
 كِْرشَْنعلى الطريق إلى 
 ول االالفصل

 الطريق السريع إلى السعادة
 عن السعادة لكننا نشاهد قلة تعرف ات من الدعاي نحن نشاهد كثيراً.كل منا يبحث عن السعادة لكننا نجهل ما هي السعادة الحقيقية

 هذه هي السعادة الحقيقية التي وصفها .لزائلة اشياء األالسعادة مما يعني ان عدد قليل يعرفون أن صعيد السعادة الحقيقية وراء
 .ْبَهَچڤَْد چۤيتا في َنأرجو  وَنشِْركْ

 الوعي المتطور .سعادة والشقاءستطيع إدراك ال وال يحاسيس اال للمثال، الحجر يخلو من.نا عموماً خالل أحاسيسعادة تُدَركالس
 يمكن للشجرة أن تقف . لألشجار وعي لكنه وعي غير متطور.طور من الوعي غير المتأكبريستطيع الشعور بالسعادة والشقاء بشدة 

إذا طلب الوقوف مثل الشجرة لثالثة أيام أو أقل على لن يقوى إنسان  أن تشعر بالشقاء لكن دون الجو أشكاللوقت طويل في كل 
 . النتيجة أن كل حي يشعر بالسعادة والشقاء وفقاً لدرجة نمو وعيه.همنذلك 

أشعر أنا ": تشعر بالسعادةكانت إذا هاإن سألناالشجرة  ربما اجابت .سعادة حقيقيةبدها في العالم المادي ليست السعادة التي نشه
 . اإلنسان عندة ربما تمتعت الشجرة بذلك لكنها متعة دوني."اتمتع بالريح وسقوط الثلوج أنا .بالسعادة في الوقوف هنا طوال السنة

نه بألعدم قدرته على الفهم  قد يشاهد ذبح حيوان آخر همع انمضغ العشب الحيوان  سيتابع .اركهم ومدحياء األتتفاوت السعادة بتفاوت
 .لكنه معرض للذبح في اللحظة التاليةتوهم سعادته  انه ي.معد للذبح أيضاً

   ): ٢١\٦ ْبَهَچڤَْد چۤيتا( َنأرجو إلى َنشِْركْ شْرّي لكن ما هي أرفع درجات السعادة؟ يقول .متفاوتة على هذا النحو، درجات السعادة
اتْ تَـْدي ْمكَينتايسوكْـَهْم آت  

اْميينْْدرۤيـاْم َأتيـراْهـْچ -ي بودّْه  
ْمايڤايشـاتْـاتَْر نَـ ي يِڤـتّ  

تَـتّْـڤَـتَـهي شَـلَـتتْـتَـشْ يْستْـه  
 قراًمست كونهمؤمناً انه ال يوجد فوز اعظم،  .علية ها تخوم ويمتِّع نفسه بحواسحدت العادة علية سفي  الفرديغرق  ،جةهب الههذ في"

 شقاءال كل منالخالية  الفعلية الحريةفي الواقع  هي هذه ."المصاعب أعظم وسط في تىحيحيد عن الرب مطلقاً  ال المقام، ذاعلى ه
 .يالمادحتكاك  االعن ناشيءال

 اليد واألنف .اإلنسانال تملك فطنة متطورة مما يمنعها من التمتع بالحياة كالحيوانات  .ةفطن اللزمتسالمتعة ت . تعني فطنةبودّْهيلفظة 
طراف البدن قد تكون موجودة في الجثة لكن الميت ال يقوى على المتعة بسبب مفارقة الشق أحسية وجهزة ال األوالعين وسائر

في المادة  إذا تمعن داخلهب أن المتمتع ليس البدن بل الشق الروحي الذي كان اإلنسان  سيفهم. قوةدونالروحي للبدن مما يجعل البدن 
قدرة المتعة تالزم  . قد يعتقد انه يتمتع بأعضائه الحسية اإلنسانمع انلروحي المتمتع الحقيقي هو الشق ا .بقدر بسيط من الفطنة

 ق الشا من المحال أن يشعر البدن بالمتعة في غياب هذ.الروحي لكنها ال تظهر دوماً من جراء حجبها بالحجب الماديةق الش
كن ي لم . البدنالشق الروحي فارق ألن .؟ كاليهن عرضناها علإ جثة امرأة جميلةبرجل هل يقبل  . أننا قد ال نشعر بهمع الروحي

 .الشق الروحيفارقه ي يبدأ البدن بالتفسخ حالما .حفظ البدن أيضاًيتمتع داخل البدن فحسب بل كان ي
فعلي  أن النفس الروحية هي عامل المتعة الِڤَدْزوإال كيف يمكنها التمتع؟ تؤكد الـ تتمتع كانتإن تملك حواسها أيضاً الروح  ال بد ان

 دونشيء أصغر من نقطة وربما بدا انه لنا  ربما بدا . قياسدون يستحيل قياس النفس لكن ال يعني ذلك انها .مع أنها هبائية الحجم
 .بعادها لكننا ال نستطيع الشعور بهاأ كذا، للنفس . تحت عدسة المجهرإليه نظرعندما ن ابعاده رؤيةيمكننا طول أو عرض لكن 

 البدن المادي لمالئمته؟ الخالصة ا الروحي صورة وإال كيف نمق يجب أن يكون للش.لمالئمة البدن ةمصنوعا الثياب التي نشتريه
 يمكننا أيضاً وهماإن كان الوالد يملكشخصية وفردية  اإلبن يملك . شخص أيضاًشقه الروحي اهللا شخص و. شخصالشق الروحيأن 
 لذلك، كيف نملك نحن ابناء اهللا شخصيتنا وفرديتنا وننكر أن اهللا الوالد . يملكهمابن االإن كانأن الوالد يملكهما أيضاً بستخالص اال
 هما؟دون

 الذين يطمحون إلى ْزۤيچيُّو الـ. تعني أن علينا تجاوز هذه الحواس المادية قبل أن نستطيع تقدير السعادة الحقيقيةنْْدريياْمۤيآتلفظة 
ما هو  .)آتَْمني-تْشيْد-نَنِْتى َستْۤيانَنَْدٱَرَمنِْتى يُّوچينو  ( التركيز على الذات العليا ضمنياًالحياة الروحية ينعمون بالمتعة أيضاً عن طريق

 لقاء هذا القدر ْزۤيچيُّو؟ أي نوع من اللذة يتمتع بها الـ في غياب اللذة، في غياب المتعةالمراد من بذل كل الجهود للتحكم بالحواس



 عن الفطن سيقلع . لذلك، تبادل الود بينهما خالد. كيف هذا؟ النفس الروحية خالدة واهللا خالد.)تَآنَنْ (حدال تمن الجهد؟ تلك اللذة 
  .الۤيل-راَس مشاركته في الحياة الروحية مع اهللا تدعى .ت لذته في الحياة الروحيةالملذات الحسية المتقلبة لهذا العالم المادي ويثّب

بدان المادية بل  األ ليست تلك مبادالت إعتيادية تجري بين هذه.َنڤَنْداِرڤْ في ينرامع صبايا البق َنشِْركْ الۤيل-راَسغالباً ما سمعنا عن 
يطلب سعادة هذا العالم المادي حمق  األ التحلي ببعض الفطنة لفهم هذا ألن اإلنسان يتعين على.تبادل المشاعر خالل أبدان روحية

ماهية قصب السكر وقيل له ان مضغه في غاية بة في الهند عن رجل لم يعلم  توجد قص.يقوى على فهم السعادة الحقيقيةدون أن 
 قضبان أشكالحمق بمغض جميع  األ لذلك، بدأ." الخيزرانانانه يشبه قضب:" اجاب آخر.؟ما هو شكله:" سأل قائال.الحالوة

ها عن طريق مضغ هذا البدن طلبلكننا ن السعادة واللذة طلب كذا، نحن ن. كيف يمكنه أن يبدأ بتجربة حالوة قصب السكر.الخيزران
 انها مثل .لكنها ليست لذة ثابتة بل زائلة في الوقت الحاضر ربما كان يوجد شعور بسيط باللذة . لذلك، ال نجد سعادة وال لذة.المادي

 ه الحقيقية لجهل عن السعادة اإلنسان ينحرف.البرق لكن البرق الحقيقي وراء ذاككالبرق الذي نراه في السماء الذي قد يبدو 
 .بماهيتها

تدريجياً تنمية فطنتنا الفعلية والتمتع  َنشْكِْربذكر  نستطيع . هذهَنشِْركْعملية توطيد الذات في السعادة الحقيقية هي طريقة ذكر 
ن البديهي أن نشعر  م.فيما نبدأ بتذوق السعادة الروحية  نترك السعادة المادية تناسبياً.بالسعادة الروحية فيما نحرز تقدماً روحياً

إلى تلك المرحلة من ذكر  أحد  إذا ارتقىما هي النتيجة . نحرز تقدماً في فهم الحق المطلقفيما بالتجرد عن هذه السعادة الزائفة
 ؟َنشِْركْ

ْم الْبـَهـْمشـاَپـَرتْـ لَْبـْدْهـڤا ْماي  
  تَـتَـهْمكَـيهاِتى ناْديَمـنْـ

  نَـ دوْهـكِْهَنيتُوْن ْستْـهياْسمي
اِتىيـالْشـتْـيڤي اپـنَروچو  

في  هي هذه .المصاعب أعظم وسط في حتىيحيد عن الرب مطلقاً  ال م،المقا ذاعلى ه قراًمست كونهعظم، امؤمناً انه ال يوجد فوز "
 ".يالمادحتكاك  االعن ناشيءال شقاءال كل منالخالية  الفعلية الحريةالواقع 

 العالم مثل المال والنساء والشهرة والجمال أشياءكثير من ال نحن نطلب . أحد تلك المرحلةعندما يبلغ تبدو سائر المنجزات تافهة
ال إلى درجة أن طعم  فّعَنشِْركْ ذكر .َنشْكِْرحالما نستقيم في ذكر  "نجاز االنجاز يضاهي هذااال :"لم وغيره لكن نقول ألنفسناوالع

فيما يبدأ بتذوق ذكر  برؤية سائر الملذات والمنجزات المزعومة عديمة الطعمالفرد  سيبدأ .بسيط ينقذ الفرد من أعظم المخاطر
 . ثمة مخاطر كثيرة في الحياة ألن العالم المادي مكان خطر. بثباتَنشِْركْإذا استقام في ذكر الفرد  كدرتطر لن أعظم المخا و.َنشْكِْر

 إن لن نأبه بها نا ربما نواجه مخاطر كثيرة في حياتنا لكن.غماض عن ذلك ونسعى إلى تعديل تلك المخاطر لحماقتنا االنحن نميل إلى
 ." ال بأس بوقوعها، لذلك.المخاطر تأتي وتذهب:" سيكون موقفنا عندئذ.نا أنفسنا للرجوع إلى اهللاأي وهَنشِْركْدربنا أنفسنا في ذكر 

 لكن .جراء تعديالت مثيلة ما دمنا على الصعيد المادي ونوحد ذاتنا بالبدن الكثيف المؤلف من عناصر زائلةامن بالغ الخطورة 
 .َنشِْركْزدياد تقدمه في ذكر إ المادية مع يزداد تحرر الفرد من التعيينات البدنية وهذه الورطة

 من الكواكب السابحة في الفضاء في هذا الكون المادي مليارات ثمة ماليين و.بمحيط واسع شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَميقارن العالم المادي في 
لمادية تشبه محيط واسع من  في الواقع، مجمل الطبيعة ا.طلسي والمحيط الهادي األمحيطال يعد من العدد وجود ويمكننا تخيل 

 .َنشِْركْ وذاك القارب المتين هو القدمين اللوتسيتين لـ،قارب متين لعبور محيط الجهالة هذاالمطلوب  و.الشقاء، محيط التناسخ
ل الكون  مجم. في غاية الصغرَنشِْركْ ال ينبغي لنا التردد بالتفكير أن القدمين اللوتسيتين لـ.فوراً ينبغي لنا ركوب ذاك القارب

 ال شك أن عبور .عند من يلوذ بقدميه ثر قدم عجلأ من كمية المياه الموجودة في أكبر جاء أن الكون المادي ليس .يرتكز إلى ساقه
 :)٢٣\٦. چ.ب (ذلك ليس باألمر الصعب

يُّـوَچـْم َس-اْد دوْهكَْهى ۤيْدي ڤْمتَـ  -  
تَـْميـچـْم َس- يُّـوَچ ْمــوَچيُّڤ  

 ."يالمادحتكاك  االعن ناشيءال شقاءال كل منالخالية  الفعلية الحريةفي الواقع  هي هذه"
  سنقوى على.حواس للتحكم بهذه الة مقصودةيچيُّو الـرياضة ال.ن في هذا العالم المادي بسبب الحواس الجامحةونحن متورط

-٦ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا جاء في .أخرىإن استطعنا التحكم بالحواس بطريقة أو ب  إلى السعادة الروحية الثابتة وتحقيق نجاح حياتناتلتفااال
٢٦-٢٤:( 

يُّوـڤْـوكْتَيَُّن ىيـتْـشَشْـيَسـ ن  
ِشـتَـساتْـ - َنيْرڤينٱ يُّـوُچو  

ْسْم ْپـَرْبَهـڤاْن كاما-كَلْـَپ نََس  



تَـهـشْاكْتْـڤا َسـْرڤاْن َأِشـيتْ  
ْمـراَمـْچ -ا ييِڤـنْْدريَمنَـسا  

ا َسَمـنْـتَـتَـهياْمــيينيڤ  
ْر اوَپـَرِمـْديه شَـنايشَـنا  
اۤيـتَۤيهِرـْچ -ي تِرْدْه اۤيـبودّْْه  
تْـڤاِر َمـنَه كْْمـْستَْهـْم َس-آتْـَم   
تْىينْتَـيشـتْـي ْد َأپـيـتْـشينْۤنَـ ك  

يلَـتتْـشَشْـي نتُواي تُواي  
َرْميشَـلَْم َأْستْهـتْـشَـنْۤتْـَمنَـشْ   

تَـْدياياْمــيي نتُوتَـتَْس تَ  
تْيى نَـْمآتْـَمـنـى ِاڤَ ڤَـشَـ  

 دون الزائفة األنا بنات المادية الرغبات جميع تفريغ عليهكما يجب  ال ينحرفان؛ مانوإي بعزم يُّوچاالـ مزاولة ينبغي لإلنسان"
 في الفرد غرقيست ان يجب ، وبقناعة تامةفخطوة خطوة ،بالتدرج .هات بالعقلالج كل من حواسه جميع يضبطاستثناء، وهكذا 

ا واينما يشرد العقل بسبب طبيعته المذبذبة والمتقلبة، من حيثم .ذات العلياالويفرغ عقله من كل شاغل ما سوى  ة،فطنبال غيبوبةال
 ."يجب ان يضبطه الفرد ويعيده تحت سلطة الذات

 إلى َنشِْركْ يشرد العقل عن ذكر .چيةيُّو بواسطة الرياضة الـَنشِْركْ يمكننا جر العقل إلى ذكر . يشرد هنا وهناك.العقل دائم التكدر
، قد توجد صعوبة كبيرة في البداية لك ومن جراء ذ.عمر تلو عمر نفعله منذ زمن غابر  الظاهرية ألن هذا ماشياء األكثير من

 . لكن من السهل التغلب على كل تلك العوائقَنشِْركْعندما يسعى الفرد إلى تثبيت عقله في ذكر 
ث جرت منذ عشر أو عشرين حداأتتدفق ذكريات  للمثال، .َنشِْركْ بسبب تكدره وعدم ثباته على أخرىيشرد العقل من خاطرة إلى 
 تلك الخواطر تأتي من عقلنا .مل ماعندما ننشغل في ع  أي سبب ظاهردونفجأة في العقل وتظهر أو ثالثين أو اربعين سنة 

رنا بحيرة أو حوض من إذا كّد وحال على السطح األ ستطفو كثير من.ألنها تعاود الظهورلعقل تسبب التكدر الدائم لوالالواعي 
سيستقر الوحل في   كذا،. مختزنة فيه منذ سنواتكانت، يتكدر العقل بكثير من الخواطر الناشئة من العقل الالواعي التي  كذا.الماء
 أحكام لهذا السبب، ثمة .ترسب لتهدئة العقل والسماح لتلك الخواطر بالة مقصودةيچيُّوالـرياضة  ال. إذا لم نكدر حوض الماءالقعر

 ثمة كثير . والحدودحكام األ بمراعاة سنتوصل إلى التحكم بالعقل تدريجياً. لحفظ العقل بعيداً عن التكدرمراعاتها كثيرة يتعين حدودو
ما هي إمكانية التحكم  . بصدد تدريب العقلإذا كان جدياً من العمل بهالفرد ال بد لن العمل بها و المتعيحكام األ وكثير منحدودمن ال
عندما يتم تدريب العقل حتى النقطة حيث يفرغ من كل شاغل ما سوى حقق السالم والطمأنينة يتس؟  إذا عمل الفرد عشوائياًبالعقل

 .َنشِْركْ
ْمِانَـي  ِهـْم َمـنَـَسـ- نتاْپـَرشـ  

ـَمـْم سوكْـَهْم اوتَّْمـنَيُّـوچي  
ْم َرَجـَسـ- نتاشـي تيپااو  

ـْمشْتَـْم َأكَـلَْمـ ْبهۤو-ْبَرْهَم   
 ".َمْنْبَرْهبفضل توحده بـ   يسكن عقله وعواطفه ويتحرر من كل ذنب.علي عقله تثبيتعلى اعظم سعادة حتماً ب ّييُّوچالـيحصل "

 . السعادة هنا.ذاك سيجعلني سعيداً"أو " سيجعلني هذا سعيداً:"قول لنفسي دوماًا أنا . عن اختالق اغراض للسعادةالعقل ال ينفك
ال نقوى على تقرير  .ربة تجرها جياد جامحةع على هذا الوجه، يأخذنا العقل في كل مكان كما لو كنا نجلس في ."السعادة هناك

حالما ينشغل ستخضع الجياد الجامحة للعقل لحكمنا  . حولدونتطيعه هو الجلوس في رعب ومراقبة ما يجري وجهتنا وكل ما نس
 َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى - َهِرى َهِرى ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ ِرشَْنَهِرى كْ ِرشَْنَهِرى كْ :تسبيحب وال سيما َنشِْركْذكر بالعقل 
 من جرجرتنا من ،ستقرار اال العقل المتكدر عادممنع في كل لحظة من حياتنا من اجل َنشِْركْ بخدمة نشغال اال يجب علينا.َهِرى

 .شيء إلى آخر في بحث عقيم عن السعادة في العالم المادي الزائل
ْمتْمانَـا َسـدْم ِاڤَـيونَْۤجـنّْ  
هـشْ كَلْـَمـ-ـتَ يَچ ڤيُّـوچۤي  

ـْسـَپـْرشَـْمْم َس-سوكِْهـَن ْبَرْهَم   
  سوكْـَهْم َأشْـنوِتىْمـنتايَأتْ

 ".بإتصاله بالخدمة الودية العلية إلى اهللا سعادةال مراتب أرفع ّييُّوچالـادية، يحقق  من كل شائبة ممستقراً في الذات العليا ومتحرراً"



 هو الصديق الحقيقي لكل حي ويتعين َنشِْركْ أن ْبَهَچڤَْد چۤيتا جاء في . عندما يقع الفرد في المتاعب، ينقذه حاميه. يحمي تيمهَنشِْركْ
التوق والتحرق الشديد عن طريق ممارسة ذكر سيتوقف  .َنشِْركْ ذكر اضةري وسيلة بعث تلك الصداقة هي .علينا بعث صداقته

لتفاتنا إليه لكننا مشغولين عنه بأكل ثمار شجرة الرغبة ا داخلنا وينتظر َنشِْركْ .َنشِْركْ هذا التحرق الشديد يبقينا بعيدين عن .َنشِْركْ
 .)ْبَرْهَمْن (ستقامة في هويتنا الحقيقية بمثابة روح محض االجب علينايكما  يجب قطع هذا الدافع الشديد للتمتع بهذه الثمار .المادية

 الفصل الثاني
 ِرشَْنوسيلة التسبيح ومعرفة كْ

 هذا هو الصوت العلي الذي . َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى- َهِرى َهِرى ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ ِرشَْنَهِرى كْ ِرشَْنَهِرى كْ
 لقد راكمنا كثيراً من الغبار المادي على مرآة العقل في الوقت الراهن كما يوجد غبار . الغبار عن مرآة العقلسيعيننا على نفض

 مما نا الماديةأعمال بسبب مرآة عقلنا الصفية قدر كبير من الغبار في راكم لقد ت.زدحام االوأوساخ على الطريق العام بسبب شدة
 يامنا الحقيقوننا من رؤية قسينفض هذا الغبار ويمكّ) َمنْتَْر ِرشَْنَهِرى كْ(ذا الصوت العلي  ه. في نصابهاشياء األيقصرنا عن رؤية

 ستتالشى كل شقاوتنا المادية .ةعياالوغيرية البدن المادي والذات حالما نفهم  حقيقيةالسعادة السنقتدر على التوطد في  .بكل وضوح
 ثمة نار متقدة دوماً في هذا العالم المادي وكل فرد يسعى إلى اطفائها لكن ال سبيل .ك تلِرشَْنَهِرى كْمع تصفية وعينا بوسيلة تسبيح 

 .ستقرار في وعينا الصفي، في حياتنا الروحية االإلى اطفاء نار الوجود المادي تلك قبل
 ْدَهْرَم عن طريق رسم اءحي األ إلى هذا العالم المادي إنما هو اطفاء نار الوجود المادي لجميعَنشِْركْغراض هبوط الرب أحد أ
  ):٨-٧\٤ ْبَهَچڤَْد چۤيتا(

ايْرَمـْسـْدَهي ادا ِهـيادا ي  
ْبهاَرتَي ْر ْبَهـڤَـتيـالنْچ  

ايْرَمْسـهانَـْم َأْدَهوتّْيَأْبْهـ  
َأَهـْمى جاِمِرـ ْسْمتَداتْمانَـ  
ْمناا ساْدهۤويانَتْرايَپـر  

تاْمِركْـشْا شَـ دويناشـايڤ  
ايـْستْهاَپـناْرتْهاْم َس-ْدَهْرَم   

ىِچوي ىِچوي يَسمـْبَهـڤام  
 ".عصر بعد عصرهبط شخصياً  الدين، أأصول إقامةاعادة شرار، ومن أجل  األهالكاخيار و األ إنقاذأجل من"
 ".ْبَهَرتَ سليل يا ،األرض هبط بذاتي الى أحاد،ل اال ويعّم يوجد انحراف في الممارسات الدينيةوحيثما نمايأ

األسفار بيمان  االعنيت ال ْدَهْرَم  كلمة في هذا النص وقد جرت ترجمتها من عدة وجوه مثل إيمان لكنْدَهْرَمجرى استخدام لفظة 
ب سيولة الماء وال تعود في مقامها  سيولة الماء ال تتغير وفي حالة تغييرها تذه.ْدَهْرَميمان قابل للتغيير على خالف  اال.ِڤديةالـ

 .شق من اهللا مما يعني وجوب التوعي به أننا هو) ْدَهْرَم(امنا و ق. ان وجودها مشروط.البنيوي
 كل حي هو .مالزمة لنا في مقامنا البنيوي الخدمة .قتران المادي االموقع الخدمة العلية إلى الجامع العظيم يساء استعماله بداعي

 عندما ال يفقد منصبهولة و ربما كان منصب الرئيس أرفع مناصب الدولة لكنه يخدم الد. كل حي يخدم سواه.يدخادم وال يوجد س
 لذلك، خدمتنا مستغلة في شتى التعيينات .)ماۤيا (يدعى الوهم" سيد كل ما يمتد إليه بصريأنا ": قول الفرد لنفسه.تعود خدمته مطلوبة
نفسنا في أعندما نتمكن من رؤية  لك التعيينات بمعنى أن الغبار قد تم نفضه من مرآة عقلنا يمكننا التحرر من ت.في الوعي المادي

 . الدائمينَنشْكِْرموقعنا الثابت بصفة خدم 
سأبقى خادماً حتى بعد :" ربما ارتعبنا من التفكير.ال ينبغي ألحد التفكير أن خدمته في العالم المادي وخدمته في الجو الروحي سيان

ال يوجد فرق في  . أمراً ممتعاً لكن الخدمة العلية ليست كذلكت في العالم المادي ليسةأن الخدمبنا تجربت أننا وسبب ذلك هو" النجاة
 للمثال، نستطيع أن نرى . ال شك بوجود هذا الفرق هنا لكن كل شيء واحد في العالم المطلق.العالم الروحي ما بين الخادم والسيد

 لكننا نستطيع أن نرى أن َنشِْركْيقوم بالخدمة إلى  َنأرجو .َنأرجوربة ع سائقخادم بصفة ال اتخذ موقع َنشِْركْ أن ْبَهَچڤَْد چۤيتافي 
 .فكار المادية إلى الصعيد الروحي األ لذلك، ينبغي لنا توخي الحذر بعدم حمل.)٨٠\١٣ َمْدْهيا -.ت.ت(الرب يصبح خادم الخادم 

تدهور يعندما  خدمه المقربين أحد الرب شخصياً أو يرسلنزل  ي. في العالم الروحيياءش األظلما نجربه مادياً ليس سوى  كل
 . كذا، قال النبي محمد انه خادم اهللا.على نفسه ابن اهللا وكذا ممثل اهللالمسيح  اطلق .المادةتنجسنا ببداعي ) ْدَهْرَم(مقامنا البنيوي 

 .مقامنا البنيوي عن سقطنا حينم الدائم للحياهللا أو يرسل ممثله إلعالمنا عن الموقع نزل لذلك، ي



 هو ما يالزم الشيء ْدَهْرَم . عن الحي محالْدَهْرَمفصل مسعى  . إيمان مصنوعْدَهْرَم بالتفكير أن  اإلنسانلذلك، ينبغي أن ال يخطىء
ة ونستطيع بكل سهولة أن نرى أن  الحي إنما هو الخدمْدَهْرَم .وهو الحالوة في السكر أو الملوحة في الملح أو الصالبة في الحجر

 َنشِْركْ وكيف نحقق الفكاك من الخدمة المادية وكيف نحقق ذكر َنشِْركْ كيف نخدم .خرين اآللكل حي نزعة إلى خدمة نفسه أو
 .ْبَهَچڤَْد چۤيتا بصورة َنشِْركْالعلم الذي يلقيه موضوع وكيف نتحرر من التعيينات المادية يشكل 

 الرباني متسامح وشديد اللطف .يشير إلى الرباني) ٨\٤. چ.ب (ْمناايا ساْدهۤونَپريتْرا المقتبس اعاله ابتداء من  في النصساْدهولفظة 
 َنشِْركْ شْرّي ثمة ستة وعشرون صفة يتحلى بها الرباني ونجد . وال يكن عداوة ألحد ومسالم دوماًحياء األبكل حي وصديق جميع

 : يليما )٣٠\٩ (ْبَهَچڤَْد چۤيتايعلن في 
ُروشـاتْـ دورا-ِشـتْ سو تْـي َأپـ  

  ْبهاْك-ا يْبَهـَجِتى ماْم َأنَـنْ
اهيَمنْتَـڤْـ  َسـ ساْدهوْر ِاڤَ  

َسـهي  ِهـويتُاڤَـسي ڤْـْچايَسـْمـ  
 ".نه في المكانة الصحيحة أل اعتباره ربانياًب يج،الخدمة التتيميةمنشغال بأبغض عمل، إذا كان  أحد  وان ارتكبحتى"

هوم الهندوسي لكن الخمرة  شرب الخمرة عمل الاخالقي حسب المف.على الصعيد الدنيوي هي الاخالقية عند سواه أحد األخالقية عند
جتماعي  االخالقية تستند إلى الزمان والمكان والظروف والمركز األ لذلك،.ال تعتبر الاخالقية في العالم الغربي بل عادة شائعة

 ربانيالفرد اعتبار وجوب  في هذا النص َنشِْركْ يشير .خالقية والالاخالقية موجود في جميع المجتمعات األ لكن مفهوم.وغيره
منشغالً الفرد ن كان ا بكالم آخر، . الأخالقيةأعمالحتى وإن كان منشغالً ب  على أتم وجه بوقت واحدَنشِْركْكان يذكر اذا  )ساْدهو(

 في .ال ينبغي اعتبار تلك العادات مهمةفبعض العادات الالاخالقية بداعي عشرته السابقة ولو كانت لديه  على أتم وجه َنشْكِْربذكر 
مع ستتناقص عاداته السيئة ويحرز الكمال الرباني  .َنشِْركْ إذا اصبح تيم ساْدهوالفرد تدريجياً وسيصبح  سيتصفى ،حوال األكل
 .َنشِْركْ في قضاء ذكر هتقدم

لحج في بلدة مقدسة وتوقف في طريقه مع سائر الحجاج لإلستراحة في نزل عند ى الإتوجد قصة في هذا الصدد عن لص ذهب 
في طريقي إلى الحج أنا ":لكنه قال لنفسهدمانه على السرقة، إنتيجة بدأ اللص بالتخطيط لسرقة حقائب سائر الحجاج  .انقضاء النهار

ووضعها  أحد  لذلك، التقط حقيبة.بداعي عادته بائ لم يستطع ابعاد يده عن الحقه لكن." لن افعل ذلك.بائ بي سرقة هذه الحقوال يليق
به إلى مكنة لكن ضميره عذّ األ قضى الليلة يضع مختلف الحقائب في مختلف.ي مكان آخرفي مكان آخر ثم وضع حقيبة آخر ف
مر بدأ كل  األ في الصباح، لم يجد الحجاج حقائبهم عند استيقاظهم فارتفع اللغط وفي نهاية.درجة انه قصر عن سرقة شيء منها

 اردت سرقة شيء من .لص أنا سادتي،:"يع الحقائب قال اللص بعد العثور على جم.حاج بالعثور على حقيبته في مكان مختلف
رت مواضع الحقائب لكن غّي لذلك، ربما .نني في طريقي إلى هذا المكان المقدس ألسرقأ أن ال تقررحقائبكم بسبب العادة لكنني 

 أن كل َنشِْركْ لذلك، يقول . لم يعد يود السرقة لكنه يفعل ذلك بدافع العادة أحياناً. هذه هي ميزة العادة السيئة." منكم معذرتيأرجو
تغلبت عليه عاداته  حتى وإن ساْدهوعتباره إ يتعين َنشِْركْحراز تقدم في ذكر إقالع عن عاداته الالأخالقية السابقة و االمن قرر

 ):٣١\٩ ْبَهَچڤَْد چۤيتا( يقول في النص التالي َنشِْركْ شْرّي نجد .السابقة أحياناً
تْمااَهـْرمـْدي  ْبَهـڤَـتْمْپـَريـشْكْ   

يـَهتشّْتّْـيَچ نْمينتاشـهتْـ - تْشْشَـشْـڤَـ  
يهۤيـجانيا ْپـَرتيكاونِْتـ  

ياتيـشْـنَنَـ ِمى ْبَهـكْتَـه ْپـَر  
 ".أبداًال يهلك تيمي  ان ،كونْتّييا ابن قّوة،  بكل نهاِلأْع .خير االالسالمفوز بويصلح  يما سرعان"

لكن مروحة ال يمكن لإلنسان سحب شريط كهرباء .ه سيصبح ربانياً في وقت قصيرحب هنا ان كل من يتتيم بَنشِْركْ شْرّييعلن 
حالما نأخذ إلى القدمين طلب الثواب نقطع  .المروحة ستستمر في الدوران لبعض الوقت لكنها سرعان ما تتوقف عن الحركة نهائياً

من يأخذ إلى ذكر ال يقتضي على  . مع ان تلك النشاطات قد تبقى لبعض الوقت لكن سرعان ما تنقطع نهائياًَنشِْركْاللوتسيتين لـ
 أن من حقق ذكر شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم جاء في .جميع الصفات الكريمة فيه تلقائياًستنمو  .اً صالحإضافي ليصبح رجال بذل مجهود َنشِْركْ
لمفتقر إلى ذكر اهللا ألنها لن تمنعه من الجميلة لالصفات ال نفع في  في المقابل، . يتصف بجميع الصفات الحميدة بوقت واحدَنشِْركْ

 ):٩\٤( السيئات في هذا العالم المادي َنشِْركْالمفتقر إلى ذكر يرتكب  أن  من المحتم.فعل غير المرغوب
اْميڤْـيشَ ِمى دتْـَجنْـَم كَـْرَم   

  تَـتّْـڤَـتَهّي ِڤـتيُّـو ْمِاڤَـ
  َجنْـَم پونَـْرْماكْتْـڤا ِدَهـيتْ



ْرجوَنٱُسو ي تِاماْم ي تيان  
 ".َنأرجو يا ،ةباقي الداريل يدخل ب في هذا العالم عند مفارقة بدنه، ثانية، ال يولد يأعمالجلوتي ودرك تعالي ي من"

 ال شك . ثمة نشاطات معينة عندما يتجلى لقضاء مهمة ما.أكبر من اجل تحقيقها هنا بتفصيل َنشِْركْالمهمة التي يتجلى توضح 
 لكننا ." هذا العالم العفن؟إلى نزولما الذي يدفع اهللا إلى ال:" يقولون.األرض إلىاهللا نزول ببوجود بعض الفالسفة الذين ال يؤمنون 

 تصديق كل ما يتضمنه وإال من واجبنا بمثابة سفر مقدس وْبَهَچڤَْد چۤيتا درسن أننا ماً يتعين العلم دو. خالف ذلكْبَهَچڤَْد چۤيتانفهم من 
 للمثال، .تسليات لتحقيق مهمة وقضاء بعض الاألرض  أنه يتجلى فيْبَهَچڤَْد چۤيتا في َنشِْركْ يقول .ينتفي الغرض من وراء قراءته

 َنشِْركْ أظهر الرب .تَْرشْكوروكْ في ساحة عمال األوينشغل بكثير من َنأرجوربة ع سائق يعمل بدور َنشِْركْنستطيع أن نرى أن 
 جانب شخص أو أمة إلى أحد  كما يحدث عند نشوب حرب ما ويقفَنأرجونحياز في ساحة المعركة وانحاز إلى جانب  االبعض
 .عتيادي االنحياز بالمفهوم االنحياز لكن ال ينبغي اعتبار ذلك االويظهر

 أهل الهند .نشاطاته ليست إعتيادية . تعني عليڤْياْمدي لفظة .ه في العالم المادي تجلي علينزول في هذا النص أن َنشِْركْكما يشير 
حتفال بوالدة  االكما يجريتماماً  مذاهبهمحتى اليوم بغض النظر عن في نهاية شهر آب  َنشِْركْحتفال بوالدة  االمعتادون على

 الوالدة ."والدتي" في هذا النص لإلشارة إلى َجنَْم يستعمل لفظة َنشِْركْ و طَمّيشَْجنْما تدعى َنشِْركْ والدة .المسيح في العالم الغربي
 يمكن لإلنسان أن يسأل كيف تكون نشاطاته علية مما يعني انها ليست والدة . ونشاطاته عليةَنشِْركْ والدة .تتطلب بعض النشاطات

 وعائلة فكيف يمكن اعتبار كّيڤَِد وأم تدعى ڤَسوِدڤَوالد يدعى له  وَنأرجو الحرب مع  يولد ويشارك فيَنشِْركْ .ونشاطات إعتيادية
  اإلنسان عندما يعلم.)تَهڤَي تَتِّْڤتّْ يُّو ڤَمِا (يجب علينا العلم بوالدته ونشاطاته على الوجه الصحيح :َنشِْركْكل ذلك نشاطات علية؟ يقول 

 بصورة َنشِْركْعندما يفارق بدنه المادي بل يتوجه إلى لن يرجع ثانية ): ٩\٤. چ.ب( هي  ونشاطاته بحق فالنتيجةَنشِْركْعن والدة 
 ينتقل إلى العالم الروحي الخالد ويحقق .)ْرجوَنٱپونَْر َجنَْم نايتي ماْم ِاتي ُسو ڤا ِدَهْم تْياكْتْ (مباشرة مما يعني أنه يصبح نفساً محررة

 على العموم، . ونشاطاته بحقَنشِْركْيمكن تحقيق كل هذا بمجرد العلم بالطبيعة العلية لوالدة  .امهو والبقاء أي قجةهبكمال العلم وال
  يمكن لنا، في اللحظة الراهنة.عملحسب ما قدم من ) تناسخ النفس( بدنه المادي ةيتعين على الفرد الرجعة في بدن آخر عند مفارق

ثوب مجرد  هذا البدن المادي . في الواقع، لدينا بدن روحي ثابت.ثوب مثل أن هذا البدن المادي هو بدننا الثابت لكنهبعتقاد اال
عندما يشيخ هذا البدن المادي ويبلى أو نخلعه كما نخلع ثوباً بالياً وندخل بدناً مادياً آخر  .خارجي بالمقارنة مع البدن الروحي للنفس

 ):٢٢\٢ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا جاء في .عندما يتعطل نتيجة حادث ما
ايـهايـاتْها ڤي يـْرنـانۤيـجي سْمساڤا  

ينََپـراٱ ُرونَـي ـاتنَْهـِري ْچنَـڤانْ  
ىاننَْرۤيـا جيـهايـڤي نَراۤيـتَـتْها شَـر  

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

ويبدله الفرد مر  األفي نهايةليصبح طفالً ثم صبياً ثم شاباً ثم يشيخ ويصبح عديم الفائدة بداية البدن هي حجم حبة البازلياء ثم ينمو 
 ):١٣\٢ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا جاء في . لذلك، ال ينقطع البدن عن التغيير وليس الموت سوى التغيير النهائي للبدن الحالي.ببدن آخر

اتْها ِدِهىيـْن يـمـْسٱ يـنُوِدهـ  
َجرا ْماوڤَـنَـ يـْمكاوماَر  
ْريـْپـراْپـت - َرنتاتَتْـها ِده  

ياتيـ موْهـنَـ تَـتَْر ْزَرـۤيـْده  
بدن عند الموت إلى نفس  التنتقل هكذاإلى الشيخوخة،  ف الطفولة إلى الشبابمن، بدنة باستمرار في هذا الدتجس المنفس التمر كما"

 ".غييرهذا التبمثل  محقق لذاته يضطرب الال .آخر
 .الرجولةمع أن الصبي يبلغ  على النفس داخل البدنالتغيير  ال يطرأ . انقطاع على خالف القاطن فيهدونيطرأ التغيير على البدن 

عندما يمر البدن بالتغيير القطعي عند المستنير  ال يتحير .يوافق العلم الطبي أن البدن المادي في حالة تغيير دائمة في كل لحظة
بدان  األ في الوضع المادي، نحن نبدل.حزنبال  على حقيقتهاشياء األمن ال يفهمصاب ي لكن . ال تتحير بهذا األحياءكما أن الموت

 رجوعنا في بدن بشري غير مضمون بل يحتمل رجوعنا في بدن حيوان أو مالك بناء .وقات وهذا هو مرضنا الماديأل افي كافة
 . يعد بأن كل من يعلم بوالدته ونشاطاته بحق يتحرر من التناسخَنشِْركْ لكن َنپورا َپْدَمعلى عملنا حسب ما جاء في كتاب 

 ):٥٥\١٨ (ْبَهَچڤَْد چۤيتاحق؟ هذا ما جاء في  ونشاطاته بَنشِْركْ والدة  اإلنسانكيف يفهم
يجاناتيماْم َأْبه ْبَهـكْتْـۤيا  

تَـتّْـڤَـتَـهي شـاْسمتْـاشْ يڤاْن اۤي  



ـڤاۤياتْـْچ تُو تَـتّْـڤَـْم ماتُوتَـ  
َأنَـنْـتََرْم - شَـِتى تَـْديڤ  

 وبذكري التام بمثل هذا التتيم، يدخل ملكوت . حق الفهمزيزي بصفة شخصية اهللا العالفرد فهمبالخدمة التتيمية وحدها، يستطيع "
 ."البقاء
 وال َنشِْركْحب  من ال يتتيم ب. اصبح من تيمهذا إ، بحقَنشِْركْ فهم العلم بـ اإلنسان يستطيع.د هنا ثانيةترالتي تعني بحق  ڤَتَهتَتّْلفظة 

 اچيُّوأنه يشرح علم الـ) ٣\٤ ْبَهَچڤَْد چۤيتا( في بداية الفصل الرابع َنأرجو إلى َنشِْركْ يقول . ال يقوى على الفهمَنشِْركْيثابر في ذكر 
 .دراسة أكاديمية) َنشِْركْالعلم بـ( ْبَهَچڤَْد چۤيتامن يدرس عند   غامضاًَنشْكِْرسيبقى  ."تيمي وصديقي "َنرجوأالقديم هذا إليه ألن 

 فارس رب عائلة وَنأرجو  كان.ته العلمية وحدهاشهاد إستناداً إلى ه شراءه من المكتبة وفهم اإلنسان ليس كتاباً يستطيعْبَهَچڤَْد چۤيتا
 وأول مرجعية ْبَهَچڤَْد چۤيتا الستالم َنشِْركْ فقد اختاره ، ومع ذلك.زاهد وال َنْبراْهَم وال فيلسوف وال ويِڤدانت  كبيراً والعالماًوليس 

 َنشِْركْ تصرف و دون ْبَهَچڤَْد چۤيتا ذاك هو مؤهل فهم .َنشِْركْ تيم  اإلنسان يجب أن يصبح."ألنك تيمي" لماذا؟ .في السلسلة المريدية
 .كما هو

 - َهِرى َهِرى ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ ِرشَْنَهِرى كْ ِرشَْنَهِرى كْ : وسيلة نفض الغبار عن مرآة العقل بتسبيحو هذا؟ هَنشِْركْكر وما هو ذ
 .ْبَهَچڤَْد چۤيتا وسماع َمنْتَْرعن طريق تسبيح هذه الـتدريجياً  َنشِْركْ نستطيع تحقيق ذكر .َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى

 الذات الفردية والذات العليا جالستان في شجرة .)ْمتاناْبهۤو - إشْڤََره َسْرڤَ ( حاضر في قلوبنا على الدوامَنشِْركْ :)٦١\١٨. چ.ب(
الخدمة التتيمية وتنمية ذكر ب هبائية النفسأ ال كما تبد.)َپَرماتْما(الذات العليا  هاتشهدثمرة الشجرة و) ڤَۤيج(ة هبائي النفسالتأكل  .البدن

 هو صديق َنشِْركْ .ها على نفض غبار جميع الشوائب عن مرآة العقلنتا تدريجياً، تبدأ الذات العليا الجالسة إلى جوارها بإعَنشِْركْ
 بالتسبيح والسمع َنشِْركْـفهم العلم ب  اإلنسانستطيعي) ٢٣\٥\٧. ب.ش( هو مسعى رباني َنشِْركْ ذكرجميع الربانيين ومسعى 

إلى داره في الملكوت الروحي الذي عند لحظة الموت ، الذهاب َنشِْركْعند فهم الفرد يستطيع  و.)ْرتَنَْمكۤي ْمنَڤَشَْر (َنشِْركْوتحقيق فهم 
  ):٦\١٥ (ْبَهَچڤَْد چۤيتاجرى وصفه في 

يُّوْراِتى سۤوينَـ تَـْد ْبهاَس  
  نَـ پاڤَـكَهكُونَنَـ شَـشـا

ڤَـْرتَـنْـِتىيـتْـڤا نَـ نَچاْد ي  
  َمـَمْمتَـْد ْدهاَم َپـَرَمـ

 ".ا العالم المادي مطلقاًإلى هذعود ثانية  ال يدخلها يمن و. كهرباءأو نار  ال تنيرها شمس وال قمر والداريان "
 بعدم البقاء في هذه الظلمة بل نقل ِڤَدْز تنادي الـ.الشمس والقمر والكهرباء وهذا سبب حاجتنا إلى هذا العالم المادي دائم الظلمة

 .ةعتمال نور فقط بل تعني دون انها ال تعني . لكلمة ظلمة معنى مزدوج. العالم الروحي:أنفسنا إلى عالم الضياء
ْبَهَچڤَْد  في َنشِْركْ أن ليس هللا واجب يوجبه كما يقول ِڤَدْز جاء في الـ.ال يهبط إلى هذا العالم المادي لقضاء عمل وهللا قدرات غزيرة

 ):٢٢\٣ (چۤيتا
ْمايـكَْرتَـڤْـي نَـ ِمى پاْرتْهاْسـتـ  

شَـَنـتْـيـنْۤو كـشْلُوِكـو شْيـتْر  
ْمايـنـانَـڤاْپـتَـْم َأڤاْپـتَـڤْـ  

يـنَشَ كَـْرَمـتْـڤَـْرتَ ِاڤَ   
ألتزم ني إ مع ذلك ف- بحاجة لكسب شيء أنا  كلها كما ال اشتهي شيئاً والفالك الثالثة األضمنواجب بني يوج ال ،تْهاِرْپيا ابن "

 ".بالعمل
 َنشِْركْال يعادل  .كثير من النشاطاتب إلى هذا العالم المادي واإلنشغال نزول موجب على الَنشِْركْلذلك، ال ينبغي لنا التفكير أن 

قه بل يحقت العلم أو استالم من اجل إكتساب العلم أو ترياضالم يتعين عليه إتمام ال .طالق االقه فائق وعلمه كامل علىعديل وال يفو
 كل .وقات األ لكنه لم يتعلمه في مطلق وقت منَنأرجو إلى ْبَهَچڤَْد چۤيتا ربما تكلم .وقات وفي كل الظروف األهو كامل العلم في كل

 نحن نقضي عمرنا تحت .مجبراً على الرجعة إلى دوامة التناسخ في هذا العالم المادي يعود  الَنشِْركْمن يفهم أن هذا هو مقام 
 الحياة البشرية مقصودة .سلطان الزمان نسعى إلى اجراء التعديالت على هذا الجو المادي لكن ليس هذا هو غرض الحياة البشرية

 .َنشِْركْلفهم العلم بـ
نفسنا وتحقيق الترضية الحسية وهي متطلبات مشتركة لكل أ ومشكلة الجماع والنوم والدفاع عن األكل ةمشكل: حاجاتنا المادية هي

؟ لكن لإلنسان مؤهل  إذا اقتصرنا على حلهاكيف نتميز عن الحيوانه المشاكل و الحيوانات مشغولة بحل هذ. والحيوان اإلنسانمن
 عيب الحضارة العصرية هي تشديدها على . إذا اخفق في هذا المضمارلبهائميعد من ا ه العلي لكنَنشِْركْ يمكنه تنمية ذكر ،خاص



 لذلك، ينبغي لنا توخي العناية بعدم تفويت . روحيةأحياءبوصفنا   من واجبنا الفكاك من علقة التناسخ تلك. هذهوجودحل مشاكل ال
 في الواقع، اعطينا هذا .نا على التوعي بهنتا وإعْد چۤيتاْبَهَچڤَ يهبط شخصياً للكشف عن َنشِْركْ شْرّي .فرصة الحياة البشرية الخاصة

 بعد تسلم َنشِْركْإذا لم ننتفع بها لتنمية ذكر سوف نفوت علينا هذه الفرصة النادرة  لكن . بتلك التنميةاالنتفاع العالم المادي من اجل
 ليس علينا سوى السمع .)ْرتَنَْمكۤي ْمنَڤَشَْر (مع والتسبيح الس:)٢٣\٥\٧. ب.ش( وسيلة التنمية في غاية البساطة .هبة الحياة البشرية تلك

 . ليس علينا سوى السعي وتوفير بعض الوقت. لنا العون ألنه قاطن في قلوبناَنشِْركْ سيضمن .ستنارة االنضمنلوبالسمع بعناية 
 .ع بالشبع بعد تناول وجبة كاملة إلى من يسألنا ما إن كنا نحرز تقدماً كما يعلم الجائةحاجدون  سنعلم بتقدمنا تلقائياً

لن نواجه صعوبة  وْبَهَچڤَْد چۤيتا في َنأرجو إلى َنشِْركْمها  علّ. أو تحقيق الذات تلك ليست في غاية الصعوبةَنشِْركْوسيلة ذكر 
  حسب عقليتناَچڤَْد چۤيتاْبَهإذا سعينا إلى تقويل سنفسد كل شيء  لكن .َنأرجو كما فهمه ْبَهَچڤَْد چۤيتاإن فهمنا بتحقيق درجة الكمال 

 .كاديمية الخاصةاال
 ال حاجة إلى .قتران بالمادة من مرآة العقل اال هذا هو وسيلة تصفية جميع الشوائب الناشئة عنِرشَْنَهِرى كْكما مر ذكره، تسبيح 

بعثه  هو المراد .نفس نوعية ال هوَنشِْركْ في الواقع، ذكر . كامن في الذاتَنشِْركْ ألن ذكر َنشِْركْعون خارجي بصدد بعث ذكر 
 سواء أكانوا من البشر حياء األ ليس عقيدة من العقائد تفرضه منظمة ما بل مغروز في جميع. حقيقة باقيةَنشِْركْ ذكر .بتلك الوسيلة

سم القدوس  االع جميع الحيوانات من سباع وفيلة وغزالن بالرقص على وقَرْبهوْپَمها تْشايتَنْياالمولى ى انضمت إل . الحيواناتأم
 التصفية مضمونة مع . ال شك أن هذا يعتمد على صفاء التسبيح. سنة٥٠٠عندما كان يجتاز غابات الهند الجنوبية منذ  َهِرى كِْرشَْن

 .تقدمنا في التسبيح

 الفصل الثالث
  في كل مكان وعلى الدوامِرشَْنرؤية كْ

 يتعين علينا التوقف عن قضاء واجباتنا أو عملنا بل يقتضي قضاءها في ذكر  ال. وسيلة بعث ذكره في حياتنا العمليةَنشِْركْيلقننا 
كون لدي وظيفة من اجل عيالة تيجب أن :" لكل إنسان وظيفته في الحياة لكن بأي وعي يقضيها؟ كل إنسان يقول لنفسه.َنشِْركْ
 يستلزم  قضاء أي عمل على الوجه السليم.ذا الوعي يتعين إرضاء المجتمع أو الحكومة أو العائلة وال يستثنى أحداً من مثل ه."يأهل
 ينبغي لنا قضاء واجباتنا على الوجه السليم . صاحب الوعي المتكدر الذي يشبه المجنون ال يستطيع قضاء واجب.صحيحالوعي ال

 ال .من نعملصالح بل فهم ل ال يقتضي علينا تغيير الطريقة التي نقوم بها بالواجب .َنشِْركْنجازها مع فكرة إرضاء إلكن ينبغي لنا 
 تستعمل للداللة على كاَم اللفظة السنسكريتية .)كاَم (نجراف بالرغبة االبد لنا من قضاء ما يتعين علينا انجازه لكن ال ينبغي لنا

 مستندة إلى ْد چۤيتاْبَهَچڤَ مجمل تعاليم .)كاَم (تنااالعمل لترضية شهو من َنشِْركْ شْرّي يحذرنا .الشهوة أو الرغبة أو الترضية الحسية
 .هذا المبدأ

 قد يكون اسقاط حقه بالمملكة . أقنعه بقضاء واجبه إلرضاء اهللاَنشِْركْهله لكن أ إرضاء حواسه باإلقالع عن قتال َنأرجواراد 
 إلى إرضاء  كان مستنداًَنأرجو لم يحبذ ذلك ألن قرار َنشِْركْ لكن ،ورفض قتل اهله من عداد العمل الصالح على الصعيد المادي

 لكن العلم مطلوب من اجل .ل يقتضي تغيير وعيهب َنأرجو كما لم يتغير شاغل  اإلنسان ال حاجة إلى تغيير شاغل.حواسه الشخصية
ى  قد يقودنا العلم النسبي إل. ذاك هو العلم الثابت."قدرته العلوية أنا .َنشِْركْشق من أنا ": ذاك العلم هو العلم القائل.تغيير هذا الوعي

 للمثال، تستطيع يدي . متعتنا الجزئية بوصفنا شق منه مستندة إلى الجامع.َنشِْركْتصليح آلة ما لكن العلم الثابت هو العلم بتكاملنا مع 
 .َنشِْركْ ألننا شقوق َنشِْركْ واجبنا هو خدمة . انها ال تستمد متعة بخدمة بدن آخر.استمداد المتعة عندما تكون موصلة ببدني وتخدمه

 َنشِْركْ تلك الذات هي .بهوية الذات أحد  لكن ال يعلم." ال يسعدني سوى خدمة ذاتي.ال اسعد بخدمتك:"ل فرد يفكر لنفسه قائالك
 ):٧\١٥ ْبَهَچڤَْد چۤيتا(

ِكىلُو - ـڤَۤيـ جشُوـْمڤايَمما  
تَـه َسـناتَنَـهْبهۤو - ـڤَۤيـج  

ينَاۤيينْْدرۤيـطْهانشْـشْ - َمـنَه  
يـتشْكَْري  ْستْهان-تي ِرْپَركْ  

 ".الحواس الستة التي تتضمن العقلواسطة بغة مشقة بال البقاء بوننازعهم يرهن ونتيجة .شقوقي الباقيةهم هل هذا السجن المادي أ"
 َنشِْركْلذلك، المطلوب منا بذل الجهد لتوصيل انفسنا من خالل ذكر  .قترانها بالمادةإعن الجامع بداعي اآلن  منفصلة) ڤَْزجۤي( حياءاأل

  نقع تحت سلطان الناموس الطبيعي.لكن هذا محال على نحو مصطنع واإلستقالل بحياتنا َنشِْركْ نحن نسعى إلى نسيان .الكامن فينا
 يعتقد انه مستقل  اإلنسان كما لو كانَنشِْركْ يصبح متكال على فتنة َنشِْركْ من يعتقد استقالله عن .َنشْكِْرعندما نحيا مستقلين عن 



ستقالل على  اال.)ماۤيا (ستقالل وهذا ما يدعى الوهم اال كل حي يطلب.ها فيصبح متكال على قوة الشرطةأحكامعن الحكومة و
 يطلب عدد .متكلون أننا عندما ندركسنحرز العلم  .جتماعي أو الوطني أو الدولي غير ممكن االفرادي أو الجماعي أو االالصعيد

مم المتحدة تسعى إلى السالم منذ  اال. لكنهم يجهلون تطبيق معادلة السالماألرض كبير من البشر في الوقت الحاضر السالم في
 ):٣٩\١٠ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا جاء في . الحروب ما زالت مستمرةسنوات طويلة لكن

ْمتانا ْبهۤو-َسـْرڤَ ي شـاپـتْـ تْشْاي  
َنأرجو تَـْد َأَهـْم ْمَجـۤيـب  

اْنۤيـْساتْ ينا يڤي نَـ تَـْد َأْسـتـ  
شَـَرْمتْـشَـراتْـ ْمتَـْبهۤوَمـۤيا   

 ".يغير متحرك بمعزل عنتحرك أو وجد شيء م يالات طراً، وجودالمورة ذب أنا ،َنأرجو يا عدا ذلك،"
نفسنا المالكين لثمار أ ربما اعتبرنا .طالق االطالق ومتلقي نتائج كل شيء على االع علىطالق والناف اال هو المالك علىَنشِْركْلذلك، 

مئات من البشر في مكتب ما لكنهم  قد يعمل . هو المالك القطعي لثمار عملناَنشِْركْ يجب أن نفهم أن .ئعملنا لكن هذا مفهوم سي
 .المالك أنا .لدي مبلغ كبير من المال:" لنفسهحالما يقول  المصرفموظف تبدأ متاعب .رباح تعود إلى المالك االأن جميعبيفهمون 

 لكن .ه على ترضيتنا الحسيةأننا نستطيع استعمال المال الذي جمعنابإن اعتقدنا ) كاَم (نعمل بدافع الشهوة .."ألحمل المال إلى بيتي
 حالما نعتقد اۤيمايدينا لكن نكون تحت تأثير أالمال عينه في  يمكن أن يكون لدينا .َنشِْركْإذا فهمنا أن كلما نقتنيه ملك  اًراحرصبح أن

  ):١ َمنْتَْر (شَْدَپنيوأ شْرّي جاء في .َنشِْركْأن كل شيء ملك بالمستقيم في الوعي المتعلم الفعلي هو  .أننا المالكون
ْمڤَـڤـاْسـياْم ايَدْم َسـْرإشـا  

تَْچـ َجـْمـاتْـۤيَچـياتْ كيـنْـتْـشَ َجـ  
ـياكْـِتـَن ْبـهوجيـتْـهاِتـَن تْ  

ڤيْد ْدَهـنَـْم كَـْسـيا ْسـْدَهـهِرـْچما   
 لذلك، ينبغي لإلنسان القناعة بنصيبه من الكفاف وعدم قبول سواه .اهللا هو الحاكم والمالك لكل متحرك وغير متحرك في الكون"

 ."لعلمه الجيد بالمالك
 نحن نميل إلى .لصعيد الفردي فحسب بل قومياً ودولياً أيضاً ثم سيحل السالمليس على ا) ڤاْسياإشا (َنشِْركْمالكية وعي يجب بعثه 

 الصديق .ئ الخير واإليثارية ونطمح إلى مصادقة ابناء جلدتنا وعائالتنا والبشرية جمعاء لكن ذلك مستند إلى مفهوم سيأعمال
 على التتيم بحبعائالتنا  جميع افرادحث  سنسعى إلى .كبنامتنا أو كوأردنا نفع عائالتنا أو أإذا سنعمل لحسابه  وَنشِْركْالحقيقي هو 

 ثمة كثير من البشر الذين يعملون لخير عائالتهم لكنهم لسوء الحظ ال ينجحون لجهلهم بالمشكلة .إذا كنا نضمر خيرها َنشِْركْ
 قبل أن يصبح قادراً على انقاذ أطفاله اً معلم أواً أو أماً، ينبغي لإلنسان أن ال يسعى أن يصبح أبْمتَڤََچْبهاـال كما جاء في .الحقيقية

طفال في رعايته ال  اال وينبغي أن يكون عازماً على أنَنشِْركْب عليماً بـ اال ينبغي أن يكون.من الموت، من قبضة الطبيعة المادية
 لكن .المؤلمةلتناسخ ا لدوامة طفاله على نحو ال يعودوا خاضعينأ ينبغي أن يكون عازماً على تدريب .يبقون خاضعين للتناسخ ثانية

إذا  سيقتدر على إعانة ليس اطفاله فحسب بل مجتمعه وامته أيضاً .قبل أن ينجح في هذا المضماريتعين عليه أن يصبح خبيراً 
يجب أن ؟ الظلمةنفسه مقيداً بهو إذا كان خرين المقيدين على شاكلته  االتحريرالفرد كيف يستطيع  لكن .َنشْكِْرذكر باصبح خبيراً 

 اماۤيال تمس  ت سحر الطبيعة المادية لكنح في الواقع، ال يوجد حر ألن الجميع ت.خرين االيتحرر أوالً قبل أن يقوى على تحرير
صطناعي االنور القد يتذبذب   لكن.نفسه في نور الشمس أحد إذا وضعال سبيل إلى الظلمة  . هو حر بين الجميع.َنشِْركْالمسلم لـ
 .يفهم ذلك) َمهاتْما( العاقل . ال سبيل إلى الظلمة والجهل في حضوره. مثل نور الشمسَنشِْركْ .هنفسه فيالفرد  إذا وضع وينطفئ
 ): ٨\١٠ (ْبَهَچڤَْد چۤيتاجاء في 

ڤُوا ْپـَرْبَهـيـْسڤَـ َسـْرْمَأَهـ  
  ْپـَرڤَـْرتَـِتىْمَمـتَّـه َسـْرڤَـ

ْمَمتْـڤا ْبَهَجـنِْتى ماي تإ  
اتاهي َسَمـنْـڤ-بوْدها ْبهاڤَ   

 ".قلبهكل ني من عبدويينذر نفسه لي  من ذلك،تحقق الم العاقل .مني تفيض الخليقة كلّها .العالمين الروحي والماديأصل أنا "
 يعلم . منبع كل شيء، كل الفيوضَنشِْركْأن ب هعلمانها  ما هي عالمته؟ . في هذا النص وتدل على عاقل أو متعلمبوْدَهىترد كلمة 

سي موجود في جميع أجناس نجذاب الجن اال. الحياة الجنسية في العالم المادي هي أبرز عامل.َنشِْركْأن كلما يراه ليس سوى فيض ب
ما   كل.ميَرَج ْبهۤوڤْكشف في صلته بصبايا ين وَنشِْركْ يفهم العاقل أن هذا الميل في .ة ويمكن لإلنسان أن يسأل عن مصدرهاالحي
لك  جميع ت. الفرق هو أن كل شيء في العالم المادي يظهر بصورة منحرفة.َنشِْركْ في هذا العالم المادي يمكن إيجاده في هنشهد



ْبَهَچڤَْد  جاء في .َنشِْركْعلم تام يصبح تيم صفي لـب من يعلم بذلك .وعي صفي، في الروحب َنشِْركْالميول والظواهر موجودة في 
 ):١٤-١٣\٩ (چۤيتا

  پاْرتَْهىْم تو ماْستْمانَـاَمـه
اتاهيْم آشْـرتيِرْپَركْ ْمـۤيـڤيدا  

ُسو َمنَـ-ا يْبَهَجنْـتى َأنَـنْ  
اْميايْم َأڤْـتادياتْـڤا ْبهۤوۤيـْچ  

ْم ماونتايْرتَـۤيـ كْمَسـتَـتَـ  
ا ڤْـَرتاه-َهى ذِْرـنْتَـشْ تْـشَ ْداتَي  

اۤيـ ْبَهـكْتْْمـشْ تْـشَ ماانتينََمـْسـ  
  اوپاَسِتىيوكْتا -ا يتْين

أني  لعلمهم الخدمة التتيمية شاغل هو اللهماغش .تْهاِرْپ ابن  ياربانية قدرتي الحمايةتحت هي ، مجيدة غير المضللة الالنفوس ماأ"
 ".ي ال يزولذصلية ال االشخصية اهللا

 ".على الدوامة جيد النفوس المهذه نيعبدت وساجدين لي، صلب دوما، مجاهدين بعزم أمجادي مسبحين"
بيني موقع  موقعنا .َنشِْركْ في الحاضر، نحن تحت تأثير القدرة السفلية لـ.يةولمجيدة؟ انها تحت تأثير القدرة العلمن هي النفس ا

 ستقالل أيضاً االل ونحن نملك صفةستقال اال تامَنشِْركْ . نستطيع نقل انفسنا سواء إلى القدرة العلوية أو السفلية.أحياءبوصفنا 
 . ليس لدينا بديل سوى البقاء في القدرة السفلية لجهلنا بالقدرة العلوية.يار العمل تحت احداهما لذلك، لدينا خ.شقوقهبوصفنا 

 ال نا لكن.ينادي بعض الفالسفة بعدم وجود طبيعة سوى التي نشهدها حالياً وأن الحل الوحيد لذلك إنما هو إنكارها وتحقيق العدمية
فالت من  االقبل أن نستطيع  يتعين علينا فهم مصدرنا ومصيرنا.انكال يعني هالدان ب االتبديل .أحياءعدام وجودنا ألننا إنقوى على 

 . كل ما نعلمه هو هذا.نحن ال نعلم ما هو علوي وما هو سفلي:"إذا كنا نجهل بمصيرناسنقتصر على القول  .تأثير الطبيعة المادية
 .ات عن القدرة العلوية، الطبيعة العلوية يعطينا معلومْبَهَچڤَْد چۤيتا لكن ."لذلك، دعنا نبقى هنا ونتعفن

 ليس .َنأرجو وظيفة كانت ال يهم ما هي وظيفتنا الحالية أو ما .طالق االوقات وال يتغير على االكلصالح في  َنشِْركْما يتكلمه 
صالحنا الذاتي هو ما لكننا ال نعلم في الوقت الحاضر ن بالوعي بالصالح الذاتي و نحن مهتد.امفاهيمنالمطلوب منا سوى تغيير 

 هذا هو الوعي المتعين علينا . كلما نفعله إنما نفعله إلرضاء الحواس. في الواقع، ليس لدينا صالح ذاتي بل صالح حسي.الحقيقي
 . الذي هو صالحنا الذاتي الحقيقيَنشِْركْزرع ذكر تغييره و

 . يجعل ذلك في غاية السهولة لناَنشِْركْا؟ في الواقع،  في كل خطوة من خطوات حياتنَنشِْركْذكر كيف يتحقق ذلك؟ كيف يمكن لنا 
 ):٨\٧ (ْبَهَچڤَْد چۤيتاجاء في 

ايكاونِْتـٱَهـْم َأْپـسو  ُسوَر  
هيُّوايْر سۤو-ي شَـشـي ْپـَرْبهاْسم  

ـوشْ ِڤـِد-ـڤَـه َسـْرڤَ نَْپـَر  
ـوِرشْ نْْمـشْشَـْبـَده كِْهى پاورو  

 الصوت فينا  أ.ِڤديةالـ َمنْتْراتفي الـ ْمآُواللفظي  المقطع أنا .قمرشمس وال النور أنا .)َنأرجو (كونْتّي يا ابن طعمه الماء منأنا "
 ". اإلنسانفي القدرةثير، واال

 .حياء األ شرب الماء ضروري لجميع.طوار الحياةأتم وجه في كل أه على ذكر في هذا النص كيف نستطيع َنشِْركْ شْرّييصف 
 عند َنشِْركْ ذكر  لذلك، نستطيع.ة الطعمنقيع خلق مياه  ال يستطيع مصن.هاطعم الماء بالغ العذوبة إلى حد أن ال شيء ينقع غلتنا سو

 . لذلك، ذكر اهللا موجود فكيف نستطيع نسيانه.تجنب شرب الماء في كل يوم من حياته أحد  ال يستطيع.شرب الماء
 هذه السماء .َنشِْركْيفيض من بدن ) ْبَرْهَمْجيُّوتي(صلي في السماء الروحية  اال الضياء. موجود في وجود الضياء أيضاًَنشِْركْكذا، 

 اين هو مصدر هذا .صطناعياً والقمر والكهرباءإ تضيئها الشمس . طبيعة الكون المادي مظلمة ونشهدها في الليل.بةالمادية محج
 ال حاجة إلى الشمس أو القمر أو الكهرباء في العالم الروحي .)ْبَرْهَمْجيُّوتي ( الملكوت الروحينورالضياء؟ الشمس منارة بواسطة 

 . األرضعلى  حيثما نرى بعض الضياء من الشمسَنشِْركْ لكن نستطيع أن نذكر .يء هناك ينير كل شْبَرْهَمْجيُّوتيألن 
 َنشِْركْ هي ْمآُو و ِرشَْنَهِرى كْ هي دعاء إلى اهللا مثل ْمآُو .أيضاً ْمآُو بلفظة مبتدئة الِڤدية الـَمنْتَْرعند تسبيح الـ َنشْكِْرنستطيع ذكر 

 ْمآُوصلي  االصلي، الصوت الروحي االأنه صدى الصوتب حينما نسمع أي صوتلينا العلم  تعني صوت ويتعين عشَْبَده لفظة .أيضاً
 على هذا النحو، .ْمآُوصلي  اال كل صوت نسمعه في العالم المادي ليس سوى انعكاس ذاك الصوت الروحي.ِرشَْنَهِرى كْأو 

؟ هذه هي وسيلة  إذا استطعنا فعل ذلكى لن نذكر اهللامت .أو نشرب الماء أو نرى بعض الضياءعندما نسمع صوتاً نستطيع ذكر اهللا 



 يالزمنا َنشِْركْ ال شك أن . على هذا الوجهَنشِْركْ طوال الليل والنهار ويصاحبنا َنشِْركْ على هذا النحو، نستطيع ذكر .َنشِْركْذكر 
 . حالما نذكر ذلكاًدوماً لكن يكون حضوره فعلياً وملموس

 َنشِْركْنالزم  أننا  مما يعنيْبَهَچڤَْد چۤيتا بقراءة َنشِْركْ شْرّي نسمع كالم .)ْمنَڤَشَْر (ولها السمعأ اهللا وثمة تسعة طرق مختلفة لمصاحبة
هو  َنشِْركْأن بالفهم مكناً عند  مَنشْكِْر تجنب ال يعود . واسمهَنشِْركْوتتناقص شوائب الطبيعة المادية مع استمرار سماع كالم 

 .على هذا الوجهإذا استطعنا ذكر  دائمة َنشْكِْرـستصبح مالزمتنا ل .شياء األصوت وضياء وماء وسائر
 شعة األما دام تحتلن يصاب الفرد بالمرض  . الشمسأشعة ال توجد شوائب في حضور . الشمسأشعة تشبه مالزمة َنشِْركْمالزمة 
 ينبغي للمريض ِڤَدْز الـحسبما تفيد و،ربيمراض في مجال الطب الغ األأشكال الشمس لجميع أشعةتوصى  .بنفسجية للشمستحت ال

 ونستطيع ِرشَْنَهِرى كْ بتسبيح َنشِْركْ نستطيع مالزمة . في ذكرهَنشِْركْإذا الزمنا مراضنا أستشفى جميع  كذا، .عبادة الشمس للشفاء
 َنشِْركْ لسوء الحظ، لقد نسينا . في الصوت وتذوقه في الماءَنشِْركْ وسماع َنشِْركْ والشمس والقمر بصفة َنشِْركْرؤية الماء بصفة 

 .في حالتنا الراهنة لكن يتعين علينا بعث حياتنا الروحية بذكره
صديقه  رامانَنَْد راياسأل  تْشايتَنْيالمولى ا .َرْبهوْپَمها تْشايتَنْياقرها المولى أ) ْرتَنَْمكۤي ْمنَڤَشَْر(السمع والتسبيح وسيلة ) ٢٣\٥\٧. ب.ش (

 خرى األوكثير من الوسائل) ۤياَسَسنّْ(الزهد في العمل  وْدَهْرَم اشَْرَمنَْرڤَوصى أ رامانَنَْد .عن وسائل التحقيق الروحيوأحد كبار تيمه، 
غير  يوصي بترك جميع الجهود ِڤـدي نص رامانَنَْد رايا وكل مرة اقترح ."كل هذه الوسائل ليست صالحة:" قالتْشايتَنْيالكن المولى 

 طوال حياته هتخمينفي ستمرار  االيمكن لإلنسان .الحقيقة القطعيةجل فهم اهللا ألن التخمين ال ينتهي إلى أالضرورية في التخمين من 
 .ولن ينتهي إلى نهاية

وإدراكه  نقيادإلا باإلنسان  التخمين ويوصيأشكال يوصي بترك جميع شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم لذلك، .خص االالتخمين حول اهللا ال يفيد على
سيفهم  ربما بدت مدينة نيويورك في غاية الضخامة لكن . ليست سوى نقطة تافهة في الكون الكبيراألرض  مخلوق تافه وأن هذهأنه

  صغيرة علىبقعة ليست سوى بقعة صغيرة وأن الواليات المتحدة مجرد األرض أن عندما يدركهمية  األأنه ليس في غايةب اإلنسان
 في مدينة نيويورك ليس سوى واحد من  اإلنسان صغيرة وأنبقعةدينة نيويورك في الواليات المتحدة ليست سوى  وأن ماألرض

 الوقوع فريسة م ينبغي لنا توخي العناية بعد.نقياد بعد إدراك تفاهتنا ازاء الكون واهللا االغترار بل اال ينبغي لنا عدم.عدة ماليين
ما :"طلسي، سأل الصديق مستغرباً االدع في بئر وعندما سمع من صديق عن وجود المحيط كان يوجد ضف، ذات مرة.فلسفة الضفدع
ما مدى اتساعه؟ هل هو ضعف حجم :" فعاد إلى سؤاله قائال."انه جسم واسع من المياه:" اجاب صديقه."طلسي؟ االهو هذا المحيط

 ." بكثيرأكبر بل:" اجاب الصديق قائال."هذا البئر؟
؟  وسعته لكن ما هو احتمال فهمه عمق المحيط الكبير.قياس على هذا الوجه، استمر الضفدع بال."اف البئر؟ عشرة اضع.!أكبركم 

 شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم لذلك، يوصي . ال نستطيع سوى متابعة فلسفة الضفدع تلك.اجهزتنا وخبرتنا وقوتنا على التخمين محدودة دوماً
 .للوقت في مسعى فهم اهللابوجوب ترك سبل التخمين ألنها مجرد تضييع 

 تلك الرسالة موجودة كانت ربما .ع رسالة اهللا بإذعانا باإلنقياد وسمشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَمماذا يتعين علينا فعله بعد ترك التخمين؟ يوصي 
 هي عدم وجوب الرئيسة النقطة . واالنجيل والقرآن ايضاً أو يمكن سماعها من نفس محققةِڤديةالـسفار  اال وسائرْبَهَچڤَْد چۤيتافي 

 كانأ سواءالحب قهار فسيقُهر بمن يسمع الكلمة العلية هللا ال نتيجة ذلك السمع؟ هي ما .قتصار على السمع عن اهللا االالتخمين بل
 وهو َنأرجوربة ع سائقاصبح  كِْرشَْنلكن  َنشِْركْ صديق َنأرجو كان .ْدَرۤوش، َنْبراْهَم عربياً، هندياً أم مميركياً أأفقيراً أم ثرياً، 

 نعل َنشِْركْ كذا، حمل . الحب على هذا النحوَنشِْركْ وبادله َنشِْركْ احب َنأرجو . على الرغم من عظمة مقامهعمل خادم وضيع
إذ لتوحد مع اهللا لكن يمكننا تجاوز ذلك ى الإ يسعى البشر بجهد كبير . طفالًَنشْكِْرعندما كان   ووضعه على رأسهنَنَْد َمهاَرَجوالده 

 أن يقهر على َنشِْركْ يوافق . ال شك أن اهللا هو والد جميع المخلوقات وال والد له لكنه يقبل تيمه بدور والد.يمكننا أن نصبح والد اهللا
 .بعناية بالغة َنشْكِْر عمله هو سماع رسالة  اإلنسان كل ما يجب على.يد تيمه بدافع الحب

 : سبل إضافية يمكن بها الشعور به في كل خطوة من خطوات الحياة) ٩\٧ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا في َنشِْركْ شْرّييورد 
  تْـشَْماۤيڤْـيتْهِرـنْْدَهـه ْپـَچ يُّـونَپو

ڤَـساواْبهيڤي شـاْسمتْـ شِْتـَج  
ـوشِْتـ ْبهۤو-ْرڤَ  َسـْمـڤَـنَـۤيـج  

ـوشْيتَـَپـْسـڤي شـاْسمتْـتَـَپـشْ   
 ".زهادالكفارات كل ، وأنا حياء األحياة أنا .حرارة النار وأنا ولي، االالتراب َعَبقُأنا "

 يمكننا أن نخلق بعض الروائح أو العبير في .َنشِْركْخلق الطعم والعبير سوى   ال يستطيع.تشير إلى العبير يُّو َچنْْدَههنَپوكلمة 
 ."َنشِْركْ هنا .هنا اهللا:"بير طبيعي جيدعندما نشم ع  يمكننا أن نقول ألنفسنا.صلية في الطبيعة اال لكنها ليست بجودة الروائحنانعامص



 وعندما ."َنشِْركْهنا :"وي غير اعتياديعندما نشاهد شيء قيمكن لنا ان نقول ألنفسنا  ."َنشِْركْ هنا:"أو عندما نشاهد جمال طبيعي
 َنشِْركْأن هذه الحياة هي شق من ب إنسان فينبغي لنا الفهم م حيوان أم نبات أم شجرة أكانتنشاهد صورة من صور الحياة سواء أ

 ):١٠\٧ ْبَهَچڤَْد چۤيتا جاء في .همن الشق الروحي حالما نأخذ سيبدأ بالتفسخ البدن ألن
ْمتاناۤو ْبه- َسـْرڤَ ْم ماْمـَجـبۤيـ  
تَـنَـْمي پاْرتَْهى َسـنادّْهيڤ  

يمـ َأْسَمـتاْميْر بودّْهيبودّْه  
ناْم َأَهـْميِتـَجـْس ِتـَجـْسـڤ  

 ".قدرة كل المقتدرين من الرجال، والفطنفطنة  أنا .الوجود لكل صلية االرةزالبأنني ، اعلم تْهاِرْپ ابن يا"
" هل تستطيع أن تريني اهللا؟:"حدأ ربما سأل .ة اهللا في كل خطوة لذلك، نستطيع رؤي. حياة كل ما يحياَنشِْركْيفيد هذا النص ثانية أن 

  فكيف يمكن اراءته اهللا؟."لن ارى اهللا:"غلق الفرد عينيه وقالأ لكن إذا . يمكن رؤية اهللا من وجوه كثيرة. شكدوننعم، 
صل تلك أنسان رؤية شجرة شاهقة لكن ما هو  يمكن لإل.)ْمَسناتَنَ( في هذا النص تعني بذرة ويعلن هنا ان تلك البذرة خالدة ْمبۤيَجكلمة 

، يمكن أن  ذاتهالبدن بحد يطرأ التغيير على يمكن أن .كل حيموجودة في  بذرة الوجود .الشجرة؟ انها البذرة وتلك البذرة خالدة
بدان في  اال نحن نبدل.َنَسناتَ لذلك، هي .ينمو داخل رحم أم ثم يخرج منه ويمر بالطفولة والبلوغ لكن بذرة ذاك الوجود داخله خالدة

نه هذه البذرة الخالدة في بأ يعلن َنشِْركْ . ال يطرأ عليه التغييرالشق الروحي ،)ْمبۤيَج ( لكن البذرة. الشعور بذلكدونكل لحظة وثانية 
الفطنة غير ممكنة  ثمة تزاحم بالفطنة لكن .َنشِْركْ حظوة دونأن يكون بالغ الفطنة  أحد  ال يستطيع.الفطن كما انه فطنة .الوجود
 كذا، تأثير بالغ النفوذ ."َنشِْركْتلك الفطنة هي :" احداً يتميز بفطنة فوق اعتياديةناكلما واجهينبغي لنا القول  لذلك، .َنشِْركْ حظوة دون
 ):١١\٧ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا جاء في .َنشِْركْهو 

ْمشـاَهـتْـ ْم َبـلَـڤَـتاْمَبـلَ  
تَـْميڤَـْرجي ڤ- َچ را-كاَم   

ـوشِْتـ ْبهۤوُهورودّْيْدَهـْرماڤ  
ـْبَهىشْي ْبَهَرتَـْرمـْسٱ ُموكا  

 ".ْبهاَرتَ شيخ ذرية، يا صول الدينية االتخالفي ال ت المضاجعةال أنا .رغبة واالنفعال من الدالمجّر أنا  القوي،قوةأنا "
 الحصول على قوة  اإلنسان ال يستطيع.َنشِْركْ من احصل على قوتهت اأنهبالفهم تعين الفيل والغوريال من الحيوانات بالغة القوة وي

 َمِسَنۤيْبه الكبير فارس جاء أن ال.َنشِْركْف فيل بحظوة الآ ١٠ تفوق قوة مثيلة بمجهوده الشخصي لكنه يستطيع الحصول على قوة
التي ال تخالف المبادئ ) كاَم(الرغبة أو الشهوة  ينبغي اعتبار كذا، .ف فيلالآ ١٠ كان يملك قوة تَْرشْكوروكْالذي اشترك في ملحمة 

شار إليها هنا بالحياة الجنسية التي ال تخالف المبادئ الجنسية لكن ي ما هي هذه الشهوة؟ الشهوة تعني عموماً الحياة .َنشِْركْالدينية 
قادراً على إنجاب اطفال  إن كان الجنس ألوف المرات اإلنسان ةمارسمن مال بأس  .الدينية أي المجامعة إلنجاب اطفال صالحين

 الزواج .نجاب اطفال يتربون في وعي البهائم إن كان مقتصراً على إحياته الجنسية تعتبر غير دينية  لكنَنشِْركْصالحين يذكرون 
 . لذلك، الحياة الجنسية الزوجية تعتبر دينية على نقيض سواها. إلنجاب اطفال صالحينمقصود في المجتمعات الدينية والمتحضرة
ْبَهَچڤَْد  جاء في . الدينية والمتزوج شريطة استناد النشاطات الجنسية للمتزوج إلى المبادئّياسۤيَسنّْفي الواقع، ال يوجد فرق بين الـ

 ):١٢\٧ (چۤيتا
كا ْبهاڤايـڤڤَ ساتّْيشاتْـى ي  

ىي تْـشَ شْراَجـساْس تاَمـسا  
يدّْهيتاْن ڤي ِڤـتِا َمـتَّ  

يِّـو ِتى َمشْ ِتـْمنَـ تْـڤْ َأَهـ  
من جهة، ومع ذلك مستقل، وال أخضع الوجود  أنا .قدرتيهي عرض  الظلمةأو الحماسة  أو صالة اال سواء الطبيعةشواكلجميع "
 ". المادية الطبيعةشواكلل

انك الصوت والماء والضياء والعبير وبذرة قول عندما تة وحدها صالشاكلة االهل وجودك محصور في :" قائالَنشِْركْ أحد ربما سأل
بما هو اآلن   ذاته حتىَنشِْركْ وصف .الظلمةصالة والحماسة و اال:ي وهي في العالم المادشواكل توجد ثالث ."الوجود والشهوة؟

 َنشِْركْ فيها أيضاً؟ يجيب َنشِْركْ يوجد ؟ هلشواكل لكن ماذا عن سائر ال.) المستند إلى المبادئ الدينيةيمثل الجماع الزوج(صالح 
صالة أو الحماسة أو  االكل ما نشهده هو تركيب . المادية الثالثة الطبيعةشواكل إلى تفاعل ةالعالم المادي عائدجريات  مجميعأن 
 شواكلعن  هتعاليليس فيها ل َنشْكِْر  لكنهجونتمإن كانت  َنشْكِْرموقعها في  ."طالق االي علىتوليد وجميع تلك الحاالت من ظلمةال

 كيف يمكن هذا؟ للمثال، المهندس .آخروجه  أيضاً من َنشِْركْ هو الظلمة لذلك، الخير والشر الناتج عن .الثالثةالمادية  الطبيعة



لمدفئة  نحن نشهد تلك الطاقة الكهربائية في بيوتنا بصفة برودة في الثالجة أو حرارة في ا.الكهربائي ينتج الطاقة الكهربائية
 حياء األفي عيون ظواهر تلك الطاقة مختلفة كانت ربما .الكهربائية لكن الطاقة الكهربائية في محطة التوليد ليست باردة وال حارة

 كما ان َنشِْركْ عند َنشِْركْ لكن ال يوجد سوى الظلمةحياناً بما يبدو انه مبادئ الحماسة أو أ َنشِْركْ لذلك، يعمل .َنشِْركْعلى نقيض 
 يتولد كل شيء على يد . ال يميز بين كهرباء باردة أو كهرباء حارة.عند المهندس الكهربائيهي مجرد كهرباء الطاقة الكهربائية 

أتْهاتُو ْبَرْهَم جيْچياسا َجنْمادى أْسيا  (فيض الحق المطلق العظيممجمل الوجود من  :)١\١\١. ب.ش (تَْرسۤو ِڤدانت في الواقع، .َنشِْركْ
 دضدا نحن نعاني من األ. علي عن كل من الخير والشرَنشِْركْ لكن ة لذلكيأ ألنه مها خير أو شر محصور بهنفس الهعتبرتما  .)ياتَه

 .َنشِْركْلكن كل شيء كامل عند لها ين يأألننا مه

 الفصل الرابع
 حمق ودرب العاقل االدرب

 ):١٤\٧. چ.ب( السبب َنشِْركْما هو السبب؟ يوضح  فيه ذاته على حاله ومع ذلك فنحن غير منجذبين إلَنشِْركْبذلك، يكشف 
يِّ َم- َنچوـا شِْا ِهـى ۤيڤيدا  

اۤيايا دوَرتْـۤيَمـَم ما  
ىانتيى ْپـَرَپـْديماْم ِاڤَ   

ِتىي  تَـَرنْـتْماتِااْم ۤيما  
 ".هولةبكل سيعبر إلى ما وراءها  ،الثالثة لكن من يسلم لي المادية الطبيعة شواكلؤلفة من قدرتي الربانية المتخطي  العسير من"

األصالة عموماً ب جبولة المحياء األ.شواكللر تلك ايتأثخاضعة ل حياء األ جميع. المادية الثالثة تسود العالم المادي الطبيعةشواكل
يطلق  وْزايشْياڤ يطلق عليهم الظلمةالحماسة وب جبولين بينما المْزتْريياشْكْطلق عليهم الحماسة يب جبولين والمةنَْبراْهَمطلق عليهم ي

التي تعمل ) چوَن( شاكلةالجتماعي بل إلى  اال إلى الوالدة أو المركز ال يستند هذا الترتيب.الظلمةن بجبوليإذا كانوا م ْزْدَرۤوشعليهم 
 ):١٣\٤ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا جاء في .النفس بمسارها

ْمـطَِرشْـْس اۤيـ َمْمايـنَ ڤَـْر-شـاتوْر تْـ  
ـشَـهَچْبهاي ڤ- كَـْرَم - َنچو  

ْمماي ا كَْرتاَرم َأپـيتَْس  
اْمياي َأكَْرتاَرْم َأڤْـىهدّْيڤ  

 بل فاعل اعلم انني لست بال،خالق هذا النظامني أ ومع .فعالها وأ الطبيعة الماديةشواكلبناء على  المجتمع البشري مراتب خلقتلقد "
 ".ال أتغيرثابت 

التي يعمل ) چوَن( شاكلة إستناداً إلى ال اإلنسانترتيب: خص اال علىَنشِْركْ يذكر .هذا النص ال يشير إلى الطبقية المنحرفة في الهند
 َنشْكِْر تكلمه يكلما  ال بد لنا من الفهم أن.في مجمل الكونعامة   اإلنسانوهذا ينطبق على)  ڤيْبهاَچشَه- كَْرَم-چوَن(ها مسارب

 يشدد . بما فيها الحيونات والمائيات والشجر والنبات والدود والطيور والنحلحياء األنه والد جميعبأ َنشِْركْ يعلن . حددونصحيح 
 .هللاحية الوهم وهذا ما يمنعنا من فهم ماهية اض وأننا  الطبيعة المادية الثالثةشواكل أن مجمل الكون مسحور بتفاعالت َنشِْركْ شْرّي

 ):١٤\٧ (ْبَهَچڤَْد چۤيتاما هي طبيعة هذا الوهم وكيف يمكن التغلب عليه؟ هذا موضح ايضاً في 
يِّ َم- َنچوـا شِْا ِهـى ۤيڤيدا  

اۤيايا دوَرتْـۤيَمـَم ما  
ىانتيى ْپـَرَپـْديماْم ِاڤَ   

ِتىي  تَـَرنْـتْمتاِااْم ۤيما  
 ".هولةبكل سيعبر إلى ما وراءها  ، لكن من يسلم لي الطبيعة المادية الثالثةشواكلؤلفة من قدرتي الربانية المتخطي  العسير من"

  اال. الثالثة في غاية المتانة ويتعذر الفكاك منهاْزنَچو . بالتخمينة الثالثطبيعة المادية الشواكلة ورطفالت من  اال أحدال يستطيع
 هعند توثيق شك دون في غاية المتانة وثاق الفرد .تعني حبل أيضاً) چوَن( شاكلةيمكننا الشعور بأننا في قبضة الطبيعة المادية؟ كلمة 

ملنا؟ كال، يعد أ فهل يعني ذلك انقطاع الظلمةة بالحبال المتينة لألصالة والحماسة و أيدينا وأرجلنا جميعها موثق.بثالثة حبال متينة
 . سواء على هذا الوجه أو ذاكَنشِْركْعندما يصبح تيم يتحرر الفرد  . هنا بأن كل من يسلم له ينحل وثاقه فوراًَنشِْركْ شْرّي

في مجرى   سيسأل عن هويته.لان مع والده لكن قطع تلك الصلة محب اال قد يختلف. ألننا ابنائه جميعاًَنشِْركْجميعنا متصلون بـ
 َنشِْركْ . جميعنا ابناء اهللا وصلتنا به خالدة لكننا اصبنا بالنسيان.لا قطع تلك الصلة مح."ابن فالنأنا ":جابة االوسيتعين عليهالوقت، 

قد ينام ابن  .اصدقاء شخصية عظيمة مثيلة أننا معسيان بنا النااص .طالق االهو القوي المعروف الثري الجميل العليم المستغني على



عندما ينسى والده ويترك الدار ويصاب بالجنون لكن كل ذلك عائد إلى ثري في الطريق العامة أو يقترض بعض المال للطعام ال
 ويملك عقارات شاسعة ومشتاق ن والده في غاية الثراءأبأنه يعاني بسبب ترك دار والده وهو الذي يخبره نافعه الكبير  لكن .نسيانه

 .إلى عودته
 حياء األالبدن والعقل والشقاوة التي يسببها سائرالتي يسببها الشقاوة : نحن نعاني دوماً في هذا العالم المادي نتيجة الشقاوة الثالثية

 الطبيعة شواكلبالوهم بواسطة عتبار نتيجة حجبنا  اال نحن ال نأخذ تلك الشقاوات بعين.والشقاوة التي تسببها النوازل الطبيعية
 صاحب الوعي المتطور بالقدر الكافي، الفطن .نمر بقدر كبير من الشقاوة في العالم الماديأننا ب  لكن يتعين العلم دوماً.المادية

 يرحب . عند طروء هذا السؤالَنشِْركْثمة فرصة بالتوعي بـ" ال اطلب الشقاء فلماذا اتعذب؟أنا ":يتحرى سبب معاناته بالسؤال
والدي الحبيب، تركت حمايتك :"قولنو َنشْكِْرحالما نسلم انفسنا لـ مثل الطفل المفقود الذي يعود إلى والدهبكل حرارة  بنا َنشِْركْ

 كنت مشتاقاً لك طوال غيابك .تعال إلي يا ولدي الحبيب:" يعانق الوالد ولده ويقول."إليكاآلن   اعود.نتيجة سوء تفاهم لكنني عانيت
 . وهذا ليس بغاية الصعوبةَنشِْركْ يتعين علينا التسليم لـ. نحن في الموقع عينه.في غاية اللطف الوالد ." بعودتكاآلن نا سعيدأوعني 

 سجودنا .مر اال ال توجد مهانة في.مر بديهي والوالد ينتظر استقبال ولده دوماًأهل تسليم الولد لوالده في غاية الصعوبة؟ كال بل 
 على َنشْكِْر ة فما الذي يمنعنا من ذلك؟ ندخل حماي. في الواقع، يكمن مجدنا فيه.مس قدميه ال يؤذينا وليس صعباًلألب العظيم ول

 ):٦٦\١٨ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا في ختام َنشِْركْ شْرّي يقول .سفار اال هذا ما تؤكده كافة.َنشْكِْربالتسليم لـ الفور ونرتاح من كل شقاء
اياْجيتْـيرْدْهْرماْن َپـ - َسـْرڤَ  

  ڤْـَرَجْمـنَ شَـَرْمماْم ِاكَ
يُّوپاِپـْبْه -  َسـْرڤَْم تْـڤاْمَأَهـ  
ـهتْـشَوـشما ي امۤيـشْىيـشْكُْمو  

 ".تخف ال .وف احررك من كل ذنوبكس .اعرض عن كل ضروب الدين واقتصر على التسليم لي"
في حماية الوالدين لعلمهم طفال االينقطع خوف  .منذ ذلك الوقتينقطع خوفنا ، وهعندما نرمي انفسنا عند قدمياهللا  ةندخل في حماي

ما الذي يمنع  .)ىانتْپَرَپْديڤَ يى ماْم ِا ( بأن كل من يسلم له لن يعرف الخوفَنشِْركْ يعد .ذى بهم االحاقبأن الوالدين لن يسمحوا بإل
عين أن ال وجود سوى للعلم والطبيعة ؟ ثمة عدد كبير ممن يتحدون وجود اهللا مّد إن كان بتلك السهولةَنشِْركْالتسليم لـنسان من اإل

 . المرض بدال من شفاءهةحدزداد ت . اإلنسان للحضارة في مجال العلم يعني ازدياد شدة جنون التقدم المزعوم.وأن اهللا ال شيء
 لكننا اعتدنا . انها تركل طوال النهار والليل.الرفس بصورة الشقاوات الثالثةهو  ال يعبأ باهللا بل بالطبيعة وشاغل الطبيعة اإلنسان

 لقد اصبحنا في غاية الفخر بعلمنا لكننا نقول إلى الطبيعة .لمجرى الطبيعيمراً طبيعياً ونعتبره اأنجده  أننا ركلها إلى درجة
لكن كيف ذلك؟ ما زالت من غمرة الوهم قهرنا الطبيعة المادية  أننا  ونعتقد."ستمرار اال منكأرجو .ممتن لك لركليأنا ":المادية

الً لتلك المشاكل؟ إذن، ما هو التقدم الذي حققناه في ح أحد  هل وجد.تصيبنا بشقاوات الوالدة والشيخوخة والمرض والموتالطبيعة 
 .اۤيما هذا ما يدعى . الطبيعة لكننا نتوهم قهرهاحكامألن و؟ نحن خاضعي والحضاريالمجال العلم

 ال يحد وعلمه ال يحد َنشِْركْ .َنشِْركْ على خالف ربما وجدت بعض الصعوبة بالتسليم لوالد هذا البدن لمحدودية علمه وسلطته
نفسنا سعداء الحظ بالتوجه إلى أ ينبغي لنا اعتبار الأ .سلطته ال تحد وثراءه ال يحد وجماله ال يحد وشهرته ال تحد واستغناءه ال يحدو

؟  اإلنسان لماذا ال يطلبه.بعدم وجود اهللاآلن  صبح كل إنسان يناديأيعبأ بذلك و أحد والد مثيل والتمتع بملكيته؟ مع ذلك، ال يبدو أن
 ):١٥\٧ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا وارد في النص التالي من الجواب

اهاهذْ مۤوينُوتِركْـشْ دوْمنَـ ما  
اى نَـراْدَهـماهانتيْپـَرَپـْد  
ْچـۤيانا -تَ ِراَپـْهۤيايمـا  
اتاهشْـري ْبهاڤَـْم آْمآسوَر  

 ".، ال يسلمون ليجناليعة طبب نضحون يوالذين لمهمع بت الفتنة الخارجيةسلالذين  لئام الحمقى أرذل البشر،الهؤالء "
 أحكامال شاغل يشغل الحضارة الحالية سوى مخالفة  .سفار دوماً األ وصاياخالف يتّيِركْشْدو :يصنف الحمقى على هذا الوجه

 لكل دولة متحضرة كتاب .)ّيكِْرتسو (عن الصالح) دوشْكِْرتّي (ير ال بد من وجود مستوى ما لتبين الشر. التقي نقيض ذلك.سفاراال
يعمل ال العاصي  و اإلنسانه المراد هو وجود كتاب مقدس يرجع إلي. مسيحية أم هندوسية أم اسالمية أم بوذيةكانتمقدس ما سواء أ
 .بكتابه المقدس

 تشير إلى  ْچۤياَن-تَ ِرماياۤياَپْهالرذيل وكلمة   هونَراْدَهَم .ول االمن الطراز) ىذَْهمۤو(حمق  األتصنيف آخر وارد في هذا النص هو
لألب  سلمونعاله ال يأالمذكورين  .لحاد تشير إلى من جهروا باإلا ْبهاڤَْم آشْريتاهْمآسوَر عبارة .)اماۤي (مسلوب العلم بواسطة الوهم



 مكتوب عليهم تلقي .ب العظيم عن معاقبتهم اال وبالنتيجة، ال ينقطع عمال.لهمع عدم وجود مضار للتسليم طالق  االعلىالعظيم 
 في . ولده المشاغب كما يطبق الوالد عقاباً معيناًتطبق الطبيعة المادية عقاب .الصفع والضرب بالعصي والركل بقسوة وشدة المعاناة

 َنشِْركْ يجري العقاب والتغذية بوقت واحد ألننا ابناء الغني العظيم و .حتياجات االالوقت عينه، تغذينا الطبيعة بإمداد الطعام وسائر
 كل من يستمر بالعصيان على .مع حسن حفظنا سفار اال ما زال يخالف وصاياتّيِركْشْدو .لطيف على الرغم من عدم تسليمنا له

ال ينتفع بحياته إلعادة انهاض صلته رذل البشر أ .َنشِْركْال ينتفع بصورة البشرية لفهم الرذيل حمق بينما أالرغم من العقاب هو 
  .بوالده الحقيقي

 ال يرتقي بالوعي إلستحالة ذلك في صور الحياة . والنوم والدفاع عن نفسه وممارسة الجنس ثم يموتاألكل الحيوان يقتصر على
 اً بدنَنشِْركْ وهبنا . برقي وعيهاالنتفاع دونعمل البهائم  عندما يتبعويرجع في صور البهائم من منزلته  اإلنسانيسقط مية والبهائ

أن هذا البدن البشري ب؟ يجب علينا الفهم إذا لم ننتفع بهما  وفطنة من لطفه لكن ماذا يحمله على معاودة وهبنا ذلك ثانيةاًمتطور
جناس الحياة وهو بحد ذاته فرصة لإلفالت من دوامة التناسخ التي تعلق بها ثمانية ماليين من أيين من تطور بعد المرور بمال

 على درجة  اإلنسانارذل البشر؟ قد يحصلأننا دل ذلك  وإذا لم ننتفع بها فأال يَنشِْركْ تسنح لنا هذه الفرصة برحمة .جناس الحياةأ
 بحق سيطبق فطنته في فهم ماهيته وماهية اهللا الفطن . الفتنة تسلب هذا العلم الدنيوي لكنحدى الجامعاتإالماجستير أو الدكتوراة من 

 .والطبيعة المادية وسبب معاناته في الطبيعة المادية ويطلب عالجاً لتلك المعاناة
عين علينا الفهم أن هذا ليس جهزة التلفزة من اجل الترضية الحسية لكن يتأيمكننا استخدام فطنتنا بتصنيع السيارات أو الحاكيات أو 

 انه اكتسب العلم بفضل علمه  اإلنسان يعتقد.ها مستغلةفهم مشاكل الحياة لكنمن اجل  وهبت الفطنة لإلنسان .علماً بل فطنة منهوبة
أن مر  اال كل ما في.ختراع السياراتإالبشر يتنقلون من مكان إلى آخر حتى قبل  كانبوسيلة تصنيع السيارات وقيادتها لكن 

 نحن نخلق تسهيالت .اۤيما هذا هو .زدحام الطرق السريعةإزدادت لكنها خلقت مشاكل إضافية مثل تلوث الهواء وإتسهيالت السفر 
 ينبغي لنا استخدام فطنتنا لفهم ذاتنا بدال من تضييع طاقتنا بخلق عدد كبير من . من المشاكلاً كبيراًلكنها تخلق بدورها عدد

 لم ننجح بالعلم المزعوم سوى .جبارنا على المعاناةإيطلب المعاناة لكن يتعين علينا فهم سبب  أحد  ال.عصريةالتسهيالت والمنافع ال
نجاز يعني تقدم العلم لكن التقدم في العلم يعني قدرتنا  االمتوهمين ان هذا نحن نفتخر .موت العجيلبتصنيع القنبلة النووية وهذا ت
وجود في الطبيعة المادية لكننا في غاية الشوق إلى قتل كل حي بقنبلة واحدة وهذا ما يدعى  الموت م.على تصنيع شيء يمنع الموت

  .) ْچۤياَن-ماياۤياَپْهِرتَ (علم منجرف بالوهم
 فما هو المراد من مناهضته؟ ب العظيم االدون  ضوء النهارؤيةنا رنك يم ال.والذين جهروا باإللحاد يناهضون اهللا) آسوَرْز( جنال

 ألنهم ڤَْزِد؟ تيم الرب العظيم يطلق عليهم ڤَْزِدمن هم  .)آسوَرْز(جن وال) ڤَْزِد(المالئكة :  عن وجود فئتين من البشرِڤَدْزالـجاء في 
 . هذتان الفئتان موجودتان في المجتمع البشري على الدوام.)آسوَرْز(جن الربانيين بينما من يناهضون سلطة اهللا يطلق عليهم 

ه ويصنفون في دونب من المحظوظين الذين يعأشكالربعة أ، يوجد َنشِْركْ الذي ال يسلمون لـء من الرذالكالأشربعة أكما يوجد و
 ):١٦\٧ (ْبَهَچڤَْد چۤيتاالنص التالي من 

ْمْدها ْبَهـَجـنْـِتى ماي ڤ-ـتوْر تْشّْ  
ْرجوَنٱ ينُوتِر سوكْاَجناه  

ۤياسوْر َأْرتْهاْرتْهۤيـيْچ جتُوآْر  
ـْبَهىشَْرتَـْر تْـشَ ْبَهۤيانۤيـْچ  

الراغب في المستطلع وو ،طالب المالبائس، وال: التتيم بي  إلى خدمةيأخذون صالحين من الأنواع ة، أربعْبَهَرتَ ذرية خير يا"
 ".المطلقمعرفة 

ال تعبأ بالصالح  .مل الجميع على حد سواءا برودة الشتاء تع.هذا العالم المادي تام بالشقاء ويخضع له الجميع من صالحين وفاسدين
 غالبية البشر تتوجه إلى مكان العبادة للدعاء في . بالشقاءهروع لكن الفرق أن الصالح يذكر اهللا عند ش.وال بالفاسد أو الغني أو الفقير

مع   شخص مثيل ما زال يعتبر صالحاً لتوجهه إلى اهللا في مأزقه." منك العونأرجو .في حالة شقية يا ربيأنا ":حاالت الشقاء بالقول
 في ." أن تعطيني بعض المال يا ربيأرجو:"ئال كذا، قد يتوجه الفقير إلى مكان العبادة ويدعو قا. بعض الضرورة الماديةطلبيه ان

ما هو اهللا؟ ثم يجري بحثاً علمياً للتوصل إلى نتيجة ما :" ربما سأل.شياء األع فطن غالباً وهو في بحث دائم لفهملالمقابل، المستط
له مفهوم الشخصي يون لدى مثامه وقد يكو من ادرك قهو) ْچۤيانّي( رجل العلم .ويعتبر صالحاً ألن بحثه يدور حول الغاية الصحيحة

 .لتوجههم إلى اهللا) سوكِْرتّي(ربعة يدعون صالحين  االفئاتهذه الأهل  .عن اهللا لكنه يعتبر صالحاً ألنه يلوذ بالحق المطلق العظيم
 ):١٧\٧ (ْبَهَچڤَْد چۤيتاجاء في 

يوكْتَ -ا يتْين ۤيانۤيـْچ ْماشِْتـ  



اِتىيـشْيشـيْر ڤي ْبَهكْت-َك ِا  
اْرتَْهـْميتْٱ ينُوانۤيـي ْچ ِهـيُّـويْپـر  

اهييتْـشَ َمـَم ْپـر  َسـ ْمَأَهـ  
 ".حميمه وهو حميمي أنا .كامل العلم المتحد بي بخدمة تتيمية صفيةهو  جميعاً أفضلهم"

 ان مثله َنشِْركْ في الواقع، يقول . لياقةربعة التي تتوجه إلى اهللا االالفئاتكثر أهو ) ڤيشيشْياِتى(يذكره من يسعى إلى فهم اهللا فلسفياً و
ال يطلب أن يدعو إلى اهللا يسأله شيئاً و أحد  ال يتعين على.ين دونهخر االعزيز عليه ألن ال شاغل يشغله سوى فهم اهللا في حين أن

 الغوث من الشقاوة طلب العاقل يدرك ذلك وال ي.غبي لجهله أن اهللا في قلبه وعليم بشقاوته أو ضائقته الماليةالمنه األشياء سوى 
 عندما . الخبز أو الثياب أو المالذطلبالشخصي ي ال يدعو لصالحه .خرين عن عظمته االمالمادية بل يدعو إلى اهللا لتسبيحه ويعلّ
استحق قدراً كبيراً من  أنا .تصيبني بالشقاء إلصالحي أنت .ربي الحبيب، هذا هو لطفك:"يكون التيم الصفي في حالة شقية يقول

 . هذه هي بصيرة التيم الصفي الذي ال يتكدر."الشقاء لكن ما تصيبني به قدر يسير مما استحق برحمتك
 إلى البدن عائدةهانة أو التكريم لنأيه عن هذا كله بل يدري جيداً أن الشقاء والتكريم والمهانة  اال ال يعبأ بالشقاء المادي أوَنشِْركْتيم 

يتعين :"يقة دفنهعند سؤاله عن طراجاب سقراط الذي آمن بخلود النفس و ىحكم بالموت عل للمثال، .المادي وحده وأنه غير البدن
 .مساك بالنفس أو تعذيبها أو قتلها أو دفنها االال يتكدر لدرايته بإستحالةغيرية بدنه وذاته  إذن، من يعلم ب."ك بي أوالًمسا االعليكم

 وأن واجبه النأي عن َنشِْركْ وأن صلته الثابتة هي صلته بـَنشِْركْ يدري مغايرته للبدن المادي وأنه شق من َنشِْركْالملم بالعلم بـ
 بل الظلمةصالة أو الحماسة أو  االشواكل ال يعنى ب. الثالث على الرغم من وجوده في البدن الماديمادية الطبيعة الشواكل

 العليم ْچۤيانّيلكن عندما يتعزز هللا االشقي  يمكن أن ينسى .َنشِْركْوهو عزيز جداً على ) ْچۤيانّي(عاقل ال من يفهم ذلك هو .َنشِْركْبـ
 .قاًبالمقام الفعلي هللا لن ينساه مطل

 . معروفة بأهل وحدة الوجود المطلقة الذين ينادون بوجوب عبادة صورة هللا بسبب صعوبة عبادة الالشخصيْچۤيانۤيْزثمة فئة من 
 صورة ما لكنها  اإلنسان ربما يتخيل.تخيل صورة اهللا لعظمته أحد  ال يستطيع. حقيقيينْچۤيانۤيْزفراد تلك الجماعة حمقى وليسوا أ

 من يتخيلون .ْچۤيانۤيْزفرادها ليسوا أتنكر صورة اهللا و توجد فئة تتخيل صورة هللا وفئة .الصورة الحقيقيةبت ختالق وليسإمجرد 
ثناء الفتن التي نشبت بين الهندوس والمسلمين في الهند، جرى تبادل تحطيم أ . اهللاحطمون صورطلق عليهم من يصورة اهللا ي
 .نهم قتلوا الرب الهندوسيبأنهم قتلوا الرب المسلم وكان المسلمين يفكرون بأيفكرون  وعلى هذا النحو، كان الهندوس .الصور الدينية

 اعتقدوأ و،عندما كان غاندي يقود حركة المقاومة كذا، كان عدد كبير من الهنود يخرجون إلى الشوارع ويدمرون صناديق البريد
 الحروب الدينية التي نشبت بين الهندوس .ْچۤيانۤيْزليسوا مثيلة صحاب عقلية أ . الخدمة البريدية الحكوميةانهم كانوا يدمروبأ

 صاحب العلم يدري بوحدانية اهللا وأن اهللا ليس مسلماً وال .الظلمة مستندة إلى كانتوالمسلمين وبين المسيحيين وغير المسيحيين 
  .هندوسياً أو مسيحياً

 اهللا . الطبيعة الماديةشواكليعلم بتعالي اهللا عن لم باهللا بحق اعال . ال يخفى على عاقل تعالي اهللا.نحن نتخيل أن اهللا هذا أو ذاك
 متى سنلتفت .ليشهد عملنا يرافقنا .بدان االسواه من يرافقنا اهللا عندما نفارق البدن وندخل .يالزمنا على الدوام بحضوره في قلوبنا

عزيز علي أزلياً وأنا في غاية  أنت ) تْشَ َمَم ْپريياهـَس(تعال يا ولدي الحبيب :"حالما نلتفت إليهيقول  .ظارنت االإليه؟ هو دائم
 ."ن االيالسرور بإلتفاتك إل

 ة اهللامن يفهم مدى عظم هتقدميهو على المرحلة المبدئية لكن " اهللا خير"أن بملم بالعلم باهللا بينما المقتصر على الفهم ) ْچۤيانّي(العاقل 
 .الفعللمعني باهللا بواجبة على ا العلم باهللا ْبَهَچڤَْد چۤيتادراسة  .ْبَهَچڤَْد چۤيتا و ڤَتَمشْرۤيَمْد ْبهاَچ ذاك العلم المستقى من .وخيره

اوڤاتْـشَ ْبَهَچـڤاْن -شْـرۤي   
ْمتَـَمـياْهـچو تو ِتى ْمإَد  

ىاِڤينَـسۤوامى َأۤيـشْْٰكْـْپـَرڤَ  
ْمتَـي َسه- يْچـۤياَن ڤْمـْچـۤيانَ  

شـوْبهاتْٱ ىاِسيـشْكُْمواتْـڤا ۤيـْچاْج ي  
 الوجود معاناة ستتخطىأخفى حكمة والتي بها أكشف لك وف  سأبداً، ألنك ال تحسدني ،َنأرجو حبيبي :شخصية اهللا العزيزقال "

 ".المادي
كما يزخر ) اَنْچۤييڤ(والعلم الكامل ) ْچۤياَن( تام بالحكمة الفوقطبيعية . بالغ اللطف والخفاءْبَهَچڤَْد چۤيتاإن العلم باهللا المكشوف في 

يهبط أنه ب َنشِْركْ شْرّي لذلك، يقول .ثقةاهللا أو ممثله المن ه ستلمم هذا العلم؟ يجب أن ي فه اإلنسان كيف يستطيع.بالغموض أيضاً
 .فهم العلم به اختالل في كلما وقع



رجاع ا دونأن التظاهر بالروحانية :"چُوْسوامّي َپرۤوشْرۤيَل  يكتب .ةعاطفالليس  وعلمالبحب اهللا وليد  التتيم . العاطفةيس وليدلالعلم 
 صفوة التتيم بالمنطق والحجة والعلم ثم يجب عليه تبليغه  اإلنسان يجب أن يتذوق."زعاج في المجتمعامجرد هو  ِڤديم الـإلى العل

 . ثمة علم وثمة تبادل ودي. الرقص والغناء علمي تماماً. مجرد عاطفيةَنشِْركْعتقاد أن ذكر  اال ال ينبغي لإلنسان.خرين االإلى
 ما هي سعتنا نحن المخلوقات . ودنا ألف ضعفَنشِْركْ سيبادل .َنشِْركْاقل والعاقل عزيز جداً على  عزيز جداً على العَنشِْركْ

 . على الحب ال تحدَنشِْركْ؟ لكن سعة َنشِْركْالمحدودة على حب 

 الفصل الخامس
  اهللاإلىالتوجه 

ِتىياِاڤ َسـْرڤَ ااوداراه  
ڤَ ِمى َمـتَـْمي آتْما تْـڤْۤيانۤيـْچ  

تْماي يوكْتاِهـ  َسـ تَـهيآْستْه   
ْميـتَچ ْمـماانوتَِّاڤماْم   

 ".فإنه يصل اليِّ، يحيا فّي؛ وكونه منشغالً بخدمتي العلية ي،بلكن راسخ العلم وبال ريب   التيمهؤالء كلنبالء "
ستطالع أو غيره يلقون الترحيب لكن  اال هنا أن جميع من توجهوا إليه سواء بداعي الضائقة النفسية أو المالية أو حبَنشِْركْيقول 

نهم سيتابعون على الدرب إلى اهللا أفهوم خرين بالترحاب ألن من الم اآل يستقبل. على وجه الخصوصصاحب العلم عزيز جداً عليه
 لنفع المادياجلب هو من يذهب إلى مكان العبادة غرض  لكن غالباً ما يحدث أن .بمجرى الوقت وسيصبحون بكفاءة رجل العلم

 اهللا  هذا هو خطر التوجه إلى. أن التوجه إلى اهللا غير مفيد ويقطع كل صالته بمكان العبادةاالنتفاع في حال عدمسيستخلص و
لمان توجهوا إلى الكنائس للدعاء  االاثناء الحرب العالمية الثانية، أن عدد كبير من زوجات الجنودجاء نبأ  للمثال، .فاعيانتبغرض 

 وبناء عليه، نود أن يصبح اهللا . عندما وجدن أن ازواجهن صرعوا في المعركة،لحاد االتحولن إلى هنإلى سالمة أزواجهن لكن
 . الماديةشياء األطلب هذا هو تأثير .عندما ال يفعلكر وجوده ننحامل أوامرنا و

من  في مجرى الوقت، سئم والده . من العائلة الملكيةڤَْدْهروفي هذا الصدد، توجد قصة صبي في حوالي الخامسة من العمر يدعى 
ه انتجلس في حجر والده فأه يڤَْدْهرو تحسده وذات يوم كان كانت .صبحت خالة الصبيأ لتصبح ملكته وأخرىبزوجته وتزوج 

 كان . من حجر والده فاشتد غضب الصبيڤَْدْهروثم سحبت " ال يمكنك الجلوس في حجر والدك ألنك لم تولد من رحمي:"بالقول
  مهجورة وقالكانت ذلك اهانة كبيرة وتوجه إلى والدته التي ڤَْدْهرو اعتبر . معروفين بحدة الطبعْزتْريياشْكْ والـتْريياشْكْابن 
 ."ولدي الحبيب، ال استطيع مساعدتك ألن والدك ال يأبه بي:"م االت اجاب."بسحبي من حجر والديخالتي ني انتامي الحبيبة، اه:"لها

 اجابت ."اين هو اهللا:"ڤَْدْهرو سألها ."ولدي الحبيب، ال حول لك سوى باهللا:" اجابته امه."قام؟نت االكيف استطيع:"سألها الصبي
 ."ت قاسية من اجل العثور على اهللا هناكرياضا انهم يمارسون .ون الغابة طلباً لرؤية اهللاقصدكبير من الحكماء يافهم أن عدد :"امه

 . على هذا الوجه كان يسأل جميع الحيوانات."اهللا أنت اهللا؟ هل أنت هل:" إلى الغابة من فوره وبدأ يسأل النمر والفيلڤَْدْهروتوجه 
 ڤَْدْهرو في الغابة ووجد موني ناَرَد ظهر .ستطالع اال كان في غايةڤَْدْهروعندما رأى أن مس الوضع  لتلموني ناَرَد ارسل َنشْكِْر

 منك العودة إلى القصر ألن والديك أرجو لذلك، . من العائلة الملكية يا ولدي وال يمكنك تحمل ممارسة الرياضاتانت:"فسأله قائال
 منك أن أرجو عن اهللا أو تعلم بوسيلة لرؤيته ف ان كنت تعرف شيئاً.ني عن مرادين ال تلهيأ أرجو:" اجاب الصبي."في غاية القلق

ح  سّب.هعزمعندما شهد  اياڤاسوِدڤڤَِتى  نَُمو ْبَهَچْمآُو: َمنْتَْربدور مريد واعطاه الـ ڤَْدْهروعمد  ناَرَد ."تفيدني بها وإال ال تزعجني
 اجاب ." تطلب؟ يمكنك أن تتمنى علي ما تشاءذا، ماڤَْدْهروحبيبي :"له وقال وبلغ الكمال وتجلى اهللا َمنْتَْر هذه الـڤَْدْهرو
حتى كبار الحكماء والربانيين  يقصر .ن اآللكنني عاينتكت القاسية رغبة بمملكة والدي رياضامارس الأربي الحبيب، كنت :"الصبي

ي لوال حاجة اآلن   اشعر بالرضى.ماسة ثمينة عن شظايا من الزجاج لكنني وجدت ألاً داري بحثت ما هو نفعي؟ ترك.عن رؤيتك
 ."لطلب شيء منك

 ذاإفي غاية الفقر أو الشقاء بل يدرك مدى حماقة المقتنيات المادية ويترك الوهم وإن كان  اً مادياً يطلب نفعاإلنسان يعود ال بذلك،
يشعر الفرد بالرضى التام وال يعود يطلب شيئاً  . على رؤية اهللا وطلب بركة منه وحقق ذلكڤَْدْهروتوجه إلى اهللا بعزم يعادل عزم 

 .ڤَْدْهرو َمهاَرَج مثل َنشِْركْعندما يستقيم في ذكر 
واحد يطلب النفع من عمله وآخر : د كل النفع الماديوجه تعقّأ كما يعلم بوجود ثالثة . المادية متقلبةشياء األأن) ْچۤيانّي(العاقل يعلم 

لى البدن وحده إ مستندةحوال، يعلم أن كل هذه  اال في جميع. بسبب ثروتهبروزالث يطلب الخرين بسبب ثراءه وث االيطلب اعجاب
 جاء في .عندما يموت البدن بل نفس روحية وسيجبر على دخول بدن آخر بموجب عملهال يعود الفرد ثرياً  .وتهلك بهالك البدن



صلتي :"هوزعاج نفسه بتحصيل ثروة مادية؟ موقفه إفما الذي يدعوه إلى  شياء األ أن العاقل ال يتحير بذلك لعلمه بحقيقةْبَهَچڤَْد چۤيتا
 . إلى ملكوتهَنشِْركْ علي توطيد تلك الصلة بثبات حتى يعيدني . صلة قديمةَنشِْركْبالرب العظيم 

 نايمد . المطلوبةحياتنامهمة هي  ه هذ. والعودة إلى دارهَنشِْركْالوضع الكوني يوفر لنا كافة التسهيالت إلعادة إقامة هذه الصلة بـ
هذه  .َنشِْركْ ال نحتاج سوى إلى العيش بسالم وتنمية ذكر .رض وحبوب طعام وثمار وحليب ومأوى وثيابأكل ما نحتاجه من باهللا 

 .تنا بما يزودنا به اهللا من طعام ومأوى ودفاع وجنس وال ينبغي لنا طلب فوق حاجقناعة ال لذلك، ينبغي لنا. الواجبةهي مهمة حياتنا
 يستحيل علينا تصنيع الطعام أو الجنس في المصانع بل كل ما ."بساطة العيش ورفعة التفكير"خير حضارة هي التي تستند إلى 

 . وذكر اهللاشياء األ بتلكاالنتفاع  شاغلنا هو.نتطلبه من إمداد اهللا
 عمرنا . وتنمية ذكره ثم الرجوع إليهاألرض همع ان اهللا اعطانا جميع التسهيالت للعيش بسالم على هذفي هذا العصر عاثر حظنا 

 طعام ومأوى وحياة زوجية أو دفاع من غزوات الطبيعة وجميع هذا عائد إلى تأثير عصر دونقصير وثمة عدد كبير من البشر 
 .ة الحياة الروحية الوضع المرعب لهذا العصر وشدد على الضرورة القصوى لتنميَرْبهوْپَمها تْشايتَنْياالمولى شهد  لذلك، . هذاكَلي

 ):٢١\١٧ آدي -.ت.ت( المعادلة َرْبهوْپَمها تْشايتَنْياوكيف لنا تحقيق ذلك؟ اعطانا المولى 
 َهِرْر ناَم َهـِرْر ناَم

لَـْمَو ِكـَوَهـِرْر نامايـ  
َوكَـالو ناْسـِتى ناْسـِتى ِا  

َچـتيْر أنْـياتْـها َوناْسـِتى ِا  
سماء القدوسة لتحقيق النجاة في  االسماء القدوسة، ال بديل عن تسبيح اال، ال بديل عن تسبيحسماء القدوسة االال بديل عن تسبيح’"

 . في ناطحة سحابم في الجحيم، في كوخ أمكنت في مصنع أأ سواء ِرشَْنَهِرى كْ واظب على تسبيح ."‘عصر الخصام والنفاق هذا
 ال توجد تكلفة وال . َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى- َهِرى َهِرى َنِرشْكْ ِرشَْنكْ ِرشَْنَهِرى كْ ِرشَْنَهِرى كْ :تابع تسبيح

 . امض في التسبيح والسمع. بل في متناول الجميعيعنصر وأ يدائعق وأ يطبقهذا التسبيح تمييز ق يعي
 ْبَهَچڤَْد چۤيتا جاء في .ثقة مرشد ذ الطريقة تحت هداية ونفَّنشِْركْباإلتصال بذكر  إذا جاء إلى اهللا  الفردمن المضمون رجوع

)١٩\٧:( 
ىانت َجـنْـَمـناْم ْمناَبهۤو  
اِتىي ْپـَرَپـْدْمـڤاْن ماْچـۤيانَ  

يتإڤاسوِدڤَـه َسـْرڤَـْم   
  دوْرلَـْبـَهـه-تْما سو ا َمـهَسـ

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

 سهل عند من .حقيق اهللا ليس باألمر السهل لكنه بالغ الصعوبة بوقت واحد ت.يتعين اجراء بحث فلسفي في العلم باهللا لعدة رجعات
هاء من بحثه الطويل نت اال الفهم من خالل البحث بفضل التقدم العلمي من خلق ايمانه بعدطلبمن يال بد ل لكن َنشِْركْيصدق كالم 

المستعلون  .)ڤَڤيتْتَتّْ (العالمين بالحق المطلقعون  ثمة فئات مختلفة من المستعلين الذين يد.وتلك العملية تستغرق رجعات غزيرة
فهم  من ي. في الحق المطلق بل كل شيء على صعيد واحدأضداد ال توجد .ضداديطلقون على الحق المطلق ذاك الذي يخلو من األ

النافذة في ) َپَرماتْما(والذات العليا  )ْبَرْهَمْن( نورال: وجهأ أن الحق المطلق معروف بثالثة َنشِْركْ يعلن .ڤَڤيتْتَتّْدعى جيداً يذلك 
 إلى جبل من  اإلنسان يمكن أن ينظر.مناظيرثالثة من   لذلك، يمكن للفرد النظر إلى الحق المطلق.)اْنڤَچْبَه (المكان وشخصية اهللا

شجار والنبات  اال من منوعاتاًوسيجد كثيرعند اقترابه  رشجار والخضااالرؤية  لكن يمكنه .مسافة بعيدة ومن جهة واحدة
 مثل آخر هو . المراد واحد لكن للحكماء مفاهيم مختلفة عن الحق المطلق إستناداً إلى زوايا الرؤية.إذا بدأ بتسلق الجبل والحيوانات

 لدى الواقف الشمس القول انه على كوكب الشمس بحد ذاته وأشعةفي الواقف ال يستطيع  . الشمس والشمس ومالك الشمسأشعة
ومقارنة كوكب الشمس بالذات العليا ) ْبَرْهَمْجيُّوتي( نور الشمس بالأشعة يمكن مقارنة .فضلأمس منظور رؤية على كوكب الش

ي منوعات  األرضيوجد على الكوكب كما .)اْنڤَچْبَه (النافذة في المكان ومالك الشمس القاطن في الشمس بشخصية اهللا) َپَرماتْما(
 على كوكب الشمس لكن اجسامهم مصنوعة من النار حياء األ عن وجود منوعات منِڤدية الـسفار األ ونستفيد منحياء األكثيرة من
 .جسامنا مصنوعة من الترابأكما ان 

في مختلف  جواء مختلفةأ توجد . والماء والنار والهواء والفضاءاألرض :توجد خمسة عناصر كثيفة في الطبيعة المادية وهي
 ال . المصنوعة من العنصر السائد على كوكب معينحياءجسام مختلفة لألأصر الخمسة وتوجد  بداعي سيادة احدى هذه العناالكواكب



عتقاد أن جميع الكواكب تتميز بنوعية الحياة الواحدة لكن يوجد توافق في أن هذه العناصر الخمسة حاضرة فيها بصورة  االينبغي لنا
عدم عتقاد  اال لذلك، ال ينبغي لنا.والنار والماء والهواء والفضاء األرض  لذلك، العنصر السائد على بعض الكواكب هو.أخرىأو ب

سفار  األ تفيدنا. األرضي بصورة رئيسة أو ألن الجو ال يشبه جونااألرض  غير مؤلف منهلمجرد أنكب اكوأحد الوجود حياة على 
دخول الكوكب الروحي حيث يقطن الرب ا يمكنن .بدان مختلفةأ من حياء عن وجود عدد ال يعد من الكواكب التي تغص باألِڤديةالـ

 ):٢٥\٩ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا جاء في . بعض التعديالت الماديةجراءاب يمكننا دخول مختلف الكواكب الماديةكما  بالتأهل العظيم
  ڤْـَرتا ِدڤاْن-ِدڤَ ي انتۤي
ا ڤْـَرتاه- ِرتْيپـي انت ۤيْنِرتْيپـ  

اۤيْجــِتْبهۤوي انتي ۤيتانْبهۤو  
ماْمي پـٱ ۤياجينُو -َمـْد ي انتۤي  

 ذهبون الىيسالف  األ، وعابدوحياء األ الشريرة يولدون بين هذهشباح واالرواح األعابدو، ويولدون بين المالئكة المالئكة عابدو"
 ".وف يحيون معيسني فدونسالف وأما الذين يعاأل

أيضاً دخوله  َنشِْركْكوكب  َنڤَنْدارِٰڤْلُوَك ُچومن يطلب التأهل لدخول يمكن ل دخول كواكب السماء الوصول إليها وطلبمن يل يمكن
 ال بد لنا من السمع  كذا،.قبل الذهاب إليهوالسمع عن مكان ما ما طالع على وصف بلد اال هي ولى األالتجربة .َنشِْركْبوسيلة ذكر 

 هذا غير ممكن . ال نستطيع اجراء تجربة على الفور والذهاب إليه.إن اردنا الحصول على معلومات عن الكوكب الذي يقطنه اهللا
 ):٢٩\٥ (هيتاْمَس -ْبَرْهَم للمثال، جاء في .ِڤديةـسفار ال األلكن لدينا اوصاف كثيرة عن الكوكب العظيم من

شْكِْرْو-َپَسـْدَمسو كَلْـ-ْپَركَـَر-ينَتْشينْتاَمـ  
ْمانتپالَـيـْر أْبهيو سوَرْبهّيشِْتـِرْوـاشْلَـكْ  

ْميامانَـِسـْو-َسـْمْبْهـَرَم-شَـتَ-َسـَهـْسَر-ـمّيشْلَـكْ  
جامي ْبَهـْم تَـْم أَهـْمـشْپورو-ْم آدييـنَْدوچُو  

 كل الرغبات في دور مشيدة باألحجار الروحية النفيسة والمحاطة بقار محققاً األ الذي يرعىنَْدڤيچُوولي  األأعبد الرب واالب"
 ." مئات وألوف امتدادات العزة بتبجيل وحب تقوم على خدمته دوماً.ماني االبأشجار

 .خص األ علىهيتاْم َس-ْبَرْهَمكما توجد اوصاف مفصلة في 
غالبية  .ْزۤيڤادْبَرْهَم يدعون ، الالشخصانيْبَرْهَمْنطلبة  .وجه الذي يطلبون التركيز عليهال الحق المطلق بموجب ةطلبف يصن تجريي

  الرب.ْزۤيادڤَپَرماتْما يدعون ، في القلبةالنافذ) َپَرماتْما(الذات العليا  بينما طلبة  في البدايةْبَرْهَمْجيُّوتيالحق المطلق يحققون طلبة 
 ال يجلس في قلب كل حي فحسب بل في كل .ه في قلب كل حي وبالتأمل والتركيز يستطيع الفرد الشعور بنافذ الكامل وجههالعظيم ب

 وجود .)اْنڤَچْبَه ( المرحلة الثالثة واألخيرة هي تحقيق شخصية اهللا. هذا هو المرحلة الثانيةَپَرماتْما تحقيق .ذرة من ذرات الخليقة
الغاية  تحقيق لفردل  فيمكن:)١٩\٧. چ.ب( واحد الحق المطلق العظيم تجعله غير ممكن في عمريسة لتحقيق طوار رئأثالثة 

يستغرق سنوات طويلة ورجعات غزيرة في تحقيق ماهية اهللا  لكن .اذا حالفه الحظ) ىانتَبهونام َجنَْمناْم ( في خالل ثانية القصوى
 ):٨\١٠. چ.ب(الغالب 

ڤُوْپـَرْبَهـا يـْسڤَـ َسـْرْمَأَهـ  
  ْپـَرڤَـْرتَـِتىْمَمـتَّـه َسـْرڤَـ

ْمَمتْـڤا ْبَهَجـنِْتى ماي تإ  
اتاهي َسَمـنْـڤ-بوْدها ْبهاڤَ   

 ".قلبهكل ني من عبدويينذر نفسه لي  تحقق من ذلك،الم العاقل .مني تفيض الخليقة كلّها .العالمين الروحي والماديأصل أنا "
 أصل الوجود وسيغلق رصيدنا في خالل َنشِْركْ إن صدقنا بحق أن .ض الوجودا تؤكد أن الحق المطلق هو فّيتَْرسۤو ِڤدانتكما أن 

فيتعين عليه التدرج من طور إلى آخر عن طريق تحقيق " أود رؤية ما هو اهللا:"وقال  لكن إذا لم يصدق. عند عبادتهلحظة واحدة
أن هذه ب لكن يتعين الفهم ."هنا شخصية اهللا:"خير من التحقيق األقبل الوصول إلى الطور) َپَرماتْما(ثم الذات العليا ) ْبَرْهَمْن( نورال

 ڤَاسوِدڤ :)١٩\٧. چ.ب( بعد سنوات طويلة من البحث إلى تحقيق الحق المطلقعندما يصل  يستخلص الفرد .ق وقتاًالوسيلة تستغر
 أصل الوجود ڤَاسوِدڤأن بتحقيق  الفرد عند اليسلم .من يعم الوجود" ويعني َنشِْركْ اسم ڤَاسوِدڤ .)ڤَْم إتيڤَه َسْراسوِدڤ (هو الوجود

التسليم ضروري  .التسليم هي الغاية القصوى سواء بلغها الفرد على الفور أم بعد رجعات غزيرة من البحث طريقة .)ماْم ْپَرَپْدياِتى(
  ."اهللا كبير وأنا تابعه"تحقيق أن الفي الحالتين ب



 بدافع رحمتهيعطي هذا العلم الرب العظيم أن ب م يفه.ظار لرجعات غزيرةنت االدونعلى الفور  سيسلم العاقلالفهم،  عند هذا
ن، يعطينا الرب العظيم  اآل. ونعاني الشقاوات الثالثية لهذا العالم الماديمهيأة جميعنا من النفوس ال.مهيأةالالمتناهية على النفوس ال

 .فالت من تلك الشقاوات بطريقة التسليم االفرصة
الواجب التسليم له ولماذا توجد كثير من  عند هذه النقطة ما إن كان شخصية اهللا هو الغاية القصوى وما إن كان من  اإلنسانقد يسأل

 ):٢٠\٧ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا هذا السؤال في النص التالي من نمختلف طرق العبادة في العالم؟ يجاب ع
اهْچـۤيانا -تَ ِرْر ْهيْس تايْس تايكاما  

ا ِدڤَـتاه-ا ينْٱى انتيْپـَرَپـْد  
ايتْهاـاَمـْم آْسـيي نْْم تَـْمتَـ  

اۤي ْسـڤَـااتاهيين اۤيـتِْرْپَركْ  
 ".مشاكلتهلتبعا دة المالئكة ونواهيها عبا أحكام ويراعون ،للمالئكةيسلمون عقولهم الرغبات المادية َمن تشوِّش "

 إلى تإن أخذوطلب النجاة تالبشر ال غالبية  .الطبيعة المادية شواكلثمة عدد كبير من فئات البشر في العالم ويعملون بمسار مختلف 
، هل تستطيع ڤاَمجيْس:" ويقولْسوامّيشخص في الهند إلى توجه  ال يستغرب .كسب شيء ما بالقوة الروحيةتطلب الحياة الروحية، ف

 ألن يستطيع عمل المعجزاتالذي  ڤامّيْسنه الذهاب إلى اكأن بام يعتقد ."عاني من هذا المرضأ أنا ان تعطيني بعض الدواء؟
 .مكلفالذهاب إلى الطبيب 

ونصة من الذهب أإن اعطيتني :"الذين يطرقون أبواب الناس من اجل الدعوة بالقول ْزۤيڤامْسكما يوجد في الهند عدد كبير من الـ
 ٥٠٠ ألعطيها له وسأحصل على .ونصات من الذهبالدي خمسة :" يقول الناس ألنفسهم."ونصة من الذهباأضاعفها إلى مئة فس
عندما تكون قلوبنا ممتلئة بالرغبات المادية  .هذا هو مرضنا . الذهب من القرية ثم يختفيڤامّيْس على هذا النحو، يجمع الـ."ونصةا

 بعض النفع المادي من الحياة استمداد من اجل ةيچيُّو نحن نمارس الرياضة الـ. ما أو كنسيةهيكل أو إلى ّيڤامْسنذهب إلى 
ق الصحة بواسطة التمارين المنتظمة والحمية يحقت من اجل المحافظة على صحتنا؟ يمكننا اچيُّو لكن لماذا نلوذ بالـ.الروحية
لدينا رغبة مادية للمحافظة على لياقتنا والتمتع بالحياة بالذهاب إلى الكنيسة ألن ) ٢٠\٧ .چ.ب(؟ اچيُّو لماذا اللياذ إلى الـ.المنتظمة

 .)ْچۤياناها-كامايْس تايْس تايْر ْهِرتَ (وجعل اهللا حامل أوامرنا
لم المادي إلى  بالعااالنتفاع  يودون.دنى فكرة عن الخروج من المادةأ لديهم ت ليس.يعبد البشر مختلف المالئكة جلباً للنفع المادي

لفتاة عبادة ليمكن من يطلب شفاء مرضه عبادة الشمس أو  يمكن: ِڤديةسفار الـ األ للمثال، ثمة توصيات كثيرة في.أقصى مدى
عبادة المالك  ن يطلب العلميكن لم وذاك المالكعبادة هذا المالك أو  من يطلب الجماليمكن لارادت زوجاً صالحاً وذا إ ڤَشيالمولى 
 .رباب لكن تلك العبادة ليست عبادة اهللا بل المالئكة األأن الهندوسية تعبد كثيراً منب على هذا الوجه، غالباً ما يظن الغربي .ّيتڤََسَرْس

 ربما . الفرق أن لديهم سلطات واسعة.حياء األ من عدادنا منوجد مالئكةي اهللا واحد لكن .ربابأأن المالئكة بال ينبغي لنا التفكير 
 واسعة  من عداد البشر لكنهم يملكون سلطات أو مستبد وهؤالء الرجالاألرض على هذهواحد رئيس جمهورية يوجد ملك أو 

 يوضح هذا النص أن .ذم عبادة المالئكةت ْبَهَچڤَْد چۤيتا لكن . بسلطتهماالنتفاع من اجل كسب حظوتهم أو أخرىنعبدهم بطريقة أو بو
 .)كاَم (لمادية للمالئكة راجعة إلى الشهوة ا اإلنسانعبادة

هي  هذه الشهوة . نطلب التمتع بهذا العالم ونحب هذا العالم ألننا نطلب ترضية حواسنا.هذه الحياة المادية تستند إلى الشهوة فقط
  الحب موجود سواء نحب المادة أو.صلي لكننا نحب المادة ألننا نسينا اهللاألقوامها  حب اهللا مغروز في النفس في .انعكاس لحب اهللا

 عندما يكون يحب قطة ما أو كلباً اإلنسان في الواقع، غالباً ما نشهد .حوال األمطلق لكننا ال نتعدى نزعة الحب تلك في .نحب اهللا
 الحب حاضر .في غياب الحياة الباقية نضع إيماننا وحبنا في القطط والكالب .إلى حب شيء ونحتاج إليهفتقارنا  لماذا؟ ال. عقبدون
عند نصبح ملعونين  نشعر بالغضب عندما تخيب هذه الشهوة ونصاب بالوهم و. صورة الشهوةفي لكنه منحرف وقات األمطلقفي 
إذا احببنا   سنحب كل شيء. هذه هي الطريقة الجارية لكن يتعين علينا عكس تلك الطريقة وتحويل شهوتنا إلى حب. بالوهمتناصابا

 جاء أن من اصبحوا كالب . حب لكنه صورة ممجدة من الشهوةهنبأاعتقدنا  ربما . حب اهللادون  لكن لن نتمكن من حب شيء.اهللا
 .ْچۤياناها-كامايْس تايْس تايْر ْهِرتَ  :)٢٠\٧. چ.ب(الشهوة فقدوا كل حس جيد 

 . بعبادتهمِڤديةسفار الـ األتوصيةتساءل عن سبب  كثيرة في مجال عبادة المالئكة ويمكن لإلنسان أن يحدود وأحكامسفار  األتورد
  المراد أن.والمالئكة معترف بهم بدور عمال الرب العظيمما المدفوع بالشهوة فرصة حب شيء  يطلبليست ثمة ضرورة بل 

ملحداً بالكلية وعاصياً ومتمرداً على  إذا كاندى اإلنسان أي امل ل  لكن.بعبادة هؤالء المالئكة  تدريجياًَنشِْركْ سينمي ذكر اإلنسان
 إذا اخذنا تنتفي الضرورة إلى عبادة المالئكة  لكن.المالئكةطاعة  لشخصية فوقية يمكن أن تبدأ ب اإلنسان لذلك، طاعة.كل مرجعية

حترام للمالئكة لكن ال حاجة له  اال يظهر كل،يعبد الرب العظيم بصورة مباشرةكل من  .إلى عبادة الرب العظيم بصورة مباشرة



 تيم الرب .حوال األفي كلحترام يبقى اال .عبادتهبخير وراء المالئكة وأنه منشغل أل االمرجعهو شخصية اهللا أن بإلى عبادتهم لعلمه 
 اً شقوق الرب العظيم وأنهم إنما يلعبون ادوارحياء األأن جميعب يدري التيم .حترام حتى لنملة فماذا يقال عن المالئكة؟ االيظهر
 .مختلفة

صفات تيم من نقياد  اال.)ْپَرْبهو( أسياد خرين بصفة اآلك، يشير التيم إلى لذل.حياء األمن جهة الرب العظيم، يتعين احترام جميع
 الحي .من يصبح تيم الرب في خالق الحميدة األجميعستنمو  الخالصة، .خالق الحميدة األبكلمتخلق  ومطيع ويف التيم لط.الرب

 جاء .يضاً وكل شق من كامل الكمال كامل أيضاً ذاك الشق من الذهب ذهب أ.كامل بطبيعته لكنه يصبح فاسقاً بداعي شوائب الشهوة
 ):اإلبتهال (شَْدَپنيوأ شْرّيفي 

ْمـْم ايَدنَْرپۤوـْم أَده نَْرپۤو ْمآُو  
ـْم أوّدتْـشْـياِتىنَْرپۤوـاتْ نَْرپۤو  

ـْم آدايانَْرپۤوـْسـيا نَْرپۤو  
ـياِتىشْڤَـشيـڤاـْم ِانَْرپۤو  

 .م الكمال فكل ما يفيض عنه مثل هذا العالم الظاهري، مجهز تجهيزاً كامالً كوحدات تامة تام الكمال ولما انه تازيزشخصية اهللا الع"
كاملة فأنها نه وحدات ال تحصى مت فاضكل ما يصدر عن الكل الكامل هو كل بحد ذاته أيضاً ولما أن اهللا مطلق فهو كّل تام، ولو 

 ."خرى األهي
 جةهبعيد كماله ويسعد بحق من خالله ويدخل الملكوت حيث الحياة باقية الي َنشِْركْالحي الكامل بسبب شوائب المادة لكن ذكر يسقط 

 .والعلم بعد مفارقة بدنه المادي

 الختام
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