
 )اۤيڤيْد-راجا( رأس العلم
 الفصل األول

 )اۤيڤيْد-راجا(رأس العلم 
 ):١\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتا جاء في

 اوڤاتْـشَ ْبَهَچـڤاْن -شْـرۤي 
 ْمتَـَمـياْهـچو تو ِتى ْمإَد

 ىاِڤيـسۤوامى َأنَۤيشْكْـْپـَرڤَ
 ْمتَـي َسه- يْچـۤياَن ڤْمـْچـۤيانَ

 شـوْبهاتْٱ ىاِسيـشْكُْمواتْـڤا ۤيـْچاْج ي
 الوجود معاناةبها  ستتخطىأخفى حكمة والتي أكشف لك وف  سأبداً،ك ال تحسدني  ألن،أْرجوَنحبيبي : شخصية اهللا العزيزقال "

 ".المادي
 ڤاْنتعني عز و  َچْبَه. اْنڤََچْبَه هنا بكلمة كِْرشَْن شْرّي إلى يشار.  تدل على كالم شخصية اهللاْبهَچڤَْد چۤيتافاتحة الفصل التاسع من 

 أوصاف قطعية وتعاريف عن ماهية اهللا ويوصف المقصود بها في ِڤديةالـتوجد في األسفار لدينا مفهوم ما عن اهللا لكن . تعني مالك
عندما نجد . طالق اال والعلم والقوة والجمال والشهرة واإلستغناء علىثروةالالغني ب هو العزيز اْنڤََچْبَه. اْنڤََچْبَهكلمة واحدة هي 

غنياء والحكماء والمعروفين بالجمال والقوة  األيوجد كثير من. على انه اهللاشخصاً يملك جميع مقومات العز هذه فتلك داللة واضحة 
 :)٢٩\٥ (ْبهَچڤَْد چۤيتاطالق حيث يقول في  اال الذي يملكها علىكِْرشَْنلكن ال يمكن ألي منهم امتالك جميع مقومات العز هذه سوى 

 ْم تَـَپـسا-ا يـْچاي ْمكْتاَرُهوْب
  َمـِهشْـڤَـَرْم- لُوَك - َسـْرڤَ
 ْمتاناۤو ْبه-ْرڤَ ـ َسْمَدِرسوْه

 يـَهتتْشِّْر ْمي شـانْتْماتْـڤا ماۤيـْچ
 حياءاألونافع كل الكواكب والمالئكة، جميع لعلى األالرب أنني ، ورياضة وفديةلكل اية القصوى الغأنني  كون الحكماء يعلمون"

 ".ي الماداءالشق براثن من ، متحررينالسالمدركون يومريد خيرها، 
عقارات كبيرة وقد  أحد قد يملك).  َمِهشْڤََرْم-لُوَك  -َسْرڤَ ( هنا أنه المتمتع بجميع النشاطات والمالك لجميع الكواكب كِْرشَْنيعلن 

 َسْرڤَ ْمَدِرسوْه( أنه صديق جميع األحياء كِْرشَْنكما يعلن .  يعلن أنه مالك جميع األنظمة الكوكبيةكِْرشَْنيكون فخوراً بملكيته لكن 
. هذه هي معادلة السالم الفعلية. طالق االعلى والمتمتع صديقوالأن اهللا هو المالك  عندما يفهميحقق اإلنسان الطمأنينة ). ْم ْبهۤوتانا–

من ذا القادر على ادعاء الملكية؟ كان الهنود الحمر يعتبروا المالكين ألميركا منذ بضعة . ال يستكين أحد ما دام يعتقد أنه المالك
األرض . ربع مائة أو ألف سنةأا بعد ويدعي الملكية عينه أحد نحن ندعي اليوم تلك الملكية لكن قد يأتي. مئات من السنين فقط

) ١نص ( َپنيشََدشُو اشْرّيجاء في . ِڤديةالـفلسفة الملكية الزائفة تلك ال تتوافق مع التعاليم . موجودة هنا ونحن هنا وندعي ملكيتها
 .عزالمالكية هللا مما يعني أنه األ. لمالكينهذا البيان هو حقيقة قاطعة لكننا نتوهم بأننا ا). ڤَْمَسْر إَدْم ڤاْسياْمإشا(أن المالكية هللا وحده 

أن يجد دزينة  أحد في الهند على سبيل المثال ال يصعب على. بوجود عدد كبير من البشر الذين ينسبون اإللهية إلى أنفسهمال شك 
 ية هللالمالك.  به فهم هوية اهللاهذا مقياس يمكننا. ن كانوا يملكون الوجود اذا سألتهماال يسهل عليهم االجابة  لكن.  تقديرقلأعلى منهم 
ال . األرض اثناء حضوره الشخصي على هذه كِْرشَْنهزيمة  أحد تعذر على. نه يفوق الجميع قوةأوبناء عليه، ال بد . طالق االعلى

. يفعائلة من الفرسان وواجب الفارس اعطاء الحماية للضع إلى كان ينتسب. يوجد سجل يدل على هزيمته في معركة من المعارك
 شخص من ١٠٨ ألف و١٦ إلى  ذاتهكِْرشَْنكان لكل زوجة قصرها الخاص وضاعف . أميرة ١٠٨ ألف و١٦من جهة عزه، تزوج 
 الذي يقطع كبار حكماء الهند بأنه سفر كما يسلمون شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَمقد يصعب تصديقه لكنه جاء في  أمر هذا. اجل التمتع بهن جميعاً

 . هو اهللاكِْرشَْنبأن 
 إلى  لماذا يفضي بذلك.أْرجوَن إلى  أنه يفضي بأبطن علمچوْهياتََمْم من هذا الفصل التاسع بكلمة األولفي النص  كِْرشَْن شْرّييقول 
. نحن ال نتحاسد فحسب بل نحسد اهللا أيضاً. في العالم المادي نحسد كل من يفوقنا). يوۤوأنَس( منزه من الحسد أْرجوَن؟ ألن أْرجوَن

 كِْرشَْن ال يجادل أْرجوَن.  دون حسدكِْرشَْن إلى  الذي يصغيأْرجوَن فنحن ال نصدقه على خالف ."أنا المالك:"كِْرشَْنقول وعندما ي
ال يمكن فهم ماهية اهللا بالتخمين بل يتعين . ْبهَچڤَْد چۤيتاهذا هو مؤهله الخاص وهذا هو سبيل فهم . جملة وتفصيالبل يصدق كالمه 

 .قعلينا أن نسمع ونصد



ال . أيضاً) َسهيتَْم-اَنۤيْچڤي(ليس هذا علماً نظرياً فحسب بل علم حال .  لنزاهته من الحسدأْرجوَن إلى  يفضي هذا العلم الخفيكِْرشَْن
). اَنْچۤيڤي(وعلم حال ) ۤياَنْچ(نظري علم  :اثنانالعلم .  بمثابة عاطفية أو تعصبْبهَچڤَْد چۤيتاينبغي لنا اعتبار العلم الذي نتلقاه من 

 تعني النجاة والوعد ُموكْشَكلمة . الحياة في هذا العالم المادي منحوسة وشقية بطبيعتها. النجاة حتمية لكل من يصبح خبيراً بهذا العلم
 ):٢\٩. چ.ب( عن هذا العلم كِْرشَْنهمية فهم ما يقوله األمن بالغ . هو أن الفرد سيحقق النجاة من كل شقاوة بفضل فهم هذا العلم

 ْمايْهـچو -راَج  اۤيْدي ڤ– راَج
 اوتَّـَمـْم إَدْم تَْرْميَپـڤ

 ْماي ْدَهـْرْمـْمـَمـَچڤَـشااكْيْپـَرتْـ
 اْميايڤْـ كَْرتوْم َأْم سـوكْـَهـ-سو 

. فإنه كمال الدين بالتحقيقذات  العن دراكا مباشراً اعطيينه  وألصفى علم أوه.  سريةاألسرارأكثر ، وربية رأس التا العلم هوهذ"
 . " مبهجقديم والعمل بهانه 

 أن عالمات صاحب العلم ْبهَچڤَْد چۤيتا ألننا نجد في كِْرشَْنهو ذكر ) ْم چوْهيا-راَج   ڤيْدۤيا–راَج ( أن رأس العلم ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في 
 ).١٩\٧. چ.ب(كمال العلم هو . تسليمدون ما دمنا نستمر بالتخمين حول اهللا ال نحقق كمال العلم . كِْرشَْنهو تسليمه لـ

  َجـنْـَمـناْم َأنِْتىْمناَبهۤو
 اِتىي ْپـَرَپـْدْمـڤاْن ماْچـۤيانَ

 يتإ ڤاسوِدڤَـه َسـْرڤَـْم
  دوْرلَـْبـَهـه-تْما سو اَسـ َمـه

ة مجيدالنفس الهذه  مثل.  وكل وجودأنني علّة كل العلل عالماً ،يلحكيم الحقيقي الوالموت يسلم من الوالدات طويلة  سلسلة بعد"
 ".نادرة الوجود

لكن ليس هذا موقفنا . ذا قبلنا أن اهللا كبيرايمكننا التسليم  قد يستغرق التسليم هللا عدة والدات لكن. ال يمكننا فهم اهللا ما دمنا لم نسلم له
 لذلك، ."سأستقل بالعمل. نا مستقلأالتسليم هللا؟  إلى ما الذي يدعوني:"التفكير إلى ميز بالحسد مما يدفعنانتنحن . في العالم المادي

 َن تعني رجعات متكررة و كِْرشْ.  بالغ األهمية في هذا الصددكِْرشَْناسم . ت غزيرةستغرق رجعاي ئتصحيح هذا المفهوم السي
 .رحمة اهللادون ع تناسخه قطال يمكن ألحد . على يد اهللاسوى لرجعة يمكن منع معاودة اال . تعني الذي يمنع

الحياة  من حقولحقل كل في فائق نجد .  تعني علماۤيڤيْد تعني ملك وكلمة راَجكلمة . اۤيڤيْد-راَجموضوع الفصل التاسع هو 
لم الفائق  تدل على أن هذا العچوْهياْم-راَجعبارة . ليه الكن هذا العلم رأس جميع الحقول وجميع العلوم دونه أو نسبية. االعتيادية

 تعني عتمة وذاك العلم الذي يتعالى عن تََم تعني علي و أوْد. أوتََّمْمكما أن هذا العلم .  تعني انه بالغ الصفاءڤيتَْرْمَپبالغ الخفاء وكلمة 
اذا اتبع درب  على درب الكمال هخصياً مدى تقدمشالفرد فهم يس .انه علم النور البائن عن الظلمة. أوتََّمَمهذا العالم وعلمه يدعى 

كلمة .  تدل على أن هذا العلم بهيج بحد ذاته وتطبيقه بهيج كذلكسوكَْهْم كَْرتوْم-سوعبارة ). َچَمْم ْدَهْرْمياْمڤْ أْپَرتْياكْشا(العلم هذا 
ا تذهب  ألنهڤْياياْمأ أو المال لكن هذه األشياء ليست قد نعمل في هذا العالم المادي طلباً للعلم. قديم تدل على أن هذا العلم ْمڤْياياأ

كل ما نفعله في هذا العالم المادي . الموت بكل علمنا ودرجاتنا العلمية الرفيعة ورصيدنا المصرفي وعائلتنا يذهب . هذا البدنبذهاب
 ):٤٠\٢ (ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في .  يتسم بالدوام على خالف هذا العلمال

 يْسـتـٱ شُو نـا- كَْرَميـِنهاْبه
 ِتىڤيْديا نَـ يُّـواڤايـْپـَرتْـ

 ايـْدَهْرَمْس ايـَأْسـ ىـَپـْم َأپلْأ -ْسـڤْ 
ـَيـتْرا  اتْۤيـَه ْبتُواِتى َمـَه

 ".الخوف ضروب هولمن أ الفرد فيه يحمي  بسيطاًتقدماً بل ان ال يضيع جهد وال تقوم عقبةا المسعى، هذ في"
بكالم آخر، . ه فسيستأنفه في عمره المقبلتمام اقبلت وميو كِْرشَْن عمالً في ذكر يقضمن ي درجة أن إلى  كاملكِْرشَْنذكر بالعلم 
العلم المتعلق بالتعيينات ال . موت البدن ألنها متصلة بهبفي المقابل، المنجزات المادية تذهب .  باقيةكِْرشَْنة في ذكر ز المنجعمالاأل

البدن وستذهب مع  إلى لكن كل هذه هي تعيينات مستندة.  أو هندوسيلممس.  أو هنديعربي. أنا اعتقد انني رجل أو امرأة. يدوم
 .لذلك، سنأخذ عملنا الروحي حيثما نذهب. نحن روح بالفعل. هاب البدنذ

ثمة تسبيح .  بهيجكِْرشَْنيمكننا أن نرى بسهولة أن قضاء النشاطات في ذكر .  أن رأس العلم هذا بهيج االداءكِْرشَْن شْرّييدل 
 تقتضي حدودال توجد أحكام و. ذه هي السبل الرئيسةه. ْبهَچڤَْد چۤيتاوبحث ) ْپَرساَد (كِْرشَْن إلى ورقص وتناول الطعام المقدم

 يمكن لمطلق. الطريقة بالغة السهولة وبهيجة االداء. ال. تنفسالالجلوس بإنتصاب لمدة طويلة أو القيام بتمارين بدنية كثيرة أو ضبط 
 .  )سوسوكَْهْم(هذه الطريقة بالغة السعادة . كل أو سماع الحقيقةاأل الرقص أو الغناء أو إنسان



تابع ال ينهي البعض مدرسة القواعد والنحو اللغوية أو الثانوية العامة بينما ي. ثمة درجات كثيرة في العالم المادي في مجال التعليم
  أو)اۤيڤيْد-راَج(لكن ما هو رأس العلم هذا . البعض اآلخر التعليم الجامعي ويستلمون شهادة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه

 َسناتََنسأل . نقطة فهم ذاتنا إلى ال يمكننا تحصيل علم حقيقي مالم نصل. العلم الحقيقي هو معرفة ذاتي. كِْرشَْنالعلم؟ انه ذكر  أرفع
 َسناتََنما هو التعليم؟ سأل :"ىاألول للمرة َرْبهوْپَمها تْشايتَنْياالمولى  إلى  بعد ترك منصبه الوزاري في الحكومة وتوجهُچوْسوامّي

 إلى حمق كبيرأيعتبرني العامة رفيع العلم لكنني :"المولى إلى قال.  عن التعليم الحقيقي مع انه كان ملماً بعدد من اللغاتوامّيُچوْس
 ."درجة انني اصدقهم

 َنَسناتَ قال ."اللغة السنسكريتية والفارسية؟بما الذي يحملك على عدم التصديق بأنك حسن التعليم؟ انت عالم كبير :"اجاب المولى
اجهل من اين جئت . ال أريد المعاناة لكن الشقاوات المادية تصيبني. لعلي اجيد السنسكريتية والفارسية لكنني اجهل نفسي:"ُچوْسوامّي

درجة  إلى حمق كبيرأاشعر بالرضى عندما يخاطبونني بصفة العالم الكبير لكنني . وني من العلماءوأين مصيري لكن اآلخرين يعّد
قد نشعر بالفخر بدرجاتنا العلمية .  يتكلم نيابة عنا جميعاً ألن هذا هو وضعنا الحاليوْسوامّيُچ َسناتََن كان ."عرف ماهيتيأال 

 تنقض ِڤديةالـذاته لكن المصادر عين  يعتقد بدنه المادي إنسان كل. جابة اال نقصر عنسوفعن هويتنا ف أحد ذا سألنا االرفيعة لكن
 .وض في العلم الحقيقي ومعرفة نفسه قبل معرفة مغايرته لبدنه المادي وهذه هي بداية العلمال يمكن ألحد الخ. عتقاد االذلك
 كيف يمكن أن تكون . أيضاًعلملك الذالنفس فحسب بل العمل بموجب العلم ب على انه ليس اۤيڤيْد-راَجستفاضة بتعريف  االيمكن

ن مجرد العلم بمغايرتنا لهذه  ا.ويتنا فسنخطئ بصدد نشاطاتنا أيضاًذا كنا مخطئين بصدد ه ا؟أنفسناذا كنا نجهل ب انشاطاتنا صحيحة
يعني العمل في ) النشاط الروحي(هذا العلم  إلى العمل المستند. األبدان المادية ليس كافياً بل يجب علينا تطبيق العلم بهويتنا الروحية

 جعلته متوفراً بسهولة بواسطة تسبيح َرْبهوْپَمها تْشايتَنْياالمولى  وكِْرشَْن التحقيق لكن رحمة سهلقد ال يبدو هذا العلم . كِْرشَْنذكر 
 . َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى- َهِرى َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْنَهِرى 
ات والحجارة وغيرها غير متحركة ألنها ال تملك شجار والنباتاأل. متحركة وغير متحركة: فئتين إلى  األحياءَرْبهوْپَمها تْشايتَنْياقسم 

 حتى وإن كان في بدن ذا كان الحي ال يفهم موقعه فإنه اشبه بالحجارة ا. لكنه محجبحاضروعيها . وعياً متطوراً بما فيه الكفاية
 ألف ونسبة ٤٠٠يين و مال٨جناس األحياء مثل الطيور والزواحف والحيوانات والحشرات والبشر والمالئكة وغيرها تعادل أ. بشري
بينها سوى ال يوجد  ألف فبعضها متحضر و٤٠٠جناس البشر التي تعادل أ أن من بين تْشايتَنْيايضيف المولى . نها قليلة جداًبيالبشر 

 .نسبة ضئيلة ملتزمة باألسفار
 والبوذية وغيرها لكنهم ال يؤمنون دين من األديان مثل المسيحية والهندوسية واإلسالم إلى غالبية البشر في اليوم الحاضر منتمية

) ۤياياْچ (قربانيعتقدون أن الدين يعني ال. غالبية المؤمنون باألسفار متعلقون بالنشاطات الخيرية الصالحة. بالكتب المقدسة بحق
أو ) ْزۤيْبَرْهَمتْشار(تلين  يتطوع باإللتزام بنذور صارمة مثل الطلبة المتبَپْسياتَالذي ينشغل في . )َپْستَ (مجاهدةوال) داَن(واإلحسان 

سفار التاريخية مثل األ في اليوم الحاضر لكننا نستفيد من قربان الانقطع. هب بعض المقتنيات الماديةحسان يعني و اال.انالرهب
ورة رئيسة  من تكاليف الملوك بصقرابينكانت ال.  بتوزيع األحجار الكريمة والذهب والفضةقرابين أن الملوك قضوا الَمهاْبهاَرتَالـ
ملة ما  إلى نتماء االعونهذا العصر يّد أهل لكن. الذين كانوا ملتزمين باألسفار تبنوا هذه المبادئ عادة وحد ما إلى رباب العائالتأو

 َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيايضيف المولى . من بين ماليين من امثالهم حسان أو الكفارة سوى فئة قليلة اال أوقرباننجز اليال . تطبيقهادون 
 . رجاء الكونأمن بين ماليين الذين يعملون بالتكاليف الدينية المثيلة في تحقق العلم الكامل وتعرف ذاتها بالقول أن حفنة قليلة 

 وهذا ةفالت من تكبل الطبيعة المادي االيجب علينا.  بأنه نفس روحية مغايرة لبدنه المادي ليس كافياً بحد ذاته اإلنسانإن مجرد علم
قد يفهم . بصدد ماهيتهم وهويتهممن بين الوف من الذين حققوا العلم بالذات قد ينجو واحد أو اثنان بالفعل ). موكْتي(عى النجاة ما يد

اصبحت النجاة خارج مدارك .  ليس باألمر السهلكِْرشَْنلذا، فهم . من بين عدة الوف من المحررين واحد أو اثنان فقط كِْرشَْنماهية 
يتعين على الفرد التدرب على التحضر مع كل لوازمه ثم .  الراهن وهو عصر متسم بالجهل والفوضىكَليي عصر فالجميع عملياً 

 :أيضاً) ٥٤\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتاهذه العملية في  إلى يشار.  بعد تحقيقهاكِْرشَْنيمكنه فهم ماهية ثم صعيد النجاة  إلى الوصول
  تْمااتَـه ْپـَرَسـنّْبهۤو - ْبَرْهَم
 يـتشْكْنَي نَـ كاـتتْـشَشُونَـ 

 ـوشِْتـَسَمـه َسـْرِڤـشْـو ْبهۤو
  لَـْبَهِتى َپـراْمْمْبَهكْتي - َمـْد

 كما بإمتالك شيء يرغب والأمراً  ويشكال .  حيث يجد بهجة ال تحدالعظيم فوراً ْبَرْهَمْنالمتأصل في تعاليه على تلك الحال، يحقق "
 ".التتيم الصفي بيخدمة  يبلغ، هكذا. جميع المخلوقات بعين واحدة إلى ينظر



 ال يتآكله .يستحيل اصابته بالكآبة كما ال يعرف القلق. ى للمحرراألولالعالمة ة هي تحقيق السعادة البالغ. هذه هي عالمات النجاة
  ال."هنا أو هناك إلى ال بد لي من الذهاب. ال بد لي من دفع هذه الفاتورة. يجب علي تأمينه. هذا الشيء ال أملكه:"القلق بالقول

الشعور بالفقر؟ نحن  إلى ما الذي يدعوه.  يشكو وال يظن انه فقيرربما كان أفقر الناس لكنه ال. طالق االالمحرر قلق علىينتناب 
 لكن ال صلة للمحرر من مفهوم الحياة المادي بالمقتنيات أو نشعر بالفقر أو الغنى عند تفكيرنا بأن هذه األبدان المادية عين ذاتنا

 يرى أحداً غنياً أو فقيراً، متعلماً أو غير متعلم، ذ ليس لديه ما يخسره أو يربحه بل هو موقن بنأيه التام عن كل هذا والإ غيابها
 المادية ألن بصيرته على الصعيد الروحي بالكلية ويرى جميع األحياء شقوق قدرة ضدادانه ال يشعر باأل. جميل أو قبيح وغير ذلك

 كِْرشَْنذكر  إلى  وجوب مجيء كل فرديرى.  هويتهم الحقةتبينه بفضل كِْرشَْنذكر  إلى رجاع جميع األحياء إلى الذا، يسعى. كِْرشَْن
يصبح ) ٥٤\١٨. چ.ب(عند رسوخ الفرد على هذا النحو . ا أم مسلماً أم مسيحيا أم أسودأ أم ابيضاً أم هندوسيْدَرۤوشسواء أكان 

   ).َپراْمْبَهكْتيْم لَْبَهِتى -َمْد (كِْرشَْنجديراً بأن يصبح تيماً صفياً لـ
عمرهم . شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَمفي هذا العصر  أهل وصفجاء .  من الناحية العملية هذاكَليولة في عصر هذه الطريقة ليست بمنتهى السه

ما هو أملهم بالفهم الروحي اذا . قلة العاطفة والبالدة والنوم الطويل وينشغلون بكسب المال اثناء يقظتهم إلى بالغ القصر وينزعون
 تقدم حراز إلى ا متشوقاً اإلنسان؟ كما جاء أنه حتى وإن كاناًيكثر من ساعتين يومال يتوفر لهم قضاء النشاطات الروحية ألكان 

تواجههم مصاعب . هذا العصر متسمون بسوء الحظ أهل كما أن.  كثير من الجمعيات الروحية المزعومة التي تستغلهثمةروحي ف
 دائم القلق اإلنسان.  ضروريات متوفرة حتى للحيوانات في مجال سد متطلبات الحياة مثل الطعام والدفاع والجماع والنوم وهيجّمة

 حتى وإن سد هذه الضروريات في هذا شتراك فيها االعلىرغامه  ابصدد الحروب سواء من جهة الدفاع عن نفسه ضد المعتدين أو
 استحالة كِْرشَْن شْرّيلذلك، اعتبر الرب . كَليقتصادية في عصر  امراض مزعجة ومشاكلأ دوماًعالوة على ذلك، توجد . العصر
 . في هذا العصرحدودصعيد النجاة التامة عمالً باألحكام وال اإلنسان إلى وصول

 كِْرشَْنَهِرى كمال الحياة والنشوة الروحية بتسبيح  أرفع  ووزع سبل تحقيقَرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا المولى جه بوكِْرشَْن شْرّيلذا، تجلى 
اقصى حد  إلى طريقة التسبيح هذه عملية.  َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى- َهِرى َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْنَهِرى 

لذلك، تدعى صفية . كانت حالته مالئمة للحياة الروحية أم الال وسواء أن كان محرراً أم  اوتتحقق تصفية الفرد فوراً بغض النظر ما
تحول جميع السيئات التي انها  .ه السيئةأعمال تبطل جميع بذور كِْرشَْندرب ذكر  إلى عالوة على ذلك، كل من يأخذ). ڤيتَْرْمَپ(

 .رماد إلى رماد كما تحول النار كل ما نضعه فيها إلى  السابقةهارتكبها في اعمار
للمثال، سيضع الطفل يديه  .ال يرتكب السيئات أو التعديات سوى الجهلة. سيئاتنا والسيئة نتيجة جهلنا إلى علينا الفهم أن عذابنا عائد
كذا، نحن نجهل كيفية . عتبار بل تفعل كالنار االبعينبراءة الطفل  فوراً ألن النار حيادية وال تأخذ هقتحرفي النار نتيجة الجهل ف

ال تسمح لنا درجة انها  إلى نعمل بسبل حمقاء نتيجة جهلنا لكن الطبيعة صارمةبل لكه وكيفية حكمه اعمل هذا العالم المادي وهوية م
لكن يمكننا فهم حقيقة الوضع وماهية .  عن عمد أم العملنا سواء موجودمن شقاء ل وما يعقبه مالعثواب . ناأعمالثواب بالهرب من 

 .اهللا وصلتنا به بفضل العلم
 األرضي مختلف لغات ثمة أسفار ف. هذا العلم بالذي يمكننا من النجاة من العذاب ممكن في الحياة البشرية وليس في حياة الحيوان

لذلك، ارسل .  نسي صلته باهللا منذ زمن سحيق اإلنسان أنَرْبهوْپَمها تْشايتَنْياشار المولى أ. تعطينا العلم وسبل الهداية الصحيحة
رئيس للعالم  الكتاب الْبهَچڤَْد چۤيتانتفاع بها وال سيما  اال وينبغي لنا، إلى اإلنسانسفاراأله إلعطاء يممثلعدد كبير من  كِْرشَْن

 .العصري

 الفصل الثاني
 العلم وراء َسْمساَر

نحن نغني . في الواقع، التتيم مسر للغاية). سوسوكَْهْم( بهيجة للغاية وسهلة التطبيق كِْرشَْن على األخص أن طريقة ذكر كِْرشَْنيعلن 
بد من أن تكون الموسيقى ذات صلة بالرب العظيم في ال ). ْرتَنَْمۤيك ْمنَڤَشَْر(على انغام اآلالت مع مشاركة اآلخرين ) ٢٣\٥\٧.ب.ش(

 كِْرشَْنذكر . مطالعته إلى  جزء من الخدمة التتيمية وينبغي لإلنسان تطبيقه في حياته العملية باإلضافةْبهَچڤَْد چۤيتاكما ان . تمجيده
لذكر والعبادة والدعاء والخدمة واإلنشغال السماع والتسبيح وا(طراف الخدمة التتيمية تسعة أ. قبوله عشوائياًيس من الجائز علم ول

 .هذه جميعها سهلة التطبيق ومبهجة). بدور خادم اهللا واقامة صلة أخوية معه ووهب الذات له
 إلى الذهاب يمكنه ، جزء من الدين الهندوسي ويرفض قبولهما بسبب ذلكَمنْتَْر كِْرشَْن َهِرى و ْبهَچڤَْد چۤيتاأن بال شك أن من يعتقد 

اهللا ليس هندوسياً وال مسلماً . المراد هو ذكر اهللا بغض النظر عن سبله. ال فرق بين هذه العملية وتلك العملية. سة والغناء فيهاالكني
نحن جميعاً . البدن المادي إلى كما ال ينبغي اعتبارنا هندوس أو مسلمين أو مسيحيين ألن هذه تعيينات عائدة. وال مسيحياً بل اهللا



لكننا سقطنا في هذا المحيط المادي بطريقة أو بأخرى . ونحن كذلك) ڤيتَْرْمَپ(اهللا صفي . هللالبينية الهبائية  قدرةال وقشقوروح صفية 
 ."كِْرشَْنتلطف بإنتشالي يا :"قتصار على الدعاء االيجب علينا. مواج الشقاوات الماديةأال صلة لنا بتالطم . ونشقى بتالطم امواجه

َهِرى  . بالغ األهمية بصدد الخروج من هذا المحيطكِْرشَْن َهِرىتسبيح . كِْرشَْنويبتلعنا حالما ننسى  دائم الحضورمحيط الوهم 
الصوت . كِْرشَْنعين ) شَْبَد( هو صوت  َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى- َهِرى َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن
بالقول انه ال يراه لكن ما هو  أحد ربما اعترض.  ونرقصكِْرشَْن َهِرى معنا عند تسبيح كِْرشَْنيرقص . َنكِْرشْ عين ذات كِْرشَْن

خبارية فلماذا نشدد على النظر ست اجهزةأالنظر والذوق والشم واللمس والسمع جميعها حواس سبب تشديدنا على النظر دون السمع؟ 
 في نهاية المطاف لكن ال ينبغي اعتبار السمع أقل ة محتملرؤيةال. كِْرشَْنع بمجرد سماع  بل يقنكِْرشَْنحصراً؟ التيم ال يود رؤية 

 وفهم كِْرشَْنيمكننا سماع . مكانية رؤيتهاادون شياء نسمعها وال نراها مثل الريح التي تصفر عند مرورها باألذن أثمة . أهمية
 ّيچيُّوالـ أو في قلب يلست في دارأنا :" يقولكِْرشَْن شْرّي. ظرحضوره من خالل الصوت ألن تجربة السمع ال تقل اهمية عن الن

 .  مع تقدمنا بالفعلكِْرشَْنيمكننا الشعور بحضور . "المتأمل بل حيث تسبيح تيمي األصفياء
النور نأخذ يئاً؟ كل حي يأخذ شيئاً من اهللا فلماذا ال نعطي ش. ليه اتقديم شيءدون  كِْرشَْناألشياء من  أخذ قتصار على االليس المراد

ستمرار باألخذ  االهل الحب يعني.  بكل هذه المصادركِْرشَْنمداد ادون محال الحياة . كِْرشَْن من والهواء والطعام والماء وغيرها
عطاء بالمقابل فذاك ليس حباً دون  أحد شيء من أخذ ذا اقتصرنا على ا.خذ والعطاءاألتبادل دون تقديم شيء بالمقابل؟ الحب يعني 

-٢٦\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيقول . كِْرشَْن إلى تقديم شيء البتةدون ستمرار بتناول الطعام  االليس المراد وجوب. ستغالل ابل
٢٧:( 

 ْماتُوي ْم ْپـَهلَـْمـَپـشْ پوْمَپـتَْر
 يـَهتشّْتّْايْپـَر اۤي ِمى ْبَهـكْتْـيُّـو

 تَـْمِر اوَپـْه- ْبَهـكْتى ْمتَـْد َأَهـ
 تْـَمـنَهااتيْپـَرَأشْـنامي 

 ياْد َأشْـناسي يـشُْرواتْ كَي
 اتْي يَدداسي ـشُْهواْج جوي
  كاونِْتـياياسياتْ تَـَپـْسـي

 ـْمنَ َأْرَپـ-ـڤَ َمـْد شْتَـتْ كورو
كل ما تأكله وكل ما كل ما تفعله و ،كونْتّييا ابن  . تقدمةأقبلها فإني ء أو ماثمرة نبات أو زهرة أو من يقدم لي بحب وتفان، ورقة"

 ".تهبها لي ان ترتاضها، يجب التي رياضاته وكل البته وأ تقدمه
 في مجال قضاء الخدمة التتيمية كل بؤس أو مشكلة خفية كِْرشَْن إلى قرار اإلنسان اال يتوجب على،خذ والعطاءاألإلى جانب 

افهم اآلن . تلطف بإنتشالي. لقد سقطت في المحيط المتالطم للفتنة المادية هذا. عاني على هذا الوجهأنا أ:"ه القولينبغي ل. ههواجت
مواجه أوحد نفسي بالمحيط األطلسي من وجه من الوجوه لكن أقد ال . انني اودعت هنا كما لو جرى قذفي في المحيط األطلسي

 إلى لن يسعى.  في جميع األحوال، سيستمر تقاذف األمواج ألنه قانون الطبيعة."فعل منك بالروحي أنا شق. المتالطمة تتقاذفني
 سيبقون كِْرشَْن إلى التوجهدون التكيف  إلى الذين يسعون.  الخروج منهوهراد الم. التكيف مع هذا العالم المادي سوى األحمق
 ):٣\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في . عرضة للتناسخ في محيط الوالدة والموت

 شا پورواْدهاناهَأشْـَردَّ
 ا َپـَرنْتَـَپياْسۤيـْدَهْرَمـْس
 ِتىـڤَـْرتَنْي نْما مايـَأْپـراْپ

 ي ڤَـْرتْـَمـنـ-ـساَر ْم َسـ-و يتِْرْم
العالم هذا  في لتناسخ ادوامة إلى عودوني بل األعداء يا قاهر ،يونلغيب ان يمان ال يمكنهم ادون الخدمة التتيميةبان الذين يعملون "

 ".المادي
الدين يعني البحث عن اهللا وفهم اهللا وإقامة صلة . تصال باهللا االتمكيننا مندون يبطل معنى الدين . تعريف الدين هو ما يصلنا باهللا

قامة صلة باهللا على هذا  ا نتيجة هو دينكِْرشَْنذكر و. كِْرشَْن لصالح ونن المنشغلين بالخدمة التتيمية يعمل ا.هذا هو الدين. مع اهللا
 .الوجه

ال يمكن . يدعى الدين قانون اهللا.  أو ممثلهيجب أن يأتي الدين الحقيقي من مصدر مشروع وذاك المصدر هو اهللا. ابتداع الدين محال
 يجب ان يسمح بها قانون  بعض القوانين الثانوية لمجتمعه لكن اإلنسانقد يبتدع.  مسبقاًتهوجدالدولة أدولة ألنه الألحد ابتداع قانون 

 .ِڤديةالـصول الدينية فال بد من أن تقرها المرجعية األردنا ابتداع بعض أن  اكذا،. الدولة



 شاْرياكَراتْشَنْ و تْشايتَنْيا والمولى ْسوامي ونڤيشْ و ڤاتْشاْرياَمْدْه و رامانوجاتْشاْرياكبار المراجع مثل .  هو دين أيضاًهَچڤَْد چۤيتاْب
 مقبول ۤيتاْبهَچڤَْد چكما أن . ال ريب بذلك. شخصية اهللا العزيز هو كِْرشَْنأصول الدين وبأن  أرفع  هوْبهَچڤَْد چۤيتاوغيرهم قطعوا بأن 

 ْبهَچڤَْد چۤيتاشخاص ال يقبلون أثمة . في الغرب بمثابة كتاب فلسفي جليل درسه عدد كبير من العلماء والفالسفة وكتبوا تعليقاتهم عليه
طالق إلعتقادهم أنه مغاالة  االانهم يرفضون مرجعيته على.  بهآتْشاْرياْزيمان به على الرغم من قطع العلماء و  اوليس لديهم

قامة  ا ال يمكنهمْبهَچڤَْد چۤيتا في النص المقتبس أعاله أن من يرفضون مرجعية كِْرشَْنلذا، يقول . كِْرشَْن يدعى إنسان فية خطهاعاط
ن الخضوع  ا).ڤَْرتَْمني-َسْمساَر-ڤَْرتَنِْتى ْمِرتْيوْپيا ماْم نيْپراأ(يبقون في دوامة الوالدة والموت ) ٣\٩. چ.ب(وبناء عليه، . صلة معه
  في صورةسفنيحتمل عدم رجوع ال.  في عمره المقبلْبهَچڤَْد چۤيتامماثلة لفهم فرصة  للفرد تحصيل ال يضمن) َسْمساَر(للتناسخ 
 التناسخ في مجرىنحن نولد . ال توجد حتمية بل األمر منوط بعملنا.  ثانية أو في اميركا أو الهند أو حتى على هذا الكوكبإنسان

 أو حيوان ثم نعد بدناً آخراً لنخرج إنسان  أو نشقى ثم نفارق البدن وندخل في رحم أم سواء في صورةونبقى لبعض الوقت ننعم
  .تجنب هذا الدرب أحد أرادن  اكِْرشَْنذكر  إلى  ال مفر من األخذ.ڤَْرتَْمني-َسْمساَر-ْمِرتْيوهذا ما يدعى . ونبدأ عملنا من جديد

 يموت في كل يوم وكل  اإلنسانفي العالم هو أن أمر اغرب:"اجاب" غرب أمر في العالم؟أو ما ه:"َمهاَرَج هيَرطْيوْدهيشْعند سؤال 
  اإلنسان:في كل دقيقة ولحظة الموت هيكل إلى توجه األحياء نحن نشهد ." يعتقد الجميع ان الموت لن يواجههم، ومع ذلك.لحظة

 إلى توجد تعازي في كل يوم وإذا توجهنا). ْمِرتْيولُوَك (لذلك، هذا العالم يدعى كوكب الموت. والحشرات والحيوانات والطيور
 كل حي من األحياء خاضع ."سأحيا بطريقة أو بأخرى:" لنفسه اإلنسان يقوللك،ومع ذ. فسنجد الدليل على ذلكما محرقة أو مقبرة 

أدنى شعور دون  يحلو لناونبقى نفعل ما األبد  إلى عتقاد بأننا سنحيا اال.هذه فتنة. لقانون الموت لكن ال يحمله أحد على محمل الجد
لقد سمعنا . مر بجدية بالغة والفهم أن الموت يتربص بنااأل أخذ ينبغي لنا. عتم وجوه الفتنةأ هذه حياة مجازفة وهي .بالمسؤولية

د فلسفتنا المغترة أو لن تعو. الحتمية األكبر في هذا العالم وال مناص منهالموت هو  مما يعني أن ."محتم كالموت"التعبير الشائع 
عندئذ، تأتي النفس . بداننا المتينة وفطنتنا التي ال تأبه بشيءأعندئذ، ستذهب . تعيننا عندما يحضرنا الموت درجاتنا الجامعية الرفيعة

ردنا أذا  اكِْرشَْنيمكننا تجنب .  نوعاً من األبدان الذي نستحقه)َركِْرتيْپ(تحت امالء الطبيعة المادية وتعطينا الطبيعة ) ڤاتْماۤيج(
 .قدام على هذا المغامرة االذا شئنا عدما كِْرشَْنسيعيننا  المغامرة بذلك لكن

 الفصل الثالث
 كِْرشَْنالعلم بقدرات 

 بصفة كِْرشَْن شْرّي  مقصود خصيصاً لمن سبق لهم التسليم بـْبهَچڤَْد چۤيتايتعين التنويه عند هذه النقطة أن الفصل التاسع من 
 شْرّي يقبل  اإلنسانذا لم يكن اسيبدو هذا الفصل التاسع خالف ما هو بالفعل ذ ابكالم آخر، انه مقصود لتيمه.  العزيزشخصية اهللا

 كِْرشَْنلكن من ال يقبل بأن . ْبهَچڤَْد چۤيتاموضوع الفصل التاسع أبطن علوم مجمل أن جاء في البداية، .  بصفة شخصية اهللاكِْرشَْن
 ):٤\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتا بخلقه مثل كِْرشَْنصلة  إلى النصوص التي تتطرقفي ال سيما وذا الفصل مجرد مغاالة هو اهللا فسيعتقد ان ه

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

 ." فيها ولكني لست موجوداًفّيحياء توجد  األجميع. بنوري عم هذا الكونأانني "
ذا انشأت  ا. لكنها ال تعني انه قضى عمله وتقاعد"على يدي" هنا تعني اماۤيكلمة . أيضاً) فتنته (كِْرشَْنشهده هو قدرة العالم الذي ن

 إلى مع ان صاحب المصنع قد يشير. فليس المراد انني ضعت أو ما عدت حاضراً" ابتدأت هذا المصنع:"مصنعاً ضخماً وقلت
 عندما كِْرشَْنال نفترض انقطاع وجود كذا، .  بل أن المنتوج من صنع قدرته شخصياًفليس المراد انه صنعه" من صنعي"منتوجه 

 ".كل ما تشهده في العالم من خلقي:"يقول
 يرونه في كل ذرة من كِْرشَْنالخبراء بالعلم بـ. إن رؤية اهللا في كل مكان في الخليقة ليس باالمر الصعب لحضوره في كل مكان

-َمتْ (كِْرشَْن إلى كل شيء مستند) ٤\٩. چ.ب ( فيهل في مصنع فورد يرون السيد فورد في كل زاويةكما أن العما ذرات الخليقة
. كِْرشَْنومع ذلك، القدرة ليست .  عين قدرتهكِْرشَْن). ڤَْستْهيتَهڤْ أ تْشاَهْم ِتشْـنَ( ليس هناك كِْرشَْنلكن ). تانيۤوڤَ ْبهْستْهاني َسْر

شعة الشمس غرفتنا من خالل النافذة لكن ال يمكننا القول أن الشمس أقد تدخل . مس غير الشمسشعتها لكن اشعة الشأالشمس عين 
 تعني الحق المطلق وكلمة ْبراْهَمنَه وكلمة العظيم تعني َپَرْسياكلمة . َپَرْسيا ْبراْهَمنَه شَكْتيه: پوراَن ونڤيشْجاء في . داخل الغرفة

 . في تلك القدرةكِْرشَْنظيم هي الوجود لكن ال وجود لـالعالمطلق قدرة الحق .  تعني قدرةشَكْتيه



 إلى لكنها تدعى القدرة البينية ألنها تميل كِْرشَْنالقدرة العلوية لـ إلى تنتمي) ڤَْزۤيج(النفوس الفردية . مادية وروحية: القدرة نوعان
كل شيء . كِْرشَْنقدرات  إلى  واألكوان مستقرةجميع األنظمة الكوكبية. لكن ال يوجد سوى قدرتان. القدرة المادية إلى نجذاباال

قدرات اهللا هذه تسر التيم . شعة الشمسأ إلى  كما أن جميع الكواكب في النظام الشمس مستقرةكِْرشَْننور  إلى داخل الخليقة مستقر
ه الحب  ويمأل."مل القدرةربي كا:"بدو مجرد مخادعة عند سوى تيمه لكن التيم يقولي كِْرشَْن كالم.  يرفضهاكِْرشَْنسد الكن ح
عن  لكشفالن يقدروا على  لكن. وسواه أن يزعم ذلك أيضاًهو فيمكنه " أنا اهللا:" يعلنكِْرشَْنسوى التيم لما أن يعتقد . والتوقير

 تزوج بما كِْرشَْن.  محالكِْرشَْن تسلياتتقليد . ذاك هو الفرق بين الرب الزائف والرب الحقيقي.  اذا طلبت منهم ذلكهيكلهم الكوني
 على كِْرشَْنلم يقتصر .  ال يقوى على الحفاظ على زوجة واحدة اإلنسان ألف قصر لكن١٦ووفر لهن أميرة  ألف ١٦ينيف عن 

 أو فعل من أفعاله ورفض سواها كِْرشَْنال ينبغي لنا تصديق كلمة من كالم . عجازية أيضاً افعاالأنجز أعجازي فحسب بل  االالكالم
 .يمان بكامل كالمه وأفعالهاال بل يجب أن يكون

لقاء اهللا فأرجو أن تسأله  إلى إن كنت في طريقك:" ذات مرة بالقولةنَْبراْهَمالـ أحد  في هذا الصدد الذي سألهموني ناَرَدتوجد قصة 
 ."حسنا، سأسئله:" بالقولموني ناَرَدوافق " عن وقت نجاتي؟

نت في أ:" وطلب منه األمر عينه بالقول،حذية األلساً تحت شجرة يقوم بتصليحصانع احذية كان جاب في طريقه موني ناَرَدثم التقى 
 طريقك لمعاينة اهللا فهل تتلطف وتتقصى منه عن موعد نجاتي؟

 وصانع األحذية فاجاب َنْبراْهَمالـ عن نجاة َننارايا  شخصية اهللا، وسألَهىنْطْايكوڤكواكب إلى طلبهما بعد ذهابه  موني ناَرَدحقق 
 "؟َنْبراْهَمالـماذا عن :"موني ناَرَد فسأله ."لي بعد مفارقة بدنه الحالي اسيأتي صانع األحذية:"َننارايا

 ."ال اعلم متى يأتي. ال بد له من البقاء هناك لعدد من الرجعات"
لج فيال في سّم الخياط اخبرهما بأنني أو. ستفهم:"َننارايا اجاب ."ال افهم غموض هذا األمر:" بالدهشة وقال أخيراًموني ناَرَداصيب 

 ."ندما يسأالنك عن احوالي في داريع
 هل شاهدت اهللا؟ ماذا كان يفعل؟:" سألهَنْبراْهَمالـ من هبا واقتراألرض إلى موني ناَرَدعند عودة 

 ."خياط السّم في  فيالًولجكان ي:"موني ناَرَداجاب 
 .قارئ كتبمجرد أنه كان يمان و اال فوراً الفهم بأن الرجل كان عديمموني ناَرَد استطاع ."ال اصدق هذا السخف:"َنْبراْهَمالـاجاب 

 ّمس فيالً في ولجكان ي:"ناَرَد اجابه ."هل شاهدت اهللا؟ اخبرني ماذا كان يفعل:"صانع األحذية الذي سألهإلى  موني ناَرَدتوجه ثم 
 ."ربي معجز قادر على كل شيء:" بدأ صانع األحذية بالبكاء قائال."لخياطا

 ."لما ال؟ اصدق ذلك بال ريب:"قال صانع األحذية. ؟الخياط ّمس في ق حقاً أن اهللا قادر على دفع فيلهل تصد:"ناَرَدله سأ
 كيف ذلك؟:"ناَرَدسأله 

 ويمكنك أن تشاهد عدد الفاكهة التي تسقط منها ،يمكنك أن ترى انني جالس تحت شجرة التين الهندية هذه:"اجاب صانع األحذية
 اذا كانت توجد شجرة شاهقة مثيلة لخياط اّمسهل يصعب التصديق أن اهللا يدفع فيالً في  .مثيلةكل بذرة منها توجد شجرة يومياً وفي 

 "؟داخل بذرة صغيرة
 حفظ جميع األنظمة الكوكبية سابحة في كِْرشَْنهل يصعب على  .يمان االثمة منطق وراء. يماناً أعمى ايمان وليس اهذا ما يدعى
 ذا كان قادراً على وضع شجرة كبيرة داخل عدد كبير من البذور الصغيرة ؟اه الفضاء بقدرت

يقول . الطبيعة بمشيئتهتعمل . طبيعة وحدهامع ان العلماء قد يعتقدون أن الكواكب تبقى في الفضاء على يد الاهللا وراء الطبيعة 
 ):١٠\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن شْرّي

 هتيِركْْپَرـَن شْكْْدْهـۤيااۤيَمـ
 شَـَرْمتْـشَـراتْـ -  َسـ اِتىيسۤو

  كاونِْتـياِهـتوناِنـَن
 ڤَـْرتَـِتىيَپـريـْد ڤَچَجـ

 تعمير وهدم هذه الظاهرة يعاد هابحكم. غير المتحركة والمتحركةحياء  األكل أّم المادية طبيعة الهذه تعمل تدبيريب ،كونْتّي يا ابن"
 ".دورياً

 أشياء مادية تعمل لىال نجد مثال ع. بداع مالم تكن يد اهللا وراءها االال تقوى الطبيعة المادية على.  تعني تحت اشرافيماۤياْدْهياكِْشَن
ربما . ال تقوى المادة على العمل مستقلة أو من تلقاء نفسها. محال وجود لمسة روحيةدون عملها المادة خامدة و. ن تلقاء نفسهام

لمسة دون ال يتحرك شيء . ؟ انه شرارة روحية اإلنسانوما هو ذاك. إنسان ةلمسدون كان صنع اآلليات بالغ الجودة لكنها ال تعمل 
غالباً ما نسمع عن أشخاص .  مجردة لكنه شخصكِْرشَْنقدرة . كِْرشَْنتقر على القدرة المجردة لـلذلك، كل شيء مس. روحية



  انجاز ذلك فكيف ال يمكن هللا اإلنسانن كان بإمكان ا. مدهشة لكنهم يبقون اشخاصاً على الرغم من منجزات طاقاتهمأعماالًينجزون 
 .كِْرشَْنشخص العظيم نجازه؟ جميعنا اشخاص لكننا جميعنا معتمدين على الا

ربما . غالباً ما نرى صور اطلس وهو رجل متين البنية يحمل كوكباً ضخماً على كتفيه ويبذل جهداً كبيراً إلبقائه على تلك الحالة
 ):٥\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتا يبذل جهداً كبيراً مثل اطلس ألنه يصمد الكون لكن ليست هي الحال طبقاً لما جاء في كِْرشَْناعتقدنا أن 

 يتانْبهۤوي تْهانـ ْس- َمتْ تْـشَنَـ 
 ْمشْـڤَـَرأيـْم يُّـوَچا ِمى يَپـشْ

 ُهوتْــ ْس-تَ ْن نَـ تْـشَ ْبهۤوِر ْبْه-تَ ْبهۤو
  ْبهاڤَـنَـه-تَ تْما ْبهۤواَمـمـ

 ذاتي فلست جزء من هذه الظاهرة الكونية ألن، المكانأعم والحفيظ مع أني . العليةتأمل قدرتي .  فّيخلوقاتم الستقر ال تذلك، ومع"
 ".الخلقهي مصدر 
 جميع األحياء وقدرته تعم الوجود مع انه كِْرشَْنيحفظ . كِْرشَْن  فإنهم ليسوا فيكِْرشَْنرون على قدرة الكون مستق أهل مع أن جميع

يمكننا الشعور بقدرته لكننا ال . هو في كل مكان ومع ذلك هو بمنأى عن كل شيء. كِْرشَْنهذه هي القدرة العلية لـ.  الوجودخارج
للمثال، . بعد التخلق باألخالق الروحية وبعد تصفية حواسنامكننا رؤيته حتى داخل قدرته ي لكن.  رؤيته لقصور العين الماديةنستطيع

 عندما نستقيم كذا، قدرة اهللا في كل مكان ويمكننا معاينة اهللا في كل مكان. نتفاع بها االالكهرباء في كل مكان والكهربائي قادر على
اهللا نافذ في جميع األكوان والنفس والقلب والماء . ة التتيمية وحب اهللاتشبيع الحواس روحياً ممكن من خالل الخدم. في التعالي

الطين، الحجارة، الخشب أو  (من مطلق عنصر ماديذا صنعنا خياال هللا  اال ينبغي اعتبار اهللا تمثاالً لذا،. في كل مكان: والهواء
نواع من الصور ويمكن عبادة أياً منها أ بثمانية تَْرْزشاْسالـتوصي . مامنا شخصياًأسيحضر .  ذاك هو اهللا أيضاً وليس وثناً.)سواه

الجواب هو " ينبغي عبادة اهللا في الصور وليس في صورته الروحية األصلية؟لماذا :"بالقول أحد قد يعترض. ألن اهللا في كل مكان
 األشياء الملموسة ،والخشب رضال نقوى على رؤية سوى الحجارة واأل. أننا ال نقوى على رؤية اهللا فوراً في صورته الروحية

 سيتجاوب كِْرشَْن  والنتيجة انيكشفها من اجل تسهيل رؤيتنا له) ْچَرَهىڤي-أْرتْشا( بصورة ميسرة كِْرشَْنلذلك، يتجلى . بأعيننا المادية
 .وتقديم التقدمات له بحبيها  عند التركيز علمن خالل الصورة 

 پاَلُچو) ْرتيۤوم(صنم كان ).  غالباًپاَلُچويدعى  كِْرشَْن (پاَلوُچ-شاكْشييدعى  في الهند هيكليوجد . ثمة أمثلة كثيرة على ذلك
كانت رحلة . َنڤَِرنْداڤْ، شاب وعجوز، لقضاء حجهما في ةنَْبراْهَمالـذات مرة، جاء اثنان من . َنڤَِرنْداڤْ في بلدة هيكلموجوداً في 

كان العجوز يشعر باإلمتنان للشاب الذي . جّمةفرين يتجشمون مصاعب طويلة ولم تكن توجد سكة حديد في تلك األيام وكان المسا
. لي وأنا اشعر باإلمتنان الشديد ةكبيرولدي العزيز، لقد قضيت خدمة :"َنڤَِرنْداڤْ إلى عند وصولهقال له كان يساعده طوال الرحلة و
إلى ال حاجة لك . لدي ومقامه ومن واجبي خدمتكسيدي العزيز، انت في سن وا:" اجاب الشاب قائال."اود مجازاتك عن تلك الخدمة

  ."عدك بتزويجك إبنتيأتك ألنني ممتن لك وأال بد لي من مكاف:"العجوز قائال اصر ."تيأمكاف
ال تعد بذلك ألن عائلتك لن :"اجاب الشاب بعد بعض التروي.  متعلمَنْبراْهَم والشاب فقير الحال مع انه كان ثرياء األكان العجوز من

 ."ال تعدني بذلك أمام صنم اهللا. لذا، لن يتم هذا الزواج.  مطلقاً بسبب فقر حاليتوافق
كان العجوز مصراً على التعهد . وكان الشاب ال يريد اهانة الصنم) كِْرشَْن (پاَلُچومام صنم أ هيكلكانت المحادثة تدور في ال

 َنڤَِرنْداڤْبعد قضاء بعض الوقت في عادا إلى موطنهما . لشاب على عدم قبول عرض العجوزلحاح ا اعلى الرغم منبتزويجه ابنته 
كيف :"شعر االبن الكبير بالغضب وقال.  زوجة الفقيرَنْبراْهَمالـإلى ابنته اعطاء والده عن وعده بأخبر العجوز كبير أوهناك 

 ."اخترت ذاك المستجدي زوجاً ألختي؟ هذا محال
 الشاب َنْبراْهَمالـشعر . صر على تزويج ابنتها لذاك الشاب فاشتدت حيرة العجوزأذا  اكما جاءت زوجة العجوز وهددته باإلنتحار

دار  إلى توجه ثم ."لقد وعدني بإبنته زوجة أمام صنم الرب لكنه لم يف بوعده بعد:"وقال لنفسهبعد انقضاء بعض الوقت بالقلق 
اطبق العجوز على "  فما هو السبب؟،لم تف بوعدك بعد ك لكنكِْرشَْنلقد وعدت أمام الرب :"قال الشاب. العجوز لتذكيره بوعده
عندئذ، دخل االبن الكبير وبدأ . نظراً لحيرته بأن الوفاء بوعده سيسبب المتاعب الكبيرة في عائلته كِْرشَْن إلى الصمت وبدأ بالدعاء

  . اآلن بأنه موعود بالزواج باختهعي الشاب بسرقة اموال والده في المحج عن طريق دس بعض المخدرات ويّدَنْبراْهَمالـ مبإتها
بدأ الناس بالتجمع نتيجة الضجة التي كان .  تسبب المتاعبت ادرك الشاب أن العجوز ما زال موافقاً لكن عائلته كان،على هذا النحو

نه ال يستطيع الوفاء  لككِْرشَْن الشاب يوضح لهم أن العجوز وعده بتزويجه ابنته امام صنم َنْبراْهَمالـيحدثها االبن األكبر وبدأ 
نت تقول أن الرب شهد وعد والدي فإذا جاء وشهد عليه أ:"كبر الذي كان ملحداً وقال األعتراض عائلته فقاطعه االبن ابوعده بسبب

 ."فيمكنك الزواج باختي



لجميع بأن الفتاة  كان واثقاً من حضور اهللا وجرت التسوية امام ا." الحضور بصفة شاهدكِْرشَْننعم، سأطلب من :"اجاب الشاب
 . بصفة شاهد على وعد العجوزَنڤَِرنْداڤْ من كِْرشَْنذا جاء  استعطى زوجة

  كان تيماً عتيداً."بياحطصاربي الحبيب، يجب عليك :"بالقول) كِْرشَْن (َلپاُچو إلى  وبدأ بالدعاءَنڤَِرنْداڤْ إلى  الشابَنْبراْهَمالـعاد 
. اهللا إلى نظرته إليه  كان مجرد صنم بل نظرپاَلُچولم يخطر بباله أن . صديقه إلى  أحدتكلم كما يكِْرشَْن إلى درجة انه تكلمإلى 

 ."نا صنم ال اقوى على الحراكأبك؟ احطصاكيف يمكنني :"الصنم بالقول إليه فجأة تكلم
 ."ذا كان الصنم قادر على الكالم فإنه قادر على السير أيضاً احسناً،:"اجابه الشاب

 ."سأتبعك وستعلم بأنني اتبعك عند سماع اجراس خلخالي. الوراء مطلقاً إلى أن ال تلتفتة طيسأرافقك شر. حسناً:"اًقال الصنم اخير
ين هو أ:"فشعر بالخوف قائالعند مشارف القرية لم يعد الشاب يسمع صوت الخلخال . قرية الشاب إلى َنڤَِرنْداڤْوافق الشاب وغادرا 

القرية واخبر  إلى فاً هناك ولم يعد يتحرك ألنه نظر خلفه فركضق ضبط نفسه فشاهد الصنم واونظر خلفه لقصوره عن" ؟كِْرشَْن
اصيب الجميع بالدهشة بقدوم صنم ضخم مثيل من مسافة بعيدة وشيدوا .  الذي جاء بصفة شاهدكِْرشَْناهلها بالخروج ومشاهدة 

 ).پاَلُچو-شاكْشي(الشاهد اهللا دون ب وما زال الناس اليوم يعتكريماً له في المكان هيكالً
وحدة  في كل مكان وهذا ما يقر به حتى دعاة كِْرشَْنن كان  ا.ستخالص أن اهللا في صنمه أيضاً ألنه في كل مكان االلذلك، ينبغي لنا

 دوماً شَْنكِْرسيبقى  لكن. لينا أم ال منوط بشدة تتيمنا افلماذا ال يكون في صورته؟ سواء تكلمت الصورة أو الصنمالوجود المطلقة 
 في كل مكان لكن يمكننا كِْرشَْن. بمثابة قطعة من الخشب أو الحجارة تهذا اخترنا رؤية صوراقطعة من الخشب أو الحجارة أمامنا 

 في صندوق البريد نظراً لشرعية هاذا وضعنااستصل الرسالة إلى مصيرها  .أن نراه كما هو عليه مع تقدمنا في الوعي الروحي
ذا كنا  امن الممكن لنا رؤية اهللا في كل مكان بمعنى التأهل. ذا عبدنا خياالً معتمداً هللا فسيكون إليماننا بعض التأثيرا كذا،. الصندوق

 ذاته بقدراته المتواجدة في كل مكان بحضور تيمه لكنه لن يفعل ذلك في كِْرشَْنيكشف . على استعداد لإلنتهاء بمختلف النواهي
 حاضر والمطلوب كِْرشَْن. خرىأثمة شواهد .  في عمود القصركِْرشَْن شاهد َمهاَرَج ْپَرْهالَد. لى ذلكثمة عدة شواهد ع. غياب تيمه

 .ا لمعاينتهلياقتنهو 
 ):٦\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتا مثال على حضوره في كل مكان على هذا النحو في كِْرشَْنضرب 

 ْمايتْـي نيتُوتْهـ ْس-اتْهاكاشَ ي
  َمـهاْنچو -وه َسـْرڤَـتَْر يڤا

 يتانْبهۤو نيتَـتْها َسـْرڤا
 ايَپـْدهاَراوتى ۤيـتْهانـ ْس-تْ ـَم

 . " فيَّحياء األجميعنحو ذاته تستقر  الا هذعلى نها علم افي الفضاء،، مكانتهب في كل قوية التي تستقر الريح ال كما"
اذا أردنا دفع الهواء  يتعين علينا خلق فراغاً مصطنعاً بآلة ما .يعلم الجميع أن الريح تهب في الفضاء وعلى األرض في كل مكان

ين  ا. كما ينفخ الهواء في كل مكان في الفضاءكِْرشَْنكل شيء موجود داخل . الريحد مكان يخلو من الهواء أو ووجبعيداً نظراً لعدم 
 ):٧\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيقول . ن كانت تلك هي الحالة اتذهب الخليقة المادية بعد انحاللها

  كاونِْتـيايتان ْبهۤو-َسـْرڤَ 
 كاْميمامي انْتۤي ْمتيِرْپَركْ
 يتان ْس پونَـىيـشْ كْ-كَـلْـَپ 

 جاْمى اَهـْمِرْسيكَلْـپاداو ڤ
 ".اعيد خلقها مع طلوع نهاره التالي ،بقدرتيثم  ّيمادية ف تدخل كل ظاهرة ،ْبَرْهماعند انقضاء نهار  ،كونْتّي ابن يا"

لكن الخلق الروحي على . عند انحالل تراكيب الطبيعةترجع فيه  الساعة و اإلنسانكما يدّور) َركِْرتيْپ( يستهل حركة طبيعته كِْرشَْن
 كما تنمو بفضل روح اهللا بداخلهامو وتهلك المادية وتنمجمل الخليقة تخرج . كل شيء زائل في الخليقة المادية. هثباتخالف ذلك ل

توجد الخليقة المادية بفضل . روحنا في البدنكما تعم  الذات العليا جهاهللا في الكون بويعم . أبداننا بفضل الشرارة الروحية بداخلها
 وجودها عائدوها حيناً غّيبة حيناً وي الخليقة الماديكِْرشَْنيظهر . بداننا بفضل حضورنا فيهاأ كما توجد ڤيشْنو وَدكَشاّيُرۤيشكْحضور 

 .نفاذه فيها في جميع الحاالتإلى 



 الفصل الرابع
 )َمهاتْماْز(العلم عن طريق النفوس المجيدة 

 أن تلك النفوس المجيدة كِْرشَْنكما يقول .  من كل الوجوههبحضور تشعر كِْرشَْن بعبادة دوماًالمنشغلة ) َمهاتْماْز(النفوس المجيدة 
 ):١٣\٩( مصدر جميع األشياء كِْرشَْن ويعلمون أن ْبهَچڤَْد چۤيتاعلم الخفي الوارد في الفصل التاسع من ملمة بال

  پاْرتَْهىْم تو ماْستْمانَـاَمـه
 اتاهيْم آشْـرتيِرْپَركْ ْمـۤيـڤيدا

 ُسو َمنَـ-ا ينْـتى َأنَـنْْبَهَج
 اْميايْم َأڤْـتادياتْـڤا ْبهۤوۤيـْچ

أني  لعلمهم يةالخدمة التتيم شاغل هو اللهماغش. تْهاِرْپ ابن يا ةرباني قدرتي الحمايةتحت هي ، غير المضللة مجيدة الالنفوس أما"
 ".زولتال صلية التي األشخصية اهللا 

الحياة البشرية : تَْرۤوس دانْتَِڤالـجاء في .  وأنه أصل جميع الفيوضشخصية اهللا العزيز هو كِْرشَْنشك أن دون تعلم النفس المجيدة 
 يعني األكبر لكننا ْبَرْهَمْن. شياء صغيرة زائلةأاسة جميعنا مشغولين حالياً بدر). اساۤيْچأتْهاتُو ْبَرْهَم جي (ْبَرْهَمْنمقصودة للتقصي عن 

 إذ هذه المشاكل التافهة تحل تلقائياً. ية المتمثلة باألكل والنوم والدفاع والجماع بدالً من العناية باألكبربهائممشغولين بحل المشاكل ال
تطلبات البدن هذه ليست مشاكل حقيقية لكننا جعلناها م. جميع الترتيبات جاهزة. حتى الحيوانات تنعم بالجماع والنوم واألكل والدفاع

مشكلتنا هي التقصي عن مصدر . هتمام بهذه المشاكل ألنها تحل في جميع صور الحياة اال بعدم وجوبتَْرۤوس دانْتَِڤالـيفيد . مشاكل
.  حتى الخنزير آكل الغائط حلهاالصورة البشرية ليست مقصودة للصراع الحاد لحل المشاكل المادية التي يستطيع. كل هذه الظواهر

 .هاحتى وإن لم نطلبسنحصل على هذه األشياء . يعد الخنزير من أدنى الحيوانات لكن لديه تسهيالت الطعام والجماع والنوم والدفاع
َجنْماِدى (لوجود  هو فياض اْبَرْهَمْنبأن ) ١\١\١.ب.ش( تَْرۤوس دانْتَِڤالـتفيد .  مقصود للعثور على مصدر كل هذه األشياءاإلنسان
هذا . المصدر القطعي للوجود إلى الوصول إلى  والمتعالين يسعونۤيْزانۤيْچوالـ ۤيْزچيُّوالـجميع الفالسفة والعلماء و). أْسيا ياتَه

 ).كاَرنَْم-كاَرَن-ڤََسْر( هو سبب كل األسباب كِْرشَْن): ١\٥ (َسْمهيتا-ْبَرْهَمالمصدر وارد في 
 ):١٤\٩( على هذا الوجه كِْرشَْن الوجود وكيف تعمل النفوس المجيدة، يصنفها  بصفة فياضكِْرشَْنفهم 

 ْم ماتُوانْيْرتَـۤيـ كْمَسـتَـتَـ
 ا ڤْـَرتاه-َهى ذِْرـنْتَـشْ تْـشَ ْداتَي

 اۤيـ ْبَهـكْتْْمشْ تْـشَ ماانْـتَـينََمـْسـ
  اوپاَسِتىيوكْتا -ا يتْين

 ".على الدوامة جيد النفوس المهذه نيعبدت وساجدين لي، صلب، مجاهدين بعزم دوماً أمجادي مسبحين"
 المجيدة تفهم ماهية اهللا وجلوته ومهمته وتسبيحه من وجوه كثيرة لكن النفوس). چايُّو ْبَهكْتي (كِْرشَْن ىَهِرذاك التمجيد هو تسبيح 

 : أيضاً) ١١\٩. چ.ب (كِْرشَْنيوجد آخرون ال يقبلونه يذكرهم 
 هاُموذْ ْمماي َأڤَـجانَـنْت

 تَـْميـوْم آشْـر تَـنْمۤيـشْمانو
 تُو ْبهاڤَـْم َأجانَـنْـْمَپـَر

  َمـِهشْـڤَـَرْم-تَ َمـَم ْبهۤو
 ".وجودالكل المطلق على سلطاني  والعليجوهري  نوجهلنهم ي ا.هذا العالم إلى  اإلنسانصورةهبط بعندما أبي  حمقىالتخف يس"

 ال يوجد سبب لعدم. ى حتماًاألولحمق من الدرجة أ ال يؤمن باهللا مجنون أو منكل . دون البهائم يسخرون منه) ْدَهْزۤوم(الحمقى 
دعاء؟ قد  االمده بالقوة على هذاالذي يذا قد يقول قائل بأنه ال يؤمن باهللا لكن من . يمان به إلى االيمان باهللا بل كل سبب يدعواال

؟ هل تصدر قوة النطق من الحجر تلقائياً؟ يصبح البدن ليس بأفضل من حجر حالما تتوقف قدرته على الكالم عندما يحضره الموت
يه ليس في  أن كل ما لدكِْرشَْن تيميعلم . قوة النطق هي الدليل على وجود السلطة العظمى التي تهبنا كل شيء. يسحب اهللا قوة النطق

ثمة قوة .  اذا لم نؤمن باهللايمان بقوة فائقة تحكمنا في كل خطوة وندعو تلك القوة اهللا أو الطبيعة أو سوى ذلك االال بد لنا من .حكمه
 .يقوى عاقل على انكارهال حاكمة في الكون وهذا ما 

وتسعين من البشر آنذاك لم يستطيعوا الفهم انه لكن تسعة . عجازية ا بقوةإنسان  وظهر مثلاألرض حاضراً على هذه كِْرشَْنكان 
كيف يمكن التعرف على اهللا؟  ).ڤَْم أجانَنْتَهَپَرْم ْبها(ألن لم يكن لديهم عيون لتراه ) ١١\٩. چ.ب(قصورهم عن الفهم انه اهللا . اهللا



 كانت أفعاله.  بأنه اهللاِڤديةل مرجعية ، قطعت ككِْرشَْنمن جهة .  وبأدلة المراجع وأدلة األسفارهعجاز ايمكن التعرف عليه من خالل
 . دليل يعرض لهمطلقانه لن يصدق ستخالص وكل من ال يصدق ذلك يتعين اال. اثناء حضوره على األرضعجازية ا

 هي طريقة تصفية چايُّو ْبَهكْتيلذلك، طريقة . ال يمكن رؤية اهللا بالحواس المادية. كما يجب أن يكون لدى الفرد عين لرؤية اهللا
ذا كانت تلك اال يمكننا فهم اهللا  لدينا قوة النظر والسمع واللمس والتذوق وغيرها لكن. لحواس حتى نقدر على فهم ماهية اهللا وهويتها

 .كِْرشَْن َهِرى هو سبيل تدريب هذه الحواس من خالل األصول المنظمة وال سيما تسبيح كِْرشَْنسبيل ذكر . الحواس كليلة
 ):١٢\٩. چ.ب (ْدَهْزۤومبتعريف  كِْرشَْن شْرّييستفيض 

 ون كَْرما-َهى ُموچـهاشـا ُموْچ
 ِشـتََسـهتْـي ڤْچـۤيانا -ـَهى ُموْچ
 ڤَيشاتْـ ْمـۤيـْم آسورۤيــسشْراكْ

 اتاهي شْـرْمـۤيـن ُموهيْمتيِرْپَركْ
هم أعمال تحبط والنجاةآمالهم بخفق  تضالل،مثل هذا ال وفي.  واإللحاديةالشريرةاآلراء ساس ب األعلى هذان و المضللفتتني"
 ".يلعلمطورهم اوت

ال حد يتوقفون .  بشيء أفضل لتشبعة حواسهمدوماًيأملون ) كَْرمۤيْز(لبة الثواب ط.  تدل على حبط طموح الملحدينْچهاشاُموكلمة 
تلك النقطة مطلقاً لجهلهم بالنقطة  إلى زيادة رصيدهم المصرفي ويأملون بالسعادة عند نقطة ما لكنهم ال يصلون إلى عنده بل يسعون
 تدل على كَْرمانَه-ْچَهىموعبارة . عن فهم الهدف القطعي للحياةان المفتونين بمغريات الفتنة الخارجية يقصرون . القطعية لإلشباع

 .كِْرشَْنستحبط جميع نشاطاتنا في النهاية مالم نترسخ في ذكر . انهم يكدحون لكنهم ال يواجهون سوى الفشل في نهاية األمر
ما هو نفع قضاء .  اذا طلبنا العلمليس اهللا كِْرشَْنن كان  اينبغي لنا البحث للوصول ما .كِْرشَْن شْرّي بل إنسان شارة اهذه ليست

ذا االوصول إلى اهللا بالتخمين  .دراكه بالتخمين ا يقصر عن اإلنساندرجة أن إلى غرض؟ اهللا واسعدون ألوف السنين من التخمين 
. عظيم بسبل تخمينهالحق المطلق ال إلى  أحدوجد مثل واحد يدل على وصوليال . سافرنا بسرعة العقل والريح لماليين السنين محال

 يتعين علينا. يستحيل رؤية الشمس بعد غروبها بجهدنا الخاص.  تدل على ان سبيل العلم الدنيوي محيراناهاۤيْچ-ْچَهىُمولذلك، عبارة 
الشعور بشيء مادي كيف يمكننا الشعور بما يتعدى المادة اذا كان . شراقها في الصباح انتظار حتى تكشف الشمس عن ذاتها عنداال

 من خالل أنفسنا أو فهمه بجهدنا الخاص بل يتعين علينا تأهيل كِْرشَْن؟ ال يمكننا العثور على محالمثل الشمس بحواسنا المحدودة 
  ):١٠\١٠ (ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في .  واإلنتظار حتى يكشف ذاتهكِْرشَْنذكر 

 ْمنايوكْتا - َسـتَـتَ ْماشِْتـ
 ْرڤَـكَْم پۤو-ي تۤيـ ْپـرْمْبَهَجـتا
 ْم تَـْمـيُّـوَچ -ي بودّْهي َددام
 ِتىي انْتۤي ماْم اوَپـَنىي

 ".يلّ ايأتون بها التي الفهم وةق، المتيمين بحبي تبتلينالمأمنح "
يعتقدون أن هذه الحياة ) ْمۤيْم آسورۤيراكْشَس(صدقاء الطبيعة والشياطين أ. ةتنا الماديالداخل لكننا ال ندرك ذلك بداعي مهايأ في كِْرشَْن

االستنباط لكن تحبط  إلى انهم يسعون. قدر ممكن من اللذة من المادة أكبر مدادهي مجمل الوجود وأن غرض الحياة البشرية هو است
 اذا اردنا البحث كِْرشَْنذكر  إلى علينا األخذ .استنباط الطبيعة المادية ليس هو سبيل العثور على اللذة الحقيقية. مساعيهم على الدوام
 تحصيل هذه السعادة . ال تحد وال تنتهيكِْرشَْنلمجمل السعادة في العالم المادي بداية ونهاية لكن السعادة في . عن اللذة الحقيقية

عتادوا التضحية بمجمل  اكبار الحكماء والمالئكة في العصور السالفة. كِْرشَْن َهِرىيقتضي منا التضحية ببعض الوقت وتسبيح 
لب  وسيلة سهلة لتحقيق اهللا وال تتطَرْبهوْپَمها تْشايتَنْياعطى أفي هذا العصر، . عمارهم لتحقيق اهللا وما زالوا دون تحقيق النجاحأ

غترار  االال ينبغي لنا. ليها بحضور ذهن ا واإلصغاءكِْرشَْن وتسبيح اسماء ْبهَچڤَْد چۤيتا إلى صغاء االعلينا. تامصغاء ال االسوى
 .كِْرشَْنرسالة  إلى واإلنقياد لإلستماعلطافة بعض ال إلى ال حاجة لنا سوى. بالتفكير الزائف بأن علمنا كبير أو رفيع

ت اآلن املقد ق. والدهم ابتغاء تشبعة حواسهمأ فترسون آكلة لحوم البشر الذين يهم راكْشََسْز.  حالياًراكْشََسْز يد هذا العالم يدار على
مع .  لكنهم ال يدركون أن حواسهم لن تشبع على هذا الوجهراكْشََسْزنظمة كبيرة لسحق عدد كبير من البشر ابتغاء تشبعة حواس أ

فهم الوضع الحقيقي بالغ الصعوبة عليهم ألنهم . تضحية بكل شيء من اجل تحقيق رغباتهم العشوائيةستعداد لل ا علىراكْشََسْزذلك، 
صحاب القلوب الكبيرة قادرون على الفهم أن المالكية أ َمهاتْماْزمن ذا القادر على الفهم؟ . مسحورين بالحضارة المادية فوق اللزوم

). َركِْرتيْم آشْريتاهاْپْم ۤيڤپاْرتَْهى دايَمهاتْمانَْز تو ماْم (ليسوا في يد الطبيعة المادية ) ١٣\٩ .چ.ب( أمثالهم َمهاتْماْز. هللا وأنا ملكه أيضاً
. نتخاب اال عن طريقهاتْماَمال يمكن دمغ الفرد .  لقب قائد سياسي ليسَمهاتْما.  كبير أيضاً بخدمة الكبيرَمهاتْمااهللا كبير وقلب 



ال شك أن جميع القدرات ملكه وهو ال يبين بين القدرة .  هو الذي الذ بالقدرة العلوية هللااتْماَمه: چۤيتاْبهَچڤَْد  يرد في تْماَمهامقياس 
 يرون هذا َمهاتْماْز. بين القدرة المادية والقدرة الروحيةما  واقعة المهيأةالقدرة المادية لكن يوجد تباين بين النفس البين الروحية و

 ).َركِْرتيْمْپ ْمۤيڤداي( بالقدرة الروحية اللياذ إلى التباين مما يدفعهم
ليس المراد انهم يغترون ). أَهْم ْبَرْهماْسمي (ْبَرْهَمْنأنا روح، : من خالل التوحد بالقدرة العلويةبخدمة الكبير  أيضاً َمهاتْماْزيكبر 

 ْبَرْهَمْن. ْبَرْهَمْنعندما يصبح ال يخمد لروح نشط وا. ْبَرْهَمْن اذا اصبح ْبَرْهَمْنظهار نشاطاته في االفرد  ىيجب عل  بلادعاء اإللهيةب
 من الشوائب المادية أنفسناهل نتوقف عن النشاط بعد تصفية  . بداخلهاْبَرْهَمْنبدان المادية نشطة فقط بفضل وجود  األروح وهذه
انني  "تحقيق؟ نا بالطبيعة المادية اذا كنا نشطين على الرغم من اقتران صفيْبَرْهَمْن في هويتنا الصحيحة بصفة أنفسناوترسيخ 
بل الذات  معدا ا ال يعنيْبَرْهَمْن تحقيق. شابتنا بالمادة ادنشاطاتنا حتى عنتظهر نشغال بالنشاط الروحي ألننا روح و االيعني" ْبَرْهَمْن

 نشغال التام بالخدمة التتيمية االيعني ْبَرْهَمْن تحقيق.  في الطبيعة العلوية مما يعني القدرة العلوية والنشاطات العلويةأنفسناترسيخ 
لقد خدمنا حواسنا لوقت طويل وحان اآلن .  دون سواهكِْرشَْن إلى ذا توجبت الخدمة فال بد انها توجب ا يفهم أنَمهاتْمالذا، . اهللاإلى 

 .كِْرشَْن إلى قضاء الخدمة
من تخدم؟ فسيخبرنا انه :"ذا سألنا رئيس الجمهورية اما؟ال يقضي خدمة  أحد هل يوجد. هاقطع الخدمة ألننا مقصودين ل إلى ال مجال

الحقيقة وعندها نصبح  إلى يستحيل قطع الخدمة لكن يتوجب علينا توجيه خدمتنا من الفتنة. من الخدمة أحد ال يخلو. يخدم البلد
 .َمهاتْما

 الذي كشف للبشرية هذا َرْبهوْپَمها تْشايتَنْياطها المولى لة بّستلك الوسي. َمهاتْماهي بداية ) ْرتَيانْتَهۤيك(وسيلة التسبيح الدائم ألمجاد اهللا 
أطراف الخدمة اهم .  َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى- َهِرى َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْنَهِرى : التسبيح

بالموسيقى ممكن صف الو. تعني بالفعل وصف ْرتَنَْمۤيككلمة ). ْرتَنَْمۤيك ْمنَڤَشَْر(السماع والتسبيح ) ٢٣\٥\٧.ب.ش(هي التتيمية التسعة 
. المؤهالت المادية من اجل تحقيق اهللا إلى ال حاجة. صف مالم نسمعوذ ال يمكننا  اْرتَنَْمۤيكتالزم  ْمنَڤَشَْر. والكالم والصور وغيرها

 .المراجع وتكرار ما نسمعه إلى ستماع االال يلزمنا سوى
 أن ْبهَچڤَْد چۤيتاللمثال، نجد في . المسموع أي شْروتيلذا، اصبحت تدعى .  من السيد الروحيِڤَدْزبق، كان الطالب يسمع الـفي السا
يمكننا أن نسمع من اهللا في مطلق مكان حتى في . دانْتَِڤلم يكن منشغال بدراسة فلسفة . حرب الميدان في كِْرشَْن إلى  يصغيأْرجوَن

يمكنني . نانفس أل وليس التفكيرليه اصغاءاالعن الحاجة إلى يسأل البعض . هعابتديس استالم العلم ولايقة هي الطر. ساحة المعركة
يطلب الفرد رفع نفسه بجهده الخاص لكن بالعلم النازل بالعلم الصاعد .  للعلم النازلديِڤالـهذا ليس بالسبيل . ابتداع شيء جديد

 ْپتَْمْپرا-َپراَپَرْمڤَْم ِا(الطالب من السيد الروحي  إلى يفضى العلم) ٢\٤. چ.ب (ديِڤالـلتقليد في ا. يستلم الفرد العلم من مصدر علوي
نخضع نحن . باإلنقياد، نعي بعيوبنا. المراجع إلى ستماع االدرجة أننا نكمل بمجردإلى فعال صغاء المنقاد  اال).ڤيدوهَمْم راَجْرشَيُّوه إ

لذلك، مسعانا لفهم الحق . الخداع إلى رتكاب األخطاء والتوهم والحواس المعيبة والميل اةحتمي: مهايئينألربعة عيوب ما دمنا 
. چ.ب( ممثله أْرجوَن جعل كِْرشَْن.  وتيمهكِْرشَْنستماع من ممثل  االيجب علينا. المطلق بحواسنا المعيبة والتجربة هو مسعى عقيم

 ). تِْشتيْبَهكْتُو ٱسي ِمى َسكْها( كان تيمه أْرجوَنألن ) ٣\٤
 يِشـتتْـِمى َسـكْـها ٱسي  تُوْبَهـكْ

 ْد اوتَّـَمـْمى ِاتَـ ِهـْمايـَرَهـْسـ
 ال ".لهذا العلم العليالغموض هم سوف تف ،ذال .صديقيو تيميك  ألنالصلة باهللاعن هذا العلم القديم  لك اليوم عن كشفأها أنذا و"

خالقنا أنحن شقوق اهللا و. أن يصبح ممثالًن ينسب اإللهية لنفسه ال يمكن لم. تيمهمن ان يكون دون يمكن ألحد أن يصبح ممثل اهللا 
درب معرفة .  اهللاكبرا نفهم ليس المراد أنن. أنفسناذا درسنا هذه األخالق في  اسنتوصل إلى تعلم شيئاً عن اهللا لذلك،. خالقهأعين 

قدرة دون  دعاء اإللهيةال يمكننا ا.  من الوجوهمن أي وجهدعي اإللهية ألنفسنا درب احادي الوجهة لفهم اهللا لكننا ال ن و هاالذات هذ
 عن هذا شَْنكِْركشف . أْرجوَنعجازية بالكشف عن هيكله الكوني أمام  اال انه اهللا بعرض قواهكِْرشَْن اثبت. على عرض قوى اهللا

 ويجب مدعي اإللهية ال ينبغي أن يخدعنا أْرجوَنبالسير على خطى . ادعاء اإللهية على  اإلنسانالهيكل الهائل من اجل عدم تشجيع
 .حمق على شاكلتهأ سوى احمق مّدعي اإللهيةال يقبل . مّدعي اإللهيةمامنا قبل قبول زعم أأن نطلب رؤية الهيكل الكوني 

من األفضل لنا أن . المالئكة تابعان له ويسجدان له توقيراً أرفع ڤَشي و ْبَرْهماحتى المولى . ديل وال يفوقه فائقال يعادل اهللا ع
ممثل اهللا أو نزيل اهللا . حدى سبل التأمل أو سواها ا بواسطةادعاء اإللهيةطلب فهمه وفهم صلتنا به بدالً من ننسمع عن اهللا بإنقياد و

 .هذه هي عالمة الممثل السليم هللا.  بل يعرض نفسه بصفة خادم اهللا بتاتاًال يّدعي اإللهية
ذا حاولنا  ا.ْرتََنۤيكهذا الوصف يدعى .  تقدم روحيحراز ايمكن وصف كل ما نتعلمه عن اهللا من المراجع وهذا ما سيعيننا على

السماع ) ٢٣\٥\٧.ب.ش(هللا بفضل وسيلة  ودخول ملكوت اة المادييمكننا التحرر من المهايأة. العلمتكرار ما نسمعه فسنرسخ في 



 ليس لدينا درب مفتوح سوى درب.  في هذا العصرچايُّوالـمن المستحيل ممارسة التفدية أو التنظير أو ). ْرتَنَْمۤيك ْمنَڤَشَْر(والتسبيح 
 وهو كِْرشَْن العلم من أْرجوَنبه  العلم وهو الدرب الذي استلم َمهاتْماْز  الذي استلم بهدربالهذا هو . صغاء المنقاد من المراجعاال

 .أْرجوَنالدرب الذي يتوجب علينا استالمه من السلسلة المريدية المتحدرة من 

 الفصل الخامس
 )َپراَپَرْم(العلم من خالل السلسلة المريدية 

 ):١\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتا
 اوڤاتْـشَ ْبَهَچـڤاْن -شْـرۤي 

 ْمـيُّـوَچڤَـْسـڤَـِتى يـ ڤْمَمـإ
 اْميـايـكْتَـڤاْن َأَهـْم َأڤْـُروْپـ
  ْپـراَهىىڤَـسڤاْن َمنَـِڤيـڤ

 تْۤيـَرڤْبٱ ىِڤــڤاكَشْكْ اَمـنـوْر
 و ، البشريأب َمنو إلى بدوره أبلغه الذي ،ڤيڤَشْڤاْنمالك الشمس  إلى هذاالقديم  يُّوچاالـلقد كشفت عن علم : شخصية اهللا العزيز قال"

 ".ڤاكوشْكْا إلى نقله َمنو
الشمس مكان بالغ السخونة حسب علمنا وال . ة منذ عصور بعيدڤيڤَْسڤاْنك الشمس مال إلى ْبهَچڤَْد چۤيتا العلم الرباني كِْرشَْنكشف 

 أن الشمس ِڤديةالـلكننا نستفيد من األسفار . هاقتراب من الشمس غير ممكن باألبدان التي نملك االحتى. نعتقد بوجود حياة فيها
ن التراب بشكل بارز فسائر الكواكب مؤلفة من النار كما أن كوكبنا مؤلف م. كوكب مثل كوكبنا لكن كل شيء فيها مؤلف من نار

 .حد كبير إلى والماء والهواء
 أهل لذلك، لدى. بداناً مؤلفة من عناصر مركبة من العنصر البارز على كل كوكبأاألحياء على مختلف هذه الكواكب تكتسب 

. لكل كوكب مالكه كما نجد رئيس الجمهورية في كل بلد). َننارايا-ْرياۤوس (ڤيڤَْسڤاْنة من النار ومالكها يدعى ركببدان مأالشمس 
 منذ األرضحكم . ْبَهَرتَ َمهاَرَجي كان خاضعاً لملك واحد يدعى األرضأن هذا الكوكب  َمهاْبهاَرتَنستفيد من التاريخ المعروف بالـ

يوجد عادة حاكم واحد أو النحو، على هذا . عدة بلدان مختلفة إلى  ألف سنة وسميت األرض تتيماً بأسمه ثم انقسمت األرض٥٠٠٠
 .اكثر في مختلف كواكب الكون

.  منذ ماليين السنينڤيڤَْسڤاْنمالك الشمس  إلى چايُّو كَْرَم علم ىفضأ كِْرشَْن شْرّينستفيد من النص األول من الفصل الرابع أن 
طالق بل القيت على كوكب آخر  االلتعاليم ليست جديدة على هنا يدل أن هذه اأْرجوَن على ْبهَچڤَْد چۤيتا الذي يلقي تعاليم كِْرشَْن شْرّي

 من ڤَكوكْشْ اَمهاَرَجكان . كْشْڤاكو امريده المدعو إلى بلغهاأالذي  َمنوولده  إلى  بدوره أبلغ هذه التعاليمڤيڤَْسڤاْن. منذ عصور غزيرة
تلك الطريقة يرد وصف  واإلنتفاع به فثمة طريقة لفهمه وۤيتاْبهَچڤَْد چالمراد أن من يطلب تعلم . راَمتْشَنْْدَركبار الملوك وسلف الرب 

 ڤيڤَْسڤاْن إلى  أن الرب أفضى هذه التعاليم الربانيةِڤديةالـتقدر المراجع . ىاألول للمرة أْرجوَن إلى ْبهَچڤَْد چۤيتا ال يتكلم كِْرشَْن. هنا
كانت تلك التعاليم .  آالف سنة تقريبا٥ً منذ أْرجوَن القي على ْد چۤيتاْبهَچڤَأن  َمهاْبهاَرتَنستفيد من الـ.  مليون سنة تقريبا٤٠٠ًمنذ 

 ):٣-٢\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في . لكنها اندرست بمجرى الوقت، أْرجوَنقبل  تستلم على يد السلسلة المريدية
  ْپـراْپـتَـْم- َپـَرْمَپـرا ْمِاڤَـ

 دوهيـ ڤيُّـوـشْْر رجْمإَمـ
 َسـ كالـِنـَهى َمـَهـتا

 ـطَه َپـَرنْـتَـَپشْ نَـيُّـوُچو
 ايـْدٱِتى  اۤيَمـ ْمايـاِاڤَسـ 

 تَـنَـهيُّـوَچـه ْپـُروكْتَـه پورا
 يِشـتتْـِمى َسـكْـها ٱسي  تُوْبَهـكْ

 ْد اوتَّـَمـْمى ِاتَـ ِهـْمايـَرَهـْسـ
 ولكن بمرور .صالحون على هذا النحو وعرفه الملوك الالسلسلة المريدية العليةمن طريق بالتواتر  هذا العلم الرباني انتقل، ذاهك"
 تيميك  ألنالصلة باهللاعن هذا العلم القديم  لك اليوم عن كشفأها أنذا و . قد ضاعوكأنه السلسلة وبدا هذا العلم هذه انقطعت وقتال
 ".لهذا العلم العليالغموض هم تفسوف  ،لذا .صديقيو

 چايُّوكلمة . چايُّو وهذا سبب دعوته چايُّو اَنۤيْچ و چايُّو كَْرَم و چايُّو ْبَهكْتيثل م چيةيُّوالـ عدداً من الرياضات ْبهَچڤَْد چۤيتايرسم 
 اندرست كِْرشَْن شْرّي التي كشفها چاويُّالـهذه . عادة صلتنا به ا نوصل وعينا باهللا والقصد هوچايُّوالـالمراد أننا في . تعني صلة



؟ كان يوجد عدد كبير من  يخلو من الحكماءأْرجوَن إلى كِْرشَْن شْرّي  فيهتكلمالذي وقت اللماذا؟ هل كان . في مجرى الوقت
 وتحليلها هَچڤَْد چۤيتاْبيمكن للعلماء كتابة تأويالتهم حول . ْبهَچڤَْد چۤيتا اندراس فحوى يشير إلى" اندرست"الحكماء آنذاك لكن معنى 

 ْبهَچڤَْد چۤيتا عليها والتي يتوجب على طالب كِْرشَْن شْرّيهذه هي النقطة التي يشدد . ْبهَچڤَْد چۤيتايخالف ما حسب مفاهيمهم وهذا 
يجب علينا قبول . ْبهَچڤَْد چۤيتاقد يكون الشخص من كبار العلماء من المنظور المادي لكن ذلك ال يؤهله لكتابة التعليق على . فهمها

 وعدم قبوله من وجهة النظر ْبهَچڤَْد چۤيتافي روح نفاذ يجب علينا ال. ْبهَچڤَْد چۤيتامن اجل فهم ) َپراَپَرْم(مبدأ السلسلة المريدية 
 .األكاديمية وحدها

كان فارساً . ا وال متأمالً أو ربانيياًچيُّو  من كبار العلماء وال كانأْرجوَن إلستالم هذا العالم؟ لم يكن أْرجوَن كِْرشَْن شْرّيلماذا اختار 
 ْبهَچڤَْد چۤيتالقاء  اكِْرشَْن شْرّيكان يوجد عدد كبير من كبار الحكماء في ذلك الوقت وكان بإمكان . شتراك في المعركة االعلى وشك

ْبَهكْتُو ٱسي ِمى َسكْها (نت تيمي وخليلي ا: عتيادياً ااًإنسان  على الرغم من انه كانكبير كان يمتاز بمؤهل أْرجوَنالجواب أن . عليهم
لذلك، . شخصية اهللا العزيز كان كِْرشَْن أن أْرجوَنعلم . ستثنائي، وهو مؤهل لم يكن لدى الحكماء االأْرجوَنهذا كان مؤهل ). تِْشتي

ستعانة  اال فال يمكنهْبهَچڤَْد چۤيتافهم  أحد دأراذا  ا.كِْرشَْن ما لم يكن تيم ْبهَچڤَْد چۤيتاال يمكن ألحد فهم . سلم له واتخذه سيده الروحي
 على وجه مختلف أو ْبهَچڤَْد چۤيتاردنا فهم أذا  ا.أْرجوَن على خطى ْبهَچڤَْد چۤيتاخرى بل يجب أن يفهمه طبقاً لما جاء في  األبالسبل

 .ْبهَچڤَْد چۤيتاتأويله حسب مفاهيمنا فربما كان ذلك مظهراً من مظاهر الدراسة لكنه غير 
 عندما كتب تأويالً حول َمهاتْما غاندي بناء على رفعة علمنا كما فعل ْبهَچڤَْد چۤيتاربما كان في وسعنا ابتداع نظرية جديدة حول 

 بحد ْبهَچڤَْد چۤيتا؟ مدار ْبهَچڤَْد چۤيتا إلى ستناداً اكيف يمكن دعم الالعنف.  من اجل دعم نظرية الالعنف التي نادى بهاْبهَچڤَْد چۤيتا
 أن المعركة من تقدير المشيئة أْرجوَن يخبر كِْرشَْنفي الواقع، .  له على قتل اعداءهكِْرشَْن بصدد القتال وحث أْرجوَناته كان تردد ذ

ذا  ا.أْرجوَننتصار امام  اال قتل جميع المقاتلين وأتاح فرصةكِْرشَْنكان تدبير . أن المقدر للمحتشدين في ساحتها هو الموتااللهية و
. ْبهَچڤَْد چۤيتا؟ تأويالت مثيلة ليست سوى تشويه لتعاليم اليه استناداً ا فكيف يعقل دعم الالعنفْبهَچڤَْد چۤيتالقتال ضرورة في كان ا

قوة  إلى ستناداً اِڤديةالـ فهم خالصة األسفار أنجاء . غراضه الشخصيةأل اًتأويله تأييد أحد  حالما يضعْبهَچڤَْد چۤيتايضيع مغزى 
سفاراً مختلفة تصف الحقيقة المطلقة من أمن جهة األسفار، نجد . شياء كثيرة ال تتوافق مع منطقناأثمة .  محالحججنامنطقنا أو 

ن كان  ا.كما يوجد عدد كبير من الفالسفة بآراء مختلفة وكل منهم يناقض سواه. وجوه مختلفة وسنقع في الحيرة عند تحليلها جميعها
سفار مختلفة أو بالحجة المنطقية أو النظريات الفلسفية فكيف ندركها؟ حكمة الحقيقة المطلقة بالغة أفهم الحقيقة غير ممكناً بدراسة 

 .الخفاء لكن يمكن لنا فهمها بالسير على خطى المراجع
يمكن .  الحكماء وغيرهم من كبارواميْس ونڤيشْ و نيْمباْرَك و ڤاتْشاْرياَمْدْه و رامانوجاتْشاْرياسسها أتوجد سلسالت مريدية في الهند 

 وإذا اردنا فهمها فيتعين علينا فهمها كِْرشَْن على يد ْبهَچڤَْد چۤيتا فهم أْرجوَن. سياد الروحيين الكبار األ على يدِڤديةالـ  األسفارفهم
مقياس  .أْرجوَن فال بد لنا من التيقن من توافقه مع فهم ْبهَچڤَْد چۤيتاذا كان لدينا أي علم عن  ا. وليس من مصدر سواهأْرجوَنمن 

نتفاع من االردنا أذا اعلينا التمسك بهذا المبدأ  .ْبهَچڤَْد چۤيتاهذا هو قياس دراستنا . أْرجوَن هو توافقه مع فهم ْبهَچڤَْد چۤيتاصحة فهمنا 
لو كان . هذا محال. سقامو إلى  ليس كتاب علم وضعي يمكننا شراءه من المكتبات وفهمه بالرجوعْبهَچڤَْد چۤيتا.  بالفعلْبهَچڤَْد چۤيتا

 . بأن العلم قد اندرسأْرجوَن كِْرشَْنخبر أذلك صحيحاً لما 
ال بد لك من استالم العلم من محامي أو مهندس أو  .ْبهَچڤَْد چۤيتاالسلسلة المريدية لفهم  إلى توجهليس من الصعب فهم ضرورة ال

يعمل لدى محام خبير كما يتوجب على الوجب على المحامي الجديد يت.  اذا أردت أن تصبح محامياً أو مهندساً أو طبيباًطبيب معتمد
خصص ما سوى عند استالمه من تعلمنا بال يكمل . عمل مع اطباء مرخصينال والشاب الذي يدرس الطب أن يصبح طبيباً داخلياً

 .مصادر معتمدة
بحث  إلى  وال حاجةتومي  اإلنسان قد نفترض أن.الطريقة االستقرائية تعتبر أكمل. استقرائي واستداللي: سبل تحصيل العلم اثنان

  اإلنسانالنتيجة بأن إلى لكن كيف نصل. توميلذلك، فالن . إنسان فالن هو: ستداللية هي االالطريقة. نه من المسلماتألسبب ذلك 
 مات  اإلنسانراسة أن هذالذلك، يمكننا الد. هذه النتيجة من خالل التجربة والمالحظة إلى ستدالل يطلبون الوصول االت؟ اتباعومي

ن لكن ثمة تومويستنتاج أو التعميم بأن جميع البشر  االوبعد مالحظة عدد كبير من البشر قد ماتوا فيمكننا.  مات الخ اإلنسانوذاك
بتنا اً ال يموت لكننا نستخلص بناء على تجرإنسان ربما لم نشاهد.  وهي محدودية تجربتناستداللية االعيب كبير في هذه الطريقة

 بينما دوماًستداللية غير كاملة  االالنتيجة أن الطريقة. حواسنا محدودة وثمة عيوب كثيرة في حالتنا الراهنةقوة . الشخصية المحدودة
 .ستقرائية اال هي الطريقةِڤديةالـالطريقة . ستقرائية من مصدر علم كامل هي طريقة كاملة االالطريقة

 ):٧\٧ (كِْرشَْن شْرّيللمثال، يقول .  تبدو دوغمائيةْبهَچڤَْد چۤيتا مقاطع كثيرة في قرار بالمرجع فثمة االعلى الرغم من
 اتْي نانْْمـه َپـَرتَـَرتَّـَم



 َجيانْي ْدَهـنَـْد َأْسـتـيشــتْـنْيك
 ْمتَـُروْپـْم  إَد َسـْرڤَـْميَِّم
 ڤَ اانَـَچ - ني َمـىِرتْۤوس

 ".يفوقني فائق الذ  ابي، علقيت شيء كلهكذا  ،بخيط لؤلؤ حبات العلقتتكما قاهر الغنى،  يا"
  شديدجّيۤيْسوام:"فسيقول الناس" ال يفوقني فائق،:"ذا قلتُ ا.حد كبير إلى بددو دوغمائي بأن ال مرجع يفوقه وهذا يكِْرشَْن شْرّييقول 
 قادر على هذا الكالم ألننا نستطيع الفهم من كِْرشَْنلكن . الجميع فزعمه مهين أكبر بعيوب كثيرة أنههيأ  مإنسان ذا زعم ا."ستكباراال

 .بالواقع، كان أعظمهم في جميع حقول العمل. األرض على التاريخيات أنه كان أعظم شخصيات عصره اثناء حضوره
 و ْپَرتْياكْشَ:  عن وجود ثالثة اشكال من البراهينِڤَدْزجاء في الـ. ديِڤالـخذ العلم من المرجع األخير يعتبر كامالً حسب النظام أ

الطريقة .  وعلمي بجلوسه محسوس بنظريذا كان شخص يجلس أمامي فيمكنني رؤيته ا.الحسيستدالل  االواحد هو. شَْبَد و أنوماَن
والطريقة . طفاال يلعبون في الخارج وبسماعهم نخمن بوجودهم هناكأربما سمعنا : وهي السمعية) أنوماَن(الثانية هي االستقرائية 

 لكن لم يجرب انها من المسلمات. تستلم من مراجع علوية" تومي اإلنسان"نتيجة مثل . الثالثة هي استالم الحقائق من مرجع فوقي
من الذي وجد هذه الحقيقة أوالً؟ هل اكتشفتها؟ فمن :"ذا سأل سائل ا.يتعين علينا قبول ذلك بالتقليد. تونوميأحد بأن جميع البشر 

رق  أن الطريقة الثالثة، طريقة استالم العلم من المراجع العليا هي أكمل الطِڤَدْزتفيد الـ. انها من المسلمات النازلة. الصعب الجواب
صغر من أباإلستدالل الحسي، يمكننا رؤية الشمس مثل قرص . ال سيما في حياتنا الراهنةو دوماًستدالل الحسي معيب  اال.الثالثة

ماء أم لعال كالملذا، بماذا نسلم؟ هل نقبل .  بألوف المراتاألرضمن  أكبر لكن نفهم من العلماء أن الشمس. الطبق الذي نأكل منه
على هذا النحو، نحن نقبل . ين مع اننا ال نستطيع اثبات حجم الشمسفلكي الكالمأم خبرتنا الخاصة؟ نحن نقبل ية الروح المراجع كالم
حداث هنا وهناك في الصين والهند وسائر أكما نفهم من الصحف اليومية والراديو بوقوع .  المراجع في كل حقل من الحقولكالم

. داث شخصياً ونجهل بحقيقة وقوعها لكننا نقبل مرجعية الصحف اليومية والراديونحن ال نختبر هذه األح. األرضاألماكن حول 
 .  التي نقبلهاليس لدينا خيار سوى تصديق المرجعيات من اجل تحصيل العلم وعلمنا كامل بكمال المرجعية

 أنه كِْرشَْن ال يعلن ).اتْ كينْتْشيْد أْستي ْدَهنَنَْجياَپَرَرتََرْم نانْيَمتَّه  (ِڤديةالـطبقاً للمصادر ) ٧\٧. چ.ب(وأكمل مرجع  أكبر  هوكِْرشَْن
 ْبهَچڤَْد چۤيتاال يمكننا استمداد أي نفع من  . أيضاًْبهَچڤَْد چۤيتاالمرجع األخير فحسب بل هذا ما يقطع به جميع كبار الحكماء وعلماء 

 دراسة هذا درسناا كِْرشَْنسنجد صحة كالم  .بل حقيقة دوغمائية هذه ليست.  بصفة مرجع وصدقنا كالمه كما هوكِْرشَْنذا لم نقبل ا
  .)اْنڤََچْبَه ڤَياْمْس( هو اهللا كِْرشَْنالذي صرح بآراء مخالفة لكالم شخصية اهللا بأن  شاْرياكَراتْشَنْمثال أحتى علماء يقر . نقدية

 أنه تكلم كِْرشَْنيقول .  التي تعني قديمتَنَهپورابكلمة  إليه كِْرشَْنيشير . قدم العلوم المكشوفةأكتشافاً عصرياً بل  ا ليسِڤـديالعلم الـ
 دوماًهذا العلم يعاد . ماليين من السنينب سواه قبل ذلك إلى تكلمهن  امالك الشمس منذ ماليين السنين ونحن نجهل إلى چايُّوالـهذه 

 آالف ٥بعد من أجهل حتى تاريخ هذا الكوكب نحن ن. ذخرنا العلمي ضئيل. معاد فصول الصيف والخريف والشتاء والربيع سنوياً
 آالف ٣ال يمكننا االستنتاج بأن التاريخ كان معدوماً قبل  .ماليين من السنوات إلى  تاريخيات تمتدِڤديةالـاألسفار تعطينا سنة لكن 

يمكن أن . كِْرشَْنية لـ رفض الصالحية التاريخ اإلنسانال شك أن في وسع. لمجرد اننا نجهل ما حدث قبله سنة على هذا الكوكب
لى مالك الشمس ع ْبهَچڤَْد چۤيتا كِْرشَْنلقاء  اوبناء عليه،. َمهاْبهاَرتَ آالف سنة طبقاً لما جاء في الـ٥ عاش منذ كِْرشَْنأن  أحد يقول

 جيۤيْسوام:"نينمنذ ماليين السمالك الشمس  إلى ذا قلت انني القيت محاضرة حول الشمس اسيقول الناس .منذ ماليين السنين محال
سواء صدقنا ذلك أم  مالك الشمس إلى ْبهَچڤَْد چۤيتا تكلم كِْرشَْن صدق بأن أْرجوَن. شخصية اهللا العزيز هو كِْرشَْن لكن ."يتكلم تفاهات

 يصدق جوَنأْرمع أن . منذ ماليين السنين محتملأحد  إلى كِْرشَْنلذلك، علم أن كالم .  بصفة الرب العظيمكِْرشَْن قبل أْرجوَن. ال
 :من اجل توضيح األمر لمن سيأتون بعده) ٤\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتا فإنه يسأل في كِْرشَْن شْرّيشخصياً كالم 

  َجنْـَمتُو ْبَهـڤَـْمَأَپـَر
 ڤَـْسـڤَـتَـهيـ َجنَْم ڤْمَپـَر

 ْماۤيـۤيجانيـْم ِاتَـْد ڤكَـتَْهـ
 يتإ كْتَـڤاْنُروتْـڤَـْم آداو ْپـ

 "في األساس؟لقنته هذا العلم أفهم انك  ان اذن اقدر كيف. الدة مالك الشمس متقدمةووالدتك كانت متأخرة و: أْرجوَن قال"
 ):٥\٤. چ.ب( على هذا النحو كِْرشَْنذا سؤال بالغ الفطنة بالفعل ويجيب عنه ه

 يتانۤيـاتيـِمى ڤْـي نَبهۤو
 اْرجوَنشـتْـتَـڤَ ي َجنْمان

 نيَسـْرڤا ِڤـَد ْمتانى َأَهـ
 َهى َپـَرنْتَـَپ ِڤـتّْْمنَـ تْـڤَـ



 قاهر يا، ذلكستطيع ت بينما أنت ال جميعاًذكرها ت اأنا.  وأناأنت ،والدات عديدة وكثيرة مررنا بها: شخصية اهللا العزيز أجاب"
 ".العدو
 شخصية اهللا العزيزالفرق بين . بوصفه أحد األحياء  يولد مرات غزيرةأْرجوَنكما ان .  مع انه هو اهللا مرات غزيرةكِْرشَْن يتجلى

الفروق بين  أحد ذاك هو). ڤانيِڤَد َسْرتاِنى أَهْم (ته السالفة على خالف سائر األحياء نزالحداث أ يذكر كِْرشَْن هو أن سائر األحياءو
. الموت يعني النسيان. حداث عمرنا عند الموتأنحن ننسى . ألبدانالدائم لتبديلنا اهللا أزلي ونحن كذلك لكن الفرق هو . اإلنساناهللا و

 اثناء النوم لكننا أنفسنانحن ننسى . حالما نخلد إلى النوم في الليل ننسى اننا زوج فالنة ووالد هذا أو ذاك الطفل. هذا مجمل األمر
بدانا سابقة في اعمارنا السابقة مع عائالت أحقيقة انه كان لدينا ال ."اكقضاء هذا وذعلي أنا فالن الفالني ويتعين :"نذكر عند اليقظة

ربما كنا في صورة كالب أو قطط أو بشر أو مالئكة لكننا نسينا رجعاتنا . وآباء وامهات في بلدان اخرى لكننا نسينا كل ذلك
كما اعددنا لهذا البدن في العمر  هذا العمر فينعد لبدن آخر نحن . حياء خالدون بغض النظر عن كل هذا التبديلأنحن . السابقة
في الكواكب  أرفع منزلة إلى  األصالة يرقونخالقأمسار  أهل ).كَْرَم(عمل ما قدمنا من نحن نحصل على ابداننا حسب . السابق

جناس ة قد يسقطون في األظلم وأهل مسار اخالق الاألرضمسار أخالق الحماسة يبقون في  أهل ).١٤\١٤. چ.ب(السماوية 
 .هذه العملية مستمرة لكننا ننساها). ١٥\١٤. چ.ب(كوكب أدنى  إلى الحيوانية أو ينقلون
خال عرش  فولعنه سيده الروحي بالمسخ في صورة خنزيرفي يوم من األيام،   ذنباً بحق سيده الروحينْْدَر اارتكب مالك الجنان

وخاطب الخنزير عند ادراك هذا الوضع،  األرض إلى ْهماْبَرهبط .  في صورة خنزيراألرض إلى نْْدَر انزولبعد الجنان 
 لكن الخنزير ."تعال معي فوراً. جئت إلنقاذك وها قد  خنزير على هذا الكوكب األرضيسيدي العزيز، لقد مسخت في صورة:"قائال
 في صورة الخنزير مع ْدَرنْ ا رفض."طفالي وزوجتي ومجتمع الخنازير هذاأ: لدي مسؤوليات كثيرة. ال استطيع المجيء معك:"اجابه
ماذا تفعلون في هذا ):"٦٦\١٨. چ.ب( ويقول لنا كِْرشَْن شْرّي ينزلكذا، . هذا ما يدعى النسيان. الجنان إلى  وعد بإعادتهْبَرْهماان 

شغال ألدينا . ال نصدقك يا سيدي:"قول لكننا ن."لي وسأحميكم اتعالوا). ڤَْرَجَپريتْياْجيا ماْم ِاكَْم شََرنَْم ْدَهْرماْن -ڤََسْر(العالم المادي؟ 
 .هذا النسيان يتبدد بسرعة بالسير على درب السلسلة المريدية. النسيان: مهيأة هذا هو موقع النفس ال."هامة هنا

 الفصل السادس
 كِْرشَْنالعلم بجلوة وخلوة 

 ما الذي يدعوك:"لنا) اماۤي(اللحظة التالية تقول الفتنة بواحدة نقرر أننا سنتقدم روحياً في هذا العمر لكن في . تعمل الطبيعة فينا بقوتين
. اإلنسانالنسيان هذه هي الفرق بين اهللا و إلى  النزعة."يسر في حياتكالتتحمل كل هذه المتاعب؟ اقتصر على التمتع بالحياة وإلى 

ْبهَچڤَْد  عندما ألقى كِْرشَْن حاضراً مع أْرجوَنكان .  في جميع جلواتهكِْرشَْن ويظهر مع أْرجوَن وخليله ويولد كِْرشَْن مالزم أْرجوَن
ال نستطيع تذكر حتى ما كنا نفعل . النسيان هو طبيعة النفس.  عن تذكر ذلك لمحدوديتهأْرجوَنلكن قصر .  على مالك الشمسچۤيتا

عمارنا السابقة؟ يمكننا أن أي ذا تعذر علينا ذكر هذا فكيف يمكن لنا ذكر ما حدث ف ا.افسهساعة نسبوع الماضي في ال األالبارحة أو
 ):٦\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتايقول في .  ال يبدل بدنهكِْرشَْن أن يذكر على خالفنا والجواب هو أن كِْرشَْننسأل عند هذه النقطة كيف يستطيع 

  تْمااۤياي َأڤْـي َسنّْپـٱ ُجوَأ
 ـْنَسي پـٱ ُروشْـڤَـ اتاناْمْبهۤو
 ايـطْهاشْي ْسـڤاْم َأْدهـْمتيِرْپَركْ

 اۤياي ما-َسـْمْبـَهـڤامى آتْـَم 
 ".العلية ليةصأتجلى في كل عصر بصورتي األإنني حياء ف األجميع ربمع انني ، وزول ال يالعليبدني  وغير مولودانني ع م"

 ال يعلم كِْرشَْن. بداننا وهذا سبب نسيانناأ نبدل مهيأةتبديله لكننا نحن النفوس الدون  ببدنه ينزل كِْرشَْن تعني أن ماۤياۤيا-آتَْمعبارة 
ْبهَچڤَْد يقول في .  أيضاً لكل نفس ونشاطاتها الحاضرة والمقبلةنشاطاته السابقة والحاضرة والمقبلة فحسب بل يعلم النشاطات السابقة

 ):٢٦\٧ (چۤيتا
 يـتانۤيـ َسَمـتْمِڤـداَهـ

 اْرجوَنتْـشي ڤَـْرتَـمانان
 يتان تْـشَ ْبهۤونياۤيـشْيْبَهـڤ
 ـَنتْـشَ نَـ كَشْـِڤـَد تو ْمما

وأعلم أيضاً . في المستقبلوف يحدث س في الحاضر وكل ما حدث الماضي، كل ما يفي حدثالعليم بكل ما  الغني أنا ،أْرجوَن يا"
 ".نيلميعأحد ال بينما   األحياءيعجم



وحده عليم ) كِْرشَْن (ونڤيشْ. ڤَشي و ْبَرْهمااألحياء شأناً مثل  أرفع  على خالف حتىشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَمفي  اهللا بالعليمكما نجد تعريف 
. ؟ ثمة خالف كبير بين الفالسفة حول هذا السؤالذا كان ال يبدل بدنها اهللا بدور نزيل ينزللماذا  نسأليمكننا أن كما . بكل شيء

دن مادي مثلنا فلن يقوى على ذكر شيء ألن ولد ببلو كان ي.  على خالف الواقعنزولهبدن مادي عند ولد ب يشَْنكِْريقول البعض أن 
. يدعى اهللا القوي وتوضح قوته في النص المقتبس اعاله. النتيجة الفعلية هي أن اهللا ال يبدل بدنه. البدن المادي إلى النسيان عائد

 .ال يولد سوى البدن المادي الذي تتوهمه النفس عين ذاتها. ة وال تولدالنفوس أزلي و أزلي ال يولدكِْرشَْن
ينبغي أن نكون من نوعية  أن ما نقبله بمثابة والدة وموت هو البدن المادي وْبهَچڤَْد چۤيتا في بداية الفصل الثاني من كِْرشَْنيوضح 
بعث بدننا الروحي : كِْرشَْن هذا هو جوهر مجمل ذكر .حالما نستعيد بدننا الروحي ونخرج من شوائب الوالدة والموت كِْرشَْن

 أو تْشيتْ وال َستْهذا البدن المادي ليس ). آنَنَْد(وبهيج ) تْشيتْ(تام العلم ) َستْ(ذاك البدن أزلي . ىَرَهْچيڤ  آنَنَْديْدتْش شَْْستْاألصلي 
نحن نشعر بالحرارة أو . نه جاهل وزائلمطبق الجهل ألقاء تام بالشنه أكما . انه زائل بينما الشخص القاطن في البدن خالد. آنَنَْد

 ضداد ال يشعرون باأليُّوچۤيْزيوجد .  تؤثر فينا حالما نبعث بدننا الروحيضدادالبرودة الزائدة بداعي البدن المادي لكن ال تعود األ
 تقدم روحي إحرازالبدن الروحي حالما نبدأ بنبدأ باإلتصاف بصفات . مثل الحرارة والبرودة حتى اثناء التواجد في األبدان المادية

 في النار ثم تصبح جمرة حمراء وأخيراً تصبح ناراً وليست قطعة هاذا وضعنااقطعة الحديد  ستسخن .في البدن المادياثناء تواجدنا 
 .الشوائب المادية تؤثر فينا وال تعود كِْرشَْنيتشبع بدننا المادي روحياً مع تقدمنا في ذكر .  شيئاًتكلما لمسيندلع لهبها حديد و
ال . فق الشرقي على خالف الواقع األتشرق الشمس في الصباح وكأنها تولد من.  وخلوته تشبه جلوة الشمس وخلوتهاكِْرشَْنجلوة 

كذا، ثمة مواعيد محددة في . األرضدوران  إلى شروق الشمس وغروبها عائدان. وال تغرب بل تبقى في موقعهاالشمس تشرق 
في مكان ما . شروق الشمس وغروبها مستمر في كل لحظة.  كالشمسكِْرشَْنشروق .  وخلوتهكِْرشَْن شْرّي لجلوة ِڤديةالـ األسفار

هو موجود في .  عند نقطة واحدة ويرحل عند نقطة اخرىكِْرشَْن ال يولد . اآلن يشهد الناس شروق الشمس وغروبهااألرضمن 
ليس لدينا سوى خبرة بهذا الكون .  كثيرةأكوان ويخلو في كِْرشَْنيتجلى . ه يأتي ويذهب لكنه يبدو للناظرين وكأندوماًمكان ما 

 . أن هذا الكون جزء من ظواهر ال تحد هللاِڤديةالـالواحد لكننا نفهم من األسفار 
جاء في .  تعني طبيعةَركِْرتيْپ كلمة .ه العلية األصيلةقدرتب هو الرب العظيم الذي ال يولد وال يطرأ عليه مطلق تغيير ويتجلى كِْرشَْن

ثمة قدرة خارجية وقدرة داخلية . ساسيةأثالثة  إلى شكال عديدة من القدرات التي صنفتأ عن وجود ْبهَچڤَْد چۤيتاالفصل السابع من 
ْبهَچڤَْد سابع من  في الفصل الَپَرأالفتنة الخارجية هي ظاهرة هذا العالم المادي وجاء وصف هذه الفتنة المادية بمثابة . وقدرة بينية

يزور رئيس الدولة دار السجن أحياناً . عندما يتجلى وليس قدرته المادية الدونية) اْمڤْس يْمَركِْرتْپ( قدرته العلوية كِْرشَْن يقبل .چۤيتا
 شارة االمرت كما .السجن يعني أنه سجين مثلنا إلى رئيس الدولة أن مجيء احسبوذا  التفقده وتفقد المساجين لكن يخطيء المساجين

 بصفة الرب العظيم قادر كِْرشَْن.  اإلنسانأن الحمقى يسخرون منه عند هبوطه في صورة) ١١\٩. چ.ب (كِْرشَْن شْرّيليه، يعلن ا
هو مستقل تماماً وقادر على . هنا إلى عتراض بالقول أنه ال يستطيع المجيء االهنا في مطلق وقت وال نقوى على إلى على الهبوط
 يأتي بغرض يتمثل كِْرشَْن. زارهذا ارئيس دولة مجبر على دخول السجن  ال ينبغي لنا االفتراض ان .حيل كيف يشاءالهبوط والر

 ):٤\١٤. چ.ب(انه يعلن كل حي ابنه .  لكنه يحبناكِْرشَْننحن ال نحب .  الساقطةمهيأة الالنفوسبإستعادة 
 ايكاونِْتـ وشْيُّوني –َسـْرڤَ 

 ااهي ۤياه َسـْمْبَهـڤَـنْتيْرتَـمۤو
 ْرينيُّو ْبـَرْهـَم َمـَهـْد ْمتاسا
 تاي ْپـَرَده پـ-َج ۤيـ بْمَأَهـ

 ".أنها من صلبيوبمشيئتي تولد في هذه الطبيعة المادية جناس الحياة أجميع ن أ ،كونْتّييا ابن علم، اليتعين "
الكون المادي بدافع حبه لنا لتخليصنا من شقاوة  إلى  يأتيكِْرشَْن. قد ينسى االبن والده على خالف الوالد. الوالد دائم الرأفة بولده

والد اهللا ويمكننا أن ننعم بأرفع أ نحن ."لي وسأحميكم اذا تتخبطون في هذا العالم الشقي؟ تعالوااوالدي األحباء، لما:"يقول. التناسخ
الكلمة السنسكريتية . هنا ألنه مجبر على ذلك بقوانين الطبيعة إلى  يأتيكِْرشَْنلذلك، ال ينبغي لنا الظن أن . شقاء وريبةدون حياة 

 شخصياً أحياناً ويرسل كِْرشَْن شْرّي نزلي. ڤَتاَرأالمادي بمشيئته يدعى  إلى  الروحيملكوت من النازلال. نزل تعني حرفياً من يڤَتاَرأ
علن أ. خير أو رسول من ملكوت اهللاأ من مسيحية وهندوسية وإسالم وبوذية تؤمن بمرجع األرضاألديان السائدة في . رسله أحياناً

لذا، ال يوجد فرق .  نقر بصحة ذلكْبهَچڤَْد چۤيتاونحن اتباع . مهيأةس العيسى انه ابن اهللا ومجيئه من ملكوت اهللا إلستعادة النفو
اهللا أو رسوله يأتي إلستعادة :  لكن المبدأ األساسي هو هواإلنسانربما اختلفت التفاصيل نظراً إلختالف التربية والمناخ و. يأبالر

 ):٧\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيعلن . مهيأةالنفوس ال
 ايْرَمـْسـْدَهي  ِهـادايادا ي



 ْبهاَرتَي ْر ْبَهـڤَـتيـالنْچ
 ايْرَمْسـهانَـْم َأْدَهوتّْيَأْبْهـ

 َأَهـْمى جاِمِرـ ْسْمتَداتْمانَـ
 ".ْبَهَرتَ سليل يا ،األرض إلى هبط بذاتي ألحاد، اال ويعّم يوجد انحراف في الممارسات الدينيةوحيثما نمايأ"

نا هذه الشقاوات غير مقصودة لنا ألننا شقوق اهللا لكننا اختر. تعديل هذه الشقاوات إلى يشاء قطع شقاواتنا لكننا نسعى. اهللا كبير الرأفة
نحن نعاني كل هذه . البدن والعقل ومن سائر األحياء ومن المصائب الطبيعية إلى ثمة شقاوات عائدة. قبولها بطريقة أو بأخرى

. وهذا المسعى يمثل نزاع البقاء. يجاد حل لهذه الشقاوات إلى ادوماًنحن نسعى . حدها على األقلأاألشكال الثالثة من الشقاوات أو 
 .الحل الوحيد هو اللياذ بالرب العظيم. يجاد حل لذلك ا تقوى علىادمغتنا الضئيلة ال

مر . لينا اكما يأتي اهللا وممثله لمد يد العون.  مقصود لهذا الغرض بالذاتْبهَچڤَْد چۤيتاصلي و  األستعادة قوامنا ايمكننا أن نسعد عند
 أْرجوَن يعطي كِْرشَْن . الوالدة والموت والمرض والشيخوخةالعالم المادي من القدرة العلوية وال يخضعون لقوانين إلى ننزلوبأنهم ي

 ):٨\٤. چ.ب(العالم  إلى هنزولسباب التالية لاأل
 ْمناا ساْدهۤويانَتْرايَپـر

 تاْمِركْـشْا شَـ دويناشـايڤ
 ايَپـناْرتْهاـْستْهاْم َس-ْدَهْرَم 

 ىِچوي ىِچوي يَسمـْبَهـڤام
 ".عصر بعد عصرشخصياً هبط  الدين، أأصول قامة ااعادةهالك األشرار، ومن أجل انقاذ األخيار و اأجل من"

يمان يدل على ملة  االيمان لكن ا ترجمت بمعنىْدَهْرَمالكلمة السنسكريتية . ْدَهْرَماط في  هنا أنه يأتي عندما يحدث انحطكِْرشَْنيقول 
 من غيير قابل للت اإلنسانيمان ا.يمان اال ال تنقل معنىْدَهْرَمكلمة . سالم أو الهندوسية أو البوذية وغيرها االدينية مثل المسيحية أو

 غير قابلة ْدَهْرَمورفض أخرى لكن ما  القدرة على قبول ملة  اإلنسانلدى. م وغيرهاسال االالبوذية أو المسيحية أو إلى الهندوسية
داء الخدمة هذا ال يمكن أ. متها أو البشرية جمعاءأذاتها أو عائلتها أو جماعتها أو  إلى من طبيعة النفس قضاء الخدمة سواء. للتغيير

قضي الخدمة نالعالم قائم ألننا جميعاً . اداء الخدمةدون س على الوجود ال تقوى نف.  كل نفس حيةْدَهْرَمفصله عن النفس وهذا هو 
 إلى  ويجب علينا الفهم أننا احياء قوامها قضاء الخدمة. هندوسم مسلمين أمكنا مسيحيين أأيجب علينا أن ننسى سواء . ونتبادلها

 . حالما نبلغ هذا الصعيد من الفهمنجوالحي العظيم وسن
اتخذنا كثير من  .ليست النجاة أكثر من ذلك. التعيينات الزائلة التي اكتسبناها في عشرة الطبيعة الماديةالنجاة هي الحرية من 

  هذه التعيينات خلعينبغي.  رجل أو امرأة أو اميركي أو مسلم أو هندوسي وغيرهاأنفسنالذا، ندعو . بداناً ماديةأننا نملك  ألالتعيينات
نحن خدم زوجة أو عائلة أو . نحن نخدم في الوقت الراهن لكننا نخدم بتعيينات. طلق الظروفلسنا سادة في م. نجاةذا اردنا الا

 . نخدمهحداًأفي مطلق الظروف، أحد  إلى نحتاج. إذا لم يكن لدينا أطفالنصبح خدم قططنا أو كالبنا وظيفة أو حواسنا أو اطفالنا و
نحن نجبر على . تلك هي طبيعتنا.  اذا لم تكن لدينا زوجة أو اطفالخدمتهك بكلب أو سواه من الحيوانات ابتغاء امس االيتعين علينا

 . الحقيقيةْدَهْرَمالرب فنترسخ في  إلى  من هذه التعيينات ونبدأ بقضاء الخدمة الودية العليةنجو كمالنا عندما نققنح. ذلك
. اهللا إلى نه حينما تنقطع األحياء عن قضاء الخدمةأبمعنى  األحياء ْدَهْرَمنه يتجلى حينما يقوم اختالل في أ كِْرشَْن شْرّيلذا، يقول 

 جاء ،للمثال، في الهند. نغماس في التشبعة الحسية ا الرب عندما ينشغل الحي بخدمة حواسه أكثر من اللزوم ويوجدنزلبكالم آخر، ي
 في كِْرشَْن شْرّيكذا، يقول . الحيوانات في ذبح نسانتجاه جميع األحياء عندما انغمس اإل) ساأهيْم(المولى بوذا لترسيخ الالعنف 

 إلى يسعون.  بتحمل سائر األحياء جميعاًساْدهوْزيتميز ). وناْمنايا ساْدُهَپريتْرا( لحماية األخيار نزلأنه ي) ٨\٤. چ.ب(النص اعاله 
ماعة أو بلد معينة بل  ليس صديق مجتمع أو جساْدهو. البشر عامة على الرغم من كل التعسير والمخاطر إلى عطاء علم حقيقيا

 ال يطيق اهانة كِْرشَْن. حباء عليهأ ضحوا بكل شيء من اجل اهللا نوبالتالي، هو دائم المسالمة وأمثاله من الذي. صديق الجميع
تيمه  إلى  ميالهجميع األحياء بعين واحدة لكن إلى  ينظركِْرشَْنأن ) ٢٩\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في . هانة االيتحملون همأن مع ساْدهوْز

  :على األخص
 ـوشِْتـۤو ْبه- َسـْرڤَ ْمَهـٱ ُموَس

 اهيينَـ ْپـري ْسـتـٱ يُّـوـشْنَـ ِمى ْدِڤـ
 اۤيـ ْبَهـكْتْْمتو ماي ى ْبَهـَجـنْتي
 شـاپـى اَهـْمتْــو شِْتى ِتـ يَِّم

 ".صديقه، وأنا يقطن فيَّ،  ليهو صديقف محبةمن يخدمني ب لكن .دّيل سواسية جميعال. حدأل نحاز أحسد أحداً وال أال"



 كِْرشَْن شْرّيوعد .  لكنه ان حيادي ازاء الجميع بحماية خاصةْبهَچڤَْد چۤيتاة  ونشر رسالكِْرشَْننشغال بذكر  االدائم كِْرشَْنشمل ي
 ).ْپَرنَشْياتيْبَهكْتَه  ِمى ـهي نَۤيْپَرتيجان(أن تيمه ال يهلك مطلقاً ) ٣١\٩. چ.ب(

 أْرجوَن تنصيب كِْرشَْن رادأ). ڤيناشايا تْشَ دوشْكِْرتاْم ( أيضاًنقاذهم فحسب بل إلهالك الشريرإ لحماية تيمه وكِْرشَْنال يأتي 
وكما مر . لحادي االدوْريُّوْدَهَن اهالك فريق أراد كما صلح الفرسان والتيم بدور حكام األرضأكانوا  الخمسة الذين ڤَْزپانْذَوالـ

حماية تيمه : ثالثيول نز من الكِْرشَْن شْرّيلذا، غرض ). ناْرتْهاياَپْمْستْهاَس-ْدَهْرَم(قامة الدين الحق  اه هونزولالسبب الثالث ل
ألن هذا العالم ) ِچىِچى يوڤامي يوَسْمَب( مرة واحدة فحسب بل مرات غزيرة ينزلال . واهالك األشرار وإقامة الدين الحق للنفس

 .المادي مصمم على نحو انه يتدهور بمجرى الوقت بعد اجراء تعديل
ى وانقضى األولانجزت معاهدة صلح بعد الحرب العالمية . تيب جيدحتى وإن اجرينا تريتدهور تدريجياً العالم مفهوم على نحو انه 

هذه .  تجري الترتيبات للحرب العالمية الثالثة،وقت قصير من السالم لكن اندلعت الحرب العالمية الثانية قريباً واآلن بعد انتهاءها
.  مرور خمسين سنة ثم يزداد تدهوراً بعد مائة سنةنحن نشيد بيتاً جميالً ويتدهور بعد. في العالم المادي) كاَل(هي وظيفة الزمان 

سيهلك في . هذه هي طبيعة العالم المادي. يعود يأبه به بعد هرمه بالبدن في شبابه ويرعاه بالحنان والقبل لكن ال  اإلنسانكذا، يعتني
 العظيم أو ممثله إلجراء ويأتي الرب. لذلك، التعديالت مطلوبة بصورة دورية. حتى عند اجراء تعديالت جيدةمجرى الوقت 

 .ديان مختلفة أو تجديدهاأ إلقامة عدة كِْرشَْن شْرّي ينزللذا، . عصر إلى تعديالت في وجهة الحضارة من عصر

 الفصل السابع
 كِْرشَْن والتسليم لچورويمان بال االعلم بمثابة

 :ربان قخيرهو كتساب العلم  ابأن) ٣٣\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن شْرّييختتم 
 اْجۤيـْچايْد اۤيَمـ -ا ياْن ْدَرڤْـۤيشِْر

 اه َپـَرنْـتَـَپيـَچاي - ْچـۤياَن
  پاْرتَْهىْملَـي كَْرماكْهْمَسـْرڤَـ

 اِتىيَسماْپـي َپـرىاِنۤيـْچ
 قربان هو رأس العلي العلم فإن ،تْهاِرْپ يا ابن ، ذلكعلى الرغم من. الماديةت قتنيا المقربانفوق تعلم  الفدية ،اءعد األعاقبيا م"

 ".العمل
 ثمة ثالثة . والبحث الفلسفي هو اكتساب العلمچايُّوالـلكفارة و واقربانغرض ال. الجهل إلى عائدةمهايأة  ألن حياة القربانالعلم خير 

تحقيق الذات (والوجه الحال هللا داخل القلب وكل ذرة ) ْبَرْهَمْنتحقيق (مراحل للعلم العلي بالذي يحقق الفرد به الوجه المجرد هللا 
ى بصدد اكتساب العلم هي فهم الفرد مغايرة بدنه األولوة لكن الخط). اْنڤََچْبَهتحقيق  (شخصية اهللا العزيزوتحقيق ) َپَرماتْماالعليا 

تمكيننا من يهدف إلى  نقضيه قربانالمراد أن كل . المادي للذات الروحية وأن هدف حياته هو الخروج من هذه العلقة المادية
ڤاْن انَۤيْچناْم َجنَْمناْم أنِْتى َبهۤو (كِْرشَْنم لـبمثابة التسلي) ١٩\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتاكمال العلم يرد في  أرفع .نقطة العلم الحقيقي إلى الوصول

 في ختام أْرجوَن كِْرشَْن شْرّيكذا، ينصح . درجات العلم أرفع  وذاك هوكِْرشَْنحمق يسلم لـ األوليس ڤاْناناۤيْچ). َپْدياِتىْپَرماْم 
 ):٦٦\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتا

 اياْجيتْـيْدْهْرماْن َپـر - َسـْرڤَ
  ڤْـَرَجْمـنَ شَـَرْمماْم ِاكَ

 يُّوپاِپـْبْه -  َسـْرڤَْم تْـڤاْمَأَهـ
 ـهتْـشَوـشما ي امۤيـشْىيـشْكُْمو

 ".تخف ال. ك من كل ذنوبكحررأوف س. اعرض عن كل ضروب الدين واقتصر على التسليم لي"
 اذا قمنا بدراسة تحليلية لألسفار كِْرشَْننما هو التسليم لـ اسنجد أن رأس العلم من جميع وجهات النظر،. جزاء العلمأبطن أهذا هو 

 عندما يصل إلى هو الوجود) كِْرشَْن (ڤَاسوِدڤمن الفهم أن لفرد ال بد ل:  تامعلمبوأي شكل من التسليم موصى؟ التسليم . ِڤديةالـ
 ):١\٥ (َسْمهيتا-ْبَرْهَمكما أن هذا مؤكد في . نقطة الكمال

 ىـَرَهْچيڤ نْـَدـ آنَيْدتْـش ـشَْْسـتْـنَه شِْركْـَپَرَمه ڤََره إشْ
 كاَرنَْم-كاَرَن-ڤَه َسْرُچوڤينَْدآناديْر آديْر 

. ال يفوقه فائق.  هو اهللا العظيمكِْرشَْنرباب كبير لكن  األ عدد." الذي له صورة باقية من العلم والبهجةكِْرشَْنظيم هو الرب الع"
 ألنه ذخر اللذة وهو سبب كل ُچوڤينَْديدعى ). آديه(لجميعنا أصل لكن ال أصل له ألنه أصل الجميع ). أنادي(أصل دون لذلك، هو 
 ).اَرنَْمك-كاَرَن-ڤََسْر(األسباب 



فسنصل إلى الوالد  .ذا بحثنا للتأكد من هوية والدنا ووالده ووالده في الماضي ا.سبب كل األسباب كِْرشَْن تدل أن كاَرَن-ڤََسْرعبارة 
 . تقفي اثر سلفنا في الماضي البعيدلو كان ممكناًالعظيم، شخصية اهللا العزيز 

يمكننا معاينة اهللا كما نشاهد بعضنا . ذا كنا مؤهلين وفي علم تام انا معاينة اهللاال شك أن كل فرد يريد معاينة اهللا فوراً لكن يمكن
 ْبهَچڤَْد چۤيتامن خالل ) ْمنَڤَشَْر (كِْرشَْن يبدأ بالسماع عن كِْرشَْنذكر . كِْرشَْنالبعض لكن المؤهالت مطلوبة وذاك المؤهل هو ذكر 

 والسماع عنه نعاشره كِْرشَْنبتسبيح .  عن طريق تسبيح اسماءهكِْرشَْنوتمجيد ) نَْمْرتَۤيك( وتكرار ما سمعناه ِڤديةالـوسائر األسفار 
. على فهمه ويبدد ظلمة الجهل بنور العلم بعشرته كِْرشَْنيعيننا . ه عين ذاتهتسلياتبالفعل ألنه مطلق واسماءه واخالقه وصوره و

 في عقولنا بداعي سنوات راكمبنفض الغبار الذي ت  يبدأ تدريجياًكِْرشَْنالسماع عن . چورو جالس في قلوبنا ويعمل بدور كِْرشَْن
 عطاء تعاليم مناسبة من داخل قلوبنا حتى يمكنناإيبدأ ب . صديق كل حي لكنه صديق خاص لتيمهكِْرشَْن. طويلة من الشوائب الغزيرة

يخدم بدور سيد ) ساْدهو(رباني  إلى ين علينا الذهابيتعو هو السيد الروحي األول كِْرشَْن.  حالما نميل قليال إليه تقدم تدريجيحرازا
 ):٣٤\٤. چ.ب( في النص التالي كِْرشَْن شْرّيهذا ما يعلنه .  عندما نعنى بهروحي من الخارج

 پاِتـَنينَْپـَري ِهدّْيتَـْد ڤ
 اۤيْپـَرشْـِنـَن ِسـڤَـيَپـر
 ْمـْچـۤيانَِتى تي ۤيانْـشْاوَپـِدكْ

 نَـهينَـْس تَـتّْـڤَ َدْرشـيانۤيـْچ
قد  هألن إليك العلمب يفضستطيع أن ييمحقق الذات ان .  وقم على خدمتهذعان منه بإستعلم ا.روحي سيدباتخاذ  حقال تعلمت ان حاول"

 ".الحقعاين 
نحن مغترون بكل علم لدينا وموقفنا . حد أليستطيع التسليم أحد ال شك أن ال.  لهأنفسناختيار شخص يمكننا تسليم  امن الالزم

سيد  إلى كن ثمة حاجةالسيد الروحي للتحقيق الروحي ل إلى يقول البعض بعدم الحاجة" لي؟ اعطاء العلم امن ذا القادر على:"هو
حتى من يطلب الموسيقى في العالم المادي يتعين . اتْدشَْپنيوأ و شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم و ْبهَچڤَْد چۤيتا و ِڤديةالـروحي من جهة األسفار 

كما ال يمكن . لتقنيةرباب اأويتعلم من  اذا أراد دراسة الهندسة كلية تقنية إلى يتعين عليه الذهاب عليه البحث عن موسيقي لتعليمه أو
طباء أال بد للفرد من دخول كلية طبية والتدرب على يد .  من المكتبة ودراسته في البيتلمن يريد أن يصبح طبيباً شراء كتاباً

ثمة حاجة لمن يعرض لنا وسيلة تطبيق . ليس من الممكن تعلم أي موضوع كبير بمجرد شراء الكتب ودراستها في البيت. مجازين
مما  له من يمكننا التسليم إلى  ينصحنا بالتوجهكِْرشَْن شْرّي شخصية اهللا العزيزمن جهة العلم باهللا، . الكتبذي تحتويه  الذاك العلم

ليس المراد هو البحث عن سيد . سفار تحقيق اهللاأ وسائر ْبهَچڤَْد چۤيتاعطاء تعاليم  ايعني ان علينا التيقن من جدارة الشخص على
 . نكون في غاية الجدية للعثور على الخبير بالفعلروحي عشوائياً بل أن

سلم لكن . كيف يمكن لفارس التخلي عن القتاليسأل  كِْرشَْن وكان ،ْبهَچڤَْد چۤيتا في بداية  مثل صديقكِْرشَْن إلى  يتكلمأْرجوَنكان 
جو را.  اآلن مريدك ونفس مسلمة لكأنا): ٧\٢. چ.ب(درك أن األحاديث الودية لن تجدي بحل مشاكله أعندما  كِْرشَْن لـأْرجوَن
هذه هي الطريقة وليس التسليم األعمى بل ينبغي أن نقوى على التقصي ). َپنَّْمْپَرڤاْم ٱَهْم ساْدهي ماْم تْشيشْياْس ِتى (هدايتي منك 
 .بفطنة

مة الفطنة العامة هي تقصي عال. ستاذ في المدرسة هو التلميذ الفطين األالتلميذ المتقصي من. تقصيدون  تقدم حراز اال يمكننا
ذا لم نكن نملك قدرة على اال يمكننا احراز تقدم  ربما كان لدينا سيد روحي جيد جداً لكن" ما هذا؟ ما ذاك؟:"الطفل من والده بالقول

روحيين هو؟ سأرى اآلن أي نوع من األسياد ال:"نفسناال ينبغي لنا القول أل. كما ال ينبغي أن يكون التحدي موقف التقصي. التقصي
ينبغي أن يكون لدينا بعض  الخدمة لكندون لن تجدي تحرياتنا ). اۤيڤَِس(حول الخدمة ) ْپَرشِْنَنَپري( يجب أن تكون تحرياتنا ."سأتحداه
ذا  ا.علم بهادون محل لشراء بعض الحلى أو الذهب  إلى ذا توجهناامن األرجح أن نخدع  .التقصياتالشروع ب حتى قبل الكفاءة
. يمكنه أن يبيعنا مطلق شيء لقاء مبلغ باهظ. حمقأفسيفهم ان هذا " هل يمكنك أن تعطيني ألماسة؟:"بائع مجوهرات وقلنا إلى توجهنا

 . تقدم روحي دونهاحراز اذ يستحيل اال بد لنا من التحلي ببعض الفطنة.  يجديذاك النوع من البحث ال
  تعني أن الفطين الذي توصلأتَْهىكلمة ). اساۤيْچأتْهاتُو ْبَرْهَم جي (ْبَرْهَمْن عن حان اآلن وقت التقصي:  هيتَْرۤوس دانْتَِڤالـفاتحة 

 بوجوب التقصي من السيد الروحي شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَمجاء في . حباطات األساسية للحياة المادية قادر على التقصي االنقطة تحقيقإلى 
ينبغي أن تكون تقصياتنا عن العالم . صطناعياً بالنار امادي مظلم بطبيعته ويضاءهذا العالم ال. عن األمور التي تقع وراء هذه الظلمة

 الملكوت الروحي وإال ال فائدة من كذا كان راغباً بالبحث عن ذااينبغي للفرد البحث عن سيد روحي  .العلي الواقع وراء هذا الكون
ينبغي .  تقدم ماديحراز ا من اجلتَْرۤوس دانْتَِڤالـ أو  چۤيتاْبهَچڤَْدردت دراسة أذا االعثور على سيد روحي غير ضروري  .البحث



 هو كِْرشَْن). َدْرشينَه-ڤَينَْس تَتّْۤيانْچ(سيد روحي شاهد الحق المطلق ) ٣٤\٤. چ.ب( أوالً ثم العثور عن ْبَرْهَمْنلإلنسان التقصي عن 
 ):٣\٧ (تاْبهَچڤَْد چۤي في كِْرشَْن شْرّييعلن ).  العظيمڤَتّتّْ(الحق المطلق 

 ـوشْ َسـَهْسِرْمانَاۤيـشَْمـنو
 ىيدَّْهيْسـي تاتَيْد يتْـشكَـشْـ
 ْمدّْهانايْسـي تَـتاْم أپيا
 ـتَـه تَـتّْـڤَّي ِڤـتْمْن مايتْـشكَشْـ

 ".حق المعرفةمعرفتي  إلى ، يندر من يتوصلدركون الكمالالذين ي وبين الكمال،فقط عن حد بحث وا قد يبشر، آالف البين"
 ليس بالغ السهولة بل كِْرشَْنهم يدل هذا النص أن ف. من بين عدد كبير من الروحانيين الكملة بحق كِْرشَْنقد يعلم واحد بماهية لذا، 

 :انه سهل) ٥٥\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتاومع ذلك يدل . بالغ الصعوبة
 يجاناتيماْم َأْبه ْبَهـكْتْـۤيا

 تَـتّْـڤَـتَـهي شـاْسمتْـاشْ يڤاْن اۤي
 ـڤاۤياتْـْچ تُو تَـتّْـڤَـْم ماتُوتَـ
 َأنَـنْـتََرْم - شَـِتى تَـْديڤ

ملكوت يدخل  وبذكري التام بمثل هذا التتيم،. لفهمحق ا شخصية اهللا العزيزبصفة ي  فهمالفرد يستطيع ، وحدهاالخدمة التتيميةب"
 ."البقاء

تم وجه مما يؤهلنا لدخول الملكوت أ على كِْرشَْنيمكننا من خاللها فهم العلم بـ. كِْرشَْنل من فهم قضاء الخدمة التتيمية يسّه
نتظار  ا؟ لماذاْبهَچڤَْد چۤيتاذا تعين علينا التسليم بعد مرور رجعات غزيرة طبقاً لما جاء في  ا فوراًكِْرشَْنلما ال نسلم لـ .الروحي

 قيقحتيمكن .  عموماً اإلنسان؟ ال شك أن الجواب هو ريبةذا كان التسليم هو نهاية الكمالالما ال نقبل بالكمال فوراً  رجعات طويلة؟
 كِْرشَْنس مجيدة فوراً بالتسليم لـويمكننا أن نصبح نف .ه حتى بعد ألوف الرجعاتقيقحتأو يتعذر لمح البصر قل من أ في كِْرشَْنذكر 
يمكننا رفع هذه الشكوك .  هو اهللا عن طريق دراسة األسفاركِْرشَْنن كان  الكن يتعين علينا قضاء الوقت لتبديد الشكوك مااخترنا اذا 
 .ثقة تحت رعاية سيد روحي ْبهَچڤَْد چۤيتا تقدم ملموس بدراسة إحرازو

تحري  يعطي المعلومات التالية عن نتائج كِْرشَْن رّيشْ. اًرمادوتحيلها  جرية األنار العلم هي التي تحرق جميع الشكوك والنشاطات
 ): ٣٧-٣٥\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتا. الحقيقة ممن شاهد الحقيقة بحق

 َهـْمُمواتْـڤا نَـ پونَـْر ۤيـْچاْج ي
 ـذَڤَنَي پااسياْسۤي ْمِاڤَـ
 شانيتانى َأِشـۤوَن ْبهيى

 يِّ َمُهوـى َأتْـاسى آتْـَمـِنيڤَْسشْكْْدَر
 اهيپاِپـْبْهـي ـْد َأْستْـِشي َأپـ

  تََمـه-تْ ِر كْ- پاَپ اهيَسْرِڤـْبْهـ
 ڤَي ْپـلَـِڤـنا- ْچـۤياَن ْمـَسـْرڤَ
 ياسيـشْي َسنْـتَرْمنَـيجِرڤْـ

 ْريـنٱْچ وُهدّْيمـَسي ـسْمْدهاياتْهاي
 ْرجوَنٱ ساتْ كوروِتى -ْبَهـْسَم 
 ني كَْرما- َسـْرڤَه يـنْچـۤياناْچ
  ساتْ كوروِتى تَـتْها-ْبَهـْسَم 

، حالما ثماً ا كنت أكثر اآلثمينلوو حتى .ملكي وأنها  قاطبة هي شقوق من اهللا األحياءجميعأن بتعلم وف ، س الحقرفوعندما تع"
جزاء كل  نار العلم لتحوِّ هكذارماد،  إلى  وقودهاشتعلة النار الملتحوِّ كما .شقاء يمكنك عبور محيط الالعلي العلمقارب متن تعتلي 

 ".رماد إلى العمل المادي
ثمة .  سبب عبوديتناوه) كَْرَم( عملنا ثواب. رماد عند اتقادها إلى نار العلم يشعلها السيد الروحي وتحرق جميع ردود فعل عملنا

صالحة  العمال كل من األثواب.  الواردة في هذا النص تدل على كالهماكَْرماني-ڤََسْر فاسدة وعبارة أعمال صالحة وأعمال
  الصالحة في هذا العالم الماديعمالتعلق باألسن .فالت من هذه العبودية المادية االفي وجه من يطلب شكل عوائقي الفاسدة عمالواأل

قد نفوز بوالدة صالحة في عائلة . الحماسة والظلمة في مسار طباع نؤدي أعماال فاسدة نالكن. اذا كنا مجبولين بأخالق األصالة
لكن الوالدة تعني العبودية بالعمل السيء وقد نولد في عالم الحيوان أو عائالت بشرية منحدرة بفضل العمل الصالح  عريقة أو ثرية

ذا لم يتخلص  ا الوالدة في عائلة ثرية أو عريقةما هو نفع.  يطلب النجاة من عبودية التناسخكِْرشَْنبغض النظر والذي يطلب ذكر 



العمل الصالح أو ثواب سواء كنا ننعم ب  علينا دخول بدن مادي مما يعني معاناة الشقاوات الماديةالفرد من شقاواته المادية؟ يتعين
 .مل الفاسدثواب العنشقى ب

لكننا نقبل بالوجود المادي بمثابة سعادة ألن نار العلم لم تتقد في . كِْرشَْن إلى نشغال بالخدمة العلية االنخرج من دوامة التناسخ بفضل
انه يعتقد أنه ينعم بالحياة وهذا ما يدعى حجاب أو تأثير . االتي يعيشهقوى الكلب أو الخنزير على فهم شكل الحياة الشقية ال ي. عقولنا

لكن . ثمة عدد كبير من الصعاليك السكيرين في شارع باوري ينامون فيه وجميعهم يعتقدون بأنهم ينعمون بالحياة.  للفتنة الماديةئسي
قد نكون في حالة بائسة لكننا نقبلها باإلعتقاد اننا في غاية .  تلك هي طريقة الفتنة الخارجية."ما اتعس حظهم:"المارة ألنفسهميقول 
ال .  ال وجود لهانا لست سعيداً بل اطلب الحرية لكنأ:"العلمإلى  نهضعندما يالفرد لنفسه  سيقوللكن . هذا ما يدعى جهل. السعادة

 للوجود الرئيسة هذه هي المشاكل ."اريد األمراض لكنها موجودةال . يخوخة لكنها تتربص بيال اريد الش. ريد الموت لكنه ماثلأ
متى سنبقى في هذا  إلى قتصادية أهم األشياء ناسين االالتنميةاننا نعتبر . حل مشاكل تافهة جداً إلى البشري لكننا نتجاهلها ونلتفت

حتى وإن جمعنا مليون دوالر فال بد لنا من أن . دونهاقتصادية أو  ابتنمية  سنةستنقضي حياتنا في نهاية ستين أو مائة. العالم المادي
 .الفهم بأن كل ما ننجزه في العالم المادي يحبط بتأثير الطبيعة المادية إلى نحن بحاجة. نخلفه وراءنا عند مفارقة هذا البدن

النفس الروحية تدعى . ذا هو حقنا بصفة نفس روحيةفي الواقع، ه.  والكوناألرضنحن نطلب الحرية ونود السفر في كل ارجاء 
 يستطيعون السفر حيث ْزۤيچويُّ كملة أو سيدَّْهىكوكب  أهل .التي تعني قدرتها على الذهاب حيث تشاء ْبهَچڤَْد چۤيتا في َچتَه-ڤََسْر

ليس . ة الماديمهايأةا نتحرر من الحالميمكننا أن نصبح في غاية القوة . عون الطائرات أو سائر وسائل النقل اآلليةدون يشاءون 
مل أن أرسال بضعة سفن فضائية على إ واألرض بالبقاء على هذه رضىلكننا في غاية ال. لدينا أدنى فكرة عن قوة الشرار الروحية
ى السفر حيثما  علتناقدربنحن ننفق ماليين وماليين من الدوالرات لبناء سفن فضائية جاهلين . نصبح في غاية التقدم في العلم المادي

 .نريد مجاناً
العصور السالفة يمرون  أهل كان. قبوله إلى العلم موجود مسبقاً وال حاجة لنا سوى. المراد أنه ينبغي لنا تنمية قوانا الروحية بالعلم

ذا العصر درب ه. بكفارات ومجاهدات شديدة من اجل اكتساب العلم وهذا غير ممكن في هذا العصر لقصر عمرنا واضطرابنا الدائم
 اذا رماد ونتطهر إلى ناأعمالثواب تحول جميع يس .َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا شْرّي الذي استهله كِْرشَْن َهِرى المتمثل بتسبيح كِْرشَْنهو ذكر 

 ):٣٨\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في . استطعنا اشعال نار العلم بهذه الطريقة
 ْمـِرشْاِنـَن َسـْدۤيـي ْچنَـ ِهـ

 ِتىڤيْدياَهى  اتَْرميَپـڤ
 ـهدَّْهيسْم َس- يُّـوَچ ْمايتَـتْ ْسـڤَـ

 ينْـَدتيڤي تْـَمـنـاـنكاِل
 ضمنياًالذات ينعم بفوز به  يومن. مكنون لكل نعةاي الثمرة العلم هو الهذا. العالماء وعلوا في هذا صف العليالعلم اهي ض يشيء ال"

 ".وقتالبمرور 
كل .  علم في العالم الماديىصفأهذا هو . ما هو هذا العلم الصفي والجليل؟ انه العلم بأننا شقوق اهللا وأن علينا تشبيع وعيننا باهللا

يعي الفرد بموقعه . شابة أيضاً االاألصالة هي شكل من. الحماسة والظلمةصالة و األ:ا مشاب بأخالق الطبيعة الماديةشيء هن
.  انه يريد البقاء هنا."أنا بخير اآلن. لقد فهمت اآلن كل شيء:"لكن يكمن عيبه بالتفكير لنفسهفي مسار األصالة وباألمور العلية 

 ى ويشعر بالسعادة في دار السجن ويريد البقاء هنا فماذا يقال عناألولصالة يصبح سجيناً من الدرجة أل اشاكلةبكالم آخر، المسيَّر ب
نا روح بائن عن المادة أالموقع العلي بتحقيق يبدأ .  األصالةشاكلة؟ المراد ان علينا التعالي حتى عن الحماسة والظلمة شاكلتيأهل 

 ):٥٤\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في . ع غير مستقر بل المطلوب أكثرلكن حتى هذا الموق). أَهْم ْبَرْهماْسمي(
  تْمااتَـه ْپـَرَسـنّْبهۤو - ْبَرْهَم
 يـتشْكْنَي نَـ كاـتتْـشَشُونَـ 

 ـوشِْتـَسَمـه َسـْرِڤـشْـو ْبهۤو
  لَـْبَهِتى َپـراْمْمْبَهكْتي - َمـْد

 كما بإمتالك شيء يرغب والأمراً  ويشكال .  حيث يجد بهجة ال تحدالعظيم فوراً ْبَرْهَمْنالمتأصل في تعاليه على تلك الحال، يحقق "
 ".التتيم الصفي بيخدمة  يبلغ، هكذا. يع المخلوقات بعين واحدةجم إلى ينظر

). ْپَرَسنّاتْما( هي ابتهاجه تَهۤوْبه-ْبَرْهَمالعالمة األولى للراسخ على صعيد . تَهۤوْبه-ْبَرْهَمعلى مقام  ينقطع الفرد عن توحيد ذاته بالمادة
دون هذا الصعيد  إلى حتى وإن ارتقينا ثانية إلى الدوامة المادية ثمة احتمال بالسقوطلكن .  ذاك الصعيدعلىتنقطع الشكوى والتوق 

ذا لم نجد ملجأ هنا ولم نحط على كوكب  اسنهوي ثانية يمكن لنا التحليق عالياً في السماء لكن. كِْرشَْن إلى الخدمة التتيمية إلى األخذ



العالم  إلى تنقطع فرصة السقوط ثانية. كِْرشَْن لـلقدمين اللوتسيتينا إلى  دون اللجوءتَهۤوْبه-ْبَرْهَمالفهم البسيط لصعيد لن يفيدنا . ما
 .كِْرشَْن حالما نشغل أنفسنا بخدمة المادي

فسيلفت انتباهه وتنقطع .  ما مالم يعط شاغال المشاغبةقالع عن االقد يشاغب الطفل لكنه ال يقوى عن. شاغل ما طبيعتنا تتطلب
مجرد الفهم بأننا نفس . لذلك، يجب أن يكون لدينا شاغل روحي. طفال المشاغبين األشبهنحن ن. عند اعطاءه بعض اللعبمشاغبته 

عن جميع مشاغله  أحد  تخلي،ال يستغرب في الهند. عند الفهم اننا روح يتعين علينا دعم الروح بشاغل روحي. روحية لن يعين
 خيرية عن طريق فتح أعمالالتأمل لبعض الوقت، يبدأ بقضاء وبعد ) اَسۤيَسنّْ (الزهدسلك  إلى خذالمادية وهجر بيته وعائلته واأل

 فتح مستشفيات يتخلص منها ّياسۤيَسنّْشاغل فتح المستشفيات من عمل الحكومة وواجب الـ. نشغال بالسياسة االالمستشفيات أو
 .الروحيالنشاطات المادية إلفتقار ماهية النشاط  إلى لكننا نأخذ.  من بدنه المادي وليس ترقيعهاإلنسان

 التي تعني كاِلَنقد توجد بعض المثبطات في البداية لكن كلمة . كِْرشَْنبتحقيق الكمال في ذكر  يوجد العلم والحكمة في مجرى الوقت
 ):٣٩\٤. چ.ب(يمان مطلوب كما جاء في النص التالي  اال.في مجرى الوقت تدل على النجاح عند المثابرة

 ْمـنَْچـۤياشْـَردّْهاڤاْل لَـْبَهـِتى 
 اهييـْدرـنْاِتيـْمـ َپـَره َس-تَـتْ 
 ْمي شـانْتْم لَـْبْدْهـڤا َپـراْمـْچـۤيانَ
 يَهـتتْشّْـيَچاْدهـنَِرْيشـتْـَأ

 ".خير األروحيالسالم درك اليسرعان ما  ،هيسحاس، الماسك بزمام أالعليالعلم في  غارقالالمخلص و المؤمن نا"
يمان بأن ا لدينا. يمان مطلوب حتى في معامالتنا اليومية االبعض. يمان اال بالغ الصعوبة عند المترددين الذين ال يملكونكِْرشَْنذكر 

 يمان فماذا يقال عنادون ال يمكننا حتى العيش في العالم المادي .  عندما نشتري تذكرة سفرمصيرنا إلى شركة الطيران ستقلنا
يمان في  االيجب أن يكون. ال ينبغي لنا شراء تذكرة سفر من شركة غير معتمدة. يماننا؟ في المرجع ااين نودع.  تقدم روحيحرازا

طلب  إلى راجعفي العالم المادي وجودنا . مطلوب) َسْمياِتنْْدريياه(كيف نصبح مؤمنين؟ ضبط الحواس . ْبهَچڤَْد چۤيتا  متكلمكِْرشَْن
سنعمل  ؟وطلب منا الحمية لكننا ال نتبعهايمان بقدرة طبيب على شفائنا  اذا كان لدينااأي نوع من االيمان نملك  .تشبعة حواسنا

السالم العظيم يعقب . المراد أن علينا العمل بالتعاليم بإيمان ثم ستأتي الحكمة. هيمان ب اذا كان لدينااء بإرشادات الطبيب ابتغاء الشفا
يشعر . عندما يضبط الفرد حواسه) أتْشيِرَن(يمان يتحقق في القريب العاجل  اال أنكِْرشَْنيدل ). َپراْم شانْتيم(غ صعيد الحكمة ونبل

 يجب أن يكون هذا. علينا قبول المعادلة وانجازها بإيمان. هذا هو موقعنا. كِْرشَْن بـيمان االبعد تحقيقالفرد بأنه اسعد الناس 
 هو كِْرشَْن. يجب علينا البحث عن سيد روحي يمكننا أن نؤمن به.  من الدرجة الثالثةإنسان يمان في المرجع العظيم وليس فياال

سنشعر . كِْرشَْنالكامل في ذكر  هو كِْرشَْنالممثل الصحيح لـ ألن كِْرشَْنالشخصية األعظم لكن يمكن قبول أي شخص يعي بـ
 ):٤٠\٤. چ.ب. ( كما نشعر بالرضى عند تناول وجبة تامةكِْرشَْنبعد تذوق كلمات ممثل بالرضى 

 شَتْـشـاشْـَردّْهانَـشَ تْـاْس يـْچَأ
 ياتيـينَـشْاتْما ڤۤيـشْـْمـَس
 ُرونَـ َپـي ْسـتـٱ لُوكُو ْماينا
 اتْـَمـنَهۤيـشَـْم َسْمكْـَهسـونَـ 

عمره في ال  ةداعكون له سالشك ال تذا ن  ا. يبلغون الوعي الربانيالالكتب المقدسة، بذين يشكون يمان ال اال ومعدوميالجهلة لكنو"
 ".الحقالعمره وال في الراهن 

ذكر  إلى خذاألبصدد لمتردد لن يسعد ا). أَجشْ(الجهل  إلى  التردد عائد. العلم هذابسلوك درازاء ال توجد فرصة للمترددين 
لذا، . يمان اال لكنه سيكون أكثر شقاء لمعدوماًالعالم المادي شقي مسبق. الم اآلخر حتى في هذا العالم المادي فماذا يقال عن العكِْرشَْن

ذا كان  ا.يمان بأنه لن يغلق أبوابه اذا كان لدينا اقد نودع ألوف الدوالرات في المصرف. يمان االدماع إلى الوضع خطر جداً بالنسبة
 وعدد كبير من ِڤديةالـ الذي تقطع كثير من األسفار كِْرشَْن رّيشْ يمان بالمصارف وشركات الطيران فلماذا ال نؤمن بـ الدينا

 تْشايتَنْيا و رامانوجاتْشاْريا و شاْرياكَراتْشَنْالحكماء بأنه المرجع األخير؟ موقعنا هو السير على خطى المراجع الكبيرة مثل 
 .خطاهميماننا بتنفيذ واجباتنا والسير على  اذا حفظنا انجاحنا مضمون. َرْبهوْپَمها

كل .  بعد انجاز ذلكشك حول النجاة الروحية للفردينقطع ال. كما مر، يجب علينا البحث عمن شاهد الحق المطلق وسلم له وخدمه
ليست لدينا أدنى فكرة عن األشياء في نصابها . ن في مرحلة حياتنا الراهنةهيأيمعاينة اهللا لكننا موهمين وم إلى فرد متشوق

  آنَنَْديْدتْش شَْْستْ(طبيعتنا باقية بهيجة وتامة بالعلم .  وبهجاء بالطبيعةْبَرْهَمْنمقامنا األصلي مع اننا لقد سقطنا عن . الصحيح
الحواس معيبة وتحصيل علم كامل من خاللها . ومع ذلك الموت محتم للبدن وهو مطبق الجهل والشقاوة اثناء وجوده) ىَرَهْچيڤ



ڤيدّْهي تَد (ردنا تعلم العلم العلي أذا  اأننايجب علينا الدنو ممن شاهد الحق المطلق ) ٣٤\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتالذلك، جاء في . محال
وبالنتيجة، من .  الحاليكَليفي عصر   جديرَنْبراْهَمهم األسياد الروحانيون تقليدياً لكن يتعذر العثور على  ةنَْبراْهَمالـ). پاِتَنْپَرني

ذا كان الفرد خبيراً بالعلم  ا):١٢٨\٨ َمْدْهيا .ت.ت (َرْبهوْپَمها تْشايتَنْياوصى أ لذلك،. الصعب العثور على سيد روحي جدير
 ."أم رب عائلة ّياسۤيَسنّْ م أْدَرۤوش م أَنْبراْهَم فإنه سيد روحي سليم سواء أكان كِْرشَْنبـ

ليس المراد أن . حجج وحس وعلم فلسفيلدينا من ما  بكل اه دراسة نقديةنإذا درسسنفهم ذاك العلم و كِْرشَْنبـ هو العلم ْبهَچڤَْد چۤيتا
لكن يتعين علينا طرح األسئلة عليه ابتغاء فهم . قد يكون السيد الروحي محققاً وراسخاً في الحق المطلق. علينا التسليم بشكل اعمى

 فإنه السيد الروحي بغض النظر عن كِْرشَْنجابة فعلياً عن األسئلة حول العلم بـ االذا كان الفرد قادراً على ا.جميع النقاط الروحية
 عندما َنْبراْهَمن كان هندوسياً أم مسيحياً أم  االطبيب ماإلى ال نسأل .  أم هنديعربي أم ْدَرۤوش أم َنْبراْهَمسواء أكان : أرومته
  ."عانيأنا أ. أيها الطبيب، عالجني:"انه يتمتع بمؤهالت الطبيب ونحن نسلم بالقول. نقصده
سماء ال تعد هللا في كل األرض أثمة . كِْرشَْن الكالم عن دعننشير إلى اهللا ننا أال شك . غاية القطعية للعلم الروحي هو الكِْرشَْن

 َهِرى كِْرشَْنَهِرى  بتسبيح َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا المولى أوصى لذلك،. ديِڤالـالعلم كشف سم األعظم حسب  األ هوكِْرشَْنوالكون لكن 
لم .  بمثابة الوسيلة العظمى للتحقيق في هذا العصر َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى- َهِرى َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن

 تْشايتَنْيا. جتماعياً ا ساقطيننبرز مريديه يعتبروأكان الواقع، في . جتماعي اال بصدد المرتبة أو المركزَرْبهوْپَمها تْشايتَنْياين ايب
 و ُچوْسوامّي َپۤوره اكذا، كبار مريد). ناماتْشاْريا(سماء القدوسة  األمامإ المسلمين بصفة أحد َهريداَس طْهاكوَر عيَّن حتى وَرْبهْپَمها

كان الهندوس في غاية .  كانا معروفين سابقاً باسم صقر مليك ودبير خاص وكانا يعمالن في الحكومة االسالميةُچوْسوامّي َسناتََن
على .  الذي كان يقبل خدمة من سوى الهندوس كان ينبذ من المجتمع الهندوسيَنْبراْهَمالـن أدرجة  إلى يامالتزمت في تلك األ

لذا، . َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا على يد كِْرشَْن كبار المراجع في العلم بـُچوْسوامّي َسناتََن و ُچوْسوامّي َپۤورالرغم من ذلك، جرى تعيين 
هذا هو المؤهل الوحيد وهذا العلم هو . كِْرشَْنلمامه بالعلم بـ المطلق كان أن يصبح سيداً روحياً شريطةويمكن  أحد مامأال عائق 

 .األرضسياد الروحيين لنشر هذا العلم الجليل في كل  األالوف من إلى في الوقت الحاضر، ثمة حاجة. تاۤيْبهَچڤَْد چصفوة 
.  أيضاًالبشرية جمعاء إلى  فحسب بلأْرجوَن إلى  فإنما ال يتكلمْبهَچڤَْد چۤيتا في ْرجوَنأ إلى كِْرشَْنينبغي لنا الفهم أنه عندما يتكلم 

 يمكننا عبور المحيط ).پونَْر ُموَهْم ـڤا نَاتْۤيْچياْج (الوهم  إلى أْرجوَن لن يخضع كِْرشَْن يعلن أن بمجرد العلم بـكِْرشَْن شْرّي
نحن في وسط محيط الجهل حالياً ألن هذا العالم المادي يشبه محيط كبير من . نةذا كانت لدينا سفينة متيا طلسي بكل سهولةاأل

 ):٥ شيكْشاشْطََك ٣٢\٢٠ أنْتْيا .ت.ت( على هذا الوجه كِْرشَْن إلى َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيالذلك، دعا المولى . الجهل
 ْمـكََرنْتَنوَج كي-أيِّ نَـنَْد

 اواْمبوْدهڤـِمى ْبَهـشْيڤ ْم ماْمـتيتََپ
 ـكََجنَْپـ-پاَد ڤَـا تَـّيَپـِركْ
 ينْـتْشينْتَـياڤ ْمشَـِرَسـْد-لّيْدهۤو-ْسـتْهيتَ

أنا خادمك القديم لكني سقطت في بحر الجهالة هذا لسبب ما وال أجد وسيلة إلنقاذ نفسي ، راَجَمهانَنَْد ، االبن المحبوب لـ ِرشَْنكْيا "
 ".بإنتشالي وتثبيتي كإحدى ذرات الغبار على قدميك اللوتسيتينذا تلطفت  اسأنجو .على الرغم من كفاحي الشاق
حتى  عبور المحيط بكل سهولةللفرد يمكن . قارب العلم الكامل ألننا نستطيع عبور المحيط بكل سهولةال يوجد خوف عند وجود 

لكن حالة الجهل . ا كنا في حياتنا السابقةال يهم م) ٣٦\٤. چ.ب(كما مر . كِْرشَْن إذا تلقى قارب العلم بـثماً اوإذا كان أكثر الجميع
في الواقع، ال يمكن ألحد ادعاء حريته من الذنوب وهذا ال يهم حسب .  البغيضةعمالارتكبنا كثير من األأننا التي نعانيها تدل على 

 .كِْرشَْنيتحرر الفرد بمجرد العلم بـ. ْبهَچڤَْد چۤيتاما جاء في 
عي علمه بخير يّدكل فرد توجد نظريات كثيرة في يومنا الحاضر و. كِْرشَْنة وكمال العلم هو فهم لذلك، البحث عن العلم بالغ األهمي

شْرۤيَمْد لكننا نجد بذرة الشيوعية الروحية في . األرضلذلك، نشأت كثير من الشعارات ومن بينها برزت الشيوعية في . حياةسبل ال
سواء أكان الفرد  الطبيعية في هذا الكون المادي ظهرت على يد الرب العظيم جميع المصادر  أنموني ناَرَديوضح  حيث ْبهاَچڤَتَم

  اإلنسانيجب الفهم أن كل ما يوجد في هذا العالم ليس من نتاج.  حتى في الفضاء الخارجيم السفلي أم الوسيط أمفي الفلك العلوي أ
 ):١ َمنْتَْر( َپنيشَْدشُوإ شْرّيجاء في . نكار ذلك ابل من خلق اهللا وال يمكن ألحد

 ْمڤَـڤـاْسـياْم ايَدْم َسـْرإشـا
 تَْچـ َجـْمـاتْـۤيَچـياتْ كيـنْـتْـشَ َجـ

 ِتـَن تْـياكْـِتـَن ْبـهوجيـتْـها
 ڤيْد ْدَهـنَـْم كَـْسـيا ْسـْدَهـهِرـْچما 



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

 ناَرَد يشير .المالئكة حتى أصغر نملة، يملكون الحق بإستعمال المصادر الطبيعية أرفع ْبَرْهمابالنتيجة، جميع األحياء ابتداء من 
 هوكل فرد  مطلب وء الحظ، لس. كفافناخذنا فوق أذا انصبح لصوصاً  ستعمال هذه المصادر بقدر المطلوب لكن ا أننا نستطيعموني

 نها وطنهمأهم وزعموا رايت  األوروبيونرفع. القمر من اجل رفع اعالمهم وادعاء ذاك الكوكب إلى تتسابق البلدان. القهر والسيادة
ا بل انها ليست ملكن. نحن ال نتوقف عن التفكير أين نضع علمنا. الجهل إلى زرع العلم ورفعه هذا عائد. عند مجيئهم إلى أميركا

 .لدينا حق باإلنتفاع وليس باإلدعاء أو التخزين. جهلالعلم، والتفكير أنها ملكتي هو  وهذا هو الملك اهللا
لن تأخذ فوق قدرتها .  اربعة أو خمسة حبوب ثم تذهبلتقطإذا رمينا كيساً من حبوب الطعام في الطريق فقد تأتي طيور الحمام وت

 الناس للمجيء ناكياس من الطحين على جانب الطريق ودعوألكن لو وضعنا عدة .  بعد أكلهاهاسبيل في مضيتسكل و األعلى
لكن الذي ال يملك وسائل . كذا دواليكخذها فقد يأخذ واحد عشرة أو عشرين كيساً ويأخذ سواه خمسة عشر أو ثالثين كيساً وهأو

.  التوزيع غير عادالً وهذا ما يدعى تقدم الحضارةلذا، سيكون. كثر من كيس أو اثنينألحمل هذا العدد الكبير فلن يقدر على حمل 
صمم . ذاك هو العلم. كل شيء ملك اهللا ويمكننا قبول قدر حاجتنا. علم طيور الحمام والخنازير والكالب والقطط إلى اننا نفتقر حتى

لكن، . يطة علمنا كيفية توزيعهكل شيء متوفر بالقدر الوافي شر. شياء األشيء منبعلى نحو ال توجد فيه قلة بتدبير العالم اهللا 
ما هو سبب :"وبالتالي، الجموع الجائعة تتمرد وتسأل. م بينما يجوع سواهمفوق حاجتهالبعض أخذ تتمثل بالحالة المتردية اليوم 

الجهل بالملكية  تخطي، يمكننا كِْرشَْنبالعلم بـ. كمال الشيوعية الروحية موجود في العلم بأن المالكية هللا. لكن طرقهم معيبة" جوعنا؟
 .الزائفة بسهولة

 أحد ذا جمع ا.خبرنا القاضي بأننا نجهل بالقانون فسيعاقبنا رغم ذلكأذا  ا. في المحاكمالجهل ليس عذراً. جهلالنحن نعاني بداعي 
الوف  إلى لذلك، ثمة حاجة. هذا العلم إلى فتقرممجمل العالم . عى الجهل بذلك فسيعاقب رغم ذلكّدأالمال بصورة غير مشروعة و

 كِْرشَْن علم طائفي أو أن ْبهَچڤَْد چۤيتاعلم أن ال ينبغي لنا التفكير . هذا العلم اآلن إلى ثمة ضرورة ماسة. كِْرشَْنالمعلمين للعلم بـ
 مر كمامن صلبه ميع األحياء ج في الفصل الرابع عشر بأن كِْرشَْن شْرّيفي الواقع، يعلن .  ولد في الهندكِْرشَْن ألن رب طائفي

 ).٤\١٤. چ.ب(
 هو كِْرشَْنمع ذلك، . التمتع بهفي ودعنا في العالم المادي بسبب رغبتنا ألكننا بوصفنا نفوس روحية، نحن شقوق الروح العظيم 

 ليس مقصوداً لفئة أو أمة خاصة بل للبشرية جمعاء وحتى ْبهَچڤَْد چۤيتالذا، . ليها االوالد بغض النظر عن جنس الحياة التي ننتمي
 ألن أوالد اهللا يرتكبون السرقة اآلن بداعي  نشر هذا العلم الجليل بين جميع األحياءْبهَچڤَْد چۤيتامن واجب الخبير بعلم . لحيواناتل

 .دراك طبيعته الروحية الحقة وصلته بالكل الروحي العظيم اعلى هذا النحو، يمكن لإلنسان. الجهل

 الفصل الثامن
 كِْرشَْنالعمل في العلم ب

 ):١٤\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتافي جاء 
 يْمـَپـنْتيل ني كَْرماْمنَـ ما

 هاِر ْسـْپـى ْپـَهـِل-نَـ ِمى كَـْرَم 
 يجاناتيْبهٱ يُّـو ْمماي تإ
 ِتىْدْهـياَب  َسـ ْر نَـيْبهـكَـْرَم

 ". العملبجزاءأيضاً  يفقه هذه الحقيقة عني ال يرتهن من. جر عملأأطلب انا عمل وال ني  َيُعلُّال"
  أنَسْمهيتا-ْبَرْهَمجاء في . اس ملم واحدجميعنا نعلم بوجود الجراثيم التي توجد بالماليين ضمن قي). كَْرَم(موثق بالعمل باسره العالم 

ما  ثوابنشقى أو نسعد نحن ). كَْرَم(، موثقين بالعمل نْْدَر ا حتى ملك الجنانَپوُچنْْدَر ابتداء بالجرثومة التي تدعىاجميع األحياء 
ثواب ما قدمنا ينا الشقاء أو السعادة بما دام يتعين علال بد لنا من البقاء مرتهنين بهذه األبدان المادية .  خيره وشره، عملقدمنا من
 .من عمل

بدن النمر . مختلف انواع األبدان مطلوبة لمختلف األغراض. بتدبير الطبيعة من اجل الشقاء أو السعادة البدن الماديالنفس عطى ت
جميع هذه . ار والفاكهة لمضغ الخضدصوقمبدن اإلنسان . كل الغائطأل دصوقكذا، بدن الخنزير م. للقتل وأكل اللحم النيءد صوقم

 شْرّيابداننا المقبلة تهيأ تبعاً للعمل الذي نقوم به اآلن لكن .  السابقةهاعمارأفي  من عمل النفوسما قدمته األبدان مصنوعة تبعاً ل
طاتنا على وجه ال ينبغي أن تكون نشا. ثواب العملمن ينجو نشاطاته العلية لطبيعة ال يدل في النص المقتبس سابقاً أن الخبير بكِْرشَْن



 واإللمام بالطبيعة العلية لنشاطاته وفهم مسلكه في هذا كِْرشَْن بدراسة كِْرشَْنوهذا ممكن عند ذكر . تكبلنا ثانية في هذا العالم المادي
 .العالم المادي وفي العالم الروحي

يرتهن وال طلب ثواب عمله  ال يكِْرشَْن لكن عملناثواب نحن نطلب . علي بالكلية كِْرشَْن مثلنا بل األرضهذه  إلى كِْرشَْنال ينزل 
. شياء ستجعل حياتنا ممتعةأ نأمل بشراء نفععندما نستهل عمالً وبذلك النحن نأمل بنفع ما ). ْپِرهاْپَهِلى ْس- ِمى كَْرَمـنَ (بثواب عمله

.  وتام بكل شيءشخصية اهللا العزيزهو . ة بالرغبكِْرشَْنلكن ال صلة لـ. مهيأة الالنفوسثمة رغبة بالمتعة وراء كل عمل تقضيه 
 ألف زوجة ويعتقد البعض أنه كان حسياً ١٦وما ينيف عن أثناء حضوره في هذه األرض عدد كبير من الصديقات  كِْرشَْن دىكان ل

 .على خالف الواقع
كل صلة نجدها هنا . ة أو زوجم أو زوجأب أو ألدينا صالت كثيرة في هذا العالم مثل . كِْرشَْنيجب علينا فهم معنى الصلة بـ

في واقعة  ل ظالامن الحق المطلق لكنهخرجت هذا العالم المادي جميع أشياء . ليست سوى ظل الصلة التي تربطنا بالرب العظيم
ال تدوم الصداقة . عمر إلى  صلة صداقة فتلك الصداقة أزلية وتستمر من عمرتذا كان ا. مستمرةكِْرشَْنا بـجميع صالتن. الزمان

 لن يخدعنا .كِْرشَْنصداقة مع ال لكن لن تنقطع .لذلك، تدعى ظل أو زائلة أو وهمية. في العالم المادي سوى بضعة سنوات ثم تنقطع
 بدور حبيب ولن يحدث هحببناأذا ا خير حبيب كِْرشَْنسيكون  . ابنصفة بهحببناأذا ا قط كِْرشَْنلن يموت  .سيدنااذا جعلناه  كِْرشَْن
لذلك، يقبل .  حبيب أو زوجصفةحبه ب إلى يسعى البعض.  ولديه عدد ال يعد من التيم، الرب العظيمهال يحد ألن َنكِْرشْ. انفصال
 ):١١\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتا كما يعلن في هنقاربفي كل وجه  كِْرشَْن يقبلنا.  هذا الدوركِْرشَْن

 انِْتىي ْپـَرَپـْدْماتْها مايى ي
 ڤَ ْبَهجامى َأَهـْميْس تَـتْهاْمتا

 َمـَم ڤَـْرتْمانوڤَـْرتَـنْـِتى
 ـشَـهَسـْرڤَ پاْرتَْهى ااهۤيـشَْمـنـو

 ".تْهاِرْپيا ابن  تتبع طريقي من كل الجهات،  األحياءجميع. ي، أجازيهمل ليمتسال بنسبة"
 ُچوْسوامّيشوَك ِدَو كذا، يقول .  زوجصفة بكِْرشَْن كثيرة في اعمارن السابقة لتحصيل مجاهدات) ْزۤيپُچو (كِْرشَْنعشيقات مارست 

 قضوا كفارات ومجاهدات شديدة في اعمارهم السابقة ابتغاء كِْرشَْنمع  أن اولئك الصبيان الذين كانوا يلعبون شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَمفي 
 لدينا أدنى فكرة عن ذكر تليس. عتياديين االه وزوجاته ليسوا من األحياءو ومالزمكِْرشَْن خالنلذا، . خليل صفة بكِْرشَْنتحصيل 
تم وجه أرغباتنا على جميع  ستتحقق.  رغباتنا موجودكمال. ةعليخذنا نشاطاته بصفة سخافات لكنها نشاطات أ وهذا ما يفسر كِْرشَْن

 .كِْرشَْنذكر  إلى عندما نأخذ
 كامل بذاته كِْرشَْن لكن اترغبتحقيق نحن نتزوج ل. بزوجة واحدةحتى  ةصدقاء ليلعبوا معه وال رغبأ إلى  بحاجةكِْرشَْنلم يكن 

 إلى الرغبة كِْرشَْن ما الذي يحيج .ماليين وال رغبة مثيلة لهاللك قد يرغب الفقير بألف دوالر في المصرف لكن الغني يم). ْرنَْمۤوپ(
 مطلق رغبة كِْرشَْنلو كان لدى .  بالتفكير واهللا بالتدبير اإلنسان.الحرى، هو يحقق رغبات اآلخرينا؟ شخصية اهللا العزيزذا كان ا

 ْزۤيچيُّوالـبوصفه سيد جميع مشيئته تتحقق فوراً . لذلك، يقول ان ليس لديه رغبة يحققها. شيء ما إلى هاجيحتفذلك يعني قصوره إل
 بدور كِْرشَْنذا قبلنا الن تخيب آمالنا  .اصبح زوجاً أو عشيقاً أو صديقاً لمجرد تحقيق رغبات تيمه. الرغبة إلى ال سبيل. )ڤََرشِْچيُّو(

 .كِْرشَْنالياً وستكشف مع تقدمنا في ذكر  لكن تلك الصلة محجبة حكِْرشَْنلكل نفس صلة خاصة بـ. صديق أو سيد أو ابن أو عشيق
له م عثوابعمله ال يرهنه في العالم المادي ومن يعلم ذلك يتحرر من . تام وال يوجبه واجبمع أنه  لوضع قدوة الرب العظيميعمل 

 ): ١٥\٤. چ.ب(
   كَـْرَمْمتَـِراتْـڤا كْيـْچ ْمِاڤَـ
 هيـوْبهشْموموكْي ْر َأپـيْرڤاپۤو

 ْمڤَ تَْسماتْ تْـڤَـيكورو كَْرما
 تَـْمِر كْْمْرڤَـتََره پۤويْرڤاپۤو

 . " اقتداء باالوائللهي االك بهذا الوعيواجبقم ب ،لذلك. وبه تحررتم وفهمفي الماضي بهذا الة كل النفوس المحرر عملت"
ذا عمل ايتحرر الفرد أيضاً  . الذين حققوا النجاح في الحياة الروحيةآتْشاْرياْز يتطلب منا السير على خطى كبار كِْرشَْندرب ذكر 

 . في حياتهمچايُّو كَْرَمهتدين الذين انجزوا  والحكماء والملوك المآتْشاْرياْزعلى خطى كبار 
 احتمال التكبل غير وارد  له أنكِْرشَْنلذلك، اكد . في الحربالمشاركة  شديد الخوف من التكبل بأْرجوَن، كان تَْرشْكوروكْ ميدانفي 
 ):١٦\٤ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم. ذا قاتل لصالحها

 يْم َأكَْرِمـتي كَـْرَم كْميك
 اتاهيهُموپـى َأتَْر ٱ يُّـوكَـڤَـ



 يامۤيشْكْتَـتْ ِتى كَـْرَم ْپـَرڤَ
 شـوْبهاتْٱ ىاِسيـشْكُْمواتْـڤا ۤيـْچاْج ي

وف تتحرر من كل س، وبمعرفته  العملوه  لك اآلن ماسأبين. بطالةال ي ما هو العمل وما هعريف يحتار في تالفطين حتى"
 ."الخطايا
ن بصدد يمحير) ڤَياهكَ( هنا يدل أن حتى كبار العلماء كِْرشَْن). أكَْرَم (نقيضهوما هو ) كَْرَم( محير بالفعل بصدد ما هو العمل اإلنسان

عن غير محظورة العمل ال. عن العمل الخاطئصحيح تبين العمل ال. عن سواهاصيلة األنشاطات تبين المن الالزم . طبيعة العمل
 نعود نجبر على الرجوع لذلك، من الالزم العلم بالعمل حتى ال.  اذا فهمنا مبدأ العمليمكننا التحرر من العبودية المادية .المحظور

مبدأ العمل الصحيح في النص األخير من  كِْرشَْن شْرّيأوضح . دخل السماء الروحيةمفارقة البدن المادي ونعند في بدن آخر 
 :الفصل الحادي عشر

 ُمو َپـَر-ْن َمتْ ِر كْ- كَـْرَم -تْ ـَم
 تَـهي ڤَـْرج- َچنََس ْبَهكْـتَـه -َمـْد 
 ـوشِْتـ ْبهۤو-َره َسـْرڤَ يْرڤاين

 ڤَذَٰـنَپاي تِاماْم   َسـ اهي
 لّيإ الخدمة التتيمية الصفية، يصل إلى بقة والتخمين وينجذبالذي يستطيع تجاوز شوائب سيئاته السان  ا،أْرجوَن حبيبأيها ال"

 ".حتماً
عليه في  كِْرشَْن وما هو هذا العمل؟ يدل كِْرشَْن ملعنشغال ب اإلنسان االيجب على. ْبهَچڤَْد چۤيتافهم صفوة كفيل بهذا النص وحده 

 .)٦٦\١٨(بالتسليم له  أْرجوَنحيث يأمر  ْبهَچڤَْد چۤيتا األخير من هأمر
ننشغل . هذه هي مهمة الحياة البشرية لكننا نجهلها. ال غير أْرجوَنفي مثال  كِْرشَْنيتعين تعلم وجوب قضاء العمل الذي يسمح به 

ألمره مع أنه  أْرجوَنامتثل  القتال وأْرجوَن من كِْرشَْن أراد. نتيجة جهلنا بقدر كبير من العمل المتصل بالبدن أو مفهوم الحياة المادي
 .علينا تعلم العمل بهذا المثال. القتال يرغب بكان ال

 شخصياً للعمل على هذا الوجه أْرجوَن يوجه كِْرشَْن شْرّي بعمله لكن ماذا عنا؟ كان أْرجوَن كان حاضراً إلخبار كِْرشَْنال شك أن 
يرد في . آلن على خالف الواقعمامنا شخصياً اأ غير حاضر كِْرشَْن ألن ال ينبغي لنا افتراض عدم وجود توجيه وذاك الوجه لكن

 :وصف العمل الصحيح الواجب علينا انجازه) ٦٩-٦٨\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتاخير من  األالفصل
 ْمايْهـچو ْمَپـَرَمـ إَدْم اي
 ياتيْدهاْسيـڤْ َأْبهشْْبَهكِْتـ - َمـْد

 تْـڤاِر كْْم َپـرايِّ َمْمْبَهكْتي
 اهيـشَـْمتى اَسـِاڤايشْياماْم 

 ـوشْىيـشْنَـ تْـشَ تَْسماْن َمـنـو
 َمـهـتَِّركْ - ايي ِمى ْپـرْنيتْـشكَشْـ

 تا نَـ تْـشَ ِمى تَـْسماْديْبَهـڤ
 ي ْبهوڤُرواتَيياه ْپـريَأنْـ

 زأّع خادم العالم هذا في يوجد ولنيوجد  ال .لّي ارجعي النهاية وفي. لخدمة التتيمية الصفيةضمن اي، لتيمل عظيمال السرشرح ي من"
 ".منه يعلّ

 واجبنا جميعاً هو.  بالفعلكِْرشَْنذكر  إلى  لحاجتهاإلنسانيعاني  .كِْرشَْن بـاإلنسانتوعية  وْبهَچڤَْد چۤيتالذلك، يتعين علينا نشر درب 
علم ذكر أن كل خبير ب  وقال، هذاكِْرشَْن بمهمة تعليم ذكر َرْبهوْپَمها تْشايتَنْياجاء المولى . العالم باسره لنفع كِْرشَْننشر العلم بـ

اختار المولى . كِْرشَْن بـعلمالب غنية شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم و ْبهَچڤَْد چۤيتا.  بغض النظر عن مركزهسيداً روحياًويعلمه يجب اعتباره  كِْرشَْن
  عينَرْبهوْپَمها تْشايتَنْياالمولى . في كل مدينة وقريةنشرهما  األرضفي البشر من جميع  كتابين وطلبهذين ال َرْبهوْپهاَم تْشايتَنْيا
تصرف، دون  ْبهَچڤَْد چۤيتاعرض  إلى نتباه االلكن يجب علينا.  على عملنا الصحيحكِْرشَْننه داللة أخد ذلك على أ وينبغي لنا كِْرشَْن
 .تصرفدون  كِْرشَْن شْرّي لكن يجب علينا عرض كالم ْبهَچڤَْد چۤيتاحول تهم فسيرا البعض تقحمي. غريضتأويل أو تدون 

أي فارس لكنه  مثله مثل أْرجوَنربما قاتل .  يعمل مثل سواه في العالم المادي على خالف الواقعكِْرشَْنمل لحساب اعالإن قد يبدو 
كل عمل . طالق ولو بدا كذلك االعلى هذا الوجه، لم يكن عمله مادياً على. كِْرشَْنكر عمله ألنه قاتل في ذثواب  رهنكان حراً من 

مور الحسنة لكنه ضرورة الزمة في بعض األحيان كما في ملحمة  األقد ال يكون الفتال من.  مهما كانثوب ال يكِْرشَْن هيقر



 ال تعود لذا، األهمية. ي الناس ومع ذلك يرهننا بالعمل المادييثاري كبير في رأ افي المقابل، قد نقوم بعمل خيري أو. تَْرشْكوروكْ
 ):١٧\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في . هقضيالذي يعلم ال إلى العمل بحد ذاته بلإلى 

 ْمايَهـڤْـدّْي ُبو ِهـى َأپـونَكَـْرَمـ
 ـهنَـكَـْرَميشَ ڤتْـ ْمايَهـڤْـدُّْبو

 ْمايَهـڤْـدُّْبوشَ تْـشْ ـنََأكَـْرَمـ
 هيـتَچ ونَـَهنا كَـْرَمـَچ

ما هو  وظورالمحما هو العمل والعمل  هو ماعلى الوجه الصحيح تمييز  اللذلكيجب . عسيرة الفهملِجّد معقدة، ولعمل إّن طبيعة ا"
 ".الالعمل
نشغال بذكر  االذا اقتصرنا علىا سيتضح كل شيء .ڤيكَْرَم و أكَْرَم و كَْرَملذلك، يجب علينا فهم الفرق بين .  شديد التعقيدكَْرَمدرب 
 في مجرى الحياة اليومية، نخرق . بثوابهرتهان االه وما ال يجب لتفادي وإال سيتعين علينا المباينة بين ما يجب علينا فعلكِْرشَْن

قانون الطبيعة بأن يقضي . كذا، قوانين الطبيعة صارمة جداً وال تقبل عذراً. بعض القوانين دون علم ويقتضي علينا مقاساة العواقب
ختيار مجرى العمل بعناية فائقة لئال ترهننا القوانين ا لذا، ال بد من. ذا لمسها طفل على الرغم من جهله وبراءته االنار تحرق حتى
 .والعمل الواجب تفاديهتنفيذه لذلك، من الالزم فهم العمل الواجب . الطبيعية بالشقاء

  علىمقطوع الثوابالعمل  إلى  تشيرَمأكَْركلمة . العمل المخالف للتكاليف إلى  تشيرڤيكَْرَمكلمة . التكاليف إلى  تشيركَْرَمكلمة 
سنتعرض  .كِْرشَْنعندما تعمل بتوجيه ال يوجد ثواب . على خالف الواقع أكَْرَمعند قضاء ل العم ثوابقد يبدو وجود . طالقالا

 دعتنا الحكومةذا  الن نقاسي الثواب لكن.  العمل المقررمخالفته لڤيكَْرَميكون عملنا ساذا قررنا قتل أحد و لإلعدام على يد الحكومة
خرى عملنا بتوجيه األحالة الفي حالة عملنا على هوانا وفي . أكَْرَم وهذا ما يدعى حداًأشغلنا بالقتال وقتلنا خدمة العلم وانإلى 

 ):١٨\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في . كِْرشَْنعندما نعمل بتوجيه  وال يثوب أكَْرَمعملنا يدعى كذا، . الحكومة
 ْديىاه َپـشْـيـى أكَـْرَم نكَـْرَمـ

 اهيشَ كَـْرَم تْـي نَأكَـْرَمـ
 ـوشْيىـشْماْن َمـنـويَسـ بودّْه

 تِْر كْ- كَـْرَم -تْْسـَن ِره كْيوكْتََسـ 
بكل ، الظاهرفي  انشغاله العلي على الرغم من المقام في هو.  بين البشرالفطينعمل في الالعمل هو ال يرى الالعمل في العمل ومن"

 ".عمال األأنواع
  تشيرأكَْرَمنيكلمة . حقيقتها يرى األشياء على أكََرْم ويفهم طبيعة أعمالعلى الرغم من وجود ثواب  القادر على فهم عدم وجود إن

القتال في ب أْرجوَنانشغل . عملبكل اشكال القام  ولو كِْرشَْنه في ذكر عملبذل بيتحرر الفرد . كَْرَم ثوابتجنب  إلى من يسعىإلى 
ى خالف  علثواب العمل محرراً من أْرجوَنيجب أن نفهم كيف كان . دوْريُّوْدَهَنها فريق بكما انشغل  تَْرشْكوروكْملحمة 

لذا، . كِْرشَْن ألنه يقاتل بأمر ثواب عمله غير مرتهن بأْرجوَنكان لكن بالظاهر يمكننا رؤية انشغال الفريقان في القتال . دوْريُّوْدَهَن
 ـَس(والفطين هو القادر على رؤية عمل مثيل وفهمه  كِْرشَْنفي ذكر ال بد من الفهم أن عمل الفرد ال ينطوي على ثواب العمل 

 . عملهالفرد بل سببعمل ليست األهمية برؤية ). هيماْنبودّْ
ربما كنا نقوم بعمل . كِْرشَْننه كان في ذكر ثوابه أليقاس لكنه لم  منشغالً في عمل غير مسر في ساحة القتل أْرجوَنفي الواقع، كان 
 المبدئي بعدم القتال كان قراراً جيداً أْرجوَنقرار . َنكِْرشْ في ذكر قضيهلم نثوابه ما فادة لكن يتعين علينا مقاساة  االما قد نعتبره بالغ

في عائلة صالحة جداً، في صالح يعني الرجعة صالح العمل ثواب ال. من المنظور المادي لكنه كان قراراً سيئاً من المنظور الروحي
فاسد ثواب العمل ال في المقابل،. لغنياء أو متعلمين أو نحصل على بدن في غاية الجماأ أو رجل غني وقد نصبح َنْبراْهَمعائلة 
 ناعملثواب ن أمع . ميين أو حمقى أو نحصل على بدن في غاية القبحأفي عائلة منحدرة أو عائلة حيوان أو نصبح الرجعة  يعني
الت من ف االيجب أن يكون هدفنا األول هو.  الصارمثوابهخاضعين لقانون الفعل ويبقينا  هصالحة لكنالوالدة يؤدي إلى الصالح ال

.  اذا لم نفهم ذلكتحصيل بدن جميل إلى التعليم الجيد أو إلى العائالت العريقة والثرية أو إلى سننجذب .قوانين هذا العالم المادي
في هذا . متيازات الحياة المادية هذه ا من الوالدة والشيخوخة والمرض والموت على الرغم من كلحراراًأالفهم أننا لسنا تعين ي

 ):١٦\٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن شْرّيرنا الصدد، يحذ
 اكاهلُو ْبهوڤَـناْل -ْبَرْهَم  -آ

 ّرجوَنٱ ينُوڤَـْرتآپونَـْر 
 ايكاونِْتـيا تو ماْم اوِپـتْ

 ِتىڤيْدياْر َجـنَْم نَـ پونَـ



 ،كونْتّي يا ابن ،داريبلغ يأما الذي . والموتتتعاقب الوالدة حيث  عذابمواطن  هي أسفلها إلى جميع كواكب الكون من أعالها"
 ".ينقطع تناسخه

. همننجاة ردنا الأن  اكِْرشَْنكوكب  إلى يجب علينا الذهاب. يكواكب هذا الكون الماد أرفع ْبَرْهَم لُوَكالتناسخ موجود حتى في 
ربما بقينا . ليست حياتنا الدائمة الحياة المادية صالح لكن ذلك ال يدوم ألنعمل ثواب حصول الفرد على الثروة أو الجمال قد يكون 

ير لكن الحياة الباقية ال تقتصر على خمسين أو كثر تقدأمتعلمين أو اثرياء أو نتسم بالجمال لمدة خمسين أو ستين أو مئة سنة على 
  حياتنامجمل مشكلتنا تكمن في عدم تحصيل. يجب علينا طلب حياتنا الباقيةنحن أزليون و. مئة سنة أو ألف أو حتى مليون سنة

 .كِْرشَْنويمكن حلها في ذكر الباقية 
المراد هو تجنب هذا الوجود المادي بالكلية . كِْرشَْنالمادي في ذكر  إذا فارقنا هذا البدن العالم المادي إلى لن نعود نجبر على العودة
ى وقد تمنحه األوله ليصبح سجيناً من الدرجة وضعقد يطلب السجين تحسين . في العالم المادياألوضاع وال يتعلق ذلك بتحسين 

بعضنا في العالم المادي . ن السجنالحكومة ذلك لكن لن يرضى عاقل بأن يصبح سجيناً من الدرجة األولى بل يطلب الخروج م
العلم الحقيقي ال يكمن في تحصيل درجة الماجستير . ى أو الثانية أو الثالثة لكننا مساجين في كل األحوالاألولمساجين من الدرجة 

 ):١٩\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في . ساسية للوجود األأو الدكتوراة الجامعية بل في فهم هذه المشاكل
 ا َسماَرْمْبَهـاهىا َسْرِڤيْساي

 اتاهي ڤَـْرج-كَلْـَپ نَ َس-كاَم 
 ْمـنَ كَْرما-ـْدَهى ْچ َد-ي ـنْچـۤياناْچ

 ا بوْدهاهْمتَـذينَتَـْم آهوه َپـ
 عمله على  جزاءحرقأعامال بصفته الحكماء عرفه وي. ةحسيشباع شهوة  امنيقوم به عمل حين يخلو كل امل العالم الك على يستدل"

 ". الكاملالعلممحرقة 
. ڤيتاهاَسَمنْ-ڤَبوْدها ْبها): ٨\١٠(فصل العاشر في نص  في البوْدهاهانجد كلمة .  تعني خبيربوْدهاها تعني عالم وكلمة َپنْذيتَْمكلمة 
قدرته على رؤية كل شيء بعين واحدة في  بل  دراسته الجامعية ال يعني رفعة علمه اإلنسانكمال ا أن مجردْبهَچڤَْد چۤيتايفيدنا 

 ):١٨\٥. چ.ب(
 ىـَپـن َسْم-ا ينَـي ڤ-ا ۤيْديڤ
 ينيتــَهـْسي ـڤَچ ىنَراْهَمـْب

  پاِكى تْـشَ-ڤَ شْـڤَ يشاي شـون
 نَـهي َدْرشـ- َسَم اتاهذينََپـ

 بعين النجس الكالب لحوم وآكل ،البقرة، والفيلالعاِلم، وس  الكّيَنْبراْهَمالـ من ، كلصيل األ المتواضع بفضل العلمالحكيم يرى"
 ".واحدة
ال يرى التفاوت بين  العالم والدمث نْذيتََپ.  في الهندديةِڤالـ في المجتمع حسب مفهوم الحضارة إنسان  أرفع العالم يعتبرَنْبراْهَمالـ

 َنْبراْهَمالـهل يعني ذلك أن .  آخر، ال يرى التباين بين األرفع واألدنىمبكال. كالبنجس من آكلة لحوم الوكلب و مثيل َنْبراْهَم
 الذي تعلم  اإلنسان. يراهم على حد سواء ألنه ال يرى الجلد بل الروحَپنْذيتَلكن . العالم ليس افضل من كلب؟ ال، ليس األمر كذلك

الشرارة الروحية .  ألن كل حي هو شرارة روحية، شق من الروح الجامعَپنْذيتَفّن رؤية الذات الروحية عينها داخل كل حي يعتبر 
.  مكرم في ثياب مهلهلة لكن ذلك ال يعني وجوب عدم تكريمهإنسان قد يأتي. هي هي في جميع األحياء لكنها محجبة بثياب مختلفة

 : الروحيةبالثياب التي ترتديها الذات) ٢٢\٢ (ْبهَچڤَْد چۤيتاهذه األبدان المادية في تقارن 
 ايـهايـاتْها ڤي يـْرنـانۤيـجي سْمڤاسا

 ينَپـراٱ ُرونَـي ـاتنَْهـِري ْچنَـڤانْ
 ىاننَْرۤيـا جيـهايـڤ نيراۤيـتَـتْها شَـر

 ّيِدهي نَـڤاني اتۤيـْمَسي انۤيـَأنْ
 ".جانباً البالية جساممادية جديدة وتلقي باألجساماً أ نفس ترتدي الهكذا،  بعيداًالبالية جديدة ويلقي بثيابه  ثياباً اإلنسانيرتدي كما"

 يعطي .َپنْذيتَوكل من يتحلى بتلك البصيرة الروحية هو  ."هنا ذات روحية:" نرى مطلق حي حينمانفسنايجب علينا أن نقول أل
يرى جميع . مهأيرى العالم جميع النساء ما عدا زوجته بمثابة :" على هذا النحوَپنْذيتَ مقياس التعليم أو مؤهل ذيتَنََپ كْيانَتْشا

  لقن المولى بوذا بوجوب عدم." الشخصيعذابه إلى تهعذاب اآلخرين نظرى  إلوينظر.  بمثابة نفاية في الطريقة الماديةالمقتنيات
لذلك، يجب أن يكون مقياس .  وهذا ما يجب أن يكون عليه مقياس الحياةَپنْذيتَهذا هو مؤهل . ذية حتى حيوان بالكالم أو العملا

ْبهَچڤَْد  من َپنْذيتَهذا هو مفهوم كلمة . كاديمية بموجب نظرته الحياتية وعمله بموجب تلك النظرة وليس بالدرجات األ اإلنسانعلم



ْبهَچڤَْد جاء وصف نتائج تحقيق مثيل وخبرة باألسفار في . الخبير بدراسة األسفار إلى  تشير على األخصبوْدهاها كذا، كلمة .چۤيتا
 ):٨\١٠ (چۤيتا

 ڤُوا ْپـَرْبَهـيـْسڤَـ َسـْرْمَأَهـ
  ْپـَرڤَـْرتَـِتىْمَمـتَّـه َسـْرڤَـ

 ْمَمتْـڤا ْبَهَجـنِْتى ماي تإ
 اتاهي َسَمـنْـڤ-بوْدها ْبهاڤَ 

 ".قلبهكل ني من عبدويينذر نفسه لي  ،لكتحقق من ذالم العاقل. مني تفيض الخليقة كلها. الماديالعالمين الروحي وأصل  أنا"
شعة الشمس تفيض أ. كِْرشَْنما يراه ليس سوى فيض  كل.  هو أصل كل فيضَنشْكِْرهو من فهم أن ) بوْدهاها(الخبير في األسفار 

يصبح . كِْرشَْنكذا، جميع القدرات المادية والروحية تأتي من . هيتبقى الشمس هي  منذ ماليين وماليين من السنين و الشمسمن
 . نتيجة فهم ذلككِْرشَْنالفرد تيم 

كل حي يعمل في العالم . الفعلبم  وينقطع عن الرغبة بالتمتع بهذا العالم المادي هو العاِلكِْرشَْنلذلك، العالم بوجوب العمل في ذكر 
نار العلم تحرق كيف يمكن ذلك؟ ). ڤَْرجيتاها-َپَسنْكَلْ-كاَم(قل حر من امالءات هذه الشهوة لكن العا) كاَم(المادي بداعي الشهوة 

منوطة بكفاحنا للظفر بهذا العلم ووجهتها معنى حياتنا . قوى التصفياتأانها . )كَْرمانَْم-ْچْدَهىَد-ْچنياناۤيْچ (جميع ردات فعل السيئات
 ).اۤيڤيْد-راَج( أو رأس كل علم كِْرشَْنالعلي لذكر 
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