
 ستنارة االبحث عن
 ياب االمقاالت من مجلة

 َدنْتَ ْسوامّي ْپَرْبهوپاَدِڤ ْبَهكْتي .سي. إى رحمته الربانية
 المقدمة

 .القديمة هندتعاليم حكماء ال إلى رجعنا ذاا خاصية وواجب: ىعنم نجد ؟ْدَهْرَمما هي 
 لسكّرا بأن نقول أن نايمكن المعنى بهذا .هاب عرفي التيخاصيته الفريدة والجوهرية  شيء كلل .أوال معنى خاصية نعتبر دعنا

 .معروفة بسيولتها لماءمعروف بحالوته وا
تفيدنا  ؟اإلنسان ما هي خاصية لكن .)ْدَهْرَم(فهمنا خاصيتنا الجوهرية  إذا شعر بالرضى العميقنو ،أيضاً خاصية جوهرية امن كلل

 كِْرشَْنلهي الكامن من الروح العظيم  االقبس الوعي: جسم المادي بل النفسال إلى  الباقية أن خاصيتنا ليست عائدةديةِڤالحكمة الـ
 .الذي يقارن بالنار الكونية

 هي حب ْدَهْرَم .حتفاء بصلتنا الباقية به بالخدمة الودية اال كل منا هوْدَهْرَم و .كِْرشَْنهذا القبس الروحي شخصي فريد، آية 
 . وخدمتهكِْرشَْن شخصية اهللا العزيز

 إليه  خاصيتنا األصيلة هي تقديم خدمة منقطعة.كِْرشَْن ننسى مصدرنا وصلتنا بـ.المادي الوعي في ل عن خاصيتنا المالزمةنغف
 . نشعر باإلحباط واإلستياء ألننا ننسى خاصيتنا الباقية.نانية المزاحمة زائلة من اآلْدَهْرَم إلى التي نحولها

 .كِْرشَْنقوامنا بصفة خدم  إلى طبيعتنا الباقية،لى  إستعالء الذي يعيدنا اال هي دربْدَهْرَم
: بالتعظيم الذاتي والمسؤولية الواجباستعضنا عن حس  نيالعشر لقرنمن ا األخير الجزء في .اجب وو هْدَهْرَملكلمة  اآلخر المعنى

 ويشعر باحية االم بحر فوضى أنه فقد حسه األخالقي في خضاإلنسان يشعر .معظمنا بفشل التجربةيشعر  لكن .طلب كل ما يبسطنا
 .بالواجب من جديد

ذا كانت خاصيتنا الجوهرية  ا.ْدَهْرَمجابة عن هذه األسئلة سوى بفهم الجانب اآلخر من  االتجاه من وبماذا؟ ال يمكننا الواجب لكن
لكامنة وإعانة اآلخرين على تحقيق ا) ْبَهكْتي(نهاض هذه الخدمة الودية  ا فواجبنا هو جمع عقلنا علىكِْرشَْن إلى داء خدمة ودية اهي

 .األمر عينه
في العالم  إلى  السفير الروحي للهندْبهوپاَدْپَرْسوامي  نْتَِڤَد ْبَهكْتي .سي. إى . قادرة على اعطاء البصيرة واإللهام التي نحتاجهاْدَهْرَم

 هو الثمرة اليانعة شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمكريتي قديم يدعى  مكتشفاً معناه في تعليق نافذ على كتاب سنسْدَهْرَمقلب إلى  يأخذنا هذا الكتاب،
 التي طرحت عليه في مجلس الحكماء في غابة ْدَهْرَم عن األسئلة حول امّيْسوُچوتَ سۤوب الحكيم الكبير ي يج.ِڤديلشجرة العلم الـ

 . عليه هناشْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد  الذي يعلقشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي قسم   الواقعة في الهند الشماليةياناَرشْنايمي
 لذلك، هذا الكتاب هو عالمة أدبية للبشرية في تقدمنا تجاه تحديات القرن الواحد .)ْدَهْرَم( خاصيتنا فهم من ةأهمي أكثر شيء ال

  .هوفرص والعشرين الجديدة

 الفصل األول
 ستنارة االالبحث عن

هذه الرسالة  إلى واستمع حشد من سكان لندن ،١٩٦٩كانون الثاني سنة في األول من بريطانيا  إلى كِْرشَْنوصلت حركة ذكر 
 .ْبهوپاَدْپَرشْرۤيَل المسجلة التي أرسلها 

 لمشاركتكم في اجتماع كِْرشَْن شْرّي شخصية اهللا العزيز وقبول بركات ١٩٦٩سيداتي سادتي، ارجو منكم قبول تحياتي للعام الجديد 
 في كِْرشَْنعطانا الفلسفة الفريدة والمبادئ الدينية لذكر أ و، سنة٥٠٠٠منذ  األرضلى إ كِْرشَْنب  الرنزل . السعيد هذاكِْرشَْنذكر 

في مجرى  شياء تتغير وتنحط في العالم الماديألن األ كِْرشَْنونسى البشر فّن ذكر نحطاط  االدب لسوء الحظ، .ْبهَچڤَْد چۤيتاصورة 
 في كِْرشَْن عند نهاية القرن الخامس عشر لبعث ذكر ْبهوْپَرَمها يتَنْياتْشا شْرّي جه بولتجليا إلى كِْرشَْن لذلك، عاد الرب .الوقت

 .المجتمع البشري
نما هي حث الناس عامة من رجال الدين والفلسفة وسواهم  ا لعصر الخصام والشجارساقطةللنفوس الالخاصة  يتَنْياتْشالمولى اهبة 

الصوت العلي وأنه صورة بنزول  قادر على الشخصية اهللا العزيز أن يتَنْياتْشاالمولى منا اعل .كِْرشَْنلتبني تسبيح االسم القدوس 
  . تصفية قلوبنا من جميع األرجاسفوراًفتتحقق   دون تجنيَمنْتَْر كِْرشَْن َهِرىعند تسبيح  في قدرته الباطنة كِْرشَْننتصل بـ



آخر بسبب  إلى  باألصل لكننا نتناسخ من جسمكِْرشَْن جميعنا نعي بـ.لوجود المادي مرجعها األنجاس في قلوبنال مهايأةحياة ال
 جميعنا نحسب الجسم المادي عين .في دوامة التناسخ)  ألف٤٠٠ ماليين و٨البالغة ( الحياة أجناساقتراننا بالمادة ونعاني في مختلف 

 لذا، نحن عرضة لمختلف األوجاع المادية .شَْنكِْرننا نفوس روحية باألصل مما يعني وحدة نوعيتنا مع الرب العظيم أالذات مع 
 .برزها الوالدة والشيخوخة والمرض والموتأو

 ينازع المجتمع البشري هذه المشاكل الدائمة بسبل .مجمل الحضارة المادية هي نزاع شاق مع الوالدة والشيخوخة والمرض والموت
 يطلب الماديون حل المشاكل بالسبل العلمية .وحية جزئيةوبعضهم بمساعي رمادية  يقوم البعض بمساعي .مختلفة دون جدوى

 .بعرض مختلف سبل تبين المادة من الروححل المشاكل إلى نجاة  يسعى طلبة ال.ادب وغيرهوالتعليم والفلسفة واألخالقية واأل
 . الباطنيةيُّوچاالتغلب على الوالدة والموت بواسطة الـإلى بعضهم  يسعىو

 في عصر كِْرشَْنالنجاح دون قبول سبيل ذكر  إلى ، أن ال سبيل هؤالء جميعاًچۤيْزيُّولنجاة والماديين والـطلبة ا يجب أن يوقنلكن 
 .)كَلي(الخصام والشقاق 

 َهِرى َنكِْرشْ كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْنَهِرى  :فر من تسبيحم  ال أنشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم متكلم امّيْسوُچو ڤَشوَك ِدشْرۤيَل لذلك، أوصى 
كنت تطلب التحرر   إن الباطنيةيُّوچاكنت من طلبة األجر أم النجاة أم الـأ سواء  َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى-َهِرى 

  .من أوجاع الوجود المادي
تحيل قطع الرغبة لكن يمكننا  لذلك، يس. الرغبة جزء جوهري من قوامنا. هو فّن تصفية قلوبنا من غبار الرغبات الماديةكِْرشَْنذكر 

حراز تقدم ثابت إنستطيع رؤية مقامنا الحقيقي وو . للرغبةالحالة السقيمة: وأد الرغبة بل شفاء الرغبةليس الحل الصحيح  .تصفيتها
 . سوء الفهم من قلوبناعند تجلية غبار تجاه الغاية القطعية للحياة

جميع نشاطاتنا في ذكر بذل  ينبغي لنا .كِْرشَْن شخصية اهللا العزيزث صلتنا المفقودة بنما هو بع القد نسينا أن الغاية القطعية لحياتنا
 .كِْرشَْن نحن ال نطلب منكم ترك واجباتكم الحالية بل نوصي بتنفيذها في ذكر . إن أردنا بعث تلك الصلةكِْرشَْن

 كِْرشَْنبل يفضل بقاء الفرد في موقعه والسماع عن مطلقاً لحياة  تبديل موقعه في ااإلنسان ْبهوْپَرَمها يتَنْياتْشا شْرّيالمولى ال يوصي 
 الواردة في كِْرشَْن ينبغي للفرد ترك الوسيلة المصطنعة للتخمين الفلسفي واإلستعاضة عنه بالسماع عن فلسفة ذكر .من مصدر ثقة
 َهِرى، كِْرشَْن َهِرى (َمهاَمنْتَْرالـ يسّبح  من.ية الحقيقية للحياة إلى الغاللوصول شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم و ْبهَچڤَْد چۤيتا مثل ِڤديةاألسفار الـ

 إلى سيصل الفرد .تبديل موقعه بطريقة مصطنعة إلى ، ال يحتاجدون تصرف ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنرسالة بخضوع ويسمع ) كِْرشَْن
 كِْرشَْن على السماع عن  قصراًه ولواحقه وغيرهااتتسلياسمه وصورته وصفاته و: المنزلة العلية التي يستطيع فهم اهللا عليها

 .وتسبيحه
 إلى  يسعى بعضهم. ينكر بعضهم وجود اهللا. سوى صلة بالغة الضآلةكِْرشَْنصلهم باهللا أو يلكننا مضللين في الوقت الحاضر بقادة ال 

 يعتقدون أن الغاية القطعية للحياة مجرد ،أي نتيجة صحيحة إلى ن دون أمل بتاتاً بالوصولين محبطي بعضهم قاصر.الحلول محل اهللا
 .تسبيح اسمه القدوسلبصورة مباشرة بالطريقة البسيطة لفهم اهللا متين الساس األ هو كِْرشَْن لكن ذكر ،فراغ أو عدم

 كِْرشَْن هاقدمالتي ي كِْرشَْن لكن هنا وسيلة ذكر .ن بقادة عميان روحياًيخفقوا بتحقيق نجاحهم المنشود مضللأمعظم البشر عميان 
 .يتَنْياتْشا المولى جه سنة بو٥٠٠ وأكدها منذ ْبهَچڤَْد چۤيتا سنة في ٥٠٠٠عطانا تعاليمه منذ أ .شخصياً

 انها .أي جهد مصطنعبذل  تهبك مرامك دون كِْرشَْن حركة ذكر . جليلة وبالغة السهولة، هي حياة فّن عظيمكِْرشَْنلذا، حركة ذكر 
 بالغناء والرقص واألكل وسماع فلسفة من سلسلة مريدية معتمدة من األسياد كِْرشَْننقضي ذكر  نحن .يةممتلئة باللذة الزاهية العل

 يعطينا نجاح روحي كامل دون المرور بأي تغيير مصطنع لنزعاتنا كِْرشَْن لذلك، ذكر .كِْرشَْنالروحيين التي شرعها الرب 
 .الطبيعية

 ذكر: اً صفيوعياً من جميع النجاسات وجعله وعيناين علينا فعله اآلن هو تصفية  ما يتع.اآلن نجسوعي  حاضر فيك لكنه وعيال
 َهِرى راَم - َهِرى َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْنَهِرى : نجاز ذلك بسهولة بالتسبيح المسر لألسم القدوس ا ويمكننا.كِْرشَْن

  .َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى

 فهم النفس
 في هذه المحادثة مع مريديه التي جرت في مدينة مومباي، الهند ْبهوپاَدْپَرشْرۤيَل  كما يعلن .السمع وليس النظر هو سبيل فهم النفس

 ذاك هو العلم وإال من ذا الذي شاهد النفس بهذه .عليك الشعور بالنفس بالسماع من المراجع الروحية الثقات:"١٩٧٧في نيسان 
 "العيون الشحمية؟



عندما نشرح تناسخ يستحيل عليهم الفهم أحياناً  و.بأنهم كائنات روحيةهم خبرنعندما الناس الفهم ى يتعذر عل، ْبهوپاَدْپَرشْرۤيَل : ريدم
  . تلو عمرعمربدن،  إلى النفس من بدن

 األنا حتى رؤية العقل والفطنة وه؟ كيف يمكن ان تشهده بالعين المجردة؟ ال يمكنكعرضكيف يمكن  -نعم، التناسخ: ْبهوپاَدْپَرشْرۤيَل 
  فماذا يقال عن النفس؟.درجة تجعل رؤيتها مستحيلة إلى  لطيفةلكنهانها مادية أمع 

 على هذا النحو، يمكنك رؤية .تهمع انك ال تستطيع رؤيعقلي  يمكنك رؤية نشاط للمثال، .مع ذلك، ثمة وسيلة إلدراك هذه األشياء
و نفسي أرؤية نك ال تستطيع أمع تستطيع رؤية عمل نفسي من وجوه كثيرة  .ار بوجودهقر اال لذلك، ال مناص لك من.عقلي

 .هاقرار بوجود اال لذلك، ال مناص لك من.صورتي الروحية بحواسك المادية المحدودة
ثيري؟ ذن، أين هو البرهان على وجود العنصر األ ا. لكنك ال تقوى على رؤيته. العنصر األثيري محيط بك،السماء: مثل آخر

 .هو برهان على وجود العنصر األثيري) شْبَد( الصوت . ال تقوى على رؤية ذلك بعينيك لكنك تستطيع أن تسمعه بأذنيك.)تصفيق(
للبرهنة على عتماد على الصوت ثانية  االيجب عليك . الصوت هو دليل حضور عنصر األثير.ال تستطيع رؤية األثير لكنه موجود

 . واألسفار المعروفةيينالسمع من المحققين الروحان إلى  تحتاج.لطفاً من العنصر األثيريهي أكثر حضور النفس التي 
 .ذن، ال يمكنك الشعور بالنفس بهذه الحواس المادية المحدودة سوى بصورة غير مباشرة ا:مريد

 شْروتي كلمة . هي وراء قوة مداركك بالنفس التيللشعور )شْروتي(أسفار موثوقة  إلى تحتاج .هذا مجمل األمر: ْبهوپاَدْپَرشْرۤيَل 
 .من الرب والحكماء المحققين العالمين بالوجود وراء المادة" المسموع"تعني 

 ذاك هو العلم وإال من الذي شاهد النفس بهذه العيون .إذن، يتعين عليك الشعور بالنفس بالسمع من المراجع الروحية الثقات
 . علمهم محصور بالمادة.نذال العصريينالشحمية؟ من شاهد النفس من بين هؤالء األ

كالوليد الجديد، ال يمكنك معرفة :  نضرب هذا المثل غالباً ما. ال يعني ذلك رؤية كل شيء بهذه العيون.دراك كل شيء الكن يمكن
يتعين عليك أن  . ال يمكنك اجراء تجربة بقوة نظرك. هذا مجمل األمر."هنا والدك:" عليك أن تسمع تأكيد امك.هوية والدك بالعين

، ما سمعته من شْروتي وبرهان وجود النفس هو . ذاك هو البرهان. السمع ضروري.تسمع من امك المرجع الثقة عن هوية والدك
 .المراجع المحققة روحياً

دما كانت يديه يديه ويسترجع ذكريات سنين سالفة عن إلى  يستطيع به الفرد أن ينظر، أال يوجد برهان آخرْبهوپاَدْپَرشْرۤيَل : مريد
بدني مختلف بالكلية لكن شعوري بأنني ما زلت أشعر بأنني الشخص عينه :"لكي يستطيع الفرد أن يستدركيدي طفل أو صبي؟ 

 . هو نفسكدوماً بعبارة أخرى، ما يبقى ."صادر من نفسي
 لنفترض النسيم العليل .نت الرائحة زكية أم الن كا ا ال تستطيع رؤية الرائحة لكنك تتبين ما. وهنا مثل آخر.نعم: ْبهوپاَدْپَرشْرۤيَل 

 ."بدون شك رائحة وردأنها  لكنك تستطيع شمها وتعلم . ال يمكنك رؤية رائحة الورد أو وسيلة نقلها.يحمل رائحة ورد
لكنك ال  .ن الماديبالبد الزائفة هاأناو ةالمهيأ تها وفطنهاكذا، النفس محمولة في انحاء هذا العالم المادي على النسيم اللطيف لعقل

) ٥\٧. چ.ب (كِْرشَْن عليك أن تتعلم رؤية النفس بواسطة السماع من المراجع مثل الرب .تقوى على رؤية النفس بصورة مباشرة
 الطبيعة الروحية تلك هي .)َپراْمڤيدّْهي ِمى ْپَركِْرتيْم اْم ۤيڤْ أنْتَْس تْ اَپريياْمآ(أخرى وراء هذه الطبيعة المادية ) َركِْرتيْپ(توجد طبيعة 

    .)ڤا جاياِتى ْمِرياِتى ـنَ(ال توجد فيها والدة وال موت 
عندما ترى  اآلن، .ةفها الزائأنالكن اآلن، النفس التي هي قبس من تلك الطبيعة الروحية، محمولة بفطنتها وعقلها المحجبة مادياً مع 

 . قد هلكبما فيه النفسأن كل شيء ب، هلك أنهب احتراق بدنه، قد تخطئ باإلعتقاد أعيننا المادية الكثيفة
؟ لقد  إلى رمادحالما يحترق بدنك الحاضر اين هو السؤال عن رجعتك من عمر سابق أو رجوعك في عمر مقبل .هذا كالم المالحدة

 .)ِڤتَْچَمنُو ْبَهپونَْر آْبهۤوتَْسيا ِدَهْسيا كوتَه -ْبَهْسمّي (هلكت
 َهنْياِتى َهنْياماِنى ـنَ(ال تهلك النفس بهالك الجسم ): ٢٠\٢. چ.ب( يقول . ال.كِْرشَْنخالف سيتكلم المالحدة على هذا النحو على 

 .)ِرىۤيشَر
 .؟ ذاك هو اقتراحناكِْرشَْنالمالحدة؟ لما ال تصدق : إذن، من ستصدق

  الشخص لم يمت بل انتقل.ال:"كِْرشَْن يقول ." أين هو الشخص هناك؟ مات الشخص.رماد إلى  احترق البدن.انظر:"سيقول المالحدة"
 .عمر الحق إلى أن النفس الذي عمرته انتقلتبيعلم بل ال يضطرب العاقل بالموت الظاهري للبدن ) ١٣\٢. چ.ب( و."جسم آخرإلى 

 .آخر إلى  لقد انتقل من مقام.الشخص الباقي حياًما زال  .) موْهياِتىـَرْس تَتَْر نَۤيْده(
 . علينا أن نصبح عاقلين هادئين الطبع وناضجين.كِْرشَْنالحقيقة؟ العاقل وحده حسب كالم لكن من ذا القادر على فهم هذه 

  لكن يمكن.فّن النفس، فلسفة عليا؟ هذا محالبستقرار  االكيف يمكنك اقناع هذا الطفل عديم اآلن، .ستقرار االخذ مثل طفل عديم
 .ست حضارة عاقلة انها لي.ذن، هذه حضارة صبيانية ا.قناع العاقل هادئ الطبعا



 ل عديميذر العصري اإلنسان لكن .الذات وننساق بنزواتنا البدنيةوالبدن عينية ينبغي أن نصبح فطناء هادئين الطبع ال نتوهم 
  اآلن، كيف سيصبح عاقالً وهادئ الطبع؟.نزواته البدنيةبنسياق  االستقرار بنى مجمل حضارته علىاال

  .كِْرشَْن نتفاع بحركة ذكر االأمله الوحيد هو

 أنت الثابت المستمر
 في هذا الحديث الذي دار ْبهوپاَدْپَرشْرۤيَل  يقول .نه موضوع هام للدراسة في مدارسنابأ اإلنسان قد يظن .الوعي هو جوهر الحياة

 أو النفس لسوء الحظ، نظام التعليم الحديث هذا يخلو من التعليم عن الوعي:" في كنسية مارش في جامعة بوسطن،١٩٦٨في نيسان 
 بالطبع، ثمة مفهوم ما عن اهللا في كل .ليه اننا من فهم اهللا ونسبتنا ألنه يمكّكِْرشَْنالروحية مع أن هذا العلم هو جانب من ذكر 

 . يجب علينا العلم عن صلتنا به. لكن مجرد الفهم بأن اهللا كبير ليس كافياً."اهللا كبير:"دين
كما  .المال إلى عادة في حالة الضيق أو الحاجة إليه  لذلك، المؤمنون باهللا يتوجهون.وامرناحامل أعلى العموم، نسلم فرضاً أن اهللا 

 هذه هي الفئات االربعة من البشر الذين يعنون باهللا .البعض للعلم به إليه ستطالع بينما يتوجه االاهللا بدافع حب إلى يوجد من يتوجه
 لذا، . ال يأبهون باهللا.ك، عاثرو الحظ المدفوعين بالعمل الفاسد ال يؤمنون باهللا لذل. باهللافاسد ال يعنى ال.وجميعهم من الصالحين

  .يمان باهللا االيتعذر على الملحد
 أنت . تلك حقيقة. أم مؤمناًيتمتع بالوعي سواء أكان ملحداً فرد كل . ألنه علمكِْرشَْنذا كان الملحد فطيناً يمكنه تقدير ذكر  امع ذلك،

 ثمة وعي ." اشعر باأللم.شخص ما يقرصني:"قرص أي جزء من بدنكأ ستعترض حالما .كنت تؤمن باهللا أم الن  ا يهم ماال .واع
 .حتى في عالم الحيوان

 كيف هو .)تَتَْم إَدْم ڤَْمڤيناشي تو تَْد ڤيدّْهي ِيىَن َسْرأ(الوعي يعم الجسم وهو قديم : ْبهَچڤَْد چۤيتااآلن، ما هو هذا الوعي؟ جاء في 
 .الشيخوخة إلى  كنت واعياً في طفولتك وصباك وشبابك وستبقى واعياً مع تقدمك.يم؟ يمكننا فهم ذلك بالتجربة العمليةالوعي قد

 ال يهلك .الوعي قديم): ٢٠\٢ (ْبهَچڤَْد چۤيتا لذلك، جاء في .نكار ذلك ا ال يمكنك.ذن، يمر جسمك بالتغير لكن يبقى وعيك ثابتاًا
 .)ِرىۤيياِتى َهنْياماِنى شَر َهنْـنَ(بهالك الجسم الزائل 

النار كالنفس الروحية الحاضرة في جسمك تعمه  .ة حضور النفسلالدذن، ما هو الوعي؟ انه  ا.يموت البدن حالما يفارقه الوعي
 . هذه حقيقة. تنشر الحرارة والنور في كل مكان،موجودة في مكان واحدال

 .آخر يدعى الموت إلى جسم آخر وذاك التناسخ من جسم إلى قلك وعيك كذا، سين.جسم صباك إلى وعيك يستمر من جسم طفولتك
جسم آخر وتبدأ عمر  إلى  كذا، ينتقل وعيك.عندما يبلىثوبك ال بد من تبديل  .عندما يتعطل جسمك جسم جديد إلى يتعين نقل الوعي

  . هذا هو قانون الطبيعة.عندما يعجز الجسم عن حملك جديد
 البدن ال ينفع . التعليم الحديث من قسم لتعليم الوعي أو النفس الروحية مع أن هذا العلم هو أهم العلومنظاميخلو لكن لسوء الحظ، 

 . لسوء الحظ، نحن نعنى بالبدن عناية كبيرة لكن ليس لدينا أي علم بالوعي أو النفس الروحية.بدون الوعي، بدون حضور النفس
البدن وامتداداته التي لن تبقى بل تهلك بعد فترة معينة، لكننا ال : الزائلةبصدد األشياء  نحن جديون .)ماۤيا(الوهم  إلى هذا الجهل عائد

 . الجهل بالنفس الروحية هو العيب البارز للحضارة العصرية.آخر إلى النفس الروحية التي تتناسخ من بدن أو نعنى بالوعي الباقي
 جاء .لنفس الروحية في الجسم، ما دمنا ال نتقصى عن النفس الروحيةجميع نشاطاتنا مجرد تضييع للوقت ما دمنا ال نعي بحضور ا

 لذا، .كل من قبل جسماً زائال هو أحمق .ڤَْمتَتّْ-آتْماَستَ ۤيْچ جيـڤَْن نَاجاتُو ۤي-ڤَْد أُبوْدَهىڤَْس تاَپراْبَه): ٥\٥\٥ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي 
 . هذا جهل أو وهم.لذاتولدنا جميعاً حمقى ألننا نحسب الجسم الزائل عين ا

الموت القاسي مكتوب  .آخر إلى س روحية تتناسخ من جسموهل هذا العالم تقريباً غارقون في هذا الجهل لجهلهم بأنهم نفأجميع 
 :المبادئ البهائمية األربعة يظن انه شديد السعادة ب. ال يحمل هذه المشكلة على محمل الجداإلنسان لكن يطلبه أحد مع ان العلينا 

 تفيدنا . العصري شديد الفخر بتقدمه الحضاري لكنه ال يعنى سوى بهذه المبادئ األربعةاإلنسان .األكل والنوم والجماع والدفاع
  .من حياة الحيواناتأفضل  ت بأن طريقة الحياة تلك ليسِڤديةاألسفار الـ

 من أنا؟ ثمة مبادئ دينية في كل مجتمع .لنفس هي الجواب وما هو ذاك العلم المتقدم؟ معرفة ا.الحياة البشرية مقصودة للتقدم العلمي
 فهم غرضها هو وما هو غرض األسفار والمبادئ الدينية؟ .متحضر سواء أكانت اسالمية أم مسيحية أم يهودية أم هندوسية أم بوذية

كيف تنجو من دوامة  الحياة وأجناسالوعي، وفهم النفس الروحية وكيف سقطت في الرهن المادي وكيف تتناسخ بين مختلف 
من أنا؟ سوى في :  ال تسنح لنا فرصة طرح سؤال.هافي الحياة ونحن نتخبط أجناس ألف جنس من ٤٠٠ ماليين و٨ ثمة .التناسخ

م  اننا نضيع وقتنا بنزعات الحياة البهائمية المتقومة باالكل والنو.ذا لم نفهم هويتنا ات فرصة الحياة البشريةننا نفّو ا.الحياة البشرية
 .والجماع والدفاع



 لكن حتى وإن أصيب الفرد ." المرض مع انني ال اطلبه؟نيبيصيلماذا كتب علي الموت بدون أن اطلبه؟ لماذا :"يجب أن نتقصى
 ."الطبيب واحصل على بعض الدواء إلى  سأذهب.مريض أنا حسناً،:" سيقتصر على التفكير.بالمرض فلن يتقصى عن ذلك عموماً

 قوامه هو البهجة والعلم والبقاء بدون موت وبدون والدة . لماذا؟ ألنه أزلي. ال يريد أن يمرض وال يريد الموتلكن من اعماق قلبه
  .ت عليه فرصة الحياة البشرية دون التقصي عن فهم قوامه لذا، يفّو.وبدون مرض

بدون احراز تقدم تجاه تلك  متحضرة سنفوت علينا فرصة الحياة البشرية ال.الجسم البشري هو فرصة تحقيق أرفع درجات الكمال
لماذا تصيبني :" ينبغي لنا أن نسأل. أذكر الحياة البشرية المتحضرة على األخص بوعي متطور وقدر كبير من العلم.البصيرة

ة  في كل مدينطفائية واإلسعاف في الطرق االرى اندفاع سياراتأ .المصائب أحد ال يريد. عند هذه المرحلة المتطورة "المصائب؟
ال اريد هذه :" هذه األمور تصيبنا ومع ذلك ال يسأل احد.التعرض لحادثة ما؟ أو يريد اشتعال الحريق في بيتهذا الذي  من .في بالدك
 .جبارها علينا اا ونطلب معرفة سببنتباهن احالما تسترعيتبدأ رحلة تحقيق ذاتنا "  لماذا تصيبني؟.المصائب

بواسطة البحوث العلمية المزعومة أو البحث الفلسفي المزعوم لكن الحل الفعلي هو تقويم أو حل هذه المشاكل  إلى تسعى أنت األن،
تتمتع  أنت . بالطبع، قد تكون في مبلغ السعادة اآلن لحصولك على جسم اميركي. تصفية وعيك ستقطع عملية التناسخ.تصفية وعيك

 هذه الحياة الحاضرة ليست .عين عليك العلم أن الحياة متواصلة لكن يت. لكن هل تعلم مصيرك بعد الموت؟ ذاك ما تجهله.بالحياة
 هي حركة تصفية الوعي ووضع حد كِْرشَْن لذا، حركة ذكر . الحياةأجناسفي رحلتك خالل ماليين من لحظة  –سوى ومضة 

 كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْنِرى َه:  اقتصر على تسبيح هذه الكلمات الستة عشر. بالغ البساطةكِْرشَْن ذكر .للتناسخ وحل جميع المشاكل
 ال خسارة . نحن نطلب منك تسبيح هذه الكلمات الستة عشر. َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى- َهِرى َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن

مع ان ام نها صوت علي عا .األرضحون في  االلوف يسّب. لماذا ال تقوم بتجربة؟ هذا ليس صعباً.على جانبك بل كسب كبير
 ذاك ما يعمل على .َمنْتَْرتسبيح هذه الـ إلى خذناأذا ا نتصل بالرب العظيم بصورة مباشرة . مكتوبة باللغة السنسكريتيةَمنْتَْرالـ

سيتنقى وعيك النجس وستعلم   لذا،.ذا اتصلنا بالروح العظيما ستبدأ تصفيتنا  كذا،.سنشعر بالسخونةفذا اقتربنا من النار  ا.تصفيتنا
سيرتفع قلقك المادي  و. هو وسيلة تصفية العقل من جميع األنجاسكِْرشَْن َهِرى تسبيح .كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن َهِرىحت ذا سّبا هيتكما

 ):٥٤\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتا جاء في .حالما تجلو كل تلك األنجاس
  آتْماَسـنّْپَرتَـه ْبهۤو - ْبَرْهَم

 يـتشْكْني نَـ كاـتتْـشَشُونَـ 
 ـوشِْتـَسَمـه َسـْرِڤـشْـو ْبهۤو

  لَـْبَهِتى َپـراْمْمْبَهكْتي - َمـْد
بإمتالك شيء كما  يرغب والأمراً  ويشك ال . حيث يجد بهجة ال تحدفوراً العظيم ْبَرْهَمْنعاليه على تلك الحال، يحقق المتأصل في ت"

 أنكتعني ) ٢٠\٣٠\٤. ب.ش (ْبهۤوتَ-ْبَرْهَم كلمة ."التتيم الصفي بيخدمة  يبلغ هكذا، .جميع المخلوقات بعين واحدة إلى ينظر
 شخصية اهللا العزيز عندئذ، تستعيد صلتك المفقودة ب. صعيد الفهم الروحيكلوصوحال ق مادي ستشعر بالبهجة والحرية من كل قل

 .ثانية وتبدأ حياتك الباقية
 كِْرشَْن لذلك، حركة ذكر .آخر إلى  يعني بداية حياتنا الباقية والتحرر من الحياة الزائلة المتمثلة بالتناسخ من جسمكِْرشَْنتبني ذكر 

 .ياب وفروع في أماكن كثيرة من بالدك اال لدينا مجلة. حاول فهمها.ميةهي حركة بالغة األه
 افهم . انها حركة علمية وليست خدعة زائفة. ال نطلب سوى زيارتنا ومسعى فهم هذه الحركة. ال تكلفة.زيارتنا إلى لذلك، ندعوك

 . نحن على استعداد لإلجابة عن جميع اسئلتك.بالحجة والمنطق
 كِْرشَْن نحن نعرض ذكر .بأسرها لفهم العلم باهللا واإلنتفاع انها مقصودة لخدمة البشرية .ليست مؤسسة تجاريةهذه الحركة لنفعك و
 . شكراً جزيالً.بقبولها أم ال إليك أمامك والخيار عائد

 هل من اسئلة؟
  ؟ڤايتَأْد ازاء فلسفة كِْرشَْنما هو موقف ذكر : طالب

ميركي وانت أ للمثال، رئيس بلدك . نحن من نوع اهللا. تلك حقيقة.مع اهللاواحدة النفس تقول أن  ڤايتَأْدقاعدة فلسفة : ْبهوپاَدْپَرشْرۤيَل 
   أليس كذلك؟. جنسيتك ال تعني انك تساوي الرئيس. لكنك لست الرئيس.واحد معه من هذا الوجه أنت . لذلك، الجنسية واحدة.كذلك

 لنفترض انك اخذت قطرة ماء من المحيط  للمثال،. نفوس روحيةناصفوما نملكه ب كذا، نحن من نوع اهللا وهذا يعني ان اهللا يملك كل
نفس  أنت  كذا،.ذن، قطرة الماء من نوع مياه المحيط األطلسي ا.األطلسي وعملت على تحليل مقوماتها الكيماوية فستجد انها واحدة

واهللا من نوع واحد مع  أنت  لذا،.وحية التي يملكها اهللاتملك جميع الصفات الر أنت .روحية، قبس من النفس الروحية العظمى، اهللا
  .الحجماختالف 



 لو كان الفرد يساوي .بالحجمستحالة مساواة اهللا  ا انهم ينسون.على المقتصرين على قبول وحدة نوعيتهم مع اهللا ڤادۤيْز-ڤايتَأْديطلق 
لو كانت النفس اهللا  .بسبب دقة قوامها) ماۤيا( عرضة لنفوذ الفتنة لوجود المادي؟ النفسل ةته البائسمهايأاً فما الذي استدعى حجماهللا 
 .عتبار اال ال بد من اخذ هذا بعين.يعني أن الفتنة أكبر من اهللاس لك للوهم؟ ذتتعرضلما 

 تلك هي فلسفتنا، .اًحجموبائنون نوع مع اهللا بالحد اونحن  .)تَتّْڤَ-ْبِهداْبِهَد-أتْشينْتْيا( هي الوحدة البائنة دانْتَِڤلذا، فلسفتنا، فلسفة الـ
 تلك فلسفة .حجم الوحدة نوعية مع اختالف بال.صحيحتان) ڤاَد-ڤايتَْد(واإلختالف ) ڤاَد-ڤايتَأْد( لذلك، الوحدة .ْزڤَنَشْايڤفلسفة الـ

 .كاملة
    هل هذا واضح عندك؟

 ونصير ْبَرْهَمْننندمج في و) ْبَرْهَمْن( هو المطلق  البحر.األنهار التي تصب في البحرنتنا ب سمعت احداً يعطي مقارحسناً،: طالب
 .ستنارة االعندما نبلغ روح ونور صفي

 تتبخر مياه البحر وتشكل غيمة ومنها تعاود السقوط .حقيقةال تلك هي .لكن المياه تخرج من البحر كما تصب فيه: ْبهوپاَدْپَرشْرۤيَل 
 .ذن، مياه البحر ليست ثابتة ا.في البحر ثانية

 مياه البحر واصبحت من تذا دخل ا لكن. ال مفر من الخروج.ك، ال تفكر أن اختالطك بمياه البحر يعني عدم الخروج منه ثانيةلذل
 وبذلك، لن نخرج .المائيات فيهانصبح من ختالط بالمياه بل الغوص فيها و اال لذا، فلسفتنا هي عدم.المائيات فيه فلن تخرج منه

 .ثانية
 ):٣٢\٢\١٠ (هاَچڤَتَْمشْرۤيَمْد ْبجاء في 

 انينَـْسم-يموكْـتَڤ شْـينْـداكْڤيّْى أنْـيّْى أَر
 بودَّْهـياه-يشودَّْهىڤاْد أڤْبها-ّيى أْستََوتْـ

  تَـتَـهْمَپـَد ْمَپـَر َنتّْشّْـْهـِرِرآروْهـيا كْ
 ْچـْهـَرياهـنأ-ـَمـْدشّْيـو-تَِرتَـنْـِت أْدهُو أناْدَپـ

 فقلوبهم ليست صفية بعد نتيجة رفضهم ْبَرْهَمْنصبحوا محررين بفضل تحقيق أنهم أض يظنون هذا نص لطيف يفيد مع أن البع
ذا كنت ال  اذن، ا.ْبَرْهَمْن نور العالم المادي حتى بعد قضاء كفارات شديدة ودخول إلى  لذلك، تتعين عليهم الرجعة.كِْرشَْنخدمة 

 .ْزنَڤَشْايڤ هذه هي فلسفة الـ.خدم الرب أحد روحية والبقاء بصفةالمملكة ال" مياه"عماق أترغب بالرجعة فعليك الغوص في 
 .ختالط بالمياه بصورة مصطنعة ثم التبخر والرجوع ثانية اال ال نريد.مطلبنا هو دخول الملكوت الروحي والعمل بهويتنا الروحية

 ليس من عداد ْبَرْهَمْنختالط بمياه  االعأن تصنّ يضربون المثل الذي ذكرته لكن ال يخفى على العاقل ڤاَد-ڤايتَأْدالمؤمنون بفلسفة 
نك أ كيف يمكنك القول . هذا المثلضربردت أذا  اال بد لك من قبول هذه النتيجة .الكمال بل سيتعين عليك الخروج ثانية بالتبخير

 .لن ترجع؟ هذه حقيقة
 إلى  ال تضطر.واجه هذه المشكلةالمائيات ال ت . الرجعةذا لم تطلب ااألحياء التي تلوذ بالماء أحد صراعماق المياه و إلى ذهب الذا،

 أحد يتعين عليك فهم هويتك بصفة  لذا،.األنهار ألن األنهار ال تسعها إلى  ال تخرج. تعيش المائيات الكبيرة بسالم في المياه.الرجوع
 . عندئذ، ستكمل.ن اردت البقاء في الملكوت الروحيا خدم اهللا

 .شكراً جزيالً

 شريةاآللة الب
تنقى اعماق يفس في هذا العمر َمنْتَْر كِْرشَْن َهِرىحت إذا سّب:" الغرضْبهوپاَدْپَرشْرۤيَل  يوضح .للبدن البشري غرض مثله مثل أية آلة

 .١٩٧٥ فيالديفيا تموز .)سيتضح قوامي وواجبي وماهية اهللا وكل شيء( قلبي ويجلو كل شيء
 تَنَْمْركۤي-َهرينيشَْميا ْمرييامانَْسيا موكَْهتُو 

 َپتَْنپاْرشَداها َسَهسا-ْبَهْرتوْر ناَم َمهاَرَج
ح دون جناية  الذي سّبأجاميَلفور سماعهم االسم القدوس لسيدهم من فم المائت  ڤيشْنو حملة أوامر ْزتَدۤوونشْڤيعزيزي الملك، ظهر "

  .)٣٠\١\٦. ب.ش ("ألنه كان في حالة من الرعب
  يتجولون في الكون يبحثون عمنڤيشْنو كذا، مالزمو الرب .ليه افسيهرعون أحد وإذا خابرهمتتجول الشرطة في مدينتك بالسيارة 

 .فوراًراً ويهرعون ثيذا سبحت االسم القدوس فسيسرون ك ا.االسم القدوسيسّبح 
 يقصد أجاميَلن كان  ا ما لم يأبهوا بالعلم. سمعوا التسبيح فقطَننارايا لكن مرافقو ."َننارايا:"عندما نادى ينادي ابنه أجاميَل كان

 . هذا واضح. تجلوا فور سماع اسم سيدهم. ال.َنناراياالرب 



 َهِرىذا مارست تسبيح  ا.وفاتهعند لحظة  يسّبح ذا كان ا عناية مرافقي الرب وال سيمافوراًاالسم القدوس يتلقى  يسّبح لذا، كل من
 . هذا جيد. في آخر لحظات العمرِرشَْنكْ َهِرىتسبيح  إلى  طوال عمرك فمن الطبيعي أن تميلكِْرشَْن

-َپَنَدْر-تِْشتُو .واجبي وماهية اهللا وقواميتضح يس . في هذا العمركِْرشَْن َهِرىإذا مارست تسبيح سيتنقى قلبي ويجلو كل شيء 
قلبك وترى األشياء على سيتصفى   لكن.جاسر ليس في وسعنا فهم اهللا اآلن ألن قلوبنا ممتلئة باأل.)١٢\٢٠ انْتْيا -.ت.ت (ماْرَجنَْم

 .َمهاَمنْتَْر كِْرشَْن َهِرىذا مارست تسبيح ا ما هي عليه
لمعرفة كيفية عملها اآلن تبحث الحواس المادية أنت  .تقتدر على رؤية األشياء على ما هي عليهحالما تنقضي عبوديتك المادية 

ذن، ما هي فائدة دراسة الخاليا  ا.نا مغاير لهذا البدنا:"حالما يصفو قلبكستفهم  لكن .ساس البدنأوتقوم بأشياء كثيرة على 
 ."ضيع وقتيأ أنا والجسيمات وهذا وذاك؟

 مصيري، حيث يتعين علي الذهاب  لقد نسيت. وحدهاسيارةالفي ستغراق  اال لكنني مقتصر علىجميلةقود سيارة أنني ألنفترض 
 .ذاك هو شاغلنا الرئيسي .ة لكن يجب عليك العلم كيف تصل مصيرك ما هو النفع؟ قد تقود سيارة فخم.وأنا مشغول بدراسة السيارة
 تلك .مصيرك إلى نتفاع بالسيارة حتى تستطيع الوصول اال شاغلك الرئيسي هو معرفة وسيلة.ثانوي أمر دراسة كيفية عمل السيارة

 .هي الفطنة
فذاك "  السيارةعين انأ"بالتفكير  - المفهوم البدني ما دمنا في.لذا، لقد سقطنا في هذا الوضع المادي ونحن نتصور في صور مختلفة

العالم (مصيري  إلى نتفاع بهذا الجسم للوصول االنفس روحية ويتعين علي أنا .نا مغاير للجسمأ:" المطلوب هو التفكير.هو الجهل
ماهية اهللا وداره وماذا يفعل وما  الحياة البشرية مقصودة لفهم ."حيث استطيع لقاء الروح العظيم، اهللا واإلقامة في صحبته) الروحي

 .)اساۤيْچجي -ْبَرْهَم( طلب فهم هذه األشياء يدعى التقصي عن الحق المطلق .هي صلتنا به
اآللة حتى تبلى ألنها ستعمل ال تزعج نفسك باآللة ) شاْستَْر(نحن نعطى هذه اآللية البدنية لكن ما هو نفع دراسة اآللة؟ تفيد األسفار 

 للنملة آلة وللفيل آلة . للكلب آلة."لدينا آلة جيدة اآلن:" لكن البشر مقتصرين على التفكير.حث عن الحق المطلقالبينبغي لك بل 
 .ستخدام هذه اآللة البشرية مثل الحيوانات ا تنهى عنشاْستَْر لكن الـ. لكل نفس آلة بدنية.ولإلنسان آلة

هذه  .)َپْمكَلَ -ڤَْم سوْپلَدوْرلَْبَهْم  -لَْبَهْم سو -ِدَهْم آْدياْم سو -نِْر (مصيرنالى  إنتفاع بها للوصول االوهبنا اهللا آلة بشرية وينبغي لنا
 وهذا شيئاً أردت أن افعل . الطبيعة هي وكيلة اهللا.ت من صنعيمن صنع الطبيعة وليسانها  .صنعجيدة ال) ِدَهى -نِْر(اآللة البشرية 

 . وفعلت." آلة مناسبةا لذا، اعطه.هذه النفس تريد أن تفعل هذا وذاك:"ة قائالالطبيع أمر  اهللا. من اآلالتيتطلب نوعاً خاصاً
لست  أنا .)٢٧\٣. چ.ب (ڤَشَهچونايه كَْرماني َسْرَركِْرتيه كْريياماناني ْپ . مختلفة من اآلالتأنواعاً) َركِْرتيْپ(الطبيعة تعطينا لذا، 

 . هذا هو مقامنا.لة بمثابة هبة لتحقيق رغباتي لقد اعطيت هذه اآل.صانعها أنا الملك األقصى لآللة وال
 حصلنا .)َپْمكَلَ -ڤَْم سوْپلَدوْرلَْبَهْم  -لَْبَهْم سو -ِدَهْم آْدياْم سو -نِْر (هذا الجسم البشري آلة ممتازة ونادر جداً: شاْستَْراآلن، تقول الـ

المائيات والنباتات والحشرات واألشجار واألفاعي : على هذه اآللة بصعوبة بالغة ألننا وصلنا من خالل عدد كبير من اآلالت
لن  . سنة٥٠٠٠شجاراً تقف منذ اكثر من أ لقد رأينا . استغرق ذلك ماليين وماليين من السنين.والزواحف ثم الطيور والوحوش

 .الذهاب خالل ذلكعلينا لزاماً  كان .ذا حصلت على هذا النوع من اآلالتا يمكنك الحراك بل يتعين عليك الوقوف في مكان واحد
 . األحمقهيجهلهذا ما 

: يعلم األطباء جودة صنع اآللة البدنية .)َپْمكَلْ -سو( الصنع ة جيدا كما انه.)دوْرلَْبَهْم -سو(لذلك، هذه اآللة البشرية صعبة التحصيل 
  .)َپْمكَلْ -سو(الصنع  جيدة لذلك، تسمى . انها آلة فخمة.كيف تعمل األعصاب وكيف يعمل الدماغ واألحشاء والقلب وغيره

في   كذا، يمكننا عبور هذا المحيط المادي. عندئذ، يمكنك عبور نهر أو محيط.؟ لنفترض انك تملك قارباً جيد الصنعوما غرضها
  .هذه اآللة البشرية:  نحن ننازع البقاء عمر تلو عمر في هذا المحيط المادي لكن لدينا قارب مناسب لعبوره اآلن.البشري" القارب"

مصيرك  إلى  ستدفعك الرياح.)شاْستَْر( النسيم هو األسفار المعروفة .القارب البشري مفيد على األخص ألن النسيم مناسب جداً
القادر على ) كَْرنَْدهاَرْم -چورو( هو القبطان الجيد چورو والـ. لذا، لدينا قارب جيد ونسيم جيد.وهذا نفع آخر عندما تبحر بقاربك

 ."تجاه، اآلن تلك الجهة االابحر على هذا الوجه، انعطف بسرعة في هذا:"ه يعطي التعاليم ان.توجبه القارب
ر بحر ظلمة وعببعدم نتحار  االنقدم على لكن . للغايةة والريح مناسب والقبطان جيد جداًالقارب جيد جداً: لذا، لدينا فرصة كبيرة

هذا العالم المادي  إلى لت تعاود الرجوعزلديك فرصة كبيرة ومع ذلك ما  .)ها - آتَْمـَس(كل هذه الفوائد مع توفر الوجود المادي 
  هل تلك فطنة جيدة جداً؟.لمعاناة الوالدة والشيخوخة والمرض والموت

ها نتفاع ب اال انهم يدرسون اآللة البشرية بدال من. اآللة البشرية، هذا كل ما في األمرةسادرقتصرون على  انهم ي.ضللونمالبشر 
 ال ."كم هو عدد شعر بدنك؟:"حدأذا سألني  الكن" هذا بدني:"عي قد أّد. على الوجه التامالمحيط المادي وال يمكنهم دراستهلعبور ا



 القلب في هالقلب وكيف يوزع إلى دم ويجري إلى فراز االفراز ما وكيف يتحول إلى ا، كيف يتحولالطعامآكل  كيف .يمكنني القول
 .خمينر على التاقتص االال يمكنني سوى .مورأعلم هذه األال  -ة والشراييندرجاء األورأ

ما هو :" ان كنت فطيناًستسأل لذا، . انها آلة لطيفة جداً.الطبيعة عاملتهصنع  اآللة من صنع اهللا أو .اآللة البشرية ليست في حكمك
 . هي الفطنة تلك."مصيري إلى نتفع بها للذهابأملكها فلما ال أ أنا قتصار على دراسة اآللة؟ االنفع

 ما هو هذا . وهذا ما يجري بأسم العلم.مصيره بل يقتصر على دراستها إلى ستعمال اآللة البشرية للذهاباإلنسان ا يغفل .لكن ال
 .دراسة اآللةنشغال ب االقتصر علىمالعلم السخيف؟ 
 ينبغي لنا ذا لما.لدار الباقية لكننا ال نفعل ذلكاهللا في ا إلى مع انه ينبغي لنا استعمال وعينا البشري المتطور للرجوع: هذا هو الخطأ

 لمنع، هافقدلمنع ماذا ستنفعك؟ هل تستطيع تعديل اآللة  فهدر فطنتنا البشرية؟ لنفترض انك درست اآللة البشرية طوال عمرك
 يمكنك .الموتسيقبل  العلم؟ منع الموت؟ اين هو ذاكلهل وجدتم أية وسيلة :"جميعكم أيها العلماء الذين يدرسون اآللةأسألكم موت؟ ال

 .يأخذكدراسة اآللة أو عدم دراستها لكن سيوافيك الموت و
مرض تبدل ثم سينقطع ت كيفكتشف الخاليا التي تعمل و ا لذا،. سيحرجك مرض السرطان.ال يمكنك شفاء حتى مرض واحد

 .ك يمكنك متابعة دراستك واإلقتصار على تضييع وقت. ال، ال يمكنك فعل ذلك.السرطان
): ١\٥\٥. ب.ش (جاء كما ."ستعمل فطنتك لهذا الغرض ا. اعمل على فهم اهللا.ال تهدر وقتك على ذاك الوجه:"شاْستَْرتقول الـ
بل  ذاك هو شاغلك وليس دراسة اآللة .)ڤَْم شودّْْهيىتْيىَن َستّْ...ڤْياْمُپو ديتَ(قضاء التقشفات لتجنب التعرض لهذه اآللة  إلى ستضطر

 .ها عنلستقالإلل
شغل بتحقيق رغباتك ثم تتعطل تنالطبيعة بنوع معين من اآلالت ثم ستمدك ما دمت في هذا العالم المادي، وسترغب على وجه معين 
 . ابلغ حياتك الروحية. والموتض لذا، مشكلتك هي قطع تعاقب الوالدة والشيخوخة والمر. هذا ما يجري.اآللة ثم تقبل آلة أخرى

 .شاْستَْرالـمر  أ ذاك هو.ذاك هو شاغلك
 كذا، نحن نحافظ على جسمنا . يأكل وفقاً لضرورة جسمه الكلبي. الكلب يعلم كيف يحفظ آلته.كل فرد يعلم وسيلة الحفاظ على اآللة

ثمة ماليين ): ١٣\٢\٢ َنيشَْدپأوكَطَْهى  (ِڤدي ذاك هو األمر الـ. ال يمكنك تصنيعه. موجود مسبقاًرزق ال.طبيعي أمر  ذاك.البشري
 .)ڤيَدْدهاتي كاماْنناْم يُّو تَنَشْ تِْشتَناناْم ِاكُو َبهۤونيتْيُّو نيتّْياناْم تِْش(الذي يرزق الجميع  -اهللا -باليين من األحياء لكن حي واحدو

 .ال تعد) ڤَْزۤيج( األحياء .حياء خالدونأ هنا وتعني اناْمۤينيتْ لذلك، استعملت كلمة .عتياديين ماليين من األشباه االنحن األحياءلدينا 
ذكر أن اهللا صنع على خيال ي ثمة بيان في التوراة . هو حي آخر كما نحن.عظيم، اهللالحي ال لكن فوقها عدداًعدد األحياء ال يحصى 

): ١\٥ .س.ب(ة ي صورة اهللا أصل. الصورة البشرية هي تقليد. اهللاخيال لذا، اهللا حي وهذه الصورة البشرية مصنوعة على .اهللا
  .ىَرَهْچيڤ  آنَنَْديْدتْش شَْْستْ

تسلم  أنت  لذا،."ابانا، اعطنا خبزنا اليومي:"تدعو كل يوم أنت ين حصلت على صورتك؟أ لماذا؟ من .لكنك تظن أن اهللا دون صورة
 .قةاهللا دون صورة؟ هذه حما لذلك، كيف يمكنك القول أن . وإذا كانت لديك صورة فال بد أن هللا صورة.بأن اهللا هو االب العظيم

 هذه ليست خالصة ."والدي بدون صورة:"لمجرد انه لم ير والدهستخالص  االال ينبغي له لذا، .لنفترض طفال ولد بعد موت والده
 . هذه فطنة."نعم يا ولدي، لوالدك صورة:" يمكن ان تخبره امه.جيدة

 هو . اهللا كبير ونحن صغار.ذا كل ما في األمر ه.اهللالذا، اهللا حي لكن الفرق بينه وبين سائر األحياء هو انهم جميعاً يقومون ب
  .ارازقنطفال جميعاً واألب العظيم أ نحن .كاألب الذي يحفظ جميع اطفاله

 خذ هذه اللعبة على صورة سيارة، خذ هذه حسناً،:" واألبوان يزودان.اآلن، قد يحب طفل اللعب بلعبة على شكل سيارة وهكذا
طفلي الحبيب، لقد :" هو يقول. لكنه ال يشاء ذلك.نخطط للمتعة واهللا يمدنا بجميع لوازمنا -ال كذا، نحن نلعب على تلك الح."اللعبة

 اطلب العلم واعرف األشياء على ما هي . على هذا الوجه وتضيع وقتكث ال تعب. الجسم البشريا لديك هذ.بلغت سن الرشد اآلن
 .لديك اآلن هذه الصورة البشرية:"سۤوتَْر ِڤدانْتَ كما جاء في الـ.)اساۤيْچجي -ْبَرْهَم( ذاك العلم يدعى تقصي عن الحق المطلق ."عليه

 ."ذاك هو شاغلك الرئيسي
نيشَْميا ْمرييامانَيا :" لذا، جاء هنا. نحن مشغلون بدراسة الجسم، هذا مجمل األمر.القادة العميانعلى يد ن ولسوء الحظ، نحن مضلل

 اسم اهللا عين اهللا .ر ذلك كثيراً هو يقّد.إلمتنان عند استعمال لساننا وفمنا لتسبيح االسم القدوس يشعر اهللا با.ْرتَنَْمۤيك -موكَْهتُو َهري
 .كِْرشَْن َهِرىح حالما تسّبتتصل به و

 لذا، . تسبيح تعنيْرتَنَهۤيك تعني سمع وكلمة َنڤَشَْركلمة  .ْرتَنَهۤيك -ڤََنشَْر -پونْيا): ١٧\٢\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في موضع آخر من 
 أجاميَل يضرب مثل .بمجرد تسبيح اسم اهللا  يستطيع الفرد النجاة من الوالدة والموت.اسم اهللا ومن يسمع اسم اهللا يتصفيان يسّبح من



 فوراً َننارايا ظهر مرافقو .عند لحظة الموت بدافع الخوف أو الحظ السعيد" َننارايا"ح  كان مدمناً على كثير من اآلثام وسّب.هنا
 . هذا هو النفع الكبير لتسبيح االسم القدوس.لتخليصه

 . شكراً جزيالً.كِْرشَْن َهِرى

 الحس لمعرفة اهللا
مران نفعل عدة أ -التذوق والتكلم أن ١٩٦٩ في هذه المحاضرة التي القاها في مدينة هامبورغ، ألمانيا سنة شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَديوضح 

 .معرفة ما نتذوق وما نردد إلى  ال نحتاج سوى.تحقيق اهللاى  إلهما اسهل وأسرع السبل -مرات يومياً
 َپراا تَتْها ّياكْْهۤيْچ-ْپُروكْتا كِْشتَْرَپرا شَكْتيه -ڤيشْنو
 شْياِتى اا شَكْتّيْرْچّيانّْيا تِْرتّيۤيَسْم-كَـْرَم-اڤيْدۤيأ

 .)ْچيا -تَْرشْكْ(توجد قدرة روحية أخرى هي األحياء  .شاْستَْرْز هي قدرة روحية حسب شهادة الـونشْڤيالقدرة الباطنة للرب العظيم "
 .)١٥٤\٦ َمْدْهيا .ت.ت ("يمان وتحضه على طلب أجر العمل االالقدرة الثالثة المعروفة بالجهل، تجعل الحي عديم

 انها كأشعة .وجهروحية باألصل لكنها تظهر على ثالثة أ) شَكْتي ڤيشْنو( أن قدرة الرب العظيم َنراپو -ڤيشْنوهذا النص من يفيد 
 كذا، هللا قدرة واحدة هي روحية وتصمد داره .شعة الشمس قدرة لكنها تظهر كالنور والحرارةأ .الشمس، قدرة كوكب الشمس

 َمْدْهيا -.ت.ت(ثم  .قوامها األحياء) ْچيا -كِْشتَْر ( هبائيةتلك القدرة عينها في صورة روحية أخرى أو قدرة بينيةتظهر  و.الروحية
المتأثر يتعين على  ."العمل لألجر إلى  مستندة)اۤيڤيْدأ(إلى جانب هاتين الصورتين لقدرة اهللا، توجد صورة ثالثة هي الجهل ):"١٥٤\٦

 لذلك، . لكن الجهل سائد هناكِْرشَْن كما ان العالم المادي قدرة . هذا هو العالم المادي.تذوق الثمار السيئة والطيبة لعملهبهذه القدرة 
 .العمل في حالتنا األصلية لكن يتعين علينا العمل عندما نكون في الجهل إلى  لسنا مضطرين.فرد العمليتعين على ال

شَكْتيَمتُوْر  -شَكْتي .أيضاًً هو الروح الكامل والقدرة التي تفيض منه هي قدرة روحية . قدرة واحدة، القدرة الروحيةكِْرشَْنلذا، لـ
 جاء في موضع آخر .أيضاًً كِْرشَْن لذلك، القدرة المادية عين . عين قدرتهكِْرشَْنالمقتدر الرب  أن َرتْسۤو ِڤدانْتَ نستفيد من الـ.أْبِهَده

هذه الصورة الكونية هي ): ٤\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن ويقول .)ْبَرْهَم إَدْم ڤْڤَْم كَْهلَْسْر(الوجود هو روح :"ِڤديةمن األسفار الـ
متداد ذاتي لكنني بائن عنه شخصياً  الي أو الوجود هو االوجود مستقر .)ْرتينامۤو -ڤْياكْتََچْد أڤَْم َجَسْر إَدْم ْما تَتَۤيَم(وجهي الالشخصي 

 .)ڤَْستْهيتَهڤْ أ تْشاَهْم ِتشْـتاني نَْبهۤو -ڤَْستْهاني َسْر -َمتْ(
 مع انها موجودة في ْبهوْپَرَمها يتَنْياتْشا شْرّيالتي قال بها ) تّْڤَتَ -ْبِهداْبِهَد -أتْشينْتْيا(هذه هي فلسفة وحدة اهللا وقدراته وتباينه عنها 

 فئة تقول بمغايرة اهللا واألحياء .فئتان من الفالسفة الذين يدرسون الحق المطلق فإن هذه الفلسفة تستطيع ارضاء تَْرسۤو ِڤدانْتَالـ
 . تقول أن اهللا واحد مع األحياء وبائن عنهاتَتّْڤَ -ْبِهداْبِهَد -ينْتْياأتْش فلسفة .والفئة االخرى تقول بوحدة اهللا واألحياء من كل الجهات

  .النوعية واحدة مع اختالف الحجم
 لكن . الشمس كما توجد في كوكب الشمسأشعة توجد حرارة وضياء في .القدرة ومصدرها: يمكننا ضرب مثل الشمس واشعتها

 إلى فوراًكوكب الشمس وتتحول  إلى ذا ذهبتاستحترق  شعة الشمس لكنأ يمكنك تحمل حرارة .تتفاوت درجة الحرارة والضياء
شخصية اهللا  لذلك، يستحيل علينا معرفة . المتناه بينما نحن أصغر من حجم الذرةكِْرشَْن . واألحياءكِْرشَْن كذا، يتفاوت حجم .رماد

 -شْرّيأتَه  (كِْرشَْندراك  اة الكليلة ال تقوى علىحواسنا المادي) ١٣٦\١٧ َمْدْهيا -.ت.ت(عتيادية  اال بمداركنا الحسيةالعزيز
 أو صورته أو صفاته كِْرشَْنسماء أ ال نقوى على فهم . تعني ابتداء باسمهناماديكلمة  .)نْْدرييايه اْچراْهياْمِڤْد نامادي َن ْبَه -كِْرشَْن

 . هذا محال.أو توابعه أو نشاطاته بحواسنا المادية
ڤُونْموكِْهى ِس(الرب بحواسنا ابتداء باللسان ويكشف الرب ذاته تدريجياً  إلى ؟ عند تأدية خدمة ودية عليةعندئذ، ما هي وسيلة فهمها

 .)ْپهوَرِتى أَدهڤَ ْسڤَيساْم ِاڤاداو ْسْهي جيْه
هو  هذا .هتسليات كيف؟ بتسبيح وتمجيد اسمه وشهرته وصفاته وصورته وتوابعه و.شاغلنا األول هو شغل اللسان في خدمة الرب

 .خدمته تدريجياًبخدمة الرب، تنشغل سائر الحواس ب عند شغل اللسان .شاغل اللسان
ڤينُوَد  ْبَهكْتيشْرۤيَل  . لذلك، يوصى انه عندما نريد التحكم بحواسنا فينبغي لنا ضبط اللسان أوالً.اللسان هو أهم حاسة داخل الجسم

نحن معبئون في شبكة هذا الجسم المادي : جاْل -اۤيڤيْدأسنا فيها بمثابة نفأ التي نجد مهايأةوصف حالة ال . شدد على هذاطْهاكوَر
 ماليين و ٨عمر تلو عمر من خالل " الشبكة"ولسنا عالقين في هذا الجسم فحسب بل نبدل هذه  .ونشبه سمكة عالقة في شبكة ما

ا داخل شبكة الجهل هذه مستمر بناء نسجنو . على هذا النحو، نحن عالقون في شبكة الجهل. أيضاً الحياةأجناس ألف جنس من ٤٠٠
ذا لم  ا.هااللسان أخطر: ڤينُوَد طْهاكوَر ْبَهكْتي ومن بين جميع الحواس، يقول .)ُجوِدنْْدرييا تاِهى كاْل(على رغبتنا بالتشبعة الحسية 

 أسباب تذوق اللحوم الطازجة والدم الطبيعة المادية ستعطيه . في مختلف انواع األبدانسيجبرنا على التناسخفنستطع التحكم باللسان 



بدن نمر أو سواه من السباع  سيحصل على :سانه من طريق أكل اللحوم والدمذا كان الفرد شديد الولع بإرضاء ل ابصورة منتظمة
طبيعة جسم كافة أشكال التفاهات، كل وأي شيء فستعطيه الذا أقدم على أكل  ا وإذا كان ال يميز في مأكله،.الضارية من آكلة اللحوم

 . من المعاناةكبيراً لذا، اللسان الجامح يسبب قدراً .أكل الغائط إلى خنزير سيضطر فيها
نجاز  ا نستطيع.الرب إلى ه بالخدمة الودية شغلناذا اكِْرشَْننستطيع التقدم في ذكر  ناجسم البشري هو فرصة كبيرة ألنلذلك، هذا ال

 لذا، . ال يمكننا فعل ذلك في جسم القط وجسم الكلب وجسم النمر بعبارة اخرى،.متهقطعي هللا بمجرد شغل اللسان في خدالتحقيق ال
 الجسم البشري هو . يسكن األجسام على اشكالها،بدياًأهذه الصورة البشرية هي بركة كبيرة للحي الذي يسافر عبر دوامة التناسخ 

 .الماديةفرصة لإلنتفاع باللسان على الوجه الصحيح والخروج من قبضة الطبيعة 
 كِْرشَْن لماذا؟ ألن .كِْرشَْن عين كِْرشَْن ألن صوت اسم َمنْتَْر كِْرشَْن َهِرىنشغال بتسبيح  االذا ابقينا اللسان دائم اكِْرشَْنسندرك 
ن  عيكِْرشَْن عين اسمه و كِْرشَْن: كِْرشَْنسمي وغير جسمي على خالف اغير  أنا . في العالم المادي االسم غير المسمى.مطلق
هذا  إلى  اإلنسانجهو بنزلعندما أبي  حمقىالتخف يس ):١١\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن يقول . على فهم ذلكءذالر ال يقوى ال.جسمه
  ْبهاڤَْم َأجانَنْتُوْمَپَر (وجودالكل اني المطلق على جوهري العلي وسلط ونجهلنهم يأ .) تَنوْم آشْريتَْمْمۤيشْمانو  ُموذْهاْمَأڤَجانَنْتي ما( العالم

 .)َمِهشْڤََرْم -تَ َمَم ْبهۤو
 الذين الرذالء ثمة عدد كبير من . تعني رذيلْبهَچڤَْد چۤيتا في هذا النص من ذْهاۤوم كلمة . من البشر دون فهمهكِْرشَْن الحمقى يعد

ال ينبغي التسليم :" معلقينالرذالء، يكتب "سلم لي "كِْرشَْن عندما يأمر . على الرغم من هذا التحذيردور كبار العلماءينتحلون 
 عين كل كِْرشَْن . عين اسمه وعين شهرتهكِْرشَْن عين جسمه وأن كِْرشَْن انهم يجهلون أن ."كِْرشَْن بل لغير المولود داخل كِْرشَْنلـ

عن جسمه  كِْرشَْن ةمغايرإلى لكن يسعون " الوحدة" حول اعة وحدة الوجود المطلقة الذين يخمنون من جمالرذالء هؤالء .ما يتعلق به
 .كِْرشَْن إلى حالما يأتون أو اسمه

  علىكِْرشَْن وإذا صاحبت . لسانكحالما يلمس االسم القدوس كِْرشَْنتعاشر  أنت  لذلك،.كِْرشَْن عين كِْرشَْنلكن الحقيقة أن اسم 
 .، فيمكنك تخيل تصفيتك بمجرد ذلك التسبيحَمنْتَْر كِْرشَْن َهِرىالدوام بتسبيح 

سيكون  و.همن شدة لطف فضله -مئات وألوف التحضيرات الشهية كِْرشَْنعطانا أ لذا، .شهيةالطباق األ تذوق طلبلسنتنا تأكما ان 
 بتسبيح دوماًشغل لساني أ وسوف كِْرشَْن إلى يء دون تقديمهسمح للساني بتذوق شألن :"إذا نذرت بعزم بالقولالكمال في متناولك 

  . هذا مجمل األمر.كِْرشَْن َهِرى وداوم على تسبيح كِْرشَْن إلى ال تأكل ما لم يقدم: مران بسيطانأ .كِْرشَْن َهِرى
 بلسانك؟ ا ما هو مدى المتعة التي تطلبه.بتنوع كبير) ساَدْپَر كِْرشَْن (كِْرشَْن إلى المنوعات أم المتعة ويمكن تحضير الطعام المقدم

مع ازدياد تصفية لسانك  َمنْتَْر كِْرشَْن َهِرىستزداد قدرتك على التمتع بتسبيح و .ساَدْپَر كِْرشَْنيمكنك تحصيلها عن طريق تناول 
ليست  .)ڤَْرْدَهنَْم -آنَنْداْمبوْدهي(ة العلية  يزيد من محيط البهجكِْرشَْن َهِرىتسبيح : يتَنْياتْشا كما يقول المولى .ْپَرساَد كِْرشَْنبتذوق 

 ." لو ازدادت المحيطات إلبتلعت كل اليابسة لسنوات طويلة طويلة جداً.في هذا العالم الماديمن المحيطات  لدينا خبرة بإزدياد محيط
 . في ازدياد دائمكِْرشَْن َهِرىلكن محيط البهجة العلية الناتج بتسبيح 

ماليين من األلسنة، الملك أ بلسانه؟ لو كنت كِْرشَْن َهِرىما هو نفع تسبيح الفرد :"امّيْسوُچو رۤوَپشْرۤيَل يقول المرجع الكبير 
 كِْرشَْن َهِرىماليين من االذان ألستطعت أن اسمع الملك أ وما هو نفع هذان األذنان؟ لو كنت .ألستطعت التسبيح برضى كامل

 بالطبع، . هذا صعيد مرتفع.كِْرشَْن َهِرىليارات من األلسنة لتذوق تسبيح ماليين من االذان ومتالك م إلى ا انه يتطلع."بالقدر الكافي
 . من االذان واأللسنةجعلنا نطلب مزيداًسيفدرجة كبيرة  إلى اً ورخيماًعندما يكون التسبيح حلو
ِڤْد  ْبَهـنامادي نَ -كِْرشَْن -شْرّيأتَه  (شَْنكِْرسم اال يمكننا أن نعلم مدى حالوة ) ١٣٦\١٧ َمْدْهيا -.ت.ت(لكن في الوقت الحاضر 

 كِْرشَْنذا حاولنا فهم ا سوف نقول ألنفسنا  لذلك،. وصورته وصفاته بحواسنا الحاضرةكِْرشَْن ال يمكننا فهم اسم .)نْدرييايه اْچراْهياْم
على أنه  راْدهارانّي و كِْرشَْن سوف نأخذ غرام ."ْزۤيپُچوالـ وسائر ّينراْدهارا مجرد فتى يعانق كِْرشَْن:"صورته إلى  بالنظرفوراً

 . غرامهما صفي على أكمل وجه.دون تصفية حواسنامجرد غرام بين فتى وفتاة 
 وبين العشق البشري الشهواني كِْرشَْن و پۤيْزُچوالـ أن البون بين عشق تَِرشَريتاْمتْشايتَنْيا تْفي يراَج ڤداَس كَ كِْرشَْن شْرّييوضح 

 وبين كِْرشَْن و پۤيْزُچوالـ ثمة بون شاسع بين عشق . بالذهب وحبنا المزعوم بالحديدكِْرشَْن لـپۤيْزُچوالـ يقارن حب .عهو بون شاس
 . ال يستوي الحب والشهوة. كما يوجد بون شاسع بين الذهب والحديدالرجال والنساء أو الفتيان والفتيات

 .س.ب (ڤاداوڤُونْموكِْهى ْهي جيْهِسينبغي لنا العمل بمبادئ و . كما هوكِْرشَْنلذلك، يجب علينا تصفية حواسنا من اجل فهم 
َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم  - َهِرى َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْنَهِرى  أوال بتسبيح ئ ابتد. إلنجاز ذلك)٢٣٤\٢\١

ثم ستفهم  .كِْرشَْن َهِرى: قتصر على تسبيح اسمهما القدوس اسك الراهنة بل بحواكِْرشَْن و راْدهافهم عشق  إلى  ال تسع.َهِرى َهِرى
 .كل شيء بعد نفض الغبار عن مرآة قلبك



 .شكراً جزيالً

 الهزيمة إلى من الحماقة
الكلب يقول :" استوكهولم، السويد١٩٧٣أيلول  في ْبهوپاَدْپَرشْرۤيَل  يشيرهل المنجزات العصرية تحقق النجاح في عين المستنير؟ 

 وإذا .ر على هذا المنواليفكعند الت  في الجهلاإلنسانسيبقى   لذلك،."الجسم عين ذاتي:"وتقول القطة لنفسها" الجسم عين ذاتي:"لنفسه
 .." يتعين فهم ذلك.بقيت في الجهل، فكل ما تحسبها منجزاتك ليست منجزات بل هزيمة

 جاتُو-ڤَْد أُبوْدَهىڤَْز تاَپراْبَه
 ڤَْمتّتّْ-اَستَ آتَْمۤيْچنَـ جيڤَْن اۤي
 ڤايَمنُو  إَدْم ڤَْداْس تاكْريـۤيڤَتْ ّيا

 َبنْْدَهه-َركَْرماتَْمكَْم يىَن شَرۤي
 حسبتها المعقبة سواء أكانت كَْرَم لـ . ويخضع للشقاوة المتولدة من الجهل ما دام ال يتحرى عن القيم الروحيةاإلنسانيحبط عمل "

 ما  يبقى الوعي عكراً.)كَْرماتَْمَك( فأنه يدعى مصبوغ بالعمل كَْرَم بمطلق وجه من وجوه اإلنسانل ذا انشغ ا. أم فاسداًعمال صالحاً
 .)٥\٥\٥. ب.ش (" في العمل الماديدام العقل غير صفي وال مفر له من التناسخ ما دام غارقاً

لنفترض :" الملحدقول قد ي. على اشكالها ليس جيداً في النص السابق أن تعقب التشبعة الحسية بجنون وارتكاب اآلثامڤَ ِدِرشَْبَهىقال 
 تلك هي النظرية البوذية ." بذلك؟ سيهلك في يوم ما ثم تنتهي اللذة واأللمعيباننا حصلنا على جسم مادي وهذا شقاء بسيط فما هو ال

 . لذا، اهلكه فتنتهي اآلالم والمتاعب. ينتج اللذة واأللم، الجسم تركيب المادة.أيضاًً
ما دمت في دوامة سيستمر بؤس الوجود المادي  و.ال، هالك الجسم يعني الرجعة:" هذه النقطة بالقولن عڤَ ِدِرشَْبَهىيجيب لذلك، 
 .التناسخ

 لذلك، يقول . في بداية تعاليمه بوجوب عدم اساءة استخدام الجسم البشري للتشبعة الحسية مثل الكالب والخنازيرڤَ ِدِرشَْبَهىقال 
 ـڤَْن نَاۤيجاتُو  -ڤَْد أُبوْدَهىڤَْز تاَپراْبَه (سيحبط جميع مساعيهم) ڤَْمتَتّْ -آتَْم( ان نقص العلم بالنفس رذالءهؤالء الال يعرف : اآلن
 بالطبع، ."نجازنا ا هذا هو.القمر بفضل التقدم العلمي إلى اآلن، سنقدر على الذهاب:" انهم يقولون ألنفسهم.)ڤَْماَستَ آتَْم تَتّْۤيْچجي

 لماذا؟ ألنهم .:حباطا بل نجازاً اذلك ليس: ڤَ ِدِرشَْبَهى يقول ." سينجحون بالذهاب لكنهم يسعون على األقلواذا كان ان مايجهلو
 .يقتصرون على تضييع وقتهم

وم  لذا، مسعى التقدم العلمي المزع. ما هي فائدة مسعى مثيل؟ لن يمكنهم البقاء هناك.القمر إلى سيدفعون بعيداً حتى وإن ذهبوا
 لكن روسيا وأميركا انفقتا مليارات من .نجاز ملموس ا ال. ماذا حققوا بمثل تلك المساعي؟ ال شيء.حباط االقمر مجرد إلى للذهاب

 .القمر إلى الدوالرات للذهاب
مر  ال يمكن ألحد أن يأ. هذا في يد الطبيعة.مصيرهم بعد الموتبيجهلون ما زالوا القمر و إلى لن يقهروا الموت بالوصول

 .في يد الطبيعة بالكلية أنت . ال."هذا الكوكب أو ذاك الكوكب بعد الموت إلى سأذهب:"بالقول
هذه األشياء؟ هذا  إلى حترامية بمجرد التطلع اال أن يصبح في غاية الثراء أو يكسباإلنسان طموح لكن هل يستطيع إنسان كل

 يجب عليك العمل وفقاً .كوكب ما والعيش فيه إلى  نفسه للذهابناإلنسا كذا، يجب أن يؤهل . نفسهاإلنسان يجب أن يؤهل .محال
 .ئ هذا سي.حرار بفعل ما يريدونأ انهم يظنون دون علم بأنهم .للقوانين السماوية لكنهم ال يؤمنون بوجود سلطة سماوية أو بالحساب

 .)ڤََپراْبَه(حباط  اهذا
بمعرفة هويته  أحد ال يعنى:  وهذه هي حالة الحضارة الحالية المزعومة.هما دام غير مستطلعاً لمعرفة هويتالفرد  ةستحبط حيالذا، 
تلطف بإخباري عن : ه سألْبهوْپَرَمها يتَنْياتْشا شْرّي  المولى عندما دنا من. بالسؤال عن هويتهامّيْسوُچو َسناتََن نجد قدوة .الباقية

 أنا ؟ لماذاضعي لذلك، ما هو و.هذا البؤس بالكلية لكنه يصيبنيريد أ ال .هويتي وعن سبب خضوعي للشقاوة الثالثية للوجود المادي
 :"هذا سؤال لطيف .)تَْريا -َپِكى آِمى، ِكِنى آمايا جاِر تا(عرضة للبؤس؟ 

 لذلك، هو ."أنا عين البدن:" كل فرد يظن.هويته أحد  ال يعلم."من أنا؟:")اَسۤيْچڤَ جيتَتّْ -آتَْم(هويته عن هذا ما يدعى تحري الفرد 
 كل ."أنا هندي:" ويقول آخر."أنا عربي:" ويقول آخر."أنا اميركي:" يقول احد. انه يجهل هويته.هو أحمق منذ والدته: جاتَه -أُبوْدَهى

 .هذه الهويات مجرد هويات كلبية
 وإذا بقيت في .ل على هذا المنوال فسيبقى في الجهإنسان ذا ظن ا لذا،."أنا عين البدن:" والقط يظن."أنا عين البدن:"الكلب يظن

 . يتعين فهم ذلك.محبطالجهل فكل ما تنجزه 



سيدي، يقول الناس انني :" وقالْبهوْپَرَمها يتَنْياتْشا إلى  توجه. وضع القدوةامّيْسوُچو َسناتََن .ينبغي لإلنسان أن يتقصى عن هويته
قال  .عوم يحمل شهادة دكتوراة عن هويته اسأل أي عالم مز." ارجو أن تلقنني حول هذا األمر.هويتيبجهل أرجل علم لكنني 

 . انه نفس قديمة باقية.هويتهب كان يجهل ."كل شيء يذهب عند هالك البدن:"البروفيسور كوتوفسكي الذي التقيته في مدينة موسكو
اتك دون علم  كيف يمكنك تحقيق غاية حي. لذلك، كل منجزات كبار العلماء المزعومين محبطة لجهلهم بهويتهم.هذا هو وضع الجميع

 .ذا كانت هويتك خاطئة فسيحبط كل عملك ابهويتك؟
ڤاي كَْرماتَْمكَْم يىَن َمنُو  إَدْم اْزۤيڤَتْ كْرياۤي( زائيجالعمل الما دام عقلك غارقاً في التناسخ مكتوب عليك : ڤَ ِدِرشَْبَهىعندئذ، يقول 

 ."سأجتهد وأحصل على المال واتمتع بالحياة"الذهنية العامة بأن  إلى  تشيركَْرماتَْمكَْم كلمة . لكل فرد عقلية مختلفة.)َبنْْدَهه -َرۤيشَر
 لذلك، . لكن العمل الصالح يرهنهم.في العمر المقبل) كاْريا -پونْيا( يطلبون التمتع بأجر عملهم الصالح ِڤديةاتباع الطقوس الـ

 . هذا هو موقفنا.يضاًًأ بالعمل الفاسد فحسب بل بالعمل الصالح ةعنايالبعدم ال تقول فلسفتنا 
 . يمكنك أن تحصل على جسم جميل. يمكنك أن تصبح من كبار العلماء.بفضل العمل الصالح تولد في عائلة ثرية أو عريقةأنت 

 كما ان مالمحكم جميلة وأغنى من .المفترض بأنكم انتم الغربيين أو االميركان على جانب كبير من العلم والتقدم في العلم المادي
  .ما قدمتم من عمل صالح إلى  هذا عائد.األممسائر 

 اآلن، ولد شخص ما في غرينالند التي ال يوجد فيها سوى .لنفترض ان هذه الفرص سنحت لك بفضل ما قدمت من عمل صالح
 األوضاع  جميع هذه. وولد شخص آخر في مكان ما في افريقيا حيث تنعدم األسباب المتوفرة في اميركا.الثلوج والحياة عسيرة فيها

 واألمهات تقتل .يتعين على النفس دخول رحم أم والبقاء تسعة أشهر في وضع ضيق في كل والدة .لروحيمن المنظور ا ويةسامت
 . ربما قتلتك امك أو أبوك وانت ما زلت في الرحم.ذن، يحتمل أن ال تخرج من الرحم حياً ا.اطفالها في اليوم الحاضر باإلجهاض

 .متعلمة أم حمقاءم أ كنت في رحم أم غنية أم فقيرة أو أم سوداء البشرة أم بيضاء البشرةأالرحم هي هي سواء ذن، آالم البقاء في ا
ذن، الوضع المادي  ا.ثم الوضع المؤلم عند الوفاة سواء عند الجميعحالما تقبل جسماً مادياً ستعاني مزيداً من األوجاع البدنية و

 .م فقيراًكان غنياً أأسيسبب الوجع للفرد سواء 
 . هذا مستمر.ليتسنى لك تحقيق رغباتكغراق عقلك في العمل  اذا تابعتا تلو عمر اًستتابع الطبيعة اعطاءك اجساماً مادية عمر لذا،

 .)ڤََپراْبَه( هي حياة محبطة .لذلك، حياة خالية من التقصي عن هويتك
 بالكلية كِْرشَْن شاغلك الحقيقي هو الوعي بـ.كِْرشَْنمن  عاعنك نفس روحية مغايرتك لهذا البدن، شأشاغلك الحقيقي هو معرفة 

 هو كِْرشَْنسبق له فهم حركة ذكر من  أن، جاء  لكن من سيفهم ذلك؟ لهذا السبب.في داره الباقية ووضع حد للتناسخ إليه والذهاب
 .ساسي لهذه الحركة بدون فطنةفهم المبدأ األ أحد  ال يستطيع.) يى ْبَهِجى ِسى َبَد تْشَتوَركِْرشَْن(فطين بالضرورة 

تسبيح :  الخدمة التتيمية.كِْرشَْنإذا فهمت   عند مفارقة بدنككِْرشَْن إلى ستذهبو .كِْرشَْننما هو فهم  االمبدأ األساسي لهذه الحركة
 ذاته على الرغم ِرشَْنكْسيكشف لك  .كِْرشَْنكل هذه النشاطات ستعينك على فهم  - وغيرهاهيكل في الكِْرشَْن وعبادة كِْرشَْن َهِرى

 . وذاك هو كمال حياتك.أو السيد الروحي) شاْستَْرْز( وفقاً لما توصي به األسفار كِْرشَْنذا شغلت نفسك بخدمة ا كِْرشَْنمن تعذر فهم 
 .كِْرشَْنحالما تفهم  في داره الباقية وتنهي التناسخ كِْرشَْن ى إلستصبح الئقاً بالرجوع

 : في النص التاليڤَ ِدْبَهىِرشَهذا ما يؤكده الرب 
 ْپَريونْكِْتىڤَشَْم - َمنَه كَْرَمڤَْمِا
 َپْدهّيياماِنىأواتَْمِنى ڤيْدياۤيأ

 ِڤڤَْن َميى ڤاسوِدانَـ ۤيْپرّيتيْر 
 ڤَتِْچَن تايُّو-نَـ موتْشْياِتى ِدِهى

 لذلك، من المحتم عدم .ظلمة الشاكلةتحجب بعندما  فهم ذاتها والذات العليا ويتعرض عقلها لرهن العملالنفس الروحية لن تستطيع "
  ." الذي ليس سوى ذاتيڤَاسوِدڤنجاتها من التناسخ حتى تنمي حباً للرب 
 نزيل هو ڤَ ِدِرشَْبَهى .بطريقة ما) كِْرشَْن (ڤَاسوِدڤذا اصبح تيم  انقاذ الفرد ا لكن يمكن.لذا، لكل شخص مفهوم خاطئ عن الحياة

 نحن نتيح الفرصة .بتيم وتلقى بذرة الخدمة التتيمية فستكون بداية نجاته من التناسخ أحد ذا اتصل اتلك، في ورطة التناسخ .ڤَاسوِدڤ
 .األرضلنجاة الناس عامة بفتح مراكز في 

على بذرة الخدمة  ذا حصل ا نزاع الوجود،الفرد مننجو يس .البشر ينازعون، يعملون بمشقة ابتغاء التشبعة الحسية ومعاناة التناسخ
 .كِْرشَْن هذا الفهم هو المبدأ األساسي لذكر .كِْرشَْن سيستمر تناسخ النفس دون توعية بـ.ڤاسوِدڤَ إلى تتيميةال

 ملة اإلنسانيقبل  انه ليس ملة دينية كما .لنجاة من التناسخل وسيلة علمية . هو علم.يمان الديني اال شكل منكِْرشَْنال تظن أن ذكر 
اعمل على زيادة حبك هللا بطريقة أو بأخرى وهذا :" نحن نلقن. انه علم وليس ملة دينية.الم أو المسيحيةس االدينية مثل الهندوسية أو



 وعبادة نصب ِڤدية ودراسة األسفار الـكِْرشَْن َهِرىالنهوض عند السحر وتسبيح :  وكيف نزيد من حبنا هللا؟ بنشاطاتنا."ما سينجيك
 . هذه النشاطات في الخدمة التتيمية ستنجينا من التناسخ وإال مصيرنا مظلم.رم الربحتفاالت التي تك اال ومراعاةهيكلالرب في ال

 .سنتابع التناسخ
ْدْهْرماْن -َسْرڤَ(اعرض عن كل ضروب الدين واقتصر على التسليم لي ): ٦٦\١٨. چ.ب( شخصياً ويقول كِْرشَْنلذلك، يهبط 

ذا صرت  ا. التسليم لصالحك. ال."تتيم بي وسأصبح غنياً:" انه ال يدعو.كِْرشَْن يخدم صالح  تسليمنا ال.) ڤَْرَجْمن شََرْمماْم ِاكَ َپريتْياْجيا
 . فستنجو من التناسخ)كِْرشَْن (ڤَڤاسوِدتيم 

 االب الثري ال يريد رؤية ولده متسكعاً مجنوناً في . نحن ابناءه. من وجه ألننا شقوقهكِْرشَْنخدم صالح تنجاتك من التناسخ 
 .دار والده الثري إلى  من صالح الولد العودة.دار ابيه إلى ذا رفض ولده العودة ايخسر الوالد ال .الطرقات

نحن نحب محبوبنا سواء أكان  .ْپريتي فذلك يدعى كِْرشَْن وعندما نحب .كِْرشَْنالمحظوظ دعوة سيقبل  ."سلم لي:"كِْرشَْنلذا، يأمر 
، فلن كِْرشَْن حالما تحب .كِْرشَْن الحب الفعلي ممكن عند حب .اً بل عاطفة زائلة لكن ذلك ليس حباً باقيتنا أم زوجناطفلنا أم زوج

 . ذاك هو نجاح الحياة.كِْرشَْن لذلك، يتعين علينا شغل انفسنا بحب .يمكن قطع ذاك الحب في مطلق وقت
 .شكراً جزيالً

 الفصل الثاني
 المادة والروح وملكهما

 الروح إلى من المادة
 وسيلة تشبيعها ْبهوپاَدْپَرشْرۤيَل  يوضح .كِْرشَْن من القدرات المادية الثمانية لـقدرتان ماه" مادة"السائلة نسميها عادة األشياء الصلبة و

 .١٩٧٤، الهند سنة َنڤَنْداِرڤْ في هذه المحاضرة التي يلقيها في روحبال
 ):٤\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في 

 وهي ڤالُونَـٱ ُپوْر آيمْبهۤو
 ْر ِاڤَ تْـشَي بودّْهنُو َمـْمكْـَهـ

  ِمىْماۤيـت اكاَرنَأَهـ
 طَـْدهاـشْْٰر َأتيِرْپَركْ نَّيْبه

 ." المنفصلة الماديةقدراتيهي  العناصر الثمانية هذه، األنا الزائفة ووالفطنة والنار والهواء واألثير والعقل ءوالما األرض"
 .)َپراأ( لما أن هذه القدرات الثمانية هي قدراته المادية فإنها تدعى دونية . هنا أنه يوسع ذاته بقدراته الماديةكِْرشَْنيوضح الرب 

 .جانب هذه القدرة الدونية إلى لتالي وجود قدرة علوية هي األحياء في النص اكِْرشَْنسيوضح 
  للمثال، الكهرباء قادرة على.ظمى الروحية العذات هو الكِْرشَْنألن  لينا ابل بالنسبة كِْرشَْن ى إلال توجد قدرة دونية أو علوية بالنسبة

هذه الكهرباء المنتجة للحرارة وتلك الكهرباء :" لذلك، يمكننا القول.الثالجة والسخانة بالكهرباءتعمل  .أيضاًًنتاج الحرارة والبرودة ا
 كذا، ال توجد قدرة علوية وقدرة .محطة الكهرباء بل انها مجرد كهرباء إلى  لكن ذلك التباين غير موجود بالنسبة."المنتجة للبرودة
 .كِْرشَْن إلى سفلية بالنسبة
 كِْرشَْن وأن الماء قدرة كِْرشَْن قدرة األرضم المادي الفهم بأن  ال يستطيع العاِل. قدراته أن هذه القدرات الثمانيةكِْرشَْناآلن، يقول 

 . يقبل العلماء أنها قدرات مختلفة لكنهم يجهلون صاحبها.كِْرشَْنوأن النار قدرة 
 وجدت هذه المحيطات الواسعة، يمكننا ذا اردنا معرفة كيف ا للمثال،. وبفطنة كبيرة تحليلياًكِْرشَْن وقدرات كِْرشَْنينبغي لنا دراسة 

 .كِْرشَْن أن هذا الجسم المائي الواسع صدر من قدرة ْبهَچڤَْد چۤيتاالفهم من 
 قد . أوالً، اعتبر اننا ننتج العرق من جسمنا. انتاج مثل هذه الكمية الهائلة من المياهكِْرشَْناآلن، اعمل على فهم كيف يمكن لقدرة 

محدود  أنا . وتلك حقيقةخرجي لكنه . هذا ال يعقل.خرج الماءي ال اعلم كيف .يلة لكنه ناتج من جسمناتكون كمية ذلك العرق ضئ
 يتعين . لذا، هو قادر على انتاج كمية ال تحد من العرق من بدنه. ال يحدكِْرشَْن لكن .أيضاًً لذلك، قدرتي محدودة .تيلآض لدوماً

 .ن من الفهم كيف خرجت هذه الكميات الهائلة من الماءعلينا فهم البحر على هذا النحو وإال لن نتمك
 ما دام سم ميت لكنه يتصبب من الجسم للمثال، ال يتصبب العرق من ج.جميع العناصر المادية تخرج من النفس وليس من المادة

 . باألصل وليست المادةكِْرشَْن كذا، مصدر جميع العناصر المادية هو الحياة العظمى .اًحي
 هذا ."المنفصلة" والماء والنار والهواء وغيره هي قدراته األرض:  بأن العناصر الماديةكِْرشَْن أن يسأل عن سبب قول يمكن لسائل

ألنه ال يمكن " منفصلة"تدعى القدرات المادية  .اْرتينمۤو -ڤْياكْتََچتْ أڤَْم َجَسْر إَدْم ا تَتَْمۤيَم): ٤\٩. چ.ب(ما يوضحه في نص مختلف 



لست حاضراً هناك مع ان  أنا :كِْرشَْن وعندئذ يقول .)اْرتينمۤو -ڤْياكْتََچتْ أَج( بصورة مباشرة شخصية اهللا العزيزالشعور بحضور 
 واحد كِْرشَْن .)تَتّْڤَ -ْبِهداْبِهَد -أتْشينْتْيا( هذه هي فلسفة الوحدة البائنة .)ڤَْستْهيتَهڤْ أ تْشاَهْم ِتشْـنَ(العالم المادي مصنوع من قدرتي 

 .ع قدراته وبائن عنها بوقت واحدم
تحرك لكن الماء ت ال األرض .األرض الماء ألطف من .اآلن، كل عنصر من هذه العناصر الثمانية ألطف من العنصر الذي يسبقه

فطنة  النار ألطف من الماء والهواء ألطف من النار واألثير ألطف من الهواء والعقل ألطف من األثير وال. لذلك، الماء ألطف.سائل
) ١٤٠\١٩ َمْدْهيا -.ت.ت( النفس بالغة الدقة .األنا لكن النفس ألطف حتى من .ألطف من الفطنة) أَهنْكاَر (األناألطف من العقل و

 .)َچْسيا شَتاْمشَه ساْدِرشاتَْمكَهْبها -شَتَ -ْچَرِكشا(النفس تعادل حوالي ألف جزء من رأس شعرة 
اسمع  ):١\٧( في النص األول من هذا النص كِْرشَْن يقول .ذا صدقناه نحصل على علم تام ا.شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمكل شيء موضح في 

 .)ونِرْهتْشْ شْياتها ْچۤياْسياسي تَ ْم ماْم َسَمْچَرْمياشَْمَسأ(مني وستفهمني تماماً بال ادنى ريب 
 . لكن يتعين تصفيتها. بل ستبقى على الدواماألنالغاء  ا ال يمكن.)أَهنْكاَر (األنااآلن، كما مر، ألطف العناصر المادية الثمانية هي 

العقل والفطنة  .)ماْرَجنَْم -َپَنَدْر -تِْشتُو(وسيلة التصفية ) ١٢\٢٠ أنْتْيا .ت.ت(هو ) َچماْر -ْبَهكْتي(لذلك، درب الخدمة التتيمية 
 .ْبهوْپَرَمها يتَنْياتْشا تلك هي مهمة .يبقى كل شيء لكن يتعين تصفيتها -األناو

 .عتقاد بأن ذاك عين بدنك المادي اال مفهومك الحياتي هو.َمنْتَْر كِْرشَْن َهِرىستقتدر على تصفية مفاهيمك السيئة عن الحياة بتسبيح 
 .)أَهْم ْبَرْهماْسمي( الصفية هي العلم بأنني نفس روحية األنا لذلك، . في الواقع، نحن لسنا مادة بل نفس روحية.األنا الزائفةتلك هي 

أنا :"عندما يعلم الفرد) ٢٠\٣٠\٤. ب.ش (ْبهۤوتَ -ْبَرْهَم بمثابة صعيد ْبهَچڤَْد چۤيتا هذا الفهم في كِْرشَْن يصف .لك هي بداية الفهمت
 ."نفس روحية مغايرة لهذا البدن المادي

ذلك هو الشاغل الحقيقي للحياة  .ا في الحياة وممارستهْبهَچڤَْد چۤيتاتدريجياً بدراسة تعاليم  بكل سهولة) ڤَتَتّْ -آتَْم(لذا، سنفهم النفس 
 شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم في َرَجَمها كْشيتْۤيرَپ إلى امّيْسوُچوِدڤَ شوَك كما يقول  .ڤَتّتّْ -آتَْم لسوء الحظ، نحن ال نعنى بفهم .البشرية

 من هو .)ني راِجنْْدَرنِْرناْم َسنْتي َسَهْسَرشَهۤيادۤيڤْشُْروتَ (عتيادي بسماع مواضيع كثيرةاإلنسان اال عزيزي الملك، يعنى ):٢\١\٢(
 .عتيادي؟ انه من ال يعنى برؤية ماهيتهاإلنسان اال
 لذلك، لدى البشر عدد كبير من .بالنفس أحد  لكن ال يعنى.ولى اهتماماتهأ وأن مصالحه البدنية يتوهم عينية بدنه وذاتهكل فرد 

 حيث نجد شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم أو ْبهَچڤَْد چۤيتاالعتها لكنهم ال يجدون عناية بسماع الكتب والصحف والمجالت التي يطلب سماعها ومط
 .)ڤَتَتّْ -آتَْم(وصف العلم بالنفس 

ْچِرِهشو (هذه هي الحياة  :انهم مستغرقون في الشؤون البيتية فوق اللزوم ويعتقدون: امّيْسوُچوِدڤَ شوَك لماذا ال عناية لهم؟ يقول 
 -ڤاريتاتََل سائكَِتى، :  كبيرڤيڤايشْنَ شاعر َپتياۤيڤيْد كيف؟ انشد . يظنون انفسهم سعداء داخل هذا العالم المادي.)هيناْمِمْد -ْچِرَهى
 لذا، سعادة . تعني زوجةَرَمنيصدقاء وكلمة أ تعني ميتَطفال وكلمة أ تعني سوتَكلمة  .َسماِجى -َرَمنّي -ميتَ -َسَم سوتَ -بينْدو

عندما يكون لدينا عدد كبير من االصدقاء وعندما تكون لدينا زوجة جميلة  .كمن في المجتمع والصداقة والحبالحياة المادية ت
الحياة  .)ڤَتَتّْ -آتَْم( الحياة الباقية هي فهم النفس . لكنها ليست الحياة الباقية."هذه هي السعادة، هذه هي الحياة:"واطفال نقول ألنفسنا

 .ڤَتَتّْ -آتَْمفشل بدون فهم 
 نحن شق من . كل فرد يطلب السعادة ألنها ميلنا الطبيعي.لقد خلقنا مجتمعاً وصداقة وحب في هذا العالم المادي ابتغاء السعادة

 ۤيْزپُچوالـ وسائر راْدهارانّي شْرّي ينعم بحياته مع كِْرشَْن .اساتْۤيآنَنَْدَميُّو ٱْبْه): ١٢\١\١ تَْرسۤو ِڤدانْتَ( وهو كامل البهجة كِْرشَْن
 .)َرَس -تْشينَْميا -آنَنَْد( كل تلك المتعة روحية .والبقارين الفتيان وابويه

 سراب  ربما رأى الحيوان الماء في الصحراء لكنه.والد لكن كل ذلك زائلأ وآباءحباء وأ: نحن نخلق تقليداً في هذا العالم المادي
 .العالم المادي بالمجتمع والصداقة والحب لكنه سراب زائل كذا، نطلب السعادة في هذا . الحيوان عندما يركض للشربيموتو

وصداقته وحبه فذاك هو  كِْرشَْنذا دخلت مجتمع  ا:ڤينُوَد طْهاكوَر ْبَهكْتيشْرۤيَل  لذلك، يقول .كِْرشَْنالحياة الباقية هي في مجتمع 
 .)ِنَر َسْمساَر كََر تْشَْهذي أناتْشِْهىِرشَكْ(كمال الحياة 

 - انها مجرد ظل، آيات زائلة.كِْرشَْننها القدرات المنفصلة لـأ . والماء والنار والهواء وغيرهاألرض الباقية في لن تجد السعادة
 .وجهك في المرآة فليس ذلك وجهك بالفعل بل ظل وجهك إلى  للمثال، عندما تنظر.تعني ظل أو انعكاس ڤَتْشْهايى  كلمة.ڤَتْشْهايى

 .كِْرشَْنهو معروف بالقدرة المنفصلة لـ لذلك، .م الروحي الحقيقيكذا، هذا العالم المادي ظل العال
 لكنه ليس صوتي حقيقة بل تسجيل .ذا تكلمت في شريط تسجيل فسيخرج صوتي عند تشغيل الشريط ا.مثال آخر هو شريط التسجيل

 عند تشغيلهج صوتاً شبيهاً  ينت.اصدرت بعض األصوات التي سجلت على الشريط - بقدرتيشيئاً تكلمت .صوتي، قدرتي المنفصلة
  .لكنه منفصل عني



شْرۤيَمْد  لذلك، جاء في . الحياة الحقيقية هي في العالم الروحي.كِْرشَْنينبغي لنا الفهم أن هذا العالم المادي هو القدرة المنفصلة لـ
ن طلبنا فهم  ا أنناْبهَچڤَْد چۤيتاو يوضح في  هو الحق المطلق العظيم وهكِْرشَْن ."أتأمل في الحق المطلق العظيم):"١\١\١ (ْبهاَچڤَتَْم
 لذا، الحقيقة أن هذا العالم المادي ملك . عندئذ، سيكمل علمنا. بدال من التنظير حوله فينبغي لنا التسليم بما يكشفه عن ذاتهكِْرشَْن
 تلك .كِْرشَْن لتحقيق أغراض كِْرشَْنذل قدرة  ينبغي ب.كِْرشَْن انه قدرته المنفصلة لكننا نجهل وسيلة بذل هذه القدرة في خدمة .كِْرشَْن

  .ڤيةڤايشْنَـهي الفلسفة ال
ْبَرْهَم (المطلق حق وهذا العالم خيالي : ةۤيادڤماۤيا لماذا هو خيالي؟ يقول فالسفة الـ. ال تزعم بأن هذا العالم خياليڤيةڤايشْنَـالفلسفة ال
نعم، بناء جيد لكنه :"ذا قال قائل ا هل نشعر بالسعادة. على سبيل المثالهيكل لنأخذ هذا اللماذا هذا العالم خيالي؟ .)اۤيَچْن ميتْْهَستْياْم َج
 مصنوع من هيكل هذا ال. والماء والنار والهواءاألرضتركيب  -كِْرشَْن؟ انه قدرة هيكل ما هو هذا ال.اً انه ليس خيالي. ال."خيالي

 .هيكل كما يوجد هواء في هذا ال.ء وتضعه في النار ويصبح حجر قرميده بالماخلطالحجارة لكن ما هي الحجارة؟ تأخذ الطين وت
 كِْرشَْن بوجوب بذل قدرة ڤيةڤايشْنَـ تقول الفلسفة ال.كِْرشَْن وليس مادي إلستخدامه في خدمة .كِْرشَْن هو قدرة هيكللذا، هذا ال

 . تلك هي فلسفتنا. وعندها تصبح روحيةكِْرشَْنلتحقيق غرض 
 هذا امّيْسوُچو َپرۤوشْرۤيَل  يصف .ة الوجود المطلقة يظن أن كل شيء في هذا العالم خيالي وينبغي رفضهلكن المؤمن بوحد

 ذا ذهبت هناك لن تجد مياه على سطح النهر لكن ا.چوْپَهلْ يوجد نهر في الهند يسمى .)ياْچڤايرا -چوْپَهلْ(الموقف بمثابة زهد زائف 
ادعاء رغبة بثمة  تعني أن الشخص يزهد بكل شيء بتصنع لكن ياْچڤايرا -چوْپَهلْ لذا، .اهذا غرزت اصبعك في الرمال فستلمس الميا

 .يطلبون التوحد مع اهللا: ْزۤيادڤماۤيا هذه هي فلسفة الـ. يترك كل شيء لكنه ال يترك هذه الرغبة. في أعماق قلبهاإللهية
 .يضعهم فيه اهللاراضون بمطلق وضع  انهم .نفصال عن اهللا االلكن التيم ال يطلبون التوحد مع اهللا أو

 ال . وعندئذ، تصبح قدرة روحية. مع انها قدرته المادية المنفصلة عنهكِْرشَْنلذا، عليك فهم وجوب استخدام هذه القدرة في خدمة 
يرة، فغرضهم هو ناطحة سحاب كب) طلبة االجر (ْزۤيكَْرم عندما يبني الـ.كِْرشَْن تبقى مادية ما دامت تستخدم بنسيان .تعود مادية

 انهم يخلطونها لصنع . والماء والنار والهواءاألرض: هيكل انهم يستخدمون األشياء عينها التي نستخدمها لبناء ال.التمتع بها بأنفسهم
ي  ال تصبح البناية روحية سوى عند استخدامها ف.كِْرشَْننها غير مستخدمة في خدمة  لكن بنايتهم مادية أل.حجر القرميد واإلسمنت

 .)ْچياايراڤ -يوكْتَ( هذا هو الزهد الصحيح .كِْرشَْنخدمة 
 .كِْرشَْن وجعلها روحية مع انها منفصلة عن كِْرشَْن بأنه يمكن استخدام عناصر هذا العالم المادي في خدمة كِْرشَْنفلسفة ذكر تقول 

 وهذه هي طريقة كتابة الكتب بتسجيلها على آلة .َنكِْرشْالمسجل مادي لكن يمكن استخدامه في خدمة : أيضاًًنستعمل المثل عينه هنا 
 .ةۤيادڤماۤيا والماء والنار والهواء كما يدعو فالسفة الـاألرض هنبذ هذ إلى  ال حاجة.)ْچياڤايرا -يوكْتَ( هذا زهد صحيح .تسجيل

 .كِْرشَْن ألنها قدرة كِْرشَْنيمكنك استخدامها في خدمة 
 .مع انها قدراته المنفصلة إستخدامها في خدمة الرب بهاعادة وصل اعندر والهواء روحية  والماء والنااألرضتصبح هذا عندئذ، 

ال يعود كل شيء في  .ذا وضعت قضيب حديد في النار فسيحمى حتى يصبح كالجمرة وال يعود قضيب حديد بل نار امثل آخر هو
 .ڤيةڤايشْنَ هذه هي فلسفة الـ.كِْرشَْنن  منفصل عهمع ان كِْرشَْنهذا العالم مادة بل روح إذا استخدمته في خدمة 

 في كِْرشَْن سيشرح .أيضاًً كِْرشَْن نحن األحياء قدرة .كِْرشَْنإذا داومت على الذكر بأن كل ما تستخدمه هو قدرة  كِْرشَْنستذكر 
 ما هي تلك القدرة الروحية ."حياءاالهي ، توجد قدرتي العليا التي دنيا هذه الطبيعة الجانب إلى ):٥\٧ ْبهَچڤَْد چۤيتا(النص التالي 

 .كِْرشَْن كل شيء هو قدرة .كِْرشَْن كما ان المادة قدرة كِْرشَْن الروح هي قدرة .)تَْبهۤو -ڤَۤيج(؟ األحياء )َركِْرتيْپ -َپرا(
نار عند وضعه  إلى الحديد تماماً كما يتحول قضيب كِْرشَْن في خدمة هاعند شغلقدرة روحية إلى  كِْرشَْنالقدرة المادية لـ تتحوللذا، 

 ذاك هو .عالم روحي إلى  وبذلك، يتحول العالم المادي. في خدمتهكِْرشَْنشغل جميع قدرات  إلى  نسعىكِْرشَْن نحن تيم .في النار
 .كِْرشَْنذكر 

  .شكراً جزيالً

 الفصل الثاني ب
 قدرات الرب المقتدر

لوس انجيلوس في في  ْبهوپاَدْپَرشْرۤيَل شْرۤيَل  يشرح .كِْرشَْنو مقام الرب  وذاك هشاءالمقتدر؟ ستفعل ما كنت تماذا تفعل لو كنت 
  ال حاجة له. هذا كل ما يفعل.راْدهارانّينايه وينعم مع على  انه يعزف .فعل شيء إلى  ال يحتاجكِْرشَْن:"بالقول١٩٧٣كانون االول 

 ." بل يقتصر على المتعة.المكتب أو المصنع إلى الذهابإلى 
 ماْم َمهّيْمإ ڤاْنَچموكونُْدو ْبَهيادا 



 كَتَْهه-َستْ-ياڤَنۤيڤا شَْرتَنْ-ڤََجهاو ْس
 تِْشتَساْم-ْپَرتيبودَّْهىڤاتَداَهْر ِا
 ڤَْرتَتَڤَِهتوه كَليْر أنْ-أْبَهْدَر

 عن هذا كِْرشَْن وخلق االوضاع المنحوسة لفقراء العلم حالما رحل شخصية اهللا  بمظهره التام بعد ان كان ظهوره جزئياًكَليحل "
 .)٣٦\١٥\١. ب.ش (."ي بصورة ذاتهاألرضالكوكب 

 أتجلى في ):٦\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن يقول .ي، فإنما يفعل ذلك بقدرتهاألرض أو خلوته عن هذا الكوكب كِْرشَْنعند جلوة الرب 
َپراْسيا شَكْتيْر (قدرات اهللا ال تحد ) ٦٥\١٣ التفسير ياَمْدْه -.ت.ت (.)ماياۤيا-َسْمْبَهڤامى آتَْم ( العليةصليةكل عصر بصورتي األ

 لكن ثمة بعض الفالسفة الذين يعتقدون بأن اهللا ال يملك أية قدرة . والعلماء والربانيون قطعوا بفكرة قدرات اهللا)ياِتىڤَ شْرۤوڤيْدهايڤي
 . أن قدرات اهللا ال تحدِڤدية نستفيد من األسفار الـ.على خالف الواقع

 النار في مكان واحد .الحرارة والنور:  كيف نستطيع فهم قدرات اهللا؟ من وجه، يمكننا فهمها بمثل النار التي تملك قدرتيناآلن،
 انها .أيضاًً كذا، تنشر الشمس قدرتي الحرارة والنور . يقع ذلك ضمن خبرتنا وال يصعب فهمه.لكنها تنشر قدرتيها الحرارة والنور

شعة الشمس في السماء وتعم النظام الشمسي وكذا ضياء أتنتشر  .رجاء الكونأاء لكنها تنشر قدرتها في تقع في مكان واحد في السم
 . درجة١٣٥ أو ١٢٠ إلى  لكننا نشعر بالحرارة الشديدة التي تصلاألرض مليون ميل عن ٩٣ تبعد الشمس .الشمس وحرارتها

 هذا ما جاء في .)أتْشينْتْيا(قدرته ال تعقل ! خصية اهللا العزيزشإن كان شيء مادي كالشمس يملك قدرة مثيلة فما هو مدى قدرة 
 ):٨\٦ َنيشَْدپأوتََر ڤَتاشْڤِِشْ (ِڤَدْزالـ

 يْدياِتىڤ تْشَ ْمـنَكَـَر ْمكاْريا تَـْسـيا نَـ
 شْـياِتىِرْد تْشَ تْشاْبْهـياْدهيكَـشْ َسـَمـشْ-تَـتْ نَـ

 ياِتىۤوشْـر ڤَيْدهايڤيڤ شَـكْـتيْر َپـراْسـيا
 تْشَ ـاكْـريـۤي-َبـَل-  ْچـۤياَناْبهاويكّيْسو

 قدراته المتنوعة . ال يعادله أو يفوقه أحد. ماديةيةحساجهزة  لديه ت وليس ال واجب يوجبه شخصياً.الرب العظيم واحد ال ثان له"
 ." تامةتسلياتالتي ال تحد باسماء مختلفة، توجد معه بمثابة صفات مستقلة وتزوده بعلم وقوة و

 . أي نوع من االشخاص هو؟ شخص مثلك يعمل طوال النهار من اجل المال؟ ال. هو وصف الحق المطلق والشخص العظيمهذا
  ليس عليه الذهاب. ال غير)ڤيْدياِتى تَْسيا كاْرياْم كََرنَْم تْشَ ـنَ( راْدهارانّينايه وينعم مع على  انه يعزف .شيء إلى  ال يحتاجكِْرشَْن
 .اساتْۤيَميُّو ٱْبْه -آنَنَْد:  انه مقتصر على التنعم.عالمكتب أو المصنإلى 

 تسليات النشاطات عينها في .ختالط ببعضهم البعض والرقص معاً اال الفتيان والفتيات يحبون.كِْرشَْنتقليد متعة  إلى ونحن نسعى
 لكن رقصك لن يعطيك .النادي الليليفي الغابة وانت ترقص مع صديقتك في ) البقارات (پۤيْزُچوالـ يرقص مع كِْرشَْن .كِْرشَْن

 .كِْرشَْن ذاك هو ذكر .ذا اردت الرقص الحقيقي اكِْرشَْن إلى  تعال.الرضى ألنه تقليد
 ."افرغ الحياة، انسها:" بعدم وجود متعة بالرقصماۤياڤادۤية يقول فالسفة الـ.الحق إلى اخراج المضللين من الزائل إلى نحن نسعى

الحق ): ١\١\١. ب.ش (تَْرسۤو ِڤدانْتَ ذاك ما تقوله الـ. بوجود رقص في المفهوم األصيل للحق المطلق نقول.لكننا ال نقول ذلك
 ك لكن."المطلق" ذاك هو معنى . ما هو مصدر كل ما تشهده؟ صدر من المطلق.)َجنْماِدى أْسيا ياتَه(المطلق العظيم هو الفياض 

 .حق ألن الرقص في العالم النسبي ظل وليس محتار، محبط
ليتسنى لهم التمتع بالفتيات  دوالراً للدخول ٥٠النادي ويدفعون  إلى  يأتون.يوجد نادي في باريس للعجائز المشرفين على الموت

ى كيْم َچِتَجرا(ما نفع اختالط العجوز بالفتيات؟ :  كما جاء. ال يمكنهم التمتع بالفعل ومع ذلك فانهم يأتون.وشرب الخمرة
 هذا هو . لذلك، انهم خائبون بدون رضى.ختالط بالفتيات مع قصورهم عن المتعة بحق االك، يحب العجائز مع ذل.")نارّيڤَتۤييو

 . الذي تتعدى قدراته جميع تصوراتناكِْرشَْنوضع الذين يطلبون تقليد 
 ):٤\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتا يشرح ذلك في .درجة انه حاضر في جميع األماكن بوقت واحد إلى  من العظمةكِْرشَْن

 ْمَسـْرڤَـ إَدْم تـتَـْم اۤيَمـ
 نايْرتْ مۤو-تَ ـاكْيـْد َأڤْـَچَجـ
 يتان ْبهۤو-َسـْرڤَ ي تْهانـ ْس-َمتْ 
 تَـهيڤْ َأڤَـْستْهـشْ ِتـْمشـاَهـتْـنَـ 

 كما تستقر كِْرشَْن الحقيقة أن الوجود مستقر على ." فيهااًحاضر جميع االحياء توجد فّي ولكني لست .بنوري عم هذا الكونأانني "
 . تحفظ جميع الكواكبنها حقيقة علمية أن حرارة الشمس ونورهاأ .شعة الشمسأجميع الكواكب على 



نهار أشجار وأ كل شيء على هذا الكوكب من .ي مثالاألرض؟ لنأخذ الكوكب "كِْرشَْنكل شيء مستقر على "اآلن، ماذا نعني بأن 
 ا كيف توجد؟ انه. وثمة ماليين ومليارات من الكواكب.ياألرضالكوكب : كل ذاك هو وحدة واحدة -وجبال ومدن وسيارات

 لذلك، كل شيء .شعة الشمس صادرة من الشمس الصادرة من اهللاأشعة الشمس؟ أ وما هو مصدر .شمسشعة الأموجودة على 
) ڤَْستْهيتَهڤْ أ تْشاَهْم ِتشْـنَ(كل الوجود يستقر على قدرتي  ):٤\٩. چ.ب( كما يقول . بصورة غير مباشرةكِْرشَْنقدرة  إلى مستند

 هذه هي . الرب واحد مع الوجود وبائن عنه بوقت واحد.تَتّْڤَ -ْبِهداْبِهَد -أتْشينْتْيا هذه هي .لكنني لست ضمن كل شيء شخصياً
 .فلسفتنا

 ال . الحاضر في العالم الروحي يعمل من خالل قدراته كما يجلس الثري في مقره ويدير اعماله على يد عمالهكِْرشَْنلذا، مرادنا أن 
عماله من خالل قدراته أجالس في داره ويدير ) هندي ثري( بيرَل  لقد شهدنا السيد.المكتب شخصياً إلى الذهاب إلى حاجة له

 .العمل إلى  ال حاجة له. انهم يقومون بكل األعمال.)مساعديه وعماله(
 . ال غيرپۤيْزُچوالـنايه والرقص مع على نشغال بعزف  اال انه دائم.العمل شخصياً إلى  هو الشخص العظيم وال حاجة لهكِْرشَْنكذا، 

 .)اساتْۤيٱْبْهَميُّو  -آنَنَْد( غير انه ينعم ال
 الشمس في السماء . كيف؟ سبق لي وضربت مثل الشمس. تعمل في كل من العالم المادي والعالم الروحيكِْرشَْنلذا، قدرات 

 .قدرة الشمس إلى  كل شيء مستند. الشمسأشعةفي غياب تتساقط  الشمس تنمو االوراق على الشجر وأشعة بقدرة .شعتها تعملأو
 :ِڤدية كما جاء في االسفار الـ.كِْرشَْنالقدرات التي تفيض من  إلى كذا، كل شيء يستند

 ڤيْستارينّي ياتْهاْستْهيتَْسّياْچيِنْر ْجيُّوتْْسنا -ِدشَ-ِاَك
 َچْرَرْسيا ْبَرْهَمنَه شَكْتيْس تَتِْهَدْم أكْهيلَْم َجَپ

كما تنشر النار الحرارة والنور من لكون مع انه حاضر في داره الشخصية  ينشر قدراته في ارجاء اكِْرشَْنالحق المطلق العظيم "
 ." كل ما تراه في هذه الظاهرة الكونية هو عرض قدرات الرب ال غير."زاويتها في الغرفة

 هي  واحدة.ثالثة إلى  قدرات الرب غزيرة ومصنفة. نحن في يد القدرة المادية للرب.لذا، نولد ونموت لكن ليس بصورة مستقلة
عدد ال يعد من :  القدرة الخارجية هي في هذا العالم المادي.القدرة الباطنة والثانية هي القدرة الخارجية والثالثة هي القدرة البينية

 ثم توجد القدرة الباطنة، العالم الروحي الذي ال .كِْرشَْن جميعها ظواهر القدرة الخارجية لـ.األكوان والكواكب والنجوم وغيرها
توجد طبيعة أزلية وراء هذه ): ٢٠\٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتا لكننا نستقي معلومات عن العالم الروحي من . رؤيته ألنه خارج تجربتنانستطيع

 لكن . هذه الطبيعة المادية ليست ثابتة بل تخلق ألجل محدود ثم تنحل تراكيبها.)ڤْياكْتاتْٱٱنْيُّو ڤُو َپَرْس تَْسماتْ تو ْبها(الطبيعة المادية 
 .طبيعة الروحية قديمة باقية ال تخلق وال تهلكال

، نجد المياه تغطي جزء من الشاطئ ونجدها منحسرة ندما نسير على شاطئ المحيط الهادي للمثال، ع.اآلن، نحن القدرة البينية للرب
عة المادية حيناً وللطبيعة  كذا، نحن نتعرض لنفوذ الطبي."بيني" يدعى  لذا، ذاك الجزء الذي يحجب حيناً ثم ينكشف حيناً.أحياناً

 .كِْرشَْنالروحية حيناً بوصفنا القدرة البينية لـ
خرى وهذا أالطبيعة الروحية لكننا نفوس روحية دقيقة الحجم ونقترن بهذه الطبيعة المادية بطريقة أو ب إلى في الواقع، نحن ننتسب

 نحصل على نوع من األبدان وننعم أو نشقى ثم نوع آخر ثم  لذلك، نحن.جراء تعديالت دائمة هنا اوضع غير مناسب لنا وال يمكننا
  .آخر
 وصفت الطبيعة األزلية للنفس في . ألننا من الطبيعة الروحيةان شئنا العالم الروحي والبقاء هناك أزلياً إلى نفسناأنستطيع نقل  لكن

 .بعبارة اخرى، النفس قديمة باقية .)ڤا كَداتْشيتْريياِتى  جاياِتى ْمـنَ(ال تولد النفس وال تموت في مطلق وقت ): ٢٠\٢ (ْبهَچڤَْد چۤيتا
 ـنَ(ال تهلك النفس بهالك الجسم ): ٢٠\٢. چ.ب( لذلك، جاء هنا .ذن، ما هو الموت؟ الموت هو هالك البدن المادي وليس النفسا

 .)ِرىۤيَهنْياِتى َهنْياماِنى شَر
ننا قدرة أل  وتعريف انفسنا بهذا الجسم المادي الزائلكِْرشَْنلمادية الخارجية لـالخضوع لحكم القدرة ا إلى لدينا نزعةأن لذا، النتيجة 

 ال نولد مطلقاً وال نموت . طبيعتنا الحقيقية باقية. في الواقع، نحن روحيون.ما بين الطبيعة الروحية والطبيعة الماديةهبائية بينية 
 لذا، نقبل بالوالدة والموت لكنها ليست طبيعتنا .لى اقتراننا بالطبيعة الماديةعبناء   لكننا نحصل على اجسام مادية دائمة التغير.مطلقاً

 .الحقيقية
ذا  االطبيعة الروحية إلى يمكننا الخروج من حجاب الطبيعة المادية هذا والوصول نحن في يد الطبيعة المادية في الوقت الراهن لكن

ذا بقينا في الموقع  ا."المياه"زعاج من  اكيال يأتينا" اليابسة" إلى والوصولترك ذاك الموقع البيني : كِْرشَْن ذاك هو ذكر .حاولنا
 .ذا تقدمنا على جانب اليابسة قليالا لن يقوى المحيط على مسنا  لكن.البيني فستغطينا المياه تارة ونشعر بالجفاف تارة



هذا العالم عن  رحل عن هذا العالم لكن ال يعني ذلك انه رحل كِْرشَْن يفيد أن ْمتَڤََچْبهاـال النص الحاضر من . ليس مثلناكِْرشَْناآلن، 
 اآلن، ربما يكون لدينا بدن . رحيلنا عن هذا العالم يعني مفارقة هذا البدن المادي ودخول بدن مادي آخر.على حال رحيلنا عنه

هذا قانون الطبيعة (جسم روسي  االميركي الذي يحارب الروس في هذا العمر قد يرجع في .ميركي وربما رجعنا في بدن روسيأ
 ثم في جسمه الروسي يحارب االميركي ."ليها ال محالة اته، يصلفاوالفرد عند فكر فيها ي وجود من الحالة ةيأ): ٦\٨. چ.ب(

 هذا .رةيستمر القتال بدور روسي تارة واميركي تا .ياِتىۤيْپَرلڤا ڤا ْبهوتْْبهوتْ): ١٩\٨. چ.ب( هذا ما يجري .ميركيأويرجع في جسم 
 .)ماۤيا( هذا ما يدعى وهماً .مجمل األمر

 تتخبط األحياء في هذه الطبيعة المادية في هذا الجسم تارة وفي ذاك الجسم تارة .كل فرد في هذا العالم المادي خاضع لهذا الوهم
ل ثم رفضه ثم انتخاب رذيل انتخاب رذي:  انهم يبدلون األنظمة الحكومية. تخبط ال غير.وعلى هذا الوجه تارة وذاك الوجه تارة

نتخاب هذا  اسنسعد عند : انهم يظنون.ءذالر ألن جميع المرشحين من الالرذالء ليس لدى الشعوب بديل من انتخاب .آخر ثم رفضه
ذا كنت  ا ما هو النفع؟.)ياماناهاۤيَپنأنْْدها ياتْهانْْدهايْر أو (ب اعمى وينتخب قادة عميان على شاكلتهالشع): ٣١\٥\٧. ب.ش(الرذيل 

 .عمى مثيل؟ ستقعان في الحفرةأعمى فما هو نفع السير وراء أ
 هذا موضح في األسفار .چورو ومن هو المبصر؟ الـ.ردت السعادة الحقيقيةأذا  امن لديه عين تبصريجب عليك قبول قيادة  لذلك،
 :ِڤديةالـ

 اۤيـكَـالشَ - ـَنَچاْچـۤياناي ايـرانْْدَهـْسـيـميت - ْچـۤياَن أْمآُو
  نَـَمـهىِڤَرچو - شْرّيي تَـْسماَن ىي ْميـتَـلـۤيـ اونْموْرـشْشَـكْتْـ

 ذاك هو . هو فتح عيونهم لمساعدتهم على رؤية األشياء على ما هي بهچورو لذا، شاغل الـ.الجميع عميان في ظُلمات الجهل
 .چوروشاغل الـ

 لكننا نتبين كل شيء حالما تشرق .غياب الشمس في السماء كل شيء مظلم ل. ال نرى في الليل.كيف يمكن رفع الظلمة؟ بالنور
 النفس الروحية موجودة واهللا .ال نستطيع رؤية األشياء على الوجه الصحيح و اآلن، نحن في ظلمات الجهل.الشمس في الصباح

 . ذاك هو المطلوب. هي بهنور العلم العلي لرؤية األشياء على ما إلى  نحن بحاجة.موجود لكننا ال نستطيع رؤية النفس وال اهللا
 الحياة .هذا ممكن في الحياة البشرية .)َچَمتََمسي ما ْجيُّوتيْر (النور  إلى ال تبق في الظلمات، اذهب: ِڤديةلذلك، تنصح األسفار الـ

 إلى مجيء للهاذا دعوتا جميع الكالب والقطط في لوس أنجيلوسن تحضر ل .ورنال إلى الحيوانية هي حياة ظلمة إلستحالة الوصول
 المفروض عناية .البشر قد اجد بعض المعنيين باألمر إلى ذا وجهت الدعوة اني لكن. ألنها حيواناتْبهَچڤَْد چۤيتاهنا واإلستماع عن 

 ومع ذلك، ربما كانت قلة معنية لكن ليست .نجد من يعنى باألمرما درجة انه قلما  إلى جميع البشر بهذا األمر لكن األوقات رديئة
 .والكالبالقطط 

 يقول في . في هذا العالمكِْرشَْن لذلك، يتجلى .النور وإيجاد حل لمعضالت الحياة إلى ثمة ضرورة في الصورة البشرية للوصول
نحن في يد الطبيعة المادية  .) ماياۤيا–َسْمْبَهڤامى آتَْم  طْهاياشْ ْسڤاْم َأْدهيْمتيِرْپَركْ(أتجلى بصورتي العلية بقدرتي ): ٦\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتا

 تعني خاصة وكلمة ڤَْس كلمة .ڤاتَنْ -ڤََجهاو ْس:  يقولْمتَڤََچْبهاـال لذلك، النص الحالي من . يتعين فهم ذلك. ليس كذلككِْرشَْنلكن 
 . عن هذا العالم في بدنه العليكِْرشَْنخرى، رحل أبعبارة  . تعني بدنتَنو

نفس روحية لكن  أنا . أنفسنا مغايرة ألبداننا المادية. في هذا العالم أو يخلو عنه فإنما يفعل ذلك ببدنه العليكِْرشَْنما يجلو لذا، عند
رحل في بدنه الروحي :  لذلك، جاء هنا. ببدن ماديهيأ ليس مكِْرشَْنبدان المادية لكن بأين هيأ هذه المغايرة قائمة ألننا م.بدني مادي

 .)ڤاتَنْ -ڤَْم َجهاو ْسۤيهَم(األصيل 
 ):٣٤\٩. چ.ب (كِْرشَْن يقول . وبدنهكِْرشَْن في مسعى للمغايرة بين ذات ْبهَچڤَْد چۤيتا كتب تعليقاً على كِْرشَْنعالم مزعوم جاهل بـ

 يجب علينا  يكتب انهرذيلكن ذلك ال ل.)اجّي َمْم نََمْسكوروۤي -ْبَهكْتُو َمْد -ڤَ َمْدَمنا ْبَه -َمْن(اذكرني، تتيم بحبي واسجد لي واعبدني 
 هذا األحمق . وبدنهكِْرشَْنيجهل عدم وجود مغايرة بين ذات !  يا لمدى جهله.كِْرشَْن بل للذات داخل كِْرشَْنعدم السجود للشخص 

 .األرض كل  فيجري وهذا السخف ي. وهو معروف بعالم كبيرْبهَچڤَْد چۤيتا ومع ذلك، كتب تعليقاً على .ل من الطراز األوليذر
 تَنوْم ْمۤيشْمانو  ُموذْهاْمَأڤَجانَنْتي ما( هذا العالم إلى جه إنسانو بنزلعندما أبي  حمقىالتخف يس): ١١\٩. چ.ب( يقول كِْرشَْنلذلك، 
  .ْبهَچڤَْد چۤيتا شرح الرذالء مع ذلك، يتابع هؤالء .) ْبهاڤَْم َأجانَنْتُوْمَپَر(قدرتي العظيمة  ونجهلنهم ي ا)آشْريتَْم

 ونصبه كِْرشَْن كما، ال توجد مغايرة بين . وبدنهكِْرشَْن ذات وابداننا فال توجد تلك المغايرة بين ذواتنالذا، فيما توجد مغايرة بين 
 وهذا ما كِْرشَْنكل شيء هو قدرة  - والماء والنار والهواءاألرض: كِْرشَْنقدرة  لماذا؟ ألن الحجر .هيكلالمصنوع من الحجر في ال

 لذا، .كِْرشَْن تلك هي قدرة . قادر على التجلي في مطلق صورة من مطلق مكان ومن مطلق شيءكِْرشَْن لذلك، .سبق لنا توضيحه



تْياكْتْڤا \  يُّو ِڤتّي تَتّْڤَتَهْمِاڤَ شَ ِمى ديڤْياْمتَْجنَْم كَْرَم  ):٩\٤. چ.ب( حق فهم كِْرشَْنحالما تفهم تتحرر  و.كِْرشَْنيتعين علنيا فهم ماهية 
 . ٱْرجوَنُسو إتي يتي ماْمان  پونَْر َجنَْمْمِدَه

 مثل كِْرشَْن مع ذلك، يبدو رحيل .)ڤاتَنْ -ڤَْم َجهاو ْسۤيَمه( عن هذا العالم في بدنه األصيل كِْرشَْنرحل : ْمتَڤََچْبهاـالجاء هنا في 
 بالظن انه ايرهم كي يستمرويي بدن وهمي لتح فكِْرشَْن لذلك، رحل . من عدادناكِْرشَْنل أن رذي يظن ال.رذالءرحيلنا لمجرد خداع ال

  .)ڤاتَنْ -ڤَْم َجهاو ْسۤيَمه( عن هذا العالم في بدنه األصيل كِْرشَْنرحل :  لكن هنا السر.من عداد البشر
ن يملك بدناً مادياً  لو كا. لو كان بدنه مثل ابداننا.)كَتَْهه -َستْ -ياۤينڤَشَْر( هو حديث علي كِْرشَْنالحديث عن : أيضاًًاآلن، جاء هنا 

 من عدادنا فلماذا نعنى به؟ في كِْرشَْن لكن لو كان ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنفماذا سيكون نفع الحديث عن نشاطاته؟ نحن معنيون بكالم 
) تِْشتَساْم -تيبودَّْهىْپَرأ( الحمقى وحدهم .ذن، ال يمكن أن يكون بشراً من عدادنا ا.كِْرشَْن أو من كِْرشَْنالواقع، تتحرر بالسماع عن 

 .يفكرون على هذا الوجه
 تلك .كِْرشَْنبسبب رحيل  )ڤَْرتَتَڤَكَليْر أنْ(فرصة النفاذ ) تشخيص عصر الخصام الراهن (كَليانتهز :  بكلماتْبهاَچڤَتَْمـالنص يختتم 
أين هي فرصة نفاذ  و.على البقاء معك أزلياً قادر كِْرشَْن؟ في كل مكانذا كان ا كِْرشَْن كيف يمكن أن يرحل  لكن.حد ما إلى حقيقة
 . قادراً على مسككَلي لن يكون .دوماً كِْرشَْن؟ لذا، احفظ نفسك في ذكر  عن طريق ذكرهكِْرشَْنإذا حفظت نفسك مع  كَلي
 . شكراً جزيالً.كِْرشَْن َهِرى

 الفصل الثاني ت
 زلة النفس

 لكننا خلقنا وضعنا المخيف في العالم المادي كما يخلق شخص كِْرشَْنالم الروحي مع الع إلى  هنا أننا ننتسبْبهوپاَدْپَرشْرۤيَل يوضح 
  .١٩٧٢ طوكيو نيسان .ستجابة لرغباتنا ا فرصة نسيانهكِْرشَْن اعطانا .ما وضع مخيف في الحلم

 أوڤاتْشَ-شوَك-شْرّي
 ڤاتَْمنَهانوْبَهَپَرْسۤياْم ِرِتى راَجْن ماۤي-آتَْم

 َجساڤانْإ ْدَرشْطوْر-ْپَنڤََسْمَبنْْدَهه ْس-ْچَهِطتاْرتَْهىنَـ 
 الصفي ال تنتفي بالبدن المادي دون ان تتأثر بقدرة ذكرايها الملك، صلة النفس الصفية في ال: شوَك ِدڤَ ُچوْسوامّي شْرّيقال "

 ." تلك الصلة تشبه رؤية النائم بدنه يعمل.شخصية اهللا
 حالة النفس المتردية .يجاب على هذا السؤال هنا" ؟كِْرشَْنكانت مع مادي بعد أن العالم ال إلى كيف سقطت النفس:"يسأل كثيرون

 .يبدو القمر متحركاً عند مرور السحب أمامه:  يضرب مثل هنا. في الواقع، انها لم تسقط.نفوذ الفتنة الخارجية للرب إلى عائدة
 ."عين البدن أنا .مصنوعة من المادة أنا .انا ساقطة:"كنها تظن ل. كذا، النفس لم تسقط ألنها شرارة روحية من اهللا.القمر ال يتحرك

 إلى  المراد ان صلتنا بالبدن عائدة. البدن يتغير ويموت لكن التغيير لم يطرأ علي. يمكننا أن نشهد ذلك.ال صلة للبدن المادي بالنفس
 .شَْنكِْر تنمو تلك الفتنة الخارجية عندما ننسى .كِْرشَْننفوذ الفتنة الخارجية لـ

 يعطينا كِْرشَْن لذلك، . والتمتع بالعالم الماديكِْرشَْن اردنا التخلي عن .نسيان الرب إلى بكالم آخر، تعريفنا الوهمي مع البدن عائد
 كََرنْْدَهَرذا شعرت بأنك  ا لكن.، فسيكون تمثيلك ممتازفي مسرحية ماملك لعب دور  تفكيرك بأنك الملك اثناء  للمثال، عند.الفرصة

 عليك .ذا كنت تلعب دور الملك ايمان بأنك الملك والشعور بشجاعته االبد لك منال  . ال بد من الشعور بالدور.لن تجيد دور الملكف
ذا حافظت على  الن تجيد لعب دورك جيداً ك لكن.ر الجمهور ذلك عندئذ، يمكنك أن تلعب الدور جيداً وسيقّد.كََرنْْدَهَرأن تنسى انك 
 . تلعب دور الملكنْْدَهَركََرالشعور بأنك 

 أنا .الملك أنا . الشعور بأنني السيد." اشعر مثلي.نعم:"لوقبال كِْرشَْنذا اردنا لعب دورالمتمتع العظيم ا الفرصة كِْرشَْنسيعطينا  لذلك،
 .لما انك تود لعب دور ملكسأدربك  حسناً، .كِْرشَْناهللا هو شعور خلقه  أنا .كِْرشَْن

ول  في مسرحية حآتْشاْرياڤايتَ آْد في شبابي، لعبت دور .خلق الشعور المناسب بداخلك لكي تلعب دورك إلى مدير المسرحية يسعى
عندما لعبت كان الجمهور يبكي  لذا، ."آتْشاْريا ڤايتَآْداشعر انك :" مراراًأْمِرتلَْل بوزكان يدعى الذي مديرنا قال لي  .يتَنْياتْشاالمولى 

 .ثيالً لكن التأثير على الجمهور كان جيداً كان ذلك تم.دوري بتوجيهه
أنا "أو " أنا مفكر،" "أنا اميركي،" "أنا هندي،:"نا الفتنة الخارجية على التفكيرت لكننا درب،كذا، ليس لدينا ما نفعله في العالم المادي

 ومع ذلك، نحمله على محمل الجد .لسخف ال شأن لنا بكل هذا ا. هذه جميعها أوهام."لدي واجبات كثيرة" "أنا ذاك،" "أنا هذا" "عامل،
  ."ذاك أنا .هذا أنا .أود أن افعل ذلك:"بالقول



اْم ۤيما -آتَْم (شخصية اهللا العزيزال معنى لصلة النفس الصفية بوعي صفي بالبدن المادي دون نفوذ الفتنة الخارجية ل: هذا موضح هنا
" أين هو النمر؟ ما سبب صراخك؟:" وقد يسأل شخص يقظ قائال."يوجد نمر .أنقذني:"م قد يصرخ النائ.)ڤاتَْمنَهانوْبَهۤيَپَرْسِرِتى راَجْن 

 .الحالم بنمر يهاجمه فعالًيشعر لكن 
 -ْچَهِطتاْرتَْهى ـنَ (ال معنى لصلة النفس بالبدن سوى انها مثل رجل حالم يخلق وضعاً خيالياً: لذلك، هذا النص يضرب مثل حلم ما

 الوضع من .ال وجود لنمر - ال يوجد شيء مخيف.ه يحلم بوجود نمر ويخلق وضعاً مخيفاًأ .)نَْجساڤاإ َرشْطوْرْد -ْپَنڤََسْمَبنْْدَهه ْس
 .خلق الحلم

 نحن نعلم .ذاك أنا هذا، أنا .صاحب مصنع أنا .انا المدير:"البشر هنا وهناك يركض .كذا، لقد خلقنا العالم المادي والعمل المادي
 ْدَرشْطوْر -ْپَنڤَْس( وضعاً في حلم اإلنسان لقد خلقت كل هذه األشياء كما يخلق ."اتغلب على منافسين ال بد لنا من ال.بسياسته

 .)ڤانَْجساإ
عتقاد بأننا  اال لكن نفوذ الفتنة الخارجية يحملنا على.الجواب أننا لم نتصل" متى اتصلنا بالطبيعة المادية؟:"لذا، عندما يسأل سائل

طانا أع كِْرشَْن في الواقع، . سقوطنا غير وارد بل اقتصرنا على خلق وضع حيث نظن اننا ساقطون.قط في الواقع، لم نس.متصلين
 تريد أن تلعب دور ملك على خشبة المسرح؟ أنت تود تقليدي؟حسناً، أنت :" الفرصة ألننا اردنا تقليدهكِْرشَْنعطانا أ .ذاك الوضع

 ."هذا ملك قدير:"سيصفق الجمهور . افعل هذا. العب على هذا النحو.ذن، اشعر كذلكا
صبح أريد أن أ"، "ريد أن اصبح رجل اعمال المعأ"، "ريد أن اصبح رئيس الوزراءأ:"إذن، كل فرد في العالم المادي يلعب دور ما

 ."حسناً:"صة يتيح لهم الفركِْرشَْن انهم يطلبون لعب كل هذه األدوار و ."ريد أن اصبح عالماًأ، "ريد أن اصبح فيلسوفاًأ"، "قائداً
 يختفي النمر . عندما تحلم، ينقضي الحلم في اللحظة التالية ويذهب كل شيء في الحلم.حالمأ مجرد .لكن كل هذه األشياء سخف

 . يهلك البدن كل تلك األفكار حالما تتبدد لكن."ذاك أنا هذا، أنا أنا قائد مسؤول،:" كذا، قد يظن الفرد طيلة بقاء البدن.وتختفي الغابة
 لنفترض . لنأخذ عمرك السابق.)َهَرشْ تْشاَهْم -ڤَْمِرتْيوه َسْر(سلب كل شيء في صورة الموت أ أنا ):٣٤\١٠. چ.ب (كِْرشَْنل يقو

 كنت طبيباً في عمري السابق بشخصية ال  أننيَسْمهيتا -چوْبْهِركتاب  إلى ستناداً ا أكد لي النجمي. مشابهاًشيئاًانك كنت ملكاً أو 
ين كل أ نعلم؟ ربما كنت طبيباً بارزاً لكن ذا لذا، ما.نني كنت طبيباًأ لكن ليس لدي أدنى فكرة . ربما. ال أعلم. ذنوبغبار عليها دون

 .ذلك اآلن؟ ذهب كله
ال صلة لي :" نتحرر حالما نفهم. في مطلق لحظةكِْرشَْن لذلك، يمكننا بعث ذكر . لسنا ساقطون.لذا، اتصالنا بالمادة يشبه الحلم

 كذا، يمكننا قطع الصلة المادية في مطلق لحظة .حياناً نقطعهأ عندما يصبح الحلم مخيفاً ." ال غيركِْرشَْنالخادم القديم لـ أنا .بالمادة
 . تلك هي الطريقة. هذا مجمل األمر."خادمه أنا . سيدي الخالدكِْرشَْن:"كِْرشَْنذكر  إلى حالما ننهض
 .شكراً جزيالً

 الفصل الثاني ث
 فية وجودكأعمل على تص

 رائد ڤينُوَد طْهاكوَر ْبَهكْتيشْرۤيَل في مناسبة ذكرى جلوة  ١٩٧٣مومباي، الهند أيلول في  في هذا الحديث شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَديعلمنا 
 ال يقتضي سوى تبني الوسيلة .ليس صعباً) ڤايكونْطَْهى(العالم الروحي  إلى تحويل بيتك:"في العصر الحديث، كِْرشَْنحركة ذكر 
 .."حياتنا إلى  كل ما نحتاجه لجلب العالم الروحيكِْرشَْنالرب يوفر  .الصحيحة

 ْبَهكْتي كان . أو حركة نشر التسبيح الجماعي لألسم القدوسْرتََنۤيكَسنْ تيمه واستهل حركة جه سنة بو٥٠٠ منذ كِْرشَْنتجلى الرب 
 اً أو سيدكبيراً) آتْشاريا(ماماً إ  كان قاضي محكمة ورب عائلة وكان.اضية خالل المئتين سنة المَسنْكۤيْرتََن أبو حركة ڤينُوَد طْهاكوَر

 .ْبهوْپَرَمها يتَنْياتْشا في السلسلة المريدية من اً بارزاًروحي
 لُوَكُچو(العالم الروحي  إلى ذات يوم، شاهدت بيتي تحول: كتب في احدى اغانيه .غاني تتيميةأ عدة ڤينُوَد طْهاكوَر ْبَهكْتيكتب 

 .")ُچولُوَك ْبهاياْچِرِهِتى ْچِرِهى، ْبَهَجَن ِدكْهي، ديَن  -يى( اثناء قضاء الخدمة التتيمية )َنڤَِرنْداڤْ
 تلك هي .ڤِْرنْداڤََن لُوَكُچويبقى في داره في كل مكان مع أنه  كِْرشَْن .غير مادية ڤِْرنْداڤََن لُوَكُچو غير مادي فداره كِْرشَْنكما أن 

 ):٣٥\٥ (َسْمهيتا -ْبَرْهَم في  جاء.كِْرشَْنقدرة 
 ْمكُوتي-ذَانْـ-َچـْد َجـْم َرتْـشَـيِّـتوپي أساو‘ِاكُو 
 أنْـتَه-ـاتْشَـۤي-ذَأنْـ-َچـْدتْشَـكْـتيْر أستي َجـ-ياتْـشْ

 ْمْسـتْـَهـ-تْـشَـّيـانْـتََر-ونَپـَرما-ْسـتَْهى-نْـتََرذَأنْـ
 مي تَـْم أَهـْم ْبَهـجاْمـشْپورو-ينْـَدْم آديڤچو



 يظهر قدرته الالمتناهية في أرجاء .)َپَرماتْما(كل كون وكل ذرة بدور الذات العليا في  نفذ الذي ينَْدڤيوُچ زيزأعبد شخصية اهللا الع"
 ."الخليقة المادية وفي قلب كل فرد

 ):َنراپو َپْدَم (َنكِْرشْ يقول .كِْرشَْن كيف؟ بحضور تيم . منتشرة في كل مكانكِْرشَْندار  ڤِْرنْداڤََن لُوَكُچوكذا، 
 اڤَديِّـشو ِر ْهـْميـناچيُّو ـطِْهىنايكوڤـطْهامي شْ تيـْمناَهـ

 ْبَهـكْتاها-ايانْـتي َمـْدچياتْر  ـطْهامي ناَرَدشْتَـتَْر تي
 ."تيمي امجادي يسّبح  بل ابقى حيثيُّوچۤيْز وال في قلوب الـڤايكونْطَْهىأنا لست في "

 .اهللا قادر على الحضور في كل مكان بوقت واحد .اهللا المقتدر العليم الذي يعم الوجود إلى و نحن ندع.كِْرشَْنتلك هي قدرة 
 واجب العبادة، كِْرشَْن كما أن .ْمڤِْرنْداڤَنَْدهاَم  -تَنْياْس تَْد -ڤَْرِجشَڤاْن َچآراْدْهيُّو ْبَه: ْبهوْپَرَمها يتَنْياتْشا لذلك، يوصي .اهللا عين داره

 . الوجود، فداره تعم الوجودكِْرشَْن ما يعمك .كذا داره
درجة انهم يحملون الرب  إلى قوياءأ التيم .؟ بتسبيح االسم القدوسڤِْرنْداڤََن لُوَكُچو أو ڤايكونْطَْهى إلى كيف يمكن تحويل مطلق مكان

 ڤِْرنْداڤََن لُوَكُچو إلى بيتي يتحولشاهدت :"ڤينُوَد طْهاكوَر ْبَهكْتي لذلك، يغني .مع داره الشخصية بتسبيح االسم القدوسنزول على ال
 ."اثناء قضاء الخدمة التتيمية

 يوضح .كِْرشَْنالعمل بالوسيلة المعتمدة لذكر  إلى ال حاجة لنا سوى:  ال صعوبة بذلك.أيضاًً ڤايكونْطَْهى إلى يمكننا تحويل بيوتنا
ِنَر َسْمساَر كََر تْشْهاذي ِرشَكْ (كِْرشَْننيوية ذات الصلة بالرب  ترك جميع الذنوب وتنفيذ الواجبات الد: ذلكڤينُوَد طْهاكوَر ْبَهكْتي
عبادتي بعزم  أحد ال يستطيع: ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن يقول .ذا كنت مذنباً ا اهللا ال يمكنك مصاحبة. تعني آثامأناتْشاَر كلمة .)أناتْشاَر

 .)ڤَْرتاها -ْبَهَجنِْتى ماْم ْدِرذَْهى....َپْمپاتَْم َچ-ڤْ أنْتَيىشاْم تْ(ثابت سوى المنزه من الحياة األثيمة 
 ال يوجد . ال، تلك ليست حركتنا.)ّياسۤيَسنّْ (سلك الزهد بترك مهنتك أو زوجتك واطفالك ودخول كِْرشَْنال نوصي في حركة ذكر 

 نحن نرحب .أيضاًً )ْستَْهْزْپَرنَاڤ(ومعتزلين ) تَْهْزْچِرَهْس(رباب عائالت أو) ْزۤيْبَرْهَمتْشار( بيننا فحسب بل مريدين متبتلين ْزۤيسَسنّْۤيا
 كِْرشَْن . ال. أو هندوسْزۤيْبَرْهَمتْشار أو ْزۤيسَسنّْۤيا أو ةنَْبراْهَم:  وليست محصورة بطبقة محددةكِْرشَْن يحق لكل فرد عبادة .بالجميع
 ال يتعين .)يُّونَياه -َپاپپي ْسيوه شْريتْيا يى ٱڤْيااْرتَْهى پماْم ْهي ( يرحب حتى بوليد عائلة وضيعة كِْرشَْن): ٣٢\٩. چ.ب(للجميع 

 .كِْرشَْن منه أي ترك التشبعة الحسية وممارسة تصفية ذكر قتراب االعلى الفرد سوى تبني وسيلة
اتحرر من التشبعة الحسية  عندما ڤِْرنْداڤََنسأقتدر على فهم : نَرُوتََم داَس طْهاكوَر شْرۤيَل انشد .غاني تتيمية تعطي األمر عينهأعدة 

يتعين على  . تعني تشبعة حسيةڤيشَيا كلمة .)ڤِْرنْداڤََن -شْرّيِبى، شودَّْهى َهِبى َمَن، كَِبى هاَم ِهَرَب، ا كَۤيڤيشَيا تْشْهاذي(ويجلو عقلي 
 . نبذ التشبعة الحسية ابتغاء التصفيةاإلنسان

 حياتنا في ذكر . أوالًكِْرشَْن إلى  األكل لكن ال يمكنك اكل شيء قبل تقديمه ال مانع يمنع.ترك التشبعة الحسية ال يعني ترك األكل
 ذاك الطعام هو رحمة الرب .كما يأكل الخادم فضل سيده كِْرشَْن نأكل فضل كِْرشَْن نحن خدم .دوماً كِْرشَْن تعني البقاء خدم كِْرشَْن

 .)ساَدْپَر(
الزنا وقتل الحيوانات بدون : ثيمة هيأعمال أ ثمة أربعة .)أناتْشاَر( األثيمة يتعين علينا صياغة حياتنا على نحو نترك األشياء

 .عمدة الذنب األربعة تلك فتصفو حياتناأ يتعين علينا ترك .ضرورة والمسكرات والقمار
 معظم من قبلوا ذكر .شَْنكِْرفراد حركة ذكر أ يمكننا أن نشهد .َمنْتَْر كِْرشَْن َهِرىحنا ذا تركنا هذه المبادئ األثيمة وسّب اسنتصفى
 .تكمل حياتهوعندها  قبول مبدأ التصفية اإلنسان يتعين على . كانوا معتادين على كل هذه العادات االثيمةكِْرشَْن
تدبيراً مادياً لطيفاً عددت ا ليس هذا كمال الحياة ألنه حتى وإن . ال. يظن أن التقدم المادي كمال. ما هو كمال الحياةاإلنسانيجهل 

 ذن، اين هو كمالك؟ ا. يحتمل أن تركل في مطلق وقت.لن تستطيع التمتع طويالًف
 لكن هل توجد ضمانة أنك . كل شيء على ما يرام.طفال طيبينألنفترض ان لديك شقة جميلة ورصيد مصرفي جيد وزوجة طيبة و

كل "لو اعطيت ضمانة بأن ن حياتك كاملة ستكو . ذاك ليس كماالً. أن تطرد في مطلق لحظةحتملاألبد؟ ي إلى تستطيع التمتع بها
 لذلك، كمال الحياة ال يتضمن مطلق ظرف . لكن ال توجد ضمانة."حياة سعيدة اعد لها في العالم المادي ستكون دائمة ولن اطرد

 . ذاك هو الكمال. كمال الحياة يتحقق عندما توجد ضمانة بإنقطاع الوالدة والموت والشيخوخة والمرض.مادي
) ىَرَهْچيڤ  آنَنَْديْدتْش شَْْستْ(ن اردنا البهجة الباقية والعلم التام  ا.كِْرشَْن تحقيق ذاك الكمال بأية وسيلة مادية سوى بذكر وال يمكن

  . ال بديل من ذلك.كِْرشَْنذكر  إلى فال مناص لنا من األخذ) ١\٥ .س.ب(
 ):٦٥\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنكما يقول الرب 

 تُوْبَهكْـ - نا ْبَهـڤَ َمـْدَمـ - َمـْن
  نَـَمـْسكوروْم ماّياجۤي - َمـْد



  ِتىْمايَسـتْـي سِاڤايشْياماْم 
 ِمىي سٱ وـيُّي ْپـرتيجاِنْپَر

 هل . اربعة اشياء فقط."اعدك بذلك يا صديقي الحبيب . ال محالةلي اتأتيهكذا سوف و .وبايعني ي اعبدن. وتتيم بحبيدوماً اذكرني"
 كِْرشَْن نحن نذكر .األرضنا في هياكل وعبادته والتتيم بحبه والسجود له أمر صعب؟ ليس صعباً كما يثبت يومياً في كِْرشَْنذكر 

 ونحن نعبد الرب بالفاكهة واألزهار والبخور . ونسعى لنصبح من تيمههيكل نحن نسجد لنصبه في ال.َمنْتَْر كِْرشَْن َهِرىبتسبيح 
 .كِْرشَْن إلى  جمع زهرة أو ثمرة أو بعض الماء وتقديمهاإنسان  يمكن لمطلق. ليس هذا صعباً.وغيرها

 . متعذر عند العنيدكِْرشَْن ذكر . هي عنادناإذن، اين الصعوبة؟ الصعوبة
 لماذا؟ .فسدت حياتي: ُچوناينوْپَهِلى َجنَْم ڤي َهري َهري:  ينشدنَرُوتََم داَس طْهاكوَر شْرۤيَل .كِْرشَْنالحياة البشرية مقصودة لعبادة 

 .بعد تحقيق الوالدة البشرية كِْرشَْن -راْدهااخفقت بعبادة : نوڤيشَ كْهايا ۤيا شونيۤيا جانيۤي نا ْبَهجيكِْرشَْن -راْدها اۤيپايَجنَْم  -َمنوشْيا
 ."وبذلك، شربت السم عن علم

ية لتحقيق سعادة الجميع إنسان  انها خير حركة.نفع كل فردموجودة ل كِْرشَْن حركة ذكر .منع البشر من شرب السم إلى نحن نسعى
  .وخلودهم وسالمهم وتعقلهم

 .")نَراْدَهْم(سلم له هو أرذل البشر  أن كل من ال يكِْرشَْنيقول 
 ؟نَراْدَهْم؟ انه يحمل شهادة الماجستير أو الدكتوراة فكيف يكون نَراْدَهْمكيف يكون 

  لماذا؟ ألنه."كل من ال يعبدني جاهل:" يقولكِْرشَْن .هذه الشهاداتلن تعينك  .كِْرشَْن علمه عديم القيمة لجهله بـ.اَنۤيْچ -َپْهِرتَاماياۤي
 .قي الفرد معرضاً عن التسليم هللا بعناد فما هي قيمة علمه؟ ال علم عندهذا با

  َجنَْمناْم َأنِْتىْمناَبهۤو (كِْرشَْنحكيم الحقيقي لـالمن الوالدات والموت يسلم طويلة  سلسلة بعد ):١٩\٧. چ.ب (كِْرشَْنلذلك، يقول 
 لكنني اسلم .قد نسيتك لوقت طويل دون علم بأن شاغلي الوحيد هو التسليم لك، لكِْرشَْنيا حبيبي الرب  ".)َپْدياِتىْپَر ْمْچۤيانَڤاْن ما

 . تلك هي الفطنة." ارجو أن تحميني.اليوم
 ):٦٦\١٨. چ.ب( انه يحميك فور تسليمك كِْرشَْنويقول الرب 

 اياْجيتْـيْدْهْرماْن َپـر - َسـْرڤَ
  ڤْـَرَجْمـنشَـَر ْمماْم ِاكَ

 يُّوپاِپـْبْه -  َسـْرڤَْم تْـڤاْمَأَهـ
 ـهتْـشَوـشما ي امۤيـشْىيـشْكُْمو

 ."تخف ال .وف احررك من كل ذنوبكس .تسليم لياعرض عن كل ضروب الدين واقتصر على ال"
 -َهريپّي ياتَ تْشْهيلُو، تاپّي اپ . وهذا ما يجري اآلن بالفعل. واآلثمين عقالءالرذالءجعل الحمقى و إلى  تسعىكِْرشَْنحركة ذكر 

يمكنك اآلن أن تشهد  .ماْدهاي و چايَجيمين ص التوأمين األث خلّْبهوْپَرَمها يتَنْياتْشا .چاي ماْدهايناِمى أودّْهاريلُو، تاَر ساكْشّي َج
 .ماْدهايْز و چايْزجا يجري تخليص ألوف .ْبهوْپَرَمها يتَنْياتْشامدى قوة حركة 

اق اعت شخصياً لكن يجري اآلن ماْدهاي و چايجا أعتق ْبهوْپَرَمها يتَنْياتْشا . ذاتهْبهوْپَرَمها يتَنْياتْشا أكبر من ْبهوْپَرَمها يتَنْياتْشاحركة 
 . هذا دليل عملي. بحركتهماْدهايْز و چايْزجاألوف 

ذا كنا نشرب ا من ذا القادر على حمايتنا  لكن.نجازها ا يمكن لمطلق كان. ليست صعبة مطلقاً. بالغة السهولةيتَنْياتْشاوطريقة المولى 
 ؟السم عن علم

 حتى َمنْتَْر كِْرشَْن َهِرى يمكنك تسبيح .َمنْتَْر كِْرشَْن َهِرى وتسبيح كِْرشَْنحركة ذكر  إلى إلنضمامل إنسان كل إلى نحن نوجه الدعوة
 . وسرعان ما تحقق التصفية وستصبح حياتك مجيدةفوراًقالع عن عاداتك السيئة  االوإن تعذر عليك
 .شكراً جزيالً

 الفصل الثاني ج
 بهجة وراء الحدود المصطنعة

حي الصفي وهي حالة من الوعي البهيج باهللا التي تتخطى جميع التحيزات الوعي الرو إلى تسبيح االسم القدوس جماعة يرقى بنا
 .١٩٦٨لوس انجيلوس تشرين الثاني  في قيمة التسبيح في العصر الحديث  هناْبهوپاَدْپَرشْرۤيَل  يوضح .التافهة والتباينات المادية

  آتْماَسـنّْپَرتَـه ْبهۤو - ْبَرْهَم
 يـتشْكْني نَـ كاـتتْـشَشُونَـ 

 ـوشِْتـَسَمـه َسـْرِڤـشْـو ْبهۤو



  لَـْبَهِتى َپـراْمْمْبَهكْتي - َمـْد
بإمتالك شيء كما  يرغب والأمراً  ويشك ال . حيث يجد بهجة ال تحدفوراً العظيم ْبَرْهَمْن تعاليه على تلك الحال، يحقق المتأصل في"

 ."التتيم الصفي بيخدمة  يبلغ هكذا، .جميع المخلوقات بعين واحدة إلى ينظر
 ْبهۤوتَ -ْبَرْهَم هذا يدعى صعيد .كل الشقاوة المادية هو بهجة كاملة بحت ألنه الصعيد الذي يبلغه الفرد بعد النجاة من كِْرشَْنذكر 

 -ْبَرْهَم ما هو مدى ابتهاجه؟ كذا، يبتهج من بلغ صعيد . نال حريتهمنذ وقت طويل يشعر الفرد مثل سجين .)٢٠\٣٠\٤. ب.ش(
 . فجأةتَْبهۤو

 إلى ال يشعر الفرد بتوق:  كانْكْشَتيـنَ و .ال يحزن الفرد حتى وإن جرب خسارة كبيرة:  شُوتْشَتيـنَوما هي طبيعة تلك البهجة؟ 
 ْبهَچڤَْد چۤيتا في موضع آخر من كِْرشَْن يقول .جميع األحياءل كما أن الفرد على هذا الصعيد يرى وحدة الهوية الروحية .ربح كبير

 عند كِْرشَْن يبدأ ذكر .)َدْرشينَه - َسَم اذيتاهنَپ(وحدة الهوية الروحية للجميع ، االصيل المتواضع بفضل العلم الحكيم يرى): ١٨\٥(
  . هو نشاط النفس على صعيد التحرركِْرشَْنذن، ذكر  ا. لَْبَهِتى َپراْمْمْبَهكْتي - َمْد): ٥٤\١٨. چ.ب ( بالفعلذلك الصعيد

كلمة  .نيْرڤاَن تحقيق  اتباع الفلسفة البوذية يطلبون النجاة من الشقاوة المادية عن طريق.النجاة من األوجاع المادية هي مطلب الجميع
 ذاك هو جوهر الفلسفة البوذية .عدام المنوعات المادية ا يريد. يطلب البوذي تفريغ وجوده." زوال كل شيءصعيد" تعني نيْرڤاَن

اة من  يريد البوذي تفريغ الحي. انها نسخة ثانية عن الفلسفة البوذية.حد ما إلى )ڤاَدماۤيا(وهي شبيهة بفلسفة وحدة الوجود المطلقة 
 الحياة . ذلك هو خطأهم."بقاء على الحياة االعدام المنوعات المادية مع ا يجب.نعم:"الوجود وتنادي فلسفة وحدة الوجود المطلقة

 . هذا هو عيب فلسفة وحدة الوجود المطلقة. الحياة بدون منوعات مستحيلة.تستلزم المنوعات
 الذين يعانون األوجاع .!"اقتلني!  اقتلني.ارجو أن تخلصني من أوجاعي:"يبلنأخذ مريضاً يعاني أوجاعاً ال تحتمل ويطلب من الطب

 .قتلك إلى ال حاجة:"" يقول الطبيب.قوى على تحمل األلمأال ! اقتلني! اعطني بعض السم:"الشديدة يتكلمون على هذا النحو أحياناً
 ." ارجو أن تقتلني.حتمل األلمأعد ألم :"وليعترض بالقأنه درجة  إلى  لكن المريض نافد الصبر."تكصحسأعالجك وتستعيد 

 انهم يشعرون بخيبة شديدة، ."عدام االريدأ .ريد الموتأ:" يصرخون.لذا، الفلسفة البوذية وفلسفة وحدة الوجود المطلقة شبيهة بذلك
 إلى  ينقلككِْرشَْن ذكر .كِْرشَْندرجة تحملهم على الرغبة بإعدام الحياة على خالف ذكر  إلى وجاع شديدة من الشقاوات الماديةأ

 .الحياة الباقية، حياة النشاط التتيمي على صعيد التحرر
ڤا ميتُْهو ڤَتُو َرتَه ْسَپِنى ِرشَكْ ـَمتيْر َن): ٣٠\٥\٧ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم لماذا؟ ذاك موضح في . صعبة الفهم غالباًكِْرشَْنلكن فلسفة ذكر 

المعني بالحفاظ على حياة :"ْبهاَچڤَتَْمـاللذا، جاء في  . تعني نذرڤَْرتَ وكلمة  تعني بيتْچِرَهىة  كلم.ڤْرتاناْم -ْچِرَهىَپْديىتَ ٱْبهي
عتيادي سوى بتحصيل الراحة البدنية وزوجة اإلنسان اال ال يعنى ."كِْرشَْنعائلية مريحة فوق اللزوم ال يقوى على فهم فلسفة ذكر 

 .مبلغ طموحه هذا هو .جميلة وشقة جميلة ورصيد مصرفي كبير
 قد .ني مغاير للبدنلكن .أيضاًً ْچِرَهى البدن هو .نفس وبدني هو مسكني األول أنا . تعني بيتِرَهىْچ .أولى عناية الفرد هي بدنه

 إلى ال سبيل . هذا الفهم هو فاتحة التعليم الروحي.سكن في بدن لكنني مغاير للبدنأ أنا  كذا،.سكن في شقة لكنني مغاير للشقةأ
ما لم يفهم الشخص مغايرته لبدنه المادي وأنه نفس روحية تسكن في بدنه ألن ذلك الشخص ال يتبين الروح عن يم الروحي التعل
 .المادة
 أنا .عالمي إلى انتمي أنا .امتي إلى انتمي أنا .مجتمعي إلى انتمي أنا .شقتي إلى انتمي أنا .عتقاد الفرد بأن البدن عين ذاته الذا،

عتيادي  اإنسان مأ" متيأحياتي فداء :"كنت قائد كبير يقولأ لكن سواء ْچِرَهى يمكنك توسيع فكرة . هذا مفهوم خاطئ.كوني إلى انتمي
 إلى  توسيع مفهومنا للمصلحة الذاتية من النطاق البدني."عنايتي محصورة ببدني:"شخص صبياني يقول مأ" حياتي فداء عائلتي:"تقول

فكرة  إلى النطاق الوطني أو من النطاق الوطني إلى نطاق الجماعة أو من نطاق الجماعة إلى ئليي أو من النطاق العاالنطاق العائل
 . لكنها جميعاً افكار زائفة، مفاهيم سيئة. عند البشركبيراًاألخوة العالمية يجد تقديراً 

 انهم ال يوسعون .اإلنسانحصورة بم  أميركاالوطنيون المزعومون فيعناية للمثال،  .ْچِرَهىسيبقى العيب كيفما عملت على توسيع 
 لماذا؟ البقر وسائر .على خالف الحيوانات أميركا  يؤمنون بوجوب توفير الحماية للبشر الذين يعيشون في.سائر األحياء إلى ودهم

الوطنية وسائر  لكن ليس لدى الوطني مثل تلك األفكار ألن . وينبغي توفير الحماية لهمأيضاًًمن المواطنين  أميركا الحيوانات في
   .األفكار المثيلة معيبة ومحدودة

 ـَمتيْر نَ .ما دام معنياً بالبقاء ضمن مفهوم محدود من مفاهيم الحياة كِْرشَْنال يستطيع فهم ذكر  الفرد  أنْبهاَچڤَتَْمـاللذا، جاء في 
 . كبير من الفالسفة انهم سيبلغون الحق المطلق بالتنظيريظن عدد . تعني بالتخمين الشخصي للفردڤَتَهْسكلمة  .ڤاڤَتُو َپَرتَه ْسِنى ِرشَكْ

 مبدأنا هو استالم العلم من . الموثوقة للعلممن السيد الروحي أو األسفار أو سائر المصادر": المراجع" تعني من َپَرتَه كلمة .َپَرتَهو 
 شخص مثيل لن يقدر على ."روحي هندوسي؟سمع من سيد أ لماذا يجب أن .أنا اميركي:" يعتقداً لكن لنفترض شخص.السيد الروحي



 كِْرشَْنال يقدرون على فهم ذكر ) ڤَْرتاناْم -ْچِرَهى( لذا، العازمون على البقاء ضمن مفهوم حياتي محدود .كِْرشَْنفهم تعاليم ذكر 
  .سواء بجهودهم الشخصية أو باإلستعانة بالمراجع

تحقيق  إلى  تسعى هيئة األمم المتحدة. مثل جيد هو األمم المتحدة.يشارك بمجلس كبير التي تعني ميتَْهه كلمة ْبهاَچڤَتَْمـالثم يستعمل 
 كل .السالم في العالم منذ حوالي خمسة وعشرين سنة فما الذي يمنع السالم؟ ألن لدى الممثلين في األمم المتحدة مفهوم محدود للحياة

 وهذا سبب فشل األمم المتحدة بتحقيق . مفهوم الحياة خاطئ.مبدأ خاطئ ال."نا عين بدني الذي ولد في األمة الفالنيةأ:"ممثل يعتقد
 .األرضالسالم في 

 سبب المفهوم الحياتي المحدود هو ."ُچوْبهيهأدانْتَ :"ْبهاَچڤَتَْمـالحياتي فقير؟ يقول  بمفهوم اإلنساناآلن، ما هو سبب محدودية 
عربي  بهويته مثل اميركي أو ألماني أو اإلنسان لذا، يحتفظ .ء وطنه كل فرد يطلب ترضية حواسه أو حواس ابنا.الحواس الجامحة

 الهندي يفكر على وجه واألميركي يفكر ."ستسعد امتي على هذا النحو:"مجلس األمم المتحدة ويعتقد إلى أو هندي حتى عندما يذهب
 .أبقى نفسه في ذاك المفهوم الحياتي المحدودذا  ا لكن ما هو النفع الذي يحققه كل منهم.ي يفكر على وجه آخربرععلى وجه آخر وال

 ال يمكن ألحد تحقيق السالم الحقيقي سوى عندما يخرج من هذه . هذا مجمل األمر.انهم يقتصرون على الكالم وتضييع الوقت
 .)٢٠\٣٠\٤. ب.ش( ْبهۤوتَ -ْبَرْهَمصعيد  إلى المفاهيم الحياتية المحدودة والوصول

 .ڤَناناْمتْشَْر -ڤيتَپونَشْ تْشَْرپوَن  (مضغ ما سبق مضغه): ٣٠\٥\٧. ب.ش(الجامحة  صاحب الحواس  وضعْبهاَچڤَتَْمـالثم يصف 
ذا جاء شخص وألتقطه ثم مضغ ذلك الشيء فلن يستمد منه  ا.افترض شيء ممضوغ ثم القي في الطريق .)ڤََنتْشَْر -ڤيتَتْشَْر

 .ادي لكن ستحبط جميع اعمالنا كذا، قد نطلب التمتع بحواسنا في هذا العالم الم.عصارة
االكل والنوم والجماع والدفاع ألن :  من الخطط لكن مجمل وجودنا محصور بالنشاطات األربعة لحياة البهائمكبيراً عدداًقد نضع 

 اإلنسان ال يتميز . والحيوان بهذه النشاطات األربعةاإلنسان يشترك . هذا كل ما في األمر.جميع خططنا على صعيد التشبعة الحسية
  نفسه ضمن حدود التشبعة الحسية فسيعاود الوصولاإلنسانبقاء  اعند لكن . تلك هي ميزته الخاصة.كِْرشَْنسوى بقدرته على فهم 

 .كِْرشَْن دون ذكر اإلنسان لذلك، يبقى .صعيد االكل والنوم والجماع والدفاع عينهإلى 
أنا خادم أزلي :" كيف يتحقق ذلك؟ يجب علينا الفهم. حياتي ضيقنفسنا بمفهومأ هو عدم حصر كِْرشَْنإذن، سر تحقيق ذكر 

 .كِْرشَْن ذاك هو ذكر ."كِْرشَْنلـ
 نفسه بالتشبعة الحسية؟ يجاب عن هذا السؤال في اإلنسان هو غرض الحياة فلماذا يحصر كِْرشَْنإذا كان فهم :"اآلن، قد يسأل سائل

 هذا نص .مانينَه -أْرتَْهى -ا يى َبهيْرۤيْم دوراشَڤيشْنوَچتيْم ْهي  -ڤاْرتَْهڤيدوه ْس ِتى ـنَ): ٣١\٥\٧ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمالنص التالي من 
 كل . هو الغرض األقصى لحياتهم ألنهم عالقين بوعي التمتع بالطبيعة المادية)كِْرشَْن (ڤيشْنوأن بالغ األهمية يفيد أن الحمقى يجهلون 

العمل الشاق بطريقة الحياة :" يعتقد األحمق.اتية لكن يجهل الحمقى ما هو صالحهم الذاتيالسهر على مصلحته الذ إلى فرد متشوق
 إلى يضع كل منهم خططه للوصول - العالم والسياسي." ذاك هو غرضي األقصى.المادية سيعطيني أقصى لذة، أقصى رضى

 .)مانينَه -أْرتَْهى -َبهيْر (ِرشَْنكْ وكيف سيحققون تلك الخطة؟ بالتحكم بالطبيعة، الفتنة الخارجية لـ.قصى رضىأ
 تقنياتتحسين في ال لو كنت خبيراً بشكل جديد من التقنية أو بتعليم . لكن معظم البشر غير معنيينكِْرشَْنذكر  إلى نحن ندعو

 ."ني السعادةهذا العلم التقني سيعطي:"لي ألنني اتخصص بعناصر الفتنة الخارجية وسيظن الناس افسيهرع ألوف من الناس لإلستماع
 . لكن يأمل الحمقى بذلك. لن يحقق لك السعادة. أن هذا النوع من التقدم المادي عقيم النفعْبهاَچڤَتَْمـال يقول .)اۤيدوراشَ(ذاك أمل عقيم 

بواسطة التقدم العلمي عميان هذا يعني أن الذين يأملون بالسعادة  .ياماناهاۤيَپنأنْْدها ياتْهانْْدهايْر أو): ٣١\٥\٧ (ْبهاَچڤَتَْمـالاآلن، يقول 
 أنه سيسعد بتحقيق شيء جديد بتبديل بعض اإلنسان يعتقد .أيضاًً يجهلون بغرض الحياة ويجهل قادتهم بغرض الحياة .روحياً
 .)ضحك ("سنسعد عندما يصبح نيكسون الرئيس بدال من جونسون:" الشعب يفكر."نيكسون إلى ميركا تحتاجأ:" يروج اآلن.الساسة

ذا كان المصدر  ا ما هو نفع استبدال جونسون بنيكسون أو نيكسون بجونسون.تى جونسون ونيكسون؟ المصدر واحدأين ألكن من 
 واحد؟

عمى أذا قاد  ا؟أيضاًًعمى وقادته عميان أذا كان الشعب  ا ماذا ستكون النتيجة.يجهلون الغرض األقصى للحياة: القادة عميان روحياً
 .راً فيمكنه قيادة مئات وألوف الرجال بأمانيذا كان القائد بص ا لكن.ق فمن المحتم وقوع حادثة مار الطريوعبلمئة من العميان 

تباعهم العميان موثقين بالحبال المتينة أكل من القادة العميان و: داْمني َبدّْهاها -اْم أوروۤيتَنْتْر -شَۤيپِتى ٱ:  يوضحْبهاَچڤَتَْمـالاآلن، 
 سأوفر لكم كل الراحة .ن األعزاء، يا ابناء بلدي، البلد تحتاجني في الوقت الراهنويها المواطنأ:"القادة يعد ."بشدة ع الماديةاللطب

موثق اليدين اذا كنت كيف يمكنك العمل  أفهمت؟ . لكن كل هؤالء القادة موثقين بقانون اهللا، القوانين الطبيعية."والحلول فور انتخابي
ط المحيط األطلسي والمحيط الهادئ  لنفترض حدوث زلزال شديد أو اختال. يد قوانين الطبيعةوالرجلين بشدة؟ يجهل القادة انهم في
 لذا، كيف يستطيع القادة العميان . ال يمكنك منعها.موثق اليدين والرجلين بالقوانين الطبيعية أنت فكيف يمكنك منع القوانين الطبيعية؟



 لكن القادة كِْرشَْنالغرض األقصى للحياة؟ الغرض األقصى للحياة هو اهللا أو  إلى الموثقين بإحكام بالقوانين الطبيعية، قيادة الشعب
 .كِْرشَْن إلى  لذا، ال يمكنهم قيادتنا.مأخوذين ببريق هذه الطبيعة المادية

ة، فكيف يمكن  مستحيالً بالتنظير أو اإلجتماعات أو تلقي العلم من مصادر موثوقكِْرشَْنذا كان ذكر  اإذن، ما هو الحل لمشاكلنا؟
 تحقيقه؟ كيف يمكن تحقيق غرض الحياة؟

 : هذا السؤالنيجيب ع) ٣٢\٥\٧ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمالنص التالي من 
 ْچْهريْمڤَْد أوروكَْرمانْنايشاْم َمتيْس تا

 أْرتَْهه-َچُمو ياْدَپأنَْرتْهاْپِرشَِتى ْس
 ٱْبهيِشكَْم-َرُجو-پاَدياساْم َمهۤي

 ڤَتْاڤِْرنّيتَ ۤيـ نيْسكينْتْشَناناْم نَ
 ما لم تسنح له فرصة لمس غبار القدمين اللوتسيتين لمن نبذ كل توق كِْرشَْنال يمكن ألحد تثبيت عقله على القدمين اللوتسيتين لـ

 برحمته كِْرشَْن  عندما يتصل الفرد بشخص مثيل فيمكنه تحقيق ذكر.بالكلية) ياساْمۤيَمه (كِْرشَْن إلى ومن انقطع) نيشْكينْتْشَناناْم(مادي 
حالما سيشعر الفرد بالرضى الروحي  .برحمته كِْرشَْن يجب على الفرد الدنو من سيد روحي ثقة ويظفر بذكر .وليس بوسيلة أخرى

 . وتبدأ نجاته من الورطة المادية ثم سيحرز مزيداً من التقدم وتصبح حياته راقيةكِْرشَْند في ذكر عميت
 في الواقع، نستطيع . جميع النشاطات المكروهة للوجود الماديفوراً فسيترك كِْرشَْنلما يتصل الفرد بـ هو حاكِْرشَْنأول منافع ذكر 

مثل صغير جداً وليس  (لنضرب مثل تالميذنا . برؤية مدى حريته من األعمال األثيمةكِْرشَْنن كان الفرد متصال بـ االتيقن ما
الزنا والمسكرات واكل :  مساند الحياة األثيمة هي.كِْرشَْنفي ذكر عمدون يتيقلعون عن ارتكاب كثير من اآلثام حالما  .)ضخماً

 . لكن طالبي يتركونها بسهولة كبيرة. ترك هذه العادات بسهولة وال سيما في البلدان الغربيةاإلنسان يتعذر على .اللحوم والقمار
 كان شديد العناية .ركيز زيتالندامالاسكوتالندا يدعى والتقى رجال من ، ١٩٣٥في سنة لندن إلى لسيد الروحي ي باانحد اخوأ ذهب

الماركيز سأل  لذا، .درس فيهاأچال في السابق والتقيت به في شبابي اثناء زيارته الكلية التي كنت  كان حاكم البن.بالفلسفة الهندية
 ."؟َنْبراْهَم، هل يمكنك أن تجعلني بانرِجى:" قائالامّيْسوُچو بانرجى خيأ

 يجب عليك ترك الزنا والمسكرات .نتهاء بأربعة نواهي اال لكن يجب عليكَنْبراْهَم يمكننا أن نجعلك .ماذا يمنع؟ نعم:"ىبانرِجاجاب 
 .َنْبراْهَموأكل اللحوم والقمار ثم تصبح 

  ."هذا محال"
 ومع ذلك، صرح .ن المسؤولين كان م.كان معنياً بالفلسفة واحتل منصباً حكومياً بارزاً -ركيز زيتالند شخصية كبيرةاأترى؟ كان م

، يتركون هذه كِْرشَْن مئات من الفتيان والفتيات الذين يقبلون على ذكر . لكن طالبنا.محالمن ال ترك هذه العادات السيئة األربعةبأن 
  .يضع الفرد حداً لكل اثم: كِْرشَْن هذا هو النفع االول لذكر .العادات بكل سهولة وال يشعرون بمطلق عسر

يستطيع طالبنا الجلوس امام النصب وتسبيح : كِْرشَْنكن لطالبنا ترك هذه األشياء؟ ألنهم يشعرون بالرضى الروحي في ذكر كيف يم
 صبح سيخفق، سي. ساعات٥ واطلب منه الجلوس لمدة يُّوچا اجلب أي طالب من سائر جمعيات الـ. طوال الليل والنهاركِْرشَْن َهِرى
 دقيقة حتى ١٥ : المزعومة هذه تقتصر على تعليم الطالب بعض التأمل الرسمييُّوچاجمعيات الـ .حد بعيد إلى ستقرار االعديم

 يمكن ألي كان القدوم . طوال الليل والنهاركِْرشَْنغلون بذكر  لكن طالبنا منش.غماض العين وتمتمة شيء ما انصف ساعة من
 . بدون الشعور ببعض الرضى الروحيكِْرشَْن كيف يمكنهم ترك كل شيء واإلقتصار على خدمة .وسؤالهم عن حالهم
 ن ما هو موقعه؟ يجاب ع.كمال الطريقة ا لكنه يقصر عني بدافع عاطفكِْرشَْنلنفترض شخصاً يقبل على ذكر :"اآلن، قد يسأل سائل

 ):١٧\٥\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمهذا السؤال في 
 ْدَهْرَمْم تْشََرناْمبوَجْم َهِرْر-ڤَڤا ْستْياكْتْ
 َپِتتْ تَتُو ياديڤُو ٱتَْهى َپكَْهَجنّْ أْب

 د أموشْيا كيْمۤوڤاْبَهْدَرْم أْبهڤَ ياتَْر كْ
 ْدَهْرَمتَه-ڤَٱْبَهَجتاْم ْستُو ْپآڤاْرتَْهى كُو 

 لذا، قد يترك شخص واجبه المخصوص ويبتدئ . واجب أو مهنة مخصوصةإنسان  لكل. تعني واجب مخصوصْدَهْرَم -ڤَْسكلمة 
 لذا، يمكن .كِْرشَْنذكر حركة  إلى  لكنهم تركوا جميع مشاغلهم فجأة وانضمواىخربأشياء ا كان جميع طالبي مشغولين .كِْرشَْنذكر 

 لذا، يترك ."كِْرشَْنسأبدأ اآلن بذكر :" بالقولكِْرشَْنبعد سماع بعض المحاضرات حول ذكر  أحد  قد يقرر.لمطلق شخص فعل ذلك
 وال يستطيع قضاء ئ يترك كل شيء فجأة لسبب ما نتيجة ظرف سيثم والعمل بسائر مبادئ التتيم كِْرشَْن َهِرىعمله ويبدأ بتسبيح 



 بسبب قلة النضج فال خسارة على كِْرشَْن أنه حتى وإن ترك ذكر ْبهاَچڤَتَْمـال لذا، يقول . على الوجه الصحيح ويتركهكِْرشَْنذكر 
 .جانبه ألنه سيستأنفه في عمره المقبل

ما هو ربح من يقضي تكليفه بثبات على أتم وجه لكن بدون : ْدَهْرَمتَه -ڤَٱْبَهَجتاْم ْستُو ْپآڤاْرتَْهى كُو :  عندهاهاَچڤَتَْمْبـاللكن يقول 
 ذكر  منذا حصل على حقنة ا حتى لبضعة أيام،كِْرشَْنذكر  إلى  لكن من يأخذ.جهله بغرض حياتهل انه مجرد خاسر ."؟كِْرشَْنذكر 
  يوم ما ومن المحتم أن يرجعكِْرشَْن تلك الحقنة ستجعله كامالً في ذكر .شيئاًذن، ال يخسر  ا.ه ثانية في عمره المقبلفنأست فسيكِْرشَْن
 .اهللاإلى 
 سيجازيك . لن تذهب سدى. وتأكد أن جهودك لن تذهب سدى.مكان اال بقدركِْرشَْننشر ذكر  إلى  واسعكِْرشَْنقض ذكر لذا، ا
 . كثيراًكِْرشَْن
 .جزيالًشكراً 

 الفصل الثاني ح
 يتَنْياتْشارحمة المولى 

 يصف .َمنْتَْر كِْرشَْن َهِرى لتوزيع حب اهللا بحرية بواسطة تسبيح يتَنْياتْشا المولى وجه سنة ب٥٠٠هذا العالم منذ  إلى كِْرشَْنهبط 
 أن تحقق الوحدة يتَنْياتْشالتي ال تحد للمولى كيف يمكن للرحمة ا، ١٩٧ في اتالنت، جورجيا آذار في هذه المحاضرة ْبهوپاَدْپَرشْرۤيَل 

 .الباقية بين األمم
 ْپَردايا ِتى-ْپِرَم-كِْرشَْنايا ڤَدانْۤي-نَُمو َمها

 ڤيِشى نََمهتْ-چاوَر ناْمِنى-يتَنْياتْـشا-كِْرشَْنـنايا ِرشَكْـ
ّي نراْدهارا شْرّيلـ  لقد اكتسبت البشرة الذهبية .ْپَرْبهوَمها يتَنْياتْشا َنِرشَكْ شْرّي وجه بَنِرشَكْعين  أنت .حساناًايا أكثر نزالء الرب "

 ." نسجد لك تبجيال. بحريةَنِرشْكْْلـوأنت توزع الحب الصفي 

ترد  تختلف اسماء اهللا باختالف األديان و.أيضاًً األرض ليس في الهند فحسب بل في كل كِْرشَْن نشر حب ْبهوْپَرَمها يتَنْياتْشاراد أ
): ٢٨\٣\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم كما جاء في . هو االسم األصيل هللاكِْرشَْن لكن .ِڤديةفي األسفار الـ اهللانزالء ن المالئكة وكثير ماسماء 

 سماءأيوجد في هذه القائمة :" ثمة قائمة باسماء التجليات وجاء في نهايتها.ڤَياْمڤاْن ْسَچْبَهنَْس تو ِرشَكْپوْمَسه كَالها  -ِاِتى تْشاْمشَ
 ."ية األصلشخصية اهللا العزيز هو كِْرشَْنكثيرة لكن 

عتياديين من الدرجة الثالثة بل الذين بلغوا  االچۤيْزيُّوليس هؤالء الـ (چۤيْزيُّو حتى بعض الـ. هو قادر على التوسع.اهللا ليس مثلنا
ذا كان في  ا لذا،. فعلوا ذلكچۤيْزيُّولى  ثمة شواهد ع.أقصى حد إلى جسامهم ثمانية أضعافأيستطيعون مضاعفة ) يُّوچيالكمال الـ

 . أن يفعل ذلك فيمكننا تصور مدى قدرة الرب العظيم على مضاعفة ذاتهيُّوچّيوسع 
ِدِشى  -تاناْم ْهِرْدْبهۤو -ڤَه َسْرإشْڤََر(، الرب العظيم قائم في قلب كل حي أْرجوَنحبيبي ): ٦١\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيقول 

 .غير منحصرة انها .باليين لكن حتى هذا العدد تافهال ثمة ماليين .عدداًانها ال تحصى !  تصور عدد األحياء.)شْطَْهتيٱْرجوَن تي
 .شخصية اهللا العزيز هذه هي القدرة الالمتناهية ل.ومع ذلك جميعها شقوق من اهللا وهو يقيم في قلب كل منها

 كوكب .ك الشمس داخل كوكب الشمس وسكان الشمس منيرون جميعاً مال. الشمس وكوكب الشمس ومالك الشمسأشعة إلى انظر
 مليون ميل ونشعر بالحرارة ٩٣شعة الشمس بضياء كوكب الشمس عن بعد أ تصلنا .جسامهمأ بناء على سطوع ءامضالشمس 
 .عتيادي لكنها تملك تلك القوة الهائلة ا الشمس شيء مادي.والنور
 لكن ."اهللا قوي كبير:"نحن نقول! شخصية اهللا العزيزكبر منها قوة أعتيادي مثل كوكب الشمس بهذه القوة، فكم  اذا كان شيء ااآلن،
 وقد يقول آخر ."قوى مني بعشرة اضعافأحد ما، وقد يكون اهللا  إلى نا قويأ:" نحن نفكر. لدينا فكرة عن معنى القوة المطلقةتليس

 .)ضحك" (خمسين مرة لنعمل مساومة ونقول حسناً، .عشرين مرة
صديقي :"االصدقاء قائال أحد اآلبار وزاره أحد  ذات مرة، كان ضفدع يعيش في.هذا النوع من التنظير يشبه تنظير ضفدع البئر

  "ما هو المحيط الهادي؟:"له الضفدع سأ." المحيط الهادي،العزيز، لقد شاهدت كمية هائلة من المياه
 .)ضحك(ا البئر بعشر مرات؟ أو عشرين مرة؟ كبر من هذأهل هو ) ما مدى اتساعه؟(
 ." انه بالغ السعة.ال

 فلسفة . هؤالء الفالسفة والعلماء يفكرون باهللا على هذا المنحى.لذا، التنظير التافه حول اهللا يشبه تنظير الضفدع حول المحيط الهادي
 .الدكتور الضفدع لن تعينه على فهم ماهية اهللا



 هذا مجمل . هذه الحياة البشرية مقصودة لفهم ماهية اهللا وحبه على األخص. كانت توزيع حب اهللاْبهوْپَراَمه يتَنْياتْشا شْرّيدعوة 
 . على خالف البشركِْرشَْنذكر  إلى ذا دعوتها ا القطط والكالب وسائر الحيوانات الوضيعة لن تفهم. هذا هو شاغلنا الوحيد.األمر

 . تلك هي ميزة الحياة البشرية. والناس يفهمون في بلدك كما ترىاألرض  في كلكِْرشَْنللمثال، نحن ننشر حركة ذكر 
 ما كانوا يعبأون بزيارة الكنيسة . فتيانناكِْرشَْن َهِرىفتيان :" نشر كتيباً يقول. عند رؤية تيمناقسيس مسيحي في بوسطن كان مندهشاً

  .د على هذه الحركة شاهد مسيحي لذا، شه."اهللاحب هذه الحركة لكنهم اآلن متيمون ب إلى قبل انضمامهم
ليس لدي  . روبية في جيبي٤٠حمل مبلغ أأميركا  إلى هندي فقير جئت أنا .يتَنْياتْشاوفي الواقع، يمكنك رؤية فعالية حركة المولى 

كة فلن  اذا عملت على رشوتهم اآلن لترك هذه الحر. انها عملية.اآلن  لكنهم متيمون باهللا.)ضحك(مال لرشوة هؤالء الفتيان 
 .يتركوها

 هذه ."كِْرشَْن َهِرى، كِْرشَْن َهِرى"لذا، ما هو المسكر؟ هؤالء الفتيان والفتيات تركوا المسكرات والمخدرات لكنهم ثملون اآلن بتسبيح 
تي توفروها ما هي الوسائل ال:" قال. مراكزناتفقدجباري ل اال جاء موظف من مكتب التجنيد.ْبهوْپَرَمها يتَنْياتْشاهي رحمة المولى 

 لكنه شاهد عندما تفقد المكان ان هؤالء ."؟ ال بد انها اسهل من الجيش بكثيركِْرشَْن َهِرىحركة  إلى لهؤالء الفتيان الذين ينضمون
 ال يفرض .صعب من الجيشأ لذا، استخلص أن هذه الحركة .الفتيان والفتيات ينتهون عن الزنا والمسكرات واكل اللحوم والقمار

 .ْبهوْپَرَمها يتَنْياتْشا لكنهم يعملون بها برحمة . النواهي التي يصعب العمل بهاهذهالجيش 
 : عند رؤيتهيتَنْياتْشا للمولى امّيْسوُچو َپرۤو ذلك هو مراد النص الذي نظمه .ْبهوْپَرَمها يتَنْياتْشا شْرّي قبول رحمة إنسان ينبغي لكل

  ومع ذلك،. ماهية اهللاإلنسانيجهل  .)ْپِرَم -كِْرشَْن(توزع حب اهللا  أنت  لماذا؟.)اياۤيڤَدانْ -نَُمو َمها( اهللا المحسنة نزالءخير أنت 
 ."توزع حب اهللاأنت 

ذا كنا نحيا بعيدين عن بعضنا البعض عشرة  ا.يوجد احتمال الحب فقط ها عند.جيداًعليه  لتعرفاقبل ال يمكن ألحد حب سواه عادة 
 . البعض؟ الحب يسلتزم القربآالف ميل فكيف نستطيع أن نحب بعضنا

 ):٣\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن يقول .لذا، فهم اهللا متعذر
 ـوشْ َسـَهْسِرْماناۤيـشَْمـنو
 ىيدَّْهيْسـي تاتَيْد يتْـشكَـشْـ
 ْمنادّْهايْسـي تَـتاْم أپيا
  تَـتّْـڤَـتَـهّي ِڤـتْمْن مايتْـشكَشْـ

 ."معرفتي حق المعرفة إلى الذين يدركون الكمال، يندر من يتوصل وبين الكمال،بحث واحد فقط عن  قد يبشر، آالف البين"
 هذا ليس كماال ألنني .كل ما اشاء بدون قيود أو أن املك سيارة أو شقة جميلة وحساب مصرفي كبيرأني استطيع الكمال ال يعني ان

 .)ْرڤَشَهي َسنايه كَْرمانچو انينِته كْرياماِركْْپَر(الطبيعة المادية تحكمني ): ٢٧\٣. چ.ب(ما زلت في يد قوانين الطبيعة المادية 
 -َسْد  و ٱْسياُچنَس - َن چوْمنَكاَر): ٢٢\١٣. چ.ب ( الطبيعة المادية الثالثةشواكلكيف تحكم الطبيعة المادية؟ لديها آلة مصنوعة من 

جهلك باإلصابة بعدوى ما أو مرض  .ابون بالعدوى ويص الطبيعة المادية الثالثةشواكل يقترن البشر بهذه .َجنَْمسو -يُّوني -َأَسْد
 .المعاناة حتمية .معين ليس عذراً

ذا  ا.مرفوض عذر الجهل بها .ظلمةالمادية يمكن أن تصاب النفس بها هي األصالة والحماسة وال ةعيب للطشواكلكذا، توجد ثالثة 
 وإذا كنت . لن يعفيك القاضي."يا حضرة القاضي، لم يكن لدي علم بأنني سأعاقب على السرقة:"قاضيكنت في محكمة وقلت لل

  .تعتقد أن قانون الدولة شديد فيمكنك تصور شدة قوانين الطبيعة المادية
 ألف جنس ٤٠٠ ماليين و٨ ثمة .المادية عن علم أو دون علم ونصوغ جسمنا المقبلالطبيعة  شواكلنصاب بعدوى مزيج معين من 

 الحياة ألن كل نفس تصاب أجناس ثمة عدد كبير من .َچهَسنْ -چوَنكاَرنَْم : ْبهَچڤَْد چۤيتا لماذا؟ نجد الجواب في . الحياةأجناسمن 
ك،  لذل.تعني جهلنا متى بدأت هذه العملية أو متى تنتهي" بدياًأ ". هذا ما يجري أبدياً. الطبيعة الماديةشواكلبعدوى مزيج مختلف من 

 .نقول أبدياً
صيبت بالطبيعة المادية أماهية النفس وكيف : لدينا امتياز كبير في هذه الصورة البشرية هي قدرتنا على دراسة كل هذه األمور

على التشديد  إلى ْبهَچڤَْد چۤيتا في بداية كِْرشَْن لذلك، يسعى الرب . أول ما يتوجب علينا فهمه هو مغايرتنا لهذه األبدان.وكيف تتناسخ
 .ذا فهمنا ذلك ا يمكننا تخطي الصعيد البدني. هذا هو أول التعاليم. وأننا اصحاب البدن أو أهلهغيرية البدن والذات

 سأل .امّيْسوُچو َسناتََن هذا ما أوضحه اثناء حديثه مع . ليست على الصعيد البدني بل الصعيد الروحيْبهوْپَرَمها يتَنْياتْشاحركة 
 كان ملماً باللغتين السنسكريتية واألوردو ألنه عاش في .َنْبراْهَموزير و  -كان على جانب كبير من العلم" ي؟ما هي هويت:"َسناتََن
 َسناتََنلذا، كان  . كانت اللغة االوردية اللغة الرسمية للدولة كما كانت االنكليزية اللغة الرسمية اثناء الحكم البريطاني.سالمية امملكة



يخاطبني عامة الناس بصاحب علم :"ْبهوْپَرَمها يتَنْياتْشا شْرّي إلى  لذلك، قال.ردو والفارسية والسنسكريتية ملماً باألوامّيْسوُچو
 . هذا هو وضعي.هويتيبجهل أ .يوضعجهل ألكنني ) َپنْذيتَ(

 مجرد تعيينات ."ذاك أنا ا هذا،نأ"أو " يبرعنا أ"أو " انا هندي:"فسيجيب" ما انت؟:"كبيراً اً أو فيلسوفاً أو عالماًذا سألت طبيب ااآلن،
 . هو مغفل من الدرجة االولى ومع ذلك، ينتحل دور عالم أو فيلسوف كبير.بدنية ال غير

أنا "، "نا مسلمأ"، "انا هندوسي:"ذاتهونه توهم عينية بد يإنسان  كل.إذا كنت ال تعرف نفسك فما هي قيمة علمك؟ معرفة النفس واجبة
 النفس شق من اهللا، شق روحي محجب .هذا هو سبب كثرة الحروبو ."انكليزي أنا "أنا ألماني،" "بي،عر أنا "نا هندي،أ" "مسيحي،

اهل هذه أننا  إلى مستندة وحدتنا البشرية . ال يعني ذلك أننا مختلفون. للمثال، نحن بشر جميعاً محجبون بثياب مختلفة.ببدن مادي
 .بناء على اختالف الثوب البدنينني عدوك أنك عدوي وأنت تظن أ لكنني افكر ب.األرض
ڤَ  ِاـَس ..ْدهيه -ْجيا ا-ْدهيه كَلَتْراديشو ْبهاوَم -ڤَْدهاتوِكى ْس -ِپى تْريبودّْهيه كونَ -اتَْمۤيياْس): ١٣\٨٤\١٠( هي ْبهاَچڤَتَْمـالخاتمة 
 ومن ."مسقط رأسي مقدسة:" يظن كل فرد." كل من يعرف نفسه ببدنه وعائلته ومسقط رأسه ليس بأفضل من حمار أو بقرة.ُچوخََره

" إلى متى سيسمح لي بالسكن في هذا البدن وهذا الوطن؟:"حدأ لكن ال يقول .هذه الذهنية تولد الوطنية أو هذا الشعار أو ذاك الشعار
 .هذا جهل

 في كِْرشَْن التعاليم هي عين تعاليم ه هذ.كِْرشَْن تبدأ من الفهم أننا نفوس روحية، خدم أزليون لـْبهوْپَرَمها يتَنْياتْشا شْرّيلذا، حركة 
 .التسليم هللا -)ْدَهْرَم( هذا دين ."واقتصر على التسليم لي) ْدَهْرَمْز (المزعومةاترك جميع التكاليف :  هناك، يقول الرب.ْبهَچڤَْد چۤيتا
 لذا، اهللا .)ياْم ناْستيۤيڤيتكَْم ْبَرْهَم ْدِا( بالضرورة  اهللا واحد: هوِڤدي الحكم الـ.سالمي وال مسيحي ا ليس اهللا هندوسي وال.اهللا واحد

 . هذا ما يتعين فهمه. مسيحيم مسلم أمكنت هندوسي أأواحد سواء 
 َسناتََن انه يبدأ تلقين .ْبهوْپَرَمها يتَنْياتْشا تلك هي تعاليم .اطلب فهم ماهيتك وماهية اهللا وماهية الدين علمياً . هو العلم باهللاكِْرشَْنذكر 
 . هذا دين.)داَس -ِنَر نيتْياِرشَكْ -َهيا" رۤوَپڤَْس"ِڤَر ۤيج(كل نفس هي خادمة أزلية هللا ): ١٠٨\٢٠ َمْدْهيا -.ت.ت( بعبارة امّيْسوُچو

 . هذا دين. الدين يعني معرفة أن اهللا كبير وأننا تابعون له ونقوم به. ال.بمثابة هندوسي أو مسلم أو مسيحي أحد الدين ال يعني دمغ
 .هو متدين -أن اهللا كبير ونحن تابعون وأن واجبنا هو تنفيذ أوامر اهللا: على معرفة هذه األشياءحد  أذا اقتصرا

 لكن عدد األعالم ما األرضتوحيد أمم إلى األمم المتحدة  تسعى .قامة الوحدة على الصعيد الروحي وليس على الصعيد البدني ايمكن
 لذا، .سست األمم المتحدة منذ سنوات طويلة لتحقيق الوحدة بين األممأ .نجح أبداً هذا النوع من الوحدة المزعومة لن ي.زال يتزايد

 .ماذا فعلت؟ ال شيء وال يمكنها فعل شيء
ستيعاب أن اهللا كبير  اال وما هو هذا الصعيد الروحي؟ الصعيد الروحي يعني.إذا اردت الوحدة فيمكنك تحقيقها على الصعيد الروحي

 .اتنا وتخزينهالمالكية هللا وفيما يمكننا استعمال ملكية اهللا بقدر ما نحتاج فال ينبغي لنا اخذ فوق حاجي ا.وأننا تابعون ونقوم به
ذا وضعت ألف  ا لكن.ذا وضعت كيساً من األرز في الشارع فستأتي الطيور وتأكل بعض حبوب األرز وتذهب ا.الطيور مثل جيد

 .كبر قدر يمكنه حملهأخذ أ إلى  سيسعى كل فرد.تدافع الجميع عليهاخذها فسيأألي كان  انه يمكن تعلنأكيسا من القمح في الشارع و
 سأخزنه لولدي وحفيدي وحفيد . لعلي احمل اكبر قدر ممكن واخزنه للغد أو بعد غد.يوجد قمح كثير:"هذه هي الحضارة البشرية

 .)ضحك(حفيدي 
 الطعام ملك .)ڤَْمَسْر إَدْم ڤاْسياْمإشا(المالكية هللا ): ١ َمنْتَْر إشُو( ِڤَدْز جاء في الـ.هذه الحماقة مستمرة بسبب غياب الوعي الروحي

 لذا، ينبغي لنا الشعور باإلمتنان هللا .الوجود ملك اهللا:  الهواء ملك اهللا. اليابسة ملك اهللا. المحيطات ملك اهللا. المناجم ملك اهللا.اهللا
 .كِْرشَْن هذا هو ذكر . كل ما في وسعنا في خدمته ينبغي أن نأخذ حاجتنا وبذل.عطانا الكثير لحفظناأالذي 
 جاء في . يفكر بجميع األحياءكِْرشَْن تيم يحصر الشيوعي تفكيره بالبشر ضمن الدولة لكن . هو شيوعية كاملة بالفعلكِْرشَْنذكر 

بيتي  إلى الحضور من كل جائع ارجو:"الشارع قبل تناول وجبة طعامه والنداء إلى  أن واجب رب العائلة هو الخروجْبهَچڤَْد چۤيتا
 هذا .ة يجب أن ال تجوع حتى الحّي.من األحياء داخل بيته ولو كان حلزوناً أحد  من عدم جوعالتأكد كما من واجبه ."وتناول الطعام
جوع في بيتي؟  لذا، لماذا يجب أن تشعر بال.نفس ما تسكن جسم حّية لسبب ما:" يقول رب العائلة لنفسه.ذكر اهللا: ِڤديهو المبدأ الـ

   .يحب الحّيات لكن جاء في األسفار بوجوب عدم ترك حتى حّية بدون طعام أحد  ال."ليها اينبغي لي تقديم بعض الطعام
 تعريف . ليس من الجائز للقادة الوطنيين حصر عنايتهم بالبشر.بالطبع، هذا مثال بالغ الرفعة لكنه المثال الكامل للشيوعية الحقيقية

 البقر تدر الحليب والثور يعمل في الحقل . لذا، البقرة مواطنة اخرى مما يعني عدم جواز ذبحها.ن ولد في أمة معينةالمواطن هو م
 . ومع ذلك، معظم المسالخ موجودة في البلدان المسيحية."ال تقتل:"وتذبحهما؟ ما هي هذه الفلسفة؟ وصية الدين المسيحي هو

 من النشاطات تتورط بالقتل، القتل وإال ِڤدية تلك هي الفكرة الـ. توفير الحماية لكل حيوان ينبغي.هذا كله سوء فهم للحياة الروحية
 . هذا ما يجري. لذا، النساء تقتل اآلن اطفالهن في الرحم.األثيمة



 الحياة أجناس ثم سيتعين علينا التناسخ في مختلف .ال يمكننا أن نسعد على هذا الوجه ألننا سوف نزداد تورطاً في اآلثام وعواقبها
 .أبدياً

 ال .ذكر اهللا باإلنتفاع بهذه الحركة وقطع اآلثام وانجاز التصفية إلى  النهوضاإلنسان يستطيع . هذهكِْرشَْنلذلك، ابتدأنا حركة ذكر 
 ):٢٨\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن كما يقول . هذا غير ممكن.يمكن ألحد فهم اهللا بدون تصفية

 ْم پاَپـْمـتَـَچ - تَ أنْ تْـڤْْماشْيى
 اْمـن كَـْرَمـ-ا ين پوْماناۤيـْچ

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

بكل خدمتي  إلى نقطعي، وهم اليةازدواجخطى تو تماماً ذهبت ذنوبهالذي في هذا العمر وفي أعماره السابقة وسلك الصالح  نَم"
 ."عزم

 يوجد كثير من الخضار والفاكهة وحبوب الطعام .تال زنا وال أكل لحوم وال قمار وال مسكرا:  األربعةرسمنا الحدود ،لهذا السبب
 التي ساَدْپَر لذا، ما الذي يحملك على قتل البقر؟ لقد حضرت والئم .على وجه الخصوص أميركا في بلدك ومشتقات الحليب اللطيفة

  انها شهية فلماذا تقتل البقر؟.نقيمها
 .)ساَدْپَر (كِْرشَْن إلى ن لهذا السبب نحصر طعامنا بالطعام المقدم لك. نحن نقر بذلك. نعم.أيضاًًيجادل البعض بأن للخضار حياة 

): ٢٦\٩. چ.ب (كِْرشَْن لذا، فيما أن للخضار حياة، يقول .طعام قبلهال ال نتناول . هذه هي طريقتنا.كِْرشَْنما يفضل عن  نأكل كل
 عندئذ، يخلو .)أشْنامي...َهتي تَْد أَهْمْپَرياتّْشّْْم تُوياْم يُّو ِمى ْبَهكْتّْيا ْپَهلََپْم پوشَْپتَْرْم (من يقدم لي ثمرة أو زهرة أو بعض الماء فسأقبلها 

 .اكل الخضار من االثم
 إلى ذا جاء ضيف محترم ا. تلك هي اللياقة الصحيحة. لذا، يجب أن نقدم له الطعام الذي يشاء. وقبل بضيافتناكِْرشَْنلقد استضفنا 

 . تلك هي طريقة استقبال الضيف.ويتعين عليك تقديم ما يطلبه" تحب أن تأكل يا سيدي؟ماذا :"بيتك فينبغي لك أن تسأله
 .الفاكهة والخضار وحبوب الطعام ومنتجات الحليب بحب وليس بتجاهل: اعطني طعاماً من بين هذه األشياء:" يقولكِْرشَْنلذا، 

 جميعها . ويمكنك أن تفعل األمر نفسهكِْرشَْن إلى  ونقدمها لذلك، نحن نعد مئات التحضيرات من هذه األشياء."عندئذ، سأقبل طعامك
 .تحضيرات شهية وغنية بالفيتامينات فما الذي يوجبك على قتل الحيوانات المسكينة دون ضرورة وتصبح ضارياً وأثيماً

جعل حياتك سعيدة في هذه أ حقق اهللا و.كِْرشَْن َهِرىح  سّب. كن لطيفاً.عش حياتك بسالم: ْبهوْپَرَمها يتَنْياتْشا كِْرشَْنهذه هي تعاليم 
خدمة المولى  إلى  تسعىكِْرشَْن َهِرى وحركة .األرض اراد نشر هذه التعاليم في كل مدينة وبلدة وقرية في .الحياة والحياة االخرى

 التسامح بدون فذلكة أو عمى بل خذ األمر ببعضأ ارجو أن ال تكون .كِْرشَْن يمكنك أن ترى مدى نفع ذكر .ْبهوْپَرَمها يتَنْياتْشا
 . وعش بسعادةْبهوْپَرَمها يتَنْياتْشا اطلب فهم فلسفة .تحيز

  .شكراً جزيالً

 الفصل الثالث
 السيد الروحي
 الفصل الثالث أ

 ليه ا وما حاجتناچورومن هو ال
  ثقةچورويجب عليك الدنو من :"١٩٧٤ في مدينة مومباى، الهند شهر تشرين الثاني سنة ْبهوپاَدْپَرشْرۤيَل في هذه المحاضرة يقول 

 . ثقةچورو ثم يوضح ماهية الغرض األقصى للحياة ووسيلة الدنو من ."ن كنت مستطلعاً بصدد فهم الغرض األقصى للحياةا
 ڤاْمْس تَتْهاَچڤَْم مايتِْريُّو ْبَهڤْ ِاَسكَْهْس تْ-پاياَنڤايْد

 ديتَهْپَرتْشُوڤّيكْشيكّْياْم تَ آنْْپرۤيڤيدوَرْم راِهَدْم ْپ
 عن العلم ڤيدوَر بسؤال  ما يلي متشجعاًمايتِْريا تكلم .ڤْۤياَس ِدڤَ صديق مايتِْرياكان الحكيم جليل القوة : امّيْسو سۤوتَ چُوشْرّيقال "

 ."العلي
پاِتَن ْپَرنيي ڤيدّْهتَْد (بإنقياد  إليه واإلصغاء) چوروالـ(الدنو من الشخص الالئق ): ٣٤\٤. چ.ب(هذه هي وسيلة تحصيل العلم العلي 

 إلى  يتعين عليك التوجه. للمثال، لنفترض ان آلتك الطابعة ال تعمل.مع سهولتها، يجب أن يعلمها الفرد ويعمل بها .)اۤيڤَْپَرشِْنَن ِسَپري



 .خضار لتصليحها فلن يفيدكالذا قصدت بائع  ا لكن. أو يصلح قطعة ما وستعملفوراًبت برغي  سيثّ.الشخص المتخصص بتصليحها
 . قد يعرف كيف يبيع الخضار لكنه يجهل بتصليح اآللة الطابعة.انه يجهل الوسيلة

 -تَْد(ن أردت تعلم العلم العلي  ا.شِّْهتَْچتّْڤاْبهيچوروْم ِا ـاناْرتَْهْم َسۤيْچڤي -تَْد :)١٢\٢\١ َنيشَْدپأو مونْذََك (ِڤديةلذلك، الوصية الـ
 العلم المادي مختص .ع، الحياة البشرية مقصودة لفهم العلم العلي وليس العلم المادي في الواق.چورو، يجب أن تدنو من )اَنۤيْچڤي

 لذلك، ال يستطيع مساعدتك .لمام جيد بالتدبير اآللي للجسم المادي لكنه يجهل بالنفس الروحية ا قد يكون لدى الطبيب.بالجسم المادي
 .على تحقيق غرض حياتك

 ة التأمليةيُّوچيالـرياضة وصى الت .اۤيذْهاني مايايانْتْرارۤو): ٦١\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتاء في الجسم آلة من صنع الطبيعة حسب ما جا
جادة بعض األوضاع الجلوسية وجمع العقل ابتغاء تركيزه على الرب  ارياضة اله يتعلم الفرد في هذ.للمتعلقين بهذه اآللة فوق اللزوم

 يتخطى هذا ْبَهكْتي لكن نهج . هي نهج آلي تقريباًةيُّوچي لذا، الرياضة الـ.نوڤيشْ الغرض الحقيقي هو فهم الرب العظيم .ڤيشْنو
 .)اَنۤيْچڤي -تَْد( تبدأ بالبحث عن العلم الروحي ْبَهكْتي لذلك، .التدبير اآللي

 وما .بالعلم" لمثق "چورو لذلك، الـ. هو ثقيلچورومعاني كلمة  أحد .چوروذا اردت فهم العلم الروحي فال مفر من الدنو من  الذا،
 عن  تعني من تلقى العلمشُْروتْريياْم كلمة .نيشْطَْهْم -شُْروتْريياْم ْبَرْهَم): ١٢\٢\١ (َنيشَْدپأو مونْذََكهو ذاك العلم؟ ذاك موضح في 

 هذا هو .)ڤاْنَچْبَه (عزيزشخصية اهللا ال ْبَرْهَمْن َپَر أو ْبَرْهَمْن تدل على محقق نيشْطَْهْم -ْبَرْهَمو ) شْروتي (ِڤَدْزطريق سماع الـ
 .چورومؤهل الـ

ذا طلبت علماً علياً  ا):٢\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن كما يقول الرب .خط السلسلة المريدية إلى المنتمين إلى يجب أن يسمع الفرد
 الواردة اعاله هي من سمع شُْروتْريياْم  معنى آخر لكلمة.)َپراَپَرْم(قياسياً وليس علماً مبتدعاً فيجب أن تتلقاء من السلسلة المريدية 

 . ال شاغل آخر يشغله.)نيشْطَْهْم -ْبَرْهَم (شخصية اهللا العزيز ونتيجة هذا السمع هي ثباته في خدمة . من السلسلة المريديةچورومن 
 إلى ال حاجة له سوى . ال حاجة ألن يكون من حملة شهادة الماجستير أو الدكتوراة. للسيد الروحي الثقةهذان هما المؤهالن

 . هذا هو نظامنا.المرجعية من السلسلة المريدية والثبات في الخدمة التتيمية إلى صغاءاال
ل يحصيمكنك تال  .)تَهۤيْپرڤيدوَرْم ( كان راضياً عنه كثيراً مايتِْريا وأن ِرشي مايتِْريا إلى  أصغىڤيدوَرأن في النص قيد البحث نجد 

ذا استقبلت سيدك الروحي على الوجه الصحيح وقدمت  ا.طبيعي أمر  ذاك.حد كبير إلى دك الروحيرضاء سي االعلم الصحيح دون
 مايتِْريا و ڤيدوَر هذه كانت عليه الحالة بين .بكل صراحة وحرية لنفعك إليك له مجلساً مريحاً وأرضيته بالمسلك الحسن فسيتكلم

 .ليه ا العلممايتِْريا افضى لذا، .ڤيدوَر شديد السرور من ِرشي مايتِْريا كان :ِرشي
يجب أن يسجد المريد لسيده الروحي والتقصي منه والقيام على خدمته ): ٣٤\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتا يوصي الطريقة عينها في كِْرشَْنالرب 

ئلة بموقف تحدي بدون أن السيد الروحي وطرحت عليه األس إلى ذا اقتصرت على الذهاب ا.)اۤيڤَْپَرشِْنَن ِسَپريپاِتَن ْپَرنيڤيدّْهي تَْد (
 كِْرشَْن لهذا السبب، يقول .)پاِتَنْپَرني( الكلمة الواردة هنا هي السجود بدون تحفظ .فإنما تضيع وقتك إليه تقبل تعاليمه وال تؤدي خدمة

يتعين علينا التسليم ال  .)َرَجڤَْپريتْياْجيا ماْم ِاكَْم شََرنَْم ْدَهْرَمْن  -ڤََسْر(اترك كل شيء سوى التسليم لي ): ٦٦\١٨. چ.ب(الحقاً 
 .أيضاً كِْرشَْنيتعين علينا التسليم للسيد الروحي ممثل  فحسب بل كِْرشَْنلـ
ِدِش  -تاناْم ْهِرْدْبهۤو -ڤَه َسْرإشْڤََر ):٦١\١٨. چ.ب (كِْرشَْن الداخلي هو چورو الـ.كِْرشَْن هو الممثل الخارجي لـچوروالـ

فحسب بل في كل مكان داخل كل ذرة وداخل قلب كل  ڤِْرنْداڤََن لُوَكُچوير محصور في العالم الروحي  غكِْرشَْن .ٱْرجوَن تيشْطَْهتي
نفس فردية  أنا .)َپَرماتْما(الذات العليا تجلي  في القلب هو كِْرشَْن تجلي .هْبهۤوتَ -ڤََسِتى أكْهيالتَْمڤَ نيُچولُوَك ِا): ٣٧\٥ .س.ب(فرد 

 آتْما ذاك هو الفرق بين . نافذ في كل الوجودَپَرماتْما لكن .داخل جسمك وأنا داخل جسمي أنت :صوران كالنا مح.آتْما أنت ،)آتْما(
 َپَرماتْما انهما واحد من وجه تميزهما بالوعي لكن . على خالف الواقعَپَرماتْما و آتْماالبعض بوجود فوارق بين ال يؤمن  .َپَرماتْماو 

جانب وجود النفس الفردية في كل  إلى ):٣\١٣ (ْبهَچڤَْد چۤيتا يؤكد ذلك في كِْرشَْن .كان واحد محصورة في مآتْماتعم الوجود بينما 
 تعني العالم ْچيا -كِْشتَْر كلمة .)كِْشتِْرشو ْبهاَرتَ -ڤَڤيدّْهي َسْرپي ماْم ْچياْم تْشا -كِْشتَْر( أيضاًً َپَرماتْماحاضر بدور  أنا جسم،

 يمكن للمستأجر أن يسكن . الجسم يشبه البيت الذي يوجد فيه مستأجر ومالك.عالم أو الساكن في جسميال أنا لذا، .)كِْشتَْر(بالجسم 
 وعندما يقول .َپَرماتْما المالك هو .ْز مجرد مستأجرون ألجسامنا ولسنا المالكونآتْما كذا، نحن .في البيت لكنه ملك المالك

 .ِڤدي هذا هو العلم الـ.مناص من الخروج وهذا ما يدعى الموتاخرج من هذا البيت، اخرج من هذا الجسم فال :"المالك
 إلى عتيادي المعني براحته البدنية ال يحتاجاإلنسان اال . ثقةچوروفهم الغرض األقصى أن يدنو من بصدد لذا، يجب على المستطلع 

 على رباني مزعوم  يقبل الناس. في اليوم الراهن شخص يعطيك توجيه حول عالج البدنچورو لكن اصبح الـ.چورو
 الذي اصبح مقبوال چورو هذا هو الـ." لشفاء مرضكَمنْتَْرسأعطيك :" فيجيب."عاني من هذا المرضأ أنا ،جّياتْماَمه:"ويسألون

 ):٣٤\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتا يقول في كِْرشَْن الرب . ال.مراض الجسم أو جعلك ثرياًألشفاء 



 يپاِتـَنْپَرنِهي يدّْتَـْد ڤ
 اۤي ِسـڤَـشْـِنـَنْپَرَپـري

 ْمـْچـۤيانَِتى تي ۤيانْـشْوَپـِدكْأ
 نَـهينَـْس تَـتّْـڤَ َدْرشـيانۤيـْچ

قد  هألن إليك العلمب يفضمحقق الذات يستطيع أن ي ان . وقم على خدمتهذعان منه بإاستعلم .روحيسيد  باتخاذ حق التعلمت  انحاول"
 إلى  ما الذي يدعوك. لشفاء األمراض المادية لوجود أطباء متخصصين في هذا المجالچورو ال ينبغي البحث عن ."الحقعاين 

 .كِْرشَْنفهامنا  اويستطيع) شاْستَْرْز (ِڤديةالخبير باألسفار الـو  هچورو لهذا الغرض؟ الـچوروالبحث عن 
 إلى  عظيمكِْرشَْن . كبير ونحن محدودينكِْرشَْن فوق سعتنا ألن كِْرشَْن فهم . هذا محال. على أتم وجهكِْرشَْنبالطبع، ال يمكننا فهم 
 .ّينراْدهارا شْرّي عواطف تبنى للعلم بمدى جاذبيته ويتَنْياتْشالى  المووجه لذلك، هبط ب. ال يعلم مدى جاذبيته.درجة انه ال يفهم ذاته
 ):٩\٤ (كِْرشَْن لهذا السبب، يقول .تم وجه لكن كمالنا يكمن بفهمه بقدر ما في وسعناأ على كِْرشَْنلذا، من المستحيل فهم 

 اْميڤْـيشَ ِمى دتْـَجنْـَم كَـْرَم 
  تَـتّْـڤَـتَهّي ِڤـتيُّـو ْمِاڤَـ
  پونَـْر َجنْـَمْماكْتْـڤا ِدَهـيتْ
 ْرجوَنٱُسو  إتي ماْمي تيان

 ."أْرجوَن يا ،ةباقي الداريل يدخل ب في هذا العالم عند مفارقة بدنه، ثانية يولد ، العماليجلوتي وأدرك تعالي ي من"
 مصنوع من العناصر كِْرشَْنبدن :"ذا قلنا ألنفسنا ا سنخطئ.)ذَْهْزۤوم (رذالء من عداد البشر فنكون حمقى وكِْرشَْنإذا اعتقدنا أن 

 هذا العالم المادي ملك .َمَم ماۤيا دوَرتْياۤيا  َميِّ– َنا چوشِْا ِهى دايڤّي): ١٤\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن يقول ."المادية مثل جسمي
هذه ): ١٠\٩. چ.ب (كِْرشَْن نحن في يد الطبيعة المادية لكنها في يد . ال.)اۤيَمَم ما(هذه القدرة المادية ملكي :" ال يمكننا القول.كِْرشَْن

 الفهم أن هذه الطبيعة المادية . وبينناكِْرشَْن هذا هو الفرق بين .)شََرْمتْشَراتْ -ـياِتى  َسسۤو تيهِر ْپَركْكِْشَنَمۤياْدْهۤيا(درة المادية ملكي الق
  . هو العلم الحقكِْرشَْنبتوجيه تعمل 

 كِْرشَْنكل شيء يفيض من الحق المطلق العظيم ): ١\١\١. ب.ش(ن يمكننا فهم موجز فهم مجرى األشياء بالتفصيل محال لك
وكيف تتفاعل  كِْرشَْنكيف تعمل الطبيعة المادية تحت توجيه :  ذاك القدر من العلم يكفي ثم يمكنك زيادة علمك.)َجنْماِدى أْسيا ياتَه(

 طبيعة الهذه تعمل تدبيريب): ١٠\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنى فهم كالم ذا اقتصرنا عل ا لكن. ذاك علم متقدم. وغيرهكِْرشَْنقدرات 
 . فذاك علم كامل)شََرْمتْشَراتْ - ـياِتى َسسۤو تيهِر ْپَركْكِْشَنَمۤياْدْهۤيا(المادية 

 . النشوء الكيماوي ال يستطيع توليد الحياة. ال.صر أن المادة تعمل مستقلة وأن الوجود تبلور من النشوء الكيماوييظن علماء الع
 .)ڤَْرتَِتىْپَر ْمَمتَّه َسْرڤَ ْبَهڤُوْپَريا ْس َسْرڤَْمَأَه( مني تفيض الخليقة كلها): ٨\١٠ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن كما يقول .الحياة تولد من الحياة

فياض الوجود  العظيم ْبَرْهَمْنوان للتقصي عن حان اآل): ١\١\١. ب.ش (سۤوتَْر ِڤدانْتَالـتؤكد  و.هذا هو الجواب على ادعاء العلماء
 ):٥\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتاما يقول في  ككِْرشَْن العظيم هو ْبَرْهَمْن .)َجنْماِدى أْسيا ياتَه اساۤيْچأتْهاتُو ْبَرْهَم جي(

 ْماۤيتَـْس تْـڤْ َأنْـ ااْميَأَپـِر
 ِمى َپـراْمي دّْهي ڤْمتيِرْپَركْ

 ُهو با- َمها ْمتا ْبهۤو-ڤَ ـۤيـج
 ـتَْچاِتى َجـي ْدهاْرْمَديىاي

تغالب الطبيعة المادية وتصمد االحياء التي هي  توجد قدرتي العليا التي ،أْرجوَن ، يا، يا شاكي السالحدنيا هذه الطبيعة الجانب إلى"
 للمثال، نحن األحياء المتقدمون، البشر، خلقنا .فع بالطبيعة الماديةاألحياء تنتما هو سبب تفوق القدرة الروحية؟ ألن  ."الكون

 .)اَنۤيْچ -ڤَتَتّْ(على هذا النحو، ينبغي لنا تحصيل فهم الحق المطلق  . ذاك هو تفوقنا.الحضارة الحديثة باإلنتفاع بالمادة
شْرۤيَمْد  هو سۤوتَْر ِڤدانْتَوشرح الـ .اساۤيْچو ْبَرْهَم جيأتْهاتُ:  أن الحياة البشرية مقصودة لفهم الحق المطلقسۤوتَْر ِڤدانْتَالـتؤكد 
 اآلن، ما هي طبيعة ذاك .)َجنْماِدى أْسيا(اض الوجود أن الحق المطلق هو فّي) ١\١\١. ب.ش (سۤوتَْر ِڤدانْتَ جاء في الـ.ْبهاَچڤَتَْم

ذاك المصدر متسم بالوعي  .اهيْچتََرتَشْ تْشَ أْرتِْهشو أْبهي ااْدۤيڤَ أنْهَجنْماِدى أْسيا ياتَ: شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمالمصدر؟ نجد هذا الجواب في 
 لذلك، النظرية العلمية الحديثة القائلة بصدور . لذا، يجب أن يكون ذاك المصدر هو الحياة. اآلن، المادة خالية من الوعي.)ْچياهأْبهي(

المولى  إلى ِڤديأوحى العلم الـهو الذي :  يستطردشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمو  . الحياة تولد من الحياة.الحياة من المادة هي نظرية خاطئة
  لذا، كيف يمكنه افضاء العلم ما لم يكن حياً؟.)ڤَيىكَ -ِتِنى ْبَرْهَم ْهِردا يا آدي (ْبَرْهما

 كان ڤيدوَر جاء في النص قيد البحث أن .ڤَاَس ِدڤْۤي على يد المؤلف عينه سۤوتَْر ِڤدانْتَ هو الشرح الطبيعي على الـشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم
 شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم ثم شرحها في سۤوتَْر ِڤدانْتَ جمع الـڤَاَس ِدڤْۤي .ڤَاَس ِدڤْۤي يعني پاياَنڤايْد .)َسكَْهى -پاياَنڤايْد (پاياَنڤايْدصديق 



 على وجه العموم، اتباع وحدة . قرأنا بعض التعليقات الزائفة عليهااذ اسۤوتَْر ِڤدانْتَالـسنسيء فهم  .)تْراناْمسۤو -أْرتُْهو ٱياْم ْبَرْهَم(
 التعليق . لكن ذاك التعليق غير طبيعي.تْشاْريااكَرشَنْ وهو التعليق الذي كتبه ْبهاشْيا -َرَكۤيشَر يبرزون )ْزاڤادۤيماۤي(الوجود المطلقة 

 . المؤلف نفسهڤَاَس ِدڤْۤيالطبيعي كتبه 
 .آتْشاْريا وشرحها ثم يصبح مقبوالً بصفة سۤوتَْردانْتَ ِڤالـب يجب أن يكون خبيراً ِڤديحسب نظامنا الـ) ياآتْشاْر(السيد الروحي 

 وإال سۤوتَْر دانْتَِڤ الشروح على الـداياْپَرَسْم ڤَڤايشْنَوالـ داياْپَرَسْم اڤادّيماۤيالـ): ْزداياْپَرَسْم(المذهبان الروحيان أفراد  كتب لذلك،
 ڤيدوَر كما جاء هنا أن .سۤوتَْر دانْتَِڤدون فهم الـ) ْبَرْهَمْن(على فهم ماهية الحق المطلق  أحد  ال يقوى.ول بشرعيتهمالما جرى القب

:  صديق يعرف الصديق اآلخر.)َسكَْهى -پاياَنڤايْد( ڤَاَس ِدڤْۤي؟ صديق مايتِْريا من هو .مايتِْرياعلى يد ) اْمۤيكْشيكْۤيڤآنْ(فهم العلم العلي 
  .ڤَاَس ِدڤْۤي يعني علمه بعلم ڤَاَس ِدڤْۤي كان صديق مايتِْريا لذا، .هو مقامه؟ ومدى علمهما 

تباع أعي كثير من البشر بأنهم من  يّد.ڤَاَس ِدڤْۤي اليه االسلسلة المريدية التي ينتمي إلى لذا، يتعين عليك الدنو من سيد روحي ينتمي
 سلم ڤَاَس ِدڤْۤي للمثال، . بالفعلڤَاَس ِدڤْۤيتباع  ا يتعين على الفرد.تباع سطحياً االذاك لكن ال يمكن أن يكون .أيضاًً ڤَاَس ِدڤْۤي
 أنت ،كِْرشَْنيا : كِْرشَْن إلى أْرجوَن في الجزء حيث يقول ْبهَچڤَْد چۤيتا حسب ما جاء في شخصية اهللا العزيز بصفة كِْرشَْنبـ

ألنه كان  ْبَرْهَمْن َپَر بصفة كِْرشَْن قبل أْرجوَنأن  أحد  لكن يمكن أن يقول.) ْبَهڤاْنْمَم َپَرْمَپڤيتَْر  ْدهاَمْم ْبَرْهَم َپَرْمَپَر(الشخص العظيم 
 دانْتَِڤ على الـق بالتعليْمشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَ يفتتح ڤَاَس ِدڤْۤي كذا، ." سلم بأنك الرب العظيمڤَاَس ِدڤْۤي:" يعطي الدليلأْرجوَن . ال.صديقه
  .)كِْرشَْن (ڤَڤاسوِد شخصية اهللا العزيز بالسجود لسۤوتَْر

و  هآتْشاْريا في النص قيد البحث، .ڤَاَس ِدڤْۤي هو تابع آتْشاْرياذا كنا نعنى بفهم العلم الروحي و  اآتْشاْريالذا، يجب علينا الدنو من 
شخصية ) ٢٨\٣\١. ب.ش( تخص عادة اْنڤَچْبَه لفظة .اْنڤَچْبَهدرجة انه خوطب بلفظة  إلى  مقامه جليل.ڤَاَس ِدڤْۤي صديق مايتِْريا

 والمولى ْبَرْهما الشخصيات القديرة مثل المولى اءسمأ إلى لكن تضاف هذه اللفظة .)ڤَياْم ْساْنڤَچنَْس تو ْبَهِرشَكْ (كِْرشَْن اهللا العزيز
تلك الشخصيات أسماء  إلى  لكن تضاف هذه اللفظةكِْرشَْن الفعلي هو ْبَهَچڤاْن . أحياناًمايتِْريا أو ڤَاَس ِدڤْۤي و موني ناَرَد و ڤَشي
 و ْبَرْهما حتى ال يقوى .على ذلك أحد  ال يقوى. مستحيلكِْرشَْن العلم الكامل بـ.كِْرشَْن أكبر قدر ممكن من العلم بـواحققنهم أل
 . مصطنعْبَهَچڤاْن ذاك ليس ْبَهَچڤاْن لكن . أحياناًْبَهَچڤاْنتم وجه يطلق عليهم أ على كِْرشَْن لكن الذين يعملون بأوامر . على ذلكڤَشي

 . والعمل بموجبهاكِْرشَْن بجميع تعاليم ْبَهَچڤاْنيجب أن يعلم 
استالم العلم العلي  إلى  متشوقاًيدوَرڤ كان . ال.رد حديث وديلم يكن حديثهما مج .)تَۤيْپرڤيدوَرْم  (مايتِْريا أرضى يدوَرڤ: جاء هنا
رضاء  ايمكنك .اۤيڤَْپَرشِْنَن ِسَپريْپَرنيپاِتَن : رضاء السيد الروحي؟ تقدم لنا بحث ذلك ا كيف يمكن. مسروراً منهمايتِْرياوكان 
 اتبع هذه أْرجوَن ."قبولي والقاء العلم علي ارجو منك .خادمك المطيع أنا سيدي،:"التسليم له والتقصي منه وخدمتهب چوروالـ

 ْم ِتى ٱَهْسياشْشي(طالباً هداك  إليك مريدك وروح مستسلمةاآلن انني ): ٧\٢ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في بداية كِْرشَْن إلى قال .أيضاًًالطريقة 
ك اآلن، ارجو منك يدفي  أنا .ما عدت صديقك بل مريدك:" فقد سلم له قائالكِْرشَْن كان خليل أْرجوَن مع ان .)َپنَّْمْپَر ْم تْڤاْمشاْدهي ما
 ."هدايتي

ينبغي :  جاء.ستطالع وتطرح األسئلة وليس تحدي السيد الروحي اال يجب أن تكون في غاية.چورولذا، هذه هي طريقة الدنو من 
 ال ينبغي لإلنسان أن .دحض أقواله إلى السعيال ينبغي لك  .)اسوه شِْريا أوتََّمْمۤيْچجي (لك الدنو من السيد الروحي لفهم العلم الروحي

 .)پاِتَنْپَرني( يمكنك التسليم له چورو يجب أن تجد .چورو ليست تلك هي الطريقة الالئقة للدنو من . ال." لنتحدث.أنا اعلم منك:"يقول
 هذه هي طريقة فهم العلم . الثقةچورو أول شيء هو التسليم للـ. عن التسليم لهذا كنت قاصراً اچوروال تضيع وقتك ووقت الـ

 .العلي
 .كِْرشَْن َهِرى .شكراً جزيالً

 الفصل الثالث ب
 المالذ من جميع األخطار

فهم غرض الحياة وسبب وجود نزاع البقاء  هو إنسان واجب كل:"١٩٧٦واشنطن تموز   في في هذا الحديثْبهوپاَدْپَرشْرۤيَل يعلن 
 هذه هي األشياء المتوجب تعلمها في الحياة البشرية وينبغي لإلنسان الدنو ."ن تكدرإيجاد عالج، طريقة تمكن من العيش بسالم بدوو

 ."من سيد روحي ثقة لتعلمها
 "پوتْشْهيِتى نا جانيڤَ تَتّْ-"ساْدَهَن"-"ساْدْهيا
 پاني آڤَ كََهى تَـ َسَب تَتّْپا كَريكِْر



  لي أرجو ان تكشف. أدري كيف أستطلع عن غاية الحياة ووسيلة بلوغهافي الواقع، ال:"يتَنْياتْشاالمولى  إلى امّيْسوُچو َسناتََنقال 
 ."كل تلك الحقائق رحمة بي

 بدون تدريب على التقصي اإلنسانذا كان  ا لكن.ذاك هو امتياز الحياة البشرية .)ڤَتَتّْ(الحياة البشرية مقصودة لفهم الحق المطلق 
 .متياز االعن الحق المطلق فذاك يحرمه من ذلك

 لكن يستطيع . هذا النزاع دائر عمر بعد عمر.نزاع البقاء وبقاء األقوى:  فرصة في الحياة البشرية إليجاد حل للمشكلة برمتهاثمة
ذا جرى رفض تلك  ا.عن طريق فهم غرض الحياة والتدرب على وسيلة تحقيقه في الحياة البشرية اآلننهاء ذاك النزاع الفرد ا

 .مة ففي ذلك ضرر كبيروصياء والحكوالفرصة من قبل األ
 كم عدد النباتات والعرائش؟ كم عدد الحيوانات؟ المائيات؟ لقد عبرنا كل هذه .بقاء البشر في ظلمة النزعات البهائمية اال ينبغي

 بطلب فهم اإلنسان لذلك، يوصى . ولدينا فرصة للهرب من هذه العملية المؤلمة. بعد ألوف وماليين السنين من النشوءجناساأل
 .ِڤدي ذاك هو الحكم الـ.)َچَمتََمسي ما ْجيُّوتيْر (النور  إلى  اذهب.ال تبق في الظلمة:  الحياةغرض

على ذا جرى ابقاءهم في الظلمة مقتصرين  ا لكن.لذا، ينبغي تدريب األطفال على التحري عن غرض الحياة منذ نعومة أظافرهم
 ما هو غرض الحياة؟ احياء .عن غرض الحياةزيادة التقصي ة لهم ل يجب توفير الفرص.األكل والشرب واللذة فتلك ليست حضارة

 .صلتنا الحميمة باهللا
 .اهللا لكننا سقطنا بطريقة ما في هذا العالم المادي ونظن البدن المادي عين الذات إلى ، نحن منتسبونْبهوْپَرَمها يتَنْياتْشاكما يوضح 

ذا جرى حفظ  ا لكن. ال شاغل يشغلها سواه. الحيوانات معنية بالبدن وحده.بتدربنا على رؤية مصالحنا البدنية فقط كالقطط والكال
 . في الظلمة عينها وحصر عنايته بالبدن فتلك خسارة كبيرةاإلنسان

 :ْبهوْپَرَمها يتَنْياتْشا شْرّي لذلك، سأل . ذاكامّيْسوُچو َسناتََنفهم 
 تَْريا-َپى آمي، ِكِنى أمايا جاِر تاِك
 َمِنى هيتَ َهياِك-ها ناهي جانيإ

من أنا؟ ما هو سبب فرض نزاع البقاء؟ لماذا تخلو الحياة من السهولة والهدوء؟ لماذا تعارضنا بعض العناصر؟ اريد السعادة لكن 
 أو ربما كنت اسير في . إلذية الذبابة لكنها تهاجمني وتزعجنيشيئاًجالس ال أفعل  أنا . لماذا يوجد نزاع حتى مع ذبابة.ثمة معارضة

ال يوجد سبب لعوائه لكنه " هنا؟ إلى هنا؟ لماذا تحضر إلى لماذا تحضر:"بالعواءأحد البيوت لطريق بدون تجني لكن يبدأ كلب من ا
 ."هنا؟ أنت هنا؟ لماذا أنت لماذا:"كلب وشاغله هو العواء

واجهنا " هنا؟إلى لماذا حضرت هنا؟ إلى لماذا حضرت :" موظف الهجرة يعوي.آخر إلى كذا، دائرة الهجرة تقيد حركتنا من مكان
 . وتعين علي الرجوع." ارجع من هنا. غير مسموح لك بدخول البلد.ال:"ماكن كثيرةأالممانعة في 

): ٥٨\١٤\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم جاء في . ثمة عوائق كثيرة.طالق اال ليس على.لذا، ال يمكنك أن تعيش بسالم في هذا العالم المادي
 . ال.أيضاًً ال يصدر الخطر من الحيوانات الوضيعة فحسب بل من المجتمع البشري .)َپداْمڤيَپَدْم ياْد َپَدْم (طوة الخطر يحف بكل خ

 ."حياتنا ليست سعيدة جداً في هذا العالم المادي
 طرح هذه  ما هو سبب وجود كثير من العوائق؟ كيف يمكنني أن اسعد؟ ما هو غرض حياتي؟.لذلك، ينبغي لنا التوغل في التقصي

 .ْبهوْپَرَمها يتَنْياتْشا شْرّي يمثلنا بطرح هذه األسئلة على امّيْسوُچو َسناتََناألسئلة هو الحياة البشرية و 
 ال . أو رحمة خدمهْبهوْپَرَمها يتَنْياتْشايستطيع الفرد أن يستنير عن غرض الحياة ووجود نزاع البقاء ووجود الموت والوالدة برحمة 

 . عليمفروضةيد أن اصبح عجوزاً لكن هذه األشياء ر ال ا.اريد دخول رحم أم والبقاء في وضع ضيق أليام كثيرةأريد الموت، ال 
 .معاشجابة عن هذا السؤال وليس تدبير ال االلماذا؟ شاغلنا الحقيقي هو

 لذلك، .أيضاًًسيصيبنا  نحن ال ندعو البؤس لكنه . سنحصل على كل سعادة أو شقاء مقدرة لنا.مقدر لناال معاشالسنحصل على 
ما : بدال من تضييع وقتك بالقلق حول السعادة والشقاء المزعوم فمن األفضل شغل وقتك الثمين بفهم غرض الحياة:"تنصح األسفار

 . هذا هو شاغلك.هو سبب وجود مشاكل كثيرة، ما هو سبب اجبارك على الشقاء
 . انها ليست حركة طائفية أو حركة دينية مزعومة.كل الحياة ووسيلة حلها، نتيح لإلنسان فرصة فهم مشاكِْرشَْنفي حركة ذكر نحن 

 يتعين على كل فرد فهم غرض الحياة وسبب وجود نزاع البقاء وسواء يوجد أي عالج .ا ليست دين بل حركة تعليمية وتربويةهان
لبشرية وتعلمها يتطلب الدنو من سيد روحي  هذه هي األشياء المتعين تعلمها في الحياة ا.زعاج اوسواء نستطيع العيش بسالم دون

 .ثقة
 لذا، . وسلم له بتواضعْبهوْپَرَمها يتَنْياتْشا كان وزير دولة على درجة كبيرة من العلم لكنه دنا من .امّيْسوُچو َسناتََنهذا ما فعله 

هل :" ال ينبغي لنا التحدي بالقول.)پاِتَنْپَرنيدّْهي ڤيتَْد (أو ممثله والتسليم ) ٣٤\٤. چ.ب( يتَنْياتْشا الدنو من المولى أيضاًًينبغي لنا 



 لذا، . اهللا في كل مكان لكن ليس لديك اآلن العيون لتراه. ال، ليست هذه هي طريقة الدنو من السيد الروحي."تستطيع أن تريني اهللا؟
 ابحث عن سيد روحي وسلم له وتقصى منه :ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن كما يقول . يجب أن نكون مذعنين.عينموقف التحدي هذا لن ي

 . بتواضع كبيرْبهوْپَرَمها يتَنْياتْشا شْرّيمام أ انه يسلم نفسه . هو مثل كاملامّيْسوُچو َسناتََن ."وقم على خدمته ابتغاء فهم العلم العلي
 يجب أن تكون متهيأ .ل السيد الروحي ما لم تسلم له ال تضيع وقتك بسؤا.)ْپَرشِْنَنَپري(ثم اطرح األسئلة ) پاِتَنْپَرني(لذا، ابدأ بالتسليم 

 ."وتقدماًفوقه علماً أريد امتحان اجوبته ألنني أ:"ذا قلت لنفسكا السيد الروحي إلى ال تذهب .قصيلقبول أجوبته ثم يمكنك متابعة الت
 .يقص عندئذ، يمكنك الت.أوالً كل االجوبة التي يدلي بها السيد الروحيفكرياً انك ستقبل قرر 
 لذا، تلطف بإخباري ما ينبغي أن . بالفعلاجهل كيف اتقصى منك:"َسناتََن قال . بالكليةْبهوْپَرَمها يتَنْياتْشا سلم للمولى امّيْسوُچو َسناتََن

 يستطلع عن غرض َسناتََن كان ."اسلم لك أنا .صفحة بيضاء بالكلية أنا . وما هي األجوبة على ذلك التقصييكون موضوع التقصي
 ذاك هو ."عول على رحمتكأ أنا  لذلك،.جهل أي شيء عن هذه األشياءأ:" لكنه قال.)ساْدَهَن(ووسيلة تحقيق الغرض ) ساْدْهيا(ياة الح

 .التسليم
وتََم نَُر شْرۤيَل كما يقول .وامر السيد الروحيأ تنفيذ أيضاًً لكن يجب علينا .على هذا الوجه، يمكننا احراز تقدم في التربية الروحية

آَر (بها  ثم ال تفكر سوى .)ا أيكْياۤيڤاكْيا تْشيتِِّتى كَري -َپْدَم -موكَْهى -چورو(ضع أوامر السيد الروحي نصب عينيك : َس طْهاكوَردا
 . اقتصر على قبول ما يقوله.) كَريَهى َمِنى آشاـنَ

ذهب فيجب عليك معرفة أين يتوفر على ردت شراء الأذا  ا. يجب أن تعلم مؤهالته.والأ بالطبع، يجب عليك اختيار سيدك الروحي
ذا قصدت الشخص الخاطئ ابتغاء  ا كذا،.خدعت األلماس أو الذهب فسشراءمحل جزار ل إلى الذهاب إلى ذا دفعتك الحماقة ا.األقل

  .الهداية الروحية بدافع الجهل فستخدع
 هو قائم .، العلم الروحياً بصدد فهم غرض الحياةذا كنت جديا كِْرشَْنسيعينك  . ثقة يتطلب فطنة واخالصچورو لعثور على الذا،

ْبهَچڤَْد  يوفر لنا اسبابها ويقول في كِْرشَْن كثيرة و أمورا نريد فعل .في قلب كل فرد ويفهم عندما تبحث عن الحق المطلق بإخالص
 الذات العليا يعطي جه بوكِْرشَْن .تانيْبهۤو -ڤَ َسْرٱْرجوَن تيشْطَْهتي ْبْهراَمياْنِدِش  -تاناْم ْهِرْدْبهۤو -ڤَه َسْرإشْڤََر ):٦١\١٨ (چۤيتا

 -.ت.ت (هفهم إلى عندما يشتد شوق الفرد الهداية كِْرشَْن سيسر لكن .جناساألسباب لجميع األحياء في تخبطهم في مختلف األ
 يستطيع .)َجۤيب -لَتا -پايا ْبَهكْتيْپَرساِدى  -كِْرشَْن -چورو( ستستنير .ذلك الشخص وتقصى منه بإنقياد إلى اذهب): ١٥١\١٩ َمْدْهيا

 .خالص إلى اال ال يحتاج سوى.كِْرشَْنالفرد احراز تقدم روحي برحمة السيد الروحي و 
 .كِْرشَْن َهِرى .شكراً جزيالً

 الفصل الرابع
  والتأمل لعصر الخصاميُّوچاـال

 الفصل الرابع أ
  في المركزكِْرشَْنضع 

وكهلم، السويد ايلول في  ْبهوپاَدْپَرشْرۤيَل  كما يوضح .طالق االما يكون غرض تأملك جذاب على عنديُّوچاسهل ممارسة رياضة الـت
 كل حي هو شق . ال. وهنا شجرةإنسان  اهللا ال يميز بالقول هنا حيوان وهنا.جذب كل فرد ويرى الجميع على حد سواءياهللا :"١٩٧٣
 ."كِْرشَْن ذاك هو فهمنا للوعي باهللا أو ذكر .من اهللا

 أوڤاتْشَ ْبَهَچـڤاْن - ّيشْـر
  پاْرتَْهىاَمـناه - آَسكْـتَ ّيَم

 اهيآشَْر - َجْن َمـْدنْوي ْمـيُّـوَچ
 ْم ماْمـَرْچ َسَمـْمايــشَْمَأَس

 ونِرْهتْشْ شْتَـ ْچـۤياْسياسياتها ي
 وتعتبرني مالذك  بيكلتتعلق بعق تام بي، وذكر في يُّوچا تمارس الـعندما، ْپِرتْها يا ابن ،اسمع اآلن: شخصية اهللا العزيزقال "
 ."وحيد، ستعلم بي تماماً بال ادنى ريبال

 ومعظمها مغرضة تخدم ْبهَچڤَْد چۤيتا ثمة نسخات كثيرة من .دون تصرف الذي نشرناه ْبهَچڤَْد چۤيتاهذا نص من الفصل السابع من 
 .شخصية اهللا العزيز هو كالم ۤيتاْبهَچڤَْد چ . على ذلك الضوءْبهَچڤَْد چۤيتا لكننا ال نقبل .اآلراء الفلسفية الشخصية للمعلقين والمترجمين



 ومن يملك عز تعني َچْبَه كلمة .ْبَهَچڤاْن علماء اللغة السنسكريتية يفهمون ما هو مقصود بكلمة .أوڤاتْشَْبَهَچڤاْن  - شْرّي: جاء هنا
  .طالق اال علىعز تعني مالك الْبَهَچڤاْن لذا، .ڤاْن يدعى شيئاً
معروفاً  أحد ذا كان ا كذا،.الثري انتباه عدد كبير من الناسيلفت  .وة والجمال والعلم واإلستغناءالثروة والذكر والق:  ستةعزشكال الأ

 .نتباه االذا كان الرجل أو المرأة في غاية الجمال فسيلفت ا.أيضاًً شديد النفوذ أو القوة يجذب سواه .أيضاًًنتباه  االبمنجزاته فإنه يلفت
 .أيضاًًنتباه  االد فسيلفتوإذا كان الفرد بالغ العلم أو الزه

 لكن عندما نجد ذاك الشخص الذي . قد يملك كل منا بعض الثروة أو الحكمة أو القوة.نحن جميعاً نملك هذا العز بمقادير ضئيلة
 وكلمة .ل تعني غير معادأَسَم تعني معادل وكلمة َسَمكلمة  .ڤَأَسُموْرْدْه الكلمة السنسكريتية لذلك هي .يفوقنا عزاً فذلك هو اهللا

ال يفوقه فائق وال يعادله عديل بأي  اهللا كبير يعني . ذاك هو تعريف اهللا.ال يفوق اهللا فائق وال يعادله عديل . تعني فوقڤَْرْدْهۤوأ
 .ْبَهَچڤاْن ذاك ما يدعى .شكل من أشكال العز

 يعني تاريخ الهند َمهاْبهاَرتَ .َمهاْبهاَرتَفصول الـ أحد  هو چۤيتاْبهَچڤَْد .كِْرشَْن للداللة على ْبهَچڤَْد چۤيتا في ْبَهَچڤاْن يكتب ڤَاَس ِدڤْۤي
 الذي ال يعني الهند فحسب بل مجمل الكوكب شْْرڤَ ْبهاَرتَ لكن االسم الحقيقي هو .الهند هو اسم اطلقه الغربيوناسم  .الكبرى
 .وم سوى على الهنداليهذا االسم  بينما ال يدل شْْرڤَ ْبهاَرتَ باسم ت األرض معروفة كان.ياألرض

 مكان ما زال موجوداً ونشبت تَْرشْكوروكْ .تَْرشْكوروكْ هذا هو نشوب حرب عالمية كانت معروفة بملحمة ْبهَچڤَْد چۤيتالذا، خلفية 
 .ْبهَچڤَْد چۤيتا تكلم كِْرشَْن شخصية اهللا العزيز .ڤَْزپانْذَ  وكوروز:  كان الفريقان ابناء عم. سنة٥٠٠٠هناك ملحمة منذ 

 ثمة . تعني وصليُّوچا كلمة .تصال باهللا اال هي وسيلةيُّوچا .يُّوچا ْبَهكْتي أْرجوَن يلقن كِْرشَْن .أوڤاتْشَ ْبَهَچڤاْن شْرّيلذلك، جاء 
 . كثيرة لوصل أنفسنا بالحق المطلق العظيمچيةيُّو رياضات

 أن الحق المطلق العظيم يدرك رۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمشْ جاء في . ومحلي وشخصيالشخصي: ثالثة أوجهعلى الحق المطلق العظيم يدرك 
ذا ا خضر اللونأستجده لكن   ضبابياًشيئاًذا شاهدت جبالً عن بعد فسترى  ا للمثال،.من قبل مختلف األشخاص من مناظير مختلفة

  الغرض واحد لكنه يبدو. ثمة أشجار وبيوت وأحياء وحيوانات، كل شيء.الجبل إلى إذا وصلت  كثيرةستجد منوعات ثم اقتربت منه
 .مختلفاً من مسافات مختلفة، الغرض عينه يدرك في مراحل مختلفة

 .شَْبْدْهياِتى إتي ڤاْنَچَپَرماتِْمتي ْبَهْبَرْهِمتي \ڤَياْمانَْم أْدۤيْچڤَْم ياْج ڤيَدْس تَتّْ -ڤَڤََدنْتي تَتْ تَتّْ): ١١\٢\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْملذلك، جاء في 
 المحلي ويدرك ثالث الحق َپَرماتْما وجه ويدركه آخر بالشخصي ْبَرْهَمْن وجه لكن قد يدرك الفرد الحق المطلق بالغرض واحد
 .)ْبَهَچڤاْن (شخصية اهللا العزيز الحق المطلق هو .شخصية اهللا العزيز وجهالمطلق عينه ب

 .كِْرشَْن هو ْبَهَچڤاْن نفهم أن كِْرشَْنلذا، نحن في حركة ذكر  .أوڤاتْشَ ْبَهَچڤاْن شْرّي يقول َمهاْبهاَرتَ مؤلف الـڤَاَس ِدڤْۤيلذلك، 
 ال .طالق اال يجب أن يكون اهللا جذاباً على.طالق اال يعني الجذاب علىكِْرشَْن .برز هو االسم األكِْرشَْناسماءه تعد بالماليين لكن 
 پۤيْزُچوالـ حبه للعجول والبقر واألشجار وكِْرشَْني صور  لذلك، تشاهد ف. اهللا يجذب جميع األحياء. ال.يجذب اهللا شخصاً دون آخر

 . كل فرد محبوب عند اهللا ألن كل فرد ابنه.والبقارين الصبيان
  ."مهم وأنا والدهم صاحب البذرةأالطبيعة المادية :"شكالهاأ الحياة وأجناس أن مختلف ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيقول 

 ذاك هو . كل حي شق من اهللا. ال. ال فرق عنده بين حيوان وإنسان وشجرة.الجميع بعين واحدةى  إلاهللا جذاب للجميع واهللا ينظر
 .كِْرشَْنلهي، ذكر  االفهمنا للوعي
 ْبَهكْتي .يُّوچا ْبَهكْتي و يُّوچا اَنۤيْدْه و يُّوچا اَنۤيْچ . للوصل باهللايُّوچا الـرياضات بارزة من بين مختلف چيةيُّو رياضاتتوجد ثالث 

 ):٤٧\٦ (ْبهَچڤَْد چۤيتا هذا ما جاء في . أرفعهايُّوچا
 ْ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 "
إن ذا  ا. كيفية تحقيق ذلككِْرشَْن يوضح . من الدرجة األولىايُّوچۤي وصف كيف يصبح الفرد اْبهَچڤَْد چۤيتجاء في الفصل السابع من 

 . حولهخمبن من األفضل فهم اهللا من كالم اهللا بدالً من الت.اردت فهم اهللا فمن األفضل فهمه منه
 و َمْدْهڤاتْشاْريا و رامانوجاتْشاْريا: آتْشاْرياْزجميع  فيما بعد، .شخصية اهللا العزيز بصفة كِْرشَْن يقبل ِڤدي العلم الـ مصنفڤَاَس ِدڤْۤي

 شْرّي كما جاء هنا .شخصية اهللا العزيز هو كِْرشَْن، ِڤدية من جهة تربيتنا الـ.كِْرشَْن سلموا لـيتَنْياتْشا والمولى ْسوامّي ڤيشْنو
َچْم  يُّو پاْرتَْهىاَمناه -  آَسكْتََمّي:  يقول.كِْرشَْنولى في ذكر  من الدرجة األيُّوچّي كيف يصبح اإلنسان يعلم كِْرشَْن .أوڤاتْشَ ْبَهَچڤاْن



 من اجل أن كِْرشَْن زيادة تعلقه بـاإلنسان لذا، يقول أن على . تعني تعلقآَسكْتَلي وكلمة إ  تعنيَميِّكلمة  .آشَْرياه -يونَْجْن َمْد
 . من الدرجة األولىايُّوچۤييصبح 
 لكل فرد تعلق بشيء سواء بعائلته أو أقاربه أو بيته أو هوايته أو . هذا مجمل األمر.كِْرشَْندة التعلق بـ تعني زيايُّوچا كِْرشَْنذكر 

 . كل فرد يريد التعلق بشخص ما. التعلق موجود في قلب كل فرد.اإلنسان يتعلمه شيئاًليس التعلق  . التعلق موجود.سيارته أو كلبه
 . الحب يستلزم وجود الحبيب والمحبوب.ني الوحدة الحب ال يع.كل فرد يريد أن يحب شخص ما

 اَمناه -  آَسكْتََمّي(زيادة تعلق الفرد بي تدريجياً :  لذلك، جاء هنا.كِْرشَْن وسيلة زيادة تعلقك بـي هيُّوچا كِْرشَْنذكر رياضة 
 بصورة مباشرة أو اللياذ كِْرشَْننك اللياذ بـ يمك. باللياذ بهةيُّوچي الـه الرياضة هذاإلنسان يقول بوجوب ممارسة كِْرشَْن .)پاْرتَْهى

 أو تيم كِْرشَْن ال يهم سواء زدت تعلقك بـ.)َپراَپَرْم( تلك هي السلسلة المريدية .آشَْريا -َمْد ذاك هو معنى .كِْرشَْنبشخص الذ بـ
 .كِْرشَْن
ك توزع الكهرباء من محطة الكهرباء وحالما  األسال. يومياًهشهدهذا ما ن . بالكهرباء ولمسته فستتكهربشيئاًذا شحنت  اللمثال،

 ذاك .فراد السلسلة المريديةأ كما حمله سائر كِْرشَْنذا حملت كالم ا كِْرشَْنستتصل بـ  كذا،.فوراًنوصل الشريط الكهربائي يتكهرب 
 يتكلم كِْرشَْن ."ليإ صغاء االارجو منك:  في هذا النصكِْرشَْن يقول .)آشَْرياه -َچْم يونَْجْن َمْدويُّ (كِْرشَْنتصال بـ االيدعى دوام
 .كِْرشَْن كما لقنها دون تصرف ْبهَچڤَْد چۤيتاذا قبلنا  ايمكننا فهم اهللا بدون شك  لذا،.شخصياً

نرتكب : ربعة عيوب في هذا الوضع الماديأ لدينا .فهم ماهية اهللا في وضعنا الراهن، بحواسنا المادية الكليلة وعيوبنا األربعة محال
 بأعيننا لكن لما أن حواسنا قاصرة فسنرى الشمس  نشاهد الشمس يومياً.الخداع وحواسنا معيبة إلى طاء ونقع في الخطأ وننزعاألخ

  التنظير المستند.ذا حللنا حواسنا فسنجد أنها قاصرة ا على هذا النحو،.لوف األضعافأ باألرضكبر من أنها أبصورة قرص مع 
 ."يحتمل"، "ربما:"ما يزعم من علماء وفالسفة وغيرهم يطرحون الفرضيات: را لذلك، مجمل النظّ.أيضاًًالحواس القاصرة قاصر إلى 

 .ذا استلمت العلم من الكامل العظيم، اهللا فذاك كامل بالفعل ا لكن.ذاك يعني انهم ال يملكون علماً كامالً
 مالك الشمس الذي إلى  هذه أوالْبهَچڤَْد چۤيتاأنه تكلم فلسفة  ْبهَچڤَْد چۤيتا في الفصل الرابع من كِْرشَْن يقول .ذلكب ةهيطريقتنا شب

 عن طريق السلسلة األرضهذه  إلى ْبهَچڤَْد چۤيتا تعلى هذا النحو، نزل .ڤاكوكْشْإ هولد إلى بلغها بدورهأ الذي َمنوولده  إلى بلغهاأ
 . هذه هي الطريقة.كِْرشَْن من تأويل كالم ذا قبلنا السلسلة المريدية بدالا ْبهَچڤَْد چۤيتاسنتمكن من فهم  .المريدية

 يمكن تحقيق ذلك كما .يُّوچا كِْرشَْن ذكر وههذا  . كما هو عليه دون تأويلكِْرشَْنم الشخص العظيم يتفهتتولى  كِْرشَْنحركة ذكر 
 في المركز وذكر صورة شَْنكِْر بحفظ يُّوچاذا مارست هذه الـا  ذاته لككِْرشَْنسيكشف  . في المركزدوماً بحفظه كِْرشَْنيقول 
 .يةيُّوچ الـكِْرشَْن ذكر رياضة ي ه هذه.كِْرشَْن

 .شكراً جزيالً

 الفصل الرابع ب
  على دربهكِْرشَْن إلى الوصول

يجب على الفرد :"١٩٦٦نيويورك تشرين الثاني في  ْبهوپاَدْپَرشْرۤيَل  يقول .عينهمصير ال إلى ثمة دروب كثيرة وال تقود جميعها
، يمكنك اتباع طريقة فلسفية، يمكنك اتباع درب الطقوس أو قضاء ةيُّوچي رياضة يمكنك اتباع .كِْرشَْننقطة ذكر إلى  الوصول

 ."كِْرشَْننقطة ذكر  إلى دون الوصولحد معين  إلى لن تنجح سوى لكن .ِڤَدْزالكفارات أو العكوف على دراسة الـ
 :)٢٠\١٤\١١( شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في 

 ڤَأودَّْه ْدَهـْرَمُچو نَـ سانْكْْهياْم ساْدَهياتي ماْم يُّونَـ 
 ْبـَهـكْتيْر َمُموْرجيتاُچو ياتْها اَپْس تْۤياياْس تَڤاْدْهۤينَـ ْس

وال من خالل الوحدة المجردة )  التحكم بالحواسرياضة (يُّوچا َچطانْشْأ، ال من خالل ڤَأودَّْهحبيبي :"كِْرشَْن شخصية اهللا العزيزقال 
 يستطيع الفرد ارضاءي بقدر ما يرضيني د،هزحسان أو ال اال وال بالتقشفات أوِڤَدْزأو الدراسة التحليلية للحق المطلق وال بدراسة الـ

 ."بتنمية الخدمة التتيمية الصفية
 الكنز يمثل ذكر . عن الكنزمكان التنقيبعن  عالم نجمي رجال فقيراًفيها  يخبر ية هذا النص اثناء رواية مجازيتَنْياتْشااقتبس المولى 

 . عن الحق المطلقاإلنسانها بمثل مختلف الطرق بالتي يبحث ت أو حب اهللا والتوجيهات حول التنقيب كِْرشَْن
 ."اتكعان وهذا سبب مانت ابن رجل غني بالفعل لكنك تجهل ذلك:"يخبر العالم النجمي الرجل الفقير



يادي الواقع تحت مفهوم الحياة المادية بينما ليس للمغتني روحياً أية صلة بفقر أو غنى عتاإلنسان االالفقر في هذا العالم لعنة عند 
 لكل حي الحق بالتمتع بملكية اهللا كما يرث .المالك العظيموالرب قدرة  من وق األحياء ليست مقصودة للفقر ألنهم شق.هذا العالم

 . ذاك هو التشخيص.لوالد العظيم تحت وطأة الوهم وهذا سبب عذابنا لكننا نسينا صلتنا با. ذاك هو القانون.االبن ملكية الوالد
 .تصالنا بالعالم المادي ليس هاماً ا سبب. تلك هي مهمة الحياة البشرية. الباقيةهاهللا في دار إلى يجاد وسيلة الرجوع ايتعين علينا اآلن

 تلمح لنا ِڤدية األسفار الـ.اهللا إلى يجاد وسيلة الرجوع انقطة  إلى ينبغي لنا الوصول،م النجمي الشبيهة بالعاِلِڤديةألسفار الـبأمر ا
 . إلى الفقيرم النجمي يلمحكما أن العاِل لكي نصبح األغنى عن طريق بعث صلتنا المفقودة بوالدنا

 . األمر عينهِڤديةلـ تقول األسفار ا.ْبَهكْتيسوى ستنجح  يقول أن ال طريقة يتَنْياتْشاثمة دروب مختلفة لبعث تلك الصلة لكن المولى 
 في أْرجوَن كما لقن ڤَأودَّْه ابن عمه كِْرشَْنحيث يلقن الرب في النص قيد البحث  شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم بشواهد من يتَنْياتْشايدلي المولى 
وال سيساعد  )َچهْدَهياتي ماْم يُّو ساـنَ (يةيُّوچ الـرياضة بتبني الليإ ال يقوى الفرد على النجاح بالوصول: كِْرشَْن يقول .ْبهَچڤَْد چۤيتا

 .)ڤَأودَّْه  سانْكْْهياْم ْدَهْرَمـنَ (ڤَأودَّْهلي يا إ عتيادية الفرد على الوصول االالتنظير الفلسفي أو األصول الدينية
حس أال  أنا .حاضرفي الوقت الينقصنا اهللا  لذا، . وطرح في الرياضياتزيادة توجد ."ضافة ااتصال، زائد،" الحقيقية تعني يُّوچاالـ
كان اهللا  ألن .يُّوچا ذاك هو المعنى الحقيقي للـ.ذاتي إلى اهللاضافة  ا تعنييُّوچا الـ.في وضع ناقص أنا .اهللا ينقصني لذلك، .باهللا
 .اآلن اچويُّـمن خالل الاهللا  ني منذ وقت طويل وأضفتنقصي

كون ناقص أو منفصل عن اهللا أ عندما .الذي يتممني وال أتممهوهو هو اهللا اهللا أن من وجه روحي مطلق  دوماًلكن يجب ان تذكر 
 .سعة اهللا ال تزداد وال تنقص بزيادتي أو طرحي . اهللا تام. ال.فذلك ال يعني أن اهللا فقد بعضاً من سعته

ماليين األطنان من المياه في البحر من  تسقط .ْپَرتيشْطَْهْم َسموْدَرْم -ْريامانَْم أتْشََلپۤوآ: ْبهَچڤَْد چۤيتا مثال لطيفاً في كِْرشَْنيضرب 
 فماذا بالكالم عن اهللا؟ إليه ضافة شيء اعندعتيادي  االالبحر ال يزداد .البحر هو هويبقى لكن اثناء موسم األمطار، األنهار 

ماليين توجد  . لذلك، ال ينبغي لنا استغراب رؤية المحيط الهادي.ارحبماليين من الالكون يحتوي على ألن " إعتيادي"أنا اقول 
 . تلك هي قدرة اهللا.طفو كما تطفو ذرة من الماء في الهواء انها ت.في الفضاء ن من المحيطات مثل الهاديوباليي

 .الغارقين في المفهوم البدني ألن العادة هي سحب الحواس من مشاغلها في العالم الخارجي إلى بالنسبة جداً ة جيدةيُّوچي الـرياضةال
حواسه في مجاالت االكل  يتعين على الفرد ضبط .نيياَم  وياَم:  المرحلتان االولتان هما.چيةيُّو من الرياضة الـثمة ثمانية مراحل

ن في يلمنغمسال سبيل ل . الحقيقيةيُّوچا تلك هي الـ.بتلهو الت يُّوچا المبدأ االول للـ.نيياَم -ياَم تلك الممارسة تدعى .والنوم والعمل
 .يُّوچاالنجاح في الـ إلى ات وسائر االشياء التافهةالحياة الجنسية والمسكر

 إلى حتفاظ برقبته ورأسه وبدنه في خط مستقيم ثم يتعين عليه التحديق االثم يتعين على الفرد الجلوس منفرداً في مكان مقدس مع
 يقلد ْبهوپاَدْپَرشْرۤيَل ( اغمضتهما إذاستغفو ابقيت العينين مفتوحتين و اذا ستزعجك الظاهرة المادية . مغمضتينشبهرأس انفه بعينين 

 .)ضحك( يفعلون ذلك، النوم چۤيْزيُّو لذا، عدد كبير من الـ. لقد شهدته.)رشخصاً يشخّ
 العقل؟ العثور على ذاتي داخل الجسم ثم جمع ما هو غرض .)ْدهاَرَن( العقل جمع ي هة الثمانيةيُّوچي الـرياضةخرى في الأخطوة 

 يُّوچاحضر درس الـأفعل السخافات طوال الليل والنهار ثم أان ذلك ال يعني  .يُّوچاذاك هو كمال الـ .العثور على الرب هناك
 . ذاك كله سخف." كبيريُّوچّيانا :"دفع خمسة دوالرات واقول لنفسيأو

أنهم وجميع تالميذهم  اقول بصراحة . المزعومة يقتصرون على استغالل الناسيُّوچا معظم اساتذة الـ. ليست بتلك السهولةيُّوچاالـ
  .عينون والمخدييشكلون مجتمعاً من المخادع

 ممارسة أْرجوَنرفض شخص نظير  . تشرعهاِڤديةنجاز في العصر الحديث مع ان األسفار الـ اال صعبةچيةيُّوالرياضة الـ
 عندما .متقدماً في مجاالت كثيرة غير مفسداً وكان اإلنسانعندما كانت الظروف مناسبة أكثر، عندما كان  سنة ٥٠٠٠منذ  يُّوچاالـ
 ."هذا صعب علي:"أْرجوَن اجاب ." على هذا الوجهاًۤيْچيُّوصر :" لهكِْرشَْنقال 

 . بالغ الرفعةإنسان كلكان  . األصالةةكلاشمسيراً ب اإلنسان عندما كان َچوَستْيا ي كانت سهلة في . غير ممكنة اآلنيُّوچالذا، الـ
 .عتيادي االة وليس لإلنسان مقصودة لذوي الرفعيُّوچاالـ

حتى وإن اجدت الرياضة اهللا  إلى لن تصل . هذا مفاد هذا النص.هاجادت االرب العظيم حتى عند إلى يُّوچالكن لن تقودك الـ
 .هَچ ساْدَهياتي ماْم يُّوـنَ:  هذا ما جاء هنا. الزائفةچيةيُّوماذا يقال عن الرياضات الـف على الوجه التام چيةيُّوالـ
 العالم المادي بمثابة اكْْهيسانْفالسفة  يصف . تعني فهم الروح والمادةكْْهياسانْ كلمة .) سانْكْْهياْمـنَ (سانْكْْهيا فلسفةليس ب:  جاء هناكما

خبارية الخمسة والحواس العاملة  االالعناصر الكثيفة الخمسة والعناصر اللطيفة الثالثة والحواس: ربعة وعشرين جزءأتركيب 
 والماء والنار األرض: العناصر الكثيفة الخمسة هي .)ْپَرْدهاَن( غير المتشكلة  الطبيعة الماديةشواكلالمحسوسات الخمسة والخمسة و

الزائفة  األناو العقل ألطف من األثير والفطنة ألطف من العقل وألطف من الفطنة .والهواء واألثير ثم تأتي العناصر اللطيفة الخمسة



الصوت :  الحواس العاملة الخمسة هي.العينان واألنف واألذنان واللسان والجلد: خبارية الخمسة هي االاس الحو.ألطف من الفطنة
 .الرائحة والطعم والصورة واللمس والصوت:  والمحسوسات الخمسة هي.والساق واليد والقبل والدبر
توجد النفس ثم  . ضمن تجربتناعناصر الجمبعليل كامل ل هذا تح.كْْهياسانْربعة وعشرين بنداً يدعى أ إلى ذاك التحليل للعالم المادي

 .فوق النفس يوجد اهللاو .عالهأفوق العناصر االربعة والعشرين المذكورة الروحية 
 علومهم ال تتعدى . انهم مثل علماء المادة الذين يقتصرون على دراسة األشياء المادية.يجاد النفس ا قاصرون عنكْْهياسانْفالسفة 

 إلى هتداءاالالطبيب   كذا، ال يستطيع. توضيح ما هو الشيء الذي ينطقكْْهياسانْفالسفة  ال يستطيع لذا، .كلم معك اآلنات أنا .ذلك
 فما هي فرصة) األحياء(شقوق اهللا  إلى حتىهتداء  االن عنين قاصري ولما أن المادي.القوة الروحية: هابعد تشريحالجثة  محرك

 .اهللا إلى هتداء اال قادرون علىكْْهياسانْ وال فالسفة چۤيْزيُّواهللا؟ لذا، ال الـ إلى هتداءهما
 والمسيحيون هيكل يقصد الهندوس ال.الطقوس إلى  تشير هناْدَهْرَم .أيضاًً ْدَهْرَماهللا بواسطة  إلى هتداءاإلنسان االكما ال يستطيع 

 لكن ليس . تلك القناعة واجبة. عمل نافع.داية بالطبع هذه هي الب.ساس أن اهللا في مكان عبادتهمأالكنيسة والمسلمون المسجد على 
 . لذلك، يقصرون عن تحقيق اهللا."األشياء هناتنتهي :" يظنون.ن في الشعائر وال يطلبون تخطي ذلكيلديهم مزيد من العلم ألنهم عالق

 الصيام والتأمل والعزلة في .مجاهدة تعني َپتَ  كلمة.َپتَ و .ِڤدية دراسة األسفار الـ. تعني دراسةاياۤيڤاْدْهْس كلمة .اياۤيڤاْدْهْسثم 
 . شعار الزهدوه) َسَسنّْۤيا (تبتل ال.)الزهد (َچاۤيتْ و . والرياضة كثيرةمجاهدة أشكال ال.الغابة

اء  سوليست مناسبة لتحقيقي زهد والمجاهدة والِڤَدْز والطقوس ودراسة الـكْْهياسانْ و يُّوچاالـ: جميع هذه السبل:"لذا، يقول الرب
  ."مورست مجتمعة أم بمفردها

حد ما لكنهم  إلى  مذمومة من وجه أن الذين يتبعونها يستطيعون مقاربة الهدف النهائي.لذا، يذم الرب العظيم جميع السبل هنا عملياً
 ْبهَچڤَْد چۤيتا في شَْنكِْر يقول . هو نهاية المطافكِْرشَْنال مفر من التتيم ألن الرب العظيم  .دون تتيم إليه لن يقدروا على الوصول

  َجنَْمناْم َأنِْتىْمناَبهۤو ( وكل وجودعالماً أنني علّة كل العلل ،يحكيم الحقيقي لالمن الوالدات والموت يسلم طويلة  سلسلة بعد): ١٩\٧(
 .)َپْدياِتىْپَر ْمْچۤيانَڤاْن ما

، قد تسلك الدرب الفلسفي، قد تقضي الشعائر أو چيةويُّ قد تعمل بالرياضة الـ.كِْرشَْننقطة ذكر  إلى ال مناص من وصول الفرد
 .كِْرشَْننقطة ذكر  إلى حد ما دون الوصول إلى  لكن ستنجح.ِڤَدْزتقضي الكفارات أو تدرس الـ

 من تبني إلنسانال مفر ل  لكن.نهاية المطاف إلى الوصول أحد  قلما يطلب. يقنع بمختلف درجات النجاحاإلنسانلسوء الحظ، اصبح 
الرب  إلى  تلك الوسيلة وحدها قادرة على توصيلك.نهاية المطاف إلى الوصول ذا اراد ا)ْبَهكْتيْر َمُموْرجيتا (كِْرشَْنة ذكر وسيل

 .العظيم
  في هذا العصر أو قضاء الشعائر الدينية على الوجه التام أوچيةيُّو الرياضة الـتقان ا.كِْرشَْنالوسيلة البسيطة لذكر  إلى يأخذ الفطين

 لذلك، اعطانا . في هذا العصرعمليةغير أصبحت درجة أن هذه السبل  إلى  الظروف غير مناسبة. محالِڤَدْزمال دراسة الـكا
 َنپورا ياۤيناَرد -ْبِرَهْن وتعاليمه مؤيدة في كتاب . ابتداء بتسبيح االسم القدوسكِْرشَْن برحمته العلية وسيلة ذكر يتَنْياتْشاالمولى 

 :)٢١\١٧ آدي -.ت.ت(
 َهِرْر ناَم َهـِرْر ناَم

 لَـْمڤَ ِكـَوَهـِرْر نامايـ
 ڤَكَـالو ناْسـِتى ناْسـِتى ِا

 َچـتيْر أنْـياتْـها َوناْسـِتى ِا
ال بديل عن تسبيح االسماء القدوسة، ال بديل عن تسبيح االسماء القدوسة، ال بديل عن تسبيح االسماء القدوسة لتحقيق النجاة في "

 ."هذا عصر الخصام والنفاق
 بمثابة الوسيلة الوحيدة لتحقيق الغرض القطعي بل يستشهد بسفر موثوق لكي يقبل ْبَهكْتي بتوصية شيئاً يتَنْياتْشالذا، لم يبتدع المولى 

الوحيدة لفهم سنشهد عملياً انها الوسيلة و َمنْتَْر كِْرشَْن َهِرى لذلك، ينبغي لنا قبول هذه الطريقة وال سيما تسبيح .ْبَهكْتي درب اإلنسان
 .خذناها بجدية بالغة وإخالصأإذا  الحق المطلق العظيم بسرعة

 .شكراً جزيالً



 الفصل الرابع ت
  والعلم باهللاكِْرشَْنوسيلة رؤية 

تبدأ الحياة الروحية للفرد :" بين البشر والحيوانات بالقولْبهوپاَدْپَرشْرۤيَل ، يمايز ١٩٦٨مدينة سياتل تشرين االول في  في هذا الحديث
 الحياة البشرية .هنا؟ ما سبب مواجهتي هذا العدد الكبير من األوضاع الشقية؟ هل من مخرج؟ إلى من أنا؟ لماذا جئت:"حالما يسأل

 ."من األوز والكالب يكون أفضل الفرد امالءات الحواس فالاتبع ذا  ا لكن....مقصودة إليجاد األجوبة عن هذه األسئلة
 .انه يسمعها .ليه اتصل) پوروشَْم تَْم أَهْم ْبَهجامي -ڤينَْدْم آديُچو(وهذه األغنية التي كنا نغنيها  ڤينَْدُچو زشخصية اهللا العزينحن نعبد 

 نت تستطيع سماعأقادر على سماع دعاءك المخلص ال سيما و) كِْرشَْن (ڤينَْدُچو من السهل الفهم ان .ال يمكنك القول انه ال يسمع
 .الميال في هذا العصر العلميذاعة التي تبث من الوف ااال

 عند تهيئة نفسك على الوجه الصحيح كما يمكنك رؤية صورة التلفزيون المرسلة من ألوف دوماًقلبك   فيڤينَْدُچويمكنك مشاهدة كذا، 
 ال .يانْتيلُوكَڤيو شَْديىِرڤَ ْه َسدايڤيلُوتْشَِنَن َسنْتَه -ْبَهكْتي -تْشّْهوريتَ -َجَنْپِرمانْ): ٣٨\٥ (َسْمهيتا -ْبَرْهَم هذا ما جاء في .األميال
 يمكنك التحدث معه . يمكنك سماعه. يمكنك رؤيته.أيضاًً فيه يوجد جهاز تلفزة في قلبك واهللا موجود .شراء جهاز تلفزة إلى تحتاج

عون خبير  إلى تحتاج  أنت كذا،. اآلن، تقني خبير مطلوب لتصليح جهاز التلفزة.كِْرشَْنح اآللة وهذا التصليح هو ذكر يشريطة تصل
 .يُّوچا هذا هو كمال الـ.كِْرشَْن ثم ستعمل اآللة في قلبك وستقتدر على رؤية كِْرشَْنبعلم ذكر 

كمال التحقيق  ايمكن) ا أيكْياۤيڤاكْيا، تْشيتِِّتى كَري -چورو -شاْستَْر -ساْدهو (هذا الكمال إلى نطلع من األسفار عن وسيلة الوصول
 چوروو )  المعروفةِڤديةاألسفار الـ (شاْستَْرو ) الربانيون المحققون (ساْدهو: ل بثالثة خطوط متوازيةالروحي عن طريق العم

 توجد ثالثة .إذا كانت كما يجب مصيره بنعومة كبيرة إلى سيمر القطار عليهاوالحديد المتوازية ة  يمكنك رؤية سك.)السيد الروحي(
ذا  ا.)چورو(وإتخاذ سيد روحي ثقة ) شاْستَْر(واإليمان باألسفار ) ساْدهوْز(بانيين مخالطة الر: كِْرشَْنخطوط متوازية في ذكر 

 .زعاج ادون أي مباشرة كِْرشَْن إلى وضعت سيارتك على هذه الخطوط الثالثة المتوازية فستقودك
 كالم نني التصديق بأن هذا الكالمكيف يمك:" لكن لنفترض انك قلت.ْبهَچڤَْد چۤيتا ذاته في كِْرشَْن شخصية اهللا العزيزاآلن، يوضح 

 ناَرَد و ڤَاَس ِدڤْۤي ابتداء من .الربانيين قبلوا به ألن ْبهَچڤَْد چۤيتا ينبغي لنا قبول . ال."كِْرشَْنباسم ما ؟ ربما كتبه شخص  بالفعلكِْرشَْن
 قبلوا بكتاب يتَنْياتْشا والمولى ْسوامّي ڤيشْنو و اْرياَمْدْهڤاتْش و رامانوجاتْشاْريامثل ) آتْشاْرياْز(عدد كبير من األئمة  إلى  فنزوالموني

سفر من  ْبهَچڤَْد چۤيتابأن ) ساْدهوْز(الربانيون  سلم .ْبهَچڤَْد چۤيتا لذا، هذا هو برهان موثوقية ."كِْرشَْن هو كالم اهللا، .نعم:"ْبهَچڤَْد چۤيتا
 .متحان اال ذاك هو. لذلك، هو سفر.راسفاال

ما الذي :" ال يمكنك القول.بمثابة كتاب قانون، فينبغي لنا التسليم انه كتاب قانون معتمدما قبول المحامين بكتاب  عند .هذا مفهوم عام
 .انه كتاب طبي معتمديعلمنا  كذا، قبول األطباء بكتاب موثوق .الدليل هو قبول المحامين به" يحملني على قبول كتاب القانون هذا؟

الربانيون :  لذا، هذان الخطان.مثابة سفره به بن الربانيين يقبلون بأل سفر ْبهَچڤَْد چۤيتاار بأن نك االال يمكنكعلى هذا النحو، 
 .)شاْستَْرْز(واألسفار ) ساْدهوْز(

 بالسفر تزم يؤكد السفر والسيد الروحي يلساْدهو الـ. ويوضحهاِڤديةباألسفار الـملتزم ؟ هو ال)چورو(ومن هو السيد الروحي 
السيد الروحي بمضمون السفر يعمل  . مضمون السفر مقبول عند الرباني.دوماً متوافقان چورو والـشاْستَْرلـ لذا، ا.ويوضحه
عندما تتبع هذه الخطوط ستنجح حياتك  لذا، . الوسيط هو السفر كما ان كتاب القانون هو الوسيط في المحاكم.دون تصرفويوضحه 

 . الروحيالربانيون واألسفار والسيد: الثالثة المتوازية
 نشاطاتك في . يوضح قوام النفس في الفصول الستة األولى.ْبهَچڤَْد چۤيتا في بداية الفصل السابع من يُّوچا عن الـكِْرشَْناآلن، يتكلم 

لن يمكنك انجاز شيء على الوجه  .المكاتب أحد  لنفترض انك تعمل في.بالفعل  ال تبدأ دون فهم ذلككِْرشَْن إلى  بالصلةيُّوچاالـ
  ألنفهم جيداًائ الطابعة والكاتب وساعي المكتب يقومون بوظ.ذا كنت تجهل بواجباتك ا-ذا كان منصبك غير محدد بعدا لصحيحا

 .ْبهَچڤَْد چۤيتاهم قوام النفس أوال وهذا موضح في الفصول الستة االولى من مشترطة على ف يُّوچاممارسة الـ لذا، .محددةوظائفهم 
كل  .)َسْمياَم -نْْدريياإ يُّوچا( ضبط الحواس ي الخطوة االولى ه. ذلك الفهمفهم قوام النفس والعمل بموجب مقصودة ليُّوچالذا، الـ

 صاحب المحل مشغول وسائق السيارة . عندما تقف في الطريق، تشاهد كل فرد مشغول جداً.فرد مشغول بتشبعة حواسه حالياً
 هذا مجمل . مشاغلهم بدقة فستجد ان شاغلهم الوحيد هو التشبعة الحسيةذا درست ا ما هو شاغلهم؟.كل فرد مشغول جداً: مشغول
 مقصودة لضبط الحواس وفهم يُّوچا والحياة الروحية أو الـ. هذه هي الحياة المادية.مسعى تشبعة حواسهب كل فرد مشغول .األمر

 .قوامنا بصفة نفوس روحية



مجبر على مواجهة كثير من األوضاع الشقية؟ هل من  أنا هنا؟ لماذا إلى جئتمن أنا؟ لماذا :"الحياة الروحية للفرد عندما يسألتبدأ 
 وعيها . ال قدرة لها على الفهم. تجهل الحيوانات ما سوى التشبعة الحسية. عن هذه األسئلةةجابعالج؟ الحياة البشرية مقصودة لإل

كاك، :" بعض الطعام تتدافع عليهمالاح أحد ما يقصدهحال و للمثال، يوجد عدد كبير من األوز في منتزه غرينليك بارك.غير متطور
ذا لم  ا تشبه ذلكاإلنسان وحياة أيضاًً حياة القطط والكالب تشبه ذلك . هذا مجمل األمر.بعد األكلتتمتع بالجنس  و."كاك، كاك، كاك

 .الكالب مقتنعاً بتنفيذ امالءات حواسه فليس بأفضل من األوز واإلنسانذا كان  امن أنا؟:"يطرح اسئلة
 ال .مكان الشق ألنه بالغ الدقة إلى هتداء اال يتعذر. أن النفس شق روحيْبهَچڤَْد چۤيتا في الفصول الستة األولى من كِْرشَْنلذا، يوضح 

شياء أتفعل  أنت .تدبر بفضل وجودها داخل جسمكتتتحرك وتتكلم و أنت . لكنها في جسمكنك من رؤية النفسيوجد مجهر يمكّ
 .لى نفوذ ذاك الشق الروحيكثيرة بناء ع

 .شعة الشمسأل شعة الشمس مؤلفة من ذرات ساطعة وإمتزاجها يشكّأ . الشمسأشعةنحن شقوق هبائية من الروح العظيم تماماً مثل 
ود  كل ما تجد في نفسك موج.التفكير والشعور واإلرادة والخلق وكل شيء: كذا، نحن هباء اهللا مما يعني اننا نشاركه النزعات عينها

 لدي نزعات كثيرة بمقادير بالغة الدقة .يعني ان اهللا ال يمكن أن يكون بدون شخصية لذلك، لما اننا اشخاص جميعاً .أيضاًًفي اهللا 
 .كِْرشَْن هذا هو العلم بـ. بمقادير ال تحدكِْرشَْنوالنزعات عينها موجودة في 

نشاطات البدنية والفكرية فتخيل مقدار رغبات اهللا ونشاطاته البدنية ابعد حد ومع ذلك لدينا كثير من الرغبات وال إلى نحن متناهون
 . هو المتناه ونحن متناهون. هو كبير ونحن صغار.تباين بالحجممع لذا، ثمة وحدة نوعية بيننا وبين اهللا ! والفكرية

 نكون قربه تتجلى نوعيتنا بجمال وإال ننطفئ  وعندماكِْرشَْن كذا، لما اننا شرر .ر النار تلمع جيداً لكنها تنطفئ حالما تبتعد عنهااشر
 يمكنك . ال تنطفئ بل تحجب.؟ اللو كانت منطفئة كيف تظهر علينا عالمات الحياة . الشرارة الحية ال تنطفئ مطلقاً.عملياً أو نتغطى

ك رؤية تأثيرات الشرارة يمكن كذا، .لكنك ال تستطيع رؤية النار صراحةعندما تكون النار محجبة أن تشعر بالحرارة على الحجاب 
 يجب عليك ممارسة .عند حجب الشرارة الروحية بالثوب المادي، البدن، لكن ال يمكنك رؤية الشرارة صراحة) نشاطات حياتك(

  . من اجل رؤية الشرارة الروحية، من اجل كشف الحجاب عن طبيعتك الروحية األصليةيُّوچاالـ
 اَمناه -  آَسكْتََمّي( دون انقطاع كِْرشَْنيتعين عليك شغل عقلك بذكر : )١\٦ (هَچڤَْد چۤيتاْبفي  يُّوچية الرياضة الـكِْرشَْنيوضح 
 جميل ِرشَْنكْ . وليست بالغة الصعوبةكِْرشَْن التي نقدمها بمثابة ذكر چيةيُّو تلك هي الرياضة الـ.)ياهآشَْر – َجْن َمْد يونْْميُّوَچ پاْرتَْهى

 مجرد الفهم بأن اهللا كبير هي .كِْرشَْن كامل بتعاليم ْبهَچڤَْد چۤيتا و .كِْرشَْن مليئة بنشاطات ِڤدية األسفار الـ.جذاب ونشاطاته كثيرة
 ناقصة ألن حواسنا محالتم وجه أ فهم مدى كبر اهللا على .كثر بفهم مدى كبرهأكثر فأ يتعين عليك رفع نفسك .حالة حيادية من الفهم

 يمكنك أن تسمع عن نشاطات اهللا، عن مقام اهللا ويمكنك طرح حجتك والحكم ثم .مكان االفهمه بقدر إلى  لكن ينبغي لنا السعيدوماً
 .ستفهم ماهية اهللا بدون ادنى شك

 أن الذي ْبهَچڤَْد چۤيتالسادس من  في ختام الفصل اكِْرشَْن يوضح .)اَمناه -  آَسكْتََمّي (كِْرشَْندوام ذكر :  الحقيقية هييُّوچالذا، الـ
 رائجة في البلدان الغربية لكن تجهل األغلبية من هو يُّوچا اصبحت الـ. من الدرجة األولىيُّوچّي الـ دون انقطاع هوكِْرشَْنيذكر 
 هوي بخدمة ودية علية، يعبدنو عميق يمانالذي يذكرني بإ ،يُّوچّيالـن  ا):٤٧\٦. چ.ب (كِْرشَْن يقول . من الدرجة األولىيُّوچّيالـ
 .) ِمى يوكْتَتَُمو َمتَهـ َس....آتَْمنا - َچِتنانْتَْر - َمْد ْماشْيُّوچيناْم َأپي َسْرِڤ (يُّوچۤيينالـأعظم من جميع و يُّوچاالـ في قرب صلة بيأ

 العقل آلة .)اَمناه -  آَسكْتََمّي(داوم على ذكري  :كِْرشَْن اي يصفهت الة الممتازةيُّوچي الـالرياضةك تللذا، يتعين عليك ممارسة 
 چيةيُّو لذا، تبدأ الرياضة الـ.من الصور محال ةمجردبأشياء  التعلق .فتى، فتاة وغيره: للتعلق ونصبح عادة متعلقين بشخص ما

 و راْدهارانّي شْرّي م كثيرة لـو للمثال، ثمة رس.كِْرشَْن عن طريق المداومة على ذكره وتبلغ ذروتها بحب كِْرشَْنبتعلق العقل بـ
  لماذا تطلب ذكر شيء مجرد؟.)سماْدهي (چيةيُّو ثم ستثبت في الغيبوبة الـدوماً لذا، يمكنك ذكر تلك الصورة .ڤِْرنْداڤََن في كِْرشَْن

 يجب أن يذكر العقل صورة .شياء كثيرة على خاطركأستطرأ ذكر المجرد فستبدأ بذكر بعض النور، بعض اللون و إلى ذا سعيتا
 ؟كِْرشَْن لذلك، لما ال تجمع عقلك على الصورة العظمى لـ.كيف يسعنا تجنب الصورة؟ هذا محال .ما

 أي .)ْچَرَههڤي -آنَنَْد -تْشيْد -ه َستْشْنَِرشَكَْپَرَمه ه إشْڤََر( وله بدن كِْرشَْن الملك العظيم هو شخصية اهللا العزيز): ١\٥ (َسْمهيتا -ْبَرْهَم
 جسمنا كامل بالجهل والشقاء . ليس بدن مثل ابداننا.)ڤيْچَرَهى  آنَنَْديْدتْش شَْْستْ(كامل بالبهجة والعلم نوع من األبدان؟ بدن أزلي 

 ثمة شيء يتعبنا على .بدني كامل بالشقاءبينما  بدنه كامل بالبهجة . بدنه أزلي على خالف بدني.كِْرشَْنوليس أزلياً نقيض جسم 
بعض المتاعب الشخصية أو نشعر بالحرارة الزائدة أو البرودة  أحد  يسبب لنا.وذاكالوجعصداع، ألم الضرس، هذا األلم : الدوام
 . أزلي كامل بالبهجة والعلمكِْرشَْن، بدن كِْرشَْن لكن صورة .اشياء كثيرة -الزائدة

 َمّي (كِْرشَْن، ذكر چيةيُّونجاز هذه الرياضة الـ ا كيف يمكننا.هتسليات واسمه وكِْرشَْن يعني مواصلة ذكر صورة كِْرشَْنلذا، ذكر 
 لكن ال . حالما تذكرهكِْرشَْن تتصل بـ. تعني اللياذ بشخص متصل بيَمْد آشَْرياه .)ياهآشَْر – َجْن َمْدنْ يوْميُّوَچ  پاْرتَْهىاَمناه - آَسكْتَ



شخص  إلى ستماع االيتعين عليك  لذلك،. سيكون تركيزك مؤقت.لم بهيمكنك جمع فكرك لوقت طويل دون اللياذ بسيد روحي يع
بموجب توجيهات السيد  ينبغي صياغة حياتك . بصورة متواصلةكِْرشَْنردت التركيز على أذا  ا والعمل بتوجيهاتهكِْرشَْنيعلم بـ

 .يُّوچانجاز الـ االروحي ثم يمكنك
 يُّوچّي هو الـدوماًالذي يذكرني : ْبهَچڤَْد چۤيتا في النص األخير من الفصل السادس من يُّوچا كمال الـكِْرشَْنما مر ذكره، يوضح ك

 لذا، يتعين علينا وضع .) ِمى يوكْتَتَُمو َمتَهـَس ْمشَْردّْهاڤاْن ْبَهَجِتى يُّو ما ...آتَْمنا - َچِتنانْتَْر - َمْد ْماشْيُّوچيناْم َأپي َسْرِڤ(الممتاز 
 ):١\٧ ْبهَچڤَْد چۤيتا( يوضح كِْرشَْن كيف؟ . في عقلنا والمداومة على ذكرهكِْرشَْن

 تَْهى پاْراَمـناه - آَسكْـتَ ّيَم
 اهيآشَْر - َجْن َمـْدنْوي ْمـيُّـوَچ
 ْم ماْمـَرْچ َسَمـْمايــشَْمَأَس

 ونِرْهتْشْ شْتَـ ْچـۤياْسياسياتها ي
 وتعتبرني مالذك  بيكلتتعلق بعق تام بي، وذكر في يُّوچا تمارس الـعندما، ْپِرتْها يا ابن ،اسمع اآلن: قال شخصية اهللا العزيز"

 كِْرشَْنب بأن ياارتندك كان عذا ا اطرح اسئلتك واطلب الفهم . تعني بال ريبأَسْمشَياْم كلمة ."الوحيد، ستعلم بي تماماً بال ادنى ريب
طرح األسئلة على السيد بساروك التي تالظنون  ذا يمكنك أن ترفع ا بال ريب لكنشخصية اهللا العزيزهو  .شخصية اهللا العزيزهو 

 .الروحي
 .هذا النحو على يةچيُّو أرفع رياضة كِْرشَْنذا مارست ذكر ا تم وجه وستنجح حياتكأ على كِْرشَْنستفهم شخصية اهللا العزيز  لذا،

 .شكراً جزيالً

 الفصل الخامس
 حلول روحية لمشاكل مادية

 الفصل الخامس أ
 األمم المتحدة إلى نصيحة
 ِهنيْس من منظمة العمل . يناقش هذا السؤال مع السيد سيْبهوپاَدْپَرشْرۤيَل كيف يمكن تنظيم المجتمع لتحقيق سالم ورخاء الجميع؟ 

 .١٩٧٤الدولية في جنيف، سويسرا في أيار 
 ذاك هو غرض .ابتغاء السعادةجتماعية فئة من المؤهلين للعمل بدور الدماغ وإرشاد الجميع  االالبنيةتتطلب : ْبهوپاَدْپَرشْرۤيَل 
 .حركتنا

 .طبقة من رجال الدين أو الفالسفة مشهودة في كل مجتمع إلى هذه نقطة هامة ألن الحاجة: السيد ِهنيْس
ال :  للمثال، تقول الوصية. كما يحلو لهمتوراتية الن يعملون اآلن على تعديل التوصياتوال الدين المزعوملكن رج: ْبهوپاَدْپَرشْرۤيَل 
 ؟ةهدايالذن، كيف يمكنهم  ا. لكن رجال الدين مثلهم مثل اآلخرين يرخصون بالمسالخ.تقتل

 إلنشاء المسالخ هي انها اإلنسانأن تبرير  افترض . لكن عالم الحيوان مؤلف من احياء تأكل بعضها البعض بالكلية:السيد ِهنيْس
 .سد على ظهر أيلأ انقضاضوسيلة قتل افضل من 

 الطبيعة . يجب ان تسترشد بدماغك كما يجب أن يسترشد المجتمع برجال دين مفكرين.اإلنسانلكن التبين واجب : ْبهوپاَدْپَرشْرۤيَل 
 من مغذيات ويجب عليه القناعة اإلنسانعها غنية بكل ما يحتاجه  الفاكهة والخضار وحبوب الطعام والحليب وجمياإلنساناعطت 

 . وكيف يمكنه الظن بأنه سيسعد بعصيان وصية اهللا؟ هذا يعني مجتمع دون دماغانشاء المسالخ؟ إلى حاجتههي  ما .بها
 .دمغة بصورة مباشرةأ منظمتي غير معنية بإعطاء البشر :السيد ِهنيْس

ذا كان  امهما بذلت من جهد لتنظيمهالبشري لن يسعد المجتمع  ون منظمتك غير معنية بصورة مباشرة لكنقد تك: ْبهوپاَدْپَرشْرۤيَل 
 . ذاك هو قصدي.دون دماغ
 . احدى العقبات هي الفقر. من تحقيق دماغ صحيحاإلنسان منظمتي معنية برفع العقبات التي تمنع :السيد ِهنيْس

 بشرال يجب على .ن العمل الفاسدمتبين العمل الصالح تعلمه هو المجتمع الواجب على   الشيء الرئيسي.ال: ْبهوپاَدْپَرشْرۤيَل 
 ومن المنظور األخالقي، هل تحب . انهم ليسوا بأفضل من بهائم. دماغمنشغال باألعمال الصالحة وليس الفاسدة وإال ليس لديهاال

 هو ن أي: لهذا السبب نحن نسأل.المسلخ إلى  امك ثم ترسلهاتشرب حليب البقرة مما يعني انها اصبحت أنت المسلخ؟ إلى مكأارسال 
 دماغ المجتمع؟



 . بالطبع، عندما نتحدث عن التباين بين العمل الصالح والعمل الفاسد:السيد ِهنيْس
زراعية وحماية عن طريق انشاء جمعيات عملياً نا هذه األفكار عرض نحن نفعل ذلك و. مثيل غير قائم حالياًتباين: ْبهوپاَدْپَرشْرۤيَل 
 . انها تعلم وهذا سبب سعادتها."لن يقتلني هؤالء:" أكبر من الحليب ألنها سعيدة لعلمهااًبقارنا تفوز بالجوائز ألنها تدر مقاديرأ و.البقر

تمع  أال ترى؟ هذا يعني ان المج.في سائر المزارع خذ العجول من األبقار فور والدتها للذبحأ يجري .كما اننا ال نقتل عجولها
  . هذا هو الحكم.المجتمع  يمكنك خلق مئات المنظمات لكن لن يسعد.محروم من الدماغ

 .ال يمكن اتهامنا باإلنشغال بأعمال أثيمة عندما ال نعتقد انها أثيمة حسناً، :السيد ِهنيْس
ذا كان رجال  اهلك به؟ المراد هو،ال تعتقد انك معرض لإلتهام بخرق قانون الدولة لمجرد ج أنت آه؟): يضحك (ْبهوپاَدْپَرشْرۤيَل 

؟ يجب أن يكون لديك رجال دين هذا الوعظلكن ما هو نفع " ال ترتكب اآلثام:"الدين عندكم يجهلون بماهية الذنب فقد يعظون بالقول
 .الربعة اثيمة هذه االشياء ا.كل اللحوم والمسكرات والقمارأالزنا و:"لي قلت لهمإ  عندما جاء هؤالء الشباب.ماهية االثمدرون بي

 لذا، واجبنا هو دراسة قوانين الطبيعة وما تطلبه .ذا لم نقلع عن هذه األشياء االثيمةا ستعاقبنا الطبيعة ."قالع عنها االيجب عليكم
 .واقبقالع عن اآلثام على األقل وإال ال مفر من مواجهة الع اال تريد الطبيعة منا نحن البشر.الطبيعة

 .عادلة وبيوت مناسبة وفرص مناسبة للترفيه رواتب:  نصيباً عادال من المادياتاإلنساناعطاء إلى   نحن نسعى:السيد ِهنيْس
 . العلم بماهية العمل االثيم والعمل الصالحاإلنسانهذا حسن لكن يجب على : ْبهوپاَدْپَرشْرۤيَل 

 على األقل، ال يمكنك أن تتوقع من منظمة .حيح على الوجه الصاإلنسان بإمكانك توقع تعليم  لكن ال اعتقد ان. نعم:السيد ِهنيْس
 .دولية أن تلقن الناس

جتماعي بوصفها منظمة دولية للسالم  االيجب على األمم المتحدة الحفاظ على فئة قادرة على العمل بدور الدماغ: ْبهوپاَدْپَرشْرۤيَل 
 انشأت األمم المتحدة . دون دماغ ليس جيداً،جيه مجرد عمل الساق واليد دون تو. عندئذ، سيجري كل شيء على خير وجه.والرخاء

 . لكنها ال تضم دائرة متخصصة بدائرة الدماغبشرالللنفع العام لجامعة 
 نحن . نحن مجرد خدم لهؤالء الناس. خدم مختلف دول العالماء،عضدول األ انهم خدم ال. اصبت الكالم. اصبت الكالم:السيد ِهنيْس

 . فهم مشاكلهمنعمل على جمعهم ومساعدتهم على
 هذا القدر . مساعدتهم على فهم ما يتعين عليهم عمله وما يتعين عليهم تفاديه على األقل. مساعدتهم على الفهم.نعم: ْبهوپاَدْپَرشْرۤيَل 
 .قلألعلى ا

 .تحقيق ذلك إلى ى نحن نسع.تهاوبلورفلسفة على صياغة العامة  السكرتارية تستطيعانجازه بقدر ما  إلى  هذا ما نسعى:السيد ِهنيْس
مل أ نحن نفعل ما في وسعنا على منحى خادم صالح ومضيف صالح على .ال نقدر على تبني توجه متطرف بالكليةال شك أننا لكن 

 .وضع القادة على الدرب الصحيح واإلتجاه الصحيح
 من الدماغ فذلك يعني ان جسمك اًسمك محرومذا كان ج ا.المجتمع يجهل بماهية الخير والشر ما دام كل جهد عقيم :ْبهوپاَدْپَرشْرۤيَل 
 .إذا كانت محرومة من الدماغجتماعية ميتة االبنية ال .ميت

 الفصل الخامس ب
 الحياة البسيطة والحقيقة البسيطة إلى العودة

ست فيرجينيا حزيران وفي  نيوڤِْرنْداڤََن في كِْرشَْن َهِرىمزرعة في  مع بعض مريديه في هذه المحادثة ْبهوپاَدْپَرشْرۤيَل يقول 
 تقدمك التقني المزعوم هو عمل  لكن.ضروريات الحياة العصرية المصطنعة تزيد من اسباب الراحة المزعومةأن بدو ي:"١٩٧٦

 ." اذا نسيت غرض الحياةنتحاريا
 انها .لزراعي لجميع الشباب الجهد استهلكت لقد ا.هي سبب جميع المتاعبالزراعية الجرارة :"، قلت ذات مرةْبهوپاَدْپَرشْرۤيَل : مريد

 اجبر على ترك األرياف والحياة الصالحة البسيطة اإلنسان قلت أن ."شباع الحسي االالمدينة والتورط في إلى هجرةتجبرهم على ال
 . الحماسةشاكلةق في الحياة القلقة، لالمدن وع إلى لهي وذهب االوالوعي
 دونشتهاء والتوق  االقلق دائم بداعي:  في المدينة الحماسةشاكلة مسار في إلنسانا من الطبيعي أن يقع .نعم: ْبهوپاَدْپَرشْرۤيَل 
زدياد شهواتنا عندما تتوفر لدينا  ا ومن الطبيعي.ج عقولنا وحواسنا نحن محاطون في المدينة بكل اشكال الكماليات التي تهّي.ضرورة

 . ونمتلئ بالقلقه هذ الحماسةشاكلة إلى  نأخذ.هذه األسباب
 . التفكير بالحياة الروحية اسهل فيها. هدوءكثرأاألرياف : مريد

 لذا، يمكنك تدبير . اوجاع هذا العالم المادي أقل في األرياف.سهل على الدماغأ كل شيء . األمراض أقل.نعم: ْبهوپاَدْپَرشْرۤيَل 
 في بيتك أو هيكلإذا كان لديك  ياتك سعيدة جداًستصبح ح .كِْرشَْن انجز ذكر .اهللافهم  ا. النفع الروحي.حياتك ابتغاء النفع الحقيقي



 . لمدة شهر ونصف في فصل الربيع وتحصد لمدة شهر ونصف في الخريفتزرع .جل تحصيل الطعامأمن عملك قل سي .قربه
 . هذه هي الحياة المثالية.كِْرشَْن ذكر . تبذل جميع مواهبك وطاقاتك لتحقيق اهللا.في بقية الوقت تغتني روحياًو

ذا درست زهرة واحدة  ا!بدع األلوانأ وما .لياف صغيرة مثيلةأى األلياف الدقيقة في هذه الزهرة؟ ال يستطيع التصنيع تقليد هل تر
 .فستصبح واعياً باهللا

 بهذا الكمال؟ ومن صنع هذه اآللية؟مثيلة  اآلن، ما الذي يجعل آلية . ومنها يصدر كل شيء نراه حولنا.ثمة آلية ندعوها الطبيعة
 . يرسمها باألفكاركِْرشَْن . أن األزهار مرسومةاإلنسانيجهل :"ذات مرة في مدينة لندنقلت : دمري

الطبيعة  ". هذه حماقة. معظم الناس يظنون ان هذه الزهرة اصبحت جميلة من تلقاء نفسها دون صلة برسام.نعم: ْبهوپاَدْپَرشْرۤيَل 
الرب يدبر كل شيء بقدراته العلية ): ٦٥\١٣ َمْدْهيا -.ت.ت (كِْرشَْن لـ طبيعة من؟ كل شيء مصنوع باآللية الطبيعية."صنعتها

 .)ياِتىڤَ شْرۤوڤيْدهايڤيَپراْسيا شَكْتيْر (التي ال تعد 
 . انتج الحليب الذي تحتاجه. انتج حبوب الطعام التي تحتاجها. حب نمط الحياة الطبيعي هذا، الحياة في العراءْمفي كل األحوال، تعلّ

 .العالم الروحي لحياة باقية إلى ح االسم القدوس وفي نهاية العمر ترجع سّب.كِْرشَْن َهِرىح  سّب.وفر وقتك
 .حياة مثالية -بساطة العيش وعلو التفكير

ذا نسيت الغرض الحقيقي للحياة فتقدمك  االعصرية المصطنعة تزيد من اسباب راحتك المزعومة لكن" ضروريات الحياة"أن بدو ي
 .نتحارية اال نريد قطع هذه السياسة.نتحار ا هوالتقني العلمي

ح سّب:  سنة٥٠٠منذ معادلة بسيطة عندما تجلى  يتَنْياتْشاالمولى اعطى  لذلك، . اليوم الراهن شديد التعلق بهذا التقدم المزعومإنسان
  يمكنك."كِْرشَْن َهِرى، كِْرشَْن ىَهِر"ح  استمر بالدفع والسحب بآلتك وسّب. يمكنك التسبيح حتى في مصنعك التقني.كِْرشَْن َهِرى
 ك؟في ذل ما هو الخطأ .نقطاع هللاال

 .بمجرى الوقت حالما يبدأ بتسبيح اسماء اهللا  ذوقه بهذه الحياة التقنية القلقةسيفقداإلنسان يعلم القادة أنه : مريد
 .طبيعي أمر ذاك: ْبهوپاَدْپَرشْرۤيَل 
 . دمارهملذا، يعلم القادة انهم يغرسون بذور: مريد

 .األزل إلى  ستحيا. اتبعه. هذا هو الدرب الصحيح.اهللا واظفر بالحياة الباقية إلى انقطع:  بل تعمير؟"الدمار"اين : ْبهوپاَدْپَرشْرۤيَل 
 بدنك الروحي ديتستع .)پونَْر َجنَْم نايتيڤا ِدَهْم تْياكْتْ (بعد مفارقة بدنك المادي الراهنبدن مادي في لن ترجع ): ٩\٤. چ.ب(بطريقتنا 
تَتْها (ستجبر على الرجوع في بدن مادي آخر بعد مفارقة بدنك ) ١٣\٢( وبدون هذا التحقيق الروحي .العالم الروحي إلى وترجع
 .)ْپتيهْپرا -ِدهانْتََر

  أيهما أفضل؟.ن الماديةقطع األبدا": القديمة"قبول مزيد من األجسام المادية أو طريقتنا ": المتقدمة"أيهما األفضل؟ الطريقة  لذا، أنظر
 فطنالقرار ال  لذلك،. الجسم المادي يعني المعاناة.الوالدة والشيخوخة والمرض والموت: يتعين عليك المعاناة حالما تقبل جسماً مادياً

؟ سيتعين اة بدن مادي آخر لمزيد من المعانر استالميقرعند تالفطنة هي أين   لكن.ناة عند مفارقة هذا الجسم الماديقطع المعاهو 
 . ال بديل.كِْرشَْنما لم نفهم الرب، مالم نفهم   البقاء في هذا العالم المادي والرجوع في بدن آخرناعلي

 لسوء الحظ، عدد كبير من .)ريۤي َهنْياِتى َهنْياماِنى شَرـنَ(النفس تبقى بعد هالك الجسم ) ٢٠\٢. چ.ب( نفهم أوال أن .اآلن طريقتنا
 في جسم طفل اً يرى البشر في كل يوم من حياتهم نفس.درجة انهم ال يستطيعون فهم هذه الحقيقة البسيطةى  إلالبشر اصبحوا بلداء

 .جسم آخر وآخر إلى  يرى البشر بأعينهم تناسخ النفس من جسم.تأخذ جسم صبي ثم جسم فتى ثم جسم شاب ثم جسم هرم
 ال يمكنهم . الهرم عند الموتهاعند هالك جسم مادي أو روحي جسم آخر إلى  النفس تنتقلأنالفهم تمنعهم من بالدتهم مع ذلك، 

 . تعليمهم بالغ التقدم- سنة٥٠٠ستغرق يس  تعليمهم هذه الحقيقة البسيطة.ن النفسمتبين الجسم 

 الفصل السادس ج
 اهللا إلى اعط جائزة نوبل

 مدى تفاهة التقدم العلمي لإلنسان ازاء الخلق ،١٩٧٤جنيف حزيران  في مريديه إلى  في نزهة صباحية مبكرةْبهوپاَدْپَرشْرۤيَل أشار 
 .المعقد الذي ال يحد هللا

 ستجد ألوف البذور في تينة واحدة وكل بذرة صغيرة تستطيع انتاج شجرة اخرى بحجم شجرة .هذه التينة إلى انظر: ْبهوپاَدْپَرشْرۤيَل 
 . توجد شجرة تين جديدة كاملة داخل كل بذرة صغيرة.التين األصلية

 واخيراً، جعل . صنع شجرة ثم جعل الشجرة تحمل الثمار وجعل الثمار تنتج البذور:نجاز مثيل اآلن، اين هو الكيماوي القادر علىا
  اين هو ذاك الكيماوي؟. من األشجار؟ اخبرنيالبذور تنتج مزيداً



 .الكيماويين قادر على فعل أي من هذه األشياءبين هؤالء  أحد  لكن ال يوجدْبهوپاَدْپَرشْرۤيَل كبير يا زهو انهم يتكلمون ب: مريد
  لذا، كثير من الكالب تنبح.م النباحتقدمنا الكيماوي، تقدمنا العلمي يشبه رجل تعلّ:"وأقر ذات مرة كيماوي نيجاء: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

شترون تذاكر بعشرة دوالرات، عشرين وحتى ي النباح إنسانذا تكلف اسيهرع كثير من الناس للفرجة   لكن.لكنها ال تلفت انتباه أحد
 . تقدمنا العلمي يشبه هذا.دوالر لمجرد رؤية كلب زائف

 .يهتم بالنباح الطبيعي أحد  ال.لنباحل للطبيعة، لنقل  مصطنعاً تقليداًاإلنسانإذا صنع سيذهب الناس للفرجة وحتى يدفعون المال 
 من جهة الطريقة . على تصنيع الحياةتهم قدرعونعندما يّدماء الرذالء هؤالء العلعلى سيغدق الجميع كل اشكال المديح والجوائز 

 . من التقدير ال يعطي الناس طريقة اهللا كثيراً.يولد ماليين وماليين في كل لحظة دون أن يحفل بهم احد، الطبيعية الكاملة هللا
الطبيعة تحقن  بينما ."هنا عبقري خالق:"وز بجائزة نوبل لخلق احياء من المواد الكيماوية الميتة يف خيالياًاألحمق الذي يبتدع مخططاً

 .ذالةر هذه .ليها ايلتفت أحد ماليين وماليين من النفوس في ابدان مادية في كل لحظة بتدبير اهللا وال
لرب يخلق  لكن ااً واحداً أو حيواناًإنسان؟ قد تخلق ك أو حيوان في مختبرك فما هو فضلإنسانحتى وإن افترضنا قدرتك على تصنيع 

 . خالق كل هؤالء األحياء التي نشهدها يومياًَنشِْركْالفضل لـعزو  لذا، نريد .ماليينالماليين وال
نزعات ب بتوليد البشر ،طفالاالجينيات  بطريقة مسح كتاب عالم جديد شجاعتذكر ألدوز هوكسلي الذي تنبأ في  أنت ،ْپَرْبهوپاَد: مريد

خذ عرق آخر وزرع أداريين و االخذ عرق آخر وزرع طبقة منأعات وتنمية طبقة عاملة ثم أخذ عرق من النزهي معينة؟ الفكرة 
 .طبقة من المستشارين والدارسين

يحصل على جسم مناسب  .َچشَهڤيْبها -كَْرَم -چوَن): ١٣\٤. چ.ب(مرة ثانية، هذا موجود في تدبير اهللا الطبيعي : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
ل جاهل فسيحصل على جسم جاهل ويجبر اعمأذا أنمى الفرد صفات و ا.عماله في عمره السابقأ وفي عمره الحاضر حسب صفاته

 يجبر على توليسطموح ومشبعة بالل اعمأصفات وعمل على تنمية ذا  اعلى جسم حمسيالفرد يحصل  .على العيش بالعمل اليدوي
 .اآلخرينأمر 

 إلى يجبر على العمل بالتعليم واسداء المشورةسل مستنير واعمأ صفات ويةنمعمل على تإذا يحصل الفرد على جسم مستنير 
 .اآلخرين

جتماعي يتلقى المواطنين المتصفين بالصفات  اال كل نفس تتلقى الجسم التي ترغب وتستحق والنظام.لذا، تشهد أن تدبير اهللا كامل
تقليد جودة عمل  إلى  يدعويذ المافدبير الطبيعي، بالت كل نفس بجسم تستحقهيجهز اهللا  .توليد هذه الصفات إلى  ال حاجة.ةطلوبالم

 اهللا والطبيعة؟ 
 ال يلتفت . انهم يقلدون عواء الكلب. صبياني."انتم معشر العلماء، تقتصرون على تضييع الوقت:"اخبرت ذاك العالم الذي زارني

 . العلم هو تقليد نباح الكلب.طبيعي ليس علماً نباح الكلب ال. هذا هو الوضع الراهن.الكلب الطبيعي الذي ينبح طبيعياً إلى العالم
 . علماًدعىتقليد التدبير الطبيعي هللا يبالعالم بها ينجح التي درجة ال أليس األمر كذلك؟

 الرحم . هذا ما يجري في رحم االملكن:"ختبار االنابيبأعندما سمعت عن دعوى العلماء بإنتاج األطفال في قلت ، ْپَرْبهوپاَد: مريد
 ."ب اختبار كاملهو انبو

بعض العلماء المغترين بتقليد رخيص بإستعمال المواد التي يقوم  لكن . الطبيعة تفعل كل شيء بكمال كامل.نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد 
 .تمدها الطبيعة ويفوز بجائزة نوبل

 .هم الفخمةلنرى ما يستطيع العلماء انجازه حتى بعود من القش في مختبرات؟ وماذا يقال عن خلق األطفال
 .يجب أن يعطوا الرب والطبيعة األم جائزة نوبل: مريد

 . نعم.نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 . من المالحدة الحمقى وخلقت تيم اهللاكبيراً عدداً لقد تحديت .في الواقع، اعتقد انهم يجب أن يعطوك جائزة نوبل: مريد

 .نيالكالب الزائف إلى  سيعطون الجائزة.)يضحك(يعطوني أية جائزة  لذا، لن ."كلب طبيعي" أنا ،انا: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد



 الفصل السابع
 حب اهللا الغاية القصوى
 الفصل السابع أ

  التعلق الصفييُّوچا
 .طبيعي أمر ي البحر؟ هذافالنهر يصب لماذا :"يُّوچاكمال الـ ١٩٧٢سان دياغو، كاليفورنيا حزيران في  هنا ْبهوپاَدْپَرشْرۤيَل يصف 

 على هذا النحو دون غرض كِْرشَْن حبنا لـدفععندما ين يُّوچاسنحقق الكمال في الـ كذا، . يوجد سبب مصطنع وراء ذلكال
 .شخصي

  پاْرتَْهىاَمـناه -  آَسكْـتََمّي
 ياهآشَْر - َجْن َمـْدنْ يوْميُّـوَچـ

 ْم ماْم َسَمـْچـَرْمـياـشَْمَأَس
 ونِرْهتْشْ شْتَـ يها ْچـۤياْسياسياتْ

 وتعتبرني مالذك  بيكلتتعلق بعقتام بي، و ذكر في يُّوچا تمارس الـعندما، ْپِرتْها يا ابن ،اسمع اآلن: قال شخصية اهللا العزيز"
 ."الوحيد، ستعلم بي تماماً بال ادنى ريب

، بصورة كِْرشَْن كل ما يتعين عليك فعله هو شغل عقلك بذكر . هنا بالغة السهولة والرفعةكِْرشَْن التي يذكرها چيةيُّوالرياضة الـ
 درجة انك ستصبح عديم إلى  تعلقك شديد.دوماً فستود رؤيته  احداًذا احببت ا.)آَسكْتي( وكيف ينبغي لك ذكره؟ بتعلق .كِْرشَْن

 .دوماً يختلف التعلق بإختالف الناس لكن التعلق موجود .ستقرار دون ان تراهاال
ربي الحبيب، اسمح لي بالتعلق بك كما ينهض تعلق :"بكل بساطة كيف ينبغي لنا التعلق باهللاموضحاً  امّيْسوُچو رۤوَپشْرۤيَل  يكتب

 .الجامعة لتعلمه إلى الذهاب إلى  ال يحتاج الفرد. هذا النوع من التعلق طبيعي."لفتى فور رؤية فتاة أو فتاة برؤية فتىا
، هنا كِْرشَْنهنا :" كذا، ينبغي لنا التفكير."هنا فتى جميل:"ا وتقول الفتاة لنفسه."هذه فتاة جميلة:"يقول الفتى لنفسه بمجرد رؤية فتاة

 .كِْرشَْن هيكل هنا .َنكِْرشْاحاديث عن 
  عفوياًكِْرشَْن نحو  ينبغي أن يجري حبنا. يجري النهر نحو البحر تلقائياً.النهرجريان  كِْرشَْن إلى تعلقناوجوب جريان مثل آخر هو 

 .يُّوچا ذاك هو كمال الـ.كما يجري النهر نحو البحر عفوياً دون تكلف
عندما تولد تلك الصلة عفوياً  يُّوچاسنكمل في الـ بصورة مصطنعة لكن كِْرشَْن بـ في البداية، قد نبعث صلتنا. تعني وصليُّوچا

 ال . لماذا يجري النهر نحو البحر؟ هذا طبيعي.منع نهر جاري أحد  ال يستطيع.بدون مانع مثل نهر يجري نحو البحر بدون انقطاع
 . على هذا النحو دون غرض شخصيكِْرشَْن إلى نا حبدفع عندما ينيُّوچاسنحقق كمال الـ  كذا،.سبب مصطنع لجريانه نحوه
 تعني دون أهايتوكّي كلمة .أهايتوكّي لذلك، يدعى . سببه الوحيد هو الحب بحد ذاته.أي سبب خارجي إلى الحب العفوي هللا ال يستند

الكنيسة إلى   للمثال، يذهب المسيحي. أو المسجد جلباً لنفع شخصيهيكل على العموم، يقصد الناس ال.أي سبب أو غرض
تقصد الكنيسة دون أي غرض سوى تسبيح هي أن الحب الصفي  لكن . الغرض هو الرغبة بالخبز."اعطنا خبزنا اليومي:"ويدعو

 عانقطيحتمل ا .يمان المغرض االهذاسيزول  لكن ."اهللا يعطينا الخبز لعل قصد الكنيسةسأ:" كما ان من المناسب التفكير بالطبع،.اهللا
 الحب الحقيقي يخلو من الغرض . لذا، ذاك ليس صعيد الحب الحقيقي هللا.جلباً لنفع مادي يه إلذا توجهنا اي أي وقتاهللا فبيماننا ا

 .الشخصي
يجب علي العمل الشاق ألنني :" ال ينبغي ألحد القول.الحب الحقيقي هللا ال يمكن منعه بأي وضع مادي .)ْپَرتيَهتاأ(ال يمنع وهذا الحب 

 عندما يصبح ماليين من الدوالرات في كِْرشَْنذكر  إلى تبنى سأ.سأنتظر:"اإلنسان غالباً ما يقول ."ع حب اهللا اآلن لذا، ال استطي.فقير
 .كِْرشَْن ليست تعلقاً بـ.ْبَهكْتي هذه ليست ." يجب علي كسب المال اآلن.رصيدي المصرفي

 إلى  أو ممثله والسعيكِْرشَْنمما يعني وجوب اللياذ بـ) آشَْرياه -َمْد( تحت حمايته يُّوچا انه يجب علينا ممارسة الـكِْرشَْنهنا يقول 
 .نتهاء ببعض النواهي من اجل انهاض ذلك التعلق اال لذا، يجب علينا.كِْرشَْن بالتي نحرز بها حباً عفوياً لـيُّوچاممارسة تلك الـ

 يتزوج وينتهي بالنواهي ثم يستطيع الزوجان اشباع  يعلمنا بأن من يريد الجماع فيجب أنِڤدي النظام الـ."ال زنا:"للمثال، نقول
نشغال بالزنا  اال. خارج الزواجة محظورا لكنهجائزة انها . ال مانع يمنع الحياة الجنسية.رغبتهما الجنسية بإنجاب اطفال صالحين
 . وهذا سبب حظرهكِْرشَْنيعني زيادة التعلق بالحياة الجنسية وليس 



 .حقيقة تلك .بدون اكل اللحوم أحد  ال يموت. كل طعام غير نباتي هو تعلق اللسان.لسمك أو البيضكما ينهى عن أكل اللحوم أو ا
كما نشرب الحليب من البقرة األم  .منا ايضاًأ لذلك، البقرة .كنا نعتمد على الحليب سواء حليب األم أو حليب البقرة اثناء طفولتنا

درجة  إلى صبح الناس آثمينأ لكن .كل اللحوم محظورأ لذلك، .هذا ذنب جسيم .مكأ يجب أن ال تقتل .مناأنشرب الحليب من صدر 
 نا غير شكورأ لكنني بلغت اآلن و.صورة الحليب إلطعامي اثناء طفولتي، ألبقائي حياًباعطتني هذه البقرة دمها :"انهم ال يتدبرون

 .مهاتهمأ وسيلة قتل بشرال تعلم : هذا هو تقدم التعليم العصري."درجة انني اقدم على قتلها وأكل لحمهاإلى 
 لكن كل مسيحي يعصى هذه الوصية تقريباً ثم اين ."ال تقتل:"قولت ثمة وصية في الدين المسيحي .القتل محظور أو مقيد في كل دين

نبغي كبر الذنوب ويأالقتل من  .؟ ذاك هو سؤالناذا كنت تعصى وصية المسيحا كيف يمكنك ادعاء المسيحية ادعاءك بأنك مسيحي؟
 . مسيحياًاإلنسانوحتى لو لم يكن مكان  االتجنبه بقدر

 .ول للحياة البشرية ألنه ممكن في هذه الصورة فقط ذاك هو الشاغل األ.نما هو زيادة تعلقك العفوي باهللا اشاغلك األول في الحياة
 ستحصل على بدن روحي .سام المادية من األج النجاح يعني عدم قبول مزيداً.كِْرشَْنحالما تزيد من تعلقك بـستنجح حياتك و

 .يجاد حل لجميع معضالت الحياة ا هوكِْرشَْن لذلك، نفع زيادة تعلقك بـ. في داره الباقيةكِْرشَْن إلى وترجع
 ذاك .امتنع عن هذا الطعام:" للمثال، يصف الطبيب عالجاً.كِْرشَْنلزيادة تعلقك بـ نتهاء ببعض النواهي في البداية االيتعين عليك

 ويتعين علينا العمل بموجبها كِْرشَْنشياء محظورة في ذكر أشياء مطلوب فعلها وعدة أ كذا، ثمة عدة ."كل هذا:" وسيقول."لطعاما
 يجب أن ال نفعل سوى األشياء المناسبة . بصورة مناسبةكِْرشَْن هذه وسيلة تنمية ذكر .)ڤَْرَجنَْملْياْسيا ْپراتيكۤوَپه لْياْسيا َسنْكَلْآنَكۤو(
 . ورفض كل ما سواهكِْرشَْننهاض تعلقنا بـإل
 كذا، يجب عليك رفض . لن يعينك ذلك.مرفوض النقاش .كِْرشَْن لتقدمك في ذكر اذا كان غير مناسباالزنا  يجب عليك رفض لذا،

سقف الحياة األثيمة قوم ي .كل اللحوم والمسكرات والقمارأالزنا وعمدة االربعة للحياة األثيمة هي األ .المسكرات وأكل اللحوم والقمار
 . بجديةكِْرشَْنعندما تقبل على ذكر  كِْرشَْنفي بداية ذكر .  بهذه األعمدة األربعةيجب عليك ترك هذه األعمدة األربعة للحياة األثيمة

 كِْرشَْنبني ذكر  لذا، الشاغل األول للجدي بت. بجدية بالغةكِْرشَْنذكر  إلى اخذهأ اليوم مما يعني توجد بعض النفوس التي سنعمدها
 ):٢٨\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن كما يقول .ذناب إلى االنما هو قطع هذه األعمدة األربعة للحياة األثيمة ثم ال سبيلا

 ْم پاَپـْمـتَـَچ - تَ أنْ تْـڤْْماشْيى
 اْمـن كَـْرَمـ-ا ينْ پوْمَجـنانا

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

 ."عزمبكل خدمتي  إلى نقطعي، وهم الأضدادخطى تو تماماً ذهبت ذنوبهالذي ذا العمر وفي هفي أعماره السابقة وسلك الصالح  نَم"
 نار اليوم ثم بعض العمل الصالح هوال قربان للمثال، نحن نقيم .)اۤيْچيا (قرابينما هي األعمال الصالحة؟ أوالً هي قضاء بعض ال

مال ب حتفظ كل فرد ي.كِْرشَْن المال قدرة .الدعوة وهذا يتطلب المال بكِْرشَْنحركة ذكر تقوم  .كِْرشَْنحسان من اجل نشر رسالة اال
سأتحرر  . بصورة غير شرعيةكمالحتفظ ببعض  لنفترض انني ا.كِْرشَْنحالما ينفقون بعض ذاك المال من اجل ينتفعون  وكِْرشَْن

  لكن. إليكحالما اعيده سيسوى األمر  من جيبك ثم شعرت بوخز الضميرشيئاً أو افترض انني سرقت . مالكعدتذا ا امن جنايتي
 . وسيعاقبونن وال يعيدونه هم مجرموكِْرشَْن كذا، جميع هؤالء األشخاص الذين يحتفظون بمال .ذا احتفظت بها أنا مجرم وسأعاقب

بعض المال من  لذا، تعين على كل فرد في الهند التبرع ب. نشبت حرب بين الباكستان والهند مؤخراً.كيف سيعاقبون؟ لقد شهدنا ذلك
 تم .)قرابة نصف مليون دوالر( تعين على جميع االثرياء التبرع بخمسة ماليين روبية .قدر ما في وسعهعلى اجل دعم الحرب 

 التي نقوم  هذهڤاهاْس تلك بدال من ڤاهاْس لذا، سيتعين عليك تنفيذ .ڤاهاْس -ماليين من الروبيات وانفقت على انتاج البارودال تجمع
 من ڤاهاْسفضل تعلم قضاء من األ  لذلك،.ڤاهاْس - أموال كثيرة.ڤاهاْس - عدد كبير من الشباب!ڤاهاْس– حرب فيتنام جارية .بها اآلن

 .)اماۤي( من اجل الوهم ڤاهاْسقضاء  إلى  وإال ستضطركِْرشَْناجل 
ختياري بكافة اشكال  اال تعني القبولَپْسياتَ .َپْسياتَ ثم توجد كِْرشَْن واعطاء الصدقة لصالح قربان قضاء الاإلنسانلذا، يجب على 

 يجب عليك .قطع كل هذه التفاهاتن ما لم كِْرشَْنقوى على فهم ذكر نلن  لكناآلن  نحن مدمنون على كافة اشكال التفاهات .التقييدات
 .ذا اردت أن تكون جدياً اتركها

رفع أ هو تحقيق كِْرشَْن ذكر .كِْرشَْنإذا زدنا تعلقنا بـ يُّوچاالـسنحقق كمال و . على هذا النحوكِْرشَْنيتعين علينا زيادة تعلقنا بـ
 قرب صلة بيأ هويعبدني بخدمة ودية علية، و عميق يمانالذي يذكرني بإ): ٤٧\٦ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن كما يقول .ةيُّوچي رياضة

 يمكنك المداومة .) ِمى يوكْتَتَُمو َمتَهـَس ...آتَْمنا - َچِتنانْتَْر - َمْد ْماشْيُّوچيناْم َأپي َسْرِڤ (يُّوچۤيينالـأعظم من جميع و يُّوچاالـ في
 -ْبَرْهَم كما جاء في .دوماً .صورته في فكرك إلى ذا كنت تحب احداً فستديم النظر ا.ذا كنت متعلقاً به وإال هذا محال ا أحدعلى ذكر



لنا عيننا ليتسنى أ يتعين علينا تصفية .وكَيانْتيڤيلُو شَْديىِرڤَ ْهوتْشَِنَن َسنْتَه َسدايڤيلُ -ْبَهكْتي -تْشّْهوريتَ -َجَنْپِرمانْ): ٣٨\٥ (َسْمهيتا
 كذا، . قد يصف الطبيب بعض المرهم لتقوية النظر.مرهم حب اهللا يومياًب مسح أعيننارؤية اهللا داخلنا وتلك التصفية ممكنة عند 

 .)ْپِرمانَْجَن(مرهم حب اهللا بسترى اهللا عند تصفية بصيرتك 
سأنهض عند :"تقول لنفسكلكن حب ذلك  ال ت. أوالً، يجب عليك النهوض عند السحر.كِْرشَْنلذا، يجب عليك ممارسة وسيلة حب 

 قد تكون ." على مسبحتيَمنْتَْر كِْرشَْن َهِرى تسبيح ستة عشر سبحة من يعل" هذه هي البداية ثم ."كِْرشَْنالسحر من اجل ارضاء 
 في ِرشَْنكْ يجب عليك تعلم كيف تحب . يجب عليك.كِْرشَْنحب طلبت ن  اكسوالً وقد تكون ال ترغب بذلك لكن يجب أن تفعل ذلك

 . ستنتهي بالنواهي عفوياً لوجود الحب.عندما تبلغ حالة حب اهللا بالفعل "يجب علي" إلى فال سبيلالبداية لكن 
ول المبادالت الستة أ هذه .ذا احببت فتاة ما فسأهديها زهرة أو شيء آخر ا.عتيادية اال يشبه تنمية الحب في مشاغلناكِْرشَْنتعلم حب 

: َهتيْپِرتّْشّْاتي ۤيچوْهياْم آكْْه ثم .)ْچِرْهناتيْپَرتيَدداتي ( كما يتعين عليك تقبل الهدايا منه .محبوبك إلى طاء هديةيتعين عليك اع: للحب
 يجب عليك كشف نواياك الدفينة للمحبوب وسيكشف لك عن . تعني كشفاتيۤيآكْْه تعني اشياء سرية جداً و وْهياْمچ .لمحبوب امناجاة

ذا  ا. هذه هي المبادالت الودية الستة.اعطاء المحبوب بعض الطعام وقبول الطعام منه: ڤَْبهونْكِْتى ْبُهوَجياِتى تْشاي ثم .نواياه الدفينة
  . فستنمي حبهكِْرشَْنعملت بها مع 

 .)ڤيَدْدهاتي كاماْنناْم يُّو ِاكُو َبهۤو(مداده  اجميع ضرورياتنا من:  يعطينا كل شيءكِْرشَْن .كِْرشَْنشياء كثيرة من أنحن نأخذ اآلن 
غفلنا أ وإذا كِْرشَْن لذا، نحن نحيا على حساب . يمدنا بهاكِْرشَْن .غير ممكنتصنيع االزهار والفاكهة وحبوب الطعام في المصانع 

 بعد الطبخ فهل ذلك عمل لطيف؟ إليه تقديم حبوب الطعام
 هؤالء من الوثنيين ألنهم كِْرشَْنتيم :"ءذالر بذلك؟ يقول الأالخط ما هو .كِْرشَْن إلى  ونقدمهكِْرشَْننحن نطبخ الطعام في حركة ذكر 

 ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن كما يقول . انهم يجهلون بأن اهللا يأكل. ضعاف الفطنةءذالرهؤالء ال!  انظر."حجر إلى يقدمون الطعام
)٢٦\٩ :( 

 ْماتُوي ْم ْپـَهلَـْمـَپـشْ پوْمَپـتَْر
 يـَهتشّْتّْايْپَر اۤي ِمى ْبَهـكْتْـيُّـو

 تَـْمِروَپـْهأ - ْبَهـكْتى ْمتَـْد َأَهـ
 تْـَمـنَهااتيْپَرَأشْـنامي 

، لقد اعطيتنا كثير من األطعمة كِْرشَْن:" يقول التيم." تقدمةأقبلها فإني  أو ماءثمرة نبات أو زهرة أو من يقدم لي بحب وتفان، ورقة"
 . هذا هو الحب." ارجو أن تتناول التحضيرات أوالً.وأنا طبختها

والدي الحبيب، لقد :"أوالً بالقول إليه  ستقدمهشيئاً لذا، عندما تطبخ . لهشياء كثيرة وانت تشعر باإلمتنانألنفترض ان والدك اعطاك 
 بالفعل، ما . سيسر منك." منه اعطني بعضاًحسناً، شهي؟ وأه:" سيجيب."ن تتذوقه أوالًأ لذا، ارجو . شهي طعامه ان.طبخت هذا

نميت بعد أن أ ملكه إليه ستعيد ك لكن.كِْرشَْن إلى ديمه لتقشيئاً كذا، ليس لديك .شيئاً لذلك، ال يمكنك ان تعطيه .تطبخه ملك والدك
ذا ا ستنجح حياتك وسرقت ملكية اهللا لكنذا بقيت رذيالً استفسد حياتك البشرية  . وعلى هذا النحو، تطور حبك له.بعض الفطنة

 .كل شيء إليه انميت بعض الفطنة واعدت
 هذا مجمل .كلهآ لذا، س.اهللا يعطينا الخبز:" والرذالة هي التفكير.لك هي الفطنةأوال؟ ت إليه اهللا يعطينا خبزنا اليومي فلماذا ال نقدمه

أوالً ثم  إليه  دعني اقدمه.اهللا اعطاني هذا الخبز:"متنان هللااالالشعور ب ؟ ينبغي لناعطاء ولما ليس لل." فقطمقصود لألخذ أنا .األمر
أوالً  إليه  لألكل فينبغي لهم تقديمهشيئاًرذل البشر لما أن اهللا اعطاهم أل يجه ما هو الخطأ بهذه الفكرة؟ ما هي الخسارة؟ لكن ."سآكله

 . هذه هي قوة اهللا.ساَدْپَراهللا، فسيأكله لكنه سيترك كل شيء لك بمثابة  إلى ،كِْرشَْن إلى شيئاً وعندما تقدم .قبل تناوله
 فعل ال ن. ال. نحن ال نذم المسيحيين ونثني على الهندوس.كِْرشَْنك بـ الوسيلة التي ستزيد بها تعلقوه) يُّوچا ْبَهكْتي (كِْرشَْنلذا، ذكر 

ب لوقت طويل، فاطلب حب اهللا كاللقد احببت ال ."ن في هذه الصورة البشريةتعلم وسيلة حب اهللا اآل:"نقتصر على القول بل ذلك
 يمكنك حبه بصفة . هذا كل ما في األمر. هللااً حبيتمأنت قد ن كن ا ال نريد سوى التفقد ما. نحن ال ننتقد احداً. تلك هي دعوتنا."اآلن

نرجو :"فسنخاطبكالنفي  وفي حالة .ذا كنت محبا هللا بالفعل ا لكننا نريد أن نرى ما. ال نعبأ.مسيحي، بصفة هندوسي أو بصفة مسلم
 وتسبيح كِْرشَْنسمع عن قتصار على ال اال)٢٣\٥\٧. ب.ش( ما هو هذا النحو؟ بواسطة ."حب اهللا على هذا النحو إلى أن تسعى
ذا ا ستكمل حياتك .ذا لم تتعلم عن وسيلة حب اهللا بعدا تبنى هذه الطريقة  أين الصعوبة في ذلك؟.)هوڤيشْنُ ْرتَنَْمۤيك ْمنَڤَشَْر (كِْرشَْن

 . دون فعل شيء آخرهيكل في هذا الكِْرشَْناقتصرت على السماع عن 
 .شكراً جزيالً



 الفصل السابع ب
 ّن الحب األزليف: ْبَهكْتي

 .لمحبوب العظيملنهاض حبنا الكامن  اكيف يمكننا ١٩٧٣مومباي، الهند كانون الثاني في  في هذه المحاضرة ْبهوپاَدْپَرشْرۤيَل يوضح 
 هذه النزعة .على الحياة بدون حب شخص ما أحد  ال يقدر.حب شخص ما إلى المبدأ األساسي للوضع المعاشي هو نزعتنا العامة

 . حتى الحيوان مثل النمر لديه نزعة الحب تلك في مرحلة الكمون على األقل ومن المحتم وجودها في البشر. كل حيحاضرة في
 .)رحيق التتيم، التقديم(ودع حبنا ليتسنى لكل فرد أن يسعد ن أينلكن النقطة المفقودة هي 

نا أو امنا أو والدنا أو زوجتنا أو زوجنا أو اصدقاءنا  قد نحب اخونا أو اخت.الكاملالعثور على الحب  ابتغاء اإلنسانحبطت مساعي 
 للمثال، كل بلد تعتبر البشر المولودين فيها .أو جماعتنا أو امتنا أو حتى البشرية جمعاء ومع ذلك سيبقى حبنا ناقصاً ألنه غير شامل

لذا، واجب  .)ْپَرجا( المولودين نسكريتية هي الكلمة الس. لكن المواطن يعني كل من يولد في تلك البلد. الحيواناتبإستثناءمواطنين 
 انها .اال ينبغي حماية البشر في حين يجري ذبح الحيوانات من بقر وخنازير ودجاج وغيره . هناكْپَرجا الدولة حماية جميع رئيس
 .أيضاًً ْپَرجا

): ٤\١٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنكما يقول  .كِْرشَْن فإنه يحب جميع األحياء بسبب صلتها بـكِْرشَْنلكن عندما يصبح الفرد من تيم 
المساواة تتحقق  .)ڤَنْتي ياهاْرتَيا َسْمْبَهيُّونيشو كاونِْتيا مۤو -ڤََسْر( جميع صور الحياة وأنا الوالد صاحب البذرة الطبيعة المادية هي أّم

ال  َپنْذيتَ .)َپنْذيتَ( صاحب هذه البصيرة يدعى عاقل .جميع األحياء بعين واحدة بصفة ابناء اهللا إلى ة الحقيقية عندما ننظرواألخّو
نا أ:" ألن تفكيرهم طائفيرذالء جميع القادة في اليوم الحاضر حمقى و. تلك هي الطائفية."خي صالحان دون غيرهماأوالدي و:"يقول

  . هذا هو جوهر الوطنية."صالح، اخي صالح، والدي صالح، ابناء وطني صالحون دون سواهم
 اعتاد التسبب بموت الحيوانات ميتة چاريْمِر ذات مرة، كان يوجد صياد يدعى . انه ال يحب قتل حتى نملة. مختلفةكِْرشَْنم نظرة تي
 ال يعرف) كِْرشَْنتيم  (ڤَڤايشْنَ الـ. ولم يعد يرغب حتى بقتل نملةموني ناَرَد بعد لقاء الحكيم الكبير كِْرشَْن اصبح تيم .بطيئة
 .الدار الباقية إلى  إلستعادة جميع النفوس الساقطة وحملهاكِْرشَْن نزلي . صديق كل حيكِْرشَْنكل حي كما أن  هو صديق .نحيازاال

 ذات مرة، اثناء سير . هذا يشمل حتى الحيوانات.اهللا في الدار الباقية إلى رجاعه االتيم ممثله من كل فرد ويعمل علىيدنو كذا، 
  . تبعهم كلب ونجا بفضل مخالطة التيمورّي پنّاتَْهىَچَجمدينة  إلى ْبهوْپَرَمها يتَنْياتْشافرقة 

 في شيخوختي األرضاطوف  أنا  اآلن،.كِْرشَْن ذاك الكمال ممكن عندما نحب .كمال حبنا الدينا نزعة الحب لكننا نجهل وسيلة
حب جميع أ أنا .چاليين الهندوس أو البن حبي غير محصور بأبناء بلدي أو.كِْرشَْنللتعليم بأن كل حي يستطيع أن يسعد بممارسة ذكر 

بالحماية لحيوانات شمل ا ومع ذلك، ا.كِْرشَْن لكنني اعقد لقاءات مع البشر لقدرتهم على فهم فلسفة ذكر .األحياء بما فيهم الحيوانات
 انها .ت من الحضور لإلستماعمنع حتى الحيواناأ ال .)ساَدْپَر (كِْرشَْن إلى  اعطيها الطعام المقدم. عندما تسنح لي الفرصةأيضاًً

 . الجميع يملكون حاسة السمع.أيضاًًتسمع 
 على الوجه هعند تدريب في كل مكان كِْرشَْن فهم حضور اإلنسانيستطيع  . مقصود للبشر على وجه الخصوصكِْرشَْنمع ذلك، ذكر 

اعلم :"بعد مخالطة التيمأن يفهم  الذي يستطيع نساناإل على خالف كِْرشَْن ليس للحيوان قدرة على فهم ماهية .كِْرشَْنالسليم في ذكر 
ْپسو كاونِْتيا َرُسو ٱَهْم أ ):٨\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتا طبقاً لكالمه في أيضاًً كِْرشَْن وأن نور القمرين هو كِْرشَْنأن طعم الماء الذي اشربه هو 

 عند السماع كِْرشَْنتعاشر  أنت .كِْرشَْنا يعني انه يصاحب  ممكِْرشَْن على هذا النحو، يذكر الشخص .ْريايُّوهسۤو -ْپَرْبهاْسمي شَشي
 . عند ذكرهكِْرشَْنتعاشر  أنت . عند تسبيح اسمهكِْرشَْنتعاشر  أنت .عنه

 ):١٠٧\٢٢ َمْدْهيا -.ت.ت (يتَنْياتْشا يقول المولى . كامن في كل حيكِْرشَْنكمال حب 
  نَياكَْبهو" ساْدْهيا"ْپِرَم -كِْرشَْنسيدَّْهى -نيتْيا

 تْشيِتى كََريى أوّديا-شودَّْهى-ڤَناديشَْر
 عند تصفية  ينهض الحي طبيعياً. وليس أمرا يكتسب من مصدر آخر موجود في قلوب جميع األحياء أزلياًَنِرشْكْْلـالحب الخالص "

 ."قلبه بواسطة السماع والتسبيح

 لكن يعتقد كِْرشَْن كذا، كل حي يعي بـ.اً صافياًح ذهب يتعين تنظيفها فتصب.قطعة الذهب ذهب حتى وإن كانت مغطاة باألوساخ
 بمقادير ذرية ألنه شق منه كما أن لقطعة كِْرشَْن كل فرد يملك صفات .كِْرشَْن انه شيء مختلف عن  اقترانه بالمادةبسبب اإلنسان

 الفرق . يحتويها المحيط الواسعالذهب صفات الذهب في المنجم أو كما أن قطرة الماء من البحر تحتوي على نفس المكونات التي
 .حدود حي روحي ال يحد ونحن هباء روحي مكِْرشَْن وبيننا هي أن كِْرشَْنبين 



 يبذل كل فرد كل ما في .التمتع بهذا العالم الماديفي  يظهر ذلك النسيان برغبتنا .)اماۤي( الفتنة الخارجية ة بسبب عشركِْرشَْننسينا 
 للمثال، نحن . هذا هو الفرق.كِْرشَْنبذله في خدمة لبل  التمتع بهذا العالم طلبون وحدهم ال يكِْرشَْن  تيم.وسعه للتمتع بهذا العالم
 ال .كِْرشَْن إلى  نقدم كل تحضيراتنا. الجميع يأكلون لكننا ال نأكل فور طبخ الطعام.)ساَدْپَر (كِْرشَْن إلى نتناول الطعام بعد تقديمه

قرار  اال لذا، يتعين علينا.كِْرشَْن انها هبات .ام والقمح أو الفاكهة أو الحليب في مصانعنانستطيع تصنيع األرز وحبوب الطع
 يريد . قادر على ذلك لكن معرضإنسان  كل."أوال ألنه ملكه ثم سأتناول فضله إليه  دعني أقدمه. هذا الطعامكِْرشَْنعطانا أ:"بذلك

لخطيئة باشخصية، ال يتغذون االّ الالطعام لمتعتهم عدون يالذين  ):١٣\٣ (َچڤَْد چۤيتاْبه يمنع ذلك في كِْرشَْن تشبعة لسانه لكن اإلنسان
ذا اقتصر الفرد على أكل االثم فكيف يمكنه أن يسعد؟ سيتعين  ا.)اتْنكاَر -شَنْتى آتَْم تْيى َپ  پاپاْمَجِتى ِتى تْڤْ َأْچَهنْْبهو (بال ريب

 ." سآكل نهوة قلبي.هذا اللحم والدجاج والخبز والخمرة إلى أنظر:" بينما يقول سواهشَْنكِْر لذا، ال يطبخ التيم سوى لـ.عليه الشقاء
  .سيتعين عليه الشقاء ألنه ال يأكل سوى الخطيئة

تخطي  العسير من): ١٤\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن يقول . ذاك هو قانون الطبيعة.كِْرشَْنالشقاء مكتوب على كل فرد بدون ذكر 
 لكنك تسعد وتتحرر من .)َمَم ماۤيا دوَرتْياۤيا  َميِّ– َنا چوشِادايڤۤي ِهى (  الطبيعة المادية الثالثةشواكلؤلفة من الربانية المقدرتي 

 .) تََرنْتي ِتىْمتاِاماۤياْم  َپْديانِْتىْپَرماْم ِاڤَ يى (الشقاء عند تسليمك لي 
 شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم غرض الحب موضح في .نزعة الحب لكننا نجهل كيف نحب أو أين نوجهها لتحقيق السعادة لنا وللجميعلذا، لدينا 

)١٤\٣١\٤:( 
 نيِشتْشَِنَن-َلۤوياتْها تَُروْر م

 َپشاكْهاهاْبهوّجو-ْسكَنْْدَهى-تَتْْپيانْتي تِْر
 تْشَ ياتِْهنْْدريّياناْمَپهاراتْشْ ونارْپ

 اۤيڤاْرَهنَْم أتْشْيوِتْجَسْرڤَ تَتْهاي
عبادة الرب بالخدمة التتيمية ترضي المالئكة اطرافه، كما ان ري اصل الشجرة بالماء يغذي جذعها وفروعها واغصانها وكما ان "

 ."امداد المعدة بالطعام يغذي الحواس واالطراف
 لكننا نغفل سقاية الجذر ونسقي .َجنْماِدى أْسيا ياتَه): ١\١\١. ب.ش(و) ڤَهْپَرْبَهڤَْسيا أَهْم َسْر(صل الوجود أهو ) ٨\١٠. چ.ب (كِْرشَْن

جتماعية المزعومة بدون ذكر  االية أواإلنسان بكالم آخر، الخدمة .تيبس ويحبط عملنات لكن األوراق والفروع .األوراق والفروع
  يمكنك قضاء أية خدمة ودية.)ڤَلَْمڤَ ْهي ِكَم ِاشَْر(مجرد جهد ضائع ): ٨\٢\١. ب.ش( تشبه سقاية أوراق الشجرة وفروعها كِْرشَْن
 ستكمل خدمتك الودية وإال ستبقى .كِْرشَْن لرضى كِْرشَْنمجتمعك وجماعتك وامتك لكن يجب أن تكون تلك الخدمة بذكر إلى 
 . لن يسعد األشخاص الذين تخدمهم مطلقاً كما لن تسعد.ناقصة

 المحبوب العظيم هو الشخص العظيم . هوية المحبوب العظيمة التحقيق حتى نعلملذا، قدرتنا على حب بعضنا البعض ستبقى ناقص
 . نحن نحب كل من يملك كل هذا العز. عظيم من كل الوجوه. هو عظيم الجمال والثروة والذكر والحكمة والقوة واإلستغناء.كِْرشَْن

 نحن نشعر .ماليين األحياء يومياًعلى نه يوزع الطعام ا!  وإحسانهكِْرشَْن اآلن، تصور مدى غنى .للمثال، الغني والمحسن محبوب
 و األرض لكن توجد ماليين وماليين من الحيوانات في .طعام مئة أو مئتين أو خمس مئة أو ألفين شخصاً اذا استطعنا ابالفخر
م يسيئون استعمال وعيهم المتقدم مما  يشهد البشر قلة بالطعام أحياناً ألنه. ال توجد قلة طعام بالفعل.بالطعامها  يرزقها جميعكِْرشَْن

 .كِْرشَْنذكر  إلى خذ البشرأذا  ا ستزول كل هذه المتاعب.يوقعهم بالمتاعب
 شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم جاء في . عندها فقط سيشعرون بالرضى التام.كِْرشَْن وسيلة حب اإلنسان هي تعليم كِْرشَْنمهمة حركة ذكر 

)٦\٢\١:( 
 يْر أْدُهوكْشَِجىْبـَهـكْتو ْدَهْرُمو ياتُو َپُرپوْمساْم ڤاي َسـ 

 ْپَرسّيَدتي سوتْمااْپَرتيَهتا ياۤيأهايتوِكى أ
الذات بالكلية عندما ترضي  تلك الخدمة التتيمية .كِْرشَْن إلى ذاك ما ينهض الخدمة التتيمية الوديةالشاغل العظيم للبشرية جمعاء هو 

 ستزول جميع متاعب البشرية .كِْرشَْن تعليم هذه الحقيقة هو مهمة حركة ذكر ."نيةتكون بدون انقطاع ومنزهة من األغراض االنا
  .وتسعد عند قبولها



 الفصل السابع ت
 كِْرشَْنإيداع حبنا في 

حب بيتك، حب بلدك، حب زوجك، حب :"١٩٦٨ايلول . سياتل، واشنطن التي ألقاها في  في هذه المحاضرةْبهوپاَدْپَرشْرۤيَل يقول 
 لكن ذاك النوع من الحب لن يعطيك .أيضاًًحد ما  إلى كل هذا الحب موجود في عالم الحيوان -ب زوجتك وغيرهاطفالك، ح

 ."كِْرشَْنفاطلب حب  ...ذا كنت تريد الرضى اإذا كنت تريد السالم،.... سيحبط عملك.السعادة
 اإلنسان نحن نعلم .كِْرشَْن هذا هو ذكر .تتيم بڤينَْدُجوألصيل  برنامجنا هو عبادة الشخص ا.پوروشَْم تَْم أَهْم ْبَهجامي -آديڤينَْدْم وُچ

 كل فرد يريد أن يحب لكنه يشعر بالخيبة .وجهة الصحيحة برنامجنا هو توجيه حبك نحو ال. هذا مجمل األمر.كِْرشَْنوسيلة حب 
جيرتك  لتشمل والديك ثم تحب ابناء تحب جسمك أوالً ثم توسع من حبك أنت . أين يودع حبهاإلنسان يجهل .ألن حبه في غير محله

 إلى  لكن كل هذا الحب الموسع لن يعطيك الرضى حتى تصل. وفي النهاية، تحب جميع األحياء. قاطبةاإلنسانثم بلدك ثم جامعة 
 . ثم ستشعر بالرضىكِْرشَْنحب 

 .وتتوقف عندما تلمس الشاطئ ....لتوسع تستمر الدائرة بالتوسع وا.للمثال، عندما تقذف حجراً في حوض ماء، تبدأ دائرة بالتوسع
 .كِْرشَْن شخصية اهللا العزيز لذا، يجب علينا زيادة حبنا حتى نحب .تستمر الدائرة بالتوسع حتى تصل شاطئ حوض الماء

جميع األحياء وغيره أو يمكنك توجيه حبك نحو  يمكنك ممارسة حب مجتمعك وحب بلدك وحب البشرية و.ثمة وسيلتان لزيادة حبك
 كِْرشَْن لماذا؟ ألن .طالق وحبه يشمل الوجود اال هو الجذاب علىكِْرشَْن . صراحة وعندها يكمل كل شيء على شكل لطيفِرشَْنكْ

ستحب  -ذا احببت والدك فستحب اخوتك واخواتك وخادم والدك وبيت والدك وزوجته أي أمك ا في العائلة،.هو محور كل شيء
 . فسيتوسع حبك في كل مكانكِْرشَْن احببت ذا ا كذا،.والدك المحور هو .الجميع

 عندئذ، سيكون التعبير .كل شيء -فيمكنك ري أصلها وستتغذى األوراق واألزهار والفروع والجذعما ذا احببت شجرة  ا:مثل آخر
 وبدنياً؟ تدفع الضرائب قتصادياً وفكرياً ا العلم واإلزدهارهمردت لأبناء وطنك وأذا احببت ا ماذا ستفعل  كذا،.عن حبك للشجرة كامالً

الحكومة المركزية وسيتوزع مالك على وزارة التعليم  إلى  ستقتصر على دفع الضرائب.الحكومة ولن تخفي ضريبة دخلكإلى 
 .في كل مكان -والدفاع والصحة

 كِْرشَْنن حب  لن يحبط عملك أل.كِْرشَْنذا اردت فعال حب كل حي وكل شيء فينبغي لك حب  امثلة عامة لكنها تشهد انكأهذه 
 ."شبعت، ال اريد المزيد:"عندما تأكل نهوة قلبك ستقولمثل  انه . ستشعر بالرضى التام عندما يكتمل حبك.كامل

ذ تذكرها  ا سنة لكن تاريخها قديم٥٠٠ استهلها منذ ْبهوْپَرَمها يتَنْياتْشا مع ان المولى . هذه بالغة البساطةكِْرشَْنلذا، حركة ذكر 
 ٥٠٠٠ على سطح هذا الكوكب منذ كِْرشَْن موجودة منذ تجلي الرب كِْرشَْن من المنظور التاريخي، حركة ذكر .ديةِڤاألسفار الـ

 .)ْبَهَچڤاْن آراْدْهيُّو (ْبَهَچڤاْن مهمته هي نشر عبادة . سنة٥٠٠ على توسيع هذه الحركة منذ يتَنْياتْشاالمولى عمل  .سنة
 ."نا مستقل بالكليةأ:" ال يمكن ألحد القول. كل فرد تابع. ال يوجد مستقل.قالل وهذا محالست اال كل فرد يطلب.كل فرد تابع لسواه

 ."ريد أن اصبح تابعتكأ:"الفتى إلى  تقول الفتاة.تختار التابعية عندما تحب أحداً أنت . كل فرد تابع.من ذا القادر على قول ذلك؟ ال
 نحن . لكننا نجهل لمن ينبغي أن نتبع للشعور بالرضى التام.لتابعية طبيعتنا نريد أن نصبح تابعين ألن ا.لماذا؟ تلك هي طبيعتنا

 لذلك، . دوالر شهريا٦٠٠ً لنقل . للمثال، يصبح العامل تابعاً لمخدومه ألنه يعطيه المعاش.ونقبل تابعية أخرىما رفض تابعية ن
 لكن ذلك ال يعني .اً أكبر في مكان آخر فسيقصده وعندما يجد العامل معاش. يجب عليه مرضاته.يجب على العامل عبادة مخدومه

 . ما زال تابعاً.انه اصبح مستقالً
 ثم كِْرشَْن لما انك مجبر على التابعية لشخص ما، لما انك مجبر على عبادة شخص ما فينبغي لك عبادة يتَنْياتْشاالمولى يعلم لذا، 

 .ستشعر بالرضى التام
 .ڤِْرنْداڤََن وإذا اردت عبادة مكان ما فاعبد مكانه، .كِْرشَْن، حب كِْرشَْناردت عبادة شخص ما فاختر عبادة ذا  ا.ْمڤِْرنْداڤَنَ ْدهاَم -تَْدثم 

 األرضاحب هذه :" يقول البعض." االميركيةاألرضاحب هذه :" يقول البعض.ما بلد أو أمة أوكل فرد يريد أن يحب مكان 
رض مادية ما أحب  إلى  الشخص ميال.)هۤيْده -ْجياإ -ْبهاوَم(الوطنية هي هذه  ."يةبرع الاألرضاحب هذه :" يقول البعض."الصينية

 إلى  ألنك ميالڤِْرنْداڤََن حب .حب شخص ما إلى  ألنك ميالكِْرشَْن يقول حب ْبهوْپَرَمها يتَنْياتْشا لذا، .وغالباً ما يحب مسقط رأسه
 .ڤِْرنْداڤََنْدهاَم  -تَنَياْس تَْد -ڤَْرِجشَ ْبَهَچڤاْنآراْدْهيُّو  .رض ماأحب 

ذا اردت تعلم وسيلة عبادة  ا: يجيبْبهوْپَرَمها يتَنْياتْشا"  كيف يمكنني حبه؟.كِْرشَْنال استطيع رؤية :"لكن لنفترض شخص يقول
 حب .)پيتاا كَلْۤيِچَن ڤَْر -ۤوْدهڤَڤَْرَجپاَسنا ا كاتْشيْد أوۤيَرْم( ڤِْرنْداڤََن  صباياپۤيْزُچوالـ، اقتصر على السير على خطى كِْرشَْن، حب كِْرشَْن
 هذه هي ."يا اهللا، اعطنا خبزنا اليومي:" البداية هي.شكال مختلفة من عبادة اهللاأ ثمة . هو أرفع كمال حب اهللاكِْرشَْن لـپۤيْزُچوالـ



ع ان هذه هي البداية لكنها  لكن م."عندما نتعلم عبادة اهللا الكنيسة وطلب ضرورياتنا من اهللا بالدعاء إلى  نوصى بالذهاب.البداية
 : على هذا النحوكِْرشَْنحبن  أ .پۤيْزُچوالـ الحب الصفي هللا ال يوجد سوى بين .ليست حب صفي

 األرض يقنع باإلنسانعندئذ، كان  (.المراعي طوال النهار إلى  اعتاد الذهاب مع خالنه البقارين الصبيان وابقاره. بقاراًكِْرشَْنكان 
 . لم يكونوا خدم أحد. لم يعملوا في الصناعات الضخمة.قتصادية اال كانت تلك وسيلة حل جميع المشاكل. األمر هذا مجمل.واألبقار

المراعي  إلى  الذهابكِْرشَْن لذا، اعتاد .) والحليب من البقر وهذا حل مشكلة الطعاماألرضحصلوا على المحاصيل الزراعية من 
 انه يسير . ناعمتانكِْرشَْنقدما :" تفكرن في بيوتهنپۤيْزُچوالـ عدة اميال وكانت  بعيداًِرشَْنكْ كان . في بيوتهنپۤيْزُچوالـبينما بقيت 

 هذه الخاطرة كانت تسبب بكاء ." لذا، ال بد انه يشعر ببعض األلم. الصلبة اآلن والحصى الصغيرة تؤذي عقبيهاألرضعلى 
 . هذا هو الحب. انظر.پۤيْزُچوالـ

 كان تفكيرهن . ال."، ماذا حملت لنا من المراعي؟ ماذا تحمل في جيوبك؟ هلم ننظركِْرشَْنحبيبنا :"دته عند عوكِْرشَْنلم تسألن 
 كن يفكرن اثناء ارتداء .كِْرشَْن ارتداء الثياب الجميلة والحضور امام پۤيْزُچوالـ اعتادت .كِْرشَْن بتأمين رضى محصوراً
 لذلك، من طبيعة .أن يشعر بالسعادة عند رؤية محبوبته أو زوجته في ثياب جميلة من عادة الفتى أو الرجل ."سيسعد برؤيتي:"الثياب

 يختلف ملبس النساء بإختالف . ال ينبغي لها ارتداء الثياب الجميلة في غياب زوجها.المرأة ارتداء الثياب الجميلة لمرضاة زوجها
ن كانت متزوجة أو عزباء أو  ا المرأةثوبمن الفرد يفهم  . ماهية المرأة عند رؤية ثوبهافوراًمقاماتهن ويستطيع الفرد أن يفهم 

 . الثياب مهمة.أرملة أو عاهرة
قر أ كِْرشَْندرجة ان  إلى  كانت صلتهم حميمة وصفية.پۤيْزُچوالـ وكِْرشَْنجتماعية للهند بل غرام  االلذا، نحن ال نبحث العادات

 عجز عن الوفاء بدينه .شخصية اهللا العزيز باالفالس مع أنه كِْرشَْن  شعر."نعاجز عن الوفاء بحبك أنا ،پۤيْزُچوالـحبيباتي :"بالقول
 .كِْرشَْن أرفع درجات كمال حب پۤيْزُچوالـ لذا، حققت .پۤيْزُچوـلل
ووسيلة  ڤِْرنْداڤََن المحبوبة الوحيدة هي األرض، وكِْرشَْن هو يعلمنا أن الغرض المحبوب الوحيد هو .يتَنْياتْشانا اصف مهمة المولى أ

 لذلك، ال يمكن .پۤيْزُچوالـرفع أ هي راْدهارانّيرفع الدرجات و أ على پۤيْزُچوالـ التيم درجات و.پۤيْزُچوالـ هي قدوة كِْرشَْنحب 
 .كِْرشَْن لـراْدهارانّيألحد تخطي حب 

شْرۤيَمْد  .شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْماك الكتاب هو ذ:  يقولْبهوْپَرَمها يتَنْياتْشا . نعم.وجود كتاب ما، سفر مايتطلب اآلن، تعلم علم حب اهللا 
م وسيلة حب  انه يعلّ. ال يوجد وصف أفضل. هو الوصف الذي ال غبار عليه لوسيلة حب اهللاشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم .ْپَرمانَْم أَملَْم ْبهاَچڤَتَْم

 .اهللا من البداية
َپَرْم َستْياْم  ....) ١\١\١. ب.ش (َجنْماِدى أْسيا ياتَه : الباب األول هومن يعلمون أن النص األول شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمالذين درسوا 

ن ا شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمعليك بدراسة  . لذا، هو وصف كبير."اهللا فياض الوجود إلى اقدم تتيمي الصفي:"يقول المؤلف في البداية .َمهيۤيْده
 لفهم هوية اهللا ْبهَچڤَْد چۤيتا ادرس .شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْممن اجل فهم  ْبهَچڤَْد چۤيتاية هي الدراسة المبدئ و.كِْرشَْناردت تعلم وسيلة حب اهللا، 
 هو كِْرشَْنقتناع التام بأن  االبعد احراز بعض التقدم وبعد شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمالكتاب التالي للدراسة هو وهويتك وفهم صلتك باهللا 

 .الغرض الوحيد للحب
في مجال وسيلة حب اهللا بدراسة " امتحان الشهادة الثانوية"ال بد لك من اجتياز  . هو امتحان الدخولدون تصرف تاْبهَچڤَْد چۤيفهم 

 شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمكما ان الطالب يدخلون الكلية بعد اجتياز امتحانات الشهادة الثانوية ثم ينبغي لك دراسة  دون تصرف ْبهَچڤَْد چۤيتا
 لذا، ال توجد صعوبة بدراسة علم حب .عندما تريد متابعة الدراسة تَِرشَريتاْمتْشايتَنْيا تْ شْرّيعليك بدراسة ثم  .وهو الدراسة العالية

 .كِْرشَْن
ن ح ن.مكان االخدمتك بقدر إلى  التعاليم موجودة والطريقة موجودة ونحن نسعى.كِْرشَْنالحقيقة أنه يتعين علينا تعلم كيف نحب 

هذه الصورة البشرية  .)أْرتُْهو َمهاْن -پوْمِرما ْپ(إذا تلطفت بإغتنام هذه الفرصة ستنجح حياتك وارع لدعوتك والش إلى نرسل فتياننا
في صورة الطيور نحب أوكارنا وفي صورة  - آخرء في سائر صور الحياة، يتعين علينا أن نحب شي.مقصودة لتنمية حب اهللا

 حب بيتك، حب بلدك، حب .طبيعي أمر الطير أو النحل كيف يحب صغاره ألنهتعليم  إلى  ال حاجة.االنحل نحب مناحلنا وغيره
 . لكن ذلك الحب لن يعطيك السعادة.حد ما إلى  كل هذا الحب موجود في عالم الحيوان.زوجك، حب اطفالك، حب زوجتك وغيره

 .كِْرشَْنصفي الموجود بينك وبين ظل للحب ال هذا الحب ليس صفياً بل مجرد . كل هذا الحب زائل ألن الجسم زائل.سيحبط حبك
 . عندئذ، ستنجح حياتك.ذا لم ترغب بالتحير اذا اردت الرضى حقاً، اذا اردت السالم حقاً،ا كِْرشَْنأطلب حب  لذا،

 و ْد چۤيتاْبهَچڤَ: ِڤديةاألسفار الـ إلى  انها الحركة األوثق المستندة.همأو خداعالبشر  مبتدعاً لتضليل شيئاً ليست كِْرشَْنحركة ذكر 
 المثال الواضح . بمثابة وسيلة تحقيق الكمالكِْرشَْن تبنوا ذكر ، وعدد كبير من كبار الربانيينتَِرشَريتاْمتْشايتَنْيا تْ و شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم

 ليس عليك . وستنجح حياتك لذا، يتعين عليك تعلم هذا الفّن.ويرقص في وجد يسّبح  تراه ذاك في صورته.يتَنْياتْشاهو المولى 



 .تودع حبك في غير محله أنت . انها طبيعية. كامنة فيك غريزة حب اآلخرين.ممارسة شيء مصطنع والتنظير وإجهاد دماغك
 ستشعر بالتقدم الذي تنجزه بسالم وسعادة .ذا كنت ترفض الحيرة واإلحباطا كِْرشَْناطلب حب   لذا،.لذلك، تشعر باإلحباط والحيرة

 .وكل ما تريد
 .جزيالًشكراً 
 َهِرى كِْرشَْن َمنْتَْرتسبيح 

 .) تعني صوت يحرر العقل من الجهلَمنْتَْر تعني كبير وكلمة َمهاكلمة  (َهِرى كِْرشَْن َمنْتَْرالمبدأ األول في الخدمة التتيمية هو تسبيح 
 .َم راَم َهِرى َهِرىَهِرى راَم َهِرى راَم را -َهِرى كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى َهِرى 

 ساعات .يمكنك تسبيح هذه االسماء القدوسة هللا في مطلق وقت لكن من األفضل تحديد وقت من النهار للتسبيح بصورة منتظمة
 . االولى خير خير االوقاتالصباح

 .صوت االسم القدوس إلى اءصغ االينبغي .)َپَج(والتسبيح الخافت ) كّيرتََن( جماعة َمنْتَْرتسبيح الـ: يجري التسبيح على نحوين
 التسبيح هو .سماع صوت اسم اهللا إلى  عندما يشرد عقلك، اعده. بموقف دعاءكِْرشَْنينبغي نطق االسماء بوضوح تام ومخاطبة 

مك الروحي مع  يزداد تقد."اشغلني بخدمتك) راَم(، أيها المتمتع العظيم كِْرشَْن، ايها الرب )َهِرى(يا قدرة اهللا :  يعنيكِْرشَْن إلى دعاء
 .ازدياد حضورك وسماعك اثناء التسبيح
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