
 سائر الكواكب إلى رحلة سهلة
 تقديم

لكنه منشغل .  باألصلألن الحي خالد وبهيججداً هذا طبيعي .  رغبة طبيعية بالخلود في سعادةةوال سيما المتحضرعند األحياء 
 .خلودال وةسعاد مما يمنعه من ال الحاليةمهايأةفي حالة البنزاع البقاء 

أي جزء  إلى ذهابأيضاً ألنه يملك الحق بالجداً  طبيعي اسائر الكواكب وهذ إلى السفر هي  اإلنساننماهاأإن الرغبة األخيرة التي 
ألن السماء المادية والروحية مليئة بعوالم من المنوعات التي ال جداً السفر مغري ومثير مثل هذا . من السماء المادية أو الروحية

 نمكّت التي تخدم بمثابة وسيلة چايُّوالـهناك بواسطة رياضة إلى  بة بالسفريمكن تحقيق الرغ. ةالحياتحد وتسكنها جميع اشكال 
منوعات كبيرة من توجد فيها كواكب حيث الحياة ليست أزلية وبهيجة فحسب بل  إلى أي كوكب يشاء كما إلى نفسهنقل من  اإلنسان

أرض الوالدة والشيخوخة  إلى عةالرج إلى  ال يحتاج،كل من يستطيع احراز حرية الكواكب الروحية.  أيضاًالقدرات الممتعة
 .والمرض والموت هذه

 ْبَهكْتيه بالطريقة المشرعة التي تدعى بيت في العمل يمكنه. بكل سهولة  هذه الدرجة من الكمال بجهده الشخصيقيق تحنسانإلمكن لي
هل أ عامة وإلى الفالسفة والناس إلى المعلوماتاعطاء  إلى هناسعى ن.  الصحيحتوجيه وهي طريقة بسيطة وممتعة تحت الچايُّو

 .چيةيُّو رياضة أرفع چايُّو ْبَهكْتيسائر الكواكب بواسطة  إلى نتقال االالدين خاصة عن وسيلة

 الفصل األول
جاء في صحيفة التايمز .  دعاة المادية الكثيفةعند العالم الماورائي الخالد المجهول ا،علم المادة التجريبي في يوم ميحتمل أن يكتشف 

 :١٩٥٩ية النبأ التالي بتاريخ تشرين األول سنة الهند
كتشاف البروتون المضاد  ابفضل اليوم ١٩٥٩عالمان فازا بجائزة نوبل للفيزياء لسنة . ١٩٥٩ تشرين األول سنة ٢٦: استوكهولم

ي ميركاألالدكتور  و،٥٩چي رايميليو سييطالي  االالدكتور.  مضادةجسيمات ذرية وجسيمات: ت أن المادة موجودة بصورتينمما يثب
 األساسية للنظرية الجديدة، يحتمل وجود عالم آخر أو عالم اتالفرضي ىحدطبقاً إل .اوين تشامبرلين من مواليد سان فرنسيسكو

ذرية فرعية تدور في مدارات عكسية للجسيمات  يتألف من جسيمات ذرية و،عالم المادة المضادة هذا. مضاد قوامه المادة المضادة
 .أقل من لمح البصر سيهلكان في ،في حال حدوث اصطدام للعالمين. ذرية الفرعية لعالمنا المعروفالذرية وال

 .يوجد جسيم مضاد مكون من خواص نقيض خواص الجسيمات المادية -١
 . عنهةجانب عالمنا المادي الذي ليست لدينا سوى معلومات محدود إلى يوجد عالم آخر -٢
 .هالكهما إلى  المادي ونقيضه عند نقطة معينة قد تؤديثمة احتمال اصطدام العالمان -٣

وافق على البند األول والبند الثاني لكننا ال نوافق على البند الثالث أن نمن بين تلك البنود الثالثة، نستطيع نحن طلبة علم الالهوت 
تشكيلة  إلى لعالم للمادة المضادة يمتد فقطتكمن الصعوبة في حقيقة أن مفهوم ا. سوى ضمن التعريف العلمي المحدود للمادة المضادة

المادة خاضعة للهالك بطبيعتها على .  بالكلية مادة مضادة، المادة المضادة الحقيقيةيجب أن تكون  من القدرة المادية بينماأخرى
 ان كانت المادة قابلة لال بد أن المادة المضادة غير قابلة للهالك أو الفص . كانت تمتلك نقيض خواصهاذا اخالف المادة المضادة

 .بحث تلك الفرضيات من منظور األسفار المشروعة إلى سنسعى .للهالك أو الفصل
. ڤَأتَْهْر و ْچِر و ياجوْر و ساَم:  اجزاءأربعة إلى ِڤَدْزتقسم الـ. ِڤَدْزكثر األسفار المقبولة في األرض على شكل واسع هي الـأ

 البالغ عددها اتْنَراوپالـو َمهاْبهاَرتَ موجود في التاريخيات مثل ِڤَدْزتبسيط الـ. اس صعب الفهم عند عامة النِڤَدْزمضمون الـ
 األصلية َنرامايا و ربعة األِڤَدْزذن، الـ ا.ِڤَدْزحتوي على جميع مضامين الـتد التاريخيات أيضاً ودا من عَنرامايا. ثمانية عشر

 سّوتَْر ِڤدانْتَ بينما ربعة األِڤَدْزمن الـهي اجزاء  اتْدأوَپنيشَ. ةِڤديهي اآلداب الـ اتْنَراوپالـو َمهاْبهاَرتَ و ۤيكيڤالْمالتي وضعها 
 لتلخيص تلك اآلداب تَْرسۤو ِڤدانْتَوالشرح المبدئي للـ اتْدأوَپنيشَ بمثابة زبدة جميع ْبَهَچڤَْد چۤيتايمكن قبول . ِڤَدْزهي زبدة الـ

 الذي ِرشَْنكْ شْرّي وحده ألنه كالم شخصية اهللا ْبَهَچڤَْد چۤيتا من ِڤَدْز استشفاف زبدة الـستخالص أنه يمكن االيمكن لإلنسان .ِڤديةالـ
  .عطاء علم كامل عن الصورة الفوقية للطاقة االعالم المادي من عالم المادة المضادة من اجل إلى جاء

اكتشف العلماء مؤخراً وجود نوعين من المادة . َركِْرتيْپ َپرا بمثابة ْبَهَچڤَْد چۤيتاة شخصية اهللا في درجاء وصف الصورة الفوقية لق
ة تخلق قدرالمادة هي . ةقدر يعطي وصفاً كامالً لمفهوم المادة والمادة المضادة من باب صورتين للْبَهَچڤَْد چۤيتاك لكن هالقابلة للال

الطاقة الدونية .  من عداد الطاقة العلويةاألحياء. العلية عينها في صورتها الفوقية تخلق المادة المضادة أو العالم قدرالعالم المادي وال
 .)َركِْرتيْپ َپرا و َپراأ( في صورتين ْبَهَچڤَْد چۤيتاة الخالقة في درلذلك، نجد عرض الق. َركِْرتيْپ َپراأأو الطاقة المادية تدعى 



، المادة في صورتها الخام هي قدرة كامنة للحي لذلك. األحياءتولد األشياء المادية عندما تعالجها . ليس للمادة قدرة على الخلق
. للمثال، عندما نفكر بالطاقة الكهربائية، نفكر بمحطة توليد الكهرباء بوقت واحد.  القدرةنفكر بمصدرأن نا لمن الطبيعي . العظيم

للنور والحرارة وجود مستقل ليس . للمثال، النار مصدر النور والحرارة. كتفاء بل تحت حكم كائن حي فوقي االة ليست ذاتيةدرقلا
ذاك الحي . كل شيءعليم ب حي ،ال بد أن مصدر الطاقة هذا. ن الدونية والعلوية مستمدتان من مصدر مااكذا، القدرت. خارج النار

 .طالق اال أي الحي الجذاب علىِرشَْنكْ شْرّيالعظيم هو شخصية اهللا 
على يد اكتشاف شكلين من القدرة المحدودة . )اْنڤَچْبَه ( منبع كل قدرةزيزع الهو ِڤَدْزوصف الحي العظيم أو الحق المطلق في الـ

 .يتعين عليهم اآلن اكتشاف مصدر الجسيم المادي والجسيم المضاد. علماء العصر هو بداية تقدم العلم
 يعطينا الوصف َچڤَْد چۤيتاْبَهلكن . كيف يمكن توضيح الجسيم المضاد؟ لدينا خبرة بالجسيمات المادية على نقيض الجسيمات المضادة

 :الواضح للجسيم المضاد كالتالي
الشيخوخة  إلى الشباب ثم إلى الصبا ومن الصبا إلى ينمو البدن المادي من الطفولة. داخل البدن الماديموجود هذا الجسيم المضاد 

 .دن مادي جديد بنميةبفضل حضور الجسيم المضاد ثم يفارق الجسيم المضاد البدن الهرم المتعطل ويبدأ بت
ل الجسيم المضاد عن البدن انفص اعندينقطع نفع البدن المادي . هذا الوصف للبدن الحي يؤكد اكتشاف العلماء أن القدرة على نوعين

 . القدرة الماديةأشرف منوبناء عليه، ال شك أن الجسيم المضاد . المادي
ميع أشكال المدارك الحسية من عداد الحرارة والبرودة والسعادة ن ج ا.لذلك، ال ينبغي ألحد الحزن على خسارة القدرة المادية

جلوة وخلوة تلك التفاعالت المادية تؤكد . تعاقب الصيف والشتاءظهورها تعاقب يوالشقاء ليست سوى تفاعالت القدرة المادية التي 
 .)ڤَۤيج (قوة الحياةأقل أهمية من أن البدن المادي مؤلف من قدرة مادية 

طوار مادية وليدة تفاعل القدرة السفلية هو جدير بدخول عالم المادة المضادة أال يتكدر بالسعادة والشقاء لعلمه انهما  الذي الفطن
 .زلي البهيجحيث الحياة تامة العلم األ

يج وتام كل شيء هناك ثابت به. أن التغييرات الموسمية غائبة عنهبضافية تفيد  اعالم المادة المضادة مذكور هنا وترد معلومات
 .عندما نتحدث عنه بمثابة عالم ان له صور وتوابع من شتى المنوعات وراء تجربتنا الماديةال بد من العلم لكن . العلمب

وبناء . طبيعة العالم المادي على نقيض قوة الحياة المضادة الباقيةهي وهذه نحالل إلا للتغير وقابليتهالبدن المادي هالك مما يعني 
 .زائلة وثابتة على التواليخواص ماء مختلف خواص الجسيمات المادية والمضادة بمثابة عليه، تبين العل

 كما يلي ويستطيع ْبَهَچڤَْد چۤيتالكن نجد وصفاً مسهباً لها في . ستلزم اكتشاف خواص الجسيمات المضادةياكتشاف نوعين من الطاقة 
 .مةهذه المعلومات القّي إلى ستناداً االعالم متابعة البحث

رجاء البدن أدرجة أنها تنشر نفوذها في كافة  إلى قوة الحياة تلك من القوة. ماديةالجسيمات الالجسيم المضاد ألطف من ألطف 
 .للجسيم المضاد قدرة كبيرة بالمقارنة مع الجسيمات المادية وبالنتيجة فإنها ال تهلك. المادي

 . ضافياً كالتالي ا ونجد وصفاًتاْبَهَچڤَْد چۤيليس هذا سوى بداية وصف الجسيم المضاد في 
الكثيفة (مع أن األبدان المادية  فالجسيم المضاد األلطف ال يهلك. بدان الكثيفة واللطيفةشكال الجسيم المضاد مسجونة داخل األألطف أ

 .نتباهنا على هذا المبدأ الخالد الذلك، ينبغي أن نصب. خاضعة للهالك) واللطيفة
تلك . سيمات الماديةجتصال الزائل بال االره منيحرتتسنى لعلماء المادة العلم بخواص الجسيم المضاد وكمال العلم سيتحقق عندما ي

 .الحرية ستشكل ذروة التقدم العلمي
حتمال وجود عالم آخر يتألف من جسيمات مضادة وأن تصادم بين العالم المادي والعالم  اثمة حقيقة جزئية في اقتراح العلماء عن

. لنجاةا إلى سعىفي كل لحظة والجسيم المضاد يمستمر هالك الجسيمات المادية : ثمة تضارب مستمر. هالكهماإلى  المضاد سيؤدي
 : كالتاليْبَهَچڤَْد چۤيتاهذا ما يوضح في 

لة ما دام الجسيم المضاد داخل كتسيظهر الحي بمثابة كائن حي . الحي ال يهلك.  يسبب حركة الجسيم المادي)الحي(الجسيم المضاد 
ال .  في التضارب المتواصل ما بين الجسيمينطالق االالجسيم المضاد ال يهلك على. وفة بالبدن الكثيف والبدن اللطيفالمادة المعر

 . أو حاضر أو مستقبلماض:  الجسيم المضاد في مطلق وقتهالك اعلى أحد يقوى
لم المضاد مما يعقبه هالكهما هي نظرية صحيحة في مجال لذلك، نعتقد أن النظرية القائلة بإحتمال اصطدام العالم المادي والعا

 : طبيعة الجسيم المضاد الذي ال يطرأ عليه الهالكْبَهَچڤَْد چۤيتايوضح . التعريف العلمي المحدود للمادة المضادة
المبدأ عينه ينطبق . عينة بعد فترة منحباسه بالجسيمات المادية الكن يهلك.  خالد ال يهلك،الجسيم الدقيق المضاد الذي يتعذر قياسه

 .ال ينبغي لإلنسان الخوف على هالك الجسيم المضاد بعد هالك العالم المادي. على العالم المادي والعالم المضاد



 للهالك لكن الجسيم ة مما يعني انهما عرضنصنوعاالبدن المادي والعالم المادي م. نقضاء اجله اض للهالك بعدكل مخلوق معّر
 . أيضاًْبَهَچڤَْد چۤيتاهذا ما جاء في . قط مما يعني انه ال يهلكالمضاد ال يخلق 

ال يخلق مراراً وال يهلك مراراً بل قديم . ال يولد وال يموت. الجسيم المضاد الذي هو قوة الحياة ال يولد وال يخلق بل قديم الوجود
الجسيم المضاد ال يهلك على الرغم من هالك الجسيم .  يبدو جديداً وفي غاية النضارة، ومع ذلك.لذلك، هو أقدم من القديم. الوجود
 .المادي

 عند هالك الكون المادي يبقى الكون المضاد في كل الظروف. ينطبق هذا المبدأ على األكوان المضادة كما على الجسيم المضاد
 .وسيوضح هذا بتفصيل أكبر فيما بعد

 :ْبَهَچڤَْد چۤيتام أن يتعلم ما يلي من كما يمكن للعاِل
 .طالق اال يعلم انه ال يهلك بمطلق وسيلة على،م الذي يدري جيداً أن الجسيم المضاد ال يهلكالعاِل

يضاح الجسيم  انجد. على تدمير الكون المضاداسلحته يمان بهالك الكون المادي باألسلحة النووية لكن ال تقوى  االيمكن لعالم الذرة
 :ةالمضاد في السطور التالي

. انه ال يتجزأ وال يحرق وال يحل. ال يبلل بماء وال يذرى بريح وال يتبخر بالهواء. لق سالح مادي وال يحرق بنارأ بمطانه ال يجّز
كما ال يعقل ألنه نقيض جميع الخواص . هجودخواصه ثابتة لثبات و. طالق ألنه خالد االيستطيع النفاذ في جميع األجسام على

  . ينبغي ألحد الحزن على شيء مضاد خالدلذلك، ال. ال يطرأ التغيير عليه. المادية
هذا  يستحيل توليد. )ڤَۤيج( بمثابة النفس الروحية ةِڤدي وجميع األسفار الـْبَهَچڤَْد چۤيتا في ةمقبول) المبدأ المضاد(لذلك، القدرة العلوية 

 والماء والنار رضاأل:  السفلية وهيثمة ثمانية عناصر تم وصفها بالقوى. المبدأ الحي بمطلق تركيب من تركيبات العناصر المادية
يطلق على كل هذه قدرات . فوق وعدا تلك، قوة الحياة أو الجسيم المضاد هو القدرة العلوية. اوالهواء واألثير والعقل والفطنة واألن

 . يملكها ويحكمهاِرشَْنكْألن شخصية اهللا 
 انه اصبح لديه علم مبدئي أن نشهدمن المشجع اآلن . عالهأمذكورة  بحدود العناصر الثمانية المحدوداً م المادة لوقت طويلكان عاِل

. بأن المادي سيقتدر بمجرى الوقت على تقدير قيمة الكون المضاد حيث تغيب المادةنحن نأمل . عن المبدأ المضاد والكون المضاد
 .ال شك أن كلمة مادة مضادة تدل على نقيض جميع الخواص المادية

فئة . خالصتين خاطئتين مختلفتين إلى على المادة المضادة وهم نوعان ويصلونكتبون التعليقات ر الذين يالنظ أهل ال شك بوجود
الفئة الثانية تقبل ). الموت(عتراف بإنحالل التركيب المادي عند مرحلة ما  االقتصر علىتنكر المادة المضادة أو ت) المادي الفظ(

 وهي تبحث المبدأ شاْرياكَراتْشَنْمذهب  إلى تنتميهذه الفئة .  وعشرينأربعةها البالغة بالمادة المضادة بمثابة نقيض المادة بعوامل
 الصعوبات لدى جميع ألكن تنش. العلية) المادة المضادة(المادي وتعمل على تحليله بالتفصيل لكنها ال تقبل سوى المبدأ غير الفاعل 

الصعيد العلي للقدرة  إلى رتقاء اإلنسان االيجب على. قرار بمرجعية فوقية االسبب تنظيرهم بعون القدرة السفلية دونبهؤالء النظار 
 . هي نشاط القدرة العلويةچايُّو ْبَهكْتي.  من أجل تحقيق مبدأ المادة المضادةالعلوية

 بدافع رحمته نزل يلكن اهللا ملك القدرتين المادية والمضادة،. من صعيد العالم المادي  المادة المضادةوجود فهم  اإلنسانال يستطيع
 نقيض المادة األحياءاهللا وسائر . على هذا النحو، نستطيع فهم العالم المضاد.  علماً كامالً عن ملكوته المضاد للمادةالعلية ويعطينا

د أن لذلك، ال ب. ية فرديةكل حي هو شخص.  دراسة دقيقةاألحياء دراسة من طريقلذلك، يمكن ان تكون لدينا فكرة عن اهللا . نوعياً
االسم  الذي يدل على اهللا هو ِرشَْنكْاالسم . ِرشَْنكْ على الشخص العظيم ةِڤديتطلق األسفار الـ. الحي العظيم هو الشخص العظيم

 ْبَهَچڤَْد چۤيتايؤكد هذا في . نه الملك العظيمأ يدل على ِرشَْنكْاسم هو مالك القدرتين المادية والمضادة و. الوحيد الذي يمكن فهمه بحق
 :لى النحو التاليع
الكون المضاد مؤلف . ثمانية عناصر مادية إلى العالم المادي مؤلف من قدرة سفلية النوعية مقسمة. المادي والمضاد: ثمة عالمان"

هو السبب ) ِرشَْنكْالرب ( أنا نيأنبستخالص  االلما ان كالهما تفيضان من شخصية اهللا فمن الصحيح. من قدرة علوية النوعية
 ."لكل خلق وهالكالقطعي 

 هذا ِرشَْنكْيوضح الرب . اللتان تظهران العالمين المادي والمضاد) علويةالسفلية وال(اهللا هو الحق المطلق العظيم ألنه مالك القدرتين 
 : بالقولْبَهَچڤَْد چۤيتافي 

 ."لئ في سلكقدراتي تصمد الوجود كما تنتظم الآل.  وال تعلوني حقيقة هو المتعالي العظيمأْرجوَنيا أنا "
 حيث جاء ان اهللا القاه على مالك ْبَهَچڤَْد چۤيتاسهاب كبير في صفحات  اقبل اكتشاف مبدأ المادة والمادة المضادة بوقت طويل، نجد

 .ْبَهَچڤَْد چۤيتااآلن، العلم الحديث اكتشف جزء يسير من الحقائق المتوفرة في .  مليون سنة١٢٠كثر من أالشمس منذ 



دنى شك أن العالم أدون علم ومن جميع المعلومات المتوفرة يتعين ال.  أيضاًْبَهَچڤَْد چۤيتاد كون مضاد وارد في إن افتراض وجو
 .)ْدهاَم َسناتََن (باقيةالطبيعة ال وصفها بْبَهَچڤَْد چۤيتاالمضاد قائم في السماء المضادة وهي سماء مذكورة في 

ال توجد . تخلق العالم المادي  كما أن الجسيمات الماديةحياء مضادةأقاته وتأهله الجسيمات المضادة تخلق العالم المضاد بكل ملح
العالم  أهل .كامل بالحياة والشخص العظيم في ذلك العالم هو اهللا عينهالعالم المضاد مادة خامدة في العالم المضاد بل كل ما يحتويه 

 .اهللايتمتعون بخواص ر، بكالم آخ.  خالدءحياة خالدة وعلم خالد وهناب نعمونالمضاد ي
.  أول مخلوقات هذا العالم الماديْبَرْهمارأسهم على  األحياء أفطن ا ويأهلهْبَرْهَم لُوَك  أوَستْيا لُوَكعالية كواكب العالم المادي تدعى 

.  التي يهيمن عليها اهللاءاألحيا  أفطن الجميع في الكون المادي لكن فطنته ال تعادل فطنة اهللا بل هو من عدادوهو من عدادنا ْبَرْهما
جراء بحث عن تكوين العالم المضاد وكيف يدار وكيف  الذلك، حري بعاِلم المادة. العالم المضاد إلى  ينتموناألحياءاهللا وسائر 

ن جميع  من بيشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَمكتاب .  يؤدي خير خدمة للبشرية جمعاء،وبذلك.  المهيمن عليهثم معرفة هويةتتشكل األشياء فيه 
تنبغي دراسة هذين . شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم هو الدراسة المبدئية لكتاب ْبَهَچڤَْد چۤيتا.  يبحث كل تلك الشؤون بكل تفصيل،ةِڤدياألسفار الـ

 .رباب العلم لتحقيق مزيد من التقدم العلميأبين الهامين من قبل االكت
 مستقاة من ديةِڤالـاألسفار . ِڤَدْزالعلم من األسفار المشروعة مثل الـيجمع المستعلي . المستعلي والمادي: ثمة فئان من الرجال

 إلى ْبَهَچڤَْد چۤيتا أنه تكلم ِرشَْنكْيقول . ْبَهَچڤَْد چۤيتاالتي يرد ذكرها في ) َپراَپَرْم(مصادر شرعية في خط السلسلة المريدية العلية 
 ولده الملك إلى بدوره سلم هذا العلم العلي َمنو. ابو البشر َمنوولده   إلىمالك الشمس منذ مئات ألوف السنوات ومالك الشمس لقنه

 الرب نزلةثناء أكانت مندرسة هذه الحلقة الطويلة من السلسلة المريدية . راَم شْرّيجد الساللة التي تجلى فيها شخصية اهللا  اكوڤشْكْا
.  وجعله المريد األول لهذا العلم في هذا العصرأْرجوَن على ڤَْد چۤيتاْبَهَچ ِرشَْنكْلقى الرب أ ، لهذا السبب.) سنة٥٠٠٠منذ  (ِرشَْنكْ

يكتسب المستعلي الحقائق المتعلقة بالمادة والمادة المضادة . أْرجوَنالخط الذي استهله  إلى لذلك، المستعلي في هذا العصر ينتمي
 .مادي ويوفر على نفسه عناء البحثدون أن يجهد نفسه بالبحث ال) من خالل السلسلة المريدية(بالوسيلة المثلى 

انه محير . ال يؤمن بالعالم المضاد لشخصية اهللالمادي الفظ على جانب كبير من العلم والفطنة والتقدم لكنه  مع انلكن لسوء الحظ، 
. ضاد هو عالمة جيدةموضوع العالم الم إلى لتفات عالم المادة الذلك،. بتأثير الظاهرة المادية ومحروم من العلم باألشياء المضادة

 معه األحياءحراز تقدم كاف لمعرفة تفاصيل العالم المضاد هذا حيث يقيم شخصية اهللا بدور المهيمن وحيث تقيم  اربما استطاع
في العالم المضاد، تنتفي الفروق بين .  المهيمن عليهم بوصفهم خدمهاألحياءه لكنهم من نوع الذين يخدمون اهللا من األحياء. وتخدمه

 .ةدالكاملة المنزهة عن شوائب المامهيمن والمهيمن عليه وهي الصلة ال
حتمال  افتراض اعلىعالم المادة تحمل  عن وجود بعض الحقائق الجزئية التي ْبَهَچڤَْد چۤيتاجاء في . مرةطبيعة العالم المادي مّد

هي ) ْزنَچو (شواكلتلك ال.  المتغيرة الطبيعة الماديةلشواك تركيب منالعالم المادي . ذا تصادما اهالك العالم المادي والعالم المضاد
بواسطة تداعى  ويڤَتَّْس شاكلة ومن حفظ َرَجْز شاكلةالعالم المادي من خلق ). ظلمةال (تََمْزو ) الحماسة (َرَجْزو ) األصالة (ڤََستّْ
كل في كل ساعة ودقيقة وحتى مستمرة هالك الفظ وحالخلق وعمليات الوبناء عليه، .  تعم العالم الماديشواكلهذه ال). ظلمةال (تََمْز

 ماليين ٤ أيضاً مع ان العمر على ذاك الكوكب يعادل  الطبيعة الماديةشواكلل خاضعة ْبَرْهَم لُوَكعالية الكواكب المادية . لحظة
 خاضع َكْبَرْهَم لُو  لكن.ڤََستّْ شاكلةة د بفضل سيا١٠٠ ضعف ١٢ ضعف ٣٠ ضعف ٢ ضعف ١٠٠٠ ألف سنة ضعف ٣٠٠و

 لكنه ليس سوى ومضة من  اإلنسانطويل فوق تصورات ْبَرْهَم لُوَكمع أن العمر على . على الرغم من هذا العمر الطويلللدمار 
  . يؤكد أهمية العالم المضاد الذي هو دارهْبَهَچڤَْد چۤيتا متكلم ِرشَْنكْ شْرّيوبالتالي، الرب . الحياة الباقية في العالم المضاد

 ٢ ضعف ١٠٠٠ ألف سنة ضعف ٣٠٠ ماليين و٤ أن جميع كواكب الكون المادي تخضع للدمار عند انقضاء ِرشَْنكْب يلقن الر
. هذه الكواكب المادية تهلك مع هالك العالم المادي أهل واألبدان المادية لجميع.  سنة شمسية١٠٠ ضعف ١٢ ضعف ٣٠ضعف 

 الم المادي ويخضع للرجعة في بدن مادي عند معاد خلق الكون الماديمادياً عند هالك العللهالك  عرضةلكن الحي جسيم مضاد 
. بكالم آخر، يخضع الحي ألوجاع تعاقب الوالدة والموت.  تنمية النشاطات المضادةمن طريقالعالم المضاد  إلى دون الترقي

العالم المضاد بعد مفارقة  إلى  يتم نقلهم،ديثناء عمارة العالم الماأشخصية اهللا  إلى الخدمة الودية العلية إلى  الذين أخذوااألحياء
 .اهللا بممارسة النشاطات المضادة إلى ال يتحقق الخلود سوى عند الرجوع. بدانهم الماديةأ

كذا، المادي . ه يشفيذيصف الدواء الالذي ي الطبيبإلى المريض المعذب  يذهبللمثال، . ما هي هذه النشاطات المضادة؟ انها الدواء
. ما هي علته؟ انه يعاني مصائب تعاقب الوالدة والموت والمرض والشيخوخة. تعلي خبيرسستشارة طبيب م ا لهسقيم وينبغي

 حالما يوافق على وضع نفسه تحت عالج  من الوالدة والموت المضاد حيث الحياة الباقية بدالالعالم إلى سيقتدر على نقل نفسه
 . "الرجوع إلى اهللا"



نقضاء  ا أي عند١٠٠٠ ألف سنة ضعف ٣٠٠ ماليين و٤نقضاء  اهالك جزئي يحدث عند. لى نحوينهالك العالم المادي يجري ع
سرها في ألكن الظاهرة الكونية تغرق ب ْبَرْهَم لُوَكالدمار الجزئي ال يطال الكواكب العليا مثل . ْبَرْهَم لُوَكالنهار على عالية الكواكب 

 ضعف ٣٠ضعف  ٢ ضعف ١٠٠٠ ألف سنة ضعف ٣٠٠ ماليين و٤نقضاء  اعندالبدن المضاد الذي فاضت منه العناصر المادية 
ربما كان ذلك . طالق بل يمتص العالم المادي االالعالم المضاد البعيد عن السماء المادية ال يهلك على.  سنة شمسية١٠٠ ضعف ١٢

العالم المضاد .  لكن العالم المضاد ال يهلك.ادي علماء المادة وهالك العالم المهيقترحالذي هو التصادم بين العالمين المادي والمضاد 
التفاصيل الكاملة عن الكون .  العالم الماديشواكلأن وجوده نقيض بتعدى فهمه ي مطلقاً وال يحقق علماً به م المادةال يظهر لعاِل

 بالسمع لمتس المعلومات توهذه. من المصدر المعصوم للمرجعيات المحررة التي حققت بنية الجسيم المضادسوى المضاد ال تستقى 
 . من قبل المريد المنقاد لشخصية اهللا

كذا، تكلم . موني ناَرَدلى الحكيم ع هذا العلم ْبَرْهما ألقى المخلوق األول في الكون المادي وْبَرْهما في قلب ِڤديأوحي العلم الـ
 ملحمة ميدان في أْرجوَنسماع أ على ْبَهَچڤَْد چۤيتا لقاء اِرشَْنكْب عاد الرأ مالك الشمس وڤاْنڤَْسڤي إلى ْبَهَچڤَْد چۤيتا ِرشَْنكْشخصية اهللا 

 شْرّيستالم العلم العلي من  ا دور المريد من اجلأْرجوَنآنذاك، لعب . عند انقطاع الحلقة السمعية للسلسلة المريدية تَْرشْكوروكْ
 من اجل دفع عتيادي فهمها اإنسان لى نحو يتسنى فيه لمطلق األجوبة عِرشَْنكْ جميع األسئلة المتصلة واعطى أْرجوَنطرح . ِرشَْنكْ

. ِرشَْنكْ شْرّين ببريق العالم المادي وحدهم يقصرون عن قبول مرجعية الرب والمسحور. كافة الشكوك التي تعتري المادي الفظ
 هي النشاط العلي العلمي چايُّو تيْبَهكْ. ن يتسنى لإلنسان فهم تفاصيل العالم المضادألمسلك والقلب الزمة قبل لالتصفية التامة 

 . على حد سواء الكاملّيچيُّوالـ المبتدئ وّيچيُّوالـالذي يمارسه كل من ل المفّص
 سيقتدر على فهم موجز جميع تفاصيل العالم المضاد من ، صفي القلب والمسلكالفطنالعالم المادي ليس سوى ظل العالم المضاد و

 :التفاصيل األساسية كما يلي. اً من التفاصيل الماديةسهاب اكثرأ وهي ْبَهَچڤَْد چۤيتا
هذه الشخصية . ته التامةمتداد إلى ا الذي يوجد في شخصيته األصلية باإلضافةِرشَْنكْ شْرّيالرب المهيمن على العالم المضاد هو 

شخصية اهللا هو الحق المطلق . )چاويُّ ْبَهكْتي (متداداته ال تعرف سوى بالنشاطات المضادة المعروفة عموماً بالخدمة التتيميةإو
ترتوي فروع  .صل الشجرة الكاملةأهو . نقيضه هو فيض من شخصه إلى المبدأ المادي باإلضافة. العظيم وهو جوهر نقيض المادة

ن أون وعلى هذا النحو، تضيء جميع تفاصيل العالم المادي ويرتوي قلب التيم د. صلها بالماءأ عند ري الشجرة وأوراقها تلقائياً
 .ْبَهَچڤَْد چۤيتا هو سر اهذ. ِرشَْنكْ شْرّي عند عبادة شخصية اهللا يعمل على النحو المادي

 من طريقيستطيع الحي الفردي دخول العالم المضاد بكل سهولة . إن وسيلة دخول العالم المضاد مختلفة عن الوسائل المادية
القوة المحدودة لفكره التجريبي  إلى لكن المادي الفظ بحق الذي يستند. ثناء وجوده في العالم الماديأممارسة النشاطات المضادة 

ن ممقاربة العالم المضاد  إلى يمكن للمادي الفظ السعي.  دخول العالم المضادبصدد يجد صعوبة أكبر ،ه وعلمه الماديخمينوت
تلك الوسائل قتراب  ااء الخارجي لكن حتىصطناعية والصواريخ وغيرها التي يقذفها في الفض االطريق السفن الفضائية واألقمار
حتى . فماذا يقال عن تلك الكواكب الواقعة في السماء المضادة البعيدة جداً عن الكون الماديمحال من الكواكب المادية السماوية 

 الذين چايُّوالـباب رأ. تم وجه، يجدون صعوبة بالغة بالنفاذ في تلك األجواءأة على ضبوطالذين يملكون قوى تصرف م ْزچۤييُّوالـ
بدانهم المادية حسب المشيئة عند أن طريق ممارسة قوى التصرف يستطيعون مفارقة ميتحكمون بالجسيم المضاد داخل البدن المادي 

وال يحققون ذلك سوى بالعمل  ومن ثم النفاذ في العالم المضاد من خالل بوابات توصل العالمين المادي والمضاد ،لحظة معينة
 .ْبَهَچڤَْد چۤيتا المشرعة الوارد ذكرها في بالوسيلة

) أوتَّراياَن( مفارقة بدنه المادي عندما تكون الشمس على دربها الشمالي من طريقكل من حقق التعالي يستطيع بلوغ العالم المضاد 
  .ثناء لحظات مسعودة حين يحكم مالئكة النار وضياء الجوأأو 

 تدبير ال يضحكون من فكرة،الحمقى القاصرون عن رؤية تعقيدات النظام الكوني. الكونيإدارة النظام بن ووكلمختلف المالئكة م
 اولئك المالئكة رضاء ا الكامل يعلم بوسيلةّيچيُّوالـلكن . الشخصي للنار والهواء والكهرباء والنهار والليل على يد المالئكة

على كواكب السماء أاسبة المهيئة للنفاذ في الكون المضاد أو في ثناء اللحظات المنأ ،واإلنتفاع برضاهم ومفارقة بدنه حسب مشيئته
ر مئات ألوف السنوات لكن  ان ينعم بمستويات أرفع من التسهيالت المادية على كواكب السماء ويعّمّيچيُّوالـيستطيع . المادية

ى التصرف في اللحظات المناسبة التي طلبة الخلود ينفذون في الكون المضاد بواسطة قو. طالق االالحياة فيها ليست خالدة على
 .رضييهيئها المالئكة الذين ال يراهم المادي الفظ القاطن على هذا الكوكب األ

 ، الذين يموتون في لحظة مناسبة بداعي األعمال الصالحة لقضاء القرابين واإلحسان والكفارة وغيرهاّيچيُّوالـ سوى األحياء
رتفاعهم يحدث في الفترة التي تدعى نصف  ا.الكوكب األرضي إلى ن للرجعةولكنهم خاضعكواكب السماء  إلى رتقاء االيستطيعون

 .أو عندما تكون الشمس في الجهة الجنوبية) ْدهۤوَم(الشهر القمري المظلم 



 كما يشرعها چايُّو تيْبَهكْ إلى كل من يأخذ. تبني الخدمة التتيميةب ، كل من يطلب النفاذ في العالم المضادْبَهَچڤَْد چۤيتابإيجاز، يوصي 
 بفضلجميع العوائق مع كثرتها،  ى يستطيع التغلب علِرشَْنكْتيم الرب . المستعلي الخبير، ال يخيب مسعاه بالنفاذ في العالم المضاد

 يعرفون  المتقدمون في رحلة الحياة تجاه ملكوت اهللا، المسافرون ال،التيماولئك . لتزام الصارم بالدرب الذي رسمه التيم العلياال
يستطيع .  ال يواجه الخديعة وال يخيب مسعاه،الدرب المضمون للتيم من اجل النفاذ في العالم المضاد إلى  من يأخذ كل.الحيرة مطلقاً

 وممارسة الكفارة واإلحسان بمجرد قضاء الخدمة التتيمية قرابين وقضاء الِڤَدْزالفرد تحقيق جميع النتائج المستمدة من دراسة الـ
 . چايُّو ْبَهكْتيدعى التي ت
ته وا في غاية السهولة في العصر الحديدي الراهن في أكثر جلِرشَْنكْ هي العالج الناجع للجميع وجعلها الرب چايُّو ْبَهكْتيلذلك، 

هللا  اأسماءالرقص وتسبيح چال ونشر حركة الذي تجلى في مقاطعة البن) ١٥٣٤-١٤٨٦ (تْشايتَنْيا شْرّيالمتسامحة السخية المولى 
بذلك، ترتفع جميع .  بكل سهولةتْشايتَنْيا برحمة المولى چايُّو ْبَهكْتي العمل بأصول  اإلنسانيستطيع. نحاء الهندأفي جميع ) ْرتََنۤيكَسنْ(

 .ة العليجةهبعم التالشكوك من القلب وتنطفئ نيران النوازل المادية و
 عن وجود مئات الوف ْبَهَچڤَْد چۤيتاكما جاء في . هيتاْمَس -ْبَرْهَم من فالك في العالم المادي في الفصل الخامسثمة وصف مختلف األ

ثالثة (معظم . األكوان المادية التي يحتوي كل منها على مختلف األفالك ومجموعها الحاصل ال يعادل سوى ربع القدرة الخالقة هللا
هذه التعاليم في أن يتحقق من لعالم المادة يمكن . )طَْهىنَايكوڤ( ڤْيُّوَم-َپَرقدرة اهللا متجلية في السماء الروحية التي تدعى ) أرباع
 . في مجرى بحثه في وجود العالم المضادْبَهَچڤَْد چۤيتاو  هيتاْمَس -ْبَرْهَم

 :١٩٦٠ شباط ٢١كما نشر خبر في موسكو بتاريخ 
واكب في الكون الذي تأهله احياء  بضرورة وجود عدد ال يحد من الكقال ، المعروففيليمينوف استاذ الفلك-بوريس فورونتسون

 .مجهزة بالمنطق
 ):٤٠\٥ (هيتاْمَس -ْبَرْهَمهذا البيان للعالم الروسي هو تأكيد لما جاء في 

 كُوتي-ذََچْد أنْڤَتُو َجْپَرْبَهْپَرْبها ياْسيا 
 ْبهينَّْم-تيڤيْبهۤو-ڤَسوْدهادي-شْڤْ أشيشْكُوطي

 ْمتَهۤوْب-شْكَلَْم أنَنْتَْم أِششْتَْد ْبَرْهَم ني
  ْبهاجاميْم تَْم أَهْمشْپورو- آديْمنَْدڤوُچ

أنه ال يوجد عدد ال يعد من الكواكب كما يؤكد عالم الفلك الروسي فحسب بل عدد ال يعد من ب هيتاْمَس -ْبَرْهَميفيد هذا النص من 
 الذي يعبده ڤيشْنو-َمهالبدن العلي للرب ل ْبَرْهَمْن نور تسبح وتولد من ،جميع هذه األكوان بكواكبها التي ال تحصى. األكوان أيضاً

 . كبير مالئكة هذا الكون الذي نأهلهْبَرْهما
أن كل كون من  هيتاْمَس -ْبَرْهَمجاء في . ر انها ال تقل عن مئة مليون، مأهولة الروسي أن جميع الكواكب التي يقّديكما يؤكد الفلك

 .وعةاكب المنّاألكوان التي ال تحصى يحتوي على عدد ال يعد من الكو
 قال أن بعض الكواكب المذكورة أعاله بلغت مرحلة ،األحياء وافق عليه البروفسور فالدمير ألبتوف وهو عالم مختص بيرأي الفلك

 : يتابع التقرير من موسكو بالقول. من التطور التي تعادل مرحلة األرض
نيكوالي زيروف عالم الكيمياء يشير بصدد الجو السائد .  تشبه الحياة على األرض،يحتمل وجود حياة مزدهرة على تلك الكواكب

قال انه شعر بأن . هناكعلى الكواكب بالقول أن الحياة على كوكب المريخ يمكن أن تتالئم جيداً مع درجة الحرارة المنخفضة 
 . التي اعتادت عليهااألحياءلحياة التركيب الغازي للمريخ كان مالئماً 

 أي كل كوكب من كواكب الكون ْبهينَّْم-ڤيْبهوتيبمثابة  هيتاْمَس -ْبَرْهَم وصفت في ، منوعات الكواكبمالئمة العضويات في مختلف
كلمة .  التي تعيش عليه متقدمة في العلم وعلم النفس وغيرها من العلوم وفقاً لفوقية أو سفلية الجو السائداألحياءمجهز بجو خاص و

علماء المادة الذين يعملون على اكتشاف الفضاء الخارجي من يجب أن يفهم .  تعني منوعْبهينَّْم تعني قوى خاصة وكلمة تيهۤوڤيْب
.  أن العضويات المناسبة لجو األرض ال تستطيع العيش في جو سائر الكواكب،سائر الكواكب بالسفن الفضائية إلى اجل الوصول

لكن . ختالف األجواء السائدة على تلك الكواكب ا بسببالقمر والشمس والمريخ سيحبط إلى السفر اإلنسان إلى وبناء عليه، مسعى
العقل هو نواة البدن .  وهذا ممكن فقط بالتغيرات النفسية في العقل،الكوكب الذي يشاء بصورة شخصية إلى يمكن للفرد السفر

 تبدل الطارئ على بنية دودة القزال. التقدم التدريجي لنشوء البدن المادي يعتمد على التغيرات النفسية التي تطرأ على العقل. المادي
  . يعتمد على التغيرات النفسية،بدن امرأة والعكس صحيح إلى  وفي مجال الطب الحديث تحويل بدن الرجل،فراشةإلى 



 عندما يوافيه الموت فسيدخل الوجود الروحي ِرشَْنكْ شْرّي أن من يفرغ عقله من كل شاغل سوى شخصية اهللا ْبَهَچڤَْد چۤيتاجاء في 
ن طريق العمل بأحكام الخدمة مالصورة الروحية هللا  إلى لتفات من المادة االللعالم المضاد فوراً مما يعني أن من يدرب عقله على

 . يستطيع دخول ملكوت اهللا بكل سهولة وال ريب بذلكها،حدودو التتيمية
لذلك، من . بعد مفارقة بدنه الراهن إليه ولعلى النحو ذاته، من يطلب دخول أي كوكب من كواكب السماء المادية فيمكنه الوص

هذا المفاد ) ٦\٨( ْبَهَچڤَْد چۤيتايؤكد . بالوسائل المطلوبة إليه القمر أو الشمس أو المريخ فذلك ممكن بمجرد التوسل إلى يطلب السفر
 ."ليها ال محالة اصل يته،فاوالفرد عند فكر فيها ي وجودية حالة ةيأ": بالكلمات التالية

ذكر عمره السابق تلكنه   قضى حياة من الكفارات الشديدةهمع ان غزاال عند لحظة موته ورجع في صورة غزال ْبَهَرتَ هاَرَجَمذكر 
 . خواطره عند لحظة الموتفي طوال عمره تؤثر  اإلنسانمن بالغ األهمية بمكان الفهم أن اعمال. وأدرك خطأه

 مادي النزعة الجاهل  اإلنسان: وصف وسيلة دخول القمرشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَممن ن من الباب الثالث يجاء في الفصل الثاني والثالث
 مولع بتحصيل المال والشهرة واإلعجاب وال يعنى سوى بالترضية الحسية لعائلته كما يعنى بتقدم مجتمعه وابناء جلدته ،بملكوت اهللا

سالفهم أ رضاء إلى اات الشعائر وقضاء التكاليف وبالتالي يميلونانهم ينشغلون بشكلي. بالعمل المادي إليه وامثاله يحققون ما يصبون
يتأهل .  والشعائرفدى القمر بعد الموت بفضل ادمانهم على اعمال الممثالهأيدخل . كما تشرعها األسفارقرابين والمالئكة بقضاء ال

سباب الراحة أالجو السائد و. تْشَنْْدَرك الملالقمر مكان يسوده . عندما يدخل كوكب القمر السماوية َرَس ُصوَملشرب عصارة الفرد 
 ذا لم تنتفع بفرصة الترقيةاستجبر النفس على العودة إلى األرض أو سواها من الكواكب  .سباب راحتهأهناك تفوق جو األرض و

 . السماوية مع أنه يبلغ األفالكنحالل الظاهرة الكونية اعندالمادي لكن يهلك . القمر إلى فضل بعد وصولهاأكواكب إلى 
هي كواكب روحية من كشف  طَْهىنَڤايكو. ڤْيُّوَم-َپَرال تعد وال تحصى في  طَْهىنَڤايكومن جهة افالك السماء الروحية، ثمة كواكب 

لذلك، المادي . رباع الوجود بينما الكواكب المادية في السماء المادية تؤلف ربع الوجود فقطأالقدرة الباطنة للرب وتؤلف ثالثة 
مجمل الكون المادي بكواكبه التي ال تعد وال تحصى يقارن . ين مشغول بالتعديالت السياسية على كوكب تافهة في خليقة اهللالمسك

نه يضيع طاقته البشرية الثمينة في ألكن المادي المسكين يخطط لإلستيطان هنا براحة مما يعني . دلوالبحبة من حبوب الخردل في 
 تفوقسباب راحة متطورة أكواكب تتوفر فيها  إلى  العيش ورفعة التفكير الروحي ونقل نفسهحري به طلب بساطة. مسعى عقيم

السماء  إلى لكن خير مصير هو التهيئة للعودة. تسهيالت الراحة المتوفرة على األرض بدالً من تضييع وقته بالتخمينات التجارية
 بقوى اًفعمنتكواكب السماء المادية  إلى  يستطيع نقل نفسه،الماديةلكن العازم على التمتع بالملذات . الروحية بعد مفارقة البدن

 . وال تحقق هذا الغرضصبيانيةالسفن الفضائية ال تعدو أكثر من لعب . چيةيُّوالـالتصرف 
لروحي الشق ا. نها تدرب الفرد على التحكم بحركات الهواء داخل البدن الماديأهي رياضة مادية أيضاً من جهة  چايُّو َچطانْشْأ

 فّن مادي ي هةيچيُّوالـ رياضةلذلك، ال. الشهيق والزفير هي موجات الهواء الذي يحوي النفس و،يسبح في الهواء داخل البدن
 الدماغ ثم إلى مقلة العين ثم إلى الترقوة ومن هناك إلى السرة ومن الصدر إلى  نقل النفس من المعدةمن طريقللتحكم بهذا الهواء 

لدينا خبرة . عتبار لكنه جاهل بسرعة العقل والفطنة االم المادة سرعة الهواء والنور بعينيأخذ عاِل. وبمطلق كوكب مرغإلى 
الفطنة ألطف من العقل بكثير . لمح البصرمكان يبعد مئات ألوف األميال في  إلى محدودة بسرعة العقل ألننا نستطيع نقل عقولنا
نستطيع تخيل سرعة .  النفس ألطف من الفطنة بمئات ألوف األضعاف وأكثر قوة.وألطف منها هي النفس المغايرة للعقل والفطنة

 . الماديةسفن تسافر النفس بقوتها الذاتية وليس بعون ال.آخر إلى النفس في سفرها من كوكب
على نسيان قوة  العصري بحمله  اإلنسان ضللت، والنوم والدفاع والجماع والترضية الحسيةاألكل إلى ية المستندةمالحضارة البهائ

الشمس أو القمر أو الكهرباء بأضعاف تفوق قوة  وقوة ة وساطعة منيرةروحيهباءة كما مر ذكره، النفس . النفس التي يملكها
 من هذا  اإلنسانإلنقاذ انَنْدنيتْۤي مع مريده تْشايتَنْياتجلى المولى .  هويته الحقيقية اإلنسانالحياة البشرية عندما يهملتفسد . مضاعفة

 .النوع من الحضارة المضللة
الدماغ، ثمة فرصة بخروج  إلى  الحياةنسمةعند رفع . جميع كواكب الكون إلى ْزچۤييُّوالـ كيف يسافر شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَمكما جاء في 

 يستطيع سد هذه ّيچيُّوالـلكن .  الحياةنسمةذن وغيرها ألنها أمكنة معروفة بالفلك السابع لالحياة من العين أو األنف أو األنسمة 
 ما بين حاجبيه ثم التفكير بالكوكب الذي ، حياته في الوسطنسمة ّيچيُّوالـعندئذ، يركز .  تعليق الهواء بالكليةمن طريقالخروق 

  في السماء الروحية حيث تنقطع رجعتهِرشَْنكْدار  إلى ن كان يود الذهاب ايمكنه عندها التقرير ما. يود دخوله بعد مفارقة البدن
 . الكامل يملك ذلك الخيارّيچيُّوالـكواكب السماء داخل الكون المادي و إلى هذا العالم المادي أو السفرإلى 

سهل آخر  إلى ل النفس من كوكباقتن ا أمر فإن، الكامل الذي حقق النجاح بصدد مفارقة بدنه في وعي كاملّيچيُّوالـمن جهة 
العقل والفطنة هما .  النفس الروحيةثوبكما مر بحثه، البدن المادي ليس سوى . لةمحل البقا إلى عتيادي اإلنسان االبسهولة سير

وبناء عليه، المتقدم الذي حقق .  الخارجي للنفسثوب والماء والهواء وغيرها هو الرض الداخلي والبدن الكثيف المؤلف من األثوبال



بالوسيلة الصحيحة  الكثيف للنفس ثوب والروح، يستطيع مفارقة ال ويدري بالصلة القائمة بين المادةچيةيُّوالـذاته بواسطة الرياضة 
يمكننا العيش سواء في السماء الروحية أو السماء المادية وعلى مطلق كوكب نشاء من . لدينا حرية كاملة برحمة اهللا. متى يشاء

في كتابه . مهايأةة لحياة الية الشقاوة الثالث يسبب سقوط الفرد في العالم المادي ومعانا،ستعمال هذه الحرية الكن سوء. لطف اهللا بنا
ستعادة  اختيار اكذا، تستطيع النفس. ختيار النفس اعذاب الحياة في العالم المادي نتيجةوصف ميلتون  ،المسمى الفردوس المفقود

 .وطنها في دار اهللا إلى الفردوس والعودة
السماء الروحية في أقل  إلى يمكنه الوصول .الموت ويقرر مصيره حياته بين الحاجبين عندما يوافيه نسمة وضع  اإلنسانيستطيع
.  ان كان متردداً بصدد اقامة أية صلة بالعالم الماديوالتجلي هناك في بدنه الروحي الذي سيناسبه في الجو الروحيمح البصر من ل

أخمص الرأس ومفارقة البدن  إلى  حياتهنسمةك يحرت ثم ة واللطيفة الكثيفصورتهال يتعين عليه سوى الرغبة بترك العالم المادي في 
 .چيةيُّوالـرفع كمال الرياضة أهذا هو . َرنْْدْهَر-ْبَرْهَممن خالل الثقب الموجود في الجمجمة الذي يدعى 

 اْبَرْهممنصب ن لم يطلب تحرير نفسه من العالم المادي فيمكنه التمتع ب ا، وبناء عليه.رادة اال مجهز بحرية اإلنسانال شك أن
ومن اجل زيارة تلك الكواكب . هله بقوى التصرف في الطبيعة الماديةأ وهو الكوكب الذي يتمتع سيدَّْهى لُوَكوزيارة ) پاَد-ْبَرْهَم(

 .بل بدنه الكثيف وحده) المادة اللطيفة(خلع عقله وفطنته  إلى في السماء المادية، ال يحتاج الفرد
 حتى على  اإلنسانال يقوى. كواكب الفضاء الخارجي اإلنسان إلى ية لن تقدر على حملصطناعية والسفن الفضائية اآلل االاألقمار
ال بد من أن يكون البدن المادي للفرد مناسباً لكل كوكب جوه الخاص و. القمر ألن األجواء فيها مختلفة عن جو األرض إلى الذهاب

بديل البدني الكامل مطلوب ان أراد أحد الذهاب إلى كواكب الت .كوكب محدد داخل الكون المادي إلى السفر رادأ ذاإلذلك الجو 
 .رتداء الثياب المناسبةا، وروبا حيث الجو مختلفأ إلى ن يود السفر من الهندالسماء الروحية كما أن م

ه الكثيف ثوبع خل لكن يتعين عليه ا اللطيف للعقل والفطنة واألنثوببقاء ال ا يستطيع،الكواكب المادية السماوية إلى من يود السفر
لضروري تبديل البدن الكثيف والبدن اللطيف بالكلية عند من الكن .  والماء والنار والهواء واألثيررضالمصنوع من األ) البدن(

هذا التبديل يحدث تلقائياً . ألن دخول السماء الروحية يقتضي صورة روحية بالكليةعندما يتوجه الفرد إلى كوكب علي لحظة الموت 
تنمو رغبة الفرد بدخول . تهحيااثناء تنميتها ذا عمل الفرد على  الكن هذه الرغبة ممكنة عند الموت. الموت عند المشيئة لحظة في

 إلى  نفسه لرحلة سهلةعداد ا تحدد الممارسة العامة بالتي يستطيع بها الفردةالتفاصيل التالي. ملكوت اهللا عندما يمارس الخدمة التتيمية
 .  حيث الحياة خالية من الوالدة والشيخوخة والمرض والموتطَْهىنَڤايكوكواكب 

 الواجبات الموجبة
مصنوعة من ال تقوى الحواس على تحقيق التعالي ألنها . تخاذ سيد روحي من اجل التدرب علمياً ايجب على المريد الجدي -١

 .لروحيالسيد اتحت هداية بالوسيلة المشرعة روحياً  الحواس تشبيعلذلك، يتعين . المادة
 .ختياره وهذه هي بداية التدريب الروحي ا بعدثقةد على يد السيد الروحي الاعمالتلقي  يجب على المريد -٢
أكمل الذي  الخبير بالعلم الروحي والسيد الروحي الثقة. ستعداد لترضية سيده الروحي من كل وجه ا يجب أن يكون المريد على-٣

قام صلة ملموسة باهللا هو الوسيط أحقق ذاته وو اتْدأوَپنيشَ و شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم و ِڤدانْتَ والـ چۤيتاْبَهَچڤَْددراسة األسفار الروحية مثل 
حراز  ا السيد الروحي من جميع الوجوه ألن المريد ال يستطيعرضاء ايجب. الشفاف الذي يقود المريد على درب السماء الروحية

 .تقدم على الدرب دون رضاه
الدرب ليس عشوائياً  إلى يهدي السيد الروحي. سئلة فطنة على السيد الروحي من اجل تجلية جميع شكوكهأيطرح  الفطن المريد -٤

هم واردة في األسفار والمطلوب من المريد السير على أسماءبل حسب األصول التي وضعها المراجع الذين ساروا على الدرب و
 . ينحرف عن درب المراجع مطلقاًالالثقة السيد الروحي . خطاهم بتوجيه السيد الروحي

يجب أن يكون هذا هو شعار . السير على خطى كبار الحكماء الذين مارسوا الطريقة وحققوا النجاح إلى  ينبغي للمريد السعي-٥
 .الزمان والظروفحسب ال ينبغي للمريد تقليدهم زيفاً بل السير على خطاهم بإخالص . الحياة

ستعداد  استعداد لتغيير عاداته بموجب التعاليم الواردة في كتب المراجع ويجب أن يكون على اى يجب على المريد أن يكون عل-٦
 . اهللارضاء ا من اجلأْرجوَنللتضحية بكل من ترضيته الحسية وإنكار الحواس عمالً بقدوة 

 . يجب أن يقيم المريد في جو روحي-٧
 .ل فوق الزمة بساطة العيشال ينبغي له جمع الما.  يجب أن يقنع بحد كفافه ال غير-٨
 .اليوم الحادي عشر إلزدياد القمر ومحاقه يجب أن يراعي أيام الصيام مثل -٩
 .المتعلم والتيم َنْبراْهَمالـچالية والبقرة وحترامه لكل من شجرة التين البن ا يجب أن يظهر-١٠

 :نتهاء بالنواهي التالية االيتعين على المريد. هذه هي الخطوات المبدئية على درب الخدمة التتيمية



 .القدوساالسم رتكاب الذنوب في مجال قضاء الخدمة التتيمية وتسبيح  ا ينبغي للمريد تجنب-١١
 . ينبغي للمريد تجنب صحبة سوى التيم-١٢
مكن أن  ي، يجب على المريد عدم قبول عدد ال يحد من المريدين مما يعني ان المريد الذي عمل بالخطوات االثنى عشر االولى-١٣

 .ميذ عريف الصفليصبح سيداً روحياً أيضاً كما يصبح الت
 بالكتب الالزمة عميقيجب أن يكون لديه علم . ستشهاد بالكتب االمن طريقنتحال دور واسع العلم  اعي المريد يجب أن ال يّد-١٤

 .دون دراسة سواها
 المريد من الحفاظ على رزانته الفكرية حتى وسط نوازل ن ستمكّ، عشر اعالهربعة الممارسة المنتظمة والناجحة للخطوات األ-١٥

 .الخسارة والربح المادية
 .حزن والوهمفي المرحلة التالية، ال يصاب المريد بال -١٦
 .بشخصية اهللا أو تيمهال  وخرىألديان األسائر ا ال يستخف ب-١٧
 . ال يتحمل مسبة اهللا أو تيمه مطلقاً-١٨
 .نشغال باللغو المتعلق بشؤون اآلخرين العائلية االور المتعلقة بالصالت بين الرجل والمرأة والاألمالخوض في  ال ينبغي له -١٩
 . مهما كانوااألحياءبسائر ) سواء بالبدن أو العقل(نزال األلم  ا ال ينبغي له-٢٠

 .جديهمية عند المريد الأكثرها ألزامية و اولى الموجبةعاله، فالثالثة األأمن بين الخطوات العشرين 
 ختيارها عائدإهمية وأكثرها أختار خمسة  اتْشايتَنْياربعون بنداً آخراً يتعين على المريد الجدي العمل بها لكن المولى أ وأربعةثمة 
 :الحياة المدنية الراهنة وهيإلى 
ليهم وقبول الطعام منهم ا  وتقديم الطعاممليهم وطرح األسئلة المتصلة عليه اتتحقق باإلستماعو ، ينبغي للمريد مصاحبة التيم-١
 .ما يقدمونه ليهم وقبول كل ااإلحسانو
يستطيع المريد . القدوس هو وسيلة تحقيق سهلة وغير مكلفةاالسم تسبيح . القدوس في كل الظروفاالسم  ينبغي للمريد تسبيح -٢

االسم ثناء تسبيح أرتكابها  اكن للفردثمة عشرة ذنوب يم. ينبغى للمريد تجنب الذنوب.  اهللا في مطلق وقتأسماءمن اسم تسبيح أي 
 .القدوس في كافة األوقاتاالسم مكان لكن ينبغي للفرد تسبيح  االالقدوس ويتعين تجنبها بقدر

 وهذا ممكن بحضور المحاضرات التي يلقيها التيم شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَمالشؤون العلية الوارد ذكرها في  إلى ستماع اال ينبغي للفرد-٣
 .ةعتمدالم ْمتَڤََچْبهاـالاسة ترجمات  ودرثقاتال
 نصب صورة الرب ومشاركة من طريق َمتْهورا إلى  أو تحويل بيتهِرشَْنكْمكان والدة الرب  َمتْهوراقامة في  اال ينبغي للفرد-٤

 . ثقةعلى يد سيد روحيده اعمفراد العائلة بعبادتها بعد أجميع 
تباه وتتيم بحيث يصبح مجمل جو البيت نسخة مطابقة لجو دار الرب وهذا ممكن ن ا ينبغي للفرد عبادة الصورة المنصوبة بكل-٥

 .بتوجيه السيد الروحي الخبير بالفّن العلي الذي يستطيع كشف الوسيلة الصحيحة لمريده
بسيطة المعترف دار البقاء بواسطة الوسيلة ال إلى  نفسه للعودةإعدادعاله وأ من مطلق مكان تبني البنود الخمسة إنسان يمكن لمطلق

 . النفوس الساقطة لهذا العصرنجية الذي تجلى خصيصاً لتَرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا شْرّيبها من قبل مراجع نظير المولى 
 لإلطالع على مزيد من  التتيمرحيقالذي نشرنا موجزاً له بعنوان  نْْدهو ِس-تَِر َرساْم-ْبَهكْتيينبغي للفرد دراسة كتب مثل 

 .ذا األمرالتفاصيل حول ه
 تتعلق بالتخلص من التركيب المادي لكل من اللباسين الكثيف واللطيف للنفس ،السماء الروحية إلى ان مجمل عملية نقل الفرد نفسه

درجة أن قضاءها حتى في المرحلة  إلى اًالة روحي فّع،البنود الخمسة الواردة اعاله للنشاطات التتيمية. الروحية بصورة تدريجية
 بكل عن وظائف العقل والفطنةالعلية أو المشاعر ) التي تسبق حب اهللا (ڤَْبهادرجة  إلى ن التيم المخلص من الوصولمكّيالمبدئية 
كمال حب . السماء الروحية فور مفارقة بدنه المادي إلى يجعل الفرد مؤهالً لإلنتقال) ڤَْبها(حب اهللا ستغراق التام في  االن ا.سهولة

رة من الحديدة المحّمك يصبح  حيثوطده فعلياً على الصعيد الروحي حتى وإن ما زال في بدنه المادي الكثيفاهللا الذي يحققه التيم ي
 لذلك، ينبغي للفرد. ياء ممكنة بالقدرة العلية للرب التي ال يعقلها العلم الماديتلك األش. ر وتصبح تعمل مثل النارتصالها بالنا اجراء
هذه الصحبة .  لتثبيت هذا االيمانمكان أو ذكرهم االعند عميق ويتعين عليه مصاحبة تيم الرب بالخدمة التتيمية بإيماننشغال اال

سيشعر المريد بجميع تلك المراحل .  ترفع جميع شكوكه المادية مثل لمع البرق،الرب إلى ستعين التيم على تنمية خدمة تتيمية فعلية
يجابياً تجاه السماء الروحية ثم سيتعلق بالرب  ايمان ثابت بأنه يحرز تقدماًا المختلفة للتحقيق الروحي شخصياً وهذا ما سيخلق عنده

 .نسانتلك التنمية التدريجية لحب اهللا هي الضرورة األولى لإل. بإخالص وداره



حقق بعضهم النجاح حتى . ثمة شواهد تاريخية على شخصيات كبيرة تتضمن الحكماء والملوك الذين حققوا الكمال بتلك الوسيلة
 . بعض تلك الشخصيات مدرجة ادناهأسماء. باإللتزام ببند واحد من الخدمة التتيمية بإيمان ومثابرة

 .ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد شْرّيمرجع مثل  إلى ستماع اال الصعيد الروحي بمجرديتْشْكْۤيرَپَمهاَرَج حقق  -١
 .ڤَ ِداَسۤيڤْ شْرّيالعلية التي تلقاها من والده الجليل  النجاح عينه بمجرد تالوة الرسالة ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد شْرّي حقق -٢
 .ناَرَد موني شْرّينقطاع حسب تعاليم الرباني الجليل  ا النجاح الروحي بفضل ذكر الرب دونْپَرْهالَدمبراطور  االحقق -٣
 . النجاح بمجرد الجلوس عند القدمين اللوتسيتين للرب وخدمتهمامّيشْلَكْحققت العزة  -٤
 . النجاح بمجرد عبادة الربتْهوِرْپ الملك حقق -٥
 .الرب إلى  النجاح بمجرد رفع الدعاءَرأكْرۤوحقق الحوذي  -٦
 .وامر الربأبمجرد حمل النجاح  راَمتْشَنْْدَر شْرّيكبير تيم الرب ) َرۤيڤَمها (َهنوماْنحقق  -٧
 .تههداي لْبَهَچڤَْد چۤيتا لذي القى عليه النجاح عينه بمجرد عقد صداقة مع الرب اأْرجوَن الكبير فارسحقق ال -٨
 . النجاح بوهب كل شيء للرب بما فيه بدنه الشخصيَبليمبراطور  االحقق -٩

جميع .  أو جميعهاأربعةالرب ويستطيع المريد اختيار واحد منها أو اثنين أو ثالثة أو  إلى  الخدمة التتيميةهي أطرافهذه العبادات 
جميع . لق ذات طبيعة مطلقة وتخلو من الفروق النوعية أو الكمية الموجودة على الصعيد الماديالمط إلى الخدمات التي تقضى

بجميع العبادات التسعة  شْۤيأْمَبرمبراطور  االالتزم. األشياء من النوعية الواحدة على الصعيد الروحي على الرغم من تباينها الشكلي
 الرب واذنيه هيكلين للرب وصوته بوصف العالم الروحي ويديه بتنظيف شغل عقله بالقدمين اللوتسيت. وحقق النجاح الروحي

 نفه بشم عبير األزهار المقدمةأبدان التيم وأصورة الرب وبدنه بلمس  إلى  وعينيه بالنظرِرشَْنكْ شْرّيباإلستماع المنقاد لكالم الرب 
الرب دون أدنى  إلى ب ومجمل طاقته بقضاء الخدمات الرهيكلالرب وساقيه بزيارة  إلى الرب ولسانه بتذوق الطعام المقدمإلى 

 .عانته على تحقيق درجة كمال الحياة التي تهزم جميع مهارات العلم الماديأكل تلك النشاطات . رغبة بترضيته الحسية
 سوى التحقيق  اإلنسانال يلزم. كمال الحياة الذلك، من األهمية بمكان لجميع البشر تبني هذه المبادئ للتحقيق الروحي من اجل

في الواقع، الواجبات الوطنية . لسوء الحظ، المجتمع البشري في الحضارة العصرية مشغول بقضاء واجباته الوطنية. الروحي
على هذه األرض  حالما يولدال يصبح اإلنسان ملزماً . ال تلزم سوى المحرومين من الواجبات الروحيةية اإلنسانواإلجتماعية و

وما لتزامات تجاه المالئكة الذين يمدون الهواء والنور والماء  اصبح لديهتية فحسب بل اإلنساناإلجتماعية وبالتكاليف الوطنية و
لتزامات  الديه. لتزامات تجاه كبار الحكماء الذين تركوا لإلنسان مخزوناً هائالً من العلم لهدايته في الحياة اكما لديه.  أيضاًشاكلها

 حالما يشغل نفسه يفي بكافة التزاماته جميعها بدون بذل جهد اضافي هلكن. فه وافراد عائلته وغيرهم واسالاألحياءتجاه جميع اشكال 
 .بالواجب الوحيد، واجب الكمال الروحي

المجتمع  إلى تأدية خدمة ال تقدرلإلنسان  يمكن. جتماعي كبير اعونزعاج في المجتمع مطلقاً بل هو  اتيم الرب ال يصبح عامل
لكن حتى .  ألنه ال يميل إلى الذنوب عندما يصبح تيماً صفياًا يعود على الجميع بالخير في هذا العمر والعمر الالحقبصدد السالم وم

الزهد بكل  إلى تنمية العلم المادي كما ال يحتاج إلى لذلك، ال يحتاج التيم. ه الربصلحوإن ارتكب التيم بعض الذنوب فسرعان ما ي
كما يشهد التاريخ على قساة قلوب . ويقضي الخدمة التتيمية بسالم في أية مرتبة من مراتب الحياة بيتهشيء والتنسك بل يبقى في 

 دون بذل مطلق جهدتلقائياً العلم والزهد بطريقة الحياة السفلية تتبع حياة التيم الصفي .  بمجرد قضاء الخدمة التتيميةهمبوقلالنت 
 .ضافيا

ن مكمال حياته  التزاماكل من ولد في الهند لدى لذلك، . سهام حكماء الهند للبشرية ا هما أرفعلخدمة التتيميةلالفّن والعلم الروحيان 
لمجتمع البشري من المقّدر ل. طريق تبني أصول هذا الفّن والعلم وتوزيعه على العالم الذي ما زال جاهالً بالغاية القصوى للحياة

 لكن سبق لحكماء الهند تحقيق تلك الدرجة فما الذي يدعو اآلخرين. لعلمل التنمية التدريجية من طريقبلوغ هذه الدرجة من الكمال 
ي ليتسنى لهم توفير الوقت والطاقة؟ ينبغي نهجانتظار ألوف السنوات لتحقيق القمة؟ لماذا ال يعطوا المعلومات فوراً على نحو مإلى 
 .ين من السنوات لتحقيقهانتفاع بصورة الحياة التي بذلوا الجهود لمالي االلهم

ال شك انه ال .  على تحقيق الخلود اإلنسانعانة اأن التقدم العلمي يستطيعبكاتب روايات خرافية روسي يقترح اآلن على البشر 
ية السماء الروح اإلنسان إلى ومع ذلك فنحن نرحب بإقتراحه لعلمنا أن التقدم الفعلي في المجال العلمي سيحمل. يؤمن باهللا الخالق

 . العاِلم عن وجود خالق عظيم يملك قدرات كاملة وراء جميع المفاهيم العلمية الماديةطلعحتماً وي
لن  .كما مر، كل حي خالد الصورة لكن يتعين عليه تبديل لباسه الخارجي الكثيف واللطيف وعملية التبديل تلك تسمى تقنياً التناسخ

يمكن .  وضع قيود العبودية الماديةيه ما دام يتعين على أرفع مستويات الحياة الماديةتغيث الحي عملية التبديل تلك المستمرة حتى عل



 أنبلكن العاقل العليم بناموس الطبيعة لن يوافق ية خرافروايات الاب اللكاتب الرويات الخرافية الروسي التخمين كما هي عادة كتّ
 . يستطيع الخلود في هذا العالم المادياإلنسان

دراسة قطعة على  قصراًلقائل بإمكانية فهم العالم المادي بالتقدم العلمي أن يرى المجرى العام للطبيعة المادية االطبيعة عالم يستطيع 
 ثم تينع ومن ثم تبدأ بالضمور يومياً حتى تسقط عن لبعض الوقت ثمرة الفاكهة تنمو من زهرة وتبقى على فرع الشجرة. من الفاكهة

ندمج في األرض مخلفة بذرتها التي تنمو بدورها لتصبح شجرة وتنتج الثمار التي ستلقى المصير عينه الشجرة وتبدأ بالتفسخ ثم ت
 .نقطاع ادون

شيئاً فشيئاً داخل الرحم ثم يولد بدنه ينمو في رحم أم بعد المضاجعة وينمو ) روحي من الحي العظيمالشق ال(كذا، الكائن الحي 
. يةالخرافالروايات اب  شاباً ثم يشيخ ويضمر ويواجه الموت على الرغم من كل احالم كتّيصبح طفالً ثم صبياً ثموويتابع النمو 

 نسله كالثمرة لكن يستحيل عليه الخلود داخل البدن المادي بسبب الناموس  اإلنسانقد يخلف.  والثمرة اإلنسانبالمقارنة، ال فرق بين
 .الطبيعي

ال يستطيع عالم أو فلكي .  عالم مادي على تغيير القانون الطبيعي مهما تفاخركيف يمكن ألحد تجاهل الناموس الطبيعي؟ ال يقوى
 قمراً اصطناعياً قد يثير عجب األطفال الحمقى وربما تلقى مخترع ختراع كوكب تافه يدعوه اتغيير مجرى الكواكب لكن يمكنه

لفضل لخالق األقمار الهائلة أي الشمس والنجوم صطناعية قدراً كبيراً من الفضل لكن العاقل يعزو قدراً أكبر من ا االاألقمار
في روسيا أو الصبيانية مخترع  ةصغيرال يةعاصطن االكان لألقمارن  ا.ب التي ال يستطيع عالم المادة ان يرى نهاية لهاكوالكوا
اللعبة يتطلب هذا القدر من صطناعي الشبيه ب االن كان القمر ا.ا فمن المنطقي أن لألقمار الهائلة مخترعها في السماء الروحيةأميرك

لم .  خلق أفالك النجوم ويحفظها في مداراتها يتطلب نوع من الدماغ اللطيف والكاملطالقه في مداره فأيإالدماغ العلمي لتصنيعه و
ال "و " من الصعب الفهم"يطرح المالحدة كثيراً من النظريات حول الخلق مثل . جابة عن هذا السؤال حتى اآلن االيستطع المالحدة

 مما يعني أن علومهم دون مستند وال تدعمها الحسابات العلمية بل عبارة ،ما شاكلهاو" يتعدى الفهم"و " نستطيع تصوره لكنه ممكن
 ألف ٣٠٠ ماليين و٤ يعلمنا عن وجود احياء في هذا العالم المادي يعادل عمرهم ْبَهَچڤَْد چۤيتالكن العلم الوارد في . عن تخمينات

 بمثابة مرجع ألنه ْبَهَچڤَْد چۤيتانحن نقبل .  سنة شمسية١٠٠ ضعف ١٢ ضعف ٣٠ ضعف ٣٠ ضعف ٢ف  ضع١٠٠٠ضعف 
يدل . َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا شْرّي و ڤاتْشاْرياَمْدْه شْرّي و رامانوجاتْشاْريا شْرّيو  شاْرياكَراتْشَنْكتاب علم قطع به كبار حكماء الهند مثل 

 .تركيبات في العالم المادي عرضة للتفسخ والموت بغض النظر عن مدة عمرها أن جميع الْبَهَچڤَْد چۤيتا
كل شيء خالد في حالة الكمون لكن . مع ان القدرة المادية تبقى في حالة الكمونشكال المادية لذلك، يطرأ التغيير على جميع األ

. هذه هي حالة جميع األشياء المادية. ر ثم تتالشىالمادة تتصور في العالم المادي وتبقى لبعض الوقت وتنضج وتهرم وتبدأ بالضمو
وراء حدود الرؤية وغريبة وال تعقل وراء السماء المادية ليس سوى لمحة عن ما  أخرىالمادي وجود صورة   اإلنسانقتراحأ

 عند  البدن المادي وتنعدم حياةاألحياءال ضمن جميع بكثير ألنه فّعمنا مع ذلك، المبدأ الروحي األساسي أقرب . السماء الروحية
لكن ينقطع . للمثال، الشق الروحي حاضر في بدن الطفل وهذا ما يسبب التغيرات الطارئة على البدن ونموه.  البدن الماديتهفارقم

ينقطع . قترانها بالروح ا عندأخرى إلى تتحول المادة من صورة. هذا الحكم على كل شيء مادي وينطبق  تفارقه الروححالماالنمو 
صور  إلى يفيض من قدرة الحق المطلق بسبب قوته الروحية وينمو. مجمل الكون على هذا الوجهينمو . ل في غياب الروحالتحو

 مع اختالف أابعادها مبدأ النمو عينهينطبق عليها  عشر طبقة من الكواكب وأربعةتوجد . هائلة مثل الشمس والقمر واألرض وغيرها
  .وحده تجري التحوالت والتنميةوبهذا المبدأ الروحي القوة الروحية هي الخالق . ونوعيتها

ق يخلق ائالتفاعل المادي مستهل على يد ف. ال تولد الحياة من تفاعل مادي مثل التركيب الكيماوي كما ينادي عدد كبير من الحمقى
الكائن الروحي يعالج . تلقائياً ر سكنيةللمثال، مواد البناء ال تتفاعل وتتصور في صورة دا. ظرفاً مناسباً لتسهيل قوة الحياة الروحية
. فقير العلم وحده يتجنب مثل تلك الخالصة. كذا، المادة هي مادة لكن الخالق هو الروح. هبيتالمادة على نحو مناسب بمشيئته ويشيد 

 بل ة الهائلة المادييةلكوناال ينبغي لإلنسان التوهم بالصورة . ربما بقي الخالق غير مرئياً في الخلفية لكن ال يعني ذلك عدم وجوده
الحي العظيم الذي هو الفطنة العظمى هو الخالق القطعي . حري به تبين وجود الفطنة العظمى وراء كل تلك الظواهر المادية

 مع ان اَچڤَتَمشْرۤيَمْد ْبه وال سيما ْبَهَچڤَْد چۤيتا مثل ةِڤديثمة معلومات عن الخالق واردة في األسفار الـ. ِرشَْنكْ شْرّيشخصية اهللا 
 .اإلنسان قد ال يكون عالماً به

 يدرك أن أدمغة الفطنلكن العاقل  القمر االصطناعي عند اطالقه في الفضاء الخارجي، قد ال يفهم الطفل وجود أدمغة علمية وراء
 الملكوت الروحي البعيد كذا، ليس لدى قليل الفطنة علم عن الخالق وداره الباقية في. صطناعي االعلمية على األرض تتحكم بالقمر

نتلقى معلومات من . عن نطاق رؤيتنا لكن ثمة سماء روحية وكواكب روحية أكبر حجماً وأكثر عدداً من الكواكب في السماء المادية
 .ةِڤديسفار الـ وسائر األشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَمتلك المعلومات متوفرة في . عادل سوى ربع الوجودت ال ةالماديخليقة  أن الْبَهَچڤَْد چۤيتا



ة تفاعل تركيبات  بواسطاتهم الحياة في مختبر قوةلو كان باإلمكان توليدما الذي يمنع علماء المادة المستكبرون من تصنيع الحياة 
 ال. غير ممكن بمطلق قدر من التعديل الماديمثيلة نتاج قوة  ا؟ عليهم العلم أن القوة الروحية بائنة عن المادة وأنطبيعية وكيماوية

سيتعين عليهم التعلم من فطنة . ن في عدة مجاالت علمية لكنهم ما زالوا يجهلون بالعلم الروحييان متوغلميركشك أن الروس واأل
 .خلق مجتمع بشري تقدمي كاملذا أرادوا  افوقية

أن الثروة بكاملها من مصادر طبيعية  ْمتَڤََچْبهاـاليلقن .  على أتم وجهشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم في ةشتراكية وارد االيجهل الروس أن الفلسفة
حد متالك  اكما جاء أنه ينبغي لإلنسان. لذلك، لكل حي الحق بالمشاركة فيها. من خلق الخالق العظيم) زراعية والمناجم وغيرها(

نحن نؤمن . ده معاملة الحيوانات معاملة أوال اإلنسانكما جاء أن من واجب. كفافه وأن كل من يأخذ فوق ذلك يصبح عرضة للعقاب
  سوىاألحياءتتحقق معاملة . شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَمتمام وصف وصفاً يعادل شتراكية  االبعدم وجود أمة على األرض قادرة على وصف

 .نفس القوام مفهوماً كامالً للخالق و اإلنسان معاملة األخوة واألطفال عندما يصبح عنداإلنسان
 الحياة الروحية جاء في بداية هذا المقال أن الرغبة بالخلود هي داللة. ي العالم الروحي بالخلود ال تتحقق سوى ف اإلنسانرغبة
 ْبَهكْتيذاك الملكوت الروحي بواسطة  إلى  نقل نفسهإنسان كلفي مقدور . ال ينبغي ان تستهدف الحضارة البشرية سواها والكامنة

 ْبَهكْتي.  هائلة من الكتب العلمية التي تصف سبل تحقيق كمال الحياةاًادانها علم جليل ولقد انتجت الهند اعد.  كما يرد وصفهاچايُّو
 في وقت هيمنة العلم المادي من الجدير رؤية أصول الدين الخالد لإلنسان من منظور عالم المادة.  هي الدين الخالد لإلنسانچايُّو

 . على سائر المعارف بما فيها األصول الدينية
ن لم يكن مقبوالً من  ال في الحضارة العصريةوقبيجد الأن الدين لن ب في المؤتمر الدولي للدين ْنِرشْنَكْراْدهاحتى الدكتور أقر 

 األحياء لجميع ة هي الدين الخالد للعالم ومقصودچايُّو ْبَهكْتيطلبة الحقيقة أن  إلى عالن االوجواباً على ذلك، يسعدنا. المنظور العلمي
 .المتصلين أزلياً بالرب العظيم

 عن الدين كالمناعند نحن نسلم بهذا التعريف .  بالشيء الذي ال بداية وال نهاية له)خالد( َسناتََن كلمة پاَد رامانوجاتْشاْرياۤيشْريحدد 
 َهْرَمْد َسناتََن إلى سنتمكن من النظر. ذاك الذي ال بداية وال نهاية له يختلف عن الطائفية التي تتسم بالحدود. )ْدَهْرَم َسناتََن (الخالد

 بداية في َسناتََنلإليمان الطائفي سوى . على ضوء العلم العصري بمثابة الوظيفة األولى لجميع البشرية ال بل جميع احياء الكون
 .األحياءلمالزمته الدائمة لجميع  ْدَهْرَم َسناتََن لكن ال نجد أصل تاريخي لـ  اإلنسانتاريخ

. هللالبينية قدرة الفراد أ  المالزمة لجميعْدَهْرَم -َسناتََنخالف على حوليات التاريخ البشري  في بداية ذات َسناتََنالملل الدينية غير 
  بلال تولد وال تموت نفس ان التاۤيچالـ في قد جاءو. الموت انها ال تعرف الوالدة وال ِڤديةجاء في الحكمة الـالنفس، من جهة 

 الجذري لهذه المعنى فهم الدين من تعيني ،ْدَهْرَم -َسناتََن باب مفهوم من. زائلدي ال بعد هالك بدنها الماالحياةتتابع و  ال تهلكباقية
  معنى للنارالذ  ا مالزمة الحرارة والنور للنارنستنتج أننا .همالزمة لخاصية الشيء ال على تدل ْدَهْرَملفظة . اللفظة السنسكريتية

 . قديم دينها الوهصفتها القديمة كما هو  والدائم مالزمها ي للنفس أيويالحالجزء  إلى  التوصلتعين النحو، يهذا على. دونهماب
 أو مسلم أو نه هندوسيبأعي يّدين فالتي ظهرت في زمان ومكان محددالدينية ملة من الملل  إلى نتماءه ا اإلنسان يعلن، ذلكمع

يمانه ليصبح مسلماً  الهندوسيقد يغّير ا. بصلة َهْرَمْد -َسناتََن إلى  التعيينات ال تمتهذه لكن  أو غيرها من المللبوذي  أومسيحي
 إلى  األزلي المتمثل باداء الخدمةهشاغل لم يؤثر على هدين تغيير لكن  وقد يغير المسيحي دينهيمانه ليصبح هندوسياً ار المسلموقد يغّي
ملة من الملل  إلى االنتماء، عليه بناءو. الظروف في كافة دم لسواهم أو المسلم أو المسيحي خالهندوسي. الوحفي كل األ الغير
 .  الخدمةاداءهو  ْدَهْرَم -َسناتََن ان ، حيث بصلةْدَهْرَم -َسناتََن إلى  يمتال الدينية
 .من هذا المرجع ْدَهْرَم َسناتََنلنتعلم معنى . َسناتََن إلى ْبَهَچڤَْد چۤيتاشارات عديدة في  اترد
. ْمَسناتَنَلذلك، هو . ص العاشر من الفصل السابع حيث يقول الرب انه المصدر الخالد لكل الوجود في النْمَسناتَنَكلمة  إلى شارة اثمة

 ال َسناتََنالينبوع الكامل  .جميع فيوض الينبوع كاملة بحد ذاتها أيضاً. بمثابة الكل الجامع اتْدأوَپنيشَجاء وصف ينبوع الوجود في 
.  هي عدم طروء مطلق تغيير عليهَسناتََن ألن طبيعة ه كبير من الوحدات الكاملة منعلى الرغم من فيض عددينقص نوعياً أو كمياً 

. َسناتََنلذلك، كل ما يطرأ عليه التغير في الصورة أو النوعية ليس . َسناتََن ليس مكانتأثير الزمان والبر يلتغيطرأ عليه اكل ما ي
ة الحق صور لذلك،. نها شيء مصنوعأمع  شعتها ال تتغيرأورتها وصلكن شعتها منذ مئات وماليين السنين أ، الشمس تنشر لمثالل

 .مصدر الوجودمع أنه ال تتغير  ته ونوعيالمطلق العظيم
 مقصود ْبَهَچڤَْد چۤيتاوبالنتيجة، .  ماهيتها هي شقوقه بغض النظر عناألحياءجميع .  من صلبهجميع اجناس الحياة ينادي الرب أن

كما توجد معلومات عن داره البعيدة عن السماء المادية . لرب العظيما َسناتََن عن طبيعة ْبَهَچڤَْد چۤيتاي ثمة معلومات ف.  األحياءلجميع
 . ألحياءا َسناتََنوعن طبيعة 



ثمة .  أن هذا العالم المادي تام بالشقاوة بصورة الوالدة والشيخوخة والمرض والموتْبَهَچڤَْد چۤيتافي يفيدنا  ِرشَْنكْكما ان الرب 
النور من الشمس  إلى ال توجد حاجة.  الروحيال تغيب الشقاوة بالكلية سوى في ملكوته. ْبَرْهَم لُوَكقاوة حتى في عالية الكواكب ش

 لذلك، من البديهي. ْدَهْرَم َسناتََنذاك هو . الحياة هناك باقية العلم والهناء. الكواكب منيرة. أو القمر أو النار في ذاك الملكوت
أو  شْپورو َسناتََن (ِرشَْنكْ شْرّي مع الرب ْدهاَم َسناتََندار البقاء للتمتع بالحياة في  إلى األحياءوجوب عودة ستخالص باال

ال لذلك، . ْبَرْهَم لُوَكال سعادة في الوجود المادي وال حتى على .  في هذا الوجود المادي الشقياألحياءيجب عدم بقاء . )تََّمشْپورو
سوى منهم كما يلوذ ضعاف الفطنة بالمالئكة وال يستمدون . كواكب السماء المادية سوى ضعاف الفطنةلى  إالخطط لإلرتقاءيضع 

 َسناتََنلذلك، . الدين ويلوذ بالشخص العظيم ويتلقى حماية مطلقة من الوالد القوياسم  يترك كل المشاغل بالفطنلكن . منافع زائلة
 إلى بهذه الطريقة وحدها يستطيع الفرد العودة. َسناتََن وداره َسناتََن العلم بالرب بواسطتها رد بالتي يستطيع الفچايُّو ْبَهكْتي هي ْدهاَم

 . السائدة هناكَسناتََنللمشاركة في المتعة ) ْدهاَم َسناتََن (الكون الروحي
من تبني األصول  أحد ال شيء يمنع.  منذ اآلن فصاعداًْبَهَچڤَْد چۤيتاتبني األصول المرسومة في  ْدَهْرَم َسناتََنتبع يمكن لكل من ي

ينبغي اعطاء . ْبَهَچڤَْد چۤيتاوالرب العظيم في  شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمبيان هو هذا . غير المستنيرينلحتى العودة إلى اهللا متاحة . الخالدة
مكنهم أوعلمهم المزعوم خص، في الوقت الراهن على األيعاني المضللون في ظلمة المادية . إلنتفاع بهذه الفرصةاالبشرية فرصة 

سيعلمهم عن الغرض الحقيقي للحياة وسينتفعون  ْدَهْرَم َسناتََنعلى حافة الهالك لكن نجدهم وبالنتيجة، . من اكتشاف القنبلة النووية
 .بنشره

 الفصل الثاني
 منوعات األنظمة الكوكبية

 إلى  فيما يتقدم العالم للوصولِرشَْنكْ َهِرىح نحن نسّب. وشرب يعنى بما أكل الدهر عليه ِرشَْنكْال ينبغي ألحد التفكير أن ذكر 
.  كل التقدم العلميتخطي سبق لنا بل التقدم العلمي الحديثمواكبة  عن اتخلفن ساءة الفهم وإفتراض الكن ال ينبغي لإلنسان. القمر

نجد عناوين الصحف اليومية . لجديدكواكب السماء ليس باألمر ا إلى  للوصول اإلنسان أن مسعىْبَهَچڤَْد چۤيتاجاء في 
ليست هذه .  لكن يجهل الصحافيون أن ماليين وماليين من البشر ذهبوا هناك وعادوا"لخطوات األولى لإلنسان على القمرا:"تقول

تتعاقب يث ح عذابمواطن  أسفلها إلى جميع كواكب الكون من أعالها): ١٦\٨ (ْبَهَچڤَْد چۤيتاجاء في . المرة األولى بل عادة قديمة
 لذلك، السفر .)ڤَْرتينُو ٱّرجوَنِآپونَْر  ا ْبهوڤَناْل لُوكاه-ْبَرْهَم  -آ (ينقطع تناسخه ،كونْتّي يا ابن ،داريبلغ يأما الذي . والموتالوالدة 

 .ِرشَْنكْبين الكواكب ليس باألمر الجديد بل معروف عند تيم 
 نانظاميدعى .  عن وجود كثير من األنظمة الكوكبيةةِڤديتفيد األسفار الـ.  العظيم الحق المطلقوصفه بِرشَْنكْكالم نحن نصدق 

َجَن  وفوقه َمَهْرلُوَك يقع ڤَْرلُوَكْسفوق ). ڤَْرلُوَكْسفلك  إلى ينتمي القمر (َستْيا لُوَك وفوقه ْر لُوَكڤَْبهو وفوقه يقع ْبهۤوْرلُوَكالكوكبي 
 -ْبَرْهَمجاء وصف الشمس في .  عشر طبقة والشمس أبرزهاأربعةهذا الكون من يتألف . كذا، ثمة فلك سفلي. َستْيا لُوَك وفوقه لُوَك
 ):٥٢\٥ (هيتاْمَس

 ْمانَْچَرها-يتا َسكََلڤ َسشْوْر ِاشْياتْشْ تْشَكْ
 اِتجاه-شْْرتيْر أِشمۤو-سوَر-راجا َسَمْستَ

 وتْشَكُْر-كاَل-تَِرا ْبْهَرَمتي َسْمْبْهَچۤياياْسۤي
  ْبَهجاميْم تَْم أَهْمشْپورو-ينَْدْم آديڤوُچ

 ي، ملك كل الكواكب هكوكب الشمس. الذي تستلم الشمس بأمره قوة وحرارة هائلة وتجري في مدارها چُوڤينَْدأعبد الرب األولى "
حد بعيد لكن ال نستطيع أن نرى  إلى بعيونناقد نكون فخورين . دون الشمسب في الواقع، ال نقوى على الرؤية ".الرب العظيمعين 

ال . ؟ ما هي قيمة عينك؟ اهللا ليس رخيصاًك رؤيتةقو هي لكن ما". هل تستطيع أن تريني اهللا؟:" قائال اإلنسانيتحدى. حتى جارنا
 لذلك، نستعمل .ال نرى شيئاً في الليل.  الشمسأشعةنحن عميان دون .  فكيف برؤية اهللا الشمسأشعةنقوى على رؤية شيء دون 

 .الكهرباء لغياب الشمس
 ):٤٠\٥ (هيتاْمَس -ْبَرْهَمهذا ما جاء في . ال توجد شمس واحدة في الظاهرة الكونية بل ماليين وباليين من الشموس

 -طيكُو-ذَنَأ-ْدَچ َجتُوْپَرْبهوْبها ْپَرياْسيا 
 ْبهينَّْم-تيبهّويڤ-سوْدهاديڤَ-شْ أِشڤْشْكُوتي

 ْمتَْبهّو-شْْم أِشنْتَلَْم أنَكَشْ نيْبَرْهَمتَْد 
  ْبَهجاميْم تَْم أَهْمشْپورو-ْم آديينَْدڤوُچ



الذي ال يحد ويعم الوجود وهو سبب خلق عدد ال يعد من الكواكب تي يُّوْجْبَرْهَمه نور  الذي يسمىچُوڤينَْد زيزأخدم شخصية اهللا الع"
 كما يوجد عدد ال يعد من الكواكب في ِرشَْنكْ بدن نورألكوان في  يوجد عدد ال يعد من الكواكب وا."مختلفة األجواء واألوضاع

أي من هذه الكواكب  إلى  أن مطلب الذهابِرشَْنكْلكن يقول . نعلم عن وجود كثير من األكوان وفي كل منها شمس.  الشمسأشعة
 .وقتلل ةضيعم

ذل كثير من الطاقة والوقت القمر ولمسه بعد ب إلى  أحدباذهما هي فائدة  القمر؟اإلنسان إلى من رحلة  ماذا انتفع المجتمع البشري
؟ ستتبعنا هناك واستقر بالفعل إلى حتى وإن ذهبما هو النفع زيارته؟ و إلى البقاء هناك ودعوة اصدقاءه أحد ؟ هل يستطيعوالمال

ال نقوى على . الشيخوخة والمرضالوالدة والموت و: الشقاوة عينها ما دمنا في هذا العالم المادي سواء على هذا الكوكب أو سواه
 .التخلص منها

ما ؟ عالوة على ذلك، احتمال الوصول إليه ناإن افتراضما هي المدة التي نستطيع التوطن فيها في القمر مجهزين بأقنعة االوكسجين 
 نقوى على البقاء بعض الشيء لكن لنول طأ عمراًكسبنا ؟ ربما قامة هناك االحتى وإن سنحت لنا فرصةهو النفع الذي نستمده 

 ـ نَْمڤَه كيتََر (أال تعمر األشجار لسنوات طويلة؟) ١٨\٣\٢.ب.ش(وماذا نكسب من عمر أطول؟ . هذا محال. األبد إلى هناك
وقوف الفرد في مكان من ما هي فائدة  سنة في سان فرنسيسكو لكن ما هو النفع؟ ٧٠٠٠ شاهدت غابة فيها شجرة عمرها ).ڤَنْتيجۤي

 ؟ سنة٧٠٠٠واحد طوال 
ليس باألمر . ةِڤدي قصة جميلة ونجد وصف لكل ذلك في األسفار الـربما كانتالقمر وكيف يعود وغيرها  اإلنسان إلى كيف يذهب

ما هو . هذا الكوكب أو سواه إلى ال تضيع وقتك بالسفر:"ِرشَْنكْيقول . لن نضيع وقتنا الثمين.  مختلفِرشَْنكْلكن مراد ذكر . الجديد
 ):٩٧\٣( تَرِٰشَريتاْمتْشايتَنْيا تْلذلك، كتب مؤلف كتاب ". الشقاوة المادية حيثما تتوجهعك ستتبالنفع؟ 

 َچْبُهو-ياشَيڤپونْيى كَِرى ِپى، ِكَهى پاِكَهى 
 َچُرو-ڤَايا ْبَهۤياِتى ۤيَچنْْدَهى ناهي، -ْبَهكْتي

 بينما يدرك بالمتعةالبعض على الرغم من توهم واقع لكن الجميع مشقيين في الفي هذا العالم المادي ال يتمتع آخر شخص يتمتع و"
من الذي ال يعاني ذا هذا العالم المادي من مرض ما؟ من  أهل نذا الذي ال يعاني ممن . كل شخص يعاني. "سواهم معاناتهم
عة البتة لغيابها عن  فأين هي المتعة؟ ال توجد متواقعة اهالشيخوخة أو المرض لكن يطلبأحد ال يموت؟ ال ذا الذي الشيخوخة؟ من 
لذلك، جاء في . كل شيء شقاء بل "هذه متعة وهذا شقاء:"ال ينبغي ألحد القول. نا فقطتخيلمالمتعة موجودة في . هذا العالم المادي

ا أميركان في ركميللمثال، ولد األ". ةتفاوت مستويات معلى  لكن والنوم والجماع والدفاع سيبقى دوماًاألكلمبدأ :"تَِرشَريتاْمتْشايتَنْيا تْ
خبز مع الزبدة والهند الي يأكل ميركفي الهند لكن مع ان األومشقي  فقير  اإلنسان.عمار سابقةأنتيجة العمل الصالح الذي قضوه في 

 األكل: ربعةالمتطلبات البدنية األ. الحقيقة أن الفقر في الهند لم يسبب المجاعة.  في نهاية األمردون زبدة لكنهما يأكالنبيأكل الخبز 
لكن المشكلة .  الفاسدمكل الظروف سواء ولد الفرد في وضع ناجم عن عمله الصالح أتحقيق في ة المكنموالنوم والجماع والدفاع 

 .الوالدة والموت والشيخوخة والمرض: ربعةالتحرر من هذا المبادئ األوسيلة هي 
يقظتها غرد في الصباح فوراً ت اانه. الطيور والسباع عند مشكلة األكل غائبة" ماذا سوف آكل؟"هذه هي المشكلة الحقيقية وليس 

ثمة فرق نوعي لكن . ياد عدد السكان ألن اهللا يرزق الجميعدزاوال توجد مشكلة توجد مجاعة ال . احصل على طعامهت سا انهالعلمه
 من الوالدة والموت والشيخوخة المشكلة الحقيقية بالنجاةتكمن الحياة بل غاية  تالحصول على متعة مادية من نوعية فوقية ليس

 حتى  هذه المشكلة ألن الموت محتم في كل مكانلال يمكن ح. والمرض وال يمكن حلها بتضييع الوقت في السفر داخل هذا الكون
 .وإن وصل الفرد إلى كواكب السماء

لذلك، العمر على القمر . ألرضشهر على اأ يعادل ستة ه هو عشرة آالف سنة ونهارةِڤديالعمر على القمر حسب المعلومات الـ
يمكننا . ةِڤدي األسفار الـذبوإال تكمحال القمر والبقاء هناك لوقت طويل إلى  اإلنسانذهاب لكن .  سنة١٠٠ ضعف ١٠٠٠٠يعادل 
ب أو هذا الكوك إلى الذهاب إلى لذلك، نحن لسنا في شوق. ِڤَدْز الـمفادهذا .  لكن العيش هناك محالالقمر إلى السفر إلى السعي

 ):٢٥\٩ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا في ِرشَْنكْيقول . ِرشَْنكْالكوكب الذي يقيم فيه  إلى السفرإلى ذاك بل 
  ڤَْرتا ِدڤاْن-ِدڤَ ي انْتۤي
 ا ڤَْرتاه- ِرتْيپ ۤيانْتي ْنِرتْيپ

 اۤيْجِتْبهۤوي انْتي ۤيتانۤوْبه
 ماْمي پٱ ۤياجينُو -َمْد ۤيانتي 



لى  إذهبونياألسالف  وعابدو ،األحياءاالشباح واالرواح الشريرة يولدون بين هذه  عابدو، ويولدون بين المالئكة المالئكة عابدو"
الكوكب العظيم  إلى  يضمن ذهاب المريدِرشَْنكْ في ذكر عمادال.  هذا هو غرضنا". معياوف يحيسفيعبدني أما الذي االسالف و

 .سائر الكواكب دون تضييع الوقت إلى نحن ال نجلس عاطلين بل نطلب السفر.  في نهاية المطافلُوَك ِرشَْنكْ
المبادئ األربعة   أنْبَهَچڤَْد چۤيتانستطيع الفهم من . ألن مبادئ الشقاوة المادية تعمهادخول أي من الكواكب المادية الفطن ال يطلب 
هذه .  يعادل ماليين من السنوات األرضيةْبَرْهَم لُوَك أن النهار على ْبَهَچڤَْد چۤيتانستفيد من . ْبَرْهَم لُوَكقبة الكون حتى تعم للشقاوة 
 .حقيقة

سرعة السفينة الفضائية ومن ذا  إلى ستناداً ا ألف سنة٤٠ اءرحلة العلمستستغرق  لكن ْبَرْهَم لُوَكقبة الكون  إلى السفر ممكن حتى
 لهذا أي كوكب من الكواكب شريطة التهيؤنستطيع دخول  أننا ةِڤديفهم من األسفار الـن ألف سنة؟ ٤٠الذي يشرع برحلة تستغرق 

الفلك السفلي أو البقاء على هذا الكوكب  إلى يستطيع السفر كما لمالئكةكواكب السماء موطن ا إلى يمكن لإلنسان السفر. الغرض
ربما كان العمر . فالك الكون المادي زائلةألكن جميع . المسألة مسألة تهيئة. دخول كوكب شخصية اهللايمكن لإلنسان  .األرضي

.  مرة وثانيةأخرىبدان أعين عليهم تنمية الكون المادي عرضة للهالك ويت أهل على بعض الكواكب المادية طويل جداً لكن جميع
من يدخل .  تلك األبدان المختلفة نسبيلذلك، عمر.  ساعة١٢ مئة سنة بينما تعمر الدودة  اإلنسانيعمر. نواع مختلفة من األبدانأثمة 
ْبَهَچڤَْد هذا ما يقوله الرب في . ن سعى ا تحقيق هذا الكمال اإلنسانيستطيع. جةهب يحقق الخلود والعلم والة الروحيطَْهىنَڤايكوكب اكو
 ".يملكوتكل من يعلم عن شخصية اهللا بحق يبلغ :"چۤيتا

 العلم كيف هو اهللا كبير وهذا ممكن من األسفار  اإلنسانيجب على. كثير من الناس ان اهللا كبير لكن هذه عبارة مبتذلةيقول 
مامنا أدرجة انه يتجلى  إلى اهللا لطيف". هي والدة علية إنسان ه والدةوالدتي التي تشب:"ْبَهَچڤَْد چۤيتايصف اهللا ذاته في . ِڤديةالـ
 ):١١\٩. چ.ب( من عدادنا ِرشَْنكْ الذين يجهلون به يعتقدون ان ءالرذال. إنسان لكن بدنه ليس بدن إنسان صورةب

 هاُموذْ ْمماي َأڤَجانَنْت
 تَْميوْم آشْر تَنْمۤيشْمانو
 تُو ْبهاڤَْم َأجانَنْْمَپَر

  َمِهشْڤََرْم-تَ َمَم ْبهۤو
 ".وجودالكل المطلق على سلطاني  والعلي جوهري ونجهلنهم ي ا.هذا العالم إلى إنسان صورةهبط بعندما أبي  حمقىالتخف يس"

. شراف صحيح واذا علمنا بكنه اهللا فهذا الفهم وحده كفيل بتحريرنا ا شريطة دراسة الكتاب الصحيح تحتِرشَْنكْلعلم بـالدينا فرصة 
شخصية اهللا   ملكوتندخل العلم به على قدر ما في وسعنا مكنناتم وجه لكن يأ فهم شخصية اهللا المطلق على  اإلنسانعلىيستحيل 

درك ي من ):٩\٤.چ.ب (ِرشَْنكْيقول . مه وعون السيد الروحي كالْبَهَچڤَْد چۤيتابعون عند العلم به بحق  فور مفارقة البدن المادي
ونَْر َجنَْم نايتي پڤا ِدَهم تْياكْ ("أْرجوَن يا ،ةباقي الداريل يدخل بفي هذا العالم عند مفارقة بدنه،  ثانية، ال يولد عماليجلوتي وأتعالي 

 .)ْرجوَنٱماْم ِاتي ُسو 
يصفي الفرد قلبه من األرجاس .  الناس عامة والطريقة في غاية السهولةبين هي نشر هذا العلم المتقدم ِرشَْنكْغرض حركة ذكر 

 - َهِرى َهِرى ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ َهِرى ِرشَْنكَْهِرى : القدوساالسم بمجرد تسبيح ويفهم انه شق من اهللا وأن واجبه هو خدمته 
 ْپَرساَد والرقص وتناول َمنْتَْر ِرشَْنكْ َهِرىنستطيع تسبيح : أبعد حد إلى هذه العملية مسرة. َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى

 يكشف عن ذاته في القلب للمريد ِرشَْنكْ. ذيانهذه حقائق وليست ه. فيما نتمتع بهذا العمر عد الموتب لدخول ملكوت اهللا أنتهي. شهي
السيد .  والسيد الروحي النفس المخلصةِرشَْنكْيعين . عتيادي االلإلنسانذيان الجدي بصدد تحقيق اهللا مع ان ذلك يبدو مجرد ه

 ثقة يفهم الذات العليا توجه اإلنسان بالغ الجدية إلى سيد روحي. الروحي هو تجلي اهللا القاطن في قلب كل حي بدور الذات العليا
 .عانة المريد الروحي من الداخل ومن الخارج اتموبذلك، ت.  على يدهشخصية اهللا

النافذة ) َپَرماتْما(ثم الذات العليا ) ْبَرْهَمْن( نوريوجد ال. أن تحقيق الحق المطلق العظيم يتم على ثالثة أطوار َنپورا تَڤََچْبهاجاء في 
 -ْبَرْهَمهذا ما جاء في . أيضاًكل ذرة من ذرات الكون آيات الذات العليا التي تنفذ في يمكن اعتبار نيترونات الذرة . في الوجود

بعزه العلي المتقوم بالغنى والقوة ) ِرشَْنكْ(لكن في نهاية األمر، يتم تحقيق الحي العظيم بمثابة الشخص الجذاب العظيم  هيتاْمَس
. بتمامهاهذه الست مقومات العز  تالزمه ، امام البشرِرشَْنكْ شْرّيو  راَم شْرّي نزلعندما ي. والشهرة والجمال والعلم واإلستغناء

مرجعية األسفار لكن سواهم مسحورين  إلى ستناداً اِرشَْنكْفئة من البشر من التيم األصفياء التعرف على تستطيع .  اإلنسانمامأنزل ي
 بدنه العلي نورهي  ْبَرْهَمْن أشعة.  ال يعادله عديل وال يفوقه فائقلذلك، الحق المطلق هو الشخص المطلق الذي. بتأثير الفتنة المادية

 . الشمس تفيض من الشمسأشعةكما ان 



تنتمي النفس إلى القدرة الروحية . نشاطات المتعة الحسيةنعكس في وت) اۤيڤيْدأ(جهل أن الفتنة المادية تدعى  َنپورا ڤيشْنوجاء في 
 القدرة الموجبة بينما المادة ي هنفسمن هذا المفهوم فال. لمادية ابتغاء المتعة الحسيةلق بالفتنة اعتالتوهم وال إلى هاميلعلى الرغم من 

موضوع هذه القدرة الروحية . الروحيكل ال تنمو المادة في غياب القدرة الروحية العلوية التي هي شق من ال. هي القدرة السالبة
يفهمه أحياناً بواسطة الحواس المعيبة . هذا الموضوعغمض عليه عتيادي الذي ياال اإلنسان  بالغ التعقيد علىاألحياءها تظهرالتي 

 .  أو تيمه الذي يمثله في حلقة السلسلة المريديةِرشَْنكْ شْرّيلذلك، يوصى بسماعه من المرجع األخير . ويخفق بفهمه احياناً
.  داخلياًةعينم هو الذات العليا الِرشَْنكْعين خارجياً و م الِرشَْنكْالسيد الروحي هو ممثل .  مقصودة لفهم اهللاِرشَْنكْحركة ذكر 

 قراءة األسفار المشروعة من اجل فهم هذه إنسان نحن نطلب من كل. انتفاع بتلك الهداية وتحقيق نجاح حياته االنفسستطيع الت
اهللا  إلى ياب االمجلتنا و التتيمرحيق وشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم و تْشايتَنْياتعاليم المولى كما نشرنا  دون تصرف ْبَهَچڤَْد چۤيتالقد نشرنا . الحركة

 .نقاذ البشرية من مطبات دوامة التناسخ امهمتنا هي. ةشهريهي مجلة 
هذا المقال مكاناً وراء يصف ". وراء الكون"ياب بعنوان  االلقد نشرنا مقاالً في مجلة. ِرشَْنكْ إلى الذهاب إلى ينبغي لكل فرد السعي

. ا كما في الهندأميرك كثيرة منه في طبعات هو كتاب معروف وتوجد ْبَهَچڤَْد چۤيتا. ْبَهَچڤَْد چۤيتاما جاء في  إلى ستناداً ام العالهذا
لكن . ن ال يعطون معلومات حقيقيةدجالي ألنهم ءوصفوا رذال. ْبَهَچڤَْد چۤيتاعرض ل ءدد كبير من الرذالخرج من الهند علسوء الحظ، 

 .موثوق دون تصرف معروضة على نحو ْبَهَچڤَْد چۤيتا في الطبيعة الروحية
) َسناتََن(ة أزلي أخرى لكن ثمة طبيعة االظاهرة الكونية طبيعة دني.  فوقيةأخرىهذه الظاهرة الكونية تدعى طبيعة لكن ثمة طبيعة 

ن  ا. الذي نملكهبدناللمثال الواضح هو ا. من السهل الفهم أن كل ما يظهر هنا زائل. التي تظهر تارة وتغيب تارةوراء هذه الطبيعة 
يجلو ثم . هذا هو الناموس الطبيعي.  سنة٥٠ سنة ولن يظهر بعد ٣٠كان الفرد في الثالثين فهذا يعني ان بدنه لم يكن ظاهراً قبل 

سواء سيهلك كل شيء . كوني كذا هذا البدن المادي الهالكعالوة على ذلك، هذا البدن . مواج البحر التي ترتفع ثم تنحسرأيخلو مثل 
لك عاجالً أم اكوكب ه إلى فما الذي يحملنا على تضييع الوقت في مسعى السفر. أم الأكنا محظوظين على هذا الكوكب أو سواه 

 إلى ستيعابه ثم نشر هذه الرسالة إلى ايجب علينا السعي. هذا هو العلم الروحي. لُوَك ِرشَْنكْ إلى السفرطلب ينبغي لنا . أجالً
 سنوات وجلب بعض ١٠القمر في رحلة تستغرق  إلى السفر. البشر في غاية الفخر مع انهم دون علم. الجميع في الظلمة. يةالبشر

لن نستطيع البقاء لوقت لكن ماذا كسبوا من وراء ذلك؟ ". لقد لمست القمر:"فخربرواد الفضاء يقولون . الصخور ال يعني تقدم علمي
 .ألنه عرضة للهالك في نهاية األمراك حتى وإن تسنى لنا العيش هنطويل 

وحيث الحياة خالدة وحيث يستطيع الفرد الرقص مع  إليه يتعين علينا البحث عن ذاك الكوكب الذي لن نرجع منه عند الوصول
 إلى ة الوصول يتيح لإلنسان فرصِرشَْنكْألن ذكر المطلوبة جدية الأخذ هذه الحركة بمنك نرجو . ِرشَْنكْهذا هو معنى ذكر . ِرشَْنكْ
رباع أوالثالثة  ِرشَْنكْ أن هذا العالم المادي ال يحتل سوى ربع خليقة ةِڤدينستطيع الفهم من األسفار الـ.  والرقص معه أزلياًِرشَْنكْ
سنجد أن  ".ليس هذا العالم المادي سوى جزء من الكل:"ِرشَْنكْ حيث يقول ْبَهَچڤَْد چۤيتاهذا ما نستقيه من .  هي العالم الروحيخرىاأل

  ووراءهوثمة عدد ال يعد من األكوان المعنقدة داخل ما يدعى العالم المادياذا نظرنا إلى السماء رؤيتنا محدودة ضمن كون واحد 
ال  وراء العالم المادي وتلك الطبيعة خالدة أخرى حيث يقول الرب أن ثمة طبيعة ْبَهَچڤَْد چۤيتاتوجد السماء الروحية الوارد ذكرها في 

الدين المسيحي .  ألنه دون بدايةأزلي يدعى ِڤديلذلك، الدين الـ. ما ال نهاية وال بداية له إلى الخلود يشير. نهايةال وداية لها ب
 .زليلذلك، يدعى الدين األ. ِڤديسالمي بداية لكن ال بداية للدين الـ اال سنة وللدين٢٠٠٠موجود منذ 

 لو كان .خلقالاستطاع لما  للخلق اًلو كان اهللا خاضع. لذلك، اهللا خارج الخلق.  الكونيةكلمة خلق توحي بوجود اهللا قبل خلق الظاهرة
عداد ال تعد من الكواكب الروحية ألذلك، توجد . أزلياهللا . مصنوعالوليس صانع لكن اهللا هو ال. ذلك صحيحاً لكان اهللا مصنوعاً

هذا العالم  إلى  التي ال تستحق العيش في ذاك العالم الروحي ترسلألحياءالكن في السماء الروحية األزلية  األحياءعداد ال تعد من أو
متى وكيف ثر أقتفاء  ايتعذر.  هذه األبدان الماديةاختيارلكننا نفوس روحية ال يليق بها من اختيارنا هذا البدن المادي . المادي

.  ألف صورة من صور الحياة٤٠٠ ماليين و٨ثمة . المادي البدن مهيأةالنفس الاختيار ثر تاريخ أقتفاء  ا أحدال يستطيع. اخترناها
يجب . لكنها حقائق. ِڤديلسوء الحظ، الجامعات ال تدرس هذا العلم الـ.  النباتات والخضارمن مليون ٢ ألف من المائيات و٩٠٠
 س في معاهد التعليم البارزةنظرية نشوء العضويات التي قال بها داروين تدّر. ةِڤديناسة والنبات بحث الخالصة الـ األاءعلمعلى 

ال انها ليست فكرة جديدة لكن . بدان في مختلف األاألحياء أ تصف كيف تنشةِڤدي وسائر األسفار الـْبَهَچڤَْد چۤيتا لكن في األرض
 تحتوي على معلومات غزيرة عن األوضاع الحياتية في هذا ةِڤديالمدرسون سوى على نظرية داروين مع ان األسفار الـيشدد 

 .العالم المادي
 المتواجدة في العالم المادي األحياء.  في العدد الذي ال يعد من األكوان في العالم المادياألحياءلسنا سوى جزء بسيط من مجمل 

 في الشعب كله دخلال ي. الشعبعدد مجمل  إلى للمثال، تدين الحكومة السجناء لكن عددهم يسير بالنسبة. مدانةواألبدان المادية 



 في خليقة األحياءعدد مجمل  إلى  داخل هذا العالم المادي قليل بالنسبةمهيأةكذا، عدد النفوس ال.  بل الخارجين عن القانونالسجن
يداعه في حياة اسبب  ينبغي للعاقل المستطلع أن يطلب فهم. نهم يعصون اهللا وال يعملون بأمرهألاودعوا في هذا العالم المادي  .اهللا
 .  يطلب الشقاء؟ انه الهابأة تلكالم

يبقي بعض الحيوانات والطيور لغرض رجل في هاواي،  مام منزليأكان يوجد . الشقاء ثالثة بما فيه الشقاء الذي يسببه البدن والعقل
ن إلفتقارها إلى الفطنة حتى وإواقفة في مكانها ستبقى هذه الحيوانات تقف هنا و:"ضربت هذا المثل لمريدي. المسلخ إلى بيعها
  ."عد للمسلخا بأنها تاعلمته

انه يشقى ويعتقد انه في خير حال يتسم بوعي بهيمة ال يقوى على الفهم ان الذي . الشقاء دون علم ودون عالج هي حياة البهائم
موته ينبغي لإلنسان الفهم انه يقاسي عند والدته وعند . ينبغي لإلنسان فهم معاناة الشقاوة الثالثية لهذا الكوكب. يإنسان وعيبوليس 

 .هذا هو البحث الحقيقي. وفي شيخوخته وفي مرضه وينبغي أن يستطلع عن وسيلة تجنب الشقاء
ال يستطيع الحراك وتوجد حشرات تعضه وال . في رحم األم  في كيس مغلق لستة اشهر اإلنسانيوضع. نحن نشقى منذ بداية والدتنا

ثمة حشرات . من الوجعال شك ان االم تعتني به لكن الطفل يبكي . يستمر الشقاء بعد خروج الطفل من الرحم. عتراض االيستطيع
مه ثم يوجد شقاء بعد والدته أشقاءه في رحم يبدأ . تعضه أو يشعر ببعض األلم في معدته والطفل يبكي واألم ال تعلم وسيلة لتهدئته

ن اسنجد حياتنا مليئة بالمعاناة  .م يعطيه فروضاً ال يريد الدراسة لكن المعل.جبر على ذلكمالمدرسة لكنه  إلى ال يريد الذهاب. ونموه
 يجب علينا. ينبغي لنا تحري سبب معاناتنا.  ليست على جانب كبير من الذكاءمهيأةهنا؟ النفوس ال إلى لماذا نأتي. هاعملنا على تحليل

 .ن وجدناه انتفاع بالعالجاال
عملية . العالم الروحيإلى درب العودة  إلى ذلك، يجب علينا األخذل.  المادة حالياًناشوبت أزلياً لكن ن بالرب العظيمونحن متصل

 عندما حياتنا البشريةتكمل  لكن  في الوقت الحالينحن ناقص اهللا.  تعني زائدچايُّوالترجمة الحرفية لكلمة . چايُّوالوصل تلك تدعى 
يجب .  لحظة الموتفيعند مفارقة البدن ك الكمال ينبغي تحقيق ذايتعين علينا التقرب من نقطة الكمال تلك في حياتنا و. نتصل به

يحصل على شهادته .  سنتين أو خمسة في الجامعة ويقوم باإلمتحان األخيريستعد الطالب. ين عند لحظة الموتعلينا أن نكون مستعد
 إلى ياة وعندها ننقلستعداد لإلمتحان عند لحظة الموت والنجاح في موضوع الح االكذا، يتعين علينا. في حال نجاحه باإلمتحان

 . هي وقت االمتحانلحظة الموت .العالم الروحي
ينبغي لنا فعله عند ما  ْبَهَچڤَْد چۤيتا يصف .تحن عند الموتم من اجل الكمال سي اإلنسانما يفعله چالي شائع يقول أن كلثمة مثل بن

 ):١٢-١١\٨.چ.ب (ّيچوْدْهۤياَن يُّلتالية بصدد  النصوص اِرشَْنكْ شْرّييتكلم . لحظة الموت عندما نفارق هذا البدن الحالي
 ي ڤََدنْتيُدو ڤ- ِڤَد ْمَرشَْٰاْد أكْي
 اهچا را-تَ ۤي ڤيُّوتَيااْد ي يشَنْتيڤ
 يشََرنْتتْ ْمايشَْرتَْهنْتو ْبَرْهَمتْشّّْ ااْدي

 ىيشْْٰكْْچَرِهَن ْپَرڤَنََس ْمتَتْ ِتى َپَد
 اياْميْمَسي ن ْدڤارا-َسْرڤَ 

  تْشَايروْدْهيني دِر ْهنُوَم
 ْمنَتَْمنَه ْپرااۤيْدهاآ ىْرْدْهنمۤو

 اْمنَ ْدهاَر- يُّوَچ يتُوآْستْه
 الفرداذا رغب . ْبَرْهَمْن يدخلون ،كاَرْمآُو الذين ينطقون المقطع اللفظي زهاد الالحكماء من كبار ِڤديةكمة الـفي الحالمتبحرين  إن"

 ".نجاةال تحقيقنسان الذي يمكن به لإل رياضةهذا الم اآلنلك صف سأ. تبتلعليه مراعاة اليتعين بهذا الكمال، 
على قّمة  الحياة نسمة و، على القلبعقلالوتثبيت  ؛جميع المدارك الحسية صد .اغل الحسيةو الشكافةن عهي التجرد  يُّوچاالـ حالة"

عيوننا . اً التي تعني النقيض تقنيةيچيُّوالـ رياضة في الۤياهاَرْپَرتْ هذه العملية تدعى ".يُّوچاالـ نفسه في الفرد يرسِّخ هكذا .الرأس
تلك هي . لتمتع بذاك الجمال والتركيز على رؤية الجمال الداخليرؤية الجمال الظاهري مما يستدعي سحبها من ابمنشغلة اآلن 

 ):١٣\٨ .چ.ب( من الداخل كاَرْمآُو أن يسمع صوت  اإلنسانكذا، يتعين على. ۤياهاَرْپَرتْ
  ْبَرْهَمْمَرشْكاكِْا ىتإ ْمآُو
 اَهَرْن ماْم َأنوْسَمَرْنۤيڤْ
 ْماَجْن ِدَهيتْي اتۤياه ْپَري
 ْميتَچ ْمَپَرماي اتۤي ـَس

شخصية اهللا سمى للحروف، ذاكراً المقدس الذي هو التركيب اال ْمآُوالمقطع ترديد  مع يُّوچي الـرياضةال في هذا الفردبعدما يثبت "
 ".بال ريب الروحيةالكواكب يصل إنه  ف،عند مفارقة بدنه زيزالع



ذاك . )موْرتي-ڤيشْنو (ڤيشْنويقاف جميع الحواس عن نشاطاتها الخارجية وتركيز العقل على صورة الرب  اعلى هذا النحو، يتعين
 عند تثبيت العقل داخل القلب چايُّوالـ تحقيق كمال  اإلنسانيستطيع.  القلب علىهتقلب مما يقتضي تركيزمالعقل . چايُّوالـهو كمال 

 .خمص الرأسأ إلى الحياةنسمة ونقل 
 هذه المعلومات  علىْزچۤييُّوالـيطلع . ثمة كواكب مادية ال تحصى ووراءها يوجد العالم الروحي.  الكامل مصيرهّيچيُّوالـثم يقرر 

وصاف أكذا، يمكن العثور على . ليها العت أوصاف الواليات المتحدة من الكتب قبل المجيءللمثال، طا. ةِڤديمن األسفار الـ
ال حاجة . أي كوكب يشاء إلى  بكل شيء ويستطيع نقل نفسهّيچيُّوالـيعلم . ةِڤديالكواكب السماوية والعالم الروحي من األسفار الـ

 .عون السفن الفضائية إلى له
ربما استطاع واحد أو . أي كوكب إلى كثيرة وسيتابعون مساعيهم لمئات السنين لكنهم لن يصلوايسعى علماء المادة منذ سنوات 

 رياضةسائر الكواكب هي ال إلى  للسفرقياسيةالطريقة ال. قياسيةكوكب ما بالطريقة العلمية لكنها ليست الطريقة ال إلى اثنان الوصول
 ِرشَْنكْ إلى الخدمة التتيميةبالمنشغلون . أي كوكب مادي إلى يس مقصوداً لإلنتقال لْبَهكْتي رياضةلكن . اَنۤيْچ رياضة أو ةيچيُّوالـ

مهما كان  للوجود المادي ربعة سيجدون نفس المبادئ األمأي كوكب من كواكب هذا العالم المادي لعلمهم انه إلى ال يعنون بالسفر
ن هذه خطو يتِرشَْنكْتيم لذلك، .  لكن الموت حاضرعلى بعض الكواكب طول منه على االرضأالعمر . الكوكب الذي سيصلونه

 .الحياة المادية المتقومة بالوالدة والموت والمرض والشيخوخة
. أي كوكب من كواكب هذا العالم المادي إلى  ال يسعى لترقية نفسهالفطنلذلك، . الحياة الروحية تعني النجاة من هذا التكدر والشقاء

ال شك أن ذلك ال .  على الرغم من صعوبة الوصول إليهلن يطول عمرنافحققنا مرادنا اذا قمر وال إلى السفر اإلنسان إلى يسعى
 .القمر بهذا البدن إلى ن كان علينا السفراالموت الفوري محتم  .ينطبق على الحياة في هذا البدن البشري

حياء مجهزة بأبدان مناسبة لذلك بأل وأهموكب كل كجو .  الذي ينوي دخولهمتالك بدن مناسب للحياة على الكوكب ا منلفردال بد ل
 أربعةيمكننا البقاء خمسة أو ستة عشر ساعة أو . للمثال، نستطيع دخول المياه في هذا البدن لكن ال يمكننا العيش في الماء. الجو

 خارج هان اخذنااالسمكة  ستموت كذا،. هذا كل ما في األمر لكن المائيات مجهزة بأبدان مناسبة للحياة تحت الماءووعشرين ساعة 
 أنفسناال بد لنا من تهيئة   كذا،.ناحتى على كوكب ماكن معينةأكما نفهم أن ثمة انواع مختلفة من األبدان للحياة المناسبة في . الماء

شهر من حساب األرض تعادل نهار واحد على كواكب أستة . كوكب آخر نطلب دخوله ىللحصول على بدن مناسب للحياة عل
لذلك، ال شك بأن الفرد يستطيع . ةِڤديهذا هو الوصف الوارد في األسفار الـ. الكواكب السماوية عشرة آالف سنةأهل يعمر . السماء

 سنة أو حتى ماليين ٢٠٠٠٠ أو ١٠٠٠٠نقضاء  ا سيحضر الموت بعد.ان يعمر طويالً لكنه سيواجه الموت في نهاية المطاف
 .السنين

انها . ، وعندما توجد ال تتوقف عن الوجود وال تموتنفس التولد ال ):٢٠\٢ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا مؤكد في هذا ونحن ال نخضع للموت فعلياً
 لكن لماذا نخضع .)ِرى شَرۤيى َهنْياِتى َهنْياماِنـنَ (" المادي البدنانها ال تهلك بهالك. غير مولودة، قديمة، سرمدية، باقية ال تموت

مطلق كوكب يسود فيه  إلى  في غاية الفطنة ألنهم ال يعنون بالترقيةِرشَْنكْتيم .  على هذا النحوالفطن للوالدة والموت؟ يفكر أنفسنا
ڤََره إشْ (آنَنَْد-تْشيْد-َستْشْبدن اهللا هو ). ١\٥ هيتاْمَس -ْبَرْهَم(فيه بل يطلبون الحصول على بدن مثل بدن اهللا مهما طال العمر الموت 
 .جةهب تعني تام بالآنَنَْد تعني تام بالعلم ولفظة تْشيتْ ولفظة أزلي تعني َستْلفظة . )ْچَرَههڤي-آنَنَْد-تْشيْد-ه َستْشِْرشْنَكَْپَرَمه 

 إذا نقلنا "، ذخر اللذةِرشَْنكْ "مثل بدن اهللا كما ذكرنا في مقالنا بعنوان) آنَنَْد-تْشيْد-َستْشْ( جةهبسنحصل على بدن خالد تام العلم وال
  هدف حياة مختلف عمن يسعونِرشَْنكْ تيمليس لدى لذلك، .  أو أي كوكب روحي آخر في العالم الروحيَنِرشْكْأنفسنا إلى كوكب 

 العالم الروحيإلى نفس  هو نقل الچايُّوالـكمال  ):١٢\٨ .چ.ب (ِرشَْنكْيقول الرب . كواكب السماء المادية إلى نفسهمأترقية إلى 
 .)اْمنَ ْدهاَر-آْستْهيتُو يُّوَچ  ْمنَتَْمنَه ْپرااْدهاۤيآ ىْرْدْهنمۤو(

. خمص الرأسأ إلى  من اجل رفع النفسچايُّوالـ  اإلنسانيمارس. دقيقة داخل البدن وال نقوى على رؤيتها هباأةالنفس الروحية هي 
ه عند أخمص الرأس ثم الخروج ونقل نفسال عندما يستطيع وضع  على قيد الحياة ويبلغ الكم اإلنسانتستمر هذه الممارسة ما دام

 .ّيچيُّوالـذاك هو كمال . حيث يشاء إلى هنفس
 هنفسيستطيع الفرد نقل ". الكواكب األعلى إلى نفسيسأرى القمر ثم انقل :"يود رؤية القمرأن يقول لنفسه إذا كان  ّيچيُّولـيمكن ل

 مثل المسافر الذي  لكنه سيواجه متطلبات التأشيرة والجمارك حيثما يتوجهةيچيُّوالـ ةرياضكثير من الكواكب بواسطة هذا الإلى 
 .سائر الكواكب إلى يجب أن يكون مؤهالً للسفر. وروبا وكاليفورنيا وكندا أو سائر بلدان األرضأ إلى يذهب
 ،ذا استطاع عند لحظة الموت االكمال ّيچيُّوالـسيحقق  .متاز بطول العمرت ت حتى وأن كانةزائلالكب اكوال ال يعنى بِرشَْنكْتيم 

 العقل على جمع بكامله هو ةيچيُّوالـ رياضةغرض ال. وقت واحدب) ماْم أنوْسَمَرْن (ِرشَْنكْذكر و وهي الصوت العلي ْمآُونطق لفظة 
في الحالتين، من . فعلبال هنعاي على نقيض المؤمن بشخصية اهللا الذي يڤيشْنو صورة رؤيةوحدة الوجود المطلقة  أهل يتخيل. ڤيشْنو



كل من . ڤيشْنوالرب العظيم  إلى  تعنيماْملفظة . ڤيشْنو على صورة جمعه الحقيقية يتعين عليه معاينةبالتخيل أو السواء  عقله جمعي
 الحياة  الحقيقي ال يطلب دخول أي كوكب سواه لعلمه أنّيچيُّوالـ.  يدخل الملكوت الروحيڤيشْنوعقله على جمع يفارق بدنه وي

 .تلك هي الفطنة. زائلة على الكواكب الزائلة
ضعاف العقول  ):٢٣\٧ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا فادالقانعون بالسعادة الزائلة والحياة الزائلة والتسهيالت الزائلة ال يتسمون بالفطنة حسب م

أنا خالد فما الذي يحملني على . ْبَهَچڤَْد چۤيتاهذا ما جاء في . ) ِمْدَهساْم-َپ لْأتَْد ْبَهڤَتى  ْماشْ ِتْمَأنْتَڤَتْ تو ْپَهلَ (يعنون باألشياء الزائلة
ن كنا نحيا في شقة وطلب منا صاحبها تركها، لكننا اسنشعر باألسف يطلب الوجود الزائل؟ ذا الذي العناية باألشياء الزائلة؟ من 

 .بل األزليةال نود الموت . هذه هي نزعتنا. شقة أفضللى  إنتقلنا اذا اناأسفيزول 
ينقص نهار  .نحن نفقد عمرنا يومياً". بها ينقص عمرناوغر إلى طلوع الشمس:"شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَمجاء في . الجو المادي يسلبنا خلودنا

العلماء  أحد ن سألنا ا.وقتلن نستعيد هذا ال. المساءحتى سة والنصف صباحاً ع الشمس عند الخاموطلمن عمرنا من 
لذلك، جاء في . م على ذلكال يقوى العاِل". هذا محال:"ن اعدت لي هذا النهار فسيجيب ا مليون دوالر١٢سأعطيك :"بالقول

 .غروبها إلى أن عمرنا يتناقص من شروق الشمس ْمتَڤََچْبهاـال
 وما هو المستقبل اآلن سيصبح الحاضر غدما هو حاضر اآلن سيصبح ماض في ال. ماضي وحاضر ومستقبل: كاَلالزمان يدعى 

الماضي والحاضر والمستقبل  إلى ال ننتمينحن .  لكن هذا الماضي والحاضر والمستقبل هو ماضي البدن وحاضره ومستقبله.غداً
  اإلنساننتفاع بالوعي المتطور الذي يمتاز به االال ينبغي. أزليتهقيق  التركيز على وسيلة تحنسانلذلك، ينبغي لإل. زليةاأل إلى بل

 والنوم والدفاع والجماع بل في البحث عن الدرب الثمين الذي سيعينه على تحقيق حياة الخلود األكلبالنزعات البهائمية المتقومة ب
 أحاديث الربب أنفسناذا شغلنا امحال سلب ذاك الوقت  جاء أن الشمس تسلب عمرنا في كل لحظة وساعة ويوم لكن. تلك

عمر البدن ممكن سلبه مهما . قنية زائدة وليست ناقصةهو  سالب بل ه ال يسلبِرشَْنكْ هيكلالوقت الذي يبذله الفرد في . )أوتََّمشْلُوَك(
 .بح قنية صلبة بل تصِرشَْنكْالتربية الروحية التي نتلقاها في ذكر ال تسلب الشمس الحفاظ عليه لكن  إلى سعى الفرد
ال يمكن سلب .  َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى- َهِرى َهِرى ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ َهِرى ِرشَْنكَْهِرى  :تسبيحمن السهل 

من ادته استع سنة لكن ذاك الوقت سلب و٥٠كنت في مقتبل الشباب منذ . البدن إلى يه في التسبيح كالوقت العائدقضالوقت الذي ن
سيحملني إلى الدار العلم الروحي الذي تلقيته من سيدي الروحي بل سيالزمني حتى بعد مفارقة هذا البدن وال يمكن سلب . المحال
 .إن كان مكتمالًالباقية 

ملك الحكومة لة طالق كما ان كل شيء في الدو اال بل له المالكية علىئاًنحن ال نملك شي.  هو مالك العالمين المادي والروحيِرشَْنكْ
يستطيع . ال يملك السجين حرية تغيير زنزانته.  تشبه حياة السجن في هذا العالم الماديمهايأةحياة ال.  خارجهسواء في دار السجن أم

 السفر إلى يمكننا السعي. كل هذه الكواكب تشبه الزنزانة. على خالف حياة السجنفي حياة الحرية آخر  إلى نتقال من منزلاالالفرد 
م ان أم هنود أم عرب أأميركسواء أكنا كتب علينا العيش على هذا الكوكب . القمر لكن هذه الرحلة غير عملية بالسفن الفضائيةإلى 
 الكواكب وعلى مليارات ماليين ودعلى الرغم من وجوهذا الكوكب ال يمكننا ترك و نحن محكومون بالناموس الطبيعي .روس

 في ِرشَْنكْيقول . ذن فوقيإ  دونكيف يشاء في زنزانة معينة وال يمكنه تغييرها  اإلنسانيوضع. ائيةنملك السفن الفض أننا الرغم من
في هذه أنا ":ن قال السجين لنفسه ا.سعيداً أحد لن يجعل ذلك. أخرى الزنزانة برتغيي إلى  أنه ال ينبغي لإلنسان السعيْبَهَچڤَْد چۤيتا

ما دام داخل جدران  أحد لن يسعد. فتلك فكرة خاطئة".  وهذا ما سيسبب لي السعادةهاالزنزانة فألطلب من مدير السجن تغيير
 التحرر من ناأن يكون هدف لكن يجب شتراكية إلى اال من الرأسمالية- تغيير الزنزانةمن طريقاآلن نحن نطلب السعادة . السجن
 .ِرشَْنكْذاك هو برنامج ذكر .  أن يشعر بالسعادةهة ثم يمكنللفرد التغيير من هذه التعيينات المادية بالكليينبغي . التعييناتجميع 

ألن منشود وهذا أمر  ْبَرْهَم لُوَكقبة الكون  إلى إلرتقاءايمكنك ، أْرجوَنعزيزي :"نحن نتلقى النصيحة من الشخص العظيم حين يقول
. حساباتنا لكن الموت حاضر حتى هناك يتعدىانه . حتى نصف نهار على ذاك الكوكبحساب ال نستطيع ". جداًعمر هناك طويل ال

 ."ذاك الكوكب إلى ترقية نفسك أو نقلها من هذا الكوكب إلى ال تضيع وقتك بالسعي:"ِرشَْنكْلذلك، يقول 
ستقرار ذاك موجود ألننا  االعدم. آخر إلى شقة أو من بلد إلى يتنقلون من شقة. ستقرار االا في غاية عدمأميرك أهل الحظت أن

لذلك، يقول . ِرشَْنكْالحياة الخالدة مع . ذاك الكوكب لن يمنحنا حياة خالدة إلى الذهاب من هذا الكوكب. باقيننا النبحث عن موط
 ِرشَْنكْهناك، أن يذكر  إلى من يود الذهابعلى يجب ". َنڤَنْدارِٰڤْلُوَك ُچوكل شيء ملكي وداري هي الدار الفائقة التي تدعى :"ِرشَْنكْ

. اعمل على فهم هذه األفكار علمياً.  وخلوته وما هو مقامه وما هو مقامنا وما هي صلتنا به وكيف نحياِرشَْنكْ فهم جلوة إلى ويسعى
 . حق فهمِرشَْنكْيجب فهم . هو الحقيقة والواقع.  علميِرشَْنكْكل شيء في ذكر 



 واجه .تسليم للقانون الطبيعي ومفارقة هذا البدنال إلى سيأتي اليوم عندما سنضطر. اً جبرمأًأ ال مفر لنا من مفارقة هذا البدن طواع
ال استطيع . نا السيد كنديأ. الرئيسأنا ":عتراض بالقول االلم يستطع. حتى الرئيس كندي القانون الطبيعي وفارق بدنه لدخول آخر

 .تلك هي الطريقة التي تعمل بها الطبيعة. كان مجبراً على ذلك". فعل ذلك
جانب الوعي البشري، ثمة وعي في الكالب والقطط والدود  إلى .نما هو فهم طريقة عمل الطبيعة اغرض وعينا البشري المتطور

حصلنا  أننا شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَمجاء في . واألشجار والطيور والسباع وسائر صور الحياة لكننا لسنا مقصودين للعيش في ذاك الوعي
 وتحقيق ِرشَْنكْتنمية ذكر بل هذه الحياة البشرية استغالل اآلن عدم ينبغي لنا . على بدن بشري بعد عدد غزير من الرجعات

 .السعادة
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