
 الزهد من خالل الحكمة
 المقدمة

 و شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم و ْبهَچڤَْد چۤيتا  والتي تتضمنچايُّو ْبَهكْتي اصبحت معروفة بالعدد الكبير من الكتب حول كِْرشَْن َهِرىجماعة 
 ْسوامي نْتََدِڤ ْبَهكْتي .سي.إى  رحمته الربانيةإمامها وةحركالمؤسس  التي ترجمها وكتب التعليقات عليها ْمِرتَتْشايتَنْيا تْشَريتا

 اثناء السفر على ،١٩٧٧ إلى ١٩٦٦ من في مدى اثني عشر عاماً انجز كل ذلك ْپَرْبهوپاَد شْرۤيَلمن الالفت للنظر أن  .ْپَرْبهوپاَد
 .كِْرشَْنحركة ذكر شراف على نمو اإلنطاق واسع و

 خالل السنوات التي سبقت وصوله ةالبنغالي ةياألصللغته ب كِْرشَْنذكر  نب عكتب بإسها ْپَرْبهوپاَد شْرۤيَلكثير من الناس أن يجهله ما 
ة  البنغاليةللغ باْپَرْبهوپاَد شْرۤيَلولى التي نشرها الكتابات األ اكتشفت بعض ،١٩٧٦في عام  الحركة إلى يمانضم ا بعد.الغربإلى 

 .َپتْريكيا يۤۤذچاوتسمى  ةمقاالت نشرت في مجلة شهريوهي عبارة عن 
 ها وفازت الهند بعد١٩٤٨عام  َپتْريكيا يۤۤذچاومجلة  في )اڤاِنْر كَتْهَچْبَه( العلم باهللا لة بعنوانيطوالاحدى هذه المقاالت نشرت 

 ْپَرْبهوپاَد شْرۤيَلكان  .چالية بلغته البنْپَرْبهوپاَد شْرۤيَلتباع أللعدد المتنامي من رائع تاب في كجمعها  قررت .١٩٤٩ سنة ستقاللاإلب
 وقد بدا لي في وجهه .كلكوتامدينة  في ١٩٧٧وائل عام  في ايهلعهذا الكتاب المطبوع الجديد  عرضتعندما  ةفي غاية السعاد
 ."طباعة كتبيبستمرار  اال يرجى. شكرا جزيال،شكراً":ابتسامة عريضة وقال ،ةالمضيء ببراع

مجلة في الية چن باللغة البْپَرْبهوپاَد شْرۤيَل هاكتباالت التي المقكبر عدد ممكن من أدرجة انني سرعان ما جمعت  إلى لقد تشجعت
-موني(والمفكرون المضللون ) اكَتْه ْچۤياَن(واحاديث حول العلم الروحي ) اكَتْه ْبَهكْتي(ونشرتها بعنوان علم التتيم  َپتْريَكيا يۤۤذچاو

 وها قد تمت ايۤۤڤيْد ْچياڤايَر، جمعت كل تلك الكتب في مجلد بعنوان يراًأخ و.)چايُّو بودّْهي(أقصى انتفاع بالفطنة و) ْبْهَرَم-چاِنَر َمتي
  . الحكمةمن طريق بعنوان الزهد  اآلنترجمته

في  الروحية العميقة ْپَرْبهوپاَد شْرۤيَل ةتسطع حكم .جادهاأ قام بالترجمة وڤََن داَسڤَْبهاَسْر وهب مقّر خ بالسيد الروحيأولدي صديق 
 . نقل هذه الحكمة في ترجمته بمهارةْپَرْبهوڤََن ڤَْبهاَسْرالية و چي كتبها باللغة البنجميع المقاالت الت

 سيده اسسهأي ت اليا َمتَْهىيۤۤذاوچ جماعة من اثناء حياته الزوجية عندما كان يلعب دور تيم بسيط هذه المقاالت ْپَرْبهوپاَد شْرۤيَلكتب 
على الشك  إلى  على تيم صفي بما ال يدع مجاالْپَرْبهوپاَد شْرۤيَل دلت كتابات .تّي طْهاكورڤَ َسَرْسسيدّْهانْتَ ْبَهكْتي شْرۤيَلالروحي 

 . انه كان محققاً طوال الوقتْپَرْبهوپاَد شْرۤيَلفق من كتابات  ال يخفى على واسع األ.الرغم من المرتبة التي كان يحتلها آنذاك
تلك التعاليم موجزة في  . على خطى سيده الروحيكِْرشَْن في عرض ذكر َمهاْپَرْبهو ياتْشايتَنْ شْرّي بتعاليم ْپَرْبهوپاَد شْرۤيَلعمل 
 من بيت اهذ) چايُّو ْبَهكْتي-نيَج-ڤيْديا-ْچياڤايرا(الزهد من الحكمة وليدة مزاولة الخدمة التتيمية يولد ): ٢٥٤\٦ َمْدْهيا-.ت.ت(النص 

الزهد " نالهام عنوان كتاب اكان مصدر وتْشايتَنْياالمريدين المقربين من المولى  أحد اتْشاْرياطَّڤَْبهاوْم ْبَهساْر شْرۤيَل القصيدة التي نظمها
 ."من طريق الحكمة

من التشبعة الحسية الفرد من الطبيعي أن ينفر  .كِْرشَْنالرب  إلى الخدمة التتيميةاحدى ثمار انها ؟ يولدها الزهدما هذه الحكمة التي 
 كِْرشَْن تكلم الرب .ةِڤدي الـاألسفارويصبح غارقاً في علوم حيق الخدمة التتيمية ر ذوقيعندما  ية الماديةويحقق الحرية من العبود

 بالحالب الذي يحلب بقرة كِْرشَْن ةقارنم) ماهاتْْميا چۤيتا( ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في كتاب تمجيد  .ْبهَچڤَْد چۤيتا في ةِڤديصفوة الحكمة الـ
الربانيون القلقون جدياً بصدد  .ْبهَچڤَْد چۤيتا والحليب الذي تدره هو أْرجوَنمن اجل العجل ) اتْدشََپنيوأ (ْزِڤَدالصفوة الفلسفية للـ

  .خيرهم الروحي سيشربون ويتمتعون بذاك الحليب
عة شمس العلم العلي سرعان ما تشرق اش .فهمنامن اجل  "طريق الحكمةزهد من ال"في  ْبهَچڤَْد چۤيتا تعاليم ْپَرْبهوپاَد شْرۤيَلط ّسب

العلي قديم خارج التاريخ  العلم .ذا شربنا هذه العصارةا  في قلوبناكِْرشَْنوتبدد ظلمة الجهل التي سببتها رغباتنا المادية ويشرق حب 
هندي ربعين سنة في سياق التاريخ الأمن  أكثر  الذي كتب منذ"الزهد من خالل الحكمة" لذلك، .ماكنوقات واأل جميع األصالح فيو

 . في الواقع، هذه الحكمة هي للجميع لألبد. في أي جزء من األرض اإلنسانالمعاصر سوف ينير
 ْبَهكْتي تْشَرو ْسوامي

  .١٩٩١نيويورك تموز 



 العلم باهللا
 الفصل األول

 هذه الطبيعة المادية زاخرة بالمعاناة ١-١
 : بدأ مقالته في اليوم اآلخر بكلمة حزينة، اهللا آباد مدينةفي الصادرة َپتْريَكِرتَ بازار أْم اليومية صحيفةمحرر ال

 البشرية تعرف ال .قضاءن االنع ةديبع لكن متاعبنا .زعجناي ما عادالسياسي ستعباد اإل وْچَجلْهيانوااله با ياتابتدأ اسبوع األمة بذكر"
 خطورةستقلة سياسياً تواجه متاعب ال تقل  الهند الم.خرىأ تنتهي مشكلة، سرعان ما تعقبها مشكلة حالما .القدر مجرى في الراحة

 ."جنبي االحكمن المشاكل التي كانت سائدة تحت الع
مضامينها من  إلى  والحرية في الهند ونظريقطاع االستعباد االسجالتإلى  رجع ذاا النتيجة التاليةإلى   اإلنسانصلتوسي اآلن،

 ٤٣٢ الذي يمتد يوَچ كَلي بدأ . ألف سنة٣٢٠ ماليين و٤تعادل  )كَلي و َرَپدڤا و تِرتا و َستْيا( العصور األربعة :المنظور الروحي
چوري سنة حوالي ألف سنة منذ غزو محمد  جنبيعرفت الهند الحكم األ سنة ومنها ٥٠٠٠ منذ كْشيتْيۤۤرَپ َمهاَرَج من عهد ،ألف سنة
 َمهاَرَج حكم منذ  آالف سنة٣٧٧٢ قرابة ضاألركوكب السيادة المطلقة على كامل  الهند بسطتبكالم آخر،  . ميالدية١٠٥٠

ستعباد السياسي  االكنيلم  .يؤسف عليهالذي  الطويلوقت بالجنبي ليس ، ألف سنة من الحكم األلذلك . إلى األسفارستناداً اكْشيتْيۤۤرَپ
 قادرين كْشيتْيۤۤرَپ َمهاَرَجوقت ملوك الهند حتى كان  .األمورالذين علموا قيمة تلك ن والفالسفة الهنود ي أكبر المفكروالحرية شاغل

 .ة سياسيمسألة يستحكمهم لفي سبب وال .ف السنينآالليس لبضعة قرون بل العالم بأسره، وعلى حكم 
الوضع السياسي  غير مستندة إلى ة المكتوب علينا نحن البشر معاناتهايالشقاوة الثالثأن فهم حكماء الهند القدامى لم يصعب على 
عند  ةسياسيمسألة  الملحمة التي وقعت في الهند حول . وأن تغييره ال يرفعهاستقالل االستعمار أو اال سواء في عهدالسائد في البالد

وذلك البحث في تلك الملحمة التاريخية ية والحل الدائم لها  اإلنسانمعاناةال جرى بحث .يوماًثمانية عشر دامت  فجر التاريخ الحديث
 .كان بصورة نشيد المولى

كلما انقضت ":بالقولس أفي يعنه  َپتْريَك بازار ريتَْمأ محرر صحيفة عبرموضوع عينه الذي يالتناول المولى نشيد نجد أن إذن، 
ؤلفة من قدرتي الربانية المتخطي  العسير من":)١٤\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيقول الرب  ."خرىأمشكلة، سرعان ما تعقبها مشكلة 

 ايۤۤماڤّي دايالكلمة السنسكريتية يمكن ترجمة  ."هولةبكل سما وراءها  إلى يعبر ، لكن من يسلم لي الثالثة الطبيعة الماديةشواكل
 بغض النظردرجة يستحيل التغلب عليه  إلى  هذا القانون الطبيعي صارم.حسب المفهوم العصريبالقانون الطبيعي المستعملة هنا 

 والعلمية المتقدمة نيةق جهودنا الت. ال حصر لهاأعماالًتمراتنا الكبيرة التي تدرج ن مقاالتنا الغزيرة في الصحف اليومية أو مؤع
 لذلك، .)مايۤۤاڤّي داي( عينه يحمايتنا من قبضة قانون الطبيعة هي جهود عقيمة ألنها محكومة جميعاً بالقانون الطبيع إلى الرامية
مجهود رفع الشقاء البشري من خالل التقنية إن  .يشبه خلق فرانكشتايننتفاع بالعلم الدنيوي للتغلب على القانون الطبيعي  االمسعى

 . النوويتفجير الهسببن يأالمفكر الغربي بمدى الدمار الذي يمكن  مما أثار قلق ذرةعصر ال إلى ناأوصلحالل سعادة باقية إالمتقدمة و
شكال أهذا شكل آخر من فقط، ولكن سلمية الغراض ألل النووية ةطاقال خدامن استالحديث ع برعذة الئتهد إلى يسعى بعض القادةو

 .)مايۤۤاڤّي داي(الخداع الذي يسببه القانون الطبيعي 
 كلما ازداد جهدنا للتغلب على تلك القدرة .حالم الحجب والقذفالمتمثل في ) مايۤۤاڤّي داي(التغلب على الهجوم الثنائي للقانون الطبيعي 

بين القدرة الدائر  صراع هذا ال. الحماسة وتعاقبنا بالشقاوة الثالثية المتأوجة بالموت النهمشاكلة تزداد شدة هجمتها من خالل يةهلاإل
 مجرى في الراحة البشرية تعرف ال": بالقولتأسيحملنا على الي فهم هذا النزاع ننا عصور ق. الشر هو نزاع قديمى وقولهيةاإل

 ."القدر
شخصية اهللا  لكن .القدرة اإللهيةرغم تذوق الهزيمة مراراً على يد  ةراح العنشرية بسبب عجز الفهم على  قوى الشر ال تقوى
 الطبيعة المادية شواكلؤلفة من  الملهيةقدرتي اإلتخطي  العسير من :)١٤\٧ ْبهَچڤَْد چۤيتا(ر قوى الشر يحذبت  ذلك يوضحالعزيز
 :القدرة اإللهيةثم يستطرد في الشطر التالي بإخبارهم بوسيلة التغلب على هذه ) َمَم ماۤيا دوَرتْياۤيا  َميِّ– َن چوِاشادايڤۤي ِهى ( الثالثة

 .) تََرنْتي ِتىْمتاِاماۤياْم  ماْم ِاڤَ يى ْپَرَپْديانِْتى(هولة بكل سما وراءها  إلى يعبر ،لكن من يسلم لي

 سبب المعاناة ٢-١
ت قاسية رياضافي الواقع مجهزاً بالذكاء والعلم والثروة والقدرة على قضاء ، كان قوى الشرجسيد تو أقوى اقوياء الجن َمهيساسوَر

 اتباعه العصريون الذين يمتلكون مؤهالت مطابقة ال يقلون عنه بالمبادرة والمهارة بإستغالل .غيرهاتباع وواجتذاب عدد كبير من األ
 .ما شاكل ذلك طائلة من المال والوقت والذكاء والرجال واً النطاق ويهدرون مبالغة واسعةثاً علميوينجزون بح انهم .درة اإللهيةالق



 هذا مثل نموذجي لعمل قذف . بدال من احالل السالم والبهجةلبشريةاشقاوة زيد من حدة لكن ما يكتشفون من خالل تلك البحوث ي
نتيجة هذا   يهلك فطنتهم الحقيقيةاً جسيماً يرتكب علماء المادة ذنب. للبشريةكبيرةر ئلنشاطات الشريرة تسبب خسا كل تلك ا.مايۤۤاڤّي داي

 :)١٥\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتا الرب العظيم في علن لذلك، ي. وخسارة تلك الفطنة تبعدهم عن اهللا وتسلب فرصتهم بالتسليم له.الشر
 اهاهذْ مۤوينُوتشْكِْر دوْمَن ما

 اانِْتى نَراْدَهماهيْپَرَپْد
 ْچۤيانا -تَ ِراَپْهۤيايما

 اتاهشْرّي ْبهاڤَْم آْمآسوَر
 ."، ال يسلمون لينجاليعة طبب نضحون يوالذين لمهمع بت الفتنة الخارجيةسلالذين  ام الحمقى أرذل البشر،لئالهؤالء "

 نبغيما ال يو عمله ما ينبغي ريرالش  ال يعرف: المالحدةرارشبوصف طبيعة هؤالء األ) ٢٠-٧\١٦ (ْبهَچڤَْد چۤيتاأسهب الرب في 
شهوة له؛ وأنه نتاج  ربال له،  أساس ال ،هذا العالم خيالي ان ريرشال يقول .دقالصالسلوك أو حسن أو النظافة يألف  وال .عمله
ال خير  مرعبة أعمال إلى مفاهيم، ينصرف البهذهوفاقد الفطنة،  نفسهالضال عن  ريرإذ يتعلق الشو .له سوى الشهوةعلة  وال جنسية

والجاه الزائل، ويتعلق بكل هذه األوهام،  ستكبار اال، وإلى تشبُعشهوة التي الال إلى ستسلم الشريري وإذ . العالمتدمير إلى فيها، تهدف
 .زائلكل ما هو  بقذرة ويشغف أعمالب دائماًيلتزم فإنه 
 وكونهم عالقين في .فإن قلقهم ال يحد، ذاكوه .البشريةلحضارة ل قصوىالة ضرورالهو حتى نهاية العمر شباع الحواس  ا أنونيعتقد
 يفكر .الحسيةإلشباع ملذاتهم  مشروعة المال بوسائل غير سعون وراءيفإنهم  والغضب، شهوةوبالات  الرغبوآالف من مئات شبكة

 أشياًء كثيرة وغداً اليوماملك  أنا .لمخططاتي وفقاً المزيد أملكه اآلن، ولسوف اكسب  من المالالقدرهذا ":النحوهذا  على جنيال
 .السعيدالقوي والكامل و أنا المتمتع، أنا سيد،ال أنا . وسوف أقتل سائر اعدائي هذا الرجل كان عدوي وقد قتلته،.سأملك اشياء أكثر

 وبذاالصدقات، بعض  وأوزع قرابينعض القضي بأوف س .سعادةعزاً وعادلني ي يس منل .عالقات عاليةمحاط بأغنى الجميع وأنا 
وهام، يشتد ا مخاوفه وهواجسه ويعلق في شبكة األ عندما يؤخذ بهذه الحيرة التي تسببه.مثالهأبذلك الجهل يضل  .يجابته ايكون

 .الجحيم إلى تعلقه بالملذات الحسية فيهوي
  من حيرة. شكلياً فقط دون اتباع أية احكام أو نواهيقربان الضي، فإنه يقة الزائلمكانةمعتداً بنفسه ودائم الوقاحة، ومغتراً بالثروة وال

جسام اآلخرين أجسمه وفي قائم ال شخصية اهللا العزيز ل يصبح حاسداًوالغضب،شهوة  والقوة والكبرياء والاألنا الزائفةب شريرال
 .الشريرة الحياة أجناس المادي، في مختلف الوجودالبشر في محيط العابثين أرذل دين والحسرمي أ ي انن.دين الحقطعن في الوي
 ."صور الوجودأبغض  إلى ن ينحدروتدريجياًو مقاربتي عن يعجزون ،كونْتّي لحياة الشريرة، يا ابن اأجناسفي  تناسخهم المتكررب

 .تم وجهأ على جن تصف طبيعة الْبهَچڤَْد چۤيتاهذه النصوص من 
 تقنع بصفة زاهد فقير َنڤَرا كبير يدعى شرير منذ وقت طويل، كان يعيش . التيم والجن:يوجد نوعان من الرجال على الدوام

 . الشخصي هالكهشريرب العلى هذا النحو، سّب .تْشَنْْدَرراَم قرينة الرب العظيم ا ِدڤّيسيۤۤتالعزة  وعمل على خطف) اسّيَسنّْيۤۤ(
اصبحوا  وشرار األسببت تعاديتضارب اآلراء التي  إلى دى ذلكأ الماليين وقد َنڤَراي ارذرعداد أبلغت لكن في اليوم الحاضر، 

 ." بنفسيتا ِدڤّييۤۤس لذلك، سأتمتع بـ .امكر الجميعأنا ":نفسهكل منهم ليقول  .تا ِدڤّييۤۤسلى خطف العزة غيتزاحمون جميعاً 
 ببريق التمتع العزة واغتروا لذلك، ظهر عدد كبير من القادة مثل هتلر .َنڤَرا يهلكون مع ذريتهم على غرار شرارلكن كل هؤالء األ

ما زالوا خائبين ويهلكون في الوقت الحاضر لكن خابت آمالهم وهلكوا في الماضي و وإستغاللهاالرب العظيم قرينة  سيۤۤتا ِدڤّي
ة المتمثلة شريرهي هذه الذهنية ال" القدر مجرى في الراحة البشرية تعرف ال"سبب شكوى  .وسيخيب املهم ويهلكون في المستقبل

 . والتمتع بهاالقدرة اإللهيةبإستغالل 
الصحيح استناداً إلى مبدأ القبول والرفض هذا  الحكم .تلموا أو يسيقبلواين أ وأأين يزهدوا كما يجهلون متى  وأ متى األشراريجهل 

  المتمثلَنڤَراالتي تسبب مرض وي المجتمع البشري السائدة ف ةشريرالذهنية الشفاء  لذلك، .تشخيص علة المريضهو المطلوب عند 
طعام في الدواء وال هلمريض وتناوللتوفر الجو النظيف عامالن هامان لمطلق عالج هما  . يقتضي تحويلهاتا ِدڤّييۤۤسبمسعى سرقة 

 إلى ستوفى هذه الشروط بالدعوةت ال . وانضباطه وصدقه اإلنسانة يستلزم نظافةشرير كذا، تحويل الذهنية ال.ةت الصحيحاوقاأل
والقذر، جلب النظيف مسعى  .ألن ذلك يحير الجمهور ويخدعه) َپتْهَمتْ، تَتَ ياتَ (د سبل كثيرة للنجاة بقدر اآلراء ونظرية وج

  . من المحال أو حتى عالج المريض اإلنسانشفاء علوالمنضبط وغير المنضبط والصادق والكاذب على مستوى واحد، يج

  الملحدوناألشرار ٣-١
 .حول البدندور  وجميع نشاطاتهم ت،زوال البدن الماديمما يحول دون فهمهم ن من العلم الروحي بالكلية و األفظاظ محروماألشرار
يفتتنون أوال ثم يتضللون  .الوزال وقابل للتغير وأن البدن أساسيجوهر دائم وهي داخل البدن روح صرون عن الفهم ان الانهم قا



إنهم يخفقون بالشعور بحضور الذات العليا في  .فيستخلصون أن مجمل الهيكل الكوني يخلو من الروح) ڤاَدڤَْرتَڤي(بنظرية النشوء 
رفض أي بحث في وجود  إلى ألن النظرية المخادعة التي يطبقونها على الوجود الطبيعي تقودهم البدن الكوني للظاهرة الكونية

 كذا، يعتقدون أن الخلق المادي الذي هو البدن . يستنتجون زيفاً أن البدن المادي هو كل شيء وال شيء وراءه.روح داخل البدن
موضوع يواجه الموت قبل اآلوان بإصرارهم أن الطبيعة هي الكل  كل نقاش حول هذا ال.الكوني محكوم بالقوانين الطبيعية وحدها

يقوم وجود  .الالشخصانيةتحقيق أرفع حاالت الوجود هي ارتفاع الفردية ون أن يؤكدمبرزهم فطنة يتابعون هذا النقاش قليال أ .بالكل
 .ان بوجودهيم اال لكن المالحدة عاجزون عنوراء هذه الطبيعة المادية الظاهرة والغائبةعلي خالد 

ختراع  اجرى .محرومة من بعد النظربعقولهم المنحرفة ال لبشرا إلى بؤسسوى الجلب  ال تأعمال باألشرارعلى هذا النحو، يقوم 
 ال تالئم األشرار المشاريع الالنهائية التي يضعها هؤالء . فيها النشاطات غير المرغوبهذهكثير من لنتيجة كالقنبلة النووية 

 في الواقع، كان يعمل على خداع .نفع البشريةبدعوى الجنان  إلى بناء سلم ينتهيإلى في الماضي  َنڤَرا لنمرود ا سعى.البشرية
 . تطلب خداع الرب باسم التخطيط لنفع المجتمعَنڤَراألننا نجد أن ذرية اآلن  التاريخ يعيد نفسه . لكنه اخفقتْشَنْْدَرراَمالرب العظيم 

 أكترية اقهستحقوا فضيلة مشروعهأبإدعاء كل منهم  األشراريتزاحم  .شراراأل سواه من تقدير لخطط سيظهر الشرير ان ال رادالم
 إلى المؤديةجميع الساللم صوات مما أطاح بكثرية األأستقطاب احول  نتخابات الذي نعيشه اآلن االفي عصرالقتال يدور  .صواتاأل

 بقصر لألشراردمغة المنحرفة  األابتدعتها التي هذه الخطط كلقائق أن الحب تمعنعند ال اإلنسان سيستخلص .قبل اآلوان الجنان
 قرينة الرب مّيشْلَكْالعزة ب خلسة وهو التمتعواحد  أمر على األشرارجميع بإجماع  ال شك، .النظر لن تحقق السالم في العالم مطلقاً

 .العظيم
النافعة  عمالالتي تدفعه على القيام بمختلف األالجامحة الرغبات  لذلك، .أهميةنه يفوق الجميع فطنة وبأ مستكبر بالتفكير شريركل 

 األشرار ستمر مع ذلك، ي.أن جميع طموحاته كانت وهمية وغير واقعيةيتضح في نهاية المطاف  ثم من وجهة نظرهللبشرية قطعياً 
 .وضوحعلى الرغم من هذا ال همأكاذيبتالعبهم و العامة من خالل فيالتأثير ب

لكن ما  ويقلقون على خير المجتمع دون حدقادة انتحلوا دور اللقد  . ال تعرف الحدود الموهومين القذريناألشرار مخيلة هؤالء
 يلجأ .حفادهم حتى نهاية العالمأحفاد أحفادهم وأطفالهم وأ تضمن متعتهم الباقية مع متعة رتيباتضع تو يةيفكرون به فعالً هو كيف

 لذلك، . رغباتهم المادية ال تشبع قط.عندما يواجهون المعاناة بدال من المتعة جل جمع الثرواتالعنف ضد رفاقهم من ا إلى األشرار
 بالكراهية األشرار يحفل .كل خبير بجمع ثروة هائلة بصورة غير مشروعة يصبح قبلتهموماليين من الدوالرات الحتى ال ترضيهم 

من  .رضاء دوافعهم الحسية الثروات بصورة غير مشروعة لمجردجمع ال كل جهودهم وال تما شاكلهاوالجشع والغضب والشهوة و
موال سرقة األ إلى زاحم الهادف كيف يمكن لمثل هذا الت.مزاحميهم عنهم خبرة بخداعهم لإلستيالء على ثرواتهم ال يقل أخرى،ناحية 

ال تعرف البشرية ":ن يشتكي بالقول ماعانة األشرار لذلك، ال يستطيع . السالم والرخاء؟حالل اغير المشروعة من بعضهم البعض
 ." في مجرى القدرالراحة

ذا  ا المصرفيي رصيدسيزداد غدا، .ي ارباحاليوم معسهم األرتفعت ا": المصرفيهزيادة رصيد سبلاجترار عن  شريرال ينقطع ال
حد  إلى مختلف قليالول موضوع  لكن حالتفكير شريريتابع ال ." ومزدهراً مشرقاًيمستقبليصبح  وهكذا .خرىالسلع األارتفعت قيمة 

 في القضاء على اًبارعاآلن  اصبحت .مناًا أكثر  هذا يضعني في موقع. مصيرهاًي وسيلقى آخراعداء أحد سبق وهلك":ما بالقول
تزيد  العمفكار واأل مثل هذه األ."مام عينيكأيتراءون بحث عن اهللا؟ مئات اآللهة على ال أحد الذي يوجب ما . القويهللا أنا .اعداءي

تمتع بكل سأقوى على ال! أنا اهللامن هو اهللا؟ ":ون بفخرعلني .هللالرسالة العلية  إلى ستماع اال مما يزيد من رفضهماألشرار لحاد امن
يجب على  .ناجحقوي وسعيد و أنا .هللا اصبح ا، وبذلك.أغنىموال بصورة غير مشروعة وألابتالعب أعندما  شيء في هذا العالم

 .رب آخر؟ إلى  من البكاءةدئ ما الفا.اهللابصفة حترامي  ا،موال ووسائلضعفاء دون أال
أو بأخرى وبذا  بطريقة مثرواتهروح ما ستحمي ن أ يتصورون .نفسهمأ وشعبية من اءثر أكثر  أحدن الأنطباع ب اال تحتاألشرار
 . الجحيموهخير األمصيرهم  .يضلون

تقدير كبر من الأ اًمقدارلهم جلب وتة زائف الاناألطراء المقصودة مظاهر ي مجرد  هاألشراريقضيها التي  الدينية القليلة عمالاأل
بتلك الطقوس دون عمل  األشرار ينشغل .عنفال أعمال التشبعة الحسية وتتألف مجملها من ابتغاءال  اوال يقضونهاحترام اإلو

 .وفجالغرور األ وال يسببها سوى األسفاربتوصيات 
چالي ، بنهندي أنا .هذا جسدي":راً باإلستكبار والقوة والغضب والشهوة وغيرها مستغرقاً في الوعي البدني لنفسه متبختشريريقول ال

الرب العظيم هؤالء يقذف  . اآلخرينضد عنف أعمال يرتكبون ، وبهذه الطريقة."لمانيأ ذا هندوسي؛ هذامسلم؛ ههذا  .وهكذا دواليك
بدان أفي  عاقبةالمتتهم بوالد ، وهكذا.)مايۤۤا ّيڤداي(ن الطبيعة وقانبمعاقبتهم صل األوضاع ظلمة ويوا أكثر اآلثمين البغيضين في



بتنمية من المقدر لهم معاناة أسوأ حياة ممكنة  . الرب العظيم واسمه وجمالهتسلياتتقدير على ال يقوى هؤالء المبغوضين  رارشأ
 .تدريجياً الشخصيالعلم بالحق المطلق ال

 ةشريرسبب العقلية ال ٤-١
هذه  كِْرشَْن يصف الرب . الشهوة والغضب والطمع:في هذه المقالة ة لكن سنتوسع ببحث ثالثة فقطشريرثمة اسباب غزيرة للذهنية ال
 .)٢١\١٦ (ْبهَچڤَْد چۤيتافي الجحيم وتدمر الذات  إلى البوابات الثالثة التي تقود

 عندما ينسى هذه رغبة بالتمتع بهذا العالم الظاهريى األحياء  لد تتطور. هو المالك الوحيد والمتمتع بكل شيءشخصية اهللا العزيز
 كما في قصة الثعلب حباط الشعور باإلسبب الغضب ي.هم غضبسبب مما يمساعي لكنهم ال يستطيعون الرضى بمثل تلك ال.الحقيقة

هذه ليست  .ليمثزهد عماق أ في متع والرغبة بالتطمع كبيرة من الجذوة لكن تحترق . ثم يجبر الفرد على التظاهر بالزهدحصرموال
ما لم  على صعيد الذات الباقية االستواءو فهم الرسالة الجليلة للرب  للفردلن يمكن لذلك، .الرغبة الماديةمن مراحل مرحلة سوى 

 .دون هذا الفهم ةشريرسيستمر بتنمية العقلية الو ورفضها ماديةقبول الملذات الالمتمثلة ب المرحلة يتجاوز هذه
عمل  والاألسفار وصايا هو تعلم هدرب تحقيق ذات إلى الحرمان الشيطانيعماق أمن نفسه بحد ان يرقي طريقة الوحيدة التي يمكن أللا

من الممكن القضاء  ليس .ةلشهو اوليدة عمالهي األ األسفار  وصاياخالفالتي ت ةمنضبطالغير ة ووضويالنشاطات الف .بموجبها
 إلى ردنا ان نجد السبيلأ اذا ، لذلك.ة الباقية والكشف الربانيتجربة السعادتتيح   والةشهوال مالأععلى الغضب والجشع من خالل 

 األسفار ." في مجرى القدرة الراحةالبشريال تعرف ":التي نحتاجها لرفع شكوى المحرر الذي كتبالباقي السالم فعة الروحية والر
 .األسفارالعمل بوصايا بمجرد  ويةفوضمعيشة ال والةشهو الأعماليمكننا التحرر من  . الوحيدنامرشدهي 

وحظهم عاثر ويعانون  ةمضللومفاهيمهم هذا العصر قصير هل أعمر غالبية  .في الوقت الحاضر كَليعصر نحن نعيش في خضم 
مسلمين وهندوس  منديان في العالم األ اتباع مختلف .األسفارم كالتقدير  م ليس من السهل عليه،لذا .المرض والشقاء على الدوام

يسخرون من  بشر كثير من ال. يحلو لهميفكون عيشيبدرجات متفاوتة وديانهم أوصايا خالفون وغيرهم يومسيحيين وبوذيين 
ة المتمثلة بالتشبعة الحسية شريرالحياة ال إلى تدريجياً وننزلقي ، وبالتالي. الدينحدودحكام واللتزام بأبدال من امقدسة النصوص ال

) ڤَْزشْنَڤايالـ(التيم  .كَلي المصابة بسوء تأثير عصر مهيأةالرب العظيم وتيمه في غاية القلق على نجاة هذه النفوس ال .ةمقيدالغير 
 ،وبالتالي .ؤالء التيملرغبات ه دوماً ستجيبي الرب العظيم .األحياء الساقطةنجاة  إلى ونتوقي ، وبالتالي.رحمة أكثر نفوس ربانية
 .كَليجاة تلك النفوس المعذبة لعصر من اجل نم يجيب دعواته

 األسفار من ةخوذأم الطريقة هذه .همرؤية بؤسعند  كَليعصر خالص أهل كشف درب  ،ص النفوس الساقطة مخلّتْشايتَنْياالمولى 
ك  وتصفية نفسه بالعيش بموجب تلِڤَدْز الـةسادرمتسعاً من الوقت لفي العصور السابقة كان لدى اإلنسان  .لجميعصالحة لو

 إلى هتداءاالالمنحط واألثيم  ال يستطيع . محال التي تتضمن نذر التبتلاألسفار حدودبأحكام والتام عصرنا أهل التزام لكن  .الوصايا
 . للوقتةمضيعليس سوى  التربية الصحيحة واإلنضباط إلى المفتقرين إلى زَدِڤ الـ شرح.ِڤَدْزدرب التحقيق عن طريق دراسة الـ

 إلى  من النجاةاً محرومى سيبقتْشايتَنْياالمولى  ةرحم وكل من يقصر عن تحصيل كَليعصر  أهل  رحمته علىيتَنْياتْشاالمولى غدق أ
 لكن .)مايۤۤا(وا من عقاب القدر أفلتفقد  تْشايتَنْياالمولى دراك عظمة رحمة  ابعدقبلوها المحظوظين الذين أما بالنسبة ألولئك  .بداأل
كَْرَم  (موهب عمله عملية الرب العظيمفيدبر ) مايۤۤا(تتالعب بهم حيث ردود فعل العمل تحت تأثير وقوع الافقوا على من ولالنسبة ب
 .)چايُّو

 ألف من المائيات ومليونين من ٩٠٠هناك  . الحياةأجناس ألف جنس من ٤٠٠ بثمانية ماليين وتمرحياء حكماء ان األاليقول 
ومليون من الطيور وثالثة ماليين الحشرات والديدان كة ومليون ومائة الف جنس من  غير المتحرجناساألالنباتات والجبال وسائر 

 .جناس عبر كل هذه األهابعد مرور )شَْرڤَ ْبهاَرتَ(تبلغ النفس الصورة البشرية في الهند  .بشري ألف جنس ٤٠٠من الحيوانات و
ال   لذلك،.يستغرق عدة ماليين من السنين  الحياة تلكاسأجن النفس بكل من ور مر.تدريجياًتحصل على هذه الوالدة بإنهاض وعيها 

عوم في ستمرت بالذا ااعلى الرغم من والدتها في صورة بشرية في الهند و) مايۤۤا(تابعت الخضوع لـ ذا انفس حظ السوء يوجد حد ل
 :)٤١\٩ آدي-.ت.ت(يراَج ڤداَس كَ كِْرشَْن َليۤۤشْر لذلك، كتب .امة القدردّو
 ."ان يجعل حياته ناجحة بالعمل لنفع سائر البشر) شَْرڤَ-ْبهاَرتَ( يولد في أرض الهند انإنس ينبغي لكل"

 والسبب في ذلك . الصحيحدرب الواظهراحكماء الهند الذين كبار  ىخطمن طريق السير على كمال حياتهم تحقيق لبشر ليمكن 
الغبار الخالد للقدمين اللوتسيتين للرب النفس صبح تحيث لكلية با) مايۤۤا(هجوم وقف  إلى بهاحكماء الهند  ىسع الطريقة التي :بسيط
إلى مستند تقدم  لكنه في مختلف مجاالت العلم المادي هائالً اًقدمت، يةال سيما الغربو خرى،األبلدان ال تحقق . هي طريقة فريدةالعظيم
ان لإلنسان ال يمكن ": بالقوللغربا أهل يتأسى ،ا السببهذل .)مايۤۤا(فتنة الخارجية ومن صنع ال بالكليةالمادي والجسم المادي العقل 



نبذوا ثقافتهم قد ل .الغرب أهل بتقليد سبل ير الذاتيدمتال درب إلى خذ الهنودأ وفي الوقت الحاضر، ." القدرفي مجرى احةرالجد ي
 هم في الواقع، ال يمكن.أيضاً )مايۤۤا( من عملوهذا اآلن ستقالل  اال علمونرفعيهم ان .همسوااب وبأعند  واصبحوا متسولين وهادنسو

الذات وذات المتناهية  بين الباقيةة الصل النميةتمراحل  منالثالثة مراحل ال إلى الغربتطرق  لم ي.ي شيء من ذلكأكسب 
صلته رد الفتنفيذ وسائل تحقيق  ثم هبعث الصلة بل الرب العظيممبدئي بتصال ال اال،والأ : وهذه المراحل هي.علىاألالالمتناهية 

 .اهللاإلتكال الكلي للنفس على حب و إلى ةصل تلك الحتفتّ ،أخيراًه؛ والباقية ب
ن نفس مالهنود يعاني ، اكذ .حد بعيد إلى ةمور الدنيوياأل في هاتوغلنتيجة خمول في بحر من اليأس والهائمة الغربية ب وان الشع

بحثاً الهند  إلى يتطلعونان المفكرين الغربيين  مع دنيوي الطورهمن لتمتنااإلب روشعال إلى سعيهممن رغم على ال فتور واإلستياءال
 . قريباًآذانهم إلى بأن رسالة السالم ستصلالقطع يمكننا  والسالم والهدوءعن 

 معادلة السالم ٥-١
لألحياء ولعلمه بمستقبلهم لم مؤالوضع الشاهد البشرية بعد أن  إلى حتوي على تعاليمه الواضحةتي ت الْبهَچڤَْد چۤيتا كشف كِْرشَْنالرب 
 عن تختلف تماماًعتيادية لإلنسان  االعمالاأل .الوجود المادية لغابالمتقد ق يحراللسالم على ل الرشاس الباردليم مثل ا هذه التع.القاتم
عون الذين يّد الصالح من طلبة اجر العمل هناك كثير .بالنسبة لناضروري فهم هذا الفارق و ْبهَچڤَْد چۤيتابها في الموصى  عمالاأل
 چايُّو -بودّْهي بلكاذبة  الچايُّوكَْرَم  المطلوب ليس . بالفعلثمار جهدهمبمتع يستأثرون بالت هملكن الوقت الحاضرفي  ْزيۤۤچيُّو كَْرَمنهم أ
ْبهَچڤَْد  يقول الرب في .لعظيمالرب احب التتيم بعني ت چايُّو -بودّْهي .ْبهَچڤَْد چۤيتا عدة مرات في كِْرشَْنالرب فعلية التي شرحها ال

لو قام تيمي تحت ":)٥٦\١٨ ْبهَچڤَْد چۤيتا( كما يقول ."لي ايأتون بهاالتي ب الفهم وة، قتبتلين المتيمين بحبيالمأمنح ":)١٠\١٠ (چۤيتا
 وسيلة اهألنة تتيمية  خدمهي  يُّوچا-بودّْهيلذا،  ."داري السرمدية الباقية إلى ، فإنه يصل برحمتيعمالنواع األأحمايتي، بشتى 

 أيضاًف وعرم الرب ، لذلك. هذه حقيقة معروفة جيداً.تتيميةخدمة الالال يكون سوى بمنال الرب العظيم  .الرب العظيملتحقيق 
 .)َلَستْڤَ -تَكَْهْب(تيمه  إلى لاميالب

 من  اإلنساننيمكّل سوف يمثعمل  .شرية للب هو وسيلة تحقيق سالم دائمچايُّو -بودّْهي  بواسطة اإلنسانهيختارالذي مسار العمل 
علم  لك تنبيَّبذاك اكون قد ":)٤٠-٣٩\٢( ْبهَچڤَْد چۤيتامن بوضوح  چايُّو -بودّْهي يمكننا فهم جوهر .في مجرى القدرد الراحة اجيا

مثل  تعمل بعندما، ْپِرتْهايا ابن  . يعمل دون تعلق بأجر العمل اإلنسان التي تجعلچايُّوعلم الـ إلى  اآلنمعتاس .سانْكْْهيا  فلسفةتحليل
من   الفردفيه يحمي  بسيطاًتقدماًال يضيع جهد وال تقوم عقبة بل ان ا المسعى، هذ في .التحرر من رهن العملهذه الفطنة يمكنك 

 ."الخوف ضروب هولأ
الخدمة التتيمية من خالل ق يحقتسهل ال هلكن نسان العصر الحديث شبه مستحيلإل چايُّو كْْهياسانْتحقيق السالم من خالل عملية 

ة الخدمب التي لها صلة مباشرة اتطانشالتطور ت .خرىأي عملية أ من خالل ةكتسبلمهذا السالم يفوق السعاده ا و.)چايُّو -بودّْهي(
 لمن ة دائمانها قنية . دوماًسليمة  تبقى اإلنسانقدار الخدمة التتيمية التي يقضيها م. خارجيعائقأن يعيقها أي  دون ،التتيمية
 .المخاطر أكبرمن الفرد يكفي النقاذ حتى قدر ضئيل من الخدمة التتيمية  بل ذهب سدى ال ت.يقضيها
 ةتحليليالدراسة ال خالل چايُّو -بودّْهيقضاء كيفية إلى  ْبهَچڤَْد چۤيتا تشير وفى نفس الوقت، .الخدمة التتيمية الصفية واحدةعملية 

عند  ْچۤياَن يُّوچا تدعىكما  .چايُّوكَْرَم  مع العمل الصالح يدعى ةمقرونال چايُّو -بودّْهيقضاء  .)ْرَمكَ ( العمل الصالح أو)ْچۤياَن(
الخدمة   تتخطىعندماالرب العظيم  إلى )يُّوچا ْبَهكْتي(ذاك التتيم يدعى الخدمة التتيمية و .ةتحليليالدراسة ال بالتعاون مع اتنفيذه

 . بالكليةةصفيصبح ت وچايُّو ْچۤياَن  وچايُّوكَْرَم  من كل)  يُّوچا-بودّْهي(التتيمية 
بإختبار  أخرى، مرة .ِڤديـالالمستوى و أجتماعية إل امعاييرللوفقاً  في هذا العالم  اإلنسانالعمل الصالح الذي يقضيهنتائج تتفاوت 

جديدة  اتث مجموعااحد إلى ؤديت ابدوره التي، ها المالزمةونتائج عمالمجموعات جديدة من األ  اإلنسانخلقي، عمالتلك األثمار 
 عمال يمكننا ان نرى ان عملية اداء األ.تلقائياً چايُّوكَْرَم تسميتها  ونتائجها ال يمكن ةنشطاأل جميع هذه . ونتائجهاةنشطاألمن 
شجرة لتلك ال ال نهاية لها اً ثمارحقق الذي عمالهل يستطيع القائم بهذه األ .ةعمالقمثل شجرة  اًغصانأ واًفروعنتج ينتائجها تحقيق و
العمل المقتصر على قضاء  حتى ."القدر مجرى في الراحة البشرية تعرف ال": قاللك، لذ.كال؟ البركةن ينعم بالسالم وأضخمة ال

ثمانية على المرور بالنفس  رجبت، ةنتيجبال و. على شجرة الوجود الماديهسوجللبالكلية  كَْرَمفي دوامة عالق  في هذا العمرالصالح 
 .مو سالأ راحة مطلقتجد دون ان ة يثالثالشقاوة العاني تو ألف جنس ٤٠٠ماليين و
ظاهرون بالزهد بمثل تلك الذين يتبالزهاد ما يسمى  علىحتى ال يزال يتعين  . محالبالعمل الصالحأن الزهد   اإلنسان يجد،ومع ذلك

 في زهاد حالة الةشاهدم معلقاً عند شاْرياكَراتْشَنْ پاَدۤيشْر  قال.قلاألعلى  الجوعرفع ، لعمالالقيام بالعديد من األ ،عمالاأل
 أراد  عندما.ليس حالً عمال األكافةعن  يتخلال كما ان مسعى ."ملء معدتهلمجرد مختلفة كثيرة ردية أ  اإلنسانضعي":عصره



بواجبك المعين  قم":)٨\٣ ْبهَچڤَْد چۤيتا(ل  بالقوكِْرشَْن الرب العظيمنصحه  عن واجب خوض الحرب، يتخلال، أْرجوَن شْرّيالفارس 
 ."دون عملب المادي جسمهالحفاظ على حتى نسان يمكن لإل ال .بطالة ألن العمل خير من اللك،

ستحيل من ناحية، ي .، ألن ذلك من شأنه اثارة الفوضى في العالمشرعيذن إ عن واجبه المشرع دون  اإلنسانيتخلىال ن يجب أ
بالعمل الصالح وثماره، زدهر التي ت ةماديورطة ال شجرة الأخرى، ومن ناحية .البدن دون عملالحفاظ على الة إلستح الزهد بالكلية
 :)٩\٣ ْبهَچڤَْد چۤيتا (عملال  اإلنسانكيف يقضي الرب العظيمأوضح  لهذا السبب، .السالمبمل أي جلب أتال يمكن ان 

 فتتحرر من رضاء له اجبكا قم بو،كونْتّي ابن لذلك، يا . العالم الماديهذاب عامله وإال رهن ڤيشْنو لـ قربان العمل بذل يجب"
 ."رهن العملسالسل التعلق و
 هو الحرية ڤيشْنو لرضى الرب قربان عمالن قضاء جميع األ ا.فردال عمالثمار األال ترهن عندما " قدرمجرى ال"ونوع آخر من 

 ته خدمتدريجياًوتنهض  كَْرَم يُّوچابواسطة رهن العمل ن يتحرر الفرد م .چايُّوكَْرَم الحقيقية من ثمار العمل أو الفّن الحقيقي لـ 
عمل الأو بكالم أخر، ) نيشكَْرْميا(بالعمل مقطوع الرغبة  چايُّوكَْرَم هذا النوع من  إلى كما يشار .الرب العظيم إلى الكامنةالتتيمية 

ستمتاع  اال بدال منالرب العظيم إلى هأعمال اجورجميع  النحو يهب على هذايعمل الذي  .مطلق تشبعة حسية دون توقع يقضىي ذال
 .بها نفسه
الجسد يضعف  .الطعام يحفظ البدنالطعام و المال يشتري .مطلوب للحفاظ على أنفسنا واسرتناالعلينا جميعا كسب المال يتعين 

وجودنا  .صعبالمسبب سبب والتبين أن  .استمراريتهب أسبا من لد مزيداًال يعود يّو، و دون ما يكفي من الطعاميصبح عديم الفائدةو
 ااذ  تطلقها من هذه العبوديةأعمالبقضاء النفس المحظوظة تبدأ  .دائرة مفرغة من العمل الصالحتكون من المادي رجعة تلو رجعة ي

 .الرب العظيم أو ممثله الصفي ةرحمبار  في هذا الدوالب الدّوتهاعلقفهم  تعاستطا

 حيدة للحياةالغاية الو ٦-١
ن أل ولاأل ال بد من ان تكون رغبتنا بالسعادة الخالدة هي الدافع .ي الماد فى العالموفرة المتةالسعادال هدفنا ليس هو سالم مؤقت و

د طارن، طبقة كونيةربعة عشر أفي عود وهبوط ص بدان ونراوح ما بينالماليين من األنبدل  نحن ،ومع ذلك .حياء خالدةاألجميع 
 راوغنا باستمرارت جنوننركض وراءها بة الباقية التي والسعادم  السالم الدائ.القدرةير من الدم وثنفاق كإ والوهميةوالمسرات السالم 

يطلب بعض كل كائن حي ":)٢٥\٩\٧ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم في َمهاَرَج ْپَرْهالَديقول كما  .دائمةوالسعاده الدائم السالم الونجهل اين يتوفر 
 أين هي أخرى، ةبعبار وأ اين الماء في الصحراء، . في هذا العالم الماديالسراب في الصحراءة المستقبلية التي هي اشبه بالسعاد
 ". في هذا العالم المادي؟ةالسعاد

ى  دون ان نرماديالوجود ال في محيط على غير هدى االبحارل ووالعقالبدن قارب  إلى باإللتجاءا عن الحقيقة نبحثانحرفنا في 
 ولو كنا نعلم أن ."القدر مجرى في الراحة البشرية تعرف ال":رحمةمواج دون األتتقاذفنا ونقول ألنفسنا فيما  .فقاألفي اليابسة 
 اًنبيقرانا أعمالوجوب قضاء جميع  كِْرشَْنالرب يعلمنا  .معاناتنا إلستطعنا وضع حد لڤيشْنو شخصية اهللا العزيزنا النهائي هو مصير

 جميع المالئكة تتأمل . هو المالذ العظيم للوجودڤيشْنوالرب ":ِڤَدْچ ِر وهذا ما تؤكده .هذه الحقيقةبتبديد جهلنا  لشْنوڤيلرضى الرب 
 مصيرهم العظيم ويتحررون بمجرد ڤيشْنون المالئكة يعلمون أن القدمين اللوتسيتين اللوتسيتين للرب وهكذا نرى ا ."فيه دون انقطاع
 ان يجعل من القدمين ،من يطلب النجاة القطعية من الحلقة الالنهائية للعمل ورهنهيجب على كل  .ته لمسرعمالقضاء جميع األ

 . ال محالةردرب الش إلى حدر قبلته وإال سينونڤيشْاللوتسيتين للرب 
الطبقات  إلى ولئك الذين ينتمونوخاصة اسالفهم أحياة كانت  .ماياأل في هذه هندوسيطلق عليهم  )َسناتََن ْدَهْرَم( شَْرَمناڤَْر  نظامتباعأ

 بتقديم الخدمة التتيمية  في بيوتهمڤيشْنو يعبدون الرب .ڤيشْنو الربتتمحور حول  ْزيشْياڤاوالـ تْريياْزشَكْالـو ْبراْهَمنَةالـ :العليا
عبادة حتى اليوم وال قسم بسيط من الملتزمين قائمين بتلك الما زال  .المتزوجين في كل مرحلة من مراحل الحياة، وخاصة لمسرته

 ڤيشْنو الرب إلى هاميتقدبتفان ثم يجري تحضيرها  المال يشتري الحبوب والخضروات التي .لخدمة الربسوى موال األيجمعون 
كانت  .عمال في جميع هذه األهو المتمتع ويطلب الفرد مسرته ڤيشْنو الرب .صورة الطعام ويتناولونهبومن ثم يكرمون رحمة الرب 

 الخدمة التتيمية هذه ، في الواقع.ماكن كثيرة حتى اليومأوما زالت تمارس في في الماضي،  عمالناسبة لمثل تلك األوقات ماأل
 .ماكن وجميع األوقاتاألجميع لكل فرد في  صالحة
 هي القيام )كَْرَم (العملعبودية  حلقة من نجاةلا بوابة الطريقة الوحيدة لفتح .شيءمبتغى كل  وزيزشخصية  اهللا الع هو ڤيشْنو الرب

يعلن الحكماء  .ڤيشْنو الرب العظيمسرة لمنافعة  والةالتقدمي عمالاأل جميع قضاءباإلنسان  ى ويوص.رضاهلكسب  عمالاألبجميع 
 ةضارمهو  چايُّوكَْرَم  الخطوة النهائية في عملية ."يعادل تحقيق النجاة ڤيشْنو لربالقدمين اللوتسيتين لتحقيق ":األسفاربترديد كالم 

ملطخة  عمالجميع األ نا هذه النقطة، د كالمه حولعن كِْرشَْنلرب يقول ا .تلقائياًالفرد تتحقق رغبات  وعندها ،ڤيشْنوالرب 



ْبهَچڤَْد في  كِْرشَْنالرب يقول  .رضاهصد يقالذي لعمل  سوى ا في المجتمعفساداً التي تخلق ردود الفعل إلى ؤديوتالخطيئة واإلثم ب
شخصية، الالطعام لمتعتهم عدون ي ولكن الذين .خطيئة ألنهم ال يأكلون االّ طعاماً مقرباً كتقدمةمن كل تيم اهللا  يتحرر":)١٣\٣ (چۤيتا

 ."الخطيئة بال ريببال يتغذون 
 نساناإل يعفىس ولكن ، أحياناًب اثناء اعدادهوذنتقع  قد .ڤيشْنو الرب العظيمخدمة عاله هو أبموجب الطريقة كل األاعداد الطعام و

 تجنب الذنوب سعى اننا قد نعيش بعناية فائقة في ممع .كرمهاأا القربان وبقاي تناولاذا  اًمن جميع ردود الفعل ويصبح محرر
ن  كثيرة ماًارتكاب انواع إلى نيمضطرنجد أنفسنا  ، لذلك. العملردود فعلمحكومين بحلقة لكن نبقى  الالعنفاإللتزام بدرب و

ال  .ةدارياإل السياسية و وخصوصاً،ةليومي اعمال واأل،عتيادية االةياإلنسانفي المعامالت التجارية و ةكثيريا  خطااننا نرتكب .الخطايا
تجنب انواع كثيرة من ب يمكن للمرء ان ينجح .تنا العملية في حيا العنفأعمالعلى ارتكاب نجبر  نا ولكن، بقوةدعم الالعنفبأس ب

يمكن  .في الشارعاثناء السير  دون علمالنمل الكثير من سحق ن .سونا-َپنْتْشَتسمى ذنوب ب خمسة ارتكامن ال مفر  ولكن ،اياخطال
الطعام أو اشعال طحن حبوب  اثناء حياء الضئيلةاألنقضي على حياة كثير من  . اثناء تنظيف المنزلان نقتل كثير من الحشرات

رتكب  نحن ن.برياء في مجرى تنظيف المنزلاألبير من ارتكاب العنف والقضاء على عدد ك إلى نضطر ، على هذا النحو.النار
 منحي حتماً  فإنه،هلصالحانتهاج طريق الالعنف  إلى  يدعواًدين  اإلنسانيبتدع دماغ عندما ، وهكذا.و غير قصدأ عن قصد الذنوب

 .خرة آل ألحد وصعوباًزايتما
تجيز  ها لكن،باإلعدام على القاتل ةالقوانين الوضعيتحكم  .خمينوليدة التالعقائد من المحن التي تسببها الفرد  ىعفيمن المستحيل ان 

 أعمالقانون اهللا يطال جميع  . على حد سواء والحيوان اإلنسانتلاب ققاعي قانون اهللا .اهللان  هذا ليس قانو.قتل الحيواناتلإلنسان 
ارباب قول ان  تاألسفارجميع  لكن . دون عوائقيستطيعون ارتكاب الخطايابذلك انهم عتقادهم إلينكر المالحدة وجود اهللا  .القتل

يوجب على ارباب  . اليوميالمخلوقات البريئة في مجرى عملهمقتل بو غير قصد أخطايا كثيرة عن قصد يرتكبون العائالت 
ألرباب  بالنسبة  اما.ڤيشْنو الربفضل وتكريم ل كأ هو قرابينال أهم هذه .الخطاياتعفيهم من هذه التي  قرابينالعائالت قضاء بعض ال

ألثيمة  جميع ردود الفعل اونعاني م فانه،ڤيشْنو وليس لخدمة الرب ة الحسيمهتالطعام من اجل متعنانيين الذين يطبخون اآلالعائالت 
رب هم المنزلية لخدمة الأعمالجميع تكريس ب ِڤديالـاتباع الدين يلتزم  ، لذا.اهللاهذا هو قانون  .لكاألالطبخ والتي ارتكبت اثناء 

 .تخلص من هذه الخطايالل ڤيشْنو
 أْرجوَن شْرّي إلى كِْرشَْنالرب  وكما يقول .نفع رعيتهمونفعهم ل ڤيشْنوقضاء الخدمة التتيمية لرضى الرب بقادة المجتمع يوصى  ،لذا

 عامة ."كافة الناسبعه ه، يتأعمالمثال يضعه بأي و .الناس خطاهعامة  يقوم به رجل عظيم، يتبع عمل يأ":)٢١\٣ (ْبهَچڤَْد چۤيتافي 
حاجة ماسة ثمة  ، وبالتالي.هذا هو واجبهم .بعناية ڤيشْنوالرب  إلى بدراسة الخدمة التتيميةن ي والقادة مطالب، قادتهمحذوالناس تحذو 

  . لصالح المجتمع البشريتنشر علم الخدمة التتيميةجامعات  لبناء
هي الخدمة ما لذلك،  .مسواهمن  أكبرشراسة يعادون اهللا بقادة المجتمع كبار  ان اولئك الذين يعتبروناصبحت الحالة اليوم  !لألسف
اذا لم  م الخالص من مركوم ذنوبهم الذي ال يحصىفكيف يتسنى لهو؟ هترضام لانجازها التي يمكنهم ڤيشْنوالرب  إلى التتيمية

ان عالن  اال قادة المجتمع ال يريدوناذا كان لخفيان يفهم العامة عن المضمون اماذا يمكن ف؟  الخدمة التتيميةقضاءيتمكنوا من 
 ال . هو المالك الوحيد لكل شيءالرب العظيم؟ الذي يعم الوجود في وجهه الشخصي ووجهه المجرد هو الحق المطلق ڤيشْنو الرب

 نرغب بملكية سوانا ن ال يجب ا.قبول سوى فضل الرب العظيمعدم  يجب علينا . ملكنا ومتاعناذا العالم الماديادعاء هنقوى على 
  :ْدشَشُوَپني إشْرّي جاء في .مطلقاً

 لذلك، ينبغي لإلنسان القناعة بنصيبه من الكفاف وعدم قبول سواه .اهللا هو الحاكم والمالك لكل متحرك وغير متحرك في الكون"
 ."لعلمه الجيد بالمالك

 إلى تجلب تلك النشاطات الحظ والبركةسوف عندها فقط  نوڤيشْالرب العظيم تدور حول  متهاطا المجتمع جميع نشةقاديجعل عندما 
اذا الموت  إلى يسيرون على خطاهموبالتالي زهدهم المزعوم  إلى ينجذب اآلخرينيمكن أن  ولكن . فضال عن اتباعهم،القادة انفسهم

بدال  ،من اتباعهمتوقير ة والثروة والالعباد وا وتلقڤيشْنوالرب العظيم  ادعوا مقام وڤيشْنو الربالقادة قضاء نشاطاتهم لرضى تجنب 
ثام آلارتكاب ا على تحريضهمب ، المتملقونةجهلالقادة امثالهم يثيرون  . المزيديتحققلن و .ه عليهمشياء بمثابة فضلاأل تلك ةعادامن 

 ،ولألسف .عجاب والثروةهم الشخصي واإلبروزدة لمجرد زيااتباعهم  هالكنانيين يسببون  على هذا النحو، هؤالء القادة اآل.الغزيرة
األثيمة ساليب األ لكن كل .همموتد عنرماد إلى  ولحت واإلعجاب والثروة ستبروز من التافهة المقاديرالقادة ان هذه اليجهل 

األنا العقل والفطنة والمركب من بدنهم اللطيف مع  على نحو خفي متزجت نتائج عقبتس ،نافع الوقتية هذه المجلبالمستخدمة ل
مما  ،هن العمل رجعة تلو رجعةفي دوامة رالتي ستورط النفس م اثبذور مزيد من اآل إلى فيما بعدتتحول سوهذه النتائج  .الزائفة

 . الحياة المختلفةأجناسير من عدد كب فييجبرهم على المرور 



 وسيلة شفاء المرض المادي ٧-١
قادة يعمل  من المستحسن ان ، لذا. من كل تحقيق روحي المحرومينالقادةمالءات وقرارت على االنقياد العامة الناس تقتصر 

معالجة الفرد حاول يلماذا  .چايُّوكَْرَم م بذكاء تعاليؤالء القادة هعندما يمارس زدهار اال إلى الدرب السهلفتح ين .المجتمع بمسؤولية
 في حياته ثم چايُّوكَْرَم  القائد تبني مبادئ يتعين على ، أوال.؟ هذا غير معقولعلتهمعالجة ب اًخبيرصبح يان قبل الكثير من المرضى 

 حواس دغدغنطوي على التشبعة الحسية التي تالمعالج التقديم مجرد أن  .البشر ثم وصف الدواء والحمية الالزمةص مرض يشخت
 . في النهايةهموتسبب بالعدوى وينفسه الطبيب ليصيب  هانتشاريزيد من بل  المرض يشفي لن البشرية المعذبة

ظهر أهذا المرض بل   اإلنسانحتى اذا لم يعالجلذلك،  .ي اإلنسانلمجتمعالمرض الحقيقي واألصلي ل هو ڤيشْنو الرب العظيميان نس
 شفاءهم بصورة جراء االهذاغاثة الوقتية واللذة ولكن ال يمكن ل االن يعطيهم بعضيمكن اى فلمرض غير مخلص وسطحي بااًاهتمام
 .في فكي الموت وحمية سيئة فمن المحتم أنه  دواء سيئاًيهيعطنه والدواء الصحيح لكالحمية طلب  اذا كان المريض ي.ةدائم

صورة  إلى النظرو ،بحث امجاد الرب العظيم وسماعها و.لجميع المرضىهو خير حمية ) ْپَرساَد(العظيم  الرب إلى الطعام المقدم
 هي الدرب المضمون عمالاألهذه  .مراضاأللجميع الشافي ترياق الهي  – للربنذر الذات و إليه م العبادةالرب المنصوبة وتقدي
عصر فتح باباً لي؛ بل ضرر للمجتمعبالسبب التالرب ال يمكن  إلى الخدمة التتيمية قضاء .سواها الكوارثستسبب الوحيد للرخاء بينما 

 .عتبارال ا بعينهذه الحقائقأخذ نتهازيين والمضاربين الماليين  االيجب على .بركاتالفرص وال
من ليست مستوحاة  هانألالنجاح ال تنتج  هذه المساعي  لكن،بشتى الطرق عصر السالمتلمسون لمجتمع مثل مهاتما غاندي يعمالقة ا

 ال يأكل) ّيدڤااۤيما(وحدة الوجود المطلقة مذهب  الذي يعبده دعاةرب ال . في المستقبلة ولن تكون مثمركبار الربانيين وال بركتهم
 كيف يستطيع رب ال يملك اعضاء حسية .األرض فيحالل السالم  اال يقوى علىمثيل رب مجرد ومختلق  .ال يسمعوال يبصر و

خلق سوى يالبحث عن الحقيقة الروحية ال اسم بمثيل من الصورة رب مجرد رؤية شقاوة البشر أو يسمع ادعيتهم القلبية؟ عبادة 
في مذهب  الحق المطلقكنه لقاء بعض الضوء على  البحث في العلم الصفين ل يمك.احالل السالم في العالم الكوارث بدال من

  تقصر كثيراً،ة الجافةالتجريبيتلك البحوث  . المطلق العظيمقح للة والشخصيةالخفيوجه األكشف  ال يمكنهم  لكني، الفلسفداڤااۤيما
تحقيق إلى ذا سعى ا  بحقالمجتمع البشرينفع  ديالمهاتما غان أمثال قادةل يمكن لذلك، .ق المطلقحلكامل لفهم  إلى وصولعن ال

 .ة مجردقدرةليس والشخص المطلق العظيم 
ن عن رؤية ما يتعدى النشاطات ون األفظاظ القاصروهؤالء المادي . الجسد والعقلاهذ عناصرالتعامل مع ب ةريخب ية المهيأةإن البشر
ن مجرد بهائم يعتقدون و هؤالء المادي. المادي من باب المستحيلعالملجانب هذا ا إلى  روحيعالميمان بوجود  االيجدون ان ،المادية
 همفقدت اانهحد  إلى ربعةاأللبهائمية  تستهويهم هذه النزعات ا. والدفاعجماعاألكل والنوم والقتصرون على م ،والذاتلبدن ابعينية 

دراج أكل جهودهم تذهب  ولكن ،ض التشبعة الحسيةبع إلى بال كلليسعون نهم  ا.ثيم عن العمل الصالحاألتبين العمل القدرة على 
نتجوا أ هؤالء العلماء .مميتةالو الفظة العقيمة عمالون تلك األسهلي ةدور كهنب واحديث اضطلععصر ال كثير من علماء ال.الرياح

 اً بغيضاً جوم بدورهيسببون ن الذيينماديالالتنافس المميت بين من ق جو خل إلى ؤديت ،ة الحواسدغدغقصودة لممجموعة متنوعة 
 .سالسلالفي زدادت شدة ارتهانهم الواقع افي   ومستقلين بتلك النشاطات الحسية لكن يعتقد البشر انهم اصبحوا احراراً.معفي المجت

 يمالرب العظون سلب مقام بقدر ما يحاول فكي الموت الشنيع يزداد سقوطهم في .ثرواتهم المتراكمةاد ديزيزداد قلقهم وفسادهم مع ا
 .همة شاقةم ،الغذاءقليل من  إلى سوىحتاج يال تجعل مجرد سد كفاف البدن الذي  اتطا وهذه النش.بصفة المتمتع الوحيد

 مثل  الصالحةعماليؤدون األؤالء ه طلبة الثواب .من الماديين األفظاظاللئيمة طبقة ه الهذدرجة من ع رفأالروح بتناسخ ؤمنون الم
ال يدركون  طلبة الثوابفئات من هذه الأفراد  . في عمرهم الالحقة حسيةترف ومتعحياة  هو ضمان  الوحيدهمدافعن ولكحسان اال

دون  التي تقضى چايُّوكَْرَم أن خير عمل هو ؤالء هيجهل  . على حد سواءة الرهنسبب عبوديي ،اجر العمل الصالح أم الفاسدأن 
 كَْرَم للـالدافع الوحيدلكن  .ن بهذا العالم المادي بقدر تعلق الماديين األفظاظيعلقتم ْزچۤييُّو كَْرَمشهد  ما ن كثيراً، لذلك.ثوابال برغبة
 الجاهل بواجباته يقوم كما":)٢٥\٣ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن شخصية اهللا العزيزال  وكما ق.عن منافعهافراد المجتمع أعليم هو ت يُّوچّي

 ."لآلخريندون تعلق، قدوة  لكن اًأيض ان يعمل للعاِلمها، يمكن أجوروهو متعلق ب
كَْرَم يؤدي هؤالء العلماء  .ڤيشْنو الرب ةرضامسوى هم أعمالال تهدف لكن  اآلخرينكبدانهم أالعلماء بالحق المطلق العظيم  يحفظ
 .همأعمال ال يختلف عن همعملعتقد خطأ ان تقد عامة الناس ان مع  جرأ بدون يُّوچا

غة  المفرةفأكثر في الحلق أكثر شكال متنوعة والتي تورط المجتمعأب الحديثة في عالمنا يةنق والتوقات انتشار العلماألهذه شهدت 
لم  .العمل امة رهني دوفالمجتمع لزيادة توريط  حتماً موجودة ما شاكلها والجامعات والمستشفيات وة المصانع الضخم.)كَْرَم (عمللل



العشرة السيئة وحدها شدت من وثاق  .دية الكثيفةاملمن النشاطات ا ةعقدئلة المالترتيبات الهاهذه مطلقاً السالفة عصور تشهد ال
 .الرب لمرضاة عمال وسيلة قضاء كل تلك األلمجتمع أن يعرض ل)يُّوچّي كَْرَم(يستطيع العالم  لكن دنيئةال عمالاألبرياء باأل
 .يُّوچۤيْز كَْرَممنزل تقريباً مما خلق جواً مناسباً ليصبح البشر في كل  ڤيشْنو الربترتيبات عبادة صور في األيام السالفة قام الحكماء أ

  أكثرما شاكلهاشركات التجارية والمصانع والمستشفيات ووخدمته في ال ڤيشْنولرب ا ترتيبات مماثلة لعبادة قامةاآلن اأصبحت كذا، 
 وبناء .فقيراًليس  ورباباألهو رب  ناراياَن الرب .ية تحت راية روحبشرمساواة الحقيقية بين الالقامة  انمن يمكّما هذا و .لحاحاًا

ته على نطاق وخدمالرب تنظيم عبادة ب الجميع بمن فيهم الفقراءلإلنسان نفع يمكن لكن  مهزلة" ناراياَن" هم الفقراءن بأاالدعاء عليه، 
 ناراياَن مّيشْلَكْ :ي وهوعبادتهالمتنوعة اصوره ثالثة من خدمة الحكماء اختار  لكن ،كثيرة يتجلى بصور شخصية اهللا العزيز .واسع

 نطلب من اصحاب المصانع ، لذا.في جميع انحاء شبه القارة الهنديةمنتشرة ثالثة صور الهذه العبادة  .كِْرشَْن-راْدها  وراَم-اۤيتس و
 .لجميععلى ا) ْپَرساَد(طعام  التوزيع الثالثة في مؤسساتهم ثم صوري من هذه الأعبادة وخدمة ترسيخ  والشركات التجارية ةريالكب

 .يُّوچّي كَْرَمصبح ي سهما ألن كالؤسساتخالفات بين العامل وصاحب المة كل الهذه الممارسستصلح 
نفي فرصة ي تكاثرهملفساد وا إلى حدروننذا يوهكشخصية حتفاظ بحسن ال االم من العمال ال يمكنهمهسواعمال المصانع وغالبية 

العمل اذا كان أصحاب  الرب العظيم إلى نووينجذبسيتصفى كل من المعطي والمعطى لكن  .العالمي الرخاء والمستقبل السعيد ف
اصحاب  محاولة أخرى، ومن ناحية .يتحضر ويتحد في وئامالمجتمع ككل وسيرتقي  .لعمال وموظفي المكاتب على اْپَرساَديوزعون 

لن ينتفع اصحاب العمل وال  .و الوحدةأاالنسجام متداعياً ينعدم فيه خلق وضعاً خطراً وت س، ال غيراآلنانية متحقيق مصالحهالعمل 
 .تلقائياً هما العداوة بينستقوم بل اآلنانيةتحقيق مصالحهم  إلى اًسعي وضعاءاللعمال ؤالء اها يطرد اصحاب العمل عندمالعمال 
 وايقومال عندما  في المجتمع ضعاً مرعباًو البعض، مما يخلق مالجدل والقتال مع بعضهإلى  العمل ربابأالعمال و مرأينتهي 

من اجل  وحتى حياتهم فطنةشتراكيون المال والاإلالشيوعيون و بذلي .للرب ة ومزعجڤيشْنوالرب  غير مقصودة لمرضاة أعمالب
اسع؛ على نطاق ومزدهرة حياة منزلية بحلم الشعب بتحقيق  يندراضي روسيا واعأ كامل وا وعطل،ةر البالشفا ث.شعاراتهمنشر 

 هو )چايُّوكَْرَم  (الرب العظيم ةرضام إلى يهدفالذي عمل بالالجميع قيام  .رباب العملأتخاصم مع ال تنقطع عن النقابات العمال و
  .ةكل هذه المشاكل المعقد لواحدالبسيط الحل ال

 على مفهوم وحدة ةهذه المنظمم تقو .مم المتحدةاألفي بلغت ذروتها  البعض م مع بعضهة ومنسجمةوطيدصلة نشاء مساعي البشر إل
مم األسيس أفكرة لتالعطت أة قد قار إلى أخيراً و،دولة إلى  ثمقرية إلى  ثمةكبيرجماعة  إلى عائلة التوسع التدريجي لوحدة ال.ةعائلال

للحواس  .لتوسععملية اعند عكس  ساسيةاألالجسم البشري باعتباره الوحدة  إلى نتهين؟ سهاحورم إلى شارة االلكن تجدر .المتحدة
 التي  الباقية النفسيه األنا الزائفةهم من أ و.األنا الزائفة أخيراًوفطنة، هو العقل ثم الأهمية  هامنبر أكوقصوى في الجسم؛ ال تهاهميأ

العالقين  ان ْپَرْهالَد َمهاَرَج، قال  لهذا السبب. هو منبع كل شيءڤيشْنون الرب خالصة أ ال، لذلك.ڤيشْنو الرب العظيمن  شق مهي
،  على شاكلتهمى متعلقاً بالمحسوسات الخارجية أعمچورو أو ساس قائداًاأل اتخذوا على هذا الذينبشدة بوعي التمتع بالحياة المادية و

 .تهخدمشغال بنواإلداره الباقية في  ،ڤيشْنوالرب  إلى ن الهدف من الحياة هو العودةبأفهم لاال يمكنهم 
 اءعطامنهم  العالمتوقع يال و؛ يان من وجهعممضللين  هؤالء ال.ينومضلل ينالظواهر سطحي إلى بونعنهم القطب وينجذغيب يالذين 

 .مشيئة الرب لتماماً ينفي الواقع خاضعلكنهم ونفعهم ون بهداية سائر العميان تظاهرعميان قد ي بيد ان الكثير من هؤالء ال.هدايةي أ
حتى  مصدر كِْرشَْنالرب هو وجوهه ن أتم أو هومصدرالوجود  سبب هو ڤيشْنو حق المطلق العظيمالأن بفهم لجهد لالعلينا بذل 

 ذ ال ا،بخيط لؤلؤ حبات العلقكما تت بي شيء كليتعلق قاهر الغنى،  يا":)٧\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنالرب  وكما يقول .ڤيشْنو الرب
 ."يفوقني فائق

حكماء في الماضي استخلص ال ة، وبعد المداول.كِْرشَْن جذابة اهللا العزيز الشخصي هوالواقع قصى للوجود في األمصدر  ال،وهكذا
 جميعان ":)٢٨\٣\١( شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم يعلن  كما.هوجوه والحق المطلقذات  امتداداتميع فياض ج ،الحي العظيم هو كِْرشَْنالرب ن ا
 سوف ، فيما بعد."زيزشحصية اهللا الع هو كِْرشَْن شْرّي كن الربلشقوق تامة أو شقوق شقوق تامة للرب ما  ااعاله المذكورة صورال
 -ْبَرْهَمجاء تأكيد هذا في  .اهللاذات أوجه أرفع  كِْرشَْنالرب ن أاآلن ثبت نل ولكن  بإسهاب كبيرڤيشْنوامتدادات الرب  أمر بحثن

 سواهله   أصل ال.جميع ال أصل هو.ي خالد البهجةبدنه روح .شخصية اهللا العزيز هو ينّدڤچوالمعروف بـ  كِْرشَْن":)١\٥ (َسْمهيتا
  .ولى لكل علةاألالعلة وهو 
تصلنا بكل فرد من خالل الرب أتخطي البدن المادي وصالته الطبيعية و اذا استطعنا بقاءالنستطيع التواصل على صعيد  ،وهكذا

 . والمساواةوةالخوبذلك، يتبلور المعنى الفعلي ل .كِْرشَْنولى األ



 ية الحقيقية لألحياءلهو ا٨-١
ه  ابناء وبنات اختهماطفالأ وعندما يصبح .خت غريباً قبل زواجهاألزوج كان  .اختهبته صل إلى مستندةزوج اخته برجل اللة ص

 هنود لدينا وهكذا .مسقط الرأس إلى كزةت مر،األعراق والقومياتتنمو صالت مثيلة بين  .هأختصلته ب إلى أيضاًتستند فصلته بهم 
ن ون والمسيحيووالمسلمكة داوجد الهني ، وهكذا.المعتقدات الدينية إلى كزةتت مرصالنجد الكما  .لمان وهلم جراأ وعرب ويينالچوبن
 زيادة احاولنمهما  و،لذاتل ةليمثجزئية  شخصيات مع أقلملتبذلنا من الجهد لمهما جزئية ال وةلآالضفي منتهى سنبقى  لكن .غيرهمو
 شقوق  بوصفناالرب العظيمخدمة  إلى طمحن ماذا لنسقط في الجهل  وتنا الباقية عن هويىتغاضن .ةيكسرالد هذه الهويات اعدأ

 ، وبالمثل.لجسملة دئيصبح عديم الفاسعضاء البدن اداء واجبه المعتاد فأض عضو من ذا رف ا:مثل مقابل هو عمل البدن .تهقدر
 الرب العظيمخدمة نما هو  اللنفس المقام البنيوي األزلي .كِْرشَْنلرب اعندما ال تدور حول  القيمةنا عديمة الفعالية وأعمالتصبح 
ول األواجب  ال، لذلك.كِْرشَْنلرب الخدم األزليين ل ةبصفصلية األسعتنا لعمل في اكل معاناتنا من رفضنا تبدأ  ، في الواقع.كِْرشَْن

تْشايتَنْيا جاء في  .الخطوة األولى نحو هذا الهدف هو َم يُّوچاكَْرقضاء  .األصلي البنيوي ممقامه إلى نما هو الرجوع احياءلجميع األ
 . أزلياًَنشِْركْدم اخانه  لنسيانه مايۤۤاسلسلة بحول عنقه حي مقيد ال":ْمِرتَتْشَريتا

 بصفة ن اإلنسازعاج عقولهم بتوضيح حقيقة مقام ا نفعهم دونّيچيُّوكَْرَم  يستطيع .جر العملأعامة الناس جاهلة ومدمنة على طلب 
 .جر عملهمأ بالمتعلقين فطنة الحمقى لبيبال شوش يال ان يجب":)٢٦\٣( ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن لذلك، يقول الرب .كِْرشَْنخادم الرب 
  .على بذله على ترك العمل بل يعهمشجال ينبغي ت

حري به شغلهم بروح  .ثمار الواجبات المشرعةبة  المعلقهمعقولتتكدر حتى ال  على وقف العمل ةجهلال حملللعالم ال ينبغي لذلك، 
 .كِْرشَْنشكال العمل من اجل تنمية ذكر أتتيم بكل 

ى  حمقثوابالطلبة  السبب هو ان معظم .كِْرشَْنالرب  إلى قضاء الخدمة التتيميةالصالح بلعمل باالملتزمين قناع  امن الصعب جداً
هم في ان .فطنتهم وخبرتهم بعصيان الرب العظيم غلونستيوبذلك،  .الشربهم نزوية ومدفوعة أعمالا، كل  لذ.ومنحدرين وفاسدين

 م انه.اَلپشيشو شريرال له مثل ين منافسأكبر أو على األقل ،الرب العظيمعين نفسهم أون خيلوهكذا يتالفتنة الخارجية، قبضة 
الخادع  وهذا التوق )مايۤۤا(خداع ذاتي  العالم مجرد هذابلتمتع با م آماله، في الواقع.طرقشتى الهذا العالم المادي بيحاولون التمتع ب

 عمال األثوابن أ وعندما يدركون .ةالمتعبمل األتخلى عن ، ال قدرة لهم على ال ومع ذلك.ميئوس منهافي حالة م مخدوعين يتركه
 عملهم يمرون وابث إلى قونالتائ .ط وهمي آخر لمتعة أكبرخطممثيل  يصبح زهد ،حد ما إلى عقيم ويرغمون على الزهد به

ينبغي  ، لذلك.ونعليمتمتعون الفانهم العقولهم عليهم مثل ثور جامح فيما تملي خيالهم ويجول هم أعمالبمصاعب كثيرة في قضاء 
عمل سيكشف هذا الومثل  .كِْرشَْن في خدمة الرب ثوابها خبراء بها وبذل أعمال المنحرفين الحمقى هؤالء بطلبة الثوابللفطين شغل 

 طلبة الثواب سيقود حياته مثل حياة صالح المنزه من ردود فعل العمل الكِْرشَْنذن، خادم  ا.تلقائياً كِْرشَْن صلتهم بالرب الثوابطلبة ل
 .چايُّوكَْرَم لكنه يقضي لتلقين العامة لنفعهم، ظاهرياً 

 عناقأ .أْرجوَن شْرّيتيمه  إلى چايُّوكَْرَم حمته بر كِْرشَْنالرب تنقطع دون ان يلقن ل ما كانت وقاتاألفي كل معاناة النفوس الجاهلة 
 حجبالرب تفتنة ألن  ي من ذلكأ اوفهميدون أن  أخرى، إلى ة باستمرار ويعيشون من شدمايۤۤاحبل مطوقة بهؤالء البؤساء  كَْرمۤيْز
 ْبهَچڤَْد چۤيتا في هذا شَْنكِْرالرب   شرح.ماا حاولوا ادعاء دور الحكمهم  في حالة من العجز التاممايۤۤا تسوقهم .ذكاءهم

 ."ةالفاعلهي  ابأنه تتوهم األنا الزائفة هي الفاعلة لكن النفس المحيَّرة ب الطبيعة المادية الثالثةشواكل":)٢٧\٣(
سبب ت و الطبيعة المادية الثالثةشواكلحول عنقه بحبل ة حبل المشنقشدت  اماۤيالفتنة الخارجية أن فهم يقوى على الال األحمق  ميْركَ

ن أ مع الفظ يتوهم انه سيد وضعه األحمق ميْركَزال ما و .هامغتصاب مق احاولانه ي وكِْرشَْننه نسي الرب أل ة مبرحاآالمله 
 ترتيبات أفضل حداث ايشغل نفسه بمساعي تستهدف ، هكذا.اماۤيق يتنسمن   الطبيعة المادية الثالثةشواكلفي قبضة جميع نشاطاته 

 .ضدادا األدنيللعيش في 
يدي األ مثل مختلفةجزاء أطراف وأللبدن الكامل  .كل واجب الجزء خدمة ال.جميع األحياء اجزاءه المنفصلةن أ كِْرشَْنالرب يعلن 

 من ناحية .ةمعدعمل القلة  ع م،تهمعد إلى رفض تقديم الغذاءت ال ااأليدي واألرجل لكنهعمل  أشقها .عين واآلذانرجل واألألوا
يديه ورجليه أن شك في من  ليس هناك .ةمعدالطعام  اترفضوما رجل بطريقة األيدي وتصرفت األذا ا لمستحيينشأ وضع  أخرى،

 شَپاِدهيتو كتاب .ةيديه ورجليه تصبح ضعيفة وغير مجديأن سيتسبب في ة نقص الغذاء فى المعدل ألن يمثوضع التمتع بتحاول ال 
 ."البطن والحواس"بالتفصيل في قصة ة يوضح هذه النقط

 ْبهَچڤَْد چۤيتا فى مواضعوسبب كل شيء فى عدة   أصلانه كِْرشَْنالرب  ؤكد ي.هوروح يالكونهيكل حياة النسمة  كِْرشَْنالرب به يش
 كما يقول في ."يفوقني فائق ذ ال ايتعلق بي، شيء كل، هكذا بخيط لؤلؤ حبات العلقكما تتقاهر الغنى،  يا":)٧\٧(وال سيما في 



 أي شك في ان بقاء كيف يمكن ،لذا ." ويزل كل من يجهل جوهري العلي الحقيقي.لوحيد والمفتدى الوحيدالمتمتع اأنا ":)٢٤\٩(
رباب عظماء صغار أنلعب دور ننا أل وذلك ، هذه الحقيقة البسيطةنا؟ لقد نسيخدمه القدامى األحياءن أ و،الرب العظيم هو كِْرشَْن

 .مايۤۤا هذه هى . في خدمة الرب العظيمحواسنابدال من استخدام اذهاننا و اديهذا العالم المب للتمتع نااذهاننا وحواسنستغل و
 تْشَنْْدَرراَمقامة مملكة الرب إلة حركة مثالياستهالل  يعّدبرزت ت  التيهاأحدو ات مختلفة مثل الفطريجمعتتولد  ،في الوقت الحاضر

 في اليوم َنڤَرايسعى ذراري  وراَم لربكبر مزاحم لأ َنڤَرا شريرالكان  .راَم الرببدو دون ج لها تالتي يرّو راَمة لكن مملك
خدمة الرب بلعالم ال بد من شغل كل شيء في ا؟ راَم لربلالعصر الذهبي فكرة استهالل أين هي ذن،  ا.راَم الربقتل  إلى الحاضر

قامة هي محاولة إلوجاهه  راَم الربمقام من تقليل ال لكن محاولة .المثالية راَملرب اقامة مملكة  ا مخلصاً بصدد اإلنسانكاناذا  راَم
صحيح الوضع وت ،راَم لربالخادم الباسل الذي ال يقهر ل نوماْنَههذا سيستدعي حضور  و. بالفعلَنڤَرا شرير اللملك لحكم استبدادي

لتجنب هذا  كِْرشَْنالرب  التي كشفها چايُّوكَْرَم درب علينا ان نسلك لذلك،  .مثيلخطأ عند ارتكاب  األشرارمجمل  هالك امن خالل
 .البدايةمنذ الخطأ 
 والنشاطات المادية  الطبيعة المادية الثالثةشواكلهؤالء الحكماء ان يعلم  . حكماءيُّوچۤيْز كَْرَمان  في حين ،ة وجهلى حمقكَْرمۤيْزالـ

مطلقاً ال ينشغلون و ڤيشْنو الرب ةرضام إلى ةفدا الهكَْرَم يُّوچاون ؤدي يُّوچۤيْز كَْرَم ، لهذا السبب.خالق النفس ونشاطاتهاأتناقض 
 ألنهم ،ظاهريهذا العالم العن عشرة  دوماً ؤالء الحكماءهينأى  .كَْرمۤيْزفعل  المادية الثالثة كما يةعيلطب اشواكللبالنشاطات المادية 

حكماء ينأى ال ، لذا.شاذترتيب واسطة بنفس اقترنت بالمادة  أن النيفهموانهم  .صليالروحي األمقامها  إلى نفسرفع ال إلى يطمحون
 ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنالرب  وكما يقول .سائر حواسهم منشغلة بهذا العالم الظاهريذانهم وعيونهم وآ نأعن النشاطات المادية مع 

 ."ثواب العملمفدي وال بين العمل الفارق، لعلمه ملذاتهابالحواس وهتم الحق المطلق يا شاكي السالح، ال يان من يعلم ":)٢٨\٣(
، واشغل عقلك بيكل عملك هبني  ،أْرجوَن يا لك،لذ":)٣١-٣٠\٣( في ة المحررحالة وسائل تحقيق هذه الكِْرشَْنالرب يصف ثم 
 بإيمان، دون اهويتبعحسب ارشاداتي  يقضي واجباته  من. قاتلالخمول،كل شعور بالملكية ومن  ، متحرراًرغبة في الربحما  دون
 ."يتحرر من رهن العمل فإنه ،حسد

 إلى البدن المادي منتسب إلى التفكير بأن كل ما ينتسبو أان التفكير بعينية البدن المادي والعقل بالذات ليس سوى تفكير مادي 
 .بالرسوخ في العلم بالذات كِْرشَْن  الربنا ينصح، لذا.ه من تحقيق ذاتنهاشخص وحرمالعلى جهل وهام تبقي األالنفس ومثل تلك 

القدرة الروحية نتاج نا وجود  يمكننا أن ندرك أن.صعيد الوعي الروحي إلى رتقيعندما نغيرية البدن أو العقل والذات يمكننا فهم 
مع ادراك   يصدر العلم بالطبيعة الحقيقية للقدرة المادية في أصفى صورتها.نا روحي قديموجودالعلوية للرب العظيم مما يعني ان 

األنا تزول  .تدريجياًعندما تنضج تلك المدارك الروحية   الطبيعة المادية بديهياًأضداد يجد الفرد نفسه بعيداً عن .العليةهذه الحقائق 
 إلى ستناداً االفتنة المادية ونتحرر من أغالل  هذه المرحلة من التطور الروحي، عندلقاب الكاذبة كما تزول كافة التعيينات واألالزائفة

 .توريطنا بنشاطات ماديةعن  مايۤۤاتنقطع فتعالي الصحبة الروحية 
 ان ،و القرآنأنجيل  االالكتب المقدسة مثلتعلن  . هو الحق المطلق العظيمكِْرشَْندلة التي تثبت أن الرب  غنية باألةِڤدي الـاألسفار

يعلن  ْبهَچڤَْد چۤيتاوفي  .َنكِْرشْ أن الشخص العظيم هو الرب ةِڤدي الـاألسفارمجمل تعلن  .هو الشخص القوي العليم قالحق المطل
 يصبح كل . بطريقة ماكِْرشَْنرب بمجرد مصاحبة ال االلهيةالذات  إلى هتداء االيمكننا ، هكذا. العظيمنه الحق المطلقا كِْرشَْنالرب 

 في شَْنكِْرالرب شمس  شرقتحالما ظلمات الوهم ترتفع  ، وبالمثل.الشمس في الصباحشرق  تحالما  في ضوء الشمساًشيء واضح
 .صفيالتصفى الفرد ويسطع بالجمال فقط ي عندئذ .السماء الروحية العلية لتحقيقنافق أ

 إلى  اولئك الذين لجأوا.بل هي الواقع والحقيقةست خرافات لألطفال  ليا لكنه،حمقأل لةو اسطوريأ فيها هذه الوقائع مبالغاًقد تبدو 
 والذين كِْرشَْنالرب من يشعرون بالعداء تجاه سوى هذه الحقيقة ال يرفض  . وفهمهعهذا الموضوهم تقدير يمكنتيمه و  أكِْرشَْن الرب

عندما بي  حمقىالتخف يس":)١١\٩( ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنب الر وكما يقول .ةمنحرف نتيجة ذهنية ادعاء اإللهيةال مطلب لهم سوى 
 .د الرباهؤالء هم حس ."وجودالكل لي وسلطاني المطلق على جوهري الع ونجهلنهم ي ا.هذا العالم إلى  اإلنسانصورة بنزلأ

 .موهومةالالمحيرة دمغة األ هدخل هذت ان بداًأ يمكن مقامه العلي ال وكِْرشَْنالرب الحقيقة حول 

 في مدح تيم الرب العظيم ٩-١
 معرفتها ليست .الشمسمنيرة ك ْبهَچڤَْد چۤيتاـ للرسالة البسيطةال .ْبهَچڤَْد چۤيتا ـالدقيق ل الصالح والرباني يفهم المعنى ڤََشْنَايڤالـ
 خفيديلة ثم اعطاء معنى المعاني الب ستنباطمجال إلمطلق  ال يوجد .فكار وحدة الوجود المطلقةأ من تما تحت حجاب قأةمخب

ة بديواألة الرهيبة  العبوديمنيتحرر و كِْرشَْنالرب سوى تيم  والعمل بموجبها  في قلبهْبهَچڤَْد چۤيتاليم اتعيستطيع وضع ال  .مزعوم
هم يشكلون ان -بهم طبقة خاصة  إلى ينتمي تيم الرب . محددو مجتمعأو عرق أشخاص على بلد األهؤالء ال يقتصر  .العملرهن ل



 بعها كلتيعالمية يمكن ان  ْبهَچڤَْد چۤيتاسالة ر ، لذا. على مجموعة بعينها اهللا ليس حكراً.الجغرافيةال تحدها الحدود ة  روحيةعاجم
 وضيعة؛ دةمن وال وا وان كاني بون يلوذمن، ان ْپِرتْها ابن يا":)٣٢\٩( ْبهَچڤَْد چۤيتافي  كِْرشَْنيعلن الرب  ،جمال االعلى .إنسان

 ."خيراألالمصير  إلى ، فإنهم يرتقونالًنساء أم تجاراً أم عما
 لكن هذا ال .ساساأل على هذا اًاعتباطيسلكون مسلكاً  وي،تماعيج االالتقسيمطبقية و الصدد بكِْرشَْنالرب  كالم تفسير األشراريشوه 

 شواكلالبناء على  المجتمع البشري مراتب خلقتلقد ":)١٣\٤( ْبهَچڤَْد چۤيتافي  كِْرشَْنالرب يوضح  .مهو كالأ كِْرشَْنالرب عيب ي
 ." أتغيرال بل ثابت  اعلم انني لست بالفاعل،خالق هذا النظامني أ ومع .فعالهاالمادية وأ

أن ا كم ،الجدارة إلى  بلنسبال إلى ستناداً اوالتجار والعمالعلماء والفرسان ال :ية األربعةعاجتم االيجب عدم تصنيف المراتب
 الطبيعة شواكلفي عالم جتماعة دائمة الوجود  االالطبقات .وحدها تهجداربل نسبه  إلى ستناداً اليس ياًو قاضأ طبيباًيصبح  اإلنسان
 .همؤهالت بل نسبهجتماعية بناء على  اال أو مرتبته اإلنسانلذلك، ال ينبغي تحديد طبقة .الثالثةالمادية 
 يصبح طبيباً لطبيب الابن ا .مجتمعكل موجودة في كل بلد و األربعة  اإلنسانمراتبمجتمع؛ كما ان كل طباء في كل بلد وأيوجد 

صف ت .آبائهم تلقائياًجتماعية التي يمتهنها  االامتهان التكاليف ةربعألا جتماعية االذراري المراتب يقررال  ، وبالمثل.ةالضرورب
مختلف الطبقات من نتماء  اراعتب اتكب خطأ فادح عندر ن، لذا.خالق الموافقة لهااأل مع  بالتفصيلاعيجتم اال الترتيباألسفار
فق مثل األ وضيقاشخاص  ةفي عهد الوراثي ظام الطبقيالنباليوم مقيدة هندية تربية ال ال. معينةأجناسو أ ةعينم انبلد إلى الرجال

 ْبهَچڤَْد چۤيتارسالة الهند ذا نشرت  االقلة المزمنة ههذعرف لن يولسالم والهدوء في هذا العالم سيعم ا بدال من ذلك، .الضفادع في بئر
 ةِڤديلقد اصيبت التربية الـ .نيةْبَرْهَمية الـحد بعيد بفضل انتشار الترب إلى سيزدهر العالم .نبيل ْبراْهَمَنبـ  يليق اءسخالعلية ب

 ةعديدبواباً أ الرب العظيمشرع  ،بدال من ذلك . وكان لذلك آثار سلبية شديدة على العالم، الوراثيفرض النظام الطبقيبالشلل نتيجة 
 والمحظوظ القادر .تْشايتَنْيالمولى  اوجه بنزلتهفي   التي دعاها دين النفسنيةْبَرْهَمتربية الـنشر الالعيش السلمي عن طريق إلى 

 .حياتهمعلى السير على خطاه يعمل بتعاليمه الربانية ويكمل 
 مشترك وال يوجد قاسم ملكي وجني :نا نوع)ْدَهْرَم – شَْرَمناڤَْر( األربعة جتماعية االالمراتبربعة واألمقامات الروحية نظام ال
 اربع بينت على الفقيه باألسفار سيسهل .رضاألموجودة في كل زمان وفي كل  سفاراأل في ة المذكوريةعاجتم اال التقسيمات.بينهما
 ويطلق األرض في بدرجات متفاوتة في كل مجتمع نيةْبَرْهَمخالق الـشخاص يمتلكون األثمة ا .المجتمعات المختلفة بنتمّعاذا فئات 

من  وه للجدارة وفقاً يةعاماربعة اقسام اجتوجود  ، لذا.أيضاً جميع الفئات األخرى موجودة .حاضرالالوقت  في عليهم المفكرين
 .في كل مكانبقون وسيوا في الماضي  كان.الحقائق الثابتة

 األسفاراعلنت  .اسفمخطئون بكل  ،المجتمع الهنديب حصورةماألخرى  ةالثالثمراتب  والْبراْهَمنَةالـمرتبة الذين يظنون ان 
الهند في شخاص األ ال يزال العديد من .الرابعة من الدرجة ْزَرشوْۤۤدليسوا سوى  كَليصر المولودين في عالبشر  أن جميع ةِڤديالـ

كل بلد وفق في موجودة ربعة األ مراتبالتلك  .أيضاًسائر البلدان  بوجودهم في شك الو، نيةْبَرْهَممن المتخلقين باألخالق الـ
ال بد  .الخدمة التتيميةن الداء يمؤهل) تْشَنْذَلَْز(الكالب  من آكلة لحوم ْزَرشوْۤۤددون الـ حتى أولئك الذين هم ،في الواقع .ةالجدار

في هذا  ةِڤدي الـاألسفارالتي توردها ة دل هناك الكثير من األ.الربمن تيم صبح ااذا  ةعلى اساس الجدار تْشَنْذََل للجميع من احترام
كما قال  ."َنْبراْهَم الذي يحققه التيم الـ النجاح الروحيعينيحقق  تْشَنْذََلالتيم ":)٩١\١٠ (َسڤيال-ْبَهكْتي-َهري جاء في :الصدد
 والواقع ان هذا ."عدة مراتعتيادي  ا شعائريَنْبراْهَمرفعة من  أكثر تْشَنْذََل التيم :)١٠\٩\٧ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم في َمهاَرَج ْپَرْهالَد
سياد الروحيين من ذرية المراتب الروحية األ من اكبير االتاريخ عددشهد  وقد .ةْبراْهَمنَلـمؤهل للعب دور سيد روحي ل تْشَنْذََلالتيم 
 التيم الصفي يتخطى لكن ،عملوال لجدارةا إلى ذن، التصنيف التراتبي مستند ا. العليامراتبال أهل هم قبلوا مريدين منولكن الدنيا

عند حصر يتخطى جميع المراتب بالقدر الكافي من ر توقيمكن ي كيف .ل شيء ماديو علي عن كه .لتصنيفاتللرب جميع تلك ا
 .جميع البلدان وفي جميع األوقاتكل الحظ السعيد في ذي يتلقى هو ال شخصية اهللا العزيزب ذ الذي ال،ذلكل ؟َنْبراْهَمتوقيره بصفة 

 :)٢٤\٤ ( يذكر ذلك في عدة مواضعْبهَچڤَْد چۤيتا
ليم الرب اتعب عملاذا  نتمي اليه بغض النظر عن المكان الذي يَنْبراْهَم الـإنه يبلغ الصعيد الروحي ويستطيع أن يتخطى حتى

سهامه  ابفضل حتماً  الروحيالملكوت يبلغ كِْرشَْنذكر  بلغ الذي":)٢٤\٤ .چ.ب (كِْرشَْن الرب وكما يقول .ْبهَچڤَْد چۤيتاالعظيم في 
 ."عينهمن الجوهر الروحي ول فيها المبذو مطلق عمال، ألن القيام بهذه األ الروحيةعمالاألبالكامل 

 إلى شاْرياكَراتْشَنْ شْرۤيپاَد  دعا.ضي الرب العظيمرتالتي  عمالاألمن طريق قضاء  الروحي لم كيف يمكن بلوغ العوضحا النص يهذ
ظرية  ن.)ْبَرْهَم إَدْم َسْرڤَْم كَْهلْڤْ(هو جوهر الوجود  ْبَرْهَمْنمستشهداً بنصوص مثل المطلقة مجردة وحدة الوجود النظرية 

  المقتبساۤيتچنص الـح ووضبتؤيد ولكن هذه العبارة  ةِڤديالمعروفة لألسفار الـ خالصاتالول  حاً كبيراًحدثت التباسأ شاْرياكَراتْشَنْ
 .عالهأ



د كيف في هذا الصدشارة  االتجدركما  .عند هذه النقطة بحث كيفية قضاء الخدمة التتيمية من اجل مرضاة الرب العظيميقتضي 
 الرب العظيم ةضاكون مرتان ينبغي  .نبيقرامن طريق تقديم ال) چايُّوكَْرَم (الخدمة التتيمية  َكنََجمثل الملك ضى كبار الربانيون ق

 مةعالقة حميصبح ة تالطبيعة المادي عالقتنا ب ألنلتنا الراهنةفي حاقتران بالمادة  االال مفر من .قرابينالمرمى جميع  )كِْرشَْن (ڤيشْنو
ة روحي هاجعلاذا استطعنا  )ياْچۤيا (قرباناًنشطة األصبح هذه ست لكن .خرىأغراض أوتحقيق   للحفاظ على البدنعمالقضاء األاثناء 

 .على هذا النحوعند تفسيره  )ْبَرْهَم إَدْم َسْرڤَْم كَْهلْڤْ(النص يمكن قبول  .ْبَرْهَمْنة الحق المطلق العظيم بمثابة خدمبقضاء كل منها 
َسْرڤَْم (استحضار المطلق في كل شيء وعندها فقط يستطيع الفرد تحقيق المعنى التام لنص عند تفقد المادة دنيويتها  أخرى،ة عبارب

قطعة الحديد  تفقد .ڤَماْدَه يصبح عين الرب العظيم  أيكل ما له صلة بالخدمة التتيميةبتعالي  ڤَْزشْنَڤاي الـنادي ي.)ْبَرْهَم إَدْم كَْهلْڤْ
 .اًالمطلق يصبح مطلق إلى اًقربانيقدم ما  بذلك، كل .في النارما دامت  ائص الحديد وتصبح ناريةخص

 نار في الحياةنسَِّمة  إلى ضافةاإلية بوظائف الحسجميع الن فدو ي،والحواسفكر التحقيق الذات بواسطة التحكم ببإن الذين يرغبون 
 .نضبطالعقل الم

 ا النصهذعلن ي ."، الروح السرمدي الخالد، مقام السعادة األبديةْبَرْهَمْن صمد هو وأنا":)٢٧\١٤(  چۤيتاْبهَچڤَْدفي  كِْرشَْنالرب يقول 
 )ْبَرْهَم إَدْم َسْرڤَْم كَْهلْڤْ(لنص حدد المعنى الحقيقي ت كِْرشَْنالرب  إلى الخدمة التتيمية .كِْرشَْن الربنور  هو ْبَرْهَمْنبشكل قاطع ان 

التقدمة والنار والسمن ( على الوجه الصحيح سوى عندما تصبح جميع مقوماته قربانقضى اليال  .ْبَرْهَمْنمصدر  كِْرشَْن الرب نأل
 قرابينخير ال هي ڤيشْنوالرب  إلى الخدمة التتيمية .كِْرشَْن الربب من خالل اتصالها ْبَرْهَمْنروحية أو تبلغ صعيد ) المصفى وغيره

ستغراق الكلي في  اال المرحلة بأنها يمكن وصف تلك.ڤيشْنو لربالتعبير عن الحب الحقيقي لذروته في  يبلغ قربانقضاء الن أل
 .ْبَرْهَمْن

يستطيعون  ، وبالتالي.كِْرشَْن الرب إلى  بالخدمة التتيميةونتعلقيدة ون الماعملون على هذا الوجه يتجردون م الذين ياألشخاص
ون رقستانهم ي . الروحيام المق،األصلييستقيمون في مقامهم الروحي  و،لمادي الوجود اةق غابي وإطفاء حر،ة قلوبهمآمرتصفية 

 . للمطلق لتحررهم من شوائب المسعى العقيم باإلندماج في اهللا وسلب مقامه المطلقالشخصي مستوى تحقيق فوق التحقيق اللىع
لة م انهم الك. بالكلية في هويتهم العليةهمقاستغر اسياد كملة لحواسهم فيأانهم  .الوعي هذامستوى من مطلقاً انهم ال يسقطون 

بأي شكل  قاصرة عن نفع العالم مهيأةلكن النفوس ال .حسن حظ الجميعالوحيد لصدر المذلك وباذا رغبوا المناسبون لحكم هذا الكون 
خدمني ي ان الذي) ٧\٥( ڤَْد چۤيتاْبهَچفي جاء  .ة دوماًة المحررحالفي ال وتبقى چايُّوكَْرَم س الصفية النادرة تقضي النفو .من األشكال

 مع أنه يعمل على ال يرتهن أبداًو . عليهكل حي عزيز وحي عزيز على كل ، وحواسهعقلهيضبط يكون صفي النفس ووبتتيم 
 ."الدوام

الرب ب الءهؤ طلبة الثوابال صلة ل .چايُّوكَْرَم  في دائماًعمل ت تي الالنفوس الصفيةحياة نقيض هناك الذين يعيشون ويتصرفون 
تشبعة حواسهم بتهم اوقأيمضون  ،ةالحسيدوافعهم هم عبيد  ان.ال قدرة لهم على تصفية قلوبهم من الشوائب المادية ، لذا.كِْرشَْن العظيم

يقولون هذا على  ،حتالين وملحدين بوصفهم م.الرب العظيممن امالء هم أعمالن كل ا خجل يقولون دون ، ومع ذلك.حسب أهوائهم
النفوس المحققة الصفية  ، وفي المقابل.لعالملونكبات ال توصف مصائب  يسببون ،وبالتالي .هم الفاسدةعمالألقبول  يجاد املأ

يعلم امثالهم  .ال يخالطون الملحدين مطلقاً انهم .همم وكالهملوعقبأبدانهم و كِْرشَْنلرب في خدمة القدمين اللوتسيتين ل دوماً مستغرقة
نافذة مشيئته  و،طالق االعلى مستقل ظيم العالرب .متناهية الحجمانها وقات مع األخيار ضئيل في كل مجهزة بان النفس الروحية 

 .ن النفس الروحية من نوعهأللنفس الروحية الحرة لة مشيئالالرب العظيم  ال يبطل .طالق االعلىعلى الجميع 
تطور النفس  .ي البئر المظلم للجهالة والوهم فسقطتولها اهللا استعمال مشيئتها الدقيقة التي وهبها النفس الروحية تسيء لسوء الحظ، 

خالقها األصلية وتنمي أالنفس الروحية تفقد  .مايۤۤا بالفتنة الخارجية ذحالما تلو المادية الحماسة والظلمةالروحية اخالق األصالة و
لما اصبحت  .شواكلال هذه ها من مسارأعمال . عنهامر حتى تتعالىاأل ويستمر هذا  الطبيعة المادية الثالثةشواكل منخالقاً جديدة أ

باإلستطالع عن القوانين  أحد لذا، اذا اخفق .أخرىطريقة ب ت اعمالهااذا حدث المنوعات المادية منظورة في هذا العالم الظاهري
من مقام الرب العظيم ويجعل ك بذل فإنه يقلل ، من اذن الرب العظيم وإلهامهعمالاللطيفة وعمل الطبيعة المادية وجادل بأن جميع األ

 عمال بنبذ جميع األإنسان  في الواقع، ينصح الرب كل.حداً وال يميز ضد آخرأ ال يحابي الرب .ةلاعدحائداً عن المنه منحازاً و
 ْبهَچڤَْد چۤيتاي جاء ف .نسيان اهللانتيجة  هأعمال جميع غ الذي يصبللجهلدائمة ة ضحي  اإلنسانيصبح .المادية المتقلبة بطبيعتها والزائلة

)١٤\٥(:  
 المادية شواكلالمل بل حث اآلخرين على عمل؛ كما ال تخلق ثمار الع وال تافعاالً تخلق الا، جسده مدينة نفس المتجسدة سيدةالإن "

 ."ةعلاالفهي 



 ىال تؤدك األعمال تل . نزوية يتحمل عاملها تبعتهاأعمالهي  ،ڤيشْنو الرب إلى اًقربان سوى التي تقضى عمالجميع األلذلك، 
 الرب العظيم . المادية الثالثةشواكلالمن ة نابع هانأل تلقائياً لطبيعةلتحت السيطرة التامة  ةنشطاألتلك  .ذنهإ بتوجيه الرب العظيم أو

 .اتطاعلى هذه النشنزيه شاهد صامت هو 
 . التيم مستقيماً على الصعيد العلي وراء الجو الدنيوييبقى ، لذلك.ذات صلة دائمة بالحق المطلق العظيم )يُّوچّي كَْرَم(التيم  أعمال

 الطبيعة شواكلها قيعال تهذه النظرة  .على مثل ذلك المقام، ال يرى هذه الخليقة المادية منفصلة عن الرب العظيم بل تحول قدرته
 چۤيتاجاء في الـ .تحقيق متزن وعلي هو كِْرشَْن الربة لكل شيء بصيلاأللصلة ليُّوچّي  كَْرَمتحقيق   أن والواقع.المادية الثالثة

 الكالب النجس لحوم وآكل ،البقرة، والفيلالعاِلم، وس  الكّيْبراْهَمَنالـ، كل من صيلاأل المتواضع بفضل العلم الحكيم يرى":)١٨\٥(
 ."بعين واحدة

 ة؛ الفيلأيضاً  األصالةشاكلةفي ة  البقر، ومن بين الحيوانات.ساساأل األصالة بشاكلةمسار في ل هو يمثعلم مجهز بال ْبراْهَمَنالـ
 الذين يُّوچۤيْز كَْرَم .سيرة بالظلمةم) ألخرىفئات ا والتْشَنْذَلَْزمثل (؛ بعض الكالب والبشر  الحماسةشاكلةب سارمب غيرها و،واألسود
 يدرك .ة الحقيقية ذات الصلة باهللاه هي البصير هذ.النفس الصفية ذاتهابل مطلقاً النفس تلك في اهللا ال يرون أحجبة  دوماً يتأملون
يحقق  .كِْرشَْن لربحياء خدم ازليون لوان جميع األلعبادة الرب العظيم، عناصر وأشياء هذا العالم هي مواد أن جميع  ْزچۤييُّو كَْرَم

بت اثهو بل عتبار  االللنفس بعين)  الماديةنابداأل(الخارجية ثياب الأخذ  عن هعانقط اصفى درجات البصيرة المتساوية عندأالفرد 
الرب العظيم من طريق  إلى ل الفرد جميع األشياء في الخدمة التتيميةبذ، ي في هذه المرحلة.خدمة الربللنفس بالمالزمة الطبيعة في 

 .ڤيشْنو لمرضاة الرب قرباناستعمالها بمثابة مواد 
سقط ت .األحياءلجميع الوحيد والسيد شياء المادية وأنه الرب األميع هو المتمتع الوحيد والمنتفع بج كِْرشَْنان الرب يُّوچّي  كَْرَمعلم ي
لكن هذا  مايۤۤاتحت تأثير لعب دور متمتع أو زاهد  إلى عبثاً تسعى .كِْرشَْنالرب صلة به النسيان هذعند  مايۤۤا في قبضة الوهم نفسال

الخير والورع  أعمال جميع انواع .ة أو الزاهدةلمتمتع ااهان هو ادعاء نفس، المصاب الحقيقي للمراأل في حقيقة .كله مجرد خيال
للمواضيع في القلب  نجذاب الودي االةجذوتأجيج فلح بت لم  اذاا مهدوراتبقى جهد) تنمية العلم والرياضة والزهد وچايُّوالـمثل (

 :)٢٩\٥( ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن الربكما يعلن  .الرب العظيمبالمتعلقة 
 حياءاألونافع كل الكواكب والمالئكة، جميع ل الرب العظيمأنني ، ومجاهدة وقربانأنني الغاية القصوى لكل  علمونكون الحكماء ي"

 ."ي الماداءالشق براثن من ، متحررينالسالمدركون يومريد خيرها، 
الشخص  هو كِْرشَْن الربن بأ ا النصمن هذاآلن توضح الحقيقة و ،قربانعمل الانجاز  إلى الحاجةبحث هذا الكتاب لنا في سبق 

رياضات  إلى باإلضافة ،يُّوچۤيْز كَْرَم التي يؤديها قرابين ان نتائج ال ويجب ان يكون مفهوماً.قرابينوالمتمتع بجميع ال ياألصلالعظيم 
للرب جزئي اد متد اهي يُّوچۤيْزتأمل الـ هدف داخل القلبالذات العليا  . وحدهكِْرشَْن الربمقصودة جميعها لمتعة  ،لم العةطلب

 . في هذا الكتابذا الموضوع بالتفصيل الحقاًبحث ه وسن.كِْرشَْن
 يرسل .چايُّو ْبَهكْتي و) التأمل( چايُّو َچطانْشْأ  وچايُّو ْچۤياَن و چايُّو كَْرَم :مختلفةالتخصصات مريد خير جميع ال هو كِْرشَْن الرب
السيد الروحي  و هكِْرشَْن الرب .الجميعنافع  كِْرشَْنوألن الرب  عصرالدينية في كل التعاليم ة قامالعالم إل إلى المقربين كِْرشَْنالرب 

 الحق حقيقت إلى  المفضيچايُّوكَْرَم في هو درب الترقية السالم  إلى  الوحيددرب ال.علة كل علة و،صلياأل الرب ،جميع الكواكبل
 .كِْرشَْن الرب  العظيمالمطلق

والتي ليست على  ة على حدو التأمل والرياضات أقرابين القضاءبين كلفغير م كِْرشَْن الربضاة مرعملهم لسبق لهم قضاء  منإن 
قضاء ب هو خبير .تلقائياً يُّوجّي  و َسنّْيۤۤاسّيو  ،َنْبراْهَم الصفي هويُّوچّي  كَْرَمأن بوضحنا وأ سبق .يصف الكِْرشَْن صعيد ذكر

متجرد  أيضاًهو و؛ )ْجۤيانّي(طالب العلم  مثل هو زاهد ورياضي؛ )ميْركَ(ل الصالح  العمثوابطالب  مثل تنفيذ واجباته وقرابينال
صبح متعلقاً بالرب العظيم والخدمة أ وعمالجر كافة األأالمتجرد من  .يُّوجّي مثل تحت السيطرةخضع حسه أومن ثمار عمله 

 :)١\٦ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن لرب يقول ا.مزين بجميع األخالق الطيبة بوقت واحد إليه التتيمية
 ال ،يقيحقال ربانيال وهو الحياة في زاهدال هو نما ابدافع من الواجب يعملو عمله بجزاءمن ال يتعلق  ان :شخصية اهللا العزيزقال "

 ."قوم بعملي وال نار لاشع امن يتقاعس عن
ال ينقطع انه  .هأعمال هو المتمتع القطعي لثمار جميع كِْرشَْنالرب ن بأ هلعلمتلك الثمار ومتجرد منها بالكلية إلى يُّوچّي  كَْرَم ال يتوق

 مقصود للملذات كِْرشَْنأن العمل بذكر مطلقاً متجرد مثيل ال يفكر يُّوچّي  كَْرَم .كِْرشَْن الربالقيام بكل شيء من اجل عن التفكير ب
 . لصالح تنمية العلم بالحق المطلق العظيماألسفاريف التي تشرعها  بكل شيء بما فيه التكالَسنّْيۤۤاسّي يزهد الـ.الحسية أو تجنب األلم

 لكن الذي .لرغبته برؤية الذات العليا في قلبهيامه في التأمل بعينين نصف مغمضتين أيقضي  و،ةعملي من الخدمة اليُّوجّييتقاعد الـ
انه أل األسفار بالقيام بالشعائر التي توصي بها اًلزم مليس . ال يبذل أي جهد من اجل سد ضرورياته البدنية، لمرضاة اهللاقربانعمله 



يُّوچّي  كَْرَم . غير المتعلق بثمار عمله فحسبهو أشرف منالمتجرد هذا يُّوچّي  كَْرَم .الرب العظيم إلى منشغل بالخدمة التتيمية
 .يُّوجّينشدها الـوقوى التصرف الثمانية التي ي َسنّْيۤۤاسّيالذي ينشده الـالمطلق لم بالعب تلقائياًمنجز 
يزينهم كل العلم  . بفضل تحقيقهم الكمال واإلعجاب أو البروزالربح إلى يتوقونال انهم  .تيم الرب العظيمفي الواقع هم  يُّوچۤيْز كَْرَم

 ؟بتوفر كل شيء مرغوب ي شيء آخرأ إلى  هي حاجتهمما .همفي حالة كمال تلقائياًوقوى التصرف 
 ةالثمانيرياضة  عمالً بال)َسماْدهي(ستغراق في الذات العليا  إلى اال مختلف المراحل الثمانية وصوالًجادةيون بإالتأمل يُّوچۤيْزيرتقي الـ

 في النهاية، .الصبر على كافة اشكال المضايقات والشقاء ويبقون ثابتين على غايتهمبهم مد رغبتهم بتحقيق الكمال ت.ليَجنْتََپللحكيم 
الكمال في حالة   ال يعود شيء صعب التغلب عليه وال حتى الموت.تقارن بشيء في هذا العالم المادييبلغون حالة الوعي التي ال 

 :)٢٢\٦ (ْبهَچڤَْد چۤيتافي مثالهم أ يُّوچۤيْزعلى الـ كِْرشَْن رب يعلق ال.الباطني تلك
 ."المصاعب أعظم وسط في حتىمطلقاً يحيد عن الرب  ال المقام، ذاعلى ه قراًمست كونهمؤمناً انه ال يوجد فوز اعظم، "

د عن الفرد يحقق ذاته الروحية الصفية ويجازى ببهجة شديدة ان في معرض تعليقه على هذا النص طْهاكوَر ڤينُوَد ْبَهكْتي َلۤيشْركتب 
عن مطلقاً نحرف مثيل ال ي يُّوجّي .)َسماْدهي(ستغراق التام في الحق المطلق العظيم  اال في حالةارهستقرإ عن العالم الحسي وهتجرد

وغيرها التي  ْپراكاْميا  وْپتيْپرا و لَْچهيماو أنيما  : قوى التصرف الثمانية وهي. الحق المطلق العظيم:تركيزه على غرض تأمله
 ة الروحيغيبوبة ازاء القوى التصرف تلك تافهة جميع يُّوجّييعتبر الـ .وچييُّمولدات مراسه الـهي اثناء تأمله يُّوچّي يكتسبها الـ

 ة الدائمَسماْدهيينحرفون عن غاية و ،بعضها امتالكبعد ك لالتصرف تجميع قوى  متالك ايُّوچۤيْز الـكثير منيّدعي  .)َسماْدهي(
نه  أل،ثابت على هدفهتركيزه  قلبه و:الربتيم  يُّوچّي كَْرَم عند مكانية االال توجد مثل هذه أخرى،ومن ناحية  .تقلب عقولهمنتيجة 
الخدمة في يجرب التيم عواطف دائمة التجدد  .يُّوجّي الغاية القطعية لكل :مرتس مَسماْدهي وهو في .كِْرشَْن الربمتعة  لدائماًيعمل 
 . البهجة العلية التي ينعم بها أو تخيلقوى المرتزقة الدنيويون على فهميقوى تصرفه نضجاً وال تزداد والرب،  إلى التتيمة
 .ة الثمانيةيچيُّو الـرياضةال حتى في ذهب سدىيال  ،َسماْدهيضعه على درب  ييُّوجّي يحرزه الـكل تقدم ،چايُّوكَْرَم عن ناهيك 

لذي والعلم امال الكل  ، وفي المقابل.واحدعمر الهدف النهائي في  إلى صلحتى وإن لم يعمره الالحق فى سيواصل مسيرته و
الصفي أو التيم يُّوچّي  كَْرَم إلى  اما بالنسبة.هموتعند  ادراج الرياحتذهب  ،بذله لتحصيلهمامع الجهد الذي  جر العملأطالب  هكتسبا

 تلك الثروة . انها متصلة بالنفس والذات العليا وتصبح ثروة ذاته الصفية الباقية.فالخدمة التتيمية التي قضاها هي وراء العقل والبدن
لنفع ذاته  دوماً يعمليُّوچّي  كَْرَم ان ْبهَچڤَْد چۤيتاذلك، جاء في  ل. ال تهلك بهالك البدننفس كما ان المن الخدمة التتيمية ال تضيع

 الربيقول  كما . تلك المقتنيات الروحية ال تهلك مطلقاً.جهده وثمرته مقتنيات روحية باقية في هذا العمر والتاليبقى يوورفعها 
 :)٤٠\٦( ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن

من  ان .الروحي عالمال فيوال  عالمال اهذ فيال يهلك  ،ميمونة أعمالب المنشغل المستعلي ،ِرتْهاْپ ابن يا :شخصية اهللا العزيز أجاب"
 ."الشر يغلبه ال ،صديقي يا اً،خيريفعل 

 أعمال .ن بضابط أو قانون كالبهائم تماماًبلوقوال يحواسهم رضاء  اسوى الذين ال يهمهم .خارج على القانونمطيع وال ال:انالبشر فئت
 .حداًأأن تنفع ال يمكن  البهائم وأعمال  هي ضعيفأمغير متعلم، قوي أم  متعلم ر منضبط مثيل مثقف أم غير مثقف،غيشخص 

 :قسمين إلى كَْرمۤيْزينقسم  .)ْزتاكَْهْب(التيم  و)يْزنَْچۤيا(وطلبة العلم  )كَْرمۤيْز (طلبة الثواب :ثالث فئاتإلى  متمسكون بالقانونال نقسمي
-كاَمَس .)كَْرمۤيْز-نايشْكاَم ( العملثوابالعمال الذين ينبذون و )كَْرمۤيْز-كاَمَس (م عملهثواب الذين يريدون التمتع بطلبة الثوابقسم 
 ها ولكنبعد الموتالكواكب السماوية هم الدنيوية وينعمون في أعماليحرزون تقدماً في  و.يطمعون بالسعادة التافهة الزائلة كَْرمۤيْز
 .نفع الحقيقي للنفس عنهااليع يض ، لذا.زائلة ةمتع
النضال من  إلى قود النفسال يكل درب  ، وهكذا.ة الماديعبوديةرفع الأتي بعد تي ت الةبدياألة السعادنفس هو تحقيق  الحقيقي للعفنال

تكون عندما  چايُّوكَْرَم ى إل) نْذَكا -كَْرَم(الشعائر الدينية  تتحول .عفنعتبر عديم الي) البهجة العلية الباقية(سمى األاجل هذا الهدف 
يستقر  ومن ثم .كَْرَم يُّوچا من خالل ممارسة المطلقب لمالعيكتسب الفرد  وةالماديشوائب القلب من اليتصفى  .غايتهاالبهجة الباقية 

 في لبعض الوقتة ديماالفرد بالزهد في الملذات ال ى يوص.)ْبَهكْتي(الخدمة التتيمية الصفية  إلى يصل أخيراً و، في المطلقفي التأمل
شكل آخر من فإنها  ،من الكفارات كَْرمّيالـيقضي  فمهما ،ومع ذلك . من النساككَْرمّييمكن أن يعد الـ ، لذا.كانْذَ -كَْرَمعملية 
 صلي .حواسهمالتمتع ب غايتهم لكن ،قواهمزيادة  لأيضاًالكفارات  األشرارضي قي . ألن هذا هو هدفها النهائي،ة الحسيةمتعالأشكال 
وال  من جميع الوجوه جيدة  مرحلة وهي،ةالحسيلذات الم إلى حالما يستطيع تخطي مرحلة التوقبسهولة  كَْرَم يُّوچامرحلة إلى الفرد 

 . مثيلينفع المجتمع سوى شخص
في  كِْرشَْنالرب يقول  .ةتلك النقطمن القادم يستأنف في عمره  و،سليماًيبقى في هذا العمر يُّوچّي  كَْرَم  الذي يحرزهالتقدم الروحي
 ،ويجتهد في سبيل تحقيق النجاح الكامل ،السابقأنماه في عمره  الذي الرباني وعيستعيد الي ،هناك حيث يولد":)٤٣\٦( ْبهَچڤَْد چۤيتا



 عمره  ويبعث الوعي الرباني الذي أنماه فيو تاجر ثريأ ْبراْهَمَنعائلة الفاشل في  يُّوجّي يمكن أن يرجع الـ."كوروسليل  يا
رياضات  بين اتباع هذه ال.يُّوچۤيْز َنْچۤيا  ويُّوچۤيْز اَنۤيْهْد  ويُّوچۤيْز كَْرَم إلى نشيرا مفإن ،چايُّوالـ عندما نتحدث عن الفشل في .السابق
مثيل  يُّوجّي  ووجّييُّ تَكَْهْب يصبح .الرب العظيمخدمة ته لاطانه كرس نش أل،اً صفياًتيمصبح ي لهمقربأيُّوچّي  كَْرَمفإن  ،چيةيُّوالـ
 ْبهَچڤَْد چۤيتافي  كِْرشَْنيقول الرب  .يُّوچۤيْزجدير بتعليم سائر الـ و، على هذا النحوتدريجياًبالعمل  چايُّودرجات الـ أرفع على

)٤٧\٦(: 
 ."كوروسليل  اي ،ويجتهد في سبيل تحقيق النجاح الكامل ،السابقأنماه في عمره  الذي الرباني وعيستعيد الي ،هناك حيث يولد"

 ،الواقعفي  .يُّوجّي ْبَهكْتَو يُّوچّي  َچطانْشْأ أو يُّوجّي ْچۤياَن  أويُّوجّي كَْرَم وه  الفعلييُّوجّيالـ .يُّوچۤيْزالـن م طلبة الثواب عدال ي
لحق وهو ا خيرأل نحو الهدف اتدريجياًد السلم وصع چيةيُّوالرياضة الـتشبه  .اختالف التسمياتمن رغم على الليسوا مختلفين 

ضافة العلم  اعند ْچۤياَن يُّوچاصبح تو )كَْرَم شْكاَمني( العمل وابزهد بثال يه الخطوة األولى على هذا السلم . العظيمالمطلق
 .)چاويُّ َچطانْشْأ(  الخطوة الثالثة هيچايُّو ْچۤياَن إلى اهللالتأمل في إضافة  . هذا السلمعلىالخطوة الثانية هي اليها ووالرياضات 

  مجملهية المتعاقب چايُّوهذه الـ .ها معالرب العظيم إلى ممارسة الخدمة التتيميةعند  يُّوچا ْبَهكْتيإلى  يُّوچا َچطانْأشْتحول ت ،أخيراً
ن و الراغب.على حدةاألربعة خطوات يستلزم شرح كل خطوة من ال چايُّوالـرياضة  التحديد الواضح والدقيق ل.چايُّوالـرياضة 

يتعين  .كمال كل مرحلةإلتزام الصارم بم واالعزتطلب أوال الت چايُّوالـ عملية التقدم في .چايُّوالـدرب  إلى ونذالبشرية يأخبخير 
 اولئك الذين .التي تليهامرحلة ال إلى نفسهنقل   من اجليهاعل ترسخيحلة حالما مركل  به وإلتزامهتعلقعلى الفرد التخلي عن 

 كَْرَم هناك ، وهكذا. تسمية تلك المرحلةونتسباألربعة يكراحل الم ى احدعنديعلقون مة لسبب ما والق إلى  الوصولقصرون عني
بين ألرفع هو ا إليه  بأن من يقضي خدمة تتيميةأْرجوَن لقني كِْرشَْن الرب .يُّوچۤيْز ْبَهكْتَ  ويُّوچۤيْز َچطانْشْأ  ويُّوچۤيْز ْچۤياَن  ويُّوچۤيْز
 .يُّوجّي ْبَهكْتيصبح يان  إلى يسعاللك له لذ ينبغي  وأنهيُّوچۤيْزالـجميع 

 .خطيهاوال يمكن تة صارم دنيويأحكام التقدم ال .في العالم الماديخطوة خطوة ال يماثل التقدم الدرب الروحي التقدم التدريجي على 
 . احدى الجامعاتمنشهادة الدكتوراة الحصول على  أراد اذا أعلى إلى جتدريالثم ة يئبتدا االةدرسن يبدأ من المأالفرد ى يجب عل
 تجاوز العديد من ،ةفي الحياة الروحي الفرد يستطيعلكن  . محالالنجاح في المدرسة الثانويةدون بصورة مباشرة الجامعة دخول 

 ه هذ يمكن تحقيق.وجود قيود صارمةم من رغعلى البرحمة الرب العظيم  "الدكتوراة"و أالقمة  إلى والوصولة المراحل الوسيط
الخفي تبادل ال من خالل تتحققمع الرب ة الحميمتلك الصحبة  و.ظيم العلربل ة والمستمرةحميمبفضل الصحبة ال ربانيةالنعمة ال
 .مايۤۤابسبب سوء تأثير  به نانا نسينا صلت لكنتصال أزلي حميم امتصل بالرب العظيم كل منا .صفي للرب العظيمالتيم المع الوثيق 
 من الفقر ونعاني ،يتخبطون دون وطن هم ولكن.غنيب الأللعظيمة الة ثرولن لوالشرعية  الورث مما يعني انهمربابناء ال األحياء
يمكنهم استعادة ين أأو  غنيالهوية والدهم  ولكنهم ال يعرفون .حدأ يخفى على العذاب األحياء  .عمار السابقةذنوب األ لنظراً الحاد
ن مبالكثير لتقون  ي. مثل المتسولينسكعون على غير هدىتيودون علم صحيح ب من الفقر لهرول عبثاًيجاهدون  .الضخمهم ميراث

 اثرياء نبدويقليلة بين هؤالء الغرباء قلة  .بمجرى الوقت متسولين انفسهم إلى هؤالء المساعدينتحول ي ولكن ،مساعدتهمب اوعدي
يقترحون ثرياء الغرباء األ .ال يعرف نهايةإن فقر األحياء ا، فوهكذ .والددار ال إلى قودها ال توجهونتجاهات التي ي االلكن ينومزدهر

ال من خالل  االهرب من الفقر األحياءال يستطيع  . حلدونمشكلة الفقر تبقى  لكن ،ياَنْهْدو أ ْچۤياَن ،كَْرَم مثل دروبالكثير من ال
وضح أ ،جميع النزالء ومصدر َمهاْپَرْبهو تْشايتَنْيا لعزيزشخصية اهللا ا . وممارستهالرب العظيم إلى دمة التتيميةالخ التدرب على فْن

يقول الرب  .تعاليم للبشرية جمعاءالليم هي درة ا هذه التع.)َچْپَريا (بادآاهللا مدينة  في َپ ُچوْسوامّي رۤوشْرۤيَل إلى الخدمة التتيميةعلم 
 ):١٥١\١٩ َمْدْهيا .ت.ت(

إلى بعضهم  نحدري كواكب السماء وإلىيرقى بعضهم  .)كَْرَم(دمت من عمل جميع األحياء هائمة في أرجاء الكون حسب ما ق
مخالطة على فرصة  كِْرشَْنظ برحمة الرب المحظوحصل ي ، التائهةاألحياءمن األعداد غير المنحصرة من بين  .الكواكب التحتية
 .الروحيالسيد  وكِْرشَْن الربكل من ة رحمبة يعريشة الخدمة التتيمنواة يتلقى مثله  .سيد روحي ثقة

 ةالحصول على بذرقادر على السوى  ْبهَچڤَْد چۤيتا غزى يفهم مال .كِْرشَْنرحمة الرب ب ْبهَچڤَْد چۤيتا في وفرة متة التتيم تلك بذر
 .ي نتائجأسفر عن ن يتعاليمه لمراراً وبحث  ْبهَچڤَْد چۤيتاال فمجرد قراءة إ والخدمة التتيمية

الرب   كالمصدقذاتية لكن ال نال تهعندما يكتب سيروسمة العديد من األالمصنوع يتلقى  .ْبهَچڤَْد چۤيتا في ته حقيقكِْرشَْن الربيكشف 
نراوغ حول  نتغاضي عن المسائل الرئيسة في كتاباته و، عالوة على ذلك.هذاتعن يكتب عندما  سفاألتصديقاً تاماً من بالغ العظيم 

ع اضأل يمثعبث ة هذه الممارسبلغت  . مختلفةدالالت ومعانمن طريق اختالق  ها في محاولة تضخيم، منها اهميةقلأمواضيع 
الحق المطلق  انه ْبهَچڤَْد چۤيتافي  كِْرشَْنالرب يعلن  .القراءة سخريمدعاة صبحت أدرجة  إلى ستنتاجاتاالشوه  ويمعنى األصلال

 وكل من ،رئيستينالنقطتين هاتين الشرح كان  هَچڤَْد چۤيتاْب  مقصد كشف.ليه االخدمة التتيمية اداء إنسان ن من واجب كلأوالعظيم 



يترادف مع التتيم وة هو أول شرط في الحياة الروحي) هارادّْشْ(يمان  اال.مبتدىء تيم بوصفهة الحياة الروحياية مؤهل لبديفهمهما 
 :)٦٢\٢٢- َمْدْهيا .ت.ت (تْشايتَنْيا شْرّيلك، يقول ذل .مبتدىءال
يمان الراسخ الوطيد المناسب لقضاء الخدمة  اال هذا.شَْنِركْ إلى  الثانوية بقضاء الخدمة الودية العليةعمالاأليقضي الفرد جميع "

 ."شَْردّْهاالتتيمية، يطلق عليه 

 الفصل الثاني
 علم التتيم

 كِْرشَْنيتحقق كل شيء بخدمة الرب  ١-٢
ان من   واشار. علم الخدمة التتيميةْسوامّيوُچشْرۤيَل رۤوَپ اثناء تلقين يل  بالتفصاألحياءالعالم المادي وكل من  تْشايتَنْياالمولى بحث 
 النباتات أجناس مليون من ٢ المائيات و أجناس ألف من ٩٠٠ يوجد ، ألف٤٠٠ الحياة البالغ عددها ثمانية ماليين وأجناسبين 

 ألف من البشر مما يوضح أن ٤٠٠يوانات و مليون من الطيور وثالثة ماليين من الحو الحشرات أجناس ألف من ١٠٠ومليون و
ن  كما ان الكثيرين مم.حضروالمت المتحضرشبه  و، غير المتحضر:ثالث فئات إلى بشريقسم ال ، عالوة على ذلك.البشر أقل األحياء

 تهمغايهي الملذات الحسية  .خرينالفوضى لآليسببون  وبهذه الطريقة .ون قيد أو شرطدالمتعة بتغون سوى يال تحضرهم يفترض 
القرود في زراعة اعضاء حد  إلى ونبل يذهب  الجهزتهم الحسيةأوال غرض لديهم سوى الحفاظ على صحة عمل  في الحياة ةالوحيد
 .الشباببحيوية التمتع جل ااصابتهم بالشيخوخة من عند م اجسامه

ي  التاألنا الزائفة لكنها دون فوق العقلالفطنة  .فجهزة الحسية دون العقل اللطياألان ون فهمي المتمتعون الحسيون األفظاظ هؤالء ال
 .دارك هؤالء الماديين األفظاظ عن م بعيداًموضوعاًفي وجود الذات سيبقى  البحث الفلسفي .تحجب الذات الروحية وفطنةتفوق ال

 .تقدماًاألحياء أكثر  بريعت وهحواسمجرد دغدغة جدية من  أكثر اًرامو  اإلنسانلدىن  ألمتمتعون الحسيون يعدون من البهائمال
 هونوجالربانيين وي حياة ونحاكوية ويلفوضرفضون الحياة اي وةالبشري الحياةيدركون أهمية الذين بشر  اننا نجد بعض ال،الواقع

 .ةتحقيق غرض الحياة البشري إلى حياتهم بطريقة تؤدي
لشدة ايمانهم والظروف  وفقاً نهمادياً يتمسكون بأصول ا جميعديان مثل المسيحيين والهندوس والبوذيين والمسلميناألاتباع مختلف 

 :)٣\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في األشخاصهؤالء عن  كِْرشَْن الربيتكلم  .في بلدانهمالسائدة 
 شو َسَهْسِرْمنااۤيشَْمنو
 ىيدَّْهيْسي تاتَيْد يتْشكَشْ
 ْمدّْهانايْسي تَتاْم أپيا
  تَتّْڤَتَهّي ِڤتْمْن مايتْشكَشْ

 ."علمق المعرفتي ح إلى الذين يدركون الكمال، يندر من يتوصل وبين الكمال،بحث واحد فقط عن  قد يبشر، آالف البين"
تولد بالصورة البشرية بداعي بعض الحظ  ونشوء من خالل عملية التدريجياًترتقي و منذ األزل، الحياة الدنيا أجناستمر األحياء ب

 .تسودها النزعات البهائمية ، وبالتالي. بحجاب كثيف الطبيعة الماديةشواكلمحجبة ب الحياة الدنيا أجناسفي األحياء جميع  .السعيد
مداركهم الفكرية تفوق  .مما شاكلهوعلماء وة  وفالسفيُّوچۤيْزن و ية ربانيالعالم بصفهم كرميوة الحسيلذات المالبشر ض ب بعشجي

 لذلك، الروحانية الحقيقية أو .لطف من الفطنةأ النفس الروحية لكن . الرفيعةالفطنة مستويات إلى  وربما تصلمداركهم الحسية بكثير
 .صود لإلستواء في الذاتنسان مقالدين الحقيقي لإل

 هذه .والدفاعجماع األكل والنوم والزائفة ال هم لها سوى تمارين روحية ليست سوى باستثناء دين الذات، ديان األ ودروبجميع ال
 راً نظالكمال إلى بعض للتوصليسعى ال  ولكن.نفسالذات أو ال دين إلى األخذعلى الحياة الدنيا ال تقوى  أجناس .بهائملاة نشطأهي 

ي الشقاوة الثالثة نتعذبماذا ل"و" من أنا؟"قادر على طرح اسئلة مثل  ه وحد اإلنسان.الذات ممارسة دين الكامنة على  اإلنسانقدرةل
 "؟على الدوام

ريد رغم انني ال أ":ا العمر والسؤالفي هذينبغي لإلنسان التفكير  .نتهيتال ة سعاد نفسلتحقيق افرصة توفر وحدها ة ي اإلنسانالحياة
 ، لكنها تصيبني بعد انقضاء شبابيالشيخوخة أنني امقتمع و  لكنه يسلبني الحياة الموتاطلبمع انني ال  وصيبني لكنها تالمعاناة

 .انه يشهد كل هذا العذاب حولهمع مريحة  يكدح المعتوه لجعل حياته ."ني وشأنيتركي التوقى المرض لكنه وعلى الرغم من أنني أ
 اإلنسانب فكاراألمثل هذه ستفضي  .بداأللى إ مرة واحدة وبؤسهنهاء سيلة إلجد خير وهدوء ويالفطين بوضعه بالمقابل، يتمعن في 

لديه   قد تكون.درب تحقيق الذاتيسير على مثيل  شخص .ةدقاصتصبح و هشغلعندما ت  العظيمالحق المطلقإلى التقصي عن 



عماره السابقة وسيواجه واقع الوالدة والموت أ عمل صالح في  بفضل ما قدم منهاسينفذمثيل عاقل  ولكن ،واجبات كثيرة
 .والشيخوخة والمرض بوقت واحد

الذين ) ْجۤيانۤيْز(طلبة العلم  مقه وفوالكمالطلبة من دنيا لطبقة الملذاتهم الحسية يشكلون ا إلى  الذين يتطلعون)كَْرمۤيْز (طلبة الثواب
 .طلبة قوى التصرف في الطبيعة المادية يُّوچۤيْز الـوفوقهم الفكري اللطيفون دوافعهم الحسية ويستقرون على الصعيد ضبطي

 .األنا الزائفةالمادية وجميع التسميات المنزهين من  اولئك ، بينهم.اًجميع )تَانْشأ(ستقرار  االبمعدومي تْشايتَنْياالمولى هم وصف
يمكنهم لعب دور  .ن في الذاتوثابتال نوحررالمى هؤالء سو حق فهم كِْرشَْن الربالشخص العظيم على فهم ال يقوى  ،وبالتالي

المولى هذا ما يؤكده  .لماماً تاماً اكِْرشَْن ذكر علميلمون بعندما  ةخارجيال اتهمللبشرية جمعاء بغض النظر عن تعيينن وسادة روحي
 :)١٢٨\٨- َمْدْهيا (ْمِرتَتْشايتَنْيا تْشَريتا في تْشايتَنْيا

 ْدَر ِكِنى نَيااياسّي، شۤوْپَر، كيبا نْۤيڤي كيبا
 َهيا چوروِڤتّا، ساي -ڤَتَتّْ-كِْرشَْنياي 

 ."كِْرشَْنبـ ان كان عالماً شۤوْدَرأم َسنّْۤياسّي أم  َنْبراْهَمسواء أكان  روحياً يستطيع ان يصبح الفرد سيداً"
الحمقى على  كَْرمۤيْز .كِْرشَْن إلى الخدمة التتيميةلم غوار عأفهم على  ْجۤيانۤيْزوال  كَْرمۤيْزلـقدرة ل يمكننا ان نستنتج ان ال ،لذلك
اساءة فهم معنى  إلى  يدفعهملرب وهذا التجاهل ل،عموماًبشري مصنوع  كِْرشَْن الربيعتبرون  م ألنهةهليألان من و مجرد،خصاأل

 .ْبهَچڤَْد چۤيتاكالمه في 
 اتطانشلابتهم اوقأ قضي البشر ي، هكذا. حالياًكَليعصر الشرير لير تأثالي قبضة ألنها ف ةروحيالثقافة التبالي بية  اإلنسانما عادت
تسع وقتهم حتى لحضور الطقوس الدينية أو دراسة العلم العلي فماذا يقال عن تنمية ال ي .والدفاعجماع  األكل والنوم وال:البهائمية

فستكفي تصفية وعيه  ْچۤياَنو  كَْرَم المتعلقة بتنمية ألسفاراملتزماً بالعمل بوصايا  أحد اذا كان .؟كِْرشَْن  العظيمببالرالروحي العلم 
ي ه أرفع حالةبواب أ فستفتح له  اهللاحالة الوحدة معانه بمجرد بلوغ  ْچۤياَنستنتاج النهائي من  اال.حد ما إلى كِْرشَْن بـعلملفهم ال

بلوغ حالة الوحدة مستحيلة ألن  ْبهَچڤَْد چۤيتافي التتيمية  علم الخدمة شخصياً كِْرشَْنيلقن الرب  .كِْرشَْن الرب إلى الخدمة التتيمية
ن بأ لعلمه ةالشخصي بقدوته ْبهَچڤَْد چۤيتالتعليم العالم جوهر  َمهاْپَرْبهو تْشايتَنْيا وجهثانية بمرة  نزلثم  كَليعصر  هل ألملياًع

 .هكالمفهم يسيئوا  قد عصر الاالبشر في هذمعدومي الحظ من 
 جهتجلى بو لك،ذل .دحض هذه الحقيقةعملون على  يالماكروند احسالوجود لكن ال  أصل انهْبهَچڤَْد چۤيتا في َنكِْرشْ الربيقول 

 .هو هوالعبادة واجب  .تْشايتَنْياالمولى عين تعاليم  كِْرشَْن الربليم ا تع. الوجود أصل هوكِْرشَْن الربعلن أن أ وتْشايتَنْياالمولى 
ال تلقي "تشبه القول المعروف  كِْرشَْنذكر اعطاءهم محاولة  .ل هذه التعاليمقبويرفضون ومي الحظ هل هذا العصر معدأمع ذلك، و

الخدمة تدريس علم رحمة ال تحد بهم يلعالرب ظهر أ .من الخنازيرشبه بقطيع أ كَليالمصابون بعصر  ."الخنازيرالجواهر أمام 
  لهماظهرتالرحمة التي  إلى وا أساء، ومع ذلك.ْبَرْهماالمولى حتى ا يحققه نادراً م أمر على نطاق واسع وهو كِْرشَْن إلى التتيمية

  مرتينكِْرشَْن الربسعى  ،الذاتبعلم ال قين بتل.م وهذا مظهر آخر من مظاهر سوء حظه. الثمينة والنادرةةهذه السلعلسهولة توفر 
وسائل وذرائع لمواصلة  إلى ا تلك التعاليم الربانية مرتينحولو ونغماس في الملذات البهائمية االهذا العصر من أهل نقاذالشخصياً 

 .التشبعة الحسية
 كَليعصر  أهل ،كذا .الثمينةجوهرة ليس الوة دميالإلى  وألماسة فمن البديهي أن يميل صبوغةاعطاء الطفل دمية زجاجية معند 

طفل  كالالجافي والتخمين زائللعمل الجرخيصة الة دميلافضلوا عليها ذوي الفطنة المحدودة رفضوا ألماسة الخدمة التتيمية الثمينة و
 كَليهل عصر ألال يمكن  ، لذلك.ةالرخيصة الف من الدمى الزجاجيآعدة تساوي واحدة ة لماسأفهم ان قيمة الال يستطيع الذي 

 ْبَهكْتي كِْرشَْن (تلقائياًرعية  يعني قضاء جميع النشاطات الفكِْرشَْنالرب  إلى  قضاء الخدمة التتيمية العليةفهم انلاضعاف الفطنة 
 .)ِرتَ َهياكْ-كاَم-ڤَكايِلى َسْر

 واإلحسان والكفارة وتسبيح چايُّو والعلم التخميني والـزيجم المواضيع الفرعية مثل العمل التلقائياً يعلمون كِْرشَْنالعلماء بذكر 
 :شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم ذلك في كِْرشَْنالرب  يؤكد .اتَمنْتْرالـ

 واإلحسان والتدين وسائر چايُّوكتسب تيمي كل ما يمكن اكتسابه بقضاء الكفارات والعمل الصالح والتخمين الفلسفي والزهد والـي"
 ."ليإ  الصالحة بفضل قضاء الخدمة التتيميةعمالاأل

  هو الحق المطلق العظيمكِْرشَْنالرب  ٢-٢
 والماء والنار رض األ:ن العالم المادي مؤلف من اربعة وعشرين عنصراً مادياًأ إلى  خلص.كْْهياسانْ فلسفة پيَلكَدعو مالالملحد نشر 

 قبلوالرجل اليد والفم والنف واالذن والجلد؛ األمس؛ العين واللسان واللطعم والصوت والرائحة وال والصورةثير؛ والهواء واأل



ان اهللا غير  إلى پيَلكَ خلص .)هاَنْدَرْپ( الالمتشكلة  الثالثة الطبيعة الماديةشواكلحالة ؛ واألنا الزائفة و،فطنة وال،قلالعو؛ والدبر
 .اًملحد پيَلكَجماعة التيم تعتبر  ، وهكذا.ألربعة والعشريندراك النفس غير المرئية بعد تحليل العناصر ا اعندما عجز عن موجود

 الربيدحض  . المفوضةشخصية اهللاأحد أوجه بمقبول ڤَ ِد پيَلكَ ربال .َليپكَلحد عن الم مختلف تماماً تيهۤوڤَِدابن  ڤَِد پيَلكَ ربال
 چۤيتاالـفي  كِْرشَْنالرب كما يؤكد  .النفس غير المرئية عدم وجود بخالصتها ويَلپ كَملحدلا كْْهياسانْفلسفة  ْبهَچڤَْد چۤيتافي  كِْرشَْن

 :هوإشراف تحت سيطرتهة المكونات الماديأن جميع ) ٤\٧(
 وهي ڤالُونَٱ ُپوْر آيمْبهۤو
 ْر ِاڤَ تْشَبودّْهي نُو َمْمكَْه

  ِمىْماۤيتإ كاَرنَْأَه
 طَْدهاشْْر َأتيكِْرْپَر نَّيْبه

 ." المنفصلة الماديةقدراتيهي  العناصر الثمانية هذه، األنا الزائفة ووالفطنة والنار والهواء واألثير والعقل والماء ضراأل"
ه وقدراته عزب علمما لم ي مطلقاً  الصفيةخدمة التتيميةالمجال  في اإلنسانلن يدخل ؟ ة األصليصورته ي وما ه،كِْرشَْن الربمن هو 

 :)١١٧\٢ -آدي (تْشايتَنْيا تْشَريتاْمِرتَ كما جاء في .ههد وزه وعلمهوجمال تهشهرو
 ا تْشيتّى نا كََر ألََسسيدّْهانْتَ َبليۤي

 ِچى شوْدِرْدَهى مانََسكِْرشِْنى الإِتى -إها َه
 قاًيصبح متعل فقوي العقلي بحثلك الذاعتبارها مدار خالف ألن ساس أتلك النتائج على بحث تجاهل عدم ينبغي للطالب المخلص "

 ."شَْنِر كْشْرّي بـ
 بإستيعاب  اإلنسان اخفق،پيَلكَاستهلها  في مواصلة العملية التي .الخدمة التتيميةيقضي يعمل بموجبه و كِْرشَْن بـعلمالفي راسخ ال

 .ةموجزكلمات  ب حجاب الغموض وكشف الحقيقةكِْرشَْن الرب العظيمرفع  .لمئات وآالف السنينذلك 
 جانب إلى . المنفصلة الماديةقدراتيهي  العناصر الثمانية هذه، األنا الزائفة ووالفطنةوالهواء واألثير والعقل  والنار والماء رضاأل"

 .تغالب الطبيعة المادية وتصمد الكونحياء التي األهي  توجد قدرتي العليا التي ،أْرجوَن ، يا، يا شاكي السالحدنياهذه الطبيعة ال
 ."ومنتهاهعلم أني مبدأه  ا، العالمهذاكل ما هو مادي وكل ما هو روحي في  .القدرتانحياء هي اقتران هاتان األجميع 

 الرب .حياة التتيم في نهافهمويالذين  بينما يتعزز الخدمة التتيمية عن علم ين بعيدونبقيولئك الذين ال يستطيعون فهم هذه الحقيقة أ
 .لخدمتهنثى األنظيرته  الطبيعة المادية تلقائياً العظيم تحضرالذكر ضور ذن، في ح ا.شخصية اهللا العزيز  العظيمالذكر هو كِْرشَْن
 .كِْرشَْنتلبي الرب عد تان الطبيعة لم  إلى ون ويخلص،متاعاً لهمة ماديالة طبيعال ان ونيدعالشخص العظيم يتظاهرون بأنهم الذين 

 .وى الحمقى سيصدقه وال سخيف أمر ومن الطبيعي ان هذا
يبقى تفكير  . بعيدة عن الحقيقةأيضاًهي ) ْپَركِْرتي(لطبيعة ل  خاضعظيمقترح ان الشخص العتالتي ة دارس الفلسفي تلك الم،وبالمثل
 .قوم بذاتهاتوال  أحد ملكالطبيعة " ؟ من هيطبيعة":يسألان الفرد على يتعين  .ن يتعداهاأدون ة بيعبالطعندما يفكر  اًمنقوصالفرد 
 سيبحث الفطين عن صاحب .)شَكْتي( هي القدرة ْپَركِْرتي .)پوروشَ (الشخص العظيم عامل الذكورةهوية ثباته هو  اما يجبا، وهكذ

درات  قلصأ ومالك و العظيم هو الحق المطلقْبَرْهَمْنان  ةِڤدي الـاألسفار وسائر اتْدشََپنيوأفي بوضوح يذكر  .هامن خالل ةقدرال
 َسْمهيتا -ْبَرْهَم كد فيؤ وهذا م)َرتيشْطْهاَهْمْپنُو ْهي َمْهَرْب( كِْرشَْنهذا هو نور بدن  َمْنْبَرْهأن ) ٢٧\١٤( ْبهَچڤَْد چۤيتافي جاء  .ةمتنوع

)٤٠\٥(: 
 -كُوطي-ذَنْأ-ْدَچتُو َجْپَرْبهوْبها ْپَرياْسيا 
 ْبهينَّْم-تيۤوبهيڤ-سوْدهاديڤَ-شْ أِشْوشْكُوتي

 ْمتَۤوْبه-شْْم أِشنْتَكَلَْم أنَشْ نيْبَرْهَمتَْد 
  ْبَهجاميْم تَْم أَهْمشْپورو-ْم آديَدينْڤوُچ

الذي ال يحد ويعم الوجود وهو سبب خلق عدد ال يعد من الكواكب ْبَرْهَمْجيُّوتي  الذي يسمى بهاءه ُچوڤينَْد شخصية اهللا العزيزأخدم "
 ."مختلفة األجواء واألوضاع

صفي ال المجرد الالشخصيب ْبَرْهَمْنتعّرف  ْزَدِڤلذلك، الـ .ونية موجود بمثابة القدرة التي تعم جميع ارجاء هذه الظاهرة الكْبَرْهَمْن
 علية تامة بالقدرات الروحية وجميع األخالق تههو شخصية قديمة دون صورة مادية لكن صور ْبَرْهَمْن لكن مصدر .ما شاكل ذلكو
عجازية وهو  اتسليات ضيطالق ويق االلى السداسي ععزاللك اهو م . البقاء والعلم البهيججه ووشخصية اهللا العزيزهو  .لهيةاإل

 يخطئون بالتفكير أن هذه الشخصية العظيمة العلية مجرد طلبة الثوابفي المقابل،  .األسفاروحده واجب البحث ومعروف في جميع 
المطلق  لمعفي بحثهم عن الة  الماديةالظاهرهم صدمخمنون المسئمون الذين ت وال.يصبحون تيم زائفين ،وبالتالي .شخصية دنيوية



 .تافهة ودونية علمكتساب الة إلعداالصالطريقة  مما يثبت بوضوح ان أيضاً ةبغيض شخصية اهللا العزيزصورة العلية لن اليعتقدون أ
 .بدافع رحمته العلية  حقيقة ذاته وقدراته العليةْبهَچڤَْد چۤيتاكشف الرب العظيم في  ، لذلك.ةساقطة في حالة روحيفئات كل من هذه ال

والماء والنار  رض األ:الماديةعناصر  هذه ال.أعاله تؤلف الطبيعة المادية أو الفتنة الخارجية للرب العظيمالمذكورة  الثمانية ناصرعال
ي القدرة يالقدرة التي تح ، على النقيض من ذلك.تدعى القدرة الدنيا للرب ، وبالتالي.حرةالة راداال من ة خاليما شاكلها و،والهواء

 .القدرة ال تقوى أن تكون المتمتعة وال تقوى قدرة على التمتع بقدرة أخرى .ةالروحيفة بالقدرة العلوية للرب أو القدرة الدنيا معرو
 .القدرة هي متاع المقتدر

ذلك  لكن .رادةاال  مندائماً التي تخلو  وغيرهاالماء والنار ورضاأل هي فوق ، وبالتالي.القدرة الروحية العلوية للربأفراد  األحياء
يجري  .ةخاملعلى المادة الروح تبين فوقية ال ومن السهل .طة المطلقةل مبدأ السحياء على صعيد الرب العظيمال يعني ان األ

هذا العالم لكان  ةالطبيعة المادي السيطرة على ڤَْزۤيجتطلب لو لم  و.كل شيء في هذا العالم الماديوحفظ  ڤَۤيجحركة استهالل 
 .ما طرأ التغيير على العناصر الماديةالعناصر المادية لالسيطرة والتمتع ب إلى  ال تميلجۤيڤَْزكانت لو  .وعاتمن المنخالياً الظاهري 

 شاهقةمباني النتج البحيث ت ،الماديةقدرات الب اقتران األحياءمن خالل الحديد الحجر ووالخشب ويمكن تدبير المواد مثل التراب 
 .هاذاتم يتنظى علادة المال تقوى  .والمصانع والمدن

 ال تظهر سوى ،جرامها السماويةأ وغير المنحصرةبأنظمتها الكوكبية  ةهائلكونية الخليقة ال يمكن للمرء ان يفهم ان هذه ال،مما سبق
ينشط العناصر  الوعي ك وذا،عاجزة عن العمل من تلقاء نفسهاة خاملمادة ومما ال شك فيه ان ال .من خالل وعي فوقي وقوي

 .ةماديالة طبيعاللنقص في دم الكفاية المالزمة وا مما يثبت عاظهار المنوعات في الطبيعة الماديةربعة والعشرين من اجل األ المادية
قدرته  إلى  تنتميجۤيڤَْزأن ) ٥\٧( ْبهَچڤَْد چۤيتافي  كِْرشَْنيؤكد الرب  .السعادة العلية ممكنة في المنوعات الروحية وحدها ،هكذا

 :العلوية
 ْماۤيتَْس تْڤْ َأنْإ اْميَأَپِر
 ِمى َپراْمي دّْهي ڤْمتيكِْرْپَر
 ُهو با- َمها ْمتا ْبهۤو-ڤَ ۤيج
 تَْچاِتى َجي ْدهاْرْمَديىاي

تغالب الطبيعة المادية وتصمد  تي الاألحياءهي  توجد قدرتي العليا التي ،أْرجوَن ، يا، يا شاكي السالحدنيا هذه الطبيعة الجانب إلى"
 ."الكون

باليابسة صلة مائيات لل  ليسكما انالقدرة المادية صلة لها بال ومن القدرة الروحية العلوية للرب تفيض ) جۤيڤَ( الروحية نفسال
 جۤيڤَْز .وهميةهي صلة  ةالروحيالقدرة  وةالماديالقدرة بين صلة الوثيقة الظاهرية  ال.حيوانات البريةال واألرضالمياه ال تالئم سباع و

استغالل قدرة ستحالة  إل،آخر المطاففي  هذه المحاوالت بالفشلتبوء ولكن  ةالمادياستغالل القدرة  إلى تسعى ،ةالروحيوليدة القدرة 
القدرة  بذل جۤيڤَ مسعى يصبح .األبد إلى كِْرشَْندر العلي تالمق ان تخدم جۤيڤَْز تستطيع  لكنالسيطرة عليها وأسواها من القدرات 

 مننطالع  .عملثواب  ،شيء ماديسواه ال يعدو أكثر من عمل ي  أ.في مسعى خدمة الرببذله عند  قربان قضاء ال:المادية علياً
 :قدراتثالثة أنواع من الوجود  لىع) ٦١\٧\٦( وراَنپ ڤيشْنو

 ْپُروكْتاَپرا  شَكْتيه -ڤيشْنو
 َپرا تَتْها ۤياْچۤياكْْه-كِْشتَْر

 ۤيانْۤياْچ َسْم- كَْرَم– ڤيْدۤياأ
 شْياِتىإ  شَكْتيْرۤياتِْرتي

القدرة  إلى األحياءورغم انتماء ؛  كاملة العلمالقدرة الروحية .والجهلواألحياء ة  الروحيالقدرة :ثالث فئاتب ڤيشْنو الربتوجز قدرة "
 .)١٥٤\٦ َمْدْهيا .ت.ت" (ثواب العملفي  دوماً  ومشهودةالجهل فمطبقة الثالثةأما القدرة ؛ والروحية لكنها خاضعة للحيرة

ة يادقدرة الم ال.الدونيةالقدرة الروحية العلوية مع القدرة المادية  جميع الظواهر في هذا العالم المادي هي مجرد تفاعالت ،وهكذا
 ها مع خصائصاألحياء أجناس جميع .)كِْشتَْر ْچيا( بحقل العمل ةالعالممعروفة بروحية القدرة  وال)كِْشتَْر(حقل العمل معروفة ب

  يجب.القدرتينمبدأ الفاعل المهيمن على ال هو كِْرشَْن شخصية اهللا العزيز .كِْشتَْر ْچياو  كِْشتَْر اقترانتفاعل منتوجات متباينة ال
 :)٧-٦\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتاكما يقول في  .عتراف به بمثابة العلة القطعية لخلق الظاهرة الكونية وحفظها ودمارهااال

 يتانْبهۤويُّونۤيني  -ِاتَْد 
 ايتى اوَپْدهاَرۤينَسْرڤا

 تَهَچا َجيتْْسنَْسكِْر ْمَهَأ
 اْس تَتْهايْپَرْبَهڤَه ْپَرلَ



 اتْي نانْْمتََرَپَره َمتَّ
 َجيانْي ْدَهنَْد َأْستيشتْنْيك
 ْمتَُروْپ إَدْم  َسْرڤَْميَِّم
 ڤَ ِاناَچ - ني َمىِرتْۤوس

قاهر  يا .ومنتهاهعلم أني مبدأه  ا،لعالم اهذاكل ما هو مادي وكل ما هو روحي في  . هي اقتران هاتان القدرتاناألحياءجميع "
 ."يفوقني فائق ذ ال ايتعلق بي، شيء كل، هكذا بخيط لؤلؤ حبات العلقكما تتالغنى، 
  ال،جانب ذلك إلى ؛)ياْم ْبَرْهَمۤييتڤِاڤاْد كاْمِا(ال ثان له احد و ْبَرْهَمْن :ْبَرْهَمْن بصدد ِڤَدْزـستشهادات التي نسمع عنها من ال االمختلف
) ْسميْبَرْهماأَهْم ( ي هو جوهرْبَرْهَمْن) ْبَرْهَم إَدْم َسْرڤَْم كَْهلْڤْ( ْبَرْهَمْن كل شيء وكل مكان هو؛ )ِنَهى ناناْستي كينْتْشََن( شيء يوجد

 أرفع  هو.طالق اال العلي السداسي علىعزالرب العظيم هو مالك ال . الذكرة اآلنفْبهَچڤَْد چۤيتانصوص  تجد نهايتها في -وهلم جرا 
 ثم  ومن"يفوقني فائق ال":بقولهة  هذه النقطكِْرشَْن الربيؤكد  .تعادله أو تفوقه أخرى شخصية وبناء عليه، ال توجد .مبادئ الوجود

 . المكان ومتصل بكل شيء بصلة حميمة من خالل قدراته العميمةعميشرح كيف 
 ومن هنا .نئوهي واحد با ،عها المقتدر فوق المدارك الحسية والعقلية القدرات ومنب. الربت قدرات نتيجة تحوالي هة الماديةعيالطب
 تينالوجود مؤلف من تحوالت القدر يعلن أن ،في الواقع .)ْبَرْهَم إَدْم َسْرڤَْم كَْهلْڤْ (ْبَرْهَمْن كل شيء وكل مكان هوالقائل بأن نص ال

القدرة  .ْبَرْهَمْن وبناء عليه، ال يطرأ مطلق تغيير على .نقصهتال و هزيدتال  تحوالت قدرتي الحق المطلق العظيم .المادية والروحية
 .ْبَرْهَمْنألنها ليست سوى ظل ) نيراكاَر(الدونية مجردة 

الحق المطلق  هو كِْرشَْن الربن  أيه علىاأل ةالخفي يقةالحق .نة للرب وقدراتهئفلسفة الوحدة البا َمهاْپَرْبهو تْشايتَنْيا شْرّينشر 
عادة  إلى ايسعون ونهفهموي اما الذين ،ال يفهم هذا المبدأ ماديونكل من  .المادي قدراته التابعةوالعالم  األحياءمن  كل نأ والعظيم

 :)١٤-١٣\٧( ْبهَچڤَْد چۤيتا هذا في كِْرشَْن الرب وضحي .الرب وتيم ناجيةمن النفوس الف كِْرشَْن الربصلتهم ب
 ْريْر ْبهاڤايَميا - َنچوْر يْبهِرتْ

 تَْچَج إَدْم ه َسْرڤَْميْبهِا
 يجاناتي ناْبهْمتَيهُمو
 اْميايْم َأڤَْپَراه يْبْهِاماْم 

 يِّ َم- َنچو ِاشا ِهى ۤيڤيدا
 اۤيايا دوَرتْۤيَمَم ما
 انِْتىيى ْپَرَپْديماْم ِاڤَ 

 ِتىي  تََرنْتْمتاِااْم ۤيما
 . ألنه مسحور بهاالحماسة والظلمة وصالة الثالثة األشواكلاألزلي الذي ال ينفد، العلي عن ال أنا بأسره يجهلني عالمال"

 ."هولةبكل سما وراءها  إلى يعبر ،الثالثة لكن من يسلم لي  الماديةشواكلالؤلفة من قدرتي الربانية المتخطي  العسير من
 هذه .الحماسة والظلمة األصالة و: الطبيعة المادية الثالثةشواكل إلى جميعها عائدة ،والسيئ الجيد ،والنفورالميل مثل لثنائيات ا
طالق وعلي عن  اال روحي علىالرب العظيمفهم ان  المهيأةالنفوس ال من الصعب على ، لذا.حياء بأخالقهاميع األتطبع ج شواكلال
دنى تغيير أزلياً والكل أه يبقى ثابتاً دون هو ان) ڤْياياْمْم أَپَر (ةكلمالرب ل استعما سبب .)ڤْياياْمْم أَپَر (ال ينضب الثالثة وشواكلال

 )ْبَرْهَمْن(الحق المطلق العظيم   نفاذفي خطأ التفكير بأنلإلنسان تجنب الوقوع  ينبغي .فذ في الوجود بقدراته العليةاالشامل مع أنه ن
 دون تجاهات االنتشر في كلالصادرة من الحريق تة رار الح.ة فرديةشخصيال وله يعني ان ال صورة في مجمل الظاهرة الكونية 

لشمس ا .اى من فعاليتهأفقد تدون أن  ،منذ األزلة ضوء والحرارالالشمس تبعث  ، وبالمثل.النارجوهر تغيير على مطلق يطرأ أن 
تنتشر   تحول قدرة الرب أو نقصها؟عن السؤال ذن، اين هوا .من القدرة التي ال تنضب للرب العظيمة يلئتملك سوى نسبة ضال 

ْبهَچڤَْد  لذلك، يصف الرب ذاته في .طالق اال تنقص في مطلق وقت علىنادون قدرات الرب كحرارة ونور النار في كل مكان 
 :تاليعلى الوجه ال) ابتهال-نيشَْدَپشو اشْرّي( ِڤَدْز تصفه الـ.قتدار العظيم االمبدأ) ڤْياياْمْم أَپَر(ال ينضب نه أ بچۤيتا

 ْرنَْم آداياپۤوْرنَْسيا ۤوپ
 ڤَشيشْياِتىڤاِاْرنَْم ۤوپ

  ." لما انه الكل الكامل فإنه يبقى كامال حتى بعد فيض وحدات كاملة ال تحصى منه.أيضاًن الكل الكامل، كامل بذاته مكل ما يفيض "
سوى رؤية الشمس ال يمكن  .الرب العظيممثل  ال ثان لهاواحدة قتراب من الرب اإلوة الماديالفتنة من قبضة نفس  النجيةعملية ت

منه سوى  أحد ال يقترب . نفسهكِْرشَْننور  هي كِْرشَْن شخصية اهللا العزيز الطريقة الوحيدة لرؤية ، لذلك. ضوء الشمسعونب
ن ان تمارين الفكرية يمك وال المعارف التخمينية المكتسبة بالثوابالعمل لل ال .ليه اقضاء خدمة تتيمية ووتسيتينله القدميبالتسليم ل



 چايُّوة والـظنيعارف ال الم.)ْبَهكْتي(بالتتيم  سوى لرب العظيميمكن تحقيق اال  .هللاذكر اكمال درجات بلوغ أعلى الفرد على ساعد ت
شخصية مكن معاينة ي .على التوالي ماتْماَپَر  وْبَرْهَمْنأي تحقيق جزئياً  العظيم حق المطلقلاتحقيق من ن الفرد سوى الباطنية ال تمكّ

عندما تطرد الشمس  للعيان اًيصبح كل شيء واضح .ْبَهكْتي بواسطة الوسيلة الوحيدة  صورة البقاء والعلم البهيجكِْرشَْن اهللا العزيز
شيء واضحة تصبح الصورة األصلية لكل  و)مايۤۤا(ة القاتمة للفتنة الخارجية جهنميتتبدد الظلمة ال ، وبالمثل. بعيداً الليلحلكةة الطالع
 هالعلم التام وتحقيق الحق المطلق العظيم بفضل التتيم بحبيتجلى  وبناء عليه، .وعي الفردفق أ فوق كِْرشَْنشمس ترتفع عندما  للعيان
 .فقط

 يسلم لماذا ال": يمكن للمرء ان يتساءل، وفي هذا الصدد.مايۤۤاا العوائق التي تسببهبمل محفوف اتحقيق الكهذا ال إلى درب ال،ومع ذلك
 الرب ةخدمبمجرد  تلقائياً ثانويةاذا كان يستطيع أداء جميع الواجبات ال ته بصفة الحي المطلق العظيم وعبادكِْرشَْنلرب لاإلنسان 
يرفض البشر التسليم لشخصية اهللا لماذا  لكن .و اكثرأله واحد وليس اثنين إ وجودعلى  تقريباً األرض أهل يوافق جميع؟ كِْرشَْن

ل وقبل اهمال يمكنة ن والجهليمياأل؟ لعله من المفهوم ان ه الحقيقةهذيتجلى ويعلن عندما  الرب الواحد الذي ال ثان له ِرشَْنكْالعزيز 
الذين يتعمقون ببحث  وقادة المجتمع ،ةوالفالسفء علمامن كبار ال لكن هناك كثير . لهونسلمي ال ، وبالتالي.كِْرشَْنالرب بعظمة 
 :)١٥\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتاهذا السؤال في يجيب عن الرب نفسه "  لماذا؟.كِْرشَْن لربلوذون بالقدمين اللوتسيتين ليذلك ال  ومع األسفار

 اهاهذْ مۤوينُوتشْكِْر دوْمَن ما
 اانِْتى نَراْدَهماهيْپَرَپْد
 ْچۤيانا -تَ ِراَپْهۤيايما

 اتاهشْرّي ْبهاڤَْم آْمآسوَر
 ."، ال يسلمون لياألشراريعة طبب نضحون يوالذين لمهمع بت الفتنة الخارجيةسلالذين  لئام الحمقى أرذل البشر،الهؤالء "

 ووجودهما في كل فاسقالثيم األ و،الصالح : على الدوامن من الرجالانوعيوجد  .لرب العظيمل بداًأ ونملسال ي ةشريرات ال العقليوذو
 ثيم بعصيان قوانين اهللا ويطلباأليتباهى  أخرى، من ناحية . الكمالدرجة إلى ىرقتي اهللا و لقوانينعيطم الصالح .مكان وزمان

ية عبثالطبيعة المرجعها في العصر الحديث الشائعة  والحروب العالمية ةوالثورات العنيفة هلياألوة العرقيالحروب  .ستقاللاال
 . للفاسديننانيةواآل

 .خرى وتبادل العلم والتحقيقاألتقياء من البلدان األ أو يمكنهم مخالطة األسفارلتزام بتعاليم اإلعيش في أي بلد ولاتقياء األيستطيع 
لألثيم مطلب واحد هو  ،في المقابل .شخصية اهللا العزيز هو كِْرشَْن الربلمطلق العظيم الفهم أن يمكن لطلبة الحق ا ،لذلكة ونتيج

 حتى مراعاته نانيته تمنعآحياته المتمحورة حول  . صالح بلدهةناهضمحط من قدسية الدين الذي ولد فيه والنانية واشباع رغباته اآل
 .ةخطورة من الثعابين السام أكثر مثالهأان  ؟كِْرشَْن الرب إلى تفرغ للخدمة التتيميةفماذا يقال عن ال ، اإلنسانسلوكللياقة العامة لا

 انهم . العظيم مطلقاًالحق المطلقعن  ونتحريهؤالء ال  أمثال .رب العظيم الجاهل ال يسلم للالثوابالحمقى السفهاء وطالب  ،عموماً
التي لمساعي ا نتيجة يما ه"أو " ؟كالحمار طيلة عمريعمل ألماذا " "أنا؟من " "ما هو العالم؟" "من هو اهللا؟":ثلمة لئاسيسألوا  ال
 ببساطة دون ونكدحي) كَْرمۤيْز (طلبة الثواب ، وبالمثل.عشاباأل حفنة من قاءل الغسال لاحمأرفع بالحمار طيلة عمره يكدح  ."؟بذلهاأ

حمق األيكدح  ، كذلك. وفرجههمن اجل بطن كدحنه ي ألالحمار هو رمز الحماقة . الحياةوغيره من ضروريات اءغذلكلل لتأمين ا
مصدر المتعة  .لدفاع عن مسقط رأسه الذي يعتبره مقدساًايجاهد من اجل الحفاظ على عائلته أو  وبدافع الحنان والتعلقدون كلل 
طالع على  االريد ي ال،فقاألضيق طالب الثواب  .في منزله هو زوجته التي تطبخ له وتلذذ حواسه المشقية كَْرمّيلـالوحيد ل

لناس لة الحسيالحياة  والقادة الذين يعززون .وال يكترث سوى بشؤون منزله وبدنه العالم التي تخصه أو تخصالقضايا األوسع 
 .شيئاًلهم يعني ال م يسلت ال.كِْرشَْن الرب أو ْبهَچڤَْد چۤيتا إلى لذلك، ال يلتفتون .عتياديين االكَْرمۤيْزأكبر من  ءحمقى ورذال

من ال ينتفع بحياته البشرية  أخرى،ة  بعبار.ويهدرون حياتهم عبثاً كالبهائم) َمَهراْدنَ(معروفين بأسفل البشر  لربل ن يسلموالذين ال
ة الشحاذ عيشفجأة لكنه يتابع كنز على شحاذ يعثر ال عندما .َمَهراْدنَالنادرة في سبيل تحقيق غرضها ويضيعها بالعمل المنحط يدعى 

األكل بالعيش كالبهائم المقتصرة على  هايبددلكنه شخص هدية ال تقدر بثمن يتلقى  عندما ، وبالمثل.َمَهراْدنَ و بخيل يدبالتأكهو 
 جناساألال يدرك هؤالء السفهاء ان النفس تلقت والدة بشرية نادرة بعد المرور ب .َمَهراْدنَ والدفاع فهذا الشخص هو جماعوالنوم وال
وبلوغ الحق الصعيد العلي  إلى رتقاء االمن اجلفي هذه الوالدة، خالص إبالنفس الجهد  تبذلجب ان ي .داتالاليين من الوالسفلى لم
 ،وضعهالتخفيف حياة البشرية في هذه الذا لم تبذل النفس أي جهد  ا.في العالم الروحي صلياأل وطنها إلى والعودة العظيم المطلق

ستتكلل  لكن .َمَهراْدنَ و سئبابخيل  فهذا الشخص هو بالتأكيد ، السابقةعماراألين من ماليفي ان جربت الرعب الذي عانته حتى بعد 
 ْبراْهَمَن ال يعني ْبراْهَمَنالـ .نيةْبَرْهَمالمرتبة الـ إلى انتفع بوالدته البشرية النادرة بطلب تحقيق الذات واإلرتقاءذا ا حياته بالنجاح



من "هو  َمَهراْدنَ لذلك، معنى آخر لكلمة .ال يقوى على ذلك َمَهراْدنَ .ْبراْهَمنَةالـ رب كِْرشَْن هو من يسلم للرب ْبراْهَمَنالـ .بالوراثة
 ."يرفض الخدمة التتيمية

 و وپياكَشينْهيَر و َنڤَرا كان . الذين يكنون له العداءاألشرار هم كِْرشَْن لربلنفسهم أ ن يسلمون الرجال الذين الم أخرى فئة
انهم ف تصرف في الطبيعة المادية بفضل العلم والرياضات القاسيةال األقوياء الذين اكتسبوا قوى األشرارالملوك  من َجراَسنْْدَهى
 الرب وڤيشْنو والرب ڤََهى ِدسيْمِرنْ الرب وراَم مثل الرب نزالتهفي مختلف الرب العظيم  دوماً م تحدواألنه األشرارمعروفين ب

قدراتهم تسلب منهم  .علمهم وعقلهم نتيجة عداءهم الشديد للرب العظيمينعدم  لكن ذكاءو الألم  العاألشرارال ينقص معظم  .كِْرشَْن
 .كِْرشَْن يتعذر التغلب على الطبيعة المادية دون التسليم للرب :األشرارخفاق  ا مر توضيح سبب.في قبضة الطبيعة المادية

 .إنسان نهمعاقبتهم أليس قادراً على  لكِْرشَْن  والربراَم الرب ان ونيعتقد الذين لألشرار هو الشغل الشاغل كِْرشَْنتعذيب تيم 
ظنوا ان  َپڤۤيْدڤَنَالتالميذ الملحدون في بلدة  . وفطنتهكِْرشَْن الربو راَم الرب علمهم وفطنتهم تعادل علم  أناألشرارستنتج ي ،وهكذا

 جهبو ربال، تجلى  وبهذه الطريقة.كسب احترامهمل) اَسۤيَسنّْ (زهدسلك الالمولى ، دخل  وبالتالي.من البشر كان تْشايتَنْياالمولى 
 ْبهَچڤَْد چۤيتافي يصفهم الرب بالحمقى  .يألهون البشر ويعدون اهللا من عدادهم . دوماًاألشرارمر على األلط ت يخ.السخاء الرباني

كل جوهري العلي وسلطاني المطلق على  ونجهلنهم ي ا.هذا العالم إلى  اإلنسانجهو بنزلعندما أبي  حمقىالتخف يس":)١١\٩(
الدرة الثمينة على رأس  وجود .سامةلالمعة التي تزين رؤوس األفاعي ال ادررال وفطنتهم والقابهم تشبه األشرار علم ."وجودال

 .ره بل هو مرعب مثل أفعى سامةل من شلق وألقابه ال تشريرسعة علم ال ، وبالمثل.حقدهامن نقص ياألفعى ال 
 منافسال شرير تزيين العندالجمهور كذا، يجري خداع  .للتسلية فقطصارخ عرض في جنازة فخمة ليس سوى ونقلها ة ثتزيين الج

 ال ينتج سوى اجيااللشباب في الجامعات الحديثة  لشريرلحادي وال االالتعليم .ت العلميةشهاداوسمة والاأل برب العظيمللحمق ألا
 .رئيس الجامعةعلى اغتيال  بعض الطلبة قدمث اه حيْچَرليآفي جامعة خير األك هو الحادث  والدليل على ذل.لقاباألزينة بمة شرير

 ،ربينعقد مؤتمر للقادة والم إلى  وقد دعا الحاكم.ه الجريمة وفتح التحقيق في هذ،الصدمةب والية اوتار براديشاصيب جميع سكان 
 الوسيلة الوحيدة .أيضاً فشلي ونعتقد ان هذا المؤتمر سوف .حللى  إ الوصولحباط دوناالإلى انتهت السابقة  ولكن كل المؤتمرات

 تعلم وتعليم علمهي لكل مواطن في العالم ة خالقياألمسؤولية ال .كِْرشَْنذكر علم  في المجتمع هي تعليم ةشريرذهنية الللقضاء على ال
 .األشرار بكل الكوارث والفساد الذي الحقه علماًحاطة  االبعد كِْرشَْن ذكر

 على منهج التعليم أِنى دكتورالتعليق  ٣-٢
هو الحاكم الشرفي  أِنى  الدكتور.١٩٥٧  كانون الثاني سنة١٢في ي ألقاه في جامعة كلكتا ذال أِنى الدكتورخطاب ع اقد سرنا سمل
الروحانيون  اصبح .ينل تدلدين وكمحجب لزدراء  اشبابنا في تقليدينشأ  :خطابهمن التالية مقتطفات نورد ال .حالياً والية بيهارل

درجة انهم  إلى متدينة وتكن احتراماً وتوقيراً لرجال الدين والروحانيينعامة الناس بينما  ،ةالمتعلمة الشبيبة كوالمتدينون مضح
لشعب يست ودية تجاه سواد الة الطبقة المتعلمكما ان  . اعتبار لهمامطلق نوكني ال ذينالالمثقفين يشعرون عموماً بالتقزز من موقف 
العاملين على الخدم  قادرة على انتاج عدد كاف من عدلم تة  والنتيجة هي ان الطبقات المتعلم.الذين صاغت األفكار الدينية حياتهم

 .شعبلتخفيف معاناة التبشيرية حقيقية روح بالعمل 
من هذا الجزء لقد اوردنا  .الدينمادة و من تخلفي المدارس والكليات  التعليمية المدرجة ناهجكالمه بالقول أن الم أِنى الدكتوريتابع 

لتقديم الدراسات الدينية في ة الحاجة الملحبقناع القارئ  ااحدى الصحف المحلية ألننا نريد تهنشرذي ال أِنى الدكتورخطاب 
في ة  فعل قاسيردود اآلن نشهدقوية والعتراضات االنتيجة في الماضي لدروس الدينية من المناهج التعليمية الغيت ا .الجامعات

اصبحت  .هراهدزا العقل البشري وةقظي فرص جميعيحبط من مناهج التعليم روحية لغاء الدراسات ال وأعتقد ان ا.شباب اليوم
 ،من الصباحة و التأمل في ساعة مبكرأصالة يؤدون ال الطالب الذين ال .التربية الروحية في غياب طا انضبجيال الصاعدة دوناأل

ة خالقياألالمبادئ فكار الدينية واأل دون غرض ويرفضون عقولهم على غير هدىتحلق  و،نيملحد إلى يتحولون ،وأخرى في المساء
 الجامعات هو في الدين لغاء مادة ا.م الضميروعدالفاسدة لسياسي مقبضة ال في ونقعيما غالباً  ويتبنون المنطق التجريبي والحجةو

 .التعليم الديني اليوم إلى ة كثير من المعلمين يشعرون بالحاج.الطالب والمعلمة بين لغياب الصلة الصفية والجليلالسبب الرئيسي 
معه  وكان لنا ،)١٩٥٧ كانون الثاني ١٨(قبل بضعة أشهر  باتنامدينة في ة في السرايا الحكومي أِنى أتيحت لنا فرصة لقاء الدكتور

الذهنية التي تستهدف القضاء على لدعوتنا وقدم لنا الدعم الكامل  ،تقيه رجل صفوبة ر قيمنا الروحييقدتانه يستطيع  .حواربعض ال
 .التحسن بملاألخير يعطينا األ خطابه .على نطاق واسعة شريرال

 .طالق اال على رحمتهكِْرشَْن الربظهر لهم  كما ال يكِْرشَْن لربل ونسلم والحمقى الذين يمتلكون فطنة منحرفة ال يرذالء الاألشرار
يدلى الرب  ، وفي هذا الصدد. الربة تيمحسدكان من ألنه  َپَلپاَل تْشاُچوتبرأ من األثيم  ،اءسخ نزالء الرب أكثر نْياتْشايتَالمولى 



يى ياتْها  (ْپِرتْهايا ابن  تتبع طريقي من كل الجهات، األحياءجميع  .ي، أجازيهمل تسليمال بنسبة :)١١\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتافي العظيم برأيه 
لمعاناة  المنحطةالحياة  المنحدرة من جناساأل إلى األشرار زالقإلنالرب يدبر  ، هكذا.)ْس تَتْهايڤَ ْبَهجامى َأَهْمْمتا يانِْتى ْپَرَپْدْمما

 :)٢٠-١٩\١٦( يقول الرب .الرجعاتمن ماليين الجحيم عمر تلو عمر 
 راْنتَه كْرۤوشْيڤ ْدْمتاْن َأَه
  نَراْدَهماْنشوساِرْمَس
 پاْمى َأَجْسَرْم َأشوْبهاْنيشْكْ

 شويُّونيڤْ ِاڤَ شْۤيآسور
 ناْم آَپينيُّو ْمۤيآسور

 يَمنَجنْي ها َجنَْمنذْمۤو
 ايكاونِْتيڤَ ايماْم َأْپراپ

 ْميتَچ ْمانْتى َأْدَهماۤي تُوتَ
في  تناسخهم المتكررب .الشريرة الحياة أجناس المادي، في مختلف الوجودالبشر في محيط العابثين أرذل دين والحسرمي ا يانن"

 ."صور الوجودأبغض  إلى ن ينحدروتدريجياًو مقاربتي عن يعجزون ،كونْتّي لحياة الشريرة، يا ابن اأجناس
النفوس مختلف الوسائل النقاذ يتوسل تيم الرب ب ، لذا.ة الفريدتهميز ي هههذ . حتى من يرفضهم الربذتيم الرب قادر على انقا

بما  هيدفي متناول  وسيلة ةيأ باستخدام ، الكمال الروحيعلى تحقيقلتشجيعهم بين هؤالء الفاسدين  انهم يعيشون .اللعينة من التهلكة
ب المنطق وتطلّ ،لطالب في لندنلنزل راد فتح أ ْپَرْبهوپاَد طْهاكوَر تّيڤََسَرْس سيدّْهانْتَ ْبَهكْتي شْرۤيَل  الربانيةرحمته .الخدعفيها 

 درب إلى من اجل جذبهم لالنضمامالخليعين لتلك الطالب اورضاء إل ،بصورة متعة حسية قليلة السكرحبوب الدواء الملبسة باعطاء 
 .اهللاتحقيق 

 .رعلى الفو القدمين اللوتسيتين للرب العظيم ذمال إلى الجميعحمل الكون بأسره وتخليص  هم يمكنيم األصفياء للرب،ة الترغبعند 
 العذاب في الجحيم و،الكونلجميع أهل  ثيمةاأله لتحمل جميع ردود الفعل عن استعداد تْشايتَنْياالمولى إلى  تََّد ڤَاسوِدڤ شْرۤيَل علنأ

خير الدائم ازاء في قلق انهم درجة  إلى التيم األصفياء كرام .ة واحددفعة األحياء جميع نجيةلتستعداد  اعلىان الرب كاألبد لو إلى 
 .ستحمام في غبار األقدام اللوتسية ألمثال هؤالء التيم األصفياء االرحمة الرب العظيم هي تلقي الطريقة الوحيدة ل.كل نفسالروحي ل

 دون األشرارنفع بالتفكير إلى سوى موقف النبيل ال يقوده  لذلك، .أرارشأفسد البشر وجعلهم ألذي  هو امايۤۤانفوذ ان تيم الرب يفهم 
 ال شك .الرب العظيمرحمة رحمة التيم أكبر من  ، في الواقع.)ڤََنپا-تيتََپ (ساقطينالص التيم بمخلّيعرف لذلك،  .مسحة من الحسد

ق يتحقاآلثمين من الرجال والنساء دنى أ يستطيع ،مثاله من التيمأرحمة ب و.هنرحمة م أكثر  تيمهجعلتحدها و الرب العظيمن رحمة ا
 .لربالقدمين اللوتسيتين ل

سوى التيم الصفي  الرب العظيمالذي يهين ص يخلّال  .نجاةالة امكانيهؤالء التيم األصفياء تذهب بكل  أمثال هانة اأخرى،من ناحية 
التيم األصفياء ال يشعرون بالمهانة  ، لهذا السبب وحده.هين التيم الصفي من الجحيمالذي يحتى الرب العظيم لن ينجي للرب لكن 

ق اسومن األن ين وعشرياثن ضرب بالسياط في طْهاكوَر ري داَسَه .سببلهذا ال لبهاثناء ص أحد المالمة على المسيحيلق  م ل.مطلقاً
على يد ح اجر بالانَنْدنيتْۤيالمولى اصيب  .الجالدينمعاقبة نه عدم يطلب مالرب  إلى مع ذلك، فقد دعا و.عامة على يد رجال القاضيال

 شهرةاستحق وهكذا التوأمين المعروفين نجية نجح بت .ةينزف بغزار في مكانه وقف ه لكن،هايماْد  وايچجا ينرذيلالتوأمين ال
 . تلك هي الرحمة الواسعة للتيم األصفياء.ڤََنپا-تيتََپ
المريدين العتيدين لدرة فيه  تحديالوقت الذي  إلى قدماً ونحن نتطلع .سوى بمخالطة التيم الصالحتحقيق  إلى  سبيل للفاسدين ال،لذا
  وشْرۤيَل رۤوَپ ُچوْسوامّيسالة ونشر ر  ْپَرْبهوپاَدطْهاكوَرتّي ڤَ َسَرْسسيدّْهانْتَْبَهكْتي  شْرۤيَل  رحمته الربانبة، الالمعينڤَْزشْنَڤايالـ

 شْرۤيَل عمل .اضاعة المزيد من الوقتلمباركة العالم بأسره دون  بعد تلقي بركة سيدهم الروحي وْسوامّيُچ رچهوناتَْهى داَس
كلكتا التي مدينة  إلى بعدم الذهاب دائماً طْهاكوَرتّي ڤَ َسَرْسسيدّْهانْتَْبَهكْتي  شْرۤيَلعلى اقناع مريده دوماً   باباجي داَسوَرشُكياوَرچ

فحسب بل في  كلكتا على الدعوة في تّي طْهاكوَرڤَْبَهكْتي سيدّْهانْتَ َسَرْس شْرۤيَللم يقتصر  لكن .يكَلعصر يعتبرها حصن كان 
 عارض .سيده الروحي أمر  عصىهأنالبعض عتقاد  امع بومباي ودلهي ومدراس ومثل لندن وبرلين كَليعصر من  أخرى عواصم

في   اإلنساننتفاع التام بطاقة االلا مث وهو يمثل تماماً. في الديرياديةعت اةلباسهادئ وقضاء حياة  في مكان هيكلبشدة فكرة بناء 
ْرِلى من َپل ڤيمنطقة  في هيكلعرض عليه بناء  وجاراتَچمن والية معين صديق  .ةبشريللابتغاء الرفعة الروحية خدمة الرب 

 إلى نا عدنانأ ومن قدرنا السيئ اآلن .وحظ سعيد برؤيته يعمل ويدعو على هذا النحعظم ألنا ن ا ك.رفض فورا فبومبايضواحي 
 ؟نامل لخالصأهل هناك بصيص  .طْهاكوَرتّي ڤَ َسَرْسسيدّْهانْتَْبَهكْتي شْرۤيَل المثالي  ڤََنپا َپتيتَ بعد رحيل عاداتنا القديمة



بعض لم بأسره ومن ثم غمرها وأفاض العاالتي كانت مغلقة بالكلية  والرأفة الوديةمن محيط  قناة حب اهللا انَنْدنيتْۤيالمولى فتح 
وية األجر عمال وسدوا محيط الرحمة هذا بممارسات سيئة من األ،من ذريتهانهم عين  مّدْزۤيُچوْسوامالـ إلى نينتممال األشخاص
 أخرى مرةاآلن حها  ونحن نفت. الفيضانهوجلب مياثانية فتح قناة حب اهللا  طْهاكوَرتّي ڤَ َسَرْسسيدّْهانْتَْبَهكْتي شْرۤيَل  أعاد .والشعائر

مثالي أمن حمق ورذيل أحتى ستطيع ي .ُچوْسواميْزعلى الرغم من محاولة جميع األشخاص الذين يعملون على سدها مثل طبقة الـ
 .الصالحةتيم الرب  صحبة بخدمة الرب العظيم بنفوذ هلهمي من الصالح يا كافاتركيم قدر ،ة مدمرةشريرالذين يمتلكون ذهنية 

 ، وبالمثل.التعلم إلى لجذب انتباههمدمى والعاب األطفال يعطون  حضانة في ،ذلكل .طفالاألة من طبيع واللعب ستقرار االعدم
السيد  يجلبهم .األسفارلتوصيات  وفقاً الربنم  على عبادة صهمعيشجكما يجري ت اًقربان عملالقضاء  على ئينالمبتديجري تدريب 

 هذان . الفعالة روحياً ويعطيهم فضل الرب العظيمكِْرشَْنالصفي من طريق احاديث ذكر صعيد التتيم  إلى تدريجياًالروحي الخبير 
 كِْرشَْنالرب  إلى الخدمة التتيمية . الذي يتأثر بالمرض المادي على حال اآلخرينئالمبتدالعامالن في حياة التتيم تفعل كالدواء على 

 مجرد حالة كِْرشَْنالغبي الوضيع أن التتيم بحب الرب يعتقد  . البشري اختلقه العقل جديداًموضوعاًهي حق النفس القديمة وليس 
ما جاء ل وفقاً )ڤَْستو-ڤَڤاْستَ(األساسي واقع الروحي الجوهرنا الروحي القديم أي  الخدمة التتيميةأن لكن الحقيقة  .نفسية دنيوية للعقل

 اءعند شفع والجبيشعر المريض  .في القلوب الصفية للتيم كِْرشَْن الربنهاض التتيم بحب  ا يمكن.)٢\١\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم في
 .اً من الصالح بفضل عشرة التيمكافيراكم قدراً عندما ي الخدمة التتيمية داخل قلبه إلى باإلنجذابمبتدىء السيشعر  ،المرض؛ وبالمثل

 :)١٦\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في الربكما يقول  .كِْرشَْن الرب العظيميقيمون صلة بنواع من الصالحين أربعة أ
 ْمْدها ْبَهَجنِْتى ماي ڤ-توْر تْشَ

 ْرجوَنٱ ينُوتكِْر سواَجناه
 ّياسوْر َأْرتْهاْرتْهيْچۤي جتُوآْر
 ْبَهىشَْرتَْر تْشَ ْبَهۤيانۤيْچ

 علمالراغب في المستطلع وو ،طالب المالبائس، وال :التتيم بيخدمة  إلى يأخذون صالحين من الأنواع ة، أربعْبَهَرتَ ذرية خير يا"
 ."المطلق
 أربعةواجتماعية مراتب يتضمن أربعة الذي جتماعي  االنظامالوجب بمصالح بتنفيذ واجباته نوع آخر من ال على  اإلنسانيحصل

 :)٩\٨\٣ (پوراَن ڤيشْنو  جاء في كما. منذ زمن سحيقهذا النظام إلى الحكماءدعا  .)ْدَهْرَم شَْرَمناڤَْر(ية مقامات روح
 تاَواشَْرماتْشاَرْرٰنڤَ

 پوماْن َپَرها پوروِشَن
 نْتْهاَپ ياِتىآراْدْه وْرنُشْيڤ
 ْمنَكاَر-تُوشَٰ-تْتَ ياتْنانْ

من بديل لمرضاة  وليس هناك شَْرَمناڤَْري نظام مشرعة فلواجبات ال بالقضاء الصحيح لڤيشْنو شخصية اهللا العزيزتجري عبادة "
 ." األربعةأشَْرَمْز األربعة و ْرنَْزڤَستواء في معهد  اال اإلنسان يجب على.شخصية اهللا العزيز

 جتماعيةاال مراتبالهي ) ْزْدَرشوۤۤ(العمال و) ْزيشْياڤا(والتجار ) الملوك(ومرتبة الفرسان ) ْبراْهَمنَةلـا(مرتبة الكهنوت العالمة 
المقامات  فراد ا، وبالمثل.)ْرنَْزڤَ( بموجب مراتبهم األسفاروصايا  لاذا عاشوا طبقاً  الصالحادخارلهم يمكن  .ربعة األ)ْرنَْزڤَ(
مقداراً  ونكتسبيو) َسنّْيۤۤاسّي(زاهد وال) ْپَرْستَْهىنَاڤ(والمعتزل ) َهْستَْهىْچرَِ(والمتزوج ) تْشاْرّيْبَرْهَم(تبتل المريد الم :األربعة) آشَْرَمْز(

د تأثير افس ادعن وجهالمجتمع البشري من كل سينحط  لكن .حدودهاو سلكوا بموجب أحكام مقاماتهماذا  أيضاً هائالً من الصالح
الفتنة الناجمة عن فعالية ة الكوارث الطبيعيب األحياء بأشكال مختلفة من اعقيجري ك، لذلة  ونتيج.هذا شَْرَمناْرڤَ نظام كَليعصر 

المملكة ستعم الفوضى واإلرهاب في لكن  .والرعية وتنعم بالقناعةة المملكانون الملك، تزدهر قرعية التطيع  عندما .لربالخارجية ل
 .ةالين بصورة مطرداللصوص والمجرمين والمحتيزداد عدد عندما 

 في البحث عن الرب العظيم ٤-٢
 رشالهو دين  حالياً ْرناشَْرَمڤَالحالي الذي يدعى  النظام . من هذه الفوضى والعنفجوفي  ْرناشَْرَمڤَليس من الممكن ممارسة دين 

عصر  أهل يتزاحم . ينتج صالحاً الشرير واداء الطقوس الشعائرية ضمن هذا النظام الالمقدسالخيط  ارتداء .في ثوب الدينبالفعل 
 بأمور األسفارتتنبأ  بمجرد وضع خيط فوق رأسه وَنْبراْهَم يصبح الرجل . ليصبحوا األقوى واألكبر متجاهلين مراسم التصفيةكَلي
 في ْرناشَْرَمڤَين د كِْرشَْنالرب قلما بحث  . الخادع هذاْرناشَْرَمڤَ نظام تْشايتَنْياالمولى رفض  .ال يكسبه أي صالحذلك  لكن ةليمث

 قربانتم الفهم بوضوح أن قضاء ال ،اذه ل. من ذلك بدالعلى الفداءشدد و، كَليعصر في هذه الحالة تدهور لتوقعه  ْبهَچڤَْد چۤيتا
 .ئةاآلثار السيرفع جميع ييحقق رضاه و ڤيشْنوللشخص العظيم 



دوية لعالج األمريض على الطبيب ويعتمد الغالباً ما  .)آْرتَ(فون بالمشقيين عرشقاوات يو غيرها من الأمراض األن بوالمصاب
 اإلنسانفهم يال  .ي عمره السابقفلما قدم من عمل ي نوع هي نتيجة أمن الفرد ان معاناة  بعيد النظر لماالع يقول  لكن.مراضهأ

صورة و) ىهْدْبراَرْپأ(ير مرئية صورة غو) ىهْدْبراَرْپ (هرةظابصورة  هذا الجهل موجود .ناتجة عن الجهلالذنوب ن  اتيادي عاال
 .)طَشْتَكو (كامنة

 ال ، وبالمثل. للمرضية الجذرعلةل اليال يزواغاثة مؤقتة عطي يتناول الحبوب المهدئة  . الذنوبهذهبطال إلال توجد وسيلة مادية 
 .لرب العظيم التسليم لاألقصى بفضل  القدرعلىالفرد حصل ي .نهائيغوث  عطاءاالذنوب بطال  استهدفيجهد مادي يستطيع أي 

الرب  إلى الخدمة التتيميةتهلك كيف و ئة كل خطي أصلالجهلأن يورد أدلة غزيرة )  سنْْدهو-ْمِرتََرسا-ْبَهكْتي(كتاب رحيق التتيم 
نسان إلل يرئيسالواجب ال وليس من .ة في لحظات الشدالرب العظيم على ونعتمدي نرى ان الصالحين ، ومن هنا.الذنوبجميع 
 هذا المرضيظهر  .الماديللمرض الشافي ترياق  ال–هذا الدواء عن  البحث في الحياة هو .ته الراهنةتخفيف معانا إلى يالسع

 وعلى هذا النحو، .األسفارعمل بالعشرة الربانيين و إلى صالح الطلب ي.بطرق ال تحصى مثل الوالدة والشيخوخة والمرض والموت
 يدمر يمان اال هذا.ربانيينلم ا وكالاألسفارب يمان االتنميةهي  الخدمة التتيميةبداية  .عظميبذل كل ما في وسعه لتحقيق خيره األ

 .الرب العظيم مشيئة لتسليمهلفرد د ا ويزي، في القلبةمرغوبالجميع الرغبات غير 
األطفال فطنة  أكثر .يلمستقبلابرياء هم أمل المجتمع األن والمستطلع هؤالء .)سواۤيْچجي(ون بالمستطلعين برياء المستفسرون يعرفاأل

التوجيه السليم من اآلباء والمعلمين الذين لقون شياء كثيرة ويتأعن يطرحون اسئلة كثيرة على والديهم  :وبراءة هم المستعلون
 اهللا التقصي عن النفوس الفطينة بح أصليبدأ .دمغة حسنةأ تدريجياً ويفهمون كل نقطة ويطورون مجابة عن استفساراته االيستطيعون

ضرب السنابل  إلى وننتهيفي الحياة و وانجحي ال يمكن ان ،تافهةالة المادي موعلالطلبون  الذين ي،نوخراآل .وسائر القضايا الروحية
م حسن يهذا التسليثبت  .وتيمه كِْرشَْن لرب لاما يسلمو سرعان )ْبَرْهَمْن( العظيم الذات والحق المطلقالمستطلعون عن  .الفارغة
 ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن الربكالم فهم ب سرعان ما يرتقون ،ْبَرْهَمْن  عنستفساراتاإلب ءداابت . أعمارهم السابقةفي الحصتدبير ال

 .يبدأ بعبادته وْبَرْهَمْنبأنه صمد ) ٢٧\١٤(
 :األسفارجاء في  .تيم الرب العظيم يصبح نيمكن االذي ال يملك سوى مقدار ضئيل من الصالح ال شخص ال

 ڤينِْدىُچوْپَرساِدى -هاَم
 ِڤىڤايشْنَْبَرْهَمني -ناَم
 ڤَتاْم راَجْنپونْيا-َپڤَلْْس
 ڤَ جاياِتىنايڤاُسو يشْڤ

 ." ورحمته واسمه القدوس أو تيمه األصفياءُچوڤينَْديمان بالرب  االتنميةمطلقاً له  يمكن قليل الصالح ال! الملكأيها "
 إلى  متعطشعتيادي اال الرجل. على األخصياماألفي هذه  الفقربجانب من لجميع  ايشعر .الماديلمتزوجين يطلبون النفع عظم ام

 .الصحبة العقيمة ألهل الملذات الحسيةفي حالما يدخل  والذهب والنساء يبشراء الحلثروته الفرد ينفق  .بحواسهالتمتع المال لمجرد 
هذا المسعى ال  . القصور والسيارات وغير ذلكشتري ي، والى جانب هذه. إذا حصل على ثروة أكبرعجاب والبروز االطلبيو

 اذا كان .)كَْرمۤيْز( طلبة الثوابفطنة من أقل ال يطلبون سوى اشباعهم الحسي أن من شارة مرت اال .الحواسبسوى التمتع يطلب 
عبادة بض الوقت بعحواسها بل ستقضي دغدغة اإلقتصار على لن تضيع وقتها بنخبة تلك الفبينهم سعيد بإمتالك بعض الصالح 

يضمرون  و التيم األصفياء للربونخالطيال  هم ان معةانيحورال )كَْرمۤيْز (طلبة الثوابمن ة هذه النخبأفراد  يعّدي .الرب العظيم
 طالب .)ْهريشيِكشَ(أن الرب العظيم معروف بالسيد العظيم للحواس بم يقصرون عن الفهم  انه.بإشباع شهواتهم البهائميةالرغبة 

التي يمكن لهؤالء  الوسيلة الوحيدة . سوى بالملذات الحسيةىلكنه ال يعن أحياناً الربباطنية يعبد  الچايُّوالـأو ممارس ) ّينْچۤيا (العلم
 هذا الكتاب هو .امّيووْسُچ َپرو شْرۤيَل كتاب سنْْدهو -ْمِرتَ َرسا-ْبَهكْتي ةسادر يهبها التيم المختلطين أن يصبحوا تيم أصفياء 

 .م الخدمة التتيميةمرجع عل
  و،ون نظيف، بسطاء،ونمتواضعانهم  .)ْبَرْهَمْن(بحق يعلمون كيف يتصل كل شيء بالحق المطلق العظيم  )ْجۤيانۤيْز(طلبة العلم 

يباً  عَسنّْيۤۤاسيْۤۤزـليطور هؤالء ا ،حياناألغلب أ وفي .لصفات الطيبةثير من سائر امتصفون بك ويوقرون السيد الروحي ونيونْبَرْهَم
يقصرون عن  ،وبالتالي .)ْسميْبَرْهماأَهْم  (ْبَرْهَمْن أنا :ِڤديم يسيئون تفسير معنى النص الـانه .نسب االلهية ألنفسهمرئيساً وهو 

 ، وبهذه الطريقة.المطلقةالوجود ة حدوالتفكير ب إلى ؤديمما ي تعريف اهللا بالنفي إلى م ينتهون انه.ْبَرْهَمْنتحقيق العلم الصفي بـ 
 تعد .)مايۤۤا(يضللون على يد الفتنة الخارجية ) العظيم ْبَرْهَمْن( العظيم الحق المطلقب علمال الذين يريدون )ْجۤيانۤيْز(من طلبة العلم كثير 
 ناأر بهم بالتفكي انها تضلل.الماديالوجود محيط دعاة وحدة الوجود المطلقة تائهين في  يتبقبالتي ) النجاة(آخر حبائلها القاتلة  مايۤۤا
 .شديدكما لو كانوا في حالة سكر  ذاه أنا و ذاك



 من ْزۤيمايۤۤاڤادحصل للـكما ) ڤَشْنَايڤ( بتيم صفي واثم يبارك تفاق اال كسب بعض الصالح بمحضَسنّْيۤۤاسيْۤۤز ادّيڤمايۤۤااستطاع اذا 
المجرد أو الذات العليا ليس سوى تحقيق  ْبَرْهَمْنـ هم عندئذ الفهم أن تحقيق العلم ب يمكن،تْشايتَنْياالمولى على بركة نارس ِبمدينة 
من بير وكثير  الكِرشي َكنََس مثل ، كثير من الحكماء في الماضي.شخصية اهللا العزيزة بالعلم العلي براستن االهم ثم يمكن.جزئي

المذهب المنادي باهللا بعد ممارسة  شخصية اهللا العزيزبالعلم ب قوعلى ذ واحصل المعروف ُچوْسوامّيشوَك ِدَو  المحققين مثل زهادال
 شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم في ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد يقول . العلية للرب العظيمتسلياتببهجة ال توصف بالسماع عن ال نعموا ثم المجرد

)٩\١\٢(: 
 چونْياپي نايْرٱَپرينيشْطْهيتُو 

 الَيۤۤلۤي-شْلُوَك-أوتََّم
 تِْشتا راَجْرِسى-تَْچِرهۤي
 ڤاْنتَياْد أْدهۤيانَْم آكْْهۤي

 في  اهللا الذي وصف بأبيات مختارة على الرغم من انني كنت دون شك راسخاًتسلياتدراسة  إلى ايها الملك الرباني، لقد انجذبت"
 ."التعالي على أتم وجه

الصالحين الذين  من األربعةالفئات به  رأياعطى ،ڤَنَشْايڤاألئمة البارزين في خط الـ أحد طْهاكوَرْرتي ڤَاناتَْهى تْشَكَْرڤيشْڤ شْرۤيَل
 : الكتابةشياء كما هياأل أي المبتلي وطالب النفع المادي والمستطلع والعالم بالرب إلى وجهونيت
هم يطلبون  جميع.تيمهم مختلط مع النفع المادي ت.نومبتدئون و هؤالء الثالثة تيم مادي-مستطلع وال،طالب النفع الماديومبتئس ال

انهم يختلفون عن  .طَْهىنْڤايكو كواكب :يطلبون بلوغ مقام الرب العظيم ،التصفية عند ،أخيراً . كل منهمشاكلةل وفقاً مباتهتحقيق رغ
، يولدون بين المالئكة المالئكة عابدو :)٢٥\٩( ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن يقول .ءالسمادخول جنان  الذين يريدون )كَْرمۤيْز (طلبة الثواب

وف سسالف وأما الذين يعبدونني فاأل إلى ذهبونياألسالف ، وعابدو األحياءرواح الشريرة يولدون بين هذه األح وشبااأل عابدوو
الفئة الرابعة من الصالحين ومتفوق من هو ) ّينْچۤيا( عليه هي العالم باألشياء على ما .) ۤياجينُو ٱپي ماْم-ۤيانتي َمْد (يحيون معي 

 ،الوة على ذلك ع.يشِْر َكنََس مثل يبلغ ذوق التتيم الحيادي .ألن تتيمه مختلط بالعلم أرفع يجةنال نتخرى وياألعلى الفئات الثالثة 
 عندما .ة عليهعليالرحمة يغدقون ال وتيمه األصفياء الرب  ألنُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد الحب الصفي هللا كما في حالة ْچۤيانّي يحقق التيم

 نتيجة ممارسة هذا .تتيم مختلط بالعلم إلى تلقائياً العمل ويتحول ثوابلعمل يتحرر من رغبات اثواب يكون التتيم مختلطاً بالرغبة ب
 .التتيم المختلط بالعلم مذكورة اعاله

 ذوق الخدمية ويتذوقوه فإنهم يحققون التتيم بالخدمة المختلطة بالتوقير ،التتيم المختلطفئات  إلى ينتمونر تيم يطوت عند ،أحياناً
 ويصبحون مالزميه الدائمينصفاء  أكثر عندما يصبح تتيمهمخوة وغيره األحققون التتيم الصفي في ذوق الخدمية و ي.واإلجالل

 .بضع نقاط فقط كمرجع بحثنا هنا .شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم يوضح كل هذا في .بداعي حبهم للرب

  وحده هو اهللا العظيم وكل ما سواه خادمهكِْرشَْنالرب  ٥-٢
 بعد ،الحق المطلق، )ْبَرْهَمْن(الذات يدركون انهم  :حادية هي فكرتهم عن األ.ي وحدة الوجود المطلقةه ْجۤيانۤيْزللـ نزعة العامةال

 العظيم لحق المطلقل  الشخصييدرك الفرد الوجه ، في الواقع.ثواب العملدراك عقم إو اة مرارة الوجود المادي وطبيعته الزائلةمعان
جمال ستهويه اليمن الطبيعي ان ف ،ة اهللاشخصيدراك  اتعمق وعند .الطبيعة الزائلة على الوجه التاميق عند تحق روحيمقام  أرفع في

 :)١٩\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتا كما يقول الرب في كِْرشَْنلرب  لمطلقالعلي ال
  َجنَْمناْم َأنِْتىْمناَبهۤو
 اِتىي ْپَرَپْدْمڤاْن ماْچۤيانَ

 يتإ ڤاسوِدڤَه َسْرڤَْم
  دوْرلَْبَهه- سو َمهاتْماَس 

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

بصلته  علمينتعش بال وهو .الوجود المادي برمته ي مكان فيأفي ة ي مرارال يعود يعرف أتمام الفهم،  كِْرشَْن الربذاك الذي يفهم 
طلبة يختلف عن  ، بهذه الطريقة.كِْرشَْن إلى من باب نسبته ،هبحد ذات والعالم ، يرى كل شيء في العالم،وفي الواقع .الباقية بالرب

شيء منشغل بخدمة الرب ان كل تيم عاقل مثيل يدرك  .تالشى بسرعةت ادة الذين يعتبرون هذا العالم مجرد مالنجاة الالشخصية
متشبعاً  ، هذا التيمعندهذا العالم يتحول  أخرى،ة  بعبار.كِْرشَْن لربدون تلك النسبة ومستقل عن اشيء وإستحالة وجود  ،كِْرشَْن

الصفي هذا  كِْرشَْنتيم  .)طَْهىنْڤايكو (خصائص العالم الروحيلفتنة الخارجية ويتخذ هذا العالم اتنحسر  . في كل شيءكِْرشَْنبوجود 



 الرب إلى عالم بل يحاول جذب الجميع في الكِْرشَْننه سينعم بمفرده بمنافع التسليم للقدمين اللوتسيتين للرب بأنانياً بالتفكير آليس 
 ومن الواضح ان العديد ممن يسمون .حقاًنادرة مثيلة نفوس مجيدة  .)َمهاتْما(بنفس مجيدة  هذا الجهد يصبح معروفاًب و.كِْرشَْن
 ، وبهذه الطريقة.ةبهذه الصفأن يقوم الجميع بخدمتهم ودعون اإللهية  ي،في مجمل هذا العالم كِْرشَْن الربنفوذ  دون ادراك َمهاتْماْز

بتداء بعبادة المالئكة دون الرب العظيم كما  االحملهم في النهاية علىرغبات ال تنتهي ت يوثقون وتعصف بهم .ترهنهم فتنة الرب
 :)٢٠\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيقول 

 اهْچۤيانا -تَ ِرْر ْهيْس تايْس تايكاما
 ا ِدڤَتاه-ا ينْٱانِْتى يْپَرَپْد
 اياَمْم آْستْهايي نْْم تَْمتَ
 اۤي ْسڤَااتاهيين اۤيتْكِْرْپَر

 ."مشاكلتهل تبعاًعبادة المالئكة ونواهيها  ويراعون أحكام ،ةللمالئكيسلمون عقولهم الرغبات المادية َمن تشوِّش "
يصفهم رجال  كِْرشَْن ، لهذا السبب.ال تحصى يعانون الشقاء البالغ الذي يفسد فطنتهمرغبات ب باستمرار واعذبت الذين األشخاص

رباب الفهم أن عبادة األعباد ل ال يمكن .قلينبمثابة أرباب مست يسارعون بعبادة مختلف المالئكة .)ْچۤياَن-ْهِرتَ(محرومين من الفطنة 
رباب أن مالئكة األ يعتقد عباد .)كِرتَ َهيا-كَْرَم-ڤَى ْبَهكْتي كايِلى َسْرنَشِْركْ( سائر الواجبات الفرعية تلقائياً تقضي كِْرشَْنالرب 

واسعو  أخرى،ومن ناحية  .كِْرشَْنن للرب للقدمين اللوتسيتيمطلقاً األنواع أرباب مستقلين عن الرب العظيم وأمثالهم ال يسلمون 
اذا ليه  ايدعون وكِْرشَْنالرب  إلى ما يتوجهونانهم سرعان  .هو الحي العظيم كِْرشَْنالفكر الثاقب مقتنعون بأن الرب األفق ذوي 

 :)٧\٣\٢( شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمنجد هذا النص في  .ةبعض الرغبات الماديوا يضمرون كان
 ڤاكاُمو -ڤَأكاَمه َسْر

 هدهۤيي-وداَراكاَم -ُموكْشَ
 ِچَنيُّو-ْبَهكْتيڤِْرَن تۤي

 َپَرْمپوروشَْم ياِجتَ 
 عنها أم راغبا بالنجاة، عبادة الكل العظيم شخصية  بكل الرغبات المادية أم منزهاًيجب على صاحب الفطنة األوسع سواء أكان مليئاً"

 ."اهللا بكل الوسائل
اناتَْهى ڤيشْڤ شْرۤيَلسبق وبحث (لتحقيقها  ةوثابتبرغبة شديدة  كِْرشَْن شخصية اهللا العزيزخدم  ييجب أن ،شخصالرغبة كانت مهما 
 .فى النهاية م لهيتسللافسوف يقررون  النقطة ه بهذكِْرشَْنالرب نفرون من الذين يحتى  عملعند  .) هذه النقطةهاكوَرطْْرتي ڤَتْشَكَْر
 األحياءمن نفع  بل . ال يجبر مشيئته على األحياء متناهية الحجم،ذلك ومع .العظيملمطلق الملك العظيم والحي ا هو كِْرشَْن الرب
 وفقاً وسائر المالئكة يقضون واجباتهمالشمس ملك  . سواه خدمهنأو شخصية اهللا العزيز هو حدهو كِْرشَْن الربعتراف بأن اال

 أيضاًتيم الرب العظيم يعمل بمشيئته فإنه يعرف أن ما  ول.الئكةتهم مدعووراء سبب الذا هو ه ،الواقعفي  .كِْرشَْنالرب ة ئلمشي
 .)ْزسوَرأ (جنالون بالرب يعرفة ئ اولئك الذين يعارضون مشي، وفي المقابل.)سوَر(ك بالمال

زئي متداد الج اال.الرب العظيمحترامهم بل هذا من عمل  احتىتوجب  انهم ال يملكون قوة ، في الواقع.قوى المالئكة غير مستقلة
التي ة يئستثنا االىقو ال.المالئكةمختلف لحترام إل وايمان االه وهو الذي يغرس في قلب،حيقلب كل  في نافذ كِْرشَْن  العظيملربل

سيلتفت الفطين  ،ةيئستثنا االقوىهذه ال إلى باجذن االحال .عظيملاالرب واقع قوى هي في السائر المالئكة الشمس ويملكها مالك 
متعلقون  ال.لرب العظيموغير مباشرة ل يةنودمنهجية وغير عبادة هي المالئكة  عبادة .كِْرشَْن ها، المقتدر العظيمدرمص إلى تدريجياً

 :)٢٢-٢١\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتافي  كِْرشَْنلذا، يقول الرب  .ها مصدرالقدرة من إلى ميال أكثر ،ة الماديهمرغباتبإفراط بتحقيق 
 َهكْتَه ْبْم تَنوْماۤي ْماۤي يُّو يُّو

 يَهتشّتّْ اتوْميشتْاْرۤيشَْردَّْه
 ْم شَْردّْهاْمشَالتْاۤيا تَْسيتَْس

 َدْدهامى أَهْميتاْم ِاڤَ ڤ
 ْسيوكْتَ اۤيشَْردَّْه اۤيَس تَ
 َهِتى ااراْدَهنَْمۤيتَْس

 لَْبَهِتى تْشَ تَتَه كاماْن
 تاْني تاْن ِهيهيڤَ ڤيَميا

مكن من حتى يت على هذا األخير ثابتاً يمانه ا اجعليفأن، عبادة مالك ماب أحد يرغبعندما وحي؛ في قلب كل ،  العلياذاتالأنا "
 ." الذي يهب تلك النعم، أما في الحقيقة فأنارغباتهتتحقق والمالك بعض النعم  يسأليمان،  االعندما يفعم بهذا .ليه اتكريس ذاته



يستطيع حظوة  ضابط الملك .القدرة البينية) جۤيڤَْز(افراد  منهليس لدى المالئكة قوى مستقلة أل .ملكضباط القوى قوى المالئكة تشبه 
 عظيمالرب الألن ببعض النفع المادي للمالك مباركة عابده  يمكن ، وبالمثل.من قبل الملك إليه ةبسبب الصالحيات الموكلالبعض 

 ازاء اًمستنيراصبح اذا مباشرة بصورة  كِْرشَْن بفطنة جلية بعبادة الرب اترغبسيبدأ عابد المالك الزاخر بال .يوكله ببعض السلطة
صالحية شفاء الشمس  لدى مالك .كل مالك مجهز بقوى معينة .كِْرشَْننعمة الرب برغباته نما يحقق  ان المالك الذي يعبدهحقيقة اال

 تنعم تّيڤََسَرْسوالمالك شجاعة القوة والعطي ت اچدوْرك القمر يعطي الطعم والغذاء للنباتات أو فعالية الشفاء والمالك األمراض ومال
 يبارك بنجاح شََچِن تتيح لإلنسان فرصة استهالك اللحوم والمخدرات و تْشانْدّي تبارك بالثروة والمالك مّيشْلَكْبركة العلم والمالك 

 يوجد فرق .نعام كل نعمة ا الصالحيات موكلة للمالئكة من قبل الرب العظيم وهو الكل الشامل وحده القادر على لكن كل تلك.الجهد
 .شاسع بين البئر والبحر

وقدرته ) شَكْتي-كِْشتَْر(القدرة المادية للرب التي تدعى حقل العمل عن تفاعل ناتج ن كل شيء في العالم أ إلى ناتطرقولقد سبق 
 كل شيء في هذا العالم هو مجرد تحول ،لذا . والمادة الخاملة) النفس الروحيةو أشَكْتي-ْچياكِْشتَْر(م بالحقل تدعى العاِلالعلوية التي 

حراق واحدة غير قابلة  االقدرتها على مثل النار وصفة القدرة وأصلهاومجمل الوجود واحد بائن ب ، من ناحية.كِْرشَْن الربقدرات 
 .الربقدرة  تحول صددبة مضللال ئهمآرابفساد في العالم حدة الوجود المطلقة عاثوا الفالسفة و ، لألسف.للفصل

قدرة  ال،هكذا .امتداداته التامةالرب وقتدار هو  االبحد ذاته بينما مبدأ  الكونوكذا ،ةدرمبدأ الق إلى ينتمون األحياءالمالئكة وسائر 
يجبر  س.وحدة الوجود المطلقة إلى  حتماًينحدرسوف لطيف للوحدة البائنة ال دأ فهم هذا المبقوى علىال يالذي  .واإلقتدار واحد بائن

 يعتقد بتجرده من الشخصية وكل من .قتدار اال هو مبدأ،عز كل أصلهو  الرب العظيم .عن الحيدان عن درب التتيم ويصبح صامتاً
ال يعادله عديل وال يفوقه الذي المبدأ المطلق العظيم و  الرب ه. وحدهكِْرشَْن الرب تنطبق على المطلق العظيم كلمة .يحد من طالقته

 يتحيرون بتلك الظواهر المتفاوتة ينتهونالذين قدرات الرب بمظاهر متفاوتة وتظهر  . أنه واحد ال ثان لهِڤَدْزتقول الـ ، وهكذا.فائق
 سوى تحول قدرات الرب تلكون ليس في اانشهدهالمنوعات التي ل كللجميع ان تضح ينبغي ان ي .يمان بتعدد األربابإلى اال
 .العظيم

 م في ايمانهين ثابتونصبحي ، وهكذا.ذاته ْبَرْهَمْننظرية تحول ينادون بة ودرنظرية تحول القاتباع وحدة الوجود المطلقة يرفضون 
  هناك العديد من.في صورته الالشخصيةها التي يتجلى بة عينمالحاالت العظيم ال الربوصف  .يةشخصمجرد من ال ْبَرْهَمْنبأن 
بأن الشخص مبدأ الأثبت  ، بأوجهه الشخصية والالشخصيةالرب العظيمتجلي  .ةثبت هذه النقط التي تاألسفارستشهادات من اال

 كِْرشَْن الرب هوضحأ ڤَتَتّْ-ْبِهداْبِهَد-أتْشينْتْياالذي يدعى ستنتاج الفلسفي  اال هذا.المطلق العظيم واحد بائن عن قدراته بوقت واحد
 سواء طبيعة الشواكلجميع  .لشواكل الماديةمن جهة، ومع ذلك مستقل، وال أخضع لالوجود أنا ":)١٢\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتانفسه في 

 بل  الماديةةعيطبل اشواكلمن جهة، ومع ذلك مستقل، وال أخضع لالوجود  أنا .قدرتيهي عرض  ظلمةالأو الحماسة  أو صالةاأل
 ) ِتى َميِّشو ِتْم تْڤْ َأَهـنَ  ڤيدّْهيِڤتي تاْنِا َمتَّ(محيط بها 

ج ان استنت اال ومن هنا يمكن. منهفيضت هاأن معات قدر الجميع أعماليبقى نائياً عن  .اتدرمصدر جميع القالمقتدر العظيم هو 
 المالئكة نعمفإن  ، ومن هنا. عن الربونمنفصلالمالئكة ولكن  ،من قدرات الرب العظيمصيل أجزء ستثنائية للمالئكة هي  االالقوى

 :)٢٣\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتا يؤكد الحقيقة في كِْرشَْن الربهذه  .التي ينعمون بها على عبادهم هي نعم زائلة
 ْمشا ِتْمَأنْتَڤَتْ تو ْپَهلَ

  ِمْدَهساْم-َپ لْأتَْد ْبَهڤَتى 
 يانْتۤي ُجواي -ِدڤاْن ِدڤَ 

 يماْم َأپي انْتۤي ْبَهكْتا -َمْد 
يدخل  أما من يعبدني ف،كواكبهم إلى لص المالئكة يعبد يمن .محدودة، ولكن نعم المالئكة زائلة والمالئكة عبدونيان قليلي الذكاء "

 ."المطافكوكبي العظيم في نهاية 
المالئكة فإن النعم التي يهبها لهم الرب العظيم بدال من  إلى يةاألجرمفعمون بالرغبات ال طلبة الثواب ه اذا توجهمر بحثنا أنلقد 

على خطوة أعلى وهي  )چايُّو ْچۤياَن(ق درب العلم المطلإلى  عملالثواب من  تلقائياً ونقرتيوسوف الرب العظيم ستكون نعم باقية 
 تقاءر االبدال من العالم الماديذا وراء ه )َهىطْنْايكوڤ(ون النجاة في كواكب الرب الروحية حققيسوف  مهذا يعني انه .يُّوچاسلم الـ

 ى الفردسيتعين عل .مصير عباد المالئكة هو كواكب السماء موطن المالئكة الزائل . في هذا العالم الماديءكواكب السماإلى 
حالما يدخل تيم الرب عالم الموت هذا مطلقاً إلى رجع يلن  أخرى، ومن ناحية .لحاصثواب عمله الحالما ينفق  األرض إلى الرجوع

 .)َهىطْنْايكوڤ(العظيم داره العظمى في السماء الروحية 



 َچو يكَليفي  القدوس اسمه صورةب يتجلى كِْرشَْنالرب  ٦-٢
اذا الرب العظيم عبد الجميع يلماذا ال ":يمكن للمرء ان يتساءل لذلك، .بدون المالئكة من اجل جلب النفع الزائلضعاف الفطنة يع

 : قال الحكيم.طْهيَريوْدهيشْ َمهاَرَجطرحه  سؤال مماثل ن عناَرَدي ِرشڤَِدذات مرة، اجاب " ؟ته تحقق جميع الرغباتكانت عباد
 ."القدوس أو تيمه األصفياء اسمه  أو رحمته أوُچوڤينَْديمان بالرب  االعلى تنميةطلقاً مأيها الملك، قليل الصالح ال يقوى "

 ْم پاَپْمتََچ - تْڤْ َأنْتَ ْمشايى
 ْمناكَْرَم -ا ني پوْمَجنانا

 ْرموكْتاي ن-َهى ُمو -ِتى ْدڤَنْْدڤَ 
 ا ڤَْرتاه-َهى ذِْر ْدْمْبَهَجنِْتى ما

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

 الذين تمكنوا من القضاء على .ئاًشييساوي ال  الروحي علمال ومن ثم فهمهم ألهمية .ثم االة غارقون فيشريرأصحاب العقلية ال
 ن لممارسةومؤهلراكموا مقداراً كافياً من الصالح،  ن والذي،ةالروحي مقاماتهم وأجتماعية  االكاليف مراتبهملت وفقاً هم بالعيشذنوب

مثالهم من المحققين أ يستطيع . في التأمل،أخيراً و،چايُّو ْچۤياَن إلى تدريجياًالتقدم بحققون المقام العلي العظيم للرب ي .چايُّوكَْرَم 
 -ْبَرْهَم شْرّي جاء وصف الرب في .هناييلعب في قلوبهم  شْياَمسونَْدَر الرب العظيم المعروف باسم جهالمحظوظين أن يبصروا و

 :)٣٠\٥ (اَسْمهيت
 ْمشْ َدالياتاكْ–ينَْد ڤتَْم أَرنَنَڤَ كْْمونَِڤ

 َچْم سونَْدرانَ– أسيتاْمبوَد َسْمْمتَڤََبْرها
 ْمَه شُوْب– يِششْڤ – كََمنْۤييا – كُوطي –َپ كَنَْدْر

  ْبَهجاميْم تَْم أَهْمشْپورو -ْم آديچُوڤينَْد
 لون بشرته وتشبه الطاووس بريش ومزين اللوتس زهرة عيناه تشبه .يالعل مزماره على يعزف الذي ُچوڤينَْد األولي الرب أعبد"

 ."كيوبيد ماليين جمال يفوق مالمحه وجمال جديدة داكنة غيمة
 علم الونحققما ي نادراً، العنف الذي ال مبرر لهالبحث عن عيوب اآلخرين ويمارسون  و،زنا مثل الذنوباولئك الذين يقترفون ال

 . فيما أن العمل الصالح يجلب نور العلم العلي في حياة الفردلجهلمن عمق الظلمة الحالكة لم ااآلثجميع تزيد  .و تحقيقهأ الروحي
ال ينفذ العلم الروحي في  .اهللاقتصار على قضاء العمل الصالح ال يؤهل الفرد لتحقيق  اال،لكن .كِْرشَْنفي تحقيق  علم الاوج هذأتيو

 عند استنارته ويعبده بعزم بمثابة الواحد الذي ال كِْرشَْنسيرى الرب  ثم ح ويخالط الربانيينعندما يقضي العمل الصالال  اوعي الفرد
 .اد وال سيما عندما ال يعود يشارك في الخالف حول أحادية الوجود أو ثنائيتهدضخطى صعيد األعندما يت ثان له والفريد العظيم

حالما يضيء التحقيق الروحي سماء وعي الفرد  .ظلمة واألوهامالد بدتت و، األصالة عند صعيد كمال العمل الصالحشاكلةتسود 
 .اسة بالكلية الحمشاكلةتنحسر 

 صالحة أعماليملك السبل الكفيلة بقضاء  ،ليكَالراهن، عصر ي شخص في العصر أهل يوجد  :المراد بحثه عند هذه النقطة هو
 التعساء قاصرين بالكلية عن هذه كَليعصر  أهل نأ عالمياً ف عليهمن المتعارالنار واإلحسان والكفارة أو الرياضات؟  قربانمثل 

 ْنَهِرْب التالية من كتاب َمنْتْرعلن حقيقة الـأ، كَليص عصر اء ومخلّسخالتجليات  أكثر تْشايتَنْياالمولى  ، لهذا السبب.األعباء المكلفة
 :َنيا بوراۤيدناَر

 َهِرْر ناَم َهِرْر ناَم
 لَْمڤَ ِكڤََهِرْر ناماي

 ڤَكَالو ناْسِتى ناْسِتى ِا
 َچتيْر أنْياتْها ڤَناْسِتى ِا

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

 األسفارثمة شواهد غزيرة في  .القدوس للرب العظيم وتسبيحه وذكرهسم االسماع  يه كَليفي عصر لة الوحيدة لبلوغ الكمال وسيال
 :)٥٥\١٢\١٢ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمي فيؤكد ذلك  .نحس يهلك كل كِْرشَْن المسعود للرباالسم بتسبيح  .ذلكالتي تدعم 

 ڤينَْديُّوهَپداَر-كِْرشَْنڤيْسْمِرتيه أ
 كْشينُوِتى أْبَهْدراني تْشَ شَْم تَنُوتي

 ْبَهكْتيْم-َپَرماتَْمشودّْهيْم ڤَْسيا َستّْ



 يوكْتَْم-َچڤيرا-اَنْچۤيڤيتْشَ انَْم ْچۤي
جانب  إلى ينعم التتيم بالذات العظمىالقلب ويصفي  .نعم أكبر حظ سعيدينحوس وكل لك يه كِْرشَْن لربالقدمين اللوتسيتين لذكر 

نايه زف على عيذي البشرة السمراء و كِْرشَْنر الصورة الجميلة للرب ذكالفرد على يتعين  ،لذا .المغتني بالتحقيق والزهد علمال
عين ذاته ألن  كِْرشَْن القدوس للرباالسم أن  أيضاًان يذكر الفرد يجب على كما  . بثباتضدادالنأي عن األوهام واألب والتأمل فيها

 :)٧-٦\٨( ْبهَچڤَْد چۤيتا  أهمية دوام ذكره فيكِْرشَْنيوضح الرب  . باقية كاملة صفية ومستقلةطبيعته
 ْمْسَمَرْن ْبهاڤَي  ڤاپْماي ْماي

  انِْتى كَِلڤََرْمىاَجتيتْ
 ايكاونِْت يتياِاڤ تَْم ْمتَ

 تَهي ْبهاڤ-  ْبهاڤَ-َسدا تَْد 
 شو كاِلشوتَْسماتْ َسْرِڤ
  تْشَْدْهياويماْم َأنوْسَمَر 

 ْربودّْهي - نُو َم-تَ ياْرپ ىيَم
 اهيشَْمِاڤايشْياسى اَسماْم 

في صورة ، عليك المداومة على ذكري أْرجوَن يالذلك،  ."بدنه يحرزها حتماًيذكرها الفرد عندما يفارق وجود  من الحالة ةيأ"
 بال بلغنيوف تسفعلي، ثابتة عقلك وفطنتك لي و ةبووهك مأعمالوحيث ان  .عين لك بالقتال واجبك المذنفِّت  وبذات الوقت.كِْرشَْن
  ."ريب

البدن المكون من العناصر الكثيفة الخمسة لكن البدن اللطيف الموت هلك ي .حالة وعينا عند لحظة الموت تقرر والدتنا الالحقة
 مع حالة األنا الزائفة من العقل والفطنة وؤلفالمتحمل النفس البدن اللطيف  . يبقى دون هالكاألنا الزائفةالمكون من العقل والفطنة 

عندما زهار معه عبير األنسيم اليحمل  .كما يحمل الهواء رائحة المكان الذي يمر به والدتها التالية ويتحدد بدنها تبعاً لذلك إلى وعيها
يؤثر في  دوماً هعمرثناء اشخص ي يؤديه الالعمل الذ ،كذا .ةكوام القماممر بأعندما ي نتنةحة الئالراسيحمل  ولكن ،الحديقةيهب في 

عمر الفرد يرجع معه اثناء ن ي تكّوذالبدن اللطيف ال ، وهكذا.عند وفاته حدد حالة وعيهي ،عمالفالتأثير المتراكم لتلك األو ،تهعقلي
الوجه مرآة ":معروف الوكما يقول المثل . لذلك، من الطبيعي أن البدن الكثيف يعكس حالة وعي الفرد.ويظهر بصورة بدنه الكثيف

ة المتأثرة بعاداته زائفه الاعقل الفرد وفطنته وأن أخرى،ة  بعبار.عماره السابقةأمنتوج عمر الفرد في عمره الراهن و والعقل ."العقل
األنا العقل والفطنة و ،ومن هنا .في عمره الحالي واعماره السابقة، يشكل القالب الذي يصيغ نوع بدنه وعقليته في عمره الالحق

 .ماضيه وحاضره ومستقبلهالربط بين  للفرد هي الزائفة
 التي يقوم بها الفرد طيلة عمره تلمع في عقله عمالاأل ، وبالمثل.الهة عواطف المناسباحالم الليل تعكس نشاطات النهار وتبعث ال

 الحاضرة للفرد تجاه عمالتم توجيه األ حال في الربتلقائياً إلى وعي الفرد عند وفاته سينجذب  ،لذا .عند وفاته وتحدد عمره المقبل
 حالة الوعي الروحية .ه ومالزميه ولواحقهتسلياتخالقه وأوصاف جماله وأالقدوس للرب العظيم وسماعه وذكره مع االسم تسبيح 

نهاض  افي هذا العمر هوولى لإلنسان األ الغاية .الدار الباقية للرب العظيم في والدته المقبلة إلى تلك عند الوفاة تضمن دخول النفس
هذا ما يدعى  والقتال وذكره بوقت واحدب أْرجوَن أمر ي،مهيأةبدافع رأفته بالنفوس ال كِْرشَْن الرب نجد ان ،لذلك .هذا الوعي الروحي

 .ناء القتال في طلب الطعام واألمان وحتى في وسط ساحة المعركة اث:همأعماللذلك، يذكره التيم دون انقطاع في جميع  .چايُّوكَْرَم 
يذكره التيم في كل لحظة ويختار الرب أن يصبح سائق  .ي وقتفي أ هافي  اإلنسانيموتالحياة تشبه ساحة المعركة التي يمكن أن 

 إلى يتوجهون وفي النهاية، .مهم تتحرك بمشيئة الرببدانهم وعقولهم وكالأ أعمال بذلك، .بدانهم الشبيهة بالعربة الحربيةأعربة 
 .فارقون ابدانهم الكثيفة واللطيفةيعندما  حية مباشرةالسماء الرو

كما ذكرنا من  الخدمة التتيمية المختلطة .القدوس وسماعه وذكرهاالسم األعراض الرئيسة للخدمة التتيمية الصفية هي مداومة تسبيح 
ما تعاق بالوضع المعين أو غالباً مثيلة  تتيميةخدمة  .)ْچۤياَن(التعلق بالعلم و) كَْرَم (ثواب العملبة  المغشوشالتتيميةخدمة ال ي ه،قبل

قبل أن التحقيق الكامل للرب العظيم  يخصلال  .طالق اال لكن الخدمة التتيمية الصفية ال تعاق على. فيهاالعشرة التي يجد الفرد نفسه
الفرد بالخدمة التتيمية وحدها، يستطيع  :)٥٥\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتا هذا في كِْرشَْن الربيؤكد  .يترسخ الفرد في الخدمة التتيمية الصفية

 اتب السميذكر الر) ١٤\٨ (نصفي ال .)شاْسمي تَتّْڤَتَهتْڤاْن ياشْ اماْم َأْبهيجاناتي ۤي ْبَهكْتْۤيا( حق الفهم زيزي بصفة شخصية اهللا العفهم
 : الصفيةالتتيميةلهذه الخدمة رئيسة ال

 ْم َستَتَاِشتاهتْ -ا يَأنَنْ
 اشَهيتْيني  ْسَمَرتْم مايُّو
  سولَْبَهه پاْرتَْهىْماَهۤيتَْس



 نَهيُّوچيا يْسيوكْتَ -ا يتْين
 ."الخدمة التتيميةبله المتواصل اشغان، بفضل ْپِرتْها يا ابن ة،لوسهيحققني بع عن ذكري دون حيدان، ال ينقطمن "

التيم الصفي هو الذي يصد جميع الرغبات  أخرى،ة  وبعبار.األولى للتتيم الصفيعالمة ال وهدون حيدان  الرب العظيمالتركيز على 
 . عدد كبير من التيم العتيدين كتبوا تعليقات حول الخدمة التتيمية الصفية.رب العظيمال إلى واألفكار ما سوى الخدمة التتيمية الصفية

 :)١١\١\١( كتب في رحيق التتيم َمهاْپَرْبهو تْشايتَنْيا شْرّي الروحيين في عهد سياد كبير األُچوْسوامّي رۤوَپ شْرۤيَلللمثال، 
 ْمنْياۤوش-تاشيْبهيالّياأنْ
 ْمتَِرْوأنا-كَْرماِدى-َنْچۤيا

 -نوٰناشْرِِكْيّْىَن لْآنوكۤو
 ْر أوتَّماْبَهكْتي ْملَنَشّي

 .وحدة الوجود المطلقة والعمل عند نمو خدمة تتيم عميق إلى ن كل الرغبات المادية والعلم المكتسب استنادامال بد من نزاهة الفرد "
 ."شَْنِركْلرغبة  وفقاً  خدمة مناسبة دون انقطاعشَْنِركْخدمة ڤَ شْنَڤايـاليجب على 

استرضاء المالئكة مثل مالك  إلى ن الذين يسعونو المبتدئكِْرشَْن تيم .شباع رغباته الماديةإ ا عبادة المالئكة من اجل اإلنسانيروج
 اْبهيالَسۤيأنْ عند تحليل كلمة .كِْرشَْننما يفعلون ذلك ألن الشكوك الجدية تغمرهم حول ألوهية  اسوء الصحةالشمس بغية الهروب من 

يتبنى هذا النوع من الفطنة المنحرفة عندما يعتقد أن مالك الشمس الذي هو الفرد نجد أن ) كِْرشَْنلرغبات ما سوى خدمة الرب ا(
يدخل الفرد بوابة الخدمة التتيمية  .كِْرشَْنالرب العظيم وليس  من سوء الصحة تهمجرد ظاهرة من قدرة الرب العظيم، يستطيع حماي

 الرغبة بالتمتع بحواسهم -- بالرغبات الماديةأيضاً مشوبين يْزنَْچۤيا و كَْرمۤيْز كما أن .مة الشكوك من فكره حالما تتبدد غيالصفية
 ال تتحقق الخدمة التتيمية الصفية سوى عند زوال هذه الرغبات المادية ويقضي الفرد خدمة تتيمية .والرغبة بالنجاة على التوالي

 :ناَرَد قال الحكيم الكبير .كِْرشَْنالرب  إلى مناسبة غير منقطعة
 ڤينيْرموكْتَْم-پاْدهيڤُوَسْر

 َملَْمِڤَن نيْرَپَرتْ-تَتْ
 ْهِرشيِكَن ْهِرشّيِكشَ

 ْر أوتْشْياِتىْبَهكْتيڤَنَْم ِس
قوم ن عندما تان جانبيا ينجم تأثير.سيد كل الحواس شخصية اهللا العزيز الحواس بخدمة جميع تعني شغل )ْبَهكْتي (الخدمة التتيمية"

 .‘خدمته إلى نقطاع اال يتحرر الفرد من كل تعييناته المادية وتتصفى حواسه بمجرد.شخصية اهللا العزيزالنفس الروحية بخدمة 
ن  أل،بمثل تلك التعيينات الدنيويةتثقل ة يصف النفس ال.تعيينات مادية جميعها عقله وجسمه بصدد ها الفرديعتمدالتي مختلف الهويات 

 ،ةفئت الزاعييناجميع التع افترامع  تعاليحالة من الفرد يدخل ال ، وهكذا.ديه هي انه خادم وشق من الرب العظيمالوحيدة لالهوية 
 .بحواس صفية هي الخدمة التتيمية الصفية ،سيد جميع الحواس خدمة .التعالي في عندما يكون راسخاً سيصبح صفياًو

تأدية خدمة  فرد ال يمكن لل.ةميهفي غاية األ) بإنتظام (يوكْتَ-نيتْياوكلمة ) نحراف ادون( تِْشتاها-أنَنْياكلمة  ،)١٤\٨( ْبهَچڤَْد چۤيتافي 
ة وعبادة المالئكة والعمل الصالح ظني والمعارف الثواب العملبالرغبات  جميعفرد ال يفقد .يمان ثابت اتتيمية غير منحرفة دون

 .يمان االيخدم الرب العظيم بإنتظام بمثل هذااذا كان   انحرافوتصبح الخدمة التتيمية التي يؤديها دون تلقائياًالشعائري 
فرد اليستطيع  .شدائد وما شاكلهبأنها توحي أن الخدمة التتيمية مستقلة عن الزمان والمكان والظرف وال) دائماً (َستَتَْميجب فهم كلمة 

 نحراف ا دونكِْرشَْنالقدمين اللوتسيتين للرب  إلى كامل واإللتجاء الةيچيُّو ومزاولة الرياضة الـصالحالتخلي عن التخمين والعمل ال
الذين يداومون على  .دائماًو أ بإنتظام واً تعني يومييانيتْ  كلمة.سائر التعيينات الماديةو أ ه أو جنسته أو طبقهنظر عن عرقبغض ال

 :)٣٣\٥ (َسْمهيتا -ْبَرْهَمفي  ْبَرْهمالمولى ا كما يقول بسهولة إليه لو الوصهم يمكنكِْرشَْنالتأمل في القدمين اللوتسيتين للرب 
 َپْمرۤو -نَنْتَ آْم أناديْم تْشْيوتَْم َأآْدڤايتَ

 شَتْ ْمياوڤَنَ -ڤَ  نَْمپوروشَٰ - َنپورا ْمآديا
 ْبَهكْتاو -و دوْرلَْبَهْم َأدوْرلَْبَهْم آتَْم ِڤِدش
  ْبَهجاميْم تَْم َأَهْمپوروشَٰ -ْم آدي ُچوڤينَْد

ي على الرغم من األصل يبقى . العلي عن التركيب الذي ال مبدأ له وال يسقط عن مقامه مطلقاُچوڤينَْد زيز اهللا العأعبد شخصية"
 ."األشخاصصور المتناهية ويبدو في نضارة الشباب مع انه اقدم  إلى توسعه
على يتعين  .والوقت والمالمن الجهد كثير  قتضي بذلت ة الصوفيچايُّوالـ وممارسة ،تجريبيوتنمية العلم ال ،الواجبات الدينية تنفيذ
جور وردود الفعل هي عبادة هذه األبطال  والطريقة الوحيدة إل.عمالجور الصالحة لتلك األاألم مع اردود فعل اآلثجميع ل و قبفردال

 .هبأسرللعالم  المفيدة عمالاألهي وخدمته  كِْرشَْن عبادة الرب لك،ذب و.كِْرشَْنالرب العظيم 



 لن . الشيء الوحيد المطلوب هو عبادته بتتيم غير منحرف. العليةتسلياتبال دوماً صورة البهجة القديمة ومنشغل هو عظيمالرب ال
يعادي تيم الذي فاسق الالملحد سوى بشدة ال تنتج البغض أو الحسد وال يناهضها  كِْرشَْنالرب  إلى  الخدمة التتيمية.التباهي يرضيه
الرب في النهاية، فذلك يشبه الغرق  إلى  اإلنسانوالواقع انه عندما يصل . اعظم بهجة من الخدمة التتيميةن اإلنسايستمد .أيضاً الرب

 .ماًوديسعد و كِْرشَْن ال يستطيع تذوق هذا الوجد سوى تيم الرب .في محيط من الوجد الذي ال يحد

 اماۤي تحت وطأة كِْرشَْن الرب  اإلنساننسي ٧-٢
 ومسالمة ةمريحتحقيق حياة  لينجاهدسواهم ممن يعملون السياسيين و إلى باإلضافة، ۤيْزچيوالـ وۤيْزنَْچۤياالـو كَْرمۤيْزالـيجب على 

هذا العالم الرحيل عن  إلى  في النهايةاإلنسانسيجبر  .لبؤسعابر وزاخر با بوضوح ان العالم وادركيأن  في هذا العالم المادي،
 يابالذهاب واإلتتراوح النفس ما بين  .ب حقيقة المعاناةاعيست هنا يتعين عليه ا اإلنسانبقاء طيلة .للتوطن فيه إلى األبدل مهما كدح
 فحسب بل يدخلون الدار البهيجة الباقية للرب بعد مفارقة ابدانهم المادية بسعادة في هذا العالملكن تيم الرب ال يعيشون  .منذ األزل

 :)١٥\٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتاكما يقول الرب في 
 ا پونَْر َجنَْمي اوِپتْماْم

 شاشْڤَتَْمَأاْم يدوْهكْهالَ
 نَهَمهاتْماي ناْپنوڤَنْت

 اتاهَچ ْمماَپَر ْميهدّْيسْمَس
 أرفع  ألنهم بلغوا، الزاخر بالشقاءالزائلهذا العالم  إلى عودون أبداً يالفإنهم  ،نويُّوچۤيالـالتيم  مجيدة،النفوس البعدما يدركني ذوو "

 ." الكمالمراتب
 التصرف في قوى .النخبة التي تالزم الرب أبدياً إلى وننضمي مي انهأ -الكمالدرجات  أرفع يحقق التيمعاله، نص أ للووفقاً

الرب العظيم  إلى الخدمة التتيمية .)سيدّْهي-َپَر ( التيمدرجات كمال أرفع الباطني ال تساوي ّيچويُّالطبيعة المادية التي يملكها الـ
ه تسلياتيكشف بإستمرار  الرب العظيم . الباطنية قوى تصرف مادية وزائلةچايُّوفيما تحقق الـتحقق الكمال المطلق العلي والباقي 

 . تجري منذ زمن سحيقالۤيل-ْبهاوَم المعروفة بـ تسليات هذه ال.العلية المتجددة داخل هذا الكون المادي الذي ال يحد والذي خلقه
يجري  . فيما يراه سواه تغيب في مكان آخراألرض تشرق في مكان ما على  اإلنسانتبقى الشمس في مكان واحد ومع ذلك يراها

مع ان  ه العلية في كل لحظة في األكوان التي ال تحصى لهذه الخليقة الكونيةتسلياتيكشف  كذا، .ليقةالشروق والمغيب منذ فجر الخ
 كما انه من ولد في يوم محدد وقتل في يوم محدد كِْرشَْنالرب عتقاد أن  االمن الخطأ .ُچولُوَكقية ايقيم في داره الب كِْرشَْنالرب 
 فهم هذه الحقيقة همولئك الذين يمكنأ و.دة الرب ونشاطاته جميعها علية وإعجازية وال.تشرق وتغربالشمس أن عتقاد  االالخطأ
 :)٩\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتافي  كما يقول الرب  الكمالدرجات أرفع ونحققي ةالخفي

 اْميڤْيشَ ِمى دتْ كَْرَمَجنَْم 
  تَتّْڤَتَهّي ِڤتيُّو ْمِاڤَ
  پونَْر َجنَْمْماكْتْڤا ِدَهيتْ
 ْرجوَنٱُسو ي تِاماْم ي تيان

 ."أْرجوَن يا ،ةباقي الدارييدخل ل ب في هذا العالم عند مفارقة بدنه، ثانية، ال يولد يأعمالجلوتي ودرك تعالي ي من"
ومن ثم  يةه األرضتسلياتيشاء الكشف عن عندما ) ڤَسوِدڤَ شْرّي و ڤَكّيِد شْرّي(ين يمن خالل ابويه الباق كِْرشَْنالرب يتجلى 

بوين الباقيين األ خطى كمل الخدمة التتيمية التي يقضونها سيراً علىت تي النفوس الربانية ال.نَنَْد َمهاَرَج و ياشودان ااحتضنه االبو
في  دخلتحالما  تتيمية فائقة تتذوق النفوس المجيدة أذواقاً .المقامات بصفة المالزمين الدائمين للرب العظيمأرفع  إلى يرتقون ،للرب

 . العلية الباقية للربتسلياتال
الرب  هذا ما يوضحه .عدداًحصى تال تي الفي األكوان  أْرجوَنية مع خالنه ومالزمه الدائم األرضه تسليات كِْرشَْنالرب يكشف 

 :)٦-٥\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتا
 اوڤاتْشَ ْبَهَچڤاْن - شْريّۤ
 يتانۤياتيِمى ڤْي نَبهۤو
 ْرجوَناشتْتَڤَ ي َجنْمان

 نيَسْرڤا ِڤَد ْمَهتانى َأ
 نْتََپَپَرَهى  ِڤتّْْمَن تْڤَ

  تْمااۤياي َأڤْي َسنّْپٱ ُجوَأ
 َسْني پٱ ُروشْڤَ اتاناْمْبهۤو



 ايطْهاشْي ْسڤاْم َأْدهْمتيكِْرْپَر
 اۤياي ما-َسْمْبَهڤامى آتَْم 

 . العدوقاهر يا، ذلكستطيع تما أنت ال  بينجميعاًذكرها تا أنا . وأناأنت ، والدات عديدة وكثيرة مررنا بها:شخصية اهللا العزيز أجاب"
 ." العليةصليةأتجلى في كل عصر بصورتي األإنني  فاألحياءجميع رب مع انني ، وزولالعلي ال يمع انني غير مولود وبدني 

مور األإلى  نجذببل ت الباقية للرب العظيم تسلياتطلب الغاية القصوى المتمثلة بالدخول في الت تي السيئة الحظ الالنفوس من جهة 
 الرجعة في هذا  النفوسيتعين على تلك – ءكواكب السما إلى ترقى بالفرد في النهاية تيال چايُّوالـو َنْچۤياو  كَْرَم من كلل ةالدنيوي

  يصف. منزلة رفيعة في هذا النظام الكونيابلغوحتى ولو ار يتوجب عليهم الهبوط كما لو كانوا معلقين بدوالب دّو .العالم المادي
 :)١٦\٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتااهر في وه الظهذ كِْرشَْن

 اكاهلُو ْبهوڤَناْل -ْبَرْهَم  -آ
 ّرجوَنٱ ينُوڤَْرتِآپونَْر 

 ايكاونِْتيا تو ماْم اوِپتْ
 ِتىڤيْديا نَـ َجنَْمپونَْر 

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

و أ وَكلَُستْيا وحتى وَكولُُبتَ و وَكلُنََج و وَكلُْرَهَم و وَكلَُچْرڤَْس و وَكلُْرڤَهوْبو  وَكلُهوْرْب :في هذا العالم المادي هيالعليا الكواكب 
حتى المنزلة الرفيعة تضيع  .األرض إلى من العودةله  ال بد ثمعمره المقبل أي من هذه الكواكب في  إلى يرتقي الفرد .وَكلَُمْهَرْب

منزلة  إلى بعد انقضاء بعض الوقت ويلقى بهو رئيس أحاكم أو زير ملك، أمبراطور، ومنزلة التي يبلغها الفرد بعد جهد جهيد مثل 
ي ذ معرفة الهلع الهمذالل يمكن االلنوع مناختبروا هذا االقادة الذين وحدهم  .ة فماذا يقال عن عمره المقبلمتواضعوضيعة و

 مرحلة ةفي أي كِْرشَْنالرب  إلى التتيميةقضاء الخدمة  چۤيتا الحمقى بصورة فظة الوارد وصفهم في الـءذا قرر الرذال ا لكن.الزمهي
، جنان تارة والجحيم تارةال إلى على هذا الدوالب، يرقى الفرد .هثوابار للعمل والدوالب الدّوفالت من  االيمكنهمف، من مراحل الحياة

 ياألصلمقامه البنيوي  في باقيةحياة الالفرد يبدأ ال لكن .تارة وهكذا دواليك َرشوْۤۤد وتارة  َنْبراْهَم تارة و عبداًتارة و اًولد ملكيو
 .العظيملرب ل ةوحيالدار الرحالما يدخل 

طبقات في تهيم النفس ، وبهذه الطريقة .المادي يتعين عليه تبديل األبدان عمر تلو عمرالعقل المتعلق بالبدن المادي و، كَْرَمتأثير ب
ا وجودهتلعب فيها النفس  ةمسرحيمراحل مجرد  -زائلةالكواكب  وهذه .بالمراوحة صعوداً وهبوطاً الكون البالغة اربعة عشر

 الغائب نورالوسطى التي يتخللها المنطقة لا الواقع العلي عن هذه الخليقة المادية و- الجو المناسب للنفس الروحية بلغت اه لكن.المادي
 .واً من جميع التعيينات الدنيوية الصفية خلستقيم في هويتها الباقيةوتالكمال الروحي  إلى ترتقي النفسعندما  )ْبَرْهَمْن(

من خليط  هالك ألنهالمادي  الكون ا وبالمثل، هذ.لكاه والماء والنار والهواء ضراأل مثل ةمن المكونات الماديالمؤلف  البدن المادي
 على الرغم من الجهود اتبتصنيعها في المختبر أحد التي لم ينجح(النفس الروحية  لكن .والماء والنار والهواء وغيرهاتراب ال

موطنها الخالد تدعى الدين األبدي  إلى ةلخالدمل النفس ا العملية التي تح.ة وموطنها البديهي هو ملكوت اهللاخالدهي نفس ) المتكررة
 .)َسناتََن ْدَهْرَم(

ة قيالخللهذه ظواهر الكونية العن البحث ن الجهد الممل في ساعات ال تحصى مقضوا  يَلپكَ أمثال الفالسفة الملحدون التجريبيون
 خلصواي، يةافي النه . الظاهريفوق هذا العالم الماديعالم علي د وفهم وجقاصرة عن  النةفطالمتناول ومع ذلك بقيت وراء  .الكونية

 .تخمينمحيط التخفق عقولهم المتقصية عن رؤية اليابسة في عندما  غائبان الحق المطلق العظيم إلى 
 ، لذا.الربتيم نوا ا كإال ان بالدنيويات محدود مكيرهمجمل تفكن  لخرى،األ جناساأل بالمقارنة مع جيدةبفطنة   حتماًمجهزونالبشر 

شرح كل ما وراء عقولهم الدنيوية بمثابة  إلى التجريبيين ة الفالسفيسعى ولكن .تعاليقتراب من ال االعلى العقل الدنيويستحيل ي
 .و ممثلهالعظيم أتسليم للرب البدال من  ئرمنطق الضفدع في الببف وعرهذا موغائب 

فهم ي ان بداًأ هال يمكنالذي دنيوي مثل الضفدع في البئر بالنطاق الته محدودة اطاجميع نشكبيراً ف اًمفكرالحي الصغير مهما كان 
يمكن ان يكون  مطلق بركة صغيرة ن مأكبرمن المياه جسم عتراف بأن  اال انه يرفض.شيء مثل البحر خارج نطاق بئرهوجود 
 بئرنا المختلقحدود وراء المستحيل الوصول من  .ألبداننا وعقولناظلم البئر المواقعون في نحن لمثل، وبا .طالق اال علىممكناً

 .بلغنا من مراقي العلم مهما  أو التخمين التجريبي للتغلب على محدوديتناچايُّوبذل كل الجهود في الـوعلى الرغم من 
بئر ه ايمعائمين في بقاء لل ناحاكفمضت على على المدة التي ي سجل أالمحيط العظيم؟ هل هناك نباء أجلب لنا يما الذي يمكن ان 

رنا من يحرمثله المفوض قادر على ت أو ملرب العظيم؟ االهبوط ثانية تارةوالكواكب العليا تارة  إلى باإلرتفاعهذا العالم المادي، 



من ستماع  اال، طريقةةطريق هذه ال.بهدايتهم ةالروحيالمحيط الذي ال يحد للسماء  إلى توصللنستطيع ا .ظلمالبئر المالحبس في هذا 
 .ةبدياألالحقيقة يجري نقل  بهذه الطريقة وحدها .تعلم العلم العلي السبيل الوحيد لانها .طريقة العلم النازلسمى تالتي العليا مراجع ال

-١٧\٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتامادي على النحو التالي في الروحي وال ينعالمال كِْرشَْنلرب ايصف ة؟ طريقوماذا يمكننا ان نتعلم من هذه ال
٢٠(: 

تتحول هذه ، ْبَرْهمانهار لدى طلوع  .، وكذلك ليله اإلنسانمجتمعة في حسابالعصور من  دورة رباعية ألفيعادل  ْبَرْهماإن نهار "
حلول لدى   ثانيةحالة التركيب اللطيف إلى تعودثم  الكثيف، التركيبحالة ى  إلمن حالة التركيب اللطيف األحياءعداد الوافرة من األ
 .پاْرتَْهىنحل تراكيبها الكثيفة وال حيلة لها، يا تته  ليلانقضاء ولدى ،األحياءوتستفيق هذه ، ْبَرْهماطلع نهار ي أخرى، بعد رةم .هتليل
 العالم بل ثابت ال يطرأ عليه هذا يهلك عند هالكال علي سرمدي لطيفة والمادة الكثيفة، يوجد ملكوت الهذه المادة وراء  لكن
 ."يريالتغ
 وَكلُ َمْهَرْب إلى لوالوص .ماليين من السنين إلى يمتد وَكلُ َمْهَرْبالسائد على كوكب ان العمر يطلع عندما  بالعجب  اإلنسانابيص

اساسية أخذ حقيقة  لكن يجب ان ن.)َسنّْۤياَس(لك الزهد دخول س و،شديدةوممارسة الرياضات الالزهد بالمرور الفرد على يقتضي 
 عمرحساب يمكنهم  ،عمق بتةِڤدي الـاألسفار واولئك الذين بحثأ .اًالكوكب ليس خالدسيد ذاك  ْبَرْهماالمولى  حتى :عتبار االبعين
 ألف . ألف سنة أرضية٣٢٠يين و مال٤العصور األربعة تعادل دورة مدة ة، وته األرضي يوما في سن٣٦٥  اإلنسانيحسب .ْبَرْهما

على هذا النحو، يمكن حساب شهره  .ْبَرْهماالمولى من عمر ) اثنتي عشر ساعة(دورة من تلك العصور األربعة يعادل نهار واحد 
ليون  تري٣١١(عمر الطويل على الرغم من هذا ال،  يواجه الموتْبَرْهماالمولى لكن  .ه يعمر مائة سنة من حسابْبَرْهما ، ووسنته

 ْبَرْهماالمولى  .أيضاًمن خلقه البشر يموت  ليس من الغريب أن ، لذلك.أيضاًخلقه هالك وهذا الكون الذي  )ارضية بليون سنة ٤٠و
 .هالك مهما كانت صورتهالمادي البدن في الواقع،  . عند الحشرة التافهة خالداً اإلنسان كما يبدووالمالئكة يبدون خالدين لنا

هذا الكون  أهل جميع . موطن المالئكةَچ لُوَكڤَْرْس وحلول ليلته، دمار جزئي يفيض الكون حتى ْبَرْهماالمولى  عند انقضاء نهار
 . ويهلكون عند الغسق وهذا الخلق والدمار مستمر في دورة ال تنتهيْبَرْهماالمولى يخلقون عند فجر نهار 

 لدة الخاَهىطْنْايكوڤقامة في كواكب  االالرب العظيم دائم ٨-٢
وراء هذا العالم ) السماء الروحية(عالم أزلي  لكن يوجد .ْبَرْهماالمولى ه الخليقة المادية عند صباح ومساء هذيتعاقب ظهور وانحالل 

تهلك حتى عندما  سليمة طَْهىنْڤايكوتبقى كواكب  .طَْهىنْڤايكوتلك الدار الروحية كواكب تدعى  .المادي وال يطاله الخلق والهالك
سابحة الكواكب  . أحد هذه الكواكبحالما يدخل ةيألرضحياء الذي ال مفر منه لألالتناسخ ا بداًأالفرد يعاني ال  .يقة المادية الخلههذ

هي اجسام  ڤْيُّوَمَپَرالسابحة في جميع الكواكب  .تخللهلعالم المادي وا ماديةالسماء الكما تغطي  ڤْيُّوَمَپَرفي السماء الروحية التي تدعى 
 .ه أزلياًتسلياتي الرب العظيم قضيث علية حي

 ةالروحيالقدرة نتاج  من طَْهىنْڤايكوكواكب  .ةالروحيقدرة المادية والقدرة  ال:ينتئيسقدرتين ريملك العظيم  الرببحث ان سبق لنا ال
 العالم طيع أن تقطن سواء فيتستألنها  )شَكْتي-تَطَْستَْهى(دعى القدرة البينية ت لكن ة الروحيالقدرةهذه  إلى حياء األ تنتمي.لربل

  .ة باألصلروحي مع انها و العالم الماديأالروحي 
الرب  من الحقائق الثابتة أن .من كشف قدرته الخارجية في حين ان العالم المادي من كشف القدرة الباطنة للرب طَْهىنْڤايكوكواكب 
ة هي الوعاء المثاليرنة قام ال.قدرات الجميعسيد  هنألق طال اال علىكل من العالمين الروحي والماديالمهيمن على هو العظيم 
والب هو  الفخارة بينما الد تكوين الطين مادة أو علة.الوعاء الفخاري يستلزم الطين ودوالب الخزاف والخزافتصنيع  :الفخاري

القدرة المادية هي كل من السبب ا بينم  هو السبب الرئيسكِْرشَْنالرب العظيم  وبالمثل، .هو السبب الرئيسالخزاف والسبب الفعال 
 في كِْرشَْنالرب  كما يوضح الظلمالء الرب العظيم كإل وفقاً بدقةالقدرة المادية تعمل  .المكون والسبب الفعال لهذه الخليقة الكونية

 :)١٠\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتا
 هتيكِْرْپَرَن شْكْْدْهۤيااۤيَم
 شََرْمتْشَراتْ -  َس اِتىيسۤو

  كاونِْتياِهتوناِنَن
 ڤَْرتَِتىيَپريْد ڤَچَج

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

جون يرّو نالذيبصفة الرب العظيم وال سيما فالسفة وحدة الوجود المطلقة  كِْرشَْن قبول الحظ يسيئال يمكن ل هي ةالحقيقة المحزن
 ْبهَچڤَْد چۤيتا ذاته في مجمليكشف حقيقة  هان مع مستوى بشري وضيع إلى يقللون الرب العظيمحصون التدين، وى كبيرة بأنهم دعا



ساس أتناول موضوع اهللا على الملحدين ال يمكنهم مثالهم من المذنبين أو  جسيمةاًيراكمون ذنوب ، وبالتالي.ةِڤدي الـاألسفارسائر و
يهينون الرب لذين لكن ال يم لكن ونشروهمختلفة بأساليب  وضحوا العلم بالمطلق العظيمألرب العظيم وخدمه المسلمين ا .مأهليته

 :)٣١-٣٠\٥\٧ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم في َمهاَرَج ْپَرْهالَد شْرّي يقول كما عيضافهم هذه الموالعظيم وتيمه 
 ڤاڤَتُو َپَرتَه ْسكِْرشِْن  نَـ تيْرَم

 ڤَْرتاناْم-ْچِرَهىَپْديىتَ ٱْبهيميتُْهو 
 ڤيشَتاْم تَميْسَرْمْبهيْر ُچو-أدانْتَ

 ناناْمْرتْشَ-ڤيتَتْشَْرپونَه پونَشْ 
 ْمونڤيشَْچتيْم هي -ڤاْرتَْهىڤيدوه ْسَن ِتى 

 مانينَه-أْرتَْهى-ا يى َبهيْردوراشَۤي
 ياماناْسَپنۤيأنْْدها ياتْهانْْدهايْر أو

 داْمني َبدّْهاها-اْم أوروتَنْتْْرۤي-شَپۤيٱِتى 
  ال تنبعث ميولهم.هم الجامحة ويعاودون مضغ ما سبق مضغهوضاع الجهنمية نتيجة حواساأليتقدم الشغوفون بالحياة المادية تجاه "

 العالقون بوعي التمتع بالحياة المادية بشدة والذين .سواء بتعاليم اآلخرين أو جهودهم الشخصية أو بكال االثنينمطلقاً  شَْنِركْإلى 
 ونَشْڤينشغال بخدمة الرب  االحياة هيقاصرون عن الفهم ان غاية الويتبعون أعمى على شاكلتهم، مولعون بالمحسوسات الظاهرة 

 ن بحبال العمل متينة الصنع ويتابعون حياتهم المادية مراراًون بأمثالهم، مقيدو ومساقن مادياًو المتعلق.في داره الباقية إليه والرجوع
 ."في حفرةعمى المهتدي بأعمى آخر عن الدرب الصحيح ويسقط األكما يضيع  يعانون الشقاوات الثالثية

 :)١١\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتافي البشر  هذا النوع من كِْرشَْنالرب ا يصف كم
 هاُموذْ ْمماي َأڤَجانَنْت
 تَْمشْرّيوْم آ تَنْمۤيشْمانو
 تُو ْبهاڤَْم َأجانَنْْمَپَر

  َمِهشْڤََرْم-تَ َمَم ْبهۤو
 ."وجودالكل جوهري العلي وسلطاني المطلق على  ونجهلنهم ي ا.هذا العالم إلى بشريةصورة هبط بعندما أبي  حمقىالتخف يس"

 َمتْهورا في مدينة ت تقديم شخصية ولد عند، لذا.المصانع انشاءالمقالي وصنع مواد مثل الفخار وسوى ن يالتافهالبشر يستطيع ال 
ال يمكن ، صفات المطلقةالجميع األرباب ومالك رب بصفة الملك العظيم لمجمل الظاهرة الكونية ويشبه البشر وقبل وقت ليس ببعيد 

لذاك، يعانقون فلسفة وحدة الوجود  .هذه الحقائق أحد أوضحمهما  العوجاء اعوجاج ذيل الكلبفطنتهم استيعابها، بسبب لسواد الناس 
 إلى يسعونوابعد مدى  إلى يعانقون افكار حمقاء ، بهذه الطريقة.أيضاً هةلآ هو اهللا، يصرون انهم كِْرشَْن بالنفي أن الرب .المطلقة
 .سليمةين لياقة المسلك وجميع المحصالت الفلسفية التجاهلم، مزاحمته

 و َنڤَرا مثل األشرارمثالهم من أكثير من  .مثالهم من الملحدينأأن ابليس يتملك ب ونخلصما ي غالباًالروحانيون من البلدان الغربية 
 .في العصر الحديث بشكل مطردعدادهم أوتضاعفت  . السالفةفي العصور  تحدوا سلطان الرب العظيمَجراَسنْْدَهى و وپياكَشينْهيَر
 . مما يحط من شأنهشَتْشّية عمالابن "باسم ه وواهان ْبهوَمهاْپَر تْشايتَنْياالمولى ؤالء األشرار رفضوا حتى ه

 جاء كما .يعادله عديلال واحد ال ثان له و الرب العظيم .اهللامزاحمة يستطيع  أحد الن أعتبار هو  االخذها بعينأالنقطة المطلوب 
ال يمكن أن يضمر امنية  ." وكل ما سواه خدمهيزشخصية اهللا العز هو حدهو كِْرشَْنالرب ":)١٤٢\٥ -آدي( ْمِرتَتْشايتَنْيا تْشَريتافي 

هذا  و.إيجاد سقف فوق رؤوسهم وهمملء بطون يكدحون من اجل ،من يركلهم القدر طيلة العمربمزاحمة الملك العظيم القدير سوى 
ؤالء الحمقى بمختلف ذلك، يلقن ه ومع . رغبات مثيلة لجهلهم التام بالمقام العلي العظيم للربرضما اعلىون أجرت ي.ةلسخريلثير م

 من المخاطر والمصاعب ويتوسلون بكل اً والخدم المقربون للرب يتحملون كثير. الواسعةتهمن رأف الحيل بحقيقة مقامه العلي العظيم
 . عليهملحاد االاستحوذلطرد الشيطان من هؤالء الناس الذين وسيلة ممكنة 

مثالهم من أيقول  .جهلةاميين جرد م وأن سواهم األسفارذين يعرفون جميع العلماء الذين يدعون انهم وحدهم البثم هناك ما يسمى 
 ابن كِْرشَْن  الربنعلة هذه الخليقة المادية وأهو  ڤيشْنوكاَرنُوَدكَشايِّ كشف بوضوح ان يان البحث في النصوص المقدسة " العلماء"
 مايۤۤابالفتنة الخارجية  أحياناًذكياء يتحيرون األ نرى ان حتى ،ذال .حوالاألفي احسن  ڤيشْنومتداد الجزئي لـ  اال، هوكيڤَِد و ڤَسوِدڤَ

 ؟علة كل علة وشخصية اهللا العزيز هو كِْرشَْنالرب لقبول بأن المحيرة االنفوس هم من لامثكيف يمكن أل .ةشريرويتبنون األفكار ال
 تيْسْمِر و شْروتياستشرنا اسفار اذا   وليس العكسڤيشْنو كاَرنُوَدكَشايِّ  أصل هو)كِْرشَْن (ُچوڤينَْدشارات تثبت أن الرب  اسنجد عدة

 :)٤٧\٥ (َسْمهيتا -ْبَرْهَم للمثال، جاء في .بصدد هذا األمر
 -چاَجِلى ْبَهَجتي ْسَم يُّو-ڤَياه كاَرناْرنَ



 َپهكۤو-ُروَم-َس-أنْذَ-ّچْدَج-نيْدراْم أنَنْتَ
 ْرتيْممۤو-ڤََپراْم ْسڤَلَْمْبيا شَكْتيْم أ-آْدهاَر
 پوروشَْم تَْم أَهْم ْبَهجامي-آديڤينَْدْم ُچو

 ةيُّوچي ويقبل الرقدة الـشيشَ على عرش امتداده الذاتي ڤيشْنو َمها الذي يستعلي مياه المحيط السببي بدور ُچوڤينَْدولي األأعبد الرب "
 ."األزلية وتفيض جميع األكوان من مسام بدنه العلي

 لكن .اهللاصورة على ته رصون ين ألتاثنلإلنسان يدين   أننص وجاء في هذا ال.صورتهعلى   اإلنساناهللا خلق أن نجيل االجاء في
م يجب تعلّ . ذنب جسيمو ه اإلنسان ألنه تجلى بصورةكِْرشَْنالتقليل من مقام الرب  .ينتاثنيدين ن لديه  ألإنسان هذا ال يعني ان اهللا
 .األسفار والنفوس الربانية ولهية من سيد روحي محقق اال وقدرتهحقيقة مقامه العظيم

 لديهم تربما كان .كِْرشَْنالرب  قاممعظمة لتقليل من ا إلى  دوماًيسارعونة بل  الغرض الحقيقي للحياة البشريونفهمي ال األشرار
 بشخصية قطوعة من صلة وديةم هانألة دئ عديمة الفام وأفعالهمطموحاتهجميع ولكن   نبيلة،أعمااليقضوا كبيرة ويمكن ان طموحات 

 صفرضافة  ا.الملحدين مثل ذلكطموحات  وجميع .بناء سلمعن طريق ان السماء جن إلى الوصولب َنڤَرا شريرال فشل .كِْرشَْناهللا 
 .صفاراألعدد زيادة بقيمة رتفع الواحد، تالرقم وما دام  . مئة وهلم جراهيجعلآخر  وصفر ةعشرمن الواحد  جعلواحد يالعدد إلى 

مقتصراً حياته انفق مجمل اذا  ة القيمة كلها عديمالفرد ةحياتصبح  وبالمثل، .رقم واحدالدون  صفار بال قيمةألالكن أي عدد من 
 ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنالرب  كما يقول )كِْرشَْنالرب (واحد ة صلة باليأ والعلم دون ة والشهرةالثروة المادي" أصفار"زيادة على 

)١٢\٩(: 
 ونَ كَْرما-َهى ُموچهاشا ُموْچ
 ِشتََسهتْي ڤْچۤيانا -َهى ُموْچ
 ڤَيشاتْ ْمۤيْم آسورۤيسشْراكْ
 اتاهشْرّي ْمۤين ُموهيْمتيكِْرْپَر

هم أعمال وتحبط آمالهم بالنجاةخفق  تضالل،مثل هذا ال وفي . واإللحاديةالشريرةاآلراء ساس باألعلى هذا ن و المضللفتتني"
 ."يلعلمطورهم اوت
بتكاثر اآلن ج يرّوكما (اهللا  إلى  ثم تطوراً ومنإنسان دأتباانه  وأ اًإنسان كِْرشَْناعتبر اذا  فكِْرشَْنالرب تيم نفسه فرد يدعو  ان المع

المطلقة والتيم  من اتباع وحدة الوجود اً كبيراًنواجه عدد ما  كثيراً.محتالتيم ى فذلك الفرد ليس سو) ين المزعومعدد النزالء
 كِْرشَْنالرب  صبحوا يريدون ان ي.كِْرشَْنيودون الحلول محل مر األ في نهاية هم ولكنكِْرشَْنالرب دور تيم الزائفين الذين ينتحلون 

حقق ي لن، فإنسان كِْرشَْنالرب بأن عمله الصالح ثواب اعتقد طالب   اذا.ن بالكليةومحير ةالرغبات الخبيثمثل تلك ن بولمصابا .نفسه
شواكل  النجاة من -تعقب العلمعن تحقيق هدف  أيضاًسيقصر و .السماويةجنان ال إلى غاية عمله الصالح كما سيخفق باإلرتقاء

 .من المؤمنين بخلع الصفات البشرية على اهللا) َنْچۤيا (اً تجريبياًحدث وكان فيلسوفاذا   الماديةالطبيعة

 المحققينالربانيين السير على خطى  ٩-٢
يعيشون حياة غير مجدية  .اهما شابه والثروة وةالشهرواالسم وراء يركض ة ويحيا في العالم شريرتنمية عقلية  إلى ونيميل الملحد
 ال مجيدة هذه النفوس ال.الرب العظيمخدمة  إلى منقطعينلا ةشريرال تهاجم تلك العقلية ال، في المقابل .مايۤۤالدائم على يد لضاللهم ا

، َمهاتْماانه التفكير  إلى ناسعامة ال خداعقد يعمل على  دوماً  ويتحدى الربرالذي يتبع درب الش .لحاقإ بمثابة" َمهاتْما "لقبتحمل 
 :)١٣\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتافي  َمهاتْمالية للـ السمات الفعلكن

  پاْرتَْهىْم تو ماْسنََمهاتْما
 اتاهشْرّيآْم تيكِْرْپَر ْمۤيڤيدا

 ُسو َمنَ-ا يْبَهَجنْتى َأنَنْ
 اْميايْم َأڤْتادياتْڤا ْبهۤوْچۤي

أني  لعلمهم الخدمة التتيمية شاغل هو اللهماغش .ْپِرتْها ابن  ياربانية قدرتي الحمايةتحت هي ، مجيدة غير المضللة الالنفوس أما"
  ."صلية التي ال يزولاألشخصية اهللا 

 .الفكربعزم احادي  الرب العظيم إلى ينشغلون بالخدمة التتيمية بل لتهون بالتشبعة الحسية والرغبات المادية ال يونقي الحقيَمهاتْماْز
وحدهم يملكون جميع  األشخاصهؤالء  .م تحت حماية قدرته الربانيةنهأل  هو السبب األول لجميع األسبابكِْرشَْنيفهمون أن الرب 
التي ال يتصف بها حتى  وقات،األ كلفي ستثنائية  ا بسماتيتحلونألنهم ، ةيئ شخصيات استثناشَْنكِْرالرب تيم  .الصفات الربانية

 .َمهاتْماْزمثالهم من أوجود يستلزم عصر السالم في هذا العالم، ستهالل  ا.المالئكة



 :عقد في نيودلهيمؤتمر طبي في   التالية في كلمتهةرئيس الوزراء المالحظالقى 
من ثم مرض وبالالناس اصابة  بدال من انتظار ةيئالوقا نواع التدابيرأيع نتوخى جميالصحية ورعاية الالعامة ولصحة عمل لنحن ن
ذن، عندما  ا؟جال دون عناهاتركاذا  ستتفاقم جتماعية التي االمراضاألمنع ن مجال أوسع وعلىطبق هذا المبدأ ن لماذا ال .عالجهم

 ويعرقل التقدمخلق كثير من المتاعب والصراعات التي تمراضها ككل أنا علل البشرية ويجتمع عقالء امثالكم ربما يخطر على بال
 .ياإلنسان

مناقشات كثيرة حول هذا دارت  واً مستفيضبحثاً األسفار) َپنْذيتْْز(أهل الفقه بحث  .عقلالوليدة المشاكل في العالم جميع في الواقع، 
القدمين  على جمعوا عقلولهم نالذي شَۤيرأْمَبالملك قتداء برعية  االاذا استطعنا ضاألمرالعقل من جميع يمكن شفاء الكن  .الموضوع

 شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم في ْپَرْهالَد َمهاَرَج صفهالذي ومصير السوف تجلب الينا  أخرى  عمليةة أي.تحت اشرافه كِْرشَْنلرب اللوتسيتين ل
 .ڤَتُو َبهيهناها َمنُوَرتْهيناَستي ْدهاُچو-ْدَهو َميا كوتُْستَكَْهْبأ ڤْراَه :)١٢\١٨\٥(
ع بتخمينه المادي وشغله ودفال بد من أنه م .الصفات الماديةيخلو من نشغل بالنشاطات المادية ملخدمة التتيمية ون المحروم من اا

كيف يمكن  فعائلته واقاربه الباطنية أو الجهد األمين للحفاظ على چايُّوـممارسة اليتقن حتى اذا كان  بخدمة الفتنة الخارجية للرب
 ؟أن يكون هناك مثله متصفاً بأية صفات طيبة

 بإخالص مما سيصفي القلب كِْرشَْنالقدوس االسم  بتسبيح تْشايتَنْياالمولى العمل بأمر الطريقة الوحيدة لعالج هذا المرض العقلي هو 
 على نطاق ةهذه الحقيقة الخفينشر يتم حين  ةراض العقليماأليبقى العالم محروماً من الترياق الشافي لجميع س .وائبمن جميع الش

ولو  كِْرشَْنالرب تيم عدد ازداد اذا زدهار فى العالم اإل السالم وخيمسي و. بجديةاألمرئيس الوزراء ان ينظر في هذا ينبغي لر .واسع
 كِْرشَْنذكر  ،ذال .مالكلل ةمرتفعات المجيدال إلى لكي يرتقي كِْرشَْنذكره الكامن بـحياء  إلى اسوى اإلنسانيحتاج ال  . طفيفةةزياد
 .عظم نعمة للبشريةأهو 

 :)١٤\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتافي بعضها  كِْرشَْنالرب يصف  وأخرى،بصفات رائعة  َمهاتْمايتصف 
 ْم ماتُوانْيْرتَۤي كْمَستَتَ

 اه ڤَْرتا-َهى ذِْرنْتَشْ تْشَ ْداتَي
 اۤي ْبَهكْتْْمانْتَشْ تْشَ ماينََمْس
  اوپاَسِتىيوكْتا -ا يتْين

 ."على الدوامة جيد النفوس المهذه نيعبدت وساجدين لي، صلب، مجاهدين بعزم  دوماًأمجادي مسبحين"
الفرد وعي صفية ان عملية تإلى  )دائماً (ْمتَتََسكلمة تشير  .كِْرشَْنالرب  تيم  اإلنسانصبحيهذا النص يعطي بعض التلميحات كيف 

 .ظرفالو أالمكان  وأالزمان  أو على چايُّوأو الـالتجريبي  أو العلم  للثوابالعملتوقف على تال 
تنمية إلى  أو مجزيعمل قضاء  إلى خادم مثيل للرب ال يحتاج .كِْرشَْنخادم أزلي للرب بأنه قر يحالما حي من كل معاناة اليتحرر 

 .الرب إلى الشديد بالخدمة التتيمية هطمعالوحيد هو  العامل األساسي .شعائر تصفية اخرىي ألخضع يوال ان علم تجريبي 
 سماتمن  أخرى هي سمة ةمكثفخدمة تتيمية صفية قضاء   وهكذا،.الوسيلة الوحيدة لبلوغه هو كِْرشَْنالرب  إلى التوق الشديد

ه تسليات وصورته واخالقه وكِْرشَْنبتسبيح اسم الرب للخدمة التتيمية ابتداء  ةطراف التسعاأل جميعهؤالء يقضون  ْزاَمهاتْم .َمهاتْما
  دوماًمتشوقون َمهاتْماْز .ظرفالو أالمكان  وأزمان كل اعتبار دنيوي للالتتيمية علية عن  هذه الخدمة .اعها وذكرهاسمولواحقه و

 كل شيء في خدمة الرب -بدانهم ومجتمعاتهمأهم وفطنتهم وم يبذلون حياتهم وطاقاتهم وكال.الرب إلى قضاء الخدمة التتيميةإلى 
 .دون كلل

 النضال من .لحفاظ على عائلته ومنزلهمن اجل المتاعب م واتطوع باآلالالالخدمة التتيمية بشدة أكبر من إلى قضاء  َمهاتْماسعى ي
الرب  في خدمة ها الفردقبلي الصعوبات التي في المقابل، .محزن حقاًهذا  و)مايۤۤا( الوهم هو ربقااألأجل الحفاظ على األسرة و

 لكن العكس ليس .تلقائياً اسرته يخدم الرب العظيميخدم الذي   عالوة على ذلك،.ةرفيعبهجة مصدر لية واعمتمصاعب  هي العظيم
ال يحقق الفرد خدمة أقاربه بخدمة  .ة على هذه النقطونجمعي  جميعاًْزهاتماَم . لخدمة الربة مرادفتسرة ليساألخدمة  :صحيحاً

 السبب ي هكِْرشَْن خدمة الرب ،ذال . أيضاًمن احياء متحركة وغير متحركةالعالم خدمة مجمل فحسب بل يحقق  الرب العظيم
 .نسجاماإل وي للسالم العالميالرئيس
 سيدّْهانْتَ ْبَهكْتي شْرۤيَل رحمته الربانية أدلى ، وفي هذا الصدد.الرب بعزم كبير إلى لتقديم هذه الخدمة دوماً  مستعدونَمهاتْماْز
 :هتمحاضر بهذا التعليق في طْهاكوَر تّيڤََسَرْس



أكبر و بمليون مرةأكبر ة قيمة روحييعادل نصب الرب العظيم عبادة حدة اثناء حتى مرة وا الجرس) َڤشْنَايڤ( ئالمبتدقرع التيم إن 
 والتأمل ِڤَدْزالـة  من المستشفيات وإطعام الفقراء أو بناء البيوت أو حتى دراساً كبيراًلمحسنين عددطلبة الثواب امن بناء 

 .والرياضات وكفارات الفالسفة التجريبيين
درب هذا ال ذا تجاهلا ة مجرد ذريعةي اإلنسانلمساعدة المحسن جهود .الرب إلى الخدمة التتيمية :سانإلحادرب كمال  َمهاتْماْز ظهرأ
دد عزدياد  امعاد دزيعدد المرضى ن انجد  ،الواقعفي  . مثيلةاتطادائم من نشنفع ي أ ةي اإلنسانستمدلن ت .المستشفيات فتحو

أو  طعام الفقراء اوأفتح المستشفيات   بصراحة، نحن لسنا ضد.شجع عليهيل ب ستئصل الفقرلن يالفقراء  طعاماكما ان  .المستشفيات
الرب  إلى التتيميةخدمة السوى كل نشاط  انب هو يسيدنا الروحي الحب لكن ما تعلمناه من ةي اإلنسانأي شكل آخر من هذه الخدمات
الجمعيات  .خدمة تتيمية اصيلة دون  ال يجديشَْنكِْرسم الرب اب حتى فتح المستشفيات واطعام الفقراء ال يعطي سوى نفع زائل إذ

عمل بأمر  ت الا انه.َمهاتْماْزليم امتثال لتعرغب باإلت ال ا استيعاب ذلك ألنهاال يمكنهبدقة  تْشايتَنْياالمولى خط  التي ال تتبع ةروحيال
 حكمأوخير ستكبارهم بأنهم عمال تخلوا عن اسي فعوا بذلك التواضلو كان .واضعاً من عود قشت أكثر  بأن يكون الفردتْشايتَنْياالمولى 

 .ما شاكله واكثرهم تتيماًص واشخاأل
هم على خدمة الرب عزموهم يزداد شوق بل تقوقع والةفريسة السلبيمطلقاً ال يقعون  َمهاتْماْزمحاكاة  إلى واولئك الذين يسعون

 َمهاتْماْز و آتْشاْرياْز على وحي توصيات  لمتعة الربّيشكاداِا  ومّيشْطَمانَْجمثالهم المناسبات الروحية مثل أ يراعي .طرادإب
لكن  .عود قش من اًتواضعأكثر  همألن تصل بهكل ما يو كِْرشَْنالرب و ْزَمهاتْما يعبد .ه هي الخدمة التتيمية الصحيحة هذ.السابقين
لكن هدفهم  كِْرشَْن ون بخدمة الرب قد يتظاهر.ةلخيرياونزعتهم قدراتهم تباهي ب يريدون الهمنأل الملحدون عقلية مختلفة بالكلية يظهر
الرب  ونخدمي ال ، لذا.هاممق ستيالء على اال انهم يريدونأخرى،بعبارة  . الكمالحالما يحققون" الجلوس على رأس الرب"هو 

خدمة على  متصميمه  فيونتثابانهم  .مطلقاً األشرارال يخالطون هؤالء  َمهاتْماْز .الحقيقيعبادتهم وال هو غرض  حقاً كِْرشَْن
 .إتصال به من خالل الخدمة التتيمية على  دوماًونبقي ، وبالتالي.الرب

 حبيب تيمه: الرب العظيم ١٠-٢
 إلى التتيميةخدمة بقضاء الالوقت  طوال مشغوال بقياذا نفسه وأسرته اإلنسان كيف يعيل ":ونسألي ثقفةالطبقة المبسمى يعضاء ما أ

 رتقاء االمن اجل الخدمة التتيمية وقته في هبل وحده يتجاهل ضرورياته البدنية ويضيعألن ااالمثقف المزعوم  قدعتي" ؟كِْرشَْنالرب 
 يقولون .احسن إلى ة من حسنةالماديأحواله تحسين  إلى الحقيقي هو الذي يسعى َمهاتْما يعتقدون ان ، وفي الحقيقة.َمهاتْمامقام إلى 

 إلى نقادهمقتصاديين و اال منكليجب أن يلتفت  .قتصاديين االسوء تخطيططعام نتيجة انتاج الزمة كبيرة في أان العالم يواجه 
 :هذا الموضوع حول كِْرشَْنالرب كالم سماع و )٢٢\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتا

 ْم ماتُوانْينْتَيتْشاشْ ۤيَأنَنْ
 وپاَسِتىي َپْراى َجناهي
 ْموكْتاناييۤياْبهتْي نْمشاِت
  ڤَهامى اَهْمْمَمشْ كْ- يوَچ

 ."ا يملكونعلى مما ينقصهم واحافظ  أحمل ليهم ا، العليةصورتيفي متأملين لكن الذين يكرسون ذواتهم لي، "
 برياء على اعتناق اآلراءاألحمل المواطنين  إلى في العالم الغربيملحدة شيوعية سعت حكومة ومن المناسب ان نذكر هنا كيف 

" اهللا؟ إلى تدعونماذا لالكنيسة؟ و إلى ونذهبتلماذا ":برياءاأل سألوا القرويين .القرىتها لتوعية أهل دعاالحكومة ارسلت  .ةلحادياال
 نوالقرويبدأ  .طعاماهللا لل إلى الدعاءوا منهم الكنيسة وطلب إلى ن القرويينوالملحدخد أ عندئذ، ."طعاماهللا يعطينا ال":نوالقروياب اج

 رؤوسهمالقرويون  هز .م الأ لطعامتلقوا اما ان كانون مسؤولون سألهم ال ، وفي نهاية صالتهم.اهللا إلى تضرع باليمان االاءبسط
  من الخبزسالالليهم  انوالملحدحمل  ، على الفور.افعلوليهم من اجل الطعام ف االدعاءن من القرويين والملحدطلب عندئذ،  .بالنفي

 .استجابة من اهللا أكثر ان ممثلي الحكومةخلصوا وبالسعادة القرويون فشعر نتصار  االنظرةب
  ولكن الخبز. دوماً عرضة للضررالمبتدئالناشئ للتيم التتيم  . القرويينيمان ا لحمى هناك حاضراًتيم الرب أحد لو كان! لألسف

 .الشريرة للملحديننجحت الخطة  لما األسفارب لماماً ا أكثرني كان هؤالء القرويلو . في كل األحوالجاء من اهللا وليس من الملحدين
دون انتاج  .طعام الءاعطادر على  هو القاحدهو الرب العظيم فكرة ان مطلق مكن لديهت لم ، وبالتالي.بسطاء جهلةن يالقرويكان 

 . الماديهمتقدم علممن  رغمغيره من الطعام على الو أخبز  الحصول على الالملحديناألرض حبوب الطعام إلستحال على 
بصراحة نعلن  ولكننا .على زيادة المحاصيل الزراعيةوا في العصر الحديث ساعدعلماء المادة عون ان يّدثمة عدد كبير من الذين 

قريبا اليوم  يأتيف ، اذا لم نتوخ الحذر. الحادةةيئهذه األزمة الغذا إلى أوصلت العالم التيبحد ذاتها هي  ةلحادي االتلك اآلراء نأ



 بتحقق ذلك في األسفارتتنبأ  . العشبىرز سواألحقول  ولن تنتج ضروع األبقاروتجف  ،الفاكهة مجرد الجلد والبذورتصبح عندما 
 .ليكَعصر 

  الرب يزودما زال ، وبالمثل.مسهر عليهتطعام وتزودهم بال المساجين لكنها الحكومةتعاقب  .ماًوديحمينا  الرب العظيم ،وفي الواقع
الرب كان  واذا .)ّيڤِد اچدوْر  المتشخصة بصورةمايۤۤا( الخارجية تهفتن على يد همباعقأثناء بالطعام ويسهر عليهم المالحدة اآلثمين 

؟ هو قدميه اللوتسيتين لعن الذين سلمواذا يقال فما ، النفوسيهم منمغلوب علوالن يفاسقال  اآلثمين اسوأحتىحفظ وييرزق  العظيم
حياة ال صحة لالدعاء بأنه ال يتمتع ب ، لذلك.عليه اءعزاألقاربه أتياجات بإحشخصية يولي عناية  ولكنه ،يعنى برعيتهالملك الذي ك

 بفضل دائماً يعانون تيم ال ال.والعلم التجريبيالمثيب العمل تيم المنزهين عن الة وليس عتيادي ا صالحةأعماالًسوى من يقضي  ةمريح
 اإلنسان كما يشعر يشعر بالسرور عندما يسهر على راحة تيمه .فراد اسرتهأالرب و أهل تيم ال.الشخصية الرب العظيم رعاية

وال ) ڤَتَْسَل-ْبَهكْتَ( لذلك، الرب العظيم معروف بحفيظ تيمه .عتيادي بالفرحة والرضى برعاية افراد اسرته والسهر على راحتهماال
  .)ڤَتَْسَل-ْچۤيانّي(نه حفيظ الفالسفة التجريبيين أ إلى شارة اتوجد

 الصفيةالنفوس امثالهم من  .متالئم مع تسليمهم لهعاله انفسهم واسرهم ه إلونعلل ما يف وكبالكلية إليه يفوضون أمرهم تيم الرب
يستهدف  ونهفعلين كل ما  ألال تنتابهم رغبات مادية .الربخدمة  خارج اتطا الوقت في نشونعيضفي التتيم وال ي  دوماًينثابت

 .ال يحقق السالم سواهم ، وبالتالي.رضى الرب
 عند التشبعة الحسيةكبدو ي في هذا السبيل قد هكسب المال وانفاقغرض  .الخدمة التتيميةنفقات تنفيذ التيم جميع تكاليف يتحمل 

يكون التيم منزهاً من جميع الرغبات عندما بالرضى الكبير بسد جميع احتياجات التيم  الرب العظيميشعر لكن  .عتيادياإلنسان اال
قد ال يفصح عن مطيع البن ال ان امع ولده ويستمد السعادة بذلك العملسعادة  تحقيقالوالد المحب يعمل عفوياً على  .المادية

 هذه هي .بعد مفارقة بدنه يستوي في البهجة الباقية و.مادياً  حتى، شيءمطلق إلى فتقارالرب ال يشعر باإل تيم ،ذا ل.احتياجاته لوالده
 الباطنيون عن بلوغ يُّوچۤيْز والفالسفة التجريبيون وعباد المالئكة والـطلبة الثواب في المقابل، يقصر .العلية التي يرثها التيمالثروة 

 .تلك البهجة العلية
 ان االستنتاج ال ينبغى ألحد ، ومع ذلك.جميع األحياء بعين واحدة لكنه يعنى بخير تيمه على األخص إلى ينظر كِْرشَْنالرب ان  مع

 .)ْس تَتْهايڤَ ْبَهجامى َأَهْمْمتا  ْپَرَپْديانِْتىْميى ياتْها ما (ي، أجازيهمل تسليمال بنسبة ):١١\٤( ْبهَچڤَْد چۤيتا يعلن في ذ امحابيالرب 
 .ه بالبهجة الدائمة وليس هناك أي جرم أو ذنب بقبول تلك النعمرحمة الرب التي يظفر تيمه بها تمأل

ن تعلو كِْرشَْنالرب مجرد قدرات  المالئكة ،؟ بعد كل شيءكِْرشَْنالرب  تيمال يدخل الدار العلية سوى لماذا ":سأل سائلومن هنا قد ي
 رب؟دخول الدار العلية لل ،كِْرشَْنقدرات  المالئكة لماذا ال يمكن لعباد ،لذا . أن القدرة عين المقتدراألسفار

 :صددهذا الفي ) ٢٣\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن كالم الرب إلى نشير  دعونا اوالً، على ذلكرداً
  ْبَهكْتا- ِدڤَتا -ا ينْأپى ٱى ي

 اتاهيانْڤۤياَجنِْتى شَْردَّْهي
 ايكاونِْتي ماْم ِاڤَ پٱِتى 

 ْرڤَكَْم پۤو-ي هْديڤأاَجنْتى ي
 ."حيحدون مفهوم ص، هي في الحقيقة، مقصودة لي وحدي لكنها تفدى بالمالئكة ألحد إنسان يقضيها انقربكل  ،كونْتّييا ابن "

العبادة تلك  ف،الرب العظيمقدرات  معلم بأنهعن  المالئكةيعبد  أحد  لكن اذا كان.جلباً للنفع المادي الزائل المالئكة  اإلنسانيعبد
انهم على قدم المساواة مع على اساس  المالئكةيعبد  أحد  لكن اذا كان.كِْرشَْنية اهللا  من تيم شخصتدريجياًويصبح عابد مثيل  ةمقبول

 ال يمكن ، لذا. الذي ال يعادله عديل وال يفوقه فائقشخصية اهللا العزيزهو  كِْرشَْنن الرب  أل غير جائزةالعبادةتلك  ف،كِْرشَْنالرب 
 يجوز للوزير الجلوس على العرش وإدارة .زرائهو مثل المالئكةملك وكال َنكِْرشْالرب  .كِْرشَْنالرب عن مستقل مالك ان يوجد 

 .الملك منمستمدة  سلطاته  بل لكنه ليس مستقال،شؤون الدولة
قارن نما غالباً  ، في العالم المادي.وصفه الحق المطلق العظيمب ء هذا العالم الماديكامل العلم والبهجة األزلية ورا كِْرشَْنالرب 

 الرب العظيم لكن ليس هناك مقارنة بين .فوق البشر المالئكة  وهكذا يمكننا القول بحق ان،باب المقام والسلطة من شخص بآخر
تفيض من قدرته الباطنة ي تلرب اللالهبائية القدرة البينية إلى  )جۤيڤَْز (األحياء يينتم .البشراألحياء كفئة يعدون من  الذين المالئكةو

 .مجهزة بسلطات ومقامات زائلة فقط جۤيڤَْز ألن نما يخمن ومخطئ بالكلية امستقلة اًرباب االمالئكةبر يعتالذي  ، لذا.العلية
 هو كِْرشَْنالرب  ،وبالمثل .ال يجعل من الملك خادماً والخادم ملكاًبالخطأ  الملك اعتبارهتكريم خادم رفيع المستوى في بالط الملك ب

ثمة شواهد غزيرة بأن  .المالئكة كِْرشَْنالرب وصلة بين ال توضيح َسْمهيتا -ْبَرْهَمء في جا .هالوحيد والجميع خدمالعظيم الشخص 



 الرب عالن ان عبادةإلهذه الحقيقة با شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمكتاب يؤكد  .َتَتّْڤ ڤيشْنومن فئة الشخصية ه  ذات وإمتداداتشخصية اهللا العزيز
 .العبادةشكال فع أرأهي ) كِْرشَْن (ڤيشْنو

بعبادة دوماً شعائر العبادة  تستهل من المالئكة مثل مالك الشمس ومالك القمر وغيره لكن اً كبيراًيعبد الهندوس عدد ،وفي الهند
افراد مرتبة الكهنوت  أحد َنْبراْهَم الـ.شخصية اهللا العزيز ألنه ڤيشْنوم كل شيء للقدمين اللوتسيتين للرب يقدثم تختتم بت ڤيشْنوالرب 

عديمة  بصفة الحي العظيم وإال تصبح مجمل عبادته وطقوسه ڤيشْنوستهالل كل شعيرة من الشعائر بإستحضار الرب موجب بإ
 الرب العظيم وكل علة لةساسياألعلة  الذي هو الكِْرشَْنالرب ذات من  ئيجزامتداد  ،في الواقع عينه هو ڤيشْنوالرب  .الجدوى
 ):٢٤\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتا كما يقول في .كل عبادةو قرابينع القرابين والجميمتلقي  هو كِْرشَْنالرب لذلك،  .األصيل

 ْمْچۤيانااي -َسْرڤَ ي  ِهْمأَه
 شَتْكْتا تْشَ ْپَرْبهوْر ِاڤَ ُهوْب

 يجانَنْتيَن تو ماْم َأْبه
 ِتىي اڤَنْتيتْشْتَشْ ِڤناتَتّْ

 ." ويزل كل من يجهل جوهري العلي الحقيقي.المتمتع الوحيد والمفتدى الوحيدأنا "
هو أن مختلف المالئكة  ،المالئكةد عبادة  عنقربانالطقوس أو البتغى  بصفة م على العرش)كِْرشَْن (َننارايا لربنصب اسبب 

 ،المالئكةمن خالل وكالة عباد المالئكة  رغبات الرب العظيميحقق  .المفدى هو الرب ، لذا.ليه اقرابينيشاركون بعبادته ويقدمون ال
 .العظيمظمة مقام الرب  بعهمجهلل والوهميرة حال إلى ؤدي بهمغير المشروعة للمالئكة تعباد المالئكة  عبادةلكن 

 جميع يحققوال شك انه سيشملني برحمته  ، لذلك.عبد هذا المالكأنا ":التفكيريبررون عبادتهم للمالئكة بفي الغالب عباد المالئكة 
خاطئة  وةغير اخالقي الشرعية تذم امثاله من عباد المالئكة وعبادتهم األسفارلكن  .بناء عليه، هو الرب العظيم و.رغبات قلبي

قدرات  في الحقيقة مظاهر المالئكة .اتقدرجميع ال مصدر الرب العظيم هو َنشِْركْان مثالهم من العباد على الفهم أيقوى ال  .فلسفياً
لن يتوصلوا  أولئك الذين يصرون على سوء الفهم هذا . المضللينهملعباد تفانيهملعبادتهم والهدف النهائي لكنهم يبدون انهم  ،الرب
معبودهم  ان وادركيسرعان ما  األسفارصايا ول وفقاً  بدقةالمالئكةيعبدون  الذين أخرى، ومن ناحية .عظيمالحق المطلق ال إلى مطلقاً
 .كِْرشَْنلرب ترتفع اوهامهم ويلوذون بالقدمين اللوتسيتين ل ،وبذلك التحقيق .كِْرشَْن لرب العظيملتابع 

 الفصل الثاني
 ن الماءتقديم ورقة خضراء أو زهرة أو ثمرة أو قليل م ١١-٢

 والعبادة الفخمة في ءالفداقامة مراسم  االمستحيل من .كِْرشَْنالرب سوى  انه ال داعي لعبادة دائماًينبغي ان نضع نصب اعيننا 
عبثاً دون عمل بأحكام هذه العبادة تجري  .ت عبادة المالئكة شائعة بزهو كبير اصبح،خيرةاألونة وفي اآل . على األخصكَليعصر 
ترتيبات توجد ال ية وخالقاألالمبادئ راعى ت ال .ةشريرال باإلنشغال بالملذات الحسية واإلباحة شاكلة الظلمة أهل عيتذر .األسفار

هذه المناسبات هي مجرد ذريعة للغناء والرقص  . مشروعة وال تقديم تقديمات لألنصاباتَمنْتْرلتوليم كبير للعامة وال يجري تسبيح 
 .زةئغير جادة  العباتلك كل  .والسلوك الشائن

 عبادة الرب .شقراء ببشرة كِْرشَْن  عين الذي هوَچچاورانْالمولى سيعمل الفطناء بالتسبيح الجماعي لالسم القدوس وعبادة  ،لذا
  خضراء أو السبب هو أن جمع ورقة.كِْرشَْنسهولة وأقل تكلفة من عبادة الرب  أكثر تْشايتَنْياالمولى  وعبادة ةيست مكلفل كِْرشَْن
 لكن .تْشايتَنْياالمولى تتطلب سوى جهد بسيط ومع ذلك ليست مطلوبة لعبادة  ال كِْرشَْنالماء لعبادة الرب  وأ ةهو بعض الفواك أرةزه

كان أم عاقالً  اًأحمق:  وأي ظرف من قبل أي شخصي بلد سهلة في أتْشايتَنْياالمولى  وكِْرشَْنمن الرب كل عبادة  ،في كل األحوال
 ):٢٦\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتاقول في ي كِْرشَْنالرب  نجد ، وهكذا. فقيراًأم غنياًع الوالدة أم وضيعها، أم صالحاً، رفي

 ْماتُوي ْم ْپَهلَْمَپشْ پوْمَپتَْر
 يَهتشّْتّْايْپَر اۤي ِمى ْبَهكْتْيُّو

 تَْمِر اوَپْه- ْبَهكْتى ْمتَْد َأَه
 تَْمنَهااتيْپَرَأشْنامي 

 ." تقدمةأقبلها فإني  أو ماءثمرة نبات أو زهرة أو من يقدم لي بحب وتفان، ورقة"
أوراق وفروع مجمل الشجرة من تحصل  مثلما .ته يعبد الفرد الجميععبادألنه ب ،الرب العظيمحالما يرضى  ياًتلقائالعالم كله يرضى 

 .وتحقق رضاه كِْرشَْن  عبادةعند تتحقق عبادة ورضى جميع المالئكة والبشركذا،  .هاجذورحال ري  على الماء بغيرهاو



 كما ان لكل فرد .ظرفالو أالمكان  وألزمان لي قيد أوجد يال و .ت كبيرةنفقابزهو و كِْرشَْنعبادة الرب يلزم ليس هناك أي ذكر 
 . في كل مكانة متوفرءوراق والما واألةزهار والفواك األ.كِْرشَْنخدمة الرب بلكل فرد الحق ، َچنَچـستحمام في نهر الاإلبالحق 

درجة  إلى ة بسيطكِْرشَْن عملية عبادة الرب ، وهكذا.ودون تكلفةبجهد قليل  األربعةشياء األالعثور على تلك معدم الحتى يستطيع 
 .المشاركة فيهاأي كان من مطلق مكان يستطيع 
  نجسم رفيع الوالدة أَنْبراْهَمأي كان سواء أكان يستطيع  .ستطيع التجلي بمطلق صورة يشاء ولكنه ي،ال يولد كِْرشَْنالرب 

تلك  ، علة كل علةكِْرشَْنالرب يقبل س ثم ألنه الوالد العظيم لكل حي يمجتماعي تقديم زهرة أو ثمرة أو ورقة خضراء ومياه بتتا
 هذه اًفضا ر يلوذ بالمالئكةغباء ممن أكثر يمكن أن يكون من .بمثل ذلك النشاط الروحي داره القديمةيصبح مؤهال لدخول التقدمة و

خيرة األونة اآلشهدت ؟ سباب الراحة الدنيوية الزائلةأل ةستهويه سراب الوجود المادي والرغبة الملحالعملية السهلة والبهيجة وي
الرب   اإلنسانها ممكنة فقط عندما يعبد ولكن، في العالموئامتضافر الجهود النبيلة على جميع الجبهات لتحقيق الوحدة والسالم وال

 .ليه اويؤدي الخدمة التتيمية كِْرشَْن
من  منتظمةالتقدمة الفب الحق المطلق العظيم عن اً مخلصاًباحثكان الفرد  اذا ،اقع في الو.هو بالفكاهيوال مثيل اقتراح ال يقبل العقل 

يقترب  كِْرشَْنالرب  ،المطلق العظيميجرب بسهولة أن الحق  سوف كِْرشَْنالرب  إلى وراق والمياه مع الحباألالزهور والفواكه و
لمقاربة  ةالممتازبالتلطف بتطبيق هذه الطريقة ع القراء جميمن بتواضع نطلب  نحن .الراهن بغض النظر عن وضعه تدريجياًمنه 

 . أو مولد نبيل علم فلسفيوأمجهود بدني نفقة مالية أو  تلك الطريقة تطلبال ت .كِْرشَْنالقدمين اللوتسيتين للرب 
يهدف ين  ح في، للنفع المادي المالئكة جلباً اإلنسانيعبد ،بصفة عامة . وعديدةةاسعو كِْرشَْن تيم الربوعباد المالئكة  بين فروقال
 لهذه الغاية تحقيقاًه بتتيم جمعكل ما يمكن  و، والهدايا، له العبادةتيميقدم ال .الرب العظيمصلته الودية الباقية باعادة اقامة  إلى تيمال
 .النفع الماديغبات رن تلك التقدمات التتيمية خالية م .بمتعة الربيقبلها و

ليس لدى عباد المالئكة  .وإن كانت ثمينة ومسهبةحتى لمؤمنين بتعدد األرباب مغرضة للاتقدمات اللعظيم ال يقبل الرب ا ،في المقابل
 .لعباد الحمقى للمالئكة لةرغبات الماديدرجة انه يحقق ال إلى واسعة كِْرشَْن  الربرحمة ، ومع ذلك.للمالك المعبودي حب حقيقي أ

جرى تقديم حتى وان تنمية شهية فجأة ال يستطيع ع والجمن ال يشعر ب .خالصاإلالحب وأية تقدمة خالية من  كِْرشَْنالرب ال يقبل 
 لرب العظيمغير المشرعة لعبادة الن بأر بحثنا  م لقد.الربالتقدمات الفخمة الخالية من الحب ال تستهوي  ، وبالمثل.طعام شهي له

الزاخر بالرغبات  في حين ان لب ترضية حواس الرب العظيميمان يط االمفعم .زة بجلب النفع الماديغياب الحب ومحفّنبع من ت
  لنالعظيم ويتظاهرون بخدمة الرب في قلوبهم باللذة الشخصية الرغبة ضمروني  الذين.المادية يطلب ترضية حواسه الشخصية

لإلنسان  ال بد ، لذا.تحقيق اهللاولى للتتيم هي األالغاية  .ةتزق بوصفهم بالمراألسفارتسهب  .بهجة مشاعر التيم الحقيقي بداًأ واشهدي
ه  هذ.والرياضات والتأمل وغيره  الباطنية،چايُّووالـ چايُّو َنْچۤيا  وچايُّوكَْرَم ثمار في ذلك وهب كل ما في حوزته للرب بما من 

 ):٢٧\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنالرب يعلن  ،هكذا .اهللا تحقيق إلى الوسيلة الكاملة للتسليم ستفضي
 ياْد َأشْناسي يشُْرو كَاتْي
 اتْي يَدداسي شُْهواْج جوي

  كاونِْتياياسياتْ تََپْسي
 ْمنَ َأْرَپ-ڤَ َمْد شْتَتْ كورو

 ."ترتاضها، يجب ان تهبها لي التي رياضاته وكل البتهأو  تقدمهكل ما تأكله وكل ما كل ما تفعله و ،كونْتّييا ابن "
من زوجة ومنزل واسرة وفطنة وعلم وتجارة وتدين وجهد وطعام وماء : بحب  بهذا األمر ووهب كل شيء يقتنيه اإلنسانعملاذا 

 هاى البدن وحتى الشهوة والجشع والغضب فسيقبل الرب كل تلك التقدمات ويحقق رغبات واهبوكل ما هو مطلوب للحفاظ عل
 .داره العظمىإلى  تهاوفاعند  يحمل الرب نفس مثيلةو .بالكلية
هو القادر  الرب العظيم .كل فرد) ْپَهَل كَْرَم(ثمار عمل  كِْرشَْنالرب يقبل  حين ن بقبول انواع محددة من التقدمات فيوموكل المالئكة

البشرية  ومن غير المحتمل ان .وسلطانه  كِْرشَْنعلى عظمة مقاميدل ما وهذا  مزجة عبادة متضاربةأجور وأالوحيد على قبول 
 بلوغ القدمين اللوتسيتين للرب حتى في وجه إنسان  ومع ذلك يستطيع كل.جمعاء قادرة على فهم علم الخدمة التتيمية الصفية

 .، خير سبيل هو تقديم كل شيء للرب العظيم لذا.ةناحتماالت متباي
هو  كَْرَم-نيشْكاَممصطلح ل )َپنْديتَْز(الفقهاء  فييعرت .األسفار مذكورة بالتفصيل في كَْرَم-نيشْكاَما بصدد هبحثجرى جميع النقاط التي 

 لكن جميع .كِْرشَْنالرب  إلى ة العليعمال ال يمكن تقديم سوى األ.النزاهة من الرغبة بأجر العمل الصالح أو العلم التجريبي
 . ويقبل بتلك التقدمات برحمته العلية.الرب بحب إلى ة تصبح نشاطات علية عند تقديمهايفكر أو الةالبدني وأ ة سواء اللفظياتطاالنش



ين أو قضاء العمل  الطبقيْبراْهَمنَةيتضمن التقدمات المادية للـحالي ال بحثنا ال .يجب أن نتجنب ارتكاب خطأ عند هذا المفرقلكن 
الرئيسي أثبتنا أن المقياس  .خالصاإلشهوة بل من الحب وال تخلو من التقدمات ن هذه ال ألَنناراياالرب  إلى الصالح األجري
 األشياءيقبل بالرب العظيم فهم ان ل يجب ا، ومن هنا.ه لترضية حواسخالصاإلالحب ووجوب اشتماله هو الرب  إلى للتقدمة السليمة

 .ال غير سرتهات المقدمة لمالخدم وأ
الرب العظيم هو  إلى الشهيطعام تقديم الالعمل الشاق الدؤوب ل لكنو )كَْرَم -كاما (جزائيهو عمل  هرضاء جوعإل أحد إن عمل

 حسانث والعلم واإلولبحا والصناعة ولتجارةلارضاء الرب الهدف الوحيد  يجب أن يكون .يستهدف مسرته) كَْرَمنيشْكاَم (عمل علي 
ا السمع  وهذتسبيحها،و كِْرشَْن الربب صلةال مواضيع ذاتالسماع على   اإلنسانلهمت سوف عادة هذه ال.اتطانشوالرياضات وسائر ال

 إلى لخدمة التتيميةا إلى  مرتبطة بقوة اإلنسان، كانت جميع نشاطاتِڤديفي الزمن الـ .برز النشاطات التتيمية التسعةأوالتسبيح هما 
 .كل شيء في خدمة الرببذل يجب  :اليوم ينطبقالخالد فس المبدأ  ن.الرب العظيم

 هيتلك  .باهرالنجاح الجميع جهود تيمه ب يتوج ، وبذلك.الجميعجهد ثمار قبل  يلذا، .قرابينجميع اللالعظيم تلقي الم هو كِْرشَْنالرب 
التشبعة الحسية بالنفاذ و أالذاتي ن السماح برغبة التعظيم  دوجيداًنتباه  االعلينايجب  .درتقالم الرب التي يتمتع بها عليةفعالية الال

الجميع سواء في عين  .سياد الروحيين السابقينخطى األ على نقتصر على السير نحن .قضي الخدمة التتيميةنا مفي وعينا إلى خلسه
-َهريبطابع   أحددمغ .)َجنَْز-ريَه (َهريرجال الرب  م انه.المقربين منهبثبات فكري يدرج بين من يخدم الرب كل  ، لذا.الرب
 .درب التسليم التتيميشاقة على عقبة  وةمهزلهو  مسبقاً الخدمة التتيميةال يتصف بمؤهالت مع أنه  َجَن

 ):٢٩\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنالرب يقول 
 شوِتۤو ْبه- َسْرڤَ ْمَهٱ ُموَس

 اهييْپر نَـ يْستٱ يُّوشِْڤَن ِمى ْد
 اۤي ْبَهكْتْْمتو ماي ى ْبَهَجنْتي
 شاپى اَهْمتْ شوِتى ِت يَِّم

 ."صديقه، وأنا يقطن فيَّ لي، هو صديقف محبة لكن من يخدمني ب.دّيل سواسية جميعال .حدأل نحاز أحسد أحداً وال أال"
 حتى عبثيي عمل أانه يبارك  وأشخص غير  ذلك ال يعني ان الرب .)ساويتم (هَمَس كلمة ساءة فهم معنى ا عدم اإلنسانيجب على
 لكن .حياءخير جميع األمريد  وهو . عليةتسليات بالقائم ة،لهي االالمشاعر ذخر ،طالق اال على الرب شخصي.الفوضويالمسلك 

تبعاً لشدة معنا  الربيتبادل  أخرى،بعبارة  و.شخصيةمنوعات ال يخلو من الالرب موقف استواء  ، هكذا.تفاوتةدرجات م ةلصداقل
هو يستجيب  .)ْس تَتْهايڤَ ْبَهجامى َأَهْمْمتا  ْپَرَپْديانِْتىْميى ياتْها ما(ي، أجازيهم ل تسليمال بنسبة): ١١\٤( چۤيتاالرب في  يقول .ناحب

هو يليذ  ،المقابلفي  .إنسان يزدرونه بإعتباره يتجاهل الذين ،وبالمثل .الخدمية واألخوة واألبوة والعشق: األذواق التتيميةلمختلف 
 .سياد الروحيين السابقين االعلى خطى يخدمه بتتيم سيراً والرب العظيمبصفة من يقبله ويحمي 

 تخلى عن كافة اشكال الدين وسلم لي ١٢-٢
سيضطر  ، ومع ذلك.عماراأل تتراكم على مر همخطايا معدومي الضمير ما فتئت اًانتجت بشرالتقدمية الحضارة الحديثة بما يسمى 

 بددي سوف كِْرشَْنالرب   وذكرالخدمة التتيمية عملية .كِْرشَْنذا سلموا للرب ا بداأل إلى همكل خطايااستئصال  إلى مثالهمأ حتى
يستطيع  .يةبالكلتصفى ستوالمنحوسة  قياخالمن التوق الال ة محميهمقلوبكانت الذين  و.قلوبهم من داخلجميع شهواتهم  تدريجياً

للرب؛  ميوالتسلهم ذنوبلتندم على ينجون حالما يبدأون با .فقط كِْرشَْنالرب حظهم العاثر برحمة و اخطائهماآلثمون والبائسون فهم 
ثار الالاخالقية في شخصيته وما زالت آالخدمة التتيمية  إلى  أحدأخذأن ي  وحتى بعد.يتصفون وتبدأ الصفات الربانية بالظهور فيهمو

 يُّوچۤيْزل الـ لم يتخلص من جميع نزعاته األثيمة مثهحتى وإن بدا أنمطلقاً رباني مثيل لن يهلك  .برحمة الربفسرعان ما تزول 
 . هذا ما أعلنه الرب العظيم. في حالتهكَْرمۤيْزوالـ

 الخارجية الفرد ية التصفية حتى وان اظهرت نشاطاتتترسخ عمل . تقطع بهذه الحقيقةشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم الواردة في أجاميَلقصة نجاة 
 بكل نهاِلْعأ): ٣١\٩( ْبهَچڤَْد چۤيتافي  كِْرشَْنالرب  وعد .هقلبفي  ِرشَْنكْالرب  إلى يمان ال يحيد بالخدمة التتيمية احالما ينفذثم  االبقايا

 في هذا ةبتا ثهتيمل كِْرشَْنالرب حماية  .)ياتيشْنَ ِمى ْبَهكْتَه ْپَرـنَ كاونِْتيا ْپَرتيجانۤيهي(أبداً ال يهلك تيمي  ان ،كونْتّييا ابن قّوة، 
ه الرب وعديحتمل أن ينقض  .بدال من اعالن الوعد نفسه نيابة عنهعالنه  اأْرجوَنالباسل األمير من أن الرب طلب نص ال سيما ال

افظ على قض وعده وحنعندما اثبت الرب بما ال يدع مجاال للشك انه يحظي تيمه المسلمين  .حبيب تيمهنه أل يحمي وعد تيمه هولكن
 .تَْرشْكوروكْ في ساحة َڤَم ِدشْْبهّيوعد 
 أحد العادات المنحدرة التي تبقى منظورة فيرتفاع  اأنأن يتخيل  يمكن ،الجمال والثروة والعلمنبيل النسب موهوب ب أو َنْبراْهَمالـ
بسبب اآلثام التي  بغيضة أعمالبدأ بقضاء  هالوالدة لكن بَنْبراْهَم أجاميَل كان .أجاميَل مثل َنْبراْهَمفي حالة ال تحدث سوى تيم ال



ت  لكن النجاة ممكنة للجميع وليس. عمره السابقجميع ذنوبرفع ذكر الرب العظيم  لكن .سببتها ردود الفعل السيئة في عمره السابق
 .ذا سلموا عند قدميه اللوتسيتين اب بعادات سيئة بلوغ الدار الروحية للراألشخاصسوء ألحتى  يمكن .ذوي الوالدة النبيلةمحصورة ب

 ):٣٢\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتاكما يقول في 
 ايتْشْرّياپايپاْرتَْهى ڤْي  ِهْمما
 اهينَيُّو -وه پاَپ يْسي پٱى ي
 ْسْدرا تَتْها شۤوْساۤييشْ ڤايُّويْستْر

 ْميتَچ ْمَپراي انْتي ۤيپٱِتى 
 ."خيراألالمصير  إلى ، فإنهم يرتقونالً وضيعة؛ نساء أم تجاراً أم عمادةمن وال وا وان كاني بون يلوذمن، ان ْپِرتْها ابن يا"

ال يطارد  ذوي الوالدة العالية؟ ْبراْهَمنَةذا يقال عن الـ فماكِْرشَْنبلوغ المصير العظيم بالتسليم للرب دنى البشر أعة إذا كان بإستطا
– واحدة دين واحد وعقيدة -التوحيديتحقق  ال .الرب العظيم إلى الخدمة التتيميةسيرون على درب الذين ي التمييز الطبقي والبشرة

 . وليس بأي طريقة أخرى،كِْرشَْنلوتسيتين للرب سوى تحت مالذ القدمين ال
بداعي نسيان هويتهم يمكنهم التسبب بالكوارث للعالم  .رهنهم وتكَليعصر الخصام الراهن  أهل ترهب )مايۤۤا(الفتنة الخارجية ان 

صفاء  التحقيق لةسئمحاولة يا يالعصريون ف ةن والفالسفوالمفكر، يسعى وفي اطار هذا الحصار .الباقية بصفة نفوس روحية
عطى الحل لمشاكل عالمنا أ منذ وقت طويل كِْرشَْنالرب  لكن .بحاثاً عميقة حول هذه المشكلةأانهم يجرون  .والوحدة في المجتمع

 ):٣٤\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتاالمعاصر في 
 تُو ْبَهكْ- َمنا ْبَهڤَ َمْد -َمْن 
   نََمْسكوروْم ماۤياجۤي -ْد َم

 ڤَْميوكْتْڤاي يسڤايشْياِاماْم 
 هنَاي َپرا- َمتْ ْمآتْمانَ

 ."لي بكل تأكيد اأتيتوف  بي، ستشبعك التامب .يندفع في خدمتاواسجد لي  دون انقطاع؛ تتيم بي وذكريب عقلك اشغل"
 وهخدما .كِْرشَْنلرب القدمين اللوتسيتين لافكاركم نحو   وتوجيهياًعمل چۤيتارسالة الـترجمة أن تعملوا على يرجى ! يا شعوب العالم

بهجة في ستغرقون  فحسب بل م في خدمة الربطاقاتكبذلتم جميع  اذا العمر بتهاج في هذا االلن تشعروا بشدة .بدانكمأبعقولكم و
 كَلي في عصر مؤخراً تجلى ،َمهاْپَرْبهو تْشايتَنْياالمولى حساناً  ااهللانزالء  أكثر . أيضاًالدوام على بخدمته الروحيبدية في العالم أ

البشرية  إلى  مهمته وتعاليمهچاليين نشربذلك، يمكن للبن . عظم حظهمچاليين منال وبارك البنچ في البننزل .لنشر هذه الرسالة
تتمثل  ومع ذلك، .عرض هذا العمل على نحو منهجي وعلمي سيجلب سالم عالمي جليلن  ا.الكوكبأهل  ونفسهمأ تخليصلجمعاء 

 رتقاء ايمكنيخفق الفرد بإستيعابه هو كيف ما  . بمريدين ساذجينهاوسعتمذهب غير مشروع وثالثة عشر بخروج الحقيقة المروعة 
 تبين الناس ليس اهنشررسالة المطلوب ال ؟دور سيد روحيإلى ثقة، قادة هذه المذاهب الذين لم يتتلمذوا على يد أي سيد روحي 

 ينفائز وروْزچعلى يد  تْشايتَنْياالمولى  مكال ال يمكن نشر .علم الهوت عميق وخفي بل همخداعمقصود لرخيص بتداع عاطفي ا
 .حذرربانيون الجميع الفليتوخى  .ةالجاهلعامة الناس  القناع المشاعر الروحية نقلدوي

لتخمين لتوغلهم في ا  نظراًبصفة شخصية اهللا كِْرشَْن الربقبول بصدد  ونترددهي أن دعاة وحدة الوجود المطلقة ي العامة تناتجرب
ذا ن هشهدوي انهم .بفضل فطنتهم مالحق المطلق العظيمعرفة  إلى ة الراميمحباط في مساعيهاإلب دوماً سيشعرون ، وهكذا.ةسفسطوال

م ينتيجة عدم التسلهو   المثيلملوثالهذا الوعي  .كِْرشَْنذكر بأحد العلماء  ليهاا ذا اشار احتى لن يستوعبونها و،نفسهمأبالقصور 
ال  .ة على الشعور بهالحواس المادية الكليلال تقوى  ا، لذ.ه ولواحقه علية جميعاًتسلياتصورته واخالقه ووالرب   اسم.كِْرشَْنرب لل

 .ليه اذاته فقط للمنشغلين بالخدمة التتيمية الرب العظيميكشف  ،وبالمثل .عون ضوء الشمسسوى بتصبح الشمس مشهودة 
تبين  األصالة هي الفطنة التي تعطينا القدرة على شاكلةاحدى التسهيالت في  . حالتنا الماديةمتاحة فيكثيرة تسهيالت توجد لدينا 
الّجلد والصدق وملك ب األصالة شاكلةتسم ت كما . على هذا النحولتفادي الوقوع في الوهملطيفة وتبين المادة عن الروح العناصر ال

 القائمة صفات الحماسة مثل الرغبة الشديدة والبسالة والعزم الذي ال يحيد باإلضافة إلى  يضاف.الحواس واإلتزان وسائر الصفات
تسهيالت هي نتاج الفتنة كل هذه ال .وف والجنون وبؤس الوالدة والموت والشيخوخة والمرض مثل الخشاكلة الظلمةاخالق إلى 

وراء نطاق  كِْرشَْنالرب  لكن . في يد الرب العظيممايۤۤان أل كِْرشَْن  ذاتعاله تفيض منأخالق المذكورة األجميع  .المادية للرب
 .القدمين اللوتسيتين للرب إلى ليست ممارسة روحية كافية لترقيتنا، لنبيلة ا األصالةشاكلة لذلك، مجرد تنمية اخالق .تجربتنا الحسية

بأن من بسلمون له ) ١٤\٧( چۤيتا في كِْرشَْن يقول . اللياذ بالقدمين اللوتسيتين للرب بالكليةهي مايۤۤاالوسيلة الوحيدة للتغلب على 



 .شخصية اهللا العزيز هو كِْرشَْن أن الرب فهمبالبالنجاح  هكلل جهود، تتمايۤۤاعلى الفرد تغلب ما ي حال.مايۤۤايستطيعون بسهولة عبور 
 ):١\٥ (َسْمهيتا -ْبَرْهَم في ْبَرْهماالمولى كما يقول 

 هكِْرشْنَه َپَرَمَره ڤْإشْ
 ىَرَهْچوي نَنَْد آيْدتْش شَْْستْ

 هينَْدڤوُچأناديْر آديْر 
 ْمنَكاَر-َنكاَر-َسْرڤَ

 ." له سواه وهو السبب األول لكل سبب أصل ال. الجميع أصل هو.بدنه روحي بهيج . هو شخصية اهللاُچوڤينَْد  المعروف بـكِْرشَْن"
بعد  .مايۤۤاال بعد التحرر من نفوذ  اعلم واإلستغناء العلي للرب العظيمالجمال والشهرة والقوة والغنى والال يستطيع الفرد الشعور ب

 ):١٠-٨\١٠ (ْبهَچڤَْد چۤيتاظيم في التحقيق العلي يستطيع الفرد فهم كالم الرب الع
 .قلبهكل ني من عبدويينذر نفسه لي  تحقق من ذلك،الم العاقل .مني تفيض الخليقة كلّها .العالمين الروحي والمادي  أصلأنا"
 .بطون يسعدون ويغت، هكذا.، ينيرون بعضهم البعض ويتحدثون عنيخدمتي إلى نقطعةوحياتهم م عليمثبَّتة األصفياء فكار تيمي أ

 ."يلّ ايأتون بها التي الفهم وة، قتبتلين المتيمين بحبيالمأمنح 

 چاويَُّهكْتي ْب جميع قوى الكمال تصدر من ١٣-٢
 وعلة كل علة ورب صيل هو الملك العظيم األ.مصدر كل الوجود الظاهر والغائب، المادي والروحي هو كِْرشَْنالرب العظيم 

عالمون بالمطلق يستطيعون تأدية ال .ي القلب، جميع نشاطات التيم المستقر على الصعيد العلي الذات العليا فجهوبيلهم  .األرباب
ه تسلياتتذوق  إلى  ويتوقون،كِْرشَْنالرب فكار أفي  دوماً غارقةقلوبهم  .بدور الخادم أو الصديق وغيره كِْرشَْنالرب  إلى خدمة

 .العلية الباقية
على حياتهم دون  الحفاظب صعوبة ونجدي ، اذن.تهنعم بلرب العظيم ل الحميمة غموض العبادةن على سبريهؤالء التيم األصفياء قادر

انهم يطلبون عشرة التيم على  .بسبب حبهم للرب  وتسبيحهاهه ومالزميه وتوابعتسلياتخالقه وأسماع امجاد اسم الرب وصورته و
راسخون في هويتهم الروحية، ويسمعون ويبحثون ويذكرون ينعمون بتبادل روحي  .شاكلتهم ويغوصون معهم في محيط رحيق التتيم

 .ون الخدمة التتيمية تسعية األطرافمارسي ،وبالتالي .سعودة المكِْرشَْنلرب  العلية لتسلياتحاديث الأ
يتشبعون  .)سيْدَهى(ويشعرون بالرضى العميق في طور الكمال ) ساْدَهَن(األطراف بإنتظام ة يتسعيقضون هذه الخدمة التتيمية انهم 

 بودّْهي( عليحقيقي الالفهم ال كِْرشَْنالرب منح ي .يستمدون النشوة العلية منها التي باألذواق الروحية العلية للخدمية واألخوة وغيرها
تيمي ويزداد موقفهم الت؛ المتواصلة الخدمة التتيميةالذين يجربون الرضى الروحي والبهجة الربانية من خالل  تيماولئك ال إلى )چايُّو

 .حيث يمكنهم التمتع بالحب الصفي هللا ةالنقط إلى تدريجياًالشخصي 
يعطى  .)ڤََهْب(الخدمة التتيمية العفوية في الوجد في مرحلة  وتيمه الصفي كِْرشَْنالرب بتبادل األذواق بين مباشر تبادل علي  يوجد

تيم ال يتأثر  .تدريجياًقارب الدار العلية للرب ي حتىبتلك الفطنة تيم الرب اليخدم  و)چايُّو بودّْهي(تيمه الفطنة الروحية  الرب العظيم
 .ل مطلقاًهبالجمثيل 

هذه  و.م منهيةسخر مما يدفعهم إلى الدعاة وحدة الوجود المطلقة والفالسفة يعتبرون التيم األصفياء للرب مجرد حمقى عاطفيين
ينمون  .ة ببطءشريرالعقلية ال إلى طلقة والتيم الزائفون تسبب جنوحهمالتي يرتكبها دعاة وحدة الوجود الم هذه الجرائم .جريمه كبيرة

المعاناة وعدم  إلى تناهتحياتهم ويجدون مجمل مساعي  ،ثبات الفكرالسليم و لحسلفقدانهم اعلى األالرب  تجاه العداء تدريجياً
بتداء بالفهم  اال رشده برحمته فسيمكنه عندئذ بتيم صفي واستعادشراردعاة وحدة الوجود المطلقة األ أحد حدث اتصال اذا .الجدوى

 على المؤمن بوحدة تعيني . ومنزهين أزلياً من الجهل والوهمكِْرشَْنأن التيم األصفياء الذين اهانهم يتبادلون أذواقاً روحية مع الرب 
ْبهَچڤَْد  في كِْرشَْنالرب  كما يقول .ه الذات العليا يرفع كل الجهل من قلب تيمجهل من الداخل بوعافالوجود الفهم أن الرب العظيم ال

 ):١١\١٠ (چۤيتا
 نوكَْمپاْرتَْهْمِاڤاْم شاِت

 تََمه ْم َج-ْچۤياَن َأَهْم َأ
 ُهو ْستْ- ْبهاڤَ -امى آتَْم ۤيناشَ

 ڤَتاْسِپَن ْبهاۤي د- ْچۤياَن
 ."ساطعالعلم السراج  الجهل بم ظالديب، وُأفي قلوبهمالمقيم  أنا أعطف عليهم،"

السبب و .ة بتيمه المسلمين دائم الرحمصراحة انهب ،ِتشاْمكلمة ب كِْرشَْنالرب يعلن  : واحدةنقطة إلى النظر المسئم أهل ربما لفتنا نظر
 إلى ال مجال . بل لمباركة تيمه من الداخليُّوچۤيْزالنظر والـ أهل  الذات العليا وينفذ قلب كل فرد ليس لمباركةوجهانه يوسع ذاته ب



النظر يقاربون الحق العظيم   أهل لكن.تدريجياً بالعلم الروحي وتقريبهم منه تهمهداي أراد اذا ظيم في قبضة الجهلالعالرب تيم  وقوع
بالنور الروحي الصادر د ظلمات الجهل يتبدقادر على  الرب العظيم نحن نعلم أن . بدافع الجهل عينهابناء على قوتهم الفكرية وحده

 النظر مثل أهل .حد رفع الظلمة القاتمة للجهل بمجهوده الشخصيحذو حذوه؟ ال يمكن ألي انالنظر  أهل من بدنه فهل يستطيع
 بمثابة مجهول وغير مرئي نتيجة قصورهم عن تحقيق الحق المطلق العظيمبارتياح كبير في محاولة توضيح  يشعرون يَلپكَالملحد 

 ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنالرب يؤكد كما  ة شديدةمعاناب النظر هؤالء المتعلقين بغير المرئيأهل يصاب  لكن .ستنارة بجهودهم الذاتيةاال
)٥\١٢:( 

 ْمشاكَتََرْس ِتيْدهٱ شُوكِْل
 ِشتَساْمتْ -اكْتاَسكْتَ يَأڤْ
 ْمْر دوْهكَْهيتي َچاكْتا ِهيَأڤْ

 اِتىيْر َأڤاْپيِدَهڤَْدْبه
 ."هذا الدرب عسير جداًعلى النفس المتجسدة  تقدمعلم أن  ا.ضنياً تقدمهم ميكون مجرد،الوجهي النوراني عقولهم بمن تتعلق "

اني يع . الكمالانه بلغ عندما يفترض )َنَهساْد(ولية األ تها مرحلفيالرياضات التي يقضيها المؤمن بوحدة الوجود المطلقة مؤلمة 
المساواة  ونحاولي .ه التخمينيةروح من خالل نظرياتمادة وال الةاثبات وحدالمؤمن بوحدة الوجود المطلقة آالماً مبرحة في محاولة 

ن م ةالسخريبذلك ويجلبون  ، عاجزْبَرْهَمْنان التفكير بة ن طريق السفسط مة العلويةالروحيقدرته لرب والقدرة المادية الدونية لبين 
أن سيعني ن ذلك  أل بقدرات ال تحد بحدشخصية اهللا العزيزأن يكون  ال يمكن الحق المطلق العظيمأن يجادلون  .العليمة بحق الدوائر
الراسخة المنادية نظرية ال دحض سعىفي م .ةضحوكأصبح يالتماسك وم ه يفقد منطق، وهكذا.يصبح قابالً للتغيير ثابتال ْبَرْهَمْن

تحوالت حياء جميعاً من  المادي واألعالمال خطأ عندما يقول انالع في ووق بالڤَاَس ِدۤيڤْ شْرۤيَل يتهمون، )َدڤَ ناَمريَپ(بتحول القدرة 
 األسفارالنصوص الرئيسة لجميع مضمون  ة الفلسفيهمفي مناقشاتون  يرفض،وهكذا .ةفئليست زا وحقيقية، وبالتالي الرب درةق

انهم يتعمدون ابراز هذه  .)ڤَْم أسيتَتْ تْ(وص الثانوية مثل نصوص أنت هو ذاك يتشبثون بالنصومع ملحقاتها  هاوجوهر ةِڤديالـ
 . عليمڤَشْنَايڤحجج ب ونعندما يواجه يفرون من المواجهةثم  النقاط الثانوية

بمثابة ابعد ما يكون لضبط حواسهم والتأمل في الوجه الالشخصي  إلى يبذل المنادي بوحدة الوجود المطلقة جهوداً عقيمة ودنيوية
 بواسطة التأمل فيحواس المن المستحيل السيطرة على  .العظيم شخصية عليةان الرب الفهم  دون الحق المطلق األصلي والقطعي

 ):٣٩\٢٢\٤ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم   فيكوماَرت نََسالكبير كيم يقول الح .نهر فائضكما يستحيل سد  شخصيالال ْبَرْهَمْن
 اْبَهكْتْۤي-ڤيالَس-شََپال-َپنْكََج-پاَد-ياتْ

 ْچَرتَْهيانْتي َسنْتَهْچَرتْهيتَْم أوْدكَْرماشَياْم 
 پي رودَّْهىَمتَيُّو ياتَيُّو -ريكْتَ نَـ ڤَْنتَْد

 ڤَْمڤاسوِدَچناْس تَْم أَرنَْم ْبَهَج -شُْروتُو
 ولصعوبة ذلك، .األجرشديدة التعقد بصابع القدمين اللوتسيتين للرب التغلب على الرغبات أخدمة  إلى يسهل على التيم المنقطعين"

الخدمة  إلى  لذلك، انصحك باإلنصراف.مواج التشبعة الحسيةأوقف  إلى يقصر عنها أرباب النظر والتصرف على الرغم من سعيهم
 ."ڤَسوِدڤَ ابن كِْرشَْن إلى التتيمية

القدرة نتاج هي التي  )جۤيڤَ (نفسال أن طالقاال  علىاًليس مستغربلذلك،  .ْبَرْهَمْنعروف باسم م ڤيشْنو لربالوجه الالشخصي ل
تغليف مبدأ بإمتياز  دائماًقتدار  االمبدأيتمتع  .) موكْتيياسايوْج( ْبَرْهَمْنندماج في  االنجاةتحقق أن  ،ڤيشْنولرب الروحية العلوية ل

 ْبَرْهَمْنندماج مع اإلبالراغب جود المطلقة المؤمن بوحدة الو .يهلك الفردية الباقية للقدرةال ذلك  ولكن ته الشخصيةدرقاخل ذاته د
أ من تيم الرب ملذات تلك النجاة أسويعتبر  .)َدنْنَْبَرْهما( ْبَرْهَمْنتحقيق بهجة مسعى ة في يدشدمر بمعاناة يزال ي ال ،بإحتمالهالعلم و

الصور من حتى تخلص تنطوي على ال مالزم في الصور المادية،الوهم الرفع  إلى محاولة المؤمن بوحدة الوجود المطلقة .الجحيم
المريض مع المرض هو عمل لكن القضاء على  ،هو شيءالمرض شفاء  عالج المريض ل. غاية الغباء هذا هو حقاً.الباقية ةالروحي

 ):٤\١٤\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي  ْبَرْهماالكبرى سلطة ال من األمر لدينا هذا ، وهكذا.بلهأ
 ڤيْبُهوتيْم أوَدْسيا ِتى شِْرتيْم ْبَهكْ-شِْريا

 لَْبْدَهيى-ُبوْدَهى-ڤََلكيشْيانْتي يى ِك
 ڤَ شيشْياِتىِتشاْم أساو كِْلشََل ِا

 ْچهاتيناْمڤَتوتشا-َلنانْياْد ياتْها ْستْهۤو



لتخميني تنمية العلم ا إلى عن ذلك الدرب وانصرف أحد ذا تخلى ا.هي خير سبل تحقيق الذات إليك ربي الحبيب، الخدمة التتيمية"
 تحقيق الذات ممتنع عن المقتصر على التخمين كما ال يحصل من يضرب سنابل . ولن ينال نتيجته المرغوبةاً متعباًفسيجتاز درب

 ." كسبه الوحيد هو المتاعب.القمح الفارغة على الحبوب
 .دعوة البالء والشقاءة الوجود المطلقة وتباع وحدأمن صبح ين أ بدال من  في هذا العالميعاني أبداًال  وكِْرشَْنلرب يسلم التيم ل

تيمه من  كِْرشَْنالرب يهدي  .فارق بدنه الحاليعندما ي  الباقية للربتسلياتالهال للمشاركة في يتخطى الصعيد المادي ويصبح مؤ
ب عبور محيط من الصع .ليه امن اجل الوصول ةروحي فطنة هتيمالرب  يعطي . ويبدد ظلمة الجهلبوجه الذات العليا هداخل قلب
،  هكذا.الربيعبر بكل سهولة بعون  و،عبوره إلى يسعى التيمعندما   ألن التيم سيغرق بمفردهالرب للمساعدةيتدخل  ولكن ،الجهل
 ):٧-٦\١٢ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنالرب  وكما يقول .الوجود الماديمحيط عبور الرب هو أضمن وسيلة ل إلى اللجوء

 نيماكَْر نييى تو َسْرڤا
 ا َپراه- يا َمتْاْسيَسنّْ يَِّم

 يُّوِچَنڤَ يناىيَأنَنْ
 انْتَ اوپاَسِتىياۤي ْدْهْمما
 َهْرتا َسمودّْْمْم َأَهشاِت

 راتَْچ سا-ساَر ْم َس-و يتِْرْم
 راتْ پاْرتَْهىيشتْ نَـ يْبَهڤام
 ِشتَساْمتْ -تَ يِڤشآ ىَِّم

كون أ ،ْپِرتْهايا ابن نحراف بتأمل ثابت فيَّ وعقل مجمع علي،  افي الخدمة التتيمية دون يل ااً ومنقطع، ليعمله ني واهباًعبديالذي "
 ."والموتالسريع من محيط الوالدة له المنقذ 

اطاتهم الفكرية والطبيعية له مع كل يهبون نش ،لرب العظيميمان خالص بالصورة الشخصية ل اويضعون كِْرشَْنلرب الذين يسلمون ل
بتتيم خالص ثابت ال  ويتأملون فيهايعزف على نايه  كِْرشَْنيعبدون الصورة الجميلة الباقية ذات اليدين االثنتين للرب  .شيء آخر

 األصفياء، المشبعة مثالهم من التيمأ شخصياً كِْرشَْنيعين الرب  .أو الرياضات الشديدة ثواب العمل والتجريبيلم العتعيقه رغبات 
 .تتيمه حسب درجة تيمتجاوب مع كل بالالرب الرحيم  يعد .قلوبهم بحبه ويتخطون دوامة التناسخ بسرعة وسهولة

 ومن .ْبَرْهَمْنوجود  ندماج في االالهدف النهائي هوحي العظيم ليس بشخص وأن فكرة ان الون بالذاتباع وحدة الوجود المطلقة يه
 من يفوقه فطنة يطلبلكن  عن طريق انهاء حياته؟ هانهاء مرض أراد اذاالمريض  ي سوى سيعاننم .لرباعتراض اعدم الطبيعي 

مصابة اللنفوس ينبغي ل ، وبالمثل.هذه الغاية تحقيق لاألصليةصحته ستعادة  إلى ا سيسعى،دون انهاء حياتهعالج مرضه حتماً 
المفهوم  ي من فكاألشخاص هؤالء كِْرشَْنالرب ينقذ  .ية الفرداتهناء هوي دون افصفية الةاألصليحالتها  إلى العودةالمادي المرض ب
 ةسعادان ال .ان محاولة النفس الروحية القضاء على فرديتها المالزمة هي محاولة انتحارية .مع اهللا المتمثل بمحاولة التوحد شريرال

لتيم الرب بمثابة منتوج  تلقائياًمتوفرة لوجود المادي عقدة امن طريق الفكاك من التي يشعر بها المؤمن بوحدة الوجود المطلقة 
  :پوراَن َننارايا جاء في .الخدمة التتيمية

 من ةتيأمنافع المت يستطيع تحقيق جميع ال،َنناراياحياته للرب العظيم الذي يكرس  . أو التخمينثواب العملنشغال ب االللفردال ينبغي 
 َچَلڤََمنْبيلْيقول  .ه هي النعمة الخاصة للخدمة التتيمية هذ.حساناإلالطقوس والقرابين و والتخمين وچايُّوالـالعمليات مثل سائر 

 ): ١٠٧ (ناْمِرتَْركَ – كِْرشَْن في قصيدته طْهاكوَر
 اْد يادي ْسۤيْنڤاَچْبَهڤَيى ْستْهيَرتَرا ْبَهكْتيْز تْ

 ْرتيهمۤو-كيشُوَر-ڤْياْپَهلَتي دينَه ِڤَن داي
 ڤَِتى ٱْسماْنوليتانَْجلي ِسڤَياْم موكموكْتيه ْس

 ْپَرتيكْشاها-َچتَياه َسَميا-كاَم-ْدَهماْرتَْهى
ستخدمنا النجاة المتشخصة عندئذ،  .كان تتيمنا بحبك دون انحرافذا  استتجلى صورتك الفتية الباقية داخل قلوبنا عفوياً رباه،

 :پوراَنناَردييا  جاء في . بتواضع لخدمتنا)األخرى ِڤَدْزغايات الـ(كالجارية وستنتظر التدين والمعاش والتشبعة الحسية 
 َپتِّيهَسْم -ڤاي ساْدَهَنا ۤي

 تْشَتوشْطَيى-پوروشاْرتَْهى
 ْپنُوتيا ڤينا تَْد آتَۤي

 نَُرو ناراياناشَْرياه
  ."ه لتحقيقةالمعتادالمتطلبات حتى بدون  سيكسب كمال الحياة َنناراياالفرد من التيم المسلمين للرب ان "



 لث الثاالفصل
 احاديث العلم الروحي

 :)١٩٤\٣ لۤياليا تْانْ (تْشايتَنْيا تْشَريتاْمِرتَجاء في 
 اِنى ياي موكْتْي نَياْچۤي-َجنِْمى ْبَرْهَم-كُوطي

 ناماْبهاِسى ساي موكْتي َهيا-أي كَِهى
بفضل انهاض وميض ممكن ان تحقيقها مع ذلك يقول مثله  و.يمكن للكامل بالعلم المطلق عدم تحقيق النجاة بعد ماليين من الرجعات"

 ".القدوساالسم من 
 پوَرتْشانَْدقطاعيين في القرية القديمة  االكبارمن   َدَرْرْدَهَن َمجوْمڤَوُچو  ُچوْسوامّي رچهوناتَْهى داَس شْرۤيَل والد َدَرهيَرنْيا َمجوْم كان
 طْهاكوَر َهري داَس شْرۤيَلالكبير  ڤَنَشْايڤناقش الـ ڤَْرتّيپاَل تْشَكَْرُچو يدعى ، بالمولدْبراْهَمَن ،امهن عندظفيالمو أحد .راَمْچْپتََسعند 

القدوس للرب االسم  الرباني مرجعية مطلقة حول تسبيح ڤايشْنَڤَ في حين كان الـتجريبيمجرد  ْبراْهَمَنهذا الـ كان .األسفارحول 
شْرۤيَل َهري داَس  استشهد .النجاةعند يحرز الفرد التي لتحقيق رحلة امعن  شْرۤيَل َهري داَس طْهاكوَرسأل  ْبراْهَمَن الـ.كِْرشَْن

المخلوقات خوف من اليتبخر مثلما تتبخر الخطايا والجرائم جميع  ن اوضحاً ماألسفار من ةالمناسبنصوص العديد من الب طْهاكوَر
تسبيح مراحل من ) هاَسْبآ ناَم(صفية تالمرحلة النجاة في  تتحققو ،الفجرول ضوء أعند عفاريت الشباح و واألمثل اللصوصالليلية 
ال تقوى سوى النفس المحررة رفيعة التطور على نطق اسم الرب نطقاً  .القدوس وهي المرحلة التي تسبق التسبيح الصفياالسم 

تعاليم  فهم قصر عن ،النظر المدمن على السفسطة أهل من ْبراْهَمَنـال .حاالت المتمثلة بحب اهللا الخالصال أرفع صفياً مما يحقق
شْرۤيَل  ان إلى  وخلص،سوالقداالسم  اتامتيازتخميناته على فرض األحمق  ْبراْهَمَنحاول الـ .هتإهانبوهكذا انتهى األمر الرباني 

 .شروحه وشخصيتهحاول أن يسخر من رباني بوقاحة على مسمع من اآلخرين وخ ال وّب.كان مجرد عاطفي َهري داَس طْهاكوَر
 ،لذلك .دون فهم العلم بالحق المطلق أوالً تنمية تتيم ثابت بالرب العظيم أحد  وحدة الوجود المطلقة بالفهم انه يتعذر علىيخفق دعاة

 بشيء من ةنا هذه النقطبحث لقد .على صعيد الخدمة التتيمية الصفية فجهله قد ارتفع بالكلية أحد ستواء اشهدعندما ييتعين الفهم انه 
 علممقصودة لتحقيق  ةن الحياة البشريبأفكرة ال عموماً يطرح الفالسفة التجريبيون ."تيمعلم الت"بعنوان سابقة ال مقالةالالتفصيل في 

ثبات اإلمن خالل القضاء على األوهام و ْبَرْهَمْنندماج في  االطلبوني .العلم عندهم يعني القدرة على تبين الواقع عن الوهم .ملاك
 أرفع هم يعلنون انان .تحقيقه رجعة تلو رجعة إلى هم للعلم الكامل الذي يطمحونهو تعريف  هذا.ْهَمْنْبَرعين أن الحقيقة والواقع ب

وصف  تْشايتَنْياالمولى  . بتحقيق النجاةْبَرْهَمْن  فيدمجن يأخيراًثم ومن  تحقق عند توحد كل من العالم والعلم والمعلومت لمدرجات الع
تيم الصفي  التي تثبت ان النصوصالعديد من الب واستشهد )ْمنََپاڤنيْر-ينْچاڤهاداَم-ڤََهْب( المادي طفاء لهيب الوجودبإحالة النجاة تلك 

 .القدوساالسم يحقق حالة النجاة بسهولة من طريق تسبيح 
هللا هو الحب العلي الصفي ون قاصرون عن الفهم أن المصير الروحي النهائي دنعامالافراد جماعة وحدة الوجود المطلقة  ،لألسف
تيم الرب مجرد بالحكم أن يخطئون  مانه .)معاش والتشبعة الحسية والنجاةالتدين وال (األربعةهداف األوراء حتى طالق  االعلى

وحدة الوجود المطلقة هؤالء، ثمة جماعة معينة من التيم الذين انحرفوا  أهل جانب إلى .عاطفيين ويعتبرونهم خصومهم الفلسفيين
ؤالء ه .ندماج في الرب العظيم االبمسعىتباع وحدة الوجود المطلقة  إلى اسقطوا فريسة االدعاء وينتهونعن درب التتيم الصفي و

 يقصرون عن فهم تعالي ،من المؤمنين بوحدة الوجود المطلقة ئهم شأن نظرامشأنه .ن ليسوا من عداد تيم الربون العاطفيوالمادي
  . انهم يعملون نزوياً ويضللون العامة.يه أو لواحقه إلعتبارها وهميةه ومالزمتسلياتاسم الرب العظيم وصورته واخالقه و

 ، ومع ذلك.يلوذون بوحدة الوجود المطلقةو ُچوْسوامّي رۤوَپ شْرۤيَل ة لـروحيمحصالت ال الونفضيرعاطفيون ؤالء الماديون اله
فلسفي والدراسة التي يألفها فالسفة وحدة الوجود ينأون عن النقاش الانهم  . فالسفة وحدة الوجود المطلقةمذهبدراسة  إلى ونفتقري

 . تخميناً مسئماً كما يعتبرون مشاعرهم العاطفية الجاهلة بمثابة حمى تتيمية عفويةاألسفارالمطلقة ويعتبرون النقاش حول 
 ،همن خطملق مختق اانبثبمثابة هم قبوليمكن وعن كثب يسيرون على خطى أتباع وحدة الوجود المطلقة ن يعبعض هؤالء المّد

 . بكل جدتيملابعض مسلك ن يعهؤالء المّد يينّم .ُچوْسوامّي رۤوَپ شْرۤيَل في خط ڤَْزشْنَڤايذهب الـممن عداد بالتأكيد وا  ليسمولكنه
من دعاة وحدة الوجود المطلقة  كل ون من قبلنبذي ،بالتالي و.صفوفهممن  يرفضهم اتباع وحدة الوجود المطلقة ،وهكذا
 في اًغضبون خلقين يعالمّدمثالهم من ن اأ ُچوْسوامّي رۤوَپ شْرۤيَلعلن أ .ينمعتوهال نيفيمذهباً من العاط ونشكليو ،ْزڤَشْنَڤايوالـ

 : ياماَلَمْهَرْبكما يقول في  .الروحي المجتمع
 پورانادي-ْسْمِرتي-شْروتي

 ْبَهكْتيْرڤيْدهيْم -نْتْشَراتَْرَپ



 َپتيكَلْڤَ َپيايَپتْأوتْ
زعاج  ا هي مجردَپنْتْشَراتَْر-ناَرَد و پوراناتْوالـ اتْدَپنيشَوأ المعروفة مثل ةديِڤ الـاألسفارالرب التي تتجاهل  إلى ميةالخدمة التتي"

 ."في المجتمع
جود عين واتباع وحدة الومّد الؤالءعلى هرحمته  اًظهرم ْبهَچڤَْد چۤيتافي ) چايُّو َنْچۤيا(العلم بوسيلة  چايُّوالـ كِْرشَْنالرب بحث 

 .في هذا المقالعينه الموضوع  إلى اتطرق ، لذا.طلبة الثوابالمطلقة و
 العليةالخدمة التتيمية  دربعلى أبدياً  اًثابتبها الفرد  العملية التي يصبح يه چايُّو َنْچۤيا .الوهمتبين الحق عن عني ي ي الحقيقلمالع

 )ةستقرائي االالطريقة(طريقة التحري الصاعدة على انها  چايُّو َنْچۤياتفسير ال ينبغي  .ْبَرْهَمْن والذات العليا مصدر  الرب العظيمإلى 
الرب تحقيق علم كامل دون خدمة ستحيل ي .تدريجياًالتي ال يستهدف بها الفرد سوى فصل الحق عن الوهم من طريق رفض الزائل 

 اعتقد ڤَْرتّي تْشَكَْرَلپاوُچ َنْبراْهَمالـ .الجزئي هو الذات العليا والذي امتداده هبدن نورهو  ْبَرْهَمْنوالقدرات والذي غني بالعز  الالعظيم
 ):٢٠١\٣ أنْتْيا (ْمِرتَتْشايتَنْيا تْشَريتاجاء في  لكن كما .الرب بكثير إلى يفوق الخدمة التتيمية) َنْچۤيا(أن العلم الكامل 

 پوُروهيتَ تاِرى كَريال ْبَهْرتَْسَن-َبالي
 كَْهى تومي ْبَهكْتي كانْها جاَنْرا مۤوَپطيۤي-َپطَ-ْچَهطَ

 "الرب؟ إلى الخدمة التتيمية عن لمماذا تعمنطقي احمق، انت :" بالقولڤَْرتّي تْشَكَْرَلپاوُچخ  وّبآتْشاْريا راَمَبلَكاهن يدعى "
وحدة الوجود المطلقة  إلى قتخمين والعلم بالحق المطلق العظيم فتتيم امثاله يتطرفهم الفرق بين الدون  اهللاحب لتتيم با أحد عىاّداذا 

 وال اً تجريبياًتخميناً وال بحث ت ليسچايُّو َنْچۤيا ، لذا.ُچوْسوامّي رۤوَپ شْرۤيَلمخالفة بالكلية للتعاليم الروحية لـ  ويعد عاطفية مبتذلة
حاديث األق سماع يستطيع حتى الفيلسوف التجريبي تنمية ذو .التتيم بحب الربون الذين يزعمالنعمة نوبات عاطفية لمحدثي 

 وقدرته ويتذوق في النهاية الرب العظيمتعالي مقام فهم إلى صل  سي، في النهاية.چايُّو َنْچۤيا بواسطة األسفارالروحية الصفية من 
عون غير العاطفيون المّد أراد  وإذا. جميع األذواق العليةجهبمثابة والرب يدرك  وسوف ، الرب، صورة العلم البهيج الباقيجهو
 سيصبحون ثابتين في .الحق المطلق إلى صيلة ثم سيكسبون منظوراً دقيقاًأ چايُّو َنْچۤيا ونيمارسستيم الذين يحبون تقليد التجريبي فال

 .بتأدية خدمة تتيمية صفية ون الرب العظيم روحية وعلية ثم سيبدأجهالفهم أن و
 ):١١٧\٢ (يراَجڤ داَس كَكِْرشَْن شْرۤيَلينصح 

 ا تْشيتِّى نا كََر ألََسيۤيسيدّْهانْتَ َبل
 ِچى سوْدِرْدَهى مانََسإتي كِْرشِْن ال-ها َهإ

 يصبح متعلقاً فقوي العقلي بحثلك الذاعتبارها مدار خالف ألن اساس تلك النتائج على بحث تجاهل عدم ينبغي للطالب المخلص "
 ."شَْنِر كْشْرّي بـ

 ."جسام بكل األاِلمالعني أب أيضاًعلم  ا،ْبهاَرتَ سليل يا"
قدرة ال إلى األسفار تشير .ا البحث والتقصيمن خالل هذ بداننا وعقولنا الزائلة والوهميةأرتدي ن) جۤيڤَْز(نتوعى بأننا نفوس فردية 

 كما ان .)كِْشتَْر(البدن المادي الزائل والعقل بمثابة الحقل  إلى فيما تشير) ْچيا-كِْشتَْر(م بالحقل بمثابة العاِل )جۤيڤَ(علوية الروحية ال
 كما يعلمنا .صورته الكونية الهائلة إلى بالصلة ْچيا-كِْشتَْربدنها الفردي والعقل، كذا الرب هو  إلى بالصلة ْچيا-كِْشتَْرهي  جۤيڤَ

 - ڤيدّْهي َسْرڤَ ْمماشاپي تْ ْمْچيا -تَْرشْكْ(جسام  بكل األاِلمالعني أب أيضاًعلم  ا،ْبهاَرتَ سليل  يا:)٣\١٣( ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنالرب 
 .) ْبهاَرتَشوتِْرشْكْ

يعلم كل منهما ) كِْشتَْر(حقل أي ب لكن عندما ننظر .)ْچيا-كِْشتَْر(كالهما عالمين بالحقل بمعنى ان العظيم  الربعين  جۤيڤَلذلك، 
 بوصفها .الدقةفي متناهية  جۤيڤَ في حين ان ،ال يحد بحد الرب العظيم . كبيرةةدرج إلى والرب العظيم واسع جۤيڤَبين الفرق ب

مجمل الخليقة بهيكله الكوني  عم يالرب العظيم ، وبالمثل.)كَْرَم( المكتسب حسب ما قدمت من عمل بدنها وعقلها جۤيڤَالوعي، تعم 
 َنڤَنْداِرڤْ َكوولُُُچ أزلياً في داره الشخصية الرب العظيم  وبالمثل، يبقى. انها تعم بدنها بصفة وعي الشخصيعمشخص  جۤيڤَ .عيهبو

 َسْمهيتا -ْبَرْهَمؤكدة في  مة وهذه النقط.شخصي شخص يعم الظاهرة الكونية بوجهه الالهمع ان ه بوجهه الشخصيتسلياتيقضي 
 .)تَْمڤََستى أكْهيالڤَ ني ِاُچولُوَك (أيضاً ماتْماَپَر الذي يعم الوجود و ْبَرْهَمْن مع انه ُچولُوَكال يغادر الرب داره التي تدعى  ):٣٧\٥(

 .مه العليوجهم بالحقل ويقول أنه يعم الخليقة بوظيفة الحقل والعاِل ْبهَچڤَْد چۤيتافي يوضح الرب 
 يدخل ْبَرْهَمْنيشبه الوعاء وأن  بدن يقولون ان ال.منطقهم الملتويمليه عليهم يلما  وفقاً م بهالمخمنون المسئمون الحقل والعاِل يصف

حالما يتحطم هذا  السماءب إليه رمزالذي ي ْبَرْهَمْن ندماج في إلى االجۤيڤَعود ي . في جميع األجواءنافذةسماء المثل الهذا الوعاء 
ماء حين ان الس في ،ة الروحيدرةقالهي  جۤيڤَ ، وقبل كل شيءوالًأ .ةالثغرات في هذه الحج  هناك العديد من.)عند النجاة(الوعاء 
 دعاة وحدة الوجود النظر أهل ع يضّيهذا مثال نموذجي على كيف . ماديءبشيروحي موضوع  ومن الخطأ مقارنة .دةهي الما



 َنْچۤيا( مثل تلك التمارين التجريبية ال يمكن تسميتها درب العلم الكامل .المطلقة وقتهم بمساواة الجوهر الروحي باألشياء الدنيوية
ال يؤثر ندماج  االمثل هذا لكن .دعاة وحدة الوجود المطلقةلوفقاً  اةالنجوقت الالمتناهي عند  ْبَرْهَمْن في هبائيةال جۤيڤَ دمجتن .)چايُّو

النجاة المثيلة للنفس سببها التي ت ةضرار الفادحاأل ن عنوغافلالوحدة المطلقة  أهل ، ولألسف.شكالاألبأي شكل من في الالمتناهي 
 .الحجمهبائية 

  في العلم التام باهللاكمنالتتيم ي ٢-٣
نتحار  االقدام على االونيريدالذين  . بالحي الالمتناهيهادمجتاذا  ةعديمة القيمة صيلاأل تهاشخصيأو  بائيةالنفس الهتصبح فردية 

 ومن ناحية .مثالهم من الذين يهلكون فرديتهم معروفين بدعاة وحدة الوجود المطلقةأ .م من فئة خاصةهالروحي بتضحية فرديتهم 
 .م دعاة الثنائية الشخصيونفرديتهم ه علىبالحفاظ  فان اولئك الذين يرغبون أخرى،
حتى في مثل  الفردية بمثابة نفس روحية ا هويتهفقدتال  ، ومع ذلك.ةياألصلطبيعتها العلية ظهر حالما تمن المهايأة للمادة  جۤيڤَتنجو 

 .رحيق الخالد للبهجة العليةوتتذوق الفي تلك الحالة الصفية تنشغل بالخدمة الباقية للرب العظيم  ،الواقع في .تلك الحالة الرفيعة
هذا الموضوع في الهند  ةالمدارس الفلسفية الستبحثت  . منذ دهورنحاء العالمأفي جميع  ْچيا-كِْشتَْر و كِْشتَْرموضوع يجري بحث 
 ، وبالتالي. بين الحكماءةالعديد من اآلراء المتباين إلى دىأ والمنطق ةمجرد ممارسة في السفسطبحث هذا الكان   ولكن،بتعمق كبير
في خدمة  ْچيا-كِْشتَْرتطبيق بحث عند  يُّوچا ْچۤياَنتصبح ممارسة  .)چايُّو َنْچۤيا(درب العلم الكامل  من هذه المدارس ياًألم تمارس 

 .الرب
عتبر  التي تسۤوتَْر ِڤدانْتَ  سلطةكِْرشَْن الرب العظيمقبل  .)سۤوتَْر ِڤدانْتَ (ِڤَدْز الجوهر الفلسفي للـفيموضحة  چايُّو َنْچۤياعملية 
 وحتى يومنا هذا،  سۤوتَْر ِڤدانْتَ إلى سند سلطته الفلسفيةي ، وحدة الوجود المطلقةبما فيه خط ، كل خط روحي.كامال اً فلسفياًعرض

 .تْشايتَنْياالمولى هذا هو رأي  .سۤوتَْر ِڤدانْتَعلى الذي ال عيب فيه الطبيعي تعليق  الو هشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم
 شْرۤيپاَد تعليق .هي سلسلة عقيمة وغير مشروعة سۤوتَْر دانْتَِڤتعليق على  إلى وساط العليمة كل سلسلة مريدية مفتقرةاألعتبر ت

 َڤَبَل ِد شْرۤيَلتعليق  ،ڤيةشْنَڤايبين المذاهب الـيوجد  . هو التعليق الرئيسي لمذهب وحدة الوجود المطلقةِڤدانْتَ على الـياشاْركَراتْشَنْ
 .ْپَرداياَسْم ياذۤيچاو-ڤَماْدْه سمى المتْشايتَنْياالمولى هو التعليق الرئيسي في خط و ْبهاشْيا ُچوڤينَْدالمسمى  ْدياْبهوشََنڤي

 ِڤدانْتَلسفة فلغوص في ا ،لألسفار ةخفيالت خالصاال صدد في مناقشات عميقة بضيحرصون على الخوال شك أن من واجب الذين 
ليس  و، نفس محررةڤينَشْايڤالسيد الروحي الـهو  دانْتَِڤـبالضليع الفيلسوف الالتأكيد عليها هي أن  تعيني التي ة والنقط.سۤوتَْر

 .شاْرياكَراتْشَنْفيلسوفاً من مذهب 
 من يبتركوليدة  ةماديال ةطبيعال . والحكماءِڤَدْرلـإستناداً إلى او ثيراألوالماء والنار والهواء و رضاألالكثيفة هي الخمسة العناصر 

 .لعملخمسة حواس لوخبار جمع األحواس ل وهناك خمسة .)ْپَركِْرتي(الهيولى  علةو) ڤَتّْتَ-تَهَم(الهيولى  و)كاَرنْهاأ (األنا الزائفة
 .خمسةالمحسوسات الوالصوت هي   والذوق واللمس والشمالصورة .خبارجمع األل ةالسادسالحاسة  ،ةداخليالحاسة ال العقل هو

 أربعة وعشرين من تركيب هو )كِْشتَْر(الحقل  .يَلپكَللملحد  كْْهياسانْ ةلسفوصف ف في ةالماديعناصر  هذه الاءاحصسبق لنا لقد 
 كثيفةمؤلف من خمسة عناصر الالمادي توليد البدن  إلى  مما يؤدي،ةماديال ةطبيعال تحول وه وتفاعلها عالهأالمذكورة  العناصر

 تحوالتهي  ةراد العقل واإلبصورة ظل الوعي .اهما شاكل وحزنالو ةتعموال  والكراهيةةماديال رغباتالنتيجة ) تَهۤوهاْبَم-َپنْتْشَ(
 .حقلهذا ال

جيدة واردة صفة عشرين تنمية  والًأالفرد   لكن يجب على.هوتحوالت كِْشتَْر عن تماماًبائن  ْچيا-كِْشتَْر هو أن قريباًبحثه ما سيجري 
 :ْچيا-كِْشتَْر  وكِْشتَْربـ  المتعلق لمفهم العجل من ا )١٢-٨\١٣ (ْبهَچڤَْد چۤيتافي 

والزهد  ،النفس وتمالك ،الثباتو ،النظافةو ،ثقةسيد روحي  تخاذإو ،البساطةو ،جلدالو العنف،الو ،ستكبار االالنزاهة منو ،التواضع
طفال األوعدم التعلق ب ،رض والموت والشيخوخة والمالوالدةشر ، وإدراك األنا الزائفةغياب و ،الحسية شبعةالتفي أغراض 

األماكن المنعزلة،  إلى ميلالو ،يوالزوجة والبيت وما يتبعه، واتزان العقل في السراء والضراء، واإلنقطاع التام والخالص ل
 .جهلينافيها هو  وما كل هذه أعلنها علماً -الحق المطلق نظر في  والتحقيق الذاتبأهمية تسليم الو وام،عواإلبتعاد عن ال

الصفات المقصود من زائفون بإعتبار  الةطقاالمن ئخطي .ة المواضيع الروحيبحث لينمؤهلغير  من هذه الصفات ونحروممال
 والغضب ةكتسب نتيجة تحوالت العقل مثل الشهوالدنيوية تالصفات ن  أل،نجاةال إلى مهيأةالنفس الن تقود اعاله االمذكورة 
الصفات التي يعدها ن بأ المناطقة الزائفينذا قبلنا حجة  ا وحتى. بالفعلالروحيلم الع ثل ولكن الصفات المذكورة اعاله تم.والكراهية

ان هذه التحوالت معادلة لموافقة نستطيع ا  النازلفما  هي تحوالت فكرية،المطلق لعلم  كشروط أساسية لچۤيتاالـي ف كِْرشَْنالرب 
 في ،الفساد إلى نفسجر الي نوع من التحول العقلي .المطبقلجهل التي تنجم عن اووالغضب والوهم  الطمعو ةشهو مثل اللصفات



 في فاه اإلنسانالمرض  يدفعومع ذلك،  .الطبيعة الماديةجات و منتاءوالدو المرضمن  كل . من الذنوبهانجيياآلخر النوع حين ان 
الحمقاء القائلة بأن ظرية النتمع بقبوله المجمضحكة تفادي الوقوع   اإلنسانلذلك، يجب على .هينقذه منالدواء  في حين ان ،الموت

 .والعكس صحيحالمرض  مما يعني ان الدواء عين )َپتْه تَ تَ،تَ َمياتا(الحق  إلى جميع الدروب تؤدي
 يَِّم) كِْرشَْن(التتيم الدائم والخالص بي  وهذا هو ،كِْرشَْنالتي يدرجها عشرين الصفات البين جديرة بالتنويه هناك نوعية واحدة 

 يبدأ بالظهور كِْرشَْنالتتيم الدائم والصفي بالرب  .لوعيصفية اخرى مطلوبة لتاأل الصفات .أڤْياْبهيتْشارينّي تيْركَْهْب يَنچويُّ-شانَنْياتْ
 :طْهاكوَروتََم داَس نَُر شْرۤيَلكبير السيد الروحي الأنشد  . حريق الوجود المادياءحال تصفية مرآة العقل مرة وانطففق القلب أعلى 

 ؟ العليةَنڤَنْداڤِْرتجرد عن المادة؟ متى سأقتدر في تلك الحالة الصفية من رؤية أمتى سيصفو عقلي و
 كِْرشَْنحالما يتفتح التتيم الدائم والصفي بالرب  تلقائياًالفرد  سائر الصفات التسعة عشر ستظهر فين  اةالحظلمومن المثير لالهتمام ا

 .چونايْز تَتَْر َسماَسِتى سوراهاچايْر ڤَتي أكينْتْشَنا َسْرَچْبَهكْتيْر ْبَهتي ياْسياْس): ١٢\١٨\٥( اَچڤَتَْمشْرۤيَمْد ْبهفي  كما جاء .هفي قلب
 .ڤَاسوِدڤ شخصية اهللا العزيزالذي طور تتيم صفي بحب  في جسم ، والزهدلم والخصال النبيلة مثل الدين والعالمالئكةجميع تظهر 

 إلى حدأل ةال حاج  لكن. في يوم من األياممليون روبيةلديه  سوف يكونف ،ن روبية يومياًيثالث  أوني عشر أوبصبر عشرةيدخر من 
 أحد  تنمية عند، وبالمثل.ةدفعة واحدمليون روبية على  حصلذا ا الثمين الوقتتضييع عشرين أو ثالثين روبية و أو عشرةجمع 

الذي  أخرى، ومن ناحية . دون جهد اضافيتلقائياًتزين ذلك الشخص عاله أالمذكورة  فسائر الصفات كِْرشَْنتتيم خالص بحب الرب 
  مؤقتاً والتكريمةتلقى الثرويقد خرى على حدة فاألتسعة عشر الالصفات تنمية ويحاول  كِْرشَْنيتجاهل التتيم الخالص بحب الرب 

 ڤْراَه ):١٢\٨\٥ ( المذكور اعالهَمْد ْبهاَچڤَتَْمشْرۤي نصفى  َمهاَرَج ْپَرْهالَديقول  .لتحقيق الهدف األسمى لكنه سيصبح غير مؤهال
 .ڤَتُو َبهيه ْدهاچونا َمنُوَرتِْهناَستي-ْدَهو َميا كوتُتاْسكْبَهأ

يكون مدفوعاً  ال بد أن . خصال طيبةال يتصف بأية ةالمادي اتطاالنشنشغل ب ومالخدمة التتيميةمن يخلو ن م أخرى،ومن جهة 
يجيد حتى اذا كان  كيف يمكن أن يكون مثله متصفاً بأية صفات حميدةف الفتنة الخارجية للرب بتخميناته ويجب أن ينشغل بخدمة

 ؟اسرته واقاربهعلى الحفاظ مين باألالباطنية أو الجهد  يُّوچاـالممارسة 
الخدمة  ذماللوتسيتين للرب وحين عدم احترام القدمين  والالعنف فيالتظاهر بالصفات الحميدة مثل التواضع من غير المجدي 

 تتضافر ، في الواقع.زائلة في النهاية عديمة الجدوى وها لكنكون للصفات الحميدة المزعومة بعض القيمة الماديةت قد .التتيمية
الحق طراف أمختلف هي  وهذه الخصال .عليهحيث يحتمل ان يحكم التتيم الخالص  اً عرشصبحخرى لتاألة عشر الصفات التسع
 .هو الجهل المطلق لم العا خارج هذ وكل شيء،المطلق العظيم

بالعالم الروحي العلم  إلى )كِْشتَْر(يرتفع الفرد من العلم الدنيوي بالحقل  أخرى، ة وبعبار.لم تلكطراف العأ بتنمية هالفرد ذاتقق يح
) ْپَركِْرتي(الطبيعة المادية  إلى شاري . العظيمْبَرْهَمْن عني كل كائن حي وت ْچيا-كِْشتَْر ان كلمة  ذكرنا سابقاً.)ياْچ-كِْشتَْر(بالحقل 
المصدر  هو كِْرشَْنالرب  لكن .علة عين المعلول من وجه ال.ةماديال ةطبيعال هو سبب ْبَرْهَمْنذلك ان   والسبب في،ْبَرْهَمْن أحياناً

 ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن يقول .جۤيڤَباسم  المعروفة ْبَرْهَمْن ةبذرصورة الطبيعة المادية ب  فيْبَرْهَمْن غرسي الرب .ْبَرْهَمْن القطعي لـ
)٣\١٤:( 

 ْر َمَهْد ْبَرْهَمينيُّوَمَم 
 َأَهْم ى َدْدهامْمْرْبَهَچْن يتَْسم

 ْمتانا ْبهۤو-َسْمْبَهڤَه َسْرڤَ 
 ْبهاَرتَي  ْبَهڤَتتُوتَ

 ."ْبَهَرتَ، يا ابن والدهانا أ ومهيأة ومن رحمها تخرج جميع النفوس الْبَرْهَمْنالكلية تسمى  ةالماد"
مطابق ) العظيم ْبَرْهَمْن (كِْرشَْنالرب  أخرى،بعبارة  .)ْبَرْهَمَدْم  إَسْرڤَْم كَْهلْڤْ( هو الوجود ْبَرْهَمْن :النص يوضح القول المأثورهذا 

آخر نص  بحثنا سبق .الوحدة المطلقة من وجه أهل  همڤَْزشْنَڤايالـ ، وهكذا.جميعاً ْبَرْهَمْننهم أ من حيث ْپَركِْرتي  وجۤيڤَمن كل ل
 ):١٠\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتامن 

 هتيكِْرْپَرَن شْكْْدْهۤيااۤيَم
 شََرْمتْشَراتْ -  َس اِتىيسۤو

  كاونِْتياِهتوناِنَن
 ڤَْرتَِتىيَپريْد ڤَچَج

 تعمير وهدم هذه الظاهرة يعاد هابحكم .غير المتحركة والمتحركة األحياءكل أم  المادية طبيعة الذهه تعمل تدبيريب ،كونْتّييا ابن "
 ."دورياً



 ):١٠\٩(يعطي فهماً أوضح لنص آخر ) ٣\١٤(قيد البحث  چۤيتانص الـ

  يتصفى العقل من تعلقه بالمادة٣-٣
 ):ْبَرْهَم إَدْم َسْرڤَْم كَْهلْڤْ (اتْدشََپنيوأعلى معنى حكمة من اجل القاء بعض الضوء  )٥٦\٢٢\١ (پوراَن ڤيشْنونستشهد بنص من 

 ْچِنْراْستْهيتَْسۤي-ِدشَ-ِاَك
 ياتْهاڤيْستارينّي ْجيُّوتْْسنا 
 شَكْتيْرْبَرْهَمنَه َپَرْسيا 

 َچتْتَتِْهَدْم أكْهيلَْم َج
ظهر بصورة هذا العالم تي ت يشع القدرة في كل مكان ال العظيمْبَرْهَمْن كذا، .تنشر النار نورها حولها مع انها تبقى في مكان واحد"

 ."المادي
 مستوىاقشات على المن تجري تلك .ة الفلسفيهمفي مناقشات لرب العظيمالقدرات الغزيرة لوجود ينكر أتباع وحدة الوجود المطلقة 

تباع وحدة الوجود المطلقة فقير مما يمنعهم من أم  أن مستوى علطْهاكوَر تّيڤََسَرْس سيدّْهانْتَ ْبَهكْتي شْرۤيَليكتب  .األطفالحضانة 
من الفقر الفلسفي إلنقاذهم ) ١٩\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتافي هؤالء  مايۤۤاڤادۤيْزلقن  كِْرشَْن الرب . السداسيعز العظيم تام بالْبَرْهَمْنالفهم أن 
  : برحمته

  َجنَْمناْم َأنِْتىْمناَبهۤو
 اِتىي ْپَرَپْدْمڤاْن ماْچۤيانَ

  إتيڤاسوِدڤَه َسْرڤَْم
  دوْرلَْبَهه- سو َمهاتْماَس 

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

فشل في يسالقطعي  لم للبحث عن العةستقرائي االتبنى الطريقةي  الذي،كذا ."حد الحبل إلى  تذهبة المربوطةالبقر"وكما يقول المثل 
لحق المطلق لكامل الفهم ال .ما يتعدى الطبيعة الدنيوية بعقل دنيويان يعرف ال يستطيع الفرد  ألن ةعقيممحاولته  .نهاية المطاف

، الشخصي الْبَرْهَمْن إلى تقليل شخصية اهللا المقتدرة إلى  تسعى،ة الفردشريرالعقلية اللك متت  عندما. محالفاسق شريربعقل  العظيم
 .مؤهلين لتنمية علم مثيل محده وڤَْزشْنَڤايالـ .الجوهر الفرد و حقيقةأعلم المطلق الكتشاف بإ  ستفشلةسمى مناقشات فلسفيتكل ما و

أن الحق يدرك حالما يبدأ المؤمن بوحدة الوجود المطلقة بخدمته  .من األشرارال شك ان اتباع وحدة الوجود المطلقة ليسوا جميعهم 
 ):١٠\٧\١( تَْمشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَكد في يؤوهذا ما  .المطلق العظيم شخص يملك جميع الصفات العلية

 آتْماراماشْ تْشَ مونَيُّو
 پى أوروكَْرِمىأْچَرنْتْها نيْر
 ْم ْبَهكْتيْمأهايتوكۤيڤَنِْتى كوْر
 چونُو َهريه-تُوْبهۤو-إتَّْهْم

 إلى ، يطلبون قضاء خدمة تتيمية صفيةهموال سيما الراسخون على درب تحقيق ذات) الراضون بذاتهم( على مختلف فئاتهم ْزراَمآتْما"
شخصية اهللا على الرغم من نزاهتهم عن الرهن المادي مما يعني امتالك الرب صفات علية تجذب الجميع بما فيهم النفوس 

  ."المحررة
ه التسليم للرب العظيم هو الذي الشخص الوحيد الذي يمكن .الصفات العلية للرب وتسلم له إلى وجود نفس مجيدة تنجذبمن النادر 
، ال يمكن اعتبار اتباع وحدة بالتاليو .يؤمن بأن الطبيعة المادية هي تحول قدراته المتنوعةالذي و هتسلبه شخصي إلى ال يسعى

 شخصية اهللا العزيزذ النفس المجيدة هي التي تدرك أن الحق المطلق الفرد هو  ا)َمهاتْما(نفوس مجيدة  )مايۤۤاڤادۤيْزالـ(الوجود المطلقة 
 . السداسيعزالكامل بال

 ڤايتَڤيشيشْطاْد باسم ةالمعروفالمدرسة الفلسفية تنادي  : على هذا النحوڤَنَشْايڤ الـَمهاتْماالـوضحت أ ْبَرْهَم إَدْم  كَْهلْڤَْسْرڤَْمحكمة 
 الرب  مع ان.)شَكْتي أتْشيتْ(والقدرة المادية ) شَكْتي تْشيتْ(القدرة الروحية : أزلياً مع قدرتيه الرئيستينموجود أن الرب العظيم 

يبقى في  .طالق اال وهو المقتدر عليهما علىأتْشيتْ وقدرة تْشيتْقدرة : رد لكنه يكشف قدراته المتنوعة تحت البابين الرئيسينفواحد 
كما يرى ذاته وكما يراه تيمه وكما : ذه الصورة من ثالثة جوانبهتكشف  .قدرات ال تحدمصدر مع انه صورته الشخصية العلية 
 بالنص عينه الوارد اعاله رامانوجاتْشاْريا شْرّي التي يرأسها ڤَڤايشْنَ شْرّيالسلسلة المريدية د تستشه .يراه مزاحميه واعداءه

 .لتوضيح حال الرب وقدراته



ة هذا العالم في صور الذي يظهر ، في كل مكانتهالعظيم قدر ْبَرْهَمْن نشري ، وبالمثل.في بقعة واحدةالنار نورها مع انها تبقى تنشر "
 ."المادي

 أزلي الوجود بصفة شخصية اهللا العزيز و هالحق المطلق العظيم انكامل العلم يفهم  .دليل على وجود الربمجمل الخليقة  ،كبذل
 تْشيتْ(بعد اللياذ بالقدرة العلية للرب  أزلياً إليه يقضي خدمة تتيميةو يدرك هذا العلم تماماً مثيل َمهاتْما .مصدر وملك جميع القدرات

 ):١٤-١٣\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتا هذا في كِْرشَْنلرب ايؤكد  .)شَكْتي
  پاْرتَْهىْم تو ماْسنََمهاتْما

 اتاهشْرّيآْم تيكِْرْپَر ْمۤيڤيدا
 ُسو َمنَ-ا يْبَهَجنْتى َأنَنْ

 اْميايْم َأڤْتادياتْڤا ْبهۤوْچۤي
 ْم ماتُوانْيْرتَۤي كْمَستَتَ

 ا ڤَْرتاه-َهى ذِْرنْتَشْ تْشَ ْداتَي
 اۤي ْبَهكْتْْمتَشْ تْشَ ماانْينََمْس
  اوپاَسِتىيوكْتا -ا يتْين

أني  ملعلمه الخدمة التتيمية شاغل هو اللهماغش .ْپِرتْها ابن  ياربانية قدرتي الحمايةتحت هي ، مجيدة غير المضللة الالنفوس أما"
على ة جيد النفوس المهذه نيعبدت وساجدين لي، صلب، مجاهدين بعزم  دوماًأمجادي مسبحين .ي ال يزولذصلية الاألشخصية اهللا 

 ."الدوام
 الطريقة إلى ستناداً ا المبتدئينالذين يعتبرون من) مايۤۤاڤادۤيْز(مخمنين والمناطقة فضال عن اتباع وحدة الوجود المطلقة اليتعين على 

 هذا التفسير كِْرشَْن الرب  يعطي.مقام التيم األصفياء للرب الذين أدركوا الحق المطلق العظيملالفهم الصحيح  ،ة التجريبيةتقرائيسالا
  ):٢٣\٤( ْبهَچڤَْد چۤيتا لنشاطات تيمه في

 ايا موكْتَْسيْسَچنَْس -تَ َچ
 ِشتََسهتْ -تَ يڤَْستْهْچۤيانا
  كَْرَمشََرتَه تْاۤياْچۤياي

 اِتىيۤيلي ْپَرڤْمَرْچَسَم
 ."مطلقالبتحد  ي،في العلم العليكلياً  والثابت المادية شواكلالبدون تعلق  عملالذي ي نا"

 عمالقضاء األ .هذات ڤيشْنوالرب تعني كما  قربانتعني  ياْچيا ةسنسكريتيالكلمة ال .خدمة تتيمية  هيقرابينالمقضية بمثابة  ةنشطاأل
) ١٧\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتاتيمه في  كِْرشَْنيصف  . في الحق المطلق بالكليةراسخةبمثابة خدمة تتيمية علية ممكن فقط للنفوس المتقدمة ال

 :ثانية
 يوكْتَ -ا يتْين ۤيانْچۤي ْمشاِت
 اِتىيشْيشيْر ڤي ْبَهكْت-َك ِا
 اْرتَْهْميتْٱ ينُواني ْچۤي ِهيُّويْپر

 اهيي َمَم ْپرتْشَ  َس ْمَأَه
 ."حميمه وهو حميمي أنا .كامل العلم المتحد بي بخدمة تتيمية صفيةهو جميعاً  أفضلهم"

 على الرب العظيم بفضل بعض الصالح، عندها فقط يصبح عزيزاً إلى فالسفة وحدة الوجود المطلقة بالخدمة التتيمية أحد انشغلاذا 
بل يعدون ) زَمهاتْما(تسميتهم نفوس مجيدة  كما ال يمكن ، عليهءعزاأتباع وحدة الوجود المطلقة  أ ان يكونابداًال يمكن لكن  .بالر

هؤالء المالحدة  .ةلهيالرب العظيم من قدراته اإل يعملون على سلب واما دام  المضللين بالفتنة الخارجية للربشراربين المالحدة األ
 .الربء بل مجرمين بحق ليسوا من العقال

وال )  ْچۤياَن ىَهْدنَْبْمَس(أنها تعني علم الصلة القائمة بين الرب وقدراته ف ،ةِڤدي الـاألسفارفي  ْچۤياَنكلمة حيثما تظهر فهم انه لينبغي ا
فرد بعد أن يفهم ال )اَنْچۤيهيا هيْدْبأ(علم كيفية التصرف في صلته بالرب العظيم  إلى يصل .وحدة الوجود المطلقةمفهوم  إلى تشير
 وهذا ،حب اهللا إلى الفرد ْچۤياَنهيا هيْدْبأمرحلة نضج دفع ت .ا النفوس المحررةتمارسهالتي  الخدمة التتيمية ي هه هذ. ْچۤياَنىَهْدنَْبْمَس

 .حياءالنهائي لجميع األ هو الهدف
جهودهم  إلى ستناداً اطلبوا العلم باهللا الذين يينالعصرين الروحانيمن بين  بعض التحقيقحرز أ اوروبينُْدو شْرّين أمن الرأي العام 

 كل شيء لكن ال ة معرفة وحدمايۤۤاڤادۤيْزيطلب الـ . الماديلم ان موضوع بحثه ليس الع هودعاء اال حسبالسبب في نجاحه .الهزيلة



حالة المادية  بعد الأن و،الكمالشكل ت المرض الالنزاهة من يدرون ان وال ) ْبَرْهَمْن(الجوهر الفرد المجرد  إلى سوىبحثهم  يصل
 . هذا الواقع غير مفهوم لهم.ة ال تزال فردية شخصيةالمحررنفس  حيث ال،روحيوجود ال الصحية للةأتي الحالالمرضية ت

تبر هذا  نعنحن .ربانيةالحياة المثل في كتب " فوقعقليالالوعي "محدود للتفكير وتحدث عن الالمجال هذا  اوروبينُْدو شْرّيتخطى 
 لدينا بعض ،لذا .العظيم يملك قدرة علية الربان  اوروبينُْدو شْرّي قبل .لرب العظيمالقدرات العلية لكشف  لمبهمةالكتاب محاولة 

القراء غير  تبقى حيرة .في مؤلفاتهللتعالي  اوروبينُْدو شْرّي  توضيحون ال يفهماألشخاصن الكثير من أ لكننا نرى ،التقدير له
 التي نادى بها ڤَتَتّ-ْبِهداْبِهَد-أتْشينْتْيا أخيراًو ڤايتَڤايتاْدْد و ڤايتَشودّْهاْد و ڤايتَڤيشيشْطاْد مثل ڤيةشْنَڤاي الـنتائجعلى الالمطلعين 

لغة   انه يستخدم مع)ْبَرْهَمْن(ودونهم الملمين بفلسفة وحدة الوجود المطلقة وحدها من الباحثين عن الجوهر الفرد  ،تْشايتَنْياالمولى 
 .ة بسيطةانكليزي
 "چايُّوالضوء على الـ" من كتابه نجد المقاطع التالية .ڤيةنَشْايڤمستعار من الفلسفة الـ اوروبينُْدو شْرّيلـ  يتيار الفكرمعظم ال

 ":الهدف"ومقالته بعنوان 
 الدونية مع ْپَركِْرتيمن  شَپورو نقل والءالفرد يجب على  تحقيق حركي بل  ال يكفي إلحرازْپَركِْرتيبضة من ق شَپورو انقاذان "

 .")شَكْتي( العلية لهيةاألم اإل إلى قواها التجهيلية
 . الجهلنمية لتتتشكلمجرد آلية ال غير وقد  هنا ْپَركِْرتي .آلية قواهاوالدونية  ْپَركِْرتي بـم األعريف من الخطأ تنحن نرى أنه 

 ال . الربانيةماألبائنة عن  ْپَركِْرتي آلية ، وبالتالي. مع انه من فيض الرب ذاته ليس ربانياً بحدبدنيالأو حيوي ال أو عقليالكائن ال
بل الوعي بحد ذاتها  ياْدأڤي شَكْتيليست  األم اإللهية لكنها لغرض النشوء حفظي و،ةليوراء هذه اآللكنه  منها ء شيمن وجودشك 
 .ل النجاة واإلنجاز الربانيالتي نلوذ بها من اج ْپَركِْرتي-َپَر والضوء و السلطةلهي واإل

التي نطلع الحقيقة كمل من أكبر وأحقيقة  نااعطاءعن ذاك العقل الفوقي قصر اذا  غير مجديةالعقل الفوقي ى  إلمحاولة الوصول
 ،لامثلل .صعد أعلى إلى ارتقائنامجرى في  بعض هذه الحقائقتنتفي ضرورة  .لكل صعيد حقيقته .عليها على الصعد التي تدنوه

ال تعود  .على ذلك الصعيد ال يعود الفرد سوى آليةفي غياب هذه الحقائق و ،ةالبدنيوالحيوية  وفكريةاألنا هي من الحقائق الورغبة ال
 الصراع بين قوى . إلى صعد أعلىيما نرتقيف  الحقيقيةةراداإلالحقيقي والشخص تشوه التي كاذيب ألاالرغبة واألنا من الحقائق بل 

وال يعود حقيقة على صعيد أعلى  إلى رتقاء الفرد امعقل وأقل من الحقيقة أصبح ي لكنه ،م هو حقيقة هناالنور وقوى الظال
 ائق حقو من شخصي هالالشخصي وال التناقض بين .كل في الهامكانأو تهااأهميطبائعها وتغير ت ها لكنأخرى،حقائق تبقى  .الفوقعقلي
 حقيقة الفوقعقلي إلى لوصلو ا للفردال يمكن . عن بعضها البعضنفصمتال فوقعقلي بل حقيقة مستقلة في البينها وجد ت  ال.الفوقعقلي

الحقيقة  إلى فوراًيقفز ب ويذاكأما سواه يريد دعوة كل باين صارخاً ويجعل الت  اإلنسان عقلركبااست . منهدنىاألالصعد تقن يلم ما 
 إن أرادوضع قدميه بثبات على كل درجة د الدرج ووصعد الفرعلى يتعين  .طموحغطرس متثمة خطأ  لكن .ت مهما كانرفعاأل

 .القمة إلى الوصول
النجاة  الهدف النهائي هو  بللحياةالحقيقي لمعنى ياً بصدد الجدكان الفرد اذا  هو المطلوب فحسبليس  مايۤۤامن براثن  فالتاال
 .يضاً أسحر الفتنة الخارجية والخضوع للفتنة الروحية العلية بالكليةنفسنا من بأ
 ):١٢٢ و ١٢٠ و ١١٨-١١٧ و ١١١ و ١٠٩-١٠٨\٢٠ َمْدْهيا– ْمِرتَتْشايتَنْيا تْشَريتا (ُچوْسوامّي َسناتََن إلى تْشايتَنْياالمولى  شيري
 شَْنِركْ لقدرة .مثل شعاع الشمس أو النار" ن عنهئتجلي واحد با" ألنها قدرته البينية وهي شَْنِركْ إلى قوام النفس هو الخدمة القديمة"

 .ثالثة فروع
 بالوجه الظاهر منذ زمان ة مفتوننفس ال.الفتنة الباطنة والقدرة البينية والفتنة الظاهرة: هيتحوالت طاقية  ثالث شَْنِركْيملك الرب "

واكب السماء ك إلى نفسرقى الت .الشقاوة على أشكالها في وجوده المادي) ماۤيا ( لذلك، تسبب له الفتنة الظاهرة.شَْنِركْغابر لنسيانه 
ه تغطيس حياة المجرم الذي يعاقبه الملك باحالتهتشبه  .حاالت جهنمية تارة إلى نحطتحيا برغد مادي تارة وتفي الوضع المادي ل

 برحمة رباني يختار نشر تعاليم كِْرشَْن النفس المهيأة من براثنها اذا ذكرت ا ماۤيتفلت .تحت الماء تارة ورفعه فوق الماء تارة
 كشف الحكمة شَْنِركْ بجهدها الشخصي لكن الرب شَْنِركْْلـنهاض ذكرها  ا علىمهيأةال تقوى النفس ال. وتعينها على ذكرهاألسفار 

 . برحمته العليةپوراناتْ وملحقاتها الـةِڤديالـ

 كِْرشَْن إلى هو الخدمة األزلية جۤيڤَمقام  ٤-٣
 أعمالجميع  فقط في اًجزئيتم بحثها  ُچوْسوامّي َسناتََن شْرّي إلى محكَ في بضعة اتْشايتَنْيمولى ها ال كشفة التيعميق الباطنية النتائجال

توفر بسهولة من خالل ي لمالتعبير عن ع إلى اوروبينُْدو شْرّيسعى  .ةمضاغمصطلحات المعقدة والالب ئةملي بلغة اوروبينُْدو شْرّي
 .األسفارها السيد الروحي الثقة ورسم التي يحدودقضى حسب األحكام والت التي )ْبَهكْتي هيايْدڤ(الخدمة التتيمية النظامية ممارسة 



مما  أخرى دبي الرفيع وألسباب فنيةاألاسلوبه  بسبب  ال يسهل فهمها من جانب جمهور القراء العادييناوروبينُْدو شْرّيمؤلفات 
 .حد ما إلى جعلها عديمة الفعالية

 .لعب دور المتمتع عندما حاول )مايۤۤا(في الوهم  جۤيڤَخضع  وكيف كِْرشَْنبصفة خادم الرب  الباقي جۤيڤَمقام  تْشايتَنْياالمولى بحث ي
 جۤيڤَ تصيب مايۤۤا .كِْرشَْن  الربةدماخ الباقي بصفة اامهنسى مقتعندما   والوهممهايأةخضع للت جۤيڤَ  انتْشايتَنْياالمولى وضح أكما 

قصة ذكر  ن، وفي هذا الصدد.لعب دور يناقض طبيعتهإلى  سعىاذا سوى البؤس رد الفتوقع ين أ يمكن ال .ةالحياة الماديبشقاوات 
هو صاحبه الشرعي  وسيدههذا الكون  خالق .اًن يصبح طاووسأي قصة غراب حاول روفي المدرسة تطالعناها في طفولتنا قصيرة 
أن يسلب مقامه  حاولاذا توقع سوى العذاب أن ي خدم الخالق الذين ال يحصون عدداًحد مكن أليكيف  لكن . متاعهلذا، الوجود .أيضاً

 ؟والمتمتعيلعب دور الرب ل
 ِڤَدْزدعاء الذي سبق للـ الوَكلُ َنَجأمام مجلس الحكماء في  األربعة ْزكوماَرالـ أحد َسنَنَْدَن يتلو ،)٣٠\٨٧\١٠( شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي 

  :تاليالهذه األدعية هو  أحد .الرب العظيم إلى المشخصة رفعه
 َچتاْس-ڤَْبْهِرتُو يادي َسْر-ڤاْس تَنوَپريميتا ْدْهروأ

 ڤَ ِنتََرتْهاشاْسياِتتي نيياُمو ْدْهرو نَـ تَْرهي
 ِڤتْڤيموتْيا نييانْتِْر ْبَهماياْم تَْد أ-أَجني تْشَ ياْن

 ادوشْطَتَۤي-َسَمْم أنوجانَتاْم ياْد أَمتَْم َمتَ
الملك المطلق لألحياء التي ال أنت من المحال ان تكون لكان لك صورا ال يطرأ عليها التغيير لو كانت تلك األحياء نافذة الوجود وتم"

 في الواقع، من يمد مقومات تنشئة . لكنك تملكهم ألنهم امتداداتك المحلية وألن صورهم عرضة للزوال،تحصى أيها الرب الباقي
 ال يعتقد الفرد انه عليم باهللا الحاضر في كل من امتداداته .مقوم لهسبب الالشيء هو ملكه بالضرورة ألن الشيء ال يبقى بمنأى عن 

  ."بالوسائل المادية هو علم قاصر بالضرورة أحد ال بداعي الوهم وحده ألن كل علم يكسبهإ على حد سواء
الخادمة األزلية للرب  هي جۤيڤَن أي أرفع  أ هناك تحقيق.ْبَرْهَمْنتحقيق و أ هذاتالفرد تحقيق  حتماً كلمة الفصل في العلم ليست

بالبهجة العلية  جۤيڤَتمتع ت .باقية التهابداية حياهي  الوعي كذافي  جۤيڤَات طا ونش،تحقيق هو نهضة وعي الفوقعقلي هذا ال.كِْرشَْن
 الفرق في .للربة ة الروحيطناب الدرةقلا بتوجيه اتهاطاجميع نشب تقومعندما   المراتملياراتب ْبَرْهَمْن تحقيق تفوقي ت الالباقية

م األ"عن  اوروبينُْدو شْرّي كتب  عندما.لعجلتي يحتويها اثر قدم االمياه الالمحيط الشاسع والفرق بين يشبه ين تاالثنبهجة العلية بين ال
وجوب عدم ى  إلاشاركما  .ة أي القدرة المهيمنة للبهجة الباقيةالروحيالباطنة  القدرةهذه  إلى رجح يشيراألكان على فإنما  "لهيةاإل

َرَمَن جنبي على الراهب المعروف أطرح مريد  ،مرةذات  .القدرة المادية الدونية ونشاطات هذه القدرة الروحية اتطانشالخلط بين 
مبهم ال؟ وجوابه اإلنسانما هو الفرق بين اهللا و:"ابرز دعاة وحدة الوجود المطلقة السؤال التالي أحد  من مدينة َمْدراسَمهاِرشي

 ئةملي جۤيڤَ . من الرغبة اإلنسانبإستحالة خلونقول  نحن ." ناقص الرغبة يساوي اهللاإلنسان، و اإلنسانيساويالرغبة  زائد اهللا":كان
 .اهللاال تصير  جۤيڤَ  أن مما يعنيبعد نجاتهاالرب  إلى  ومليئة بالرغبة بقضاء الخدمة التتيميةأتهايا مهةبالمادة في حالرغبة التمتع ب

الخاصية المالزمة لذاته الواعية هي ر انكبإ مايۤۤاڤادۤيالرغبة الشاذة للـ . صحيحالعكسواهللا مع   اإلنسانةلمحض مساواومن الجنون ا
 .داللة على فطنة شاذة يهبالنجاة  مايۤۤاڤادۤيْزلـالدعوى الزائفة والمتغطرسة لف ، ومن هنا.الرغبة عينها التي تمنعه من تحقيق النجاة

هي وعاء رغبات مادية ال تحصى عدداً موجزة باألهداف  في حالة المهايأة جۤيڤَ .شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم إلى ستناداً امحالالرغبة بطال إ
نفس تظهر الرغبات الروحية الباقية لل ، ومع ذلك.)التدين والمعاش والتشبعة الحسية والنجاة( ةي اإلنسانللحياة) َچڤَْر-تْشَتوْر(األربعة 

كان  مع انه  هذا الموضوعاوروبينُْدو شْرّيث ح ب.والتي ينتجها العمل بتوجيه القدرة الباطنة الروحية للرب تهاة نجافي حال )جۤيڤَ(
على القسري  هذا القضاء .تقريباً خنق الحياة من الرغبة  الذي حاولشيِرَه َمَنَمَرمن  أكثر هتقديرما يدفعنا إلى هذا وبحثاً موجزاً 

بقدرته على عالج طبيب التتجلى جدلرة  .نجازاً اه ليسجهاز على المريض دون عالج مرض اال.اً روحياًنتحارايشكل لرغبة ا
سجناء نفسهم أ يجدون ،ةالشخصي حتى بلوغ النجاة العالهأ المذكورة األربعةهداف تعقبون األ الذين ي.انقاذ المريضالمرض و
 .الرب العظيمخدمة شغل نشاطاته اليومية ب كيفية اننساإللقنون يبشرية لل ونالحقيقيالنافعون  ،في المقابل .وعبيد رغباتهمحواسهم 

 ):٤\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيقول الرب 
 ْمَسْرڤَ إَدْم تتَْم اۤيَم
 نايْرتْ مۤو-اكْتَ يْد َأڤَْچَج
 يتان ْبهۤو-َسْرڤَ ي تْهان ْس-َمتْ 

 تَهيڤْ َأڤَْستْهشْ ِتْمشاَهتَْن 
 ." فيهاحاضراً توجد فّي ولكني لست األحياء جميع .بنوري انني اعم هذا الكون"



أهل الخليقة المادية على جميع يستقر لذلك،  . الخارجيةتهقدرهذا الكون بأسره الذي هو تحول  مجردةبصورته ال كِْرشَْنالرب يتخلل 
نأي المقتدر عن  على الرغم من ، من حيث المبدأكِْرشَْن درمقتالعين ة يالمادالقدرة  ،ذال .تقوم بذاتها دون مصدرها ال القدرة .قدراته

أو الرب ذاته في ملكوته الروحي الذي ) هذا العالم الطبيعي(القدرة الخارجية للرب مة خدإلى  ڤَجۤيتحرك الرغبة  .قدرته اتطانش
الحفاظ على مقامها البنيوي بصفة خادمة في  جۤيڤَعلى يتعين  أخرى،بعبارة  . قدرة بينيةڤَجۤي ألن هو توسع قدرته الباطنة العلية

ناة التي تخضع لها في عملها بدور خادمة في هذه الطبيعة المادية من المعاتخفيف ال يمكنها  ،وبالتالي .طالق االجميع الظروف على
يمكنها  ذلك فطلبت لكن اذا ما .الخدمةطلب تخلى عن خادمة باألصل ويستحيل عليها ال جۤيڤَ .طريق تصنع نبذ رغبتها بالخدمة
 األربعة بما في ذلك النجاة الالشخصية ةديِڤهداف الـاأل ة عن خدميتخلينبغي لها ال .خدمة جيدةترك خدمتها السيئة وإستبدالها ب

 شْرّيبحث  .ظهار رغبتها الروحية األصلية بخدمة الربا إلى ومن ثم تسعى بعنايةبالكلية التي ستخنق الحياة من رغبتها بالخدمة 
 : اعالهة المقتبسةالفقرالنقطة عينها في  اوروبينُْدو

 .صعد األدنى واكمل من من الأكبرحقيقة اعطاءنا عن قصر اذا  الفوقعقلي ىل امحاولة الوصول جدوى من ال
 ليس هذا .ذلك إلى الشخصي ومانفور المشاعر والوالرغبة دون دون األنا وعلى الوجود  عملاذا  ةخاملمادة إلى  اإلنسان سيتحول

 لتي كانت ملوثة بالجهلها اوغيرنفوره الشخصي  وهمشاعرمدى تفاهة دنيوية رغباته وفهم بوضوح ي ان  للفرديمكن .روحيقاء ارت
الرغبات  . الجهلمع تبدد هذا تافهة ةالرغبات الدنيويتصبح  .ةالروحيالمدارك  إلى ةماديالمدارك ال من تدريجياًتقدم الفرد عندما ي

لمدارك األعلى تلك ا .ظيم العربال والذات العليا وْبَرْهَمْنيدرك الفرد وحدة  ،ةحال في تلك ال.يةتعال بل مةلم تعد دنيويتبقى لكنها 
 اولئك الذين يحاولون المستحيل .قفزة واحدةفي  إليه ستحيل الوصولية وهو صعيد عليممكنة فقط عندما يكون عقل الفرد وحواسه 

 وبهذه .قبل اتخاذ الخطوة التاليةخطوة  كل التأكد من ثبات و،تدريجياًعلى الجميع المضي يتعين  .منطق والطموحال إلى يفتقرون
 .في نهاية المطافهدفه  إلى يصل الفردس ،الطريقة
هي الخادمة  جۤيڤَان الدائمة  الحقيقة .رغبة بل تغيير طابعها، ال يوصي بالقضاء على ال"چايُّوالـ" بعنوان اوروبينُْدو شْرّي في مقال

واطن مقام مماثل ل مامقامه .ة أم المحررمهايأةفي حالة ال تكانأ سواء أخرى،هوية  جۤيڤَليس لدى  .اهتطبيعب كِْرشَْن  للرببديةاأل
 ،عندما يكون داخل السجنمؤلمة نشاطاته جميع  .جه خارمأالسجن كان داخل أسواء دوماً لحكومة قوانين ال ضعا هو خ:البلدما في 
 . انها مجرد مسألة تغيير شخصيته.مواطن حربصفة  كل ما يفعلهبالرضى يشعر  ولكن

 ه لكن)مايۤۤا(ة فتنته الخارجية خدميستعيض عنها ب و،كِْرشَْن شْرّيمقتدر خدمة اليرفض ا حتى عندمالرب خادم  جۤيڤَيبقى  ،وبالمثل
 .ةدنيويتخلع خصائصها الال عندما  ااختبار بهجة علية في الخدمة التتيمية جۤيڤَال تستطيع  .الرب إلى بهجة الخدمة التتيميةيجهل 

 .ا تفيض من القدرة البينية للربألنه كِْرشَْنمة بصفة الخادمة الباقية لـتها المالزطبيععن التخلي على  جۤيڤَال تقوى  ،ومع ذلك

  سبل النجاة٥-٣
 لكن .َپنيشَْدأو من )ْبَرْهَم إَدْم َسْرڤَْم كَْهلْڤْ(هالك الرغبة من اجل فهم نص  اتذكر وجوب ةِڤدي الـاألسفارشارة في  اال توجد مطلق

 كِْرشَْنتجري جميع النشاطات في العالم بسبب شدة الرغبة، ويبحث الرب  .بةطابع الرغثمة نصوص كثيرة توصي بوجوب تحويل 
 ):١١-٤\١٠ (ْبهَچڤَْد چۤيتا النشاطات في تلكالسبل المتنوعة التي تؤثر فيها الرغبة على 

دة والموت  والعقل والسعادة والشقاء والوال وضبط الحواسالصدقوهم والعفو والحرية من ال والعلمفطنة و خالق الوحديأنا "
 .  والصيت الحسن والسمعة السيئةالتصدق والمجاهدة والقناعة و والرزانةوالخوف والشجاعة والالعنف

أهل ت التي تمخلوقاالولدت جميع من عقلي، ومنهم ولدوا  ْزَمنوالبشر آباء  والكبار ة الكبار وقبلهم الحكماء األربعةالسبع الحكماءان 
 . الكواكبهذه 

 . في ذلك ريب ال. بخدمة تتيمية صفيةوهذه القوة هي قوتي، ينشغل  ا المجد هو مجديان الموقن بأن هذ
 .قلبهكل ني من عبدويينذر نفسه لي  تحقق من ذلك،الم العاقل .مني تفيض الخليقة كلّها .العالمين الروحي والمادي  أصلأنا
 . هكذا يسعدون ويغتبطون.عضهم البعض ويتحدثون عني، ينيرون بخدمتي إلى نقطعةوحياتهم م عليمثبَّتة األصفياء فكار تيمي أ

 .يلّ ايأتون بها التي الفهم وة، قتبتلين المتيمين بحبيالمأمنح 
 ."ساطعالعلم السراج  الجهل بم ظالديب، وُأفي قلوبهمالمقيم  أنا أعطف عليهم،

في نتفاع بها  اال يحرصون على عدم نبذها بل،مالعظي ْبَرْهَمْن رغبات ظلإلنسان هي لالمتنوعة أن الرغبات اولئك الذين يفهمون 
يحذو  وكل من ،لهم في خدمتهوهبها اهللا  جميع رغباتهم التي َمنوْزو  ةالسبعاستخدم الحكماء الكبار  ، منذ زمن بعيد.خدمة الرب
 االستخالص من واجبنا .حي امام التقدم الروو عائقاًأ ةرغبة دنيويى مطلق رغبة بمثابة يرلن  ينالالمعؤالء األسالف اليوم حذو ه

 من حققوا أن جميع الرغبات والمشاعر .رغبةالنفي نصحنا باذا  ْبَرْهَم إَدْم َسْرڤَْم كَْهلْڤْ: ِڤدي يسيء فهم النص الـَرَمَن َمهاِرشي أن



هؤالء رغبات  . الجهلانهم منزهون من . محققةاًاعتبارهم نفوس ينبغي ،علىاألالرب يشغلون انفسهم بخدمة و تهاطبيعب ْبَرْهَمْنهي 
ؤثر في وعيهم ألن الرب يهلك الجهل في تنه ال يمكن حتى لبقعة من الجهل أن أدرجة  إلى ن من ذوي الرفعة تتصفىيالتيم المحقق

 .قلوبهم
 .هداية الرب العظيم الرحيمة لتيمهبين  الجهل وبون شاسع بين جهودهم الفردية لرفع على فهم وجود مايۤۤاڤادۤيْزالـيحمل 

 َسْمكَ الذي خطف قدرة الرب و َنڤَرا شريرنكار قدرات المقتدر العظيم وخير مثال على ذلك هو ال إلى ادائمو الشوق مايۤۤاڤادۤيْزلـا
 إلى بالطموح اآلثام إلى الرب ويأخذون إلى يعرضون عن الخدمة التتيمية .األشرارمن مسلك المتوقع الهو  هذا .قتله إلى الذي سعى
ماۤياياَپْهِرتَ ( سلب الوهم علمهم الذينب) ١٥\٧ (چۤيتاببالغة في الـ كِْرشَْنالرب يصفهم  .علم يفقدون كل ، الطريقةبهذه .قوى شريرة

جعل الرب العظيم عاجزاً دون صورة  إلى الذين ال يقهرون، سعوابطال األب والعلماء وما يسمى ةمن الفالسفكبير عدد  .)اهاْچۤيان-
 .ةفظيعالمعاناة ائم كان ال مصيرهم الدولكنودون شخصية 

 ):٤\١٤\١٠( شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي  ْبَرْهمانص على لسان المولى نجد هذا اللذا، 
 ڤيْبُهوشِْرتيْم ْبَهكْتيْم أوَدْسيا ِتى -شِْرياه

 لَْبْهِهيى-ُبوْدَهى-ڤََلكْليشْيانْتي يى ِك
 ڤَ شيشْياِتىِتشاْم أساو كِْلشََل ِا
 ْچهاتيناْمڤَتوشا-َلنانْياْد ياتْها ْستْهۤو

تنمية العلم التخميني  إلى عن ذلك الدرب وانصرف أحد ذا تخلى ا.هي خير سبل تحقيق الذات إليك ربي الحبيب، الخدمة التتيمية"
 تحقيق الذات ممتنع عن المقتصر على التخمين كما ال يحصل من يضرب سنابل . ولن ينال نتيجته المرغوبةاً متعباًفسيجتاز درب

  ." كسبه الوحيد هو المتاعب. الفارغة على الحبوبالقمح
فرد رؤية صفات مثل الفطنة والعلم والحرية من الشك والبهجة والخوف والشجاعة والالعنف واإلتزان والقناعة يمكن للأين 

علن أ .عيلذلك، حضورها منوط بحضور الو .هذه الصفات تدل على وعيوالرياضات واإلحسان والصيت الحسن والسمعة السيئة؟ 
بين جميع األحياء الواعية الباقية حي واع عظيم  :ْدشََنيپكَطَْهى أوجاء في  .منهالرب العظيم أن هذه الصفات صفاته وأنها فاضت 

 األحياء الواعية عجمينكار أن هذه الصفات مالزمة ل االلذلك، .)ڤيَدْدهاتي كاماْننيتْيُّونيتْياناْم تِْشتَنَشْ تِْشتَناناْم ِاكُو َبهوناْم يُّو (رزقهم ي
 .على نقص حاد بالبصيرة حتماً دلتحيرة كاملة و إلى ؤديت ،ة والذات العظمى بالمادة الخاملةهبائيومساواة كل من األحياء ال

 مثل . األحياء الواعية تحكم المادة الخاملة دوماً.ن كان دحض وجود الوعي أو التسليم به سيعطيهم القناعة احائرون ما مايۤۤاڤادۤيْزالـ
 مما يدل ، ماخوف على رأس تمثال حجري لبطل مثل الغراب يتغوط دون تافهان حي  نحن نرى كيف :ةبسيط يثبت هذه النقط

جعل الحي الواعي العظيم إلى   يملكون فطنة بصالبة الحجرنالذيسوى  ىيسعال  .ة على المادة الميتةية الروح الحركفوقيعلى 
 . مثيلة هي غباء محض محاولة.شيء دون صورة ودون شعور

ينبغي للفرد تحويل الوعي  :الدوائر العليمة في اليوم الحاضر إلى تقديم مفهوم جديد يستحق الثناء ب شيئاًاوروبينُْدو شْرّيأنجز 
 ةفالسفة  أولئك الذين يفضلون محاكا، بالطبع.وعي فوقعقلي باإلنشغال بخدمة الرب العظيم بتوجيه قدرته الربانية إلى الدنيوي للفرد

على خطى  ونسيري لكن الذين  جديداًاوروبينُْدو شْرّي سيجدون عرض رواية ،النفوس المحققة للعصور الماضية بدال من عصرال
 .قديمةحكمة : العصرسجالت يردد  اوروبينُْدو شْرّييعلمون أن كالم والتيم األصفياء للرب متصلين بسلسلة مريدية مشروعة 

 .ِڤَدْزالـهر جو إلى بقرأ ، أنهموالواقع
ي أللم يسبق  . ووصفوا عمل القدرة الباطنة للربِڤَدْرستثنائي للـ االخفي هذا الجوهر الَنڤَنْداڤِْرالستة من  مۤيْزُچوْسواالـ استخرج
 تْشايتَنْيالى لموسهام اا ُچوْسوامّي رۤوَپ شْرۤيَل يمجد .تْشايتَنْيا مولى النزلةقبل التفاصيل قبيل بتلك من هذا الن أبحث شروحي مرجع 

  :ڤََهماْد-ىَهْدْچيَدڤمسرحيته التي تسمى في ريد للبشرية الف
 َمه كَالوڤَتۤياْم تْشيراتْ كَرونَۤيتْشَرۤي-پيتَأنَْر
 ياْمشْرۤي-ْبَهكْتي-ڤََرساْم ْس-ڤََلأونَتُوجَّْپيىتوْم َسَمْر

 پيتَهَسنْدۤي-كََدْمَب-ْديوتي-سونَْدَر-پوَرتََهريه 
 نَنَْدنَه-ڤَه شَتْشّيْپهوَرتو َدِرى ْسكَنْ-َسدا ْهِرَديا

 قد ف،ساطع بوهج الذهب المصهور .أن يستوي علياً في أعمق صميم قلوبكم ّيڤِد شَتْشّي شْرّي باسم ابنمعروف  المولىالعسى "
 ." التتيميةأذواق الخدمة أرفع ،ذوق العشق: من قبله نعام انزيل إلهي برحمته العلية إلنعام ما لم يسبق لكَلي في عصر هبط
 ":حافتناالم ويالتسل" بعنوان تهفي مقال اوروبينُْدو شْرّي كتبي



كل النور والسلطة والعرض والمكان والصفاء نفسنا ألجلب أن ن و،سواهدون نما هو وهب الذات هللا  اچايُّومبدأ هذه الـمجمل "
 ."ةيله اإلاألمتحاد مع إلباالعلية   اإللهيةآنَنَْدوالحقيقة والوعي العلي و 

 الذاتي توجهلل محققة ،الطبيعي إلى ، من الروحي األرفعوجودهاجزاء أتكامل جميع وكليتيها  بالحب المطلق هللاوجه  هي راْدها"
 ."ى العظمآنَنَْد لـ  والطبيعة الماديةالبدني اإلستحضار ف ووجودالمطلق والتكريس الشامل لكل 

 يتعذر .عالهألمذكورة  اه بياناتخالصات في تناقضعلى الرغم من وجود اه الصحيح تج االفيبمفرده  يسير اوروبينُْدو شْرّيال يزال 
 ، لذلك.محرومون بالكلية من موقف التسليم هذا مايۤۤاڤادۤيْزالـ .وقف التسليمدون م ة وأروعهاالروحياألذواق  أرقى عشق،ذوق الهم ف

لنقرأ ما  .الجوهر الفرد بأنفسهمعندما يحاولون فهم مفهوم  ةقمن المؤمنين بوحدة الوجود المطلان يصبحوا  إلى ينتهي بهم األمر
 :مايۤۤاڤادۤيْزالـؤالء  عن هاوروبينُْدو شْرّي هقولي
اتباع وحدة الوجود المطلقة هؤالء  ،عادةفي ال .نسحاب من الحياة االمن يطلبونغاية  هو الشخصيالبحث عن الحق المطلق ال"

شيء يتعين تحقيقه حق المطلق الالشخصي ح للقوة العظمى أو من طريق التسليم، ألن الافتاإلنوليس ببجهودهم الشخصية يسعون 
نفتاح  االطريق من أخرى،ومن ناحية  .على الفهم طبيعتهسعته ل وفقاً خالصتهكل فرد ليترك األمر الذي  ،ليس شيئاً يهدي أو يعينو

 .أيضاً هوجهأكل وجه آخر من  والشخصيلألم والتسليم لها، يستطيع الفرد تحقيق الحق المطلق ال
الوهم وتحقيق غلب على  السبيل الوحيد للت.ملياقتهساس أعلى نجاة تحقيق ال إلى ة الراميمجهودهفي مطلقاً  مايۤۤاڤادۤيْزالـ ال ينجح

 العسير  من):١٤\٧( چۤيتاالـ بوضوح في كِْرشَْنالرب كما يعلن  .لمطلق السداسي اعزالكامل بال ظيملرب العالتسليم لبنما هو  انجاةال
ماْم ِاڤَ يى (هولة بكل سما وراءها  إلى يعبر ، لكن من يسلم لي الطبيعة المادية الثالثةشواكلؤلفة من قدرتي الربانية المتخطي 

  .) تََرنْتي ِتىْمتاِاماۤياْم  ْپَرَپْديانِْتى
 و ١٢٠\٢٠ -َمْدْهيا (ْمِرتَتْشايتَنْيا تْشَريتا نجد في .نما هي التسليم للتيم الصفي للرب اتسليم للربتعلم عملية الصدد بولى األالخطوة 
١٢٢:( 

 پايا يادي كِْرشْنُونْموكَْهى َهياكِْر-شاْستَْر-ساْدهو
  تاهاِرى تْشْهاَديااڤَ نيْستَِرى، ماۤيساي جۤي

 َناۤيْچ-كِْرشَْنڤَتَه ِڤَر ناهي ْسْچْدَهى جۤيمو-اماۤي
 پوراَن-ِڤَد كِْرشَْنپايا كايال ِڤِرى كِْرجۤي

 برحمة الربانيين الذين يتطوعون لنشر تعاليم كِْرشَْناصبحت واعية بـاذا  ا التي تتخلى عنهمايۤۤاتنجو النفس المهيأة من قبضة 
 .األسفار

 وملحقاتها ةِڤدي الـاألسفارلعلية كشف  برحمته اكِْرشَْن بجهدها الشخصي لكن كِْرشَْننهاض ذكر  ا علىمهيأةالنفس الال تقوى 
  .پوراناتْالـ

ِڤدايشْ  (ِڤَدْز بالـلماالع، وأنا ِڤدانْتَمؤلف  أنا ):١٥\١٥ (ْبهَچڤَْد چۤيتا بكالم الرب في .كِْرشَْن الرب بحث تپوراناتْالـ وِڤَدْزجميع الـ
 .)ويُِّڤْدرڤايْر َأَهْم ِاڤَ تْشَ َس

 الفصل الرابع
 المفكرون المضللون

  يفوت على الدارس الكبيرساسي السؤال األ١-٤
 :ولاألالفصل نص األول من  في ال،شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْممن الباب األول في عالن عن الحق األعلى  االيجري

 ڤَراطَْچه ْسڤْ أْبهيتََرتَشْ تْشاْرتِْهشْ ااْدڤَۤيَجنْماِدى أْسيا ياتُو ٱنْ
 َرياهوْهيانْتي ياتْ سۤوڤَيى مكَ-ِتِنى ْبَرْهَم ْهِردا يا آدي

 ٱْمِرشاُچو َسْر-ڤينيَميُّو ياتَْر تْريْمِرداْم ياتْها -ڤاري-ِتُجو
 ألنه الرب العظيم  كِْرشَْنشْرّي اتأمل في الرب . يا شخصية اهللا الذي يعم الوجودتعظيماًلك ، اسجد ڤَسوِدڤَ ابن  كِْرشَْنشْرّيربي "

عليم بكل الظواهر بصورة مباشرة وغير مباشرة وهو المستقل لعدم ال هو .ا وهالكهاكوان الظاهرة وحفظهوسبب كل اسباب خلق األ
 هو الذي يصيب حتى كبار . أول مخلوقات الكونجّيْبَرْهمافي قلب  ِڤديوال العلم الـأوحى أ هو الذي .وجود سبب وراءه سواه

كوان المادية التي تظهر نتيجة ردود فعل األ .بسة في الماءالحكماء والمالئكة بالوهم مثل حيرة الفرد برؤية الماء في النار أو اليا
 باقي الوجود في داره العلية المنزهة  كِْرشَْنشْرّيتأمل في الرب أ لذلك، .الثالثة تبدو ثابتة على خالف الواقعالطبيعة المادية  شواكل
  ." اتأمل فيه، ألنه الرب العظيم. عن أوهام العالم الماديأزلياً



لحاقية  اال واآلدابپوراناتْوالـ ِڤَدْزـه في الفيتوسع ال الحق المطلق وعريفبعد ت يشعر باإلستياء حتى ڤَ ِدڤْۤياَس شْرۤيَلبقي 
شعر بالحق المطلق  حالة،في تلك ال .في تأمل عميقستغراق ألهمه على االومريده مكتئباً د  وجناَرَد يشِرڤَِد  السيد الروحي.الغزيرة

االسم مريده بكشف كنه  ناَرَد أمر .ڤَ ِدڤْۤياَس شْرۤيَلالشعور الروحي لـ  المقتبس اعاله يعكس النص .وهماألعلى المنزه من أدنى 
 شْرۤيَل جهود بفضل  الذي ال غبار عليهپوراَن هو الـشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم .العلي للرب العظيم وصورته وصفاته ولواحقه ومالزميه

  .َڤڤْۤياَس ِد
 كما شخصية اهللا العزيزشاهد و ْپراَسشَْميافي مكان قريب يدعى روحية  وغرق في غيبوبة َبَدريكاشَْرَمإلى  ڤََ ِدڤْۤياَس شْرۤيَل توجه

بهذا الوعي  شخصية اهللا العزيزالحق المطلق العظيم،  ڤَ ِدڤْۤياَس شْرۤيَلوصف  .مهيأة النفوس الةتناف) مايۤۤا(ة لهي اإلتهشاهد قدر
 أهل شخصية بين أرفع  هوْبَرْهماأن المولى ي العالم المادي من المسلم به ف .ديل يعادله وال فائق يفوقه ال ع وهذا يعني ان.المحقق
في الواقع، الرب  .خاضع للرب العظيم المستقل) ڤيكَ-آدي( هنا بالفطين األصلي هوصفجاء  الذي ْبَرْهما لكن حتى المولى .الكون

 .ْبَرْهماالمولى  في قلب ِڤديالعظيم هو الذي أوحى العلم الـ
أن الذين هو ) َمهيْدهۤي (أتأمل فيه  معنى كلمة. معرفة الرب العظيمىسعم بالكلية في بالحيرةكبار الحكماء والمالئكة حتى يصاب 

شاكلة و ظلمةال ةشاكلهل أ؟ َمنْتْرچاياتْرّي بتسبيح الئق  من هو ال.يستطيعون فهم الرب المستقلوحدهم  َمنْتْرچاياتْرّي اتقنوا تسبيح 
 شاكلة في راسخ والَنْبراْهَمفكيف بإجادتها؟ الجدير بتسبيحها هو المتصف بصفات الـ َمنْتْرچاياتْرّي تسبيح ب غير جديرينالحماسة 
 اسمه  معشخصية اهللا العزيزدراك  ا عندها فقط يمكن.تدريجياً) ْبَرْهَمْن َپَر( بالتسبيح المتواصل يحقق الحق المطلق العظيم .األصالة

يستطيع الفرد رؤية الرب  .َننارايا ورب كواكبها طَْهىنْڤايكوكواكب  إلى ه ولواحقه العلية باإلضافةتسلياتصورته وصفاته وو
 .الرفيعةالتتيم ويحقق أذواق على الوجه الصحيح لرب إلى ا ذوقاً لإلنشغال بالخدمة العلية هريطوتعند  )كِْرشَْن (ڤاسوِدڤَ

تأصلهم  ي ه،تحيرهم بديهياً التي ة النتيجة الوحيدة لهذه المحاول.باالستقراء الذين يحاولون تحقيق اهللان ية الدنيويلفالسفلال يمكن 
هم  ولكن،عدد قليل منهمقد تسنح بارقة السمو ل .الجحيم إلى يمهد طريقهمما على خالف الواقع وهذا  هو اهللا  اإلنسانبسوء الفهم بأن

 .خاطئمفهوم وحدة الوجود المطلقة الهم يقعون ضحايا  ان.رجعياًيء ستخالص كل ش إلى اينتهون
 داحضاً المفهوم المجرد للحق ، يعلن بشكل قاطع أن الحق المطلق العظيم هو شخصشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمالنص المقتبس سابقاً من 

مولى الحصل يلم  .لق الكون الماديخمن ثم الذي  ْبَرْهماالمولى  إلى  حتىِڤديهذه الشخصية العلية قوية بإلقاء العلم الـ .المطلق
موجوداً قبل الطبيعة الدنيوية هو علم علي ي كان ذ اللم الع. بل قبلها عملية الخلقلهستهالابعد ي ئستثنا االا العلمعلى هذ ْبَرْهما

 .علمه وبهجته على التواليوالرب وهي قدرات بقاء  الدينّيْه و ْمڤيتَْسو  هينّيْدنَْسبحث إلى  پوراَن ڤيشْنو يتطرق .ڤيتَْسْمويدعى 
 تلك القدرة العلية بائنة عن .القدرة الباطنة للرب أمر شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم كما يتناول . معروفة بالقدرة الباطنة أو القدرة الروحيةاهجميع

من يستطيع الفهم  .جۤيڤَْز وللرب هعلى القدرة الروحية العلية مثل  . الطبيعة المادية الثالثةشواكلالقدرة المادية الخارجية المؤلفة من 
 .ستيعاب الفرق بين القدرتين ارة الخارجية يمكنهدمن فيض القدرة الباطنة وليس الق جۤيڤَْزأن 

 القدرة العلية وليدة جۤيڤَ .عن قدرته الروحية الباطنة هذا الوهم غائب تماماً . الفتنة الخارجية للربمايۤۤامة ظل الحق وّسالوهم هو 
وهم ال .هذا الجهلحالما يتبدد  ة الفعلية للبدنطبيعال فهم اه يمكن. المادي الزائلوبدنهاالروحية الثابتة بتوهم عينية ذاتها دع نخا تلكنه

 .ة مطلقاًالطاقة الروحيالصعيد الدنيوي وليس في ممكن على 
سوى ظل القدرة  ةماديال ةطبيعال تليس أخرى، بعبارة .ة للربلطاقة الروحيتأثير ا إلى المنوعات المشهودة في الطبيعة المادية عائدة

دوامة الخلق كذا هي  الشمس على المياهتنعكس عندما جد مصدر جديد للضوء و ولكن ي،جوددائم الوالشمس ضوء  ،لمثالل .الروحية
أن الطبيعة الروحية بلفهم مقارنة العملية تعيننا على ا اله هذ. حتماًبمثل هذه التغييراتقيدة  م األصليةالشمسليست  .والحفظ والدمار

 : الطبيعة المادية عابرة.محدودة بتلك الحاالت الثالثة) الطبيعة المادية(علية عن الخلق والحفظ والدمار بينما ظل القدرة الروحية 
لعالم المادي  ازواليةمنزه من  الذي وصف هنا بأنه )ْمَپَر َستْيا(الفرد صعيد الحق المطلق بلغ ي .موجودة حيناً وغير موجودة حيناً

اسم الرب وصورته إحالل محله و غير موجودالموجود وللشيء ال الزائل يهذا الوجود الوهمالتام لرفع العند  )ْمكَ كوَه-ْستَنيَر(
  .وصفاته ومالزميه ولواحقه وداره

مالذ القدرة  وتحت ،تارةة المادية القدر ةسيطرتقع تحت  ذ التكهنغير قابلة ل جۤيڤَ .للربالهبائية بالقدرة البينية  جۤيڤَ إلى يشار
 سيد جميع القدرات ،قدرتيه بل يبقى المهيمن المطلقمن ال يخضع لسيطرة أي عاصم العظيم اللكن الرب  أخرى الروحية تارة

زلي لكل ال بد أن يكون شخصية اهللا العزيز السبب األ .قتدار العظيم اال وبالتالي، هو مبدأ.ڤَاسوِدڤ شخصية اهللا العزيز فّياضهاو
مطلقاً  ذاك هو الرب العظيم الذي ال يخضع . ماشيءلوصف ) عظيم (ْمَپَروكلمة ) مستقل (راطْ-ڤَْسعند استعمال كلمة  األسباب

 ):٣٨\١١\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمد طبقاً لتأكي مايۤۤالنفوذ 
 شَْسيا اشَنَْم اِاتَْد



 چونايه-پي تَْدْستُْهو ٱ-ْپَركِْرتي
 ْستْهايْر-داتَْمَن يوْجياِتى َس

 اآشَْرۤي-ياتْها بودّْهيْس تَْد
 كذا، التيم الذين الذوا بالرب ال يتأثرون . حتى عند اتصاله بها الطبيعة الماديةشواكلبيتأثر ال : شخصية اهللا العزيزي ربوبية  هههذ"
 ." الطبيعة الماديةشواكلب

اء دون تعلق ي كما يبقى تيمه اًألصف.نه ومتجرداً عنه هو امتيازه الخاصهذا العالم المادي والبقاء متعالياً ع إلى الرب العظيمنزول 
يسهل فهمه من  أمر هذا .وضاعهمأ صفي قديم فتيمه كذلك بغض النظر عن كما أن الرب العظيم طليق .ببريق العالم الظاهري

ان ولكن الغريب ي تعرضها الطبيعة المادية المغريات المادية الت إلى ني اضاف اشياء مثل دور السينماق التقدم الت:خالل مثل بسيط
 المدمنين زهادلمزعومين من الربانيين والحتى ا شهدنو حتى يومنا هذاخفقت بإجتذاب الربانيين والنساك األصيلين أات يغرمهذه ال
 ؟ال يجذب تيمهاذا كان  لزائلاالعالم المادي ى الكيف ينجذب الرب  .نفرون من سائر المالهي الحسية الحديثة ي والتبغةالحشيشعلى 

 . اإلنسانادعاء الجهلة بألوهيةمن رغم  على الوأبداً دوماً اهللاهو اهللا و دوماً إنسان اإلنسان نبأحقيقة لن يغير ذلك الو
 الدكتور .معروفحد ما وعالم  إلى روحاني وهو َرْدَهكِرشْناْنللي َپڤَْرَس من جماعتنا التقى الدكتور ْزتْشارۤيْبَرْهَمالـ أحد ،مرةذات 

 من ترجمة ْبهَچڤَْد چۤيتا نسخة من تْشارّيْبَرْهَمتلقى  ،عند اللقاء . هذا المقالةباكتاثناء  هو نائب رئيس جمهورية الهند َرْدَهكِرشْناْن
 . األيام في تلكاتعشر روبيمكتبات بسعر في الرائجاً يباع كتاباً كان تعليقه ومع  ةنكليزي االاللغة إلى َرْدَهكِرشْناْنالدكتور 

 َرْدَهكِرشْناْن الدكتورن م سبب عدم رضاه .اً عميقاًستياء مع ان الكتاب كان باطنيمن اال روشعبالينا  كتاب وجاء التْشارّيْبَرْهَمقرأ 
لروحانيين في خط التتيم ا  عندجعل كتابه غير مقبوالًكثيرة مما اساء ترجمة نصوص  :ة الروحيةالبصير إلى كتابتهفتقار  اهو

تي يانْموْه(هو الذي يصيب حتى كبار الحكماء والمالئكة بالوهم  ):١\١\١( شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْموهذا خير مثال على ما جاء في  ،يالصف
 والمولى ڤَشي والمولى ْبَرْهمايحير الرب المولى عندما طالق  اال علىة مستغربتالدكتور َرْدَهكِرشْناْن ليسحيرة  .)هياسوَرياتْ 

 . بكل سهولةعالمر مالئكة السائو نْْدَرا
الذي يظهر في كتابه في  من الفصل التاسع ٣٤السيئة للنص  َرْدَهكِرشْناْنالدكتور  مصدوماً ومستاء من ترجمة تْشارّيْبَرْهَم الـكان

 :العبارة التالية في الكتابحزيناً يطلب بحث هذا النص بصدد لينا  ا وجاء٢٥٤ ةالصفح
 ."كِْرشَْن الشخصي بل لألزلي غير المولود الذي يتكلم من خالل َنكِْرشْليس علينا التسليم لـ"

النص تمحيص  نجد لزاماً علينا ولكن ، بالجدلَرْدَهكِرشْناْنمثل الدكتور فيلسوف معروف دولياً مواجهة بدنى نية أ لدينا تليس
جمهورية نه نائب رئيس أل  ليس،َرْدَهكِرشْناْنتور  للدك كبيراًحتراماً ا نحن نكن.تْشارّيْبَرْهَملحاح الـ ا بناء علىتوضيح عيوبهو

هو  و،ينحدر منها التي نيةْبَرْهَمالـتقاليد ال لم يخرج عن ،عالوة على ذلك .أيضاً تعمقه بالفلسفة الهندوسيةورفعة علمه لنما إبلدنا و
من صديق خير عدو عالم :"على القول المأثور بناء اشعر بالتشجيع في هذا الشأن .)ڤادّيامايۤۤ(من اتباع مذهب وحدة الوجود المطلقة 

 بالندم علىنشعر  ال ، لذا.هاتعثربداعي جلب الكوارث ت ولكن ردود صديق جاهل قد ، منطقيةاًالخصم الفطن حججيعرض  ."جاهل
 .ْبهَچڤَْد چۤيتا في تعليقه على اليه اَرْدَهكِرشْناْنالدكتور ند تسالنقاط التي يعلى بقوة حتجاج اال

 .راَمالرب  قرينة تاۤيسن  ألةلسخريلثير م هذا السؤال :؟َنرامايابعد قراءة  تاۤيسعرف هوية والد أتود م:"چالي الشائعالبنمثل يقول ال
 َرْدَهكِرشْناْنلدكتور في تعليق اعينه الموقف  ونجد . والسخريةضحكيستدعي ال ،راماياَنبعد دراسة عن والدها سؤال ال ،وبالتالي
 ذكر الدكتور .كِْرشَْنداخل " لألزلي غير المولود"بل  كِْرشَْنللشخص لتسليم  يقول انه ليس علينا ا.نكليزية االغةاللب چۤيتاعلى الـ

 ةكتشاف الجديد في مجال الفلسف اال هذا.ذاته وكِْرشَْن بدن ةيغيرنظراً ل بدنه وليس كِْرشَْنمن واجبنا التسليم لذات أن  ،َرْدَهكِرشْناْن
قناعنا  ا هوكِْرشَْن شْرّي الربكالم  ْبهَچڤَْد چۤيتاقصيدة الغرض الوحيد ل .عالهأ إليه لمشار اَنرامايا من )يتَذَپنْ(الفقية بكرنا الدينية يذّ

 في مره الرئيسيأ كِْرشَْنالرب  صدري .ة منذ البداية غير مستعد لقبول هذه النقطَرْدَهكِرشْناْن لكن الدكتور .بالتسليم لقدميه اللوتسيتين
 ):٦٦\١٨ (ڤَْد چۤيتاْبهَچ

 اياْجيتْيْدْهْرماْن َپر - َسْرڤَ
  ڤَْرَجْمنَ شََرْمماْم ِاكَ

 يُّوپاِپْبْه -  َسْرڤَْم تْڤاْمَأَه
 هتْشَشوما ي امۤيشْىيشْكُْمو

 ."تخف ال .وف احررك من كل ذنوبكس .اعرض عن كل ضروب الدين واقتصر على التسليم لي"
 َرْدَهكِرشْناْنلدكتور ا ."ميالتسل"عني ت چۤيتا في هذا النص من الـشََرنَْمة سنسكريتيالكلمة ال .له بالتسليم أْرجوَن أمر كِْرشَْنالرب 
  : كالتالي التفصيلبعض ب"ةفتتاحيا" ه من مقال٦٢ ةفي الصفحم يفكرة التسليبحث 



؛ )ْمنََجْرڤَيا ياْسراتيكولْْپ( عدم وجود سوء النية -٢؛ )َپهنْكَلْيا َسياْسنوكولْآ(لجميع ا طلب خير -١ : التاليةالتوابع) التسليم (َپتّيْپَرلكلمة 
حساس بالعجز  اال-٥؛ )ڤَْرَجنَْم ِڤىْپِرتُْچو(نجي المالرب بوصفه  إلى  اللجوء-٤؛ )ڤيڤاَسهتي ياتّيشيْسكَْر(الرب حماية يمان ب اال-٣

 .)هَپِس نيكْ-َمتْآ (تامال التسليم -٦ ؛)ياْمنَْپكاْر(التام 
 أال وهو  األولطرف الَرْدَهكِرشْناْن الدكتورترجم  .ْزڤَنَشْايڤترد في سفر الـكما  ڤيشْنوو أ كِْرشَْنلـللتسليم ستة طراف الاألهي هذه 

الدكتور اقتراح  . وحدهتوجيه التسليم هللالجميع؟ ينبغي تسليم الفرد ل هل من الممكن :سؤال .)َپهنْكَلْيا َسياْسنوكولْآ( طلب خير الجميع
 واوضحأ َنڤَنْداِرڤْمن الستة  مۤيْزْسواُچوالـفيهم بما عدد كبير من المعلمين الروحيين المحققين  .بل مستحيل ، غير عمليَرْدَهكِرشْناْن

الدكتور كتابة  قبل " بصورة مالئمةكِْرشَْنعلى األالرب  إلى وجوب قضاء خدمة تتيمية علية"عني ت َپهنْكَلْيا َسياْسنوكولْآان 
 .َرْدَهكِرشْناْنالدكتور  وقبول رواية ةالروحيمراجع لتجاهل سائر الصيل مستعد أعالم ال يوجد  . بوقت طويل تعليقهَرْدَهكِرشْناْن
لكنه يعني " اهللا"يقول  بأي منطق .شخصية اهللا العزيز إلى  حتماًيشير فإنما "اهللاب اإليمان" عبارة َرْدَهكِرشْناْنالدكتور  عملعندما يست
 ْم تْڤاْم شاْدهي ماْم ِتى ٱَهْسياشْشي( طالباً هداك إليك مريدك وروح مستسلمةاآلن انني  :أْرجوَن قول عند .؟الشخصيال ْبَرْهَمْن
 الشخصيال ْبَرْهَمْن قبل بحث موضوع ْبهَچڤَْد چۤيتافي بداية م كال الابهذ كِْرشَْن يخاطب .بالتأكيد كِْرشَْنيعني الشخص  فإنما )ْپَرَپنَّْم

 .أخيراً الشخصيال َمْنْبَرْه عند بحث الشخصيال ْبَرْهَمْننه مصدر بأ دون لبس كِْرشَْنيعلن الرب  .چۤيتاالـفي هذه المرحلة من 
ون جديالشخصي ال ْبَرْهَمْن  بـأكثر من اللزومالمتعلقون  .شخصيغير  نسان التسليم لشيءالمنطق السليم انه ال يمكن لإليقول 

 .درباذا استمروا على هذا ال قارباألهل واأل وةلزوجالتسليم ل إلى ونسوف ينتهول ا بل مح جداًاًمؤلمالتسليم لهذا المفهوم المجرد 

  الخدمة التتيمية العلية تكشف الصورة الباقية للرب٢-٤
لخلق بعض الملحدين جاهدين التي تحمل النفس على السقوط من الحياة الروحية، يسعى  مايۤۤا ـ ل انه نظراًشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْممن نستفيد 

 شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم في جاء كما تهنتيج وكانت من سعن عامة الناالرنانة حول الرب العظيم تخفيه  ةالمصطلحات الفلسفيتغطية من 
)٤٣\٣\١٢:( 

 چوروْمَپَرْم َچتاْم راَجْن َج-كَالو َن
 َپنْكََجْم-پاَد-ناتْهانَتَ-لُوَك-تْري

 ڤَنْتَْم أتْشْيوتَْمَچا ْبَهَمْرتْۤيْپرايىَن 
 تِْشتََسه-ڤيْبهيَن-پاشَنْذَيوكْشْيانْتي 

 مالئكة األفالك . السيد الروحي للكونشخصية اهللا العزيز إلى قربان باإللحاد ولن يقدموا الكَلي عصرأيها الملك، ستلتهي فطنة أهل "
 ."يسجدون للقدمين اللوتسيتين للرب العظيم على خالف البشر التافهين والتعساء لهذا العصر

يا ياْسنوكولْآ"عبارة  َرْدَهكِرشْناْنلدكتور اهي ترجمة ر الجمهور يحيلت ة المقصودة الرنانةالمصطلحات الفلسفيتلك خير مثال على 
 .دنيويدارس  من ا ما يمكن توقعهي هه الترجمة هذ. الصحيحاهابمعن" للرب العظيمم يالتسل"بدال من  "طلب خير الجميع" َپهنْكَلَْس

كبار على حتى سيتعين  .اهللاى  إليتهخدم  اإلنسانقبولهو للتسليم الوحيد المعنى  . الكلمة األولى في الخدمة التتيميةوالتسليم ه
 خالصة ي ههم وهذيلعملية التسلرضوخهم قبل رياضات والكفارات كوام من الأقضاء  َرْدَهكِرشْناْن والعلماء مثل الدكتور ةالفالسف

 ة للتسليم بالصلةطراف الستتم تعريف هذه األ .سطحيهو تفسير م يتسلللطراف الستة ألل َرْدَهكِرشْناْنالدكتور تقسير  .ْبهَچڤَْد چۤيتا
 -ْبَهكْتيجاء في كتاب  ."كِْرشَْنرب التييم بحب ال"تعني  يانوكولْآ . باألصلّيڤنَشْايڤ في النص الـكِْرشَْنو أ ڤيشْنوالرب إلى 
  بصورة مالئمةكِْرشَْنالرب  إلى  قضاء خدمة تتيمية اإلنسانيجب على: )١٦٧\١٩ َمْدْهيا .ت.ت (سنْْدهو -ْمِرتََرسا

 . هذه هي الخدمة التتيمية الصفية.)ماوتَّلَنَْم ْبَهكْتيْر أۤيوشنناكِْرشْ-يىَنيانوكولْآ(
مالحدة معادون غير تيم الذين يخدمون بصورة غير مالئمة  .رىخأو بأ بطريقة كِْرشَْنالرب  إلى جميع األحياء تقضي خدمة

 َسكَْممثل  األشرارأن  في حين ،في غاية الفطنة كِْرشَْن تيم أخرى، ة بعبار.يقضونها بمسرة هم الفطناء بحقأن الذين حمقى فيما و
 . عداد المالحدةمنارسين الدنيويين لد اونيقود الذين ىَهْدنْراَسَجو 

لبارزة الصادرة من االمحصلة  نقضي الدكتور َرْدَهكِرشْناْن  لكن.كِْرشَْنالرب نما هو اللياذ التام ب اْبهَچڤَْد چۤيتاي األمر الرئيسي ف
 ال ."كِْرشَْنخالل من يتحدث ألزلي غير المولود الذي ل" بل كِْرشَْنبوجوب التسليم ليس للشخص  كِْرشَْنلرب ن اللوتسيتين لالشفتي

ان ستخالص  االدرجة إلى بحماقة اساءة تفسير النص ، وبالتالي.علمالرفعة عرض بتباهياً بحث لمجرد ا لچۤيتاالـجدوى من تناول 
مثال واضح على خدمة غير موجود هو  لإلعالن أن اهللا ِڤديالعلم الـ استخدام .إنسان ليس سوى ڤَْد چۤيتاْبهَچ متكلم كِْرشَْنالرب 
 .بصورة غير مالئمة كِْرشَْن
 ْبهَچڤَْد چۤيتافي نجد هذا النص ؟ ةِڤدي للحكمة الـيدالح ا الذي لديه فهمَرْدَهكِرشْناْنمثل الدكتور علماء  كِْرشَْنالرب صف يكيف 

)١٥\٧(: 



 اهاهذْ مۤوينُوتشْكِْر دوْمَن ما
 اانِْتى نَراْدَهماهيْپَرَپْد
 ْچۤيانا -تَ ِراَپْهۤيايما

 اتاهشْرّي ْبهاڤَْم آْمآسوَر
 ."، ال يسلمون لياألشراريعة طبب نضحون يوالذين لمهمع بت الفتنة الخارجيةسلالذين   البشرلئام الحمقى رذالءالهؤالء "

ماً  دوملحدون الذين يتحدون العلماء ال.لكن بصورة غير مالئمة كِْرشَْن في دوماً يتأملون ىَهْدنْراَسَج و َسْمكَأعداء الرب مثل 
مع انهم ال  مايۤۤا بعداء ألن فطنتهم محجبة بـ ذلك ونفعلي م انه.األشرارؤالء  من عداد ه ويشوهونهاْبهَچڤَْد چۤيتا ـالتعاليم الحقيقية ل

 .كان عدائياً كِْرشَْنهم بـهاجس ألن اًأشراركانوا  هملكن أيضاًمن كبار العلماء  ىَهْدنْراَسَج و َسْمكَ كان .الربينقطعون عن ذكر 
 في تْشايتَنْيامولى ال ةجولاثناء  .ةجابيي ابصورة ْبهَچڤَْد چۤيتاهو العمل بتعاليم واجبنا وقدوته العملية أن  تْشايتَنْيا مولىالتعاليم نفهم من 

في غاية السرور  ىكان المول .َچناتَْهىَرنْ شْرّي هيكل هلوعند دخ ْبهَچڤَْد چۤيتاقراءة  في اً بسيط مستغرقْبراْهَمَن التقى ،جنوب الهند
 اًميأكان  في الجوار انه ْبراْهَمنَةعلم سائر الـ .تجري من عينيه وكيف كانت الدموع ،اءة بالقرَنْبراْهَمعند رؤية مدى اهتمام الـ

 .چۤيتاالـقراءة كانوا يتساءلون كيف يمكنه و
 لكن . مسلمة تسليماً تاماًاًنفس اذا كان عليم الالكالهم يستطيع ف قال ان حتى غير المتعلم .هذه المشكلة بسهولة حل تْشايتَنْيامولى ال

اجاب  .البكاء إلى دفعه چۤيتاالـي جزء من أ ،َنْبراْهَمالـهذا  تْشايتَنْيا المولى سأل .موقف التسليم ذاكدون  لقاًغم ْبهَچڤَْد چۤيتايبقى 
 :سليمڤَ نَشْايڤ بتواضع َنْبراْهَمالـ

رغم انني ال أجيد  بإنتظام ْبهَچڤَْد چۤيتاسيدي الروحي أمرني بقراءة مجمل  لكن .أمي أنا لحقيقةفي ا؛ چۤيتاالـقراءة عي اّدأنا "
عندئذ، سأله المولى عن سبب  .چۤيتاالـقراءة تظاهر بأ ، وهكذا.ريد عصيان سيدي الروحيأ ألنني ال اجبيوذ يحاول تنفأ أنا .القراءة
 .چۤيتاقراءة الـل تكلما جلس في قلبي) أْرجوَنسائق عربة  (ساَرتْهي-پاْرتَْهىبصورة  َنكِْرشْالرب يتجلى : َنْبراْهَماجاب الـ .بكاءه

 .البكاءتحملني على  ة الفكره هذ.ه الصورةرى هذأحالما  )ڤَتَْسَل -ْبَهكْتَ (خص بتيمه على األاهللالطف أذكر فوراً و
ادمغتهم الضئيلة ال تفقه كيف يمكن  لكن .ادعاء اإللهية و)ْهَمْنْبَر(الجوهر الفرد  فيندماج  اال علىو الحرص دائممايۤۤاڤادۤيْزالـ
أشياء متصلون أزلياً و جۤيڤَْز  والرب العظيم ،في الحقيقة . أن يصبح سائق العربة الحربية لتيمه وتنفيذ اوامرهشخصية اهللا العزيزل

 . فشال ذريعاًوا فشلهمميفهت وكثير من الذين حاولوا ،لحقيقة هذه اون ال يفهممايۤۤاڤادۤيْزالـ لكن .ةعئة الراصلبسبب هذه الكثيرة ممكنة 
 ):٢٣\٦ (ْدشََنيپتََر أوڤَتاشِْڤشْ فينجد هذا النص 

 ا ْبَهكْتيْزَپرِڤى ياْسيا ِد
 اوراوچِڤى تَتْها ياتْها ِد

 كَتْهيتا ْهى أْرتْهاهاڤايِتى تَْس
 َمهاتَْمنَهْپَركاشَنِْتى 

 ." والسيد الروحيشخصية اهللا العزيزيمانا راسخا بكل من  ايملكيكشف الفحوى الحقيقي لألسفار لمن "
ال ينكر  .چۤيتالـاقراءة اخبره أنه أتقن  ثم هعند رؤية تتيم چۤيتاالـ من جنوب الهند اثناء قراءته َنْبراْهَمالـ تْشايتَنْيا عانق المولى

ْبهَچڤَْد دراسة ستحالة  ايثبتهذا الرب عناق  .بكثير  الجامعيةهالدكتوراشهادات  تفوق ماليين تْشايتَنْيا مولىالمصادقة ن أغبي سوى ال
 تلك هي الطريقة .النازلة من سلسلة روحية) آتْشاْرياْز( األسياد الروحيين سلسلةمن  چۤيتاالـعلم يجب استالم  .بالفطنة المادية چۤيتا

سوى من الرب العظيم  كالم ال يمكن استالم ان هي األسفار خالصة .ب العبثوضرمن  چۤيتاالـوإال ستكون دراسة : الوحيدة
 ):١٣٦\١٧ َمْدْهيا. ت.ت( پوراَن َپْدَم كما جاء في .عليوخفي  ْبهَچڤَْد چۤيتاموضوع ألن السلسلة المريدية العلية 

 نامادي-شَْنِركْ-شْرّي أتَه
 ْدرييايهنْإراْهياْم ْچْد ِڤَن ْبَه
 داوڤانْموكِْهى ْهي جيْهڤُوِس
 ْپهوَرِتى أَده ْسڤَياْم ِاڤَْس

 إلى ه لكن الرب يكشف ذاته لمن ينقطعتسلياته وأعمالالقدوس العلي للرب أو صورته واالسم ال يستطيع الفرد بحواسه المادية فهم "
 ." مستعمال لسانهخدمته الودية

 ):٣٨\٥ (َسْمهيتا -ْبَرْهَمهذا مؤكد في و
 يلُوتْشَِنَنڤ-ْبَهكْتي-هوريتَتْشْ-َجَنْپِرمانْۤ
 نْتيوكَيايلُڤ شوىيَدِر ْهڤَه َسداينْتََس

 َپْمڤَرۤوْس-چوَن-اَمسونَْدَرْم أتْشينْتْياياْم شْۤي



 پوروشَْم تَْم أَهْم ْبَهجامي-آديڤينَْدْم وُچ
 عينه بصفات علية الذي يبصره تيمه األصفياء في أعماق قلوبهم بعين) كِْرشَْن (شْياَمسونَْدَر الذي هو ڤينَْدُچوأعبد الرب األولى "

 ".التتيم الممسوح بمرهم الحب
 تيم الرب .ةالمواضيع الروحي في للولوجغير مؤهلين  َرْدَهكِرشْناْنالدكتور  أمثال  هي أن الفالسفة الدنيوييناألسفار خالصة ،لذلك
الخدمة التتيمية وحدها، ب): ٥٥\١٨( ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنكما يقول  . دون سواهمكِْرشَْنالرب لفهم ون الوحيدون  المؤهلم هموحده

 .)شاْسمي تَتّْڤَتَهتْڤاْن ياشْ اۤي ماْم َأْبهيجاناتي ْبَهكْتْۤيا( حق الفهم زيزي بصفة شخصية اهللا العالفرد فهميستطيع 
 .كِْرشَْن عين كِْرشَْنبدن  .كِْرشَْنالرب ال يوجد سوى  كِْرشَْن الربداخل ن بأ ان يفهموا َرْدَهكِرشْناْنل الدكتور امثأعلماء للينبغي 

حي ثان داخل  ،اًآخر شيئاً اكتشف َرْدَهكِرشْناْن لكن الدكتور .كِْرشَْنالحق الجوهر الفرد هو الحي العظيم ان هي  چۤيتاالـخالصة 
 ۤيڤَجقيم في قلب كل متجلي الحق المطلق العظيم اليوصف ! الثنائيةمؤمن ب إلى َرْدَهكِرشْناْنالدكتور يحول كتشاف  االذلك .كِْرشَْن

 ْبهَچڤَْد چۤيتافي  جۤيڤَهوية الحي القاطن في قلب كل  كِْرشَْنالرب يوضح  .ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنلرب ابكل وضوح على لسان 
)٨\١٠:( 

 ڤُوا ْپَرْبَهيْسڤَ َسْرْمَأَه
  ْپَرڤَْرتَِتىْمَمتَّه َسْرڤَ

 ْمَمتْڤا ْبَهَجنِْتى ماي تإ
 اتاهي َسَمنْڤ-بوْدها ْبهاڤَ 

 ."قلبهكل ني من عبدويلي ه ذاتينذر  تحقق من ذلك،الم العاقل .مني تفيض الخليقة كلّها .العالمين الروحي والمادي  أصلأنا"
 طُوشْيڤيَسنِّي دِر ْهْمشاَهتْا يَسْرڤَْس
  تْشَْمَهنَُپوانَْم َأۤيْچْر تيِره ْسْمتَّّم
 وِڤديَهْم ِاڤَ ْر َأيرڤايشْ تْشَ َسِڤدا

 شاَهْمتْْد ِاڤَ يڤ - ِڤَدْد كِْر - ِڤدانْتَ
، وأنا ِڤدانْتَمؤلف  أنا ،بالحقيقة .ِڤَدْزفي الـغرض العلم  أنا .والنسيان والعلم ىصدر الذكرت مني .األحياءجميع ب وفي قلقائم أنا "

 ."ِڤَدْز بالـلماالع
سيقع  .صفة مصدر الوجود بكِْرشَْنالرب يستطيعون فهم راسخون في العلم الروحي، الاتموا تصفية فطنتهم المادية وحكماء الذين ال

 ْبهَچڤَْد چۤيتا يقول الرب في .ت فطنته دون تصفيةدام ما كِْرشَْنالرب فهم باطني في الحيرة في مسعى يُّوچّي  حتى أعظم فيلسوف و
معرفتي حق العلم  إلى الذين يدركون الكمال، يندر من يتوصل وبين الكمال،بحث واحد فقط عن  قد يبشر، آالف ال بين):٣\٧(
 .) ِڤتّي تَتّْڤَتَهْميْن ماتْشكَشْ ْمياتَتاْم أپي ْسيدّْهانا(

ال  كِْرشَْنلرب ا إلى نتسبما ي كل ،في الحقيقة .مالزميه وتوابعه من الجوهر الروحي عينهاسم الرب العظيم وصورته وصفاته و
 ):١٣٣\١٧ -َمْدْهيا (ْمِرتَتْشايتَنْيا تْشَريتايتغاير عنه كما جاء في 

 اْم تْشينْتاَمنيه كِْرشْنَشْن
 ْچَرَههڤي-َرَس-تْشايتَنْيا

 موكْتُو-نَه شودُّْهو نيتْياْرۤوپ
 نامينُوه-ناَم ڤاْنْبهينَّتْ

كامل بحد ذاته اسم  شَْنِركْ اسم . ذخر كل الملذاتشَْنِركْنعم كل البركات الروحية ألن  اسم علي البهجة وُيشَْنِركْالقدوس االسم "
الق ألنه ط اال علىماۤيا بالقدرة شَْنِركْ ال صلة السم .شَْنِركْ وال يقل قدرة عن ذات  مادياًسماًا األذواق العلية وليس جميعوصورة 

 عين شَْنِركْاسم  وال يخضع للقوانين الطبيعية ألن  اسم روحي طليق أزلياًشَْنِركْاسم  .غير مشاب بشائبة من الشوائب المادية
 .‘شَْنِركْ

 .استيعاب حقيقة هذه النصوص مايۤۤاڤاديۤۤةبالفلسفة الـفسدت فطنتهم ال يمكن لمن 
 من َرْدَهكِرشْناْنالدكتور  نظرية لذلك، .لمطلقة استيعاب تعقيدات فلسفة الجوهر الفردللمؤمنين بوحدة الوجود ا ال يمكن ،بصفة عامة

من واجبنا التسليم لألزلي غير المولود الذي ن بأ َرْدَهكِرشْناْن الدكتور ةبا كت.الجوهر الفردلثنائية في ثبات ا افي مسعىخياله  نسج
 الشخصيال ْبَرْهَمْن قدرةحالما يثبت  .التسليمالذي يتحدث عن هو  كِْرشَْنداخل رد المج ْبَرْهَمْنن بأيوحي " كِْرشَْنخالل من يتحدث 

 َرْدَهكِرشْناْنلدكتور مجمل مفهوم احادية الوجود المطلقة لن أ نرى ، وهكذا. جهاز الكالم أي اللسانهكالتم ايعني وجوبالكالم على 
على الكالم والمشي  حيل كقدرة  و.أيضاًالذي يتكلم قادر على المشي ن بأ لإلستخالص األسفار في ةفياكأدلة  ثمة .داعى فوراًتقد 



 َرْدَهكِرشْناْنلدكتور ل فكيف يمكن .كل والنوماألمثل  أخرى اتطااداء نشتستلزم امتالكه جميع الحواس كما تستلزم قدرته على 
 ؟الشخصيعاء أن شيئه األزلي غير المولود هو شيء ّداال
تملك اهللا هذا  العقبات التى تعترض .)؟( ذاتناغ يفرتعند اهللا  يتملكنا :"ةفتتاحي اةمقال " من٦٢ ةناْن في الصفحكتب الدكتور َرْدَهكِرشْي

 .حكامنا المسبقةأنا ومتطلباتنا اللطيفة وافتراضياتنا الالواعية وءهي فضائلنا وكبريا
 تهتربيإلى  وهماله إلى االعائدة هحجج إلى ستناداً اوذاته شَْنكِْرالرب بدن غيرية رى يالدكتور َرْدَهكِرشْناْن  نبأستخالص  االيمكننا
 ."لم يفرغ ذاته"ي أ األنا الزائفةن عغير منزهاً الدكتور َرْدَهكِرشْناْن ما زال  .ةالسابق

ال  .قيقة العليةتعيقه من فهم الحما زالت " فضائله وكبرياءه وعلمه ومتطلباته اللطيفة وافتراضاته الالواعية واحكامة المسبقة"لذلك، 
 .فهم الحقيقةقصر عن  و)مايۤۤاڤاديۤۤة(وحدة الوجود المطلقة  بيئةنشأ وترعرع في بد أنه 

ثابر على درب الرياضات  ،وبالتالي .)ايۤۤميتْْه (خياليأن العالم المادي بليها، أثبت  ا والداعيمايۤۤاڤاديۤۤةفلسفة الـمؤسس  شاْرياكَراتْشَنْ
ربما شعر للكن  طلب السيطرة على العالم المادي الخياليبم الثمين ه لم يعمل على تضييع وقت.عاليمهوالزهد وشدد عليها في ت

ومع ذلك، يكتب  .ن كتاباته كما يتضح ميتأثر بهكان  َرْدَهكِرشْناْنن الدكتور بأليس لدينا شك  .تهالحالة الراهنة لفلسفشهد لو بالخجل 
لق العالم الملموس على يد طبيعته اعلى اهللا بصفة رب شخصي خ چۤيتاـلشديد في االت:""مقالة افتتاحية"  من٢٥ الصفحة في
قيم ال هو مصدر .صلواتنايحقق  وتيم يثير قلوبنا على الت.وربهمبتغى القربان ؛ هو حيداخل قلب كل طن يقهو  .)ْپَركِْرتي(
 ."دعاء في العبادة والة شخصيمعنا بصالت يدخل .حافظهاو

ال بد ؟ ذاته غير كِْرشَْنالرب بدن ان يكتب الحقاً  ان َرْدَهكِرشْناْنلدكتور ل كيف يمكن ،چۤيتالـ الحقيقي لفهمول القبو ، هذاةبعد كتاب
أية وحدة وجود مطلقة يكون فيها الحق المطلق، الحي العظيم الجوهر الفرد  .دراسته الماديةتأثير  اتجة عنان تكون فكرة مثيلة ن

يستطيع ان ى الرب من سو تفسير هذه العيوب الواضحة في فلسفته؟ َرْدَهكِرشْناْنالدكتور هل يستطيع  .! عن وجوده الباطنيمنفصال
 چۤيتافي الـ كِْرشَْنالرب  يتحدث .؟ الذات العليا العليمةجهحي بوفي قلب كل حاضراً  الرب العظيميكون عندما   الربيقطن في قلب

 َرْدَهكِرشْناْنالدكتور عرض  .هانقضل ةسئيامحاولة  في برفعة العلمصياغتها  شْناْنَرْدَهكِرالدكتور عيد  ينصوصصفاته العلية بعن 
 .ةكذب إلى في الحقيقةدعا  هلكنبتلك الحماقة سعة علمه 

وسيكون  .)ْنڤاْبَهَچ (شخصية اهللا العزيزو) ماتْماَپَر(والذات العليا ) ْبَرْهَمْن( الشخصيالالنور : الحق المطلق العظيم الفرد ثالثةأوجه 
 الرب العظيمبخضوع منطق في ادعائه ال ال نرى ، ومع ذلك. يجهل هذا الموضوعَرْدَهكِرشْناْنأن الدكتور من السخف القول 

يستطرد  .بدنه وذاته مما ينفي غيرية صورته العلية األصليةب ىتجلي انه چۤيتاالـ لبس في دونالرب يقول  . عند تجليهمايۤۤا انطلسل
 عظيم لي العظيم شخصية اهللا األصلي األزْبَرْهَمْنهو  .علية جميعها وراء حد المادة ،ذلك إلى ماليه ونشاطاته وبالقول ان تجالرب 
فذلك يعني أن أيضاً  مايۤۤا محجباً بـ )ْبَرْهَمْنَپَر( العظيم ْبَرْهَمْنكان  لو ولكن ،مايۤۤامحجبة بـ  جۤيڤَننا نتفق جميعا على ان  ا.الصفاء

 ؟ْبَرْهَمْنَرَپ تفوق مايۤۤا

  هو الملك العظيمكِْرشَْن الرب ٣-٤
ملك وحده ي )ْبَرْهَمْن (الشخصييوحي بأن النور ال َرْدَهكِرشْناْن الدكتور نألللعثور على جواب سليم  چۤيتاالـ إلى لتفاتيقتضينا اال

لعظيم الفرد تملك الصفات الفائقة جميع امتدادات الحي ا ، في الحقيقة.علية مثيلة بوصفه غير مولود ال يفنى وال ينضبصفات 
 ):١٨\١١ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في أْرجوَنعلن  كما ي.عينها

 ْمايڤْتَِڤدي ْمَمَپَر ْمَرشَْتْڤَْم أكْ
 ْدهانَْمي نْمَپَرا يشْڤَْسيا ڤيتْڤَْم أْس

 ْپتاُچو - ْدَهْرَم -اه شاشْڤَتَ يايتْڤَْم َأڤْ
  ِمىتُو َموشْ پوروْمْس تْڤََسناتَنَ

 ." أنت األقدم، والقائم على الدين أيها الرب السرمدي.ع األكوان؛ وال نهاية لكنهاية المطاف وأعظم ما في جمي أنت"
 توجد  ال.كِْرشَْنالملك العظيم  إلى  تشير،)نضبال ي (أكَْسَربكلمة  ْبَرْهَمْنَپَر التي تصف چۤيتاالـ نصوص منان هذه اليتعين الفهم 

  فحسبكْشََر ليسوا من عداد َرْدَهكِرشْناْن مثل الدكتور ةالفالسفكبار  .مهيأة ال)جۤيڤَْز (كْشََرمع  كِْرشَْنالرب مساواة  إلى شارة امطلق
 .بقدرته المنفصلة وحدها ة برمتهالكونيالظاهرة ا الرب يحفظ .أيضاً ْدَرنْإ  والمولىْبَرْهمامولى القوياء مثل األالمالئكة   ذلكشملي بل
يته التامة وأزليته وعدم مع الحفاظ على شخص ظاهرة ال تحصى وقدرات باطنة وْزجۤيڤَ و ڤيشْنوصور إلى  كِْرشَْنالرب العظيم  يمتد

 ذاته على هذا الوجه ال يجهده أو يمس متداد ا. مع انها واقعة في مكان واحدتجاهات االكالنار تنشر النار والحرارة في جميع توانيه
نه مثل هذا العالم مكل ما يفيض و تام الكمال زيزخصية اهللا العش: ْدشَوَپنيشُإ شْرّي  ابتهال كما يعلن.بعظمته بصفة الكل المطلق



 يبقى كامال حتى بعد .أيضاًن الكل الكامل، كامل بذاته م كل ما يفيض .نه تام الكمالأل  بمثابة وحدات كاملةالظاهري، مجهز تماماً
 .)ياِتىشْڤَشيڤاْم ِانَْرپۤوْم آدايا نَْرپۤوْسيا نَْرپۤو ( ألنه الكل الكاملفيض وحدات كاملة ال تحصى منه

تعني  شْپوروالكلمة السنسكريتية  . جميعهاةغيرها أزليوه تسليات وهه وصفاتصورتو اسمه ، لذا.عظيم األزليالرب هو الشخص ال
 ، ومع ذلك.ةالصفات الماديمنزه من  كِْرشَْنالرب  ال شك أن .عاجز ال يمكن أن يكون المتمتع حي دون صورة أو مجرد أو .متمتع
 .ةالصفات الروحيالمتمتع ومالك جميع هو 
 الدكتور كتب ي.)شخصية اهللا األصلية (ڤَِد-آدي و ْبَرْهَمْن َپَر و أكْشََربصفة  كِْرشَْن الرب أْرجوَن يمجد ،ْبهَچڤَْد چۤيتافي 

لرب  بدن ابغيريةستخالص  االه علىلذلك، ما الذي يحمل .)ال يتواهن (ڤْياياأمرادفة لكلمة ) ال ينضب (أكْشََرأن كلمة  َرْدَهكِرشْناْن
  العظيم الحق المطلقكِْرشَْنيصف الرب  أْرجوَنأن ، ٢٧٥ ةفي الصفح َرْدَهكِرشْناْنالدكتور يقر  .متعذر الفهم؟ هذا ذاتهو كِْرشَْن

) كِْرشَْن شْرّي(أن اهللا  أْرجوَن  يقول":أْرجوَن إلى  وينسبهاًغير منطقياً وخيالي يئاًها شعين ثم يكتب في الصفحة )ْنڤاْبَهَچ، ْبَرْهَمْن َپَر(
اذا كان يمتلك هذه النظرة  چۤيتا قراءة الـاءعّدالدكتور َرْدَهكِرشْناْن  لكيف يمكن .)اهللا( إشْڤََر و) المطلق( ْبَرْهَمْنهو كل من 

الذات العليا و ْنڤاْبَهَچ كِْرشَْن يجادل أن .؟)لقالمط( ْبَرْهَمْن غير) اهللا العزيز( ْنڤاْبَهَچبحيث يعتقد أن  چۤيتالـا إلى ئةخاطال وةسطحيال
ة حيث يكتب في ضاربت المة بشدة هذه الفلسفُچوْسوامّي اَجڤير كَداَس كِْرشَْن شْرۤيَلانتقد  .!ْبَرْهَمْن على خالف مايۤۤامن مولدات 
 ."كِْرشَْن جميعاً أوجه ْنڤاْبَهَچ و ماتْماَپَر و ْنْبَرْهَمأن ب همدون علمن الدارسون الحمقى بطرق شتى يخّم:"ْمِرتَتْشايتَنْيا تْشَريتا

 إلى شخصياً أْرجوَن استمع .َرْدَهكِرشْناْنالدكتور مراجع تفوق  ُچوْسوامّي ڤيراَج كَداَس كِْرشَْن شْرۤيَل  وأْرجوَنمن كل بنحن نقبل 
 من .بمثابة سفر موثوق وشرعي ْمِرتَتْشايتَنْيا تْشَريتا رّيشْ كتاب  قبل،ْدَسَرْپَرْد ورئيس جمهورية الهند الدكتور راجينْ،ْبهَچڤَْد چۤيتا

العلم الخفي بينما يفشل في الواقع فهم ستطيع  ي،أْرجوَنمن السلسلة المريدية المتحدرة من  أحد على يد ْبهَچڤَْد چۤيتافهم  إلى سعىي
تثبت  .الشخصيال ْبَرْهَمْنعن  ةِڤدي الـاألسفارمن  وغيره ْبهَچڤَْد چۤيتاتعلنه ما  إلى صغاء اال من الضروري. ذريعاًفشالسواه 
 ، عالوة على ذلك. هو نور بدن الرب العظيم كما ان شعاع الشمس هو ضياء الشمسالشخصيال ْبَرْهَمْن باألدلة الكافية أن األسفار

يقول  . لهتابعالرب و يعتمد على ،َنكِْرشْالرب  بدن نور الشخصي الْجيُّوتيْبَرْهَم كذا، . وتابعة لهالشمسا الشمس تعتمد على ةشعأ
 ):٢٧\١٤( چۤيتاالـفي الرب 

 طْهاَهْمشْيْپَرتي  ِهونَْبَرْهَم
 ا تْشَياْسياياڤْۤيتَْسِرَأْم

 ايا تْشَ ْدَهْرَمْسيشاشْڤَتَْس
 ا تْشَيكَْسيكانْتيايسوكَْهْس

 ."، الروح السرمدي الخالد، مقام السعادة األبديةْبَرْهَمْن صمد هو وأنا"
 يترجم النص .بهال يقبل  َرْدَهكِرشْناْنتور الدكمع ذلك، يبدو أن  و.حتمل التأويليمجرد ال ال ْبَرْهَمْن بصدد چۤيتاالـكالم الرب في 

الرب  ."والبهجة المطلقةقانون األبدي األزلي الذي ال ينضب لل ْبَرْهَمْن صمدي ننأل": كالتاليعلى مضض من الفصل الرابع ٢٧
 ةالطاوللمحبرة على اداخل المنزل وليس العكس؛ موجودة لبعوض شبكة ا .ه صمدهنألبالتأكيد  الشخصي الْبَرْهَمْنيفوق  كِْرشَْن

 العزيزفي سفر حصى تال ثمة أدلة قبول هذه الحقيقة؟ ب َرْدَهكِرشْناْنالدكتور يتردد لماذا  فصبيال يخفى هذا على  .وليس العكس
 .يفظاللبخلق غيمة داكنة من التالعب  يحاول تغطية شمس الحقيقة .شبه البومة في ضوء نهار الحقائقي َرْدَهكِرشْناْنلكن الدكتور 

الدكتور سعى  .عمل ندين بشدة هذا النوع من النحن .لمبدال من الحقيقة والع مام العالمألتباس في موكب  االيجري ،وهكذا
لكن باء مسعاه  – ْبَرْهَمْن صمد هو كِْرشَْنالرب ن بأ و غير مباشر،أسواء بشكل مباشر التحايل على الحقيقة  إلى َرْدَهكِرشْناْن

 اهللابصفة  كِْرشَْن يقبل الرب اذا كان حقاًلكتابة با كِْرشَْنلى رؤية كائن آخر داخل إالدكتور َرْدَهكِرشْناْن   الذي ألهمما .بالفشل
 ؟"...شخصياً بل  كِْرشَْن يتعين علينا التسليم لـال":المطلق

 ة فالسف.بما ال يقبل الجدللك ذ يثبت َرْدَهكِرشْناْنالدكتور كتاب  .الرب رحمةنالوا سوى لمن اهللا بفهم العلم الروحي ال يمكن 
حمقى للكشف ذاتي أ ال ):٢٥\٧( چۤيتاالـالرب في يعلن  .لهمتجلى  ال ي، وبالتالي. من كبار المجرمين بحق الرب العظيمةيۤۤادڤمايۤۤاالـ

 ْپَركاشَه ْمناَه(المولود العاصم غير  أنا يجهلني هذا العالم المسحور،  هكذا،. الباطنةقدرتيأبقى محتجباً عنهم وراء ستار  بل والجهلة
 تْشايتَنْيا كِْرشَْن شْرّيمولى ال ولكن مايۤۤاڤادۤيْزالـدانت أ جميع المراجع الروحية السابقة .)هذْهتَه مۤوِر َسماڤْ- ماۤيا - يوَچ َسْرڤَْسيا

نما يذهب بحياته  اڤادّيمايۤۤا من فلسفةكل من يسمع ال قال ان .علىاأل الرب بحقأكبر المجرمين بووصفهم  بصراحة أدانهم َمهاْپَرْبهو
على هذا  مايۤۤاڤادۤيْزالـ الرب يتكلم عن )١٣٥-١٣٤ و١٣٢-١٢٩\١٧ -َمْدْهيا( ْمِرتَتْشايتَنْيا تْشَريتا شْرّي فيجاء  كما .ةلروحيا

 :النحو



 و ْبَرْهَمْنكلمات لذلك، ينطقون ؛ شَْنكِْرالرب هل وحدة الوجود المطلقة مجرمون كبار بحق أ:"قائال َمهاْپَرْبهو تْشايتَنْيا شْرّي اجاب
 .سوالقد اسمه عين وهو كِْرشَْن شخصية اهللا العزيز بحق فواههم ألنهم جناةأجلى في يت ال كِْرشَْنس والقداالسم  .تْشايتَنْيا  وماأتْ

 .مهيأة النفس ال كما هي حالوذاته كِْرشَْن بين بدنغيرية ال توجد  . تنتفي المغايرة ألنه مطلق.وصورته وشخصيته اسمه عينالرب 
 .تتجلى مستقلة بل ه تتعدى فهم الحواس المادية الكليلةتسلياتوبدنه و كِْرشَْن سوالقداالسم  .ةياألصل وغير صورتها ها غير بدنهااسم

 .جميعها روحية وممتلئة بالبهجة .ه العلية وعين بدنهتسلياتعين  كِْرشَْنس والقداالسم 
من الرب العظيم هبائي شق  جۤيڤَن بأ الحقيقة ونرفضوي تقليديون همعون ان يّد.شاْرياكَراتْشَنْ شْرۤيپاَد تقليدلى  إمايۤۤاڤادۤيْزالـيسعى 

واألسوأ من ذلك  .ذاته ْبَرْهَمْنَپَروليس  مايۤۤايخضع لسلطان هو الذي  ْبَرْهَمْنَپَر  من)جۤيڤَ(شق أن م ينكرون  كما انه.)ْبَرْهَمْنَپَر(
 افقد هويتهتو الشخصيال ْبَرْهَمْنفي  جۤيڤَدمج تن ،ية الجانبحجتهمل وفقاً .شخصية اهللا العزيزعين  ْبَرْهَمْنَپَر ان وننكري م انه،كله

في هذا العالم المادي يتجلى عندما  عتيادية اجۤيڤَ مجرد) ْبَرْهَمْنَپَر (الرب العظيم يصبح ،هذا المنطقب .)موكْتي(جاة نال حققعندما ت
 .كبيرة ضدهالجرائم ن الرتكبوي ، وبهذه الطريقة.صورتهبين الرب والحمقى  مايۤۤاڤادۤيْزالـ غايري ، هكذا.مبصورة الصنو أ

 مايۤۤا سلبت ، وفي الواقع.هصورتو كِْرشَْنالرب ذات ضرب أسفين بين ب الفطنة إلى  الدكتور َرْدَهكِرشْناْن افتقارهاثبت ،وبناء عليه
 ألنهم ْدهاْزمۤوبصفة  ْبهَچڤَْد چۤيتافي يصف الرب هؤالء المجرمين  .هو اسوأ المجرمين َمهاْپَرْبهو نْياتْشايتَ مولىالكما يقول و .فطنته

نشر  إلى فقط ويرجع ذلك ، بسبب وجود فائض من الملحدينحيماًجالعالم اليوم اصبح  .اهللا إلى ينسبون عيوب ومساوئ البشرية
بهذه ال يحفلون  اولئك الذين . من براثن هؤالء المجرمينجۤيڤَْزانقاذ هي  تْشايتَنْياهمة المولى  م. على يد اعداء اهللاةۤيادڤمايۤۤافلسفة الـال

 .تْشايتَنْيا مولىالجرائم ضد ال ونتكبيرالمهمة 
ب العامة وسحرهم بالتالعارباك ربما امكنهم  .أفظاظفي الحقيقة ماديون جاهدون للتظاهر بالروحانية لكنهم  مايۤۤاڤادۤيْزالـيسعى 
 .طلبون البروز واإلعجاب والرفعة والثروة مجرد متسولين يوا اصبحم، ألنهقرد زيف زهد الاًزهداً زائفيسمى زهدهم  لكن باأللفاظ

تعريف أمثاله من ) ٢\١\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم في  جاء.ةهداف والمثل الروحيرسالة واألال مغفلين ويالتقدم الدنيال يشغلهم سوى 
مهازلهم الروحانية  .شاشة ال تستقطب سوى الغشاشين تلك الجماعات الدينية الغ.)ْدَهْرَم-ڤَكايتَ(ية بمثابة دين غش األديان الهزل

 . من المحالكِْرشَْنفهمهم وتخمين  انهم من المدمنين على ال.تيم والتسليمأو التبالنجاة رغبة مطلق  ليس لديهم .بغيضة
  وْبَرْهَمْن فقد يغنون ويتكلمون عن والشهرةاالسم  ابتغاء ْمتَڤََچْبهاـالالقاء دروس حول و أ َنتَْرۤيكقامة  امايۤۤاڤادۤيْزالـعي يّدعندما 
شخصية اهللا قال ( ڤاتْشَأو ْنڤاْبَهَچ شْرّيات مثل عباران  مع و.كِْرشَْنالرب م عاجزون عن نطق اسم  لكنهماتْماَپَرو  تْشايتَنْيا
 حقيقة دينية األسفارترد في  .كِْرشَْنن لقول كل شيء باستثناء اسم ي مستعدمايۤۤاڤادۤيْزالـف چۤيتاْبهَچڤَْد ترد بإستمرار في  )العزيز

 . للشخص المطلق العظيماألعظماالسم  هو كِْرشَْنن أ وكِْرشَْنالرب  إلى شير في النهاية تماتْماَپَروكلمة  ْبَرْهَمْنة كلمن معروفة بأ
اء هي األسمهذه أن ببالفهم واإليمان  ذلك ونفعلي ال منهأف َهري وأ ُچوڤينَْدو  كِْرشَْنمثل اهللا اسماء  مايۤۤاڤادۤيْزالـ تسبيح عندلكن حتى 

ال انهم  كما .)ساْدَهَن(ة  الروحيةلممارسمن اوسيلة مؤقتة  مجرد اتسبيحهن م مرادهم بل ،عين اهللانها  وأ ،هللالبارزة اء األسم
لذا،  .صورتهبين  وكِْرشَْنالرب جريمتهم الكبرى هي المغايرة بين  ، وبطبيعة الحال.ةجريم لالسم القدوسل يمثتسبيح  بأن ونعترفي

 ):١١\٩( چۤيتاالـفي  هؤالء المجرمين كِْرشَْنالرب يدين 
 هاُموذْ ْمماي ڤَجانَنْتأ

 تَْميوْم آشْر تَنْمۤيمانوٰش
 تُو ْبهاڤَْم َأجانَنْْمَپَر

  َمِهشْڤََرْم-تَ َمَم ْبهۤو
 ."وجودالكل جوهري العلي وسلطاني المطلق على  ونجهلنهم ي ا.هذا العالم إلى  اإلنسانصورةهبط بعندما أبي  حمقىالتخف يس"

 صورةغالف مضللون مني في اليسخر ": من كتابه٢٤٢ ةفي الصفحوارد الهذا النص  َرْدَهكِرشْناْن الدكتور  ترجمكيفلندرس 
 صورةمغلف في  "في"  جميع الوجودرب" عندما يكون الشخص أخرى، ة بعبار."األرفع بصفة رب الوجودمقامي  جاهلين اإلنسان
الذين ينظرون من منظور روحي  في حين ان اولئك ،من البشريعتبرونه ون من منظور مادي لئك الذين ينظر، فإن او"إنسان

 نفسه َرْدَهكِرشْناْنللدكتور ألم يحن الوقت  ،كِْرشَْنن كان المضللين يسخرون من الرب  اذن، ا.الحي العظيم علة كل علة انه فهموني
 يمكننا .اإلنسانبه تمساواب"  جميع الوجودرب"يف استغل يدرك كشْناْن لدكتور َرْدَهكِرالعل ارتكب هذه الجريمة؟ باإلعتراف أنه 

 .كِْرشَْنلرب معاداتهم لشهد مدى عندما نأمثاله من العلماء الكبار  سلبت فطنة مايۤۤاأن  چۤيتاالـستخالص عمال بما جاء في اال
الدكتور ومع ذلك،  .شخصية اهللا العزيزهو  كِْرشَْن بأن الربقطعت  ،شاْرياكَراتْشَنْ شْرۤيپاَدبما فيهم  السابقة ة الروحيمراجعجميع ال

 .فوق اعتياديةو ربما عتيادية أ اجۤيڤَ كِْرشَْنالرب رى درجة انه ي إلى لمضل َرْدَهكِرشْناْن



 َرْدَهكِرشْناْنالدكتور هل بحث  .تْشايتَنْيا مولىال من  المنطقي والعلميكِْرشَْن  ذكرعلميجب استالم  .تْشايتَنْياالمولى  يفوق علم أحد ال
من طلب ؟ نتْشايتَنْيامن المولى المباشر الروحي الخط  إلى الذي ينتمي ُچوْسوامّي جۤيڤَ شْرۤيَل  على اساس تعاليمكِْرشَْن الرب

بالكتابة المخصصة فوضه اسياده الروحيون  .ُچوْسوامّي جۤيڤَ شْرۤيَل الذي جمعه َسنَْدْرْبَهى-شَطْ كتاب  دراسةَرْدَهكِرشْناْنالدكتور 
لما  .علمهسعة على تخطي في المستقبل  أحد لن يقدر في الواقع، .هو فيلسوف فريد . هذا العلم الخفيهمميفهتللدارسين والفالسفة و

 .ُچوْسوامّي جۤيڤَ شْرۤيَلفإننا نأمل أنه لن يرفض تعاليم  فيلسوف، َرْدَهكِرشْناْنان الدكتور 
الرب عرض  يحاول .كِْرشَْن  ذكر فهم علمسعىفي م هالدكتور َرْدَهكِرشْناْن من كتابات ةحيردى مبسهولة  ثباتااليمكن لإلنسان 

" مقالة افتتاحية"يكتب في  . تجعل هذه المهمة مستحيلةْبهَچڤَْد چۤيتالكن بارزة في الهند، وشخصية استثنائي  إنسان وصفه بكِْرشَْن
 :)٣٠صفحة (
ي ال يطرأ عليه التغيير وراء جميع ذوالحق الالوحدة التي تكمن وراء األكوان المتعددة، و كِْرشَْنهو  چۤيتاالـ في اهللاتعريف "

الباقي دون شك لكن بعد  ْبَرْهَمْنطالب ه يحقق الرب المتجلي لتسهيل معرفته عند البشر وو ه.هتعالى عنالوجود وييعم  .المظاهر
 ."ْبَرْهَمْن َپَر يدعى .عناء مضني
نطلع من  .مألوف في الفكر الهندوسيهو تمثيل للذات الكونية فرد مطابقة ن  ا؟رب العظيم بشخصية بارزةال عريفكيف يمكننا ت

 . مع المطلق وتعلن انها كذلكتهاالمطلق، ترى وحد إلى  أن النفس الناهضة بالكلية التي تعلم بنسبتها الباقيةاتْدشَأوَپني
يمكن  حتى ةهذه الفكرلج رّو شاْرياكَراتْشَنْ شْرۤيپاَدال شك أن  .ةلحياة الروحيخيرة في ااأل ةالكلمبمع الرب ليست  جۤيڤَوحدة لكن 

ذا لم  ابعد دخول مجال التعاليتبقى الممارسة الروحية للفرد قاصرة  .قلاألعلى  لتحقيقهذا المستوى من ا إلى لملحدين التوصلل
 َچْنَج (خياليعاء بأن العالم ّد االرغم .عالم المادية إلى لعودةيدرك الشخصية العلية العظيمة بداعي الفطنة المشوبة ويتعين عليه ا

 .!لهذا العالم الخيالي يةيثاراإلوجتماعية اإلالسياسية وشؤون الورط في فاشل يتذلك المستعلي المثل ف )ياتْْهمي
 .امامهمع أنه  كِْرشَْنالرب  ة رؤيهال يمكن .مباشرة بصورة كِْرشَْن شْرّيالشخصية العلية عظمة  َرْدَهكِرشْناْنالدكتور درك لم ي

ة البائنة هذا يدعى لوحدا مفهوم .بالواحد البائنحقيقية الهندية الدينية الفلسفة التنادي  .يدعوه شخص تاريخي نتيجة أوهامه ،وبالتالي
 في كِْرشَْنلما جرت عبادة ، الخفي زائفاًمفهوم ا اللو كان هذ .ڤَتَتّْ-ْبِهداْبِهَد-أتْشينْتْيا و ڤايتَشودّْهاْد و ڤايتَڤايتاْدْد و ڤايتَْد-ڤَشيشْتا

بصفة اهللا  كِْرشَْن مقام .الرب العظيمألنه  ألنه شخصية تاريخية بل كِْرشَْنعبادة ال تقوم  . عملياًجميع انحاء الهند، في كل بيت
 عدد .َمنْتْر-چاياتْرّي وصفوتها وصفوة سۤوتَْر تَدانِْڤالموثوق وهو التعليق الطبيعي على الـ شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمنص إلى ستند العظيم م
 الرب هياكل الناس، ولكن امةعيمان  ازعزعة إلى بكثير سعوا َرْدَهكِرشْناْنالدكتور الذين يفوقون  مايۤۤاڤادۤيْزالـن العلماء كبير م
كما  .كِْرشَْن شخصية اهللا العزيزينادون ببشرية  والملحدين الذين مايۤۤاڤادۤيْزالـفي وجه صفعة  هيالماليين  إلى تكاثرتالتي  كِْرشَْن

 وأقطابها ةِڤدي الـاألسفارتصادق  .نيوالملحدلتخييب آمال أهل وحدة الوجود المطلقة في المستقبل  كِْرشَْن هياكلسترتفع المزيد من 
 ق مع فلسفة وحدة الوجود المطلقةالتواف إلى ومن المستبعد أن يتوصل مجمل الشعب الهندي .ڤيشْنو هياكلجميع   على)آتْشاْرياْز(
 .َرْدَهكِرشْناْنلدكتور كراماً لا

 إلى فما الذي دعا جموع الحكماء والفالسفة مشهرتهب جنان الواالذين اضاءالفطاحل بطال األبسجالت كثير من التاريخ الهندي مليء 
المعلمون الروحيون الذين انكبوا ؟ زيزعبادة بصفة اهللا الع وامتدادهما للراَم شْرّي ،كِْرشَْن شْرّي الشموس المضيئة واختيار تلكاغفال 
 من ، ومع ذلك. علماًَرْدَهكِرشْناْنالدكتور يفوقون  ،إلجراء دراسة هذه الظاهرة الكونية دراسة غير متحيزة ةِڤدي الـاألسفارعلى 

 .عنهن يالجنان السماوية مضلل أهل ن حتى، ألشَْنكِْر مضلل بصدد الرب َرْدَهكِرشْناْنمثل الدكتور عتيادي  اإنسان  انالمفهوم تماماً
كوكب يقع  .)هياسوَرياتْ تي يانْموْه( هو الذي يصيب حتى كبار الحكماء والمالئكة بالوهم :)٢\١\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمكما جاء في 

 .مجهزون بقوى ضئيلة فقطاألرض  أهل لذلك، .في هذا النظام الكونيطبقة ربعة عشر أبين من  ةالسابعطبقة رض فى الاأل
تعقب العلم الروحي بظهروا مهارة استثنائية أحكماء الهند ي الضئيل ألن األرضكوكب ا اللدان هذخير ب هي )ڤَْرشَ-تَهاَرْب(الهند 
 إلى ئيلكن الهند اليوم في وضع س .السالفةيام األفي  كواكب السماءحكماء التواصل مع كان بإمكان هؤالء ال . منذ فجر الخلقالخفي

 إلى نسعىتاريخي، وشخص عتباره إ بكِْرشَْن نحن مستعدون لقبول . السابقينليم الحكماءاتباع تعلسنا على استعداد إلدرجة اننا 
من التخلص  إلى اآلنتتوق الهند اصبحت  .لهندالحالة غير المرغوبة ل هذا دليل على .بتالعب فلسفي بوسائل ملتويةليمه اتعتشويه 

 .لهنداعظم مصائب أ ي هه هذ.ةفائالزرباب العديد من األاستبداله بالحقيقي وهللا ا

 شخصية اهللا العزيز هو كِْرشَْن ٤-٤
 .شخصية اهللا العزيزبل  ان يكون مجرداًن الحق المطلق ال يمكن بأفهم اللقادة السياسيين ل ه ال يمكن أبداًومن الغريب بل الصحيح ان

الرب السببي، ولكن ستعلي المحيط الذي ي ڤيشْنو َمهاالصورة الهائلة في وجه  اهللا تجلياتالتي تصف نصوص الب ئة ملياألسفار



قلوب اللطف تت لكن لسوف .الحقيقةهذه  ونهقفيال المعتوهين  يزال القادة السياسيين ومع ذلك، ما .ڤيشْنو َمها مصدر و هكِْرشَْن
 كِْرشَْنرب شاء الاذا  َنڤَنْداڤِْرفي يعزف على نايه بيدين اثنتين  كِْرشَْنصورة وسيرون بصالبة الحجر  الملحدين مثالهم منألالصلبة 
 . برحمتهمباركتهم
من  ةفالسفالعلماء الكانوا من حتى وإن  حتماً سيضللون َرْدَهكِرشْناْنرحمته مثل الدكتور الظفر ب دون كِْرشَْنالرب فهم إن طلبة 
 تّاتْشاْرياَه ْبهاوَمْبڤَْر َسشْرۤيَل ثبتأ .ِڤَدْزالـمتناول علماء وراء  هولكنللتيم بسهولة  يتجلى كِْرشَْنان  َسْمهيتا -ْبَرْهَمجاء في  .طرازه

 شْرّيمثل  يتَْزذَپنْخيرة، األ وفي اآلونة .ِڤَدْزسعة علمه بالـ اتْشاْرياطَّهْبحيث أظهر  تْشايتَنْيا مولىاللية خلمشاركة في تبا مر األاهذ
 .هذا الموضوعتناول وا مضللين على غرارهم عند  اصبحْركَْرَدنَْهْبالدكتور  وياياْهْدَپوتُّشَتْ كيْمنَْب

بالخدمة التتيمية وحدها، : )٥٥\١٨( ْبهَچڤَْد چۤيتا في هصفحق معرفة، السير على الدرب الوارد و كِْرشَْنمعرفة يجب على طالب 
وليس هناك طريقة لفهم ) شاْسمي تَتّْڤَتَهتْڤاْن ياشْ اۤي  َأْبهيجاناتيماْم ْبَهكْتْۤيا( حق الفهم زيزي بصفة شخصية اهللا العالفرد فهميستطيع 
من  كِْرشَْنه عن تحقيق عيناألمر أصدر ، َمهاْپَرْبهو تْشايتَنْياالمولى  جهوب كِْرشَْنالرب عندما تجلى  .الخدمة التتيميةباستثناء  كِْرشَْن

  سطرواَنڤَنْداِرڤْالستة من  مۤيْزُچوْسواالـ .لطريقةسوى بتلك ا كِْرشَْن قتراب من االستحالة اد، ومن ثم من المؤكتتيميةخالل الخدمة ال
 .على الوجه الصحيحفي العالم الكشف الخفي  اهذنشر م يتم ل .تْشايتَنْياخط الرب عمالً ب كِْرشَْنلرب ل ةح مفصلو مع شر غزيرةاًكتب

من  ذنب هذا التناقض ةعتبال بد ل و،الحديثفي العصر فت نظر المفكرين يل لم ْزُچوْسوامۤيحليل الفلسفي العميق للـالمنطق الخفي والت
 .ُچوْسوامّي  داَسْچهوناتَْهىَر شْرۤيَل  وُچوْسوامّي رۤوَپ شْرۤيَلمؤلفات لنشر  مطَهى ياۤيذچاوجرى تأسيس مهمة  .قع على عاتقناتأن 

نايه على اليدين االثنتين يعزف و ذ كِْرشَْن جهو في الواقع، . الباقيجههو ليس أْرجوَن إلى كِْرشَْنلرب  االهيكل الكوني الذي كشفه
 . اإلنسانمن البشر لمجرد تجليه بصورة كِْرشَْنالرب ن بأعتقاد  االقع في خطأيال ن أ  اإلنسان لكن يجب على.ه الفائقجهو وه

تشبه الصورة العلية للرب   اإلنسانصورة .استثنائي إنسان حتى وهو ليس .نوعينصورته باقية العلم والبهجة على خالف المص
 صنع على خيال صورة اهللا لكن  اإلنسانتقول ان أخرى نجيل وسائر كتب مقدسة اال.و العكسأ اًإنسان هذا ال يجعل اهللالعظيم لكن 

 .إنسان هذا ال يعني ان اهللا
ال يظفر باألزلية سوى من حققوا اهللا  .ن سيدخلون الملكوت الروحي ويظفرون بقرب اهللابأن المحققي چۤيتاالـ في كثيرة ةدلأهناك 
 التي تحقق الكمال ال ترجع جۤيڤَ .الكمالدرجات  أرفع يبلغ بلغه يكل من، و وحده اإلنسان هذا التحقيق هو امتياز.شخصيةال تهبصف
 هذا يحقق غرض والدته البشرية سوى من يضبط حياته لبلوغ ال .هذا العالم الزائل للوالدة والموت والشيخوخة والمرضإلى 

 .ةفيما ال يجد سواه سوى المتاهالشخصي  التحقيق
نما هو  اكبراألضالل ال .للتوطن في هذه الحياة الزائلة للوالدة والموت والشيخوخة والمرضخطط الوضع تغرر بالفرد ل مايۤۤا

 البهائم أجناسالوالدة في  إلى ؤديالتي تتلك : أي هي الخطة األفضل .ديلم الماالتخطيط لحياة من البهجة المتواصلة في هذا العا
أذواق مختلفة مثل بيعني خدمته دار الرب فى  جۤيڤَحضور ؟ اهللا إلى لعودةل جۤيڤَقل التي يتم بها نو أثل الكالب والخنازير م
مهم معنى يعلت وجۤيڤَْزهما إلجتذاب تسليات َمهاْپَرْبهو شايتَنْياتْ مولىال وكِْرشَْن  من الربكل كشف .خدمية واألخوة واألبوة والعشقال
 ):٦٦\١٨ (چۤيتاالـالتالية في كلمات ال

 اياْجيتْيْدْهْرماْن َپر - َسْرڤَ
  ڤَْرَجْم شََرنَْٰمماْم ِاكَ

 يُّوپاِپْبْه -  َسْرڤَْما تْڤْمَأَه
 هتْشَشوما ي امۤيشْىيكْشَُٰمو

 ."تخف ال .وف احررك من كل ذنوبكس .اعرض عن كل ضروب الدين واقتصر على التسليم لي"
من لم يعمل :"طْهاكوَروتََم داَس نَُر شْرۤيَل مي كالحاول فهم هذه الحقيقة؟ فت ال تيال مهيأةحرماناً من تلك النفوس ال أكثر من سيكون

 ."وأسوأ من الحيوان رذيلومثله أضاع حياته؛ على تحقيق صلته بالرب 
 صعود وليس إنسان إلى هبوط اهللاعلى  ڤَتاَرآكلمة تدل ":كتب ي. دون فهم صحيح الربنزلةحول برأيه  َرْدَهكِرشْناْنالدكتور أدلى 

 طبيعية مصنوعة من العناصر اًيملكون أبدان) ڤَتاَرْزآ ( اهللانزالءهو أن " إنسان إلى اهللاهبوط  "عبارة بهيا يعنذ ما."اهللاإلنسان إلى 
  بصفة اهللا اإلنسانتعيين ."اهللا إلى  اإلنسانليس صعود "ةتوضيح ما يعنيه بعبار إلى هناك حاجةزال ت بالطبع، ال .الكثيفة الخمسة

ن كل بأحد القول  إلى عدد كبير من الفالسفةيذهب ليس عددهم قليل بل  ڤَتاَرْزآنهم بألذين يشاع ا و.اصبح رائجاً في هذه األيام
 . اآلن ال نريد الخوض في هذا الموضوع. هو اهللاإنسان
 جۤيڤَسيصبح نجاز عمل ما، ف اليتسنى لها جۤيڤَلهية في  االقدرته الرب العظيميودع  انه عندما َرْدَهكِرشْناْن الدكتور عالم انودلكننا 
الرب  نزالء ال يحصى من اًعدد األسفارتصف  .نزالءفئة واحدة من ال لكن هذه ليست سوى .ڤَتاَرِڤشَ آاشَكْتيصفة روف بهذا مع



 َمنوحقبة كل ب عند حسا .ڤَتاَرآ-ڤَنْتََرَمنْ و ڤَتاَرآ-چوَن و ڤَتاَرآ-يوَچ و ڤَْپَرْبَه و ڤيالَس و ْپَركاشَ-ڤَياْمْس و رۤوَپ-ڤَياْمْس مثل العظيم
  اهللانزالء تفاصيل األسفار تعطينا . أطولدا مدونبقي ينأخرنزالء وجد ي كما . مليون سنة٣٠٠فسنجد انها تعادل  )ڤَتاَرآ-ڤَنْتََرَمنْ(

 ستناداً اإلهي نزيلمخلوق بصفة ختيار ليس هناك مجال إل .ها وغير ذلكتسلياتها وصورها وأماكن تجليها ونزولأغراض : الثقات
 فمن السهل استخالص مدى األسفار على الرغم من توصيات نزيل إلهيذا كان البعض يقبلون بإنسان مصنوع بصفة او .شعبيتهلى إ

 .األسفارعلمهم ب
ال ": نود توضيح هذا البيان بالقول." اهللا اإلنسانيرال يمكن ان يص:"على الكتابة َرْدَهكِرشْناْنالدكتور ك العلم ألهمت  مالتّيڤََسَرْس

 أن تصبح من التيم األصفياء هللا لكن ال يمكنها ان تصير اهللا أو تندمج ناجيةيمكن للنفس ال ."تهاتحقيق نجاحتى بعد  اهللا جۤيڤَتصير 
 جاء .نفس محررة أن تصير اهللا ورفضت أن تصبح من تيمهفيها خفقت أحاالت على حصى تال شواهد هناك  .في اهللا وتفقد هويتها

 ):٣٢\٢\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي قة وصف الخيار الوحيد بد
 مانينَْس-ڤيموكْتَڤينْداكْشَ ٱنْيى ٱَريى 
 بودَّْهياه-ڤيشودَّْهىڤاْد أْبها-أْستَڤَيى تْ

 َپَدْم تَتَهَپَرْم آروْهيا كِْرتّْشْْهِرَن 
 ْچْهَرياهأنْ-يوشَْمْد-ٱناْدِرتَأْدُهو َپتَنْتى 

 .النجاة لنيل مختلفة اًمسالك سلكوا ممن سواهم يوجد للرب، اللوتسيتين القدمين مالذ يطلبون نالذي التيم جانب إلى نهبأ أحد قال ربما(
 يقضون الذين التيم سوى فطنة العين، لوتسي ربنا:) السؤال هذا عن جواباً المالئكة وسائر ْبَرْهما المولى قال لهم؟ يحدث ماذا

 الخيالي فوقيتهم مقام عن يسقطون .محررين أنفسهم يعتبرون انهم من غمالر على مشوبة مقام أرفع لنيل شديدة تمجاهداو رياضات
 ."اللوتسيتين قدميك تقديرهم لعدم
 فة ببعض العملمغلّصبح توهذه األرض  إلى النزولعلى وهج الطبيعة المادية  إلى المجتذبةالمثيلة " المحررة"لنفوس ا جبرت
 .و النبيلأسياسي الجتماعي اال

من يوجد  .هذا العالم المادي إلى  أبداًخرج انها ال ت.)وكْتَم-يانيتْ(من المحررين أبدياً هناك آخرون  أبدياً، مهيأةال جۤيڤَْز إلى اضافة
المقارنة التالية  مايۤۤاڤادۤيْزالـما يردد غالباً  .)ىَهدَّْب-يانيتْ( أبدياً مهيأةال جۤيڤَْزبين  من هذا العالم نجاة لكسب الةكبيريقومون بعروض 

البحر موطن ن أالتي تفوتهم هي  لكن الحقيقة .ْبَرْهَمْن  فيتندمج جۤيڤَْزجميع وهذا يعني ان " المحيطجميع األنهار تصب في  "بأن
 . النجاةطلب إلى  ال حاجة للنفوس المحررة.النهر والعيش فيه إلى الذهاب إلى مطلقاًالمائيات الكبيرة وال تنجذب 

وعي اليدل على حالة من ن كان  ا ونحن ال نعترض على هذا المصطلح." الواعي بذاتهاإلنسان"عبير  تَرْدَهكِرشْناْنالدكتور استعمل 
 حداً لشقاوتها جۤيڤَتضع  . هذه الحقيقةكشفمن اجل  تْشايتَنْيا مولىالنزل  .كِْرشَْنهللا لشخصية ايحقق به الفرد انه الخادم األزلي 

نتظار إالمشخصة تقف في الجوار ب نجاةالان فهم توتصبح محررة بذاك التحقيق و َنكِْرشْحالما تحقق انها الخادمة األزلية للرب 
 .كِْرشَْنلرب العظيم إلى اخدمة سائر الخدم األزليين  واهتخدم

 قاهر يا): ٧\٧( ْبهَچڤَْد چۤيتافي يقول  .نزالءومصدر جميع ال شخصية اهللا العزيزهو  كِْرشَْنعلنت أن أالمعروفة  ةِڤدي الـاألسفار
ن أ عليم للتكِْرشَْنالرب  نزل .) نانْياتْْمتََرَپَره َمتَّ(يفوقني فائق  ذ ال ايتعلق بي، شيء كل، هكذا بخيط لؤلؤ حبات العلقكما تتالغنى، 

اولئك الذين ال يستطيعون ادراك هذه  .التجلي التام للقدرات الروحية المطلقة  بلاً عاجزاً مادياًلحق المطلق العظيم ليس مفهوما
واحد الذي يشاء التوسع بالتضاعف هل يمكن أن يكون الالشخص ذاك  . تنتهي تخمينات النسجونم الحمقى الذين ي هةلحقيقة العميقا

هل يفعل  فوسعهالك ذاته؟ لو كان الرب سيفقد هويته عند الت امن اجلتوسع الهذا الشخص قرر يهل ؟ الشخصي كائن ممن البشر أ
 ويقولون ان اهللا ةِڤديالذين يسيئون تفسير النصوص الـحماقة  ها أم انةمثيلحماقة رتكب الرب العظيم  هل ا.؟هالك ذاته ابتغاء اذلك
 هقدراتتكثير  تجليات ال تحصى أو فيذاته أوجه  تكثيرقادر على الهو : ؟ الرب العظيم قادر على ما يشاءتهفرديوفقد كاثر ت
 وإال كيف يقدر أن يكون الكل الشامل ذاته على هذا النحوتكثير أوجه عد حتى ب يبقى كامالً بذاته كما هو .متنوعةالمنفصلة ال

 .الكامل؟

 كِْرشَْن الرب ت نسيمايۤۤا ـ بةنو المفتجۤيڤَ ٥-٤
 .جۤيڤَْزال تعد من صور  بْپَركاشَ-ڤيْبهينّاْمشَ ويتجلى بواسطة ڤَڤايْبَه-ڤامشَْسال تحصى مثل  ڤيشْنوصور إلى  كِْرشَْنالرب متد ي

المؤلفة الهبائية قدرة البينية  هذه ال.الهبائية البينية تهقدرمتدادات  االتي هي جۤيڤَْزعلى خالف متدادات ذات اهللا  اهي ڤيشْنوت امتدادا
كشف القدرة بقى ت وستكان جۤيڤَْزهي أن  ْبهَچڤَْد چۤيتا خالصة .)شَكْتي-َپرا( الباقية هي كشف القدرة الروحية العلوية جۤيڤَْزمن 

نور  يه جۤيڤَ أو ڤيْبهينّاْمشَة بـ  المعروفكِْرشَْنه القدرة المنفصلة لـ هذ.متدادات ذات اهللا اڤيشْنوصير ال ت ولرب أزلياًالروحية ل
 .هائلريق  الشرر الدقيقة لحاهللا مثل



 ي هه هذ.ل شريرةكل هي دعوى عبثية ال بصبح الييمكن ان الشق ن بأ مايۤۤاڤادۤيْزالـدعوى  ،ذال .الشق ال يصبح الكل وال يعادله
تنشغل  .هحالة مهايأتب على تغلّالبعد   البهيجة العلية هللاتسلياتالويشارك في ة لسماء الروحيا جۤيڤَالشق يدخل  .ةِڤديشارة الـاال

 .حبهنعم بوجد تحدى األذواق الروحية العديدة و ا فيفي خدمة اهللا دوماً جۤيڤَ
 ، والواقع.ثيربك) نَنَْدْبَرْهما (النجاة الالشخصيةتفوق بهجة  ،علىاألالرب  إلى ةوجد الخدمة التتيمين أضوح  بواألسفارسبق ودلت 

البهجة بالمقارنة مع محيط  عجلثر قدم أتشبه المياه القليلة الموجودة في ) موكْتي-ياسايوْج(الرب ندماج في وجود  االةان سعاد
 أهل  ما يعنيه. ألنها اقتراح مستحيلْچۤيانّيالتي ينشدها الـ موكْتي-ياسايوْج إلى مطلقاًدعو التيم ال ي .الخدمة التتيمية من ةالمستمد

نورد تعليق  ، وفي هذا الصدد.نتحار الروحي اال يقل هذا عنال . هو نبذ الهوية الفرديةموكْتي-ياسايوْجوحدة الوجود المطلقة بنجاة 
 :نجيل االلىع َرْدَهكِرشْناْنالدكتور 
 .من صنعهب بل ألاً لمساوي ن االبن ليسبأ) Arioes(ريوس أذكر  .بيرحد ك إلى العالم المسيحي االضطراب فيالتجلي اثار مذهب 

االبن عن ب األعلى تباين ول األشدد  .)Sabellius (سابيلليوسلحي الواحد هي نظرية وجهان لهما بل الرأي القائل بعدم تباينهما 
ن ا متميزان شخصا؛ بيد انهمنوع واحدن األب واالبن متساويان ومن بأ كان أخيراًذي ساد  الرأي ال.تهما عن وحدثانيالبينما تحدث 

 .)٣٥ .ص" ة افتتاحيةمقال("
 .شخصية اهللا بائن عنشق ، جۤيڤَ يسوع ابن اهللا هو .انعترف بهنحن  ، لذلك.صف فلسفة الوحدة البائنة بصورة مبهمةيم  الكالاهذ

، ان ل يمكن القو.ب من كل الوجوهاأليساوي ن أمطلقاً ال يمكن االبن  ولكن .اهللانوع من  يسوع ، وبالتالي.أيضاًة روحي جۤيڤَلكن 
شخصية هي  جۤيڤَكل  أن مثلما اهللا هو شخصية فريدة . بائنةآحاد جۤيڤَْز ن جميعأكما  .طالق اال علىليست على صعيد اهللا جۤيڤَ
 مجرد اهللا أن عاءّد االمن طريق  اهللاغفل الفرد كلية كمالي .قطال االعلى شخصية اهللا هو العاصم أن ، لكن الفرق هوأيضاً فريدة

 :يعلن بجرأة عظمة شخصية اهللا) ٣٩\٥ (َسْمهيتا -ْبَرْهَمنجد  .ون فرديةد
 َهْنطْشْنيياِمَن تي-و كَالتيشْرۤوم-رامادي
 و كينْتوِنشتاَرْم أكْرُوْد ْبهوَوناناَو

 يُّوپوماْن َپَرَمها َوتْ  َسَمْبَهْمها ْسَويانَشْرِِكْ
  تَْم أَهْم ْبَهجاميْمپوروشَٰ-ْم آديَدينْڤوُچ

صورته ب  الذي يتجلى شخصياًراَمه التامة مثل الرب شقوقبشخصيات المادي  الذي يتجلى في العالم ُچوڤينَْدأعبد الرب األولي "
 ."شَْنِركْلة العظيمة يصاأل

حاضر هو بل  أحد  دون فردية لمجرد زعماًصبح مجرديوال د  أحبأهواء يتأثر  وال الكاملتلك هي اهللالمتجلية  اهللاأوجه جميع 
ه تسلياتتغيب خلوته بعد ، وهتسلياتتكشف ه وت جل.هابوق الشمس وغروومن ثم يخلو كشراللزوم عند صوره العلية اهللا ب ىيتجل .أزلياً

 لكن .لمذكور اعاله ا َسْمهيتا-ْبَرْهَمنص لوفقاً  الجزئيةأوجهه  نزالء وجميع اليةهو شخصية اهللا األصل كِْرشَْنالرب  .عن األنظار
جميع شخصيات اهللا ): ٢٨\٣\١( شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمهذه الحقيقة في  ڤَ ِدڤْۤياَس شْرۤيَل  شرح. مطلقاًجۤيڤَْزفئة  من وا ليس اهللانزالء

پوْمَسه كَالها -ِتى تْشاْمشَِإ(هللا صلي الوجه األ هو  كِْرشَْنشْرّيتامة هللا لكن  أوجه تامة أو أوجه أوجهما  اهيالمذكورة اعاله 
 هذه .أيضاًه األصلي فحسب بل عن سائر أوجهه هعن وج كِْرشَْنالرب ال يكشف  أخرى،بعبارة  .)ڤَياْمْس ْنڤاْبَهَچْز تو كِْرشْنَ

 . دون سواهم مهما بلغت رفعة علمهمتيم اهللا يفهمها ةالمواضيع الخفي
 .تلك داللة على حيرتهحسن تقدير، فأستثنائي على  اإنسان  أوإنسان مجرد كِْرشَْنن الرب بأ ناْنَرْدَهكِرشْ عندما يكتب الدكتور ،لذا

 هو . مجرد دون فرديةشيء أنه ومن المستحيل التفكير .الحق المطلق العظيم الفائقووجه اهللا الشخصي األصلي  هو كِْرشَْنالرب 
 .كِْرشَْنلوهية أ هذه الحقيقة عن أْرجوَندعم  )١٢\١٠( ْبهَچڤَْد چۤيتافي  جاء .عل البقاء والعلم المطلق والبهجة بالفجهلي وصالرب األ

-آديحتى المالئكة يقصرون عن فهمها؟ كلمة  أن معوشخصيته العلية  كِْرشَْنتقدير صفات على  َرْدَهكِرشْناْن الدكتور يقوىكيف 
 شَپورو  أدعيةفيجاء  .ڤيشْنو جميع أوجهجه الكامل هللا وأصل ي الو هكِْرشَْنشخصية أن  إلى  تشيرتعني الرب األصيلالتي  ڤَِد
  وبالفعل،. هذاڤيشْنو وجهالمصدر القطعي ل هو كِْرشَْنالرب  ومع ذلك، ڤيشْنووَدكَشاّي نَكاَراسم  ِڤَدْزالتي تمجد بها الـ تَ سوكْ-

الحق المطلق العظيم الذي يقبله  ،ذال .كِْرشَْنلرب شخصية الوجه  ةجزئيجلوة  ڤيشْنووَدكَشاّي نَكاَر أن صراحة بَسْمهيتا -ْبَرْهَميعلن 
 .بطريقة مالكنه يتهرب منه  كِْرشَْنباألزلي دون مبدأ هو في الواقع الرب  َرْدَهكِرشْناْنالدكتور 

  وناَرَد و ڤَ ِداَسڤْۤي والحكماء مثل ينالالمعالربانيين سائر فحسب بل  أْرجوَن هقبلالذي ال ي ةياألصلشخصية اهللا هو  كِْرشَْنالرب 
 ماليين ال تحصى من الناسالربانيين في اليوم الحاضر و إلى ن باإلضافةين السابقين الروحييمعلم جميع ال.أيضاً َلڤَِد  وسيتَأ

 لماذا؟! اهللابصفة قبوله ب يتردد َرْدَهكِرشْناْنمثل الدكتور  معروف يتَذَپنْلكن  ،شخصية اهللاهو  كِْرشَْنالرب  أن يجمعونديين، عتيااال
 :التي نظمها َنتَْر-َروتْتُْسبجدارة في يوضح  ياْرتْشااموناۤي شْرۤيَل



 ْپَركِْرشْتايه-َپَرَمتْشَريتايه -َپرۤو-َلڤاْم شۤيتْ
 ْپَرَباليشْ تْشَ شاْستْرايها ڤيكَتَۤيساتِّْڤَن َستّْ
 پيداْم َمتايشْ تْشَ-َپَرماْرتَْهى-ڤَداي-اتَْپَركْْهۤي
 ڤَنْتي ُبودّْهوْمْپَرْبَهِرتَياه ْپَركْ-ڤاسوَرناي

عجازية وصورك  االفعالكأاهللا بوضوح بفضل وجه نك أة قاصرون عن تحقيقك مع شريرن بالمبادئ الياولئك المتأثر، رباه"
 ." المعروفين االلهيةقدرةاألصالة والمتعالين في ال أهل جميع أسفارقطع به ي تذوشخصيتك وسلطانك الفائق ال

 على .عن أهمية استالم العلم العلي الذي يتضمنه في السلسلة المريدية السليمة ْبهَچڤَْد چۤيتاالفصل الرابع من  في شَْنكِْرالرب يتكلم 
زالون ناك من يذلك، هومع  .ليها حتى الحكماء األشداء ايستطيع الفرد تجنب ارتكاب األخطاء الواردة اعاله، التي ينزع، هذا النحو
 ومن .هاخالصات المختلقة رافضين سلطة السلسلة المريدية الروحية وخالصاتهمبأنفسهم ويستخلصون  اچۤيتالـدراسة  إلى يسعون

الرب  ان ْبهَچڤَْد چۤيتا من الرابعمن الفصل نستفيد  .من الصعب عدم الضحك عليهمفي الوقت نفسه معهم، ونتعاطف المؤكد اننا 
 إلى  موضحاًبعد انقطاع عدة ماليين من السنين، كِْشتَْرفي وسط ساحة كورودية قامة الصلة الروحية مع السلسلة المرياأعاد  كِْرشَْن
 كِْرشَْن شْرّي الرب .يست فلسفة جديدةل ْبهَچڤَْد چۤيتا .قاطعة وبالتفصيلبصورة  بالعمل الصحيح والعلم والخدمة التتيمية العلم أْرجوَن

 ىفت الرب العظيم .التي تبسط الحق الفرد البائن المطلقليمه اتعأزلي الحضور ب ْبهَچڤَْد چۤيتاوبالمثل،  . أزلياًيةاألصلشخصية اهللا هو 
 بالتأكيد عرض سعة هميمكنو .ْبهَچڤَْد چۤيتااكتشاف معان جديدة في  دوماً يمكن للدارسين الدنيويين .أيضاًكالمه دائم التجدد ، وأزلي

على يد  ْبهَچڤَْد چۤيتاـ الجوهر الحقيقي لال يمكن نقل  .مايۤۤامن مسرحيات  ةذا كله مجرد مسرحيولكن ه ،وبهذه الطريقةعلمهم 
التيم والربانيون سوى  ال يعنى .للسلسلة المريدية السليمةشفافة  الوساطة ال من خاللفقط متاح چۤيتالـعلي ل اللم الع.األشخاصهؤالء 

 .ةعن معان ثانويلمولعون بالتالعب اللفظي الدنيويون اعلماء ال يبحث ، بينمادون تصرف چۤيتاالـ في بإستالم رسالة اهللا
أية سلسلة من خالل تلقون علماً علياً ة والذين ال يتجريبيالحجج التفتنهم لتعليم اولئك الذين  ْبهَچڤَْد چۤيتاـ لالعلم الالزم وجزنا أقد ل

 :)لمن ضلواو(مريدية سليمة 
القول تعريف اهللا في هذا يرد  .سباباأل، وسبب كل هللا العزيزكمل األشخصي  والوجه الالحق المطلق العظيم هو كِْرشَْن شْرّي الرب

هو صمد كل من هذه الظاهرة الكونية  ."هليه، والخلق والحفظ والدمار بيد ايفيض هذا الكون منه ويرجع:"ِڤَدْزـالمأثور من ال
 .هو نور وجه اهللا ْبَرْهَمْن . العظيم بصورة علية هو الحي األزلي.)طَْهىنْڤايكو(المنوعة التي ال تحد والسماء الروحية التي ال تقاس 

 .أيضاًعم مجمل الخليقة ت في قلب كل حي ونافذالوجهه  يه) ماتْماَپَر( الذات العليا .هو الجوهر الفرد
ال يحد بينما   ألن اهللابالحجم عنه ة مختلفا لكنهمن نوع اهللا جۤيڤَ أن مع .كِْرشَْنللرب آحاد القدرة البينية الهبائية هي ) األحياء (جۤيڤَْز
 .بوقت واحدعنه  وبائنة واحدة مع اهللالهبائية القدرة البينية أحد  جۤيڤَ .ية الحجم متناهجۤيڤَ

في الجهل المادي  جۤيڤَ تسقط . أو في هذا العالم الماديطَْهىنْڤايكوتقطن أزلياً سواء في  أن )جۤيڤَْز(الهبائية يمكن للقدرة البينية 
 ْبَرْهمامن كوكب المولى : في هذا الجو األجنبي تي ال تحصى وتراوح ما بين صعود وهبوط خالل أفالك الكوننتيجة ذنوبها ال

: شكال من الشقاءأالوالدة والمرض والشيخوخة والموت في العالم المادي وتجبر على تذوق ثالثة ب جۤيڤَ مر ت.لُوَك پاتاَل إلى نزوالً
 .على يد سائر األحياء والشقاوة التي ينزلها المالئكةاء الذي يصيبها الشقاء الصادر من بدنها وعقلها والشق

 خلق هي مدة الحالة الظاهرة . طبيعة هذا العالم هي الخلق والحفظ والدمار. سجينة هذه الدار التي تدعى العالم الماديمهيأةالنفوس ال
 لذلك، هذا العالم الزائل هو القدرة الدونية للرب .عاد خلقهامودمارها والحالة الغائبة هي المدة ما بين هذه الطبيعة المادية وحفظها 
 .ألنه يظهر تارة ويغيب تارة

 ةالروحيالسماء  هذه هي .التي تتراوح ما بين ظهور وغيابوراء هذه القدرة الخارجية  روحياًيوجد عالم آخر عالم علي ومتنوع 
 .هالكال خلق وطرأ عليه  لذا، ال ي.طالق اال ال يهلك على العالمك ذا. الباقيةطَْهىنْڤايكوالتي ال تحد التي تدعى 

 التي  الفتنة الخارجية هللاا تخضعه،أبه بالعلم باهللاتفخر بها وال تالطبيعة المادية الزائلة ووهذه  اذاتهتوهم عينية تي تال مهيأةالنفوس ال
على يد الفتنة  ةعبوديجبر على الت تلك جۤيڤَْز . الثالثيةعب للشقاوة برمحها ثالثي الشُا وتخرقهچاتْشانْدّي دوْر و كالّي َمهاتدعى 

بالقدمين  جۤيڤَتلوذ  .مهيأة النفوس النجاة التي كشفت لةِڤدي الـاألسفارهو صفوة جميع  ْبهَچڤَْد چۤيتا .)مايۤۤا َمها أو كالّي(الخارجية 
 . العالم الماديذابع لوتحقق النجاة من الدوامة المفرغة بعناية، چۤيتاالـبدراسة  اللوتسيتين هللا

 اصبح هذيعندما ال  االعونبحث عن وال ت . الوالدة والموت والشيخوخة والمرضعذاب : تعاني من المرض الماديمهيأةال جۤيڤَ
النجاة فوق طلبة  . قاسية من اجل تحقيق غرضهممجاهدات ويمرون بالنجاة الالشخصيةقل ذكاء سبيل األ يسلك .طاقي ال ذابالع

اطفاء هذه الطبيعة بل يسلكون درب  إلى  ال يسعون.طبيعتهم األزلية هي خدمته أن  تيم الرب الذين يحققونيوجدهؤالء  الالشخصية
 .جميع األحياء حق ممارسة هذه الخدمة التتيمية الباقيةتملك  .نه ليتسنى لهم دخول الدار الروحية الباقية للربطلبوالتتيم وي



 -٥ . العقل-٤ . الفطنة-٣ .األنا الزائفة -٢ .هيولى ال-١: ربعة وعشرينأاتها البالغة موقتظهر بم) َ تَتّْڤ-َمَهتْ(الطبيعة المادية 
 . الرائحة-١٤ . الطعم-١٣ . الصورة-١٢ . اللمس-١١ . الصوت-١٠ .رض األ-٩ . الماء-٨ . النار-٧ . الهواء-٦ .ثيراأل
 .قبل ال-٢٤ . الدبر-٢٣ .نا القدم-٢٢ . اليدان-٢١ . الفم-٢٠ . األنف-١٩ . اللسان-١٨ . العين-١٧ . الجلد-١٦ . األذن-١٥

واحدة مرة ( ْبَرْهمايام المولى أهذا العالم المادي مرة واحدة في كل يوم من  إلى  يهبطكِْرشَْن كملاألاهللا وجه الحق المطلق البائن 
يحمي تيمه ويصرع  .هم من الملحدين إلمطار رحمته على كل من تيمه المسلمين وسوا) ألف سنة شمسية٦٤٠ ماليين و٨كل 

الرب  إلى الخدمة التتيميةخالل الظفر بالنجاة من  ْبهَچڤَْد چۤيتا يعلمنا أخرى، من جهة .النجاة الالشخصية هم المالحدة ويهباألشرار
خط  إلى المنتمي )چورو(السيد الروحي : نما هي اللياذ بالمرجع الروحي التحصيل الخدمة التتيمية هذهالوحيد سبيل ال .العظيم

 .ةجديغير مجميع مساعيهم أن روحي ال  السيدون دون عبادةحكد السيجد .السلسلة المريدية السليمة
 يعتبرون رذالءهداية السيد الروحي، هؤالء ال دون .الذمدون  حقاً ىبقتتلك النفوس الحمقاء التي ترفض اللياذ بسيد روحي ثقة 

 .على اساس مفهومهم السيئ  بصفة اهللاإلنسان وإنسانكبون خطأ عبادة اهللا بصفة يرتوانفسهم على درجة كبيرة من العلم 
ب العظيم األص الجميع ومخلّ هو .هو متاح للجميع . السداسي وليس ملكية طائفة أو جماعة أو بلد ماعز تام بال اهللا العزيزوجه

، تلك ذلك ل.صالحة لكل بلد والبشرية جمعاء )َچڤَْد چۤيتاْبه( لذلك، رسالته . يتجلى في هذا العالم المادي لتحرير كل حي.للجميع
 . عليه األحياءهي أعز النفوس المحظوظة التي تنشر رسالة اهللا

 وحده قادر على اختراق ْبهَچڤَْد چۤيتا .خططهم الماديةكثيراً ب الحمقى في قبضة الفتنة الخارجية للرب يتباهون األشرار رذالءال
 .الحقيقة إلى ضهمانهإحجاب جهلهم و

ألن الصعيد الذي اختاروه  حتماً أن خططهم المزعومة ستفشل بالدعوة القوية المتضافرة،عالم الحمقى امثالهم ايجب على تيم الرب 
 .اهللا إلى ياب االمجلةوالحقيقة متوفرة في سراب ليس سوى لبناء حلم واقعهم 

حيث سيقيمون  إليه درب التتيم والرجوععلى اهللا  إلى  بالرجوعملهمينمواطنيها  أن الحقة هيلحضارة لحقيقية العراض أل ا،لذلك
 .وحدهابهذه الطريقة  تتبدد جميع الجهود العقيمة .أزلياً في موطنهم الفعلي

 بعد الموت وتتحرك في األثير بعد منعها من الحصول على بدن كثيف، كذا، يفي جسم شبحبقى  وإثماً ت بؤساًكثراأل حياة أن كما
على الرغم من  الرب العظيم إلى العالم المادي بسبب عدم تنميته موقف الخدمة الوديةإلى بوحدة الوجود المطلقة المؤمن  يهوي
 لذلك، الرياضات والكفارات الشاقة التي يقضيها المؤمن بوحدة الوجود المطلق ال تعادل .نقطة النجاة في المقام العلي إلى ارتقاءه

 .الدين الباقي للخدمة التتيمية
درجة تجعلهم يغايرون فيها بين ذاته وبدنه  إلى المجرد المنزه من الفرديةاهللا دما يكون اتباع وحدة الوجود المطلقة متعلقين بوجه عن

من المحتم تصفيتهم من شوائبهم   لكن. الباقيةه من مكان في دارهمحرم وهذا ما يالعلي فإن وعيهم يصبح مشوباً بذلك التجديف
ذا اتصلوا بتيم صفي من طريق  ا وفي نهاية المطاف، سيسلمون له بالكلية.شخصي المجيد هللاوجه القين بالويصبحون ملهمين ومتعل

د ومفيد لمن يمضمون  هو ْبهَچڤَْد چۤيتا لذلك، .تسلياته وتوابعه وصفاته والعلي هللاالسم المصادفة السعيدة وسمعوا منه بإيمان عن 
 . النهائييربلوغ المص لةضروربالغ الولى للتسليم وهذا التسليم األالقاطعة المراحل رسالته تلقن ، و الباقية هللاتسلياتالالدخول في 
 .ْبهَچڤَْد چۤيتالتعاليم  وفقاً متحان بنجاح االالتيم األصفياء اجتازوا هذا أن يتعين العلم

 الفصل الخامس
 اإلنتفاع األقصى بالفطنة

 چايُّو-بودّْهي
 ):٣٢\٢\١٠( شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في 

 مانينَْس-ڤيموكْتَڤينْداكْشَ ٱنْيى ٱَريى 
 بودَّْهياه-ڤيشودَّْهىڤاْد أْبها-أْستَڤَيى تْ

 َپَدْم تَتَهَپَرْم آروْهيا كِْرتّْشْْهِرَن 
 ْچْهَرياهأنْ-يوشَْمْد-ٱناْدِرتَأْدُهو َپتَنْتى 

 انهم من الرغم على مشوبة ،مقام أرفع لنيل يدةشد وكفارات مجاهدات يقضون الذين التيم سوى فطنة أن العين، لوتسي ربنا"
  ."اللوتسيتين قدميك تقديرهم لعدم الخيالي فوقيتهم مقام عن يسقطون .محررين أنفسهم يعتبرون



داء  ابتَپتَنَْجليها رسمة التي  بالكلية عن الرياضة الثمانّية التي يمارسها الخادم المسلم للرب العظيم مختلفچيةيُّوالرياضة الـ ،هكذا
لذة  هذه الممارسات مقصودة من وجه لزيادة القوة الطبيعية من اجل . والجلسات البدنية والتحكم بالتنفسبالسيطرة على الحواس

نشاطاته ليست مغرضة بغرض  .ْبهَچڤَْد چۤيتا في جلياهللا الوجه  لتحقيق چيةيُّوالتيم خير رياضة يتبع  أخرى، من جهة .حسية أفضل
-بودّْهي تدعى چيةيُّو هذه الرياضة الـ.موجهة لتحقيق مشيئة اهللا على األرضنشاطاته  احالمه الممتعة بل ناني يستهدف تحقيقآ
 .سرهأ حيث يكمن الحظ السعيد للعالم بچايُّو

 ):٤٧-٤٦\٦ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيقول الرب 
  يُّوچّي يكُوْدهٱ يُّوْبهيتََپْسڤ
 كَهيْدهٱ تُوَمي پٱ يُّوْبْهيانْچۤي
 وچّييُّ يكُوشاْدهتْاشْ يْبْهيكَْرم

 أْرجوَنْبَهڤ يُّوچّيتَْسماْد 
 ْمشاَسْرِڤي ناْم َأپيُّوچي
 آتَْمنا - نانْتَْرَچِت - َمْد

 ْم مايُّوشَْردّْهاڤاْن ْبَهَجِتى 
  َمتَهُموتَيوكْتََس ِمى 

 يا ،الظروفظل جميع  في اۤييُّوچ كن ،لكلذ .األجر من طالب شرف من المنظِّر واشرفهد وازاال من شرفايُّوچّي هو إن الـ"
 .أْرجوَن

 من جميع شرفأو چايُّوالـ في قرب صلة بيأ هويعبدني بخدمة ودية علية، و عميق يمانالذي يذكرني بإ ،يُّوچّيالـإن 
 ."يُّوچۤيينالـ

 روحية ويتم الشعور عمالجميع األتصبح  .على في العالماألالرب مشيئة بات هو اثمقام ألن همه الوحيد  أرفع يوضع التيم في
 عند التيم چايُّو لذلك، غرض الـ.حالما يجري كل شيء في العالم حسب مشيئة الرب بحضور الرب في كل مكان وفي كل شيء

 ونشر هذه اهللا إلى ودية للخدمة التتيميةقامة صلته ال اعادة اتافهة مثل النجاة أو الملذات الحسية بلغراض وضيعة وأليس تحقيق 
دون الثبات  طوار التعاليأ أرفع  وهياهللا إلى فرد قضاء الخدمة التتيمية الصفيةال يمكن للنه بأ يعلم .رجاء العالمأالحقيقة في كل 

لماذا ينبغي له طلب   لذلك،.يميأطوار التسليم التت أرفع متالزم مع ْبَرْهَمْنتحقيق  أن أيضاً ومع ذلك، يعلم .ْبَرْهَمْنعلى صعيد 
من خالل الخدمة  اخلق جو من الروحانية التي ستسود األرض وجعل كل شيء بهيج ذا استطاعا  الضئيلة للنجاةاآلنانيةالمباهج 
 ؟التتيمية 

هو  جۤيڤَ كل ، لذا.كِْرشَْن وجه اهللا الشخصي األكمل لة األزليمقام الخدميةنما هو  امقام البنيوي لكل حيال أن تْشايتَنْياالمولى علن أ
الرب  يقول .كِْرشَْنالرب  هاسببها نسياني يةوهمنفسها فيها هي حالة  جۤيڤَ التي تجد مهايأة حالة ال. في حالة الكمونةمحررذات 
 وغيره وهي عوامل  مسحورة بالعقل والحواسمهيأةالنفس ال .البائنةالهبائية شقوق قدرته البينية  جۤيڤَ أن ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن

يمكن انهاء ؟  على البقاء في تلك الحالة أزلياًاما الذي يوجبهولكن  السالفة اسيئاته ةاآلن نتيجتعاني األسر  جۤيڤَ .مايۤۤاالفتنة الخارجية 
 .متاحةكانت رحمة الرب غير اذا  على تحرير نفسها بجهدها الشخصيمطلقاً  جۤيڤَلن تقوى  و.بسهولة برحمة الرب اسجنه

مخطئون بالكلية ، الرياضات والكفارات الصارمة إلى ستناداً االمغترون الذين يعتقدون بقدرتهم على الظفر بالنجاة دون رحمة الرب
 يقول . هي السبب الرئيسي لتحقيق النجاةتهالظفر برحم أن  معالرب ال يتدخل شخصياً بشؤون النفس المهيأة،  مع ذلك.ويفشلون

 : وذاتهجۤيڤَكل من  إلى مشيراً) ١٤\٥( اْبهَچڤَْد چۤيتالرب في 
 نيكَْرما نَـ ْمتْڤَِرَن كَْرتْ
 ْپَرْبهوهي َجتِر ْسلُوكَْسيا

 ْميوَچْم َس- ْپَهَل - كَْرَمَن 
 ْسڤَْبهاڤَْس تو ْپَرڤَْرتَِتى

 المادية شواكلالمل بل حث اآلخرين على عمل؛ كما ال تخلق ثمار الع وال تافعاالً تخلق الا، جسده مدينة نفس المتجسدة سيدةالإن "
 ."ةعلاالفهي 
  الحرارة والبرودة واللذة واأللم وغيرهأضداد تجرب ، تحت وصاية الربمهايأةفي حالة ال )ْزجۤيڤَ(النفوس ، فالنص اعالهصحة ومع 
 جميع تفعطلب رحمته فتز ببساطة فرد ينبغي لل.ل هذا بيد الرب بصورة غير مباشرةن كألالشكوى غير مجدية  .عملهالوفقاً 
ما على برحمة الرب أقل عذاب أن العذاب الذي يصيبه بطين الصالح الف يعرف .ضدادلذلك، تيم الرب ال يضطربون باأل .ضداداأل

 ):٨\١٤\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم في ْبَرْهما كما يقول المولى .وأنه يمكن رفع كل معاناته برحمته سيئاتقدم من 



 ُوماٰنكْشَّٰي سوَسمْمپاتَتْ ِتى نوكَْم
 پاكَْمڤي ْمتَِركْ-اتَْمڤ ِاْبهونْجاَن

 ِتىْز ڤيَدْدَهْن نََمْبهيْر پوْرڤَ-ْچَوا-ْدِره
 ْبهاْك-َپِدى َسدايا-تَ يُّو موكْتيِڤۤيج

 على معاناة ردات فعل ما قدم من سيئات ومن يسجد لك بقلبه وكالمه ربي الحبيب، كل من ينتظر رحمتك العلية بلهفة صابراً"
  ."ألن ذلك يصبح حقه الشرعي حتماً للنجاةالئق وبدنه، 

ن الرب العظيم المستقل بالكلية المنشغل بأ كما يدرون .صفياء واسعي األفق ويبين لهم سبل الطبيعة المادية الرب قلوب التيم األلهمي
لذلك، ينبغي لجميع  .)ڤَْرشَ-ْبهاَرتَ(ه األرضية وأن تلك األرض هي الهند تسليات يختار موقعاً للكشف عن ،أزلياً بنشاطاته العلية

 ):٤١\٩ -آدي (ْمِرتَتْشايتَنْيا تْشَريتافي يراَج ڤداَس كَ كِْرشَْن شْرۤيَلا يكتب  كم.وامر الرب العظيمأالهنود تنفيذ 
 ّياَر َجنَْم-ياشَْمنو هايَل ميِتىۤوْبه-ْبهاَرتَ
 أوَپكاَر-َپَر كََر كَري ساْرتَْهَك َجنَْم

 ."سائر البشريجعل حياته ناجحة بالعمل لنفع  أن )شَْرڤَ-ْبهاَرتَ( يولد في أرض الهند إنسان ينبغي لكل"
 ماذا لخزي تنقضي حياتهم في ال وبخلين بالمعروفهنود صبح اليس ولكن .خصاألنفع اآلخرين على قادرين على الهنود  أن صحيح
غير منظورة  الشمس . الفتنة الخارجية كما تتراءى في البلدان الغربية في صورها المتنوعةببريق بل يفتتون هذه المسؤولية ايتحملو
علم الهند  وبالمثل، ضوء .فوذهابن تعمل ة الشمسيةفي السماء وسائر المنظوممنتشرة الشمس  لكن األرض لدوران  نظراًليالً

لكنها وراء انظارنا  حتماً وملحقاتها متوفرة چۤيتاالـ وپوراناتْ والـسۤوتَْر ِڤدانْتَ  واتْدشََپنيوأ و ِڤَدْزالرفيعة للـ ةلفلسفمتضمن في ا
هذا العلم سينتشر في كل األرض ثانية بمشيئة الرب  أن ، ال شك. والحماسةظلمةال شاكلتينية بداعي نفوذ وقتياً بالمشيئة الربا
 : بذلكتْشايتَنْيا تنبأ المولى .ورحمة تيمه الصفي

 ْچراَم-َچراَدِتى آتْشِْهى ياتَ نَڤۤيْپِرتْهي
 ْپَرتْشاَر هايِب ُموِرى ناَمڤَتَْر َسْر

 ."لدة وقرية في األرضسينبسط اسمي القدوس في كل ب"
 تْشايتَنْيا الدين الذي دعى المولى - األرض بأمواج حب اهللاقغرا اه النبؤة بكل سهولة ألن التيم الصفي للرب يستطيعهذستتحقق 

 . تنمية الموقف الودي للتسليم للرب بمشيئتهإنسان  لذلك، يستطيع كل. كل شيء ممكن بمشيئة الرب.ليها
 يستطيع مواجهة جميع المخاطر َننارايا الذي يسلم للرب العظيم .امجاد الرب في كل األرض ببسالةلى  إيجب على الهنود الدعوة

 ):٢٨\١٧\٦ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي مسعى نشر رسالته كما قال في 
 ِڤىَپَره َسْر-ناراياَن

 َن كوتَشْتْشََن بيبْهياتي
 ڤْنََرِكشْ-َچڤَْرَپچاڤَْرْس
 شينَهَدْر-اْرتَْهى تولْۤيپيأ

 كواكب الجنان والنجاة وكواكب الجحيم . ال يهابون مطلق وضعَناناراي اهللا العزيزوجه  إلى الخدمة التتيمية إلى التيم المنقطعون"
 ."سواء عندهم ألن همهم الوحيد هو خدمة اهللاعلى حد 

 كبت العلم بالحق المطلق عند ياً بالكلية بأنفسهم روحرتقاء االمكان منعزل للعبادة والتركيز على إلى ينسحب الحكماء والمحققون
 كما انهم ينفعون العدد القليل من المريدين الذين يبقون للقيام .ظلمة والحماسةالذي هو على صعيد األصالة الصفية، بالتأثير السائد لل

 و َجنََكملوك ربانيون مثل  .ذا شاء الرب ا الدعوةأعمال لنفع العالم بيُّوچۤيْزسيتقدم هؤالء الحكماء والـ  لكن.على خدمتهم
 .عباء تدبير شؤون األرض من اجل الخير القطعي لألرضأ تحملوا ْرياۤيڤكاْرتَ و هيَرطْوْدهيشّْي

 تْشايتَنْيا كما جاء في كتاب .ه األرضية علية وأزليةتسليات أن  كما. أزليةتسليات الرب العظيم في ملكوته الروحي هي تسلياتجميع 
تختفي الشمس  ."اًالنفوس حظ أكثر لكن ال تراها سوىحتى في هذه اللحظة، ه العلية األزلية تسلياتيقضي  َچچاورانْالمولى :"ڤَتََچْبها

ه كشف تسلياتالرب يتابع  كذا، . ضوءها في مكان آخر على هذا الكوكببسط لكنها ال تنقطع عن هابوعندما غرعن انظارنا 
 ):٣٩\٥ (ْبَرْهما كما يعلن المولى .هاعندما يطوين في الكوألرضية في أحد الكواكب غير المنحصرة ا

 طَْهْنشْتي نيياِمَن-كَال شوْرتيۤوم-رامادي
 كينْتو شوِنڤَْبهو أكَرُوْد تاَرْمڤَنانا

 يُّو پوماْن َپَرَمه تْڤََسَمْبَه ْمايڤَْس هنَٰشِركْ
 ْبَهجامي أَهْم تَْم ْمپوروشَٰ-آدي نَْدْميڤوُچ



 ." وسواهاڤاَمَن و نِْرسيْمَهىو  راَمالرب  وفي وجه كِْرشَْنأكمل أوجهه بالمادي  الذي يتجلى في العالم ُچوڤينَْدأعبد الرب األولي "
 ):١٧\٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتايؤكد  .ْبَرْهماكل يوم من أيام المولى ألف مرة في  تدور كَلي و َپَردڤا و تِرتا و َستْيا: العصور األربعةدورة ان 
َأَهْر ياْد   َپْريانْتَْم- يوَچ -َسَهْسَر  (، وكذلك ليله اإلنسانمجتمعة في حسابالعصور من  دورة رباعية ألفيعادل  ْبَرْهمانهار أن 
ر واحد وسبعين  يعّمَمنول  لذلك، ك.الواحد ْبَرْهمافي نهار يتوالون  َمنوْزربعة عشر أ أن ةِڤدي الـاألسفارجاء في  .)و ڤيدوهنَْبَرْهَم

 لكن عصر .َمنو ڤَتَڤَْسڤاي حقبة منالدورة الثامنة والعشرين من الدورات العصرية في  كَليعصر في   نحن اآلن في.دورة عصرية
ما نجده  هذا . الصفيهاألصلي في هذا العصر وينشر العلم الخفي لحبوجهه  يتجلى بتْشايتَنْيا هذا يمتاز بميزة خاصة ألن المولى كَلي
 .المستقبل القريبفي كل األرض في سينبسط الحب الصفي هللا هذا آمل كبير بأن علم  لدينا .ةِڤدي الـاألسفارفي 

درجة إلى  هخالق األصالة فيأاد يزد اعند حياته بالكليةحقق نجاح ياإلنسان  و يمكن القول أنأ َستْيااثناء عصر تسود اخالق األصالة 
:  الطبيعة المادية الثالثةشواكل . وطمأنينتهَستْياينعم ببهجة عصر   عندئذ،.لية الباقية بصفة خادم الربستوي في هويته األصانه ي

 وفقاً كَلي إلى َپَردڤا إلى تِرتا إلى َستْيا دائمة الحضور في هذه الطبيعة المادية وتتحول العصور من الحماسة والظلمةاألصالة و
مع اشتداد تلك   وتتوسع الشقاوة المادية الثالثية دون حصرشاكلة الظلمةن بو مغموركَلي عصرأهل  جۤيڤَْز .شواكلالة تلك لهيمن

سائر والفطنة الملتوية والخمول والمرض وكثير من سوء الحظ وقصر العمر بمصابون البشر في يومنا الحاضر  ،وهكذا .شواكلال
 .المصائب

إلمطار رحمته هذا  كَلي تجلى في عصر ،حساناً ااهللاأوجه  أكثر شايتَنْياتْن المولى ر هذا العصر ألاحتقومع ذلك ، ال يوجد سبب إل
 ُچوْسوامّي رۤوَپ شْرۤيَل وصف .العصورفي سائر  هافي هذا العصر منر ب أك مدى رحمة الرب العظيم.على النفوس المصابة

 : ڤَماْدَه-ْچْدَهىڤيَد في مسرحيته بعنوان تْشايتَنْياالمولى 
 نَه كَالوڤَتۤيا تْشيراتْ كَرونَۤيْمتْشَرۤي-پيتَأنَْر
 شْريياْم-ْبَهكْتي-ڤََرساْم ْس-ڤََلأونَّتُوجَّْپيىتوْم َسَمْر

 نَنَْدَن-ڤَه شَتْشّيپهوَرتو كَنَْدِر ْس-َسدا ْهِرَديا
 ببريق عاً برحمته العلية مشكَلي تجلى في عصر . في أعماق قلبكيقيم علياً أن  شَتْشّي ِدڤّيشْرّي المعروف بابن مولىعسى ال"

 ."ه السابقةتجلياتفي نعمه يلم الذي الذهب المصهور، إلنعام العلم الروحي الكريم المنير لذوق خدمته 
الرب التي نشرها الرب  إلى  يستطيع الظفر بكنز الخدمة التتيمية اإلنسان الراهن هو عصر مسعود للغاية ألنكَليلذلك، عصر 

 شْرۤيَل أوجز . العلي بالتيم المسلمين للرب المجهزين بالعلم الكامل بسبل بسط هذا الفّنيستقر تماماًاملنا  .في هذا العصر شخصياً
 :كَليبعد وصف األوجه الشريرة لعصر ) ٥٢-٥١\٣\١٢ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم هذا األمر في ختام ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد

 نيْدِهى راَجنّْ-كَِلْر ُدوشَ
 چونَهأْستي ِهى ِاكُو َمهاْن 

 كِْرشْنَْسياڤَ ِاتَناْد ْركۤي
 ڤَْرِجتَْپَرْم َچه َسنْ-موكْتَ

 ْمونڤيشْاياتُو كِْرِتى ياْد ْدْهۤي
 ياَجتُو َمكْهايهاْم تِْرتاۤي
 اْماۤيۤيْرَپِرى َپريتْشَڤاْد

 ْرتَناتْكۤي-كَالو تَْد ْدَهري
 يستطيع الفرد التحرر من . من العيوبهذا العصر محيط أن  على الرغم منكَلي عزيزي الملك، ما تزال توجد صفة طيبة لعصر"

 ."َمنْتَْر-َمها شَْنِركْ َهِرىالعبودية المادية ودخول الملكوت العلي باإلقتصار على تسبيح 
مكن تحصيلها في ي،  يوَچدڤاَپَرفي   وخدمة القدمين اللوتسيتين للربيوَچ تِرتافي  قربانال ويوَچ َستْيافي  ڤيشْنَوالتأمل في ج ائنت

 ."َمنْتَْر-َمها شَْنِركْ َهِرى بمجرد تسبيح كَلي عصر
 .)ْبهَچڤَْد چۤيتا (اهللاغنية  ى علهاقامكن انطبي ،"كِْرشَْنغناء أو تسبيح امجاد " الواردة في هذه النصوص التي تعني رتََنۤيك-َهرية كلم

الكنز هذا الصرح مستودع سيكون  .ساس الذي يقوم عليه صرح علم حب اهللاألسيرسخ ا على نطاق عالمي ْبهَچڤَْد چۤيتانشر علم 
 .ساطع للجهود العلية للتيم األصفياء للرب، وسيكون بمثابة نصب كَليعصر  في تْشايتَنْياالرفيع للخدمة التتيمية كما لقنها المولى 

 إليه شارة االما تجدرلكن  .اتْدشَأوَپني و سۤوتَْر دانْتَِڤالـ وِڤَدْزم الـوجزء بسيط من علسوى  ،في الوقت الحاضر توفر للعامةتال 
 أْرجوَن شرب واتْدشََپنيوأ ة بقركِْرشَْنالرب حلب  .ْبهَچڤَْد چۤيتا باسم ف المعروَپنيشَْدچيتُومتوفرة في  ِڤديصفوة كل العلم الـ أن هو

في  يها إل الوقت لالستماعجوَنأْرذا وجد ا چۤيتاالـ إلى ستماع االمنالذي يمنعنا  العاجل شاغلما هو ال .ْبهَچڤَْد چۤيتا استوعبوحليبها 
سينتشر علم حب اهللا الذي كشفه المولى  .چۤيتالـ اعلمنتشار  اعند چايُّوبلوغ صعيد الـمن الجميع ؟ سيتمكن تَْرشْكوروكْميدان وسط 



م الروحية في خدمة بذل فطنته إلى الراميةبنجاح التيم األصفياء للرب في جهودهم  حساناً في كل مكان ااهللاتجليات  أكثر تْشايتَنْيا
 كِْرشَْنتمجيد  التيم األصفياء، ونشر  مناللياذ بمعلميهم الربانيينلهنود اآلن ينبغي ل .حاناآلوان قد أن   األعراضجميعتنم  .الرب

األمور زدياداً ملحوظاً باإلهتمام ب االحاضرالعصر شهد  .مالًا وكزدهراًميصبح العالم س ، وبهذه الطريقة.ْبهَچڤَْد چۤيتابواسطة 
 نحن .ذلك موضع شكق يحقتوسيلة ما زالت  ولكن ،ْبهَچڤَْد چۤيتا لم عشر لنالتأمل خصيصاً وچايُّومجتمعات الـتكاثرت  .الروحية

 .بسهولة جميع المفاهيم المتضاربة وفقحول عملية الخدمة التتيمية ست تْشايتَنْيا مولىالتعاليم واثقون بأن 
من أرفع حالة  إلى لوشخص، الوصمطلق  ستطيعي .مناسب متاحة في الهندال ووعي الموجبال نحو ةي اإلنسانل توجيهبانجع س

 .دون انقطاع اسمه  بتسبيح كسب اهللاه ثم يمكنومنظرف من الظروف، مطلق تحت  ْبهَچڤَْد چۤيتا إلى الصحيحماع تسباإل وعيال
لـ  ة األزليةطبيعباليماننا إ لكن .كَليعصر  هذه هي آثار .اعنزالفتن والو مةوبالنذر المشؤ ئة مليية للشؤون العالمةع الراهناوضاأل

 ،وبالتالي .وتسبيحه اسمه عامجرد سمب كِْرشَْن إلى على الظفر بالخدمة التتيميةشخص مطلق قدرة عتقاد ب إلى االتدفعنا ،جۤيڤَ
الفرد  يستطيع :شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْماعاله من المقتبس  ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد شْرۤيَلبكالم ثقة كاملة لدينا  .نهاض الحب المالزم الكامن لها

 .هاسمتسبيح مجرد ب األزلي كِْرشَْن ملكوت إلى الوصول
من  و.إنسان كلقلب يرات داخل يهذه التغتبدأ  أن يجب ولكن .في الوعي العالميالمسعودة التغييرات إلى الدالئل جميع  تشير
 تها تجد ذرو،بشرمن داخل قلوب المشاعر التتيم المنطلقة  أن .جتماعي االالتعديلو أية  من خالل الضغوط السياساستحيل تحقيقهالم

 )چايُّو بودّْهي أو چايُّو ْبَهكْتي ( الخدمة التتيميةيُّوچاـ بهذا الكمال الروحي  كِْرشَْنالرب يصف  . للتيم األصفياءفي الكمال الروحي
 يقول .چايُّو بودّْهيالتخلص منها باستثناء ويتعين  مرحلة معينة، عند عديمة النفع چيةويُّ الـرياضاتجميع التصبح  .ْبهَچڤَْد چۤيتافي 

  :):٤٠-٣٩\٢(ة لئ هااً يعطي نتائجبسيط على هذا الدربتقدم  أن )ْبهَچڤَْد چۤيتا(الرب 
 ىيكْْهنْيتا ساهيْبهٱ ِتى ِاشا
 وِرنَ شْْمما اڤْ تْىيُّوِچْر بودّْهي

 پاْرتَْهى اۤياي تُووكْي ابودّْهۤي
 ياسي ْپَرهاْسْم َبنْْدَه- كَْرَم

يا  .دون تعلق بأجر العملب يعمل  اإلنسان التي تجعلچايُّوعلم الـ إلى  اآلنمعتاس .كْْهيانْسا  فلسفةتحليلعلم  لك تنبيَّبذاك اكون قد "
 ."التحرر من رهن العملمثل هذه الفطنة يمكنك  تعمل بعندما، ْپِرتْهاابن 

 يْستٱ شُو نا-كَْرَم يِنهاْبه
 ِتىڤيْدياـ  نَيُّواڤايْپَرتْ

 ايْدَهْرَمْس ايَأْس ىَپْم َأپلْأ -ْسڤْ 
 اتْۤي ْبَهتُواِتى َمَهيتْرا

 ."الخوف ضروب هولمن أ  الفردفيه يحمي  بسيطاًتقدماً أن ة بلال يضيع جهد وال تقوم عقبا المسعى، هذ في"
 امرأةتتحقق النجاة بصورة  .التي تنتج عنها مشاعر صريحة للرب العظيم) يُّوچا بودّْهي(الخدمة التتيمية  چايُّو الحقيقية هي چايُّوالـ

جميعها ، والمادية والملذات الحسية والتدينالثروة تشخيصات خدمته في صحبة  إلى تقف عند بابه متشوقةو، يعاين التيم اهللاعندما 
 ربعة على اهبة األةِڤدياألهداف الـ ، هكذا.چايُّوالـالكمال في صات يتشخهم التيم األصفياء للرب جميع  .تنتظر التيم كالخدم

المنتهى خامس والهدف الذا هو وه .وراء هذه األهداف األربعة الوعي العلي أو وعي اهللا: يقع المصير العظيمو .ستعداد لخدمتهماال
 .تْشايتَنْيا للمولى وفقاً تيممليون من بين  واحد -  هو شخصية نادرةكِْرشَْنبلغ الحالة الصفية لذكر  الذي .األهداف إليه الذي تنتهي

 .چايُّو راَج أو چايُّو َهطَْهىمثل  چيةيُّو الـرياضات التي تقصر عنها سائر الچايُّوحالة رفعة الوعي تلك هي الكلمة الفصل في الـ
 ةلروحيرياضة ا الي هچايُّو بودّْهيلكن  . بدنيةرياضات في معظمها  جميعاً التي هيچيةيُّو الـرياضات فوق هذه الچايُّو بودّْهيتقع 

العظيم والرب الرب  إلى الوجود مستقربه   اإلنسانطلق العظيم الفرد بالذي يرىتحقيق هو الفهم التام للحق الم هذا ال.لتحقيق الذات
 ):٧\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنالرب  وضحي .العظيم في كل الوجود

 اتْي نانْْمتََرَپَره َمتَّ
 َجيانْي ْدَهنَْد َأْستيشتْنْيك
 ْمتَُروْپ إَدْم  َسْرڤَْميَِّم
 ڤَ اناَچ - ني َمىِرتْۤوس

 ."يفوقني فائق ذ ال ايتعلق بي، شيء كل، هكذا بخيط لؤلؤ حبات العلقكما تتقاهر الغنى،  يا"
 كل من يرى الحق المطلق .بالرب العظيم بالكليةنهم قائم سواء من الجن أم المالئكة أم البشر أم ما دوكل كائن حي  أن هذا يعني

 . بالكليةاهللا العزيزوجه العظيم على هذا الوجه يستطيع التسليم ل



 ):٢٠-١٩\١٥ (ْبهَچڤَْد چۤيتافي بصيرة التيم الصفي  كِْرشَْنالرب يصف 
 ُهوذْۤوَسّمْم أيُّو ماْم ِاڤَ

 تََّمْموشْپوروي جانات
 ْمماي ْد ْبَهَجتيڤ - َس َسْرڤَ
 ْبَهِڤَن ْبهاَرتَ - َسْرڤَ

  شاستَْرْمْماتََميْهي چوتإ
 َهىْچانَۤي َمْم اوكْتََدْمإ

 اتْۤيماْن ْسبودّْهيِاتَْد بودّْْهڤا 
 اشْ تْشَ ْبهاَرتَيتْكِْر – تَكِْر

 .ْبَهَرتَخدمة تتيمية صفية، يا ابن نشغل ب ي،عليهو . بكل شيءالعاِلم وهزيز  اهللا العوجه من يعلم يقيناً بأنني كل"
 ."بالنجاحكل من يفهم هذا يصبح فطيناً، وتتكلل جهوده  .ِڤَدْز أجزاء الـ كشفت لك اآلن أخفى، هكذاذنوبمن العاري  اليهاا

 للتسليم .رب من كل مكان وليس عالم المادة المتحركة وغير المتحركة هذاحالما يسلم الفرد للقدمين اللوتسيتين للرب بالكلية، يرى ال
 :المثيل ستة أطراف

 ڤَْرَجنَْملْياْسيا ۤوْپراتيكَپه لْياْسيا َسنْكَلْۤوآنَك
 ڤََرنَْم تَتْهاِڤى ْپتِْرتُْچوڤاُسو پيشَْركْسيْسياتّيتي 

 َچتيهَرناڤيْدها شَ-َپنْيى َسذْكاْر-َپنيكِْش-آتَْم
 هو الحامي وقبول كِْرشَْنكل ما ال يالئمها والقناعة بأن قبول كل ما يالئم الخدمة التتيمية ورفض : للتسليم هيستة ات الالتقسيم"

 ." والتسليم التام والخنوعه أو سيدهوليالرب 
 التيم مصلحة منفصلة  ليس لدى. كل ما يتعلق بالتيم معلوم عند الرب.والتيم المسلم له هي صلة حميمة جداً هللاصلة التي تربط اال

 مقتصر على التفرغ لخدمة الرب  بل أو الملذات الحسية أو الحزن أو التأمل وغيرهثواب العملتورطه في العلم التخميني أو 
 كِْرشَْناد والوهم من قلبه ويصبح تتيمه بحب الرب دضاألزول ت .مهايأة يتصفى وعيه من جميع الشوائب وتنطفئ نار حياة ال.العظيم
 عند هذا الطور، يلهمه الرب العظيم كل العلم .ر حيوان مباعوشعينتابه ينطرح عند القدمين اللوتسيتين للرب  التفكير، واحادي

 .ليه االالزم للوصول) چايُّو بودّْهي(الروحي 
 ْمنايوكْتا - َستَتَ ْمشاِت

 ْرڤَكَْم پۤو-ي تۤي ْپرْمْبَهَجتا
 ْم تَْميوَچ - بودّْهيي َددام
 ِتىي انْتۤي ماْم اوَپَنىي
 نوكَْمپاْرتَْهْمِاڤاْم شاِت

 تََمه ْم َج-اَن ْچۤيَأَهْم َأ
 ُهو ْستْ- ْبهاڤَ -امى آتَْم ۤيناشَ

 ڤَتاْسِپَن ْبهاۤي د- ْچۤياَن
العلم سراج  الجهل بم ظالديب، وُأفي قلوبهمالمقيم  أنا أعطف عليهم، .يلّ ايأتون بهاي  التالفهم وة، قتبتلين المتيمين بحبيالمأمنح "
 ."ساطعال

 تحقيقال ةكنمهداف ماألالتيم يحقق  .هذا التيم موقف التسليم والتبعية المطلقة حققعندما ييتحقق كل شيء بسهولة بمشيئة الرب 
 هولمن أ  الفرديحمي بسيط تقدم:" الربكما يقول ة بعد بطريقة ماسليم ناقصتالعملية وإن بقيت حتى  چيةيُّوبسائر الرياضات الـ

 شك مطلق هل هناك .ةالروحيتيمه المسلم في الحياة نجاح  ويرتب على شخصياًاألالرب يتدخل  أخرى،بعبارة  ."الخوفضروب 
قدرات العلية للرب التي تهبط لمباركتنا ؟ ال للربالقدرة اإللهيةحالما تنشط  صبح في غاية التفاهةتجميع جهودنا المتكلفة  أن في

تمكن الفرد بأن يصبح التي  چايُّو راَجالتقدم الروحي مثل إلى  أخرى ال شك بوجود سبل .هاومجد قدراتهحجم بالكمال الروحي تبين 
 عملية إلى بالقياسير فعالة وجميعها في غاية الفعالية لكنها تبدو غ الشديدة والزهد مجاهدات والْپراناياَممتزن العقل أو تمارين 

كيف ذن،  ا.ةقوفي غاية ال تن كانإو هي جهود بشرية  سائر السبل جميعاً.تنشطحالما  للرب القدرة اإللهيةستحضر ستسالم التي تاال
 .لهية االبهذه القدرة  في ظروف معينة معينيناًاشخاصيبارك الرب ؟ القدرة اإللهيةبيمكن مقارنتها 

ثيل متسليم  .مشيئة الرب إلى تفويض األمر وهذا يعني ،الربكل ما يساعدنا على استحضار رحمة بول قهو م للتسليول األلطرف ا
القلق ال ينتاب  . وال تشوبه الرغبة بالملذات الحسية أو النجاة أو تحصيل قوى التصرف في الطبيعة الماديةشروطيخلو من مطلق 

 : في هذا الصددڤَ ِدڤْۤياَس شْرۤيَل يكتب .شيئة الرب شاغله الشاغل هو تنفيذ م.التيم على خالف سواه



 َهريفقدتها بعد تأمينها فلن تتكدر بل تواصل ذكر الرب العظيم اذا لتأمين الطعام والمأوى دون نجاح أو الجهد نفس مسلمة بذلت اذا 
 .هذه النكساتعلى الرغم من 

الرب  إلى مرهمأفوضوا الذين  لكن في معظم األحيان ص اللوتسيتين بإخالهقدمي إلى دعويمن الرب يحقق رغبات  أن صحيح
 لنا في كِْرشَْنالرب  يضمن .تلقائياً مع ذلك، يرزقهم الرب كفافهم .بالكلية منطرحين عند قدميه اللوتسيتين ال يسألون الدنيويات منه

 ):٢٢\٩ (چۤيتاالـ
 ْم ماتُوانْينْتَيتْشاشْ ۤيَأنَنْ
 وپاَسِتىي َپْراى َجناهي
 ْموكْتاناييۤياْبهتْي نْمشاِت
  ڤَهامى اَهْمْمَمشْ كْ- يوَچ

 ."ا يملكونما ينقصهم واحافظ على م أحمل ليهم ا، العليةصورتيفي متأملين لكن الذين يكرسون ذواتهم لي، "
حال عدم ظهور رحمة بانهم ال يعرفون القلق  .ههم الشعور بعمل قدراتيمكنو كل ما سوى اهللامن  عقولهم التيم المسلمون يفرغون

موقف العصر الراهن  .ظروفهم في جميع اليحميبأن الرب سوف يملكون قناعة راسخة  ألنهم الرب حتى بعد طول دعاء وتضرع
يذهب لن الرب ب يمان اال أن المؤكدمن ومع ذلك، .الربيمان ب االدرجة عالية مننمية  من الصعب ت، وبالتالي.غير مالئم روحياً

 في الوقت سنبدأ بفهم حماية الرب العظيم الدائمة لنافي البداية، ولكن ربما كنا مترددين بعض الشيء لقبول هذه الحقيقة  .سدى
 .المناسب

 .طلب عشرة الربانيينهو نما  اللشكوكخير عالج  .أحياناًبنا  قلقالشكوك و الادستبد اعند  في تصميمناينثابتنبقى  أن يجب
ستقرار بتعاليم  اال عقولنا عديمةةن على رفع شكوكنا وتهدءو الذين حققوا الرب العظيم قادراألسفار خالصاتالربانيون العلماء ب
 كِْرشَْناحاديث عند السماع عن نجذاب والتتيم بحبه  اال معتدريجياًيمان بالرب العظيم  االسيزداد .دوة عمليةمقطوع بصحتها وق

يمان الفرد ويثبت  ايمان يلهم التسليم المبدئي ومن ثم يتعمق اال.شديدة الفعالية والعذبة لألذن والقلب وبحثها في صحبة الربانيين
يمان ثم  االحالما يثبت هتياجات الفكرية والشكوك بداعي العبادة المتواصلة للرب االرتفع جميع ت.بفضل النفوذ الفعال للربانيين

 ال بديل عن عشرة الربانيين .طور حب اهللا إلى من طبيعة رفيعة بالغة الخفاء مما يقوده) ْبَهَجَن (يتسبيح التأملاليمارس الفرد 
 :)٥٤\٢٢ َمْدْهيا. ت.ت ( لذلك، جاء.لتحقيق تلك الحالة

 كَيا شاْستِْرى-ڤََسْر—‘َچَسنْۤ- ساْدهو ’،‘َچَسنْۤ- ساْدهو
 َهيا سيدّْهي-ڤََسْر ِچىَسنْۤ- ساْدهو ماتَْر-ڤَلَ

 ."الفرد قادر على تحصيل كل النجاح حتى ولو جالس تيم صفي لحظة واحدة فقط أن األسفارتعلن جميع "
 ):٦٨\٤\٩ (ْمشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَ في ساْدهوْزحيال  هروشع  الربيكشفو

 ڤُو ْهِرَدياْم َمْهياْمساْدَه
 ڤْ أَهْمْهِرَدياْم تْناْم ساْدهۤو

 جانَنْتي نَـ أنْياتْ ِتى-َمْد
 پيْچ أناَهْم ِتْبْهيُّو َمنا

 ." ال يعلم تيمي سواي وال أعلم سواه.وأنا في قلبه دوما دوماً يبقى التيم الصفي في أعماق قلبي"
بالذنوب التي يخلفها هناك  ةصبح مثقلتالحج التي ماكن أتصفية على قدرة اللديهم  ،وبالتالي .ألصفياءتيمه اقلب في  دوماً الربيقطن 

 .جميع الحجاج
لم تعمل بهذا  ذا الكن .بنعمتيمهايأة ال حياة مصاعب كل جتازتسوف  بذكري الصفي): ٥٨\١٨( ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنالرب يقول 

 .)ياسيشْْپَرساداتْ تَري - َمتْ ينَدوْرچا – ه َسْرڤَشيتَّ تْ- َمتْشْ(لي، فسوف تضل  اتصغي أن دون ،فةاألنا الزائالذكر بل من خالل 
 في ِرشَْنكْ كما يقول الرب . التصرفية جميعها تتأوج في التسليم للرب العظيمچايُّو وطلب العلم التخميني والـثواب العمللذلك، 
 ):٦٦\١٨ (چۤيتاالـ

 اياْجيتْيْدْهْرماْن َپر - َسْرڤَ
  ڤَْرَجْمنَ شََرْمماْم ِاكَ

 يُّوپاِپْبْه -  َسْرڤَْم تْڤاْمَأَه
 هتْشَشوما ي امۤيشْىيشْكُْمو

 ."تخف ال .وف احررك من كل ذنوبكس .اعرض عن كل ضروب الدين واقتصر على التسليم لي"



رب عتراضنا على التسليم لل اما هو؟ شخصياً على تحمل مسؤولية حمايتنا ظيم العالربيوافق عندما خوف ما الذي يستدعي ال
 حماية شخصية اهللا خالق تذا ضمنا هما أطلب يما يتبقى ل نا؟ أمريعلن مشيئته بتوليعندما بمجملها المقتدر حفيظ الظاهرة الكونية 

تحقيق  إلى ذا سعيناا يكشفها لنا كما هي أن من المحتم ؟ا ومدمرها بناء على مشيئته وحدهاهذه الظاهرة الكونية التي ال تحد وحفيظه
 چايُّوالنجاح الحقيقي في الـال يتحقق بقدراتنا البدنية والذهنية الهزيلة؟  هانجاز ماذا نستطيع .العظيم على الوجه السليمقدرات الرب 

 .سوى بالتسليم التام لقدميه اللوتسيتين
توقع واجبنا عدم من  .التسليم التام هذا في لحظةموقف بلوغ إلستحالة ينبغي لنا عدم توقع ظهور رحمة الرب أمامنا فورياً ، لكن

علينا الرحمة التي ينعمها درجة أن ال شك  .معجزاتالأمثالها من يكشفون  أحياناًوحتى تيمه الرب  أن معحدوث المعجزات لنا 
 الذين يحصلون يُّوچۤيْزسنصبح فاسدين وساقطين مثل عدد كبير من الـ:  ثمة خطر آخر هو.لهن درجة تسليمنا أكبر بكثير مالرب 

بإنتظام واجباتنا بقضاء لنا اإلستمرار  فضلاأل من .لنا تلقي كل رحمته دفعة واحدةتسنى ن أ صرف في الطبيعة الماديةعلى قوى الت
 .مثابرة وعندها سوف نتلقى الرحمة الكاملة للرب حتماًالصبر والمتسلحين ب
 واحد .في البدن البشري الشبيه بالشجرةران مماثالن يقطن طائ: مقياس واحد بمهيأةتصف النفس ال  ْبهاَچڤَتَمشْرۤيَمْد و ِڤَدْزكل من الـ

تتمتع بثمار الوجود المادي فيما ينأى الطائر اآلخر  جۤيڤَ .)جۤيڤَ( الرب العظيم والثاني هو الذات وجه) ماتْماَپَر(هو الذات العليا 
 .لتي يهبها لها الربالتسليم للذات العليا والتمتع بالثمار ا) جۤيڤَ( يجب على الذات .بكامل قدراته العلية

هذه القدرة ل سمحت أن جۤيڤَ يجب على .صورة القدرة الروحية الباطنةبتخدمه ) كالّي أو مايۤۤا َمها(فتنته الخارجية  أن الربيقول 
يلة المشرعة لذلك، التسليم للرب هو الوس .ة الفاعلانهبأ على التوهم ا التي تحملهاألنا الزائفة بحرية دون تدخل االروحية بالتأثير فيه

 .درجات الخدمة التتيميةأرفع  إلى للوصول
يملك اهللا قدرات غزيرة تعمل على أكمل وجه بحيث يوجه : ) التفسير٦٥\١٣ َمْدْهيا-.ت.ت (ْدشََنيپتََر أوڤَتاشِْڤشْ من) ٨\٦ (جاء في

على الصعيد  متنوعةج هذه القدرات بيانات روحية تنت .)ىياِت شْروۤۤڤَيْدهايڤيڤْر شَكْتيْسيا َپرا(الوعي والقوة والعمل بمشيئته وحدها 
الحواس اشرف من ، صعيد الطبيعة المادية على .كِْرشَْنق الكمال بذكر يحقت عندهذه القدرات لالفرد  يمكن معرفة .الروحي العلي

الروحية خدمة نفس تقضي ال .ف من الفطنةشر الفطنة اشرف من العقل لكن الذات الطف وا.البدن ككل، والعقل اشرف من الحواس
 هذه الخدمة .على الصعيد الروحي  في هويتها الروحية األصليةهاتاعند ثب اهللا العزيز وجهعالي الحلو للتالمطلق وجه ال إلى تتيمية

 .الرب) شَكْتي ْهالدينّي(التتيمية مشبعة بإمتداد جزئي من قدرة مسرة 
دعاه ملكوت  المسيح .)ڤيْجيانانَنَْد(جة الصفية للعلم المحقق ي البههذه المرحلة وا وصفاوروبينُْدو شْرّي  مثلةن والفالسفوكبار المفكر

 .الماديعلى الصعيد  ةلدنيويبالملذات االتمتع فرد عندما يحاول ال وتكمن في حالة رقاد ةلروحيتختنق البهجة ا في المقابل، .السماء
الحديد  .هذه البهجة إلى ادهنشد اشدةعند  فرد الدار العلية للرب العظيمال يدخل . بنهضة البهجة الروحيةيچيُّولذلك، يتميز الكمال الـ

عرض عن تة وماديال ةبيع في الطةالموجود الروحي جۤيڤَ سينهض وعي وبالمثل، . النارالمتصل بالنار على الدوام يكتسب خواص
) ٩-٨\١٢( ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن يكشف الرب .ةحالة البهجة الروحية بواسطة الخدمة التتيميإلى رتقي تعندما  هذا العالم الظاهري

 :يناف ةالروحيقدرته كيف يمكن زيادة تأثير 
 ِاڤَ َمَن آْدَهتْْسڤَ ىَِّم
 ايِڤشَي نْمبودّْهي يَِّم
 َمى ِاڤَي اسيشْيڤَسين

 اهيشَْمَس نَـ ْمْرْدْهڤََأتَ اۤو
 ْم َسماْدهاتوْميتَّشتَْهى َأتْ

 َرْمي ْستْهيِّي َمشْنُوَن شَكْ
 تُو تََنيُّوِچ -اَس ۤيَأْبْه
 َجيانْْدَهنَ ْمهاْپتوشّْتّْ اماْم

 . على الدوام، دون شكيبحيا ا، تبذ .يب واشغل كل فطنتك شخصية الالهوت العليا،بصفة ثبت عقلك علي "
 بذلك، تنّمي الرغبة .هاحدود وچايُّو ْبَهكْتيأحكام  بألتزم اعندهدون انحراف، لم تستطع ذكري ا ذ ا يا غانم الثروة،،أْرجوَن عزيزي
 ."لّي ابالرجوع

ربما  .)اَم سونَْدَرۤيشْ (األسمر الجميل كِْرشَْنلرب ه على الصورة الروحية البديعة لثبت الفرد عقلعندما ي يرتفع كل قلق وغضب
  الذي يعني)چايُّو اَسۤيْهْبأ(لكنها تصبح ممكنة بالمراس المنتظم  ،مبدئيةفي المراحل ال ِرشَْنكْمحاولة تثبيت العقل على تفشل 



 القضاء السليم .ه وتسبيحهاتسليات وكِْرشَْنالقدوس للرب االسم نشغال المخلص باألعضاء التسعة للخدمة التتيمية ابتداء بسماع اال
 . هذا هو النجاح الحقيقي.االلهيفي انهاض الوعي تتأوج ) چايُّو اَسۤيْهْبأ(للممارسة المنتظمة 

 يرى .چايُّوالـفي المرحلة الثالثة من ممارسة مكان اهللا في كل وجه يرى يُّوچّي الـ أن اوروبينُْدو شْرّي العصري حكيمالوضح أ
مطلق  إلى  هذا التحقيق مفتقر.)چايُّو ْچۤياَن(مجال تنمية العلم التجريبي في  هققيح غير النشط يعم الوجود عندما ْبَرْهَمْن يُّوچّيالـ

 المرسوم في چايُّو ْبَهكْتيسرعان ما يبدأ الفرد مساره على درب   لكن.ه أو توابعهتسلياتفهم عن اسم الرب وصورته وصفاته و
 النفس النادرة .فرد على هذا الدرب تتحول الرؤية مع تقدم ال.ذا لفتت تلك الشؤون العلية انتباهنا اْبهَچڤَْد چۤيتا و اتْدشََپنيوأ و ِڤَدْزالـ

 األسفارستشهادات من  اال. إليهالتي تتقن هذه الممارسة تستطيع رؤية الرب العظيم في كل شيء كما تبصر كل شيء من باب نسبته
عالماً أنني  ،ي لحكيم الحقيقيالمن الوالدات والموت يسلم طويلة  سلسلة بعد ):١٩\٧( ْبهَچڤَْد چۤيتافي يقول الرب : تؤكد هذه النقطة
 وجاء في .)دوْرلَْبَهه- سوَمهاتْما ـَس تيإ ڤاسوِدڤَه َسْرڤَْم( نادرة الوجودمجيدة النفس الهذه  مثل . وكل وجودعلّة كل العلل

درجات هذا التحقيق عندما يرى هذه الخليقة الكونية بمثابة  أرفع يبلغ الفرد .)ْبَرْهَم إَدْم ْرڤَْم كَْهلْڤَْس( يعم الوجود ْبَرْهَمْن: اتْدشََپنيوأ
 ):٢٠\٥\١  ْبهاَچڤَتَمشْرۤيَمْد(م التالي  بالكالڤَ ِدڤْۤياَسيلقن  ناَرَد شْرّي . للرب العظيملهيةتحول وكشف القدرات اإل

 ُروِڤتَ اڤاْنَچڤَْم ْبَهڤيشْإَدْم ْهي 
 ڤاهاَسْمْبَه-نيُروْدَهى-ْستْهاَن-َچتْياتُو َج

 پي ِتىڤاْمْس تَتْهاِڤَد ْبَهڤَياْم تَْد ْدهي ْس
 ْپَرَدْرشيتَْمڤَتَه ماتَْرْم ْبَه-ْپراِدشَ

 .انه وتستقر فيه وتدخل فيه بعد هالكهم هذه الظاهرة الكونية خرجت .هو الظاهرة الكونية عينها ومع ذلك بمنأى عنهااهللا وجه "
  ." اعطيتك نبذة فقط.فضيلتك تدري بكل هذا

ال تعود الحقيقة الباقية محجبة بالكفن الدنيوي الوهمي للوجود المجرد العميم وما يضيء عليها هو عند هذا الطور من التحقيق، 
وهو  الشخصية الروحية كمل تجلي لتلكأهو الصورة العلية للبقاء والعلم والبهجة  كِْرشَْن شْرّي .شخصي الروحي المطلقوجه الال

 ):١١\٥ (َسْمهيتا -ْبَرْهَموراء البيانات الكونية الظاهرة وغير الظاهرة كما يوضح 
 يْچَرَهىڤ آنَنَْد تْشيْد َستْشْْ كِْرشْنَه َپَرَمه هإشْڤََر

 كاَرنَْم-كاَرَن-ڤََسْر ينَْدهڤُچو آديْر أناديْر
لي ص له سواه ألنه السبب األ أصل ال. الوجود أصل هو.البقاء روحي بهيج ه بدن.م العظيملك هو الُچوڤينَْد، المعروف باسم شَْنِركْ"

 ."لكل األسباب
 .الطبيعة المادية الوهمية العابرة هي تحول قدرته المنفصلةبينما  للرب العظيم تْشيْد آنَنَْد-شَْستْوجه  نورهو  ْبَرْهَمْن
 الكوني العميم وحاضر في ارجاء هذه وجههيتجلى في  ه انمعَن ڤَنْداِرڤْوَك ولُُچ الباقية دارهفي  قامة االدائمهللا  تْشيْد آنَنَْد-َستْشْوجه 

 :)٤٣\٥( و )٣٧\٥ (َسْمهيتا -ْبَرْهَم كما جاء في . الجزئي الذات العلياوجههالخليقة الكونية من خالل 
 تاْبهيْسويتيْبهاْپَر-َرَس-تْشينَْميا-نَنَْدآ

  كَالْبهيهّياتَرۤوَپ-نيَج ِاڤَ تاْبهيْر يا
 تُوۤوْبه-َسِتى أكْهيالتَْمَو نيڤَلُوَك ِاچُو

  ْبَهجاميْم تَْم أَهْمشْپورو- آديُچوڤينَْدْم
هي صورة  الروحي والتي صورة وجهه التي تشبه راْدهامع  نْداڤََنڤِْروَك ولُُچ في داره الشخصية مقيمال ُچوڤينَْدأعبد الرب األولى "

 ." البهجةقديمعات بالذوق الروحي بهما موضع سرها وامتدادات صورتها ومشّب أصحا.)الدينّيْه(الوجد قدرة 
 تَْسيا تْشَ تَِلى ْدهاْمني-ناْمني-ُچولُوَك: ُچولُوَك
 ْدهاَمسو ِتشو ِتشو-َهري-َمِهشَ-ڤّيِد

 ڤيهيتاشْ تْشَ يىَنا نيتْشَۤي-ڤَْپَرْبهاِتى ِتى 
  ْبَهجاميْم تَْم أَهشْْمپورو- آديُچوڤينَْدْم

 الدار الشخصية تعلوهاو) َهري ْدهاَم (َهريدار التي تعلوها ) شَ ْدهاَمَمِه (َمِهشَ دار اهتعلودنى وأل ايه) ْدهاَم-ڤّيِد(ار الدنيا الد"
 ." هذه الدور المتدرجةملوك الذي خصص صالحيات متتالية لُچوڤينَْد اعبد الرب األولي .كِْرشَْنللرب ) وَكولُُچ(

 لذلك، يقطع الجميع .عجازية االه العليةتسلياتألنه يفتن كل حي ب كِْرشَْن هو معروف باسم .ذي ال يفوقه فائقاهللا الوجه هو  ُچوڤينَْد
 أو ينتامعضاء ما ا امهعاله أ يناهللا المذكور نزالءجميع ): ٢٨\٣\١ ( ْبهاَچڤَتَمشْرۤيَمْد كما يعلن . جزئيةامتدادتهبأن سائر اسماءه و

 .)ڤَياْم ْسْنڤاَچْز تو ْبَهكِْرشْنَپوْمشَه كَالها -تْشاْمشَ ِاِت (.خصي هللالوجه الش هو  كِْرشَْنشْرّي هللا لكن ينتامعضاء اعضاء ا



هنا  إلى . دون مبدأ وهذا الكون المادي ليس سوى جزء من قدرته التي ال تحدي األصل اهللا العزيزوجه هو كِْرشَْن شْرّي الرب ،هكذا
 سنرى .كِْرشَْنببصيرة ذكر   الحميمة بالربة هذا العالم الماديفي يوم ما صلسنرى لكننا ائال بوصفه زنرفض هذا العالم المادي قد 

 بودّْهيبممارسة مثيلة بصيرة علية يحرز الفرد  .في طور البصيرة الروحية هذا  وال للرفضستغالل لإلتالماديات بمثابة أشياء ليس
 ):٥١\٥ (َسْمهيتا -ْبَرْهَمص التالي من  سنرى بوضوح حقيقة الن ثمچايُّو ْبَهكْتي أو چايُّو

 َچنَْم أْمبو َمروْد ديشَشْ تْشََچْچنيْر َمهّي أ
 انيتَْرۤي-َچتَْچتي َمنَسۤي-كالَْس تَتْهاتَْم

 ڤيشَنْتي ياْم تْشَڤَنْتي ڤيْبَهڤَنْتي ياْسماْد ْبَه
 جامي ْبَه تَْم أَهْمشْْمپورو-ْم آديينَْدڤوُچ

 أعبد الرب األولي . واألثير والماء والهواء والجهة والزمان والذات والعقلرضالنار واأل: لعناصر التسعةالعوالم الثالثة مؤلفة من ا"
 ."عند الهالك الكوني إليه مرجعها مصدرها ومحتواها وُچوڤينَْد

  الوهم يساورهاام هذه الشقاوات تنتاب النفس ما د.لما يثبت الفرد في التحقيق العليحا يرتفع كل شقاء وحزن ووهم وخوف وغيره
 المفهوم الدنيوي للحياة هو نتاج .في تعاليه هرسوخعند  بالسعادة حتى في هذا العالمالفرد يشعر  ، لذا.كِْرشَْنبوجود شيء خارج 

  منتهعندما تتحول بصير كِْرشَْن إلى يبصر الفرد نسبة كل شيء لكن . التي تؤثر في العقل والحواس الطبيعة المادية الثالثةشواكل
 كل شيء مادي وروحي -لعناصر المادية مثل النار والماء واألثير والعقل مع الجهات والنفس والزمان ا.چايُّو بودّْهيخالل 

 ووهم الخطيئة والصالح والسعادة والشقاء بالتالئم ضداد األفعتر ت.كِْرشَْنالحي العظيم وجه  تعكس  جميعاً-وشخصي وال شخصي
حالما  ما يخافه ى الفردال يعود لدأنه ب تفيد اتْدشََپنيوأ أحد فينصوص  ت جاء.الفرد حالة التحقيق تلكيبلغ  حالما دي للتعاليوالوج

 :ينقل المزاج عينه) ٧النص ( شُوَپنيشَْد اشْرّي نص من .ْبَرْهَمْنيجرب السعادة المستمدة من تحقيق 
 تاِنىْبهۤوّي ڤاٰنياْسميْن َسْر

 ڤيجانَتَهْد ڤاْبهۤويآتْما
 كُو مُوَهه كَه شُوَكتَتَْر 

 َپشْياتَهْم أنوڤَِاكَتْ
 " فتزول أوهامه وقلقه؟األشياء بصفة نفوس روحية من سنخ اهللا دوما، يصبح العاِلم الحقيقي باألحياءكل من يبصر جميع "

 بصري .ائعحينذاك، يغيب الوهم أو الحزن ويتالئم كل شيء على وجه ر .اهللاداخل ن كل شيء بأفهم ال إلى فضيتحقيق الذات ي
 هذا هو صعيد .تام بالسعادة والعلم والبقاءعلى هذا الصعيد  كل شيء .مجمل الكون المادي بمثابة ظاهرة الوحدة في التنوع فردال

 .ْبَرْهَمْنتحقيق 
رة  نكتسب بصي.ليس في جميع األحياء فحسب بل في جميع األشياء غير الحيةحالة التحقيق هذه، في  َننارايانشعر بحضور الرب 

 تتبدد ظلمة الجهل من وعينا بالنور الرحيم للعلم حالما أن كل شيء متصل بالرب العظيم بصورة مباشرةبروحية ونستطيع الفهم 
 .المنبعث من السيد الروحي

-ْپراَن( الحياة نسمةو) ياَم-أنَّ (انها حجب الطعام .التي تحجبها) شَْزوكُ ( القشورتشبه مختلفو جۤيڤَ تمر بهامختلفة مراقي هناك 
وتدخل  ،النهائيالحجاب ق اعند اخترالوعي الصفي  نفسبلغ الت .)ياَم- ْچۤياَنيڤ(علم العلي وال) ياَم - ْچۤياَن أو اَمي ونَُم(العقل و) ياَم

 حالة البراعم طور الوعي فينفس وعي محجب ثم تبلغ لل ،والأ .ةعامبصفة  تْشيْد آنَنَْدتْشْ َستجرب و) ياَم-َدنْنَآ(حالة البهجة الكاملة 
الخدمة  وكِْرشَْنالرب  إلى  تدريجي للبهجة لكن بالصلةتوسعجرب تثناء، األفي كل تلك  و.التفتح التام أخيراًالوعي وتفتح ثم مرحلة 

 ةروحيتصبح  - جميع األشياء والعناصر-شجار والصلصالاألوالنباتات وثمار زهار والاأل  في المرحلة النهائية،.فقط إليه التتيمية
اهللا هو  )١ (شُوَپنيشَْد اشْرّي جاء في  كما.عن الرب منفصال رى شيئاً ال يأخرى،بعبارة  .كِْرشَْنخدمة من خالل استخدامها في 

  .)ْمڤَڤاْسياْم ايَدْم َسْرإشا (عالمالحاكم والمالك لكل متحرك وغير متحرك في ال
رؤيته في جميع  إلى فرديحتاج البل تحقيق الذات؛ مجال خيرة في األ ةالكلمبيست لاهللا في كل مكان وفي كل حي رؤية ان 

 يجب والًأ: بصيرةكتساب هذه الا إلمشيئان ال غنى عنه .األحداث، في كل نشاط، في كل فكرة ذات تأثير في حياته بما في ذلك ذاته
 التأمل في دائماً يجب علينا .ليه ابمثابة خدمة تتيمية كل عمل حصراًتمام  ايجب، وثانياً .كِْرشَْنلرب نا لأعمالوهب جميع اجور 

 ):٢٧-٢٤\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتايقول الرب في  كما .هو المتمتع والمالك الوحيد لكل عمل كِْرشَْنالرب  أن حقيقةال
 ْمْچۤيانااي -َسْرڤَ ي  ِهْمأَه
 شَتْكْتا تْشَ ْپَرْبهوْر ِاڤَ ُهوْب

 يجانَنْتي تو ماْم َأْبهـنَ
 ِتىي اڤَنْتيتْشْتَشْ ِڤناتَتّْ



  ڤَْرتا ِدڤاْن-ِدڤَ ي انْتۤي
 ا ڤَْرتاه- ِرتْيپنْتي  ۤياْنِرتْيپ

 اۤيْجِتْبهۤوي انْتي ۤيتانْبهۤو
 ماْمي پٱ ۤياجينُو -َمْد ۤيانتي 
 ْماتُوي ْم ْپَهلَْمَپشْ پوْمَپتَْر
 يَهتشّْتّْايْپَر اۤي ِمى ْبَهكْتْيُّو

 تَْمِر اوَپْه- ْبَهكْتى ْمتَْد َأَه
 تَْمنَهااتيْپَرَأشْنامي 

 ياْد َأشْناسي يشُْرواتْ كَي
 اتْي يَدداسي شُْهواْج جوي

  كاونِْتياياسياتْ تََپْسي
 ْمنَ َأْرَپ-ڤَ َمْد شْتَتْ كورو

 . ويزل كل من يجهل جوهري العلي الحقيقي.المتمتع الوحيد والمفتدى الوحيدأنا "
 إلى ذهبونياألسالف ، وعابدو األحياءرواح الشريرة يولدون بين هذه األشباح واأل عابدو، ويولدون بين المالئكة المالئكة عابدو
 .وف يحيون معيسدونني فسالف وأما الذين يعباأل

 . تقدمةأقبلها فإني  أو ماءثمرة نبات أو زهرة أو من يقدم لي بحب وتفان، ورقة
 ."تهبها لي أن ترتاضها، يجب التي رياضاته وكل البتهأو  تقدمهكل ما تأكله وكل ما كل ما تفعله و ،كونْتّييا ابن 

هذا  . في خدمة الرببذلهاويرفضون حتى تلك األشياء التي يمكن د بالزهبعض اليتظاهر ، عتبار اال بعينشيء ماديعند اخذ كل 
 التي نقضيها عمال جميع األ. الوعي الفائق أووقف الفرد في الوعي العلي هذا هو م. وليس متاعناالربمتاع المادي  العالم .عبث

بالعمل  أْرجوَن إلى  بأمر الرب العظيم.)ْچيااڤاير-چوْپَهلْ(ازاء الزهد الزائف ) ْچياڤايرا-يوكْتَ(زهد حقيقي شكل في هذا الوعي ت
  مسعودة علىعمالنكون مقتنعين بأن جميع هذه األ أن  يجب.أوامرهومن واجبنا تنفيذ  أيضاًنما يأمرنا بفعل ذلك  اعلى هذا النحو

 ):٢٨\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتا كما يقول الرب في . كانت النتيجةأياً طالقاال
 ْمِاڤَْر ي ْپَهال-وْبهاشوْبَهى ش
 هي َبنْْدَهنا- كَْرَم ىاِسيشْكُْمو

  تْمايوكْتا - يوَچ - َسنّْۤياَس
 ياسيشْي ماْم اوپاتُوموكْيڤ

 ."لّي اتأتي و، وبهذا الزهد سوف تنعتقالعملخير وشر من رهن تتحرر  هكذا"
 تضحية يجب ال. عندما ننسى متطلباتنا الشخصية ونقرر الخدمة التي يريد الرب منا القيام بهاچايُّوالكمال الحقيقي في الـيتحقق 

 أْرجوَنالفارس الكبير قتداء ب االعلينا يجب .الالزم ونقيضه وهكذا دواليكبالمصلحة الشخصية مع مفاهيمنا حول الخير والشر و
جباتنا وستكون ثمارها انجاز جميع و إلى اتلك وحدها ستقودنا كِْرشَْن ذكر أعمال . الرب مناطلبهامعرفة الخدمة التي ي إلى والسعي

تْشايتَنْيا يمان في  االهذايراَج ڤداَس كَ كِْرشَْن شْرّيف  يعّر.يمان الثابت للتقدم االهذه الدرجة من ال غنى عن .طالق االمسعودة على
 ):٦٢\٢٢ -َمْدْهيا (ْمِرتَتْشَريتا

 ڤاَس كَِهى سوْدِرْدَهى نيشْتْشَياڤيشْ-شَْبِدى-شَْردّْها
 كَْرَم كِْرتَ َهيا-ڤَكِْرشِْنى ْبَهكْتي كايِلى َسْر

يمان الراسخ الوطيد المناسب لقضاء الخدمة  اال هذا.شَْنِركْ إلى دية العلية الثانوية بقضاء الخدمة الوعماليقضي الفرد جميع األ"
 ."شَْردّْهاالتتيمية، يطلق عليه 

 الخلق والحفظ والهالك ليست أقل من قدرتنا الضئيلة من أعمالالمقتدر التي تقوم باهللا قدرة أن : قبول حقيقة واحدة إلى نحن بحاجة
 يقول .ما هو واجبنا؟:  السؤال هو.لينا اأو إليه  سواه بصدد المتاعب أو المنافع العائدةاستشارةلى  إ لذلك، اهللا ال يحتاج.مطلق وجه
 ):١٧-١٦\٤( ْبهَچڤَْد چۤيتاالرب في 

 يْم َأكَْرِمتي ككَْرَم ْميك
 اتاهيهُموپى َأتَْر ٱ يُّوكَڤَ

 يامۤيشْْكْْپَرڤَ كَْرَمتَتْ ِتى 
 شوْبهاتْٱ ىاِسيشْكُْمواتْڤا ْچۤياْج ي

 ْمايَهڤْدّْي ُبو ِهى َأپونَكَْرَم



 هنَكَْرَميشَ ڤتْ ْمايَهڤْدُّْبو
 ْمايَهڤْدُّْبوشَ تْشْ نَكَْرَمَأ

 هيتَچ ونَكَْرَمَهنا َچ
وف تتحرر من كل س، وبمعرفته  العملوه  لك اآلن ماسأبين .و الالعململ وما ه ما هو الععريف يحتار في تالفطين حتى"

 .الخطايا
ما هو  وظورالمحوما هو العمل العمل  هو ما التمييز على الوجه الصحيح لذلكيجب  .عسيرة الفهملِجّد معقدة، ولعمل إّن طبيعة ا

 ."الالعمل
  اإلنسانتنفيذأن العمل الصالح يتألف من ب ينادي البعض . لإلختراقةغير قابلكون تكاد تالحقيقة الخفية عن ما يؤلف العمل الصالح 

 لوصف كَْرَم-ْبَرْهَم عبارة كِْرشَْنيستعمل الرب  لكن .عتيادي عموماً بالعمل الصالح اإلنسان االما يفهمه هذا .جتماعية االهمسؤوليات
 يقضى كل ما ن أيقول البعض  ، لذا.صوص تلي النصوص المقتبسة اعاله نبضعة في ْبَرْهَمْن إلى  تشيرْبَرْهَمالعمل الصالح وكلمة 

 . عموماًةياإلنسانمة واألولمجتمع  وانفس للنافعيشمل العمل الصالح العمل ال أن  ويقول آخرون.صالح هو عمل ْبَرْهَمْنعلى صعيد 
هذا لكن  الملتويةة بالمقارنة مع ذوي العقليبيلة نه أعمالال شك أن  .نوايا نبيلةعمل بعندما ي حالصالبالفرد يعرف  أن من المحتم

المثيلة  ة الخيريعمالألن األ من داخل القلب االرغبات غير المرغوب فيهقوى على اجتثاث يال  وچايُّو بودّْهي يسالنوع من العمل ل
للخدمة التتيمية عن تهيئتنا  ريعمل الخياليقصر  .حوالاألفضل أفي  مجموعة جديدةلإلنسان ب ةدنيويالرغبات المجموعة ستبدل تقد 

 .شوائب ثواب العمل العلم التجريبيي وعارية من شوائبالصفية ال
اذا كانت  حتماً يصاب الفرد باالستياء .لتشبعة الحسيةجماعية ابتغاء ا للعالم من الحركات القل ضرراًأ ةالفرديالتحرقات المادية 

التوق  .الشعور باالستياء عاماًكون يعندما صراع اجتماعي  إلى بكثير ويؤدي أكبريكون البؤس لكن ، المادية دون تحقيق هرغبات
في الفرد ال ينوي التمتع بثمار عمله كان  حتى وإن .جميع األحوالفي  فرادي أو الجماعي االالدنيوي يسبب المعاناة على الصعيد

األصالة :  الطبيعة المادية الثالثةشواكلكما هو ب اًتأثرماعل الفنه بأعتقاده بها إلجبر على التمتع ثمار سيتأتي تلك الفحالما البداية 
جتماعية  اال المسؤولياتتنفيذ، لك لذ.عقطتلحباط واواإلوالتورط لقلق ة لمرالبذور الهذه الثمار من ال تخلو  .الحماسة والظلمةو

 شواكلالرب العظيم التي تتخطى  إلى الخدمة التتيميةيجب قبول  بل في نهاية المطاف صالحة أعماالليست  ة الخيريعمالواأل
 .الثالثة بمثابة العمل الصالح الوحيدالطبيعة المادية 

الرب فهم  .لقتالوالمشاركة في ا واجبه ونقيضه وقرر عدم رفع السالحما هو و للخير والشر بتحليل مستفيض أْرجوَنالنبيل قام 
: نوعين من التعاليمألقى عليه  بحت وآنانيةالتشبعة الحسية ومصالح جتماعية من باب  اكان مدفوعاً بعواطف أْرجوَن أن كِْرشَْن

 األسفار . للرب وقضاء خدمة تتيمية صفيةناجيةالنفس الوسيلة تسليم  النجاة والثاني مهيأةتناول األول العملية التي تحرز بها النفس ال
 من النقائص البشرية األربعة ة منزهاألسفار هذه .صيات المحققةعلى التعاليم العلية للرب أو الشخ تحتوي ْبهَچڤَْد چۤيتاالموثوقة مثل 

  اإلنسانساعيممن رغم على ال دوماً  صفيةاألسفار لذلك، بقيت وصايا .الوهم واألخطاء والحواس المحدودة ونزعة الغش: وهي
التخلص  على أيضاًي لكنها تساعدنا نضباط الذاتي ورقي الوع اال تقتصر على تعليم تلك الاألسفار وصايا .تشويهها إلى الصبيانية

 .ةالنهائينجاة تتيح لنا الطور األصالة و إلى ترفعنا، واألنا الزائفة من
 الحق بالعمل بأحكامها ونواهيها مع إنسان لكل و الدينية على وجه األرضاألسفارمعصومة من التناقض أو الخطأ هي أقدم ال ِڤَدْزالـ

 سۤوتَْر ِڤدانْتَالـ (تيِرْسْم  و)اتْدشََپنيوأ و ِڤَدْزالـ (شْروتي من ةِڤدي الـاألسفارتتألف  .ةِڤدي الـراألسفاالتعاليم التي تحتويها سائر 
 هو التعليق الطبيعي على  ْبهاَچڤَتَمشْرۤيَمْد .) ْبهاَچڤَتَمشْرۤيَمْد أخيراً وَپنْتْشَراتَْرْز و َنرامايا و َمهاْبهاَرتَ مثل تيهاَسْزإ  وپوراناتْوالـ
 الفكرفي خيرة وأثرت األي العصور  بارزة فتيِرْسْمأصبحت  .كملاألالحياة على الوجه سبل التعليم هذا  ويوفر سۤوتَْر دانْتَِڤالـ

ذي ال لكن النظام .جتماعية اربعة مقامات روحية وأربعة مراتبأ المؤلف من ڤَْرناشَْرَم تدعم نظام األسفار كل هذه .ي والعملاإلنسان
 تهشاكلبل  اإلنسان نسب إلى  الحقيقي ليس مستنداًڤَْرناشَْرَم .األسفار هؤيدال تلحادي بالكلية إ  هو مفهومڤَْرناشَْرَم اليوميطلق عليه 

-ڤّيداي( العلي ڤَْرناشَْرَم نظام  تطبيق. الراهنشرير من طريق ممارسة النظام الطبقي الاألسفار ال يمكن ألحد تحقيق غاية .وعمله
 . النجاةإلى البشرية هذا ما سيوجه واألسفارغرض سيخدم ) ڤَْرناشَْرَم

 إلى الناسيطمح و .الغشذهنية  واآلنانيةالدوافع مع  الفخمة األسفارموافقة التفسير الحقيقي ألحكام ليست هناك اية صعوبة في 
عاة المخلصة امر ال،أخرىمن ناحية  .لكعندما يحدث ذ النجاة الالشخصيةالمهازل الدينية والكسب المادي والملذات الحسية و

 . من كل الوجوهالنجاح في الحياة إلى ؤدي تاألسفارلوصايا 
  يتحتم علينا.عمر في هذا الةالنهائيغاية ال إلى لوصول اتعين طلبي بل مبدئية تجاه النجاة ليس كافياًالخطوات القتصار اإلنسان على إ

حكام مقصودة للنفوس  هذه األ.لتحقيقها  على يدهاألسفارلعمل بيفية اليم حول كاالتعتلقي و ِڤَدْزبالـضليع قتراب من سيد روحي اال



تيم أصفياء انهم مكن القول ويوحدودها  األسفار وليس النفوس المحررة المسلمة للقدمين اللوتسيتين للرب التي تخطت أحكام مهيأةال
 .)َسْزْمَمَهَپَر(محققين 

  ):٢٧\٣( ْبهَچڤَْد چۤيتافي  كِْرشَْنيقول الرب 
 ينناامايِته كْركِْرْپَر
 شَه َسْرڤَنيه كَْرمايناچو
  تْمااهۤوذْمي ڤ-كاَر نَْأَه

 اِتىيَمنْ  إتيكَْرتاَهْم
 ."ةالفاعلهي  ابأنه تتوهم األنا الزائفةالثالثة هي الفاعلة لكن النفس المحيَّرة ب المادية شواكلال"

بركة الرب  .علىاأل الرب ذنإ أخيراًجهد، والالحواس وأو دوات واألالفاعل والمكان : خمسة عوامل أساسيةمنوط بالعمل نجاح 
حسب  تعمل الطبيعة المادية . الرب العظيم المناسب لقدرته المادية ألنها تعمل بمشيئتهذن من توجيه االهذايصدر  .ها أهميهالعظيم 

 شواكل الطبيعة المادية الثالثةأثير خاضعاً لتكون عندما ي )الطبيعة المادية(بواسطة الفتنة الخارجية للرب ه أعمالتوجه : وعي الفرد
لدى النفس خيار العمل بتوجيه  .ڤَشودَّْهى َستّْ علياً في حالة هوعيندما يكون عبالفتنة الروحية الباطنة للرب الفرد  أعمال وجهتلكن 

 .جۤيڤَ هذا هو مدى خيار . الفتنة الباطنةمالفتنة الخارجية أ
لإلنشغال بالخدمة  إليه التي تسلم فيها للقدمين اللوتسيتين للرب العظيم بالكلية وتدعولحظة في ال العمل ثوابتتحرر النفس من رهن 

الهوية الروحية األصيلة للنفس الروحية ): ١٠٨\٢٠ َمْدْهيا -ْمِرتَتْشايتَنْيا تْشَريتا(صدق النص ثبت يذه المرحلة  عند ه.ليه التتيميةا
دلة  من الخطأ معا.هذا الموقفمن  نفس بهجة شديدةالتستمد  .)داَس-َر نيتْيانَشِْركْ َهيا رۤوَپڤَِڤَر ْسجي (كِْرشَْنهي الخادمة الباقية لـ

النفس بالسيطرة على  مشاعر السرور والقوة التي اكتسبتها أخرى، ةبعبار . بعبودية فتنته الخارجيةكِْرشَْنقام الخدمة الباقية لـم
هزيلة  ،قوى التصرف في الطبيعة المادية البالغ عددها ثمانيةحتى تبدو  .الربالمادة تبدو تافهة ازاء الوجد الذي يتملكها في خدمة 

تلك الحالة الوحيدة لبلوغ التسليم هو الوسيلة  .كِْرشَْنالبهجة التي تطغى على النفس عندما تشعر انها الخادمة الباقية لـ مع بالمقارنة
 لذلك .نفس سوى بالتسليم للرب وهو غريزتها المالزمة الذي هو كمال الكِْرشَْننهضة الذكر الصفي لـتحقق تال  .دون تكلف شيء

 ):١٠٧\٢٢ َمْدْهيا-.ت.ت( اتْشايتَنْيالمولى يقول 
 نَيا-ْپِرَم ساْدْهيا كَْبهو-كِْرشَْن-سيدَّْهى-نيتْيا

 تْشيتِّى كََريى أوَديا-شودَّْهى-ڤَناديشَْر
 عند تصفية  ينهض الحي طبيعياً. يكتسب من مصدر آخر وليس أمراً موجود في قلوب جميع األحياء أزلياًشَْنِركْْلـالحب الخالص "

 ."ع والتسبيحقلبه بواسطة السما
  ):٦١\١٨( ْبهَچڤَْد چۤيتافي  كِْرشَْنالرب يقول 

 ْمتاناْبهۤو - ه َسْرڤَإشْڤََر
 يطَْهتشْيْرجوَن تٱِدِش  - ْدِرْه

 يتانْبهۤو - ْن َسْرڤَياراَمْبْه
 اۤيايماي هانذْانْتْرارۤوي

 ."آالت من صنع القدرة المادية فينقالت جميع المخلوقات المقيمة تويوجه  ،أْرجوَن يا حي، كل بوقل فييقيم الرب العظيم "
 . الطبيعة المادية الثالثةشواكلقدرته المادية المؤلفة من ب هاحركاتتما يوجه  ك،بقدرته الروحية العلية جۤيڤَْزحاضر في قلب كل الرب 

 إلى التي تسلم للرب ثابت في الخدمة التتيمية وال يعود يلتفت جۤيڤَْز ذكاء .بدان ماديةأفي بعد سجنها  جۤيڤَْزيتحكم الرب بتحركات 
 .ثة من مقامها المتعالي عنه الثالشواكلال تراقب جميع النشاطات داخل نطاق .العمل الدنيوي
العادات  إلى جعاهذا ركل  والخير والشرثواب  بسبب يساور القلق الفرد أن  يحتمل،التتيميةمن الخدمة مبدئية في المراحل ال

 اَچڤَتَم ْبهشْرۤيَمْد كما جاء في .بالكليةله  سلم الفرد ذاا ه وشرهخيرالعمل، ثواب شخصياً جميع العظيم سيحرق الرب   لكن.السابقة
)٤٢\٧\٢:( 

 َديايىْد أنَنْتَه ْنڤاَچْبَه ِاشَ ـيىشاْم َس
 كَْمڤْيالۤيَپُدو يادي نيْر-ڤاتَْمناشْريتََسْر

 اْمماۤي-ڤَِتى دوْستَراْم أتيتََرنْتي تْشَ ِد
 ْبَهكْْسيى-چاَلشِْر-ڤَه شْ ْدهۤي إتينايشاْم َمماَهْم

م لخدمته، يستطيع التغلب على المحيط الغالب لألوهام كما يستطيع فهم خص بفضل تسليمه التااأللكن كل من يحظيه الرب على "
 ." للكالب وبنات آوىالرب على خالف المتعلقين بأبدانهم المادية المقصودة في النهاية طعاماً



يا ابن قّوة،  بكل نهاِلأْع .السالم األخيرفوز بويصلح  يما سرعان ):٣١\٩ (چۤيتاالـم في  الكالاهذحياء ب جميع األكِْرشَْنالرب شجع ي
 يمكن .كل مخاوفناعزمه على رفع  هنا الرب  يوضح.)ياتيشْنَ ِمى ْبَهكْتَه ْپَرـنَ كاونِْتيا ْپَرتيجانۤيهي(أبداً ال يهلك تيمي  أن ،كونْتّي

جاء كما تيم من الدرجة األولى  إلى م من الدرجة الثانيةقادرة على رفعه من تي والوحدهارحمته حق فهم بعلى  فهم الرب األفردلل
 ):٢٩\١٤\١٠ (َمْد ْبهاَچڤَتَمشْرۤيفي 

 ڤَياْد-َپداْمبوَجڤَ پي ِتى ِدأتْها
 ڤَ ْهيتَ ِاْچِرهۤيِلشانو-ْپَرساَد

 َمهيْمنُو-ْنڤاَچْبَهڤَْم جاناتي تَتّْ
 ڤَْنڤيتْشينْپي تْشيَرْم ٱ تْشانْيا ِاكُو ـنَ

فهمك بالتخمين  إلى  يفهم عظمة شخصك بينما من يتوسل،حظى حتى بمسحة طفيفة من رحمة قدميك اللوتسيتينرباه، كل من ي"
 ."لسنوات طويلة شاْستَْرـاليقصر عن العلم بك حتى وان انكب على دراسة 

 .أيضاً المادية الثالثة هااكلشوالتيم الصفي المسلم بالكلية ليس مستوياً في التعالي فحسب بل يرى هذه الطبيعة المادية غير مشوبة ب
 للمثال، يستخدم . في خدمة الرب األصالةشاكلة و الحماسةشاكلة وشاكلة الظلمة:  الطبيعة المادية الثالثةشواكلعندئذ، يستخدم 

 ):٢٦\١٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنالرب  يقول .غضبه لتأديب اعداء تيم الرب
 َنشاِرتْياْبهيڤْٱ يُّو تْشَ ْمما

  ِسڤَِتىيُّوِچَن - ْبَهكْتي
 تاْنيايتْۤيْن َسَمتناچو ـَس

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

هدوء واتزان كما يستخدم الشهوة  إلى  عندهشاكلة الظلمةتحول ت . بدن الربنور بمثابة ة المادي األصالةشاكلةتيم صفي مثيل يرى 
يأمل بسبل خدمة الرب العظيم ثم يقوم بكافة اشكال الخدمة  .وخدمته حب الرب عظيم الجمال إلى  الحماسةشاكلةمولدات حدى ا

يجذب حب ألنه  روحي بالكلية لكن هذا الذوق) شانْتَ(ي الحيادفي ذوق التتيم  يحتمل غياب الحيوية التتيمية .التتيمية بحيوية وصبر
 .الرب

ألن قدرة الرب التي ال تحد هي قوة  أيضاًال تحد بحد  إليه بحد وكل خدمة تؤدى ال يحد شخصية اهللا العزيز: للتأمل أخرى هنا فكرة
 عندئذ، . تودع فيناماعند القدرة اإللهيةبداننا الطبيعية وعقولنا وعلمنا بأفكارنا ومشاعرنا وأ تتشبع جميع .حركية وراء خدمة مثيلة

طريقة  هذه هي .تتلوث به أن دوننبت من الطين في العالم كل جهد نبذله في مجرى القدرة هذا ونصبح مثل زهرة لوتس تيندمج 
 نعتبر انفسنا ملكية الرب .عقولنا وقلوبنا ووعينا ونشاطاتنا تتغاير عن الحق المطلق العظيمال تعود : احياء مبدأ الوجود الفرد

برفض  إليه  قضاء الخدمة الودية نشعر ببهجة روحية متواصلة في.األزل إلى المسلمين عند قدميه اللوتسيتين وعبيده األصفياء
 ):٣٠\٣( ْبهَچڤَْد چۤيتا يصف الرب عملية التسليم في .جميع التخمينات والرغبات الدنيوية وبعقل صفي

 نيكَْرما ني َسْرڤايَِِّم
 ِشتَساتْ -تَْم اۤياْدْهۤيْسَسنّْيا
 تْڤا ْبهۤوُموْرَميْر نۤيراشين
  ْجڤََره-تَ يَچاْسڤَ ڤيوْدْهي

 ." قاتللخمول،اكل شعور بالملكية ومن  ، متحرراًرغبة في الربحما  دون، واشغل عقلك بيكل عملك هبني  ،أْرجوَن يا لك،لذ"
 وليدة ضداد األ.من اجل تحقيق حالة تسليم مثيلة  وكل جاه باطلضداد والتجرد عن األنانيةيجب على الفرد التنزه عن الرغبات اآل

 يتحرر من الرغبات المادية بكل سهولة ثم ينأى ضداد مع تأثيرات األاألنا الزائفة الذي يتخطى .لد اعداء التسليمأ هي األنا الزائفة
 ضدادجانب األ إلى  والحسدةدنيويالرغبة المثل حتى الصفات السلبية تحول ت .هاشاكلوما الكراهية والجشع والغضب والخوف ن ع

 ةالطاقة الروحي إلى والرذيلة والفضيلة والتكريم والخزي جميعاً والخسارة والربح سىمثل الجوع والعطش والحر والبرد والفرح واأل
الخصال غير المرغوب فيها الشخصيات الربانية البهيجة المنزهة من  .عند مرحلة التسليم التام له علىألاالرب ب اعن طريق اتصاله

سوى بالرقي  اهما شاكلوهم و والضداداألقهر نسان يمكن لإلال  . على وجه الخصوص والحسد موجودة في الهندةشهومثل ال
 .چايُّو بودّْهيتلك هي  الطريقة الوحيدة لتحقيق حالة الوعي .يهل اشيءكل نسبة على ورؤية األالرب تحقيق صعيد  إلى الروحي

التيم ملهمون به  .ف الفالسفة التجريبيين وطلبة العمل الصالح والماديين األفظاظهذه البصيرة بسهولة عند تيم الرب على خالتنمو 
 يصف الرب .القطعية للتتيم بحب الرب والتسليم له تلك الحالة هي النتيجة .ضدادعلى تنمية المدارك الروحية التي يعقبها تراجع األ

 ):٥٤\١٨( ْبهَچڤَْد چۤيتا في ينارب المرحلة المبدئية لهذا الوعي الكِْرشَْن



  تْمااتَه ْپَرَسنّْبهۤو - ْبَرْهَم
 يتشْكْنْكا نَـ يتتْشَشُوَن 

 وشِْتَسَمه َسْرِڤشْو ْبهۤو
  لَْبَهِتى َپراْمْمْبَهكْتي - َمْد

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

 .وخاصتي أنا كل منهذا العالم المادي من خالل البلورة المصبوغة ب إلى  والوهم حالما تنظرضدادتوثق النفس بحبال الجهل واأل
من اجل ابطال هذه )  والحماسة واألصالةظلمةال ( الطبيعة المادية الثالثةشواكل المشوبة ب غيرچايُّو بودّْهييجب على الفرد ممارسة 

 .وإال يستحيل ذلكاألنا الزائفة والوعي الملوث، 
يؤدي في العالم المادي بصورة منحرفة ويصبح دنيوياً وتجريبياً هذا العلم ينعكس  لكن .حالة األصالة الصفية متسمة بالعلم بالمطلق

 جۤيڤَمن التعلق والتشبعة الحسية والرغبات المادية فتتورط زيد ت  الحماسةشاكلة .ا لهاههيئت التي ضدادفي دوامة األ جۤيڤَ قوعإلى و
النوم ب ااسفل مدارك الوعي وينحصر قضاء وقته إلى حدرنت ثم احجب فطنتهتعلى الوهم و احضهت شاكلة الظلمة .ثواب العملي ف

ر انحسازدياد شاكلة الحماسة يؤدي إلى ا . العظيم عن الحق المطلقبعيداً هالفتوت جۤيڤَتهيأ  ة الماديصالة األشاكلة أن  كما.والخمول
تتمدد  على هذا المنحى، .شاكلة األصالةعند سيادة  الحماسة والظلمة شاكلةنحسر كل من تلكن  .ظلمةال و األصالةشاكلةكل من 
مد ت  الحماسةشاكلةعزز العلم الدنيوي ورفعة الوعي الدنيوي بينما ت  األصالةشاكلة . وتنحسر بدرجات متفاوتة الطبيعة الماديةشواكل

الجهل والكسل والنوم  إلى جۤيڤَنحدر بالنفس ت شاكلة الظلمة أن بحيوية ال تتواهن على العمل ورغبة ال تشبع ابتغاء الثمار في حين
 تنحدر  معلقة في حالة متوسطة في حينالحماسةة بجبول المجۤيڤَ تبقى بينما أرفع وعيإلى ة باألصالة جبولالم جۤيڤَ تترقى .والوهم
 .أعماق الفسادإلى  ظلمةالة بجبول المجۤيڤَ
سيجد الفرد نفسه في  .خطر هو درب  الطبيعة المادية الثالثةواكلمجال شالخصال الشخصية في  إلى درب الترقي المستندلذا، 
عندئذ، يبدأ بنشر هذا  .جميع نشاطاته ملهمة من اهللا أن يعتقد ، وبالتالي.خطيهادون تهذه   الطبيعة المادية الثالثةشواكل ةقبض

جعل اهللا بدال من العمل على وجه ي لمهبعمن اعجابه رؤية اهللا  إلى سيسعىو .على سواه اًمتقدمتيماً  نفسه ، معتبراًالمفهوم الزائف
الفخورون بعلمهم ال يسلمون للرب  .األنا الزائفةمن سكرة  ةلهيإاطات نش مدفوعة بالحماسة بمثابةته الاطا سيرى نش.راهي أن ريدي

 إلى نبغي للفرد ذكر الرب دون انقطاع والدعاءي . وبالتالي، يعرضون ذهنية بغيضة.ةقرائيست االالطريقةببل يطلبون رحمته 
 آدي-.ت.ت (تْشايتَنْيا دعا المولى . الجهلب الحاضر في قلب تيمه يجيب دعاء مثيل وينير قلبه بالعلم الذي يبدد ظلماتر ال.رحمته
٣١\١٧:( 

 تِْشَنپي سونّياْد أٰنِرتْ
 وناٰنشَْو َسهيتَرُوْر اي

 أمانينا مانَِدَن
 ياه َسدا َهريهكّيْرتَنّي

ين هو اآلخر إلى حترام االستعداد لتقديم االنه أدنى من عود القش ويفوق الشجرة صبرا وال يتوقع التكريم بل دائمبأكل من يعتقد "
 ."القدوس بسهولة دومااالسم القادر على تسبيح 
من رغم  على الع مفلسيوضف يضع  انه متسول بالتواضع ويّدعييتظاهر بل  الرسالة العلية لهذا النص اإلنسانفي الغالب، ال يفهم

تحقيق  أن . فيهامرغوبء غير الاألشيا أكثر هوخداع هذا النوع من ال و الطبيعة المادية الثالثةشواكلبمسار انه مجبر على العمل 
تبدأ  .نص هو فهم تناقض المادة والروح جوهر هذا ال.من عداد التواضع) ْسميْبَرْهما أَهْم( ْبَرْهَمْن أنا : المناديةةِڤديالحكمة الـ

ن إلقناع الجماهير وم جاهديعمل التي .الخدمة التتيميةبنا عندما تلهم اهللاتحقيق  إلى قودنا في النهايةهويتنا األصيلة بالظهور لنا وت
المثيلة وبين  ةالروحيالجهود هذه ال ينبغي الخلط بين  . بوقت واحدتعكير اذهانهمالنأي عن الخدمة التتيمية و إلى المادية باألخذ

اذا : )٢٤\٣( اچۤيت كما يقول الرب العظيم في الـ.الملذات الحسية أهل لطلبة العمل الصالح والفالسفة التجريبيين أو ةالدنيويالجهود 
 ىِمإ وْريتْسۤيِدوأ( لدى كائن  حيث ال يعود سالمفاسدة ذريةوالدة في  اًسبب وأكون هذه األفالكهلك جميع توف فستوقفت عن العمل، 

  .)ِشْد َأَهْمتْ كَْرَم ْم كوْرۤياـنَ لُوكا
 عديمة الفائدة هي في الواقع حالة أعمالوامر العلية للرب العظيم على قضاء األ لتنفيذ ينسمتحمغير ال تلقائياً شاكلة الحماسةجبر تس

 چۤيتاالـ النصوص التالية من .همسلكو  الطبيعة الماديةشواكلمن تخطى  عن أعراض كِْرشَْنالرب  أْرجوَنسأل  .من الالعمل
 :هذا السؤالتوجز جواب الرب عن ) ٢٧-٢٦\١٤(

 َنشاِرتْياْبهيڤْٱ يُّو تْشَ ْمما



  ِسڤَِتىيُّوِچَن - ْبَهكْتي
 تاْنيايتْۤيٰناْن َسَمتچوَس 
 ا كَلَْپِتىياۤيْبهۤو - ْبَرْهَم
 طْهاَهْمشْيْپَرتي  ِهنُٰوْبَرْهَم
 ا تْشَياْسياياڤْۤيتَْسرَِٰأْم

 ايا تْشَ ْدَهْرَمْسيشاشْڤَتَْس
 ا تْشَيكَْسيكانْتيايسوكَْهْس

 .ْبَرْهَمْنمقام  بلغيو  الطبيعة الماديةشواكل يتعالى لتوه عن ، دون تواٍن، وفي أي ظرفخدمة تتيمية صفية إلى ينقطع من"
 ."، الروح السرمدي الخالد، مقام السعادة األبديةْبَرْهَمْن صمد هو وأنا

؛ الخدمة التتيمية قضاءلة ناسبم شياءم التام بقبول ايولى نحو التسلاألخطوة ذ الا اتخ-١: ثالث مراحل إلى چايُّو ْبَهكْتييمكن تقسيم 
ستقرار على صعيد رفيع حيث يبصر الرب العظيم في كل شيء  اال-٣؛ تحقيق هويته الباقيةبعد  بخدمة الرب العظيمالفرد م ياق -٢

 .للرب تامم اليالتسلى  إلمبدئي ويقوداليمان  االيزداد ،وبهذه الطريقة .وكل شيء في الرب العظيم
الوحيد واجبنا  .المالئمة للخدمة التتيمية األشياءقتصار على قبول االحالما يقرر  بلوغ الهدفعلى  تعين القدرة الباطنة للرب الفرد

نشغال ال ا تعيننا علىكِْرشَْنسيد روحي راسخ في ذكر ليم التي نتلقاها من ا التع.مرأذنه في كل  اذكر الرب دون انقطاع وطلبهو 
الهلوسات  نا لن ترهب.مشيئتهذكر الرب وبنستلهم كنا اذا مطلقاً  لن نضل .بالسماع والتسبيح والذكر المتواصل على النحو السليم

 .ر السيد الروحي بعزم ثابتاوامبإتباع   سريعاًسنثبت في قضاء خدمة الرب ونحرز تقدماً .لهذه الفتنة الخارجية بةالمرع
 َچچانورا(عن التسليم اثناء قضاء الخدمة التتيمية العفوية بائن  )ْبَهكْتي-ڤايْدهي(النظامية قضاء الخدمة التتيمية موقف التسليم اثناء 

 اتباعهعند  تدريجياًوامر الرب ويزداد حيوية أيقوم الفرد بتنفيذ  لكن  في الطور العفوي، يكون التسليم تعبير ذاتي بديهي.)ْبَهكْتي
لماماً  ا يزداد. السمع والتسبيح والذكر وغيره ويقتدي بالمعلمين الربانيين السابقينأحكام تيم مثيل يعمل ب.وةعملية التسليم خطوة فخط

 والصبر في يوية بذلك، يتحقق الذكر الدائم للرب بمجرد تنمية الح. وبالتدريج، تصبح خدمته أسهل. في صحبة التيمبالخدمة التتيمية
 .النشاطات التتيمية

على يُّوچّي  ْبَهكْتييغيب هذا الخوف في الخدمة التتيمية ألن الرب العظيم يحمي  .بسبب النسيان چايُّوالـ دربن عالفرد ينحرف 
 ذكر فضلب  ستزول جميع العقبات من دربه.حتى وإن زل مقامه السابق بفضل عون الرب يُّوچّي ْبَهكْتيد يستع أن ي يمكن.الدوام
 . لإلتباع كما انه اكثرها مباشرة انه اسهل درب.چايُّوالكمال الحقيقي في الـ إلى  لذلك، عملية التسليم تقود.الرب

؛ سيد روحي ثقة -٣حمس؛ ت ال-٢؛ األسفار -١: چيةيُّوإلتقان الرياضة الـمطلوبة شياء اربعة ا أن ياۤيوجاتَسنَتْ سنستفيد من كتاب 
السيد  .يعني دوام ذكر الرب وطلب رحمتهحمس الت .ب بدرب التسليم الوارد في هذا الكتااألسفارتوصي  .كافيالوقت ال -٤

و  ه. والسيد الروحي الملقن المحبوبينعمد السيد الروحي المورةيتجلى بص كما .الروحي في قلب التيم المسلم هو الرب العظيم
هذا الوعي على فهم يساعدنا و .)چايُّو بودّْهي(لهي الرب العظيم الذي يعمل بدور السيد الروحي داخل القلب الذي يهدينا بالوعي اإل

 .ظيم على ما هو عليه العالرب
 الصغيرة ثم سوف مور، حتى في األ شخصياًيدبر كل شيء لناالرب، كيف مشيئة عندما نسلم لنرى بوضوح اننا حكماء ينادي ال

علينا رفع الوهم  .ن التكهناتمزيد مبضاعة الوقت  ال داعي إل،لذلك .تساعدنا فطنته العظمى المقتدرة بدافع الحبنرى بسهولة كيف 
تصحح جميع و تدريجياًوجود روحي  إلى ستحول قوة عظيمة القوة وجودنا الماديثم  چايُّو ْبَهكْتيتزان والعفوية وممارسة  االوتنمية

 . الوقتالقلق بصدد عدم اتساع إلى لناحاجة ال  ،لذلك .مفاهيمنا السيئة المتراكمة على مدى ماليين من األعمار في وقت وجيز
ها لكن . جوهرياً تعطي نتائج سريعة ويشعر الفرد انه يفعل شيئاً- وسواها ْپراناياَم و آَسَن  ونيياَم و ياَم: ة الثمانّيچيةيُّوالرياضة الـ

ل قدرة ما تعمغالباً  . انها بائنة عن نشاطات قدرة الرب بالكلية.قد تجعل الفرد على دراية واسعة مادياً ها أنعم مجرد جهود بشرية
 .ال يدركها العقل البشريالرب العظيم بسبل لطيفة 

 نافعة لسهولة:  اإلنسان انها تشبه القنوات من صنع.على كل األحوال، العملية الدنيوية للترقي، من استهالل العقول البشرية الفطينة
ْبهَچڤَْد  كما يقول الرب في . داخل العالم المادي لذلك، تبقينا. الجهود البشرية قاصرة.آخر لكنها محدودة النفع إلى نتقال من مكاناال
 ):١٦\٨ (چۤيتا

 اكاهلُو ْبهوڤَناْل -ْبَرْهَم  -آ
 ّرجوَنٱ ينُوڤَْرتِآپونَْر 

 ايكاونِْتيا تو ماْم اوِپتْ
 ِتىڤيْديا نَـ پونَْر َجنَْم



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

 مباشرة تظهر التي العملية ،لذا .نهاية َأو دايةب دون هو .الظروف افةك يفهادئاً  قىبيو غوره يسبر ال محيطالرب اشبه ب درةق إّن
يجب العلم بوضوح  .مواتيةبحار يستلزم سفينة ومالح ودفة وريح  اال.ىمستو َأو مرتفع أّي إلى على نقل الفرد ةدراققدرة ال هذه ِمْن
 ورحمة ،الدفّة هي ةِڤدي الـاألسفار والحمخير  الروحي لسيد وابشري هو السفينة األنسب لحملنا عبر محيط الجهالةال الجسِم هذا ِبَأن

علينا  َيِجب .عبور المحيط المادي للجهلو الممتازنتفاع بهذا التدبير  االدونعداء أنفسنا أننا نصبح ألد ا .ةؤاتيالم الريحالرب هي 
ال غنى عن اتخاذ سيد روحي واللياذ  ،لذا .الروحي السيدهبط بصورة ت يتال ربال رحمةل المواتية الريح على نانتباه اتيثبت دائماً

چوروْم  ـاْرتَْهْم َسنَْچۤياڤي-تَْد): ١٢\٢\١ (ْدشََنيپأو َكذَنْمو هذا ما يوصي به .خذ علم الخدمة التتيمية على يدهأبقدميه اللوتسيتين و
 .َچتّْشِّْهتْڤاْبهيِا

جميع التيم األصفياء أسياد روحيين  .عا يمثلون الحق المطلق عينه جميةِڤدي الـاألسفار وچوروالتيم الربانيون األصفياء والـ
 .ةِڤدي الـاألسفارال ينظرون سوى بعين : ةِڤدي الـاألسفارعن المبادئ الروحية التي ترسمها مطلقاً  ألنهم ال يحيدون )چوروْز(

يجب التنديد  .ةِڤدي الـاألسفاروالسيد الروحي والربانيون : هذه المبادئ الثالثة إلى يستحيل ممارسة الرياضات الروحية دون الرجوع
التخمين  إلى تلك العقلية تبجل الفلسفات الدنيوية المستندة .ةِڤدي الـاألسفارالتي تتحدى التقاليد الروحية و ة الغربييةالعقلشدة بب

 هو ةنصار هذه الفلسفات الدنيويأ السالح الوحيد الذي يتسلح به .والمنطق المختلق وإعتبار تلك الممارسات عالمات فطنة فوقية
هؤالء الغربيين يجادلون المعاني  خيرة اناألتجاهات  االشيرت .عدم اتقان حتى هذا الفّنما يظهرون غالباً الدنيوية لكن  ةالحج

 ةلهزيمالقبول با حتماً يدركونن والسفسطائيؤالء كل ه .مادون التعمق في بحث موضوع  ما ال نهاية إلى الصريحة وغير الصريحة
 .ةجديم  غيرنقاشال عملية ، لذا.ذكاء أكثر  شخصدائماًألن هناك ، أكبرد سفسطائي يوم ما على ي

 .وبين البحث المخلص عن العلم بالمطلقالخوض الصبياني في الفلسفة إلثارة اعجاب الناس ببضعة عبارات ين بون شاسع بثمة 
 ُچوْسوامّي رۤوَپ شْرۤيَل كما يكتب . وال يمكن فهمها سوى بفّن التتيمال محتخمين العقل األمور المتعلقة بالحق المطلق بواسطة

 :ْمِرتَ َرسا-ْبَهكْتي في كتابه بعنوان َمهاْبهاَرتَباإلقتباس من 
 ڤااها كَْهلو يى ْبهاأتْشينْتْۤي

 َن تاْمْس تَْرِكَن يُّوِجتْ
 ْپَركِْرتيْبْهياه َپَرْم ياتْشْ تْشَ

 نَْمتَْد أتْشينْتْياْسيا لَكْشَ
فهم األمور العلية على  إلى  لذلك، ال ينبغي ألحد السعي. لذلك، ال يعقل بالحجج الدنيوية.كل ما يتعالى عن الطبيعة المادية ال يعقل"

 ."هذ الوجه
 تقع مدارك لطيفة غير مباشرة . طويلة ببحثهاواتتلك األمور الخفية دون رحمة الرب العظيم حتى ولو قضى الفرد سنال تعقل 

الحق  إلى  لكن ال يمكن فهمها على الوجه الصحيح سوى عند رؤية نسبتها.يقتضي فهمها على الوجه الصحيحاء العالم الحسي ور
 .يشبه ضرب السنابل الفارغة حباط واليأس االجلب سوىيلن كل نقاش حول هذه المدارك اللطيفة أن المطلق العلي وإال يجد الفرد 

هذه  أن ، والواقع.على احراز التقدم الروحي أحد دنيوي، لكنها ال تساعدرفعة العلم المن  اً بعضة الفارغةالسفسطربما اظهرت تلك 
 .هافاديفضل تاأل من ،ذلكل .تخلق عقبات كبيرةما غالباً  ة الجافةالمناقشات التجريبي

 پاِتَننيْپَري ِهدّْيتَْد ڤ
 اۤيْپَرشِْنَن ِسڤَيَپر

 ." وقم على خدمتهذعان منه بإاستعلم .روحيسيد  باتخاذ حق التعلمت أن حاول"
التوجيهات  إلى  باإلضافةاألسفارقتصار على السير على خطى األقطاب الروحيين الذي يعملون بوصايا االثمة توصية شديدة ب

): ٣٤\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتاالرب في يقول  .سئلة الكثير من الشكوك واألةراث اينبغي ال . الروحيها الربانيون والسيدسلمالروحية التي ي
لية التي هذه العم .)َپريْپَرشِْنَن ِسڤَۤيا يپاِتَننَِهي ْپَرتَْد ڤيدّْ( وقم على خدمته ذعان منه بإاستعلم .روحيسيد تخاذ إ بحق التعلمت أن حاول
تحقيق ها من أجل تتابعم، ويتحتم علينا ةكثيرتطل علينا تحقيقات  . العلية عن العقلالحقيقةاستيعاب  إلى قودناتبدقة، س ِڤَدْزالـتتبع 
 .نارة التامة، ولكن علينا التحلي بالصبرإلى االول بصيص نور العلم األ يقودنا أن من المحتم .حالما نسير على هذا الدرب المزيد

قتراب من  إلى اال حري بنا التشوق.للمطلق العليمبدئية بعض التصورات الحراز  اعند قلوبنا يفالعناية بتفادي نفاذ الكبرياء لينا ع
نه ليس هناك بأ ةالضيقة والمتعصبالفكرة رفض علينا يجب  .السيد الروحي أو التيم الصفي واإلستفهام عن وسيلة المضي قدماً

 .تكال الدائم على رحمة السيد الروحي العظيم الحاضر داخل القلب االهم نقطة هيأ .بهيقتضي العلم ما المزيد 



  أرى من المناسب.)ڤاَد-ڤايتَآْد(واألحادية ) مايۤۤاڤادۤيْز(دعاة وحدة الوجود المطلقة : خيرةاألفي اآلونة  بصوت مرتفعكلمتين سمعنا 
 لكن لو سمع الرواية العاثرة .وحدة الوجود المجردة المطلقة نشر فلسفة َنْبراْهَم كان شاْرياكَراتْشَنْ شْرۤيپاَد .هماعنشيئاً أكتب أن 

 نيْبَرْهَمالـمسلك ال لقن شاْرياكَراتْشَنْ شْرۤيپاَد .البكمج اليوم مع المنطق الغربي والمفاهيم الدنيوية، ألصابه لنظريته التي ترّو
 .مقياس مثالي أرفع سعة علمه وتحقيقاته وزهده منكانت  على ذلك،  عالوة.دحضت اآلراء المادية ة دامغاًطرح حجج .هوأظهر

 .درجة تحملنا على البكاء والضحك بوقت واحد إلى تباعه المزعومين فلسفته ويشوهونهاأ هييمتلكن عند 
 ةحدالمالمل ي ال ، ولكنالتي ال تحد يةالكونه الظواهر  هذالرب العظيمخلق  فهم كيف ة،السفسطومنطق المن خالل إلنسان يمكن لال 

 أساس ال ،هذا العالم خيالي أن شريرال يقول): ٨\١٦( ْبهَچڤَْد چۤيتافي عقليتهم  كِْرشَْنالرب يصف  .لمن استخدام هذه السب األشرار
أتفه خلق الرب من  اًأيضالصبيانية هو فكار األبتلك يعتقد بحد ذاته الذي في الواقع، الدماغ  .) ِتىْمطَْهشْْم َأْپَرتيَستْياَأ(له  ربال له، 
 قام .من المحال همأملجعل نما ي استثنائي االتدبيرالغوامض وراء الفهم  قادرة علىالمثيلة اء يبازلادمغة ال بأن أملتال ، لذلك.ظيمالع

ح األصلكانت  طلقةفلسفة وحدة الوجود المو  أحاديالرأي األأن  إلى  في وقته وخلصةدئتجاهات السا االتقييمب شاْرياكَراتْشَنْ شْرۤيپاَد
ذَْهى ْم مۤوُچوڤينَْدْبَهَج (حمقى  ايها الُچوڤينَْداقتصروا على عبادة : بالقولاضاف ه النهائية بل خالصتكن ت لم هلمعاصريه لكن هذ

تي تبحث هنا التعالي ال حالة .هتسليات وهوصفاتصورته و ُچوڤينَْدالرب اسم  بادةوجوب ع يعني )العبادة( َجَهْبكلمة ب هفهم اني .)َمِتى
 شْرّييدخلون  ُچوڤينَْديعبدون الذين  في الواقع، .بعيدة وراء التحقيق الالشخصاني الغاية القطعية ألتباع وحدة الوجود المطلقة

 .هما العليةتسلياتب كِْرشَْن  وهاراْد شْرّي شْرّي ينشغل العوالم الروحية حيث أرفع ،َمتْهورا شْرّي في َنڤَنْداِرڤْ
: السداسيعز  بالغنيالرب العظيم  .)ڤَڤايْبَه(جزئية القدرة امتدادات  و)ڤَْپراْبَه( لكن لديه امتدادات كاملة القدرة حدوا الرب العظيم

على وصف هذا  آنَنْتَ شْرّي ال يقدر .الثروة المطلقة والقوة المطلقة والجمال المطلق والعلم المطلق والشهرة المطلقة والزهد المطلق
 اتْدشََپنيوأ تصف .الرب وراء الوصف وال يرى ويعم الوجود أن  لذلك، جاء. بأفواهه التي ال تعد وال تحصىهكمل وجأ على عزال

) ١٠الفصل  (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنلرب ا يقول .ت هذه الحقيقةاثبسبق لنا ا لقد .)ڤَآَسماوْرْدْه(الرب العظيم بالواحد الذي ال ثان له 
 المطلقة تسلياتفهم ال إلى ال سبيل .هذه الحقائقكما تم القطع ب .كذا دواليك وهأْرجوَنو  ڤَ ِدڤْۤياَس شْرۤيَل  ونار والڤَتَّْهىآشْشجرة انه 
 .الرب العظيم سوى برحمته أحد ال يفهم .تم وجه بواسطة التجريبية والالشخصانية أو المغالطاتأ على شخصية اهللا العزيزل

تسميات  الجميعهو توليفة  وةِڤدي الـاألسفارجميع صفوة  هذا النص هو .ْبهَچڤَْد چۤيتا شخصية اهللا عينه يكشف حقيقة ذاته في
 .ْبهَچڤَْد چۤيتا جميع تعاليم  جوهركِْرشَْنالداعية الروحي المقطوع به الذي كشف عملية التسليم لـ و هتْشايتَنْيا المولى .المتضاربة

 .يون والتيم الحقيقيُّوچۤيْز الـمالسائرون على خطاه ه
المفهوم  اإلنسان إلى ينزع .جماعة وحدة الوجود المطلقةعداد من لك بذشككين المجميع  الرب العظيم أزلية وتسلياتجميع 

 . تجنب هذه الفلسفة المستحوذة اإلنسانعلى يجب .ةحدوديسه الميشخصية اهللا المقتدر بمقاقياس إلى  سعىعندما ي الالشخصاني
صورته  كِْرشَْنالرب ضاعف كيف  شهد عندما  كان شخصية اهللا العزيز مصدر الوجودكِْرشَْنرب ال أن موني ناَرَد شْرّي ادرك
 ومع .وتعبده دون انقطاع كِْرشَْنالرب  تخدم ّيراْدهاران شْرّي . بوقت واحدْزوپۤيُچالـة وكان يرقص مع عدد غزير من ياألصل

الحاضرة في كل عليا الذات الوجه ال تحد وبيتوسع في وجوه  له وواحد ال ثان كِْرشَْن الرب العظيم .ذلك، يوسع ذاته دون حد
 .ألوهيته هذا دليل صريح على . أن يطرأ عليها أدنى تغييرلشمعة سائر الشموع دونتضيء اكما  الوجود
 هذه الفلسفة  سماع اإلنسان يتعين على. هذه هي قدرته العلية التي تكشف الوحدة البائنة.عين الوجود وبائن عنه بوقت واحدالرب 

 فال بد انه اهللا مقتدراًاذا كان  . الفهم ما اذا كان الحق المطلق شخص أو غير شخصىعللن يقوى صفي للرب وإال التيم المن 
ته وهو من اطالقيالحد  إلى نما يسعى اشخصيوجهه الالأو  شخصيوجه اهللا الالذي يرفض  .ر شخص بوقت واحدشخص وغي

 هاشطرطعام  إلى ادون الحاجةالذي تبيض منه الخلفي الدجاجة شطر نتفاع ب إلى االبهعتوه م بالذي يسعى  دجاجةشطرمنطق 
عة يضالنقاشات الم عن العبث وونمتنعيحمق واألهذا المفهوم نالوا بركة السيد الروحي والرب العظيم يرون بسهولة  الذين .األمامي

 إلى فهم تلك األمور سوى لالمساعي البشرية الهزيلةال تقود  .ظيم العلربل ةعئالرامجاد األ تدريجياًم يعملية التسلتكشف  .لوقتل
 . العظيمالمطلقحق لفهم البالكلية كافية ليست بالوسيلة ال الحجج والمناقشات .تجلى لتيمه بنسبة خدمته وتسليمه يالرب العظيم .الحيرة

 كِْرشَْنذكر  .شخصية اهللا: تحقيق الغرض العظيم يللحياة هغاية القطعية  ال.تخمينو أمجرد موضوع نقاش غاية الحياة ليست 
يصبح  أن يعني أخرى، ةبعبار .ه وتوابعهتسلياتستغراق في خدمة الرب العظيم واسمه وصفاته وصورته و االيعني) چايُّو بودّْهي(

 . العلية واجبنا األول في الحياةامجادهجعل نشر ن أن علينا وبتعزيز مثيل نتشبع بقدرته الروحية أن  يجب.كِْرشَْنة داة لمرضاأالفرد 
 .الة تلك خالل نشاطات الدعوة الفّعمن تجربة بهجة روحية ال تنتهي جۤيڤَْزيتسنى لعدد ال يعد من 

ن يأشباه التيم قادر وال ةجافال ة التجريبيةالفلسف وال چايُّو ْچۤياَن و چايُّوكَْرَم  ال وهياكلالكنائس والمساجد والال  وةال الخلوات الروحي
، ةفيئابصيرتهم الطروحي محدود ب غوثبمثابة ن ما يعرضونه عي ألتصفية الوتفي ب الانها  .فكي الموتعلى انقاذ البشرية من 



ما نحتاجه هو جل  .مقاربة متحجرة ال تقتصر سوى على زيادة تورط البشرية في الفتنة الخارجية، وحدوداألحكام والمجموعة من 
جلب ب سالفهنجاة أ چيراتَْهىْبَه ققح .ليمطبق على الوجه الس لم تالكنه ناتحقيق ذاتاألصيل لدرب التبني  وةالمثالي الروحية عمالاأل

يجب  .الكثيفة ةماديالمن براثن  مهيأةالنفوس ال اهللا القادر على فكاكطوفان حب جلب علينا  وبالمثل، يجب . من السماءَچنَْچالـنهر 
يح بالتسعادة إ يمكننا انجاز هذا العمل الجبار بكل بساطة ب.قلاألعلى  لبعض الوقت )َچو ياَستْي(عصر المنطق والصالح علينا خلق 

 يجب اغراق .)ْپِرَم كِْرشَْن (كِْرشَْن بحب العالمواغراق  تْشايتَنْيا الحركة التي استهلها المولى) ْرتََنكۤيَسنْ (كِْرشَْنالجماعي السم الرب 
 .ْپِرَم كِْرشَْن في مياه فيضان -كَليما دونهم الذين يعانون عصر  إلى البشر باإلضافة -حياءجميع األ
 تلك لكن .اتَْپنيشَدوأ و سۤوتَْر دانْتَِڤالـ وِڤَدْزبدراسة الـ الصعيد العلي إلى سبل تصفية الوعي ورفع النفسيجد  أن نسانيمكن لإل

 كان . هذاكَلي لعصر مهيأة النفوس النجية القادر الوحيد على تهو تْشايتَنْيا مولىال .كَلي في عصر مهيأةالنفوس ال لوناتالسبل وراء م
أمي تظاهر بأنه  ،لك ومع ذ.المنطقعروفاً باستاذ  والواقع انه أصبح م.مة ألنه كان عالّ في صباهَپنْذيتَنيماي  لقبي تْشايتَنْيا المولى

ْپَركاشانَنَْد  المعروف َسنّْيۤۤاسّيـل حين التقى ا.العظيم مثيلة مستحيلة سوى على الرب تسليات .كَليبعصر  نتليالمب جۤيڤَْزمن اجل 
 نيعاطفيصحبة الفي ترقص وتغني  انت ، ومع ذلك.َسنّْيۤۤاسّي كرى انأ:"خاطبه قائال، ْسبناِرمدينة  في تْشايتَنْيابالمولى  تّيڤََسَرْس

 اًتسلك مسلك ولكنك رفضت هذه الواجبات وْبَرْهَمْن ي والتأمل فِڤَدْزـهو دراسة ال َسنّْيۤۤاسّي للـالحقيقيشاغل  ال.على شاكلتهم
 ؟ فما الذي يحملك على العمل دون مقامكَننارايابصورتك البهية التي تماثل صورة الرب  انني معجب .اًعاطفي
 دعا . مثيلةتعليم غاية تافهة لمجرد تْشايتَنْيا مولىال نزللم ي . لمجرد الفوز بالنجاةِڤَدْز يعكفون على دراسة الـةڤاديۤۤمايۤۤا الـْزَسنّْيۤۤاسيۤۤ
رساء مبدأ ديني معتمد لهذا العصر اهدفه الرئيسي  كان .التسبيح الجماعي لالسم القدوس والوسيلة العلمية للخدمة التتيميةإلى 

قال  . لو كان مصنوعاً كمافي غاية البساطة تّيڤََسَرْسْپَركاشانَنَْد  ته عن سؤالجاباكاننت  . جميع األحياءنجيةلت) ْرتََنۤيكَسنْ(
درك جهلي فأمرني بما أسيدي الروحي  .هذا السلوك إلى دفعنييالذي السبب  إلى صغاء اال المحترم، ارجو منكّيْسواميج:"المولى
ذه  ستنجيك ه.اتَمنْتْر صفوة جميع الـَمنْتْر كِْرشَْن َهِرىتسبيح ب استمر .دانْتَِڤحمق ليس لديك فهم صحيح لفلسفة الـأنت أ:"يلي
 سوى تسبيح اسم كَليال يوجد مبدأ ديني في عصر  .كِْرشَْن من ورطة الوجود المادي وتهبك مالذ القدمين اللوتسيتين لـَمنْتْرالـ

استشهد بنص سأكرره لكم للنظر  ثم .اتَمنْتْر هو صفوة جميع الـكِْرشَْنالقدوس االسم أن ب األسفار تم التيقن من جميع .كِْرشَْن
 ):٢١\١٧ آدي-.ت.ت(

 َهِرْر ناَم َهِرْر ناَم
 لَْمَو ِكَوَهِرْر ناماي
 َوناْسِتى ِا ِاڤَ كَالو ناْسِتى

 َچتيْر أنْياتْها ِاڤَ ناْسِتى
القدوس لتحقيق النجاة في عصر االسم القدوس، ال بديل عن تسبيح االسم القدوس، ال بديل عن تسبيح االسم ال بديل عن تسبيح "

 ."الخصام والنفاق هذا
هذا الحريق شديد على  .وجود الماديحريق المتقد للالخمد يثم ، كِْرشَْنالقدوس االسم بتسبيح  فرد الغبار عن مرآة وعيهينفض ال

 بعيد عن النتيجة الماديوجود الطفاء حريق  ا لكن.كَلية لعصر المميز  بالصراعاتةحافلال الراهنة ةالمادياألخص في الحضارة 
اهللا هو ن حب ح بأاتض اال مع ازديادتدريجياًلجهل يرتفع الستار الحالك ل .مبدئي منتوجيس سوى في الواقع، ل .تسبيحالنهائية لل

ر بوجد روحي دائم وتحقيق التيم هذا العلم العلي شعيصاحب  . المطلقلم لمحة عن العفرد علىويحصل الالضرورة المطلقة للحياة، 
 . دوماًامظفر كِْرشَْنيبقى التسيبح المسعود لالسم القدوس  أن  عسى.ةهذه البهجة الروحية في كل لحظتتوسع  .التجدد يغمر قلبه

حتى وإن حققوا  دونيين اوبقيبل  ليسوا في غاية النبل آنانية ألغراض چايُّوالـ إلى طلبون القيم األدنى للحياة ويأخذونالذين ي
تيم الرب  .وإن لم يحققوا الكمالحتى  نفوس رفيعة نهما . حقاًمجداء لنفع اآلخرين چايُّوالـ لكن اولئك الذين يمارسون .النجاح

كمال انها تحقق عن لمباركة البشرية جمعاء فضال  ةمقصود چايُّوه الـهذ و)چايُّو بودّْهي (كِْرشَْن التي تدعى ذكر چايُّويمارسون الـ
 ):١٧\٥\١ (َچڤَتَم ْبهاشْرۤيَمْدفي  يُّوچالمثل هذه الـكبيرة يق للقيمة الدقوصف جاء  . لمن يمارسهاالحياة

 ْم تْشََرناْم بوَجْم َهِرْرْدَهْرَم-ڤَڤا ْستْياكْتْ
 ْد أموشْيا كيْمڤُو أْبهۤوَپكْْبَهَجنّْ أ

 ْدَهْرَمتَه-ڤَٱْبَهَجتاْم ْسْپتُو ڤاْرتَْهى آكُو 
بدئية لكنه لن يواجه خطر  ما دام في المرحلة المأحياناًيزل  أن  يحتمل،الخدمة التتيمية إلى من ترك مشاغله المادية لإلنقطاع"

 ."جتماعية ال يكسب شيئاً االتكاليفه إلى  في المقابل، غير التيم المنقطع.الفشل
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