
The Gayatri 
  گاياتري

  اي كسي كه به اين عالم استمرار مي بخشي، 

  و همه چيز از تو آغاز مي شود،

  و همه چيز به سوي تو باز ميگردد

  چهره خورشيد معنوي حقيقي را بر ما آشكار ساز 

  زرين نوراني پنهان شده است  قرصِآنكه توسط يك 

  ،تو مقدس قدمگاهسفر به باشد كه حقيقت را بدانيم و در مسير 

  . را به انجام رسانيم وظيفه خويش

  
. كه انسان تا بحال در دست داشته استمي باشد گاياتري يكي از كهن ترين نيايش هايي 

گاياتري تقدير ما را . بر خواهد داشت حتي اگر فقط بخشي از آن را بفهميم، قدرتي بسيار عظيم در
به عنوان بخشي از طرح كيهاني در جاي خود قرار مي دهد، عظمتي كه قادر به درك آن نخواهيم 

 ن مأموريت آدميقت و به انجام رساندكه به واسطه دانستن حقي ،آن پيروزي غايي استهمانا . بود
مقدس خداوند به انجام مي  قدمگاهسوي آشكار مي شود و ما اين كار را به موازات سفر خود به 

استقرار مي  طه اي آگاهانهراب و از اين طريق در گاياتري ما به خالق كل عالم دعا مي كنيم . رسانيم
 .ميداريم از ميان بررا » ادر متعالـآن ق« به منتسب ت هايـمام محدوديت ،يابد كه در نتيجة آن

كه انسان توسط خداوند خلق شده  بنا مي سازداين واقعيت را در اعماق آگاهي ما بكارگيري آن، 
  . بوجود نيامده است انگيزشِ بيولوژيكياست و به هيچ عنوان در نتيجه يك 



در محدوده اظهارات و ادعاهاي  ،مورد خداوند مي دانستيم در اعصار گذشته هر آنچه در
چنين به ما آموختند  ،سيطره يافتن بر ما بودند كساني كه در صدد قدرت و. بود امور اولياء محدود

كه ما در آستانه ورود  ،عصر جديد آكواريوسدر . كه مذهب نبايد چهارچوبي منطقي داشته باشد
 ز عصرابرآمده چرا كه نوع انسان ديگر نمي توان قدرت ذهن انسان را انكار نمود،  به آن مي باشيم،

يطره اي بر نوع انسان نخواهد صورت هيچ س در غير ايناست كه بايد منطقي باشد ي و مذهب
   .فكر خواهند كردبسيار هدفمندتر از قبل مورد خداوند  مردان و زنان در. داشت

ما مي  كسب آگاهي بيشتر پيرامون منشاء خرد منظومة شمسيگاياتري، نيايشي براي 
اينكه چنين نيايش كهني بتواند هدفي تا اين حد عميق و شاخص داشته باشد، بسيار . باشد

تمام آدم ها . امروزه پتانسيل كامل اين دعاي كهن ميتواند مؤثرتر واقع شود. منحصر به فرد است
 با نانچرا كه مردان و ز. وردهاي بيشتر و بيشتري داشته باشندآ در هر كجاي دنيا ميتوانند دست

شاگردان در هر كجا كه هستند با اداي گاياتري، اثر بخشي . نيت خير آن را به كار مي گيرند
و گاياتري » است اكنون فرا رسيده ،موعد نيروي نجات بخش «. كارهاي خود را بيشتر خواهند كرد

   .فرا رسيده استبطور قطع، روزگار كاربرد مؤثرتر آن . مي باشد واسطه نيروي نجات بخش

  )   Reflections, by Foster Baileyها، اثر فاستر بيلي بازتاب(

خواهشمند است جريان نيت خير را منتشر سازيد و اين لينك را براي يك 
  .دوست ارسال كنيد


