
 اليُّوچاكمال 
 ول األالفصل

  كما رفضها أْرجوَنچايُّوـال
 . فعلياًچايُّوم كمال الـلم الغربي وال سيما في هذا القرن لكنها ال تعلّا الشائعة في العيُّوچية الـرياضاتيوجد عدد كبير من ال

 لشخص العظيمل شرعية اً نصوصْبَهَچڤَْد چۤيتا سنجد في .ْبَهَچڤَْد چۤيتافي  چايُّوكمال الـ أْرجوَن يلقن َنشِْركْ شْرّي شخصية اهللا العزيز
 .ةيُّوچي الـرياضة اردنا فعالً المشاركة في كمال الذاإ

حدث  يأْرجوَن كان .ية أهل قبيل اشتراكه في حربأْرجوَن فارس في ساحة المعركة إلى الچايُّومن المدهش حتماً تلقين كمال الـ
 َنشِْركْ شْرّيتكلم و أْرجوَن ذاك التردد بالقتال كان عائداً إلى وهم ."ي؟ أهلي يحملني على قتالما الذ:" بالسؤالنفسه بدافع العاطفة

 فرسان جميع الكان .ْبَهَچڤَْد چۤيتالقاء إ تخيل الوقت القصير الذي استغرقه  اإلنسان يستطيع.إليه لمجرد رفع ذاك الوهم ْبَهَچڤَْد چۤيتا
ْبَهَچڤَْد ، لم يتوفر سوى وقت قصير ال يزيد عن ساعة على أكثر تقدير وجرى بحث مجمل  لذلك.على الجانبين على وشك القتال

 جميع ظنونه أْرجوَن طرح .أْرجوَن إلى صديقه ةيچيُّو الـرياضات كمال جميع الَنشِْركْ شْرّي في خالل تلك الساعة وأوضح چۤيتا
كيف يجلس وكيف يحافظ على : ةي التأملةيچيُّو الـرياضةشرح الع سم عندما أْرجوَن جابأ لكن . في ختام هذا الحوار الجليلوقاتل

لتهاء، ووجوب ممارسة ذلك في مكان منفرد إ دون ه أنفطرف إلى مغلقتين وكيف يحدق شبهانتصاب بدنه وكيف يبقي عينيه 
 ):٣٣\٦. چ.ب(

 كْتَهُروْپ اۤي تْڤَْزَچيُّو ْم ٱيايُّو
 َدَنَن َمْدهوسۤوىيساْم
 يامۤي َن َپشْْماَهۤيْسِاتَ

 راْمي ْستْهْميتيشَلَتْڤاتْ ْستْهتْشَنْتْ
 ."ستقر وال يثبتال ي العقل  ألنحتملتال و ةعملي غير بدوتلي  الخصته يتال يُّوچاالـ ان ،َدَنسۤوَمْدهو يا: أْرجوَن قال"

 ض عقولنا للتكدر في كل لحظة ووضعنا ليس في غايةننا في ظرف مادي حيث تتعربأ يجب علينا العلم دوماً .هذا أمر هام
أن التكدر الفكري سيرتفع بالكلية عندما نبلغ نقطة ب وضعنا ونفكر دوماً تغلب على تكدرنا الفكري بتبديلبال نحن نفكر دوماً .رتياحاال

 ورطتنا تكمن بأننا نسعى دوماً إلى ايجاد حل لمشاكلنا لكن هذا الكون . سمة العالم الماديه لكن ال يمكننا التحرر من القلق ألن.معينة
 .ب الحلولغّييمصمم على نحو 

 أْرجوَن مخاطبة .ةممارس الةمتعذر اي وصفهت الةچييُّو الـرياضةال بصراحة بالغة أن َنشِْركْ يخبر ، الذي ال يعرف الخداعأْرجوَن
سماءه أ وسماء اهللا ال تعد وال تحصىأ يالحظ أن . ذات داللةَمْدهو التي تدل أن الرب هو قاتل الجني َدَنَمْدهوسۤو بلفظة َنشِْركْ
عمال  األ نحن مجرد شقوق من اهللا وال نقوى على تذكر.عاله ال تحصىأفى ألن سماء اهللا ال تحصأ في الواقع، .عاله غالباًأفكشف ت

 لكن لماذا .عاله ال تحدأفألن  َنشِْركْ اسم عظمهاأسماء ال تحد أله و اهللا الخالد ال يحد . من الطفولة حتى اليوم الحاضرضيناهاالتي ق
 .َمْدهو يعتبر عقله مثل جني كبير مثل الجني أْرجوَن؟ الجواب أن َدَنۤوَمْدهوس بدالً من مخاطبته َنشْكِْر صديقه أْرجوَنيخاطبه 
عقلي أشد قوة من هذا الجني :"أْرجوَن يقول . الجني الذي يدعى العقلَنشِْركْقتل إن  چايُّو على تحقيق كمال الـأْرجوَنسيقتدر 
 . دائم التكدرأْرجوَنرجل رفيع المقام مثل حتى ل  عق." قتلهإن استطعتَ ةچييُّو الـرياضةال ه لذلك، سأتمكن من مزاولة هذ.َمْدهو
 ):٣٤\٦. چ.ب (أْرجوَنيقول 

 ِرشَْنكْنَه َمي  ِهْمشَلَتْنْۤشَتْ
 َهْمذِْرَبلَڤَْد ْدي ْپَرماتْه

 ىي َمنْْمَهَريْچن ْماَهۤيتَْس
 كََرْمشْدو -ڤَ سوإ ْريُّوڤا

 ."الريح مغالبة منمغالبته أصعب  ان لي بدويو ،ِرشَْنكْ يا ،القوة بالغو هتياج والعناد والتململ االدائم العقل"
 ةچييُّو الـرياضةال لذلك، جوهر .ين ننعطفألي علينا دوماً الذهاب إلى هنا وهناك وفعل هذا وذاك ويملي علينا ال شك أن العقل يم

الذات تفريغ كافة شواغل العقل ما سوى  عن طريق ة التأمليةچييُّو الـرياضةال يتم التحكم بالعقل في .هو التحكم بالعقل المتكدر
 يمكن لإلنسان تخيل رجل . يقول أن مغالبة عقله أكثر صعوبة من مغالبة الريحأْرجوَن لكن .چايُّو هذا هو مجمل غرض الـ.العليا

 في الواقع، ال . الكافية لضبط عقله؟لياقةيملك ال ال أْرجوَنأن بفتراض  اال هل ينبغي لنا.عصار االيمد ذراعيه في مسعى لوقف
 عالوة على ذلك، كان .ة بالغةلياق دون أحد هذا مقام بالغ الرفعة وال يحققه .شخصية اهللا كان حميم .أْرجوَن لياقةيمكننا أن نبدأ بفهم 



 في خالل ساعة واحدة بينما يقصر كبار ْبَهَچڤَْد چۤيتا كان يتحلى بفطنة كافية لفهم .داريا معروفاً بصفة فارس كبير وأْرجوَن
  هل لنا. يفكر ان مغالبة العقل غير ممكنة لهجوَنأْر ومع ذلك، كان .في الوقت الراهن  حتى في عمر كاملان فهمهعالفالسفة 

 ممكن لنا في هذا العصر المتدهور؟ ال ينبغي لنا التفكير حتى لحظة ، في عصر أكثر تقدماًأْرجوَنأن ما استحال على بفتراض اال
 .لوف المراتبأ بل دونه أْرجوَنأننا في مصاف بواحدة 

 بوصفة الوحيد الذي أْرجوَن َنشِْركْ ومع ذلك، مدح . في مطلق وقتةچييُّو الـرياضةلا أْرجوَنعالوة على ذلك، ال يوجد ذكر تنفيذ 
سبب ستخالص  اماذا يمكنناف ."نت حميميأ .نت تيميأ:"َنشِْركْ شْرّي الكبيرة؟ يقول أْرجوَنة لياق ما هي .ْبَهَچڤَْد چۤيتايستحق فهم 

؟ هل نشعر باليأس من غلبة العقل؟ كال، غلبته ممكنة َنشِْركْ شْرّي اوصفهي ت الة التأمليةچييُّو الـرياضةال ممارسة أْرجوَنرفض 
 .َنشِْركْغراق العقل في ا بچايُّو يتحقق كمال الـ.َنشِْركْ يجب تثبيت العقل دوماً في .َنشِْركْوالوسيلة هي ذكر 

كانوا أن البشر ب شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم الثاني عشر من عندما نلتفت إلى الباب يتْشْكْرۤيَپ َمهاَرَج يخبر وْسوامّيُچ ڤَشوَك ِداآلن، نجد 
يحقق  لكن .ة التأمليةچييُّو الـرياضةال هكان ممكناً قضاء هذوبناء عليه، . )َستْيا يوَچ(العصر الذهبي في رون مائة ألف سنة يعّم

 ه بفضل هذيوَچَستْيا يحققه في  ما كان َنشْكِْر َهِرى، ي كۤيْرتََنَهر:  اهللاأسماءبمجرد تسبيح ) يوَچ كَلي( في العصر الحالي اإلنسان
 عن طريق يوَچَپَر اڤْد الكبيرة وفي العصر الذي يليه قرابينعن طريق قضاء ال يوَچتِْرتا  وفي العصر الالحق ة التأمليرياضةال

 َهِرى راَم - َهِرى َهِرى ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ َهِرى ِرشَْنكَْهِرى ح ي إذن، نستفيد من المصادر الشرعية أن تسب.هيكلالعبادة في ال
 . لهذا العصرچايُّو هو تجسيد كمال الـ، هذاَهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى

 عالوة على .ر ثمانين أو مئة سنة على أكثر تقدير يمكن لإلنسان أن يعّم.نواجه صعوبة اليوم بالعيش مدة خمسين أو ستين سنة
ننا ال أ كما .ذه السنوات القصيرة بداعي ظروف الحروب والقلة والجدب وكثير من سائر المصائبذلك، القلق والمتاعب تالزم ه

 لذلك، يسعنا .يوَچ كَلينحطاط  اال عصر أهلالمساوئ التي يعاني منها هذه هي .نتحلى بقدر كبير من الفطنة ويصاحبنا سوء الحظ
إنما هو ترضية  وأكثر ما نستطيع تحقيقه َنشِْركْ اي وصفهت الة التأمليةچيويُّ الـرياضةالأننا ال نستطيع تحقيق النجاح في هذا بالقول 

تمارين ال لذلك، من يدفعون المال لحضور بعض دروس .رياضةتعديل زائف لهذا الاجراء عن طريق  الشخصية نابعض نزوات
 لكن يجب .و التمتع بحياة جنسية أفضلشعرون بالسعادة إذا استطاعوا إطالة عمرهم بضعة سنوات أي ،عميقالتنفس الرياضية وال

 محال لكن على الوجه الصحيح في هذا العصر ة التأمليرياضةك التل ممارسة .ة الفعليةچييُّو الـرياضةالأن هذا ليس ببعلينا الفهم 
بتسبيح ) چايُّو-َمنْتَْر( َنشِْركْ شْرّي وال سيما تمجيد َنشِْركْ وهي طريقة ذكر چايُّو ْبَهكْتي بواسطة رياضةك التليمكن تحقيق كمال 

 أن ْبَهَچڤَْد چۤيتا في الواقع، ينادي .َرْبهوْپَمها تْشايتَنْياخير  األ وما أعلنه المرجعِڤديةسفار الـ األ وهذا ما تنصح بهَنشِْركْ َهِرى
 ْبَهَچڤَْد چۤيتا  وِڤديةسفار الـاأل  حسب تعريفَمهاتْمان يود أن يصبح ال بد لم .ح امجاد الرب دوماًتسّب) َمهاتْماْز(النفوس المجيدة 

التأمل بالجلوس بإستقامة في جلسة لوتس ب لكن من يقنع بالتظاهر .َنشِْركْ َهِرى وتسبيح َنشِْركْتبني طريقة ذكر وكبار المراجع من 
ال تمت إلى المثيلة ة  لكن ينبغي لنا الفهم أن تلك المسرحيات الهزلي.واإلستغراق في غيبوبة مثل بعض الممثلين فهذا شيء مختلف

 . مباشرةَنشِْركْ يستحيل شفاء المرض المادي بدواء مصطنع بل يتعين علينا تناول الدواء الحقيقي من . الفعلية بصلةچايُّوكمال الـ

 الفصل الثاني
  بمثابة عمل بتتيمچايُّوـال

 يعلن . الفعلي هو من سلم له بالكليةّيچيُّو أن الـَهَچڤَْد چۤيتاْب في َنشِْركْ مختلفة لكن يقول ْزچۤييُّو  وةچييُّو رياضات أسماءلقد سمعنا 
 ):٢\٦. چ.ب (چايُّووالـ) اَسۤيَسنّْ ( عن عدم وجود فرق بين الزهدَنشِْركْ

 ْپراهوْري تإْم َسنّْۤياَس ْماي
 ذَڤَنَي پادّْهي ڤْم تَْمَچيُّو
 ُپوكَلْنَ َس-ياْستَ نّْ َأَسىَن ِه
 َنتْشَكَشْي َهڤَت ْبچّييُّو

ما لم يتحرر من الميل إلى إشباع  يُّوچۤياً يصبح ان حدن ألال يمك . ومعناه إقامة الصلة باهللايُّوچا، ما يسمى زهداً هو پانْذوابن  يا"
 ."الشهوات

 يُّوچية الـرياضات يمكن تشبيه ال.چايُّو ْبَهكْتي و چايُّو ْچۤياَن و چايُّو كَْرَم: چايُّو من الـأشكال الضوء على ثالثة ْبَهَچڤَْد چۤيتايلقي 
 يُّوچّي كَْرَمبمثابة الفرد يعرف  .على السلمأف السلم أو قد يكون آخر على ولى وآخر عند منتص األعلى الدرجة أحد  قد يكون.بالسلم

حوال، الخدمة إلى الرب العظيم هي عينها والفرق الوحيد  األ في جميع. يرتقي إلى درجة معينةعندما وما شاكل ذلك يُّوچّي اَنۤيْچأو 



 يمكن ألحد  واحدة ألنه الچايُّووالـ) َسنّْۤياَس (أن الزهدبجبه هو الفهم  أن واأْرجوَن يخبر َنشِْركْ شْرّي لذلك، .هو الدرجة التي بلغها
  .الترضية الحسيةبالتنزهه عن الرغبة  دون َسنّْۤياسّي أو ّيچيُّوأن يصبح 

ما  كل بذليجب  . يجب بذل كل شيء في خدمة الرب. الحقيقيةچايُّو لكنها ليست الـچايُّو الذين يمتهنون الـْزچۤييُّويوجد بعض الـ
 ۤيْزچيُّو حقيقين و َسنّْۤياسۤيْزيمكن لنا أن نصبح  .َنشِْركْفي ذكر  ة،سف أو فالْزۤيچيُّو أو اسۤيْزۤيَسنّْنفعله سواء بصفة عمال إعتياديين أو 

 ةچييُّو الـرياضةالولى على سلم  األ ونعمل بذلك الذكر ألن كل من يخطو الخطوةَنشِْركْعندما نستغرق في ذكر خدمة حقيقيين 
 َنشِْركْ طلب ي.چايُّو بممارسة الـهعوشرجب عليه التوقف عن العمل لمجرد أنه يتوبعتقاد  اال ال ينبغي لإلنسان.يبذل بعض الجهد

 ال شك أنه يمكن لإلنسان أن يسأل . صحيحنقطاع عن القتال بل العكسً لكنه لم يأمره باالاۤيچيُّو أن يصبح ْبَهَچڤَْد چۤيتا في أْرجوَنمن 
 هو الجلوس بإستقامة بساقين متقاطعتين ةچييُّو مفهومنا عن الرياضة الـ. بوقت واحدفارساً واًۤيچيُّويمكن ألحد أن يصبح كيف 

 من َنشِْركْ إذن، كيف يطلب .نف والتركيز على هذا الوجه في مكان منعزل األطرف إلىوعينين نصف مغمضتين والتحديق 
 أن يبقى  اإلنسانيستطيع: ْبَهَچڤَْد چۤيتاية مرعبة بوقت واحد؟ هذا هو غموض  أهلي حربفالمشاركة  واًۤيچيُّو أن يصبح أْرجوَن
 أن يقاتل ويعمل  اإلنسان، يقتضي علىَنشِْركْ في ذكر . كيف يمكن ذلك؟. بوقت واحدَسنّْۤياسّي و ّيچيُّواً وأن يكون أرفع فارس

 أْرجوَنكيف يمكن اعتبار  . ذاك هو السر.َسنّْۤياسّي و ّيچيُّورفع أ ن اإلنسا على هذا الوجه، يصبح.َنشِْركْويأكل وينام من اجل 
 يرفضها لشدة أْرجوَن التأملية لكن چايُّو حول ممارسة الـْبَهَچڤَْد چۤيتا في الفصل السادس من َنشِْركْ شْرّي هيأمرعندما  كبير ّيچيُّو

 هو صفوة جميع َنشِْركْ ذكر .ة التأمليرياضة رفض الهمع أنانقطاع ون ه دذكري ه ألنّيچيُّورفع أ أْرجوَن أن َنشْكِْر أعلن؟ صعوبتها
 جميع النشاطات .حسان اال أو الفداء أويُّوچية الـرياضاتسائر ال أو ْبَهكْتي أو ْچۤياَن أو كَْرَم أو َهىطَْه: ةچييُّو الـرياضاتال

القيام  أثناء  على الدوامَنشِْركْكمن في ذكر ي البشرية الفعلية  كمال الحياة.َنشِْركْالموصية من اجل التحقيق الروحي تنتهي إلى ذكر 
 . النشاطاتأشكالبكل 

 دوماً عن واجب أو شاغل ما ألن العطالة  اإلنسان يجب أن يبحث. في المرحلة المبدئيةَنشِْركْ بدوام العمل لحساب  اإلنسانيوصى
نشغال  االدائم ويصبح كِْرشَْنشاغل العمل لحساب ب عندما يتقدمبدني  قطع العمل الاإلنسان  يمكن.حتى ثانية واحدة هي سياسة سيئة

 توجد نشاطات . في المرحلة المبدئية دوماًَنشِْركْ بشغل حواسه في خدمة  اإلنسان لكن يوصى.انقطاع دونضمنياً  َنشِْركْبذكر 
تلك النشاطات ألنه ال توجد به التيم المبتدئين  مقصودة لتوجيَنشِْركْ حركة ذكر .َنشِْركْمختلفة يمكن لإلنسان قضاءها في خدمة 

ال تنتهي طوال الليل   ببهجةَنشِْركْ تيمالتي يقضيها  النشاطات .َنشْكِْرلعاملين في ذكر  عند اَنشِْركْساعات كافية في النهار لخدمة 
 في هذا  اإلنسان يمكن أن يتقاعد.رضأل ا فيَنشِْركْ ونشر ذكر َنشِْركْانشغال دائم بـ:  ذاك هو صعيد السعادة الحقيقية.والنهار

أن يشعر  دون  وقضاء الخدمة التتيمية طوال الليل والنهارَنشِْركْ َهِرىالعالم المادي إذا كان يعمل طوال الوقت لكن يمكنه تسبيح 
عب غائبة عن الصعيد  المتا.صوات المادية األإذا رددنا بعضسرعان ما نشعر باإلرهاق  لكن .َنشْكِْرعندما ينشط في ذكر  بالتعب
في العالم  هثمرة عمل اإلنسان نفقي .حياء تعمل من اجل الترضية الحسية في العالم المادي األ جميع. الصعيد الروحي مطلق.الروحي
 . حاضرَنشِْركْ و َنشِْركْ ال رغبة عنده سوى . مثيلة الحقيقي ال يطلب ثمارّيچيُّو لكن الـ.ترضيته الحسيةعلى المادي 

 الثالثالفصل 
 ِرشَْن بمثابة تأمل في كْچايُّوـال

في  ةچييُّوالرياضة الـ ال يمكن قضاء .ْبَهَچڤَْد چۤيتا للتأمل في عزلة كما جاء في ْزچۤييُّوالـقيم حيث يفي الهند توجد اماكن مقدسة 
 َهِرى َهِرى ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ َهِرى ِرشَْنكِْرى َه: )چايُّو-َمنْتَْر-كۤيْرتََن (َمنْتَْر َنشِْركْ َهِرى من جهة تسبيح لكنعموماً مكان عام 

 ستة عشر شخصاً َرْبهوْپَمها تْشايتَنْياالمولى  نظم .كلما ازداد عدد الحاضريننفع اليزداد   َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى-
 الذكر كۤيْرتََن تلك المشاركة في . سنة٥٠٠ في الهند منذ كۤيْرتََن اءقضاثناء عندما لوف  األفي كل فرقة لتولي التسبيح وشاركهم

  علىْبَهَچڤَْد چۤيتا جاء في . في غاية الصعوبةة التأمليرياضة ألسماء اهللا ممكنة جداً وبالغة السهولة في هذا العصر لكن الةجماع
العثور على مكان  يتعذر . هجر البيت بكالم آخر، من الضروري. يتطلب العزلة ومكان مقدسة التأمليرياضةخص أن قضاء الاأل

 .چايُّو ْبَهكْتيزدياد السكاني هذا لكنه غير مطلوب في  االفي عصرمنعزل 
  والدعاء وحملهيكلالسمع والتسبيح والذكر والخدمة وعبادة صورة الرب في ال:  من تسعة عبادات مختلفةچايُّو ْبَهكْتيتتألف 

 .هي أبرزها) ْرتَنَْمكۤي ْمنَڤَشَْر(فالسمع والتسبيح ) ٢٣\٥\٧. ب.ش( من بينها .الذات له بصفة صديق ووهب َنشِْركْوامر وخدمة األ
 كۤيْرتََن في  َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى- َهِرى َهِرى ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ َهِرى ِرشَْنكَْهِرى  : تسبيح اإلنسانيستطيع

 يمكن ممارسة ذلك في . على هذا الوجه، يوجد تبادل السمع والتسبيح. يعيدون ترديدهاَمنْتَْرية الـخرين وفي نها اآلعام بينما يصغي



 ة التأمليرياضة يمكن لإلنسان ممارسة ال.بكل سهولة صدقاء أو عدد كبير من الناس في مكان عام األالبيت مع جماعة صغيرة من
 .ْبَهَچڤَْد چۤيتاق غير موصى به في أنه اختالبفهم الفي مدينة كبيرة أو مع جماعة لكن يجب 

 التصفية هي الفهم .التصفية عند ادراك الفرد هويته الفعليةتتحقق  وما هي تلك التصفية؟ . مقصود للتصفيةيچيُّومجمل النظام الـ
امه وب على الفرد تحقيق ق لكن يج."ذاتيعين بدني :" نحن نوحد انفسنا بالمادة بداعي اقتراننا بها ونقول ألنفسنا.بغيرية الذات والبدن
لوصول إلى هذا ا إنما هو ة التأمليرياضة الحاجة إلى مكان منعزل ومزاولة ال. الحقيقيةچايُّوراد قضاء الـأ ذاالبائن عن المادة إ

ر المولى حوال، هذا هو اعتبا األ في جميع.سليم على وجه غير چايُّو يتعذر الوصول إلى هذا الفهم إذا كان الفرد يزاول الـ.الفهم
 ):٢١\١٧ آدي -.ت.ت (َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا

 َهِرْر ناَم َهِرْر ناَم
 لَْمڤَ ِكَوَهِرْر ناماي

 ڤَناْسِتى ِاڤَ ِاكَالو ناْسِتى 
 َچتيْر أنْياتْها ڤَناْسِتى ِا

اء القدوسة لتحقيق النجاة في م االس اء القدوسة، ال بديل عن تسبيحاالسم  اء القدوسة، ال بديل عن تسبيحاالسم  ال بديل عن تسبيح’"
 ."‘عصر الخصام والنفاق هذا

 ال توصي ِڤديةسفار الـ األ لكن.تعلق بالتأمل في العدمت ةچييُّو الـرياضةال وال سيما في البلدان الغربية أن  اإلنسانغالباً ما يعتقد
 جميع چايُّو نرى في كثير من جمعيات الـ.ْبَهَچڤَْد چۤيتافي  وهذا ما جاء وشْنَيڤ تعني التأمل في چايُّوبالتأمل في العدم بل تعلن أن الـ

 لم اذا ض عينيهاغمإ ينام عند  اإلنسان إلى النوم ألنمعظمهميخلد عينهم للتأمل وأالحاضرين يجلسون القرفصاء بإستقامة ثم يغلقون 
 بإستقامة وإغماض عينيه  اإلنسان يجب أن يجلس.تاْبَهَچڤَْد چۤي ال يوصي بذلك في َنشِْركْ شْرّي ال شك أن .تأمللليكن لديه موضوع 

 يبقى في تأمله حتى عند نومه  اإلنسان ال شك أن.كل من ال يتبع ذلك وسيغط في نوم عميق هأنفأرنبة لى إنصف اغالق والتحديق 
نف حتى يبقى الفرد يقظاً ألاأرنبة لى إ بوجوب التحديق َنشِْركْ ينصح .أحياناً لكنها ليست الطريقة الموصية لمزاولة تلك الرياضة

 يجب على . أو كان مشغوالً بعدة شواغلهزعاج إذ لن يقوى الفرد على التركيز في حال تكدر عقل االط إلى عدماكما يجب أن يحت
د  ال سبيل إلى الخوف عند دخول الحياة الروحية كما يجب أن يكون الفر. التأمليةچايُّوالفرد أن يخلو من الخوف عند ممارسة الـ

 ال يستطيع الفرد الهيمنة على . يجب أن تنتفي حاجاته عند التأمل على هذا الوجه.)ْبَرْهَمتْشارّي (ن الحياة الجنسية بالكليةممنزهاً 
 بعد استيفاء وشْنَڤي أو َنشِْركْالفرد شاغل سوى أن ال يشغل  يجب .متطلبات أو عدم ممارسة التأمل على الوجه السليمعقله في وجود 

  . التأملية يذكرني دوماًچايُّو أن الغارق في الـَنشِْركْ بذلك، يقول .روط التأملجميع ش
 في هذا العصر يرةتحقيق بفعالية كباللكن ذلك ممكن ) آتْما (تصفية العقل والبدن والنفسفي  يواجه صعوبة بالغة ّيچيُّوال بد أن الـ
 ما السبب؟ ألن هذا . َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى- َهِرى َهِرى ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ َهِرى ِرشَْنكَْهِرى  :بمجرد تسبيح

 الغارق في .؟َنشِْركْعندما يصاحبنا شابة  االأين هي امكانيةسمه بتتيم وا عند تسبيح َنشِْركْ يصاحبنا .َنشِْركْالصوت العلي عين 
 الفائدة هي أنه ال يصبح ملزماً على تحمل .چايُّو يستقي نفع أرفع أشكال الـ،طاعانق دون  وخدمتهَنشِْركْ أسماء بتسبيح َنشِْركْذكر 

 .َنشِْركْ هذا هو جمال ذكر . التأمليةچايُّوجميع متاعب الـ
 .فيحقق السالمالهيمنة على جميع الحواس تحقيق عند  وشْنَڤيعلى جميع الحواس وشغل العقل بذكر الفرد  هيمنة چايُّوتتطلب الـ

 اينَه ْپَرشانْتَْستَْماتيج
 تَهيَپَرماتْما َسماه

تكريم واالهانة، على حد الو ،الحرارة؛ وإذ ذاك فإنه يرى اللذة واأللم، والبرد و العلياذاتال بلغ فقدوحقق السكينة  العقل، قهر من"
 ."سواء
 كما يحدث في الغابة وتتأجج بشكل دائم على تلقائياً قد تندلع النيران في هذا العالم المادي .لعالم المادي بحريق غابة كبيرةه هذا ايشّب

بالنسبة إلى السالم ممكن  لكن  محال العيش بسالم في أي مكان في العالم المادي.الرغم من كل مساعينا الرامية إلى العيش بسالم
 مقصودة چايُّو جميع أشكال الـ.چايُّو ْبَهكْتي أو ة التخمينية الفلسفيرياضة أو الة التأمليةچييُّو الـرياضةالء بالراسخ في تعاليه سوا

بالتعب لكن  أحد أن يشعر دون  لساعات طويلةكۤيْرتََن يمكن استمرار .خص األال في هذا العصر علىللحياة العلية لكن التسبيح فّع
ال يشعر الفرد بالعدم  ومع ذلك، .حراك على أتم وجه ألكثر من بضعة دقائق دون  اللوتسيةستقامة في الجلسة االمن الصعب

 أْرجوَن إلى َنشِْركْكما يقول  ة المتبعرياضة حريق الحياة المادية بغض النظر عن الخمدحالما يالالشخصي بل يدخل الدار العظمى 
 ): ١٥. چ.ب(

 ْمتْمانَا َسدْم ِاڤََجنّْيونْ



  مانََسه-اتَ يي نْچّييُّو
 ْم َپَرما- َنْرڤاي نْميشانْت

 يهاتتْشّْيَچْستْهاْم أْدهْم َس-َمتْ 
 ."المادي  منفصالً عن الوجوداهللا ملكوتدرك الروحاني المستعلي ي واألعمال، والعقل ضبط الجسم بممارسة"

 الناجح فعلياً يدخل ملكوت اهللا حيث توجد ّيچيُّو الـ. ليست فارغة بل تشبه مؤسسة وفي المؤسسة منوعات من المشاغلَنشِْركْدار 
نسياننا بنا إلى هذا انتهى لترقية إلى تلك الدار التي هي موطننا بالحقيقة لكن  سوى سبل لةچييُّو الـرياضات ليست ال. روحيةتشكيلة

 ويودع في مستشفى ون بالجن اإلنسانكما يصاب صبنا بالخبل فأنتهينا إلى هذا العالم الماديأقد فقدنا هويتنا الروحية ول .العالم المادي
 شاغلنا الحقيقي هو .أن ال شيء يقضى هنا بتعقلب أحد  وال يخفى على لذلك، العالم المادي هو نوع من مستشفى المجانين.المجانين

 جميع . معلومات عن هذا الملكوت وعن مقامه ومقامنا وعن ذاته وذاتناْبَهَچڤَْد چۤيتا في َنشِْركْ يعطي .الخروج ودخول ملكوت اهللا
 . وسينتفع العاقل بهاْبَهَچڤَْد چۤيتاالمعلومات الالزمة ترد في 

 ابعالفصل الر
  بمثابة ضبط البدن والعقلچايُّوـال

  على سلوكأْرجوَن ال يشجع َنشْكِْر . وكان القتال واجبهاًفارس ألنه كان ْبَهَچڤَْد چۤيتا على القتال في مجمل أْرجوَن يشجع َنشِْركْكان 
 ):٣٥\٦ (ةچييُّو الـرياضةال هة لهذ بالصعوبة البالغَنشِْركْ يقر .اه يرسمهمع أن  في الفصل السادسة التأمليةچييُّو الـرياضةال

 ُهوبا -  َمهاْمايشَْمَأَس
 شَلَْمتْ ْمَهَريْچ دوْرننُوَم

 ايكاونِْت اِسَن توۤيَأْبْه
 اِتىيْهِرْچ تْشَ َنىْچيرايڤا

المثابرة ب ممكن لكنه الصعوبة بالغ متقلبال العقل، ال ريب ان التغلب على كونْتّي، يا ابن السالح شاكي يا :شخصية اهللا العزيزقال "
 ."التجردو

من الصعوبة  الزهد بأي شيء اليوم . لكن ما هو ذاك الزهد.عقل هنا على الممارسة والزهد بمثابة سبل للهيمنة على الَنشِْركْيؤكد 
 ونتوقع النجاح على الرغم من چايُّو نحن نحضر دروس الـ.شكال الواسعة من الملذات الحسية المادية األألننا اعتدنا علىبمكان 

قالع عن  اال وال تقوى غالبيتنا علىچايُّوـ كثيرة تتعلق بالقضاء السليم للحدود توجد أحكام و.نفالت الحسي االانغماسنا في حياة من
أن من يأكل أكثر أو أقل من الالزم ال يستطيع ب ة التأمليةچييُّو الـرياضةال في حديثه عن َنشِْركْ يعلن .عادة بسيطة مثل التدخين

مر  األوجه الصحيح وكذا على الچايُّو من يعمل على تجويع نفسه ال يقوى على ممارسة الـ. على الوجه الصحيحچايُّوممارسة الـ
معتادين على تناول نوع لسنا  نحن .كتفاء بحد الكفاف وليس لمتعة اللسانعتدال واال اال ينبغي. يأكل أكثر من الالزمبالنسبة لمن

ب في  لكن ال يستغر. ألسنتنا ال تشبع مطلقاً.مامناأطباق الشهية  األعند وضع  أكثرأوبل اثنين أو ثالثة وأربعة من الطعام واحد 
 إذا كان ينام أكثر أو ة التأمليرياضة قضاء ال اإلنسان كما ال يستطيع.رز يومياً األ يتناول مقدار ملعقة صغيرة منّيچيُّوالهند رؤية 

ْد ْبَهَچڤَ في َنشِْركْ يحذر .ننا قد ال نذكرهاأحالما نخلد إلى النوم مع سنحلم  .حالمأ دون  بوجود نومَنشِْركْال يقول .أقل من الالزم
 كما ال ينبغي أن يصاب . ال ينبغي النوم أكثر من ست ساعات يومياً.چايُّوالنوم ال يستطيع قضاء الـ أثناء حالم األأن كثيرب چۤيتا

 لذلك، . لوجوب الحفاظ على لياقة البدنچايُّو من ال يستطيع النوم في الليل لن ينجح بقضاء الـ.نوم في الليل دون باألرقالفرد 
الزنا والمسكرات : ربعة نواهي أساسيةأ لكن يمكن تصنيف جميع تلك المتطلبات إلى .لضبط البدن متطلبات كثيرة َنشِْركْيرسم 

قالع  االذا القادر على ومن .ةيچيُّو رياضة مطلقدنى لقضاء  األربعة والحد األ هذه هي النواهي.والمخدرات وأكل اللحوم والقمار
 ):١٠\٦. چ.ب (چايُّونتهاء عنها للتيقن من نجاحنا بقضاء الـ االنفسنا بنسبةأحان  في هذا العصر؟ يتعين علينا امتاعنه

 تَ َستَتَْمۤيجيُّونْ چۤييُّو
 تَهيْستْهي  َرَهسْمآتْمانَ

  تْمااتّيتْش -اتَ ي ۤيكاكِا
 َرَههيْچْر َأَپرۤيراشين

 دائمة والتحرر من بيقظةنفراد وضبط عقله  االيقتضي عليه كما المثابرة على جمع عقله على الذات العليا تعليسالمعلى  يقتضي"
 ."كمتال االكل شهوة ومن الرغبة في
 ْبَهَچڤَْد چۤيتاجماعة، ليس حسب مفاد  ة التأمليةيُّوچي الـرياضةالال يمكن مزاولة . العزلة الدائمةبلزوم ص نستطيع الفهم من هذا الن

في  ْزۤيچيُّو عدد كبير من الـيجتمع. ال يمكن جمع العقل على الذات العليا في الرياضة التأملية سوى في مكان منعزل. قل األعلى



والحكماء في  ْزۤيچيُّوما زال ألوف من الـ. عتزال لكنهم يجتمعون في مناسبات خاصة نادرةال امن عادتهم.  في الهندكوْمَب ِمال
التنزه ، ينبغي له ّيچيُّو الـ عدا عن وجوب اختالء. سنة في مكان مقدس على وجه الخصوص يسمى اهللا آپاد١٢الهند يلتقون كل 

 لتحقيق بعض قوى التصرف المادية وال ينبغي له قبول الهدايا من ةچيويُّالـالرياضة عن جميع الرغبات وعدم التفكير بأنه يزاول 
يجب .  التأملية على الوجه الصحيحيُّوچاالـ إذا كان يزاول هذه يبقى بمفرده في الغابات أو الجبال ويتجنب المجتمع بالكليةس. أحد

ومن هذا نشهد . وقات األزمة الذات العليا في كلمالبفضل ال يعتبر نفسه وحيداً . وقات األفي كلبغرضه أن تكون لديه قناعة تامة 
تحول  كَليالحضارة المعاصرة في عصر . التأملية في الحضارة العصرية على الوجه الصحيح يُّوچاالـصعوبة بل تعذر ممارسة 

 َنشْكِْربير على لسان لية بتفصيل كمالتأ يُّوچاالـطريقة مزاولة توضح . نفراد أو النزاهة من الرغبات أو المقتنيات االتحقيقدون 
 ):١٢-١١\٦. چ.ب(حيث يقول 

 ايطْهاْپشْي ْپَرتىشاو ِدِشتْشو
 َرْم آَسنَْم آتَْمنَهيْستْه

 ْمشَتْۤين -ي  ناتْمتَيْهرشّْاوتْ -ناتى 
 َرْمتَّ كوشُو-يَن الجيشاتْ

 تْڤاِر َمنَه كْْمَرْچكايتَتْرا
 اهيي كْر-ا يينْْدريتِّتْش -اتَ ي

 اْدۤيْجيونْ ىاَسِنۤيشْيڤاوَپ
 ىيشودَّْهي ڤ- آتَْم َچْميُّو

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

 ."واحدة نقطة على هعقل جمعو وحواسه قلهلقلبه بضبط ع  تصفيةيُّوچاالـ زاوليالمقعد بثبات وأن 
 يبدو وجود نفع لكل شيء .حشرات ال تدب على ذلك الجلد إلزعاج تأملهم على جلد النمر أو الغزال ألن الْزچۤييُّوغالباً ما يجلس الـ

 التسهيالت حتى ال يقلق ض بعَنشِْركْجرى أ ْبَهَچڤَْد چۤيتا في .الشافية على الرغم من وجودهاألعشاب اقد نجهل منافع  .في خليقة اهللا
 ال . للجلوس في جو منعزلمناسبيار مكان بعد اخت )آتْما (ت بتصفية البدن والعقل والذاّيچيُّو يبدأ الـ. بصدد الحّياتّيچيُّوالـ

 تصرفيةالقوى ال على بعض ْزچۤييُّو يحصل الـ." بعض القوى الرائعةصيلن إلى تح اآلسأسعى:" أن يقول لنفسهّيچيُّوينبغي للـ
ن  اآلانا مصاب:"الحقيقي يقول لنفسه ّيچيُّو الـ. الحقيقي ال يعرضهاچّييُّو والـچايُّوالـأحياناً لكنها ليست غرض ) سيدّْهيْز(

 ."يبنجاسة هذا الجو المادي ويتعين علي تصفية نفس
 َنشِْركْ لكن . ما بسهولة ذهابنا إلى المتجر وشراء شيءت باألمر السهل وليستنستطيع ان نرى بسهولة أن غلبة العقل والبدن ليس

 .تباع عند مداومتنا على ذكره االيعلن أن هذه النواهي سهلة
 لدينا هذا البدن المادي وستصاحبنا الرغبة .حياء مدفوعة بالدافع الجنسي لكن الحياة الجنسية ليست مذمومة فعلياً األ شك أنال

  ال نستطيع أن نتوقع انكار هذه. كذا، يجب علينا أن نأكل للحفاظ على البدن ما دمنا فيه كما يتعين علينا النوم.الجنسية ما دمنا فيه
 ال يمكن لنا السماح ألنفسنا باإلنجراف .كل والنوم والجماع والدفاع األ بصدداًحدود واً تشرع لنا أحكامِڤديةسفار الـ األشياء لكناأل

 سيزداد تكدر عقولنا . بإمكانية التحكم بالعقل من خالل النواهيَنشِْركْ شْرّي ينصح الرب .إلى درب المحسوسات بالحواس الجامحة
بشاغل نشغال الدائم اال هو َسماْدهي . دوماًَنشِْركْن وقف النشاطات بل ضبطها بشغل العقل في ذكر  ال يتعي.ضبط نشاطاتنادون 

قضاء هي  َسماْدهيمتاع نفسه من أي وجه بل اكل أو العمل أو النوم أو  األ عن اإلنسان ال تعني انقطاعَسماْدهي .َنشِْركْمتصل بـ
 ):٣٦\٦ (َنشِْركْستغراق في ذكر اال أثناء نشاطات منضبطة

  ُچويُّوتَْمنا ااتيْمَأَس
 هيِمى َمتي تإْپراَپ شْدو

 تااتَياتَْمنا تو ڤَشْۤي
 اتَهيڤاْپتوْم اوپاٱ يُّوكْشَ

 أما الذي يتحكم به ويقود جهوده بوسائل صحيحة فإن النجاح سيكون .، يكون تحقيق الذات صعباً عليهعقلهإن الذي لم يتحكم ب"
 ."حكمي هو هذا .حليفه

 من .ذى األيحتمل أن يجري في مطلق جهة بأية سرعة وقد يتعرض راكبه لبعض . أحدخفى علىتال  خطورة امتطاء حصان جامح
منضبط ):"٣٦\٦( الصعوبة بالفعل لكنه يضيف بالقول ة بالغةچييُّو الـرياضةالأن ب أْرجوَن مع َنشِْركْوح العقل، يوافق جهة جم



 اإلنسان  بالسبل الصحيحة؟ يتعين علىةثابرالم ما هو المقصود ب." هذا هو حكمي. مضمون النجاح،العقل الذي يثابر بسبل صحيحة
 .َنشِْركْعماله مستغرقاً في ذكر أ اءقضترد وربعة كما  األنتهاء بالنواهياال

 ال يمكنه قضاء ساعات طويلة في العمل الشاق . في بيتهچايُّوممارسة الـ  أرادذاإ من التأكد من أن سائر مشاغله معتدلةلفرد ال بد ل
 .مكان االالية من القلق بقدر في عمله ومأكله وترضية حواسه وإبقاء حياته خ اإلنسان يجب أن يعتدل.في النهار لمجرد كسب معاشه

 .چايُّووعلى هذا النحو، تنجح ممارسته الـ
 عندما يكون چايُّوأن الفرد راسخ في الـب َنشِْركْ؟ يشير چايُّوستدالل على نجاحه في الـ اإلنسان االما هي العالمة بالتي يستطيع بها

 ):١٨\٦. چ.ب(وعيه تحت سيطرته بالكلية 
 ْميتَّشتْ ْمتَايينْيادا ڤي

 طَْهِتىشْيڤاڤَتِاى آتَْمن
 يُّو كاِمْبْه-َهه َسْرڤَ ِرْسْپين

  تَدااوتْشْياِتىتى إ يوكْتَ
أن ينظم أعمال عقله؛ وإذا وصل إلى المطلق في تحرره من كل شهوة مادية، يسمى حينئذ  يُّوچاالـواسطة ب ّييُّوچالـإذا توصل "

 ."يُّوچاراسخاً في الـ
 َنشِْركْ هو ذكر ّيچيُّوت عقله بل عقله تحت تصرفه وال ينعدم عقله أو ينطفئ ألن شاغل الـ ال يعتمد على امالءاچايُّومن حقق الـ

ينتفي احتمال  .َنشِْركْ قد يبدو ذلك في غاية الصعوبة لكنه ممكن في ذكر . لعقله بالشرودّيچيُّو ال يسمح الـ.انقطاع دون )وشْنَڤي(
 .َنشِْركْ ينضبط العقل تلقائياً في خدمة .على الدوام في خدمته َنشْكِْر نشغال بذكر االعندما يكون الفرد دائم َنشْكِْرشرود العقل عن 
 يستحيل أن يصبح الفرد معدوم .َنشِْركْ ما سوى رغبة َنشِْركْ تيم ليس لدى . أن يطلب ترضية حسية ماديةّيچيُّووال ينبغي للـ

 . المطلوب منا هو نقل الرغبة.َنشِْركْتنمية الرغبة بـ باإلضافة إلى  يجب التغلب على الرغبة بالترضية الحسية بالتصفية.الرغبات
 هو الطريقة بالتي يمكن للفرد بها تصفية رغباته بدال من الرغبة بأشياء َنشِْركْ ذكر .لنفسها مالزمة ل الرغبة ألنال سبيل إلى قتل

 لكن نستطيع تحضير الطعام اً شهياً للمثال، يمكننا أن نطلب طعام.َنشِْركْ يقتصر الفرد على الرغبة بخدمة .كثيرة للترضية الحسية
بل نقلنا الوعي من التفكير بالعمل لحساب حواسنا إلى بالعمل العمل لم يختلف  . من تحضيره ألنفسنا وتقديمه إليه بدالَنشِْركْلـ

 َنشِْركْطباق النباتية ثم تقديمها إلى  األ يمكننا تحضير مشتقات الحليب والخضار والحبوب والفاكهة وسائر.َنشِْركْلحساب 
 الحواس أطمع اللسان هو .تفضي إلى الموتالتي دروب من الاس شبكة هذا البدن المادي هو كتلة من الجهل والحو:"بالدعاء

 هذا ْپَرساَد لذلك، لنتناول . الشهي لقهر اللسانْپَرساَد َنشِْركْ شْرّي لذلك، اعطانا . يتعذر قهر اللسان في هذا العالم.ويصعب ضبطه
 ثواب على هذا النحو، نضحي ب."ْپَرْبهو انَنْدنيتْۤي و تْشايتَنْياعون المولى بحب  ونطلب َنشِْركْ و راْدها شْرّي شْرّيقدر شبعنا وتمجيد 

 َنشِْركْ لكن .كون لدينا مطلق رغبة شخصية بالطعامت ال ينبغي أن .َنشِْركْ منذ البداية أن الطعام مقدم إلى ناذكربفضل ) كَْرَم(العمل 
حياته على  عندما يصيغ چايُّو حقق كمال الـاإلنسان الفهم أنفال بد من  .تتحقق رغبتنا ونه يعطينا الطعام لنأكلهدرجة أرحيم إلى 
ْبَهَچڤَْد  حسب ما جاء في چايُّو مجرد التنفس العميق وقضاء بعض التمارين البدنية ليس .َنشِْركْ رغباته في خدمة  باذال-هذا الوجه

 . بل مجمل تصفية الوعي مطلوبةچۤيتا
 ):١٩\٦. چ.ب (چايُّو مجال قضاء الـفيعدم التسبب بتكدر العقل همية  األمن بالغ

 ُهو ْستْ-ڤاتَ ي نۤيُپواتْها دي
 تاِرَپما ْسْمُسوِتى َچنَِن
 ايْسشيتَّتْ -اتَ ي چينُويُّو

  آتَْمنَهَچْميُّو وتَُجيُّونْ
 في تأمله في راسخاعلى الدوام  يبقى ه؛عقلالمستعلي الذي تحكم ب ال يرتجف، هكذا فيه، حاري ال مكان في السراج نور ان كما"

 ."العليةالذات 
قل لعدد كبير من الرغبات المادية التي تحركه عند  يتعرض الع.الشمعة عند وجودها في مكان يخلو من الريح ةال ترتجف شعل

 جدياً فإنه چايُّوالـ أحد عندما يمارس ،في الهند: ك لذل.حركة بسيطة للعقل تستطيع تغيير الوعي كلهأقل  .حدوث أقل تكدر كالشعلة
لكنه ال ) ْبَرْهَمتْشارّي-ْچِرَهْستَْهى( لديه زوجة واحد متبتل بالكلية والثاني: ْبَرْهَمتْشارّي يوجد نوعان من .)ْبَرْهَمتْشارّي( يبقى متبتال

 على هذا النحو، ينأى عقل الفرد عن التكدر سواء بالتبتل التام أو الحياة .ن صلته بزوجته منضبطة بالكليةأيعاشر سواها كما 
من يمارسون ال يسمح ل لذلك، .معندما ينذر التبتل التا  بالرغبة الجنسيةالفرد  مع ذلك، يحتمل أن يتكدر عقل.الجنسية المنضبطة



 العقل متقلب إلى درجة أن أبسط .الجلوس بمفردهم حتى مع امهم أو اختهم أو ابنتهمبفي الهند  التقليدية بنذر تبتل صارم چايُّوالـ
 .اقتراح قادر على خلق الفوضى

 يجب .وهذا ما يتطلب مقداراً كبيراً من الممارسة وشْنَڤي تدريب عقله على نحو يجره ثانية حالما يشرد عن تأمله في ّيچيُّوينبغي للـ
مر التضحية بالحواس  األ ال يتطلب.أن سعادته الحقيقية تكمن في تجربة لذة حواسه العلية وليس الحواس الماديةب العلم  اإلنسانعلى

من المحتم أن  .لحسية المادية السعادة الحقيقية علية عن التجربة ا.رغبات وترضية حسية في الملكوت الروحيثمة أو الرغبات بل 
 بالسعادة تمن الحواس المادية ليسالفرد أن السعادة التي يطلبها ب لذلك، يتعين العلم .مقتنعاً بذلك إذا لم يكنويسقط الفرد يتكدر 
 .الحقيقية

تلك المتعة التي ال تحد هي السعادة  و)نَنِْتىٱَرَمنِْتى يُّوچينّو  ( فعلياً يتمتعون بحق لكن كيف يتمتعون؟ متعتهم ال تحدْزچۤييُّوالـ
 تعني متعة من خالل راَم  كلمة.راَم َهِرى كما في تسبيح راَم هذا هو المعنى الحقيقي لكلمة .الحقيقية وهي روحية وليست مادية

ن علينا التمتع بها على  ال نحتاج إلى التضحية باللذة لكن يتعي. متعة مطلقةَنشِْركْ الحياة الروحية هي متعة مطلقة و .الحياة الروحية
 كذا، نحن ال .يتعافى عندما يشفى ويستطيع التمتع ه المريض ال يستطيع التمتع بالحياة ومتعته بالحياة متعة زائلة لكن.سليمالوجه ال

أذي المريض وقد يقتله قيد ي دون  تناول الطعام.بل نزداد تكبالً في الطبيعة الماديةما دمنا في المفهوم المادي للحياة نمتع انفسنا فعلياً 
 يُّوچية الـرياضات جميع ال.فالت من العلقة المادية اال كذا، ازدياد متعتنا المادية تزيد من تكبلنا في هذا العالم وتزداد صعوبة.فعالً

-٢٠\٦. چ.ب (َنشِْركْ من هذه العلقة ونقلها من المتعة الزائلة باألشياء المادية إلى المتعة الفعلية لذكر مهيأةمقصودة لفكاك النفس ال
٢٣:( 

 ْميتَّشتَْپَرَمِتى ُرواتي
 اۤي ِسڤَ- َچيُّو ْمَهرودّْين
 ْمتْمانَاتَْمناڤياشتْتَْر اي
 ياتيشْتوي اْن آتَْمنيَپشْ

 
 اتْ تَْدي ْمكَيانْتيسوكَْهْم آت

 اْميينْْدرۤياْم َأتيراْهْچ -ي بودّْه
 ْمايڤايشاتْاتَْر َن ي يِڤتّ

 تَتّْڤَتَهي شَلَتتْتَشْ يْستْه
 

 ْم الْبَهْمشاَپَرتْ لَْبْدْهڤا ْماي
  تَتَهْمكَياِتى ناْدهيَمنْ

  َن دوْهكِْهَنتُويْن ْستْهياْسمي
 اِتىيالْشتْيڤي اپنَروچو

 
  - َچيُّوْم َس-اْد دوْهكَْهى ۤيْدي ڤْمتَ

 تَْمچيْم َس- َچيُّو ْمَچيُّوڤ
 تميزي .)َسماْدهي (على درجة الكمال المسماة الغيبوبة الروحية يُّوچاالـ زاولةم بفضلة المادييكون العقل فارغاً من كل الشواغل "

 العادة علية سي ف الفرديغرق  ،هذا الهناء في .صفي إذ ينتشي ويبتهج بالذاتال العقلالذات ب رؤية على الفرد بقدرةهذا الكمال 
 حتىيحيد عن الرب مطلقاً  ال المقام، ذاعلى ه قراًمست كونهمؤمناً انه ال يوجد فوز اعظم،  .علية ها تخوم ويمتِّع نفسه بحواسحدت

 ."يالمادحتكاك  االعن ناشيءال شقاءال كل منالخالية  الفعلية الحريةفي الواقع  هي هذه .المصاعب أعظم وسط في
  في جميعَنشِْركْ بعضها صعب وبعضها سهل لكن يجب على الفرد تصفية وجوده إلى مفهوم متعة ذكر .متعددة چايُّو الـأشكال

 ):٥-٤\٦. چ.ب(حوال ليحقق السعادة األ
 وشاْرتِْهۤييِننْْدري ادا ِهي

 ِتىجَّشَْن كَْرَمْسڤْ َأنو
 ۤيسَسنّْۤيا -كَلَْپ نَ َس-َسْرڤَ 
 ىاِتيتْشُْدو تَْزَهذْچارۤويُّو

 ْمتْمانَاَهِرْد آتَْمناودّْ
 تْيىتْمانَْم َأڤَساَدان



  َبنْْدهوْرنُوڤَ ِهى آتَْميآتْما
 پوْر آتَْمنَهيڤَ ريآتْما

 
 وال يتعلق بأجر عمل، فإنه يكون قد بلغ  بجميع الملذات المادية وال يعمل من اجل إشباع شهوة اإلنسانقيل بإنه عندما يزهد"

 ."يُّوچاالـ
 ." أيضاًاً لهاوعدو هيأةلنفس الماً لصديقالعقل قد يكون ان إذ  ،ال مسفالً إياه إلنسانليكن العقل رافعاً ل"

 ذيتَنَتْشانَكْيا َپكتب  . الخيار أمامنا.صديق نفسي أو عدوها أنا  من هذا الوجه،.يتعين علينا رفع انفسنا إلى الصعيد الروحي بأنفسنا
عدواً  أحد  ال يولد." تبين صديقه عن عدوه إستناداً إلى المسلك وحده اإلنسان يستطيع.هو عدوأ أحد صديق أحد ال:" للغايةاً لطيفاًنص

 خرين في الشؤون بها اآلنعاملالتي  على الطريقة نانفسأعامل ن .دوار بالمسلك المتبادل األصديق لنا بل تتقرر تلك أحد لنا وال يولد
والفهم أنني اقترنت بصفة صديق  استطيع فهم مقامي بصفة نفس روحية . يمكنني أن اعمل بدور صديق نفسي أو عدوها.ةعتيادياال

كون صديق أ في هذه الحالة، .فالت من العلقة المادية بالعمل على نحو يسهل فكاكي االبالطبيعة المادية بطريقة ما فأعمل على
 ):٦\٦. چ.ب(ان اغتنمها  دون  هذه الفرصةتسنحاذا كون عدو نفسي أ لكنني .نفسي

 ايَبنْْدهوْر آتْماتَْمنَْس تَْس
 تَهيتَْمنا جاڤيتْماانيى
 ىتَْمنَْس تو شّتْروتِْڤاأن
  ڤَتْ-ڤَ شَتْرو يتْمااِتتڤَْر

 ."لكذفي  أخفقويكون ألد عدوِّ لمن  ،يكون العقل صديق لمن تحكم به"
 تْماآعندما نتكلم عن نشير إلى البدن  . تعني عقل أو بدن أو نفسآتْما .كيف يمكن للفرد أن يصبح صديق نفسه؟ هذا ما يوضح هنا

 تشير إلى آتْما لكن كلمة .ني ونرتقي إلى الصعيد الفكريعندما نتجاوز المفهوم البد تشير إلى العقل آتْما لكن .حسب مفهومنا البدني
 .حسب التنمية الروحية للفرد آتْما على هذا النحو، يختلف معنى لفظة . نحن روح محض.عندما نكون على الصعيد الروحي النفس
ْبَهَچڤَْد في هذا النص من إلى العقل  تشير آتْما لكن .ِڤدي الـنيروكْتي قاموس  حسب ما جاء فيالبدن والعقل والنفس تشير إلى آتْما
 .چۤيتا

ألن العقل عدو تدريب،  دون عند ترك العقل لكن ال سبيل إلى حياة ناجحة .ةچييُّو بالرياضة الـهإن أمكن تدريبالعقل صديقنا يصبح 
بل يقتصر على خدمة البدن الكثيف لصالحه  وذاته هبدنبعينية من يعتقد لن يعمل عقل  . الحياة الروحيةفكرة عنليست لديه من 

إذا فهم الفرد مقامه بصفة نفس روحية يمكن أن يصبح العقل عامل تنجية  لكن . النفس وتعليقها في الطبيعة الماديةيأةامهوزيادة 
 الرغبة هي وظيفة العقل ويرغب .خير تدريب يكون بالصحبة بل ينتظر التدريب و ال عمل للعقل بحد ذاته.بائنة عن البدن المادي
 .إذا كان يتعين على العقل أن يعمل بدور صديقال بد من توفر الصحبة الصالحة  لذلك، .الفرد حسب صحبته

 المادة .)أَستْ (اء الزائلةشي األ ثمة اشخاص يتعقبون.أو من يتعقب التحقيق الروحي) هوساْد( َنشِْركْ  تيمخير صحبة هي صحبة
إذا شغل نفسه  )َستْ (يكون مشغوالً بالدائم هإذا شغل نفسه بالمتعة البدنية لكن ألشياء الزائلةسوف يتهيأ الفرد لزائالن ووالبدن 

 .وچيةيُّ الـرياضاتال ىحدإ  سيخالط من يطلبون ترقية أنفسهم إلى صعيد تحقيق الذات بواسطةفطنأن الب ال شك .بتحقيق الذات
 للمثال، . هذه هي الفائدة الكبرى للصحبة الصالحة.سيقتدر على فصم تعلقه بالصحبة المادية) ساْدهو (النتيجة ستكون أن المحقق

  بها وتعيقأْرجوَن التي يتعلق شياءاأل على قطع َنشِْركْ عمل . لمجرد قطع تعلقه بحنانه الماديأْرجوَن إلى ْبَهَچڤَْد چۤيتا يتكلم َنشِْركْ
 هو معلم ال يظهر الرحمة بإستعمال ساْدهو .شياء يتطلب أداة قاطعة وقطع العقل عن تعلقاته يتطلب كلمات األ قطع.قضاء واجبه

 .مساومة وال هوادة دون يقتدر على قطع العبودية بنطق الحقيقة ساْدهو .نجذاب المادي االكلمات قاطعة لقطع عقل المريد من
 . مع انه يتكلم مثل متعلمول األاحمق من الطرازخبره أنه  ويْبَهَچڤَْد چۤيتا بكلمات قاطعة في بداية أْرجوَن يتكلم إلى َنشِْركْللمثال، 

 .رد عن هذا العالم المادي بالفعل اردنا التجذاإ إستعداد لقبول مثل تلك الكلمات القاطعة من السيد الروحيأن نكون على ينبغي لنا 
 .الكلمات القاطعة مطلوبةالمجاملة والمساومة ال تؤثر حيث 
ماكن  األيعتقد أن البلد التي ولد فيها مقدسة أو من يذهب إلىمن  . في مواضع كثيرةْبَهَچڤَْد چۤيتاالمفهوم المادي للحياة مذموم في 

 العدو على كما يداوم عمق فأعمقأ العقل سيجر الفرد إلى العلقة المادية بصورة .الحمار  هو هناكساْدهوْز اهلالمقدسة لكنه يتج
ألن العقل يوجه همية  األبالغهو أمر جعل العقل صديق  . تناضل مع العقل وسائر الحواس بكل شدةمهيأة النفوس ال.ذيةالتفكير باال

 ):٧\٦. چ.ب (.سائر الحواس
 ايتَْمنَه ْپَرشانْتَْساتيج

 تَهيَپَرماتْما َسماه



 وش دوْهكِْه-كَْهى سو - شَْنۤيتُوشْ
 هيُّوتَتَها ماناَپمانَ

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

 ىنحمربة على عشياء زائلة، كما يجر الحصان الجامح الأألن العقل ال ينقطع عن جرجرتنا إلى بتدريب العقل يحقق الفرد الطمأنينة 
ل بسهولة إذا كان ثابتاً على  يمكن تدريب العق.شياء الزائلة بطريقة ما األن وال يطرأ علينا التغيير لكننا انجذبنا إلىونحن خالد .خطر

 .ندما يدافع عنها قائد عسكري كبيركما ان القلعة مأمونة ع  في قلعة العقلَنشِْركْعند وضع  ينتفي احتمال دخول العدو .َنشِْركْ
انقطاع؟  دون متى سأقدر على ذكرك:" التيم الكبير يدعو قائال. على تمالك عقله اإلنساندالتربية والمال والسلطة المادية لن تساع
يمكن التأمل في الذات العليا  ."َنشِْركْ على القدمين اللوتسيتين لـهقتدر على تثبيتأ حالما صفوعقلي يجرجرني دوماً هنا وهناك لكنه ي

لى الذات  العقل عجمعتعلق بت ةچييُّو الـرياضةال . في القلب دوماًهبائيةالزم الذات الت) َپَرماتْما ( الذات العليا. العقلصفوعندما ي
 يدل على أن كل من قهر العقل وتغلب على جميع تعلقاته باألشياء ْبَهَچڤَْد چۤيتا النص السابق المقتبس من .العليا النافذة في القلب

 .ةزائلال اتتعيينال واددضاأل المستغرق على هذا الوجه يتحرر من كل .َپَرماتْماغرق في ذكر أن يالزائلة يمكن 

 الفصل الخامس
  والمصيرتضاد بمثابة حرية من الاچيُّوال

نحن نتعرض لحرارة الصيف في لحظة وبرودة الشتاء في اللحظة التالية أو نشعر بالسعادة في -اددضهذا العالم المادي هو عالم األ
 ي عالمفهم نقيضه ف دون  يستحيل فهم شيء. نتعرض للتكريم في لحظة والتشهير في اللحظة التالية.لحظة والشقاء في لحظة أخرى

السعادة ستطيع فهم أ كما ال . تذوق السعادةدونستطيع فهم الشقاء أ كذا، ال .نقيضهفهم  دون  يستحيل فهم التكريم.المادي األضداد
يتعين على الفرد  . لكنها تبقى حاضرة ما دام هذا البدن حاضراً األضداد يتعين على الفرد التعالي عن تلك.أن أتذوق الشقاءدون 

 في الفصل الثاني أْرجوَن إلى َنشِْركْ يقول .ليس من البدنومفاهيم البدنية ال التخلص من لجأمن   األضدادتحمل تلكالتدرب على 
 جلده  ينبغي للفرد أن ال يحك.شبه مرض جلدي أو الحكةت انهأ . إلى البدن وحدهة الشقاء والسعادة عائداددضأ أن ْبَهَچڤَْد چۤيتامن 

 التي يتعين على الفرد تحملها  األضداد ثمة كثير من.غي لنا التخلي عن واجبنا لمجرد أن البعوض يعضنا ال ينب.عند الشعور بالحكة
 ْبَهَچڤَْد چۤيتا جاء في .؟ األضداد كيف يتسنى للفرد تحمل تلك.َنشِْركْإذا كان العقل ثابتاً في ذكر  تافهة  األضدادستبدو كل تلكلكن 

)٨\٦ :( 
  تْمااْپتِر تْ- يْچۤياَن ڤ- ْچۤياَن
 اهيِتنْْدريجي ڤُهو ْستْ-طَ كۤو

 يُّوچّي اوتْشْياِتىتى إ يوكْتَ
 شَنَهتْ كانْۤ-طْراشَْم شْلُو -َسَم 

 إن شخصاً كهذا يكون سيداً لحواسه، .المكتسب والتحقيق العلم بفضل الرضى تاّم يكون عندماً محققاً لذاته، ايُّوچۤيعن شخص يقال "
 ." سواسيةالذهبالحجارة وو الحصىمسيطراً على ذاته؛ يرى 

 دراسة المفاهيم العلمية النظرية ،وم للمثال، يتعين على طالب العل. تشير إلى العلم الحاصلْچۤياَنڤي تعني علم نظري بينما ْچۤياَن
 ال ينبغي للفرد كذا، .الفرد على تطبيق هذا العلممن قدرة  ال بد . العلم النظري وحده لن يعين.باإلضافة إلى العلوم التطبيقية

 والعمل على نحو اتغيرية البدن والذمجرد فهم الفرد لن يعين  .بل العلم الحصولي ةيُّوچي الـرياضةللقتصار على العلم النظري اال
 بجدية فيما يدخنون ويتعاطون الخمرة وينغمسون دانْتَِڤفرادها فلسفة الـأ توجد كثير من الجمعيات التي يبحث .عبثي بوقت واحد
ى سينقص متطلباته البدنية إلغيرية بدنه وذاته  من يفهم . العلم النظري للفرد لن يفيد وحده بل ال بد من تطبيقه.في الملذات الحسية

 في  إال؟ ال يمكن أن يشعر الفرد بالرضى المادييبدنغير  أنا ا يقول يزيد من متطلباته البدنية فيمم الذيعلالما هي فائدة  .أدنى حد
 . جنباً إلى جنبْچۤياَنڤي و ْچۤياَنوجود 

بغي ان يستمر الفرد بحضور دروس  ال ين.عندما يترسخ في التحقيق الروحي العملي  فعالچايُّو استقام في الـ الفردنبأينبغي الفهم 
 وما هي عالمة ذاك التحقيق العملي؟ سيهدأ العقل . ومع ذلك يبقى على حاله طوال عمره بل يجب وجود تحقيق عمليچايُّوالـ

و يرى كل شيء من فقاقيع أبل  لذلك، منضبط النفس ال يفتتن بالبريق المادي .ويطمئن وال يعود يتكدر باإلفتتان بالعالم المادي
 ينظر إلى چايُّو المستقر في الـ. تنتج الحضارة المادية كثيراً من متاع الحواس باسم التقدم المادي.حجارة أو ذهب على حد سواء

 ):٩\٦ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا جاء في .تلك المتاع نظرته إلى النفايات في الطريق



  -َن ۤي اوداس-تْرارى ي م-ْن ِرسوْه
 وشْ َبنْْدهو-ا يشْ ْدِڤ-ْستَهى ْدْهۤياَم

 وشْتْشَ پاِپي ڤْ َأپشْساْدهو
 اِتىيشْيشيْر ڤي بودّْه-َسَم 

 ."فإنه يتفوق عليه الالمبالي وغير المتحّيز،والصديق والعدو والحسود والمؤمن واألثيم و مين األلكن من يساوي بفكره بين الناصحو"
 تعني أوداسيَنعتيادي ولفظة  اال تشير إلى الصديقميتَْر لفظة .)سوْهِرتْ ( يوجد مريد الخير النافع.صدقاء األشكال مختلفة منأثمة 

بين الصالح والفاسد حسب  أحد  ربما يميز. في هذا النصْستَْهى-َمْدْهيايط الذي يتوسط بيني وبين عدوي يدعى  الوس.الحيادي
عندما بين صديق وعدو الفرد  ال يباين .عندما يستقيم الفرد في التعالي  لكن ينقطع كل تباين بين صديق وعدو أو سواه.حساباته
 نحن أحياء نمثل على مسرح دور ."ميأ أحد والدي وال أحد  ال.صديقي أحد عدوي وال أحد ال:"إذ يقول لنفسه متعلماً بحق يصبح

بشخصيات كثيرة نها تشبه مسرحية كبيرة أ .دوار األعداء أو آثمين أو ربانيين وغيرها منأوالد أو والده أو أطفال أو اصدقاء أو 
 كذا، نحن نلعب .صدقاء خارج التمثيليةأ جميع الممثلين  لكن قد يكون الفرد عدو أو صديق على خشبة المسرح لكن.رهاادوأتلعب 

لكنني " هذا ولدي:" ربما قلت لنفسي. من التعيينات على بعضنا البعضق كثيراًعلى خشبة مسرح الطبيعة المادية بأبداننا المادية ونعلّ
 . اإلنساننجاب نفس روحية وراء قدرةا  لكنكثر تقديرأعلى واحداً  نجب بدناًأن أ يمكنني . هذا محال.عقب ولداًأفي الواقع ال 

 لذلك، جميع الصالت .شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَمفرازات حسب ما جاء في  االالجماع الجنسي ال يعقب نفساً بل يجب وضعها في مستحلب
 .لبدنية ال يعود يرى تلك التعيينات اچايُّو كل من حقق ذاته والـ.بدان ليست سوى تمثيلية مسرحية األالقائمة بين مختلف

 الفصل السادس
  الفاشلّيچيُّوـالمصير 

 . في هذا العصراة تحقيقهدلل على استحالت ا لكنهة مشروعرياضة اعلن انهت بل ة التأمليةچييُّو الـرياضةالرفض ت ال ْبَهَچڤَْد چۤيتا
 ):٣٧\٦( سريعاً ْبَهَچڤَْد چۤيتا موضوع الفصل السادس من أْرجوَن و َنشِْركْ شْرّيلذلك، اختتم 

 تُوِپيُّوه شَْردَّْهياتيا
 مانََسه - تَيلتْشَ چاتْشْيُّو

 ْميدّْهيسْمَس - َچيُّوا يَأْپراْپ
 يَهتَچتْشّْ ِرشَْنكْ ْميتَچ ْمكا

ة، الدنيويمور  األبعض بسببلى درب تحقيق الذات في البداية ثم يكف عنه إمن ال يثابر والذي يأخذ  مصير هو ما: أْرجوَن قال"
 "؟روحيال كمالال يبلغوبالتالي ال 

كمالها مثل الطالب الذي ينقطع عن الذهاب إ ثم يتركها قبل چايُّو الفاشل أو من يمارس الـّيچيُّوبكالم آخر، يسأل عن مصير الـ
أن قلة تطلب الكمال من بين ماليين ب ْبَهَچڤَْد چۤيتا في موضع آخر من أْرجوَن إلى َنشِْركْ شْرّي يشير .قبل التخرج منهاإلى المدرسة 

 أنه قد ال يحقق الفرد ذلك أْرجوَن يشير .من الفاشلين عن العدد الكبير أْرجوَن لذلك، يسأل .حفنة منهمسوى يحقق الكمال ال البشر و
 ):٣٨\٦. چ.ب( ةچييُّو الـرياضةال إيمان وطلب الكمال في حتى وإن كان لديهالكمال بداعي بعض الدنيويات 

 طَشْشَْرْيْبْهڤ - ايْبَهنُوْن يشّكَتْ
 ياتڤَ نَشْييإ ناْبْهَرْميهتْشْ
 ُهوبا -  َمهاُهوطْشْيَأْپَرت
 يه َپتْهنَ ْبَرْهَمذُْهومۤويڤ

 "؟العالمين المادي والروحي فيقرار  دون ستعالء مثل سحابة ممزقة االرب هذا الفرد عن دمثلضيع ي  أال،ِرشَْنكْأيها القوي "
 ):٣٩\٦. چ.ب(ول  األعندما تبدد الرياح الغيمة، ال تعود إلى شكلها

 ِرشَْنكْ ْمايشَْمِاتَْن ِمى َس
 تَهشْوْم َأْرَهسى َأِشِهتّتْشْ
 اياْسۤياْسيشَْماه َسيَأنْ – تْڤَْد
 اِتىياوَپَپْد ى ِهـا نَِهتّتْشْ

 ."ذلك يستطيع سواك  أحدال إذ .تماماًزيلها تأتضرع إليك أن  ،ِرشَْنكْ ياهذه هي شكوكي "



 إليها هي أْرجوَن التي يشير ّيچيُّو كلمة .يثبط عزم البشر في المستقبلكيال  الفاشل ّيچيُّو يطرح هذا السؤال عن مصير الـأْرجوَن
لفيلسوف والتيم من  المتأمل وايعد .چايُّو مما يعني أن التأمل ليس هو الشكل الوحيد للـچايُّو ْبَهكْتي و چايُّو ْچۤياَن و چايُّو-َهىَهطْ
 ): ٤٠\٦. چ.ب (َنشِْركْ شْرّي ويجيبه .ستعالء اال النجاح فية يسأل نيابة عن جميع طلبأْرجوَن .ْزچۤييُّوالـ

 اوڤاتْشَ ْبَهَچڤاْن - رّيشْ
 ِڤَهى ناْموتَْريپاْرتَْهى نا

 ِتىڤيْدياا يناشَْس تَْسيڤ
 ْديتْشتْ كَشِْركْ - َناۤيكَلْي  ِهـنَ

 يَهتشَّْچتّْ تاتَ ْميتَچدوْر
 .سماء اهللا التي ال تحصىأآخر من  اسم  هذا.ْبَهَچڤَْد چۤيتا كما في سائر المواضع في ْبَهَچڤاْنة فظل هنا بَنشِْركْ شْرّييشار إلى 

 ستغناء علىالجمال والثروة والسلطة والشهرة والعلم واال: تةالسالعز  هو العزيز مالك جميع مقومات َنشِْركْ تدل أن اْنڤَچْبَه
فراد عائلته أو بلدته أو بلده أو أ يمكن أن يكون الشخص معروفاً بين .ت ضئيلةحياء تشارك هذه المقومات بدرجا األ.طالقاال

القائد العالمي لبضعة سنوات فقط لكن الرب قد يشتهر  .َنشِْركْ شْرّيالكوكب الذي يحيا عليه لكن ليس في كل أرجاء الخليقة كما هو 
 َنشِْركْ يتكلم .ة بتمامها هو اهللاتالسالعز من يمتلك جميع مقومات  إذن، . سنة وما زالت عبادته قائمة٥٠٠٠ تجلى منذ َنشِْركْ شْرّي
 على مالك الشمس ْبَهَچڤَْد چۤيتا َنشِْركْلقى أ .ن علمه كاملبأ مما يوجب الفهم شخصية اهللا العزيز بصفة ْبَهَچڤَْد چۤيتا في أْرجوَنإلى 

 يطرح . لماذا؟ العلم الكامل يعني علمه بكل شيء قابل للعلم.َنشِْركْالقاءه على ذكر  لكن ال يرد في أي موضع أْرجوَنثم على 
 اجراء بحث عن الحقيقة أْرجوَن يستحيل على .بكل شيء َنشْكِْر  لعلمَنشِْركْ الفاشل على ّيچيُّو هذا السؤال عن مصير الـأْرجوَن

 كامل َنشِْركْ تكلمه كامل والعلم الذي يَنشِْركْ .بل كل ما عليه هو تلقي الحقيقة من المصدر الكامل وهذا هو نظام السلسلة المريدية
 . وما هو هذا العلم؟.تصرف دون  كما تلقاهأْرجوَن هذا العلم الكامل ونحن نستلمه من أْرجوَنإذا استلم نستلم علماً كامالً  .أيضاً
من ن إ .الروحي عالمال فيوال  عالمال اهذ فيال يهلك  ،ميمونة أعمالب المنشغل المستعلي ،تْهاِرْپ ابن يا :شخصية اهللا العزيز أجاب
 هو مسعى بالغ السعد وكل من چايُّوأن تعقب الكمال في الـبهنا  َنشِْركْ يدل .)٤٠\٦. چ.ب (الشر يغلبه ال ،صديقي يا اً،خيريفعل 

 .يطلب شيئاً مسعوداً فإنه ال ينحط مطلقاً
 التيم المبتدئ ال ينتهي .صعيد الخدمة التتيمية ال يعتبر غير مألوف إن سقوط الفرد من .اً والئقاً للغايةفطن يطرح سؤاالً أْرجوَن

 .يچيُّونثوية وهي عوائق على درب الكمال الـ األبالنواهي أحياناً وقد يأخذ إلى المخدرات أو المسكرات أو يعلق ببعض المغريات
إخالص على تنمية واحد بالمئة من العلم الروحي فلن ب أحد  أنه حتى وإن عملأْرجوَن يعطي جواباً مشجعاً بإخبار َنشِْركْ شْرّيلكن 

تبني الحياة ما أن الفتنة المادية في غاية الشدة وبيتعين العلم بضعفنا و .خالص جهدهإيسقط في المستنقع المادي مطلقاً بفضل 
  عندما تسعى إلىمهيأةس ال الفتنة المادية تبذل أقصى جهد بتعليق النف.عالن الحرب على الفتنة الماديةإوع من سوى نالروحية 

 ستزيد الفتنة .خالص الروحاني الطامحافالت من براثنها بالتقدم الروحي للعلم مما يزيد من عزمها في محاوالتها إلمتحان مدى اال
 .من مغرياتها) اماۤي (المادية

 من اجل ةچييُّو الـرياضةالخذ إلى أالذي زهد بمملكته و في هذا الصدد الذي كان من كبار الفرسان موني ڤاميتَْرڤيشْتوجد قصة 
 إنْْدَر نظر ملك الجنان ت تأمل بشدة لفتموني ڤاميتَْرڤيشْ . آنذاك التحقيقة ممكنة التأمليةچييُّو الـرياضةال ت كان.زيادة تقدمه الروحي

عليه عمال أن يتفوق أ رجل  كواكب الجنان مادية أيضاً وثمة تزاحم إذ ال يريد."حتالل منصبيإهذا الرجل يطلب :"الذي قال لنفسه
 في غاية  ِمنَكاكانت .موني ڤاميتَْرڤيشْ إلغرائه خوفاً من أن يخلعه ِمنَكاة الجنان التي تدعى  حورّيإنْْدَررسل أ .عمال آخرأرجل 

دها نثوي حالما سمع صوت خلخالها ففتح عينيه وشاه األ في الواقع، شعر بحضورها.مونيالجمال وعازمة على مقاطعة تأمل الـ
كنت اطلب تنمية العلم الروحي :"شَكونْتَال عند والدة موني ڤاميتَْرڤيشْ قال .شَكونْتَالفتتن بجمالها ووضعت له ابنة جميلة تدعى أو

 الرحيل على الرغم موني ڤاميتَْرڤيشْ قرر .بختهمامه وّوأ بإبنته الجميلة ِمنَكا كان على وشك الهرب عندما جاءت ."لكنني علقت ثانية
  .ضرعها إليهمن ت

 يُّوچيةعازماً على استئناف الرياضة الـ مونيالـكان  . نتيجة المغريات الماديةاچيُّو احتمال كبير بالسقوط عن درب الـثمةلذلك، 
  يوجد قول مأثور.تزال بعدم جواز الشعور باليأس نتيجة تلك الَنشِْركْ يعلمنا .عزمناعليه وهذا ما يجب أن يكون  سقط وقتياً همع أن

أنه ال توجد خسارة ب بكل وضوح َنشِْركْ يقول .خص األ الفشل ال يثبط العزم في الحياة الروحية على.عماد النجاحهو بأن الفشل 
 . كل من يأخذ إلى هذا الخط الميمون للتربية الروحية ال يهلك بالكلية.في هذا العمر أو العمر الالحق حتى في وجود الفشل

  ):٤٢-٤١\٦. چ.ب (َنشِْركْ شْرّيالفاشل؟ يوضح اآلن، ماذا يحدث للروحاني 
 كاْنلُو ْمتاِركْ - اينَا پويْپراْپ



 اه َسماهۤيتْڤا شاشْڤَتيشْاو
 ِهىِچ ْمَمتاۤي شرْمناۤيتْشوش
 اِتىيجايْبهٱ طُوشْْبْهَر - َچيُّو

 
 ناْم ِاڤَچييُّوَأتَْهى ڤا 

 َمتاْمۤيْدهي  ْبَهڤَتىكوِل
 ْمدوْرلَْبَهتََري ِاتَْد ْده

 ْمشَِرإْداْد يِكى َجنَْم لُو
 ."برار األكواكب على سعادةال من مديدة سنوات بعد ثرية عريقة عائلةفي  أو صالحة عائلة في الفاشليُّوچّي الـ يولد"
 ."العالم هذا في نادرة من هذا القبيل والدة بالحقيقة، إن .حكمةالراسخين في  تعلينسم عائلة في يولد أو"

كثر تديناً أهاليها أطول وأسباب راحة أكبر على كواكب السماء كما أن العمر عليها أتوجد كثير من الكواكب في الكون وتوجد 
 الفاشل سنوات طويلة على ّيچيُّوـ لذلك، يبقى ال.رض تعادل يوم واحد على كواكب السماء األشهر علىأ جاء أن ستة .وربانية

لذلك، يرقى الفرد إلى كواكب السماء تلك حتى في  . ألف سنة١٠ أن اعمارهم تعادل ِڤديةسفار الـ األ تصف.كواكب السماء تلك
سعيدة  اً الفاشل يلقى ظروفّيچيُّو الصالح لكن الـهجر عملأق اعند نفرضي  األالرجعة إلى الكوكبى الفرد تعين علت .حالة فشله

 .ثرياء أو صالحينأحتى عند رجعته إلى هذا الكوكب ويأخذ والدته سواء في عائلة 
 بالرجعة في عائلة عريقة أو ثرية أو يصبح عالماً كبيراً أو في كَْرَمعماالً صالحة حسب حكم أإذا قضى الفرد ثاب سيجمال،  االعلى

في يولدون يضمنون الرجعة في صورة بشرية فحسب بل ال  ،خالصحوال، من يدخلون الحياة الروحية بإ األ في كل.غاية الجمال
 لذلك، ينبغي لكل من ينعم بوالدة مثيلة أن يفهم أن حظه عائد إلى ما قدم من عمل صالح . أيضاًعائلة بالغة الصالح أو الثراء

 أن لكل شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم جاء في . فقطخالصناا أن يشهد مدى َنشِْركْ  يريد. يوفرها اهللا لمشيئته بعودتنا إليهسباب األ تلك.ورحمة اهللا
 إذا تخلى عن واجبه المشرع والذ شيئاًالفرد ال يخسر   لكن.فرد واجبه الخاص في الحياة بغض النظر عن مرتبته أو مجتمعه

 ى قضاذا ماذا يكسب ، في المقابل.إكتمال نضجهقبل عن درب التتيم  سواء بدافع العاطفة أو الصحبة أو الهبل ثم سقط َنشِْركْبـ
 في موقع أفضل حتى وإن تعرض َنشِْركْ لكن من توجه إلى .نفععدديمة ال ؟ حياتهالتوجه إلى اهللا دون كافة واجباته على أتم وجه

مثل  ّيچويُّجميع العائالت الصالحة التي يولد فيها الـخير  ْزچۤييُّوعائلة الـ بالقول أن َنشِْركْ يستفيض .يچيُّوللزلة عن الصعيد الـ
 من الطبيعي للثري أن يطلب التمتع .ض للضالل من يرجع في عائلة ثرية معّر.غنياء أو الفالسفة أو المتأملين األعائالت التجار

 ةنَْبراْهَم كذا، من يرجع في عائلة صالحة أو .نساء أو مدم على الكحول أو المخدراتزير ثرياء  األابنبثروته وغالباً ما يصبح 
 أو ْزچۤييُّو ثمة فرصة لإلنحدار في كل من العائالت الثرية والصالحة لكن لدى من يرجع في عائلة .يغتر بنسبه أو صالحهغالباً ما ف

 ):٤٣\٦. چ.ب (أْرجوَن إلى َنشِْركْ يقول .تيم فرصة أفضل بإستئناف حياته الروحية من حيث سقط
 ْمَچيُّوْمَس -ي  بودّْهْمتَتَْر تَ

 كَْميِده - لَْبَهِتى پاوْرڤَ
 اهي ْبهۤوتُوتَِتى تْشَ تَيا
 نَنَْدَن -دّْهاُو كورو يسْمَس

 ."كوروسليل  يا ،ويجتهد في سبيل تحقيق النجاح الكامل ،السابقأنماه في عمره  الذي الرباني يوعستعيد الي ،هناك حيث يولد"
 َنشِْركْ كل من يأخذ إلى ذكر . أو الخدمة التتيمية، يذكر نشاطاته الروحية من عمره السابقچايُّومن يرجع في عائلة تمارس الـ

 ):٤٤\٦. چ.ب(لطريقة عينها في عمره السابق فما هو السبب بجدية ليس من عامة الناس بل من المحتم أنه اخذ إلى ا
 ڤَيناِتاِسَن ۤيْرڤاْبْهپۤو
 َسهي پٱ شُواِتى ِهى َأڤَييْهر
 ايْسَچيُّوي اسوْر َأپيْچۤيج
 ڤَْرتَِتىيْبَرْهمات - ْبَدشَ

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

يهلك  من الدوالرات في المصرف لكن اً ربما كان لدي ماليين.ننا ال نصطحب مقتنياتنا من عمر إلى آخرأنشهد في العالم المادي 
 عند الموت بل يبقى في المصرف ليتمتع به آخر على ملكي ال يعود الرصيد المصرفي .،حالما يهلك بدنيرصيدي المصرفي 



مقداراً صغيراً على الصعيد الروحي فسوف يالزمه إلى العمر التالي  أحد  حتى وإن راكم.الروحيةخالف ما يحدث في التربية 
 .ويستأنف من تلك النقطة

عندما يستأنف العلم الذي انقطع عن تحصيله عند  في هذا العمر ةيُّوچي الـرياضةوإكمال ال علمه ينبغي للفرد العلم بوجوب إكمال
 ينبغي أن يكون عزمنا على هذا . في عمر آخر بل أن يعزم على انهائه في هذا العمررياضةفة بإنهاء ال المجازد ال ينبغي للفر.موته
 ."لها في هذا العمراكما  فرصة أخرىَنشِْركْلم استطع إكمال التنمية الروحية في عمري السابق بطريقة ما لكن اعطاني :"النحو

ة بدنه الحالي حيث الوالدة والشيخوخة والمرض والموت تعم العالم المادي بل بذلك، لن يعود الفرد مجبراً على الرجعة بعد مفارق
 هذا العالم المادي ال . هذا العالم المادي مجرد مكان خطردرك بأن ي،َنشِْركْ كل من يلوذ بالقدمين اللوتسيتين لـ.َنشِْركْيعود إلى 

 َنشْكِْريبدأ  ."هذا العالم ال يليق بإنسان لطيف:" القولتّيڤََسَرْس ي سيدّْهانْتَشْرۤيَل ْبَهكْت اعتاد .خذ إلى التربية الروحيةأيعود يليق بمن 
 أنه يعطي ْبَهَچڤَْد چۤيتا في َنشِْركْ شْرّي يقول . ويبدأ بالعناية بالتقدم الروحيَنشِْركْحالما يتوجه إلى الفرد ه الجالس في القلب بتوجي

 .ذكره لمن يطلبه ويسبب نسيان من يطلب نسيانه

 الفصل السابع
 ِرشَْن بمثابة إعادة إقامة الصالت مع كْچايُّوـال

 .خص األ للتصفية علىة مقصودا لكن يذكر انهةچييُّو الـرياضةال ْبَهَچڤَْد چۤيتا يقر . عدة مراتةچييُّو الـرياضةاللقد سمعنا عن 
 .َنشِْر كْ والتحكم بالحواس وتصفية النشاطات وإقامة صلة متبادلة بين الذات: الهدف ثالثي

 شخصية اهللا العزيز في المكان وةالنافذ) َپَرماتْما(الذات العليا  الالشخصي وْبَرْهَمْن: يتم تحقيق الحق المطلق على ثالثة اطوار
حياء وفي كل ذرة من ذرات  األعظيم هو شخص في التحليل النهائي وهو الذات العليا النافذة في جميع الحق المطلق ال.)ْبَهَچڤاْن(
شخصية اهللا  تام بجميع مقومات العز بصفة َنشِْركْ شْرّي ْبَهَچڤاْن .أيضاً) ْبَرْهَمْجيُّوتي (لكون بوقت واحد كما هو النور الروحيا

في العالم المادي ال يميل إلى تركها على أن من يملك قدراً كبيراً من مقومات العز ب نجد .ستغناء بوقت واحد اال لكنه كاملالعزيز
 .ذاتهب ر على الزهد بكل شيء ويبقى كامال قادَنشِْركْ .َنشِْركْخالف 

 السيد .ثقة أو دراسته بتوجيه سيد روحي ْبَهَچڤَْد چۤيتاعند مطالعة ه الشخصية ئأن السيد الروحي يدلي بآرابعتقاد  االال ينبغي لنا
 َنشِْركْ شْرّي عند بداية كالم .داخل وفي الظاهر الذي هو في الشخصية اهللا العزيز المتكلم الحقيقي هو . هو مجرد بوقثقةالروحي ال

 ):١\٦. چ.ب( يقول ةچييُّو الـرياضةالحول 
 ْم ْپَهلَ-تَه كَْرَم يأناشْر
 اهي يتُرو كَْرَم كَْمايكاْر

  تْشَچّييُّو تْشَ ۤيسَسنّْۤيا ـَس
 اهييشاكْرتْ ـْر نَينْْچَري نـنَ

 ال ،يقيحقال ربانيال وهو الحياة في زاهدال هو إنمابدافع من الواجب  يعملو عمله بجزاءمن ال يتعلق  ان :شخصية اهللا العزيزقال "
 ."قوم بعملي وال ناِر لاشعإمن يتقاعس عن 

 لكن يقول . يطلب العامل الجزاء أو الراتب دوماً.جرأ دون عن غرض العمل أحد  ربما يسأل. ماأجركل إنسان يعمل ويتوقع 
ي ف) َسنّْۤياسّي( من يعمل على هذا الوجه هو في سلك الزهد .جرأتوقع  دون  هنا أنه يمكن للفرد العمل بدافع الواجب وحدهَنشِْركْ

 .الحياة
 هي حياة التلمذة ْبَرْهَمتْشارّي .َسنّْۤياَس و ْپَرْستَْهىنَاڤ و َهْستَْهىِرْچ و ْبَرْهَمتْشارّي:  أربعة مقامات للحياة الروحيةِڤديةترسم التربية الـ

 عندما يبلغ سن الخمسين أي ىْپَرْستَْهنَاڤ هي حياة المتزوج ثم يمكن للفرد دخول حياة ْستَْهىَهِرْچ حياة .المتفرغة إلى الفهم الروحي
 بمفردهعن كل من زوجته وأوالده ويبقى الفرد  وفي النهاية، يتخلى .ماكن الحج المقدسة مع زوجتهأيترك بيته وأوالده ويسافر إلى 

بطالة بل توجب بعض  ال تعني الَسنّْۤياَس أن حياة َنشِْركْ مع ذلك، يذكر .)َسنّْۤياَس ( وهذا ما يدعى حياة الزهدَنشِْركْلتنمية ذكر 
العمل لحساب : هم الواجباتأ واجبه من .حياته العائلية ولم يعد موجباً بواجبات ماديةفي  الذي زهد َسنّْۤياسّي ما هو واجب .العمل

  . كما هو واجب الجميع في مختلف مراحل حياتهمَنشِْركْ
 هو خادم اماۤي ضحية . الحقيقي هو خادم الحقَسنّْۤياسّي .قواآلخر هو خدمة الحزائل واحد هو خدمة ال: ثمة واجبان في حياة كل حي

ام و هو قحياءألاام و ق.نه مجبر على الخدمة في كافة الظروف سواء خدمة الوهم أو الحقبأ العلم  اإلنسان لكن يجب على.زائلال
وجته أو أطفاله أو داره أو عمله أو غيره انه سيد زالرجل  يعتقد .نه السيد لكنه مجرد خادمبأ ربما اعتقد الفرد .الخادم وليس السيد

 ربما كان رئيس الجمهورية يعتبر .بالضرورة  الرجل هو خادم زوجته أو أطفاله أو عمله.لكن كل هذا باطل عندما تكون له عائلة



إذا بقينا في حياتنا ستفسد  لكن . موقعنا هو موقع الخادم دوماً سواء خادم الوهم أو خادم اهللا.سيد البلد لكنه ليس سوى خادم بلده
تجبره أن يصبح خادم الوهم أو خادم  الفرد  ثمار عمل. ال شك أن كل فرد يعتقد انه ليس خادماً بل يعمل لنفسه فقط.خدمة الوهم
أنه خادم في الفرد سيفهم  .ه العلية ويترسخ في العلم بالفعل عندما ينهض إلى حواسسيصبح خادم الحق هزائلة لكن هاحواسه مع أن

نه يستحيل أن الحق بدال من خدمة الوهم ألستقامة في خدمة  االفضل له األ من. إلى صعيد العلمهلوصوعندما ع الظروف جمي
 ي هَسنّْۤياَس .عني من بلغ هذا الصعيدتفي الحياة ) َسنّْۤياَس( حياة الزهد .عندما يدركصعيد العلم الحقيقي الفرد سيحرز  .يصبح سيداً

 .ة اجتماعيةنزل متمسألة تحقيق وليس
ْبَهَچڤَْد  في َنشِْركْيقول لماذا  .)َمهاتْما ( مجيدةاً هو واجب كل حي وكل من يدرك ذلك يصبح نفسَنشِْركْ وخدمة مصلحة َنشِْركْذكر 
هو ) َنشِْركْ (ڤَاسودڤ يدرك العاقل أن .)١٩\٧. چ.ب (.؟"يسلم لي" أن من يصل إلى صعيد العلم الثابت بعد رجعات غزيرة چۤيتا
إذا  إلى التردد فطنال ما الذي يدفع لماذا؟ .نادرة الوجودمثيلة أن نفس مجيدة ب بالقول َنشِْركْ ثم يعقب )ڤَْم إتي َسْرڤَاسوِدڤ (لوجودا

 .نتظار لرجعات غزيرة؟ اال؟ لما ال يسلم على الفور؟ ما هو نفع هو الغاية القطعية للحياةَنشِْركْم لـيتوصل إلى الفهم بأن التسل
 . التسليم هو نتيجة حب، حب علي. ال يجبر احداً على التسليمَنشِْركْ . حقيقي عندما يصل إلى نقطة التسليمَسنّْۤياسّيلفرد يصبح ا

 . اجراً أو راتباً من وراء حبهابقرم على حب طفلها وال تت األ أحد ال يجبر.تغيب الحرية في حضور القوة كما يغيب الحب
) َرَسْز(أذواق  ثمة خمسة .نستطيع أن نحبه بصفة سيد أو صديق أو طفل أو زوج:  وجوه كثيرةكذا، نستطيع حب الرب العظيم من

 ذاك . نستطيع الفهم أن صلتنا بالرب هي ذوق خاص عندما نكون على الصعيد المحرر من العلم.أساسية نتذوق بها صلتنا باهللا
ته الخالدة بالرب سواء بصفة السيد والخادم أو الصديق وصديقه  لكل حي صل.)سيدّْهي-َپڤَروْس (الصعيد يدعى تحقيق الذات الثابت

 مجمل درب التحقيق الروحي . تلك الصالت حاضرة أزلياً.قهوعشمم وابنها أو الزوج وزوجته أو العشيق و األب وابنه أو األأو
 الصلة بين السيد والخادم . العالم المادي صلتنا بالرب منحرفة حالياً في هذا. الفعلي إنما هو بعث وعينا بتلك الصلةچايُّووكمال الـ

  الصلة القائمة بين السيد والخادم منحرفة. ال سبيل إلى الخدمة بدافع الحب.ستغالل االفي العالم المادي مستندة إلى المال أو القوة أو
صدقاء في  األ كذا، قد تقوم صلة بين. تستمر ما دام السيد قادراً على دفع المال إلى الخادم وتنقطع حالما يتوقف دفع المال.نعكاساال

الوالدين وتنقطع بين و هعند وجود خالف بينبن البيت  االيترك .العالم المادي لكن أقل خالف يقطعها وينقلب الصديق إلى عدو
 . حيث يحدث الطالق عندما يثور خالف بسيطينلزوجالصلة وهذا ما يجري بين ا

 منحرفة لصلتنا الباقية ظالليجب علينا العلم أن تلك الصالت الظاهرية مجرد  .لم الماديال توجد صلة ثابتة أو فعلية في هذا العا
 يتعين علينا الفهم أن تلك الصالت . بل يبدو كذلك لكننا ال نتحسسه عند لمسهاًالشيء ليس حقيقيظل  تثبت تجربتنا أن .بالرب العظيم

دما عنسيكتمل علمنا  .صلتنا باهللاظالل م زوجة أم عشيق ليست سوى بصفة صديق أو أب أو أم أو طفل أم سيد أو خادم أم زوج أ
 .ملعندما نصل إلى ذاك الع  وأن لدينا صلة حب باقية بهَنشِْركْننا خدم بأ سنبدأ بالفهم .نصل إلى هذا الصعيد من الفهم

 شْرّي ال حد لألجر الذي نحققه من . القيام بالخدمةلقاءجر موجود ويزيد عما نكسبه هنا  األجر في صلة الحب تلك لكنأال يوجد 
 كواكب الجنان إلى  أهل ابتهل. من الكواكب قهر عدداً، الذي كان ملكاً واسع السلطةَبلي َمهاَرَجفي هذا الصدد، توجد قصة  .َنشِْركْ

 عند طراف األ مقصوعَناْهَمْبر صبي بوجه َنشِْركْ شْرّيتجلى  .هعلى يدتهم ميلهز َبلي َمهاَرَجالرب العظيم إلنقاذهم من هذا الجني 
حسان إلى  انت ملك عظيم ومعروف باال.اًشيئعزيزي الملك، اطلب منك :" بالقولَبلي َمهاَرَج وتوجه إلى ،استجاب لدعائهم

  فهال وهبتني شيئاً؟ةنَْبراْهَمالـ
 .سأهبك كل ما تطلب: َمهاَرَج َبلياجاب 

 ."خطوات من خطواتيرض تعادل ثالث  األال أطلب سوى قطعة من:"قال الصبي
 رض؟ األ ماذا ستفعل بتلك القطعة الصغيرة من.هل هذا كل ما تطلبه؟:"اجاب الملك

 ."ستكفيني على الرغم من صغرها:"ابتسم الصبي قائال
 َبلي اين سيضع خطوته الثالثة فأدرك َمهاَرَج َبليسأل و غطت مجمل الكون ،وع خطوتينصفخطى الصبي المق َمهاَرَج َبليوافق 

ملك سوى رأسي فهل تتلطف بوضع أ لم اعد .ن اآلربي الحبيب، لقد فقدت كل شيء:" أن اهللا كان يخصه بالحظوة فاجابهاَرَجَم
 ك عليه؟قدم

 أنك تل ادركب شيئاً منك رقبتألم :"فاجاب الملك" ؟ما شئتتمنى :" فسألهَمهاَرَج َبلي مسروراً جداً من َنشِْركْ شْرّيكان الرب "
 ."ن اآلوقد وهبتك كل ما لدياردت شيئاً مني 

 وهذا كان َمهاَرَج َبليصبح الرب حاجب أ على هذا الوجه، ." سأبقى حامل أوامر في بالطك.نعم لكن لدي شيئاً لك:"اجاب الرب
 كل .ادمه الرب دائم الشوق إلى مكافاة خدمة خ. ذلكبقر لكن ال ينبغي لنا ت. إذا قدمنا شيئاً إلى الرب فسيعيده ماليين المرات.هثواب

 .چايُّو يكون كامل العلم وحقق كمال الـ،من يعتقد أن خدمة الرب واجبه



 الفصل الثامن
 چايُّوالكمال 

 ألن رجعة مثيلة تعطي دافعاً چايُّو تجاه كمال الـفرد أو التيم هي خير بركة في مجال تقدم الْزچۤييُّولذلك، الرجعة في عائلة من الـ
 ):٤٥\٦. چ.ب(خاصاً 

 اتَمانَْس تويْد اتْنايْپَر
 هشْيلْبيك - شودَّْهىْم َسچۤييُّو

 ْسدَّْهيسْمَس - َجنَْم - َأِنَك
 ْميتَچ ْمَپراي اتۤي تُوتَ

 بعديصل الغاية القصوى في النهاية،  شائبة، كل من وبطهارته ،التقدم من مزيد حرازبإخالص إليُّوچّي ثابر الـي ندمالكن ع"
 ."جداً مكللة بالدأب كثيرةوالدات 

ستغراق في  اال.مر األاية من جميع الشوائب في نهيتهتصفل اكتمإعند ) َنشِْركْذكر  (ةيچيُّو الـرياضة الفرد الكمال العظيم للققيح
 ):١٩\٧. چ.ب( شخصياً َنشِْركْ هو الصعيد الكامل كما يؤكد َنشِْركْ

  َجنَْمناْم َأنِْتىْمناَبهۤو
 اِتىي ْپَرَپْدْمڤاْن ماْچۤيانَ

 يتإڤاسوِدڤَه َسْرڤَْم 
  دوْرلَْبَهه-تْما سو ا َمهـَس

مجيدة النفس الهذه  مثل . وكل وجودعالماً أنني علّة كل العلل ،يحكيم الحقيقي لالمن الوالدات والموت يسلم طويلة  سلسلة بعد"
 ."نادرة الوجود

 من جميع الشوائب الناشئة تهبعد رجعات غزيرة من قضاء العمل الصالح وإكتمال تصفيالخدمة العلية إلى الرب بد ينشغل الفرلذلك، 
 ):٤٧\٦. چ.ب( حديثه حول هذا الموضوع بالقول َنشِْركْ شْرّي يختتم . الوهمية، األضدادعن

 ْماشَْسْرِڤي  َأپچيناْميُّو
 آتَْمنا - نانْتَْرَچِت - ْدَم

 ْم مايُّوشَْردّْهاڤاْن ْبَهَجِتى 
  َمتَهُموتَيوكْتَ ِمى ـَس

 ."يُّوچۤيينالـأعظم من جميع و يُّوچاالـ في قرب صلة بيأ هويعبدني بخدمة ودية علية، و عميق يمانالذي يذكرني بإ ،يُّوچّيالـإن "
 رياضات في الواقع، جميع ال.)چايُّو ْبَهكْتي (َنشِْركْ في قضاء الخدمة التتيمية إلى يُّوچية الـرياضاتذروة جميع التكمن لذلك، 

 چايُّو كَْرَم ثمة درب طويل إلى تحقيق الذات ابتداء من . هو المصير العظيمَنشِْركْ تنتهي إلى أن ْبَهَچڤَْد چۤيتا المرسومة في يُّوچيةالـ
  العلمچايُّو في العلم والزهد تنتهي إلى چايُّو كَْرَماد يزدا عند .جر هي بداية هذا الدربأ دون چايُّو كَْرَم .چايُّو ْبَهكْتيوانتهاء إلى 

 في التأمل على الذات العليا بواسطة مختلف الجلسات البدنية ويثبت العقل عليه، فإنها تدعى چاويُّ ْچۤياَن عندما تزداد .)چايُّو ْچۤياَن(
 .)چايُّو ْبَهكْتي (الذروة  فتلك تدعىَنشِْركْ شخصية اهللا العزيز ويصل إلى عبادة چايُّو َچطانْشْأ وعندما يتخطى الفرد .چايُّو َچطانْشْأ

 لذلك، . بالتفصيلچايُّو ْبَهكْتيمن اجل تحليل  رياضاتلكن يتعين على الفرد فهم سائر اللفعل با هي الغاية القصوى چايُّو ْبَهكْتي
احراز مزيد من التقدم يدعى  دون يبقى عند نقطة معينة من . التقدمي هو على الدرب الصحيح إلى الحظ السعيد الخالدّيچيُّوالـ
 رياضات تجاوز سائر البأن الفرديتعين الفهم ه لكن  أو غيرّيچيُّو-َهىطَْه أو ّيچيُّو ْچۤياَن أو ّيچيُّو كَْرَم: المعينسم  االبذاك
 .)چايُّو ْبَهكْتي (َنشِْركْبالقدر الكافي للوصول إلى نقطة ذكر   الحظهإذا حالف يُّوچيةالـ

 تبقى السلسلة عقيمة .َنشِْركْ شْرّي وهي الحلقة التي تربطنا بالشخص العظيم يُّوچيةخيرة في السلسلة الـ األ هو الحلقةَنشِْركْذكر 
ْبَهَچڤَْد  وفهم َنشِْركْ َهِرى بتسبيح َنشِْركْخذ إلى ذكر  األ بحقچايُّو يتعين على المعنيين بكمال الـ.خيرة األهذه الحلقة دون عملياً
 وتحقيق الغاية القصوى چيةيُّو الـرياضات مما يعني تجاوز سائر الَنشِْركْ من خالل حركة ذكر َنشِْركْ وقضاء الخدمة إلى چۤيتا

 .َنشِْركْ وهي حب  أالچايُّولكل الـ

 الختام
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