
 وراء الوالدة والموت
 الفصل األول

 الذات غير البدن
 ْماٱيـ ـْدْهيُّواْم َأڤَيـتْيـ نّيهِد

 ا ْبهاَرتَيــْسَسـْرڤَى ِدِه
 يتانۤوْبهي ڤانَسـْرتَْسماتْ 

 يتوْم َأْرَهسيـتْـششُو ْم تْـڤَـنَـ
 ".بك للحزن على أي مخلوق حاجة اللذلك، . التي تقطن البدن قديمة ال تهلك) النفس(ن  أ،ْبَهَرتَ سليليا "

ضروري لكل من يطلب تخطي يرية الذات والبدن غتحقيق . غيرية ذاته وبدنهالخطوة األولى في تحقيق الذات هي تحقيق الفرد 
اطة كما سبليس بال. يجب أن يكون العلم بهذه الغيرية علماً حصولياً وليس مجرد علم نظري. الموت ودخول العالم الروحي وراءه

ستقالل فعالً واالردنا السعادة أن  ا.وعي صفي مغاير أننا  مع بطريقة أو بأخرىأصبحنا سجناء البدند لق. باديء األمردو في يب
 .والبقاء في مقامنا البنيوي بصفة وعي صفي أنفسنا ، يجب علينا معرفةالذي يتعدى الموت

متناع عن كل  االهوالبدن والذات عينية  ذيانأن عالج هبعي بعض الفالسفة يّد. ذيانفكرتنا عن السعادة في المفهوم البدني تشبه اله
 البوذية التي نيْرڤاَنشكل من أشكال عندهم هو الكمال ذروة . ة ألنها مصدر شقاء لنايدعون بوجوب قطع النشاطات المادي. نشاط

سبب الشقاء عند فصل أو تفكك تلك يزول أن البدن المادي وليد تركيب العناصر المادية وبنادى بوذا . فيه النشاطات المؤذيةتنقطع 
بسط حل هو أ كبير فإن بيتب بسبب امتالكنا تاع من المثيراًكذا كان جابي الضرائب يسبب لنا  ا.العناصر المادية بطريقة ما

 . الوعييبل ثمة روح وراء هذا التركيب وداللتها هشيء مجمل الأن هذا البدن المادي ليس  إلى  يشيرْبَهَچڤَْد چۤيتالكن . تدميره
ال .  الوعيفي غيابلن تسمع األذن لن ينطق الفم ولن ترى العين و. البدن دون وعي هو جثة هامدة. نكار الوعي إلى امجالال 

 وما هو هذا الوعي؟ الوعي داللة الروح كما أن الحرارة أو الدخان .البدنال شك بضرورة الوعي لحركة . أحديخفى ذلك على 
  چۤيتاْبَهَچڤَْدليست هذه فلسفة .  حضور الروحلة، الوعي دالحقيقةفي ال. صورة الوعيبطاقة النفس أو الذات تتولد . داللة النار

 . أيضاًِڤديةبل مجمل اآلداب الـفحسب 
 شْرّي التابعين للسلسلة المريدية المتحدرة من الرب ْزنَڤَايشْڤالـ إلى  باإلضافةشاْرياكَراتْشَنْأهل وحدة الوجود المطلقة من اتباع 

 مرحلةتركيب العناصر المادية عند البوذيون أن الوعي وليد قول ي. لروح على خالف البوذيةالواقعي لوجود ال، يعترفون بكِْرشَْن
جميع العناصر . هاتوفرعلى الرغم من ال نستطيع توليد الوعي من العناصر المادية  أننا معينة لكن تلك الحجة مردودة بحقيقة

 تعطلها  التي يمكن استبدال أي قطعة منها عندلةاآلمثل البدن ليس .  ال نستطيع بعث الوعي فيهاناالمادية موجودة في الجثة لكن
لبدن ا غيرالروح .  الوعيفارقهعندما يتداعى البدن وي  استبدال القطعة المتعطلة وبعث الوعيمكانية اليس هناك. العمل إلى لتعود

 .مكانية جعل البدن يتحرك في غياب الروح ا لكن ليس هناكوتدب الحياة فيه ما دامت الروح تعمر فيه
 رؤية يمكنناال  . كثيرة نقصر عن رؤيتهاأشياء، ثمة حقيقةفي ال.  بحواسنا الكثيفةهابنحن ننكر الروح نتيجة قصورنا عن الشعور 

مساعدة ب. عدم وجودها يعني  الاذهلكن الكليلة بحواسنا الدقيقة الجراثيم ب ال يمكن أن نشعرالصوت وموجات الراديو أو الهواء أو 
ستنتج يجب أن ال ن. ناقصةالتي كان ينكر وجودها بحواسه ال شياءالعديد من األرؤية   اإلنسانيستطيعاآلالت األخرى، المجاهر و

 .يمكن الشعور بها بدالالتها وتأثيراتها.  حتى اآلن باألحاسيس أو اآلالتهاكارعدم ادلمجرد ذرية الحجم عدم وجود الروح 
 .الماديتوحدنا الباطل بالبدن  إلى أن الشقاء عائد إلى ْبَهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن شْرّييشير 

  كاونِْتـيـاْسـَپـْرشاْس تو - ماتْرا
 ا داه- دوْهكَْهى -سوكَْهى  - ـَنتُوشْـۤيـش

 اْسۤيتْـيـنٱ نُوىيـماپاَچآ
 ـْسـڤَ ْبهاَرتَشْكْـيتيـْس تْمتا

 الشتاء فصليختفاء إظهور و يماثل وقت، بمرور الاختفاءهماوعلى التوالي لسعادة والشقاء الظهور الزائل ل ان ،كونْتّي ابن يا"
 ".ضطراب اونودهما د ان يتع اإلنسانعلى، وتَْبَهَردراك الحسي، يا سليل  االيتولدان من انهما. والصيف

الماء هي هي لكن يختلف شعورنا . إن برودة الماء تنسينا حرارة الصيف لكن يمكن أن نبتعد عنها عند الشعور ببرودة فصل الشتاء
 .بها في الحالتين



ال الواقع، نحن في . ظروفبتفاوت اليتفاوت شعور البدن والعقل بالشقاء والسعادة . البدن إلى جميع مشاعر الشقاء والسعادة عائدة
  آنَنَْديْدتْش شَْْستْ (صورة العلم والهناء والبقاء  النفس شق من الروح العظيم الذي هو.الجوهرالسعادة ألن الروح سعيدة سوى نطلب 

تعني أعظم  شْكِْرلفظة . يعني اللذة العظمىبل  غير طائفي كِْرشَْنسم أفي الواقع، ). ١\٥ (هيتاْم َس-ْبَرْهَمكما جاء في ) ىْچَرَهڤي
قطرة الماء من البحر تحتوي على جميع خواص .  شق منهننااللذة ال إلى  هو صورة اللذة ونحن نتوقكِْرشَْن.  تعني لذةَنولفظة 

 .ةهبائيشقوقه ال أننا البحر ونحن نمتاز بخواص الكل الجامع مع
 من المدن كثيراًنشاهد . غم من ضآلة حجمها من وجوه كثيرة على الررائع تحرك مجمل البدن للعمل على نحو هبائيةالذات ال

ن كان  ا.الروح داخل البدنهباءة  كل ذلك؟ انها من عمل أنجز الشاهقة والحضارات الكبيرة لكن من ياتانوالطرق السريعة والب
 لروح اهباءةشتاق ت .ما يستطيع الروح الجامع تحقيقه البدء بتخيل يمكننا  فالرائعة تحقيق كل تلك المنجزات اليةروحهباءة بإمكان 

وسيلة تحقيق النفس رغبتها واردة في .  بسبب البدن الماديشتياق محبط االالكل وهي العلم والهناء والبقاء لكن هذاخواص إلى 
 .ْبَهَچڤَْد چۤيتا
عثرة في طريق في الواقع، البدن المادي حجر . ةناقص آلةتحقيق العلم والهناء والبقاء بواسطة  إلى ، نحن نسعىحاضرفي الوقت ال

لن يفيد في هذا الصدد بل ية الذات والبدن ريالنظري بغلم عال. مما يعني وجوب تحقيق وجودنا وراء البدنهذه األهداف  نحوتقدمنا 
 تقوم السيارة بخدمة جيدة ما دمنا خبراء بقيادتها لكنها تعرضنا للخطر.  دوماً بصفة سادة البدن وليس خدمهأنفسنايتعين علينا النأي ب

 .بخالف ذلك
 فتاة جميلة، فتى أوه، هناك:" وتقول لنا جميالاشخصرى العين ت. المحسوسات إلى دائمفي جوع  والحواس ،البدن مؤلف من الحواس

أوه، هناك مطعم يقدم أطعمة :"اللسان يقول". سمعهانلنذهب هلم . موسيقى جميلةأوه، هناك :"خبرناذن تاأل". هلم نذهب لنرى. جميل
 .مبعث حيرتناعلى هذا النحو، تجرجرنا الحواس من مكان آلخر وهذا ". لتذوقهاذهب هلم ن. شهية

 ْمشَـَرتاتْـي  ِهـْمـانَاۤييرإنْْد
 اِتىۤيـهْديـنوڤٱ نُواْن َمـيـ

 ْماۤيــْچْپـَري ا َهـَرتـيـتَـْد َأْسـ
 يڤاْمْبَهسإ ڤَـْماوْر نـيـڤا

تطيح  ان العقلركز حولها تالحواس التي يفي مقدور حاسة واحدة من  الماء، على سطح  القارب بعيداًهائجةالرياح الحمل ت كما"
 ". اإلنسانبفطنة
 تعني ُچولفظة . الحواسسيطرة على الوسيلة  يعطى لمن اتقن ُچوْسوامّيلقب . لحواسالسيطرة على ار لنا من تعلم وسيلة ال مف

 أن من يوحد ذاته بالبدن المادي كِْرشَْنيشير . ُچوْسوامّيذن، المهيمن على الحواس يعتبر  ا. تعني مهيمنْسوامّيحواس ولفظة 
اللذة الفعلية هي لذة . الملذات البدنية متقلبة ومسكرة وال نقوى عليها بسبب طبيعتها المتقلبة. حيةالزائل يقصر عن تحقيق ذاته الرو

لتهاء بالملذات البدنية وإال يستحيل علينا توطيد وعينا في الهوية  اال حياتنا على نحو يقيناصياغةيتعين علينا . الروح وليس البدن
 .الحقيقية وراء البدن

 ْم ْپـَرَسكْتانـا-ا ـيشْـڤَـْرُهوچايـْب
 ِشـتَساْمتْـ -تَ ِراَپـْهۤيـتَ
 هيـهكا بودّْيـاتْمۤياڤَـسايـڤْـ

 ىيـاِتۤيـْدهيـ ڤنَـَسماْدهاو 
 ِڤـدا اۤيـيـشْ ڤ-ا يـچونَ -ي تْرا
 ْبَهـڤاْرجوَن يُّونَچو -ي تْراـْسيـن

 ُهوتْــ ْس- َستّْڤَ -ا يـتْيـ نڤُوْرْدڤَـنْْديـن
 ـَم آتْـَمـڤاْنِش كْ- نيـْريُّوَچ

 ".شياء األبهذهفتونين المغرمين بالملذات الحسية والجاه المادي و من عقول المالرب القدير إلى قضاء الخدمة التتيمية عزم خلوي"
، وتحرر من ها جميعاًن عتعاَل. أْرجوَن يا جبالت عن هذه التعاَل. ئيسية بصورة رجبالت الطبيعة المادية الثالثة ِڤَدْزالـ تناولت"

 ".تأصل في الذاتو،  والسالمةربحالالقلق الجل و ضداداأل
 إلى  في الهند تشيرمعرفةكتب ال. اإلنسانة والمعرفة التي تتفاوت طبقاً للبلد والبيئكتب هناك العديد من .  تعني كتاب علمِڤَدلفظة 
ال شك ان . ؟هذه معرفةما هو غرض كل كتب ال. في البلدان الغربية والقرآن عند المسلمينعهد القديم والعهد الجديد اليوجد  .ِڤَدْزالـ

التوراة على سبيل . بادئ األخالقيةمعروفة بالم الحدودغرضها هو تقييد العمل البدني باألحكام وال. غرضها هو فهم هويتنا الروحية
أرفع درجات الكمال وهذا  إلى الوصوليجب ضبط البدن من اجل .  حياتناتنظيميا العشرة المقصودة للى الوصاعحتوي المثال، ت



 ألن ةريهمية كبأذلك ال يشكل وسفاره أهله وأ باختالف البلد وعقلية حدودحكام وال األربما اختلفت. حدودحكام وأدون ليس محتمالً 
كذا، تشرع الحكومات قوانيناً معيناً يجب . تنظيمالعامل المشترك هو ال لكن نساناإلتتبدل وفقاً للزمان والمكان وحدود األحكام وال

 أْرجوَن إلى شْرّي كِْرشَْنيقول .  مانظامتحقيق تقدم في المجال الحكومي أو الحضاري دون  إلى ال مجال. على مواطنيها العمل بها
 الحماسة والظلمة أي األصالة و الطبيعة المادية الثالثةشواكلتنظيم  ل مقصودةِڤَدْز أن ضوابط الـْبَهَچڤَْد چۤيتافي النص السابق من 

عة  الطبيأضداد بالتوطد في مقامه البنيوي الصفي بصفة نفس روحية وراء أْرجوَن ينصح كِْرشَْنمع ذلك، ). ِڤداهاۤيا شْيڤ-تْرايچونَيا(
 .المادية
بكالم آخر، انها وليدة . لذة واأللم وليدة اتصال الحواس بمحسوساتها مثل الحرارة والبرودة والضدادشارة ان تلك األ اال لناتسبق

 قربانلذات السماوية لقاء قضاء المالطلب  لِڤَدْزالملذات والسلطة ينجرف بكالم الـ إلى نصرف أن المكِْرشَْنيشير . الهوية البدنية
 .خطأالعين  وهذا هو بالمادةالتلذذ  إلى روحية تسعىلنفس الروحية لكن النفس الل مالزمال جوهرهي الاللذة . هالتزام بحدودواإل

شخص في الكيمياء وآخر في يتخصص . من العلومممكن أكبر قدر تلقى لذات المادية وتمأغراض ال إلى توجهةجميع األحياء م
 ما اصبح معروفاً موضوع ما وهذاما يتعلق ب يلم بعض الشيء في مجال ما أو كل إنسان كل. الفيزياء أو السياسة أو الفّن وغيره

أن يبدأ ثانية ربما كان الفرد رجل علم كبير في عمره السابق لكن يتعين عليه . حالما نفارق البدن لكن يضيع كل هذا العلم. بالعلم
 اقعالو.  الموتدكل ما نحصله من علم في عمرنا نفقده عن. في عمره الراهن المدرسة وتعلم القراءة والكتابة من البداية إلى بالذهاب

جميعنا نطلب المتعة من خالل البدن المادي لكن الملذات . نطلب العلم الباقي لكن تحصيل هذا العلم غير ممكن بالبدن الماديأننا 
بتذوق ستمرار  االردناأذا  ا لن نقوى على تحصيل اللذة الباقيةاننابالفهم جب ي.  عابرةية بل لذة مصطنعةباقتنا الالذمالبدنية ليست 

 . المصطنعةهذه اللذة
للمثال، المصاب بمرض اليرقان يجد سكر . على التمتع على الوجه الصحيحالمريض ال يقوى  ويجب اعتبار البدن حالة سقيمة

لن نقوى على . طعمه مع تغير حالتنايتغير سكر النبات هو هو في الحالتين لكن . النبات في غاية المرارة على خالف صحيح البدن
في الوقت عينه، نحن نزيد من حدة . روحية دون الشفاء من مفهوم الحياة السقيم بل نجدها في غاية المرارةتذوق حالوة الحياة ال

عطاه أإذا  تسوء حالته الصحية وتهدد حياتهسمريض التيفوئيد ال يقوى على أكل الطعام الخشن و. سقمنا بزيادة التلذذ بالحياة المادية
في . ردنا الحرية من شقاوة الوجود الماديأ ذا اأدنى حد إلى ملذاتناواص متطلباتنا البدنية نق اال مناص لنا من. وتناوله أحد اياه

 الذين يطلبون) يُّوچينُو (ْزچۤييُّو الـ أنَمهاْبهاَرتَجاء في كتاب . اللذة الحقيقية ال تنقطع. طالق االالواقع، اللذة المادية ليست لذة على
ذلك ألن لذتهم ذات صلة بالملتذ . )نَنِْتىٱَرَمنِْتى يُّوچينُو  (ال تنتهيبحق لكن لذتهم ) َرَمنِْتى(الصعيد الروحي يتلذذون  إلى رتقاءاال

 ):٢٩\٥ (ْد چۤيتاڤَْبَهَچ هو المتمتع الحقيقي وهذا ما يؤكد في كِْرشَْن شْرّي اْنڤََچْبَه. شْرّي كِْرشَْن) راَم(العظيم 
 ْم تَـَپـسا-ا يـْچاي ْمكْتاَرُهوْب

  َمـِهشْـڤَـَرْم- لُوَك - َسـْرڤَ
 ْمتاناۤو ْبه-ْرڤَ ـ َسْمَدِرسوْه

 يـَهتشّْ ِرتّْْمي شـانْتْماتْـڤا ماۤيـْچ
 حياء األونافع كلالكواكب والمالئكة، جميع لعلى  األأنني الرب، ومجاهدة وقربانأنني الغاية القصوى لكل  كون الحكماء يعلمون"

 ".ي الماداءالشق براثن من ، متحررينالسالمدركون يومريد خيرها، 
 .المتاعة  تعني لذة ولذتنا مستمدة من فهم مقامنا بصفْبُهوَچلفظة 

  والزوجة هي المتاع)پوروشْ (المتمتع الزوج هو. يمكن العثور على مثال على هذه الصلة في العالم المادي بين الزوج وزوجته
لكن الزوج والزوجة . نفعلةهي الم) َركِْرتيْپ(هو الفاعل بينما الطبيعة ) پوروشْ(روح ال.  تعني امرأةْپريلفظة . )َركِْرتيْپ(

مع أن الذكر هو يغيب ذلك في حضور اللذة . في وجود اللذة، ينتفي الفرق بأن الزوج يلتذ أكثر والزوجة أقل. ذةيتشاركان بالل
 . هو المتمتع الوحيدكِْرشَْن. المهيمن واألنثى هي المهيمن عليها

لكن . ناجلوس بمفردالعند يلة قلمتعة نحن نشهد وجود .  للمتعةالتوسعاهللا واحد ال ثان له لكنه شاء . هعاتوسع متاهللا ونحن توسع 
المتعة تعني .  في حضور عدد كبير من الناسكِْرشَْنذا استطعنا الحديث عن  افي وجود خمسة أشخاص وتزداد أكثرالمتعة تزداد 

يتميز كل من المتمتع . غرض وجودناقوامنا و وهذا هو .لذلك، نحن متاعه. لمتعتهعدد غير منحصر  إلى اهللاتوسع . المنوعات
يمكن .  هو المتمتع ونحن متاعهكِْرشَْنمع ان يستطيع الجميع المشاركة بالمتعة . اعه بالوعي لكن وعي المتاع تابع لوعي المتمتعومت

المتعة المادية على صعيد البدن الكثيف مذمومة في .  غير ممكنةنا على الصعيد البدنيتتعم. متعة اهللاب تناشاركمأن تكمل متعتنا عند 
 ):١٤\٢ (تاْبَهَچڤَْد چۤي

  كاونِْتـيـاْسـَپـْرشاْس تو - ماتْرا



 ا داه- دوْهكَْهى -سوكَْهى  - ـَنتُوشْـۤيـش
 اْسۤيتْـيـنٱ نُوىيـماپاَچآ
 ـْسـڤَ ْبهاَرتَشْكْيـتـيْس تْمتا

 الشتاء فصليظهور واختفاء  يماثل وقت، بمرور الاختفاءهماوعلى التوالي لسعادة والشقاء الظهور الزائل ل ان ،كونْتّي ابن يا"
 ".ضطراب اونيتعودهما د ان  اإلنسانعلى، وتَْبَهَردراك الحسي، يا سليل  االيتولدان من انهما. والصيف

 ):١٨\٢. چ.ب( ومكتوب عليه الهالك جبالت الطبيعة الماديةالبدن المادي الكثيف وليد تفاعل 
  ِدهاىِم اَأنْتَـڤَـنْتَ

 هيـنَرۤيـ شَـراهوكْتايُّاْسـيـتْـيـن
 ايـاْسيْپـَرِمـٱ ويـنُشـأنا
 ْسـڤَ ْبهاَرتَْدْهـۤياويماْد ـتَْس

 ".ْبَهَرتَلذلك، قاتل يا سليل . وحده للزوالهو الخاضع ها اسيقيمكن تدميرها والمتعذر  القديمة التي ال نفس المادي للبدنال"
 ):٢٠\١٤. چ.ب(ية باقي وتحقيق حياة روحية  الماد يشجعنا على التعالي عن مفهوم البدنكِْرشَْن شْرّي لذلك،

 ْنۤيـا تْريتْۤيـتاْن َأتِااْن چون
  َسموْدْبَهـڤاْن-ِدَهى  ِدهّي

 ْريا دوْهكْه- َجرا - ويتِْر ْم-َجنَْم 
 تَـْم َأشْـنوِتىِرْمٱ تُوموكْيڤ

تقوى على و، تعاساتها ووالشيخوخةتحرر من الوالدة والموت ، فإنها ت الثالثةجبالتال التعالي عن هذه هيأة النفس المستطيعت عندما"
 ".عمرها الحالي حتى في رحيقالذوق ت

). ٢٠\٣٠\٤. ب.ش( الثالثة جبالتفوق ال الروحي تَْبهۤو-ْبَرْهَمستقرار على مقام  اال من اجلكِْرشَْنذكر  إلى يجب علينا األخذ
 َهِرى - َهِرى َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْنَهِرى  كِْرشَْنَهِرى : كِْرشَْنسماء أالمتمثلة بتسبيح هذه العملية  َرْبهوْپَمها تْشايتَنْياهبة تحقق 

كيف يحقق المتعالون هويتهم وراء .  ويمارسها أرفع المتعالوناچيُّو َمنْتَْر أو اچيُّو ْبَهكْتي وتدعى ،راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى
 .األكوان الروحية هي مواضيع بحث الفصول التاليةى  إلالوالدة والموت، وراء البدن المادي وينقلون انفسهم من الكون المادي

 الفصل الثاني
 الرقي عند الموت

 وجميعهم  ْبَهكْتي يُّوچۤيْز ويُّوچۤيْز-اَنۤيْدْه، ْزچۤي يُّو-اَنۤيْچ، ْزچۤي يُّو-َهطَْهى: ْزچۤييُّوثمة فئات مختلفة من المتعالين الذين يدعون 
جاء . تصال بالعالم العلي اال من مقصودة لتمكينناچيةيُّو والرياضة الـ، تعني وصلاچيُّوة كلم. العالم الروحي إلى ن لإلنتقاليمؤهل

العالم الروحي ووسيلة  إلى المراد هو رجوعنا. ن اآلن بالشوائب الماديةومتصلون باهللا باألصل لكننا متأثر أننا في الفصل األول
تصبح هذه . اهللا إلى نومفتقرناقص اهللا أو  نحن ،في الوقت الحاضر.  هي زائداچيُّومعنى آخر لكلمة . اچيُّوالرجوع هي الـ

 .حياتنا إلى كِْرشَْنعندما نضيف الصورة البشرية كاملة 
تحقيق الكمال عند يتعين علينا ممارسة وسيلة مقاربة ذاك الكمال في حياتنا ليتسنى لنا .  عملية الكمال عند الموتنجاز ايتعين علينا

 .مادي وذاك الكمال ممكن التحقيقمفارقة هذا البدن ال
 شَـِلـَنتْـ َمنَـساى كاِل- َناۤيْپـَر

 ڤَي َبـِلـَن شا- يُّوَچ تُووكْي اۤيْبَهـكْـتْـ
 اْكيا َسـْميـْم آِڤـشْـنَ ْپـراىيْر َمـْدهـڤُوْبهرو

 اْميڤْـيدي تيْم اوپاشَ َپـَرْم پوروْمَسـ تَـ
 ".وف يصله حتماً س،اهللا بتتيم تامذكر يشغل نفسه ب والحاجبين ريح حياته حين يحضره الموت بين تِبيثَّ من"

كما يدرس الطالب  عند لحظة الموت اثناء حياتنا ونجحنا باإلمتحان أنفسناهيأنا ذا  االعالم الروحي إلى في موضوع الحياة، سننقل
 .متحان مجمل حياتنا عند لحظة الموت ايجري.  علميةأربعة أو خمسة سنوات ومن ثم يقوم باإلمتحان ويستلم درجة

 ْمـَمـَرْن ْبهاڤَـْسي  ڤاپـْماي ْماي
 نِْتى كَـِلـڤَـَرْمأ ىاَجـتيتْ

 ايكاونِْتـ يتياِاڤ تَـْم ْمتَـ
 تَـهي ْبهاڤ- ْبهاڤَ -َسـدا تَـْد 



 ".ليها ال محالة اته، يصلفاوالفرد عند فكر فيها ي وجودية حالة ةيأ"
  ما يتعين علىْبَهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيصف .  الكمال يمتحن عند الموتابتغاءيوجد مثل بنچالي شائع يقول أن كل ما يفعله المرء 

 :يُّوچّي-اَنۤيْدْهبصدد ) ١٢-١١\٨. چ.ب( النصين التاليين كِْرشَْن شْرّييتكلم .  عمله عند مفارقة بدنهاإلنسان
 ي ڤَـَدنْتيُدو ڤ- ِڤـَد ْمَرشْاْد أكْي

 اهچا را-ـتَ ۤيـ ڤياتَـيُّواْد ي يشَـنْتيڤ
 يشَـَرنْتتْـ ْمايشَـْرـتْــَهـنْـتو ْبَرْهَمتْشّّْا اْدي

 ىشْيكَْسنَْچـَرِهـَن ْپـَرڤَ ْمتَـتْ ِتى َپـَد
 اياْميـْمَسـي ن ْدڤارا-َسـْرڤَ 

  تْـشَايـروْدْهيني دِر ْهنُوَمـ
 ـْمنَتْـَمـنَه ْپـرااۤيْدهاآ ىْرْدْهنمۤو

 اْمـنَ ْدهاَر- يُّوَچ يتُوآْسـتْه
اذا رغب الفرد . ْبَرْهَمْن يدخلون ،كاَرْمآُو الذين ينطقون المقطع اللفظي زهاد الالحكماء من كبار ِڤديةالمتبحرين في الحكمة الـ إن"

 ".نجاةالالذي يمكن به لإلنسان تحقيق  رياضةهذا ال اآلنلك صف سأ. تبتلبهذا الكمال، يتعين عليه مراعاة ال
ند ع الحياة نسمة و،عقل على القلبالوتثبيت جميع المدارك الحسية؛   بصداغل الحسيةو الشهي التجرد من كافة يُّوچاالـ الةح"

 ".يُّوچاهكذا يرسِّخ الفرد نفسه في الـ. الرأس أخمص
حسوساتها عند الموت ورؤية الفرد سحب حواسه من م ىيتعين عل. عني النقيض تماماًوت اهاَرۤيْپَرتْ دعىت ةيچيُّو الـالرياضة ههذ

كذا، األذن معتادة على سماع كثير من . ن العين تنشغل برؤية الجمال الظاهري عندما يكون على قيد الحياةأمع  يالجمال الباطن
 . العلية من الباطن عند لحظة الموتْمآُواألصوات في العالم لكن يتعين على الفرد سماع صوت 
 َم ْبَرْهْمـَرشْكاكِْا ىت اْمآُو
 اَهـَرْن ماْم َأنوْسـَمَرْنۤيڤْـ
 ْماَجـْن ِدَهـيتْي اتۤياه ْپـَري

 ْميـتَچ ْمَپـَرماي اتۤيَسـ 
سمى للحروف، ذاكراً شخصية اهللا  األ المقدس الذي هو التركيبْمآُو مع ترديد المقطع ةيُّوچي الـالرياضةبعدما يثبت الفرد في هذا "

 ".الروحيةالكواكب إنه ال ريب يصل  ف،عند مفارقة بدنه زيزالع
العقل بالغ التكدر لكن . )رتيمۤو-ڤيشْنو (ورة اهللاعلى هذا النحو، يتعين قطع النشاطات الخارجية لجميع الحواس ثم التركيز على ص

أخمص  إلى نقل نسمة الحياةثبت العقل في القلب وت عند اچيُّويستطيع الفرد تحقيق كمال الـ. يجب تثبيته على الرب في القلب
 .الرأس

يملك .  روحي وراء هذا الكونثمة كثير من الكواكب في الكون المادي كما يوجد كون.  مصيرهّيچيُّوعند هذه النقطة، يقرر الـ
 ِڤدية اآلداب الـبدراسةستقاء العلم عن الكواكب الروحية  اإلنسان ايستطيع. ِڤدية معلومات عن تلك األمكنة من اآلداب الـْزچۤييُّوالـ

وصاف  بكل تلك األّيچيُّويدري الـ. ة عنها عن طريق مطالعة الكتباميركا يستطيع تكوين فكر إلى سفرريد الكما أن من ي
السفر في الفضاء بالوسائل اآللية ليس بالوسيلة المقبولة . مطلق كوكب يشاء دون عون السفن الفضائية إلى ويستطيع نقل نفسه

سائر الكواكب بالوسائل المادية مثل السفن الفضائية  إلى ربما يستطيع حفنة من الرجال الوصول. سائر الكواكب إلى لإلرتقاء
في كل األحوال، تخطي .  بعد بذل قدر كبير من الوقت والطاقة والمال لكنها وسيلة مضنية وغير عملية،ها الفضائية وغيربذالتوال

 . محالالكون المادي بالوسائل اآللية
ة لكن ال ينبغي ممارس. اَنۤيْچ رياضة التأملية أو چيةيُّوالكواكب العليا هي ممارسة الرياضة الـ إلى  لإلنتقالعموماًالوسيلة المقبولة 

 ال يعنون بمطلق كوكب في هذا العالم المادي كِْرشَْنأي كوكب مادي ألن خدم الرب العظيم  إلى  لإلنتقالاچيُّو ْبَهكْتي رياضة
 علىربما كان العمر . الوالدة والشيخوخة والمرض والموت حاضرة في كل كواكب السماء المادية: لدرايتهم بأن المبادئ األربعة

الكواكب التي تحضر فيها الوالدة والشيخوخة  إلى بالكون المادي نشير. رض لكن الموت محتم األنه علىالكواكب العليا أطول م
إلى  فطنال ال يسعى. الكواكب التي تغيب عنها الوالدة والشيخوخة والمرض والموت إلى والمرض والموت وبالكون الروحي نشير

 . مطلق كوكب ضمن الكون المادي إلى الترقية
دخول الكواكب العليا بالوسائل اآللية يواجه الموت الفوري ألن البدن ال يقوى على تحمل التغيرات الكبيرة في  إلى كل من يسعى

نستطيع رؤية ذلك .  مالئماً لدخولها، فسيكتسب بدناًچيةيُّوالكواكب العليا بواسطة الرياضة الـ إلى الذهاب إلى لكن من يسعى. الجو
بدن من نوع معين مطلوب . لة العيش في البحار كما يستحيل على المائيات العيش على اليابسةعلى هذه األرض لعلمنا بإستحا



األبدان على . متالك بدن معين للعيش في مكان معين حتى على هذا الكوكب اللعيش على سائر الكواكب كما يتعين على الفرد
 ِڤَدْزلذلك، تصف الـ.  تعادل يوم واحد على الكواكب العلياذ ستة أشهر ارضية ار مدة أطول منها على األرضالكواكب العليا تعّم

الموت .  على الرغم من طول العمر فيهارون أكثر من عشر آالف سنة ارضية لكن الموت ينتظر الجميعأن اهل الكواكب العليا يعّم
 كيف يستطيع الفرد. ا معدودةر الفرد عشرين أو خمسين ألف سنة أو حتى مليون سنة في العالم المادي فإنهحتى وإن عّمحاضر 

 ):٢٠\٢ (ْبَهَچڤَْد چۤيتاهذا هو درس  فالت من قبضة الموت؟اال
 ْنيـتْشاِتى ڤا كَداييـرـاِتى ْميـنَـ جا

 اهيـۤو ْبهنَـتا ڤا يـتْـڤا ْبَهـڤ ْبهۤوْمايـنـا
 نَو پوراْماٱيـ تُواه شاشْـڤَـيـتْيـ نُجوَأ

 ِرىۤيـ شَرىاماِنيـاِتى َهنْـيـ َهنْـنَـ
انها ال تهلك . انها غير مولودة، قديمة، سرمدية، باقية ال تموت. د، وعندما توجد ال تتوقف عن الوجو وال تموتنفس التولد ال"

 ". الماديبهالك البدن
 في غاية كِْرشَْن تيم. فطنال سوىيطرح هذا السؤال ال فلماذا نخضع للوالدة والموت اذاً؟ . خالدون أننا نحن نفوس روحية مما يعني

جاء في . يرفضون العمر الطويل في سبيل كسب بدن مثل بدن اهللاس. الفطنة لعدم عنايتهم بدخول أي كوكب يحضر فيه الموت
 تعني كامل العلم ولفظة تْشيتْ تعني خالد ولفظة َستْلفظة . ْچَرَههڤي-آنَنَْد-تْشيْد-َپَرَمه كِْرشْنَه َستْشْڤََره إشْ):"١\٥ (هيتاْم َس-ْبَرْهَم
العالم  إلى  من هذا البدنأنفسناذا نقلنا ا  مثيلآنَنَْد-تْشيْد-َستْشْم بدن سوف نستل . هو ذخر كل لذةكِْرشَْن. جةهب تعني غني بالآنَنَْد

 مختلف عن هدف من يطلبون كِْرشَْنلذلك، هدف تيم . أو سواه من الكواكب الروحية) كِْرشَْنكوكب  (لُوَك كِْرشَْن إلى الروحي سواء
 .كواكب أعلى ضمن هذا العالم المادي إلى ترقية أنفسهم
عند تحقيق ذلك، يستطيع . أخمص الرأس إلى ة الروحيه الهباءة في نقل هذاچيُّوكمال الـيكمن . ة روحيهباءة هي هأو ذاتنفس الفرد 

 ستطالع عن القمر فيمكنه نقل نفسه اال يحبّيچيُّون كان الـ ا.أي كوكب في العالم المادي حسب المشيئة إلى  نقل نفسهّيچيُّوالـ
مكننا ي. نيويورك أو سواها من المدن على األرض اإلنسان إلى هناك كما يسافر إلى فيمكنه نقل نفسههناك وإن كان يعنى بسواه إلى 
توجه ن متطلبات التأشيرة والجمارك حيثما  كما نشهدعلى كافة الكواكب المادية شهد مبادئ الوالدة والشيخوخة والمرض والموتأن ن

 .على األرض
 .وهي الصورة التامة للصوت العليعند لحظة الموت ) كاَرْمآُو (ْمآُو أن ينطق لفظة ّيچيُّوتطيع الـ يس. ْبَرْهَمْمَرشِْتى ِاكاكْ اْمآُو

عملية . في وقت واحد) ماْم أنوْسَمَرْن (ڤيشْنو أو كِْرشَْنذا كان قادراً على نطق هذا الصوت وذكر ا  الغاية العظمىّيچيُّوالـ سيبلغ
 . سواء بالتخيل أو المعاينةكِْرشَْن عقله على الصورة الشخصية لـجمعالفرد  ىعين عليت. ڤيشْنو العقل على جمع هي اچيُّوالـ

 ْم َسـتَـتَـاِشـتاهتْـ -ا يَأنَـنْ
 اشَـهيتْـيني  ْسـَمَرتْم مايُّو
 پاْرتَْهى سولَـْبَهـه ْماَهـۤيتَْسـ
 نَهيُّوچيا يْسـيوكْتَ -ا يتْين

 ".الخدمة التتيميةبله المتواصل اشغان، بفضل ْپِرتْها يا ابن ة،لوسهيحققني بال ينقطع عن ذكري دون حيدان، من "
 حيث جاء أن ْبَهَچڤَْد چۤيتا والملذات العابرة والتسهيالت الزائلة ال يعتبروا فطناء على األقل ليس حسب المرتضون بالحياة الزائلة

. يطلب وضعاً زائالً أحد  الزائلة؟ الشياءن فما الذي يوجبنا على العناية باألونحن خالد.  الزائلةشياءبسيط الدماغ ال يعنى سوى باأل
نحن . هذه هي طبيعتنا. أفضلشقة  إلى يطلب منا المالك تركها، لكن األسف يزول عندما ننتقلعندما نقيم في شقة ونشعر باألسف 

نصاب .  خالدين وال نطلب الشيخوخة أو المرض ألنها حاالت خارجية زائلةنناال نطلب الموت ال.  خالدينننانطلب موطناً خالداً ال
الشقاوة الرباعية تشبه . ها مقصودين للمعاناة منغير أننا مع للشفاءويتعين علينا توخي الحذر والبحث عن عالج أحياناً  الحمىب

 . بطريقة ماهذا استطعنا الخروج منايمكننا الهرب من الشقاوات المالزمة للبدن المادي  .الحمى والبدن المادي أصلها
على هذا النحو، يستطيع . ْمآُومقطع  بترديد الكِْرشَْنمن جهة خروج المؤمن بوحدة الوجود المطلقة من هذا البدن الزائل، ينصح 

يمكن .  خارجهاْبَرْهَمْجيُّوتييبقى في وم الروحي يدخل العاللكنه  كِْرشَْن ال يستطيع دخول كواكب .ضمان دخول العالم الروحي
 في السماء  الربورنيبقى المؤمن بوحدة الوجود المطلقة في .  بأشعة الشمس والكواكب الروحية بالشمس ذاتهاْبَرْهَمْجيُّوتيمقارنة 
 هباء زاخر بالْبَرْهَمْجيُّوتيوبناء عليه، . ية روحهباءة بمثابة ْبَرْهَمْجيُّوتييوضع المؤمن بوحدة الوجود المطلقة في . الروحية
 ألن فردية  يعني التالشي فيهْبَرْهَمْجيُّوتيال ينبغي الفهم أن فناء الفرد في . هذا هو المقصود بالفناء في الوجود الروحي. يالروح



. ال يطلب صورة شخصيةألنه  ة روحية اهللا بمثابة هباءنورفي المؤمن بوحدة الوجود المطلقة يبقى  باقية لكن ةالروحيهباءة ال
 . مؤلف من الهباء الروحي كما تتألف أشعة الشمس من ذرات كثيرةْبَرْهَمْجيُّوتي

 وجودالشعور بال إلى باإلضافة) آنَنَْد(نطلب الهناء . يكفي بحد ذاته ال وجودمجرد الشعور بال. حياءألكننا نطلب المتعة بوصفنا 
 ْبَرْهَمْن البقاء فيه لبعض الوقت بعلم تام بإندماجهم في ْبَرْهَمْجيُّوتيمن يدخلون ليمكن . البقاء والعلم والهناء:  ثالثةنفسالقوام ). َستْ(

يمكن لإلنسان البقاء في غرفة ما لسنوات ويحتمل أن يتمتع . َرْهَمْجيُّوتيْب غيابه عنل) آنَنَْد( جةهبلكن ليس بمقدورهم الشعور بال
 اهللا بصورة الشخصية في نورمندمج في الحتمال بسقوط  اثمةلذلك، . ستغراق بخاطرة ما لكن ليس لألبد حتماً االبقراءة كتاب ما أو

يتعين عليهم سيمكن لرواد الفضاء السفر ألوف األميال لكن . تَْمشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَشارة  اهذه. طلباً لبعض الصحبةثانية العالم المادي 
ستقرار غير مضمون في  اال.في جميع األحوال ستقرار مطلوباال. الكواكب أحد ذا لم يجدوا مستقراً على ااألرض إلى الرجعة

العالم المادي بسبب تجاهل خدمة  إلى يعودالمؤمن بوحدة الوجود المطلقة   أنشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْملذلك، جاء في . الصورة الالشخصية
يتعين علينا تعلم حب الرب العظيم . ودخول العالم الروحي واكتساب صورة الشخصيةالجهود حتى بعد بذل الرب بحب وتتيم 

قة في العالم مقام المؤمن بوحدة الوجود المطل.  وخدمته ما دمنا على األرض، وإن فعلنا فيمكننا دخول تلك الكواكب الروحيةكِْرشَْن
 فيه هيأةالعالم المادي ومصاحبة النفوس الم إلى ال بد له من العودة. الصحبة نتيجة الوحدة إلى شتاقالروحي مقام زائل ألنه سي

 .بسبب عدم مصاحبته الرب العظيم شخصياً
. ْبَرْهَمْجيُّوتيفي في البقاء بمفردنا سعادة ال نجد ال. نحن نطلب الخلود والعلم الكامل والمتعة أيضاً: بالغ األهميةقوامنا لذلك، علمنا ب

 أن الجنس أرفع عموماًمن المسلم به في العالم المادي . كِْرشَْنلكن المتعة الحقيقية مختبرة في ذكر .  متاعاًلذلك، نقبل بالعالم المادي
أن اللذة هناك تشبه اللذة بنبغي لنا التفكير لكن ال ي. كِْرشَْنللذة الجنسية في العالم الروحي، لذة القرب من ظل االجنس هو . المتع

هنا لكن ظل انها مجرد . دليل على وجودها في العالم الروحيخير اللذة الجنسية في العالم المادي ظل . الجنسية في العالم المادي
الكون  إلى نتقال االيتسنى لنا اآلن حتى أنفسنالذلك، خير سبيل للعمل هو تدريب . اللذةب الكامل كِْرشَْنالحياة الفعلية قائمة في 

 ):٢٩\٥ (هيتاْم َس-ْبَرْهَم وداره في كِْرشَْنجاء وصف .  هناككِْرشَْن عند لحظة الموت ومعاشرة لُوَك كِْرشَْن إلى الروحي،
 شْكِْرڤْ-َپَسـْدَمسو كَلْـ-ْپَركَـَر-ينتْشينْتاَمـ

 پالَـيانْـتَْمـْر أْبهيو سوَرْبهّيشِتـِرْوـاشْلَـكْ
 ْميامانَـڤِْسـ-َسـْمْبْهـَرَم-شَـتَ-َسـَهـْسَر-ـمّيشْلَـكْ

  ْبَهـجاميْم تَـْم أَهـْمشَپورو-ْم آدييـنَْدڤچُو
 كل الرغبات في دور مشيدة باألحجار الروحية النفيسة والمحاطة  الذي يرعى األبقار محققاًنَْدڤيچُوأعبد الرب واالب األولي "

 ".متدادات العزة بتبجيل وحب ائات وألوفتقوم على خدمته دوما م. بأشجار األماني
األشجار هي اشجار تحقيق . ذهب إلى كل ما يلمسه حجر الفالسفة يتحول. حجر الفالسفةبة بنيالبيوت م. لُوَك كِْرشَْنهذا هو وصف 

اح من شجرة التفاح نحن نحصل على ثمرة المانچو من شجرة المانچو والتف.  منها كل ما يشتهيهىتلقأن ياألماني ألن الفرد يستطيع 
. الحليب وتدر كميات ال تحد من سوَرْبهيكذا، األبقار تدعى . ر التي يطلبها الفرداالثمجميع أشكال  تعطي ،لكن كل شجرة هناك

 .ِڤديةهذه أوصاف الكواكب الروحية الموجودة في األسفار الـ
ية اخترع علماء المادة تسهيالت كثيرة للترضية الحس. الماديلقد اصبحنا نألف الوالدة والموت وكافة أشكال المعاناة في هذا العالم 

 صناعة آلة تمنع الموت أو الشيخوخة أو المرض.  لمعضالت الوالدة والموت والمرض والشيخوخةوالدمار لكنهم لم يجدوا حال
 اعية للحياة المادية بل بالترقيةلكن الفطناء ال يعنون بالشقاوة الرب. الموت وليس شيئاً يمنعهمن ل عّجنستطيع صناعة شيء ي. محال
 شيء سواه بل دائم إلى ال يلفت انتباهه) ينَهچيُّو يوكْتَْسيا-نيتْيا (نقطاع ادونالروحية ن الغارق في الغيبوبة  ا.الكواكب الروحيةإلى 
 .أي مكان وأي زمان إلى  تشيرَستَتَْم كلمة). تِْشتاها َستَتَْم-أنَنْيا(لتهاء  ا دونكِْرشَْن بـعقله ممتلئ دوماً. ستقرار في الغيبوبةاال

 نْداڤََنِرڤْ يبقيني في كِْرشَْن ألن الذكر الدائم لـنْداڤََنِرڤْ ي منجو في الهند وأنا في اميركا اآلن لكن هذا ال يعني خرنْداڤََنِرڤْاقمت في 
أن بو َنڤَنْداِرڤْ لُوَكُچوة على كوكبه الروحي  الدائمكِْرشَْن يعني مصاحبة كِْرشَْنذكر . على الدوام بغض النظر عن التعيين المادي

 بسهولة يهشتري، نقطاع ا دونكِْرشَْنومن يذكر " ذكر دائم" تعني َمَرتي نيتْياشَهْس. الفرد مقتصر على انتظار مفارقة بدنه المادي
وسيلة سواها؟ نستطيع  إلى ذاً األخذ اماذا ينبغي فلچايُّو ْبَهكْتي شخصياً أنه يشترى بسهولة بواسطة كِْرشَْنيقول . )اَهْم سولَْبَههۤيتَْس(

ال .  طوال الليل والنهار َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى- َهِرى َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْنَهِرى تسبيح 
ال توجد تكلفة وال . ار أو في داره أو مكتبه تسبيحها في الطريق، في القط اإلنسانيستطيع. توجد أحكام أو نواهي بصدد تسبيحها

 ضرائب فما الذي يمنع من تبنيها؟



 الفصل الثالث
 النجاة من الكواكب المادية

نهم يحققون أل شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْملكن علمهم غير صفي حسب ما جاء في  من أهل وحدة الوجود المطلقة ْزچۤييُّو والـْزۤيْچيانغالبية الـ
صعيد الحق المطلق بفضل ممارسة  إلى رتقاء االيمكنهم.  السماء الروحيةنورندماج في  االلنجاة عن طريقصورة مؤقتة من ا

العالم المادي كما مر توضيحه ألنهم ال يأخذون السمات الشخصية  إلى ت والتأمل لكنهم يعاودون السقوطرياضاالكفارات وال
ينبغي أن يكون . كِْرشَْنيد المادي محتمة دون عبادة القدمين اللوتسيتين للرب الصع إلى معاودة السقوط.  بالجدية الالزمةكِْرشَْنلـ

لكن من يقف هذا الموقف يستطيع ) أجيتَه(القهار هو  كِْرشَْن". بشغلي في خدمتك إليك ابتهل. أنا خادمك األزلي:"الموقف المثالي
فماذا يقال محال قياس حد الفضاء .  بالتخلي عن عقم قياس اهللاْد ْبهاَچڤَتَْمشْرۤيَمكما يوصينا . شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمقهره بسهولة حسب مفاد 

تعين ي.  من الفطناءِڤدية تعده األسفار الـذلك إلى خلص يالذيل وا بالعلم الضئيل لإلنسان محه وعرضكِْرشَْنقياس طول . عن اهللا
 ْبَهَچڤَْد چۤيتاذعان واإلستماع عن اهللا من المصادر الشرعية مثل  االيتعين علينا.  الكونأشياءأنه شيء بالغ التفاهة من اإلنسان فهم 

 شْرّي من ْبَهَچڤَْد چۤيتا يستمع عن اهللا في أْرجوَن. على لسان نفس محققة مدركاً سخافة مسعى فهم اهللا بالعلم المحدود أو التخمين
 أو أْرجوَن من ْبَهَچڤَْد چۤيتاواجبنا هو سماع . ع المنقاد قدوة فهم اهللا بواسطة السمأْرجوَنعلى هذا النحو، وضع .  شخصياًكِْرشَْن

 لكن ،انت القهار يا ربي الحبيب:"بعد السمع، من الضروري تطبيق هذا العلم في الحياة اليومية بالدعاء. السيد الروحي ممثله المعتمد
 .المصادر المشروعة إلى غياهللا قهار لكن يقهره التيم الذي يترك التخمين ويص". يمكن قهرك بعملية السمع هذه

 يرتقي الفرد بالعلم الذي يكتسبه ،بالوسيلة الصاعدة. الصاعدة والنازلة: ب العلماستك عن وجود وسيلتين الهيتاْمَس-ْبَرْهَمجاء في 
وبذلك، سأفهم . سأكتسب العلم بالتأمل أو الفلسفة وغيرها. ال أهتم بأية مرجعية أو كتب:" يقول الفرد لنفسه،وعلى هذا النحو. شخصياً

 أن من يتبنى الوسيلة الصاعدة ويسافر هيتاْم َس-ْبَرْهَمجاء في .  تتعلق بتلقي العلم من المرجعيات،الوسيلة الثانية أو النازلة". اهللا
رد لكن ذاك الموضوع وا. العلم بل سيبقى الموضوع مبهماً بعيداً عن الفهملماليين من السنين فلن يصل حد بسرعة الفكر والريح 

 :كل من يعبده على هذا الوجه.  بالتأمل فيه دون حيدان عن درب الخدمة التتيمية بإنقيادكِْرشَْنيأمر . تِْشتاها-أنَنْيا: ْبَهَچڤَْد چۤيتافي 
اه اهللا يلفت انتب.  ال ينساه طوال الليل والنهاركِْرشَْن من يعمل لحساب: هذه هي الطريقة. ) سولَْبَههْمتَْسۤياَه (سأصبح سهل المنال

 هل يأتي اهللا ليقف أمامنا مثله مثل خادم لمجرد. ال تطلب رؤية اهللا:" القولتّيڤَْبَهكْتي سيدّْهانْتَ َسَرْسكما اعتاد موالنا الجليل . بإنقياده
 .يتعين علينا حمله على ذلك بحبنا وخدمتنا. نقياداً انطلب رؤيته؟ هذا ليسأننا 

كان . رها حق قدر قّدُچوْسوامّي َپرۤوول البشرية ومريده األ إلى َرْبهوْپَمها تْشايتَنْياطاها المولى  أعكِْرشَْنالوسيلة الصحيحة لمقاربة 
 ُچوْسوامّي رۤوَپعندما توجه . َرْبهوْپَمها تْشايتَنْياسالمية آنذاك وترك وظيفته ليصبح مريد  اال وزيراً في الحكومةوْسوامّيُچ رۤوَپ

 ):٥٣\١٩ َمْدْهيا -.ت.ت(بالنص التالي  إليه لرؤية المولى للمرة األولى، دعا
 ـاياـدانْـۤيڤَ-نَمُو َمها

 جايا ِتىْپَر-ْپـِرَم-َنـِرشْكْ
 -تْـشايتَـنْيا-َنـِرشْكْـايا نَـِرشْكْ

 َمهـى نَـشڤيتْـ-وَرچاناْمـِنى 
:  نفسه ألنه يهب بحرية ما لم يهبه أحدكِْرشَْن سخاء بما فيهم ْزڤَتاَرأ الذي فاق سائر تْشايتَنْيا كِْرشَْنشْرّي أسجد تبجيال للرب العظيم "

 ".شَْنِركْْلـالحب الصفي 
 كِْرشَْن إلى جميعنا نصبو. المحسن األكبر ألنه كان يهب الهبة العظمى المتمثلة بحب اهللاب َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا وصف ُچوْسوامّي رۤوَپ

الجمال  إلى نحن نصبو. الجميل العظيم والعزيز العظيم والقوي العظيم والعليم العظيم هو الجذاب العظيم وكِْرشَْن. ليه اونتحرق
. ليه ال ما نصبوكوسنحصل على  إليه لتفات إلى اال ال حاجة لنا سوى، لهذا. هو ذخر كل ذلككِْرشَْن. والسلطة والعلم والثروة

 .كِْرشَْنسيتحقق كل ما تشتهيه قلوبنا بذكر 
 ،عند هذه النقطة. شارة اال كما سبقتكِْرشَْن مضمون لكل من يموت في ذكر َنشْكِْر الدار العظمى حيث يقيم لُوَك كِْرشَْندخول 

 ):١٥\٨. چ.ب( يجيب كِْرشَْنذاك الكوكب و  إلى يمكن ألحد أن يسأل عن فائدة الذهاب
 ا پونَـْر َجـنْـَميماْم اوِپـتْ

 شـاشْـڤَـتَـْمَأاْم يـهالَدوْهكْ
 ـنْتي َمهاتْمانَـهناْپـنوڤَ

 اـتاهَچ ْمَپـَرما ْميهدّْيسْمَسـ



 ألنهم بلغوا أرفع ، الزاخر بالشقاءالزائلهذا العالم  إلى عودون أبداً يالفإنهم  ،نويُّوچۤيالـالتيم  مجيدة،النفوس البعدما يدركني ذوو "
 ". الكمالمراتب
 بأنه زاخر بالشقاء فكيف يمكن لنا أن نجعله مقاماً مريحاً؟ هل يمكن للتقدم العلمي المزعوم ه خالق هذا العالم المادي يصفكِْرشَْن

الشقاوة كما مر هي الوالدة والشيخوخة والمرض . تيجة، ال نود حتى العلم بتلك الشقاوةوبالن. جعل هذا العالم مريحاً؟ هذا محال
العلم ال يملك القوة على حل هذه الشقاوات التي تسبب متاعبنا بل . يجاد حل لنا انسيانها لقصورنا عن إلى والموت ونحن نسعى

كل من يبلغ صعيد : ْبَهَچڤَْد چۤيتاحل لهذه المعضالت وارد في ال. صناعة السفن الفضائية أو القنابل النووية إلى نتباهنا انصرف
ينبغي لنا الفهم بأن هذا المكان زاخر بالشقاوات لكن هذا الفهم . أرض الوالدة والموت هذه إلى  ال يعود مجبراً على الرجعةكِْرشَْن

 حيوان عاقل لكنه يستخدم منطقه لزيادة  اإلنسانل أنيقا. على فهم معاناتهاالبهائم ال تقوى . يتطلب قدراً معيناً من الوعي المتطور
ال يعود مجبراً  إليه أن كل من يصلب كِْرشَْنهنا يصرح . نزعاته البهائمية بدالً من البحث عن وسيلة للنجاة من هذا الوضع التعيس

 التي تغيث الفرد من معاناة حياة بلغت أرفع درجات كمال الحياة إليه النفوس المجيدة التي تصل. على الرجعة إلستئناف المعاناة
 . المهايأة

 قادر على الحضور في الكون كِْرشَْن محصور في مكان واحد في وقت واحد لكن ها هو أن حضورحياء واألكِْرشَْنحد الفروق بين أ
لتي  االَنڤَِرنْداڤْ في الهند هي عين نْداڤََنِرڤْ. نْداڤََنِر ڤْلُوَكُچو في الملكوت العلي تدعى كِْرشَْندار . وفي داره الشخصية بوقت واحد

في تلك البقعة من األرض  كِْرشَْنيتجلى بكالم آخر، . بقدرته الباطنة أيضاًنزوله عند  كِْرشَْن دارنزل ت. ذه األرضنزلت إلى ه
 إلى لنص أن كل من يصل في هذا اكِْرشَْنيعلن .  في الملكوت العلي أزلياًكِْرشَْنومع ذلك، تبقى دار . هذه األرضإلى نزل عندما ي

 معروفة خارج الهند َمهاتْمالفظة . َمهاتْماهذا العالم المادي ثانية ومثله يدعى  إلى  ال يجبر مطلقاً على الرجعةڤايكونَطَْهىداره في 
 المؤهل لدخول دار  رفيع الشأنكِْرشَْنتيم  إلى  بل يشيراً سياسياً ليس لقبَمهاتْماَمهاتْما غاندي لكن يتعين الفهم أن  إلى بالصلة
 .نتفاعه بالصورة البشرية والمصادر الطبيعية للفكاك من دوامة الوالدة والموت ا يكمن فيَمهاتْماكمال . كِْرشَْن
العقل والبدن والكوارث الطبيعية أو  إلى نحن نعاني الشقاوة العائدة. صابة بها اال أنه ال يطلب الشقاوة لكنه مرغم علىفطنيعلم ال

الشقاوة .  دون الشقاوةكِْرشَْنوال نستطيع تحقيق ذكر . هذا العالم المادي مقصود للشقاوة. نقطاع االشقاوة تصيبنا دون. اءسائر األحي
لكن موقف الحضارة العصرية .  عن سبب نزول الشقاوات دون خيارفطنيسأل ال. كِْرشَْنذكر  إلى هي دافع وعون لترقيتنا

يجاد  ايستحيل. لكن تعود الشقاوة حالما ينتهي تأثير المسكرات". بعض المسكرات أو المخدراتسأدفنها ب. ال بأس بالمعاناة:"يتلخص
 يطلبون كِْرشَْنأن تيم ب أحد يمكن أن يشير. كِْرشَْنالحل هو ذكر . حل لشقاوة الحياة بواسطة المسكرات والمخدرات المصطنعة

. كل مكان إلى  الذي يعني من يود السفرَچتَ-ڤََسْرسماء الحي هو أد  أح.القمر إلى  لكن سواهم يطلبون السفركِْرشَْندخول كوكب 
 كِْرشَْن دخول كواكب السماء أيضاً لكن ْزچۤييُّوالـ يطلب. ةجديدرغبة القمر ليست  إلى السفر من طبيعة األحياء والرغبة بالسفر

 :أن ذلك ال يفيد) ١٦\٨ (ْبَهَچڤَْد چۤيتايشير في 
 اكاهلُو  ْبهوڤَـناْل-ْبَرْهَم  -آ

 جوَنْرٱ ينُوڤَـْرتِآپونَـْر 
 ايكاونِْتـيا تو ماْم اوِپـتْ

 ِتىڤيْدياپونَـْر َجـنَْم نَـ 
 ،كونْتّي يا ابن ،داريبلغ يأما الذي . والموتتتعاقب الوالدة حيث  عذابمواطن  هي أسفلها إلى كواكب الكون من أعالهاجميع "

 ".ينقطع تناسخه
حتى واجه التناسخ تسالنفس  أنب كِْرشَْنيشير . تقع األرض في الفلك الوسيط. عليا ووسطى وسفلى: ثالثة أفالك إلى الكون مقسم

وحدها ال ينبغي لنا التفكير أن الحياة في األرض . سائر كواكب الكون مليئة باألحياء.  أيضاًْبَرْهَم لُوَكالكواكب عالية  توإن دخل
عند نجد المائيات ن حفرنا في األرض وادود السنجد  .نشهد عدم وجود مكان في األرض يخلو من األحياء. دون سائر الكواكب
أن سائر الكواكب خالية من الحياة؟ لكن بذاً  استخالص االاذا حلقنا في الفضاء فكيف يعقل من الطيور كثيراًنجد الغوص في البحر و

 أن كل من يدخل كوكبه لن يعود مجبراً على كِْرشَْنيكرر . لن نهرب من الموت حتى وإن دخلنا كواكب المالئكة أننا  يشيركِْرشَْن
 .الرجعة

ما الذي حملنا على .  غاية حياتنا ومصلحتنا الذاتيةي ههلقد نسينا أن هذ. الغةيجب علينا طلب حياة العلم الخالد البهيج بجدية ب
 هناخلد  لن ناننابناطحات السحاب والمصانع الكبيرة والمسرحيات السياسية على الرغم من علمنا لالنسيان؟ لقد علقنا بالبريق المادي 

نتفاع بطاقتنا لتنمية  اال الكبيرة لزيادة علقتنا في الطبيعة المادية بلينبغي لنا عدم هدر طاقتنا في بناء الصناعات والمدن. األبدإلى 



ستجمام  اال من اشكال ليس عمأل دينياً أو شكالًكِْرشَْنذكر . كِْرشَْن من اجل تحصيل بدن روحي يتيح لنا دخول كوكب كِْرشَْنذكر 
 .الروحي بل أكثر جزء حيوي من الحياة

 الفصل الرابع
 السماء وراء الكون

طلب  إلى ؟ ماذا زال لديهم ميلكانت خاضعة للتناسخإن كواكب السماء  ىل إبذل الجهد لإلرتقاء إلى ْزچۤييُّوما الذي يدفع كبار الـ
 شْرّييشير . تعمر األحياء سنوات مديدة على كواكب السماء.  مع انهم قد يملكون عدة قوى تصرف الحياة الماديةأسبابالتمتع ب
 :)١٧\٨. چ.ب( زمان على تلك الكواكبحساب الإلى  كِْرشَْن

 انْتَـْمي َپـْر- يوَچ -َسـَهـْسـَر 
 دوهي ڤنَواْد ْبَرْهَمـيَأَهـْر 

 ْم َسـَهـْسـرانْتا- يوَچ ْميراتْر
 ا َجـناهويد ڤ- راتَْر - ٱُهوِتى 

 ".، وكذلك ليله اإلنسانمجتمعة في حسابالعصور من  دورة رباعية ألفيعادل  ْبَرْهماإن نهار "
كذا، . ْبَرْهَم لُوَك على ْبَرْهمات  ساعة من ساعا١٢ ألف سنة وعند مضاعفتها ألف مرة تعادل ٣٠٠ ماليين و٤مدة العصر تعادل 

.  يعيش مئة سنة من تلك السنواتْبَرْهما ساعة أخرى تعادل الليل وثالثون يوماً تعادل شهر واثنى عشر شهر تعادل سنة و ١٢
 إلى ابال مهرب من الموت دون الذه.  يواجهون الموتْبَرْهَم لُوَك ومع ذلك فأهل تصورالحياة على ذلك الكوكب طويلة فوق ال

 ):١٨\٨. چ.ب(الكواكب الروحية 
 ااه َسـْرڤاهياكْـتَـياكْـتـاْد ڤْـيَأڤْـ

 ـِمَچ آ-َهْر أْپـَرْبَهـڤَـنْتى 
 انِْتىيۤيـِمى ْپـَرلـَچ آ-ى راتْر
 اِكىيـْچـْم َسـ-اكْـتَ يـڤْاڤياتَـتْر

 إلى تعودثم  الكثيف، التركيبحالة  إلى من حالة التركيب اللطيفحياء  األعداد الوافرة من األتتحول هذه، ْبَرْهمانهار لدى طلوع "
 ".هتحلول ليللدى   ثانيةحالة التركيب اللطيف

 عندما ْبَرْهما يعاد الخلق بعد انقضاء ليلة ،بعد هذا الدمار. ْبَرْهماعند انقضاء نهار  هلهاأتغطي المياه جميع الكواكب السفلية ويهلك 
 ):١٩\٨. چ.ب( في الصباح ويعاد بعث جميع هذه األحياء ْبَرْهماينهض 

 ْما  َسـ ِاڤايـراَمهْچ -تَ ْبهۤو
 اِتىيۤيتْـڤا ْپـَرلتْـڤا ْبهۤوْبهۤو
 ڤَـشَـه پاْرتَْهىِمى ٱـَچ آ-راتْرى 

 ىـِمَچ آ-َهْر أْپـَرْبَهـڤَـتى 
 ."پاْرتَْهىنحل تراكيبها الكثيفة وال حيلة لها، يا تته  ليلانقضاء ولدى ،حياء األوتستفيق هذه، ْبَرْهماطلع نهار ي اخرى، بعد رةم"

.  مع أن األحياء ال تطلبهْبَرْهماأن تبقى جميع اهل الكواكب مغمورة بالمياه طوال ليلة  إلى وتفيض المياه على الكواكبالدمار يحل 
 ):٢٠\٨( تنحسر تدريجياً مع حلول النهار لكن المياه

 يُّوـنْٱ ڤُوَپـَرْس تَْسماتْ تو ْبها
 اكْـتاتْ َسـناتَنَـهيڤْـٱ تُواكْيڤْـٱ
 وشِتـو ْبهۤوشَسـْرِڤـ  َسـ اهي

 ياتيـينَـشْو نَـ ڤستتْايـنَـشْ
 العالم بل ثابت ال يطرأ عليه هذا يهلك عند هالكال لطيفة والمادة الكثيفة، يوجد ملكوت علي سرمدي الهذه المادة وراء  لكن"

 ".يريالتغ
 عن وجود ماليين من األكوان داخل الخليقة بكاملها وثمة سماء روحية ِڤدية معلومات لكن لدينامحال تساع الكون المادي  اتقدير

 إلى هنا في هذا النص تعني طبيعة ويشار ڤَهْبهاكلمة . جميع الكواكب الروحية أزلية وال يهلك أهلها. وراء هذه األكوان المادية
 وحالما هاالنفس روحية والمادة تتحرك ما دامت النفس داخل. لدينا خبرة عن وجود طبيعتين في هذا العالم. وجود طبيعة أخرى

.  والطبيعة المادية تدعى الدونيةكِْرشَْنالطبيعة الروحية تدعى الطبيعة العليا لـ. تفارق النفس البدن المادي يصبح البدن دون حراك
نستطيع رؤية ماليين من . محال لم التجريبيثمة طبيعة فوقية وراء هذه الطبيعة المادية وهي روحية بالكلية وفهم ذلك بواسطة الع



ذا كان فهم ا مكانية فهم اهللا وملكوته اما هي .يتعين علينا فهم مقدراتنا. ليها االنجوم من خالل المجاهر لكن يستحيل علينا الوصول
ال نستطيع . ن طلبنا فهم ذلك اْد چۤيتاْبَهَچڤَ؟ هذا مستحيل تجريبياً وال مفر لنا من دراسة  بواسطة العلم التجريبيالكون المادي متعذراً

 كذا،. معرفة والدنا دون تصديقها إلى والدتنا وتصديق كالمها وال سبيل لنا إلى الرجوعبفهم هوية والدنا بواسطة العلم التجريبي بل 
 .كِْرشَْنن التزمنا بذكر ا  وملكوتهكِْرشَْنكشف لنا العلم بـيس

نستطيع رؤية تجلي الكون المادي من خالل األرض والشمس . ما نشهده إلى  تشيرڤْياكْتَهولفظة  تعني طبيعة فوقية ڤَهَپَرْز تو ْبها
داية ونهاية لكن الطبيعة الروحية للطبيعة المادية ب. )ياكْتاتْ َسناتَنَهڤْآ (وراء هذا الكون توجد طبيعة أخرى أزليةو. والنجوم والكواكب

كيف يعقل ذلك؟ قد تمر الغيمة في السماء وقد يظهر انها تحجب مسافة كبيرة لكنها بقعة تافهة . )هنََسناتَ (أزلية دون بداية ودون نهاية
. كذا، هذا الكون المادي بمجمله يشبه غيمة صغيرة تافهة في السماء الروحية الواسعة. ال تشكل سوى جزء ضئيل من مجمل السماء

كذا، البدن يشبه غيمة عابرة فوق .  بداية ونهاية كما أن للغيمة بداية ونهاية لهذه الطبيعة المادية). تَتّْڤَ-َمَهتْ(الهيولى تحيط به 
كل ظاهرة من الظواهر المادية التي نشهدها خاضعة لتلك . يبقى لبعض الوقت ويتناسل ثم يبدأ بالضمور والتفسخ. النفس الروحية

 على وجود طبيعة كِْرشَْنيدل . ثم تبدأ بالضمور والتفسختولد وتنمو وتبقى لبعض الوقت وتتناسل : التحوالت الستة للطبيعة المادية
 .ك هذه الطبيعة الماديةد هالعب ڤْياكْتاتْ َسناتَنَهأ تبقى عالوة على ذلك،. روحية وراء هذه الطبيعة المتغيرة الشبيهة بالغيمة

جد أوصاف عن السماء الروحية وأهلها في تو.  عن السماء المادية والسماء الروحيةِڤديةثمة قدر كبير من المعلومات في اآلداب الـ
األحياء المحررة مثل تطير فيها ثمة معلومات عن وجود طائرات روحية في السماء الروحية . شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمالباب الثاني من 

  السماء الروحيةأشياءظل كل ما تحويه السماء المادية هو تقليد أو . عالم الحقهنا هي ظالل أشياء شهدها األشياء التي نكل . البرق
 أن هذا العالم المادي ليس سوى تصوير المادة شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في  .في األفالم السينمائيةكما نشاهد نسخة عن الشيء الحقيقي 

 أن هذا امّيوْدَهَر ْسۤيشْريكتب . ال يخفى على عاقل أن المانيكان مجرد دمية. في لباس الحق كالدمية في واجهة محالت األزياء
الحق يعني الوجود الثابت الذي ال يطرأ عليه . يجب العلم بمعنى الحق. العالم المادي ظل العالم الروحي وهذا ما يجعله يبدو حقيقياً

 ):١٦\٢. چ.ب(التغيير 
 ڤُوِتى ْبهاڤيْدۤيا تُونـاَسـ
 ِتى َسـتَـهڤيْديا ڤُونـاْبها

 نْـتَْسٱ طُوـِرشْْدي ْر َأپـيُّواوْبَهـ
 هيـْبـهيـ َدْرش-ْس تَـتّْـڤَ يُّوتْـڤْ َأنَـ

 ".ذلك بدراسة طبيعة كليهما إلى خلص هؤالء. بقاء وليس للباقي من زواله ليس للزائل من انحق  شهود الأجمَع"
 الغاية الحقيقية للحياة البشرية. أصحاب البصيرة في اللذة الظليةال يشارك .  هو اللذة الحقيقية على نقيض اللذة المادية الزائلةكِْرشَْن

 الحياة البشرية مقصودة لفهم الحق واإلنتقال.  أن غالبية البشر جاهلة بهاْمشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَنما هي تحقيق السماء الروحية لكن جاء في ا
مة لكن العالم الروحي غني بالنور ومع عتة هذا العالم المادي مطبيع. عتمة تأمرنا بعدم البقاء في هذه الِڤديةجميع األسفار الـ. ليها

 ):٦\١٥ (ڤَْد چۤيتاْبَهَچذلك في  إلى كِْرشَْنيلمح . ذلك ال تنيره نار وال كهرباء
 يُّوْراِتى سۤوينَـ تَـْد ْبهاَس
  نَـ پاڤَـكَهنَـ شَـشـانَكُو

 ڤَـْرتَـنْـِتىيـتْـڤا نَـ نَچاْد ي
  َمـَمْمتَـْد ْدهاَم َپـَرَمـ

 ".ا العالم المادي مطلقاًهذ إلى عود ثانية ال يدخلها يمنو.  كهرباءأو ال تنيرها شمس وال قمر وال نار داريان "
 ):٢١\٨. چ.ب(العالم الروحي يدعى غائب إلستحالة الشعور به بالحواس المادية 

 ـْستَتى اوكْـإ ـَرشْكْٱ تُواكْيَأڤْـ
 ْميـتَچ ْمتَـْم آهوه َپـَرما

 تَنِْتىڤَـْريا نَـ ني ْپـراْپـْماي
  َمـَمْمتَـْد ْدهاَم َپـَرَمـ

 ".مى العظداري يهتلك . عود مطلقاً ال يمن يدخله.  وهو نهاية المطافب العليغيعالم اليسمى هذا الملكوت "
يتعين علينا النفاذ في الفضاء الخارجي عبر الكون المادي وحجبه من اجل دخول السماء . رحلة طويلة في هذا النص إلى ةشار اثمة

ال . ليه االذهاب بضعة آالف األميال بعيداً عن هذا الكوكب ومن ثم الرجعة إلى ال مجال. ) َچتيْمْماَپَرم (تلك الرحلة جليلة. الروحية
. كِْرشَْنيتعين علينا النفاذ من الكون المادي بمجمله وهذا غير ممكن بالسفن الفضائية بل بذكر . بطولة في رحلة مثيلةتوجد 

ن  اآل آنَنَْديْدتْش شَْْستْبتداء بتنمية بدن  االيتعين علينا .هناك فوراً إلى يصار نقله ، ويذكره عند لحظة الموتكِْرشَْنالمستغرق بذكر 



 -ْبَرْهَم ( آنَنَْديْدتْش شَْْستْ هو كِْرشَْنجاء أن بدن . جةهبالسماء الروحية تلك وتنمية حياة باقية كاملة العلم وال إلى طلبنا الذهابإن 
 لكنه في غاية الدقة ومحجب اآلن جةهب كما أن لدينا بدن خالد العلم وال.ْچَرَههڤي-آنَنَْد-تْشيْد-ه َستْشْشْنَكِْرَپَرَمه ڤََره شْإ ):١\٥ هيتاْمَس
 لن تعود الرجعة ضرورية . بطريقة ماةالكاذبه الثياب ن استطعنا خلع هذ اسنتمكن من بلوغ ذاك الملكوت الروحي .المادةثياب ب

 .)ڤَْرتَنِْتى نيـْپراْپيا نَ ْميا(بلغ ذاك العالم الروحي حالما ن
هداية  ِڤديةالـلدعوتنا ويعطينا األسفار  كِْرشَْن  ينزل.كِْرشَْن الدار العظمى لـ)ْدهاَم َپَرَمْم ( إلىالذهاب طلبلذلك، ينبغي لكل حي 

 مطلوب لكل من چييُّوتأمل الـ والترياضاالكفارات وال.  للحياة البشريةتوفرنتفاع بذلك التسهيل الم االينبغي لنا. ثقةويرسل ممثله ال
 والمعلمون باءهذه الصورة البشرية هي فرصة للحصول على تلك النعمة ومن واجب الدولة واآل. ينشد بلوغ تلك الدار العظمى

كل والنوم والجماع والخصام  األقتصار على االن ا. كمال الحياة هذاقيقواألولياء ترقية كل من اكتسب هذه الصورة البشرية لتح
 طوال كِْرشَْن حتى نستغرق في كِْرشَْن في ذكر أنفسنائة يهذا العلم لتهبنتفاع بهذه الصورة البشرية و االينبغي. البهائم ليس حضارةك

 .عند لحظة الموتتلك السماء الروحية  إلى نتقال االالليل والنهار لنقوى من
 َپـَره پاْرتَْهى  َسـ هشَپورو
 اۤيايتْـڤْ َأنَـنْـ ْسايـْبْهـلَ اۤيْبَهكْتْـ
 يتانۤوْبهي  ْستْهان-انْتَـه ۤياْسـي

  تَـتَـْمْمَدإ َن َسـْرڤَـْميى
 الوجودفهو نافذ في كل  ، في دارهوجودهع وم. حياء األ أكبرزيزشخصية اهللا الع إلى صفية هي وسيلة الوصولالخدمة التتيمية ال"

 ".ويحتويه
 .نقياد للرب العظيم اال تعني الخدمة التتيمية أيْبَهكْتۤيا. تلك الدار العظمى إلى ن بالوصوليإن كنا معني كما مر ْبَهكْتيالوسيلة هي 

يستطيع الفرد  .ات هو الحرية من التعيينتْشَراتَْرنَْپ-ناَرَد الوارد في كتاب ْبَهكْتيتعريف .  التي تعني خدمةْبَهْج مشتقة من ْبَهكْتۤياكلمة 
تبدل دوماً  عازماً على الفكاك من التعيينات المتعلقة بالنفس الروحية الصفية والتي تنشأ بداعي البدن وتاإلنسان ذا كانا يْبَهكْتتحقيق 

 وال صلة لهويتنا الحقيقية بالبدن المادي الذي ال يعد.  تعني تحقيق الفرد انه نفس روحية مغايرة للمادة بالكليةْبَهكْتي. مع تبديل البدن
 إلى ي خدمةعندما يستقيم في هويته الحقيقية ويقض ْبَهكْتَالفرد  يكون. )كِْرشَْنخادم ( داَسهويتنا الحقيقية هي . لروحثوب اأكثر من 
في خدمة ونبذلها عندما تتحرر من التعيينات المادية سننتفع بحواسنا ) ١٧٠\١٩ َمْدْهيا-.ت.ت (ڤَنَْمِس-ۤيِكَن ْهِرشْۤيِكشَشْْهِر. كِْرشَْن

 .كِْرشَْن أو ْهِرشْۤيِكشَسيد الحواس 
ال شك أن من . ي أغلب األحيانجلباً للنفع المادي ف اهللا اإلنسانعبد ي.  خدمة مناسبةكِْرشَْنعلينا خدمة  أن ُچوْسوامّي رۤوَپيشير 
 هدفال هو كِْرشَْنفهم . مطلقاً لكن ينبغي لنا التحرر من الرغبة بالنفع المادي إليه  ال يتوجهناهللا جلباً لنفع مادي أفضل مم إلى يتوجه
.  مكشوف لفهمنا على األخصْبَهَچڤَْد چۤيتا. مه ال يحد وفهمه محال لكن يتعين علينا قبول ما نقوى على فهكِْرشَْنال شك أن . الواجب

 علم جليل كِْرشَْنذكر .  من خالل العلم على هذا النحو وينبغي لنا خدمته خدمة مالئمة حسب مسرتهكِْرشَْنعلم بمشيئة الينبغي لنا 
 .ْبَهكْتيتحصيل لنتفاع بها  االكتب غزيرة ومن واجبنا إلى مستند
 كِْرشَْنثمة كواكب منيرة ال تعد وال تحصى هناك ويقيم .  في السماء الروحية بوصفه الشخص العظيماهللا حاضر:  َپَرهـشْه َسپورو

هي  دون رغبة بأجر أو ثواب) ْبَهكْتي(التتيم  .سماء ال تحصىأالشخصية وهي رباعية األيدي بامتداداته  أحد على كل منها في
 .ي أو التنظير الفلسفي أو التخمين وال بالتمارين البدنيةالتحد  هؤالء وليسْزپوروشَلتقرب من الوسيلة الوحيدة ل

ْستْهاني ْبهۤوتاني يىَن -ياْسۤينْتَه (جميع األحياء والوجود ومع ذلك هو خارجها ويعم الوجوديحوي ؟ )پوروشْ (ما هو الشخص العظيم
 ه مع أن تعم الوجود الربقدرات .عتها في كل مكانحاضرة بأشلكنها كيف ذلك؟ هو كالشمس القائمة في مكان واحد . ) تَتَْمْمَدإ ڤَْمَسْر

  في الخدمة التتيميةنا في كل مكان عند تقدمكِْرشَْننستطيع رؤية . شعتهاأهو عين قدراته كما أن الشمس عين . )َپَرَمْم ْدهاَم(في داره 
 ):٣٨\٥ (هيتاْم َس-ْبَرْهَمجاء في .  عين قدراتهكِْرشَْنألن 

 ـِنـَنتْـشَولُيڤ-ْبَهكْتي-هوريتَتْـشّْـ-ـِرمانْـَجـَنْپ
 ڤيلُوكَـيانْـتيـو شْىَديِر ْهـڤَ َسـدايَسـنْـتَـه

نفسه المتصف بصفات علية ال تعد وال تحصى والذي يراه تيمه األصفياء ) كِْرشَْن (َمسونَْدَرشْۤياالذي هو  چُوڤينَْدأعبد الرب األولى "
 ".بعين قلوبهم الممسوحة بمرهم الحب

 دائم الحضور عند ذكره كِْرشَْن. ه اآلنعاينوه البارحة وال يال يعني ذلك أنهم عاينو ونقطاع ادونعاينوه قلوبهم بحب اهللا يان الممتلئة 
 .تنمية العين لرؤيتههو مطلوب ال. دائمةتلك المعاينة و



. كِْرشَْن َهِرىالجهل بعملية تسبيح ال نقوى على رؤية الروح بداعي حجب الحواس المادية وليدة عبوديتنا المادية لكن يمكن رفع هذا 
كذا، مع ان النفس الروحية . الغائب عن الوعي وال يشعر لكن حاسة سمعه نشطةال يرى . يقاظ النائم بالصوت اكيف ذلك؟ يمكن
 َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْنَهِرى  : بالصوت العلي لتسبيحانهاضهاتصال المادي فمن الممكن  االمغمورة اآلن بنوم

سم أ كِْرشَْن تعني قدرة و َهِرى. اهللا وقدراته إلى  هو مجرد دعاءكِْرشَْنَهِرى .  َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى-َهِرى 
ز اليومي ال يفيد ألن الخب إلى الدعاء. هذا هو الدعاء الوحيد". يا قدرة هللا، يا ربي اقبلني:" نقولكِْرشَْن َهِرىلذلك، عند تسبيح . اهللا

-.ت.ت (٥ طََكاشْشيكْشْ دعا َرْبهوْپَمها تْشايتَنْياالمولى . اهللا نطلب به قبولنا إلى  ليس سوى دعاءكِْرشَْن َهِرى. الخبز متوفر دوماً
 ):٣٢\٢٠ أنْتْيا

 ْمكَـَرتَـنوَج كينْـ-أيِّ نَـنَْد
 ـبوْدهاوْماڤـِمى ْبَهـشَيڤ ْم ماْمـتيتَـَپ

 -كََجَپـنْـ-پاَد ڤَ تَـاـَپـۤيِركْـ
 يتْشينْـتَياڤ ْمشَـِرَسـْد-لّيْدهۤو-ْسـتْهيتَ

تلطف بإنتشالي من محيط الوالدة . ، ومع ذلك فقد سقطت في محيط الوالدة والموت لسبب ماَمهاراَجنَنَْد أنا خادمك القديم يا ابن "
 سنحقق كل نناتصال بغبار القدمين اللوتسيتين هللا ال االتَنْياشايشْرّي تْيعلمنا ". حدى ذرات قدميك اللوتسيتين اوالموت هذا بمثابة

 .النجاح بذلك
من محيط التناسخ بعملية  أحد ذا انتشلناا سنشعر بالغوث فوراً كذا،. وانتشاله أحد مل الوحيد لمن سقط في وسط المحيط هو مجيءاأل

اسمه وشهرته تعالي ال نقوى على الشعور بتعاليه و أننا معره ستقرار في ذك االن حققنا اسوف يكشف اهللا ذاته أمامنا. كِْرشَْنذكر 
أن يأمر  أحد ال يستطيع. رؤيتهلياقة حققنا  ذاالنا   سيكشف عن ذاتههال نقوى على رؤية اهللا بمجهودنا الشخصي لكن. هتسلياتو

 ْبَهَچڤَْد چۤيتا عن ذاته في كِْرشَْن يتكلم .ا بكشف ذاته لنكِْرشَْنعلى نحو يرضي العمل  بالتجلي له والرقص لكن يتعين علينا كِْرشَْن
.  ألنه كالم من الصعيد المطلقْبَهَچڤَْد چۤيتاال يوجد مؤهل مبدئي لفهم . المطلوب منا فهمه والشعور به. وال مجال لإلرتياب بذلك

تلك ووسيلة الفكاك من المادية   ستكشف لنا ذاتنا وذات اهللا والكون المادي والكون الروحي وسبب مهايأتناكِْرشَْنتسبيح اسماء 
 يومياً بشيء ما لدينا ثقة بأنه سيكشف اننايم انحن نضع. يمان والكشف ليست غريبة عنا االفي الواقع، عملية.  خطوة خطوةالمهايأة
ل لشراء التذكرة؟ التذكرة وإال لماذا ندفع الما إلى ستناداً اهناك إلى الهند ونؤمن بالوصول إلى نحن نشتري تذكرة سفر. لنا الحقاً

ال نستطيع أن نخطو خطوة واحدة . يمان االلماذا ال نعطي المال ألي كان؟ وكيل السفر معتمد وشركة الطيران معتمدة وهذا ما يولد
ْد ْبَهَچڤَ. يماناً أعمى بل نقبل بشيء معترف به ايماناً بشيء معتمد وليس ايمان مطلوب لكن ال بد أن يكون اال.يمان افي حياتنا دون

.  معترف به ومقبول بمثابة سفر مقدس من قبل جميع فئات البشر في الهند وعدد كبير من علماء الالهوت والفلسفة خارج الهندچۤيتا
 . بصورة منتظمةْبَهَچڤَْد چۤيتاحتى عالم نظير ألبرت أينشتاين طالع .  كتاب معتمد دون ريبْبَهَچڤَْد چۤيتا

الوالدة وجود دولة تغيب فيها سمعنا بن ا  نشعر بالسعادةأال .لتسليم بوجود كون روحي هو ملكوت اهللا يتعين علينا اْبَهَچڤَْد چۤيتامن 
الشيخوخة  أحد ال يطلب. هذا سمعنا ب امكان مثيلى ل امن المحتم أن نبذل مجهوداً كبيراً للوصول ؟والشيخوخة والمرض والموت

ن ونحن خالد.  نملك الحق بطلب ذلكننامنيتنا القلبية وما هو سبب ذلك؟ الأ هو في الواقع، المكان الذي يغيب فيه الشقاء. وال الموت
 يعطينا القدرة على بعث مقامنا ْبَهَچڤَْد چۤيتالذلك، .  بسبب حجب هذه الورطة الماديةأنفسناالعلم والهناء لكننا نسينا بن ووكامل

 .األصلي
لم تقتصر فلسفة . ملنا على هذا النحوأخيب ت ال ْبَهَچڤَْد چۤيتاائي هو فراغ لكن ورماعون أن العالم ال وبوذا يّدشاْرياكَراتْشَنْاتباع 

ن مستقبلنا ا ك اذاالتمتع بهذه الحياة المادية إلى  ونطلب المتعة لكن سنميلونروحيأحياء نحن . لحاد االالعدمية سوى على خلق
. فة العدمية فيما يجتهد بالتمتع بأكبر قدر ممكن من الحياة الماديةعلى هذا النحو، يناقش المؤمن بوحدة الوجود المطلقة الفلس. فارغاً

 ):٥٤\١٨ (ْبَهَچڤَْد چۤيتاجاء في .  قادراً على التمتع بالتخمين على هذا الوجه لكن ليس ثمة نفع روحي اإلنسانربما كان
  تْمااتَـه ْپـَرَسـنّْبهۤو - ْبَرْهَم
 يـتشْكْي نَـ كانَـتتْـشَشُونَـ 

 وشِتـو ْبهۤوَسَمـه َسـْرِڤـش
  لَـْبَهِتى َپـراْمْمْبَهكْتي - َمـْد

بإمتالك شيء كما  يرغب والأمراً  ويشكال .  العظيم فوراً حيث يجد بهجة ال تحدْبَرْهَمْن تلك الحال، يحقق المتأصل في تعاليه على"
 ".التتيم الصفي بيخدمة  يبلغهكذا، . جميع المخلوقات بعين واحدة إلى ينظر



 هي ْبَهكْتيعالمة المستغرق في . قائياً سيتجرد عن المتعة المادية تلكِْرشَْن إلى من حقق تقدماً في حياة التتيم ويستمتع بالخدمة
 .كِْرشَْن بالرضى التام بـهشعور

 الفصل الخامس
 مصاحبة كِْرشَْن

نحن نطلب المتعة لكن فلسفة وحدة الوجود المطلقة والعدمية خلقت جواً . ل شيء فوقييحصت الدونية عند شياء عن األ اإلنسانيتخلى
. نستطيع معاينتهالذي )  َپَرهـپوروشْ َس( بد من وجود متعة متصلة بالشخص العظيم ال. دمان على المتعة المادية االيشجعنا على

لكن يجب أن تكون تلك . )ْبَهكْتۤيا (يمكننا محادثة اهللا في السماء الروحية واللعب معه وكل هذا ممكن بفضل الخدمة الودية العلية
 . ابتغاء التوحد معه هو نوع من الشوائب أيضاًحب اهللا . نفع ماديرقبالخدمة صفية أي يجب أن نحب اهللا دون ت

في جميع األحوال، . حدى الفروق الرئيسية بين السماء الروحية والسماء الماديةإ وهذه هي زاحمواحد ال يملك الكواكب الروحية 
للمثال، ثمة تزاحم على . ىڤايكونَطَْهاهللا وتجلياته يسود على كواكب . كِْرشَْن شْرّيأحد أوجه المهيمن على الكواكب الروحية هو 

من ال .  اهللاوجهالوزراء على األرض لكن جميع األحياء في السماء الروحية يعترفون بعظمة رئيس منصب رئاسة الجمهورية أو 
ثمة سجن في جميع المدن والسجن يحتل جزء . يعترفون بعظمته ويطلبون مزاحمته يوضعون في األكوان المادية التي تشبه السجون

كذا، الكون المادي هو سجن النفوس المهيأة ويشكل جزء تافه من السماء الروحية لكنه ليس خارج السماء . ر من المدينةال يذك
 .ن السجن ليس خارج المدينةأالروحية كما 

. هللادنية تشبه سمات  أن سماتهم البشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في .  في السماء الروحية من النفوس المحررةَهىطْايكونَڤجميع أهالي كوكب 
هالي تلك الكواكب بيدين اثنتين أو اربعة كاهللا أ يتجلى. يتجلى اهللا بيدين اثنتين على بعض تلك الكواكب، وبأربعة على بعضها اآلخر

ل  هو شكموكْتي-سايوْجيا :شكال خمسة من النجاة في العالم الروحيأثمة . يستطيع تبينهم عن الشخص العظيم أحد كما جاء أن ال
الفرد على سمات به ي يحصل ذ بالموكْتي-سارۤوْپياشكل آخر من النجاة هو . )ْبَرْهَمْن ( اهللانورمن النجاة حيث يندمج فيه الفرد في 

 موكْتي-طيشْساْر.  بالذي يستطيع به الفرد أن يحيا على الكوكب الذي يقيم فيه اهللاموكْتي-سالُوكْياشكل آخر هو . تشبه سمات اهللا
.  بصفة صديقهكِْرشَْن الذي كان يالزم أْرجوَنمالزمة اهللا مثل من ن الفرد شكل آخر يمكّ .متالك عز مماثل لعز اهللامن  دن الفريمكّ

اهللا كما وجه  الذي يود عبادة نَڤَايشْڤغير مقبول عند التيم الـ) موكْتي-سايوْجيا( اهللا نورندماج في  االاألشكال الخمسة متاحة لكن
 كِْرشَْنال يوصي . يته لخدمته بينما المؤمن بوحدة الوجود المطلقة يطلب حل فرديته واإلندماج في وجود اهللاهو ويحافظ على فرد

 حول هذا األمر َرْبهوْپَمها تْشايتَنْياكتب المولى . ْزنَڤَايشْڤ كما ال توصي به السلسلة المريدية للفالسفة الـْبَهَچڤَْد چۤيتاندماج في  االبهذا
 : ٤ َكطَاشْشيكْشْفي 

 ْمـ نَـ سونَْدرۤيْم نَـ َجـنَْمنَـ ْدَهـنَـ
 ىشَ كاَمـيـدّيَچا َجـڤ ْميتاڤكَـ
 ِرىڤَـشَْمنّيـَجـنَْمـني َجـنَْمـَم 
 ايِّڤ تْـْر أهايتوكّيْبَهكْتيتاْد ڤَْبَهـ

 ".لعلية رجعة تلو رجعةجل مطلبي هو خدمتك ا. ربي القدير، ال رغبة لي بجمع المال وال الحسناوات وال مطلق عدد من األتباع"
الكواكب الروحية سواء يدخل الفرد .  يغّيب النجاةوجود رجعة تلو رجعة". رجعة تلو رجعة" إلى  هناَرْبهوْپَمها تْشايتَنْيايشير المولى 
 ال يأبه سواء نجا أم ال هوَرْبْپَمها تْشايتَنْيالكن . في الحالتين الرجعة في العالم المادي إلى وال سبيلعند النجاة  اهللا نورأو يندمج في 

 أو غيرها بل ال إنسان ن رجع في صورة حيوان أو اال يعبأ التيم بمكانه وال. كِْرشَْنذكر في نشغال االباهللا دمة خبل همه الوحيد 
 في الملكوت ال شك أن التيم يبقى. هذه هي عالمات التيم الصفي. نشغال بخدمته العلية اال واإلقتدار علىاهللا يطلب سوى عدم نسيان

 .ال يطلب شيئاً من اهللا من اجل رفعته أو راحته الشخصية. الروحي بغض النظر عن مكانه حتى اثناء وجوده في هذا البدن المادي
 چيةيُّو الـاتالرياض الذين يمارسون سائر ْزچۤييُّو يدل على سهولة وصول المتيم به لكن هذا غير مضمون للـكِْرشَْن شْرّين أمع 

 :)٢٣\٨. چ.ب(  توجيهات بصدد الوقت المالئم لمفارقة البدن الكثيفكِْرشَْنطيهم الذين يع
 ْميتـِرڤْـ أنا تْـڤْىاتَْر كاِلي

  يُّوچينَـهڤَيشاتْـ ْميتـِرآڤْـ
 ْمـلَ كاْمتَـ ۤيانْتي اتاۤيْپـَر

 ـْبَهىشْْرـْبَهَرتَي امۤيـشْْكْڤَ



 يرجعبعد مفارقة بدنه واألوقات التي ال يُّوچّي الـ اآلن مختلف األوقات التي يرجع فيها لك أشرحوف س، ْبهاَرتَساللة  خير يا"
 ".فيها
في المقابل، يدل أن . هذا العالم المادي إلى دون الرجعةب هنا أن القادر على مفارقة بدنه في وقت مناسب يستطيع النجاة شَْنكِْريدل 

 ألن دخوله دار كِْرشَْنتفاق على نقيض التيم الغارق في ذكر  االمن يموت في وقت آخر سيجبر على الرجعة مما يدل على عنصر
 .بالرب مضمون بفضل تتيمه كِْرشَْن

  َأَهـه شـوكْلَـهْريْجـيُّوتْر يـنْچَأ
 ـْمنَايـرا ماسا اوتَّ- َنشَـ

 يـَهـنْتشّْتّْـَچاتا ۤيتَـتَْر ْپـَر
 ا َجـناهيُدو ڤ-َم َرْهْبَرْهَم ْب

  أو في لحظة مسعودة أثناء الضوء أو أثناء النارالكمنفوذ فترة  أثناءالعالم المادي  العظيم يرحلون عن ْبَرْهَمْنذين يعرفون ال نا"
 ".شماللا إلى لمرور الشمسالستة شهر األ ثناءأ أو يلقمرالنصف المضيء من الشهر ا

 أن شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمكما يفيدنا . شهر على جانبه الجنوبيأستواء وستة  االشهر على الجانب الشمالي من خطأتبقى الشمس ستة 
 :يحرز الفرد النجاة عندما يموت اثناء استواء الشمس في الجانب الشمالي. الشمس متحركة كسائر الكواكب

 ـهنَـِرشْكْتَـتْها  ْسي راتْرُموْدهۤو
 انَـْمياينَـشْكْ ماسا َد-َن ـشْ
 ْرتيـيُّوْج ْمشـانْـْدَرَمـَسـتْـتَـتَْر 
 ىڤَـْرتَـِتيا نيـ ْپـراْپچّييُّو

 
ـِِهـى  ّيـتَچ ىـِنشْ ِر كْ-شـوكَْل   ىِات
 ـتَـه شـاشْـڤَـِتى َمـِتىَچَجـ

 ْميـتِِّراتى اناڤْـۤي اۤيكَـِا
 اڤَـْرتَـِتى پونَـهۤيايَأنْـ

 ضوءالفي   رحيل الفردعند.  في الظالماآلخر وضوءفي الواحد : ِڤَدْز طبقاً لما جاء في الـالعالمهذا  لرحيل عن لناممر وجدي"
 ."رجعة فإنه يالظلمأثناء  غادرعندما يلكن ينقطع تناسخه، و

 إلى الشمسلمرور الستة  أو األشهر النصف المظلم من الشهر القمري الضباب أو الليل أو رباني عن هذا العالم أثناء الرحلي عندما
 ".وال بد من رجوعه ، فإنه يبلغ كوكب القمرجنوبال

 ْبَهكْتيمن يمارس لمضمونة  ةنجاال للموت في مطلق وقت لكن ةال نعلم متى نموت ونحن عرض. تفاق االمر متروك لمحضأهذا 
 .كِْرشَْن والمستقر في ذكر چايُّو

  پاْرتَْهى جانَـْنّيتِرِتى ْسينا
 ـَنتْـشَكَشْـي اتي موْهـچّييُّو

 وشو كالـشتَْسماتْ َسـْرِڤـ
 ْبَهـڤاْرجوَن تُووكْي - َچيُّو

 ". اثبت في التتيم على الدواملذلك،. أْرجوَنيا ، ال يضلون أبداً الممرينكال بإن التيم العارفين "
 :اً فوركِْرشَْندار  إلى  عند لحظة الموت ينقلكِْرشَْنسبق التيقن أن من يذكر 

  تْـشَ ماْم ِاڤَى كاِل-َأنْتَ 
 ْسَمـَرْن موكْتْـڤا كَـِلـڤَـَرْم

 ْم ْبهاڤَـ-َمـْد ي  َسـ اتۤياه ْپـَري
 اهيـشَـْمـتَْر َسأناْسـتـى ي اتۤي

 
 وكِْتـَني - يُّوَچ -اَس ۤيـَأْبْه

 نايمچا -ا يِشـتَسا نانْتْـ
 ْمايڤْـي دْمشَ پوروْمَپـَرَمـ

 اْنينْـتَـيشـتْـپاْرتْهانوي اتۤي
 ".في هذا أبدا ريب ال. في الحال، يبلغ ملكوتي ذكرني وحديوهو يت عند لحظة الموت بدنه يفارق من"



 ".تماًدون حيدان، يصلني حبعلى الدوام  زيز شخصية اهللا العيف يتأمل منن  ا،)أْرجوَن (پاْرتَْهىيا "
 َهِرى كِْرشَْنَهِرى :  عن طريق تسبيحكِْرشَْنن من يمارس ذكر  ا. قد يبدو بالغ الصعوبة على خالف الواقعكِْرشَْنفي ل يمثتأمل 
. داره عين اسمه وعين كِْرشَْن.  فسينال العون بسرعة َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى- َهِرى َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن

 القمر كما نشعر بتحرك في الطريق كِْرشَْن َهِرىحنا ذا سّبا يمضي معنا كِْرشَْنسنرى أن  للمثال،.  بالصوتكِْرشَْننستطيع مصاحبة 
ح اسماءه؟ يسبت معنا عند كِْرشَْن ترافقنا فهل يكون من الممكن أن يكون كِْرشَْنذا بدت القدرة الدونية لـ ا. عندما نراه فوقنامعنا
.  دوماًكِْرشَْنذا استغرقنا في ذكر  ا معنا دائماًكِْرشَْنال بد لنا من العلم يقيناً أن . قينا في صحبته لكن يتعين علينا التأهل لصحبتهسيب

 ):٢ طََكاشْشيكْشْ( يدعو َرْبهوْپَمها تْشايتَنْياالمولى 
 ًسكْـتيْز-ڤًَسْر-ناْمناْم أكاري َبهوْدها نيَج

  نَـ كالَه ْسـَمَرنىتْراْرپيتا نيـياميتَهتَ
 َمماپي اْنـَوَچْبـَهـِرپا ڤَ كْإتاْدِرشّي تَ
 هاَجني نانوراَچهأ شَـْمِرْد اڤًْمدوْرداي

فت وظّ. ڤينَْدچُو  وكِْرشَْنسماء مثل  األ لديك مئات وماليين،لذلك.  األحياء كل النعم علىغداقإربي، اسمك القدوس كفيل وحده ب"
رنا على االقتراب ربي، برحمتك تقّد. سماء األ بصدد تسبيح تلكحدودعتبارات و اال توجد. ماء العليةس األكل قدراتك العلية في تلك

  ".تعاسة حظي لسمائك القدوسة لكنني غير منجذب لهاأمنك بتسبيح 
 ال يعتبر نفساً محققة فحسب  الذيَرْبهوْپَمها تْشايتَنْياالمولى شار أ. بمجرد التسبيح كِْرشَْنيمكننا نيل جميع منافع الصحبة الشخصية لـ

 درجة أنه وهب تجليه الصوتي هذا لإلنتفاع به بمثابة وسيلة التحقيق في هذا العصر إلى  لطيف بناكِْرشَْنن بأ أيضاً، كِْرشَْنبل عين 
مؤهل ه الوسيلة ال يلزم هذ. حاضر الكَليلتحقيق الذات في عصر لإلنسان تسهيالت حقيقية عدم وجود  نم على الرغم )ْدَهْرَم-يوَچ(

 يستطيع ابتداء إنسان درجة أن كل إلى ال فّعكِْرشَْن َهِرىترداد صوت . تعلم اللغة السنسكريتية إلى وال حاجة لنا حتىخاص 
 .تسبيحه فوراً

 ڤَيشاتْـو تَـَپـْهـسو شـِنـْچايو شِڤـِد
 ـطَْميشْ ْپـرادْم ْپـَهلَ-ا يـنَاتْ پويو شداِنـ

 تْـڤايدي ڤْمَدإ تَـتْ َسـْرڤَـْمي تيىَأتْـ
 اْميشـاْدتْـي تي ْستْهانَـْم اوپاْم َپـَريُّوچۤي

درب النظر  الصدقات أو وتوزيع القاسية اتمجاهدوقضاء ال ِڤَدْزالـدراسة أجور درب الخدمة التتيمية ال يحرم من ان الذي يختار "
 ".خير األوفي النهاية يبلغ المصير. ودرب العمل الصالح

جميع األسفار من . اهللا  إلىنما هو تحقيق الغاية القصوى للحياة أال وهي الرجوع اِڤدية أن غرض جميع األحكام الـكِْرشَْنهنا يقول 
كذا، المولى . للمثال، نشر المسيح الرسالة عينها. )آتْشاْرياْز ( رسالة جميع المصلحين الدينيينهاكما أن. جميع البلدان تستهدف ذلك

كان ربما وجدت بضعة فروق صغيرة تبعاً للزمان والم. األبد إلى ن في هذا العالم الماديتوطبال أحد ال ينصحنا. بوذا ومحمد
لسنا مقصودين لهذا العالم المادي بل للعالم  أننا والظرف لكن يبقى المبدأ الرئيس الذي يجمع عليه جميع المستعلون الحقيقيون هو

 . وراء الوالدة والموتكِْرشَْنملكوت  إلى  تشيرنفسناجميع الدالالت لرضى الرغبات العميقة أل. الروحي

 الختام
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