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 األوقاتفي  ناسدعاه ال.  عنه دوماًجابةصعب اإلتهو سؤال و األحيان أغلب في الناسيسأل  ؟شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدهو  من"
 هذهكل  كان. ربانيو جتماعي اناقد وروحي ملمع وديني زعيم ومنتج مؤلف وثقافي سفير وفيلسوفو عالم المختلفة
  . بالفعلوأكثر األشياء

 العديد نشرت أعماله فيو ي اإلنسانالمجتمع هدايةل يالهندتوجز التراث الروحي جلداً م نيثمان نحو شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدتج أن
هي نشرة شهرية بتوزيع  بمفرده و١٩٤٤سنة  ياب اال تسمى مجلةشْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدكما أصدر . األجنبية اللغات من

في المنشورة المختارة  الرسائل والمقاالت ومحاضرات والالمقابالت أغلبية. انكيزية وحده االاللغةبنصف مليون نسخة 
  .روحموضوع كتاب العلم بالهي  ياب االمجلة
 منذ ألوف السنين، رسالة ڤَاَس ِدڤْۤيعينها التي دونها الحكيم الجليل  الرسالة شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد عرضي صفحاتال هذه في

وسائر  شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم و ْبهَچڤَْد چۤيتا من األحيان أغلب وفي بحرية يقتبس سنرى، كما. يمةالهندية القد ِڤديةالـ األسفار
 طبيعة والالروح أسرار كشفي علم -  أللوف السنينِڤَدْزأئمة الـينقل العلم القديم عينه الذي تكلمه . ِڤديةالـالنصوص 

 بوضوح مدهش شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَديتكلم .  بلغة عصريةرج الداخل والخاالتي تعم الوجود فيذات العليا وال والكون
  . بعالمنا العصري وحياتنا الشخصيةروحالالعلم بوفصاحة سهلة ويثبت مدى صلة 

 هذافي  نيوالثالث ةالست تاراتمخ البين أمريكا إلى وصوله عند شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدالتي نظمها  المؤثّرة قصيدةال نسمع
 صاصي القلب حول بحث الروح وكشفه لشركة اذاعة في لندن عن التناسخ ومالحظاته الصادقةوحديثه مع اخت الكتاب
 المسيح وكِْرشَْنحول  ألماني ديكيتيبن راهب مع حوارهو زائفينوال الحقيقيين المعلمين حولصحيفة تاميز اللندنية إلى 

 مع العميق وكالمه الروحية الشيوعية ولح قيادي روسي عالمومحادثته مع  كَْرَموكالمه عن الوعي الفوقي وقانون 
  .الحديث العلم بيذاكأمريديه حول 

  الموضوع األول
  الفصل األول

  الذاتدراسة العلم ب
 ؟اًحق همهذا األمر م وهل ؟هامعرفتب تعتقد أو نفسك تعرف هل أعلى؟ شيء مأ عقلك مأ بدنك أنت هل . . أنت؟ من

برعاية البدن  الثمين وقتنا غلنستنحن . تعذراًة ميباقاليا العل عن ذاتنا سارستف االجعل الجاهلة بقيادته المادي مجتمعنا
  ؟ثمة بديل لذلك هل .ذلك من بدال هوتدليل هتزيينو

الحاضر  ي اإلنسانمجتمعال. الروحي الموت بالغة األهمية هذه مقصودة إلنقاذ المجتمع البشري من كِْرشَْنحركة ذكر 
قامة صلتنا  ا وإعادةروحالالعلم بمتمثل بال ية اإلنسانالحياةغرض  يعرفون ال ةمعميبصيرتهم  زعماء على يد لليض

 المسألة هذه سعى اللقاء الضوء علىت كِْرشَْنحركة ذكر . المفقودة صلةالهي  تلك. اهللا العظيممع شخصية  المفقودة
  .ةحيويال

الذي تقطع به جميع مراجع  ْبهَچڤَْد چۤيتا من نفهم. يةدِڤالـ سفارألل طبقاً كِْرشَْن صلته بـ اإلنسانيعني تحقيق الحياة كمال
شقوق مقصودة الان  . فحسب بل جميع األحياء أيضاًاهللاشق  ليس أن اإلنسان ِڤديالـ العلم صفوةالعلم العلي بوصفه 
  .ن بخدمة اهللاوموجب) األحياء(نحن . طراف البدن مقصودة لخدمة مجمل البدنألخدمة الكل كما أن 

 في حال لم وسنحتفظ بقط أو كلب ونقوم بخدمته  بالفعلمجتمعال أو بلدأو ال ةعائلال إلى  سوى بالخدمة سواءنحن ال نقوم
على الرغم من وال المخدوم بالرضى الخادم شعر يال لكن  ما وجدنا سوى للخدمةأننا  ثبتي اهذ ل وكنجد من نخدمه

خدمة  للمثال،. خاطئة الخدمة هذهوجهة ألن  المادي دركال علىمحبط  شخصكل .  خير خدمة نقدر عليهاضاءق
 اهللا العظيمشخصية  سترضى جميع اطراف .غير مجدية غصاناألو فروع والاألوراق ةياسق. هاأصلالشجرة تعني سقاية 

  .اهللا العظيمشخصية خير المجتمع والعائلة واألمة وخدمتها بخدمة تحقق لذلك، ي. تهعند خدم تلقائياً



 اهللا":ونقول أحياناًنشعر بالتحدي نحن .  ذلكعند تحققحياتنا نجح تو مه ازاء اهللا والعمل بموجبهقوا فهم إنسانكل  واجب
 . في كل لحظةمعاينته ويمكننا حاضراهللا .  غير مجديةروح التحدي تلك لكن." باهللاال أحفل  "أو "اهللا أنا" أو "غير موجود

 روص. ة األوليصورته رؤيته بدون اختيار ىخرا ورةصسنراه ب .هذا رفضنا اصورة الموتفي سيحضر اهللا أمامنا 
  .محال وتفاديه ألنه أصل الظاهرة الكونية بمجملهاغير منحصرة  اهللا العظيمشخصية 

شخصية اهللا ب قديمةالصلتنا  إلى ةستندم علمية نظرةبل غرير  تمرد وال أعمى دينياً باًتعص ليست ههذ كِْرشَْنحركة ذكر 
 كِْرشَْنلذلك، ذكر .  تلك الصلة محصور بصلتنا القديمة به وعملية قضاء واجباتنا بموجبشَْنكِْرذكر  .المتمتع العظيم

  .يمكننا من تحقيق أرفع كمال الحياة في الصورة البشرية
ايجاد الحلول . تناسخالذه الصورة البشرية بعد نشوء دام ماليين من السنين في دوامة هنا وهبدوماً أننا تعين العلم ي

توجد خنازير وكالب وجمال وحمير وغيرها . حيوانعلينا منها في صورة الأسهل  لبشريةفي هذه الصورة المعاشنا 
إلنسان جميع تتوفر لهمية معاشنا لكنها تحل مشاكلها المعاشية في أوضاع بدائية بينما أالتي تعتبر معاشها يعادل 

  .ةالطبيعيحكام لتأمين حياة مريحة باألالتسهيالت 
موظف الحكومة رفيع تتوفر ل الحيوانات؟ لماذا سواها من فرصة حياة أفضل من الخنازير أو  اإلنسانما الذي يعطي

مسؤوليات أكبر يتحمل الموظف رفيع المنصب : عتيادي؟ الجواب بالغ البساطةاال موظفالالمنصب تسهيالت أفضل من 
مستوى بالقانون الطبيعي، ال. هبطن سوى  مسؤولية أكبر من الحيوان الذي ال هم له اإلنسانيتحمل، اكذ. سواهمن 

وعندما نعرض الحياة الروحية على بعض البهائم  البطن ة يقتصر سوى على زيادة مشكلالحضاري البهائمي الحديث ال
القانون يواجههم . ها وأن التقصي عن اهللا أمر غير ضروريبطونتجيب أنها ال تطلب سوى العمل لرضى المصقولة 

 عتراف باهللا االما زالوا يذمون ضرورة وكدحال على الرغم من طالة وسواها من العقبات الغزيرةالطبيعي بمشاكل الب
  .لكعلى الرغم من كل ذ

 ال مفر لنا من الكدح .وهبنا هذه الصورة البشرية ليس للكدح كالخنازير أو الكالب بل لتحقيق أرفع كمال الحياةلقد 
في  فتات الخبزتحصيل ر من اجل ا الكدح كالحم اإلنسانسيتعين على.  اذا أعرضنا عن ذاك الكمالبالقانون الطبيعي

 اإلنسانلكن .  سنوياًإلى الكدح ازاء تناقص االجورحاجة التشتد هذه العملية وسبق وابتدأت .  الحاضركَليواخر عصر آ
ْبهَچڤَْد يصف . يةنسان اإلواجباتهقضاء إذا اخفق بسيجبر على التناسخ في عالم الحيوان غير مقصود للكدح كالبهائم و

  . بتفصيل كيف ترجع الروح بالقانون الطبيعي في بدن مناسب وحواس عاملة للتمتع بالمادة في هذا العالمچۤيتا
، تتاح له كِْرشَْنأو يخفق بتحقيق النجاح في ذكر دون اكماله أن من يستهل درب الدنو من اهللا  ْبهَچڤَْد چۤيتا فيكما جاء 

لمرشح الروحي فرصة مثيلة لتتاح ت ذا كان ا.ت متقدمة روحياً أو في عائالت تجار أثرياءفرصة الرجوع في عائال
. صالحةاهللا حتى غير المكتمل يضمن الرجوع في عائلة  إلى الفاشل فكيف بمن حققوا النجاح؟ لذلك، مسعى الرجوع

الجو الذي تخلقه . دم من الوالدة السابقةالعائالت الروحية والثرية نافعة للتقدم الروحي ألنها تتيح فرصة إستئناف التق
 إلى حظهم السعيد عائد أن  مثيلةاً الذين سنحت لهم فرصْبهَچڤَْد چۤيتانبه ت.  مناسب لتنمية العلم الروحيصالحةالعائلة ال

  ).اماۤي (تنةف نتيجة ضاللهم بالْبهَچڤَْد چۤيتاطفال تلك العائالت ال يستشيرون ألسوء الحظ، . نشاطاتهم التتيمية السابقة
تتاح لإلنسان فرصة احراز تقدم في . حياة مريحةتضمن  منذ بداية العمر وبطنإن الوالدة في عائلة ثرية تحل مشكلة ال

 العصر الحديدي الزاخر باآلليات نفوذتعيس الحظ بالملذات الحسية بيضلل لكن في وضع مثيل مجال التحقيق الروحي 
المدينة الذهبية . الذهبيةمنازل  القانون الطبيعي النيران في هذه اليشعل لذلك،. ية الفرصة الطيبة للهداية الروحىينسو
  .هذا هو قانون الطبيعة. رمادى احترقت وتحولت إل َنڤَرا التي كانت تحت حكم الشرير "النكاشري"

 ل المسؤولين رسم برامجهم ومن واجب جميع رؤوساء الدوكِْرشَْن العلي لذكر للعلم هيدية الدراسة التميه ْبهَچڤَْد چۤيتا
 بل لحل قلب بالتعلق على صعيد متبطن الةنحن غير مقصودين لحل مشكل. ْبهَچڤَْد چۤيتا إلى قتصادية وغيرها بالرجوعاال

بدن الهي محركة  روحال. الحضارة متحجرة دون حركة روحيةتبقى . المشاكل القطعية للحياة التي يسببها قانون الطبيعة
  .ساكن أو ميت دون الروحبدن ال. بدن الةحركمبالروح دون علم نحن معنيون بالبدن .  العالمالحي يحركبدن وال



قارب بالغ األهمية لعبور محيط الجهالة المتمثل بدن البشري ال. حياة باقيةتحقيق تتيح لنا  ممتازة عربةبدن البشري الان 
 يبحر القارب بالرياح المناسبةوالسيد الروحي  في صورةفي هذا القارب خدمة ربان خبير  توفرت. بالوجود المادي
؟ كل من يغفل  مجهزاً بجميع هذه العوامل المسعودةمن ذا الذي ال ينتهز فرصة عبور محيط الجهالة. برحمته اإللهية

  .ببساطة ينتحرعن هذه الفرصة الطيبة، يجب اعتباره 
 ال القطاركان  ذا افةمكي مقصورةما هو نفع  لكن قطارفي ال األولى الدرجة عربة في الراحة قدر كبير من بالتأكيد هناك
أال  للحياة ةالحقيقيالوجهة ب علم أحد يس لدىل. الماديبدن سوى راحة ال المعاصرة لحضارةال هم ل تجاهه؟افي  كيتحر

 تجاهاال في كتتحر عربتنا كانت ذا ا مانتباه االبل مريحة مقصورة في جالسينال نبقى  أن يجب .اهللا إلى وهو الرجوع
 أال وهي للحياة األساسية الضرورة نسيان حساب على الماديبدن الن راحة يتأممجرد ب باق نفعوجد ي ال. صحيحال
 ،الحظ لسوء. روحي تجاه انحو هكتحرتوجب  بطريقة ينبم ية اإلنسانلحياةقارب اان  .المفقودة الروحية هويتنا ةداستعا

) ٢( .الروحية الحقائق جهل بسبب الماديبدن التعلق ) ١: ( هيقوية السلس بخمس الدنيوي الوعيإلى بدن ال هذا يرسى
 قارات والعثاث واألالبيت مثل لماديةتعلق بمسقط الرأس والمقتنيات ا) ٣ (.ةبدنيال قئعالال بسبب األقرباءتعلق ب

تعلق بالرسميات ) ٥( و الروحي الضوء لحاجة ضوغمدائم ال يبقى الذي المادي العلمتعلق ب) ٤ (.واألعمال وما شاكلها
شكل مرساة ت التي قئعالال هذه. إليهم تلك الطقوستستند قداسة  نالذي تيمه أو اهللا شخصية معرفة دون الدينيةوالشعائر 

تين حيث تقارن بشجرة ) ٤-٣\١٥ (ْبهَچڤَْد چۤيتامن  عشر الخامس الفصل في بالتفصيل ةحوضم ياإلنسانبدن القارب 
 ربال لكن  مثيلةقويةتين هندية  شجرةقلع  جداً الصعب من. األرضباطن  في قبضتها دشتعميقة الجذور تهندية 
 أو أدأين تبعلى فهم  أحد  يقوىال.  الماديالعالمهذا ال يدرك في  الدوحة تلكالحقيقي لشكل ال":التالية العمليةب يوصي
طلب المكان بعزم ثم يجب عليه  التجردقوية التجذر بسالح  الدوحة تلكقطع  جب على الفردي لكن .اأساسه أو تنتهي
منه توسع ي الذي فاض منه كل شيء واهللا العظيمشخصية حيث يلوذ ب هذا العالم أبداً إلى نهمعند دخوله ال مرجع الذي 

  ."زلاألمنذ كل شيء 
 نظرياتطرح ى  بل يقتصرون علالكونية بالحالة قتتعل خاتمة ةأي إلى توصلوا حتى اآلن تخمينال فالسفة وال العلماء ال

 بهذه. هقدمب بينما يقول البعض حلممجرد  أنه ويقول البعض حقيقي المادي العالم أن البعض  يقول.حولها مختلفة
 بداية كتشف اظني فيلسوف أو دنيوي عالم الان  الحقيقةوجهات نظر مختلفة لكن  نوالدنيوي العلماءيعتنق  ،الطريقة
 بعض حول وجود ستمرون في التخمينل ي بالفضاء في سبحي يفك أو بدأ متى يقول أن حديمكن أل ال. هحدود أو الكون

 نظريته لترويج فمتله شخص كل. بصورة عملية القانون هذانتفاع باالعلى  دون قدرة الجاذبية قانون ثلم القوانين
 حديمكن أل وال شقاءبالل حاف المادي العالمهذا ان  والواقع الحقيقة لكن لحقيقةعلم باالفي غياب  الشهرة لكسبشخصية ال
  . الموضوع حول النظريات لبعض الترويجبمجرد  عليه بلتغال
. الرغبة بالخروج من هذا الوجود التعيس هو صالحنا األكبرأن و كل ما يتعلق بخليقتهعن  العليم اهللا شخصية كشف لناي

الحديد غير النار لكن . ي روحياً بالكليةتشبيع وجودنا المادعلينا يجب .  وسيلة لصفقة سيئةخيرنتفاع ب االعلينا يجب
ن النشاطات المادية ممكن بالنشاطات الروحية وليس عكذا، التجرد . نار باإلتصال الدائم بالنار إلى يمكن تحويله

 الفعل المادي لكن النشاط الروحي ال يبطل الفعل المادي فحسب د المادي هو الوجه السالب منخموال. بالخمول المادي
جاء وصف الملكوت . )ْبَرْهَمْن(حياتنا الباقية أو الوجود الروحي إلى علينا التشوق يجب .  أيضاً حياتنا الباقيةبل ينشط

 .ذاك هو ملكوت اهللا. ي ال مرجع منهذالالمكان  بْبهَچڤَْد چۤيتا في )ْبَرْهَمْن (زلياأل
نرضى بالفهم  أن يجب. للحياة الماديةا تهايؤن سبب لمعرفة ضروري غير ممكن وال الحالية المادية حياتنا دايةبتتبع ان 

 للرب العظيم العلة األولى لكل تسليمنا هو الاتواجبأولى أن هذه الحياة المادية مستمرة منذ زمن غابر بطريقة ما وأن 
 فةلعشرة الزائواوالوهم  من الجاه الزائل محررال نا":)٥\١٥ (ْبهَچڤَْد چۤيتافي المؤهل المبدئي للرجوع إلى اهللا جاء . علة

 للشخص تسليم وسيلة الالذي يعلموغير المتحير  ؛ السعادة والشقاءاددضأ المادية وةشهووتخطى ال زلية؛والذي يعي األ
  ."بقاء ذاك الملكوت يبلغ العظيم،



 إلى قطع والمنالطباع الماديةن الوهم والعلي عن عإن المقتنع بهويته الروحية والمحرر من عينية الذات والبدن والمنزه 
 أموذَْهىشخص مثيل يدعى . اهللا إلى ن الملذات المادية بالكلية هو القادر على الرجوعانقطع عفهم العلم الروحي و

  . السعادة والشقاءأضدادلتحرره من ) موذَْهى(نقيض األحمق والجاهل 
 من و. كهرباءأو قمر وال نار  ال تنيرها شمس والدارين ا):"٦\١٥ (ْبهَچڤَْد چۤيتاوما هي طبيعة ملكوت اهللا؟ جاء في 

  ".مطلقاًا العالم المادي هذ إلى عود ثانية ال يدخلهاي
كوكبه الشخصي مع أن ملكوت اهللا محيط بكل مكان في الخليقة ألن اهللا هو المالك العظيم لجميع الكواكب لكنه يملك 

 تتفاوت مستويات الحياة في مختلف البلدان). ْمَپَرَم(م ي العظكوكب الو هكوكبلك الذ.  بالكلية عن الكون الذي نأهلهالبائن
بقاء ان . رجاء الكون وبعضها علوية وبعضها سفليةأثمة عدد غير منحصر من الكواكب في . حتى على هذه األرض

ألن الكون في كل األحوال أشعة الشمس أو نور النار  إلى  يحتاج)الطبيعة المادية( القدرة الخارجية فيجميع الكواكب 
جاء وصف . ضمن القدرة العليا للرب أنه  الذي جاءعالم الروحيالمة لكن وراء هذه المنطقة يوجد ظلي منطقة مالماد

غني عن الشمس أو القمر أو النجوم وال يضاء بالكهرباء أو أي شكل من أشكال ": كما يلياتْدپنيشَوأذاك الملكوت في 
 ألن تلك  ليلةظلموحي ويمكننا أن نشهد بصيص ضوء حتى في أة بظل النور الراء هذه األكوان المادية مضجميع. النار

  ."هاذاتمضيئة ب ةالطبيعة العلي
ينير الوجود المادي والروحي الالشخصي  ْبَرْهَمْنسطوع :"ْمشَڤَ- َهريفي كتاب جاء توضيح على لسان الرب العظيم 

ال ينبغي .  أيضاًَسْمهيتا-ْبَرْهَمهذا النص مؤكد في . " هذا هو نور بدنيْبَرْهَمْنأن نور ، ْبهاَرتَيا معاً لكن يجب أن تفهم 
من  أن تلك الدار بمطلق وسيلة مادية مثل السفن الفضائية لكن يجب علينا العلم بيقين إلى نية وصولناالنا الظن بإمك

نا بوصفلوجود لدينا طورين من ا.  يستطيع أن ينعم بالبهجة الروحية دون تقطع، تلككِْرشَْنالدار الروحية لـ إلى يصل
واحد هو الوجود المادي الغني بشقاوات الوالدة والموت والشيخوخة والمرض والثاني هو الوجود . أحياء عرضة للزلل

في الوجود المادي يحكمنا مفهوم عينية الذات والبدن أو العقل . توجد حياة روحية باقية من العلم البهيجالروحي حيث 
  .وال يضيع الرب عنا مطلقاً في الوجود الروحي السعيدة مع شخصية اهللا ننعم دوماً بالصلة العلية نالكن

 فيمتعلقون بالمفهوم الحسي المادي  نحن. عام بشكل ية إلى اإلنسانالروحي الوجود ذلك جلب تحاول كِْرشَْنحركة ذكر 
والتحرر من المادية مفاهيم الحياتية يمكننا التعالي عن ال .كِْرشَْن إلى لكن يمكن رفعه فوراً بالخدمة التتيمية الحالي وعينا
يمكن لكل .  اذا تبنينا مبادئ الخدمة التتيمية حتى في وسط مختلف المشاغل الماديةجهلالحماسة وال األصالة وطباع

تعين . كِْرشَْن وسائر اآلداب التي تنشرها حركة ذكر االياب ستمداد أرفع نفع من صفحات مجلة امنشغل بالشؤون المادية
ا على نهذه اآلداب معتمدة لتدريب.  التي ال تكل للوجود المادي جذور شجرة بنيانقطعداب جميع البشر على هذه اآل

هذه المرحلة سوى بالخدمة ال تتحقق . الزهد بكل ما يتصل بالمفاهيم المادية والتمتع بالرحيق الروحي في كل شيء
معظم المساعي الروحية مشوبة . بقضاء تلك الخدمة لراهنحتى في عمره ا) موكْتي(يمكن للفرد تحقيق النجاة . التتيمية

 إلى اهللا سوى إلى طلبة الرجوعال يحتاج . س المادة بالكليةانجأ المادية لكن الخدمة التتيمية الصفية علية عن ةصبغالب
  .كِْرشَْن  العظيمالقدمين اللوتسيتين لشخصية اهللاب هذه وحصر توجههم كِْرشَْنتبني مبادئ حركة ذكر 

  ثانيالفصل ال
  ؟كِْرشَْنما هو ذكر 

 في فيالديلفيا في كِْرشَْن مركزفي  شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد  مقرفي نيكسون ساندي ةالمستقل ةالمراسل مع التالية المقابلة جرت
 نْتَْرَم َهِرى كِْرشَْن وتشمل المواضيع األساسية مثل كِْرشَْنقابلة مقدمة رائعة لذكر الم هذهتخدم . ١٩٧٥ تموز/يوليو

 كِْرشَْنبين السيد الروحي واهللا والفرق بين السيد الروحي الثقة والسيد الروحي الزائف ودور المرأة في ذكر والصلة 
  .كِْرشَْنوالنظام الطبقي الهندي والصلة بين ذكر المسيح وذكر 

  ؟كِْرشَْنما هو ذكر .  سؤالي األول أساسي:اآلنسة نيكسون



ذكر يبدأ . ه الصلةهذ نسينا نالكن األصلوالدنا بجميعنا متصلون به بصلة حميمة ألنه .  اهللاهو َنكِْرشْ: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  .ما هي صلتي باهللا؟ ما هو غرض حياتي؟:"نعنى بالسؤال عندما كِْرشَْن

  نسان؟ في اإلكِْرشَْنكيف يتطور ذكر : اآلنسة نيكسون
: َمنْتَْر كِْرشَْن َهِرىعملية تسبيح . لمادةل تهايؤنسيناه في حياة ال.  حي كامن في قلب كلكِْرشَْنذكر : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 كِْرشَْنتبعث ذكر  َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى -َهِرى َهِرى  كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْنَهِرى  كِْرشَْنَهِرى 
 لكننا شاهدنا البارحة كيف كِْرشَْنن واالوروبيين علم بـلم يكن لدى هؤالء الفتيان والفتيات االميركييللمثال، . الكامن

؟ كلفهل تعتقدين أن ذلك كان مجرد ت).  ۤياتَْر- َرتَْهى( في موكب العربات جد ويرقصون بوكِْرشَْن َهِرىحون كانوا يسّب
هذا . ةمعتمد  عندهم بممارسة طريقةكِْرشَْنلقد نهض ذكر .  التسبيح والرقص لساعات طويلةكلفال يمكن ألحد ت. ال

  ):١٠٧\٢٢ َمْدْهيا( ريتاْمِرتَشَيتَنْيا شاموضح في 
  كَْبهو نَيا" ساْدْهيا"ْپِرَم -كِْرشَْنسيدَّْهى -نيتْيا

  تِّى كََريى أوَدياشي- شودَّْهى-شَْرڤَنادي
 عند من شَْنكِْرينهض ذكر . اًتكلف ليس كِْرشَْنذكر .  اتصاله بأحد التيمد كامن في قلب كل حي وينهض عنكِْرشَْنذكر 

  .تهاصحبشابة في ال إلى نجذاب الطبيعي للشاب االكما ينهض ة التيمصحب في كِْرشَْنيسمع عن 
  ؟ وذكر المسيحكِْرشَْنذكر  بين ختالف االما: اآلنسة نيكسون
عدم ل الحاضر الوقت في ال يصل المسيحي إلى صعيد ذكر اهللا كنل أيضاً كِْرشَْنهو ذكر  المسيحذكر  :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  .هاوحدودالمسيحية بأحكام إلتزامه بوصايا المسيح المتمثلة 
  األديان؟سائر  عن كِْرشَْنكيف يمتاز ذكر : اآلنسة نيكسون
أحد ال يعرف  الحاضر، الوقت في. دينهو ال ذلك.  بصورة أساسيةتهومحب اهللا عرفةمقصود لم دينال :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

". يا رب، اعطنا خبزنا اليومي:"الكنيسة والدعاء إلى  بمجرد الذهاب اإلنسانيقنع. ا يقال عن حبهفماذلغياب التدريب اهللا 
بكالم آخر، أنا أمارس دين . ليس حب اهللاو جلب النفع المادي  أن هذا دين غش ألن غرضهشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في 

من جهة الدين المسيحي، تتوفر فرصة  .و وسيلة حبه اهللا أو أيةهمادين ما دون معرفة  إلى ذا اعلنت انتماءي اغش
في  مسالخأفضل  نوالمسيحيأقام  لكن "تقتل ال "وصيةعلى  التوراة تحتوي للمثال،. يستغلها أحد ال لكنكافية لفهم اهللا 

 جميع فيبل  المسيحي الدينليس محصوراً ب وهذا المسيح؟ذا كانوا يعصون وصايا  امكنهم ذكر اهللاي كيف .رضاأل
  .هحبوسيلة و ماهية اهللا يعرف منهم أحد ال.  هو مجرد ختم مطاطي "مسيحي" أو "مسلم" أو "هندوسي "سما. األديان

  ؟الكاذب من صادقال روحيال سيد ال اإلنسانيتبين كيف: اآلنسة نيكسون
هية و بنسب اإللأحياناًاس الن ونلليضرذالء زائفون . روحي سيد هو هوحب اهللاب العلم بوسيلة ملي من :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 وإال هحب سبيلو ماهية اهللا لفهم ةيجد ةالبط يتكون أن يجب. اهللا يةهما يعرفون ال الذين الناسيصدقهم وألنفسهم 
ل ي سب اإلنسانها تعليميمكن التي الوحيدة الحركة ناأنهو  اآلخرين نا وبينفرق بينال ،لذا. وقتالتقتصرين على تضييع س

 حيث شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم و ْبهَچڤَْد چۤيتا وتطبيق تعاليم كِْرشَْن اهللا العظيمنحن نعرض العلم بشخصية . بالفعلمعرفة اهللا وحبه 
.  فيهم من ال دين لهمناهللا يرزق الجميع بم. شاغلنا ليس طلب حاجياتنا من اهللا. نستفيد أن شاغلنا الوحيد هو حب اهللا

 بخبزنا اليومي؟ انه يرزقنا كِْرشَْنازعاج  إلى لذا، ما الذي يدعونا.  يرزقهمِرشَْنكْللمثال، القطط والكالب دون دين لكن 
  ):٦\٢\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في . ل حبهيالدين الحقيقي هو تعلم سب. به

  َپُرو ْدَهْرُموپوْمساْم َسـ ڤاي 
  ىياتُو ْبَهكْتيْر أْدُهوكْشَج

  ْپَرتيَهتاى أأهايتوك
  َدتيۤيْپَرسسواتْما ياۤي

ال بد . الرب العلي إلى الخدمة الودية إلى هو بالذي يمكن لإلنسان الوصول به) ْدَهْرَم(الشاغل االعظم للبشرية جمعاء "
ذا خدمت اهللا جلباً لبعض النفع فخدمتي  ا".بالكليةغراض واالنقطاع لترضي الذات ن األعمن نزاهة تلك الخدمة الودية 



 ذا اراد ا).ْپَرتيَهتاأهايتوكي أ(لحقيقي هللا هو الحب الخالص الذي ال تمنعه علة مادية الحب ا. مجرد تجارة وليست حباً
يمكن لإلنسان حبه سواء أكان فقيراً أم غنياً، شاباً أم شيخاً، أسوداً أم .  حب اهللا بالفعل فلن يقف عائق بوجههاإلنسان
  .أبيضاً

  ؟المصير الواحد إلى يتؤدجميع الطرق  هل: اآلنسة نيكسون
العمل  كَْرمۤيْزيطلب . ْ ولكل منهم غرض مختلفْبَهكْتَز و ْزۤيچويُّ و ۤيْزانۤيْچ و كَْرمۤيْز: أربعة  اإلنسان.ال :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

يطلق لذا، . للمثال، يكدح عدد كبير من الناس في المدينة طوال الليل والنهار وغرضهم كسب المال. ابتغاء النفع المادي
تهن لماذا اكدح؟ الطيور والنحل والفيلة وسائر المخلوقات ال تم:" هو الذي يقول لنفسهّيانۤيْچ. )كَْرمۤيْز(مل علطلبة ا عليهم

حل مشاكل الحياة المتمثلة طلب الكدح دون ضرورة؟ خير لي  إلى لذا، ما الذي يدعوني.  ومع ذلك فأنها تأكلأي مهنة
ندماج في وجود اهللا يحصنهم من الوالدة  االيعتقدون أن. زلية األْزۤيانۤيْچيطلب . بالوالدة والموت والشيخوخة والمرض

 يُّوچّيالـللمثال، يستطيع .  الباطنية أو الخوارقةيچيُّوـالقوى ال يطلبون بعض ْزچۤييُّو. والموت والشيخوخة والمرض
. خوارق بصاحب البو مقيُّوچّيالـ في الجدران وعرض قوة مثيلة تجعل من النفاذدرجة  إلى التمثل في أصغر صورة

 يُّوچّيالـلكن .  حقيقيةى الحديث يقتصر على عرض بعض األلعاب الرياضية ألنه ال يملك قويُّوچّيالـال شك أن 
يطلب  بينما التصرف في الطبيعة المادية ىقو يُّوچّيالـلذا، يطلب .  لكنها مادية وليست روحيةى يملك بعض القوفعليال
ال يطلب سوى خدمة اهللا بدافع الحب كما ) ْبَهكْتَ(لكن التيم .  النفع الماديكَْرمۤيْزيطلب الحياة و ة النجاة من شقاواۤيْزانۤيْچ

  .ترعاه بدافع الحنان والحب. ن النفعمخدمة األم لطفلها منزهة . تخدم األم طفلها
 كِْرشَْن يقول .ْبَهكْتَة اهللا سوى  قادر على معرفيُّوچّي وال ّيۤيانْچ وال ّيكَْرمال . يتحقق الكمال عند درجة حب اهللا هذه

ماْم  ۤياكْتْْبَه(الخدمة التتيمية بسوى  لفهمحق ا اهللا العظيمبصفة شخصية ي  فهمأحد يستطيع ال): ٥٥\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتافي 
 . )َأْبهيجاناتي

  . . .لى الدرب  عنسانما هو التحول الذي يمر به اإل: اآلنسة نيكسون
يتعين عليك .  من الشوائببكثيرمحجب  وعيك آلنا. كِْرشَْنو ذكر ه األصلي وعيك :تحول يس ثمةل :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

تستعيد صفاءها األصلي   لكنهاالمياه صفية وشفافة باألصل لكنها تتوحل أحياناً. هايوعينا كالم. كِْرشَْنتصفيته ثم ذكر 
  .بالترشيح
  ؟كِْرشَْن تيمذا اصبح  ا أفضل في المجتمع اإلنسانيعمل هل: سوناآلنسة نيك

في  هم الناحية الصحية ومن السكارى، أو مولحال كلةآمن  ليسوامريدي  أن شهديت أن كيمكن نعم، :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
ية  اإلنسان بل الحياةشَْنكِْرترك أكل اللحم ليس من عناية ذكر  ،واقعال في. مزمنةلن تصيبهم االمراض ال. غاية النظافة
يمكن لإلنسان . فاكهة وخضار وحبوب الطعام وحليب ممتاز: اعطى اهللا المجتمع البشري مأكوالت كثيرة. المتحضرة

اعداد مئات التحضيرات المغذية من الحليب وحده لكن ال يعلم أحد بهذا الفّن بل يحافظ الناس على المسالخ ويأكلون 
  . عندما يكون دون تحضرالحيوانات المسكينة ويأكلهااإلنسان يقتل .  متحضرينغيرنهم ألاللحوم 
في نحن نعد مئات من التحضيرات الشهية من الحليب  للمثال،. الحليب من يةمغذ أطعمة تهيئة فّن المتحّضر يعرف

د مأكوالت شهية مكان اعداعند مشاهدة ا ةدهش بالالزواريصاب .  التي نملكها في وست فرجينيانيو ڤِْرنْداڤََنمزرعة 
. الحليب ليس سوى دم محول للبقرة. في صورة الحليبالمتحضر دم البقرة بالغ التغذية لكن ينتفع به . مثيلة من الحليب

بتركيب اعداد مئات التحضيرات يمكنك اعداد اشياء كثيرة من الحليب مثل اللبن والجبنة والسمن المصفى وما شاكله و
. حيوان وأكل لحمهالهذه هي الحياة المتحضرة وليس بقتل . طعام والفاكهة والخضارمع حبوب المشتقات الحليب تلك 

 يعنيهل تعتقدين أن التحضر . البقرة البريئة على أكل العشب الذي يمده اهللا وتدر الحليب الذي يمدك بالحياةتقتصر 
  قطع حنجرة البقرة وأكل لحمها؟

  ؟ْز حرفياً أم مجازياًِڤدالـفهم  يمكن هل: واحد شيءة لمعرف ةقمتشو أنا . . . بالمئة مئة معك فقأت: اآلنسة نيكسون
  .دون تصرف ْبهَچڤَْد چۤيتا نعرض نحن لهذا. فهمها حرفياً وليس مجازياً يجب. ال :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  . . ڤَْد چۤيتاْبهَچ  نجد ذكر النظام الطبقي فيالغرب؟ في القديم الهنديطبقي ال نظامبعث ال تحاول هل: نيكسون اآلنسة



بناء على  المجتمع البشري مراتب خلقت )١٣\٤ (كِْرشَْن يقول ؟ْبهَچڤَْد چۤيتافي  بقيالط نظام اليذكر أين :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
الفهم  كيمكنللمثال، ).  ڤيْبهاَچشَه- ْرَم  كَ- َنچو ْمطَِرشْْس  َمۤياْميا ڤَْرنْ- توْر شا (هااألعمال المالزمة لو الطباع المادية

 . طبقة المهندسين وطبقة األطباء؟ ال- طبقات مختلفة إلى مونتهل تقولين أنهم ين. بوجود مهندسين وأطباء في المجتمع
ْبهَچڤَْد كذا، . بصفة مهندسه  بوإذا تأهل أحد بصفة مهندس فستقبليطبيب بصفة ه  بهل أحد بصفة طبيب فستقبليذا تأا

.  تصنيفات طبيعيةيه والعالم والفارس والمزارع والتاجر والعمال: صنف أربعة مراتب من الناس في المجتمعت چۤيتا
ْبهَچڤَْد في كما جاء وصفها الفئة االولى  من  اإلنسانلتصنيفالتدريب ضروري لكن . للمثال، توجد فئة في غاية الذكاء

 على ضبط كِْرشَْنفراد حركة ذكر ألذا، نحن نقوم بتدريب .  ليصبح طبيباًجامعات في ال اإلنسانيتطلب تدريبكما  چۤيتا
هم العملية وذكر  واكتساب الحكمة وتطبيق العلم في حياتالخارجية وةداخليالسهم وعلى الصدق والنظافة واعقولهم وح

فطنة ممتازة ونحن ندربهم على استعمالها على الوجه ) المريدين الجالسين إلى يشير(جميع هؤالء الفتيان لدى . اهللا
  .الصحيح
قد تكون . تلقائياً ْبراْهَمَن أن يصبح ْبراْهَمَنالنظام الطبقي حيث يمكن لمطلق رذيل يولد في عائلة دعو إلى نحن ال ن

نحن . ْبراْهَمَنجل من الطبقة الخامسة لكن يقبل به بصفة رجل من الفئة االولى لمجرد والدته في عائلة عاداته عادات ر
ن كان هندياً أم أوروبياً، وضيع الوالدة أم  اال يهم ما. ْبراْهَمَن الذي تدرب بصفة فطننحن نعترف بال. ال نقبل بذلك

نقحم النظام الطبقي  أننا نريد وضع حد للفكرة الغبية. ولى على عادات المرتبة األفطنيمكن تدريب مطلق . رفيعها
  . األذكياء وتدريبهم ليصبحوا من المرتبة األولى من كل الوجوهقبولنقتصر على نحن . الهندي على مريدينا

  ؟مرأة ما هو شعورك حيال حرية ال:نيكسون اآلنسة
لنفترض التقاء رجل وامرأة . ن الرجال يخدعون النساءالمساواة المزعومة لحقوق المرأة تعني أ :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 يتعين على المرأة تولي أمر الطفل وليس لديها خيار سوى. المرأة ثم رحل الرجلحملت واصبحوا أحباء في الفراش و
 نداله في فقرربما كانت المرأة في غاية ال. المرأة ستقالل اهو اهذ. جهاضباإل الطفل قتلستجداء من الحكومة أو اال

 .حبلت عندما العناية به بالشحاذة أو الطفل قتلعلى  تجبر  دون أنحمل مسؤوليتهاي وهو زوجها في رعاية تبقىلكنها 
  تصبح متاع كل رجل؟ أو الزوج في رعاية لبقاءا -  حقيقيال ستقالل االهو أّي لذا،

  ؟كِْرشَْنكر مرأة أن تنجح في ذال بإمكان هل -  الروحية الحياة في عن ماذا: اآلنسة نيكسون
 رحبن نحن. سواء حد على والنساء لرجال لكِْرشَْنذكر  نعطي. الجنس أساس علىنميز  ال نحن :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  :)١٨\٥ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن يقول - واألغنياء الفقراء والرجال ونساءبال
  ىـَپـنّ َسْم-ا ينَـي ڤ- ا ۤيْديڤ

  ينيتــَهـْسي ـڤَچ ىْبراْهَمـن
  شَ پاِكى -ڤَ شْـڤَ يشاي شـون
  نَـهي َدْرشـ- َسَم اتاهذيَپـن

 الكالب لحومالبقرة وآكل  والفيلالعاِلم وس  الكّيْبراْهَمَنالـكل من  إلى ،الصيلا المتواضع بفضل العلم الحكيمنظر ي"
  ." بعين واحدةالنجس

  ؟َمنْتَْر َهِرى كِْرشَْن معنى حتوض أن يمكن هل: اآلنسة نيكسون
 األصلي الذكر وه اهللا ."كِْرشَْن ربي يا "عني،ت كِْرشَْن و" يا قدرة الرب "عنيتَهِرى . في غاية البساطة :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 نحن لذا،. الطريقة بنفس المادي، العالم في وإناث ذكوريوجد  كما األصلية األنثىهي ) َركِْرتيْپ( تهقدرو) پوروشَ(
  ."خدمتك في شغليتلطفي ب ،كِْرشَْن قدرة يا، كِْرشَْن ربي يا":كِْرشَْنَهِرى  نهتف عندما نقول

  ؟كِْرشَْنلحركة ذكر  الروحي السيد كنت كأن تعرف وكيف حياتك عن ليالق برنيتخ أن يمكن هل: اآلنسة نيكسون
 البلدان إلى لذهاببا الروحي سيدي أمرني .أحفاد اآلنلدي  .وأطفالرب عائلة  كنت. بسيطة حياتي :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  .كِْرشَْن أوامرو أمره تنفيذن اآل وأحاول الروحي سيديبناء على أمر  شيءكل  تركت. كِْرشَْنذكر  إلى الدعوةو الغربية
  الغرب؟ إلى لذهابكان عمرك عندما امرك با كم: اآلنسة نيكسون



 رجل، سنة نيوعشر خمسةعمري  ناك. األول جتماعنا افي  في الغربكِْرشَْنذكر  إلى بالدعوة أمرني :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
. تي الزوجيةحيا في ١٩٤٤ في ياب االمجلةشر نب توبدأ لتنفيذ أمره كل ما في وسعيبذلت كل . طفلين مع متزوج
  .١٩٦٥  سنةحدةالمت الواليات إلى ئتوج العائلية الحياة من التقاعد بعد ١٩٥٩ سنة كتابةالب بدأت

  .اهللا نتك لو كما لوكميعا ريديكم أن غريبةبوصفي  لي لكن يبدو ال تدعي اإللهيةأنك  قلت: اآلنسة نيكسون
حترام  اينبغي كما ،اهللاأمر  ذينف هألن اهللاحترام  ابقدر الروحي السيد حترام ايجب. واجبهم كاذ نعم، :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 لكن. ةحكوم رجل ألنه شرطيال حتىعليك احترام  يجب. الحكومة أمر ذينف هألن الحكومةحترام  ابقدر ةحكومال ضابط
-شاكْشاْد(الرب العظيم ألنه أقرب خدمه  إلى دالتكريم العائ الروحي السيديتعين تكريم . الحكومة أنه ذلك يعني ال

عمل به جميع يا ما جاء في جميع األسفار وما هذ. )ڤَ َسْدْبهيهڤْياتَ ِاأوكْتَْس تَتْها ْبها\شاْستْرايْر- ِڤَن َسَمْستَْدَهريتْ
  .جعاالمر

 تركت للمثال،. المريدين لكيحملها  التي الجميلة المادية األشياء من العديد حول أيضاً لءأتساأنا : اآلنسة نيكسون
  . . .ألن هذا حول لءأتسا. جميلة فخمة سيارة في المطار

 ممثل ينتحترمكنت  ذا ا. السيد الروحي المعاملة التي تليق باهللاةعاملم يةمريدين كيفال ملّيع ذاك :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
بك أن تقدمي للسيد الروحي جميع األسباب التي من واج .فال بد لك من معاملته بفخامة لحكومةل كماحتر ابقدر ةالحكوم

دية لسيدهم تياعامريدون سيارة ال عرض ذا ا.ذهبية سيارةاهللا يسافر في . هللاحترامك  ابقدر هكنت تحترمي ذا اتقدميها هللا
 يةارة ذهبادية أم تدبري سيتيعا بسيارة ن اهللايتجلب هل .اهللا مثل الروحي لسيدالروحي فذلك ليس كافياً لوجوب معاملة ا

  ؟بيتكإلى  اءج ذاا
 أن يمكن هل. كِْرشَْنكيف يمثل .  عند الغريب هي قبول الصنم في الهيكلكِْرشَْنأصعب أوجه ذكر : اآلنسة نيكسون

  ذلك؟ حول القلي ملتتك
 يبدرتت لم ألنك الحاضر الوقت في  بالظهور أمامك على نحو يمكنك من رؤيتهكِْرشَْنيتلطف . نعم :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 أنت. يموت وهو المستشفى في اكأبي فترض ا.يمكنك رؤية الروح ال لكن الحجرو خشبرؤية ال كيمكن. تهرؤيعلى 
  ؟ الذي رحل بالفعلما لكن! اآلن أبيرحل ":سريره بجانب نتبكي

  .نفسهرحلت  حسناً،: اآلنسة نيكسون
  وهل رأيت تلك الروح؟: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  .ال: اآلنسة نيكسون
 لكن ال -  الروح والمادة- الوجود هو الحقيقة، في. ظيمالع الروحهو  واهللا الروح رؤيةيمكنك  ال ،لذا :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

بدافع رحمته العلية في صورة صنم مصنوع من الخشب أو الحجر ليتسنى  يظهر لذا،. ه الروحيةذاتيمكنك رؤيته في 
  . لطفاً بكلك رؤيته

  .جزيال شكراً: اآلنسة نيكسون
  .كِْرشَْنَهِرى : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  الفصل الثالث
  تعريف اهللا

كثير من البالغين . تخيل شيخ ابيض اللحية إلى ينزع األطفال.  العصري حول اهللا عديدة ومتفاوتة اإلنسانمفاهيم
في هذه  شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدف يص. ية أو الكون أو حتى الذات اإلنسانيعتبرون اهللا قوة غير مرئية أو مفهوم فكري أو مجمل

  .مفهوم حميم حول اهللا -كِْرشَْنمفهوم ذكر المحاضرة 
 جماعة هذه الحركة ةاقترح صديق تسمي. كِْرشَْنسيداتي وسادتي، اشكركم كثيراً على تلطفكم بالمشاركة في حركة ذكر 

 كِْرشَْنكما أن القاموس يفيد أن . ن طائفياً كاكِْرشَْنحسب أن اسم . ١٩٦٦ سنة  عند تسجيلها في مدينة نيويوركذكر اهللا
  . هو االسم الالئق باهللاكِْرشَْنلكن اسم . له هندوسيإ هو اسم



 أن عنياهللا ال يحد بحد مما ي. أن ال أحد يعلم بعدد أسماءه يعني هللاسم ال  أن عند القول.  بالفعلمعيناسم ليس هللا 
- ياشودا (ياشُوداى عادة ابن األم دع يكِْرشَْن للمثال،. واحداسم  إلى صوللذلك، ال يمكننا الو. أسماءه ال تحد بحد أيضاً

 ساَرتْهي-پاْرتَْهىى دعأحياناً ي). نَنَْدَن- نَنَْد (نَنَْدأو ابن ) نَنَْدَن-ڤَسوِدڤَ( ڤَسوِدڤَأو ابن ) نَنَْدَن- كّيڤَِد (كّيڤَِدأو ابن ) نَنَْدَن
  .أحياناً) پاْرتَْهى (ْپِرتْهاى ابن دعذي يال أْرجوَنالذي يدل أنه لعب دور سائق عربة 

ألن عدد تيمه وصالته بهم غير اسماءه غير منحصرة  .سمى حسب تلك المعامالتتمعامالت اهللا مع تيمه كثيرة وي
ذاك هو . اهللا يجذب كل حي. طالق اال يعني الجذاب علىكِْرشَْنسم لكن اال. معيناسم ال يمكننا التقرير على . ةمنحصر
 ونرى أنه يجذب البقر والعجول والطيور والسباع والشجر والنبات كِْرشَْن من صور اً كبيراًا عددرأينلقد . هللاتعريف ا

 تذا تعين الذلك،.  البشرسائر وْزڤَنْذَپاالـ ونَنَْد َمهاَرَج و پۤيْزُچون الصبيان والـي يجذب البقار.َنڤَِرنْداڤْوحتى المياه في 
  .ِرشَْنكْهو سم تسمية اهللا فذاك اال

  :عطى التعريف التالي هللاأ، ِڤديةالـسفار األمدّون  ڤَاَس ِدڤْۤي والد موني راشََرَپالحكيم الكبير 
  ْچَرْسياڤَْرياْسيا َسَمأيشْ
  ياشََسه شريياهْرياْسيا ۤيڤ
  ڤَيشاْچيايُّوشْ ڤايرا-اَنۤيْچ

  َچَنتينْإ َچ ْبَهَسنَّاْم
  .القوة والشهرة والثروة والعلم والجمال واإلستغناء: ةالسداسيظمة بالعكامل الأي ) اْنڤََچْبَه(يعّرف اهللا  موني َپراشََرذا، ل

الثروة عاء ملكية كل د اغنياء في األرض لكن ال يمكن ألحدأثمة . كل ثروةلمالك الهو ) اْنڤََچْبَه (اهللا العظيمشخصية 
 زوجة ١٠٨ ألف و١٦تزوج  كِْرشَْنأن  هاَچڤَتَْمشْرۤيَمْد ْبنستفيد من . عاء عدم وجود من يفوقه ثروةوال يمكن ألحد اد

 من العاج كان أثاث الغرف مصنوع.  أثناء حضوره على األرضوكل زوجة عاشت في قصر رخامي مرصع بالجواهر
ال يمكننا أن نجد في تاريخ المجتمع . شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمهذه األوصاف واردة في . يتعدى الوصفه غناوالذهب وكان 

بل كان حاضراً مخصوص  لم يكن يزور كل زوجة في يوم كِْرشَْنكما أن .  زوجة١٠٨ ألف و١٦ن تزوج البشري م
 لكنه ال إنسان هذا محال على.  صورة١٠٨ ألف و ١٦ إلى في جميع القصور بوقت واحد مما يعني أنه ضاعف ذاته

 يساهللا قوي ول.  معنى لكلمة ال يحدعدد غير منحصر من الصور وإال ال إلى اهللا قادر على التضاعف .يصعب على اهللا
  .قويالدون أن يواجه مطلق صعوبة وإال ال معنى لكلمة أيضاً  مليون ١٦بل فحسب  ألف زوجة ١٦عالة  ا علىاًدراق

في غاية في أميركا  روكفلر وفورد للمثال،. بالغ الثراء جذاب أن نشهد في هذا العالم المادي. هذه جميعاً أوجه جذابة
كذا، . جاذبية المالك لكل ثروةب ثروة األرض فكيف مجملانهما جذابان مع انهما ال يملكان . فضل الثروةالجاذبية ب

 عندما كان ابن ثالثة أشهر كِْرشَْن  بقتلتَناپۤوهمت الجنية .  حاضرة منذ والدتهتقوته كان.  هو المالك لكل قوةكِْرشَْن
. القوة الخفيةال يصبح اهللا بفضل بعض التأمل أو . على الدوامو اهللا اهللا ه. ذاك هو اهللا. كِْرشَْنلكنها قتلت على يد 

  .هلولحظة نز اهللا منذ كِْرشَْنكان .  من هذا الطرازإلهاً ليس كِْرشَْن
الذين إلى جانبنا ثمة ماليين في االرض   ونعلم به ونمجده لكنكِْرشَْنبالطبع، نحن تيم .  ال تحدكِْرشَْنكما أن شهرة 
كما .  يقرأ في جميع األرض من قبل الفالسفة وعلماء النفس وأرباب الدينْبهَچڤَْد چۤيتاكتاب . ْبهَچڤَْد چۤيتايعرفون شهرة 
ْبهَچڤَْد ثمة طبعات غزيرة من . أن السلعة ذهب خالص إلى  وهذا عائددون تصرف ْبهَچڤَْد چۤيتا كبيرة من اًأننا نبيع أعداد

  . كِْرشَْن شهرة عين ْبهَچڤَْد چۤيتاشهرة . دون تصرف ْبهَچڤَْد چۤيتاثر ألننا نعرض طبعتنا تبيع أك.  لكنها ليست صفيةچۤيتا
ح في عمره الصكل من سلك التتاح ل.  كامل الجمال وكذا صحبهكِْرشَْن.  دون حدكِْرشَْن ا يملكهىخرظمة االجمال ع

ميريكيون شعب بالغ الثراء والجمال األ.  في هذا العالم المادية وأمم صالحةصالحالسابق فرصة الوالدة في عائالت 
الشعب األميركي لتقدمه في العلوم والثروة  إلى جميع شعوب األرض منجذبة.  حاصل العمل الصالحي هظمة العهوهذ

هذا الكوكب تافه ضمن الكون ومع ذلك أميركا بلد واحد في هذا الكون تتميز بعدد كبير من المزايا . اوالجمال وما شاكله
  . لق كل هذا الجمالاجمال خ. ة اهللا خالق مجمل الظاهرة الكونيةيذباكننا أن نتخيل عندئذ مدى جيم. الجذابة



ن م أو الفيلسوف جذاباً بفضل علمه لكن أيقد يكون العاِل. الشخص بناء على جماله فحسب بل على علمه أيضاًجذب ال ي
 هو المستغني كِْرشَْن. ؟ ذاك العلم ال نظير له في األرضتاْبهَچڤَْد چۤي في كِْرشَْنيفوق العلم الذي أعطاه الذي علم هو ال

يمكن أن . الشخصي كِْرشَْنفي غياب  في هذا العالم المادي كِْرشَْنلذا، أشياء كثيرة تعمل بتوجيه . أيضاً) ْچياڤايرا(
 ينأى عن العالم شَْنكِْرلذا، . ته مالئكحكومة تعمل بكِْرشَْنكذا، قدرات . يستمر المعمل بالعمل حتى في غياب صاحبه

  .مفاد األسفارهو هذا . المادي
أن هللا أسماء  يةِڤدالـسفار األتؤكد . حيويجذب كل ظمته عكمال  لكِْرشَْنيسمى  هحسب أفعاله لكنلذلك، هللا أسماء كثيرة 

   .األعظمسم  هو االكِْرشَْن  اسمال تعد لكن
ثمة أشياء كثيرة في هذا . اطات اهللا وجمال اهللا وحب اهللاهللا وأمجاد اهللا ونشاسم  هو نشر كِْرشَْنغرض حركة ذكر 

نحن نعبد .  أيضاًكِْرشَْنأبرز أوجه هذا العالم المادي هو الجنس وذاك حاضر في . كِْرشَْنالعالم المادي وجميعها ضمن 
الجنس باق في . وحيالرالجنسي المادي واإلنجذاب الجنسي نجذاب  اال واإلنجذاب بينهما لكن شتان بينكِْرشَْن و راْدها
ال قيمة هنا  مجرد ظل هكل ما نتعامل به في هذا العالم حاضر في العالم الروحي لكن.  لكنه زائل في العالم الماديكِْرشَْن
قد تكون . أحد لعلم الجميع أنها زائفةبها  لكن ال يعبأ حوانيت من المانيكان في واجهات الة كبيراًداعدانشاهد . باقية له

الحي ميت . يةقيقيشاهد امرأة جميلة إلعتقاده أنها حينجذب الرجل حالما لكن . بالغة الجمال لكنها تبقى زائفةالمانيكان 
. روح حالما تفارقه ال برؤية جمال بدن المرأة المزعومحفلألن هذا البدن مجرد كتلة من المادة وال يعود أحد يبالفعل 

  . العامل الفعلي والقوة الجاذبة الفعلية هي الروح
. ة في العالم الروحيحاضرواقعية األشياء . ادة ميتة مما يعني أنه مجرد ظلكل شيء في العالم المادي مصنوع من م

  ):٢٠\٨(ذ جاء إ  فهم حقيقة العالم الروحيْبهَچڤَْد چۤيتاالذين درسوا يستطيع 
  يُّوـنْ‘ ڤُوَپـَرْس تَْسماتْ تو ْبها

  ـهَسناتَنَاكْـتاتْ يڤْـ‘ تُواكْيڤْـ
  ـوِتـشـو ْبهۤوَسـْرِڤـش  َسـ اهي

  ياتيـينَـشْسو نَـ ڤاتْيـنَـشْ
 العالم بل ثابت ال يطرأ هذا يهلك عند هالكال مدي  سرعليلطيفة والمادة الكثيفة، يوجد ملكوت الهذه المادة وراء  لكن"

  ."حولالتعليه 
غرقهم ألوف السنين لمجرد تستس.  طول هذا العالم المادي وعرضه لكن ال يمكنهم أن يبدأواقياس إلىالعلماء يسعى 
صل إلى التوادي قبل ما وراء العالم الم كيف يمكننا معرفةأقرب نجمة فما بالنا بالحديث عن العالم الروحي؟  إلى السفر

 ألنه ذخر كل كِْرشَْنأكثر مصدر ثقة هو .  من المصادر الثقاتلمالعاستالم ؟ المراد أنه يجب علينا العالم الماديمعرفة 
.  عن وجود سماء روحية وراء هذا العالم المادي تسبح فيها كواكب ال تعدكِْرشَْنيخبرنا . ميعلهو الحكيم ال كِْرشَْن. علم

كذا، األحياء في هذا العالم المادي ال . أكبر بكثير من الفضاء المادي الذي ال يشكل سوى ربع الوجود بكاملهتلك السماء 
هذا العالم المادي بدار السجن واألحياء ضمن العالم المادي يقارن .  سوى جزء صغير من األحياء التي تعم الوجودمثلت

  .مثل السجناء سوى نسبة قليلة من مجمل السكان كما ال يمثل سوى نسبة ضئيلة من مجمل األحياءتال 
بالحكومة ومع ذلك حفلوا يقول المجرمون أحياناً أنهم ال ي. يودعوا في هذا العالم المادي) المجرمون(المتمردون على اهللا 

  .ودع في العالم الماديتعلن عصيان اهللا تي تكذا، األحياء ال. يتم اعتقالهم وعقابهم على يد الحكومة
. المسيحيون اهللا األب العظيم أيضاًيعتبر .  بصلة االبن بوالدهتصل بهتمن اهللا باألصل وية ذر وقء جميعاً شقاألحيا

  ):٤\١٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتامفهوم أبوة اهللا واردة أيضاً في ". آبانا في السماء:"الكنسية ويدعو إلى يذهب المسيحي
  ايكاونِْتـ ويُّونيش –َسـْرڤَ 

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

  ." الوالد صاحب البذرةاأن هذه الطبيعة المادية ومنتولد جناس الحياة جميع ان أ ،كونْتّييا ابن علم، عين اليت"



 البشر غير أغلبية.  ألف جنس تشمل المائيات والنباتات والطيور والسباع والحشرات والبشر٤٠٠ ماليين و٨ثمة 
المتدينين المزعومين،  أغلبية. الحياة الدينية إلى خذونالذين يأبين المتحضرين  وال يوجد سوى عدد قليل من ةمتحضر

العمل الخيري بينشغل البعض . وما شاكله" أنا مسيحي"، "أنا مسلم"، "أنا هندوسي:" بالتعيينات باإلدعاءاتها هويحددت
 انّيۤيْچ يوجد قد. كانْذَ- كَْرَمدعى ه األعمال الخيرية تهذ. الفقراء ويفتحون المستشفيات والمدارس إلى ويحسن البعض

يوجد قد  و)العلماء( ْزۤيانۤيْچمن بين ماليين من  واحد نجوقد يو.  هؤالءزۤيكانْذ- كَْرَمبين ماليين من من  )عالم(واحد 
 ْبهَچڤَْد چۤيتاكما يقول في . كِْرشَْنذاً مقام  اهذا. تلك ناجية من بين ماليين من النفوس الكِْرشَْنواحد قادر على فهم 

)٣\٧:(  
  شـو َسـَهْسِرْماناۤيـشَْمـنو

  ىيدَّْهيْسـي تاتَيْد شيكَـشْـ
  ْمدّْهانايْسـي تَـتاْم أپيا
   تَـتّْـڤَـتَـهي ِڤـتّْمْن ماشيكَشْـ

  ."حق المعرفةمعرفتي  إلى ، يندر من يتوصلحققونهالذين يبين من  والكمال،حد طلب وا قد يبشر،ال آالف بين"
. أنا هذا وأنا ذاك:" على الرغم من صعوبة فهمهْبهَچڤَْد چۤيتالكن اهللا يكشف عن ذاته في .  بالغ الصعوبةكِْرشَْنإذن، فهم 
لذا، كل شيء ". شبه ذاكيم ياألحياء تشبه هذا والروح العظ. ادية تشبه هذا والطبيعة الروحية تشبه ذاكالطبيعة الم
ي ت بالةالوحيدوسيلة  الي هههذ.  على الرغم من تعذر فهمهندما يعطينا اهللا علمهيسهل فهم اهللا ع. ْبهَچڤَْد چۤيتاموضح في 
لذا، كيف . علمنا ومداركنا محدودة. ن محال ألن اهللا ال يحد على خالفنافهم اهللا بالتخمي.  بالفعل فهم اهللاايمكن لنا به

  .ذاك الفهم هو كمالنا.  كالمهذا صدقناايمكننا تحقيق فهم الالمحدود  يمكننا فهم الالمحدود؟
". لدكهذا هو وا:"ستقول األم. ذا أراد معرفة هوية والدهاليس على الصبي سوى سؤال أمه  .التخمين حول اهللا ال ينتهي

ن كان هذا الرجل أو  ا التخمين حول هوية والده والتساؤل ما اإلنسانبإمكانال شك أن . هذه هي طريقة العلم الكامل
لكن العلم المستمد من طريقة مثيلة سيبقى " هل أنت والدي؟ هل أنت والدي؟:"ذاك وقد يطوف المدينة يسأل كل رجل

.  األم في هذه الحالة-العملية البسيطة هي تلقي العلم من مرجع ما.  المتعب والده على هذا الوجه اإلنسانلن يجد. ناقصاً
 الملكوتكنت أتكلم عن . العلم العلي شبيه. على هذا النحو، علمنا كامل". ولدي الحبيب، هنا والدك:"ستقتصر على القول

هذا الوجه، نستلم العلم من  على ."ثمة عالم روحي وذاك هو داري:"يقول اهللا. ال يعقل الروحي ملكوتال. روحيال
  .قد ال نكون كملة لكن علمنا كامل ألننا استلمناه من المصدر الكامل. جعامرال خير كِْرشَْن

يمكن لإلنسان فهم ماهيته وماهية اهللا وماهية العالم . جامعة البشر إلى  مقصودة إلعطاء علم كاملكِْرشَْنحركة ذكر 
ال شك أن ال أحد يطلب .  بعلم مثيل المصائب والشقاء وسبب حتمية الموتالمادي وسبب وجودنا هنا وسبب معاناتنا

هذه هي المشاكل .  عذاب المرض لكنه مقبلطلبال أحد ي. ال أحد يطلب الشيخوخة لكنها مقبلة. الموت لكن الموت مقبل
الجماع والدفاع لكنها تحسين شؤون األكل والنوم وإلى المزعومة  تسعى الحضارة. الحقيقية لإلنسان وما زالت دون حل

هو هو في النوم شاغل .  ال يعني تقدمه في شقة جميلةاإلنسان نوم . ينام والكلب ينام اإلنسان.المشاكل الحقيقيةبليست 
الدفاع هو هو في . ه ومخالبه ويستطيع الدفاع أيضاًنياب األسلحة النووية للدفاع لكن للكلب أ اإلنساناخترع. الحالتين
 قد يملك. هذا محال.  القنبلة النوويةهعاء قدرته على قهر األرض أو الكون لمجرد امتالكد اكن لإلنسانال يم. الحالتين
يمكننا القول أن . هتقدمليس دليال على  طريقة مسهبة للدفاع أو طريقة فاخرة لألكل أو النوم أو الجماع لكن ذلك اإلنسان

  .ال غيرنسبياً تقدمه مجرد بهائمية مصقولة 
عدد كبير من الرذالء ينكرون وجود اهللا ألن عدم . علم مثيلال يوجد تقدم في غياب . اهللالعلم بلفعلي يعني التقدم ا

اهللا .  يموت لمجرد انكار وجوده لكن اهللا القد تثلج صدورهم فكرة عدم وجود اهللا. وجوده يسهل عليهم متابعة آثامهم
لذا، كل شيء يعمل .  بأمرهلمياه وتتقيد المحيطات بالجزرتشرق الشمس ويطلع القمر وتجري ا. حاضر وتدبيره حاضر
غياب العالن عن يمكننا ا؟ كيف يمكن لإلنسان التفكير بواقعية أن اهللا ميت وكل شيء يجري على ما يرام. بأمره

إلى   باهللا يقوده اإلنساندارة؟ جهل االلكن كيف ندعي غيابها عندما نشهد حسنالدارة  افي حاالت ظهور سوءالحكومة 



لذلك، نحن .  هو اهللاكِْرشَْنلكن لدينا قناعة راسخة بوجود اهللا وأن . هرتوص أو هوجودر انكإلى ااهللا مات أو  أن القول
  . شكراً جزيال.  فهمهاوااطلب. كِْرشَْنتلك هي عملية ذكر . نعبده

  الفصل الرابع
  التناسخ وما وراءه

 في لندن شمال ميل عشر خمسةالتي تبعد  ِڤَدنْتَ َمنُوْرَهكْتي ْب ضيعة في أسابيع بضعة شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدقضى 
 في شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد كشف. الفترة تلك خالل مقره في لندنذاعة  امن شركة مايك روبنسن قابله. ١٩٧٦ آب/أغسطس
 عميق فلسفي نظامل  ب"عتقدتأنت  ،َأعتقدأنا " ليس بعض طقوس كِْرشَْنذكر  أن قليلب هابعد ُأذيعت التي ةمحادثتلك ال

  .التناسخ ملعموجز يوضح فيه 
  ؟كِْرشَْن ما هي فلسفة حركة ذكر –يمانك  اهل يمكنك أن تخبرني عن: مايك روبنسن

الفرق بين البدن الحي العلم بالخطوة األولى هي . بل علمديني يمان  ا ليس مسألةكِْرشَْنذكر .  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
البدن وقوة : لذا، ثمة أمران.  هامدةيصبح البدن جثة وفرق؟ الفرق هو رحيل الروح عند الموتما هو ال. والبدن الميت
وبناء . روحي وبين العلم الماديال كِْرشَْنذاك هو الفرق بين علم ذكر . نحن نتكلم عن قوة الحياة في البدن. الحياة داخله

  . غيرية ذاته وبدنهيجب أن يفهم أوال. حركةير هذه العتيادي تقد اإلنسان االمن الصعوبة بمكان علىعليه، 
   ومتى سنفهم ذلك؟:مايك روبنسن

ثم  الشبابوإلى الصبا  الطفل ينمو للمثال،.  يتطلب بعض الفطنةه وقت لكنمطلقفي ممكن فهم ال :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
البدن يتبدل لكن . على البدنت الطارئة حوالعلى الرغم من التطوال هذا الوقت الشخص عينه أنه ما زال يشعر . شيبي
هذا ما . أننا سنحصل على بدن آخر بعد مفارقة البدن الحاضراإلستخالص لذا، يجب . تبقى هي هيالقاطنة فيه  روحال

  .روحيدعى تناسخ ال
   ال يعني أكثر من موت البدن الطبيعي؟ اإلنسانذن، موت ا:مايك روبنسن

 ىاماِنياِتى َهنْينَـ َهنْـ... ْن شياِتى ڤا كَداينَـ جاياِتى ْمري): ٢٠\٢ (َچڤَْد چۤيتاْبههذا موضح في . نعم :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  .ِرىۤيشَر

    هل تقتبس النصوص غالباً؟:مايك روبنسن
 ).إلى أحد التيم(عتيادي  ا وليس دينةجديدراسة  هو كِْرشَْنذكر . نحن نستشهد بمراجع كثيرة. نعم :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  .ْبهَچڤَْد چۤيتالنص في بحث عن اا
  :مريد

  ْنشيى ڤا كَدااتيياِتى ْمرينَـ جا
  اهيۤو ْبهنَـتا ڤا يڤتْڤا ْبَه ْبهۤوْمايان
  ونُ پوراْماي‘ تُوڤَـياه شاشْتْي نُجوَأ

  ىرۤي شَرىاماِن َهنْياِتى َهنْينَـ
انها . غير مولودة، قديمة، سرمدية، باقية ال تموتانها . ، وعندما توجد ال تتوقف عن الوجود وال تموتروحال تولْد ال"

  . " الماديبدنال تُقتل عندما ُيقتل ال
 روح فهل يعني الموت أن  ال تموتروحذا كانت ال ادني شرحاً؟يذن، هل تز ا. لقراءة ذلكشكراً جزيال :مايك روبنسن

  كل فرد تذهب لتكون مع اهللا؟
ه اهللا في دار إلى تأهل في هذا العمر للرجوعالاذا عمل على . اذا كان الفرد مؤهال .ليس بالضرورة :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

قانون .  الحياة الماديةجنس من اجناس ألف ٤٠٠ ماليين و ٨ثمة .  دون تأهله سيحصل على بدن مادي آخرهلكن. الباقية
هل هذا . صابة الفرد بمرض ما ثم ينمو ذاك المرض ااألمر يشبه. رغبته وما قدم من عمللالطبيعة يعطيه بدناً مناسباً 

  هم؟فصعب على ال
  .الغ الصعوبةفهم كل هذا ب :مايك روبنسن



  ماذا تسمى تلك الفترة؟.  بعد سبعة أيامتظهر عوارضه.  بالجدريابة أحدلنفترض أص :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  .التفقيصفترة  :مايك روبنسن
ذا  اكذا،.  اذا اصبت بهبالقانون الطبيعيالمرض سينمو  . فترة التفقيصلذا، ال يمكنك تجنب. التفقيص :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

ذاك هو القانون . فيهترجع سقتران نوع البدن الذي  االذلكسيقرر ف في هذا العمر الطباع الماديةنت بمختلف اقتر
يتخيل  .حر بدافع الجهل أنه  اإلنسانعيلكن يد  يحكم الحياة الطبيعية من كل وجهالقانون الطبيعي. الطبيعي بالكلية

  .ن كانت صالحة أم فاسدة ا ما-تقرر رجعتك وفقاً لنشاطاتكت لذا، . الطبيعة بالكليةاألحكام لكنه محكوم بيته حراإلنسان
نا قبل صالح مستهل تقول أن.  حرإنسان  لدقيقة فقط؟ قلت بعدم وجودصاحب الرحمة، هل نعود قليال :مايك روبنسن
  ؟الحالية تناحيامنوط بصالح 
  . نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  ...؟ الدين هام ألننا نؤمن باهللا ونقود حياة صالحةياتناأولوتقرير بذن، لدينا خيار  ا:مايك روبنسن
سواء آمنت ذا خرقت القانون ا وستعاقبك  ثمة حكومةللمثال،. حكميمان ديني بل  ا المسألة ليست مسألة:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 يحلو ؤمن باهللا وفعلت ماذا لم تاستعاقب بالقانون الطبيعي  .ال بغض النظر سواء آمنت به أم حاضركذا، اهللا . بها أم ال
  . لك

  .كِْرشَْنذا كان الفرد تيم  ا؟ هل يهما أهميةي تؤمن بهتالانة ديللهل . فهمت :مايك روبنسن
لذا، . ها ألنك مهيأ ل الطبيعة الماديةحكم تخضع لكانت روح لكن.  المسألة ليست مسألة دينية بل علمية:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 يبكستصالشيخوخة  لكن ال يعني ذلك أن ة الهندوسيةنامؤمناً بالديأنا  وقد أكون ة المسيحيةنامؤمناً بالديانت قد تكون 
ليس المراد أنك ستشيخ ألنك مسيحي بينما لن أشيخ أنا ألنني .  طبيعيحكمهذا . نحن نتحدث عن علم الشيخوخة. دوني

  .عن دياناتهمبغض النظر  الطبيعة تنطبق على الجميع أحكاملذا، . الجميعتصيب الشيخوخة . هندوسي
   جميعاً؟اذن، أنت تقول بوجود رب واحد يحكمن ا:مايك روبنسن
فعل ما هي توهم الحرية ب الحماقة لذا،.  اهللا يحكمنا جميعاً.ةواحدشريعة كونية  الطبيعة حكم اهللا واحد و:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  .يحلو لنا
  ؟كِْرشَْنذا كان من اعضاء حركة ذكر اإلنسان ا هل يمكنك أن توضح لي ما يفرق. فهمت :مايك روبنسن
. مطلقاًدينية نحن لسنا جماعة طائفية .  مقصودة للطلبة الجديين بصدد فهم هذا العلمكِْرشَْنحركة ذكر  :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 منتقبل كل  كِْرشَْنحركة ذكر . عن ديانتهمالكليات بغض النظر  إلى ينتسب الطالب. نضمام االيمكن لمطلق كان. ال
  . يطلب فهم العلم باهللا

  ؟َهِرى كِْرشَْنمتياز الذي يطلب تعلم  اوما هو :مايك روبنسن
 باقية دون بداية وال نهاية مما يوجب تبديل  روحهأول ما يتعلمه هو الفهم بأن. فعليعليمه الستهل ت سي:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
ال تهلك بهالك بدنك بل تحصل على بدن آخر كما تبدل أنت لذا، . وحي هي الخطوة األولى للفهم الرههذ. األبدان المادية

كذا، أنت . ؟ اليتي غداً بثوب مختلف ومعطف مختلفذا جئت لرؤاهل يعني أنك شخص مختلف  .معطفك وقميصك
التقدم احراز مزيد من قبل ال مفر من فهم هذه النقطة .  على ذاتكحوللكن ال يطرأ تفيها تبدل البدن في كل مرة تموت 

  .كِْرشَْنفي ذكر 
َهِرى العدد الكبير من اتباعك الذين يوزعون كتب صلة كالمك ب ابتدأت بالفهم لكنني اجد صعوبة بفهم :مايك روبنسن

   . في شارع أوكسفوردكِْرشَْن
  .الحياة الروحية إلى  هذه الكتب مقصودة إلقناع الناس بالحاجة:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
   أم ال؟كِْرشَْنحركة ذكر  إلى ست معنياً سواء أنضمواوأنت ل :مايك روبنسن
انهم يعيشون في فردوس المجانين بالتوهم انهم . الناس غارقون في الجهل. تعليمالمهمتنا هي .  ال يهم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  .تلك حماقة. يهلكون عند هالك البدن
  لحياة؟وعنايتك باألساس هي اخبارهم بوجود بعد روحي ل :مايك روبنسن



وأنك تحيا داخل ) قميصك ومعطفك( وأن البدن حجاب ك وذاتك عنايتنا األولى هي اخبارك بغيرية بدن:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  .البدن

 قلت أن طريقة حياتك تحدد حياتك بعد :نتابع من هذه النقطةنا علل .اآلن أنني فهمت ذلكنعم، أعتقد  :مايك روبنسن
  كيف تعمل عملية التناسخ؟. قرر عمرك الالحق طبيعي يحكمالموت وأنه يوجد 
البدن اللطيف عمل يستمر .  الحجمةيذر ألنها شحميةالروح غير مرئية للعين ال.  العملية لطيفة للغاية:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

لذا، . اوالدم والعظام والشحم وما شاكلهمن الحواس ركب بعد هالك البدن الكثيف الممن العقل والفطنة واألنا ركب الم
ال . العملية تشبه الهواء الذي يحمل الشذا.  عند لحظة الموتبدن كثيف آخر إلى الذريةالروح يحمل هذا البدن اللطيف 

كيف هذا ما يجري على الرغم من تعذر رؤيتك . الهواء يحمله أن مع علمنامصدر عبير الورد رؤية يستطيع أحد 
 في رحم أم محددة من خالل نطفة األب ثم تعمل الذريةتدخل الروح .  بالغة اللطافةروحكذا، عملية تناسخ ال. يحدث

 أو إنسان يحتمل أن يكون بدن.  حسب الحالة الفكرية عند الوفاة على تنمية نوع محدد من األبدان الذي تعطيه األمروحال
  .ما شاكلهقط أو كلب أو 
   قبل هذا العمر؟اً مختلف كنا شيئاًهل تقول أننا :مايك روبنسن

  . نعم:رۤيَل ْپَرْبهوپاَدشْ
  ونعاود الرجعة في صورة مختلفة في المرة القادمة؟ :مايك روبنسن
لذلك، واجبك هو العلم . أنت مقتصر على تبديل األبدان التي تناسب ما قدمت من عمل. ألنك قديم.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  .كِْرشَْنهو ذكر ذاك . بوسيلة قطع هذا الشاغل والبقاء في بدنك الروحي األصلي
  ؟كِْرشَْن اذا ذكرت ع في صورة كلبوأخاطر بالرج ذن، ا.فهمت :مايك روبنسن
  ):٩\٤. چ.ب ... ( ِمى ديڤْياْمشََجنَْم كَْرَم  .هذا النصعن  ابحث). إلى أحد التيم. ( كال:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  :مريد
  اْميڤْـي ِمى دشََم َجنْـَم كَـْر

   تَـتّْـڤَـتَهي ِڤـتّيُّـو ْمِاڤَـ
   پونَـْر َجنْـَمْماكْتْـڤا ِدَهـيتْ
  ْرجوَن‘ُسو ي تِاماْم ي تيان

  ."أْرجوَن يا ،ةباقي الداريل يدخل بفي هذا العالم عند مفارقة بدنه،  ثانية، ال يولد عماليجلوتي وأدرك تعالي ي من"
هذا . لكن ال يمكنك فهم اهللا بالتخمين المادي". والدة والموت من الجوكل من يفهمني ين:" يقول اهللا:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

فهم تعندما  كينقطع تناسخ.  ثم تحصل على الفطنة المطلوبة لفهم اهللاالوالصعيد الروحي أ إلى يجب أن تصل. محال
  .ال مزيد من تبديل األبدان.  أزلياًكحيا هنات. اهللا في داره الباقية إلى رجعت. اهللا

 هذه األسفار؟ هل يمكنك أن توضح ذلك لي ا هو مصدرم. اآلن، قرأت مرتين من أسفارك. فهمت :مايك روبنسن
  بإيجاز؟

.  مرفق بكتاب تعليماتكل منتوج جديد مثل هذا الميكروفون.  منذ بداية الخلقةموجود ْزِڤَدالـ أسفارنا :َل ْپَرْبهوپاَدشْرۤي
   كذلك؟أليس

  ...هذا صحيح، يوجد. نعم :مايك روبنسن
  . الجديدالميكروفونكتاب التعليمات مرفق مع  و:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  .نعم. هذا صحيح :مايك روبنسن

  .التعامل معهكيفية أتي مع الخلق الكوني لشرح  تْزِڤَدالـسفار  لذا، أ:َل ْپَرْبهوپاَدشْرۤي
 وسائر كِْرشَْنما هو الفرق الرئيسي بين ذكر  اآلن،. ذن، هذه األسفار موجودة منذ بداية الخلق ا.فهمت :مايك روبنسن

  ؟ة عنهشدلى أمر أعتقد أنك تشعر ب اذا كان باإلمكان االستطراد إالمذاهب الشرقية التي تدرس في الغرب



ال بد لك من . ذاك هو الفرق. ن كتبهم الخاصةواآلخريبتدع  الفرق أننا نعمل باألسفار األصلية بينما :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  . عند طروء سؤال ما حول الشؤون الروحيةما وضعه شخص زائفإلى األسفار األصلية وليس  إلى الرجوع

  ؟َهِرى كِْرشَْن، َهِرى كِْرشَْنن تسبيح ماذا ع :مايك روبنسن
درجة ال  إلى لتصفية في هذا العصر على األخص ألن أهله بلداءا سبلل ه هو أسَهِرى كِْرشَْن تسبيح :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 مور فهم األ اإلنسان يعمل على تصفية الفطنة فيسهل علىَهِرى كِْرشَْنتسبيح . يمكنهم فهم العلم الروحي بسهولة
  .الروحية

  .ما تفعلهبهل يمكنك أن تخبرني كيف تهتدي  :مايك روبنسن
  .ِڤديةالـ نحن نهتدي باألسفار :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  من األسفار التي تستشهد بها؟ :مايك روبنسن
دع علماً لفسد لو كنا نبت. عاتد دون ابرضاألات شرحها بلغقتصر على نحن ن. هذا كله في األسفار.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 وجودأفعل على هذا النحو، ينبغي :"يقول.  تشبه كتاب التعليمات المرفق مع هذا الميكروفونِڤديةالـاألسفار . األمر كله
 ال يتعين علىكذا، . ي تغيير وإال يفسد كل شيءأ ال يمكنك احداث." على هذا الجانبحول المعدن بعض البراغي 

   . ألننا ال نبتدع شيئاً العلم الروحي الحقيقي سوى مطالعة كتبنا ويتلقىاإلنسان
  ؟ اإلنسان في حياةكِْرشَْنفلسفة ذكر ما هي فعالية  :مايك روبنسن

ذا توهمت أنك اهل ستسعد  . بداعي توهم عينية البدن والذات اإلنسانيتعذب . اإلنسان رفع عذاب:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  ؟سيت أن تأكل بعناية فائقة لكنك نمعطفك وقميصك وغسلتهما

  .لن أسعد. كال :مايك روبنسن
ليس لديه علم .  داخل البدنروح الال البدن مغف"قميصالمعطف وال" مقتصر على غسل إنسان  كذا، كل:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

ال يقوى على و". أو أنا عربينعم، أنا انكليزي :"عن هويتهتسأله شخص سيجيب كل  ".المعطف والقميص"بمحتوى 
  ". أنت؟ن لديك بدناً انكليزياً أو عربياً لكن مأرى أن:"اسألنذا إالجواب 

  .فهمت :مايك روبنسن
هذه هي عقلية القطط ). بودّْهي-ِدهاتَْم(عينية البدن والذات  إلى  مجمل الحضارة الحديثة مستندة:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 ."ما سبب زيارتك؟ "." لكنك عربيأنا انكليزي:"لانكلتزا وأوقفتني عند الحدود بالقو إلى توصللنفترض أنني . والكالب
كلب وأنا غريب وأنت تعتقد  أنه  الكلبيعتقد رق في العقلية؟اذن، ما هو الف ا".راو، راو، ما سبب مجيئك؟:"الكلبينبح و

 اءبق مع اأعلنت أنك تتقدم حضارياًذا الست سوى أكثر الجميع ضاللة  لذا،. ال فارق في العقلية. أنك انكليزي وأنا عربي
  . في ظلمة عقلية الكالباإلنسان

  .هتمام بمناطق األرض حيث يوجد عذابا كِْرشَْنحركة ذكر لدى أفهم أن . نقطة أخرى إلى اآلن، لننتقل :مايك روبنسن
 لدى ليس. الوالدة والموت والمرض والموت: سوانا المشاكل الرئيسةة بينما يتفادى واحدعنايتنا .  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  .  نعطيه بعض الضوءلمه.  بالبقاء في الظلمة اإلنسانيضلل .سوانا حلول لهذه المشاكل بل مقتصرين على اللغط
  عطاء هداية روحية؟ اهتمام بالخير الطبيعي لإلنسان عدا عن الكن هل لديك. نعم :مايك روبنسن
  .تلقائياً الصحة الطبيعية تعقب الصحة الروحية :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
   وكيف هذا؟:مايك روبنسن
 مع نفسكلكنك ال توحد .  أمر طبيعيبنفسكجانب عنايتك  إلى عنايتك بها.  لنفترض أنك تملك سيارة:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

فوق الالزم " البدنية"أنه يعنى بسيارته .  بالذات اإلنسانلكن هذا ما يفعله. ذاك لغط". أنا عين السيارة:"ال تقول. السيارة
ال يشعر أحد بالرضى .  شاغل مختلفاته عن السيارة وأن ذاته روحية ولديهي غيرال البدن عين ذاته مغفمتوهماً

 .روح للصحيح العثور على الغذاء ال اإلنسانيجب على. كما ال يشرب أحد البترول ويشعر بالرضى بالنشاطات البدنية
أنا السيارة ويجب علي :"نفسهقول ل كمن ييعتبر مجنوناً، يتوهم عينية بدنه وذاته ويطلب السعادة بالملذات البدنيةمن 

  ."شرب هذا البترول



 هنا ذكرهتبعض ما أعطاني رجالك هذا الكتاب قبل مجيئي و.  يوجد نص هنا أود لو تدلي بالتعليق عليه:مايك روبنسن
  هال تلطفت بتوضيح ذلك؟. أساس منطقي هو مجرد عاطفة إلى أن الدين الذي ال يستند

 يقول للمثال،. بشيء غير صحيحثمة احتمال باإليمان لمتدين؟ يدعيه ا ما قيمة االيمان الذي :ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل 
الحيوان دون روح لمجرد رغبتهم  أن يؤمنون. ذاك غير صحيح". الحيوانات تخلو من الروح أن ؤمنحن نن:"المسيحي

  .أكل الحيوانات لكن للحيوان روحب
  لحيوان روح؟ل أن  كيف تعرف:مايك روبنسن
الحيوان يأكل وأنت تأكل والحيوان ينام وأنت تنام والحيوان ":هنا دليل علمي.  يمكنك أن تعلم ذلك أيضاً:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 كيف يمكنكففما هو الفرق بينك وبين الحيوان؟ . يجامع وأنت تجامع والحيوان يدافع عن نفسه وأنت تدافع عن نفسك
  .؟روحالحيوان دون  أن نكاراال

  ...لكن األسفار المسيحية تقول.  أستطيع فهم ذلك بالكلية:مايك روبنسن
الحيوان يأكل وأنت تأكل والحيوان ينام وأنت . حاول الفهم. عامفهم باألمر ألنها مسألة  ال تقحم األسفار :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

نت تجامع والحيوان لديه أطفال وأنت لديك تنام والحيوان يدافع عن نفسه وأنت تدافع عن نفسك والحيوان يجامع وأ
حضور الروح؟ هذا غير : لماذا تنكر هذا التشابه الوحيدف. مكانتأوي إلى وأنت مكان  ى إليأوأطفال والحيوان ي

كيف .  متشابهةستنتاج بأخذ عدة نقاط االقياس التمثيل يعني. قياس التمثيلالمنطق يتضمن هل درست المنطق؟ . منطقي
  .ليس علماً. لنقاط؟ هذا ليس منطقياًه بين الحيوان واإلنسان مع وجود كل هذه اتنكر التشاب

   ...ضادةالمذا استعملت الحجة  ا لكن:مايك روبنسن
  .المنطق إلى نقاشكستناد  ادونأنت لست منطقياً . ضادةحجة م ال توجد :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  . دون روحاإلنسان أن فترضلن. لنبدأ من فرضية أخرى. ال بأس.  نعم:مايك روبنسن

يفقد . سبق لي شرح ذلك في البداية.  عندئذ، يتعين عليك شرح الفرق بين البدن الحي والبدن الميت:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
ذا لمست اسينشب قتال اآلن  لكن. ال يعنى أحد به بل يلقى جانباً.  حالما تفارق قوة الحياة البدنحتى أجمل األبدان قيمته

 تنعدم قيمة.  موجودة في البدن الحي على خالف البدن الميتروحال. اك هو الفرق بين بدن حي وبدن ميتذ. شعرك
المجتمع البشري في . هذا سهل الفهم لكنه ممتنع على العقول البليدة ألكبر العلماء والفالسفة. روح الهحالما تفارقالبدن 

  . بدماغ حقيقيإنسان ال يوجد. وضع بغيض للغاية
  لحياة؟لجميع العلماء الذين يخفقون بفهم البعد الروحي  إلى  هل تشير:وبنسنمايك ر

  .روحالوة مادالكامل بالعلم ال يعني فعليالعلم ال.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  أليس كذلك؟.  لكنك كنت كيمائياً في حياتك المدنية:مايك روبنسن
 إمكانفي . فطنة كبيرة ليصبح كيمائياً اإلنسان إلى لكن ال يحتاج. سابقةكنت كيمائياً في حياتي ال.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  .عتيادي أن يصبح كيمائياً اإنسان أي
  . تعتقد أن العلم المادي مهم أيضاً حتى على الرغم من بالدة علماء اليوم لكنك:مايك روبنسن
  .بمكان لكن ليس من األهمية حدودةالعلم المادي مأهمية  :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
ال تقحم :"منذ دقائق قليلة اختالفنا ؟ قلت عندالسؤال الذي كنت بصدده قبال إلى هل استطيع العودة.  فهمت:مايك روبنسن

  لكن ما هو الدور الذي تلعبه األسفار في دينك؟ ما مدى أهميتها؟". عامفهم األسفار ألن هذا أمر 
 فما هي صبي إلى كل طفل ينمو. ةناعلم وليس ديهو صبي  إلى نموالطفل ي أن قولال.  ديننا علم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

الدين؟ هذا ما هي عالقته ب.  عند موتهقيمتهاإلنسان أين هو سؤال الدين؟ يفقد بدن .  يموتإنسان الدين؟ كلعالقته ب
 القول عند موت ال يمكنك. هذا علم. ستموت ويصبح بدنك عديم القيمة سواء كنت مسيحياً أم هندوسياً أم مسلماً. علم

مسند كالمنا هو لذا، . هتناعن ديمات بغض النظر . كال، لقد مات." معدوم الروح أنه نحن مسيحيون نؤمن:"أحد أقاربك
 هذا العلم على الجميع ونحن ينطبق .روح في غياب التلك األهمية فيه وتنعدم روحما دامت التبقى أهمية البدن أن 

  .األساس على هذا  اإلنسانتعليم إلى نسعى



  ؟ فما هو دور الدين في كل هذااذا كنت مصيباً بفهمك يبدو أنك تعلم الناس على أساس علمي محض  لكن:مايك روبنسن
أنظر كلمة الدين ). إلى أحد التيم( يمانمسألة إإعتبار الدين عند   اإلنسانيخطئ.  الدين يعني العلم أيضاً:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  .في القاموس

ية أو رب شخصي على وجه الخصوص يستحق إنسان اإلعتراف بحكم أو قوة فوق هو الدينأن القاموس يقول : مريد
  ". عتراف بموقف ذهني صحيح االالطاعة وتطبيق ذلك

يجب علينا .  كنت مسيحياً وأنا هندوسياًذا الذا، ال يهم.  العظيمحاكمالدين يعني تعلم سبيل طاعة ال.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 بل بال روح ليس ديناًالحيوانات  أن عاءد اال وهذا هو الدين الحقيقي لكن اإلنسانهذا واجب.  عظيمحاكم بوجود ليمتسال

. هذا مجمل األمر.  العظيم وطاعتهحاكمفهم ال:  العظيمحاكمالدين يعني الفهم العلمي لل. أكثر الدعاوى بعداً عن العلمية
تصبح مخالفاً  لذا،. بالحكومةحفل ويطيع قوانينها بينما المواطن الفاسد ال يالمواطن الصالح في الدولة يفهم الحكومة 

  .إذا كنت مواطناً صالحاًأنت متدين و. ذا اصبحت مواطناً فاسداً بتجاهل الحكومةاللدين 
  هل لك أن تخبرني عن معنى الحياة حسب ما تعتقد؟ ما هو سبب وجودنا باألصل؟.  فهمت:مايك روبنسن

نحن . لذلك، أنت تتعذب بدال من التمتع.  للحياةوهمي معنى الحياة هو المتعة لكنك اآلن على صعيد :هوپاَدشْرۤيَل ْپَرْب
لذلك، .  ويموت ال غيراإلنسانيتعذب   ينازع لكن ما هي متعته في النهاية؟إنسان كل. نشهد نزاع البقاء في كل مكان

  .الصعيد الروحي الحقيقي للحياة إلى ذا وصلتاستتذوق المتعة  لكن. مع أن الحياة تعني المتعةالمتعة غائبة عن حياتك 
ر التي تمر بها في الحياة الروحية؟ ما هي المراحل الروحية اح بعض األطويتوضتختتم ب هل يمكنك أن :مايك روبنسن

  ؟كِْرشَْنالتي يمر بها التيم الجديد من تيم 
هذا ما ". هلم ندرسها. ؟كِْرشَْنما هي حركة ذكر :"ستطالعباإلاآلن ت أن المرحلة األولى هي ما تفعله :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

صل إلى نقطة ثم ستمشاعرهم فهم  إلى تسعى.  اذا كنت جدياًهذا العلمستخالط طلبة   هذه هي البداية ثم.تصديقاليسمى 
داد ثقتك وتحصل على تز. عندما تصبح أحدهمسرعان ما ترتفع جميع ظنونك و.  كنت تود االنضمام إليهمذااما تقرير 

 دور السينما؟ ما الذي يمنعهم من أكل اللحوم أو إلى ما الذي يمنع هؤالء الفتيان من الذهاب. كِْرشَْنذوق حقيقي لذكر 
عليك . على هذا الوجه، تحرز تقدماً. موركل تلك األاآلن انهم يكرهون . ذوقهم على حولطرأ ترتياد المالهي الليلية؟ ا

. يمان الراسخ ثم الذوق ثم تحقيق اهللا ثم حبه وهو حد الكمال االية ثم مخالطة التيم ثم رفع الشكوك ثمبالتصديق في البدا
 الدين الحقيقي .دجلذاك . ذاك ليس ديناً". أنا أؤمن، أنت تؤمن"ذاك هو الدين من الدرجة األولى وليس بعض مراسم 

  . ذاك هو كمال الدين. يعني تنمية حب اهللا
  .اًمتعم كحديثكان . كرك كثيراً على فرصة الحديث معي أش:مايك روبنسن
  .كِْرشَْن َهِرى :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  الفصل الخامس
  الحقيقة والجمال

 تشرين/نوفمبر( ياب االالتي تسمى آنذاك  القديمةشهرية النصف همجلت في الهند في الأو المقالة هذه شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدنشر 
 الجنس عند مبدأ شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد حيث يعرض  التي ال تنسىسائلال جمالالعلى قصة  يحتوت). ١٩٥٨، ٢٠ انيالث

الذات "لباحثين عن ل مذهل بشكل صلة وذو خالدهو كشف  والجمال الحقيقة طبيعةساطع لال فشكال هذا. اإلنسان
  ."ةداخليال

سأل  الموافقة على التعبير عن الحقيقة أو ربما ن اإلنساالحقيقة والجمال وقد يختار طابقت نقاش أحياناً حوال دارربما 
  ؟ األوقات بل غالباً ما تصدم اإلنسانجميعفي الحقيقة ليست مستساغة ألن  كيف أعبر عن الحقيقة والجمال بوقت واحد

. مالالحقيقة المطلقة دائمة الج أن يمكننا الجزم. قةطابالحقيقة والجمال مصطلحات مت أن عالم جميع المعنيين ايمكننا
درجة أن عدد كبير من الحكماء  إلى الحقيقة جميلة. درجة أنها تجذب كل فرد بما فيها الحقيقة ذاتها إلى الحقيقة جميلة



مهاتما غاندي من عظماء العالم الحديث كرس حياته من اجل . في سبيل طلبهاكل شيء عن ا خلووالربانيين والتيم ت
  .ا وحدهيقةستهدف الحقجميع نشاطاته تكانت  ويقةالتجربة مع الحق

 بالقوة والثروة ةغنيبل  فحسب ت جميلة ليسيقة ألن الحقيقةكل منا دافع للبحث عن الحقلدى لماذا مهاتما غاندي وحده؟ 
  .والعلم والشهرة واإلستغناء أيضاً

اسم  ال غير بتعقب الزائلت البشر من جميع المذاهب أغلبيةفي الواقع، . يقة علم بالحق اإلنسانلسوء الحظ، ليس لدى
 يقةلذلك، الحق.  منذ زمن سحيقيقة الحقلباس بالفعل لكن اعتدنا حب الزائل في يقةجمال الحقإلى نحن منجذبون . يقةالحق

  :ةالتاليفي القصة ن ي الحقيقة والجمال الزائلتوضح . وحدهفي عين الدنيويال يتوافقان والجمال 
لم تكن الفتاة جميلة المظهر فحسب بل . حسناءشخصية وقع في حب ذات مرة، رجل بالغ السلطة والنفوذ لكن مريب ال

 لذلك، طلبت منه الفتاة.  دفعته الشهوة إلى اإلصرارالرجل لكنمالقاة وبناء عليه، لم تحب . ربانية الشخصية أيضاً
  .نتظار بفارغ الصبراإلوافق الرجل وبدأ ب. نتظار سبعة أيام وحددت موعداً للقاءاال

تناولت جرعات كبيرة من المسهالت . لحقيقة المطلقةاظهار جمال  اة من أجلعملية الربانية طريقة الفتاتبنت لكن 
هزلت الفتاة الجميلة . كل الغائط والقيء في آنية مناسبة وجمعت األسبوعوال وتابعت التغوط وإستفراغ كل ما تأكله ط

بذلك، انتظرت . لاسه نتيجة اإلاها الجميلتانت عينروأصبحت خيال ما كانت عليه وأسودت بشرتها وغاإلى حد بعيد 
  .في الساعة المحددة ستقبال الرجل المشتاق ابلهفة

لم . ظهر الرجل عند الباب في أحسن ثيابه وسأل الفتاة القبيحة التي وجدها باإلنتظار عن الجميلة التي وعدت بمالقاته
مع أنها  الواقع، قصر عن تبينها بسبب حالتها المزريةفي . لرجل تبين الفتاة الجميلة عينها التي كان ينشدهايستطع ا

  .أكدت له هويتها
يستطيع التمتع  أنه الرجل القوي أنها فارقت مقومات جمالها وخزنتها في أوعية كما أخبرته إلى وأخيراً، قالت الفتاة

 عندما طلب رؤية ئحة نتنةنه راعصدر ت تمكان الغائط والقيء الذي كانإلى الرجل الدنيوي  قادت. كتلبعصارة الجمال 
وأخيراً، اقتدر مريب الشخصية ذاك على تبين . ذلك، كشفت له مجمل قصة الجمال السائلب. عصارة الجمال تلك
  .برحمة الفتاة الربانية رشده إلى ثابالجوهر والعرض و

 لفتاة المذكورة أعاله جميالوام اكان ق. متحولالجمال المادي ال إلى وضع هذا الرجل شبيهاً بوضع كل منا المنجذبينكان 
 في الواقع شعاع روحي كما هي حالة الرجل تكان. ينمتحوليناسب عقلها لكنها كانت نائية عن البدن والعقل المادي ال

  .متحولجلدها ال إلى الذي كان منجذباً
ون علم بالشعاع الروحي الحقيقة النسبية دإلى لكن المثقفون والجماليون الدنيويون مضللون بالجمال الخارجي ومنجذبون 

ال يعود أحد يريد لمس ذاك البدن درجة  إلى الشعاع الروحي من الجمال.  والجمال بوقت واحديقةالذي هو كل من الحق
   .لبدن الذي ليس سوى غائط وقيءل ة الروحفارقمعند الجميل حتى ولو كان مزيناً بثياب ثمينة 

ذاك الشعاع الروحي . لكن الحق قديم الجمال. مطلق تتوافق مع الجمال ال القابلة للتحولنحن جميعاً نتعقب حقيقة نسبية 
 ثابت ال يقةجمال الجلد الخارجي قابل للهالك في خالل ساعات بجرعة من المسهالت القوية لكن جمال الحق. ال يهلك
مل النار مصدر هذا كما يجهلون بمج. لسوء الحظ، الفنانون والمثقفون الدنيويون جهلة بشعاع الروح الجميل. يهلك

 تسلياتعندما تكشف هذه ال.  عليةتسلياتالشعاع الروحي الجميل وجاهلون بالصلة بين الشعاع والنار التي تأخذ صورة 
 والجمال يقة الحقتسلياتبرحمة القوي، ال يقوى الحمقى على النظر وراء حواسهم وتشكل عليهم في هذا العالم المادي 

  . الحقيقة والجمال معاً بيأس كيف يمكن تطابقنلذا، يسألو. لمذكور أعالهتلك بظواهر الغائط والقيء ا
الجوهر البارز والينبوع  أنه ال يعون. يجهل الدنيويون أن مجمل الفرد الروحي الكامل هو شخص جميل يجذب كل شيء

 هو الكل أزلياً والشعاع هو الفارق الوحيد هو أن الكل. لروح الكامل من نوع الجمال والبقاء عينهاأشعة . البارز للوجود
 ظمةلكن كالهما الحق المطلق والجمال المطلق والعلم المطلق والقوة المطلقة واإلستغناء المطلق والع. شعاع أزلياً

  .ةالمطلق



دون وصف الحقيقة المطلقة والجمال المطلق ليس سوى مكان الغائط كل ما يكتبه الشاعر أو المثقف الدنيوي الكبير 
  .األدب الحقيقي يصف الحقيقة المطلقة والجمال المطلق. يء للحقيقة النسبيةالسائل والق

  الفصل السادس
  حتضار االفّن

 شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَديالحظ .  العنف والموتازاءمصابة بالهوس  عالم االأجهزةمع أن مفهومنا للموت واإلحتضار سطحي 
كيف يمكننا التعامل ."  ما دام يتمتع بكامل حيويته، مواجهتهعنفر الذي ال م الحقيقة العارية للموت اإلنسان ينسى:"بالقول

 في هذا المقال  الجواب العمليشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم التعاليم القديمة في عطي كيف تشْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدمع موتنا بفعالية؟ يوضح 
  .)١٩٦٠ نيسان ٢٠في  ياب االالذي ظهر في مجلة(

عن أشياء غريبة كثيرة وال بد لألب من يسأل والده . ستطالع االنع يسير مع والده ال ينقطع الطفل الصغير الذي
 اًيطرح علي فيضوكان عندما كنت والداً فتياً في حياتي العائلية كان ابني الثاني يالزمني . مرضاته باألجوبة الصحيحة

لعمر كعادته عن وسأل ابن الرابعة من اها نستقلموكب عرس بالناقلة الكهربائية التي كنا مر ذات يوم، . من األسئلة
 كان ذا ا أسئلته بصدد موكب العرس وأخيراً، سأل مانأعطيته جميع األجوبة المحتملة ع. ماهية هذا الموكب الكبير

. سبب الضحكبصدد ر احتاصبي الهذا السؤال ضحكاً عالياً من جميع كبار السن الحاضرين مع أن أثار ! والده متزوجاً
  . رضي الصبي المحتار بطريقة ما على يد والده المتزوجعلى كل حال،

مجمل . يزداد تقدم العلم مع ازدياد األسئلة.  يولد لإلستطالع ألنه حيوان منطقي اإلنسانالعبرة من هذه القصة هي أن
ة تقدماً تحرز الحضار. هذا القدر الكبير من األسئلة التي يطرحها الشباب على كبارهم إلى الحضارة المادية مستندة

ال يسأل عما يحدث بعد الموت سوى لكن . ن أسئلة الصغارعندما يعطي الكبار األجوبة الصحيحة عخطوة بعد خطوة 
  .تتناول األرفع واألرفعاألقل فطنة يطرحون أسئلة أقل لكن أسئلة األكثر فطنة . الناس أفطن

بالموت بنهشة حّية  ْبراْهَمَن األرض الذي اصيب بلعنة  الملك الكبير لمجملَمهاَرَج كْشيتْرۤيَپ كان ،من بين أفطن البشر
بعد  بالموت الملك الكبير لعنق بمتحا الذي لعنه كان مجرد صبي ومع ذلك كان شديد القوة وْبراْهَمَنالـ. خالل أسبوع
قصره في ك الملترك .  استاء من عمل ولده وليس من اهانة الملكوالد الذي أهانه الملكال . لجهله بأهميتهسبعة أيام

الذي كان على مقربة من عاصمته لإلعداد  َچَچنْالـضفة نهر  إلى وتوجهعند نقل الخبر إليه باللعنة سيئة الحظ الحال 
 كبار الحكماء والعلماء في المكان الذي كان الملك يصوم عنده حتى أغلبيةاجتمعت نظراً ألهمية الملك، . لموته الوشيك

ه رئيس انتخابعلى كبار الحكماء والعلماء  أصغر الربانيين سناً وأجمع ُچوْسوامّي شوَك ِدَووأخيراً، وصل . الموت
 وطرح عليه أسئلة ُچوْسوامّيشوَك ِدَو  إلى  قدم الملك مقعد التوقير األكبر.المجلس على الرغم من حضور والده الجليل

 الذين كانوا جميعاً من كبار التيم، زڤَنْذَپالـلليل جدير سالالملك الكبير . ذات صلة برحيله عن عالم الموت بعد سبعة أيام
 لذلك، اتوسل.  والتيمْزيُّوچۤيانت السيد الروحي لكبار الـموالي العزيز، :" بالقولشوَكطرح اسئلته أمام الحكيم الكبير 

ا ال ارجو ان تخبرني ما ينبغي وملذلك، .  وال سيما المشرف على الموتإلظهار درب الكمال لجميع األشخاصإليك 
طول مما أ  وقتاًالمنازلالقدير، قيل انك ال تبقى في ْبراْهَمَن ايها الـ. حه ويذكره ويعبدهينبغي لإلنسان ان يسمعه ويسّب

لذلك، ارجوك هدايتي في . هنا في ساعة موتي إلى لذلك، من حسن حظي أنك تلطفت بالحضور. يستغرقه حلب البقرة
  ." هذه الساعة الحرجة
متصف و من كبار العلماء بالرضى من طلب الملك ألن الحكيم كان هبعد شعوريل بكالم مقطوع به اجاب الحكيم الجل

   .ِڤديةالـ األصلي لألسفار كاتب ال)ڤَاَس ِدڤْۤي( باَدراياَنبالصفات الربانية ألنه كان االبن الجدير للحكيم 
 هذا السؤال هو نالجواب ع. النفع لجميع البشرعزيزي الملك، سؤالك مجيد ألنه بالغ : ُچوْسوامّيشوَك ِدڤَ  شْرّيقال 

كاملين العلم بهويتهم ) َسمَّتَه-ڤيتْآتَْم(والنفوس المحررة ) ِڤديالـ العلم موجز (َدْرشََن-ِڤدانْتَمؤكدة بتعاليم الغاية السمع 
  ". الروحية، يقدمون تقصيات مثيلة من أجل زيادة توضيح العلم بالتعالي



 هي دانْتَ سۤوتَْرِڤ. ڤَاَس ِدشْرۤيل ڤْۤي التي نظمها سۤوتَْرْز) شاريَرَك (دانْتَِڤالـ التعليق الطبيعي على يه شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم
 ڤَاَس ِدڤْۤي شْرۤيللم يشعر  .يات األساسية عن المواضيع العلية للعلم الروحيقصحتوي على نواة التت وِڤدي سفر أرفع

.  الذي نصحه بوصف شخصية اهللاموني ناَرَد شْرّي لقاء سيده الروحي جمع هذا العمل الكبير وحدثبالرضى مع أنه 
). اماۤي(النسبي هوية  المطلق وتبين هوية مكنه من مما يُّوچا- ْبَهكْتي في أصل ڤَاَس ِدڤْۤيهذه النصيحة، تأمل بناء على 

بعد  كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَجحقائق التاريخية المتعلقة بحياة فتتح بالتي تال) شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم(الجميل  ْبهاَچڤَتَْمجمع الحكاية الكبيرة 
  .أن ظفر بالتحقيق الكامل لهذه الحقائق

  )".اساۤيْچأتْهاتُو ْبَرْهَم جي(للتقصي عن العلي وان حان اآل": بالتقصي المحوري عن التعالي سۤوتَْرِڤدانْتَتفتتح 
عن األحمق لذا، ال يتقصى . ما دام في كامل الحيوية قاتهي يحتم عليه مالذالحقيقة العارية للموت الاإلنسان ينسى 

هنا ما يميز ما . الموت أمام عينيه في كل لحظةداللة لن يموت مع أنه يرى أنه  نسانيتوهم اإل. المشاكل الحقيقية للحياة
المقدم له سوف مغرور بالعشب األخضر ال تيسال.  ال يدرك موته الحتميتيسحيوان مثل ال. بين البهائمية واإلنسانية

نقاذ أخاه أو  ايحاول أو اإلنسان سوف يقاتل في المقابل،. تيسه الااخذبح  مع أنه يشهد يقف بسالم ليكون الضحية التالية
  .تيس وال اإلنسانذاك هو الفرق بين.  اذا شاهد مقتل إنسان آخر على يد عدو أمكن للنجاة بحياتهذا امغادرة المكان

. يموت في كل لحظة وأن الضربة األخيرة ستحدث حالما ينتهي عمره أنه يعلم.  مع والدتهالموت يولد أن فطنيعلم ال
  .لذلك، يعد نفسه للعمر الالحق أو النجاة من مرض تعاقب الوالدة والموت

 أن يجهل. الصورة البشرية ال تتحقق سوى بعد حلقة من الوالدات والموت على يد القانون الطبيعيأن الغبي يجهل لكن 
تعود إلى  وقحامات خارجية على الروح االوالدة والموت والشيخوخة والمرض هي.  قديم ال يولد وال يموتوحرال

  .اقترانه بالطبيعة المادية ونسيان نوعيته القديمة الربانية مع الكل المطلق
بذلك ألن لدينا هذه الصورة  توصي ِڤدانْتَ سۤوتَْرلذا، فاتحة . الحياة البشرية تتيح الفرصة لمعرفة هذه الحقيقة القديمة

  ).ْبَرْهَمْن( التقصي عن ماهية الحق المطلق  هوالبشرية الثمينة، وواجبنا اآلن
ى قصيت. إن الذي ال يتحلى بالفطنة الكافية ال يتحرى عن هذه الحياة العلية بل عن مواضيع غير ذات صلة بوجوده القديم

هم من المصادر الكثيرة لكنه ال يحصل على العلم سواساتذة والكتب ومنذ بداية حياته من والدته ووالده والمعلمين واأل
  .ن حياته الفعليةعالصحيح 

 سبعة أيام وغادر قصره فوراً إلعداد نفسه للمرحلة بعدسيالقي الموت أنه يفيد  تحذير كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَج استلم ،مركما 
مع  الموت  لكن من جهتنا، ليس لدينا وقت ثابت لوقوع.موت للتهيئة لدى الملك سبعة أيام على األقل للتكان. التالية

حتى رجل كبير مثل مهاتما لم يستطع .  كنت سأواجه الموت في اللحظة المقبلةذا ااجهل ما.  على األقلتهعلمنا بحتمي
ض مع ذلك، يعر. غاندي معرفة أنه سيواجه الموت في خالل خمسة دقائق وال استطاع مرافقوه تخمين موته الوشيك

  .الجميع أنفسهم بصفة قادة كبار
عن مصدر حياته .  عن ذاته وماهيتهيتقصالاإلنسان  بريح.  عن الحيوان اإلنسانالموت هو ما يميزو بالحياة الجهل

 بالتساؤل ةطفولمنذ ال  اإلنسانيستمر. سبب وضعه في الشقاوات الثالثة مع أنه ال يطلبهاما هو  و؟ومصيره بعد الموت
مبادئ الحياة الحيوانية األربعة المعنية . هذه بهائمية.  في حياته لكنه ال يسأل عن الصفوة الحقيقية للحياةعن أشياء كثيرة

 وحده مقصود للسؤال عن  اإلنسانلكن. ألن كل حي يحيا باألكل والنوم والخوف والدفاع عن الحيوان  اإلنسانال تفرق
 بإجراء  اإلنسان تنصحِڤدانْتَ سۤوتَْر و زليةمقصودة للبحث عن الحياة األلذلك، الحياة البشرية . حقائق الحياة القديمة واهللا

بالتقصي ذا أخفق امن المحتم رجوع اإلنسان إلى عالم الحيوان بالقانون الطبيعي  .هذا البحث اآلن وإال تفوته الفرصة
 متقدماً بدا ذاحتى إلقانون الطبيعي ال يتسنى لألحمق الفكاك من اليد القاسية للموت بالذلك، . اآلن عن أمور الحياة هذه

األصالة :  الثالثةطباعقانون الطبيعة باليعمل . افي العلوم المادية المتمثلة باألكل والنوم والخوف والدفاع وما شاكله
صعيد روحي أرفع بينما الذين يعيشون في أوضاع  إلى  والذين يعيشون في أوضاع األصالة يرقونجهلوالحماسة وال

 حتم عليهمت يجهلبقون في المكان نفسه في العالم المادي حيث يوجدون اآلن لكن الذين يعيشون في أوضاع الالحماسة ي
  .أسفل األجناس إلى نحداراال



 كالحيوانات، يجهل. ية خطرة ألنها ال توفر تعليم عن تحري المبادئ الضرورية للحياة اإلنسانالخطة العصرية للحضارة
 بالرضى بحزمة من العشب األخضر أو المرح الزائف مثل اإلنسانيشعر  .القانون الطبيعي أنه متوجه للذبح باإلنسان

 نظراً لوضع الحياة اهللا إلى نحن نبذل جهدنا المتواضع إلنقاذ البشرية برسالة الرجوع.  المنتظر في المسلختيسال
 مثيل لعصر كان ذاعصر الحقيقة إ هذه هي بدايةهللا ا إلى رسالة الرجوع. هذه الطريقة ليست خرافية. البشرية هذا

  .وجود
اغل العائلة أو المجتمع أو األمة أو وفي ش) ْچِرَهِمْدهّي( الحقيقة أن من يرهن نفسه ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد شْرّييقول 

،  والذي ال علم عنده بالرب- البشرية بصدد مشاكل ومتطلبات الحياة الحيوانية المتمثلة باألكل والنوم والخوف والجماع
قتصادية أو الثقافية أو  االقد يسأل عن األمور الطبيعية أو السياسية أو.  المعد للذبحتيسمثل ال ليس بأفضل من حيوان

التربوية أو ما شاكلها من األمور الزائلة لكن ال بد من اعتباره أعمى مساق بحواس جامحة وعلى وشك السقوط في 
  .ْچِرَهِمْدهّيذاك هو وصف .  دون التقصي عن مبادئ الحياة العليةالحفرة
يقوم مقام حياة الزهد ) أشَْرَم- ْچِرَهْستَْهى(مالذ الحياة العائلية الروحية . ِمْدهّي- ْچِرَهى نقيض ْستَْهى-ْچِرَهىلكن 

 معنياً ذا لم يكن ا زائفّياسَسنّْۤيالـ. ّياسَسنّْۤي رب عائلة أم  اإلنسانالتقصيات المتصلة هي الجوهر سواء أكان. )اَسَسنّْۤي(
ال يعنى سوى  ِرَهِمْدهّيْچلكن . طرح تقصيات مثيلة إلى الذا كان ميا اصحيح ْچِرَهْستَْهى بالتقصيات المتصلة و

 ْچِرَهِمْدهّي.  مليئة بالسعادةْچِرَهْستَْهى حافلة بالمصائب بالقانون الطبيعي بينما حياة ْچِرَهِمْدهّيحياة . بالحاجيات البهائمية
 مليئة بالرذائل ألنه ال ِمْدهّيْچِرَهحياة .  لذلك، يجب علينا التبين.في الحضارة البشرية العصرية ْستَْهىْچِرَهدور ينتحل 

 وتحكم نشاطاته وأن ليس لديه مفهوم عن حياته ةشرفم توجد قوة هوراء حكم أن ال يعلم. يعلم كيف يعيش حياة عائلية
مؤهله الوحيد هو رهنه بقيود تعلقه . صلةذات طرح تقصيات  إلى ل ال يبصر مستقبله وال يميِمْدهّيْچِرَه. المستقبلية
  . التي يتصل بها في وجوده الزائلمتحولةباألشياء ال

وقته الثمين في النوم اثناء الليل أو إرضاء دوافعه الجنسية بزيارة دور السينما وحضور النوادي يضيع  مثيل ِمْدهّيْچِرَه
يقضي نهاره بتعديل  أوأثناء النهار ويضيع حياته الثمينة في جمع المال . لخمرةودور القمار حيث ينغمس في النساء وا

مستوى معيشتهم وحاجاتهم الشخصية مع يزداد .  اذا كان يملك ما يكفي من المال لإلنفاقأسباب راحة افراد عائلته
  للتزاحم في مجال التنميةوبالنتيجة، ال حد. لذا، ال حد لمصاريفهم وال يشعرون بالشبع مطلقاً. ازدياد مدخولهم

  .ب السالم في جامعة البشريغّي وهذا ما قتصاديةاال
في  تكال على رحمة الطبيعة األم اال محير باألسئلة عينها عن المدخول واإلنفاق لكن كل فرد مجبر علىإنسان كل

 لكنه يتعمد تجنب دراسة كيف ةوجود قلة باإلنتاج أو كارثة طبيعيند ع الطبيعة القاسيةيلوم السياسي المخطط  .النهاية
اهللا وحده حاكم الطبيعة . القوانين الطبيعة بيد شخصية اهللا أن وضحت ْبهَچڤَْد چۤيتالكن . تعمل القوانين الطبيعة وملكها

 ال يؤمن.  بمعرفة صانعهاحفلونالماديون الطموحون يمتحنون أحياناً جزء من القانون الطبيعي لكنهم ال ي. وقوانينها
ها مختلف العناصر عندال يعنون سوى باألسس التي تتفاعل . بوجود شخص مطلق يحكم القوانين الطبيعية معظمهم

 لديهم تقصيات متصلة أو أجوبة في هذا تليس. المدبر العظيم الذي يجعل تفاعالت مثيلة ممكنة إلى لكنهم ال يرجعون
 العظيم هو ْبَرْهَمْن بالتأكيد على أن ْبَرْهَمْن الجوهري عن  السؤالن تجيب عِڤدانْتَ سۤوتَْرلكن الحكمة الثانية من . الصدد

  .فياض الوجود والشخص العظيم
 بل معمي عن الطبيعة  فحسب األحمق جاهل بالطبيعة الزائلة لنوع محدد من البدن الذي حصل عليهِمْدهّيْچِرَهليس 

موت والده ووالدته أو قريبه أو جاره ومع ذلك ال ربما شاهد . الفعلية لما يجري أمامه في الشؤون اليومية لحياته أيضاً
ربما .  اليوم أو غداً وأنه سيموت أيضاًواموتيجميع افراد عائلته س أن أحياناًيعتقد ويعلم . ذا كان سيموت ايتقصى عما

. ون قيمة دائمةمجمل المهزلة العائلية أو المجتمع أو األمة وما شاكلها ال تعدو أكثر من فقاعة زائلة من الهواء د أن علم
. ه بصدد مصيرهلديال علم . ومع ذلك، نجده يركض بجنون وراء ترتيبات زائلة مثيلة وال يعنى بطرح تقصيات متصلة

لكنه ال ينجز ترتيباً مستقبلياً سواء لنفسه أو لآلخرين الذين قومية زائلة  أو يةعاجتماة أو ييكدح من أجل ترتيبات عائل
  .ياتية الراهنةسيرحلون من هذه المرحلة الح



لوقت قصير ثم نفترق بمجرى الوقت وال  قطار عربة ركابونصبح نلتقي ونجلس سوية مع اصدقاء مجهولي الهوية 
 لكن ينقضي الوقت في رحلة الحياة كذا، نحصل على أماكن زائلة في ما يزعم من عائلة أو بلد أو مجتمع. نلتقي أبداً

ثمة أسئلة كثيرة متصلة بترتيبنا الزائل في الحياة واألصدقاء . اللقاء ثانيةفتراق عن بعضنا البعض دون  االونجبر على
جميعنا مشغولين . ى عن أشياء ذات طبيعة دائمةقص ال يتِمْدهّيْچِرَهالذين نلتقي بهم في هذه الترتيبات الزائلة لكن 

الذي ناضل لرفع هذا  ْرياشاكَراشَنْ پاَدۤيشْر. متفاوتة دون علم بالطبيعة الدائمة على ما هي بهقيادية بخطط بدرجات 
الطفل :" الالشخصي العميم، قال بيأسْبَرْهَمْنمذهب العلم الروحي بصدد  إلى ودعاعلى األخص الجهل في المجتمع 

. الغراميات الزائفة مع الفتيات والكبار بالسن يتدبرون جدياً تعديل نزاع البقاء المحبطباللعب والصبي مشغول بمشغول 
  ).ْبَرْهَمْن(صلة بالحق المطلق ذات ت حرياستعداد لطرح ت اف، ال يوجد أحد علىلكن لألس

، اجاب عن التقصي المتصل للملك بنصحه بما ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد شْرّي الهداية من كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَجعندما طلب 
  :يلي

  ڤاتْماتَْسماْد ْبهاَرتَ َسْر
  ڤَتُو َهريهإشْڤاْن َچْبَه
  شَڤْياشَ ْرتيتَۤيكڤْياه شُْروتَ
  َهتاْبَهياْمشِّْشڤْياشْ ْسَمْرتَ

ن يسمع عن شخصية اهللا والحاكم والذات العليا أ، يجب على من يطلب الحرية من الشقاوة ْبَهَرتَيا سليل الملك "
 ذا ا.ها المهيأوجود من روحال ألنه القادر وحده على عتق َهري يسمى ".ن يعظمه ويذكرهأو ص من كل شقاوةلّوالمخ

 فال بد لنا من طرح تقصيات متصلة بالحق المطلق حتى يرضى عنا ويهبنا الحرية تهايؤ للمادةأردنا التحرر من حياة ال
  ."الكاملة في الحياة

هذه الكلمات تميز الشخص .  استعمل أربعة كلمات على األخص بصدد شخصية اهللا المطلقُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد شْرّي
شخصية اهللا يخاطب بصفة عام الوجود . عن سواه من األشخاص الذين هم من نوع واحد معه) ْبَرْهَمْن َپَر(المطلق 

) َپَرماتْما( الذات العليا في صورةشخصية اهللا .  ألن ال أحد ينأى عنه مع أن هذا التحقيق ليس لدى كل شخص)ڤاتْماَسْر(
تهايؤ يمة القديمة هو سبب حياة اللصلة الحمنسيان تلك ا.  صلة حميمة بهروحلذلك، لكل . نافذ في قلب كل حي ويالزمه

عالوة على ذلك، هو . )اْنڤََچْبَه( ألنه شخصية اهللا ستجابة لدعاء التيم االلكن هو القادر على.  منذ زمن سحيقللمادة
 حد لكلت ال ة عليبهجةالجمال والعلم والقوة والشهرة والثروة واإلستغناء ومصدر : ةالسداسيبالعظمة الشخص الكامل 

 ال روح في سائر النفوس المهيأة بصورة ناقصة لكن الا عندما تجدهه العظمةكل هذإلى  الذرية روحالتنجذب . روح
 حاكملكن هو ال. ستغناءه اجمال شخصية اهللا ال يضاهى وال علمه وال. الكل الكامل أزلياً إلى لذلك، تسعى. ترضى بذلك

 فروضحكم الشرطة هذا م.  في الوقت الحاضر هذا الملك العظيم حكم شرطةتنحن تح.  فوق كل هذا)ڤََرإشْ(العظيم 
 بوهبنا الحرية المطلقة في الوجود تهايؤ للمادة القادر على رفع حياة الَهريلكن الرب هو . علينا بسبب عصيان القانون

  .هو واجب اإلنسان اهللا إلى لذلك، طرح تقصيات متصلة به والرجوع بذلك. الروحي
  الفصل السابع

  الذاتبحث 
تعريف اللحظة المضبوطة المشاكل المتعلقة بمساعي  "تبحثو ١٩٧٢ في أونتاريو ونزر، في بارزة لجنة جتمعتا

. ل ادسون االقاضيمن اعضاء هذه اللجنة وچلو بي .جي ولفريد الّدكتور عالمياً مشهورال قلبال احكان جر" .للموت
على  وحث الروح جودچلو وبي رالّدكتو َأيد. رونز جامعة ئيسر لدى فرانسيز. يج و العليا أونتاريو محكمةهاينز من 

 لجنةال أعضاءسائر  تعليقاتمع  چلو بيالّدكتور  تعليقرشنجرى . مصدرهاو الروح هيةما ريرلتقهجي نم بحثاجراء 
 عرض ي انتباههالةالمق عندما بلغت چلوبي الّدكتور إلى رسالة شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد كتب. ةالرسمي مونتريال جريدة في الحقاً
 عنوان عقب يشْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدرد مع  الرسمية الجريدة مقالة. مهافهل عملية طريقةقترح يو الروح ِمعل لِڤديالـالعلم 
  .الجريدة



  جراحون القلب يريدون معرفة ماهية الذات
 علماءأن من واجب و الموت عند تفارقه روحبدن لأن ل اعتقادهب عالمياً مشهورال كنديال قلبال احجر يقول - ونزرمدينة 
  .المزيد عنها فاكتش احاولواي َأن الدين

 وأن روحيؤمن بوجود ال أنه رئيس قسم جراحة القلب في مستشفى تورنتو العام، صرحچلو بي. الدكتور ويلفرد جي
القانونية في چلو عضو في اللجنة التي ظهرت أمام الجمعية الطبية كان بي. الوقت قد حان للكشف عن غموض ماهيتها

  .منطقة اسكس لبحث المشاكل المتعلقة بمساعي تعريف اللحظة المضبوطة للموت
  . الموتإلى أصبح السؤال ضرورياً في عصر زرع القلب وسائر األعضاء في حاالت يتعرض فيها المتبرعين 

كون فيها المريض في غيبوبة  على نطاق واسع للموت في اللحظة عندما يية الكندية تعريفاً مقبوالالجمعية الطبأصدرت 
  . المسجلة على آلة أفقيةغوال يستجيب ألي نوع من المحفزات وتبقى فيه موجات الدما

س يفرانسيس لدى رئ. جاي هاينز من المحكمة العليا في أونتاريو، و. سائر أعضاء اللجنة كانوا القاضي أديسون أي
  .جامعة وينزر

رفعت كل  ةسن نيوثالث نيثن اخبرته بصفة جراح لمدة أن الحقاً مقابلة في قالو أثناء البحث النقاطفي چلو بي عسوت
  .روحشكوكه بصدد وجود ال

  . غامضحولالموت ويحدث ت إلى ثمة حاالت محددة حيث يحدث حضورك في اللحظة التي يفارق فيها المريض الحياة
  ."اًحرفي حياة بال بلداء يصبحون. لعيونفي ا اللمعانبرز اللحظات هي الغياب المفاجئ للحياة أو أ"

  .في الواقع، ال أعتقد بإمكانية تدوينها جيداً. يصعب تدوين ما تالحظه
 ى درجة الحرارة الخفيضةدعالذي اشتهر عالمياً بفضل عمله الريادي في التقنية الجراحية للتجليد العميق التي تچلو بي

  . بالبحثالمتصلة داخل الجامعةرجال الدين والدراسات قيام وجراحة صمامات القلب قال بوجوب 
انها في كل مكان وليست في مكان . لن تجدها جغرافياً.  حتى في حضورهاروحلن ترى ال:"في هذا البحثچلو قال بي

  .في الجسم
قال أن البحث ذكّره برائد الفضاء السوفياتي الذي عاد . تحقيق ذلكمن األفضل ابتداء التجارب لكنني اجهل كيف يمكنك 

  .ء لينادي بعدم وجود اهللا ألنه لم يره في الفضاءمن الفضا
المختبرات وإلى مكان حيث  إلى نقلهربما كان األمر كذلك، لكن الكلمة السحرية هي العثور على جواب و:"چلوقال بي

   وما هو مصدرها؟روح أين هي ال.عند مواجهة شيء يتعذر تفسيره في الطب الحديث يمكنك معرفة الحقيقة
  ِڤدي يعطي الدليل الـهوپاَدشْرۤيَل ْپَرْب

  لو،چعزيزي الدكتور بي
ماهية  فةمعر طلبي قلب احجر"بقلم راي كوريللي بعنوان  الرسمية الجريدة في مقالة مؤخراًقرأت . يتحيات لتقبأرجو 
 تعرف ربما. ، قررت أن أكتب لك حول هذا الموضوعلذا. يدل ادعاؤك على فهم عميق. هتمامي اأثار المقال. "الروح
حركة . مونتريال وتورتنو وفانكوفر وهاملتون-لدي عدد من الهياكل في كندا. كِْرشَْن المؤسس لحركة ذكر ْرياشاآأنني 
   . عن قوامها باألصلروح هذه مقصودة خصيصاً لتعليم كل كِْرشَْنذكر 

 منتشرة في كل وحرقدرة ال.  موجودة في قلب كل حي بالطبع وهي مصدر كل طاقة مطلوبة للحفاظ على البدنروحال
 روحألن هذا الوعي يعم قدرة اليمكنه الشعور بأوجاع وملذات كل طرف من البدن . انحاء البدن وهذا معروف بالوعي

 إلى الصبا ومن الصبا إلى آخر كما يتناسخ الفرد من الطفولة إلى  فردية وتتناسخ من بدنروحال. رجاء البدنأفي 
ل ثيابنا يدتبل يدعى الموت عند تبديل البدن القديم بآخر جديد ك التغير الحاصذن، ا.المشيب إلى ابالشباب ومن الشب

  .روحيدعى تناسخ الما هذا و. القديمة بثياب جديدة
هذه يمكن قطع . ة وطنها القديم في العالم الروحيتطلب متعة هذا العالم المادي ناسي عندما  حياة نزاع البقاءروحالدخل ت

ذاك هو المبدأ .  عند تشبيع وعيها بالوعي العظيم هللا، الوالدة والموت والمرض والشيخوخةقبتعاالحياة غير الطبيعية ل
لذا، ال بد من .  في القلبروحالنجاح دون حضور ال إلى سبيلمن جهة زرع القلب، ال . كِْرشَْناألساسي لحركة ذكر 



 إلى ائل منع الحبل تضر بالرحموس. روحدون حضور الفي الجماع الجنسي ال يتحقق الحبل . روحقبول حضور ال
رحم محدد بأمر اهللا لكن وسائل منع  إلى روحرسال  ايجري. هذا ضد أمر اهللا. روحال يعود مكاناً صالحاً للأنه درجة 

قامته في شقة  ا يفترض خذ رجالللمثال،. ذاك عصيان اهللا. رحم آخرإلى  هايتعين ارسالو روحالحمل تمنع دخول ال
 ويستحق اً غير شرعيك تدخاللذيعتبر . مما يسبب له ضيق كبيرفي وجود خلل  دخول الشقة لن يتمكن من. معينة
  .العقاب

يمكن قبول . روحعلى العثور على الالتقدم العلمي  سيكون بمثابة تقدم علمي حتماً لكن لن يقدر "روحبحث ال"جراء  اإن
واحد على عشرة ألف من حجم يعادل  روح الحجمن  أةِڤديالـسفار ستجد في األ. فهم ظرفي إلى ستناداً اروححضور ال

قتصار  االيمكنك.  محالروحم المادي بالمساك العاِل الذلك،. قياس طول نقطة وعرضهاالعاِلم المادي ال يستطيع . نقطة
  .ما يكتشفه أكبر العلماء سبق لنا شرحه منذ وقت طويل. المرجعية إلى ستناداً اروحعلى قبول وجود ال

 بينما األحياء المتناهية روح هو أن اهللا روحالفرق بين اهللا وال. روحوجود ال حالما يفهم فهم وجود اهللا لإلنسان يمكن
  . محلية لكنها من نوع واحدالذرية روحلذلك، اهللا يعم الوجود بينما ال. من نوع واحدجميعاً  الحجم لكنهم ذرية

 أن التنويهمر لنا . صدرها؟ ذاك ليس صعباً على الفهم وما هو مروحالسؤال المحوري الذي تكلمت عنه هو أين هي ال
 من العالم يروحالالشعاع أتي ي .ن اهللا باألصلم روحال. بدن آخر عند الموت إلى  تقيم في قلب الحي وتلجأروحال

ثة  تسقط في ثال،في العالم المادي. هاعند تساقطتنطفئ كما أن الشرارة تصدر من النار والعالم المادي  إلى الروحي
 على عشب يابس ولن تقوى على هاعند سقوطتبقى شرارة النار بنوعيتها النارية . الطباع الماديةأوضاع مختلفة تدعى 

وبناء . ناسبة وتنطفئ عند سقوطها في الماءما لم تكن األرض معندما تسقط على األرض ها النارية خاصيتعرض 
 ما زالت ها بالكلية وأخرى شبه ناسية لكنةى طبيعتها الروحي تنسروح. نواع من األوضاع الحياتيةأعليه، نجد ثالثة 

 لتحقيق كمالها روحتمة طريقة معتمدة لل. البحث عن الكمال الروحي إلى تملك غريزة الطبيعة الروحية وأخرى تنقطع
  .من حيث سقطت باألصل بحال توفرت الرعاية الصحيحةاهللا  إلى الوطن إلى رجاعها ايتمالروحي و

 إلى ستناداً ا على العالم الحديثةِڤديالـ سفارذا عرضت هذه العلوم المعتمدة لأل اماً كبيراً للمجتمع البشريسها اسيكون
  .جل ما هو مطلوب عرضها للفهم الحديث. الحقيقة موجودة مسبقاً. الفهم العلمي الحديث

  المخلص
   َدنْتَ ْسواميِڤْبَهكْتي . سي. إى

  الموضوع الثاني
  اختيار سيد روحي

  فصل األولال
  ؟چوروما هو 

في حديث في  بعض األجوبة المنيرة شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد بالفعل؟ ماذا يعلم بما نجهله؟ كيف يرشدنا؟ يعطي چوروما هو 
  .١٩٧٣انكلترا سنة 

  اۤيـكَـالشَ - ـَنَچاْچـۤياناي ايـرانْْدَهـْسـيـميت - ْچـۤياَن أوْمُآ
   نَـَمـهىِڤَرچو - شْرّيي ماتَـْسَن ىي يـتَـْملـۤيـم اونْْرشوـكْشَ

  ."تكريماً له أسجد. العلم ةبشعلينيَّ  الروحي عموالي وفتح كانت والدتي في حنُدٍس من ظُلمات الجهل"
ذا انطفأت جميع األضواء في  اسوانا من الحاضرينموقع  أو موقعنالن نقدر على تبين  .تعني جهل أو ظلمة أْچۤياَنكلمة 

 تعني تيميَر أو تََمْسكلمة . تََمْس كذا، نحن جميعاً في ظلمة هذا العالم المادي الذي هو عالم .ستعم الحيرة. هذه الغرفة
ضوء الشمس أو نور القمر لكن يوجد عالم آخر، عالم روحي وراء  إلى لذلك، يحتاج. هذا العالم المادي مظلم. ظلمة

  ):٦\١٥ (ْبهَچڤَْد چۤيتافي ذاك العالم  كِْرشَْن شْرّيوصف . هذه الظلمة
  يُّوْراِتى سۤوينَـ تَـْد ْبهاَس



   نَـ پاڤَـكَهكُونَـ شَـشـانْ
  ڤَـْرتَـنْـِتىيـتْـڤا نَـ نَچاْد ي

   َمـَمْمتَـْد ْدهاَم َپـَرَمـ
  ".مطلقاًا العالم المادي هذ إلى عود ثانية ال يدخلها يمن و. كهرباءأو ال تنيرها شمس وال قمر وال نار دارين ا"

ب في الوقت الحاضر بسبب الجهل كما اعذالالجميع يعاني . النور إلى نقل مريديه من الظلمة هو چوروشاغل الـ
لذلك، ثمة عدوى بسبب .  بأصول النظافةهعلمبه دون لن يعلم اإلنسان بما سيصي .مرض بدافع الجهلاليصاب الفرد ب

الجهل . ذا ارتكب جريمة ما الكن ذلك لن يعفيه". ال علم لي بالقانون:"قد يقول المجرم. الجهل ونحن نعاني من المرض
. ال عذرال، ". بقدرتي الحارقةهذا طفل يجهل :"النار ال تقول. الطفل النار دون علم بأنها تحرقيلمس كذا، . ليس عذراً

ذا  االعذاب واقع .على الرغم من جهلنا بهاالطبيعية تلك القوانين ستعمل وة يكما توجد قوانين دولتوجد قوانين طبيعية 
   .ذا خرقنا قانون الدولة أو قانون الطبيعة انحن نخاطر بالعذاب. هذا هو القانون. أخطأنا بدافع الجهل

ذاك .  من العذابحريتهال يمكن ألحد أدعاء . ي هذا العالم المادي ف اإلنسان هو رؤية انقطاع عذابچوروشاغل الـ
هذه الشقاوات تولد . ڤيَكأْدهيداي و أْدهيْبهاوتيَك و اتْميَكۤيأْدْه: توجد ثالثة اشكال من العذاب في هذا العالم المادي. محال

ضب الفكري أو على يد سائر قد نتعذب ببعض الغ. من البدن المادي والعقل ومن سائر األحياء ومن قوى الطبيعة
قد . قد ال يسقط المطر أو يحدث فيضان. األحياء مثل النمل أو البعوض أو الذباب أو بداعي بعض القوى الطبيعية

لذا، ثمة ثالثة اشكال من الشقاوة في . ذن، ثمة اشكال مختلفة من العذاب على يد الطبيعة ا.تحدث حرارة أو برودة زائدة
  .ال يمكن ألحد القول بحريته من العذاب بالكلية.  كل حي واحدة أو اثنتان أو الثالثة جميعاًالعالم المادي وتصيب

قود حياة يرتكب األخطاء وي أنه أحد لنفسه قولال ي. الجواب هو الجهل. يمكننا عندئذ أن نسأل عن سبب عذاب األحياء
المدرسة  إلى نحن نرسل أطفالنا.  من هذا الجهلنقاذ مريده ا هوچورولذلك، الشاغل األول للـ. هأثيمة وهذا سبب عذاب
العذاب أن  چوروالـيرى . نخشى أن يعاني األطفال من العذاب في المستقبل بحال لم يتلقوا التعليم. إلنقاذهم من العذاب

 اح العلم ويضعه أمامب مصچورويحمل الـ. نقاذ أحد من الظلمة؟ بالنور اكيف يمكن. قارن بالظلمةمالجهل النتيجة 
 ضروري على چورو كان الـذا اقد يسأل سائل ما.  من عذاب ظلمة الجهلاذاك العلم يريحه. األحياء التي تلفها الظلمة

  ):١٢\٢\١ أوَپنيشَْدَك ذَمون (ِڤديةالوصية الـ تفيدنا. طالقاال
  ِهتْشَّْچڤاْبهيْم ِاچورواناْرتَْهْم َس ۤيْچڤي -تَْد

  نيشْطَْهْم- پانيه شُْروتْريياْم ْبَرْهَم- َسميتْ
 ڤَاَس ِدڤْۤيما علمه . السلسلة المريدية إلى  منتسبچوروبل  فحسب چورو ليس مجرد :چورو بالبحث عن ِڤَدْزالـنا تأمر
الرسالة واحدة على الرغم من . ال فرق بين الماضي والحاضر.  سنة ما زال يدّرس حتى اآلن٥٠٠٠ منذ كِْرشَْنو 

.  الحقيقي ال ينحرف عن أسالفهچوروثنان ألن االحقيقي  چوروال يمكن أن يكون .  وإيابهمْرياْزشاآمجيء مئات وألوف 
 المزعوم أمثاله مجرد چورو. چورولكن هذا ليس ". ينبغي لك أن تفعل هذا برأيي:"يقول بعض المعلمين الروحيين

 يتْنْياشا شْرّي  وأْرجوَن و ناَرَد  وڤَاَس ِدڤْۤي  وكِْرشَْن األصيل ذو رأي واحد وهو الرأي الذي أعلنه چورو. ليرذ
 لم ڤَاَس ِدڤْۤي شْرۤيل. ڤَاَس ِدڤْۤي سنة ودونها ٥٠٠٠ منذ ْبهَچڤَْد چۤيتا كِْرشَْن شْرّي تكلم الرب .ُچوْسوامۤيْز والـَرْبهوْپَمها

ن كالم شخصية اهللا  كاڤَاَس ِدڤْۤيكل ما كتبه  .")ڤاشَأو اْنڤََچْبَه شْرّي (اهللا العظيمقال شخصية :" بل دّونيقل هذا رأيي
  . لم يدلي برأيهڤَاَس ِدڤْۤي شْرۤيل.  باألصلظيمالع

فالشخص الذي ألحد ذا أرسلنا تلغرافاً  ا. بل ينقله حرفياًكِْرشَْنال يحّرف كالم . چورو هو ڤَاَس ِدڤْۤي شْرۤيلبالنتيجة، 
قد يقوم . چوروذاك هو شاغل . كما هوبل يسلمه  إليه ضافة شيء اتصحيحه أو تنقيحه أو إلى يسلمه التلغراف ال يحتاج

  . واحدچورولذلك، جاء أن .  لكن الرسالة عينهاچوروبمهمة أشخاص مختلفين 
  ):٣٤\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيقول . في السلسلة المريدية نقتصر على تكرار الشأن عينه

  تُو ْبَهـكْ-  َمـنا ْبـَهـڤَ َمـْد - َمـْن 
    نََمْسـكوروْم ماّياجۤي -َمـْد 
  ڤَـْميوكْتْـڤاي يسڤايشْياِاماْم 



  ـهنَاي َپـرا-  َمتْ ْمآتْمانَـ
  ."بكل تأكيد ي إلّأتيتوف  بي، ستشبعك التامب. عبدنياواسجد لي  تتيم بحبي و؛ دون انقطاعذكريب عقلك اشغل"

 ُچوْسوامۤيْزكما نقل الـ.  نقلوا هذه األوامريتَنْيا َمهاْپَرْبهوشا و ْرياشاڤاَمْدْه و ْرياشارامانوجا مثل )ْرياْزشاأ( األئمة جميع
برأيي، ميدان :" بالقولكِْرشَْنتقويل كالم  إلى نحن ال نعمد.  ال فرق. الرسالة عينها ونحن نسير على خطاهمالستة

 الرذالء في العالم يدلون چوروثمة عدد كبير من . تفسيرات مثيلة يضعها الرذالء. "ي اإلنسان يمثل البدنتَْركوروكِْش
 بأس بذلك لكن يجب أن نعتمد ال.  أو للجميعنفسه اإللهية ل رذيلچورونسب قد ي.  أي رذيلىبآرائهم الخاصة لكننا نتحد
لذا، يمكن لنا أن نسأل . كلمة اهللا تدل على الحي العظيم أن على العموم، سيخبرنا القاموس. على معنى اهللا من القاموس

 أن أي قاموسسيفيدنا . ذا تعذر عليه فهم هذا السؤالامن واجبنا اعطاء معنى اهللا  "هل أنت الحي العظيم؟:" مثيلچورو
جابة عن  اال رذيلچورو ال يستطيع" م؟ي العظحاكمهل أنت ال:"يمكننا عندئذ طرح السؤال. مي العظانلسلطهللا يعني اا

ومع ذلك، . ال يعادله عديل وال يفوقه فائق. مي العظحاكماهللا هو الحي العظيم وال. يدعي اإللهية كان ذاسؤال مثيل حتى إ
رذيل مثيل ال يستطيع مساعدتنا على الهرب من ظلمة الوجود . ةدعون اإللهي الرذالء الذين يْزچورويوجد عدد كبير من 

  .ال يمكنه أن يضيء ظلمتنا بمصباح العلم الروحي. المادي
  . ال يمكنه تعديل رسالة السلسلة المريديةچورو.  العظيم في السفر المعروفچورو الثقة سيعرض كالم چورو

سيدي الروحي اعتبرني :"يتَنْيا َمهاْپَرْبهوشاقال . يقة المطلقةيجب الفهم أننا ال نستطيع اجراء بحث للعثور على الحق
أنا :" لكن الرذيل يقول. أيضاًچورومن يبقى أحمق كبير أمام سيده الروحي هو ). ٧١\٧  آدي-.ش.ش(أحمق كبير 

  ):٢\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن شْرّييقول ". درجة أستطيع أن أتكلم أفضل من سيدي الروحي إلى متقدم
   ْپـراْپـتَـْم- َپـَرْمَپـرا ْمِاڤَـ

  دوهيـ ڤيُّـوـشَْر رجْمإَمـ
  َسـ كالـِنـَهى َمـَهـتا

  ـطَه َپـَرنْـتَـَپ نَـشْيُّـوُچو
 .صالحون على هذا النحو وعرفه الملوك ال،السلسلة المريدية العليةمن طريق بالتواتر  ملكي هذا العلم الانتقل، هكذا"

  ." قد ضاعوكأنه السلسلة وبدا هذا العلم هذه انقطعت وقتالولكن بمرور 
 ضروري ألن من چورو. چورولروحية يتطلب الطالب الجدي بصدد فهم الحياة ا.  ليس مجرد موضةچوروإتخاذ 

جديتنا البالغة بصدد فهم هذه . ةجديتسم بالطالب فهم الحياة الروحية واهللا والعمل الصحيح وصلته باهللا أن يالواجب 
 إلى ذا اقتصرنا على التوجه الن نتعلم شيئاً . عادة رائجةها لمجرد أنچورو إلى ال ينبغي التوجه. چورواألمور تتطلب 

  ):٧\٢. چ.ب (كِْرشَْن شْرّي، چورو أْرجوَن كما أتخذ چوروتخاذ  ايجب علينا.  لمجرد تحديهروچو
  ْسـڤَْبهاڤَـه -  َپـَهتَوُدوشُ - ايـكاْرَپـنْ

  اـتاهِش - َهىذّْمۤوـَس -   ْدَهْرَمْمتْـڤاي مشّْها ِرْپـ
  تَْن ِمىي ه ْبرۤوْمتَــشيـشْيـاْن نۤياه ْسـيـرشْ شْايـ
   ْپـَرَپـنَّـْمْم تْـڤاْمماي اْدهـ شْمَهٱ ِتى ْسايــشْيـش

انني . ما فيه خيري إلى تخبرني بوضوح ان لذلك، ارجوك.  وضعت عن واجبي اآلنفقدت رباطة جأشي لوهني لقد"
  ".داكطالباً ه إليك ك وروح مستسلمةمريداآلن 

. هي ممثلْرياْزشاآجميع  أن كِْرشَْنيقول . بق الساْرياشاآ وممثل كِْرشَْن هو ممثل چورو. چوروتخاذ  اهذه هي طريقة
: السيد الروحي إلى  في دعائهڤَْرتّي طْهاكوَركَْرشَڤَناتَْهى ڤيشْيقول . اهللا إلى حترام العائد االرووچلذلك، يجب تقديم 

اهللا . نا هللاتسليمالروحي يعني نا للسيد تسليملذا، ). ْپَرساَده- ڤَتْْپَرساداْد ْبَهَچياْسيا ( من رحمة السيد الروحي كِْرشَْن حمةر
  ):٦٦\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيأمر . نا للسيد الروحيتسليميقبل 

  اياْجيتْـيْدْهْرماْن َپـر -  َسـْرڤَ
   ڤْـَرَجْمـ شَـَرنَْمماْم ِاكَ

  يُّوپاِپـْبْه -  َسـْرڤَْم تْـڤاْمَأَهـ



  ـهشَوـشما ي امۤيـشْىيـكْشَُمو
قد يجادل أحد  ."تخف ال. ك من كل ذنوبكوف احررس.  ليتسليماعرض عن كل ضروب الدين واقتصر على ال"

 چورو: لذلك، جاء. كِْرشَْنلـقبل تسليمنا  كِْرشَْن لممثل تسليمالعملية هي ال. لكن ال". ؟ سأسلم لهكِْرشَْنهو أين :"بالقول
من المطلوب أن . هللا حترام اال هو تقديمچورولـ لحترام اال تقديم).شاْستْرايه- ِڤَن َسَمْستَْدَهريتْ- ساكْشاْد(يقوم مقام اهللا 
 بالقائم مقام اهللا في جميع چورووصف جرى .  ألننا نسعى إلى ذكر اهللال ممثل اهللاهللا خال حترام االنتعلم كيف نقدم

 ال چوروهللا لكن  حترام اال كما يقدمچورولـ لحترام االواجب المريد هو تقديم". أنا اهللا:" لن يقولچورو لكن تَْرْزشاْسالـ
يصبح كلباً بدال من اهللا حالما ".  اهللاأصبحأن ي من لذلك، ال بد ل. هللا حترام الذي يقدمهاالمريدي يقدم لي :"نفسهيقول ل

هللا ألنه  العائداالحترام  چورولـ لحترام االالمريديقدم : ڤَْرتّي طْهاكوركَْرشَڤَناتَْهى ڤيشْلذلك، يقول . يخطر ذلك على باله
 چورواهللا هو اهللا المعبود و  أن للياقة اتقتضي . دوماًچوروهو  چورو ).ڤَ تَْسياْپرييا ِاْپَرْبُهوْر ياه كينتو (أقرب خدم اهللا 
شْرۤيَل لذا، .  تعني مقامپاَد تعني سيد وكلمة ْپَرْبهوكلمة . ْپَرْبهوپاَد يلقب چورولذلك، ). اْنڤََچْبَه- ڤََكِس(هو اهللا العابد 

  .)شاْستْرايه-ِڤَن َسَمْستَْدَهريتْ-ساكْشاْد(هذا هو معنى . من قام مقام السيد تعني ْپَرْبهوپاَد
يجب . ةحتفاظ بسيد روحي بمثابة موض االال ينبغي لنا. ذا كنا في غاية الجدية بصدد فهم العلم باهللا ا ضروريچورو

ْبهَچڤَْد في طريقة البحث  كِْرشَْن شْرّييخبرنا . ذ أوامرهيفبوجه تنلسيد الروحي بالضرورة مع العلم ل حترام االتقديم كل
  :)٣٤\٤ (چۤيتا

  پاِتـَنيْپـَرني ِهدّْيتَـْد ڤ
  اۤيْپـَرشْـِنـَن ِسـڤَـيَپـر

  ْمـْچـۤيانَِتى تي ۤيانْـاوَپـِدكْشْ
  نَـهينَـْس تَـتّْـڤَ َدْرشـيانۤيـْچ

 العلمب يفضيستطيع أن يمحقق الذات ان .  وقم على خدمتهذعان منه بإاستعلم. روحي سيدتخاذ إب حقال تعلمت ان حاول"
  ."الحقشاهد قد  هألنإليك 

تقضي .  أمامه بمحض المشيئةتسليميتعين علينا العثور على شخص رفيع المنزلة وال. تسليمالخطوة األولى هي ال
 فجأة بدافع چوروتخاذ  اال يجب. چوروتخاذه  ا له قبلتسليم بعناية للتيقن من قدرتنا على ال دراسة الشخصْزتَْرشاْسالـ

وعلى هذا . للتيقن من لياقتهأن يدرسه  چوروالذي يريد أن يصبح مريد على كما يجب . ذاك بالغ الخطورة. التعصب
جب علينا تبني العملية بجدية ثم يجري تدريب الشخص  متوفر لكن يءكل شي.  والمريدچوروالوجه، تقوم الصلة بين 

 ثقة وإقامة الصلة بيننا وبينه ثم تنجح حياتنا ألن چوروبادئ ذي بدء، يجب علينا العثور على . ليصبح مريد معتمد
  . قادر على هداية المريد المخلص الغارق في الظلمةچورو

؟ لسنا بأفضل من الحيوانات  لو كنا نولد متعلمينالمدرسة إلى بناذها لهي الحاجةما . ة تولد مع اإلنسانقاحمال وةلارذال
يحصل الفرد على العلم دون  لكن كيف چوروالكتب وأنه أصبح  إلى قد يقول الحيوان بعدم الحاجة. دون تنمية العلم

نولد جميعاً  أننا يجب علينا العلم.  الرذيل يسعى لتجنب هذه األشياءچورودراسة الكتب المعروفة حول العلم والفلسفة؟ 
ما هي . كمال حياتنا ادوننبقى مهزومين . يتعين علينا اكتساب العلم إلكمال حياتنا. الهداية إلى ةحاجبرذالء وحمقى و

لكننا ال نعلم ما . تحصيل حياة أفضل والظفر بمركز رفيع وهذا سبب نزاع البقاء طلبنحن ن. هذه الهزيمة؟ نزاع البقاء
  .علهو المركز الرفيع بالف

قد تكون منزلتنا صالحة أو سيئة لكن ال يمكننا البقاء هنا في .  كانتأياًترك منزلتنا في هذا العالم المادي ال مفر لنا من 
سهال أو الكوليرا تطيح  االلكن قليل من" مركزي جيد اآلن:"قد نكسب ماليين الدوالرات ونقول. مطلق األحوال

طلبة المراكز . انها أكذوبة. ذا، ال توجد منزلة جيدة في هذا العالم الماديل. مركزنابس المصرف يطيح فال ا.بمركزنا
 ْبهَچڤَْد چۤيتافي تعريف المنزلة الجيدة جاء . الرفيعة في العالم المادي محبطون على الدوام لعدم وجود منزلة جيدة

)٢٦\١٤:(  
  َنِرشاياْبهيڤْـٱ يُّـو شَ ْمما



   ِسـڤَـِتىيُّـوِچـَن -  ْبَهكْتي
  تاْنيايتْـۤياْن َسَمـتنچوَسـ 
  ا كَلْـَپـِتىياۤيْبهۤو - ْبَرْهَم

  ."ْبَرْهَمْن صعيد بلغيو الطباع المادية يتعالى لتوه عن ،فوظرجميع ال في ٍناوت دون فيةخدمة تتيمية ص إلى ينقطع من"
ال يمكننا تلقي .  لكن ليس بالمعنى الماديزليةيمكننا تحقيق األ. ؟ نعمزليةهل يوجد علم يعطينا علماً يمكننا من تحقيق األ

تلك األزلية هي منزلتنا .  يتيح لنا تحقيق األزليةِڤديةـاللكن ثمة علم في األسفار . هذا العلم في الجامعات المزعومة
يجب عليه هداية مريده .  يحمل مسؤولية كبيرة جداًچورولذا، . قطع الوالدة والموت والشيخوخة والمرض. األفضل

 إلى لوطن،ا إلى  جديراً بقيادة مريدهچورويجب أن يكون .  األزلية-وتمكينه من أن يصبح مرشحاً الئقاً للمكانة الكاملة
  .اهللا

  الفصل الثاني
  الربانيون والمحتالون

 مناسب يواجه الباحث عن مرشدلسوء الحظ، .  والتأمل يزداد باأللوف يومياًيُّوچاالـرياضة عدد المعنيون بممارسة 
صحيفة التايمز في مقابلة مع  شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَديشرح . مدعي اإللهية وچورو والمنتحلين أدوار تشكيلة محيرة من الدجالين

  .صيلالكيف يستطيع الباحث المخلص تبين الفرق بين المرشد الروحي الزائف وااللندنية، 
 هندي منذ بعض يُّوچّيبريطانيا  إلى منذ أن وصل بالظهور ْزچوروبدأ فجأة سيل من ما يقلقني بصراحة هو  :مراسل

هل يصح تحذير . ليس جميعهم أصيلين كما يجب  أنأشعر أحياناً. ية الناس عنه أغلبتسمع "چورو"أول الوقت كان 
   أصيل لتعليمهم؟چوروتخاذ  االمعنيين بالحياة الروحية بوجوب التأكد من

 چورو اذا طلبت يندجال الزچورو من اً كبيراًستجد عدد ك أمر جيد لكنچوروبالطبع، البحث عن .  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
نحن نطلب من تالميذنا النأي . خداعهم إلى  األشياء رخيصة جداً وهذا ما يؤديالناستطلب . مبتذل أو اذا اردت الخداع

ذا قال  اسيقبل الجميع لكن.  ازعاج-صعب جداًيعتقد الناس أن كل هذا . عن الزنا وأكل اللحوم والقمار والمسكرات
ال يريد أحد . سبب ظهور المخادعينالمراد أن الناس تطلب الخداع وهذا ".  مني وأفعل ما يحلو لكَمنْتَْرالـخذ هذه :"أحد

وبالنتيجة، يقبل المخادعون . الحياة البشرية مقصودة للرياضات لكن ال يوجد أحد مستعد لممارستها. قضاء الرياضات
 .هذا ما يجري". وستصبح اهللا خالل ستة أشهر.  ماَمنْتَْرادفع لي وسأعطيك . يحلو لكأفعل ما . ال رياضات:"ويقولون

  .ذا اردت الخداع على هذا الوجهان يعقبل المخاديس
   كاذب؟چورو مع نفسه ماذا عن الطالب الجدي بصدد الحياة الروحية الذي يجد :مراسل

 اذا اردت علماً فهمالبذل وكثير من الوقت و إلى تحتاجاألخذ إلى الحياة الروحية يقتضي الجدية كما  :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
؟ هذا يعني أنهم ر؟ لماذا يريد الناس شيئاً مثيال أن تجعلك اهللا خالل ستة أشهَمنْتَْرـالكيف يمكن لنوع من . اعتيادياً

  .يريدون أن يخدعوا
   أصيل؟چورو تبين  اإلنسان كيف يستطيع:مراسل

  جابة عن هذا السؤال؟ االهل يمكن ألحد من تالميذي :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
. كِْرشَْندماناً على  اإبحث عن أكثرهم:" أصيل؟ وأجبتچوروتبين كيف سأ:" أذكر أن جون لينون سألك ذات مرة:مريد

  .هو أصيل
 األصيل ال يعنى بالحياة المادية بل چورو.  األصيل هو ممثل اهللا وال يتكلم سوى عن اهللاچورو.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 ْدپنيشَوأمونْذََك جاء في .  الحقيقة المطلقةغارق في. نيشْطَْهْم-ْبَرْهَم:  األصيلچورومتحانات اذاك هو أحد . باهللا وحده
پانيه شُْروتْريياْم -َسميتْ( بالكلية ْبَرْهَمْن إلى  ومفوض أمرهِڤديالـ األصيل خبير باألسفار والعلم چورو ):١٢\٢\١(

سفار اردة في األهذه العالمات و. ْبَرْهَمْنوكيف يستوي في ) ْبَرْهَمْن(يجب أن يعلم ما هي الروح ). نيشْطَْهْم-ْبَرْهَم
  الحقيقي الچورو. السفير الدولةيمثل يمثل الرب العظيم كما .  الحقيقي هو ممثل اهللاچوروكما قلت سابقاً، . ةِڤديالـ

.  ويقول أنك ستصبح اهللا خالل ستة أشهرَمنْتَْر يعطيك ال.  السابقينْرياْزشاأكل ما يقوله يطابق األسفار و . يبتدع شيئاً



 في الواقع، هذا .چوروذاك هو جوهر شاغل .  ليصبح تيم اهللاإنسان  هو دعوة كلچوروشاغل . روچوليس هذا شاغل 
 إلى سعىيبطريقة ما نيابة عن اهللا و األصيل يدعو چورو ".ذكر اهللامنك ارجو :"يخبر كل من يراه. هو شاغله الوحيد

   . جعل كل فرد من تيم اهللا
   ماذا عن الكاهن المسيحي؟:مراسل
. قتصراً على الكالم نيابة عن اهللاذا كان ما چوروهو  .اً أم هندوسياً أم مسلماً ال يهم سواء أكان مسيحي:َرْبهوپاَدشْرۤيَل ْپ
ن كان مسيحاً أم مسلماً أم  اال يهم ما چوروذا أقنع الناس بحب اهللا هو  ا.حب اهللا إلى الناسالمسيح  دعا للمثال،
خادم اهللا ويعد بجعلك خادم  أنه  الحقيقي يقولچورو.  أو لكنفسهب اإللهية لنس ال يچورو. متحان االهذا هو. اًهندوسي
السيد الروحي يقتصر ". چوروهو  إليك كِْرشَْنكل من يفضي بعلم :"يتَنْيا َمهاْپَرْبهوشا قال.  ال يهمچوروزي . اهللا أيضاً

  . ال شاغل يشغله سوى ذلك.  أو اهللاكِْرشَْناألصيل على جعل الناس تيم 
  ..  الفاسدچورو لكن :سلمرا

   الفاسد؟چورو ما هو :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  . بعض المال أو الشهرةطلب الفاسد يچورو :مراسل

هل يمكن أن يصبح الحديد ذهباً؟ في الواقع، ال يمكن ) ضحك(؟  اذا كان فاسداًچوروكيف يكون  ، حسناً:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
ما عليك سوى . هذا تناقض".  فاسدچورو:"ال يمكنك القول. وروچ يمكن أن يصبح  فاسداً ألن الفاسد الچوروأن يكون 

ذا تكلم عن  اچوروليس  .هذا مجمل األمر.  األصيل هو أنه ال يتكلم سوى عن اهللاچوروتعريف .  األصيلچوروتبين 
 يعني چورو.  أبيضروچو أحمر أو چورو فاسد غير واردة أكثر من چورومسألة .  مطلقاًدفس ال يچورو. أشياء سخيفة

 األصيل ال يتكلم سوى عن اهللا ويجعل الناس تيم اهللا وإال هو غير چوروكل ما يقتضينا معرفته هو أن .  أصيلچورو
  .أصيل
  ؟حركتك إلى نضمام االذا أردت اما هو المطلوب مني :مراسل

  . بادئ ذي بد، عليك ترك الزنا:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  ما هو الزنا؟. اة الجنسية بالكلية هل هذا يشمل الحي:مراسل

يوجد . شري يقيدهالحيوانات تمارس الجنس دون قيود لكن المجتمع الب.  الزنا هو الجنس خارج الزواج:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
كما يتعين عليك ترك كل المسكرات بما فيها الشاي والكحول . بعض التقييد بصدد الحياة الجنسية في كل بلد وكل دين

  . كل مسكر-رات على أشكالهاوالمخد
   هل من مزيد؟:مراسل

ك ال يمكن. كما يتعين عليك ترك القمار. متناع عن أكل اللحوم والبيض والسمك االيتعين عليك.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  . ما لم تترك هذه اآلثام األربعةتلقي العماد

   ما هو عدد أتباعك في األرض؟:مراسل
  .تلقوا العماد مريد ٥٠٠٠ نحو مع ذلك، لدينا. أتباع كل شيء أصيل معدودين على خالف الزائف :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

   في تزايد دائم؟كِْرشَْن هل حركة ذكر :مراسل
  .حدودالناس ال تحب ال. حدودكثرة ال إلى هذا عائد. أنها تنمو لكن ببطء.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

   أين معظم أتباعك؟:مراسل
ال شك بوجود ماليين في الهند الذين يمارسون ذكر .  الواليات المتحدة وأروبا وجنوب أميركا وأستراليا:َرْبهوپاَدشْرۤيَل ْپ
  .كِْرشَْن
   هل يمكنك أن تخبرني عن هدف حركتك؟:مراسل

يتوهم . هنوعينا معّين في الوقت الرا. نهاض الوعي األصلي لإلنسان ا هوكِْرشَْن غرض حركة ذكر :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
هذه هي . نحن جميعاً شقوق اهللا.  بالفعلهذه التعيينات ال تمت لنا بأي صلة. أميركي أنه انكليزي وآخر أنه شخص



 روحنوعية ال. ها كل إنساناذا حقق روح وحدة نوعية ال–حل جميع مشاكل األرض وندرك وحدتنا نست .هويتنا الباقية
  . ْبهَچڤَْد چۤيتاهذا موضح في . ف الثيابختال اهي هي في جميع األحياء على الرغم من

 من  اإلنسانغرضه تصفية. ڤينيْرموكْتَْم- پاْدهيڤُوَسْر): ١٧٠\١٩ َمْدْهيا .ش.ش(بالفعل  هو عملية تصفية كِْرشَْنذكر 
نا من كافة عندما تتم تصفية وعيالنشاطات التي نقوم بها بحواس صفية تكملنا ). َپَرتْويَن نيْرَملَْم- تَتْ(جميع التعيينات 

تسبيح االسم القدوس هللا بفهم اطالقية  إلى ال حاجة لنا سوى. في نهاية األمر ية اإلنساننبلغ كمال الحياة. التعيينات
 .سمه وصفاتهاشخصيته و

 لذلك، نحن ندعو جميع الجديين بخير البشرية. لسوء الحظ، ال يوجد قسم في الجامعات لهذا العلم.  علم جليلكِْرشَْنذكر 
وهذه هي . ن أمكن وهذا ما سيحل جميع مشاكل األرض افهم هذه الحركة الجليلة والمشاركة بها والتعاون معها إلى

هذا  إلى حركتنا مستندة. ْبهَچڤَْد چۤيتاسمع كثير منكم عن .  أهم الكتب المعروفة للعلم الروحيْبهَچڤَْد چۤيتاشارة  اأيضاً
 يتَنْياشا المولىو ْرياشاڤاَمْدْه و ْرياشارامانوجا.  في الهند)ْرياْزشاآ(ئمة  األصادق عليها جميع كباريحركتنا . الكتاب

مكان من أجل  االفهم هذه الحركة بقدر للذا، اطلب منكم السعي. نعم، جميعكم تمثلون الصحف اليومية. وكثير سواهم
  .خير المجتمع البشري

  حركتك هي السبيل الوحيد لمعرفة اهللا؟ أن  هل تعتقد:مراسل
  . نعم:رۤيَل ْپَرْبهوپاَدشْ

   يقينك هذا؟مرجع وما هو :مراسل
  ):٦٦\١٨. چ.ب( يقول كِْرشَْن. كِْرشَْن من المرجعيات ومن اهللا، :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  اياْجيتْـيْدْهْرماْن َپـر -  َسـْرڤَ
   ڤْـَرَجْمـ شَـَرنَْمماْم ِاكَ

  يُّوپاِپـْبْه -  َسـْرڤَْم تْـڤاْمَأَهـ
  ـهشَوـشما ي امۤيـشْىيـكْشَُمو

  ."تخف ال. نوبكك من كل ذوف احررس.  ليتسليماعرض عن كل ضروب الدين واقتصر على ال"
   عائلته؟ اإلنسانهجر يعني تسليمال هل :مراسل

  . كال:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  نتقال واإلقامة في الهيكل؟  االعلّي أن هل يعني.  لكن لنفترض أنني سأتعمد:مراسل

  . ليس بالضرورة:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  ي؟منزل هل يمكنني البقاء في :مراسل

  .م نع:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
   وماذا عن العمل؟ هل يتعين علي ترك وظيفتي؟:مراسل

هذا .  على هذه السبحةَمنْتَْر َهِرى كِْرشَْنليس عليك سوى التخلي عن عاداتك السيئة وتسبيح .  كال:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  .مجمل األمر

   هل يتعين علي تقديم أي دعم مالي؟:مراسل
 كِْرشَْننحن ال نعتمد سوى على . إذا لم تتبرعلن نؤاخذك ذا تبرعت فذاك حسن و ا.ليكإ هذا عائد.  ال:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  .بالدعم المالي

  طالق؟ االإعطاء أي مال علىيتوجب علي  ال :مراسل
  . ال:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

   الزائف؟چورو األصيل عن چورو هل هذا هو الشيء الرئيسي الذي يميز :مراسل
  . يكرر كالم اهللا ال غير.  وليس رجل أعمال األصيل هو ممثل اهللاچورو. م نع:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد



 حقيقي يسافر في سيارة رولز رايس ويقيم في شقة فاخرة على سطح فندق درجة چورو رقب لكن هل يمكنك ت:مراسل
  أولى على سبيل المثال؟

لدينا ما ينيف عن مئة هيكل .  نقيم في هياكلنا غالباً يقدم لنا البعض غرفة في فندق فاخر أحياناً لكننا:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  قامة في الفنادق؟ إلى االحول العالم فما الذي يحيجنا

ثمة كثير من المعنيين بالحياة . تحذيرك مصيب أن تهامات بل كنت أحاول التأكيد اأقصد توجيه أي لم أكن :مراسل
  .روچوكثير ممن يعنون بإستغالل شغلة  إلى الروحية باإلضافة
  ختيار الفقر؟ االحياة الروحية تعني أن نطباع االهل أنت تحت :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  . في الواقع، ال أعلم:مراسل
   ْپـراْپـتَـْم- َپـَرْمَپـرا ْمِاڤَـ

  دوهيـ ڤيُّـوـشَْر رجْمإَمـ
  َسـ كالـِنـَهى َمـَهـتا

  ـطَه َپـَرنْـتَـَپ نَـشْيُّـوُچو
 .صالحون على هذا النحو وعرفه الملوك ال،السلسلة المريدية العليةمن طريق بالتواتر  رباني هذا العلم الانتقل، هكذا"

  ." قد ضاعوكأنه السلسلة وبدا هذا العلم هذه انقطعت قتوالولكن بمرور 
. الحياة الروحية ال تعتمد على الفقر أو الغنى. روحي في غاية الثراء فقير الحال والماديال  قد يكون:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

وفي . تيم األصفياء هللامن ال و من أفراد عائلة ملكيةأْرجوَنكان .  على سبيل المثالأْرجوَنخذ . الحياة الروحية علية
 وعرفه ،السلسلة المريدية العليةمن طريق بالتواتر  رباني هذا العلم الانتقل، هكذا :كِْرشَْن شْرّييقول ) ٢\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتا
في السابق، كان جميع الملوك من ). يُّو ڤيدوهشَْر رجْمَم ا ْپراْپتَْم-  َپَرْمَپرا ْمِاڤَ (صالحون على هذا النحوالملوك ال

يمكن لإلنسان فهم . لذلك، الحياة الروحية ال تعتمد على الوضع المادي لإلنسان. الربانيين الذين فهموا العلم الروحي
حية  الناس ال تعلم بالحياة الروأغلبية. قد يكون من الملوك أو الشحاذين. الحياة الروحية بغض النظر عن وضعه المادي

   لو سألتك ما هي الحياة الروحية فماذا ستجيب؟. نتقادنا دون لزوم إلى اوهذا ما يؤدي
  . أنا غير موقن:مراسل

 تعلم ماهية الحياة لكن يجب أن. مع أنك ال تعلم ماهية الحياة الروحية" هي هذا أو ذاك:" تقولت أن:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
أَهْم  (روحستفهم أنك . هذه هي بداية الحياة الروحية. ا تفهم غيرية بدنك وذاتكالحياة الروحية حالمتبدأ . الروحية أوال
  . حالما ترى الفارق بين بدنك وذاتك)ْبَرْهماْسمي

  دراج هذا العلم في المنهاج التعليمي؟ ا هل تعتقد بوجوب:مراسل
 .هذا هو مبدأ التعليم. أو غيريتهما لبدن والذاتبحث عينية ا.  ماهيته في البداية اإلنسانيجب تعليم.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

هذا يشبه توهمك .  على بدن أميركيهلوأميركي لمجرد حص أنه  اإلنسانيتوهم. اآلن عينية البدن والذاتاإلنسان يتعلم 
قميص الشخص يشبه كذا، هذا البدن . إنسان أنت غير القميص، أنت. أنك قميص أحمر لمجرد ارتداء قميص أحمر

  .أننا دون تعليم روحيتوحيد ذاتنا بالقميص البدني يعني . أو معطفه) روحال (الحقيقي
  دراج هذا التعليم في المدارس؟ ا هل تعتقد بوجوب:مراسل

. قدر غزير من العلم. ثمة أدب غزير حول هذا الموضوع. في المدارس والكليات والجامعات.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  .دة المجتمع لفهم هذه الحركةالحاجة الوحيدة هي تقدم قا

   زائف؟چوروبعد تجربة سابقة مع  إليك  هل جاء أحد:مراسل
  .عدد كبير.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

   زائف؟چورو هل فسدت حياتهم الروحية على يد :مراسل
وسيعينه على ل حي اهللا داخل قلب ك. كانوا يبحثون عن شيء روحي بإخالص وذاك كان مؤهلهم.  ال:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  .حالما يبحث أحد عنه بإخالص أصيل چوروالعثور على 



أعني هل ضغطت عليهم لترك هذا  -  الزائفينزچورو حقيقي مثلك وضع حد لهؤالء الـچوروحاول  هل :مراسل
  العمل؟

ي مكان يسمى منتزه سّبحت ف. َهِرى كِْرشَْنابتدأت حركتي قصراً على تسبيح . ذاك ليس غرضي.  ال:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
عدد أقبل .  على هذا الوجه تدريجياًكِْرشَْنتنامت حركة ذكر . وبدأ الناس يتحلقون حوليفي نيويورك ساحة تومبكينز 

  .المحظوظأقبل . عدد كبيرأدبر كبير و
ان آخر قد ترتاب بصدد التوجه إلى طبيب أسن  زائفين؟زچوروالناس مرتابين بسبب تجربتهم مع  أن  أال تشعر:مراسل

  .طبيب أسنان زائف وكسر سنك إلى ذا ذهبتا
يجب أن . ذا خدعت مرة ال يعني أنك ستخدع دوماً الكن. ذا جرى خداعك ارتيابك امن الطبيعي. نعم :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

. لة ال محاما محظوظ جداً أو ملم جداً بهذا العلم ا يعني أنككِْرشَْنلكن دخول حركة ذكر .  أصيلچوروتعثر على 
يحتمل وجود ). تي ْسيدَّْهيىْد ياتَشيكَشْ  َسَهْسِرشوْماۤياٰنشَْمنو(الباحثين المخلصين قلة قليلة  أن )٣\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتانستفيد من 

كيف نتوقع العثور على . ع والدفاع باألكل والنوم والجماة الناس معنيأغلبية. واحد معني بالحياة الروحية من بين ماليين
 المعنيون بالفعل يخدعهم أغلبيةو. فقد عنايته الروحيةنسان اإل أن عدد كبير من األتباع؟ ال تصعب المالحظة

 أصيل واحد يجعل من الحركة إنسان وجود. عدد أتباعهااستناداً إلى ال يمكنك الحكم على حركة . الروحانيون الزائفون
  . ست مسألة عدد بل نوعيةالمسألة لي. ناجحة
  . الزائفينزچورو أتساءل ما هو عدد الذين احتال عليهم :مراسل

  .الجميع. حصاء إلى االال مجال). ضحك( كل فرد عملياً :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  أليس كذلك؟.  هذا يعني األلوف:مراسل

سيرسل لك مخادع هو داخل قلبك و. يم ويفهم رغبتكاهللا عل. ماليين خدعوا ألنهم طلبوا ذلك.  ماليين:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  .إذا طلبت الخداع

  . هل من الممكن تحقيق مرحلة الكمال التي تكلمت عنها سابقاً:مراسل
الصعوبة .  بههغبتيمكن لمطلق كان تحقيق الكمال في لمح البصر شريطة ر.  لمح البصر أقل من في:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

ماْم  ْدْهْرماْن َپريتْياْجيا - َسْرڤَ ( ليتسليماقتصر على ال): ٦٦\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيقول . هي عدم وجود مريد
التحقيق فوري ".  له؟تسليمما الذي يوجبني على ال. سأستقل عن اهللا :"يسلم هللا؟ يقول كل فرد لكن من س.)ڤَْرَجشََرنَْم  ْمِاكَ

  . ال يريد وتلك هي الصعوبةهلكن. هذا جوهر األمر. تسليمعند ال
 َمنْتَْرستمرار بملذاتهم الدنيوية وتسبيح  االعندما تقول عدد كبير من الناس تطلب الخداع فهل تعني أنهم يريدون :مراسل

  ؟ هل هذا ما تعنيه بأنهم يطلبون الخداع؟ بوقت واحدما أو حمل زهرة وتحقيق الحياة الروحية أيضاً
الشرط األول هو . هذا تناقض.  بوقت واحدتعافىسأتابع مرضي وأ:"نفسهمثل مريض يقول ل.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

ثمة عدد كبير من . ائقدقمكن فهمه بحديث يدوم بضعة  شيئاً يتالحياة الروحية ليس. تحصيل العلم في الحياة الروحية
تقضي  كتاب طويل جداً وقد شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم للمثال،. تلك هي الصعوبة.  بهاالناس كتب الفلسفة والالهوت لكن ال تعنى

يطلب .  عنايةمةليس ثصف اهللا، الحق المطلق لكن ت ْمتَڤََچْبهاـال.  إذا حاولت دراستهلفهم سطر واحد منهبضعة أيام 
الحياة . لذلك، يجري خداعه. إذا اصبح معنياً بالحياة الروحية بقدر بسيط بطريق الصدفة الاإلنسان شيئاً فورياً ومبتذ

 يتدرب ِڤديالـ في العهد  اإلنسانكان. ِڤديةالـتلك هي طريقة الحضارة . بالفعلالبشرية مقصودة لمزاولة الرياضات 
أين هو هذا التعليم اآلن؟ . حياة تبتل بالكلية حتى عمر خمسة وعشرين سنة. ذ الطفولة منرّيشاْبَرْهَم على حياة

المدارس ). مدرسة السيد الروحي (كوَلچورو ويطيع أوامر سيده الروحي في تاممريد يحيا حياة تبتل  رّيشاْبَرْهَم
كيف يمكن لهم تحقيق حياة روحية؟  ف١٣ أو ١٢والكليات اآلن تعلم الجنس منذ البداية ويمارس الطالب الجنس في سن 

 نحن نصر على الحد من الزنا وأكل ،لهذا السبب. الحياة الروحية تعني التطوع ببعض المشقات من اجل تحقيق اهللا
دون هذه  مذهب روحي ال يمكن أن يكون أصيال أو يچيُّوكل تأمل . اللحوم والقمار والمسكرات عند تالميذنا المعمدين

  .د تجاري بين المخادعين والمخدوعينبل مجرد عقالحدود 



  . أشكرك شكراً جزيال:مراسل
  .كِْرشَْن َهِرى :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  لثالفصل الثا
  الضرورة المطلقة لسيد روحي

 شْرۤيل الروحي هسيد تكريمفي مناسبة  ملتك شاب عضول والبليغة ةالقوي بالكلمات يا َمطَْهىچاوذۤي حركة أعضاء دهش
 مالمتكل صبحأ الحقاً، عقود ثالثة. ١٩٣٦ شباط/فبراير الهند، ،مدينة مومباي في ُچوْسوامّي َسَرْسڤَتّيهانْتَ ْبَهكْتي سيدّْ

 أهميةعلى  بارز كالم هو شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدخطاب . كِْرشَْن لحركة ذكر روحيال سيدالوعروف المالعالمي  المؤسس الشاب
  .الروحية الحياة فيسيد الروحي ال

  شاْسـتْرايْر- َسـَمـْسـتَْدَهـريتْـِڤـَن-ْدشاساكْ
  َسـْدْبهيه ِاڤَ ياتَڤْأوكْتَـْس تَـتْها ْبها

  تَـْسـيا ِاڤَ ْپريـياه ْپَرْبهُوْر ياكينْـتو 
  ينْـَدْمڤَرناـَرشَ-شْرّيه چورونِْدى ڤ

 سفار األجميع تقطع به هذا ما. ليهإ  على حد سواء ألنه أقرب خدمهاهللا العظيمشخصية يجب تكريم السيد الروحي مع "
 شْرّي للقدمين اللوتسيتين لمثل هذا السيد الروحي الذي هو ممثل لذلك، أسجد تعظيماً. ئمة األجميععمل به ي وِڤديةالـ

  )".كِْرشَْن (َهري
 في لينا الليلةإ فرع مومباي ألنكم تلطفتم باإلنضمام-يا َمتَْهىۤيچاوذنيابة عن اعضاء اسمحوا لي بإستقبالكم ، تيدسا

 شْرّي شْرّي  الرئيس لـْرياشاآ و ياۤيچاوذ عهد مؤسس مْرياِدڤَشاآمبايعتنا الجماعية للقدمين اللوتسيتين للمعلم الكوني 
سيدّْهانْتَ  ْبَهكْتي شرۤيَمْد شْرّيْريا شااڤْراَجكَپريَپَرَمَهْمَس  وأعني سيدي الروحي األزلي َسْبها- راَجڤايشْنَڤَ-ڤَڤيشْ
  .َمهاَرَج وامّيُچوْس تّيڤََسَرْس

، كِْشتَْر-شْرّيفي  ڤينّوَدطْهاكوَر ْبَهكْتي  بناء على دعوة همنذ اثنين وستين عاماً في هذا اليوم المسعود لذكرى ظهور
  .ورّيپ عند ْدهاَم-َچنّاتَْهىَج

عند  ن تطبيق كوني نتكلم عنحنذ إ ليست عناية طائفية هذه الليلة هابيرتتم تكما هذه  ْرياِدڤَشاآ مبايعة ،أيها السادة
 چوروالـ. تمييز سيدي الروحي عن سيدكم الروحي أو سواه إلى ال سبيل. ْرياِدڤَشاآ أو ِدڤَچوروم عن مبدأ كالال

  .صور ال متناهية لتعليمكم وتعليمي وتعليم اآلخرين جميعاًبواحد ويظهر 
. الم المطلق، الدار العلية للحق المطلق العظيم كما نستفيد من األسفار المعروفة، يسلم رسالة العْرياِدڤَشاآ أو چوروالـ

فهم  إلى لكن قلما نسعى) َپنْتْهاها ـَچتَه َسَجنُو يىَن -َمها( خاصتك ْرياشاآاسلك الدرب الذي سلكه : مراراًلقد سمعنا 
العالم  إلى يانرب واحد والدرب الَجَن- َمهاأن  بتمعنقتراح  االذا درسنا هذاا يمكننا الفهم .المغزى الحقيقي لهذا النص

  ):١٢\٢\١ (َدنيشَأوَپ مونَذََكجاء في . العلي واحد أيضاً
  َچشِّتْڤاْبهيْم ِاچورواناْرتَْهْم َسـ ْچۤيڤي-تَْد

  نيشْطَْهْم- پانيه شُْروتْريياْم ْبَرْهَم- َسميتْ
 ."لعلم العلييجب الدنو من سيد روحي ثقة من السلسلة المريدية الثابت في الحق المطلق العظيم ابتغاء تعلم ا"

ذا كان الحق  ا اثنينچوروال يمكن أن يكون الـ لذلك،. لذا، يقتضى هنا اتخاذ سيد روحي من اجل استالم العلم العلي
 معهد طائفي چوروالذي نجتمع الليلة لمبايعته ليس  ْرياِدڤَشاآ. قطع بصحتها الجميعي حقيقة يالمطلق العظيم واحد وه

الفرق الوحيد هو أن البعض يطيعونه قلبياً على خالف ). چورو- َچْدَج( جميعنا چورو حد دعاة الحق المختلفين بلأأو 
  ):٢٧\١٧\١١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَمجاء في . البعض اآلخر

  تْشيَچَمنْيىتَ كَْرهياْن ناۤيجانۤيڤيْم ماْم ْرياشاآ
  چوروَميُّو -ڤَِد-ڤَاسّويىتَ َسْربودّْْهۤي- نَـ َمْرتْيا



 من بإعتبارهأحد  يحسده ال ان ينبغي. وجه أي من احترامه اساءةال تجوز و ذاتيعين  ْرياشاآ ان لمالع نسانلإل ينبغي"
هنا للتدخل  إلى نزلال ي. ال صلة له بشؤون هذا العالم الدنيوي.  ذاك عين اهللاْرياشاآ ".المالئكة جميع ممثل ألنه البشر

العالم المادي بغرض التمتع  إلى النفوس التي جاءت. ترديةبشؤون الضروريات الزائلة بل لتخليص النفوس المهيأة الم
 إليها  واإلنعام علينا ببركات الحرية الطليقة التي نتوقِڤَدْزيظهر امامنا لكشف نور الـ. بالعقل والمدارك الحسية الخمسة
  .في كل خطوة من رحلة حياتنا

  ومنهموني ناَرَد إلى ْبَرْهمانزل هذا العلم من .  المخصوص خالق هذا الكونْبَرْهما إلى  أوحاه اهللاِڤَدْزالعلم العلي للـ
آخر  إلى العلم العلي بالسلسلة المريدية من مريد ل هذا انتقّ وعلى هذه الوتيرةڤََمْدْه إلى ڤَاَس ِدڤْۤي ومن ڤَاَس ِدڤْۤيإلى 

الحالي  ْرياِدڤَشاآ .ورّيپڤََر شْإ رّيشْ الذي لعب دور مريد وخليفة يتَنْياشا كِْرشَْن شْرّي، َچچاورانْل المولى وحتى وص
العلم .  الذي نشر هذا التقليد العلي بتمامهيتَنْياشاصلي للمولى ال الممثل اُچوْسوامّيرۤوَپ  شْرّيهو المريد العاشر ممثل 

ن نحتفل بهذا  نح.ْبَرْهماْز في خط ْرياشاآ خاصتنا ال يختلف عن العلم الذي اوحاه اهللا وسلسلة ِدڤَچوروالذي نستلمه من 
 ِڤَدْزالمؤلف الرباني للـ ڤَاَس ِد ڤْۤي هو الممثل الحي لـْرياشاآ ألن تيتْهي- پۤوجا- اَسڤْۤي شْرّياليوم السعيد بوصفه 

  . شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم و َمهاْبهاَرتَ والـْبهَچڤَْد چۤيتا و اتْرانوپوالـ
 حقيقي لحتمية اختالفه عن چورو بصفة ،بحواسه الناقصة) َمْبَرْه-شَْبَد(كل من يأول الصوت الرباني القبول بال يمكن 

 هو ڤَاَس ِدڤْۤي شْرۤيَل.  ثقةْرياشاآنتيجة غياب التدريب الصحيح تحت هداية ) ۤيْزادڤاماۤيكما هي حال الـ (ڤَاَس ِدڤْۤي
 مهما ْرياشاآو  أچورولذلك، صاحب التأويل عديم الصلة المثيل غير مقبول بصفة . ِڤديالمرجع الرئيس للكشف الـ
ى يد سيد دون تلقي العماد عل التي تستلمها دون فعالية َمنْتَْرالـأن : پوراَن َپْدَمكما جاء في . بلغت رفعة مؤهالته العلمية

  ."روحي ثقة في السلسلة المريدية
سلة المريدية ويبجل  باإلستقبال السمعي من معلم ثقة في خط السلهستلمهو الذي ي ِڤديمستنير بالعلم الـالفي المقابل، 

  ):٢٣\٦ (أوَپنيشَْدتََر ڤَتاشْڤِِشْجاء في . لكن هذا العلم ممتنع أزلياً عن اهل الدرب التجريبي.  بإخالصي الحقيقْرياشاآ
  َپرا ْبَهـكْتيْرى ڤياْسـيا ِد
  چوراوى تَـتْها ڤياتْها ِد

   اهتَـْسـيايِتى كَـتْهيتا ْهى أْرتْها
  هَركاشَـنِْتى َمهاتَْمـنَـْپ

  ". بكل من الرب والسيد الروحي خالصاًيماناً ا للنفوس الجليلة التي تملكتلقائياً ِڤديالـ معاني العلم جميعتنكشف "
تقصرنا حتى عن تحصيل أبسط معرفة أنها درجة  إلى سيداتي، علمنا بالغ الضآلة وحواسنا ناقصة ومصادرنا محدودة

علم المدارك الحسية .  أو ممثله الثقةڤَاَس ِدڤْۤي شْرّيللوتسيتين لـ  للقدمين اأنفسنا تسليمعن الملكوت المطلق دون 
طالع عن الملكوت العلي بالطريقة  اال. دون انقطاعحولانه اختالق العقل المخادع والمتقلب والمت. يخدعنا في كل لحظة

تقبال السمعي للصوت العلي عارة آذاننا لإلس الكن يمكننا جميعاً. المحدودة المنطوية على المالحظة والتجربة محال
. ڤَاَس ِدڤْۤي شْرّيأو ) ِدڤَچورو شْرّي(هنا من خالل الوساطة الشفافة للسيد الروحي  إلى المنقول من الملكوت العلي

ي يغذيه ذبيننا التفاوت  لرفع جميع الڤَاَس ِدڤْۤي شْرّينا اليوم عند قدمي ممثل نفسأ تسليملذلك، ينبغي لنا ايها السادة 
  ):٣٤\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتالتمرد طبقاً لما جاء في موقف ا

  پاِتـَننَيْپـَري ِهدّْيتَـْد ڤ
  اۤيْپـَرشْـِنـَن ِسـڤَـيَپـر
  ْمـْچـۤيانَِتى تي ۤيانْـشْاوَپـِدكْ

  نَـهينَـْس تَـتّْـڤَ َدْرشـيانۤيـْچ
 العلمب يفضمحقق الذات يستطيع أن يان .  وقم على خدمتهذعان منه بإاستعلم. روحيسيد  باتخاذ حق التعلمت ان حاول"

  ".الحققد عاين  هألنإليك 
 إلى القضاء الفعلي للخدمة. وح التقصي والخدمة من اجل تسلم العلم العليرب حقيقي ْرياشاآ لـ أنفسنا تسليميجب علينا 

لقاء اليوم لتقديم خدمتنا .  الوسيلة الوحيدة التي يمكن لنا بها استيعاب العلم العليو هْرياشاآالحق المطلق تحت هداية 



الجميع دون  إلى لي الذي ينقله من لطفهستيعاب العلم الع االظفر بسعةمكننا من ي سْرياِدڤَشاآقدمي  لالمتواضعة وبيعتنا
  .تمييز

 بألف في األيام السالفةيمة التي هي اآلن أعظم مما كانت عليه حد ما بحضارتنا الهندية القد إلى فخرن جميعنا ،أيها السادة
ي مجال ما هي هذه الظلمة؟ ال يمكن ان تكون الظلمة بداعي التأخر ف. كَليجاء اننا نجتاز عصر الظلمة، عصر . مرة

لذلك، . ذا لم نكن نحن فلدى جيراننا وفرة منها من كل وجه ا.العلم المادي ألن لدينا أكثر اآلن مما كان لدينا في الماضي
لى تقدمنا عنقص التقدم المادي بل فقدنا الدليل  إلى ستخالص أن ظلمة العصر الحاضر ليست عائدة االيجب علينا

 قذف القنابل من الطائرات ال. شكال الحضارة البشريةأة البشرية ومقياس أرفع الروحي الذي هو الضرورة االولى للحيا
التحسن في فّن . عالي الجبالأية لرمي الحجارة على رؤوس األعداء من همجالعادة البدائية الازاء تقدماً حضارياً يشكل 

تثبت وال . بفّن القتل بالسهام والرماحبربرية بدائية تفتخر ازاء قدماً تقتل جيراننا بالرشاشات والغازات السامة ليس 
.  هذه الحاالتجميعالحضارة البشرية الحقيقية مختلفة تماماً عن . ثقافيةالبهائمية السوى تنمية حس باآلنانية المدللة 
  ):١٤\٣\١ (أوَپنيشَْدكَطَْهى لذلك، نجد دعوة يقينية في 

  ڤَراْن نيُبوْدَهتَْپيا ْپراْچَرتَ أوتِّشْتَْهتَ جا
  ۤياوَرْسيا ْدهارا نيشيتا دوَرتْياكْس

  ڤَيُّو ڤََدنْتيَچْم َپتَْهْس تَتْ كَدوْر
انه في . درب التحقيق الروحي بالغ التعذر. ارجو منك النهوض وطلب النعمة التي لديك اآلن في هذه الصورة البشرية"

  ."تعلينسذاك هو رأي العالمين الم. حدة حد الشفرة
آلخرين في رحم المتاهة فيما كان ا منفسه من الحضارة التي مكنتهم من معرفة امختلفاًلذا، طوَّر حكماء الهند شكال 

لكن . طالق بل خدم روحيون باقون ال يهلكون للحق المطلق العظيم اال مادية علىمخلوقاتاكتشفوا اننا لسنا . التاريخية
ننا اخترنا تعريف هويتنا بهذا الوجود أل تضاعف عذابنا بموجب قانون التناسخ العنيد مع ما يعقبه من امراض وهواجس

هذا العذاب بمطلق قدر من السعادة المادية ألن المادة بائنة عن الروح  ال يمكن التخفيف عن. المادي الحاضر بالكلية
الشقاء  ال يمكن تخفيف. شكال السعادةأانه مثل اخراج السمكة من الماء ووضعها على اليابسة مع توفير جميع . بالكلية

السعادة التامة التي . حياء روحيةأجميعنا . المادة بالكليةبائنة عن الروح . ةجنبيبيئته األدون نقله من مميت للحيوان ال
السعادة التامة ممكنة لنا فقط عندما نستعيد حالتنا األصلية . مهما تدخلنا في الشؤون الدنيويةغير ممكنة هي من حقنا 

 ِڤَدْزرسالة الـ وْبهَچڤَْد چۤيتاميزة لحضارتنا الهندية القديمة، هذه هي رسالة هذه هي الرسالة المت. للوجود الروحي
  .يتَنْياشافي خط المولى لي  الحاْرياِدڤَشاآين بما فيهم ي الحقيقْرياْزشاآ ورسالة جميع اتْرانوپوالـ

َپَرَمَهْمَس پاَد ونڤيشْآُوْم  ،ْرياِدڤَشاآفهم الرسالة الجليلة لموالنا من أيها السادة، لقد تمكنا ولو بصورة ناقصة 
 أننا قرار االيجب عليناو،  اإللهية برحمتههارَج َمُچوْسوامّي ڤَتّيشْرۤيَمْد ْبَهكْتي سيدّْهانْتَ َسَرْس شْرّيْريا شااڤْراَجكريَپ

 إليه صغاء االيعاًجمنا ينبغي ل. ادركنا قطعياً أن الرسالة الربانية من الشفتين الربانيتين هي شيء مناسب للبشرية المعذبة
 إلى  هي ارجاعناْرياشاآرسالة . الصوت العلي دون معارضة ال ضرورة لها إلى ذا اصغيناا سيرحمنا حتماً .بصبر

 قدميه تحتقناعتنا والسجود بصغاء بصبر وإتباعه اال وجوببالتكرار لذلك، اسمحوا لي . اهللا إلى دارنا األصلية،
  . سوخدمة المطلق وجميع النفعن رر ودون مبالي اللوتسيتين إلطالقنا من اعراضنا الح

هي دائمة النشاط .  عليهاحولال يطرأ الت. ال تهلك حتى عند هالك الجسم) آتْما (روح أن الْبهَچڤَْد چۤيتانستفيد من 
شْرۤيَمْد في وهذا مؤكد . هي باقية أزلية. ال تحرقها النار وال تحلها الماء وال ييبسها الهواء وال يقطعها السيف. والتجدد
  ):١٣\٨٤\١٠ (ْبهاَچڤَتَم

  ْدهاتوِكى-ِپى تْريـنَبودّْهيه كو- اتَْمياْسـۤي
  هْدهۤي-إْجيا- ْبهاوَمشوه كَلَـتْراديْدهۤي-ڤَْسـ
  ْجشيبودّْهيه َسـليِلى نَـ كَْرهي- ْرتَْهىتۤي- ياتْ

  كَْهـَره-وو َسـ ِاڤَ ُچچيش أْبهيڤْـَجـِنـشْ



، ومن العناصر الثالثة وذاته، ومن يعتبر مولدات البدن أقاربه، ومسقط رأسه مقدساًمن يتوهم عينية بدنه المصنوع من "
 عن االلتقاء بأهل العلم العلي الحاضرين هناك، يجب اعتباره كالبقرة أو ستحمام عوضاً االموطن الحج لمجرد إلى يذهب
  ".الحمار

لقفص القد جمعنا جميع طاقاتنا لحفظ . ذاتاًص المادي القفوهم لسوء الحظ، اصبحنا حمقى جميعاً بإغفال راحتنا الباقية وت
 لقضاء ما الطير ليس مقصوداً. القفص مقصود إلطالق الطير.  السجينة داخلهروحغفال ال امعنى معفارغ الالمادي 

صبو  نالحفاظ على القفص وأكثر ما إلى جميع نشاطاتنا التفتت اآلن. لذلك، اسمحوا لنا بالتدبر. يعود على القفص بالخير
هذا . لكننا نجهل أن هذا العقل مادي أيضاً في صورة أكثر لطافة. العقل بالفّن واألدب إلى هو اعطاء بعض الغذاءإليه 

  ): ٤\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتاما جاء في 
  وهي ڤالُونَـ‘ ُپو‘ْر يمْبهۤو
  شَْر ِاڤَ ي بودّْهنُو َمـْمكْـَهـ

   ِمىْماۤيـت اكاَرَأَهـنَ
  طَـْدهاـشْْر َأْپَركِْرتي انّيْبه

  الماديةقدراتيهي ثمانية  العناصر الهذه، األنا الباطلة ووالفطنة والنار والهواء واألثير والعقل والماء رضاأل"
  ".المنفصلة

معنى البنتحار  االلذلك، جميعنا نقدم على. والعقلبدن  البائنة عن الروحال إلى  اعطاء أي طعاماألنفسلقد حاولنا بشق 
 قدميه اللوتسيتين تحتلذلك، لنسجد .  تحذير لوقف نشاطات خاطئة مثيلةطالق هي اْرياِدڤَشاآرسالة . للكلمةالدقيق 
  .مة الخالصة واللطف الذي انعمه عليناللرح

 نجازاً امثلمما ي يريدنا كبح الفرامل بالكلية على الحضارة العصرية ِدڤَچوروأيها السادة، ال تعتقدوا لحظة واحدة أن 
ي  تنمية للوعرفعنتفاع بصفقة سيئة ولنفهم أهمية هذه الحياة البشرية الالئقة أل الكن لنتعلم منه عن فّن خير. مستحيال
  ): ٢٩\٩\١١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَمجاء في . خير انتفاع بهذه الحياة البشرية النادرة ال ينبغي تجاهل. الصحيح

  ڤانِْتىَسْمْبَه- َدْم َبهو اڤا سودْولَْبَهْملَْبْدْه
  َرهَهى ْدهۤيپۤيمانوشْياْم أْرتَْهَدْم أنيتْياْم أ

  ڤَْنۤياَپِتْد أنوْمِرتْيو تّوْرنَْم ياِتتَ نَـ 
  تْۤياڤَتَه ْسڤيشَياه كَْهلو َسْرنيْهشِْرياسايا 

 بعد الكمال درجات أرفع بلوغ فرصة زوالها، من الرغم على لها توفر التي النادرة البشرية الصورة هيأةالم روحال تنال"
 كل على. للموت الخاضع بدنه سقوط قبل بسرعة القطعي كماله إلى السعي العاقل على يتعين لذلك،. تحصى ال رجعات
  ".وحده لإلنسان ممكن كِْرشَْن ذكر بينما الحياة اجناس ألبغض حتى متوفرة الحسية الترضية األحوال،

. األكل والنوم والدفاع والجماعالمتمثلة بلعلنا ال نسيء استعمال هذه الحياة البشرية في مطاردة الملذات المادية العقيمة 
  :وْسوامّيُچرۤوَپ  شْرّيا كلمات نقله تْرياِدڤَشاآرسالة 

  َپيونَْجتَهْن ياتْهاْرَهْم أوۤياپيشَأناَسكْتَْسيا 
  ياِتىشْْچياْم أوڤايراَسْمَبنْْدِهى يوكْتَْم -كِْرشَْننيْرَبنْْدَهه 

  ه ْسـتونَـڤَ- َسـْمَبـنْْدهي-ا َهريا بودّْْهـۤيكَـتَـۤيشيَپـنْْپرا
  ياِتىچو كَـتْْهـْپَهـلْـ ْمْچـياايَرڤ چواَپريـتْـۤيْبهيه شوموموكْ

ينبغي له التنزه عن الملذات الحسية وقبول كفافه . كِْرشَْنذا عاش بموجب ذكر  االفرد راسخ في سلك الزهد أن يقال"
 على اعتبارها مادية فذلك يسمى زهد اهللا العظيمفي المقابل، عندما يزهد طلبة النجاة بأشياء تتعلق بشخصية . فقط

  ".قاصر
لنطلب الفهم من هذا . وى بتنمية القسم المنطقي من حياتنا وليس القسم الحيوانيال يمكن تحقيق مغزى هذه النصوص س

 هي يتَنْياشارسالة المولى . ْرياِدڤَشاآبالجلوس عند قدمي  ماهيتنا وماهية الكون واهللا وصلتنا بهبالمصدر العلي للعلم 
هذا العالم الميت الذي يليق به اسم العالم حيث ب رفعمن أجل ال نفسه يتَنْياشاالمولى لم يزعج . لألحياء رسالة العالم الحي



 عن الملكوت العلي حيث كل شيء أزلي  سنة إلخبارنا شيئا٤٥٠ًتجلى امامنا منذ . )َمْرتْيالُوَك (كل شيء فيه محتم موته
سفل أمذهب  إلى رفع فلسفة ربانيةأ بتأويل يتَنْياشالكن اساء بعض معدومي الضمير تمثيل المولى . ويعمل لخدمة المطلق

لذلك، . نحدار المرعب االنقذنا من هذاأ بلطفه العلي ْرياِدڤَشاآأن الليلة يسعدنا اإلعالن .  في اآلونة االخيرةمجتمع
  . قدميه اللوتسيتين بكل تواضعتحتنسجد 

سفيهه  فقط هللا وتالشخصية نسب سمات ،ليوم الراهنفي ا) أو غير المتحضر(حضر متأيها السادة، كان هوس المجتمع ال
متعة الدارسين العصريين بداعي صبحت باإلدعاء انه عادم الحواس والصورة والنشاط والرأس والساقين والمتعة كما ا

العالم متاع البشر : ن واحديالتجربيأمثالهم من ر يفكتنمط . لعالم الروحيلغياب الهداية الصحيحة والبصيرة الحقيقية 
يسعدنا أننا اعفينا من . يةبثوامر منجزاتهم العأون اهللا الالشخصي مجرد حامل وحدهم أو طبقة معينة منهم وينبغي أن يك

. َمهاَرج ُچوْسوامّي تّيڤَسيدّْهانْتَ َسَرْس ْبَهكْتي ْرياشااڤْراَجكَپريَپَرْمَهْمَس  لهيةهذا الشكل المرعب من الكارثة برحمته اإل
 قدميه اللوتسيتين في هذا اليوم تحتلذلك، لنسجد . أعيننا الذي فتح هو والدنا األزلي، معلمنا األزلي ومرشدنا األزلي

  .السعيد
ثل اطفال مع اننا م  صغيرة داخلنا لتبديد الظلمة الخفية للعلم التجريبي ناراًوقدأ ِدڤَچورو، لهيةأيها السادة، رحمته اإل

فلسفية لمدارس الفكر التجريبي أن نه ال يوجد قدر من الحجج الأحد  إلى نحن اآلن على جانب األمان. جهلة بعلم التعالي
عالوة على ذلك، نحن مستعدون . لهيةحيدنا قيد انملة عن موقف اعتمادنا األزلي على القدمين اللوتسيتين لرحمته اإلت

ِڤدي لـا وحدها تؤلف العلم وَكولُُچه العلية في تسليات واإلثبات أن شخصية اهللا واَدڤاماۤيلتحدي أكبر علماء مدرسة الـ
ابتغاء استالم ) راْدها (كِْرشَْناسلم لقدرة ): ١\١٣\٨ (أوَپنيشَْدْچيا هانُْدوشْثمة دالالت واضحة على ذلك في كتاب . لالجلي

 ِڤَدْچ ِركما جاء في .  إلستالم رحمة قدرتهكِْرشَْنواسلم لـ). َپْديىْپَراَمْم ۤيْهشْ شْڤَالَپْديى شَْپَرڤَلَْم َهشْ شْشْۤياما(رحمته 
هديان كالشمس تان القدمان اللوتسيتان للرب اته.  جميع المالئكةقبلة هما ونڤيشْللرب  نان اللوتسيتاالقدم: )٢٠\٢٢\٢\١(

  ).َپَدْمَپَرَمْم فيشنُوْر ياتْ .... كْشوْر آتَتَْمشَۤيڤَ ڤَپشْيانْتي سۤوَريُّو ديَسدا َپَدْم َپَرَمْم نُوه ڤيشْ تَْد(في السماء 
هنا . ، ال يفهمها وال حتى يشك بها أكبر علماء المدارس التجريبيةِڤَدْز صفوة الـهَچڤَْد چۤيتاْبالحقيقة العارية واضحة في 

عندما نتأمل  ونبتهج ونرقص من البهجةللرب المطلق خدم األزليون ال أننا نشعر بالفخر. پۤوجا- اَسڤْۤي شْرّييكمن سر 
.  المثيللوجود األزليا اثارت داخلنا حركة لتي ال تنقطعرحمته اسيل دفق  المجد لسيدي الرباني ألن. تسلياته العليةفي 

  . قدميه اللوتسيتينتحتألسجد 
يها السادة، لو لم يظهر أمامنا إلنقاذنا من عبودية هذه األوهام الدنيوية الكثيفة لكان اقتضى علينا حتماً البقاء ألعمار أ

ا من فهم الحقيقة الباقية للتعاليم المجيدة للمولى لو لم يظهر أمامنا، لما تمكن. وعصور في ظلمة العبودية دون عون
  ):١\٥ (َسْمهيتا-ْبَرْهَممامنا لما تمكنا من فهم مغزى النص األول من ألو لم يظهر . يتَنْياشا

  ىَرَهْچيڤ  آنَنَْدْدشي شَْْسنَه شَِركَْپَرَمه ڤََره إشْ
  كاَرنَْم-كاَرَن-ڤَڤينَْده َسْرُچوأناديْر آديْر 

ال اصل له سواه وهو السبب . هو أصل الوجود. بدنه أزلي بهيج العلم.  هو الرب العظيمڤينَْدُچوعروف باسم  المكِْرشَْن"
  ."الرئيسي لجميع األسباب

ذات  سأخلص نيال أمل لي شخصياً بقضاء مطلق خدمة مباشرة لمئات الوف الرجعات من رحلة حياتي لكنني واثق أن
 االقدام اللوتسية تحتلذلك، اسمحوا لي بكل جدية بالدعاء .  فيه اآلن بعمقيوم من مستنقع األوهام هذا الذي اغرق

لسيدي الرباني للسماح لي بالمعاناة الكبيرة جزاء على ما قدمت من سيئات لكن اسمحوا لي أيضاً بإمتالك قوة التذكر 
لذلك، . لسيدي الربانيأنني لست سوى خادم ضئيل للرب المطلق القوي الذي يدرك من خالل الرحمة الخالصة : هذه

  . بكل تواضع أملكه اللوتسيتينه قدميتحتاسمحوا لي بالسجود 
  َهَرْن داَسشْأْبهاي 

  ، مومباييا َمطَْهىۤيچاويذ شْرّياعضاء نيابة عن 



  الموضوع الثالث
  الفصل األول

  ْبهَچڤَْد چۤيتاالرحيق الخالد لـ
 في. قديمةال ِڤديةالـ حكمةلل ةالُمقَطَّر صفوةالب ْبهَچڤَْد چۤيتاالهنود  فالسفةن واليأكبر الروحانيمدحوا  ،القرون خالل

 شْرّييكشف عن تتيمه بالصورة الشخصية األصلية هللا ، ْبهَچڤَْد چۤيتا على شَنْكََر المشهور السادس القرن فيلسوف تأمالت
فيلسوف وحدة ب عالمياً مشهور هأن لرغماعلى  كِْرشَْن شْرّيالرب  اتكلمهوم ْبهَچڤَْد چۤيتا في تمجيدقصيدة  نظمب كِْرشَْن

  .وضحه يشْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدو . المطلقةالالشخصية الوجود 
  ْبهَچڤَْد چۤيتايا 

  خالل فصولك الثمانية عشر
   اإلنسانتمطرين رحيقاً قديماً على

  .يا حكمة المطلق
   المباركة،چۤيتايا 

  كِْرشَْنبك هدى الرب 
  .أْرجوَن

  اَسلقديم ڤْۤيبعد ذلك، ضمنّك الحكيم ا
  .َمهاْبهاَرتَفي 

  أيتها األم الحبيبة
   اإلنسانمهلكة رجعة

  في ظلمة عالم الموت هذا،
  .فيك أتأمل

  أسجد لك يا ڤۤياس،
  .أيها األلمعي القدير

  عيناكو
  .زهرة الّسدر المتفتحة بحجم بتالت

  .َمهاْبهاَرتَهو زيته  و الحكمة هذاأنت من أشعل مصباح
لكنه لم ينكر مطلقاً الصورة .  من المنظور الماديالوجود الالشخصية المطلقة يؤمن بوحدة ْرياشااكَر شَنْپاَدشْرۤيكان 

عندما تكلم عن . المتقدمة على الخلق) ىَرَهْچيڤ  آنَنَْدْدشي شَْْس(صورة العلم القديم البهيج ): ١\٥ َسْمهيتا-ْبَرْهَم(الروحية 
 هللا بمفهوم الشخصية ىَرَهْچيڤ  آنَنَْدْدشي شَْْسكان يعني عدم فهم صورة  ن الصورة والفرديةه المنز العظيم بْبَرْهَمْن
كان اهللا متقدماً على . ْبهَچڤَْد چۤيتامنذ بداية تعليقه على  عن الخليقة المادية ناراياَنشدد على تعالي شخصية اهللا . المادية
.  هو شخصية اهللا وال صلة له ببدن ماديِرشَْنكْ شْرّي.  وال صلة له بالشخصية الماديةة العليةه الشخصيصورتالخلق ب

الالشخصية وحدة الوجود  إلى شَنْكََردعوة كانت . الحمقى بدنه مثل أبداننا يحسب في صورته الروحية القديمة لكن نزلي
  . مصنوعإنسان كِْرشَْنالمطلقة مقصودة على وجه الخصوص لتعليم األغبياء الذين يعتبرون 

. َمهاْبهاَرتَ المتاعب بتضمينها في تاريخ ڤَاَس ِدڤْۤي ولما تجشم بها هتم أحد ا كالم مصنوع لماتاْبهَچڤَْد چۤيلو كانت 
 ْبهَچڤَْد چۤيتا.  هو كاتب هذه الملحمة الكبيرةڤَاَس ِدڤْۤي حسب النصوص أعاله، هي تاريخ العالم القديم و َمهاْبهاَرتَ

 واجبة ْبهَچڤَْد چۤيتالذلك، . اهللا العظيم هو شخصية كِْرشَْنألن  وكالمه َنكِْرشْإذ ال توجد مغايرة بين  كِْرشَْنمتطابقة مع 
 دون تصرف، يسمع كلماتها ْبهَچڤَْد چۤيتاكل من يسمع . كالهما مطلق وكِْرشَْن شْرّيالعبادة وجوب عبادة شخصية اهللا 



 العصري الذي يريد البحث  اإلنسانناسبتال  ْبهَچڤَْد چۤيتالكن تعساء الحظ يقولون أن . من الشفتين العليتين للرب مباشرة
  .عن اهللا بالتخمين أو التأمل

  كِْرشَْنيك، يا يأح
  بنت بحر الحليب مّي لَكْشْمالذا ي

  .وكل من يلوذون بقدميك اللوتسيتين
  .أنت بالفعل شجرة تحقيق األماني لتيمك

  يدك الواحدة التي تمسك بعصا سوق البقر،
  -وفي يدك األخرى مرفوعة

  ام يلمس رأس األصبع األول،اإلبه
  .يدل على العلم الرباني
  أحييك أيها الرب العظيم
   چۤيتاـألنك حالب رحيق ال

 ناراياَنالتي تكلمها  ْبهَچڤَْد چۤيتاَ و ڤينْدُچوعلى عبادة  أيها األغبياءاقتصروا :" بوضوح جليْرياشاكَراشَنْ پاَدشْرۤييقول 
. وبالنتيجة، انهم رذالء يضيعون وقتهم. ناراياَنبحوث للعثور على ال ومع ذلك، ما زال الحمقى يجرون". شخصياً
  لكنه يقرْبَرْهَمْننفسه  شَنْكََر أعلن .جميع األحياء إلى  باإلضافةمّيلَـكْشْ وال يفقر مطلقاً بل تعبده العزة سقط ي الناراياَن

 َپَر( العظيم ْبَرْهَمْن بصفة كِْرشَْن ـ لحترامه ا يقدم. وراء الخليقة الماديةاهللا العظيم هو شخصية كِْرشَْن أو ناراياَنأن 
 مع أنهم يكتبون ْبهَچڤَْد چۤيتا ال يفهمون ماهية م وحدهكِْرشَْناألغبياء واعداء .  واجب العبادةكِْرشَْن ألن )ْبَرْهَمْن

. "كِْرشَْن له والذي يتكلم خالل للذي ال والدة وال بداية بل كِْرشَْن الواجب ليس للشخص تسليمال"التعليقات عليها بالقول 
حترامه لكل من  ا، يقدم الالشخصية كبير المؤمنين بوحدة الوجودشَنْكََر. الحمقى حيث تخشى المالئكة أن تطأيتهافت 
معميون من هذا اليجهل . كِْرشَْن للشخص تسليمال إلى األحمق يقول بعدم الحاجةفي حين أن  ْبهَچڤَْد چۤيتا وكتابه كِْرشَْن

 عالم المادة لكنه أضدادالفرق بين الداخل والخارج حاضر في .  مطلق دون مغايرة بين داخله وخارجهكِْرشَْنأن طراز ال
  .غائب عن عالم الطالقة حيث ال يوجد سوى شخصية فعلية دون غيرية البدن والذات

  اتْ دنيشََپوأ
  هي قطيع من البقر،

  بقار،ال ابن كِْرشَْنالرب 
  هو حالبها،

   هو العجل،أْرجوَن
  چۤيتاالرحيق العظيم للـ

  هو الحليب،
  والعاقل

  صفي الفطنة
  . هو شاربه
ه رتوص وكِْرشَْناسم  أن َسْمهيتا- ْبَرْهَمجاء في .  العلية للرب دون فهم المنوعات الروحيةتسليات ال اإلنسانال يفهم

 وكل ما يصاحبه ال وصورتهسمه ا). َرَس- نَْميايش- آنَنَْد(ه ولواحقه جميعاً مؤلفة من العلم القديم البهيج تسلياتوصفاته و
 شَنْكََروهنا .  يسخرون منهم أن الحمقى وحدهْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في . حدشيء يحد على خالف العالم المادي حيث لكل 

  .كّيڤَِد ومتعة ڤَوِدسڤَ ابن صورةه بتسلياتيعبده ويعبد بقره والالشخصية كبير المؤمنين بوحدة الوجود 
  ،ڤَسوِدڤَ أنت ابن

  نور،شامهلك الجنيين كَْمَس و 



  كّي،ڤَأنت البهجة العظمى لألم ِد
   الكون،چوروأنت 

  معلم العوالم،
  .كِْرشَْنأحييك يا 

والدة  أن  لعلمهكِْرشَْنيعبد بل  مصنوع؟ إنسان هل يعني بذلك أنه يعبد. كّيڤَِد و ڤَسوِدڤَ ابن صورة بشَنْكََريصفه 
لذلك، ال يقوى .  ونشاطاته غامضة وعليةكِْرشَْنأن والدة ) ٩\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في . ميعاً جعلية ونشاطاته كِْرشَْن

 أنه اً مصنوعاً ويسجد له بتتيم عالماًإنسان كِْرشَْن غبياً بقبول شَنْكََرلم يكن . على فهمها على أتم وجه كِْرشَْنسوى تيم 
 بمجرد فهم كِْرشَْن يظفر بنجاة تحصيل صورة روحية مثل صورة  اإلنسانأن ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في . ڤَسوِدڤَ و كّيڤَِدابن 

دون تنمية الالشخصي  ْبَرْهَمْنندماج في نور  االاحدها هو.  ثمة خمسة اشكال من النجاة. ونشاطاتهكِْرشَْنتعالي والدة 
من يدخل دار . الدور الروحية في مختلف كِْرشَْن أو ناراياَنلكن الذي ينمي وجوده الروحي يصبح صاحب . بدن روحي

وَك ولُُچ التي تسمى كِْرشَْن بينما من يدخل أعلى دور ناراياَن ينمي صورة روحية ذات أربعة أيد شبيهة بصورة ناراياَن
 ميعج يعلم بڤَشيلمولى ل الوجه النزيل الذي هو شَنْكََر. كِْرشَْن ببدن يدين اثنتين شبيه ي ذبدناً روحياًينمي س، فَنڤَِرنْداڤْ

دعا .  عليهم معرفة العالم الروحيين ألنه كان مستحيالهذه الدور الروحية لكنه لم يكشف عنها آنذاك ألتباعه البوذي
الصور المادية : شَنْكََرالفراغ هو الهدف األقصى فماذا يفهم أتباعه عن التشكيلة الروحية؟ لذلك، قال  أن المولى بوذا

كان مجبراً على  أنه پوراَن َپْدَم في ڤَشي أقر المولى ).اۤيَچْن ميتْْهْهَم َستْياْم َجْبَر(ة لكن الصور الروحية حقيقة وهمي
تعين عليه فعل ذلك بأمر .  بمثابة نسخة أخرى من فلسفة الفراغ البوذيةكَلي في عصر )اماۤي(فلسفة الوهم  إلى الدعوة

التخمين المؤلف من بنقاذ أحد  ا إلستحالةَنكِْرشْعبادة ب لكنه كشف عن ضميره بتوصية الناس. الرب ألسباب محددة
  : بالتوصيةشَنْكََريستطرد . التالعب الكالمي والمناورات النحوية

  ڤينَْدْمُچوڤينَْدْم ْبَهَج ُچوْبَهَج 
  َمِتى-ْدَهىڤينَْدْم مۤوُچوْبَهَج 
  ىْپتى َسنِّيهيتى كالْپراَسْم
  ىكََرن- نَـ هي َركْشَتي دوكِْرْننَـ هي

علمكم . ڤينَْدُچو، اقتصروا على عبادة ڤينَْدُچو، اقتصروا على عبادة ڤينَْدُچو المثقفين، اقتصروا على عبادة أيها الحمقى"
  .النحوي وتالعبكم الكالمي لن ينقذقكم عند الوفاة

  من ذاك النهر المخيف
  تَْرلميدان كوروكِْش
  .ْز مظفرينڤَنْذَپاالذي عبره الـ

  ادة، و ْدُروَن كانا القڤََم ِدشْهۤيْب
  َجياْدَرتَْهى بصفة مياه النهر،

  چانْْدهاَر زنبق الماء األزرق،ملك 
   التيار،َپشَلْيا سمكة القرش، كِْر
  كَْرَن األمواج العاتية،

  ڤيكَْرَن التماسيح المرعبة،هاما و ڤَتّْأشْ
  -ودوْريُّوْدَهَن الدوامة

 ؛قبطان كنت الكِْرشَْنلكن أنت يا 
  َمهاْبهاَرتَة ملحمالنقية للوتس العسى زهرة 

  التي تنمو على سطح مياه
  اَسكلمات ڤْۤي



  ْبهَچڤَْد چۤيتا والتي
  هي الشذا الحلو الذي ال يقاوم

  ورواياته لألبطال
  البتالت المتفتحة بالكلية

  انفتحت تماماً بكالم الرب َهري،
  الذي يهلك اآلثام

  َچ،كَلي يو
  والتي النور اليومي

  النفوس الباحثة عن الرحيق،
  ر من النحلمثل كثي

  -تحوم حوله ببهجةالتي 
  َمهاْبهاَرتَعسى زهرة لوتس 

  .أن تنعم علينا أرفع الخير
  كِْرشَْنالسجود للرب 

  صورة البهجة العظمى،
  بنعمته ورأفته

  األبكم فصيحاًيصبح 
  -المقعد الجباليتسلق و

  أحييه
  التفسير

 كِْرشَْن يسجد للرب نفسه بشَنْكََر.  صورة البهجةَنكِْرشْفهم معنى السجود للرب الحمقى تباع أرباب النظر ال يمكن أل
 لكن يوجد عدد كبير من أتباع ڤَشي المولى وجه شَنْكََرحتى يتسنى لبعض أتباعه الفطناء فهم الحقيقة بقدوة سيدهم الكبير 

 وتحيير القراء ڤَْد چۤيتاْبهَچ بل يضللون األبرياء بحقن المادية في كِْرشَْن المعاندين الذين يرفضون السجود للرب شَنْكََر
 إلى خدمة سيئةأكبر .  علة كل علةكِْرشَْنرك بالسجود للرب اوبالنتيجة، ال تتاح للقراء فرصة التب. األبرياء بتعليقاتهم

  .كِْرشَْن التي تمثل العلم بـْبهَچڤَْد چۤيتانما هي ابقاء البشرية في الظلمة حول  االبشرية
  السجود للساطع العظيم

  روَن،ڤَده الخالق ْبَرْهما و الذي يحم
   و روْدَر و َمروتَ وسائر المالئكة،ْدَرنْ او

  بالتراتيل،
  الذي تغنى أمجاده
  بنصوص الـِڤَدْز،

  الذي يغنيه مغنو ساَم
  اتْدنيشََپوأوالذي تعلن 

  أمجاده بكوروس كامل،
  ۤيْز چالـيُّويراهالذي 

  بعقولهم المشّبعة
  في تأمل كامل،

  والذي جميع أفواج



  مالئكة والجنال
  ال يعرفوا حدوده،

  -، اقدم سجوديكِْرشَْنإليه، الرب العظيم، 
  !نحييه إليه !إليه نحييه

 يلمح. شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمبتالوة النص التاسع من تأمله، المقتبس من  واجب العبادة على الجميع كِْرشَْن أن الرب شَنْكََردل 
-ة والنظار وفالسفة الفراغية وما شاكلهم العرضة لعقاب الشقاوات الماديةالالشخصيوحدة الوجود الماديين ودعاة إلى 

 ونڤيشْاسم لكنه لم يذكر .  وسائر المالئكةْدَرنْإ  وروَنڤَ و ڤَشي و ْبَرْهما معبود كِْرشَْنباإلقتصار على السجود للرب 
 للرب تسليم ال اإلنسان بالتي يستطيع بها مقصودة لفهم الوسيلةاتْدنيشََپوأ و ِڤَدْزالـ. كِْرشَْن رةوص ي ههصورتألن 
 جميع المالئكة والجن الذين ال شَنْكََرم لبكالم آخر، يع. م بالتأملنفسهداخل أ) كِْرشَْن(رؤيته  إلى ۤيْزچيُّوالـيسعى . كِْرشَْن

 بالسير على  چۤيتاْبهَچڤَْد وكالمه كِْرشَْنم الجن والحمقى على األخص لتقديم السجود للرب لّيعرفون نهاية المطاف ويع
 يقدم .بعمل مثيل وليس بتضليل أتباعهم األبرياء بالتخمين المزعوم أو التأمل المسرحيال ينتفع األشرار سوى . خطاه
لكن . النور هنا بوضوح الشمس أن للحمقى الباحثين عن النورشير  كما لو كان يكِْرشَْند للرب و شخصياً السجشَنْكََر

لكنهم . ْبهَچڤَْد چۤيتا وكالمه كِْرشَْنعينها لرؤية النور الجليل للرب أ تفتح ن البومة التي الن يشبهوواألشرار الساقط
 يكشف النور شَنْكََرلكن .  بأعين البومة المغلقة لتضليل القراء وأتباعهم تعساء الحظْبهَچڤَْد چۤيتاسيكتبون التعليقات على 

هذا كله لتعليم الباحثين المخلصين .  هما المصدر الوحيد للنوركِْرشَْن و اْبهَچڤَْد چۤيتألتباعه األقل فطنة ويظهر لهم أن 
ذاك هو أرفع كمال الحياة وتلك هي أرفع تعاليم .  له بذلك دون هواجستسليم والكِْرشَْند للرب وللحقيقة لتقديم السج

  . تَتْ َستْ ْمآُو.  الذي دفع الفلسفة الفراغية البوذية من الهند أرض العلمشَنْكََر العالم الكبير
    الثانيالفصل

  كِْرشَْنالقاعدة الروحية لذكر 
 في كاليفورنيا جامعة في ةالكلي أعضاءأن  ١٩٧٠، ١١ الثاني كانون/يناير في زتايم أنجليس لوس في مقالةذكرت 
س يدرمادة تلط نقا حمن طلب رفض ،الجنوبية اآلسيوية واللغات الفلسفة أستاذ ستال. ف ا.يج كتورالدمن بينهم  بيركلي
 ضرفب ستال الّدكتور جابا. يركليفي ب كِْرشَْنمركز حركة ذكر  رئيس كيري، هانز اسه يدركِْرشَْنذكر  في ةتجريبي
مام المؤسس  االشْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد  استهل. بالتسبيح لتنمية فلسفةالالزم من أكثر وقتاًالتيم يقضون أن  المقترح الفصل
 .عندما بلغت المقالة مسامعه عتيادية مع البروفسور المعروف ااسلة غير مرَهِرى كِْرشَْنلحركة 

  .مقتطفات من مقالة صحيفة لوس أنجلس تايمز
 أن يعتقد ،الهندية الفلسفة سومدر بيركلي .سي .يو في األدنى شرقال لغاتو الفلسفة أستاذ ،ستال. ف ا.يج الّدكتور"

 اليومشباب  نزعة إلى تنامي أعضاء الحركة السريع نسبي.  مخلصين دين هندي أصيل والملتزمين بهاكِْرشَْنطائفة 
  .نفس الوقت في الروحانية في عتقاد انجاز اعن ونبحثي بينماالزيارة المنتظمة للكنائس  ضلرف

 يمانهم بالرب الشخصي لهذه األديان ويتطلعون اواإلسالم فقدواواليهودية الذين يعرضون عن المسيحية  أن لكنه يشير
  .تدوغمائياالدين غامض يخلو من إلى 

 والمسيحية عندها كِْرشَْنشخصي، عبادة رب  طائفة مميزة باالهندوسية لكنهإلى  كِْرشَْنجماعة ذكر التفتت : قال ستال
  ".الطائفة الهندوسية إلى أشعر بأنهم نقلوا بعض خلفيتهم المسيحية. رب شخصي

على هذا المبنى وسواه، رفض طلب منحهم . زم من تنمية فلسفة ماوقتاً أكثر من الالبالتسبيح كما يشعر أنهم يمضون 
  .في فصل الشتاء  هانز كيري رئيس مركز الحركة في لوس انجلوسهاس يدركِْرشَْن في ذكر ةس تجريبييدرتنقاط ل

  صحيفة لوس انجلوس تايمز إلى شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدرسالة 
  ١٩٧٠، ١٤ الثاني كانون/يناير

  المحرر



  س تايمزلوس انجلو
 تسبيح عنوانب ،١٩٧٠، ١١ انيالث كانون/يناير ،األحدتاريخ  تايمز أنجليس لوس في مقالتك إلى باإلشارة: المحترم يدالس

الشخصي هللا ال لمفهوماان  .ونڤيشْ ربلل الشخصي المفهوِم إلى مستند بالتمام الهندوسِي الدينأن  إلشارةارجو َأ ،كِْرشَْن
اهللا الذي  فهومبينما م النهاية في اهللا العظيمهي شخصية  المطلقة الحقيقةان  .هللا الثالثةاألوجه  حدأ َأو هو مسألة جانبية

  .وجوه تؤلف الكل الكاملال هذه جميع لكن  عظمته وأزليتهيهو وجهالشخصي المفهوم  والَپَرماتْمايعم الوجود 
لو . ة والهندوسية كما لو كان بدعة ليس صحيحاً هو توليفة من المسيحيكِْرشَْنمذهب  أن ستال. أف. بيان الدكتور جي

 منذ ة شخصيصورة كِْرشَْندين يوجد لدى لكن . كانت األديان المسيحية واإلسالم أو البوذية شخصية فذلك ما نرحب به
 حسب المفهوم هتعيشرالدين باألصل من عمل رب شخصي بمثابة . قديم الزمان قبل وجود المسيحية واإلسالم والبوذية

  .الدين هو قانون اهللا وحده.  اإلنساندين اهللا يعلو على دين. ال يمكن لإلنسان ابتداع الدين. ِڤديالـ
هه هذا البلد شددوا على الوجه الالشخصي هللا دون علم كاف عن وج إلى  الذين قدموا قبليْسواميْزلسوء الحظ، جميع 

 يتصور في صورة مصنوعة ثمالشخصي اهللا  أن ؤمنوناألقل ذكاء وحدهم ي أن ْبهَچڤَْد چۤيتالذلك، جاء في . الشخصي
العظيم الحق المطلق هو شخصية اهللا  أن  تناديِڤَدْزالـسلطة  إلى  المستندةكِْرشَْنفلسفة . األرضإلى نزوله عند 

هو الذي ينشر الضوء الالشخصي  ْبَرْهَمْنبينما نور التي تعم الوجود  َپَرماتْما في صورةكل حي حاضر في قلب و
  .لحرارة في الكونوا

رب ال إلى نما هي الوصول ا للبحث عن الحق المطلقِڤديةالـ أن غرض الطريقة ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء بوضوح في 
نشرنا . ، يعتبر صغير العلم الالشخصيْبَرْهَمْن و َپَرماتْماوجه (ن للحق المطلق ييرتضي بالوجهين اآلخرمن . شخصيال

  .في هذا الكتاب الصغير  وبحثنا هذه النقطة بالتفصيلِڤدي سفرو  وهَپنيشَْدشوإ شْرّيمؤخراً كتاب 
لذلك، . كِْرشَْن في الهند وال يوجد هندوسي واحد ال يقيم عبادة كِْرشَْنمن جهة الدين الهندوسي، ثمة ماليين من هياكل 

فهم هذه الحركة  إلى العامةنحن ندعو جميع العلماء والفالسفة وأهل الدين و.  هذه ليست فكرة مبتدعةكِْرشَْنحركة ذكر 
  .وكل من يفعل ذلك سيفهم عظمة أهمية هذه الحركة. بالدراسة النقدية

 هو خير برهان كِْرشَْنالقدوس سم شعور الدكتور ستال باإلشمئزاز من التسبيح الدائم لال. طريقة التسبيح معتمدة أيضاً
ستماع بصبر  االأساتذة جامعة كاليفورنيا في بيركليسائر بكان حري به و. كِْرشَْنعلى نقص علمه بشرعية حركة ذكر 

 ) النقاط الحقاًمادة التمنح(لحادي الحاضر  االفي المجتمع إليها عن حقيقة هذه الحركة المعتمدة التي توجد حاجة ماسة
اء سأدعو جميع األوصي. نقاذ الجيل الصاعد اهذه هي الحركة الوحيدة القادرة على.  من رفض طلب دروس كيريالبد

  .لتسهيالت األمينة لنشرها لخير جميع األحياءمنحنا جميع ا فهم هذه الحركة العلية وإلىعلى هذا البلد 
  ْسوامّيڤَدنْتَ  ْبَهكْتي. سي. إى

  كِْرشَْنالسيد الروحي لحركة ذكر 
   والدكتور ستالشْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدالرسائل المتبادلة بين 

  ١٩٧٠، ٢٣ كانون ثاني\يناير
  ِڤَدنْتَْبَهكْتي . سي.إى ْسوامي

  :ْسواميجي العزيز
أعتقد . لوس أنجلوس تايمز التي نشرت اآلن في صحيفة ديلي كاليفورنيان إلى  إلرسال نسخة من رسالتكشكراً جزيال

 ا مالصحافة في والرسائل المقابالت خالل الفلسفية َأو الدينية القضايا ةناقشن نكسب سوى القليل بمأننا لأنك ستوافقني 
  .بإيجاز مالحظتين داءبإب لي سمح الكن واإلعالن الدعاية داع

 لم أشر(ودية حتماً  اليهسالم أو االولم يتأثر بالمسيحية أو) ِڤَدْزالـبقدم لكن ليس ( قديم كِْرشَْن حبأوال، أعلم أن التتيم ب
ذا التمايز للبساطة، أعبر الفرق بين الشخصي والالشخصي هو فرق نسبي لكنني أتبنى ه). البوذية في هذا الصددإلى 

مذهب ينحو المنحى  إلى ة الغربية التي تشدد على الشخصي، يأخذونبيئعن دهشتي عند رؤية أشخاص تربوا في ال



الفلسفة الهندية التي تشدد على  إلى ناس من الوحدانية الغريبة يأخذونأأنا أقل دهشة عند رؤية استياء . الشخصي عينه
  .الالشخصية

لست منزعجاً منه كما هي حال اآلخرين بل أحبه لكنها حقيقة . كِْرشَْنشمئزاز من تسبيح اسم  ابر عن مطلقعأثانياً، لم 
 تتناول مواضيع مختلفة بالكلية التي ْبهَچڤَْد چۤيتا.  ال تتطلب تسبيح متواصل مثيلِڤَدْزالـعن  غني ْبهَچڤَْد چۤيتا أن طعةاق

  .اتداول بها في دروسي حول فلسفات الهند
  كراً لك،ش

  المخلص
  ستال. أف. جى

  سيوية الجنوبيةأستاذ الفلسفة واللغات اآل
    ١٩٧٠ سنة ٣٠كانون الثاني \يناير
  ستال. أف. جي

  سيوية الجنوبيةأستاذ الفلسفة واللغات اآل
  جامعة كاليفورنيا

  بيركلي، كاليفورنيا
  عزيزي األستاذ ستال

أنك في الفقرة األخيرة من رسالتك تذكر . ١٩٧٠، ٢٣كانون الثاني \أشكرك كثيراً على رسالتك اللطيفة المؤرخة يناير
 هذا سرني جداً وأنا أرفق رسالتي هذه نسخة من مجلتنا.  كاآلخرين بل تحبهَمنْتَْر َهِرى كِْرشَْنلست منزعجاً من تسبيح 

ع أن جميعهم مبتدئين في  مَمنْتَْر َهِرى كِْرشَْن حيث ستجد مدى حب طالب جامعة أوهايو تسبيح ٢٨عدد رقم  ياباال
 في قلوب كِْرشَْنوهو خير وسيلة لحقن الوعي الروحي أو ذكر بالفعل هذا التسبيح مسر للقلب . مذهب التسبيح هذا

  .العامة
 يَهِر أن تسبيح االسم القدوس پوراَن ياۤيناَرد- ْبِرَهْنجاء في . ِڤَدْزالـهذه أسهل وسيلة للتحقيق الروحي وتوصي بها 

التربية .  هذاكَليه في عصر عن من مشاكل الوجود الدنيوي وال بديل، ال بديل، ال بديل  اإلنساننقاذ ا قادر على)كِْرشَْن(
 يتعلم الجيل الصاعد في الغرب مستاء ألنه ال. هل الغرب مضللين بالتخمين الهندي الالشخصيأالغربية وحدانية لكن 

 نعمة لهم ألنهم يتدربون حقاً على كِْرشَْنحركة ذكر . ية والفهم السائدالمناهج التعليممن يشعرون باإلستياء . توحيدعن ال
 ِڤديةالـنحن ال نقتصر على البحث النظري فحسب بل نتعلم باألحكام .  المعتمدِڤديالـالغربي وفقاً للنظام توحيد فهم ال
  .ة أيضاًسومالمر

 اً ال تتطلب تسبيحِڤَدْزالـ غني عن ْبهَچڤَْد چۤيتاأن من المقطوع به :"لكن أدهشني ما يرد في الفقرة األخيرة من رسالتك
  ):١٤\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتااعتقد أنك أغفلت النص التالي في ".  مثيالمتواصال

  ْم ماتُوانْيْرتَـۤيـ كْمَسـتَـتَـ
  ا ڤْـَرتاه-َهى ذْ ْدِرشَـنْتَـشْ اتَي

  اۤيـ ْبَهـكْتْْم ماشَانْـتَـشْ ينََمـْسـ
   اوپاَسِتىيوكْتا -ا يتْين

  ."على الدوامبتتيم ة جيد المالذوات هذه نيعبدتوساجدين لي، كبير ، مجاهدين بعزم  دوماًأمجادي مسبحين"
في . ِڤَدْزالـ إذا أردت االستناد إلى ستشهاد بنصوص كثيرة االويمكنني. "من المقطوع به"لذا، ال أعلم كيف يمكنك القول 

عني تسبيح  يِڤَدْزالـتباع إ .ِڤَدْز هي الجوهر الرباني للـآُوْمكاَر ڤََرنَْپ.  أيضاًكِْرشَْن هو ْمآُو، الترداد الصوتي ِڤَدْزالـ
 أسعد صوت يمثل الرب آُوْمكاَر أن ْدنيشََپوأوكْيا ذمانوجاء في . آُوْمكاَر دون ِڤدية َمنْتَْر وال تكتمل ِڤديةالـ َمنْتْراتالـ

. ِڤَدْزالـلذلك، هي الكلمة الرئيسة في .  للرب العظيمةالصوتياآلية  هي آُوْمكاَر. ِڤَدڤَ أتَْهْركما أن هذا مؤكد في . العظيم



ڤَه نَْپَر (ِڤديةالـ َمنْتْراتفي الـ آُوْماللفظي  المقطع أنا): ٨\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن هذا الصدد، يقول الرب العظيم في
  ). ِڤِدشو-َسْرڤَ 

 والعلم ىصدر الذكرت مني .األحياءجميع ب وفي قلقائم  أنا"):١٥\١٥ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنعالوة على ذلك، يقول 
 و مونْذََك كما جاء في ."ِڤَدْز بالـلماالع وأنا ،ِڤدانْتَ، أنا مؤلف الحقيقةفي  .ِڤَدْزالـغرض العلم في  أنا. والنسيان

 يأكل ثمار طائر. عينهالبدن  جالسان كطائرين أصدقاء على شجرة الذريةالرب العظيم والذات : أوَپنيشَْدتََر ڤَتاشْڤِِشْ
  ....)اۤيَپْرنا َسيوجا َسكْهاڤا سوْد (يشهد عمله) الذات العليا(الشجرة أو ردات فعل العمل المادي والطائر اآلخر 

حيث جاء أن ): ١٣\٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتاهذه النقطة مؤكدة في . كِْرشَْن هو معرفة الرب العظيم ِڤديةالـلذلك، غرض الدراسة 
 ِڤدانْتَ سۤوتَْرجاء في . ْمآُوالمقدس د المقطع يتردالمتمثلة ب چيةيُّوالـبالطريقة حي العظيم الفرد يصل إلى كوكبه الرو

). ڤِْرتِّه شَْبداتْأنا( بالترداد الصوتي ينعتق الفرد :التي ال بد وأنك طالعتها) ٢٢سۤوتَْر ، ٤ أْدهيكََرَنالفصل الرابع، (
بفهم شخصية اهللا جيداً بالخدمة  هذا الوضع المادي إلى رجوعدار شخصية اهللا وعدم ال إلى يستطيع الفرد الوصول

  .سمه دون انقطاعاكيف هذا ممكن؟ بمجرد تسبيح . التتيمية
 كِْرشَْن ّيچيُّوـة العلم الروحي على أتم وجه من سيد العلم الخالصالذي تعلم  أْرجوَنهذا مقبول عند المريد النموذجي 

سماع لدى العالم  يبتهج رب الحواس، يا"):٣٦\١١ (أْرجوَن العظيم، خاطبه ْبَرْهَمْن هو َنكِْرشْ أن عترافباإل). ڤََرشِْچيُّو(
 صوب مرتعبينفي كل  اررفمع ان الكملة يبايعونك بإحترام لكن الجن يلوذون بال. بككل فرد يتعلق وبذا  اسمك

نا بوصفها الوسيلة المباشرة لإلتصال بالحق المطلق لذلك، عملية التسبيح معتمدة ه). ْرتْۤياۤيۤيِكشَ تَڤَ ْپَركِرش ْهىْستْهاِن(
  .كِْرشَْن قصراً على تسبيح االسم القدوس في داره الباقية إليه  للرجوعكِْرشَْنالشخص العظيم  إلى روحتنجذب ال. العظيم

، َهِرى كِْرشَْن الثمانية  والفهم مضغوطة في الكلماتَمنْتْراتوالـ ِڤديةالـجميع الشعائر  أن راتَْرشََپنْ- ناَرَدجاء في كتاب 
َهِرى  َهِرى كِْرشَْن: الكلمات الستة عشر أن ْدنيشََپوأَسنْتََرَن -كَليكذا، جاء في . َهِرىَهِرى  كِْرشَْن كِْرشَْن، َهِرى كِْرشَْن

 إلبطال التأثير مقصودة على األخص َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى -َهِرى َهِرى  كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن
  . المادي هذاكَليالمنحط والنجس لعصر 

  .يتَنْياشا هذه النقاط موضحة بالتفصيل في كتابي تعاليم المولى جميع
 األكبر ِڤديالـ معتمد استهله العالمة ِڤديلذلك، عملية التسبيح ليست طريقة جليلة لكمال الحياة العملية فحسب بل مبدأ 

  .نحن نقتصر على السير على خطاه. أيضاً كِْرشَْن عينه  الذي نعتبريتَنْياشاالمولى 
 تطريقة إستعادة الفرد قوامه الروحي األصلي للحياة القديمة التامة بالعلم البهيج ليس. عالمي كِْرشَْنمجال حركة ذكر 

التشديد على الحب إلى  ِڤَدْزالـتهدف . ِڤَدْزالـالحياة الروحية ليست نظرية جافة أو الشخصية في . تنظيراً مجرداً مسئماً
  .َمنْتَْر َهِرى كِْرشَْن أو تسبيح كِْرشَْنة المتالئمة تتحقق عملياً بحركة ذكر خالصالخالص هللا ال غير وهذه ال

وحدها اآلراء .  ألن غرض التحقيق الروحي هو حب اهللا وحده بمثابة الكل الشامل في أمر الفهم العليِڤَدْزالـتقف 
 العامل. ْبهَچڤَْد چۤيتا المشروع للتعليم، تعطي مظهر حماسي لكتاب ِڤديالـلنائية عن الخط الناقصة لمختلف الفرق ا

  ).حب اهللا (كِْرشَْن أو ذكر ِڤَدْزالـ المتناقضة ظاهرياً هي جوهر ِڤديةالـسترضائي لموافقة المقترحات اال
   لك مرة ثانية،الشكراً جزي
  المخلص

  ِڤَدنْتَ ْسوامي ْبَهكْتي. سي. إى
  ١٩٧٠، ٨ شباط/ايرفبر

  ِڤَدنْتَ ْبَهكْتي. سي.إى سوامي
  سواميجي العزيز

ر األخير صدا اال، مع١٩٧٠، ٨ شباط/فبراير لتلطفك بإرسال رسالتك الطويلة والمثيرة لإلهتمام المؤرخة شكراً جزيال
 بالكلية من حتى اآلن عدة مناقشات مع أعضاء حركتك هنا لكن لم أجدهم على صعيد الرضىأجريت . ياب االلمجلة

  .بعد أن استلمت رسالتك الموثوقة اآلنتحركت المناقشة إلى صعيد أعلى منظوري لكن 



اسمح لي . كِْرشَْناسم جميع األسفار التي تستشهد بها مقتصرة على وصف تسبيح  أن نع بعدتقاومع ذلك، لألسف لم 
  .أبرزها إلى باإلشارة

يحتمل أن تعني تمجيد، تسبيح، تالوة، .  بالضرورةكِْرشَْناسم ال تعني تسبيح ) ١٤\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتافي  ْرتَيانْتَهۤيككلمة 
 على كََرشَنْ يقتصر .المعلقون على ذاك الوجهيأخذها . أغاني أو تراتيل أو أوصاف أو محادثات إلى االشارة وحديث أ

 والترنم ِڤدانْتَ سۤوتَْر إلى صغاء اال بمعنىَنرتَۤيك يأخذ كلمة اۤياكْْهڤْۤي في دروس چيريآنَنَْد لكن في تعليقه تكرار الكلمة
 حيث كِْرشَْن هي ِڤديةالـ ْمآُو  جاء أنْبهَچڤَْد چۤيتافي  أن هة القول من ج.)شََپشْ َج- ڤَْپَرنَڤَنَْم شَْر- ِڤدانْتَ (ْمآُوبالمقطع 
 يكتب في تعليقه َهنوماْندعى معلق آخر ي. شْروتي وليس ْسْمِرتي بكثير من األشياء األخرى وهو كِْرشَْنف يعريعطي ت

اعتقد من وعن أشياء أكثر أهمية، ) ْبهاشَمانَه( ال تعني أكثر من الحديث ْرتَيانْتَهۤيك أن كلمة ْبهاشْيا- شَپايشاالمسمى 
 بل أن بعض النفوس المجيدة كۤيْرتََننشغال المستمر في  االالمعنى الدقيق لهذه الكلمة أن النص بكامله ال يتطلب من أحد

 ...ْچِنَنيا (بعبادة العلم ...يعبدني: اَنۤيْچينشغلون في ) أنْيى(هذا واضح من النص الالحق الذي يفيد آخرون . فعل ذلكت
لة من المقاربات الدينية مع أنها تشدد على جانب واحد فوق ما ي واسعة األفق ومتساهلة مع تشكْبهَچڤَْد چۤيتا .)ياَجنْتُو ماْم

 ).َچاۤيتْ- ْپَهَل-ڤََسْر(عداه 
 كما هو ِڤَدْزالـكشف  إلى األسفار أو إلى  تشيرشَْبَد ....ڤِْرتِّه شَْبداتْأنا: ِڤدانْتَ سۤوتَْر األخيرة من  سۤوتَْروأخيراً، في

 بموجب شَْبِدْبْهياه-تى آديإ النصوص المنتهية بـمن   من عددكََرشَنْ يقتبس .واضح من سياق المتن ومن المعلقين
 هذه ويستطرد سۤوتَْر في شَْبَد إلى كما يشير. وجد رجعة حسب األسفارتال  أنه ذا أي دعم البيان هذه لدعم هشَْبَدْس

  ).ڤيُروْدَهه- ْسْمِرتي- شْروتي (شْروتي و ْسْمِرتي يناقض إنماكل رأي مناقض  أن بشرحها باإلضافة
  .نتباهك اللطيف اشكراً لك مرة ثانية على

  المخلص
  ستال. أف. جى

  للغات األسيوية الجنوبيةأستاذ الفلسفة وا
  عزيزي الدكتور ستال

  .مالحظة محتواهاكما سرني . ١٩٧٠، ٨شباط \كان من دواعي سروري استالم رسالتك المؤرخة يوم األحد يناير
 يتَنْياشاالمولى أوصى . كِْرشَْنسم جميع األسفار تشرع تسبيح اال أن اعكنقال يتَنْياشاليس علي سوى تقديم سلطة المولى 

كذا، ). ياه َسدا َهريهۤيرتَنَۤيك(نقطاع  ا دونكِْرشَْن، َهرييتعين حمد ): ٣ شيكْشاشْطََك، ٣١\١٧  آدي.ش.ش(ول بالق
كذا، يقول ). يِتىۤيچڤَتَْر ڤَ َهريه َسْريشاِڤِد راماياِنى  (راماياَن و ِڤَدْزالـ جميعمجد في م َهري: نص يقتبس ْرياشاڤاَمْدْه

  .)ِڤْدياهڤَ ڤايْر أَهْم ِا َسْرشَڤَدايشْ  (ِڤَدْزالـغرض العلم في  أنا): ١٥\١٥ (ْبهَچڤَْد چۤيتاالرب في 
تلك  إلى المالئكة يتطلعون دوماً): ٢٠\٢٢\١ (ِڤَدْچ رفي . على هذا الوجه، نجد أن جميع األسفار تقصد الشخص العظيم

 هي فهم الرب ِڤديةالـلذلك، مجمل الطريقة ). َرياهيانْتي سۤوَپشَْپَرَمْم َپَدْم َسدا نُوه ڤيشْ تَْد ْمآُو (ونڤيشْالدار العظيمة للرب 
  . على نحو مباشر أو غير مباشرونڤيشْح أمجاد الرب العظيم  وكل سفر يسّبونڤيشْ

، تسبيح، تالوة وكالم كما أشرت لكن تمجيد وتسبيح أو د تعني دون شك تمجيْرتَيانْتَهۤيك) ١٤\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتامن جهة 
د الشخص يمجتلذلك، نحن ال نختلف عند ). ماْم(الكلمة المستعملة في هذا الصدد هي لي .  حتماًكِْرشَْنن تالوة عمن؟ ع

 هي المكان المناسب ِڤديةالـ سفارأرفع األ.  أيضاًكۤيْرتََنهذا . شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم في ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد كما فعل كِْرشَْن
  ):٣\١\١. ب.ش(وهذا مفهوم على خير وجه من النص  كِْرشَْنلتمجيد مثيل للرب العظيم 

  ْپَهلَْمَچليتَْم تَُروْر - َپكَلْ-َچَمني
  َسْميوتَْم- ْدَرڤَ-موكْهاْد أْمِرتَ- شوَك

  ڤَتَْم َرَسْم آلَياْمَچيَبتَ ْبهاپ
  موهوْر أُهو ْبهوڤي ْبهاڤوكاها



 شوَك شْرّيعلى لسان ِڤدية الـليانعة لشجرة أماني الحكمة  الثمرة اشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمايها الخبراء المتدبرون، تمتعوا بـ "
  ". فيهم الذوات المحررةن للجميع بم مما زادها حالوة مع ان عصيرها كان مستساغاًُچوْسوامّيِدڤَ 

 التتيمية للخدمة.  النجاة بمجرد التالوةُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد نال  نال النجاة بمجرد السمع وكذا،كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَججاء أن 
ليها التسبيح الذي ب ثم شْروتيعملية السمع تدعى . حب اهللا وأولها السمع: تسعة أطراف مختلفة لتحقيق الغرض عينه

 األخت ألن الطفل يتعلم ْسْمِرتي األم و شْروتينعتبر .  بوقت واحدْسْمِرتي و شْروتينحن نقبل كل من . ْسْمِرتييدعى 
  .من أمه ثم يتعلم من أخته بالوصف

  ):١٠١\٢\١  سينْْدهو- َرساْمِرتَ- ْبَهكْتي (ُچوْسوامّي رۤوَپشْرۤيل لذلك، يكتب .  خطان متوازيانْسْمِرتي و شْروتي
  ڤيناڤيْدهيْم -راتَْرشََپنْ- پورانادي- ْسْمِرتي- شْروتي

  َپتيڤَ كَلْپاتايايأيكانْتيكّي َهِرْر ْبـَهـكْتيْر أوتْ
 هي راتَْرشَنَْپ ناَرَد و اتْرانوپالـ واتَْپنيشدوأ المعتمدة مثل ِڤديةالـاألسفار الرب التي تتجاهل  إلى الخدمة التتيمية"

 كثيراً ستحسنوهذا ال ي شْروتۤيْزاذا اقتصرنا بالتشديد على  َرتاها- ڤاَد- ِڤَدنصبح  في المقابل،. "زعاج في المجتمع امجرد
  .ْبهَچڤَْد چۤيتافي 

 مثل بقرة مدرارة اأنه). ڤَهچاَپنيشَُدو ڤُوَسْر (ْسْمِرتي  هيچۤيتا  مع أنِڤديةالـر  صفوة جميع األسفاي هْبهَچڤَْد چۤيتالذلك، 
لذلك، .  على هذا األساسْبهَچڤَْد چۤيتا قبلوا ْرياشاكَراشَنْ فيهم ن بمْرياْزشاآ وجميع اتْدنيشََپوأ و ِڤَدْزالـأو صفوة مجمل 

- ْسْمِرتي-شْروتي (شْروتي و ْسْمِرتي وهذا الرأي يناقض تيْسْمِر ا لمجرد أنهْبهَچڤَْد چۤيتانكار سلطة  اال يمكنك
  .كما أصبت باإلشارة) ڤيُروْدَهه

) شََپشْ ڤَ َجْپَرنَڤَنَْم شَْر- ِڤدانْتَ (ْمآُو وتمتمة ِڤدانْتَ سۤوتَْر إلى صغاء اال تعنيكۤيْرتََن أن چيريآنَنَْدمن جهة مراجع 
لذا، اين توجد فرصة لسماع . كِْرتْ-ِڤدانْتَ و ڤيتْ- ِڤَدهو . ِڤدانْتَ سۤوتَْر جامع  وهوكِْرشَْن هو ِڤدانْتَ سۤوتَْر ـفالعالم ب
  ؟كِْرشَْن أكبر من السماع من ڤَنَْمشَْر- ِڤدانْتَ

كما تدل عليه كلمة لي ) ياَجنْتُو ماْم....ْچياِنَن يا- اَنۤيْچ (كِْرشَْنغرض العبادة هو : من جهة النص الالحق حيث يذكر
  ):١١ َمنْتَْر (إشُوَپنيشَْد قة وصفت فيالطري). ماْم(

   ياْسشَ ْمڤيْدۤياا شْمڤيْدۤيا
   َسـَهىْمِڤـدُوْبـَهـياتَـْد 

  ڤـا تـيْرتْـْمتْـّيـوِرـا ْمـۤييْدياڤـأ
  تَـْم أشْـنوِتىِرـاْمـيْدياۤيڤـ

وحده القادر على تعلم  ية، هوستعالء عن تأثير الوالدة والموت المتعاقبان والتمتع بالبركة التامة لألزل االالقادر على"
  ".جنب إلى العلم بالزائل والعلم العلي جنباً

الوجود . لصعيد الماديلبالوجود المهيأ ) ۤياڤيْدأ(تربية العلم الزائل ترهنه جوهرية لإلنسان وإال ) ۤياڤيْد(تربية العلم العلي 
يعني تقدم تعاقب الوالدة ) ۤياڤيْدأ(بعة الحسية الدنيوي يعني تعقب تربية الملذات الحسية وهذا النوع من العلم بالتش

األشياء عينها الكرة تلو الكرة  إلى يعودونبل الغارقون في علم مثيل أخذ عبرة من قوانين الطبيعة ال يستطيع . والموت
مع تنمية العلم  جهللمام التام بنشاطات ال االيعني) ۤياڤيْد(في المقابل، العلم القديم . ةوهميإلغترارهم بجمال األشياء ال

  .العلي وهذا يعني السير على درب النجاة دون حيدان
ملكوت ) أْمِرتَْم أشْنوِتى-َسْمْبهوِتى(هي المتاع في الملكوت القديم هللا هذه األزلية . النجاة هي متعة البركة التامة لألزلية

يعني عبادة شخصية اهللا ) ۤياڤيْد(، العلم القديم على هذا الوجه). ڤاتَْسْمْبَه(شخصية اهللا وهي ثمرة عبادة اهللا علة كل علة 
  ).ْچياِنَنيا- ۤياَنْچ( وهذه هي عبادة العلم كِْرشَْن

  ):١٩\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتا هذه هي كمال العلم طبقاً لما جاء في ياَجنْتُو ماْم....ْچياِنَن يا- ۤياَنْچ
   َجـنْـَمـناْم َأنِْتىْمناَبهۤو
  اِتىي ْپـَرَپـْدْمـڤاْن ماْچـۤيانَ

  يتإ ڤاسوِدڤَـه َسـْرڤَـْم



   دوْرلَـْبـَهـه- تْما سو اَسـ َمـه
 الذاتهذه  مثل.  وكل وجودة كل العلللأنني ع عالماً ،يلحكيم الحقيقي ال يسلم ، والموتمن الوالداتطويلة  سلسلة بعد"
  ."نادرة الوجودة مجيدال

نغماس في التخمين  االمحصلة العلم هذه بل اقتصر على إلى صل السنابل الفارغة اذا لم ييشبه درستخمين الفرد 
من يعرف كيف يحصل على الحبوب من .  عن السنابل الممتلئةالسنابل الفارغة لألرز ال تتبين. كِْرشَْنالجاف دون 

كذا، من . نما يضيع جهده عبثاً اعاقل بينما من يضرب السنابل الفارغة متوهماً الخروج بنتيجة ماالالسنابل الممتلئة هو 
  .، يضيع وقته الثمين عبثاًكِْرشَْن، ِڤَدْزالـ دون تبين هدف ِڤَدْزالـيقتصر على دراسة 

 بتبين أنه علة كل علة كِْرشَْن بعد رجعات غزيرة عندما يتعقل الفرد وعندئذ يسلم لـكِْرشَْنتنمية العلم بعبادة حقق تتلذا، 
وليسوا ) سودوْرلَْبَهى( نادرين َمهاتْماْز كِْرشَْنم لـنفسهلذا، من سلموا أ.  المجيدة نادرة جداًروحتلك ال. وكل الوجود

  .عتياديين اَمهاتْماْز
التأثير مشجع جداً وإال كيف بلغ هؤالء الفتيان . يتَنْياشابنعمة المولى  ع أرفع درجات كمال الحياة بحرية تامةيتوزيجري 

؟ وعلى َهِرى كِْرشَْن بمجرد ترديد الصوت العلي ِڤديةالـة التربية ي بسرعة دون خلفَمهاتْماْزوالفتيات أرفع درجات 
مبادئ الحياة المادية األثيمة  إلى بتون في الخدمة التتيمية وال يسقطونثا) المخلصون جداً(أساس هذا التسبيح معظمهم 

 - ٤و . بما فيها القهوة والشاي والتبغ التعاطي بالمخدرات أو المسكرات - ٣.  الزنا-٢.  أكل اللحوم-١: األربعة
  ).ڤِْرتِّه شَْبداتْأنا(ينعتق الفرد بالترداد الصوتي : ِڤدانْتَ سۤوتَْر األخيرة من سۤوتَْرالـ وتلك هي. القمار

ثباتهم على صعيد . تالميذنا بالعمل على هذا الوجه وال يسقطونحن نأمر ن). ياِتىشۤيَپريْپَهِلَن  (قيل أن األمور بخواتيمها
أنهم ال . ِڤَدْز امتحان صحة فهمهم للـوه) اۤيڤيْدأ(تربية مبادئ التشبعة الحسية  إلى الحياة الروحية الصفية دون توق

  .ذيذة لحب اهللالالصعيد المادي ألنهم يتذوقون الفاكهة ال إلى يرجعون
 عن كل ضروب الدين اعرض) ٦٦\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتايوضحه الرب في  )َچۤياتْ- ْپَهَل- ڤََسْر(زهد الفرد بكل ثمار عمله 

 ).َرَجڤْشََرنَْم  ْمماْم ِاكَ ياْجياتْريْدْهْرماْن َپ -  ْرڤََس (تخف ال. ك من كل ذنوبكوف احررس.  ليتسليمواقتصر على ال
لذا، تخلينا ". ، أرجو أن تشغلني بخدمتك الباقيةكِْرشَْن، أيها الرب كِْرشَْنمة لـي تعني أيتها القدرة العظ َمنْتَْرَهِرى كِْرشَْن

لقد وهبنا كل ثمار العمل الحاصل . به هو شاغلنا الوحيد كِْرشَْنما يأمرنا الرب . خدمة الرب إلى عن كل شيء وأنقطعنا
  ).ْبَهكْتيْر أوتَّما( وذاك هو طور الخدمة التتيمية الصفية يُّوچا و ۤياَنْچ و كَْرَملكل من 
  المخلص

  ِڤَدنْتَ ْسوامي ْبَهكْتي. سي. إى
  ١٩٧٠، ٢٥شباط \يناير

  ِڤَدنْتَْبَهكْتي  .سي. ْسوامي أى
   المؤسسْرياشاآ

  كِْرشَْنحركة ذكر 
  . مع ملحق١٩٧٠، ١٥شباط \ لرسالتك المثيرة جداً لإلهتمام المؤرخة ينايرشكراً جزيال

قتباس نص آخر يتطلب شيئاً آخراً  ا هو المطلوب، يمكننيكِْرشَْنسم أخشى أنه حينما تقتبس نصاً يثبت أن تسبيح اال
يادي شْلُوكُو (لو كانت مجرد النصوص شرعية فال بد من أن يكون هذا النص شرعياً كذلك :  شيء آخرضافة ابمجرد

: َپتَنَْجليوقد ال توجد نهاية لهذا في المستقبل القريب كما يقول ). ڤيتوْم أْرَهتيْپَرمانَْم ْبَهپي شْلُوكَه ْپَرمانَْم، أياْم أپي ٱ
  ).ڤيشَياه-َچْپَريُّوْبَدْسيا َمهاْن ْهي شَ(ستعمال الكلمات واسع جداً  امجال

  المخلص
  ستال. أف. جي

  ٩٠٠٣٤لوس أنجلوس، كاليفورنيا 
  ١٩٧٠، ٢٤ نيسان/أبريل



  عزيزي الدكتور ستال
 نشغالي قليال ايؤسفني تأخر الجواب على رسالتك نتيجة. ١٩٧٠، ٢٥شباط \أشكرك على رسالتك اللطيفة المؤرخة يناير

 إلقامة هيكل منفصل وصالة محاضرات ومقامي لقد اشترينا مكاناً جميال. أعالهفي مسألة شراء كنيسة على العنوان 
  .المرافق الحديثةجمع يضم كافة ومقام التيم وهذا كله في م

 إذا أتمنى لو تزورنا في هذا المكان عند تيسر الوقت وسيكون تالميذي في غاية السعادة بإستقبالك على الوجه الالئق
  . بيومتلطفت بإعالمي قبل وصولك

يستشهد المحامون بكتب القانون . ستشهادات واإلستشهادات المقابلة لن تحل المشكلة بالفعل اال هذهكلمن جهة المراسلة، 
  .نتيجة إلى لذا، الجدل ال يوصلنا. تقرير القضية في يد القاضي. لكن ذلك ال يحل القضيةفي دار المحكمة 

 دون طرح فيلسوف معروفاًال يصبح ذ ال ا فيلسوف وجهة نظره المختلفةاإلستشهادات من األسفار تتناقض أحياناً ولكل
.  قبول حكم المرجعيةي كما ذكرت أعاله هنتيجةال. النتيجة الصحيحة إلى لذلك، من الصعب الوصول. فرضية مختلفة

هذا التسبيح في العصر  هو أن ِڤديالـ وروايته حسب السفر كِْرشَْن عين يتَنْيا َمهاْپَرْبهوشانحن نتبع مرجعية المولى 
  .وهذا ما ثبت بالفعل بالتجربة العملية. الحالي هو الحل الوحيد لجميع مشاكل الحياة

هذه الجمهرة ":كان تعليق العامة كما يلي ويتَنْياشاالمولى  تجليمؤخراً، جرى موكب كبير لتالميذنا في بيركلي في يوم 
اعضاء :"كما هذا ما أكدته الشرطة بالكلمات التالية". لقون الفوضىيم النوافذ ويخطليست كاآلخرين الذين يجتمعون لتح

 درجة احتاجت إلى جهودهم للحفاظ على سلمية الموكب ناجحةكانت  يتعاونون مع الشرطة بالكلية وكِْرشَْنحركة ذكر 
  ".أدنى حد من جهد الشرطةإلى 

 إلى لذا، توجد حاجة. ا بمثابة مالئكة في الحشدكذا، سارت تظاهرة سلمية كبيرة في مدينة ديترويت وكان تقدير رجالن
  . هذه في الوقت الراهن بمثابة العالج الناجع لكل أشكال المشاكل في المجتمع البشريكِْرشَْنحركة ذكر 

قد توجد أدوية كثيرة في الصيدلية وقد تكون جميعها أصلية لكن . ستشهادات التقدير في هذا الوقت االسائرلن تجد 
. ال". هذا دواء أيضاً وهذا أيضاً دواء:"ال يمكننا القول في هذه الحالة. ير يصف الدواء للمريض المحددالطبيب الخب

  .ياِتىشۤيَپريْپَهِلَن -الدواء الفعال لشخص معين هو الدواء له
  المخلص

  ِڤَدنْتَ ْسوامي ْبَهكْتي. سي. إى
  الفصل 

  شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدمالحظة اخيرة كتبها 
بحجته من كتب القانون لتقرير نقطة ما لكن القاضي هو كل من محامي الدفاع ومحامي االدعاء دلي مة، يفي دار المحك
 عندما يدلي المحاميان بحججهم، كالهما حجج قانونية وشرعية لكن القاضي هو الذي .صالح أحد الفريقينلالذي يقضي 

  .يصدر حكمه لصالح أحدهما في القضية المتعلقة
القدوس للرب هو الوسيلة الوحيدة لرفع سم تسبيح اال أن تَْرْزشاْسالـشرعية  إلى ستناداً ا حكمهنْيايتَشاالمولى أصدر 
 هذه الطريقة بجدية ويمكنإلى كل طالب من طالبنا أخذ . الصعيد العلي ويمكننا أن نشهد فعالية التسبيح عملياً إلى الفرد

 يُّوچّيدموا في تحقيقهم العلي وتخطوا أي فيلسوف ورجل دين و أي قاضي حيادي بسهولة أنهم تقسيجد فردياً و متحانها
  . وما شاكلهمكَْرمّيو 

جرى لكن . ق في ظرف معين ال يعني أنها غير مشروعةائرفض سائر الطر. يتعين علينا قبول كل ما يناسب الظروف
ر كل من العصر والزمان تباع االبعد األخذ بعين كانت شرعية ذاحتى إفي الوقت الحاضر ق أحياناً ائرفض الطر
 َهِرى كِْرشَْن بإمتحان مثيل، ال شك أن التسبيح المتوصل لـ. متحان كل شيء بنتيجته العملية ايجب علينا. والغرض

  . أثبت فعاليته البالغة في هذا العصرَمنْتَْر-َمها
  ِڤَدنْتَ ْسوامي ْبَهكْتي. سي. إي



  كِْرشَْنذكر 
  مذهب هندوسي أم تربية ربانية؟

 بأي دين يطلب هزيمة كِْرشَْن تمثل الدين الهندوسي لكن ال توجد أي صلة لذكر كِْرشَْنحركة ذكر  أن  مفهوم سيئيوجد
 سائر األديان أو المعتقدات بل هي حركة تربوية ضرورية لمجمل المجتمع البشري وال تأخذ أية ملة طائفية بعين

  . سبيل حب اهللا اإلنسانهذه الحركة التربوبية مقصودة خصيصاً لتعليم. عتباراال
 كلمة هندوسي  اإلنسانلن يجد. الدين الهندوسي على خالف الواقع إلى ندعو أننا أحياناًيعتقد الهنود في الهند وخارجها 

ن ي المسلم كانأول من استعمل هذه الكلمة. ِڤديةالـفي الواقع، ال توجد كلمة مثيلة في مجمل األسفار . ْبهَچڤَْد چۤيتافي 
و يحد الواليات الغربية الشمالية هثمة نهر يدعى سند. يات المجاورة للهند مثل افغانستان وبلوشيستان والفرسمن الوال

 لم ينطقوا كلمة سيندهو على الوجه هم ألنكلمة هندو على النهر وعلى سكان تلك المناطق هندوس المسلمون للهند وأطلق
  .أطلقه المسلموناسم كذا، هندو . ِڤديةالـ في الهند حسب اللغة ْسڤَنَيا أو ْسَهشّْْمِليطلق على االوروبيين . الصحيح
 إلى  ويصنفونالطباع المادية حيث جاء بوجود تفاوت بدرجات البشر بتفاوت ْبهَچڤَْد چۤيتاالتربية الفعلية للهند في وصفت 

 المراتب. ْدَهْرَم اشَْرَمنْرڤَجتماعي والروحي يسمى  االهذا الترتيب. جتماعية وأربعة مقامات روحية اأربعة مراتب
 ْچِرَهْستَْهى و رّيشاْبَرْهَماألربعة هي ) آشَْرَمْز(المقامات . ْدَرۤوش و ايشْياڤ و تْريياكْشَو  ْبراْهَمَن: هي) ڤَْرنَْز(جتماعية اال
 ِڤديالـغرض النظام . اتْانروپالـ التي تسمى ِڤديةالـ في األسفار اشَْرَمنْرڤَجاء وصف نظام . ّياسَسنّْۤي و ْپَرْستَْهىنَاڤو 

  سأليتَنْياشا المولى. ِڤديالـ مقصد الجوهرهذا هو .  أو اهللاكِْرشَْن للتقدم في العلم بـإنسان التربوي هذا هو تعليم كل
ية  اإلنسانالحضارة أن رامانَنَْد رايااجاب و" ما هو المبدأ األساسي للحياة اإلنسانية؟:" أثناء الحديثرامانَنَْد راياالتيم الكبير 

تسعى لذلك، . ْدَهْرَم اشَْرَمنْرڤَمستوى  إلى ية دون الوصول اإلنسانالحضارة إلى  ال مجال.ْدَهْرَم اشَْرَمنْرڤَتبدأ عند قبول 
- ڤَداي( أو التربية الربانية كِْرشَْنية المعروف بذكر  اإلنسان للحضارةصحيحقامة هذا النظام الإلى ا كِْرشَْنحركة ذكر 

  ).َماشَْرنْرڤَ
) جتماعية اأرفع مرتبة (ْبراْهَمَنبمعنى أن وليد عائلة في الهند حالياً  على وجه منحرف اشَْرَمنْرڤَق نظام يطبيجري ت

 بالنسب ْبراْهَمَنقد يكون سلف الفرد .  ترد هذه الدعوى)شاْستَْر(لكن األسفار . ْبراْهَمَنيّدعي وجوب قبوله بصفة 
النظام  إلى  ال ندعونلذلك، نح. سبهنكتسبه الفرد بغض النظر عن  ايذ الطبعال إلى  مستندْرَمْدَه اشَْرَمنْرڤَلكن ) ُچوتَْر(

الحقيقة المطلقة  أن  نادىْرياشاكَراشَنْ ألن ْرياشاكَراشَنْجماعة  إلى الهندوسي الراهن وعلى وجه الخصوص ليس
  .نكاره وجود اهللا إلى االشخصية مما أدى

نتشرت البوذية تحت ا. تأثير البوذيةال بعد ِڤديالـقامة التأثير  اعادة اظهر من أجل. اصة خْرياشاكَراشَنْمهمة كانت 
 نزالءبوذا كان أحد  أن ِڤديةالـجاء في األسفار .  وسادت عملياً في كل الهند٢٥٠٠ منذ أشُوَكمبراطور  االرعاية
وانتشار . ِڤَدْزالـوذا رفض سلطة  واسع النطاق لكن بالمعتقده قبوالقى .  بسلطة خاصة وغرض مخصوصكِْرشَْن

دفع الفلسفة سوى إلى يهدف ال  ْرياشاكَراشَنْلذلك، كان .  في كل من الهند وخارجهاِڤديةالـالبوذية حد من التربية 
  .اڤاَدماۤيجاء بفلسفة والبوذية 
 منذ زمن قائمة ۤيةاڤادماۤيلسفة الـهذه الف.  بالمعنى الدقيق للكلمة ألن المؤمن بها يتخيل وجود اهللاةيلحادا اڤاَدماۤيفلسفة 
 مساومة مع الفلسفة ي وهْرياشاكَراشَنْ إليها  التي دعىۤيةاڤاماۤيالـفلسفة  إلى النظام الديني الهندي الراهن مستند. سحيق
لذلك، . ماۤياڤاۤيةالـ حسب الفلسفة الوجود تجسيدهال يوجد اهللا أو لو كان اهللا موجوداً فأنه مجرد من الشخصية و. البوذية

 التي تذكر أسماء عدد كبير من المالئكة وتوصى ِڤديةالـهذه النتيجة مخالفة لألسفار . يمكن تخيله في مطلق صورة
هذه هي التربية . في جميع األحوال  بصفة ملك المالئكةونڤيشْعبادتهم جلباً لمنافع مختلفة لكن توجب قبول شخصية اهللا 

   .  الحقيقيةِڤديةالـ
الوجود . بعدم وجود اهللا وال المالئكةقائلة  الماۤياڤاۤيةالـ ال تنكر وجود اهللا والمالئكة على خالف فلسفة شَْنكِْرفلسفة ذكر 

ك  أو مالڤَشي أو المولى چادوْر أو ونڤيشْيقول بجواز تخيل مطلق مرجع سواء . صفريعادل ال ماۤياڤاۤيةـعند المؤمن بال
يقول أنصار .  ال تقبل بوجود أياً منهم بالفعلماۤياڤاۤيةالـلسائدة لكن فلسفة شياً مع عبادة هؤالء المالئكة ااالشمس تم



 ْبَرْهَمْن عقله على  اإلنساننظراً لتعذر تركيزيمكن لإلنسان تخيل أي صورة من هذه الصور في البداية   أنهماۤياڤاۤيةالـ
 ْبهَچڤَْد چۤيتاق غير مذكورة في ائ كل هذه الطر لكنْرياشاكَراشَنْ عرض من پاَسناوشَُپنْهذا نظام جديد يدعى . الالشخصي

  . مما يعني عدم شرعيتها
 ْرياشاكَراشَنْنكار وجودهم لكن نظام  ا وال يمكن ألحدِڤَدْزالـجاء وصف المالئكة في .  تقبل بوجود المالئكةْبهَچڤَْد چۤيتا

  :)٢٠\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتاعبادة المالئكة مرفوضة في . ال يفهمهم وال يعبدهم
  اهْچـۤيانا -تَ ِرْر ْهيْس تايْس تايكاما

  ا ِدڤَـتاه-ا ينْ‘انِْتى يْپـَرَپـْد
  ايتْهاـاَمـْم آْسـيي نْْم تَـْمتَـ

  اۤي ْسـڤَـااتاهيين اۤيـتِْرْپَركْ
 كما يقول ".مهطباعلتبعا  حدودهاو عبادة المالئكة ويراعون أحكام ،للمالئكةيسلمون م فطنتهلرغبات المادية سلبت اَمن "

  ):٤٤\٢ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنالرب 
  ْم ْپـَرَسكْتانـا- ا يـشْـڤَـْرُهوچايـْب

  ـتَساْمِش -تَ ِراَپـْهۤيـتَ
  هيـهكا بودّْيـاتْمۤياڤَـسايـڤْـ

  ىيـاِتۤيـْدهيـ ڤنَـَسماْدهاو 
حيرين بما الملذات الحسية والجاه المادي ومغرمين بالمن عقول المالعظيم  الرب إلى قضاء الخدمة التتيمية عزم خلوي"

 كما يستطرد بالتوضيح في ).ْچياناها- ْهِرتَ(جرى وصف عباد مختلف المالئكة من فقدوا حسهم  ."شياءشاكلها من األ
   ):٢٣\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتا

  ْما ِتـشْمـَهلََأنْـتَـڤَـتْ تو ْپ
   ِمـْدَهـساْم- ـَپ لْأتَـْد ْبَهـڤَـتى 
  يانْتۤي ُجواي -ِدڤاْن ِدڤَ 

  يماْم َأپـي انْتۤي ْبَهـكْـتا -َمـْد 
، لكن تيمي كواكبهم إلى لص المالئكة يعبد يمن. محدودةزائلة ولكن نعم المالئكة ، والمالئكة ونعبديان قليلي الذكاء "
 .البدن المادي إلى عمل بالصلةت ةدياألسباب الماجزاء المالئكة زائل ألن  ."المطافكوكبي العظيم في نهاية  إلى صلي

ما كانت األسباب المادية التي يحصل عليها أحد سواء بالطريقة العلمية الحديثة أو بإستمداد النفع من المالئكة فستذهب مه
  .مع البدن على خالف التقدم الروحي

. ثمة نظريات كثيرة حول وجود اهللا. سبيل حب اهللا إلى نحن ندعو. ال. دين طائفي إلى ندعو أننا ال ينبغي ألحد التفكير
نما  اكل ما يحدث أن ملحد مثل الفيلسوف جاك مونود الذي فاز بجائزة نوبل، أعلن.  لن يؤمن الملحد باهللا مطلقاًمثال،لل

-كَْرَمثم سائر الفلسفات مثل فلسفة ) ڤاَكْرشاهندي ملحد يدعى ف ولسينظرية شائعة أطلقها ف(تفاق  االيحدث عن طريق
 إلى شارة إلى االحاجةما  دون الثواب وجه صحيح وأمين يحصل على علىه  الذي يقوم بعملاإلنسان أن  تقبلماْمساۤيم
 معدياً بمرض ما وتناول الدواء الصحيح فسيرتفع  اإلنسانذا كان اوالدليل الذي يطرحه دعاة تلك الفلسفات هو. اهللا

. كهن بالنتيجة دوماًال يمكن الت. ى إذا اعطيت أحد خير دواء فموته محتمللكن حجتنا في هذا الصدد أنه حت. المرض
 في ينالمتسكعخنافس  وإال كيف يصبح ابن رجل ثري وتقي من ال)ِنتِْرَن- ڤَداي(مدبر عظيم  لذلك، ثمة سلطة فوقية،
  قتصار على شرب ماء الشعير؟ االيمكنك تناول أي طعام أوال اآلن، :"يقول له طبيبهغتني ثم الطرق أو رجل يكدح وي

-كاَم(كل شيء يحدث بدافع الشهوة أن فلسفات مثيلة تنادي . العالم يعمل دون تدبير اهللا أن اماْمسۤي م-كَْرَمنظرية تنادي 
ال يوجد تدبير لجعل المرأة تحبل بل . امرأة بدافع الشهوة ويضاجعها بالصدفة فتحبل المرأة إلى ينجذب الرجل). هايتوكَْم
لحادية في الفصل السادس عشر من  اال وصف النظريةجاء. تتابع الطبيعي عند جماع الذكر واألنثىالنتيجة هو حبلها 

هذه النظرية الشريرة تدعم فكرة . نجذاب طبيعي اكل شيء يحدث بالصدفة ونتيجة أن  بالشريرة لالدعاءْبهَچڤَْد چۤيتا
  . يود تجنب األطفالاستعمال وسائل منع الحمل لكل من 



تباعها عند الجماع وكيف  االطريقة المتوجب ِڤديةالـ األسفار توجه. ِڤديالـالتدبير  -لكن ثمة تدبير كبير لكل ما يجري
 ِڤديةالـالجماع المشروع باألحكام  أن ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيقول . نجاب األطفال وما هو غرض الجماع اينبغي

منها أطفاال، جماع امرأة وأنجب  إلى ذا انجذب أحد ا.لكن جماع الصدفة غير مقبول. وحدودها هو جماع يصادق عليه
ال يمكننا قبول .  اإلنسانثمة تدبير عند.  اإلنسانتلك هي طريقة البهائم وال يقبلها). َسنْكََر- ڤَْرَن (فاسدةيطلق عليهم ذرية 
  . من تدبير وأن كل شيء وليد الصدفة والضرورة المادية اإلنساننظرية خلو حياة

 يستطيع المضي في عمله وتخيل اهللا في أية صورة لمجرد إلنسان ابعدم وجود اهللا وأنالمنادية  ْرياشاكَراشَنْنظرية 
 لكن طريقتنا مختلفة بالكلية ومستندة. حد ما إلى الحفاظ على السالم والهدوء في المجتمع هي فكرة الصدفة والضرورة

هذا . كما هو مفهوم اليومي الوراث الرباني هذا وليس بالنظام الطبقي ْدَهْرَم اشَْرَمنْرڤَ بنظام كِْرشَْن يوصي .السلطةإلى 
النسب  إلى  مستند اإلنسانالنظام الطبقي الحديث مذموم اآلن في الهند أيضاً ويستحق الذم ألن تصنيف مختلف درجات

  .ِڤديالـالنظام الرباني يختلف عن و
ال يتقرر هذا التفاوت . بعض الناس مهندسين وبعضهم أطباء وبعضهم كيماويين وتجار وما شاكله: اإلنسان درجات
ال صلة لنا بالنظام الطبقي .  وال نقبل بهِڤديةالـال تجيزه األسفار النسب  إلى النظام الطبقي المستند. طبعبالنسب بل ال

  . ويحقق أرفع درجات الحياةْبراْهَمَن ليصبح إنسان نحن نتيح الفرصة لكل. الذي يرفضه الشعب في الهند حالياً أيضاً
كذلك ومجمل األرض في يد ) ْزتْريياكْشَ(في الوقت الحاضر والفرسان ) نوروحيالن ومرشدال (ْبراْهَمنَةـثمة قلة بال
ستتبع .  من اجل تصحيح ذلككِْرشَْنوقد ابتدأنا حركة ذكر . جتماعية االسبب الفوضىهو وهذا ) ْزْدَرۤوش(الصناعيين 

جميع اعضاء البدن كما يجب عندما تعمل  كما ْبراْهَمنَةـال عند خلق عدد وفير منسائر المراتب االجتماعية تلقائياً 
   . اًصحيحيكون الدماغ 

حب اهللا  أن  على النتيجةيتَنْيا َمهاْپَرْبهوشاالمولى صادق .  سبيل حب اهللا اإلنسانالغرض القطعي لهذه الحركة هو تعليم
لن يعنى مسيحي بترك . من األديان بالدين الهندوسي أو سواه كِْرشَْنال صلة لحركة ذكر . هو أرفع كمال الحياة البشرية
 على من ال مركزسوى التبديل الديني ال ينطبق . كذا لن يدخل هندوسي في المسيحية. دينه للدخول في الهندوسية

 ال كِْرشَْنينبغي لإلنسان الفهم بوضوح أن حركة ذكر .  بفهم العلم باهللا بجديةإنسان كلسيعنى لكن . جتماعي محدد لهما
نحن نوفر تربية روحية تحقق حل جميع مشاكل الحياة وهذا سبب قبولها في . ن الهندوسي المزعومالدي إلى تدعو

  .األرض
  الموضوع الرابع

   والمسيحكِْرشَْنفهم 
  الفصل األول

  ، كريستوس ويسوعكِْرشَْن
 ربق  نيديرلتايخيرد من بنيديكيت راهبيل مانو ااألب مع عدد من مريديه في نزهة صباحية مع شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدخرج 
مسبحة  يحمل كان شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدمانويل أن  االحظ األب. ١٩٧٤ في الغربية ألمانيا فرانكفورت، فيالحركة  مركز
  .التالية المحادثةوجرت ." المسيح السيدا هيأترحم بنا :"سّبح دعاء دائم أنه حوضوأ ، الكاثوليكيةسبحةملتشبه ا

  و معنى كلمة مسيح؟ما ه :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
   كلمة المسيح تأتي من الكلمة اليونانية كريشتوس وتعني الممسوح:مانويل ااألب

  .كِْرشَْن كرشتوس هي النسخة اليونانية لكلمة :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  . هذا مثير جداً:مانويل ااألب

ندل لذلك، .  هي كلمة سنسكريتية تعني جذابشْطَكِر". شْطَكِر:"كِْرشَْنإلى عندما يدعو  هندييقول ال :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 كِْرشَْن أو كِرشْطَاسم اهللا ذاك كان . كِْرشَْن أو كريشطَعندما نخاطب اهللا باسم مسيح أو على شخصية اهللا الجذاب عينه 

  هل توافق؟. "اسمكآبانا في السماوات، ليتطهر :"عندما قال المسيح



ال بد لنا  لكن" أب"يمكننا أن ندعو اهللا . المسيح: الفعلي هللاسم ، كشف لنا عن اال أعتقد أن يسوع ابن اهللا:مانويل ااألب
  .سمه الفعليا بذا أردنا مخاطبة اهللامن أن نقول المسيح 

قال المسيح . اهللاسم ، كِْرشَْن وجه آخر من نطق طشْكِر كما أن من وجه آخر طَشْكِرمسيح هو .  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
. وأنه يمكننا أن ندعوه باألب فقطاسم ليس هللا  أن يقولباألمس اهللا لكن سمعت أحد رجال الالهوت اسم د بوجوب تمجي

 كِْرشَْن  واهللا العظيمللداللة على شخصية عام اسم كذا، اهللا . مخصوصاسم لكن لألب " أب"يمكن لإلبن أن يدعو والده 
  .كِْرشَْن أم طَشْكِرأم " مسيح "هسواء دعوته  عيناهللا العظيمأنت تخاطب شخصية لذلك، . سمه المخصوصا

األب : تنان في ديالدينا الثالثوث. الفعلي هللاسم ذا كنا نتكلم عن االايجب علينا أن نقول كرشتوس   نعم،:مانويل ااألب
. باألاسم كشف هو يسوع المسيح . اهللا بكشف ابن اهللا فقطاسم نستطيع معرفة  أننا نحن نؤمن. واالبن والروح القدس
  .المكشوف هللاسم المسيح بمثابة االسم لذلك، نحن نأخذ اال

 ِڤديةالـتباع أحكام األسفار  االنقطة الرئيسة هي. هو هوسم اال أو المسيح كِْرشَْن - بالفعل، هذا ال يهم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن ِرى كِْرشَْنَه: َمنْتَْر-َمهاأسهل الطرق هي تسبيح . اهللا في هذا العصراسم التي توصي بتسبيح 

. هي قدرة اهللاَهِرى  هي أسماء اهللا، وكلمة كِْرشَْنو راَم . َهِرىَهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى  - َهِرى َهِرى  كِْرشَْن
 بضة القدرة الماديةنحن في ق. روحية ومادية: ناهذه القدرة نوع. َمنْتَْر َمها عند تسبيح لذا، نحن نخاطب اهللا مع قدرته

 حتى يتلطف بتخليصنا من خدمة القدرة المادية ويقبلنا في خدمة القدرة كِْرشَْن إلى لذلك، نحن ندعو. في الوقت الحاضر
سوى وجدنا ما ". خدمتكب، ارجو شغلي )كِْرشَْن(يا قدرة اهللا، يا اهللا :" تعنيَهِرى كِْرشَْن. هذا هو جوهر فلسفتنا. الروحية
. خدمة القدرة الروحية إلى عند نقل هذه الخدمةستكمل حياتنا  لكن  بطريقة ماخدمة األشياء المادية إلى ناجئ. للخدمة

عني تحررنا من التعيينات مثل هندوسي أو مسلم أو مسيحي أو هذا أو ت )يُّوچا ْبَهكْتي(اهللا  إلى ممارسة الخدمة الودية
يمكننا الكالم عن الدين الصفي  المسيحية والهندوسية واإلسالمية لكن لقد خلقنا األديان. ذاك واإلقتصار على خدمة اهللا

  .دوس أو مسيحيين أو مسلمينهن أننا دين دون تعيينات حيث ننقطع عن التفكير إلى عندما نصل) ْبَهكْتي(
  ؟موكْتي :مانويل ااألب

 دون موكْتيال تتحقق . ْبَهكْتي عندما نتكلم عن منةمتض) النجاة من الشقاوة المادية (موكْتي. ْبَهكْتي ال، :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  ):٢٦\١٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتانستفيد ذلك من . ْبَهكْتي بالعمل على صعيد  متضمنةموكْتي لكن تصبح ْبَهكْتي

  َنِرشاياْبهيڤْـٱ يُّـو شَ ْمما
  ى ِسـڤَـِتيُّـوِچـَن -  ْبَهكْتي
  تاْنيايتْـۤياْن َسَمـتنچوَسـ 
  ا كَلْـَپـِتىياۤيْبهۤو - ْبَرْهَم

  ".ْبَرْهَمْن صعيد بلغيو الطباع الماديةن  يتعالى لتوه ع،فوظرجميع ال في ٍناوت دون خدمة تتيمية صفية إلى ينقطع من"
  ؟كِْرشَْن هو ْبَرْهَمْن هل :مانويل ااألب

النافذة في  َپَرماتْما و الالشخصي ْبَرْهَمْن:  في ثالثة وجوهْبَرْهَمْندراك  ايتم.  ْبَرْهَمْنَپَر هو كِْرشَْن :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
شْرۤيَمْد يؤكد في .  العظيم ألن وجه اهللا الشخصي أرفع وجوههْبَرْهَمْن  شخصي وهوكِْرشَْن.  شخصيْبَرْهَمْنو الوجود 
  ):١١\٢\١ (ْبهاَچڤَتَْم

  َدْسيڤ-ڤَ تَـتْ تَـتّْـنْتيَدڤََ
  ياْمڤَـْم أْدنَْچۤيا ياْج ْمڤَتَـتّْـ

  َپـَرماتْـِمـتيْهـِمـتي ْبَر
  تي شَـْبـْدياِتإْبَهَچڤاْن 

 ة السداسيالكامل بالعظمة اهللا العظيم شخصية ."اهللا العظيم وشخصية َپَرماتْما  وْنْبَرْهَميتبين العالمون بالحق المطلق "
القوة والثروة والجمال : ةالسداسيظمة بالعكامل هو ال.  وجه شخصية اهللا هو تحقيق اهللا القطعي.)ْرَنپۤو- ْرياڤَإيشْ- ذْشَ(

  .والشهرة والحكمة واإلستغناء
  .أنا أوافق.  نعم:مانويل ااألب



سم لذلك، تسبيح اال.  وأخالقه مطلقة أيضاً وليست متغايرة عنهوصورتهسمه اوبناء عليه، .  اهللا مطلق:َل ْپَرْبهوپاَدشْرۤي
  .عند تمام تصفيته بأخالق ربانية ويصبح عشير اهللالفرد يتخلق . القدوس هللا يعني صحبته

  .اهللا محدودسم  لكن فهمنا ال:مانويل ااألب
.  ألنه ال يحد أو مطلقعين اهللاسم أسماءه ال تحد وكل و. نحن محدودون لكن اهللا ال يحد بحد. عم ن:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  .سمه بقدر تنمية فهمنا الروحيايمكننا فهم 
 إليه تحقيق حب اهللا وأداء الخدمة إلى حب اهللا أيضاً ونسعى إلى  هل لي بسؤال؟ نحن المسيحيون ندعو:مانويل ااألب

حب اهللا  إلى البلدان الغربية للدعوة إلى اآلن، ما هو الفرق بين حركتك وبيننا؟ لماذا ترسل مريديك. بكل قلوبنا وأرواحنا
  الرسالة عينها؟ إلى نجيل السيد المسيح يدعوامع أن 

  هل توافق؟.  المشكلة أن المسيحيين ال يعملون بوصايا اهللا:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  .بيرحد ك إلى أنت مصيب.  نعم:مانويل ااألب

؟ لذلك، جئنا لتعليم معنى حب ذا لم تعمل بأوامر اهللاأين هو حبك  ذن، ما هو معنى حب المسيحي هللا؟ ا:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  .إذا كنت عاصياًحبك غير حقيقي و. ال يمكنك عصيان أحد اذا أحببته :اهللا

 سبل بعث حبه المنسي  اإلنسانرية لتعليم ضروكِْرشَْنلذلك، حركة ذكر . الكالباإلنسان في األرض ال يحب اهللا بل 
م بطابع مسيحي أو هندوسي نفسهلقد دمغوا أ. ليس المسيحيين وحدهم بل الهندوس والمسلمين وغيرهم مذنبين أيضاً. هللا

  .تلك هي المشكلة. أو مسلم لكنهم ال يطيعون اهللا
   المسيحي؟يانعصتحديد منحى  هل يمكنك :زائر

هل توافق على مخالفة هذه . بالحفاظ على المسالخ" ال تقتل" وصية ةخالفم  هيالنقطة األولى.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  الوصية؟

  . أوافق بصفة شخصية:مانويل ااألب
  .ذا أراد حب اهللامن واجب المسيحي وقف قتل الحيوانات   لذا،:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

   لكن هل هذه أهم النقاط؟:مانويل ااألب
وكل ما سواء أضفت أو طرحت الخطأ قائم في الحساب . ذا أغفلت نقطة واحدةاحساب اليوجد خطأ ب :هوپاَدشْرۤيَل ْپَرْب

  النتيجةبقرتو الذي نحب ورفض ما ال نحبه كتابل ذاك الجزء من الوقتصار على قب االال يمكننا. يعقبه سيكون خاطئ
مقدمة الدجاجة مكلفة :"لمزارع أن يقولليمكن . من المؤخرة وتأكل بمنقارهاالدجاجة تبيض  للمثال،. بذات الوقت

رفض الجزء الصعب لن يفيدنا  كذا،. لكن ينقطع البيض عند قطع الرأس لموت البدن. قطعهايستحس . طعامهااوجوب ل
وليس األجزاء التي جملة وتقصيال يتعين علينا القبول بجميع وصايا األسفار . الجزء الذي نحبالتفيد بمن األسفار و

   ؟"ال تقتل:"ذا لم تعمل باألمر األول اأين هو سؤال حب اهللا .ناتناسب
   . دون الحيوان اإلنسان المسيحي هذه الوصية بأنها تنطبق علىيأخذ :زائر

ثمة قتل . جريمة: ذاك يعني أنه لم يكن لدى المسيح القدر الكافي من الفطنة إلستعمال الكلمة الصحيحة :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
هل تعتقد أن المسيح لم يكن يملك القدر الكافي من الفطنة إلستعمال كلمة .  إلى اإلنسان الجريمة تشير.وثمة جريمة

لو كان المسيح يعني . جريمة قتل بدال من كلمة قتل؟ القتل يعني القتل على أشكاله والحيوانات على وجه الخصوص
  .ستعمل جريمة قتل احصر الكلمة باإلنسان لكان

فقد شمل هذه " ال تقتل"وعندما قال يسوع . جريمة القتل إلى ن وصية ال تقتل في العهد القديم ال تشير لك:مانويل ااألب
 بسائر األحياء بل  اإلنسانلم يتكلم عن صلة.  بل أن يعامله بحباً آخراًإنسان قتلي يجب أن ال  اإلنسانالوصية لتعني أن

 ال ينبغي لك أنه ن يعني على الصعيد الفكري والعاطفي أيضاًكاال تقتل فقد : عندما قال.  باإلنسان اإلنسانعن صلة
  .يذاء أو معاملة أحد معاملة سيئة وما شاكل ذلك اهانة أوا

ذا أردت تأويل هذه  ا. نحن غير معنيين بهذا العهد أو ذاك العهد بل بالكلمات المستعملة في الوصايا:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
يمكنك أن تضع .  أن ال يقتلييجب على المسيح"ال تقتل تعني . المعنى المباشرنحن نفهم . الكلمات فهذا شأن آخر



التأويل ضروري عندما ال . التأويل إلى النظريات من أجل متابعة عملك الحاضر لكننا نفهم بكل وضوح بعدم الحاجة
  .ال ينبغي لنا تأويله. ال تقتل هو أمر جلي. صريحلكن المعنى هنا . اًاضحكالم وكون الي

   هل أكل النبات قتل أيضاً؟:مانويل ااألب
  ):٢٦\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيقول . عدم قتل النبات دون ضرورةم لع تڤيةڤايشْنَ الفلسفة الـ:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  ْماتُوي ْم ْپـَهلَـْمـَپـشْ پوْمَپـتَْر
  يـَهتشّْايْپـَر اۤيَهـكْتْـ ِمى ْبيُّـو

  تَـْمِر اوَپـْه- ْبَهـكْتى ْمتَـْد َأَهـ
  تْـَمـنَهااتيْپـَرَأشْـنامي 

 سوى الطعام الذي كِْرشَْن إلى  نحن ال نقدم."أقبلها فسوف  أو ماءثمرة نبات أو زهرة أو ، ورقةمن يقدم لي بحب وتفان"
 لكن الذنب ال . ذنبكِْرشَْن اذا كان تقديم طعام نباتي إلى  وليس ذنبناكِْرشَْنسيكون الذنب ذنب  .يطلبه ثم نأكل فضله

درجة أنها تصفي حتى البول وهذا شيء  إلى  كالشمس القويةهو.  الذنب يلحق باإلنسان فقط.)ڤيدَّْهى-َپپاأ(يمس اهللا 
تناول . القوةأمر شنق أحد لكنه فوق القانون ألنه عظيم اصدار  كالملك أيضاً القادر على كِْرشَْن.  عنه اإلنسانيعجز

والجندي ي المعركة فيأمر الضابط بالهجوم على األعداء .  يشبه قتل الجندي اثناء الحربكِْرشَْن إلى الطعام المقدم أوال
عندما نقتصر ال نذنب كذا، . قتل شخصاً بدافع شخصياذا الجندي عينه  سيعاقب لكن. ةيالمطيع يقتل العدو ويفوز بميدال

  ):١٣\٣ (ْبهَچڤَْد چۤيتاهذا مؤكد في ). كِْرشَْن إلى فضل التقدمة (ْپَرساَدعلى تناول 
  تُونَـه َسنْـيــطاششْيـ ش-ا يــْچايـ
  هيـشايـلْـبيـ ك- َسـْرڤَانِْتى يـشْمو

   پاپاْمـَهْچ ِتى تْـڤْ َأَجـِتى ْنْبهو
  تْنا كاَر- ـنْتى آتْـَم شَى َپـيـ

الطعام لمتعتهم عدون يذين ولكن ال. ال أوقربانخطيئة ألنهم ال يأكلون االّ الطعام المقدم من كل تيم اهللا  يتحرر"
  ."الخطيئة بال ريب، ال يأكلون سوى شخصيةال

  ذن بأكل الحيوانات؟ اال ال يعطيكِْرشَْن :مانويل ااألب
 .ا لقتل الحيوانات وأكلهاً المتدين ليس مقصود اإلنسان المتحضر، اإلنسانلكنفي عالم الحيوان . عم ن:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
هنا لتعليمك بل للطلب منك  إلى لم أقدم. قدس مسيحمذا توقفت عن قتل الحيوانات وسّبحت االسم ال اسيكمل كل شيء

 إذا ، ال فرقطَشْكِرنسّبح ويمكنك تسبيح كريشتوس أو لذا، لنتعاون و. وهذا ما يأمر به االنجيل أيضاً. اهللاسم تسبيح 
اسم سمه عين ذاته وكل اهللا ماليين وماليين من األسماء و: يتَنْياشا شْرّيقال . كِْرشَْنكان عندك تحيز ضد تسبيح االسم 

ذا سّبحت اصعيد الروحي ستصل إلى اللذلك، ). شَكْتيه-ڤََسْر- نامناْم أكاري َبهوْدها نيَج(قدرة اهللا قدير من هذه األسماء 
الحياة البشرية مقصودة .  قبلت تعيينات مثل هندوسي أو مسيحي أو مسلمذا حتى إاهللا الموجود في كتابك المقدساسم 

سواء قضيت تكاليفك بصفة هندوسي أو مسيحي أو ال يهم . ذاك هو الجمال الفعلي لإلنسان.  وتعلم حب اهللاللعلم بالذات
  .مسلم لكن اقضها

  . أوافق:مانويل ااألب
 ال ذا لماأنت تسّبح لكن.  كما لديك مسبحتكلدينا هذه المسبحة):  حبات١٠٨سبحة مؤلفة من  إلى يشير( :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

يسّبح سائر المسيحيين؟ لماذا ينبغي لهم تفويت هذه الفرصة البشرية؟ القطط والكالب ال تقوى على التسبيح لكننا نستطيع 
  دونَهِرى كِْرشَْنطالبي تسبيح يمارس . بل ننتفع كثيراً. ذا سّبحنا أسماء اهللالن نخسر شيئاً  .بشريألن لدينا لسان 

م وال السمك وال وال يأكلون اللح. دور السينما أو فعل أشياء كثيرة لكنهم تخلوا عن كل شيء إلى يمكنهم الذهاب. نقطاعا
لكنهم .  وال يشاركون بالقمار وال يخمنون وال يقربون الزناال يدخنون. يقربون المخدرات أو المسكراتالبيض وال 
هل لديك أي . اذا أحببت التعاون معنا كِْرشَْن أو طّشْكِرمسيح أو :"الكنائس وسّبح إلى أذهب .القدوس هللاسم يسّبحون اال

  مانع؟
  .ليكإ نضمام االمن جهتي سيسعدني.  ليس لدي أي مانع:مانويل ااألب



البقاء عليها  ابدال منلما ال تعطينا الكنائس . بصفتك ممثل الكنيسة المسيحية إليك نحن نتكلم.  ال:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 من الكنائس التي كانت موصدة عملياً اُ كبيراُاشترينا عدد. ؟ سنسّبح االسم القدوس هللا طوال الليل والنهارموصدة األبواب

. ن مئات الكنائس التي كانت مغلقة أو تستخدم ألغراض دنيويةفي لندشاهدت .  في أماكن كثيرةإلنقطاع الناس عنها
. ذا زرت الكنيسة عينها اليوماستجد ألوف الناس فيها  بيعت لعدم مجيء أحد لكن. اشترينا احدها في لوس انجلوس

  . ساعاتخمسذلك ال يتطلب .  دقاق فهم ماهية اهللا في خمسفطنيمكن ألي 
  . أفهم:مانويل ااألب

  .مرضهم أنهم معرضون عن الفهم. يفهمون لكن الناس ال :هوپاَدشْرۤيَل ْپَرْب
  .أعتقد أن اهللا ليس مسألة فطنة بل تواضع: زائر

هذا ما جاء في االنجيل، أليس كذلك؟ لكن . المتواضع والخنوع يملك ملكوت اهللا.  التواضع يعني فطنة:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
ما الذي يدعو اإلنسان  .لذلك، ال نجد متواضع وخنوع. هذه الفكرة اليومفلسفة الرذالء هي أن كل حي هو اهللا وراجت 

انهم يسجدون في . م مريدي كيف يصبحوا متواضعين وخنوعينلأعأنا ؟ لذلك، اهللا أنه ذا توهماإلى التواضع والخنوع 
يق الروحي بسرعة التحق إلى صفات التواضع والخنوع تفضي. الهيكل وللسيد الروحي ويحرزون التقدم على هذا الوجه

  ".يمان الراسخ باهللا وممثله السيد الروحي االن يملكونم لِڤديةالـتكشف معاني األسفار :"ِڤديةالـجاء في األسفار . بالغة
   لكن أال ينبغي تقديم هذا التواضع لكل شخص آخر أيضاً؟:مانويل ااألب

 وجوب عدم ترقب يتَنْياشا كِْرشَْن شْرّي لقن. تياديخاص وإع: حترام االلكن ثمة نوعان من.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
حترام الخاص هللا  االلكن ينبغي تقديم. حترامنا احترام لكل شخص آخر حتى وإن كان يسيء اال بل تقديمنفسناالتكريم أل

  .وتيمه الصفي
  . نعم، أوافق:مانويل ااألب

مسيح أو سم ينبغي لهم تسبيح اال. كِْرشَْنلتعاون مع حركة ذكر  أعتقد أنه ينبغي لرجال الدين المسيحي ا:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
ارجو أن تعمل بذلك .  فلسفةتليسه هذ. هذا البرنامج يتماشى مع تعاليم االنجيل. جازة ذبح الحيوانات اكرشتوس ووقف

  .عالمي على الوضع الحولوسترى كيف سيطرأ الت
  . شكراً لك:مانويل ااألب

  .ى كِْرشَْنَهِر :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  الفصل الثاني

  چوروالمسيح كان 
مع ذلك، كان . )چورو(سيدنا الروحي ... المسيح كان ابن اهللا ممثل اهللا أن  يعترف هناكِْرشَْنالقائد الروحي لحركة ذكر 

  .تباع المسيح اليومإلديه كلمات قاطعة لمن يدعون 
نجد ). كَرونا(والرأفة ) تيتكْشا( يجب أن يكون متصفاً بصفتي التحمل أي داعية ثقة لذكر اهللا أن شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في 

 كما كان رؤوفاً. درجة أنه لم يلعن أحداً حتى فيما كان يصلب إلى كان من التحمل. في شخصية المسيحهاتين الصفتين 
. ل كانوا يتوهمون بإمكان قتلهبال شك، انهم لم يقتلوه بالفعل . قتله لن كانوا يسعونملعفو علاهللا  إلى ه دعاندرجة أإلى 

  ".انهم ال يعلمون ما يفعلون. رباه، اغفر لهم:"دعا المسيح فيما كان يوضع على الصليب. لذلك، كانوا يرتكبون ذنباً كبيراً
. لكن المسيحيون يحبون تأويل هذا األمر". ال تقتل:"داعية ذكر اهللا صديق لجميع األحياء وهذا ما جسده المسيح بقوله

لذا، . لذلك، يعتقدون أنه يمكنهم أن يقتلوا بحرية مليارات الحيوانات البريئة في المسالخ. ون أن الحيوان دون روحيعتقد
 إلى نتماء االعلى الرغم من وجود عدد كبير ممن يعلنونمن الصعب جداً العثور على واحد يلتزم بتعاليم المسيح 

  .المسيحية



ين من عذابهم لذلك، وافق المسيح على الصلب لتحرير اآلخر. ة عذاب اآلخرين ال يشعر بالسعادة عند رؤيڤَڤايشْنَالـ
 انهم يحبون المسيح". سنتابع ارتكاب الذنوب وليتحمل المسيح عذابنا:"درجة أنهم قرروا إلى يمان االلكن أتباعه معدومي

  ".لذا، نرجو أن تتعذب عنا. وبناال يمكننا التخلي عن ذن. أيها المسيح العزيز، نحن في غاية الضعف:"لقولدرجة اإلى 
ليتحمل المسيح  .ويفتحون مسالخ علمية حديثة ضخمة" لنقتل رغم ذلك:"اآلنأتباعه  قررلكن ". ال تقتل:"م المسيحلّع

لكن . تباعههذه أبغض نتيجة يمكن أن يتخذها المسيح بحمل عذاب الذنوب السابقة أل". ذا وجد ذنب بالقتلاالذنب عنا 
  ".كل هذا العذاب بسبب ذنوبنا؟ لنقلع عن الذنبحّمل المسيح لماذا ن:"الأوهم رشدإلى  عودوايجب أن ي

هل ". لو أعقبها عقاب فسيتعذب أبي عني:"نفسهيقول ل ولنفترض أنه.  يرتكب جريمة قتل-ابن أثير–لنفترض شخصاً 
هل ستوافق ". ال والدي ألنني ابنه االثيرفراج عني وإعتق االيمكنكم. ال. ال:"هعند اعتقال  القاتلويقوليجيز القانون ذلك؟ 

قتراح  اهل هذا! والده هو الذي يجب أن يتحمل العقاب أن طلب هذا األحمق؟ لقد ارتكب جريمة لكنه يعتقدالشرطة على 
هذا هو قانون .  وليس المسيحهدما ترتكبيجب أن تتعذب بالذنب عنكذا، ". هلقد ارتكب الجريمة وال بد من شنق. راشد؟ ال

  .اهللا
كانوا .  ذكر اهللا لكنهم صلبوهتبليغأراد . مع ذلك، صلب. كان ال عيب فيه. ابن اهللا وممثله -كان المسيح شخصية كبيرة

  .لكننا نقّدره ونعطيه كل التكريم بصفة ممثل اهللا. لم يقّدروا دعوته. غير شاكرين
. لكنه كان ممثل اهللا وبلده ومناسبة للشعب المعينمسيح كانت مناسبة لزمانه ومكانه ال إليها الرسالة التي دعاأن ال شك، 

  .لذلك، نحن معجبون بالمسيح ونقدم له السجدة
" ما هو رأيك بالمسيح؟:"سألوا.  في مدينة ملبورن لزيارتيءت جماعة من رجال الدين المسيحي جا،ذات مرة
  .شعروا بالتقدير الكبير لهذا الكالم". لذلك، هو سيدنا الروحي. ذكر اهللا إلى دعا). چورو(هو سيدنا الروحي :"اخبرتهم
 كان أنه ال ينبغي لنا الظن. المسيح أحد تلك الشخصيات. چوروأمجاد اهللا بصفة  إلى كل من يدعويجب قبول بالفعل، 

  .م ذكر اهللاللما س اًإنسان لو كان المسيح. ، يملك عقلية شريرةاًإنسان كل من يعتبر السيد الروحي أن تقول األسفار. اًإنسان
  الفصل الثالث
   اإلنسانال تقتل أو ال تقتل

  .١٩٧٣تموز سنة\يفي قرب باريس في يولوفي منتجع ر الكاردينال جان دانيلو شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدالتقى 
   بقتل الحيوان؟يلذا، لماذا ينشغل المسيح". ال تقتل:"قال المسيح: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 حياة.  وحياة الحيوان اإلنسانحرم في المسيحية لكننا نؤمن بوجود فرق بين حياةال شك أن القتل م: الكاردينال دنيلو

  . محرم اإلنسانلذلك، قتل.  مصنوع على خيال اهللا اإلنسان مقدسة ألناإلنسان
  ".ال تقتل" بل  اإلنسانلكن االنجيل ال يقيد الوصية بعدم قتل: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  . وحدها مقدسةاإلنسان حياة أن نؤمن: الكاردينال دنيلو
  ".ال تقتل"الوصية تقول . ذاك تفسيرك: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  .من الضروري لإلنسان قتل الحيوان للطعام: الكاردينال دنيلو
  . أكل حبوب الطعام والخضار والفاكهة والحليب اإلنسانيستطيع. ال: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  دون لحوم؟: الكاردينال دنيلو

طعامه المشروع هو لحوم الحيوانات لكن . النمر ال يأتي ألكل فاكهتك.  مقصود للطعام النباتي اإلنسان:َرْبهوپاَدشْرۤيَل ْپ
  قتل الحيوان ليس ذنباً؟ أن كيف يمكنك القول.  هو الخضار والفاكهة والحبوب ومنتجات الحليب اإلنسانطعام

  .ابتغاء توفير الطعام للجائع فذلك مبرر الحيوان ذا كان قتل ا.دافعالنؤمن أنها مسألة : الكاردينال دنيلو
  هل توافق؟. لذلك، هي أمنا. نشرب حليبها:  لكن اعتبر البقرة:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  .بالتأكيد.  نعم:الكاردينال دنيلو



 وتنقطع شيخدما تعنتقطع حنجرتها ؟ أنت تأخذ الحليب منها وذا كانت أمكاكيف تدعم قتل البقرة  ذن، ا:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 مثل المعز أو صغيرةبقتل بعض الحيوانات الفي الهند آكلة اللحوم  وصىيي؟ إنسان هل هذا اقتراح. عن اعطاء الحليب

متناع عن اللحوم بالكلية ومريدي  االنطلب من الناسنحن . لكن قتل البقرة أكبر ذنب. الخنازير أو حتى الجاموس
إلى أكل ذا اضطر ايمكن لإلنسان أكل لحم حيوان صغير  لكن. كِْرشَْنا إلى ذكر  في مجال دعوتنيلتزمون بهذا المبدأ

الشاغل األول لإلنسان .  ما دام أثيماً على فهم اهللاإلنسان لن يقوى. انه أكبر ذنب. ال تقتل البقر. في ظروف معينةاللحم 
  .لحديث عن حبهفماذا بااذا بقي أثيماً لن يقتدر على فهم اهللا  هلكن. هو فهم اهللا وحبه
  .آخر إلى الوصية العملية من دينتتغير . المهم هو حب اهللا.  ضرورية غير أعتقد أن هذه النقطة:الكاردينال دنيلو
  .لذلك، قتل البقر ذنب.  لذا، الوصية العملية هللا في االنجيل هي ال تقتل:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  ...أن ليس صالحاً ويقول لليهود القتل أن الهنود إلى  يقول اهللا:الكاردينال دنيلو
  ناسب تيسيرك؟يلماذا تفسر ذلك ل". ال تقتل "قالالمسيح .  ال:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
   لكن المسيح أجاز تضحية الخروف :الكاردينال دنيلو
  . لكنه لم يفتح مسلخاً:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  .ال، لكنه أكل اللحم). يضحك (:الكاردينال دنيلو

. مختلف أمرذاك .  عندما ينقطع الطعام اآلخر من الموت جوعاًنفسهيمكن لإلنسان أكل اللحم لحماية  :َرْبهوپاَدشْرۤيَل ْپ
، لن يكون عندك مجتمع بشري ما لم في الواقع. رضاء اللسان الكن من أكبر الذنوب المحافظة على المسالخ لمجرد

مع أن قتل الحيوان قد يكون ضرورياً للبقاء م على األقل يجب عدم قتل الحيوان األ. لحفاظ على المسالخقسوة اتوقف 
يقول .  هي عدم السماح بقتل مطلق حيوانكِْرشَْنعادتنا في حركة ذكر . وهذا ما يمثل اللياقة اإلنسانية في بعض األحيان

  پوشَْپْمَپتَْرْم (أقبلهاف  فسو أو ماءثمرة نبات أو زهرة أو من يقدم لي بحب وتفان، ورقة): ٢٦\٩ ْبهَچڤَْد چۤيتا (كِْرشَْن
منوعات كبيرة من الفاكهة  األشجار توفر لنا ).ْپَرساَد (كِْرشَْن نحن نتناول فضل .)َهتيشّْياْپَر يُّو ِمى ْبَهكْتْۤيا  تُوياْمْپَهلَْم

ئة وتدر يالبقر بر.  لكن ذلك ال يعني أن تقتل أمك طعاماًكل حي طعام سواهال شك أن . الشجرقتل  إلى دون حاجة
  . أثيمعمل هذا . اقنع بحليبها وال تقتلها في المسلخ. الحليب
  .دون روحدون اإلنسان أن اجناس الحياة  إلى جواز المسيحية ألكل اللحوم مستند: مريد

ن كان لإلنسان  اضورها في البدن ثم يمكننا القول ما، يتعين علينا فهم الروح من حأوال.  تلك حماقة:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  اذا لم نجد قواسمالحيوان دون روح أن يمكننا القول ن؟اما هي مختلف خواص البقرة واإلنس. روح على خالف البقر

ن أن الحيوانجد لحيوان؟ قواسم مشتركة بين اإلنسان واذا وجدنا  االحيوان دون روح أن كيف يمكن القول لكن. مشتركة
  أين هو الفرق؟. يأكل وأنت تأكل والحيوان ينام وأنت تنام والحيوان يجامع وأنت تجامع والحيوان يدافع وأنت تدافع

  .الروح بشرية فقط أن نؤمن.  دون روحهالوجود الطبيعي للحيوان مشابه لإلنسان لكن أن  نحن نقر:الكاردينال دنيلو
البدن يشبه ). يُّونيشو-ڤََسْر(لروح في جميع أجناس الحياة ؤكد على حضور ا ياْبهَچڤَْد چۤيت كتابنا :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

كذا، أبدان مختلف .  وراء الثياب أيضاًإنسان  وأناإنسان لكن أنت. ثيابك سوداء اللون وثيابي زعفرانية اللون. بوثال
لرجل ما ولدين ال يتساويان   أنلنفترض. من اهللاعاع ثمة روح وهي ش.  مختلفة من الثياباًجناسأاألجناس تشبه 

ابنه  أن ال يميز. يعلن أبوته للولدينلكن الوالد . قاضي محكمة عليا والثاني عامل بسيطأحدهما  قد يكون :بالفطنة
اسمح لي . والدي العزيز، ابنك اآلخر عديم النفع:"وإذا قال االبن القاضي. القاضي بالغ األهمية وابنه العامل دون أهمية

  فهل سيسمح الوالد بذلك؟". بقتله وأكله
ثمة فرق كبير بين . كل الحياة جزء من حياة اهللا أن الفكرة القائلةقرار ب االيصعب علينالكن .  حتماً ال:الكاردينال دنيلو

  .  وحياة الحيوان اإلنسانحياة
 غير هارة روح لكن وعيللشج. ثمة وعي متطور في البدن البشري. تنمية الوعي إلى رق عائدا الف:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

نْْدَر شََچديشْ جم يدعى يوجد عاِل. درجة ضئيلة جداً إلى ، ستقاوم لكنفي الواقع. هاذا قطعتالن تقاوم الشجرة  .متطور
ويمكننا أن نشهد ذلك بصورة مباشرة . األشجار والنبات قادرة على الشعور باأللم عند قطعها أن  صنع آلة تثبتبوز



في موجودة لكن الروح . لذا، أنها مسألة تنمية وعي. يقاوم ويصدر صوتاً مرعباً. حيوان ماعندما يأتي شخص لقتل 
  .جميع األحياء

  . على صعيد أرفع من الحيوانات اإلنسانتفكير.  مقدسة اإلنسان لكن مجازياً، حياة:الكاردينال دنيلو
البقرة تأكل . بدنكعلى ظ احفلبدنه وأنت تأكل لعلى  ظاحفل ما هو ذاك الصعيد األرفع؟ الحيوان يأكل ل:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

درجة أن في  إلى لكن ال يعني أنك راقي.  باآلالت الحديثةجهزةاإلنسان اللحوم من المسالخ الميأكل العشب في الحقول و
. لعشب مرعب بينما الحيوان يقتصر على أكل اشهدلمجرد أن لديك آالت كبيرة وم بدنك روح بينما ال روح في الحيوان

  .يمكننا أن نشهد ذلك في الخصائص األساسية المشتركة بين الحيوان واإلنسان. هذا غير منطقي
  . سوى عند اإلنسانبحثاً فوقطبيعياً عن معنى الحياةنا ال نجد  لكن:الكاردينال دنيلو

  ايكاونِْتـ شويُّوني –َسـْرڤَ 
  ااهي ۤيـْمْبَهـڤَـنْتاه َسيْرتَـمۤو
  ْرينيُّو ْبـَرْهـَم َمـَهـْد ْمتاسا
  تاي ْپـَرَده پـ-َج ۤيـ بْمَأَهـ

  ."أنني الوالد صاحب البذرة هذه الطبيعة المادية ومنتولد جناس الحياة جميع ان أ ،كونْتّييا ابن علم، يتعين ال"
ن اذا ك ا.ذا فوقطبيعيه. الحيوان دون روح أن يمان االالبحث الفوقطبيعي هو الذي يحملك على.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

. ؟ فوقطبيعي يعني روحي كالحيوان اذا كنت تفكرما هو نفع دراستك الفوقطبيعية لكن.  فوقطبيعياً فال بأس بذلككريتفك
ما أن  ااآلن،. ذاك فهم فوقطبيعي). يُّونيشو كاونْتييا- ڤََسْر(ثمة روح في كل حي ): ٤\١٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيقول 

ا أي منهم. قبول رأي أحمق من الدرجة الثالثة بمثابة فوقطبيعي إلى  بمثابة فوقطبيعية أو ستضطركِْرشَْنتقبل تعاليم 
  تقبل؟ 

  . لكن لماذا خلق اهللا بعض الحيوانات التي تأكل حيوانات أخرى؟ ثمة خطأ في الخليقة كما يبدو:الكاردينال دنيلو
سيعطيك اهللا بدن .  أكل الحيواناتطلبت اذا سيعطيك التسهيالت التامة واهللا كبير اللطف.  انه ليس خطأ:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

عقاب لذا، ". المسالخ؟ كل اآلن تغنيك عن اً ومخالباًسأعطيك أنياب" . اللحم بحرية تامةنمر في عمرك الالحق حتى تأكل
 الالحق للحصول على مآكلة الحيوانات في أبدان نمور وذئاب وقطط وكالب في عمرهيرجع . آكلة اللحوم مثيل ينتظر 
  . تسهيالت أكبر

  الموضوع الخامس
   في العصر الحديثيُّوچاممارسة الـ

  ولالفصل األ
  الوعي الفوقي

كما تشهد الوقائع  في الهند الذين كانوا ماء القدۤيْزچيُّوالـة تتضاءل أمام منجزات حديث الغربية اليُّوچاالـأهداف أنصار 
أصغر من حجم الذرة وأخف من الهواء ويسافرون في مطلق جزء بدن التمثل في الخارقة مثل قوى اليملكون التاريخية 

يكشف .  أنها خطوة قدماً على الرغم من كل هذه الخوارقشْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدمع ذلك، يقول . لياتمن الكون دون عون اآل
  .١٩٦٧إنساني في حديثه التالي سنة   كيف يمكن تحقيق قمة الوعي الفوقشْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

ما جاء في معادلة حسب  ةيُّوچيلـاالرياضة .  المتيمين المدربينۤيْزچيُّوالـ بواسطة يچيُّو هو أرفع اداء كِْرشَْنذكر 
 مختلفة ةيُّوچيالـ تَنَْجليَپ رياضة وكما توصى في ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن القياسية على لسان الرب ةيُّوچيالـالممارسة 

ثم حواس  الحقيقية تعني التحكم بالةيُّوچيالـممارسة الرياضة .  التي تزاول عموماً في البلدان الغربيةيُّوچا-َهىطَْهعن 
وجميع ة األصليشخصية اهللا  هو كِْرشَْنالرب . )كِْرشَْن شْرّي( ناراياَنصورة شخصية اهللا العظيم جمع العقل على 

  .  التامةامتداداتهمزينة بصدفة وزهرة لوتس وعصا ودوالب هي ال ذات األربعة أيدي ونڤيشْ صور



في الجلوس في مكان منعزل مطهر  يقتضي جمع العقلق تحقي.  الربرةوص بوجوب التأمل في ْبهَچڤَْد چۤيتايوصى في 
رفاهية المزدحمة وحياة المدن ال). رياشاْبَرْهَم(ط الذاتي اضبنبأحكام وحدود حياة التبتل واال يُّوچّيالـإلتزام جو قدسي و
  .ييُّوچالـتنقض المراس  وخيانة اللساندون قيد جنسي النغماس ال ابما في ذلك

ال يمكنك السماح للسان . ضبط اللسانخطوته األولى هي  تعني التحكم بالحواس ويُّوچاالـرسة مما أن سبق لنا وذكرنا
لكن ولألسف الشديد، يوجد .  بوقت واحديُّوچاالـبتناول كل أشكال الطعام والشراب المحظور واحراز تقدم في ممارسة 

 أمثالهم ۤيْزچيُّوالـ. يُّوچاالـ إلى غلون ميل الناسالغرب ويستإلى الذين قدموا دجالين  الۤيْزچيُّوالـعدد كبير من اآلن 
  .يتجرأون حتى على الجهر بجواز شرب الخمرة وممارسة التأمل بوقت واحد

 أْرجوَناعرب ، لكن  سنة٥٠٠٠ منذ ْبهَچڤَْد چۤيتا في حوار أْرجوَنمريده  إلى يُّوچاالـ ممارسة كِْرشَْنأوصى الرب 
ال . ينبغي لإلنسان أن يكون عملياً في كل مجال من نشاطاته. يُّوچاالـحدود تباع أحكام و ابصراحة عن عجزه عن

نما هي  ا الحقيقيةيُّوچاالـ. يُّوچاالـاسم ينبغي لإلنسان تضييع وقته الثمين قصراً على مزاولة بعض التمارين البدنية ب
تأمل مستمر مثيل يدعى . ة في تأمله بصورة مستديماصورة أربعة أيدي داخل القلب لرؤيتهفي البحث عن الذات العليا 

 أو الشخصيالتأمل في شيء  ذا أرادا ةيُّوچيالـالرياضة ب قبل تحقيق شيء سينتظر اإلنسان وقتاً طويال لكن. يَسماْده
 ناراياَن هي جمع العقل على شخص ةيُّوچيالـالرياضة .  محال أو فراغالشخصيعقل على شيء الجمع . الفراغ

  . في القلبرباعي األيدي النافذ
ال ينفذ في . اهللا نافذ في قلب كل حي.  نفاذ اهللا في القلب دوماً حتى دون علمه بذلك اإلنسانيقال أحياناً أن بالتأمل سيفهم

نافذ ) ڤََرإشْ( ذلك باإلعالن أن الملك العظيم للكون ْبهَچڤَْد چۤيتايشهد . أيضاًجميع صور الحياة  فحسب بل في  اإلنسانقلب
خلو ال ي. ال يوجد مكان فارغ. أيضاًمن األشياء حضوره ليس في القلب فحسب بل في كل ذرة . ع األحياءجميب وفي قل

  .مكان من حضور الرب
 ية فردآتْما.  تعني الذات العلياَپَرماتْما وكلمة الذرية تعني الذات آتْماكلمة . َپَرماتْمادعى ت في المكان ة اهللا النافذصورة

  . تعم كل المكانَپَرماتْماد بينما و محدحيز تعم آتْمارق هو أن الكن الف. ة فرديَپَرماتْماكما هي 
قد يكون الشخص مقيماً في مكان واحد لكن الشمس حاضرة فوق رأس كل . مثل الشمس مناسب في هذا الصددضرب 

 الذرية بائنة عن الذات الذات العليالذلك، .  على نحو لطيفْبهَچڤَْد چۤيتاهذا موضح في . شخص مع أنها ذات فردية أيضاً
 جوهماليين الو إلى توسعتالرب أو الذات العليا وعي قدرة . الربواألحياء وعي نوعية بالحجم على الرغم من وحدة 

  .الذريةالذات خالف وعي على 
ذات العليا  أن الاتْدنيشََپوأجاء في . الذات العليا النافذة في قلب كل حي، تشهد أعماله الماضية والحاضرة والمستقبلية

الوطن  إلى الذريةرجاع الذات  إلى ا تتشوق دوماً،بصفة الصديق. صديق وشاهدصفة  بالذريةنافذة في قلب الذات 
 كافة التسهيالت الذريةالذات العليا تعطي الذات .  التي تحقق أعمال الفرد بركاتهاجميعوبصفة شاهد، تنعم . الباقي

لحق المطلق العظيم ل تسليم عن سائر المشاغل سوى الاها على نحو يحقق تخليهتلكنها تأمر صديق. لتحقيق كل ما تشتهيه
، أكثر الكتب الموثوقة والمعروفة حول كافة أشكال ْبهَچڤَْد چۤيتاهذا هو األمر األخير في . أزلي البهجةتحقيق ذكر ل

  .يُّوچاالـ
ْبهَچڤَْد كما يستفاض في . كما مر أعاله ةيُّوچيالـ كمال الرياضة ا هي كلمة الفصل بصددْبهَچڤَْد چۤيتاالكلمة األخيرة في 

   هذا؟كِْرشَْنما هو ذكر .  األرفعيُّوچّيالـ هو كِْرشَْنالغارق دوماً في ذكر  أن چۤيتا
 حقيق تالذريةال يمكن للذات .  البدن بكاملهالذرية كما تعم الذات الخليقة بكاملها بعلمها الفائقتعم ) َپَرماتْما(الذات العليا 

فهم ما دون أن يتخطاه لبدني المحدود في ارجاء ما يجري ل يفهمبسط يمكنني . تناهي وعيهابسبب هذا الوعي الشامل 
دعوى . وتعم مجمل المكانتعي بجمع األبدان ) َپَرماتْما(لكن الذات العليا . محدود بهبدني وعيي ب. يجري في بدن سواي

هذا العلم الفوقي ال يتحقق . يقوالفعلم في الغير فاعل  الذريةعلم الذات ألن مردودة  والذات العليا الذريةوحدة الذات 
  . كِْرشَْن أو ذكر تسليمي بالعلم الفوقي وهذا التشبيع يدعى الذرسوى عند تشبيع العلم ال



 بعد ِرشَْنكْحقق ذكر  ه كان معرضاً عن قتال أقاربه في بداية األمر لكنأْرجوَن أن  بوضوحْبهَچڤَْد چۤيتامن تعاليم نفهم 
 أْرجوَنوبناء عليه، وافق . كِْرشَْن يهملما ي يعمل بكِْرشَْن تيم. كِْرشَْن وتشبيع علمه بالعلم الفوقي للرب ْبهَچڤَْد چۤيتافهم 

  .تَْركوروكِْشعلى المشاركة في ملحمة 
تبدأ عملية التشبيع بالترسخ  .كِْرشَْن في بداية ذكر ستالم هذا االمالء خالل الوساطة الشفافة للسيد الروحي الذا، يجري

 كِْرشَْنيملي . ، تحت هداية السيد الروحي الثقةكِْرشَْنقدر كاف من التدريب والعمل بإيمان منقاد وحب لـ بعد والثبات
 ومن الداخل يعين كِْرشَْن لـصحيحمن الخارج، يتلقى التيم عون السيد الروحي الممثل ال. عند تلك المرحلة من الداخل

  ).چورو- يتْياشا( التيم بوجه السيد الروحي الداخلي شَْنكِْرالرب 
 التعرف على اهللا من الداخل والخارج  اإلنسانيتعين على. اهللا نافذ في قلب كل حي ال يمثل الكمال أن إن مجرد الفهم

  .ةيُّوچيالـهذا هو أرفع درجات كمال الحياة البشرية وأرفع الرياضات . كِْرشَْنوالعمل في ذكر 
  : الكامليُّوچّيالـ يحققها خارقةمانية قوى ثمة ث

  .الذرةبدن أصغر من بدن  التمثل في قوة - ١
 .أكبر من جبلبدن التمثل في قوة  - ٢
 .أخف من الهواءبدن التمثل في قوة  - ٣
 .أثقل من مطلق معدنبدن التمثل في قوة  - ٤
 ).خلق كوكب على سبيل المثال(تحقيق أي تأثير مادي قوة  - ٥
 .تحكم باآلخرين كما يفعل الربالقوة  - ٦
 .التنقل بحرية في جميع أرجاء الكون أو ما وراءهقوة  - ٧
 .ع حيثما يشاءووالرجبدنه فارقة ماختيار زمان ومكان قوة  - ٨

  .مالء الرب اصعيد كمال تلقيإلى رتقاء العند ا الثمانية اعاله الباطنيةة يچيُّوـيحقق الفرد درجة تتخطى القوى اللكن 
  خطوةوالتأمل في الذات العليا ه.  في بداية استهالل الرياضةةيُّوچيالـ ضمن الرياضة التنفستمارين  ما تمارس غالباً
تصال  االتحقيقهو  أرفع درجات الكمال كنل. ليس سوى خطوة تقدميةالباطنية ة يچيُّوالقوى الـتحقيق . األمامإلى 

  .امالء منه االبالذات العليا وتلقي
 ٥٠٠٠كانت صعبة حتى منذ .  بالغة الصعوبة في هذا العصرةيُّوچيالـالرياضة التي تقتضيها والتأمل  التنفستمارين 

في الوقت الراهن، عامة الناس . ء الحاضر يدعى العصر الرديكَليعصر . كِْرشَْن اقتراح أْرجوَنسنة وإال لما رفض 
سيضلل اإلنسان على يد  وبناء عليه،. احظاً من سواه أتعس اانه.  بفهم التأمل أو الحياة الروحيةةديقصيرة العمر وبل

نما  ايُّوچاالـالسبيل الوحيد لتحقيق أرفع درجات كمال . نفسه عناية بسيطة بمعرفة يهذا كانت لد اعدد كبير من الدجالين
 ةيُّوچيالـ الرياضة هذه هي أبسط درجات كمال. يتَنْيا َمهاْپَرْبهوشا كما مارسها المولى ْبهَچڤَْد چۤيتاهي العمل بمبادئ 

  .وأرفعها
ما جاء في استناداً إلى  كِْرشَْنقدس م قصراً على تسبيح االسم اليُّوچا كِْرشَْنذكر عملية تحقيق  عرض يتَنْياشاالمولى 

 أكبر عدد من الهنود يمارسون هذه الرياضة.  الهامةاتْرانوپالـ وعدد كبير من شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم و ِڤدانْتَ سۤوتَْر
انها في غاية السهولة وعملية لهذا .  سائر البلدان كما انها تنمو تدريجياً في الواليات المتحدة وفي مدن كثيرةةيُّوچيالـ

  . في هذا العصرةجحاال توجد رياضة أخرى ن. ةيُّوچيالـالعصر وال سيما للجديين بصدد النجاح في الرياضة 
  .سنةألف  كان يعّمر مائة  اإلنسانألن) َچَستْيا يو (الرياضة التأملية ممكنة في العصر الذهبيكانت 
 َهِرى كِْرشَْنتسبيح  إلى سوى األخذفي الوقت الراهن  العملية ةيُّوچيالـذا اردت النجاح في الرياضة اليس عليك لكن 

التقدم الذي  على بنفسككم وستحَهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى  -َهِرى َهِرى  كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن
  . مطلوبةيُّوچيالـإلنسان بمدى تقدمه في الرياضة شعور ا. تحرزه

- راَج(وأخفى سبل التحقيق الروحي ) ڤيْديا-راَج( بأنها رأس العلم ْبهَچڤَْد چۤيتا هذه في كِْرشَْنوصفت رياضة ذكر 
  . )ڤْياياْمأ(وال تنضب ) ْمسوسوكَْه(وتنجز بسعادة بالغة ) ڤيتَْرْمَپ(وأصفى الصفاء ) ْهياْمچ



كلمة . أن يشهدوا المتعة العلية التي يشعروا بإنجازها) يُّوچا ْبَهكْتي( هذه كِْرشَْنإلى الخدمة التتيمية  إلى من أخذوايمكن ل
يمكنك ال . يتهاعند تصفيتم التحكم بالحواس تلقائياً .  تعني تصفية الحواسيُّوچا ْبَهكْتي تعني التحكم بالحواس و يُّوچا

يجابياً في  اعن المشاغل السخيفة فحسب بل تنشغلالحواس ة لكن ال تنسحب تكلفقطع نشاطات الحواس بالوسائل الم
  .اذا عملت على تصفيتهاأيضاً  الرب إلى الخدمة العلية

 كِْرشَْنعند ذكر   حتماًكِْرشَْنسنرجع إلى  أننا  التي تذكرْبهَچڤَْد چۤيتا ليس بدعة ابتدعناها بل مشرع في كِْرشَْنذكر 
 وهذا هو كِْرشَْنم بـياقال وكِْرشَْنأمل في الت وكِْرشَْن والحديث مع كِْرشَْن واألكل مع كِْرشَْنة رافق ومكِْرشَْنوتسبيح 

  .كِْرشَْنجوهر ذكر 
  الفصل الثاني

  يتَنْياشاتجلي المولى 
 ستتردد في كل بلدة وقرية َمنْتَْر َهِرى كِْرشَْن أن سنة فقط ٥٠٠منذ  عظيم، تنبأ يُّوچّي رباني و يتَنْيا َمهاْپَرْبهوشاالمولى 

تجاه خارجياً ه دستكشاف عن االفي وقت كان الغربي يوجه روح ة يستهل ثورة داخلييتَنْياشا شْرّيكان . في األرض
في  عميقاً أثراًحركته ماليين وتركت تبعه الو كالعاصفة شبه القارة الهندية حركتهاجتاحت  .دراسة الكون الطبيعي

في الحديث التالي  يتَنْياشا شْرّي نزلة شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَديصف . مستقبل التفكير الديني والفلسفي في كل من الهند والغرب
  .ة كونواي هال في قاع١٩٦٩تشرين الثاني \في نوفمبر

 .والدةالعند استدعاء منجم ادة في الهند العتجري .  سنة٥٠٠الهند منذ  الذهبي، نزل إلى ڤَتاَرأ يتَنْيا َمهاْپَرْبهوشا شْرّي
ثالثة بهذا الطفل في السابق نزل :" الذي قالَچمونيَچْر سنة، استدعى والده ٥٠٠٠ منذ كِْرشَْن شخصية اهللا نزولعند 

 في األسفار بأنها سمراوية مثل لون كِْرشَْن بشرة وصفت ".بشرته السمراءب اآلن نزلحمراء وذهبية وقد : بشرات
  . ببشرة ذهبيةكِْرشَْن هو يتَنْياشا المولى .غيمةال

شْرۤيَمْد يؤكد في .  وهذا مؤكد بكالم العلماء والتيمكِْرشَْننزيل  هو يتَنْيا َمهاْپَرْبهوشا أن ثمة أدلة كثيرة في األسفار الهندية
لن تكون . يصف ذاتهالذي  شَْنكِْرهو .  دوماًكِْرشَْنينشغل بوصف و) َچيو- كَلي(في هذا العصر نزل اهللا ي أن ْبهاَچڤَتَْم

البيضاء  –في هذا العصر مما يعني انها قد تكون بيضاء أو حمراء أو صفراء ألن هذه األلوان األربعة بشرته سمراوية 
 نزله سبق ولذلك، لما أن. ها اهللا في مختلف العصورنزل فيوالحمراء والصفراء والسوداء هي ألوان البشرة التي ي

. يتَنْيا َمهاْپَرْبهوشا بها نزللبيضاء والسمراء في العصور السابقة فاللون المتبقي هو الذهبي الذي البشرة الحمراء واب
  .كِْرشَْنبشرته ليست سمراء لكنه 

 متبوع دوماً بعدد ه أنيتَنْيا َمهاْپَرْبهوشافي صورة ستجدون .  هو أنه مصحوب دوماً بصحبهڤَتاَرآ لهذا ىخرا خاصية
مهمتي هي :"كِْرشَْنيقول  حيث ْبهَچڤَْد چۤيتاكما ذكر في في كل نزلة همتين مدوماً اهللا قضي ي. نيحسبالمكبير من التيم 

سنالحظ عند . ، تعين عليه قتل عدد كبير من الجنكِْرشَْن نزولعند ".  حينما أنزلتخليص التيم األتقياء واهالك الجن
ثمة نوعان .  الهراوة والقرص مقصودين لقتل الجن.صدفة وزهرة لوتس وهراوة وقرص أنه يمسك ونڤيشْ رةوصرؤية 

التيم . انهم يكادون يشبهون اهللا بفضل صفاتهم الربانية. يطلق على التيم مالئكة. الجن والتيم: من الرجال في هذا العالم
 في هذا َرْبهوْپَمها يتَنْياشامهمة .  الجن:وإهالك سواهمتيمه حماية :  ألمرينكِْرشَْن ينزل لذا،. ربانيون وسواهم جن

ذاك السالح ليس هراوة أو قرص أو سالح . تخليص التيم وإهالك الجن لكن بسالح مختلف: هي عينها أيضاًالعصر 
ذاك هو المغزى . كۤيْرتََنَسنْة للناس عن طريق تقديم حركة شريرقتل العقلية ال. كۤيْرتََنَسنْ سالحه هو حركة -فتاك

بها   اإلنسانكتشف األسلحة النووية بالتي سيهلكلقد ا.  في هذا العصر مسبقاًنفسهتل  يقاإلنسان. يتَنْياشاالخاص للمولى 
  .كِْرشَْنحركة ذكر  لإلنسان وهذا مقصد الشريرة عقليةاللقتل اهللا  نزللكن . قتلهى لإحاجة ينفي المما  نفسه

 بصورةاحتفظ . بده؟ الطريقة بالغة البساطةومن يع. هذا هو وجه اهللا في هذا العصر أن شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْملذلك، جاء في 
 و َچداْدَهَر و ڤايتَأْدَ و انَنْدنيتْۤي:  في الوسط مصحوب بصحبه البارزينيتَنْياشاالمولى .  مع صحبهيتَنْياشاالمولى 

ة زيار إلى  اإلنسانال يحتاج. يمكنه أن يبقيها في أي مكان. حتفاظ بهذا الصورةاالإلى   سوى اإلنسانال يحتاج. ڤاَسشْرۤي



. َمنْتَْر َهِرى كِْرشَْنح تسبي في بيته وه الصورةهذب باالحتفاظ يتَنْياشايعبد اإلنسان المولى . نا لرؤية هذه الصورةمراكز
 سيدرك اإلنسان اهللا دون جهد كبير .هذه الطريقة البسيطة؟ ذوي الدماغ الجيدتبنى من الذي سيلكن . تلك طريقة بسيطة

ال تكلفة .  متوفرة لكل فردهذه الطريقة البسيطة. َهِرى كِْرشَْن في بيته وسّبح يتَنْيا َمهاْپَرْبهوشا رّيشْ رةوصذا أبقى أحد ا
أي مكان، الجلوس على الطريق العامة من  إنسانيستطيع مطلق  .وال ضريبة وال حاجة لبناء كنيسة كبيرة جداً أو هيكل

 في  فرصة كبيرةإلنسانتسنح ل للمثال،. لذلك، انها فرصة كبيرة. ة اهللا وعبادَمنْتَْر َهِرى كِْرشَْنأو تحت شجرة وتسبيح 
. الساسة الفطناء الفرصة الجيدة ويحققون بها النجاح في المرة األولى التي تواتيهمينتهز . حياناًالحياة السياسية أو العمل أ

   . هذه ويتقدمون بسرعة كبيرةكۤيْرتََنَسنْحركة  إلى هذا العصر الذين يتحلون بفطنة كافية يأخذونأهل كذا، 
 كما  من الكواكب الروحية في السماء الروحيةڤَتاَرأينزل . نازل تعني الڤَتاَرأكلمة .  الذهبيڤَتاَرأ يدعى يتَنْياشاالمولى 

اء السماء التي نراها بالعين المجردة أو بالمجاهر هي السم. اتبناياحدى ال من الطابق الخامس أو المئة من نسان اإلنزلي
تلك المعلومات واردة في . لكن وراء هذه السماء ثمة سماء أخرى يتعذر رؤيتها بالعين المجردة أو اآلالت. المادية

  .وراء هذه السماء المادية، توجد سماء أخرى، السماء الروحية أن كِْرشَْنيقول . التخيتليست و ْبهَچڤَْد چۤيتا
وراء د أماكن أخرى تدعى ألمانيا والهند وما شاكلها ووجب نعلم األطفال  نحنللمثال،. كِْرشَْنيتعين علينا تصديق كالم 

توجد سماء أخرى وراء هذه السماء  كذا،. داركهم المعلم ألنها وراء ميد على هاويتعين على األطفال التعلم عنانكلترا 
التجارب للعثور على ألمانيا أو ال يمكن لإلنسان القيام بالتجارب للعثور عليها كما ال يستطيع الطفل اجراء . المادية
اذا  ِڤديةالـ بد من قبول المرجعية ما الك. اذا أردنا تحصيل العلمال مفر لنا من قبول مرجعية . ذاك غير ممكن. الهند

 إلى ال يمكن لإلنسان الذهاب. انها وراء العلم المادي. وإال معرفة ذلك متعذرةأردنا معرفة ما وراء العالم المادي 
سفن أعلى كواكب الكون بالإلى علماء المادة أن الرحلة قدير تالبعيدة في هذا الكون فماذا بالحديث عما وراءه؟ الكواكب 
عمرنا . لذا، من ذا القادر حتى على السفر داخل هذه السماء المادية. ستستغرق اربعين ألف سنة ضوئية العصرية

  . حتى عن هذا العالم الماديدرجة أننا ال نستطيع تحصيل علم صحيح إلى وسبلنا محدودة
عطاه الرب العظيم عدة أمثلة وفي أ" هال تلطفت بشرح مدى عمل قدراتك؟:"كِْرشَْن الرب أْرجوَن، سأل ْبهَچڤَْد چۤيتافي 

: تساع قدراتي الكن يمكنك تخيل. ، ماذا سأشرح عن قدراتي؟ هذا غير ممكن لك فهمهأْرجوَنيا عزيزي :"النهاية قال
ال يمكننا تقدير وضع حتى كون واحد وثمة ". ربع خليقتيكشف ادي الذي يتألف من ماليين األكوان هو هذا العالم الم

كل هذا العلم متوفر في األسفار .  السماء الروحية وثمة ماليين من الكواكب الروحيةهاثم وراء. ماليين من األكوان
. في حال لم يصدق  وال توجد وسيلة أخرىِڤديةالـ يصدق األسفار ذا كانايمكن لإلنسان تحصيل هذا العلم  .ِڤديةالـ

 ِڤديةالـاألسفار  إلى فوراًدون الرجوع  ْرياشاآيتكلم ال ، ِڤديةالـلذلك، حسب مستوى الحضارة . نا متروك لخيارالذاك 
قاضي سيقبل الاألحكام السابقة للمحكمة و إلى المحاكم، يرجع المحاميفي ." هذا صحيح. نعم:"كالمهسواه ثم سيقبل 

  .ِڤَدْزالـستشهاد من االذا كان قادراً على ان امن المفهوم صحة كالم اإلنس كذا،. موثقةإذا كانت قضيته 
 ما لم ترد عالماته في ڤَتاَرأال يمكننا قبول أحد بصفة . ِڤديةالـ هذا العصر في األسفار ڤَتاَرأ يتَنْياشاجاء وصف المولى 

نسب اإللهية  إنسان اصبح رائجاً ألي. الشعبينتخاب  إلى االستناداً اڤَتاَرأ بصفة يايتَنْشانحن ال نقبل بالمولى . األسفار
 بل نستمد األدلة من ىنحم على هذا الڤَتاَرأنحن ال نقبل ". هو اهللا:"وسيقبله بعض الحمقى والرذالء في هذه األيام نفسهل

: ِڤَدْزالـ وصف في ڤَتاَرألكل .  ثم نقبله وإال الِڤَدْزـال مع األوصاف الواردة في ڤَتاَرأ عالمات طابقيجب أن ت. ِڤَدْزالـ
  .ِڤديالـتلك هي طبيعة الدليل .  وسيفعل على هذا النحوصورةاك التسيتجلى في هذا المكان وفي 

ذكر ت سنة و٥٠٠٠  منذة مكتوبشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم. المولى بوذاسم  وثمة ذكر الڤَتاَرْزأ قائمة بأسماء شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في 
 في نزل وسيآنَْجناأمه سيكون اسم  المولى بوذا وأن في صورة نزلجاء أن الرب سي. مختلف األسماء لألزمان المقبلة

كذا، .  في المستقبلنزلسي أنه ذكرت سنة و٥٠٠٠ منذ ة مكتوبشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم سنة بينما ٢٥٠٠ بوذا منذ نزللذا، . ۤياَچ
نزيل الالوجه جاء أن . شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم في  هذاكَلي األخير في عصر ڤَتاَرأذكر  إلى  باإلضافةتَنْيايشاذكر المولى رد ي

. شَْمْبَهَل في مكان يدعى ياشا-ونڤيشْ يدعى ْبراْهَمَنبن ا في صورة نزلسي. كَلْكي سيكون الحاضر كَلياألخير في عصر 
  .هناكإلى  وجه اهللا نزلي سوفلذا، . سمثمة مكان في الهند يسمى بهذا اال



 وسائر األسفار َمهاْبهاَرتَ و شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم و اتْدنيشََپوأ مع األوصاف الواردة في ڤَتاَرألذا، يجب أن تتطابق أوصاف 
 ُچوْسوامۤيْز وتعليق الـِڤديةالـبناء على سلطة األسفار  كِْرشَْن بالوجه النزيل للرب يتَنْياشايمكننا قبول المولى و. ِڤديةالـ

؟ يقول الرب يتَنْياشا المولى لونزما هو سبب . ر علماء وفالسفة عصرهي الذي كان كبُچوْسوامّي ڤَۤيچالكبار مثل 
نحن نقتصر ". ع ذنوبكسأحميك من جمي.  ليتسليماترك جميع ضروب الدين واقتصر على ال:"ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن

لن يتعين . ذاك مجمل األمر ونحصل على هذا البدن المادي نتيجة الذنوب. لمادةالتهايؤ لفي حياة  على خلق الذنوب
  .بل نحصل على بدن روحيبحال انقطعت ذنوبنا علينا الرجوع في بدن مادي 

أنه بدن قديم تام بالعلم . ما هو البدن الروحي؟ البدن الروحي هو بدن يخلو من الموت والوالدة والمرض والشيخوخة
 ما دمنا  في مختلف أشكال األبدان الماديةةتعين علينا الرجعتس. خلق مختلف األبدان بإختالف الرغباتيجري . البهيج

 بقوة ذا أردنا بدن نمرا الفرصة كِْرشَْنسيتيح لنا  .، اهللا لطيف بوهبنا كل ما نطلبكِْرشَْن. نرغب بمختلف أشكال المتعة
 إذا خدمة الرب إلى تيم منقطعبدن وسيعطينا . تصاص الدم الطازجمساك بالحيوانات وإم االنمر وأسنان قوية قادرة على

  .ْبهَچڤَْد چۤيتاهذا ما جاء في . أردنا بدن رباني
يعطى .  لسبب ماها ثم أخفق بإكمال)روحالب عملية العلم (ةيُّوچيالـالرياضة بنشغل  اإذاسيعطى الفرد فرصة ثانية 

ذا ا العلم بالذاتسيحصل الفرد على جميع التسهيالت الالزمة لفهم أهمية  . صفي أو رجل ثريْبراْهَمَنالوالدة في عائلة 
من   على الفرصة لتعلم التسبيح والرقصكِْرشَْنيحصل أطفال ذكر . كان محظوظاً بالقدر الكافي للوالدة في عائلة مثيلة

ذا كان والده  اسيتقدم الطفل. حظ البالغوانهم . تلقائياًبل يحرزون تقدماً عندما ينشأوا لذا، لن يتغيروا . بداية حياتهم
ذا ولد في عائلة تيم مما يعني  ايحصل على هذه الفرصة.  ولد في أميركا أو اوروباذا بغض النظر ما اووالدته من التيم
لذلك، يعطى الطفل فرصة ثانية للتقدم . كمالها ا في عمره السابق لكنه لم يستطعيُّوچاالـعملية  إلى أنه سبق له األخذ

  في هذا العالم المادي بل يرجعالفرد ةعلى هذا الوجه، ستنقطع رجع.  رعاية والدين صالحين حتى يستأنف تقدمهتحت
  .كِْرشَْن حالما يكمل تنمية ذكر العالم الروحيإلى 

بدنه عند مفارقة  على فرصة الوالدة في العالم الروحيالفرد سيحصل  ،أْرجوَنعزيزي :"ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيقول 
سواء اليوم أو غداً أو اليوم الذي يليه لكن من ة يمفارقة هذا البدن حتم ".الحالي اذا فهم تعالي جلوتي وخلوتي ونشاطاتي

العالم الروحي ويولد في أحد الكواكب  إلى على الرجوع في بدن مادي آخر بل يتوجه مباشرةلن يجبر  كِْرشَْنفهم 
 الهند أو سواء ولد في عائد إلى ما قدم من سيئات  هذا البدنهليحصهم الفرد أن توجوب فب كِْرشَْنلذا، يقول . الروحية

لذا، يولد الفرد في بدن . ثمة درجات من الذنوب.  أو أي مكان ضمن هذا العالم الماديْبَرْهَملُوَكالقمر أو الشمس أو 
امع أو ندافع بل كيفية تحصيل بدن لذلك، مشكلتنا الحقيقية ليست كيف نأكل أو ننام أو نج. حسب درجة ذنوبه مادي

حماية كل من يسلم له من كل الحياة  كِْرشَْن يضمن لذا،. ذاك هو الحل القطعي لجميع المشاكل. روحي وليس مادي
  . بالكليةكِْرشَْناألثيمة اذا كان يذكر 
 وجاء وصفهم كِْرشَْنعن فهم  لكن ثمة عدد كبير من الحمقى القاصرين ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنهذه الضمانة أعلنها 

يسيئ عدد لذا، ". انهم يجهلون هويتي الفعلية:"چۤيتافي الـ كِْرشَْنرذيل ويقول   تعنيذَهىمۤوكلمة . ْبهَچڤَْد چۤيتا في ذَهْزمۤو
يتسنى لنا  حتى ْبهَچڤَْد چۤيتا يعطينا رسالته كِْرشَْنمع أن عدد كبير من الناس الفرصة يفوت . كِْرشَْنمن الناس فهم كبير 
 لتعليمنا كِْرشَْن  نزل.كِْرشَْن لـتسليم تيم وأظهر لنا سبيل الفي صورة ةرأفالبدافع نزول ال إلى كِْرشَْنلذلك، عاد . فهمه

لذلك، يعلمنا " ؟تسليمال إلى ما الذي يدعوني:"، يقولذَهىمۤو  لكنتسليم هو الْبهَچڤَْد چۤيتاأمره األخير في . تسليمسبيل ال
 يتَنْيا َمهاْپَرْبهوشا ال يعلمنا .هذا مجمل األمر. يتَنْيا َمهاْپَرْبهوشا في صورة ْبهَچڤَْد چۤيتالياً سبيل قضاء مهمة عم كِْرشَْن

يكشف ال . ْبهَچڤَْد چۤيتا وهو ما سبق له تعليمه في اهللا العظيم لشخصية تسليمال شيء وراء عملية ال. يدعتيا اشيئاً فوق
  . تهمختلفة ليتسنى لمختلف الناس تبنيها وإنتهاز فرصة مقاربنزالت  في فهاكشق وتي سبسوى التعاليم عينها ال

 كان وزيراً يتَنْياشاالمريد الرئيس للمولى  ُچوْسوامّي َپرۤو.  بصورة مباشرةيه إل يتيح لنا فرصة التوجهيتَنْيا َمهاْپَرْبهوشا
مولى  وسلم لليتَنْيا َمهاْپَرْبهوشاحركة  إلى نضمامالترك منصبه الوزاري للكنه قبل لقاء المولى في حكومة البنغال 

  ):٥٣\١٩ َمْدْهيا .ش.ش (بدعاء لطيف يتَنْياشا



  ـاياـدانْـۤيڤَ-نَمُو َمها
  ايا ِتىدْپَر- ْپـِرَم-كِْرشَْن
  -يتَـنْياشا-كِْرشَْنـايا كِْرشْنَ

  َمهاـى نَـشْڤيتْـ- وَرچاناْمـِنى 
ال غرض ). ْپَردايا ِتى- ْپِرَم-كِْرشَْن( بصورة مباشرة كلماذا؟ ألنك تهب حب". "حساناً اربي الحبيب، أنت أكثر أوجه اهللا"

وإنعام هذه . لذلك، أنت أكرم وجوه اهللا.  يستطيع تعلم حب اهللا فوراً اإلنساندرجة أن إلى طريقتك لطيفة. لك سواه
  ".أسلم لك. يتَنْياشا كِْرشَْناسم ت بنزل لكنك كِْرشَْنأنت . كِْرشَْنلذلك، أقول أنك . كِْرشَْنالبركة غير ممكن لسوى 

يقول اقتصر على . م سبيل تنمية حب اهللا بطريقة بالغة البساطةل ويعكِْرشَْن عين يتَنْيا َمهاْپَرْبهوشا. هذه هي الطريقة
  ):٢١\١٧  آدي.ش.ش (َهِرى كِْرشَْنتسبيح 

  َهِرْر ناَم َهـِرْر ناَم
  لَـْمڤَ ِكـڤََهـِرْر نامايـ

  ڤَناْسـِتى ِا ڤَِاـِتى كَـالو ناْس
  َچـتيْر أنْـياتْـها ڤَناْسـِتى ِا

ال بديل عن تسبيح االسماء القدوسة، ال بديل عن تسبيح االسماء القدوسة، ال بديل عن تسبيح االسماء القدوسة لتحقيق "
طريقة التأمل  إلى ذال يمكنه األخ.  محرج بعدد كبير من طرق التحقيق اإلنسان".‘النجاة في عصر الخصام والنفاق هذا

سبيل التسبيح هذا سيبلغ إلى من يأخذ  أن يتَنْياشالذلك، يقول المولى . هذا غير ممكن. يُّوچاالـالشعائرية الفعلية أو 
  .صعيد التحقيق فوراً

 تعني كامل َسْم . كلمة سنسكريتيةكۤيْرتََنَسنْ. كۤيْرتََنَسنْ لتحقيق حب اهللا يدعى يتَنْياشاسبيل التسبيح الذي يقدمه المولى 
هذا . لذا، الوصف الكامل يعني التمجيد الكامل هللا أو الكل الشامل العظيم.  تعني تمجيد أو وصفكۤيْرتََنوكلمة ). َسْمياْك(

من الناحية ربما كان ذلك صحيحاً  وكۤيْرتََنوإعتباره كل ما يحلو له و تمجيد أ وصف  اإلنسانإمكانفي ال يعني أن 
ذاك ما . ِڤديالـحسب النظام  ، شخصية اهللا العظيم تصف المرجع العظيم، الحق المطلقكۤيْرتََنلكن كلمة النحوية، 

  .كۤيْرتََنيدعى 
  وتعني واحد يصف واآلخر يسمع تعني وصفكۤيْرتََن تعني سماع و َنڤَشَْركلمة . َنڤَشَْر طريقالخدمة التتيمية تبدأ من 

هذا . َهِرى كِْرشَْنعند تسبيح أننا نسّبح ونسمع . عون أحدإلى  ال يحتاج. أو يمكن للشخص عينه أن يصف ويسمع
.  دون سواه)كِْرشَْن( ونڤيشْلكن ما هو هذا التسبيح والسمع؟ يجب أن يسّبح ويسمع عن . هذه هي الطريقة الكاملة. كامل

من طريق الذي يعم الوجود  ونڤيشْشخصية اهللا العظيم يمكن لإلنسان فهم . ْم فيشنُوهكۤيْرتَنَ ْمنَڤَشَْر): ٢٣\٥\٧. ب.ش(
  .السمع

يمكنه أن : كالطفل تماماً. تنمية العلم المادي إلى ال حاجة ألحد. ر على السمعااقتصهي  البداية .يتعين علينا أن نسمع
لكن يجب أن نسمع من . األذن ليتسنى لنا السمع -لذا، أعطانا اهللا هذا الجهاز اللطيف. حالما يسمعيستجيب ويرقص 

 ويطلق اهللا العظيمشخصية  إلى  من المنقطعين اإلنسانيجب أن يسمع. شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمهذا ما جاء في . الصحيحالمصدر 
 هذه في كِْرشَْن اهللا، أو موكال.  المحققةروح من ال،ستمع أحد من المصدر الصحيح اذااسيكون السمع فاعال  .َستاْمعليهم 

  . ثم سيعتق من العبودية الماديةإلى كل ما يتفوه به المحقق افيبالقدر الكسيصغي الفطن  .غاية العذوبة
قبولنا هذا . نحن جميعاً متكبلين). َچڤَْرَپأ( من العبودية فكاكهذه الحياة البشرية مقصودة للتقدم على درب النجاة أو ال

سنجبر على قبول بدن . كَْرَمعى رتهان التي تداالشدة لكن ال يجب علينا زيادة . البدن المادي يعني أننا مرتهنين مسبقاً
نجاز  اال بد من. نجازه اعلي!  قبل انجاز هذا العملأنا أموت:"عند الوفاةفكر نقد . كَْرَم ما دام العقل غارقاً في مادي
سيعطينا الفرصة .  سيعطينا فرصة أخرى إلنجاز ذلك مما يقتضي قبول بدن آخركِْرشَْنأن  بوهذا كفيل" ذاك

أصبحوا سكارى هؤالء الرذالء :"شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْملذلك، جاء في ". خذ هذا البدن.  يتسع وقتك إلنجاز ذلكلم. حسناً:"بالقول
 الذي كان يتآمر بدهاء ْدْهِرتَراشْطَْر َمهاَرَجماذا يفعلون؟ خير مثال هو ". الثمالةبسبب لهم يفعلوا انهم يفعلون ما . بجنون
  نصيحةْدْهِرتَراشْطَْر فهم .لنصحه بعدم فعل ذلك أكْرۤوَر عمه كِْرشَْنلذا، أرسل . ده لترجيح صالح أوالْزڤَنْذَپاالـلقتل 



سأتابعها . لذلك، ال أستطيع تغيير سياستي.  كالمك مصيب لكنه ال يدخل قلبي،أكْرۤوَرعزيزي :" لكنه اجابأكْرۤوَر
  ".المقدوروليحدث 

 ثمة شواهد للمثال،.  في غمرة جنونهشيءلن يتورع عن ورضاء حواسه  اعندما يطلبيصبح اإلنسان مجنوناً لذا، 
كذا، نحن نألف . نفسهكان قاصراً عن منع . أحد بأمر وارتكب جريمة مثل القتل شغفكثيرة في الحياة المادية حيث 

اسة بدننا خزان كل تعهذه تعاسة الحظ، .  بالكلية)كَْرَم(لذلك، عقولنا مشبعة بالعمل . نحن مجانين. الترضية الحسية
. ية مقصودة لذلك اإلنسانالحياة. نا غير الئقنجنو. هذه األمور واجبة الدراسة. يسبب لنا المتاعب. زائل أنه عوشقاء م

لذلك، . يجهلون القيمة الفعلية للحياة. هذا مجمل األمر.  بالتشبعة الحسية اإلنسانعيب الحضارة الحالية هو جنون
   .ة بهذه الصورة البشريةيتجاهلون أثمن صور الحياة قيمة المتمثل

سأجبر على . في عمري  على بدن شجرةيلولنفترض حص. بعد الموت بالبدن الذي سيرجع فيه الفردال توجد ضمانة 
 كل هذا ت وقفذاحتى إسوف أنسى ما هذا؟ :"نفسهقول ليأنه درجة  إلى  غير جدي اإلنسانلكن. الوقوف ألوف السنوات

عليك :"لنفترض قال لنا أحد.  دون نسيانالحياةى الشجرة عليستحيل . رقة في النسيانلحياة السفلية غاأجناس ا". الوقت
.  بالقانون الطبيعياسيةلذا، جميع هذه األجناس السفلية ن. سنصاب بالجنون ألننا لسنا ناسين". الوقوف هنا مدة ثالثة أيام

لذا، يجب أن نكون في . عيها غير متطوروألن ها ت حتى إذا قطعها لن تستجيبللشجرة حياة لكن.  غير متطوراوعيه
ليست  و مقصودة لتحقيق كمال الحياةكِْرشَْنحركة ذكر . غاية الحذر لإلنتفاع بهذه الصورة البشرية على الوجه الصحيح

أشياء جميلة   اإلنسانإذا تكلم:"نص لشاعر هندي يقوليوجد . ستغالل لكن تعساء الحظ من ضحايا الخداع اخدعة أو
افعل هذا :"ذا قال مخادع الذا،". ذا خدعهم وغشهم اسيبتهجون لكن". أي سخف يتفوه:"لناس معه بالقولفسيتشاجر ا

نعم، تفضل هذا األجر وسأصبح اهللا خالل ستة :"فسيوافقون بالقول" جري وستصبح اهللا خالل ستة أشهرأوأعطني 
 في حل مشاكل الحياة  اذا أراد هذهكۤيْرتََنقة طري إلى  من األخذلفردال بد ل .سبل الخداع هذه لن تحل مشاكلنا". أشهر

  ):٢١\١٧  آدي.ش.ش(هذه هي الطريقة الموصية . هذا العصر
  َهِرْر ناَم َهـِرْر ناَم

  لَـْمڤَ ِكـڤََهـِرْر نامايـ
  ڤَناْسـِتى ِا ڤَِاكَـالو ناْسـِتى 

  َچـتيْر أنْـياتْـها ڤَناْسـِتى ِا
قدسة لتحقيق مقدسة، ال بديل عن تسبيح االسماء الم بديل عن تسبيح االسماء القدسة، المال بديل عن تسبيح االسماء ال’"

  ".‘النجاة في عصر الخصام والنفاق هذا
ثمة سبل مختلفة من .  وليس في سواهونڤيشْ بوجوب التأمل في الحق المطلق العظيم ِڤديةالـجاء تأكيد في األسفار 

 يعّمر ألوف  اإلنسان عندما كانَچَستْيا يو التأملية كانت ممكنة في ةوچييُّالـالرياضة . التأمل الموصى لمختلف العصور
، وكان َچَستْيا يويدعى  لكن كان البشر يعيشون مائة ألف سنة في عصر سابقاآلن  هذا  اإلنسانلن يصدق. السنوات

لذا، تلك طريقة . في ذاك العصر  تأمل لستين ألف سنةڤالْميكّي الكبير يُّوچّيالـ.  ممكناً آنذاكباطني اليُّوچّيالـتأمل 
ممارسة تأمل مثيل بالفعل  لكن. آخرشأن فذلك ما ذا أراد أحد القيام بخدعة  ا.طويلة المدى وغير ممكنة في هذا العصر

 الشعائرية التي توصي بها قرابينكان سبيل التحقيق هو القيام بمختلف ال.  لتحقيق الكمالالسيستغرق ذلك وقتاً طوي
يمكن . )َچوَر يَپاڤْد( في العصر التالي كان سبيل التحقيق العبادة في الهياكل. )َچتِْرتا يو( العصر التالي  فيِڤَدْزالـ

  .اهللا العظيم، شخصية كِْرشَْن، َهري مجيدت )كۤيْرتََن َهري (من طريقفي العصر الحالي تحصيل النتيجة عينها 
 ثمة مزاحمة .يتَنْياشا سنة على يد المولى ٥٠٠چال منذ ستهل في البن هذا اكۤيْرتََن َهري.  آخركۤيْرتََنال توجد توصية بـ

 ال توجد توصية بذلك  لكنكۤيْرتََن- كالّي يدعى كۤيْرتََن نوعاً معيناً من شاكْتَْز قدم .شاكْتَْز و ڤَْزڤايشْنَالـچال بين في البن
سأقيم أنا . كۤيْرتََن- َهريقامة  ايمكنك. ڤَڤايشْنَأنت :"قولال يمكن ألحد ال. كۤيْرتََن- َهري تعني كۤيْرتََن. ِڤديةالـفي األسفار 

 يعني تمجيد كۤيْرتََن. كۤيْرتََن- َهري سوى ِڤديةالـاألسفار ال تشرع . ال". كۤيْرتََن-َچِنشَ أو كۤيْرتََن- ڤّيِد أو كۤيْرتََن-ڤَشي
  .)كۤيْرتََن-َهري (كِْرشَْن



َهِرى راَم َهِرى راَم  -َهِرى َهِرى  كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن ِرى كِْرشَْنَه:  هذا بالغ السهولةكۤيْرتََن-َهريلذا، سبيل 
 كِْرشَْن، َهِرى كِْرشَْن، َهِرى كِْرشَْن وتسبيح َمنْتَْرالـ قبول إنسان لكنها مرتبة على نحو يتيح لكل. َهِرىراَم راَم َهِرى 

. ألننا ابتدأنا هذه الحركةبالتسبيح والمصريون واألفارقة اليابانيون بدأ األوروبيون واألميركيون و. َهِرىَهِرى ، كِْرشَْن
ما هي الصعوبة؟ نحن نوزع هذا التسبيح مجاناً وهو بالغ . انهم يسّبحون ببهجة كبيرة ويقطفون الثمار. ليس ثمة صعوبة

 ذا تعلم اللمثال،. الطبيعة أيضاًومعرفة اهللا تشمل معرفة بمجرد التسبيح  ومعرفة اهللا نفسهيمكن لإلنسان معرفة . البساطة
 واحد، اثنين، ثالثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة وصفر، يعتبر قد درس مجمل الحساب ألن اإلنسان

ذا اقتصر على اسيكمل علم اإلنسان  كذا،. هذا مجمل األمر. الحساب يعني مجرد تبديل أماكن هذه األعداد العشرة
   ذن، لماذا ال تغتنم هذه الفرصة؟ ا.َهِرى كِْرشَْن: َمنْتَْرالـ يتحقق بسهولة بتسبيح هذه كِْرشَْنفهم سبيل و. كِْرشَْندراسة 

. ال. ليست بدعة تبقى بضعة سنوات. انها قديمة جداً وعلمية. انتهز هذه الفرصة التي تعرض على المجتمع البشري
لذلك، . قد تحجب لبعض الوقت لكنها ال تهلك". ال تهلك وال تضيعهذه الفلسفة ال تنضب و:"ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيقول 
 إذا  قد يكون لدى أحد مئة دوالر ولن يتبقى معه شيء في اليوم التاليللمثال،.  تعني استهالكڤْياياكلمة . ڤْياياْمأتدعى 

هذا ما يعلنه . عند تنميته  هذاشَْنكِْرالعلم بذكر سيزداد . كِْرشَْنذكر على خالف ) ڤْيايا(ينضب هذا شيء . أنفقها تدريجياً
نشهد .  تعني محيطأْمبوْدهي تعني متعة، بهجة علية، وكلمة آنَنَْدكلمة ). ڤَْرْدَهنَْم- آنَنْداْمبوْدهي (يتَنْيا َمهاْپَرْبهوشاالمولى 

. كِْرشَْن للفرد عند تنميته ذكر )ڤَْرْدَهنَْم- آنَنْداْمبوْدهي( العلية ةبهجاللكن ستزداد . أن المحيط ال يزداد في العالم المادي
 التسبيح في أي مكان دون خسارة لكن الربح إنسان يمكن ألي. الطريقة في غاية السهولة أن وسوف أنبه كل فرد دوماً

  .كبير جداً
 أشْطََكوكلمة  تعني تعليم شيكْشاكلمة . شيكْشاشْطََك هذه في قصيدته المسماة كۤيْرتََن حركة يتَنْيا َمهاْپَرْبهوشا شْرّيأوضح 

 .ش.ش(يقول المولى .  هذه وسوف أشرح أولهاكِْرشَْننا ثمانية أبيات لمساعدتنا على فهم حركة ذكر اأعط. تعني ثمانية
عني ذلك ان أوضحت ذلك عدة مرات لكن ال ي. )ماْرَجنَْم-َپَنَدْر- تُوِش ( تصفية قلبه اإلنسانيجب على ):١٢\٢٠ أنْتْيا

 طوال َمنْتَْر َهِرى كِْرشَْنيمكن لطالبنا تسبيح .  منه اإلنسان ال يكل.َهِرى كِْرشَْنشبه تسبيح التوضيح يصبح رتيباً بل ي
 من  اإلنسانلن يكل.  ليس مادياًه تجربة ذلك ألنإنسان ويمكن لكل. سيتابعون الرقص والتسبيح. الليل والنهار دون كلل

محبوب، ثالثة أو أربعة اسم أي شيء، أي تسبيح  التعب من تكرارسيشعر الفرد ب في العالم المادي،. َهِرى كِْرشَْنتسبيح 
وستزداد . َمنْتَْرالـهذه لن يشعر أحد بالتعب عند تسبيح  ليست مادية وَهِرى كِْرشَْنلكن . تلك حقيقة. أو عشر مرات

   . كلما ازداد تسبيحه وتنحل مشاكل حياته في هذا العالم الماديةتصفية قلبه من األرجاس المادي
ال . ْبهَچڤَْد چۤيتاالمشاكل الحقيقية للحياة لكنها ترد في  إلى التعليم الحديث ال يهدي. ما هي مشكلة حياتنا؟ هذا ما ال نعرفه

ينبغي لإلنسان أن : ْبهَچڤَْد چۤيتاهذه المشكلة واردة في .  بماهية مشكلة الحياة،بد من علم المتعلمين والمتقدمين في العلم
سيقول . هذه المشاكل إلى لسوء الحظ، ال يلتفت أحد.  الوالدة والموت والشيخوخة والمرضيدرك دوماً تعسيرات

لكنه ال يحمل ". الطبيب وسيعطيني بعض الدواء وأشفى إلى ألذهب. حسناً:"بالمرض عندما يصاب نفسهلاإلنسان 
ال يفكر ". لتحرر من المرض؟ هل يحتمل ا؟ دون أن أطلبههذا المرضلماذا يصيبني :"المشكلة على محمل الجد بالقول

 .قد الحساالحيوان يتعذب لكنه ف. مستوى فطنته الخفيض مثل مستوى فطنة الحيوان إلى على هذا الوجه وهذا عائد
يجهل . هذه هي حياة الحيوان. المسلخ وشاهد ذبح حيوان آخر أمامهإلى ذا سيق االحيوان قانعاً بأكل العشب قف سي

 آخر يأكل تيسعلى وشك الذبح و كالّيفي هيكل  كان يقف تيساًشاهدت . لقد شاهدت ذلك. مصيره وأنه على وشك الذبح
   .العشب بسعادة كبيرة

أجاب " ما هو أغرب شيء في هذا العالم؟ هل يمكنك أن توضح؟:"طْهيَريوْدهيشْ َمهاَرَج على ال سؤاياَمراَجكذا، طرح 
لكنه يقول  في كل لحظة  أصدقاءه وأقاربهموت يشاهد ن اإلنساأغرب شيء هو أن. نعم:"طْهيَريوْدهيشْ َمهاَرَج

معرض للذبح في اللحظة التالية بل يقنع  أنه سيموت كالحيوان الذي ال يخطر بباله أنه ال يفكر". األبد إلى سأعيش:"نفسهل
  .مقبل على الموت أنه ال يعلم. يقنع بالترضية الحسية. ببعض األعشاب، هذا مجمل األمر



 ال يحمل. هذه هي المشكلة. ذن، ما هو المصير بعد الموت؟ ال علم لي ا.لذا، سأموت أيضاً. ماتت أميلقد مات والدي و
التعليم الحقيقي هو تقصي سبب . حقيقيالتعليم هو ال أن هذا ْبهَچڤَْد چۤيتاتشير  ن هذه المشكلة على محمل الجد لكاإلنسان

لماذا تصيبنا الشيخوخة؟ تواجهنا مشاكل كثيرة لكن . ريد أن نشيخال ن.  ذاك هو التقصي الحقيقي.رغم انفنااقبال الموت 
  . جميعاًهذا هو جوهرها
حالما  تخمد النار المتقدة للوجود المادي.  من اجل حل هذه المشكلةَهِرى كِْرشَْن تسبيح يتَنْيا َمهاْپَرْبهوشايصف المولى 

 فور تصفية هذا الوجود المادي إلى ال ننتسبأننا سندرك تخمد؟ كيف .  هذهَمنْتَْر َهِرى كِْرشَْنتتم تصفية قلوبنا بتسبيح 
سيدرك غيرية ذاته  ه لكن ألنه يوحد ذاته بهذا العالم المادي"أنا هذا، أنا ذاك. أنا هندي، أنا عربي:"اإلنسان علني. قلوبنا
وال صلة لي  إليه أنا أنتسب. ن اهللاأنا ذات روحية، شق م. هذا البدن المادي أو هذا العالم المادي إلى أنا ال أنتسب" وبدنه

وذاك . نجاتي تعني فهمي انعدام صلتي بهذا العالم المادي .النجاةهي  ه هذ.َمنْتَْر َهِرى كِْرشَْن اذا سّبح "بالعالم المادي
  .تَْبهۤو-ْبَرْهَم): ٢٠\٣٠\٤. ب.ش(العلم يدعى 

جاء في . ن نتيجة توحيد ذاتنا مع هذا العالم الماديلدينا واجبات كثيرة اآل. بلغ هذا التحقيق يتخطى التكاليفكل من 
المالئكة . نحن مديونون للمالئكة. روحالالعلم بعلينا كثير من الواجبات والديون ما دمنا دون  أن شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم

ها ملك الشمس توجد دوائر التسخين التي يتوال. ثمة مالئكة يحكمون الشمس والقمر والهواء. تخيالتليسوا حقيقيون و
جاء وصفهم .  كما يوجد مدراء للدوائر الحكومية ودوائر أخرى يديرها سائر المالئكةروَنڤَها رودائرة الهواء التي يدي

لذا، . كما يوجد حكماء كبار وفالسفة اعطونا العلم ونحن مديونون لهم.  بمالئكة الكون حتى ال نتجاهلهمِڤَدْزالـفي 
 باللياذ ِڤديةالـلذلك، توصي األسفار . تصفية كل هذه الديون من المحالو حالما نولد ياءنحمل دين لعدد كبير من األح

  ".إذا لذت بي فليس عليك اللياذ بأحد:"كِْرشَْن يقولو. كِْرشَْنبالقدمين اللوتسيتين لـ
لذا، طلبنا . نُوهڤيشْ ْمكۤيْرتَنَنَْم ڤَشَْر): ٢٣\٥\٧. ب.ش( والبداية هي السماع والتسبيح كِْرشَْن الذوا بـكِْرشَْنلذلك، تيم 

چال  في البن٥٠٠منذ  كِْرشَْنحركة ذكر  يتَنْيا َمهاْپَرْبهوشااستهل المولى . نما هو قبول هذا التسبيح اإنسان الحار من كل
.  اآلنربيةالبلدان الغ إلى وصلت هذه الحركة. يتَنْيا َمهاْپَرْبهوشاچال من أتباع ويوجد ماليين في الهند وال سيما في البن

ق ائال شاغل لنا بإنتقاد سائر الطر. ال تأخذها على هذا الوجه. نحن ال ننتقد أي دين آخر. لذا، كن جدياً بأمر فهمها
ل حي محب لكن ذاك ك.  حب اهللاقنلنحن ن. هذا جوهر األمر. حب اهللا-  دينّل أج اإلنسان يعطيكِْرشَْنذكر . الدينية

 أو هذا البلد أو ذاك المجتمع أو حتى القطط والكالب لكننا ال فتى أو تلك الفتاةلنحن نحب هذا ا. الحب في غير محله
  . حبه هللادوجسيسعد كل من  .لذا، يجب علينا توجيه حبنا هللا. نشعر بالرضى

 سواه  أوكِْرشَْنقد يدعوه أحد اهللا أو . أين هو الدين الذي ال يعترف باهللا.  هذه دين جديدكِْرشَْنحركة ذكر  أن ال تعتقد
 أشياء ال تحصى لكنإلى نحن منجذبون . م بمجرد حب اهللالنحن نع. من األسماء لكن أين هو الدين الذي ال يعترف باهللا

ال تحصر .  الذي يشمل حب كل شيءاقتصر على حب اهللا. ليس علينا تعلم حب شيء سواه.  عند توجيه حبنا هللاسنسعد
تلك هي . يتَنْيا َمهاْپَرْبهوشاتلك هي مهمة . تعلم سبيل حب اهللا. ضيك ذلكلن ير. حبك باألشجار أو النباتات أو الحشرات

  .مهمتنا
  الفصل الثالث

   َمنْتَْرَهِرى كِْرشَْنتسبيح 
هل . هل هي مجرد تسبيحة مكررة لتنويم مسّبحها. ةمنزلي كلمةأصبحت كلمة  هامع أن َهِرى كِْرشَْنال يعرف أحد معنى 

 في َمنْتَْر َهِرى كِْرشَْن مغزى شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد كشفيل يستحضر حالة أرفع من الوعي؟ ي تأمل أصم هروبية؟ أسيلةهي و
  .١٩٦٦هذه المقالة القصيرة المسجلة على اسطوانته األولى في آواخر سنة 

راَم راَم َهِرى َهِرى َهِرى راَم َهِرى راَم  -َهِرى َهِرى  كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن: ترداد صوت تسبيح
من  لكن تنجس وعينا بالجو المادي. بوصفنا نفوس روحية  باألصلكِْرشَْننحن تيم . نهاض وعينا العلي اهو أرفع سبل

 تعني خالف ما به اماۤيكلمة ). اماۤي(الجو المادي الذي نحيا فيه اآلن يدعى وهماً . غابرقتراننا بالمادة منذ وقت  اجراء



الخادم موهوم  يقال أن.  مع أننا في قبضتهاةذا الوهم؟ الوهم هو مسعى السيطرة على الطبيعة الماديوما هو ه. الشيء
 لذلك، يزداد.  بتعقيداتها المادية لكننا نزداد تكبالنحن نسعى إلستغالل مصادر الطبيعة.  تقليد السيد القويكلفعندما يت

يمكن وقف هذا النزاع الوهمي مع الطبيعة المادية . اء لقهرهانشغالنا بنزاع البق اعتمادنا على الطبيعة المادية معا
  . الكامن فيناكِْرشَْنبإنهاض ذكر 
يمكننا تصفية . هي طريقة علية لبعث وعينا الصفي األصليَهِرى َهِرى ، كِْرشَْن كِْرشَْن، َهِرى كِْرشَْن، َهِرى كِْرشَْن

 الوعي والمبدأ األساسي لكل تلك الهواجس ه. صوتي العلي تسبيح هذا الترداد العن طريقجميع الهواجس من قلوبنا 
  .أبصارنا إليه متدترب كل ما  أننا الزائف
عندما نسمع هذا ينهض علمنا . روحهذا الذكر هو الطاقة األصلية لل.  على العقلتكلفةقحام م ا ليس عمليةكِْرشَْنذكر 

بالتجربة العملية أن يدرك   اإلنسانكما يستطيع. هذا العصرهذه الطريقة البسيطة للتأمل موصية ل. صوتي العليالترداد ال
في المفهوم المادي للحياة، نحن مشغولون بالتشبعة . َمنْتَْر-َمها بتسبيح شعوره بالوجد العلي القادم من الصعيد الروحي

على صعيد أرفع  لماديةينشغل الفرد بالتخمين ابتغاء الخروج من القبضة ا. الحسية كما لو كنا على صعيد البهائم السفلي
عندما يكون   وخارجاًر عن العلة األولى لكل علة داخالالعثو إلى اإلنسان يسعى.  من صعيد التشبعة الحسية هذاقليال

عندما يبلغ صعيد الفهم الروحي يصل الفرد الصعيد العلي و. على صعيد أرفع قليال من هذا الصعيد التخمينيأكثر فطنة 
 يتخطى لذا،. ن الصعيد الروحيع هذا يصدر َمنْتَْر َهِرى كِْرشَْنتسبيح .  الحسي والفكري والتبينيبالفعل متخطياً الصعيد

 َمنْتَْرالـحاجة لفهم لغة توجد لذلك، ال . هذا الترداد الصوتي جميع المراتب السفلية للوعي أي الحسي والفكري والتبيني
 إنسان وبناء عليه، يمكن لمطلق. انها تلقائية من الصعيد الروحي.  هذهَرَمنْتْ َمهالتخمين وال التعديل التبيني لتسبيح اوال 

عند  الفهم الروحي إلى ستناداً اال يفترض بالفرد حتماً ارتكاب ذنوب. المشاركة في هذا التسبيح دون مؤهل سابق
  .المرحلة األكثر تقدماً
قشعرار جلد  ا- ٣.  تصبب العرق-٢.  الذهول كاألبله- ١: ثمانيةعالماته ه وي الوجد العلي بكليتظهرفي البداية، قد ال ي

.  الغيبوبة الروحية- ٨ البكاء من شدة الوجد و- ٧.  شحوب لون البدن-٦. رتعاش اال-٥.  اختناق الصوت-٤. البدن
الصعيد الروحي وأول عالماته هي الدافع على الرقص مع  إلى لفترة ما يحمل الفردالتسبيح  أن لكن مما ال شك فيه

بالطبع، قد يستغرق . حتى الطفل المشاركة في التسبيح والرقصيستطيع . لقد شهدنا ذلك بصورة عملية. َمنْتَْرالـ تسبيح
حتى شخص مثيل يرتقي لكن بالنسبة إلى المتورط في الحياة المادية فوق اللزوم المستوى  إلى ذلك وقتاً أطول للوصول

 على لسان المتيم هاعند تسبيح أعظم على المستمع َمنْتَْرالـر يكون تحقيق تأثي. الصعيد الروحي بسرعة بالغةإلى 
ينبغي تجنب سماع . وبناء عليه، ينبغي سماع هذا التسبيح من شفاه التيم األصفياء لتحقيق تأثير فوري. الصفي بحب اهللا

  .سامةتأثيرات الحليب الذي تمسه الحّية . مكان االبقدر التسبيح من سوى التيم
تعني اللذة راَم  و كِْرشَْنكل من .  مخاطبة اهللايغةهما صراَم  و كِْرشَْن رة مخاطبة قدرة اهللا وكلمتا هي صوَهراكلمة 

 قدرة اللذة العظمى هللا على تعيننا . الضميرصيغةفي َهِرى  هي اللذة العظمى لقدرة اهللا، تتبدل من َهراالعظمى وكلمة 
  . ليهإ الوصول

 األحياء أشرف من القدرة المادية. ونحن األحياء القدرة البينية هللا أيضاً.  قدرات اهللا وهي احدىاماۤيالقدرة المادية تدعى 
القدرة قتران  اعندعتيادية السعيدة  االتستوي في حالها هالكن انيدعند اقترانها بالقدرة الينشأ وضع غير متوافق لكن 

  .َهرابالقدرة العلية ية والبينية العل
اهللا وقدرته  إلى التسبيح دعاء روحي. َمنْتَْر- َمهاهي البذور العلية لتسبيحة راَم  و كِْرشَْن، َهِرى: هذه الكلمات الثالثة
 تعين التيم على الظفر َهرااألم . هذا التسبيح يشبه تماماً البكاء األصيل للطفل ابتغاء حضور أمه. لحماية الذات المهيأة
  . بإخالصَمنْتَْرالـي يسّبح هذه الذبحبه اهللا عن ذاته للمتيم يكشف بنعمة اهللا األب و

 َهِرى كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن: َمنْتَْر-َمهاسبيل لتحقيق روحي فعال في عصر الخصام والنفاق هذا، يعادل فعالية يوجد ال 
  .َهِرىَهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى  -َهِرى َهِرى  كِْرشَْن كِْرشَْن



  الفصل الرابع
   العصر الحديثچايُّو – كِْرشَْنذكر 

بوصفها وسيلة  الجماعية السوقبرازها في كتب  اويجري الحاضر الوقت فيدروس غزيرة  في يُّوچاالـتعليم  نجد
ثمة  لكن. جمع المال أو زيادة الفحولةبتحقيق النجاح  إلى وإنقاص الوزن وتنمية القوى الفكرية باإلضافة الصحةتحقيق 

 الشيء بعض األسرار القديمة عن شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدلينا إ يفضي هنا،. ةيفعلال وچايُّالـ ويُّوچاالـبون شاسع بين هذه 
  .األصيل

  ْمـنََپـاڤنيْر- ـنيْچاڤَدا-َمـها- ڤَ ْبَهـْمماْرَجـنَـ- َنَپـَدْر- وـتُِش
  نَـْمڤَـجۤي-ْدهّوڤَ-ـاِڤـدۤي ْمـنَيتَـَرڤ-ـنْـْدريكاشَ- ڤَكايَر-هاشْـِريا

  ْماَدنَـڤتاْسـِرْمـانْرپۤو ْمَپـَد-ْپـَرتي ْمَهـنَـْرْدڤَ-آنَـنْـداْمبوْدهي
  ـْرتَـنَـْمـكۤيَسـنّ-َنشِْركْ- شْرّييَجـياِتى ڤ ْمَپـَر ْمَپـنَـْسـنَـ- اتْـَمڤَْسـْر

  )١٢\٢٠  أنْتْيا.ش.ش(
هذه منذ  كۤيْرتََن َسنْحركة ا َمهاْپَرْبهويتَنْيشاالمولى استهل ). ْمكۤيْرتَنََسنّ- كِْرشَْن-شْرّييَجياِتى ڤ َپَرْم( كۤيْرتََنَسنّحركة المجد ل"

في . هالم يبتدع طائفة دينية كما هي الحال اليوم حيث نجد كثير من.  سنة١٦، الهند عندما كان ابن َپۤيڤڤَْدنَ سنة في ٥٠٠
هذا .  وحدودهني أحكام اهللالدين يع. تَْمۤيْپَران-ڤَتَْچْدَهْرَمْم تو ساكْشاْد ْبَه): ١٩\٣\٦. ب.ش(الواقع، ال يمكن ابتداع الدين 

يقول  .طاعة قوانين الدولة نستطيع أن نحيا دونال يمكننا أن نحيا دون طاعة أحكام اهللا وحدوده كما ال . مجمل الدين
ْچالنيْر ْبَهڤَتي  يادا يادا ِهي ْدَهْرَمْسيا(نحراف في الممارسات الدينية  ا كلما جرىنزلي أنه )٧\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتاالرب في 

ويمكننا أن نشهد في العالم ). َأَهْمى جاِمِر ْستَداتْمانَْم (كِْرشَْن نزلوعندئذ ي) هانَْم َأْدَهْرَمْسياَأْبْهيوتّْ(لحاد  االويعم) ْبهاَرتَ
  . كلما قام عصيان على الدولةجال الحكومة أو شرطتها ويصحح األمرأحد رخرج ذ يإ المادي عرض المبدأ عينه

 و ُچوْسوامّيناتََن َس  وُچوْسوامّيرۤوَپ : ُچوْسوامۤيْزيوجد ستة . يتَنْيا َمهاْپَرْبهوشا المولى ا عبدوُچوْسوامۤيْزالـ
  تحملُچوكلمة . ُچوْسوامّي  داَسرچهوناتَْهى و ُچوْسوامّي ْبهَّطَ ُچوپاَلو  ُچوْسوامّي ۤيڤَج  وُچوْسوامّي ْبهَّطَ رچهوناتَْهى
حرز ي. أنهم كانوا سادة حواسهم  تعنيُچوْسوامّيذن،  ا.تعني سيد ْسوامّيوكلمة . أرض و بقرة وحواس: ثالثة معاني

 تعني ْسوامّي .ْسوامّيذاك هو المعنى الحقيقي لـ . )ُچوْسوامّي( عندما يصبح سيد حسه  في الحياة الروحيةاًتقدمالفرد 
 على ة كان يتصدرهم ونظم رباعي الستةُچوْسوامۤيْزهؤالء الـ أحد ُچوْسوامّيرۤوَپ . أنه ليس خادم حواسه بل سيدها

  :)٤\١  آدي.ش.ش ( حيث يقوليتَنْيا َمهاْپَرْبهوشاشرف 
   كَالوـهنَـْرۤيتڤَۤياـنَراتْ كَروشي ْمـۤيـرشَ-پيتَأنَـْر
  ـياْمشْري- ْبَهكْتي-ڤَ ْسـْمَرسا- َلڤَوجّْــتوْم أونَّـتُيَپـَسـَمـْر

  پيتَـهـۤيَسـنْـد-كَـَدْمـَب- ـوتيْدي-سونْـَدَر-پوَرطَـه َهري
  نَـنْـَدنَـه- شّيْهـا شَـڤَْپـهوَرتو كَنْـَدِر ْسـ-َدياِرَسـدا ْه

 ُچوْسوامّيرۤوَپ  يكتب.  بشدة، عصر الخصام والنفاقشوب أو العصر الحديدي المكَلي تعني هذا العصر، عصر كَالو
توْم َپيَسَمْر( لوهب أرفع حب اهللا نزلتلقد :" هذا عندما يكون كل شيء في حالة خالف وخصامكَليفي عصر  أن

 إلى لطيفأنت  ).ْديوتي- سونَْدَر- پوَرطَ(الذهب  بشرتك ذهبية كبريق. وليس أرفع فقط بل الذوق العلي) َرساْم- َلڤَأونَّتُوجّْ
صورة هذه الصورة هللا، تبقى  عسى أن)  يمكنهم المباركة ألنهم أسياد حواسهمُچوْسوامۤيْزالـ (ددرجة أنني أبارك كل فر

  ".، راقصة في قلب كل فرديتَنْيا َمهاْپَرْبهوشاالمولى 
عندما  دعاء واحد ُچوْسوامّيَپ رۤورفع . ويرقص في الطرقات" َهِرى كِْرشَْن، َهِرى كِْرشَْن:" يسّبح يتَنْياشاكان المولى 

ايا ۤيڤَدانْ- نَُمو َمها(ه اهللا ألنك توزع حب اهللا ووجأحسن أنت ): ٥٣\١٩ َمْدْهيا .ش.ش (َچْپَريا مدينة فيللمرة األولى التقاه 
أنت  .توزعهن أن بهذه السهولة دو) ْپِرَم-كِْرشَْن (كِْرشَْنوال يتحقق حب  كِْرشَْنت عين أن ).ْپَردايا ِتى- ْپِرَم- كِْرشَْن

  ".توزع هذا الحب بحرية لكل حي



 چاليون عظيمو الحظمن هذا الوجه، البن. َپۤيڤڤَْدنَچال، الهند في  في البنكۤيْرتََنَسنْعلى هذا الوجه، جرى استهالل حركة 
  :هذه الحركة في بلدهم وتنبأ بالقول يتَنْياشاالمولى  الستهالل

  ْچراَم راديَچِهى ياتَ نَشْ أِتىۤيڤِرتْهيْپ
  ى ُموَر ناَمَر هايبشاْپَرَر ڤَتَْسْر

 .هذه هي نبوءته".  هذه في كل قرية وبلدة في األرضكۤيْرتََنَسنْستنتشر حركة "
 كۤيْرتََنَسنْحركة استهلت . يتَنْياشابنعمة المولى  البلدان الغربية ابتداء من مدينة نيويورك إلى لذا، وصلت هذه الحركة
كنت أسّبح .  هذه في ساحة تومبكينزَمنْتَْر َهِرى كِْرشَْنآنذاك، جئت وابتدأت بتسبيح . ١٩٦٦ك للمرة األولى في نيويور

ابتدأت . ا تدريجياً وإزدادتوتجمع هؤالء الفتيان األميركان وأنضمو) َچْمِرَدنْ(طبلة صغيرة أحمل هناك ثالثة ساعات 
سان فرنسيسكو ومونتريال وبوسطن  إلى أنا بالتفرع أفنيو الثاني ثم ابتد٢٦شارع  في محل صغير في نيويورك، أوال

أربعة وعشرين فرعاً بما فيهم واحد في لندن وآخر في ) ١٩٧٠(ولوس انجلوس وبفلو وكولومبس ولدينا اآلن 
  وال هندوس والدانْتْزِڤ وال ۤيْزاسَسنّْۤيانهم ليسوا . في لندن، جميعهم فتيان وفتيات أميركيين ويقومون بالدعوة. هامبورغ

 يفاجئ كِْرشَْننشرت مقالة في صحيفة لندن تايمز بعنوان تسبيح  وهنود بل حملوا هذه الحركة على محمل الجد الكبير
انهم .  على األقلجميع مريدي في هذا البلد من األميركيين واألروبيين. لذا، لدينا عدد كبير في الحركة اآلن. لندن

 يتَنْياشاوتعاليم المولى  ْبهَچڤَْد چۤيتا  وشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم - ا عدة كتب اآلننشرو. ياب االيسّبحون ويرقصون ويوزعون مجلة
ال تعتقد أن هؤالء الفتيان والفتيات يرقصون بدافع بعض العاطفة . هذه الحركة ليست مجرد حركة عاطفية. إشُوَپنيشَْد و

  .لدينا أرفع خلفية فلسفية. ال. صبالدينية أو التع
 في ْرياشاكَراشَنْمعظم أتباع يشاهد .  اثناء دعوتهۤيْزاڤادۤيْز ماۤياسَسنّْۤي ربنارس مق إلى توجه.  مثالَمهاْپَرْبهويتَنْيا شالنأخذ 
. هناك اثناء وجودهصبح معروفاً  يسّبح ويرقص والقى ذلك تقدير البعض وسرعان ما ايتَنْيا َمهاْپَرْبهوشا كان. بنارس

 ّياسَسنّْۤيجاء : ۤيْزاسَسنّْۤي ّيادڤاماۤيالـ رئيس عدة ألوف من َسَرْسڤَتّيْپَركاشَنَنَْد ارزين يدعى  البۤيْزاسَسنّْۤيأحد الـبلغ أسماع 
  كبير ولم ترق له تلك الفكرةدانْتَويِڤ ّيتڤَْپَركاشانَنَْد َسَرْسكان ". يسّبح ويرقص على نحو لطيف. چالفتى من البن

دراسة عكوف على  الّياسَسنّْۤي الـيجب على". ّياسَسنّْۤيالـشاغل بهذا يرقص ويسّبح وليس .  زائفّياسَسنّْۤيهو :"قالو
  ".ِڤدانْتَ سۤوتَْرالفلسفة و 

هذه الوقائع والمناقشات . يتَنْيا َمهاْپَرْبهوشاالمولى وعاد الخبار  َسَرْسڤَتّيْپَركاشانَنَْد ثم استاء أحد التيم من مالحظة 
  . ڤَْزڤايشْنَ وجميع مريديه أصبحوا ْپَركاشانَنَْدشارة أن  االتجدر. يتَنْيااشالفلسفية ترد في كتابنا تعاليم المولى 

 أكبر مناطقة عصره الذي كان من جماعة وحدة ْرياشااطّڤَْبهاوَم ْبَهساْر مع يتَنْيا َمهاْپَرْبهوشاكذا، جرى نقاش كبير بين 
ذا أراد أحد  اثمة خلفية غنية جداً. ة عاطفيت ليسَرْبهويتَنْيا َمهاْپشالذا، حركة . المطلقة وتحول أيضاًالالشخصية الوجود 

 ِڤَدْزالـالعلم وسلطة  إلى توجد فرصة وفيرة ألن هذه الحركة مستندة.  هذه من باب الفلسفة والمنطقكۤيْرتََنَسنْفهم حركة 
 م فيلسوفاً كبيراً أم أسواء أكان عالماًيمكن لكل فرد المشاركة فيها دون صعوبة . ذاك هو جمال هذه الحركة. نامتتو

 معترف بها أيضاً لكن يتعذر ممارستها في هذا العصر يُّوچاالـ أو اَنۤيْچدرب  مثل روحالسائر سبل العلم ب. مجرد طفل
  ):٥٢\٣\١٢. ب.ش (ِڤَدْزالـشارة احسب 

  ڤيشْنوْمياتُو ۤيى ياْد ْدْهكِْرت
  اْم ياَجتُو َمكْهايهۤيتِْرتا
  اْمۤياۤيْرشََپريى َپرڤاْد
  ْرتَناتْۤيك- و تَْد ْدَهريكَال

 قيق ستين ألف سنة لتحمونيڤالميكي  تأمل للمثال،. )َچَستْيا يو( في العصر الذهبي كان تنفيذ طريقة التأمل ممكناً
  علىتقتضي، ْبهَچڤَْد چۤيتا؟ عالوة على ذلك، الطريقة التأملية كما جاءت في  اآلنةيخوخصاب بالشمتى نلكن . الكمال
.  بمفرده كما يتعين عليه الجلوس في وضع جامد ومراعاة التبتل التام وما شاكلهممارستها مكان منعزل و اختياراإلنسان



ال بد له من تنفيذ   آخر لكنرمأذا ارتضى أحد بالتقليد فذلك  ا. متعذريُّوچاَچ أشْطانْلذا، تأمل .  كثيرةحدودتوجد أحكام و
  .وقتلل ةضيعمتصبح وإذا تعذر ذلك .  الكمالذا أراد ايُّوچاَچ  أشْطانْالمراحل الثمانية لـ

. ةيُّوچيالـتصال باهللا، الذات العليا هو غرض مجمل الرياضة  االما هو الغرض القطعي للرياضة التأملية أو التأمل؟
 شك لكنها غير عملية في عصر دونهذه سبل معترف فيها .  العظيمْبَرْهَمْنفهم ) اَنۤيْچ(البحث الفلسفي يستهدف كذا، 
 إنسان يمكن لكل.  هذهكۤيْرتََن-َهري تبني طريقة  اإلنسانلذلك، يتعين على. ِڤديـوصف الل الحديدي هذا طبقاً لكَلي

ْپَركاشانَنَْد  مع يتَنْياشاكان هذا مراد لقاء المولى . ِڤدانْتَ سۤوتَْردراسة الفلسفة أو  ودون ممارستها دون مؤهل سابق
  .َسَرْسڤَتّي

كيف تسّبح :" قائاليتَنْياشاالمولى وبين  ه على أتم وجه بينِڤدانْتَ سۤوتَْرعندما تم بحث فلسفة  َسَرْسڤَتّيْپَركاشانَنَْد سأل 
.  عالماً كبيراً بالفعليتَنْياشاكان المولى (أنك كنت عالماً كبيراً في حياتك السابقة  مع ِڤدانْتَ سۤوتَْروترقص وتغفل دراسة 

خبير وأفهم أنك ). ڤَ كاشميرّيكِش سن السادسة عشر عالماً كبيراً من كشمير يدعى فيهزم  وَپنْذيتَنيماي سمه اكان 
كان هذا ". ؟ اآلنّياسَسنّْۤي وأنت ْبراْهَمَنكما ولدت في عائلة . أنت عالم كبير.  وال سيما في المنطقةسنسكريتيباللغة ال

قال سيدي الروحي أنني أحمق كبير . نعم:"يتَنْياشاى  فاجاب المولَسَرْسڤَتّيْپَركاشانَنَْد هو السؤال األول الذي طرحه 
 َهِرى كِْرشَْنتسبيح  إلى خذ بل ستضيع وقتك. ِڤدانْتَ سۤوتَْرال تبحث ). ٧١\٧  آدي.ش.ش (هتلقيت العماد على يدما عند

 اإلنسان يحتاج. لحمقى حتماً ليست لِڤدانْتَ سۤوتَْر لم يكن أحمقاً و يتَنْيا َمهاْپَرْبهوشاال شك أن . ذاك كان جوابه". وستنجح
وتوجد في كل كلمة توجد معان كثيرة . ِڤدانْتَ سۤوتَْرتدر على فهم االقمقام معين قبل  تحقيققدر كبير من العلم وإلى 

 ومجلدات ضخمة باللغة السنسكريتية لكن كيف يمكن لنا فهم رياشارامانوجا و ْرياشاكَراشَنْكتبها عليها تعليقات كثيرة 
 غير يُّوچاالـممارسة أن كما . ربما يتمكن شخص أو اثنان من فهمها لكنه متعذر للعامة. ؟ هذا غير ممكنسۤوتَْرِڤدانْتَ 
  أنْتْيا.ش.ش( هو َهِرى كِْرشَْن بتسبيح يتَنْيا َمهاْپَرْبهوشاطريقة إلى ذا أخذ االقسط األول من مكسب الفرد  لذلك،. ممكنة
سيرى  .ال تكلفة وال خسارة. سّبح. جميع النجاسات من القلب بمجرد التسبيحستتصفى  .ماْرَجنَْم-َپَنَدْر- تُوِش): ١٢\٢٠

  . اذا سّبح أحد لمدة أسبوع واحدمدى تقدمه في العلم الروحيالفرد 
حركتنا هذه منذ ابتدأت . ا التصفيةكملو من الطالب بمجرد التسبيح ويفهمون مجمل الفلسفة وي كبيراً عدداًستقطبنحن ن

. الفتيان والفتيات األميركيون يأخذوها بجدية بالغة وهم سعداء.  ولدينا فروع كثيرة اآلن١٩٦٦ات فقط سنة أربعة سنو
 كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْنانهم يغسلون الرجاسات من القلب بمجرد تسبيح . ماْرَجنَْم- َپَنَدْر-تُوشَ. أسأل أياً منهم

  .َهِرى َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى راَم -َهِرى َهِرى  كِْرشَْن
حالما ينجلي القلب من كافة  تنحل جميع مشاكل الوجود المادي. َپنَْمڤانيْر-ْچنيڤادا-َمها- ڤَْبَهالنقطة التالية هي 

الحزن في هذا الوجود المادي لكن أحد ال يريد ). ْچنيڤادا(بالنيران المندلعة في الغابة يقارن هذا العالم . الرجاسات
ثمة . حيثما نتوجه في المدينة االطفائية شهد نشاطنال أحد يريد النار لكن . ذاك هو قانون الطبيعة المادية.  بالقوةهيبيص

ال .  المرض لكنه حاضرطلبال أحد ي. ال أحد يطلب الموت لكنه حاضر. ها أحدطلبكذا، ثمة أشياء كثيرة ال ي. نار دوماً
  .رادتنا ورغبتنا اا موجودة ضدجميعه.  الشيخوخة لكنها حاضرةطلبأحد ي

هذه الصورة البشرية مقصودة للفهم وليس لتضييع حياة قّيمة . عتبار االلذا، يجب أخذ هذا الوجود المادي بعين
هذا البدن ليس مقصوداً  أن شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في . ياًهذا ليس تقدماً حضار. الحيوانات باألكل والنوم والجماع والدفاعك

  ):١\٥\٥. ب.ش( ابتغاء التشبعة الحسية للكدح
  لُوِكى-ْبهاجاْم نِْر- ناياْم ِدُهو ِدَهى

  ْبهوجاْم يى- ڤيذْكَْستاْن كاماْن أْرَهِتى 
ال سيما في الهند، عدد . َپْسياتَ تعلم  اإلنسانيجب على.  اإلنسانإن الكدح والتشبعة الحسية هو شاغل الخنازير وليس

قضاء  من اجل عدم َپْسياتَ قضوا حياتهم في مزاولة ۤيْزاسَسنّْۤي والـرۤيْزشاْبَرْهَم الكبار والـكبير من كبار الحكماء والملوك
الملك كان . هذه هي الحياة. َپْسياتَ بممارسة نفسهالمولى بوذا أميراً ترك كل شيء وشغل كان .  النومفي اً من الوقتمزيد

في سن الرابعة والعشرين عندما هجر زوجته الفتية وأطفاله باسمه تيمناً  )ڤَْرشَ- ْبهاَرتَ( الذي سميت الهند ْبهاَرتَ



 في سن الرابعة والعشرين عندما هجر زوجته الفتية وأمه وكل يتَنْيا َمهاْپَرْبهوشاكان المولى . ْسياَپتَوتوجه لممارسة 
من المدهش أن الهند ما . تقنيةأرض ال إلى نحن نحولها اآلن.  لكننا ننسى ذلكتََپْسياالهند بلد . ثمة شواهد غزيرة. شيء

  .كِْشتِْر- كوروكِْشتِْر -ْدَهْرَم): ١\١ .چ.ب (ْدَهْرَم هذه ألن الهند بلد تََپْسياعادت تنشر 
: )١٠\١\١. ب.ش( من هذا الوجه اطنحطا. وليس في الهند وحدها كل مكان في هذا العصر الحديدينحطاط االعم  لكن

 إلى  يشعر بالحافز اإلنسان هذا وما عادكَليفي عصر نقص العمر . ِچى َجناهاْسميْن يوڤْ أپايوشَه َسْبْهيا كَالْپرايىنالْ
يتَنْيا شالذلك، طريقة . العصر بالغ الفساد.  إذا فعل وغالباً ما يضلله عدد كبير من القادة المخادعينروحالالعلم بفهم 

  ):٢١\١٧ دي آ.ش.ش(وأبسطها  هي خير طريقة َهِرى كِْرشَْن بتسبيح َمهاْپَرْبهو
  َهِرْر ناَم َهـِرْر ناَم

  لَـْمڤَ ِكـڤََهـِرْر نامايـ
  ڤَناْسـِتى ِا ڤَِاكَـالو ناْسـِتى 

  َچـتيْر أنْـياتْـها ڤَناْسـِتى ِا
ال بديل عن تسبيح االسماء القدوسة، ال بديل عن تسبيح االسماء القدوسة، ال بديل عن تسبيح االسماء القدوسة لتحقيق "

ال بديل  َهِرى كِْرشَْنقتصر على تسبيح  ا.پوراَنناَردۤييا -ْبِرَهْنهذا النص من  ".فاق هذاالخصام والنالنجاة في عصر 
 ڤَكَالو ناْسِتى ناْسِتى ِا (كَلي في عصر روحاللعلم بال يوجد من بديل ل). لَْمڤَ ِكڤََهِرْر ناَم َهِرْر ناَم َهِرْر ناماي(آخر 

  .ذا، يجب علينا قبولهال). َچتيْر أنْياتْها ڤَناْسِتى ِا
 إلى ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِدتكلم حيث في الفصل الثالث من الباب الثاني عشر . شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمكما يوجد نص آخر في 

 ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِدلكن قال . كَليجميع عالمات عصر اآلن  عن عيوب هذا العصر وقد ظهرت كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَج
 عصر على الرغم من ان هذا ال كَليعصرة لبعزيزي الملك، ما تزال توجد صفة طي: )٥١\٣\١٢. ب.ش(بجزم قاطع 

 كِْرشَْنَهِرى يستطيع الفرد التحرر من العبودية المادية ودخول الملكوت العلي باإلقتصار على تسبيح . محيط من العيوب
 أن  اإلنسانما هي؟ يستطيع. يبةطلكن ثمة فرصة ). چونَها نيْدِهى راَجنّْ أْستي هى ِاكُو َمهاْن- كَِلْر ُدوشَ (َمنْتَْر-َمها

   ).ڤَْرِجتَْپَرم َچه ْسيا موكْتَ َسنْكِْرشْنَڤَ ۤيْرتَناْد ِاك( َمنْتَْر َهِرى كِْرشَْنبمجرد تسبيح اهللا  إلى ينجو ويرجع
 هذه ليست كِْرشَْنركة ذكر ح.  للتحقق من تقدمه بمجرد التسبيحنفسهمتحان  اويمكن لإلنسانعتمد عملي وما التسبيح هذ

الطريقة بالغة .  وغيرهيتَنْيا َمهاْپَرْبهوشا مثل ْرياْزشاآ و ِڤديةالـالمبادئ  إلى ستناداً اانها مشروعة. شيئاً جديداً ابتدعناه
م وعدهم بأنه و أ سرية ماَمنْتَْرال نطلب دفع رسوم وإعطاء الناس . نحن ال نتقاضى شيئاً. ال توجد خسارة. البساطة

 أطفال، نساء، فتيات، فتيان، كبار -هذا مفتوح للجميع ويمكن للجميع التسبيح. ال. سيصبحون اهللا خالل ستة أشهر
  . ورؤية النتائج-السن

  ايهاَرْسـي ڤ-هاَر يوكْتا
  ا  كَـْرَمـسويـطَـْسـشْـِشستْ - يوكْتَ

  ايْدَهـْسـُبوڤَـا ْسـڤَـْپـن- يوكْتَ
   ها- دوْهكَْهى ي  ْبَهـڤَـتيُّـوُچو

 . "يُّوچاالـبفضل مزاولة  يالماد هعذاب خفيفت يستطيع ،إستجمامهو وعمله ومنامه مأكله بعادات المعتدلاإلنسان "
فحسب بل نقيم جماعات من اجل دعم هذا الغرض  في وست فرجينيا نيو ڤِْرنْداڤََننحن ال نقيم مشروعنا الزراعي 

 ورّي پَهىاتْنَّچنيو َج لقد ابتدأنا .اتْرا ۤي- َرتَْهى العربات عيد.  أيضاًورّي پنّاتَْهىَچَجَپ و نيو ۤيڤڤَْدنيو نَروحية أخرى مثل 
  في لندن ۤياتْرا- َرتَْهىحتفال عيد العربات  اقامسي.  جارياً ۤياتْرا- َرتَْهىفي مدينة سان فرنسيسكو واإلحتفال بعيد العربات 

. نهر التايمز إلى  وستنقلسوْبَهْدرا عربةوراَم َبلَ عربةو َجَچنّاتَْهى عربة :هناك ستكون ثالثة عربات.  أيضاًهذه السنة
 على وجه نيو ڤِْرنْداڤََنقامة  ا؟ يجب عليناَنڤَِرنْداڤْنيو ال تستورد ذالذا، لما. الند ونيويوركچاستوردت أميركا نيوان

، هو الرب ڤَْرَجْبهومي لـ ْدهاَم َنڤَِرنْداڤْ في نَنَْد َمهاَرَج ابن كِْرشَْن: يتَنْيا َمهاْپَرْبهوشاالمولى بسبب توصية الخصوص 
الفتيان ). نَْمڤَِرنْداْدهاَم ڤْ- نَنَياْس تَْد- ڤَْرِجشَ اْنڤََچآراْدْهيُّو ْبَه( واجبة العبادة أيضاً َنڤَِرنْداڤْالعظيم واجب العبادة ومكانه 
 نيفقار الذي ۤيْرتَنانَنَْدكْسوامي . َنڤَِرنْداڤْأن يكون لديهم مكان مثل  ويتعين كِْرشَْنذكر  إلى والفتيات االميركان يأخذون



 هيكل من هياكل ٥٠٠٠يوجد . لذلك، أمرته ببناء سبعة هياكل على األقل. َنڤَِرنْداڤْمعالم بم  منذ سنتين، يلَنڤَِرنْداڤْإلى 
، باإلعتماد على نيو ڤِْرنْداڤََنقامة في  االبرنامجنا هو. ُچوْسوامۤيْز سبعة أقامها ها لكن أهمَنڤَِرنْداڤْفي  كِْرشَْن-راْدها

 .چ.ب (َنڤَِرنْداڤْذاك هو برنامج  - كِْرشَْن َهري بسالم بتسبيح ِرشَْنكْقتصادي وتنفيذ ذكر  احلبمثابة الزراعة والبقر 
يجب أن .  هذه الحياة البشرية ليست مقصودة لزيادة الكماليات.ها- ڤَتي دوْهكَْهىُچو ْبَهيُّو ...ڤيهاَرْسيا- يوكْتاهاَر): ١٧\٥

. رجوع في بدن مادي بعد مفارقة هذا البدنال إلى ال نضطركي كِْرشَْننقنع بحد كفافنا وقضاء بقية الوقت بتحسين ذكر 
  . ذاك هو شعار الحياة البشرية المنشود

كما أن هذا هو الفرق بين . أرفع منهاالحياة المادية تعني األكل والنوم والجماع والدفاع بينما الحياة الروحية تعني شيء 
 .لكالكلب يأكل واإلنسان يأ. الجماع والدفاعاألكل والنوم وشاغل الحيوان محصور ب.  اإلنسانالحياة البهائمية وحياة

 بطريقته الخاصة واإلنسان نفسهالكلب يدافع عن .  يجامع والكلب يجامع أيضاً اإلنسان. ينام والكلب ينام أيضاًاإلنسان
 ان اإلنسهذه المبادئ األربعة مشتركة بين.  قد يكون دفاعه بالقنابل النووية. بطريقته الخاصة أيضاًنفسهيدافع عن 

أتْهاتُو الحضارة البشرية تعني . والحيوان والتقدم في مجال هذه المبادئ األربعة ليس حضارة بشرية بل حضارة بهائمية
تلك هي . )اساۤيْچأتْهاتُو ْبَرْهَم جي (ْبَرْهَمْنللتقصي عن وان هي حان اآل ِڤدانْتَ سۤوتَْرفي الحكمة األولى . اساۤيْچْبَرْهَم جي

هذه المبادئ األربعة  إلى ستناداً اهو حيوان ألنه يحيا) اسوه شِْريا أوتََّمَمۤيْچجي(ا دام الفرد غير متقصياً م. الحياة البشرية
هل من . يجب أن يتقصى عن ماهيته وسبب وضعه في هذه الشقاوات للوالدة والموت والشيخوخة والمرض. ال غير

  .تلك هي الحياة الروحية. ية اإلنسانتلك هي الحياة. هي األسئلة الواجبةغوث؟ هذه 
يتعين علينا اجراء . ذاك مجمل األمر. ية والحياة المادية تعني الحياة البهائمية اإلنسانالحياة الروحية تعني الحياة
 ألنني سأصبح رجل روحاني ال يعني أنني سأتخلى للمثال،. ڤيهاَرْسيا-يوكْتاهاَر :ْبهَچڤَْد چۤيتاالتعديالت التي توصي بها 

 الحماسة وطعام الدرجة طبع األصالة وطعام طبع تصف نوع الطعام الممتاز لْبهَچڤَْد چۤيتا.  بل سيتعدل أكليعن األكل
 األصالة للحضارة البشرية ثم بعث وعينا العلي أو ذكر طبعصعيد  إلى أنفسنايتعين علينا رفع . طبع الجهلالثالثة 
  .):٢٠\٢\١. ب.ش ( نحن ال نستشيرهالسوء الحظ،. شاْستَْرْزالـكل شيء متوفر في . كِْرشَْن

  َمنَُسو- ْپَرَسنَّڤَْم ِا
  َچتَهيُّو-ْبَهكْتي- ڤَْدَچْبَه
  انَْمۤيْچڤي- ڤَتَتّْ-ڤَتَْچْبَه

  ىَچْسيا جاياتَسنْ-موكْتَ
 َمْنْبَرْهيجب أن يكون محقق ). َمنََسه-َسنَّْپَر(، ال يمكنه فهم اهللا  المادية الثالثةطباعالما لم ينعتق الفرد من قبضة 

 اإلنسان لذا، يجب على.  هذه األحكام موجودة.تي نَـ كانْكْشَتيشَْپَرَسنّاتْما نَـ شُوتَه ْبهۤو-ْبَرْهَم): ٥٤\١٨. چ.ب(
عامة الناس أن اهللا كبير لكنهم ال يعلمون كم اهللا كبير تعلم . تلك هي مسؤولية الفطناء.  والدعوةشاْستَْرْزالـ هنتفاع بهذاال

َپَرْم ، كۤيْرتََن-َهري( تمجيد اهللا ذاك هو. عصر الحديدي هذاالذاك هو واجبنا في . ِڤديةالـفي األسفار سنجد ذاك . بالفعل
  ).ْمكۤيْرتَنََسنْ-كِْرشَْن شْرّي چيَجياِتى

  الفصل الخامس
  التأمل والذات الداخلية

؟ روح الفهمنا على تساعدمت هل يمكن أن يحل التأمل مشاكلنا اليومية؟ هل توجد حياة بعد الموت؟ هل يمكن للمخدرا
اثناء زيارة إلى   عن هذه األسئلة وغيرها في مقابلة مع بيل فيل موظف دوربَن نَتال ميركوريشْرۤيَل ْپَرْبهوپاَداجاب 

  .١٩٧٦جنوب افريقيا في 
. طالق االكن جذاباً علىما لم يال يمكن أن يكون اهللا . طالق االاهللا ويعني الجذاب علىاسم  هو كِْرشَْن :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 الذهب غبارموقعنا بصفة أحياء يشبه .  من قدرة اهللا ومن نوعهة روحيذراتجميعنا .  يعني ذكر اهللاكِْرشَْنلذا، ذكر 
  .كمية الذهب الكبيرة إلى بالنسبة

   هل نحن شيء مثل شرر النار؟:السيد فيل



صلتنا باهللا قديمة مع أننا نسينا في . حدة كبيرة واألخرى صغيرةكل من النار وشررها نار لكن وا.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
نحن نواجه كثير من المشاكل .  على خالف الصلة ما بين الشرارة والنارالوقت الراهن بسبب اقتراننا بالقدرة المادية

نه خير سبيل لبعث ا. كِْرشَْنهذا هو جوهر ذكر . ذا أستطعنا بعث ذكر اهللا الكامناسنسعد  .بسبب هذا النسيان وحده
 في كِْرشَْن في غاية التردي ويتطلب طريقة بسيطة لذكر اإلنسان لكن للعلم بالذات ةثمة سبل مختلف. ذكرنا األصلي هللا

هو  كِْرشَْنذكر  .تقدمهم المادي المزعوم هو الحل لمشاكلهم على خالف الواقعأن اآلن  يعتقدون.  الحاضركَليعصر 
" أنا عين البدن:" في الوضع المادينتوهم نالكن. اهللا أزلي ونحن كذلك. الحل الحقيقي للخروج من الوضع المادي بالكلية

في الواقع، نحن شقوق اهللا الروحية . الجهل إلى هذا عائد. نقطاع ايجبرنا على الرجوع في أبدان مادية دونما وهذا 
  .وغير األبدان المادية

  ؟روحناقلة للبدن مجرد ذن، ال ا:السيد فيل
 كما ختالق الفكري في الوضع المادي االنتيجة آخر طلباً للسعادة إلى ننتقل من وضع. كالسيارة.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

قوامنا األصلي وهو أننا جميعاً شقوق اهللا وشاغلنا  إلى لكن ال شيء يسعدنا ما لم نصلتنتقل من مكان إلى آخر بالسيارة 
ية المتحضرة سوى بعد نشوء طويل  اإلنسانالحياةال تتحقق . و مصاحبة اهللا وإعانة جميع األحياء بالتعاون معهالحقيقي ه

هنا نضيع حياتنا كالقطط والكالب بالبحث عن التشبعة الحسية  لذا،.  ألف جنس من أجناس الحياة٤٠٠ ماليين و٨خالل 
حركة ذكر . نكون قد فوتنا فرصة كبيرة وصلتنا به وأنفسناهم اهللا واذا لم ننتفع بهذه الحياة البشرية المتحضرة بفوهناك 
  .فهم اهللا وصلتنا به إلى  كيف ينتفع بالصورة البشرية بالسعي اإلنسان مقصودة لتعليمكِْرشَْن

  ؟ا العمرهذفي  اذا لم ننتفع انتفاعاً كبيراً هل نحصل على فرصة ثانية في عمر آخر :السيد فيل
كما سبق . إنسان لكن ال توجد ضمانة برجوعك في صورة. سترجع في بدن آخر حسب رغباتك.  نعم:َدشْرۤيَل ْپَرْبهوپا

يمكن أن ترجع في أي صورة منها وفقاً لحالتك الفكرية .  ألف جنس من أجناس الحياة٤٠٠ ماليين و٨وأوضحت، ثمة 
ما دمنا في الوعي الطبيعة المادية ب محكومة أعمالنا. لى ما نفعله طيلة عمرناإ ما نذكره عند الوفاة يستند. ند الموتع

أصفر وأحمر :  تشبه ثالثة صبغات أساسيةطباعهذه ال. جهلاألصالة والحماسة وال:  الثالثةطباعونساق بالالمادي 
كما يمكن لإلنسان مزج األحمر واألصفر واألزرق إلنتاج منوعات كبيرة من الحياة قدرة المادية  الطباع تمتزج .وأزرق
قطع  لصعيد الوعي الصفي إلى يجب علينا التعالي عن حجاب الطبيعة المادية والوصول. ج ماليين من األلوانإلنتا
بدن آخر عند الوفاة ونرجع سواء في صورة  إلى نتقال االال بد من لكن. ب الوالدة والموت في مختلف صور الحياةقاعت

النظام الكوكبي السماوي حيث  إلى سنرقى .كِْرشَْنلي لذكر  اذا لم نتعلم العلم العأفضل أو أسوأ من صورتنا الحالية
سننحدر  لكن.  الحماسةطبع اذا أنمينا سنبقى في الوضع الحاضر . األصالةطبع اذا أنمينا يتوفر مستوى أفضل من الحياة
 إلى ن ننشأ ثانية الطبيعة ثم يجب أأحكاموخرقنا  جهلبدافع ال كثيرة اًذا ارتكبنا ذنوباإلى عالم الحيوان أو النبات 

يجب أن ينتفع . ال أن يكون مسؤو اإلنسانلذلك، يجب على. الصورة البشرية وهي عملية قد تستغرق ماليين السنين
بالفرصة النادرة للحياة البشرية بفهم صلته باهللا والعمل بموجبها ثم يمكنه الخروج من دوامة الوالدة والموت في مختلف 

  . في داره الباقيةاهللا إلى صور الحياة والرجوع
  ؟ اإلنسان هل تعتقد التأمل التجاوزي يعين:السيد فيل

  وْزْسوامۤيطريقة غش أخرى على يد ما يزعم من  -تأملهم مهزلة. فعلي التأمل العنى انهم يجهلون م:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  .ۤيْزچيُّو

  .اليسار أو اليمين إلى الجلوس في المركز دون تأرجح إلى تسكين العقل بالسعي :السيد فيل
   وما هو المركز؟:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  . ال أعلم:السيد فيل
هؤالء المخادعون كلمة تأمل يستعمل .  لذا، كل فرد يتحدث كثيراً عن التأمل لكن ال أحد يعلم ماهيته:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  .يقتصرون على ترويج دعايات زائفة. لكنهم يجهلون موضوع التأمل الصحيح
  صحة التفكير؟ اإلنسان إلى  أليس التأمل قّيماً لمجرد وصول:لسيد فيلا



 دون علم لكن كيف يمكنك التأمل.  يعني تحقيق حالة حيث يكون العقل مشبعاً بذكر اهللافعليالتأمل ال.  ال:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
لقد شهدت هذا التأمل . عليهم التركيزدرجة يتعذر  إلى هائجة؟ عالوة على ذلك، عقول الناس في هذا العصر بماهية اهللا

 لسوء الحظ، يعرض كثير من المخادعين طرق تأمل فارغة دون ارجاع. خيرانهم يقتصرون على النوم والش. عومالمز
  .ستغالل اال أخراً منانهم يمارسون شكال. ذاتالب العلم باسم ذكر اهللا أو ِڤديالـكتب العلم إلى 

الغرب برسالة  إلى جيف؟ في الماضي، جاءواچوردن اآلخرين مثل أوسبينسكي و  ماذا عن بعض المعلمي:السيد فيل
  .مماثلة لرسالتك
ذكر اهللا علم مثل علم الطب أو . ِڤديالـ كانا على المستوى ذا اال بد لنا من دراسة تعاليمهما لنحدد ما :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
اثنان زائد اثنان يساوي أربعة في كل مكان . ه رجال مختلفونتكلم بمجرد ال يمكن أن يكون مختلفاً ل. غيره من العلوم

  .ذاك علم. وليس خمسة أو ثالثة
  يحتمل أن يكون اآلخرين قد علموا طريقة أصيلة لذكر اهللا؟ أنه  هل تشعر:السيد فيل

  .نيدجالثمة عدد كبير من ال.  سيتعذر علينا القول ما لم ندرس تعاليمهم بالتفصيل:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  . يمتهنونها لإلرتزاق:السيد فيل

دون . دون تصرف ْبهَچڤَْد چۤيتالذلك، نحن نعرض .  لديهم طريقة قياسيةتليس.  هذا مجمل األمر:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  .هذا هو المستوى. تأويالت شخصية

  .اذا بدأت بتجميلها األشياء تعديل إلى ستنتهي . نعم:السيد فيل
 ليتعداجراء تفقد فعاليتها حال . تعديلها محال.  ليس طريقة جديدة بل قياسية بالغة القدمكِْرشَْنكر  ذ:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 اذا أردت تباع األحكام القياسية وترتيب القطب الموجب والقطب السالب اال بد لك من .هذه القدرة تشبه الكهرباء. هاعلي
 كِْرشَْنكذا، ثمة طريقة قياسية لفهم ذكر . ترقب طاقة كهربائيةثم  ال يمكنك بناء مولد كهرباء عشوائياً. توليد الكهرباء

 الحديث هو  اإلنسانلسوء الحظ، احد األمراض الخطرة عند. تبعنا تعاليمهم اذا استفعل الطريقة .معروفةجع الامن المر
  .مله روحياً ومادياًسبب حبط عما يتباع الطريقة القياسية وهذا  اال يريد أحد. رغبته بفعل كل شيء كما يحلو له

   تنمو؟كِْرشَْن هل حركة ذكر :السيد فيل
خمسين كتاباً  نحو لدينا. نبيع الكتب بعشرات اآلالف أننا يدهشك العلمس. انها تنمو بسرعة كبيرة.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 مساهمة جديدة اانه.  منشوراتنا قبلعدد كبير من المكتبيين وأساتذة الكليات ألنه لم يكن أدب مثيل موجوداًر يقدتجد تو
  .للعالم

عتيادي  االكيف يمكن للرجل.  يتعلق بحلق شعر الرأس وارتداء السراويل الزعفرانيةكِْرشَْن يبدو أن ذكر :السيد فيل
  ؟كِْرشَْنالمنشغل بالحياة العائلية ممارسة ذكر 

ضرورة مع أنها تخلق ظرفاً فكرياً جيداً كالعسكري السراويل زعفرانية اللون والرأس الحليق ليست  :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
لن يقوى على القتال دون أن  أنه هل يعني ذلك.  يشعر كعسكري-الذي يحصل على طاقته عند ارتداء الزي الصحيح

ضمن  يمكن بعثه في مطلق ظرف لكن  بلعلى النحو عينه، ذكر اهللا غير قابل للمنع. يكون في زيه العسكري؟ ال
هذه . تحيا بطريقة معينة وإرتداء زي معين واألكل بطريقة معينة وما شاكله أن طلب لذلك، نحن ن.أوضاع معينة

  .  لكنها ليست ضرورةكِْرشَْناألشياء معينة لممارسة ذكر 
  عتيادية؟ اال اثناء قضاء الحياة اليوميةكِْرشَْنذن، يمكن أن يكون الفرد طالب ذكر  ا:السيد فيل

  .عم ن:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
   ماذا عن المخدرات؟ هل تساعد في معرفة اهللا؟:السيد فيل

كيف يمكن لنا قبول ذلك؟ المخدرات . هللا لو كانت المخدرات تعين على معرفة اهللا لكانت أقوى من :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 ما يجربه. هذا محال. كيف يمكن لشيء مادي أن يساعد أحد على معرفة اهللا الروح المحض. مواد كيماوية مادية

  .أنه ليس معرفة اهللا.  من التعاطي بالمخدرات ليس سوى تخدير أو هذياناإلنسان
   على مدى القرون شاهدوا الشرارة الروحية التي ذكرتها سابقاً؟ةيباطنكبار ال أن  هل تعتقد:السيد فيل



  ؟باطنية ماذا تعني بال:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  . شهد مستوى آخر من الواقعيةيعطيه الناس لمناسم  أنه :السيد فيل

ال . الصعيد الروحي إلى حدث عند الوصوليي ذ اهللا التحقيقواقعيتنا هي . باطنية نحن ال نستعمل كلمة :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
سوف نتخذ العقل الصعيد . ألن البدن مؤلف من الحواسما دمنا في وهم عينية البدن والذات نفهم سوى التشبعة الحسية 

يمكن . ذاك هو الصعيد الفكري. محور النشاط الحسيهو  العقل درك أنني ونعندما نتخطى الصعيد البد للتحقيق النهائي
رتقاء حتى فوق  االأخيراً، يمكننا. الصعيد العلي إلى ومنه نرتقيمن الصعيد الفكري صعيد التبين  إلى لنا الوصول

في هذا لكن الناس في حالة متردية . ي مراحل تحقيق اهللاهذه ه. الصعيد الروحي الناضج إلى الصعيد العلي والوصول
الصعيد الروحي بتسبيح األسماء  إلى  على األخص بوصول الناس مباشرةِڤديةالـاألسفار توصي لذلك، . العصر

يمكننا  .َهِرىَهِرى َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم  - َهِرى َهِرى  كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن: القدوسة هللا
  .ثم تنجح عملية تحقيق اهللا بسرعة بالغةاذا أنمينا هذه الممارسة على الصعيد الروحي فوراً تحقيق هويتنا الروحية 

  .عالم الحواس إلى  من الخارجر داخلياً للبحث عن الحقيقة بدالعدد كبير من الناس بوجوب النظيقول  اليوم، :السيد فيل
  .فهم غيرية الذات والبدندون ال يمكنك النظر داخلياً .  النظر داخلياً يعني العلم أنك ذات روحية:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
هذا الموضوع في ال يجري تدريس لسوء الحظ، ". ؟ البدنداخلآخر هل أنا البدن أم شيء :" أن ندرسيتعين علينا أوال

 ثمة أناس في كل مكان في هذا البلد للمثال،". نأنا عين البد:" يتوهمإنسان كل. المدارس والكليات أو الجامعات
  في مجمل العالم يتوهم عينية بدنه وذاتهإنسان كل. هلوما شاك" أنا أفريقي جنوبي، هؤالء هنود، هؤالء يونانيون:"يقولون
  . عندما يتخطى هذه العينيةكِْرشَْنذكر الفرد يبدأ . عملياً

  ؟يأتي أوالتراف بالشرارة الروحية ع االذن، ا:السيد فيل
فهم هذه دون متعذر التقدم الروحي . عتراف بوجود ذات روحية داخل البدن هو الخطوة األولى اال. نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  .الحقيقة البسيطة

  تبيني؟ هل هو سؤال فهم :السيد فيل
ثم العلم الروحي نظرياً دراسة  على الفرد يجب أوال. النظري والحصولي: ان للعلمتوجد دائرت.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  .يصل إلى نقطة التحقيق العملي بالعمل على ذاك الصعيد الروحي
  على رفعتهارقدلذلك، هذه الحركة بالغة األهمية ل.  تقريباً غارق في ظلمة عينية البدن والذاتإنسان لسوء الحظ، كل

، "أنا قط"، "أنا كلب. "في وهم عينية البدن والذاتما دام اإلنسان ليس أفضل من حيوان .  المتحضر من الظلمةاإلنسان
 في هذا لقد عينت كلب حراسة. " أنا كلب:"بالتفكيرحالما يمر شخص  يعوي الكلب. هذا هو تفكير الحيوانات". أنا بقرة"

فما هو " نطقتي؟م إلى هذه البلد؟ لماذا جئتم إلى لماذا جئتم:" الغرباءيت وتحد"عقلية الكلب"ذا تبنيت أنا  اكذا،". المكان
  الفرق بيني وبين الكلب؟  

  تباع عادات أكل معينة لممارسة الحياة الروحية؟ ا، من الضروريلتغيير الموضوع قليال. غير موجودهذا  :السيد فيل
 ما أنت:"أعتقد أن لديكم قول مأثور.  واألكل جزء من هذه التصفيةةلتصفيلمجمل العملية مقصودة .  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

ذكر  أن شاْستَْرْزالـلذلك، توصي . بنيتنا البدنية حسب طريقة األكل ونوعيتهقرر وجونا الفكري ي.  حقيقةهوهذ". تأكل
ستصاب  كذا،. مصاب بالسلأكلت بقايا ذا  استصاب بالسل .كِْرشَْن إلى  يوجب تناول فضل ما سبق تقديمهكِْرشَْن

تناوله قبل  كِْرشَْن إلى  بل تقديمه طريقتنا هي عدم تناول طعام أواللذا،. ساَدْپَر- كِْرشَْن اذا أكلت كِْرشَْنبعدوى ذكر 
  .كِْرشَْنيساعدنا على التقدم في ذكر ما وهذا 

  ؟ جميعاً أنتم نباتيون:السيد فيل
من ): ٢٦\٩ (ڤَْد چۤيتاْبهَچفي يقول  ه قادر على أكل أي شيء ألنه اهللا لكنكِْرشَْن.  نباتيكِْرشَْن نعم، ألن :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  . ال يقول مطلقاً اعطني اللحوم والخمرة."أقبلها فسوف  أو ماءثمرة نبات أو زهرة أو يقدم لي بحب وتفان، ورقة
   ماذا عن سؤال التبغ؟:السيد فيل

  .إذا زدنا المخدرسنضيع نحن مخدرون مسبقاً بعينية البدن والذات و.  التبغ مخدر أيضاً:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد



   أنت تعني أشياء مثل اللحوم والكحول والتبغ تعزز عينية البدن والذات؟:السيد فيل
عليك  .يتعين عليك العمل بإرشادات الطبيب.  نعم، لنفترض أنك مصاب بمرض ما وتطلب الشفاء:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
: شفاء من مفهوم عينية البدن والذاتكذا، لدينا وصفة لل. "كاقتصر على أكل ذا. ال تأكل هذا:"ذا قالاالعمل بكالمه 

  .كِْرشَْنهذه المعالجة هي طريقة ذكر . َرساَدْپ كِْرشَْن وتناول كِْرشَْن والسماع عن نشاطات َهِرى كِْرشَْنتسبيح 
  الموضوع السادس

  حلول روحية للمشاكل المادية إلى التوصل
  ولالفصل األ

  لماذا وما العمل؟: الجريمة
إلى  جريمةال وصلت .ترتفعنسب الجريمة  سنوياً لكنعليها يزداد  والسيطرة الجرائم منع على لمالعاالذي ينفقه  مالال

شْرۤيَل يقترح . الجهود هذه من الرغم على ةاألمريكية العام المدارسوال سيما في  تقريباً السيطرة خارج مستويات
 عالقاتال ضابط  موزيديفيد لأو المالزم عمار ا الحوهذ في لجريمةستعصية لالم مشكلةلل عمليبسيط و حل ْپَرْبهوپاَد

  .١٩٧٥ تموز/يوليوفي  وشيكاغ شرطة لقسم ةماعال
  .أود أن أسمعها. لديك بعض األفكار التي يمكن أن تساعدنا في جهودنا لمنع الجريمة أن أفهم : موزيلأو المالزم

هذه النجاسة تشبه المرض . ب واآلخر نجس القلبواحد صفي القلأن  الفرق بين الصالح والمجرم هو :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 بهذه الحالة المرضية وهذا سبب انتشار ةعامة الناس اليوم مصاب. الطمع في قلب المجرمجامحة وفي صورة شهوة 

القدوس سم أبسط سبل التصفية هي التجمع وتسبيح اال. عند تصفية الناس من هذه النجاساتستختفي الجريمة . الجريمة
يجب عليك تجميع أكبر عدد ممكن من الناس إلقامة  لذا،. كِْرشَْن وهو مستند حركة ذكر كۤيْرتََنَسنْما يدعى هذا . هللا
جميع الرجاسات في قلب كل فرد وتنقطع سيبدد القدوس سم هذا التسبيح الجماعي لال.  اذا أردت وقف الجريمةكۤيْرتََنَسنْ

  .الجريمة
  .ريمة في الواليات المتحدة ازاء الجريمة في بلدك الهندالجالمام ب هل لديك :المالزم أول موزي

   ما هو تعريف الجريمة؟:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  . على حقوق شخص على يد شخص آخراعتداء كل :المالزم أول موزي

 ڤاْسياْمإشا(طالق  اال المالكية هللا على):١ َمنْتَْر إشُو (اتْدنيشََپوأجاء في . هذا التعريف هو عينه.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 لذا، لكل فرد الحق باإلنتفاع بما قسم له اهللا من نصيب لكن ال يجوز ألحد التعدي على ملكية اآلخرين وكل .)ڤَْمَدْم َسْرإ

جئتم من بقاع . ميركا ملككمأرض أ أن الجريمة األولى بالفعل هي أنكم األميركان تتوهمون. من يفعل يصبح مجرماً
لذلك، هي ملك . أرض اهللا بالفعلبل  سنة ٢٠٠مع أنها لم تكن ملككم منذ دعيتم أنها أرضكم أخرى من األرض وا

لذلك، ينبغي تعليمهم حب .  عملياًكل فرد ملحد.  الناس مفهوم حول اهللاأغلبيةلكن ليس لدى . الجميع ألن الجميع ابناء اهللا
  هل هذا صحيح؟". باهللا نثق"هو األميركية شعار حكومتك . اهللا
  . نعم:مالزم أول موزيال

يمكن .  بالعلم باهللاهادعمدون  لكن أين هو التعليم عن اهللا؟ الثقة جيدة جداً لكن مجرد الثقة لن تدوم :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  .العلم باهللا غائبدريس وت. هوية والدهبلم دون الععلمه ناقص له أب لكن  أن لإلنسان أن يعلم

  به هنا في الواليات المتحدة فقط؟ هل تشعر بغيا:المالزم أول موزي
أنه عصر سوء الفهم ). َچيو كَلي(العصر الذي نعيشه يدعى عصر نسيان اهللا . في كل مكان.  ال:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

اذا سّبحنا   السيئةاستصفو من عاداتهالناس  قلوبأن  درجة إلى لكن اهللا قوي. ة بالنجاساتفعموالخصام وقلوب الناس م
نتيح الفرصة لكل نحن . القدوس هللاسم هذا المبدأ لتسبيح اال إلى دةنحركتنا مست.  كما صفت قلوب مريديساسمه القدو

مرطبات ويتصفوا ال مثل ْپَرساَد وتناول بعض َمنْتَْر َهِرى كِْرشَْنهيكلنا وتسبيح  إلى يمكنهم القدوم. فرد دون تمييز
  .اذا اعطتنا السلطات الحكومية بعض التسهيالت مجمل المجتمع دون شك كبير وسيتغير كۤيْرتََنَسنْسنعقد  لذا،. تدريجياً



  . اذا فهمتك بشكل صحيح يا سيديالمبادئ الدينية إلى أنت تقول بوجوب التشديد على العودة :المالزم أول موزي
ر على فهم الدين على خالف  قاد اإلنسانما هو الفرق بين الكلب واإلنسان دون المبادئ الدينية؟.  حتماً:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

لن  ؟ع البشري على مستوى الكالب والقططذا بقي المجتماكيف تترقب مجتمعاً مسالماً  لذا،. ذاك هو الفرق. الكلب
ذا كان اكيف يمكن أن تتوقع السالم  كذا،. ذا وضعت دزينة من الكالب في غرفة واحدة اتستطيع المحافظة على الهدوء

  ؟اس بعقلية الكالبل بأنفاالمجتمع البشري ح
 يال أعن. عدم فهمي معتقداتك الدينية إلى حترام، فذلك عائد االحي بسوءوذا كانت بعض أسئلتي ت ا:المالزم أول موزي

  .حترام بأي شكل من األشكال االسوء
. لبشرية والحياة الحيوانيةالفارق بين الحياة ا إلى انا أشير فقط. تقداتي الدينيةبمعلمسألة ال عالقة ل ال، :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

دون اعطاء سيبقى اإلنسان على مستوى القطط والكالب لكن .  اإلنسانيتعلم شيئاً عن اهللا على خالفأن الحيوان ال 
لذلك، من واجب السلطات الحكومية توفير . ال يمكنك أن تنعم بالسالم في مجتمع قطط وكالب. التسهيالت للتعلم عن اهللا

الكلب يأكل :  والكلب في غياب وعي اهللا اإلنسانق بينوفرتنتفي ال.  باهللا وإال ستبقى المتاعبةالتوعيسبل   اإلنسانتعليم
شواغل هذه هي ال.  ونحن كذلكنفسهونحن نأكل والكب ينام ونحن ننام والكالب يجامع ونحن نجامع والكلب يدافع عن 

  . اإلنسانعلى خالفالفارق الوحيد هو تعذر تعليم الكلب عن صلته باهللا . المشتركة
  ؟ ن؟ أال يلزم أن نحقق السالم أوالالدي إلى  يستتب السالم قبل العودة ألن:المالزم أول موزي

 اهللا كما أن أحكامالدين يعني التقيد ب. في الوقت الراهن ال يعلم أحد بمعنى الدين. تلك هي الصعوبة.  ال:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 اهللا أو بمعنى أحكامعدم وجود أحد لديه فهم هللا يعني عدم وجود أحد يعلم ب. وانين الدولةالمواطن الصالح يعني المتقيد بق

يحتمل . انهم ينسون الدين على أساس أنه شكل من أشكال المعتقدات. هذا هو الوضع الراهن في المجتمع اليوم. الدين
متدين سواء الم اهللا وكل من يعمل بها هو الدين يعني أحكا. صحيحاًليس اً معتقدوصف الدين . المعتقد أعمىأن يكون 

  .أكان مسيحياً أم هندوسياً أم مسلماً
 في الهند حيث  عن الحياة الروحيةاًودة بل تراجعنا ال نشهد عحترامي، أليس صحيحاً أن ا مع كل:المالزم أول موزي

  ؟العادات الدينية متبعة منذ قرون بعد قرون طويلة
. العمل بأحكام اهللا طلبتام بالوعي باهللا ويبغالبيته القيادة السيئة وإال الشعب الهندي  إلى نه عائدلك.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

حتى  حيث يؤمن الهند على خالف  الكبيرة باهللا أو الحياة بعد الموتجامعاتحتى أساتذة الال يؤمن بينما في الغرب هنا، 
ذا نشأ خالف بين  ا.إذا عمل صالحاًسيتمتع ذا ارتكب الذنوب و ايسيعان أنه يعلم. أفقر الناس باهللا والحياة بعد الموت

بالكذب أمام سيترددون المتنازعين أن  الهيكل لتسوية النزاع لعلم الجميع إلى نا، فسيذهب حتى إلى اليوماثنين في القرى
خاص بالوالدة في الهند متياز ال االذاك هو. في معظم الحاالت لذا، الهند ما زالت ثمانين بالمئة متدينة.  اهللاصنم

  ): ٤١\٩  آدي.ش.ش (يتَنْيا َمهاْپَرْبهوشا شْرّيقال . والمسؤوليات الخاصة أيضاً
  اَرۤيَجنَْم - ى هايَل َمنوشْياميتْبهۤو-بهاَرتَ

  َپكاَرأو-َپَرَجنَْم ساْرتَْهَك كَري كََر 
  ". في كل األرضكِْرشَْنزيع ذكر  ثم ينبغي له توكِْرشَْنيجب على كل من يولد في الهند إكمال حياته بذكر "

 من حضور ثري أمام أسهل توليج الجمل في سم الخياط أن  سيدي، يوجد خط مواز مسيحي يقول:المالزم أول موزي
  ثراء الواليات المتحدة وسائر البلدان الغربية يشكل عائقاً للمعتقد الروحي؟ أن هل تعتقد. عرش اهللا

  ):٤٤\٢ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيذكر . وق اللزوم عائقثروة ف.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  ْم ْپـَرَسكْتانـا- ا يـشْـڤَـْرُهوچايـْب

  ـتَساْمِش -تَ ِراَپـْهۤيـتَ
  هيـهكا بودّْيـاتْمۤياڤَـسايـڤْـ

  ىيـاِتۤيـْدهيـ ڤنَـَسماْدهاو 



حيرين بما الملذات الحسية والجاه المادي ومغرمين بالمن عقول المالعظيم  الرب إلى قضاء الخدمة التتيمية عزم خلوي"
لكن .  من أهلية فهم اهللا اإلنسانك، الثروة المادية فوق اللزوم تجردلذل. اهللا ينسىاإلنسان الثري  ."شياءشاكلها من األ

جمع المال ويصعب عليه فهم  إلى سوىالثري فوق اللزوم لن يطمح  في الغالب،. هذه هي القاعدة وليس االستثناء
  .التعاليم الروحية

 كبيراً بين المعتقدات الروحية لجماعة ال أرى فرقاً. بهذه األشياء أيضاًالمسيحي في أميركا  يؤمن: المالزم أول موزي
  .دينية وأخرى

نحن ال  .ت ديانته مهما كانينبغي لإلنسان طلب فهم اهللا وحبه قتراحنا هو ا.صفوة الدين هي هي.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
نت مسيحياً أم ن ك ابغض النظر مااطلب فهم اهللا وحبه قتراحنا هو ا. التشبه بناووجوب  ةغير جيدأن المسيحية  نقول

  .مسلماً أم هندوسياً
مساعدتنا بالحد من لالغرض األصلي من زيارتي، هل لي بطلب نصيحتك  إلى العودةمكنني ذا ا ا:المالزم أول موزي
اهللا كما تقول وال شك بذلك لكن هل يوجد شيء يمكننا أن نفعله  إلى الضرورة األولى هي العودة أن الجريمة؟ أعترف

  جرامية؟ االتشار العقليةن افوراً للحد من
 كما سبق لي وأوضحت ْپَرساَدالقدوس هللا وتوزيع سم يجب عليك أن تعطينا التسهيالت لتسبيح اال.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
ماذا فعلت؟ . جئت بمفردي من الهند ولدي عدد كبير من األتباع اآلن.  في السكاناً كبيراً ثم ستشهد تغيرفي بداية حديثنا

 مسراً جداًسيصبح المجتمع بكامله  .ْپَرساَد من  وبعدها وزعت عليهم قليالَمنْتَْر َهِرى كِْرشَْننهم الجلوس وتسبيح طلبت م
  .هذه حقيقة.  أمكن انجاز ذلك على نطاق واسعذاا

   فقيرة؟م هل تريد أن تبدأ البرنامج في منطقة راقية أ:المالزم أول موزي
. كۤيْرتََنَسنْ قامةأي مكان متوفر بسهولة لكافة أشكال الناس سيكون مناسباً إل. م تمييز مثيل نحن ال نرس:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
جرام اال أن هل تعتقد. يةإنسانحاجة هي التصفية . النفع على خالف الغني إلى الفقير وحده يحتاج أن ال يوجد شرط

  موجود في الفئة الفقيرة من المجتمع؟
قامته في  اذا كانت ا- أكثرناحية اليدعم -ن كان التأثير النافع أكثر ادت بالسؤال مالكن قص.  ال:المالزم أول موزي

  . أغنىممنطقة أفقر أ
 عندما يكون الفرد مصاباً بمرض ال يوجد تمييز بين فقير أو غني. للمريض روحياًمتوفرة معالجتنا : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

كما يجب أن تكون المستشفى المكان   الوصول للجميع سهلكۤيْرتََننَْسمكان يجب أن يكون . اعينهيدخلون المستشفى . ما
ألن كل فرد معدي نتفاع  االينبغي أن يكون كل فرد قادراً على.  بسهولةدخولحيث يمكن لكل من الفقير والغني ال

  .بالمادة
جرامية  ا جيداً بوجود عقلية تعلمكلكن. حدة مرضه أشدأن في تمام الصحة والعافية مع  أنه الصعوبة هي أن الغني يعتقد

 للجميع ألنها تصفية للقلوب بغض النظر  مقصودةلذا، عملية تسبيحنا.  بوصفك شرطيبين الغني والفقير على حد سواء
كما تعلم جيداً، . جرامية بصورة دائمة هي تغيير قلب المجرم االالسبيل الوحيد لتغيير العادة.  أو فقره اإلنسانعن ثراء
مع  تجبرهم على السرقةهي التي نجاسة قلوبهم  .ويودعون في السجنثير من اللصوص مرات غزيرة عتقال ك ايجري

 إهمال و القانون بصرامة أشدطبيقلذلك، ال يمكنك منع الجريمة قصراً على ت. هابارتكسيدخلوا السجن عند ا علمهم أنهم
. قلبال نجاسة مرون بإرتكاب الجرائم العنيفة بداعياللص والقاتل بالقانون مسبقاً ومع ذلك يستيعلم . تصفية قلب المجرم

  .حل جميع مشاكل هذا العالم المادينلذا، طريقتنا هي تصفية القلب ثم ت
  . هذه مهمة بالغة الصعوبة يا سيدي:المالزم أول موزي

".  بوفرةْپَرساَدا وتناولوا  وأرقصوَهِرى كِْرشَْنتعالوا، سّبحوا :"اقتصر على دعوة الجميع.  ليست صعبة:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
ألننا   على نطاق صغيركۤيْرتََنَسنْلكن ال يمكننا سوى عقد . ما هي الصعوبة؟ هذا ما نفعله في مراكزنا والناس يأتون

ذا  اسنتوسع دون حد لكن. تدريجياً اهللاحب  متيمين بايزور الناس مراكزنا ويصبحووندعو الجميع . نملك قليال من المال
 دولة تريد هذاتوجد المشكلة كبيرة وإال لماذا تسأل الصحف الوطنية ما العمل؟ ال . كومة تسهيل كبيراعطتنا الح



جرام؟ ألن الناس  االلماذا. ليناإ ذا استمعوا اجابة االيمكننا لكن.  القادة بسبل وقفهاال يعلم لكن. تلك حقيقة. جراماال
 وإال سنستمر بها  اذا احببتم هذهكۤيْرتََنَسنْيمكنكم تبني طريقة  .ْپَرساَد  وتناولواَهِرى كِْرشَْنوما العمل؟ سّبحوا . مالحدة

ذا اعطيت له  اعيادة صغيرة ويمكنه أن يفتح مستشفى كبيرصاحب نحن مثل الطبيب الفقير . على نطاق صغير
  .كۤيْرتََنَسنْنت طريقة نصيحتنا وتببذا اخذت  اجرام االالحكومة مشكلة ستحل .الحكومة هي السلطة التنفيذية. التسهيالت

 ما هو سبب عدم فعاليته؟.  توجد منظمات مسيحية كثيرة في الواليات المتحدة تعطي العماد المقدس:المالزم أول موزي
  لماذا ال يصفي القلب؟

 المسيحيون المزعومون ال يتقيدون بأمر.  بصراحة، أجد صعوبة بالعثور على مسيحي حقيقي واحد:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
لكن أين هو المسيحي الذي ال يقتل بأكل لحم البقرة؟ طريقة ". ال تقتل:"احدى الوصايا العشرة في االنجيل تقول. االنجيل

مريدي مدربون .  عندما يمارسه أشخاص يمارسون الدين بالفعلال سيكون فعاْپَرساَدتسبيح االسم القدوس وتوزيع 
لقد حققوا قوة . اً مطاطياًمقامهم ليس ختم. سم القدوس مختلف عن سواهملذلك، تسبيحهم اال. لإللتزام بالمبادئ الدينية

  .تصفية االسم القدوس عملياً
نحرف ت بينما من رجال الدين والتيم بالمبادئ الدينيةفي عمل حفنة الصعوبة  تكمن  سيدي، أال:المالزم أول موزي

ألن تواجه .  هائلة كما فعلت المسيحيةةنسبلى إ َنكِْرشْحركة ذكر تنامي  لنفترض للمثال،سبب المتاعب؟ ت وغلبيةاأل
  مشكلة بالمنحرفين عن الحركة الذين يّدعون التبعية على خالف الواقع؟

دعوتنا فعالة  .ن مسيحياً حقيقياًوتكأن أن الدعوة لن تكون فعالة دون  لكن ما أقوله هو ائمحتمال داثمة  :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  . ألننا نلتزم بالمبادئ الدينيةة االجرامبنشر وعي اهللا ورفع مشكل

لنأمل أنها ستكون فعالة كما أنت . كباري إلى سأسلم هذا التسجيل.  سيدي، أشكرك كثيراً على وقتك:المالزم أول موزي
  .فعاال

  . لكزيال شكراً ج:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  الفصل الثاني

  ي أم حيواني؟إنسان مجتمع
 في سالم َأو سعادة  هناكتكون كيف":شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد سأل، ١٩٧٦ آب/أغسطس في الهندڤَْن ْبَه ةمجل مع مقابلة في

 الكلب رييج .بكالمجرد سباق . . . حدةالمت اُألممينشئون و ،الحيوانات مثل الناس قاءب اريدوني ؟الحيواني المجتمع
 متقدهو سباق العجالت األربعة  أن عتقدت وأنت. مجمل األمرهو  هذا - عجالت أربع على ريتج وأنت  قوائمأربعة على

  !"يحضار
نحسار؟ وإذا كان كذلك، ما هو عامل إزدياد الفساد واإلنحطاط  ا فيي الدينالنفوذهل :  السؤال األول هو هذا:مراسل
  نتشار للقيم األخالقية؟ االواسع

  ):١\٢\١٢ (ْمشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَهذا متنبأ في . الدين يتراجع.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  ْدَهْرَمهنودينَْم شاتَتَشْ 

  ۤياْم كْشَما َدشََستْياْم شاو
  كاِلَن َبلينا راَجْن

  نَنْكْْسياِتى آيوْر َبلَْم ْسْمِرتيه
ثم ايها الملك، سيتناقص الدين والصدق والنظافة والتسامح والرحمة والعمر والمتانة البدنية : ُچوْسوامّيشوَك ِدڤَ قال "

  ".كَلي عصر نفوذ بعد يوم بسبب شدة والذاكرة يوماً
ستنقطع الرحمة والصدق وتقصر الذاكرة .  عن الحيوان لكنها في تناقص اإلنسانتميزالتي ية نساناإل مقتنياتهي الهذه 

  .مستوى الحيوان تدريجياً إلى نقطع الدين مما يعني أننا على الطريقي س كماوالعمر
  ؟بهائم سينقطع الدين؟ سنصبح :مراسل



الكلب ال يفهم  أن  الفهمإنسان يمكن ألي.  تصبح الحياة حيوانية في غياب الدين على وجه الخصوص:َل ْپَرْبهوپاَدشْرۤي
 هذا ما يميز. أنه غير معني. شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم أو ْبهَچڤَْد چۤيتااألحياء أيضاً لكنه ال يعنى بفهم عداد الكلب من . ماهية الدين

  .حيوان دون عنايةال:  عن الحيواناإلنسان
وكيف يمكن أن يحل السالم أو السعادة في . عنايتهم باألمور الدينية واعندما يفقدالبشر أكثر من حيوانات  ال يصبحلذا، 

كيف يمكن ذلك؟ حيوانات متحدة، . بقاء البشر كالحيوانات ويؤسسون األمم المتحدة امجتمع حيوانات؟ انهم يريدون
  .ذا ما يجريمجتمع للحيوانات المتحدة؟ ه

  ؟بارقة أمل هل ترى :مراسل
 إلى تراجع تعني أنهم في طريقهم. تلك عالمة طيبة. نحسار االدين في أن على األقل، اكتشفوا :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

في . غياب المنطقفي أكثر من حيوان اإلنسان ال يعدو .  حيوان منطقياإلنسان أن يقال في علم المنطق. البهائمية
المجتمع . ال بد من وجود نظام ديني ما. ما مسيحي أم مسلم أم هندوسي أم بوذي، ال يهم اي، أنتإلنسان االمجتمع

انهم .  اآلن؟ غياب الدين اإلنسانما هو سبب حزن. هذه هي الحقيقة البسيطة. دون دين البشري هو مجتمع بهائمي
  .يتجاهلون الدين
تعمل اآلن، ". سةيالكنأركان ما لم يضع أحد الديناميت تحت ال محالسالم :"تولوستوي قال ذات مرة أن كتب لي سيد

  .جتماعي االالدين أفسد مجمل الجو أن عتقادهموعي اهللا بشدة بالغة إلضد حتى الحكومة الروسية 
  . ثمة بعض الحقيقة في ذلك يبدو أن:مراسل

قضاء الدين عدم .  يجب تبني الدين الحقيقي.وجوب تجنبههذا ستغالل الدين لكن ال يعني ا قد يجري :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
ذا كانت تسبب لي بعض اال أقلع عيني  . الدين ال يوجب رفضعلى الوجه الصحيح على يد رجال الدين المزعومين

  .كِْرشَْنذاك هو ذكر . عالجها بل يجب المتاعب
  ؟أليس هذا حقيقة.  اساء استعمال الديناإلنسان أن التاريخ اثبت أن  أعتقد:مراسل

درب الدين ): ١٩\٣\٦. ب.ش(ما هو الدين؟ . الدين إلى يدعونمع ذلك  ومفهوم هللاهؤالء ليس لدى  :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 – ال يعلمون ما هو اهللا - مفهوم هللاليس لديهم ). ْپَرنۤيتَْم- ڤَتَْچْدَهْرَمْم تو شاكْشاْد ْبَه(يرسمه الرب العظيم شخصياً 

  .؟ سيتدهورتكلفمتى سيدوم ذلك على هذا النحو الم إلى .ادين م إلى نتماء االويّدعون
. ذن، كيف سيعلمون ما هو أمر اهللا؟ الدين يعني أمر اهللا ا. لديهم أدنى فكرة عن اهللاتليس. هذه هي الحالة الحاضرة

يصدر أمره . كِْرشَْن -  اهللاعن؟ لدينا مفهوم واضح أين هو األمر في غياب الدولة. عني أمر الدولة القانون يللمثال،
؟ أين هو القانون في غياب مفهوم حول اهللا وغياب أمر اهللافي غياب اهللا وغياب أين هو الدين . انه دين واضح. ونقبله

  الحكومة؟
  . القانونلىعالمجتمع خرج سي.  حسناً، لن يقوم القانون:مراسل

أحد في ل أاس.  اآلنما يجريهذا . ظامه الديني القانون يبتدع نلى كل خارج ع-القانونلى عرج اخال :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
لكننا سنقول فوراً . جابة اال اهللا؟ هل يمكن ألحد أن يخبرني بوضوح؟ ال يستطيع احدعنما هو مفهومكم -أي دين

  ):٣٠\٥ َسْمهيتا- ْبَرْهَم(
  ْمـشْ َدالياتاكْـ–يـنْـَد ڤـنْـتَـْم أَرنَڤَ كْـْمـونَِڤ

  َچـْم سونْـَدرانْـ–وَد  أسياْمـبـَسـْمْمتَـڤََبـْرها
  ْمـَهـوْب شُ– يـِشـشْڤ – كَـمينْـلْـيا –وطي  كُ–َپ كَـنْـَدْر
   ْبـَهـجاميْم تَـْم أَهـْمـشْپورو - ْم آدييـنْـَدڤُچو

تشبه عيناه زهرة اللوتس ويزين شعر رأسه بريشة طاووس . نايه العليعلى  الذي يعزف ڤينَْدُچواعبد الرب االولي "
.  يمكننا فوراً أن نعطيك وصفاً هللا."ون الغيمة الداكنة على الرغم من ان محياه أجمل من ماليين كيوبيدوتشبه بشرته ل

  لكن أي نوع من األديان الذي ال يعطي أدنى فكرة عن اهللا؟
  . ال أعلم:مراسل



  اإلنسانأصبح. نحسار االوذاك ه. لذلك، ليس لديهم فهم للدين. مفهوم هللاليس لدى الناس . هذا زائف :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  .بسبب انحسار الدين أكثر فأكثر مثل الحيوان

.  ذاكرةيملك ال -يعود ثم ويهرب" هوت:"صرخأ. طعاميأتي الكلب عند وجود بعض ال. ذاكرةيملك الحيوان يعني من ال 
  اإلنسان مما يعني أنَچيو كَليية في  اإلنسانستنقص هذه الصفات. ية اإلنسانلذا، تناقص ذكرنا هللا يعني تناقص صفاتنا

  .يصبح كالقطط والكالب
  اإلنسانيمان المطلق بالقضاء والقدر مما يجعل اال هيِڤديةالـالتهمة التقليدية ضد التربية :" هنا السؤال التالي:مراسل

  هل هذه التهمة صحيحة؟. عبد القضاء والقدر وهذا ما يمنع التقدم
ل قفز الكلب تقدماً؟ الكلب يركض هنا وهناك على أربعة قوائم وأنت تركض هنا  ما هو التقدم؟ ه:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

طاقة اإلنسان ، ِڤديالـحسب النظام . ِڤديالـ؟ ذاك ليس النظام كهذا تقدميعني هل . وهناك على أربعة عجالت سيارة
  .من وعي الحيوانرفع أوعي ألنه يملك درجة أكبر قيمة من طاقة الحيوان 

  . أفترض مسؤولية أكبر من الحيوانلإلنسان حرية أكبر أو أن  يختلف أحدربما لن: مراسل
 الرباني ليس مشغوال.  الكلبةزاحممل نتفاع بالطاقة البشرية من اجل التقدم الروحي وليس اال لذا، يجب:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

لذلك، األسفار . الفعلية هي التقدم الروحيهذه الكلبية هي الحياة لكن الحياة  أن  في يومنا الحاضر اإلنسانيعتقد. كالكلب
  ):١٨\٥\١. ب.ش( تقول ِڤديةالـ

  ڤيُدوْپَرياِتتَ كُوڤَ ِهتُوه تَْسياي
  َپرى أْدَههنَـ لَْبْهياِتى ياْد ْبْهَرْمتاْم أو

  ڤَْد أنْياتَه سوكَْهْمتَْل لَْبْهياِتى دوْهكَْهى 
  َرْمَهسا-َرۤيَچْبهڤَتَْر كاِلَن َسْر

أسفل كوكب  إلى لُوَك ْبَرْهَمذوي الميل الفلسفي طلب الغاية التي ال تتحقق حتى بالتنقل من أعلى الكواكب ينبغي للفطناء "
  ".  بمجرى الوقت كما نصاب بالشقاوة حتى دون ان نطلبهاتلقائياًمتوفرة  السعادة المستمدة من الملذات الحسية. لُوَك پاتاَل

   هل يمكنك أن تزيد باإليضاح؟:مراسل
 في صور روحتتناسخ ال. في أعمار غزيرةلم يحصل عليه شيء ابتغاء  بذل طاقته  اإلنسان يجب على: ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل

لذا، تناسخ . لف جنس أ٤٠٠ ماليين و٨ثمة . الكالب أو المالئكة أو القطط أو الطيور أو السباع وغيرها ألعمار غزيرة
  . مستمر بشاغل واحد هو التشبعة الحسيةروحال

   ماذا تعني؟:مراسل
  اإلنسانأين الطعام، أين المبات، أين األنثى، أين الدفاع؟:  الكلب مشغول بالتشبعة الحسيةللمثال، :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 - الطيور والحيوانات والمائيات. حتى الحشرة الصغيرة منشغلة بالشاغل عينه ومشغول بالشاغل عينه عمر تلو عمر
 أننا ِڤديةالـاألسفار تقول ؟ أنفسناأين الطعام، أين الجنس، أين المبات وكيف ندافع عن .  في كل مكانقائمنزاع البقاء 

 إذا لم نخرج من نزاع البقاء فعلنا هذه األشياء في أعمار غير منحصرة وسنجبر على الرجعة ألعمار غير منحصرة
  .هذا

  . بدأت أفهم:مراسل
  ):٣\٦\٧. ب.ش (َمهاَرَج ْپَرْهالَدلذلك، قال . شياءلذا، يجب وقف هذه األ.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  اۤيسوكَْهْم أينْريياكَْم دايتْ
  ِچَن ِدهيناْميُّو-ِدَهى
  ڤاْدلَْبْهياِتى دايڤَتَْر َسْر

  ياتْها دوْهكَْهْم أياتْنَتَه
محسوسات بالحواس متوفرة أصدقاءي االحباء أوالد الجان، السعادة المستمدة من احتكاك ال: قائال َمهاراَج ْپَرْهالَدتابع "

  ." دون بذل أي جهد كما نحصل الشقاءتلقائياًتتحقق تلك السعادة  . لما قدم الفرد من عمل صور الحياة وفقاًجميعفي 



. اللذة المستمدة من الجماع هي هي. لذتي الجنسية واللذة الجنسية للكلببين  ال يوجد فارق لذا،. للكلب بدن ولي بدن
. هذا كل شيء. الجميع على خالفنامن الحصول على اللذة الجنسية في الشارع العام على مرأى عن  تورعالكلب ال ي

انهم يدخلون سباق الكالب في سبيل هذا الرقي . لكن، هذا ليس رقياً. اللذة الجنسية في شقة جميلة رقي أن  اإلنسانيعتقد
  .الذي يكتسبهبدن  البغض النظر عناللذة مختزنة فيه مسبقاً  أن  اإلنسانيجهل. المزعوم
  ؟"اللذة مختزنة مسبقاً" ماذا تعني :مراسل

لن يحب الخنزير أكل الحلويات . ه محالبديلت. للخنزير جسد محدد ومأكوله الغائط.  ذاك ما يسمى القدر:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
ل يستطيع العاِلم تحسين ه. مأكول بدنهيجب أن يأكل الغائط . هذا محال. المصنوعة من حبوب محمصة بالزبدة والسكر

  مستوى معيشة الخنزير؟
  . أشك بذلك:مراسل

 .نابداللذة باألصل هي هي لكنها تتفاوت بتفاوت األ. مختزن مسبقاً أنه َمهاَرَج ْپَرْهالَدلذلك، يقول  :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  .اعينهمتعة  البدائي في الغابات بالاإلنسانيتمتع 
الرقي . اًتقدميشكل ذلك أن  ِڤديةالـالحضارة تنفي لكن . ة تعني بناء ناطحات سحابالحضار أن  اآلن اإلنسانيعتقد

  . وليس بناء ناطحات سحابنفسكمدى معرفتك . ذات الفهمالحقيقي للحياة البشرية هو 
  ؟كالمك الناس مع أغلبية لكن أال توافق :مراسل

ال يفعل شيئاً بالظاهر ويحصل على في المحكمة العليا  بوقار يجلس القاضي.  يسيء الناس الفهم أحياناً:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 يعتقد". أنا أكدح في المحكمة عينها اختم األوراق وال أحصل على عشر راتب القاضي:"نفسهلأحد  قولقد ي. راتب كبير

 ديةِڤالـالحضارة : الوضع شبيه بذلك". يكدح وال يحصل على راتب يعادل راتب الجالس على منصة المحكمةأنه 
  .سباق الكالبل وليس لعلم بالذاتمقصودة ال

  ؟ من األمور المشرفةالكدح والتقدم في الحياةأن  مع ذلك، أليس من المقبول به :مراسل
 ما هو سبب مقارنتهم بالحمير؟ ألن الحمار .ْبهَچڤَْد چۤيتافي ) مۤوذَهْز(حمير بالوصفوا العمل  طلبة :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
ليس .  فيما يعيد الغسال تحميلهعشبيقف عند باب الغسال يأكل ال. ه سيدهيلإلقيه الذي يعشب قاء بعض اليحمل األثقال ل

لى حمل إما الذي يدفعني إذا خرجت من كوخ الغسال ففي كل مكان عشب يمكنني الحصول على ال:"عنده حس بالتفكير
  كل هذه األثقال؟

  .أعرفهممن  هذا يذكرني ببعض :مراسل
". أنا مشغول جداً:"تهمقابلذا اردت اسيقول  هدرجة أن إلى  في المكتبينشغل.  يشبه ذلكعملال طالب :ْبهوپاَدشْرۤيَل ْپَر

. نشغاله ا لقاء هذا؟ ال يعلم سببمنشغل دوماًوأنت . غل؟ يأكل قطعتين من الخبز وفنجان شاياوما هي نتيجة هذا الش
مليونين وهذا ما يرضيه لكنه ال إلى اآلن تضاعف المبلغ والر ومليون ديملك  كان ه اذاأنعند حساب الميزانية سيجد 

ر دون ايعمل كالحم. )كَْرمّي(ر احمال ذاك هو معنى. يتناول أكثر من قطعتين من الخبز وفنجان شاي ويستمر بالكدح
  .غاية في الحياة
بل في شغل دائم من اجل غرض  غير كسالى ِڤديتباع النظام الـ أ-التهمة غير صحيحة.  مختلفةِڤديةالـلكن الحضارة 

العلم طلب   اإلنسانيتعين على ):١\٦\٧. ب.ش (َمهاَرَج ْپَرْهالَدوهذا الشاغل في غاية األهمية بحيث يقول . رفيع
ال شك أن  .ِڤديةهذه هي الحضارة الـ.  لحظة واحدةتضييعال ينبغي . )هْپراَجِرتْ شَكاوماَر آ (ابتداء من الطفولة بالذات

هروب من جهودكم . نعم. مثل الكالب والحمير ويعتبروهم هروبيين -"هؤالء الناس ال يعملون مثلي:"حمير يرونال
  .لعلم بالذات مقصودة الِڤديةالـ الحضارة .العقيمة
  ؟ِڤديةالـ الحضارة ةعن ماهياإلستفاضة  هل يمكنك :مراسل

المفكرون  (ْبراْهَمنَةالـ:  يوجد هذا الترتيباشَْرَمنْرڤَفي نظام . اشَْرَمنْرڤَ من نظام ِڤديةالـالحضارة تبدأ  :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
التالميذ  (ريْزشاْبَرْهَمو ) العمال(ْز ْدَرۤوشو ) التجار والمزارعون (اْزايشْيڤو ) داريوناال (ْزتْريياكْشَو ) والمستشارون

  ).زهادال (ۤيْزاسَسنّْۤيو )  من الحياة الزوجيةدونالمتقاع (ْپَرْستَْهْزنَاڤو ) أرباب العائالت (ْزْچِرَهْستَْهو ) المتبتلون



 ْبراْهَمَنسواء بصفة  كِْرشَْناذا عبدت ستحقق جميع تكاليفك  لذا،. كِْرشَْنالغرض القطعي هو وجوب عبادة الرب العظيم 
  .اية األهميةهذا األمر في غ.  فوراًكِْرشَْنذكر  إلى خذ. رّيشاْبَرْهَم أم ْدَرۤوش أم ايشْياڤ أم تْريياكْشَأم 

  .؟ سيتبنونها كما تقولنجازاً اطريقة حياة أكثر طبيعية وأكثربعلم الناس اذا أين المشكلة  :مراسل
ب على أربعة قوائم وأنت لالكيركض . مجرد سباق كالب.  لكنهم ال يعلمون وهذا سبب غياب الدين:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  .سباق األربعة عجالت هو رقي الحضارة أن  تعتقدأنت. مجمل األمرهو هذا . تركض على أربعة عجالت
حري .  حيثما كنتكل ما هو قابل للتحصيل ستحصل على. لذلك، الحضارة العصرية ال تحقق شيئاً من الوجهة العملية

تصيبك سكذا، .  أنك ال تريد شيئاً بغيضاً ومع ذلك يصيبكَمهاَرَج ْپَرْهالَدالمثل الذي ضربه . كِْرشَْنذكر  إلى بك األخذ
لن تحصل منها فوق ما قّدر . يجب أن ال تهدر طاقتك في طلب السعادة المادية. ها تطلبأنن دوحتى السعادة المقّدرة لك 

  .لك
   كيف يمكنك التأكد من ذلك؟:مراسل

حد  اغتيل الرئيس كندي على يد أللمثال،. عسر مع أنك ال تطلبه كيف سأصدق ذلك؟ ألنك تصاب بال:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
من . مقّدراً لهاالغتيال كان لكن  عظيماً يحظى بحماية كبيرة ال ولماذا حدث؟ كان رج؟ذلكالذي طلب من . أبناء وطنه

تضييع الوقت لتعديل  إلى ما الذي يدعو. الضراءالمقدرة لي كما أصاب ب ستصيبني السعادة ذا القادر على حمايتك؟ لذا،
سعادة ا قدر له من مبكل فرد صاب سي. ال يمكنك منع قدرك. ةفطن اليك هتل .كِْرشَْنبذل طاقتي في ذكر أ؟ دعني يقدر

  .ذاك محال. ال يتمتع أحد بسعادة غير متقطعة. وشقاء
نتفاع  االحري بك. لذا، ال تضيع وقتك بهذه األشياء. تلقائياًستأتي . ال يمكنك منع سعادتك كما ال يمكنك منع شقاءك

  .كِْرشَْنبوقتك بالتقدم في ذكر 
   ال يطلب التقدم؟كِْرشَْن تيم هل يعني أن :مراسل

؟ ذا كنت ال تقوى على تغيير قدركاما هي فائدة المسعى  ؟طلبته دون طائلذا اما هو نفع التقدم  :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  .سعادة والشقاءقدرنا من السنرضى ب
 َچنْچالـن من الناس تحضر لإلستحمام في نهر ستجد عدة ماليي. هذا هو المراد.  مقصودة لتحقيق اهللاِڤديةالـالحضارة 

يقطعون ألوف األميال، الفين ميل لإلستحمام  بل انهم غير كسالى. حتفاالت الهامة بفضل العناية بالنجاة االهند اثناءفي ال
. ب.ش (منذ الطفولة العلم بالذاتشاغلهم هو طلب . بسباق الكالبال يشاركون انهم غير كسالى لكنهم . َچنْچالـفي 
. درجة أنهم يريدون ابتداء الشغل منذ الطفولة إلى انهم مشغولون. هاإ اْنڤََچْچُيو ْدَهْرماْن ْبَهْپَرِرتْ شَكاوماَر آ): ١\٦\٧

  . لذا، الظن أنهم كسالى هو مفهوم خاطئ
اذا كان  له السعادة المقدرةستصيبه ذن، يمكن أن يطرأ السؤال لما ال نترك كل طفل وليد يركض كالحيوان و ا:مراسل

  ؟منع القدر من المحال
تَْسيايڤَ ِهتوه ( للعلم بالذات يجب عليك بذل طاقتك :لذلك، جاء. مكانية تدريبهم روحياً االفائدة هي.  كال:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
غير قابل اة الروحية تقدمك في الحي. كِْرشَْنال يمكن منع الخدمة التتيمية، ذكر : اْپَرتيَهتأهايتوِكى أ ).ْپَرياِتتَ كُوڤيُدو

  . غير قابل للمنعقدركأن ذا طلبته كما اللمنع 
 َأَهْم تْڤاْم َسْرڤَ(سأحميك من كل ذنوبك ): ٦٦\١٨. چ.ب(يقول .  سيغير القدر بالفعل لكن قدر تيمه دون سواهمكِْرشَْن

  ).هشَا شوشْۤيامي مىُموكْشْي پاِپْبْهيُّو - 
. حتى القاضي الذي أصدر الحكممنعه ال يستطيع . حد بالشنق فال يمكن منع هذا الحكمأذا حكمت المحكمة على  اللمثال،
  .ذا طلب المحكوم عليه العفو من الملك الذي هو فوق القانونايمكن للملك منعه  لكن

عدد كبير من الرجال . قتصادية فذاك محال االلتنمية من اتكلفنا طلب المزيدذا  ا.كِْرشَْن لـتسليملذلك، شاغلنا هو ال
كان . ما في وسعهكل  يبذل إنسان يكدحون لكن هل يعني ذلك أن كل واحد منهم سيصبح هنري فورد أو روكفلر؟ كل

مثل هذا . جتهد بالعمل مثل فورد سيصبح مثل فورد؟ كالمن اقدر السيد فورد أن يصبح ثرياً لكن ال يعني أن كل 
  .كِْرشَْنلكن يمكنك بذل تلك الطاقة لتحسين ذكر .  يمكنك تغيير قدرك قصراً على الكدح كالحمار أو الكلبال. عملي



  وضح؟ بالضبط؟ هل يمكنك أن تكِْرشَْن ما هو ذكر :مراسل
أنا شق من  - ستفهم صلتك باهللاذا لم تتعلم حب اهللا؟ اما هو معنى دينك  .كِْرشَْنذاك هو ذكر  -  حب اهللا:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

ذا كنت تحب اسيشمل حبك الحشرة  .عندما تكون على صعيد حب اهللا بالفعل ثم توسع حبك ليشمل الحيوانات أيضاًاهللا 
وى على اقامة عندئذ، لن تق". لذلك، هي اختي. لهذه الحشرة بدن مختلف لكنها شق من والدي أيضاً:"تفهم. اهللا بالفعل
. وأدعيت أنك مسيحي أو هندوسي". ال تقتل:"لخ وعصيت أمر المسيحامسالعلى ذا حافظت  اذاك ليس ديناً .المسالخ

طائفة ما لكن ال يوجد  إلى نتماء االتّدعيبل ال يوجد لديك حب هللا . تكون مقتصراً على تضييع وقتك ألنك لم تفهم اهللا
  .ذاك ما يجري في كل األرض. دين حقيقي

   الوضع؟صحيحت كيف يمكننا :مراسل
.  هو الحي العظيمكِْرشَْن أن ذا لم تقبلاافرغ كل ما في وسعك للفهم  .اهللا العظيم هو شخصية كِْرشَْن :ْبهوپاَدشْرۤيَل ْپَر

 الهند لكنه خرج منها اآلن خالل إلى كِْرشَْننزل . اًليس هنديهو اهللا و كِْرشَْن. عظيميوجد شخص : ذاك هو التعليم
  .هنديةها  أن لكن ال يعني ذلكالهند أوتشرق في ال  كما أن الشمسكِْرشَْنحركة ذكر 

  الفصل الثالث
  الزائلة والباقية: اإليثارية

تيديا معاون لجنة ك. ل. السيد تي. ١٩٧٢ سنة الماليينصاب أ حاد جفافأصيبت ب الجنوبية الهندية براديش أندره والية
رد عليه .  بعض المساعدةكِْرشَْنكة ذكر  على أمل تقديم حرشْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدإلى كتب  ،براديش أندرهغاثة  اصندوق

  .ئةيالمضو ئةالمفاج بهذه الرسالة شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  ْسواميجي الموقر،

تعاني أكثر من نصف واليتنا  أن قد تكون على دراية.  مع أتباعك المبجليناستقبالكسكان المدينتين التؤأم سعداء بفرصة 
 تشكلت لجنة تطوعية مركزية من .لسنتين اآلخيرتين وانقطاعه هذه السنة بسبب قلة سقوط األمطار في اشديدمن جدب 

مة مسحوا ظاعضاء هذه المن. من أجل دعم الجهود الحكومية لمكافحة هذا الشر مواطنين من مختلف قطاعات المجتمعال
اصحاب المواشي بيع ي.  على بعد أميالفهثمة قرى ال توجد فيها مياه ش. الحالة يرثى لها. المناطق المتضررة بالجدب

مشكلة . عدد كبير من الماشية الضالة عطشاً نتيجة انقطاع العلف والماءمات . نتيجة قلة العلف مواشيهم بأسعار زهيدة
بسبب األسعار الباهظة شراء الحبوب بسعر السوق اصبح وراء متناول اهل القرى الفقراء . الطعام جدية جداً كذلك

باإلكتفاء بوجبة على األقل ستة ماليين منهم  إلى خمسة نحو وبالنتيجة سيضطرمة، لحبوب الطعام في األسواق العا
  .واحدة يومياً

  .مجمل الوضع يثير الشفقة ويحطم القلوب. يوجد عدد كبير ممن شارفوا على المجاعة
تقترح . ق التصورغاثة هذه الماليين الذين يعانون شقاء فو اتدبر كيف يمكن لحركتكملذاتكم الموقرة  إلى لذلك، نتوجه

  .لجنة غوث أندره بردش إلى تبرعبالالتيم الذين يحضرون محاضراتك من جميع  فراد حركتكيطلب أ أن اللجنة
  . على الماليين الجائعة في الواليةْپَرساَدستعداد إلرسال ممثليها مع اعضاء حركتك حيثما تود توزيع  االلجنة على

فعل الكثير ياللجنة واثقة أن جهد بسيط من قبل حركتك س). ڤاِس- ڤَ ماْدَه هياڤڤَ ِسمانَ(هي خدمة اهللا   اإلنسانخدمة
  .بتخفيف عذاب مئات وألوف الناس

  المخلص في خدمة الرب
  كتيديا. ل.تي

  غاثة أندره بردش امساعد لجنة صندوق
   پاد، الهنديدر آمدينة ح

  عزيزي السيد كاتيديا،



اهللا دون مرضاة شخصية باستحالة السعادة بلتك الشخصية، أرجو اعالمك رسالتك ومقا إلى باإلشارة. ارجو قبول تحياتي
اهللا  مقصودة لعرض شخصية كِْرشَْنلذلك، حركة ذكر . علم ماهية اهللا وسبيل مرضاتهتال الناس لسوء الحظ، . العظيم
 تَتَْر كيْم شَتوشِْطى : تَْمشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَ  الفصل السادس من الباب السابع منجاء في. الناس بصورة مباشرة إلى العظيم

  .ڤَ سيدّْهاهاها يى ْسإ ڤْياتيكَراْد- چوَنألَْبْهياْم أنَنْتَ آْديىْل كيْم تايْر 
يضع اإلنسان خططه المستقلة . اهللا العظيم القلة بمرضاة شخصية نعرفال جميع األحياء ونرضي   أنناهذا النصمراد 

 في هذا البلد بارزين من الاً كبيراًأجد عدد. لحاسعادة على هذا الوجه ملكن تحصيل ال.  بسر النجاح هذاهلجهلللسعادة 
جميع جهودهم ستحبط  أن لكن يجب أن يوقنوامن بين االسماء المذكورة في رأس رسالتك المعنيين برفع شقاء الشعب 

كان هذا صحيحاً لو . ال يمكن للمريض أن يحيا على قوة عون طبيب خبير والدواء. اهللا العظيمدون مرضاة شخصية 
  .كِْرشَْن اهللا العظيم حظوة شخصية  اإلنسانيجب أن يكسب. لما مات ثري

 درب وههذا يتعين عليك مرضاة السلطان العظيم و. غاثة اال صعيدبمجرد جميع التبرعات على ال أرى النجاح  لذلك،
كان يوجد خطر وشيك بإعالن الباكستان . َنكۤيْرتََسنْبفضل اداء ابتدأ المطر بالسقوط  بعد فترة سنتين، للمثال،. النجاح

إقتضاء القتال ألن الفريق اآلخر عن  أعلنتو في مدينة دلهي َهِرى كِْرشَْنفي المرة السابقة التي أقمنا بها احتفال الحرب 
 حركة كذا، توقفت. كۤيْرتََنَسنْبفضل حركة  لكن خرجت الهند مظفرة. استطلع رجال الصحافة رأييعندما كان عدوانياً 
 إلى ال يمكننا تحصيل جميع تسهيالت معاشنا فحسب بل نرجع. عهذه وقائ. عندما أقمنا احتفاال في مدينة كلكتا الشيوعيين

  .حقيقةالاألشرار ال يقدرون على فهم هذا لكنها . كۤيْرتََنَسنْ من خالل حركة اهللا في داره الباقية في نهاية األمر
ال توجد خسارة على جانب أحد بسبب .  الحركة بوصفك عضو متقدم في المجتمعهذه إلى نضمام اال منكلذلك، أطلب

  ):٢١\٣ (ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في .  لكن الكسب كبيرَمنْتَْر َهِرى كِْرشَْنتسبيح 
  شْطَْهـْسِرشْي ـَرتشَاْد آيـاْد يـ

  نَـه َجـُروـتَِاِڤتَـتْ تَـْد 
   كوروِتىْمـاتْ ْپـَرمانَيـَسـ 

   تَـْد َأنوڤَـْرتَـِتىلُوكَـْز
  ."كافة الناسيتبعه مثال يضعه بأعماله، أي و. الناس خطاهعامة  يقوم به رجل عظيم، يتبع عمل يأ"

بقبول هذه الحركة من خاللك جميع قادة المجتمع في الهند  منطلب لذلك، أ.  بالغة األهميةكِْرشَْن ذكر كۤيْرتََنَسنْحركة 
عندئذ، سيوجد وضع سعيد جداً ليس في الهند . بالجدية الالزمة واعطاءنا جميع التسهيالت لنشرها في كل األرض

  .يضاً أفحسب بل في جميع االرض
  .آمل أن تصلك رسالتي هذه وأنت في صحة جيدة

  مريد خيرك الدائم
  ِڤَدنْتَ ْسواميْبَهكْتي . سي. إى

  الفصل الرابع
  تكالنا على اهللا اعالنإ

مقابلة  ياب اال مجلةمحّررو أجرى .كبيرة لعدد كبير من األميركيينذكرى مرور مائتين سنة على اميركا كانت مناسبة 
 األمريكية الشعاراتلى ع نقديةالذي ألقى نظرة  ، الهندپوَراماۤي في ١٩٧٦ آذار/مارس في َرْبهوپاَدشْرۤيَل ْپخاصة مع 

  ."اهللافي ظل  واحدة أمة"و" نثق اهللا في ""متساوين ولدواجميع البشر  "مثل
 الذين وقعوا ادةالق وافق .ستقالل االتوماس جفرسون الفلسفة األساسية للثورة األميركية في اعالنوضع  :ياب االمجلة

أن المراد  ووا متساويينولدذاتية البرهان وأولها أن جميع البشر وجود حقائق واضحة أو على آنذاك على هذه الوثيقة 
  .جميع البشر متساويين أمام القانون ولديهم فرصة متعادلة بحماية القانون

  .همن ذاك الوج جميع البشر خلقوا متساويين.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد



. جميع البشر بحقوق طبيعية معينة ال يمكن سلبهم منهااهللا جهز ستقالل هي أن  اال نقطة أخرى في وثيقة:االياب مجلة
  ....هذه هي حقوق الحياة والحرية و 

لمثال لماذا ال يملك الحيوانات الحق بالحياة؟ األرانب على سبيل ا.  لكن للحيوانات حقوق بالحياة أيضاً:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  لماذا تسمح الحكومة للصيادين بإطالق النار عليها وقتلها؟. تعيش على طريقتها في الغابة

  . على اإلنساناًحديثهم مقتصر كان :االياب مجلة
فكرة عائلتي أو أخي جيد وأستطيع قتل سواه هي  أن الفكرة الضيقة.  لديهم فلسفة حقيقيةت ليسذن، ا:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

الود تجاه جميع ): ٢٩\٥. چ.ب(هل تلك فلسفة؟ الفلسفة الحقيقية هي . ترض أنني أقتل والدك من اجل عائلتيلنف. شريرة
أي :" فسأعترض فوراًذا قتلت حيواناً دون ضرورةا لكن حتماً هذا ينطبق على البشر ).تاناْمْبهۤو-ڤَسوْهِرَدْم َسْر(األحياء 

  ".سخف تفعل
الحرية من وجه أن الحكومة ال تملك الحق بإخبارك أي عمل يتعين –حق الحرية   أنمؤسسو أميركاقال  :االياب مجلة

  . هو حق طبيعي آخرعليك أن تقوم به
ذا كانت  ايمكنها ذلك  لكن اذا كانت حكومة غير كاملةفعلتبإخبار الناس ماذا لحكومة ال ينبغي السماح ل :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  .حكومة كاملة

  . الحق بتعقب السعادةإنسان الحق الطبيعي الثالث أن لكلي يذكرون ف :االياب مجلة
ربما كنت تحب أكل اللحوم وأنا . لكن قد يكون مستوى سعادتك مختلفاً عن مستوى سعادتي.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  مستوى سعادتي؟مع سعادتك تساوي مستوى أ، تكيف يمكن . أكرهها
  ؟تهعادس حر بتحقيق مستوى إنسان  لذا، هل ينبغي أن يكون كل:االياب مجلة

: ربعة مراتبأ إلى  يجب تصنيف مجمل المجتمع.نسان اإلطبع ينبغي تشريع مستوى السعادة حسب :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
. ْدَرۤوش والمتصفون بصفات ايشْياڤ والمتصفون بصفات تْريياكْشَ والمتصفون بصفات ْبراْهَمنَةالـالمتصفون بصفات 
عمل ب الحصان العمل الحصان وبال يمكنك شغل الثور . هطبعدى كل فرد تسهيل جيد للعمل وفقاً لينبغي أن يكون ل

؟ معظمه علم تقني وهو جامعاتما هو المنهاج التعليمي في هذه اللكن .  عملياًاً جامعياًتعليميتلقى الجميع اليوم . الثور
 إلى  وحده يقودْدَرۤوشتعليم . ْبراْهَمنَةهذا مقصود للـ وِڤديةـالالتعليم األرفع الحقيقي يعني تعلم الحكمة . ْدَرۤوشتعليم 

يجب  تعليم تقني لكن ْزْدَرۤوشيمكن اعطاء الـ. التعليم المناسب له إلى ينبغي امتحان كل فرد للتوصل. الوضع الفوضوي
يمكننا :"نفسهبالقول لالمدن لتحصيل العلم  إلى كل فردما الذي يدعو انتقال .  في المزارعْزْدَرـّوشمعظم الـعمل 

الحكومات السيئة . ل بإنتاج الطعامعمألنه ال يوجد من ياآلن وجد قلة ت. لزراعة مهملةا". الحصول على مزيد من المال
  . اإلنسانعندئذ، سيسعد. أخالقهنشغال كل فرد حسب  امن واجب الحكومة السهر على. هي سبب كل هذا الخلل

  .ةتكلفذا كانت الحكومة تضع جميع البشر في طبقة واحدة بصورة ماد السعادة ال يمكن أن توج لذا،: االياب مجلة
  .ذاك غير طبيعي وسيسبب الفوضى.  ال:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

.  الطبقيةسيئة معبسبب تجربتهم اللم يحبوا الطبقات األمة األميركية الذين وقعوا وثيقة األستقالل  آباء :االياب مجلة
  .ن مستبدينيالملكيكان لكن قبل الثورة يركا كانت الملكية تحكم أم

 يتدربون منذ بداية ِڤديةالـفي الحضارة كان الصبيان .  ألنهم لم يكونوا مدربين على الملكية الربانية:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
وتعلموا ) كوَلچورو(مدرسة السيد الروحي  إلى ذهبوا. من الدرجة األولى) رۤيْزشاْبَرْهَم(الحياة بصفة تالميذ متبتلين 

  .خيرهم كانوا الئقين فيما بعد لحكم البالد.  والنظافة والصدق وكثير من الصفات الربانيةنفسضبط ال
 ذاك ما حدث في أميركا، ذاك ما .ب بالحزناعندما يصالمراد أن الشعب يثور . خاص للثورة األميركيةال يوجد مغزى 

  .جرى في فرنسا وفي روسيا
  . على الوجه الصحيحهمذا اخفقت بحكم امن حق الشعب حل الحكومة ار األميركان أنالثوقال  :االياب مجلة

؟ يجب عليهم ذا استبدلوا نيكسون بآخراما هي القيمة  لكن. خلعوه: كما حدث في حالة نيكسون.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
تلك التربية بإنتخاب لن تستمر و غياب التدريبللن يسعد الشعب  .العلم كيف يخلعون نيكسون وينصبون قائد رباني



 أن األمر األول هو وجوب علمهم. ْبهَچڤَْد چۤيتامعادلة السعادة موجودة في . يمكن أن يسعد الناس. نيكسون بعد آخر
." هذه األرض ملك اهللا:"أميركاإلى عندما ذهبوا  المستوطنونقال األرض؟ ملكية لماذا يّدعي األميركي . األرض ملك اهللا

يسمحون لآلخرين بالتوطن في األرض؟ ما هي فلسفتهم؟ ثمة عدد كبير من ال اآلن لكنهم ." ينا حق بالعيش هنالذلك، لد
أميركا وتوفير  إلى ينبغي للحكومة األميركية أن تسمح لهؤالء الناس بالمجيء. البلدان التي يوجد فيها انفجار سكاني

يمنعون ملكية اآلخرين بالقوة وغتصبوا ذا ال يفعلون ذلك؟ لقد الما. التسهيالت لهم لتنمية األرض وإنتاج حبوب الطعام
  ما هي الفلسفة وراء هذا؟. يها إلاآلخرين من القدومبالقوة 
  . ال توجد فلسفة:االياب مجلة

ال يحق ألحد أخذ ملكية آخر  أنه يأخذون الملكية بالقوة ثم يسنون القانون.  اللصوصية هي فلسفتهم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
من ميركا والبلدان االخرى أيجب على . ال يمكنهم تقييد ملكية اهللا من أن يحتلها ابناء اهللا. لذا، انهم لصوص. القوةب

يمكن للحكومة . بإنتاج الطعام حيثما توجد أراض كافيةنتفاع  االأعضاء األمم المتحدة الموافقة أنه يمكن للمجتمع البشري
." نتاج الطعام اسنعطيكم االرض ويمكنهم. هناإلى يمكن لشعوبكم المجيء . نيحسناً، يوجد عندكم فائض سكا:"أن تقول

ذه االرض بالقوة أستولي على هس. "لصوصيةالثم ما هي فلسفتهم؟ . لكن هل سيفعلون ذلك؟ كال. سنشهد نتيجة مدهشة
  ".هنا إلى ثم لن أسمح ألحد بالمجيء

  ".في ظل اهللاأمة واحدة " احد الشعارات األميركية هو :االياب مجلة
. ينبغي وجود أمة واحدة في ظل اهللا وحكومة دولية واحدة في ظل اهللا أيضاً. كِْرشَْنذاك هو ذكر .  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  .تلك الفلسفة مطلوبة. كل شيء ملك اهللا ونحن جميعاً أوالده
 حينما عتقدون أنه سيوجد دوماً طغيان لكن الشعب األميركي شديد الخوف من الحكومة المركزية ألنهم ي:االياب مجلة

  . حكومة قويةقومت
  .اًالقادة حسنتدريب ذا كان الن يوجد طغيان  :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  .قائدالكثيرة في يد عند وضع صالحيات الفساد حتمي أن  نظام الحكم األميركي هوشعارات  لكن أحد :االياب مجلة
  .يحول دون فسادهمنحو بهم على ي يجب تدر:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  . ما هي عملية التدريب تلك:االياب مجلة
ب الناس في مبدأ الملكية هللا يدرت وطبعب المجتمع حسب اليرتت. ْدَهْرَم اشَْرَمنْرڤَ ذاك التدريب هو :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  ".تتحقق أمة واحدة في ظل اهللا"ثم . ها في خدمة اهللابذل ووجوب
  .مجموعات مختلفة إلى ذا جرى تصنيف المجتمعاوجد الحسد لن ي  لكن:االياب مجلة

لذا، يمكن أن يكون للمجتمع اجزاء مختلفة تعمل . مجتمعةكما توجد اجزاء مختلفة في بدني تعمل .  ال:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  .ليد مطلوبةالساق مطلوبة وا. اجلبي كوب ماء:"اليدطلب من عندما أالساق تعين لكن . يدي غير ساقي. للغرض عينه

  .وثمة حرب مستمرة بينهمافي العالم الغربي،   لكن لدينا طبقة عاملة وطبقة رأسمالية:االياب مجلة
  .الطبقة الرأسمالية مطلوبة والطبقة العاملة مطلوبة أيضاً.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  . لكنهما يتقاتالن:االياب مجلة
 المشترك هو قاسمعمل اليد يختلف عن عمل الساق لكن ال. يس لديهم سبب مشتركل.  ألنهم غير مدربين:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

سيبقى  لكن.  المشترك لكل من الطبقة الرأسمالية والطبقة العاملةقاسمذا وجدت الالن ينشب قتال  لذا،. الحفاظ على البدن
  .المشتركقاسم ذا لم تعلم ال االقتال
  . ثورة:االياب مجلة

  . نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  . المشترك الذي يمكن أن يتحد الناس على أساسهقاسم ثم أهم شيء هو العثور على ال:االياب مجلة

 قاسم، تأتون إلستشارتي حول كل عمل ألنني أستطيع أن اعطيكم الكِْرشَْنكما في حركة ذكر .  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 ومن واجبها ) المشتركقاسمال (لغة الخبرة بعلم هدف الحياةينبغي أن تكون الحكومة با. المشترك وإال سيوجد القتال



ذا  ااً مشتركاًقاسملن يجد الشعب  لكن. نونئثم سيسعدون ويطم.  المشتركقاسمتدريب الناس على العمل من اجل ال
. يمكن لمطلق رذيل تأمين األصوات ببعض الترتيبات ثم يصبح رأس الحكومة. اقتصر على انتخاب رذالء مثل نيكسون

يحصلون على األصوات بطريقة أو بأخرى . ن الدعايات للفوز باإلنتخاباتنشروالمرشحون يرشون ويغشون وي
  .هذا النظام سيئ. ويمسكون بمقاليد الحكم

  ؟كيف يمكن حكم المجتمع دون اختيار قادتنا باإلنتخاب الشعبي :االياب مجلة
قامة بناية  امهندسين عندما تريد إلى  كما تحتاج.ْزْدَرۤوش  وْزايشْيا ڤوْز ريياتْ كْشَ وْبراْهَمنَة إلى  تحتاج:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 ْزتْريياكْشَلن يسمح سوى لـ لذا،. نيأليس كذلك؟ ماذا سيفعل الكناس؟ ال، ال بد من وجود مهندس. كناسين إلى وليس
 جزار في اآلنكن يوجد لوحدهم  )اْهَمنَةْبر (لشيوخلومن جهة المجلس التشريعي، . اشَْرَمنْرڤَذا اتبعت ترتيب  ابالحكم

في الوقت الراهن، . صبح من الشيوخ بالفوز باإلنتخاباتأماذا يعلم عن سن القوانين؟ هو جزار لكنه . المجلس التشريعي
نحن نفعل ذلك . التدريب إلى لذا، كل شيء يستند. نتخاب الشعبي االحسب مبدأ المجلس التشريعي إلى يذهب الجزار

ذلك هو الجنون ألن .  غير ممكنطبقة واحدةوجود . يالسياسالمجال  في ينسون، لكن كِْرشَْني حركة ذكر ف بالفعل
ما لم يوجد ستقوم  الفوضى الفّن ألنهذا ذا لم تكن تعلم استخفق  .علينا شغل مختلف طبقات الناس بمختلف النشاطات

. طراف البدنأمختلف مراتب المجتمع مثل تتعاون . هاَچڤَتَْمشْرۤيَمْد ْبلقد بحثنا جميع مسؤوليات الملك في . ترتيب العمل
  .لحفاظ على البدن على الوجه الصحيحقاسم مشترك هو اكل طرف مقصود ألغراض مختلفة لكنها تعمل جميعاً ل

   ما هو الواجب الفعلي للحكومة؟:االياب مجلة
ذا اكيف يمكن لإلنسان أن يسعد  لكن.  اإلنساندف ثم سيسعد فهم مشيئة اهللا وعمل المجتمع تجاه ذاك اله:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

تجاه الصحيح  اال.تجاه الصحيح االفيجميع أفراد الشعب من عمل  ؟ واجب الحكومة هو التيقنتجاه الخاطئ االفي عمل
بعظمة اهللا  يؤمنوا م النفسهالقادة أكان ذا اكيف يمكن قيام حكومة صالحة  لكن. هو معرفة اهللا والعمل بموجب تعاليمه

تلك هي الحالة الفوضوية في العالم . ؟ القادة مضللون ويضللون اآلخرينبمشيئة اهللا أو ما يريد منا عملهوإذا لم يعلموا 
  .اليوم
  .في الواليات المتحدة نفصال بين الكنيسة والدولة ايوجد :االياب مجلة

 بوجود القبولالمراد أن على القادة .  باألمرالكنيسة أو غيابهاوجود ال صلة ل.  أنا ال أتكلم عن الكنيسة:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
لذا، لماذا ال يقبلوا . ال يمكن للقادة حكم الطبيعة. كل شيء في الطبيعة بتدبير اهللايعمل نكاره؟  اكيف يمكنهم.  عظيمحاكم

م ومع ذلك، ما زالوا يشعر القادة من كل وجه بوجوب وجود ملك عظي. بوجود ملك عظيم؟ ذاك هو العيب في المجتمع
  . وجودهنينكرو
  ... لكن لنفترض أن الحكومة ملحدة:االياب مجلة

لكن الثقة خيالية ال غير دون . يقول األميركيون أنهم يثقون باهللا. حكومة صالحة قيام  عندئذ، ال يمكن:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  .نحن نثق باهللا بالفعل.  يجهلون ماهية اهللا على خالفناانهم. الاحمل العلم باهللا على محمل الجد الكبير أو. العلم باهللا

إذا استمروا بإبتداع سيبقوا ناقصين انهم ناقصون و. لن ينجحوا مطلقاً.  وذاك هو عيبهميموالحكنظامهم انهم يبتدعون 
  .الواحدة تلو األخرى - لثورات قائمةستبقى ا. لن يستتب السالم. طرقهم وسبلهم الخاصة

  .هالعمل ب االذي يقرر المبادئ التنظيمية للدين التي يتعين على الناس من :االياب مجلة
هو رأس جميع ): ١٣\٢\٢ أوَپنيشَْدكَطَْهى ( ِڤديةالـحسب الرواية اهللا . هو الذي يقرر. اهللا كامل.  اهللا:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

نحن متصفون بصفات . يذرحجمنا . تام الكمال ولسنا كذلكنحن نختلف عنه ألنه  ).تَناناْمِشتَنَشْ ِشناْم انيتْيُّونيتْۤي(األحياء 
اهللا .  يمكنك صناعة طائرة لكنك ال تستطيع صنع بعوضة- لذلك، ليس لدينا سوى علم ضئيل. اهللا لكن بمقادير ضئيلة

 لذا، يتعين .لدينا علم لكنه ليس بكمال علم اهللا. وذاك هو الفرق بين اهللا وبيننا. خلق بدن البعوضة التي هي طائرة أيضاً
  .ستشارة اهللا ثم يصبح حكمهم كامال اعلى قادة المجتمع

   هل اخترع اهللا أكمل حكومة أيضاً؟:االياب مجلة



جورج قاتل . ندالع حرب اعند كان الملك أول من يقاتل. ِڤديالـحكموا في العهد  ْزتْريياكْشَالـ.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
ويصدر أوامره حرب العند اندالع لرئيس الذي يحكم اآلن؟ يجلس في آمان ما هو نوع الكن . حربفي الواشنطن 

  .يجب أن يكون الرئيس أول من يتقدم ويقود المعركة عند اعالن الحرب. أنه ليس الئقاً بالرئاسة. التلفونواسطة ب
  ؟ وناقصاًاًصغير  اإلنسانذا كاناكيف يمكن تنفيذ األوامر الكاملة هللا لتشكيل حكومة كاملة   لكن:االياب مجلة

على . لقد قبلتني قادئك وأنا أقبل اهللا قائدي.  مع أنك قد تكون ناقصاً عند تنفيذ أوامريأنت تصبح كامال :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  .هذا النحو يمكن حكم المجتمع على وجه كامل

  ي للحكومة؟ قبول الحي العظيم بصفة الحاكم الحقيقذن، الحكومة الصالحة تعني أوال ا:االياب مجلة
 أو ْبراْهَمنَةالـ :تجب أن تقبل خدم الحي العظيم.  ال يمكنك قبول الحي العظيم بصورة مباشرة:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

قبول هو  تْريياكْشَواجب الـ. ْزتْريياكْشَرجال الحكومة من الدرجة الثانية . بصفة مرشدين) تيم الرب (ڤَْزڤايشْنَالـ
. اْزتْرييكْشَأوامر الـتنفيذ  ايشْياْزڤالـعلى يجب .  وإقامة القانون بموجب تلك النصائحڤَْزڤايشْنَلـ أو اْبراْهَمنَةنصيحة الـ

  . بأوامر هؤالء الثالثة وعندها سيكمل المجتمعْزْدَرۤوشويجب أن يعمل الـ
  الفصل الخامس
  معادلة السالم

شارع سكند أفنيو في مدينة  على هيكله الصغير من) اأمريك فياألولى  همنشورات بين ( منشوراًشْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد وضع
النشرة  هذهون متعاطفالو شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد عأتباوزع . ١٩٦٦بين الحمالت المناهضة للحرب في آواخر  نيويورك
 بالكلية جديدة نظرة" سالمه صيغة" تكان. أخرى دنوم مونتريال وفرانسيسكو سان ي ثم فنيويورك شوارعفي  باآلالف

  .المثالي لالحب شبابال فولازودت و الحربمعاداة  سؤاللى إ
غير ضرورياً خلال  عتداء على ملكية اآلخرين كما لو كانت تملكها وتخلق بذلك االالخطأ الكبير للحضارة الحديثة هو

هولة على القوانين  وحده يستطيع التغلب بسكِْرشَْن تيم. ال يمكن ألحد خرقها. هذه القوانين شديدة جداً. قوانين الطبيعةب
  .الصارمة للطبيعة وبذلك، يصبح سعيداً ومسالماً في العالم

كما تقوم دائرة القانون واألمن  الحكومة الكونية التي ال تشكل األرض سوى جزء تافه منها، محمية بقوانين الطبيعة
 لذلك، هذه األرض هي ملكية اهللا .هذه الطبيعة المادية هي احدى قدرات اهللا المالك القطعي لكل وجود. بحماية الدولة

 .فرادي وجماعي خاطئ الكننا نحن االحياء وال سيما ما يزعم من البشر المتحضرين نّدعي ملكية اهللا بناء على مفهوم
دعاء الزائف بالملكية من قبل  االهذا. اذا اردت السالم يتعين عليك رفع هذا المفهوم الخاطئ من عقلك ومن العالم

  .خالل باألمن في األرض االجزئي أو الكلي لكللى األرض هو السبب الجنس البشري ع
سعد أو ت أن كال يمكن.  اآلنينالمتحضرون الزائفون والحمقى يّدعون حقوق ملكية على ملكية اهللا ألنهم أصبحوا ملحد

 األحياء وأنه الرب األعلى المتمتع الفعلي بجميع نشاطات أنه ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيقول الرب . تسلم في مجتمع ملحد
عندما يعلم أهل األرض ال يمكن أن يحل السالم في األرض سوى .  األكوان ومريد الخير صديق جميع األحياءجميعل

  .بمعادلة السالم هذه
سم فرادي والجماعي بالعملية البسيطة لتسبيح اال اال على الصعيدكِْرشَْنوعي  إلى  وعيكصفيةيتعين عليك ت لذلك،
 إنسان لذلك، نحن نطلب من كل. هذه عملية قياسية ومصدقة لتحقيق السالم في األرض.  اذا اردت السالمس هللالقدو
  .َهِرىَهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى  -َهِرى َهِرى  كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن بتسبيح كِْرشَْنذكر 

وأصبحت  سنة ٤٨٠منذ  هذه المعادلة في الهند يتَنْيا َمهاْپَرْبهوشا شْرّيأعلن المولى . هذه طريقة عملية وبسيطة وجليلة
 دون ْبهَچڤَْد چۤيتاتبنى هذه الطريقة البسيطة للتسبيح كما جاء أعاله وحقق قوامك الفعلي بمطالعة . متوفرة في بلدكاآلن 

  . األرضفييعقب ذلك حلول السالم والرخاء س. ، اهللاكِْرشَْنقامة صلتك المفقودة بـ اعادة اتصرف وأعمل على



  الفصل السادس
  الشيوعية الروحية

 قسم ورئيس العلوم أكاديميةفي  الهند قسِم رئيس ،چوري كوتوفسكيچري األستاذ إلى شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد ميقدجرى ت
 الروحي الزعيم ناقش .١٩٧١ سنة السوفيتي تحاد إلى االريخيةاالت هزيارت أثناء موسكو جامعة في الهندية الدراسات

 كوتوفسكي الّدكتور مكتب في رسمي غير بشكل لساجفيما بحيوية  ةالمتبادلتتناول العناية  مواضيع الشيوعيم العاِلو
  .حديثةال شيوعيةفي ال جذري صالح اشْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد قترحاو

 اًيعقد مؤتمرمجلس الشيوخ الشيوغي كان . وم اآلخر في الي كنت أطالع الصحيفة اليومية أنباء موسكو:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 ِڤديالـالمفهوم  أن لذلك، اعتقد." ستعداد لإلنتفاع بتجربة اآلخرين من اجل التحسن انحن على:" وأعلن الرئيساًشيوعي

تراكية شاال دولةالفي تقضي الفكرة  للمثال،. حد كبير إلى لإلشتراكية أو الشيوعية سيعمل على تحسين فكرة الشيوعية
توفير الطعام ب، ِڤديالـ) رب العائلة( ْچِرَهْستَْهىفي مفهوم يوصى كذا، . أن يكون لكل فرد طعامه وأن ال يجوع أحد

 هذه المخلوقات السفلية فماذا بالكالم عنليجب توفير الطعام حتى .  في بيتهموجودةعدم تجويع سحالية أو حّية إلى حد 
أرجو حضور . الطعام جاهز:"قوف في الطريق خارج البيت قبل تناول طعامه واإلعالن بالوْچِرَهْستَْهىيوصى . اإلنسان

لكن الشعب الدولة ملك عتبر المجتمع الحديث ي.  في حال عدم استجابة أحديمكن لصاحب البيت تناول طعامه". جائعكل 
الفكرة عينها موضحة في ). ڤَْمْم َسْرَدإ ڤاْسياْمإشا(كل شيء ملك الملك العظيم ): ١ َمنْتَْر إشُو( هو ِڤديالـالمفهوم 

لذا، أعتقد بوجوب نشر هذه األفكار في . ِڤديةالـفي األسفار حول الشيوعية ثمة عدة مفاهيم مفيدة . مختلفة اتْرانوپ
  .الكالم إلى لذلك، كنت متشوقاً. أوساط كبار المفكرين عندكم

من هذا المنظور، ترجم . في بلدنا في تاريخ الفكر القديمد عناية كبيرة و من المثير لإلهتمام وج:األستاذ كوتوفسكي
 وأجزاء من اتْرانوپالـنشرنا بعض  أننا علم السيهمك. من األعمال األدبية للتربية الهنديةكبير نشر عدد ومعهدنا 
كما نشرنا . لها بكامَمهاْبهاَرتَ باللغة الروسية وقد تمت ترجمة الطبعة الثانية من راماياَنثمة مجلدات من . راماياَن

درجة  إلى ةكبيرالعناية بتلك المنشورات  تكان.  مع التعليق عليها باللغة السنسكريتيةِرتيمْس-َمنومجمل ترجمة كتاب 
ثمة عناية . كان الحصول عليها في سوق الكتب بعد شهر مستحيل. ليس لدينا مخزون اآلن. أنها نفدت خالل أسبوع

 من هذا  القديمة ونشرنا عدد كبير من هذه الكتبِڤديةالـ واإلتحاد السوفياتي بالتربية فائقة بين المطالعين هنا في موسكو
  .المنظور

  .اتْرانوپبين هذه الـمن  پوراَن- َمهادعىت شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  .پوراَن- َمها :األستاذ كوتوفسكي
نحن نعرض النص السنسكريتي األصلي وتعريبه ومعاني المفردات ثم  -هلقد ترجمنا النص بكامل.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

نحن نترجم كل شيء حسب .  ألف نص١٨من  شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمتتألف على هذا الوجه، . الترجمة ثم التفسير على النص
الحكماء الكبار جزم . پوراَن ڤَتََچْبها مجملكل نص معروض على هذا الوجه في . يمكنك أن ترى. المعنى الحرفي

 ةمقبول وهي )ْپَهلَْمَچليتَْم تَُروْر - َپكَلْ-َچَمني (ِڤديةالـ الثمرة اليانعة لشجرة األماني ا أنهڤَتََچْبهادعاة فلسفة ) ْرياْزشاآ(
 في ا بكاملهْمتََوَچْبهاـاللذا، لدينا . ْمتََوَچْبهاـال ههذ إلى  على األخص الذي دعايتَنْياشا جميع العلماء الهنود والمولى عند

  .اذا أردت رؤيتها اياهاسأريك  .نكليزية والعربية االاترجمته
، النصوص ِڤَدْزالـ يبدو لي أن لدينا جميع النصوص الرئيسة للتربية الهندية القديمة ابتداء من :األستاذ كوتوفسكي

- َمنو أو تسعة طبعات من كتاب  توجد ستةللمثال،. في مكتبات موسكو ولينينغرادموجودة  األصلية باللغة السنسكريتية
لذا، لدينا فرع لمعهدنا . لية في لينينغراديامبر االهذا المعهد في روسياتأسس .  في فرع لينيغراد من معهدناِرتيمْس

انجزت حول تاريخ التي دراسات ال ترجمته وقائمة بما تمتستجد هنا . في لينينغراد تاريخ التربية األسيويةبيتخصص 
  . والهندوسية في الهند اليومتهحالالدين الهندي و
  . الهندوسية موضوع بالغ التعقيد:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد



دين، - في الواقع، حسب ما أفهمه ليس ديناً من المنظور األوروبي بل طريقة حياة). يضحكان( نعم :األستاذ كوتوفسكي
  .هطلبفلسفة، كل ما ت
ندوس الذي يدعى سنْدهو إ انت تعرف نهر. اطلقها المسلمون بل ريتية كلمة هندو ليست كلمة سنسك:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

ستعماله  اشاعولذا، هندو مصطلح غير وارد في القاموس السنسكريتي . قالوا هندو بدال من سندو. باللغة السنسكريتية
. ْدَرۤوش و ايشْياڤ  وتْريياكْشَ  وَمَنْبراْه: جتماعية ا)ڤَْرنَْز(ثمة أربعة مراتب . اشَْرَمنْرڤَلكن النظام التربوي الحقيقي يدعى 

 متحضراً  اإلنسانال يصبح. ّياسَسنّْۤي و ْپَرْستَْهىنَاڤ  وْچِرَهْستَْهى و رّيشاْبَرْهَم: روحية هي) أشَْرَمْز(وأربعة مقامات 
 تبني  اإلنسان علىيجب. ةِڤديالـ تربية حسب مفهوم الآشَْرَمْز وأربعة ڤَْرنَْز هذا النظام المؤلف من أربعة يتبندون 

هذا النظام  إلى تربية الهند مستندة. اشَْرَمنْرڤَهذا ما يدعى . جتماعية األربعة والمقامات الروحية األربعة االنظام المراتب
  . القديمِڤديالـ

  .اشَْرَمنْرڤَ :األستاذ كوتوفسكي
  .َچڤَْد چۤيتاْبهربما طالعت  -ْبهَچڤَْد چۤيتا وفي. اشَْرَمنْرڤَ :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  .نعم: األستاذ كوتوفسكي
لذا، ). طَْمشِْرْس  َمۤياياْم ڤَْرنْ-توْرشا (ونڤيشْهذا النظام من خلق  أن )١٣\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتا يوجد نص في :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

أشعة الشمس في . الشمس من خلق اهللا. انه سائد في كل األرض كالشمس.  اهللامن خلق هألن محال اشَْرَمنْرڤَتغيير 
 للمثال،خذ .  هذا سائد في كل األرض بشكل أو بآخراشَْرَمنْرڤَكذا، نظام . في كل مكان-أميركا وروسيا والهند

و والتجارية نتاجية  اال المرتبةاْزيايشْڤدارية و  االالمرتبةهي  اْزتْرييكْشَ. انهم دماغ المجتمع.  أفطن البشرْبراْهَمنَةالـ
 أنها سائدة في كل األرض ألنها من خلق هذه الطبقات األربعة سائدة في األرض تحت أسماء مختلفة.  العمالْزْدَرۤوش

  .ْدَهْرَم اشَْرَمنْرڤَ. الخالق األصلي
 هذا من خلق اشَْرَمنْرڤَنظام ن  أ من المثير لإلهتمام حسب رأي بعض العلماء االوروبيين والروس:األستاذ كوتوفسكي

رأي هؤالء العلماء أن . ِڤديةالـإذا طالعت النصوص القديمة من األسفار ستجد مجتمعاً أكثر بساطة ومساواة متأخر و
لم يكن سائداً في الهند  أنه ستجدو.  وليس من البدايةِڤديالـ جرى تقديمه في المرحلة األخيرة من العهد اشَْرَمنْرڤَنظام 
  .إذا عملت على تحليل النصوص القديمةليدية القديمة التق

 سنة ٥٠٠٠ كشفت منذ ْبهَچڤَْد چۤيتا .ْسِرشْطَْم  َمۤياياْم ڤَْرنْ-توْر شا): ١٣\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتا انه مذكور في :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
هل يستطيع .  مليون سنة٤٠ترة فستعادل ذا قمت بتقدير تلك الف الذا،. "ملك الشمس إلى ْبهَچڤَْد چۤيتاتكلمت :"وجاء فيها

 اشَْرَمنْرڤَنظام  أن  مليون سنة؟ لدينا دليل٤٠ سنة؟ هل يمكنهم الرجوع ٥٠٠٠ إلى العلماء األوروبيون الرجوع بالتاريخ
ڤَتا َرشاااشَْرمنْرڤَ): ٩\٨\٣ (پوراَن ونڤيشْ في اشَْرَمنْرڤَكما جاء ذكر نظام . على أقل تقديرسنة  ٥٠٠٠هذا قائم منذ 

 ليس ظاهرة فترة تاريخية ْدَهْرَم اشَْرَمنْرڤَلذا، . پوراَن ونڤيشْجاء ذلك في ). ٥٨\٨ َمْدْهيا .ش.ش (پوماْنپوروِشَن 
 بالبنية البدنية المؤلفة من دماغ وذراعان شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي  نجد تشبيهه. انه نظام طبيعي. محسوبة في العصر الحديث

 توجد طبقة من الرجال الذين يعتبرون .بطريقة الطبيعةجتماعية  االالبنيةذا التقسيم موجود في هلذا، . وبطن وساقان
 .تقفي التاريخ بل هو طبيعي منذ بداية الخلق إلى ال حاجة. االدماغ وطبقة يعتبرون ساعد الدولة وطبقة منتجة وما شاكله

 يمكن للمثال،.  كل مجتمع لكن تبينها ليس بتلك السهولة انت تقول بوجود هذه التقسيمات األربعة في:األستاذ كوتوفسكي
الصعوبة الوحيدة هي . أربعة تقسيمات في كل مجتمع دون صعوبة إلى جتماعية المختلفة والمهنية االتصنيف الطبقات

  نتاجية من العمال؟ االكيف يمكنك تبين الفئةإذ شتراكي  االفي المجتمع
  .هذا تقسيم. الطبقة الفكرية إلى نتمي نحن نللمثال، :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  .ويمكنك أيضاً أن تشمل جميع المثقفين في هذه الطبقة. ْبراْهَمنَةالـ طبقة الفطناء، :األستاذ كوتوفسكي
  . نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  .دارية اال ثم الطبقة:األستاذ كوتوفسكي
  . نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد



؟ تلك هي الصعوبة ألن جميع اآلخرين عمال مصانع، عمال ْزْدَرۤوشالـ واْزايشْيڤأين الـلكن  :األستاذ كوتوفسكي
المجتمعات سائر شتراكي و االبين المجتمع برأيي لذا، يوجد فرق كبير من هذا المنظور. مزارع جماعية وما شاكل ذلك

 في المجتمع  التقسيمات المعينةهذه إلى  ترتيب جميع الطبقات المهنية واإلجتماعيةيمكنك هشتراكية ألن االالتي سبقت
نتاجي  االمراتب المفكرين واإلنتاجيين وأصحاب النظام إلى ْزْدَرۤوش و اْزايشْيڤو  اْزتْريي كْشَ وْبراْهَمنَة: الغربي الحديث

صانع دارية في الم األن لديك فئةهنا  ايشْياڤلكن ال توجد مرتبة . والعمال اليدويين) أصحاب المصانع على سبيل المثال(
  .م لكن ال توجد فئة وسيطةنفسه أي العمال أْزْدَرۤوش ثم يوجد اْزتْرييكْشَويمكنك تسميتهم 
سيضطرب النظام  لكن.  عملياًْزْدَرۤوشفي هذا العصر، جميع البشر . ڤَهَسْمْبَه- ْدَرۤوشكَالو : هذا ما جاء :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 على الرغم من أن دولتكم دولة  موجود هنا وذاك ضروريْبراْهَمَنـال. ْزْدَرۤوشذا كان ال يوجد سوى ااالجتماعي 
ربما كنت . ِڤَدْزـهذا هو التقدير العلمي لل. جتماعي على هذا النحو االف النظاميتصنستعم الفوضى دون  .ْزْدَرۤوش

ال . جتماعي االلنظامل اًظحف ْبراْهَمنَة ليصبحوا ْزْدَرۤوشال بد لك من تدريب بعض الـ لكن ْدَرۤوشمرتبة الـ إلى تنتمي
ن وبطن يال بد من وجود دماغ وساعد. ْبراْهَمنَةالـعتماد على  االوال يمكنك. ْزْدَرۤوشعتماد المجتمع على الـ ايمكن
لذا، . جمل البدنوالدماغ والساعدان مطلوبة للتعاون لتحقيق مهمة مالساقان .  من اجل تحقيق ضروريات بدنكنيوساق

. لن يعمل على الوجه الصحيح.  دون وجود هذا الترتيب الرباعيفي كل مجتمعستحل  فوضىال يمكنك أن ترى أن
لى أنا ال أتحدث عن دولتك أو دولتي بل ع. الدماغ ضروري لكن ثمة قلة باألدمغة في الوقت الحالي.  وخللاماۤيستكون 

اعتزل العرش قبيل . تْريياكْشَ كان ملك كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَج للمثال،. في السابق ة ملكية الهنديت السنة كان.الصعيد العالمي
ال بد لك من خلق طبقة من الفطناء وطبقة من الخبراء باإلدارة وطبقة  .ذاتالالعلم بموته ودخل الغابة لإلستماع عن 

هوم ذاك هو المف. ال يمكنك تجنبه. هذا مطلوب.  اذا اردت الحفاظ على سالم ورخاء العالم كلهإنتاجية وطبقة عمالية
 وكلمة  تعني الساعدباهوكلمة .  تعني وجهموكَْهىكلمة . پاَد جاها- باهۤورو-موكَْهى): ١٣\١٧\١١. ب.ش (ِڤديالـ
دون قيام هذه المراتب األربعة على نحو منهجي لن تسير الدولة بنعومة .  تعني الساقاَدپ تعني الخصر وكلمة أورو

  .متالئم سواء أخذت هذه الدولة أو تلك الدولة
 الترتيب الطبيعي للعمل في المجتمع القديممستند إلى  اشَْرَمنْرڤَ على العموم، يبدو لي أن مجمل نظام :ستاذ كوتوفسكياأل

أربعة مراتب يثير  إلى لذا، ترتيب المجتمع. الصقتقسيم العمل في أي مجتمع أكثر تعقيداً وأصبح لكن . إلى حد ما
  .الحيرة البالغة

تصاف بالصفات  اال دونْبراْهَمَنأنه يدعي  ْبراْهَمَنابن عندما أصبح في الهند الحقاً دت الحيرة  ول:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
لكن . جتماعي الهندي اال النظامل اختال وهذا ما سبببدافع التطير أو التقليد ْبراْهَمَناآلخرين بصفة  قبلهو. ْبَرْهَمنيةالـ

 كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَج الملكلدى   كان.ْبراْهَمَندماغ  إلى  مكان لحاجة العالم في كلْبراْهَمنَةالـ ندرب كِْرشَْنفي حركة ذكر 
بعض الملوك كانوا ليس كما  أن نجد في التاريخ. لم يكن الملك مستقال.  والحكماءْبراْهَمنَةالـمجلس شورى مؤلف من 

الملك حول قضاء  إلى بالمشورةيدلون  ْبراْهَمنَةالـكان . ْبَرْهَمنيالـيجب وجرى خلعهم على يد مجلس الشورى 
  ؟أشُوَكمنذ متى كان . هذا ليس في التاريخ البعيد.  مع أنهم لم يشاركوا في السياسةالواجب الملكي

  . الهند القديمة والوسطىدعوه هذا يعادل ما ن:األستاذ كوتوفسكي
  . نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

دارة  االكانت منفتحة للغاية وكان القسم الكبير من - ت مصيب في الهند القديمة واإلقطاعية، أن:األستاذ كوتوفسكي
األباطرة  إلى  موجودين حتى في العصر المغولي إلعطاء المشورةْبراْهَمنَةالـكان . ْبراْهَمنَةالـوالتشريع بيد 

  .واإلداريين المسلمين
 الملك الهندوسي كان للمثال،. مجلس شورى للملككانوا يشكلون .  مقبولينْبراْهَمنَةالـكان  - تلك حقيقة:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

كان . ْپتَوچنْْدَرشَقبل  الهند وقهر جزء منها إلى ذهب اسكندر المقدوني من اليونان.  يعاصر اسكندر المقدونيْپتَچونَْرشَ
  .نَكْياشاسم ربما سمعت هذا اال. ْپتَچونْْدَرشَ  في عهد اإلمبراطورنَكْياشارئيس الوزراء 

  . نعم:وفسكياألستاذ كوت



 َپورينَكْيا شااليوم  سياسي كبير ومنطقة السفارات األجنبية في مدينة نيودلهي تسمى ْبراْهَمَنكان .  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
في . معظم تعاليمه قّيمةما زالت . كان على جانب كبير من العلم. ْبراْهَمَن سياسي كبير و پورّي نَكْياشا كان .تيمناً به
مع أنه كان رئيس   بعدم قبول راتبْبراْهَمَن لكنه حافظ على مقامه بصفة َپنْذيتَنَكْيا شا التالميذ تعاليم رس يدالهند،

كان يشير لكنه لم يقبل . شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمذاك ما جاء في .  اذا قبل براتبكلباًيصبح  ْبراْهَمَن الـمن المفهوم أن .وزراءال
 والدماغ ْبَرْهَمنيةالـالتربية هي هذه .  يقيم في كوخ لكنه كان رئيس الوزراء عملياًنْذيتََپنَكْيا شا كان لذا،. التوظيف

ال يمكنك . ْبَرْهَمنيةالـ هو مثال على مقياس التربية َسْمِرتي- َمنوكتاب . ِڤديةالـ هو مقياس الحضارة ْبَرْهَمنيالـ
مجلس  إلى ال حاجة. ة الهندوسيشريعةدرجة أنه اللى  إلكنه يعتبر من الكمالته باكتتاريخ الرجوع بالتاريخ لمعرفة 

جاء . كل األزمنةصالحة في  ادرجة أنه إلى ة كاملَمنوشريعة . جتماعي اال لتعديل النظامةيوميالتشريعي لسن القوانين 
  . للماضي والحاضر والمستقبلة صالحا التي تعني أنهكاالداو-تْري ا أنهفي اللغة السنسكريتية

 يؤسفني مقاطعتك لكن المجتمع الهندي في النصف الثاني من القرن الثامن عشر كان يخضع لإلدارة :سكياألستاذ كوتوف
 ة الفعليةالهندوسيشريعة ال. حدثت تغييرات كثيرة.  عند حد علميالبريطانية تحت حكم قانون بعيد عن القانون الهندوسي

  . ة األصليْمِرتيْس-َمنو  شريعة عنت مختلفة كانعملون بهاي كان الهندوس يتال
ادخل حق . م قانونه الهندوسي الخاصنهرو الراحل قدل جواهر الحتى .  لقد احدثوا تغييرات اآلن:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

- َمنو شريعة باًتغيرت أشياء كثيرة لكن كان المجتمع البشري بمجمله محكوم. ْسْمِرتي- َمنوالطالق وهذا لم يكن في 
  .الهندوسية الحديثة ال تلتزم باألسفار الهندوسية بصرامة.  قبل العصر الحديثْسْمِرتي
. فكرتنا هي استمداد خير أفكار من الفكرة األصلية. هذا محال. المجتمع الهندوسي القديم إلى  ليس الرجوعنامراد

 شيء جيد، انهاال تتبنوها؟ لماذا . طْهيَريوْدهيشْ َمهاَرَجوصفها . شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي جاء وصف الفكرة الشيوعية  للمثال،
غرض الحياة : نقطة بالغة األهمية إلى عالوة على ذلك، الحضارة الحديثة مفتقدة.  تلك هي وجهة نظرنا.تجربة جيدة

 افراد المجتمع البشريعمل  جاء أن). ڤَتَتّْ- آتَْم (العلم بالذاتمن الناحية العلمية، غرض الحياة البشرية هو . البشرية
 وهذا ما يحدث في المجتمع الحديث بالفعل على الرغم من كل الرقي. العلم بالذاتنقطة إلى صل ما لم يسيحبط 

 .فرادي واإلجتماعي والسياسي والوطني بدال من حفظ السالم والهدوء االانهم يتقاتلون على الصعيد. قتصادي وسواهاال
 على العقلية عينها المشهودة في مجتمع الحيوانات أننا ما زلنا نحافظذا تدبرنا األمر بأعصاب باردة ايمكننا أن نشهد 

 أن هذا البدن البشري شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم المستندة إلىخالصتنا . على الرغم من كل التحسن في أقسام العلوم الكثيرةالسفلية 
ال توجد .  بعد الموت علم عن الحياة دونعلم شيئاً يتعدى ذلكتغير مقصود للكدح من أجل التشبعة الحسية لكن الناس ال 

ٱْسميْن ِدهينُو ): ١٣\٢ (ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في . ذاك قسم علمي كبير. دائرة علمية تبحث ما يحدث لهذا البدن بعد هالكه
 ڤَنَْمٱْسميْن ياتْها ِدِهى كاوماَرْم ياوِدهينُو .  تعني صاحب هذا البدنِدهينَهكلمة .  تعني هذا البدنِدَهىكلمة . ِدِهى-ياتْها
نوع  إلى للطفل بدن معين يتغير. أخرى إلى البدن من صورةيتغير داخل البدن بينما يقطن  صاحب البدن ِدهّي. َجرا

. الناس ال تفهم هذا.  عندما يتبدل بالكليةبآخرالبدن كذا، نحن نبدل . آخر عند نموه لكن صاحب البدن ما زال هو هو
كنت طفال . حقيقة ال تخفى على أحدتلك . الشباب إلى الصبا إلى الطفولةنحن نقبل أبداناً مختلفة حتى في هذا العمر من 

 بعد هالك هذا ما هي الصعوبة بفهم أنه سيتعين علي قبول بدن آخر. لدي اآلن بدن مختلف. لكن زال بدن طفولتي
  . ؟ هذا علم كبيرالبدن

 لكن ةنايختلف التوجه بإختالف الدي. مشكلةهذه ال إلى ن للتوجهان متناقضتاوجد طريقتت كما تعلم، :األستاذ كوتوفسكي
 في الدين المسيحي وفي. نفسه في الوقت  األديان تعترف وتبحث عن تجربة تغير المكان أو تناسخ الروحجميع
  ...ودية، في اليه

ما لكن ليست  من وجهةدين يمكن القاء نظرة على ال. أنا أتكلم علم وفلسفة. حث األديان معكب أنا ال أ:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 اذا  عند حدوث التبديل البدني بكاملهن صاحب البدن سيأخذ بدناً آخراًألن يصعب الفهم  أنه نحن معنيون. هذه عنايتنا

  .ت الطارئة على البدنحوالكان صاحب البدن دائم على الرغم من الت
  .ن وصاحب البدن واحدال توجد ظاهرتان بل البد.  مقاربة أخرى هي عدم وجود انفصال:األستاذ كوتوفسكي



  ).توكيدياً( كال :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  .أيضاً عند هالك البدن يهلك صاحبه :األستاذ كوتوفسكي
هذا . قتراحي الكن لماذا ال يوجد قسم علمي في الجامعة لدراسة هذه الحقيقة علمياً؟ ذاك هو.  كال:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 طبيب مختص بجراحة القلب في تورتنو، أقر .ته بد من وجود قسم علمي لدراسقد يكون األمر كما تقول لكن ال. غائب
لذا، ثمة رأي آخر لكن طريقتنا هي قبول . روحالتبادلت معه بعض الرسائل ويؤمن بقوة بوجود . روحالبوجود مؤخراً 

 ْبهَچڤَْد چۤيتا. ْرياْزشاآند جميع  مرجع مقبول عكِْرشَْن.  حول هذا األمر وهو مرجعكِْرشَْنلدينا كالم . العلم من المرجعية
  ):١٣\٢ .چ.ب (كِْرشَْنيقول .  في الدوائر العلمية والفلسفية في كل األرضةمقبول

  اتْها ِدِهىيـْن يـمـْسٱ يـنُوِدهـ
  َجرا ْماوڤَـنَـ يـْمكاوماَر

  ْريـْپـراْپـت - ِدهانْـتََرتَتْـها 
  ياتيـ موْهـنَـ تَـتَْر ْزَرـۤيـْده

 وتعند الم الذات تنتقل هكذاالشيخوخة،  إلى ،الشباب إلى  الطفولةمن، بدن باستمرار في هذا الالذات المتجسدة تمر كما"
نحن نسلم .  أكبر مرجعية في تقليدنا العلميكِْرشَْن هذا كالم ."غييرهذا التبمثل  محقق لذاته يضطرب الال. آخربدن إلى 

  .ِڤديةالـتلك هي طريقة الفهم . بكالمه دون محاجة
 إلى تناداًس اال يمكننا أن نؤمن سوى باألشياء. الصعوبة أننا ال نؤمن بشيء دون محاجةتتمثل  :األستاذ كوتوفسكي

  .الحجة
كلمة . َپريْپَرشِْنَن ِسڤَۤيا ِهي ْپَرنيپاِتَنتَْد ڤيدّْ): ٣٤\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتاهذا ما جاء في . هذا جائز.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

لكن من جهة . نكار للحجة اال يوجد. م لكن ليس بموقف تحدي بل بموقف للفهالحجة جائزةتعني حجة و َپريْپَرشِْنَن
 روث البقر براز للمثال،. بناء على ذلك يسلمون بها ِڤَدْزالـ، انها معصومة عن الخطأ وعلماء ِڤديةالـالنصوص 

 لمست برازك ويقتضي عليك التوضؤ ذا ا أنك تتنجس حال لمس براز حيوان وحتىِڤديالـاآلن، الحكم . حيوان
  .  بالوضوء بعد التغوطِڤديالـ النظاميقضي . باإلستحمام

  . هذه نظافة علمية مفهومة:األستاذ كوتوفسكي
  . نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  . نعم، هذا صحيح:األستاذ كوتوفسكي
هذا . كان نجس بهيمكنك تطهير م. روث البقر طاهر مع أنه براز حيوان أن  لكن جاء في موضع آخر:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
تعلن بطهارة روث لكنها ستحمام بعد لمسه  االبراز الحيوان نجس ويجب عليك أن عالن االجهةمن . تناقض ظاهري

 روث البقر ستجدأنك والحقيقة . ِڤَدْزالـهذا تناقض حسب علمنا لكنه من المسلمات عند أتباع .  في موضع آخرالبقر
  . له أذا اجريت تحلياليحتوي على جميع الخواص المعقمة

  . هذا ما ال أعلمه:األستاذ كوتوفسكي
 ذالذا، حتى إ. الخواص المعقمةيحتوي على جميع  أنه استاذ في كلية طبية بتحليله واكتشفقام  . نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

ستثناء لكنه مقبول  اقد يوجد.  على تحليلها بتمّعنعملتاذا ستثبت صحتها   لكنِڤديةالـوجدت تناقضاً في النصوص 
  .يله وفحصهعند تحلستجده صحيحاً و

  .ذا عملت على تحليله من وجهة النظر العلمية فذاك صائب ا نعم،:األستاذ كوتوفسكي
عظام الحيوان  أن ِڤديةالـالصدفة عظام حيوان وتقضي الحكمة .  الصدفةللمثال،.  ثمة شواهد أخرى:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

المراد أننا نسلم .  تسلم بطهارتهاِڤَدْزالـلرب ألن هذه الصدفة في غرفة اتحفظ لكن . ستحمام االنجسة ولمسها يستدعي
 ال .ِڤديةالـالنصوص  إلى ستناده اال يقبل بكالمك سوى عند. هذا هو المبدأ الذي يتبعه العلماء. ِڤديةالـبجميع األحكام 

- شْروتي يدعى ديِڤالـالبرهان باإلستشهاد ). ْپَرماَن(ثمة أشكال مختلفة من البرهان . وجه آخر إلى يطلب منك اسنادها



 ْپَرماَن-شْروتي إلى كذا، جميع البيانات المستندة.  في المحكمة القانونيةكتاب القانون مقبول إلى الكالم المستند. ْپَرماَن
  .شْروتيْز تسمى ِڤَدْزالـ أن أعتقد أنك تعلم. مقبولة عند العلماء
  . نعم:األستاذ كوتوفسكي
  :)١٠١\٢\١  سينْْدهو- ْمِرتَ َرسا-ْبَهكْتي (شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  -ديپورانَا-ْسـْمـِرتي- شْروتي
  نايڤ ْمْدهيـيڤ-ـراتْـَرشَـَپنْ

   َهـِرْر ْبَهكْتيْرأيكانْتيكّي
  َپـِت كَـلْـڤَپاتايايـأوتْـ

 هو نانَْزْپَرما إلى كل ما ال يستند. ـراتَْرشَبنْ  واتْرانوپالـو شاْستَْر-ْسْمِرتي و  شْروتيأدلة إلى ستناده اأي نظام يجب
  .فوضى

اليوم لنفترض . يمكن اثباته بطريقة علميةو ِڤَدْزالـيوجد في الذي  ذا هل تسمح لي بقول شيء؟ ما:األستاذ كوتوفسكي
لنفترض أن لديك مشغل أو معهد . ملكيته إلى تسلم بصحته دون التطرق. مفاد ذاك المختبر صحيح. د مختبر علميووج

 بذلك ةالعلمي أدلت الهيئةنعم، :"فالعامة ستسلم بذلك" هذا غير صحيح:"معهد العلميأذا أعلن هذا المشغل أو ال. علمي
  . ونسلم به

- )ْرياْزشاآ(الهند محكومة باألئمة ). ْرياْزشاآ( المشروعة يسلم بها كبار المعلمون ِڤديةالـ كذا، البيانات :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
النفع أنني ال أضيع وقتي بإجراء .  وأتباعهم يسلمون بهمِڤَدْزـيسلمون بال. ياْرشاكَراشَنْ  وْرياشاڤاَمْدْه  وْرياشارامانوجا
-شْروتيأوفر وقتي بقبول . أنا أسلم به.  تعلن طهارتهِڤَدْزالـذا كان روث البقر طاهر أم نجس لمجرد أن  االبحث ما
جاء في .  تعني علمَدِڤ ألن شاكلهاياسة أو ما  لعلم الهنديات والسِڤَدْزالـعلى هذا الوجه، ثمة بيانات مختلفة في . ْپَرماَن

  ):١٥\١٥ (ْبهَچڤَْد چۤيتا
  طُوـشْيڤيَسـنِّي دِر ْهْمَهـشاا يَسـْرڤَـْس

  شَ ْمَهـنَـُپوانَـْم َأۤيـْچْر تيِرـه ْسْمتَّـّم
  يُّوْر َأَهـْم ِاڤَ ِڤـْديرڤا َسشَيشْ ِڤـدا

  َهـْمشاْد ِاڤَ يڤ - ِڤَدْد ِركْ - ِڤـدانْتَ
، أنا الحقيقةفي  .ِڤَدْزالـغرض العلم في  أنا. والنسيان والعلم ىصدر الذكرت مني .األحياءجميع ب وفي قلقائم  أنا"

  ."ِڤَدْز بالـلماالع وأنا ،ِڤدانْتَمؤلف 
  هل لي بطرح سؤال عليك؟ هل لديك فروع كثيرة في العالم؟ :األستاذ كوتوفسكي
  . نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  ؟كِْرشَْن وأين توجد فروع حركة ذكر يرئيس أين هو مركزك ال:األستاذ كوتوفسكي
مساعديه  إلى  يشيرشْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد(مثل هؤالء الفتيان .  وجميعها تسلم بالمبادئ فرعاً بالطبع٦٥ ا لدين:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  . )االثنين
 هل يمكن لطالب للمثال،؟  لكن هل يعني أن هؤالء الطالب ينأون عن الجامعات االوروبية الغربية:األستاذ كوتوفسكي

  حركتك؟ إلى مانضاال وتلقي العماديجامعي يواظب على حضور المحاضرات أن 
توجد كتب - د وإال تعال واطلب فهم فلسفتنا وأدرس كتبنااعماستالم ال معنا واإلقامةذا اردت انرحب بك  :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

يحضر الطالب ويطلب أن يصبح من مريدينا فجأة بل يزورنا ال . اطلب فهم الفلسفة. ومجالت وأسئلة وأجوبة كثيرة
  .ذا أراد أن يصبح مريداً إليه انحن ال ندعوه ألن يصبح من مريدينا بل الخيار عائد. ويخالطنا ويطلب الفهم

من غير الطالب بل عامل أو ابن مزارع؟ هل يزهد بكامل حياته  افترضنا شخصاًذا  ا ماذا يحدث:األستاذ كوتوفسكي
  حركتك في أحد المراكز؟ كيف سيعتاش في الحياة المادية؟ إلى نضموي

يتعين . ْبراْهَمَنالـ في كل األرض لغياب عنصر ْبراْهَمنَة كما اخبرتك، هذه الحركة مقصودة لخلق :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 تْريياكْشَوالتخلي عن واجبات  ْبراْهَمَنلذا، يجب عليه تبني واجب . ْبراْهَمَنعلى الشخص الجدي الذي يأتينا أن يصبح 



يوجد هوارد ويلر . حركتنا عدة أساتذةتضم .  اذا شاءالحفاظ على وظيفته وفهم حركتنا بوقت واحديمكنه  لكن. ْدَرۤوشأو 
أرباب العائالت . كِْرشَْنمعظم مدخوله على حركة ذكر ينفق  هيتابع وظيفته لكن. هو مريدي. استاذ في جامعة اوهايو

الذين يقيمون في الخارج يفترض بهم التبرع بنصف مدخولهم لحركتنا واإلحتفاظ بالربع لإلنفاق على ) ْزَهْچِرَهْستْ(
 كان الفرد رب عائلة ذااال يهم  أنه لقن ييتَنْيا َمهاْپَرْبهوشالكن . للطوارئ الشخصيةالمتبقي العائلة وإدخار الربع 

 يصبح سيدي كِْرشَْنكل من يفهم العلم بـ:"يتَنْياشايقول المولى . ْدَرۤوش  أوْبراْهَمَنأو في سلك الزهد أو ) ْچِرَهْستَْهى(
  چالية؟هل تفهم بعض البن.  ِكِنى نَياْدَرۤوشا نْۤياسّي، پْپَر، كيڤيپا كيچالية هي الكلمات الفعلية باللغة البن". الروحي

  . قليال:األستاذ كوتوفسكي
 يصبح كِْرشَْنكل من يفهم العلم بـ. َهيا" چورو"ِڤتَّا، ساي - ڤَتّتّْ- كِْرشَْنياي . بمثابة ترداد صوتي.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  ).١٢٨\٨ َمْدْهيا .ش.ش (اً روحياًسيد
  .جتماعية اال من مختلف الطبقاتْبراْهَمنَةبخلق تنكر وصفة األسفار الهندوسية  كلكن :األستاذ كوتوفسكي
  .قيمها ابل أنا.  ال:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

األربعة ) ڤَْرنَْز(كل فرد من الطبقات يجب أن يكون  - وغيرهااتْرانوپالـ -حسب جميع األسفار :ألستاذ كوتوفسكيا
  .مولوداً فيها

  .ال، ال، ال.  ال:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  .ڤَْرنَْز هذا هو أساس جميع :األستاذ كوتوفسكي
  .أنا متأسف. ال.  ال:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  .ڤَْرنَْز أساس جميع :كياألستاذ كوتوفس

  ْمماي ا كَْرتاَرم َأپـيتَْس
  اْمياي َأكَْرتاَرْم َأڤْـىهدّْيڤ

 خلقتلقد "):١٣\٤ (اْبهَچڤَْد چۤيتجاء في . كالمك غير مصيب أن حترام اأقول بكل.  كالمك غير مصيب:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 هااألعمال المالزمة لو الطباع الماديةبناء على  ْدَرۤوش  وايشْياڤ  وتْريياكْشَ  وْبراْهَمنَةاألربعة  المجتمع البشري مراتب

  .)شَه ڤيْبهاَچ- كَْرَم - چوَن ْسِرشْطَْم  َمۤياياْم ڤَْرنْ-توْر شا(
  .تدويم هذه الصفات إلى الذين سعوا ْبراْهَمنَةالـعلى يد ضافة الحقة اهذا كان  أن  أوافق معك:األستاذ كوتوفسكي
ليس هذا فحسب . الهند والباكستان إلى ضرورة التقسيماستدعت ال ذاك ما قتل التربية الهندية وإال لما :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

من المنظور  كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَج تحت راية واحدة حتى عهد ڤَْرشَ- هاَرتَْب سمى يبل مجمل الكوكب األرضي كان
 اآلن اصبحت مقعدة ڤَْرشَ-ْبهاَرتَلذا، . فصلوا الباكستانفيما بعد، . هذا تاريخ. نفصال بالتدريج اال ثم ابتدأالتاريخي
 ڤَْرشَ- ڤِْرتَال اىدعكانت ت. ِڤديةالـسفار  حسب مفاد األڤَْرشَ- ْبهاَرتَقطع صغيرة وإال كانت األرض تسمى  إلى مقسمة

هذه التربية، ذكر كانت لذا، .  لهذه األرضْبهاَرتَمبراطور  االمنذ حكم ڤَْرشَ-ْبهاَرتَى دعاصبحت تلكن . في السابق
آالف أكثر من ألفين أو ثالثة  إلى ال يعود تاريخهم. مسيحي، اسالمي، يهودي-أي دين إلى أنظر.  الوجودة دائمكِْرشَْن
هذه التربية لجامعة البشر كانت ). َسناتََن(لذلك، يدعى قديم . ِڤديالـلكن ال يمكنك اقتفاء أثر بداية هذا السفر . سنة

ْبهَچڤَْد  الذي يقول في كِْرشَْناطلب فهم ذكر .  الحقيقيةْدَهْرَمالمعتقد الديني قابل للتغيير على خالف . وليست معتقداً دينياً
 َسْرڤَ (تخف ال. ك من كل ذنوبكوف احررس.  ليتسليمعرض عن كل ضروب الدين واقتصر على الا): ٦٦\١٨ (چۤيتا

. تلك حقيقة. مسلم ألحد ما -أنت أم أنا.  هللاتسليمال - ذاك هو العلم الحقيقي.) ڤَْرَجْم شََرنَماْم ِاكَْم ْدْهْرماْن َپريتْياْجيا - 
   هذه النقطة؟معي حول أليس كذلك؟ هل تختلف . تسليماتنا هي بالحي

  .حد ما إلى سلماإلنسان ي :األستاذ كوتوفسكي
  .المدى الكامل إلى  نعم،:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  .لمجمل الشعب.  للمجتمع على سبيل المثالتسليم يجب عليك ال:األستاذ كوتوفسكي
  . ضروريتسليموجود هذا ال. ب أو الدولة أو الملك أو الحكومة أو كل ما تقوله نعم، لمجمل الشع:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد



الفارق الرئيسي هو . تسليم للحكومة أو الملك نصف تسليم الصعوبة الوحيدة أننا ال نقوى على ال:األستاذ كوتوفسكي
  . لملك أو شخص أو المجتمعتسليمال

 ملكيةسنة السواء سلمت لل دائم تسليموجوب ال.  موجودتسليمة لكن مبدأ الذاك مجرد تغيير بالصبغ.  ال:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
م للذا، نحن نع. هذا غير ممكن. تسليمال توجد حياة دون . تلك حقيقة. ستبدادية االرستقرطية أم االأم الديمقراطية أم

 ماْم ِاكَْم ْدْهْرماْن َپريتْياْجيا - َسْرڤَ ):٦٦\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن هللا مصدر كل الحماية كما يقول تسليمالناس ال
 تسليممرمى ال. تسليمالفارق هو وجهة ال. ال يمكن ألحد مطلقاً". سلم ألحدأأنا ال . كال:"دعاء اال ال يمكن ألحد. ڤَْرَجْمشََرنَ

بعد التسليم يسلم لي و بالفعل العندما يصبح الفرد عاق): ١٩\٧ (هَچڤَْد چۤيتاْب في كِْرشَْنلذلك، يقول . كِْرشَْنالقطعي هو 
 تيإ ْمه َسْرڤَڤاسوِدڤَ( مثيل نادر الوجود َمهاتْما).  ْپَرَپْدياِتىْچۤيانَڤاْن ماْم  َجنَْمناْم َأنِْتىْمناَبهۤو(ألشياء كثيرة عمر تلو عمر 

  ). دوْرلَْبَهه- تْما سواَسـ َمه
البشرية لم  أن أثبت تاريخ البشرية.  ينطوي على تمرد بوقت واحدتسليملكن يبدو لي أن ذاك ال :األستاذ كوتوفسكي

. تسليم على الاًمردكانت ت.  في العصر الوسيط الثورة الفرنسيةحدثت. تسليمتتطور سوى بالتمرد على شكل من أشكال ال
  هل توافق؟.  بوقت واحداً للشعبتسليمعينها كانت لكن هذه الثورة 
  . نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  . لجهة ثانيةتسليم مصحوباً بتمرد ضد جهة والتسليميجب أن يكون ال.  ال يتوقف نهائياًتسليم لذا، ال:األستاذ كوتوفسكي
  . كِْرشَْن لـتسليم عند اليمتسلالسينقطع  لكن :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  . أواه:األستاذ كوتوفسكي
عند ذاك واف لكن .  سواه يقتضي التغيير بالثورةتسليمكل . تسليم ال مزيد من ال- ذاك توقف بالكلية:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

يتوقف ن  دون أآخر إلى طفل يبكي وينقله الناس من حضن: سأضرب لك مثال. تشعر بالرضى. كِْرشَْن إلى الوصول
  ... حضن أمه إلى لطفل اعن البكاء لكن حالما يصل

  . ينقطع:األستاذ كوتوفسكي
لكن جوهر كل هذا . ، هذه التغييرات بشكل من األشكالتسليمهذا السيستمر لذا، . تامالرضى ال نعم، :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 لهذا أم تسليمسواء .  بمجملهاماۤي هو كِْرشَْن بتجاهل تسليملهذا ا أن ْبهَچڤَْد چۤيتالذلك، جاء في . اماۤي إلى تسليم هو تسليمال
 غاية حقق اإلنسانلكن يدون انقطاع  قائمة تسليمعملية ال.  ثم ستسعدكِْرشَْن لـتسليم النهائي هو التسليمذاك لكن ال

  .كِْرشَْن بالتسليم لـالرضى والتعالي
   في الهند؟ْبراْهَمنَةالـ الهندوس األرثدوكس أو  ألم تواجه مواقف معادية لتعاليمك من:األستاذ كوتوفسكي
  .همنا لقد أخضع:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  . آهاه:األستاذ كوتوفسكي
أنا . لذا، لم يتقدم أحد. ِڤديةالـاألسفار  -  يمكن لمطلق هندوسي تقليدي التقدم والتحدي لكن لدينا أسلحتنا:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

. ن ويهود ونراهم اآلن متيمين باهللاون مسيحيوهؤالء الفتيان أميركي:"يقولون. مسيحيعند رجال الدين الحتى محبوب 
 إلى ْسواميجي، قدومك:"آباءهم ويقدمون لي السجدة ويقولونيزورني . انهم يقرون باألمر". لكننا قصرنا عن تخليصهم

ي الهند كذلك، لما انك سألت عن الهند، ف. لذا، كان استقبالي حاراً". حظنا العظيمدواعي من كان هنا لتعليم ذكر اهللا 
البلدان الغربية قبلي لكنهم قصروا عن تحويل حتى  إلى  ذهبواْسواميْزعدد كبير من  أن جميع المذاهب األخرى يقرون

فعالية عرضي العلم  إلى من جهتي، ال فضل لي بل الفضل عائد. انهم يقرون بذلك. كِْرشَْنذكر  إلى شخص واحد
  .المريض فسيشفى حتماً إلى ذا كان لديك الدواء الصحيح واعطيته ا.تلك هي ثقتي. رفدون تص ِڤديالـ

   كم مريد هندي لديك من بين مريديك األلف؟ ما هو عدد اتباعك في الهند؟ :األستاذ كوتوفسكي
   في الهند؟:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  . نعم:األستاذ كوتوفسكي



ال . كما أنه في الهند ال يوجد سؤال. مئات، ألوف، ماليين-في الهند كِْرشَْنتيم  يوجد عدد كبير من :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  .كِْرشَْنيوجد هندوسي واحد ال يذكر 

  . نعم، أفهم:األستاذ كوتوفسكي
 يوجد ماليين من .لقد زرت الهند ومذهبنا معروف هناك. ڤَڤايشْنَالـيدعى مذهب . ڤَْزڤايشْنَ :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

كذا، ثمة . ڤَڤايشْنَليس مريدي لكنه . قائد الخطوط الطيران الهنديةهو ) هندي حاضر( هذا السيد للمثال،. ڤَْزنَڤايشْالـ
 في كِْرشَْنيوجد استاذ مسلم من كبار تيم الرب . كِْرشَْنيوجد حتى مسلمين من تيم .  في الهندكِْرشَْنماليين من تيم 

.  في كل مكان، في قلب كل حيكِْرشَْنذكر  أن ريتاْمِرتَشَيتَنْيا شا في كتاب جاء. لذا، هذا طبيعي. پوْرُچوَركْْهجامعة 
ذكر .  عنكغريباًًانه موجود في قلبك أيضاً وليس شيئاً . هذا مجمل األمر. نهاضه بهذه الطريقةاسوى  مطلوبال ليس

. ال تشرق فجأةالشمس . لشمسأنه مثل طريقة شروق ا. نهاضه اوبهذه الطريقة يتعين علينا.  في قلب كل حيكِْرشَْن
 بهذه الطريقة يتم.  في كل مكان لكنه محجب اآلن بطريقة ماكِْرشَْنكذا، ذكر . انها موجودة لكنها تشرق في الصباح

  .نهاضه وبعثه بالمخالطةا
  هل شاهدت شيئاً هنا في موسكو؟. موسكو باألمس إلى  جئت:األستاذ كوتوفسكي
  . أعنى كثيراً بالفرجةأنا ال.  ال:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

ال تشاهد  - قامة في فندق من الطراز القديم ليس باألمر المثير االن مجرد ا. لكن في كل األحوال:األستاذ كوتوفسكي
  .هل تغادر في اليوم بعد الغد. سا من الن كبيراًعدداً

  . ذاك هو برنامجي:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  اليات المتحدة أم أوروبا؟الو إلى أنت متوجههل  :األستاذ كوتوفسكي
انهم يقومون بالترتيبات لعيد . حتفالين كبيرين في لندن وسان فرنسيسكو الدينا. باريس. اوروباإلى  :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  .ورّيپ نّاتَْهىَچَجهل زرت . ورّيپ نّاتَْهىَچَجعيد العربات هذا يقام في . ياتَْر- َرتْهاالعربات 
  .عربات هائلة الحجم. تقليد بالغ في القدم. عيد العربات يقام منذ زمن سحيق نعم، :األستاذ كوتوفسكي
  .وقد قدمناها في البلدان الغربية في لندن وسان فرنسيسكو وسنقدمها في سائر البلدان تدريجياً،  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  . توجد جالية هندية كبيرة في لندن:األستاذ كوتوفسكي
- أن تصبحطمح الجالية الهندية في لندن وسان فرنسيسكو ت. هذا من تنظيم االنكليز واالميركان.  ال ال:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  .هل تعرف الكلمة؟ صاحب
. جتماعي معروف شيئاً مثيراً لإلهتمام اناسةأعالم كتب ). كالهما يضحكان(مستغربون ). يضحك (:األستاذ كوتوفسكي

عملية سنسكرتة وهي عملية تبني و، الطبقة العليا بصورة رئيسة ْبراْهَمنَةالـن عملية الغربنة بي–يقول بوجود عمليتان 
. تجري عملية مثيرة لإلهتمام في الهند اآلن.  الطبقات الدنيا بمن فيهم األنجاسعلى يد وما شاكلها ْبراْهَمنَةالـشعائر 

  .شكالي لسوء الحظ الكن وضع الهند
يحاولون تقليد الحياة الغربية لكنهم متخلفين مئة سنة من المنظور المادي . قةللهند مع الصعوبة هي أن ا:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  . أو التقني
  لكن ماذا يمكن فعله للهند؟. هذا صحيح.  نعم:األستاذ كوتوفسكي
ما . د فسيزيد ذلك من شرف الهنيةلهندافي حال جرى توزيع الثروة الروحية . ثمة شيء واحد أشهده :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 اذا جرى سيفهم الناس خارج الهند أنهم يحصلون على شيء من الهند .زال الناس يعجبون بالتربية الهندية حيثما أتوجه
  .نشر كنز العلم الروحي للهند على الوجه الصحيح

فع لكن ماذا سينت. يجب جعل التراث التربوي الهندي معروفاً في كل مكان.  هذا صحيح دون شك:األستاذ كوتوفسكي
القرى .  التربوي في األرضهمالشعب الهندي من كل ذلك؟ انهم جالسون في الهند وال صلة لهم لإلنتفاع من نشر تراث

  . سماد وجرارات وما شاكلها إلى الهندية تحتاج
  . ذلكعلى نعم، ال اعتراض عندنا :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد



قد يدعوها أحد . قت عينه ال بد من فعل شيء في الهندال أعتقد أنك ستعارض لكن في الو.  نعم:األستاذ كوتوفسكي
الزراعة والصناعة وما  -  لكن هذا التقديم للثورة التقنية الصناعية مطلوب في جميع مجاالت الحياة الهندية"غربنة"

  .شاكلها
  ـْدهاْر لَـْبيتِرهـه ْسْمُمو طُوـشْنَـ
  وتَشياۤيـَمْپـَرساداْن  - ڤَـتْتْـ
  َسـنْـِدَهه - ـتَي َچْسم‘ يتُوْسـتْه

اقف اآلن ي انن. برحمتك ذاكرتي استعدتو أيها العاصم، ،كِْرشَْن يا حبيبي ،اآلن وهاميأ ارتفعت لقد: أْرجوَن اجاب"
  ."بثبات بعد زوال شكوكي

 انت للمثال،. لذا، ال نريد تغيير الوضع.  وبقي فارساً بعد فهمهاْبهَچڤَْد چۤيتا فارساً قبل فهم أْرجوَن كان :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 أْرجوَنكان . هذا كل ما في األمر. لقد جئنا إلقناعك بفلسفتنا. نحن ال نقول بوجوب تغيير وضعك. معلم واستاذ محترم

 وفي الختام سأله ْبهَچڤَْد چۤيتا تعلم هلكن". ال أريد هذه المملكة. ، ال أريد قتل اقاربيكِْرشَْن:"يرفض القتال بالقول
).  تَڤَنَْمشَ ڤَىكَريشْي(بأوامرك  للعمل ستعداداال هبةعلى أأنا . نعم: )٧١\١٨ .چ.ب (اجاب". ما هو قرارك اآلن؟:"كِْرشَْن

 في الوضعضطراب ال نريد احداث ا. هذا مطلبنا. كان فارساً وبقي فارساً لكن تغير وعيه. هذا يعني تغير وعيه
  .ذاك هو مقصدنا.  هذاكِْرشَْن ذكر اإلنسانتفهيم  إلى لكننا نسعى. ال. نحن ال نعارض التقنية. جتماعي الراهناال

جعله مجتمعاً  - حداث تغيير في المجتمع بالوقت عينه انما هو اع، الهدف النهائي لمطلق وعي بالطب:األستاذ كوتوفسكي
  .أفضل

  . هذا تلقائي:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
زعاج المجتمع ألن ثمة أشياء كثيرة يتعين تغييرها  ا ال يسعدني أن يكون الهدف النهائي هو عدم:األستاذ كوتوفسكي

  .ث في المجتمع الحديخالل الوعي
  .ال تتعاطى بالمسكراتنحن  للمثال،.  وحدودهارياضات هذا التغيير المبدئي يعني العمل بأحكام ال:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  .البساطة وما شاكلها- ال تعاطي بالمسكرات:األستاذ كوتوفسكي
  ...ذا تبنى أحد هذه العملية ا لذا،:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  .تلقائياًياء األخرى األشستعقبها  :األستاذ كوتوفسكي
 - الزنا والمسكرات وأكل اللحوم والقمار - في مجمل حياة الفرد ألن هذه األشياء األربعةاً سيحدث تغيير:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  .جتماعي االطورعوائق كأداء في وجه الت
أن يقود حياة ني يعمما ا  ذاك سيجعل الحياة أبسط ألن شخص ال يقرب الزنا والمسكرات وما شاكله:األستاذ كوتوفسكي
  .بسيطة بالمقارنة
  ):٣٢\٩. چ.ب( يقول كِْرشَْن أن كنت أخبره. سيد محترم في اليوم اآلخر في مومباي إلى كنت أتكلم :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  ايتْـشْـرياپايپاْرتَْهى ڤْـي  ِهـْمما
  اهينَـيُّو - وه پاَپيـْسي پـ‘ى ي
  ْسْدرا تَـتْها شـۤوْساۤيـيشْ ڤايُّـويْسـتْر

  ْميـتَچ ْمَپـراي انْتي ۤيپـ‘ِتى 
المصير  إلى فإنهم يرتقون، ال نساء أم تجاراً أم عما؛ وضيعةدةوالمن  واكانان  و،ي بون يلوذمن، ان ْپِرتْها ابن يا"

اآلن، . المقام العلي أيضاً إلى من طريق اللياذ بي سيرتقون.  يشمل ذوي الوالدة الوضيعة بأمر اللياذ بهكِْرشَْن ."خيراال
 –پاَپ ( وضيع الوالدة اإلنسان أن  هذا؟ لنفترضتاْبهَچڤَْد چۤيجتماعية العليا أمر  االلماذا يتجاهل أهل الطبقات الهندوس

 لماذا ال تنشر الطبقة العليا هذه الرسالة حتى يتسنى". ذا قبلني االمقام العلي إلى بإمكانية رفعه" يقول كِْرشَْن). يُّونَياه
. التقسيم إلى  ما أدىرتقاء الوضعاء؟ لماذا يرفضوهم؟ النتيجة كانت أن الهنود رفضوا المسلمين بدال من قبولهم وهذاا

بغض النظر للمرة األولى  الرفيع كِْرشَْنمقام ذكر  إلى رفع اإلنسان إلى لذا، نحن نسعى. عداء الخالدين للهندأصبحوا األ



ينبغي رفع .  بل تحجبها مؤقتاًروحالشوائب المادية ال تمس ال أن ِڤَدْزالـجاء في .  صفيةروحعن وضاعة والدته ألن ال
الفهم  إلى  والوصولأنفسناخلع هذا الجو المادي عن  -ية اإلنسانتلك هي مهمة الحياة. صبح الفرد صفياًهذا الحجاب في
  . فتكمل الحياةكِْرشَْن لـتسليمالروحي وال

  بعالفصل السا
  العالم الصغير للعلم الحديث

 لوس في فينيسيا شاطئ على ويلةطنزهة صباحية  أثناء الحديثين والعلماء ملالع موضوِع إلى شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد طرقت
 أصل حول عموماً المقبولة العلماء نظرياتكشف ضيق األفق وانعدام المنطق وراء . ١٩٧٣ نيساِن/أبريل في أنجليس
سجلوا  وعضوي كيماوي چثاودم سينْ الّدكتوررافقه الطالب و. جذّابة وصراحة عميق عام حّسو ةفلسفي بصرامة الحياة
  .شريط على الحوار
ال يمكننا أن ندع هذه النظرية . الحياة وليدة المادة أن نطباع الخاطئ االكل فرد في العالم تقريباً تحت: َل ْپَرْبهوپاَدشْرۤي

 العلم يستند .المادة تولد من الحياة وهذه ليست نظرية بل حقيقة بل الحياة ال تولد من المادة. السخيفة سائدة دون تحدي
 عند تصحيح  اإلنسانسعدسي. بنتيجتها يعاني نسانميع حساباته ونتائجه خاطئة واإللذلك، ج. نظرية غير صحيحةإلى 

. سرهألذا، يجب علينا تحدي العلماء وهزمهم وإال سيضللون المجتمع ب. هذه النظريات العلمية العصرية الخاطئةجميع 
، ضمن المادة أزلية وال الروحلحياة، لكن ا. الوالدة والنمو والحفظ والتناسل والضمور والموت: تمر المادة بستة مراحل

بدن  حفظ الذرعتتبدو الحياة تنمو وتفسد ظاهرياً لكنها تمر بكل من هذه المراحل الستة حتى ي. حوالتتطرأ عليها هذه الت
 وينقطع بدانناأ شيخكذا، ست. عندما يصبح قديماً وبالياً ثوبنا نبدل.  بدناً جديداًروحالقديم وتدخل البدن المادي ثم يموت ال

  . جديدبدن  إلى نفعها ونمر
 الشباب إلى  الطفولةمن، بدنة باستمرار في هذا الد المتجسروح التمر كما): ١٣\٢ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنكما يقول 

 تَتْها ِدهانْتََر  َجرا ياوڤَنَْمكاوماَرْم ْسميْن ياتْها ِدِهى‘ِدهينُو (آخر بدن  إلى عند الموت روح التنتقل هكذاإلى الشيخوخة، ف
 روحالمادي للبدن مما يعني ان ال.  شَرۤيرينَهاوكْتاهنيتْياْسيُّ  ِدهاىِم اَأنْتَڤَنْتَ): ١٨\٢ .چ.ب(ثم يقول الحقاً ) هْپراْپتي - 

  ).نيتْيا(المادي هالك بينما الحياة بداخله باقية بدن ال. الباقية التي ال تهلك هو العرضة للهالك
لكن .  الدقةمنتهىهذا في .  صاحبة البدن هو واحد على عشرة ألف جزء من رأس شعرة حسب هذا النصروح الحجم

 موجودة داخل بدني وهذا سبب عمل بدني الذريةتلك القدرة الروحية . الذريةة الروحية بدني يعمل بسبب تلك القدر
ما هو سبب قوته ومتانته؟ انه .  يعتقد انه شديد القوة والمتانةلنفترض شخصاً هل يصعب فهم ذلك؟. وطيران الطائرة

ذا  ا. وتقبل عليه العقبان لتأكلهالذريةحية  الشرارة الروفارقهحالما تومتانته  تذهب قوة البدن .وجود شرارة روحية داخله
.  اينشتاينستاذ ميت واحد، رجل عظيم مثل األإنسان قال العلماء أن المادة سبب الحياة ومصدرها فلنطلب منهم احياء
  .ثمة اشياء كثيرة يجهلون بها ومع ذلك يّدعون العلم. ليحقنوا بضعة مواد كيماوية تحيي رجل ميت واحد لكن هذا محال

  .يقولون ان وجودها موضع شك كبير. ة متعذرالروح يجد العلماء ان رؤية :سينچ لدكتورا
  من ذا الذي يملك قوة النظر تلك؟. كيف يمكنهم رؤيتها؟ انها ادق من الالزم لرؤيتها: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  . مع ذلك، يريدون الشعور بها بوسيلة ما:سينچ الدكتور
ال يمكن ألحد رؤية .  بكمية من السم الزعاف تعادل واحد بالمئة من حبةهذا حقنتاالفرد فوراً  سيموت :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

في   بفعلها؟ يتعين علينا النظر بالمسببروحذن، لماذا ال يرى العلماء ال ا.السم أو كيفية عمله على الرغم من فعاليته
سأشعر  .روح الذي يدعى اليذر العاعجه بسبب الش أن مجمل البدن يعمل على خير وِڤَدْزجاء في الـ. حاالت مثيلة

  بدني وموتهروححالما تفارق ال وتقطيعه يلكن يمكنك سلخ جلد. ي ألن وعيي يعم مجمل جلديروحذا قرصت افوراً 
   البسيط؟ أال يعني ذلك عدم اكتشاف الروح؟مرما هي الصعوبة بفهم هذا األ. حد على ذلكألن يعترض و

   على هذا الوجه لكن ماذا عن اهللا؟روحف ال قد نكتش:سينچ الدكتور
  . منهةذا استطعت فهم عينّا يمكنك فهم الكل .ة من اهللا عينّروحال.  أوالروحلنفهم ال: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد



س كانت األوراق واألغصان تنمو من هذه الشجرة ولي: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد )شجرة ميتة إلى  يشير بعصاهشْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد(
  .كيف يمكن للعلماء توضيح ذلك. اآلن

  .يقولون أن التركيب الكيماوي للشجرة تغير: كَرنْْدَهَر
 إلثبات تلك عل األغصان واألوراق تنمو ثانيةيجب أن يقدروا على حقن المواد الكيماوية الصحيحة لج: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  .النظرية
الحياة ولدت من  أن يجب أن يظهروا في مختبراتهم. لى عرض نظريته ع اإلنسان العلم يعني قدرة:ْبَرْهمانَنَد داَس

  .تركيب الكيماويات
لكن ال يقوى العلماء على . الطريقة العلمية تتضمن المراقبة واإلفتراض ثم عرضها ثم كل شيء كامل :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  .طفالهات كاألراقبة ثم يتكلمون التانهم يقتصرون على المر. الحياة تنشأ من المادة أن العرض في مختبراتهم
ثمة .  الكيماويات موجودة اثناء حياة الشجرة وقوة الحياة كذلككانت الكيماويات هي سبب الحياة لكن أن يقول العلماء

  . بدن هذه الشجرةعنقوة الحياة غائبة  أن دعاء االال يمكن ألحد. ألوف الجراثيم في الشجرة وهي من األحياء
   عن قدرة حياة الشجرة بحد ذاتها؟ذالكن ما :سينچ الدكتور

هذه هي الحالة . ت في الشجرة فارقتهاي كانت الة المعينروحقوة الحياة فردية وال. ذاك هو الفرق.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  .حتماً ألن جميع الكيماويات الالزمة للحياة ما زالت موجودة لكن الشجرة ميتة

عدد كبير من األحياء يسكن هناك تركتها لكن ما زال . يم في شقة ثم تعين علي تركهاهنا مثل آخر، لنفترض أنني أق
سائر األحياء ما زالت . الشقة خلت من الحياة لمجرد رحيلي عنها أن ليس صحيحاً. مثل النمل والعنكبوب وما شاكلها

لذا، لن . روحال : لقوة الحياة الفردية مجرد بيئةانها. اويات في الشجرة تشبه الشقةالكيم.  واحدة تركتروح. تعيش فيها
  .نتاج حياة في المختبر الكيماوي ايقدر العلماء على

المواد " من اين جاءت المواد الكيماوية؟:"يقول العلماء أن الحياة تبدأ من المواد الكيماوية لكن السؤال الحقيقي هو
شجرة البرتقال على عدد كبير من البرتقاالت تحتوي  للمثال،. الكيماوية تصدر من الحياة مما يعني أن للحياة قوى خفية

ذن، ما هو مصدر هذه المواد الكيماوية؟ من الواضح  ا.حمض الليمونيك وغيره: كل برتقالة على مواد كيماويةتحتوي و
يماوية من المواد الكبحثهم استهلوا .  المواد الكيماويةأصلإلى العلماء  يال يهتد. انها تصدر من الحياة داخل الشجرة

البدن الحي ينتج . اهللا: ن الحياة العظمىعالمواد الكيماوية تصدر . لكنهم قاصرين عن تعريف مصدر المواد الكيماوية
جميع المواد الكيماوية الموجودة في البيئة ) اهللا(الحياة العظمى نتج ت كبيراً من المواد الكيماوية أيضاً ولإلنسان عدداً

 تسليم الحياة دون الأصليجاد حل لمشكلة  ا يستحيل.ةخفيالقوة الدعى ت ما هاالرض وهذوالمياه والبشر والحيوانات و
  . هللاالقوة الخفيةب

  . يةخف سيجيب العلماء أنه ال يمكنهم القبول بقوة :سينچ الدكتور
دية تنتج عدداً عتيا االن الشجرةأحد أال يخفى على .  المواد الكيماويةأصللكن يجب عليهم توضيح : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

ية لعجزهم عن االجابة عن خفلقوة الحياة قوة  أن تسليملكن كيف تنتجها؟ يجب على العلماء ال. كبيراً من المواد الكيماوية
القوة ظفري ينمو بأبكالم آخر، . هذا وراء قوة دماغي. صبعيأظفري من أال يمكنني حتى توضيح كيف ينمو . ذلك

   .شَكْتي-نْتْياشيأ يملك  اإلنسانذا كانا  التي يملكها اهللاشَكْتي- نْتْياشيأيمكن لنا تصور مدى  ا،لذ). شَكْتي-نْتْياشيأ (الخفية
 القدرات التي عيننني املك أستطيع انتاج سوى كمية صغيرة من المواد الكيماوية مع أنني ال أالفرق بين اهللا وبيني 

تاج كمية صغيرة من المياه مثل العرق لكن اهللا قادر على انتاج استطيع ان.  هائلةتيملكها اهللا لكنه قادر على انتاج كميا
لذا، يمكننا . من اهللاعاع  شروحكذا، ال. تحليل قطرة واحدة من مياه البحر تعطيك تحليل نوعية البحر بال ريب. البحار

. رعة تماماً مثل آلة كهربائيةة هللا تعمل بسخفية الوالق.  كبيرةقوى خفيةفي اهللا توجد . روحتحليل ال عند ان نبدأ بفهم اهللا
ليكن هناك :"كذا، قال اهللا. نها تعمل بمجرد ضغط زرأدرجة  إلى بعض المكائن بالطاقة الكهربائية وصناعتها جيدةتعمل 
يرة مثيلة بحيث بيملك اهللا قدرة رائعة ك. ا على هذا الوجهليهإ ال يصعب فهم عمل الطبيعة عند النظر.  فوجد الخلق"خلق

  .ا وحدهبمشيئتهيظهر ن الخلق أ



  .)شَكْتي-نْتْياشيأ (القوة الخفية بعض العلماء لن يقبلوا اهللا أو: ْبَرْهمانَنَد داَس
  .  موجودة أيضاً)شَكْتي- نْتْياشيأ (يةخفاهللا موجود وقدرته ال. تلك هي رذالتهم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  .لحية االولى خلقت كيمائياًيقول الدعاة العصريون للدارونية أن العضوية ا: كَرنْْدَهَر
لو نشأت الحياة من الكيماويات ولو كان علمكم متقدماً على هذا النحو فلما ال يمكنكم :"وأنا اقول لهم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  مختبراتكم؟في خلق حياة بواسطة الكيمياء الحيوية 
  .يقولون انهم سيخلقون حياة في المستقبل: كَرنْْدَهَر

لماذا في المستقبل؟ ذاك كالم . هذه النقطة الحرجة إلى أي مستقبل؟ هذا جوابهم المعتاد عند الوصول: هوپاَدشْرۤيَل ْپَرْب
ثبات اآلن كيف يمكنهم خلق الحياة من  االذا بلغوا هذا التقدم فال بد لهم من ا."ال تثق بالمستقبل مهما كان مسراً. "سخيف

  .المهم سخيفالمواد الكيماوية وإال ما هو معنى تقدمهم؟ ك
  .يقولون انهم على وشك خلق حياة: كَرنْْدَهَر

أصل قرار أنهم ما زالوا يجهلون  االيجب على العلماء.  من وجه آخرمستقبل أيضاًال يعنيلكن هذا  :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
دعواهم أنهم سيثبتون . لما أنهم يتوقعون قدرتهم على خلق الحياة في المستقبل، فذلك يعني أن علمهم ناقص حالياً. الحياة
لنفترض انني اعطيتك صك مؤجل بمبلغ .  الكيماوي للحياة في القريب العاجل يشبه طريقة الدفع بصك مؤجلصلاأل
عند هم يجيبون عي العلماء ان علمهم مدهش لكنما هي قيمة ذاك الصك المالي؟ يّد.  آالف دوالر لكنني ال املك المال١٠

مني لدي ماليين من الدوالرات وعندما تطلب  أن لنفترض قولي. ودونه في المستقبل سيزهمالمطالبة بمثل عملي أن
اعطني خمسة :"اًفطنذا كنت  اهل هذا صائب؟ ستجيب. سأعطيك اآلن صك مالي كبير مؤجل. نعم:"بعض المال أقول

. ش واحد في مختبراتهمكذا، ال يستطيع العلماء انتاج حتى عود ق. "ملموسشيء  اآلن حتى استطيع رؤية دوالرات نقداً
الحياة ابتدأت من  أن ثبات اال يمكنناحد؟أما هذا السخف؟ أال يواجههم . ومع ذلك، يدعون أن الحياة تنشأ من الكيماويات

الحياة تولد من  أن لكن أين برهان العلماء.  عندما ينجب الوالد طفالالوالد يعيش والطفل يعيش: البرهانهنا . الحياة
الطفل يولد من  أن برهان هو النلكن أي. كِْرشَْنالحياة تولد من الحياة وأن الحياة األصلية هي  أن ثباتاال المادة؟ يمكننا

  .المستقبل إلى انهم ينحون ذاك األمر. الحياة تولد من المادة أن حجر جامد؟ ال يمكن للعلماء البرهان
  .كامل العلمي هو اساس ما يسمى بالتالكالم عن التجربة المباشرة: كَرنْْدَهَر

  ).ضحك( ضفدع الدكتورهذا ما نسميه فلسفة . منظورهم محدود. يفكرون بذاتهم غالباً. نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  ما هو المحيط االطلسي هذا؟:"خبره صديقه عن المحيط االطلسي فسأل صديقهأذات مرة، كان ضفدع يعيش في بئر ما و

  ". واسعئيما جسمانه :"اجاب صديقه
  كبر من هذا البئر بمرتين؟أره؟ هل هو كم كب"

  ."كبر بكثيرأبل :"اجاب الصديق
  "كبر؟ أكبر بعشرة اضعاف؟أكم "

مكانية فهم سعة محيط واسع من هذا المنظور؟ مداركنا وتجربتنا  الكن ما هي. الوجه، استمر الضفدع بالحسابعلى هذا 
العيب الضروري للعلماء المزعومين انهم .  فلسفة الضفدعتخمين العلماء ال يعدو أكثر من. وقوى تخميننا محدودة دوماً

  اإلنسانذا كان استقرائية ما االلعالم التقرير بالطريقةااراد  ذاا للمثال،. نتائجهم إلى ستقرائية للوصول االتبنوا الطريقة
ال استطيع :"ول العلماءيق. ن كان بعض البشر أو احدهم ال يموت ا للتأكد ماإنسان من دراسة كلله ال بد  فت أم الومي
لذلك، كيف يمكنني .  بعدإنسان لم اشاهد كل. إنسان ال يموتيحتمل وجود . توكل إنسان يم باإلفتراضية أن تسليمال
والطريقة النازلة تعني أن والدك أو معلمك أو سيدك الروحي . ستقرائية االالطريقةهي  ههذ" ت؟ومي اإلنسان أن تسليمال

  .سلم بذلكوتت ومي اإلنسان أن يقول
  ذن، توجد طريقة صاعدة لكسب العلم وطريقة نازلة؟ ا:سينچ الدكتور

لذا، . المعلومات المكتسبة من الحواس والحواس ناقصة إلى ستنادهاالطريقة الصاعدة ال تنجح ال. نعم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  .نحن نقبل بالطريقة النازلة



ينفي العلماء .  الذي يعني مجهول بالمدارك المباشرةأْدُهوكْشََجيدعى اهللا ذلك، ل. ستقرائية االال يمكن معرفة اهللا بالطريقة
لذلك، العلماء جاهلون باهللا لجهلهم بسبل . أْدُهوكْشََج  هولكن اهللا. وجود اهللا ألنهم يحاولون فهمه بمداركهم المباشرة

يوضح الرب . من اجل فهم العلم العلي إليه ةبإنقياد وقضاء الخدم إليه يجب الدنو من سيد روحي ثقة واإلصغاء. معرفته
  .اۤيڤَْپَرشِْنَن ِسَپريپاِتَن ْپَرنيڤيدّْهي تَْد ): ٣٤\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن
 توجد مجلة علمية تدعى الطبيعة تحتوي على مقاالت تتعلق بالمنتوجات الطبيعية مثل النباتات واالزهار :سينچ الدكتور

  .ر اهللاوالمعادن لكنها ال تذك
لكن السؤال التالي الذي يجب علينا طرحه . صحيحة النباتات من انتاج الطبيعةأن بالمالحظة ان  :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  .طرح هذا السؤال هو فطنة حقيقية" من انتج الطبيعة؟:"هو
  . انهم ال يفكرون بذلك عموماً:سينچ الدكتور

من اين تصدر الطبيعة؟ حالما نتكلم عن الطبيعة فالسؤال التالي الواجب . هذا دليل على حماقتهم: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
لذلك، حالما نذكر الطبيعة فالسؤال . نت تتكلم عن طبيعتكأتكلم عن طبيعتي وأنا أأليس كذلك؟ للمثال، " طبيعة من؟:"هو

 للمثال،. هاحالما نتكلم عنرة  القدال بد من السؤال عن مصدر. الطبيعة تعني طاقة أو قدرة" طبيعة من؟:"التالي الواجب
نكارها؟ الكهرباء ال تصلنا  اكيف يمكنك.  مصدرها، محطة الطاقةعن طاقة كهربائية فال بد من قبولذا كنت تتكلم ا

  .كِْرشَْن بل في يد تلقائياًكذا، الطبيعة ال تعمل . تلقائياً
  ية؟صلليس من النقطة األذن، هل تعني القول أن العلم ابتدأ من نقطة متوسطة و ا:سينچ الدكتور

يبدأ العالم من نقطة ما لكن ما هو مصدر هذه النقطة؟ ذاك ما . صلانهم جاهلون باأل. بالضبط. نعم :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 ةخفيي التام لجميع القوى الصلاهللا هو المصدر األ أن تسليميتعين على الفرد ال. يجهلون على الرغم من البحث الواسع

كل شيء يفيض . نا مصدر العالمين الروحي والماديأ): ٨\١٠ (ْبهَچڤَْد چۤيتايقول شخصياً في . ه الوجودوالذي يفيض من
المادة . يمان اعمى بل أكثر ما تكون علمية إلى انتيجتنا ليست مستندة). ڤََرتَِتىْپَرڤَْم ڤُو َمتَّه َسْرْپَهْپَرڤَْسيا أَهْم َسْر(مني 

  .ذلك هو الغموض الكبير للخلق. توجد مصادر مادية ال تحصى -صلاألفي  - في الحياة. ن الحياةعتصدر 
 كْْهياسانْكلمة . مختلف عناصره إلى تقتصر على تحليل العالم المادي التي كْْهياسانْ شبيه بفلسفة البحث العلمي العصري

 أرض وهذا ماء وهذه نار هذه: حد ما ألننا نحصي العناصر المادية إلى  أيضاًكْْهياسانْنحن من فالسفة . تعني يحصي
، نااأل وراء لكن ال استطيع ان اعد شيئاً. يانأعد عقلي وفطنتي وأعالوة على ذلك، يمكنني أن . ثيرأوهذا هواء وهذا 

الحياة مجرد تركيب  أن نهم يعتقدونأ. هذا ما يجهله العلماء.  يقول بوجود شيء وراء األنا وهو قوة الحياةكِْرشَْنلكن 
وية ، توجد قدرتي العلدنيا هذه الطبيعة الجانب إلى ):٥\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتا ينكر ذلك في كِْرشَْنادية لكن من العناصر الم

  .لية هي األحياء القدرة الدنيا هي العناصر المادية والقدرة الع). ڤيدّْهي ِمى َپراْمتيْمِرْپَركْ تَْس تْڤْ َأنْۤياْم اَأَپِرياْم(
  وهي ڤالُونَـٱ ُپوْر آيمْبهۤو
  شَْر ِاڤَ ي بودّْهنُو َمـْمكْـَهـ

   ِمىْماۤيـت اكاَرَأَهـنْ
  طَـْدهاـشْْٰر َأتيِرْپَركْ نَّيْبه

  المنفصلة الماديةقدراتيهي  العناصر الثمانية هذه، ةباطلاألنا ال ووالفطنة والنار والهواء واألثير والعقل والماء رضاأل"
الثير هو وألطف من ا) كَْهْم( هو االثير ڤايووألطف من . فاض منه) ڤايو(الغاز  هنا أن كِْرشَْنيوضح  .)٤\٧. چ.ب(

لكن يجهل العلماء . روح هي الاألنا الباطلة وألطف من األنا الباطلة الفطنة وألطف من الفطنة هي يالعقل وألطف منه ه
  ين جاء الغاز؟أ يذكرون الغاز لكن من .كثيفةفهمهم محصور باألشياء ال. بذلك

  . ليس عندهم جواب على ذلك:سينچ الدكتور
ن العقل عواالثير صدر ) كَْهْم(ن االثير ع أن الغاز صدر شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَمنستفيد من . ننا االجابةلكن يمك: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  .روحن الع صدرت األنا الباطلة واألنا الباطلةن عن الفطنة والفطنة صدرت عوالعقل صدر 

  ؟يا والقدرة العليا كل من القدرة الدنكْْهياسانْ هل تدرس فلسفة :سينچالدكتور 



 انهم يقتصرون على تحليل العناصر المادية كما يفعل . ال يعلمون بالقدرة العليةكْْهياسانْفالسفة .  كال:رۤيَل ْپَرْبهوپاَدشْ
  .كِْرشَْنانهم يقتصرون على تحليل القدرة المادية لـ. الروح يعلمون بكْْهياسانْفالسفة ال العلماء وال . العلماء

  ر المادية الخالقة؟ انهم يحللون العناص:سينچالدكتور 
ال يمكن خلق الحياة من المادة كما ال تقوى .  وحدها هي الخالقةروحال. العناصر المادية ليست خالقة: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

لكن المادة بحد ذاتها ليست . انت الكائن الحي تستطيع مزج الهيدروجين واالوكسجين لخلق الماء. المادة على الخلق
  جانب زجاجة من االوكسجين فهل يمتزجان دون عونك؟ إلى ضعت زجاجة من الهيدروجينذا و ا.قدرة خالقة

  .ال بد من مزجهما معاً.  ال:سينچ الدكتور
ن تحوالي لكن اال شك أن االوكسجين والهيدروجين من القدرة الدني. مطلوبة - الحي – نعم، القدرة العلية :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  .ةيدرة العللق اامعندما تمزجه ماءإلى 
تظهر امواج لكن . هادئ) المحيط الهادي إلى يشير(هذا البحر .  مطلق قوة في غياب القدرة العليةاليس للقدرة الدني

كذا، توجد قوة . ليس للمحيط قوة على الحراك دون القوة الفوقية للهواء. )الهواء(عندما تتالعب به القوة الفوقية عالية 
يدفع .  لنفترض القطار يبدأ بالتحرك.هذا هو البحث الحقيقي. كِْرشَْن إلى رى حتى نصلخأخرى وأفوقية على الهواء و

. مجمل الحركة بالمهندس، الحيتبدأ . يتحرك القطار كلهووهكذا دواليك المحرك عربة التي تدفع بدورها عربة أخرى 
هذا . ية بالدفع على التوالي ويجري حفظها الدفعة االولى ثم تتكاثف مجمل الظاهرة الكونكِْرشَْنكذا، مع الخلق، يستهل 

هذه الطبيعة المادية تعمل بتوجيهي وتنتج جميع األحياء المتحركة وغير المتحركة ): ١٠\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتاموضح في 
  ):٤\١٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنكما يقول ). َرْمشَراشَياِتى َسَركِْرتيه سۤوْپاْدْهياكِْشَن ۤيَم(

  ايكاونِْتـ شويُّوني –َسـْرڤَ 
  ااهي ۤياه َسـْمْبَهـڤَـنْتيْرتَـمۤو
  ْرينيُّو ْبـَرْهـَم َمـَهـْد ْمتاسا
  تاي ْپـَرَده پـ-َج ۤيـ بْمَأَهـ

 للمثال، ."أنني الوالد صاحب البذرة هذه الطبيعة المادية ومنتولد جناس الحياة جميع ان أ ،كونْتّييا ابن علم، يتعين ال"
يين خرى بمالأ تنبت بدورها شجرة اكل بذرة منه. َبنْياْنذا غرسنا بذرة  ا من البذورستنبت شجرة هائلة تتضمن مالييناً
  . هو السبب القطعي لكل ما نشهدكِْرشَْن الوالد على هذا النحو،. من البذور الجديدة وهكذا دواليك

. س.ب (كِْرشَْن تصف ِڤَدْزالـ. دراك السبب البعيد اال يمكنهم. لسوء الحظ، ال يراقب العلماء سوى السبب المباشر
 ):٣\١ أوَپنيشَْد مونَذََك(فهم سبب جميع األسباب يفهم كل شيء ن من ي ا).كاَرنَْم- كاَرَن- ڤََسْر(سبب كل األسباب ): ١\٥

ال يقبل العلماء ). ڤَتياتَْم ْبَهۤيْچڤيڤَْم ڤَْم ِااِتى َسْرۤيْچڤيياْسميْن (ي صلذا علم بالسبب األا تلقائياًبجميع األسباب الفرد سيعلم 
انهم . صلي يبحثون عن السبب األهمنأمع   العظيماهللاي هو شخصية صلن السبب األأ) العلم الكامل (ِڤَدْزعندما تعلن الـ

  .يتشبثون بعلمهم الناقص الجزئي
 العلماء قلقون بصدد مصادر الطاقة ويعملون اآلن لإلنتفاع بالطاقة الشمسية للطبخ واإلنارة وشتى :سينچ الدكتور

 أن تنضب جميع مصادر الطاقة هم استعمال الطاقة الشمسية بعدإمكانفي سيكون  أنه انهم يأملون. األغراض األخرى
  .األخرى

جذور الشجر تختزن الطاقة الشمسية وبإمكانية  أن ال يخفى على أحد. ليست هذه بالنظرية الجديدة: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
مطلق فضل  نحن ال ننسب. ستكبار االهؤالء العلماء مخلوقات ضئيلة لكنهم في غاية. الحصول على النار من الشجرة

يجب أن تيبس في . ها الشجرة فور قطعال يعود بإمكانك الحصول على النار من. نا نعلن ما يعلمه الجميعألنإليهم 
 الطاقة الشمسية كل شيء بالفعل لكن ال يعلمتحفظ . عند جمع الطاقة من الشمسيمكن االنتفاع بالشجرة للحطب . الشمس
  ):١٢\١٥ ( چۤيتاْبهَچڤَْد في كِْرشَْنيقول . مصدر الطاقة الشمسيةب العلماء

  ُجو ِتـْمـتَـَچ - ايتْياْد آدي
  لَْميكْهٱاِتى يـْد ْبهاَسـَچَجـ



  ـناوْچشا شْاي يسـَمـنْْدَرشَ شْاي
  ماَمـكَْمي دّْهيڤ ُجوـِتتَـتْ 

  ." نور القمر والنار،كذلك.  منيفيضبأسره، ي عالمهذا الالذي يبدد عتمة ،  الشمسسطوع"
 أْرجوَنكما يقول ). شوماْن َرڤيْر َأْموتيشاْميُّْج(من األضواء أنا الشمس الساطعة ): ٢١\١٠. چ.ب (كِْرشَْنثانية، يقول 

ْبهَچڤَْد هذا العلم وارد في ). ِنتَْرْم-سوْريا-شَشي(الشمس والقمر من بين عيونك الالمتناهية : ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن إلى
  هل يمكنهم؟.  لكن ال يمكن للعلماء تحصيل هذا العلم من تخمينهمچۤيتا

  . هذا محال:سينچ الدكتور
  يـتانۤيـ َسَمـتْمِڤـداَهـ

  ْرجوَنشاي ڤَـْرتَـمانان
  يتان ْبهۤوشَ نياۤيـشْيْبَهـڤ
  ـَنشَ نَـ كَشْـِڤـَد تو ْمما

 أحصيت جميع حبات الرمل في ذاحتى إلن تقوى على فهم اهللا  كول األسفار أنوما هو علمهم؟ تق: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
ما فحصاء جميع األشياء المادية وراء قدرتك  الكن حتى. حصاء ال يعني قدرتك على فهم الالمحدود االكل هذا. األرض

من جهة . الحديث عن الروحيةهو سبب افتخار العلماء بطاقتهم وسعاتهم؟ انهم ال يعلمون حتى باألشياء المادية فماذا ب
علم من النستقي .  فذاك العلم كاملكِْرشَْنذا تلقينا العلم من  ا.كِْرشَْنالعلماء وسائر األحياء، علمهم محدود على خالف 

 كِْرشَْنالمعلومات من األسفار دقيقة ألن .  تعيش في المحيطاتمائيات ألف جنس من ال٩٠٠األسفار عن وجود 
 في الحاضر حدث الماضي، كل ما يفي حدثعليم بكل ما شخصية اهللا الأنا "):٢٦\٧. چ.ب (شَْنكِْريقول مصدرها و

  . "في المستقبلوف يحدث سوكل ما 
  . ال بد لنا من اخذ العلم من العليم العظيم:سينچالدكتور 

تعلم موضوع عن لى  إقد يسعى أحد. للحصول على علم كامل) چورو( يجب أن تدنو من شخص فوقي :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
على النحو عينه، . الكلية واتخاذ استاذ إلى طريق قراءة الكتب في البيت لكنه يستطيع أن يتعلم بشكل أفضل عند الذهاب

 اذا وجدنا العلمنا يكون كام لكن.  الزائفينْزچوروذا التقينا بأحد اأن علمنا زائف ال شك . چورويتعين علينا اتخاذ 
من جهتنا، ليس علينا أن نكون كاملين .  بالعلم فعلمنا كامل أيضاًالذا كان كام ا.چورو ِرشَْنكْنحن نقبل .  كاملچورو

 ألف جنس من المائيات ألننا ٩٠٠نفهم وجود  أننا ال يمكننا القول.  اذا تلقينا العلم من الكاملعلمنا كامل  لكنأنفسناب
  .ِڤديةالـهذه هي الطريقة . لذلك، علمنا كامل. سفارنستلم هذا العلم من األ أننا درسنا مجمل المحيطات بل نقول

ما . لعالم علم كاملدى الذلك، ال يمكن أن يكون ل.  كثيرة لكن حواسهم ناقصة مهما كان علمهمقد يجري العلماء بحوثاً
كتشفها واألجهزة التي تمعيبة أعيننا . دون ضوء الشمس ورؤية أدق األشياء دون مجهرتتعذر الرؤية هي قيمة أعيننا؟ 

اثنين زائد اثنين  أن قد يعلم الطفل. بمحدوديتهذاً تحصيل علم كامل؟ علم الحي محدود  اة أيضاً فكيف يمكننامعيبأعيننا 
الحواس التي يكتسب بها العالم علمه محدودة . ات أرفعي عندما يتكلم رياضتساوي أربعة لكن ال نأخذه على محمل الجد

  .فيسخعلمه  في جهله لكنقد يّدعي علمه بكل شيء . ناقصلذلك، علمه محدود و. وناقصة كذلك
قوانين الطبيعة أيدينا وأقدامنا ومع ذلك توثق  حفرة؟الالسقوط في ماذا ينفعهما عند األعمى يقود أعمى على شاكلته لكن 

. ر من القوانين الطبيعيةعدد الكبي مهيأ بهذا ال الفردمع أنيتوهم الرذالء أنهم أحرار . هذا وهم. أحرار بالتخمين أننا نعتقد
القوانين ال نرى سوى ما تسمح لنا أي قوة لديهم للرؤية؟ . موغياحدى الحجبتها ذا اال يمكنهم رؤية الشمس  ومع ذلك،
إذا لم تكن األوضاع ستخفق تجاربنا ظروف معينة وضمن جراء التجارب سوى  افي الواقع، ال يمكننا.  برؤيتهالطبيعية
  العلم التجريبي؟بونا إلى االفتخار يدعفما الذي . مناسبة

يسقط ذن،  اماذا يوجد غيره للعلم؟. طاقة الشمس موجودة، يهبها اهللا لنا لإلستعمال. لماذا التجربة؟ األشياء موجودة مسبقاً
ال . ل العام بالفعفهمما هي الحاجة الزائدة لتوضيح قانون الجاذبية؟ العلماء فاقدون للف. عدد كبير من التفاح من الشجرة

يقولون أن قانون الجاذبية ال يعمل سوى في أوضاع معينة لكن من خلق هذه ". العلمية"عناية لهم سوى التفسيرات 



قانون الجاذبية ال . ، رمى الحجارة على المياه وعامت الحجارةنْْدَرشَراَم الرب في صورة كِْرشَْنفي نزلة األوضاع؟ 
يمكن . قطعياًالقانون بحد ذاته ليس . ة ال يعمل سوى بتوجيه الرب العظيملذلك، قانون الجاذبي. يعمل في تلك الحالة
 إلى يسعى العلماء. قانون سوى بمشيئتهال وال يعمل كِْرشَْن بيدالقانون القطعي .  فوراًنسخهثم للملك اصدار قانون 

. )اماۤي(لوهم تيجة تهايؤهم بان ال يمكنهم سوى الكالم مثل الملبوسين باألرواحتوضيح مشيئة اهللا من وجوه كثيرة لكن 
   اخبرني ما هو التوضيح العلمي لمجمل منوعات األشجار؟

  . هذه المنوعاتخلقالطبيعة تتحول وت أن  يقولون:كَرنْْدَهَر
  ؟ هي تلك المشيئة؟ هل لألرض مشيئةوما. ذن، ال بد انها مشيئة الطبيعة ا:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  .ن جداً حول تلك النقطةانهم غامضو.  حسناً:كَرنْْدَهَر
  . وراء الطبيعةكِْرشَْنمشيئة  أن ال يعلمون. العلمهم ليس كام أن  ذاك يعني:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  . الكيماويهاتركيباختالف النباتات عائد إلى اختالف  أن  انهم يشرحون:سينچالدكتور 
نطوي ي، "كيماويةالتركيبات ال "كالمك عنات الكيماوية؟ هذه التركيبهو صانع  ال بأس بذلك، لكن من :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  .فاعل مااالقرار بعلى 
  ...ذا مزجت مادتين كيماويتين معاً ااهللا ألنه إلى  يقولون بعدم الحاجة:كَرنْْدَهَر

نتج هذه اتين ومزج مادتين كيماوي ال بد من وجود وعي ما.  ال بد من وجود مشيئة ما، اهللا أم غير اهللا:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
الوعي يعم الوجود والقبول بالوعي يستلزم . كِْرشَْنحسناً، ذاك الوعي هو . من الذي يمزجهما؟ الوعي موجود. وذاك

 لكن ثمة هوعيكل منا ل. الوعي يعم الوجود أن ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في . كِْرشَْنلذلك، نحن نتكلم عن ذكر . القبول بشخص
 بدنك لكن ثمة وعي آخر ضمنك وضمن كل ود بدني ووعيك محدود بحدودحدود بحدوعيي م. وعي آخر يعم الوجود

  .كِْرشَْنذاك هو ذكر . حي
النملة تبدو لنا ذات . فطنتنا وكل شيء سواه نسبي وحياتنا وابداننا. تلك حقيقة علمية. كل شيء في العالم نسبي بالفعل

 الذي يعّمر فوق تصوراتنا من منظورنا، ْبَرْهماكذا، . البدن إلى مائة السنة تلك نسبية. مئة سنةعمرها عمر وجيز لكن 
  .هذه هي النسبية. ال يحيا سوى مئة سنة من منظوره

  .الظرف الفردي إلى ذن، النسبية مستندة ا:كَرنْْدَهَر
على القمر فال  أن لما أنه ال يستطيع البقاء  اإلنسانوهميت .حد سم لسواهألذلك، جاء ان غذاء . نعم :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

دوماً من يفكر الضفدع . الضفدعهذا هو معنى فلسفة . نسبيمن منظوره الكل فرد يفكر باألشياء .  لحياة سواهصلحي
.  من مفهوم حجمه الشخصيتهواسع لكنه يقيس سعاألطلسي المحيط . ال قدرة له على التفكير خالف ذلك. منظور بئره

ثمة حشرات معينة تولد اثناء الليل وتنمو . نظور الكبر النسبي، الكبر النسبي لكبرناكذا، اهللا كبير لكن تفكيرنا باهللا من م
عدم وجود الصباح فذلك الحشرات ذا استخلصت  الذا،. انها ال ترى الصباح. وتتناسل ثم تموت قبل حلول الفجر

 يعادل ماليين السنين من َرْهماْبعمر  أن )شاْستَْرْز (ديةِڤ من االسفار الـهنسمععقل ما على هذا النحو، ال ن. سخيف
  ):١٧\٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتالكن جاء في . كيف يمكن ألحد أن يعيش هذا العمر المثيلكيف يعقل ذلك؟ :"نسأل. سنواتنا

  انْتَـْمي َپـْر-  يوَچ -َسـَهـْسـَر 
  دوهي ڤونُاْد ْبَرْهَمـيَأَهـْر 

  ْم َسـَهـْسـرانْتا- يوَچ ْميراتْر
  ا َجـناهيُدو ڤ-  راتَْر - ٱُهوِتى 

  . "، وليله مثل هذاْبَرْهما لـداً  واحاًنهار تعادل  اإلنسانمجتمعة في حسابالعصور من  دورة رباعية ألف"
بكالم . ال يمكننا تصديق ذلك مع أنه دليل وارد في األسفار. يعادل عدة ماليين ومليارات من السنين ْبَرْهما، عمر لكلذ

هذه النصوص مجرد أن العلماء الكبار حتى يقول  وتكلم بصفة مراجعحن ن يتكلم سخافة بينما نكِْرشَْن أن آخر، نستخلص
كالم اهللا في م فوق مقام اهللا عند رفض نفسه أيضعون. تحلون دور العلماء الكبارين ليسوا سوى رذالء هم أنعنات متخمي



مجمل دوار الفقهاء والعلماء والفالسفة ويضللون أينتحلون على هذا النحو، عدد كبير من الحمقى .  أو انكارهاألسفار
  .العالم

  .مكتبة في كل جد مئات الكتب حول نظرياتهوت. رية داروين طبعاً، كتب الكثير عن نظ:سينچ الدكتور
   هل يقبلوها أم يرفضوها؟:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  .نظرة انتقادية جداً إليها  تقبلها لكن يوجد البعض الذين ينظرونغلبيةاأل :سينچ الدكتور
 الروحال يعلم شيئاً عن تقدم . شوء الروحي داروين يتكلم عن نشوء األنواع لكن ليس لديه علم عن الن:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

فما هو سبب . القردشهد عدم انقراض  نشأ من القرود لكن يمكننا أن ناإلنسان أن يّدعي. األرفع إلى من الصور األدنى
  ؟ اإلنسانذا كان سلفاوجود القرد 

  .لبعضاألنواع لم تخلق بصورة مستقلة بل تحدرت من بعضها ا أن  يقول داروين:سينچ الدكتور
  .ألصلبااألنواع بداية ؟ يجب أن يوضح  اذا نفى االستقالل أن يبدأ فجأة بنوع معينهكيف يمكن :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 أن مهاهللا خلق األرض إلعتقاد أن ت بالكيماء العضوية ويرفضون التعليموجداألرض  أن عي العلماءيّد: داَس كَرنْْدَهَر
  .ذلك سجعل الجميع يعتبرهم حمقى

عون قدرتهم على خلق الحياة في المستقبل لكن  ال يخلقون شيئاً ما؟ يّدذا كان علم األحياء والكيمياء عندهم متقدماً فلمالو
. "جميالال تثق بالمستقبل مهما كان "المستقبل؟  إلى هل العلم مستند.  مسبقاًوجود؟ الحياة م وليس اآلنلماذا في المستقبل

قرار بأنهم ال يعلمون ما هي  اال ذلك؟ ال بد لهم منعنو دليلنا كون مسراً جداً لكن ما هالمستقبل سي أن  يعتقدإنسان كل
ما هذا . ن الكيماوياتمالحياة نشوء ومع ذلك، يدعون . واحد في مختبراتهمال يمكنهم خلق عود قش . الحقيقة بالفعل

  السخف؟ أال يواجههم احد؟
  .ةادة غير الحيالمادة الحية من المنشأت .  التحليل األقصىفيأصل الحياة المادة  يقولون ان :سينچ الدكتور

في مادة غير الحية ما هو مصدر هذه المادة الحية اآلن؟ هل يقول العلماء ان الحياة ولدت من اللكن : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
أين . ن المادة الجامدة حتى النملة ال تولد م.من القاذورات -وليس في الحاضر؟ من اين تولد النملة اآلنفقط الماضي 

 نشأ من  اإلنسان لم يكن موجوداً في الماضي البعيد وأنفطن الاإلنسان أن لى نظرية مثيلة؟ يدعي داروينهو برهانهم ع
؟ كيف  دون وجود دماغ فطن في الماضي منذ ألوف وألوف السنينِڤديةالـكيف كتبت األسفار .  باألصلالقرود

  ؟ڤَاَس ِدڤْۤيحكيم مثل وجود يوضحون 
  . مجهوليناتهؤالء حكماء غاب أن  انهم يقولون. ليس لديهم تفسير:سينچ الدكتور

 ل على دماغ مثيل؟ قد يكون مجهوالكيف حص.  عندهم لكنه كان موجوداًال مجهوڤَاَس ِدڤْۤيقد يكون : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
الشخص لكن  تعرفقد ال . به الشعريونحوه وترتيبالغته فلسفته وعمق عندك أو عندي لكن عمل دماغه موجود في 

  .يمكنك فهم الدماغ
  لم توجد جميع منوعات الحيوانات منذ البداية؟أ :سينچ الدكتور

المالئكة  إلى جميع أشكال الحيوانات واإلنسان باإلضافة. ْبهَچڤَْد چۤيتا إلى ستناداً ا دفعة واحدةتخلق.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
رغب باألشياء على نحو معين تأنت لذلك، .  يعطيهكِْرشَْن نوعاً من األبدان و فس تطلبن. كانت موجودة منذ البداية

الشعور  والتفكير والعقل والقوة المعنوية. احسب اقترانه ستلم نوعاً معيناً من األبدانت.  معينة من المادةطباعقترن بتو
المزعوم نشوء الة لكنها ليست جاريية النشوء عمل. روحستلمه التوالريد تقرر النوع المعين للوضع والبدن الذي 

  ):١٨\٨( يقول كِْرشَْنألن  ينمو من نوع آخر اًليست نوع. ألنواعل
  ااه َسـْرڤاهياكْـتَـياكْـتـاْد ڤْـيَأڤْـ

  ـِمَچ آ-ْپـَرْبَهـڤَـنْتى اَهْر 
  انِْتىيۤيـِمى ْپـَرلـَچ آ-راتْْرى 

  اِكىيـْچـْم َسـ-اكْـتَ يـڤْاڤياتَـتْر
  ." ثانيةهتحلول ليلدى غيب لتثم  األحياءهذه االعداد الوافرة من ظهر ت، ْبَرْهمانهار لدى طلوع "



 بدن سمكة فيتعين عليها المرور بعملية روحذا دخلت ال ا. خالل مختلف أنواع الحياةنفسالنشوء هو نشوء روحي لل
خطوة درجات السلم أعلى درجات السلم وسقط لسبب ما فيتعين عليه صعود  شخص عند لنفترض .النشوء خطوة خطوة

ذا اخبرتهم أنهم سيرجعون في ابدان ا وفهم هذامن نهم رجة ال يمكّدإلى عميق  العلماء ببحوثهماستغراق بالطبع، . خطوة
 قابل للعلم بالبحث؟ سيصبح كل شيء الذي نطلب علمه على كل األحوال، ما. ترهاتالالشجر فسيعتقدون أنك تتكلم 

بسائر اإلنسان سيعلم ): ٣\١ أوَپنيشَْد مونَذََك (ِڤَدْزجاء في الـ.  عند معرفة علة كل علة دون علممعلوماً وال يبقى شيئاً
علم بالحق سنبقى في الجهل دون ال  لكن).ڤَتيۤياتَْم ْبَهْچڤيڤَْم ڤَْم ِااِتى َسْرۤيْچڤيياْسميْن ( بالحق المطلق هعند علماألشياء 
 – شيء واحدبذا كان يعلم  اقد ال يكون الفرد عالماً أو فيلسوفاً رسمياً لكن يمكنه تحدي أي كان والحديث بقوة. المطلق
  .كِْرشَْن

؟ ال  اذا نفد امداد البترولماذا سيحدث لهؤالء العلماء الرذالء .البترولالمستند إلى ة فخورة بإستقاللها يالحضارة العصر
 في قلة بالماء توجد . في أنابيت االختبارالبترول لتحريك حضارتهمما يكفيهم من دعهم يصنعون . يمكنهم فعل شيء

في  الماء ربما كانوا يعلمون التركيب الكيماوي للماء لكن ال يمكنهم انتاجالعلماء حيال ذلك؟ الهند اليوم لكن ماذا يفعل 
القمر وعادوا بحفنة  إلى هبواذ. ال يمكنهم فعل شيء. هي بيد اهللاعون الغيوم و إلى يحتاجون بل حالة وجود قلة كبيرة

هذه هي . ذيلة الضرائب وتنفقها دون ضرورةالحكومة الرتجبي .  على األقلمن التراب والصخور لقاء كل جهودهم
المال من  أن عتبار االانهم ال يأخذون بعين. ليس لدى الساسة تعاطف أو رأفة. هذا كل شيء. انها دولة الحمير. فطنتهم

. الوعد بجلب مزيد من الغبار لقاء الكواكب األخرى إلى الشعب وأنهم ينفقون هذا المال بإطالق الصورايخ الضخمة
  ما هو معنى كل هذا؟. مزيد منها ثم نعد بجلب العلى حفنة من الغبار أونحصل 
  .يؤمنون بإحتمال وجود حياة على المريخ: داَس كَرنْْدَهَر
هنا . انهم يعلمون هذا لكنهم منشغلون بالقتال وقتل الحياة. حياة هناكنحن نعلم بوجود ؟ وا أم الصدقان  نفعما هو ال

  .هذا هو رقيهم العلمي. مهلكةلكن شاغلهم هو اهالكها بقنابلهم ال. ا دون شكالحياة هن. إنسان هنا. حياة
  .على الكواكب األخرىستطالع عما يجري االاإلنسان  حبي :سينچ الدكتور

يمكنهم انفاق هذا القدر من المال . ذاك يعني وجوب انفاق مبالغ طائلة لمجرد اشباع فضول صبياني: شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  انهم في غاية الفخر بالذهابافهمت؟. "ليس لدينا مال:"منهم مساعدة احدى البلدان الفقيرة العديدةأحد  طلب ذا ايجيبونو

 ذا ذهبوااسيشبعون كل تطلعاتهم  ؟كِْرشَْن كوكب َنڤَِرنْداوَك ڤْولُُچ إلى  الذهابدرببيأخذون العلم القمر لكن لماذا ال إلى 
ال . هذه القدرة المادية ال تقوى على العمل مستقلة. ا فوقية وراء هذه القدرة الدنيسيتعلمون وجود قدرة روحية. هناكإلى 

الهيدروجين ال يتركب . انفسه بانفسهالعناصر المادية لم تخلق . اليهإ نضمام القدرة الروحيةاتعمل سوى عند 
ال تعدو تلقائياً وهي ة بمجملها الظاهرة الكونيتشكل  رقب يتهاألحمق وحد.  بالقوة الروحيةهاتحريكسوى بواألوكسجين 

دون أن  وها كيفية عمل اإلنسانما لم يعلملن تعمل اآللة قد نملك سيارة جميلة لكن ما نفعها دون سائق؟ . مادةسوى 
وراء هذه الظاهرة  توجيه قدرة فوقية ثمة. كذا، ال تقوى القدرة المادية على الحراك دون القدرة العلية. يضغط الزر
  .دقها اإلنسانكل هذه العلوم واردة في األسفار ومع ذلك ال يص. يعةالكونية البد

اآلن، يتحدثون عن مشكلة ازدياد عدد السكان .  ملكية األرض والبلدانغتصب ي اإلنسانكل شيء ملك اهللا بالفعل لكن
خلق المشاكل لف اإلنسان تكي .ة كفاية من األرض والطعام باإلدارة الصحيحةثم. لكن الحقيقة أن اهللا أمد بما فيه الكفاية

ستصبح شريك  .انهم يشجعون الرذالء واللصوص الذين يغتصبون ملكية اهللا. راأجهزة الدمختراع والعلماء يعينونه بإ
ص ليس كذلك؟ ثمة ما يكفي من المتاعب في العالم ألن العلماء يساعدون جميع اللصوأ . اذا ساعدتهالقاتل أو اللص

  .من ال يعترف بمالكية اهللا هو لص. ڤَ َسهْسِتَن ِا): ١٢\٣. چ.ب (ةميكاء في الجرلذا، جميعهم شر. والمغتصبين
معاناتهم لكن الرذالء يعانون . يجب اآلن العثور على سبل تحقيق ذلك. همرشده إلى عادة هؤالء الرذالء امهمتنا هي

انهم . ون شيئاً عن البهجة أو الحياة الباقيةال يعلم. انهم ال يعلمون بوجود اهللا أو السعادة.  ألنهم ابناء اهللاغير منشودة
. الحياة باقية أن ليس لديهم علم. بعد ذلك، ال يعلمون مصيرهم.  سنة٧٠ أو ٦٠ أو ٥٠منهمكون في البحوث ويعمرون 

. ال يعلم سبب وجوده هنا وال قيمة الحياة. مصيره وال يتدبر الموتالحيوان ال يعلم . وضعهم يشبه وضع الحيوان بالفعل



 لكن ألي غرض؟ يقولون أنهم  اإلنسانيكدح. هذا مجمل األمر. اماۤي بنفوذ يتابع الحيوان األكل والنوم والجماع والدفاع
 هذه مقصودة كِْرشَْنحركة ذكر . جابة االغرض الزاد؟ يتعذر عليهميكدحون لتأمين مستقبل الجيل الالحق لكن ما هو 

  .لذلك، فهم هذه الحركة الهامة ينفع العالم. ، اهللا محور كل شيءَنكِْرشْإلعطاء الغرض الحقيقي للحياة بإقامة 
  الموضوع السابع

  استكشاف الجبهة الروحية
  الفصل األول

  أميركا إلى شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدوصول 
 على ريكاأمإلى  الهند منه رحلت أثناء شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدحتفظ بها  االيومية التي المفكرةعلى  واتسن ةعد بعدعثر مريد 

 متن على شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدها كتب التي اليةچبنها بخط يده باللغة الكتب قصيدةت تتضمن كان.  للمرة األولىَجلَدوتَ الباخرة
 وتكشف الغربية لحضارةعن ا األولى هنطباعات اجميل بشكلتأسر  القصيدة. بوسطن ميناء إلى هالووصفور  السفينة
  .أمريكا وعي غييرتعلى  الصادق هتصميم

اآلن، يمكنك أن تفعل بي ما . هنا إلى  العقيمة لكنني ال أعلم لماذا جئت بينفس، انت لطيف بهذه الكِْرشَْنحبيبي الرب 
  .تشاء

  .هذا المكان المرعب إلى لك شاغل ما هنا وإال لما جلبتني أن لكن أعتقد
. في غاية السعادة والرضى بأوهام انهم لماديةغارقون في الحياة ا و والحماسةجهل الطبعيمعظم السكان هنا محجبين ب

  .ال أعلم كيف سيقدرون على فهمها. ڤَاسوِدڤ لذلك، ال ذوق لديهم بالرسالة العلية لـ
  .الخبير العظيم ّيچيُّوـلكنني أعلم أن رحمتك العلية قادرة على جعل كل شيء ممكناً ألنك ال

  .قناعهم برسالتك اأقتدر علىرحمتك حتى  إلى قتصر على الدعاءكيف سيفهمون أذواق الخدمة التتيمية؟ يا ربي، أنا ا
  . بمشيئتكيمكن عتقهم من قبضة الوهم لذلك،. جميع األحياء خاضعة لفتنتك بمشيئتك

  . دون أن تشاء عتقهم على فهم رسالتكايقدروال لذلك، . ى أن تخلصهمنأتم
  . بإنقياد وقبولاستلمهاإذا قل على فهم رسالتك سيقدر العاو ةنزيل الرتكوص هي شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمكلمات 

األحياء جميع النافذة في قلب ) َپَرماتْما( الذات العليا كِْرشَْن شْرّيشخصية اهللا ):"٢١-١٧\٢\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في 
الته الفاضلة عند سماع رس إلى ونافع التيم الصادق، يصفي الرغبة بالملذات المادية من قلب تيمه الذي أنمى شوقاً

 والقيام ْبهاَچڤَتَْمـال المتاعب من القلب بالحضور المنتظم لدروس جميعتزول . صحيحسماعها والتغني بها على الوجه ال
 طبعي نفوذزول ي. الرب المبجل بالقصائد العلية بمثابة حقيقة مبرمة إلى بخدمة التيم الصفي فتترسخ الخدمة الودية

عندئذ، يترسخ التيم في . هعند تترسخ خدمة ودية قطعية حالماوة والتوق والرغبة في القلب  مثل الشهجهلالحماسة وال
 األصالة الصفية، طبع في متوطداً بذلك، من انتعش عقله باإلتصال بالخدمة التتيمية . األصالة وينال السعادة التامةطبع

جميع قطع العقدة في القلب وتتالشى نبذلك، ت. ية بشخصية اهللا على صعيد التحرر من كل صلة ماديجابياً ايكتسب علماً
  ". عندما يرى الفرد الذات بصفة السيدةوثوابه تنتهي حلقة العمل . همخاوف

  .نحس من أعماق القلبال والحماسة وبذلك، يرتفع كل مركوم جهل الالطباع المادية نفوذسيتحرر من 
لذلك، أطلب . جداً وعادم المؤهالت وأكثر المتردين تردياً؟ أنا تعيس الحظ كِْرشَْنكيف سأجعلهم يفهمون رسالة ذكر 

اآلن يا ربي، . ألتكلم عنكبطريقة ما يا ربي هنا  إلى جلبتني. قناعهم ألن ال حول لي وال قوة ابركتك حتى اقتدر على
  . تشاءكيف إليك نجاح األمر أو فشله عائد

  . لذا، بمشيئتك تجعل قوتي على الكالم مناسبة لفهمهم!المأيها السيد الروحي لجميع العو ال أستطيع سوى ترداد رسالتك
 عندما تتغلغل هذه الرسالة العلية في سيشعرون بالبهجة حتماً مأنا واثق أنه. بمشيئتك العلية وحدهاستتصفى كلماتي 

  . أحزان الحياةجميعبذلك، ينعتقون من . قلوبهم



 اذا جئت بي إلى  تشاءيفرباه، اجعلني أرقص ك. لني أرقصأجعلني أرقص، اجع لذا،. رباه، أنا شبيه بدمية في يديك
  .هنا لهذا الغرض

يمكنك تحقيق   واآلنِڤَدنْتَ ْبَهكْتياعطيت لقب . كِْرشَْنالقدوس سم يمان عميق باال اديلليس عندي حب وال علم لكن 
  . اذا شئتڤَِِدنْتَْبَهكْتي  المغزى الحقيقي لـ

  ء حظاً الشحاذ التافه، أتعس التعسا- توقيع
  تَِڤَدنْ ْبَهكْتي. سي. إى

  ، مرفأ الكومنولثَجلَدوتَعلى سطح السفينة 
  بوسطن، ماستْشوسيتس، الواليات المتحدة

  ١٩٦٥ سنة ١٨أيلول \تاريخ سبتمبر
  الفصل الثاني

   أمتك على الصعيد الروحيبْنإ
 قاعة في الحكوميين والمسؤولين لطالباكبير من  حشد خاطبحيث  نيروبي جامعة في المالك شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدمن  طلب
 روحياً طورمنكم الت ورجأ ". . .  في محاضرتهكينياالدولة النامية  يمواطن نصح. ١٩٧٢ أيلول/سبتمبر في ستقاللاال
ان  .والكالب القططحياة  يشونعي نالذي بيينوواألور األمريكان واتقلد ال .هي التنمية الصحيحة ةالروحينمية لتن األ

  . . . ."القادمة الحربتندلع  حالما آخر شيء وكل سحابهم ناطحات كلستذهب و موجودة، ةنوويال القنبلة
حركة ذكر . كِْرشَْنذكر  لنشرلقاء ال هذا في ةكللمشار هناإلى لطف حضوركم  على جزيال شكراً والسادة، السيدات أيها

هو  اليوم موضوع .ناجحة إنسان كل حياةصبح النقطة حيث يمكن أن ت إلى سعى للوصول بالمجتمع البشريت كِْرشَْن
  .المعنى هذا حول العالممجمل تعليم  نحاول نحن. ية اإلنسانللحياة الحقيقي المعنى

الحياة تبدأ . پوراَن َپْدَمال يبلغ الفرد الحياة البشرية سوى بعد ماليين من السنين في اجناس الحياة طبقاً لما جاء في 
هذا العالم المادي . في بداية الخلق مغموراً بالمياهكان  أن الكوكب بكامله ِڤديةالـ األسفار بالمائيات ألننا نستفيد من

جانب هذه، توجد ثالثة عناصر  إلى .مؤلف من خمسة عناصر كثيفة هي األرض والماء والنار والنار والهواء واألثير
هذه المعلومات واردة .  وراء هذه الحجبلثمانية المحجبة بهذه العناصر االروحتوجد . لطيفة هي العقل والفطنة واألنا

  .ْبهَچڤَْد چۤيتافي 
 الحيوانات والطيور والزواحف والحشرات واألشجار -جميعنا أرواح.  دون سواه من األحياءالروح ب اإلنسانال ينفرد

اء اللون والبعض كما يرتدي البعض ثياباً بيضثياب فقط  محجبة بمختلف الالروح. والنباتات والمائيات وما شاكلها
  ):١٨\٥ (ْبهَچڤَْد چۤيتالذا، جاء في . الروحلكننا ال نعنى بالثوب بل ب. خضراء اللون والبعض حمراء اللون وهكذا دواليك
  ىـَپـنّ َسْم-ا ينَـي ڤ- ا ۤيْديڤ

  ينيتــَهـْسي ـڤَچ نىْبراْهَمـ
  شَ پاِكى -ڤَ شْـڤَ يشاي شـون
  نَـهي َدْرشـ- َسَم اتاهذينَْپـ

 الكالب لحومكل  وآ،البقرة، والفيلالعاِلم، وس  الكّيْبراْهَمَنالـكل من  إلى ،االصيل المتواضع بفضل العلم الحكيمنظر ي"
  ." بعين واحدةالنجس

جاء في .  روحيعاعكل حي بمثابة شرى  ي بللون البشرة أو درجة الفطنة أو جنس الحياة إلى ستناداً االحكيم ال يميز
  ):١٤٠\١٩ َمْدْهيا (ريتاْمِرتَشَيتَنْيا شا

  َچْسياْبها-شَتَ-ْچَرِكشا
  شَتاْمشَه ساْدِرشاتَْمكَه

  ياْم‘ُپو ڤَرۤوْس-كْشَْمسۤوه جۤيڤَ
  كَنَه-تْشي تُوۤيَسنْكْْهيات



حجم واحدة من النفوس  إلى مئة جزء سنصل إلى مئة جزء ثم أخذنا جزء واحد وقسمناه ثانية إلى لو قسمنا رأس شعرة"
 الحجم على هذا النحو ألننا ال ذرية الروحيجري قياس . )"كََن-تْشي(س المادة ولي ةيروح ذراتوهي . التي ال تحصى

 موجود داخلك روحي العاعذاك الش. درجة أنها أصغر من ذرةإلى ية ذر روحبكالم آخر، ال. زة لقياس أبعادهانملك أجه
لكن . م وفي جميع البشر وفي النملة والشجرة وفي كل مكاناحجاألعظيمة وداخلي وداخل الفيل وداخل الحيوانات 
  . في البدنروح الوقعيب تحديد م وال يمكن للطبالروحاألجهزة العلمية ال تقوى على تقدير أبعاد 

 هو ما يفرق البدن روححضور ال. روحثمة .  على خالف الواقعروحوبالنتيجة، يستخلص علماء المادة بعدم وجود ال
مهما كانت رفعته  العالم أو الفيلسوف ىيجب عل. يفقد قيمته. روحيموت البدن حالما تفارقه ال. الحي عن البدن الميت

القيمة : فهم هذا إلى يجب علينا السعي. تنقطع قيمته ويتعين طرحه بعيداً. روحموت حالما تفارقه الالبدن ي أن قراراال
  ): ٢٢\٢ (ْبهَچڤَْد چۤيتا تتناسخ موضحة في روحالحقيقة أن ال.  وليس للبدنروحلل

  ايـهايـاتْها ڤي يـْرنـانۤيـجي سْمڤاسا
  نيَپـرا‘ ُرونَـي تناْهـِري ْچنْنَـڤا

  ىاننْرۤيـا جيـهايـڤ نيراۤيـتَـتْها شَـر
  ّيِدهي نَـڤاني اتۤيـْمَسي انۤيـَأنْ

 البالية جساممادية جديدة وتلقي باألجساماً أ روحال ترتدي هكذا،  بعيداًالبالية جديدة ويلقي بثيابه  ثياباً اإلنسانرتديي كما"
  ."جانباً

صفات .  الثياب لتتناسب مع رغبتهاروحالدل تبكذا، . نحن نتخلى عن بذلتنا عندما تصبح قديمة ونشتري بذلة أخرى
 هذه جميعاهللا هو المشيئة العليا، السلطة العليا والمستقل األعظم ونحن نتصف ب. من اهللاعاع  ربانية ألنها شروحال

اهللا حياة جميع األحياء  أن ِڤَدْزالـجاء في . نحن نريد ونفكر ونشعر ونرغب.  بوصفنا شق منهةذريمقادير بالصفات 
  .كما يمد ضروريات جميع األحياء) تَناناْمِشتَنَشْ ِش(

 ذرة الذهب من نوع للمثال،.  تلك الحياةذراتل لكننا يهو حي مث. ال حد لعددنا لكن اهللا واحد. ددنحن األحياء ال نعد بع
على هذا الوجه، نحن من نوع اهللا . البحر الواسعتي تحتويها مياه جميع المواد ال قطرة ماء البحر نجد في .منجم الذهب

األشجار والنباتات ثم من األشجار  إلى تناسخ من المائيات، أو قوة الحياة، تروحهذا الشق الرباني، ال. بوصفنا شق منه
نظرية النشوء التي قال بها . أجسام الطيور والحيوانات إلى حياة الزواحف ثم إلى حياة الحشرات ثم إلى والنباتات

نده  لكن ليس عِڤديةالـخذ العلم من األسفار أن على ياقتصر دارو. روحن ليست سوى توضيح جزئي لتناسخ اليدارو
 إلى حياة الحشرات ثم إلى النباتات واألشجار ثم إلى  تتناسخ من حياة المائياتروحالفارق هو أن ال. روحمفهوم حول ال
الحياة المتحضرة  إلى تتحرك من الحياة غير المتحضرةحيث   اإلنسانحياة إلى حياة الحيوانات ثم إلى حياة الطيور ثم
دوامة  إلى نحدار ثانيةااليمكننا : النشوء حيث يوجد مفترق طريقذروة ن تمثل الحياة المتحضرة لإلنسا. وهكذا دواليك

  .ْبهَچڤَْد چۤيتاهذا ما جاء في . ليناإ الخيار عائد. الحياة الربانية إلى أنفسناأو رفع عند هذه النقطة النشوء 
. ذاك هو الحكم. طط والكالب والخنازيرلذلك، ال ينبغي لنا تضييع حياتنا كالق. ية تعني وعياً متطوراً اإلنسانهذه الحياة

 مع أنه زائل مثل بدن الكلب أو أرفع درجات الكمال في هذا العمر إلى رتقاء االمختلف من وجه أن بإمكاننابدن اإلنسان 
علينا اآلن النشوء على وجه يمكننا من يتعين . نحن شق من اهللا لكننا سقطنا بطريقة ما في هذا الوجود المادي. القط
  .ذاك هو أرفع كمال الحياة. اهللا في الدار الباقية إلى جوعالر

  ):٢٠\٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في . ثمة عالم آخر، عالم روحي بالفعل
  يُّوـنْ‘ ڤُوَپـَرْس تَْسماتْ تو ْبها

  ـهَسناتَنَاكْـتاتْ يڤْـ‘ تُواكْيڤْـ
  شوِتـ ْبهۤوشوَسـْرِڤـ  َسـ اهي

  ياتيـينَـشْسو نَـ ڤاتْيـنَـشْ
العالم بل ثابت ال يطرأ  هذا يهلك عند هالكال  سرمدي عليلطيفة والمادة الكثيفة، يوجد ملكوت الهذه المادة وراء  لكن"

  ."يريالتغعليه 



أبداننا . كل شيء مركب من العناصر المادية في هذا العالم المادي ويبقى لبعض الوقت ثم يتناسل ويضمر ويتالشى
 تلك إلى الروحنطفة الوالد تستحلب وتتصور في صورة حبة البازلياء وتلجأ . مصنوعة في وقت محدد عند الجماع

 التنمية في سبعة أشهر ويخرج الوليد من تلكتكتمل . تنمو األيدي واألرجل والعيون وما شاكلهاتها نتيج وبالصورة
. يخرج الطفل ميتاًبل  روحلن تحدث التنمية في غياب ال. روحينمو الطفل بفضل حضور ال.  في الشهر التاسعالرحم

كان . ت على البدنحوالتنمية تعني طروء التال. يمكننا أخذ هذا البدن الميت وحفظه بالمواد الكيماوية لكنه لن ينمو
بدن شاب الذي يتحول  إلى بدن صبي وهذا بدوره ينموإلى بدن الطفل ينمو . لجميعنا بدن طفل لكنها ما عادت موجودة

مجمل الظاهرة الكونية، الهيكل الكوني الهائل لهذا العالم المادي، يعمل . صيبه التفسخوأخيراً، ي. بدن شيخ إلى بدوره
هذه هي طبيعة العالم .  عند نقطة معينة وينمو ويحفظ ثم يبدأ بالتحلل عند مرحلة معينةهخلقيتم . ى هذه الطريقة عينهاعل

  .اِتىيتْڤا ْپَرلۤيتْڤا ْبهۤوْبهۤو): ١٩\٨ .چ.ب(يتركب في فترة معينة ثم تنحل تراكيبه . المادي
بوصفنا نفوس روحية نحن قدماء كذلك . ل بل قديمةثمة طبيعة أخرى ال تتركب وال تنح.  تعني طبيعةڤَْبهاكلمة 

  ):٢٠\٢ (ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في ). ْزجۤيڤَ(
  ْنـشياِتى ڤا كَداييـرـاِتى ْميـنَـ جا

  اهيـۤو ْبهنَـتا ڤا يـتْـڤا ْبَهـڤ ْبهۤوْمايـنـا
  ونُ پوراْمايـ‘ تُواه شاشْـڤَـيـتْيـ نُجوَأ

  ِرىۤيـ شَرىاماِنيـاِتى َهنْـيـ َهنْـنَـ
انها . غير مولودة، قديمة، سرمدية، باقية ال تموتانها . د، وعندما توجد ال تتوقف عن الوجو وال تموتالذات تولْد ال"

  . " الماديال تُقتل عندما ُيقتل البدن
. نولد ونموت نتيجة مفهوم عينية البدن والذات أننا  نحن ال نولد وال نموت لكننا نتوهم.كما أن اهللا ال يولد وال يموت

.  حالما نخرج من وهم عينية البدن والذاتْبهۤوتَ-ْبَرْهَم): ٢٠\٣٠\٤. ب.ش(ونحقق مقام ) اماۤي(تفكير مثيل يدعى وهماً 
  . ْبَرْهَمْنيسعد الفرد حال تحقيق . )أَهْم ْبَرْهماْسمي(عند تحقيق غيرية البدن والذات  ْبَرْهَمْننبلغ تحقيق 

تنقطع صلة لذا، . حتماً. ؟ نعمأنك ال تولد وال تموت وأنك قديمذا فهمت بوضوح األن تشعر بالسعادة  أليس هذا حقيقة؟
تقليد  إلى قونوأنتم األفارقة تت. مجمل العالم مقتصر على التوق والحزن. ْبَرْهَمْنق يحقتعند الفرد بالتوق أو الحزن 

كذا، . لذا، فريق يتوق وآخر يحزن. حزن اآلنبعانون التهم وان امبراطوريواألوروبيفقد األميركيين واألوروبيين لكن 
ذاك هو شاغلنا . فقدما نال نملك ونحزن على ما  إلى نحن نتوق. تركيب من التوق والحزنجرد هذه الحياة المادية م

  .ْبَرْهَمْنوأننا ) ْبَرْهَمْنَپَر  (اهللا العظيمشق من شخصية  أننا ذا أدركنااسنتعالى عن هذا الشوق والحزن  لكن. المادي
الصعيد الروحي أو تحقيق  إلى دة لتحقيقها سوى عند الوصولاألخوة أو الوحدة العالمية التي تسعى األمم المتحال تتحقق 
 الخنزير دائم. ال ينبغي لنا العمل كالقطط والكالب والخنازير.  هو غرض الحياة البشريةْبَرْهَمْنتحقيق . ْبَرْهَمْن

أو أياً كان وهذه الخنزير يجامع أخته أو أمه .  عند أكلهنشغال بالبحث عن الغائط ويتهيج جنسياً ويجامع دون تبيناال
 غير مقصودة للكدح ابتغاء التشبعة الحسية كالقطط والكالب والخنازير  اإلنسانحياة أن األسفار تدللكن، . حياة الخنزير

التهايؤ  ةاي روحية قديمة لكنني سقطت بطريقة ما في حروحأنا . هذا العالم المادي إلى أنا ال أنتسب:"بل مقصودة للفهم
الوالدة : ية مقصودة إليجاد حل لهذه الشقاوات المادية األربعة اإلنسانهذه الحياة". والمرض والموتللوالدة والشيخوخة 

الحياة البشرية ليست مقصودة  أن اقتصروا على الفهم. ذاك هو غرض الحياة البشرية. والشيخوخة والمرض والموت
  .غفلةعلى للكدح كالخنازير ابتغاء التشبعة الحسية ثم الموت 

 من أهم العلوم جميعاً روحالعلم بال. وال مصيرهأصله ال يعلم .  يعيش في أتعس األوضاعروحن الذي ال يؤمن بالاإلنسا
الحي؟ لماذا يحيا بدن الميت والبدن لكن ما هو قوام هذا البدن؟ ما هو الفارق بين ال. اتجامعاللكن ذلك ال يناقش في 

في الوقت الحاضر لكن غرضنا في حركة ذكر هذه األسئلة أحد  يبحثالبدن؟ ما هي حالة البدن وما هي قيمته؟ ال 
ختلف عن م  اإلنسانشاغل. ذات روحية أنه . على نحو يمكّنه من الفهم بغيرية البدن والذات اإلنسان هو تعليمكِْرشَْن

  .تلك هي رسالتنا. شاغل القطط والكالب



 .الحياة الباقية ممكنة. نقطة الحياة الباقية إلى ء الوصول، عملية النشوء مستمرة ونحن ننازع البقاء ابتغاروحمن جهة ال
 داخلك حاضربدنك الروحي . ذا بذلت كل ما في وسعك في هذه الحياة البشرية استرجع في بدن روحي بعد الموت

 هو العلم بالذاتنسان أن ال يعلم اإل.  اإلنسانذاك هو غرض حياة. وسينمو حالما تتحرر من شوائب هذا الوجود المادي
  ".ليهإ دار اهللا لإلنضمام إلى أنا شق من اهللا ويتعين علي الرجوع:"معرفة. صالحه الفعلي

انتم ال تهلكون بهالك . هناك إليه نضمام االيمكنكم.  كما لدينا حياة اجتماعية هناجتماعية في داره الروحية اهللا حياة
  ):١٢\٢ (هَچڤَْد چۤيتاْب في أْرجوَن إلى كِْرشَْنقال . ذاك مفهوم خاطئ. كال. البدن

  ْم جاتو نـاَسـْمَهـِاڤانَـ تْـڤْ 
  اپاهيـ َجنـاْدهـى ِنـِمْمنَـ تْـڤَـ

  هۤياَمـشْيـڤَ نَـ ْبَهـڤيـشانَـ 
  تَـه َپـَرْمأاْم يــ ڤَىْرِڤَس

طريقة تحقيق  ."لن نكونوقت كون ي ولن ، هؤالء الملوككلوال أنت وال حتى ،  ثمة وقت لم أكن فيه موجوداًيكن لم"
 لكن،. روح يصدق بتناسخ الالفي البداية   اإلنسانانها صعبة ألن. الحياة القديمة بالغة السهولة والصعوبة بوقت واحد

 هي أخذ العلم من كِْرشَْنطريقة ذكر . ذا اقتصرنا على استالم العلم من المرجعياتاستصبح الطريقة بالغة البساطة 
 مهيأ هو علم ناقص ال شخصالعلم المأخوذ من . ، أكمل األحياء وليس من مصنوع مهيأ بقوانين الطبيعة الماديةكِْرشَْن
  .محالة

ال .  المهيأة؟ حتمية ارتكاب األخطاء والوقوع في الوهم وخداع اآلخرين وإمتالك حواس ناقصةروحئص الما هي نقا
فتخار بأعيننا ونريد  االأننا في غاية. معيبةيمكننا تحصيل علم على الوجه الصحيح ألننا نريد خداع اآلخرين وحواسنا 

من ما الذي يمنع . الجواب نعم بالفعل" نك أن تريني اهللا؟هل يمك:"لذلك، يسأل أحد. ةمعيب مع أن حواسنا رؤية كل شيء
كل فرد يشرب الماء ). ْپسو كاونْتيياٱَهْم أَرُسو (أنا طعم الماء ): ٨\٧. چ.ب (كِْرشَْنيقول . رؤيتك اهللا في كل لحظة

أنا نور الشمس :"شَْنكِْركما يقول . هذا الطعم هو اهللا أن دقناذا صاسوف نبدأ عملية تحقيق اهللا  لذا،. والطعم موجود
. نور الشمس والقمر هو اهللا أن إذا صدقناسنصل إلى اهللا في النهاية جميعنا نشهد اشعة الشمس والقمر يومياً و". والقمر
ليس عليك سوى العمل بالطرق . ذا أردت ذكر اهللا وتحقيق اهللا فذلك ليس في غاية الصعوبة ا. شواهد مثيلة كثيرةثمة
فهم اهللا حق فهم وفهم جلوته وخلوته ونشاطاته  إلى ليس علينا سوى السعي): ٥٥\١٨ (َچڤَْد چۤيتاْبهجاء في . ةعتمدالم
ال يرجع ) كِْرشَْن(الشخص الذي يفهم اهللا . نفهمه على الوجه الصحيحسوف ندخل ملكوته حالما ). ڤاۤياتْ تَتّْڤَتُو ْچْمتَتُو ما(

  . ذاك هو هدفنا. ”)ماْم ِاتي( ي إلّيرجع:" يقولكِْرشَْن. في بدن مادي آخر بعد مفارقة بدنه
 بوقت واحد وهذا ما كِْرشَْنيجب أن نحيا براحة وذكر . لذلك، يجب علينا عدم تضييع وقتنا بحياة القطط والكالب

  .ْبهَچڤَْد چۤيتادرب السالم والسعادة موضح في . ال يتحقق السالم والسعادة دون فهم اهللا وذكره. ناسعدسي
. ڤَْمَدْم َسْرإ ڤاْسياْمشاإ ):١ إشُو َمنْتَْر(اهللا هو المالك لكل الوجود .  إذا طلبتم فهمه بالفعلفي غاية البساطةاهللا  أمر فهم

لذا، من يعلم ما . يتهاملكتّدعون اآلن بلدكم وأنتم ملكية نكليز  االّدعىا للمثال،.  المالكهأنيتوهم اإلنسان لسوء الحظ، 
األرض موجودة وهي ملك اهللا لكننا نقتصر على . حد يعلم المالك الحقيقي بالفعليخبئه القدر في المستقبل؟ ال أ

األميركيون يقول ا لكن ليهإ كانت أميركا موجودة قبل قدوم األوروبيين". أنا أملك هذا وأملك ذاك. أنا المالك:"التفكير
  ):١ إشُوَپنيشَْد( الحقيقة أن المالكية هللا ".نحن المالكون":هاقبليعتقدون كذا، كان الهنود الحمر ". نحن المالكون:"اآلن

  ْمڤَـَدْم َسـْرإڤـاْسـياْم إشـا
  تَْچـ َجـْمـاتْـۤيَچـ َجـشَياتْ كيـنْـ

  ِتـَن تْـياكْـِتـَن ْبـهوجيـتْـها
  ڤيْد ْدَهـنَـْم كَـْسـيا ْسـْدَهـهِرـْچما 

ي لإلنسان القناعة بنصيبه من الكفاف وعدم لذلك، ينبغ. الرب هو الحاكم والمالك لكل متحرك وغير متحرك في الكون"
  ".قبول سواه لعلمه الجيد بمالكه



 ملكيته لجميع الصور بما فيها الصور األميركية واألفريقية وصور الكالب والقطط كِْرشَْنيعلن . هذا التحقيق مطلوب
سينقطع الخصام بين هذا  . هذاذا اقتصرنا على تحقيقاسنحقق اهللا  .واألشجار وما شاكلها ألنه المالك واألب العظيم

  .سيخيم السالم على الجميع.  بالفعلِڤديةالـه األسفار رسمذا حققنا اهللا حسب ما تاالفريق وذاك الفريق 
حتى بوجوب توفير الطعام جاء في األسفار . لكل حي الحق بإستعمال ملكية اهللا كما يحق لالبن العيش على حساب والده

نحن نخاف . يجب أن ال يشعر أحد بالجوع وال حتى حّية. تلك هي الشيوعية الروحية. ت في البيةصغيرللحيوانات ال
الشخص . شو ْبهۤوِتشوِڤَسَمه َسْر: كِْرشَْنهذا هو مفهوم ذكر .  في بيتناهاذا وجدناامن واجبنا اطعامها  الحّية كثيراً لكن

 الفرد يبدأ حياته التتيمية عندما أن ْبهَچڤَْد چۤيتاشير لذا، ت. جميع األحياء بعين واحدة إلى الذي بلغ الصعيد العلي ينظر
 إنسان فهام كل إلى ا هذه تسعى بصورة معتمدةكِْرشَْنحركة ذكر . جميع األحياء على حد سواء بصفة شق اهللا إلى ينظر

 َمنْتَْر- هاَم سوى تسبيح  اإلنسانليس على. طريقة تصفية القلب بسهولة بالغةتتحقق . ماهيته وغرض الحياة المطلوب
يمكن لإلنسان أن . َهِرىَهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى  - َهِرى َهِرى  كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن: هذه
نحن . فتيان وفتيات هذه الحركة يأتون من مختلف البلدان واألديان لكن ال يعنى أحد بطبقة أو بلد أو دين معين أن يشهد
  . وصلتنا باهللاأنفسناى سوى بمعرفة ال نعن

سترتفع جميع . ْبهَچڤَْد چۤيتا بنصيحة لذلك، لننشغل بخدمة الرب عمال. اهللا هو المالك العظيم ونحن ابناءه أو خدمه
 فهم هذه الفلسفة العليا إنسان  من كلبقرال يت. قد يستغرق ذلك بعض الوقت. المالكية هللا أن حالما نفهممتاعب العالم 

  ):٢١\٣ (ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في . ذا فهمها فطناء كل بلدايكفي  لكن
  شْطَْهـْسِرشْي ـَرتشَاْد آيـاْد يـ

   َجـنَـهُروـتَِاِڤتَـتْ تَـْد 
   كوروِتىْماتْ ْپـَرمانَـيـَسـ 

   تَـْد َأنوڤَـْرتَـِتىلُوكَـْز
  ."كافة الناسمثال يضعه بأعماله، يتبعه أي و. الناس خطاهعامة  يقوم به رجل عظيم، يتبع عمل يأ"

 لقد جئنا اآلن. لعمل على نشرها في األرض هذه واكِْرشَْنفهم فلسفة ذكر  إلى لذلك، نحن ندعو المفكرين في األرض
تطوير  إلى نحن نسعى. هذه البلدان األفريقية وأنا أدعو جميع األفارقة الفطناء للمجيء وفهم هذه الفلسفة ونشرهاإلى 
ذين ال تقلدوا األميركيين واألوروبيين ال. صحيحلذا، أرجو منكم التطور روحياً ألن التطور الروحي هو التطور ال. أنفسنا

 جميعستطيح بوالقنبلة الذرية جاهزة . التشبعة الحسية ال تدوم إلى حضارة مثيلة مستندة. يعيشون عيشة القطط والكالب
ية،  اإلنساناطلبوا فهم هذا من المنظور الحقيقي للحياة.  حالما تندلع الحرب القادمةناطحات سحابهم مع كل شيء آخر

. كِْرشَْنهذه ماهية حركة ذكر . ية اإلنسان من المنظور الحقيقي للحياةكِْرشَْنهذا ما يمثل حركة ذكر . المنظور الروحي
  .شكراً كثيراً لكم. فهم هذه الفلسفة إلى لذلك، نطلب منكم السعي

  الفصل الثالث
  لهيةالرأفة اإل

   ...شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَديوضح . الرأفة هي القاسم المشترك بينهملكل دين قديسوه لكن 
 بصدد ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد و كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَجهذا ما جرى بحثه بين . القدوس هللاسم م اليوم عن أمجاد االليكإ سأتكلم
هذا ما جاء . القدوسسم  على جميع أشكال النشاطات األثيمة لكنه نجا بمجرد تسبيح االوا وأدمنوا الذين زلْبراْهَمنَةالـ

  .شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي الباب السادس من 
جميع الكتب الدينية . الكونموجود في واكب جهنم ك. شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمالنظام الكوني موضح في الباب الخامس من 

 يمكن فهم ماهية هذه الكواكب الجهنمية شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي .  فقطْمتَڤَََچْبهاـال وليس في تحتوي على أوصاف الجنة والنار
رجال الفلك بعد القمر عن يحسب .  الطريقة التي نستقى بها العلم من علم الفلك الحديثوبعدها عن هذا الكوكب على

  . يحتوي على أوصاف الكواكب الجهنميةْمتَڤَََچْبهاـالكذا، . األرض والمسافة بين هذا الكوكب والشمس



 عن المناخ في الهند القريبة مناخ البلدان الغربية قرب القطب الشمالي، يختلف. على األرضاختالف المناخ لدينا خبرة ب
كما يوجد تفاوت بين األجواء واألوضاع كواكب معيشية على الالبين األجواء واألوضاع  تفاوتثمة . ستواء االمن خط

  ): ٦\١\٦. ب.ش( بعد أن استمع عن وصف الكواكب الجهنمية كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَجقال . معيشية على هذا الكوكبال
  َچْبها- َمهاأْدهوِنَهى 

  نََركاْن نََرهڤَ ياتْهاي
   ۤياتَناْن ِنۤياتْ-ْچَرنانُو

   أْرَهسياكْْهياتوْمۤيڤْتَْن ِمى 
 لألوضاع التعرض من البشر تنجية يمكن كيف اآلن بإخباري تلطف ،ُچوْسوامّي ڤَِد شوَك ظمةوالع الحظ عظيم يا"

 يشعر دوماً بالرأفة بشقاء ڤَڤايشْنَوالـ) تيم (ڤَنَڤايشْ هو كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَج ."مرعباً عذاباً لهم تسبب التي الجهنمية
 .اليهإ بغض النظر عن البلد أو الطائفة التي ينتميرؤوف  كِْرشَْنلذا، كل تيم من تيم . يكتئب بشقاء اآلخرين. اآلخرين

  . جناية كبيرةوه) ڤَڤايشْنَ(أمجاد اهللا  إلى لهذا السبب، الطعن في الداعية
  هو محيط الرحمةڤَڤايشْنَالـ. ڤَڤايشْنَ للـالقدمين اللوتسيتينمل الجنايات التي ترتكب بحق ، اهللا، ال يتحكِْرشَْن

-َپكَلْ-هاشْڤانْ( تحقيق جميع الرغبات ڤَڤايشْنَالـيستطيع تعتمل رغبات كثيرة في قلب كل فرد لكن . )پاْمبوْدهيكِْر(
حصل في العالم المادي نال . مانياألر اشجألروحي تدعى ر في العالم ااشجأتوجد .  تعني شجرة أمانيتَرو- َپكَلْ). تَرو

جميع كواكب على  كما َكولُ كِْرشَْن علىسوى على نوع واحد من الثمار من كل شجرة لكن جميع األشجار روحية 
َسْدَمسو -ْپَركََر- تْينْتاَمني): ٢٩\٥ (َسْمهيتا- ْبَرْهَمذاك ما أوضح في .  وكل شجرة منها تحقق جميع رغباتكَهىنْطْايكوڤ

  .ڤِْركْشَ-كَلَْپ
  .ربالمن تيم  ڤَڤايشْنَكل من يصبح عظيم الحظ . )َچْبها- َمها (محظوظبال ڤَڤايشْنَيخاطب الـ

 أرجاء جميعة في مختلف أجناس الحياة على مختلف األنظمة الكوكبية في ائم أن األحياء هيتَنْيا َمهاْپَرْبهوشاأوضح 
يوجد عدد كبير من كواكب الجنان وعدد . نفسهنار أو الجنة كيف يشاء وكيف يعد إلى الالحي قادر على الذهاب . الكون

. األحياء هائمة في جميع أجناس الحياة وتخلق أبدانها حسب عقلياتها في الحياة الحالية. كبير من أجناس الحياة الجهنمية
  .كما تزرع تحصد

لو . ميع األحياء غير المنحصرة التي تسافر في العالم الماديمن بين جفقط  واحد محظوظد ووجب يتَنْيا َمهاْپَرْبهوشايقول 
لكن ما الذي يمنع الناس .  الذي يجري توزيعه بحرية في كل مكانكِْرشَْنذكر  إلى كان الجميع محظوظين لكانوا أخذوا

 هذا ويظفر بحياة بهيجة كِْرشَْنالمحظوظ يتبنى ذكر  أن يتَنْيا َمهاْپَرْبهوشالذلك، يقول . من تبنيه؟ ألنهم غير محظوظين
  .من العلم والبقاء

 نجيةكيف يمكن ت:"نفسهل ڤَڤايشْنَالـ قولي. معدوم الحظانعام الحظ على  طرق األبواب من اجل ڤَڤايشْنَالـمن واجب 
الفرد يوضع في  أن سيدي، لقد وصفت:"كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَجذاك كان مقصد سؤال ". هؤالء الناس من حياتهم الجهنمية؟

انقاذ األثيم . هذا هو السؤال". نقاذ أمثالهم؟ ااآلن، ما هي سبل. لة جهنمية أو في كوكب جهنمي حسب ما قدم من عملحا
  .لديهم العلم بسبل تحقيق ذلك. لتحقيقهااهللا  أو ڤَڤايشْنَالـهي المهمة الوحيدة التي ينزل  المعذب

  :)٤٣\٩\٧. ب.ش (ڤََهى ِدسيْمنِْر عندما التقى بالرب  َمهاَرَجْپَرْهالَدقال 
  اْسۤيڤايتََرنَْپَر دوَرتْيايا ى ڤيجڤُوْدناي

  تَّهشي-ْچَنَم-َمهاْمِرتَ-ڤاياَن-ْرياۤيڤ- ڤَْدتْ
  نْْدريۤياْرتَْهىإ تََسِش- ىڤيموكِْهى تَتُو ششُو-

  هاْنڤيمۤوذْڤََهتُو سوكْهايا ْبَهَرْم أوْد- اماۤي
همي . حيثما أكون أمجادك ونشاطاتكذكر  في ني غارق تماماً أل من الوجود المادي مطلقاً، لست خائفاًربي الحبيب"

نا معني أ.  مفصلة للسعادة المادية وإعالة عائالتهم ومجتمعاتهم وبلدانهماًمحصور بالحمقى واللئام الذين يضعون خطط
ذهب ما  أن أزل ويحتملي:"يقولون.  يتوخون العناية الفائقة بعدم مقاطعة نجاتهم الشخصيةةدۤياڤاماۤيالـفالسفة ". بحبهم

 ڤَْزڤايشْنَالـال يخرج للدعوة سوى .  لذلك، ال يخرجون". إذا خرجت للدعوة في صحبة اآلخرينأنجزته من تحقيق



 ْپَرْهالَدهذه هي مهمة . ستعداد لدخول الجحيم لتخليص النفوس المهيأة اانهم على. مجازفين بالزلل لكنهم ال يزلون
  ".ي أنا في غاية القلق بصدد العيش في هذا العالم المادي أڤيِجىڤُوْدناييقول، . َمهاَرَج
 ألنه كِْرشَْن إلى لديه ثقة برجوعه".  دوماًكِْرشَْنال أقلق على ذاتي ألنني تدربت على ذكر :" قائالَمهاَرَج ْپَرْهالَديتابع 
المصير العظيم بعد  إلى ية سيصل بعناكِْرشَْنالذي يراعي أحكام وحدود ذكر  أن ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في . كِْرشَْنيذكر 
  . حتماًالموت
. نفسهمع أنه ال يقلق على ما زال لديه قلق ما ". ال يوجد سوى مصدر قلق واحد عندي:" قائالَمهاَرَج ْپَرْهالَديتابع 
 خلق هؤالء ؟كِْرشَْن ما هو سبب عدم ذكرهم ).تَشَهِش-ڤيموكَْهىى تَتُو ِششُو (كِْرشَْنأنا قلق على من ال يذكروا :"يقول

  ).ڤيمۤوذْهاْنڤََهتُو سوكْهايا ْبَهَرْم أوْد-اماۤي(الرذالء حضارة دجل ابتغاء سعادة زائلة 
قتضي بناء عدد كبير من ت كبيرة من السيارات سنوياً اًع اعداد تصنلدينا حضارة دجل. هذه حقيقة بالفعل. سوكْهايا-اماۤي

ومع ذلك، نطلب السعادة على ). سوكْهايا- اماۤي(ة وهمي انها سعادة لذلك،. الطرق وهذا ما يخلق بدوره مشكلة تلو أخرى
  .السعادة لكن ال يخلق ذلك سوى المشاكل إلى تصنيع طريق ما إلى نسعى. هذا الوجه

 لقد صنعتم السيارات لحل مشاكل الحياة لكنني اشهد. لكن هذا لم يحل أي مشكلةفي بلدكم لديكم أكبر عدد من السيارات 
 أخذي إلى الطبيب في مدينة َديانَنَْدعندما أراد مريدي  ال مي٣٠السفر  إلى اضطررت.  كثير من المشاكلهذا يخلقأن 

  . حالما تخلق السيارات لمالقاة اصدقاءكال مي٤٠ أو ٣٠سيتعين عليك السفر . لوس أنجلوس
المطار يستغرق  إلى  بيتكلكن الوصول منبالطائرة بوسطن  إلى من نيويوركأكثر من ساعة واحدة  حلةالرال تستغرق 
خلق وضع مريح جداً  إلى نحن نسعى.  تعني زائف أو وهمياماۤيكلمة . سوكْهايا-اماۤيهذا الوضع يدعى . أكثر من ذلك

أردنا خلق اذا  سنخلق أوضاعاً غير مريحة :هذه هي طريقة العالم المادي.  غير مريح بالمقابلاًلكن ذلك يخلق وضع
يعتقدون .  الناس ال تعلم ذلكأغلبية. لم نرض بالراحة الطبيعية التي يوفرها لنا اهللا والطبيعةل ة في حاتكلفأسباب راحة م

 إلى  ميل للعودة٥٠مكاتبهم وكسب معاشهم ثم  إلى وصول للال مي٥٠ مريحة جداً لكنهم يسافرون اًهم يخلقون أوضاعأن
خلقوا اعباء غير ضرورية على ) ڤيمّوهانْْز(ء الرذالء هؤال أن َمهاَرَج ْپَرْهالَديقول .  بسبب كل هذه األوضاعبيوتهم

  .)ڤََهتُوْبَهَرْم أوْد سوكْهايا-اماۤي، ڤيمۤوذْهاْن (.م لمجرد سعادة زائلةنفسهأ
وقضاء الحياة الروحية ) اَسَسنّْۤي( بالتحرر من الحياة المادية وتبني سلك الزهد  اإلنسان توصيِڤديةالـلذلك، الحضارة 
  .طالق االدون قلق على
 رجل عائلة، ڤينّوَد طْهاكوَر ْبَهكْتي كان . في الحياة العائلية فذاك أمر جيد جداًكِْرشَْن قضاء ذكر  اإلنسانإذا استطاع

 من أرباب العائالت َمهاَرَج ْپَرْهالَد و َمهاَرَج ڤَْدْهرو كان .وجه خير قاضي ومع ذلك قضى الخدمة التتيمية على
لقد تعلمت فّن البقاء في :"َمهاَرَج ْپَرْهالَديقول لذلك، . قضاء خدمتهميقاطع م على نحو ال نفسهوا ألكنهم درب) ْزْچِرَهْستَْه(

-ڤَْدتْ( الرب تسلياتومعجزات قتصار على تمجيد  اال):٤٣\٩\٧. ب.ش(ما هو هذا الفّن؟ ". نقطاع ا دونكِْرشَْنذكر 
  .تعني شديد البطولة ْرياۤيڤكلمة ). تَّهشي-ْچَنَم- َمهاْمِرتَ-ڤاياَن- ْرياۤيڤ

 وصيته ونشاطاته كِْرشَْناسم . كِْرشَْنغني الشخصية اهللا يمكنك أن تقرأ عنها في كتاب .  بطوليةكِْرشَْننشاطات 
أنا موقن بأنني استطيع تمجيد نشاطاتك :" في هذا الصددَمهاَرَج ْپَرْهالَديقول . وأصحابه وكل ما يتصل به بطولية جميعاً

 لكنني مقتصر على القلق على الذين خلقوا حضارة تضطرهم. زللي إلى ال مجال. مان حيثما أتوجهالبطولية وأشعر باأل
  ):٤٤\٩\٧. ب.ش( بالقول َمهاَرَج ْپَرْهالَديستطرد . أنا أفكر بهم. الكدح دوماًإلى 

  كاما-ڤيموكْتي- ڤَڤَ مونَياه ْسْپراِيىَن ِد
  هاهانيشْتْ-َپراْرتَْهىڤيَجِنى نَـ َرنْتي شَماونَْم 

  ڤيموموكْشَ ِاكُوَپناْن ڤيهايا كِْرنايتاْن 
  َپشْيىنو‘ڤَْد أْسيا شََرنَْم ْبْهَرَمتُو نانْياْن تْ

  أوجبال الهيمااليا إلى ينطلقون.  من الربانيين لكن عنايتهم محصورة بنجاتهم الشخصيةاً، أرى كثيرَهى ِدڤَسيْمنِْرربي "
ال يحفلون بتخليص اآلخرين لكني ال أطلب ). ڤَْرتَ- ماوَن(بنذور الصمت الغابات غير عابئين بالمدن الكبيرة للتأمل 



ال يسعد أحد دون   انهيعلمل أود جلبهم إلى مالذ قدميك اللوتسيتين .ء هؤالء الحمقى والرذالجميع النجاة بمفردي مخلفاً
  ".قدميك اللوتسيتين إلى  ودون اللجوءكِْرشَْنذكر 

.  حضارة الكدح ليل نهار اإلنسانتكلفالمدينة حيث ي إلى ؤالء الربانيين الكبار ال يأتون ألن هَمهاَرَج ْپَرْهالَديتأسف 
ين الذين يكدحون قصراً على التشبعة ساقطأنا قلق على حال هؤالء ال:"يقول. ربانيون أمثالهم ال يشعرون بالرأفة الكبيرة

  ".الحسية
ال علم لهم سوى . كل ما يعلموه هو الحياة الجنسية. ه كان يوجد مقصد ما بالكدح فإن هؤالء ال يعلمون بذاحتى إ

. النجاة بمفردي إلى ربي، ال حاجة لي:"َمهاَرَج ْپَرْهالَديقول . هذا أو ذاك إلى عراة أوللناد إلى التوجه  رقص عراة أوبال
 إلى أنه يرفض الذهاب). وڤيموموكْشَ ِاكَُپناْن ڤيهايا كِْرنايتاْن ( معي ساقطةلن أذهب ما لم أصطحب جميع هذه النفوس ال
سأقتصر على تعليمهم ). َپشْيىٱنوڤَْد أْسيا شََرنَْم ْبْهَرَمتُو نانْياْن تْ( معه ساقطةملكوت اهللا دون اصطحاب كل هذه النفوس ال

  ".ذاك هو هدفي. هذا مجمل األمر. كيف يسلمون لك
 بطريقة ما كِْرشَْن دعهم يسجدون لـ:)٤٣\٩\٧. ب.ش(ه تسليمينجلي فور نسان  أن درب اإلڤَڤايشْنَالـيعلم 

كل ما عليك فعله هو .  هذه طريقة بسيطة).تَّهشي-ْچَنَم-  َمهاْمِرتَ- ڤاياَن- ْرياۤيڤ -ڤَْد تْاْسۤيڤايتََرنَْپَر دوَرتْيايا ڤيِجى ڤُوْدناي(
أرجو أن .  الوعيبلغتن اآل. ، نسيتك مدة طويلة ألعمار غزيرةكِْرشَْنربي الحبيب :" بإيمان والقولكِْرشَْنالسجود لـ

هذه .  للرب بإخالصنفسه على تعلم هذه التقنية وسلم  اإلنسانذا اقتصر اسنفتح دربه فوراً .هذا مجمل األمر". تقبلني
نشغال بوضع  االيبقى دائم. ةساقطالنفوس المهيأة النجية  دائم التفكير بسبل تڤَڤايشْنَالـ. ڤَڤايشْنَهي األفكار الفلسفية للـ

، المريدون َنڤَِرنْداڤْ الستة من ُچوْسوامۤيْزالـ  ماذا كان شاغل.ُچوْسوامۤيْزالـ إلى نظرواا. لى هذا الوجهالخطط ع
  : )أشْطََك- ىُچوْسوام (ْرياشاڤاَس آشْرۤيني؟ هذا ما قاله يتَنْياشاالمباشرون للمولى 

  َپكاوهاَسْمْستْ- ْدَهْرَم-پوناو َسْدني-نايَكشاڤي- شاْستَْر-نانا
  اكَراوۤيشََرنْى مانْياو ڤَنكاريناو تْريْبهو- هيتَلوكاناْم

  ْبَهَجنانَنِْدَن َمتّاليكاو-ڤينَْدَپداَر-كِْرشَْن-راْدها
  پالَكاوچو-جۤيڤَ- شْرّيچاور يو-ْچهوَسناتَناو َر-َپرۤونِْدى ڤَ

 شْرّي و ُچوْسوامّي ْبهَّطَ َهىرچهوناتْ شْرّي  وُچوْسوامّيرۤوَپ  شْرّي و ُچوْسوامّي  َسناتََنشْرّي الستة ُچوْسوامۤيْزالـ
 بتمّعن خبراء بدراسة األسفار ُچوْسوامّي ْبهَّطَ ُچوپاَل شْرّي  وُچوْسوامّي جۤيڤَ شْرّي  وُچوْسوامّي  داَسرچهوناتَْهى

دمة  ومشغولون بالخْزپۤيُچوانهم غارقون دوماً في مزاج الـ. قامة المبادئ الدينية القديمة من أجل نفع جميع البشر ابهدف
  ".كِْرشَْن  وراْدها إلى الودية العلية

لقد وصفت أربعة أنواع مختلفة من األوضاع :" مثيلةڤيةڤايشْنَ برأفة ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد إلى كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَجيقول 
  :تلطف بتوضيح هذا لي. اآلن، اخبرني كيف يمكن تخليص أولئك المعذبين. الجهنمية

  َچْبها- أْدهوِنَهى َمها
  نََركاْن نََرهڤَ هايياتْ
   ۤياتَناْن ِنياتْ-ْچَرنانُو

   أْرَهسياتوْمۤياكْْهۤيڤْتَْن ِمى 
 - ْچَرنانُو\نََركاْن نََره (كيف يمكن تخليصهم من شقاوتهم الشديدة وأوجاعهم المرعبة؟ . ينساقط تعني بشر، النََركلمة 

. لقد سقطوا في هذه الحياة الجهنمية بطريقة ما:"كْشيتْرۤيَپ هاَرَجَم، يقول ڤَڤايشْنَالـذاك هو قلب ). ۤياتَناْن ِنياتْ تَْن ِمى
لذا، تلطف بتوضيح . ال بد من وجود وسيلة ما يتسنى بها تخليصهم. لكن هذا ال يعني وجوب بقاءهم في هذا الوضع

  .ذلك
  ):٧\١\٦. ب.ش( قائال ُچوْسوامّي ڤَِد شوَك أجاب

  تيْم ياتْهاْمَهَسهشيَپڤاهاي اْدِشنَـ 
  پانيْبهيه- أوكْتَ-اْن َمَنۤيِرتَْسيا كوْركْ

  پايتيْپِرتْيا نََركاْن أوڤاي ْم َسـ ڤَْدْهرو



  ۤياتَناها- ْچَم تيڤَتَْسيى كۤيْرتيتا ِمى ْبَه
 ابطال على يعمل ان دون الشديد العذاب ليذوق وفاته بعد الجحيم كواكب دخول من لإلنسان مفر ال الملك، عزيزي"

 كما شاْستَْرْز- ْدَهْرَم وسائر َسْمهيتا-َمنو شرعة إلى استناداً الصحيحة بالكفارة وبدنه ولسانه لهبعق ارتكبها التي سيئاته
  ."لك وصفي تقدم

سأقتل ذاك :"يمكننا ارتكاب سيئة أو وضع خطة ما بالتفكير. كيف يمكن قضاء ذلك؟ ترتكب السيئات بشتى الوجوه
  . العقل والشعور والريديوجد فعل عند تفكير. ينعلى الوجههذا سيئ ". الرجل
صاحب قانونية يتحملها جناية شكل يح الكلب عليك عند مرورك بالطريق ابن أن ليوم اآلخر، كنت أطالع كتاباًفي ا
. دكمهذا قانون بال. هذا ما طالعته.  بكلبه اإلنسانلذلك، يجب أن يعنى. زعاج أحد بنباح الكالب اال ينبغي. الكلب

 ألنه حيوان لكن صاحب الحيوان هو المسؤول قانونياً الالكلب ليس مسؤو. ن نباحه جنايةالكلب على النباح لكيقتصر 
  .ال يسمح القانون بقتل الكلب الغريب اذا دخل بيتك لكن أصحاب الكلب عرضة للقانون .ألنه جعل كلبه خير صديق

لذلك، ترتكب الذنوب من وجوه . ءتهجم على اآلخرين ذنب أيضاً ويشبه العوااللذا، . كما أن عواء الكلب غير قانوني
 معاناة العقاب نتيجة تلك الذنوب  اإلنسانيتعين على. على الصعيد الفكري أو بالكالميكون السيئات ارتكاب . كثيرة

  ). پايتيْپِرتْيا نََركاْن أوڤاي ْم َسـ ڤَْدْهرو(
نواجه يجب العمل بالقانون أو . كننا تجنبهزعاج لكن ال يم االال يؤمن الناس بالحياة بعد الموت ألنهم يريدون تجنب هذا

ي من عقاب قانون نفسيمكنني خداع اآلخرين والسرقة وتخبئة . هذا محال. كذا، ال يمكنني الفرار من قانون اهللا. باعقال
ضوء النهار شاهد، نور القمر شاهد و . يوجد كثير من الشهود. هذا متعذر. الدولة لكن ال مفر لي من قانون الطبيعة

  ".يراني أحد دون أن أنا أرتكب هذه السيئة:"ال يمكن أن تقول.  هو الشاهد العظيمِرشَْنكْ
 كِْرشَْنسيوفر لك  .كما يوفر لك األسباب.  هو الشاهد العظيم القاطن في قلبك ويدّون كل ما تفكر به وكل ما تفعلهكِْرشَْن

ْسيا َسْرڤَ(األحياء جميع ب وفي قلقائم  أنا): ١٥\١٥ (تاْبهَچڤَْد چۤيذاك ما جاء في . طلبت ذلكذا اأسباب تشبعة حواسك 
  ).شَ ْم َأُپوَهنَْمۤيانَه ْسْمِرتيْر ْچتَّّم (والنسيان والعلم ىصدر الذكرتمني ). يڤيشْطُو ْهِردي َسنِّْمَهشا

سيعطينا  .ة لنسيانه وإال سيعطينا فرصطلبناهذا افرصة الظفر به  كِْرشَْنيعطينا  . فرصةكِْرشَْنعلى هذا النحو، يعطينا 
 إذا كِْرشَْن فرصة التقدم في ذكر كِْرشَْنويعطينا  كِْرشَْنذا أردنا التمتع بالحياة بنسيان ا جميع األسباب حتى ننساه كِْرشَْن

  .ليناإ هذا عائد. كِْرشَْنأردنا التمتع بالحياة بذكر 
لقد ): ٦٣\١٨ .چ.ب( أْرجوَن بعد أن نصح ِرشَْنكْقال  .هيمكنك أن تسعد دون ذكر أنه إذا اعتقدت كِْرشَْنلن يعترض 

سأصدع بأمرك : )٧٣\١٨. چ.ب (أْرجوَناجاب ). كوروسي تَتْها شَّْهياتِْه(أفعل ما تشاء . كل شيء  لك اآلنأوضحت 
  .كِْرشَْنهذا هو ذكر . )ڤَ تَنَْمشَ ڤَىكَريشْي(اآلن 

أصبحت و  سقطت أحياناًذا حتى إكِْرشَْنسيعينك  .ذا أردت العمل بأمرهاسيعينك اهللا  . المحدودكستقاللبإاهللا ال يتدخل 
من كل الوجوه، سيغفر لك ويعطيك مقداراً أكبر من ".  منذ اآلن فصاعداً وأنفذ أوامرهكِْرشَْنسأذكر :"مخلصاً بالقول
 كثيرة تنسيك اً فرصكِْرشَْن سيعطيك لكن". ستمر اآلن بواجبكا. ال تفعل هذا:"هذه الفطنة ستقول.  سقطتذاالفطنة حتى إ

  .كِْرشَْنأن تسعد دون و هذا أردت نسيان ا عمر تلو عمركِْرشَْن
. لحادية االتلك هي النظرية". أو تسقط مسؤوليتي عما أفعلهذا أنكرت وجوده  الن يختفي اهللا:" هناكْشيتْرۤيَپ َمهاَرَجيقول 

 سيجبرهم على الخوف هوجود أن إذا ظنوا اهللا سينكرون وجود ألنهم يرتكبون السيئات دوماً والمالحدة ال يريدون اهللا
  .يعتقدون أنهم سيهربون من العقاب ويمكنهم فعل ما يريدون بحال أنكروا اهللا. تلك هي طريقتهم. من العقاب

كذا، .  األحوالجميع لكنها تقتل في ".لن أموت:" الحيوانات الكبيرةهاعندما تهاجما نفسهاألرانب أعينها وتحدث  تغلق
". ال أعبأ بقانون الحكومة:"يمكنك أن تقول في المحكمة العليا. نكار وجود اهللا وقانون اهللا لكن اهللا وقانونه قائمان ايمكننا

هللا نكار وجود ا اكذا، يمكنك.  اذا انكرت قانون الدولةستودع في السجن وتعاني .لكنك ستجبر على قبول قانون الحكومة
  . عن جميع أعمالك، خيرها وشرهالكنك تبقى مسؤوال".  غير موجوداهللا:"بحماقة بالقول



لذلك، يقول . إذا عملت شراًتجبر على المعاناة واذا عملت خيراً ستحصل على الحظ السعيد  .خير وشر -العمل اثنان
  ):٨\١\٦. ب.ش (ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد

  تاونيشْكِْر-َپپاها إ ڤْڤاپورايتَْسماتْ 
  َپْدياتاتَْمناڤيياِتتَ ْمِرتْيُّوْر أ

  ڤَْم ياتْهاْچَهال-چوروڤا ُدوشَْسيا ْدِرشْطْ
  ڤيتْ- تَ روجاْم نيداَنِشكيشيْبهيشَْك 

. توجد أمثلة على ذلك في االنجيل المسيحي. خر فتلك كفارةسيئة بشيء آأبطلت الذا  ا.ثمة أشكال مختلفة من الكفارة
على  ضيتيق ".شاْستَْرْزالـت في رسمإعلم أنك مسؤول وينبغي لك قبول كفارة مناسبة كما ":ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِديقول 

 الذين ْبراْهَمنَةالـتوجد فئة من . بالمرض ودفع تكاليف الطبيب بصورة كفارة عندما يصاب يباإلنسان الذهاب إلى الطب
   .ِڤديةالـ حسب طريقة الحياة لسيئاتة اخطورليشيروا عليك بالكفارة المشرعة حسب  إليهم يتعين عليك الذهاب

. ب.ش(يتابع بالمثال . خطورة سيئات الفردوفقاً لة سوم قضاء الكفارة المر اإلنسانعلى أن ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِديقول 
ڤا ُدوشَْسيا ْدِرشْطْ(عندما تستشيره  أو باهظ الثمن حسب خطورة المرض اًدواء رخيصالطبيب لك يصف ): ٨\١\٦

اذا كنت تشكو من صداع بسيط ستتناول حبة من األسبيرو  ).ڤيتْ-تَ روجاْم نيداَنِشكيشي ْبهيشَْك ْم ياتْهاڤَْچَهال- چورو
كذا، حياة الخطايا هي .  اذا كنت مصاباً بمرض شديد الخطورةعملية جراحية تكلف ألوف الدوالراتلك سيصف  لكن

  .عادة صحته الشفاء المطلوب إلست اإلنسانلذا، يجب أن يتبع. حالة مرضية
 في كِْرشَْنيقول .  ال تولد وال تموت وال تمرض ألنها روحروحال. روحقبول حلقة من الوالدة والموت هي حالة سقم ال

ال تُقتل عندما ُيقتل انها . باقية ال تموتأنها . )اِتىيْمري (وال تموت) نَـ جاياِتى( ال تولد روحال): ٢٠\٢ (ْبهَچڤَْد چۤيتا
 حتى  تهلكال تدل أنها ال تقتل ونَـ َهنْياِتىكلمة ). ِرى شَرۤيىنَـ َهنْياِتى َهنْياماِن \و پورانُياه شاشْڤَتُو ٱياْمنيتْ ( الماديالبدن

   .بعد هالك هذا البدن
لذا، لدينا أكثر .  في المناهج التعليميةتعليم ما يحدث بعد الموتمادة النقطة المفقودة في الحضارة الحديثة هي غياب 

ليس . رجوعه في بدن آخربالحيوان ال يعلم .  بعد الموتصيرهمب يموت كالحيوان دون علم  اإلنسانعالية ألنالتعاليم ف
  . لديه علم مثيل

ربما .  عنايته باألكل والنوم والجماع والدفاع اإلنسانيجب أن ال يحصر. الحياة البشرية ليست مقصودة للحياة البهائمية
عدد كبير من المباني للنوم أو ترتيب مناسب للجماع أو قوة دفاعية جيدة لحماية كنت تملك ترتيبات جميلة لألكل أو 

الحيوانات معنية باألكل والنوم والجماع . حضارة مثيلة هي حياة الحيوانات. يس دليال على انسانيتك لكن هذا لنفسك
 بهذه الذا كنت منشغ ااة الحيوان وحي اإلنسانفما هو الفرق بين حياة.  أيضاًا على طريقتها الخاصةنفسهوتدافع عن أ

  المبادئ األربعة للطبيعة البدنية؟ 
سة؟ هل هناك من عالج لهذا؟ هل ثمة حياة عما سبب وضعي في هذه الحالة الت:"تحريا بالت اإلنسانالفرق هو عندما يبدأ

طريقة؟ ما هو هذا تلك الهل هناك من فرصة لذلك؟ ما هي . أريد أن أحيا بسعادة بالغة وبسالم.  الموتطلبقديمة؟ ال أ
 هذه األسئلة وإال ال تعدو أكثر من نت والخطوات التي تجيب عحرياوجود هذه التتبدأ الحضارة البشرية ب" العلم؟

  .حضارة كالب، حضارة بهائمية
 يد  مننفسهال يوجد دفاع بالفعل ألن ال أحد قادر على حماية . الحيوانات باألكل والنوم وبعض الجماع والدفاعتقنع 

 أننا ما يزعم من علماء اآلنيقول . قضى بعض الرياضات الشديدةو الخلود وپياكَشيهيَرن طلب للمثال،. الموت القاسية
ربما استطعت احراز تقدم كبير في العلوم لكن ال . ذاك محال. راء آخرههذا . سنتوقف عن الموت بالطرق العلمية
  .الموت والشيخوخة والمرضالوالدة و: يوجد حل علمي لهذه المشاكل األربعة

  متشوقإنسان كل. الموت محتم. لكن ال عالج.  الموتطلبال أحد ي.  لحل هذه المشاكل الرئيسة األربعةفطنسيتشوق ال
يمكنك . لذا، ال وقوف أو والدة.  مستمرةالوالدة زدياد السكاني بواسطة وسائل منع الحمل لكن ما زالت االوقف هذاإلى 



ليس من الممكن تناول حبة دواء ووضع حد . ة بطرقك العلمية لكن ال يمكنك وقف المرضاختراع أحدث األدوي
  .للمرض

حل ه  أن اإلنسانقد يعتقد.  ُدوشانوَدَرشَنَْم–دوْهكَْهى  -  ڤْۤياْدهي - َجرا -  ْمِرتْيو -نَْم جََ): ٩\١٣ (ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في 
الوالدة والموت والشيخوخة والمرض؟ ذاك الحل هو ذكر : جميع مشاكل حياته لكن أين هو الحل لهذه المشاكل األربعة

  . في الكتاب عينهكِْرشَْنكما يقول . كِْرشَْن
  اْميڤْـي ِمى دشََجنْـَم كَـْرَم 

  ـڤَـتَه تَـتّْي ِڤـتّيُّـو ْمِاڤَـ
   پونَـْر َجنْـَمْماكْتْـڤا ِدَهـيتْ
  ْرجوَن‘ُسو ي تِاماْم ي تيان

جلوتي درك تعالي ي من": يقولكِْرشَْنلكن . المرحلة األخيرة تدعى الموت. كل منا يتخلى عن بدنه في كل لحظة
   ."أْرجوَن يا ،ةباقي الداريل يدخل بفي هذا العالم عند مفارقة بدنه،  ثانية، ال يولد عماليوأ

. كِْرشَْن إلى كنت ستذهبذا ايتعين عليك اعداد بدنك الروحي  .كِْرشَْن إلى يرجع -ماْم ِاتيماذا يحدث لشخص مثيل؟ 
 كِْرشَْن( كِْرشَْندار  إلى ستعد بدنك المقبل، بدن روحي تدريجياً الذي سيحملك بصورة مباشرة .كِْرشَْنذاك هو ذكر 

  .  أزليةي بهجةفستحيا . كِْرشَْناذا حفظت ذاتك في ذكر  وستسعد) َكلُو
  الفصل الرابع
  تحصن من الوهم

 شكت .الشباب المريدين من نيثن اادفتص ياكاليفورن في مرأة امن عادية غير رسالة، ١٩٧٣ في شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد ستلما
 عميقةال ةرسالال هذه ةلكتاب عتادالمعن شاغله  شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدتوقف ." خريناآلتجاه  جداً سلبية هم كانتنظر وجهةأن 

  .األصيل هابقلقمن تحركه 
  نعمتك

  ...أرجو منك قبول هذه الرسالة بحب
  مارت، سان فيرديناندو- ك

هذا  أن ال تصدق. هما بكانت نظرتهم سلبية جداً تجاه الناس الذين يلتقو. ك في أوقات مختلفةننين من فتيالقد تحدثنا مع اث
  .يجب أن يكون من أي وجه

 هذه ضعلذلك، . لكنحن ندرك ذ. نظرتهما رحمةفي يجب أن يكون . هذا يصدر من الداخل. هؤالء الفتيان اهللايمثل 
  .ؤالء الفتيان وإال سيخفق غرضكهبين أوساط القطع الصغيرة من الجنان 

  .ما أن تكون الدعوة مصحوبة بالحب أو ال تكون اليكن كما هو،. الحب هو
  . معيئككون دعايوأرجو أن .. تي معكالتكون دعو

  المخلصة لك باهللا، بوركت
   چلين لودوي

  چ،عزيزتي لين لودوي
لم تتسن لي الفرصة  .بعناية هامحتويات الحظتو ياكاليفورن من رسالتكعالمك بإستالم  اودَأ. يبركات لوقبمنك أرجو 
 في الشبابمريدي  من نيإثنلتقيت اأنك  يتكتشا. بسبب أسفاري والدعوة في جولة بالهنداآلن حتى  بالتفصيل ةلإلجاب

تلطفي أرجو أن ت لكن ،الظروفو الحالة رفَأع ال أنا بالطبع،." خريناآل تجاه نظرتهم سلبية جداً أن بدا لكو كاليفورنيا
على كل حال، ليس من السهل التخلي عن كل شيء .  جانبهمعلى خشونة أو عدم تبين ةبمسامحة مريدي األحباء على أي
. غراء الذين يطلبون ترك خدمتها ليصبحوا من التيمجهدها ال) اماۤي(الفتنة المادية تبذل  .في الحياة من أجل خدمة الرب

مل أن تية من الخدمة التتيمية يتبنون موقفاً ضد األشياء أو األشخاص الذين يحلذلك، التيم األغرار في المرحلة المبدئ
ربما .  كافة أشكال االغراءوجه في صمود والاماۤي من اجل مقاومة هجمة عريشة تتيمهم الطرية الحقوا األذى أو يهددوي



لبعض سوى التيم الذين ما ين سلبيين أو تشاؤميسيبدون  وهكذا. منفسه في مشاعر مثيلة لمجرد حماية أاحتى يفرطو
  . أكثر من اللزوماماۤيزالوا مغترين بالفتنة المادية 

 .چ.ب(هذا العالم المادي هو . لكن الحقيقة بالفعل أن هذا العالم المادي مكان تعيس سلبي زاخر بالمخاطر في كل خطوة
ال ). ڤَتَْمدوْهكْهالَياْم أشاشْ(وجاع مكان عذاب وأليس سوى مقام زائل للموت والوالدة والمرض والشيخوخة، ): ١٥\٨

نفوس باللذلك، وصف األشخاص الذين يصلونه . صعيد فهم هذه األشياء على ما هي عليه إلى الوصوليطلب اإلنسان 
  ): ١٥\٨ .چ.ب(مجيدة ال

  اوِپـتْيا پونَـْر َجـنْـَمماْم 
  ْم شاشْڤَتََأياْم دوْهكْهالَ
  تْمانَـهاَمـه ناْپـنوڤَـنْتي

  اـتاهَچ ْمَپـَرما ْميهدّْيسْمَسـ
يبقيهم هنا ثانية و إلى ال يرجعون) شاشْڤَتَْمَأياْم دوْهكْهالَ(العوالم المادية أمكنة شقاء وزائلة  أن ذلك يعني أن الذين فهموا

هذا . م للهرب من هذا المكان المرعب بفضل تتيمهم بهنفسهأنجزوا تأهيل أ) َمهاتْمانَه(نفوس مجيدة  معه ألنهم كِْرشَْن
  اإلنسان يجب على؟ المراداًسلطة قطعيذا الذي يفوقه من ). ١٥\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن الرب العظيم كالمالنص 
.  أن أراد احراز تقدم في الحياة الروحية ومرضاتهكِْرشَْنخدمة في  ذا كان يبذله اال اكل شيء مادي بتشاؤم إلى النظر

  .في عالم المادة الكثيفة هذا إليه اً بمطلق لذة أو رضى دائم لما نتشوقنحن ال نأمل كثير
ما يزعم . وجد حب في هذا العالم المادي بل دعاية زائفةال يكن عدة مرات في رسالتك ل" حب"كلمة  إلى أنت تشيرين

  .من حب هنا ليس سوى شهوة أو رغبة بالتشبعة الحسية الشخصية
  شَِاْدَهى ُرو كْشَِاكاَم 

   َسموْدْبَهـڤَـه- َنچو -  ُجوَر
   پاْپـما-  َمـها ونُمهاشَـ

  ـْمنَيـريـَهى ڤا اِانَـْم ىدِّْهيـڤ
 ِڤديةالـاللغة تخلو ".  النهمة، العدو اللدود في هذا العالم...انها الشهوة فقط):"٣٧\٣ .چ.ب (أْرجوَن مريده  يخبركِْرشَْن

 تصف الشهوة أو الرغبة المادية وليس الحب كاَمكلمة . مادي كما نسميها في اليوم الحاضر" حب"كلمة تنقل معنى من 
الحب خارج  إلى ال سبيل.  وتعني حب اهللا ال غيرْپِرما هي ِڤَدْزالـفي نجدها تنقل معنى الحب الفعلي لكن الكلمة التي 

 فحسب بل جميع األحياء  اإلنسانفي مجال المادة وليس في نشاطاتمجمل النشاطات البشرية . حب اهللا بل شهوة فقط
مجمل الكون من أجل يدور و. نجذاب بين الذكر واألنثى االدافع ما مما يجعلها مشوبة بالرغبة الجنسية أو إلى مستندة

نفصال،  اال الطالق،ينشأثم " ناع حواساإشبتبادل " هو ما يزعم هنا. مؤلمةتلك هي الحقيقة ال. تلك الحياة الجنسية ويتعذب
الحب الفعلي يعني . المفهوم الزائف للحب هذاباسم شياء كثيرة تجري ألذا، .  حالما تنقطع تلك التشبعةالخصام والكراهية

  .كِْرشَْنحب اهللا، 
هل ال غير ألن للناس قدر اجسؤال لكن السؤال هو . يداع نزعة الحب في غرض ما مستحق حسب رأيه اكل حي يريد

. الناس ال تعلم. حيث يجدون ذاك الغرض المحبوب العظيم الذي يستحق قبول حبهم ومبادلتهالمكان من العلم عن ضئيل 
من . ب أملكيتدهور ويخّيثم حالما يوجد عندك تعلق لمطلق شيء مادي فسيرفسك في الوجه . ال يوجد علم صحيح
" نعم، تلك هي الحقيقة:" انحاء األرض يقبلونجميعلدك ولكن هؤالء الفتيان في ب. تلك هي الحقيقة. المحتم أن يخيب أملك

  ):١٩\٧ (كِْرشَْنويحصلون على العلم الصحيح من 
   َجـنْـَمـناْم َأنِْتىْمناَبهۤو
  اِتىي ْپـَرَپـْدْمـڤاْن ماْچـۤيانَ

  يتإ َسـْرڤَـْمڤاسوِدڤَـه 
   دوْرلَـْبـَهـه- تْما سو اَسـ َمـه



 الذاتهذه  مثل.  وكل وجودة كل العلللأنني ع عالماً ،يلحكيم الحقيقي ال يسلم ،من الوالدات والموتطويلة  سلسلة بعد"
ن التقيت بهم ليسوا من يتيم اللذاللذلك، . مرة ثانية) َمهاتْما( مجيدة نفس يستعمل كلمة كِْرشَْن ."جودنادرة الوة مجيدال

مجيدة عاقلة ألنهم مروا بتجربة المرض التعس للحياة المادية في رجعات نفوس انهم . كال. عتياديين االالفتيان والفتيات
، راسخون َمهاتْماْز ا ويصبحو-يبحثون عن شيء أفضل - علم أرفعلذلك، انهم يبحثون عن . غزيرة واصيبوا باإلشمئزاز

 إلى مكان عقاب مقصود لجلبنا. هذا العالم المادي يشبه دار السجن.  ويسلمون لهكِْرشَْنعندما يجدون  في العلم بالفعل
هؤالء  إلى لك، يعزى الفضللذ. دارنا الباقية في بهجة العلم إلى  والرجوعكِْرشَْنـ في النهاية لتسليمشمئزاز وال االنقطة
   .بين جميع البشر) سودوْرلَْبَهه( نادر همزانجا ألنالتيم 
حب اهللا حاضر في كل فرد مثل النار في عود الثقاب لكنه . كِْرشَْن لـتسليمبال  الغرض النهائي للحب اإلنسانيجد

ذا أنما أحد حب اهللا اي مكانها الصحيح لن يصاب الفرد بخيبة األمل أو الحزن ثانية ألنه أودع نزعة حبه ف لكن. محجب
  :)٩\١٠. چ.ب ( بوجه الصديق العظيم أو السيد العظيم أو العشيق العظيمكِْرشَْنالكامن بطريقة ما وتتيم بحب 

  نا ْپـَر-ـتَ َچ -ا َمـْد تّشي - شَْم
  َرْمتَـه َپـَرْسـَپــنْايـَهْدُبو

  ْمايتْـي نْم ماشَتَـشْ انْيكَتَْهـ
  شَي  َرَمـنْـتشَتي يانْـشْتو

، وفي هداية مستمرة وموجب ليس سالب كما "كبيرينرضى وبهجة " يبقى دوماً في كِْرشَْنالتيم الذي نذر حياته لـ"
 كِْرشَْن إلى منشغلة بالخدمة التتيميةمثيلة ذات صفية . )ڤيشودّْهاتْمايوكْتُو -يُّوچا (التيم المتقدم هو صديق كل حي. تقولين

لعزيز جداً عليه تيمه ا أن كِْرشَْنفي موضع آخر، يعلن . وكل حي عزيز عليها) ْبهوتاتْما- ڤََسْر(عزيزة على كل حي 
ڤَ ْبهوتاناْم مايتَْره كَروَن ِا- ڤَِڤشْطا َسْرأد(ليس حسوداً بل صديق لطيف بجميع األحياء ) ْپريياهْبَهكْتَه َسـ ِمى - يُّو َمد(
هذا :"ال يميز بالقول). َدْرشينَه-َپنْذيتاها َسَم(كل حي على حد سواء  إلى أن ينظر): ١٨\٥ .چ.ب(المفترض بالتيم ). شَ

  .ال". وهذا شرخير 
معظم طالبنا فتيان في الوقت .  التي يبلغها التيم بتنمية العلم الناضجكِْرشَْنهذه هي أوصاف األطوار المتقدمة لذكر 

 انهم يتعلمون سيصلون النقطة الصحيحة وهي المحبة كما أشرتالطريقة فّعالة وأكيدة ومعتمدة إلى درجة انهم  .الحاضر
 معاملةصعيد عاطفي زائف لل إلى ستناداً الذا، ال ينبغي الحكم.  لكن ذاك الحب غير مادي.ذا التزموا بهااتدريجياً 
لقد تخلوا عن . لذلك، القول أنهم غير محبين قد يكون صحيحاً من المنظور المادي. ذاك هو مرادنا. ةعتيادي االةالدنيوي
مفهوم عينية البدن والذات أو التشبعة  إلى ستندةالعائلة واألصدقاء والزوجة والوطن والعرق وما شاكله الم إلى الحنان

 إلى  أو حب كامل لكنهم لم يصلواكِْرشَْنويريدون حب ) اماۤي(لقد أصبحوا متجردين عن حب الشهوة . الحسية المتقلبة
بترك نحن ال نترقب ذلك من ابناء بلدك المدمنين على عدد كبير من العادات السيئة . هذا مجمل األمر. هذه النقطة بعد

. هذا محال. أكل اللحوم والمسكرات والزنا وكثير غيرها من األشياء القذرة ليصبحوا نفوس مجيدة بين ليلة وضحاها
.  بين البشرفطنال): ١٨\٤ .چ.ب( يضعهم على أرفع درجات البشر كِْرشَْنلكن مجرد تعميدهم بصفة تيم . هذه طوباوية

َسـ يوكْتَه  َسـ بودّْهيماْن َمنوشْيىشو (األعمال أنواع جميعب، الظاهر في انشغاله العلي على الرغم من المقام في هو
  ):٣٠\٩. چ.ب (كِْرشَْنكما يقول ).  كِْرتْ– كَْرَم -كِْرتْْسَن 

  ُروشا دورا-ـتْ سو ِشي َأپـ
   ْبهاْك-ا يْبَهـَجِتى ماْم َأنَـنْ

  اهيَمنْتَـڤْـ  َسـ ساْدهوْر ِاڤَ
  َسـهي  ِهـيتُواڤَـسي ڤْـْچايَسـْمـ

ستقرار في  اال صحيحنهأل  اعتباره ربانياًب يج،الخدمة التتيميةبمنشغال ذا كان  اأبغض عمل، أحد ارتكب وان حتى"
 إلى ارجو أن تنظري. بتدائية االالمرحلةلذلك، يمكن أن نتوقع بعض الخلل في .  يخطئ كما أشرت اإلنسان".عزمه

األمر الكبير انهم تخلوا عن كل شيء حتى حياتهم من أجل .  اخطاءهم الصغيرةةسامحماألمور على هذا الضوء و
  .طالق اال وهذا ليس خطأ علىكِْرشَْن



  مريد خيرك الدائم
  ْسواميِڤَدنْتَ  ْبَهكْتي. سي. إى

  الفصل الخامس
  الوعي باألفضل واألجمل

 أيار/مايو في روما فيمقره  في شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد زار، أوجرادي بيرنارد جيمس ديزموند البارز اآليرلندي الشاعر
 شخصيةال هويةال الشاعر مع شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدث بح األخرى، األشياء بين. حيويو طويل اشنق نيثندار بين اإلو ،١٩٧٤

 الضرورية والطبيعة وراء الزمان ياةوالح اومشاكله حديثال تعليمالمناهج و ،لحربووضع حد ل ،فرديال واجبالو
  .للحب

  .  التي نشرتها جميلة جداًْبهَچڤَْد چۤيتا نسخة :السيد أوجرادي
  . خالل سنتين انها الطبعة الخامسة:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
   أكبر نجاح؟ كِْرشَْن في أي بلد شهد ذكر :السيد أوجرادي
عدد . النجاح األكبر في أميركاشهدنا لكن . في أفريقيا، أميركا، كندا، اليابان، الصين.  في كل مكان:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  .كِْرشَْنذكر  إلى كبير من األميركيين أخذوا
  ؟ هل واجهت مشاكل مع الشرطة؟اوم ماذا عن هنا في ر:السيد أوجرادي
 الشرطة أحياناً لكنها تشعر بالتعب عادة وفي النهاية ال يفعلون شيئاً تضايقنا . لدينا مشاكل في كل مكان:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  ).ضحك(
ة الحكومية دار االثمة خطأ ما في. أشعر بالتعب الشديد من النظام شخصياً. ستسالم النظام؟ هذا رائع ا:السيد أوجرادي

  .بنصيحة حول سبيل التغلب على النظام ي إلربما يمكنك أن تسدي. الراهنة
  .ن القتالعال تكلوا !  أنتم االرلنديون:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  .القتال غريزة عندنا). ضحك( كال :السيد أوجرادي
  . القتال مستمر على الدوام بالفعل:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  ...جلوس هنا الأخالقياًهل يصح لي أعني ، ماذا تقترح أن نفعل حياله؟  حسناً:السيد أوجرادي
".. اميركي"..."أنا ايطالي:"خر يقولوآ" أنا ارلندي:"والبدن، شخص يقولما دمنا موهومين بعينية الذات : شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

ما هو سبب . ال بين الكالب والقططال يمكنك قطع القت. ما دام ذلك مستمراًسيستمر القتال  -وما شاكله"... هندي"
ذا  انحن لسنا أفضل من قطط وكالب على هذا النحو،". أنا قط كبير:"والقط يعتقد" أنا كلب كبير:"قتالهم؟ الكلب يعتقد

  . في مفهوم عينية البدن والذات اإلنسانما دامسيستمر القتال ". أنا انكليزي"أو " أنا ايرلندي:"دنااتابعنا اعتق
   ماذا كان مهاتما غاندي يقاتل في مجلس البرلمان؟:اديالسيد أوجر

ذا ا كيف أختلف عن الكلب .ألنه يملك بدن كلب" أنا كلب:"كلب يعتقد. ال فرق.  كلبية أخرىتك كانتل :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
. م بهائمي بحتا البدن في األرض الهندية؟ مفهوم عينية البدن والذات هو مفهوبناء على والدة هذاعتقدت أنني هندي 

صاحب مفهوم عينية ): ١٣\٨٤\١٠. ب.ش(ال يتحقق السالم سوى بذلك . سيحل السالم عندما نفهم غيرية البدن والذات
كيف يتحقق .  تخطي هذا المفهوم البهائمي اإلنسانيجب على. )كَْهَره-ُچوڤَ َسـ ِا (البدن والذات يشبه البقرة أو الحمار

  ):٢٦\١٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في . ذلك؟
  َنِرشاياْبهيڤْـ‘ يُّـو شَ ْمما

   ِسـڤَـِتىيُّـوِچـَن -  ْبَهكْتي
  تاْنيايتْـۤياْن َسَمـتنچوَسـ 
  ـَپـِتىا كَلْياۤيْبهۤو - ْبَرْهَم

  ".ْبَرْهَمْن صعيد بلغيو الطباع المادية يتعالى لتوه عن ،فوظرجميع ال في ٍناوت دون خدمة تتيمية صفية إلى ينقطع من"
  .م على هذا الوجهنفسهأ إلى لكنهم ال ينظرونفي حركتنا يوجد مكسيكيون وكنديون وهنود ويهود ومسلمون 



 اسماً ييعط الذي ْبَرْهَمْنهذا تحقيق . كِْرشَْنجميعهم خدم .  هذا، مسلمون ومسيحيون ويهود أو ما شاكله:لسيد أوجراديا
  .أيضاً

مع اختالف اسمك عن اسم ايرلندي آخر على سبيل ك تشعر أنك ايرلندي لكن. سمايجب وجود . نعم :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
 مع كِْرشَْن يةسيعم السالم عندما نكتسب نوع. بوذاك مطل. وحدة النوع مهمة. ال يهملكن ذلك سم قد يختلف اال. المثال

جميع أهلها بجنسية يشعر مختلفة لكن ما اسماء مختلف الناس في أمة قد تكون . ٱَهْمُسو هذا ما يسمى . اختالف األسماء
  .)٢٠\٣٠\٤. ب.ش( تَْبهۤو - ْهَمْبَرتلك هي الوحدة، . موجودة لكن النوعية هي هيالمنوعات قد تكون . واحدة

   تْمااتَـه ْپـَرَسـنّْبهۤو - ْبَرْهَم
  يـتشَكْنْي نَـ كاـتشَشُونَـ 

  ـوشِْتـ ْبهۤوشوَسَمـه َسـْرِڤـ
   لَـْبَهِتى َپـراْمْمْبَهكْتي - َمـْد

. شيءفي  يرغب والأمراً  ويشكال .  حيث يجد بهجة ال تحدالعظيم فوراً ْبَرْهَمْنعلى تلك الحال، يحقق  القرار علّي"
  .)٥٤\١٨. چ.ب (".م الصفي بيالتتيخدمة  يبلغ، هكذا. جميع المخلوقات بعين واحدة إلى ينظركما 

تحقيق التوحد مع المطلق .  عند التيمَهىنْطْايكوڤهذا العالم تعيس للمصاب بالعدوى المادية لكن مجمل العالم يقوم مقام 
  .وحدة الوجود الالشخصية المطلقة عند المؤمن بهو نهاية المطاف) ْبَرْهَمْنمقام (

   هل المطلق خارجي أم داخلي؟:السيد أوجرادي
  .اددضالمطلق من األيخلو .  ال يوجد خارجي أو داخلي:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  ... حسنا، لكن على مستوى فردي:السيد أوجرادي
. لكننا اآلن في العالم النسبي.  نحن مطلقون عندما نستوي على الصعيد المطلق. نحن لسنا مطلقين:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

المطلق ما دمنا تحت سلطان  إلى ال سبيل. هااسنا ليست راقية بما فيه الكفاية لفهمالحقيقة المطلقة هنا أيضاً لكن حو
  .الزمان

  تعني حياة وراء الزمان؟" مطلق"ذن،  ا:السيد أوجرادي
  ):٩\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتا ذاك ما جاء في :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  اْميڤْـي ِمى دشََجنْـَم كَـْرَم 
   تَـتّْـڤَـتَهي ِڤـتّيُّـو ْمِاڤَـ
   پونَـْر َجنْـَمْماكْتْـڤا ِدَهـيتْ
  ْرجوَن‘ُسو ي تِاماْم ي تيان

  ."أْرجوَن يا ،ةباقي الداريل يدخل بفي هذا العالم عند مفارقة بدنه،  ثانية، ال يولد عمالي وأجلوتيدرك تعالي ي من"
ما دمنا في العالم المادي ونتوهم عينية سنتناسخ من بدن إلى آخر . اهللا في الدار الباقية إلى الرجوع. ذاك هو المطلق
  .العالم الروحي إلى عندما نرجعد المقام المطلق سنستعي. هذا ما جاء هنا بوضوح. ذاك غير مطلق. البدن والذات

..  جالس هناك ونحن نجلس بصفة صديقينتأن - هل يكفي لنا الجلوس هنا:، لكن هذا هو سؤالي حسناً:السيد أوجرادي
  ...منشغالن في الفن اللطيف للحديث فيما عبر المحيط

احد وأنا جالس في مكان آخر فهذا الفرق ال يؤثر في  مع أنك جالس في مكان وواغفلت عنه هما  :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
وما شاكله ليست سوى ثياب " كاثوليكي" و"بروتستانتي" و"انكليزي" و"ايرلندي"مفهوم . كالنا من البشر. وجودنا الفعلي

  سينْْدهو- َرساْمِرتَ-ْبَهكْتيجاء في . يتصفى الفرد بعد تحرر مثيل. يجب على الفرد التحرر من هذه التعيينات. مختلفة
)١٢\١\١:(  

  ڤينيْرموكْتَْم-پاْدهيڤُوَسْر
  َملَْمِڤَن نيْرَپَرتْ- تَتْ

  ْهِرشيِكَن ْهِرشّيِكشَ
  ياِتىشْْر أوْبـَهـكْتيڤَنَْم ِس



ذاك هو ارتفاع . ، تكون قد أكملت حياتككِْرشَْنبعد تصفية حواسك وشغل تلك الحواس الصفية في خدمة سيد الحواس 
  .طلق وذاك هو الم.ضداداأل

  . لكن النظام يصر على أن تفكر أنك اميركي أو هندي أو أفريقي أو ما شاكله:السيد أوجرادي
  .ضدادالمجتمع المادي يعني األ.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  كيف يمكنك تجنب الوجود المادي؟.  لكن كيف يمكن تجنبه:السيد أوجرادي
  .زهرة اللوتس في الماء لكنها ال تمس الماء مطلقاًتعيش . كِْرشَْن ذاك ممكن في ذكر :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
كيف يمكنك أن . ستعارة من منطقة أخرىاالأن بإمكانك توضيح ظروف في منطقة واحدة ب ال أعتقد :السيد أوجرادي

  .تجادل مشاكل سياسية من باب مفاهيم روحية مبهمة؟ طبيعتها مختلفة بالكلية
 تشكيلة من األزهارتوجد .  األمثلة تساعدنا أحياناً على فهم أو تقدير المشكلة بشكل أفضل منوعات من:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
من أي   قادر على حل جميع المشاكلكِْرشَْن. تلك التشكيلة على تقدير فكرة األزهار بشكل أفضلتساعدنا  وفي المزهرية

طالبنا من . هذا ما يدعى الوحدة المتنوعة. شاكليرلندي أو االنكليزي؟ جميع الم اال مشاكلاالقتصار علىلماذا . منظور
  .كِْرشَْنمختلف الخلفيات لكنهم متحدون ألنهم جميعاً في ذكر 

 فهل يوجد فرق بين ذلك كِْرشَْنلكنني أود العلم بأنك عندما تقول ذكر . نعم، أنا أقبل ذلك.  جيد جداً:السيد أوجرادي
  وذكر المسيح؟
  .كِْرشَْنذا ذكرت المسيح فعلياً فأنك تذكر  ا.رسالة اهللا إلى المسيح للدعوةجاء . وجد فرقال ي.  ال:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
   بماهيتنا؟الوعي أو اهللا يعني ذكر الذات؟ أي كِْرشَْن وهل ذكر :السيد أوجرادي
  . ذكر اهللا بالضرورةشملذكر الذات لكن ذكر الذات ال يشمل ذكر اهللا ي.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

   لكنه ممكن؟:يد أوجراديالس
  . ال:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  . قد يحقق الفرد ذكر اهللا الكامن ضمنياً:السيد أوجرادي
ال .  قدرتك على رؤية ذاتكشملوذكر الشمس ياآلن نت في ضوء الشمس أ.  ذاك يعني أنه يذكر اهللا:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

ذا جئت أمام استرى الشمس وذاتك أيضاً  دك أو رجلك في الليل لكنال يمكنك حتى رؤية ي. يمكنك تبين ذاتك في الظلمة
  .لكن ذكر اهللا يجعل ذكر الذات في غاية الوضوح.  ناقص دون ضوء الشمس، دون ذكر اهللاذاتذكر ال. الشمس

 على نسعى لتعليمهم أي شكل من أشكال النجاة نحن نلتقي بعدد كبير من الشباب في مهنة التعليم وال :السيد أوجرادي
في . في العالم من وجه بقدر ما يسمح لنا النظامعنهم توعيتهم بما هو أفضل وأجمل وأكثر تغذية روحياً إلى األخص بل 

ما نواجهه . أنهم في حالة عاطفية أكثر.  ليكونوا في حالة روحيةمطلوب األحوال، الطالب ليسوا حياديين بالقدر الأغلبية
  ؟ "ما معنى الحياة"أو " من أنا"غالباً هو السؤال األساسي 

  . نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  "ما سبب وجودي هنا؟:" أو يسألون:السيد أوجرادي
  .جيد جداً.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
ما هو موجب وجودي هنا؟ من أنت أيها المعلم، وما الذي يعطيك الحق بأخبارنا :"يطرح علينا السؤال :السيد أوجرادي

موزارت؟ أنا  إلى صغاء االكون أو ال نكون؟ ما الذي يوجبني على قراءة شكسبير؟ لماذا يتعين عليماذا نفكر أو كيف ن
  ".أفضل بوب ديلن

وغياب المصداقية بالبنية الشك تقلقل ومن الن الوهم ومحررة من حالة فكرية عيبدو أن هذا النوع من األسئلة يصدر 
يجب علينا أن نأخذ . جتياحي اعلى وجهجابة عن هذه األسئلة  االيناغالباً ما يتعين عل.  عليهالكلية لألشياء كما هي

ينبغي لنا  أنه هل تعتقد.  صريحةجوبةبدال من عرض أبعين االعتبار  طرح هذه األسئلة إلى الحالة التي دفعت الطالب
  .التواصل معهم على نحو أكثر صراحة

  ... انت تتكلم عن مشاكل:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد



  . التعليم الحديث:ديالسيد أوجرا
". ما هو سبب حضوري هنا؟ ما هو الغرض؟:"كثير من األسئلة لكن التعليم الحديث ال يجيب عنها.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

ْم چوروْچياناْرتَْهْم َسـ ڤي-تّْد): ١٢\٢\١ ْدنيشََپوأمونْذََك ( تأمر ِڤَدْزالـلذلك، . جابة عن هذه األسئلة على أتم وجه االيجب
  . الدنو من سيد روحي ثقة للحصول على أجوبة عن هذه األسئلة اإلنسانيجب على. ِشتَْچتّْْبهيڤاِا

  السيد نيكسون هو السيد الروحي الثقة؟ ماذا نفعل؟ أن ذا قيل لنا اذا لم تجد أحداً؟ ماذا ا ماذا:السيد أوجرادي
من هو . لم تسمع سوى سطر واحد من النص.  الثقةس للسيد الروحيايوجد مقي). ضحكة. (ال.  ال:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 إلى  تشيرشُْروتْريياْمكلمة . نيشْطَْهْم-شُْروتْريياْم ْبَرْهَم): ١٢\٢\١ ْدنيشََپوأمونْذََك (السيد الروحي؟ ذاك هو السطر الثاني 
ل الطبيب الذي هذا مث.  آخرثقةالسيد الروحي هو من تسلم الرسالة من سيد روحي . من سمع من مصدر موثوق آخر
.  الثقاتمن خط حلقة من األسياد الروحيينكذا، يجب أن يكون السيد الروحي الثقة . تلقى علم الطبابة من طبيب آخر
   .السيد الروحي األصلي هو اهللا

  .لنفترض ذلك.  نعم:السيد أوجرادي
اً في ذا لم يحدث تغيير ايد روحي ثقةسهو المريد  .مريده إلى  الذي سمع من اهللا، يوضح الرسالة:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 الذي كِْرشَْنأو نسمع من ممثل . ، اهللا، ومنه نفهم هوية الكاملكِْرشَْننحن نتلقى الدروس من . تلك هي طريقتنا. الرسالة
  . حالنا ومن يختلف كالمه عن حاله ليس سيداً روحياًيعكسالمراد أن كالمنا . ال يناقضه والذي حقق رسالته

بلغ الثامنة والسبعين بسيط طاعن في السن رجل .  اآلن، يوجد والدي المسن المسكين يقيم غرب ايرلندا:راديالسيد أوج
 يقولون أن اهللا هو العليم على الصعيد .يقول لي رجال الدين:"نقطة في عمره حيث يقول إلى وصل. اآلن من جيلك

اخبرني . المدرسة وتدرس الكتب إلى أنت ذهبت:"ويقول ي إلثم يتوجه". لكن أريد أن اعرف من الذي أخبر اهللا. القطعي
  .ذاك هو الفرق بين ابن الثامنة والسبعين وابن التاسعة والثالثين. لذا، ليس عندي من جواب" من الذي أخبر اهللا؟

هذا هو و اهللا؟ من ه: تَْرسۤو-ْبَرْهَمطرأ السؤال في . الفرق هو العلم.  ال، أنه ليس الفرق في العمر:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  .السؤال األول

  م اهللا؟ل من الذي ع:السيد أوجرادي
حان : اساۤيْچأتْهاتُو ْبَرْهَم جي: ِڤدانْتَ سۤوتَْرجاء في . مهلمن عقبل السؤال عهو من هو اهللا أوال ل أسن.  ال:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

 اذا مه ال يطرألسؤال عمن عال ؟ماهية اهللا تعلم  ما لمم اهللالكيف يمكنك أن تسأل عمن ع. ماهية اهللا للتقصي عن واناآل
  أليس األمر كذلك؟. لم تعرف اهللا

  . نعم:السيد أوجرادي
ذاك . اهللا هو فياض الوجود. َجنْمادى أْسيا ياتَه): ١\١\١. ب.ش ( سۤوتَْر-ْبَرْهَم من هو اهللا موضح في :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

اآلن، ما هي طبيعة الحي العظيم؟ هل هو حجر ميت أو حي؟ ذاك موضح . الحي العظيم الذي فاض منه الوجود- هو اهللا
الحي العظيم عليم بكل شيء . راطْڤَْچيه ْسڤْ أْبهيْرتِْهشْشاتََرتَشْ  اڤَۤياْدٱنَْجنْمادى أْسيا ياتُو ): ١\١\١. ب.ش(كذلك 

م اهللا؟ ويجاب لمن ع.  يطرأ سؤالكثم.  دون علم شامل بكل الوجودال يمكن أن يكون اهللا. بصورة مباشرة وغير مباشرة
تلقي  إلى من يحتاج. ذاك هو اهللا. تلقي الدروس من أحد إلى ال حاجة له. طالق االهو المستقل على: راطَْوْسه بكلمة نع

ن علي استالمها من سيدي الروحي تعّي.  ولم يتعلمها من سواهْبهَچڤَْد چۤيتا تكلم كِْرشَْن. دروس من سواه، هو ليس اهللا
  .تلقي الدروس من سواه هو اهللا إلى الذي ال يحتاج. سواهتعلمها من ي م لكِْرشَْنن لك

  ي؟ اإلنسان ما هو مصدر الحب:السيد أوجرادي
.  بوصفنا شق من اهللا وألن الحب األصلي موجود فيهاً جزئياًنحن نظهر حب.  اهللا هو مصدر كل شيء:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  .لذلك، الحب موجود في اهللا. ال يوجد شيء دون وجوده في اهللا
   وظواهر الحب هي ظواهر اهللا؟:السيد أوجرادي
لدينا . ابن أب معين عوارض األبلدى ؟ لم تكن موجودة في اهللاما كيف يمكن لنا النزوع إلى الحب  :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  .نزعة الحب بسبب وجودها في اهللا



  .اجةك بداعي الحفيالحب د لو ربما :السيد أوجرادي
هو . َجنْمادى أْسيا ياتَه): ١\١\١. ب.ش(نحن نعّرف اهللا بمصطلحات مطلقة . كلمة ربما غير واردة.  ال:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
في القتال نقيض الحب  أن نشهد. طلقم الفي اهللا كذلك لكن قتاله وحبه على الصعيدكامنة نزعة القتال . فياض الوجود
 أعداء  أنِڤديةالـنستفيد من األسفار . ذاك هو معنى المطلق.  في اهللا ونزعة الحب واحدةلكن نزعة القتالالعالم المادي 

  . عندما قتلهم اهللالمزعومين أحرزوا النجاةاهللا 
  هذا الفهم هللا بمفردنا؟ إلى  هل يمكن الوصول:السيد أوجرادي
ْم چوروْچياناْرتَْهْم َسـ ڤي- ْدتَ): ١٢\٢\١ ْدنيشََپوأمونْذََك (لهذا السبب، استشهدنا بهذا النص .  ال:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

في النحو السنسكريتي  ڤيْدهيلينصيغة الفعل هذه . هذا متعذر بمفردنا.  تعني يجبِشتَْچتّْْبهيڤاِاكلمة . ِشتَْچتّْْبهيڤاِا
. ِڤديةالـي الرواية تلك ه. چوروتخاذ  ا تعني وجوبِشتَْچتّْْبهيڤاِاكلمة . هذه الصيغة عندما ال يوجد خيارتستعمل و

 أن عندما أدرك چورو وقبله كِْرشَْن لكن سلم ذاته لـكِْرشَْن إلى  كان يتحدثأْرجوَن أن ْبهَچڤَْد چۤيتالذلك، ستجد في 
  ): ٧\٢ .چ.ب (لم تنحلمشاكله تلك 

  ْسـڤَْبهاڤَـه -  َپـَهتَشوُدو - اـنيكاْرَپـ
  اـتاهِش - َهىذّْمۤوـَس -  ْدَهْرَمْمتْـڤاي مشّْهاِرْپـ
  تَْن ِمىي ه ْبرۤوْمتَــشيـشْيـاْن نۤياه ْسـيـرشْ شْايـ
   ْپـَرَپـنَّـْمْم تْـڤاْمماي اْدهـ شْمَه‘ ِتى ْسايــشْيـش

انني . ما فيه خيري إلى تخبرني بوضوح ان لذلك، ارجوك.  وضعت عن واجبي اآلنفقدت رباطة جأشي لوهني لقد"
  . محّير بصدد واجبهأْرجوَن لذا، يمكننا أن نرى ".داكاً هطالب إليك ك وروح مستسلمةمريداآلن 

   الدولة؟م اآلخرين أواجب تجاه الذات أم هل هذا :السيد أوجرادي
الفريق المواجه هو عدوك وأنت :"كِْرشَْن نصحه فارساً وأْرجوَنكان .  واجب الجندي هو قتال العدو:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

تخاذ  اما عدت قادراً على. أنا محتار بالفعل:"أْرجوَنثم قال . العنف؟ هذا غير صالح؟لماذا تحاول أن تكون ضد . فارس
 يجب على اإلنسان ".ارجو أن تعطيني الدرس الصحيح. لذلك، أقبل بك سيدي الروحي. من شدة حيرتي القرار الصائب

محام لحل المشاكل القانونية  إلى تتوجهأنت . في الحالة الفوضوية، في حيرة الحياة، أن يدنو من آخر خبير بالمسألة
 لذلك، واجبنا هو التوجه.  الروحيةته في العالم المادي محتار بصدد هويإنسان كل. وإلى الطبيب لحل المشاكل الصحية

  .سيد روحي ثقة قادر على اعطاء علم حقيقيإلى 
  . في غاية الحيرة أنا:السيد أوجرادي
  .سيد روحي إلى توجه لذلك، يجب عليك ال:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
   وهو يقرر سبيل مساعدتي على قطع هذه الحيرة؟:السيد أوجرادي
. نقاذ مريده من الحيرة انعقاصراً ذا كان اال يكون سيداً روحياً  .ل كل حيرةالسيد الروحي حالّ.  نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

  .متحان االذاك هو
  لُوَك-لّيذَهى- ڤانََلدا-َسْمساَر

  ڤَْمْچَهناْچَهنَتْ-ياتْرانايا كارونْ
  ڤَْسياچوناْرنَ- ْنۤياْپتَْسيا كَلْْپَر
  ڤينَْدْمَرناَرشَ-شْرّيه چوروڤَنِْدى 

 .ال تعلم أين المفر للنجاة بحياتها. رة في حريق الغابةائجميع الحيوانات ح. هذا العالم المحير كله يشبه حريق غابة متقدة
طفاء البشرية أو  االنتفاع بسرايا االطفاء حريق الغابة المتقد؟ ا كيف يمكن.ر في النار المتقدة للعالم الماديئكل فرد حا

طفاء الحريق سوى  اال يمكن. الحل يأتي من األمطار الساقطة من الغيوم على حريق الغابة. صب الماء من الدلو محال
 إلى الحيرة ويتعذر عليه الوصوللذا، المجتمع البشري في حالة من . اهللايد يدك بل ببتلك القدرة ليست . على هذا الوجه

من تلقى رحمة اهللا يستطيع أن . رائ الح إلى اإلنسانالسيد الروحي هو الذي تلقى رحمة اهللا ويستطيع اعطاء الحل. حل
  .اآلخرين إلى م تلك الرحمةليصبح سيد روحي ويس



  . المشكلة هي العثور على هذا السيد الروحي:السيد أوجرادي
ڤََره شْإ ):٦١\١٨. چ.ب(لديك مشاكل لكن اهللا داخل قلبك .  كنت مخلصاًذااشكلة بل  تلك ليست الم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

لذلك، اهللا يسمى السيد الروحي في القلب .  اذا كنت مخلصاًاهللا سيداً روحياًلك سيرسل  . اهللا ليس بعيداً.تاناْمْبهۤو- ڤََسْر
هذا البدن المادي يشبه آلة . ْبهَچڤَْد چۤيتا لذا، كل شيء موضح في .اهللا يعين من الداخل ومن الخارج). چورو- يتْياشا(

هذه هي  و فعل هذاأنت طلبت:"يقول الرب. ي يعطي التوجيهات الذكِْرشَْن داخل القلب وتالزمها الذات العليا، روحلكن ال
وأحصل على  نعم، تعال:"كعندئذ، سيوجه". اآلن، اريدك يا اهللا:"ذا كنت مخلصاًاستقول  ".اذهب وأفعله. فرصتك اآلن

اهللا في قلبي . اهللا شديد اللطف.  الشيءلكيمكنك الحصول على ذ. ذا اردت شيئاً آخراًاال بأس  لكن،. هذا هو لطفه". هذا
عدم توجيهك حول العثور على سيد  إلى لذا، ما الذي يدعوه.  الذي أطلبهيوجهني ويخبرني بوسيلة تحصيل ذلك الشيء

  .بعث ذكر اهللا ثم سيعطينا سيداً روحياً إلى يجب أن نكون في غاية الشوقروحي؟ بادئ ذي بدء، 
  . أشكرك كثيراً:السيد أوجرادي
لذلك، اطلب . انت خبير بالوصف. أنت شاعر فاقتصر على وصف اهللا: طلبي منك هو.  اشكرك كثيراً:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد

. ب.ش(هذه هي الوصية . سمعك كل من يةحياتنجح منك أن تتلطف بوصف اهللا في عملك ثم ستنجح حياتك و
٢٢\٥\١:(  

  ڤاَپَسه شْروتَْسيا پوْمَسْس تَإَدْم ْهي 
  َدتَّيُّوه-  بودّْهيشَكْتَْسيا سۤوڤيشْتَْسيا شْ
  پيتُوڤيْبهيْر نيرۤوٱْرتَْهه كَيوتُو شْڤيأ

  ڤَْرنَنَْمچونانو-ياْد أوتََّمشْلُوَك
 تصدر النصيحة. اء والعلماء ورجال الدين والفلسفة والساسة وما شاكلهمثمة عدد كبير من القادة في المجتمع من الشعر

  .كمال وظيفتك بوصف أمجاد الحي العظيم اواجبك هو: الخبراءإلى 
  .ستثنائي ا لسببيجري اختيار أحد لفعل شيء محدد أنه  تتلخص تجربتي:السيد أوجرادي
  .دعهم يصفون أمجاد الرب: الخيار المعصوم هو هذا. هتَيوشْڤيأ ذاك السبب وارد هنا بكلمة :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
هذا . السيد الروحي والشاعر ورجل الدين من اختيار اهللا. السيد الروحي هو المختار أن  لكن كنت تقول:السيد أوجرادي

  .الشخص مختار لكتابة األشعار أو رسم الصور أو تأليف الموسيقى
  .ذاك هو كمالك. لموسيقى، اجعلها حول اهللا لذا، عند تأليف ا:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  المجال؟يكمله هذا  ل لصالح اهللا في هذا المجال فه اإلنسان عندما يعمل:السيد أوجرادي
  . نعم:شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد
  . شكراً جزيال:السيد أوجرادي

  الموضوع الثامن
  تحقيق الكمال
  الفصل األول

  معرفة غرض الحياة
 مع الحقيقةقطعي بال المعنى يجاد افي صعوبتنا  تزدادالحظ، لسوء ؟ةالحيا غرض ما":ساسياأل ؤالالس مفكّر كل يسأل

 شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد يزود. ناوالئأنصارها تتزاحم للظفر بو والعقائد ديان واألالمتعارضة الفلسفات آالفالسيل الجارف من 
  .ةطالبسيالهداية  ضبع هنا

 ألنها تحقق للعلم بالذات سهلقة األيطرال هي كۤيْرتََنَسنْحركة . العلم بالذات وهلك ذ. اهللاموضوع اليوم هو صلتنا ب
يغطيها  مرآة في د رؤية ذاتهرال يستطيع الف. العقل مرآة غطّيي الذي لغبارا إلى عائد ناهويت فهمنا سوء. تصفية القلب



يعني مسعى فهم الفرد صلته  التأمل. القلب هو طريقة تصفية تأملال ،لذا. كانت المرآة جلية ذا اسيرى ذاته لكن .الغبار
  .باهللا

 ناصالت .ملياحأصبح هذا المسند أن اآلن هي  المسندالصلة في جلستي على هذا  .تصل بهنكل شيء ثمة صلة تربطنا ب
  ؟لذا، ما هي صلتنا باهللا. أنت انكليزي أو هندي، لذلك، ثمة صلة لك بمجتمعك، بعائلتك، بخالنك. ال تحصى
ال أؤمن باهللا فكيف . ما هو اهللا؟ اهللا ميت:"يقولون. سوى عدد قليل إذا سألت كل فرد لى توضيح صلتهم باهللالن يقدر ع

فهم  إلى لماذا ال نسعىلدينا صلة بكل شيء ف. األرجاس ليست لديهم رؤية ألن قلوبهم محجبة ب".بالحديث عن صلة به
 طباعبال ةجميع المخلوقات في هذا العالم المادي محجب. ل جههذا. فطنة كبيرة؟ ال إلى صلتنا باهللا؟ هل يحتاج ذلك

يوجد ضباب في . لكن اهللا موجود. ال يمكنهم فهم اهللا وال يطلبون فهمه. لذلك، ال يمكنهم رؤية اهللا. المادية الثالثة
ؤيتها ألن لكن هل يعني ذلك عدم وجود الشمس؟ ال تستطيع ر. الصباح في انكلترا مما يمنع رؤية الشمس وراء الضباب

. نعم:"جيبسيوتسأله ما اذا كان يرى الشمس جزء آخر من العالم أحد في  إلى ذا ارسلت تلغرافاً الكن. عينيك محجبة
نكار وجود اهللا أو عندما يتعذر عليك التيقن من صلتك باهللا فذلك يعني  الذا، عند". انها ساطعة الضوء. كننا أن نراهايم

الضباب أو الغيوم . حجب الشمس محال. الشمس ليست محجبة. نحن ناقصون. ودنقص علمك وليس أن اهللا غير موج
وال تقوى الغيوم سوى على . ما هو حجم الشمس؟ أنها أكبر من األرض بكثير. أو الندى ال يقدر على حجب الشمس

شمس بل ال تقوى الغيوم على حجب ال. لذا، كيف تقوى الغيوم على حجب الشمس؟ ال.  ميل١٠٠ أو ٢٠ أو ١٠حجب 
كذا، . نفسه عندما يقبل عدو ويتعذر عليه الدفاع عن "عدوي اآلنرحل :" عينيه ويعتقداألرنب يغمض. حجب عينيكعلى 

  ".اهللا ميتأن :"نحن محجبون بالقدرة الخارجية هللا ونعتقد
 و ِڤَدْزالـيم في كما نجد أوصاف قدرة الرب العظ. پوراَن ونڤيشْجاء وصف قدرة اهللا في . هللا ثالثة أشكال من القدرة

 شَكْتيكلمة ). ، التفسير٦٥\١٣ َمْدْهيا .ش.ش (ياِتىۤيڤَ شْروڤيْدهايڤيَپراْسيا شَكْتيْر ): ٨\٦ أوَپنيشَْدتََر ڤَتاشْڤِِشْ (اتْدنيشََپوأ
من األكل ال بد لنا . يتعين علينا العمل لإلعتياش". ال واجب يوجب اهللا: "ِڤَدْزالـجاء في . هللا قدرات غزيرة. تعني قدرة

 خلق هذا اهللا أن فكيف نقول .العمل إلى ال يحتاج اهللا. العمل إلى تمتع بهذا أو ذاك لكن ما هي حاجة اهللال طلبكما ن
درجة أنها  إلى ثم كيف جعله يحدث؟ قدراته الغزيرة قوية. ؟ كالاذا كان ال يحتاج إلى العمل؟ أليس هذا عمال الكون

بقعة صغيرة .  يمكننا أن نرى كيف تتفتح الزهرة وتنمو وتظهر ألواناً كثيرة منهجياً.تعمل بصورة طبيعية وتامة بالعلم
الفراشة تعرض كما . أبيض على جانب وأكثر بياضاً على الجانب اآلخر. على جانب وبقعة صغيرة على جانب آخر

ال يمكننا فهم . تصور كيف حدثدرجة ال نقوى على  إلى لذا، كل هذا الرسم لكنه رسم كامل وسريع. تماثالُ فنياً بديعاً
  .كيف تم، لكنه تم بقدرة اهللا

س لبوم هذه األفكار بأفكار تقارن .ه بعلماللة باهللا بسبب غياب اهللا ميت أو ال وجود هللا أو ليس لدينا ص أن يقول اإلنسان
عملية  إلى  نحن بحاجةلذلك،. اهللا ميت على خالف الحقيقة أن  عندما نحجب بفتنة اهللا نقول.باألشباح يتكلم الترهات

 في حياتك العائلية، َهِرى كِْرشَْنعلى هذا الوجه، سّبح . َمنْتَْر َهِرى كِْرشَْنخذ طريقة تسبيح . التسبيح هذه لتصفية قلوبنا
ثم ستفهم .  قوامك الحقيقيحجبفي النادي، في البيت وعلى الطريق العام وسيرتفع هذا الحجاب المظلم عن قلبك الذي ي

  .حقيقيقوامك ال
 َپنَْمَدْر تعني تصفية وكلمة ماْرَجنَْمكلمة . ماْرَجنَْم- َپَنَدْر-تُوِش): ١٢\٢٠  أنْتْيا.ش.ش (يتَنْيا َمهاْپَرْبهوشاالمولى أوصى 

 آلة التصوير لتقطكما تصور وتبقيها في حالة من الالوعي لتقط القلوبنا ت. أنه مثل آلة تصوير. القلب مرآة". تعني مرآة
نحن ال نعلم متى . القلب صوراً كثيرة مما يسبب حجبهيلتقط .  بذلكنفسعلماء اليعلم . ور الليل والنهاركل أشكال ص

  اإلنسانيجب على. ماْرَجنَْم- َپَنَدْر- تُوِشلذلك، . قتران بالمادة االبدأت العملية لكن الحقيقة أن هويتنا الباقية محجبة نتيجة
تعمل .  وطريقة التأمل واألعمال الصالحةيُّوچاالـ وطريقة ۤياَنْچ طريقة -بثمة طرق مختلفة لتصفية القل. تصفية قلبه

لسير على درب العلم الفلسفي ا.  صالحةأعماال ذا عملااإلنسان بالتدريج  سيتصفى قلب . أيضاً على تصفية القلبكَْرَم
يشرع أساتذة ثم  إلى توجهيجب عليه ال. يجب عليه دراسة كتب كثيرة.  أن يصبح عالماً كبيراً اإلنسانيتطلب من

طريقة التأمل هي طريقة . لذا، تعتبر كل هذه من الطرق الفلسفية. يجب أن يبحث عن شخص شاهد النور. التنظيرب



. هل أنا األصبع؟ كال. هل أنا هذا البدن؟ كال:"يجب عليه التدبر" من أنا؟:" أن يسأل اإلنسانيجب على. موصية كذلك
ل شيء خاصتي كأين هي تلك األنا؟ ". خاصتي"كل شيء  أن كذا، ستجد.  بل هي ساقيهل أنا ساقي؟ ال. هذا أصبعي
لكن . التأمل الحقيقي يعني جمع جميع الحواس على هذا الوجه. فذلك تأمل" أنا" عن  اإلنسانعند بحث". لكن أين أنا؟

 الخارج ويتعين عليه إلى ردالفسحب الحواس ت. خضاع الحواس اإلنسان ايجب على. طريقة التأمل تلك بالغة الصعوبة
 بمراعاةاألولى هي ضبط الحواس . ثمانية مراحلتتضمن  ةيُّوچيالـلذلك، الرياضة . الداخل لإلستبطان إلى عادتهاا

 على نحو مائل فلن يساعد  اإلنسانذا جلس ا.تقان األوضاع الجلوسية التي تعين على جمع العقل ااألحكام والحدود ثم
لكن هذه طرق شديدة .  ثم التأمل ثم الغيبوبة الروحيةالتنفسثم التحكم بعملية .  فلن يستفيدذلك وإذا جلس بإنتصاب

 المزعومة جزئية مقتصرة على األوضاع ةيُّوچيالـ قائالطر. ال يمكن ألحد انجازها فوراً. الصعوبة في اليوم الحاضر
 الفعلية التي ةيُّوچيالـالرياضة . ة الكمالدرج إلى لكن ذلك ال يوصل الفرد. التنفسالجلوسية وبضعة تمارين لضبط 

 العلم بالطريقة الفلسفية التخمينية طلبكذا، يمكن لإلنسان . نجاز في هذا العصر اال صعبةِڤديةالـتوصي بها الطريقة 
 تجريبي مثيل بحث فلسفي". الروح؟ ما هي ْبَرْهَمْنذن ما هو  ا،ْبَرْهَمْن، هذا ليس ْبَرْهَمْنهذا :"لؤالتي تنطوي على التسا

   . موصى كذلك لكنه عقيم في هذا العصر
  ):٢١\١٧  آدي.ش.ش( أيضاً ِڤديةالـ فحسب بل األسفار يتَنْيا َمهاْپَرْبهوشا يقول وليس يتَنْيا َمهاْپَرْبهوشالذلك، 

  َهِرْر ناَم َهـِرْر ناَم
  لَـْمڤَ ِكـڤََهـِرْر نامايـ
  ڤَ ناْسـِتى ِاڤَكَـالو ناْسـِتى ِا

  َچـتيْر أنْـياتْـها ڤَ ِاناْسـِتى
 تعني حتماً و ڤَِا.  ثالث مراتڤَناْسِتى ِا تكرر -ڤَ ناْسِتى ِاڤَِتى ِا ناْسڤَِتى ِاناْس.  تعني في هذا العصركَالوكلمة 
 بواسطة نفسهما هو معنى حتماً ليس؟ ال يمكن لإلنسان معرفة . حتماً ليس، حتماً ليس، حتماً ليس.  تعني ليسناْسِتى
ال .  الثانية"حتماً ليس"هذا هو معنى . ۤياَنْچ بواسطة نفسهال يمكن لإلنسان معرفة .  األولى"حتماً ليس"هذا معنى . كَْرَم

كَالو .  تعني في هذا العصركَالوكلمة . )كالو (هذا هو معنى حتماً ليس. يُّوچاالـ بواسطة نفسهيمكن لإلنسان معرفة 
في هذا العصر حتماً ال يمكن تحقيق النجاح بأي طريقة من هذه الطرق  .َچتيْر أنْياتْها ڤَ ناْسِتى ِاڤَ ناْسِتى ِاڤَناْسِتى ِا
اقتصر على تسبيح ). ٢١\١٧  آدي.ش.ش (لَْمڤَ ِكڤََهِرْر ناَم َهِرْر ناَم َهِرْر نامايذن، ما هي الطريقة الموصية؟  ا.الثالثة

هذا موصى وعملي .  طريقةلانها اسهل وأج. َهِرى كِْرشَْنعلى تسبيح اقتصر .  تعني فقطلَْمڤَِككلمة . َمنْتَْر َهِرى كِْرشَْن
. كال. نحن ال نسّبح سراً. ال توجد تكلفة وال خسارة. سّبح.  فيهنفسكاقبلها في مطلق وضع تجد . لذا، خذها. ومشرع

  . بالتسبيحوستصفي قلبك. هو مفتوح
يطلب  ال أحد .حريق الغابة دون أن يشعل أحد عود ثقابيبدأ فجأة مثل .  الشقاء في هذا العالم الماديطلبال أحد ي

 القتال لكنه طلبال أحد ي. قبل القلة لكنها تطلبال أحد ي. قبل الجدب لكنه يطلبال أحد ي. الحرب لكن الحرب قائمة
ال . ائيةخمادها باإلطف اال يمكنك. لماذا؟ هذا يشبه حريق الغابة المتقد.  سوء الفهم لكنه موجودطلبال أحد ي. موجود
ال يمكن حل مشاكل حياتنا بالطرق المادية . ذاك محال. كال. هذه النار المتقدة للمشاكل بتقدمنا العلمي المزعومتنطفئ 

  .طفائية أو جلب بعض الماء االطفاء حريق الغابة بإرسال رجال اكما ال يمكن ألحد
أنه . األبوان يرعيان اطفالهما". هما ليسا حماة أطفالربي الحبيب، األبوان:"َمهاَرَج ْپَرْهالَديقول . ثمة أمثلة كثيرة

لذلك، مع . هندما يحين أجلالطفل ع لن يقوى األبوان على حماية.  الحماة على الصعيد النهائيوا ليسملكنه. واجبهما
. حميه؟ كاللديه مقعد جميل فهل ي أن ذا أبحر أحد في المحيط وأعتقد ا.األبوين حماة الطفل لكنها ليست حقيقةأن  القول

ال يوجد شيء مادي قادر . طائرة جميلة تطير في السماء وجميع ركابها بأمان لكنها تتحطم فجأة. يحتمل تعرضه للغرق
 ؟حياتهيمكنه شغل طبيب ماهر يعطيه خير دواء لكن هل هذا يضمن . لنفترض شخص مصاب بالمرض. على حمايتنا

   ".ال يستطيع شيء حماية من تتجاهله ربي الحبيب،:"هاَرَجَم ْپَرْهالَدذن، ما هي الضمانة القطعية؟ يقول ا



. يمكننا ابتداع طرق كثيرة لحل المشاكل التي تعرضها قوانين الطبيعة المادية لكنها ليست كافية. هذه هي خبرتنا العملية
فتنتي :"ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنلذلك، يقول . هذه هي الحقيقة.  بالفعللن تقوى مطلقاً على حل جميع المشاكل وال ستغيثنا

ذن، كيف يمكن تحرر أحد من هذه الطبيعة المادية؟ يقول  ا".هذا محال. ال يمكن ألحد التغلب عليها.  بالغة الشدةاماۤي
لذا، يجب علينا تصفية . تلك هي الحقيقة".  قصراً على التسليم لييمكنك الهرب من غزوات الطبيعة المادية:"كِْرشَْن

  . ما هي صلتنا باهللالقلب لنتعلم
لكن . اهللا قديم ونحن كذلك. )تَناناْمِشتَنَشْ ِشنيتْيُّو نيتْۤياناْم  ( الحق المطلق قديماهللا العظيمشخصية  :أوَپنيشَْدكَطَْهى جاء في 

بتدبيري :"ْد چۤيتاْبهَچڤَ في كِْرشَْنكيف يعمل هذا العالم لو لم يكن حياً؟ يقول . هو ليس ميتاً. الحي العظيم أنه  تدلِڤَدْزالـ
 ِڤَدْزتفيدنا الـ. كال. ذاكهذا وثم انفجرت كانت توجد كتلة ثم  أنه تلك حقيقة على خالف ما قيل". يجري كل شيء

تلك هي طريقة تصفية . ماْرَجنَْم- َپَنَدْر-تُوِش): ١٢\٢٠  أنْتْيا.ش.ش(بالحقائق الفعلية لكن يتعين علينا فتح أعيننا للرؤية 
 يعاني من  اإلنسانذا كان ا.التصفية إلى نحتاج. عند تصفية قلوبنا ِڤَدْز والـكِْرشَْنعلى فهم ما يقول سنقتدر . قلوبنا

. أنه بالغ الحالوة. لكن هل سكر النبات مر؟ كال. مرض اليرقان وناولته بعض سكر النبات فسيجدها في غاية المرارة
مرض من  ىشفنس لذا،. ِڤديةالـكما تصفه األسفار العلم الحديث ذلك يصف . ودواء مرض اليرقان هو هذا السكر

لذا، مرض ". ةوحالكثير الهذا :"رتفاع المرض اعند اإلنسان سيقولوذا تناولنا كمية كبيرة من هذا السكر  االيرقان
 نسان اإلقد يبدو مراً في البداية لكن سيجده.  هذاَهِرى كِْرشَْنشفاء بتسبيح المكن ملحادية  االيرقان الحديث لحضارة

  .مسراً عند تقدمه
القلق والخوف . سبب الشقاء الذي نعانيه هو توهم عينية ذاتنا والعالم المادي. حالما يفهم هويته وصلته باهللاسيسعد الفرد 

 يشبه لحممن يوحد ذاته بهذا الجراب من العظام وال أن في اليوم اآلخر،شرحت . سوء توحدنا مع العالم المادي إلى عائد
أَهْم . تصفية القلب تعني فهم انعدام صلتنا بهذا العالم المادي. َهِرى كِْرشَْن بتسبيح ا، سيرتفع سوء التوحد هذالذ. الحيوان

أنت انكليزي اليوم لوالدتك . ما دام يوحد ذاته بإنكلترا أو الهند أو أميركايبقى جهل الفرد . أنا ذات روحية. ْبَرْهماْسمي
 إنسان ال ترجع في صورة. لترا بل في الصين أو روسيا أو سواها من البلدانفي انكرجع في انكلترا لكن قد ال ت

  .أنت وطني اليوم ومن أتباع بلدك لكنك قد تبقى في بلدك بصورة بقرة مقصودة للمسلخ. بالضرورة
 .ميته القديمة هللالهوية الفعلية لكل فرد هي خد أن يتَنْيا َمهاْپَرْبهوشايقول . لذا، يجب علينا معرفة هويتنا على أتم وجه

ويرتفع قلقه وهواجسه في هذا العالم . سيصفو قلبه فوراً وينعتق". أنا لست خادم سوى اهللا:"ذا اعتقداسيتحرر اإلنسان 
انه يشبه ". القلق بصدد ذلك؟ إلى ما الذي يدعوني. بحمايتهاهللا سيشملني .  بعد تحقيق ذلكأنا خادم اهللا:"بفضل علمه

طفلي الحبيب، ال :"ستقول. ذا ذهب للمس النار استعتني أمه به .هو حر. أبويه سيعتنيان به أن يعلم الطفل. الطفل
  .لذا، لماذا ال تضع ثقتك باهللا؟ أنت تحت حماية اهللا بالفعل. األم عليه دوماًتسهر ". تلمسها

. تلك حقيقة. بالفعلطنا اذا لم يعلن نقوى على العيش  ".ربنا، اعطنا خبزنا اليومي:"الكنيسة ويدعون إلى يذهب الناس
 نحن البشر لدينا مشكلة. اهللا يمد كل حي بطعامه. شخصية اهللا الواحد يمد حاجيات كل حي سواه أن ِڤَدْزالـكما تقول 

. قتصادية في المجتمعات سوى المجتمع البشري؟ ليست لدى مجتمع الطيور مشكلة االقتصادية لكن ما هي المشكلةا
ماذا نأكل، أين ننام، كيف نجامع وكيف  -لذا، لقد خلقوا المشاكل. مجتمع البشري قليل العددأجناس الحياة ومن بينها ال

المائيات واألسماك والنباتات والحشرات والطيور والحيوانات وماليين  -  المخلوقاتأغلبيةهذه مشاكل عندنا لكن . ندافع
 أن ليس صحيحاً. ال تعتقد بأنها مختلفة عنا. ة أيضاًت حياانها مخلوق. ليست لديها مشكلة مثيلة -ماليين سائر المخلوقات

 إلى النباتات والحيوانات ال تذهب. ؟ اهللاا ومباتها طعامهومن يرزقها. كال.  المخلوقات ميتةالبشر مخلوقات حية وسائر
ة تأكل مئات الفيل. لذا، كيف تأكل؟ اهللا يرزقها. الجامعات لتحصيل التعليم التقني لكسب المال إلى ال تذهب. المكتب

   زقها؟ن رام. لفيل؟ توجد ماليين من الفيلةدبر طعام امن يرزقها؟ هل انت الذي ت. األرطال من الطعام
اهللا من أجل  إلى الكنيسة والدعاء إلى لماذا يجب أن نذهب. اهللا ميت:"اهللا يرزق أفضل من التفكير أن قرار االلذا، طريقة

". المال والعاقل والمستطلع إلى البائس والمحتاج: كِْرشَْن إلى  فئات من الناس تتوجهأربع:"ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في ". الخبز؟
 إلى توجهت هذه الفئات األربعة من الرجال -المال إلى واحد هو المستطلع وآخر عاقل وثالث بائس ورابع المحتاج



 ااهللا على هذا النحو وصفو إلى وناولئك الذين يتوجه. ذاك لطيف". اعطني خبزي اليومي. ربي، أنا جائع جداً:"اهللا
 مع انهم يطلبون المال اهللا إلى  صالحين لتوجههمايعتبرو. انهم صالحون.  تعني صالحِرتّيسوكْكلمة . سوكِْرتينَهبكلمة 

م  تدل على من يستخددوشْكِْرتّيلكن كلمة .  تعني بالغ الجدارةكِْرتّيكلمة . )دوشْكِْرتينَه (فاسدونال همنقيض وأو الطعام
خلق ا .خلق شيئاً مرعباً. كان يملك دماغاً لكنه اساء استعماله. طاقته لخلق الفوضى مثل الذي اخترع األسلحة النووية

لذا، ماذا فعل . ما نفع خلق شيء يسبب موت الماليين فوراً؟ سيموتون اليوم أو غداً أو بعد مئة سنة.  يقطع الموتئاًشي
 ال دوشْكِْرتينَْزلكن . يقطع الشيخوخة فتكون أنجزت شيئاً ويقطع المرض ون اإلنساخلق شيئاً يقطع موت االعلماء؟

  .لذلك، طاقتهم خاطئة التوجه. ال يطلبون فهم اهللا. اهللا إلى يتوجهون مطلقاً
 اجل ادحون منكال.  تعني حمارمۤوذَْهىكلمة . ْبهَچڤَْد چۤيتا في مۤوذَْهْزالماديون األفظاظ الذين يغفلون صلتهم باهللا وصفوا 

. يومياً لكنهم يكدحون دون ضرورة لكسب ألوف الدوالرات) پاتيْزشَ ( أربعة أرغفةاسيأكلو.  بالحماركسب المال يقارنوا
  اإلنسانمن حق.  مقصودة لتحقيق اهللا اإلنسانحياة.  تعني أرذل البشرنَراْدَهَمكلمة . نَراْدَهَموالفئة األخرى وصفت 

في كل توجد ملة دينية .  اإلنسانلذا، ذاك هو واجب.  وليس سواهْبراْهَمَن الـهو) َمْنْبَرْه(من يفهم اهللا . معرفة اهللا
الدين . ال يهم. ة أو الهندوسيةسالمي اال أوة المسيحيةنا الديتذا كان اال يهم ما. فهم اهللا اإلنسان طلبوبها يمجتمع بشري 

غفال هذا الواجب في مجتمع بشري يصبح  ا وعندان اإلنسهذا هو واجب. هذا مجمل األمر. معد لفهم اهللا وصلتنا به
عناية الحيوان هي األكل والنوم والدفاع . ليس لدى الحيوان قدرة على فهم ماهية اهللا وصلته باهللا. مجتمع حيوانات

هذه الذين يغفلون  أن ْبهَچڤَْد چۤيتالذلك، يقول . ؟ حيواناتا اقتصرت عنايتنا على هذه األمورذاماذا نكون  .والجماع
لذلك، .  يحصلون على الوالدة وال ينتفعوا بها لمعرفة اهللا بل يقتصرون على النزعات الحيوانية.الفرصة هم أسفل البشر

". أنا اهللا. اهللا غير موجود"لكن ما هو ذاك العلم؟ . وهناك أشخاص شديدو الفخر بعلمهم). نَراْدَهْم(انهم أسفل البشر 
. لحاد اال.؟ ثمة حجج كثيرة ضدهم لكنهم يتحدون اهللااً لو كانوا اهللا كيف أصبحوا كالب.اماۤيعلمهم الفعلي مسلوب على يد 

أن علم باب من . العلم الفعلي يعني معرفة ماهية اهللا وصلتنا باهللا. لحاد االطريقة إلى ألنهم أخذواسلب علمهم الفعلي 
  .دون أن يعلم بهذا اماۤيالفرد مسلوب على يد 

 نتفاع بها؟ ينبغي لكل فرداالمن  ثمة كتب وعلم فما الذي يمنع. ذا حاولنا فهم صلتنا باهللال ثمة سب على هذا النحو،
 نحن .اهللا كبير ونحن من نوعهحيث جاء أن ، ِڤديةالـ وسائر األسفار ْبهَچڤَْد چۤيتاأطلب فهم ذلك في . نتفاع بهذا العلماال

انها .  الملح في القطرة وكمية الملح في المحيط مختلفةالمحيط وقطرات الماء من نوع واحد لكن كمية. ذرات روحية
اهللا يخلق كل شيء ونحن نستطيع خلق آلة . كذا، اهللا هو القوي ولدينا بعض القوة. واحدة النوعية لكنها مختلفة بالكمية

واكب التي لكن اهللا قادر على خلق ماليين من الك. طائرة تشبه اآلالت الصغيرة التي يلعب بها األطفالمثل صغيرة 
؟ ثمة ماليين كوكبحتى إذا استطعت خلق ما ما هو النفع . ال يمكنك خلق كوكب. تلك هي قدرة اهللا. تسبح في الهواء

 .ه ال تقارن بقوتكاهللا يملك قوة وأنت تملك قوة لكن قوت. لكن يمكنك امتالك القوة الخالقة. كب التي خلقها اهللامن الكو
مدعي علم . تثبت ألوهيتك؟ هذا جهلدعاء اإللهية لكن ما هي معجزاتك التي يمكنك ا. فتلك حماقة" أنا اهللا:"ذا قلتا

جميع :"ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيوضح .  بالحجمذراتلذا، صلتنا هي أن اهللا كبير ونحن ). اماۤي( مسلوب بالفتنة اإللهية
نحن واحد . تلك هي صلتنا. نحن واحد بائن عن اهللالذا، ". انها من نوع واحد معي لكنها مختلفة بالكمية. األحياء شقوقي

  .دون حداهللا متصف بها  بدقة لكن أنفسنااذا درسنا أننا متصفون بصفات جليلة سنجد  لكن. ألننا متصفون بصفات اهللا
هللا كل ما نملك موجود في ا أن ِڤدانْتَ سۤوتَْرلذلك، جاء في . ذاك محال. ال يمكننا امتالك شيء غير موجود في اهللا

خدمة قيام أحد بعتيادي  االفي المسلكنشهد . يةذر ألننا قدرة الخدم القدامى هللالذا، صلتنا هي . انه يفيض من اهللا. أيضاً
ال شاغل لدينا . واجبنا خدمة اهللاوصغار  أننا االقرارلذا، من الطبيعي .  أكبر منه وقادر على دفع راتب جيدهسواه ألن

  .يجميعنا شقوق الحي األصل. سواه
 يساوي صبعي ا.اًمعيبكان  ذا اَأو لةاآل من هإذا سحبنا تهتنعدم قيمآلة قّيم ألنه يعمل مع اآللة كلها و إلى البرغي الموصل

كذا، صلتنا . شيء ال ؟ه لكن ما هو نفعه إذا قطعته من هذا البدن بهذا البدن ويخدمال ما دام موصوالدوالرات ماليين
. منفصلون. تلك هي صلتنا وإال ال نفع فينا. اجبنا هو تشبيع طاقتنا به والتعاون معهلذلك، و. ي من اهللاذرهي صلة شق 



تنقطع صلتنا باهللا كذا، ". البدنمجمل اقطع هذا األصبع وإال سيسمم :" ا يصبح األصبع عديم النفعمعنديقول الطبيب 
  .الرب العظيم إلى نضمام ثانيةال اذا حاولنا استنهض صلتنا .عندما نصبح مالحدة ونعاني في هذا العالم المادي

  الفصل الثاني
  الحب األرفع

 لكن .وهم وأنه زائل كسواه إلى ي نشهده في هذا العالم المادي مستندذال الحبأن  المقال اهذ في شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد وضحي
  . مطلقاًنوالدنيوي نوالعاطفيحب ال يتصوره  –" أعلى حب"ثمة 

الحب .  على الوجه الصحيحذا عمل أحد على حمايتهاإتدريجياً ثمرة الحب الخالص هللا عريشة الخدمة التتيمية  ستعطي
 أن الفهمهو  الحب الخالص. الخالص هللا يعني الحب غير المشوب للنفع المادي أو مجرد الفهم الفلسفي أو العمل الصالح

 والهدف القطعي لمجمل  اإلنسان حياةهذا الوعي هو أرفع كمال". لذلك، هو محبوبي العظيم. أنا شق منه واهللا كبير"
الفرد  سيشعر.  محبوبي الوحيدكِْرشَْن اهللا محبوبي، - هذه النقطةإلى ذا وصل اتكمل حياة الفرد  .العلم بالذاتسبل 

الفرد سيقدر على  درجة أنإلى العريشة حماية عندئذ، ستزداد . كِْرشَْنعندما يتذوق تلك الصلة العلية بـبالسعادة الباقية 
 ويصاحبه شخصياً كما كِْرشَْنالدار العلية لـإلى ال شك أن الفرد سيصل  .مساك بها اال بمجردلوغ المصير العظيمب

الشجرة في نهاية   يصل الفرد إلى أعلى.مساك بعريشة التتيم تلك االذا استطاع تحقيق حب اهللا عن طريقانتصاحب هنا 
  .األمر اذا تسلقها بثبات
نحيا كما لو كان هذا البدن عين . نحن خاضعون للوهم بالفعل(هو حقيقي كما نحن حقيقيون . ييالاهللا ليس خرافي أو خ

فقر  إلى هذا التخمين عائد. نفترض عدم وجود اهللا أو أنه عادم الصورة). ذاتنا مع أن البدن ليس حقيقياً بل ظاهرة زائلة
الحياة الروحية . تلك حقيقة. ومصاحبته إليه الوصولها وي إل ويمكن للفرد الذهابةدو وداره موجكِْرشَْنالرب . علمنا

 والرقص معه وحب كِْرشَْنالصحبة المثيلة تعني اللعب مع . تعني مصاحبة الرب العظيم والبقاء ببهجة وعلم أزلياً
  . طفلناكِْرشَْن أو يصبح كِْرشَْن

 من كِْرشَْنالبقر في دار .  عشيقبصفة تيم سالب أو خادم أو صديق أو أب أو: كِْرشَْنثمة خمسة صالت رئيسة مع 
. لبقر وكيف يعانقها ويقبلهال كِْرشَْنتوجد صور معروفة كثيرة تظهر حب . سوَرْبهي المحررة أيضاً وتدعى أبقار نفوسال

  . ولمسهاكِْرشَْنل اقباتتحقق سعادتها الكاملة عند . شانْتَ تدعى كِْرشَْنتلك الصلة السالبة بـ
. لك يريد أن يأكِْرشَْن. سأرتب مكاناً له.  يريد الجلوسكِْرشَْن:"منفسهقولون ألي. دمة بالفعلالخإلى سائر التيم يميل 

 بصفة صديق على قدم كِْرشَْن التيم مع يلعب بعض. يقومون بهذه الترتيبات بالفعلو". سأجلب له بعض الطعام الشهي
 طوال كِْرشَْنيذكرون . وال يمكنهم نسيانه لحظة واحدة صديقهم المحبوب كِْرشَْن.  هو اهللاكِْرشَْن أن علم دون وساق معه

 وفي الصباح، يتوجهون".  في الصباحكِْرشَْنسأذهب وألعب مع :"نومالعند يقولون ألنفسهم اثناء الليل، . الليل والنهار
 كِْرشَْن في دار ال يوجد شاغل سواه.  وينتظرون فيما تزينه أمه قبل الخروج للعب مع خالنه في المراعيكِْرشَْندار إلى 

 توجد كميات وفيرة من الحليب .هراءتب أو أي شيء مثل هذا الاالمك إلى ال توجد صناعة وال اندفاع). وَكلُ كِْرشَْن(
يمكن للفرد أن يحيا على هذا .  مغرم بخالنه ويتمتع أحياناً بسرقة الزبدة منهمكِْرشَْن. والزبدة وكل فرد يأكل نهوة قلبه

  .طريقة تحقيقهاهو  كِْرشَْنذكر  وتحقيق درجة الكمال تلك إلى يجب علينا التشوق.  هو كمال الوجودالوجه بالفعل وذاك
ال يسمح ألحد .  صارم للغايةكِْرشَْن.  حتى تعلق طفيف بهذا العالم الماديهما دام عندسيجبر الفرد على البقاء هنا 

أنا عالم :"قلال ت. ن الشوائب الماديةع منزهة ْبَهكْتيون يجب أن تك. بدخول صحبته ما دام مشوباً بعينية البدن والذات
يمكن أن يستمر الفرد بالتخمين حول الحق المطلق . هراءذاك ". بالتخمينالعظيم سأعثر على الحق المطلق  وكبير

لمطلق يمكن أن يستمر الفرد بالتخمين حول الحق ا:"َسْمهيتا-ْبَرْهَمجاء في . العظيم دون أن يعثر على أصل الوجود
يمكن أن يتعفن الفرد في هذا العالم المادي كما هو عليه ويتابع ". ماليين وماليين من السنين دون أن ينكشف لهالعظيم 

  .يُّوچا ْبَهكْتي :هنا الطريقة. تخمينه لكن التخمين ليس الطريقة الصحيحة



 قارن سائر األشياء التي يتشوقتمال الحياة و أرفع درجات كو هكِْرشَْن إلى اء خدمة تتيميةقض أن يتَنْياشايقول المولى 
أنا :"التدين ويقول إلى  مما يدفعهالثواب  اإلنسانعلى العموم، يطلب. الفقاقيع في البحربهذا العالم المادي إنسان إليها 

تطيع قبول سأال . لذلك، ال استطيع تغيير ديني". أنا هذا، أنا ذاك "،"أنا مسلم"، "أنا يهودي"، "أنا مسيحي"، "هندوسي
 الطقوسبين زمر الطائفية الدنيوية ملتافكبمثل تلك األيتعفنون في هذا العالم المادي ). ْدَهْرَم(هذا ما يدعى تدين ". كِْرشَْن

من يلتزم بأي معتقد  أن ال شك.  اذا عملوا بأصول دينهمسيحصلون على الرخاء المادي أنهمنطباع ب االوالمعتقد تحت
  .ت الحياة الماديةديني سيحصل على تسهيال

سوف . سوف أحصل على زوجة حسناء وأطفال:"نفسهيقول ل. يطلب اإلنسان هذا الرخاء المادي ابتغاء التشبعة الحسية
وربما يتناول . هذه تشبعة حسية بالكلية". سوف أصبح رئيس الوزراء. سوف أصبح الرئيس. أحصل على منصب رفيع

 عندما ال يستمد سعادته بالثراء أو الرئاسة بعد امتصاص جميع ملذات نفسهاإلنسان بعض المخدرات ويسعى العدام 
 وإال مصيرك كِْرشَْنالتوجه إلى : هنا السعادة. لكن كل هذا الهراء ال يعطيه السعادة. الحياة الجنسية وحبط عمله

 روحية نفسألن الاإلنسان محبط بالضرورة دون حياة روحية أصيلة . المخدرات وابتداع مفاهيم العدمية والفراغية
  . باألصل

الحياة المائية كيف يمكنه أن يشعر بالسعادة هناك؟ . ؟ لنفترض رمي أحد في البحركِْرشَْنكيف يمكن ألحد أن يسعد دون 
كذا، . متى سيقدر على السباحة؟ سيشعر بالتعب ويغرق في نهاية األمر إلى قد يكون الفرد سباحاً ماهراً لكن.  تناسبناال

البقاء هنا عن طريق اجراء إلى  اإلنسانيسعى  لكن. ؟ هذا محالة فكيف يمكننا أن نسعد في عالم الماديةحرونفوس نحن 
 طلب اذا هنا الطريقة التي يجب بها تحقيق حب اهللا . ليس سعادةات الترقيعههذ. كثير من التعديالت الزائلة طلباً للبقاء

، دون قطع حب القطط والكالب والبلد واألمة والمجتمع ِرشَْنكْدون حب ال سبيل إلى السعادة . أحد السعادة بالفعل
قد توجد كثير من المخدرات التي تشبع :  مثل لطيف في هذا الصددُچوْسوامّي رۤوَپ ضرب .كِْرشَْنللتركيز على حب 

 وكثير من سائر الشخصيةأنه سيبقى مأخوذاً بالتأمل والوحدة ال يقول ُچوْسوامّي رۤوَپالفرد باألفكار أو الهذيان لكن 
  .)ْپِرما- كِْرشَْن(لحب اهللا المالهي ما دام لم يذق بعد المخدر القطعي 

 يجب. كِْرشَْن دون قضاء الخدمة التتيمية أو ذكر كِْرشَْن ال يظفر بالحب الخالص لـاإلنسان أن يتَنْيا َمهاْپَرْبهوشايصف 
.  وتخمينمادية وكل ثواب التنزه عن جميع الرغبات اليما هن ال التتيماأرفع درجات كم. كِْرشَْنخدمة  إلى نقطاع الفردا

 اهللا روصال ينبغي ألحد عبادة سائر . كِْرشَْنبقاء الفرد مطلق رغبة سوى ذكر  ام الصفي هو عدمتيالمبدأ األساسي للت
 ال يتعين على  غير منحصرة لكنكِْرشَْن روص. كِْرشَْن رةوص أيضاً بل التركيز على كِْرشَْن رو صاذا علم أنه احتى

رة وصاللك تعلى جمع العقل مجرد . كِْرشَْن –راْدها رةوص نايه في اي يحمل بهت الرتهوص في كِْرشَْنالفرد سوى عبادة 
 وهذا يعني قضاء الخدمة التي ترضي ةمناسببصورة  كِْرشَْنيجب على الفرد تنمية ذكر . سيرفع كل تخمين وثواب

أذن  لكن من الذي كِْرشَْنقد أعتقد أنني أفعل شيئاً في ذكر . بتداع طريقته الخاصةا بكِْرشَْنذكر ال يحقق أحد . كِْرشَْن
الوضع  إلى ظربعض األسباب األخالقية لكنه كان ين إلى ستناداً اْبهَچڤَْد چۤيتا بالقتال في أْرجوَن تردد للمثال،؟ بذلك العمل

لكن هذه الخالصة لم تكن مأذونة . ذا قتل افراد عائلتها لجزاءسيخضع ل أنه كان يعتبر. باب الجزاءمن من صعيد العمل 
  .كَْرَم لكن الخدمة التتيمية تتخطى كَْرَمم المادي يدعى في العالعمل ال حكم. كِْرشَْنمن قبل 

يجب أن تكون الخدمة . والتخمين والرغبة المادية) كَْرَم (عمللان جميع شوائب عيجب أن يكون الحب الخالص منزهاً 
. تَْركوروكِْش قيام ملحمة كِْرشَْنشاء . مناسبة تعني وفقاً لمشيئته.  بصورة مناسبةكِْرشَْن الخالصة مثبتة على التتيمية

 من منظورك لكن تأكد من أن جميع المحتشدين هنا سيرجعونرى األمور أنت ت:" بالقولأْرجوَنأمر . كانت من تدبيره
ال ". سبق وكتبت عليهم ذلك. سيالقون مصرعهم هنا. شارك في القتال لم تذا حتى إالدار الباقية ألنها من تدبيريإلى 
ال توجد قوة في العالم قادرة على  .قادر على الحماية والقتلالهو :  صفتينكِْرشَْنلـ.  على تغيير مشيئة اهللا اإلنسانيقوى
 هي المشيئة كِْرشَْن مشيئة .تهحماي كِْرشَْنال توجد قوة في العالم قادرة على قتل من يشاء و قتله كِْرشَْنمن يشاء  ةحماي
لذلك، واجبنا هو تشبيع أعمالنا .  ال تخيب ألنه الرب العظيمكِْرشَْنرغبة . لذلك، يتعين علينا تشبيع رغباتنا بها. قطعيةال

 من أن يجب علينا توخي الحذر بالتيقن". كِْرشَْنأنا أفعل هذا في ذكر :"عالن اال وعدم ابتداع عمل ثمكِْرشَْنمع رغبة 



رضى اهللا من :"في مدح السيد الروحينغني يومياً . كِْرشَْنيلقيه ممثل  كِْرشَْنبمشيئة علم  وال هذا العملشاء يكِْرشَْن
  ". واستياء اهللا من استياء السيد الروحي. رضى السيد الروحي

 صفوة التنفيذ يك هتل.  التقدمعلى وبذلك تكمن قدرتنا مكان اال تنفيذ أمر السيد الروحي بقدر اإلنسانلذلك، يجب على
 هو ه أمرتنفيذو ألن سيدي الروحي أمرني كِْرشَْنأميركا في شيخوختي لتعليم ذكر  إلى جئت. كِْرشَْنالمناسب لذكر 

. ذا عرضت عليكم كل ما سمعته من سيدي الروحي ايكتمل واجبي. ال يهم. لش كنت سأنجح أو أفذا اال أعلم ما. واجبي
 يلتزم بهذا ة المريد الجدي وكل منقبلة حياهو  كِْرشَْن خالل ممثل كِْرشَْنأمر  يتلق. كِْرشَْنمناسب لذكر التنفيذ الهو هذا 

السيد الروحي هو الوسيط :"سيدي الروحي القولاعتاد  على هذا الوجه ويتَنْيا َمهاْپَرْبهوشاتكلم . المبدأ يضمن تقدمه
هذه النظارات الشفافة التي دونها ال أرى ألن عيناي فضل جيداً بكتاب ف هذا الو أنا أستطيع رؤية حرللمثال،". الشفاف
ذان وال يمكننا  بهذه اآلَهِرى كِْرشَْنال يمكننا رؤية اهللا بهذه العيون وال يمكننا سماع . كذا، حواسنا جميعاً معيبة. معيبة

 كما لوساطة الشفافة للسيد الروحيال يقوى أحد على مقاربة الرب العظيم دون ا. فعل شيء دون وساطة السيد الروحي
يمكننا  .ن الشوائبمتعني يجب أن يكون الوسيط منزهاً " شفاف. "ال تقوى العين المعيبة على النظر دون النظارات

  . اذا كان شفافاًالنظر من خالله
.  أيضاًكِْرشَْنبذكر هذا يعني وجوب شغل الجماع . في الحب الخالص هللا )ِڤنْْدريياَسْر (حواسناجميع يتعين علينا شغل 

مفهوم اهللا بصفة أب أو أم ال يسمح بشغل الفرد جنسياً في خدمة الرب لغياب الصلة الجنسية مع األب أو األم لكن 
 أكمل علم عن شاغلنا مع الرب يتَنْيا َمهاْپَرْبهوشا كشف لذلك،. غل الجنسي موجود في مفهوم اهللا بصفة عشيقاالش

 ا الدنيعتبرونعدد كبير من العباد في الهند ي. مفاهيم الدينيةسائر الفي  أب أو أم على األكثريعتبر اهللا بمثابة . العظيم
يتَنْيا شا لكن. ال شك أن ذلك غير جائز لكن المعتقد موجود كما نجد مفهوم أبوة اهللا في الدين المسيحي.  ممثلة اهللا)كالّي(

هذا العلم هو الهبة الفريدة . الفرد أن ينعم بالشاغل الجنسي مع اهللالهبة الفريدة بإعالمنا عن استطاعة وهب  َمهاْپَرْبهو
 أرفع لذة مع أنه موجود في صورته العالم المادي، الشاغل الجنسي أرفع مشاغليعتبر . يتَنْيا َمهاْپَرْبهوشاالتي اعطاها 

 في أي معتقد ديني هعلى ذكرال يوجد شاهد واحد . لكن ال يتصور أحد وجود شاغل جنسي في العالم الروحي. المنحرفة
 أو اهللا العظيم زوجة شخصية صبحيستطيع الفرد أن ي:  للمرة األولىيتَنْيا َمهاْپَرْبهوشاهذا العلم من عطاء . في العالم

وحدة  وال سيما المؤمن بكِْرشَْن-راْدها لكن ال يوجد من يستطيع فهم كِْرشَْن و راْدهاهذا ممكن في عبادة . تهعشيق
 أن ال يمكنهم حتى التصور.  أدنى فكرةوحدة الوجود الالشخصية المطلقةليس لدى أتباع . الشخصية المطلقةالوجود ال

يتَنْيا شاسهام  اهذا هو أرفع.  فحسب بل حياة جنسية أيضاًرةوصليس هللا  أن يتَنْيا َمهاْپَرْبهوشا يقول لكن. رةوصهللا 
   .َمهاْپَرْبهو

ما هو شاغلنا . في العالم المادي ذواقسوى ظالل هذه األ لكن ال توجد تباينة مواقأذبيستطيع الفرد خدمة الرب العظيم 
في مجتمعنا، ينشغل أحد بدور والد أو والدة البن وينشغل آخر بدور زوج وزوجة أو . عينية البدن والذات إلى المستند

وجد اثنى عشر ذوق وأبرزها ي .نشغال مع أحد بدور عدو االأخرى أيضاً مثل) َرَسْز(توجد أذواق . عشيق وعشيقة
. توجد صلة بين األعداء حتى بين القاتل والمقتول.  معاداة أحدللمثال،. خرى هي أذواق غير مباشرةالسبعة األ. خمسة

قامة صلة من بين  الذلك، يمكن. حتى وإن أنمى صلة بدور عدوهستنجح حياة الفرد ، كِْرشَْنلكن من جهة صلتنا بـ
  .وهي خمسة مباشرة وسبعة غير مباشرة، كِْرشَْندما يشغل الفرد حواسه مع عنالصالت االثنى عشر 

في الواقع، وجهت . كَْمَس في حومة كِْرشَْنفور ظهور  كِْرشَْنكان يوجد عدد كبير من المصارعين المتهيئين لقتل 
 عشر سنة لقتلهما وفشلت ل ستةاعملنا طولقد . هنا إلى سيأتي الصبيان:"نفسهل كَْمَسعدوه  قال. لقتله إليه الدعوة

 أو اهللا كِْرشَْنالشرير أو الملحد ال ينقطع عن ذكر ". ن فور وصولهمايمساعينا لكنني دعوتهما اآلن وسيقتلهما المصارع
لكن حسابهم . يحسبون أن موت اهللا سيتيح لهم فعل ما يحلو لهم. اهللا ميت أن لذلك، يطرحون النظريات. ابتغاء قتله

الطبيعة . ال يحتاج اهللا للحضور. عقابها سريع ومباشر. عة المادية وكيلة اهللا التي ال يفلت منها أحدعسير على يد الطبي
  .هونقوضع اهللا هذا القانون لكن الحمقى ال يف. كل من يخرق قانونهاتعاقب المادية 



 يجب على.  التتيم الصفي على نحو مناسب في حياةكِْرشَْنل جميع الحواس في خدمة غ يتكلم عن شيتَنْياشالكن المولى 
 شغل الفرد حواسه ضد مشيئة ذامع ذلك، حتى إ. كِْرشَْن شغل حواسه على نحو مناسب وفعل كل ما يريده اإلنسان
الجن والمالحدة على استعداد . كِْرشَْن فكرت بقتل تَناپۤوالجنية للمثال .  فذاك نافع أيضاًكِْرشَْن لكنه ما زال يذكر كِْرشَْن

هذا خطأ آخر ". هو مجرد طفل. كِْرشَْنسأقتل :"انفسهل تَناپۤو  قالت.خدمتههي  كما أن وظيفة الرباني دائم لقتل اهللا
عندما سيموت سألطخ صدري بالسم و:"انفسهل تَناپۤو قالتلذا، . إنسان  أو اهللا مجرد طفل أوكِْرشَْنيعتقدون أن . للشرير

فعل ذلك ألخذ الشر . ومع ذلك، قبلها بصفة صديق ألنه رحيم. و بصفة عدكِْرشَْننجد أنها أقبلت على ". يرضع حليبي
طبيب األمراض العامة أو األمراض العقلية يعالج المجنون . كِْرشَْن على خالف ة مهيأروحكل . من عقليتها لكنه قبلها
لن  كذا،. جهاله لكن الطبيب عاقل ويتابع عشتمقد يشعر المريض بالغضب من الطبيب أو ي. لكنه ال يصبح مجنوناً

  . عدوهكِْرشَْنعتبر من ي عدو كِْرشَْنيصبح 
 بمقام كِْرشَْن عاملها ".لذلك، اصبحت أمي. لقد رضعت حليب صدرها:"نفسهل لا لكنه أخذ قكِْرشَْن لتسمم تَناپۤوأقبلت 

 درجات الكمال هي أرفع كِْرشَْنقامة صلة مناسبة مع  االخالصة أن. كِْرشَْن أم ياشوداوظفرت بمقام  نجتلذلك، . أمه
جميع األعداء الذين قتلهم . على وجه غير مناسبنشغل  اذاحتى إالنجاة للفرد   رحوم إلى درجة سيهبكِْرشَْنلكن 
  . ظفروا بالنجاة فوراًكِْرشَْن
 الذين كِْرشَْنوأعداء الالشخصي  ْبَرْهَمْجيُّوتيندماج في  االطلبة: الشخصيال ْبَرْهَمْجيُّوتيفئتان من البشر في تندمج 

  القبول بحالة متوفرة حتى ألعداء اهللا؟ إلى ما الذي يدعوني:"لذلك، يستخلص التيم. هيقتلون على يد
 بالفلسفة التجريبية كِْرشَْن النفع المادي وعدم طلب فهم ترقبمن   بالخدمة التتيمية الصفيةيتَنْيا َمهاْپَرْبهوشايوصي 
ينبغي أن نفعل كل ما يشاء  . على وجه مناسب كما يشاءكِْرشَْنيجب أن تكون الرغبة الوحيدة هي خدمة . والعمل
واجبه هو جلب ". مريدي الحبيب، ارجو منك جلب كوب من الماء:"لنفترض أنني طلبت من مريد بالقول.  مناكِْرشَْن

 لماذا ال أجلب كوباً  يريد مني كوباً من الماء لكن لماذا ال أجلب له شيئاً أفضل؟ْپَرْبهوپاَد:"نفسهذا قال ل ا.كوب ماء لي
 لكنني طلبت الماء ومن حسب مفهومه الحليب الساخن طيب وأفضل من الماء. تلك ليست خدمة" من الحليب الساخن؟

يمكن للفرد قضاء أكثر . كِْرشَْن فهم مراد  اإلنسانيجب على. تلك هي الخدمة المناسبة. واجبه جلب الماء وليس الحليب
 ما  من الوساطة الشفافة للسيد الروحيكِْرشَْن معرفة مشيئة  اإلنسانويجب على. يمةخدمة مناسبة عند وجود صلة حم

  .دامت تلك الصلة الحميمة غير قائمة
مائة مرة  -أنا خادم خادم خادم الخادم:"يتَنْياشا المولى يقول .كِْرشَْن ال يحسب مطلقاً أن لديه صلة مباشرة بـڤَڤايشْنَالـ

هذه هي طريقة . يجب علينا الموافقة أن نصبح خادم خادم الخادم). ٨٠\١٣ َمْدْهيا .ش.ش ("كِْرشَْن - خادم الخادم
الحب الحقيقي اإلنسان ال يطور . إذا أراد الحب العلي الحقيقي هللايجب على الفرد تبني هذه الطريقة السلسلة المريدية و

الكلب نتيجة عدم تنمية خدمة تتيمية اإلنسان  يحب.  يتكلم عنهلكنه ال يحب اهللا بالفعل. هللا لعدم قبوله بهذه الطريقة
  .صفية

يتَنْيا شا يقول .ذاك هو الخطأ. لكن سيتعين علينا حب الكلب وليس اهللا ما لم نأخذ بهذا المبدأ" حب اهللا:"يمكننا أن نقول
 ال يختلق بل كالمه َرْبهويتَنْيا َمهاْپشا.  الخدمة التتيمية الصفيةيقضيأن من يطلب حب اهللا بحق يجب على  أنه َمهاْپَرْبهو

 معتمدةالسفار من األ ْبهَچڤَْد چۤيتاهذان الكتابان و . شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم و راتَْرشََپنْ-ناَرَد مثل ِڤديةالـمؤكد في األسفار 
-ِكَن ْهِرشۤيِكشَْهِرشۤي): ١٧٠\١٩ َمْدْهيا .ش.ش (راتَْرشََپنْ- ناَرَد من نص في يتَنْيا َمهاْپَرْبهوشا يستشهد .مقصودة للتيمو
 تعني حواس ْهِرشۤيِكَنكلمة . )ڤَنَْمِس- ْهِرشۤيِكَن ْهِرشۤيِكشَ (هذا هو تعريف الخدمة التتيمية الصفية. ياِتىشْْبَهكْتير أوڤَنَْم ِس

مة  خدتك ليستلف".  دون انقطاعكِْرشَْن أذكرأنا :"ذا قال أحد ا. أيضاًعقولنافحسب بل يجب علينا شغل حواسنا ال . الفرد
 الحقيقية هي يةچيُّوالرياضة الـ .كِْرشَْنبـ وليس الشخصياإلنسان بالعدم أو شيء التأمل تفكير لكن يفكر . تتيمية صفية

الذات .  يعني جمع العقل على الذات العليايُّوچيالـالتأمل . ِڤديةالـ كما تشرعه األسفار ونڤيشْ أو ناراياَن أو كِْرشَْن رذك
، شرع التأمل ةيُّوچيالـ مرجع الرياضة َپتَنَْجليحتى .  األيدي األربعةي ذناراياَن رةوص في كِْرشَْن رةوصالعليا هي 

  .كما يبتدع الناس طرقهم الدينية الزائفة  اليوم طرقهم الخاصة بالتركيز على العدميُّوچۤيْزالـابتدع . ونڤيشْفي 



 على شغل عقله  اإلنسانيجب أن ال يقتصر. ڤَنَْمِس-ْهِرشۤيِكشَْهِرشۤيِكَن ): ١٧٠\١٩ َمْدْهيا .ش.ش (راتَْرشََپنْ-ناَرَدلكن 
كلمة . هذه الكلمات السنسكريتية األربعة في غاية األهمية. خدمة سيد الحوسب كشغل حواس ا.فحسب بل حواسه أيضاً

يتعين العلم . شَْنكِْررب الحواس هو .  تعني خدمة رب الحواس بالحواسيُّوچا ْبَهكْتيلذا، .  تعني رب الحواسْهِرشۤيِكشَ
للخنزير . لذلك، اعطانا الرب طاقماً معيناً من الحواس لمتعتنا. هذا العالم الماديبألننا طلبنا التمتع لدينا حواس  أن دوماً

كذا، لإلنسان نوع معين من البدن والحواس ألنه أراد أن . حواس ألنه أراد التمتع بأكل الغائطالنوع معين من األبدان و
لدينا طاقم معين من الحواس المهيأة بالتي نتمتع بها في هذا العالم المادي وهذا ما يتعين علينا . ء آخريتمتع بشي

حالة . ن رغبات مثيلةعالتنزه  بأنفسنايتعين علينا شفاء . حواسنا أصلية لكنها محجبة اآلن بالرغبات المادية. تصفيته
  .الحسية الماديةالتشبعة  إلى هميلينقطع عندما الفرد تدعى تتيم صفي 

 هاة الشخصية بل لديها حواسفقير الروح ليست. لةي حواس أصروحلل أن راتَْرشََپنْ-ناَرَدمن هذا النص من نستطيع الفهم 
درجة أنها أصغر من نقطة  إلى انها صغيرة.  بقة على الكتاب اإلنسانربما يجد. مهما صغر حجم البدن الذي تقطن فيه

لجميع األحياء حواسها . الجراثيم الدقيقة ولديها حواسهاتتحرك كما . ها جميع الحواسلدي. ومع ذلك، تتحرك. دبوس
لحادية أننا طورنا الحواس في  االالنظريةتقول . باألصل وليس كما قد يشاع بأنها طورتها في أوضاع مادية معينة

 لدى.  المنطق والعقل ينفي ذلكلكن. دون شخصية باألصلأوضاع مادية لكن ال توجد حواس في الحالة الروحية وأننا 
علينا . ظاللهاهذه الحواس محجبة بالعناصر المادية وتظهر .  كانت أصغر من ذرة بالحجمذا حتى إحواسها الروح

حواسنا مستعارة  لذلك،.  هو سيد الحواس ومالكهاكِْرشَْن.  بعد تصفيتهاتصفية الحواس ويمكننا شغلها بمتعة سيد الحواس
هذه هي . س لمرضاة حسه وليس حسنااخير شيء هو استعمال الحو. رةعاانها مست. ننا شق منه أل الرب العظيممن

  . الصفيكِْرشَْنطريقة ذكر 
لذلك، .  نافذ في قلب كل حيكِْرشَْناء أن يث جح شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْممن   مثل التتيم الصفييتَنْيا َمهاْپَرْبهوشايضرب لنا 

هذه هي . البحر إلى الوصول إلى كما يجري النهر ويميل هحالما تسمع أحد أمجادعظيم الرب ال إلى  فوراًروحالتنجذب 
كل  – كِْرشَْن وأصحاب كِْرشَْن ودار كِْرشَْن وشهرة كِْرشَْناسم  وكِْرشَْنتحضر لواحق . بداية الخدمة التتيمية الصفية

. كِْرشَْنهذه هي بداية ذكر الفرد لـ. ِرشَْنكْبسبب حضور  َهِرى كِْرشَْنفجأة ضمنياً حالما يقوم تسبيح صوت  -شيء
كذا، عندما . ذلك الرمزحالما يسمع الفرد يذكر جميع المعلومات وراء كلمة رمزية سند ما يعني أن  إلى الذكر بالرجوع
 َنكِْرشْ هي بداية ذكر تلك بمجرد سماع تمجيد بسيط لصفاته، وكِْرشَْن وإلى كل شيء حول كِْرشَْن إلى تنجذب عقولنا

  . )َچتي(العقل الصفي ثم تنقطع حركة 
بعضهن مستلقيات وبعضهن يقمن كانت . كِْرشَْنحالما سمعن صوت ناي تركن كل شيء ، پۤيْزُچوالـهذه هي حالة 

قال . هنايصوت حالما سمعن  كِْرشَْنى  إل نسين كل شيء وهرعنهنبالواجبات البيتية وبعضهن يعتنين بأطفالهن لكن
ال يوجد عائق يعيق اندماج العقل . تركن -نحفللكنهن لم ي". أين تذهبن وتتركن واجباتكن؟:"آبائهنتهن وأزواجهن وأخو

  .هذه هي بداية التتيم الصفي. كِْرشَْنفي 
جميع األحياء في هذا العالم . ة، مقلدة زائفةاألحياء المهيأة متمتع.  تعني متمتعپوروشَكلمة . كِْرشَْن تعني پوروشُتََّمكلمة 
 لكل فرد النزعة. المتاعهي األنثى والمتمتع هو الذكر . المعنى الحرفي لهذه الكلمة هي ذكر. پوروشَدور تقلد  المادي

 الوحيد هو پوروشَلكن . پوروشَلذلك، كل فرد يدعى . في العالم المادي التمتع سواء أكان لديه بدن ذكر أم أنثىإلى 
  ونحن قدراتاعاًمتقصودة القدرات م. پوروشَنحن لسنا . متع العظيمنحن األحياء قدرته وهو المت. الرب العظيم بالفعل

تخدام ساهي  الصفي كِْرشَْنعالمة ذكر  .كِْرشَْن هو الشخص العلي العظيم، پوروشُوتََّملذلك، .  أدوات الشخص العظيمأو
  .شخصية اهللا دون عوائقحب تتيمنا الصفي ب

شخص : عبادةالق ائأو طرالتعالي ف ائوظمة دافع ما وراء سائر ث.  الصفيكِْرشَْنال يوجد طموح أو غرض في ذكر 
ال . لُوَك كِْرشَْن إلى يطلب النجاة، شخص يطلب الرخاء المادي، شخص يطلب دخول الجنان، شخص يطلب الذهاب

يمة الدار العظ إلى التيم الصفي حتى الذهابال يطلب . ليس لدى التيم الصفي طموح مثيل. يفترض وجود هذه التطلعات
  . بالكليةكِْرشَْننشغال بخدمة  االجل مطلبه هو. ال شك بذهابه لكن ليست لديه رغبة. كِْرشَْنلـ



أهالي يقيم .  الرب العظيمهقامة في الكوكب الذي يقيم في اال وهيشالُوكْياتوجد نجاة . توجد أشكال مختلفة من النجاة
عادل تكاد ظمة ت تعني امتالك عساِرشْطينجاة .  العظيماهللا شخصية عليه على الكوكب الذي يقيم َهىنْطْايكوڤكواكب 

 بأربعة أيد وتمسك الرموز األربعة وتملك ناراياَن رةوص المحررة قادرة على الظهور في الذرية روحال. ناراياَن ظمةع
 تعني عدم ياْپۤيسام.  أو السمات عينهارةوصمتالك ال ا تعنيْپياسارۤو. ه وقصره وكل شيءيه وحلظمتمالمحه البدنية وع

دعى نجاة النجاة ت ههذ.  يمكن للفرد مصاحبة الرب كما نجلس هنا سويةللمثال،. بتعاد عنه االمفارقة الرب العظيم أو
. كِْرشَْننشغال بخدمة  االال يطلبون سوى. لكن التيم األصفياء ال يقبلون هذه النجاة على أشكالها) موكْتي- ْپياسامۤي (قربال

 بالفعل يحرزون صحبة الرب العظيم لكنهم ال يطلبوها ألن كِْرشَْنتيم . كل من أشكال النجاةانهم ال يعنون بأي ش
أرفع درجات كمال الخدمة التتيمية عندما يرفض تظهر . الرب إلى نشغال بالخدمة الودية العلية االطموحهم الوحيد هو

ربي، :" أن يتمنى عليه ما يشاء لكنه اجابَمهاَرَج ْپَرْهالَد منالرب طلب . التيم قبول البركات أو النفع من الرب العظيم
اجاب على هذا ". نفع من خدمتي؟ لن أكون خادمك بذلك بل تاجرالواجبي خدمتك فكيف استطيع قبول . أنا خادمك القديم

 طلب بركات ذادرجة أنه يحقق جميع رغبات التيم حتى إ إلى  لطيفكِْرشَْن. النحو وتلك هي عالمة الشخص الصفي
لكن المقام الجليل للخدمة التتيمية . هذا لطفه.  الماديةاترغبمن ال هفي أعماق قلب تيمكل ما  سيحقق الرب .ديةما
  . عليه عرضها الرب العظيمذاهو أن التيم الصفي يرفض قبول مختلف أشكال النجاة حتى إ) يُّوچا ْبَهكْتي(

 ابتغاءبالخدمة التتيمية نشغل ا وهفي قلبتعتمل لمادية ذا كانت بعض الرغبات الن يحصل الفرد على الحب الصفي هللا ا
ظمة  العههذتحقيق  ألنني أريد كِْرشَْن، بخدمة كِْرشَْنأنا منشغل بذكر :"نفسه لالفردقال ذا اقد تتحقق تلك الرغبة  .تحقيقها
إلى مقام الحب الصفي لن يقدر الفرد على الوصول  .پۤيْزُچوالـ ككِْرشَْنلكنه لن يحصل على الحب الصفي لـ" أو ذاك

 -  َرساْمرتَ-ْبَهكْتيفي نص من كتاب  ُچوْسوامّيرۤوَپ يكتب .  قضى واجبه التتيميذاذا كان مدفوعاً بدافع ما حتى إاهللا 
ذا  اأو حتى) ْبهوكْتي(رغبة بجلب النفع المادي عنده ما دامت توجد يجب على الفرد أخذ تلك التمثيالت الشبحية :"سينْْدهو

 حاضرة في اماۤيما دامت لفرد التمتع بالبهجة العلية المستمدة من الحب الخالص هللا لكيف يمكن ". )موكْتي(ة أراد النجا
يخلو .  رغبات مادية أو حتى رغبة بالنجاةه عندتذا كان اللفرد تحصيل الحب الخالص هللا ال يمكن؟ بكالم آخر، قلبه

  . دمة الودية من اجل الخدمة الودية فقطالخقضاء  بل هو مجرد -التتيم الخالص من جميع الرغبات
 َنڤَِرنْداڤْ كانا يقيمان على حدة في ُچوْسوامّي َسناتََن وأخوه ُچوْسوامّيرۤوَپ . ُچوْسوامّيرۤوَپ ثمة مثل لطيف في حياة 

و شحاذة  طبخ طعام شهي أتتسهيالدون  يقيم في الغابة ُچوْسوامّيرۤوَپ  كان ).ْبَهَجَن(الخدمة التتيمية بوينشغالن 
 إلى قدمهاأ شهية واًأطباقسأعد :"نفسهقال ل األخ األصغر وُچوْسوامّيرۤوَپ كان .  القرية لألكلمن )پاتيشَ(رغيف خبز 

في اللحظة التالية، جاءت . كانت لديه هذه الرغبة. " لو استطعت الحصول على بعض الطعام ودعوة أخي األكبركِْرشَْن
ذاك هو النظام . طحين وسمن مصفى وما شاكله وحليب :كثير من األطعمة إليه ت سنة وحمل١٢ نحو فتاة جميلة عمرها

 بارسال  سعيداًُچوْسوامّيرۤوَپ كان .  أحياناًالمتسولين والحكماء الزاهدين إلى أرباب العائالت الطعاميقدم . ِڤديالـ
  .ه األكبروليمة ثم دعى أخاالأعد . عداد وليمة ا كل هذه األشياء وأنه سيقدر علىكِْرشَْن

 أعددت هذه الوليمة في هذه كيفكيف وفرت كل هذه األشياء؟ :" وقال بالدهشة عندما جاءُچوْسوامّي َسناتََنأصيب 
  "الغابة؟ كيف أمكن ذلك؟

". لي  فتاة لطيفة وقدمتهاجاءت . كل هذه األشياءكِْرشَْنرغبت بذلك في الصباح وأرسل ":ُچوْسوامّيرۤوَپ لذا، أوضح 
  .فتاة جميلة جداً". اةكان يصف الفت

تلك ". هذا خطأ كبير.  قرينة الربراْدهارانّيلقد قبلت الخدمة من . راْدهارانّيهذه الفتاة الجميلة هي :"ناتََنَسعندئذ، قال 
درجة أنه يريد خدمة تيمه  إلى  ذكيكِْرشَْنما كانا يقبالن الخدمة من الرب بل أرادا قضاء الخدمة لكن . هي فلسفتهم

 كِْرشَْن يترقب و.خدمتهسوى  كِْرشَْنالتيم الصفي من ال يطلب . هذا تزاحم روحي. نه ينتظر فرصة لخدمة تيمهأ. أيضاً
  . متشوق دوماً لمرضاة تيمه كما يرضيه تيمهكِْرشَْن. فرصة لخدمة تيمه أيضاً
كل فرد .  يريد تلقي الخدمة ال أحد؟كل فرد يريد الخدمة. ستغالل على الصعيد المطلق اال يوجد. هذا هو العالم الروحي

هذا العالم المادي يعني أنني . هذا موقف جميل. خدمتكوأنا أريد خدمتي أنت تريد . يريد تقديم الخدمة في العالم العلي



في العاالم المادي، كل فرد يريد . ينبغي لنا فهمه. هذا هو العالم المادي. هذا مجمل األمر. أريد نشلك وأنت تريد نشلي
النقطة المحورية لخدمة كل فرد هي . في العالم العليكل فرد يريد الخدمة لكن . ديقه، والده، أمه، كل فرداستغالل ص

 يريد كِْرشَْنوفي الوقت الواحد، . سواء بصفة أصدقاء أو خدمة أو آباء أو عشاق كِْرشَْن  خدمةجميع التيميريد  وكِْرشَْن
ال يوجد .  ألن كل فرد كاملتهاألولى هي الخدمة مع عدم وجود ضرورالوظيفة ا. هذه هي الصلة العلية. خدمتهم أيضاً

لعلية اال يمكننا التمتع باللذة . هذا هو العالم العلي. جوع وال ضرورة لألكل ومع ذلك كل فرد يقدم أشياء لطيفة لألكل
. كان لدينا مطلق غرضذا اال ينهض ذلك الحس  . أو تيمهكِْرشَْنقتصار على خدمة  االمرحلة إلى ما لم نصلللخدمة 

  .ون رغبة بالتشبعة الحسية الشخصيةدون غرض، دالرب العظيم وتيمه  إلى يجب أن تكون الخدمة
  الفصل الثالث

  العلم بالذاتكمال 
مية  تنتبدأ .الختامي الفصل هذا في كِْرشَْن  التحقيق التام للذات العليا،– للعلم بالذات النهائي الهدف شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَديبحث 

الذات الروحية  أن  ثم يحقق الفردض بل قدرة روحية مح-  البدن الطبيعيتليس – مادية تليس ها أن بالفهمالعلم بالذات
. وأخيراً، يتعلم الفرد كيف يحيا بالتمام في تلك الصلة العلية البهيجة القديمة. كِْرشَْنالصفية شق قديم من الذات العليا، 

  .الكمال العظيم للحياة يعني تحقيق هذه الحالةتحقيق 
 كان ذا الم يعلموا ما. كِْرشَْن سوى ئاًلم يعرفوا شي. على هذه األرضأثناء حضوره  كِْرشَْن ا أحبوَنڤَِرنْداڤْجميع أهالي 

كان موقفهم موقف حب صفي ".  كان اهللاذا حتى إكِْرشَْنسأحب :" وال كانت أفكار مثيلة تزعجهم، هو اهللا أم الكِْرشَْن
ذاً هو صعيد الحب الخالص  ااهذ". هذا جوهر األمر.  كان اهللا أم الذا اال يهم كِْرشَْننحن نحب :"منفسهألويقولون 
. ليس صعيد الحب الخالص بل حب مشروطفذلك " ذا كان اهللا اكِْرشَْنسأحب :"عندما يقول الفردال بد من العلم . الحقيقي
 كِْرشَْن:"في الغالبألنفسهم  قولوني) ڤاسۤيْز- ڤَْرَج (َنڤَِرنْداڤْأهالي  في األرض وكان حضوره أثناء معجزاته كِْرشَْنأظهر 

المالئكة كانت  أن عموماً على هذا النحو ألن الناس كانوا يعتقدون همريفكتكان ". ةكئمالأحد الربما كان . طفل مدهش
 كبير.  علي عن المالئكةكِْرشَْنن  أتعي الناسالمالئكة أقوياء في هذا العالم المادي لكن لم تكن . طالق االقوية على
 هو الملك العظيم وبدنه كامل بالعلم كِْرشَْن ):١\٥( َسْمهيتا-ْبَرْهَم أدلى برأيه في هذا الصدد في نص ْبَرْهماالمالئكة 

.  ملك المالئكةكِْرشَْن أن م علَنڤَِرنْداڤْ لم يكن لدى أهالي .)ىَرَهْچيڤ  آنَنَْدْدشي شَْْسه كِْرشْنََپَرَمه ڤََره إشْ(والبهجة والخلود 
  .الجدير بالتنويه أن حبهم له لم يكن خاضعاً إلعتبارات مثيلة

م لوضع بالغ نفسه أَنڤَِرنْداڤْعرض أهالي .  دون شروطكِْرشَْن لـدون شروط كما كان حبهم َنڤَِرنْداڤْأهالي  كِْرشَْنأحب 
 كثيراً وأرسل غيوماً قوية نْْدَرإ اشتد غضب. ئكة الجنان مالرئيس نْْدَر إلى اقربانالالخطورة عندما أوقفوا مراسم 

 أنقذ أهالي كِْرشَْنالمياه وأرتعب سكانها لكن بالمنطقة بكاملها غرقت .  طوال سبعة أيامَنڤَِرنْداڤْأسقطت األمطار فوق 
قادر أنه  نْْدَرإ ك المالكِْرشَْنرب بذلك، لقن ال. سن سبع سنواتابن  فوق القرية مع أنه كان ڤَْرْدَهَنُچو برفع جبل َنڤَِرنْداڤْ

  .  عندما أدرك ذلككِْرشَْنللرب  نْْدَرإ سجدوزعاجه بأصبعه الصغير  اعلى منع
حركة . )َجَن-پّيُچو( البقارين  الذي يدل أن شاغله الوحيد هو حمايةڤَالّْبَهى-پۤيَجَنُچواسم  معروفاً بكِْرشَْنلذلك، أصبح 

سينقذنا اهللا من مطلق خطر ). َجَن-پّيُچو (كِْرشَْن كيف يصبح حبيب صفي لـ اإلنسانيمتعل إلى  هذه تهدفكِْرشَْنذكر 
 رياضةال ممارسة كِْرشَْنلم يتعين على . قتضي رفع جبل عندما نبلغ درجة هذا الحب الصفيت ت حمايته كانذاحتى إ
 إلى ال يحتاج. كِْرشَْنتلك هي قدرة .  طفلفي صورةهو اهللا القوي حتى . ڤَْرْدَهَنُچو ما من أجل رفع جبل يةچيُّوالـ

  . وليس نوعاً مصنوعاً من اهللاهو اهللا أزلياً.  ليصبح اهللايةچيُّو الـرياضةالممارسة التأمل أو 
 لعب طفل تيمه وهذا ما كِْرشَْنغالباً ما يحب . تابعاللباً ما يلعب دور وغامع أنه اهللا بأذواق ودية مع تيمه  كِْرشَْنيتمتع 

 كِْرشَْند الجميع وال يوبخه أحد لكن وعبماهللا هو ). نّنَْدَن- ياشودا (ياشودا الطفل المحبوب لألم لعب دورلى إيحدو به 
حسناً، سوف :"توبيخ ويقولبال يتمتع كِْرشَْن يلعب هذا الدور أيضاً ألن كِْرشَْنتيم . يتمتع بتوبيخ تيمه األب وتيمه األم



على هذا الوجه، جميع .  القتالشاء عندما يويقاتله وپياكَشيهيَرن يصبح الجني كِْرشَْن تيمكذا، ". أكون والدك وأوبخك
   .كِْرشَْنصحبة  إلى ذا تطلعناا كِْرشَْنال مفر لنا من تنمية ذكر  . متصلة بتيمهكِْرشَْننشاطات 
- َجَن-ڤَْرَجنَنَْدَن -ياشودا( كِْرشَْن وال شاغل يشغلهم سوى مرضاة ْزَجنَ-ڤَْرَجنَنَْدَن  سوى شاغل مرضاة كِْرشَْنال يشغل 

 والبقارين پۤيْزُچوالـ لمرضاة يامونا على ضفاف نهر كِْرشَْن اهللا العظيمشخصية يتنزه . هذا هو تبادل الحب. )َرنَْجَن
  ليست طيور ونحل وبقر وعجول أو بشرانها. )رّيشا-ڤََن- تۤيَر- يامونا (الصبيان والطيور والنحل والبقر والعجول

 هذه كِْرشَْنحركة ذكر .  غزيرةوالدات بعد كِْرشَْن مقام اللعب مع الذا، بلغو. العلم بالذاتجميعهم قمة بلغ  عتياديين بلا
 على كِْرشَْنيوافق .  بدور صديق أو خادم أو أب أو أمكِْرشَْن قريب ليصبح لُوَك كِْرشَْن إلى تمكّن كل فرد من الذهاب

يتعين علينا السير على .  كيف يفعل كل ذلكيتَنْياشاليم المولى اكتابنا تعفي يوضح و. لعب أي من هذه األدوار مع تيمه
 ُچوپاَل و ُچوْسوامّي جۤيڤَ شْرّيو  َسناتََنو رۤوَپ  شْرّي -الستة ُچوْسوامۤيْزالـ ( وأصحابه البارزينيتَنْياشاخطى المولى 

َهِرى  منشغلين دوماً بتسبيح ُچوْسوامۤيْزهؤالء الـ كان. كِْرشَْن لمعرفة صلتنا بـ) ْبّهطَّْچهوناتَْىَر و ْچهوناتَْى داَسَرو 
يغرق في محيط حب ) كۤيْرتََن-كِْرشَْن (كِْرشَْنعلموا أن الغارق في تسبيح االسم القدوس لـ.  والرقص في وجدكِْرشَْن
لذا، كان . فيتلك هي عالمة التتيم الص. كِْرشَْناسم  نطقحالما ي يمكن للفرد أن يغرق في محيط الحب. كِْرشَْن
  . كۤيْرتََن الستة يغرقون فوراً في محيط حب اهللا اثناء ُچوْسوامۤيْزالـ

موقع التيم .  فحسب بل على سواهم أيضاًيتَنْيا َمهاْپَرْبهوشا الستة أعزاء على سائر تيم المولى ُچوْسوامۤيْزالـلم يكن 
 كان يمكن السماح لهذا ذا ا لكل فرد وال يميز مامنفتح دوماًالتيم الصفي . الصفي أن ليس لديه عدو ألنه غير حسود

ثمة فروق بين الشريف والوضيع والرجل والمرأة .  وأنه ال يمكن السماح لذاك الشخصَهِرى كِْرشَْنالشخص بتسبيح 
التيم الصفي يرى .  لكن هذا التمايز غائب على الصعيد الروحيضداد صعيد األألنهعلى الصعيد المادي  وهذا أو ذاك

غير يمكن القول أن في الواقع، . حسدال تنزهه عنهو واجب العبادة ل. لذلك، هو غير حسود. شيء بعين واحدةكل 
شارة  اكما هذه هي.  الحسدالمنزه عنالصعيد الروحي غير ممكن لسوى  إلى ذا كان الوصول اجب العبادةالحسود وا
  ):١٩- ١٨\٥ (ْبهَچڤَْد چۤيتا

  ىـَپـنّ َسْم-ا ينَـي ڤ- ا ۤيْديڤ
  ينيتــَهـْسي ـڤَچ نىْبراْهَمـ
  شَ پاِكى -ڤَ شْـڤَ يشاي شـون
  نَـهي َدْرشـ- َسَم اتاهذينَْپـ
  ُچوْرتَـه َسيْر جيڤَ تايإها
   َمـنَهْمتَـيتْـهـ ْسىي ساْماْميىش
   ْبَرْهَمْمَمــَسي  ِهـْمـشَُدوْرين
  اتاهيـهتْـِتى ْس نيماْد ْبَرْهَمــتَْس

 الكالب لحوم وآكل ،البقرة، والفيلالعاِلم، وس  الكّيْبراْهَمَنالـكل من  إلى ،االصيل المتواضع بفضل العلم الحكيمنظر ي"
 فوق كل عيب ال نهما. والدة والموتال يتخطسبق لهم  ،والمساواة رزانة عقولهم على التقوم من . بعين واحدةالنجس

  . "راسخون فيهو ْبَرْهَمْنمثل ثلمة فيهم 
يمكن للشخص تخليص البشرية المعذبة من الشوائب المادية عند الظفر . يتَنْياشامقام مثيل يصله من ظفر برحمة المولى 

: كانوا تيماً من هذا الطراز هم ألنة التاليَمنْتَْر الستة سجدة التبجيل بالـُچوْسوامۤيْزلـنحن نقدم ل .يتَنْياشابرحمة المولى 
 خبراء بدراسة جميع األسفار بتمعن ُچوْسوامۤيْزالـ كان .كاوُچوپالَ- جۤيڤَ-شْرّياو چيو-ْچهوناتَْىَر-ناتََنَس-َپرۤوڤَنِْدى 
رحيق ( هو سينْْد- َرساْمِرتَ- ْبَهكْتي كتاب ا خلفوا كتباً غزيرة لهدايتنا وأشهره.قامة الدين الحقيقي في األرض ابهدف
 نهاراً دون كلل ال ليُچوْسوامۤيْزالـعمل . ويعطي التيم المبتدئ توجيهات مبدئية ُچوْسوامّيرۤوَپ  شْرّيالذي كتبه ) التتيم

 معتقين عملياً من المتطلبات البدنية المتمثلة باألكل والنوم في الواقع، كانوا. والتسبيح والرقصوكان شاغلهم الكتابة 
 ألنهم كانوا غارقين في اإلطالق غير واردة علىوالخوف أو الدفاع مسألة الجماع كانت . افع الخوفوالجماع والدفاع بد



كانوا يطرقون باب أحد أرباب . كانوا معتادين على النوم ساعة ونصف يومياً كما أنهم لم يأكلوا عملياً.  بالكليةكِْرشَْن
  .الجوعحينما كانوا يشعرون ب  أو اثنيناًالعائالت ويشحذون رغيف

كل فرد في العالم . الوعي الروحي إلى سعاد البشرية المعذبة عن طريق رفع كل فرد امهمة هؤالء الربانيين كانت
ستغالل مجتمع آخر ورجل أعمال  أمة تسعى إلستغالل أمة أخرى ومجتمع يسعى ال-المادي يسعى إلستغالل سواه

الحق على :"عى نزاع البقاء ومنه ابتدعت البشرية قانونهذا ما يد. ستغالل رجل أعمال آخر وهكذا دواليكيسعى ال
ثمة .  لكننا نشاهد أن نزاع البقاء مفروض حتى على األقوى كما هي الحال في الوضع الدولي الحاضر"جانب القوي

 لكن .في الواقع، نزاع البقاء يعني المعاناة.  كبير بين روسيا وأميركا والصين وكل فرد يعاني نتيجة هذا النزاعنزاع
لذلك، تجري عبادتهم في . إستغالل اآلخرينبإعانة اإلنسان على تحقيق السعادة وليس  كِْرشَْنالتيم األصفياء لـيعنى 

 لكن . بتعذر مقارنة الثري والفقير ألن الثري قد يتلقى التكريم في بلده أو كوكبهَپنْذيتَنَكْيا شاقال حتى . جميع الكواكب
  .ريم حيثما حليتلقى التكالعاِلم تيم اهللا 

حيث يحضر الجحيم  إلى ال سبيل.  يالزمه في كل من الجنة والناركِْرشَْنعند التيم ألن سيان الجنة والنار أن كما 
ألنه كان وليد عائلة  ورّيپفي  َهىنّاتََجَچ هيكل َهريداَس طْهاكوَرلم يدخل  للمثال .َهىنْطْايكوڤبل كل مكان هو  كِْرشَْن

 ما الذي يدعوني:"نفسه بذلك بل قال لَهريداَس طْهاكوَر حفللم ي .الهيكل إلى يمنعون دخول المسلممسلمة وكان الهندوس 
هذه . َهريداَس جاء يومياً لزيارة َهىنّاتََجَچ الذي هو عين يتَنْياشاوبالنتيجة، المولى ". الدخول وإزعاجهم؟ سأسّبح هناإلى 

زيارة  َرْبهوْپَمها يتَنْياشااعتاد المولى .  اليه يأتيَهىنّاتََجَچ بل َهىنّاتََچَج إلى الذهاب إلى ال يحتاج: هي قوة التيم الصفي
، ماذا َهريداَس:" ويسألَهريداَسكان المولى يدخل كوخ . ستحمام في البحر إلى االفي طريقه يومياً طْهاكوَر َهريداَس
عبادة تيمه تفوق  أن كِْرشَْنلذلك، يقول . الفعليهذا هو مقام التيم ". يا ربيتفضل بالدخول :" يجيبَهريداَسوكان " تفعل؟

 ْپَرساَد-كِْرشَْن ويتناول كِْرشَْن، علم سماع كالم كِْرشَْن لعلمه بذكر كِْرشَْن تسليمالتيم قادر بالفعل على . حتى عبادته
م فلسفي مسئم حول أنا كالإلى والمؤمن بالفراغية الالشخصية المطلقة المؤمن بوحدة الوجود  قد يدعو. كِْرشَْنويتمتع بـ

أنا :"وبين من يعتقد" أنا حجر:"؟ ما هو الفرق بين من يعتقدلكذ إلى لكن من ذا الذي سيلتفت) َأَهْم ْبَرْهماْسمي (روح
؟ ما الذي يدعو أحد ليصبح حجراً أو قطعة من الخشب أو فراغ؟ يجب أن يكون مقامنا الفعلي هو تبادل الحب مع "فراغ
  .كِْرشَْن

 ْبَهكْتيپاَد نوڤيشْ آُوْم لهيةمن جهتي، سيدي الروحي رحمته اإل. كِْرشَْن شرارة حب د الروحي، التيم الصفييشعل السي
رغبة رحمته اإللهية كانت عند .  في العالم الغربيكِْرشَْن، أمرني بنشر ذكر  ْپَرْبهوپاَدُچوْسوامّي َسَرْسڤَتّيسيدّْهانْتَ 

لتقيت عندما اكنت شاباً وطنياً في الهند .  رحمته ومتعته معاًيمثلي الغرب ونجاحي  فيتَنْياشاكبيرة بنشر رسالة المولى 
أجبرني أحد االصدقاء الذي ما زال يقيم في مدينة كلكتا . ، ومنشغل في مكتب محترم كثيراًسيدي الروحي للمرة األولى

 والدي اعتاد استقبال عدد كبير من كنت متردداً برؤيته ألن.  لعدم رغبتي بالذهابرحمته اإللهيةوأصطحبني لرؤية 
 كان من َمهاَرَج ُچوْسوامّي َسَرْسڤَتّيسيدّْهانْتَ  ْبَهكْتي أن نفسيقلت ل.  معامالتهمبوكنت ال أحفي البيت  ۤيْزاسَسنّْۤيالـ

 رضخت في نهاية األمر". ذا ال تراه؟الم:" صديقي بالقولاجبرني ؟ لكن وما هو النفع برؤيته بحال صح ذلكطرازهم
  . وذهبت معه وانتفعت

البلدان األجنبية ونشر  إلى كان من الضروري للمتعلمين أمثالي الذهاب أنه في زيارتي األولىاإللهية قال لي رحمته 
في الواقع، كان األجانب يعتبرون . حتالل ولن يسمع أحد رسالتنا االالهند كانت تحت أن اجبت. يتَنْيا َمهاْپَرْبهوشارسالة 
عندئذ، كان يوجد . نالت استقاللهاألن الهند كانت خاضعة لبريطانيا بينما عدد كبير من األمم ة التفاهة في غايالهنود 
 أن اإللهيةأقنعني رحمته . خاضعة لبريطانياالهند حتى األمم البدائية كانت مستقلة بينما ما زالت أن  شكىچالي شاعر بن

 زلينعنى بالنفع األ ألننا يتَنْيا َمهاْپَرْبهوشان واجبنا قبول تحدي م ستعمار واإلستقالل مجرد أوضاع زائلة وأشار أناال
  . منذ نصف قرن١٩٢٢سيدي الروحي سنة اإللهية ته مهذا اللقاء مع رححدث . للبشرية

 في اللحظة كتب لي رسالة . من عالم الموت هذاَمهاَرَج چورو سنوات من خلوة ٣ قبل ١٩٣٣سنة  داعملقيت الت
هذه الرسالة بين ابناء اللغة  إلى ةدعوالحدد بالقول بوجوب . قبل اسبوعين من خلوته ها أوامرهاألخيرة، يكرر في



كنت أحلم . ي وأتبعهمنزل كان يدعوني وأنني كنت أهجر َمهاَرَج چورو أن بعد استالم هذه الرسالةحلمت . االنكليزية
ي ودخول سلك الزهد منزل مني هجر طلب يَمهاَرَج چورو. ال بد لي من هجر بيتي:" لنفسيقولعلى هذا الوجه وأ

لم أكن اريد هجر . اماۤيهذا ما يدعى ". ي؟ زوجتي؟ أطفالي؟منزلكيف أهجر . هذا مرعب:" فوراً لنفسيقلت)". اَسَسنّْۤي(
 لكن  بأوامرهعمال ي بما في ذلك بضعة أطفالمنزلهجرت .  جعلني أهجرهَمهاَرَج چوروة بالفعل لكن منزليحياتي ال

 وهذا كِْرشَْنلذا، لن يخسر الفرد بخدمة .  من األطفال اللطفاء في كل األرضاً كبيراً عددَمهاَرَج چوروطاني اعاآلن 
  . تجربتي العمليةستمد منمثل م

تسمح لم تكن الحكومة الهندية . ١٩٦٥لهند بمفردي سنة  اتعندما ترك كنت أخشى مواجهة قدر كبير من المتاعب
لكن كان مثيلة وصلت مدينة نيويورك في حالة . ربعين روبيةأال أحمل سوى بضعة كتب وجئت وبإخراج نقود من البلد 

جاء في .  والسيد الروحيكِْرشَْنكل شيء يحدث بالرحمة المشتركة لـ. كِْرشَْن و  َمهاَرَجچورو برحمة مجمل األمر
.  داخلنا دوماًكِْرشَْن.  هذهكِْرشَْنكة ذكر هذا هو سر نجاح حر.  مشتركةچورو والـكِْرشَْنرحمة  أن يتَنْيا َمهاْپَرْبهوشا

 الفطنة لنصبح رجال أعمال في غاية الذكاء كِْرشَْنسيتيح لنا  .احسب مرادنوبالنتيجة، يعلم بغرضنا ويتيح فرصة العمل 
من يصبح كثير . اذا قررنا التمتع بهذا العالم المادي  حتى نستطيع كسب المال والتمتعين أو محتالين ناجحةأو ساس

لكن ال .  من أصحاب الماليين بالحظ السعيدايبدأون فقراء وسرعان ما يصبحو.  الحياة الماديةفي الناس من ذوي الشأن
ال يمكن ألحد تحسين مستوى حياته دون فطنة وتلك الفطنة . ينبغي لنا التفكير أنهم حققوا هذا النجاح بجهودهم الضئيلة

  اإلنسان يتذكربمشيئته الذات العليا وفي صورةنافذ في قلب كل حي  أنه ْد چۤيتاْبهَچڤَ في كِْرشَْنيقول . كِْرشَْنمن 
 الفطنة الالزمة لنسيانه كِْرشَْنسيعطينا  . كل من النسيان والذكرى حسب رغبة الفردكِْرشَْنيمد .  اإلنسانوبمشيئته ينسى

  . والتمتع بالعالم الماديكِْرشَْنذا أردنا نسيان  اإلى األبد
ال يوجد . كل فرد يقضي وقتاً مسراً. يمكنني التمتع بهذا العالم المادي على خير وجه:"منفسهألر من الناس كثييقول 

 إلى قد نرتقي.  لغياب المتعة الباقية في العالم الماديير وهميفكت الاهذنمط ". سبب يمنعني من التمتع بقدر معادل
اية الوسامة والشهرة والفطنة والعلم والثراء والنفوذ وقد قد نكون في غ. الرئيس كنيديمنصب منصب رفيع جداً مثل 

هذه هي طبيعة . كون لدينا زوجة جميلة وأطفال ونحتل أرفع منصب في البلد لكننا عرضة لإلغتيال في مطلق لحظةت
ة لعدم كل متعة نكتسبها زائل. المتعة دون عوائق إلى ال سبيل. جهة الخطر في كل خطوةاال مفر من مو: العالم المادي

 حتى في أوج متعتنا التي نكسبها بعد بذل جهد كبير من النزاع وجود متعة في العالم المادي قادرة على اعطاء لذة دائمة
  . هو القادر الوحيد على اعطاء هذه اللذةكِْرشَْن. والتضحية

  اإلنسانلسوء الحظ،.  لهتسليمفه والمن خير كل فرد ترك هذا النشاط المادي التا أن ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنلذلك، يأمر 
كل من يسلم له يضمن  أن كِْرشَْنيعلن . درجة تفقده كل عناية إلى )اماۤي(في هذا العصر مفتون ببريق الطبيعة المادية 

 تسليميفقد شيئاً بالأن  دوماً  اإلنسانيخاف.  متعلق بما ال يقوى على تحصيله اإلنسانالحماية من كل الذنوب لكن
درجة أنه يجازينا  إلى  لطيفكِْرشَْنلكن . العالم الغربي للدعوة إلى  كما خشيت أنا خسارة عائلتي بالمجيءشَْنكِْرلـ

  . عندما يسلب منا شيئاًضعافبشيء أكبر بألوف األ
سيداتي :"بلدة بالقول إلى بلد وبلدة إلى باب وبلد إلى درجة أنه يستجدي من باب إلى كما أن السيد الروحي لطيف

 هو كِْرشَْن. كِْرشَْن إلى ة جداًحميم يقضي خدمة ،على هذا الوجه". كِْرشَْنذكر  إلى ذمنكم األخدتي األعزاء، أرجو وسا
ن  اال يهم ما. كِْرشَْنلذلك، السيد الروحي عزيز جداً على . الرب العظيم الذي يصدر األوامر والسيد الروحي ينفذها

يتعذب . كِْرشَْنذا غاب عنهما ذكر  ا الجنة والنار على حد سواء عند السيد الروحي.النار إلى الجنة أم إلى كِْرشَْنأرسله 
 في أي مكان ةماقاال كِْرشَْن تيم يستطيع أهل الجنة حواسهم من وجوه كثيرة لكنيمتع أهل الجحيم من وجوه كثيرة و

 اذا أرسل َهِرى كِْرشَْنمجرد تسبيح سيرضى ب .ألنه يحمل هذا الذكر معه راض بذاته دوماًوهو  كِْرشَْنحيث يوجد ذكر 
ذا وضع  اكِْرشَْنسيبقى نائياً ألن حواسه راضية بـ كذا،.  وليس بالجحيمكِْرشَْنيؤمن بـالتيم في الواقع، . إلى الجحيم

لهذا السبب، . ستعداد لخدمة الرب في كل مكان الذا، تيم الرب على. في الجنة حيث توجد فرص كثيرة للتشبعة الحسية
  .كِْرشَْنزيز جداً على هو ع



 لكن. هو الحقالالشخصي  ْبَرْهَمْن  وأنسرابهذا العالم أن  الزهاد وحدة الوجود الالشخصية المطلقةفالسفة يقول 
لكن . المجتمع حيث تسود التشبعة الحسية المادية خشية من عدوى تلك األوضاع إلى ذا طلب منهم الخروج اسيرفضون

  .كِْرشَْنإنضباطه ولواذه بـبفضل مطلق مكان إلى عوبة بالتوجه مطلق صال يجد  كِْرشَْنتيم 
 َهِرى كِْرشَْن ألنهم ينتهزون الفرصة بتسبيح كِْرشَْنال يلحق التيم عندما يلتقون في مكان يغيب فيه ذكر األذى بالنتيجة، 

في غرفة ما والتسبيح الباب وراءه  ليس المراد اغالق الفرد. ينبغي انتهاز تلك الفرصة دوماً. كِْرشَْنوتشبيع الناس بذكر 
الجحيم والدعوة هناك أحياناً مع أنه  إلى يتوجه.  رجل فضاء يتجول في أرجاء الكونموني ناَرَدالحكيم الكبير . بمفرده
  . وشقوقهكِْرشَْنط بدافع حبه لـانشدائم ال - هذا هو جمال خادم اهللا. قامة في أرقي األماكن االيمكنه

 بدور كِْرشَْنخدمته غير مشروطة بشروط بغض النظر عن حبه لـ. هو مسند الخدمة التتيمية شَْنكِْرالحب الخالص لـ
 الذهابالتيم ال يخشى .  وأوضاعهاالطباع المادية وال يستند إلى علي كِْرشَْنصديق أو خادم أو أب أو عشيق ألن ذكر 

هذا مكان جيد وذاك نقيضه  أن د نقول في العالمق. جميع األوضاع المادية بعين واحدة إلى  مكان ألنه ينظرمطلقإلى 
المبدأ األساسي للوجود المادي سيئ عنده ألن الوجود . شارة االكما سبق لنا لكن التيم ال يخضع لهذه المختلقات الفكرية

  .كِْرشَْنالمادي يعني نسيان 
 يتطور كِْرشَْن لكن ذكر د الطور الحيادي للتتيمعن نور اهللا والذات العليا النافذة في القلب إلى  أهمية أكبرقد يولي اإلنسان

 والذات العليا جزء من ذكر الشخصيتحقيق الالال شك أن ". سيدي الحميمهو  كِْرشَْن:"بالفعل عندما يبدأ الفرد بالتفكير
ة التوقير هللا  أو وجه الذات العليا يمكّن الفرد من تنميالالشخصيالتحقيق الجزئي هللا في وجه .  في بداية األمركِْرشَْن

  . بصفة صديق أو ابن أو عشيقكِْرشَْن صلة حميمة بـنسانر اإليطوتلكن يرتفع هذا التوقير حال 
يقتصر الفرد في المفهوم .  حتماً)َپَرماتْما( أو صعيد الذات العليا الشخصي الشخصية أرفع من الصعيد الصعيد الصلة

 ظمةيبدأ بتقدير الع الفرد هذا علم بالطبع ألن. شق من اهللا أنه من نوع الحق المطلق أو يفهم أنه  على الفهمالحيادي
اهللا  أن  الفرد بقضاء الخدمة فعلياً عند فهمهيبدأ.  بصفة خادمكِْرشَْنعند تطوير صلة شخصية مع  للرب العظيم كاملةال

هذا الشعور بعظمة اهللا يزداد . شَْنكِْر وفوقية كِْرشَْن حالما يفهم عظمة كِْرشَْنيبدأ الفرد بخدمة . ة السداسيظمةغني بالع
 هو كِْرشَْن حواس الرب يحقق الرضى ألن رضيةالشخص الذي يخدم الرب ابتغاء ت. عند ابتداء قضاء الخدمة العلية

رضى أطراف البدن من رضى المعدة ألنها تتغذى . من رضى الكلجزء رضى ال. الروحية قدرته اترذالذات العليا وال
 چورو هسأل و في يوم شديد الحرارةَمهاَرَج چورو إلى  يروحينأحد أخواني الروحي كان ذات مرة،. معدةمن ال
 ال نشبع أن يجب علينا - هذه هي المعادلة". ألن رضانا من رضاك:"اجاب الصبي". فجأة؟ إلي لماذا تروح:"َمهاَرَج

  . فنشعر جميعاً بالرضىكِْرشَْنحواسنا على حدة بل السعي إلشباع حواس 
 يخلو من وحدة الوجود الالشخصية المطلقةمفهوم . كِْرشَْن وهذه هي بداية ذكر كِْرشَْن يطلب دوماً مرضاة شَْنكِْرتيم 
.  بصفة سيدكِْرشَْن إلى يمكن للفرد قضاء الخدمة عندما ينظر لكن.  حواس اهللاترضية اهللا مما يغّيب فرصة رةوص

 أن عند الفهم الكامن في كل فرد بالنهوض كِْرشَْنيبدأ ذكر . ْد چۤيتاْبهَچڤَفي ) ِكشَۤيْهِرش( بسيد الحواس كِْرشَْنيخاطب 
ذات مرة، . جبنا على استخدامها لمرضاة حواسهالحق المطلق هو سيد الحواس وأن حواسنا وليدة حواسه وأن هذا ما يو

 أن يمكن لإلنسان أن يفهم" دم؟ وذوق السيد والخاكِْرشَْنما هو الفرق بين الذوق الحيادي بـ:"يتَنْيا َمهاْپَرْبهوشاسأل 
 والحي كِْرشَْنلذلك، صلة السيد والخادم بين . الخدمة إلى من الميليخلو لكن الذوق الحيادي في الحالتين  عظيم كِْرشَْن

اهللا كبير وأن من  أن يوجد المفهوم. كِْرشَْنعندما يحرز الفرد الصداقة مع  علية أخرىخاصية تضاف و. أكثر رفعة
". لذلك، يجب علي معاملته على وجه يسعده.  صديقيكِْرشَْن:"ضافية الكن ثمة مشاعر. ليهإ م قضاء الخدمةواجب الخاد

 والتيم كِْرشَْن مثيل ألن ذوقكما توجد مساواة في . بل بإسعاده ومرضاتهبصفة صديق ال نقنع بمجرد قضاء الخدمة 
 أنهم يفوقوه كِْرشَْن خالن طرأ على باللم ي. هذا المقامعلى  كِْرشَْنالتيم فوقية ينسى لذا، . متصالن على قدم وساق

الحب  إلى التشبعة الحسية أو التعظيم الذاتي ألن الصلة مستندة إلى ال سبيل.  اثناء اللعبهاعتالء كتفيوا عندما اعتاد
. ه إلستمداد متعة منهم على كتفيخالنه يرفع كِْرشَْن كما أن كِْرشَْن إلى ال رغبة عند التيم سوى اعطاء المتعة. الخالص



 إلى ال سبيل .الشعور بالدونية في عمل مثيل إلى ه سيصفع وجهه لكن ال سبيلصديق أن يقبل الفرد الحقيقة أحياناً
  .الصداقة والمتعة المتبادلة إلى الصلة مستندة عندما تكون الشعور باإلهانة أو الدونية

 والبقارون الصبيان ڤَْرَج وصبايا راْدهارانّي شْرّي. كِْرشَْنرة متعة  هي قدكِْرشَْن والصلة مع كِْرشَْنمجمل مستند ذكر 
. المتعة هو أن المتعة الكاملة كامنة في المصدر الذي نفيض منه إلى سبب نزعتنا. كِْرشَْنتوسعات قدرة مسرة اً جميع

لذلك، فلسفة . ر قدرة المتعة ال يقوى على التفكير بهذه المفاهيم ألنه ينكوحدة الوجود الالشخصية المطلقةالمؤمن ب
ه وخدمه خالن - وفي جميع لواحقهكِْرشَْن قدرة المتعة في كِْرشَْنتيم يتبين . الشخصية اهللا هي فلسفة ناقصة ودونية

  .كِْرشَْن هي من كشف قدرة مسرة كِْرشَْن التي تقصد مرضاة حواس كِْرشَْنجميع الصالت مع . وآباءه وقرينته
قترانها  ا نست قوامها الفعلي نتيجةالذرية روح لكن ال عينهانها شق من قدرة اللذة تلك لذخر اللذة، الذريةمن جهة الذات 

خراج  ااآلن، يجب علينا. آخر في نزاع البقاء إلى بالطبيعة المادية وأصبحت عالقة في عملية نشوء التناسخ من بدن
ا على معاناة شقاوات الوالدة والموت والمرض  من عذاب النزاع، من التناسخات غير المنحصرة التي تجبرنأنفسنا

سيحصل الفرد على بدن  .تلك الحياة القديمة ممكنة. كِْرشَْننقطة حياتنا القديمة في ذكر  إلى والشيخوخة والوصول
 كثيفالبدن الروحي موجود داخل البدن المادي ال. ذا بذل كل ما في وسعه في هذه الصورة البشريةاروحي بعد الموت 

ية والمصلحة الذاتية الفعلية  اإلنسانذاك هو غرض الحياة. ن شوائب هذا الوجود الماديعلن ينمو سوى بعد التنزه لكنه 
 هللا حياة".  إليهملكوت اهللا واإلنضمام إلى يجب علي الرجوع. أنا شق من اهللا:"الصالح الذاتي بالفهم الفعلي. للبشرية

تحول إلى ليس صحيحاً أننا ن. هناك إليه نضمام االجتماعية هنا ويمكنناا جتماعية في الملكوت الروحي كما لدينا حياةا
حتى ،  ثمة وقت لم أكن فيه موجوداًيكن لم):"١٢\٢ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في أْرجوَن إلى كِْرشَْنيقول . فراغ بعد هالك هذا البدن

غييرات الوالدة والموت مجرد تبديل  لذلك، وجودنا قديم وت."لن نكونوقت كون ي ولن ، هؤالء الملوككلوال أنت وال 
  .األبدان المادية الزائلة

العلم المستمد من الحي  إلى  مستندةكِْرشَْنعملية ذكر . طالق االالعملية الفعلية لتحقيق الحياة القديمة ليست صعبة على
ع الوهم وخدا األخطاء وبارتكخاضعة ال المهيأة روحالعلم المستمد من اآلخرين ناقص ألن ال. كِْرشَْن الكامل العظيم
قد يتحدى أحد .  بالفعلكِْرشَْنمعاينة من ننا يمكّ كِْرشَْنهذا العلم المستمد من  لكن.  ال محالةأغالط الحساآلخرين و

أنا ): ٨\٧. چ.ب (كِْرشَْنيقول ". رؤية اهللا ممكنة في كل لحظة. نعم:"ونحن نجيب" هل تستطيع أن تريني اهللا؟:"بالقول
ذا  ايمكننا أن نبدأ بفهم اهللا يومياًلذا، . نحن نشرب الماء يومياً وطعم الماء موجود). ْپسو كاونْتيياٱَهْم أُسو َر(طعم الماء 

). شوْريايُّوه- ْپَرْبهاْسمي شَشي(أنا نور الشمس والقمر : ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيستطرد . كِْرشَْنهذا الطعم هو  أن فهمنا
. ذا ذكرنا مصدر هذه الفيوضاسنذكر اهللا في النهاية  لذا،.  في المساء ويطلع نور القمرنحن نشهد ضوء الشمس يومياً

ليس  ذكر اهللا ومعرفة جوهرنا . بداية ووسط وآخر جميع الظواهركِْرشَْن ألن ْبهَچڤَْد چۤيتاثمة شواهد مثيلة كثيرة في 
يف يخلو وما هي مهمته؟ وعندها نصبح مؤهلين كيف يجلو وك :فهمالليس علينا سوى فهم اهللا حق . صعباً على االطالق
. بعد مفارقة هذا البدن األرض ثانية لقبول بدن مادي آخر إلى ، ال يرجعكِْرشَْنالشخص الذي يفهم . لدخول ملكوت اهللا
  .فطن هذا هو الهدف الواجب لكل). ماْم ِاتي( إلي يأتي:"كِْرشَْنأين يذهب؟ يقول 
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