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 چايُّوالكمال 
 .چايُّو-َهطْهىوضح رياضة ت حيث ْبَهَچڤَْد چۤيتا في الفصل السادس من ةيچيُّو رياضة يتكلم عن أرفع ِرشَْنكْ شخصية اهللا العزيز

 معتمدة ويتعين چايُّو ْبَهكْتي رياضة . تصرفدون ۤيتاْبَهَچڤَْد چمرجعية  إلى استناداً هذه ِرشَْنكْأننا ندفع حركة ذكر بيرجى العلم 
 . ضمنياًِرشَْنكْ هو الذي يذكر ّيچيُّوأن ارفع ب تعلن ْبَهَچڤَْد چۤيتاردت العلم باهللا ألن خالصة الفصل السادس من أن  اعليك تبنيها

 هي اختيار مكان منعزل چيةيُّوالرياضة الـى لهذه  األول الخطوة.الثمانّية چيةيُّو يوصي بالرياضة الـِرشَْنكْالمرجع العظيم 
 إلى  في الهند يذهبونچايُّو لذلك، الجديون بصدد ممارسة الـ. هذا محال. ال يمكن ممارسة التأمل الثماني في المدن.ومقدس

 إلى  ال سبيل.نوم وهو مكان منعزل جداً في جبال الهيمااليا حيث يبقون بمفردهم ويتبعون طريقة صارمة بصدد الطعام والْرْدواْرَه
 يُّوچيةالرياضة الـ .چايُّو مجرد التظاهر بإتقان التمارين البدنية ال يمثل كمال الـ.نتهاء بتلك النواهي بشكل صارم اال يجب.الجماع

 لن يحقق النجاح بل چايُّوقيد أو شرط ويتظاهر بممارسة الـ دونالترضية الحسية  من ينغمس في .تعني السيطرة على الحواس
 . تغيير الوضع غير مسموح به.نفاألأرنبة  إلى التحديقب مغمضتين ثم التركيز شبه العثور على مكان مقدس والجلوس بعينين يجب

 . التي يتعذر العمل بها في الوقت الحاضرحدودحكام وال األثمة عدد كبير من
 الذي كان أْرجوَن شخصية بارزة مثل . سنة٥٠٠٠ كانت غير عملية حتى عندما كانت الظروف مختلفة منذ يُّوچيةالرياضة الـهذه 
، ِرشَْنكْعزيزي :"ِرشَْنكْأن سمع هذه الرياضة من بعد  قال ، المالزمِرشَْنكْفراد العائلة الملكية ومن كبار فرسان عصره وحميم أمن 

كيف  يتعين علينا التفكير ." والممارسة للسيطرة على العقل مستحيلةحكام والحدود األممارسة هذه الرياضة غير ممكنة لي ألن هذه
  سنة؟٥٠٠٠ منذ تها عن قصوره عن ممارسأْرجوَنعرب شخص نظير أأن بعد  اليوم الثمانّيةنستطيع العمل بهذه الرياضة 

خرى لكن في حين عّمر جدك مئة  األ وقد يختلف في البلداننة س٦٥ معدل العمر في الهند هو .العمر في هذا العصر قصير جداً
 في هذا  اإلنسانأن عمربسفار تفيد  األ فينبوءات توجد .شياء في تغير دائم والعمر يتناقص األ هذه.مر مثيلعر بفلن تظفسنة 

 نعاني التكدر الدائم وال فكرة لدينا عن العلم . بالقوة وعمره بالغ القصر اإلنسان ال يتمتع.العصر ورحمته وفطنته في تناقص
 .الروحي عملياً

ْبَهَچڤَْد  نستدل من . نحن نفوس روحية جميعاً.رض تتخصص بعلم الروح األ في مئات وألوف الجامعات فيللمثال، ال توجد دائرة
رجل طاعن في  أنا . كنا أطفال صغار في وقت ما فأين هو ذاك البدن؟.آخر حتى في العمر الواحد إلى أننا نتناسخ من بدنب چۤيتا

 تختي الكبيرة التي كانأر  ما زلت اذكر عندما كنت ابن ستة اشهر وكنت في حج.السن حالياً لكنني أذكر انني كنت صبياً ذات مرة
 وبعد بدن الطفل كان . استطيع أن أذكر ذلك مما يعني أنه يمكن لكل فرد أن يذكر عندما كان لديه بدن صغير.تحيك وكنت ألعب

 أنني سأجبر ْبَهَچڤَْد چۤيتا جاء في .هذا بدن مختلف .نقرضت ابدان؟ لقد األ أين هي تلك. اآلنلدي بدن شاب وأنا في بدن كبير السن
 بدان ليس من الطفولة األ لقد سبق لي تغيير عدد كبير من. وفهم هذا في غاية السهولة.على قبول بدن آخر عند مفارقتي هذا البدن

 .العملية تدل على أن النفس باقية .أن نشعر بذلك دونبدان في كل لحظة  األنغير أننا الشباب بل يقول الطب الحديث إلى الصباإلى 
سيتعين علي قبول بدن  كذا، .بدان وما زلت الشخص عينه األ عدد كبير منبديلذكر بدن الطفولة والصبا على الرغم من تأما زلت 

جراء بحث  ا ويجب تدبرها إنسانلكل يمكن .ْبَهَچڤَْد چۤيتا هذه المعادلة البسيطة واردة في .خيرة األعندما نبدل هذا البدن للمرةآخر 
 .علمي في هذا المجال

 توجد . في الواقع، وجود النفس حقيقي. تبادلنا الرسائل. اقترح وجود بدن ونفس.تلقيت رسالة من طبيب في مدينة تورنتو مؤخراً
ر لكن ال توجد آخ إلى  النفس موجودة وتتناسخ من بدن. أيضاً فحسب بل حتى في التجربة العاديةِڤديدب الـ األأدلة كثيرة ليس في

 ،هذه الصورة البشرية مقصودة للبحث عن الروح:"سۤوتَْر ِڤدانْتَ جاء في .ئمر في الجامعات وهذا أمر سي األدراسة جدية حول هذا
 عملية البحث تلك يوصي بها . مقصودة للبحث عن المبادئ الروحية في هذا العالم المادييُّوچيةالرياضة الـ ."عن الحق المطلق

 التي توصي بها يُّوچيةالرياضة الـ:"عندما قال چۤيْزيُّو كان أعظم جميع الـأْرجوَن  له أنكِْرشَْنأكد  .ْبَهَچڤَْد چۤيتافي  ِرشَْنكْ
 بين جميع أشكال يُّوچّيأنت خير :" قال.چايُّو-َهطْهى طمأنه بأن ال بأس بقصوره عن ممارسة .."غير ممكنة لي) چايُّو-َهطْهى(

من ال ينقطع عن ذكري :"ِرشَْنكْ يقول .چۤيْزيُّو كَْرَم و چۤيْزيُّو ْبَهكْتَو  چۤيْزيُّو اَنۤيْدْه و چۤيْزيُّو اَنۤيْچ و چۤيْزيُّو-َهطْهى: چۤيْزيُّوالـ
 ."رفع األيُّوچّي في القلب هو الـضمنياً بالتأمل فّي



 من البديهي ذكر . انقطاع وإال هذا محالدونبك حبي يمكنك ذكر .انقطاع؟ يسهل فهم هذا دون ضمنياً ِرشَْنكْذكر ذا القادر على من 
ينبغي لك  . انقطاعدون، يستطيع ذكره ِرشَْنكْ حباً هللا، ا من أنم.هيتاْمَس -ْبَرْهَم هذا ما جاء في كتاب .هكنت تحبإذا   انقطاعدون أحد

 الذي يعني أن سمرته تشبه الغيمة الداكنة لكنه َدَرشْۤياَمسونْ هو ِرشَْنكْسماء أآخر من اسم  .هتكلم عنأعندما اهللا  هو كِْرشَْن نبأالفهم 
ويذكره في قلبه على ) ِرشَْنكْ (شْۤياَمسونَْدَر عن وجود رباني حقق حب هيتاْمَس -ْبَرْهَم جاء في كل نص من نصوص .صورة الجمال

 . هو غارق في ذاك الذكر.يُّوچية الـالرياضة في َسماْدهيعندما يبلغ نقطة  انقطاع دون في القلب ڤيشْنويذكر الفرد صورة  .الدوام
جاء  .حياء األ وسائرڤَشي و ڤيشْنو و ْبَرْهما يتضمن ِرشَْنكْ .ْبَهَچڤَْد چۤيتاصلي حسب ما جاء في  األڤيشْنوهو ) شْۤياَمسونَْدَر (ِرشَْنكْ
 يتوسع َننارايا و َننارايا وجه بشَنْكَْرشََن ويتوسع شَنْكَْرشََن بوجه ڤََبَل ِد ثم يتوسع ڤََبَل ِد وجهب أنه يتوسع أوالً ِڤديةسفار الـ األفي

 ڤيشْنو هو ِرشَْنكْنستطيع الفهم أن  .ِڤدية هذه نصوص .)ڤيشْنو وَدكَشاّيُرۤيشْكْ و ڤيشْنو وَدكَشاّيْرْبُهَچ و ڤيشْنو َمها (ڤيشْنو بوجه
 .)شْۤياَمسونَْدَر(صلي األ
قتصار على العمل  االال تقنع بمجرد .مثل األيُّوچّي انقطاع هو الـدون منياً ضِرشَْنكْ كل من يذكر .ة الكاملرياضة الي هههذ

 ذكر صورة ةممدواو: َسماْدهي يتحقق عندما تبلغ چايُّو كمال الـ.بل يتعين عليك المتابعة چايُّون طلبت كمال الـا حدودباألحكام وال
 عن طريق التحكم بجميع الحواس والعقل َسماْدهي منعزل ويبلغون مكان إلى چۤيْزيُّو لذلك، يتوجه الـ. مقاطعةدون في القلب ڤيشْنو

 ربما كانت ممكنة لرجل معتزل لكن ال توصي . هذه الرياضة بالغة الصعوبة.چايُّو ذاك هو كمال الـ.ڤيشْنووتركيزه على صورة 
سماء القدوسة، ال بديل  األل عن تسبيحسماء القدوسة، ال بدي األال بديل عن تسبيح ):٢١\١٧  آدي-.ت.ت(سفار لعامة الناس  األبها

 ڤَلَْم كَالو ناْسِتى ناْسِتى ِاڤََو ِكَهِرْر ناَم َهِرْر ناَم َهِرْر ناماي (سماء القدوسة لتحقيق النجاة في عصر الخصام والنفاق هذا األعن تسبيح
 )َچتيْر أنْياتْهاڤَ ناْسِتى ِا

 عن چايُّو يمارس الـ اإلنسان كان.)َستْيا يوَچ (كما كانت موصية في العصر الذهبي ڤيشْنو في كانت التأمل الدائم يُّوچيةالرياضة الـ
 .يوَچ ْدڤاَپَرفي العصر الالحق  هيكلتحقيق الكمال بالعبادة في ال  اإلنسانثم استطاع تِْرتا يوَچفي  الكبيرة قرابينطريق تقديم ال

 نظريته وفلسفته في الحياة  إنسانمع سواه ولكل أحد  يوافق ال. ويعني عصر الخصام والشقاقيوَچ كَليالعصر الحالي يدعى 
  يستطيع.سم القدوس اال الوسيلة الوحيدة الموصية لهذا العصر هي تسبيح.يوَچ كَلي هذه هي سمة .وافق معكأإذا لم تقاتلني و

 في حين كان يبلغه في يوَچَستْيا  ذلك التحقيق فيكان الفرد يبلغ سم القدوس و االتم وجه بمجرد تسبيحأ تحقيق ذاته على اإلنسان
 َهري يمكن تحقيق ذاك الكمال بالوسيلة السهلة لـ .يوَچَپَر اڤْدفي  هيكلبقضاء العبادة في الوتِْرتا يوَچ  الكبيرة قرابينبقضاء ال
 . تعني تسبيحكۤيْرتََن ولفظة شخصية اهللا العزيز تعني َهري لفظة .كۤيْرتََن

 تبعد ڤيَپڤَْدنَ في بلدة تدعى ى تجل. سنة٥٠٠ منذ َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا شْرّيياها  اعطاناأسفار و األاهذه هي الطريقة التي توصي به
 تْشايتَنْيا تجلى .نها محج مقدسأ كما . كبير هناكهيكل عليها ولدينا دون ما زال الناس يتواف. ميالً شمال مدينة كلكتا٦٠حوالي 

  هذه ستنتشر في كلَسنْكۤيْرتََنأن حركة ب تنبأ . تفريقدون هذه التي يشارك فيها جميع البشر كۤيْرتََنَسنْ واستهل حركة ك هناَرْبهوْپَمها
 هذه تحقيقاً َسنْكۤيْرتََنتقديم حركة  إلى  نحن نسعى.رض األ كل قرية وبلدة على سطحصل سيَمنْتَْر ِرشَْنكْ َهِرى رض وأن تسبيحاأل

خص في  األمتفرغ للدعوة خارج الهند على أنا .ثبتت نجاحها في كل مكانأ بالسير على خطاه وقد هوَرْبْپَمها تْشايتَنْيالمشيئة المولى 
صبح لدينا مراكز في أ هذه وَسنْكۤيْرتََن لقد عرضت حركة .وستراليا وماليزيا وغيرها من البلدانأميركا واليابان وأوروبا وأنحاء أكل 

خذوا هذه الحركة بجدية كبيرة أستورد هؤالء الفتيان والفتيات من الهند لكنهم أ لم .رجميع المدن الكبيرة تلقى الترحاب بحماس كبي
 .ألنها تالئم النفس

 .ن بالمفهوم الروحيو نحن معني.تبيني والمفهوم الروحيالمفهوم البدني والمفهوم الفكري والمفهوم ال: طوار مختلفة من حياتناألدينا 
راد أ يجب علينا فهم مغايرتنا لألبدان المادية كما .عينية بدنه وذاته البهيم يقبل . من البهائملأفضمن يغريهم المفهوم البدني ليسوا 

الرثاء في المفهوم  إلى  ما الذي يدعوك.نفسك عرف ابادئ ذي بدء،:" بالقولْبَهَچڤَْد چۤيتا في بداية تعاليمه في أْرجوَن تنبيه ِرشَْنكْ
ْبَهَچڤَْد  تلك هي بداية ."ن كان البدن ذاتك أم ال ا لنفهم أوالً ما.نت مغتمأقاربك وأبناء عمك وأ واجبك قتال .القتالهو البدني؟ واجبك 

 يتعين علينا فهم تبايننا . إنسان بل كلأْرجوَن هذا العلم ليس محصوراً بـ .ه عن البدنتباينم أْرجوَن على تفهيم ِرشَْنكْ عمل .چۤيتا
 .ِڤديو التوجيه الـ هذا ه.عن هذا البدن وأننا نفوس روحية

هو العلم، العلم الحقيقي  ذاك .نقطة القناعة الثابتة بمغايرتنا للبدن الماديأو  ْبَرْهَمْنهو حالة تحقيق ) ٢٠\٣٠\٤ .ب.ش (ْبۤوتَ-ْبَرْهَم
 .دافع عن أنفسها وكيف تجامعكل والنوم والجماع والدفاع هو علم البهائم التي تعلم كيف تأكل وكيف تنام وكيف ت األبينما تقدم علم

 في مكان جميل  اإلنسان غريزته بينما يأكلما تمليه عليهالكلب يأكل حسب (انحصرت تربيتنا بهذه النقاط إذا  ال يعتبر ذلك تقدماً
 في شقة جميلة في بناية مؤلفة من ستة  اإلنسانهو هو سواء نامالنوم  كذا، .كل األ المبدأ يبقى.)ويطبخ طعامه على طاولة جميلة

 بنومه في ناطحة سحاب أو على قارعة الطريق ألنه يحلم بشيء  اإلنسان ال يعي. طابقاً ونام الكلب في الشارع العام١٢٢ابق أو طو



 . لذلك، تحسين وسائل النوم ليس تقدماً حضارياً.نت تنسى أن بدنك مستلقي في السرير وتحلم بالتحليق في الهواءأ .يأخذه من سريره
 بصمت  اإلنسان ربما ضاجع. كل كلبة يلتقي بها في الطريقجامعجتماعي بصدد الممارسة الجنسية بل ياقليد كذا، ليس لدى الكلب ت

سنان أ للكلب . المبدأ عينه ينطبق على الدفاع.لكن المضاجعة هي هي)  كالكلبجامعيكيف اآلن  اإلنسانتعلم  عم(في مكان سري 
 ليست  اإلنسان بأن حياةِڤديةسفار الـ األ لذلك، تنادي. لكن المبدأ هو الدفاع.وية قنبلة نو اإلنسانوأظافر يدافع بها عن نفسه ولدى

 .الحق المطلق وتلك التربية غائبةهو تحري  يوجد شيء آخر .ربعة فقط األمقصودة للمتطلبات البدنية
  اإلنسانالهند بالعلماء وال يصبح في ةنَْبراْهَم يخاطب الـ.ِڤدية رجل متعلم يعلم ماهية الروح حسب الحضارة الـَنْبراْهَمالـ

 .صالحه بالتصفيةالكن يمكن ) من الدرجة الرابعة (ْدَرۤوش  اإلنسان يولد. بالوراثة وحدها بل يفترض به العلم بماهية الروحَنْبراْهَم
  الوالدة.والدته الثانيةعلى  ثم يتخذ سيداً روحياً يسلمه الخيط المقدس داللة  اإلنسانشكال من التصفية وعندما يتممهاأتوجد عشرة 

 عندئذ، تتاح للمريد فرصة دراسة . وتدعى الوالدة الثانيةِڤديالسيد الروحي والعلم الـعلى يد ولى من الوالدين والوالدة الثانية األ
وفوق صعيد فهم  .َنْبراْهَمثم يصبح  ِڤديةسفار الـ األبدراسة جميع يحقق فعلياً ماهية الروح وماهية صلته باهللا . وفهمهاِڤَدْزالـ

 . هذه هي العملية الكاملة.ڤَشْنَايڤ ويصبح ڤيشْنو شخصية اهللا العزيز الالشخصي هذا يوجد صعيد فهم ْنْبَرْهَم

 الفصل الثاني
 چايُّوـال وسيد چايُّوـال

سيد  (ڤََرشِْچيُّو هو ِرشَْنكْ  لذلك، اسم. ذاكشخصية اهللا العزيز هو ِرشَْنكْ شْرّي . تعني الوصلة التي تصل النفس بالذات العلياچايُّو
 .چايُّوقصى للـ األكونه الغرض) چايُّوالـ

 عجازية االوالقوة والنصر النبال الجليل، يحل العز أْرجوَنالمتصرف العظيم، و ِرشَْنكْوجد ي  حيث:ْبَهَچڤَْد چۤيتاجاء في ختام 
 .ييرأ هو هذا . بال ريبواألخالقية
المسرحية تجري في المسرح : ثير من الراديو األ وهي مثل موجات.َرطْشْتَراِرْدْه َمهاَرَج مساعد َسنَْجيا  هو رواية حكاهاْبَهَچڤَْد چۤيتا

 جهزة األتلك في ذاك الوقت كما نملك جهزةأ دونوجد ترتيبات معينة لكنها ت لذلك، كان .لكن يمكنك أن تسمعها من غرفتك
 رؤية ما كان يجري في ساحة المعركة وكان في القصر يروي َرطْشْتَراِرْدْهستطاع مساعد احوال،  األ على كل. اآلنلكترونيةاال

 .شخصية اهللا العزيز هو ِرشَْنكْ أن َسنَْجياليها  االخالصة التي توصلكانت   اآلن،. الذي كان أعمىَرطْشْتَراِرْدْه َمهاَرَجالمشهد على 
شكال من أ ثمة عدة .چايُّو سيد الـِرشَْنكْعلى  يُّوچّي فوقت ال ي.يچويُّداء الـ األعند وصف ڤََرشِْچيُّو هو ِرشَْنكْاسم يقال أن 

 وغايتها القصوى هو چايُّو غرض الـ.رياضةلك الت تعني من يمارس يُّوچّي ولفظة رياضة تعني الچايُّو لفظة .يُّوچيةالـالرياضات 
 .چايُّو يعني ممارسة أرفع أشكال الـِرشَْنكْ لذلك، ذكر .ِرشَْنكْفهم 
أن القادر على ممارسة هذه الرياضة ب قال الرب في البداية .أْرجوَنحميمه  إلى ْبَهَچڤَْد چۤيتا في ةيُّوچي رياضة أرفع ِرشَْنكْف وص

 ْبَهكْتي هذه ألن ِرشَْنكْ ال يستطيع ممارسة رياضة ذكر ِرشَْنكْالتعلق بـ إلى عتيادي المفتقر اإلنسان اال. سواهدونهو المتعلق بها 
 .يُّوچيةرفع رياضة أهي  چايُّو

تدعى خدمة تتيمية . تلك على خالف التعلقات ْبَهكْتي التعلقات المباشرة هي .التعلقات المباشرة خمسة والتعلقات غير المباشرة سبعة
ة لكنها تعلق  بالطريقة غير المباشرِرشَْنكْ بواسطة الطريقة المباشرة على خالف التعلق بـِرشَْنكْكنت متعلقاً بـ إذا غير المباشرة

خته أوالد أ لذلك، استبد به القلق بصدد .والد اختهأ أحد  وسمع نبوءة بأنه سيقتل على يدِرشَْنكْ خال َسْمكَالملك كان للمثال،  .أيضاً
ما نت خائف من ابن اختك مأ:"جرى مساومة مع ابن عمه وقال لهأ الذي ڤَسوِدڤَنقذها زوجها وأ ِرشَْنكْ أم كّيڤَِدخته أوقرر قتل 

 ڤَسوِدڤَ فعل ."ن شئت اويمكنك قتلهم مهوالد الذين ستضع األ جميعكعدك بتسليمأيعني ان اختك لن تقتلك فأرجو ان ال تقتلها وأنا 
 َسْمكَ كان  لكن."ِدڤَكّي عندما يولد ابن َسْمكَيمكن أن يطرأ تغيير على قلب :" لنفسهڤَسوِدڤَ قال .نقاذ زوجته المسكينة اذلك من اجل

 فيما كان ِرشَْنكْ عن ذكر َسْمكَ لذلك، لم ينقطع . جاء أن الولد الثامن ألخته سيقتله.ِدڤَكّيوالد أنه قتل جميع أدرجة  إلى اًريرش
 لذلك، . بصفة عدوهِرشَْنكْ كان يذكر . ليس بدافع الحب بل العداوة. لكنه فعلِرشَْنكْ يذكر منه لبأ يمكنك القول .في رحم أمه ِرشَْنكْ

  . يذكره بصفة صديق أو خادم أو أب أو أم أو عشيقِرشَْنكْ إلى  من يقضي خدمة تتيمية.خدمة تتيميةال يعد هذا الذكر 
 ْبَهكْتيذواق الخمسة تدعى  األ هذه. سيدك أو معبودك العظيمِرشَْنكْ ربما اردت . عشيقاً لك أو ابنك أو صديقكِرشَْنكْربما اردت 

 .وال تعقب النفع المادي) تتيم(
 .ب احتياجات ابنه األب واالبن تدور حول سد األ الصلة بين. ثمة تباين. قبول اهللا بصفة ابن يفوق مفهوم قبوله بصفة أبمفهوم
 لذلك، الصلة باهللا .بنه هي تزويد ابنه دوماًإب ب األ لذلك، صلة.ابنه إلى عطاء شيءإب الدائمة ب األب باالبن هي رغبة األصلة

  لكن،."ب األب فشاغلي هو طلب كل حاجياتي من األإذا قبلت اهللا بصفة:"من يقول لنفسهب ِرشَْنكْصلة خير من بدور ابن  )ِرشَْنكْ(



 ِدڤَكّي و ڤَسوِدڤَ لذلك، مفهوم صلة .ب هو والد الطفل منذ والدته األ.كِْرشَْناصبحت اب إذا  تهال شاغل لي منذ البداية سوى خدم
 . هو مفهوم جليلا،هذ

 .فالك الثالثة األ هو الرب العظيم وانه رازقِرشَْنكْ تنسى أن ."ثيراً ك هإذا لم اطعم كِْرشَْنسيموت :"تقول لنفسها ِرشَْنكْ رابة ياشودا
 إذا لم اطعمه على سيموت:" وهي تقول لنفسهاياشوداصبح ابن أ شخصية اهللا هذا .حياء األتنسى أن الرب الواحد يمد حاجيات جميع

 . طفل صغيربوجهمامها أ تجلى شخصية اهللا العزيزيت أن  نس. هذا هو الحب."الوجه الصحيح
ه خبزه يتعطدون أن  صلة التعلق تلك بالغة الرفعة وفهمها يتطلب الوقت لكن يوجد موقع حيث يمكنك أن تفكر أن اهللا سيموت

 وتيمه ِرشَْنكْتربط  توجد صلة مثل الصلة التي . الحب الشديدجد وو ها هذ. الخبز اليوميطلبب إليه ءبدال من الدعا اليومي
يوجد  - يحبه بدور صديق أيضاًأْرجوَن يحبه بدور صديق و سوداما تحبه بدور أمه و ياشودام  األ.ِرشَْنكْ أبرز عاشقات ّينراْدهارا

 . المقربينِرشَْنكْماليين وباليين من تيم 
  و.ِرشَْنكْمن أنموا تعلقاً بـسوى يستطيع ممارستها   ال التيچايُّو ْبَهكْتي إلى  التي يرد وصفها هنا تفضييُّوچيةالرياضة الـإذن، 

بمختلف هما عملنا ممتعذراً فهم اهللا سيبقى  لكن .قادراً على تنمية ذاك التعلق إذا كانتم وجه أ على كِْرشَْنستكون الصلة فهمه 
 .دودة وهو ال يحدعاء فهم اهللا لكن يستحيل فهمه كما هو ألن حواسنا محّد ا يمكن لنا.النظريات أو التخمينات

 من الكواكب اً كبيراً لقد شهدتم عدد.تم وجهأ ال نستطيع فهم حتى العالم المادي على . أن جميع حواسنا معيبةشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَمجاء في 
 .سنوات طويلةمنذ  إليه  يحاول السفرهحتى ماهية القمر مع ان اإلنسان علمي ال .والنجوم في السماء في الليل لكنكم تجهلون ماهيتها

 ذهبتمإذا  مدارككم محدودة . ال نعلم بماهية المنوعات الحاضرة حتى على هذا الكوكب.رضي األ حتى بهذا الكوكب اإلنسانال يعلم
شكال أاعتقدنا بحماقة أننا حصلنا كل  إذا . ال بد لنا من الموافقة على ذلك. لذلك، علمنا قاصر على الدوام.السماء إلى البحر،إلى 
شياء المادية التي نشهدها بأعيننا يومياً  األ وعندما يتعذر علينا فهم حتى. هذا محال.ننا نتقدم في العلم فتلك حماقة أخرىأوم والعل

ذن  ا فلماذا.؟ هو الصورة الروحية العليا وفهمه بحواسنا المادية محالِرشَْنكْ شخصية اهللا العزيزفماذا نقول عن العالم الروحي و
 كما هو؟ ِرشَْنكْن كانت هذه الحواس القاصرة ال تقوى على تحقيق  ان كان من المحال؟ اِرشَْنكْمن اجل ذكر نتجشم المتاعب 

 بدور خادم أو صديق أو أب أو أم أو عشيق ِرشَْنكْاذعنت وانميت الموقف الروحي بإتباع  إذا الجواب أنك تستطيع أن تعلم به
 .ب العظيمبدأت خدمة الرذا إيمكنك أن تبدأ بالعلم به و

 لذلك، بداية العملية لطيفة .ْپَرساَد ِرشَْنكْ الطعام الروحي  بلسانك وتذوقِرشَْنكْ َهِرى كيف؟ تستطيع تسبيح .خدمتك تبدأ باللسان
 ْپَرساَدتقبل س وِرىَه َهِرى راَم راَم راَم َهِرى راَم َهِرى - َهِرى َهِرى ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ َهِرى ِرشَْنكْ َهِرى يمكنك تسبيح .للغاية

التسبيح (اصبحت منقاداً وابتدأت هذه الخدمة إذا  لك عن ذاتهسيكشف  كِْرشَْن  ستكون النتيجة أن.ليك من لطفه إكِْرشَْن هقديميحينما 
 .)ْپَرساَدوتناول 

ف لك عن ذاته ذات يوم كما  سيكشِرشَْنكْمن الممكن أن   لكن.ذاك محال لقصور حواسكذ  ا بواسطة التخمينِرشَْنكْال يمكنك فهم 
 . يكشف لهِرشَْنكْ لذلك، . بصفة صديقِرشَْنكْتصال بـ ايم ومنقاد وعلىت أْرجوَن .بدأت بتلك الخدمة إذا أْرجوَنأمام ذاته كشف ي

 أنا اتكلم:" الرابع يقول في بداية الفصلِرشَْنكْأن ب ستالحظون .ويدانْتَِڤ وليس على أي مخمن فلسفي أْرجوَن على ْبَهَچڤَْد چۤيتاألقي 
 وال زاهد لكن كل هذه ّياسَسنّْۤي كان رب عائلة وليس .)فارس (تْريياشْكْ أْرجوَن كان ."إليك": جاء." القديمة تلكچايُّوليك رياضة الـا

 كبار  ليس. ليس سواها." يستطيع فهمي.ل من أنمى موقف الخدمة بتتيمك"ذاً؟  اما هو هذا المؤهل .ِرشَْنكْليست مؤهالت لفهم 
 . اإلنسانيمان والتتيم يؤهالن االذن، ا.يمان به اكان لديه إذا ِرشَْنكْل فهم فالعلماء والنظار بل يستطيع ط

، نحن ال نضيع وقتنا أو وقتكم ِرشَْنكْذكر  إلى ننا ندعوأ كما .يمان والخدمة االبمثل ذلك شخصية اهللا العزيز هو ِرشَْنكْأن بستفهم 
 على الصعيد النظري أو شخصية اهللا العزيز بصفة ِرشَْنكْ ينبغي لكم قبول .شخصية اهللا العزيز هو ِرشَْنكْن يمان تام بأ األن لدينا
 . من كبار التيم في الماضي والحاضرِڤديةسفار الـ األ ستفهمون من.سفار األ نظرياً، توجد.العملي

 ثم بعده ِرشَْنكْ حب كان مجنوناً ب. ال يفوقه مرجع.المرجع العظيم هو تْشايتَنْيا المولى .تْشايتَنْيافي الوقت الحاضر، يوجد المولى 
هذه النقطة  إلى  لذلك، وصلنا.ِرشَْنكْ كتبوا مجلدات عن .ْسوامّيُچو ڤَجۤيمة غزيرة وال سيما  قّياًمريديه الستة الذين خلفوا لنا آداب

 شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم يذكر أنه كتب .إذا شئتم التاريخ القديم ڤَاَس ِدڤْۤي إلى الزمان القديم إلى على هدى السلسلة المريدية ويمكنكم الرجوع
 ِرشَْنكْ الذي تكلمه ْبَهَچڤَْد چۤيتا هو كاتب ڤَ ِدڤْۤياَس كما أن .ِرشَْنكْ ليس سوى وصف شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم .ِرشَْنكْداب عن  اآلوسائر

 .َمهاْبهاَرتَه في الـضمنّ وڤَ دڤْۤياَسوسجله 
 وفي الختام، .٢٥ وعددهم شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَمفي اهللا  نزالءورد وصف مختلف أ . بصفة الشخص العظيمِرشَْنكْ يقبل ڤَ ِدۤياَسڤْإذن، 

يمكننا أن   وعملياً،. لذلك، توجد أدلة مرجعية.الجامعاهللا وجه  هو ِرشَْنكْ أعضاء اهللا لكن نزالءيكتب أن الوصف الوارد لمختلف ال
 ِرشَْنكْ تجلى . شهرة؟ِرشَْنكْ من يفوق . جماال؟ِرشَْنكْ؟ من يفوق )شاْستَْر (سفار األصدقنا إذا  قوةِرشَْنكْ يفوق نرى من يمكن أن



 رس في كلالهندوس أو الهنود فحسب بل يّدتبجيل  محط ْبَهَچڤَْد چۤيتا شْرۤيَمْد علمه الذي كشفه بصورة ما زال  سنة لكن٥٠٠٠منذ 
 مئات دون كذا، ستج. مختلف الرجالاكتبهقل  األعلى ْبَهَچڤَْد چۤيتاكتاب من التعليقات على  مختلفة بعةط ثمة خمسون . أيضاًرضاأل
 دلة األ توجد كثير من. شهرة؟ِرشَْنكْ لذلك، من يفوق . في انكلترا والمانيا وفرنسا وسائر دول العالمْبَهَچڤَْد چۤيتا من طبعاتال
منهن عشرة واحدة هدى كل منهن قصراً شاهقاً وانجب من كل أزوج بستة عشر ألف زوجة و تِرشَْنكْ: سفار األصدقتم إذا خرىاأل

 هذا .شخصية اهللا العزيز مقبول بصفة ِرشَْنكْ . أيضاًهيتاْمَس -ْبَرْهَم وفي كتاب  األسفارذن، لدينا أدلة ا.الذين انجبوا أيضاًأطفال 
 .كون في ال األول المخلوقْبَرْهماكتاب بالغ القدم من نظم 

 جاء عن وجود عدد كبير من . كبيررباب األ عدد.رب تعني ڤََرشْإ  لفظة.هِرشْنَكَْپَرَمه ڤََره شْإ ):١\٥ (هيتاْمَس -ْبَرْهَمجاء في 
مل العلم  وبدنه خالد كا)َپَرَمه كِْرشْنَهڤََره إشْ (على األهو الرب كِْرشَْن: هيتاْمَس -ْبَرْهَمذن، جاء في  ا.المالئكة ويوجد اهللا العظيم

عني بقر ت تعني حواس وُچو لفظة .نَْديڤُچوآناديْر آديْر  .لكنه بداية الوجود) آناديه( وال مبدأ له )ىَرَهْچڤي  آنَنَْديْدتْش شَْْستْ (جةهبوال
 .رض ومالك كل البقر وخالق جميع الحواسأ هو مالك كل .رضأكما تعني 

 شخصية اهللا العزيز لذلك، اسمه .ِرشَْنكْاللذة مع  ال يتحقق سوى عندما نتبادل نحن وراء الملذات الحسية لكن كمال ملذاتنا الحسية
 .ُچوڤينَْد

عن اهللا عن طريق التخمين  أحد أن كالمب كيف يمكنك القول .ْبَهَچڤَْد چۤيتا في أْرجوَن إلى  عينه تكلم عن ذاتهشخصية اهللا العزيز
من يستطيع أن  . عن اهللا ألنه اهللاِرشَْنكْ  كالممنأفضل الكالم عن اهللا  أحد ع ال يستطي.يفوق كالم اهللا عن ذاته أهمية؟ هذا محال

ثم يمان ك ان كان لديا شخصية اهللا العزيز هو ِرشَْنكْستصدق نظرياً أو عملياً بأن  ذن، ا؟تكلمت عن ذاتك شخصياًإذا  كلييزيد ع
  .مر األفي ال صعوبة .ْبَهَچڤَْد چۤيتا في ِرشَْنكْيمكنك فهم اهللا من كالم 

حياء وما هي  األوكيف يعمل وكيف تعمل قدراته وكيف يتجلى وما هو هذا العالم المادي وما هو العالم الروحي وما هيستفهم اهللا و
 .ب اهللااشياء كثيرة في كتأيجاد  ايمكن: كِْرشَْنإذا صدقت  صلتهم
 وكما قد ال يكون .بعد فهم صلتكم باهللا نكم العمل بموجبهاى هي صلتكم باهللا ثم يمك األول: يعالج ثالثة أمورِڤديدب الـ األمجمل

 .حالما تبدأ صلة الزوج والزوجةسيبدأ التبادل ف اتصال دونالرجل أو المرأة 
 لكن تلك الصلة هي صلة .رك صلته باهللاحالما يد ب حاجياته األبن هو الطلب من االب وشاغل األأن اهللا هوب غالباً يؤمن اإلنسان

 لكل كائن حي .صلتك الحميمة عندما تتحرر على أكمل وجهلك  ستكشف .تم وجهأ كنت تفهم اهللا على ذاا صلة حميمة ستنشأ .يةدون
كشف تلك الصلة في مجرى الخدمة نعندما تستعلم ان هذا هو كمال حياتك  . اآلنصلة شخصية باهللا لكننا نسينا كل شيء عنها

 ْبَهَچڤَْد چۤيتامقترحات علمية واردة في  إلى ليل وليس تخمين عاطفي بصدد الحب بل يستند علم جِرشَْنكْ ذكر .ِرشَْنكْالتتيمية أو ذكر 
 ڤْۤياَس و أسيتَ  وناَرَد  وڤاتْشاْرياَمْدْه  ورامانوجاتْشاْريا  وتْشايتَنْيا من قبل المراجع مثل المولى ا ومقطوع بههيتاْمَس -ْبَرْهَموفي 

 .إذا ثابرت عليه ستكمل حياتك ليس مطارحة جنسية أو تجارة جنسية بل هو الحق وشَْنِركْ ذكر .يوجد كثير من المراجع -ڤَِد
 ."هذا العالم المادي ثانية لقبول بدن مادي بعد مفارقته بدنه الحالي إلى كل من يعلم بي بحق لن يرجع: ْبَهَچڤَْد چۤيتا في ِرشَْنكْيقول 

 نحن . بصورة مباشرةِرشَْنكْ فهم  اإلنسان هذه تعطيِرشَْنكْ حركة ذكر .لباقية في داره اِرشَْنكْ إلى ثم ماذا يجري له؟ انه يعود
هو حد  ما .لعلما حد تعني ِڤدانْتَ تعني علم و َدِڤ  كلمة.ِڤَدْز والـْبَهَچڤَْد چۤيتا:  المعتمدة األسفارهذه إلى استناداً ِرشَْنكْنعطي العلم بـ

هذه الخالصة بعد يصل الفرد  .)اهڤايْر َأَهْم ِاڤَ ِڤديْرِڤدايشْ تْشَ َس (ِڤَدْزلعلم في الـغرض ا أنا .)١٥\١٥ .چ.ب( ِرشَْنكْالعلم؟ هو 
 كيف يستطيع التسليم؟ يعلم .بعد تطوير العلم على مدى رجعات غزيرة وعندما يصبح عاقالً كِْرشَْنالفرد لـ يسلم .رجعات غزيرة

قتناع الفرد بتلك النقطة ثم يصبح ا من الضروري .ڤاسوِدڤَى ظاهرة قدرة ما نراه ليس سو  كل.هو الوجود) ِرشَْنكْ (ڤاسوِدڤَأن 
 تلك هي . تصرفدون ْبَهَچڤَْد چۤيتا في ِرشَْنكْ نحن نلقن ما لقنه .فهمت أم الأ بالتسليم له سواء ِرشَْنكْ لذلك، ينصحك .من التيم

 .نتفاع بتلك الحركة االن اردت اا مراكزنا وستقابل بالترحاب لدين. المفتوحة لكل فرد والعملية في غاية البساطةِرشَْنكْحركة ذكر 
  .ستحقق السعادة

 الفصل الثالث
 وراء ناموس الطبيعة

 .ونحن نتمتع بحواسنا" تمتع بحواسك على هذا الوجه:" العقل يملي.يستحيل علينا السيطرة على حواسنا وعقولنا في الحياة المادية
 توجد مستويات متفاوتة من الترضية الحسية في . هذه الترضية الحسية مستمرة عمر بعد عمر.ةالحياة المادية تعني الترضية الحسي

 .حد أنه وهبنا حرية تامة بترضية حواسنا إلى  لطيفِرشَْنكْ . الحياةجناسكثير من أ



 جميع تملك ذرة من الذهبأن  من اهللا كما هبائي وجودنا هو شق .ِرشَْنكْ لدينا نسبة ضئيلة من جميع رغبات .ِرشَْنكْنحن شقوق 
 . هو المتمتع العظيمِرشَْنكْ أن ْبَهَچڤَْد چۤيتا جاء في .ي األصل هو المتمتع الحسي.الترضية الحسية إلى  يميلِرشَْنكْ .خواص الذهب

 . باألصلِرشَْنكْالمتعة نابعة من نزعة  إلى نزعتنا
 لذلك، رغبتنا .يعني فيض كل شيء منه) َپَرْم ْبَرْهَمْن (ق المطلق الح.ِرشَْنكْ أن كل شيء يفيض من سۤوتَْر دانْتَِڤجاء في الـ

متاع حسهم على  ا الفتيان والفتيات يطلبون.ّينراْدهارا و ِرشَْنكْ - هنا الترضية الحسية الكاملة.ِرشَْنكْبالترضية الحسية صادرة من 
 الفرق هو أننا .ِرشَْنكْية الحسية كامنة فينا ألننا شقوق  نوعية الرغبة بالترض.ِرشَْنكْالنزعة؟ من هذه هذا النحو لكن أين مصدر 

 وهذا هو ِرشَْنكْ، يرضي الفرد حواسه في صحبة ِرشَْنكْ في ذكر .لترضية الحسية في العالم المادي وهذا ما يجعلها منحرفةنطلب ا
 .كمالها

صابع بالمتعة سوى عندما تقذفها في  األ ال تشعر.اصابع لكنها ال تستطيع التمتع به األ تلتقطها،للمثال، في وجود بعض قطع الحلوى
 ال . هذا هو مقامنا. فنستطيع التمتع عندما يتمتعِرشَْنكْ إلى  لكن عندما ننضم.نا بصورة مباشرة كذا، ال نستطيع ترضية حّس.المعدة
المعدة ويتمتع  إلى الحلوى وقذفهاصبع التقاط  األ يستطيع. ال يستطيع التمتع بالحلوى.صبع على أكل شيء على نحو مستقل األيقوى

 .بعد متعة المعدة
 ما .ِرشَْنكْ يتعين علينا تصفية وجودنا من اجل ذكر .ِرشَْنكْ ذاك هو ذكر .الترضية الحسية المادية إلى يتعين علينا تصفية نزعتنا

 بكل عناية لكننا ال نتناوله هحّضركلنا ون هو مأْپَرساَد للمثال، .ِرشَْنكْهي تلك التصفية؟ ال نقوى على التمتع بشيء سوى من خالل 
 . أوالً ومن ثم نتناولهِرشَْنكْ إلى  نقدمه.ِرشَْنكْبصورة مباشرة بل من خالل 

 ِرشَْنكْ إلى  تقديم الطعامدونكلت أإذا  ستثقل بالمادة ككل هي هي لكن األ عملية.ما هي الصعوبة؟ ال توجد صعوبة لكنك تصفيت
 يتناول التيم .ْبَهَچڤَْد چۤيتا هذا ما جاء في . ثم تناولتهِرشَْنكْ إلى قدمت طعامكإذا   شوائب الحياة الماديةستتحرر من جميع لكنأوالً 
ما نفعله هنا في هذا العالم المادي   كل.يدعى تفدية) ڤيشْنو (ِرشَْنكْ إلى ما تقدمه  كل.تفديةال تلك هي .ِرشَْنكْ إلى  بعد تقديمهْپَرساَد

عندما تسير على   األحياء مناً كبيراً تقتل عددتنأ . القتل سيئ حتى وإن لم نقتل اختيارياً. علم بذلكدونت حتى هو نوع من السيئا
 من  كبيراً تحرق عدداً. توجد كثير من النمل والجراثيم التي تقتل تحت وعاء الماء.نك تقتل عندما تشرب الماءأكما الطريق 

  .في الهاونتوابل عندما تطحن ال من الجراثيم الصغيرة اً كبيراًعددتقتل  . النار حينما تشعلهاالجراثيم في
ن تناول ما فضل من طعام بأ ْبَهَچڤَْد چۤيتا لذلك، جاء في .كان اختيارياً أم ال ونتكبل بالذنوبأنحن نتحمل تبعة كل هذا القتل سواء 

 هذا .على أكل الذنوب ِرشَْنكْ إلى  تقديمهدونشخصي من يطبخ طعامه اليقتصر  من جميع الشوائب وإال ناحرريبعد تقديمه فدية س
 لذلك، جاء أن عامة الناس تنشغل بالحياة الدنيوية التي يجري فيها التناسخ في مختلف اجناس الحياة نتيجة القصور عن .هو مقامنا

 .السيطرة على الحواس
يمكن  . الحياة البشرية ويحتمل رجوعي في أي منهاوند يوجد عدد كبير من اجناس الحياة .نا اجهل بمصيري بعد الموت لكنه مقبلأ

جناس وال خيار لي  األحدى تلك ا سأجبر على الرجوع في.جناس الحياة غزيرةأ .ْبَرْهمارجع في صورة ملك أو قط أو كلب أو أأن 
يحتم رجعتي في بدن  لكن الناموس الطبيعي ."هل تود الرجعة في صورة كلب أو خنزير؟:"حدأ لن يروق لي أن سألني . األمرفي

 ال يمكنك أن . في يد الطبيعة ومرتب بإشراف سماوي األمر هذا.آخر حسب ما قدمت من عمل بعد مفارقة بدني الحالي
 لذلك، من واجبنا تهيئة بدن يعيننا على .ِرشَْنكْ القضاء والقدر بيد اهللا، ." أو بدن ملكنْْدَرإ  اعطني بدن.ْبَرْهمااعطني بدن :"تأمر

 .ِرشَْنكْ ذاك هو ذكر .ِرشَْنكْإلى  الرجوع
 اتخاذه دون تعاليم من شخص ي ال ينبغي ألحد تلق.)چورو ( التعاليم من سيد روحيي بوجوب تلقَمهاَرَج ْپَرْهالَديقول المرجع الكبير 

 من يعقد .ا العالم الماديكان عازماً على البقاء في هذ إذا ِرشَْنكْ ثقة المثابرة على ذكر چورومن يتخذ لحتى  فال يمكن لكن .چورو
 . محالِرشَْنكْالعزم على البقاء في هذا العالم المادي للتمتع بالحياة المادية فذكر 

ية من اجل تحقيق السعادة والرخاء في الحياة اإلنسانشكال النشاطات السياسية والخيرية وأكل ب في العالم المادي منشغل  إنسانكل
كرره أ سأضرب مثالً . من تعديالت اإلنسانجرىأهم أن السعادة في العالم المادي مستحيلة مهما  ال بد من الف.المادية وهذا محال

 خارج الماء ووفرت لها وسادة مخملية مريحة بل تموت ألنها من المائيات وال تسعد خارج هاخذتأإذا  سمكة مطلقاًال لن تسعد .دوماً
 . هذا هو مقامنا.لحياة الروحية أو العالم الروحي كذا، نحن جميعاً نفوس روحية وال نسعد خارج ا.الماء
 . نحن نشعر بالحيرة واإلحباط.وضاع المادية األ لذلك، نطلب السعادة هنا في. لكننا ال نعلم. يطلب ذاك التحقيق الروحي إنسانكل

 . فعاالًِرشَْنكْون ذكر مل بالسعادة عن طريق اجراء التعديالت في هذا العالم المادي وعندها سيك األلذلك، ال مفر من قطع
 ال توجد قلة طعام أو ملذات مادية .ثرياءأهاليهم أحد بعيد و إلى الفتيان والفتيات الذين اصبحوا مريدينا يزدرون طريقة الحياة المادية

ذي يحمل الفتيان حباط هو نتيجة الفقر الذي تعاني منه الهند لكن ما ال االفما الذي يحملهم على الشعور باإلحباط؟ يمكنك القول أن



 ربما بذلت الجهد في سبيل .ميركان على الشعور باإلحباط؟ هذا دليل على أن طريقة الحياة المادية ال تحقق السعادة األوالفتيات
 من يطلبون السعادة بالتعديالت المادية يقصرون عن ذكر . هذه هي الحقيقة.تحقيق السعادة لكن تحقيقها بطريقة الحياة المادية محال

 . لدى هؤالء الفتيان والفتيات مؤهل جيد.ِرشَْنكْذكر  إلى لوصولاحباط والحيرة بداعي طريقة الحياة المادية هي مؤهل  اال.ِرشَْنكْ
 للمثال، . إلظهار حظوته عليه اإلنسانحياناً جميع مقتنياتأ يسلب ِرشَْنكْ أن شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم جاء في .ِرشَْنكْانهم يقبلون على ذكر 

 حاضراً بصفة صديقهم ومع ذلك كانوا محرومين من ِرشَْنكْ كان .ِرشَْنكْ محرومين من مملكتهم حتى في حضور ْزڤَذَنَپان الـكا
 .الغابة إلى  فقدوا مملكتهم واهينت زوجتهم وابعدوا.مملكتهم
هذه حظوتي :"ِرشَْنكْ اجاب ."؟ مثيلةبنك صديقنا ونواجه متاعأكيف يعقل :"ِرشَْنكْ هذا السؤال على هيَرطْوْدهيشّْي َمهاَرَجطرح 
 . أحياناًِرشَْنكْ ال نفهم الحظوة الخاصة لـ."الخاصة

 ال شك .ِرشَْنكْميركيين واالنكليز من طريقة الحياة المادية هو عالمة جيدة لإلقبال على ذكر  األحباط هذا عند الفتيان االإذن، شعور
 رغبة بالتقدم روحياً والتمتع بالحياة  اإلنسانكانت لدى إذا  لكن.ِرشَْنكْذكر  إلى ذ أن يصبح فقيراً لألخ اإلنسانأنه ال يتوجب على

 تلك هي . العزم على أن يصبح سعيداً في الحياة الروحية اإلنسان يجب أن يعقد.المادية بوقت واحد فهذا تناقض بحد ذاته ومحال
 .السعادة الحقيقية

 .)تََپْسيا (مستوى الحياة الروحية بواسطة اختيار رفض طريقة الحياة الماديةلى  إهذه الصورة البشرية مقصودة خصيصاً للوصول
 زوجته ْبَهَرتَ َمهاَرَجترك  . في سن الشبابتََپْسيا الذي مارس ْبَهَرتَ َمهاَرَجيوجد عدد كبير من كبار الملوك في تاريخ الهند مثل 

 ثمة كثير من .كان في سن الرابعة والعشرين واعتكف في الغابة للتأمل عندما شْْرڤَْبهاَرتَ طفاله ومجمل امبراطورية أالفتية و
خذ أ ابن الملك ال يختلط بسواه بل يقتصر على ." هذا؟ِرشَْنكْمن لقنك ذكر :" سألهَمهاَرَج ْپَرْهالَد والد وپياكَِشنْهيَر .الشواهد المثيلة

ذكر  إلى خذتأكيف :"؟ كان والده مندهشاً وسألهِرشَْنكْر صبح هذا الصبي ابن الخامسة يذكأالدروس من معلمه المنتدب فكيف 
  تعنييانْهيَر لفظة ."مثالك طلبة متاع هذا العالم الماديأ على يد ِرشَْنكْوالدي الحبيب، يستحيل تحقيق ذكر :" الجواب كان."؟ِرشَْنكْ

 . تعني سرير ناعمكَشيپوذهب ولفظة 
 الحفاظ .ب الذي يدري بمسؤلياته يعمل بمشقة للحفاظ على عائلته األ.ب األمثال لنأخذ .تقضى الحياة المادية في مضغ الممضوغ

 .الوتيرةنفس  العمل الشاق وشغل ابنه على  اإلنسانعلى مستوى رفيع من العيش بالغ الصعوبة في هذا العصر ويقتضي على
 وهذا ما يحدث مرة وثانية ويشبه مضغ ما .شغل ولده على هذا النحو على الرغم من بؤسه في الحياة المادية إلى  اإلنسانيضطر

يمضغ ال ان يعرف مدى حالوته فإنه  أحد مص عصارته وإن طلبأ وهمضغأحالما القي بقضيب السكر في النفاية  .سبق مضغه
 شاكلةيولد ب  اإلنسان أنشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم كذا، تجربتنا مريرة بالحياة المادية في نزاع البقاء لكن جاء في .ما سبق مضغهسوى 
 . الحماسةشاكلة العمل الشاق ألنه مساق ب اإلنسان يحب.الظلمةصالة والحماسة و األ: في العالم الماديشواكل توجد ثالث .الحماسة

 تسير الباصات والشاحنات بسرعة كبيرة في الصباح .مشغولين بالعمل الشاق ستجد جميع اهل لندن .ذاك العمل الشاق يعتبر سعادة
 . يعملون بمشقة ويعتبرون ذلك تقدماً حضارياً.مكاتبهم أو مصانعهم من الصباح حتى ساعات متأخرة من الليل إلى اسويتوجه الن

 الخنازير تشقى بالعمل ليالً نهاراً .كدححباط في حضور ال اال ال بد من مشاعر.ن وال يرغبون بذلك التقدم الحضاريوبعضهم محبط
 .ية إنسان لذلك، هذا النوع من الحضارة هو حضارة الخنازير والكالب وليست حضارة.ها هذا هو شاغل.أيضاً بحثاً عن الغائط

 وسبب وضعه في هذه الحالة من معرفة نفسه ل اإلنسان ينبغي أن يستطلع. أن يتحرى اإلنسان واجب.ية تعني التعقل اإلنسانالحضارة
قد حان اآلوان  بأن تَْرسۤو ِڤدانْتَ تفتتح .صدره ومصيرهالمتعب وم الذي ال يؤتي سوى حفنة من حبوب الطعام وعن وضعه كدحال

متعاض من هذا العالم  مقصود لمن يشعروا باالِرشَْنكْ ذكر .للنفس التي بلغت الصورة البشرية لتحري ذاتها ومصدرها ومصيرها
  .اة هؤالء البشر ومصيرهم في الحيكدح سيتحرون سبب .ِرشَْنكْالمادي ألنهم خير مرشحين لتنمية ذكر 

أنه يطلب مصلحته الذاتية لكنه جاهل ب  إنسان يقول كل. بعمله لجهله بغاية الحياة اإلنسان يشقى.شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَمالجواب وارد في 
 انهم .)ڤيشْنوَچتيم ْهي -ڤاْرتَْهىڤيدوه ْس ِتى ـنَ (ڤيشْنو شخصية اهللا العزيز يتعين عليه العلم أن مصلحته الذاتية هي التقدم تجاه .بها

لن يتحقق   لكن. ربما كان لدي أمل بتحقيق الممكن وال بأس بذلك.لحاالم ما هو سبب جهلهم به؟ ألنهم يأملون بتحقيق .يجهلون هذا
 .لاتأملت بتحقيق المح إذا طالق االمل على األذاك

ذا البدن المادي الكثيف والقدرة الخارجية  القدرة الخارجية الكثيفة هي ه. هللابينية الهبائيةنحن اقتران القدرة الخارجية والقدرة ال
 . تقع وراء القدرة الخارجية الكثيفة والقدرة الخارجية اللطيفةبينية الهبائية النفس التي هي القدرة ال. والفطنةاألنااللطيفة هي العقل و

كثيفة وتوجد قدرة خارجية لطيفة هي  والماء والنار والهواء واألثير وهذا ما يدعى القدرة الخارجية ال األرضتركيبهو هذا البدن 
 . بينما النفس وراءهااألناالعقل والفطنة و



 والماء والنار والهواء واألثير الذي هو القدرة الخارجية  األرضن بهذا البدن الكثيف المركب منو نحن محجب.نا مالك هذا البدنأ
 .ن مثل المحجب بقميص ومعطفو نحن محجب.دن اللطيف والفطنة هي مركبات الباألنا، بينما العقل وِرشَْنكْالكثيفة هللا، 

هل تسعد باإلقتصار على وضع  .ربما اعتقدت أنني استطيع السعادة باإلقتصار على امتالك قميص ومعطف لكن هل يعقل هذا؟
 شباع الحواس على الوجهوا تناول الطعام على الوجه الصحيح والنوم على الوجه الصحيح دون قميص فاخر ومعطف ثمين

نت نفس روحية تتطلب طعاماً روحياً أ . نحن نطلب السعادة بتعديل هذه القدرة الخارجية وهذا محال. هذا محال.؟ كالالصحيح
 توجد مادة كثيفة ومادة . كذا، السعادة مستحيلة بطريقة الحياة المادية. لن تسعد بمجرد اقتناء قميص ومعطف.وحياة روحية لتسعد

غاني  األ المادة اللطيفة تتضمن.من ناطحات السحاب والمكائن والمصانع والطرق والسيارات وغيرها المادة الكثيفة تتض.لطيفة
 . السعادة بهذا الوجود المادي الكثيف واللطيف وهذا محال اإلنسان يطلب.الجميلة والشعر والفلسفة وغيرها

 قدماً ِرشَْنكْ نحن نعمل على دفع حركة ذكر .ادة عميان على القبول بهذا النوع من الحضارة؟ ألنهم يتبعون ق اإلنسانما الذي يحمل
ستصبح اهللا في خالل ستة اشهر وستصبح :" بعض الدعايات الكاذبة مثلروجنا أننا  لكن لنفترض.قلةعند  سوى ًأوال نجد اهتمام

 أحد  لنفترض قول.انعمى يقود سائر العميأ سيقبل عدد كبير من البشر وهذا ما يدعى .إذا سرت على هذا الدرب عظيم القوة
صابة  االعمى وتابعه على شاكلته وال يعقب ذلك سوىأ هو ."حسناً، اتبعني وسأعينك على عبور شارع ملبري المزدحم:"العميان

 .بإحدى السيارات أو الشاحنات والموت
عمى أعلينا تلقي العلم ليس من  كيف يمكننا التحرر من هذه العبودية المادية؟ يجب . يحكمناالناموس الطبيعي الصارم أن نحن نجهل

المستعلم من أعمى  تلقي العلم من أمثاله ثم سيفهم صالحه الذاتي وإال  اإلنسان يجب على.بل بصير محرر من هذه العبودية المادية
 .من العبودية الماديةلن يتحرر 

مه على الفور أ إلى يعلم هذا يحمل الطفل كل من .نه يبحث عن صدر امهأما هو الصالح الذاتي؟ ما هي عناية الطفل عندما يبكي؟ 
 لكن من يدري .البكاء إلى  ال يستطيع الطفل التعبير عن مراده مما يدفعه.في حجرها وترضعه فيشعر بالسعادة من فوره فتضعه

 يعطونا بعض  لكن القادة العميان الجهلة. ونبكي من اجلهِرشَْنكْ كذا، نحن شقوق الرب العظيم .سبب بكاءه سيعينه ويسعد الطفل
 .الحجارة بدال من الخبز

من يعنى يحقق طموحه مطلقاً القدرة الخارجية الكثيفة والقدرة الخارجية اللطيفة ولن توضيح لي مر  أن يسعد؟  اإلنسانكيف يستطيع
لم وال يستطيع سواه  هو الصديق الحقيقي للعاِرشَْنكْ من يوزع ذكر .ڤيشْنو وبإظهار درب ڤيشْنويعنى بـ  الحقيقيالصديق لكن بهما 

 .َمهاَرَج ْپَرْهالَد هذا هو توضيح .المجتمع البشري إلى اعطاء السعادة
 كيف يمكنك . هذا محال ألن القدرة المادية ال تخضع سوى لسلطان اهللا.معالجة هذه القدرة الماديةبالسعادة  إلى يستحيل تصنيع سبيل

انها قدرتي :"ِرشَْنكْ يقول . أن التغلب على الناموس الطبيعي محالَچڤَْد چۤيتاْبَه جاء في .التغلب على الطبيعة المادية؟ هذا محال
 ." لكن يمكن لإلنسان التسليم لي.الخاضعة لهيمنتي

 لماذا؟ ما . قائماماۤي ناموس . هذا هو الوضع.اهللا إلى عادة النفوس المتمردةاجميع النشاطات المادية للظاهرة الكونية مستمرة لمجرد 
 . واجب الشرطة هو اعتقال الخارجين على القانون.وى الشرطة أو الجيش؟ الغرض هو تأمين طاعة المواطن للدولةهو غرض ق

 لذلك، صالحه الذاتي يكمن في البحث . هذا هو الوضع.عقابه محتمحكام الطبيعة المادية كل من يتمرد على عظمة اهللا وأتعتقل كذا، 
 .سعادته بالمادياتتستحيل  ما يجعله سعيداً وإال  والتسليم له وهذاشخصية اهللا العزيزعن 

 جاء في .خلقنا كثيراً من الكماليات وتكبلنا بها أننا  يقول.ِرشَْنكْ أو ذكر ڤيشْنووسيلة البحث عن درب  إلى َمهاَرَج ْپَرْهالَدألمح 
 شاهدت .الحرية من المشاكل التي يخلقها بوجوب الرغبة بالخروج من هذا المأزق الذي ال ضرورة له وشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَمفاتحة 

 برلين مدينة . لي زيارة برلين وموسكو وهما من المدن الجميلةت سبق.مريدي أحد رسلهاأصورة مدينة برلين هذا الصباح وقد 
 لذلك، .ڤيشْنو شخصية اهللا ماذا جرى؟ ألنهم فقدوا العناية ب.جميلة وكذا لندن لكن لماذا يتقاتل البشر ويفجرون مدن بعضهم البعض؟

الحفاظ على هذه المدن المتقدمة وهذه الحضارات  لكن يمكن .يتقاتلون كالقطط والكالب" عدوك أنا .انت عدوي:"يقولون ألنفسهم
 وتأكلون شهوة قلوبكم وترقصون رقصاً جميالً دون ستسع.كِْرشَْن، فهم ڤيشْنوفهم  إلى حالما يصلون المتقدمة على الوجه الصحيح

 . هذا هو مطلبنا. استمتعوا بهذا العمر وبعده.اهللا في داره الباقية إلى سالم وترجعونوتنعمون بال
صول األ إلى  مستندةبلليست حركة مبتدعة  انها .فهمها بجدية إلى  بجدية والسعيِرشَْنكْحركة ذكر  إلى نضمام اال إنسانينبغي لكل

 نرجو منكم مد . تلك هي مهمتنا.ِرشَْنكْ، ڤيشْنو: فهم صالحه الحقيقي ونتيح لإلنسان فرصة  األرض نحن نفتح المراكز في.ِڤديةالـ
 .لينا انضماميد العون لنا واال



 الفصل الرابع
 چايُّوـالغاية 

طيع  ال نست.ِرشَْنكْ-"إلّي:" يقولِرشَْنكْ شخصية اهللا العزيز .لّي ا هذه الكلمة تعني.ْبَهَچڤَْد چۤيتا مراراً في ماْمترد الكلمة السنسكريتية 
كوب من الماء  إلى  فذلك يعني انني شخص يحتاج."اجلب لي كوباً من الماء:"قولأ عندما .تفسير هذه الكلمة على وجه مختلف

 لكن ما زال الفالسفة يتفكرون .ِرشَْنكْفذاك يعني " إلي:"ِرشَْنكْ عندما يقول .خريناآل إلى وتصيب عندما تجلب لي كوب الماء وليس
 .وهذا خطأ حتى من الناحية النحوية" رإلى شيء آخ"ويقولون 

 قيل أن التي .مر بديهيأ الحبيب وهو ذكر ذاك هو . قيل أن المتعلق بالحبيب ال ينقطع عن ذكره. يذكرهِرشَْنكْكل من انمى تعلقاً بـ
ما نحب شخصاً نفكر به  عند. هذا مثل.تعشق رجالً سوى زوجها تعتني بواجباتها المنزلية لكنها ال تنقطع عن التفكير بلقاء عشيقها

 على الصعيد المادي فما الذي يمنعه على الصعيد الروحي؟ ذاك هو مجمل اًن كان هذا ممكن ا.دوماً على الرغم من انشغالنا الظاهر
 .ْبَهَچڤَْد چۤيتاتعاليم 
  شهدت في هذه." واجبكذا ه.تال ال يمكنك تجنب الق.فارسواجبك هو القتال بوصفك :"ْبَهَچڤَْد چۤيتا في أْرجوَن إلى ِرشَْنكْيقول 

 . مأجورينشۤوْدَر لم يتدربوا على الفروسية بل الخدمة لكنهم معرضين والسبب انهم إلى شبابالستدعي ميركي ي األيام أن الجيشاأل
 الفطناء وتلقينهم  ينبغي اختيار.)طلبة العلم (ةنَْبراْهَم دور ينبغي تدريب فئة من الناس للعمل ب.جتماعي علم دقيق االلذلك، الترتيب

 ال يمكن تدريب كل . المجتمع يتطلب كل شيء وليس الجندية فقط.العلم الفلسفي الرفيع ومن يدنو منهم فطنة يتدربون على الفروسية
 البلد التي تتفاخر بتقدمها العلمي وتجهل كيفية . مأجورين ضرورة ألنهم يرسلون عماالًدونرجل وامرأة في العسكرة؟ يموت الجنود 

 .رتيب المجتمع ليست سوى مجتمع من الحمقىت
 هذا هو الترتيب .شۤوْدَر والـايشْياڤ والـتْريياشْكْ والـَنْبراْهَمالـ: ربعة مراتب اجتماعيةأ عن ْبَهَچڤَْد چۤيتا في ِرشَْنكْيتحدث 
الروحانية لكنهم يجبرون  إلى اعينالفتيان النز اآلن  نحن ندرب.ةنَْبراْهَمهؤالء والتقدم الروحي إلى بعض البشر ينزع  .الطبيعي

تكميله؟  أثناء  لماذا ينبغي تعريضه للقتل.حمق بأن بعض الشباب يتدربون في علم أعلى األ ال يعلم. لزومدونعلى الخدمة العسكرية 
 كملة ةنَْبراْهَم نا ويتخرجوكل اللحوم والزنأنتهاء عن  باالتْشارّيْبَرْهَم يتدربون على حياة يةنَْبراْهَمباألخالق الـمتصفون الفطناء ال
 . أو فارسَنْبراْهَم لكنهم يجهلون اليوم كيفية تدريب . في عائلة يجعل مجمل العائلة تتصفىَنْبراْهَم وجود .فراد المجتمعأأصفى 
 لكن .مر جيدأعمال وهذا  األس رجال توجد كليات أو مدارس تقنية تدّر.ْزايشْياڤ والـْزشۤوْدَرتدريب ممتاز في مجال عمل الـيوجد 

 ال يمكنك . جميع اجزاء البدن مطلوبة. البدن يتطلب الرأس والساعدين والبطن والساقين.؟قنيةالت إلى لماذا ينبغي جر كل طالب
 رأس ليس سوى جثة هامدة حتى وإن كان دون البدن . نحن نتطلب كل شيء. هذا كالم سخيف."رأس إلى نحن ال نحتاج:"القول

 روحي  إنسان المجتمع الذي يخلو من. هي جثة هامدةَنْبراْهَم دونجتماعية  اال كذا، البنية.الرأس فطنة الجسم يعتبر .البدن سليماً
 .هو مجتمع ميت

 وحقق تْشارّيْبَرْهَم َنْبراْهَم من يعمل عمل ." والعملشاكلةال إلى استناداًربعة  األجتماعية االلقد خلقت المراتب"ِرشَْنكْلذلك، يقول 
 .هو ساعد البدن وهذا مطلوب لحماية المجتمع والبلد) الفارس (تْريياشْكْ .الخدمة العسكرية؟ إلى ماذا يدعىل فِرشَْنكْلعظيم فهم الرب ا

 الحمير .خيل السباق لجر العربات خدامتاس؟ هذا يشبه ةنَْبراْهَمالجيش لكن ماذا عن الـ إلى ال يوجد خالف حول حاجة المجتمع
 . لجر العربات وليس جياد السباقوالبغال والثيران مطلوبة

 ء هو مجتمع رذالِرشَْنكْأن المجتمع الذي يخلو من شخص روحي أو ذكر ب قراءة ذلك  إنسانأعلن بصراحة ويمكن لمطلقأنني 
 إذا كيف يحل السالم .مكانية وجود سالم في مجتمع ميت أو مجنون؟ كالا بدون هل تعتق. مقطوع الرأس هو جثة. رأسدونألنه 
 ينبغي أن يكون لدى قادة المجتمع .هم في مجتمع اليوم الحاضر األ هو الدراسةِرشَْنكْ ذكر . لذلك.فراد المجتمع من المجانينأكان 

 .لفهم العلم بالروح هذاالفطنة الالزمة من رئيس الجمهورية ووزير الدفاع 
وضح له وجوب التعاون مع أ أن تردأ . إلى بالدكمدوميق أثناء خر االفي اليوم التقيت مساعد الحكومة اليابانية في العاصمة طوكيو

كبار المساعدين للحكومة وبهذه الحماقة بإعتبار هذه الحركة  أحد  هو."ال يمكننا التعاون مع مطلق حركة دينية:"هذه الحركة لكنه قال
  هي ضرورةِرشَْنكْفئة تذكر وجود بل ليست حركة عاطفية  حركتنا  لكن.ديان العاطفية األلدينا عدد كبير منيوجد  كما حركة دينية

 كيف يمكن . على رأس الحكوماترذالء كيف يمكن أن يحل السالم في وجود هؤالء ال.جحيم إلى جتماعية وإال يتحول المجتمعا
دما ن السالم سيتحقق عنبأ لذلك، هل تعني .توقع السالم في مجتمع كالب؟ الكالب تعوي بطبيعتها حالما تشاهد سواها من الكالب

 لكن هل يعني انه .مجتمع كالب أو نمور؟ النمر بالغ القوة ويستطيع قتل عدد كبير من الحيوانات إلى يتحول المجتمع البشري



سلحة فتاكة ونستطيع قتل عدد كبير من أولدينا  اآلن  ونحن في مبلغ القوة. ال دور له في المجتمع.همية؟ كال األحيوان في غاية
 الرجل الصالح أو المجتمع الصالح؟ مؤهالت  لكن ليست هذه هي.البشر

 هل تعني بالقول أن مجتمع من الحمير سيستمد . الكادحينء أو النمور أو الحمير أو الرذالقرودلسنا مقصودين لتصنيع مجتمع من ال
 .نفعاً من الحياة؟ كال

 لم .الغرب لكنها تنمو حالياً إلى  قبل مجيئناِرشَْنكْر  لم تكن توجد حركة لذك. تنمية تعلق بهِرشَْنكْ إلى من الممكن لمن انمو انجذاباً
نت لست اجنبياً أ .نك اجنبي لكنك لست اجنبياًأ من الجاذبية مع ِرشَْنكْ لكن .م في دينكاً ربِرشَْنكْ ون في بلدك وال تقبلِرشَْنكْيولد 
 .ها حماقتنا نحن نجعله اجنبياً لكن. ألنه اب الجميعِرشَْنكْعند 

 .ِرشَْنكْة شمولي انظر ." شك لكنني والدهادونجناس الحياة أ، ثمة اشكال مختلفة من أْرجوَنعزيزي :"ْبَهَچڤَْد چۤيتا في َنِرشْكْيقول 
جنبياً؟ هذا أ ِرشَْنكْذن، كيف يمكن أن يكون  ا."نا الوالدأ:" يقول.نه اب البشر فحسب بل الحيوانات والطيور والسباععلن بأانه ال ي

 أنا نعم،:" يقولِرشَْنكْ أن يعتقدونآلهة الهندوس و أحد  لذلك، هو. رب الهندوسِرشَْنكْ هندي أو ِرشَْنكْن ألون  يقو.اختالق فكري
 .ميركي أو هندي بل كل هذا زائفأميركية أو هندية؟ ال شيء أ هل الشمس . لكنه كالشمس."هندي أنا  نعم،.رب الهندوس

 الشيوعية الحالية معيبة ألن الروسي يقول أن روسيا للروسيين . هذه شيوعيتكم.مر األالبشر، هذا كل ما في إلى هذا الكوكب عائد
 أن هذا العالم ملك تاعتقد إذا . األحياء لماذا؟ شيوعية.ية اإلنسان لماذا ليس لسواهم؟ عليكم التفكير بالشيوعية.أو الصين للصينيين
 شجار؟ لماذا ترسل ثيرانك األ لماذا تقطع.سباع ولهم الحق بالعيش فيهشجار وال األ ملك. األحياء العالم ملك جميع.البشر فذلك معيب

 هو والدنا باألصل وأننا ابناءه ِرشَْنكْ ونجهل أن ِرشَْنكْ نحن ال نذكر .نك تظلم؟أ لماذا تتوقع العدل في حين .المسالخ؟ هذا ظلمإلى 
 .ِرشَْنكْ لذلك، يتعين علينا تنمية ذكر .خيأخي والعربي أي خي والهندأميركي  األ.خيأختي والثور أختي والنملة أ الشجرة .جميعاً
 .خوة أو البشرية األ أما أن تعترف باألب وإما ليس لديك أدنى فكرة كيف تحقق.مم المتحدة األخوة الدولية وعن األ عنذينهنحن 

 هذا .نهم يقتصرون على اللغطأ .ويوركمم المتحدة؟ مقرهم الرئيسي في ني األ ترى أال.لذلك، الحمقى عينهم يتحدثون سنة تلو سنة
 .ِرشَْنكْ ذكر تام لـدون لذلك، ال يمكن أن يتحسن الوضع الدولي . األمركل ما في

 لدي بضعة تالميذ مخلصين هنا في طور التنمية ولم . من البداية لكن يمكنك تحقيقهئ ابتد. أن عليك تنمية تعلقك بهِرشَْنكْيقول 
؟ انهم يفعلون وهذا ممكن ِرشَْنكْ َهِرى وإال ما الذي يحملهم على تضييع وقتهم بتسبيح ِرشَْنكْعلق بـيكتملوا بعد لكنهم يطورون ت

ألن "  األحياءجميع إلى أنا انتمي:"ِرشَْنكْ يعلن . بديهيةِرشَْنكْ لكن تنمية حب . يمكنك تنمية حب لمطلق شيء عند المثابرة.التحقيق
 عملية التسبيح مقصودة لبعث ذكر . باألصل لكننا نسيناِرشَْنكْن بـو لذلك، نحن متصل.معينةدين أو طائفة  إلى  ال ينتميِرشَْنكْ
اعطائك وسيلة بعث  إلى  ونحن نسعى. متصل بك لكنك نسيتِرشَْنكْ كال، . عليك بصورة مصطنعةِرشَْنكْ نحن ال نقحم .ِرشَْنكْ

 .ِرشَْنكْ َهِرى ويمكنك تسبيح ِرشَْنكْ أو تيم ِرشَْنكْرؤية  يمكنك .نا في البدايةهياكل لذلك، يمكنك زيارة .ي األصلوعيك
 .ِرشَْنكْ ألن الوجود هو .ِرشَْنكْ عين الشخص ِرشَْنكْاسم  .سمه وكالمه ألنه مطلقاعين  ِرشَْنكْ

 هو الحق المطلق َنِرشْكْكان  إذا .ِرشَْنكْفهم بتلك الوحدة  ال تكمل سوى عندما تحقق ناقصةرباب  األوحدة الوجود المطلقة أو تعدد
 يوالحلنية  اآل كما هي الحال عندما يكون عندك منجم ذهب وتعد منه عدد كبير من.ِرشَْنكْفياض الوجود فذلك يعني أن الوجود هو 

 يمكنك تسميتها .ي اقراط ذهبيةأ" ذهبية "اضافةذن، يمكنك تسميتها أقراط لكن يجب  ا. لكن جميعها ذهب ألنها ذهب باألصل.الذهبية
 . باألصلِرشَْنكْ كذا، الوجود يفيض من .عقود لكنها ذهب ألنها مستخرجة من منجم الذهب

ساور أو ساعة فجميعها مصنوعة من أقراط أو عقود أو أ قلت إننك أ كما .إذا كان هو اهللا الحق المطلق كِْرشَْن ال شيء يختلف عن
 ةۤياڤادماۤيهل مذهب الـأ ." عقود ذهبية.قراط ذهبيةأ"ذهب بل  لكن ال يمكنك القول أن هذا جميعاً .الذهب ومصنوعة من الذهب

 . ليس صحيحاًْنْبَرْهَمالوجود هو القول أن  لكن .ْنْبَرْهَمسيقولون أن الوجود هو ) وحدة الوجود المطلقة(
 في كل مكان في ِرشَْنكْ ."وجهي المجردبأنا اعم الوجود :"ْبَهَچڤَْد چۤيتاهذا نص لطيف للغاية موضح في الفصل الثالث عشر من 

؟ هذه  هو الوجودِرشَْنكْكان إذا  عن الوجود كِْرشَْنكيف ينأى سأل  يّياڤادماۤي الفيلسوف الـ. المجرد ومع ذلك هو شخصهوجه
 . علم روحيدونرذالة تامة ألن تفكيره مادي 

ية  األصل ال يعود للورقة. في كل مكانهاتقطع صغيرة ونثر إلى هات قطعة من الورق ومزقتخذأنك أعلى الصعيد المادي، لنفترض 
 واحد ناقص .اخذت منه الكل إذا الكل سيبقى كال درجة أن إلى  أن الحق المطلق كاملِڤَدْز لكننا نستفيد من الـ. هذا مادي.وجود

 واحد  على الصعيد الروحي،. طريقة التفكير المادية هي واحد ناقص واحد يساوي صفر على خالف الروحي.واحد يساوي واحد
صور  إلى تباع وحدة الوجود المطلقة ينظرونأ . هو الوجودِرشَْنكْ .ناقص واحد يساوي واحد وواحد زائد واحد يساوي واحد أيضاً

 ِرشَْنكْ لذلك، . هو الوجودِرشَْنكْ يفهم أن ِرشَْنكْ لكن العالم بـ."أرباباًلقد نصبوا بعض الصور الخشبية ويتخذونها :"اهللا ويقولون
 في ِرشَْنكْ كذا، تيار .حيثما تلمسهستشعر به  التيار الكهربائي يجري في الخط و. لنأخذ الكهرباء.الظهور في مطلق شيءيستطيع 



وطلبنا من ،  في مركزناقبل تركيب التلفون محادثة تلفونية يناجرأ . والتقني ملم بكيفية استخدام القوة.صورته المجردة في كل مكان
ذن،  ا. ان نالحظ لعلمه بالتقنيةدون تركيبه وجاء وقضى عمله يةمكانامن ديث عن التكلفة للتأكد الشخص الحضور حتى قبل الح

 وسيلة  اإلنسان لكن يجب أن يعلم.ِرشَْنكْ في كل مكان وهذا هو ذكر ِرشَْنكْ .ِرشَْنكْتصال بـ اال وسيلة اإلنسانيجب أن يعلم
 . الحديد أو المعدن في الخشب أوِرشَْنكْ من سمات صورة ِرشَْنكْ الخراج

 چايُّو هو ِرشَْنكْ ذكر .يُّوچيةالرياضة الـ يوضح ذاك في . في كل مكان في كل شيءِرشَْنكْتصال بـ االيتعين عليك تعلم وسيلة
 .يُّوچيةرفع رياضة أ المثالية، چايُّوأيضاً، الـ

الهند لكنني اريد  إلى  كنت مريضاً وعدت.من العمررجل في الثانية والسبعين  أنا .شخصياًالرياضة البدنية ال شك أنني ال امارس 
 أقضي .العلم طوال الليل والنهارأطلب  .مكان اال في الواقع، يمكنني التقاعد من كل هذه النشاطات لكنني اريد العمل بقدر.العمل
 إلى ن يكون الفرد متشوقاً يجب أ.ِرشَْنكْ هذا هو ذكر .قصرت عن العمل إذا ل وسأشعر باالسفيسجتالآلة  على باالمالءالليل 
 . كال، لدينا ما يكفينا من المشاغل مثل التدقيق بالترجمات وبيعها. ال تشكل هذه الحركة مجتمعاً عاطالً.العمل

 كنت تطلب السالم حقاً وكنت تطلب اذا ِرشَْنكْما عليك سوى تنمية ذكر  .ِرشَْنكْستطالع عن مدى ذكرك لـ االاقتصر على
الطعام الروحي مام صورة الرب وتقديم أ الطريقة التي وصفناها هي التسبيح والرقص .ِرشَْنكْ هي تنمية تعلق بـ والبداية.السعادة

 المزعومة التي يُّوچيةالرياضة الـ مختلفة عن ْبَهَچڤَْد چۤيتا كما وصفت في يُّوچيةالرياضة الـ .ِرشَْنكْمما يزيد من ذكر ) ْپَرساَد(
 . المزعومين ليست معتمدةچۤيْزيُّو في البلدان الغربية على يد الـيُّوچيةالـ الرياضات ةسادر .امي األس في الغرب في هذهتدّر

 ال يمكن لإلنسان ان .نغماس الجنسي االال يجاز له: يُّوچّي ذاك هو وضع الـ.أولها هو التحكم بالحواس:  صعبةيُّوچيةالرياضة الـ
هنا بعد  إلى يُّوچّي عندما جاء ت دهش.لعاب األو المخدرات أو أكل اللحوم أو القمار أو في المسكرات أاًكان منغمس إذا يُّوچۤياًيصبح 

 يمكن .يُّوچيةالرياضة الـ ليست هذه هي . حتى وإن أدمن على الشرابيُّوچۤياً يستطيع أن يصبح  اإلنساننبأأن اعلن في الهند 
 . قياسيةيُّوچية لكنها ليست رياضة يُّوچيةتسميتها رياضة 

 جمع تعني يُّوچيةالرياضة الـأن ب شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم نستفيد من .خص األ صعبة الممارسة في هذا العصر علىيُّوچيةياضة الـالر
 إذا . الحواس تعمل مثل جياد جامحة.نتباه يتطلب السيطرة على الحواس اال وتركيز. النافذ في القلبڤيشْنوالعقل على الذات العليا، 

 إلى  في عربة والجياد هائجة اإلنسان تخيل جلوس.سيطرة على الجياد التي تجر العربة، فهذا يشكل خطراً عليه بال اإلنسانخفقأ
 الحّية ال . تقارن الحواس بالحّيات أيضاً. تعني التحكم بهذه الحواسيُّوچيةالرياضة الـ فما هو وضعك؟ .الجحيم إلى نها تجرهأدرجة 

 نه في وضع خطربأال بد لإلنسان من العلم   كذا،. وحالما تنهش الحّية فالنتيجة هي الموت.كانن عدوها وتنهش أياً متتبين صديقها 
 .عملت الحواس الجامحة كيف تشاءإذا 

 غلبته ذا اطفاله أو ابنتهأ حتى  اإلنسان سيهاجم.ياً أكثر من الالزم يفقد هدوءه وهويته وينسى ذاته الذي يصبح حّس اإلنسانجاء أن
 إلى  لماذا؟ ألن الحواس شديدة.ختالء حتى بأمه أو ابنته أو اخته اال على كل رجل بعدمشاْستَْر لذلك، تقضي الـ.حواسه الهائجة

 .عند هياجها درجة ستنسيه هوية المرأة امامه
ل حتى  ينبغي لك عدم الجلوس في مكان منعز. تنفي ذلكشاْستَْرن ذلك ممكن عند بعض الحمقى فقط لكن الـبأيمكن لإلنسان القول 

 .خالقياًأ الرغبة الجنسية حتى وإن كنت رجالحد قد تجذبك ب إلى مع امك أو اختك أو ابنتك ألن الحواس شديدة
 هذا البدن هو سبب جميع الشقاوات وينبغي أن تكون الغاية القطعية هي الخروج من .البدن إلى موقعنا ومعاناتنا في هذا العالم عائدة

 والبدن هو هذه .هذا الجو الماديل هيأة النفس حرة روحياً لكنها م. هذا جو غريب.في البدن الروحيهذا البدن المادي واإلستقرار 
 .المادة
لست هذا البدن ألن البدن يبقى عند  أنا . يمكن فهم هذا بكل سهولة.ن كان البدن المادي هو ذاته أم ال ا تحري مااإلنسانيليق ب

 .لكن الجسم منطرح هناك فلماذا يقولون انه رحل؟ انه مستلقي هناك" لرجل المسكينلقد رحل ا:"وفاتي لكن يحزن الجميع قائلين
 كذا، .بدل البدن يت.بدن الشباب إلى  بدن الطفولة تحول. الرجل الحقيقي رحل.البدن بائن عن الرجل: عندئذ، نستطيع استعادة رشدنا

كل حي يعمل  . ونحن نعاني بداعي البدن المادي.هل على الفهم هذا س.بدن الصبا انقضاء عد ب بدن رجل مسن،ستقبل بدناً مثل بدني
 نحن نعاني جميعاً . ال شاغل يشغلنا.جتماعي أم القومي االمقتصادي أم السياسي أ االفالت من المعاناة سواء في المجال االعلى

 .البدن إلى  الجماعي وهذه المعاناة عائدةمفرادي أ االمجتماعي أ االمسواء على الصعيد الوطني أ
 كانت نشاطاتي ذاا لن اقوى على فهم ذاتي  اآلن،.نفس روحية أنا ؟ن كنت بائناً عن بدنيا من أنا . تعني تحري الهويةچايُّوالـ

 . لماذا؟ امتالك بدن مادي هو داللة الحماقة. األول أننا جميعاً حمقى من الطرازْبَهَچڤَْد چۤيتا جاء في .البدنية أو الحسية غير صحيحة
نها مكان خطر فما أ .هناك إلى لن اذهب:"ليها؟ ستقول لنفسك اشقته وكنت تعلم بوجود خطر فيها فهل تود الذهاب إلى  أحددعاكإذا 



 تعتقد أن البدن المادي بالغ الخطورة؟ فلماذا ترجع فيه والدة تلو أخرى؟ تشعر بالخوف من  أالكذا،" الذي يوجبني على الذهاب؟
 .سقوط الطائرة ال يؤثر في النفس لكنك دائم الخوف .البدن إلى  وما هو هذا السقوط؟ انه عائد.وبهاسقوط الطائرة دوماً عند رك
 . انت تعاني ألنك موجود والنفس قبلت بدن هالك.النفس باقية والجسم هالك

مة هي متعة لكن يتعذر  الحياة الدائ. الحمى ليست حياتنا الدائمة.المشكلة هي وسيلة الخروج كما عندما تحاول الخروج من الحمى
 لكننا ال نريد .صابتك بالمرض بل يتعين عليك الراحة وتناول عدة أدوية ا ال تستطيع الخروج عند.عليك التمتع بالحياة بداعي الحمى

الة أن وجود النفس الروحية في بدن مادي هي حب كذا، علينا العلم دوماً . لكنك مريض."ذ لماذا يتوجب علي أن أكون مريضاً؟ اذلك
 .حمق كبيرأ .حمقأمرض وكل من يجهل بمصابه هو 

 أم هندياً أم عربياً ال يوجد حي سواء أكان . لذلك، ولد أحمقاً. أن كل حي يولد أحمقاً بسبب وجوده في هذا البدنشاْستَْرجاء في الـ
وع من المرض وإذا كنت تشعر ي فذاك نعربكنت تشعر بأنك  إذا . األمرمجمل هذا .المرض إلى  لقد جئت.قط أم كلب حر من هذا

نفسك هي  .سودأبيض وال أ ال أنت قط وال كلب وال هندي وال .بأنك هندي فذاك مرض أيضاً وإذا كنت تشعر بأنك قط فذاك مرض
 . ومن يجهل بأنه نفس صفية يحبط في جميع اعماله.هويتك

 أنظر، جميع هؤالء البشر .ه ومع ذلك يعمل كالمجنون هويت اإلنسان يجهل.خسرت نفسك وربحت العالم؟ إذا ذا تربحام: لقن المسيح
تيحت لهم فرصة دخول ا . ال صلة لهم بكل تلك التعيينات.ميركيين أو هنود أو عرب أو يابانيينأنهم ليسوا أ .يعملون وهم مجانين

  .يتشبثون به كالمجانينتراهم لوالدتهم في بدن من جنس ما،  و األرضهذا المكان الشقي، هذه
لم تفهم إذا  جميع نشاطاتكستحبط  . أن الفرد يبدل هذا البدن كما يبدل ثيابه مما يعني تناسخك وهذا سبب شقاوتكْبَهَچڤَْد چۤيتاجاء في 

 .هذا
نت مصدر والدتك كونك نفس أ كذا، . يولد هذا البدن من الوالدين. تعني الخروج من هذا التجسد مما يعني معرفة الذاتچايُّوالـ

 .ذ ليس للنفس بداية وال نهاية ا النفس نقيض ذلك. كال.ذا ال يعني الوالدة تاريخياً في يوم محدد والموت في يوم محددروحية وه
 مقام الشخص المطلق هو تمامه بالبهجة والعلم . اهللا تام بالبهجة والهناء. اهللا خالد. أن النفس شق من اهللاْبَهَچڤَْد چۤيتالكن جاء في 

جناس لكنه يسيء  األ الجنس البشري أفطن.ننا شقوق اهللاأل هبائيق من البهجة والخلود والعلم بنسبة حجمنا النملك شنحن  .الخالد
 يمكنك تحليل .كل والنوم والجماع والدفاع األالنزعات البهائمية المتقومة من إلى  فطنته بالتفرغ اإلنسان كيف؟ يسيء.استعمال فطنته

نهم ينامون ويصنعون مخدات لتوفير النوم أ .ربعة لحياة الحيوان األل بتلك النزعاتكل فرد مشغو: نزعة الحضارة العصرية
طباق الشهية لألكل وينغمسون في الحياة الجنسية لضرورتها ويدافعون عن بالدهم بالقنابل النووية وهذه  األروننهم يحّضأ .المريح

 .هي نزعة الخوف
ال تملك القنبلة النووية لكن لها كانت  ربما . تنام على طريقتها وتدافع عن نفسهاانه ا.لكنك ستجد هذه العالمات بين الحيوانات أيضاً

شعاع  االذى من األلحق بكي س. ال يمكنك الدفاع عن نفسك.يمكنك أن تقتل عدوك أو يقتلك لكن ليس هذا دفاعاً .طريقتها بالدفاع
 ذاك ما يدعى وصل .مهايأةفالت من حياة ال االحل مشاكلك يكمن في . لذلك، هذا ال يحل مشاكلك.حيثما تلقي القنبلة النووية النووي

 .)چايُّو (ذاتك باهللا
 تعتقد بوجود صديق وراءها؟ السماء جميلة والطعام متوفر والقمر يطلع في وقته والشمس  أال. هذه الخليقة المادية جميلة.اهللا موجود

تم وجه ومع ذلك ال يعتقد الحمقى وجود أ كل شيء مرتب على .كفال األتطلع في وقتها تمد بالحرارة التي تحفظ صحتك وتحفظ
 .دماغ وراءه بل أن كل شيء يجري تلقائياً

 ويتعين علينا اآلن هذا الجو المادي بطريقة ما لكننا نملك هذه الصورة البشريةتهيأنا ل لقد .ِرشَْنكْ موجود ونحن شقوق ِرشَْنكْ
ن م ليس ِرشَْنكْ ذكر .ِرشَْنكْ تنمية ذكر دونفالت من علقة البدن المادي  اال ال يمكنك.اًفالت ليس ممكن اال لكن.فالت من العلقةاال

هم سرعأأن اكثر المتحلقين براءة ب كۤيْرتََنقامة  ا تالحظ عند أال. يكمن فيكِرشَْنكْ ذكر . العظمىته بل ضرور اإلنسانصنع
  . في غاية البساطةِرشَْنكْ ذكر .من فيه هذا كا.بالمشاركة فيه؟ الطفل يبدأ بالتصفيق والرقص فوراً

 ليس عاطفة ما بل علم جليل يتعين . هذا هو مبدأ الفهم.ِرشَْنكْ تنمية ذكر دون مهايأةمن علقة حياة ال أحد لذلك، من المحال نجاة
كن ال عالقة لذلك بحل مم العظيمة ل األ ربما تصبح امتك من.حباط اال على الوجه الصحيح لتحقيق نجاح الصورة البشرية وإالهفهم

 .معضلة الحياة
بسبب ضعف صحتي لكن الحياة والموت  ١٩٦٧ غادرت الواليات المتحدة سنة .ِرشَْنكْانني استطيع خدمتكم بطاقة حياتي برحمة 

 إلى بالذهاب حدثتني نفسي ."شدهأ على ِرشَْنكْ ألنها مكان مقدس حيث ذكر نْداڤََنِرڤْ إلى عسى أن اعود:" قلت لنفسي.ِرشَْنكْبيد 
 ليست مكان َنڤَنْداِرڤْ .كِْرشَْنكنتم دوماً في جو ذكر  إذا  هنانْداڤََنِرڤْ ال شك، يمكنكم أن تكونوا في .ِرشَْنكْهناك والموت في ذكر 

 هو البحث في قلبه يُّوچّي شاغل الـ."يُّوچّي وال في قلب الـايكونْطَْهىڤحيا في ملكوتي أأنا ال :"ِرشَْنكْ يقول .نْداڤََنِرڤْمحدد يدعى 



اقيم حيث :"ِرشَْنكْذاً؟ يقول  اِرشَْنكْ أين ."يُّوچّي في السماء الروحية وال في قلب الـيلست في دار:" يقولِرشَْنكْ لكن .ِرشَْنكْعن 
 .نْداڤََنِرڤْ تلك هي ."مجاديأصفياء  األح تيمييسّب
 نْداڤََنِرڤْ كذا، .ان الكهرباء موجودة حيثما يوجد تيار كهربائي أحد ى ال يخفى عل. ال فرق. فأنا هناكنْداڤََنِرڤْن كانت تلك  اإذن،

 اعملوا على فهم .ِرشَْنكْ أتموا ذكر .ِرشَْنكْ َهِرى عند تسبيحنا ِرشَْنكْ برحمة َنڤَنْداِرڤْيمكننا خلق  .ِرشَْنكْموجودة حيثما يوجد ذكر 
 .كالم عنه من جميع المناظير يمكننا ال. انه علم وليس احتيال.الفلسفة وراء هذا الذكر

سينكشف  . في غاية البساطةِرشَْنكْ ذكر .موه تعلموه وافهموه واستوعبوه ثم علّ. هو أعظم ضروريات المجتمع البشريِرشَْنكْذكر 
يمان راسخ  اكمن كنتم أقوياء ولديا كِْرشَْنال شك بحضور  . في قلوبكمِرشَْنكْألن ذناب  ادون ِرشَْنكْ َهِرىحتم سّبإذا لكم كل شيء 

يمان ثابت  امن لديه ستنكشف في قلب ِڤدية الـ األسفارجميع أن ِڤَدْزقول الـت . والسيد الروحي الذي هو الوسيط الشفافِرشَْنكْبـ
 .ِرشَْنكْ ذكر  والسيد الروحي الثقة الذي يلقنهفي اهللا

 الوهم ويقتصرون على تضييع وقتهم همحجبي بل  النظار ليسوا من النفوس المحققة.الطريقة روحية وال تتطلب مؤهالت مادية
 بالتغير في حياتهم وفي ِرشَْنكْطالب ذكر سيشعر  لكن .دوارهم الرسميةأمهما فعلوا في  الحمقى عينهم ءإنهم يبقون الرذال .بالتنظير

 . تلك هي الحقيقة.سعادتهم وفي شبابهم أيضاً
 إلى ضافة الجليلة اال ستكون.، ستكتمل حياتكمستسعدون بجدية بالغة وِرشَْنكْر ذك إلى خذ األحباء األم يا فتياني وفتياتيكسأطلب من

 نفقات .مع مريدي أيضاًرجع منها أالهند و إلى عودأ أنا . يمد بالمالِرشَْنكْ .هنا لجمع المال إلى  لم نأت. خدعةت انها ليس.حياتكم
 في ذكر ستسعدون . يمدِرشَْنكْجهل من اين يأتي المال لكن أ . يمد وهوِرشَْنكْ لكن شاغلنا هو .الثري كبيرة وتلك الرحالت مكلفة

 هذه .خرين اآلدواسِعادوا وسَعا العظمى هذه وِرشَْنكْ مارسوا رياضة ذكر .كماتجيال الشابة أزهار بالدكم ومجتمع األمنتأ .ِرشَْنكْ
 .هي المهمة الحقيقية للحياة

 الفصل الخامس
 حياتنا الحقيقية

 حيوان لكنه يتمتع بإمتياز خاص وهو  اإلنسان. أن شخص واحد يطلب الكمال في حياته من بين ألوف البشرْد چۤيتاْبَهَچڤَجاء في 
 لنفترض جاء . القوة المنطقية موجودة بين الكالب والقطط أيضاً.المنطق و قوة الحجة. ما هو هذا الفكر المنطقي؟.فكره المنطقي

 لكن ما هي القوة المنطقية . لذلك، لديه بعض القوة المنطقية.أنك ال تريدهب الكلب  سيفهم."هوت":صرختإذا  سيفهموليك  البك
 ؟اإلنسانالخاصة ب

ارادت سرقة بعض الحليب  إذا قطة قوة منطقية لطيفةال ىلد .من جهة المتطلبات البدنية، القوة المنطقية موجودة حتى في الحيوان
ربعة للحياة  األ لذلك، ثمة قوة منطقية حتى في الحيوانات في مجال النزعات. تسرقانها تتأكد دوماً من خروج السيد ثم: من المطبخ
 القوة المنطقية .اً منطقياًحيوانبها  بالتي يدعى اإلنسان فما هي القوة المنطقية الخاصة ب.كل والنوم والدفاع والجماع األ:الحيوانية

  اإلنسان لكن.لحيوانات تعاني لكنها تجهل وسيلة معالجة معاناتها ا. هذا منطق خاص."ما هو سبب معاناتي؟:"الخاصة هي التحري
 تلك القوة المنطقية توهب ."أين هي نقطة السعادة؟ ".يحرز تقدماً علمياً وفلسفياً وتربوياً ودينياً أي تقدم متعدد ألنه يطلب السعادة

 ."الف اآليعرفني واحد من بينيحتمل أن :"ْبَهَچڤَْد چۤيتا في ِرشَْنكْ لذلك، يقول .خص األلإلنسان على
 كيف يجامعون وكيف .كيف يأكلون، كيف ينامون:  انهم يجهلون ما يتعدى ضروريات البدن.البشر يشبهون الحيوانات عموماً

 هذا  يسأل."ما سبب معاناتي؟:"ف آاليحتمل تنمية واحد لتلك القوة المنطقية من بين عدة:"ْبَهَچڤَْد چۤيتا جاء في .نفسهمأيدافعون عن 
 . البرودة والحرارة فوق الالزم مفروضة علينا ال نطلب البرودة فوق الالزم لكن.السؤال ألننا ال نطلب المعاناة لكنها مفروضة علينا

 أن هذه الصورة  األول يقول النص.سۤوتَْر ِڤدانْتَ وهي فاتحة جيْچياسا-ْبَرْهَمنها تدعى أنهاض قوة المنطق هذه فحيث يوجد دافع ال
 .ية مقصودة للبحث عن وسيلة لحل معضلة المعاناةالبشر

سينهض  .ِرشَْنكْمتياز الخاص لإلنسان ال ينهض بسهولة بالغة سوى بصحبة صالحة مثل جماعة ذكر  اال أن هذاِرشَْنكْلذلك، يقول 
  اإلنسانجميع نشاطات ال بد من الفهم أن .وجدنا صحبة مثيلة حيث يجري بحث معضالت الحياة إذا متياز الخاص لإلنسان االهذا

ما سبب :"سئلة األ لكن ليس عندما تطرأ هذه. انه مقتصر على الحياة البهائمية.هما دام هذا السؤال لم يطرأ على بال ستبوء بالفشل
  ".مقصود للمتاعب؟ أنا مقصود للمعاناة؟ هل أنا معاناتي؟ من أنا؟ هل

 ِڤدانْتَ كما جاء في .ذلك، سؤال الحرية يعني التحرر من كل تلك المتاعب ل.عاني المتاعب بالناموس الطبيعي وقانون الدولةأنا أ
سئلة على  األاهللا عندما تطرأ هذه إلى صل تدريجياً ي اإلنسان بالقول أنِرشَْنكْ يزيد الرب .اعانيلكنني أن ذاتي بهيجة الطبع ب سۤوتَْر



عندما يطرأ سؤال اهللا وصلتنا الكمال النهائي للحياة يتحقق و .سئلة يستلقون على درب الكمال األ أن من انهضوا هذهجاء .خاطره
 .باهللا

 واحد فقط من بين ماليين ِرشَْنكْف من البشر ويحتمل أن يفهم  آال بإحتمال طلب واحد كمال حياته من بين عدةِرشَْنكْاآلن، يقول 
 صعب وسهل بوقت واحد ِرشَْنكْ فهم .هل أيضاً بالغ الصعوبة لكنه سِرشَْنكْ لذلك، فهم .من هؤالء السائرين على درب الكمال

 .ويكون على أسهل ما يكون عند العمل بالطرق المشرعة
 لكنه نشره على هذا ِڤدية الـ األسفار فيجاءى بل  األول لم يعرضه للمرة. هذاِرشَْنكْ َهِرى تسبيح َرْبهوْپَمها تْشايتَنْياعرض المولى 
 وهذا في .ِرشَْنكْ َهِرى اقتصروا على تسبيح .و أسهل طرق تحقيق الذات في هذا العصر هِرشَْنكْ َهِرى تسبيح .الوجه بالذات
تم وجه مما أوالرقص على التسبيح بميركان ويشاركون  األ جميع مريدي من.الهندي الوحيد في الغرفة أنا  ربما. إنسانمتناول كل

 وهي فلسفة بالغة ْبَهَچڤَْد چۤيتا ربما كنتم ال تفهمون فلسفة .تهيعني امكانية قضاءه في مطلق بلد أو مطلق مكان وفي هذا تكمن سهول
 .وجدتم انفسكم قاصرين عن الفهم إذا ِرشَْنكْ َهِرى، كِْرشَْن َهِرى: يمكنكم التسبيح بكل سهولة ، ومع ذلك.الصعوبة
عدد كبير من المريدين في حركة ذكر ن  اآل يوجد.سهل بدايةأقتصار على التسبيح هو  اال.ِرشَْنكْإن اردنا فهم اهللا، هي البداية 

 على نحو ِرشَْنكْقتصار على التسبيح برحمة باالالتقدم بعض المريدين حقق  لم تمض عليها أكثر من سنة لكن . التي بدأتهاِرشَْنكْ
 .سئلة البشرية بكل سهولة األ هذهنصبحوا يتكلمون عن العلم باهللا ويجيبون عأ

 كما ِرشَْنكْ َهِرى في خالل وقت قصير بفضل تسبيح ِرشَْنكْ لكن يمكنكم فهم .من بين ماليين البشرد قد يفهمه واح أن ِرشَْنكْيقول 
 .شياء التي نعهدها في حياتنا اليومية األ بل منِرشَْنكْ ال يتأتى العلم من .)التسبيح والرقص (تْشايتَنْياعرضه المولى 

 عندما يتالطف الماء يتحولو لطفت حالما ماء ناعم الملمس إلى تحولت ها لكنا عند لمسها ويمكنك الشعور بصالبتهغليظة رضاأل
ثير  األ العقل ألطف من.ثير األالسماء أو إلى هواء وبتالطف الهواء يتحول إلى نار ومع تالطف النار أو الكهرباء يتحولإلى 

 كثيرة من هذه اً علوم اإلنسانكتشفا .إذا تجاوزت الفطنة  ستفهم النفس التي هي ألطف من الفطنة.والفطنة ألطف من العقل
 يطلب البعض . للمثال، يوجد عدد كبير من خبراء التربة الذين يستطيعون معرفة المعادن في التراب عن طريق تحليله.العناصر

الزيوت ستدرس الماء أو السوائل مثل  . األرض– هذا هو العلم باألشياء الملموسة .الفضة والبعض الذهب والبعض معدن الَبلَق
 إذا سيتعين عليك دراسة كل اشكال الكتب .لطف األ بحثت في الجواهر اذاالنار والكهرباء إلى والكحول ومن السوائل ستذهب

 لقد تقدمنا في صناعة الطائرات ونحن ندرس كيف تتحرك وكيفية صنعها ثم تم .الهواء إلى  ومن النار ستصل.درست الكهرباء
 . الفضائية والنفاثاتكتشاف اشياء كثيرة مثل السفنا

علم النفس والطب : العقل إلى ثيري ثم نصل األآخر بالنقل إلى شياء من مكان األرسالالكترونيات و اال:ثير األبعدها دراسة
 لكن ماذا عن الروح؟ هل يوجد علم .من جهة الفطنة أو المنطقية  لكن ال يوجد سوى مقدار قليل من التخمين الفلسفي.النفساني
العلم  . أن يتعدى ذلكدونثير أو العقل والفطنة  األ لقد تقدم العلم المادي حتى دراسة.يس لدى المادي أدنى فكرة عنهاالروح؟ ل

 .ْبَهَچڤَْد چۤيتا لكننا نجد هذا العلم في .المادي يجهل بما يقع وراء الفطنة
 محيراً من البداية أْرجوَن عند اخفاق الفطنة عندما كان َچڤَْد چۤيتاْبَه كالمه في ِرشَْنكْ استهل . عند النقطة بعد الفطنةْبَهَچڤَْد چۤيتايبدأ 

  يمكنك أن تفهم أن جسم الطفل صغير.لاطفاال كيف يبدأ العلم بالروح؟ انه يشبه لعب .وفطنته محيرة بصدد القتال أم عدم القتال
 النفس عينها .جود النفس على الرغم من تغير الجسمذن، يمكنكم تبين و ا.لكنه سينمو مثلكم أو مثلي لكن النفس عينها ستستمراآلن 

 على  األمر ال يخفى هذا. لذلك، النفس باقية والتغير محصور بالجسم.التي كانت موجودة في جسم الطفل ما زالت في جسم العجوز
خير  األيريالتغ يحدث الجسم يتغير في كل لحظة ولكل ثانية وكل يوم وكل ساعة و. والتغير النهائي لهذا الجسم هو الموت.حدأ

رتداء ثوب جديد عندما يبلى  ا على العمل في الجسم مما يجبره على التناسخ في جسم آخر كما يتعين علياًعندما ال يعود الفرد قادر
 .يغلبه العجزجسم آخر عندما يتعطل جسمي الحالي أو  إلى نتقال اال ال بد لي من.ثوبي القديم

 أن حفنة من البشر قادرة على فهم وجود بقاء النفس دونحيث يكشف العلم المبدئي بالنفس الروحية وستج ْبَهَچڤَْد چۤيتاهذه هي بداية 
 لكن العلم . هذا العلم من بين عدة ماليين من البشرهأن واحد فقط يحتمل فهمب ِرشَْنكْ لذلك، يقول الرب .بينما البدن قابل للتغير

 .طلبت فهمه  اذالن يصعب عليك .موجود
نفس روحية لكنني مقترن بالمادة بفطنتي وعقلي  أنا ؟نا األ ما هي. وهي ألطف الجواهر الماديةنا األيتعين علينا تحري وجوداآلن، 

اوحد نفسي باألرض  أنا  للمثال،.نفس روحية باقية لكنني اتخذت هوية زائلة أنا .ةزائفالنا  األ هي هذه.ووحدت ذاتي بالمادة
 تلك الوصلة تدعى . تعني النقطة حيث النفس الروحية تمس المادةأَهنْكاَر .أَهنْكاَر هذا ما يدعى .عربيإلعتقادي انني هندي أو 

 . ألطف من الفطنة أَهنْكاَر.أَهنْكاَر



ة تعني ف الزائنا األ.ةف الزائاألنا والماء والنار والهواء واألثير والعقل والفطنة و األرض:بوجود ثمانية عناصر مادية ِرشَْنكْيقول 
 دة على الرغم من اني اشهد نقيض ذلكصنوعة من الما بالتوهم ان ذاتي مزائفجهلنا من هذا التوحد الحياة تبدأ  .زائفلتوحد الا

  والنجاة تعني ارتفاع هذه.أَهنْكاَر، هذا الوهم يدعى زائف هذا المفهوم ال. النفس ثابتة ال يطرأ عليها التغيير على خالف المادة.يومياً
 . هذه بداية النجاة.)أَهْم ْبَرْهماْسمي (ْنْبَرْهَم أنا : ما هو هذا المقام.ةنا الزائفاأل

 . بعدعلى ما يرام لكنه لم يتعاف اآلن  لذلك، هو. درجة٩٨،٦ إلى ال شك أن الفرد قد يكون مريضاً وقد تنخفض درجة الحرارة
بعد تغيير بسيط للحمية وتغيير   وانتكست حالته١٠٠ إلى لكن ارتفعت درجة حرارته ليومين ٩٨،٦لنفترض ان درجة حرارته كانت 

الثبات على يعني التعافي  .قتصار على تصفية العقل برفض الهوية المادية الزائفة ال يعني النجاة بل بدايتها اال كذا،.بسيط للمسلك
  .٩٨،٦هذه النقطة واإلستمرار بمتابعة النشاطات والحفاظ على درجة حرارة 

متى يدوم هذا النسيان؟  إلى  لكن. الناس تطلب نسيان الوجود المادي.على شرب الخمرة اآلن رويج في الغربلتللمثال، ثمة بعض ا
 دون اإلستمرار  لكن. يمكن لإلنسان النسيان ساعة أو ساعتين والتفكير بتباينه عن البدن بواسطة المسكرات.نتكاسة استوجد

 لقد جربوا معاناتهم نتيجة ."انا بائن عن البدن:"التفكير لنفسه إلى  كل فردسعىي مع ذلك، .لامحصعيد فهم الذات بالعلم  إلى الوصول
 ."لو استطعت نسيان هويتي البدنية:"الهوية البدنية ويتمنون بالقول

 وإال ْنْبَرْهَمنشغال بنشاطات  االبل يتعين عليك عندما تحقق ذاتك فعال لن يفيد ْنْبَرْهَمنك أ مجرد الفهم .لب ال غيراهذا مفهوم س
 لكنهم يحلقون على القمر إلى لسفرل اآلن  يسعى الحمقى.القمر إلى قتصار على التحليق عالياً ال يشكل حالً لمشكلة السفر اال.زلست

زدحام في الفضاء واللقاءات  االحاديث ال تنقطع عنأ ثمة . وهذا مدعاة للفخردونارتفاع ربع مليون ميل ويلمسون القمر ثم يعو
سافرت مسافة ربع إذا  ما زلت محدوداً لكن ماذا حققوا؟ ماذا يمثل التحليق مسافة ربع مليون ميل في السماء الواسعة؟ .والمؤتمرات
ال مفر من ستراحة هناك لكن  اال استطعتذاالن تسقط  . لذلك، ال يحل ذلك شيئاً بل يجب عليك العثور على مالذ دائم.مليون ميل

 .حلق عالياً مسافة سبعة أو ثمانية أميال في السماء لكنها تهبط ثانية الطائرات ت.ستقرار االدون السقوط
 فيلسوف وحدة الوجود المطلقة يعرف . مجرد فهم تبايني عن المادة ال يعد كماالً.نقطاع التوحد الزائف ا يعنيأَهنْكاَرإذن، مجرد فهم 
 على فهم مباينتك عن المادة بل شغل  األمرال يقتصر .دومالبدن المادي لكن ذلك ال يغير لست المادة، و أنا  يقول.كل شيء بالنفي

 ذاك العالم الروحي، شاغل حياتنا الحقيقية ذاك هو ذكر .ِرشَْنكْ وذاك العالم الروحي يعني العمل في ذكر .نفسك بالعالم الروحي
 .ِرشَْنكْ

الهذيان بلمادة وتنسى ذاتها كحالة المصاب  ال هي مادة وال روح بل وصلة حيث تمس النفس الروحية ا.نا الزائفة األتوضيحمر 
نا األ نقطة البداية تلك تدعى . لذلك، للنسيان مبدأ وينسى عند نقطة ما. نسيانه تدريجي.الذي ينسى ذاته تدريجياً ويصبح مجنوناً

 .)أَهنْكاَر (ةزائفال
 هو الطريقة َهِرى َهِرى راَم راَم راَم َهِرى راَم َهِرى - َهِرى ىَهِر ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ َهِرى ِرشَْنكْ َهِرى: َمهاَمنْتَْرتسبيح الـ

نشاطاتها العليمة البهيجة بالنقطة حيث تنشغل النفس الروحية الصفية  إلى بل يتخطاهافحسب ليس لقطع هذا المفهوم الزائف للذات 
 .في دوامة التناسخ اآلن  التي تمر األحياءلقطعية لجميع هذه هي قمة تنمية الوعي والغاية ا. أيضاًاهللا إلى الخالدة في الخدمة الودية

 الفصل السادس
 َمنْتَْر ِرشَْنكْ َهِرى

 َهِرى َهِرى راَم راَم راَم َهِرى راَم َهِرى - َهِرى َهِرى ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ َهِرى ِرشَْنكْ َهِرىالترداد العلي الصادر من تسبيح 
 بالجو المادي نتيجة اتصالنا بالمادة منذ زمن وني لكننا مشاب األصلهو ذكرنا ِرشَْنكْ ذكر .لعليهو الطريقة المثلى لبعث وعينا ا

السيادة  إلى  وما هي تلك الفتنة؟ انها سعينا جميعاً. تعني خالف الشيءاماۤي .)اماۤي ( الجو المادي الذي نحيا فيه حالياً يدعى فتنة.غابر
 نحن نطلب استغالل مصادر .ع الخادم تقليد السيد القوي يدعى فتنة تصنّ.ضة ناموسها الصارمعلى الطبيعة المادية بينما نحن في قب

 .هامشغولين في نزاع بقاء شاق لقهر أننا معالمادية الطبيعة  ىنزداد اعتماداً عل لذلك، .الطبيعة المادية لكننا نزداد تكبالً في تعقيداتها
 . القديمِرشَْنكْذكر انهاض ريق يمكن قطع هذا النزاع الوهمي هذا فوراً عن ط

 نستطيع دفع جميع الظنون .ي األصل هو الطريقة العلية لبعث هذا الذكر الصفيَهِرى َهِرى ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ َهِرى ِرشَْنكْ َهِرى
 .بصري إليه كل ما يمتدساسي لكل تلك الظنون هو الوعي الزائف بأنني رب  األ المبدأ.من قلوبنا بفضل تسبيح هذا الترداد العلي

 ينهض هذا الوعي عندما نسمع الترداد .ية للحي األصل هذا الذكر هو الطاقة الطبيعية.قحام مصطنع على العقل ا ليسِرشَْنكْذكر 
سبيحة تية من الملكوت الروحي بتسبيح هذه الت اآلبالنشوة العليةالفرد  يشعر . هذه الطريقة البسيطة للتأمل موصية لهذا العصر.العلي

ن في الترضية الحسية في المفهوم المادي للحياة و نحن مشغول.الفرد أن يشعر بالتجربة العمليةكما يستطيع  )َمهاَمنْتَْر (الكبرى للنجاة



رفع قليالً من موقع  األعلى الصعيدفالت من القبضة المادية هو  االنشغال بغرض اال.كما لو كنا في الطور الحيواني السفلي
  داخالً وخارجاًسباب األعلى البحث عن السبب القطعي لكللفرد ا وفوقها قليالً من هذه الدرجة التخمينية يعمل .حسية هذاالترضية ال

عندما يكون الفرد على صعيد الفهم الروحي متخطياً المراحل يكون على الصعيد العلي  و.متصفاً بقدر كاف من الفطنةعندما يكون 
هذا الصوت جميع المراحل يتخطى  وبذلك، . هذا يكون على الصعيد الروحيَمنْتَْر ِرشَْنكْ َهِرىسبيح  ت.الحسية والفكرية والتبينية

التخمين وال التعديل التبيني لتسبيح هذه إلى  وال َمنْتَْرفهم لغة الـ إلى  لذلك، ال حاجة.السفلية للوعي أي الحسي والفكري والتبيني
ال  . مؤهالت سابقةدون وبناء عليه، يستطيع أي فرد المشاركة بهذا الصوت العلي . الروحي انه تلقائي من الصعيد.َمهاَمنْتَْرالـ

 .على صعيد أكثر تقدماً فهم روحيبعد تحقيق يتوقع من الفرد ارتكاب ذنوب 
 -٣ .رق تصبب الع-٢ . التوقف كما لو كان بهلوالً-١: العلي وعدده ثمانيةوجد العالمات في البداية، يحتمل عدم وجود جميع 

 لكن ال شك أن . الغيبوبة-٨ . البكاء من الوجد-٧ . شحوب البدن-٦ . الرجفة-٥ .خفقان الصوت -٤ .اقشعرار شعر البدن
 .َمنْتَْرى التي تظهر عليه هي الدافع على الرقص مع تسبيح الـ األولالصعيد الروحي والعالمة إلى التسبيح لبعض الوقت يحمل الفرد

طول أ اً يستغرق وقت،النقطة القياسية إلى  ال شك ان الوصول.التسبيح والرقصبحتى طفل المشاركة يستطيع  .لقد شهدنا هذا عملياً
 على أعظم ما يكون ة التسبيحفعاليكون ت .الصعيد الروحي بسرعة بالغة إلى عند المتورط في الحياة المادية فوق اللزوم لكنه يرتقي

 وبناء عليه، ينبغي سماع هذا التسبيح من شفتي التيم الصفي للرب من .ي للرب بحبتسبيح التيم الصفسماع عند  على المستمعين
الحليب الذي تمسه شفتي الحّية   تأثيرات.مكان، ينبغي تجنب التسبيح من شفاه سوى التيم اال بقدر.ك التأثيرات الفوريةتلجل تحقيق أ

 .سامة
 تعنيان اللذة الكبرى بينما رام و ِرشَْنكْ كل من .هما صورتي مخاطبة الرب راَم و ِرشَْنكْ هي لفظة مخاطبة قدرة الرب و َهراكلمة 
 .الرب إلى  قدرة اللذة الكبرى للرب تعيننا على الوصول. في صيغة المناداةَهِرى هي قدرة اللذة الكبرى للرب وتصبح َهرا

 بالقدرة  األحياء وصفت. نحن القدرة البينية للرب. قدرة أيضاً األحياء هي احدى قدرات الرب ونحناماۤيالفتنة المادية التي تدعى 
القدرة البينية العلوية حالتها الطبيعية السعيدة ستعيد تلكن القدرة العلوية بالقدرة السفلية عندما تتصل  وضع غير متوافق أينش .العلوية

 .َهراعندما تتصل بالقدرة العلوية التي تدعى 
الرب وقدرته إلعطاء  إلى  التسبيح هو دعاء روحي.َمهاَمنْتَْر هي البذور العلية للـراَم و ِرشَْنكْ و َهراهذه الكلمات الثالثة أي 

ب فيكشف الرب  األحراز رحمة ا تعين التيم علىَهرام  األ.مهأ هذا التسبيح يشبه بكاء الطفل لحضور .مهيأةالنفس ال إلى الحماية
 . بإخالصَمنْتَْرح هذه الـذاته للتيم الذي يسّب

 ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ َهِرى ِرشَْنكْ َهِرى: َمهاَمنْتَْرالة في عصر الخصام والنفاق هذا تعادل الـجد وسيلة أخرى للتحقيق الروحي فّعال تو
 .َهِرى َهِرى راَم راَم راَم َهِرى راَم َهِرى - َهِرى َهِرى ِرشَْنكْ

 الفصل السابع
 چايُّو ْبَهكْتيكيف تعمل 

 جاء في الفصل الرابع أن ."ليك ألنك حميمي اأبطن جزء من العلملك كشف أأنا :"ْبَهَچڤَْد چۤيتا في جوَنأْرمريده  إلى ِرشَْنكْيقول 
 بالغ الخفاء وال يعلمه سوى ْبَهَچڤَْد چۤيتا يقول الرب أن غموض .كان تيم الرب:  بفضل مؤهله الوحيدأْرجوَن ألقيت على ْبَهَچڤَْد چۤيتا
 مريضه أْرجوَن طبيب و ِرشَْنكْساتذة الجامعيين أن  األ أحد اقترح. في الهندْبَهَچڤَْد چۤيتاعليق على  ت٦٤٥ توجد حوالي .التيم الصفي

 من . وأنه يستطيع تفسير الكتاب على هواه إنسانكلبكمال  عتقدونمعلقون ي كذا، توجد تعليقات و.وكتب تعليقه على هذا الوجه
 حسب التعاليم التي يتضمنها الكتاب وينبغي فهمه من خالل السلسلة المريدية العلية ْبَهَچڤَْد چۤيتاجهتنا، نحن نوافق على قراءة 

 في  إنسان أن يحيا كلِرشَْنكْ يشاء ."ليك ا لذلك، اتكلمه.رغب أن ترغد وتسعدأانت حميمي و":ه لقنه الشخص العظيم ألن.)َپراَپَرْم(
البقاء في  أحد رادأ إذا ماذا تستطيع الشمس أن تفعل  للجميع لكن الشمس متوفرةأشعة . ذلكدونسعادة وسالم ورخاء لكنهم ال يري

  إنسان يقول أن هذا العلم لكلِرشَْنكْ لكن .جناس الحياة مختلفة ودرجات الفهم متفاوتةأ . متوفر للجميعْبَهَچڤَْد چۤيتا؟ لذلك، الظلمة
 فهمه شريطة موافقته على المبادئ الواردة في الفصل إنسان  يستطيع كلاً علياً مضمونْبَهَچڤَْد چۤيتاقدم ت .بغض النظر عن ماهيته

ملك  إلى هذاالقديم  يُّوچاالـلقد كشفت عن علم ":شخصية اهللا العزيز قال:" نازل عبر السلسلة المريديةْبَهَچڤَْد چۤيتاالرابع وهو أن 
 لكن السلسلة ِرشَْنكْ تتحدر السلسلة المريدية من ."اكوڤشْكْا إلى نقله َمنو وأبي البشر،  َمنو إلى بدوره أبلغه الذي ڤيڤَشْڤاْنالشمس 

 إلى ارجوك ان تخبرني بوضوح:" في الفصل الثانيأْرجوَن يسلم . المريد الجديدأْرجوَنن  لذلك، عّي.المريدية تنقطع بمجرى الوقت
 بمثابة چوروفي هذا الخط يقبل الـ كل من يتبع هذا المبدأ ."ليك طالباً ُهداك اتلميذك وروح مستسلمة اآلن  انني.ما فيه خيري



 بأن كل ما اعلنته انني اصدق:" يقولأْرجوَن و أْرجوَن يتكلم بصفة السيد الروحي لـ ِرشَْنكْ .أْرجوَن ويجب أن يمثل المريد ِرشَْنكْ
 . تصديق جزء وتكذيب جزء آخر ألنه يصبح عمالً عقيماًدون جملة وتفصيالً ِرشَْنكْ يجب تصديق ." هو الحقيقةلي

شْرۤيَمْد  جاء في .نها مضيعة للوقتأ لتصبح الدراسة كاملة وإال فأْرجوَن وتيمه والمريد ممثل ِرشَْنكْيجب أن يكون المعلم ممثل 
 تكشف فعالية اللغة الروحية عندما يجري البحث .ِرشَْنكْفهم العلم بـ  ارادذاإصفياء  األكِْرشَْن  مخالطة تيم الفردمن واجب:"ْبهاَچڤَتَم

 لمن ِڤدية الـ األسفارتكشف معاني:"اتْدشََپنيوأ جاء في . هي دراسة عقيمةْبَهَچڤَْد چۤيتا كاديمية لـ األ الدراسة."صفياء األن التيمبي
 إلى ال تسع:" اعتاد سيدي الروحي القول.عزاء على اهللاأ أن نصبح . يجب أن يكون لدينا مؤهل التتيم."يمان راسخ باهللا وممثله الديه

 . سيأتي اهللا ويراك بمؤهلك. يجب علينا أن نؤهل انفسنا."اعمل على نحو تجعل اهللا يراك بل رؤية اهللا
في الظروف التي تقطع  نحن في حالة استياء دائمة في العالم المادي .كل من يستطيع الشعور باهللا علي عن كافة المتطلبات المادية

الصعيد  إلى  الوصول. جميعاً تأتي وتذهبضداد البرودة والسخونة واأل. السعادة زائلة والمأزق الزائل ال يدوم طويالً.سعادتنا
 وفي النهاية، ستفارق هذا .مع ازدياد التصفيةسيكشف لكم عن الدرب  جالس في قلب كل حي وِرشَْنكْ .ِرشَْنكْالمطلق هو ذكر 

 .السماء الروحية إلى البدن وتنتقل
انني مبدأ جميع المالئكة وجميع ) يْزشِْر َمها (حتى كبار المفكرين يجهل .ني ووسعي نفوذي وسلطا.حدأال يعلم بي :"ِرشَْنكْيقول 

 إلى فما هو مقدار علمنا؟ ال نستطيع الوصول - والمالئكةْبَرْهماوائل الذين نجهلهم ويوجد  االباء اآل ثمة عدد كبير من."يْزشِْر
 .ِرشَْنكْ إلى حدودة والعقل محور الحواس قاصر عن الوصول نحن نجمع العلم بحواس م.الصعيد حيث يتسنى لنا استيعاب اهللا
 شغلت الحواس في ذا اذاته من خالل حواسكالرب سيكشف   لكن.دركهتالعقل والحواس ال  .الحواس المعيبة ال تفهم العلم الكامل

 .تهخدم
 إلى  أن العمل الصالح يرتقي بناشاْستَْرـ لكن جاء في ال."في مكاني أنا ما هو نفع فهم اهللا؟ ليبقى في مكانه وابقى:"يقول البعض

 من يعلم باهللا يتحرر من . تبينيوجد المعاناة ال تنقطع صالحة أم طالحة لكن .بالعمل الفاسدنعاني الجمال والعلم والوالدة الطيبة و
 .في حال رفضنا اهللا  لن نعرف طعم السعادة.عمال الصالحة األمر ال تضاهيهأجميع الذنوب وهو 

 فماذا يقال عن البشر؟ الحكماء السبعة الكبار الذي يجاور كوكبهم القطب ِرشَْنكْة الذين يفوقون البشر تقدماً وفطنة ال يعرفون المالئك
صل المالئكة أ ليس . هو والد الوجود."ي لجميع هؤالء المالئكة األصلنا المصدرأ:"ِرشَْنكْ يقول . أيضاًِرشَْنكْ يجهلون ،الشمالي

صل الذات أ هو ِرشَْنكْ . كل شيء منهخرجل الهيكل الكوني و كيف تشكّشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم يصف . والكون أيضاًفحسب بل الحكماء
 يمكن تحقيق الحق المطلق على ثالثة .مصدر كل شيء من كل مفهوم أنا .)ْبَرْهَمْجيُّوتي ( الروحينورأيضاً وال) َپَرماتْما (العليا

 .وجه الثالثة هللا األهم) اْنڤَچْبَه (وشخصية اهللا) َپَرماتْما (والذات العليا) ْبَرْهَمْن (رنو ال.ه جوهر فرد واحدأطوار لكن
 . عندما يتجلى امامك ويكشف ذاته عليكالرب العظيم يعرف به أحد؟ يمكن معرفة كان الذا إ شخصية اهللا العزيز كيف يمكن معرفة
 .حعندما تتخذ موقفاً منقاداً وتسّبسيبدأ التحقيق من اللسان  . الحق العظيم حواسنا معيبة وال تقوى على تحقيق.عندئذ، يمكنك العلم

إذا  لن تقوى على التحكم بحواسك .استطعت السيطرة على لسانكإذا  ستسيطر على سائر الحواس .كل والنطق شاغل اللساناأل
 َهِرىيح ب وتسِرشَْنكْ إلى  تقديم طعام نباتي.يوتبال يمكنك ممارسة ذلك في . وتقدم روحياًْپَرساَد تناول .قصرت عن التحكم بلسانك

 : والسجودَمنْتَْر ِرشَْنكْ
 يا تْشَڤاِد-يانََمنَُمو ْبراْه
 ايانَشِْرهيتايا كْ-َجَچتْ
 ايا نَُمو نََمهنْديڤُچو

سيصبح  -ظروا النتيجة ان. وعيشوا حياة صفيةِرشَْنكْمام صورة أحوا  وسّب.صدقاء األ يستطيع التقديم ثم تناول الطعام مع إنسانكل
  لكن ال يعلم. ونقيضها في العالم الروحي.القلق بسبب قبول هذه الحياة الماديةيالزمنا  . حيث يغيب القلقايكونْطَْهىڤمجمل العالم 

 .مسكر عندما يزول تأثير ال القلق عينه ينتظرك.المسكرات أو المخدرات ال يعينلتعاطي ب ا.بوسيلة التخلص من المفهوم الماديأحد 
 .ِرشَْنكْأن يعرف اهللا لكن توجد طريقة ذكر  أحد  ال يستطيع.حياة خالدة البهجة والعلم الانهاض اردت التحرر وذاا كِْرشَْن إلى خذ

 في موقعه ثم يقلع عن التخمين وتأليف  اإلنسان كيف؟ ليبقى. أو يقاربه لكن هذا ممكن اهللايغلب أحد  أن الشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَمجاء في 
كيف يمكنك معرفة اهللا  - هذه الطريقة وتلك الطريقة.لوف من الكتب وتطالع ثم تلقى جانباً بعد ستة أشهرأ يجري نشر .الكتب

قرار بمحدوديتك  االنقياد، االمطلوب منك هوال جل .معيبة؟ تخلوا عن البحث بالكليةبالتخمين في المعلومات التي تمدها حواسك ال
مجاد الرب العظيم من أ إلى صغاء اال حاول.ذن، اذعن ا.أن يفوق اهللا أو يعادله أحد  ال يستطيع.هللاووتابعيتك للطبيعة المادية 

 فذلك مرجع أْرجوَنفهم على يد مرجع مثل ال ت استطعذا ا. مرجعية مثيلة معتمدة من السلسلة المريدية العلية.المصادر الثقات



الكبار من ) آتْشاْرياْز(ئمة  األ سر على الدرب الذي سار عليه.ِرشَْنكْو ذكر  المطلوب منك ه.ستعداد للكشف اال اهللا دائم.حقيقي
 .عقل ال يغالب وال ُيهمع أناهللا في بيتك  يمكنك أن تعرف .كشف لك كل شيءنالمعلمين وسي
 وهو رب جميع .فهمحالما ت سباب وال سبب له األ ستعلم أن اهللا هو سبب كل.؟هذه الطريقة وعملك بالمبادئ إلى كاخذما هي نتيجة 

ردت أ ذا اال مفر لك من التسليم . لكن ال تجادل زيفاًعطانا قوة المنطق وقوة الحجةأ اهللا .حدكم بصورة عمياءأ ال يسلم .الكواكب
 شخص .السلسلة المريدية إلى  بل اعثر على شخص ينتميرذيلحمق أو  ال تسلم أل. سلم للمرجع واعرفه بآياته.العلم بالعلم العلي

 .سئلة األطرح عليهاواعمل على ترضيته وقم على خدمته واذا عثرت عليه شخص مثيل سلم ل .نع تماماً بالحق المطلق العظيممقت
 . اسأل لتعرف وليس لتضييع الوقت.التسليم له هو التسليم هللا
 . شكدونم به ببطء لكن بيقين  اعمل بالمبادئ وستعل. الرب غالب.ضيعنا الوقت بالخمرةإذا  لن نراه مطلقاً الطريقة موجودة لكن

  ولن يقوى.ْپَرساَد ادرس وشارك بالموسيقى وتناول . وهذا في غاية السهولة ويمكنك قضاءها بفرح."تقدمأشعر بالنعم، انني :"ستقول
 .خدعتُ اردت أن ذاا المخادعين إلى توجه  لكن.على خداعك بهذه الطريقةأحد 

ستتحرر من جميع  . لتحررك من الذنوبهالكينفطن منا جميعاً نحن الأ ستصبح .اتك حيفيفهمها من مصدر ثقة وطبقها  إلى سعإ
 هذه هي .د العظيمي لن يساورك قلق بصدد السعود والنحوس ألنك ستكون متصالً بالسع. وحدهِرشَْنكْعملت لصالح  إذا الذنوب
 .عند الجميعقة بالغة السهولة  الطري. وتنجح حياتناِرشَْنكْتصال بـ اال في نهاية المطاف، نستطيع.الطريقة

 . لدينا خبرة بوالدتنا جميعاً ولنا علة. علة له هو غير مولود وال.ِرشَْنكْينبغي لإلنسان فهم مقام : ِرشَْنكْهنا معادلة لطيفة يعرضها 
 .لعملية تدل على والدتنا تجربتنا ا. سببدوننه غير مولود وبأفال بد له من أن يثبت نسب أحد اإللهية لنفسه  ذا ا.والدنا هو سببنا

 .نه مالك جميع الظواهربأ هو السبب وال سبب له مما يعني .فهم ثابتاًهذا ال يجب أن يكون . يجب أن نفهم هذا. غير مولودِرشَْنكْ
 .من يفهم هذه الفلسفة البسيطة ال يصاب بالوهم

متى سأستمر  إلى .الدتي وستبقى بعد موتي قبل وموجودة األرض تكان  لكن. األرض نحن ندعي ملكية.ن غالباًونحن موهم
 ينبغي لنا العلم أن كلما . يجب أن يخرج الفرد من الوهم. أليس هذا لغطاً؟.!"رضيأهذه ! رضيأهذه :"آخرعاء في بدن بعد باإلّد

 من يتعلم . موهومةمهيأة وجميع النفوس ال.ن كنا موهومين أم ال ا يتعين علينا الفهم ما. المفهوم المادي للحياة هو وهمبمقتضىنفعله 
  انه واجبنا.غفال هذا ا ال مفر من. طلبنا الحرية من كل القيودذاا ال بد لنا من فهم اهللا .الخروج من الوهم يتحرر من كل عقبة

  .األول
 .رضألك عاء مني اّدعلماولد يرعاني والدين ويأ حالما .ولد حمقى على وجه العمومن نحن .ربما استنار واحد من بين الماليين

لديك عدد كبير من العقول  .عمر تلو عمرتبديلي الثياب بدن مثل الل ابّد أنا ؟اً ألست أحمق.التربية القومية تعني جعلي أكثر حماقة
 ال يمكنك ."في ثوب آخر في اللحظة التاليةجد نفسي هذا الثوب جميل لكن قد أ:"عي هذا الثوب وحده؟ لماذا ال تفهمماذا تّدلوالثياب ف

ستهبك  . عشت عيشة كلبذا استهبك ثوب كلبو  بيد الطبيعة المادية األمر. كال."يأميركالطبيعة تجعلني :"ول أي ثوب سترتديالق
 . عشت عيشة ربانيذا ااهللا

 يتعين عليك سؤال . جارييي؟ روسي؟ هذا التساؤل الحقيقأميرك كلب؟ . واحد من بين عدد كبير من الحمقىفهم ذاته ربما حاول
 ،"من أنا"من جهة سؤال  .الشارع في مكان تجهلهعبورك عند  سواهيتعين عليك سؤال شرطي أو  .تحريت إذا س نفسك فقطوليأحد 

يمكنه احراز تقدم  يسأل عادة لكن أحد  ال.ِرشَْنكْ ما هو السيد الروحي؟ هو الخبير بالعلم بـ.مرجع أيضاً إلى يتعين عليك التوجه
 .سباب األ هو سبب كلِرشَْنكْ: اًأحد  سألذا اهذا الفهم إلى والوصول

 المدمنون على الذنوب ال يستطيعون التحري بل .ِرشَْنكْ والمرجع الفوقي يتحرون عن  األسفاراعبتأربع فئات من الناس، أ
غرض  .لإلنسان من اجل سعادته وليس استغاللههذه الوسيلة  المرجع يوفر .اهللا إلى الصالح ويتوجهيسأل  .يستمرون في ثمالتهم

 من يعرف . لكن تغيب المعاناة في غياب الذنوب. ذنوبك تشقيك.نها هناأ .نت تطلب السعادةأ . هو فهم العلم باهللاِرشَْنكْحركة ذكر 
 هو قادر على اعطاء المالذ ألنه . ال تكذبه." وسأحررك من كل ذنوبكلّيإ تعال:" يقولِرشَْنكْ . ريب يغاث من كل ذنوبهدون ِرشَْنكْ

 .قصر عن الوفاء به ألني ال أملك قوة مثيلةأوعد مثيل يحتمل أن  أنا وعدتا  إذ.القوي
نت تطلب خدمة أ . الصلة الكامنة موجودة. التكذيب مجرد حماقة. لك صلة به.ِرشَْنكْ صاحبت ذكر ذاإ كِْرشَْنستنهض صلتك بـ

 كِْرشَْنسننشغل بذكر   لكن.نا السخيف ويبقى القلق يالزمنا نستمر بإستقالل. بسبب الفتنةِرشَْنكْنا ال نعتقد بوجود صلة بـ لكنِرشَْنكْ
 .ِرشَْنكْعندما نصاحب هذه المشاعر الكامنة نحو 

 . التاريخ حافل بالتواريخ. هذه المدينة ولدت في وقت ما. ال علم لنا بشيء غير مولود.نه بائن عن العالم الماديأاهللا ال يولد يعني 
 ال يولد فذلك يعني ِرشَْنكْن كان  ا يجب العلم. الطبيعة المادية مولودة. الفرق على الفوررؤيةستطيع لكن الطبيعة الروحية ال تولد ون

 أنهب لذلك، كيف أستطيع التقرير . غير مولودِرشَْنكْ . ليس شخص فوقطبيعي ولد في وقت ماِرشَْنكْ .نه روحي على خالفناأ



  سببدون هو . هو مختلف عن كل شيء في هذا العالم."ي من البشردون يعرذالءى والالحمق:"ْبَهَچڤَْد چۤيتا يقول في ِرشَْنكْ .؟إنسان
  .)آنادي(

 وليدة تنها ليسأ .بدان مولودةأ لكنها ِرشَْنكْبدان روحية مثل بدن أ لدينا .بدان روحية أخرىأ روحياً لكن توجد ِرشَْنكْقد يكون 
 نحن شرر خرجت من . نحن غير مولودين أيضاً.ولد من النار بل موجودةت الشرر ال .بل مثل شرر النارللكلمة  بالمعنى الدقيق

 الوالد والولد يختلفان وال . وهو فرق بين الوالد والولدِرشَْنكْ من جهة النوعية، نحن من نوع .ية األصلالنار لكنها ليست النار
 .نه الوالدأعاء ّد االمتداد والده لكنه ال يستطيع ا الولد.يختلفان بوقت واحد

 اددضأوجد ت .نني بائن عنهاأن كنت مالك والية نيويورك فهذا يعني  ا.نه المالك العظيم مما يعني تباينه عن الوجودأ يعلن ِرشَْنكْ
 .القول بوحدتنا المطلقة مع اهللا من كل الوجوه أحد  ال يستطيع.في كل خطوة

عمل على تصفية أ وِرشَْنكْ َهِرىح  سّب.هذه الطريقةستعينك  . ومقامك على وجه تحليليِرشَْنكْفهم مقام فور ستتحرر من الذنوب 
 .شياء وتنير األجميعستنجلي  .حت واصغيت مجاناًسّبإذا  ستقارب اهللا . ال بد من أن يكون الفرد مؤهالً.عقلك وسوف تتلقى الرسالة

 الفصل الثامن
 مصادر العلم المطلق

 الكلمة السنسكريتية .ِڤدية أرفع مضامين العلم باهللا والثمرة اليانعة لشجرة الحكمة الـ،مشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَيلزمنا السماع عن وسيلة تذوق 
شْرۤيَمْد ثمرة ) َرَس (ةرا يطلب أن تتلطف بتذوق عصشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم ومؤلف . مثل عصير البرتقال أو المانچوةرا تعني عصَرَس

ما تطلب تحصل عليه من   كل.ِڤديةماني الـ األ الثمرة اليانعة لشجرةا؟ ألنهْد ْبهاَچڤَتَمشْرۤيَم ثمرة ةرا لماذا؟ لماذا أتذوق عص.ْبهاَچڤَتَم
 .ما تطلب التمتع به في هذا العالم المادي أو العالم الروحي موجود درجة أن كل إلى  علم كامل.َ تعني علمدِڤ .ِڤَدْزشجرة أماني الـ

 ال . مواجهة عواقب جنائية وسيتمتع بالحياةدون قانون الدولة ومن يطيعه سيسعد  هذا شيء يشبه.ِڤدية عملت بالمبادئ الـذاا ستسعد
 . عملت بالقانونذاإلن تشقى  سبب ودونتضطهد الدولة المواطن 

 ناداًاستستمتاع لكن  االيمكنك:  هي الدليلِڤَدْز الـ. تطلب المتعة والسعادة المادية،هذا العالم الماديإلى  مهيأةهذه النفس ال جاءتكذا، 
ما هي مراسم الزواج هذه؟  . أحياناًهيكل كما نقيم مراسم الزواج في ال.لذلك، كل شيء متوفر .ِڤَد هذا ما يدعى .هذه المبادئإلى 
ن اقتران زوج ا.ِڤديصدقاء فما نفع مراسم الزواج هذه؟ انه زواج  األ انهما موجودان ويعيشان مثل.قتران رجل وامرأة اانها

 ِڤدية العمل باألحكام والنواهي الـ. بيت القصيد هو السعادة.حكام والنواهي لضمان سعادتهما األجنسية عمالً ببعضيمارسان الحياة ال
 الحيوانات تأكل . هي متطلبات الحيوان أيضاً اإلنسان متطلبات.كل أو النوم أو الدفاع عن النفس أو الجماع األال يعني المنع عن

 لضمان السعادة واإلفالت من العبودية حدود ترسم بعض الِڤَدْزليها لكن الـ اذلك، نحن نحتاج ل. وتدافع عن نفسهاجامعوتنام وت
 .المادية في نهاية المطاف

 ِرشَْنكْ لكن الرب العظيم . رغبة التمتع بهذه الحياة المادية هي مجرد مفهوم خاطئ.الحياة المادية ليست مقصودة للنفس الروحية
 تكمل هذه . حياتنا الالئقة هي الحياة الروحية. أن هذه الحياة ال تليق بنا األمرلتمتع والفهم في نهايةيوجهنا على نحو يمكننا من ا

همال الحياة الروحية هي عيشة القطط والكالب  ا وإال فعاقبةْنْبَرْهَمنبلغ فهم الوجود الروحي وأن الذات الصورة البشرية حالما 
ان وفي هذه الحالة فإن تحصيل صورة الحياة البشرية ثانية سيستغرق ماليين وماليين  الحيوصورةحتمال كبير بالرجوع في  اوثمة

 .ِڤَدْز لذلك، صورة الحياة البشرية مقصودة لتحقيق الذات ودليله هو الـ.من السنوات
 وهذا ما .ِرشَْنكْفهم ذكر ى  إل أو العمل بها يعني الوصولِڤَدْز الـحدودحكام وأ يقول أن دراسة ِرشَْنكْ أن ْبَهَچڤَْد چۤيتاستجد في 
 لكن . بعد رجعات غزيرةِرشَْنكْنقطة فهم  إلى الفرصة لإلنسان للوصول تدريجياًتتيح  ِڤَدْز لذلك، الـ. أيضاًشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَمجاء في 

  .لم المطلوب للحياةوفر العت شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم ألن ِڤَدْز هو صفوة الحياة والثمرة اليانعة للـشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم
 ثم يستفاض بشرحها في .١٨ وعددها اتْنراوپ ثم توضح هذه في الـياجوْر و ڤَأتَْهْر و ْچِر و ساَم: ربعةأ إلى  مصنفةِڤَدْزالـ
 .يد المؤلف عينه على شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم التي توضح ثانية في سۤوتَْر دانْتَِڤ موجزة في الـشَداتَْپنيوأ .١٠٨ البالغ عددها شَداتَْپنيوأ

 .ِڤدي صفوة العلم الـي هشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم لذلك، .هذه هي الطريقة
شْرۤيَمْد  جرى بحث .لتعزيز تقدمهم الروحي) يْزشِْر (لحكماءا هي غابات مقدسة ومعروفة في شمال الهند ويقطنها عادة يانَاَرشنايمي

 ْسوامّيُچوتَ سۤولبحث عندما طرح الحكماء السؤال على الرباني الكبير  بدأ ا.في هذا العصر  أوالً في تلك الغابةْبهاَچڤَتَم
 ِرشَْنكْ تكلم ."داره إلى  والمتصرف العظيمِرشَْن كْشْرّي الرب عودة بعد  اآلن،نرجو منك اخبارنا بمن الذت المبادئ الدينية:"بالقول

أين :" طرح هذا السؤال اآلن،.چايُّو ْبَهكْتي و چايُّو اَنۤيْدْه و چايُّو َمكَْر و چايُّو ْچۤياَنوصاف أحتوي على جميع التي ت ْبَهَچڤَْد چۤيتا
 شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم . آيته الصوتيةي وهشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم لنا ِرشَْنكْف  الجواب كان خلّ."؟ِرشَْنكْنحصل على العلم الروحي بعد رحيل 



 هذا هو المطلق . عين اسمه أيضاً وعين ذاتهِرشَْنكْ . عين صوتهِرشَْنكْ صورة .ِرشَْنكْ عين ْبَهَچڤَْد چۤيتا كما أن ِرشَْنكْعين 
 .ويتطلب التحقيق

 الثمرة اليانعة ي أيضاً وهِرشَْنكْدبي لـ األ التجليي هشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم .ِرشَْنكْ هما التجلي الصوتي لـشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم و ْبَهَچڤَْد چۤيتا
 ذاك الببغاء يلمس الثمرة اليانعة .ما يسمعه متياز الببغاء هو تقليد كل ا.خضر ولون منقاره احمرأ الببغاء  جسم.ِڤديللعلم الـ

 شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم لذلك، جاء هنا أن .حكام الطبيعةأ هذا من .والثمرة اليانعة لذيذة المذاق لكن تزداد حالوتها عندما يتذوقها الببغاء
 تعني شوَك لفظة . أيضاًًْسوامّيُچوسۤوتَ  السيد الروحي لـ ْسوامّيُچو ڤَشوَك ِد فحسب بل لمسها ِڤديم الـ الثمرة اليانعة للعلتليس

 .ببغاء
شوَك ِدڤَ  كان .ْسوامّيشوَك ِدڤَ ُچو كما هو والد ا الذي نظمهڤَ ِدڤْۤياَس على يد شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم ْسوامّيشوَك ِدڤَ ُچوتعلم 
وحدة الوجود المطلقة لكنه شغف  كان محرراً في مفهوم . وكان من المستنيرينْبهاَچڤَتَْمـالر سنة عندما تعلم  ابن ستة عشْسوامّيُچو

 الملك الكبير يتْشْكْۤيرَپ َمهاَرَج أوالً أمام شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم  تالْسوامّيشوَك ِدڤَ ُچو . من والدهْبهاَچڤَتَْمـال بعد سماع ِرشَْنكْبتسالي 
 يام من القوة األ في تلكَنْبراْهَم كان الـ. صبي بالموت في خالل سبعة أيامَنْبراْهَم لعنة تهباصأي غاية الصالح لكن الذي كان ف

 .حدأ يملكون القوة على لعنة أو مباركة ةنَْبراْهَم كان الـ.ن لعنته كانت ال تخيبأدرجة إلى 
 على العرش وهجر عائلته َجياَجنَِم َمهاَرَج نصب ولده .تهيئة نفسه أنه سيموت في خالل اسبوع وعمل على يتْشَْپرۤيكْلذلك، فهم 

 هناك، توافد عدد كبير من الحكماء .يامونا تماماً بل نهر الـَچنَْچ لم يجلس عند نهر الـ. قرب دلهيَچنَْچوجلس على ضفة نهر الـ
 .نظراً لرفعة مكانته

ما هو واجبي؟ سأموت في خالل سبعة أيام :"طرح السؤالحكماء الحاضرين ب السؤال التالي على جميع كبار اليتْشَْپرۤيكْاآلن، طرح 
 .)ْچۤياَن ( بينما قال آخر بتنمية العلمچايُّوحدهم بممارسة رياضة الـأ قال ."فما هو واجبي؟ جميعكم حكماء كبار فأرجو أن تلقنوني؟

نه كان في السادسة عشر لكنه كان عالماً ومعروفاً أ  الغابة ومعْسوامّيشوَك ِدڤَ ُچو دخل تلك الغضونطرحت آراء مختلفة وفي 
جمع الحاضرون عند أ لذلك، . كان عالماً.حترام له االإلظهارجميعاً  فهبوا واقفين ڤَ ِدڤْۤياَسعند جميع الحكماء الكبار بما فيهم والده 

 ." بأسمنانه المتكلم لنعّي. دعوه يقرر ما هو الواجب.ْسوامّيشوَك ِدڤَ ُچوهنا :"ظهوره بالقول
 تلطف .حرجبالغ الحظ بحضورك في هذا الوقت ال أنا ما هو واجبي؟:" للكالم وطرح عليه السؤالْسوامّيشوَك ِدڤَ ُچوجرى اختيار 

 ."بإخباري عن واجبي
 حالوة ألن تزداد اڤَتَمشْرۤيَمْد ْبهاَچن أ جاء . عندئذ، وافق الجميع."شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم سأتلو عليك .حسناً:"ْسوامّيشوَك ِدڤَ ُچوقال 

 .داد حالوة عندما يلمسها الببغاءكما أن الثمرة اليانعة تز  أوالًا لمسهْسوامّيشوَك ِدڤَ ُچو
  علىڤيشْنَايڤسفر  إلى صغاء اال ال ينبغي.محققعلى لسان  ْبَهَچڤَْد چۤيتا أو ْمتَڤََچْبهاـ وال سيما الِڤديالمراد هو وجوب تعلم أي سفر 

 چۤيْزيُّو والتأمل أو الـثواب الهل النظر وطلبةأ سوى التيم من . لقد شددت مراراً على هذه النقطة.سوى التيمخص من فاه األ
بأن غير العاملين في ) رباني جليل آخر( ْسوامّيُچو َسناتََنخص  األه به على ال يستطيعون شرح العلم باهللا وهذا ما نّو،الباطنيين

 أو مطلق سفر متصل بالرب شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم و ْبَهَچڤَْد چۤيتاعندهم باهللا ال يجوز السماح لهم بالكالم عن يمان  االخدمة التتيمية الذين ال
 يجب عدم السماع عن اهللا من .ْسوامّيُچو َسناتََن يمنعنا . كال. من أي كانْبَهَچڤَْد چۤيتا أو ْبهاَچڤَتَْمـال لذلك، ال نستمع عن .العظيم
 .صفياء األسوى
 ويضرب المثل ."سوى التيم؟ إلى صغيناا ذا ا؟ ما هو الضررِرشَْنكْكيف يمكن ألحد تلطيخ الكالم الصفي العلي لـ:" يسأل سائلربما
 الحّية هي تجسيد الحسد وتنهش وتسبب الموت الفوري .حالما تمسه الحّيةسم  إلى يتحول هأن الحليب شراب مغذي ولذيذ لكنبهنا 
كما في كل ) َشاْستْر (ِڤدية الـ األسفارحكامأ الالعنف من . األحياء الحيوانات قسوة من بين جميع لذلك، تعتبر أشد. ضرورةدون

 العاقبة هي . كال.ه حّية؟تمس إذا ال يمكن القول أن الحليب مغذي وال بأس بشربه . لكن يجاز قتل الحّية والعقرب األسفارسفر من
 لمستهم .التحقيق إلى  من سوى تيم الرب ألنهم من حساد الرب ومفتقرينشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم و ْبَهَچڤَْد چۤيتا ال ينبغي ألحد سماع .الموت
 .شباه الحّيةأحالما يمسه سوى التيم  توخي الحذر بصدد سماعه  اإلنسانمن واجب كالم الرب علي على الدوام لكن .سامة

 ، وعالوة على ذلك.ِڤدي هو الثمرة اليانعة للعلم الـ. هذا هو الفرق.ڤَشوَك ِد أنه ازداد حالوة حالما مسه شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَمجاء في 
 وذخر كل لذة علية وال يكشف عن ذاته سوى لتيمه يُّوچيةالـ الرب هو المرمى العظيم للرياضة .ْسوامّيشوَك ِدڤَ ُچومسه 

 .ويستطيع تيمه تذوق عشرته الحميمة برحمته



 الفصل التاسع
 معادلة السالم الحقيقية

 ْبَرْهما من النملة حتى .بتداء من المائيات حتى أرفع صورة بشرية ا كل حي. ذاك هو نزاع البقاء. حي يبحث عن السالمكل
 هو السكين ِرشَْنكْ أن من اكتمل ذكره لـتْشايتَنْيا قال المولى . ذاك هو الهدف الرئيس. في الكون يبحث عن السالم األولالمخلوق

 الذيفارغ الرغبات المكتفي بذاته  إلى  تشيرأكاَمه لفظة .أكاَمه هو .ِرشَْنكْو المؤهل الخاص لذاكر  هذا ه.الوحيد لزوال طلباته
 .ِرشَْنكْ من هو؟ انه التيم المستقر في ذكر .ارتفعت طلباته وسكنت ذاته

 .كل والشرب والمرح والمتعةأل ادون يري.)ْبهوكْتي (السعادة المادية والمتعة إلى نوالمتحرق: ثالث فئات إلى خرين فيصنفون اآلأما
 ال . هنا وهناك وفي كل مكان. عن اللذة الحسية على هذا الكوكب أو سواه اإلنسان يبحث.نماط متفاوتة من المتعة تبعاً للجسمأثمة 

سية مما  الفئة الثانية هي من يعانون من الصداع والخيبة في الترضية الح.ْبهوكْتي هذا ما يدعى .مرمى لهم سوى ترضية الحواس
 لذلك، نجد طلبة الملذات . يخمنون حول الحق المطلق في بحثهم عن العلم ثم يوجد من.طلب النجاة من هذه العلقة المادية إلى يدفعهم

 طلبة قوى التصرف في چۤيْزيُّو ثم يوجد الـ.اإلفالت من العبودية الماديةب لطلبة النجاة رغبة .الحسية وطلبة النجاة وطلبة العلم
 لدى . ثمة ثمانية قوى تصرف في الطبيعة المادية مثل قدرة التمثل في أصغر جسم أو أثقل جسم أو تحقيق المشتهى.ة الماديةالطبيع

مر أ ينتظرون .حسية وطلبة النجاة أو قوى التصرف طلب ما؟ لكن ماذا عن التيم؟ التيم ال يتطلب شيئاًالالعامة من طلبة الملذات 
 ِرشَْنكْالذهاب إلى  و.ذلك ِرشَْنكْ ذا شاء االجحيم إلى على استعداد تام للذهاب كِْرشَْنتيم  .اك هو رضاهم لرغبتهم بخدمته وذِرشَْنكْ

 . هذه هي درجة الكمال. ال يتطلب شيئاً.اذا دعاه
مادية تتطلب  العبودية ال."سأقتصر على ذكرك يا ربي الحبيب خلواً من جميع المتطلبات الفكرية:"يوجد دعاء لطيف ألحد التيم يقول

ظهار بعض  ايطلبمن أعلى منهم فوقهم درجة الترضية الفكرية ويطلب من  يطلب البعض الترضية الحسية و.منا أشياء كثيرة
ربي الحبيب، متى سأستغرق في :" قائالًِرشَْنكْ تيم لذلك، يدعو . جميعنا في العبودية المادية بسعات متفاوتة.السلطة في هذا العالم

 سترتفع جميع التخمينات التي ال تعدو ."سأطمئن ". ليست الشواغل مجردة أو تخمين بل نمط فكري عملي. بالكلية؟ذكرك أو خدمتك
 إلى هنا، اذهب إلى تعال:"عطينا العقل سلطة تفويضية مطلقة والعقل يدفعناأ لقد . نحن نحلق على الصعيد الفكري.سوى طلبات

 كل من يخلو من ذكر ." وسأبتهج لفوزي بسيدي.سأكون خادمك الخالد ال غير" .العبث هو قطع كل هذا  اإلنسان واجب."هناك
الطفل ال يعرف  للمثال، . لذلك، ال يعرف الخوف. المرشد العظيمِرشَْنكْ تيمدى  ل. بنفسهد يسترشانه .مرشدمفتقر إلى  ِرشَْنكْ

باإلطمئنان على الفور الفرد سيشعر هذا مثل عام لكن  .حالما يتحرر  لكن سيواجه كثير من العوائق.ما دام في رعاية والديهالخوف 
 . تلك هي الطمأنينة. طوال الليل والنهارِرشَْنكْذكر بعندما يتحرر من جميع التخمينات بالكلية وينشغل 

صرف في الطبيعة  طلبة الملذات الحسية والنجاة وقوى الت. مطمئن إلرتفاع طلباتهِرشَْنكْتيم  أن َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيالذلك، يقول 
بينما التحرر من القلق بالكلية هو داللة ما دام دائم القلق  ما زال في قبضة الطبيعة المادية  الفردالعلم أنتعين  ي.المادية في قلق دائم

 . وعلى اختالف مفاهيمنا وهذا سبب قلقنا الدائمِرشَْنكْالقلق المريع يدل على جهلنا بالرب العظيم هذا حضور  .التحرر
 هذه هي .ثير لكن عاداه والده ألنه كان تيم الرب األ كان في الخامسة من العمر والطفل.َمهاَرَج ْپَرْهالَدمة شواهد كثيرة مثل ث

 يجب أن نكون على استعداد دائم .حالما يصبح تيم الرب لكنها لن تعيقه عن دربهكثيراً من العوائق واجه الفرد سي .طريقة العالم
فالت من  االعمل علىي رد الفا على هزيمتنا حالما تشهد أن هذاماۤي ستعمل .)اماۤي ( لن نجد سوى ملكوت الفتنة وإالِرشَْنكْلذكر 
 . هو المطمئن على أتم وجهِرشَْنكْ تيم . ويسلم له بالكليةِرشَْنكْحالما يذكر الفرد يعود لديه ما يخافه من هذه الفتنة ال  .قبضتي

نتم أ:" طالعت خطاب مطران كانتربوري حيث قال.طلبة السالم وسيلة تحقيقه لكنهم يطلبونه جهلي .كل حي يطلب السالم في العالم
 هذا ما جاء في . كنا نطلب السالم اذاأن السالم يعني معرفة اهللابال بد لنا من القبول  . هذا هو عيبنا." اهللادونتطلبون ملكوت اهللا 

 معادلة السالم الحقيقية هي وجوب . لذلك، لدينا معادلة سالم مختلفة.محال ِرشَْنكْظيم تصال بالرب الع االدون السالم .ْبَهَچڤَْد چۤيتا
 الحروب والشقاق . هو مالك روسيا والصين والهند وكل شيء.ميركية األالعلم أن اهللا هو مالك هذا الكون بما فيه الواليات المتحدة

  .عائنا الملكية فكيف يحل السالم؟اّد إلى والخالف عائد
 نولد ونموت . نحن مجرد ضيوف لمدة خمسين أو مئة سنة.طالق اال التسليم بأن المالكية هللا على اإلنسانادئ ذي بدء، يتعين علىب

عند   اإلنسان وعندما يأمر اهللا. هذا ملكي. هذا جسمي. هذه عائلتي.رضيأستغرق في التفكير بأن هذه ي هنا  اإلنسانواثناء وجود
 . في عمره الالحقمكان آخرملكية عاء  وجسمه وعائلته وماله ورصيده المصرفي فإنه يقتصر على اّدبترك بيته وملكيتهالموت 

ي أميرك نحن نقبل بجسم ."يا سيدي العزيز اآلن اقبل هذا الجسم:"جسام األ مختلفة منشكاالًأ نعطىنحن في قبضة الطبيعة المادية و
 هذا . ذاتيعينهذا الجسم أن  أقول ، ومع ذلك.لك حتى هذا الجسملست ما أنا .وجسم هندي وجسم عربي وجسم قط وجسم كلب



 اصدقاء الفرد وأمه وجده ورئيس الجمهورية .سوى عندما يفهم أن المالكية هللا أحد جهل مطبق فكيف يستكين الفرد؟ ال يستكين
 . سيحل السالم عند التسليم بهذا العلم.جميعاً ضيوف الزمان

 . اصدقاءك األحياء اعقد صداقة معه وستجد جميع.، اهللاِرشَْنكْ ذاك الصديق هو .م والطمأنينةنحن نبحث عن صديق يعطينا السال
 ذاامن عدة وجوه ستنتفع  .عامل على نحو ودي أيضاًاهللا في قلب كل فرد وإذا عقدت صداقة مع اهللا فسيملي من الداخل حتى تُ

عقد صداقة مع رئيس الجمهورية ألن الجميع يخضعون عندما تسيصبح الجميع اصدقاءك  .عقدت صداقة مع مفوض الشرطة
 اقتصر على عقد ."اعتن بهذا الرجل:"يزكيك بالقولسن طلبت شيئاً من أي موظف فما عليك سوى مكالمة الرئيس و ا.للرئيس

يق كل حي وأنه عندما يفهم الحقيقة البسيطة بأن اهللا صد السالم  اإلنسانسيحقق . اصدقاءك األحياءصداقة مع اهللا وسيصبح جميع
 . أيضاًتْشايتَنْياوضحه المولى أ هذا ما .المالك العظيم

 .خرى األديان األسواه من كتب أو ِڤدي أو أي كتاب تَرِٰشَريتاْمتْشايتَنْيا تْ و شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم و ْبَهَچڤَْد چۤيتاالحقيقة عينها واردة في 
عائها  حالما تعتدي على ملكية اهللا بإّد. هذه هي معادلة السالم. فهمت هذا اذاسالمستحقق ال . اهللا هو الصديق الوحيد.اهللا هو المالك

 . ال يحق لك سوى امتالك رزقك."لست المالك:" بالقولالكونيةشرطة التي تلعب دور الفسترد عليك الطبيعة المادية 
ذياً زمطلب وت ترفضهنحرف عن هذا الحكم وحالما ت هي العقاب اشتداد المعاناة .ِرشَْنكْشاغلك الوحيد هو ترقية نفسك إلكمال ذكر 

 ." لذلك، حقق السالم. ال يطلب شيئاًِرشَْنكْ تيم:"تْشايتَنْيا لذلك، يقول المولى .النسيان إلى  ال سبيل.من المتعة
 .ِرشَْنكْال في أي مكان بل مع  في الجنة وال في النار وو ال ه.مسالم ال يهاب شيئاً ِرشَْنكْ تيم .ِرشَْنكْ يجهل شيئاً سوى ِرشَْنكْ تيم

 . يحيا في قلب الخنزير أيضاً.يعم المكان) َپَرماتْما (الذات العليا هو ِرشَْنكْ كذا، الرب .)ايكونْطَْهىڤ (هفيخما يال يوجد لذلك، 
 شواكلون عن  الرب وتيمه علي.أيضاًمثيل ض لعقاب الخنزير يأكل الغائط لكن ال يعني أن الرب العظيم في قلب الخنزير معَر

 من بين ماليين وماليين ِرشَْنكْ يتعذر العثور على واحد يذكر .الندرةوالسكينة  في غاية ِرشَْنكْ من اكتمل ذكرهم لـ.الطبيعة المادية
 في الوقت  يهب حبه بحرية لرؤيته الحالة المرثيةتْشايتَنْياالمولى جه  في وِرشَْنكْ لكن . نادرةِرشَْنكْ هذه الدرجة من ذكر .من البشر
فخر أنواع أخذت أ ذااانك   اعتاد موالي الروحي القول. لكن البشر ال يعبأون بحب اهللا ألنه يوزع مجاناً بحرية مطلقة.الحاضر
لماذا :" مجاناً فستساور الناس الشكوك بالقولافي الهند وفي غاية الحالوة والمذاق والتكلفة وحاولت توزيعه) لَنِْچَر مانچو(المانچو 
 مجاناً ِرشَْنكْ ذكر لَنِْچَر مانچو تْشايتَنْيا كذا، وزع المولى ."؟ لماذا يوزعه مجاناً؟ ال بد من انه مغرض"لَنِْچَر مانچو هذا الرجل يهبني

 ما قيمة ذلك؟ هذا مقصود للحمقى .ِرشَْنكْ َهِرىانهم مقتصرون على تسبيح :"يقولون ألنفسهمانهم إلى درجة لكن البشر من الحماقة 
 ال تتجاهل هذا ." من بين الماليينِرشَْنكْحفنة من البشر معنية بذكر :" جاء."رين عن النظر وليس لديهم مستوى رفيع من العلمالقاص

 . هذه ثمينة ونادرة للغايةِرشَْنكْ بذرة ذكر .كِْرشَْن مارست ذكر  اذاالعلم لندرته وستنجح حياتك وتتحقق مهمتك في الحياة البشرية
 وربما يصل .جناس الحياةأ ألف جنس من ٤٠٠ ماليين و٨ يتخبطون ويتناسخون في  األحياء أن عدد ال يعد منيتَنْياتْشاقال المولى 

 .واحد محظوظ روحياً من بينهم
سيالقى  .خص األ مساكين الذين يحظون بإحترام كبير علىَسنّْۤياسۤيْز سياستهم هي الذهاب بدور .بواب أحياناً األيطرق تيم الرب

 صدقة ال يطلب التيم المسكين شيئاً لكن كل ما يعطى له" ، كيف استطيع خدمتك؟جيۤيوامْس:" أحدباب طرق إذا بالترحاب ۤياسّيَسنّْالـ
 .تيم صفي يطرق بابه فسيغتني روحياً إلى تْشَپاتّي من يعطي . روحياًتصدقواحد سيغني الم) تْشَپاتّي (حتى ولو كان رغيف خبز

 بحسن استقبال حتى العدو على نحو ِڤدي يقضي التقليد الـ.اً روحيغتناءعندما يتقدم في اال مكان اال بقدراستقبال التيمالفرد سيحسن 
 .ستقبال تيم صفي ضحى بكل شيء في سبيل الرب ذاك هو النظام الجاري ال.حل في الدار إذا نه عدوبأينسيه 

 والمناداة على كل جائع بدخول بيته وتناول ناول طعام الغداءقبل ت  ينبغي أن يخرج المتزوج من داره.حكام خاصة بالمتزوجينأثمة 
 على الحياة الربانية  اإلنسان كثيرة لتدريبحدودحكام وأ ثمة .لندائه أحد  استجابةدون ال يحق لرب البيت تناول وجبته .الطعام

  يعطى هذا التدريب.التدرب ألنه شق اهللا تتاح لإلنسان فرصة . على الحياة الربانية اإلنسان يجب تدريب.وليست سطحية وال تخيلية
 .تصال االتلقي هذا التدريب بفضل ذلك أثناء التقى معلماً ربانياً من تيم اهللاإذا سيتصفى  . في يوم ماِرشَْنكْعلى افتراض أن يذكر 

 ال .صفياء األيطلب مخالطة التيم س، أن المحظوظ الذي يملك بعض المقتنيات الروحية في معامالته السابقةتْشايتَنْيالذلك، قال المولى 
عندما يشاء السيد تنمو تلك البذرة على الوجه السليم  .ِرشَْنكْورحمة ) چورو ( سوى برحمة السيد الروحيِرشَْنكْستلم بذرة ذكر ت

لتقي بالسيد  تلك القنية الروحية تجعل الفرد محظوظاً فينتعش روحياً ثم ي.،ِرشَْنكْ بوجوب ذكر ذاك الشخص ِرشَْنكْالروحي و 
ستطيع الفوز أستطيع الفوز بتلك الصحبة؟ اين أاين :" ذاك هو دافعه الباطني.برحمته ِرشَْنكْالروحي الثقة ويستطيع استالم بذرة ذكر 

 ."بهذا الوعي؟
 يشهد حالما سيد روحي ثقة كِْرشَْنيرسل  في قلب كل فرد وِرشَْنكْ . الطريقة وهي الطريقة العامة للتقدم الروحيهتوصى هذ
 ت كانذاا األرض  في البذرةغرسيجب عليه  ؟يه بذرة وردة لدتكانإذا يتحتم على اإلنسان ما  . البذرة موجودة.وسعيه أحد اخالص



 فليغرسها ِرشَْنكْ علم بذكر  اإلنسانن كان لدى ا اين ينبغي غرس تلك البذرة؟.مانات في المصرف األعدم تخبئتها في صندوقولديه 
حالما يتم البذرة  ستنمو .بداخله ثم ريها ببعض الماء وهذا الماء هو السمع والتسبيح  األرض بل في األرضفي قلبه وليس في

 .ريها بقليل من الماءو في القلب هاغرس
 ستيبس .ستمراراالواجبه  السمع والتسبيح بل إلى د بحاجةو يعالالروحي  عمادالتلقي ال ينبغي للفرد قطع العملية بالتفكير أنه بعد 

حتى وإن كان رفيع الدرجة في ذكر التوقف عن السمع والتسبيح  لإلنسان ال يمكن كذا، .هان انقطع الفرد عن ريا النبتة ولن تثمر
 كيف تنمو؟ يوجد حد لكل . تنمو بالسقايةِرشَْنكْ نبتة ذكر .في الحالالنبتة وستجف  كل فرصة ستغتنم بالغة الشدة واماۤي ألن ِرشَْنكْ

 عالم تنمو على نحو انها ال تستقر في مطلق جزء من هذا الِرشَْنكْ لكن نبتة ذكر .نها تستمر بالنمو حتى تبلغ حدهاأ .نبتة تراها
 سيدَّْهى لن يرضى حتى وإن عرضت عليه . ال يرضى بالتسهيالت المتوفرة في كواكب هذا الكون الماديِرشَْنكْ تيمالمادي ألن 

 . سفندونرف في الطبيعة المادية ويطيرون في السماء  الذي يملك سكانه جميع قوى التصلُوَك
 يوجد عدد كبير .آخر إلى طائرات أو سفن للسفر من كوكب إلى سكانهال يحتاج  لُوَكسيدَّْهى د كوكب ووجعن  شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَمفيد ت

ن لكل نجم من نجوم السماء شمس خاصة بها الحديثة تقول أالعلمية راء  اآلبلغني أن آخر .لُوَكسيدَّْهى من الكواكب التي تقع فوق 
حدود  .كوان المستقلة بذاتها األ تذكر وجود عدد ال يعد منِڤدية الـ األسفارفالك كوكبية مختلفة وأنظمة شمسية لكنأوعن وجود 

نا عن وجود  التي تعلمِڤدية الـ األسفار يقول علماء العصر أن كل نجم هو شمس على خالف ما جاء في.حد هذا الكونتء االسم
 أرفع كواكب هذا .كوان ال يحصى مما يعني وجود عدد ال يحصى من الشموس واألقمار األشمس واحدة في كل كون لكن عدد

 السفن الفضائية ورواد تحلق ."حتى وإن بلغت أرفع الكواكب رجعةتعين عليك التس:"ِرشَْنكْ ويقول الرب .لُوَك ْبَرْهَمالكون يدعى 
 التصفيق كيف يشاء لكن هذا كل ما  اإلنسان يستطيع. ثانية بعد وقت وجيزدون ويصفق البشر لهم لكنهم يعوالفضاء مسافات كبيرة

 انهم يتجاهلون حتى . يرفضون حتى ذلكِرشَْنكْ لكن تيم ْبَرْهما دار المولى لُوَك ْبَرْهَم إلى  كذا، يستطيع المادي الوصول.يقوى عليه
 . ال يعبأون به.)وتيْبَرْهَمْجيُّ ( الروحي المجردنورال

 .داخلهبالفضاء ضعاف أعشرة يعادل  خارج الكون .هفي جوفكبر من هذا الفضاء الذي نحن أ غالظتهاقشرة الكون بعيدة جداً و
 . هذاڤيَرجا إلى  الكمال البوذي الفلسفي هو الوصول.)ڤيَرجا (البحر السببي النفاذ في تلك القشرة ثم يبلغ  اإلنسانلذلك، يتعين على

 ال ينفذ في قشرة هذا الكون ِرشَْنكْ لكن تيم .ِڤدية حسب اللغة الـڤيَرجانه يدعى أعندما يحدث الدمار الكلي لهذا الوجود المادي ف
ال السماء الروحية و إلى ڤيَرجا إلى لُوَك ْبَرْهَم تنمو النبتة من .فحسب بل يبلغ ذاك البحر السببي الذي هو حالة التعادل ثم يستمر

 .حتى عندما تبلغ السماء الروحية ايكونْطَْهىڤ النبتة بأي كوكب تلك ترضى
 وهناك، تستقر النبتة عند القدمين اللوتسيتين .ِرشَْنكْرفع كواكب السماء الروحية ويشبه زهرة لوتس حيث يقف أ هو لُوَك ِرشَْنكْ
 كما تنمو العريشة وتستمر بالنمو ثم تعلق نفسها على ماً تما ثم تتوسعِرشَْنكْالقدمين اللوتسيتين لـإلى نبتة التتيم  تصل .ِرشَْنكْلـ

 كملت رحلتيأ .هناك:"سها عندئذ، تقول لنف. بهماحالما تمسك  اللوتسيتينهبقدمي كِْرشَْنعريشة ذكر  تلوذ .شيء ومن ثم تبدأ بالتوسع
 .مهناك يكتمل رضى التي .ِرشَْنكْ التوسع يعني التمتع بصحبة ."بدأ بالتوسع هنا فأل.اآلن

  إذا كان لديهم حتى في هذا العمركِْرشَْنمن سبق لهم ذكر  سيتذوق ثمرة تلك العريشة وبناء عليه، .تلك العريشةنمو يتعين استمرار 
 .طبيعيال همنمو
 .تذوق صحبته هناكت فعلياً وِرشَْنكْالقدمين اللوتسيتين لـ إلى صلتنمو وتوتها  تابعذاإعملية التسبيح واإلصغاء هذه نمو تفس
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