤـشْـو ْبهۤو
  لَـْبَهِتى َپـراْمْمْبَهكْتي - َمـْد

بإمتالك شيء كما  يرغب والأمراً  ويشك ال . العظيم فوراً حيث يجد بهجة ال تحدَمْنْبَرْهالمتأصل في تعاليه على تلك الحال، يحقق "
 ."التتيم الصفي بيخدمة  يبلغ هكذا، .ينظر إلى جميع المخلوقات بعين واحدة

 ):٥٩\٢ (تاْبَهَچڤَْد چۤي جاء في . بالشبع التام وال يعود يتحرق إلى الملذات المادية الزائلة حالما يحقق الروح اإلنسانيشعر
 ڤَـْرتَنِْتىيـنيـڤ اۤيـشْيـڤ
 نَـهيـا ِدهـيـراهاَرْسيـن
 ايـَأْسـ ىپٱ ُسو َرْم ڤَـْرَج-َرَس 
 ڤَـْرتَـِتىيــطْـڤا نِرشْ ْدْمَپـَر

ى، فستفقد هذه الشهوة، باقية ِمن ثَّم في اسم أما إذا تذوقت فرحاً .، فقد تشتهيهاالحسيةدة خارج الملذات لمتجسحتى لو كانت النفس ا"
 على هذا الوجه، يجبر المريض ."ال ال، ال، . ال تباشر امرأة. ال تأكل ذاك.ال تأكل هذا:"يحتمل أن يأمر الطبيب المريض ."الوعي

مما يعني بقاء رغبته " شياء األسأشعر بالسعادة إذا سمحت لنفسي بتلك:" بالقول نفسهه يحدث كثيرة لكنأشياءعلى الرضوخ بتجنب 
سية مع انه ليس  يبتعد عن الحياة الجن.كِْرشَْنفي ذكر ترسخه عند  رغبتهمعها ب بالقوة الالزمة إلى درجة تغّيالفرد  لكن يشعر .بها

 .عندما يكتسب شيئاً علوياً رغبته باألشياء الدونية  اإلنسانيفقد ).ڤَْرتَِتىڤا نيطِْرشْْد ْمَپَر(الزواج مع أن في وسعه  يبقى متجرداً .عنيناً
التتيم الصفي بال يتحقق سوى  الفوز بشخصية اهللا .هعن تحقيقلحاد واإليمان بالالشخصانية االويقصر العلوي ذاك هو شخصية اهللا 

 ):٢٢\٨. چ.ب(
 َپـَره پاْرتَْهى  َسـ ـهشْپورو
 اۤيايتْـڤْ َأنَـنْـ ْسايـْبْهـلَ اۤيْبَهكْتْـ
 يتانۤوْبهي  ْستْهان-انْتَـه ۤياْسـي

  تَـتَـْمْمإَدَن َسـْرڤَـْم يى
 الوجودفهو نافذ في كل  ، في دارهوجودهع وم .األحياء  أكبرزيزصفية هي وسيلة الوصول الى شخصية اهللا العالخدمة التتيمية ال"

 .جميع الصفات الشخصية بتمامهامتصف ب شخص .األحياء عظيم كبيرتدل على الشخص ال  َپَرهـَس هشْپورو كلمة ."ويحتويه
 ال . نستطيع اللعب معه وتناول الطعام معه.وجهاً لوجه اآلن كما نتحدث سنتحدث إلى اهللا وجهاً لوجه حالما نبلغ الدار العظمى

 هذه يجب أن تكون غير ْبَهكْتي تدل أن تْڤْ َأنَنْياۤيا عبارة .)ا لَْبْهياهۤيْبَهكْت(بالتخمين بل بالخدمة الودية العلية  الحالة تلكتكتسب 
 . يجب أن تكون صفية.مشوبة

 ملكوته وداره هللا . هو في الداخل وهو في الخارج.اهللا شخص وحاضر في داره في السماء الروحية ومع ذلك يعم الوجود ومحيط به
 .شعتهاأتعم الكون بمع أنها الشمس بائنة  .وجودمع انه يعم ال

 الشخصية السائدة في الواليات المتحدة هو . في هذا العالم نجد شخصية سائدة إينما نتوجه.ال يزاحم اهللا مزاحم في داره العظمى
 من يطلبوا مزاحمته يودعهم .في السماء الروحية أحد  لكن ال يزاحم اهللا.نتخابات االالرئيس لكن يوجد كثير من المزاحمين عند وقت

شْرۤيَمْد  نستفيد من .هلها من النفوس المحررةأ السماء الروحية خالية من المزاحمة وجميع . المادةورطةفي هذا العالم المادي في 
تلك الكواكب   أهل.خر اال يتجلى اهللا بذراعين في بعض الكواكب الروحية وبأربعة اذرع في بعضها. أن سماتهم تشبه اهللاْبهاَچڤَتَْم

 ثمة خمسة .اهللاوجه الفرد سمات مماثلة لسمات بها  بالتي يحرز موكْتي-ْپياۤوسار هذا ما يدعى .ن اهللا عن سواهه ويتعذر تبيشبهت
) َمْجيُّوتيْبَرْه ( اهللانور  في ندماج اال تعنيموكْتي-سايوْجيا .ْپياۤيسام و طيشْساْر و سالُوكْيا و سارۤوْپيا و سايوْجيا: نواع من النجاةأ

 يعني الفوز موكْتي-سارۤوْپيا . المجازفةا وتالزمهاغير مرغوب بهمور اندماج وخسارة الفردية  االأنإلى وقد مر بحث هذا وخلصنا 
 للمثال، اهللا . يعني الفوز بعز اهللاموكْتي-طيشْساْر .قامة على كوكب واحد مع اهللا اال يعنيموكْتي-سالُوكْيا .بجسم يشبه جسم اهللا

 ِرشَْنكْ مالزم أْرجوَن للمثال، . يعني مالزمة اهللاموكْتي-سامۤيْپيا .سايوْجيا طيشْ ساْر ذاك يدعى.ه بالقوةتعادلتحقيق مي ويمكننا قو
 ْبَرْهَمْجيُّوتيندماج في  اال الخمسة من النجاة لكنشكال األ نستطيع الفوز بأي من تلك.موكْتي-سامۤيْپيابدور صديقه وهذا يدعى 

هويتنا الفردية أزلياً من اجل القيام مع استبقاء ننا نعبد اهللا على حاله بأ التي تنادي يةڤنَشْايڤترفضه الفلسفة الـ) موكْتي-سايوْجيا(
هويته الفردية واإلندماج ب الذهابتشجع الفرد على ) ڤادۤيةماۤياالـ (ةالالشخصيالمطلقة وحدة الوجود  في المقابل، فلسفة .على خدمته
 .ْبَهَچڤَْد چۤيتا في ِرشَْنكْلكن هذه سياسة إنتحارية ال ينصح بها  .في وجود اهللا

 مر أن التيم الصفي ال يطلب حتى النجاة بل البقاء خادم .الفراقمشاعر بتتيم  الذي دعا إلى الْبهوْپَرَمها تْشايتَنْياكما رفضها المولى 
 وعبارة رجعة تلو رجعة تدل على غياب النجاة مما يعني أن التيم ْبهوَرْپَمها تْشايتَنْيا هذا هو دعاء المولى . رجعة تلو رجعةِرشَْنكْ

 الطلب الدائم لإلنشغال بالخدمة الودية العلية إلى اهللا هي سمة التتيم . لخدمتهِرشَْنكْنشغال بذكر  االبالنجاة وال يطلب سوىال يأبه 



 النجاة أشكال من جانبه، ال يطلب أياً من .لبدن المادي ال شك أن التيم يبقى في الملكوت الروحي حيثما كان حتى في ا.الصفي
 .راد مالزمة اهللا في الكواكب الروحيةأ يجب أن يكون الفرد تيماً صفياً إن .الخمسة كما ال يطلب ابراز فوقيته أو راحته
 ):٢٣\٨(ق النجاة وقات المناسبة لمفارقة البدن المادي من اجل تحقي االِرشَْنكْمن جهة سوى التيم الصفي، يوضح الرب 

 ْميـتِِّرڤْـ أنا تْـڤْىاتَْر كاِلي
 يُّـوچينَـهڤَ يشاتْـ ْميـتِِّرآڤْـ

 ْمـ كالَْمتَـ ۤيانْتي اتاۤيْپَر
 ـْبَهىشْْرـْبَهَرتَي امۤيـشْْٰكْڤَ

 يرجعبعد مفارقة بدنه واألوقات التي ال  يُّوچّيالـوقات التي يرجع فيها  األمختلفاآلن  لك أشرحوف س، ْبهاَرتَساللة  خير يا"
 في الواقع، ال يدرس طالع الوليد عند والدته . الطفل في الهند اجراء حسابات نجمية دقيقة عند والدةنجميون من عادة ال."فيها

ئ  تلك المبادِرشَْنكْيقبل الرب  . يمكن التيقن من كل هذا بالحسابات النجمية.فحسب بل عند وفاته أيضاً لمعرفة وضعه بعد رجعته
ي لحظة معينة يحقق النجاة ومن  من يتوفى ف. يمكنه تحقيق النجاة،من يفارق بدنه في وقت معينالنجمية في هذا النص مؤكداً أن 

 تيم .تفاق بصدد التيم اال ال سبيل إلىلكن . انها مسألة إتفاق ال غير.قد يضطر إلى الرجعة إلى العالم الماديف أخرى يتوفى في لحظة
 الملكوت  النجاة ودخولمح لهاتتس. مسألة إتفاقفي حين أن مصير سواه  .وضع النجميال مضمون النجاة بغض النظر عن ِرشَْنكْ

 ):٢٤\٨. چ.ب( إذا فارقوها في وقت آخر على الرجعة وايجبرسوف و في اللحظة المناسبة همنابدأ وا فارقإذاالروحي 
  َأَهـه شـوكْلَـهْرْجـيُّـوتيْر يـنْچَأ

 ـْمنَايـرا ماسا اوتَّ- َنشَـ
 يـَهـنْتشّْتّْـَچاتا ۤيْپَرتَـتَْر 
 ا َجـناهيُدو ڤ- ْبَرْهَم ْبَرْهَم

 أو في لحظة  الضوء أو أثناء النارالكمنفوذ فترة  أثناءالعالم المادي ل عن يرحختارون ال العظيم يْبَرْهَمْنذين يعرفون ال نا"
 حركات الشمس مختلفة كما ."شمال إلى اللمرور الشمسالستة شهر  االثناءأ أو يلقمرالنصف المضيء من الشهر ا مسعودة أثناء
 شْرۤيَمْد ونطلع من ِڤدية كما تتحرك الشمس حسب الحسابات الـ.شهر جنوبهأستواء وستة  االشهر شمال خطأستة : نعلم جميعاً

الفرد يفوز  . ألف ميل في الثانية١٦ تتحرك الشمس كما تتحرك جميع الكواكب بسرعة . أن الشمس تقع في وسط الكونْبهاَچڤَتَْم
. چ.ب( أيضاً األسفار  فحسب بل سائرْبَهَچڤَْد چۤيتا ليست هذه إشارة .ستواء االثناء وجود الشمس شمال خطأعندما يموت بالنجاة 

٢٥\٨:( 
 ـهنَـِرشْكْتَـتْها  ْسير راتُْموْدهۤو
 انَـْمينايـشْٰكْ ماسا َد- َنـشْ
 ْرْجـيُّـوتي ْمشـانْـْدَرَمـَسـتْـتَـتَْر 

 ڤَـْرتَـِتىيا نيـْپـراْپ يُّـوچۤي
الى  الشمسلمرور الستة شهر  اال أوالنصف المظلم من الشهر القمري الضباب أو الليل أو رباني عن هذا العالم أثناء الرحلي عندما"
 لكن من جهة . ومن هذا المعنى لحظة الموت إتفاقيةلحظة موته أحد  ال يعرف."وال بد من رجوعه نه يبلغ كوكب القمرأ، فجنوبال

 ):٢٦\٨. چ.ب(تفاق  اال فال سبيل إلىِرشَْنكْتيم 
ـِِهـى  ّيـتَچ ىـِنشْْٰ ِر كْ-شـوكَْل   ىِات
 ـتَـه شـاشْـڤَـِتى َمـِتىَچَجـ

 ْميـتِِّراتى اناڤْـۤي اۤيكَـِا
 اڤَـْرتَـِتى پونَـهۤيايَأنْـ

 هل رحيعند ينقطع تناسخ الفرد . في الظالماآلخر وضوءفي الواحد : ِڤَدْز طبقاً لما جاء في الـالعالمهذا  لرحيل عن لناممر وجدي"
 الوصف عينه بصدد ْدشَْپنييا أوْچتْشْهانْدُو من َنشْۤوڤيْدياْبه ڤََبَل ِد آتْشاْريا يقتبس ."ة الظلمأثناء  غادرعندما ي يرجع هلكنضوء الفي 

ما بين رحيل ورجوع وال يفوزون النظرة الفلسفية منذ زمن سحيق أهل وثواب  الطلبة يراوح على هذا الوجه، .الرحيل والرجعة
 ):٢٧\٨. چ.ب (ِرشَْنكْة القطعية لعدم تسليمهم لـبالنجا

  پاْرتَْهى جانَـْنۤيتِرِتى ْسينا
 ـَنتْـشَكَشْـي اتي موْهـيُّـوچۤي

 ـوشْـو كالـشْتَْسماتْ َسـْرِڤـ
 أْرجوَنْبَهـڤ تُووكْي - يُّـوَچ



بالنسبة " إتفاق"يؤكد الرب هنا أن ال  ." اثبت في التتيم على الدواملذلك، .أْرجوَنيا ، ال يضلون أبداً الممرينإن التيم العارفين لكال "
الفرد   أن كما مر. ال يهم ما إن توفي عند وجود الشمس في الجهة الشمالية أو الجنوبية.دكيأ مصيره .يُّوچا ْبَهكْتيإلى من يمارسون 

 هذا ممكن . المداومة على ذكرهأْرجوَن من ِرشَْنكْ طلب لذلك، ي.في لحظة الموت ِرشَْنكْذكر عند  كِْرشَْنسينتقل فوراً إلى دار 
 بمجرد ِرشَْنكْ نستطيع التمتع بصحبة .مطلقالسيد الكوته الروحي بوصفه عين ملو عين صوته كِْرشَْن .ِرشَْنكْ َهِرىبفضل تسبيح 

أثناء نظرنا إلى السماء  إذا قد نرى الشمس أو القمر تالزمنا .ِرشَْنكْ َهِرىفي الطريق عند تسبيح  كِْرشَْنيالزمنا  .ِرشَْنكْ اسمتسبيح 
 ."، لماذا يالزمنا القمر؟أبي:" سنة٥٠ منذ اثناء سيرنا في الطريق في الرابعة من العمرالذي كان ابني الثاني سؤال ذكر أ .المسير

 هو قادر . كان لدى شيء مادي مثل القمر القوة على مالزمتناذاإيمكننا أن نفهم حتماً أن الرب القوي العظيم قادر على مالزمتنا 
أكد  . معهمِرشَْنكْ ويذكرون دوماً أن ِرشَْنكْصفياء غارقون دوماً في ذكر  اال التيم.على مالزمتنا شريطة لياقتنا بحفظ صحبته

 :ِرشَْنكْ إطالقيةعلى ) ٢النص  (طََكشْاشْشيكْ في ْبهوْپَرَمها تْشايتَنْياالمولى 
 شَـكْـتيْس-ڤََسـْر-ناْمـناْم أكاري َبـهوْدها نيَج

 كالـه نَـ َن ْسـَمـَرپيـتا نيـياميتَـهتَـتْـراْر
 پيماَم ْبَهَچڤاْنپا ڤَ كرِاتاْدرشّي تَ

 َچهإْدرشَْم إهاَجني نانوراڤَْم دوْرداي
 بالتي توسع بها نَْديڤوُچ و ِرشَْنكْ كثيرة مثل  أسماء لذلك، لديك.ك القدوس يكمن كل الحظ السعيد لألحياءاسمربي، يا شخصية اهللا، ب"

، مع انك تنعم مثل تلك الرحمة  ربي الحبيب. بصدد ذكرهاأحكام وحدود وال توجد  األسماء لقد وظفت جميع قدراتك في هذه.ذاتك
 ارتكب الذنوب اثناء تسبيحأنني ك القدوسة بحرية لكنني تعيس الحظ إلى درجة  أسماء المتردية عن طريق وهبهامهيأةعلى النفوس ال

 ." لذلك، ال احرز تعلقاً بالتسبيح. القدوسسماال
 والنواهي واإلنتباه إلى األحكام  لكن ال بد من مراعاة كثير منِرشَْنكْ لـهيكلبناء أو إقامة لالمال والجهد  الكثير من ربما بذلت

نتفاع  اال نستطيع. بمجرد التسبيحِرشَْنكْنتفاع بصحبة  اال هنا أن مطلق إنسان يستطيعاً نجد تأكيد.إذا فعلنا ذلك هيكلحسن إدارة ال
 راَم راَم راَم َهِرى راَم َهِرى - َهِرى َهِرى ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ َهِرى ِرشَْنكْ َهِرى: قدسةمه ال أسماء بواسطة تسبيحِرشَْنكْبصحبة 
 تْشايتَنْيا بل اعتمدها المولى َمهاَمنْتَْر لم ابتدع هذه الـ.في العربة عينها ِرشَْنكْ شْرّيه مع الرب وجود بأْرجوَن كما انتفع َهِرى َهِرى
رباه، انت لطيف بأهل هذا :"ْبهوْپَرَمها تْشايتَنْيا المولى قال . أيضاًِرشَْنكْ شْرّي ربالعين  الذي ليس مرجعاً فحسب بل ْبهوْپَرَمها

 ."ك القدوس ليتسنى لهم مالزمتكاسمالعالم المادي إلى درجة انك تتوسع في 
اللغة  بهامع انماكن العامة  االمعظم البشر إلى المشاركة عند تسبيحها في تدفعأنها  جذابة إلى درجة َمهاَمنْتَْرما زالت الـ
 يتعين .عظم المخاطرأ حتى في وسط َمهاَمنْتَْروجه عند تسبيح الـ أتم  نحن في امان على.يجهلون معناهامع أنهم السنسكريتية و

يتربص الخطر في كل خطوة  :)٥٨\١٤\١٠. ب.ش (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم يؤكد .أن الخطر يتهددنا دائماً في هذا العالم الماديبالعلم دوماً 
توخي  لذلك، ينبغي لنا . لكن تيم الرب غير مقصود للبقاء في هذا المكان الخطر التعس.)اْمشْ ِتـ نَْمَپداڤيياْد  ْم َپَدْمَپَد ( العالمفي هذا

 .سعادتنالضمان  اثناء وجودنا في هذه الصورة البشرية ِرشَْنكْية بالتقدم في ذكر االعن
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