
 التسبيح هاري كريشنا

الذبذبات الصوتٌة التجاوزٌة الناتجة من تردٌد التسبٌح هاري 

كرٌشنا، هاري كرٌشنا، كرٌشنا كرٌشنا، هاري هاري / هاري 

هً وسٌلة سامٌة  -راما، هاري راما، راما راما، هاري هاري 

إلحٌاء وعٌنا التجاوزي من جدٌد. كوننا لسنا البدن بل النفس 

الروحٌة قاطنة البدن ، فنحن كائنات روحانٌة واعٌة باالصل 

لعالقتها بكرٌشنا ، ولكن نظرا لمصاحبتنا لهذا العالم البدنً الدنٌوي 

ومنذ زمن سحٌق، فان وعٌنا الطاهر تغطٌه الٌوم شوائب هذا العالم 

الدنٌوي ، ومكبلٌن الٌوم بحبال ماٌا، الطاقة الوهمٌة. ماٌا تعنً "ما 

هو غٌر حقٌقً ووهمً" وما هو هذا الوهم؟ الوهم هو أننا نصبوا 

 جمٌعا وبكل جهد بالتنافس على سٌادة هذه الطبٌعة الدنٌوٌة.

واقعٌن تحت قبضة قوانٌن هذه الطبٌعة نحن بٌنما وفً الواقع 

الدنٌوٌة الصارمة. عندما ٌحاول الخادم وبصورة مصطنعة تقلٌد 

السٌد القادر على كل شًء، فٌقال انه قد وقع فً الوهم. والٌوم نحن 

نحاول ان نكون اسٌاد العالم والقٌام باستغالل موارد الطبٌعة 

المادٌة، ولكن فً الواقع نحن قد أصبحنا مع الوقت أكثر فأكثر 

متورطٌن فً تعقٌدات هذه البٌئة المادٌة. لذلك، فعلى الرغم من أننا 

منخرطٌن فً نضال شاق لقهر واستعباد الطبٌعة، فنحن قد اصبحنا 

من ٌرٌدون محبة هللا ، ألنه عندها ستحل مباشرة عالمات النشوة 

 الروحٌة بقلب السامعٌن وإلى أقصى حد ممكن.

الطاقة المادٌة التً تدعى ماٌا، هً احدى طاقات هللا المتعددة . 

ونحن الكائات الروحٌة، أٌضا طاقة، ولكن طاقة وسطى .  التى 

تفوق الطاقة المادٌة السفلى . عندما تختلط الطاقة الوسطى مع 

الطاقة السفلى، ٌنشأ وضع غٌر متوافق ، ولكن عندما تندمج الطاقة 

الوسطى مع طاقة هللا التجاوزٌة العلٌا "هاري" ، فعندها ستنعم 

وترجع الى حالتها الطبٌعٌة السعٌدة. هذه الكلمات الثالث ، هاري، 

كرٌشنا و راما ، هً بذور التسبٌح التجاوزٌة . التسبٌح او الذكر 

هو نداء القلب للرب و طاقته المحبة  إلعطاء الحماٌة للروح 

المتورطة بالوجود المادي . هذا التسبٌح ٌمثل تماما صرخة حقٌقٌة 

لطفل ٌحن لحضن أمه . األم متمثلة ب"هاري" تساعد الفرد على 

تحقٌق محبة األب العلً، والرب ٌكشف نفسه إلى المحب الذي 

ٌهتف هذا التسبٌح بصدق. فً هذا العصر الملًء بالشجار والتصنع 

عدا عن تردٌد  –فال توجد أي وسٌلة أخرى فعالة لإلدراك الروحً 
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الٌوم أكثر من أي وقت مضى مشروطٌن بقوانٌنها. ٌمكن إٌقاف هذا 

الصراع الوهمً ضد الطبٌعة المادٌة عن طرٌق إحٌائنا لوعٌنا 

 االصلً وعً كرٌشنا.

"هاري كرٌشنا، هاري كرٌشنا، كرٌشنا كرٌشنا، هاري هاري" هو 

الوسٌلة السامٌة إلحٌاء هذا الوعً األصلً الطاهر، من خالل 

تردٌد هذا التسبٌح التجاوزي ، ٌمكننا تطهٌر كل الشوائب السلبٌة 

داخل قلوبنا. مصدر جمٌع هذه السلبٌات داخل قلبنا هو االحساس 

 الوهمً أننً أنا السٌد فً هذا الوجود.

وعً كرٌشنا لٌس وعً مصطنع ٌفرض على العقل. هذا الوعً 

هو وعٌٌنا األصلً، والكٌان االعلى للنفس. عندما نسمع هذا 

التسبٌح التجاوزي ، ٌتم تلقائٌا إحٌاء هذا الوعً. هذه أبسط طرٌقة 

للتأمل الموصى بها لهذا العصر. من خالل اختبار هذا التسبٌح، أو 

النشٌد العظٌم للخالص من شوائب التفكٌر المادي السلبً، ٌمكن 

للمرء أن ٌشعر بنشوة سامٌة تغمره والتً مصدرها البٌئة الروحٌة 

 التجاوزٌة.

كنتٌجة لوجودنا الٌوم داخل بٌئة مادٌة نحن مشغولون فً مسألة  

إشباع حواسنا وغرائزنا الدنٌوٌة، كما هو الحال بالمملكة الحٌوانٌة. 

ارقى من هذا الوضع الغرٌزي، هو محاولة التخمٌن العقلً بهدف 

التخلص من براثن الحٌاة المادٌة التً تسبب لنا العذاب. ارفع قلٌال 

من هذا الوضع ، هو عندما ٌدفعنا ذكائنا الى محاولة التعالً وفهم 

علة هذا الوجود . فقط عندها ٌتمكن لنا التحرر من -الحقٌقة المطلقة 

الشرطٌة المادٌة وتذوق الوجود الروحً ، متجاوزٌن مرحلة 

المشاعر اوالعقل او حتى الذكاء. فتسبٌح هاري كرٌشنا نابع من 

البٌئة الروحٌة ، وبالتالً فهذا االنشاد الصوتً ٌخترق كل غالفات 

الوعً الدنٌا بما فبها الحسً, النفسً ، الفكري. لٌست هناك حاجة 

، لفهم لغة االنشاد ، ولٌس هناك أي حاجة للتخمٌن العقلً ، وال 

حاجة ألي مزاج خاص للتمكن من تردٌد هذا االنشاد . فجرٌان 

الذبذبات الصوتٌة من محٌط البٌئة الروحٌة مستمر وغٌر منقطع، 

وعلى هذا النحو ، فٌمكن ألي شخص أن ٌشارك فً التردٌد او 

التسبٌح دون أي مؤهالت سابقة. فً مراحل متقدمة أكثر، بطبٌعة 

دون اهانة  -الحال ، سٌتطلب من الفرد الحفاظ على نقاء القلب 

 اآلخرٌن لكً ال ٌوقف جرٌان النشوة الروحٌة بقلبه.

فً البداٌة، قد ال ٌشعر الفرد مباشرة بكل عالمات النشوة الروحٌة 

( عدم المقدرة على الكالم  1، والتً هً ثمانٌة فً العدد. وهً : ) 
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( الغٌبوبة الروحانٌة. ولكن لٌس هناك شك  8البكاء فً نشوة، و )

فً أن التسبٌح او التردٌد لفترة من الوقت ٌعبر بالفرد على الفور 

إلى المرحلة التجاوزٌة ، و تظهر به األعراض األولى مثل الرغبة 

فً الرقص جنبا إلى جنب مع التسبٌح العذب . شهدنا هذا من 

الناحٌة العملٌة. حتى بامكان الطفل أن ٌشارك فً التسبٌح 

والرقص. بطبٌعة الحال، لمن هو متورط جدا فً الحٌاة المادٌة ، 

فإنه سٌتطلب منه وقت اكثر لٌصل إلى لحظة التعالً، ولكن حتى 

مثل هذا الشخص المنهمك مادٌا بامكان التسبٌح ان ٌرفعه إلى 

المرتبة الروحٌة بسرعة . عندما ٌتم التسبٌح على ٌد شخص نقً 

القلب وملًء بالمحبة نحو ربه ، فعندها سٌكون للهتاف أكثر فعالٌة 

على السامعٌن ، لذا فٌستحسن أن ٌسمع مثل هذا التردٌد من شفاه 
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