
  كِْرشَْنشخصية اهللا العزيز 
 إهداء

 كِْرشَْن-راْدهاأعطاني .  في طفولتيَچْمِرَدنْعلمني قرع طبلة . منذ نعومة أظافري كِْرشَْنرباني على ذكر  كِْرشَْنتيم صفي من تيم 
نه األفكار التي عوأخذت لطيفاً بي، كان .  لمراعاة العيد على أتم وجه بمثابة لعبة طفولتيَرتَْهى-َچنّاتَْهىَج للعبادة وأعطاني ْچَرَهىِڤ

 . انعقدت الحقاً على يد سيد الروحي، والدي الباقي

 تقديم
 كِْرشَْن يبحث عن إنسان كل

 ال يدرك البعض ذلك، لكنهم يبحثون عنه
 هو اهللا مصدر الوجود وعلة العلل كِْرشَْن

 اهللا ال يحد وأسماءه ال تحد
 .كِْرشَْنم جميعهم واحد وجميعه. راَم-يهوه-بوذا-اهللا

وعينا من نوع وعي اهللا كما أن قطرة الماء . اهللا ليس مجرداً بل له وجه الشخصي ووجه شخصي هو صورة العلم األزلي البهيج
من خالل توحيد الذات بالبدن الطبيعي تصبح هويتنا العلية مشوبة مثل مرآة قذرة ال تعود تعكس الصورة الصفية من نوع الماء لكن 

 .عة الحسية والمقتنيات المادية واألنا وما شاكلهاوالتعلق بالتشب
 عظام ولحم نتوهمه ذاتنا الحقيقية وقبلنا بأن هذا ظرفهذا البدن الزائل، . أصبحنا متعلقين باألبدان الزائلة على مدى أعمار كثيرة

 .الوضع الزائل نهائي
 . ربانية في حالة الكموننفسكل .  الحيةنفوس في جميع المكانية بعث ذكر اهللا ابقي كبار الحكماء على مدى القرون دليالً حياً على

چي أرفع درجات كمال السعادة ثابتاً في الذات منزهاً من كافة الشوائب المادية، يحقق الـيُّو):"٢٨\٤ (َچڤَْد چۤيتاْبَهفي  كِْرشَْنيقول 
  ".بالصلة بالوعي العظيم

درجة كمال العلم  إلى شابة والوصول اال تصفية وعينا ووقف المزيد مناضةريهي ) طريقة علمية لتحقيق الذات واهللا (يُّوچاالـ
 .والبهجة والبقاء

يمكنك رؤية . والتأمل من سبل معاينة اهللا كِْرشَْناإليمان بشيء دون برهان وذكر من ال جدوى . إذا كان اهللا موجوداً، أريد رؤيته
 . لكن اهللا معك بالفعلقد يبدو األمر هذياناً. اهللا بالفعل وسماعه واللعب معه

 . ينادي بها أربابهاْبَهكْتي و كَْرَم و كْرييا و َهىطَْهو  ْچۤياَن و راَج كثيرة مثل ةيُّوچي دروب ثمة
 : سمه القدوسايطور ذكر اهللا بخدمة اهللا بفكره ولسانه وعمله وتسبيح .  يتبع درب التتيمّييُّوچ ْبَهكْتي أن ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ وامّيْسيقول 
 كِْرشَْن، سرعان ما يحقق ذكر َهِرىَهِرى راَم راَم راَم َهِرى راَم َهِرى  -َهِرى َهِرى  كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْنَهِرى  كِْرشَْنَهِرى 

 ).البرهان في التجربة(
 يُّوچاالـن خالل رياضة كما أطلب منك أن تحدد موعداً للقاء اهللا اآل. وفهمه كِْرشَْننتفاع بهذا الكتاب أطلب منك أيها القارئ باال

 .واعطاء السالم فرصة
 .هري ُبوْل) كِْرشَْن(كل ما تحتاجه هو الحب 

 .١٩٧٠\٣\٣١جورج هاريسون في 
 .كور لندنْپتلكس أ. ٣٩٩٣\٢٧٧چيرارد لندن دبليو .  سفيل رو٣. پل المحدودةشركة أ

 تمهيد
 ياماناْدچۤيَپتَْرسايْر أو-نيڤِْرتَّ

 ٱْبهيراماتْ-َمنُو-ُروتَْرْبَهڤاوَسْدهاتْشْ تْشْْه
 ڤاداتْچونانو-كَـ أوتََّمشْلُوَك

 ْچْهناتْ-پوماْن ڤيَرْجيىتَ ڤينا َپشو



 )٤\١\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم
 "؟كِْرشَْن؟ من هي الفتاة مع كِْرشَْنمن هو :"تدفع على السؤال كِْرشَْنورة كتاب العزيز رؤية صفي البلدان الغربية، 
هو اهللا  كِْرشَْنبكالم آخر، . كيف هذا؟ ألن وصفه يطابق أوصاف الحي العظيم. شخصية اهللا العزيزهو  ِرشَْنكْالجواب الفوري أن 
طالق؟  االكيف يمكن أن يصبح الفرد جذاباً على. ال يوجد معنى لكلمة اهللا عدا عن مبدأ الجاذبية المطلقة. طالق االألنه الجذاب على

كافة المستغني عن أو أو الشهرة أو الجمال أو العلم بالغ القوة يصبح  كذا،. نسان عموماًيجذب اإلصاحب الثروة . أوال، الثروة
-٤.  الشهرة-٣.  السلطة-٢.  الثروة-١: أن الفرد يصبح جذاباً بفضل من التجربة العمليةيمكننا المالحظة لذا، . أشكال المقتنيات

عز اهللا هذا يصفه المرجع .  شخصية اهللا العزيزهوطالق  اال علىتلك مقومات العز جميعمالك .  الزهد-٦ العلم و-٥. الجمال
 .مونيَر ْپراشَ الكبير ِڤديالـ

كثير من األثرياء واألقوياء والمشهورين وذوي الجمال والعلم والزهد بالمقتنيات المادية لكن لم نشهد مطلق شهد تاريخ البشرية 
 ١٢٥بقي مدة .  سنة٥٠٠٠في هذه األرض منذ  كِْرشَْنخصية اهللا العزيز شتجلى . كِْرشَْنبوقت واحد ودون حد مثل ها ملكيشخص 

هذا هو . ال يعادل اهللا عديل وال يفوقه فائق. عجازية منذ لحظة تجليه حتى خلوته ا لكن جميع نشاطاته كانتإنسان سنة ولعب دور
 .عالن الشائع بأن اهللا كبير االمعنى

 باهللا في جميع اء العلم)آتْشاْرياْز( أئمتها  وكبارةِڤديالـ األسفاراهللا من وجوه مختلفة لكن تكلم عن تتوجد عدة فئات في العالم الذين 
أن تقطع ب وجميع أتباعهم في السلسلة المريدية، تْشايتَنْيا والمولى ْسوامّي ڤيشْنو و َمْدَهڤَ و رامانوَج و شَنْكََر آتْشاْرياْزالعصور مثل 

 لمجمل الكون المؤلف من مختلف يِڤدالـ، نقبل بالتاريخ ِڤديةالـ أتباع الحضارة  نحنمن جهتنا،. هو شخصية اهللا العزيز كِْرشَْن
المؤرخون الحديثون لهذه ). پاتاَل لُوَك(التحتي الفلك و) َمْرتْيالُوَك(ط ي الوسفلكو) َچلُوَكْسڤَْر(السماوي فلك تدعى الفالك التي األ

 لم يكن موجوداً على  اإلنسانناسة أنويقول علماء األسنة  ٥٠٠٠اث وقعت قبل حددلة تاريخية ألأعطاء  ااألرض ال يستطيعون
 تحتوي َمهاْبهاَرتَ والـپوراناتْالـ مثل ِڤديةالـ ألف سنة ألن النشوء لم يكن قد بلغ تلك النقطة لكن التاريخيات ٤٠األرض قبل 
 .           منذ ماليين ومليارات السنين اإلنسانعلى تاريخ

في الباب الرابع من  أْرجوَن إلى كِْرشَْنيقول . منذ ماليين ومليارات من السنين كِْرشَْننزالت  يرد تاريخ للمثال،من هذه األسفار 
هذا يدل على الفرق بين . أْرجوَنقادر على ذكرها جميعها على خالف ) كِْرشَْن( بأنهما والدا مرات غزيرة قبل ذلك وأنه چۤيتاَچڤَْد ْبَه

 األحوال بينما جميع لكنه كان من البشر في كورو آل من كبار الفرسان وأحد أفراد أْرجوَنربما كان . أْرجوَنوعلم  كِْرشَْنعلم 
 .ال تحد ألن علمه ال يحد كِْرشَْنذاكرة . مالك علم ال يحد شَْنكِْرشخصية اهللا العزيز 

 وعلمه محدودة بحدود الزمان والمكان أْرجوَنجلواته منذ ماليين ومليارات السنين لكن ذاكرة  درجة أنه يذكر إلى امت كِْرشَْنعلم 
 . منذ ماليين السنينڤيڤَْسڤاْن الشمس ك لمالَچڤَْد چۤيتاْبَهفي الفصل الرابع تعليم  كِْرشَْن ذكري. ألنه من البشر

بفضل اإللهية ألنفسهم المالحدة نسب  ما يغالباً. ببعض الطرق الخفيةدعي اإللهية  تاصبحت فئة من المالحدة في اليوم الحاضر
رياضات هللا بقضاء ال يصبح اهللا بإختالق طريقة تأمل ما وال يصبح ا. ليس من هذا النوع من اآللهة كِْرشَْن. خيالهم أو قوى تأملهم

 .اهللا ألنه اهللا في كل الظروف كِْرشَْنال يصبح . ةيُّوچيالـقاسية تنطوي على بعض تمارين التأمل 
ثم كشف عن صورة طفل وطلب من  حيث كان والديه كَْمَسداخل سجن خاله  ناراياَن-ڤيشْنو جهخارج بدن والدته بو كِْرشَْنتجلى 

 عندما كان رضيعاً في حجر أمه،  كِْرشَْن قتل إلى تَناپۤوسعت جنية عمالقة تدعى . ياشُودا وزوجته نَنَْد َمَهراَجبيت  إلى والده حمله
فرصة ممارسة  كِْرشَْنكن لدى تلم . ذاك هو الفرق بين اهللا الحقيقي واهللا المصنوع في المصانع الخفية. لكنه مص ثديها مع روحها

وصفت جميع نشاطاته . الفتوة إلى الصبا ومن الصبا إلى  في كل خطوة من الطفولةربوبيته الخفية بل كشف عن ةيُّوچيالـالرياضة 
 .إنسان  مع أنه يلعب دورلهية االهويتهب كِْرشَْنفظ تيح. في هذا الكتاب إنسان بوجه

ن أ بڤَْد چۤيتاَچْبَهجاء في . جذاب على االطالق كِْرشَْنألن  كِْرشَْن العلم بأن جميع رغباته يجب أن تصب في  اإلنسانيجب على
 وبناء عليه،.  لكل بدنمطلق هو المالك والسيد ال.الذات العليا الحاضرة في قلب كل حي كِْرشَْنالشخص هو مالك أو سيد بدنه لكن 

مداد  اعندعضاء البدن أجميع تتغذى . كِْرشَْن اذا جمعنا جميع نزعات حبنا على سيتحقق الحب العالمي والوحدة والهدوء تلقائياً
 .الشجرة تروي أوراقها وأغصانها وأزهارها تلقائياً وسقاية أصل المعدة خالل الفم إلى عامالط

حب  إلى شباع نزعته ا منإنسان حتى يتمكن كل كِْرشَْنحركة ذكر ابتدأنا لقد . كِْرشَْنفّن جمع العقل على اهللا وحبه يدعى ذكر 
ثارية والخيرية والوطنية مع جميع سبل السالم والرخاء في األرض ال يشتراكية والشيوعية واال اال مثلسنناآلخرين لكن مختلف ال

 أن تشجيع المبادئ األخالقية والطقوس الدينية سيسعد الجميع غالباً  اإلنسانيعتقد. كِْرشَْنتجدي نفعاً بسبب جهلنا المطبق بفّن حب 
 يسعد بالتشبعة الحسية وحدها لكن الحقيقة  اإلنسانسواه بأنقتصادية وينادي  االبينما يعتقد سواه أن السعادة ممكنة التحقيق بالتنمية

 .كِْرشَْن ال يسعد سوى عند حب  اإلنسانأن



بصفة المجهول  كِْرشَْن أن يحب  اإلنسانيستطيع. توجد اثنى عشر صلة ودية. متباينة) َرَسْز(بادل الحب بأذواق تقادر على  كِْرشَْن
كما . األساسية الخمسة) َرَسْز(هذه هي األذواق . م أو الطفل العظيم أو العشيق العظيمالعظيم أو السيد العظيم أو الصديق العظي

 لكن على. بصورة غير مباشرة بسبعة أذواق مختلفة ظاهرياً عن األذواق األساسية الخمسة كِْرشَْن أن يحب  اإلنسانيستطيع
 يستطيع. ت هذه خرافة بل حقيقة يمكن تحقيقها بالتطبيق العمليليس. كِْرشَْنحبه الكامن في  ذا أودعااإلنسان  ستنجح حياة جمال،اال

 .في حياته كِْرشَْن الشعور بتأثيرات حب اإلنسان
. هذا هو رأس كل علم ورأس كل شيء خفي والعلم العظيم للتحقيق العلي كِْرشَْن بأن علم ذكر َچڤَْد چۤيتاَهْبجاء في الفصل التاسع من 

مهما كانت  كِْرشَْن ما ننجزه في ذكر يصبح كل. هذا لسهولة ممارسته وعذوبته كِْرشَْنمع ذلك، يمكننا أن نشهد نتائج علم ذكر 
لقد ثبت بالفعل أن الجيل الصاعد المحير في البلدان الغربية، يستطيع الشعور . يع الظروف، قنية باقية لحياتنا ال تهلك في جمنسبته

 .وحده كِْرشَْنبنتائج توجيه نزعة الحب الكامنة صوب 
في .  والكفارات القاسية والتضحيات في حياتهرياضاتبال كِْرشَْنينهض حبه الكامن بـم لذا احياة اإلنسان عديمة الجدوى  جاء أن
 ؟كِْرشَْنذا انهض الفرد حبه الكامن بـاما هو نفع قضاء الرياضات والكفارات دون ضرورة  بل،المقا

انها طريقة في غاية السهولة وبلغت البلدان .  الفريدة للنفوس المتردية في هذا العصرتْشايتَنْياهي هبة المولى  كِْرشَْنحركة ذكر 
 كِْرشَْن  العزيزكتاب. رضاء نزعة الحب الكامنة عند البشر اركة قادرة علىالغربية منذ حوالي أربعة سنوات وال شك أن هذه الح

يمكن . الوقت والطاقةمختلف أشكال الخرافات لتمضية  اإلنسان إلى يميل. رضفي األ كِْرشَْنهو عرض آخر لمساعدة حركة ذكر 
 .جماعيفرادي واال االاآلن وستكون النتيجة رضى باق للنفس على الصعيد كِْرشَْن إلى توجيه هذه النزعة

توجد مئات ألوف األمثلة .  من أعظم المخاطر اإلنسانيمكن أن ينقذ كِْرشَْن أن بذل جهد طفيف على درب ذكر َچڤَْد چۤيتاْبَهجاء في 
نتفاع بهذا الكتاب  االإنسان لذلك، نطلب من كل. كِْرشَْن من أعظم مخاطر الحياة بفضل تقدم طفيف في ذكر  اإلنسانعلى هرب

 .بالقراءة المتأنية من العلم في الفّن واألدب والفلسفة والدين ويحقق حب اهللا في النهايةكبيراً  اً كنزاإلنسان سيكشف. العلي
.  ألف دوالر لطباعة هذا الكتاب١٩اآلن، لتبرعه بمبلغ  كِْرشَْنَهِرى  جورج هاريسن الذي يسّبح شْرّي متناني لـ اأود التعبير عن
 .كِْرشَْنعلى هذا الفتى اللطيف مزيداً من التقدم في ذكر  شَْنكِْرعسى أن ينعم 

ڤَ داَس ْچرۤي َهياماْنشْرۤيو  نَنَْد داَس ْبَرْهَمتْشاْرّيْبَرْهما ماْنشْرۤي و ّياَمسونَْدَر داَس أْدهيكار شْۤيشْرّي وأخيراً أرجو البركة لـ
ْدَهَر  موَرلۤيماْنشْرۤي و  َجدوراني ِدڤّي داسّيشْرّي و  ِدڤّي داسّيِدڤَهۤوتي رّيشْ و َپ داَس أْدهيكارّي َستْْسڤَرۤوماْنشْرۤي و أْدهيكارّي

 وسواهم على المجهود الكبير الذي بذلوه  داَس أْدهيكارّيْپَرْديوْمَن ماْنشْرۤي و ْبهاَرْدڤاَج داَس أْدهيكارّيماْن شْرۤي  و داَس ْبَرْهَمتْشاْرّي
 . ونشرهمن اجل طباعة هذا الكتاب

 .كِْرشَْنِرى َه
 يوم هبوط

  سيدّْهانْتَ َسَرْسڤَتّيْبَهكْتي شْرۤيل
 ١٩٧٠، ٢٦شباط 

 كِْرشَْنالمقر الرئيس لحركة ذكر 
 ٣٧٦٤واتسيَك أفينيو 

 لوس انجيلوس، كاليفورنيا

 المقدمة
 ِهى كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن
 ِهى كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن ِرشَْنكْ كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن
  ماْمَركْشَ كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن
 پاهي ماْم كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن
 )٩٦\٧ َمْدْهيا ( تْشَريتاْمِرتَتْشايتَنْيا

 ْبَهكْتيَمْد  شْرّي شْرۤي١٠٨پاَد ڤيشْنوآُوْم حترامي لموالي الروحي  ا، اسمحوا لي بتقديم سجدةكِْرشَْنكتاب قبل الشروع في كتابة هذا ال
 عين ْپَرْبهو َمهاتْشايتَنْيا كِْرشَْن شْرّي مولىحترامي لمحيط الرحمة ال اوسجدة. پاَدْپَرْبهوسيدّْهانْتَ َسَرْسڤَتّي ُجوْسوامّي َمَهراَج 

چال الغربية  دعوته من البنتْشايتَنْيابدأ المولى . متجلياً بوجه تيم لمجرد توزيع أرفع مبادئ الخدمة التتيمية كِْرشَْنيز شخصية اهللا العز



 هذه ْپَرداياَسْم-ياچاوذۤي-َمْدْهڤَسلسلة . ليها ا التي انتميْپَرداياَسْم-ياچاوذۤي-َمْدْهڤَحترام للسلسلة المريدية  االوأقدم سجدة) ذَِدشَچاو(
 ڤْۤياَس ِدڤَ و ڤْۤياَس ِدڤَلقن بدوره الذي  ناَرَد لقن الحكيم ْبَرْهما.  هو الذي استهلهاْبَرْهما ألن ْپَرداياَسْم ْبَرْهمامعروفة أيضاً بسلسلة 

 إلى ينتمي) َسنّْۤياسّي(لزهد في سلك ا ْپَرداياَسْم-ياچاوذۤي-َمْدْهڤَمؤسس  پورّي ماْدَهِڤنْْدَر شْرّي كان .َمْدْهڤاتْشاْريا أو مونيَمْدْهڤَ لقن 
 إشْڤََر كان . پورّيإشْڤََر  وْپَرْبهو ڤايتَأْد و ْپَرْبهو نيتْيانَنَْدكان لديه عدد كبير من المريدين مثل . َمْدْهڤاتْشاْريا  لـالسلسلة المريدية

 أْدڤايتَ شْرّي و ْپَرْبهو نيتْيانَنَْد و  پورّيإشْڤََر منحترام لكل  االلذا، هلم نقدم سجدة. ْپَرْبهوَمها تْشايتَنْيا السيد الروحي للمولى پورّي
 المساعد الشخصي للمولى َپ داُموَدَرْسڤَرۤوحترم لكل من  اال ثم نقدم سجدةَپنْذيتََچداْدَهَر  شْرّي و َپنْذيتَڤاَس شْرۤي و ْپَرْبهو آتْشاْريا
 تْشايتَنْيا الصديق المالزم للمولى موكونَْد و تْشايتَنْيا المالزم الدائم للمولى ينَْدُچوڤ شْرّي و  َدتَّڤاسوِدڤَ شْرّي و ْپَرْبهوَمها تْشايتَنْيا
  ُجوْسوامّيَسناتََن شْرّي  وَپ ُجوْسوامّي رۤوشْرّي: ڤِْرنْداڤََن من  الستةْزُجوْسوامۤيحترام للـ االكما نقدم سجدة. ْپتَچوموراري ولـ 

 .هوناتَْهى داَس ُجوْسوامّيْچ َرشْرّي و ڤَ ُجوْسوامّي جۤيشْرّي  وَل ْبَهطَّ ُجوْسوامّيپا ًجوشْرّي  وهوناتَْهى ْبّهطَّ ُجوْسوامّيْچ َرشْرّي و
. لحاد االاألرض كلما حدث خلل في األصول الدينية وسيادةإلى نزل  أنه شخصية اهللا العزيز وأنه يَچڤَْد چۤيتاْبَهفي  كِْرشَْنأعلن 

 . لرفع عبء الذنوب عن كاهل هذا الكوكب أو هذا الكون كِْرشَْن شْرّيند جلوة  توجد حاجة ملحة عتبكالم آخر، كان
 هو العلة الرئيسة للخليقة ڤيشْنو-َمها. الرب عند جلوته  منڤيشْنولذا، يفيض . ڤيشْنو-َمهاشؤون الخليقة المادية بوجه  كِْرشَْنيتولى 

. من اجل رفع مركوم الذنوب إليه تنضم كِْرشَْنلذا، جميع وجوه . ڤيشْنو كْشايَِّدروكْشۤيثم  ڤيشْنو َچْرْبُهوَدكَشايِّالمادية ومنه يتوسع 
) َمتْْسيا(وجه السمكة  إلى  باإلضافةأنيرودَّْهى و ْپَرْديوْمَن و شَنْكَْرشََن  وڤاسوِدڤَ:  والتوسعات األربعةناراياَن -متباينة كِْرشَْنوجوه 

. كِْرشَْنيجتمعون جميعاً ويتجلون مع بدن شخصية اهللا العزيز  -)أڤَتاَرْز-َمنْڤَنْتََر (َمنوْزوأوجه عهود ) ڤَتاَرْزأ-َچيو(وأوجه العصور 
 .لذا، جميع أوجهه المتوسعة تحيا معه دوماً. ملشاهو الكل ال كِْرشَْن

 النفوس المهيأة المحظوظة  مما يجذبڤِْرنْداڤََن تسلياتمن اجل الكشف عن  كِْرشَْن يتجلى .عند تجليه كِْرشَْن مع ڤيشْنولذلك، كان 
 .ڤيشْنو امتداد من شأن ڤِْرنْداڤََن قتل الجن في كان .في داره الباقية إليه الرجوع إلى ويدعوهم

حيث يوضح وجود طبيعة أخرى قديمة، سماء روحية علية عن هذه المادة الظاهرة ) ٨\٢٠ (َچڤَْد چۤيتاْبَهجاء وصف دار الرب في 
اهر بصورة نجوم وكواكب مثل الشمس والقمر لكن يوجد قسم غير ظاهر ال يمكن ألحد أن يقترب منه في يشهد العالم الظ. والغائبة
هذه الطبيعة .  بالعالم القديم الذي ال يهلكَچڤَْد چۤيتاْبَهجاء وصف ذاك الملكوت في . العالم الروحي وراء هذه المادة الغائبة. هذا البدن

 .لكن الطبيعة الروحية قديمة ال يطرأ عليها التغييرالمادية خاضعة لتعاقب الخلق والهالك 
 ڤِْرنْداڤََنُجولُوَك تسمى التي تلك  كِْرشَْندار المولى . تْشينْتاَمني بدار  َسْمهيتا-ْبَرْهَموصفت في  كِْرشَْنالدار العظيمة لشخصية اهللا 

 ك وتقوم على خدمة الرب هناسوَرْبهيها تسمى شجار األماني وبقرأغنية بالقصور المصنوعة من حجر الفالسفة وأشجارها تسمى 
 زهرة تبتالنايه وعيناه مثل على  كيعزف الرب هنا.  وهو علة العللُچوڤينَْداسمه الرب األولي . مئات وألوف من توسعات العزة

ال يعطي . بيددرجة أنه يفوق ألوف من كيو إلى هو جذاب. يشكل ريشة طاووس على رأسه. اللوتس ولون بشرته يشبه غيمة جميلة
شْرۤيَمْد لكن في .  وتلك الدار هي أرفع كواكب الملكوت الروحيَچڤَْد چۤيتاْبَهسوى لمحة سريعة عن داره الشخصية في  كِْرشَْنالرب 
ا الكتاب سيكشف موضوع هذ. ْدڤاَركا ثم في َمتهورا ثم في ڤِْرنْداڤََنمع جميع لواحقه ويكشف عن نشاطاته في  كِْرشَْن يتجلى ْبهاَچڤَتَْم

 .تدريجياًكل هذه النشاطات 
توجد عائلتان من مرتبة الفرسان . عائلة مالك القمر َموُس إلى  تنتسبيادوساللة . يادوفيها تسمى ساللة  كِْرشَْنالعائلة التي تجلى 

عند ) كْشَتْرييا(عائلة فرسان شخصية اهللا العزيز في ، غالباً ما يتجلى . ك الشمسك القمر والثانية من مال، واحدة من مال)كْشَتْرييا(
تجلى شخصية . ِڤديالـ هي حامية البشر حسب النظام كْشَتْريياعائلة . قامة األصول الدينية أو حياة الصالحاهي  مهمتهألن تجليه 

توجد قائمة طويلة . ڤَْمشَ-يادوفي عائلة  كِْرشَْن وتجلى بوجه ڤَْمشَ-ْچهوَر في ذرية مالك الشمس التي تسمى راَمتْشَنْْدَربوجه اهللا 
والد كان .  من الملوك األقوياءاًجميعكانوا . شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم في الفصل الرابع والعشرين من الباب التاسع من ڤَْمشَ-يادوبملوك 
مادي بالفعل لكن مطلق ساللة من هذا العالم ال إلى  شخصية اهللا العزيز ال ينتسب.يادو من ذرية َرِسَنشۤو ابن ڤَسوِدڤَيدعى  كِْرشَْن

خشب الصندل من َملَيا عن سواه يمتاز . خشب الصندل في واليات َملَياينتج  للمثال،. تجلى فيها تصبح مشهورة برحمتهيالعائلة التي 
 يتجلى في هينتمي لكل حي لكن كِْرشَْنكذا، شخصية اهللا العزيز . لمجرد أنه ينتج في َملَيا  أصبح معروفاً بخشب صندل َمليايهلكن

هات التي يمكنها أن كما تشرق الشمس من الشرق على الرغم من وجود سائر الجعائلة معينة بمشيئته ويجعل تلك العائلة مشهورة 
 .تشرق منها

 هو َبلَراَم. الذي يعرف بأخيه األكبر) َبلَِدڤَ (َبلَراَممع  كِْرشَْنيتجلى . معه عند جلوته كِْرشَْنتتجلى جميع توسعات كما مر شرحه، 
في  كِْرشَْنظهار كيف تجلى افي هذا الكتاب، سنحاول . كِْرشَْن هو توسع َبلَراَمكما أن .  أحد التوسعات األربعةشَنْكَْرشََنصدر م



لذلك، سيكون الباب .  وال سيما الباب العاشرشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمحد كبير في  إلى هذا موضح.  وكيف كشف صفاته العليةيادوذرية 
 . مستند هذا الكتابۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمشْرالعاشر من 

. النفوس المهيأة بمطالعة قصص النشاطات المادية لواحد من البشرتعنى .  الرب وتستعذبهاتسلياتالنفوس المحررة  ما تسمع غالباً
أن قصص مثيلة مع  كِْرشَْن الرب تسلياتعتيادية وال تجد عناية بدراسة قصص  االيأة تفضل دراسة القصصهما زالت النفوس الم

درجة  إلى جذابة كِْرشَْن الرب تسلياتومع ذلك، أوصاف . پوراناتْالـوسائر  شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمتصف النشاطات العلية للرب في 
 واحدة هي النفوس المحررة وأخرى تطلب النجاة وثالثة هي. توجد ثالث فئات من البشر في هذا العالم. تستسيغها جميع فئات البشر

 .ادنيطلبة ال م أنجاة طلبة الم من المحررين أ اإلنسان سواء أكانالدراسة كِْرشَْن الرب تسلياتتستحق  . الدنيوياناإلنس
 إلى نظرية الالشخصية القائلة بأن الفرد يصبح خامالً بعد النجاة وال يعود بحاجة. النفوس المحررة ال تعنى بالنشاطات الدنيوية

يتوقف نشاطها سواء في حالة المهايأة أو الحالة . توقف نشاط النفس محال. لمحررة خاملة بالفعلسماع شيء، ال تثبت بأن النفس ا
الشخص عينه نشطاً بعد ارتفاع مرضه لكن نشاطاته مليئة بالسعادة يبقى .  المريض نشط أيضاً لكن نشاطاته مؤلمةللمثال،. المحررة

 سوى النجاة من حالة المهايأة السقيمة لكن ال علم لديهم عن النشاطات مطلقةوحدة الوجود الكذا، ال يطلب دعاة . بعد استعادة صحته
 .تلك النشاطات هي نشاطات روحية صفية. كِْرشَْننشاطات  إلى المحررون بالفعل وفي علم تام، يأخذون. في الحالة الصحية

ذا سعى اسينجلي درب نجاة الفرد كما . لمحررذاك هو الموضوع األلذ ل. كِْرشَْن تسلياتستماع عن  االمن الضروري لطلبة النجاة
شْرۤيَمْد  هو الدراسة التمهيدية لكتاب َچڤَْد چۤيتاْبَه. شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم و َچڤَْد چۤيتاْبَهالنجاة من طريق سماع قصص مثيلة مثل إلى 

 عندما شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمكما جاءت في  كِْرشَْنسيفهم قصص ف َچڤَْد چۤيتاْبَهبدراسة  كِْرشَْنيصبح الفرد تام العلم بمقام الرب . ْبهاَچڤَتَْم
 .كَتْها-كِْرشَْن أتباعه بأن شاغلهم هو نشر تْشايتَنْيالذلك، نصح المولى . كِْرشَْنيرسخ عند القدمين اللوتسيتين لـ

 هو كالم أو فلسفة َچڤَْد چۤيتاْبَه. كِْرشَْنص عن وقص كِْرشَْنكالم :  نوعانكَتْها-كِْرشَْن. كِْرشَْن يعني القصص عن الرب كَتْها-كِْرشَْن
 تْشايتَنْياأمر المولى . كَتْها-كِْرشَْنه العلية وكالهما تسلياتو كِْرشَْن نشاطات حكاية هو شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم. كِْرشَْنالعلم باهللا من كالم 

غرض . كَتْها-كِْرشَْنإلى ذا أخذت ا بالوجود المادي سيتضح درب نجاة النفوس المهيأة المعذبة  في األرض ألنكَتْها-كِْرشَْننشر ب
 . ألنه بذلك ينعتق من العبودية المادية)كَتْها-كِْرشَْن( كِْرشَْن على فهم  اإلنسانعرض هذا الكتاب هو حث

 تشبه الغراميات الدنيوية في هذا )ْزپۤيُچوالـ (ڤِْرنْداڤََنمع صبايا  كِْرشَْن تسليات ألن كَتْها-كِْرشَْن أكثر الناس دنيوية كما سيستسيغ
قدرة .  طبيعية ألن المشاعر الجنسية عينها موجودة في شخصية اهللا األصلية اإلنسانالمشاعر الجنسية في جامعة. العالم المادي

لية ونحن المشاعر الجنسية هي الوجه األصلي لشخصية اهللا األص إلى جاذبية الغرام المستندة. راْدهارانّي شْرّيالمسرة تدعى 
باللذة العلية   في هذا العالم الماديالدنيوية  الراكض وراء الحياة الجنسيةسيستمتع لذلك،. ظاللها نشعر ب،النفوس المهيأة شقوق اهللا

اإلنسان  أن ْبهاَچڤَتَْمفي الـجاء . تدريجياًالصعيد الروحي إلى باالرتقاء  اإلنسانينتفع س. ْزپۤيُچوالـمع  كِْرشَْن تسليات عندما يسمع
اذا سمع تسليات الرب  الرب ويزول مرضه المادي المتمثل بالشهوة من قلبه بالكلية إلى صعيد الخدمة الودية العلية إلى سيرقى
 .بكالم آخر، استماع مثيل سيبطل الحياة الجنسية المادية.  من المرجعيات بإنقيادْزپۤيُچوالـمع  كِْرشَْن
ينطبق  . سيرضي النفس المحررة وطلبة النجاة والدنيوي الفظ على حد سواءكَتْها-كِْرشَْنهذا الزاخر بـ كِْرشَْن  العزيزكتاب
 سيستحسنه. شوَك ِدڤَ ُجوْسوامّيمن  الذي سمع كْشيتَْپرۤي َمهراَج حسب كالم  على كل إنسان بغض النظر عن وضعهكَتْها-كِْرشَْن

 إلى  أيضاً أن المنغمسين في قتل الحيوانات وأنفسهم قد ال ينجذبون كثيراً حذركْشيتَْپرۤي َمهراَجلكن .  حتماًحد كبيرإلى كل إنسان 
على بغض النظر عن أوضاعه   حتماًعتيادي الذي يعمل بالمبادئ األخالقية لألسفار سينجذب اإلنسان االبكالم آخر،. كَتْها-كِْرشَْن

غير المحققين .  التي تعني قتل الحيوانات أو قتل الذاتْچْهَن-َپشو هي شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمالكلمة الدقيقة الواردة في . خالف قتلة أنفسهم
على   مقصودة لمعرفة النفس اإلنساننتحار ألن حياة االانهم يرتكبون جريمة. وغير المعنيين بالتحقيق الروحي يقتلون أنفسهم

قتلة  إلى المعنى اآلخر للكلمة يشير. ْچْهَن-وَپشلذا، هو . بتجاهل هذا الجزء الهام من نشاطاتهيضيع وقته كالحيوانات األخص، و
ألنهم جميعاً منشغلين بقتل الحيوانات من وجوه كثيرة مثل ) حتى آكلة لحوم الكالب(الحيوانات بالفعل مما يعني آكلة لحوم الحيوانات 

 .كَتْها-كِْرشَْنأمثالهم قاصرون عن العناية بـ. الصيد وفتح المسالخ
 كانوا مظفرين في ملحمة أْرجوَن على األخص لعلمه بأن أسالفه وال سيما جده كَتْها-كِْرشَْننياً بسماع  معكْشيتَْپرۤيكان الملك 
 ينازع الوجود في هذه الملحمة إنسان كل. كوروكِْشتَْركما يمكننا اعتبار هذا العالم المادي ملحمة . وحده كِْرشَْن بفضل كوروكِْشتَْر

تعين . كْشيتَْپرۤي َمهراَجحسب كالم   مثل محيط واسع زاخر بالحيوانات الخطرةوروكِْشتَْركملحمة كانت .  خطر في كل خطوةثمةو
 في َلچۤيتيمينْيقارنوا بسمك و وسواهم الذين كانوا من الفرسان العظام كَْرَن و ْدُروَن و ْبهۤيشَْم قتال أبطال كبار مثل أْرجوَنعلى جده 
بتالع عدد  ا قادرين علىكوروكِْشتَْر كبار الفرسان في ملحمة كان .ان ضخمة بكل سهولة يستطيع ابتالع حيتَلچۤيتيمينْسمك . المحيط



 قادراً على القفز فوق محيط ملحمة أْرجوَنكان . كِْرشَْن على قتلهم جميعاً برحمة أْرجوَن اقتدر  لكنأْرجوَنكبير من أمثال 
 . اثر قدم عجل بكل سهولةي يحويهاالت فوق المياه  اإلنسانكما يعبر كِْرشَْن برحمة كوروكِْشتَْر
هلك . أيضاًشخصياً  كِْرشَْنجده فحسب بل انقذه  كِْرشَْنلم ينقذ . كثيراً لعدة أسباب أخرى كِْرشَْن نشاطات كْشيتَْپرۤي َمهراَجاستحسن 

مات الجميع في ملحمة . ِشتَْركوروكْ عند انتهاء ملحمة پانْذَڤَْزالـ وْدْهِرتَراشْطَْر من أبناء وأحفاد على جانب كوروجميع ذرية 
 مات في ملحمة أْرجوَن ابن أْبهيَمنْيووالده .  في رحم أمه آنذاككْشيتَْپرۤي َمهراَجكان .  الخمسةپانْذَڤَْزالـ ما عدا األخوة كوروكِْشتَْر
جنين في رحم أمه  لقتل الْستَْرْبَرْهماح  سالأشْڤَتّْهاماأطلق .  الطفل الوحيد من مجمل الذريةكْشيتَْپرۤي َمهراَجوكان أيضاً  كوروكِْشتَْر

 عندما أدرك خطر ارحمها بوجه الذات العلي كِْرشَْنتطلب النجدة فدخل  كِْرشَْنالرب  إلى كْشيتَْپرۤي َمهراَج أم أوتَّرافهرعت 
 . انقذه في رحم أمهنوڤيشْ ألن الرب كْشيتَْپرۤي َمهراَج خر لـاآلاالسم  هو وراتَڤيشْن. كْشيتَْپرۤي َمهراَجاجهاضها وأنقذ 

: هو الذي يعم الوجود. ونشاطاته ألنه الحق المطلق العظيم كِْرشَْنستماع عن وضعه، العناية باالأياً كان  إنسان لذا، يجب على كل
البشر  أنه يتجلى في جامعة َچڤَْد چۤيتاْبَهومع ذلك، جاء في . نافذ في قلب كل حي في الداخل ويحيا في هيكله الكوني في الخارج

 تعريف: عرض هذا الكتاب لهذا الغرضنو كِْرشَْن العناية بالعلم بـإنسان يجب على كل. داره العلية إلى لمجرد دعوة كل فرد
 .واإلنتفاع في هذه الحياة البشرية كِْرشَْن بـاإلنسان

ستة عشر  كِْرشَْن والد ڤَسوِدڤَكان لدى . ڤَتَْمشْرۤيَمْد ْبهاَچفي الباب التاسع من  ڤَسوِدڤَ زوجة ُروهينّي بابن َبلَِدڤَ شْرّيجاء وصف 
 بوقت واحد؟ ُروهينّي و ِدڤَكّي ابن َبلَِدڤَ  أيضاً فكيف يكونِدڤَكّيابن ب وصف َبلَِدڤَلكن .  من عدادهنَبلَِدڤَ أم ُروهينّيزوجة و 

 عن كْشيتَْپرۤي َمهراَجسأل كما . اب عنها الحقاً وسيجشوَك ِدڤَ ُجوْسوامّي على كْشيتَْپرۤي َمهراَجكان هذا أحد األسئلة التي طرحها 
د معرفة كيف كانت ا كما أر.ُچوكوَل، ڤِْرنْداڤََن في نَنَْد َمهراَجبيت  إلى ڤَسوِدڤَفور تجليه بوجه ابن  كِْرشَْن شْرّيسبب انتقال 

 كِْرشَْنستطلعاً على األخص لمعرفة سبب قتل جانب ذلك، كان م إلى .َمتهورا وفي ڤِْرنْداڤََناثناء اقامته في  كِْرشَْننشاطات الرب 
 عن عدد السنوات التي بقي كْشيتَْپرۤي َمهراَج؟ كما سأل قتلهإلى  كِْرشَْن فما الذي دفع هكان من كبار كِْرشَْنخال  كَْمَس. كَْمَسخاله 
 قبول عدة زوجات وهذا كْشَتْريياْزالـملوك من عادة ال.  وعدد زوجاته هناكْدڤاَركافيها بين البشر وكم سنة حكم فيها مملكة  كِْرشَْن

 عن هذه األسئلة شوَك ِدڤَ ُجوْسوامّيموضوع هذا الكتاب هو أجوبة . كِْرشَْن السؤال عن عدد زوجات إلى كْشيتَْپرۤي َمهراَجما حدا 
 .كْشيتَْپرۤي َمهراَجوغيرها التي طرحها 

و  كِْرشَْن العلية لـتسليات هو الشخص المناسب للسماع عن الكْشيتَْپرۤي َمهراَج . فريدشوَك ِدڤَ ُجوْسوامّي و كْشيتَْپرۤي َمهراَجمقام 
 اإلنسان إلى  وقد ينتفعفوراً كَتْها-كِْرشَْنوفي هذا التطابق المناسب يكشف .  هو الشخص المناسب لوصفهاشوَك ِدڤَ ُجوْسوامّي

 .أرفع درجة بحديث مثيل
نهر  يتهيأ لمفارقة بدنه صائماً عن الطعام والشراب على ضفة كْشيتَْپرۤي َمهراَجندما كان  عحكاية هذه الشوَك ِدڤَ ُجوْسوامّيعرض 

الجوع قد تسبب :"كَتْها-كِْرشَْنبسماع  أنه لن يشعر بالتعب  بصراحة بالغةشوَك ِدڤَ ُجوْسوامّيلـ  كْشيتَْپرۤي َمهراَجأكد . َچنَْچالـ
تابع سماعه دون شعور بالتعب ألن سماع مثيل ي  اإلنساندرجة أن إلى جميل شَْنكِْروالعطش التعب إلنسان مثلي لكن الحديث عن 

كان .  هو عظيم الحظكْشيتَْپرۤي َمهراَج بجدية تعادل جدية كَتْها-كِْرشَْن إلى من المفهوم أن المستمع". يرسخ الفرد على المقام العلي
هذه . يجب على كل منا أن يعي بالموت في كل لحظة.  لحظة على الموت في مطلقاًمعنياً باألمر على األخص ألنه كان مشرف

لذا، يجب علينا .  فتياً أو شيخاً اإلنسانذا كان اال يهم ما. ذ يحتمل موت الفرد في مطلق لحظة اطالق االالحياة ليست مضمونة على
 .قبل وقوع الموت كِْرشَْن ذكر

 في غاية السرور شوَك ِدڤَ ُجوْسوامّيكان . شوَك ِدڤَ ُجوْسوامّي من هاَچڤَتَْمشْرۤيَمْد ْبيسمع عند نقطة موته،  كْشيتَْپرۤيكان الملك 
لذا، بدأ . ْبهاَچڤَتَْمالـ كبير قراء شوَك ِدڤَ ُجوْسوامّيكان . كِْرشَْن عن رغبته التي ال تكل بالسماع عن كْشيتَْپرۤيعندما اعرب الملك 

 كِْرشَْن الملك على شوقه لإلستماع عن شوَك ِدڤَ ُجوْسوامّي شكر .كَليعصر التي تهلك كل نحوس في  كِْرشَْن تسلياتبالكالم عن 
قارئ : درجة انه يصفي الفئات الثالثة من البشر إلى مسعود كِْرشَْن تسلياتأيها الملك العزيز، ذاك السماع والتسبيح ل:"وشجعه بالقول

انها . ڤيشْنو التي تجري من أصبع قدم الرب َچنَْچالـ تشبه مياه تتسلياهذه ال. ومستمعها والسائل عنها كِْرشَْنالمواضيع العلية لـ
 .السماوية والوسطى والتحتية: تصفي األفالك الثالثة



 الفصل األول
 كِْرشَْن الرب نزول

 وعاثت فساداً في كافة األرجاء ها قواتتفي زمن ما فرضت زمرة من األشرار نفسها على العرش مدعية الحق الملكي وحشد
 هؤالء على يدطالعه على بؤسها وشقائها  الْبَرْهماالمولى توجه إلى ال ْبهۤوميعندئذ، قررت مالك األرض . كاهل األرضوأثقلت 

يما  اتأثر المولى . متمثلة في صورة بقرة والدموع تترقرق من عينيها، طالبة عطفهْبَرْهما بين يدي ْبهۤوميتقدمت . شرارالملوك األ
ب ا بعد اصطحڤيشْنو الحليب حيث يقيم الرب بحر إلى ض، ونهض على الفور متوجهاًالمأساوي لالرتأثر بعد أن روت له الوضع 

 يطيب خاطر الرب ْبَرْهمامحيط الحليب، أخذ المولى  إلى لدى وصولهم. شيڤَ وعلى رأسهم المولى ْبهۤوميجميع المالئكة بمن فيهم 
 .ي الذي سبق له وأنقذ الكوكب األرضي بوجه خنزير برڤيشْنو

مما تقدم انه كلما والمفهوم . ڤيشْنو، وبتالوته يقدم المالئكة خضوعهم للرب ِڤدية الـَمنْتْراتالـ هو دعاء خاص في سوكْتَ-پوروشَ
ومن ثم يقدم هذا األخير .  سيد مالئكة هذا الكون ومواجهته مباشرةْبَرْهما إلى وسع مالكه اللجوءفي  على كوكب ما، ةحدثت مشكل
 يوجد فيه َپۤيڤتَْدِڤشْيوجد كوكب يدعى .  الحليببحرنما دون مشاهدته مباشرة بل الوقوف على شاطئ  اڤيشْنوالرب ى  إلعلى الذهاب

توجد بحار من شتى السوائل على كواكب أخرى  أنه ِڤدية الـسفاروالمفهوم من مختلف األ. ضمن نطاق هذا الكون الحليبمن بحر 
 من الزيت بحرمن الحليب وفي مكان آخر بحر  يوجد ،في مكان ما. وكبنا األرضي هذا من المياه المالحة على كبحركما يوجد 

الذي يتلوه المالئكة بغية قياسي  هو الدعاء السوكْتَ-پوروشَن  ا.بحار من الخمرة، وأنواع أخرى عديدة من البحروفي موضع آخر 
 اهللا نزالءخرج جميع منه ي الحليب ورحبستلقائه على  اسببالسم بادعي بهذا يالذي  ڤيشْنو رُوَدكَشاّيكْشۤي بوجه كسب رضى الرب

 .هذا الكونفي 
جلسة تأمل في  ْبَرْهماحينذاك جلس المولى . ستجابة االرب العظيم، بدا لهم عدم إلى سوكْتَ-پوروشَ  جميع المالئكة دعاءوةد تالعب

كان . ِڤديهذا هو نظام تسلم العلم الـ.  على المالئكةشْنوڤي حينذاك رسالة ْبَرْهماأذاع المولى .  برسالةڤيشْنوالرب  إليه فأوحى
 التي تفيد أن دا ْهِرْبَرْهماِتِنى : ترد عبارة) ١\١\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْموفي مستهل . القلبفي  أول من تسلم هذا العلم من الرب ْبَرْهما
 الوحيد القادر على فهم الرسالة التي نقلها الرب ْبَرْهماكان . اموهذا ما حدث هنا بالتم. ْبَرْهماالمولى أوحي في قلب  قد عليالعلم ال
 .ذاعها بين المالئكة للعمل بمقتضاها على التووأ، ڤيشْنو

ينبغي للمالئكة أن يبقوا معه ن شخصية اهللا العزيز سوف يتجلى على األرض قريباً مع قدرته الباطنة، و ا:كان فحوى الرسالة
بادة  ا لتحقيق مهمته في، حيث سوف يتجلى الربيادووعليهم التوالد على الفور في العائلة المالكة  رضطالما بقي على األلمؤازرته 

وقبل تجليه، كان جميع . ڤَسوِدڤَبوجه ابن  كِْرشَْن شْرّيتجلى شخصية اهللا العزيز . قامة األبرار من خدمه ااألشرار وتوطيد
 العبارة الدقيقة. األسر والعائالت الصالحة بغية مؤازرته في تحقيق مهمتهالمالئكة مع زوجاتهم قد تجلوا على األرض في شتى 

نما  ا يحيا لمجرد مرضاة الرب،منبكالم آخر، كل . تهمرضالتفيد وجوب ظهور المالئكة على األرض و ْپريياتَْهْم-تَتْ: الواردة هنا
 حافظ الكواكب الكونية بفضل انتشار الماليين من رؤوسهجلى  سوف يتآنَنْتَتوسعه التام  غ المالئكة أنكذلك، تبلَّ. هو من المالئكة

 والتي ڤيشْنووهي الفتنة الخارجية للرب ستظهر أيضاً لمجرد تحقيق غاية الرب  ماۤياكما تبلّغوا أن . كِْرشَْن شْرّيقبيل تجلي الرب 
 .تفتن جميع النفوس المهيأة

 بعد توجيه وطمأنة جميع المالئكة لُوَكْبَرْهَم"الشخصي وهو قبة الكون ويسمى مقامه  إلى  كبير أسالف أهل الكونْبَرْهماعاد المولى 
 . بكلمات رقيقة عذبةْبهۤوميبمن فيهم المالك 

المقاطعة المعروفة  إلى  باإلضافةَمتهوراالتي تضم مدينة  َمتْهورايحكم المقاطعة المعروفة باسم  يادو شيخ آل َرِسَنشۤوكان الملك 
كما أن السبب اآلخر الذي حدا بملوك هذه . شۤوَرِسَنبسبب حكم الملك  يادو عاصمة لجميع ملوك آل َمتْهوراأصبحت . شۤوَرِسَنباسم 

أبدياً مثلما يقيم في  كِْرشَْن شْرّي هي المكان حيث يقيم َمتْهوراصالح هذه األسرة ألن  إلى  لهم، يعود عاصمةَمتْهورااألسرة جعل 
 .اَركاڤْدمدينة 
 ِدڤََك التي قدم لها والدها الملك ِدڤَكّيتزوج هذا األخير من . ڤَسوِدڤَ ابن وجهسيتجلى ب كِْرشَْن، وكان شۤوَرِسَنابن  ڤَسوِدڤَكان 

 بقيادة عربة كَْمَسعندئذ، قام . أهداها مئات من العربات المزينة باألجهزة الذهبية بالكلية. فه الكبير على ابنتهدوطة سخية لعط
 اصطحاب اخ العروس اخته ِڤديةالـتقضي عادات الحضارة . في موكب كبير لمسرتها بيتهما الزوجي إلى ِدڤَكّي مع اخته ڤَسوِدڤَ
الدوطة . بيت عمها إلى فقها اخوها حتى تصلاروس قد تشعر بحدة فراق عائلة والدها ويربيتهما الجديد ألن الع إلى وعريسها

 فتاة ٢٠٠كما أرفق .  عربة١٨٠٠ ألف من الجياد المزينة و١٥ فيل مكللة باكاليل ذهبية و٤٠٠:  كانتِدڤََكالكاملة التي أهداها 



، يقضي بمرافقة بضعة دزينات من  حتى اليومياً في الهندنظام الزواج عند الفرسان الذي ما زال جار. جميلة لمالزمة ابنته
لذلك، . هذه العادة سائدة منذ زمن سحيق. وصيفات الملكة بدور صديقاتهاتعمل .  عند زواجهبيت الملك إلى الوصيفات مع العروس

 .ِدڤَكّي من الوصيفات مع زوجته ٢٠٠ ڤَسوِدڤَجلب 
تعزف مختلف أشكال اآلالت الموسيقية التي تتضمن الصدف والقرون والطبول العروسان في العربة فرق موسيقية كانت تواكب 
 يقود كَْمَسكان الموكب يمر على وجه مسر وكان . اجتماعها يصدر صوتاً جميالً للداللة على اللحظة السعيدةكان والنقارات و

تقود عربة اختك وعريسها لكنك تجهل بأن ك أندرجة  إلى ، انت أحمق كَْمَسيا:"العربة عندما سمع فجأة صوتاً من السماء ينبئ
 ".الطفل الثامن الذي ستضعه أختك سيقتلك

 ِدڤَكّي فور سماع النبوءة من السماء وأمسك بشعر اخته كَْمَسهب .  شراًهمأكثر ملوك وكان َجْبُهومن آل كان  أوْچَرِسَن ابن كَْمَس
 من اجل بالمنطق واألدلة  القاسي عديم الخجلكَْمَس ى إلبدأ بالكالم وكَْمَس مسلك ڤَسوِدڤَاستغرب . وكان على وشك قتلها بسيفه

كيف تثور .  شهرة ويعرفك الناس بأكبر الفرسان وأشجع الملوكْبهوَجنت أكثر ملوك أ العزيز، كَْمَسابن عمي :"قال. تهدءة روعه
هذا الحد؟ الموت يولد  إلى  يخيفك من الموتدرجة انك على استعداد لقتل اختك في اللحظة السعيدة لزواجها؟ ما الذي إلى ثائرتك

أنت تموت في كل .  سنة حتى اآلن٢٥ سنة وهذا يعني أنك مت ٢٥لنفترض انك في سن . يبدأ موتك لحظة والدتك. مع والدتك
فك فما هو سبب خو. مئة سنةبعد اليوم أو ال مفر من الموت سواء . لحظة فما هو سبب الخوف من الموت؟ الموت النهائي محتم
 هانحالما يتوقف بدنتدخل النفس بدناً آخراً حسب ما قدمت من عمل . الشديد من الموت؟ الموت يعني هالك البدن الحاضر ال غير

أكد عندما يتويرفع القدم الثانية خطوة بقدمه عند سيره اإلنسان يخطو . بالعناصر الخمسة للطبيعة الماديةالحاضر عن العمل ويمتزج 
أخرى على  إلى أنظر كيف تتنقل الدودة من ورقة. على هذا النحو، تتبدل األبدان وتتناسخ النفس.  أرض ثابتةمن صحة تمكنها على

 ما دامتالنفس التجسد في أبدان مادية  يجب على. ر العناية الربانية بدنها المقبليكذا، تبدل النفس بدنها حال تقد. الشجرة بعناية
 . بدنها المقبل حسب ما قدمت من عملنين الطبيعة الماديةتهبها قوا .مهيأة لهذا العالم المادي

لقد شاهدنا ذهباً كما . اثناء الحلم من األبدان حسب مخيلتناكبيراً  انخلق عدد. هذا البدن يشبه أحد األبدان التي نشهدها في األحالم"
نشاهد في األحالم أن لدينا بدناً يطير .  الفكرتين نشاهد جبالً ذهبياً في الحلم عن طريق تركيبوبناء عليه، يمكننا أن. دنا جبالًشاه

قد نقترن بأشكال . حالما تحصل على بدن جديد تنسى بدنك السابق. كذا، هذه األبدان تتبدل. في السماء وننسى بدننا الحالي بالكلية
ننا ال نذكر أبداننا السابقة في الوقت  هذه األبدان من خلق أفكارنا لكجميع.  لكننا ننساها فور يقظتنااثناء الحلم كثيرة من األبدان

 .الحاضر
تصال مع المحسوسات الخمسة للتشبعة ض هي عملية العقل باالفالقبول والر. فوراًثم يرفضه شيئاً يقبل العقل . طبيعة العقل متقلبة"

تحصل النفس على جنس  العقل بتخمينه، يتصل بمحسوسات التشبعة الحسية و.  الصورة والطعم والرائحة والصوت واللمس:الحسية
تدخل النفس بدناً وتفارقه في العالم المادي لتسعد أو تشقى . لذلك، البدن هبة قوانين الطبيعة المادية. معين من األبدان عندما تطلبه

معيناً من  دون أن يكون لدينا نوعاً ال يمكننا أن نسعد أو نشقى حسب نزعاتنا الفكرية الموروثة من العمر السابق. حسب بنية البدن
 .نوع المعين للبدن يقدم لنا حسب حالتنا الفكرية عند لحظة الموتال. األبدان

 يتحرك .الكواكب النيرة مثل الشمس والقمر أو النجوم تعكس نفسها على أشكال مختلفة من السوائل مثل الماء أو الزيت أو السمن"
كذا، بالتخمين تحصل النفس على أشكال . كن القمر ال يتحركظل القمر على الماء يتحرك مع الماء ل. الظل حسب حركة السائل

بناء على الوهم مسحورة  نوع معين من األبدان إلى لكن تتوهم النفس أنها تنتمي. مختلفة من األبدان مع أن ال صلة لها بتلك األبدان
بلد  إلى الجنس البشري أو إلى توهم انها تنتميت. لنفترض أن النفس في بدن بشري اآلن. تلك هي طريقة حياة المهايأة. )ماۤيا(بالفتنة 

اختالقات ورغبات فكرية مثيلة هي سبب . توحد نفسها على هذا النحو وتعد بدناً آخراً قد ال تكون تحتاجه. معين أو مكان معين
يه وتتوهمه عين نفس ترضى بمطلق بدن تحصل عللدرجة أن ا إلى التأثير الحاجب للطبيعة المادية شديد. مختلف أشكال األبدان

 ."أن ال تتوهم بإمالء عقلك وبدنك إليك لذلك، أتضرع.  بمتعة كبيرةاذاته
سبب هو  أن ال يحسد أحداً ألن الحسد  اإلنسانيجب على.  أن ال يحسد اخته العروسكَْمَس من ڤَسوِدڤَعلى هذا النحو، طلب 

 بالقول ِدڤَكّي نيابة عن كَْمَس إلى ڤَسوِدڤَتضرع ). ياَمراَج(ب أمام مالك العقامثل الخوف في كل من هذا العالم وبعد الموت عند ي
قال . المفترض حماية االخت أو األخ األصغر سناً مثل الولد. كما تضرع في وقت مسعود، ساعة الزواج. أنها اخته الصغيرة

 ". بقتلهاستفسد سمعتك .الوضع في غاية الدقة:"ڤَسوِدڤَ
 بالنصائح الطيبة والتبين الفلسفي لكن دون جدوى بسبب العشرة السيئة التي كَْمَستهدئة روع   إلىڤَسوِدڤَعلى هذا الوجه، سعى 

ال يعبأ الشرير بالنصيحة الصالحة بل يشبه لصاً .  يتخذها وجعلته شريراً على الرغم من والدته في عائلة ملكية رفيعةكَْمَسكان 



. كذا، األشرار ال يعيرون أذناً للنصائح الطيبة مهما كانت صادقة. ن تؤثر فيهلكنها ل إليه يمكن اسداء النصيحة الطيبة: شديد العزم
 . بها وخالفهم الجنويعملون  الطيبةةحيالنصيقبل المالئكة . ذاك هو الفرق بين المالئكة والجن

ال   لكنهداهمما يعندالمكان  تجنب الخطر بقدر افطنواجب ال. كَْمَس بعد اخفاقه بإقناع ِدڤَكّيوسيلة لحماية زوجته  ڤَسوِدڤَتدبر 
ذا  اال عيب عليه بذل كل ما في وسعه لقضاء واجباته لكن  اإلنسانيجب على. كل ما في وسعهاستفراغ ذا فشل بعد اعيب عليه 
 .فشل مسعاه

القول  إلى  ثم عاد"نقاذهم في المستقبل فسأتدبر وسيلة ال وفي حال وضعت أطفاالِدڤَكّينقاذ حياة سأسعى اآلن ال:" لنفسهڤَسوِدڤَقال 
.  والطفل ألن العناية الربانية عليةِدڤَكّي فسينجو كل من كَْمَس في المستقبل كما يظن كَْمَسإذا رزقت بطفل قادر على قتل :"لنفسه

 ". حالياًِدڤَكّيلكن لعلي انقذ حياة 
. نار في نوع خاص من الخشب في الغابةال يوجد يقين كيف تقترن النفس بنوع معين من األبدان كما ال يوجد يقين كيف تندلع ال

كذا، قد يكون الفرد في غاية العناية . عند نشوب حريق في الغابة أخرى بتأثير الرياح إلى شهد أن النار المتقدة تقفز من شجرةي
 يقضي َهَرتَْب َمهراَجكان . بصدد تنفيذ واجباته لكن من الصعب عليه معرفة نوع األبدان التي سيحصل عليها في العمر الالحق

 .تفاق وتعين عليه الرجوع في بدن غزال االواجبات معرفة النفس بإخالص لكنه تعلق بغزال بمحض
يحدث أحياناً بأن . ثم اال كان في غايةكَْمَسنقاذ حياة زوجته مع أن بعد تدبر وسيلة ما ال بإحترام كبير كَْمَس يتكلم إلى ڤَسوِدڤَبدأ 

 ڤَسوِدڤَتظاهر . تلك هي طريقة جميع المعامالت الدبلوماسية. كَْمَسمجاملة أشر الناس مثل لى  إ يضطرڤَسوِدڤَأصلح الناس مثل 
ابن عمي :"كَْمَس إلى ڤَسوِدڤَقال .  عديم الخجل على هذا الوجه نظراً لقسوتهكَْمَسخاطب . كان في حزن عميقباالبتسام مع أنه 

والد ألكن الخطر من . ترقب بعض الخطر ألنك سمعت نذيراً من السماءانت ت. الحبيب، ارجو أن تفهم أن ال خطر عليك من اختك
نت في أ. عتبار االارجو أن تأخذ كل هذا بعين. ومن يعلم؟ ربما حبلت وربما ال تحبل في المستقبل. اختك الذين ال وجود لهم اآلن

 ".أفعل ما تراه ضرورياًواذا وضعت أعدك بتسليم كل ولد سيولد لها  .آمان اآلن وال خوف عليك من جانب اختك
 .داره إلى  وعادكَْمَس وأثنى على قرار ڤَسوِدڤَلذلك، سر . لذلك، ارتدع عن قتل اخته.  وأقتنع بحجتهڤَسوِدڤَ قيمة وعد كَْمَسعلم 

لى وعده  عڤَسوِدڤَحافظ . طفلة إلى ضافةلذا، وضعت طفلها الذكر الثامن باال.  طفالً سنة بعد سنةِدڤَكّيفي مجرى الوقت، وضعت 
 كان بالغ الرفعة والشهرة بالوفاء بوعده وأراد الحفاظ على هذه ڤَسوِدڤَجاء أن . كَْمَس إلى وراًف هوحملعند والدة طفلها األول 

لكنه شعر ببعض الرأفة من مسلك . همع أن تسليم الوليد كان يسبب ألم ڤَسوِدڤَ في غاية السرور بإستقبالكَْمَسكان . الشهرة
 ڤَسوِدڤَعالم مثل . ڤَسوِدڤَال شيء يعتبر مؤلماً في مجرى قضاء الواجب عند نفس مجيدة مثل .  الحدث بالغ العبرةهذا. ڤَسوِدڤَ

 أن الرباني قادر على تحمل قيللذلك، .  بإرتكاب مطلق عمل شائنكَْمَس مثل جنيال يتردد في المقابل، . يقضي واجباته دون تردد
 ال يتورع عن ارتكاب مطلق اثم كَْمَسقضي واجباته دون ترقب ظروف مناسبة والفظيع مثل ي جميع أشكال األوضاع الشقية والعالم

 .والتيم قادر على التضحية بكل شيء لمرضاة شخصية اهللا العزيز
هذا ، ال حاجة لك بجلب ڤَسوِدڤَعزيزي :"من رأفته وسرورهبدأ بالكالم  بوعده وڤَسوِدڤَادهشه وفاء . ڤَسوِدڤَ بعمل كَْمَسارتضى 

 سيقتلني فما الذي يوجبني على قبول هذا الطفل ِدڤَكّيسمعت بأن الطفل الثامن من صلبك ورحم . الطفل الذي ال يشكل خطراً علي
 ".دون ضرورة؟ يمكنك أن تأخذه

كن أن ال يم. نضباط ا لعلمه بأنه كان دونهمع سروره من مسلك كَْمَسلكنه لم يصدق قصره إلى يحمل طفله األول  ڤَسوِدڤَ عاد
ال تثق :"تْشانَكْيا َپنْذيتْقال السياسي الكبير . من ال يقوى على ضبط حسه أن يكون ثابت العزمال يمكن ل. يكون الملحد ثابت الوعد

 .يمان ان على التشبعة الحسية دون قيد أو شرط أن يكونوا صادقين وال يمكن أن يوثقوا بأييلمدمنال يمكن ل". بدبلوماسي أو امرأة
تسريع هبوط الرب  إلى  شديد الشوقناَرَدكان . ڤَسوِدڤَ وإعادته وليد كَْمَسعلم برأفة . كَْمَسبزيارة  ناَرَد، قام الحكيم فيما بعد
 ڤَسوِدڤَ  باالضافة إلىڤِْرنْداڤََن وسائر البقارين وزوجاتهم في نَنَْد َمهراَجت مثل شخصيا أن كَْمَسلذلك، أعلم . بأسرع وقت كِْرشَْن
 مع جميع اصدقاءهم ومريدي خيرهم، كانوا من المالئكة يادو من ساللة ڤِْرشْني عائلة الذين ولدوا في وجميع أقاربه َرِسَنشۤوووالده 
تنبه . الجن يخافون المالئكة دوماً.  وخالنه ومستشاريه كانوا من الجن جميعاًكَْمَس بتوخي الحذر منهم ألن كَْمَس حذر ناَرَد. بالفعل
 في ڤيشْنوأدرك أن ظهور المالئكة نذير ظهور الرب . ظهور المالئكة في مختلف العائالت عن َدنار أن أعلمه بعد كثيراً كَْمَس

 .فوراً ووضعهما في السجن ِدڤَكّي و ڤَسوِدڤَالقريب العاجل فأمر بإعتقال ابن عمه 
 يقتل كل طفٍل، كَْمَسخر، سنة بعد أخرى، وكان داخل السجن، ينجبان الطفل تلو اآل  مكبلين بالقيود الحديديةِدڤَكّي و ڤَسوِدڤَكان 

أن أي طفل قد يكون  إلى  توصلهعلى وجه الخصوص لكن كان يخشى من الطفل الثامن. ڤيشْنومعتقداً كل مرة أن المولود هو جلوة 
 .ڤَسوِدڤَ و ِدڤَكّيقتل جميع األطفال الذين يولدون من اختار لذلك، كان . ناَرَدبعد زيارة  كِْرشَْن



توجد شواهد كثيرة في تاريخ العالم على أشخاص في العائلة المالكة الذين قتلوا والدهم أو .  هذاكَْمَسس من الصعب فهم عمل لي
ال يستغرب هذا ألن أشرار العائالت المالكة ال يتورعون عن قتل أحد . رضاء طموحاتهماخاهم أو مجمل العائلة واألصدقاء ال

 .لتحقيق طموحاهم الشريرة
قرر أن يصبح ألد اعداء آل ف قتله ڤيشْنو في عمره السابق وأن كالَِنميعلم أنه كان جني يدعى . ناَرَد بعمره السابق برحمة ْمَسكَعلم 
كما  كِْرشَْن في غاية الخوف من أن يقتل على يد كَْمَسسيولد في تلك العائلة وكان  كِْرشَْنكان .  اآلنْبُهوَج في عائلة تهدبعد وال يادو
 .ي عمره السابققتله ف
 .ڤَسوِدڤَ والد َرِسَنشۤو ثم احتالل مملكة أنْْدَهَك و ْبُهوَج و يادو ألنه كان كبير ملوك ذراري أوْچَرِسَن أن يبدأ بسجن والده كَْمَسقرر 

 .أعلن نفسه ملك كل ممالكهم
 ".كِْرشَْن الرب نزول"بعنوان  كِْرشَْن منول األ الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى

 الفصل الثاني
 في الرحم كِْرشَْنالرب  إلى أدعية المالئكة

 فحسب بل عقد حلفاً مع سائر الملوك األشرار َرِسَنشۤو ومملكة أنْدَهَك و ْبُهوَج و يادو على احتالل ممالك كَْمَسلم يقتصر الملك 
 والجني أريشطَ والجني موشطيَك والجني ْچهاسوَرأ والجني اڤَْرتَتِْرن  والجنيَرتْشانۤو والجني َبَكوالجني  ْپَرلَْمَبالجني : كالتالي

لذلك، ). المعروفة بوالية بيهار حالياً (َچْدَهىَم ملك والية َجراَسنْْدَهىآنذاك، كان . ْدِهنوَك والجني ِكشّي والجني  ناتَۤوپ ةوالجني ڤيڤيَدْد
 ْبهاوماسوَر و باناسوَر ملوك مثل ع ثم تحالف مَجراَسنْْدَهىية تحت حمابسياسته الدبوماسية  أقوى مملكة في عصره كَْمَسحقق 

 .فيها كِْرشَْن التي سيولد يادووأصبح أقوى الملوك ثم بدأ يسلك مسلكاً عدائياً تجاه آل 
 و ڤيَدْرْبَهى و ڤَشالْ و ِككَيا و َپنْتْشاَل ومملكة كوروْزمختلف الممالك مثل مملكة  إلى  باللجوءأنْْدَهَك و ْبُهوَج و يادوبدأ ملوك 
جميع  إلى  وامتدت مملكتهأنْْدَهَك و ْبُهوَج و يادو على تجزئة مملكة كَْمَسعمل . كَْمَسنتيجة اضطهاد  كُوشََل و ڤيِدَهى و نيشَْدَهى

 .ڤَْرشَ-ْبهاَرتَالبقاع المعروفة باسم 
 عدد كبير من األصدقاء واألقارب كَْمَسو اآلخر، قارب  الواحد تلڤَسوِدڤَ و ِدڤَكّي األطفال الستة الذين وضعتهم كَْمَسبعد قتل 

 .وطلبوا منه التوقف عن هذه األعمال الشائنة لكنهم أصبحوا من مناصريه
كانت سعيدة ألنها . ِدڤَكّيغمرت البهجة والحزن . عندما حملت للمرة السابعة كِْرشَْن وهو توسع ذات ِدڤَكّي  في رحمآنَنْتَتجلى 

 كِْرشَْنأمر شخصية اهللا العزيز عندئذ، .  والدتهحال سيقتل الطفل كَْمَس دخل رحمها لكنها كانت آسفة ألن نوڤيشْأدركت أن الرب 
 يادورب الكون لكنه رب آل  كِْرشَْن. كَْمَس الذين كانوا خائفين من جرائم يادوبآل من رأفته ظهور بال يُّوَچماۤيافتنته الباطنة المدعوة 
 .على وجه الخصوص

َپراْسيا ): ٦٥\١٣ َمْدْهيا. ت.ت( بأن لشخصية اهللا العزيز قدرات غزيرة ِڤَدْزالـجاء في . هي القدرة الرئيسة لشخصية اهللا اۤيَچمايُّو
 في أرض اَچماۤييُّوأمر الرب بظهور .  هي البارزةاَچماۤييُّوجميع القدرات تعمل خارجياً وباطنياً و . ياِتىڤيڤيْدهايڤَ شْرۤوشَكْتيْر 
 نَنَْد َمهراَج تقيم في دار الملك ڤَسوِدڤَ احدى زوجات ُروهينّي كانت .والغنية باألبقار الجميلةدوماً المزينة  ڤِْرنْداڤََن في مّيۤوڤَْرَجْبه

 ن في كل أرجاء البلد بداعي خوفهات كن مشتتڤَسوِدڤَ فحسب بل عدد كبير من زوجات ُروهينّي تليس. ڤِْرنْداڤََن في ياشُوداوالملكة 
 .قمن حتى في كهوف الجبالتبعضهن كانت . كَْمَسطهاد ض امن

 من رحم شيشَيمكنك ترتيب نقل . ِدڤَكّي في رحم شيشَ وتوسعي التام كَْمَس في سجن ڤَسوِدڤَ و ِدڤَكّي:"اَچماۤييُّو إلى بذلك، قال الرب
وستظهرين أنت . ڤَسوِدڤَ و ِدڤَكّيبوجه ابن  مع جميع قدراتي ثم سأتجلى ِدڤَكّيفي رحم شخصياً سأتجلى . رُوهينّيرحم  إلى ِدڤَكّي
 ".ڤِْرنْداڤََن في ياشُودا و نَنَْد َمهراَجابنة 

لما انك ستظهرين بصفة اختي ولما انك ستحققين سريعاً رغبات التشبعة الحسية فسيعبدك الناس في العالم بكل أشكال التقدمات "
 ْبَهْدَركالّي و چادوْر: بة الكمال المادي مختلف صور توسعاتك التي ستسمىطلسيعبد . القرابينالبخور والشموع والزهور و: الثمينة

 . "أْمبيكا و شاَردا و شانّيۤيإ و ّينارايان و ماۤيا و كَنْياكا و ماْدَهڤّي و كِْرشْنا و كاتْشَنْْدرۤي و كومودا و ڤايشْنَڤّي و اڤيَجۤيو 
مع عدم وجود تباين واضح دوماً القدرة تابعة للمقتدر . لعظيم والقدرة العظيمةالمقتدر ا - بصفة اخ واختاَچماۤييُّوو  كِْرشَْنتجلى 

عظمى في  هي القدرة الچادوْرهو المقتدر العظيم و  كِْرشَْن. الماديون القدرة لكن العليون يعبدون المقتدريعبد . تهبين المقتدر وقدر
 ِدڤّي و ڤيشْنو هياكلتوجد مئات وألوف من .  معاًل من القدير والقدرة يعبدون كِڤديةالـفي الحقيقة، أتباع التربية . العالم المادي



تحصيل كافة أشكال النجاح المادي بكل  كِْرشَْن القدرة الخارجية لـچادوْرعابد يمكن ل. وتجري عبادتهما معاً في بعض األحيان
 .كِْرشَْنر الصعيد العلي، عبادة المقتدر في ذك إلى رتقاء االكل من يوديجب على سهولة لكن 

رحم  إلى  بناء على انجذابه الشديدشَنْكَْرشََنمعروفاً باسم  .ِدڤَكّي داخل رحم ِششَشقي التام سيصبح :"اَچماۤييُّو إلى كما أعلن الرب
 شقيسيصبح لذلك، . َرَمَنبالتي يحرز بها الفرد أرفع درجات البهجة التي تدعى ) َبَل( وسيكون مصدر قوة روحية مطلقة ُروهينّي

 ". بعد تجليهَبلَراَم أو شَنْكَْرشََن اسم معروفاً بآنَنْتَالتام 
وتعني أن ال يستطيع أحد تحقيق الصعيد العظيم لمعرفة النفس دون أن ينال حظوة . ِنَن لَْبْهياههۤي-ناياْم آتْما َبَل: أوَپنيشَداتْجاء في 

 القوة الروحية  اإلنسانيجب أن يمتلك. يق الكمال الروحي بالقوة الطبيعيةال يمكن ألحد تحق.  ال تعني القوة الطبيعيةَبَلكلمة . َبلَراَم
 هو مصدر القوة التي تصمد جميع الكواكب في مواقعها وهذا ما يسمى بقانون ِششَ أو آنَنْتَ. شَنْكَْرشََن أو َبلَراَمالمستمدة من 

لذلك، .  هو مصدر القوة الروحية أو السيد الروحي األصليشََنشَنْكَْر أو َبلَراَم. شَنْكَْرشََنالجاذبية لكنه ليس سوى عرض قدرة 
 شخصية اهللا العزيز الذي يمد وجه َبلَراَموالسيد الروحي هو ممثل .  هو السيد الروحي األصليَبلَراَم تجلي ْپَرْبهو نيتْيانَنَْدالمولى 

      .كِْرشَْن هو تجلي رحمة  أن السيد الروحي تْشَريتاْمِرتَتْشايتَنْيايؤكد في كتاب . القوة الروحية
 و ِدڤَكّيكانت تحت . ، ثم ظهرت داخل هذا العالم المادي تلبية ألمره بعد تلقي أمرهشخصية اهللا العزيز حول اَچماۤييُّوطافت لذا، 

. ُروهينّيرحم  إلى ڤَكّيِد من رحم ِششَ الرب اَچماۤييُّو نقلت عندما نيْدرا-يُّوچا وهو التأثير المسمى اَچماۤييُّو تحت تأثير ُروهينّي
 مع أنه كان في  ليتجلى بوجه ولدهاُروهينّيرحم إلى  َبلَراَم لذلك، جرى نقل.  اجهضت في شهرها السابعِدڤَكّيحسب الجميع أن و

 مع قدراته  بوجه رب مجمل الخليقةڤَسوِدڤَالذي يحمي تيمه األصفياء دوماً، عقل  كِْرشَْندخل شخصية اهللا العزيز .  أوالِدڤَكّيرحم 
قلب  إلى ثم انتقلأوال  ڤَسوِدڤَ استوى في القلب الصفي لـ كِْرشَْنيفهم في هذا الصدد أن الرب .  بعد قضاء هذا التدبيرالعلية الكاملة

وليس مجبراً بقدرته العلية شخصية اهللا العزيز قادر على التجلي من مطلق وجه . ِدڤَكّي ولم يوضع بصورة نطفة في رحم ِدڤَكّي
 .ى التجلي من طريق قذف النطفة في رحم امرأةعل

.  صورة شخصية اهللا العزيز في قلبهيحملكان عندما النظر اليها عتيادي اإلنسان اال كالشمس الباهرة التي ال يحتمل ڤَسوِدڤَظهر 
مطلق مكان وال سيما من  كِْرشَْنتجلي صورة . كِْرشَْن كانت عين الصورة األصلية لـڤَسوِدڤَ صورة الرب في القلب الصفي لـ

 .يتجلى كل شيء بوقت واحد. اسمه وصفاته ولواحقه أيضاً إلى فحسب بل كِْرشَْنصورة  إلى  ال تشيرْدهاْم. ْدهاْمداخل القلب تدعى 
لبدر ا إلى  كما تنتقل أشعة الشمسِدڤَكّيعقل  إلى ڤَسوِدڤَلذا، الصورة األصلية لشخصية اهللا العزيز بكامل قدراته انتقلت من عقل 

 .الطالع في الشرق
يفهم أن .  دون أن يخضع لمطلق وضع من أوضاع سائر األحياءڤَسوِدڤَ من بدن ِدڤَكّيبدن  كِْرشَْنبذلك، دخل شخصية اهللا العزيز 

. هفي وجود ، كانت معه دون الخضوع ألوضاع الوجود الماديڤَراَهى و نِْرْسَمى والرب ناراياَنالتامة مثل  كِْرشَْنجميع توسعات 
العظيم  مقام الحق المطلق ِدڤَكّياصبحت .  مقام شخصية اهللا العزيز الواحد دون ثان وسبب كل خلقِدڤَكّيعلى هذا النحو، أصبحت 

لذا، . النار كثيراً عند وضعها في وعاء ال يظهر نور. كَْمَسنها كانت سجينة في قصر  ألبدت كالنار الكامنة أو العلم المستغل هالكن
 . ولم يستطع أحد رؤية جمالها العلي الناجم من حبلها بشخصية اهللا العزيزكَْمَس داخل جدران قصر ِدڤَكّيكانت 
لم تظهر بجمال مثيل من .  أن شخصية اهللا العزيز كان داخل رحمهافوراً واستخلص ِدڤَكّي شاهد الجمال العلي الخته كَْمَسلكن 
 شخصية اهللا العزيز الذي نزولضطراب ليقينه بعلى هذا النحو، شعر باال. كّيِدڤَ تبين وجود شيء بديع في رحم كَْمَساستطاع . قبل

قد  كِْرشَْنلذلك، ال بد أن . داخل رحمها كِْرشَْن أو ڤيشْنو؟ ال بد أن ِدڤَكّيماذا أفعل بصدد :"يقول لنفسه كَْمَسبدأ . سيقتله في المستقبل
ال يخفى على .  ال تخيبڤيشْنو جيداً أن مشيئة كَْمَسعلم . "فوراً ِدڤَكّيت وحتى لو قتلال مرد لمشيئته . جاء لتحقيق مهمة المالئكة

 ڤيشْنوسيقضي :" لنفسهكَْمَسقال . مشيئته نافذة على الرغم من جميع العوائق التي يضعها الجن.  أن خرق قوانين اهللا محالفطن
ستتلطخ . ال يطلب أحد قتل سمعته حتى في أحرج األوقات.  اآلن هو أبغض عملِدڤَكّيقتل .  اآلنِدڤَكّي اذا قتلت مشيئته بقوة أكبر

 ".إذا قتلتها امرأة تحت حمايتي وهي حبلى وستذهب جميع أعمالي الصالحة ِدڤَكّي.  اآلنِدڤَكّيذا قتلت  اسمعني
ال بد أنه منحط . بعد موتهال يحب أحد القاسي ما دام حياً ويلعنه الناس . القاسي بحكم الميت حتى اثناء حياته:"ثم استطرد قائال لنفسه

 في ذلك ِدڤَكّي منافع ومضار قتل كَْمَسعلى هذا الوجه، تدبر ". ء على توهمه عينية البدن والذاتبناومصيره أظلم مناطق الجحيم 
 .الوقت

انتظر .  شخصية اهللاغارقاً بمعاداةعقله نتظار حتى تضع مولودها لكن أصبح  اال بلفوراً ِدڤَكّي عدم قتل كَْمَسفي نهاية األمر، قرر 
 اثناء قعوده ونومه ڤيشْنوأو  كِْرشَْنلذلك، بدأ بذكر . ِدڤَكّيبفارغ الصبر لحظة والدة الطفل على أمل قتله كما فعل بسائر أطفال 

ى  إلاصبح عقله غارقاً بذكر شخصية اهللا العزيز. في جميع ظروف حياته - غارقاً في بحر معاداة شخصية اهللا وسيره وأكله وعمله
 ألنه كان ڤيشْنومع أن عقله كان غارقاً بذكر  من التيم كَْمَسال يعد لسوء الحظ، .  حولهڤيشْنوأو  كِْرشَْنلم يعد يرى سوى أنه درجة 



وليس ذكر ودي هو  كِْرشَْنذكر . لكنه يذكره ودياً وليس عدائياً كِْرشَْنال يشغل عقل التيم الكبير سوى . بصفة عدو كِْرشَْنيذكر 
 .ائيعد

بدأوا .  بصورة غير مرئيةكَْمَس وسائر المالئكة في قصر ناَرَد بصحبة كبار الحكماء مثل شيڤَ والمولى ْبَرْهماالمولى ظهر عندئذ، 
 الكلمات األولى التي نطقوا تعلن .شخصية اهللا العزيز بأشعار مختارة مسرة جداً لجميع التيم والتي تحقق جميع رغباتهم إلى بالدعاء

ذاك هو . فاسدهذا العالم المادي لمجرد حماية الصالح واهالك ال إلى نزلي كِْرشَْن أن َچڤَْد چۤيتاْبَهجاء في .  وفي بوعدهبها أن الرب
 . وكانوا في غاية السعادة بتجلي الرب للوفاء بوعدهوعده لتحقيق ِدڤَكّيفهم المالئكة أن الرب يقيم اآلن في رحم . وعده

أفاد المالئكة . تلك هي طريقة الحياة الفلسفية. كل حي يبحث عن الحقيقة). َپَرْمَستْياْم (طلق العظيم خاطب المالئكة الرب بالحق الم
هو الحق المطلق ألنه الحق في مراحل  كِْرشَْن. يفوز بالحق المطلق كِْرشَْنمن يكمل ذكر . كِْرشَْنأن الحق المطلق العظيم هو 

ماض وحاضر : هو الحق دوماً كِْرشَْن. ماض وحاضر ومستقبل إلى يقسم الزمان.  على خالف الحقائق النسبيةالزمان الثالثة
قبل اً حاضر كِْرشَْنكان . كل شيء في العالم المادي محكوم بالزمان العظيم في مجرى الماضي والحاضر والمستقبل. ومستقبل
كل حقيقة .  هو الحق المطلق في جميع الظروفلذلك،. عد هالك الخلقب كِْرشَْنيبقى والخلق بعد  الوجود كِْرشَْنويصمد الخلق، 

علة كل شهرة  كِْرشَْن .كل عز داخل هذا العالم الماديهو علة  كِْرشَْن. كِْرشَْنداخل هذا العالم المادي تصدر من الحقيقة المطلقة 
هو  كِْرشَْنلذلك، . ذا العالم الماديكل قوة داخل هذا العالم المادي وعلة كل علم وحكمة داخل هعلة  كِْرشَْن. داخل هذا العالم المادي

 .مصدر جميع الحقائق النسبية
يقبل . كِْرشَْن من خرجاألرض والماء والنار والهواء واألثير وجميعها ت: هذا العالم المادي مؤلف من العناصر الرئيسة الخمسة

. كِْرشَْنصر في حالتها الكثيفة واللطيفة من نتاج علماء المادة بأن هذه العناصر الرئيسة الخمسة هي علة الظاهرة المادية لكن العنا
 أن مجمل الظاهرة َچڤَْد چۤيتاْبَهجاء في الفصل السابع من . قدرته البينية الهبائيةتنتمي إلى األحياء العاملة داخل هذا العالم المادي 

 المادية هي قدرته الدنيا وفي الرئيسة والعناصر الياألحياء هي القدرة الع. كِْرشَْن والقدرة الدنيا من قدرات اهي اقتران القدرة العلي
 .كِْرشَْن في الوجودحالتها الكامنة، يبقى 
ما هي الظاهرة المادية؟ انها تشبه . بالدراسة التحليلية للظاهرة المادية كِْرشَْنلشخصية اهللا لية الصورة الع إلى تابع المالئكة بالدعاء

هذه الظاهرة المادية تقارن . شجرة الظاهرة المادية على أرض الطبيعة الماديةنتصب تكذا، . الشجرة على األرضتنتصب . شجرة
لذلك، . قطعينتهي إلى ال تعني الشيء الذي ڤِْرِكشَكلمة . ڤِْركْشَالشجرة تسمى .  هو القطع في نهاية األمرهاشجرة ألن مصيرالب

كان قبل الظاهرة المادية وما . قديم كِْرشَْنلكن بدن . مل الزمانشجرة الظاهرة المادية غير مقبولة بالحقيقة القطعية لخضوعها لعا
 .وحده هو الحق المطلق كِْرشَْنلذلك، . يزال اثناء الظاهرة المادية وسيبقى بعد ذهاب الظاهرة المادية

: جرة نوعين من الثمارلهذه الش.  بمثل شجرة الظاهرة المادية المنتصبة على أرض الطبيعة الماديةكَطَْهى أوَپنيشََدكما يستشهد 
واآلخر هو النفس الهبائية التي تأكل ) َپَرماتْما(بوجه الذات العليا  كِْرشَْنواحد هو . يوجد طائران على شجرة البدن. الشقاء والسعادة

 بذاته بل اهاء لرضلكن الطائر اآلخر ال يعنى بأكل ثمار السعادة أو الشق. ثمار هذه الظاهرة المادية وهذه الثمار هي السعادة والشقاء
األصالة :  الطبيعة المادية الثالثةشواكلجذور هذه الشجرة في ثالثة اتجاهات مما يعني أن تمتد . يشهد أعمال الطائر اآلخر

كما   الطبيعة المادية الثالثةشواكلقتران بالنفس الهبائية من مدة وجودها المادي باالتوسع . هي جذور الشجرة والحماسة والظلمة
تتذوق األحياء مختلف أشكال التدين . قتصادية والتشبعة الحسية والنجاة االالتدين والتنمية: أذواق الثمار أربعة.  جذور الشجرةتتوسع
جميع األعمال المادية .  الطبيعة المادية الثالثةشواكلالهبائية بنفس حسب اقتران ال قتصادية والتشبعة الحسية والنجاة االوالتنمية

. ق هذه الثمار المادية يكون بالحواس الخمسةتذّو. تتزاحم تلك الشواكل الثالثة بحيث تسود واحدة دوماً عملياً لكن تقضى في الظلمة
هذا البدن . الشكوى والوهم والخبل والموت والجوع والعطش: خاضعة لستة أشكال من السياط الخمسة خبارأجهزة الحواس اال

األرض : فروع الشجرة ثمانية. الجلد واللحم والدم والنخاع والعظم والشحم والمني: قات بسبع طبةالمادي أو الظاهرة المادية محجب
. العينان والمنخران واالذنان والفم والقبل والدبر:  بدنيةتوجد تسعة خروق. والماء والنار والهواء واألثير والعقل والفطنة واألنا

يقف الطائران على هذه الشجرة .  وما شاكلهاَسماَن و اَنڤْۤي و أوداَن و پاَنأ و ْپراَن: وتوجد عشرة أشكال من األهوية داخل البدن
 .والذات الهبائية) َپَرماتْما(كما مر وهما الرب بوجه الذات العليا 

 الثالثة شواكل أمر اليشخصية اهللا العزيز ذاته ليتليوسع . العلة الجذرية للظاهرة المادية الموصوفة هناشخصية اهللا العزيز هو 
 هذه ْبَرْهمايخلق .  الظلمةشاكلة شيڤَالمولى يتولى  الحماسة وشاكلة ْبَرْهما يتولى األصالة وشاكلة ڤيشْنويتولى . عالم الماديلل

 إلى مجمل الخليقة مستندة.  الظلمةشاكلة بشيڤَالمولى يدمرها  األصالة وشاكلة بڤيشْنوالرب يحفظها و الحماسة شاكلةبالظاهرة 
 بصورتها اللطيفة بصفة قدرة الرب العظيم في بدنهمجمل الظاهرة المادية وتستقر . ة الخلق والحفظ والدمارهو عل. الرب العظيم

 .عند انحالل تراكيبها



 شواكلضعيف الفطنة الموهوم بيعتقد العلة األولى واحدة لكن . من اجل حفظ هذه الظاهرة كِْرشَْنالرب العظيم يتجلى :"دعا المالئكة
 -ْبَرْهَمجاء في ". كِْرشَْن أن العلة الواحدة هي فطنال يخفى على ال. الثالثة بأن العالم المادي يظهر خالل علل مختلفةالطبيعة المادية 

الخلق  كِْرشَْنيحفظ  هو الموكل بالخلق وْبَرْهما). كاَرنَْم-كاَرَن-َسْرڤَ(هو علة كل علة  كِْرشَْنشخصية اهللا العزيز  ):١\٥ (َسْمهيتا
 . هو وجه الدمارشيڤَبينما المولى  ڤيشْنوبوجه 

 نزللذلك، ت.  على فهم صورتك الفعلية اإلنسانال يقوى. ربنا الحبيب، فهم صورتك أو شخصيتك متعذر:"دعا المالئكة بالقول
يدين ب كِْرشَْنيمكن لإلنسان فهم مختلف وجوهك المتجلية لكنه يتحير بفهم الصورة القديمة لـ. للكشف عن صورتك األصليةشخصياً 

جاء في ". تيمك لكنها بالغة الخطورة لسواهمى لإصورتك القديمة هذه تعطي لذة علية متزايدة . اثنتين يتحرك بين البشر مثل أحدهم
لقتل  نزلي كِْرشَْن لكن هذه الصورة بالغة الخطر للجن ألن ).ناْمَپريتْرانايا ساْدهۤو(مسر جداً للربانيين  كِْرشَْنأن ) ٨\٤ (َچڤَْد چۤيتاْبَه

 .لذلك، هو مسر للتيم وخطر للجن بوقت واحد. الجن أيضاً
يوجد كثير من كبار الحكماء الذين يتأملون في قدميك اللوتسيتين في غيبوبة .  الصفيةصالةربنا الحبيب لوتسي العين، أنت مصدر األ

غرض التأمل هو جمع العقل على ". ن الماءحفنة م إلى وفيها يحولون محيط الظلمة الذي تخلقه الطبيعة المادية) َسماْدهي(روحية 
بمجرد التأمل في القدمين  يعبر كبار الحكماء هذا المحيط الواسع للوجود المادي دون صعوبة. شخصية اهللا ابتداء بقدميه اللوتسيتين

 .اللوتسيتين للرب
لوتسيتين لم يأخذوا ذاك القارب بل ما زال على أيها المنير، كبار الربانيين الذين عبروا محيط الجهالة بعون القارب العلي لقدميك ال

لذلك، كيف يمكن أن يتوفر القارب . الجانب اآلخر من النهر إلى ذا اعتلى أحد قارباً لعبور نهر ما فسيذهب بالقارب ا".هذا الجانب
هو أن قارب القدمين  المالئكة في دعائهم حسب كالم؟ الجواب  عندما يصل الفرد المصيرعينه لمن ما زالوا على هذا الجانب

ما زال في وسع التيم على هذا الجانب عبور محيط الطبيعة المادية ألن التيم األصفياء ال يأخذون القارب . اللوتسيتين للرب ال يبتعد
. لقاربعندما يقترب اإلنسان من ا كمية المياه التي يحتويها أثر قدم عجل إلى يتناقص مجمل محيط الظلمة المادية. معهم عند العبور

رأفة كبار بفضل يبقى القارب على هذا الجانب . فوراًالجانب اآلخر بل يعبر المحيط  إلى اعتالء القارب إلى لتيمااج تحيلذلك، ال 
بكالم آخر، يمكن لإلنسان التأمل في القدمين اللوتسيتين للرب في مطلق وقت ويمكنه عبور المحيط . بانيين بجميع النفوس المهيأةالر

 .بهذا العمل لوجود الماديالواسع ل
األقدام اللوتسية تدل على شخصية اهللا العزيز لكن جماعة وحدة الوجود . التأمل يعني جمع العقل على القدمين اللوتسيتين للرب

يعرب المالئكة عن خالصتهم . الشخصيلذلك، غرضهم هو التأمل في شيء . المطلقة ال يعترفون بالقدمين اللوتسيتين للرب
ربنا . "أمثالهم يحسبون انفسهم من الناجين.  أو فارغ ال يمكنه عبور محيط الجهالةالشخصيبأن المعني بالتأمل في شيء الناضجة 

يسقط المؤمن بوحدة الوجود المطلقة في الطريقة المادية لحياة . غفالهم التأمل في قدميك اللوتسيتينلوتسي العين، فطنتهم مشوبة ال
ن الشوائب المادية بل يقتصرون على علكن عقولهم غير منزهة . غفال اال نتيجة هذاْبَرْهَمْننور  إلى تياًالمهايأة مع أنهم يرتقون وق
 .لذلك، يسقطون. ال يعني ذلك نجاتهم. نفي طرق التفكير الدنيوي

كما جاء . ه القطعياجتياز مصاعب جمة في سبيل تحقيق مرام إلى  أن المؤمن بوحدة الوجود المطلقة يضطرَچڤَْد چۤيتاْبَهجاء في 
يؤكد المالئكة . شخصية اهللا العزيز إلى  أن الفرد ال يستطيع الفكاك من عبودية العمل دون الخدمة التتيميةشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي بداية 

الخدمة التتيمية يقصرون عن  إلى وامن لم يأخذ:"شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم في ناَرَد وكالم الحكيم الجليل َچڤَْد چۤيتاْبَهفي  كِْرشَْنكالم الرب هنا 
 تجاهيقتصر المؤمن بوحدة الوجود المطلقة على تخيل نجاته لكن ليست لديه مشاعر ". تحقيق غرض العلم وال يظفرون برحمتك

َچڤَْد ْبَهفي هذا مؤكد . كِْرشَْنل تعالي بدن اغف مما يحمله على االعالم المادي ببدن مصنوع إلى نزلي كِْرشَْنيعتقد أن . شخصية اهللا
نقطة  إلى يسقط المؤمن بوحدة الوجود المطلقة على الرغم من قهر الشهوة المادية واإلرتقاء. هاهاذْأڤَجانَنْتي ماْم مۤو): ١١\٩ (چۤيتا
حقق سوى ال ي. الرب إلى الخدمة التتيمية إلى ون األخذدلو كان مشغوالً بطلب العلم للعلم ال يمكنه تحقيق النتيجة المنشودة . النجاة

 .الجهد الذي يبذله ال غير
 الفرد على الشعور بالبهجة دون تعلق ْبَرْهَمْنهوية قد تساعد .  ليست منتهى المطافْبَرْهَمْن أن تحقيق هوية َچڤَْد چۤيتاْبَهفي جاء 

يدخل الفرد . ة التتيميةالخدم إلى تحقيق صعيد النظرة الواحدة لكن ال بد من تخطي هذا الصعيد لألخذ إلى مادي أو تجرد باإلضافة
صعيد تحقيق  إلى رتقاء االالخدمة التتيمية بعدإلى عندما يأخذ الملكوت الروحي لإلقامة الدائمة في صحبة شخصية اهللا العزيز 

يم متعلقاً يبقى الت.  مثل أتباع وحدة الوجود المطلقةمطلقاًتيم شخصية اهللا العزيز ال يزل . تلك هي نتيجة الخدمة التتيمية. ْبَرْهَمْن
 التيم. يمكنه مواجهة كافة أشكال العقبات على درب الخدمة التتيمية والتغلب عليها جميعاً دون خوف.  زلاذاحتى بالحنان إلى الرب 

 ".مطلقاًتيمي ال يهلك :"َچڤَْد چۤيتاْبَهفي  كِْرشَْنكما وعد . بفضل تسليمهدوماً سيحميه  كِْرشَْنموقن بأن 



صورتك الصفية األصلية، صورة األصالة القديمة لخير جميع األحياء داخل هذا العالم بربنا الحبيب، لقد تجليت :"تابع المالئكة الدعاء
 المراتب إلى ينتمونيمكن لمن . باإلنتفاع بتجليك  تعالي شخصية اهللا العزيز وصورته بكل سهولةيمكنهم جميعاً فهم. المادي

 .نتفاع بتجليك اال)ْزاسۤيَسنْۤيـ والْپَرْستَْهىڤانَ، ْچِرَهْستَْهى، الـْبراْهَمنَةالـ(جتماعية األربعة اال
التيم في . مقامهم الرفيع مثل جماعة وحدة الوجود المطلقةخدمتك ال يزلون عن  إلى ربنا الحبيب، زوج العزة، التيم المنقطعون"

ربنا الحبيب، أنت . الذين يضعون العقبات الكداء على درب النجاة) ماۤيا(الفتنة أمراء حمايتك قادرون على المشي على رؤوس 
 والخدمة التتيمية كما يُّوچيالـلتأمل  واِڤديةالـهم بالطقوس قرابينتتجلى بصورتك القديمة لنفع األحياء حتى يمكنهم معاينتك وتقديم 

ربنا الحبيب، دون تجليك بصورتك العلية القديمة الغنية بالبهجة والعلم، الصورة القادرة على رفع جميع أشكال . توصي بها األسفار
 ".هت على التخمين حولك حسب شاكل اإلنسانقتصرالجهل الظني حول مقامك ال

.  صورة شخصية اهللا حسب شاكلتهإنسان  كليتخيل . لشخصية اهللا العزيزةليا الخيات التصورهو الجواب على جميع كِْرشَْنتجلي 
لذلك، يرسمون اهللا . لذلك، قسم من المتدينين يتخيلون اهللا في صورة شيخ مسن.  أن الرب أقدم األشخاص َسْمهيتا-ْبَرْهَمجاء في 

الكلمة الدقيقة الواردة في هذا الصدد . "مع أنه أقدم األحياء  صورة فتيةصورته القديمة هي":ْبَرْهماكبير السن على نقيض ما جاء في 
علم حصولي العلم العلي بشخصية اهللا العزيز، كما تعني  تعني انَْمْچۤيڤيكلمة . َپماْرَجنَْمْبهيدا-ياَنْچۤيانَْم أْچۤيڤي:  هيشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي 
 -ْبَرْهَم.  َسْمهيتا-ْبَرْهَمفي  كِْرشَْن العلم بـْبَرْهمالة من السلسلة المريدية كما يعرض يجب تلقي العلم العلي بالطريقة الناز. أيضاً
هذا العلم هو . ه في داره العليةتسلياتو كِْرشَْنوعلى هذا الوجه، يعرض صورة . بتجربته العلية ْبَرْهما كما حققه انَْمْچۤيڤي هو َسْمهيتا

ليس له صورة تارة وله صورة :  صورة الرب اإلنسانيتخيل. لى سحق كافة أشكال التخمين في الجهل قادر عَپماْرَجنَْمْبهيدا-اَنْچۤيأ
 ْبَرْهماعلى لسان المولى ) انَْمْچۤيڤي(هو علم حصولي علمي  َسْمهيتا-ْبَرْهَمفي  كِْرشَْنلكن عرض . تارة أخرى حسب تخيالتهم

جاء هنا أن . كل شيء حقيقي – كِْرشَْنوبشرة  كِْرشَْنوناي  كِْرشَْنرة صو. علم مقطوع بصحته. تْشايتَنْياويصدق عليه المولى 
 انَْمْچۤيڤيو ) سحق جهل العلم الظني (َپماْرَجنَْمْبهيدا-اَنْچۤي ألذلك، يتعذر تحقيق. "جميع أشكال العلم الظنيدوماً  هذا يدحض انَْمْچۤيڤي

هلك جهل العلم الظني ويثبت العلم الحصولي للمرجعيات مثل المولى بكالم آخر، تجليك سي. على حالك كِْرشَْندون تجليك بصورة 
على هذا الوجه، يعرض اهللا على وجوه مختلفة لكن .  الطبيعة المادية الثالثة يتخيلون ربهم حسب شواكلهمشواكلالمتأثرون ب. ْبَرْهما

 ".تجليك سيثبت ماهية صورة اهللا الحقيقية
.  األصالة على خالف الواقعشاكلةبصورة مصنوعة من نزل ود المطلقة هي قولهم بأن اهللا يأكبر خطيئة ترتكبها جماعة وحدة الوج

علة الخلق المادي :"شَنْكَراتْشاْرياحتى كبير مذهب وحدة الوجود المطلقة يكتب .  علية عن مطلق فكرة ماديةناراياَنأو  كِْرشَْنصورة 
هذا ما ). ٱڤْياكْتاتَْپُرو َپُرو ه نارايانَ(علي عن ذلك المفهوم المادي  كِْرشَْنى لكن أو الهيول) أڤْياكْتَ( الظاهرة المادية الالشخصية يه

 األصالة المادية وهو علي عن مقام األصالة شاكلة إلى ال ينتسب كِْرشَْن). َستّْڤَ-شودَّْهى( باألصالة الصفية شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم في جاء
 .م العليالعلم البهيج القدي إلى المادية وينتمي

أنت تسمى . طالق االألنك الجذاب على كِْرشَْنتسمى . ربنا الحبيب، عندما تتجلى بوجوه متباينة، تتسمى وجوهك حسب الظروف"
جمالك يفوق ). ياكََمنۤي-كُوطي-َپكَنَْدْر (د جماالي تعني أسمر ومع ذلك أنت تفوق ألوف كيوباَمشْيۤۤۤكلمة .  لجمالك العلياْمسونَْدَرشْۤي
 أحياناً ألنك چيريْدهارّيأنت تدعى . ألنك المطلق العليمع أنك تبدو في لون يقارن بالغيمة الداكنة بية البدن الرقيق لكيوبيد جاذ

. ِدڤَكّي أو ڤَسوِدڤَ أو نَنَْد َمهراَج أحياناً ألنك تتجلى بوجه ابن ِدڤَكۤينَنَْدَن أو ڤاسوِدڤَ أو نَنََدنَنَْدَنأنت تسمى . ُچوڤَْرْدَهَنرفعت جبل 
 .من منظور مادي إليك يعتقد دعاة وحدة الوجود المطلقة أنك تتسمى حسب عملك وأخالقك المعينة ألنهم ينظرون

 بالخدمة التتيمية ثم يمكنه  اإلنسانيجب أن ينشغل. ربنا الحبيب، طريقة الفهم ليست بدراسة طبيعتك وصورتك ونشاطاتك المطلقة"
خدمة بك أو صورتك وصفاتك العلية سوى من لديه ذوق قليل كنهال يفهم . فاتك العليةسمك وصاك المطلق وصورتك وكنهفهم 

بكالم آخر، ال ". قدميك اللوتسيتين فيما يتابع سواه التخمين لماليين من السنين ويستحيل عليهم فهم حتى جزء واحد من مقامك الفعلي
كما يؤكد الرب في . الفعلية كِْرشَْن الذي يستر وجوه اَچماۤييُّو ستار من قبل سوى التيم لوجود كِْرشَْنيمكن فهم شخصية اهللا العزيز 

 بالفعل وشاهده كل كوروكِْشتَْرحاضراً في ملحمة  كِْرشَْنكان ). ڤَْسياْپَركاشَه َسْرناَهْم (ال أكشف ذاتي ألي كان ): ٢٥\٧ (َچڤَْد چۤيتاْبَه
 ومع ذلك، كل من مات في حضوره ظفر بالنجاة التامة من العبودية  العزيزشخصية اهللالكن ال يمكن ألحد الفهم بأنه . في جلوته فرد

 .العالم الروحي إلى المادية وانتقل
. غير المسمى في العالم المادياالسم . الرب ليس غير صورته ألنه مطلقاسم ". سوى التيم عين صورتكاسمك ربنا، ال يفهم أن "

َهِرى التيم يسّبح لكن ". چوچو، مانچو، مانمان"چو بمجرد تسبيح د تذوق ثمرة المانال يمكن ألح. چوالماناسم چو غير ثمرة المان
لدرايته دوماً  كِْرشَْنويحقق أنه بصحبة َهِرى َهِرى  راَم راَم راَمَهِرى  راَمَهِرى  -َهِرى َهِرى  كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْنَهِرى  كِْرشَْن

 .الرب وصورتهاسم بعدم وجود مغايرة بين 



 الرب وجني النفع تسلياتقتصار على ذكر  االيمكن ألمثالهم. ه العلية لغير المتقدمين في العلم المطلق باهللاتسليات كِْرشَْنشف الرب يك
كتب الحكيم الجليل . الرب وصورته العليةاسم  العلية وصورة الرب لعدم وجود مغايرة بين تسلياتال توجد مغايرة بين ال. التام

. )مثل النساء أو العمال أو التجار(من أجل ضعاف الفطنة  كِْرشَْن تسليات حيث يكشف مختلف َمهاْبهاَرتَب  كتاڤْۤياَس ِدڤَ
 كِْرشَْن قصراً على دراسة النشاطات العلية لـتدريجياًصعيد التيم األصفياء  إلى رتقاء االيستطيع قليل الفطنةو هو تاريخ َمهاْبهاَرتَ

 .وسماعها وحفظها
. مطلقاًبخدمة تتيمية دائمة ال يعتبرون في العالم المادي  كِْرشَْن الذين ال ينقطعون عن ذكر القدمين اللوتسيتين لـالتيم األصفياء

هذا مؤكد . الخدمة التتيمية بالبدن والعقل والنشاطات محررين حتى في هذا البدن إلى  أن المنقطعينُجوْسوامّيَپ  رۤوشْرۤيلأوضح 
 .الرب عليون عن الوضع المادي إلى لغون بالخدمة التتيميةالمنش: َچڤَْد چۤيتاْبَهفي 

. بجيلهيحصل التيم على فرصة معاينته وت. من أجل اعطاء فرصة لكل من التيم وسواهم لتحقيق غرض الحياة القطعي كِْرشَْنيتجلى 
 .لمن هم دون ذاك المقام ليه انشاطاته ويرتقون إلى فرصة التعرفتتاح و
عندما تتجلى في   ويخيم الحظ السعيد على العالمَجراَسنْْدَهى و كَْمَسلملك العظيم، سيهلك جميع الجن مثل ربنا الحبيب، أيها ا"

لذا، . عندما تسير على األرض تطبع قدماك اللوتسيتان على األرض رسمها مثل الراية والرمح ثالثي الشعب والصاعقة. األرض
 .وماألرض ونحن أهل السماء هذه الرسمن أهل سترى كل 

الرب لمسرة لقاء ينزل ". ك الممتعةتسلياتلذلك، ال نجد سبباً لتجليك سوى كشف . يا ربنا الحبيب أنت ال تولد:"تابع المالئكة الدعاء
يمكن هالك سوى التيم ). لحماية التيم واهالك سواهمينزل  (َچڤَْد چۤيتاْبَه وارد في همع أن سبب تجليهالك سواهم التيم وليس ال

حماية تتحقق و. تجري تلقائياً) الخلق والحفظ والدمار(أعمال الطبيعة المادية ورداتها . لطبيعة الماديةعلى يد اواحدة ة ركل همبركل
ال . حماية التيم وهالك سواهم ليس شاغل شخصية اهللا العزيز بالفعل". القدوس عين شخصيتكاسمك التيم بمجرد اللياذ بأسمائك ألن 

 .ال يوجد سبب سوى ذلك لتجليه. عليةه التسلياتسوى لقضاء ينزل 
جه وبوجه السمكة وقبلها  يتتجل. حترام لقدميك اللوتسيتين اال ونحن نقدم سجدةيادوربنا الحبيب، أنت تتجلى بوجه خير ذرية "

ملنا بحمايتك أن تشطلب  تجليك لمجرد حماية التيم ونحن ن.َ وبوجوه غزيرة أخرىَپَرشورام ووجه راَمتْشَنْْدَرالحصان ووجه الملك 
 . في تجليك الحاضر بوجه شخصية اهللا العزيزفي مجمل األفالك الثالثة وترفع العوائق في وجه التنفيذ السليم لحياتنا

لذلك، . هو شخصية اهللا األصلية المتجلي لنفعنا. ، شخصية اهللا العزيز داخل رحمك يتجلى مع جميع شقوقه التامةِدڤَكّيحبيبتنا األم "
ال يتجلى الرب بمفرده .  التقيةيادوسيتجلى لحماية آل  كِْرشَْنشخصية اهللا األصلية ولدك . ْبُهوَجال تخافي أخاك ملك يجب عليك أن 

 ". َبلَِدڤَبل مصحوباً بوجهه التام 
 أن پوراَن وڤيشْنجاء في . كِْرشَْن إلى لذلك، كانت متشوقة. ل جميع أطفالهات ألنه قكَْمَس في غاية الخوف من اخيها ِدڤَكّيكانت 

 رحمها سيتجلى من كِْرشَْن  لم يكن. سيقتل ولدهاكَْمَس لتشجيعها على عدم الخوف بأن ِدڤَكّيالمالئكة مع زوجاتهم اعتادوا زيارة 
انتقل  كِْرشَْنيستفاد بأن .  حتماًڤَسوِدڤَ و ِدڤَكّي على وجه الخصوص وحماية يادولرفع عبء األرض فحسب بل لحماية صالح آل 

 .كِْرشَْن أم ِدڤَكّيلذا، قام جميع المالئكة بتقديس . رحمها إلى  ومن هناكِدڤَكّيعقل  إلى ڤَسوِدڤَ من عقل
 .شيڤَ والمولى ْبَرْهمامواطنهم السماوية يتقدمهم المولى  إلى لرب، غادرواا جه وبجيلبعد ختام ت
 ".في الرحم كِْرشَْنالرب  إلى دعاء المالئكة"ان بعنو كِْرشَْن منثاني ال الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى

 الفصل الثالث
 كِْرشَْنوالدة الرب 

 إلى  لإلنتقالفوراً أن جلوته ووالدته ونشاطاته علية جميعاً وأن كل من يفهمها حق فهم، يصبح مؤهالً َچڤَْد چۤيتاْبَهيقول الرب في 
توضح جلوة الرب . المجبر على قبول بدن مادي حسب ما قدم من عمل  اإلنسانتجلي الرب أو والدته ليست مثل. العالم الروحي

 رُوهينّيوساد التأثير الفلكي الميمون للنجم . عندما حان تجلي الربغدت النجوم في غاية اليمن . يتجلى بمشيئته: في الفصل الثاني
 شتى حاالت التشكيالت الكوكبية المختلفةوتوجد أوقات مسعودة وأخرى منحوسة تنجم عن .  المباشرْبَرْهماشراف  االذي هو تحت

 بحيث غدا كل شيء كِْرشَنفي لحظة مولد تلقائياً تعدلت التشكيلة الكوكبية  .جانب كل كوكب فردياً إلى حسب الحسابات النجمية،
 .مسعوداً

 في السماء النجوم المسعودة وتألألت. في ذلك الوقت ساد جو من السؤدد والوثام في جميع األصقاع، شرقاً وغرباً، شماالً وجنوباَ
أفاضت األنهار وافراً من الماء وازدانت . وبانت على سطح األرض بوادر الفأل السعيد في كل المدن والقرى والمراعي الخضراء



البحيرات بأزهار السدر وزخرت الغابات بالطيور والطواويس الجميلة كما بدأت الطيور كلها تشدو على األشجار أجمل األغاني 
  فوجدواْبراْهَمنَةأما الـ. في األبدان هب نسيم عليل معطر بشذا األزهار محدثاً قشعريرة نشوة. فقت الطواويس بالرقص أزواجاًوط

كانت القرابين مخمدة نارها على األنصاب في بيوتهم بسبب الفساد الذي عاثه الملوك . منازلهم مهيئة تماماً للقرابين التي ألفوها
 منعهم من تقديم القرابين؛ لكن امتألت أذهانهم بالبهجة عند  نتيجةْبراْهَمنَة يخيم على عقول وذكاء وأعمال الـكان الحزن. شراراأل

 .كِْرشَْن  شخصية اهللا العزيزسماع أصوات روحية عالية تعلن في السماء تجلي
.  يبتهلون معلنين أنفسهم خداماً للربتْشاَرَن و وَكلُسيدَّْهى  سكان كوكبي طفق بالغناء؛ كما كينََّر  وَچنْْدَهْرڤَبدأ سكان الكوكبين 

 . بصحبة زوجاتهمأْپَسرا المالئكة في الجنان بالرقص مع وشرع
رعدت  وعلى شاطئ البحر تعالت أصوات األمواج الدقيقة. أما كبار الحكماء والمالئكة فقد بدأوا بنثر الزهور تعبيراً عن بهجتهم

 .فوق البحر السحب في السماء بفرح
عندما تعدل كل   التي بدت بدورها كالمالكِدڤَكّي أمام لهية المقيم في فؤاد كل حي، في سواد الليل في صورته اإلڤيشْنوتجلى الرب 

قد .  في ذلك الوقت، بالبدر التام في السماء لدى طلوعه في األفق الشرقيڤيشْنويمكن مقارنة تجلي الرب . شيء على هذا النحو
لكن كان . ا قيل بظهور القمر بدراً لحظة تجلي الرب ألن تجليه كان في اليوم الثامن من القمر المنتقصعلى مأحد هنا ُيعترض 

بدر كامل في  إلى ستحالة االوتمكن منتجلى في العائلة التي يرأسها القمر  كِْرشَْن شْرّيألن القمر في حالة من السعادة القصوى 
 . مع كونه في حالة نقصانتلك الليلة

تؤكد أن الطفل التي  كَْهمانيكْيافي الموسوعة النجمية المسماة  كِْرشَْن شْرّي دقيق للنظام الفلكي الذي ساد لحظة تجلي وصفجاء 
 .العظيم) ْبَرْهَمْن(المولود في تلك اللحظة السعيدة كان الحق 

 والبساً شْرۤيڤَتَْسرة ِسْدر، ومزداناً بشعار  هذا الطفل الرائع مولوداً بأربع أذرع وماسكاً صدفة وصولجاناً وقرصاً وزهڤَسوِدڤَرأى 
السواد؛ ويعتمر خوذة مطرزة  إلى ، ومتدثراً بالحرير األصفر ويسطع كغمامة متوهجة مائلةكاوْستوْبَهىقالدة مرصعة وجوهرة 

 نظراً للسمات غيرو.  وتغطي بدنه األساور واألقراط الثمينة وغيرها من الحلي المختلفة؛ ويكسو رأسه شعر كثيفڤيدوْريابحجر 
وقد  كِْرشَْن شْرّيذ كيف يمكن لطفل مولود أن يكون مزيناً بهذا الشكل؟ ولكنه فهم أنه  ا بالدهشة،ڤَسوِدڤَعتيادية للطفل، أصيب اال

يادياً عت ااًإنسان أن يتجلى في بيته، مع كونه) كِْرشَْن (ڤيشْنوتساءل بكل ضعة كيف يمكن للرب . تجلى، فطغت المناسبة على مشاعره
ثياب جميلة وعلى سيمائه جميع سمات بزين من طفالً بشرياً ال يولد بأربع أذرع  ا.كَْمَسلطبيعة المادية ومسجوناً ظاهرياً لدى لمهيأ 

عندما يولد طفل الناس يغتبطون جداً عادة :"حتفال بهذه اللحظة المسعودة اال وبدأ يفكر بكيفيةمراراً طفله ڤَسوِدڤَرمق . الرب العظيم
 !".حتفال بهذه المناسبة العظيمةكم من الزمن علّي أن استعد لال!  مع اني سجينوفي بيتي، ولد الرب العظيم. ذكر
 إلى نظرعندما  ْبراْهَمنَةالـ إلى من األبقار آالف درجة تمنى بها وهبإلى  ،أنَكََدنْدوبهي المسمى أيضاً ڤَسوِدڤَ الغبطة تغمر

كلما حلت مناسبة سعيدة في   الذهبيةحليحساناً، منها بقر مزدانة بال ا والحكماء أشياء كثيرةاْهَمنَةْبركان يقدم للـ. المولود الجديد
لكن هذا األمر كان مستحيالً كونه كان  كِْرشَْن بتجلي لحتفالال حياء حفلة اڤَسوِدڤَأراد . ِڤديتبعاً للتقليد الـ كْشَتْريياقصر الملك الـ

 .عوضاً عن ذلكذهنياً  ْبراْهَمنَةالـ إلى األبقارآالف قدم ف كَْمَسسجين 
في ذلك الوقت، . بعد تأكده بأن مولوده الجديد ليس سوى الرب العظيم بعضهما وأخذ باإلبتهال إلى ساجداً، ضاماُ يديه ڤَسوِدڤَخر 
 .ل الغرفة التي تجلى بهاوأما المولود الجديد فكان بريقه يومض داخ. كَْمَس في حالة روحية متحرراً من كل خوف من ڤَسوِدڤَكان 
أنت الحق المطلق .  الرب العظيم، الذات العليا لكافة األحياءتان. هويتكوسعي أن أدرك في موالي الحبيب، :" باإلبتهالڤَسوِدڤَأخذ 

عالم المادي هذا ال إلى أنت ال تمت. كَْمَسخوفي من رفع  تجليت لأدرك أنك. ة التي نراها بأم العينهيئتك الشخصية القديمبمتجلياً 
 ".لقاء نظرة واحدة على الطبيعة المادية ايخلق الظاهرة الكونية بمجردالذي  ت ان.بصلة

 زوجة ِدڤَكّي المجيء داخل رحم هيمكن أن يجادل أحد بأن شخصية اهللا العزيز خالق مجمل الظاهرة الكونية بنظرة خاطفة، ال يمكن
 ليس مستغرباً ألن هذه طريقة خروج ِدڤَكّيبي الحبيب، ظهورك داخل رحم ر:" من أجل رفع هذه الحجةڤَسوِدڤَقال . ڤَسوِدڤَ
ت في كل كون بوجه نفذثم من زفرتك  وخرجت أكوان غير منحصرة ڤيشْنو-َمهاكنت مستعلياً المحيط السببي بوجه . الخليقة

رحم في ك نفاذلذلك، .  الذراتفيع األحياء وحتى قلوب جميفي ت نفذ وڤيشْنو َدكْشاريِّروكْشۤي ثم توسعت بوجه ڤيشْنو َچْرْبُهوَدكَشايِّ
. يمكننا فهم دخولك وعدم دخولك من أمثلة مادية.  فيهلكنك نافذفي مجمل الوجود يبدو أنك دخلت .  مفهوم من هذا المعنىِدڤَكّي

 الرئيسة تركيب العناصر  البدن المادي سوىليس .ستة عشر عنصراً إلى مجمل القدرة المادية الكلية تبقى هي هي حتى بعد تقسيمها
لكن عند والدة كل بدن مادي   الخمسة جديدة الخلقالرئيسةيبدو أن تلك العناصر . األرض والماء والنار والهواء واألثير: الخمسة

نك أنت ال تغادر دارك لك.  أيضاًِدڤَكّيمع تجليك بوجه طفل في رحم أنت موجود خارجاً كذا، . خارج البدندوماً العناصر موجودة 
 .ماليين الصور بوقت واحد إلى قادر على التوسع



أنت المصدر األصلي للقدرة المادية كما أن . نك أيضاًتفيض م فهم جلوتك بفطنة كبيرة ألن القدرة المادية  اإلنسانيجب على"
أنت تظهر في . حجب كوكب الشمسعلى أشعة الشمس ال تقدر القدرة المادية ال تقوى على حجبك كما . الشمس هي مصدر أشعتها

 ال تحجبك بكالم آخر، القدرة المادية. هذا ما يفهمه كبار الفالسفة.  ال تقوى على حجبك بالفعلها الطبيعة المادية الثالثة لكنشواكل
 ". مع انك تظهر داخلها
 بأن الخلق يحدث من  َسْمهيتا-َمْبَرْهيمكننا الفهم من . الوجود العظيم يكشف نوره مما ينير ْبَرْهَمْن أن ِڤديةالـنستفيد من الرواية 

لكن . لذلك، هو علة الوجود باألصل). ْبَرْهَمْن( أن الرب صمد نوره َچڤَْد چۤيتاْبَهكما جاء في . ْبَرْهَمْجيُّوتيأو ) ْبَرْهَمْن(النور 
 مثيلة ال تتسم بالنضج بل من نتائج. ضعاف الفطنة يعتقدون بأن شخصية اهللا يقبل بالصفات المادية عند تجليه في هذا العالم المادي

 .مفاهيم ضعاف الفطنة
هو داخل . هو خارج هذه الخليقة المادية وداخلها كذلك. شخصية اهللا العزيز حاضر في كل الوجود بصورة مباشرة وغير مباشرة

ال يمكن أن . حضوره إلى ة عائدوجود الذر.  فحسب بل داخل كل ذرة فيها أيضاًڤيشْنو َچْرْبُهوَدكَشايِّهذه الخليقة المادية ليس بوجه 
ذ ال يوجد شيء  ا بوجوب البحث عن الذات العليا أو العلة األولى للوجودِڤديةالـنستفيد من األسفار . ينفصل شيء عن وجوده
تخلص بأن ال يس. من فيضه) النفس(المادة الميتة وقوة الحياة . تحول قدرته أيضاًهي لذلك، الظاهرة المادية . مستقل عن الذات العليا

 كِْرشَْنلذلك، تجلى . حتى وإذا بدا بدنه مادياً لكنه ال يخضع لمطلق وضع مادي. الرب العظيم يقبل بأوضاع المادة سوى األحمق
 . وخلوته كافة النتائج الناقصة حول جلوة شخصية اهللا العزيزاًحضاد
كما قلت بأن .  العظيم وملك الوجودْبَرْهَمْنفيك ألنك ال يوجد تناقض . ربي، جلوتك ووجودك وخلوتك وراء تأثير الصفات المادية"

. تأثير النشاطات التابعة ال تؤثر فيك. اشرافك يشبه موظف حكومي يعمل بأوامر رئيس الحكومة. الطبيعة المادية تعمل بأشرافك
 . كها العظيم، ونشاطات الطبيعة المادية ال تؤثر فيك ألنك مالْبَرْهَمْنمجمل الوجود قائم فيك ألنك 

 يدعى أحمر ْبَرْهماالمولى . هي رمز الحق المطلق ألن الصفات المادية ال تؤثر فيك) بياض (شوكْلَْمكلمة . شوكْلَْمأنت تدعى "
خلق الظاهرة الكونية .  ألنه مدمر الظاهرة الكونيةشيڤَالمولى  إلى الظلمة موكلة.  الحماسة الموكلة بالخلقشاكلةألنه يمثل ) َركْتَ(

 شواكلشخصية اهللا العزيز منزه من جميع ال: ِڤَدْزالـيؤكد في .  ال تؤثر فيكشواكلودمارها من عمل قدراتك لكن هذه الوحفظها 
 . الحماسة والظلمة تغيب عن شخص الرب العظيمشاكلتي كما جاء أن ).چونَه ساكْشاتَْهريْر ْهي نيْر(المادية 

غرض جلوتك هو قتل أتباع .  تلطفت بالحلول في بيتي مع أنك الملك العظيملكنك. ربي، أنت الملك العظيم حفيظ النظام الكوني"
 .أنا موقن بأنك ستقتلهم جميعاً مع اتباعهم وجنودهم. ملوك األرض لكنهم من الجن بالفعل

 ن نبأ والدتكك الكبار وهو ينتظر اآلانمن اسالفك واخوكبيراً  اًقتل عدد.  البربري مع أتباعهكَْمَسأفهم بأنك تجليت لمجرد قتل "
 ". حالما يسمع بوالدتك سيظهر مع كافة أشكال األسلحة لقتلك. لعلمه بتجليك من اجل قتله مع أتباعه

 تقال. كَْمَس في غاية الخوف بسبب الفظائع التي ارتكبها تكان.  من دعائهڤَسوِدڤَبعد فراغ  الدعاء كِْرشَْن أم ِدڤَكّيرفعت 
 وماليين من سائر وجوهك التي َبلَِدڤَ و ڤاَمَن و نِْرْسَمىو  ڤَراَهى و ْرشََهياشۤي و راَم والرب َنناراياصورك القديمة مثل :"ِدڤَكّي

وجهك متقدم على . أنت األصل ألن سائر وجوهك خارج هذه الخليقة المادية. ِڤديةالـتفيض منك، يرد وصفها باألصلية في األسفار 
وجوه قديمة .  الماديةشواكلانها منيرة ال يطرأ عليها التغيير ومنزهة من ال. لوجودوجوهك قديمة وتعم ا. خلق هذه الظاهرة الكونية

أنت ال تحد بوجه محدد بل جميع وجوهك العلية .  المتباينة دوماًتسلياتمثيلة عليمة وغنية بالبهجة ومقامها األصالة العلية وتنجز ال
 .شْنوڤيأستطيع الفهم أنك الرب العظيم . والقديمة مكتفية بالذات

األرض والماء (عندئذ، العناصر الخمسة . بعد عدة ماليين من السنين ْبَرْهماعندما يحين موت المولى  يبدأ دمار الظاهرة الكونية"
 التي ْپَرْدهاَن بقوة الزمان في الهيولى والتي تدخل بدورها في ڤَتَتّْ-َمَهتْ ثم تدخل ڤَتَتّْ-َمَهتْتدخل في ) والنار والهواء واألثير
 ". بعد دمار مجمل الظاهرة الماديةالعلية ووجهك ولواحقكاسمك  لذلك، ال يبقى سواك مع .تدخل فيك في النهاية

ربي، مجمل . حترامي لك ألنك موجه القدرة الكلية غير المتشكلة والمستقر القطعي للطبيعة المادية اربي الحبيب، اقدم سجدة"
 باألصل أنت الموجه للوجود. كل هذا يجري تحت اشرافك. ن اللحظة حتى السنةالظاهرة الكونية تحت سلطان الزمان ابتداء م

 .ومستودع جميع القدرات الكامنة
يمكن أن لكن . آخر ومع ذلك ال مفر لهم من غزوات الوالدة والموت إلى آخر ومن كوكب إلى جميع النفوس المهيأة من بدنتتخبط "

 بكالم َچڤَْد چۤيتاْبَه هذا مؤكد في ِدڤَكّيكالم ".  الحتمي اذا الذوا بقدميك اللوتسيتينيستلقي هؤالء الخائفين دون قلق مواجهة الموت
الرب حيث يقول بأن ال مهرب من غزوات الوالدة والموت والمرض والشيخوخة حتى بعد السفر في كل أرجاء الكون من كوكب 

 .العالم المادي ثانيةإلى لكوت اهللا من يدخل مال يرجع  لكن .پاتالَلُوَكحتى ) لُوَكْبَرْهَم (ْبَرْهما



 كإلنقاذي من هذا الوضع المخيف ألن إليك أنا ادعو. أوْچَرِسَن ابن كَْمَس نقاذي من اليد القاسية لـ الذلك، يا ربي، أنا أطلب منك"
 ".مطلقاًقوة أن تيمي ال يهلك أعلنها ب:"أْرجوَن إلى  بالقولَچڤَْد چۤيتاْبَهأكد الرب هذا الكالم في ". ستعداد لحماية خدمك االدائم

 كبار الحكماء في غالباًأفهم أن وجه العلي هذا يدركه :"الرب للحماية بالقولإلى دعاء الاثناء  عن حنانها األمومي ِدڤَكّيأعربت األم 
ئياً عن أعيننا لذا، أطلب منك أن تصبح غير مر. حالما يسمع بتجليك قد يلحق بك األذى كَْمَس تأملهم لكنني ما زلت خائفة ألن

ربي الحبيب . جلوتك إلى  راجعكَْمَسخي أخوفي الوحيد من . بكالم آخر، طلبت من الرب التجلي بوجه طفل بشري". المادية
 األربعة ڤيشْنولذلك، أطلب منك اخفاء وجهك ذي األيدي األربعة التي تمسك رموز .  بوالدتككَْمَس، ال حاجة لمعرفة َمْدهوسۤوَدَن

 لكنك عند دمار الظاهرة الكونية ع مجمل الكون في بطنكربي الحبيب، أنت تض). رص والهراوة وزهرة اللوتسالصدفة والق(
 ".أنا مندهشة من تقليدك البشر لمجرد مرضاة تيمك.  من رحمي بدافع رحمتك العليةتجليت

اسمه  كان . َمنوْسڤاياْمْبهوڤَ  حقبة في َپتيْپَرجا يحيا بصفة أحد ڤَسوِدڤَأمي الحبيبة، كان والدي :"ِدڤَكّياجاب الرب بعد سماع أدعية 
ضبطت .  يرغب بزيادة أهل الكون وطلب منك التكاثرْبَرْهماعندئذ، كان المولى . ْپِرشْني المدعوة وكنت زوجته  آنذاكپاسوتَ

بفضل  حرارة الشمسموسم األمطار والرياح و: تمكنتما من تحمل تأثيرات القوانين الطبيعية.  شديدةرياضاتحواسك وانجزت 
على هذا النحو، حققتما تصفية القلب وضبط تأثيرات . كما عملتما بجميع المبادئ الدينية. ةيُّوچيالـممارسة تمارين التنفس للرياضة 

ء ثم عبدتماني بضبط العقل والرغبة الجنسية ابتغاعند قضاء الرياضات اعتدتما أكل أوراق الشجر الساقطة فقط . القوانين الطبيعية
سررت .  طوال ذلك الوقتكان عقلكما غارقان فّي.  ألف سنة من سنوات المالئكة١٢ القاسية طوال رياضاتمارستما ال. بركة مني

تجليت أمامكما في ذاك الوقت أيضاً . لذلك، قلبك دائم الصفاء أيتها األم البريئة. منكما جداً اثناء قضاء الخدمة التتيمية وذكري الدائم
  بعد معاينتي فقد طلبتما أن اصبح ولدكما بتأثير قدرتي.غبتكما وطلبت منكما التمني علّي فطلبتما والدتي ولداً لكمالمجرد تحقيق ر

 ".بدالً من طلب الفكاك من العبودية المادية بالكلية
 وقد إنسان نما يتجلى بوجهحيال بد للرب من أبوين .  للتجلي في العالم الماديپاسوتَ و ْپِرشْنيبكالم آخر، اختار الرب والديه أي 

كما أن النجاة ليست بأهمية .  أن يطلبا النجاةپاسوتَ و ْپِرشْنيوبناء على ذلك، لم يستطع .  والدين على الدوامپاسوتَ و ْپِرشْنياختار 
المادي لجلواته كما  لكنه شاء حفظهما في هذا العالم فوراًكان الرب قادراً على وهب النجاة لهما . الرب إلى الخدمة الودية العلية

عند استالم بركة من الرب ليصبحا ابويه وأنجبا طفالً كان الرب هما رياضات پاسوتَ و ْپِرشْنيختم . سيوضح في النصوص التالية
 .العظيم

العهد التالي، في . َچْرْبَهىْپِرشْنيسمي احينئذ، كان :"ڤَسوِدڤَ و ِدڤَكّيتكلم مخاطباً . وضعت طفالً وْپِرشْنيفي مجرى الوقت، حبلت 
كان وجهي آنذاك وجه مقصوع األطراف ولهذا السبب كنت معروفاً . ِپنْْدَرأواسم ، وأصبحت طفلكما بَپكَشْيا و أديتيولدتما بدور 

 أديتي من ِپنْْدَرأوو في المرة األولى  پاسوتَ و ْپِرشْني من َچْرْبَهىْپِرشْنيكنت . ما بأن أصبح ولدكما ثالث مراتكباركت. ڤاَمنَِدڤَاسم ب
 ڤيشْنوان السبب الذي جعلني أتجلى في وجه .  للمرة الثالثةڤَسوِدڤَ و ِدڤَكّيمنكما،  كِْرشَْنواآلن أنا بوجه في المرة الثانية  َپكَشْياو 

 تجليت بهذا الوجه نيكنت قادراً على التجلي بوجه طفل بشري، ولكن. هذا لمجرد اقناعكما بأنني الرب العظيم في والدة أخرى
وبناء عليه، أنا . ن، لقد نشأت وتربيت طفالً لكما مرات عديدة بكل محبة وعطفوالدي الحبيبي. تي، أنا الرب العظيمحقيق باكمعالإل

كما وأنني .  بفضل اكتمال مهمتكما على أفضل وجههذه المرة داري الباقية إلى أؤكد على أنكما سترجعان. سعيد جداً ومدين لكما
وتستبدلني بالطفلة التي ولدت اآلن في الحال  چُولُوَكإلى لذا، أطلب منك يا والدي أن تأخذني . كَْمَسفكما من  وخواعلم قلقكما علّي

 ".ياشُودامن 
 . فور اتمام كالمه لوالديهبوجه طفل بشري والتزم بالصمتالرب وتجلى 
.  في نفس تلك اللحظةياشُودا و َمهاَرَج نَنَْد من  وولدت مولودة انثىبناء على أمر الرب،  أخذ ابنه من غرفة الوالدةڤَسوِدڤَحاول 
تحت تأثير هذه الفتنة   بمن فيهم الحراسكَْمَسطغى النوم على جميع سكان قصر . الفتنة الباطنة للرب يُّوَچماۤياهذه الطفلة كانت 
 الليل حالك السواد، ولكن كان. غالق بسالسل حديدية اال، وفتحت جميع أبواب القصر على الرغم من أنها كانت محكمةبالذات

 .في حضنه وخرج كِْرشَْنحالما وضع طفله  أن يرى بوضوح وكأنه في وضح النهار ڤَسوِدڤَاستطاع 
اضمحلت .  حيثما حلمثل نور الشمس، وتضمحل الفتنة الخارجية التي تقارن بالظلمة كِْرشَْنأن  تْشايتْنْيا تْشَريتاْمِرتَجاء في كتاب 

في ذلك الوقت، كانت السماء ترعد واألمطار تهطل . كما فتحت أبواب السجن تلقائياً كِْرشَْن يحمل ڤَسوِدڤَن ظلمة الليل عندما كا
قيه العثرات تحت يل كِْرشَْنبينما كان يحمل طفله  ڤَسوِدڤَ ينشر رأسه فوق رأس أفعوان في صورة شيشَكان الرب . رةاغزب

على فتح النهر ممراً له لكن . ى مياهه تهدر باألمواج والزبد يرغو فوق سطحه فرأياموناضفة نهر  إلى ڤَسوِدڤَوصل . األمطار
وهكذا، . حيث عبر على جسر من الصخور راَمالرغم من هيجان أمواجه، تماماً كما فتح المحيط الهندي الكبير من قبل ممراً للرب 

 حيث رأى جميع رعيان چُوكُوَل الواقع في هاَرَج نَنَْدَمبيت  إلى  توجه،على الضفة االخرى من النهر. يامونا نهر ڤَسوِدڤَاجتاز 



ووضع  كَْمَس ثم عاد إلى سجن  واستبدال الصبي بالبنتبهدوء ياشُودابيت إلى انتهز الفرصة للتسلل  فالبقر يغطون بنوم عميق
 .ة حوادث ذلك الليل الكثيركَْمَس ثم أعاد تكبيل نفسه باألصفاد كيال يالحظ ِدڤَكّيالطفلة في حضن 

 أنها وضعت مولوداً، ولكنها كانت تغط بسبات عميق من جراء آالم الوضع، ولم تتذكر ان كانت وضعت طفالً ياشُوداأدركت األم 
 .عندما استفاقت أم طفلة
 ".كِْرشَْنوالدة الرب "بعنوان  كِْرشَْن منثالث ال الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى

 الفصل الرابع
 ضطهاد االدأ حمالتكَْمَس يب

 ينتظر سماع كَْمَسكان . ق األبواب والمداخل بإحكامغالا ڤَسوِدڤَاستيقط الحراس على صوت بكاء المولود الجديد، بعد أن أعاد 
ولد اآلن الموت القاسي :"اًرخانهض على الفور من فراشه ص. أن جاء الحراس وأعلموه بذلك إلى بفارغ الصبر أخبار الوليد الجديد

 .وأصيب باالنهيار مدركاً أن نهايته قد دنت حيث انتصب شعره وتوجه في الحال نحو المكان حيث ولد الطفل" تيلحيا
أعدك بأن تصبح . يا أخي الحبيب أال تقتل هذه الطفلة إليك أتوسل:"لوقبال وتضرعت المقبعندما رأته ها يأخإلى  ِدڤَكّيتوسلت 

لقد .  ألن النبوءة تقول بأنك سوف تقتل على يد مولود ذكر ال أنثىرحماك، يا أخي العزيزال تقتلها، . زوجة البنك، فأبق على حياتها
 أما اآلن، فأتضرع. ذ أن أصدقاءك األشرار نصحوك بقتلهم اين كالشمس، فور والدتهم لكن ليس ذلك ذنبكنيرقتلت جميع أوالدي الم

 ."دعها في كنفي. بأن تعفو عن هذه الطفلةإليك 
نه أخ  ا. بل أمسك بالمولودة بعنف وحاول القاءها على األرض دون رحمةلقساوة قلبهوتوسالتها  لتضرعات أخته كَْمَس لم يصغ

 وارتفعت على الفور ولكن انزلقت الطفلة من بين يديه. قاس على استعداد للتضحية بكل صلة قربى في سبيل مصلحته الشخصية
بدت مزينة بثوب بهي وقالدات من الزهور . ڤيشْنوخت الصغرى للرب عالياً في السماء حيث ظهرت بثماني أذرع بصورة اال

 .، ماسكة بأيديها الثماني قوساً ورمحاً وسهاماً وجرساً وصدفة وقرصاً وصولجاناً ودرعاًحليوال
 چا لُوَكْروُأ  وكينََّر لُوَك و ْپَسرا لُوَكأ و ڤَ لُوَكَچنْْدَهْر و تْشاَرَن لُوَك و سيدَّْهى لُوكسارع جميع المالئكة من مختلف الكواكب مثل 

ومن العلياء، . ليها ا كما طفقوا يصلون،)چادوْرالتي كانت في الواقع الفتنة الخارجية ( عند رؤية صورة الطفلة هذه بتقديم الهدايا
تخل . ا من هذا العالمن الطفل المزمع أن يقتلك قد ولد قبلي في مكان م اكيف يمكنك قتلي أيها الرذيل؟:"كَْمَسك مخاطبة قالت المال

 .بعد هذا الظهور نحاء تعرف بأسماء متعددة في شتى األچادوْرك أصبحت المال". عن هذه القسوة تجاه اختك المسكينة
اختي الحبيبة وابن :"قال.  من االسر وبدأ يخاطبهما بتوقير كبيرِدڤَكّي و ڤَسوِدڤَ هلع شديد بعد سماع هذا الكالم وأطلق كَْمَسانتاب 
ربما .  عملي الحسود هذاعواقبال أعلم . قربى مغفالً كل اعتبارات صلة ال-اطفالكما - لقد سلكت مسلك الجن بقتل ابناء اختيعمي،

الشائعات الكاذبة غير منحصرة في جامعة .  لكن يدهشني كذب النبوءة السماويةْبراْهَمنَةالـ مصير قتلة ،سيكون مصيري الجحيم
عزيزي . ارتكبت هذه الجرائم بقتل اطفال اختي لتصديقي كالم أهل السماء.  أهل السماء أيضاًالبشر فحسب بل يبدو أنها بين

نحن جميعاً . ليس لدي ما أشير به عليكما لكنني أتمنى أن ال تأسفا على موت أطفالكما. ، كالكما من النفوس المجيدةِدڤَكّي و ڤَسوِدڤَ
لكن يجب . مكتوب علينا فراق األصدقاء واألهل في مجرى الوقت. مح بجمع شملنابيد السلطات الفوقية وتلك السلطات الفوقية ال تس

.  توجد أوعية فخارية كثيرة يجري صنعها وتحطيمها أيضاًللمثال،. العلم بأن التغيير ال يطرأ على النفس بعد هالك األبدان المادية
النفس تبقى  تصنع وتهلك في ظروف مختلفة لكن كذا، أبدان النفس. على الرغم من كل ذلك لكن تبقى األرض هي هي دوماً

يجب على كل منا فهم غيرية الذات وهذا البدن المادي ومن .  الحزن والشكوىأهللذا، ال يوجد ما يست. الروحية هي هي أزلياً
 . ما دمنا ال نفهم ذلكآخر إلى المحتم أن نتابع التناسخ من بدن

ليس هذا من فعلي حقاً بل فعل . ي بموت أطفالك على يديثرجو منك الصفح عني وال تكترأ. نت دمثة ولطيفةأ، ِدڤَكّيختي الحبيبة أ"
د هالك البدن أو بأن واحد يقتل مع عند الظن بهالك النفس  اإلنسانيخطئ. نفناأال مفر من القضاء والقدر حتى رغم . القدرالقضاء و

سيبقى اإلنسان خاضعاً لمصائب لعب دور بكالم آخر، . لوجود الماديكل هذه المفاهيم السيئة على البقاء في أوضاع اتجبرنا . اآلخر
، تلطفا بالصفح عن بشاعة ما اقترفت ڤَسوِدڤَ وابن عمي ِدڤَكّياختي الحبيبة . غير مقتنع تماماً بأزلية النفس ما دامالقاتل والمقتول 

 ". بالصفح عني بيارأففتأنا ضعيف القلب وأنتما كبار القلوب . ضدكما
ا چدوْر لتصديقه كالم هما سبيلكَْمَسأخلى . اخته وابن عمه وسقط عند أقدامهما إلى  اثناء الكالمكَْمَس من عيني سيلالدموع تكانت 
 .فك قيودهما الحديدية بيديه وأظهر وده ألفراد عائلته. قتلها إلى سعى التي ِدڤّي



 إلى  عن كل ما مضى وتكلم باسماًڤَسوِدڤَكما صفح .  تندمه ضد أطفالها عندما شاهدتكَْمَس ونسيت جميع جرائم ِدڤَكّيهدأ روع 
. كل فرد مطبق الجهل يحسب عينية بدنه وذاتهيولد . ابن عمي المحظوظ، كالمك عن البدن المادي والنفس مصيب:"ابن عمه

كل من يحمل ال ينشغل الشكوى والفرحة والخوف والحسد والطمع والوهم والجنون هي مظاهر مختلفة لمفهوم عينية البدن والذات و
 ".بإنشغالنا بنشاطات مثيلة ننسى صلتنا القديمة بشخصية اهللا العزيز. البدن المادي إلى مفهوم مثيل سوى بالعداوة الراجعة

. هذا المفهوم الخاطئ أي عينية البدن والذات إلى لحادية كانت راجعة اال وأعلمه بأن نشاطاتهكَْمَس فرصة هدوء ڤَسوِدڤَانتهز 
ستئذان من  االقصره بعقل مرتاح بعد إلى كَْمَس كثيراً وارتفع شعوره بذنب قتل أوالد اخته ثم عاد كَْمَس سرت ڤَسوِدڤَة كالم هداي

 . ڤَسوِدڤَ وابن عمه ِدڤَكّياخته 
 من الجن كَْمَس جميع مستشاري كان . جميع مستشاريه وقص عليهم جميع أحداث الليلة الماضيةكَْمَسفي اليوم التالي، استدعى 

نا موال:" بالقول دون خبرة أو علمكَْمَس إلى بدأوا بإسداء النصيحة. هم عن تلك األحداثموالاعداء المالئكة واكتئبوا عد سماع كالم 
. العزيز، يجب علينا اجراء الترتيبات لقتل جميع األطفال المولودين خالل األيام العشرة األخيرة في جميع المدن والقرى والمراعي

يخافون قتالنا انهم . ذا قمنا بهذه الجرائم انعتقد بأن المالئكة عاجزين عن فعل شيء ضدنا.  لنا بتنفيذ هذه الخطة دون تمييزاسمح
لدينا تجربة عملية بفرارهم في . انهم يخشون قوسك وقوتك التي ال تقاس. ذا أرادوا منعنا اولن يتجرأ أحداً منهم على ذلك حتىدوماً 

ن مبارزتك واستسلموا عقصر عدد كبير من المالئكة . لى حياتهم حينما تبرز لقتالهم واطالق سهامك عليهمكل الجهات خوفاً ع
نرجو منك أن ال . نا، جميعنا نخشى قوتكموال:"بأكف مضمومة قائلين إليك تضرعوا. فوراً أمامك بحل عماماتهم وضفائر شعورهم

 أنك لم تقتل فرسان خائفين أمثالهم في حالة يرثى لها بعد تحطم أقواسهم كما شهدنا عدة مرات". تلزمنا على هذا القتال الخطر
ال يتباهون . لذلك، ليس لدينا ما نخشاه من هؤالء المالئكة. وسهامهم وعرباتهم مغفلين نشاطاتهم العسكرية وقاصرين عن قتالك

ليس لدينا سبب للخوف من .  قوتهم في الميدانظهار شجاعتهم أو ابفروسيتهم سوى في أوقات السالم خارج الميدان لكن ال يمكنهم
، فقد ڤيشْنومن جهة الرب . إنْدَر  على استعداد دائم لمساعدتهم بقيادةْبَرْهما والمولى شيڤَ والمولى ڤيشْنوالمالئكة مع أن الرب 

 ْبَرْهماوالمولى . دخل الغابة، لقد زهد بكافة النشاطات وشيڤَمن جهة المولى . اختبئ داخل قلوب جميع األحياء وال يمكنه الخروج
لذلك، ليس لدينا ما نخشاه . ؟ انه مجرد عود قش ازاء قوتكإنْدَر  والتأمل فماذا بالحديث عنرياضاتبمختلف أشكال الدوماً منهمك 

غال بخدمتك نش االيجب علينا. يجب علينا حماية أنفسنا بعناية. من هؤالء المالئكة لكن يجب أن ال نغفل أمرهم ألنهم ألد األعداء
 ".والتأهب لتنفيذ أمرك من أجل القضاء عليهم بالكلية

دون العناية بضبط  كذا، ستنفلت من كل قيد ويستحيل ضبطها.  ويصبح مزمناًهعند اهمالتزداد حدة المرض :"تابع الجن كالمهم
 هو مسند قوة المالئكة ألن الغاية نوڤيشْالرب .  ساعدهماشتدادلذلك، يجب علينا توخي الحذر الشديد بصدد المالئكة قبل . الحواس

 واإلحسان وتوزيع قربان والرياضات والبقر والْبراْهَمنَةالـ وِڤديةالـوجود األحكام .  مرضاتهيالقطعية لجميع أصول الدين ه
ار الحكماء أولياء  مع كبِڤديالـ أرباب العلم ْبراْهَمنَةلذلك، لنبدأ بقتل جميع الـ. ڤيشْنومرضاة الرب  إلى الثروة ال ترمى سوى

 .نرجو أن تسمح لنا بقتل كل هؤالء المخلوقات. قربانلنقتل جميع البقر مصدر الزبدة الضرورية لقضاء مراسم ال. الطقوس الدينية
 والصدق وضبط الحواس والعقل رياضات والِڤديالـ والبقر والعلم ْبراْهَمنَةالـ بالفعل هي ڤيشْنوأطراف البدن العلي للرب "

 والمولى شيڤَ نافذ في قلب كل حي وهو ملك المالئكة بما فيهم المولى ڤيشْنوالرب . قربانحسان والتحمل ومراسم الن واالواإليما
 ".ڤيشْنو هو قتل الرب ْبراْهَمنَةالـضطهاد كبار الحكماء و  الذلك، نعتقد بأن. ْبَرْهما
 ألنه كان عالقاً في قيود ڤايشْنَڤَ والـْبراْهَمنَةالـضطهاد  ارر الذي كان أكبر الرذالء تبنى نصيحة المستشارين األشرار وقكَْمَس

 الحماسة تيشاكل في مسار كَْمَسكان جميع رجال . أمر الجن بإضطهاد جميع الربانيين ثم دخل مخدعه. الزمان القديم األكول
 عجيلعمل الجن على ت. ر العمريتقصى  إلنشاطات مثيلة ال تؤدي سوى. والظلمة وال شاغل يشغلهم سوى خلق العداوة مع الربانيين

 تدريجياًدرجة يذهب معه جماله وشهرته وأصوله الدينية  إلى ضطهاد الربانيين بل أثيمتقصير العمر ليس النتيجة الوحيدة ال. موتهم
اللوتسية التيم اقدام الجناية بحق .  أشكال التخمينكافةأنقص الجن جميع أشكال السعد مساقين ب. كواكب السماء إلى مما يمنع ارتفاعه

يمانها بالرب  ا مثيلة تفقداًالحضارة التي ترتكب آثام.  أكبر من الجناية بحق القدمين اللوتسيتين لشخصية اهللا العزيزْبراْهَمنَةالـو
 .العظيم عموماً وتصبح مصدر جميع المصائب في جامعة البشر

 ".ضطهاده ا يبدأ حملةكَْمَس"بعنوان  كِْرشَْن منرابع ال الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى



 الفصل الخامس
 ڤَسوِدڤَلقاء نَنَْد َمهراَج و 

 مع احتفل بمراسم والدته بفرحة كبيرة كِْرشَْن راب نَنَْد َمهراَجلكن . كَْمَس التمتع بمراسم والدة ابنه بسبب جرائم ڤَسوِدڤَلم يستطع 
 نَنَْد َمهراَجدعا . ياشُودافي اليوم التالي، صدر اعالن بوالدة طفل ذكر لألم . ِدڤَكّي و سوِدڤَڤَكان االبن الحقيقي لكل من  كِْرشَْنأن 

بعد  يحسب النجمي لحظة الوالدة ويكتب طالع مستقبل الطفل. ِڤديةالـحسب العادات   إلقامة مراسم الوالدةْبراْهَمنَةالـالنجميين و
 والثياب الجميلة ويأتون أمام الطفل حليث يستحم أفراد العائلة ويزينون أنفسهم بالمراسم أخرى بعد والدة الطفل حيتقام . والدته

كان جميع . فراد العائلة ثيابهم الجميلة وجلسوا أمام مسقط الرأسأ وسائر نَنَْد َمهراَجارتدى . والنجمي لإلستماع عن مستقبل الطفل
 المسعودة حسب الطقوس بينما يقيم النجمي مراسم الوالدة حيث يجري تْراتَمنْالـون جود المجتمعين في هذه المناسبة يْبراْهَمنَةالـ

 ألف بقرة جميلة ٢٠٠ ْبراْهَمنَةالـعلى  نَنَْد َمهراَجوزع . أسالف العائلة إلى ضافةتقديس جميع المالئكة في تلك المناسبات باال
 والثياب الموشاة جوانبها حليمن حبوب الطعام المزينة بال تالال البقر فحسب بل ْبراْهَمنَةالـلم يهب . حليالزينة مع الثياب وال

 .بالتطريز الذهبي
. نحن نملك الثروات من وجوه كثيرة في العالم المادي لكننا ال نكون في غاية األمانة والتقى أحياناً ألن هذه هي طبيعة جمع المال

 إلى حسان بحبوب الطعام االكما أن.  بالبقر والذهبَمنَةْبراْهالـ إلى حسان تصفية األموال باالِڤديةالـلذلك، تقضي األحكام 
لذلك، يتعين علينا تصفية . في هذا العالم المادي شابة االمن المفهوم أننا نحيا في حالة دائمة.  من عوامل تصفية الوليدْبراْهَمنَةالـ

.  وخارجاً وقبول عشرة أشكال من طرق التصفية وتنظيف البدن داخاليومياًستحمام يمكننا تصفية عمرنا باال. عمرنا ومالنا وذاتنا
 ابتغاء فهم الحق المطلق ِڤَدْزالـتصفية الذات بدراسة تتم . تصفية أموالنامن حسان  وتقديس الرب واالرياضاتقضاء اليمكننا 

 ْپَرڤييصبح  مراسم التصفية وتمامايصبح مثنى الوالدة بلكنه  شۤوْدَر يولد إنسان  أن كلِڤديةالـلذلك، جاء في األسفار . ومعرفة النفس
 من ْبراْهَمَنالـ ثم يصبح ْبراْهَمَنبعد فهم الحق المطلق على أتم وجه يدعى  .ْبراْهَمَنوهو المؤهل المبدئي ليصبح  ِڤَدْزالـدراسة ب

 .هكتمالاعند ) ڤايشْنَڤَ(التيم 
توجد أشكال . ستحضار سعد الطفل الِڤديةالـ َمنْتْراتلـا مختلف أشكال جويد الحاضرين في تلك المناسبة، بتْبراْهَمنَةالـبدأ جميع 

 َمنْتْراتالـ جويد تصاحب األبواق والنقارات خارج البيتت وڤيروداڤَلّي و َجڤَنْدۤي، َچْدَهىما، تَسۤومثل  َمنْتْراتالـمختلفة من 
نت توجد منوعات من الرسوم الفنية كا. في هذه المناسبات يمكن سماع األصوات البهيجة في جميع المراعي والبيوت. واألغاني

كانت . معجون األرز خارج البيوت ويجري رش المياه المعطرة في كل مكان حتى في الطرق والشوارع العامةمصنوعة من 
ها تزين بمختلف أشكال الرايات واألقواس واألوراق الخضراء وتقام بوابات مصنوعة من األوراق الخضراء قوفسطوح البيوت وس

كسيد م يجري دهن أجسام جميع األبقار والثيران والعجول بخليط من الزيت والعقدة الصفراء وترسم بالمعادن مثل األوالزهور ث
 . وتغطى بالثياب الجميلة والقالدات الذهبيةطواويساألحمر والطين األصفر والمنغنيز وتكلل بأكاليل من ريش ال

هم مع مختلف أشكال يارتدوا أفخر ثيابهم وحل. كان يقيم مراسم والدة ابنه كِْرشَْن  والدنَنَْد َمهراَجابتهج البقارون عند سماعهم بأن 
 أفخر ينرتدأالبهجة والنساء  غمرت  ونَنَْد َمهراَجبيت  إلى  مختلفة من الهدايا وتوجهواوالعقود وتعمموا ثم حملوا أشكاالاألقراط 
 . وضعت طفالياشُوداأن األم حالما سمعن   ومسحن أبدانهن بمساحيق التجميلحليالثياب وال

كما يعرض تناثر الغبار على زهرة  غبار مسحوق البودراء أحمر اللون على وجوههن اللوتسية) ْزپۤيُچوالـ(وضعت جميع البقارات 
بيت  إلى ريق على الطْزپۤيُچوالـكان سير . نَنَْد َمهراَجبيت  إلى هن وأسرعنا الجميالت هدايْزپۤيُچوالـحملت . اللوتس جمالها الفريد

ذانهن مزينة آكانت . كِْرشَْنمكان بدافع وجد حب  اال بطيئاً من ثقل اردافهن وصدورهن المنتفخة لكنهن أسرعن بقدرنَنَْد َمهراَج
 ن مزينة بمختلف أشكال أحمر الشفاه بالآللئ واعناقهن مزينة بالقالدات المرصعة بالجواهر وشفاههن وأعينهة المرصعقراطباأل

كانت اكاليل الزهور التي تزين أبدانهن تسقط على األرض مثل رشاش من . أيديهن مزينة باألساور الذهبية الجميلةوالمراهم و
على .  على أبدانهنحليمن حركة مختلف الكن يبدين أكثر جماال .  من سرعتهن على الطريق الحجريةالزهور الساقطة من السماء

 ْزپۤيُچوالـقدمت ". طفلنا الحبيب، عسى أن يطول عمرك لحمايتنا:"اركن الطفل بالقول وبنَنَْد َمهراَجبيت  إلى هذا النحو، وصلن
رش هذا المزيج على هذا الوجه وقمن ب كِْرشَْن اثناء مباركة الطفل مزيجاً من العقدة الصفراء والزيت واللبن الرائب والحليب والماء

 .جد فرق موسيقية مختلفة العازفة في تلك المناسبة السعيدةكما كانت تو. وعلى جميع الحاضرين هناك كِْرشَْنعلى الطفل 
هم وبدأوا برش اللبن الرائب والحليب والسمن المصفى والماء على ابدان ت بهج البقارات، ازدادتتسلياتعندما شاهد البقارون 

 البقارين والبقارات وأكرم مختلف تسلياتؤية  في غاية السعادة برنَنَْد َمهراَجكما كان .  ثم بدأ الفريقان بالتراشق بالزبدةْزپۤيُچوالـ



 وبعضهم يمجدون أسالف العائلة پوراناتْالـ وأوَپنيشَداتْكان بعض المغنين يتلون األشعار الجميلة من . المغنين المجتمعين بالهدايا
ليهم  ا في تلك المناسبة وأحسننَنَْد َمهراَج وأرضاهم ْبراْهَمنَةالـكما كان يوجد حشد كبير من . وبعضهم يغني األغاني المطربة

 . والبقرحليبمختلف أشكال الثياب وال
 وشاغلهم هو ڤايشْيامرتبة الـ إلى  بفضل رعاية البقر وجميعهم ينتمونڤِْرنْداڤََنمن بالغ األهمية التنويه في هذا الصدد بثراء أهالي 

 لديهم تكان. غيرة لكن كان لديهم وفرة من كل شيءثيابهم وحالهم ومسلكهم يدل على أنهم من قرية ص. حماية البقر والزراعة
 اثرياء بالجواهر واهم الزراعية كانلكميات كبيرة من منتجات الحليب واللبن الرائب والسمن المصفى وغيرها وبمقايضة محاصي

 .نَنَْد َمهراَجل حسان بسخاء كما فع االكن لديهم كل هذه األشياء فحسب بل كانوا قادرين علىتلم .  والثياب الفاخرةحليوال
 ْبراْهَمنَةالـ. ليهم بكل ما طلبوا ااستقبلهم بإحترام وأحسن. بإرضاء رغبات جميع الحاضرين كِْرشَْن راب الرب نَنَْد َمهراَجبذلك، بدأ 

 نَنَْد َمهراَجل استه.  لمعاشهم وتلقوا الهبات في مناسبات الوالدة والزواجڤايشْياالـالذين ال مدخول لديهم كانوا يتكلون على مرتبة 
نَنَْد لم يكن لدى . كِْرشَْن في هذه المناسبة وكان يسعى لمرضاة جميع الحاضرين، لمجرد تحقيق سعادة وليده ڤيشْنوالرب تبجيل 
 . لحمايتهڤيشْنوالرب  إلى  بل كان يدعوڤيشْنو علم بأن هذا الطفل كان أصل َمهراَج
 نَنَْد َمهراَج من أجل تهنئة ارتدت ثياباً جميلة هاكانت بعيدة عن زوجها لكن.  حظاًڤَسوِدڤَ أسعد زوجات َبلَراَم أم ِدڤّي ُروهينّيكانت 

تقضي األحكام .  وظهرت في المكان وتحركت هنا وهناكحليتكللت ووضعت قالدة وسائر ال. كِْرشَْنعلى مناسبة مراسم والدة ولده 
 أجمل ثيابها في هذه المناسبة على الرغم من ُروهينّي ارتدت  لكنب زوجهافي غيا  على المرأة بعدم ارتداء الثياب الجميلةِڤديةالـ

 .غياب زوجها
 نَنَْد َمهراَجفي بيت  كِْرشَْنوالدة الرب .  كانت غنية من كل الوجوه في ذلك الوقتڤِْرنْداڤََنأن  كِْرشَْنيتضح من فخامة مراسم والدة 

 .  العزةتسليات مقام ڤِْرنْداڤََنبدت . ِرنْداڤََنڤْالعزة على الكشف عن عزها في حمل  ياشُوداواألم 
استدعى جميع البقارين قبل مغادرته .  مراسم الوالدةقضاءبعد ان كَْمَسحكومة  إلى  لدفع الخراجَمتهورا إلى  التوجهنَنَْد َمهراَجقرر 

 فوراً، وكان متشوقاً لتهنئة صديقه وتوجه َمتهورا إلى نَنَْد َمهراَج بوصول ڤَسوِدڤَعلم .  في غيابهڤِْرنْداڤََنوطلب منهم العناية بقرية 
استقبل . ڤَسوِدڤَ وعانق فوراً ووقف نَنَْد َمهراَجغمرت البهجة . حالما شاهده  الذي شعر بأنه استعاد حياتهنَنَْد َمهراَجمقام إلى 

دون علم نَنَْد لديه اللذين وضعهما في حماية وبشوق كبير عن حال  ڤَسوِدڤَاستخبر .  بحرارة بالغة وقدم له مقعداً للجلوسڤَسوِدڤَ
نَنَْد  تحت حماية ُروهينّي لكنه وضع ڤَسوِدڤَ زوجة ُروهينّيرحم  إلى َبلَراَمجرى نقل . ڤَسوِدڤَولدي  كِْرشَْن و َبلَراَم كان .نَنَْد

كان ابن  كِْرشَْن لكنه لم يعلم أن ڤَسوِدڤَ كان ابن لَراَمَب أن نَنَْد َمهراَجعلم .  واستبدله بطفلتهاياشُودا إلى شخصياً كِْرشَْنل نق وَمهراَج
 .َبلَراَمو  كِْرشَْن الحقيقة وسأل بشوق عن أخبار تلكبيدري  ڤَسوِدڤَكان .  أيضاًڤَسوِدڤَ
اآلن أنت محظوظ . انجاب ولد لكنك بقيت دون عقب إلى أخي الحبيب، كنت كبير السن وفي غاية الشوق:"قائالنَنَْد  خاطب ڤَسوِدڤَ

لذلك، .  وأخلى سبيلي اآلنكَْمَسصديقي العزيز، كنت مسجوناً عند . أعتقد أن هذا الحادث سعيد جداً لك. بولد جميل برحمة الرب
قلقه  إلى ڤَسوِدڤَعلى هذا النحو، ألمح ". لم يكن لدي أمل برؤيتك ثانية لكنني أستطيع رؤيتك اآلن برحمة اهللا. هذه والدة أخرى لي

 في غاية ڤَسوِدڤَلذا، كان . كِْرشَْن الكبير بوالدة هحتفال ابعد َمتهورا  إلىنَنَْدجاء  خفية وياشُوداسرير  إلى كِْرشَْنأرسل . كِْرشَْنعلى 
 . سائر أطفالهكَْمَسبعد أن قتل  كِْرشَْن يحيا لم يكن يتوقع أن". هذه والدة جديدة لي:"السرور وقال

 مع أن لدينا عائالت وأقارب وأوالد  ما تفرق الطبيعة بينناغالباً. ع شملنا بالغ الصعوبةصديقي الحبيب، جم:" قائالڤَسوِدڤَتابع 
.  مع اجتماعهمسبب ذلك هو أن كل حي يظهر على هذه األرض حسب ما قدم من عمل وال يقين من البقاء معاً لوقت طويل. وبنات
 تعوم نباتات وعرائش كثيرة على أمواج للمثال،. مل مجبر على العمل على وجه مختلف والفراق حسب ما قدم من عإنسان كل

جمع شمل  قد يكونكذا، . تذهب نبتة في وجه وتذهب األخرى في وجه آخر. األبد تارة أخرى إلى تجتمع تارة وتتفرق. البحر
 ".أمواج الزمانبلكننا نتفرق عائلتنا منشوداً 

. معه كِْرشَْنلم يستطع حتى ابقاء ولده الوحيد .  على الرغم من انجابهم ثمانية قد ذهبواِدڤَكّيأطفال جميع  أن ڤَسوِدڤَ حديث غزىم
من كبيراً انت تملك عدداً . ڤِْرنْداڤََنارجو اخباري عن أحوال :"قال.  يشعر بفراقه لكنه لم يستطع البوح بالحقيقةڤَسوِدڤَكان 

زعاج  االذا كان مقامك يخلو من اارجو أن تخبرني ماهل هي سعيدة؟ هل تحصل على ما يكفيها من الكالء والماء؟ كما . الحيوانات
بإرسال  كِْرشَْنون قتل طلب وأتباعه كانوا يكَْمَسعلم أن . كِْرشَْنسالمة  إلى  هذا السؤال لشدة شوقهڤَسوِدڤَل أس". ضطرابواال

 عن ڤَسوِدڤَسأل . كِْرشَْندة أليام العشرة من والخالل اسبق لهم العزم على قتل جميع األطفال المولودين . مختلف أشكال الجن
 أن نَنَْد َمهراَج نبه ڤَسوِدڤَكما أن . نَنَْد َمهراَج في عهدة ُروهينّي وأمه َبلَراَمكما سأل عن . كِْرشَْنمن شدة قلقه على نَنَْد سالمة بيت 

 ڤَسوِدڤَكما أن سؤال ".  ترعاهما جيداًأنك والده ولديك طفل آخر اآلن وأعتقد بأنكحسب ي:"قال. والده الحقيقيهوية  ال يعرف َبلَراَم
نَنَْد بينما ) كْشَتْرييا( فارساً ڤَسوِدڤَكان .  يحمي البقر كما يحمي أطفاله اإلنسانكان.  عميق المغزىنَنَْد َمهراَجعن أحوال حيوانات 



. أهمية البقر تعادل أهمية البشر.  البقر حمايةڤايشْياالـ حماية البشر وواجب كْشَتْرييامن واجب الـ). ڤايشْيا(مزارعاً كان  َمهراَج
 .يجب حماية البقر مثل حماية البشر

التعاون بين األقارب واألمم  إلى ستندمقتصادية والتشبعة الحسية  اال بالقول أن الحفاظ على األصول الدينية والتنميةڤَسوِدڤَتابع 
 التأكد من سالمة إنسان يجب على كل.  أمام البشر والبقر السهر على وضع الصعوباتإنسان لذلك، من واجب كل. والبشرية جمعاء

قتصادية والتشبعة الحسية دون  االوعلى هذا المبنى، تتحقق تنمية المبادئ الدينية والتنمية. وراحتهم  والحيوانات اإلنسانأخيه
 أصوله الدينية ومعاشه خسرنه لذلك، كان يعتقد أ. ِدڤَكّي عن أسفه لقصوره عن حماية أوالده من رحم ڤَسوِدڤَاعرب . صعوبة

 .وتشبعته الحسية
 كَْمَس على يد الملك ِدڤَكّي الحبيب، أعلم أنك مفجوعاً بمقتل جميع أوالدك من رحم ڤَسوِدڤَ:" عند سماع هذا الكالمنَنَْد َمهراَجأجاب 

جميعنا . صديقي الحبيب، ال بأس عليك.  قتل طفلك األخير ألنها كانت انثى ودخلت الكواكب السماويةكَْمَسلم يستطع . قاسي القلب
شخص مثيل لن يبتئس في كل . كَْرَمالملم بقانون رجل العلم هو  مرتهن بما قدم من عمل وإنسان كل. محكومين بما قدمنا من عمل
 ".الظروف السعيدة أو الشقية

 عتقادي بإحتمال وجود بعضالخراج الحكومة اذا دفعت مكانك  إلى سراع بالعودة االارجو منك ،نَنَْدحبيبي :"ڤَسوِدڤَعندئذ، اجاب 
 .ُچوكوَلضطراب في اال

 لدفع َمتهورا إلى  ورجاله الذين جاءوانَنَْد َمهراَج كما عاد نَنَْد َمهراَجبيته بعد هذه المحادثة الودية بينه وبين  إلى ڤَسوِدڤَعاد 
 .قريتهم إلى الخراج،
 ".ڤَسوِدڤَ و نَنَْدلقاء "بعنوان  كِْرشَْن منخامس لا الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى

 الفصل السادس
 تَناپۤوقتل 

ال شك أن النصيحة كانت . ُچوكوَلضطراب في  االبإحتمال حدوث بعضإلى بيته  في طريقة كان ڤَسوِدڤَ يتدبر تحذير نَنَْد َمهراَج
في حاالت  كِْرشَْنذكر . ك، بدأ باللياذ بشخصية اهللا العزيز من الخشيةلذل". ثمة حقيقة فيها:" لنفسهنَنَْدلذلك، قال . ودية وليست كاذبة

سيذكر  هلكندوماً كذا، يبقى التيم في حماية شخصية اهللا العزيز . عند مواجهة الخطر بوالديهالطفل يلوذ . الحرج من طبيعة التيم
 . عندما يداهمه خطر ماالرب بسرعة بالغة

بعد مشاورة   الخبيرة بقتل األطفال باألساليب البشعة بقتل جميع األطفال في المدن والقرى والمراعيانتَۤوپالجنية الساحرة  كَْمَسأمر 
أو  كِْرشَْنالقدوس لـاالسم وأمثالها ال يستطيعون ممارسة سحرهم األسود سوى في األماكن التي تخلو من تسبيح . وزراءه األشرار

حتى وإن  كِْرشَْنالقدوس لـاالسم  واألشباح والكوارث الخطرة ترتفع فور تسبيح ةجاء أن جميع العناصر السيئة مثل السحر. سماعه
 اثناء حضور الرب العظيم ڤِْرنْداڤََنبجدية وال سيما في  كِْرشَْنالقدوس االسم كان بإهمال وهذا حقيق بالمكان حيث يجري تسبيح 

 بالفعل على ناتَۤوپلم يكن يوجد خطر من نشاطات . حتماً ِرشَْنكْ على هحنان إلى  مستندةنَنَْد َمهراَج لذلك، كانت هواجس .شخصياً
ما زالت بعض النساء .  على الطيران في السماءهن مما يعني قدرتكِْهتْشَرّيمثيالتها من الساحرات يطلق عليهن . الرغم من قواها

آخر على فرع  إلى نقل أنفسهن من مكانيمكنهن . هذا الفّن األسود من السحر في المناطق النائية من شمال غربي الهندتمارس 
 .ْبهاَچڤَتَْمالـ في كِْهتْشَرّيلذلك، وصفت .  هذا السحرناتَۤوپ تعلم. هاجذورمن عة لوشجرة مق

بدت في .  ترتدي ثياب صبية حسناءياشُودادخلت بيت األم . ذن ا دوننَنَْد َمهراَج وهي المنطقة التي يسكن فيها ُچوكوَل دخلت ناتَۤوپ
. بدت جميلة على األخص بفضل خصرها الضامر. جمال مرتفعة الردفين وصدر عارم جميل وأقراط وأزهار في شعرهاغاية ال

ظنت القرويات الساذجات أنها كانت العزة التي . ڤِْرنْداڤََنكانت ترمق كل فرد بنظرة جذابة ووجه باسم وأخذت بألباب جميع أهالي 
 ناتَۤوپ.  بحريةَمهراَج نَنَْد َمهراَجبيت إلى لذلك، دخلت . قف في وجهها أحد لجمالها الفائقلم ي. كِْرشَْنلرؤية زوجها شخصياً ت ءجا

مستلقياً على سرير صغير وأدركت للوهلة األولى أن الطفل كان يخفي قدرات ال  كِْرشَْنقاتلة عدد كبير من األطفال، وجدت الطفل 
 ". درجة أنه قادر على تدمير مجمل الكون على الفور إلى ا الطفل قويهذ:" لنفسهاناتَۤوپقالت . تضارع مثل نار تحت الرماد

ب الفطنة الالزمة لإلنسان كما واه أنه َچڤَْد چۤيتاْبَهجاء في . نافذ في قلب كل فرد كِْرشَْنشخصية اهللا العزيز .  بالغ الداللةناتَۤوپفهم 
كان مستلقياً هناك بوجه .  كان شخصية اهللا العزيزنَنَْد َمهراَجفي بيت  أن الطفل الذي كانت تراقبه فوراً ناتَۤوپأدركت . يسبب نسيانه

يه  الصفات البشرية والحيوانية علونخلعياهللا صور دعوى المادي بأن عباد . طفل صغير لكن هذا ال يعني أنه كان أقل قوة
بوجه طفل  كِْرشَْن. اهللا هو اهللا دوماً. ترياضا أن يصبح اهللا بممارسة التأمل أو الدحأال يستطيع . هي دعوى مردودة) تأنيسية(



لذلك، يّدعي . حالياً) ماۤيا( مغمورة بالفتنة هالكنباألصل  أن األحياء كانت اهللا ماۤياڤاديۤۤةالـنظرية تقول . يعادل قوته في فتوته التامة
انها . األحياء هي هباء القدرة البينية لشخصية اهللا. ۤياماع تأثير ارتف احالستعيد ألوهيته  ليس اهللا حالياً لكنه ي اإلنسان أنْزماۤياڤاديۤۤالـ

هو شخصية اهللا العزيز حتى  كِْرشَْن. النار األصلية كِْرشَْن على نقيض ماۤياهذا الهباء الدقيق لتأثير يتعرض شرار النار األصلية و
 .ِدڤَكّي و ڤَسوِدڤَمنذ بداية جلوته في بيت 

غماض  اعمل التيم على تفسير. ناتَۤوپوجه  إلى عينيه كما لو كان يسعى لتجنب النظرطبيعة طفل رضيع وأغمض  كِْرشَْنأظهر 
من كبيراً التي قتلت عدداً  تَناپۤووجه  إلى أغمض عينيه ألنه لم يحب النظر كِْرشَْنيقول البعض أن  .وجوه مختلفةمن ه والعين ودرس
أغلق  كِْرشَْنأن بوضع الطفل في حجرها ألنها شعرت بشعور استثنائي و ترددت ناتَۤوپويقول البعض أن  .لقتله مقبلةكانت األطفال و

): ٨\٤ (َچڤَْد چۤيتاْبَهتجلى لقتل الجن وحماية التيم كما جاء في  كِْرشَْنبينما يقول البعض أن . كيال ترتعبمن اجل تطمينها عينيه 
 قتل المرأة ِڤديةالـتحرم األحكام . لذي كان على وشك القتل كان امرأةوالجني األول ا. ڤيناشايا تْشَ دوشْكِْرتاْمناْم َپريتْرانايا ساْدهۤو

أغمض عينيه ألنه  كِْرشَْنتفسير آخر هو أن . غماض عينيهاإلى  كِْرشَْن أو البقرة أو الطفل تحريماً تاماً وهذا ما دعا ْبراْهَمَنالـأو 
 مع علمه بمقام مرضعته أو أمه ناتَۤوپ درجة اعتبر إلى رحوم كِْرشَْن. كِْرشَْنرضاع  ا لمجردناتَۤوپأقبلت .  بمقام مرضعتهناتَۤوپاعتبر 
 . تنوي قتلهكانت بأنها 

األم الحقيقية وزوجة المعلم أو السيد الروحي وزوجة الملك وزوجة : ِڤديةالـتوجد سبعة أشكال من األمهات حسب الوصية 
غماض هذا أحد األسباب ال. بمقام أم كِْرشَْنفي حجرها وإرضاعه فقبلها  كِْرشَْن لتضع ناتَۤوپأقبلت .  والبقرة واألرضْبراْهَمَنالـ

كما نستفيد من العلم . ياشُودالكن قتل أمه أو مرضعته ال يختلف عن حب أمه أو رابته . ذ كان عليه قتل مرضعة أو أم اعينيه
في  كِْرشَْنالطفل  ناتَۤوپ وضعت . النجاةياشُوداا نالت  ونالت النجاة من العالم المادي كمياشُودا نالت مقام األم ناتَۤوپ أن ِڤديالـ

 ناتَۤوپ تعمدتكذا، . ذا حسب الحّية حبالً اسيموت الفرد .شخصتلم تعلم أنها كانت تمسك بالموت الم. عندما أغمض عينيهحجرها 
 .فوراًلتي ستقتلها وحسبته على شاكلتهم لكنها كانت تمسك بالحّية ا كِْرشَْنمن األطفال قبل لقاء كبير عدد  قتل

حنان ها الراوأظهجمالها لولم تمانعا في حجرها  كِْرشَْن الطفل ناتَۤوپ في الغرفة عندما وضعت ُروهينّي و ياشُوداكان كل من 
 فوراً صدرها بسم زعاف وحملت الطفل في حجرها ناتَۤوپلطخت . فهما أنها كانت سيفاً في غمد جميلتلم . كِْرشَْنمومي على األ

رضع الحليب السام . أخذ حلمة ثديها مسرعاً بغضب كِْرشَْنلكن الطفل . كانت تأمل موته حالما يرضع ثديها.  ثديها في فمهودفعت
 جاءت لترضعه ناتَۤوپدرجة أن الجنية  إلى رحوم كِْرشَْن. حليب صدرها مع روحها كِْرشَْنبكالم آخر، رضع . مع نسمة حياة الجنية

ظفرت الجنية بالنجاة ألنها قتلت على يد .  لمنعها من ارتكاب مزيد من الجرائمفوراًاألمومية لكنه قتلها فحقق رغبتها وقبل عاطفتها 
 على األرض ناشرة ذراعيها وساقيها وبدأت ناتَۤوپسقطت . هاروحص تماصدرها بقوة بالغة و كِْرشَْنضغط . كِْرشَْن

 .بلل مجمل بدنهاويوي والعرق يتصبب منها كانت تصرخ بصوت مد". اتركني، اتركني أيها الطفل:"بالصراخ
 على األرض وفي السماء وعلى الكواكب العليا والسفلى وفي جميع الجهات وظن الناس أن الصواعق اً مدوياًحدث صوتاخها أصر

ا في كل فغرت فاهها ونشرت ذراعيها وساقيه.  وظهرت في وجهها الحقيقي بصورة جنية عمالقةناتَۤوپلذا، ارتفع كابوس . تتساقط
 امتدت جثتها اثنا عشر ميال. ثتهاشعرها الطويل متناثراً على كل جكان . إنْدَر  بصاعقتهباصا عند ڤِْرتْراسوَرسقطت سقطة . مكان

ظهرت أسنانها مثل المحاريث وبدا منخريها مثل . ةهائلوسحقت جميع األشجار وأصيب الجميع بالدهشة من رؤية هذه الجثة ال
 نابئر مثل مقلتيها بدت. النحاس لونب المتناثر شعرها كان. جبل من سقطتا كبيرتين صخرتين مثل يهانهد وكان .كهوف الجبال

 مثل بطنها وبدا ،كبيرة جسور مثل وقدميها وساقيها ذراعيها وظهر ،نهر بضفتي أشبه ناتالمخيف فخذيها وكان نمموها ناعميق
 بدنها منظر شاهدوا عندما خوفهم وازداد راكْشَسّي صراخ من مذهولة اءوالنس البقر رعاة ورؤوس ذانآو قلوب كانت .جافة بحيرة

  .مرعبال
. تهمعجز ؤيةر عندالطفل  وألتقطن كبيرة ببهجة ْزُچوپۤيالـ تتقدمو خوف دون تَناپۤو راكْشَسّي صدر فوق يلعب كِْرشَْن الطفل كان
 غسل تم .وجه أتم على كِْرشَْن شْرّي الطفل لحماية البقرة سوق عصاب الكبار ْزُچوپۤيالـ سائر مع ُروهينّي واألم ياشُودا األم لوحت ثم

الصغير من  كِْرشَْنتم كل ذلك لمجرد حماية  .البقر بحركة المرتفع الغبار في بدنه مرغ ثم وجه خير على البقرة ببول الطفل
 البدن العلي لم يتطلب .هذا الحادث داللة واضحة على أهمية البقر للعائلة والمجتمع واألحياء عامةيدل . األحداث النحسة المستقبلية

فع من حركتها لتعليمنا درساً حول  بروث البقر وغسل ببول البقرة ثم رش بالغبار المرتهمطلق حماية لكن جرى مرغ كِْرشَْنلـ
 .أهمية البقرة

بعد االنتهاء من  من جميع التأثيرات الشريرة بالكلية كِْرشَْن لحماية بدن ونڤيشْ أسماء روهينّي و ياشُودا تتقدمهن األم ۤيْزوپُچالـتلت 
، عسى كِْرشَْنيا حبيبنا :"َمنْتَْرالـ جويد ت باليد كما هي العادة قبلالماء من اتجرعثالث  شربتقتضي العملية . عملية التصفية هذه

 بوجهو ،فخذيك اياْچۤي  الرب بوجهيحمي نأ وعسى ،ركبتيك َمنيماْن  الرب بوجهيحمي نأ وعسى ساقيك، أَجأن يحمي الرب بوجه 



بوجه و ،صدرك شَإ بوجهو ،قلبك ڤَِكشَ  الرب بوجهيحمي نأ عسى. بطنك ڤََهياْچرۤي بوجهو ،خصرك من العلوي القسم أتْشْيوتَ
 من ْدَهَرتْشَكَْربوجه  يحميك ان عسى. رأسك إشْڤََر  بوجهوالرب ،وجهك أوروكَْرَم بوجهو ،ذراعيك يشْنوڤ بوجهو ،عنقك سۤوْريا
 َمْدهو بعدو المعروف القوس حاملالرب بوجه  يحمي نأ وعسى ،خلفك من القضيب حامل َهَرْدَچدا  بوجهيحميك نأ وعسى ،األمام

 يحميك نأ وعسى ،جهاتال كل من الصدفة حامل أوروچايا  بوجهالرب يحميك نأ عسى.  األيسرجانبك آَجَن بوجهومن جانبك االي
. الجهات كل من َهلَْدَهَر العظيم شخصال يحميك نأ وعسى ،األرض على تاْركْشْيا بوجه يحميك نأ وعسى ،فوق من أوِپنْْدَر بوجه
 ،فؤادك يحمي نأ َپۤيڤتَْدِڤشْ سيدالرب بوجه  عسى. حياتك نسمة ناراياَن بوجهو ،كحواس ِكشَْهِرشۤي  الرب بوجهيحمي نأ عسى
 يحمي نأ األولي وجههب والرب ،فطنتك يحمي نأ ْپِرشْنيَچْرْبَهى وجهب الرب عسى .عقلك يحمي نأ َرڤَيُّوِچشْ  بوجهالرب وعسى
 اثناء  من جميع األخطاريحميك نأ ڤَماْدَه رب بوجه الوعسى ،من جميع الجوانب يحميك نأ ينَْدڤُچو  الرب بوجهعسى. كروح
 اثناء يحميك نأ ناراياَن  بوجهالرب وعسى ، من السقوطسيرك اثناء يحميك نأ ايكونْطَْهىڤ سيدأن يحميك الرب بوجه  عسى. كنوم

 .أكلك ءاثنادوماً  يحميك نأ الشريرة الكواكب لكل المخيف العدو اْبهوْكياْچۤي وجهب الرب عسى كذا،. جلوسك
قتناع بواجب حماية طفلها  اال تامةياشُوداكانت األم . كِْرشَْن لحماية جميع أطراف الطفل ونڤيشْ مختلف أسماء ياشُوداثم سّبحت األم 

 و تّيڤَِر و وطَراينايِاكَْز كُڤ و راكْشََسْز و ياكْشَْز و كوشْمانْذَْز و ْزياتوْدهانۤي و ْزداكْينۤي(من مختلف أشكال األرواح الشريرة واألشباح 
يظهرن . وما شاكلها التي تسبب لإلنسان نسيان وجوده وتثير المتاعب لنسمة الحياة والحواس) أونْماَدْز و ماتِْركا و تَناپۤو و ْجىشْطْها

 يمكن لكن ال.  دماء األطفالاصصتماكما يظهرن أحياناً بصورة نساء مسنات و. ضطرابات االأحياناً في األحالم ويسببن كثيراً من
 التي تشدد على أهمية ِڤديةالـقتناع بالوصايا  اال تامةياشُوداكانت األم . القدوساالسم بقاء أشباح وأرواح شريرة حيث يوجد تسبيح 

ية تنتفع الترب.  لحماية الطفلونڤيشْتلت جميع أسماء . كِْرشَْن لحماية طفلها ونڤيشْاسم قر وبلذلك، الذت بال.  القدوسونڤيشْاسم البقر و
 وال سيما ِڤديةالـ منذ بداية التاريخ واألشخاص الذين ما زالوا يتبعون طريقة الحياة ونڤيشْالقدوس االسم  بحفظ البقر وتسبيح ِڤديةالـ

ن في ذكر يتقدمميجب على ال.  في بيوتهمونڤيشْأرباب العائالت، يحتفظون بدزينة من البقر على األقل ويقدسون نصب الرب 
 .درجة كبيرة إلى ونڤيشْالقدوس االسم لعبر من هذه التسلية والعناية بالبقر و، تعلم اكِْرشَْن

نقاذه مع عدم  ادرجة أنهن أردنإلى  كِْرشَْن على األمومي بالحنان نشعرت ،ياشُودا رأسهن علىوالمسنات  ْزُچوپۤيالـ جميع تناك
 ياشُودا ألماأرضعت . شخصية اهللا العزيز يلعب دور طفلكان  كِْرشَْنلم تستطعن الفهم أن . ذلك ألنه حمى ذاته إلى وجود حاجة

جميع  عاد ذلك، غضون في. َمنْتَْر ونڤيشْ طفلها عند حمايته بـ ة بسالمياشُوداشعرت األم . تهلحماي َمنْتْراتالـ جويدت بعد طفلها
 . مطروحة تَناپۤو ـل الضخمة الجثة شاهدوا عندما العجب وأصابهم َمتْهورا من نَنَْد َمهاَرَج مع البقر رعاة
حادثة وقعت في ب ؤالتنب له تسنى كيف وإال يُّوچيالـ التصرف أربابومن كبيراً  وأعتبره حكيماً ڤَسوِدڤَنبوءة  نَنَْد َمهاَرَجذكر 

. رماد إلى وأحرقوها بالخشب وطمروها بعيداً القطع رموا ثم بالفؤوس تَناپۤو جثةعلى تقطيع  َرَجڤْ أهاليعمل ؟ ڤِْرنْداڤََنغيابه عن 
 إلى هذه الرائحة عائدةكانت . تَناپۤوبعد احتراق جميع أطراف جثة   زكية من الدخان المتصاعد من النيرانْچوروأفاحت رائحة 

هذا مثال على أن شخصية اهللا .  تطهرت من جميع ذنوبها وظفرت ببدن روحيتَناپۤومما يعني أن الجنية  كِْرشَْنمقتلها على يد 
.  العليةشاكلةرضع حليبها وحققت جثتها ال كِْرشَْنلكن ارتفعت جميع ذنوبها ألن  كِْرشَْن لقتل تَناپۤوجاءت .  المطلقالعزيز هو الخير
فماذا يقال . مع انها كانت تحسده كِْرشَْنألنها قدمت حليبها لـ ظفرت بالنجاة .شرب الدماءها ماوغرشاغلها الوحيد كان قتل األطفال 
 .بحب وعطفجميع األحياء يخدمون شخصية اهللا العزيز والذات العليا لوبصلة األمومة  كِْرشَْنعمن يحنون على 

پى أْسيا َپْم أألْ-ڤْْس: ْبهَچڤَْد چۤيتاهذا موضح في . لذلك، يستخلص بأن حتى بذل جهد بسيط في خدمة الرب يعطي الفرد نفع علي جّم
عن علم أو غير  كِْرشَْن إلى درجة أن حتى خدمة بسيطة إلى جليلة كِْرشَْنية في ذكر الخدمة التتيم. اتْۤيْدَهْرَمْسيا تْراياِتى َمَهتُو ْبَه

عند تقديم .  نافع للحي المسجون في بدن تلك الشجرة،بتقديم الزهور من شجرة كِْرشَْن بجيلنظام ت. علم، تعطي الفرد أعظم نفع علي
نافعة لكل ) أْرتْشََن (بجيللذلك، عملية الت. ع كبير بصورة غير مباشرة، تنتفع الشجرة التي حملتها بنفكِْرشَْن إلى الزهور والثمار

عينه في حجرها بوجه طفل  كِْرشَْن محظوظة بأن لعب تَناپۤووكانت  كِْرشَْن يقدسون ڤَشي والمولى ْبَرْهماكبار المالئكة مثل . حي
بتوقير  إليه ويقدمون الطعام كِْرشَْنيقدس الناس . تَناپۤوبدن قبلة كبار الحكماء والتيم، لمستا  كِْرشَْنالقدمان اللوتسيتان لـ. صغير

 اذا انتفع عدو بحب وعطف كِْرشَْن بجيللذلك، يدعو التيم من يقدر على قياس نفع ت. تَناپۤورضع من صدر  كِْرشَْنوتتيم عميق لكن 
 .ع العظيم ينتظر عابدهواجب العبادة دون سواه والنف كِْرشَْن؟ لذلك،  بكل هذا النفع الكبيرتَناپۤومثل 

 المسنات التي قدمت حليبها ۤيْزوپُچالـمن الواضح أن البقر و.  مقام أم شخصية اهللا العزيز مع أنها كانت روح شريرةتَناپۤوكسبت 
لك، ال شك لذ. قادر على تقديم النجاة أو مطلق شيء مادي معلوم لمطلق كان كِْرشَْن. المقام العلي أيضاً إلى كانت سترتقي كِْرشَْنلـ

؟ ال شك كِْرشَْن المغرمات بـۤيْزوپُچالـوكيف يمكن وجود أي شك حول نجاة . حليبها منذ وقت بعيد كِْرشَْن التي رضع تَناپۤوبنجاة 



 بحب وعطف، حقق النجاة من الوضع التعس للوجود ڤِْرنْداڤََنفي  كِْرشَْن والبقارين الصبيان وكل من خدم ۤيْزوپُچالـأن جميع 
 .المادي

 تصدر أين من:"بالقول المحترقة تَناپۤو جثة من المتصاعد الدخان عبير شم عند نائية أماكن في ميْبهۤو َرَجڤْ أهالي معظم استغرب
باركوا الطفل و كِْرشَْنكانوا مغرمين بـ. تَناپۤو جثةفوجدوا انه الدخان من احتراق  المكان لىع وأقبلوا ،"الزكية؟ الرائحة تلك

ووضع ، تَناپۤوبعد احتراق جثة بيته  إلى نَنَْد َمهاَرَجتوجه . ه على يدتَناپۤوحالما سمعوا مقتل الجنية بدافع الحنان  كِْرشَْنالصغير 
 شْرۤيلبارك . على هذا الوجه، شعر بالرضى بنجاة طفله الصغير من هذه الكارثة الكبيرة.  وبدأ بشم رأسهفوراًالطفل في حجره 

 . حتماًڤينَْدُجوبالظفر بحظوة  كِْرشَْن على يد تَناپۤويسمع قصة قتل  كل من ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد
 ".تَناپۤومقتل "بعنوان  كِْرشَْن منسادس ال الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى

 الفصل السابع
 نجاة تِْرناڤَْرتَ

يتجلى الرب بوجوه قديمة . هرة والعلم والجمال والزهدالثروة والقوة والش: دائم الغنى بالعز السداسي كِْرشَْنشخصية اهللا العزيز 
 تسلياتأن ) ٩\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتا جاء في .نزالتهلدى النفس المهيأة فرصة كبيرة بالسماع عن النشاطات العلية للرب في . كاملة متباينة

نتفاع بسماع نشاطات  االمادي وتستطيع النفس المهيأةانها وراء المفهوم ال). ڤْياْم تْشَ ِمى ديكَْرَمَجنَْم (الرب ونشاطاته ليست مادية 
إلى لنفس المهيأة تنزع ا. سماع نشاطاتهالصعيد العلي بمجرد  إلى رتقاءالسمع هو فرصة لصحبة الرب وتنتفع النفس باال. علية مثيلة

نتفاع  االتيح عن اآلخرين يسماع شيء إلى الميل. س المهيأة في صورة الخرافات والمسرحيات والرواياتولسماع عن سائر النفا
 .ليست جميلة فحسب بل مسرة للعقل كذلك كِْرشَْن تسليات. الصعيد العلي إلى رتقاء اال الرب ثم يستطيع الفردتسلياتبالسماع عن 

. سليات الرب إذا انتفع أحد بسماع ت الشوائب المادية للغبار المتراكم في القلب بداعي العشرة الطويلة للطبيعة الماديةفوراًسترتفع 
ق ائتوجد طر. كِْرشَْنالقدوس االسم  يستطيع تصفية قلبه من كافة الشوائب المادية بمجرد سماع  اإلنسان بأنتْشايتَنْياكما لقن المولى 

طريقة اذا تتبنت  سترفع جميع الشوائب المادية تلقائياً عن النفس المهيأة وتمكنها من تحقيق قوامها باألصلمختلفة لمعرفة النفس لكن 
 ال غير وستنهض الوظيفة الكامنة للنفس المتمثلة بقضاء هاشوائب إلى عائدةللمادة حياة المهايأة . الخدمة التتيمية هذه وأهمها السمع

. عن طريق تنمية صلته القديمة بالرب العظيميصبح الفرد مؤهالً لخلق صداقة مع التيم .  حالما تنقشع تلك الشوائبالرب إلى الخدمة
هذا مقصود لهذا  كِْرشَْنكتاب .  العلية للربتسلياتوجوب سعي كل فرد بالسماع عن الدفعته إلى  العملية كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَجتجربة 

 . اإلنساننتفاع به لتحقيق أقصى أغراض حياة االالغرض ويمكن للقارئ
الحظ، المالحدة أو جماعة وحدة الوجود المطلقة لسوء . إنسان هذا العالم المادي برحمته العلية ويكشف نشاطاته مثل إلى الربينزل 

يعدون ) ْدَهْزمۤو(الرذالء . ْدهاهاڤَجانَنْتي ماْم مۤوأ): ١١\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتامن البشر ويسخرون منه ويذمهم الرب في  كِْرشَْنيعدون 
 إلى رجاع ادونلهية يّدعي أمثالهم اإلولحظهم العاثر من البشر أو أقوى بقليل وال يسلمون له بصفة شخصية اهللا العزيز  كِْرشَْن

 .األسفار المعروفة
األولى والتي ما زال يراعيها  كِْرشَْن مراسم والدة نَنَْد َمهاَرَج و ياشُوداكما أقامت . بعد نموه بقليل يقلب نفسه على بطنه كِْرشَْنبدأ 

 للمشاركة في ڤِْرنْداڤََنجميع أهالي  إلى وجهت الدعوة). َنكِْرشْجميع الطوائف الهندوسية بميالد تحتفل  (ِڤديةالـجميع أتباع األصول 
 َمنْتْراتْالـ لتجويد ْبراْهَمنَةالـجميع  إلى وجهت الدعوة. عزفت فرقة موسيقية وتجمع الناس لإلستمتاع بالمناسبة. المناسبة السعيدة

 وعزف الموسيقى ِڤديةالـ َمنْتْراتالـ جويداثناء ت) ْبهيِشَكأ( كِْرشَْن بتحميم ياشُوداقامت األم . كِْرشَْن إلستحضار السعد لـِڤديةالـ
 .َجنْماشْطْمّي يوم ڤِْرنْداڤََنتقام في جميع هياكل  ناسبةهذه الموما زالت 

إلى احساناً   الذهبيةحلي في تلك المناسبة توزيع كميات كبيرة من حبوب الطعام والبقر الممتاز المزين بالياشُودا األم ترتب
ستحمام وجلست  االبعدفي اجمل ثيابه  كِْرشَْن وارتدت أجمل ثيابها ووضعت الطفل ياشُودااستحمت األم .  المحترمينَمنَةْبراْهالـ

 إلى  فيما كانت تستمع فوضعته في السريرياشُودااألم  بدا النعاس على طفل .ْبراْهَمنَةالـ التي يرتلها ِڤديةالـالتراتيل  إلى لإلستماع
 في الطعام وحبوب واالكاليل واألبقار الثياب واهدتهم كرمتهماو الضيوف لااستقبب ياشُودا المتسامحة األم انشغلت. ِڤديةالـالتراتيل 

 كِْرشَْن الطفل كان عندئذ،. ه بسبب الضوضاءتسمعرضاع طفلها الذي كان يبكي من جوعه دون أن  اتلك المناسبة المقدسة ونسيت
 يدوية ولمس عجلة العربة فتداعت عربة تحت كِْرشَْن توضع.  مثل طفل بشريبغضب الهواء في بساقيه ويقذف الرضاعة يريد

تناثرت جميع اآلنية والصحون المصنوعة من النحاس وسائر المعادن والتي كانت متراكمة على العربة . فيما كان يركل بساقيه
 ياشُوداأصيبت األم .  هنا وهناكانفصلت عجلة العربة عن محورها وتحطمت جميع شععها وتناثرت. وسقطت بصوت مدوي



لم يكن أحد موقناً من .  والبقارون برؤية تحطم العربة من تلقاء نفسها وبدأ جميع الحاضرين بتخمين السببنَنَْد َمهاَرَج و ۤيْزوپُچالـو
ضرب العجلة بقدمه  َنكِْرشْأخبروا الجموع بأن  كِْرشَْنالسبب لكن بعض الصبيان الصغار الذين كانوا موكلين باللعب مع الطفل 

هل يعقل :"كالم األطفال لكن اجاب غيرهم إلى كان البعض يستمعون. وأكدوا لهم أنهم شاهدوا ما جرى بأم العين وعاودوا التأكيد
هو . حد الفهم أن شخصية اهللا القوي كان مستلقياً هناك بوجه طفل وأنه قادر على ما يشاءألم يستطع ". تصديق هؤالء األطفال؟

 . ر على كل من الممكن وغير الممكنالقاد
 جويد العلماء تْبراْهَمنَةالـ طفلها في حجرها وطلبت من ياشُودااثناء مناقشة ما كان يجري فالتقطت األم  كِْرشَْنبكى الطفل 

. اع كل خطر تدل على ارتفرضاعةال على الطفل اقبال. بطال األرواح الشريرة وأرضعت الطفل بوقت واحد الِڤديةالـ َمنْتْراتالـ
 واوصب شعائرال ةنَْبراْهَمالـ أقام. على حالتها األولى ورتبوها اليدوية العربة على واألوعية اآلنية األشداءالرعاة  جمعبعد ذلك، 

 .العظيم الرب عبدوا ثم في النار والماء كوشَ عشباللبن الرائب والزبدة و
 يةهارف من والتكدر طلابال جاهوال والضغينة واإلستكبار كذبوال الحسد نم هينمنز وايكون عندما مطلقاً تخيب ال ةنَْبراْهَمالـ بركات
 لكل المقدسة اتَمنْتَْرلـل وفقاً مراسم قامةال الصادقين ةنَْبراْهَمالـ ودعا حجره في كِْرشَْن طفله نَنَْد َمهاَرَج وضع لذلك، نظرا. سواهم
 .الطاهرة باألعشاب خلوطالم بالماء الطفل تحميم وتم اتَمنْتَْرلـا دجرى تجوي ثم َدِڤ ياجوْر و َدِڤ ْچِر و َدِڤ ساَم من

 كانوا متصفين ْبراْهَمنَةالـأن جميع هنا البرهان نجد  جدير وْبراْهَمَن دون أن يكون ِڤَدْزالـات َمنْتَْرجاء أنه ال يجوز لإلنسان قراءة 
 الموصية القرابينلذلك، سمح لهم بإقامة أشكال مختلفة من . مان تام بهمي انَنَْد َمهاَرَجكما كان لدى . ْبَرْهَمنيةالـبجميع الصفات 

 كَليفي عصر   محظورةقربانجميع مراسم ال.  األكفاءْبراْهَمنَةالـ على لسان َمنْتْراتالـ جويدلمختلف األغراض لكن ال بد من ت
 ۤياياْچ ۤيْرتََنكَسنْ و واحد في هذا العصر وهقربان بْپَرْبهوَمها اتْشايتَنْي شْرّيلذلك، أوصى . ْبراْهَمنَةأمثالهم من الـ لعدم توفرالحاضر 

 .َهِرىَهِرى راَم راَم راَم َهِرى راَم َهِرى  -َهِرى َهِرى  كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْنَهِرى  كِْرشَْنَهِرى : َمنْتَْر َمهاأي تسبيح 
بقر المزينة بالثياب الموشاة بالتطريز الذهبي وفي قرونها أقراط ذهبية ثانية بكميات هائلة من الحبوب والليهم  انَنَْد َمهاَرَجأحسن 

أعطى هذا .  وإقامة الطقوس للمرة الثانيةَمنْتْراتالـ ْبراْهَمنَةالـ تجويدمع  وقوائمها مطلية بالطالء الفضي وكانت مكللة بالزهور
 .مطلقاً القادرون ال تخيب ْبراْهَمنَةالـبركات . هم القلبية بركاتْبراْهَمنَةالـالعدد الكبير من البقر لخير طفله البديع وأعطى 

 جبل قلة من أثقل الطفل بأن شعرت لكنها وتهجل على سنة انقضاء بعد حجرها في كِْرشَْن ولدها تالعب ياشُودا األم كانت يوم، ذات
 كَْمَس خدم أحد ْرتَڤَِرناتْ الغول جاء. ليانشغلت بالتدبير المنزو األرض على الطفل ياشُودا األم وضعت. حمله على وىتق عدت ولم

الذي لف  الغبار مثيراً سهولة بكل الهواء في هوحمل األرض على الطفل جلوس اثناء كَْمَس أمر على بناء عصار اصورة في متمثال
 فوق شديدة ةظلم امتدت. مخيفاً صوتاً يصدر شديد اعصار صورة في المتمثل الغول وبدأ الرؤية فحجبت كلها كوَلُچو منطقة

 أثراً ياشُودا األم تجد لم .تركته حيث ولدها على العثور ياشُودا األم تستطع ولم واحدة لحظة في الرملية العاصفة من كلها المراعي
 فقدت بقرة مثل األرض إلى سقطت لذلك،. السبب فهم تستطع ولم الشديد عصار االأحدثها التي الرملية العاصفة جراء من لولدها
وبدأن بالبحث عن  نحيبها نهسماع بعد منها ْزۤيپُچوالـ وسائر ياشُودا األم صديقات دنت. لها يرثى حالة في تنوح بدأتو عجلها

 .الطفل دون جدوى
 التحليق متابعة عن وقصر التوقف إلى اضطر هلكن شديد عصار اصورة في لتمثله عالياً السماء في كِْرشَْن حمل ْرتاسوَرڤَِرناتْ الغول
 رميه عن قصر لكنه الحديد من كتلة أو شاهق جبل مثل ْرتاسوَرڤَِرناتْ اعتبره ،كِْرشَْن وزن ثقل من. همن أثقل كِْرشَْن بحأص عندما
 نتيجة ْرتاسوَرڤَِرناتْ اختنق .ثقله من التخلص أو هحمل عن لقصوره عجيباً الطفل وجد لذلك،. بعنقه ممسكاً كان كِْرشَْن ألن عنه بعيداً

 الطفل مع األرض إلى الغول وخر عيناه جحظت. وساقيه يديه تحريك أو صوت اصدار حتى يستطع ولم بحلقه كِْرشَْن مساكا
 .َرَجڤْ أرض إلى الصغير
 َپْزُچوالـ شعر .نحس كل من خلوا ياشُودا األم إلى وحملنهعندما شاهدن مصرعه  الغول صدر عن كِْرشَْن ْزۤيپُچوالـ التقطت

 البريء الطفل هذا عودة ينمستغربوبدأوا يتحدثون  كِْرشَْن بالعثور على طفلهم المحبوب الكبير بالسرور نَْدنَ َمهاَرَج و ْزۤيپُچوالـو
 السابق في طويل لوقت رياضات قضينا اننا بد ال:"قال بعضهم. ألكله هأخذ شَراكْالـ ذلك نأ من الرغم على أذى كل من سليماً
 عاد ذلك كل ونتيجة أيضاً الصدقات ووزعنا اآلبار حفرناو العامة الطرق وشققنا عامال الخير وعملنا شخصية اهللا العزيز وعبدنا
 ".الموت مواجهته من الرغم على أهله قلوب على السعادة إلدخال الطفل

ا شخصية نبجلال بد أننا .  وكفارات كبيرة في أعمارنا السابقةرياضاتال بد أننا قضينا :" هناك تتحدثن بين انفسهنۤيْزوپُچالـتجمعت 
 استرجعنا .چالية وحفر اآلبار واإلحسان والخير العام مثل زراعة أشجار التين البنالقرابيناهللا العزيز وقضينا أشكاالً مختلفة من 

 كالم ذكرو دهشة نَنَْد َمهاَرَج ازداد". عاد اآلن إلحياء أقاربه. نتيجة كل هذه األعمال الصالحة مع أنه كان بحكم األموات طفلنا
 .  مرة وثانيةڤَِدسوڤَ



 كان .هاصدر منسائل ال حليبها يشرب طفلها كان. حجرها في وضعه بعدبحنان  كِْرشَْن طفلها ياشُودا األم تأرضع ،يوم ذات
 تثاءبف البهي الباسم الجميل وجهه إلى وتنظر تالعبه كانت فيما ياشُودا صدر من الرضاعة بعد الشبع على أوشك قد كِْرشَْن الطفل
 والهواء والنار والقمر والشمس الجهات كل في والنيرات واألرض العلوية والكواكب كلها السماء ياشُودا األم اهدتفش الطفل

 بالخفقان ياشُودا األم قلب بدأ .فمهداخل  المتحركة وغير المتحركة األحياء أنواع وسائر والغابات واألنهار والجبال والجزر والبحار
ظهار  ا.كانت غارقة في أفكار رائعة. طفلها فم داخل برمته الكون شاهدت عندما المستقرتين غير عينيها اغماض دهشة في وأرادت
كشف عن وجه طفل في حجر أالهيكل الكوني حتى اثناء االستلقاء في حجر أمه يثبت أن شخصية اهللا العزيز هو هو سواء  كِْرشَْن
 يصبح اهللا بالتأمل أو ببعض  اإلنسان وحدة الوجود المطلقة بأندعوى جماعة. تَْركوروكِْشسائق عربة في ملحمة وجه  أمه أم

ال يمكنهم معادلة . في مطلق وضع أو منزلة واألحياء هباء قدرته البينية دوماًدوماً اهللا هو اهللا . األعمال المادية المصطنعة مردودة
 .القوة العلية لشخصية اهللا العزيز

 ".ْرتاسوَرڤَتِْرنانجاة "بعنوان  كِْرشَْن نسابع مال الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى

 الفصل الثامن
 رؤيا الهيكل الكوني

. كِْرشَْن حساب فلكي عن حياة الجراء َمهاَرَج نَنَْدزيارة بيت  َچْرَچ موني من كاهن العائلة المدعو ڤَسوِدڤَبعد هذا الحدث، طلب 
 إلى هلوعندما وص برؤيته َمهاَرَج نَنَْدسر . يادون كاهناً ُألسرة الكثير من الرياضات، وعّيقام بكبيراً كان ذلك الكاهن حكيماً وربانياً 

قدم له مقعداً الئقاً . كان استقباله للكاهن على مستوى عبادة الرب العظيم. جالالً اه وانحنى أمامهكفيضم يلى الفور قام ع وهمنزل
واجباتنا أما نحن فعلى انشغال دائم ب. للهدايةال  االعزيز، ان حلولك في بيت عائلي ليس ْبراْهَمَنالـأيها :"واحتفى به ثم خاطبه قائالً

هذا هو غرضك الوحيد . بيتنا هو إلنارتنا بالحياة الروحية إلى ن قدومك ا.العائلية التي تنسينا واجبنا الحقيقي الذي هو تحقيق الذات
 المنازل التي ينشغل أصحابها بجمع يارةنشغال عند ز ا أي رغبةْبراْهَمَنالـأجل، ليس لدى الرباني أو ". من زيارة أرباب العائالت

والجواب هو ان أرباب "  طلباً للمعرفة؟ْبراْهَمَنالـالرباني أو  إلى لماذا ال يذهب أرباب العائالت:"ذا ورد السؤال التالي ا.المال
 حيث تحل مسألة تحقيق الذات أي اتهمواجبأولى  عائالتهم هتمام بمشاكل االوعلى العموم، يعتقدون أن. العائالت ضعاف القلوب

 .الرأفة فقطبداعي   منازل أرباب العائالتْبراْهَمَنالـلذا، يزور الرباني أو . طلب العلم الروحي في مرتبة ثانوية
ات علم الفلك عمليات حسابية ان تنبؤ.  على اعتبار هذا األخير أحد مراجع العلم النجميَچْرَچ موني إلى  كالمهَمهاَرَج نَنَْدوجه 

وكان . بمثل هذا العلم طالع على المستقبل بوضوح تام االرائعة كتنبؤات زمن الكسوف الشمسي والخسوف القمري؛ ويتسنى للمرء
 له  األعمال التي تسببتلكبهذا العلم، أيضاً، يتسنى لإلنسان معرفة أعماله في عمره السابق، .  ضليعاً في هذا العلمَچْرَچ موني

 .سعادة أو شقاء في العمر الالحق
 دون ْبراْهَمَنعتراف بأحد بصفة  االال يمكن.  هو العالم باهللاْبراْهَمَنالـ. ْبراْهَمنَةالـ خير موني َچَچْر ضيفه نَنَْد َمهاَرَجكما خاطب 
قامة مراسم التصفية  ا الخبير قادر علىْبراْهَمَنلـا.  التي تعني العلماء باهللاڤيداْم-ْبَرْهَمالكلمة الدقيقة في هذا الصدد هي . العلم باهللا

 هو السيد الروحي ْبراْهَمَنالـ.  غير مكلفين بإتمام أي مراسم تصفيةْزْدَرـۤوشالـ. ْزايشْياڤ والـاْزتْريياكْشَالـ :للمراتب التي دونه
قامة  الذلك، طلب منه.  ممتازْبراْهَمَن بمنزلة موني َچَچْر  وقبلايشْياْزڤالـ من نَنَْد َمهاَرَجكان . ايشْياڤ والـتْريياكْشَـكاهن كل من ال

 أن األمر ال يقتصر على هذين الصبيين فحسب بل يجب على جميع البشر اتخاذ نَنَْدقال . َبلَراَمو  كِْرشَْنمراسم التصفية لولديه 
 .   جدير بصفة السيد الروحيْبراْهَمَن
أنا . كِْرشَْن إلتمام مراسم التصفية لهؤالء وبخاصة ڤَسوِدڤَلقد أرسلني :"حتفاء به اال منَدَمهاَرَج نَنْ اءبعد انته موني َچَچْر أجاب

هو  كِْرشَْنأن بفضل حساباته النجمية  أن يدرك َچْرَچ مونياستطاع . ِدڤَكّيهو ابن  كِْرشَْنكاهن هذه العائلة، ويلوح لي عرضاً، أن 
 َبلَراَمو  كِْرشَْن أن كالً من َچْرَچ مونيألمح . َمهاَرَج نَنَْد، وهذه الحقيقة لم يكن يعرفها َدَمهاَرَج نَنْ رعاية في وانه وضع ِدڤَكّيابن 

وبذلك، أماط . كِْرشَْن هناك على خالف رُوهينّيمعروفة بسبب وجود أمه  َبلَراَمكانت أبوة هذا األخير لـ . ڤَسوِدڤَكانا ولدي 
أن اقامة مراسم التصفية سوف  إلى النظر َچْرَچ مونيكما لفت . ِدڤَكّيابن  كِْرشَْنن  ا:النجمي اللثام عن الحقيقة بشكل غير مباشر

استناداً إلى الحسابات  أن تضع مولودة أنثى ِدڤَكّيلم يكن مقدراً لألم . ڤَسوِدڤَ و ِدڤَكّيهو ابن  كِْرشَْن بأن كَْمَستكشف لألثيم 
، ياشُودا بأن المولودة األنثى ولدت لـ َمهاَرَج نَنَْد لمضيفه َچْرَچ موني، أوضح على هذا النحو. على خالف ما توهم الجميعالنجمية 

بأن الطفل قاتله قد ولد بالفعل في  كَْمَس قد أخبرت چادوْر كما أن المولودة األنثى .ستبدالال ثم تمت عملية اِدڤَكّيولد لـ  كِْرشَْنوأن 



حققت تسميت طفلك والو  ويقتل الطفل بعد مراسم التصفية كَْمَسل أن يأتي األثيم يحتم:" تصريحه قائالَچْرَچ مونيثم ختم . مكان ما
 ".لكنني ال أود أن أكون السبب في هذه المآسي في المستقبل. النبوءة التي تنبأت بها المولودة

 لوجود مثل هذا راسم تسمية حافلةقامة أية م افي مثل هذه الحالة، من األفضل عدم:"َچْرَچ مونيبعد سماعه كلمات  َمهاَرَج نَنَْدقال 
 وانتهز فرصة  واقامة عملية التصفيةِڤدية الـتاَمنْتَْرالـ تجويد بنامياقنحن من مرتبة المولودين مرتين مما يستدعي . الخطر

ية، ولكن بذات بقاء مراسم التسمية سر اَمهاَرَج نَنَْد أراد ،"جراء مراسم التسمية دون ضجة معلنة اوجودك في بيتنا، متمنياً عليك
 .َچْرَچ مونيقامة هذه المراسم على يد  استفادة من االالوقت أراد

 رُوهينّي ابن َبلَراَم أن  المتلهف وأخبرهنَنَْد َمهاَرَججابة لطلب تإس  مراسم التسمية في حظيرة البقر بسرية تامةَچْرَچ مونيأجرى 
 َچْرَچ مونياستطرد . َبلَراَممى سسوف يكون خارق القوة ولذلك سي. راَمى سمسيو. سوف يكون مصدر سعادة ألفراد عائلته وأقاربه

 ثالثة رُوهينّي ابن َچْرَچ مونيمنح  وعليه، ."يادو بين عائلتك وعائلة ةلوثيقصلة القرابة ا بسبب أيضاً شَنْكَْرشََنسوف يدعى :"قائالً
 إلى  ونقلهِدڤَكّي أيضاً في رحم َبلَراَمماطة اللثام عن حقيقة تجلي  ام لكنه كان حريضاً على عدڤََل ِدَبو  شَنْكَْرشََن و َبلَراَم: أسماء
 .ِدڤَكّي شقيقان كونهما ابني َبلَراَمو  كِْرشَْنمما يعني أن . رُوهينّيرحم 

. عصور مختلفةفيما يخص الطفل اآلخر، فقد تجلى بألوان مختلفة من البشرة في :" قائالنَنَْد َمهاَرَجعالم  اَچْرَچ مونيبعد ذلك، تابع 
سوف . كِْرشَْن وكذلك ڤاسوِدڤَ، وعليه وجب تسميته ڤَسوِدڤَ كان في السابق ابناً لـ. اء سودبشرةثم باء بيضبشرة تجلى أوالً ب

مع ذلك يجدر أن تعلم جيداً أن لهذا االبن العديد من االسماء والنشاطات التي تختلف . ڤاسوِدڤَ، وآخرين كِْرشَْنيدعوه البعض 
 ."هتسليات بإختالف

 هعلمل َچْرَچ مونيأشار  و.چُوڤَْرْدَهَنبرفع جبل معجزته نظراً ل چيريْدهارّي أن ابنه سوف يدعى نَنَْد َمهاَرَج إلى َچْرَچ موني ألمح
سوف يكون هذا الطفل مصدر سعادة كبيرة لجميع . انني احيط دون سواي بكافة نشاطاته وأسمائه:"لوقبالبالماضي والمستقبل 

بفضل  نواعها رغم العناصر المناوئةأذ ستتغلب على المحن المادية على  اكما سوف يكون مصدر كل خير لك،. ن والبقاراتالبقاري
 ". وبفضل وجودهڤِْرنْداڤََنشعبيته الواسعة في قرية 

ته نزال، في ية، حمى هذا الطفل األبرار من اللصوص واألشرار كلما حدثت اضطرابات سياسڤَْرَجعزيزي ملك :"ثم تابع قائالً
كما يحمي ، يحمي تيم ابنك على الدوام ناراياَنالرب . خدمته، منيعاً على أعدائهى لنقطع إن قوة طفلك كافية لجعل كل من ي ا.السابقة
أحضان العز والجمال والجاه في كل شيء على مستوى الرب في سوف يترعرع هذا الطفل .  المالئكة على الدوامڤيشْنوالرب 
 ."عليه، أنصح بأن تجيد حمايته ليترعرع دونما عائقو. ناراياَن

وأشار . طفال يجاريه نظراً ألنه من كبار تيمه نَنَْد َمهاَرَج  وهبناراياَن أن الرب نَنَْد َمهاَرَج مضيفه َچْرَچ مونيعدا ذلك، أخبر 
 نَنَْد َمهاَرَج أقنع َچْرَچ مونينحو، فإن وعلى هذا ال".  كن حريضاً على حمايته، لذا.طفلكاألشرار سوف يزعج :"بنفس الوقت قائال

ء الد االبعد مقامه إلى َچْرَچ موني عاد .من عدة وجوهوأسهب بوصف الخصال الروحية البنه . قد أصبح ابنهشخصياً  ناراياَنبأن 
 .تي أغدقت عليه على هذا النحودا قانعاً بكل هذه النعم الغ يفكر بأنه أوفر الناس حظاً، ونَنَْد َمهاَرَج؛ بينما أخذ بهذه المعلومات

 كانت األجراس المربوطة. بالحبو على اليدين والركبتين مفرحين أميهما كِْرشَْن و َبلَراَمبعد وقت وجيز من ذلك الحدث، بدأ كل من 
ما طلباً يهأم إلى نكانا أحياناً يهربا. وكانا يتنقالن في أرجاء البيت على نحو يأخذ بمجامع القلوب. خصريهما ترن رنيناً عذباًإلى 

أميهما يغشاهما الطين  إلى  ثم يتوجهانڤِْرنْداڤََنوأحياناً أخرى يقعان في أوحال قرية . كحال سائر األطفال للحماية من اآلخرين
 من جراء الحبو كانت أماهما في الواقع تدهنانهما بالزعفران ولّب شجر الصندل، لكن كانا يمرغان بدنيهما في الوحل. والزعفران
 )الساري( تحتضنانهما وتقدمان لهما الثدي للرضاعة بعد تغطية الجزء األسفل من ثوبهما رُوهينّي و ياشُوداوكانت . فوق الطين

أحياناً كانا . طفليهماثمو أثناء الرضاعة، كانت أماهما تالحظان بزوغ أسنانهما، مما يزيدانهما فرحاً برؤية . حالما يأتيانهما حبواً
تجاهات جارة الطفلين  االكانت العجول تجفل وتأخذ بالعدو في كل. رة البقر ويمسكان بذيل عجل ما ثم يقفانيحبوان صوب حظي
 تستدعيان كافة صديقات الجيرة من راعيات البقر، اللواتي كانت تأخذهن رُوهينّي و ياشُودابرؤية ذلك، كانت . فوق الطين والروث

 .وترتفع أصواتهن بالضحك في غمرة مثل هذه المتعة. شَْنكِْر شْرّي طفولة تسلياتبهجة عظمى بمشاهدة 
 تقتضي من الوالدتين العمل على حمايتهما من البقر والقرود والمياه والنار والطيور، حتى َبلَراَمو  كِْرشَْنكانت كثرة حركة كل من 

. ألعمال البيتية بوقت واحد، يعكر صفو طمأنينتهماوكان القلق الدائم على حماية الطفلين وإنجاز ا. أثناء انهماكهما باألعمال المنزلية
بدأ الطفالن بالمشي يشاركهما بذلك باقي األطفال . خالل وقت وجيز  بالوقوف على القدمين والتنقل قليالَبلَراَمو  كِْرشَْنبدأ كل من 

 .ّيرُوهين و ياشُودا وبخاصة للوالدتين لبقاراتمن عمريهما؛ وكانوا جميعاً مبعث سعادة قصوى ل
اجتمعن . رُوهينّي واألم ياشُودا متعة جميع راعيات البقر صديقات األم ڤِْرنْداڤََن الصبيانية في قرية َبلَراَمو  كِْرشَْنكانت أعمال 

 جالساً كِْرشَْنوفيما كان . بغية تحقيق المزيد من البهجة العلية  لتقديم شكوى بحق الولدين المشاكسينياشُودااألم  إلى وقررن الذهاب



، لماذا ال تردعين ياشُوداأيتها العزيزة :"على مسمعه قائالت كِْرشَْن ترفع الشكوى ضد اترا، كانت المسنات من البقياشُوداأمام األم 
وال .  صباحاً ومساء، ويفلتان العجول قبل حلب األبقار حيث ترضع كل الحليبَبلَراَم؟ أنه يدخل بيوتنا برفقة كِْرشَْنطفلك المشاكس 

.  بابتسامة ساخرة لدى تحذيرهما من مغبة عملهماَبلَراَمو  كِْرشَْن يكتفي.  عند ذهابنا لحلب األبقاريباً ونرجع خاليات الوفاضنجد حل
سرقة ما نخزنه من اللبن والزبدة أينما احتفظنا بن ال يكتفيان بذلك، بل يجدان متعة يكان الولد. ال يسعنا عمل أي شيء حيال ذلك

 يسرقان الزبدة واللبن ."لم تتهمننا بالسرقة؟ أتظنن أن بيوتنا تخلو من اللبن والزبدة؟:"حصل وألقينا القبض عليهماإذا يقوالن و. بها
ما نفع هذا الحليب وهذه :"ع القرود عن تناول المزيد لشبعهاحالما تمتنيصرخ الولدان و. أحياناً والحليب ويوزعانها على القرود

المخزون من يجد الولدان و.  القدور ورمي قطعها في كل مكانتحطيمكما يقومان ب!". ترفض تناولها حتى القرود -الزبدة وهذا اللبن
 إلى يذهبان.  والجواهر التي تزينهماحلي في مكان موحش مظلم بفضل النور المشع من الإذا حصل وخبأناها اللبن والزبدة والحليب

يجدان وسيلة للوصول إلى و.  اذا لم يجدا الزبدة واللبنواريانصغارنا األطفال ويقرصان أجسادهم حتى يصرخوا ومن ثم يت
في أعلى السقف على الرغم من ارتفاعها الكبير، وذلك بتكديس ألواح خشبية منوعة على إذا ربطناها المخزون من الزبدة واللبن 

 ." عن جسمي ولديكماحلي، نرى وجوب نزع كل الجواهر واللذلك. ليه اإذا عجزا عن الوصوليثقبان القدر و. حجر الرحى
حتى ال يعود يتمكن من رؤية الزبدة  كِْرشَْنحسناً، سأنزع كافة الجواهر عن جسم :" قائلة عند سماعها هذا الكالمياشُوداتجيب 

، كال، ال تفعلي ذلك، ما الفائدة من نزع الجواهر؟ لسنا ندري أي نوع من األوالد هما:"فتجيب راعيات البقر". المخبأة في الظالم
حسناً احفظن اللبن والزبدة :"ياشُودافتقول األم ". حتى دون الجواهر ألنهما يشعان نوراً يمكنهما من رؤية كل شيء حتى في الظالم

 نعم، هذا ما نفعله ولكن هذين العاصيين يدخالن بيوتنا بطريقة أو بأخرى، ويفسدان كل شيء:"اتراترد البقو". ليهاإ جيداً كيال يصال
عند فشلهما انهما يبوالن على األرض النظيفة أو يبصقان عليها بدافع الغضب أحياناً، . ت باألعمال المنزلية أحياناًلكوننا منشغال

اآلن لكنهما  سوى التخطيط لسرقة زبدتنا ولبننا، يومياًال هم لهما !  شكواناان يسمعماابنك اآلن، انه إلى أنظري. بسرقة الزبدة واللبن
الباسم حالما تفكر األم بمعاقبة ولدها، بعد سماعها كل هذه الشكاوي، يردعها عن ذلك مرأى وجهه ". مؤدبينيجلسان كطفلين وديعين 

 .الموحي بالشفقةو
 .قد ابتلع طيناً كِْرشَْن أن ياشُودا يلعبان معهما، وأخبروا األم َبلَراَمو  كِْرشَْنفيما كان  َبلَراَمانضم كافة الصبيان إلى ذات يوم، 
، َبلَراَم، لم أكلت تراباً في مكان منعزل؟ أنظر، كل رفاقك بمن فيهم كِْرشَْنيا حبيبي :"عند سماعها ذلك وقالت كِْرشَْن امسكت بيد

 َبلَراَمهؤالء األوالد جميعاً بمن فيهم أخي . يا أمي الحبيبة، ال تصدقي:"بدافع من الخوف من أمه قائال كِْرشَْنأجاب ". يشتكون عليك
ان مرادهم هو أن .  عليءفتراإلهؤالء األوالد ل إلى أما أخي، فقد غضب علي أثناء لعبه معي وانضم. ع قط تراباًلم أبتل. يكذبون

ن كنت لم تفعل ذلك،  احسناً،:"فأجابت األم قائلة. اذا صدقتهم ال النظر داخل فمي لتتأكدي من كذبهم اما عليك .تغضبي وتعاقبيني
 ."فافتح فمك لكي أرى

شاهدت .  داخل فمه عظمة الخليقة طراًياشُودابناء على طلبها وكما يفعل أي طفل آخر، فرأت فمه على الفور  شَْنكِْر شْرّيفتح 
وإلى . كامل الفضاء الخارجي من كافة الجهات رأت جباالً وجزراً ومحيطات وبحاراً وكواكب، ورأت الهواء والنار والقمر والنجوم

فة؛ الماء والسماء والوجود األثيري الكثيف والذات الكلية؛ ونتاجات الحواس وضابط جانب القمر والنجوم، شاهدت العناصر كا
 األحياء جميعكما وجدت داخل فمه .  الطبيعة المادية الثالثةشواكلمثل الصوت والرائحة والمحسوسات الحواس وجميع المالئكة و

استطاعت أن ترى داخل .  الخلقمجملعي، وصوراً متعددة عن والزمان السرمدي والطبيعة المادية والطبيعة الروحية والفعالية والو
أصابها الهلع . كذلك، شاهدت ذاتها داخل فم طفلها محتضنة هذا األخير ومرضعة اياه. فم طفلها كل مستلزمات الظاهرة الكونية

أت حلماً أو مسرحية الفتنة استنتجت أنها ر. نتيجة هذه الرؤيا، وشرعت تتساءل ان كانت شاهدت كل ذلك في الواقع أم في الحلم
 على هذا حدث نفسهاعن العمل ثم راحت ته اعتقدت أن رؤية هذه األشياء الرائعة كلها، افقدتها عقلها أو أوقفت. الخارجية هللا

ق فالسجد هللا الذي يتسنى تحقي. ربما كانت قوة كونية روحية اكتسبها طفلي، لذلك أنا مرتبكة نتيجة هذه الرؤى داخل فمه:"النحو
نَنَْد جالالً؛ هو الذي تحت فتنته الخارجية توهمت أن  افألسجد له:"ثم أسهبت بالتفكير" بفضل قدرته الذات المتجسدة وكل ذي جسد

ان كل . يت من رجال ونساء هم رعيينرا تخصني، وأن جميع البقنَنَْد َمهاَرَجابني، وأن جميع ممتلكات  كِْرشَْن زوجي وأن َمهاَرَج
 ".لذلك، ألبتهل له كي يحميني على الدوام.  نتيجة الفتنة الخارجية هللاهذه األوهام هي

وفي الحال، نسيت كل . بينما كانت تفكر على هذا النحو الفلسفي الرفيع ه بالعاطفة الماديةأم فتنته الباطنة إلرباك كِْرشَْننشر الرب 
يصعب على ":حدثت نفسها بالقولوبالتالي، . ذة بالحنان الماديصدرها مأخو إلى ضمته. ابناً لها كِْرشَْنالتخمينات الفلسفية وقبلت 

 الروحية وفلسفة چايُّو أو الـِڤدانْتَ و أوَپنيشَداتْبواسطة أسلوب المعرفة العام لكن يتسنى فهمه بفضل  كِْرشَْنعامة الناس فهم 
 . ثم بدأت باإلقتناع بأن الرب العظيم ابنها بالذات"كْْهيانْسا



كما أن من . هاصدرولدها الذي رضع حليب  شخصية اهللا العزيز من األعمال الصالحة للفوز باً قضت كثيرشُوداياال شك أن األم 
لكن من . ولده ويخاطبه يا أبي كِْرشَْن كبيرة غير منحصرة ليصبح الرب قرابين ورياضات قد قضى نَنَْد َمهاَرَجالمحتم أن يكون 

 كِْرشَْن طفولة تسليات. كان ولدهما الحقيقي كِْرشَْنمع أن  كِْرشَْن طفولة تسلياتالبهجة العلية ل لم يتمتعا بكّيڤَِد و ڤَسوِدڤَالمدهش أن 
 أوضح .شخصياً قصرا عن التمتع بها كّيڤَِد و ڤَسوِدڤَما زالت تمجد حتى اليوم من قبل عدد كبير من الحكماء والربانيين لكن 

 . كما يليكْشيتْرۤيَپ َمهاَرَج إلى  سبب ذلكُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد
نحن  والدنا الحبيب،:"النحو هذا على ْبَرْهما المولى إلى ْدَهرا زوجته مع سوْزڤَ خير وَنْدُر تكلم ،ْبَرْهما المولى بأمر العمل أجل من

سى ع. عند رجوعنا في هذا العالم المادي في أجمل وجوه الطفولة كِْرشَْن العظيم بعسى أن نغرق في ذكر الر. نطلب بركة منك
 المولى وافق".  طفولته هذه أن يعبر جهالة الوالدة والموت بكل سهولةتسلياتدرجة أن كل من يسمع  إلى أن يكون تعامله معنا فعاالً

 َمهاَرَج صورةب) ڤِْرنْداڤََن (َرَجپوَرڤْ في اْنڤْبَهَچ مع سواء حد على كان الذي وَنْدُر الحظ عظيم فظهر" ذلك ليكن نعم،:" بالقولْبَرْهما
 .ياشُودا األم صورةب ْدَهرا زوجته وظهرت المعروف نَنَْد

 جميع .هماابن شخصية اهللا العزيز أصبح عندمايحيد  ال أبوي حنانب مستمر حب  علىياشُودا و نَنَْد َمهاَرَج حافظعلى هذا النحو، 
 .تهماصحب في ْبَهكْتي-كِْرشَْن واطور ،ْزۤيپُچو و َپْزُچو من ڤِْرنْداڤََن أهالي

 المتعة من زاد. ْبَرْهما المولى بركة تأييد على قصراً )ڤِْرنْداڤََن (ميۤوْبه َرَجڤْ في َبلَراَم مع كِْرشَْن شخصية اهللا العزيز أقام لك،بذ
 .طفولته في مختلفة تسليات عن بالكشف ڤِْرنْداڤََن أهالي وسائر نَنَْد من لكل العلية
 ".رؤيا الهيكل الكوني"بعنوان  كِْرشَْن منثامن ال صلالف على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى

 الفصل التاسع
 كِْرشَْن توثق الرب ياشُودااألم 

 تسليات ذكرت كانت . البيتيةاألعمال بسائر الخدم يقوم كان فيما زبدة إلى لتحويله اللبن الحامض تمخض ياشُودا األم كانت ،يوم ذات
 .تسليات التلكب ىغنتتو المخض اثناء كِْرشَْن طفولة
 فيما المخض حبل سحبب ملحوظاً جهداً وتبذل الثقيلين يهاعجز فوق مشدود وحزام اللون زعفراني ساري ترتدي ياشُودا األم كانت
هنا  قطااكليل الزهور يتسو الجميلين بحاجبيه وجهها من يتصبب العرق كان. يهتز وصدرها وترن تتحرك وأساورهات أقراطها كان

. العلي سرورها زيادة أجل منكان يشعر بالجوع، وأرادها وقف المخض . بوجه طفل ياشُودا األم أمام ِرشَْنكْ الرب ظهر. وهناك
  .رضاعه ثم يمكنها معاودة المخض فيما بعد اأشار أن شاغلها األول كان

. وجه طفلها اثناء رضاعتهكانت تبتسم تتمتع بجمال . ودفعت حلمة ثديها في فمه حجرها في ووضعته كِْرشَْن عانقت ياشُودا األم
 كسربعد أن تركته أمه على هذه الحال و كِْرشَْناشتد غضب  .النار على يفور الحليب وعاء شاهدت عندما فوراً ولدها تركتفجأة، 
 مكان فيالزبدة  يأكل بدأو بأسنانه نيتيالحمراو هيشفت وعض غضبه شدة من عينيه في كاذبة بدموع ةراحجأحد الب زبدةال جرة
 .زلمنع

 جرةال الحظت كما كِْرشَْن غياب الحظت لكنها النار عن الحليب وعاء رفعت ان بعد الزبدة مخض ستئنافإل ياشُودا األم عادت
تحطيم ترك المكان فور . ذا الطفل بالغ الذكاء بأن هنفسهاحدثت  ابتسمت فيما .ِرشْنكْْ عمل من كان تحطيم ان فاستنتجت حطمةمال

أخذ الزبدة ي كان .عقب على رأساً المقلوب الخشبي المهراس على جالساًشاهدت طفلها  حتى  في كل مكانبحثت. فاً من العقابخو
درايته هنا وهناك خوفاً منها ل حواليه يتلفت كِْرشَْنشاهدت  .القردة من وعاء مدلى من السقف بالوقوف على أرجوحة وكان يطعم

شاهدها مقبلة عليه تحمل  كِْرشَْنلكن . بعد رؤيته على هذه الحال بصمتا ولده خلف من ياشُودا األم اقتربت. بمسلكه المشاغب
في كل الجهات في  كِْرشَْنبـ باللحاق بدأت ياشُودا األم لكن.  من المهراس الخشبي وبدأ بالفرار خوفاًفوراًعصا في يدها ونزل 

بكالم آخر، شخصية اهللا العزيز الذي ال يدركه . ْزۤيچيُّوالـ الذي ال يدرك حتى بتأمل كبار شخصية اهللا العزيزب إلمساكمسعى ل
 كانت فيما الضامر خصرها أثقل ياشُودا ألمل الثقيل صدراللكن . ياشُودا والنظار، كان يلعب دور طفل تيم جليل مثل األم ۤيْزچيُّوالـ
 تقصر لم ذلك ومع ركضها راءج من به المعلقة الزهور وسقطت شعرها عقدة تراختف التباطئ إلى اضطرها مما كِْرشَْنبـ تلحق
كانت و إليه نظرت عندما يبكي وشاهدته به ياشُودا األم تأمسك حالما بذنبه وأقر خوفاً كِْرشَْن زداد ا.كِْرشَْن بولدها مساك االعن
 الجميل لدهاو بيد ياشُودا األم أمسكت. بيديه عينيه يمسح كان فيما بالكحل وجهه كل لطختو عينيه حول بالكحل مختلطة تسيل موعهد

 . بلطف هتوبخ وبدأت



 ألقت لذلك،. األمومي حنانها شدة من هويته بمعرفة تحفل لم. قوته أو بهويته جاهلة كِْرشَْن حب بمشاعر مغمورة ياشُودا األم كانت
لم .  معاقبتهمن أجل رأت أن توثق يديه بحبل ما. المشاغبة إلى يعود اللئ وثاقه شد وأرادت طفلها خوف شدة شاهدت عندما بعصاها

. كانت تجهل أن الطفل ال يحد. ولدها الصغير كِْرشَْن تحسب ياشُوداكانت األم . تعلم أن توثيق شخصية اهللا العزيز كان من المحال
 األم تمع ذلك، كان. هو مجمل الظاهرة الكونية بالفعل. هو ال يحد بحد ويعم الوجود. باطن وال ظاهر وال ايةنه والاية له بد ال

 ان ياشُودا األم الحظت لكن .مهراس خشبي مع أنه وراء جميع المدارك الحسية إلى توثيقه إلى سعت. طفلها كِْرشَْن تحسب داياشُو
 الموجودة فيجمعت جميع الحبال . آخر الحبل بفوصلت المشاغب طفلها وثيقتاثناء  أصبعين بمقدار الالزم من أقصر كان الحبل

 بشد مسعاها حبط ذلك ومع بيتها في الموجودة الحبال جميع ياشُودا األم وصلتهذا النحو، على . البيت وما زال القصر هو هو
 . تبتسم لكنها كانت تستغرب ماذا يجريياشُوداكانت األم . رأت أن الحبل ما زال أقصر من الالزم بمقدار اصبعين. كِْرشَْن وثاق
 ووافق أمه ىعل بالرحمة كِْرشَْن الطفل شعر. شعرها من والمشط الزهور وتساقطت عناءال من ياشُودا األم بدن من العرق ببتص
ال شك أن ال أحد يقوى على . ياشُوداه بلعب دور طفل بشري في بيت األم تسلياتكان يختار . هاارهاق شاهد عندما التقييد على

، ال ينسى من جهة التيم. كههالا التيم أو ةيا حمقادر علىالتيم الصفي يسلم للقدمين اللوتسيتين للرب ال. التحكم بشخصية اهللا العزيز
 .ياشُوداألمه  كِْرشَْنهذا ما يمثله تسليم . كذا، يشعر الرب بالمسرة العلية بخضوعه لحماية التيم. مطلقاًمقام تسليمه 

 أو ڤَشي وال المولى ماْبَرْه لم يشهدها المولى ياشُوداهو وهاب جميع أشكال النجاة لتيمه لكن البركة التي أنعمها على األم  كِْرشَْن
 .العزة من قبل

كما ال . لكنه سهل المنال عند تيمه.  والنظارۤيْزچيُّوالـ ليس معروفاً عند نَنَْد َمهاَرَج و ياشُوداشخصية اهللا العزيز المعروف بابن 
 . والنظار بالذخر العظيم لكل لذةۤيْزچيُّوالـيقّدره 
 نولديال اتكان أْرجوَن-ياَمَل نوع من توأمين شجرتين كِْرشَْن العظيم الرب الحظ ،بيتيةال شؤونهاب مشغولة ياشُودا األم كانت فيما

. رضاعي بما فيه الكفاية ا دونياشُوداتركتني األم :"لنفسه قائالً كِْرشَْن شْرّيقال الرب  .السابقة ةالحقب في َرِڤكو لمالكل نيالتوأم
لذا، سوف أقوم بشغب . مهراس خشبي إلى أوثقتني اآلن. حساناً الى القردةلذلك، كسرت جرة اللبن الرائب ووزعت محتوياتها ع

 . التوأمينأْرجوَنلذلك، قرر اقتالع شجرتي ". أكبر من قبل
. لحسن الحظ، شملتهما نظرة الرب.  من البشركوِوَرولدي  ڤَْچرۤينيَم و َرڤَنَلَكۤو ناالولد ناهذ. أْرجوَنيوجد تاريخ وراء شجرتي 

 إلى بالمسخ موني ناَرَد فلعنهما الكاذبة والسمعة ستكبار االبسبب بأحد يحفال لم همالكن .السابق هماعمر في عزوال السعد أهل منكانا 
 .شجرتين
 ".كِْرشَْن توثق الرب ياشُودااألم "بعنوان  كِْرشَْن منتاسع ال الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى

 الفصل العاشر
 ڤَْچرۤي و َمنيڤََرنجاة نَلَكۤو

 .ناَرَدتحقيقاً لرغبة الحكيم الكبير  كِْرشَْنعتقهما أو ڤَۤيْچرنيَم و َرڤَۤونَلَكلعن  وصف على الفصل هذا يحتوي
 ال يحد بنعمة المولى ِڤَركوكان عز  .ڤَشي المولى عباد كبارمن  الذي كان ِڤَركوولدي خزان المالئكة  ڤَۤيْچرنيَم و َرڤَۤونَلَك كان
 كايالَس في منطقة ڤَشيرياض المولى  إلى يومدخال ذات . نا مدمنان على الخمرة والنساء كما هي حال أوالد األثرياء كا.ڤَشي

اللواتي كن بصحبتهن في تلك الرياض ذات  صباياأفرطا بالشراب والغناء مع ال.  رغبة بالمتعةَچنَْجَمنْداكينّي على ضفاف نهر 
 التي كانت ممتلئة بأزهار اللوتس في حالة شديدة من السكر، وبدأ بالمرح مع الحسناوات كما َچَچنْدخال مياه الـ. األزهار الفواحة
 .ناثه في المياه ايتمتع الفيل مع

 رؤية عند الشديد بالخجل العاريات صباياال لكن شعرت الباطل جاهالو ءثرامن عمى اله حضور يلحظا لم لكنهما ةفجأ موني ناَرَد مر
 يظهر ان ناَرَد ِرشيڤَِد قرر. ناَرَد بحضور حافلين غير عاريين َرِڤكو ولدي بقي لكن اللعنة من اًخوف بثيابهن نهنأبدا وسترن ناَرَد
  .الباطل جاهوال عزبال ومعميين عاريين تهمارؤي خاصة عند لعنة المالك ولدي بلعن خاصة رحمة

من رأفته بحالهما  كِْرشَْن الرب ةعاينمنهما مات كما أراد أراد الحكيم الكبير وضع حد لمتعتهما الزائفة بالخمرة وصحبة الفتي
 أو جميلة بدنية مالمح امتالك من أكثر الفرد فطنة تحير ،المادية الملذات مغريات كل بين من لثروةا قال أن. وخاطبهما بالتالي

. بالثروة مغتر لكنه جاهال يكون ندماعوالقمار  والنساء بالخمرة التمتع في ثروته الفرد يوظف. النسب عريقة عائلة في الوالدة
 الحفاظ أجل منبفتح المسالخ  رحمة دون المسكينة الحيوانات ونيقتل نهمأ درجة إلى القسوة من ونيبلغ بثرواتهم نوالمغتر رذالءال

مهما كان و غائط رماد أ إلى سيتحولانهم ينسون أن البدن المادي . قط تموت أو شيخت لن انها ونيعتقد التي الزائلة أبدانهم على



ما دام على قيد الحياة بغض ال يعدو البدن أكثر من غائط وبول ومختلف أشكال الدود . صعيد المالئكة إلى ي الحضارة حتىمتقدماً ف
 الغاية القصوى للحياة ودونها هبالحسد والعنف ضد سائر األبدان، يحول دون فهمالمادي نشغال  االلذا،.  الخارجيهالنظر عن وضع

ن  االبدن الزائل ويقصرون حتى عن الفهم ما إلى ستناداً ا أشكال اآلثامافةأغبياء أمثالهم يرتكبون ك. الجحيم بعد الموت إلى رينحد
ن كان  ا معرفة ما اإلنسانلذلك، من واجب. ماطعمده باليقال على العموم، أن البدن ملك الشخص الذي ي. كان البدن ملكهم أم ال

ن كان البدن ملك الوالد الذي  ايجدر السؤال ما. صاحب العبد ملكية عبده ألنه يطعمهيّدعي . لك مخدومهأو مشخصياً البدن ملكه 
 .ن في رحمهاخرج من صلبه أو األم التي تكّو

 بعض الفطنة  اإلنسانكون لدىتلكن يجب أن . الحمقى منشغلون بإرتكاب كافة أشكال اآلثام بناء على مفهوم عينية البدن والذات
 كان البدن ملكه أم ملك والده أم أمه أم والد ذا ايتورط الغبي بقتل الحيوانات للحفاظ على البدن دون تدبر ما. هوية مالك البدنلفهم 
سخره كما يمكن أن يكون البدن ملك شخص أقوى ي. شخص مشترطاً تبني ولدها إلى في بعض األحيان، يهب الوالد ابنته. والدته

رماد أو يرقى في  إلى مصير البدن بعد الموت هو النار ويحترق. سيد ويصبح مالكه إلى عبد أحياناًيباع بدن ال. لعمل لحسابهل
 . الطريق لتأكله الكالب أو العقبان

 جميع فيالمادية  الطبيعة نتاج من البدن. رتكاب جميع أشكال اآلثام للحفاظ عليه ا فهم هوية مالك البدن قبل اإلنسانيجب على
لماذا يجب التورط بالقتل . ال يجوز ألحد الظن بأن البدن ملكه والطبيعة المادية ملك البدن لذلك، .يهال اليعود تحللي ثم ومن األحوال

  الحيوانات البريئة للحفاظ على البدن؟ اإلنسانللحفاظ على قنية زائفة؟ لماذا يقتل
في ظروف  حياة الفقر أفضل. خمرة والنساء وقتل الحيوانالمغتر بالجاه الزائف للعز، ال يعبأ بالتعاليم األخالقية بل ينغمس في ال

 يرغب ال لذلك،. األقل على المؤلمة الفقر حالة مدى تحقيق المعدم يستطيع. ذاته من باب صلتها باآلخرين إلى  ألن الفقير ينظرمثيلة
 من العز ڤَۤيْچرنيَم و َرڤَۤونَلَكمالكين  حرمان الناَرَد، اعتبر الحكيم الجليل وبناء عليه. كحالته مؤلمة حالة في اآلخرين رؤيةب

 . إلغترارهما بالجاه الزائف
 ما أن الذي ارتقى من حياة الفقر غالباًيبدو . ير ال يتمنى الفقر لسواهقوالف باإلبر وخزوا من ألم يدرك ان يستطيع ،ةبرا تهخزو من

 يحتمل أن يتعاطف الفقير الشفوق مع أوجاع وملذات ،يجازبإ.  لإلحسان في آواخر حياته لنفع الفقراءينشئ داراًسوف ويثرى 
 .قد يبقى قانعاً بكل ما يرزقه به اهللا. شتهاء االن كافة أشكالعنادراً ما يغتر الفقير بالكبرياء ويحتمل أن يتنزه . اآلخرين

قر إلنقاذ أنفسهم من الجاه الزائف  عادة في حالة من الفْبراْهَمنَةالـلذلك، يبقى . رياضةالأشكال البقاء في حياة الفقر هو شكل من 
فراط  االالفقير ال يسمن نتيجة.  في وجه التحقيق الروحياً كبيراًخاء المادي يشكل عائقرالجاه الزائف الناتج عن تقدم ال. للعز المادي

 .فراط باألكل وبالنتيجة ال يقوى على العنف االعلى عندما ال يقدراإلنسان  لن تتهيج حواس. باألكل
كبير الثراء ال . نتفاع بصحبة الرباني االوبذلك، يستطيع الفقير.  أخرى من فوائد الفقر هي سهولة دخول الرباني بيت الفقيرفائدة

منزلة المستجدي ذريعة لدخول بيوت أرباب يتبنى الرباني  ،ِڤديالـحسب النظام . تصاله بالرباني ايسمح ألحد بدخول بيته مما يمنع
نتفاع بصحبة  االلذي ينسى عادة كل ما له صلة بالتقدم الروحي إلنشغاله بالحفاظ على عائلته، يستطيعرب العائلة ا. العائالت
ذا كان محروماً من صحبة  اما هو نفع المغتر بزينة الحياة والجاه. توجد فرصة كبيرة للفقير لتحقيق النجاة خالل رباني. الرباني

 .الرباني وتيم شخصية اهللا العزيز
كان . فتخار بالجاه والعز المادي االكين في وضع يقصرهما عن أن من واجبه وضع هذين المالناَرَدأى الحكيم الكبير بعد ذلك، ارت

ادمانهما  إلى  الظلمة وهذا ما قصرهما عن ضبط حواسهما وأدىشاكلةكانا في . نقاذهما من حياتهما المتردية ا رؤوفاً وأرادناَرَد
 ِڤَركوال قدرة للحيوان على فهم عريه لكن . نقاذهما من وضعهما البغيض اموني ناَرَدني مثل من واجب ربا. على الحياة الجنسية

 الجاه بسبب تعريهما حالة إلى ينتبها لم انهما درجة إلى ترديا لكنهما َرِڤكو ولدي ڤَۤيْچرنيَم و َرڤَۤونَلَك كانكان خزان المالئكة و
 هذا المبدأ فسيصبح  اإلنسانية وعندما ينسى اإلنساني من البدن هو مبدأ الحضارةستر الجزء السفل. الخمرة بشرب والتولع الكاذب

األشجار من األحياء غير المتحركة ومع أنها في .  أن خير عقاب لهما هو مسخهما في صورة األشجارناَرَدرأى  لذلك،. الحيواناتك
 .عتقهما يتم حتىو األشجار من يصبحا ان بعدبرحمتي  نوبذ من قدما ما سيذكران:"وقال.  الظلمة لكنها ال تقوى على األذىشاكلة
 . برحمة اهللافي حاالت خاصة  ڤَۤيْچرنيَم و َرڤَۤونَلَك لكن يمكن أن يذكر بعد تبديل البدن،  ما ينسى الفرد عمره السابقغالباً

وبذلك، . شخصية اهللا معاينةبلذلك، أعلن أن الملكين سيبقيان في صورة األشجار مئة سنة من سنوات المالئكة ثم سيحظيان 
 .سابقة ويصبحان من تيم الربال منزلتهما سيستعيدان
. توأمين أْرجوَن شجرتي إلى ڤَۤيْچرنيَم و َرڤَۤونَلَك تحولو ،كالمه من غافرلا بعد آشَْرَم-َننارايا مقره إلى ناَرَد ِرشيڤَِد عادبعد ذلك، 

 .كِْرشَْن ومعاينة الرب نَْدنَالنمو في باحة بفرصة  ناَرَدظفر المالكان برحمة 



 مع أنه كان مقيداً إلى يد ناَرَد هتيم كبير كالم صدق لتحقيقمع أنه كان  التوأمين أْرجوَن شجرتي مكان إلى تجهي كِْرشَْنالطفل بدأ 
 ان منلي  بد ال:"ال لنفسه وق بالفعلِڤَركو أمامه كانا ولدي أْرجوَن كان تيمه الكبير وأن شجرتي ناَرَدأن  كِْرشَْنعلم الرب . المهراس

فأنتفع بذلك عند مروره ثم عبر الممر ما بين الشجرتين وعلق المهراس الخشبي الكبير بين الشجرتين . "تحقيق كالم تيمي الكبير
 ناشخص خرج.  وأحدثتا صوتاً مدوياًفوراًالمهراس بقوة كبيرة فسقطت الشجرتان  إلى وبدأ بسحب الحبال التي كانت مربوطة

التالي  تكلماو كِْرشَْنلـ ناساجد رأسيهما ونكسا الجهات جميع جمالهما نور أضاء. يسطعان مثل نار متقدة الشجرتين من نكامال
 . متضامين بكفين

 الكونية الظاهرة هذهجيداً أن  العلماء ةنَْبراْهَمالـ دريي. خارقةقوى الالوسيد جميع  ةليصاألية اهللا شخص أنت. كِْرشَْن  الحبيبربنا"
 الذي يعم يشْنوڤأنت اهللا القديم، الرب . حياة وبدن وحواس جميع األحياء أنت. ي توسع قدراتك التي تظهر تارة وتغيب تارة أخرىه

: ثالثةال المادية الطبيعة شواكلأنت أصل الظاهرة الكونية التي تعمل بمسار . الزمان أنت. الوجود والملك العظيم الذي ال ينضب
لذلك، أنت موجه . حي كل يضمره ما بكل عليمال النافذة في قلوب جميع األحياء والذات العليا أنت. ظلمةالو واألصالة الحماسة

ال يمكن لكل من .  الطبيعة المادية لكنك ال تتأثر بشوائبهاشواكلخاضع لال الوجودلكن مع أنك في وسط كل . نشاطات جميع األحياء
حترام  االاسمح لنا بتقديم سجدة. لذلك، أنت تدعى العلي العظيم. دمة على الخلق المادية فهم صفاتك العلية المتقشواكليخضع لل

 ".بقدراتك الباطنة الشخصيةدوماً  العظيم الممجد ْبَرْهَمْن، ڤَاسوِدڤلقدميك اللوتسيتين أيها الرب 
انها تامة بالقدرات العلية . صنوعةمتتجلى بأبدان متباينة لكنها ليست . نزيلةوجوهك ال تعرف في هذا العالم المادي سوى بأنت ال"

 موجودة فيك ألنك ليست  الغيريةغير المسمى في الوجود المادي لكناالسم . الغنية بالثروة والقوة والجمال والشهرة والعلم والزهد
ر ممكنة مثيلة غيمعجزات . على أنك شخصية اهللا العزيزمعجزاتك التي تكشفها في نزالتك تدل . تتجلى ببدنك الروحي األصلي

منعم أنت ال. كامل بالتوسعات التامةال نجاة األحياء وأنت علة الوالدة والموت وعلةأنت شخصية اهللا العزيز . ألحد في الوجود المادي
الوجود نافذ في أنت شخصية اهللا العزيز ال. يا أصل كل أصالة وسعود حترام لك االنقدم سجدة. كافة أشكال النعم على األحياءب

 خادمك ناَرَدكذا، الحكيم الجليل .  خادمكِڤَركوربنا، والدنا الملك . يادوظيم للسالم والشخصية العظمى في ذرية الملك واألصل الع
بالكالم عن أمجادك وسماع نشاطاتك  إليك  لذلك، ندعو أن نبقى في الخدمة الودية العلية.برحمتهماما اقتدرنا على معاينتك سوى و

أمام هيكلك دوماً ا وسائر أطرافنا بخدمتك وتتركز عقولنا على قدميك اللوتسيتين ورؤوسنا باإلنحناء عسى أن تنشغل أيدين. العلية
 ".حوى الوجودمالكوني 

 هان من الرغم على ْزۤيپُچوالـ بحبال خشبي هاون إلى مقيداً كِْرشَْن ّيشْر كان من الدعاء، ڤَۤيْچرنيَم و َرڤَۤونَلَكعند فراغ المالكان 
 موني ناَرَد الجليل الربانيأظهر :"يلي بما َرِڤكو ولدي إلى وتكلم عريضة ابتسامة ابتسم عليه، وبناء. كوَلُچو سيد و الجميع سيد

أدنى  إلى نحدار االأنقذكما من. الجمال الفائق والعز في عائلة المالئكة إلى رحمته العلية بإنقاذكما من الوضع البغيض للكبرياء العائد
ذا اقتدر  ا.معاينته أيضاًحظكما كبير ألنه لم يلعنكما فحسب بل أتاح لكما فرصة .  الحقائق معلومة عنديكل هذه. أوضاع الجحيم

 يواجه عندما الفرد عيني عن الظلمة تزول.  دائم الوقار والرحمة بكل حي فسينعتق من فورهناَرَدأحد على رؤية رباني كبير مثل 
 تسقطا ولن تجاهي والحنان الحب بتطوير رغبتكما ستتحقق. ڤَۤيْچرنيَم و َرڤَۤونَلَك يا اداركم إلى العودة اآلن يمكنكمالذلك، . الشمس

 ". حبيب التتيم خدمة في الدائم اإلستغراقب ترغبان ألنكما اآلن بعد الصعيد ذلك عن
مقيداً  كِْرشَْن الربي بق. يهمال اكالمه من هفراغ بعد له وسجدا الخشبي المهراس إلى مقيداً كان الذي الرب حول ناالمالك طاف

 .المهراس الخشبي إلى بالحبال
 ".ڤََمنيْچرۤي و َرڤَنَلَكۤونجاة "بعنوان  كِْرشَْن منعاشر ال الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى

 الفصل الحادي عشر
 قتل الجنيان ڤَتاسوَر و َبكاسوَر

 إلى كوَلُچو أهالي كبار وسائر كِْرشَْن وأب نَنَْد َمهاَرَج انطلق. الصواعق سقوط مثل هائال صوتاً أحدث أْرجوَن-ياَمَل شجرتي سقوط
 لسقوط اًسبب يجدوا لم. الخشبي المهراس إلى مقيداً بينهما قفي كِْرشَْنو لعتينتالمق الشجرتين اوشاهد حيث دهشتهم من المكان

 عما واستفسروا المكان ذلك في كِْرشَْن التقوا الذين لجنا بعض عمل من كان ذلك ان استخلصوا. هناك كِْرشَْن لوجود وأ الشجرتين
جاء :"أوضحوا. سحب المهراس الخشبي بالحبال التي كان مقيداً بها كِْرشَْنفقالوا أن الشجرتين سقطتا ألن  كِْرشَْن زمالء من حدث
الحبال فسقطت الشجرتان ثم خرج منهما  َنكِْرشْسحب .  الشجرتينبين كِْرشَْن بين الشجرتين وانقلب المهراس الخشبي وعلق كِْرشَْن

 .كِْرشَْن إلى شيئاًاثنان ساطعان وقاال 



طفلك :"نَنَْد َمهاَرَج إلى وقال  حكايتهمتصديق بعضهم رجحف محكايته تصديق الكبار يستطع لم لكن بدقة جرى ما كل األطفال وصف
 .الحبال من كِْرشَْنتقدم وفك العقدة لتحرير . ع المقدرة العجيبة لولدهبسما نَنَْد َمهاَرَج ابتسم". ربما فعلها. يختلف عن سائر األطفال

 كِْرشَْنرقص . أبعدوه عن باحة البيت وبدأن بالتصفيق يمدحن نشاطاته الفريدة. في حجورهم كِْرشَْن ۤيْزوپُچالـبعدئذ، وضعت كبار 
 . بالكلية، وغنى مثل ألعوبة في أيديهنۤيْزوپُچالمحكوم بالـ كِْرشَْنالرب العظيم رقص . على تصفيقهن مثل طفل بشري

 أو خشبي حذاء أو خشبية قطعة بجلب هنأمرت أو" ذاك أو هذا جلبا:"بالقول كِْرشَْن نتأمر ْزۤيپُچوالـ وصديقاتها ياشُودا األم كانت
يقتصر  كان. رفعها عن قاصراً كان لو كما هناك يقفو هايلمس كان أو االشياء تلك لجلب يسعى كِْرشَْن فكان خشبي قياس وعاء

 يكشف عن معامالت صبيانية مثيلة مع بكان الر. على هذا الوجه، كان ذخر مسرة والديه في كل لحظة. على تحريك ذراعيه
 كيف يخضع شخصية اهللا العزيز لرغبات تيمه ،لكبار الفالسفة والحكماء الباحثين عن الحق المطلقالكشف  أراد ه ألنڤِْرنْداڤََنأهالي 
 .اء ويحكم بهااألصفي

حالما سمعها بالفاكهة  لمقايضتها وذهببين كفيه  الحبوب بعض كِْرشَْن أخذ. نَنَْد َمهاَرَجبيت  إلى فاكهة بائعةذات يوم، جاءت 
لذلك، ربما شاهد .  كانت المقايضة سائدة في تلك األيام". ارجو أن يتقدم ويأخذها مني،الفاكهة بعض شراءإذا أراد أحد ":تنادي
 ان وكانت الحبوب تسقط منهما لعدمتكفيه صغيركانت لكن . اوالديه يقايضون حبوب الطعام ببعض الفاكهة وسواها وقلدهم َنكِْرشْ
لذلك، قبلت كل ما بقي في كفيه ومألت يديه . وكانت مأخوذة بجمال الربذلك البائعة التي جاءت لبيع الفاكهة، شاهدت . نتباهاال

ال يخسر بل يكسب ماليين شيئاً من يعطي الرب . الرب هو المنعم. دت البائعة سلتها مألى بالجواهرفي تلك الغضون، شاه. بالفاكهة
 .األضعاف

 وكانا ياموناالـ نهر ضفة إلى ذهبا نااللذ كِْرشَْن و راَم إلستدعاء أْرجوَن-ياَمَل شجرتي اقتالع بعد نّيهيوُر تخرج ،مرة ذات
 لذلك،. الصبيان سائر مع باللعب تعلقهما لشدة للعودة نّيهيوُر بنداء َبلَراَم و كِْرشَْن يحفل مللكن . كبير بإنتباه رفاقهما مع يلعبان
 تأخر من الرغم على باللعب َبلَراَم و كِْرشَْن استمر. َبلَراَم و كِْرشَْن على حنانا أشد كانت ذ الجلبهما ياشُودا األم نّيهيوُر أرسلت
 .َبلَراَم و كِْرشَْن على وحنانها حبها شدة من هاصدر من الحليب وسال الغداء إلى ياشُودا األم ادعتهم لذلك،. لعببال همالتعلق الوقت
 طول من والصداع الجوع من متعب انك بد ال حبيبي، يا ارضع تعال ،كِْرشَْن العين لوتسي ،كِْرشَْن الحبيب ولدي":ياشُودا األم قالت
 فطار االتناولتما لقد. كِْرشَْن األصغر أخيك بصحبة فوراً تعال ،كعائلت مجد يا ،ڤَِد َلَب حبيبي. اللعب من مزيد إلى حاجة ال. اللعب
. َبلَراَم الحبيب ولدي يا انتظاركما في وهو اآلن طعامه تناول ينتظر َرَجڤْ ملك نَنَْد َمهاَرَج. اآلن الغداء وقت حان وقد الصباح في

 . "حتى يبدأ باألكل عودا لذلك،
شكى رفاقهما .  كان ينتظرهما ولم يستطع تناول طعامه في غيابهمانَنَْد َمهاَرَج للعودة بعد أن سمعا أن َبلَراَمو  كِْرشَْنهرع 
 ".لن نسمح له بالمغادرة في المرة القادمة. يتركنا اآلن عندما بلغ لعبنا ذروته كِْرشَْن:"بالقول
 بتوبيخ ياشُوداعندئذ، بدأت األم .  السماح له باللعب معهم ثانيةاللعب من جديد بعد أن هدده رفاقه بعدم إلى وعاد كِْرشَْنخشي 

 بدنك تلطخ لقد. البيت إلى  هل تعتقد أنك ابن شوارع ال بيت لك؟ ارجو منك العودةالحبيب، ولدي:"كِْرشَْن إلى الصبيان وقالت
 وزع ثم استحم لذلك،. اليوم المسعودة دتكوال بنجمة القمر اقترن. لإلستحمام عد لذلك،. النهار طوال لعبت ألنك والوحل بالتراب
 مع اللعب استئنافو المجيء لك نبغيي. أمهاتهم وضعتها التي الجميلة وحالهم رفاقك نظافة إلى أنظر .ةنَْبراْهَمالـ لىع الصدقة
 ".ستئناف اللعب اك ثم يمكنكيحل ووضع غداءك وتناول ستحمام االبعد رفاقك

كانت تحسبهما . ڤَشي والمولى ْبَرْهما معبودان كبار المالئكة مثل المولى َبلَراَمو  كِْرشَْن الرب وداياشُعلى هذا النحو، استدعت األم 
 .أطفالها
 ْبراْهَمنَةالـ ثم استدعت واطعامهما ثيابهما ووضع بتحميمهما بواجباتها قامت حيث البيت إلى وجلبتهما َبلَراَم مع كِْرشَْن يد أخذت

في  كِْرشَْنوبذلك، قضت مراسم والدة . كِْرشَْن في مناسبة والدة ْبراْهَمنَةـحساناً للاعلى يدهما  ألبقارمن اكبيراً وأعطت عدداً 
 .البيت
 لوقف وسيلة ونيتدبر وبدأوا َنڤََهْدِرْب في الكبيرة ضطرابات االرؤية بعد نَنَْد َمهاَرَج يتصدرهم الكبار البقر رعاة اجتمع ،مرة ذات ثم
 طرح َدأوپانَنْ يسمى والبلد والظروف للزمان وفقاً وخبرة وعلماً سناً كوَلُچو أهالي كبرأ كان. َرَجڤْ في ةالمستمر ضطراباتاال

 لحدوث مغادرته لنا ينبغي كوَلُچو المكان هذا خير أجل من البقر، رعاة أحبابي: قال. اللقاء ذلك في كِْرشَْنو راَم لنفع اقتراحاً
 كانت التي تَناۤوپ ّيسشَراكْ يدي من شخصية اهللا العزيز برحمة كِْرشَْن الطفل انج. كِْرشَْنو راَم قتل تستهدف دائمة اضطرابات

 الطفل حمل الذي عصار االصورة في ْرتَڤَِرناتْ الغول من انج كما. عليه سقطت التي ويةاليد عربةال من انج ثم قتله على عازمة
 كِْرشَْن انج وأخيرا. أيضاً الحالة تلك في يشْنوڤ الرب برحمة الطفل انجف صخرة على سقط لكنه قتله ينوي الخطرة السماءإلى 

 األحداث تلك كل سبب .أيضاً شخصية اهللا العزيز رحمة هي وهذه بينها حتى أو قربها كانوا انهم عم الشجرتين سقوط من ورفاقه



 تلك قعت ال حيث الصبيان مع آخر مكان إلى الذهاب واجبنا ومن هنا إلى قدومه قبل آخراً اضطراباً خلق مجهول جني
 وسائر لألبقار وعرائشه ونباته عشبه ةبولخص جداً مناسب مكان ووه َنڤََمها و َرڤَنَنِْدشْ بين ڤِْرنْداڤََن يسمى مكان يوجد .ضطراباتاال

 اليوم بالرحيل لنبدأ ك،لذل. وحيواناتنا ْزۤيپُچوالـو َپْزُچوالـ كل لسعادة وتسهيالت شاهقة وجبال حدائق على يحتوي كما الحيوانات
 .اقتراحي على وافقتم ذا اأمامنا األبقار ونضع عرباتنا ادعدبدأ بالن. التأخير إلى داعي ال. الفور على
 أغراضهم وسائر ثيابهم ووضعوا فراشهم فرزوا ثم" أصبت أصبت،:"هاتفين نَْدأوپانَ نصيحة سماع عند باإلجماع البقر رعاة وافق
 ومن الثيران تجرها التي العربات على والفراش واألطفال والنساء العجائز جميع وضعوا .ڤِْرنْداڤََن إلى لتهمرح وبدأوا العربات على
 أصوات على رحلتهم البقر رعاة بدأ. القرون ونفخوا كبيرة بعناية وسهامهم أقواسهم البقر رعاة والتقط المقدمة في األبقار وضعوا ثم

 .همشيوخ ةببصح القرون
 سيما وال أبدانهن وكانت جميلة ثياباً نرتديي كنو الثيران تجرها التي العربات فيجلسن . َرَجڤْر على وصف صبايا من ذا القاد
 و كِْرشَْن مع عربة نّيهيوُر و ياشُودا األم ركبت .بالغ بسرور كِْرشَْن تسليات يغنين وكن كوَمنْكو بودرة بمسحوق مدهونة صدورهن

 .الهيئة هذه على الجمال غاية في الجميع وبدا َبلَراَم و كِْرشَْن تسليات عن يستمعن واحدة لحظة عنهما ناتفترق كيال َبلَراَم
 نصف شكل على حولهم عرباتهم بوضع مؤقتاً مكاناً أقاموا. الفصول كل في مسرة فيها قامة االحيث ڤِْرنْداڤََن دخلوا ،النحو هذا على
 َبلَراَم و كِْرشَْن لعب النحو، هذا على. يامونا نهر وضفتي ْرْدَهَنڤَُچو و ڤِْرنْداڤََن اهداش عندما بالغة بمتعة كِْرشَْنو راَم شعر .قمر
 .َرَجڤْ أهالي جميع على العلي السرور وأدخال مكسرة بألفاظ وتكلما صغار صبيان دور
 بكل نامجهز بيتهما من مقربة على قهمارفا مع َبلَراَم و كِْرشَْن لعب .العجول رعاية أمر لتولي ةالالزم السن بلغا الوقت، مجرى في

 من الثمار إلسقاط والحجارة الحبال ويرميان تارة مزماريهما يعزفان َبلَراَم و كِْرشَْن كان .العجول صغار برعاية وبدأ اللعب أنواع
. خالخيلهما أجراس ينرن مع ّيالكأَم و الفوفل مثل بالثمار القدم كرة يلعبان وكانا تارة الحجارة رمي على ويقتصران تارة األشجار

 النحو، هذا على. تارة الحيوانات أصوات ديقلت أو مرتفع خوارب نويتقاتال والثيران البقر ديقلبت تارة بالحرامات هماينفس يحجبان كانا
 .بشريين كطفلين باللعب نعما
 الحظ عندما .ياموناالـ نهر ضفة على العجول يرعيان رفاقهما معاثناء لعبهما  كِْرشَْن و راَم قتل ينوي جني وصل يوم، ذات

 من اقترب ثم" آخر جني هنا:"قائال ڤَِد َبَل خاطب ،العجول قطيع بين ودخل عجل صورة في تمثل قد الجني ان شخصية اهللا العزيز
 ثم هروح فزهقت ئلةها بقوة الجو في هبرمو وذيله الخلفيتين الجني يائمتبق كِْرشَْن أمسك .بنيته جاهال كان لو كما بالغ ببطء الجني
 رؤية عند الصبيان البقر رعاة جميع هتف .عظيمة صورة في ظهر الذي الجني جثة مع سقطت التي كَپيتَّْهى شجرة أعلى إلى رماه
 فرغ. شخصية اهللا العزيز على الزهور ورشوا السماء في المالئكة سر". لك شكرا. أحسنت. كِْرشَْن يا تحسنا:"قائلين الجني جثة

 شخصية اهللا العزيز .ىرعت تكان فيماوهناك  هنا العجول تشردو الجني قتل بعد الصباح في فطار االطعام من َبلَراَم و كِْرشَْن
 .صبيان بقارين كانا لو كما العجول رعاية توليا ،كلها الخليقة يحفظ الذي َبلَراَم و كِْرشَْن
 الحظ .الحيوانات تشرب ان بعد وشربوا للشرب مياه حوض إلى انهمقطع َبلَراَم و كِْرشَْن فيهم بما الصبيان جميع أخذ ،يوم ذات

 ذلك اسم كان. الكبير العمالق ذلك إلى النظر حتى خائفين كانوا. صاعق هشمها جبل قلة يشبه عمالقاً جسداً الحوض عند الصبيان
 الصبيان وسائر َبلَراَم كاد .كِْرشَْن تالعإلب المكان ذلك في حط وقد حاد منقار ذات بطة صورة في المتمثل َبكاسوَر العمالق الجني
 ْبَرْهما المولى والد كان الذي كِْرشَْن. كِْرشَْن ابتلعت قد العمالقة البطة واشاهد عندماالحياة  من خالية حواس مثل باإلغماء ونيصاب
 بمنقاره ثانية كِْرشَْن الجني هاجم .فوراً كاسوَرَب الجني فلفظه الجني حلق رأس يحرق كالنار أصبح ،رابق ابن دور يلعب كان لكنه
 هشاهد عندما كَْمَس صديق َبكاسوَر الجني بمنقار كِْرشَْن أمسك .له ابتالعه من الرغم على سليماً كان كِْرشَْن ان شاهد عندما الحاد
 .سرور أيما ماءالس أهل فسر رفاقه كل حضور في َنَريڤ عشبة الطفل يشطر كما سهولة بكل شطرين إلى وشطره ،لمهاجمته يسعى
 .واألدعية السماوية والصدف النقارات واقرع وَبكاسوَر عدو كِْرشَْن على ،الجنان في النامية َملّيكا زهور السماء أهل رش حينئذ،
 هذا ارتفع عندما اليهم الحياة بعودة َبلَراَم فيهم بما الصبيان كل شعر .المشهد ذلك رؤية عند بالدهشة الصبيان البقر رعاة أصيب
 َرَجڤْ إلى وعادوا عجولهم جمعوا ثم حيويةب كِْرشَْن عانقوا. والحياة الوعي استعادة عند الحواس روع يهدأ كما كِْرشَْن عن الخطر

 .ميۤوْبه
 كِْرشَْن قوالت. الغابة في َبكاسوَر مقتل عن واسمع عندما ڤِْرنْداڤََن أهالي الدهشة أصابتففور وصولهم حدث  ما انباء عن أعلنوا

 كِْرشَْن إلى عيونهم رنت بذلك،. الموت من الصبيان وسائر كِْرشَْن نجاة اعتبار علىحكاية ال وسماع تهرؤي عند كبير وقبش
 واجه قد كِْرشَْن الصبي هذا ان مستغربين البقر رعاة مع نَنَْد َمهاَرَج تدبر .سالمتهم بعد عنهم رفعها نيودو ال بصمت والصبيان
 من الرغم على كِْرشَْن الطفل هذا قتل عن )دايتْياْز (الموت تيعفار قصر .شخصية اهللا العزيز برحمة هموقتل مراراً الموت عفاريت



 ال ْبَرْهَمْن بـ العلم في نوالراسخ كالم .أبرياء صبيان قتل أرادوا ألنهم النارندفع في ت يتال العث مثل انفسهم قتلوا بل البالغة قوتهم
 .تفاصيله بكل اآلن نشهده به موني َچْرَچ تنبأ ام كل ان المدهش من. مطلقاً يكذب
 حتى يشعروا ولم بالغ علي بسرور َبلَراَم و كِْرشَْن تسليات عن بالحديث البقر رعاة وجميع نَنَْد َمهاَرَج استمتع ،النحو هذا على

كما  ورفاقه كِْرشَْن العلية لـتسلياتن البمجرد الحديث ع كِْرشَْنيمكن أن يتمتع تيم . كِْرشَْنهذه هي فعالية ذكر . المادية بالمصائب
  . سنة٥٠٠٠ منذ نَنَْد َمهاَرَجتمتع بها 

تقليد قرود الرب و الغميضة مثل الصبياني اللعب في اإلنشغالب ميۤوْبه َرَجڤْ في طفولتهما َبلَراَم و كِْرشَْن قضى ،النحو هذا على
 بين رفاقهما تسلياتاعتادا تقليد هذه ال. لَنْكاجزيرة  إلى  الذي قفز فوق المياهَنَهنوماتقليد و البحر على خيالي جسر بناء براَمتْشَنْْدر

 .وأمضيا طفولتهما بسعادة على هذا الوجه
 ".َبكاسوَر و ڤَتاسوَرقتل الجنيان  "بعنوان كِْرشَْن منحادي عشر ال الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى

 الفصل الثاني عشر
 هاسوَرْچقتل الجني أ

نفخ بقرن و.  لتناول طعام الغداءينراالغابة في الصباح الباكر برفقة أصدقائه الصبيان من البق إلى شاء الرب الذهابذات يوم، 
كان كل منهم . حالما نهض من فراشه، ثم انطلقوا جميعاً نحو الغابة، تتقدمهم العجولجاموس ودعا جميع أصدقائه األوالد آالفاً 

كانت الفرحة تطغى على وجوههم في تلك النزهة وكل منهم . اراً وقرناً وطعاماً، وتتقدمه األلوف من العجوليحمل عصاً ومزم
 والطين األحمر من طواويسطفقوا يجمعون األزهار وأوراق وأغصان األشجار وريش ال.  ذهبية مختلفةحلييرعى عجوله، تزينه 

. ثالث إلى أثناء مرورهم في الغابة، سرق أحدهم زاد آخر وأعطاه. ق عديدةأماكن متفرقة من الغابة، ثم راحوا يتزينون بها بطر
وهكذا استمر لعبهم بهذه الروح . آخر إلى سرقة غذائه، حاول استرجاعه، فكان الزاد يتنقل من واحد إلى وعندما انتبه الصبي

 .الرياضية والمزاح الصبياني
أثناء اشتداد  قال أحدهم. ول اآلخرون اللحاق به متسابقين على لمسهلمشاهدة منظر ما فحا كِْرشَْنوحدث أن تقدمهم الرب 

ومن جهة أخرى، كان بعضهم يعزف على ". أنما أنا سألمسه قبلك:"رد عليه آخر". كِْرشَْنسوف أكون أول من يلمس :"المنافسة
. قلدون صوت الوقواق على نحو رتيب بغبطة ويطواويسبعضهم اليلحق بينما كان . المزامير أو ينفخ باألبواق من قرون الجواميس

 إلى القرود وجلسوا إلى ذهب البعض. ومنهم من كان يلحق ظالل الطيور أثناء طيرانها في الجو، محاولين الجري في خط جريها
أمسك البعض بأذيال القرود العبين معها، وعندما كانت تقفز على األشجار . طواويسجانبها بهدوء، في حين قلد آخرون رقص ال

بعضهم كان يلعب مع الضفادع على . ذا كشر قرد عن أسنانه، يقلده الصبي أمامه مكشراً عن أسنانه اوكان. كانوا يلحقون بها
الماء خائفة ثم يخرجون من تحت الماء عند رؤية إلى حالما كانت تقفز الضفادع  كان يغوص البعض في اثر، وياموناضفاف نهر 

كانوا يذهبون نحو اآلبار الجافة لترديد أصواتهم فيها، . عوا بأداء حركات هزلية ويضحكونظاللهم في قاع النهر، ليقفوا ويشر
 .عندما ترجعأصداء أصواتهم ضاحكين  كانوا يشتمونو

صية اهللا ، وعلى أنه شخ)َپَرماتْما( والذات العليا ْبَرْهَمْن، فإن الربانيين يفهمونه بصفة ْبهَچڤَْد چۤيتافي  كِْرشَْن شْرّيوكما ذكر الرب 
  الالشخصاني بواسطةْبَرْهَمْنالذي يمنح عابدي الحق الالشخصاني تحقيق  كِْرشَْنها هنا، وتأكيداً لهذا البيان، نجد الرب . العزيز

.  يعتبرونه مجرد طفل جميلماۤيان المتأثرين بالفتنة الخارجية  ا.شخصية اهللا العزيزلكنه يمنح تيمه معاينته في صورة . شعاع بدنها
أما هؤالء األوالد، فلم يصبحوا جديرين بصحبة .  الصبيان الذين لعبوا معهينرا وكاملة على البقة ذلك، أغدق سعادة عظيممع

 ڤِْرنْداڤََن ذلك الحظ المتعالي الذي فاز به أهالي قرية تقديرذا القادر على من . عمال صالحة كثيرةقضاء أال بعد  اشخصية اهللا العزيز
 رغم مرورهم برياضات قاسية، ومع أنه چيينيُّو ذلك الحظ الذي لم يفز به كثير من الـ.شخصية اهللا العزيزن  كانوا يعاينونالذي

 و ِڤَدْزفي صفحات الـ كِْرشَْن شخصية اهللا العزيزقد يبحث المرء عن :" َسْمهيتا-ْبَرْهَم ذلك في جاءوقد ! مقيم داخل قلب كل حي؟
 كِْرشَْن الصبيان أولئك معاينة ينرالقد تسنى للبق.  الحظ بصحبة أحد تيمههن اسعفا  معاينتهد الفرسيكون بإمكان ، لكنأوَپنيشَداتْ

كان لهوهم معه لهو . واللعب معه ومصادقته بعد تحقيقهم للكثير من األعمال الصالحة على مدار العديد جداً من أعمارهم السابقة
 .شخصية اهللا العزيزا أنه نما دون أن يفهمو اأصدقاء مقربين يكنون له محبة فائقة

لذا، ظهر أمامهم في محاولة .  طفولته مع أصدقائه الصغارتسلياتيتمتع ب كِْرشَْنالرب  لفرط ما رأى أْچهاسوَر جنينفد صبر ال
نان الذين  كذلك أهل الج.ن المالئكة يخشونهكادرجة  إلى  هذا خطيراًأْچهاسوَركان . الهياً كِْرشَْنذ لم يحتمل رؤية  القتلهم جميعاً

" ُسوم" على الرغم من شربهم عصارة ولم يكونوا واثقين من فوزهم باألبدية" ؟ينمتى سوف يقتل هذا الج:" قائلينكانوا يتساءلون



 لحمايته من  اإلنسانن كل عالج مادي يعده ا.جنفكانوا متحررين من كل خوف من ال كِْرشَْنأما األوالد خالن . يومياً رغبة بها
 .كِْرشَْنة في ذكر ضموننما الحياة األبدية م اوناً كيف كان نوعه،الموت ليس مضم

 كِْرشَْنلقد قتل :"وأصدقائه وهو يفكر على هذا النحو كِْرشَْن، وقد ظهر أمام َبكاسوَرو  پۤوتَنا األخ األصغر لكل من أْچهاسوَر كان
 كان يعتقد أنه.  وكله عزم وتصميمكَْمَستحريض من هذا الجني بجاء ". أخي وأختي، لذا سأقتله اآلن مع جميع أصدقائه وعجولهم

من . مع جميع رعيان البقر الصبيان كِْرشَْنذا قدم حبوباً وماء في ذكرى شقيقه وبمجرد قتل ا تلقائياً ڤِْرنْداڤََنسوف يميت أهل قرية 
 .ل األطفال نبض حياة الوالدينذ يمث االبديهي عموماً أن قتل األطفال قد يقضي على حياة والديهم من فرط العاطفة نحوهم،

بصورة عامة ن الجن  ا.ڤِْرنْداڤََنمصمماً على قتل جميع أهل قرية الخارقة  يةيُّوچالـقوى الأحد  َمهيما ذاته بواسطة أْچهاسوَرنشر 
 هذا الجني في  جسمه كيف يشاء وتمثليدمدت تمكن الفرد من َمهيما سيدّْهيخارقة .  تقريباًيةيُّوچالـخوارق الخبراء باستخدام 

 بالغ السمنة ناشراً جسده مسافة ثمانية أميال ثم فغر شدقه وانتظر في الطريق؛ وكان شدقه شبيهاً بمغارة جبلية، أفعوانصورة 
 .َبلَراَمو  كِْرشَْنمفتوحاً إلبتالع جميع األوالد دفعة واحدة بمن فيهم 

بدا فكاه مثل مغارة جبلية . شفته العليا السحاببلغت رض، في حين األ إلى  ضخم تتدلى شفته السفلىأفعوان الجني على هيئة دمدت
في البدء . نيران من عينيهالأما لسانه فقد كان مثل شارع رحب، ولهاثه كاالعصار وتتأجج . ال حد لها وأسنانه كتضاريس الجبال

أخذ األوالد يتجادلون .  في الدرب فاغر الشدق ضخم يرقدأفعوان إلى بعد تفحصه انه أقربتبينوا  همتوهم األوالد الجني تمثاالً، لكن
اً هائالً يفغر شدقه أفعوانأنظروا، أليس هذا . يبدو هذا جسم حيوان ضخم راقد في وضع يبغي به ابتالعنا جميعاً:"على هذا النحو

 !".إلبتالعنا جميعاً؟
لشفة السفلى مثل انعكاس نور الشمس األحمر اوالشفة العليا لهذا الحيوان مثل نور الشمس تبدو  .بلى، أنت مصيب:"أجاب أحدهم
ن فمه مثل مغارة جبل عظيمة، وال يمكن تقدير  ا.جانبي فم الحيوان إلى ما عليكم أيها األصدقاء األعزاء سوى النظر. على األرض

ل فمه فتبدو مثل هذا الشارع الطويل، وأما الظلمة داخلسانه هو وال بد أن . كما ان ذقنه مرتفعة مثل تضاريس الجبل. ارتفاعه
 ." لهاثه، والرائحة النتنة المنبعثة من فمه هي رائحة أمعائهسوى مغارة جبلية، وما الريح التي تهب كاإلعصار

 كِْرشَْنلن يتمكن من ابتالع ! دفعة واحدة هلو دخلنا جميعاً في شدقلن يسع هذا األفعوان الهائل التهامنا جميعاً :"ثم تابعوا التحادث
الذي  كِْرشَْن رمق األوالد وجه ،في أثناء ذلك التحادث. "َبكاسوَرفي الحال، كما قتل  كِْرشَْنسوف يقتله ع ذلك بل حتى لو استطا

 . العمالقفعوانيشبه زهرة السدر جماالً، وأخذوا يصفقون مبتسمين ثم تقدموا داخلين في فم األ
كان جميع األوالد مع أبقارهم . يجنا الجسم الذي يشبه التمثال هو الذات العليا في قلب كل حي، أن يعلم أن هذ كِْرشَْنكان في وسع 

وهو يقول  كِْرشَْنالجني ينتظر دخول بقي . يتدبر وسيلة منع هالك خالنه كِْرشَْن فيما كان فعوانوعجولهم قد دخلوا في فم األ
 ."تل شقيقي وشقيقتياق كِْرشَْنلقد دخل الجميع ما عدا :"لنفسه
 فعوانغدوا في بطن األأفلتوا من يده و قد - الذي هو حمى كل واحد منهم– أن جميع خالنه عندما رأىلة األولى للوه كِْرشَْناغتم 
على فكر على ذلك النحو . ، واندهش من كيفية عمل فتنته الخارجية ثم اخذ يفكر بكيفية قتل الجني وانقاذ خالنه مع عجولهمالضخم

جميع المالئكة الذي تأسى ؛ وعند دخوله، بعد ترو أيضاً فم الجني كِْرشَْنأخيراً، دخل . انبهكتراث فعلي من ج االرغم من عدم وجود
وفي ذات الوقت، اغتبط اصدقاء ذلك الجني !" وا أسفاه! وا أسفاه:"قائلين تجمعوا لمشاهدة تلك التسلية والذين كانوا مختبئين في الغمام

 .أيضاً في فم الجني كِْرشَْناء، عندما تيقنوا من دخول ، المعتادون على أكل اللحوم وشرب الدمكَْمَسوخاصة 
في فبدأ على الفور بالتمدد وخالنه،  كِْرشَْنبينما كان الجني في محاولة سحق !" وا أسفاه! وا أسفاه:"المالئكة يصرخون كِْرشَْنسمع 

 ناه الكبيرتان متحركتين بعنفجحظت عي. على الرغم من ضخامة جسده كِْرشَْنأخذ يختنق من جراء تمدد الذي حلق الجني 
الجني بعد أن  مع خالنه وعجولهم من فم كِْرشَْنخرج .  حياته منفذاً للخروج فانفجرت قمة رأسهنسمةجد تلم . وسرعان ما اختنق

ي كالضوء الباهر في كل صوب ومكثت فلجني خرجت النفس الروحية ل. كِْرشَْنعد أن لمحهم واستعاد األوالد وعيهم بخر صريعاً، 
 على مرأى من جميع المالئكة كِْرشَْنشعاع المتوهج على الفور نحو بدن  االوانساب ذلك. داخل فمه كِْرشَْنفيما كان  السماء منتظرة

 .مع خالنه من فم الجني كِْرشَْنحالما خرج 
كما بدأ أهل الجنان . دتهممقدمين له عبا كِْرشَْن على جميع المالئكة وشرعوا بنثر الزهور على شخصية اهللا العزيز طغى الفرح

لهم بفرح، وبدأ و بقرع طبنوال كما طفق الطبالصلوات المختلفةرفع  فبدأوا بَچنْْدَهْرڤَأما سكان كوكب . بالرقص مغتبطين
 ".كل المجد لشخصية اهللا العزيز! َجيا! َجيا:"جميع تيم الرب يهتفونأخذ ، وِڤديةالـ َمنْتْراتـالتجويد  بْبراْهَمنَةالـ

عندما سمع تلك الهتافات المسعودة التي تعالت في أرجاء مجموعات كواكب  حاالً من عليائه لمشاهدة ما حدث ْبَرْهمالمولى هبط ا
ثم بدأ أليام عديدة بقي فم الجني الهائل مشدوقاً . شخصية اهللا العزيزمعجزات السماء فرأى أن الجني قد قتل، وأصيب بالدهشة تجاه 

 . لجميع رعيان البقر الصبيان وأصبح لعبةتدريجياًيجف 



وبعد سن الخامسة وحتى . كاوماَريسمى األطفال دون الخامسة . وخالنه دون سن الخامسة كِْرشَْن عندما كان أْچهاسوَرتم قتل 
 .وبعد سن الخامسة عشرة فإنهم يسمون شباباً. كايشوَر، وبعد سن العاشرة وحتى الخامسة عشرة يسمون پاوَچنْذَالعاشرة يسمون 

عند   لكن اطلع األوالد آباءهم على الحادثة بدهشة كبيرة.بعد هذه الواقعة  لمدة سنة كاملةڤَْرَجوهكذا، لم يبحث مقتل الجني في قرية 
 .ولسوف يوضح سبب ذلك في الفقرة التالية. بلوغهم سن السادسة

ندماج  اال، منح أحد فرصةْبَرْهما بمن فيهم المولى ، الذي هو أكبر بكثير من المالئكةكِْرشَْنليس عسيراً على شخصية اهللا العزيز 
ندماج في  االثماً؛ ومن المحال على األثيم ا كان هذا اآلخير بالتأكيد أكثر األحياء.أْچهاسوَر جنيمنح هذه الفرصة لل. في بدنه القديم
ن الدائبين على التفكير  ا.دخل بدنه َنكِْرشْفي هذه الحالة الخاصة حيث أن تطهر الجني تماماً من كل ذنوبه لكن . الحق المطلق

دخول ملكوت اهللا ( صورة في الذهن، يدركون الهدف الروحي مبالصورة القديمة هللا سواء أكانت صورته المنصوبة في الهيكل أ
ن كبار ا .في جسده كِْرشَْن، دخل شخصية اهللا العزيز أْچهاسوَرمقام شخص مثل رفعة وبالتالي، في وسعنا تخيل ). وإحراز صحبته

الحكماء والمتأملين والتيم يحفظون صورة اهللا داخل قلوبهم على الدوام، أو يتأملون في صورته المنصوبة في الهياكل، ويتحررون 
هذا الكمال جائز التحقيق بمجرد الحفاظ على . حالما يفارقون أبدانهميدخلون ملكوت اهللا و. على هذا النحو من كل رجس مادي
  لذلك، كان مقام هذا الجني أرفع من مقام التيم.جسده، فقد دخل شخصية اهللا العزيز أْچهاسوَرلكن في حالة . لصورة اهللا ضمن العق

 .يينيُّوچالـعتيادي أو مقام أكبر اال
، قد )مهمنقذ حياته أثناء وجوده في رحم أ( كِْرشَْن شْرّيللرب العلية  تسلياتال إلى شغل باإلستماعان، الذي َپرۤيكْشيتَْمهاَرَج إن 

 . أمامهشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم الذي كان يتلو شوَك ِدڤَ چُوْسوامّيوهكذا، استفسر من الحكيم . هتماماً بالسماع عنه اأضحى أكثر
 في غاية وكان لدى الملك . پاوَچنْذَاستغرب الملك المذكور قليالً عدم بحث مقتل الجني طوال سنة كاملة، وإلى أن بلغ األوالد سن 

 .كِْرشَْنعمل القدرات المتعددة للرب  إلى حقيقة هذا األمر ليقينه أن حادثة كتلك تعزىالع بصدد االستط
 شْرّي للرب علية التسلياتال إلى  لإلستماعهمتسع وقتي نشغال بالقضايا السياسية وال االبوجه عام، دائمو) ْزكْشَتْرييا(إن األمراء 

شْرۤيَمْد  المرحع العالي فيما يخص رواية شوَك ِدڤَ چُوْسوامّي إلى ظاً جداً بإستماعهنفسه محظو َپرۤيكْشيتْلكن اعتبر . كِْرشَْن
التي تكشف صورته وأخالقه وشهرته  كِْرشَْن الرب تسليات الحديث عن شوَك ِدڤَ چُوْسوامّيوبناء على طلب الملك، تابع . ْبهاَچڤَتَْم
 .وبطانته
 ".ْچهاسوَرأقتل الجني "بعنوان  كِْرشَْن منثاني عشر ال صلالف على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى

 الفصل الثالث عشر
  يسرق الصبيان والبقرْبَرْهما

 طوال سنة ْچهاسوَرأ عن سبب عدم بحث الصبيان موت كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَج بالتشجيع البالغ عندما سأله ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِدشعر 
 ".أكثر تجدداً بتقصياتك كِْرشَْن العلية لـتسلياتت تجعل موضوع العزيزي الملك، أن:"أوضح بالقول. كاملة

هذا ال يصبح و كِْرشَْنوتسبيحه وهذا ما يدعى ذكر  كِْرشَْنجاء أن من طبيعة التيم بذل عقله وطاقته وكالمه واذنيه بالسماع عن 
المواضيع الدنيوية تصبح مملة وال . ازاء الماديةهذه هي خاصية الشؤون العلية . طالق االالسماع والتسبيح مبتذالً أو قديماً على

 يستمر  اإلنسان مما يعني أنڤاياماَننَ-ڤَنَ-نيتْيالكن األحاديث العلية تدعى . يمكن ألحد أن يسمعها لوقت طويل بل يطلب التغيير
 .سماع المزيد إلى  بل يزداد حيوية وشوقاًمطلقاًتعب شعور بالبالتسبيح والسماع عن الرب دون 

 بتوضيح عدم ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِدلذلك، بدأ .  واجب السيد الروحي الكشف عن جميع الشؤون العلية لمريده المخلص والمستطلعمن
خالنه  كِْرشَْن شْرّيالرب  قاد. اسمع اآلن هذا السر بإنتباه:"الملك إلى ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِدقال .   طوال سنةْچهاسوَرأبحث مقتل 

خالني، ما أجمل هذا المكان لتناول الغداء واللعب :"خاطبهم قائال وقتل الجني ثم ْچهاسوَرأبعد انقاذهم من فم  اياموننحو ضفاف نهر 
 المختلطة بحفيف أوراق الشجر، تبعث أصواتاً تردد طواويسن زقزقة العصافير وأصوات ال ا. ناعمة الرمالياموناعلى ضفاف نهر 

دعوا . ذ تأخر بنا الوقت ونشعر بالجوع افلنتناول غداءنا في هذا المكان. ك الغابةأصداء بعضها البعض مما يزيد من روعة تل
 ". اثناء تناولنا الغداءالعجول على مقربة منا، تشرب من مياه النهر؛ وسيتسنى لها رعي العشب الندي في هذه البقعة

وا العجول لترعى سرحثم " س هنا ونتناول غداءنااجل، لنجل:"، وأجابوا قائلينكِْرشَْنقتراح افرح األوالد جميعاُ لدى سماعهم 
تناولوا الطعام وثم بدأوا بفتح ربطات الطعام التي أحضروها من بيوتهم  كِْرشَْنتحلقوا جميعاً على األرض حول . األخضر الندي

مع ج.  براعم تلك الزهرةمثل زهرة الّسدر كما بدا األطفال المحيطون به مثل كِْرشَْنبدا . وكلهم سعادة برؤية الرب وجهاً لوجه
طفق كل منهم . كِْرشَْن واحد تحت زاده ثم بدأوا بتناول الطعام مع راق أزهار ولحاء الشجر ووضعها كلاألوالد أزهاراً وأو



 كِْرشَْنالرب  مزمار وكان. ؛ كما كانوا يمزحون متمتعين بصحبة بعضهم البعضأثناء الغذاء كِْرشَْنيستعرض صلته الخاصة بالرب 
كانت تُلمح لقمة و. بينما كان في متعته يتناول الطعام مع أترابه الجانب األيسر من جسده إلى داً في حزام ثيابه، وبوقه وعصاهمغم

كان . في يسراه ؛ وكان يحمل قطعة من سلطة الفاكهةبعه التي تشبه البراعممن خالل عقد أصامغموسة باللبن والزبدة واألرز 
بل جميع نتائج التقدمات العظيمة يضحك ويمزح مستمتعاً بتناول الطعام مع األصدقاء الصغار في قرية شخصية اهللا العزيز الذي يتق

 . بمجرد صحبة شخصية اهللا العزيزعليةأما األوالد فقد كانوا ينهلون بهجة . وفي السماء كان المالئكة يراقبون هذا المشهد. ڤِْرنْداڤََن
مجذوبة بالعشب شيئاً فشيئاً ترعى على مقربة منهم في الغابة وتوارت عن األنظار وفي غضون ذلك، توغلت العجول التي كانت 

هو قاتل الخوف  كِْرشَْنان .  عندما رأوا أنها ابتعدت عنهم"كِْرشَْن:"وأخذوا بالصراخى العجول خوف علاألوالد  نتابا. األخضر
تجاوز األوالد " كِْرشَْن"وبصراخهم عالياً لفظة . ِرشَْنكْكل امرئ يهلع من الخوف المتشخص لكن هذا األخير يهلع من . المتشخص

 بدافع من عاطفته الشديدة من أصحابه مقاطعة استمتاعهم بتناول الغذاء للبحث عن العجول كِْرشَْنلم يكن يود . الظرف المخيف
حيث توجد  إلى شخصياً سوف أذهب ستمتاع بتناول غذائكم، االأصدقائي األعزاء، ال داعي للتوقف عن:"لذلك، خاطبهم قائال. نحوهم
 .لكن دون جدوى  بحث في الثغور الجبلية وفي الغابات. بالبحث عن العجول في المغاور وبين الشجر ثم شرع الرب حاال."العجول

، وفي الوقت أْچهاسوَرفي الوقت الذي قتل فيه  ، لمراقبة المشهد أيضاًڤيشْنوالمولود من زهرة السِّدر المنبثقة من صرة  ْبَرْهماجاء 
 أن يرى رامو. قادر على هذا العمل العظيم كِْرشَْن رؤية طفل صغير مثل هاذهل.  الحدث بإعجابونقباريالذي كان فيه المالئكة 

وعليه، سرق كل . ال شخصية اهللا العزيز اعلى الرغم من علمه المسبق بأن راعي البقر هذا ليسالمزيد من تسليات الرب المجيد 
على العجول مع بحثه عنها بل وفقد خالنه  كِْرشَْنلذلك، لم يعثر الرب . مكان آخر إلى  البقر األوالد وأخذ الجميعالعجول ورعيان

علم في الحال أن  نما ا.ْبَرْهما إلى قياساً ر الصغير، بالغ الضآلةاالبق كِْرشَْنكان . أيضاً الذين تركهم يتناولون الطعام على ضفة النهر
 جميع األوالد ْبَرْهماسرق :"يفكر على النحو التالي كِْرشَْنأخذ .  شخصية اهللا العزيزبوصفه العجول واألوالد كان سارق ْبَرْهما

 ". بمفردي، ألن األمهات سوف يأسين على أوالدهنڤِْرنْداڤََن إلى والعجول، وال يسعني العودة
 بفوقية شخصية ْبَرْهما ألمهات أصحابه ورغبة بإقناع رضاء اإلى صور جميع رعيان البقر الصبيان وعجولهم كِْرشَْنتوسع  لذلك،

 كِْرشَْنوهكذا، لم يكن صعباً على . مجمل عدد األحياء بواسطة قدرته إلى  أن شخصية اهللا العزيز يتوسعِڤَدْزتقول الـ. اهللا العزيز
األوالد على اختالف مالمحهم سحنة لقد توسع متكاثراً بشكل يصبح فيه مطابقاً لصور . التوسع على هيئة جميع األوالد والعجول

بكالم آخر، كان لكل منهم ذوقه الخاص مما يستتبع سلوكاً . وبنية؛ وعلى اختالف البستهم وحليهم وسلوكهم ونشاطاتهم الفردية
ه عن صورة كل ولد مع كل خصائص هذا األخير وميزاتإلى  كِْرشَْنومع ذلك، توسع . ونشاطاً متميزاً بما أن كل واحد نفس فردية

 احدسوى  وكان هذا التوسع ممكناً ألن كل ما هو كائن ليس. غيره وأصبح كذلك العجول على كافة أحجامها وألوانها وحركاتها
 ومعناه أن كل ما نراه في الواقع في الظاهرة الكونية سواء ه شَكْتيهَپَرْسيا ْبَرْهَمنَ: پوراَن ڤيشْنوجاء في سفر . كِْرشَْنتوسعات قدرة 

 . من النارةمن توسعات قدرة الرب كما هي الحال في الحرارة والنور النابعسوى  دة أم أعماالً تقوم بها األحياء ليسأكان ما
لم يكن لدى اهل . بهممحاطاً  بعد أن ضاعف ذاته على هيئة كافة األوالد والعجول تبعاً لقدراتهم الفردية وڤِْرنْداڤََنقرية  كِْرشَْندخل 

 .بيته وأمه إلى حظيرته وذهب األوالد كل إلى  دخلت العجول كل،وبعد دخول القرية.  حدثالقرية أدنى علم بما
وسال الحليب من . خرجت األمهات من بيوتهن إلستقبال وعناق أطفالهن لدى سماعهن أصوات مزاميرهم قبل دخولهم القرية

نما كان لشخصية اهللا العزيز الذي  اوالدهن بالحقيقة،لكن ما قدمن لم يكن أل. فقدمنها لألوالد كي يرضعوامن شدة حنانهن صدورهن 
 إلرضاع شخصية اهللا العزيز ڤِْرنْداڤََن فرصة أخرى لجميع األمهات في قرية تفي الواقع، كان. تمدد متكاثراً بشكل هؤالء األوالد

البقارات نما لجميع األمهات  ا وحدهاياشُودارضاعه لألم  الم يمنح فرصة كِْرشَْنوعلى ذلك، نجد أن الرب . من حليب أثدائهن
 .أيضاً

، وتقديم الطعام حلي وبالتيلََك"عند حلول المساء وتزيينهم بعالمات بغسل أطفالهن لزم كل ولد أمه كالمعتاد، وكذلك بدأت األمهات 
منها بنداء ومن جهة أخرى، عادت األبقار في المساء بعد غيابها في المراعي، وشرعت كل . الضروري لهم بعد يوم من العمل

وقد طال ذلك بين األبقار وصغارها . أمهاتها على الفور وبدأت هذه األخيرة بلعق أجساد صغارها إلى هرعت العجول. عجولها
حنان األبقار على ازداد ومع ذلك، . العجول واألوالد الحقيقيينعلى الرغم من غياب وبين الراعيات وأوالدهن، على هذه الحال 

ومن . لقد اشتد الحنان مع أن العجول واألوالد لم يكونوا من ذرية األمهات والبقر. الدهن دونما سبب ظاهرعجولها واألمهات ألو
 على صغارهن بعد هذا الحدث، وأصبح يعادل حنانهن على ڤِْرنْداڤََنحنان األبقار واألمهات من أهل  ازداد حنانناحية أخرى، 

على هيئة العجول ورعاة البقر  كِْرشَْنوقد استمر توسع . على صغارهنمن حنانهن كان أكبر  كِْرشَْنعلى مع أن حنانهن  كِْرشَْن
 . طوال سنة كاملةالصبيان هذا وكان دائم الحضور في المراعي



انتشر بوجه العجول والرعاة األوالد طوال سنة . ينفذ في قلوب جميع األحياء بوجه الذات العليا كِْرشَْنن أ، ْبهَچڤَْد چۤيتاكما تؤكد 
 .كما يمتد بوجه الذات العليا كاملة

كانت األبقار .  يرعيان العجول في الغابةافيما كان ڤَْرْدَهَنچُو عدداً من األبقار ترعى على سفح جبل َبلَراَمو  كِْرشَْنشاهد ذات يوم، 
. جولها حالما لمحتهاع فجأة، بدأت األبقار بالجري نحو. في مكان يشرف على الوادي حيث كانت العجول ترعى بحراسة األوالد

كانت األبقار تذوب حناناً على عجولها . مس ظهورها من شدة العّدوالأخذت األبقار تقفز نحو الوادي وفي قفزها كانت أقدامها تكاد ت
دنت من عجولها وضروعها مليئة بالحليب رافعة . المراعي الخضراء إلى م تعد تشعر بوعورة الطريق من الجبللنها لدرجة أل

مع أن أثناء انحدارها من الجبل سيل حليباً على األرض من شدة حنانها األمومي على عجولها تضروعها كانت . ها في الهواءأذناب
كتفاء  اال في سن يغنيها عن الرضاعة وتتيح لهاڤَْرْدَهَنچُوكانت العجول الراعية في أسفل جبل . فعلالعجول لم تكن عجولها بال

هكذا، كانت . تنهل الحليب من الضروعهذه األخيرة أخذت ر وطفقت تلعق أجساد العجول بينما ومع ذلك، دنت األبقا. بالعشب
 .عاطفة كبيرة بين األبقار والعجول

 كانت العادة بأن يرعى الرجال األبقار الكبيرة، في حين يرعى .تجري من سفح الجبل نزوالًبينما كانت حاول الرعاة منع األبقار 
لهذا السبب، حاول الرعاة الرجال منع . كيال ترضع كل الحليببقدر المستطاع تبعد العجول عن األبقار كانت واألوالد العجول؛ 

أحسوا بحنان شديد مفاجئ تجاه  همنزلوا من الجبل حزينين لكن.  نتيجة هذا الفشلوشعروا بالخزي والغضب. دون جدوى األبقار
ذ فاضت قلوب الرعاة حناناً شديداً لدى رؤية أوالدهن ومن  ا يحدث محيراً،بدا ما. يعتنون بالعجولعندما شاهدوا أوالدهم أوالدهم 

 إلى هم بحنان فائقورفع وأبدوا محبة أبوية نحو أوالدهم. على الرغم من خيبة األمل والفشل ثم زال عنهم الغضب واألسف
  بعد احتضان أوالدهم،سفح الجبل إلى روعاد الرجال باألبقا. بدأوا بشم رؤوس أوالدهم واإلستمتاع بصحبتهم مبتهجين. صدورهم

 . في طريقهموكانت أفكارهم في أوالدهم يواكبها دمع ينهمر من مآقيهم
 عندما رأى تلك العاطفة المتبادلة بين األبقار وعجولها وبين اآلباء وأوالدهم حدوث مثل هذا األمر غير المألوف َبلَراَم استغرب

 يبدون حناناً ڤِْرنْداڤََناندهش لمرأى جميع سكان .  مثيلةوالد وال العجول بحاجة لرعاية في وقت لم يكن فيه األبشكل غير معهود
 بأن َبلَراَماستنتج . كِْرشَْنوكذلك، كان حنان األبقار نحو صغارها يعادل حنانها نحو . كِْرشَْنفائقاً نحو أوالدهم معادالً حنانهم نحو 

ذ كيف يمكن دون ذلك حدوث مثل هذه  ا قديرإنسان علف المالئكة وإما من علفما من  اغامضةهذه الموجة من الحنان الشديد 
كان ذلك من :"وكان هذا األخير يفكر لنفسه قائالً. َبلَراَموهو معبود  كِْرشَْنأن ذلك من فعل  إلى ثم خلص! العاطفة غير المألوفة؟

جميع هؤالء الصبيان والعجول لم يكونوا سوى توسعات  ثم فهم أن "غامضةوال يسعني أنا سبر غور تلك القدرة ال كِْرشَْنعمل 
 .كِْرشَْن

ما  افي البداية أن األبقار والعجول والرعاة الصبيان جميعاًحسبت ، كِْرشَْنعزيزي :"عن حقيقة األمر قائال كِْرشَْن من َبلَراَماستوضح 
جميعهم أنت وأنت ذاتك تلعب .  بالفعلتوسعات ذاتكلكن يظهر لي أنهم ليسوا سوى . من كبار الحكماء والربانيين أو من المالئكة

أين ذهبت تلك العجول واألبقار واألوالد؟ ولماذا تتوسع أنت على ! ما هو السر الكامن وراء ذلك؟. دور العجول واألبقار واألوالد
 العجول ْبَرْهمايف سرق  كله الحالة بإختصار كِْرشَْن فأوضح "هيئة األبقار والعجول واألوالد؟ أتمنى أن تعلمني عن السبب

 .متداد بذاته كيال يعرف أحد بفقدان األبقار والعجول الحقيقية واألوالد الحقيقيين االالحدث عن طريق كِْرشَْنواألوالد، وكيف أخفى 
 ْبَرْهما عمرعن  ْد چۤيتاْبهَچڤَفي نجد معلومات .  يتحادثانَبلَراَمو  كِْرشَْنبينما كان  )قياساً بمدة حياته( بعد لحظة زمنية ْبَرْهماعاد 

. ه ساعة من عمر١٢، يعادل )١٠٠٠ ألف ضعف ٣٠٠ ماليين و٤(حيث جاء أن ألف ضعف من مجموع مدة العصور األربعة 
 بعد  لرؤية طرافة ما سببه بسرقته لألوالد والعجولْبَرْهماعاد . وعليه، لحظة واحدة من عمره تعادل سنة كاملة من سنواتنا الشمسية

هو سيده وقد أساء باللعب معه على  كِْرشَْنن  ا. لكنه بذات الوقت كان يخشى ضمنياً أنه يلعب بالنارحظة واحدة من لحظاتهنقضاء لا
ولشدة دهشته، رأى جميع ). قياساً على عمره(لذلك، لم يغب طويالً بل عاد بعد لحظة . كان في الواقع قلقاً. هذا النحو بهدف التسلية
 ُموقناً من أنهم ينامون تحت تأثير قدرته اختطفهمتماماً كما كانوا عندما أتى و كِْرشَْنجول ما زالوا يلعبون مع األوالد واألبقار والع

 في لقد سرقت جميع األوالد واألبقار والعجول، وأنا على يقين تام من أنهم ما فتئوا في سبات عميق:"يقول لنفسه ْبَرْهماأخذ . عليةال
ة لم تكن ذات خفي؟ هل يمكن أن قدرتي الكِْرشَْنع م ونلعبيمماثل من األوالد واألبقار والعجول كيف يمكن وجود شكل . الكهف

ومع ذلك، لم .  أن يفهم طبيعتهم وكيف أنهم لم يتأثروا بفتنتهْبَرْهماحاول ". ؟كِْرشَْنتأثير عليهم؟ أما زالوا يلعبون منذ سنة مع 
في . كما بدا تأثير فتنته كالثلج في الظالم أو الحباحب في وضح النهار. حت تأثير فتنته ذاته وقع تْبَرْهمابكالم آخر، . يستطع الجزم

لكن ليس . حلكة الليل يظهر الحباحب قليالً بضوئه، وفي وضح النهار قد يسطع الثلج المتراكم على قمة جبل أو على الحضيض
 الضئيلة كالثلج في الليل أو كضوء الحباحب في ْبَرْهما فتنة تبدوهكذا، . شعاع في النهار اللثلج بريق في الليل كما ليس للحباحب



بدت شخصية . أكبرزاء قدرة  اهاعندما يستعرضيحط ذو القدرة الصغيرة منها . الهائلة كِْرشَْنعندما تقارن بقدرة وضح النهار 
 . بصدد فتنتهْبَرْهماوعليه، ارتبك .  الجليلة مضحكة، عندما حاول استعراض فتنتهْبَرْهما

. اختطفهم بأنهم غير الذين ْبَرْهما من اجل اقناع ڤيشْنوأشخاص بصورة إلى  كِْرشَْنتحول األوالد واألبقار والعجول الذين كانوا مع 
 هو أحد وجوه ڤيشْنو). كِْرشَْن (ڤيشْنوأما الذين رآهم فكانوا توسعات ذات . في الواقع، كانوا يغطون في النوم تحت تأثير فتنته

الزرقة ويلبسون حلالً صفراء وجميعهم  إلى  يميلونڤيشْنوكان جميع أشخاص . ْبَرْهما أمام ڤيشْنوكذا، تجلى أشخاص بوجه ه. كِْرشَْن
وعلى رؤوسهم خوذ ذهبية مرصعة باألحجار . ر وصدفةصولجاناً وقرصاً وزهرة ِسدمنهم  واحد ذوي أربع أذرع يمسك كل

، شْرۤيڤَتَْستف حول أعناقهم األزهار الجميلة؛ أما صدورهم فكانت مزدانة بعالمات كانوا مزينين بالآللئ واألقراط وتل. الكريمة
أما . كانت أعناقهم ناعمة الملمس كالمحر، وسيقانهم مزركشة باألجراس الذهبية. وتغطي سواعدهم األساور والجواهر المنوعة

 منثورة على كامل بدن تولْسّيبراعم الطرية من أزهار  الْبَرْهما كذلك رأى .هراأصابعهم فكانت محالة بالخواتم المرصعة بالجو
بتسامة وضاءة مثل نور ا، وذوي علي يتميزون بجمال ڤيشْنوكذلك، كان أشخاص .  حتى قمة رأسهاللوتسيتين بدءًأ من قدميه ڤيشْنو

 شاكلة يتولى ڤيشْنو. لمة الحماسة والظشاكلتيومن مجرد نظراتهم ظهر أنهم خالقو وحافظو . القمر، ونظراتهم مثل طلوع الشمس
 و ْبَرْهما هو خالق وحافظ كل من ڤيشْنووعليه، .  الظلمةشاكلة شيڤَ الحماسة، في حين يتولى المولى شاكلة فْبَرْهمااألصالة، أما 

 . كونه حافظ جميع ما في الظاهرة الكونيةشيڤَ
 وسائر المالئكة مع أصغر االحياء كالنمل والقش الصغير من شيڤَ و ْبَرْهما، العديد جداً من ڤيشْنو للرب تجليبعد هذا ال ْبَرْهمارأى 

كان يصاحب رقصها ايقاعات مختلف أنواع الموسيقى وكلها تقوم . ڤيشْنومتحرك وغير متحرك، ترقص جميعاً متحلقة حول الرب 
 والتي يتسنى بفضلها أِنما  هذه كانت تملك جميع قوى التصرف ابتداء من قوةڤيشْنو أن جميع أشخاص ْبَرْهماأدرك . بتسبيحه
 و ْبَرْهماكذلك، جميع القدرات التي يملكها . ما ال نهاية على نحو الظاهرة الكونية إلى متداد االأصغر حجم ذري أو إلى التقلص
 وبنفوذه .كمل وجهأ على ڤيشْنو العناصر األربعة والعشرين للظاهرة الكونية، كانت ممثلة في وجه إلى ضافة ا وسائر المالئكة،شيڤَ

 شواكلكان ُيعبد من قبل الزمان والمكان والظاهرة الكونية واإلصالح والرغبة والفعالية و. نشغلت بعبادة كافة القدرات الروحيةا
أدرك . أوَپنيشَداتْ والعلم والبهجة ومعبود تابعي حق هو مستقر كل الڤيشْنو أن المولى ْبَرْهماكذلك، أدرك . الطبيعة المادية الثالث

 لم تتحول بشكل سحري من عمل ڤيشْنووجوه  إلى  ان جميع الصور على اختالفها لألبقار واألوالد والعجول التي تحولتْهماْبَر
 ڤيشْنو (ڤيشْنوأشخاص على هيئة  إلى ما كانت األبقار والعجول واألوالد التي تحولت.  أو مالك بفضل قدرات خفية بحوزتهچّييُّو

في الحرارة يوجد .  وقدرته بالنار والحرارةڤيشْنوتقارن صفات . ڤيشْنو وجوه  بل)ماۤيا ڤيشْنو(دية  الفتنة المامن عرض) مۤوْرتي
 على هيئة األوالد واألبقار والعجول لم يكن كمثل الحرارة ڤيشْنون تجلي  ا.ومع ذلك، الحرارة غير النار. الدفء وهو خاصية النار

ولإلستفاضة في التوضيح، .  هو الحق التام والعلم الكامل وكل البهجةڤيشْنو. ة في الحقيقڤيشْنوبل النار؛ كان الجميع أشخاص 
قدر . الشمس في أشكال كثيرة جداُ؛ في كثير من قدور الماء لكن انعكاساتها هذه هي غير الشمس ذاتهاتنعكس : نعرض مثاالً مادياً

 كِْرشَْنأما الصور التي تجلى بها . الشمسعين  وكأنها تبدوالشمس نعكاسات  امع انالماء تخلو من حرارة وضوء حقيقيين شمسيين 
 . البهجة الكاملةآنَنَْدتعني العلم التام و  اَنۤيْچ تعني الصدق، و َستْيا.  كامالًڤيشْنوفقد كانت كل منها شخص 

يه، ال يبلغون صعيد العلم وعل. أوَپنيشَداتْ من تابعي مجرد لشخصية اهللا العزيز يتعدى مدارك عابدي الحق العليةإن جالل الصور ال
وبالتالي، يعجزون .  من خالل دراستهاالحق المطلق غير مادي وليس قدرة تحد مادياًأن في ينحصر المطلوب لتحقيقها، ألن فهمهم 

  كما أدرك أن وجود كل ما هوڤيشْنوأشخاص  إلى وامتداده كِْرشَْن الرب ْبَرْهماأدرك .  على األخصعليةعن تحقيق صور الرب ال
 .توسع قدرة الرب العظيم إلى متحرك وكل ما هو غير متحرك في الظاهرة الكونية يعود

زاء محدودية قدرته ومدركاً  افيما كان يقف واجماً على األقل أنه صنيعة القدرة المادية أيضاً وأشبه ما يكون بالدمية ْبَرْهمافهم 
 ألن الدمية ال ألحياء جميعاً يخضعون لسلطة شخصية اهللا العزيزالمالئكة وسائر ا.  نشاطاته على الحواس االحدى عشرةاقتصار

 .هخدمما سواه هو السيد األوحد و كِْرشَْن،  تْشَريتاْمِرتَتْشايتَنْياوكما جاء في . تقوى على الرقص ذاتياً بل حسب توجيهات محركها
. لبقاء مستمرنزاعهم ل كما يطفو القش، ومن ثم فإن يهاعل  المهيأةنفوسن العالم بأكمله فريسة أمواج الفتنة الخارجية التي تطفو الا

 .فرادياُ حالما يعي الفرد بأنه الخادم األزلي لشخصية اهللا العزيز اللبقاء ينقطع) ماۤيا(لكن هذا النزاع الوهمي 
 عجزه عن فهم الفتنة ، مصاباً باإلرتباك فيِڤدية وهو القائم على مالك التعلّم، وأرفع مراجع المعارف الـْبَرْهماكان المولى 

 عاجزاً ْبَرْهمالم يكن . في العالم المادي الرب العظيمفتنة  فهم تعالي ْبَرْهمامقدور حتى في لم يكن . الخارجية لشخصية اهللا العزيز
 .كِْرشَْنستعراض الذي كشفه  االعن الفهم فحسب بل كان مرتبكاً أيضاً لمرأى هذا

 على يُّوَچماۤياأسدل فجأة ستار و. أبقار ورعاة صبيان إلى  في توسع ذاتهڤيشْنوكشف قدرة هم ف  حتى عنْبَرْهمالعجز  كِْرشَْنرثا 
 أن شخصية اهللا العزيز ال ُيرى ألنه محجب ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في . يعرض امتداداته هذه على اكمل وجه ڤيشْنوبينما كان المشهد 



 التي ال تسمح للنفس المهيأة فهم شخصية اهللا العزيز في ما )اَمهاماۤي(تنة الخارجية  هو الفهذا الستار . يُّوَچماۤيار الذي تسدله ابالست
، ْبَرْهمامن جهة . امةتال تسمح بالرؤية الو تكشف شخصية اهللا العزيز على نحو جزئي يُّوَچماۤيا في حين أن. وراء الظاهرة الكونية

. التوقف عن كشف المزيد من القدرات كِْرشَْن  لكن شاءر المالئكة جميعاعتيادية بل مقامه أرفع بكثير من مقام سائ اليس نفس مهيأة
 فقد أسدل كيال يزداد ارتباك يُّوَچماۤياأما ستار . ْبَرْهما على خالف ان النفس المهيأة ال تصاب باإلرتباك فقط بل تعجز كلياً عن الفهم

 .ْبَرْهما
نه بصعوبة بالغة ثم رأى الملكوت و، وبدأ يفتح عيبعد انقاذه من حيرته وكأنه قد استفاق من حالة موت شبه محتمة ْبَرْهمابدا 

 تعالي هذه تقديرمن  ْبَرْهماوتمكن .  التي هي مصدر حياة األحياء– الخالبة الكثيرة األشجار ڤِْرنْداڤََنشاهد حوله قرية . الروحي
 فهم. جنب مع الغزالن والبشر إلى بوئام جنباً ڤِْرنْداڤََنفي غابات حتى الحيوانات المفترسة كالنمور وغيرها تعيش . القرية وأهلها

 . هاشخصية اهللا العزيز فيبفضل حضور  طمع من الشهوة والها وخلواعن سواههذه القرية تعالي 
بحث ذ رأى ذاك الطفل الصغير يحمل زاده بيده اليسرى وي ار صغير،ايلعب دور بق كِْرشَْن شخصية اهللا العزيز ْبَرْهماوجد وهكذا، 

 .عن خالنه وعن األبقار والعجول تماماً كما كان يفعل منذ سنة خلت بعد اختفائها
الكلمة المتداولة في أوساط . ن مركبه طير التّم الكبير، على األرض مستقيماً أمام الرب كعصا ذهبيةم على الفور ْبَرْهمانزل 
 ڤايشْنَڤَالـ إلى حترام االينبغي للفرد تقديم فروض.  أرضاً كالعصاحنطرا إلى اال، وتشيرڤَتَدنْذّحترام هي  اال لتقديمڤايشْنَڤَالـ

 أمام الرب مقدماً ْبَرْهماعلى هذا الشكل، انطرح .  على األرض على نحو مستقيم كالعصااإلنطراحاألعلى منه درجة وذلك ب
، والمست الخوذ األربع التي كِْرشَْن ، فقد بدا وكأنه عصا ذهبية مطروحة أمام الربة ذهبيْبَرْهمااحترامه، ولكون لون بشرة 

 ثم كرر. كِْرشَْنتترقرق من عيونه غاسلة قدمي الفرح كانت دموع . وتسيتينالل كِْرشَْن شْرّييعتمرها، على رؤوسه األربعة قدمي 
جفاً بتالوة وشرع مرت.  المعادنطراح االبعد وقت طويل مننهض ومسح عيونه . نطراحه ونهوضه كلما تذكر مناقب الرب الرائعةا

  . عندما استوى أمام الرب وجهاً لوجهنتباهجالل والضعة واإل االالصلوات ببالغ من
 ". الصبيان والبقر يسرقْبَرْهما"بعنوان  كِْرشَْن منثالث عشر ال الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى

 الفصل الرابع عشر
 كِْرشَْنالرب  إلى ْبَرْهماالمولى دعاء 

مالمح بدنك . جالالً وابتهل ناشداً رضاه ا الرب العظيم والمعبود الوحيد، أنت شخصية اهللا الذي اسجد لهتموالي الحبيب، ان:"قائال
 ." الصفراءسراويلك أيها المشع هالة فضية كهربية تنبعث من .تحاكي لون الغمام المشوب بالمطر

قف أمامي بمزمار وأقراط وريشة طاووس على رأسه، ذي الوجه الوضاء؛  الوانَنَْد َمهاَرَجابن  إلى أقدم فروض الطاعة مكررة"
المعتمر خوذة تغطيها أزهار الغابة الواقف حامال لقمة من الطعام؛ والمزين بعصا وبوق، والماسك قرن جاموس ومزماراً، وقد 

 ." ِسْدرةاستوى أمامي بقدمين صغيرتين تشبهان زهر
كما أن من المفروض أن أكون خالق هذا الكون ولكن اتضح اآلن . ِڤديةي سيد المعارف الـموالي الحبيب، ربما يقول الناس بأن"

انك تلعب مع خالنك الصغار ومع العجول واألبقار، مما . أني عاجز عن فهم شخصيتك على الرغم من ظهورك أمامي كمجرد طفل
وحسب ما . دراكي عن تقييم قدرة بدنك اذ يعجز ادنيومع ذلك، شتان بين بدنك وب. بعض الثقافة إلى قد يدل على أنك تفتقر حتى

 ."، فإن بدنك ليس مادياً َسْمهيتا-ْبَرْهَمذكرتُ في 
ن كل عضو في بدنه يقوم مقام  ا.الرب وبدنهذات  أن بدن الرب روحي صرف وال توجد مغايرة بين  َسْمهيتا-ْبَرْهَميؤكد سفر 

 .خلق بفمهالمع بعينيه وتقبل التقدمات بساقيه وسالبيديه وعلى الرؤية الرب قادر . سائر األعضاء
 ى الرغم منعليسعني أن أفهم أن رحمتك تشملني  صغير فهو لخير تيمك، وبقارأما تجليك بصورة :" صلواته قائالْبَرْهماتابع 

انك عظيم الرحمة ة، عليهذه هي شيمتك ال. قار واألوالد والعجول التي هي لكاألباختطافي ين عند قدميك اللوتسيت إلى ساءتيا
 هذا سيد ْبَرْهماذا كنت أنا، المولى  اومن الواضح أنه. على الرغم من هذه الرحمة نحويك تسلياتولكن ال يسعني تقييم قدرة . بتيمك

 فإن ْبهَچڤَْد چۤيتاالكون، عاجزاً عن تقييم البدن الصغير لشخصية اهللا العزيز، فماذا يمكن القول عن اآلخرين؟ لذلك، وكما جاء في 
، يصبح مؤهالً على الفور لدخول ملكوته بعد مفارقة بدنه ته وخلوته وجلوعلية للرب التسلياتكل من يقوى على فهم القليل من ال

ال وبالتالي، . بمجرد فهم شخصية اهللا العزيزالتناسخ أن في وسع أي فرد تخطي  إلى  هذا المفهوم مشيرةِڤَدْزوتؤكد الـ. المادي
 .فهمك من خالل التخمينعلى   أحدقدم ينأوصي بأ



 وغيرها من ْبهَچڤَْد چۤيتا كما ذكرت في شخصياًما منك  امحاولة السماع عنكثم  التخمين دربإن الطريقة المثلى لفهمك هي نبذ 
خلياً عن التيم مت إلى ينبغي للفرد أن ينصت. قدميك اللوتسيتين الكثيرة المشابهة أو من تيم صفي وجد مالذاً تحت ِڤديةالنصوص الـ

يتسنى للفرد تدريجياً قهر جهالة سوء . مطلوب منه هو سماع رسالتكال جل ما  بلال حاجة ألحد لتغيير وضعه الدنيوي. التخمين
برحمتك فقط، تكشف ذاتك للتيم وال وسيلة أخرى . على الرغم من استحالة فهمك بواسطة الحواس الماديةالفهم  بمجرد السماع عنك 

الخدمة التتيمية . كعنالتخمينية الخالية من أي أثر للخدمة التتيمية هي مجرد مضيعة للوقت في مسألة البحث ن المعرفة  ا.تجدي
خدمة اللذلك، ال يجوز اغفال هذه . أقصى درجات الكمالاإلنسان إلى ب ىدرجة أن مجرد محاولة ضئيلة، يمكن أن ترقإلى هامة 
 والوصول إلى فهم حول الظاهرة الكونية التي هي منكالتخمين يستطيع المرء . نيةالطريقة التخمي إلى  واللجوء الميمونةالتتيمية

سوى جهد   وحدها ليسظنيةالجهد الذي يبذله المهتم بالمعرفة ال. ، يا فياض الوجودالتخمين محالبالوصول إليك ولكن جزئي لها 
 لكن بتقشير كمية ضئيلة من السنابل ض األرزتحت حجر الرحى، يمكن الحصول على بع. الفارغةطحن سنابل األرز ضائع مثل 

 .ما فائدة تقشير السنابل التي سبق ومرت تحت حجر الرحى؟ أنه مجرد جهد ضائع
فانهمكوا في الوصول إلى الصعيد العلي موالي العزيز، توجد أمثلة كثيرة في تاريخ المجتمع البشري حول أشخاص أخفقوا في "

ك من ال فائدة ترجى من وراء فهم. الكمال المتمثلة بدخول دارك الباقيةوبلغوا أرفع درجات لكلمات الخدمة التتيمية بالجسد والعقل وا
هكذا، ينبغي أن يشغل المرء نفسه بخدمتك التتيمية حتى في أعماله . خالل التخمين أو التأمل الروحي، ما لم تقترن بالخدمة التتيمية

 ن مجرد التعلق باإلنصات ا.هاب تغنياًاخبار أمجادك الروحية وم إلى لى الدوام منصتاًالدنيوية، كما ينبغي له أن يبقى قريباً منك ع
يضمن اإلنسان دخول ملكوتك الباقي بكل  . مراتب الكمال ومن ثم دخول ملكوتكرفعأمجادك والتغني بها، يتيح للمرء بلوغ أإلى 

ال يفهمك سوى  .ليها ووهب ثمار أعماله لمرضاتك فقط انصاتتصال بك بالتغني بأمجادك واإلاالعلى  ذا داوماسهولة وغبطة 
 ."أمجاد جاللك والتغني بها إلى نصاتاالبمثيلة ممكنة الصفية تال، وأصفياء القلوب

العلم . ال يوجد شيء خارج علم الرب لنفاذه فيه". أنا صمد الوجود وبائن عنه:"ْبهَچڤَْد چۤيتافي  كِْرشَْنقال الرب . الرب يعم الوجود
. حد ما إلى  للرب، قادر على فهم الرب العظيمالقدمين اللوتسيتينبت العقل على الذلك، ث.  مطلقاًلرباذ انفدرك ود لألحياء ال يالمحد
 للرب سوى القدمين اللوتسيتينال يقدر أحد على ضبط عقله وتثبيته على لذلك، . شتى مواضيع التشبعة الحسيةإلى العقل يشرد 

ال يمكن للفرد فهم مقام شخصية اهللا العزيز قبل و. )يَسماْده ( الغيبوبة الروحية ذا الجمع الفكري يدعىه. خدمة الرب إلى لمنقطعا
حصاء  احصاء ذرات مجمل الكون لكنه ال يقوى على استطاع أحد الفالسفة أو علماء المادة اربما.  تلكيَسماْدهدرجة وصوله إلى 

 . صفات شخصية اهللا العزيز
العلية صفات صاحب ال" وهي كلمة تعني چوَننيْرجاء وصفه .  أن الشخص العظيم أصل جميع الصفاتتَ سۤوتَْردانِْڤجاء في فاتحة 

 بالمنزه چوَننيْر لكن جماعة وحدة الوجود المطلقة يفسرون كلمة . تعني وراء العقلنيْر وكلمة شاكلة تعني چوَنكلمة ". عقلعن ال
 صفاتستخالص بأن الرب العظيم عادم ال إلى االم في التحقيق العلي يدفعهمقصورهم عن عقل صفات الرب العظي. شواكلعن ال

حصاء صفات  امحدودللذلك، كيف يمكن ل. منهدوماً  فيضجميع الصفات ت. الواقع أنه أصل جميع الصفات. على خالف الواقع
لصفات العلية للرب محال وهذا سبب حصاء ا الذلك،.  صفات الرب في لحظة ثم تزداد في اللحظة التالية اإلنسانالرب؟ قد يحصي

 .چوَننيْروصفه 
يجب . ةيُّوچيالـجادة التمارين  اتبني التخمين أو إلى ال حاجة.  عدم تضييع جهده في التخمين لتقدير صفات الرب اإلنسانيجب على

ي أو تحقيق السعادة بمختلف أشكال تفادي شقاء هذا الوجود البدن إلى ال حاجة. قتصار على الفهم أن هذا البدن مقّدر اإلنسان االعلى
هذا الجهد العلي مثمر على . خدمته إلى سبل هو التسليم لشخصية اهللا العزيز بالعقل والبدن والكالم واإلنقطاعالخير . التمارين

ل ينشغل  بخارقةقوى الاللتحصيل  لفهم الحق المطلق بالتخمين أو فطنلذلك، ال يسعى ال. خالف سائر الجهود لفهم الحق المطلق
سيرث الفرد الدار  .شخصية اهللا العزيز والقناعة بأن كل ما يحدث للبدن مرده ما قدم من عمل إلى بالخدمة التتيمية ويفوض أمره

في الواقع، كل نفس شق من الرب العظيم وابنته وتملك الحق بوراثة . حياة بسيطة في الخدمة التتيمية شذا عا االعلية للرب تلقائياً
ن الشوائب المادية عستصبح مؤهلة للتنزه .  بالمادةهاقترانابسبب  ملياًع فقدت حقها هاعلية للرب والمشاركة بها لكنالملذات ال
 .اذا تبنت درب الخدمة التتيمية المقام العلي لصحبة الرب العظيم إلى واإلرتقاء

 الذات العليا أنت ،من أجل امتحان قوتك يهامك إلى اسعيت. ةهمجيوقاحتي ال إلى ربي، أنظر:"كِْرشَْنالرب  إلى ْبَرْهماقال المولى 
دعاء  ا اآلن بأن محاولته كانت مجردْبَرْهمايقر المولى ". فتن فكيف أقارن بك؟ حتى أرباب الفتناألولي الذي ال تحد بحد والذي ت

 مخلوق بالغ القوة ازاء سائر أهل هذا  رشده وأدرك مع أنهْبَرْهمااستعاد المولى . ألنه كان يمتحن قدرته أمام صاحب القدرة األصلية
اخترع علماء المادة األسلحة النووية وعند اختبارها فوق مدينة أو . العالم المادي لكن قدرته ال تقارن بقدرة شخصية اهللا العزيز

س؟ انها في غاية ذا جرى اختبارها على الشم ااألسلحة النووية ةمكان تافه مثل هذا الكوكب فأنها تخلق الفوضى لكن ما هي أهمي



 فهم ْبَرْهما لكن استطاع اه الخارقةقد يكون عرضاً رائعاً لقو كِْرشَْن شْرّي العجول والصبيان من ْبَرْهماكذا، اختطاف . التفاهة هناك
 .هذا العدد الكبير من العجول والصبيان وحفظها دون أدنى جهد إلى قوة توسعه كِْرشَْن شْرّيتفاهة قوته عندما كشف 

 ْبَرْهماال شك أن . خدمة كبيرة إلى  ألنه ال ينسى خدمة صغيرة يؤديها تيمه ويضخمهاأتْشْيوتَبصفة  كِْرشَْن الرب ْبَرْهماخاطب 
طلب بأن .  أنه خادم مؤمن من خدم الرب مما يمكنه من طلب مغفرتهلةدال، بوصفه ملك هذا الكون والرب إلى قضى خدمة كبيرة

 شاكلةأقر بأنه كان مغتراً بمنصبه الكبير الذي يتولى .  واستغفره على وقاحتهاً صغيراًتكب ذنبيعتبره الرب مجرد خادم تابع ار
 بأن يرأف الرب به ويغفر ذنبه ألنه ْبَرْهماتأمل المولى . ارتكاب تلك الخطيئة إلى الحماسة في هذا العالم المادي وهذا ما دفعه

 .خادمه التابع
 المادية التي تتألف من األنا الزائفة واألثير والهواء شواكلمعلم العظيم لهذا الكون وولي احدى الهو ال.  مقامهْبَرْهماأدرك المولى 

قد . التقدير العام لقياس البدن هو سبعة أذرع. نان ممكن القياس كما نقيس بدهربما كان هذا الكون هائل لكن. رضوالنار والماء واأل
ثمة عدد ال يعد من سائر األكوان خارج سلطة . ْبَرْهمار سبعة أذرع عند المولى يبدو هذا الكون المخصوص بدن هائل لكنه يعتب

وكما يمر عدد غير منحصر من الهباء من ثقوب نافذة مشبكة، تمر ماليين ومليارات األكوان في .  هذا الكون الذي نأهلهْبَرْهما
 كِْرشَْن في حضور ْبَرْهما الظروف، ما هي أهمية المولى في ظل. كِْرشَْن وهو شق واحد من ونڤيشْ َمهاصورة البذور من مسام جلد 

 المخلوق العظيم لهذا الكون؟ هو ْبَرْهما مع أن
كذا، . ؟ بالطبع الهاذا لعب بيديه وساقيه وركل بطن اهام جنيناألهل تؤاخذ  .ماأل نفسه بالجنين في رحم ْبَرْهماقارن المولى لذلك، 

تعم   الربقدرة. شخصية اهللا العزيزرحم داخل  وحده بل الوجود كله ْبَرْهمالة لكن ليس المولى  شخصية جليْبَرْهماربما كان المولى 
اسياد  ْزْبَرْهماهذا الكون أو سيد  ْبَرْهما تحوي  الربقدرة وبناء عليه،. الرب قدرة ضمنكل شيء . الوجود وال يخلو منها مكان
 .األم جنينها حتى ولو ركلها بساقهال تؤاخذ ووجد في رحمه هو الطفل األم وما يهو لذلك، الرب . ماليين ومليارات األكوان

: األفالك الثالثةبعد أن تغمر المياه يستعلي المياه الذي  َنناراياالرب بوجه ة تنبت من سرالتي  لوتسال ولد من زهرة ْبَرْهماجاء أن 
 وتغرق جميعاً في پاتاَل و َمْرتْيا و َچڤَْرْس: ثالثة أقسام هي إلى قسمالكون م. عند وقت الهالك ڤَْرلُوَكْس و ڤَْرلُوَكْبهو و ْرلُوَكْبهۤو

ستخالص أن  االبديهيمن ال. ْبَرْهماالمياه وتنبت زهرة لوتس ويولد منها  َنناراياعندئذ، يستعلي . المياه عند انحالل تراكيب الكون
 ألنه ناراياَن يدعى ڤيشْنو َدكَشاّيَچْرْبهُووجه .  تعني قرارأياَن تعني حاصل جميع األحياء وكلمة ناَركلمة . ْبَرْهماأم هو  َننارايا

من هذا . ْبهَچڤَْد چۤيتا في قلب كل حي حسب تأكيد نافذ ناراياَنجانب ذلك،  إلى .يستعلي تلك المياه كما هو مستقر جميع المخلوقات
 أن ذكرى الحي مرجعها حضور ْبهَچڤَْد چۤيتايؤكد في كما .  تعني مصدر العلم والمستقر كذلكأياَنألن  ناراياَنالوجه، الرب هو 

. يذكره برغبته الماضيةفي قلبه  ناراياَن  بفضل نفاذ لكنبعد تبديل البدن ينسى الفرد كل ما يتعلق بماضيه. الذات العليا داخل القلب
 بل توسع القدرة اماۤي القدرة الخارجية  ليس ظاهرةناراياَن وأن ناراياَنهو أصل وجه  كِْرشَْنثبات أن  االْبَرْهماأراد المولى 

 كانت ناراياَنبعد خلق هذه الظاهرة الكونية بينما القدرة الروحية التي يملكها سوى  اماۤي نشاطات القدرة الخارجية ال تظهر .الروحية
 ڤيشْنو َدكَشاّيَچْرْبهُو إلى وشْنُڤيوَدكشاي َرنُاكاَرن ومن نوشاّي ڤيشْكْشۤيُروَدكَ إلى ونيشْڤ َدكَشاّيَچْرْبهُولذلك، توسع . نشطة قبل الخلق

باألصل ومن  كِْرشَْنهي توسعات  -قلب كل حي إلى شاّي ڤيشْنوكْشۤيُروَدكَ ومن نوكْشۤيُروَدكَشاّي ڤيشْ إلى ونيشْڤ َدكَشاّيَچْرْبهُوومن 
 تسّيره القدرة المادية زائل بينما نشاطات كل ما. زائلةامتدادات لذلك، ليست .  القدرة الماديةمساركشف قدرته الروحية وليست من 

 .القدرة الروحية باقية
قال ما . ُهوَدَكَچْربقال أن الهيكل الكوني للرب مستقر على مياه . كِْرشَْن وجه ناراياَنه باإلثبات أن كالم تأكيد ْبَرْهمااعاد المولى 

 أيضاً إلستقراره على المياه وجميعنا في ناراياَنالكوني هو هذا الهيكل . قدرتكآخر من عمل هذا الهيكل الكوني الهائل كشف :"يلي
. أراك على المياه، أشعر بك في قلبي كما أعاينك اآلن أمامي.  المتباينة في كل مكانناراياَنأنا أرى وجوه .  هذاناراياَنرحم وجه 

 . األصليناراياَنأنت 
ثبات ذلك عندما  اسبق لك.  الظاهرة الكونية لكن مجمل الخليقة داخلكأنت تبقى نافذاً في. اماۤيت أنك ملك ربي الحبيب، لقد أثّب"

 .دون عون خارجي اماۤيَچيُّوبقدرتك العلية تحقق كل تلك األشياء . ياشُوداكشفت عن مجمل الظاهرة الكونية داخل فمك أمام أمك 
كيف . لكنني أراك خارجه وأنت تراني خارجه. ، مجمل الظاهرة الكونية التي نشهدها اآلن موجودة داخل بدنككِْرشَْنربي الحبيب 

 يمكن أن تحدث هذه األشياء دون تأثير قدرتك العلية؟
تابع كالمه . لشخصية اهللا العزيز العلية قدرةالبقبول ال هنا على استحالة توضيح األشياء على ما هي عليه دون ْبَرْهمايشدد المولى 

 ثم تجليت  في البدايةبمفردك  العلية؟ لقد تجليتقدرتك من كشفاخل هذه الخليقة ألم تبين لي اليوم انك أنت وكل شيء د:"بالقول
 جميعها قوم بعبادتت ت ذات أيد أربعة كانڤيشْنو وجوهعدد معادل من بوالرعاة الصبيان ثم تجليت  ڤِْرنْداڤََن عجول جميع بوجوه



أال يعني . بمفردك كما كنت في السابق بوجهكيرا، تتجلى اآلن وأخ. عدد معادل من األكوان الكاملةب تجليت ثماألحياء بما فيهم أنا 
 . أصل الوجود وأن الوجود يفيض منك ثم يدخل فيك وال يبقى سواك؟ناراياَنهذا أنك الرب العظيم 

ي صورتب تجلىلذلك، أنت ت.  قدرتك العليةوسعك بتكشف ذات للجاهلين بمقامك العلي وتالعالم الماديانت تظهر بمثابة جزء من 
كذا، أنت توسع .  أجل هدمه من)تْريِنتَْر (ڤَشيصورة عظيم المالئكة بلحفظه و) ڤيشْنو(صورة ذاتك بمن أجل خلق الكون و) ْبَرْهما(

 بين البشر راَمأو  كِْرشَْن وبوجهك اءالحكماوساط بين  َپَرشوراَم بين المالئكة وبوجه ڤَِدڤاَمنَذاتك بوجوه متباينة بالتجلي بوجه 
جلوتك وخلوتك . ومع ذلك، ال تجلو وال تخلو ألنك قديم الوجود. خنزير البري بين الحيوانات وبوجه السمكة بين المائياتوبوجه ال

 والذات ها المتصرف العظيمت، أيربي، يا شخصية اهللا العزيز. ممكنة بقدرتك العلية لحماية التيم األصفياء واهالك الجن المالحدة
ك الروحية وتقوم بتلك قدرت ال تنقطع لكن من ذا القادر على تقدير أين وكيف ومتى تستخدم الثالثةاألفالك ك في تسليات .العليا

زائل  ،الحلمبه يهذا الكون الشبربي الحبيب، . عليةك القدرت التي ال تحصى؟ ال يستطيع أحد فهم غموض كيفية عمل تسلياتال
. عني سوى العذاب والقلقتحياة العالم المادي ال . لق التام في هذا الوجودونتيجة لذلك، يتآكلنا الق. ضطراب للعقل االويسبببطبيعته 

 . العلم البهيج القديمرةوصه من بدنك نموومع ذلك، يبدو هذا الوجود الزائل مسر وعزيز بفضل 
الكامل ال قديم الأنت العاصم . لي العظيم والحق المطلق المتجلي بذاته دون نهاية ودون بدايةصأنت الروح العظيم والشخص األ

في الواقع، أنت رحيق األزلية .  وال صلة لك بالشوائب الماديةمطلقاًسعادتك ال تعاق .  الماديةافة التعييناتن كممنافس لك ومنزه 
مفهوم دعاة وحدة الوجود المطلقة حول الذات العليا خاطئ ألنني أرى . األحياء شرر النار األصلية التي هي أنت .الذي ال يهلك قط

.  اإلنسان وألنك ولدت في صورةنَنَْد َمهاَرَجقد يحسب ضعاف العلم أنك لست الشخص األصلي ألنك ابن . نك الشخص األصليا
أنت الحق . نَنَْدأنت الشخص األصلي دون ريب مع أنك ابن . أنت الشخص األصلي بالفعل وهذه هي خالصتي. انهم مخطئون

. النيرات المادية مثل الشمس والقمر والنجوم إلى  األصلية باإلضافةْبَرْهَمْجيُّوتيصدر أنت م. المطلق ولست من هذه الظلمة المادية
يوجد عدد غير منحصر من وجوه .  ليس سوى نور بدنكْبَرْهَمْجيُّوتي  أنَسْمهيتا-ْبَرْهَمكما جاء في . ْبَرْهَمْجيُّوتينورك العلي هو 

قد تمتلك سائر الوجوه قوة المصباح األصلي لكن المصباح . لمصباح األصليانت ا.  وصفاتك المتباينة لكنها ليست سواءونڤيشْ
 .وجودك القديم باق حتى بعد الهالك ألنك لست صنيعة هذا العالم المادي. األصلي هو مبدأ كل ضوء

كما جاء في . "كل علةالشخص األصلي علة و ه نَْدوڤيُچ":ْبَرْهما وفي ْدشََپنيأوّي َپنتا-پاَلوُچألنك الشخص األصلي فقد جاء في 
البدن المادي زاخر ). أكْشََر(بدنك ال يهلك . صنوعيجب أن ال يستخلص أحد أن بدنك م). ْبَرْهَمْن( أنك مصدر النور ْبهَچڤَْد چۤيتا

ك بوجه تسليات ألن َجَننيَرنْكما أنت ). ىَرَهْچيڤ  آنَنَْديْدتْش شَْْستْ(غني بالعلم البهيج القديم ): ١\٥. س.ب(بالشقاوة الثالثية لكن بدنك 
مع أنك كشفت عن هذا العدد غير المنحصر من قدرتك لم تنقص . شاب بالصفات الماديةت ال ۤيْزوپُچالـ أو حبيب ياشُوداطفل األم 

 يبقى) الحق المطلق العظيم( بأن أخذ الكامل من الكامل ِڤديةالـكما جاء في األسفار . طالق االأنت كامل على. الصبيان والعجول
 إلى ال مجال. كشف توسعات غير منحصرة من الكاملعلى الرغم من يبقى الكامل واحد ال ثان له . الحق المطلق العظيم الكامل

 بل هذا تعبير ياشُودا و نَنَْد َمهاَرَجال تنقص قدرتك عندما تتبع والديك . ك روحيةتسليات الطبيعة المادية ألن جميع شواكلشابتك با
أنت رحيق . ك مجرد تعيينات ماديةتسلياتيستخلص ضعيف العلم أن جلوتك و. ال تزاحمك هوية سواك. ه تيمكعن موقفك الودي تجا

 ).ڤَتَْم ْبَرْهَمأْمِرتَْم شاشْ( هو األصل القديم للوجود وال يعرف الوالدة وال الموت ْبَرْهَمْن: ِڤَدْزالـتؤكد . األصلي) أْمِرتَ(البقاء 
 العظيم ساطع كالشمس وهو أصل الوجود وأن كل من يفهم ذاك الشخص األصلي ينعتق من حياة ْهَمْنْبَر أن اتْدنيشََپوأجاء في 
 ْبهَچڤَْد چۤيتايؤكد في . كل من يتعلق بك بالخدمة التتيمية يستطيع العلم بمقامك الفعلي ووالدتك وجلوتك وخلوتك ونشاطاتك. المهايأة

 بقدميك اللوتسيتين فطنلذلك، يلوذ ال. الملكوت الروحي فور مفارقة بدنه إلى الفردأن مجرد فهم مقامك الفعلي وجلوتك وخلوتك ينقل 
 .العالم الروحي بعبور محيط الجهالة المادية إلى وينتقل

  أنك الذات العليا النافذة في قلب كلْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في . يوجد عدد كبير من المتأملين المزعومين الذين يجهلون أنك الذات العليا"
. يعبر محيط الجهالة المادية بسهولة كِْرشَْندائم التأمل في وجهك األصلي، وجه . شيء يتعداكفي لذلك، ال ضرورة لتأمل أحد . حي
 للمثال،. فوراً  هذا الوجودلكن العلم بك يزيل ذات كل ذات قرار بأنك االكل من يقصر عن الواسع زائل في الوجود المادي الىيبق

ال يعود الفرد يخاف هذا  .المتخيلة الحّية دراك عدم وجود ايتخلى عن خوفه عند لكنه بالخوف يصاب حّية حبلال إليه من يخيلكل 
 عندما ِڤديةالـ وسائر األسفار شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم أو تيمك األصفياء كما جاء في ْبهَچڤَْد چۤيتاذا فهمك خالل تعاليمك في االوجود المادي 

 . للفهميدرك أنك الغاية القصوى
ينقطع وجودهما كونهما خارج نطاق العلم الحق عندما  و الجهل على حد سواءظواهرمفهوم العبودية المادية ومفهوم التحرر من "

عندئذ، تفقد العبودية والتحرر اهميتهما كما . يدرك الفرد على الوجه الصحيح مباينة النفس الروحية الصفية للمادة ودائمة الوعي التام
 كالظلمة والذي يبقى بحضورك بالمداومة على خدمتك، اماۤيكالشمس وأن  كِْرشَْنكما جاء أنك . للنهار والليل عند الشمسال أهمية 



من يحسب أنه محرر دون اللياذ بقدميك اللوتسيتين ألن فطنته سيزل في المقابل، . تفقد العبودية والتحرر معناهما ألنه محرر مسبقاً
 .مشوبة

يستخلص . الذات التي هي عينكعين  البدن المادي نالجهلة الذين يعتبرونك ظاهرة منفصلة للوهم كما يعتبروأنظر حماقة هؤالء "
تقضي .  في الغابة أو في كهوف الهيمااليا وحالتهم يرثى لها خارج شخصك العظيمالذات العلياب البحث عن وج وأولئك الحمقى
الباحثون عن . ن سائر سبل معرفة النفس واإلقتصار على التسليم لك وهذا كامل ع اإلنسان بوجوب تخليْبهَچڤَْد چۤيتاتعاليمك في 

 أنك تنفذ ْبهَچڤَْد چۤيتاأنت تقول في . والباحثون عن الذات العليا يبحثون عنك.  اهللا من كل الوجوهكنما يبحثون عنك ألن اْبَرْهَمْننور 
لب كل حي وال حاجة للبحث عن الذات العليا في مكان آخر وال يبحث أنت حاضر في ق. في هذه الظاهرة الكونية بوجه الذات العليا

يجمع  .لذلك، حضورك في كل مكان. أنت الباطن والظاهر. من تخطى جهل مثيل يفهم بأنك ال تحد. في مكان آخر سوى الجاهل
ر من مفهوم عينية البدن والذات المحريستطيع البحث عنك سوى  ال .ال من البحث عن الذات العليا آخر بدالتيم عقله عليك ضمنياً

في الواقع، ال توجد الحّية في في مخيلة من يحسب الحبل . تخيل الحبل حّية ال ينطبق سوى على الجاهلين بك. على نقيض سواك
. نك ليست سوى نسيااماۤيحالة المهايأة التي تخلقها .  سوى الجهل بشخصيتكاماۤيليست . في العقلمحصور  اماۤيكذا، وجود . حّية

 .الثابت فيك داخالً وخارجاًال يتحير لذلك، 
 فلن يفهم وجهك هذا َپَرماتْما أو ْبَرْهَمْنحتى وإن طلب الفرد تحقيق . من أحرز قدراً ضئيالً من الخدمة التتيمية، يستطيع فهم أمجادك

لعدد كبير من جماعة وحدة الوجود المطلقة قد يكون الفرد السيد الروحي . ما لم تهبه نتيجة قدر خفيف من الخدمة التتيمية على األقل
. ف فيه لسنوات طويلة لكنه لن يفهم أمجادك دون حظوة قدر خفيف من الخدمة التتيميةتالغابة أو كهف جبل ويعك إلى أو قد يذهب

 .خدمة التتيمية غير ممكن حتى بعد البحث سنوات طويلة دون مسحة من التأثير الفعال للَپَرماتْما أو ْبَرْهَمْنكما أن تحقيق 
أطلب منك ان تقدرني . سواء في عمري الحالي أو حيثما أولدك تيملهذا السبب أطلب منك ان تقبلني من لذلك، يا ربي الحبيب، 

لذلك، أتمنى أن أكون من عدادهم بدالً من  . عداد الحيواناتفيقدميك اللوتسيتين حيثما أكون حتى  إلى التتيميةخدمة ال  قضاءعلى
 تقصر عن تحقيق كمال فهمك لكن ما ، اليومحتى المقربة منذ زمن غابر ةديِڤالـالقرابين جميع . الية ألنني مطبق الجهلرفعتي الح

 حتى الرضى  لقد شربت حليبهن. رحيق حليبهن في صورة عجولهن وأطفالهننكرضعا اللواتي ڤِْرنْداڤََنأعظم حظ أبقار وسيدات 
َرَج ڤْ ورعاة البقر وسائر أهالي نَنَْد َمهاَرَجعظم حظ ي نلذلك، يدهش. القرابين بقضاء ومع ذلك أنت ال ترضى قط عن المنشغلين

نحن المالئكة االحد .  العظيم السرمدي أصبح صديقهمَمنْبَرْهالحق المطلق مصدر الهناء العلي،  ألن  ال حد لحظهم العظيم.ميۤوْبه
في الواقع، . عليون عن سلطاننا ڤِْرنْداڤََنهالي أيضاً لكن أ الجميع حظاًأكثر ڤَ شيعشر الموكلين بالحواس الذين يتقدمنا المولى 

 .في والدتي المقبلة ڤِْرنْداڤََن ذا اتيحت لي فرصة الوالدة في أرض الذلك، سأعتبر نفسي محظوظاً. ليك احواسهم تتمتع بالخدمة
تلك وغسل  كوَلوُچن حتى تتيح لي فرصة الوالدة في غابة أدعو عند قدميك اللوتسيتي. ربي الحبيب، ال أعنى بالعز المادي أو النجاة

ذا اتيحت لي الفرصة بالنمو بصورة عود قش متواضع  ا ستكون والدتي مجيدة.رأسي بالغبار المتطاير من األقدام اللوتسية لسكانها
أكبر حظ ممكن لي هو الوالدة في . هم ويطأني التيم عند سيرڤِْرنْداڤََنعسى السماح لي بالوالدة خارج منطقة  لكن. في هذه األراضي

حياتهم وروحهم الذي هو  موكونَْد شخصية اهللا العزيز. تلك وغسل رأسي بالغبار المتطاير من األقدام اللوتسية لسكانها كوَلوُچغابة 
 .ةديِڤالـات تْرَمنفي الـ  البحث عن التراب تحت قدميه اللوتسيتينجريي

 أن العثور على شخصية اهللا العزيز َسْمهيتا-ْبَرْهَمكما جاء في . كِْرشَْن هو العثور على ِڤديالـعلم  أن غرض الْبهَچڤَْد چۤيتايؤكد في 
 عظماء ڤِْرنْداڤََنالتيم األصفياء في .  لكنه سهل المنال خالل رحمة التيم الصفيِڤديةالـمتعذر بالدراسة المنهجية لألسفار  كِْرشَْن

قادر  كِْرشَْنالرب .  تعني النجاةموْك:  مفهومة على نحوينموكونَْدكلمة . طوال الوقت) كِْرشَْن الرب(َ موكونْدالحظ ألنهم يعاينون 
زهرة .  تعني وجهموكَْهى. كونَْدوجهه الباسم الذي يشبه زهرة  إلى كما أن الكلمة تشير. على وهب النجاة مما يعني البهجة العلية

 .  في غاية الجمال وتبدو مبتسمةكونَْد
شديد اللطف  كِْرشَْن. كِْرشَْن من رغبة سوى صحبة ڤِْرنْداڤََن وسواهم من التيم هي نزاهة أهالي ڤِْرنْداڤََنين التيم األصفياء من الفرق ب

العمل باألحكام والحدود ألنهم  إلى ال يحتاجون.  من التيم العفويينڤِْرنْداڤََنكما أن تيم . بتميه ويحقق رغباتهم من شدة لطفه بهم
عتيادي خاضع  ا تيم الرب كذلك لكنه تيمْبَرْهما.  مطلوبة لمن لم يبلغوا تلك العفوية بعداألحكام والحدود. كِْرشَْنباً علياً لـطوروا ح

 .صعيد الحب العفوي إلى  حتى يرتقيڤِْرنْداڤََن الفرصة له للوالدة في تاحةا كِْرشَْن طلب مني. لألحكام والحدود
عقلي عند مجرد التفكير باإلمتنان الذي تشعر به لخدمة التتيم التي يقضيها أهالي احتار بي الحبيب، ر:" قائالْبَرْهماتابع المولى 

وأفراد عائلتها  تَناۤوپة جنيك للذاتلقد سبق لك تدبير وهب . ڤِْرنْداڤََنأنت صورة النعم التي تنعمها على أهالي رعاة بقر . ليك اڤِْرنْداڤََن
 الذين بذلوا بيوتهم وثرواتهم وأصدقاءهم ڤِْرنْداڤََن تيمذن، ماذا بقي لك إلعطاء  ا.تيم في زي تقنعت  مع أنهاَبكاسوَر و ْچهاسوَرأ

لذلك، استخلص أنك ستبقى مديوناً ألهالي . تَناپۤو سبق لك وهب ذاتك للجنية لك؟ وأحبابهم وأبدانهم وأطفالهم وحياتهم وقلوبهم



 إلى  عائدةڤِْرنْداڤََنمتياز الخدمة التي ينجزها أهالي  اربي الحبيب، استطيع الفهم أن. يفاء خدمتهم الودية ا لقصورك عنڤِْرنْداڤََن
الوهم الذي يجعل النفس مهيأة في العالم المادي  إلى جاء أن التعلق باألشياء المادية والبيت راجع. نشغالهم بخدمتك الودية عفوياًا

 نسوا كل شيء من اجلك .ڤِْرنْداڤََنفي حالة أهالي  ائبةلتعلق بالبيت ولواحقه غتلك العوائق مثل ا. لكنها الخيار الوحيد لسوى تيمك
 ال يوجد عائق مثل التعلق بالبيت ولواحقه كما ال يوجد وهم. هياكل بفضل حضورك الدائم فيها إلى بفضل تعلقهم بك وتحول بيوتهم

 .كِْرشَْنعند تيم 
 ان  على الرغم منالمسلمين لكك تيم وجدياة المادية لتوسيع منوعات متعة هذه األرض وتحاكي الحتجلى في تانت سيدي الحبيب، 

. درجة أنك هنا لتلهمهم بقضاء مزيد من الخدمة الودية بحضورك العلي إلى متنان لحنانهم االأنت شديد. ال صلة لك بالوجود المادي
 التي تقضيها ڤِْرنْداڤََن تسلياتربي الحبيب، . خدمتك الوديةألن كل شيء مبذول في  ڤِْرنْداڤََنفي ال يوجد تباين بين المادي والروحي 

 .  ماديةڤِْرنْداڤََن تسلياتويضلل كل من يعتبر . لهام تيمك إلى اال ترمي سوى
انت علي .  بالرذالء وصغار الفطنةْبهَچڤَْد چۤيتان من يسخرون منك مدعين أن بدنك مصنوع، وصفوا في  ا،كِْرشَْنربي الحبيب "

 .وبهجتهم أنت تكشف هذا البدن الذي يشبه بقار صبي من البشر لمجرد زيادة تتيم تيمك. ضلل سوى التيم إلعتبارك مخلوقي. دوماً
لكن من جهتي، أقر بصراحة أن فهمك ببدني أو عقلي أو . ربي الحبيب، ليس لدي ما أقوله عمن يروجون تألههم أو تحقيق تألههم

.  فهمك بحواسي؟ أنا ال أقوى حتى على ذكرك بفكري وهو سيد حسيلى أو عن قدرتي عماذا يمكنني أن أقول عنك. لساني محال
. برحمتك وحدهاسوى حد ما إلى ال يفهمك أحد كما أنت . ال يمكن ألحد من أهل هذا العالم المادي فهم صفاتك أو نشاطاتك أو بدنك
قد أكون سيد هذا الكون لكن يوجد عدد ال يعد من . نربي الحبيب، أنت الرب العظيم لكل الخلق مع توهمي بأنني سيد هذا الكو

أنت عليم بكل شيء بوصفك الذات العليا النافذ في قلب .  الذين يسودونها لكنك سيدهم جميعاًْزْبَرْهمااألكوان وعدد غير منحصر من 
ك مع رفاقك تسلياتمقاطعة  بالذي اقترفته أن تقبلني خادمك المسلم وأتمنى مغفرتك لي على الذنب الكبير جوأرلذلك، . كل حي
 .استئذن منك باإلنصراف حتى يمكنك متابعة التمتع مع رفاقك وعجولك دون حضوري. وعجولك

 ڤِْرشْنيساللة لأنت تجلب السعادة . ليك اجاذبية الشمس والقمر عائدة. طالق االيقترح أنك الجذاب علىاسمك ، كِْرشَْنربي الحبيب "
 الظلمة الحالكة رفعأنت ت. واألبقار َمنَةْبراْهالـ البحار الواسعة المؤلفة من األرض والمالئكة وتوسعكما انك الشبيهة باللوتس 

 وما  ما دام هذا الكون موجوداًتعظيماً، أسجد لك يا شخصية اهللا العزيز.  ظهروا على هذه األرضن الذيجنقيض الدين وتناهض اللن
 ".دامت الشمس ساطعة

بعد  ْبَرْهَم لُوَك مقره إلى  ثالث مرات ثم سجد عند قدميه اللوتسيتين وعادشخصية اهللا العزيزبوده  حول معْبَرْهماطاف المولى 
 .نصراف االشخصية اهللا العزيز بإذن إليه أومأ. هئالفراغ من دعا

حيث تناول وجبة  ايامونالـضفة النهر  إلى وجلبها، ْبَرْهماحالما رحل المولى ساق الرب العجول التي ما زالت حيث كانت منذ سنة 
 أن الرب ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في . كِْرشَْنعلى هذا النحو، فعلت مختلف قدرات . غداءه وحيث بقي رفاقه الرعاة الصبيان كما كانوا عليه
 جميع األحياء محكومة بالقدرة العلية للرب ويذكرون قوامهم تارة وينسون. نافذ في قلوب جميع األحياء ويسبب ذكرهم ونسيانهم

 كِْرشَْنظنوا أن . على هذا الوجه ْبَرْهماسحر فتنة عنه راقدين في الكهف ب  الربرفاق  سنة كاملة على فراقتانقض .تارة أخرى
شعروا بالبهجة ودعوه . لم يرغب بترك صحبتهم كِْرشَْنبدأوا يضحكون بالتفكير أن . عندما ظهر أمامهمعاد بعد لحظة واحدة 

وقبل دعوتهم وبدأ  كِْرشَْنابتسم ". سالمب تناول وجبتك هلم.  لم نتناول حتى لقمة واحدة من الطعام بعد.لقد أسرعت بالعودة:"بالقول
يعتقد هؤالء الصبيان انني رجعت لتوي دون علم بإنقضاء سنة :"يقول لنفسه اثناء تناول الطعام كِْرشَْنكان . يتمتع بصحبة خالنه

 ".ْهماْبَر اثناءها نشاطات المولى خفيكاملة كنت ا
 الميت أْچهاسوَر فعوانجلد األإلى  كِْرشَْنأشار الرب .  من تناول طعامه في صحبة الرعاة الصبيانمبتسماً كِْرشَْنثم فرغ الرب 

 بمعادن الغابة وكان  والزهور ومصبوغاًطواويس بريش المزيناً كِْرشَْنكان البدن العلي للرب  .َرَجڤْ إلى اثناء عودتهم من الغابة
فيما دعى   العالم كله بتسبيح أمجادهواطهر رفاقه الرعاة الصبيان. اره المصنوع من قصب الخيزران يصدح فرحاًصوت مزم

لعيون كل كبيراً  ومنظر جماله أنشئ على الفور احتفاال نَنَْد َمهاَرَجحظيرة أبقار والده  كِْرشَْنبذلك، دخل الرب . عجوله باسمائها
بابن  كِْرشَْنوصف بعضهم ".  كبيرأفعواناليوم بقتل  كِْرشَْنأنقذنا :"قائلين َرَجڤْ قرية همان عند وصولأنشد الرعاة الصبي .ْزۤيپوُچالـ

 .ْچهاسوَرألكنهم جهلوا انقضاء سنة كاملة على قتل . نَنَْد َمهاَرَج ووصفه بعضهم اآلخر بابن ياشُودا
مع انه ابن سواهن هذا القدر  كِْرشَْنلـ ْزۤيپوُچالـكيف بلغ حب : ّيُچوْسوام ڤَشوَك ِد إلى تْشيكْۤي َپرَمهاراَجقال في هذا الصدد، 

لماذا اصبح آباء الصبيان أشد حباً نحوه من أوالدهم؟ ولماذا اصبحت األبقار لم تشعرن به حتى ألوالدهن؟ صفي فريد وهو حب 
 " ليين؟وغياب الصبيان والعجول األص كِْرشَْنتوسع  أشد حباً للعجول من حبها لعجولها اثناء



، لهذا السبب .ه وغيرهامالويليها حبه ألطفاله و إليه أحب شيء ذات الحي أن كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَج إلى ڤَ ُچوْسوامّيشوَك ِدشْرّي قال 
ياء في الواقع، محبة األش. ذاك أمر طبيعي. وبيتمال يه من أطفال وتننانية وتعلقها ببدنها وذاتها يفوق تعلقها بما تقآالنفس المتجسدة 

 يعتبر ان المن المحتم  .لمتوهمين بعينية البدن والذاتعند ا البدن بحد ذاته محبة البدن ال توازي إلى صلتهابالتي تكمن أهميتها 
تستمر رغبة الفرد بالحياة قوية جمال،  االعلى. ذاتهعين صعيد اعتبار البدن خاصته وليس  إلى ذا وصل االبدن بمعزة ذاتهالفرد 

الخلق المادي لألحياء المتحركة وغير مجمل يقوم و عليها أعز االشياء لهذا السبب، ذات النفس المتجسدة . وعجزهه بدنهرمحتى مع 
على الصعيد . كِْرشَْنكذا، مع زيادة تقدم الفرد، يعلم أن النفس الروحية مسرة ألنها شق من  .رضاء تلك الذات اعلى المتحركة
ال . لهدايتنا واعالمنا عن أنه محور الجاذبيةينزل هو الذات العليا لكل شيء و كِْرشَْن. قطال االمسر وجذاب على كِْرشَْنالقطعي، 

 .كِْرشَْنيتسم شيء بالجاذبية دون توسع 
هو  كِْرشَْنلذلك، . كِْرشَْن إلى كل ما يجذبنا ضمن الظاهرة الكونية راجع. كِْرشَْن توسعذا كان من  اال اجاذبية مطلق شيء معدومة

 تَِر تْشَريتاْمتْشايتَنْياجاء في . ن األجالء كل شيء من باب صلته بهى المتعالووير كِْرشَْنالمبدأ الفاعل لكل شيء هو . ةذخر كل لذ
كل شيء بصر لذلك، ي. بمثابة المبدأ الفاعل في كل األحياء المتحركة وغير المتحركة كِْرشَْنيرى ) ْبهاَچڤَتَ-َمها(التيم الرفيع ان 

بوصفه الوجود، سبقت نجاته وال يعود  كِْرشَْن إلى من جهة المحظوظ الالجئ. كِْرشَْنبـ الكونية من جهة صلته ضمن هذه الظاهرة
): ٢٠\٣٠\٤. ب.ش(سبق له تحقيق المقام الروحي  كِْرشَْن إلى المنشغل بالخدمة التتيمية:"ْبهَچڤَْد چۤيتاهذا مؤكد في . في العالم المادي

 يحتويها أثر قدم عجل عند من قبل قارب المياه التييشبه العالم المادي . بحد ذاته يقترح التقى والنجاة شَْنكِْراسم  .تَْبهۤو-ْبَرْهَم
، العالم كِْرشَْنمن بلغ صعيد ذكر . هو مالذ النفوس المجيدة والعوالم المادية كِْرشَْن. هرة الكونيةالقدمين اللوتسيتين للرب مأوى الظا

 .كل خطوة في ي يحف به الخطرذالال يحيا في العالم المادي  و بعيداًليس) طَْهىنْيكوڤا(الروحي 
أوصاف . ْبَرْهماعلى خير وجه بتالوة أدعية المولى  كِْرشَْن ذكر كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَج إلى ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِدعلى هذا الوجه، أوضح 

كل . من الشؤون العلية جميعاً إليه ْبَرْهما وأدعية المولى ايامونمع خالنه وتناول الطعام معهم على ضفاف نهر الـ كِْرشَْن تسليات
 َبلَراَممع  كِْرشَْن طفولة تسلياتجرى وصف  ،على هذا النحو. من يسمعها أو يتلوها أو يرتلها يحقق جميع رغباته الروحية ال محالة

  .ڤِْرنْداڤََنالصبيان في أرض و
 ".كِْرشَْنالرب  إلى ْبَرْهماأدعية المولى "بعنوان  كِْرشَْن منرابع عشر ال الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى

 الفصل الخامس عشر
 قتل ْدهينوكاسوَر

آنذاك، . التي تتراوح من ست حتى عشر سنوات) نْذَپاوَچ(وبلغا سن ) كاوماَر ( الطفولةتسليات كِْرشَْن  وراَمعلى هذا النحو، قضى 
 ڤِْرنْداڤََن في َبلَراَمو  كِْرشَْنتجول . يعا المر ختموا السنة الخامسة رعاية البقر فينولية الصبيان الذياجتمع البقارون ووافقوا على ت

 .يرعيان البقر ويطهران األرض بآثار أقدامهما اللوتسية
صحبة ببقار أمامه بأمجاده وساق األون  مزماره يحف به الرعاة الصبيان الذين كانوا يتغنڤَماْدَه عزف الرب ،هتسلياتوبالتنعم ب

تصدح بأزيز النحل وتغريد  ڤِْرنْداڤََنكانت غابة .  المليئة باألزهار والغنية بالكأل األخضرڤِْرنْداڤََن ودخل غابة شْرّي َبَل ِدڤَالرب 
يحمل عبير الطيور وأصوات الحيوانات والتي كانت تزينها بحيرة صافية المياه تشبه عقول النفوس الجليلة وبالنسيم العليل الذي 

قرر التمتع بالجو  الغابة وَبلَراَممع خالنه و  كِْرشَْندخل .  التي تنعش العقل والبدن وترفع الصداعأزهار لوتس ذات مائة بتلة
شاهد الرب األولي ان األشجار الباسقة ببراعمها الحمراوية الجميلة وحملها الثقيل بالثمار . ناظر كل تلك الممشاهدةعند المسعود 
 . من سروره الكبير بمسلكهاه بأطراف فروعها وبدأ بتحقيق رغباتهاار كانت دانية تلمس قدميواألزه

ظر كيف تطأطئ هذه األشجار رؤوسها عند قدميك أن. ت كبيرنا جميعاً، أنأخي الحبيب:" ما يليَبلَراَم ه األكبرأخيإلى  كِْرشَْنتكلم 
لك األشجار ثمارها وزهورها إلزالة الظلمة الحالكة التي سببت والدتها في صورة  تقدم .نواللوتسيتين اللتان يعبدهما المالئكة الخالد

عتيادية بل وضعت في هذه الحالة غير المتحركة ألنها كانت تؤمن بمفهوم  االر ليست من األحياءاشجتلك االجميع ال بد ان  .أشجار
 وتدعو إلحراز مزيد من التقدم في الحياة ڤِْرنْداڤََنتك في وحدة الوجود المطلقة في أعمارها السابقة لكن لديها اآلن فرصة معاين

يغطون فالسفة وحدة الوجود المطلقة .  الظلمة أبدان األشجارشاكلةاألحياء في تحرز في الغالب، . الروحية خالل صحبتك الشخصية
ال .  من تيمك في أعمارها السابقة التي تئز حولك كانتيعاسيبأعتقد أن ال. في تلك الظلمة لكنهم يرفعونها باإلنتفاع بحضورك

.  تسعى لنشر أمجادك بتسبيحها في كل لحظةيعاسيبأنت شخصية اهللا األصلية وال. يمكنها ترك صحبتك ألنك أكثر األسياد عطفاً
أخي الحبيب، أنت .  عن ترك صحبتك حتى لحظة واحدةم لقصورهيعاسيب بصورة نتيمك متخفيالحكماء أعتقد أن بعضها من كبار 



 ْزۤيپوُچالـبلحظها العطوف كما تفعل  تلك الظباء كتسر أمامك ترقص من البهجة وطواويسالتلك أنظر . رب العظيم المعبودال
أهالي . القاطن في هذه الغابة بك بأصواتها الفرحة العذبة لسعادة حضورك في بيتها وقواقالترحب . ترحب بك بحنان معادلو

أنها تتهيأ إلستقبالك على خير ما في وسعها كما هي عادة النفوس المجيدة بإستقبال . ر وحيوانات هذه تمجدك مع أنها أشجاڤِْرنْداڤََن
 .من جهة األرض، أنها تقية ومحظوظة ألن آثار اقدامك اللوتسية تنطبع على سطحها. نفس مجيدة أخرى في بيتها

أصبحت تلك األرض .  جليلة أخرىتستقبل في بيتها نفساً بنفوس جليلة  حتماًما أعظم حظ أهالي الغابة هؤالء ومسلكهم تجاهك يليق"
عظيمة الحظ ألنك لمست أعشابها وغاباتها بقدميك وأشجارها وعرائشها بأظافرك وألنك أنعمت على أنهارها وجبالها وطيورها 

 ". نفسهاالعزة اليها بذراعيك وهي حظوة تتوق ْزۤيپوُچصبايا الـ كل شيء، لقد عانقت عالوة علىوحيواناتها بلحظك الرحيم لكن 
باإلعراب  ْرْدَهَنوڤَُچ عند سفح جبل يامونابرعاية األبقار وسائر الحيوانات مع أصدقاءه على ضفاف نهر الـ كِْرشَْناستمتع الرب 

 ويبدأ هندرجة كان يغمض أعي إلى وجد يصاب بالجنون من الڤِْرنْداڤََنكان النحل في  . وأهلهاڤِْرنْداڤََنعن رضاه بالغابة الجميلة 
يستجيب للنحل بمحاكاة أزيزه فيما  وكان شْرّي َبَل ِدڤَ يسير على درب الغابة مع الرعاة الصبيان و كِْرشَْنباألزيز وكان الرب 

كان يحاكي رقص . أحياناً الوقواق بصوت عذب وقرقرة التّميحاكي كالم الببغاء ودعوة  كِْرشَْنكان الرب . هتسليات أصدقاءه بىيتغن
 .ويحمل أصدقاءه على الضحك بحيوية أحياناً الطاووس

حنان مثل بالغ البصوت عميق لتي شردت عن قطعانها األبقار اينادي يعتني بها مختلفة وكان  كِْرشَْن ت أسماء األبقار التي كانكان
 طواويسال وَرْزوتْشَكُثل  الطيور مكان الرب يصرخ أحياناً بصوت مرتفع محاكياً .يذيب قلوب األبقار والرعاة الصبيانرعد الغيوم 

 ه األكبر يستلقي واضعاًاكان أخ. أحياناً خوف هزلي من األسود والنمرةبكان يفر مع الحيوانات الصغيرة . ْزَجڤاْبهاَرْدالوقواق و و
ا من غيرهيقوم بوشخصياً يدلك قدميه  كِْرشَْنرأسه على حجر أحد رفاقه عندما كان يشعر بالصداع من كثرة اللعب وكان الرب 

كان الرعاة الصبيان  .بمروحة يدوية ويجلب له ماء النهر ليشرب إليه  ويروحَبلَراَميدلك قدمي  كِْرشَْنان الرب ك .الخدمات
 .هما ويضحكانئأعمال أصدقاعلى ن ثنيا بيد ي يقفان يداَُبلَراَم و كِْرشَْن مازحين وكان ن ويتقاتلون ويقفزون أحياناً ويغنونيرقصو

أحياناً فيستلقي تحت ظل شجرة على فراش من األغصان النضرة والبراعم ويستخدم  يشعر بالتعب من المصارعة شَْنكِْركان الرب 
 أقدامه اللوتسية فيما كان غيرهم ة يدلكونمجيد جميعهم من النفوس البعض الرعاة الصبيان الذين كانوا. حجر صديق بمثابة مخدة

 اغنيات مطربة مناسبة وكانت قلوبهم نكان سائر الصبيان يغنو. بمراوح يدوية بمهارةه  إلين يروحو،الجديرين بالنزاهة من كل ذنب
شخصياً  تقوم العزةان  مع  الباطنة ولعب دور ابن راعيقدرته العلي بعزهعلى هذا النحو، أخفى الرب العظيم  .لرببا تذوب حباً

 حتى اثناء لعب دور صبي قروي في  اهللا ال يقدر عليها سوىكشف معجزات  ماغالباً هعلى خدمة قدميه الناعمتين اللوتسيتين لكن
 .أحياناً ويخدعون األبرياء دون أن يكشفوا عن قدرة اهللاإللهية البعض دعي ي. صحبة سائر أهالي القرية

-َكوْستُ  وَلسوَبمع  ،كِْرشَْن  وراَم المقرب من داماۤيشر :عظام الحظتكلم . ذات مرةفرصة للكشف عن االعجاز  كِْرشَْنسنحت لـ
يا شاكي السالح  : فيما كان منشغالً بتسلياته العلية يكشف قدرته الباطنة في صحبة الصبيانالتاليةالودية  كلماتوغيرهم ال كِْرشَْن
ر تسقط ثمار كثيرة من األشجا .، توجد غابة عظيمة مليئة بأشجار النخيل على مقربة من هناكِْرشَْن رذالء، يا مهلك الراَم  يا،راَم

 بالغ القوة وقد جني ْدِهنوَك، كِْرشَْن، يا راَميا  .ْدِهنوَك  لكن كل تلك الثمار يحرسها الشريرَنڤَتالَفي غابة  ومتناثرة على األرض
 أحياء مما  بشراًنوَكْدِهأكل الجني  .ه قوةن والذين يعادلوأيضاًتمثل في صورة جحش يحيط به أصدقاءه المتمثلين في تلك الصورة 

ق الثمار وذيسبق ألحد تلم  .يا قاتل العدو، حتى الطيور تخاف دخول تلك الغابة. تاَلع البشر والحيوانات من دخول غابة منع جمي
، نرجو منك تحصيل تلك كِْرشَْنيا  . في كل مكانتاَل اآلن شم رائحة ثمار حتىفي الواقع، نستطيع . تاَلزكية الرائحة في غابة 

 .فكرةاستحسنت تلك الذا  ا تلكتاَلغابة  إلى لنذهب. شديدة، رغبتنا بتلك الثمار َبلَراَمحبيبنا . علينا الثمار التي استحوذت رائحتها
دخل  .يحف بهما أصحابهما الرعاة الصبيان َنڤَتالَ إلى  عند فراغ أصحابهما من كالمهم وإلرضائهم انطلقاَبلَراَم و كِْرشَْنضحك 
المتمثل  ْدِهنوَك جنيأسرع ال .األرض إلى تاَلبقوة فيل مجنون فسقطت ثمار  بذراعيهز األشجار هي أوال ثم بدأ تاَل غابة َبلَراَمالرب 

أقبل الجني القوي على  .حالما سمع صوت سقوط الثمارصورة جحش صوب الصوت مما سبب ارتجاف األرض واألشجار في 
 الجحش الثائر أقبلثم  لركض هنا وهناك ينهق بصوت مرتفع باْدِهنوَكصدره بحافري قائمتيه الخلفيتين ثم بدأ ركل  وڤََبَل ِدالرب 
 ْدِهنوَك بحافري َبلَراَمأمسك الرب  .وأدار ظهره للرب ثم صرخ في غيظ وركل الرب بقائمتيه الخلفيتينثانية  َبلَراَم الرب على

 إلى ْدِهنوكاسوَر بجثة َبلَراَم الرب قذف . الجنيتقتل حركة البرم العنيفة. أعلى نخلة إلى وبرمه في الهواء بيد واحدة ثم قذف به
سببت النخلة . الشاهقة على رأس النخلة تهعندما حطت جث تداعت من ثقل الجني ووبدأت النخلة باإلهتزاز .أعلى نخلة في الغابة

 جحشف بدن ال بقذَبلَراَمتسلية الرب  . من النخل في الغابةثيركساقطت هتزت وت واالمجاورة نخلة أخرى باإلهتزاز فضربت غيرها
  عجيباً ليس أمراًْدِهنوكاسوَر  الجنيَبلَراَمقتل الرب .  اهتزاز كل األشجار وتشابكها كما لو لعبت بها رياح قويةتأعلى نخلة سببإلى 



خيوطه العرضية  إلى في الواقع، تستقر جميع األكوان عليه استقرار الثوب المنسوج.  وحاكم الكون برمتهشخصية اهللا العزيزعلى 
  . الطوليةو

الجن، عند هجوم  . في الحالَبلَراَم و كِْرشَْن عندما شاهدوا مصرعه فهاجموا ْدِهنوكاسوَرمن أصحاب الجن ثار غضب سائر جحاش 
 ىغطجميلة تبدت األرض  .أعالي أشجار النخيل إلى  بالقائمتين الخلفيتين لكل منهم الواحد بعد اآلخر وقذفا بهمَبلَراَم و كِْرشَْنأمسك 

رش  .في الواقع، سطعت األرض سطوع السماء المزينة بالغيوم. المعلقة على رؤوس أشجار النخيلالجن أكوام من الثمار وجثث ب
 . بهذا العمل المدهش لألخوينهمعند سماع ء الزهور وعزفوا الموسيقى وقدموا األدعية تمجيداًجالالمالئكة وسائر األ

 وتذوقوا البلح دون خوف كما أصبح بمقدور البقر ان ترعى هناك ْدِهنوَك التي قتل فيها شعر الجميع اآلن بحرية التجول في الغابة
مع أخيه  َرَجڤْ إلى أمجاده وتسبيحها أكثر األعمال الصالحة، عاد إلى ستماع االالذي يشكل كِْرشَْنشْرّي الرب لوتسي العين  .بحرية
 .في الطريق أمجاده ح الرعاة الصبيان اتباعه المؤمنين وسّبَبلَراَمالكبير 

لحظ الرب وابتسم بجمال .  بريشة طاووس وأزهار الغابة كان مزيناً،المغبر بالغبار المتطاير من قوائم األبقار كِْرشَْنشعر الرب 
شربت نساء  .ليه االنظر إلى للقائه تتشوق عيونهن ْزۤيپوُچالـجميع  خرجت.  أصحابه بأمجادهىيعزف على مزماره فيما كان يتغن

 ڤِْرنْداڤََن صباياألقت . شقاء فراقه طوال النهارعنهن عينهن التي تشبه النحل فارتفع أ بموكونَْد شهد الوجه الجميل للرب ِرنْداڤََنڤْ
  داللة علىهنيدخل قرية رعاة البقر ويقبل لحظ كِْرشَْنشْرّي لحظات جانبية على الرب مليئة بالتسليم والضحك والحياء وكان 

 .حتراماال
 .تعامل ولديهما بحنان فائق وتقدمان أفضل األشياء اليهما كيف يشاءان وفي كل األوقات المناسبةنّي هيوُر واألم ياشُودااألم كانت 

ستحمام والتدليك ثم ارتديا سراويال أنيقة وتزينا باكاليل وعطور  االارتفع عناء السير على الطرق القروية عن الربين الصغيرين بعد
 .علية

بعد التدلل من  َرَجڤْالنوم بسعادة في قرية  إلى  بعد تناول وجبة طعام شهي طهته أمهما وأخلداوثيرن على فراش اواستلقى األخ
 . بوجه صبيان رعاةڤِْرنْداڤََن التمتع بحياة َبلَراَمو  كِْرشَْنعلى هذا الوجه، اعتاد . وجوه مختلفة

 مع أصدقاءه دون يامونانهر الـ إلى ذات مرة، ذهب. على هذا النحو هتسليات يقضي ڤِْرنْداڤََنفي منطقة  كِْرشَْنتنقل الرب العظيم 
 من شدة يامونا بشقاء حاد من قيظ شمس الصيف فشربوا من مياه نهر الـنعندئذ، كانت األبقار والرعاة الصبيان يشعرو .َبلَراَم

 .كالييا يدعى أفعوان عطشهم لكنها كانت ملوثة بسم
. حالما لمسوا المياه المتسممة  على األرض عند حافة الماء الرب وسقطوا أمواتاًقدرةواألبقار وعيهم بجميع الرعاة الصبيان فقد 
الحياة  إلى فأعادهمفي تلك الحالة  عندما رآهم الذين ال رب لهم سواه تيمى هؤالء السيد المتصرفين بالرأفة عل كِْرشَْن الرب شعر

 .دهشة بالغةببعضهم البعض  إلى بالنظر الصبيان والبقر وعيهم ووقفوا خارج الماء وبدأوا استعاد الرعاة .بإلقاء نظرته الحلوة عليهم
 . انهم شربوا السم وماتوا على الرغم منالحياة إلى قد اعادتهم نَْدوڤيُچاعتبر الرعاة الصبيان ان النظرة الرحيمة للرب 

 ".ْدهينوكاسوَرقتل "بعنوان  ِرشَْنكْ خامس عشر منال الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى

 الفصل السادس عشر
 إخضاع كالييا

بتصفية النهر فقام  فأبعده عن النهر رغبة كالييا األسود فعوان بسبب األياموناتسمم مياه نهر الـ كِْرشَْنشْرّي أدرك الرب العظيم 
 .بالتدبير الناجع لطرده من النهر وتصفية مياهه

 ڤَشوَك ِدسأل . يه هذه الحكاية علُچوْسوامّي ڤَشوَك ِدعندما قص  كِْرشَْن لسماع تسليات طفولة كْشيتْۤيرَپ َمهاَرَجازداد تشوق 
 . هناك لعدة عصوركاليياوسبب بقاء  كِْرشَْن على يد يامونا في مياه الـكالييا فعوانعقاب األيضاح  اُچوْسوامّي

ب سمه الناري غليان  الذي سّبكالييا فعوانبحيرة يسكنها األ) يامونا(ّي ينْدكال كانت توجد في نهر :ڤَ ُچوْسوامّيشوَك ِدشْرّي قال 
تيبست جميع األشجار  .سببت سقوط الطيور المحلقة فوقهاانها درجة  إلى في الواقع، كانت األبخرة التي صدرت عنه سامة. مياهه

 .مجمل النهر ساماًم لألبخرة وأصبح  من التأثير الساياموناواألعشاب القريبة من ضفة نهر الـ
 من  ألنه هبط عالية وتهيئ للقتالكََدْمَب شجرة فوراًتسلق الذي هبط لقتل جميع العناصر غير المرغوب فيها في العالم،  كِْرشَْن

 التي قفز كََدْمَبشجرة .  ذراعيه ثم قفز في المياه السامةشد حزامه وصفق. الحسودين على األخصالجن ملكوته الروحي إلهالك 
 القدمين اللوتسيتينالحياة فور لمس  إلى من فوقها كانت الشجرة الحية الوحيدة ويكتب بعض المعلقين بأن الشجرة عادت شَْنكِْر
جراء في المستقبل فوضع بعض  االسيتخذ هذا كِْرشَْن، علم أن ونڤيشْ مطية الرب َچروذَ أن اتْرانوپالـجاء في بعض . كِْرشَْنلـ



لوث زاد من ت وبدأت تتنفس بثقل مما فعوانفي بحيرة األ كِْرشَْن عندما حط الحّياتاهتاجت . حفاظ عليهاالرحيق على هذه الشجرة لل
 سببت فيضانه من كل الجهات ففاضت أمواج المياه السامة على األراضي المجاورة لمسافة ،قوة دخول الرب البحيرة. السمبالمياه 

 .لعظيم يملك قوة المتناهيةالرب ا ألن تعادل مائة قوس لكن ذلك ليس مدهشاً
تعدي أحد  كاليياأدرك .  مثل فيل ملكي يضرب الماء بذراعيه القويتين ويسبب تمورها بعدة طرقكاليياباللعب في بحيرة  كِْرشَْنبدأ 

 هالذي كان بدن كِْرشَْنشْرّي  ان كاليياشاهد  .فوراً المكان إلى  ذلك فهرعفعوان األتحمللم ي. على بحيرته عندما سمع تلك األصوات
وجهه بجمال يبتسم  وتَْسۤيڤَشْر أصفر اللون وعلى صدره عالمة  يرتدي سرواال حريرياً،جذاب ناعم يسطع مثل سحابة بيضاء مشعة

على الرغم من   بجسده صدره ثم لفه كلياًكالييا نهش. كان الرب يلعب في الماء دون خوف. وقدميه تشبهان دوار زهرة لوتس
.  دون حراكفعوان في جسد األمهجة قلوبهم معصوراً كِْرشَْن واضطراب الشديد عندما شاهد االرعاة البقر أصاب .روعة مظهره

اختلت فطنتهم بالحزن والشكوى والخوف عند رؤية الرب في . كِْرشَْن لـوهبوا أنفسهم وعائالتهم وثرواتهم وزوجاتهم وكل الملذات
 تبصوت مكروب وثبت كِْرشَْننادت األبقار والثيران وإناث العجول  .وعيهم فخروا على األرض فاقدين كالييا فعوانقبضة األ
 .الصدمة من ذرف الدموع امنعته على وشك البكاء لكن ت كما لو كان دون حراك خوفاًة عليه واقفاعيونه

نية في السماء والثالثة في  واحدة على األرض والثا: عن الخطر الداهمةعلنم ڤِْرنْداڤََنظهرت ثالثة أشكال من نذر الشر في منطقة 
لرعاية األبقار  كِْرشَْن بذهابحساسهم بتلك النذر المنحوسة لعلمهم  اد وسائر رعاة البقر بالخوف عننَنَْد َمهاَرَجشعر  .أبدان األحياء

لى موته فغلبهم الحزن الشر تدل عنذر ان  إلى كان مهجة قلوبهم وخلصواألنه  كِْرشَْنكانوا جاهلين بقوة . َبلَراَمدون أخيه الكبير 
من :"، قالوا ألنفسهمكِْرشَْن وألنهم بذلوا حياتهم وأمالكهم وحنانهم وعقولهم ونشاطاتهم له ومن شدة تعلقهم بـ.الخوفوالكآبة و

 ".اليوم كِْرشَْنالمحتم أن يموت 
الخروج  إلى عجلها القاصر مما دفعهم إلى بقرةنظرة ال كِْرشَْن إلى  فيهم األطفال والنساء وكبار السنن بمڤِْرنْداڤََنجميع أهالي نظر 

ولم في خضم كل تلك المجريات  سيد العلم العلي َبلَراَمابتسم الرب العظيم . قوامهم كِْرشَْنكان . من القرية عازمين على البحث عنه
  بحثاًياموناضفاف الـ إلى هرع األهالي في المقابل،.  في كآبتهم لعلمه بقوة اخيه الصغيرڤِْرنْداڤََنشفه عندما شاهد أهالي بنت يتفوه ب

سيد رعاة البقر  كِْرشَْنتتميز آثار أقدام الرب  .عالمات الفريدةال بةيزتممر أقدامه المقتفين آثا كِْرشَْن شخصية اهللا العزيز عن حميمهم
رؤية آثار قدميه على عند  ةسرعة كبيرب ڤِْرنْداڤََنهرع أهالي .  وصاعق ورايةةم زهرة لوتس وحبة شعير وعصا سوق الفيلوبرس

 اثناء ركضهم على الدرب  األسودفعوان في قبضة األمن مسافة بعيدة في البحيرة عالقاً كِْرشَْنشاهدوا  .الدرب بين آثار أقدام األبقار
 تنادي  كل الجهاتفيثم شاهدوا الرعاة الصبيان مطروحين على األرض دون وعي وكل الحيوانات واقفة  ياموناضفة نهر الـإلى 

 يبتسم برؤية شكواهم لظنهم بهالك َبلَراَمذلك المشهد فيما كان  عند رؤية ڤِْرنْداڤََن أهالي الحيرة والغضب غمرت. باكية كِْرشَْن
ظه الباسم  صداقته الودية ولحڤِْرنْداڤََن أهالي ذكر. ال يقارن مع أنهم لم يعلموا كثيراً عنه كِْرشَْن لـڤِْرنْداڤََنكان حب أهالي . كِْرشَْن

 تْشايتَنْياكما قال المولى . فعوانه كان اآلن في قبضة األأن واعندما شاهد من حرقة األلم  الكون كله خاوياًموبدا له مواحاديثه معه
ب  حققوا أرفع وجد حڤِْرنْداڤََنمعظم أهالي . كِْرشَْنهذه أرفع درجات ذكر . كِْرشَْناألفالك الثالثة لغياب خواء بأنه كان يشعر ب

 .كِْرشَْن
بالحزن يعادل حزنها  صديقاتها ان شعورك .حال وصولها  وأصيبت باإلغماء عند منعهايامونادخول نهر الـ ياشُودااألم أرادت 

ومع ذلك بقيت .  حتى تستعيد وعيهاَرَجڤْ حبيب تسلياتذكر يتوالين على  لكنهن بدأن بقوة وكانت دموع األسى تنهمر من عيونهن
 َمهاَرَجعلى منع عمل  ،كِْرشَْنبقوة الرب  ةالجيد َبلَراَم لدراية شخصية اهللا العزيزثم  .كِْرشَْنوجه  إلى مة في نظرها واجياشُودااألم 
 لعلمه اليقين فعوان قد شرعوا بدخول مياه بحيرة األهمشاهدبعد ان من دخول المياه  كِْرشَْنلـ وسائر الرعاة الذين بذلوا حياتهم نَنَْد

 .بعدم وجود خطر
عندما أدرك ان النساء  كالييا فعوان قرر التخلص من قبضة األثم إنسان  مسلك لبعض الوقت محاكياًفعوانبقي الرب في قبضة األ

 الرب كاليياأطلق  .حياتهم الوحيدة الذهم وغايةذ كان م اكانوا في حالة بؤس شديد من حبهم له كوَلوُچواألطفال وسائر سكان قريته 
 تبد. شديدفي غضب   دون حراك يتنفس بثقل رؤوسه عالياًفعوانرفع األ. تضخم بدن الربجراء من قبضته  تتراخبعد ان 

  الطرفين مرة بعد أخرى محدقاًي شفتيه بلسانه ذكالييالعق  . المحدقة كالنيرانه وبدت عيونطبخ السمره مثل أوعية خاصة لاخيمن
 . الربلنهش يترقب فرصة كالييافتوثب حّية ب َچروذَ كما يلعب به العباً كِْرشَْنأحاط ف ة المرعبةبنظرة مليئة بالنار السام كِْرشَْنإلى 
 الفنان األصلي دوران حوله ثم بدأال بته المرتفعة ووقف على رؤوسه العريضة بعد ان استنفد قوفعوانأكتاف األ كِْرشَْنشْرّي دفع 

 مع أنها كانت تتحرك هنا فعوانلجواهر الغزيرة على رؤوس األلمس امن بالرقص واحمرت قدميه اللوتسيتين لجميع الفنون الجميلة 
صاحبوا رقص الرب . ه المكان عند رؤية رقصواوصل  والمالئكةْزنَتْشاَر  و والحكماءسيدَّْهْز  وْزڤََچنْْدَهْرمثل أهل السماء  .وهناك

 .الطبول ببهجة كبيرة كما قدموا األغاني والزهور واألدعيةمختلف أشكال قارعين 



كان الرب ف يتجرأ على رفع أحد رؤوسه أحياناً فيما تخرج نفايات سامة من عيونه وكان يتنفس بثقل من شدة الغضب كاليياان ك
وبدا السم المنبعث . ونڤيشْبدا كما لو كانت تجري عبادة شخصية اهللا العزيز . يرقص على ذلك الرأس ويجبره على خفضه بقدميه

  ركلبعد أن وأصيب بالصداع بالكلية كالييا فعوانمن أفواه األيخرج مقدار كبير من الدم بدأ . ور مثل تقدمات الزهفعوانمن فم األ
هو الرب  كِْرشَْنأدرك أن . وسلم له شخصية اهللا العزيزهو  كِْرشَْنشْرّي  ان خيراًها، وبدأ بالفهم أ وهشمهؤوسجميع ر كِْرشَْن

 .العظيم سيد الوجود
الذي يحمل الكون  كِْرشَْن من الوزن الفائق للرب فعوانباأللم البالغ عندما أدركن مدى وهن األ) ْزۤينَپتْ-َچنا( كاليياشعرت زوجات 

 بثيابهن وحالهن وشعرهن في حالة الرب العظيماقتربن من . كِْرشَْن عقبضربات من  كاليياكله في بطنه وكيف تداعت رؤوس 
األحياء بالسقوط على جميع هن من شدة اضطراب عقولهن وسجدن لرب وضعت تلك السيدات الربانيات أوالدهن أمام .يرثى لها
 .من الخطر المحدق بترضية الرب بدعواتهن زوجهن بنجاةرغبن . األرض
 ذ عندما تعاقب أحداً ااعداءك وأوالدك سواء عندك. ربنا الحبيب، الجميع عندك سواسية : برفع الدعاء كما يليْزۤيَپتْن-َچنابدأت 

ة باألمن هالك جميع العناصر المخلّ إلهذا الكون إلى تخرجربنا، لقد . الئقعقاب  كالييالـ هالعقاب الذي كتبتلذلك،  .نفعه القطعيفل
النفس  هذهفي الواقع، . ه من كل ذنوبهصفيعقابك للشرير ي ألن رحمتنا بعملك .في الكون ورحمتك عين عقابك ألنك الحق المطلق

رقصك على رؤوسه رفع جميع .  حتماً وغضبك عليه هو رحمتكأفعوان بصورة تجة ولددر إلى ةأثيمفي صورة زوجنا  المهيأة
يدهشنا رؤية . لذلك، غضبك وعقابك على هذا الوجه هو داللة السعد العظيم. أفعوانالوالدة في صورة لى ع تهقصرالذنوب التي 

ال بد أنه قضى . أعماره السابقة حققت رضى الجميعقضى واجبات دينية بعناية في ال بد أنه  الذي فعوانسرورك الكبير من هذا األ
  ". والكفارات وأكرم اآلخرين وعمل كل ما يعود عليهم بالخيررياضاتجميع أشكال ال

 تْشايتَنْياشْرّي نصح .  السابقةاعماره في الخدمة التتيميةدون قضاء أعمال صالحة في  كِْرشَْنبـحد أ تصال استحالة اْزۤيَپتْن-َچناؤكد ت
 نفسه  معتبراًتْرَمن كِْرشَْنَهِرى عن طريق تسبيح الرب  إلى الفرد الخدمة التتيمية  قضاءوجوبب طََكشْشاشيكْ في قصيدته ْپَرْبهوَمها

 كالييا تصال امن ْزۤيَپتْن-َچنادهشت .  من كل وجهآلخرينا التكريم لنفسه بل تكريم رقبالطريق دون تقارعة أدنى من عود قش في 
ما قدم من سيئات ثواب  أفعوانن على بد ه حصول على الرغم من القدمين اللوتسيتين للرب كانتا تلمسان رؤوسهحد ان إلى بالرب
نجهل كيف نال  ربنا،:" لذلك، تابعن بالدعاء. وقد أدهشهن هذا التناقض حتماًاديةتيعا أعمال صالحة ثوابلم يكن ذلك . جسيمة

من نالوا سمعنا من المصادر الموثوقة بأن كل .  بلمس التراب تحت قدميك اللوتسيتينالمتمثلةعظيمة  تلك الفرصة الكالييا فعواناأل
 أو الكواكب فوقه  أو حكم األرضْبَرْهمالك الجنان أو السيادة المطلقة أو منزلة ُم إلى مطلقاً نالتراب تحت قدميك اللوتسيتين ال يتوقو

 نجاة إلى كما ال يطمح التيم األصفياء .اچيُّوالـبفضل مزاولة رياضة الطبيعة المادية خرق  أو تحصيل قوى سيدَّْهى لُوَكمثل 
الظلمة ومحكوم  شاكلة في والدته  على الرغم منلهوا نسواهما يصعب على  كاليياربنا، نال ملك الثعابين . ندماج بوجودكاال

 ".تناسخ برحمتك وحدهادوامة ال في تائهة بالرغبات والزاخرةلنفوس المتجسدة الل باديةكل البركات ال توفرت .بالغضب
 أن األحياء تتخبط في الكون في شتى أجناس الحياة لكن يمكنها الحصول على بذرة الخدمة التتيمية شَريتاْمِرتَتْ تْشايتَنْيايؤكد في 

 .والسيد الروحي كِْرشَْنالتي تفتح درب النجاة برحمة 
 أنت صمد . الشخص العظيم النافذ في قلوب األحياء بوجه الذات العلياأنت. اًتعظيمنسجد لك لذلك، نحن :" الدعاءْزۤيَپتْن-َچناتابعت 

لذلك، أنت الرائي وتشخيص . مجمل عامل الزمان موجود فيك. أنت الزمان القديم القهار. الوجود مع تعاليك عن الظاهرة الكونية
بكالم آخر، أنت القادر على رؤية . كل شيء-انيةالزمان الكلي بصورة الماضي والحاضر والمستقبل والشهر واليوم والساعة والث

أنت . أنت الهيكل الكوني وبائن عنه.  ما يجري في كل لحظة وساعة ويوم وشهر وشهر وسنة في الماضي والحاضر والمستقبلكل
لكون أنت المشرف على مجمل ا. انت علي عن الخلق المادي. أنت مجمل الكون وخالقه. لذلك، نسجد لك تبجيال. واحد بائن

 شواكلعلى الرغم من حضورك في هذا الكون بوجوهك التي تتولى ال  علي عن الخليقة الماديةأنت. وحافظه وأنت علته األصلية
حواسهم –مع انك سبب ظهور جميع أشكال األحياء ال تدرك سوى بقدرتك الباطنة . ڤََرَمِهشْ و ونڤيشْ و ْبَرْهما: المادية الثالثة

يسعى . لذلك، لنقدم لك سجدة التبجيل يا من ال تحد واأللطف من األلطف ومحور الخليقة والعليم. تهموأعمارهم وعقولهم وفطن
لنسجد لك . أنت غرض جميع الجهود الفلسفية وال تصف جميع الفلسفات ومذاهبها سواك. ليك امختلف أشكال الفالسفة للوصول

أنت . نعام العلم العظيم علينا اين وأنت الشخص العظيم القادر علىأنت مسند جميع البراه. ألنك أصل جميع األسفار ومصدر العلم
 ".لذلك، نقدم لك سجدة التعظيم. ِڤَدْزالـأنت تشخيص . علة جميع أشكال الرغبات وعلة جميع أشكال الرضى

أنت رب . صالة الصفية وجه األڤَسوِدڤَتجليت اآلن بوجه ابن . والمتمتع العظيم كِْرشَْنربنا الحبيب، أنت شخصية اهللا العزيز "
: بتوسعك بوجوهك األربعةأنت سبب تنمية العقل والفطنة . ڤَْزڤايشْنَالـ وأنت رب جميع وْمَنيْپَرْد و أنيرودَّْهىالعقل والفطنة 

ذا مؤكد في ه. تحجب األحياء بنسيان هويتها الحقيقية أو ذكرها بنشاطاتك وحدك. وْمَنيْپَرْد و أنيرودَّْهى و شَنْكَْرشََن و ڤَاسوِدڤ



نستطيع الفهم . الرب نافذ في قلوب األحياء بوجه الذات العليا ويسبب نسيانها هويتها أو ذكرها): الفصل الخامس عشر (ْبهَچڤَْد چۤيتا
حد  إلى جزئياً أنك في قلوبنا بوجه الشاهد على أعمالنا لكن من بالغ الصعوبة الشعور بحضورك مع أن كل منا يستطيع الشعور بك

أنت الشاهد . لذلك، أنت القائد العظيم مع أنك بائن عن هذه الظاهرة الكونية. نت الملك العظيم للقدرتين المادية والروحيةأ. ما
 . لذلك، نقدم سجود التعظيم لك. والخالق ومقومات هذه الظاهرة الكونية

 الحماسة شواكلرة الكونية وتحفظها وتهلكها بأنت تخلق هذه الظاه. ربنا الحبيب، أنت ال تبذل جهداً لخلق هذه الظاهرة الكونية"
 المادية شواكل فتخلق هذا الكون وتنشط مختلف البوصفك ملك الزمان تلقي نظرة خاطفة على القدرة الماديةأنت . واألصالة والظلمة

ثالثة أولياء  إلى  توسعكربنا الحبيب، على الرغم من. لذلك، ال يستطيع أحد تقدير نشاطاتك الجارية في هذا العالم. مختلفة العمل
لذلك، المسالمون .  مقصود بركة لألحياءونڤيشْ لقضاء الخلق والحفظ والدمار فتجليك بوجه ڤَشي و ونڤيشْ و ْبَرْهما: لهذا الكون

 . كما هو موصىونڤيشْالسالم العظيم، يقدسون تجليك بوجه الرب  إلى بالفعل والطامحون
زوجنا نرجو منك ارجاع .  على وشك الموتفعوانهذا األ. ق بالرباني الرأفة بالنساء أمثالنايلي. أيها الرب العظيم، نطلب رحمتك"

ربنا الحبيب، جميع المخلوقات من ذريتك وأنت . أغفر ذنب هذا األثيم رحمة بنا.  إذا ماتلينا وسنعاني صعوبات كبيرة امهجة قلوبنا
نحن نسألك العفو عنه هذه . مرة واحدة ألنه أذنب بحقك دون علم بعظمتك من ذريتك كذلك ونرجو أن تغفر له فعوانهذا األ. الرزاق
كل من يعمل . لنا عملهنبغي  بما يوصيفاتكمرنا اآلن نحن . ألننا جميعاً خدمك إليك ربنا الحبيب، نحن نقدم خدمة ودية. المرة

 ".تلقائياً وفبأمرك بإيمان يتحرر من كل خ
 حيوية حواسه كالييااستعاد  .من تسبيح الرب ْزۤيَپتْن-ناَچبعد ان فرغت  الرب  ركلمنوعيه  الذي فقد كالييا فعوانالرب األ أطلق

 جعلتنا أفعوان بدنوالدتنا في ":كالييا فعوانقال األ .خضوع تامب كِْرشَْنببطء ثم تنفس بصوت مرتفع من شدة ألمه وخاطب الرب 
". آخر إلى مع أنها تجبر المخلوق على التناسخ من بدن غريزتهحد نبذ أربنا، من الصعب على . حسودين وجهلة وفي غضب دائم

ذا سلم لشخصية اهللا  اتنقطع الشواكل المادية عن تؤثر فيه  تعذر افالت أحد من قبضة الطبيعة المادية لكنْبهَچڤَْد چۤيتاكما يؤكد في 
أنت علة مختلف أشكال . ل وبها يجري خلق الكون المادية باألصشواكلأنت خالق ال:" الدعاء بالقولكاليياتابع . كِْرشَْنالعزيز 

. لذلك، شدة الغضب تتملكني. أفعوانربي الحبيب، أنا ولدت بصورة . عقليات المخلوقات بالتي تحرز بها مختلف أجناس األبدان
منك العفو عن ربي الحبيب، ارجو . فتنتك تستعبدنا. كيف يمكن لي التغلب على طبعي دون رحمتك؟ التخلص من براثن فتنتك محال

 سواء أكان أرجو ان تدبر لنا ما تراه مناسباً. ربنا، أنت الرب العليم للكون وأنت السبب الفعلي للحرية من الوهم. نزعاتي الطبيعية
 ". عقابأمرحمة 
البحر  إلى عد. ، ال يمكنك البقاء هنافعوانأيها األ:  من كالمه قائالكاليياغ ابعد فر  في صورة الناسوتشخصية اهللا العزيزأجاب 
 ثم أعلن الرب بأن كل من يسمع .ليبقى هذا النهر متعة البقر والبشر.  بصحبة أطفالك وزوجاتك وسائر أقاربك وأصدقاءكفوراً

 .كاليياالخوف من  إلى  ال يعود بحاجةكالييا فعواناأل إلى ويتلو أمره
سترتفع جميع ذنوب كل :"كما أعلن الرب.  من حسد الحّياتالخوف إلى  وعقابه ال يعود بحاجةكالييا فعوانوكل من يسمع قصة األ

األسالف من مياه هذه  إلى  حيث استحممت أنا وخالني الصبيان أو صام يوم واحد وقدم التقدماتكالييابحيرة ستحم في من ي
  لن يسعىَچروذَ البحيرة لكن في هذه ووجدت مالذاً َچروذَ من  خوفاًَكَمنََرلقد غادرت جزيرة  :"فعوانثم أكد الرب لأل". البحيرة

 ". اللوتسيتينألكلك ألنك موسوم اآلن بآثار قدمي
بتقديم الثياب الفاخرة   بهناء وتبجيل كبيرينلرائع العمل ايذ كِْرشَْن زوجاته بعبادة شخصية اهللا العزيز إلى انضم، كاليياطالق ابعد 
على هذا الوجه، سر . فاكهةال ولرائعة واكليل كبير من زهور اللوتس والعطور والمراهم اثمينة الحلي والجواهر وسائر العقودمع ال

 تلقى بعد أن ياموناغادر البحيرة داخل نهر الـأخذ زوجاته وأصدقاءه وأطفاله وشديد الخوف منه ثم  كالييا الذي كان َچروذَمنه سيد 
 .ه بالرحيل وسجد لهذنا

 ".كاليياإخضاع "بعنوان  كِْرشَْن منس عشر سادال الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى

 الفصل السابع عشر
 إطفاء حريق الغابة

 جزيرة كالييالماذا ترك :  قائالًكالييا فعوانألل كِْرشَْنب الرب اعقحكاية   بعد سماعُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد سأل تْشيكْۤي َپرَمهاراَج
 كانت مأهولة بالثعابين وأن چالَياناالملك أن جزيرة  إلى ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد  قالبالعداوة؟ َچروذَولماذا خصه الحّيات  موطن َكَمنََر

. كان يأكل بعضها ويقتل سواها دون ضرورة. تلك الجزيرة وقتل الثعابين كيف يشاء إلى القدوم َچروذَعتاد  ا.كان من كبارها كالييا



 ترتيباً يقضي بمنع ْبَرْهما أتم المولى .ْبَرْهماماية المولى  طلب حڤاسوكيها رئيسدرجة أن  إلى حلت الفوضى في جامعة الثعابين
ارتضى . لتفادي أكلهاشهرياً كل يوم يصادف نصف القمر في  تحت شجرة َچروذَ إلى أحدهاتقدم الثعابين ،  من خلق الفوضىَچروَد
 .زعاج سائر الثعابين ابتلك التقدمة وتوقف عن َچروَد
 تحدياًذلك شكل . َچروذَ إلى  قدمت قربانهاالحّياتن جميع مع ا َچروذَ قبل وصول دمةقتأكل الي كَْدرو المستكبر ابن كاليياكان 

 فعوان األبالغضب عند سماعه باألمر فهرع صوب ،القوي المقرب من الرب العظيم َچروذَ شعر .ڤيشْنو الرب مباشراً لمطية
 فاشتد تاْركْْسيا ابن َچروذَنهش  إلى كاليياسعى . لعديدة وأنيابه السامة وواجهه برؤوسه اَچروذَ لقتال كالييا تأهب .ينوي قتلهالمعتدي 

البحيرة المجاورة  إلى ففر) كَْدروسوتَ (كَْدرو معروف بابن كالييا.  بجناحه الذهبيكالييا وضرب جسم ونڤيشْغضب مطية الرب 
 . قتراب منها االحتىحد أ، لم يستطع  في الواقع.دخول تلك البحيرة َچروذَلم يستطع . يامونالنهر الـ

 لكن كان .البحيرة عينها ليأكل السمك طعامه المعهود إلى َچروذَ ذهب ،ذات مرة.  للسبب التالييامونامياه نهر الـ إلى كالييالجأ 
 ذََچرو احترم.  عدم المجيء وإزعاج السمكَچروذَطلب من  . يتأمل تحت المياه وكان متعاطفاً مع السمكَهريساوْبالحكيم  فيهايوجد 
بقاء ال من بدال  كبيرة كانت كبيرتهاسمكة بذََچروأمسك . ونڤيشْلم يخضع ألمرة أحد بوصفه مطية الرب  همع أن الكبير ّيچيُّوالـأمر 

ما يعود على بنطق اللعنة التالية إلعتقاده انه كان يعمل  على ذلك وَهريساوْبالحكيم تأسف .  من األسماكاً كبيراًهناك وأكل عدد
. ذا دخل تلك البحيرة ثانية وأكل سمكها افوراًحياته  َچروذَسيفقد :"ت البحيرة بالنفع بعد ان شهد حزن السمك على موت رئيسهامائيا

 ".ما أقوله حق
لكنه لم ينجح باإلنتفاع ليها  الن يأتي َچروذَواثقاً أن  يامونااستوطن في بحيرة الـف الحّياتمن بين كل لعنة  وحده بالكاليياعلم 
 متصل بشخصية اهللا العزيز وال يخضع َچروذَشارة أن  االتجدر. عنها فيما بعد كِْرشَْنأقصاه الرب  بل موني َهريساوْب إلى للجوءبا

 وصفه بمقام شخصية اهللا العزيز شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم الذي جاء في موني َهريساوْب جناية ارتكبها َچروذَكان لعن  .ألمر أو لعنة سواه
 عن موني َهريساوْبزل .  لم يرد على تلك اللعنةَچروَدمع أن   جليلڤَڤايشْنَ من الجناية بحق موني َهريساوْبلم ينج ). ْناڤََچْبَه(

 الذي كان غارقاً في موني َهريساوْبزلة .  فيما بعد وتزوج وأصبح من عداد المتمتعين الحسيين في العالم المادييچيُّوالـمقامه 
 . ْزڤَايشْنَڤالـهي عبرة للمتجني على البهجة الروحية بالتأمل 

وقف جميع . كليل رباني من الزهورا والذهب والثياب والعطور والجواهر بكثير من من البحيرة مزيناً كِْرشَْنخرج في النهاية، 
 وسائر أهالي نَنَْد و نّيهيوُر  وياشُوداأقبلت  .الحياة وعانقوه بحب يغمرهم الهناء إلى كما تعود حواس فاقد الوعيفور رؤيته الرعاة 
  الفرد في اللذة والبهجةمن الطبيعي أن يغرق .استعادت حتى األشجار اليابسة حياتها. بعد عودة الحياة اليهم كِْرشَْن على ڤِْرنْداڤََن

  والبقارونهاَرَجنَنَْد َم و روهينّي و ياشُوداابتهجت األم . صدره وشعر بفرحة عظيمةإلى  كِْرشَْنضم كل فرد . حياته عندما يستعيد
 .كِْرشَْنعند عناق  درجة اعتقدوا أنهم حققوا الغاية القطعية لحياتهمإلى 

، مراراً إليه ة ونظرشديدفي حجره من مشاعر الحب ال كِْرشَْن َبلَراَموضع . كِْرشَْن فتنة لعلمه باًحكاه العلي ضا أخَبلَراَمعانق الرب 
 َمنَةْبراْهالـأقبل جميع  .أيضاًاألبقار والثيران وإناث العجول  وياموناف نهر الـجميع األشجار على ضفا أعظم متعة غمرت كما

 َمهاَرَج َمنَةْبراْهالـثم نصح ". اهللا لكنه نجا برحمة كاليياكان ولدك في قبضة :" لتهنئته قائليننَنَْد َمهاَرَجن مع زوجاتهم على والفاضل
 األبقار والذهب برضى نَنَْد َمهاَرَجوهبهم ". من المخاطر كِْرشَْنلحماية ولدك  َمنَةْبراْهـاللك توزيع الصدقات على نبغي ي:" قائليننَنَْد

 تلك السيدة العفيفة بالدموع دون افاضت عين.  ولدها في حجرها بعد ان فقدته واستعادتهياشُوداعظيمة الحظ األم وضعت  .كبير
 .انقطاع فيما كانت تعانقه مرة بعد أخرى

 .ّيكالينْد بالضعف من الجوع والعطش والصداع فقضوا الليلة قرب ضفة ن يشعرو بما فيهم األبقار والعجولنْداڤََنڤِْركان أهالي 
من كل الجهات وبدأت  َرَجڤْأحاطت النار بأهالي .  في الليلڤِْرنْداڤََناندلعت النار في غابة الصيف الجافة اثناء نوم جميع أهالي 

الذي  كِْرشَْنالرب العظيم  إلى حتراق فلجئوا اال الذين وجدوا أنفسهم على وشكڤِْرنْداڤََن أهالي يقظأ حريق الغابة .حرارتها تحرقهم
هذه النار .  مالك القوة التي ال تحدراَم، كِْرشَْن عزة، رب الكِْرشَْن":ڤِْرنْداڤََنقال أهالي  .قدرته الروحيةصورة الناسوت ببتجلى 

ال نقوى على . احمنا من نار الموت الوشيك هذا. ك المخلصينتيمربنا، نحن أصدقاءك و .كتيمالمرعبة على وشك التهامنا نحن 
ليس هذا . من رأفته به قومه مجمل حريق الغابة وأنقذ كِْرشَْنالرب ابتلع . "التخلي عن قدميك اللوتسيتين اللتان تدفع كل خوف دوماً

 .حقق مشيئتهألنه ال يحد وقدرته التي ال تحد ت كِْرشَْنمستحيالً على 
 ".إطفاء حريق الغابة"بعنوان  كِْرشَْن منسابع عشر ال الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى



 الفصل الثامن عشر
 ْپَرلَْمباسوَرقتل الجني 

 عن تسبيح ن ينقطعو النبصحبه السعداء الذيمحاطاً المزينة بقطعان األبقار  َرَجڤْقرية  كِْرشَْنشْرّي دخل طفاء حريق الغابة،  ابعد
 هذا الفصل ليس مسراً. دور رعاة صبيانب ڤِْرنْداڤََن ينعمان بمقامهما في َبلَراَم و كِْرشَْن فيما كان تدريجياًحل فصل الصيف  .أمجاده

 مسروراً ڤََنڤِْرنْداان كل فرد في كفي بالد الهند بسبب حرارته الزائدة لكن كبيراً  ترحيباً ال يلقى فصل الصيف .للنفوس المتجسدة
ساد . ڤَشي والمولى ْبَرْهما أسياد حتى المولى َبلَراَمو  كِْرشَْن الرب حضوروكان هذا ممكناً فقط ل. الصيف بدا كالربيع هناكألن 

 .األشجار برذاذ تلك الشالالت من جمال المنطقة كلهاتبلل وزاد  ڤِْرنْداڤََنصرير الصرار على صوت خرير الشالالت في 
وبناء . ڤِْرنْداڤََنحمل لقاح أزهار اللوتس وزنابق الماء ثم عمل على تبريد مناخ  فوق مياه البحيرات واألنهار الجاريةهبوب الريح 
خصبة باألعشاب الخضراء  ڤِْرنْداڤََنفي الواقع، كانت .  السكان من حرارة شمس الصيف وحرائق الغابة الموسميةعليه، لم يعاِن

قصرت أشعة الشمس التي كانت شديدة الحرارة  ف ضفافها بأمواجها الجارية فأصبحت رطبة وموحلةبللت األنهار العميقة .النضرة
تها الحيوانات والطيور بصورة جميلة ومأل ڤِْرنْداڤََنزينت األزهار غابة  .س عشبها األخضرييبتن تبخير ماء األرض أو ع

 .ق والكركيا والنحل وطيور الوقوطواويسالغنت . باألصوات
رقص  . والرعاة الصبيان واألبقارَبلَراَم بكل من الرب  التسلية مصحوباًقصده يناييعزف على  ڤِْرنْداڤََنغابة ذخر اللذة،  شَْنكِْردخل 
 واكاليل الزهور طواويس والرعاة الصبيان وغنوا وتصارعوا مزينين أنفسهم بأوراق الشجر حديثة النمو وريش ال َبلَراَمو كِْرشَْن

مدح فيما على أصوات المزامير والصناجات اليدوية وقرون الجواميس والغناء  كِْرشَْنرقص . لمعادن الملونةوبراعم الزهور وا
مدح كما ي  كانا يظهران في صورة رعاة صبياننا اللذَبلَراَم و كِْرشَْنزي رعاة البقر ومدحوا بتقنع المالئكة . رقصهاآلخرون 
.  مع رفاقهما الرعاة الصبيان بالدوران والقفز والقذف والصفع والقتالَبلَراَم و َنكِْرشْلعب . ن بعضهم البعضون المسرحيوالراقص

 اآلالت الموسيقية اثناء رقص الرعاة ن يغنيان ويعزفاَبلَراَم و كِْرشَْنكان  .رؤوس الصبيان أحياناًشعر  يشدان َبلَراَم و كِْرشَْنكان 
.  تارةأَملََكتارة وبحفنة من ثمار  ڤَبيلْ بثمار نكان الصبيان يلعبو ".تم، أحسنتمأحسن:" الصبيان قائليننن يمدحااالصبيان وكان الرب

 ن تارة ويتأرجحون هنا وهناك كالضفادع تارة ويتمازحونكانوا يقفزو . الحيوانات والطيور تارةن الغميضة تارة ويقلدونكانوا يلعبو
ل أشكال اللعب المعروفة في طوافهم بين أنهار وجبال ووديان وغابات  كَبلَراَم و كِْرشَْنبذلك، لعب  . الطيور تارةنتارة ويحاكو

 .ڤِْرنْداڤََنوأشجار وبحيرات 
 ن يرعووافيما كان َبلَراَم و كِْرشَْن خطف متمثال في صورة بقار صبي يقصدوأصحابهما  كِْرشَْن  وراَمبين  ْپَرلَْمَب الجنيدخل 

 لكنه تظاهر بقبوله بصفة صديق فيما كان الجنيبصير بكل شيء وعلم بهوية  كِْرشَْنيم الرب العظ .تلك ڤِْرنْداڤََناألبقار في غابة 
اختار  ."فريقين متعادلين إلى سننقسم. لنلعب اآلن:"التجمع ثم قال إلى  دعا الصبيان،الخبير بكل األلعاب كِْرشَْن .يدبر وسيلة لقتله

لعب الصبيان مختلف  .َبلَراَمفريق  إلى بينما انضم البعض كِْرشَْنفريق  إلى ضهم انضم بع. لرئاسة الفريقينَبلَراَم و كِْرشَْنالصبيان 
بذلك، لحق الصبيان  . ظهور الخاسرين لحملهمنن في تلك األلعاب يتسلقويكان الفائز. األلعاب التي تتعلق بالركاب والحملة

 . األبقار بوقت واحدنو فيما كان كل منهم يحمل اآلخر ويرعڤََنَرذۤينْْبهاغابة إلى  كِْرشَْنبـ
 وا عندما فازڤََنَرذۤينْْبهاعبر غابة  على ظهورهم َبلَراَم وسائر أفراد فريق الرب ْبَهىڤِْرشَ  وداماۤيشروفريقه حمل  كِْرشَْنتعين على 

أدرك . نّيهيوُر ابن َبلَراَمقد حمل  فْپَرلَْمَب وأما ْبَهىڤِْرشَ حمل ْبَهْدَرِسَن كما ان داماۤيشرحمل  كِْرشَْنالرب العظيم . في تلك األلعاب
 .َبلَراَميفوقه قوة فحمل  كِْرشَْنان الرب الجن عظيم  ْپَرلَْمَب
الكبير الجني  فيما كان سوِمرووزن جبل ب َبلَراَمأصبح الرب . كِْرشَْنمن أجل تفادي  مكان بعيد إلى بسرعة َبلَراَم سوَرْپَرلَْمَبحمل 
 الذهبية يشبه سحابة المعة بالبرق تحمل حليبدن ساطع تحجبه الببطاء ثم ظهر في صورته الفعلية اال  علىْپَرلَْمَبأجبر مما  هيحمل
شاهد البدن العمالق للجني في حركته السريعة في السماء عندما  ،مل سالح المحراثا حَبلَراَمبدا بعض الخوف على الرب  .القمر

 الذي ال َبلَراَم .من معضديه وتاجه وقرطيه المقطبين ويخرج اشعاع مدهش عينين متقدتين وشعر ناري وأسنان قاطعة تبلغ حاجبيهب
بقبضته كما يضرب ملك الجني كان يسعى لخطفه واإلبتعاد به عن أصحابه فشعر بالغضب وضرب رأس الجني يخاف أدرك ان 

 من فمه وفقد وعيه ثم سقط فاقد الوعي ماً وتقيأ دَبلَراَم من قوة قبضة فوراً ْپَرلَْمَبتصدع رأس  .المالئكة الجبل بسالحه الصاعق
أجدت العمل، أجدت :"وهتفوا قائلين ْپَرلَْمَب القوي للجني َبلَراَمدهش الرعاة الصبيان برؤية قتل  .إنْْدَر بصوت مدوي مثل جبل حطمه

الحياة بعد  إليه انقوه كما لو عادتاستحوذت مشاعر الود على عقولهم وع. وا البركات عليهق وأغداًالئق تمجيداً َبلَراَممجدوا  ."العمل



 قتله الجني الكبير ومدحوا َبلَراَمورشوا اكاليل الزهور على الرب  ْپَرلَْمَبقتل األثيم بمشعر المالئكة بالسعادة البالغة  .موته
 .سوَرْپَرلَْمَب

 ".ْپَرلَْمباسوَرني قتل الج"بعنوان  كِْرشَْن منثامن عشر ال الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى

 الفصل التاسع عشر
 ابتالع حريق الغابة

 الغابة الكثيفةعنهم ترعى وتوغلت في أعماق بقار األ شردت تخليتهم التي مر وصفها أعاله،في  ورفاقهما َبلَراَمو  كِْرشَْناستغرق 
 بعد ان قطعت الغابة الكبيرة من ةن الحادالخيزراأشواك دخلت الماعز واألبقار والجواميس منطقة مليئة ب. يغريها العشب األخضر

 وأصحابهما من راَمو  كِْرشَْنشعر  .ها تشعر بالعطش فصرخت تطلب الغوثت حريق الغابة القريبة جعلةحرار. اآلخر إلى جانب
بتقفي آثار أقدام األبقار بدأ الصبيان . مكانها إلى هتداء اال فبحثوا عنها دونهاغياب إلى واعندما تنبه األبقار الرعاة بالندم على اغفال

وجد الصبيان أبقارهم  .لق لخسارة مصدر عيشهمغاية القكان جميع الصبيان في . وأعواد العشب التي تهشمت بأقدامها وأسنانها
نادى  . بالعطش والتعبهمالقرية لشعور إلى الصبيان األبقار عائدين ساق. جامونْالثمينة التي ضلت طريقها وكانت تبكي في غابة 

 .عندما سمعت أسماءها  مجيبة دعاء الرباألبقارعلى   الهناءىطغ. صوت مثل صوت سحابة ترعدب الحيوانات خصية اهللا العزيزش
  وانتشرتعربةهبت الريح فوق الحريق مثل حوذي .  سكان الغابةجميعاندلع فجأة حريق غابة كبير من كل الجهات يهدد حياة 

أصاب الخوف األبقار  .النار الكبيرة تجاه كل األحياء المتحركة وغير المتحركةألسنة دت تمافي الواقع، .  النار في كل الجهاتشرر
 توجه من استبد بهم َبلَراَم و كِْرشَْن إلى توجه الصبيان. حريق الغابة الذي يلفهم من كل الجهات إلى والرعاة الصبيان ناظرين

.  القوة التي ال تحبطذو راَم. العظيم كِْرشَْن، كِْرشَْن":واقال .ن بما يليخاطبهما الصبيا. شخصية اهللا العزيز إلى الخوف من الموت
صديقنا . نقاذنا من هذا الخطر الكبير انحن نعلم بقدرتك على .نلوذ بقدميك اللوتسيتين. حتراق بالنيران االنقاذنا منطالبين ا إليك أنلج

 ".ال نعرف سواك. وأنت العليم بالحياة الدينية إليك فوضنا أمرنا. جهال تليق معاناتنا على هذا الو. نحن خالنك. كِْرشَْنالحبيب 
ليهم عدم وجود سبب  ابالكالم بعينيه، أفضى . وإلقاء نظرة مسرة عليهمعند سماع رجاء أصدقاءهبدأ شخصية اهللا العزيز باإلجابة 

 كان الصبيان . الوشيك أصدقاءه من الخطرمنقذاًيق جميع لهب الحر كِْرشَْن ثم ابتلع المتصرف العظيم ".ال تقلقوا:"للخوف وأكد لهم
بدأ الرعاة .  عند فتح عيونهم والبقرَبلَراَمو  كِْرشَْنمع  َرذۤينْْبها غابة إلى  وجدوا انهم عادواهمغماء من شدة الخوف لكن االعلى وشك

 .ة نجاتهم من حريق الغابوا عندما أدرك حتماًمن المالئكة كِْرشَْن ان نالصبيان يعتقدو
 في طريق عودته نَْدوڤيُچبرؤية  ْزۤيپوُچصبايا الـاستمتعت  .هيانعلى يعزف  عند األمسية القرية إلى  األبقارَبلَراَممع  كِْرشَْنعاد 
 .اثنا عشر سنةمثل  ذ بدت حتى لحظة واحدة دون صحبته االبيتإلى 

 ".إبتالع حريق الغابة"بعنوان  كِْرشَْن منتاسع عشر ال الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى

 الفصل العشرون
 وصف الخريف

 ڤِْرنْداڤََنسيدات  إلى ،ْپَرلَْمَبالجني بتنجيتهم من حريق الغابة وقتل  َبلَراَم و كِْرشَْناألعمال الرائعة لكل من  روى الرعاة الصبيان
على هذا  .ڤِْرنْداڤََن مالكين ظهرا في َبلَراَم و ِرشَْنكْذهلت كبار السيدات والرعاة من سماع هذا األمر واستخلصوا ان  .بالتفصيل
ثم حجبت السماء بالسحب داكنة  بدأت السماء ترعد ولمع البرق في األفق. بدأ موسم األمطار مما جدد حيوية كل األحياءالنحو، 

ر موسم األمطار مصدر حياة بعد الصيف، يعتب. وأصبحت مسرة للناس وترقبوا سقوط المطر في كل لحظةالزرقة بالرعد والبرق 
 .الرعد والبرق الوامض كان مسراً للناس أيضاً. لكل حي

 العظيم واألحياء ْبَرْهَمْنالسماء التي ال تحد تشبه .  المادية الثالثةشواكلعالمات موسم األمطار تقارن بعالمات األحياء المحجبة بال
 العظيم أو السماء ْبَرْهَمْن. ْبَرْهَمْنكل حي هو هباءة من .  المادية الثالثةشواكل المحجب بالْبَرْهَمْنالهبائية تشبه السماء المحجبة أو 

 أن األحياء هباء القدرة البينية لشخصية اهللا ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في . التي ال تحد ال تحجب بغيمة واحدة لكن يمكن حجب قسم منها
يشبه ) ْبَرْهَمْجيُّوتي(النور الروحي . قطن األحياء في هذا العالم الماديلذلك، ت.  الماديةشواكللكنها شق تافه ومحجبة بال. العزيز

من بين هذا التوسع الذي ال يحد .  ومؤلف من أشعة نورهنور شخصية اهللاهو  ْبَرْهَمْجيُّوتيكذا، . أشعة الشمس المليئة بالهباء الساطع
 .آلخر محرر المادية والبعض اشواكل الرب العظيم، يحجب البعض بتأثير النورل



تعمل أشعة الشمس على تبخير المياه من سطح األرض طوال ثمانية أشهر فتتجمع .  أشعة الشمسهاالغيوم مياه متجمعة تبخر
ن بالزراعة والتجارة وكذا، تفرض الحكومة الضرائب على المواطنين التي يدفعها المواطن. صورة الغيوم التي توزع عند الحاجةب

صورة ضريبة الدخل وضريبة البيع ويقارن ذلك بالشمس التي تسحب بتستطيع الحكومة فرض الضرائب وبناء عليه، . والصناعة
المياه على سطح األرض  إلى سحب عندما تنشئ الحاجة إلى تعمل أشعة الشمس عينها على تحويل المياه. المياه من األرض

صورة تأمين المدارس واألشغال العامة بلى المواطنين الحكومة توزيع الضرائب التي تجمعها ععلى  كذا، يجب .يهاوتوزعها عل
ال ينبغي للحكومة جباية الضرائب لتبذيرها دون غرض بل استغاللها من أجل . والصحية وغيرها وهذا من لوازم الحكومة الجيدة

 .النفع العام للدولة
عندما يقتضي األمر . آخر لتوزيع المياهى  إل اثناء موسم األمطار وتحمل الغيوم من مكاناألرضتهب رياح قوية في كل أرجاء 

نفسها ا الغيوم بذلذن، ت ا.د خزينتها تصبح الغيوم مثل الثري الذي يوزع ماله في أوقات الحاجة حتى نف،مياه بعد فصل الصيف
 .بتوزيع المياه على سطح األرض

كان . ة الضارات أقبل عليهم كالفالح الذي يقتلع األعشاب والنباتانهذكر قتال أعداءه وي راَم تْشَنْْدَر والد الرب َدشََرتَْهى َمهاراَجاعتاد 
يقارن انه درجة  إلى ألمطار وفيرلالغيوم  توزيع. توزيع الصدقات إلى يوزع المال توزيع الغيمة لألمطار عندما تنشئ الحاجة

ور والجبال والمحيطات والبحار حيث على الصخبحيث انها سقطت ألمطار من الغزارة لط الغيوم اسقكان ا. سخي الثرواتال بتوزيع
كان . ذا كانت الصدقة الزمة أم ال اعمايعطي بسخاء بغض النظر وتشبه الغيمة متصدق يفتح خزانته للتوزيع . يهال احاجةتوجد ال 

 .كرمه بالغاً
ألمطار ويبدو في يخضر سطح األرض بالنبات بعد موسم ا. قبل سقوط األمطار  ويبدو هزيالةيجف سطح األرض كلها من كل طاق

خصب األرض بعد موسم األمطار يقارن بتحقيق . توجد مقارنة هنا بمن يقضي الرياضات لتحقيق رغبة مادية. غاية الصحة والقوة
حكومة فاسدة سلطة عندما تخضع البلد ل و قاسية للسيطرة على الحكومةيمارس المواطنون واألحزاب رياضات. الرغبات المادية

في الواقع، .  وهذا ما يشبه ازدهار األرض في موسم األمطارهمحاعند نج بإعطاء أنفسهم رواتب ضخمة رادها  أف ويزدهرياناًأح
 ياضاتالر ان شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في . ينبغي للفرد قضاء الرياضات والكفارات القاسية من أجل تحصيل السعادة الروحية فقط

 ويستمتع بهناء الخدمة التتيميةالرياضات في باختيار يستعيد الفرد حياته الروحية . عظيم الرب الغير جائزة سوى لتحقيق) تََپْسيا(
 أحد من أجل بعض النفع المادي وال تليق سوى اهاذا قض ا نتائج زائلةعقبت الرياضات والكفارات روحي ال يحد حالما يتم ذلك لكن

 .تاۤيچْد ڤََچْبَهبصغار الفطنة كما جاء في 
اثناء موسم األمطار لكن ال تظهر نيرات السماء  في األمسية  فوق األشجار وتضيء كاألنوار هنا وهناكحباحبلتظهر كثير من ا

 ةديِڤالـطلبة الحرية الروحية من أتباع الحكمة يبقى  بينما كَليفي عصر  رذالءكذا، يبرز أمر الملحدين أو ال. مثل النجوم والقمر
يسود . يحجب العلم الحق في هذا العصر بتأثير التقدم الحضاري المادي. غيومالر بموسم  الحاضكَلييقارن عصر . مغمورين عملياً

 بغيوم هذا ةديِڤالـ بينما يحجب الملتزمين باألحكام حباحب المبادئ الدينية مثل الون ومبتدعو المبتذلة والملحدالعقليةأهل النظرة 
على حباحب في الواقع، ال تقدر ال. حباحب نور البدال منالقمر والنجوم لسماء مثل الشمس وانتفاع بنيرات  االينبغي للفرد .العصر
وبناء عليه، . تصفو السحب أحياناً حتى في موسم األمطارعندما  نور في ظلمة الليل كما تظهر الشمس والقمر والنجوم أياعطاء 

 كِْرشَْنَهِرى  المتمثلة بنشر تسبيح ْپَرْبهوَمها شايتَنْياتْ مولى للةديِڤالـ يتم فهم الحركة ،ومن هذا الباب. كَلي  منافع حتى في عصرثمة
النور المزعوم ألهل النظرة  إلى ن النظرالنتفاع بهذه الحركة بدال مالعثور على الضوء الحقيقي اإلى جدياً  للمتشوقيننبغي ي. تْرَمن

 . والملحدينالعقلية
 بمطالعة دروسهم فجأة نالطلبة الذين يبدأوكدر صوت رعد في الغيوم تبدأ الضفادع بالنقيق بعد سقوط األمطار ألول مرة عندما يص

 فوراً السيد الروحي بأمر نينهضو.  أو المدرسةم بل عندما يصدر صوت الجرس في الهيكل ذلك من تلقاء انفسهنلكنهم ال يبدأو
 راقدة في النفوس المهيأةكذا، جميع . باحيةبعد ختام واجباتهم الص ةديِڤالـات تْرَمن بالـنرنمويت و أشاْستَْرـال لدراسة نويجلسو

 .ه كبير عند ظهورآتْشاْريا ةب العلم الفعلي استجابة لدعوإلكتسا شاْستَْرـالدراسة  إلى  لكن يأخذ الجميعكَلي ظلمة عصر
يتسم الماديوين  كذا،.  بالماء اثناء موسم األمطار وإال تبقى جافة بقية السنةجداولتمتلئ أحواض الماء الصغيرة والبحيرات وال

 وأحواض جداول بعد ذلك ثانية كالنك بيت أو أطفال أو حساب مصرفي صغير لكنهم يجفومتالاباليبس ويبدو عليهم الرخاء عند 
 ان السعادة موجودة في مجتمع األصدقاء والعائلة واألطفال والزوجة وغيرها لكنها سعادة َپتيۤياْدڤيقال الشاعر . الماء الصغيرة
د قطرة من الماء في ووج .الماء إلى السعادة توق الشخص في الصحراءإلى  إنسان كليتوق . ة ماء في الصحراءتقارن بقطر
 ال نحصل على أكثر من قطرة ماء نافي حياتنا المادية لكن بحر السعادة إلى نتوق. الماء لكن نفعه ال يذكريدل على وجود الصحراء 



 الصغيرة والبحيرات وأحواض الماء بالماء الجداول كما ال تمتلئ مطلقاًال نرضى . في صورة المجتمع واألصدقاء والحب الدنيوي
  .في فصل الجفاف

يتغير المشهد يتغطى العشب بحشرات حمراء اللون أحياناً و . بفضل سقوط المطراألعشاب حديثة النمو األرض خضراءجعلت 
 الحقول السعادة على تضفوبذلك، أ. حصل فجأة على ثروة كمن األبيضعند اقتران األخضر واألحمر مع نبات الفطر بكامله 

ة هللا  المطلقسلطة في قلوب المستكبرين عن الزراعة والذين أخفقوا بفهم التلك الحقول سببت حزناً رة حبوبها لكنوفالمزارعين ب
ن علم أن جميع حبوب الحكومات أو الرأسماليون يضعون القيود على المحاصيل الزراعية في بعض األماكن دو. كل شيءعلى 

لذلك، يرزق جميع ). ڤيَدْدهاتي كاماْنناْم يُّو ِاكُو َبهۤو(شخصية اهللا العزيز يحفظ هذه الخليقة : ِڤَدْزالـجاء في . همداد االطعام من
جات والمنتلكن المالحدة أو الرذالء ال يحبون . شاغل الرب العظيم زيادة الطعام عند ازدياد عدد السكان. األحياء كل ما تحتاجه

 .الزراعية الوفيرة وال سيما عندما تعيق أرباحهم
لدينا . الرب إلى مثل المنشغل بالخدمة الودية العليةاثناء موسم األمطار تتجدد حياة جميع األحياء على اليابسة وفي السماء والماء 

 الطبيعي في السابق وتحسنت صحتهم بعد  جمالهم على الرغم منتجربة عملية على ذلك بصدد طالبنا الذين كانوا متسخين الثياب
 اءرتداعند  مباشرة َهىطْنْيكوڤاجاءوا من وكأنهم  نيبدو. األحكام والحدودوازدادت نضارتهم البدنية بمراعاة  كِْرشَْنذكر  إلى أخذهم

 .ى جباههم وحمل المسابح في أيديهم وحول أعناقهم علتيلََكثيابهم زعفرانية اللون ورسم 
المنشغل بالرياضة قد يتهيج  كذا،. وكأنها تهيج المحيط اثناء جريانها في موسم األمطار  نحو المحيطات والبحارةندفعماألنهار تبدو 
بالضرب المتكرر للغيوم ال تبالي الجبال في موسم األمطار لكن . غير متقدماً في الحياة الروحيةبالدافع الجنسي اذا كان  ةيُّوچيالـ

يقبل .  مطمئنين حتى ولو تهددتهم المخاطر على أشكالهاشخصية اهللا العزيزذكر في  الغارقة عقولهم تيمال ءالحاملة لألمطار كبقا
 .المتقدم روحياً جميع المنعكسات في حياته بمثابة رحمة الرب ويتأهل بذلك لدخول الملكوت الروحي

 الذي ال يألف َمَنْبراْهـكانت تلك الطرق كال. تتغطى الطرق الوسخة باألعشاب والقاذورات اثناء موسم األمطار فيصعب عبورها
في ذاك الوضع، ينسى مقام خدميته ). اماۤي( وممارستها ويصبح محجباً باألعشاب الطويلة للفتنة ِڤَدْزالـدراسة مراسم التصفية في 

باإلنحراف بالنمو الفصلي  ةيوحد الشخص ذاته وبدنه ويصبح فريسة الوهم ناسياً حياته الروحي. لشخصية اهللا العزيز لنسيانه قوامه
 . اماۤيلألعشاب الطويلة التي خلقتها 

تقارن تلك الظاهرة بالمرأة الشهوانية التي ال تثبت . اثناء موسم األمطار يبدو البرق في مجموعة من السحب ثم في مجموعة أخرى
الشخص الجدير كذا يحفظ   من األحياءاًقط األمطار وتحفظ كثيرتقارن السحابة بالشخص الجدير ألنها تس. عقلها على رجل واحد

ك العائلة فكت إلى عيث االضطراب في حياته مما يؤديلسوء الحظ، يمكن لزوجته ان ت. حياء مثل أفراد عائلته أو عمالهكثيرا من األ
 بالعيش مع زوجها كِْرشَْنذكر لهذا السبب، توصى المرأة الجدية بالتقدم في .  وتأثر محيطه كلهاغالق اعماله األطفال أو فرقوت

لضمان نجاح  كِْرشَْنذكر ن التعفف وجمع عقلهما على يللزوجنبغي ي.  كل الظروفان على الرغم منبسالم وعدم انفصال الزوج
عند بسالم  كِْرشَْنذكر العيش في ينبغي لهما و.  كما تتطلب المرأة رجالالعالم الماديعلى العموم، يتطلب الرجل امرأة في . حياتهما
 .مجموعة أخرى إلى مثل البرق الالمع المتنقل من مجموعة من الغيومبهما ستقرار  اال عدماددون استبدنهما اقترا

مربوط من الطرفين بوتر لكن ال يوجد  ألنه يبقى القوس منحنياً. الرعد القاصف للغيوممع  يظهر قوس القزح وهو قوس دون وتر
العالم هذا  إلى ههبوطصورة الناسوت عند ب شخصية اهللا العزيزكذا، يتجلى . وتر في قوس القزح ومع ذلك يظهر في السماء بجمال

 الخالية من عبودية قدرته الباطنة انه يتجلى بتاۤيچْد ڤََچْبَه في شخصية اهللا العزيزيقول . مطلق وضع مادي إلى  لكنه ال يستندالمادي
تحجب الغيوم القمر في موسم األمطار لكنه . خصية اهللا العزيزش عندما يشكل عبودية النفس الصغيرة هو الحرية . الفتنة الظاهرة

تحجب النضارة الروحية الفعلية بالوهم لمن يوحد نفسه بالعالم المادي المتحرك ويعتقد أنه يتحرك خالل . يبدو بين الفينة واألخرى
األنا الزائفة  إلى هذا عائد. ى خالف الواقعيبدو القمر يتحرك مع الغيوم أحياناً عل  كمامراحل الحياة مع حركة النشاطات المادية

. وهي الحد الفاصل ما بين الوجود المادي والوجود الروحي كما أن الغيمة المتحركة هي الحد الفاصل ما بين نور القمر والظلمة
ا استطاعوا الحصول ذاسيهتدوا ويرقصوا كالطواويس  .درجة كبيرة إلى  بالمضطهدين بطريقة الحياة الماديةطواويسيمكن مقارنة ال

عدد كبير من طالبنا كانوا في غاية الكآبة والملل قبل : لدينا تجربة عملية على ذلك. الرب إلى على صحبة منشغل بالخدمة الودية
 . المبتهجةطواويسلكنهم اتصلوا بالتيم ويرقصون اآلن مثل ال كِْرشَْناستهاللهم ذكر 

 لكنه يظفر بالنتيجة بعد كمال مجاهدته ويبدأ رياضات الذي يمارس الفكذا، يج. رضالنباتات والعرائش تنمو بشرب المياه من األ
يصبح مبتهجاً مثل النباتات واألعشاب حديثة . بالتمتع بالحياة في التشبعة الحسية مع العائلة والمجتمع والحب والبيت وما شاكله

 مع أنها ممتلئة بالقاذورات والعرائش على الدوام األنهارنشهد أحياناً أن الكركي واألوز يتسكع على ضفاف البحيرات و. النمو
ال يسعد أحد على . بالحياة المادية على الرغم من كل أشكال التعاسيردوماً ملطخين  كِْرشَْنكذا، أرباب العائالت دون ذكر . الشوكية



صحبة شخص من أرباب العائالت أو إلى   طْهاكوَرنَُروتََم داَس شْرۤيل يدعو .كِْرشَْندون ذكر في الحياة العائلية أو سواها أتم وجه 
تصبح الشؤون . تْشايتَنْياالقدوس للمولى االسم دوماً الرب ويصرخ  إلى ن كان منشغالً بالخدمة التتيمية االزهاد على حد سواء

 .كِْرشَْنالدنيوية عدوانية فوق اللزوم عند الدنيوي، بينما يبدو كل شيء في نصابه الصحيح عند تيم 
، تحطم كَليلحادية الزائفة في عصر  االكذا، الدعايات. تحطم السياجات حول الحقول الزراعية أحياناً من سقوط األمطار الشديدت

الرياح في موسم األمطار تتالعب بالغيوم التي تطلق المياه التي يرحب . تدريجياً لحادإلى اال  اإلنسان فينحطِڤديةالـحدود األحكام 
 يرحب الجميع ، القرابين الكبيرةفي مناسبات الصدقات توزيعاألثرياء مثل الملوك والتجار على  َمنَةْبراْهالـ حث يعندما. بها الجميع

 للعيش ةمقصود )ْدَرْزۤوشوالـ يشْياْزڤاالـ وْزياتْريشَٰكْـال وَمنَةْبراْهالـ(األربعة جتماعية  االمراتبال. أيضاًبتوزيع تلك الثروات 
 .القائمين بالقرابين وتوزيع الثروات بالتساوي َمنَةْبراْهالـهذا ممكن فقط بهداية روح تعاونية وببسالم 

غابة وامتألت بالبلح وثمار تلك ال والرعاة الصبيان مع أبقارهم بعد ان انتعشت َبلَراَمشْرّي صحبة ب ڤِْرنْداڤََنغابة  كِْرشَْندخل الرب 
 إلى اضطرت األبقار. صحة جيدة وكانت حافلة الضرعب أكلته األبقار جعلها يذالعشب األخضر ال. چو والتوت وسائر الفاكهةالمان

كان من . وتبللت ضروعها من حنانها عليهسمها ابحالما دعاها  كِْرشَْنالرب  إلى التحرك ببطء من ثقل ضروعها لكنها هرعت
 البهيجات من سكان الغابة األصليين صباياشاهد الرب ال .ڤَْرْدَهَنُچو عند جبل ڤِْرنْداڤََنالمرور عبر غابة  كِْرشَْندواعي سرور الرب 

كان الرب يدخل مغارة أحياناً أو جوف شجرة  .خرير شالالت الجبال على وجود مغاور قريبةدل  و،كما شاهد األشجار تفيض نسخاً
 ڤَْرْدَهَنُچوفي جبل غارة  في جوف شجرة أو منورفاقه يجلسو كِْرشَْنكان الرب . مطرال  سقوطعند للعب أو أكل الجذور والثمار

والرعاة  َبلَراَمو  كِْرشَْنكان الرب  .الخريف إلى قبل انتهاء موسم األمطار وتحوله  لتوقف األمطار بالتسلية انتظاراًنويستمتعو
بصورة من البيت  ترسله ياشُوداكانت األم الذي وبعض الفاكهة  اللبن الحامض قوامها األرز المغلي وات وجبونالصبيان يتناول

كانت األبقار تبدو .  ويراقبون األبقار والعجول والثيرانياموناير على ضفة الـ جميعهم لألكل على حجر كبنكانوا يجلسو. منتظمة
كان فخوراً برؤية . ليها االنظر كِْرشَْنكانت تسعد بالجلوس ومضغ العشب وكان يسر . تعبة من الوقوف بضروعها المليئة بالحليب

يثني على النشاطات الخاصة للطبيعة اثناء  كِْرشَْنفي تلك األوقات، كان . ل موسم األمطار الذي كان كشف قدرتهجمال الغابة بفض
 َسْمهيتا-ْبَرْهَمهذا مؤكد في . كِْرشَْن أن القدرة المادية غير مستقلة بالعمل بل تعمل بإشراف ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في . موسم األمطار

لذلك، الجمال . كِْرشَْنتطيع الطبيعة المادية كل أمر يصدره . كِْرشَْن تعمل بمثابة ظل چادوْرة التي تدعى حيث جاء أن الطبيعة المادي
  .الذي شعر بشدة الفخر من جمال نشاطات الطبيعة المادية كِْرشَْنالطبيعي الذي خلقه موسم األمطار كان بمشيئة 

فصل الخريف الذي  .حين تصفو الغيوم من السماء والمياه ويهب النسيم ِرنْداڤََنڤْفي  َبلَراَم و كِْرشَْنقامة  احل فصل الخريف اثناء
استئناف حياتهم عند ساقطين  اليُّوچۤيْز عقول الـالخدمة التتيميةيجدد حيوية أزهار اللوتس ويصفي مياه األحواض مثل تصفية 

عندما يأخذ في صفاء السماء والمياه في الخريف سيصبح الدنيوي كذا، . كل شيء يصبح جميالً مع حلول فصل الخريف. الروحية
 .والحياة الروحية كِْرشَْنذكر إلى 

كذا، تنجلي القاذورات . فصل الخريف يرفع الغيوم الداكنة من السماء والمياه الموحلة كما تصفو األوضاع الوسخة على األرض
جميع العادات القذرة  كِْرشَْن يرفع . تعني من يسلبَهريكلمة . َهرييسمى  كِْرشَْنلذلك، . كِْرشَْنذكر  إلى داخل وخارج الذي يأخذ

كذا، المتقاعد المتحرر من جميع مسؤوليات الحياة . غيوم الخريف بيضاء اللون ألنها ال تحمل المياه. كِْرشَْنذكر  إلى لكل من يأخذ
تطلق الجبال مياهها . و ببياض سحاب الخريفيتنزه من جميع الهموم ويبد كِْرشَْنذكر  إلى وينقطع) الزوجة واألطفال(العائلية 

ك اسماال. أحياناً وقد ال يفعل العلم العلي الذي يعطي شهد العلم العلي أحياناًباثناء هذا الفصل وقد ال تفعل كالخبير  الصافية أحياناً
السمك  . كل يومانقضاءه مع في المياه الضحلة ال تعي بضحالة الماء مثل رب العائلة األحمق الذي ال يرى تناقص عمرسابحة ال

يعاني المعدم الشحيح المولع بحياته العائلية لقصوره عن السيطرة على  ماحرارة شمس الخريف كتقاسي  في المياه الضحلة ةالسابح
لكهم نانيتهم وتما ن وينمو النبات واألعشاب وتلك هي حالة الحكماء الذين يقطعوتدريجياًتزول الوحول في مختلف المناطق  .حواسه
 . عينية النفس والبدنوهم  إلى المستند

 شواكلزعاج ال امتقدم في معرفة النفس منزهاً منالما يصبح مع حلول الخريف وتسكن حركة مياهها ك تصمت البحار والبحيرات
 ياهسرب الم بناء جدران قوية تمنع ت عن طريقالخريففصل في  يعمل المزارعون على ابقاء الماء ضمن حقولهم. المادية الثالثة

بإعتزال الحياة العائلية وإدخار الرجل يوصى .  يحمي طاقته بالسيطرة على حواسه، ذاتهتحقيق على دربكذا، المتقدم . الخارجإلى 
ة على حواسه نعلى الهيمدون االقتدار  للنجاة  الفردجال أمامال م.  سن الخمسينهبعد بلوغ كِْرشَْنذكر طاقة البدن من أجل التقدم في 

 .موكونَْدالخدمة الودية العلية للرب بلها وشغ
كذا، يرتفع شقاء عينية البدن والذات عند من يلوذ بالرب . اثناء النهاريرفع شقاء كل األحياء الذي سببته أشعة الشمس  قمر الخريف

لكن يرتفع شقاء الفراق عند  كِْرشَْنراق من فدوماً  ميْبهۤو َرَجڤْتعاني صبايا . ڤِْرنْداڤََنكما هو مصدر عزاء صبايا ) كِْرشَْن( موكونَْد



كذا، تنجلي جميع األرجاس من الراسخ في . تشرق النجوم بجمال عندما تصفو السماء من كل الغيوم. في ليالي الخريف كِْرشَْنلقاء 
وممارسة رياضة ) ۤياَنْچ( تحتوي على التعاليم المتعلقة بالعلم ِڤَدْزالـمع أن . ويصبح بجمال النجوم في سماء الخريف كِْرشَْنذكر 
 قبول  اإلنسانيجب على:"ْبهَچڤَْد چۤيتا جاء في ِڤديةالـ والعمل الصالح المتمثل بالفدى لكن الغرض القطعي لألسفار خفية الاچيُّوالـ

ء البدر السماء أضا. بصفاء سماء موسم الخريف كِْرشَْنصفاء قلب تيم يقارن لذلك، .  دراسة عميقةِڤَدْزالـبعد دراسة  كِْرشَْنذكر 
في جنان الغابة، يرفع عند تفتحها األزهار عبير . يادوبساللة محاطاً  األرض يادوسيد ساللة  كِْرشَْنشْرّي بالنجوم كما أضاء محاطاً 

يان  نس،قلوبهن كِْرشَْناللواتي سرق  ْزۤيپوُچاستطاع الجميع بإستثناء الـلسوء الحظ، . معانة الشخص اثناء الصيف وموسم األمطار
 .لم تكن تلك الريح حارة وال باردة. هم بعناق الريح الصادرة من الغابة المليئة باألزهارعاناتم

شهوة الجماع تطغى على معظم الذكور في فصل  ألن عادة تحبل كل األبقار والظباء والطيور واإلناث عند حلول فصل الخريف
 تَِرَپِدشاْمأو كتاب  فيُچوْسوامّيَپ ۤو رشْرۤيلأمرنا . ة الرب العظيم مصائرهم برحمنوهذا يشبه المتعالين الذين يبلغو. الخريف

 والتنزه عن الشوائب المادية والبقاء في صحبة حدود بحماس كبير وصبر وقناعة ومراعاة األحكام والالخدمة التتيمية قضاءوجوب ب
 سيأتي الوقت ، بصبرالخدمة التتيميةي أحكام ونواهي بالنسبة لمن يراع. للخدمة التتيمية مما يضمن تحقيق النتيجة المرغوبة تيمال

 .بالحبلالنتيجة المرغوبة به النتيجة كما تحصد الزوجات د الذي يحص
تنمو زنابق الماء وأزهار اللوتس بأشعة . بأعداد كبيرة في البحيرات اثناء الخريف بفضل غياب زنابق الماءأزهار اللوتس تنمو 

كما يخلو الجميع من الخوف في حضور حاكم  في فصل الخريف ال تساعد سوى أزهار اللوتس الشمس لكن أشعة الشمس الحارقة
تمتلئ الحقول بالحبوب . أزهار اللوتس بالمواطنين الطائعينتقارن زنابق الماء باللصوص وتقارن . ثناء اللصوصتقوي بإس
لشخصية اهللا ف المراسم مثل وهب باكورة المحاصيل تغمر السعادة الجميع بالمحاصيل ومراعاة مختل ف الخريف فصلاثناء الناضجة
الجميع لتناول األرز بحليب المطبوخ بتلك  إلى  وتوجه الدعوةهياكلتوهب باكورة المحاصيل للرب في مختلف ال. )نَّڤانَ(العزيز 
 .جاۤوپ– دوْرچايجري أكبر احتفال يسمى  حيث البنچال مراسم دينية أخرى وال سيما في ثمة. الحبوب

كذا، .  كما سهلت حركة الجميعَبلَراَم و كِْرشَْن شخصية اهللا العزيزة الجمال بفضل حضور غايفي  ڤِْرنْداڤََن فصل الخريف في كان
آخر وتحقيق  إلى ال يقدر التجار على التنقل من مكان. ن مصائرهم المرغوبة بعد تحررهم من سجن البدن الماديويبلغ المتعال

ن و حال الربانيكذا.  حركتها بصدد جباية الضرائبر وتلك هي حالة الحكومة التي تعيق األمطاراألرباح اثناء موسم األمطا
التمتع باإلنجاز الروحي على ال يقدر المتعالي . اثناء الخريف هماتن في األرض لنشر العلم العلي لكن يخرج الجميع من مقروالسائح

حالما يفارق بدنه أو  في البهاء الروحي للرب العظيم ّينْچۤياسيندمج الـلكن  تيم مأيُّوچّي  م أّينْچۤياسواء أكان بسبب البدن المادي 
 و أڤِْرنْداڤََنَك ولُوُچكوكب الرب العظيم  إلى بينما يتوجه التيم كوكب من كواكب السماء يأ إلى  فينقل نفسهيُّوچّيبعد موته وأما الـ

 . وينعم بحياته الروحية األزليةىَهطْنْيكوڤا
 ".وصف الخريف"بعنوان  كِْرشَْن منعشرين ال الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى ثبح انقضى

 الفصل الواحد والعشرون
 الناي إلى ْزپۤيُچوالـإنجذاب 

عندئذ، . عند حلول فصل الخريف الجميل تصبح مياه البحيرات واألنهار صافية ومعطرة بعبير أزهار اللوتس وينفخها النسيم العليل
 يعاسيبشديد السرور من جو الغابة حيث كانت األزهار متفتحة والنحل وال كِْرشَْنكان .  مع أبقاره وخالنهڤِْرنْداڤََنغابة  َنكِْرشْدخل 

العصافير واألشجار والنباتات في غاية السعادة، وبدأ تبدو  والصبيان فيما كانت َبلَراَم شْرّياألبقار بصحبة  كِْرشَْنرعى . تئز ببهجة
 الرب على تسليات مختلف يروينكان يدخل الغابة فبدأن  كِْرشَْنأنغام المزمار وفهموا ان  ْزۤيپوُچسمعت الـ. يه العلينايعزف على 

صديقاتهن الحميمات عندما إلى  كِْرشَْنبوصف خصال  َرَجڤْ في قرية صباياال بدأت بعض. كِْرشَْن عن جمال عزف بعضهن البعض
عندما  لكن طغى تأثير كيوبيد على عقولهن كِْرشَْن بالحديث عن صبايابدأت ال. عث تأثير كيوبيدالتي تب كِْرشَْن أغنية مزمار نسمع

 أذنيه وسروال أصفر زرقاء وراء ريشة طاووس على رأسه وأزهار كالًاش كِْرشَْنذكرن لباس  .ه فقصرن عن الكالمتسلياتذكرن 
بآثار أقدام دوماً  الممجدة ڤِْرنْداڤََنبذلك، ذكرن دخوله غابة . هد شفتيه ثقوب مزماره بشسد. ّييَجيانْتڤامع كالذهب واكليل اللون ال
 .وخالنه كِْرشَْن
 مأخوذات بصوت الناي التي لم تأخذ ألبابهن فحسب بل ألباب جميع المخلوقات ۤيْزوپُچالـخبيراً بعزف الناي وكانت  كِْرشَْنكان 

 الناي  على يدخالن الغابة ويعزفانَبلَراَمو  كِْرشَْنقرة العين هي رؤية :"اتهارفيق إلى ۤيْزوپُچالـ احدى تقال.  أيضاًالذين سمعوها
 ".ويرعيان البقر مع خالنهما



 ويرعى البقر مع خالنه، ڤِْرنْداڤََنالناي ويدخل غابة على داخالً وباطناً بذكره يعزف  كِْرشَْنالمنشغلون بالتأمل العلي المتمثل بمعاينة 
الغيبوبة الروحية تعني غرق جميع النشاطات الحسية في غرض واحد وتدل .  حتماً)يَسماْده(لروحية ظفروا بكمال الغيبوبة ا

هو خير  كِْرشَْن بأن كل غارق في ذكر ْبهَچڤَْد چۤيتايؤكد في . يَسماْدههي كمال كل تأمل و  كِْرشَْن تسليات بأن ۤيْزوپُچالـ
 .ۤيْزچيُّوالـ

 وأكاليل الزهور وريش ينقينهما األيلابسرو بين الرعاة الصبيان ا ورقصياغن َبلَراَمو  شَْنكِْر أخرى عن رأيها بأن پّيوُچأعربت 
.  في أيديهما حديثة النمو وباقات براعم األزهارمانچوـرأسهما وأزهار اللوتس وزنابق الماء وشتالت ال إلى  المشكولةطواويسال
يمكننا حتى ذكر نايه المصنوع من ال صديقتي الحبيبة، :"قالت أخرى". َمَبلَراو  كِْرشَْنما أبدع جمال :"أخرى إلى پّيُچو تقال

 على الرغم دون ان يترك لنا سوى مذاق كِْرشَْن صالحة ال تحصى لينعم بشهد شفتي بد ان المزمار قد قضى أعماالال . الخيزران
كيف أمكن :"ۤيْزوپُچالـلذا، سألت . فتيه متوفر لهن فقطلذلك، رحيق ش.  أحياناًۤيْزوپُچالـل يقّب كِْرشَْن. ان ان ذاك الشهد من نصيبمن

 وا ذرف،أشجار الخيزران آباء المزمار؟ ال بد أن كِْرشَْننشغال بالتمتع برحيق شفتي  االلهذه الناي التي ليست سوى خشب الخيزران
 ."ألن الناي منشغلة بخدمة الرب العظيمدموع الفرح 

 أزهار  في حالة سعيدة متفتحةڤِْرنْداڤََن مياه بحيرات وأنهار كانت لذا،.  بالمياههار ألنها تسقيالبحيرات واألنهار تعتبر أمهات األشجا
أشجار الخيزران على كانت ". كِْرشَْنكيف ينعم ابننا قضيب الخيزران برحيق شفاه :" بالقول نفسهااللوتس ألن المياه كانت تحدث

 بخدمة ةالً بخدمة الرب كما يجد المتقدمون بالعلم العلي لذة برؤية ذريتهم منشغلها منشغسليلضفاف األنهار والبحيرات سعيدة برؤية 
 .كانت األشجار مغمورة بالفرحة وتسيل عسالً يجري من المناحل المتدلية من فروعها. الرب
 كِْرشَْنلـمين اللوتسيتين مجد األرض لحصولها على كنز القد ڤِْرنْداڤََن، تنشر صديقتي:"كِْرشَْنصديقتها عن  إلى  أخرىپّيُچوقالت 
ويصيب الذهول . كما لو كانت تسمع رعد غيمة جديدة نَْدوڤيُچ بجنون حالما تسمع مزمار طواويسالترقص عدا ذلك، . ّيِدڤَكابن 

نعتقد أن هذه النعمة . الصوت العلي للناي بحضور ذهن إلى س وتصغييؤية رقص الطواوعند ر سائر األحياء من أعالي الهضاب
. ِڤديةالـ هذا هو تأثير الحضارة . كن قرويات بسيطاتهنمع أن  واسعِڤدي علم ۤيْزوپُچالـكان لدى ". توفرة على كوكب آخرغير م

 . المصادر الموثوقة إلى صغاء اال بمجردِڤَدْزالـكانت عامة الناس تطلع على أرفع حقائق 
 أنيق الثياب والذي يعزف على نَنَْد َمهاَرَجمباركة لدنوها من ابن  كل تلك الظباء الحمقاءصديقاتي الحبيبات، :"أخرى إلى پّيُچوقالت 

 تحسدن الظباء ألنها كانت قادرة على ۤيْزوپُچالـكانت ".  ذكور وإناث الظباء الرب بنظرات الود والحنانعبدفي الواقع، ت. مزماره
 .كِْرشَْن إلى واجهن ال يستحسنون ذهابهناز أنفسهن دون هذا الحظ ألن ۤيْزوپُچالـاعتبرت . مع أزواجها كِْرشَْنخدمة 
 تهتز بسهام كيوبيد في الواقع، كانت قلوب زوجات المالئكة. وشخصيته احتفاال لكل النساء كِْرشَْنخلق جمال ي:" أخرىپّيُچوقالت 

 في رانهن اثناء طيهيان أنغام نسمعيو كِْرشَْن نلمحي من حيرتهن عندما كن وتسقط الزهور من شعورهن وترتخي احزمتهن
 ْزۤيپوُچطالع الـ ا كما يدل ذلك على،مأل أركان الكون كله كِْرشَْن ناييدل هذا البيت ان الصوت العلي ل". الطائرات مع أزواجهن

 .ى مختلف أشكال الطائرات التي تطير في السماءعل
من جهة  . المنتصبة بمثابة أوعيةاذانه آةمستخدم كِْرشَْنتشرب األبقار شهد صوت مزمار صديقاتي الحبيبات، :" أخرىپّيُچوقالت 

بعيونها المبللة  نَْدوڤيُچتقف دون حراك فيما تلتهم أنها . دون أن ترضعهأفواهها تضغط حلمات ضروع أمهاتها ب ها، يبدو أنالعجول
 كِْرشَْنف تبكي من أجل  تعلم كيڤِْرنْداڤََنهذه الظواهر تدل على أن حتى األبقار والعجول في ". قلوبهافي اعماق بالدموع وتعانقه 

 . بذرف الدموع من العين كِْرشَْنيمكن أن يتأوج كمال ذكر . وتعانقه قلبياً
 وتصغي كِْرشَْن إلى في هذه الغابة لتنظر أيتها األم، وقفت جميع الطيور على األغصان الجميلة لألشجار:" أخرى أمهاپّيُچواخبرت 

والتيم كبار الحكماء عتيادية بل من  اطيورهذا يثبت انها ليست .  بصوت سواهةغير حافلأنغام مزماره بصمت بعيون مغمضة إلى 
 ِڤديالـ لكن صفوة العلم ِڤديالـكبار الحكماء يعنون بالعلم ". كِْرشَْن بصورة طيور لمجرد سماع ناي ڤِْرنْداڤََنوظهرت في غابة 

يبدو من مسلك الطيور ). ِڤْدياهڤَ ڤايْر أَهْم ِاِڤدايشْ تْشَ َسْر( ِرشَْنكْ هو فهم ِڤديالـمرمى العلم ): ١٥\١٥ (ْبهَچڤَْد چۤيتاكما جاء في 
 عقول األنهار. ِڤديالـورفضت جميع فروع العلم  كِْرشَْنالصوت العلي لناي  إلى  وأنها أخذتِڤديالـأنها من كبار حكماء العلم 

تدور في دوامات ثم تعانق القدمين اللوتسيتين للرب ا وه فينقطع مجراها وتتهيج مياههعندما تسمع صوت مزمار كِْرشَْنتطلب 
 .  وتمسك بهما وتقدم أزهار اللوتسها بذراعي أمواجموراري

.  وأصحابهما اثناء عزفهما على مزمارهاَبلَراَم و كِْرشَْنكانت حرارة شمس الخريف ال تطاق أحياناً فظهرت الغيوم في السماء فوق 
 .كِْرشَْنلـ  رأسيهما تودداًمظلة باردة فوق بمثابة خدمت الغيوم

 من لمس ةمر اصطبغ بالحيالذ ڤِْرنْداڤََن السكان األصليين بالرضى التام عندما مسحن وجوههن وصدورهن بغبار صبايا شعرتكما 
ى الرضغاية لم يشعرن ب هن لكنأيضاً السكان األصليين عارمة وكن شهوانيات صبايا صدور تكان. كِْرشَْنلـالقدمين اللوتسيتين 



 ڤِْرنْداڤََنغ بعض أوراق الشجر والعرائش في ااصطبو  وسط الغابةدخولهنعند  كِْرشَْن شاهدن .عندما لمس عشاقهن صدورهن
 والرعاة َبلَراَم مع ڤِْرنْداڤََنفي غابة  كِْرشَْنر ي ساثناء ڤِْرنْداڤََن على أرض غابة الساقط كوَمنْكولون األحمر من مسحوق بودرة بال

 القبائل صبايا تشاهد .كوَمنْكوميه اللوتسيتين على صدورهن التي كانت ممسوحة بمسحوق بودرة قد ْزۤيپوُچت الـوضع. الصبيان
مزماره فمسحن وجوههن يعزف على  كِْرشَْن إلى ن مسحوق البودرة األحمر على األرض فيما نظر،األصلية الشهوانيات

 عدم شعورهن بذلك الرضى عندما لمس عشاقهن  على الرغم منمشعرن بالرضى التاو فوراً ذلك المسحوق االحمروصدورهن ب
 .يشبع كل الرغبات الشهوانية المادية كِْرشَْنذكر تصال ب اال.صدورهن

هذا  ،صديقاتي. تيمالهذا هو خير كل  ْرْدَهَنوڤَُچجبل :" على هذا النحوڤَْرْدَهَنُچو أخرى بدأت بالثناء على المقام الفريد لجبل پّيُچو
الجبل يزود .  المعتادان على السير عليهَبلَراَمو  كِْرشَْنألنه ينعم بصحبة الرب  ى صلة دائمة بالقدمين اللوتسيتين للربعلالجبل 
 وعجولهما َبلَراَم و كِْرشَْنلـ  والثمار والزهور والخضاركهوفالضروريات من ماء للشرب والعشب بالغ النعومة والجميع 

هو علمه بوسيلة مرضاة  ْرْدَهَنوڤَُچجبل لكن خير تقدمات . َبلَراَمو  كِْرشَْنن شدة امتنانه للرب م وأبقارهما وكل الرعاة الصبيان
 ".الرب بمرضاة خالنه وأبقاره وصحبه

الناي ويعقدان صداقة على  يعزفان ڤِْرنْداڤََنفي غابة  َبلَراَم و كِْرشَْن بدو كل شيء رائعاً عند مسيرصديقاتي، ي:" أخرىپّيُچوقالت 
صاب األحياء المتحركة بالذهول وترتجف األشجار غير المتحركة من ت. ميمة مع جميع أشكال األحياء المتحركة وغير المتحركةح
 ."النايعلى ان عندما يعزف وجدال

 .رفاقهما الرعاة عبر الغابة مع ورهماعند مر حلبهالن الحبال لربط القائمتين الخلفيتين لألبقار حمالي األبقار َبلَراَم و كِْرشَْنيسوق 
. مع انهما شخصية اهللا العزيز لعبا دور رعاة صبيان. َبلَراَمو  كِْرشَْنتتدلى هذه الحبال من أكتاف الصبيان وال تغيب عن أكتاف 

 . حتماًتلك األمور رائعةلذلك، 
 اثناء على بعضهن البعض ِرنْداڤََنڤْ طوافه في غابة تسليات حكينفيما كن ي كِْرشَْنالرب العظيم ذكر في غارقات  ْزۤيپوُچالـكانت 

الدائم ذكر الأو  كِْرشَْنذكر ل النموذجي لاهذا هو المث. ڤَْرْدَهَنُچو أو على جبل ڤِْرنْداڤََنبرعاية األبقار في غابة  كِْرشَْننشغال ا
 الرب  ان ال أحد يعبدْپَرْبهوَمها تَنْياتْشاي وقد أعلن المولى كِْرشَْنذكر لخير مثال هو  ْزۤيپوُچمسلك الـ. بطريقة أو بأخرى كِْرشَْنلـ

ن م يشْياْزڤا بل في عائالت ْزتْريياشَكْالـأو  َمنَةْبراْهفي عائالت الـ ْزۤيپوُچ تولد الـ لم.ْزۤيپوُچالعظيم بوسيلة خير من وسيلة الـ
مراجع العلم  َمنَةْبراْهالـم من  سماعهن كل أشكال العل على الرغم منالمدارس إلى لم يذهبن.  وليس من التجار الكبارالبقارين

 .حيدالو ْزۤيپوُچمرام الـ دون انقطاع كان كِْرشَْنذكر . ديِڤالـ
 ".كِْرشَْن ناي نمجدت ُچوپۤيْزالـ"بعنوان  كِْرشَْن منواحد والعشرين ال الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى

 الفصل الثاني والعشرون
 يات الفتْزپۤيُچوالـسرقة ثياب 

 ابتغاء دوْرچا أو الملك ڤَشي المولى بجيل، كان المفترض بالفتيات من سن العاشرة حتى الرابعة عشر، تِڤديةالـحسب الحضارة 
 كاتْۤيايانّي قدرة العبادةنذر  كوَلوُچ في صباياراعت ال. كِْرشَْن كن منجذبات بجمال ڤِْرنْداڤََنلكن فتيات . الحصول على زوج طيب

عبد ت صباياالوبدأت ) تشرين الثاني-تشرين األول (ڤََنْچَرهاأوشهر األول يدعى ) قبيل حلول فصل الشتاء (ِهَمنْتَوسم بداية ماثناء 
.  وهو طعام معد بغلي العدس مع األرز دون توابل أو عقدة صفراء طيلة الشهرّيكْهيتْشْْهراقتصرن على تناول .  بنذرچادوْرالملك 

 في يومياً چادوْر عبادة ڤِْرنْداڤََناعتادت جميع فتيات . قامة الطقوس ا لتصفية البدن قبلِڤديةالـ يوصى هذا الطعام حسب األحكام
 وتجري عبادتها بتحضير دمية من رمال ضفة چادوْرآخر للملك اسم هو  ايانّيكاتْۤي .يامونا الـستحمام في نهر االالصباح الباكر بعد

بالرسم أو بصنعها من الفلز أو الجواهر أو الخشب أو الطين : ع الصنم من مواد مختلفة بصنِڤديةالـتوصي األسفار . يامونانهر الـ
 بأنها عين ِڤديةالـ لكن تعلن األسفار ت كل هذه األشكال مجرد تخيالڤادۤيةاۤيماالـفالسفة يعتبر . أو الحجارة أو داخل قلب العابد

 .الرب العظيم أو الملك
 خشب الصندل وشعلة مصباح من مرهممواد عطرة مثل  ها بتقديمعبادت وچادوْرنصب الملك  الفتيات اعداد ۤيْزوپُچالـاعتادت 

 تْرَمن بعبادتها اثناء تسبيح الـصباياقامت كل ال .بخورالالسمن المصفى والثمار والفوفل وأوراق الشجر حديثة النمو وأكاليل عطرة و
ال ". اًتكريمأسجد لك .  لي زوجاًنَنَْد َمهاَرَج وحاكمة الجميع، أجعلي ابن العزيزشخصية اهللا  قدرة يا ،كاتْۤيايانّي قدرةأيتها ال:"التالية
 المالئكة تحريماً تاماً على كل من يطلب التقدم في عبادة نَُروتََم داَس طْهاكوَر شْرۤيلحرم .  المالئكة على العمومْزڤَايشْنَڤالـيقدس 

رون أحياناً بأن عباد المالئكة يذكّ. چادوْر عبادةوقمن ب كِْرشَْنمقارنة بحنانهن على  وراء الۤيْزوپُچالـلكن . الخدمة التتيمية الصفية



 سألن الملك ۤيْزوپُچالـ لكن  جلباً لنفع ماديچادوْر الناس الملك عبدي. ۤيْزوپُچالـ لكن يتعين فهم غرض چادوْر عبدن الملك ۤيْزوپُچالـ
 تبني مطلق وسيلة ۤيْزوپُچالـكان في وسع . كِْرشَْن يتبنى مطلق وسيلة لتحقيق المراد ان التيم. كِْرشَْنبأن يصبحن زوجات الرب 

 كِْرشَْن طوال شهر كامل بالكلية من اجل الظفر بـچادوْر الملك أقمن عبادة. ۤيْزوپُچالـذاك هو امتياز . أو خدمته كِْرشَْنلمرضاة 
 . زوجهنَمهاَرَجنَنَْد ابن  كِْرشَْن بأن يصبح يومياً ۤيْزوپُچالـدعت . زوجاً
في  كِْرشَْن أمجاد نغنيي ينادين بعضهن البعض باالسم وأمسكن بأيدي بعضهن البعض يومياًفي الصباح الباكر  ۤيْزوپُچالـ نهض

ستحمام في النهر ثم  االمن عادة الهنديات منذ قديم الزمان ترك ثيابهن على الضفة عند .لإلستحمام يامونانهر الـ إلى طريقهن
 ويمنع الرجال من دخوله وما زال هذا النظام  عليهنمقصوراً والنساء صباياكان جانب النهر حيث تستحم ال. يات تماماًيغطسن عار

تحقيق  كِْرشَْن لهن وأراد ليصبح زوجاً كِْرشَْن إلى تدع.  لعلمه بنيتهنصبايا مرام الشخصية اهللا العزيزحقق .  حتى اآلنجارياً
 .امنيتهن

 ّيچيُّوالـيستطيع . ويعني سيد جميع قوى التصرف كِْرشَْنأحد أسماء َ ڤَرِچشْيُّو. في المكان مع صديقه كِْرشَْن في نهاية الشهر، ظهر
عند  صباياثياب ال كِْرشَْن أخذ. ۤيْزوپُچالـاستطاع فهم نية  كِْرشَْن المعنوية لإلنسان بممارسة التأمل وال شك أن دراسة الحركات

 .داعباً مصباياخاطب البدأ ي وبسرعة ثم ضحك عالياًقريبة  وتسلق شجرة ظهوره في المكان
ي أقول الحقيقة وال أمزح ألني أرى نان. هنا إلى وتأتيد منكن استرجاع ثيابها ومن تكل  هايعزيزاتي الفتيات، لتخرج من الم: قال

لهذا السبب، يا ضامرات .  بذلكلم أكذب عليكن من قبل ويعلم هؤالء الصبيان .رياضاتانكن مصابات بالصداع من قضاء نذر ال
 ". إللتقاط ثيابكنالخصر، أرجو منكن الخروج الواحدة بعد األخرى أو جميعكن معاً

وبدأن بالضحك والمزاح فيما بينهن حتى في بحياء مداعبته لهن فلحظن بعضهن البعض ل كِْرشَْنلـالحب الشديد ب ْزۤيپوُچالـشعرت 
 ته خاطب.باإلرتجاف لبقائهن في المياه الباردة التي بلغت أعناقهن ْزۤيپوُچالـ تبدأ. هنه لعريايحرجهم لكنهن لم يخرجن من الم

نَنَْد أنت صبي محترم ألنك ابن . هذا ظلم لنا. ، نرجو أن ال تمزح معنا على هذا الوجهنَنَْد َمهاَرَجابن حبيبنا :"بما يلي ْزۤيپوُچالـ
 كِْرشَْن إلى ثم بدأن بالتضرع".  وإال سنعانيفوراً رجاع ثيابنا انرجو منك. ه الباردةنحن نرتجف في الميا.  وغالي جداً عليناَمهاَرَج

سنضطر إلى االشتكاء  لكن. دون تردد ألنه واجبنا الديني بالعمل بأمرك ات وملزموصيفاتك نحن ،َمسونَْدَرۤياشْيا :"بإنقياد كبير بالقول
 .حيال ذلكشيئاً  نَنَْد َمهاَرَجإذا لم يفعل  عن سوء مسلكك كَْمَسالملك سنخبر و. ذا كنت مصراً على طلب المحالا نَنَْد َمهاَرَجإلى 

تي بالفعل وتعملن وصيفاذا كنتن  اولتأخذ كل فتاة ثيابهاهنا بابتساماتكن  إلى تعالوا:"ۤيْزوپُچالـعند سماع رجاء الفتيات  كِْرشَْناجاب 
 .والدي ألنه كبير السن وال يقوى على شيء ضدي إلى تكاءلن أعبأ باإلشفعال بما أقول وإال لن أعيد ثيابكن و

 المرتجفات من البرد القارص من صبايا خرجت ال.هصرار انعندما أدرك كِْرشَْن  العمل بأمرعنان ال بديل لهن  ْزۤيپوُچالـ تيقنت
تحقق طلب كل  ففوراً كِْرشَْن أرضت الرببحيث من الصفاء  ْزۤيپوُچ التقدمة البسيطة للـكانت.  يسترن عورتهن بأيديهنهايالم
 ثيابهن على كتفيه مبتسماً كِْرشَْن وضع .ال يمكن ان تتعرى المرأة سوى أمام زوجها. كِْرشَْن بالزواج من كاتْۤيايانّين م ْزۤيپوُچالـ

.  المائياتك مالروَنڤَاستاء منها كبيرة اثناء نذركن جناية  يامونافي نهر الـاستحمامكن عاريات :"وقال  منهنبالرضى من شعور
 ن صدقاتبسيط ْزۤيپوُچ الـجميعكانت ". ليعفو عن جنايتكنن فوق رؤوسكن أكفكضم  بروَنڤَك تقديم السجدة للماللكن  ينبغيلذلك، 
 رضاء معبودهن ا نتيجة نذرهن ومن أجلتحصيل إلى ضافةباإل َنروڤَمن أجل التحرر من غضب  كِْرشَْن عملن بأمر. كِْرشَْنكالم 
 . ه طاعةتيموأكثر  كِْرشَْن باب أحعزفأصبحن أ قطعياُ
أعاد  .وحده كِْرشَْنرضاء  ا بل أردنسواهق مالك مطل و أَنروڤَبالمالك  ْزۤيپوُچلم تحفل الـ. هىال يضا ْزۤيپوُچعند الـ كِْرشَْنذكر 
مطلق عداوة ب ْزۤيپوُچالـلم تشعر  .نلهعمن مهن والرضى بوشعر بالرأفة الواحدة تلو األخرى  ْزۤيپوُچالـ ثياب ّيِدڤَكابن  كِْرشَْن
 وحرمهن من خجلهن وحملهن على العمل كالدمى هن خدعه انعلى الرغم من امتلئن بهجة بفرصة صحبة حبيبهنبل  كِْرشَْنتجاه 

، لك ان كِْرشَْنلرب حبيبي ا:"عند دعاءه قائال هذا ْزۤيپوُچ موقف الـْپَرْبهوَمها تْشايتَنْيا مولى يصف ال.سرقته ثيابهنمن رغم على الو
ما  على الرغم مي األزليموالأنت . لك ان تفعل ما تشاء كيف تشاء. تعانقني أو تدوسني بقدميك أو تكسر قلبي بعدم الحضور أمامي

 .كِْرشَْنتجاه  ْزۤيپوُچهذا هو موقف الـ". تعمل وال معبود لي سواك
أيتها :" برغبتهن بلمس قدميه اللوتسيتين فتكلم ما يلياًميعلكان  القاسي كما من وراء نذرهن ْزۤيپوُچالـبنية  عليماً كِْرشَْن الرب كان

الغارق  ةنيصادق الكل يرتقي . وأنا أصدق على عملكن بالكلية كاتْۤيايانّي المالك تكنغرض عبادالربانيات، أنا أعلم برغبتكن بي وب
 ". كالبذرة المحمصةعتيادية االكَْرَمال تثمر مثل إلّي  الرغبة المتصلة بالخدمة الودية. بشهوةفي ذكري حتى اذا كان ذكره 

). ْبهاجاْم-كَْرماني نيْرَدَهتي كينْتو تْشَ ْبَهكْتي(كل حي مرتهن بجزاء عمله سوى التيم لعملهم لحساب الرب ): ٥٤\٥ (ْبَرْهماجاء في 
هنا أن  كِْرشَْنيوضح الرب . يات ولو ظهر كذلكعتياد االمثل شهوة النساء كِْرشَْنتجاه  ۤيْزُچوپكذا، يجب عدم اعتبار موقف الـ

 .عتيادي اال العملثوابعلية عن  إليه الخدمة التتيمية



 نعلى كل األحوال، كان هذا غرض نذرك. لقد تحققت رغبتكن ألنكن ستنعمن بصحبتي في الليالي الالحقة:"كالمه قائال كِْرشَْنتابع 
 ". كاتْۤيايانّي المالكعبادة من 

 وشعر َبلَراَمصحابه وأخيه الكبير ووقف تحت بعض األشجار مع أ ڤِْرنْداڤََنمسافة بعيدة عن ّي ِدڤَكابن  كِْرشَْنهب الرب فيما بعد، ذ
ويا  ،يشاَلڤ ويا .أْرجوَن، و سوَبَلو ، سوداما، و ْبَهْدَرِسَنويا  ،َپتَْهۤورڤَ و، كِْرشَْن ْستُوَك يا:" قائالڤِْرنْداڤََنخاطب سكان . بالسرور

انها تواجه الرياح واألمطار والحرارة والثلوج . نفع اآلخرين إلى تلك األشجار عظيمة الحظ المنقطعة إلى وا أنظر،ْبَهىشَِر
انها حريصة على حماية اآلخرين . خالني، اعتقد أنها ممجدة في هذه الوالدة بصورة أشجار. ناتياحمحريصة على رفع صداعنا وو

  اإلنسانرغبات األشجار تحقق هذه. ال ترفض هذه األشجار حماية أحد. الذين ال يردون أحداً واالحسانكما يليق بكبار النبل 
انها خير مثال على .  وحطبهابأوراقها وزهورها وثمارها وظاللها وجذورها ولحاءها وخشبها وعبيرها ونسخها ورمادها ولبها

 ".   لخير جميع األحياء)نشاطاته وفطنته وكالمهبدنه وعقله و (انها مثل نبيل ضحى بكل شيء ممكن. الحياة النبيلة
قد يقبل . وفرة أغصانها وثمارها وزهورها وأوراقهامن دانية السير بين األشجار بال يامونانهر الـإلى  كِْرشَْنبذلك، وصل الرب 

عامة الناس هو نشر حركة  لكن الخير الباقي الذي يمكن تقديمه لحسب وجهات نظرهم مختلف الناس أعماالً خيرية للمجتمع البشري
أكثر تواضعاً من العشب على  بأن يكوناإلنسان  تْشايتَنْياأمر المولى . ستعداد لنشر هذه الحركة االإنسان يجب على كل. كِْرشَْنذكر 

رب  بتعاليم العتباراال كِْرشَْنصبر الشجرة ومن واجب جميع دعاة ذكر  كِْرشَْنيوضح الرب . األرض وأكثر تحمالً من شجرة
 . خالل سلسلتهم المريدية المباشرةتْشايتَنْياوالمولى  كِْرشَْن
، وسمح لألبقار بشرب المياه الصافية والباردة يامونا على ضفاف الـڤِْرنْداڤََن عبر غابة هاثناء مرورفي بقعة جميلة  كِْرشَْنجلس 

ستحمام  ابقية الصباح مع خالنه بعد رؤية كِْرشَْن مضىأ.  والصبيان لرفع الصداعَبلَراَمو  كِْرشَْن كما شرب يامونالنهر الـ
 . يامونا في الـۤيْزوپُچالـ

 ". الفتياتْزپۤيُچوالـسرقة ثياب "بعنوان  كِْرشَْن منثاني والعشرين ال الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى

 الفصل الثالث والعشرون
 قرابينال الذين كانوا يقدمون ْبراْهَمنَةالـزوجات تنجية 

 يا شاكي راَم راَم:  وقاالَبلَراَمو  كِْرشَْن من الصبياندنا  .فطار االانقضى الصباح وشعر الصبيان بالجوع ألنهم لم يتناولوا طعام
 ".ازاء ذلكشيئاً  وال بد ان تفعل ، نحن نتضور جوعاًتل عدد كبير من الجناقيا  كِْرشَْنالسالح، 

الطقوس  الذين كانوا يقيمون َمنَةْبراْه الـزوجاتمن ه تيمبعض إظهار الرأفة بى طلب خالنهما، بناء عل َبلَراَمو  كِْرشَْندبر 
حيث تقوم  ة القربانيةومحال إلى ذهبواا:"قال. هذه الفرصة لمباركتهن كِْرشَْن كانت تلك الزوجات من كبار تيم الرب وانتهز .القربانية

. ڤَْزڤايشْنَالـليهم ولكنهم ليسوا من  ا ارجو منكم الذهاب.دخول الجنانتهم برغبل يَرَسأنْچ قربانتقديم ب َمنَةْبراْهالـاآلن مجموعة من 
لذلك، من .  هو العثور عليِڤديالـ مع أن غرض العلم ِڤديةالـ َمنْتْراتالـ  بل تجويدَبلَراَمو  كِْرشَْنال يمكنهم حتى تسبيح أسماء 

 ".َبلَراَماسم سمي بل ب تستطعموا بااألفضل أن ال
 وهو من ڤَسوِدڤَ معروفاً بابن َبلَراَمكان . ْبراْهَمَن لم يتجليا في عائلة َبلَراَمو  كِْرشَْن لكن ْبراْهَمنَةالـ إلى تعطى الصدقات عموماً

 المنشغلين ْبراْهَمنَةالـ أن كِْرشَْنلذلك، اعتبر . ايشْياڤ وكان ڤِْرنْداڤََن في نَنَْد َمهاَرَجمعروفاً بابن  كِْرشَْن بينما كان ْزتْريياكْشَالـ
 وليس لي ألنني تْريياكْشَ إلى حسان اال فقد يفضلواَبلَراَمذا نطقتكم اسم  الكن. "ايشْياڤ أو تْريياكْشَ إلى بمراسم القربان قد ال يحسنوا

 ".ايشْياڤ
 لإلحترام وخاطبوهم ظهاراً ارضبأكف متضامة منطرحين على األ َمنَةْبراْهالـ ووقفوا أمام شخصية اهللا العزيزذهب الصبيان بأمر 

نحن نطلب .  اليكمَبلَراَموقد أرسلنا  كِْرشَْننحن الرعاة نعمل بأوامر . صغاء الينا االأيها األرباب األرضيون، نرجو منكم:"بالقول
 َمنَةْبراْهالـ أيها لذلك،. ن منكم بعض الطعامطلباع ويوجبال  ويشعران أبقارهما في الجوارتَيوأتْشْ والرب راَم الرب ىيرع. خيركم

 ".َبلَراَمو  كِْرشَْنوسنتاوله مع خير علماء الدين، نرجو منكم اعطاءنا بعض الطعام 
علمهم بتلك  إلى  للمراسم الدينية وألمحواِڤديةالـلمامهم بجميع المبادئ  اكان الصبيان الرعاة مجرد صبيان قرية ولم يكن متوقعاً

 فوراًعن رأيهم بوجوب حمل الطعام " يا خير علماء الدين"بعبارة كان الصبيان يعربون . َمَبلَراو  كِْرشَْناألصول بفضل صحبة 
 . وحدهونڤيشْ لمرضاة قربانال يؤكد وجوب قضاء ْبهَچڤَْد چۤيتا ألن َبلَراَمو  كِْرشَْنودون تردد عند استطعام شخصية اهللا العزيز 

كما ". فوراً ما يتوفر عندكم من طعام جلبومن واجبكم باإلنتظار  يقف لَراَمَبو  كِْرشَْن بوجه ونڤيشْالرب :"تابع الصبيان كالمهم
ال يشاركون ) ڤَْزڤايشْنَ(التيم األصفياء . ا األوقات التي يجب قبول الطعام بها واألوقات التي ال يجب قبولهْبراْهَمنَةالـ إلى اوأوضح



يجاز لإلنسان تناول الطعام بعد طقوس . شاوتْراَمني و َسْمشْتْها و شوَپ و كْشادۤيعتيادية عموماً لكنهم يلمون بطقوس  االبالطقوس
يمكنكم تناول طعامكم في هذا :"قال الصبيان. التي تقدم فيها الخمرة) شاوتْراَمني( الحيواني والطقوس قربانل وقبل طقوس اكْشادۤي

 ". لذلك، يمكنكم جلب الطعام لنا. الوقت من الطقوس
 المنشغلين بإقامة ْبراْهَمنَةالـ إلى مالء حتى االمكنهم منتإلى درجة  من الرفعة َبلَراَمو  كِْرشَْنن الرب خال الرعاة البسطاء كان

لم يمكنهم . مالء التيم األصفياء للرب اال يفهمون) ةْبراْهَمنَ-ْسماْرتَ( المختصون بالطقوس ْبراْهَمنَةالـ لكن ِڤديالـ لقرباناطقوس 
في الواقع، كانوا زاخرين . حفلوا بهشخصية اهللا العزيز دون ان يطلب  َمنَةْبراْهالـسمع . عظيمحتى تقدير استطعام الرب ال

جميع . ديِڤالـالعلم في هم التبحر ئ ادعا على الرغم منكانوا حمقى دون خبرة. طقوسالتفاصيل بالرغبات التافهة ومتورطين في 
 وتقدمهم عقيم لقصورهم عن ِڤَدْزالـعلمهم ب. ْبهَچڤَْد چۤيتاكما جاء في  شَْنكِْرهو فهم  ِڤَدْزالـغرض أن نشاطاتهم صبيانية لجهلهم 

 وجدير بأن يصبح سيداً روحياً بغض ْبراْهَمَنالـيفوق  كِْرشَْنعالم بـال عن رأيه القّيم بأن تْشايتَنْيالذلك، اعرب المولى . كِْرشَْنفهم 
 .النظر عن نسبه

) ڤْياْدَر-ْچْپِرتَْه(وشتى اللوازم المفصلة ) كاَل(والزمان ) ِدشَ(وهي المكان قربانية طقوس الال ثمة تفاصيل مختلفة يتعين مراعاتها في
) ياَجماَن(وقربان لاوصاحب ) ڤَتاِد(والمالئكة ) ڤيْكِرتْ(والقائمون بالطقوس ) ْچنيأ(والنار ) َرتْنْتَ(وأدلة األسفار ) َمنْتْراتْ (نيموالترا
 ألنه شخصية قرابين أنه المتمتع الفعلي بجميع الْبهَچڤَْد چۤيتايؤكد في . كِْرشَْن لمرضاة اوجميعه) ْدَهْرَم(م والمراس) كَْرتو (قربانوال

كان . فهمهعلى ال يقوى المتوهم بعينية البدن والذات و إنسان بوجههو حاضر . اهللا الحق المطلق وراء تخمين المدارك الحسية
 .كِْرشَْنلذلك، كانوا قاصرين عن فهم مقام . ڤاَس-َچڤَْرْسلمادي ودخول جنان ن براحة البدن اي معنيْبراْهَمنَةالـ

اقتصر  .يجاباً ا أو سلباًةجاب االحتى عن َمنَةْبراْهالـ وأخبروهما بما حدث عندما قصر راَم و كِْرشَْن إلى نيعاد الرعاة الصبيان خائب
دل الرب  . على األرضنسان عمل اإلسبل لهم ان ثانية مظهراًع ما حدث ثم خاطب الرعاة الصبياد سمنرب الكون على الضحك ع

 لكن يجب غالباً يجاب المستجدي الالرسميين بل الفهم ان  َمنَةْبراْهالـ علىالغضب  إلى لصبيانا حاجة  على عدمبضحكته كِْرشَْن
 واأخبراذهبوا و:"زوجات من كبار تيمه بالقولكما أعلمهم بأن تلك ال. ْبراْهَمنَةالـعليهم العودة ثانية واإلستطعام من زوجات هؤالء 

بي تقطن  من أحبابي وفطنتهن نه من طعام ألنهن كل ما تطلبونعطيكست. شََنشَنْكَْرهنا مع الرب  إلى اني جئت َمنَةْبراْهالـزوجات 
 ."وحدي

ة فسجدوا لهن سات في أجمل زينفشاهدوا تلك السيدات العفيفات جال َمنَةْبراْهالـزوجات حيث دار ال إلى ذهب الرعاة الصبيان
الذي  كِْرشَْنلقد أرسلنا اليكن الرب . نرجو منكن سماع طلبنا. األفاضل َمنَةْبراْهالـنسجد لكن يا زوجات :"وخاطبوهن بكل تواضع
طعام له آلن ويطلب بعض ال األبقار وهو يشعر بالجوع ا ورفاقه لرعايةَبلَراَمسار لوقت طويل مع الرب  .يمر على مقربة من هنا

 ".ولصحبه
 بل َبلَراَمو  كِْرشَْنقناعهن بأهمية  الم يستدع األمر. كان رد فعلهن عفوياً. فور سماع هذا الكالم َبلَراَمو  كِْرشَْن إلى السيداتتشوقت 

رة تحتوي على أوعية كبيحملت السيدات . الدائم كِْرشَْنكن يمارسن أرفع أشكال التأمل لتقدمهن بذكر . تشوقن لرؤيتهما على الفور
 .نطلقن لمالقاة محبوبهن كما يجري النهر صوب البحرثم اقربانية طقوس الالمختلف أشكال الطعام الشهي نظراً إلقامة 

 سعي أزواجهن وأخوانهن  على الرغم منالذي نما من كثرة السماع عن أخالقه العليةك االمل اذ كِْرشَْنتقدمن على أمل رؤية 
 التي كانت جميلة بجميع يامونا على ضفاف نهر الـڤِْرنْداڤََن دخلت النساء غابة .لمنعهن من الذهاب األقارب وأوالدهن وسائر

 .رعيان األبقار مع خالنهما يَبلَراَمو  كِْرشَْنحطت أنظارهن على . أشكال الخضار والعرائش واألزهار جديدة النمو
شكل ريشة طاووس بشعر رأسه واكليل من زهور كان ي. صفر اللونوسروال أببشرة زرقاء  كِْرشَْن ْبراْهَمنَةالـشاهدت زوجات 

.  على كتف صديق بيد واحدة وأمسك زهرة لوتس باليد األخرىاتكأ. ه وكان يبدو مثل راقص مسرحيحول عنق هاوأوراقالغابة 
لك عن ذ َمنَةْبراْهالـسمعت سيدات  .سماًاب  فوق خديه وكان وجهه اللوتسيكانت زنابق الماء وراء أذنيه وكان شعره مسرحاً

 كِْرشَْندخل . ستغراق به االفي الواقع، كانت عقولهن دائمة. منذ وقت طويل وأصبحت أمجاده أقراط آذانهن الدائمة كِْرشَْنمحبوبهن 
 .في قلوبهن خالل عيونهن حال معاينته

الرب . اهللا بفضل تقدمهم العلميفي ا وجودهم كن ككبار الحكماء الذين دمجو. في قلوبهن وارتفع شقاء الفراق كِْرشَْنبدأن بعناق 
على الرغم من اعتراضات أقاربهن وآباءهن  السيدات كتلجاءت  علم كيف  بوصفه الذات العليا، األحياءالعليم بنوايا كِْرشَْن

 ْبهَچڤَْد چۤيتافي  كِْرشَْن كن يعملن بأمر .ن لرؤية مهجة قلوبهنرعه. خوانهن وعلى الرغم من كل واجباتهن البيتيةاوأزواجهن و
دخل قلوب  كِْرشَْنشارة هنا أن  االتجدر. باسماًاطبهن بما يلي لذلك، بدأ يخ. بوجوب التخلي عن جميع الفروض الدينية والتسليم له

بقيت . هعندما عانقنه وشعرن بالبهجة العلية لإلندماج فيفرديته وال فقدت الزوجات فرديتهن  كِْرشَْنلم يفقد الرب العظيم الزوجات و
منا علّ. م الحبيب لمحبوبه دون أي اعتبار شخصييسلتعند تتحقق الوحدة . فردية الرب والزوجات لكنهم شعروا بوحدة الوجود



أن يفعل كيف يشاء لكن يبقى التيم يشعر بالوحدة أو الموافقة مع  كِْرشَْنيمكن لـ: شيكْشاشْطََك بشعور الوحدة هذا في تْشايتَنْياالمولى 
 .كِْرشَْن في حبهن لـْبراْهَمنَةالـلك الوحدة أظهرتها زوجات ت. رغباته
كيف أستطيع خدمتكن؟ .  الحبيبات، جميعكن عظيمات الحظ ومرحاً بكن هناْبراْهَمنَةالـزوجات :"بهن بالكلمات التالية كِْرشَْنرحب 

ألن تأدية  مصلحته الحقيقيةحقق ذلك عليم بومن ي .الئق تماماً على الرغم من اعتراض األقارب واألخوة واألزواجمجيئكن لرؤيتي 
   ". لألحياءةمسعود ّي غير مغرضة وغير منقطعة التتيميةخدمة 

هذا . يجب أن يتخلى الفرد عن سائر المسؤوليات. غ أرفع درجات الكمال بالتسليم لهلبتهنا بأن النفس المهيأة  كِْرشَْنيؤكد الرب 
كل فرد يحب ذاته . درب المسعود للنفس المهيأة ألن الرب العظيم هو أقصى أغراض الحبم التام لشخصية اهللا العزيز هو اليالتسل

 أن تهعند معرفسيعترف الفرد بأن الرب العظيم هو الغرض القطعي للحب ثم يسلم له وعلى الصعيد القطعي، . حسب تقدم علمه
مقتنياتنا وبيوتنا وزوجاتنا وأطفالنا وبالدنا . نفس المهيأةهذا التسليم يعتبر مسعوداً لل. ذاته روحية وليست سوى شق من الرب العظيم

 إلى هو الغرض المحوري للحب ألنه يعطينا كل البهجة بتوسيع ذاته. ومجتمعنا العزيزة علينا هي توسعات شخصية اهللا العزيز
 . وجوه كثيرة حسب أوضاعنا البدنية والفكرية أو الروحية

 ةحاجبأرباب عائالت و َمنَةْبراْهالـأزواجكن  ألن الساحة القربانية إلى لكن العودةنبغي ي، اْهَمنَةْبرالـعزيزاتي زوجات :"كِْرشَْنقال 
 ".همقربانعونكن إلتمام ل

حياة  إلى كل من يأتي ويسلم لك ال يرجع. لتيمكبل الوفاء بوعدك بك هذا األمر ال يليق ايها القوي، :"ْبراْهَمنَةالـأجابت زوجات 
، وال رغبة لنا ّيتولَسأوراق التي تغطى بقدميك اللوتسيتين لقد سلمنا ل. نحن نترقب منك تحقيق وعدك. مطلقاًالمادي المهايأة للوجود 

لن بيوتنا؟  إلى وماذا سنفعل بالعودة. صحبة ما يزعم من أقاربنا وخالننا ومجتمعنا إلى بالتخلي عن مالذ قدميك اللوتستين والعودة
هم؟ لذلك، حقق أمنيتنا ألننا وهبنا أنفسنا سوانا وأخوتنا وسائر أقاربنا وأصدقائنا بنا ثانية فماذا يقال عن يقبل أزواجنا وآبائنا وأوالد

بيوتنا بل تدبير مقامنا تحت قدميك اللوتسيتين لنحيا  إلى لذلك، نرجو أن ال تطلب منا العودة. لقدميك اللوتسيتين وال مصير لنا سواك
 ".في حمايتك أزلياً

ئر أقاربكن أو  ان أزواجكن وآبائكن وأخوتكن وأوالدكن وسانتأكد، ْبراْهَمنَةالـعزيزاتي زوجات :  قائال اهللا العزيزشخصيةاجاب 
نافذ  كِْرشَْن".  أيضاًنكنعسيرضون المالئكة  إلى ليس أقاربكن فحسب بل الناس عامة باإلضافة. العامة لن يرفضونكن ألنكن تيمي
التيم الصفي . يصبح مسراً لجميع األحياء كِْرشَْنلذا، كل من يصبح من التيم األصفياء للرب . افي قلب كل حي بوجه الذات العلي

النسب البدني بل كل من يبقى عقله غارقاً في  إلى الحب العلي لي ال يستند:"كِْرشَْنقال . ال يعادي أحداً وال يعاديه عاقل كِْرشَْنللرب 
 ".صحبتي القديمةإلنضمام إلى ل سيأتي
 معهن قربانتموا الا زوجاتهم و فيعيباً َمنَةْبراْهالـلم يجد . بناء على أمر الرب الساحة القربانية إلى َمنَةْبراْهالـ زوجات تعاد

 ْبراْهَمنَةالـ عند عودة زوجات القربانتم .  قضاء الطقوس الدينية مع الزوجةِڤديةالـتقتضي األصول . شاْستَْرْزالـلما تقتضيه طبقاً 
المهيأة في قلبها وفارقت بدنها المادي  كِْرشَْنلرب العظيم ا عانقت. احدى السيدات من الخروج بالقوةمنع زوج لكن . وجهعلى خير 

 .خرياتاالذكرته طبقاً لما سمعت من عندما  بالقانون الطبيعي
ألصناف األربعة من الطعام ثم تناولها الرعاة الصبيان بتلك ا نَْدوڤيُچ شخصية اهللا العزيزأطعم ، ْبراْهَمنَةالـبعد مغادرة زوجات 
 كان من دواعي سروره.  سبل المجتمع البشريفي صورة الناسوت محاكياًه تسلياتبذلك، قضى الرب العظيم  .الرب القوي بنفسه

 .هتسلياتبجماله وكالمه و ْزۤيپوُچالـرضاء أبقاره ورفاقه الرعاة الصبيان وا
باإلنشغال لقد أذنبنا :"قالوا ألنفسهم. كِْرشَْنبعد عودة زوجاتهم من عند   بالندم الكبيرنشعرورشدهم وبدأوا ي إلى َمنَةْبراْهالـعاد 

يمان  اذم أنفسهم بعد ان شاهدواببدأوا .  واستطعم منا اإلنسان وتجاهلنا شخصية اهللا العزيز المتجلي بصورةِڤديةالـبالطقوس 
 يها إل الخدمة التتيميةاءقضو الذات العليا حبأدنى شيء حول سبل  يفهموا يما تأسف لكنهم لم ا تأسفوا على ذلك.وتتيمهن زوجاتهم

 ونذر تبتلنا الثالثيةوالداتنا ب إلى الجحيم:"بدأوا بالحديث فيما بينهم بالقول. رغم ارتقاء زوجاتهم إلى صعيد الخدمة التتيمية الصفية
 إلى .الجحيم بعائالتنا إلى . األحكام والحدودكافة ومراعاتنا انقربطقوس الحسبنا ونسبنا العريق وخبرتنا بل تباُ. وعلمنا الواسع
شخصية اهللا  إلى الجحيم بكل ذلك ألننا أهملنا تنمية خدمة ودية علية إلى .لوصف األسفارطبقاً  بقضاء الطقوس تناالجحيم بخبر

 ."العزيز العلي عن مدارك العقل والبدن والحواس
. كِْرشَْن ألن قضاء جميع الفروض الدينية مجرد تضييع للوقت والطاقة دون تنمية ذكر ِڤديةالـس  الخبراء بالطقوْبراْهَمنَةالـتندم 

ان  َمنَةْبراْهالـرض بنا نحن تفي.  فماذا يقال عناالخوارق للرب العظيم تضلل حتى أرباب ظاهرة الالفتنة:"تابعوا بالحديث فيما بينهم
الحب الالمتناهي الذي تكنه تلك يا لروعة . حظ تلك النسوةيا ل .تلك الفتنةنا تذلك ضلل لكل طبقات البشر ومع االسياد الروحييننكون 
 التي تشبه البئر المظلم لمتابعة الحياة العائليةبحطم حبهن قيود الموت المتمثلة بالتعلق . كِْرشَْنلرب ا يلكونللسيد الروحي االنساء 



تحقيق الفكاك  كِْرشَْنعند تنمية حب يمكنهن و كِْرشَْنذكر  إلى سهل عليهن األخذالنساء عموماً بسيطات القلب وي". الشقاوات المادية
 . المتعذرة حتى على أفطن الرجال وأعلمهماماۤيمن عبودية 

د السي أشَْرَم لطبقات المولودين مرتين وال حياة التلمذة في إتمام مراسم التصفية بمطلقاًال يسمح للنساء :" بالقولْبراْهَمنَةالـتابع 
مع ذلك، لديهن . دينيةالمراسم ال أو تصفيةالقضاء طقوس  الذات أو كنه حول التخمينوال  رياضاتال وال )ْزۤيْبَرْهَمتْشار(الروحي 

. كِْرشَْنيمانهن وتتيمهن بحب  ايعاً بفضلمجهذه النساء لقد تخطتنا . الخوارق لكل أرباب السيد الروحي كِْرشَْنحب راسخ للرب 
هما البقارين الصبيان أغفلنا . تبارنا أرباب طقوس التصفية لكننا نجهل غرضها لشدة تعلقنا بطريقة الحياة الماديةعلى الرغم من اع

 إلى رسال خالنه لإلستطعام منا وإال ال حاجة له انعتقد أن شخصية اهللا العزيز ضللنا برحمة. َبلَراَمو  كِْرشَْنذكرونا بـمع أنهم 
 ."جوعهم هناك بمشيئته وحدهاكان قادراً على سد . رسالهما

كتفاء االإذا أنكر وقادرة العزة على قطع عادة عدم استقرار فهمه القاصر  كِْرشَْن ال بد من فهم اإلنسان أن العزة منشغلة دوماً بخدمة
. نه كان جائعاً بالفعلالطعام على اعتقاد أ إلى ذا ارتاب أحد بحاجته اعند السماع بأنه يرعى األبقار لإلعتياش أو كِْرشَْنالذاتي لـ

 لذلك، يتوهم. في داره بتبجيل بالغ كِْرشَْنتقوم على خدمة العزة من امتدادات ألوف أن  َسْمهيتا-ْبَرْهَم  مثلِڤديةالـجاء في األسفار 
لخدمة التتيمية اب مكانت خدعة إلظهار الرحمة عليهم بتعليمهم وجوب قبوله. ْبراْهَمنَةالـاستطعم من  كِْرشَْنظن أن اذا  اإلنسان

 ِڤديةالـ نيم والمكان المناسب والوقت المناسب ومختلف لوازم الطقوس والتراِڤديةالـالطقوس . نشغال بالطقوس االالصفية بدالً من
ألن  كِْرشَْن والنار والمالئكة وصاحب الطقوس واألصول الدينية مقصودة جميعاً لفهم طقوسوالطقوس بحد ذاتها والقائم على ال

 .ۤيْزچيُّوالـ وسيد جميع ونڤيشْهو الرب العظيم . هو شخصية اهللا العزيز َنكِْرشْ
 .يادوبسبب تجليه بصورة طفل في ساللة  شخصية اهللا العزيزهو  كِْرشَْن نا الحماقة بالقصور عن الفهم بأنبلغت ب:"ْبراْهَمنَةالـقال 

الرب دون التقيد بمعارضتنا  إلى  طورن الخدمة التتيمية العليةفتخار ألن لدينا زوجات رفيعات الشأن االفي المقابل، نحن في غاية
الرب  إلى لذلك، نبتهل. العملثواب الذي بفتنته نحن غارقون ب كِْرشَْنحترام للقدمين اللوتسيتين للرب  االلذلك، لنقدم سجدة. القوية

 ". ده العليةلقد تجاهلنا أمره دون علم بأمجا. بالتلطف بنا ومغفرتنا ألننا مسحورين بفتنته
والتسليم  كِْرشَْن إلى  منعتهم من التوجهكَْمَسلتقديم السجدة له لكن خشيتهم من شخصياً أرادوا الذهاب .  على سيئاتهمْبراْهَمنَةالـتندم 
 وزوجاتهم هو نَةْبراْهَمالـمثل . تصفية بالخدمة التتيميةقبل اتمام بكالم آخر، يتعذر على أحد التسليم لشخصية اهللا العزيز بالكلية . له

لكن . كِْرشَْن إلى فوراًلهام الخدمة التتيمية الصفية بل توجهن  ا بمطلق معارضة بفضلْبراْهَمنَةالـزوجات لم تحفل . مثل واضح
 .بعظمة الرب وتندمهم همعلى الرغم من علم من شدة ادمانهم على ثواب العمل كَْمَس من الملك ْبراْهَمنَةالـخاف 
 الذين كانوا يقيمون ْبراْهَمنَةالـزوجات نجية ت"بعنوان  كِْرشَْن منثالث والعشرين ال الفصل على  ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ.سي.إى بحث انقضى
 ".القرابين

 الفصل الرابع والعشرون
 ڤَْرْدَهَنُچوتقديس جبل 

 اثناء انشغالهما جنان الموكل بإمداد الماء ملك الإنْْدَر  مماثل من أجل مرضاةقربانأن البقارين كانوا يعدون  َبلَراَمو  كِْرشَْنشاهد 
 هنبأيماناً عميقاً  ايملك كِْرشَْن أن تيم شَريتاْمِرتَتْ تْشايتَنْياجاء في .  الذين كانوا عاكفين على قضاء الطقوس القربانيةْبراْهَمنَةالـب

قضاء  كِْرشَْنليس على التيم الصفي للرب . كِْرشَْن  إلىوالخدمة الودية العلية كِْرشَْننشغاله بذكر  امجردسيعتق من كافة االلتزامات ب
قضى جميع أشكال الطقوس  كِْرشَْنمن المفهوم أن تيم الرب .  وال مطلوباً منه عبادة مطلق مالكِڤَدْزالـالطقوس المفروضة في 

سبق   وال بعبادة المالئكة بلِڤديةـالبالطقوس  كِْرشَْن إلى تنمية الخدمة التتيميةال يمكن .  وكافة أشكال عبادة المالئكةِڤديةالـ
 . ِڤديةالـللمنقطع إلى خدمة الرب، قضاء جميع الفروض 

 كِْرشَْنعلم الرب العظيم . من اجل منع تيمه من تلك النشاطات ڤِْرنْداڤََنثبات فوقية الخدمة التتيمية اثناء حضوره في ا كِْرشَْنأراد 
 . نَنَْد َمهاَرَجفسر بتواضع من الكبار الذين يتقدمهم أبوه  العليم لكنه استالذات العلياذ هو  ابما يدور

هل هي طقوس غرضه؟ هو ما . أبي الحبيب، تلطف بالتوضيح لي ما وراء هذا الجهد الكبير التي تبذله:"والده كِْرشَْن الرب سأل
 صامتاً نَنَْد َمهاَرَجبقي ". ؟ربانالق اغرض هذفهم  إلى ضى؟ أنا شديد الشوقتقالمقصود بها؟ وكيف  كذلك فمن ت وان كانالقربان

والدي الحبيب، :"ألح بالقول كِْرشَْنلكن ) ۤياياْچ (قربانعلى أساس أن ولده لن يقوى على فهم تعقيدات قضاء العند طرح هذا السؤال 
غير لحتى  ال ينبغيال يحسب أحداً بصفة صديق وآخر بصفة عدو أو حيادي بل هو صريح مع الجميع و. ليس لدى الرباني سرية

جميع . لذلك، ال يمكنك كتمان سر عني. حد بعيد ابقاء سر عن أفراد العائلة واألصدقاء مع كتمان األمر عن األعداء إلى المتسامح



من يعمل . هاثوابها بينما يقضي البعض األعمال دون علم بغرضها أو ثوابيعلم البعض هذه األعمال و. العملثواب البشر منشغلون ب
هل . ي تحضر لهذ الالقربانلذلك، ارجو اخباري عن غرض . يحصل على النتيجة التامة على خالف العامل دون علمعن علم تام 

 . أم مجرد طقوس شعبية؟ تلطف بإخباري عنها بالتفصيلِڤديةالـ بموجب األحكام وه
الغيوم عماله وتزود بمياه .  موكل باألمطارإنْْدَر  المالك الجليل. ولدي الحبيب، هذه الشعائر تقليدية تقريباً: قائالنَنَْد َمهاَرَجاجاب 

نقدم . إنْْدَر  بعبادة سيد الغيومنلسنا وحدنا يا بني بل كثير من البشر يقومو .األمطار التي تضفي السعادة والحياة على جميع األحياء
نتاج غير ممكن دون مطر  االالزراعة أو. يةالمياه بالغة األهم. له الحبوب وسائر لوازم العبادة التي تنتجها األمطار التي يسقطها

لذلك، ال ينبغي . ثم النجاة الحسيةشبعة  والتمعاشاللذلك، المطر الزم لنجاح الطقوس الدينية و. وال يمكننا العيش دون حبوب الطعام
 .لخوفبدافع الشهوة أو ااقامتها كل من يرفض  يحالف الحظ السعيد ال .لنا التخلي عن هذه المراسم التقليدية

 اقترح. إنْْدَر حفيظة المالك على نحو يثير ڤِْرنْداڤََنجميع كبار في حضور والده بعد سماع كالم  كِْرشَْنشخصية اهللا العزيز اجاب 
 عبادة المالئكة جلباً إلى  بعدم الحاجةْبهَچڤَْد چۤيتااألول جاء في .  ثنائيةإنْْدَر  لمرضاةقربانغفال  اأسبابكانت . القربانغفال ا

 من عبادة  اإلنسانثانياً، كل ما يستمده.  عبادة المالئكة زائلة وال يعنى بالزائل سوى عادم الفطنةثمارجميع . لمطلق نفع مادي
ڤيهيتاْن ْهي ڤَ َمياي(نفع المالئكة من وهب شخصية اهللا : ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء بوضوح في . المالئكة يكون بإذن شخصية اهللا العزيز

 لكن يحسب المالئكة أنهم الكل بالكل وينسون عظمة شخصية اهللا العزيز. ذن شخصية اهللا العزيز ادونشيئاً حد ال يهب أ). تاْن
مقصودة لسحق الجن  كِْرشَْن كانت نزلة. إنْْدَر ثارة غضب اأراد كِْرشَْن أن شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي جاء . غتراراً بالفتنة الخارجيةا

 الغضب بوقف إلى دفعه.  درساً إلغترارهإنْْدَر تلقين كِْرشَْن من التيم دون شك لكن أراد إنْْدَر ك المالكان. وحماية التيم على األخص
   .ڤِْرنْداڤََن التي كان يرتبها أهالي جاپۤو-إنْْدَر

يحاجون . ة بعظمة شخصية اهللادعاة هذه الفلسفال يقبل . ماْمسامۤي-كَْرَم يدعم فلسفة اًبالكالم كما لو كان ملحد كِْرشَْنبهذا المراد، بدأ 
  اإلنسانثيب يربلو سلمنا بوجود ال يجدون ضرورة للعبادة حتى و. ال محالةعمله  ثواببأن كل من يعمل على خير وجه سيجني 

واجباته وسيحصل قضاء  إلى نتباه اإلنسان االيقولون أن من واجب. ما لم يعمل صالحثواب يحصل على لن   اإلنسانعلى عمله ألن
-كَْرَموالده عن العمل بموجب أصول فلسفة  إلى بالكالم كِْرشَْنبدأ الرب .  بدالً من عبادة المالئكة أو اهللاحتماًثواب  العلى
يولد كل حي حسب ما قدم من . ك لتحصيل النجاح بعملك الزراعيعبادة أي مال إلى والدي الحبيب، ال اعتقد انك بحاجة:"ساْمماۤيم

يولد كل حي في أجناس مختلفة من الحياة حسب ما قدم من عمل ويرجع حسب ما . ذ معه سوى عملهعمل ويفارق حياته وال يأخ
 .درجات السعادة والشقاء وراحة ومتاعب الحياة تختلف مع درجة العمل سواء في العمر السابق أو الحاضر. عمل في هذا العمر

 للمثال،. هذه حقيقة بالفعل ونفع من عمله دون مرضاة المالك السائدمطلق  ال يستمد  اإلنسان وسائر الكبار بأننَنَْد َمهاَرَجناقش 
كذا، عناية الوالدين . لذلك، يستخلص بوجود يد شخصية اهللا العزيز. المريض على الرغم من خبرة الطبيب وخير دواءموت نشهد 

ة فياكلذلك، األسباب المادية ليست . والدينيموت األطفال أو يسلكوا مسلكاً سيئاً على الرغم من عناية ال. ليست سبب راحة األطفال
أمين  المالك الموكل باألمطار لتإنْْدَر  بوجوب مرضاةنَنَْد َمهاَرَجلذلك، قال . ذن شخصية اهللا العزيزإ ال بد من. نتائجللحصول على 

ال يستطيع . هتكاليفمن قضى هذه الحجة بالقول أن المالئكة ال يعطون النتائج سوى ل كِْرشَْن الرب فند. محاصيل زراعية جيدة
  وال يعطون نتائج صالحة علىتكاليفالمالئكة على قضاء اليعتمد لذلك، . هتكاليفالمالئكة اعطاء نتائج صالحة لمن يهمل قضاء 

 "العناية بهم؟ اإلنسان إلى لذلك، ما الذي يدعو. طالقاال
 ينشغل وفقاً إنسان نشهد أن كل. كل حي يجني جزاء عمله. ْدَرإنْ كعبادة المال إلى والدي الحبيب، ال حاجة:"كِْرشَْنقال الرب 

ية نجميع األحياء تحصل على أبدان علوية أو دو. لشاكلته وجميع األحياء من بشر أو مالئكة تحصل على جزاء ما قدمت من عمل
لتهاء بعبادة شتى  االاً لميوله وعدم وفقتكاليفهيجب على الفرد العناية بقضاء . وتخلق األعداء واألصدقاء والحياديين حصيلة عملها

نا على الوجه تكاليفلذلك، خير لنا قضاء . عبادتها إلى مما يغني عن الحاجةتكاليف سترضى المالئكة بالقضاء الصحيح لل. المالئكة
 الصحيح تكليف والْزِڤَدالـ هو دراسة ْبراْهَمنَة الصحيح للـتكليفال. ه الصحيحةتكاليففي الواقع، ال يسعد أحد دون قضاء . الصحيح

 الصحيح تكليف هو الزراعة والتجارة وحماية البقر والايشْياْزڤالـ الصحيح لمرتبة تكليفللفرسان الملوك هو حماية المواطنين وال
 ايشْياْزڤالـبة نحن من مرت. ْزايشْياڤ( والـْزتْريياكْشَ والـْبراْهَمنَةالـالمراتب العليا الثالثة أي  إلى  هو قضاء الخدمةْزْدَرـۤوشللـ
 .نا الصحيح هو الزراعة والتجارة وحماية البقر أو الصيرفةتكليفو

أحصى أربعة مشاغل . يعنى بها كِْرشَْنمن البقر وكان كبيراً  كان يحمي عدداً نَنَْد َمهاَرَج ألن ايشْياڤالـنفسه مع مرتبة  كِْرشَْنوحد 
 مع أن  بحماية البقر على وجه الخصوصڤِْرنْداڤََننشغل أهالي  ا.لبقر والصيرفة وهي الزراعة والتجارة وحماية اايشْياْزڤالـلمرتبة 

 . تبني أي من هذه المشاغل األربعةايشْياْزڤالـفي وسع 



هذه الظاهرة الكونية  هي أسباب خلق الظلمة والحماسة األصالة و: المادية الثالثةشواكلال:"والده بالقول إلى كالمه كِْرشَْنتابع 
  النتيجة اإلنسانويجني.  الحماسة هي التي تسبب سقوط المطرشاكلةلذلك، . الحماسة شاكلةسبب الغيوم من عمل . هادم وههاوحفظ

ذا استاء؟ نحن ال نستمد أي نفع  ا بهذا األمر؟ وماذا يمكنه أن يفعلإنْْدَر فما هي عالقة. النجاح بالعمل الزراعي: بعد سقوط المطر
لذا، هو يسقط المياه على البحار أو على . حتى في وجوده المياه إلى  المطر على البحار حيث ال حاجةإنْْدَر يسقط. إنْْدَر خاص من

توجد مباني ضخمة في المدن . مدينة أو قرية أو بلد أجنبي إلى من جهتنا، ال حاجة لنا للتوجه. عتماد على عبادتنا له االاليابسة دون
لذلك، أطلب منك يا والدي . ال غير ڤِْرنْداڤََن وغابة ڤَْرْدَهَنُچوصلتنا الخاصة بجبل .  هذهڤِْرنْداڤََنلكننا راضون بالحياة في غابة 

 ".إنْْدَر وال صلة لنا مع ڤَْرْدَهَنُچو في الجوار وجبل ْبراْهَمنَةالـرضي ي قربانالحبيب، بدء 
ن  ا في الجوارْبراْهَمنَةالـ وڤَْرْدَهَنُچول لكل من جبل منفص قربان ولدي الحبيب، سأرتب:"كِْرشَْن بعد سماع كالم نَنَْد َمهاَرَجاجاب 

 ". في الوقت الحاضرۤياياْچ-إنْْدَر قربانشئت لكن اسمح لي بقضاء 
غرق وقتاً تسي المحليون ْبراْهَمنَةالـ وڤَْرْدَهَنُچوي تقترحه لجبل ذ القربانال. ال تتأخر يا والدي الحبيب:"قائال كِْرشَْنلكن اجاب 

 ".  المحليينْبراْهَمنَةالـ وڤَْرْدَهَنُچو لمرضاة جبل إنْْدَر جمعها لعبادةسبق  باللوازم التي القربان اقدم هذلن. طويالً
بجميع  كِْرشَْنزودهم ف ۤياياْچكيف يريد قضاء  كِْرشَْنوه وسألوا عندما سمع كِْرشَْنشْرّي  كالم واقبل ڤِْرنْداڤََن وسائر كبار نَنَْد

والعدس ثم الحلوى األرز اعدوا . قربانمن حبوب الطعام والسمن المصفى لل تحضيرات مختلفة من الطعام اعدوا:"التوجيهات التالية
 ووجهوا الدعوة لَدّْهو و چوالَرَس و َسنِْدشَ و َرْبرّي وجميع مشتقات الحليب مثل األرز بحليب و پورّي و َپكُوراوالمقالي مثل 

  جميع أشكال حبوب الطعامْبراْهَمنَةالـ يجب اعطاء . وصبوا التقدمات في النارِڤديةالـ تْراتَمنْالـ جويدالخبراء بت ْبراْهَمنَةللـ
من جهة الحيوانات السفلية مثل الكالب . بعد انجاز ذلك ْبراْهَمنَةالـ إلى أعطوا المال. حساناً ثم زينوا جميع البقر وأطعموها جيداًا

 فوراً جاپۤو-ڤَْرْدَهَنُچويمكن الشروع بمراسم .  عليهم أيضاًْپَرساَدع كميات كبيرة من ، يجب توزيتْشَنْذاَلواألنجاس من البشر مثل 
 ".جداًسيرضيني هذا القربان . بعد اعطاء العشب إلى البقر

 في جميع مراتب جامعة البشر بمالكل حي دور يلعبه .  عملياًايشْياْزڤالـقتصاد مرتبة  امجمل كِْرشَْنفي هذا البيان، وصف الرب 
. لبقر والكالب والماعز وما شاكلهاا-، وفي عالم الحيوانتْشَنْذالَْز و ْزْدَرـۤوش والـْزايشْياڤ والـْزتْريياكْشَ والـْبراْهَمنَةالـفيها 

جتماعي العام الذي ال يتضمن األحياء المتحركة فحسب بل األحياء غير المتحركة مثل الجبال  االيقتضي تعاون كل حي مع النفع
نتاج حبوب الطعام وحماية البقر  اجتماعية على األخص عن طريق االقتصادية اال موكلة بالتنميةايشْياْزڤالـمرتبة .  أيضاًواألراضي

 .ليها والصيرفة واإلستثمار اونقل الطعام حيث توجد حاجة
 حماية البقر أكثر أهمية من أصبحت هامة في هذه األيام لكنمع انها  القطط والكالب وجوب عدم اغفال كما نستفيد من هذا الكالم
كل . من قبل المراتب العليا بل يجب أن تشملهم الحماية) تْشَنْذاَل(نجاس  االغفال اتلميح آخر هو وجوب عدم. حماية القطط والكالب

ع بعض األحياء مسؤولية تقدم المجتمع البشري وبعضها مسؤول بصورة غير مباشرة فقط لكن ينتفتولى حي يحظى باألهمية لكن 
 .كِْرشَْنالجميع بالعناية في حضور ذكر 

 واجبة ڤَْرْدَهَنُچو وجبل ڤِْرنْداڤََن– كِْرشَْن بأن أرض تْشايتَنْياأوصى المولى . كِْرشَْنفي حركة ذكر  ۤياياْچ-ڤَْرْدَهَنُچو قربان راعىي
 قائمة منذ ذلك ۤياياْچ-ڤَْرْدَهَنُچوعبادة . قوم مقام عبادتهي ۤياياْچ-ڤَْرْدَهَنُچوأن تأكيداً على ذلك  كِْرشَْنقال الرب . كِْرشَْنالعبادة مثل 

وتوزع على في تلك المناسبة  أو خارجها ڤِْرنْداڤََن هياكليجري اعداد كميات هائلة من الطعام في جميع . تَكۤوأنَالوقت وتسمى 
ال يفسد أو  كِْرشَْن إلى  المقدمْپَرساَدأن يعني  مما يجري قذف الطعام على الجماهير أحياناً ويبتهج الناس بجمعه عن األرض. الجميع

 .لذلك، تجمعه الناس وتأكله برضى كبير. يشاب حتى وإن رمي على األرض
  الذي كان كثيرإنْْدَر  من اجل معاقبةۤياياْچ-ڤَْرْدَهَنُچو وابتداء ۤياياْچ-إنْْدَر الرعاة بوقف كِْرشَْنشخصية اهللا العزيز نصح بذلك، 

والطواف حول  ڤَْرْدَهَنُچووأقاموا عبادة  كِْرشَْنح اترقا نَنَْد َمهاَرَج الرعاة األمناء وعلى رأسهم لقب .ب ملك الجنانغترار بمنصاال
لتقديم العبادة  ڤَْرْدَهَنُچوويتجمعون قرب جبل  ۤياياْچ– ڤَْرْدَهَنُچوعقب الشروع بـ  أجمل ثيابهم ڤِْرنْداڤََنيرتدي أهالي (الجبل 

جبل بدأوا بعبادة و كِْرشَْنحسب أوامر  َمنَةْبراْه والبقارون الـنَنَْد َمهاَرَجاستدعى ). ل يقودهم رعاتهم حولهويطوفون بالجب
ثم ساقوا األبقار  وزينوا أبقارهم وأعطوها األعشاب ڤِْرنْداڤََنتجمع أهالي . ْپَرساَد وتقديم ِڤديةالـ َمنْتْراتالـ جويدبت ْرْدَهَنوڤَُچ

 خير الثياب وجلسن في العربات التي تجرها الثيران، يسّبحن ۤيْزوپُچالـارتدت  .ْرْدَهَنوڤَُچ أمامهم وطافوا حول والثيران والعجول
  .ۤيْزوپُچالـالبقارين وزوجاتهم  إلى  وقدموا بركاتهمۤياياْچ-ڤَْرْدَهَنُچو هناك إلقامة مراسم ْبراْهَمنَةالـتجمع . كِْرشَْن تسلياتأمجاد 

 ان تيمالقناع  امن أجل ْرْدَهَنوڤَُچانه جبل  ڤِْرنْداڤََنأهالي  إلى تمام كل شيء وأعلن اي صورة ضخمة علية بعدف كِْرشَْن وسعت
 الكبار تيمالتكرم ويأخذ  َنْرْدَهوڤَُچوجبل  كِْرشَْنما زالت هوية . بأكل كل الطعام المقدم قرباناً كِْرشَْنثم بدأ  كِْرشَْن عين ْرْدَهَنوڤَُچ

 صغيرة أو  صخوراًتيماللهذا السبب، يجمع . هياكلفي ال كِْرشَْن عبادة أصنام قدم وساقها على نعبدووي ْرْدَهَنوڤَُچجبل الصخور من 



الذي بدأ بأكل التقدمات  كِْرشَْنصورة . كِْرشَْنمقام عبادة أصنام بتلك العبادة  ألن ها في البيتنويعبدو ْرْدَهَنوڤَُچحصى من جبل 
عند السجود للصورة في االجتماع  كِْرشَْنأعلن . ڤِْرنْداڤََن مع سائر أهالي ْرْدَهَنوڤَُچالسجدة للصنم وجبل  كِْرشَْن قدمثم كانت منفصلة 

توجد كثير من الحّيات على . شخصياً كما أقيمها جاپۤو-ْرْدَهَنوڤَُچكل من يتجاهل عبادة لن يسعد :"ْرْدَهَنوڤَُچوجبل  كِْرشَْنالهائلة لـ
 ڤِْرنْداڤََنيجب على جميع سكان .  ستنهشه هذه الحّيات ويقتلجاپۤو-ْرْدَهَنوڤَُچ وكل من يتجاهل واجبه المشرع بإقامة َهَنْرْدوڤَُچجبل 
 ". من اجل ضمان الحظ السعيد للبقر وأنفسهم عبادة الجبل كما شرعتْرْدَهَنوڤَُچقرب 

 .بيوتهم إلى  ثم عادواجاپۤو-ْرْدَهَنوڤَُچ قربان بقضاء ڤَسوِدڤَابن  كِْرشَْن بأمر ڤِْرنْداڤََنبذلك، عمل جميع سكان 
 ".ْرْدَهَنوڤَُچعبادة جبل "بعنوان  كِْرشَْن منرابع والعشرين ال الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى

 الفصل الخامس والعشرون
 ڤِْرنْداڤََنوابل المطر في 

وصب جام غضبه على  إليه  على وشك تقديمهڤِْرنْداڤََني كان الرعاة في ذ الالقربانألغى  كِْرشَْن عندما أدرك أن إنْْدَر ثارت ثائرة
 غيمة إنْْدَر  استدعى.شخصياًكان يحميهم  كِْرشَْن جيداً أن إنْْدَر  على الرغم من علمنَنَْد َمهاَرَج يرأسهم  الذين كانڤِْرنْداڤََنسكان 

 أمر. تدمير مجمل الظاهرة الكونية إلى  سوى عند قيام الحاجةهذه الغيمة ستدعىال ت. بوصفه ملك جميع أشكال الغيوم ْرتََكڤَْمسا
 له وأعلن نفسه الملك  المعدالقربان من قطع إنْْدَر غضب.  وإغراقها كلها بالفيوض الهائلةڤِْرنْداڤََن بالتوجه فوق ْرتََكڤَْمسا غيمة إنْْدَر

 ليس من الجن بل كان مغتراً بمنصبه السماوي وأراد تحدي الملك إنْْدَر  لكنالعزيز عند اشتداد ساعدهمرب يتحدى الجن ال. العظيم
إلنسان بتسليمهم أهانوا المالئكة انهم سكان غابة . ڤِْرنْداڤََنيا لوقاحة سكان :"إنْْدَر قال. كِْرشَْنحسب نفسه لبعض الوقت بقوة . العزيز

  ."كِْرشَْنهو 
 جميع أشكال العبادة واإلقتصار على  اإلنسانكما أعلن وجوب نبذ. اد المالئكة ال يتسمون بالفطنة أن عبْبهَچڤَْد چۤيتافي  كِْرشَْنأعلن 

عبادة المالئكة حتى وإن اشتد  إلى  ثم توبيخه هي داللة واضحة على عدم حاجة تيمهإنْْدَر غضب كِْرشَْناثارة . التسليم له في ذكره
 .بالكلية إليه غي لهم تفويض أمرهمتيمه كل حماية وينب كِْرشَْن يولي .كغضب المال

ال يمكنهم التغلب على .  في الوجود المادي عاقبة تحدي سلطة المالئكةڤِْرنْداڤََنسيقاسي سكان :" بالقولڤِْرنْداڤََن عمل سكان إنْْدَرلعن 
 إلى عاة بعمل عدائي ضدي باللجوءقام هؤالء الر:" بالقولإنْْدَر ثم تابع".  بإهمال القربان إلى المالئكةعوائق محيط الوجود المادي

 بالذهاب وتدمير رخاء ْرتََكڤَْمسالذلك، أمر غيمة ". ة لكنه ليس سوى طفل ثرثارالذي يتخيل نفسه بالغ الحكم كِْرشَْن البشريهذا 
ليس سوى . كِْرشَْنم الصغير ة بسبب حضور صديقهفرط فوق اللزوم بالعز المادي والثقة المڤِْرنْداڤََناغتر رجال :"إنْْدَر قال. ڤِْرنْداڤََن

على  كِْرشَْنال بد من عقابهم لحملهم .  يحسب نفسه على جانب كبير من العلمهصبياني ثرثار ال دراية له بمجمل الوضع الكوني لكن
 .ڤِْرنْداڤََن بإغراق ْرتََكڤَْمسا غيمة إنْْدَر على هذا النحو، أمر". يجب اهالكهم مع أبقارهم. محمل الجد
ارتعبت .  من كل عز اإلنسانهالك البقر يحرم. زدهار االعتماد سكان القرى خارج المدن على البقر لتأمين انا وجوبيستفاد ه

 َرَجڤْ إلى سأتبعكم:" اكد لهاإنْْدَر كلكن المال. ڤِْرنْداڤََن إلى  بالذهابإنْْدَر كالمالها عندما أمر والغيوم المصاحبة لها ْرتََكڤَْمساغيمة 
 ". نَنْدَمهاَرَجهالك قرية  ا مالئكة الريح األشداء السريعين من أجل مصطحباًتَڤَأيرا على ظهر فيلي

بدأت تسقط وابل  حيث  نَنَْدَمهاَرَجمراعي  إلى  فذهبتإنْْدَر أطلقت غيوم الدمار الكوني من قيودها في غير وقتها بناء على أمر
غرقت األرض  . تتالعب بها مالئكة الريح المرعبةد فيما تسقط َبَرداًعلمعت الغيوم بالبرق وقصفت بالر .المطر على السكان بشدة

كانت  .حالما أطلقت الغيوم وابل األمطار في كثافة األعمدة الهائلةن أغوارها م نجد األرض بينفي الفيوض ولم يعد باإلمكان ت
ل والنساء من البرد القارص فتوجه الجميع األبقار وسائر الحيوانات ترتجف من األمطار الغزيرة والرياح العاصفة وتألم الرجا

سعت األبقار لتغطية رؤوسها وعجولها بأبدانها مرتجفة من قسوة األمطار الغزيرة فدنت من القدمين  .نَْدوڤيُچالرب  إلى الجئين
 األبقار من منك انقاذ ، نرجوكِْرشَْن ، عظيم الحظكِْرشَْن: خاطب الرعاة والراعيات الرب قائلين .لشخصية اهللا العزيزاللوتسيتين 

 ".ناانقذ. تيمكربنا، أنت عطوف على . إنْْدَر غضب
 . من شدة الَبَرد والرياح العاصفةغماء عملياً افي حالة كوَلوُچأهالي سماع دعاء عند  الغاضب إنْْدَر عمل كِْرشَْنعلم الرب العظيم 

نتيجة توقفنا عن  عتيادية في غير آوانها مع رياح مخيفة وَبَرد اال هذه األمطار المرعبة غيرإنْْدَر بسّب":لنفسه كِْرشَْنشْرّي قال 
أنفسهم أرباب الكون ون ن بجاههم ويتخيلو فخورإنْْدَر لامث أالمالئكة. ةكليبال إنْْدَر ضطراب الذي سببه االسأرفع هذا .قربانه

.  فيهمةالكاذباإللهية يؤثر كبرياء ينبغي ان لة وال  بطبع األصانشكولوالمالئكة م .هذا الجهلاآلن سأرفع . بدافع الحماقةالمستقلين 



لهذا السبب، يجب علي حماية الرعاة بقدرتي  .باطل الجاههمعندما أسحق المحرومين من االصالة  إلى غرضي هو جلب الراحة
 ."يتيمعلى كل حال، نذرت حماية . العلية ألني مالذهم وسيدهم وفي الواقع هم عائلتي

بذلك، كشف عن هذه .  كما يحمل الطفل الفطر عالياً الجبل من كالمه وحملهغابيد واحدة بعد فر ْرْدَهَنوڤَُچجبل  كِْرشَْناقتلع الرب 
نتقال مع أبقاركم تحت هذا  اال يمكنكم اآلن،َرَجڤْأماه، أبتاه، أهالي : ثم خاطب الرب األهالي قائال .ْرْدَهَنوڤَُچالتخلية العلية برفع جبل 

 ". نجاتكم من كل تلك المصائبدبرتكم الخوف من سقوط هذا الجبل من يدي وال تخافوا الرياح واألمطار ألني ال ينبغي ل .الجبل
بقارهم وعرباتهم وخدمهم  من المكان لهم وأل كافياًوا متسعاًدخل الجميع تحت الجبل بعد ان اطمأنت قلوبهم بكالم الرب ووجد

 .أيضاً وسائر أفراد الجماعة شيوخهمو
اقتصرت دهشتهم على رؤية . يزعجهم الجوع أو العطش أو سواه من المزاعجال  وحيواناتهم هناك طوال اسبوع ڤِْرنْداڤََنبقي سكان 

أمر غيومه ف كِْرشَْنلرب لقوة العلية ال بالعجب الكبير عندما الحظ إنْْدَر أصيب. يمسك الجبل باألصبع الصغير ليده اليسرى كِْرشَْن
 إلنقطاع الرياح الشديدة ماء صافية من الغيوم وأشرقت الشمس نظراًسأصبحت ال. الكاذب وحبط مسعاهباإلنسحاب بعد زوال جاهه 

أحبابي الرعاة، أخرجوا مع زوجاتكم وأطفالكم  :"جماعة الرعاة بما يلي إلى ْرْدَهَنوڤَُچرافع جبل  كِْرشَْنواألمطار فتكلم الرب 
 ".اح وسقوط األمطار وانحسرت المياه المرتفعة لألنهار الريوبلقد توقف هب. ال داعي للخوف. ومقتنياتكم

  الجبلشخصية اهللا العزيزأعاد  .خرج الرعاة يتبعهم النساء واألطفال والعجزة بعد جمع أبقارهم وتحميل أغراضهم على عرباتهم
 وفقاً كِْرشَْنشْرّي موا وحيوا مغمورين بمشاعر الحب وتقد ڤِْرنْداڤََنكان جميع أهالي  .من قبلعليه كما كان مكانه السابق إلى 

 وحبوب الشعير اللبن الحامض بأهدت نساء الرعاة ماء ممتزجاً. وما شاكلهذ عانقه البعض وسجد له البعض  ا بهشخصيةلصالتهم ال
 مالئكة السماء بما جميع .اً وباركوه حبَبلَراَم وعظيم القوة  نَنَْدَمهاَرَج ونّي هيوُر واألم ياشُوداه األم تعانق .هنبمثابة رمز تكريم وبارك

نفخ مالئكة السماء األصداف  .رضى بالغبورشوا الزهور  كِْرشَْن أمجاد الرب وا غنْزنَتشاَر و ْزڤََچنْْدَهْر و ساْدْهياْز و سيدَّْهْزفيهم 
المكان حيث  إلى َبلَراَمبيان والرب بأصحابه الصمحاطاً  كِْرشَْنذهب  .رووپتوْمبالغناء يتقدمهم  ْزڤََچنْْدَهْروقرعوا النقارات وبدأ خير 

 .المجيدة ألنهن كن يتغنين قلبياً كِْرشَْن الرب تسليات تغني مبتهجة نبيوته إلى صباياعادت ال. كان يرعى أبقاره
 ".ڤِْرنْداڤََنوابل المطر في "بعنوان  كِْرشَْن منخامس والعشرين ال الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى

  السادس والعشرونالفصل
 البديع كِْرشَْن

التي يعجز عنها البشر، دون فهم تعقيدات شخصية اهللا  كِْرشَْنبدأ البقارون من رجال وصبيان أبرياء يبحثون النشاطات الرائعة لـ
 .ودون علم بقدراته الروحية العلية كِْرشَْنالعزيز 

! ال يتجاوز السابعة من العمرتخيلوا، أنه . ؟ هذا محالڤِْرنْداڤََنفي مثالنا تلك المعجزات بين أبم ائقالهذا الصبي كيف ولد : أحدهمقال 
كذا، رفع . ؟ حمل زهرة لوتس هو أتفه شيء عند فيلزهرة لوتسملك الفيلة بيد واحدة كما يحمل  ْرْدَهَنوڤَُچرفع جبل كيف أمكنه 

رضع  . فتح عينيه علىطفال في المهد لم يوشك عندما كان تَناپۤوقتل الجنية الكبيرة  .دون ان ينوء بحمله ْرْدَهَنوڤَُچجبل  كِْرشَْن
يطلب  ساقيه لوركبدأ بالبكاء من جوعه . المخلوقات بمجرى الوقت حياتها كما تمتص قوة الزمان نسمةامتص حليب صدرها و

 تِْرناڤَْرتَالجني حمله . وتحطمتساقيه من ضربة  فوراًتداعت العربة . تحت عربة يدويةنائماً عندما كان ابن ثالثة أشهر  صدر أمه
أجبره على السقوط والجني عنق مساك ب االاقتصر على هعندما كان ابن سنة واحدة لكن السماء إلى عصار، عالياً االمتمثل في صورة

وسط  إلى يه بالحبو على يدالمهراس الزبدة ثم جر ة بالحبال بعد سرقالمهراس إلى ذات مرة، أوثقته أمه .من السماء ومات من فوره
 َبلَراَم العجول في الغابة مع اثناء رعايته كِْرشَْن ينوي قتل َبكاسوَرمرة أخرى، جاء . سبب سقوطهما وأْرجوَن-ياَمَل  شجرتي

 كِْرشَْنفي صورة عجل ودخل بين عجول تمثل عندما  سوَرتَْسڤَالجني  كِْرشَْناكتشف . فلق منقار الجني كِْرشَْنوالرعاة الصبيان لكن 
، َنڤَتالَغابة عندما دخال  َبلَراَم و كِْرشَْنالمتمثل في صورة جحش  ْدِهنوكاسوَرهاجمه الجني . ، وقتله ورماه على شجرةوي قتلهين

 كان مع جماعته في صور الجحاش فقد قتلوا ْدِهنوكاسوَرومع أن . نخلة إلى  باإلمساك بقائمتيه الخلفيتين ورماهفوراً َبلَراَموقلته 
عندما دخل بين  َبلَراَم على يد سوَرْپَرلَْمَبالجني  قتل كِْرشَْنسبب .  وحيواناتهمڤِْرنْداڤََن مفتوحة لسكان َنڤَتالَحت غابة جميعاً وأصب

 بعد بالقوةه طردو يامونابحيرة الـفي  كالييا فعوانعاقب األ والرعاة الصبيان وحيواناتهم من حريق الغابة كِْرشَْنأنقذ  ثم هرفاق
 .فعوان جعل الرب مياه ذاك النهر خالية من سم األ هذا النحو، على.ذاللها

نود نسيانه لكن هذا . كِْرشَْنولدك  إلى ، نحن ال ندري سبب انجذابنا الشديدنَنَْدعزيزي :"نَنَْد َمهاَرَجقال صديق آخر من اصدقاء 
 الصبي السابعة من العمر ومن الجهة من جهة، ال يتجاوز هذا! ما هو سبب حناننا العفوي عليه؟ تصور روعة األمر. محال



 هو أحد المالئكة كِْرشَْنابنك .  طرأ شك في قلوبنا بصدد ولدك،َرَجڤْ لذلك، يا ملك .ْرْدَهَنوڤَُچاألخرى شهدنا رفعه الجبل الكبير 
 ".ربما كان شخصية اهللا العزيز.  وليس من البشرحتماً

قامة  اقال لي عند. الذي يمكن تجلية مجمل األمر  مونيَچْرَچالوحيد هو تكرار كالم جوابي أيها الرعاة، :  قائال نَنَْدَمهاَرَجاجاب 
 ثم حمراء اللون ثم شقراء في السابق ببشرة بيضاء اللونتجلى . كل عصرببشرة مختلفة في ينزل مراسم التسمية أن هذا الصبي 

ذات مرة وكل من يعرف بوالدته السابقة  ڤَسوِدڤَ ابن وجهب الصبي هذاتجلى ي. ڤِْرنْداڤََنفي ) كِْرشَْن (بشرة سمراويةبوقد تجلى اآلن 
 لي أن هذا تْشاْرياچاْرَچأكد .  لصفاته ومعجزاته العلية ال تحصى وفقاًه واسماءيصور ولدفي الواقع، قال أن . ڤاسوِدڤَيدعوه 
 تغلب على كل المصاعب برحمته وحدهانسننا أ وكوَلوُچمن أجل زيادة الهناء العلي ألهالي عائلتي سيقوم بأعمال مسعودة لالصبي 

لن يعرف الهالك أو الهزيمة على  كِْرشَْنكما قال أن كل محظوظ يتعلق بهذا الصبي . اللصوصوأنه حمى جميع األمناء من أيدي 
كما . د الجنجانب المالئكة الذين ال يعرفون الهزيمة على ي إلى دوماً الذي يقف ونڤيشْجمال، هو مثل الرب  االعلى. يد عدوه

ال ان طلب مني لذلك، .  واسمه وشهرته ونفوذه العليعزهصفاته وب َنناراياهو مثل . َننارايا بمقام  أن طفليتْشاْرياچاْرَچاستخلص 
أو  َنناراياأعتبره عين أنا . نا نشهد معجزات هذا الصبيلي، وبدأإ من كالمه هغامقره بعد فر إلى ِرشي َچْرَچعاد . هتسلياتستغرب ا
 .تْشاْرياچاْرَچ طبقاً لكالم حد وجوههأ

بإحترام  كِْرشَْن والرب نَنَْدوا عظّمونتباه،  ا بكل مونيَچْرَچ يروي كالم  نَنَْدَمهاَرَج إلى وابعد أن أصغ جميع البقارون زالت حيرة
ط وابل المطر والَبَرد على ب سقو وسّبهقربانيقاف  ا عندإنْْدَر غضب:"قالوا.  وطغت عليهم الفرحة وشعروا بالرضى الكبيرعظيم

ابتسامة الرؤوف  كِْرشَْنالرب  ابتسم. للرعاة والحيوانات والنساء هناككبيراً مع البرق والرياح القوية التي سببت شقاء  كوَلوُچ
 .به فحمى أهلهلتقاط الطفل الصغير الفطر ليلعب  ابيد واحدة ْرْدَهَنوڤَُچ جبل فالتقطعريضة عندما علم بحالة من ال مأوى لهم سواه 

 كِْرشَْنعسى أن ننعم بالحياة بسالم في حماية . إنْْدَر رب األبقار ومهلك الكبرياء الكاذب للمالك ،نَْدوڤيُچعسى ان يرضى عنا 
 ". البديع
 ".البديع كِْرشَْن"بعنوان  كِْرشَْن منسادس والعشرين ال الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى

 والعشرونالفصل السابع 
  ملك الجنانإنْدَر دعاء

من المطر  َرَجڤْلحماية أهالي  ْرْدَهَنوڤَُچجبل  كِْرشَْنبعد رفع  كِْرشَْن لرؤية إنْْدَر صحبةب  أم األبقار من كوكبهاسوَرْبهيجاءت 
القدمين اللوتسيتين  مسدنا من الرب في خلوة وسقط على األرض يل. هانة الرب ا يشعر بالخجل منإنْْدَر كان .الشديد الضخم القطر

إلى ينزل س كِْرشَْنسيده لكنه قصر عن التصديق بأن  كِْرشَْنألن  كِْرشَْن عظمة مقام إنْْدَر علم. بخوذته الساطعة كالشمسللرب
سلطته ال سلطته، لظنه أنه سيد هذا الكون وأن  كِْرشَْن تحدى بالغضب عندما إنْْدَر شعر.  بين البقارينڤِْرنْداڤََناألرض ويحيا في 

بدأ برفع الدعاء بعضهما البعض و إلى ضم كفيهي كِْرشَْناستكباره الزائف وجاهه بعد هذا الحادث فظهر أمام زال لكن . تضاهى
 . التالي
حسبت أنك تريد .  إلستكباري بجاهي الزائفۤياياْچ-إنْْدَر ربي الحبيب، حسبت أنك اهنتني بعدم السماح للبقارين بإقامة:"إنْْدَر قال
أستطيع الفهم اآلن . لذلك، تعديت على مقامك. ْرْدَهَنوڤَُچقربان اسم حسبتك تسلب نصيبي ب. لتمتع بالتقدمات التي كانت مقصودة ليا

 األصالة المادية ومقامك علي عن كدور شاكلةمقامك علي عن .  الماديةشواكلأنك شخصية اهللا برحمتك وأنك علي عن جميع ال
 شواكلالعلية عن ال) ڤََستّْ-ڤيشودَّْهى( هي األصالة الصفيةرتك ووجهك وصفاتك وتخلياتك ولواحقك وشهاسمك .  الماديةشواكلال

. بالكلية  المادية مثل الحماسة والظلمةشواكل وكفارات قاسية وتنزه من غزوات الرياضاتال يدخل دارك سوى من قضى . المادية
طالق وأنت  اال المادية ال تمسك علىشواكلأمواج ال.  الماديةشواكل بالمخطئ كل من يتوهم أنك دخلت هذا العالم المادي وأقترنت

 .طالق االك علىئقوانين الطبيعة المادية ال ترهنك وال تهي. ال تقترن بها عند حضورك في هذا العالم
. ى المذنب لنفعهأنت الزمان الغالب الذي يفرض العقاب عل. ه العظيمملك ت لهذا الكون كله كما انالسيد الروحيأنت األب و"

درب التقدم الروحي حالما يرونك  إلى ونأنفسهم أرباب الكون عن ضاللهم ويأخذون حتى الحمقى أمثالي الذين يتخيل سرعان ما يقلع
 . ذن، أنت تعاقب المذنب لتأديبه فقط ا.عديم الخوف في وجه الزمان

األب نفع أوالده يطلب .  الحق بعقاب كل حي على سوء مسلكهلذلك، تملك.  الحبيب، أنت األب والسيد الروحي والملك العظيميرب"
أنت تتجلى على . وبناء عليه، مريد الخير يملك حق معاقبة صغاره. الملك نفع رعيتهيطلب السيد الروحي نفع طالبه ويطلب و

 تزاحم دائم في العالم الماديثمة . تهبط لتمجيد كوكب األرض ورفع استكبار المتألهين. األرض بوجوهك السعيدة القديمة المتباينة



ثمة عدد كبير من الحمقى أمثالي في هذا العالم لكنهم . تسودبعد حبط مساعي الحول السيادة بين مختلف الفرق ويدعون اإللهية 
 . وذاك هو غرض معاقبة حسادك. ليك ارشدهم في مجرى الوقت ويسلمون لك وينشغلون بالخدمة إلى نبويثو

لذلك، . دون علم بسلطانك الذي ال يحدلقد ضلت فطنتي . أغفر لي يا ربي. ستكبار بسلطتي وجهلي بكاال أذنبت بحقك لغرقي في"
ذا رأيت أن ذنبي  ابأنني خادمك القديم إليك أبتهل .الحماقة ثانية إلى باركني بلطفك كيال أعود. اغفر لي بلطفك ألنني أحمق كبير

 أغفر . مرعبة حروباًن األرض ويخلقونلعلي إلهالك أرباب الحرب الذين يثقلواألرض أيها الرب ا إلى هبطأنت ت. عظيم ال يغفر
 .بلطفك لخادمك القديم

 ڤَسوِدڤَابن  كِْرشَْنأيها الرب العظيم أسجد لك . يا أيها الشخص العظيم والذات العلياأسجد لك . ربي، أنت شخصية اهللا العزيز"
 أنت وجه العلم العظيم القادر على التجلي في أي مكان كيف تشاء بأي وجه من .ارجو أن تقبل سجدتي. وسيد جميع التيم األصفياء

 ثار غضبي الشديدأ قربانيربي الحبيب، قطع . أنت أصل الخلق والذات العليا النافذة في قلوب جميع األحياء. وجوهك القديمة
ظهرت رحمتك علي بسحق كبريائي الكاذب وأحبطت ربي، لقد أ.  والبردوابل المطر بإسقاط ڤِْرنْداڤََنسعيت إلهالك اً فستكبارا

 ". السيد الروحي والروح العظيممالذ أيها الرب العظيم والاآلن أطلب  إليك جئت). ڤِْرنْداڤََن ةقباعلم (مسعاي
، من رحمتي إنْْدَر عزيزي:"صوت راعد كالغيومببما يلي  إليه  وتكلمتسبيحه من إنْْدَر بعد فراغ كِْرشَْن شخصية اهللا العزيزابتسم 
 إلى ال تنس أن عزك المادي عائد. لست سيدك فحسب بل سيد سائر المالئكة أيضاً.  لتذكيرك بأنني سيدك القديمقربانكأوقفت العلية 
نعم على من ا.  يجب على كل حي أن ال ينسى أنني الرب العظيم.أن يحظى برحمتيدون ال يغنى أحد بصورة مستقلة . رحمتي

 ." وأسحق استكبارهمنزلته المادية الرفيعةعن  هأجرطلب خيره أمن . ء وال يفوقني فائقأشاء وأعاقب من أشا
نشهد شخصاً بالغ العز يصبح فقيراً . الحظوة الخاصة للربهي هذه . يرفع عز أحد أحياناً لتسهيل تسليمه له كِْرشَْنيتعين التنويه أن 

المراد أن الرب .  يصبح فقيراً بسبب عبادته الرب العظيم اإلنسان أنلكن يجب أن ال يظن أحد. الرب إلى بسبب الخدمة التتيمية
 .ذا أراد السيادة على الطبيعة المادية حتى يسلم للرب العظيم ايظهر رحمته الخاصة بسلب جميع ثروة التيم الصفي وجاهه أحياناً

كما نصحه بالبقاء بمنصب . تابعيته لشخصية اهللا العزيزنصراف والتنزه عن التكبر وعدم نسيان  االمنه كِْرشَْن، طلب إنْْدَر بعد تلقين
 .ستكبار االملك الجنان واإلنتباه بعدم

، أنت كِْرشَْنربي الحبيب :" قائلةسوَرْبهيدعت . السجود لهو كِْرشَْنرؤية برغبة  إنْْدَر العلية التي رافقت سوَرْبهيثم سجدت األم 
 تحت حمايتك القادرة ڤِْرنْداڤََنلذلك، بقيت ذريتي األبقار في . الظاهرة الكونية منك الفائق ألنك ذات الكون وخرجت هذه ّيچيُّوالـ

 خاصتنا واألب العظيم إنْْدَر لذلك، أنت. ال رب لنا سواك وال نطلب حماية رب أو ملك سواك.  لقتلهمإنْْدَر على الرغم من مسعى
يا ذات الكون، اسمح لنا بإقامة .  والمالئكة وتيمك األصفياء ورافعهمةْبراْهَمنَالـلمجمل الظاهرة الكونية وأنت حامي جميع البقر و

 ".ربنا، أنت تهبط لرفع عبء السيئات عن األرض.  خاصتناإنْْدَر مراسم حمامك ألنك
السماوية  َچنَْچ الرب بمياه الـإنْْدَر في حين حمم من كالمها هاغابحليبها بعد فر كِْرشَْنالرب  مامحمراسم  سوَرْبهيت األم ضقثم 

 الرب بتحميمه بجيل بتإنْْدَر ك الجنانمال إلى  وجميع أمهات المالئكةسوَرْبهينضمت أبقار  ابعد ذلك، .تَڤَأيرا طيتهمن خرطوم م
و  لُوك ڤََچنْْدَهْرأهالي جميع كواكب السماء مثل . منهم جميعاً) نَْدوڤيُچ( كِْرشَْنبذلك، سر الرب . سوَرْبهي وحليب َچَچنْبمياه الـ

أرضوا . الرب بتسبيح أسماءه في حين رقصت زوجاتهم والصبايا ببهجة بالغة ، مجدواَن لُوَكتْشاَر  وى لُوكسيدَّْه  و لُوَكْدَهَرۤياْدڤي
بمختلف أصناف تجري األنهار بدأت مياه . وبللت األبقار سطح األرض بحليبهانقطاع  امن السماء دونالزهور الرب كثيراً برشاش 

أظهرت وبدأت األشجار بإفراز قطرات العسل .  األشجار فأثمرت الفاكهة واألزهار من مختلف األلوان واألذواقغذتالسوائل و
 كِْرشَْنحدثت كل هذه األشياء بفضل حضور .  واألعشاب الشافية التي كانت مخبأة في بطونها سابقاًالهضاب والجبال الجواهر

 .ةكليبال حسدالحيوانات الدونية متحاسدة الطبع من التحررت و
اثناء  المالئكةجميع أشكال بمحاطاً  كان. جنته إلى وعادباإلنصراف  ،نَْدوڤيُچوالمعروف  البقر سيد كِْرشَْن من إنْْدَر استأذن الملك

حتى الحيوانات الدونية نسيت حسدها وأتصفت . لألرض كِْرشَْنهذه الحادثة مثال قوي يدل على نفع ذكر . مروره عبر الفضاء
 .المالئكةبصفات 
 ".إنْْدَر  الجناندعاء ملك"بعنوان  كِْرشَْن منسابع والعشرين ال الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى



 الفصل الثامن والعشرون
  من قبضة ڤَروَننَنَْد َمهراَجإطالق 

انقضت تسعة .  طوال سبعة أيامإنْْدَر ى يد الملكبعد ذلك، سقط المطر الشديد والبرد عل.  في يوم القمر الجديدجاپۤو-ْرْدَهَنوڤَُچحدثت 
 يراعي نَنَْد َمهاَرَجبعد ذلك، كان . وسويت األمورفي اليوم العاشر  كِْرشَْن الرب عبادة إنْْدَر كأيام على ازدياد القمر وقضى المال

دخل . )ّيَدشڤاْد( صباح اليوم التالي  فيياموناوتوجه لإلستحمام في نهر الـاليوم الحادي عشر للقمر الجديد، الصيام طوال نهار 
كان وقت . نحوسستحمام في النهر في وقت  االبتهمة إليه  وحملهڤَِد َنروڤَ أحد خدم فوراًبعيداً في مياه النهر لكن اعتقله 

ق الشمس لكنه أبكر  قبل شروياموناستحمام في نهر الـ اال أرادنَنَْد َمهاَرَجالحقيقة أن . حسب الحسابات النجمية استحمامه منحوساً
 . قليالً واستحم في وقت نحوس فجرى اعتقاله

ه  اعتقالاصراخهم وأدرك َبلَراَمو  كِْرشَْنسمع الرب .  نَنَْدَمهاَرَج  لـ أثراًواعندما لم يجد "راَم، يا كِْرشَْنيا :"بالصراخالرعاة بدأ 
 الذين كانوا جميعهم من ڤِْرنْداڤََن سكان  لحمايةَنروڤَ دار  إلىهتيمفع خوف الذلك، انطلق الرب القوي ر. َنروڤَ على يد أحد خدم

 َبلَراَمو  كِْرشَْنالرب  َنروڤَاستقبل الملك . يطلب التيم عون الرب كاألطفال الذين ال يعرفون سوى حماية والديهم.  األصفياءهتيم
يا شخصية اهللا  قدميك اللوتسيتين نمن يقبلو.  ربيفي الواقع، تحققت غاية حياتي اآلن يا. لقد حقق بدني غرضه:"بإحترام كبير وقال

 والروح العظيم المنزه كلياًالعظيم  والحق المطلق يا شخصية اهللا العزيزأسجد لك  .ن على تخطي درب الوجود الماديو قادرالعزيز
م يفهم واجبه الصحيح فأغفر  لمن خدميك الجالس هنا خادم أحمق جاهل يجاء بأب . التي تدير هذا العالمظاهرة الالفتنةن شوائب م
 ".أرجو ان تأخذه معكهنا والدك  ،)نَْدوڤيُچ( كِْرشَْنربي الحبيب  .ظهار رحمتك علي بحضورك الشخصي اعتقد أنك أردتأ .لنا

دهش  .يتهماحيث ابتهج الجميع برؤ ڤِْرنْداڤََن إلى وعاد َنروڤَ المالك عن عبادةه بعد رضاه اأب كِْرشَْنشْرّي  شخصية اهللا العزيزأخذ 
. كِْرشَْنلـحترام البالغ  االوخدمه َنروڤَرؤية تقديم  إلى باإلضافة َنروڤَحاكم البحار  عز عندما رأى للمرة األولى مبلغ  نَنَْدَمهاَرَج
 .رفاقه الرعاة إلى  كل ذلك نَنَْدَمهاَرَجوصف 
. عجاز بل ذكروه طفلهما الحبيب دوماً االيز على الرغم من كل هذاهو شخصية اهللا العز كِْرشَْن أن ياشُودا واألم نَنَْد َمهاَرَجلم يعتقد 

 كان طفالً مدهشاً كِْرشَْنبصفة شخصية اهللا العزيز بل برر األمر بأن  كِْرشَْنقام بعبادة  َنروڤَ الحقيقة بأن نَنَْد َمهاَرَجلذلك، لم يقبل 
وإذا  شخصية اهللاهو  كِْرشَْنن كان  امعرفة ماإلى  نَنَْد َمهاَرَجاصدقاء الرعاة تشوق . حترام له االأظهر َنروڤَدرجة أن حتى إلى 

من اجل التأكيد لهم وكشف لهم عن السماء الروحية يتشاورون فيما بينهم  فيما كانواضميرهم ب كِْرشَْنعلم  .كان سيهبهم بركة النجاة
 العالم المادي وال علم له بوجود ملكوت آخر أو نشغال بالعمل الشاق في اإلنسان االمن عادة. بأن مصيرهم هو الملكوت الروحي

تلك السماء الروحية ال يعود  إلى  أن الذي يرجعْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في . سماء معروفة بالسماء الروحية تسود الحياة فيها بعلم تام بهيج
 .عالم الموت والعذاب المادي هذا إلى ثانية

عالم النفس المهيأة عن وجود سماء روحية علية عن األكوان غير المنحصرة المخلوقة ا إلى دائم الشوق كِْرشَْنشخصية اهللا العزيز 
 كما جاء في التيم األصفياء على وجه الخصوص إلى بكل نفس مهيأة لكنه يميلدوماً شديد اللطيف  كِْرشَْن. في القدرة المادية الكلية

 التي َهىنْطْايكوڤ عن السماء الروحية وكواكب ڤِْرنْداڤََنعالم تيمه في  ابوجوبعد سماع تحرياتهم،  فوراً كِْرشَْنرأى . ْبهَچڤَْد چۤيتا
 .تحويها

كل . جاء أن كل نفس مهيأة في العالم المادي مغلفة بظلمة الجهل مما يعني أن جميع النفوس المهيأة موهومة بعينية البدن والذات
. كَْرَمنشاطات البدن تدعى .  يعمل في مختلف أجناس الحياة بجهلنطباع بأنه صنيعة هذا العالم المادي وبهذا المفهوم االحي تحت

 ال تأخذ عادة. هذه النشاطات حياة مهايأة جديدةتخلق . جميع النفوس المهيأة بعينية البدن والذات تعمل وفقاً للبدن الذي تحصل عليه
العالم إلى  اچيُّو ْبَهكْتيالناجحون بممارسة يتوجه . روحي نتيجة قلة علمها بالعالم الاچيُّو ْبَهكْتيالنشاطات الروحية التي تدعى إلى 

 كِْرشَْنمصيرهم .  من التيم األصفياء جميعاًڤِْرنْداڤََنأهالي . َهىنْطْايكوڤالروحي بعد مفارقة بدنهم الحاضر ويستقرون في كواكب 
بالخدمة التتيمية العلية تتاح لهم فرصة كسب دوماً غلين الحقيقة أن المنش. ى لُوَكَهنْطْايكوڤانهم يتخطون حتى . بعد مفارقة البدن لُوَك

ال تنقطع سواء في هذا الكون أو في كون آخر كما  كِْرشَْن تسليات. بعد الموت في أحد األكوان ضمن العالم المادي كِْرشَْنصحبة 
. مستمرة على هذا الكون أو سواه) اللۤي-كِْرشَْن( كِْرشَْن تسلياتلذلك، . أن كوكب الشمس يمر بعدة أماكن عبر هذا الكوكب األرضي

يحصل التيم على فرصتهم األولى . كِْرشَْنالكون حيث يتجلى  إلى فوراًبالكلية ينقلون  كِْرشَْنالتيم األصفياء الذين قضوا ذكر 
 كِْرشَْنلذلك، يكشف . الكوكبعلى هذا  كِْرشَْن اللۤي ڤِْرنْداڤََنالتدريب مستمر كما نشهد في . في ذاك الكونشخصياً  كِْرشَْنلمصاحبة 

 .علم بمصيرهمال ڤِْرنْداڤََن حتى يستطيع سكان َهىنْطْايكوڤالوجوه الفعلية لكواكب 



توجد درجات متفاوتة لصور هذا العالم المادي ويظهر العلم . لهم السماء الروحية القديمة تامة العلم والتي ال تحد كِْرشَْنلذا، أظهر 
مائيات وفي  -توجد درجات متفاوتة من األحياء في كل مكان. بدن الطفل ليس بكمال علم بدن البالغ علم للمثال،. حسب الدرجة

 النباتات واألشجار وفي الزواحف والحشرات والطيور والحيوانات وفي صور البشر المتحضرة وغير المتحضرة وفوقهم المالئكة،
لكن توجد السماء .  وتوجد درجات مختلفة من العلم بين المالئكةْبَرْهماا المولى  حيث يحيْبَرْهَم لُوَك و َن لُوَكتْشاَر  وى لُوكسيدَّْه

الرب سواء في  إلى لذلك، جميع األحياء هناك منشغلة بالخدمة التتيمية. حيث كل حي فيها تام بالعلموراء هذا العالم المادي الروحية 
 .لُوَك كِْرشَْن أو َهىنْطْايكوڤكواكب 
 أن السماء ْبهَچڤَْد چۤيتا و ِڤَدْزالـكما جاء في . هو شخصية اهللا العزيز كِْرشَْن أن العلم التام يعني العلم بأن تاْبهَچڤَْد چۤيجاء في 
الخلق والدمار في  إلى ال سؤال. رة وقديمةجميع كواكبها نّي. غنية عن ضوء الشمس والقمر أو الكهرباء) ْبَرْهَمْجيُّوتي(الروحية 

. وراء السماء المادية د سماء روحية قديمة ال يهلك فيها شيءون وجع ْبهَچڤَْد چۤيتاكما يؤكد في ). َمْجيُّوتيْبَرْه(السماء الروحية 
 المادية الثالثة باإلنشغال بذكر شواكليمكن الحصول على العلم بالسماء الروحية من كبار الحكماء والربانيين الذين تخطوا تأثير ال

 .ستواء على الصعيد العلي اال الروحية دونال يمكن فهم الطبيعة. كِْرشَْن
.  الماديةشواكلطوال الليل والنهار مما يرفعه عن ال كِْرشَْن والعكوف على ذكر اچيُّو ْبَهكْتي إلى  باألخذ اإلنسانلذلك، يوصى

ى َهنْطْايكوڤ فهم تعالي ِرنْداڤََنڤْلذلك، استطاع سكان . كِْرشَْن في ذكر ى لُوَكَهنْطْايكوڤيستطيع الفرد فهم طبيعة السماء الروحية و 
 .كِْرشَْنذكر  إلى سهولة إلنقطاعهمب لُوَك

أخذهم لإلستحمام . َهىنْطْايكوڤ سيشاهد فيها سماء َرۤأكْروالبحيرة حيث كان  إلى نَنَْد َمهاَرَججميع الرعاة على رأسهم  كِْرشَْنبذا، قاد 
 بالبهجة العلية بعد رؤية السماء الروحية نَنَْد َمهاَرَجع الرعاة الذين يتصدرهم شعر جمي. ى لُوكَْزَهنْطْايكوڤ وشاهدوا تعالي فوراً

 .وعبدوه بأدعية ممتازةعند خروجهم  كِْرشَْن وشاهدوا َهىنْطْايكوڤوكواكب 
 ".روَنڤَضة  من قبنَنَْد َمهاَرَجاطالق "بعنوان  كِْرشَْن منثامن والعشرين ال الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى

 الفصل التاسع والعشرون
 مقدمة: رقصة راَس

يبدو من نصوص الفصول السابقة أن مناسبة . شََرتْ دارت في ليلة البدر من موسم راَس أن رقصة شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في 
غضبه بإسقاط وابل  إنْْدَر  ثم أظهراۤيڤيتۤيْد-ْبْهراتِْر ثم أقيمت مناسبة كاْرتِّيَك أقيمت بعد الليلة المظلمة من شهر جاپۤو-ْرْدَهَنوڤَُچ

 معجزات عن يتحدثون ڤِْرنْداڤََنكان سكان .  لسبعة أيام حتى اليوم التاسع من القمرْرْدَهَنوڤَُچجبل  كِْرشَْنالمطر والبرد ثم رفع الرب 
في اليوم التالي  َچَچنْلإلستحمام في نهر الـ َد َمهاَرَجنَنْذهب .  في اليوم التاليِاكاَدشّي نَنَْد َمهاَرَجوراعى في اليوم العاشر  كِْرشَْن

  . والبقاريننَنَْد َمهاَرَجسبيله ثم كشفت السماء الروحية لكل من  كِْرشَْن ثم أخلى روَنڤَوجرى اعتقاله على يد أحد رجال ) ڤاَدشّيْد(
 أن شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْميبدو من نصوص . ْرنيماپۤو-شََرتْى  تدعڤيَنآشْليلة بدر . شََرتْعلى هذا النحو، ليلة البدر كانت انقضاء موسم 

لذلك، حدثت رقصة . ْرْدَهَنوڤَُچجبل  كِْرشَْنرفع . ۤيْزوپُچالـ مع راَسانتظر سنة أخرى لعودة هذا البدر قبل التمتع برقصة  كِْرشَْن
 . في سنه الثامنةراَس

بمختلف األزهار  كِْرشَْنتزين . عندما يرقص راقص مسرحي بين الفتيات راَسأن الرقصة تدعى رقصة  ةِڤديالـ األسفاريبدو من 
 حيث ايانّيكاتْۤيك المال إلى ۤيْزوپُچالـوذكر أدعية  شََرتْعندما شاهد ليلة بدر موسم زكية العابقة  كاَمللۤيالموسمية وال سيما أزهار 

وبذلك، يمكن تحقيق رغباتهن بالزواج من . رقصة جميلة مناسبة لشََرترأى أن ليلة بدر موسم . زوجهن كِْرشَْندعت أن يصبح 
 .كِْرشَْن

 راَس في رقصة ۤيْزوپُچالـ التمتع بصحبة شاء كِْرشَْن  أن وتعنيپيأ اْنڤََچْبَه بهذا الصدد هي شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمالكلمة التي وردت في 
 تعني أن هذه الرقصة ليست مثل پيأ اْنڤََچْبَهعبارة . )السداسيلكماله التام بالعز (مع أنه شخصية اهللا العزيز وال حاجة له يحققها 

 التي تعني أن هذه الرقصة مع پاشْريتَهاْم أوماۤيَچيُّو هي شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمالكلمة الواردة في . عتيادي للصبيان والصبايا االالرقص
). اَمهاماۤي( والصبايا في العالم المادي في عالم القدرة الخارجية رقص الصبيانيحدث . اَمهاماۤي وليس اماۤيَچيُّو على صعيد ۤيْزوپُچالـ

 بالفرق بين شَريتاْمِرتَتْ تْشايتَنْيا في اَمهاماۤي و اماۤيَچيُّوالفرق بين صعيد يقارن . اماۤيَچيُّو على صعيد ۤيْزوپُچالـ مع راَسرقصة 
 راَسمع أن رقصة النوعية مختلفة كذا، . كن شتان بين النوعيةمن جهة علم الفلز، الذهب والحديد من المعادن ل. الذهب والحديد

 ألنهم ڤَْزڤايشْنَالـر الفرق سوى كبار ال يقّد. عتيادي بين الصبيان والصبايا ا تبدو مثل اختالطۤيْزوپُچالـمع  كِْرشَْنصحبة الرب و
 . والشهوة كِْرشَْنيفهمون الفرق بين حب 



 برغبة علية بإشباع راَسحلبة رقصة إلى  ۤيْزوپُچالـ تلكن هرع. اماۤي َمهاعلى صعيد  ةتحدث الرقصة على أساس التشبعة الحسي
 أن الشهوة تعني التشبعة شَريتاْمِرتَتْ تْشايتَنْيا مؤلف كتاب داَس كَويراَج َنشْكْر شْرّي أوضح .عندما استدعاهن بصوت نايه كِْرشَْن

بكالم آخر، تدعى نشاطات مادية عندما تقوم على صعيد التشبعة . كِْرشَْنجل الحسية كما أن الحب يعني التشبعة الحسية لكن من ا
لكن . مبدأ التشبعة الحسية موجود على الصعيدين. كِْرشَْنالحسية الشخصية لكنها تدعى نشاطات روحية عندما تقضى لمرضاة 

 للمثال،. ما تقصد القائم بها على الصعيد الماديتكون على الصعيد الروحي بين كِْرشَْنالتشبعة الحسية من اجل شخصية اهللا العزيز 
تنقطع خدمة الخادم حالما يتوقف المخدوم عن الدفع مما . ليس مرضاة مخدومه بل حواسه الشخصية خدمة مخدومهب الخادم غرض

دون أجر  ِرشَْنكْلكن خادم شخصية اهللا العزيز يخدم . يعني أن الخادم يشغل نفسه بخدمة المخدوم لمجرد تشبعة حواسه الشخصية
 .والذكر المادي كِْرشَْنهذا هو الفرق بين ذكر . ويتابع خدمته في كل الظروفعلى الصعيد الروحي 

 متزوجات ألن ۤيْزوپُچالـآنذاك، كانت معظم .  عندما كان في سن الثامنةۤيْزوپُچالـ مع راَستمتع برقصة  كِْرشَْنكما مر، يبدو أن 
 وهي في الثانية د شواهد كثيرة على وضع فتاة طفالتوج.  الهند وال سيما في تلك األيام السالفةفي الفتيات يتزوجن في سن مبكرة

 كِْرشَْنتابعن التأمل بأن يصبح  لكنهن زوجاً كن متزوجات كِْرشَْن اللواتي أردن ۤيْزوپُچالـفي ظل الظروف، جميع . عشر من العمر
المتزوج الذي يحب زوجة سواه أو الزوجة صلة  .َرَس-ياَپَركۤي يدعى ۤيْزوپُچالـو كِْرشَْنلذلك، غرام . كِْرشَْنكن يعشقن . زوجهن

 .َرَس-ياَپَركۤيدعى تالتي تحب سوى زوجها 
 كان غير ۤيْزوپُچالـزوجهن لكن زواجه بجميع  كِْرشَْن أن يكون ۤيْزوپُچالـطلبت . هو زوج كل حي ألنه المتمتع العظيم كِْرشَْن
صلة . بصفة زوجهن العظيم كِْرشَْن ألنه كانت لديهن نزعة طبيعية لقبول َرَس-ياَپَركۤيتدعى  كِْرشَْن و ۤيْزوپُچالـالصلة بين . ممكناً
 في العالم َرَس-ياَپَركۤي في السماء الروحية حيث تغيب الشوائب التي تميز ڤِْرنْداڤََنوَك ولُُچ هذه هي صلة قديمة في َرَس-ياَپَركۤي

توجد عدة صالت مع .  في العالم الروحيۤيْزوپُچالـو كِْرشَْنأرفع صلة بين تمثل ي العالم المادي بغيضة بينما  فَرَس-ياَپَركۤي. المادي
 . خيرها جميعاًَرَس-ياَپَركۤيمثل السيد والمسود والصداقة واألبوة والعشق لكن صلة  كِْرشَْن

كذا، انعكاس ظل .  الماء حيث تشاهد رأس الشجرة أسفلهاهذا العالم المادي هو ظل العالم الروحي مثل الظالل المنعكسة على سطح
 َرَس-ياَپَركۤي صلة ل ليس سوى ظالۤيْزوپُچالـمع  كِْرشَْن راَس رقصة  اإلنسانلذلك، تقليد.  في هذا العالم بغيض جداًَرَس-ياَپَركۤي
 حتى في َرَس-ياَپَركۤي عن تقليد  اإلنسان نهيْد ْبهاَچڤَتَْمشْرۤيَمجاء في .  العلية في العالم المادي محالَرَس-ياَپَركۤيالتمتع بصلة . العلية

 .نما يشرب السم الزعاف ااألحالم أو التخيالت وكل من يفعل ذلك
 في ليلة بدر ۤيْزوپُچالـصحبة تذوق  كِْرشَْنالمتمتع العظيم عندما شاء ظهر القمر مولى النجوم في السماء يعرض أجمل وجوهه 

 الهندية في والية ْچَرأفي مدينة  يوجد تاج محل وهو قبر من خير الرخام.  هي أجمل ليالي السنةشََرتْموسم  ليلة بدر .شََرتْموسم 
لذلك، ليلة البدر هذه . شََرتْفي ليلة بدر موسم  القمر على القبرظالل يأتي عدد كبير من األجانب لمشاهدة انعكاس . ْپَرِدشْأوتَّْر 

 .مشهورة بجمالها حتى اليوم
كان القمر مثل زوج حبيب .  األفق الغربي بصبغة حمراء من نوره المريح فرفع ألم كل من راقب طلوعهوجهلقمر يصبغ اطلع 

 هذا كان يصبغ شََرتْطلوع بدر موسم . )كوَمنْكو (عائد بعد غياب طويل ويزين وجه زوجته الحبيبة بمسحوق البودرة الحمراء
 .السماء الشرقية

فبدأ الرب كان الجو بارداً وإحتفالياً . كانت الغابات ممتلئة بعبير األزهار. ۤيْزوپُچالـبالرقص مع  ِرشَْنكْطلوع القمر من رغبة زاد 
الذي  كِْرشَْن صوت مزمار نحالما سمع ڤِْرنْداڤََن  صبايا عقولافتتنت. ْزۤيپوُچ الـ عقول حور العينبحالوة جاذباًنايه على يعزف 

عندما سمعن صوت  كِْرشَْنوظهرت شهوتهن لمرضاة حواس  كِْرشَْن مأخوذات بجمال ۤيْزوپُچـالكانت جميع . يبعث مشاعر الغرام
 .نايه
 تتراقص جيئة ا تتحرك بسرعة كبيرة جعلت أقراطه،المكان الذي ينتظرهن فيه حبيبهن على حدة إلى منهنواحدة  ت كلأنطلق
تركت بعضهن الحليب يغلي على .  لمالقاتهن وخرجنفتوقف ِرشَْنكْ مزمار نتحلب البقر عندما سمع ْزۤيپوُچالـكانت بعض . وذهاباً

قمن على خدمة ترضعن أطفالهن أو ترتدين ثيابهن أو ت ْزۤيپوُچالـ  بعضتكان .خريات الكعك يحترق على النارالنار بينما تركت اال
 طعام العشاء أو تغسلن انفسهن أو ن تتناولهنكانت بعض. كِْرشَْنأزواجهن لكنهن انصرفن عن كل تلك الواجبات وخرجن لمالقاة 

على  كِْرشَْن وخرجن لمالقاة فوراًكل تلك األعمال  ْزۤيپوُچالـقطعت  تضعن المساحيق على وجوههن أو الكحل على عيونهن لكن
 .كمال ارتداء ثيابهن وحالهن ا عدمالرغم من

رفضن العودة بعد ان استبد . قلوبهن كِْرشَْنسلب وسبق  هن وسائر أقاربهن لمنعهن من الخروج لكنانسعى أزواجهن وآباءهن وأخو
 إلى  من التوجهنهمنعهن جميع األولياء علي. بوصفهن فتيات كن في حماية أزواجهن أو أخوانهن أو آبائهن. بهن صوت مزماره

 حي من جميع درجة يغيث كل إلى قوي كِْرشَْنذكر . لكنهن لم يحفلن بالواجبات الدنيوية بغض النظر عن ضرورتها كِْرشَْن



 صديقتي الحبيبة،:" صديقتها بالقولۤيْزوپُچالـ بيتاً شعرياً جميالً تنصح فيه احدى وْسوامّيُچ َپرۤو شْرۤيلكتب . النشاطات المادية
ا  اذنايه وتلمع شفتاه بنور البدرعلى يعزف  يامونا الذي يقف على ضفة نهر الـڤينَْدُچوأرجو أن ال تذهبي لرؤية هذا الفتى الجميل 

الوجه الباسم الجميل ب هنا أن المأخوذ وْسوامّيُچ َپرۤو شْرۤيليلمح ". اردت التمتع بصحبة المجتمع المادي والصداقة والحب
كل عناية  كِْرشَْنيجب أن يفقد المتقدم في ذكر : كِْرشَْنهذا هو امتحان التقدم في ذكر . ، فقد كل انجذاب للمتعة الماديةكِْرشَْنلـ

 .دية والتشبعة الحسية الشخصيةبالنشاطات الما
بعيون مغلقة دأن يتأملن فيه فب على يد أزواجهن وأجبرن على البقاء في غرفهن كِْرشَْن إلى عن الخروج ْزۤيپوُچالـ بعض تقصر

في قلبه بإيمان  كِْرشَْنذكر  إلى  أن المنقطعْبهَچڤَْد چۤيتا كما جاء في ْزۤيچيُّوأثبتن أنهن خير . يهف عناقه بالتأمل حققن. حب صفيب
هو الوجه  كِْرشَْن.  الحقيقيةاچيُّوالـتلك هي . ونڤيشْ عقله على صورة الرب ّيچيُّوالـ يجمع في الواقع،. ۤيْزچيُّوالـوحب هو خير 
 . الكملةْزۤيچيُّوالـبدأن بالتأمل فيه مثل شخصياً  كِْرشَْن إلى عن الذهاباللواتي قصرن  ۤيْزوپُچالـ. ڤَْزتّْتَ-ونڤيشْاألصلي لجميع 

. العمل الصالح تسعد بهاكبة على السيئات تعاني منها والمنالمنكبة على النفس المهيأة : مهايأةالاة يفي حيوجد نوعان من نتائج العمل 
 . في الحالتين الشقي والسعيد مهيأ بالطبيعة المادية

 من ۤيْزوپُچالـ غالبية  كانت.مجموعات مختلفةن إلى ينتميفيه،  كِْرشَْن اللواتي تجمعن في المكان الذي كان ۤيْزوپُچالـكانت 
 من كشف قدرة مسرة الرب ۤيْزوپُچالـفي العالم الروحي وال سيما  كِْرشَْنعشراء : َسْمهيتا-ْبَرْهَمجاء في . القديمات كِْرشَْنمالزمات 

 هعند كشفاصحابه القدماء  كِْرشَْنال ينزل مع لكن . هارانّيراْد شْرّي انهن توسعات ).ڤيتاْبهيهْپَرتيْبها-َرَس-َميا-تْشيْن-آنَنَْد( كِْرشَْن
لذا، . تلك المنزلة من هذا العالم المادي أيضاً إلى بل الذين ارتقوافحسب ه العلية في العالم المادي في بعض األكوان تسلياتعن 

لو كن مرتهنات بالعمل لتحررن تماماً .  البشرفي هذا العالم المادي كن من بين كِْرشَْن تسليات اللواتي شاركن في ۤيْزوپُچالـبعض 
  شديداًسبب ألماً ،كِْرشَْنحبيبهن  اللواتي قصرن عن الخروج لمالقاة ْزۤيپوُچالذي شعرت به الـفراق ال. كِْرشَْنمنه بالتأمل الدائم في 

النفس المهيأة خاضعة . ن الماديي شعرن به أنفق صالحهذ الوجديه والف عناقه بالتأمل حققن. اعمالهن السابقةأحرق كل سيئات 
تخطين الحالتين  كِْرشَْن اللواتي بدأن بالتأمل في البدن العلي لـۤيْزوپُچالـللوالدة والموت سواء بالعمل الصالح أو الفاسد لكن 

 كِْرشَْنهن على  اللواتي جمعن عقولۤيْزوپُچالـجميع تطهرت .  اللواتي توسعن بقدرة مسرتهۤيْزوپُچالـمنزلة  إلى وتصفين وارتقين
 المادية شواكلبمشاعر العشق بالكلية من كل ردود الطبيعة المادية وفارقت بعضهن أبدانهن المادية التي تطورت تحت سلطان ال

  .الثالثة
عندما  قال. راَسفي حلبة رقصة  كِْرشَْن اللواتي تجمعن مع ۤيْزوپُچالـ وضع ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد حيوضت كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَجسمع 

نظرت :"بصفة العشيق كِْرشَْن تحررن من جميع شوائب الوالدة والموت المادية بمجرد التأمل في ۤيْزوپُچالـسمع أن بعض 
 بعقولهن العالقة في ذن، كيف استطاعت تلك الصبايا ا.بصفة حبيبهن الوحيد وليس بصفة الحق المطلق العظيم كِْرشَْن إلى ْزۤيپوُچالـ

 أيضاً ْبَرْهَمْن  األحياءوسائر األحياء ألن كِْرشَْنوحدة نوع فهم  هنا  اإلنسانيجب على". حرر من التعلق المادي؟، التشواكلأمواج ال
من مرحلة الشوائب التيم ذا كان ممكناً تحرر  االسؤال هو. )ْبَرْهَمْن َپَر( العظيم ْبَرْهَمْنهو  كِْرشَْنلكن  كِْرشَْنبوصفها شق من 

ذا ذكر أحد سواه من  اذا ذكر أحد زوج أو ابن أو ا؟سواهفلماذا يستحيل ذلك على اآلخرين الذين يذكرون  ِرشَْنكْالمادية بمجرد ذكر 
؟ هذا سؤال بالغ الفطنة من يذكرون اآلخرين  أيضاً؟ لماذا ال يتحرر من مرحلة الطبيعة المادية المشابةْبَرْهَمْناألحياء ما دامت 

ويخدعون  كِْرشَْن الحاضر الذين يعتبرون أنفسهم يعادلون كَلييوجد كثير من الرذالء في عصر . َنكِْرشْيقلدون دوماً لوجود مالحدة 
 هذا السؤال خشية من الوضع الخطر المستقبلي لألتباع كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَجطرح . كِْرشَْنالناس بالقول أن ذكرهم يقوم مقام ذكر الرب 

 .كِْرشَْن وذكر إنسان  تحذير األبرياء من مساواة ذكرشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي ء ولحسن الحظ، جا. العميان للمقلدين األشرار
مع  كِْرشَْن أو ناراياَن أو ونڤيشْ أن كل من يساوي بين تَنْتَْر-ڤَڤايشْنَجاء تحذير في . كِْرشَْنحتى ذكر المالئكة ال يقارن بذكر 

تقدم لي توضيح تلك :" هذا بالقولكْشيتْرۤيَپ َمهاَرَج عند سماع سؤال وامّيُچوْس ڤَشوَك ِد اجاب ).پاشَنْذّي(المالئكة يدعى رذيل 
ال عن األمر الذي سبق لي السؤ إلى لماذا تعود ثانية:"جابه سيده الروحي بفطنة بالقولفأ تجلية األمر كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَجأراد  ."النقطة

 ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِدعلم . يملك الحق بتوبيخ مريده على هذا الوجهودوماً مقام السيد الروحي فوقي ". ؟ ما سبب نسيانك؟وأوضحته
 طرح السؤال ليس لفهمه الشخصي بل بمثابة تحذير لألبرياء في المستقبل الذين يحتمل أن يساووا اآلخرين مع كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَجأن 

 .كِْرشَْن
لكن . بسبب حسده كِْرشَْنوقتله دوماً  كِْرشَْن يحسد پاَلشيشوكان . َلپاشيشوخالص  إلى كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَج نبه ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد
 على تحقيق النجاة بمجرد جمع عقله اًذا كان الحسود قادر ا.ألنه شخصية اهللا العزيز كِْرشَْن إلى  حقق النجاة بمجرد النظرپاَلشيشو
. ن ذكره بحب؟ ال بد من وجود بعض الفرق بين العدو والصديقاللواتي لم ينقطعن ع كِْرشَْن حبيبات ۤيْزوپُچـفكيف بال كِْرشَْنعلى 



 يقدرن على تحقيق تلك الحرية ۤيْزوپُچالـيتنزهون عن الشوائب المادية ويتوحدون فيه فال بد أن أحباب مثل  كِْرشَْنلو كان اعداء 
 .وأكثر

 كِْرشَْن. ِكشَْهِرشۤيهو الذات العليا  كِْرشَْن أن ُچوْسوامّي ڤَِدشوَك  كما قال .ْبهَچڤَْد چۤيتا في ِكشَْهِرشۤييدعى  كِْرشَْنإلى جانب ذلك، 
 من الدرجة ةقا حميه كِْرشَْنوبدن  كِْرشَْن بين ةغايرالم.  نفس مهيأة بالبدن المادي اإلنسان بينماِكشَْهِرشۤيألنه  كِْرشَْنعين بدن 
 هو الذات العليا و ِكشَْهِرشۤي.  هاتين الكلمتين في هذا الصددُچوْسوامّي ڤَشوَك ِداستعمل . أْدُهوكْشََج و ِكشَْهِرشۤيهو  كِْرشَْن. األولى

ظهار الحظوة على األحياء بدافع رحمته  ايتجلى على حاله لمجرد.  هو شخصية اهللا العزيز العلي عن الطبيعة الماديةأْدُهوكْشََج
 .الجحيم إلى لسوء الحظ، يعده الحمقى من البشر مما ينتهي بهم. العلية
ال ينضب وال يقاس وال ليس من البشر بل شخصية اهللا العزيز الذي  كِْرشَْن أن كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَج بإعالم ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِدتابع 

 وحينما ريةللبش لجلب أعظم نفع ةاألرض مقصودفي  ةه الشخصيوتجل. جميع صفاته روحية. ها المادية ألنه سلطانشواكلالتمسه 
.  حيث يقول الرب أنه يتجلى بقدرته الروحيةْبهَچڤَْد چۤيتاهذا مؤكد في  .ى كما هو دون أن يطرأ عليه أدنى تغييريتجلى، فإنما يتجل

كما يؤكد في .  أن القدرة المادية تعمل بإشرافهْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في . القدرة المادية في يده. ال يتجلى تحت سلطان القدرة المادية
من يوجه شهوته أو النتيجة أن كل .  الذي يتحرك مع حركة الجوهر تعمل كالظلچادوْررة المادية التي تدعى  أن القدَسْمهيتا-ْبَرْهَم

نجاته من يضمن  و حتماً يغرق في ذكرهَهري الرب صوبة أو الصداقة الالشخصيغضبه أو خوفه أو حنانه أو مشاعر الوحدة 
 .الشوائب المادية

يتعين على الداعية مواجهة كثير . عزيز جداً عليه كِْرشَْنذكر  إلى  أن المنشغل بالدعوة چۤيتاْبهَچڤَْدجاء في الفصل الثامن عشر من 
. يتعين على الفرد أن يعاني من األذى البدني أو مواجهة الموت أيضاً. كِْرشَْنالذكر الصفي لـ إلى من المصاعب في مجرى دعوته

ذا كان يترقب نجاة عدو  ا.أن داعية مثيل عزيز جداً عليه كِْرشَْنلذلك، قال . كِْرشَْن كبيرة لحساب رياضةكل هذه األشياء تعتبر 
في العالم هي نجاة  كِْرشَْنذكر  إلى ؟ ال بد أن نجاة العاملين في الدعوةكِْرشَْنبمجرد جمع العقل عليه فكيف بالعزيز على  كِْرشَْن

 ڤَشوَك ِد أكد لذلك،. سبق له تحقيق النجاة كِْرشَْننشغل بذكر لكن الداعية ال يحفل بالنجاة ألن كل م. مضمونة في جميع الظروف
هو السيد العلي  كِْرشَْنيحقق الفكاك من العبودية المادية ألن  كِْرشَْن إلى أن المنجذبدوماً  باإلطمئنان كْشيتْرۤيَپ للملك ُچوْسوامّي

 .خارقةقوى الاللجميع 
ْبهَچڤَْد هو متكلم . هو الخطيب العظيم كِْرشَْن. ه أمامهنعند تجمعاللتالعب الكالمي  وإثباط عزمهن بۤيْزوپُچالـيرحب ب كِْرشَْنبدأ 
أراد . ۤيْزوپُچ الـكما تكلم أمام حبيباته. كل شيء -هو القادر على الكالم على أرفع الشؤون الفلسفية والسياسية واإلقتصادية. چۤيتا

 .العيبه وبدأ بالكالم على النحو التاليآسحرهن ب
ماذا .  بأعظم السيدات حظاًالترحيب مجيئكن كثيراً وأتمنىسرني . عزيزاتي، أنتن بالغات الحظ وڤِْرنْداڤََنيا سيدات :"ِرشَْنكْقال 

هنا في عتمة الليل؟ تفضلن  إلى كنسبب مجيئذكر على ما يرام؟ أرجو منكن  َرَجڤْكن؟ هل كل شيء في ترضامأستطيع ان أفعله ل
 ". ع أن اخدمكن بهبالجلوس واعالمي بما استطي

كان يعاملهن مثل . الرسمي بكل أدب كِْرشَْنن استقبال هوالرقص معه وعناقه وتقبيله وأدهش كِْرشَْن للتمتع بصحبة ۤيْزوپُچالـجاءت 
ه ثم نتبا ابكل كِْرشَْنكالم  إلى لذلك، تبادلن البسمات مع بعضهن البعض وكن في غاية الدهشة مع استماعهن. عتياديات انساء مجتمع

يا ضامرات  َرَجڤْ إلى أرجو منكن العودة. هذه الليلة مخيفة والسباع المفترسة تتربص في الغابة:"ليهن قائال ابالوعظ كِْرشَْنبدأ 
 ".ال يليق هذا المكان بالنساء. الخصر

 ۤيْزوپُچالـكانت جميع ". داًحد بعيد يا صاحبات الخصور الضامرة ج إلى أنا استحسن مالمحكن:"بتسام االقال عندما شاهد انهن تابعن
 ).سوَمْدْهياما(يقال أن مستوى جمال المرأة هو الخصر الضامر . سوَمْدْهياماجرى وصفهن بكلمة . فائقات الجمال

كما . كِْرشَْنليس من الحكمة خروجهن في عتمة الليل لرؤية . لسن بعمر للعناية بأنفسهنو يتطلبن الحماية التنويه بأنهن كِْرشَْنأراد 
 سعيدات عند سماع هذه پۤيْزُچوالـلم تبدو ". ال يصح بقاء الصبايا والصبيان معاً في عتمة الليل. "أنهن صغيرات السن كِْرشَْنأشار 

 .بالتشديد على هذه النقطة من وجه آخر كِْرشَْنلذلك، بدأ . النصيحة
ون كن وآباءكن وأوالدكن وأخوتكن وأزواجكن سيبحثال بد ان أمهاتلذلك، . ذن كباركن اصديقاتي، أدرك انكن تركتن بيوتكن دون"

 ".نهمي تتأخرن لتطمال. القرية إلى  اآلنوادوذن، ع ا.ال تسببوا القلق ألهلكن. عنكن بعد مالحظة غيابكن عن البيت
. كِْرشَْنلـ والغضب من سماع النصيحة المجانية يهننزعاج عل االعندما ظهر انتباههن للنظر إلى جمال الغابة ۤيْزوپُچالـ لفتت

عندئذ، كان البدر ينير مجمل الغابة والنسيم يحمل عبير األزهار المتفتحة بصمت كبير واألوراق الخضراء لألشجار تتحرك مع 
 الجميلة في هذه الليلة ڤِْرنْداڤََناعتقد انكن خرجتن لمشاهدة غابة :"الغابة ونصحهن بالقول إلى فرصة نظرهن كِْرشَْنانتهز . النسيم
، ارجو ڤِْرنْداڤََناآلن بعد أن شاهدتن الجو الجميع لغابة أيتها السيدات العفيفات،  .ال تتأخرن. القرية إلى اآلنمن عودتكن  بد لكن ال



ال بد أنكن تركتن أطفالكن في البيت وال بد أنهم . ال بد أن لبعضكن أطفال اآلن مع حداثتكن. خدمة أزواجكن إلى منكن العودة
دافع الذي استحوذ على هذا الهنا ب إلى ربما جئتنكما أفهم أنكن مغرمات بي و .ع أطفالكنارضإل فوراً وادوع. يصرخون اآلن

جميع األحياء شقوقي ومن . محمودة ألني شخصية اهللا العزيز إلّي مشاعر حبكن لي وحنانكن. النايعلى  وسماع عزفي قلوبكن
نما  االعفيفةأعظم واجب ديني للمرأة . بيوتكن إلى  العودةاآلن يمكنكن. يهمحبذ وأهنئكن عل إلّي  لذلك، الحنان.تحن اليالطبيعي أن 

رعاية  األصغر منه سناً وأهم واجبات المرأة هو اخوانهطاعة أبويه والعطف على اصدقائه وهو القيام على خدمة زوجها بإخالص و
 ".أطفالها

 ، بعد الموت حسناًال ينبغي لمن تطلب مصيراً:"زوج بالقولكما شدد على خدمة ال. واجب المرأة كِْرشَْنعلى هذا الوجه، أوضح 
عالوة .  أو معدماً أو مريضاًة أو عديم الفطن أو تعيس الحظ أو هرماًهجر زوج لم يترد عن المستويات الدينية حتى ولو كان كريهاً

 الجنان وتلطخ سمعتها وتجلب لها الخيانة الزوجية تمنعها من دخول. محترمةال تعائالالخيانة المرأة مذمومة عند على ذلك، 
من . ذا كنتن مغرمات بي وتطلبن صحبتياال أنصحكن بصحبتي الشخصية  .ِڤديةالـ حسب مفاد األصول المصاعب والخوف
 ال حاجة.  حتماًالصعيد الروحي إلى البيت والحديث عني وذكري وبهذا الذكر الدائم وتسبيح أمجادي ترتقين إلى األفضل لكن العودة

 ".بيوتكن إلى ذن، أرجو منكن العودة ا.الوقوف قربيإلى 
 شخصية ديشد.  بل يجب على جميع النسوة األمينات حمله على محمل الجد الكبيرمطلقاًوعظ شخصية اهللا العزيز هنا لم يكن تهكماً 

هو محور  كِْرشَْن. مبدأ العفةلذلك، يجب على كل امرأة جدية تطلب الرفعة في حياتها أن تعمل ب. اهللا العزيز هنا على عفة النساء
 ألنهن ۤيْزوپُچكان ذلك ممكناً للـ. كِْرشَْن إلى ه عند تطوير حنانِڤديةالـيتخطى الفرد جميع األحكام والحدود . حنان جميع األحياء

دة الوجود المطلقة لسوء الحظ، نجد أحياناً أن رذيل من اتباع وح. وهذا ليس ممكناً لمطلق امرأة في حالة المهايأة كِْرشَْنشاهدن 
هنا  كِْرشَْنيلمح الرب . التحقيق الروحياسم  وإغراء البريئات وتضليلهن بۤيْزوپُچالـمع  كِْرشَْن هذه لتقليد مسلك راَسيستغل رقصة 

ال ب عليها أن لكن يج كِْرشَْنمع امكان ارتقاء المرأة في ذكر . عتياديات اال ليس ممكناً للنساءۤيْزوپُچتحذيراً أن ما كان ممكناً للـ
يجب أن ال يتبع أحد . كما يوصى هنا كِْرشَْنبل حصر نشاطاتها في التسبيح والتأمل في  كِْرشَْنتضلل على يد مخادع يّدعي أنه 

 . الذين يبتذلون كل شيءاْزَسَهجيۤيجماعة 
استبد لذلك، . راَسبالتمتع معه برقصة  خابت آمالهن الكبيرة .تلك التي ال تسر كِْرشَْنكلمات  بالحزن عند سماع ْزۤيپوُچالـشعرت 
سالت الدموع من . ف شفاههن المحمرةف ج ثقيال كئيباًاألرض بأقدامهن خافضات الرؤوس يتنفسن نفساً ْزۤيپوُچالـخرشت  .بهن القلق

 .بذلك، وقفن بصمت يحملن عبء حزنهن.  صدورهننومسحوق البودرة ع كحلالعيونهن تغسل 
. لى أرفع صعد الكمال الروحيعكن  هنيجابية والسلبية على حد سواء الن االعتبارات الدينية اال كلعليات عن ْزۤيپوُچ الـانتك

لم . وقدرته عين ذاته كِْرشَْن أنهن توسعات قدرة مسرة َسْمهيتا-ْبَرْهَمجاء في . بكالم آخر، هن العشيقات األزليات للحق المطلق
ومن . كن نفوس مسلمات له بالكلية. نهن من كالمه وألنه كان مهجة قلوبهنعلى الرغم من حز كِْرشَْنيتفوهن بكالم خشن ضد 

به بأصوات مختنقة بالغضب الذي سب كِْرشَْنشْرّي ن اآل ْزۤيپوُچاجابت الـلذلك، . اًغير مناسبان اليهن ك كِْرشَْنالطبيعي أن كالم 
 .هيامهن به

أنت شخصية اهللا العزيز تفعل ما تشاء .  نحن نفوس مسلمة لك بالكلية.لقسوةأيها القوي، ال ينبغي لك الكالم بتلك ا:"ۤيْزوپُچالـقالت 
. نحن تيمك. ال ترفضنا .قدميك اللوتسيتين إلى ال نلوي على شيء لمجرد اللجوء إليك هرعنا. لكن ال يليق بك معاملتنا بهذه القسوة

 كذا، كيف يمكنك رفضنا بعد اللياذ بقدميك .النجاةى  إله في مساعيهمتيم مع َنناراياشْرّي بادلنا الحب مبادلة الرب األولي 
 اللوتسيتين؟

نما هو القيام على خدمة زوجها  االواجب الديني الصحيح للمرأة بأن  خبير دينيصفةنصحتنا ب، كِْرشَْنحبيبنا :"كالم بالقولال نتابع
مراعاة جميع هذه األحكام والحدود  يستطيع  اإلنسانلكننا نعلم أن. ِڤديةالـ حسب األحكام والحدود وأطفالها وسائر أقاربها بإيمان

.  الذات العليا لجميع األحياءكنا أعزاء علينا بفضل حضورك فقط ألن وأقاربنا وأطفالناأزواج.  تحت حماية قدميك اللوتسيتينِڤديةالـ
لذلك، . قهاحرا في نهر أو فوراً بوجوب طرح الجثة شاْستَْرْزالـيموت البدن فور مفارقتك له وتعلن . ال نفع بأحد دون حضورك

المرأة . بوضع ايماننا وحبنا في شخصيتك نضمن عدم حرماننا من األزواج واألصدقاء واألبناء. أنت أعز شخصية في هذا العالم
 اذا مللن ننفصل أو نطلق أو نتر . كما هي الحال في مفهوم عينية البدن والذاتمطلقاًالتي تقبلك زوجها العظيم لن تحرم من زوجها 

يجب عبادة قدميك اللوتسيتين  .أنت الزوج القديم واالبن القديم والسيد القديم ويسعد كل من يتصل بك أزلياً. قبلناك زوجنا القطعي
عالوة على ذلك، جاء .  أن عبادة قدميك اللوتسيتين هي المبدأ الديني األولشاْستَْرْزالـتعلن .  ألنك معلم جميع األصول الدينيةأوالً
بترك كل ما يزعم من  إليك  وبناء عليه، توجهنا.أنت الصديق الوحيد. أنت المالك الوحيد. نك المتمتع الوحيدأ ْبهَچڤَْد چۤيتافي 



صر مالكنا ألنه حقك الطبيعي وصديقنا ألنه من حقك . عسى أن نبقى متاعك أزلياً. نا متاعكأصدقاء ومجتمع وحب وأصبح
 ".ولنعانقك بصفة الحبيب العظيم

 الذي يعنى بصالحه الذاتي فطنال. نرجو أن ال تذم رغبتنا الطويلة بالظفر بك زوجاً:"كِْرشَْنلوتسي العين  إلى ۤيْزوپُچالـقالت ثم 
األزواج واالصدقاء . المضللون بالفتنة الخارجية الذين يرضون بالمفاهيم الزائفة، يطلبون التمتع بمنأى عنك. يودع كل حبه فيك
يوجد كثير من األطفال المشقيين من نقص الطعام والمأوى على . آلباء واألمهات ليسوا سوى مصدر شقاء ماديواألبناء والبنات وا

توجد . ض وال حيلة للطبيبييوجد عدد كبير من األطباء ومع ذلك يموت المر. الرغم من واجب اآلباء واألمهات بحماية األطفال
 لذلك، نبتهل. مصادر الحماية المزعومة مصادر شقاء مستمر دون حمايتك تعين المحكوم وتصبح سبل حماية ال تحصى لكنها ال

 .يا رب األرباب بعدم قتل رغباتنا العميقة بك زوجنا العظيمإليك 
لن .  عن أعمالنا بكل سهولة اليوم لكنك سلبت كل من عقولنا وأيدينا بعيداًحتىكانت عقولنا غارقة في شؤوننا البيتية ، كِْرشَْنحبيبنا "

ماذا نفعل لذلك، . هناك إلى العودة إلى  ما الذي يدعونا؟َرَجڤْ إلى كيف نعود. قيد أنملة ك أقدامنا اآلن عن قدميك اللوتسيتينتتحر
تطورت لدينا شهوة تحرق قلوبنا دون انقطاع بدالً من . ؟ لقد فقدنا كل قدرة على العمل دونكطاعة ألمرك ابيوتنا إلى ذا عدنا احتى

ك الباسم ظ سكب شهد شفتيك على النيران المندلعة في قلوبنا وهي نار أشعلتها بلحمنك، نرجو كِْرشَْنحبيبنا . عائليشغلها بالتدبير ال
يا  .ْچيينيُّوسنلقي بأبداننا في نيران فراقك أيها الحميم وننال بذلك دار قدميك اللوتسيتين بالتأمل كالـ وإال وحالوة أنغام مزمارك
لهذا السبب، سنلمس قدميك . أنت حبيب سكان الغابة.  لمس باطن قدميك اللوتسيتين مناسبة احتفاليةالعزةلوتسي العين، تعتبر 

 .كب حتى عن الوقوف في حضرة مطلق رجل آخر ألننا سنشعر بالرضى التام  ذلك الوقت فصاعداًذصر متسنق. أيضاًاللوتسيتين 
مع ذلك، تنشد التراب تحت . َنناراياعلى صدر سيدها دوماً  بالبقاء  فريداًماًالتي ينشدها المالئكة بجهد بالغ، حققت مقا ّيمشْلَكْ العزة

كذا، دنونا من . موسائر خدم الرب الذين ال حصر لهِدڤّي -ۤيتولَسقدميه اللوتسيتين حتى وان تعين عليها مشاركة ذلك التراب مع 
 . نفوس مسلمة لك بالكليةنرجو أن ال ترفضنا ألننا .  المالذالتراب تحت قدميك اللوتسيتين نطلب

انت ترفع جميع شقاوات جميع األحياء وال سيما الذين هجروا بيوتهم وتعلقاتهم العائلية . َهرياسم ، أنت معروف بكِْرشَْنحبيبنا 
لنا ال نطلب منك قبو. لشغلنا بصفة خدمك إليك نحن نتضرع. لقد تركنا بيوتنا على أمل بذل حياتنا في خدمتك. والذوا بك بالكلية

 . النساءزير ومعروف بَرَس-ياَپَركۤيجئنا إلشباع رغباتك العلية ألنك شخصية اهللا العزيز وتحب متعة . بصفة زوجاتك بل وصيفاتك
جئنا أمامك بكل زينة ولباس لكن ال نفع فيها أو . وجهك الباسم إلى شباع رغباتنا الشخصية لنهضة شهواتنا بمجرد النظر اكما نقصد

-پوروشَ(رتداء حلية الذكورة اب اناإذا أكملت مسع ستشبع جميع رغباتنا وزينتناأنت الشخص العظيم و. ال تعانقنابجمالنا ما دمت 
 ).َسَنْبهۤو

رؤية وجهك الذي تحيط به خصالت الشعر الجعداء وازدياد جمال خديك باألقراط وشفتيك التامتين بالشهد ولحظك ، كِْرشَْنحبيبنا "
، كِْرشَْنحبيبنا . وصيفاتكن نصبح أ يوجبنا العزة خوفنا وصدرك المصدر الوحيد للذة نيتين اللذان يزيالالباسم ورؤية ساعديك القو
 اذا اتهمتنا بالتشجيع ة لمزماركعذباألنغام الأين هي المرأة في هذه األفالك الثالثة التي ال تسحر بجمالك و:"ال يسعنا سوى أن نسأل

ألن الرجال والنساء من قدرتك البينية الهبائية  إليك بين الرجال والنساء بالنسبة ألفالك الثالثةال يوجد تباين في هذه ا؟ على الدعارة
 لن تحيد عن مسلك األفالك الثالثة امرأة في كل يةفي الواقع، أ. ال يوجد ذكر متمتع بالفعل بل جميع األحياء متاعك. )َركِْرتيْپ(
على البقر والطيور واألشجار والغزالن حالما بل   ال تظهر على البشر فحسبلجلدعالمات اقشعرار األن  إليك عفة حالما تنجذبال

 شخصية اهللا العزيزكما يحمي  َرَجڤْمن الواضح انك ولدت على األرض لرفع خوف وشقاء أهل  فكيف بنا؟ ترى صورتك الجميلة
 . ن المحترقةصدوره ووصيفاتكوس بوضع يدك اللوتسية على رؤ لذلك، تلطف يا صديق التعيس،. الفياض مقام المالئكة

 كِْرشَْنتجلى الرب  . بذاتهاه رض على الرغم من من سماع تلك الكلمات اليائسةمبتسماً ُچوپۤيْزالـ مع كِْرشَْن شخصية اهللا العزيزنعم 
 ابتساماته ه الرؤوف وكشفتظجعل سميح األعمال وجوههن تتفتح بلح. مثل القمر المحاط بالنجوم المجتمعات ْزۤيپوُچالـبين 

تحرك بينهن .  أمجادهحنسّبفيما   بالغناء عالياًْزۤيپوُچالـجاوب قائد مئات النساء  . أسنانه الشبيهة ببراعم الياسميننورالعريضة 
كانت  حيث ياموناضفة نهر الـ إلى ْزۤيپوُچالـمع  كِْرشَْنشْرّي ذهب . ڤِْرنْداڤََنل غابة  حول عنقه يجّمّييَجيانْتڤاباكليل من زهور 

. وعانقهن ْزۤيپوُچالـذراعيه حول كل واحدة من  كِْرشَْن ألقى ،هناك. الرمال باردة وحملت الريح المبللة بأمواج النهر عبير اللوتس
 برحمة شخصية اهللا العزيز ألنهن نعمن ۤيْزوپُچالـ بذلك، تباركت .بدانهنبلمس أ َرَجڤْ الجميالت لقرية أثار كيوبيد شهوة الصبايا

 .الحياة الجنسية الدنيويةشوائب دون أدنى شائبة من بصحبته 
الذي  كِْرشَْن أراد الرب .وتخيلت كل واحدة منهن انها خير نساء األرض كِْرشَْنبالفخر لتلقي انتباه خاص من  ْزۤيپوُچالـشعرت 
 فوراًلذلك، اختفى .  رحمته عليهن مناًظهر مزيداوشخصياً بالتمتع معه حظهن السعيد الذي سببه  ْزۤيپوُچزهو الـرفع  ڤَِكشَ يسمى



هذا هو الصعيد . شيء إلى هو المكتفي بذاته وال يحتاج. بالكلية كِْرشَْنستغناء الذي يؤكد عدم تعلق  االمن المكان بالكشف عن عز
 .ه العليةتسليات ندهعكشف يالذي 
 ".راَستمهيد رقصة "بعنوان  كِْرشَْن منتاسع والعشرين ال الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى

 الفصل الثالثون
 ْزپۤيُچومن الـ كِْرشَْنإختباء 

في بدأن بالبحث عنه . بدأن بالبحث عنه في كل مكانعن األنظار فجأة و كِْرشَْنباألسف الكبير على اختفاء الرب  ْزۤيپوُچالـشعرت 
أحاديثه -كِْرشَْن تسلياتان الذاكرة من ذكره وبدأن برؤية بن بفقدي اص.واشتد خوفهن وجن جنونهن دون العثور عليهمختلف الغابات 

وبسماته الودية  كِْرشَْنالرب  حركات الرعاة صبايا تغلبت على قلوب. الجميلة معهن ومعانقته وتقبيله وما شاكلها بعيون مبللة
بتقليد  اراَم سيد كِْرشَْنذكر بغرقهن  فيبدأن . هفيما كن يذكرن هن التي قضاها معتسلياتولحظه الالعب وأحاديثه الفاتنة وسائر ال

بصوت مرتفع مع حركتهن من  كِْرشَْناسم ثم تجمعن وسّبحن  كِْرشَْن وبدأت كل منهن تخبر األخرى بأنها  العليةهتسلياتمختلف 
 ..أخرى بحثاً عنه إلى غابة

عن  حتى األشجارسألن . نينا جماعة من المجمثل ڤِْرنْداڤََنبصوت مرتفع وبحثن عنه في كل أرجاء غابة  كِْرشَْنغنين عن لذلك، 
كانت توجد أشكال مختلفة من األشجار الكبيرة والنباتات الصغيرة في .  في ظاهر وباطن كل األحياء كالسماءة الحاضرالذات العليا

نايه؟ لقد سلب على احكاً ويعزف  يمر من هنا ضنَنَْد َمهاَرَجهل شاهدت ابن  ،تَّْهىڤَأشْيا شجرة :" بالقولۤيْزوپُچالـالغابة وخاطبتها 
 هل مر من هنا ،َپَكتْشَْم وشجرة زهور َچناوشجرة زهور  ،أشُوَكيا شجرة . اذا رأيتموه تلطفوا بإعالمنا عن مكانه .قلوبنا ورحل

استطعن الفهم . اجئالمف كِْرشَْن تعلم سبب اختفاء ۤيْزوپُچالـكانت ".  الذي تزيل بسمته وقاحة كل الفخورات؟َبلَراَم األخ األصغر لـ
ال  كِْرشَْن. فور شعورهن بالفخر لمجرد رفع اختيالهم كِْرشَْنواختفى  كِْرشَْنأنهن حسبن أنفسهن أكثر نساء الكون حظاً لتمتعهن بـ

ا وعند وجود مشاعر مثيلة يرفعه. يقبل خدمة كل فرد لكنه ال يحب اعتبار أحد أنه خير من سواه. ليه ايحب استكبار تيمه بخدمتهم
 . بتغيير موقفه تجاه التيم كِْرشَْن

 هل رأيت العاصم يمر من ،نَْدوڤيُچ عظيمة اللطف والعزيزة على قدمي ّيتولَسيا شجرة :" بالقولتولَسّي نبتة ۤيْزوپُچالـثم خاطبت 
ومنحكم اللذة  ڤَماْدَهمر بكم  هل ،تْهيكايۤور اشجأ وجاتير اشجأيا  ،كاَملّير اشجأيا  ،مالَتير اشجأيا  .هنا تحيط به أسراب من النحل

 -كََدْمَب ويا أشجار التوت وأشجار زهرة أَسَنار شجأنجاص و االراشجأر جاكفروت ويا اشجأچو ويا ؟ يا أشجار المانبلمسة يده
 "ته؟ تلطفتم بإعالمنا عن وجههال. مر من هنا كِْرشَْنال بد أن .  التي وهبت حياتها لما فيه خير اآلخرينياموناعلى ضفاف الـ

ال نعلم عدد الكفارات أيتها األرض األم،  :"األرض التي كن يطأن عليها وبدأن بمخاطبتها بالقول إلى ۤيْزوپُچالـثم نظرت 
 في غاية نتبديانك يقشعر منه بدنك؟ كبيراً  اللتان تحققان هناء ڤَِكشَ لنيل لمسة القدمين اللوتسيتين للرب هاقضيتوالرياضات التي 
 بوجه عندما وطأك بقدميه لوة الرب الحالية أم قبل ذلك بكثير تلك اثناء جوجدهل ظهرت عليك عالمة ال. لحالةالجمال في تلك ا

 ؟)راَهىڤَ (الخنزير البريوجه بحتى قبل ذلك عندما عانقك  و أڤَِدڤاَمَن المقصوع 
ليهن  الظبية الجميلة التي كانت تنظرا إلى ألشجار والنباتات واألرض ولفتن وجوههنمن اثم بدأن يخاطبن العدد الذي ال يعد 

 لعينيك؟ في الواقع، يصدر من هنا عبير اً هناء كبير هنا مع محبوبته جالباًتَيوأتْشْ زوجة الظبي، هل كان الرب أيتها الصديقة:"بود
. ، نراك دانية ساجدةأيتها األشجار .من صدور حبيبته عندما عانقها) كوَمنْكو ( من اكليله المصبوغ بمسحوق البودرةكونَدأزهار 

 هل استجاب لسجودك بلحظه .عندما مر بك هتتبع راَم خ األصغر لـاأل التي تزين اكليل ْزۤيَجرّي َمنْتولَس حول أسراب النحل الثملة
 ". محبوبته ويحمل زهرة لوتس في يده األخرىكان يضع ذراعه على كتفالودي؟ ال بد انه 
لمستها لتشقق لحاءها من  كِْرشَْنال بد ان أظافر . كِْرشَْنلنسأل تلك العرائش عن :"لقول صديقاتها باۤيْزوپُچالـثم خاطبت بعض 

 ".)هذه الشجرة( تعانق أذرع زوجها كانت انالبهجة حتى و
 لعبت .ه عنهنبحثفي  من هذا الكالم هنبعد فراغ ذكرهبشدة استغراقهن ومن ولههن  كِْرشَْن تسلياتبتقليد مختلف  ْزۤيپوُچالـ تبدأ
فيما  كِْرشَْنأخرى محاكية الطفل ّي پوُچبكت . هاصدريتظاهر بمص  كِْرشَْنفيما لعبت أخرى دور الطفل  تَناۤوپ الجنيةدور  ّيپوُچ

أخرى ّي پوُچ وحملت ْرتَِرناڤَتْدور  ّيپوُچلعبت  . صورة العربة في المتمثلشَكَطاسوَرالجني أخرى كانت تلعب دور ّي پوُچركلت 
 ْزۤيپوُچالـن من نتالعبت اث . قدميهاسحب ترن أجراس كاحليها فيما كانت تثالثةّي پوُچفيما حبت  كِْرشَْنطفل كانت تلعب دور ال

الذي لعبت دوره  تْساسوَرڤَللجني  كِْرشَْنقتل  ّيپوُچقلدت .  دور الرعاة الصبياننفي وسط مجموعة منهن لعب كِْرشَْن  وراَمدوري 
 عند "أحسنت، أحسنت:"بهتافاتاحداهن  ْزۤيپوُچالـ هنأت .َبكاسوَربتمثيل قتل  ْزۤيپوُچالـمن تان اخرين اأخرى ثم قامت اثنتّي پوُچ



 ،كِْرشَْنأخرى مثبتة عقلها على  ّيپوُچ .مزماره ويلعبعلى  وكيف يعزف األبقار التي شردت بعيداً كِْرشَْنكيف ينادي  هاليمثت اجادة
 الريح وافاال تخ:"أخرى ّيپوُچقالت  ." رشاقة حركتين، أنظركِْرشَْنأنا :"نت قائلة وأعلةن على كتف صديقتاسارت بذراعيها مستقر

ابتعد من هنا :"ظهر أخرى ووضعت قدمها على رأس األخرى قائلة ّيپوُچتسلقت  .فيما رفعت لفاعها فوق رأسها" سأنجيكم. والمطر
 أحبابي الرعاة الصبيان، أنظروا: أخرى ّيپوُچثم قالت  ".ودي ولدت على األرض لمجرد معاقبة الحسنناعلم ا.  األعوجفعوانأيها األ

سأوثق :"صاحبتها الهيفاء باكليل زهور وقالت ّيپوُچ أوثقت . أعينكم وسأحميكم بسهولةبإغماض  اسرعوا.حريق الغابة الكبيرإلى 
 .ان متظاهرة بالخوفيها الجميلتنثانية وجهها وعي ّيپوُچحجبت  ف"كسر جرار الزبدةوهذا الصبي الذي سرق الزبدة 
في ركن من الغابة  كِْرشَْن آثار قدمي ْزۤيپوُچالـ شاهدت. كِْرشَْن بالجنون من غياب ن تشعرۤيْزوپُچالـعلى هذا الوجه، كانت جميع 

اية واللوتس  الر نقوش:ْزۤيپوُچالـقالت . كِْرشَْن عن مكان الروح العظيم هاوأشجار ڤِْرنْداڤََن ويسألن عرائش هتسلياتفيما كن يقلدن 
ة ابن عظيمعلى آثار األقدام تلك تميزها بوضوح على انها للنفس الالبادية الشعير وغيرها حبة والصاعق وعصا سوق الفيل و

لكنهن شعرن باإلضطراب عند مالحظة تلك اآلثار مختلطة مع آثار أقدام  كِْرشَْنبإقتفاء آثار أقدام  ْزۤيپوُچالـبدأت  . نَنَْدَمهاَرَج
ال بد انه وضع ذراعه على كتفها كما يضع الفيل .  نَنَْدَمهاَرَجتسير مع ابن  ّيپوُچنرى هنا آثار أقدام  . فتكلمن ما يليمحبوبته

 .على أتم وجهله  اتهداعبيدل على ّي پوُچ الـتلكواختالءه بلنا  نَْدوڤيُچ القوي شخصية اهللا العزيز هجر .نثاه اخرطومه على كتف
 ذاك ونحملي راما العزةوڤَ شي والمولى ْبَرْهمادرجة ان المولى  إلى بجلم نَْدوڤيُچ  تحت القدمين اللوتسيتين لـ، الترابصباياأيتها ال

مكان منعزل حيث إلى وسطنا من  كِْرشَْنحملها . تؤلم قلوبنا الخاصة ّيپوُچآثار أقدام تلك الـ . سيئاتهمرفعسهم لوالتراب على رؤ
يا  .من الواضح ان العشب كان يأذي باطن قدميها فحملها حبيبها على ظهره. ر أقدامها هنا، ال نرى آثانأنظر. هتنعم بشفتي
 فطنن الأال بد . ن حمل محبوبته صعب عليهأال بد . في األرض كِْرشَْن عمق آثار أقدام الشهواني نالحظ ،ْزۤيپوُچالـصديقاتي 

ال يوجد هنا . األزهار لمحبوبته في هذا المكان كِْرشَْن حبيبنا  كيف جمعنأنظر . في هذا المكان لقطف بعض األزهاروضعها جانباً
جلس هنا مع محبوبته لترتيب  كِْرشَْنن أال بد  . على أصابع قدميه لقطف األزهاركان واقفاً ألنه سوى أثر الجزء األمامي لقدميه

ال انه مع ّي پوُچمع تلك الـ كِْرشَْننعم الرب  .ة من األزهار التي جمعها لتلك الشهوانين الصبي الشهواني صنع تاجاًأال بد . شعرها
 . قاسيات القلوبأظهر رذالة الرجال الشهوانيين والنساءبل ذاته ب لرضاه بذاته وتمامه ضمنياًسوى ينعم 

 التي المخصوصةّي پوُچ الـتخيلت .حيرة تامةب هنفي هيام كِْرشَْن تسلياتمختلف عالمات  إلى ْزۤيپوُچالـ أشارتعلى هذا النحو، 
مع انهن  ْزۤيپوُچالـرفض حبيبي سائر :"خير النساء بالقول لنفسهاانها ، صباياغابة منعزلة عندما ترك سائر الإلى  كِْرشَْنقادت 

ن عبر جزء ا عند مرور الحبيبالمخصوصة بالشعور باإلعجاب بنفسها ّيپوُچبدأت الـ ."ختالء بي االاختار. مسيرات بكيوبيد نفسه
 كِْرشَْناجابها الرب  ."أرجو ان تحملني حيثما تود الذهاب. ال أقوى على متابعة السير:"ئلةقا كِْرشَْنخاطبت  .اڤََنڤِْرنْدمن غابة 

سيدي، حبيبي، :"صرخت قائلة . بحزن كبيرفوراًثم توارى عن أنظارها حالما فرغ من كالمه فشعرت محبوبته " تسلقي ظهري:"قائال
 أرجو منك أن تعود. حزني ال يوصف. طيعة، أيها الحبيب، أرجو ان تظهر نفسك لخادمتك الماين أنت؟ أين أنت؟ يا شاكي السالح

 ".ال بد أنه يراقبها من مكان بعيد ويتمتع بحزنها. لن يظهر لها كِْرشَْنلكن . ثانيةإلّي 
لها  كِْرشَْنمعاملة عن أخبرتهن  .هاكانت هائمة من فراق حبيب. كِْرشَْن اقتفاء هنتابعتم اثناءصديقتهن في الجوار  ْزۤيپوُچالـ توجد
في أعماق  ْزۤيپوُچالـثم توغلت  أقصى حد بسماع ذلك إلى ْزۤيپوُچالـدهشت . حترام لكنها عانت المهانة لسوء تصرفها االبغاية

 .لكنهن قررن العودة حالما وجدن أنفسهم في عتمة الظلمة كِْرشَْن عن  نور البدر بحثاًىهدعلى الغابة 
أنفسهن ممتلئات به وشعرن تسلياتذكره وقلدن في إلستغراق عقولهن  كِْرشَْن تحدثن عن. ا أدركن اشتداد الظلمةتوقفن عندم
تجمعن هناك . ّيكالينْدضفة  إلى ْزۤيپوُچالـعادت  . العليةه كل ما يتعلق ببيوتهن اثناء التغني بأمجاد صفاتنسين تماماً. بحضوره

َهِرى راَم راَم راَم َهِرى راَم َهِرى  -َهِرى َهِرى  كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْنَهِرى  كِْرشَْنَهِرى : غناءب على أمل مجيئه كِْرشَْن يفيتأملن 
 . َهِرى

 ".ۤيْزوپُچالـمن  كِْرشَْناختباء "بعنوان  كِْرشَْن من ثالثينال الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى

 الفصل الواحد والثالثون
 ْزپۤيُچوالـأغاني 

 ،نحن خادماتك المنقطعات.  هنايرانْدإ العزةلهذا السبب، تقيم . مجيدة َرَجڤْ أيها الحبيب، جعلت والدتك في أرض :ْزۤيپوُچالـقالت 
 ".ظهار نفسك الذلك، نرجو منك. نبحث عنك في كل مكان اننا .نحافظ على حياتنا من أجلك فقط



تذبل . حياة زهرة اللوتس التي تنمو على مياه البحيرات التي تصفيها أمطار الخريف، أنت مهجة كِْرشَْنحبيبي :" أخرىپّيُچوقالت 
لم تنفق المال علينا ومع ذلك . لسنا زوجاتك بل عبيدك. كذا، نحن نموت دونك. مع أنها بالغة الجمال أزهار اللوتس دون لحظك

  إذا لم تأت حتماًقتل النساء ذنب كبير من الذنب ألن ستعاني.  اذا متنا دون تلقي لحظكستكون مسؤوالً عن موتنا . لحظكناجذبي
يجب اعتبارك . غيابكقتلنا . ال تظن أن القتل ممكن بأسلحة معينة فقط. لينا الذلك، ارجو أن تأتي. لينا لنراك وأدركنا الموتا
من  وكالييا فعوانمن األه السامة  من كل أشكال المخاطر، من الميامراراًنجيتنا ألنك ممتنون دوماً نحن . سؤوالً عن قتل النساءم

لقد حميتنا من مخاطر كثيرة . أنت أعظم الجميع. حريق النار الغابة وأحداث مثيلة كثيرة ومن هأمطار وإنْْدَر  ومن غضبَبكاسوَر
 .لكن يدهشنا أنك تتجاهلنا في هذه اللحظة

لقد تجليت . أنت شخصية اهللا العزيز والذات العليا لجميع األحياء. اَرَجنَنَْد َمهأو  ياشُودا مابن األ، نعلم جيداً أنك لست كِْرشَْنحبيبنا "
أنت ال تحجم عن حماية كل من  ،يادويا خير ذرية .  حماية األرضْبَرْهماهذا العالم برحمتك العلية استجابة لطلب المولى اآلن في 

تلك هي . تلمس العزة بيد وتحمل زهرة لوتس باألخرىلذي  احركاتك جميلة وأنت المستقل. خوفاً من طريقة الحياة الماديةإليك لجأ ي
 .لذلك، تعال أمامنا وباركنا بزهرة اللوتس في يدك. خاصيتك الفائقة

 نرجو ،أيها الحميم. تسحق الكبرياء الكاذب لتيمك ابتسامتكويا بطل كل النساء،  َرَجڤْأنت، يا من تهلك شقاء أهل ، كِْرشَْنحبيبنا "
 .ر وجهك اللوتسي لنااظها واتكوصيفمنك ان تقبلنا 

 البقر في انتتبع نان القدماهات.  السيئات السابقة لكل النفوس المتجسدة التي تسلم لهماانن تهلكاك اللوتسيتاقدم، كِْرشَْنحبيبنا 
 كقدمي ن تضعأنرجو و. ذات مرة كالييا الكبير فعوانعلى رؤوس األ قدميك اللوتسيتين وضعت. للعزةالمراعي وهما المقام األزلي 

 .دورنا لسحق الشهوة في قلوبناعلى ص
 منك احياءيا بطلنا الحبيب، نرجو .  يزيد من حيرتنا أكثر فأكثرفطنيا لوتسي العين، صوتك وكالمك الجميل الذي يأخذ بألباب ال"

ها حكيالتي يحكايا التلك . العالم الماديشهد كالمك وأوصاف أعمالك هي حياة وروح المعذبين في هذا  . بشهد شفتيكوصيفاتك
عة بالقوة  في كل األرض ومشّبحكاياتتذاع هذه ال.  وتضفي الحظ السعيد على كل من يسمعها اإلنسانالحكماء تزيل سيئات

 بخير تْشايتَنْيا هذا عندما خاطب المولى وْسوامّيُچ َپرۤويؤكد " ( رسالة اهللا هم أكثر الجميع سماحةنال شك ان من ينشرو. الروحية
  ).بحرية في كل العالم كِْرشَْنوحب  كِْرشَْننين ألنه يوزع كالم المحس
ك وأحاديثك الحميمة التي تمتعنا بها معك، كلها تسلياتبسماتك ولحظك الحلو الودي و، كِْرشَْنحبيبنا :" بالقولنكالمه ْزۤيوپُچالـتابعت 

عقولنا بخاطرة تضطرب سيدنا الحبيب، . يا شديد المكر دىأقصى م إلى نفس الوقت تهيج عقولناب هاميمونة للتأمل وتلمس قلوبنا لكن
شغفنا بك . ية األبقار في الغابةعندما تغادر القرية لرعا  بالحصى والعشب والنبات الخشن،خز قدميك اللتان تفوقان اللوتس جماالو

 .درجة ال ننقطع عن ذكر قدميك اللوتسيتين دوماً إلى قوي
أيها البطل، أنت .  في نهاية النهارمراراً لوتسي المغطى بالخصالت المغبرة لشعرك داكن الزرقةترينا وجهك ال، انت كِْرشَْنيا "

هما درة األرض .  رغبات كل من يسجد لهماان تحققْبَرْهماما المولى بجلهن اللتان ياك اللوتسيتاقدم .تبعث الشهوة في عقولنا
أيها الحبيب، يا مهلك القلق، نرجو منك وضع قدميك اللوتسيتين . طرفي أوقات الخ وتعطيان أرفع رضى وهما محط التأمل المناسب

بذاك الشهد على  مزمارك ينعم. لذة الجماع ويهلك الحزنمن أيها البطل، تلطف بتوزيع شهد شفتيك علينا الذي يزيد  .على صدورنا
 .أكمل وجه ويحمل الجميع على نسيان كل تعلق بما سواه

 ".ۤيْزوپُچالـأغاني "بعنوان  كِْرشَْن من واحد والثالثينال الفصل على َدنْتَْبَهكْتي ِڤ. سي.إى بحث انقضى

 الفصل الثاني والثالثون
 ْزپۤيُچوالـإلى  كِْرشَْنعودة 

يس بمفرده ل كِْرشَْن: َسْمهيتا-ْبَرْهَمجاء في . في غاية الجمال كما يليق بالعزيز ْزۤيپوُچأمام الـالظهور  إلى جاذب كيوبيد كِْرشَْنعاد 
-َرَس-َميا-تْشيْن-آنَنَْد( قدرة مسرته راْدهارانّيجميالً على وجه الخصوص لكنه يبدو فائق الجمال عند توسع قدرته والسيما 

الحق المطلق . علم ناقص إلى  عائد-الحق المطلق دون قدرة –مفهوم جماعة وحدة الوجود المطلقة حول الكمال . )ڤيتاْبهيهْپَرتيْبها
دوماً محاط  كِْرشَْن. وجه العلم البهيج العليهو  أن بدنه َرَس-َميا-تْشيْن-آنَنَْدعبارة تدل .  كشف مختلف قدراتهغير كامل بمنأى عن

. بألوف من العزةدوماً محاط  كِْرشَْن أن پوراَن-ْسكَنَْد و َسْمهيتا-ْبَرْهَمنستفيد من . لذلك، هو كامل وجميل. بقدراته المتباينة
 .يامونابأيديهن على ضفاف نهر الـ كِْرشَْنزة جميعاً ويمسك  توسعات العۤيْزوپُچالـ



 ومن بينهن ۤيْزوپُچثمانية تبرز ومن بينهن  ١٠٨أبرزهن و ۤيْزوپُچالـة بين  بارزّيوپُچ  ألف١٦د ووجعن  پوراَنْسكَنَْد جاء في 
 .األبرزهي  راْدهارانّي وبارزتان  ڤَلّيتْشَنْْدرا و راْدهارانّي

بسبب  متفتحة كََدْمَب و كونَْدكانت األزهار مثل . ياموناعند دخول الغابة على ضفاف نهر الـالظلمة المجاورة  شَْنكِْرنور قمر  بدد
 كِْرشَْن مقعداً لـۤيْزوپُچالـأعدت .  عسالًهوكانت النحل تطير في النسيم بسبب العبير تحسب. وكان النسيم العليل يحمل عبيرهاالفصل 

 .وضع الثياب عليهابتسوية الرمال الناعمة و
 في عمرهن  بذوق العشقراَمتْشَنْْدركن حكماء رغبوا بصحبة الرب . ِڤَدْزالـ اللواتي تجمعن هناك من أتباع ۤيْزوپُچالـكانت معظم 

د هؤالء ول. وتحقيق رغبتهم كِْرشَْن الرب نزلة بالحضور عند راَمتْشَنْْدرباركهم الرب . راَمتْشَنْْدرالسابق اثناء هبوط الرب بوجه 
حققوا الغرض القطعي . تحقيقاً لرغبتهم السابقة كِْرشَْن فتيات وظفروا بصحبة ۤيْزوپُچ بدور ڤِْرنْداڤََن في ۤيْزوپُچالـالحكماء بصور 

ارتفع حزن . كل من يظفر بشخصة اهللا العزيزتنقطع رغبات : ْبهَچڤَْد چۤيتاهذا مؤكد في . لرغبتهم الكاملة وانقطعت رغباتهم
ت في صحبة ان ثيابهن على ضفة النهر، قانعبسط. شعرن بتحقق جميع رغباتهن. بعد عودته كِْرشَْن وشكوى غياب ۤيْزوپُچالـ

 كِْرشَْنكان . هذه الثياب مصنوعة من القطن الناعم وملطخة بمسحوق البودراء أحمر اللون الذي كان يزين صدورهنكانت . كِْرشَْن
 .  بعناية كبيرة ِرشَْنكْمهجة قلوبهن وعملن مقعداً مريحاً لـ

 أو حتى الرب عينه ْبَرْهما والمولى ڤَشي مثل المولى ۤيْزچيُّوالـكبار .  وبدا في غاية الجمالۤيْزوپُچالـعلى المقعد بين  كِْرشَْنجلس 
. اً أمامهن على ثيابهنهنا جالس كِْرشَْن شاهدوا ۤيْزوپُچالـفي قلوبهم لكن  كِْرشَْنجمع عقولهم على دوماً  وسواه يطلبون ِششَبوجه 

 .كِْرشَْنكن أجمل صبايا األفالك الثالثة وتجمعن حول . ۤيْزوپُچالـفائق الجمال وسط  كِْرشَْنبدا 
جاء في . إشْڤََر توجد كلمة دالة في هذا النص هي.  وربما سأل أحد كيف تحقق ذلكۤيْزوپُچالـجانب كل واحدة من إلى  كِْرشَْنجلس 

. الرب العظيم بوجه الذات العليا النافذة في قلوب جميع األحياء إلى  تشيرإشْڤََر  كلمة.تاناْمْبهۤو-ڤَ َسْرإشْڤََر ):٦١\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتا
 دون أن تراها ۤيْزوپُچالـجانب كل واحدة من  إلى جالساً كِْرشَْنكان . ۤيْزوپُچالـعن هذا الوجه في هذه الجلسة مع  كِْرشَْنكشف 
بدال من الجلوس في قلوبهن وهذا ما يمكن تقديره  جانب كل واحدة منهن إلى درجة أنه جلس إلى لطيفاً بهن كِْرشَْنكان . سواها

عواطف الغرام عند  كِْرشَْنشْرّي بعث .  جميالت الخليقة بالجلوس خارجهنۤيْزوپُچالـأظهر حظوة خاصة على . ّيچيُّوالـبالتأمل 
كن . هن بغرام ويدلكن يديه وقدميه في حجورهنببإبتسامات مداعبة يتالمحن بحواجاللواتي عملن على تكريمه بلحظه  ْزۤيپوُچالـ

 يبادل البعض مشاعر المحبة مع :ْزۤيپوُچالـقالت  .مخاطبته بما يلي إلى ه مما دفعهنبجلنيشعرن ببعض الغضب حتى فيما كن ي
رجو ن، كِْرشَْنحبيبنا .  يظهر البعض المحبة تجاه أحدمع ذلك، ال.  بهم أو يعادونهمنهم فقط فيما يحب البعض حتى من ال يبالويمحب

  ".ان توضح لنا ذلك األمر
ال يوجد عندهم شعور . نونانينتفاع هم اآل اال الحب لبعضهم البعض لمجردناألصدقاء المزعومين الذين يظهرو: كِْرشَْناجاب 

حبيباتي  . ألنفسهم نفعاًبقرت دون يبادلوا مشاعر المحبةفي الواقع، لن .  المبادئ الحقيقية للديننبالصداقة الحقيقية وال يراعو
بوفاء حتى من ون أولئك األشخاص الذين يخدم. ضامرات الخصر، يملك بعض الناس رحمة صادقة مثل الوالدين ْزۤيپوُچالـ

 ن بذواتهم روحياًيتضثم هناك بعض المر ن بحقون العيب وهم النافعمللدين المنزه  تهم هم أتباع الدرب الحقيقيأ عن مكافنيقصرو
لن يحب أولئك األشخاص حتى من يحبهم  . باإلمتنان بطبيعتهم أو من حسدة الكبار ال غيرنال يشعرومن  أو  مادياًمن شبعواأو 

 .فماذا يقال عمن يعاديهم
أنه شخصية اهللا العزيز  كِْرشَْنقال . ال يبادلهم مشاعرهن كِْرشَْن حتى تلك األسئلة التي تلمح أن ۤيْزوپُچالـأسئلة إلى  كِْرشَْنألمح 

 .ل أنه ليس غير ممتناالمكتفي بذاته وال يتطلب حب أحد لكنه ق
تيمي شديدو . حبيباتي، ربما سبب كالمي وعملي الكرب لكن يتعين علمكن أنني ال أبادل مشاعر تيمي أحياناً:"كالمه كِْرشَْنتابع 

ني أود زيادة ألن ،ْزۤيپوُچالـهم لي أيتها عبادت حتى عند فوراً الصحيح أحياناً التعلق بي لكنني ال أبادلهم مشاعر المودة على الوجه
 .يقوى على التفكير بما سواهيعود  ال  انهدرجة إلى مثل فقير اكتسب بعض المال ثم خسره فيشتد قلقهون صبح فيهم حبمشاعر

نكن رفضتن ا ي عملت لزيادة هيامكن بي فقط لفهملقد. جيداًأعلم بكن . عتياديين االال تحسبن انني اعاملكن كما أعامل التيمحبيباتي، 
لذلك، حبيباتي . لم أتوقف عن حبكن حتى عندما تواريت عن أنظاركن فجأة. من أجلي شاْستَْرـالسلطة الرأي العام ورأي وأهلكن 
صلتكن بي هي . ْبَرْهمامر المولى ال أقدر على الوفاء بديني لخدمتكن الصفية حتى طوال ع .تجاهي ال تشعرن بالعداء ،ْزۤيپوُچالـ

 .لذلك، لتكن أعمالكن المجيدة تعويضكن. تني وصرمتن كل صالتكن العائلية المتعذر قطعهاعبدلقد . صلة ال غبار عليها
ية يجب أن  الموثوقة أن الخدمة التتيمشاْستَْرْزالـجاء في .  هو أصفى أشكال التتيمڤِْرنْداڤََن تيم هي أظهرذلخدمة التتيمية الامثال 
الخدمة التتيمية علية . غير قابلة لموانع التقاليد السياسية أو الدينية كِْرشَْن إلى يعني أن الخدمة التتيمية مما ْپَرتيَهتاأ و أهايتوكيتكون 



 تْشايتَنْيال المولى لذلك، قا. مديوناً لهن كِْرشَْندرجة أبقت إلى  كِْرشَْن إلى  على األخص خدمة تتيمية صفيةۤيْزوپُچالـأظهرت . دوماً
 .شخصية اهللا العزيز إلى  امتازت على سائر أشكال التوجهڤِْرنْداڤََن في ۤيْزوپُچالـأن الخدمة التتيمية التي أظهرتها 

 ".ۤيْزوپُچالـإلى  كِْرشَْنعودة "بعنوان  كِْرشَْن منثاني والثالثين ال الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى

 الث والثالثونالفصل الث
 وصف رقصة راَس

 بتحقق كل رغباتهن عندما نشعر.  يتكلم أجمل الكالمعندما سمعنه شخصية اهللا العزيزفراق  إلى  شقاءهن الراجعْزۤيپوُچالـ يتنس
الرقص وسط عدد كبير من الفتيات يدعى رقصة . راَسبعد ذلك، بدأ شخصية اهللا العزيز رقصة . أطرافهن العلية كِْرشَْنلمس 
 . بيداًورقصن معه يد كِْرشَْن مفتونات بـڤِْرنْداڤََن ۤيْزوپُچكانت . يرقص بين أكثر فتيات الكون جماالً وحظاً كِْرشَْنلذا، بدأ . راَس

رقصة . جتماعي االمع مطلق شكل من أشكال الرقص المادي مثل رقص الصاالت أو الرقص كِْرشَْن راَسيجب عدم مقارنة رقصة 
وضع يديه .  من أجل اقامة هذه الحقيقةۤيْزوپُچالـعدد يعادل عدد إلى  كِْرشَْنتوسع المتصرف العظيم .  بالكلية هي اداء روحيراَس

 كِْرشَْنألن  كِْرشَْنالتوسع الخفي لـ ۤيْزوپُچالـلم تدرك .  على جانبيه وبدأ بالرقص في وسطهنۤيْزوپُچالـعلى كتفي كل واحدة من 
 إلى اشتد شوق المالئكة مع زوجاتهم. كان يرقص معها بمفردها كِْرشَْنحسبت كل منهن أن . ظهر بمفرده مع كل واحدة منهن

ثم قرعت النقارات في السماء وأمطرت السماء الزهور ثم  وسرعان ما احتشدوا في السماء بطائراتهم السماوية راَسمراقبة رقصة 
 . كِْرشَْنوزوجاتهم األمجاد الصفية للرب  ْزڤََچنْْدَهْرغنى كبار 

في  كِْرشَْناللواتي كن يرقصن مع محبوبهن  ْزۤيپوُچالـمعاضد واألجراس المعلقة على كواحل وخصور الارتفع صوت مدوي من 
رقصت  . الذهبيةحليالراقصات مثل حجر الياقوت األزرق في وسط ال ْزۤيپوُچالـفي وسط  كِْرشَْنسطع الرب  .راَسحلقة رقصة 

تحركت الثياب على صدورهن على . ت أيديهن وتحركت حواجبهن بابتسامات العبةومأوأ كِْرشَْنبأمجاد  ينفيما تغن ْزۤيپوُچالـأقدام 
وتأرجحت أقراطهن على خدودهن  وجوههن عرقاًتتفصد خصورهن وتتثنى هذا النحو وذاك بضفائرهن وأحزمتهن مشدودة بإحكام و

 .مثل لمع البرق في الغيوم كِْرشَْنعت عشيقات الرب فسط
غلبتهن البهجة . ستمتاع بالغرام إلى االمن شوقهن بصوت مرتفع ورقصت واصطبغت حلوقهن بالصباغ المختلفة ْزۤيپوُچـالغنت 
ڤَ َپْديانِْتى تاْمْس تَتْهايْپَريى ياتْها ماْم ): ١١\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتاهذا مؤكد في  .وغنين األغاني التي مألت الكون كله كِْرشَْنبلمس 

جميع األحياء معه أيضاً لكن يوجد فرق بين الرقص في العالم الروحي وبين الرقص في العالم ترقص و كِْرشَْن رقصي .ْبَهجاِمى أَهْم
 يسعى كل حي. وكل ما سواه خدمه كِْرشَْن الذي يقول أن الراقص العظيم هو شَريتاْمِرتَتْ تْشايتَنْياهذا ما يوضحه مؤلف . المادي

 كِْرشَْنتقليد  إلى لكن أهل العالم المادي يسعون. وال يرقصون بمنأى عنه كِْرشَْنلرقص  كِْرشَْنيم تيستجيب . كِْرشَْنتقليد رقص إلى 
لعلم تيم  كِْرشَْنهذا المفهوم غائب في ذكر . كِْرشَْنوتحسب معادلة  كِْرشَْنترقص األحياء بتوجيه فتنة . شخصية اهللا العزيزبوجه 
. وليس تقليده أو طلب التساوي معه كِْرشَْن أن يرقص لمرضاة  اإلنسانيجب على. خدمهأنه السيد العظيم وكل ما سواه  كِْرشَْن

سر .  صفية فاقت أنغامهاً في غنائه وغنت أنغامموكونَْدالرب  ْزۤيپوُچالـحدى  اشاركتلذلك، . كِْرشَْن مرضاة ۤيْزوپُچالـأرادت 
أخرى النغمة عينها لكن بإيقاع خاص فأثنى  ّيپوُچثم رددت "  أحسنتأحسنت،:"من ذلك وأظهر تقديره الكبير الدائها بالقول كِْرشَْن
  .أيضاًعليها  كِْرشَْن
عندما شعرت بالتعب من رقصة   قصيرة وأمسكت بكتفه بذراعهاعصاجانبها يحمل  إلى الواقف كِْرشَْن إلى ْزۤيپوُچالـاحدى التفتت 
كان عبير اللوتس األزرق الصادر عنها التي ذراعه  كِْرشَْن وضع .أرخى الرقص أساورها والزهور المثبتة في شعرها. راَس

وضعت . لت ذراعه فيما كانت تستمتع بتلك الرائحةقّبواقشعر جلدها من البهجة ف ّيپوُچعلى كتف  ، بمرهم خشب الصندلمختلطاً
 .بعناية الفوفل الذي كان يمضغه كِْرشَْنفأعطاها  كِْرشَْنخدها المزين بتأللئ قرطيها اللتان كانا يلمعان عند رقصها، قرب خد  ّيپوُچ

الذي  كِْرشَْنلـأخرى من الرقص والغناء وكانت األجراس المثبتة على كاحليها وخصرها ترن فوضعت اليد اللوتسية  ّيپوُچتعبت 
شعرت . د اقترانهالذلك، اغتنت روحياً عن.  السعود قديمةۤيْزوپُچالـوصدور  كِْرشَْنيد  .العارمعلى صدرها  ،كان واقفا بجانبها

زوج في العالم ونسين كل شيء عند كل درجة أنستهن  إلى لعزة،زوج ا كِْرشَْنبسرور بالغ بعد ان أحرزن حميمهن  ْزۤيپوُچالـ
 مع راَسفيما رقصن رقصة  ۤيْزوپُچالـ جمال شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمبذلك، يصف . غناءشاركنه بالورقصهن و كِْرشَْنعناقهن بساعدي 

قطرات العرق وخصالت الشعر التي  إلى من جمال وجوههن باإلضافة زادت ْزۤيپوُچالـزهور اللوتس المثبتة وراء آذان . َنكِْرشْ
 كانت توجد . وتناثرت األكاليل على رؤوسهن مرتفعاً موسيقياًجلجلة معاضدهن وأجراس كواحلهن أصدرت صوتاً .تزين خدودهن



 هنالعرق على أفواهقطرات وكان تزين وجوههن  تيلََككانت رسوم . خشب الصندل مع دهن ن ووجوههنأزهار لوتس فوق اذانه
 .وكان في غاية الرضى كِْرشَْن لـالقدمين اللوتسيتين إلى  األزهار من شعورهن تسقطكانت .الباسمة

 العزة األصلي سيد َننارايا، كِْرشَْناستمتع الرب . كِْرشَْن توسعات قدرة مسرة ۤيْزوپُچالـ أن جميع تلك َسْمهيتا-ْبَرْهَمجاء في 
 ۤيْزوپُچالـشعرت  .بعناقهن ومداعبتهن ورمقهن بابتساماته المداعبة العريضة وكأن طفال كان يالعب خياله َرَجڤْ صبايابصحبة 

في صحبة الرب وقصرت  ْزۤيپوُچالـتغلبت البهجة على حواس . هنمختلف اطراف ابدان كِْرشَْنعندما لمس بالطاقة الروحية 
 . أنفسهن كِْرشَْن فيما أنستهن صحبة تبعثرت أكاليلهن وحالهن.  شعورهن وثيابهن التي تغطي صدورهنتبعثرعن منع  ْزۤيپوُچـال

في الواقع، أصيب حتى القمر وحاشيته . من طائراتهن كِْرشَْن وهاجت شهوتهن عند مراقبة ألعاب وجدشعرت زوجات المالئكة بال
ولعب  ْزۤيپوُچالـعدد يعادل عدد  إلى  الرب العظيمزوجاً وتوسع كِْرشَْن تطلبن ايانّيكاتْۤي الدنيا إلى ۤيْزوپُچالـدعت  .النجوم بالعجب
  . انه راض بذاته على الرغم منفي صحبتهن

جاً فحقق زو كِْرشَْنۤيْز وپُچالـأرادت . )آتْماراَم ( بذاتهسواه لرضاه إلى ال يحتاج كِْرشَْن أن ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد شْرۤيلأشار 
كرمت ا .بالصداع من ألعاب الغرام شعورهن ادرك بيده المريحة بكل محبة عندما ْزۤيپوُچالـ وجوه كِْرشَْنمسح الرحيم . رغبتهن

ه تسلياتأنشدن أمجاد . بطلهن بلحظ باسم محلَّى بالجمال أو بخدودهن وضياء خصلهن الجعداء وأقراطهن الذهبية الالمعة ْزۤيپوُچالـ
طلبن مرضاة .  صحبتهبإزديادهن بمتعة كِْرشَْن  بأمجادۤيْزوپُچالـازدادت استنارة  .من غمرة هناء لمس أظافره عودةالعلية المس

ستثنائية  االمتناناً لهذه الرحمة ا عبادتهۤيْزوپُچالـهو رب األرباب وأرادت  كِْرشَْنشخصية اهللا العزيز . ه العليةتسلياتبتمجيد  كِْرشَْن
 .عليهن
ليل اكاال تتهشم .ْزڤََچنْْدَهْرتتبعه أسراب النحل التي كانت تغني مثل خير  ْزۤيپوُچالـ من أجل رفع صداع يامونامياه الـ َنكِْرشْدخل 

مياه نهر  ْزۤيپوُچوالـ كِْرشَْندخل . العبةمال اثناء هنعلى صدور كوَمنْكو بمسحوق البودرة ةصطبغلما ْزۤيپوُچحول أعناق الـ
هوياتهم الحقيقية، يلعبون في المياه يتمتعون  ْزۤيپوُچوالـ كِْرشَْننسى . ناثه اي يدخل المياه لإلرتخاء في صحبةمثل فيل ملك ياموناالـ

 إليه الضاحكات ترشه بالمياه من كل الجهات وتنظر ْزۤيپوُچالـ كِْرشَْنوجد . راَسبصحبة بعضهم البعض يرفعون صداع رقصة 
وعلى هذا الوجه، . أثناء تمتعه بالمداعبة والتراشق بالماء ،برش الزهور من طائراتهم ِرشَْنكْيبجلون لمالئكة كان ا. نظرة المتولهات

 .ياموناالـفي مياه  ْزۤيپوُچه مع الـتسلياتو كِْرشَْن المتمتع العظيم راَسأثنى المالئكة على امتياز رقصة 
حدها  إلى كانت الغابة مليئة. ياموناة صغيرة على ضفة الـي غابفتجول  من المياه وبدأ يۤيْزوپُچالـو كِْرشَْنبعد ذلك، خرج الرب 

 يامونامختلف األشعار اثناء التنزه على ضفاف نهر الـ كِْرشَْنتال . بالنسيم الحامل لعبير كل الزهور النابتة على اليابسة وفي المياه
 . في نور قمر الخريفۤيْزوپُچالـوتمتع بذلك بصحبة 

مع ذلك، . بالرب الذي تتحقق مشيئته دوماً ْزۤيپوُچالـ ولع  على الرغم منباطنياً  شهوة جنسية دنيويةبمطلق كِْرشَْنلم يتأثر الرب 
 ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِدقال . هتسليات شاعرية لألمور العلية من أجل قضاء انتفع الرب بكل ليالي الخريف المضيئة التي تلهم أوصافاً

 ورقص ۤيْزوپُچالـمع  كِْرشَْنهذا هو الفرق بين رقص . )ساوَرتَ-ڤَرودَّْهىأ (سي كان منضبطاًأن الدافع الجن شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي 
 راَسمن اجل مزيد من تجلية المفاهيم حول رقصة  ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد إلى كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَجقال . األحياء العادية في العالم المادي

في . قامة المبادئ الدينية االدين وإعادةمخالفات هذه األرض مع شقه التام إلهالك  إلى نرب الكوهبط :"ۤيْزوپُچالـو كِْرشَْنوغرام 
 استحسن ."ذن مخالفتها بمس زوجات اآلخرين؟ اكيف يعقل له فالواقع، هو المتكلم األصلي والتابع والوصي على القوانين األخالقية

 كِْرشَْن على األعمال الشائنة ألتباع وحدة الوجود المطلقة الذين يقلدون هجواب يرد هذا وكْشيتْرۤيَپ َمهاَرَج كالم ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد
 . ويتمتعون بصحبة الفتيات والنساء

 كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَجأدرك . دود مناقضاً لهذه الحۤيْزوپُچللـ كِْرشَْنظهر تقدير .  لمس أحد امرأة سوى زوجتهِڤديةالـ حدودتمنع ال
 وهذا أمر بالغ راَس في رقصة ۤيْزوپُچالـو كِْرشَْن لكنه أبدى دهشته لزيادة توضيح تعالي ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِدمجمل الوضع من 

 .اْزَسَهجيۤي-ْپراكِْرتَاألهمية من أجل منع حرية اختالط النساء مع 
 َمهاَرَجالريبة األولى عند .  وتعني شائنْپسيتَْمچوجوالكلمة األولى .  عدة كلمات هامة تتطلب التوضيحكْشيتْرۤيَپ َمهاَرَجاستعمل 

ختالط بزوجات  إلى االهو شخصية اهللا الذي هبط إلقامة األصول الدينية فما الذي دعاه كِْرشَْنالرب :" كانت كما يليكْشيتْرۤيَپ
 إلى العودةب ۤيْزوپُچالـوعظ . ِڤديةالـاآلخرين في عتمة الليل والتمتع بالرقص معهن وعناقهن وتقبيلهن؟ هذا أمر يخالف الحدود 

ما الذي حدا ف ِڤَدْزللـطبقاً   حتماًعمل شائنهو دعوة زوجات اآلخرين أو الفتيات والتمتع بالرقص معهن . عندما جئن اليه بيوتهن
 ذلك؟إلى  كِْرشَْن
 أن َمهاَرَج كْشيتْرۤيَپ قال كان شديد الشهوة بين الفتيات لكن كِْرشَْن يمكن للبعض التسليم بأن .كاَم-ْپتَآكلمة أخرى هنا هي جاءت 

 تعني أن شخصية اهللا العزيز كاَم-ْپتَآ. من المنظور المادي، كان في سن الثامنة فقط وصبي في الثامنة ال يعرف الشهوة. هذا محال



 قد ْزۤيوپُچالـالنقطة الثانية، يحتمل أن تكون شهوات . عون سواه إلشباع شهواته إلى حتاج احتى ولو كان شهوانياً لما ومكتفي بذاته
كان . يادوخير آل  كِْرشَْن التي تدل أن َپتي-يادو كلمة اخرى هي كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَج استعمل لكن. مع أنه لم يكن شهوانياً اغرته

قدام  ا له؟ لذلك، يستخلص أنۤيْزوپُچالـمكانية اغراء  افي عائلة مثيلة تنفي كِْرشَْنوالدة .  من خير األتقياءيادوجميع ملوك آل 
أقدم على عمل شائن مثيل فما  كِْرشَْنن كان  ا مرتاباً ماكْشيتْرۤيَپ َمهاَرَج كان لكن. على مطلق عمل شائن كان من المحال َنكِْرشْ

 هو قصده؟
 ڤَشوَك ِدكان .  التي تعني نذر العفةڤَْرتَسو ي وهُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد كلمة أخرى عند مخاطبة كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَجاستعمل 

  فما بالنا بالحديث عن تحريماً تاماًْبَرْهَمتْشارّيهذا محرم على . نغماس في الجنس اال عالم ولم يكن ممكناً لهْبَرْهَمتْشارّي ُچوْسوامّي
 ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِدمن  كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَجطلب .  مريبةراَسظروف رقصة كانت لكن . ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد مثل ْبَرْهَمتْشارّي
النار أي تهلك  للمثال،.  أن تعدي الملك العظيم على األصول الدينية يشهد على سلطانهفوراً ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِدجاب ا. التوضيح

شابتها بل أشعة  اكذا، الشمس قادرة على امتصاص الرطوبة من البول أو الغائط دون. شيء بغيض وهذا دليل على عظمة النار
 .الشمس تصفي وتعقم المكان النجس

 أنه يحق للملك ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِدللجواب على حجة مثيلة، أوضح . هو المرجع العظيم وقدوته جائزة كِْرشَْنادل أحد أن قد يج
 بأن ليس من الجائز ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِدحذر . تقليد معجزات الملك العظيم محال. التعدي على أحكامه دون أتباعه) إشْڤََر(العظيم 

 تقليد معجزات  لكنه ال يقوى علىلهيةاإلماۤياڤادّي الـقد يّدعي الفيلسوف . تصور تقليد نشاطات الملك العظيملألتباع المهيأين حتى 
 ضللوا ْزڤادۤيماۤياشهدنا في السابق رذالء . ڤَْرْدَهَنُچو زيفاً لكنه عاجز عن رفع جبل راَسقناع أتباعه بتقليد رقصة  ايمكنه. كِْرشَْن

حدث ذلك في السابق ومنعت الحكومة عدة أشخاص منهم وأعتقلتهم . راَسابتغاء التمتع برقصة  كِْرشَْند على تقليبالتشجيع اتباعهم 
 ىكانت ترد شكاو. في والية أوريَس  مع الفتياتاللۤي-راَس الذي كان يقلد مدعين اإللهية أحد ڤينُوَد طْهاكوَر ْبَهكْتيعاقب . وعاقبتهم

ال يمكن ألحد .  وعاقبه عقاباً شديداًدعي من القضاة الموكلين بمالحقة ذاك المڤينُوَد طْهاكوَر تيْبَهكْوكان . دعياء اإللهيةكثيرة ضد ا
يذكر على وجه الخصوص أن من يسعى لتقليد رقصة .  بعدم تقليدها حتى في الخيالُچوْسوامّي ڤَشوَك ِديحذر . اللۤي-راَستقليد 
السم .  بحراً من السم وأبقاه في حلقهڤَشيشرب المولى .  بشرب بحر من السمڤَشيقلد المولى كم بدافع الحماقة فسيالقي حتفه راَس

 َچنْجا بشرب السم أو تدخين ڤَشيذا أقدم أحد على تقليد المولى  الكن. لَكَنْطَْهىنۤي يدعى ڤَشيلذلك، المولى . جعل حلقه أزرق اللون
 . في ظروف خاصةۤيْزوپُچالـمع  شَْنكِْر شْرّيمعامالت الرب حدثت .  في خالل وقت قصير حتماًسيهلكف

 فباركهم بتحقيق راَمتْشَنْْدر بوجه نزوله في أعمارهم السابقة وأرادوا التمتع بالرب عند ِڤَدْز حكماء خبراء بالـۤيْزوپُچالـكانت 
 الدنيا ۤيْزوپُچالـعبدت  لذلك، .كانت رغبة قديمة كِْرشَْن بالتمتع بجلوة الرب ۤيْزوپُچالـلذلك، رغبة . كِْرشَْنته بوجه نزلرغبتهم في 

ال يخضع ألحكام وحدود العالم  كِْرشَْنكما توجد ظروف أخرى كثيرة تشهد أن المرجع العظيم . زوجاً كِْرشَْن رغبة بـايانّيكاتْۤي
 العمل ان اإلنسيجب على. هو الملك العظيم الذي ال شريك له. في حاالت خاصة يفعل ما يشاء إلظهار الحظوة على تيمه. المادي

 . حتى في األحالمراَس وعدم تقليد رقصته ْبهَچڤَْد چۤيتاالواردة في  كِْرشَْنبتعاليم الرب 
.  وال يجوز ألحد تقليدهاراَسكذا، رقصة  وعجازية االتعد من األعمال تَناپۤو وقتله كبار الجن مثل ڤَْرْدَهَنُچوجبل  كِْرشَْنرفع 
بالقتال  كِْرشَْن من الفرسان وأمره أْرجوَنكان . وهذا ضمن قدرته كِْرشَْناته لمرضاة  هو قضاء واجبأْرجوَن مثل  اإلنسانواجب

 اللۤي-راَسواإلنغماس في  كِْرشَْن مكلف وال يجوز له تقليد  اإلنسان. مع أنه كان متردداً في بداية األمرأْرجوَنوافق . لمرضاته
نَـ ماْم ) ١٤\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في .  ليس لنفع شخصيۤيْزوپُچالـبارك  كِْرشَْن العلم بأن  اإلنسانيتعين على. والتسبب بهالكه

هو العلي عن جميع التكاليف واألصول . لذلك، نقضه الدين محال. عملالخير أو شر علي عن جزاء  كِْرشَْن. َپنْتيكَْرماني ليْم
في مجتمع البشر أم المالئكة أم الحيوان كما هو الملك هو الملك العظيم لجميع األحياء سواء .  الماديةشواكلال تمسه ال. الدينية

 .لذلك، ال صلة له باألصول الدينية أو نقيضها. العظيم للطبيعة المادية
 واألعمال التي يقضونها أعمال مثالية عندما مطلقاًكالم الخدم المفوضين للرب ال يخيب  بالقول أن ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِديستخلص 

األنا المنزهين عن  هؤالء الكبار عملصالح ناني من وراء آال غرض  . تنفيذ أوامرهمفطنللنبغي لذلك، ي. متكون متسقة مع كالمه
رب المالئكة والبشر والحيونات مطلق صلة يكون لذن ان  اكيف يعقل .مبادئ الصالح ظاهرياًون  عندما يخالفنوال يسيئوالزائفة 

 .همخلوقاتبالصالح والفساد المنطبق على 
األحياء تجبر على .  مثل سائر األحياءكَْرَم أنه يتجلى بقدرته الباطنة وال يجبر على قبول بدن بقوانين ْبهَچڤَْد چۤيتالرب في يوضح ا

. كَْرَم مسرته العلية من فعل قدرته الباطنة وال يخضع لقوانين تسلياتوسيلة ل كِْرشَْنبدن . قبول أبدان حسب ما قدمت من عمل
الذين يّدعون . هي دعوى هزلية كِْرشَْنلذلك، دعوى توحده بـ. على قبول بدن محدد حسب ما قدم من عملمجبر ماۤياڤادّي الـ

في وأزواجهن و ْزۤيپوُچالـ الناظر في قلوبالشاهد .  يخلقون وضعاً خطيراً لعامة الناساللۤي-راَسوينغمسون في  كِْرشَْنمعادلة 



اناْم نيتْيُّو نيتْۤي: ْدَنيشَپكَطَْهى أوهو هادي جميع األحياء كما جاء في .  عليةسلياتتفي األرض لينعم بيتجلى  ، المتجسدينجميع قلوب
 .جميع األعمالعلى الذات العليا توجه الذات الهبائية للعمل والذات العليا هي الفاعل والشاهد . تِْشتَنَشْ تْشَتَناناْم

هو الشخص العظيم مرمى . حياء ومنه يصدر العلم والذكرى والنسيانب جميع األوحاضر في قل كِْرشَْن أن ْبهَچڤَْد چۤيتايؤكد في 
 ال يقوى على دّياڤاماۤيالـ المزعوم أو ويدانْتَِڤالـ.  على أكمل وجهدانْتَِڤ وهو العالم بفلسفة دانْتَِڤهو مؤلف فلسفة . ِڤديالـالعلم 
ال مجال الذات العليا نافذ في كل حي و كِْرشَْن. غير مشروععلى وجه  كِْرشَْنكما هو بل يضلل أتباعه بتقليد نشاطات  كِْرشَْنفهم 

 .إذا رأى أحداً أو عانق أحداًإلى الالأخالقية 
 كان اذا زعاج األخالقيين المزعومين ا التي تسببتسليات، تلك الۤيْزوپُچالـه مع تسلياتالكشف عن  إلى يسأل البعض ما الذي دعاه

 توسعات قدرته الباطنة ۤيْزوپُچالـ.  تظهر رحمة خاصة على النفوس المهيأة المترديةتسلياتال؟ الجواب أن تلك مكتفي بذاته كِْرشَْن
أرفع لذة في العالم المادي هي الجاذبية الجنسية بين الذكر . اللۤي-راَسكشف ب كِْرشَْنخدمة مشيئة ل بصورة بشر ۤيْزوپُچالـبدت لكن 

 تورطاً في الوجود  اإلنسانيزداد. هذا هو مستند الحياة المادية. والعكس صحيحناث  إلى االنجذاب االيحيا الذكر لمجرد. واألنثى
 من أجل ستحواذ على ألباب النفس المهيأة اال لمجرداللۤي-راَسعن رقصة  كِْرشَْنكشف . حالما يجري االقتران المادي أكثر فأكثر

. واإلنعتاق من المهايأة المادية كِْرشَْنم التمتع بها مع بسبب الجاذبية الجنسية الشديدة، يمكنه. اظهار حظوة خاصة على اإلنسان
ستشفى  .ونشاطاته هي العالج الشافي للنفوس المهيأة كِْرشَْن تسلياتأن  شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي الباب الثاني من  كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَجأوضح 

 مدمنة على الملذات المادية ومعتادة على مطالعة الكتب لنفوس المهيأةا. كِْرشَْنذا اقتصرت على السماع عن امن مرضها المادي 
 .ۤيْزوپُچالـمع  كِْرشَْن العلية لـتسلياتالجنسية لكنها ستتصفى من الشوائب المادية بالسماع عن هذه ال

حون قراء  في مجمل العالم وعندما يصبْزدۤياڤاماۤيالـنتشار  االصعوبة هي.  وسيلة سماعها ومصدرهُچوْسوامّي ڤَشوَك ِديوضح 
 بين عامة اللۤي-راَسبحث . ڤادۤيةاۤيماالـليهم دون علمه بتأثير فلسفة  استماع اال عند اإلنسان يتحيرشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْممحترفين لكتاب 

لحياة  ويتحررون من اتدريجياً كِْرشَْنصعيد ذكر  إلى  حتماً لكن سيرتقي المستمعونڤادۤيةاۤيماالـالناس مذموم لتأثرهم بالفلسفة 
 . عند شرحها على يد العلماء وإستماع الناس اليهمالمادية المشوبة

ظن .  رقصن بأبدانهن الروحيةبل كِْرشَْنفي بدنها المادي عند رقصها مع واحدة  ّيوپُچنقطة هامة أخرى هي أنه لم تكن توجد 
. كِْرشَْن يرقصن مع ۤيْزوپُچالـولم يفهموا أن  ِرشَْنكْلـ ظاهرة الالفتنةجانبهم تحت وطأة  إلى اتزوجاتهم راقد أن ۤيْزوپُچالـأزواج 
في السرير لكن ة أزواجهن مستلقيالتي يملكها  ۤيْزوپُچالـأبدان كانت . بالرقص مع زوجات اآلخرين كِْرشَْنتهام  اذن أساس افما هو

. ۤيْزوپُچقص مع األبدان الروحية للـهو الشخص العظيم والروح الشامل ور كِْرشَْن. كانت ترقص معه كِْرشَْنالشقوق الروحية لـ
 .من مطلق وجه كِْرشَْنلذلك، ال يوجد مبرر إلتهام 

 طويلة جداً طبقاً لما ْبَرْهماليلة  (راَسبعد انقضاء رقصة  وهو ساعة ونصف قبل شروق الشمس) ْرتَموهۤو-ْبَرْهَم(حل وقت السحر 
بإقامة مراسم بعد الوضوء تهل نشاطاته الروحية ساش عند ذلك الوقت وي بالنهوض من الفر اإلنسانيوصى. )ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في 

 ْزۤيپوُچالـمن  كِْرشَْنالرب   طلب.أنسب األوقات لقضاء النشاطات الروحيةهي هذه الفترة . َمنْتَْر كِْرشَْنَهِرى  وتسبيح آَرتي-َچَلَمنْ
 إلى  وعدنفوراً المكان ۤيْزوپُچالـغادرت . لرب على مضضبأمر ا ْزۤيپوُچالـلت عم. عند حلول ذلك الوقتبيوتهن  إلى العودة
 توسعات ۤيْزوپُچالـ وونڤيشْعين  كِْرشَْن تسلياتكل من يسمع  هذه باإلشارة أن اللۤي-راَس حكاية ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِديختتم . بيوتهن
، يتحرر من اللۤي-راَسر، كل من يسمع بكالم آخ. الشهوة مرض القلبعلى غلب تسرعان ما يتعقل ويمن المصدر الموثوق قدرته، 

 ْزدۤياڤاماۤيالـ من اللۤي-راَس اإلنسان إلى على العموم، استماع. أرفع درجات الفهم الروحي إلى الرغبة الجنسية بالكلية ويرتقي
وحي ثقة وأن تتلقى  من سيد راللۤي-راَسيجب على النفس المهيأة أن تسمع . نغماسه في الحياة الجنسية اوتأثره بمفاهيمهم يزيد من

الشهوة المادية من .  اإلنسانأرفع درجات الحياة الروحية وإال فسيتورط إلى التدريب على يده ليتسنى لها فهم مجمل األمر واإلرتقاء
 . الالشخصية الرذالءدعاةعداد مرض القلب وال يشفى أحد منه سوى بالسمع من المصادر الموثوقة مع الفهم السليم وليس من 

يماناً  االشخص الذي يملك. هو البداية) شَْردّْها(يمان  اال. للمتدرب في الحياة الروحيةڤيتَشَْردّْهانْ كلمة ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِدل استعم
 .اتْأنوشِْرنوۤي كلمة ڤَشوَك ِدكما يستعمل .  ووصفهااللۤي-راَسهو شخصية اهللا العزيز والذات العليا هو الالئق بسماع  كِْرشَْنبأن 

 العمل بالسلسلة المريدية  اإلنسانلذلك، يجب على. تباع كما تعني دوماً ا تعنيأنو.  من السلسلة المريدية اإلنسانأن يسمعيجب 
ستماع من معتمد في  اال تعني وجوباتْأنوشِْرنوۤي. عتيادي اإنسان  أوڤادّيماۤياستماع من مطلق قارئ محترف سواء أكان  االوعدم

 إلى سيرتقي:  على هذا الوجه، سيكون التأثير فعاالًاللۤي-راَس إلى ستماع أحد اعند. كِْرشَْننشغال بذكر ال االسلسلة المريدية ودائم
 .أرفع درجات الحياة الروحية

.  تعني قضاء الخدمة التتيمية فوق صعيد المبتدئَپراْم يْمْبَهكْت .َپراْم و يْمْبَهكْت:  كلمتين خاصتينُچوْسوامّي ڤَشوَك ِدكما يستعمل 
 ْبَهكْتيكمال صعيد .  ما زالوا على صعيد المبتدئ وليس الصعيد المتقدمْبَهكْتيالمقتصرون على العبادة في الهيكل دون فهم فلسفة 



يزداد  الفرد درجة أن إلى  فعالةَپراْم يْمْبَهكْتالخدمة التتيمية . أخطر الرجاسات هي الشهوة الجنسية. ن الشوائب الماديةعهو التنزه 
يحقق المقام  اللۤي-راَس وكل من يستمد النفع من السماع عن رقصة . في هذا الخطهمع ازدياد تقدم عن شهوة الحياة الماديةنأياً 
 . حتماًسيفقد كل آثار الشهوة في قلبه والعلي
ألف عصر يعادل  ):١٧\٨ (تاۤيچْد ڤََچْبَه تعادل نهاره حسب ما جاء في ْبَرْهما أن ليلة ْرتي طْهاكوَرڤَاناتَْهى تْشَكَْرڤيشْڤ شْرۤيلأشار 

 عشر مدتها اثنىألف عصر خالل ليلة  راَست رقصة دامذن،  ا). ألف سنة أرضية٣٠٠أربعة مليارات و (ْبَرْهمانهار المولى 
ن كان  ادربما سأل أح. ۤيْزوپُچالـهذا الوقت الهائل من اجل تحقيق رغبة  إلى الليلة كِْرشَْن مد .ذلكب ۤيْزوپُچالـ دراية دون ساعة

. كشف عن مجمل الكون في فمه عندما كان موثقاً بحبل قصير كِْرشَْنأن  طْهاكوَرتْشَكَْرڤَْرتّي  ڤيشْڤاناتَْهى شْرۤيل ذلك ممكناً وينبه
رصة فأعطاهن ف كِْرشَْن التمتع بـۤيْزوپُچالـكذا، ارادت . شيء لمسرة تيمهكل قادر على  كِْرشَْنالجواب أن . فكيف كان ذلك ممكناً؟

 يامونا عند نهر الـْچهاطََرتْشۤيستحمام في  اال اثناءۤيْزوپُچالـكان ذلك وفاء بالوعد الذي قطعه عند أخذ ثياب . الزمانصحبته لهذا 
 ْبَرْهماعتيادية بل ليلة  ازوجاً في ليلة واحدة لكنها لم تكن ليلة كِْرشَْن بـۤيْزوپُچالـلذلك، تمتعت . بتحقيق رغبتهن في ليلة مقبلة

 .قادر على ما يشاء ألنه الملك العظيم كِْرشَْن. دامت مليارات من السنين
 ".راَسوصف رقصة "بعنوان  كِْرشَْن منثالث والثالثين ال الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى

 الفصل الرابع والثالثون
 ذَقتل الجني شَنْكَْهتْشۤواْدَهَر ونجاة ڤيْدۤي

حضور عيد  لڤََنأْمبيكاغابة  إلى  وسائر الرعاة أفراد عائلتهم على عرباتهم التي تجرها الثيران وأنطلقوانَنَْد َجَمهاَر وضع ،ذات يوم
 اللۤي-راَسو  اتْراُدوالۤيكان بين عيد  راتْري-ڤَشيعيد ). اتْراُدوالۤي (ُهولي في الخريف ثم حل عيد اللۤي-راَسانقضت  .راتْري-ڤَشي

 خير ڤَشيهذا العيد أيضاً ألنهم يعتبرون المولى  ڤَْزڤايشْنَالـيشارك . على األخص) ڤيتْزشاي (ڤَشيالمولى وهو عيد يحتفل به عباد 
 نَنَْد َمهاَرَج أن شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي ظل الظروف، جاء في . ال يحتفلون بهذا العيد بصورة منتظمة كِْرشَْن لكن تيم ْزڤَايشْنَڤالـ

 ڤََنأْمبيكاغابة  إلى مما يعني انهم ال يحتفلون به بصورة منتظمة بل أرادوا الذهاب" ذات مرة"هذا العيد حتفال ب االوجماعته قرروا
چوَجَرت بل  في والية تّيڤََسَرْسلكننا ال نجد نهر . َسَرْسڤَتّيچوَجَرتْ وقيل أنها تقع على نهر هذه الغابة في والية تقع . بدافع الفرجة
 ڤَرّيُچودا و نَْرَمدا و َسَرْسڤَتّي و يامونا والـنَْچَچالـجميع أماكن الحج في الهند على األنهار الكبيرة مثل تقع . ڤَْرَمتّيَسنهر يسمى 

 .ليها ا وسائر الرعاةنَنَْد َمهاَرَج وتوجه َسَرْسڤَتّي تقع على ضفاف نهر ڤََنأْمبيكاغابة كانت . ِڤرّيكاو 
ألن  ڤَشيجانب كل هيكل من هياكل المولى  إلى )چادوْر (أْمبيكامعهود وجود هيكل من ال. أمبيكا و ڤَشيبدأوا بعبادة نصب المولى 

وا بجل بعد وصولهم ثم ّيتڤََسَرْس، استحم الرعاة في مياه .  وأكثر النساء عفة وال تبتعد عن زوجهاڤَشيزوجة المولى هي  أْمبيكا
ستحمام  اال الواجب األول لإلنسان فور وصوله مكان الحج هو.يمتكر بكل لوازم الأْمبيكا الدنيا مع زوجته َپتيَپشوالمالك القوي 

 .ستحمام االعبدوا األنصبة ووزعوا الصدقات في المكان المقدس بعد. هذا هو الشاغل األول. وحالقة شعر الرأس
 ْبراْهَمنَةالـحسان سوى  االبول بأنه ال يحق ألحد قِڤديةالـ شاْسـتَْرْزالـجاء في . ْبراْهَمنَةالـ إلى  باإلحسانِڤديالـيقضي النظام 

حسان ألنهم ال  االْبراْهَمنَةالـيقبل . َمنَةْبراْهلـى الإ المزينة بالحلي الذهبية واالكاليل الجميلةاألبقار بالرعاة تصدق . ۤيْزاسَسنّْۤيالـو
واجب .  والكفاراترياضاتضاء ال وهي الدراسة وقْبهَچڤَْد چۤيتاالمفترض بهم قضاء التكاليف الواردة في . كسب المعاشليعملون 

 يجب عليهم.  أيضاًْبراْهَمنَةالـ فحسب بل خلق سواهم من ةْبراْهَمنَ غير مقصودين ليكونوا ْبراْهَمنَةالـ. الدراسة يتضمن التعليم
 يستحقون جميع راْهَمنَةْبالـلذلك، . ونڤيشْعبادة الرب هو  ْبراْهَمَنلـالشاغل الوحيد ل. ْبراْهَمَنن يصبح ألتاحة الفرصة لكل مريد ا

  باإلحسانِڤديةالـلذلك، توصي األسفار . ونڤيشْ فوق حاجتهم فمن واجبهم توزيعه لخدمة ْبراْهَمنَةالـذا تلقى  الكن. حسان االأشكال
 . والمالئكةونڤيشْ لمرضاة الرب ْبراْهَمنَةالـإلى 

 ثالثة كالمحاج والبقاء هنا إلى يجب عليهم التوجه. وم واحد كما المفترض بهم الصيام ين األنصاب ويحسنونيستحم الحجاج ويعبدو
 .اليوم األول يوم صيام ثم يجري شرب بعض الماء في الليل ألن الماء ال يفطر. أيام على األقل

ما عدا صاموا عن كل طعام . نذورهم بدقةون  يراعّيتڤََسَرْس وسائر الرعاة كبار الحظ الليلة على ضفة نهر سونَنَْد  ونَنَْدقضى 
 فعوان في قبضة األ نَنَْدَمهاَرَجصرخ  . اثناء نومه نَنَْدَمهاَرَج ضخم جائع اثناء الليل في المكان وبدأ بإبتالع أفعوانانسل  .الماء
هم من فور نهوض نَنَْد  يبتلعفعوانالرعاة األ ىرأ ".أنقذني أنا المسلم لك.  الضخم يبتلعنيفعوانهذا األ. كِْرشَْنولدي الحبيب :"قائال

 احتراقه  على الرغم من نَنَْدَمهاَرَج  لم يطلقفعواناأل لكن . بالمشاعلفعواناأل ضربب فبدأوا ته استغاثوافراشهم حالما سمع
 .بالمشاعل



 بلمسة قدم الرب العظيم فسقط فعوانزالت كل سيئات األ . اللوتسية بقدمهفعوانه ولمس األتيمسيد  كِْرشَْنجاء الرب العظيم عندئذ، 
 من هذا الشخص الذي كان يقف أمامه ِكشَِرشۤيْهعندئذ، تحرى الرب العظيم  .كرمم ْدَهَرۤياْدڤيي وظهر في صورة فعوانه األبثو

من .  على جانب كبير من الجمالسيدي العزيز، تبدو ساطعاً: كِْرشَْنقال الرب  . الذهبيةعقودالرأس وبدنه الساطع محلى بالمنكس 
 .؟ عندئذ تهيأ الملك للحديث عن قصة عمره السابقةّيلفظيع للحأنت؟ ومن مسخك في البدن ا

كنت أحظى بقسط كبير من الجمال والجاه وكنت أتمتع بحرية الحركة في كل الجهات . سوَدْرشََنالمعروف باسم  ْدَهَرۤياْدڤيأنا : قال
مسخني في هذه الصورة ف لغروري بجمالي سخرت منهف كان قبيحاً. مونيچيرا نْأ يدعىكبيراً حكيماً  شاهدت ،ذات مرة. بطائرتي
 ".نتيجة ذنبي الوضيعة

 من كبار ْدَهَرۤياْدڤيكان . كِْرشَْن المادية مهما كان شأنه عالياً قبل أن ينال حظوة شواكليجدر التنويه هنا أن الحي يبقى خاضعاً لل
كل حي طائش في يحتمل أن يمسخ . أفعواني صورة المالئكة وفي مبلغ الجمال كما كان رفيع المكانة ويتنقل بالطائرة لكنه مسخ ف

 أنه كان ملكاً لكنه مسخ ْدَهَرۤياْدڤيقال . ما دونها إلى  ال تعود اإلنسانيخطئ البعض بالظن أن كل نفس تبلغ صورة. صورة بغيضة
 كِْرشَْن تيم. ثيماً في عمره السابقلكنه أقر بأنه كان أ. كِْرشَْن لـالقدمين اللوتسيتينفور لمس  كِْرشَْن حقق ذكر ثم أفعوانفي صورة 

 ).٨٠\١٣ َمْدْهيا. ت.ت(والسيد الروحي  كِْرشَْنوأنه في غاية التفاهة وال يصلحه سوى رحمة  كِْرشَْنأنه خادم خادم ال ينسى مطلقاً 
مسخ . بحه وغروري بجمالي على ذنبي لسخريتي من قأفعوان في صورة أنْجيرامسخني الحكيم الكبير :" كالمه بالقولْدَهَرۤياْدڤيتابع 

 ".ن جميع الشوائب الماديةعقدميك اللوتسيتين والتنزه لمس الحكيم لي كان نعمة كبيرة لي وإال لما اتيحت لي بركة 
لسوء الحظ، هذه . هذه تعتبر مقتنيات مادية. العلم والجمال والثروةرفعة النسب و: مة في الوجود الماديتوجد أربعة أشياء بالغة القي

 بسبب تكبره مع أنه كان من أفعوان في صورة ْدَهَرۤياْدڤيجرى مسخ . كِْرشَْنثم وإنحدار دون ذكر  اتنيات المادية تصبح مصدرالمق
 إلى أن كل مستكبر بهذه المقتنيات المادية أو يعادي سواه ينحدربلذلك، يمكننا أن نستفيد من هذه الحادثة . المالئكة ارباب الجمال

خضاع  امن الممكن. ر الحّية أقسى األحياء وأكثرها حسداً لكن البشر الذين يحسدون سواهم أشد شراً من الحّياتتعتب. حياة الحّيات
 . الحسود اإلنسانخضاع ا واألعشاب لكن يتعذرَمنْتْراتالـالحّية ببعض 

". شقاءيا مهلك ال الجنان إلى  بالعودةاسمح لي. بلمسة قدمك لقد تحررت اآلن من لعنة الحكماءربي الحبيب، :" قائالْدَهَرۤياْدڤيتابع 
. ذن شخصية اهللا العزيز اهذا الطلب أن المتعلق بعمله الصالح طمعاً بدخول الجنان، يقصر عن تحقيق أرفع أغراض الحياة دونيدل 

ونه منهم بإذن الرب عبادة المالئكة لكن كل ما يحقق إلى  أن ضعاف الفطنة يطلبون النفع المادي مما يدفعهمْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في 
حتى وإن كان يطلب النفع  كِْرشَْن عبادة شخصية اهللا العزيز  اإلنسانيجب على. النفع المادي ليس في يد المالئكة. كِْرشَْن أو ونڤيشْ

 َمهاَرَجعبد . كِْرشَْنلكن ثمة فرق بين طلب النفع المادي من المالئكة وطلبه من . قادر على وهب النفع المادي كِْرشَْن. المادي
بعد تحقيق  رفض قبول مطلق نفع مادي إلى درجة دفعته إلى  شعر بالرضىه شخصية اهللا العزيز جلباً للنفع المادي لكنڤَْدْهرو

 كانت لديه رغبة ذاا كِْرشَْنويطلب النفع المادي من  كِْرشَْن ال يعبد المالئكة وال يطلب حظوتهم بل يذكر فطنال. حظوة معاينته
 .مثيلة
أنت المتصرف . ارتفعت عني كل أشكال الشقاء المادي بلمسة قدميك اللوتسيتين:"الجنان إلى بالعودة كِْرشَْنذن  ا بإنتظارْدَهَرۤياْدڤيقال 

عسى أن تقبلني نفس . لذلك، اطلب اذنك. أنت مالك جميع األفالك الكوكبية. انت سيد جميع التيم. أنت شخصية اهللا األصلية. العظيم
 من فوراًلقد تحررت .  تسبيحه فكيف بلمسة قدميك اللوتسيتين؟نكل من يسمعو مع من يسبح اسمك يطهر نفسه. يةمسلمة لك بالكل

 ."معاينتك ولمس قدميك اللوتسيتين على قصراً َمنَةْبراْهالـعقاب 
  نَنَْدَمهاَرَج نجا ، بذلك.جنته  إلى ثم عادهذن اوسجد له بعد حصوله على كِْرشَْنالرب   حولْدَهَرۤياْدڤيطاف المالك على هذا النحو، 

 .من الموت
. في طريق عودتهم كِْرشَْنلـوصفوا األعمال الفائقة . ڤِْرنْداڤََن إلى  وعادواأْمبيكا و ڤَشي المولى مراسم تكريم َرَجڤْسكان حضر 

كذا، . كِْرشَْن وكانت النتيجة ازدياد تعلقهم بـاأْمبيك و ڤَشيا لعبادة المولى جاءو. ْدَهَرۤياْدڤي حادثة نجاة حكايةب كِْرشَْناشتد تعلقهم بـ
ضعاف الفطنة الذين نسيوا الغرض الحقيقي للحياة  أن ْبهَچڤَْد چۤيتا جاء في .كِْرشَْن لزيادة تعلقهن بـايانّيكاتْۤي دنياال ۤيْزوپُچالـعبدت 

كل . عتياديين اال منڤِْرنْداڤََن لكن لم يكن سكان  للنفع الماديلباً جتْشَنْْدَر و إنْْدَر  وڤَشي و ْبَرْهمان بعبادة المالئكة مثل المولى وتعلقي
لكن عبادتهم جلباً  كِْرشَْن لزيادة التعلق بـْبَرْهما والمولى ڤَشيال غبار على عبادة المالئكة مثل المولى . كِْرشَْنما فعلوا كان لـ

 .ةللنفع المادي مذموم
كان سروالي  .اثناء الليل َرَجڤْ صبايامع  ڤِْرنْداڤََن يلعبان في غابة ،عجازية االألعمال أصحاب اراَم و كِْرشَْنذات مرة، كان الرب 

سّبحت . ة على أجمل وجهدهون ومةكانت أطرافهما مزين.  في غاية األناقة وكانت اكاليل الزهور تطوق عنقيهماَبلَراَم و كِْرشَْن
 برائحة اللوتس عابقلليل المتمثل بطلوع القمر وظهور النجوم والنسيم الى الرب على حلول انأث .صوت مطرببأمجادهما  ۤيْزوپُچالـ



 جلب غناءهما السعادة.  من األصوات الموسيقية بوقت واحد مدى كامالَبلَراَمو كِْرشَْنغنى  .والنحل المخمور بعبير أزهار الياسمين
فنسين أنفسهن ولم يالحظن ان ثيابهن الجميلة قد ارتخت حالما سمعن تلك األغنية  ْزۤيپوُچالـذهلت  .آذان وعقول كل األحياءإلى 

 .وان شعورهن واكاليلهن قد تبعثرت
 إلى  يلعبان كيف يحلو لهما ويغنيانَبلَراَموالرب  كِْرشَْنالمكان فيما كان الرب  إلى )خزان الجنان( َرِڤكو أحد خدم شَنْكَْهتْشۤوذَجاء 

تماماً كان هذا الجني مغتراً بعزه المادي . لوجود جوهرة ثمينة على رأسه تشبه المحارة شۤوذَشَنْكَْهتْهذا الجني كان اسم  .ثمالةدرجة ال
 من الرعاة َبلَراَمو  كِْرشَْنأن  شَنْكَْهتْشۤوذَحسب . موني ناَرَدمغتران بثروتهما وجاههما ولم يحفال بحضور  َرِڤكوكما كان ولدي 

الذي كان  شَنْكَْهتْشۤوذَلذلك، . عتقاد بأحقيته بالتمتع بالحسناوات االي في العالم الماديمن عادة الغن. البشر يتمتعان بصحبة الحسناوات
و  كِْرشَْنظهر أمام . ستيالء عليهن اال وقررَبلَراَمو  كِْرشَْناألثرياء اعتقد بأحقيته بالتمتع بالحسناوات بدالً من  َرِڤكومن جماعة 

 كِْرشَْنبدأ  .ستغيث بهمات ، لهن رباًَبلَراَم و كِْرشَْن النساء اللواتي قبلن تبدأ.  بوقاحةجاه الشماليدفع النساء توبدأ  ْزۤيپوُچالـ وَبلَراَم
ن ااستجاب الرب .لصعلى يد ورؤيتهن يسرقون كاألبقار " راَم، كِْرشَْن:"ْزۤيپوُچ الـخابعد سماع صرالجني  بالركض وراء َبلَراَم و

  علىالقلقاستحوذ  .ر بسرعةف ذاك الذي ْزكَياچوْه وأسرعا بتعقب أرذل شََلن شجرة ثم التقطا غصنين م" ال تخفن:"بالهتاف
 نَْدوڤيُچالحق الرب  .ترك النساء من حيرته والذ بالفرار فشخصتن عليه مثل الزمان والموت المثنين مقبال اال حالما شاهدشَنْكَْهتْشۤوذَ

انقض الرب القوي على  .في تلك األثناء  مع النساء لحمايتهنَبلَراَمبقي الرب . حيثما ركض رغبة باإلستيالء على درتهالجني 
 كِْرشَْن الرب هدىأ ،شَنْكَْهتْشۤوذَبعد قتل  .بقبضته درتهالجني مع رأس ازال من مسافة كبيرة كما لو كان في جواره ثم  شَنْكَْهتْشۤوذَ

 .ْزۤيپوُچالـأخيه األكبر برضى بالغ أمام أنظار  إلى ةساطع الةدرال
 ".شَنْكَْهتْشۤوذَ وقتل ْدَهَرۤياْدڤيانقاذ "بعنوان  كِْرشَْن منرابع والثالثين ال الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى

 الفصل الخامس والثالثون
  بالفراقْزپۤيُچوالـشعور 

.  الليل فحسب بل أردن صحبته اثناء النهار أيضاً فيراَسدرجة انهن لم يقنعن برقصة إلى  كِْرشَْن متعلقات بـڤِْرنْداڤََن ۤيْزوپُچكانت 
اقتدرن على التمتع بصحبته بمشاعر . الغابة مع خالنه الصبيان والبقرإلى  هعند ذهاببقلوبهن وليس أبدانهن  كِْرشَْن پۤيْزُچوالـرافقت 

 وسلسلته المريدية المباشرة شايتَنْياتْ نصيحة المولى يتنمية هذا الشعور الشديد بالفراق ه. بسبب ذهاب قلوبهن شديدة من الفراق
الوجه . عندما ال نكون على اتصال طبيعي به  خالل الشعور بالفراقۤيْزوپُچـكال كِْرشَْن ةيمكننا مصاحب. ۤيْزوْسوامُچالمتمثلة بالـ

بمشاعر الفراق ترقى  كِْرشَْنى  إلالخدمة التتيمية. اطراف الخدمة التتيمية تسعة. ه وبطانته عين ذاتهتسلياتوصفاته و كِْرشَْنالعلي لـ
 . ۤيْزوپُچالـأرفع درجات الكمال، مصاف  إلى بالتيم

 إلى  الستة بأنهن تركن العز المادي للخدمة الحكومية وحياة الرخاء الملكي وذهبواۤيْزوْسوامُچالـ إلى ڤاساتْشاْريانيشرۤيجاء في دعاء 
 ۤيْزوپُچالـن عند األبواب لكنهم كانوا اغنياء بمشاعر الفراق التي تتميز بها عتياديين يستجدو ا حيث عاشوا حياة فقراءڤِْرنْداڤََن

اثناء اقامته في  راْدهارانّيبدور  كِْرشَْن يشعر بمشاعر الفراق عن تْشايتَنْياكذا، كان المولى . وتمتعوا باللذة العلية في كل لحظة
وعبادة وجهه العلي  كِْرشَْن، الشعور بالفراق عن ْپَرداياَسْم-ياچاوذۤي-ڤَماْدْهيجب على اعضاء السلسلة المريدية . ورّيپ َهىنّاتََجَچ

 الشعور الدائم بالفراق اثناء. أرفع درجات كمال التتيم إلى ذاك ما يغني التيم. ه وصفاته وبطانتهتسلياتوبحث تعاليمه العلية و
 .كِْرشَْننشغال بخدمة الرب هو كمال ذكر اال

يركز رأسه بيده لى ذراعه اليسرى ويتكئ ع كِْرشَْنصديقاتي، هل تعلمن أن  :فيما بينهن كالتالي كِْرشَْن بحث ْزۤيپوُچاعتادت الـ
 ناملهي وضع شفتيه عليه يسد ثقوبه بأذالناي العلى  هعند عزفالجميلين حاجبيه حرك يستلقاء على األرض؟  االعند اليسرى
 نتشعر تلك السيدات بالحرج فيما تستمع. سيدَّْهْزفي السماء مع أزواجهن الـ محلقاتزوجات المالئكة ال إليه عندئذ، ترنو. النضرة

 .في معاناتهن شعرن بإرتخاء أحزمة ثيابهنتمطاردة الشهوات وال  إلى حالما يدركن ان عقولهن تنزع
 على صدره وابتسامته  ثابتاًيحمل برقاًودوماً درجة أن العزة تبقى على صدره  إلى جميل كِْرشَْن، صباياأيتها ال:" أخرىّيوپُچقالت 
ليس هو صديق األحياء المعذبة . نايه إلنعاش قلوب تيمه الذين ال حصر لهمعلى الجميل  كِْرشَْنيعزف .  مرصع بالجواهرعقدمثل 

على عندما يعزف  وتتوقف عن مضغ الطعام في أفواهها وتنتصب آذانها بالذهول ڤِْرنْداڤََنفحسب بل تصاب جميع البقر وسواها في 
 ". أخذ حتى بألباب الحيوانات فكيف بنايأنه درجة  إلى عذب كِْرشَْنعزف .  ما في رسمةكما لو كانت أشكاالً بل اءحيأال تبدو . نايه

زين ي كِْرشَْنعند مرور  ڤِْرنْداڤََنوبحيرات أنهار نذهل تصديقاتي، ال تصاب الحيوانات الحية بالذهول فحسب بل :" أخرىّيوپُچقالت 
 عن الجريان وينتظر الهواء لحمل يامونايتوقف نهر الـ. يبدو كالبطل.  والفلزات الملونةطواويسالأوراق الشجر وريش نفسه ب



.  عاثر الحظ مثلنايامونانهر الـ. إلستدعاء األبقار  والرعاة الصبيانَبلَراَمصحبة بمزماره على يعزف عندما  غبار قدميه اللوتسيتين
   .كِْرشَْنالً وتتوقف أمواجه كما نقف نحن للبكاء نترقب وذهمبل يبقى  كِْرشَْنال يحصل على رحمة 

الشعور بالخيبة والبكاء  إلى لكنهن يتوقفن عن البكاء تحسباً عودته ثم يعدن كِْرشَْن عن ذرف الدموع في غياب ۤيْزوپُچالـال تنقطع 
.  وجميع الرعاة الصبيان مالئكةونڤيشْة مصدر جميع وجوه هو شخصية اهللا األصلي كِْرشَْن. ليس قادماً كِْرشَْنعندما يدركن أن 

في غابة  خالنهصحبة ي كِْرشَْنيتنقل . ويعبدونهدوماً  كِْرشَْن يحفون بـتْشَنْْدَر و إنْْدَر  وْبَرْهما والمولى ڤَشيالمالئكة مثل المولى 
 ڤيشْنوتبين الرب انها درجة  إلى فرة الثمار والزهوراتصبح وتستجيب األشجار والعرائش في الغابة ف. ڤَْرْدَهَنُچو أو جبل ڤِْرنْداڤََن

الوجد باهللا جلد من ال ةقشعرم فروعها من ثقلها ودنتبصوت مزماره و سفح الجبلالشاردة عند األبقار  كِْرشَْنفي قلوبها عندما يدعو 
 . من السنخ الحلووتسكب كل من األشجار والعرائش أمطاراً

بأصوات مرتفعة من جنونها  كِْرشَْنـل أسراب النحلتغني . يامونا على ضفاف الـهعند سير تيلََكبرسم مزيناً  كِْرشَْن كان وجه
النغمة يعزف  و امتناناًيشكرها  وأجمل األشخاص ذاكه،الكليل الذي يطوق عنقل ّيتولَسبالرائحة الربانية الشبيهة بالعسل ألزهار 

 كِْرشَْنفي الواقع، دنت من .  وسائر الطيور التي تسكن البحيرة الغرانيق والتّمويسلب عقول الساحر يغني الناي. على نايه عينها
 .بتثبيت وعيها عليه وتدخل في غيبوبة تأمل في عبادته كِْرشَْنبجل  ت، تاماً صمتاًيةراعمغمضت عيونها أو

يسعد الجميع و على سفوح الجبل َبلَراَمع مع ستمتاكليال من الزهور على رأسه عندما ي كِْرشَْنيضع صديقاتي، :" أخرىّيوپُچقالت 
تستجيب الغيمة برعد لطيف تهنئ صديقها . خوفاً منه كِْرشَْن تتوقف الغيمة عن الرعد عند عزف .يبهج العالم كله فبأنغام مزماره

 .بدالً من ازعاج نايه كِْرشَْن
 هعند شعورترضي الغيمة اإلنسان بالمطر .  اإلنسانيرفعان شقاء كِْرشَْنمقبول بصفة صديق الغيمة ألن كل من الغيمة و  كِْرشَْن

من لون  كِْرشَْنالغيمة و .  بالنيران المتقدة للشقاء المادي اإلنسانغيث كالغيمة عندما يحترقم كِْرشَْنكذا، ذكر . بالحرارة الزائدة
 .المحرقةالشمس ايته من أشعة لحموتظلله  كِْرشَْن على صديقها الحبيب تمطر الغيمة زهوراً. واحد، يعتبران من األصدقاء

 ألحاناً كل فنون رعاية األبقاربابنك الخبير اخترع  الفاضلة، ياشُوداأيتها األم أمي الحبيبة، :"ياشُودااألم  إلى ۤيْزوپُچالـقالت احدى 
 يضع مزماره على شفتيه  عندما تلك االلحان وسائر كبار المالئكة عند سماعإنْْدَر وڤَ شي والمولى ْبَرْهمايتحير المولى . جديدة

 .رؤسهم وقلوبهمون انهم مرجعيات علم الموسيقى فينكس مع  على التيقن من صفوة تلك الموسيقىنال يقدرو. ها ويصدربيْمَببحمرة 
اثناء اللوتس وعصا سوق الفيلة وهرة األرض بالعالمات المميزة للراية والصاعق و كِْرشَْنينقش صديقاتي، :" أخرىّيوپُچقالت 
لذلك، . المعروفه ناييتحرك بدنه برشاقة اثناء عزف . سببه أظالف األبقارتويرفع شقاء األرض الذي البيت مع أبقاره إلى ته عود

 ".كِْرشَْن بسهام كيوبيد لحظ نابتااصعند ارتخاء شعورنا وثيابنا بال نعي ، نقف في ذهول كاألشجار
دما كان يتهيأ عنيجمع البقر  كِْرشَْن كان. لوانها ولكل لون اسم مختلفة حسب أصنفألوف من األبقار وكانت م كِْرشَْن كان عند

 على سبحة ْزڤَايشْنَڤالـكما يعد   خرزات إلحصاء مختلف فئات األبقار١٠٨يعد على سبحة ذات  كِْرشَْنكان . للعودة من المراعي
 .ۤيْزوپُچ ١٠٨ خرزة تمثل ١٠٨ذات 

 كتف صديق حميم إلى ذراعهمرتكزاً ب كِْرشَْنيقف :"ّيتولَسوق عنقه اكليل من زهور يط كِْرشَْنصديقتها عودة  إلى ّيوپُچوصفت 
تقف جامدة ناسية بيوتها  وذاك كِْرشَْنيقتربن من استحوذت الموسيقى على قلوب زوجات الظبي األسود اللواتي . نايهيعزف على 
 . كِْرشَْن العلية المأخوذات بمحيط الصفاتنحن مثلنا  هتصبح مأخوذة بصوت ناي. وأزواجها

عند عودته  نايه ليبهج خالنهيعزف على  وكونَْدنفسه ببراعم أزهار ولدك أمي الحبيبة، يزين :"ياشُودااألم  إلى  أخرى قالتّيوپُچ
بهذا الجو  سيدَّْهْز و ڤَْزَچنْْدَهْرينتفع المالئكة الصغار مثل . يهب النسيم من الجنوب يخلق جواً مسراً بعبيره وبرودته. إلى البيت

 برافع جبل عرف وي،ڤِْرنْداڤََن، ميْبهۤو َرَجڤْشديد اللطف بسكان  كِْرشَْن.  بأصوات قرونهم وطبولهمكولد إلى ويرفعون الدعاء
 بالهبوط وتقديم ادعيتهم المسائية ڤَشي والمولى ْبَرْهماينتفع كبار المالئكة مثل المولى .  عند عودته مع أبقاره وخالنهڤَْرْدَهَنوُچ

 .كِْرشَْنويصاحبون الرعاة الصبيان بتمجيد صفات 
ادخال البهجة على  إلى لكنه يسعىعند عودته في األمسية، يبدو عليه الصداع . كّيڤَِدبالبدر الذي يولد من محيط رحم  كِْرشَْنيقارن 

 ووجهه  مكلالً باألزهارتهعند عوديته ببطء  برشاقة فيل ويدخل بڤِْرنْداڤََنفي  كِْرشَْنيسير .  بحضوره المسعودڤِْرنْداڤََنقلوب سكان 
 ".عند عودته  الحرارة المحرقة للنهارڤِْرنْداڤََنينسى رجال ونساء وأبقار . الجميل مزين بأقراط ذهبية

ليس للبشر  كِْرشَْنعطينا فكرة عن جاذبية ت ڤِْرنْداڤََنونشاطاته في غيابه عن  كِْرشَْن العلية لـتسليات تذكر أوصاف الۤيْزوپُچالـكانت 
 األشجار والعرائش ابما فيه كِْرشَْن إلى  منجذبڤِْرنْداڤََنكل حي في .  أيضاًفحسب بل لجميع األشياء المتحركة وغير المتحركة

غراق  اال معبر لمن يطلبواۤيْزوپُچالـمثل . المطلقة كِْرشَْنذاك هو الوصف الكامل لجاذبية . والمياه والحيوانات مثل الظباء والبقر
هو  كِْرشَْنمدار ذكر . حب أحد إلى كل حي ينزع. ه العليةتسلياتبيسر كبير بذكر  كِْرشَْنيمكن لإلنسان مصاحبة . كِْرشَْني ذكر ف



 وذكر َمنْتَْر كِْرشَْنَهِرى  بالتسبيح الدائم لـ على أتم وجه وجعل حياته ناجحة ومثمرة كِْرشَْنيمكن لإلنسان ذكر . كِْرشَْنوجوب حب 
 .كِْرشَْن العلية لـتسلياتال

 ".ۤيْزوپُچالـمشاعر الفراق عند "بعنوان  كِْرشَْن منخامس والثالثين ال الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى

 الفصل السادس والثالثون
 كِْرشَْنَر لجلب  يرسل أكْرۤوكَْمَس

 نجسلكن العالم المادي م. في محيط البهجة العليةدوماً  وكان غارقاً هتسلياتذكر الجميع . كِْرشَْنفي ذكر دوماً  غارقة ڤِْرنْداڤََنكانت 
 .ڤِْرنْداڤََنكانوا يزعجون الجو المسالم حتى في ) أسوَرْز(درجة أن الجن إلى 

بدأت األرض . ، حفر األرض بقوائمه في صورة ثور ضخم بقرنين حادينتمثالًالقرية م سوَرطَشْأريذات مرة، دخل جني يدعى 
زأر بصوت مرعب ودخل القرية بعد حفر األرض على جانب . ڤِْرنْداڤََن إلى طاسوَرشْأري ز كما من زلزال عند دخولباإلهتزا
درجة أن غيمة حامت  إلى كان بدنه من المتانة والشدة. جهاض بعض البقر والنساء الحوامل ابالزئير المرعب للثور سّب. النهر

ب هلع جميع الرجال والنساء  سّب، مثيل بمنظر مخيفڤِْرنْداڤََن إلى سوَرطَشْأريل ودخ. م الغيوم فوق قلل الجبالوحتفوق بدنه كما 
 .البقر وسائر الحيوانات من القريةار من رؤية هذا الجني الهائل وفر

الجميع عندما  ن روعم كِْرشَْنهدأ  ".نرجو أن تنقذنا. كِْرشَْن، كِْرشَْن:" بالصراخڤِْرنْداڤََنسكان بدا الوضع بالغ الرعب، وبدأ جميع 
لماذا ترعب سكان :" وقالطاسوَرشْأريثم ظهر أمام " ال تخافوا:" بالقولخوفاً وب االهاليشاهد الفوضى التي حلت بالقرية وهر

الجني  كِْرشَْنعلى هذا النحو، تحدى ". ذا جئت تتحدى سلطانياهيا للبراز  ؟ ماذا تكسب من هذا العمل؟ يا أرذل األحياءُچوكوَل
 على رداً األرض بأظالفه طَشْأرينبش . كتف صديقه إلى أمام الثور مرتكزاً بيده كِْرشَْنوقف . كِْرشَْن غضب الجني من كالم وأشتد
 بسرعة فائقة مثل طَشْأريأقبل . حول ذيله المرتفع في حين كانت الغيوم تحوم بغيظ كبير كِْرشَْنستفزاز ثم انقض على  االهذا

أمسك الرب  .تينيمن جانبي عينيه الحمراو كِْرشَْنالرب  إلى األمام ومحدقاً إلى  أطراف قرنيه، موجهاًإنْْدَر الصاعق الذي يرميه
الجني نهض  .الوراء كما يفعل الفيل عند مبارزة فيل منافس إلى وقذف به ثمانية عشر خطوة طاسوَرشْأريبقرني  كِْرشَْنالعظيم 

 طَشْأري قرنيب كِْرشَْنرب أمسك ال .غيظ شديدبوهاجمه ثانية ريع الرب العظيم نتيجة تقيتنفس بثقل ويتصبب العرق من كل بدنه 
 وخرج منه البراز تقيأ دماً .حد قرنيه وطعنه بها ثم رماه كما لو كان خرقة ثياب مبللة وانتزع  وطرحه بقدمه أرضاًهجماحالما ه

 .دار الموت إلى اه وذهبوالبول بوفرة يركل ساقيه وتدور عين
 ومجّده األهالي و طَشْأريالجني  ه بعد قتلَبلَراَممع القرية  ْزۤيپوُچالـ عيون قرةدخل  .بنثر الزهور عليه كِْرشَْنئكة الرب أكرم المال

 .نجاز أحد شيء خارق ما، تطغى البهجة على أقاربه وخالنه ا عند. ببهجة كبيرةَبلَراَم
 معروف عموماً موني ناَرَد. كِْرشَْنوكشف له عن سر  كِْرشَْنعلى يد  طاسوَرشْأريبعد مقتل  َسْمكَ لزيارة الملك  مونيناَرَدذهب 

لى مستوى المالئكة وسمح ع الذي لم يكن كَْمَس زار موني ناَرَدلكن . )َدْرشََن-ڤَِد(بمن ال يراه سوى المالئكة أو من على مقامهم 
الرب أو تيمه  ما لم يرلإلنسان استمداد نفع فعلي  ال يمكنلكن . موني ناَرَدفكيف بالحكيم  كِْرشَْن عاين كَْمَسال شك أن . له برؤيته

ال يقوى أحد على فهم التقدم الذي . سوكِْرتي-اتَْچۤيأكل من يصاحب التيم الصفي يستمد نفعاً خفياً يدعى . األصفياء بعين صفية
من اجل قتل الجن وكان  كِْرشَْنتجلى . عة كانت قضاء األمور بسرموني ناَرَدمهمة . يحققه لكنه يحرز التقدم عند رؤية تيم الرب

ستموت على يد االبن الثامن من :" وكشف له حقائق األمور بالقولكَْمَسلذلك، اقترب من .  األمرعجيل تناَرَدأراد .  أبرزهمكَْمَس
 نَنَْد َمهاَرَج زوجة ياشُودالكن . بنتاًعتقاد بأن طفله الثامن كان  إلى االڤَسوِدڤَك دفعلقد . كِْرشَْنذاك االبن الثامن هو . ڤَسوِدڤَابناء 

                                                                                                                    . بابنهڤَسوِدڤَوضعت هذه البنت واستبدلها 
 تحت رعاية ڤِْرنْداڤََن في َبلَراَمو  كِْرشَْن يقيم . بعيداً عن نظركڤِْرنْداڤََن طفليه في ڤَسوِدڤَخبأ . َبلَراَم وكذلك ڤَسوِدڤَهو ابن  كِْرشَْن

 ".َبلَراَمو  كِْرشَْن لقتل األطفال، لقوا مصرعهم على يد ڤِْرنْداڤََن إلى الذين ارسلتهم) أسوَرْز(جميع الجن . نَنَْد َمهاَرَج
 ن ذلك بتنبيههم منعه  مونيناَرَدلكن  .ڤَسوِدڤَ لقتل  حاداًأستل سيفاً. عند سماع ذلك وفقد سيطرته على حواسه كَْمَسهاجت ثائرة 

استدعى الملك  .وزوجته باألغالل الحديدية ڤَسوِدڤَعندئذ بتقييد  َسْمكَفأمر  ڤَسوِدڤَوليس سيسببان موته  ڤَسوِدڤَان ولدي إلى 
 وزراءه على رأسهم َجْزوْبُهثم استدعى ملك  ".كِْرشَْن  وراَماذهب وأقتل :"وأمره قائال  مونيناَرَد بعد رحيل ّيِكشالجني  َسْمكَ
 ،طيَكشْمو  وَرنۤوتْشاأيها البطلين :"خاطبهم الملك بما يلي.  العناية بفيلتهنمن يتولو إلى  باإلضافةشََلوتُ  وشََل و َرنۤوتْشا و طيَكشْمو

أقتلوهما . ن الصبيين سيسببان موتيهذيؤ بأن جرى التنب. نَنَْدفي قرية  )دوْبهيأنَكَدونْ (ڤَسوِدڤَولدي  كِْرشَْن  وراَم يقيم .اصغيا الي



 سكان المدينة جميعأقيموا حلقة مصارعة تحيطها مقاعد للمتفرجين وأجلبوا  ".المصارعةب شغلهما ةعيذرب هنا إلى عند المجيء بهما
 ".والمناطق المحيطة بها للتفرج على المصارعة العامة

 ٥٠٠٠ أن المصارعة كانت شائعة منذ شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمو من نصوص ما زال سكان الهند الشمالية يتمتعون بألعاب المصارعة ويبد
 لك جلب نبغيأنت يا حافظ الفيلة، ي:"مدرب الفيلة إلى كما قال. ليها ا بالترتيبات لحفلة مصارعة ودعوة العامةكَْمَسقام . سنة أيضاً

 ".نيناالثّي  عند مدخل حلقة المصارعة وحضه على قتل عدوۤيذَاپۤيلَڤَكوالفيل 
 التي تقام تْشَتوْرَدشّي قربان وۤياياْچ-ْدَهنوْر قربان  الحيوانية وإقامةالقربان بتقديم ڤَشي اصدقاءه بإقامة عبادة المولى كَْمَسكما نصح 

 يدعى ڤَشي المولى هأحد وجو. ڤَشي وخصص لعبادة المولى ِاكاَدشّيفي اليوم الرابع عشر القمري ويأتي بعد ثالثة أيام من 
ما زالت هذه العادة جارية في الهند في مكان . الحيوانية أمامهقرابين  هذا بتقديم الڤَشي يقوم الجن بعبادة وجه المولى .ڤَْبهايَركالَ

كما كان دبلوماسياً . جماعة الجن هذه إلى  ينتميكَْمَسكان . ڤَكالَْبهايَر إلى  حيث يضحي الجن بالحيواناتدهاَم-ڤايْدياناتْهايدعى 
 .َبلَراَمو  كِْرشَْنسرعان ما رتب ألصدقائه الجن لقتل خبيراً و

 أكْرۤوَرلذلك، أخذ بيد .  تأمين النفع الشخصيفّن َسْمكَعلم . بعد الفراغ من أمر وزراءه يادوْز كبير وجهاء أكْرۤوَر َسْمكَاستدعى ثم 
بين ساللتي من أنت ألطف الجميع بنا . حترامال ا أطلب خدمة ودية منك بدافع،أكْرۤوَرعزيزي خير المحسنين :"بما يلي إليه وتكلم
 شْنوڤي على الرب إنْْدَر لذلك، أنا أعتمد عليك اعتماد القوي.  أنت تقوم بواجباتك بتعقل،أكْرۤوَرأيها اللطيف  .ْزِرشْنيڤْ  وَجْزوْبُه

.  دون أدنى تأخيرعربةهنا على هذه ال إلى ا واجلبهمأنَكَدونْدوْبهي حيث يقيم ولدي نَنَْدقرية  إلى أرجو منك الذهاب .لتحقيق غاياته
 على يد المصارعين نقتالي وسهما بعد ان تجلبتهقوب الذي يعادل الموت ذَپۤياڤَلَۤيكو بفيلي َبلَراَم و كِْرشَْنسأقتل . هذا هو طلبي منك

  وَجْزوْبُه و ْزِرشْنيڤْهما في سالالت وكل أقارب بعد قتلهما ڤَسوِدڤَسأقتل  . االتفاقإذا أفلتا منه بمحض  البرق قوةونالذين يعادل
 َدڤيڤيْد وحميمه َجراَسنْْدَهىعمي . أيضاً وسائر أعداءي َكڤَِدمملكتي وسأقتل أخوه بالذي يطمع  أوْچَرِسَنكما سأقتل والدي  .َدشاْرَهْز

أنت تفهم اآلن  . المالئكة ثم سأحكم األرض الملوك المتحالفين معجميعقتل بسأشغلهم . َنبا  ونََرَك و ْمَبَرشَ إلى من أحبابي باإلضافة
 ".يادوْز عاصمة عز للتفرج على قربان القوس وعلى َبلَراَم و كِْرشَْن وجلب فوراً فأرجو منك الذهاب نيتي
مع ذلك، ينبغي للفرد ان يكون . يشكل حجر عثرة في طريقككل من أيها الملك، لقد دبرت وسيلة للتخلص من : أكْرۤوَرشْرّي قال 
 مصمم على تحقيق رغباته حتى  اإلنسان. حتماًمن عملالفرد القدر هو الذي ينتج جزاء ما قدمه  ألن  ازاء النجاح والفشلزناًمت

 ". على الرغم من ذلكلكني سأنفذ أمرك. لذلك، يالقي السعادة والشقاء معاً.  تحقيقهادونعندما يحول القدر 
 .بيته إلى أكْرۤوَرفي حين عاد  أكْرۤوَر إلى  من كالمههوزراءه ودخل مخدعه بعد فراغ َسْمكَصرف الملك 

 ".كِْرشَْن لجلب َرۤأكْرو يرسل كَْمَس"بعنوان  كِْرشَْن منسادس والثالثين ال الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى

 الفصل السابع والثالثون
 قتل الجنيان ِكشّي و ڤْيُّوماسوَر

 بسرعة العقل يحفر األرض ڤِْرنْداڤََندخل منطقة . َسْمكَء على أمر بنا َرَجڤْ إلى  وذهبهائلان صورة حص في ّيِكشالجني تمثل 
الجني عندما رأه  كِْرشَْنواجه . كِْرشَْنشْرّي  إلى نال اقترابه وبدأوا ينظروح السكان من صهيله المرتفع جميعارتعب . بحوافره

عدة مرات ثم رماه الجني  برمأمسك الرب بهما وفه األماميتين يرفسه بقائمت إلى اًساعي كِْرشَْن على ّيِكشهجم . وتحداه باإلقتراب
حالما استعاد وعيه  ثانية فاغر الفاه كِْرشَْنمهاجمة  إلى عادثم عي لبعض الوقت  فاقد الوّيِكشبقي . مسافة تعادل عرض مائة قوس

 حتىذراعه  كِْرشَْنمدد . هاعضل سعى عندماضيب حديد محمَّر شعر كأنها ق فّيِكشالجني دفع الرب ذراعه اليسرى في فم الحصان و
ورشه الجني  افتخار بقتل يظهار أ اذراعه ووقف بهدوء دون كِْرشَْنمن شدة ألمه فأخرج الرب  ياته حّيِكشوفارق الجني اختنق 

 .ه بالدعواتالمالئكة بالزهور من المساء ومجدو
 إلى  بما يليتيمتكلم عظيم ال. في مكان منعزل كِْرشَْن من الرب  مونيناَرَدالمالئكة  دنا الحكيم الكبير بين ،بعد ذلك بوقت قصير

، أيها الرب الذي ال يحد بحد ويا مصدر كل تصرف، يا رب كِْرشَْن، كِْرشَْن:  مونيناَرَدقال  .ه دون جهدتسلياتالرب الذي يقوم ب
 داخل مغارة غير منظور اًي، أنت الروح العظيم لكل األحياء، جالسموال. يادوْز كل األحياء وخير ذويا مال ڤاسوِدڤَالكون، يا 

أنت مالذ كل األرواح الذي يحقق  .األعلىملك  والشخصية اهللا العزيزكل حي وفي أنت الشهيد . القلب مثل النار الكامنة في الوقود
 من ه وتهدمهقة وتخلق هذا الكون وتحفظ األولية بقدرتك الخال الماديةشواكلعن ال كشفأنت ت.  على مشيئتهكل رغباته قصراً

 الذين احتلوا َزشَراكْ  وْپَرَمتَْهى  ودايتْيا الجن في صورة الملوكاألرض إلهالك  إلى اآلن هبط أنت الخالق عينه الذي .خاللها
مصارعين مع الفيل  وسائر الطيَكشْمو  وَرنۤوتْشا موت شهدسأربي الحبيب، أنا موقن بأنني  .ت لحماية الربانيهبطالعروش كما 



والجني المتمثل في  نََرَك و موَر و َنڤَكالَياثم سأراك تقتل  في خالل يومين فقط أيها الرب القوي على يدك َسْمكَ والملك ۤيذَاپۤيلَڤَكو
  .إنْْدَر هزموت پاريجاتَ زهرة تولي علىك تسشهدصورة الصدفة كما سأ

عندما يطلب فارس الزواج " (ر من بنات الملوك األبطال بعد ان تدفع لهم بشجاعتكعدد كبيبك تتزوج شهدسأ:" قائالموني ناَرَدتابع 
 ).من أميرة فال بد له من مبارزة مزاحميه والخروج مظفراً ثم يحصل على األميرة صدقة

لب االبن الميت ستج.  مع زوجة أخرىْسياَمنْتََك من اللعنة وتستولي على درة َركاڤاْد في َچِرنْ الملك نجيثم يا رب الكون، ست
 ياۤوراَجسقربان اقامة  اثناء تِْشدي وملك كَْرڤََدنْتَ وتهلك ّيكاشة نوتحرق مدي َرَكنْذْپاو ثم ستقتل ياَمراَج من دار خادمك َمَنْبراْهللـ

جدة على هذه  ممتسلياتتلك ال. َركاڤاْد اثناء اقامتك في ها البطولية مع كثير غيرها التي ستقضيتسلياتسأشهد كل تلك ال. الكبير
 كاملة من  وتهلك جيوشاًأْرجوَنعربة صورة الزمان وتقوم بدور حوذي بثم سأشهدك تتجلى  .أغاني الشعراء العليينباألرض 

سبق .  األصليةكهويتفي دوماً أنت تام بالوعي الروحي الصفي وقائم . يا شخصية اهللا العزيز إليك ألنلج .الجنود لرفع عبء األرض
 قدرتكبقوة   الوهمسمات بمنأى عن مسار طالق وتبقى أزلياً االمشيئتك ال تخيب على ألن ياء المنشودة الممكنةلك تحقيق كل األش

 .بنيت بقدرتك التدابير المخصوصة التي ال تحد لهذا الكون. أسجد لك أيها الملك العظيم الذي ال تعتمد على شيء سواك .الروحية
 للرب  مونيناَرَد سجد . واخترت المشاركة في الحرب البشريةتَْزڤَساتْ و ْزڤِْرشْني و ْزيادوتجليت اآلن بصفة البطل العظيم بين و

شعر بهناء كبير يالعظيم من الرب ورحل التيم  ثم استأذن ذاك الحكيم وته من مخاطبهغا بعد فرتعظيماً يادوسيد ساللة  كِْرشَْن
 .بمعاينته

 ال أْرجوَن أو صداقته مع يادونشاطاته مثل التجلي في عائلة . طالق االمستقل على كِْرشَْن التنويه لإلنسان بأن  مونيناَرَداراد 
 . وتخلية عنده لكنها حقائق ملموسة عندناتسلياتجميعها .  العملثوابترهنه ب

انشغل ك، بذل. ّيِكشالجني بعد قتل   رعاية األبقار وسائر الحيوانات في صحبة الرعاة الصبيان السعداءشخصية اهللا العزيزتابع 
  .عجاز شخصية اهللا العزيز بقتل مختلف أشكال الجن ا لكنه كشف عنۤيْزوپُچالـبنشاطاته العلية مع خالنه ورفاقه و كِْرشَْن

 قام البعض بدور اللصوص. ڤَْرْدَهَنُچو جبلقلة  حيواناتهم على اثناء رعايةالرعاة الصبيان لعبة اللصوص والرعاة  لعب ،ذات يوم
الجني  ابن َمڤْيُّوظهر الساحر القوي  .لعبوا لعبتهم بسعادة دون خوف من خطر. والبعض اآلخر بدور الرعاة والغنمفي تلك اللعبة 

 دور نتظاهر بالمشاركة في اللعبة بدور اللص وعمل على سرقة الرعاة الصبيان الذين كانوا يلعبو. بقار صبيزي ب في المكان َميا
لم يتبق في النهاية سوى أربعة .  ورماهم في مغارة جبل سدها بصخرة كبيرةدفعة دفعةبيان الكبير الرعاة الصالجني خطف  .الغنم

 ماسوَرڤْيُّو بما كان  علم جيداً، الربانيينتيمالمأوى كل  كِْرشَْنالرب  . الغنم في اللعبةر دونأو خمسة من الصبيان الذين كانوا يلعبو
 إلى الجنيانقلب  .فعة األخيرة من الرعاة الصبياندبقوة فيما كان يخطف الني الجب كِْرشَْن أمسك ،كما يمسك األسد بذئبويفعل 

الجني ب كِْرشَْنأمسك الرب  .إطالق نفسه بعد ان فقد قوته في قبضة الرببحجم وقوة جبل شاهق لكنه أخفق بصورته األصلية 
 ضحية  اإلنسان بنفس الطريقة التي يقتل بهائكة في السماءامام انظار المال كِْرشَْناألرض ثم قتله  إلى بين ذراعيه ورماه ماسوَرڤْيُّو

قريته  إلى بعد ذلك، عاد. السالمة إلى الصخرة الكبيرة التي كانت تسد مدخل المغارة وقاد الرعاة الصبيان كِْرشَْنثم سحق  .حيوانية
 . بأمجادهونيتغن فيما كان المالئكة والرعاة الصبيان كوَلوُچ

 ".َمڤْيُّو وّي ِكشقتل الجنيين "بعنوان  كِْرشَْن منسابع والثالثين ال الفصل على كْتي ِڤَدنْتَْبَه. سي.إى بحث انقضى

 الفصل الثامن والثالثون
 ڤِْرنْداڤََن إلى َرأكْرۤووصول 

لصباح الباكر وبعد  في اّيِكشقتل الجني . ّيِكشمما يعني مصرعه يوم مقتل الجني  كِْرشَْن على يد سوَرَمڤْيُّو قتل موني ناَرَدلم يذكر 
 َرۤأكْرو أمر كَْمَس. تم قتل الجنيين في الصباح. سوَرَمڤْيُّو وهناك جرى قتل ڤَْرْدَهَنُچوأن ذهب الصبيان لرعاية البقر على جبل 

من  أكْرۤوَركان . الي في صباح اليوم التڤِْرنْداڤََن إلى  العربةَرۤأكْرو، استقل كَْمَسبعد تلقي أمر .  عند المساءڤِْرنْداڤََن إلى بالوصول
 كِْرشَْن يذكر لوتسي العين الرب َرۤأكْرووكان  كِْرشَْن عن ذكر التيم ال ينقطع. ڤِْرنْداڤََن إلى في طريقه إليه كبار تيم الرب وبدأ يدعو

 .على الدوام
 كِْرشَْن الرب ى برؤيةحظ صدقات أعطيت ألةقضيت وأيعبادة  ة وأيرياضات ة أعمال صالحة وأيةأي":لنفسه شْرّي أكْرۤوَرقال 
 يعتبر نفسه ال يستحق كسب فرصة علية َرۤأكْرولذا، بدأ . كِْرشَْنأنه ال يستحق خدمة دوماً  الصفي يعتبر نفسه ڤَڤايشْنَالـ ".؟اليوم

ة الرابعة بمثابة شخص مادي لفهم العلم باهللا أو شخص من الدرج كِْرشَْناعتبر نفسه ال يليق برؤية . لمعاينة شخصية اهللا العزيز
النفوس احدى  ألن  حتى نفس متردية مثلي تحظى بفرصة رؤية الرب العظيمذ احسبي كل تلك الخواطر:"ِڤَدْزالـلدراسة ) ْدَرۤوش(



لقد :"بمشيئته كِْرشَْن لنفسه أنه سيقتدر على رؤية َرۤأكْروقال . "نجرفت في نهر الزمان يمكن ان تبلغ الشاطئ أحياناً ا التيالمهيأة
في الواقع، . هفي يُّوچۤيْزل سيئاتي اليوم وأصبحت والدتي جديرة ألني سأسجد تبجيال للقدمين اللوتسيتين للرب الذي يتأمل الـزالت ك

ر ابك بالتفكير أن َرۤأكْروتابع . " من معاينة الربني مما يمكنَبلَراَمو  كِْرشَْنجلب علي رحمة بالغة بإرسالي ل َسْمكَأظهر الملك 
  .كِْرشَْن لـالقدمين اللوتسيتينفضل نور أظافر أصابع بنيين تحرروا من العالم المادي بمجرد الحكماء والربا

كان مبتهجاً ".  اآلن ومن حسن حظي أن أقدر على معاينتهإنسان بصورةنزل شخصية اهللا العزيز ذاك :" يقول لنفسهَرۤأكْروتابع 
  في غابةيهما الرب علسيري التي ڤَشيوالمولى  ناَرَد  وْبَرْهما المالئكةعبدها كبار ي عينها التي القدمين اللوتسيتينبترقب رؤية 

 اليوم ومن القدمين اللوتسيتينأنا محظوظ برؤية هاتين . ْزۤيپوُچالـ من صدور كوَمنْكو بمسحوق تانن مصبوغاتلك القدم. ڤِْرنْداڤََن
كما سأرى بسمته . تيلََكبرسم جعد يزداد جماال بخديه وأنفه ذاك الوجه الذي يحيط به شعره األ. موكونَْد ان أرى وجه الرب المحتم

 نولُوَكڤيشْسيمكن لي معاينة جمال الملكوت الروحي . أنا موقن بهذه الفرصة ألن الظبي يسنح عن يميني. الجميلة وشعره األجعد
 ."يني ستحقق كمال وجودهماال شك ان علذلك، . هو ذخر كل جمال.  بمشيئته العليةنزل العظيم وونڤيشْهو  كِْرشَْنألن 
 منزه ونڤيشْالرب .  يرمق القدرة المادية فيحدث الخلقونڤيشْالرب .  العظيمونڤيشْهو  كِْرشَْن وراء كل شك أن الرب َرۤأكْروعلم 

 ونڤيشْ، ِرشَْنكْ، اكذ. يخرق ظلمة القدرة المادية بقدرته الباطنة.  خالق هذا العالم الماديهمع أنبقدرته من تأثير القدرة المادية 
يكشف . ولواحقه من توسع قدرته الباطنة كِْرشَْن أن دار َسْمهيتا-ْبَرْهَميؤكد في .  بتوسع قدرته الباطنةڤِْرنْداڤََناألصلي خلق سكان 

 بالقدرة الباطنة ْزۤيوپُچالـ األرضية حيث ينعم مع أبويه وبصحبة خالنه البقارين الصبيان وڤِْرنْداڤََن في ڤِْرنْداڤََنوَك ولُُچ كِْرشَْن
 . المادية كالربشواكلالرب عليون عن ال إلى  المنشغلين بالخدمة الوديةڤِْرنْداڤََن أن سكان َرۤأكْرويتضح من كالم . عينها

يد جميعاً حظ سع كِْرشَْن العلية لـتسلياتقال أن النشاطات والتعاليم والصفات وال.  العلية للربتسليات ضرورة الَرۤأكْروكما اعتبر 
يمكن أن يحيا مجمل . ه ولواحقه العليةتسلياتببحث وجه الرب وصفاته و كِْرشَْن في ذكر  اإلنسانيستطيع أن يبقى. للناس عامة

يمكن تزيين الجثة على أجمل . كِْرشَْنلكن ليست الحضارة سوى جثمان مزين دون ذكر . بإنجاز ذلك الكون بسعادة ويتقدم بسالم
 .كِْرشَْنالمجتمع البشري عقيم يخلو من الحياة دون ذكر . وعيوجه لكن ال نفع فيها دون 

الدين الذي أصول  على نهجة المالئكة األجالء الذين يحافظواآلن لب يادوفي ساللة ذاك  كِْرشَْن شخصية اهللا نزل:"َرۤأكْروقال 
 أن ْبهَچڤَْد چۤيتايؤكد في . لذة بشملهم بحمايته شَْنكِْر يجدو كِْرشَْنالمالئكة والتيم لذة بالتقيد بقوانين يجد  . والجن يخالفونهااشرعه

النشاطات ح التيم والمالئكة سيسّب. هذه لحماية التيم وقتل الجن كما يؤكد فيه أن سماعها وروايتها نافعة لإلنسان كِْرشَْننشاطات 
 .بإزديادالمجيدة للرب 

هو قرة . هو مخلص جميع المتردين ومالك األفالك الثالثة. روحيينهو السيد الروحي لجميع السادة ال كِْرشَْنشخصية اهللا العزيز "
 ألنه جلب الهناء على كل ذي عينت رؤيته.  حتماًاليوم  وغاية النفوس الجليلةالسيد الروحي ىسأر. العين الممسوحة بمرهم حب اهللا

 .اآلن فجر كل يوم من أيام عمري ميموناً بحأص .العزةفي الواقع، صورته الشخصية هي المالذ الذي تنشده . الجمال الحقيقي للكون
يها كبار فأقدامهما هي األقدام عينها التي يتأمل . َبلَراَم و كِْرشَْن وأسجد للقدمين اللوتسيتين لكل من فوراًبتي كرمثم سأنزل من 

وسيضع الرب القوي يده . َنڤِْرنْداڤَ للرعاة من أصحاب الرب ولكل من يقطن أيضاًسأسجد .  الذاتتحقيق من طلبة يُّوچۤيْزالـ
ه لمسة يدأنا أطمح إلى  . الزمانأفعوانمن  إليه تلك اليد خوف كل من يلجئتزيل . بعدما أسقط عند قدميه اللوتسية على رأسي

 ْزۤيپوُچـال صداعكل   وأرتفعتلك اليد اللوتسية إلى  بتقديم الصدقةإنْْدَر عرش ملك الجنانعلى  َبلي  وپوَرنَْدَرحصل . اللوتسية رأسي
 .راَس رقصة تسليات اثناء متعة هنعندما مسح الرب العرق الذي كان يتصبب من وجوه

 )السماوية واألرضية والتحتية ( ملك الجنان وسيد األفالك الثالثةإنْْدَر علم أن. كِْرشَْن البركات من يد َرۤأكْروعلى هذا الوجه، ترقب 
حسانه قطعة من األرض  ا بعدإنْْدَر  منصبَبلي َمهاَرَجكذا، وهب . كِْرشَْنتي قبلها نال بركة الرب مقابل تقدمة حفنة من الماء ال

قطرات العرق الشبيهة باللؤلؤ ، ڤََرَسُرو-مانََسيده العطرة كزهرة لوتس في بحيرة  كِْرشَْنمسح . ڤَِدَن ڤاَم إلى تعادل ثالثة خطوات
العظمى  كِْرشَْن يترقب بركة من يد َرۤأكْرولذا، كان . كِْرشَْن مع راَسمن عناء رقصة  فوراًرفع صداعهن  فۤيْزوپُچالـعن وجوه 

ذا طلب أحد السعادة المادية مثل ملك الجنان  ا.كِْرشَْنذكر  إلى ذا أخذوا انعام على جميع أشكال البشر االقادرة على كِْرشَْنيد . تلك
 كِْرشَْن أوجاع الوجود المادي فيمكنه أن يستلم تلك البركة من يد وإذا طلب أحد النجاة من كِْرشَْنفيمكنه أن يستمد البركة من يد 

ويطلب صحبته الشخصية ولمس بدنه العلي فيمكنه أن يكسب تلك البركة من يده  كِْرشَْنأيضاً وإذا كان الفرد يملك حباً علياً صفياً لـ
  . أيضاً
 إلى أرسلني َسْمكَ حتى ولو ان لن يعتبرني الرب العاصم عدواً:" لنفسهقال. كِْرشَْن عدو كَْمَس خائفاً ألنه مرسل من َرۤأكْرو كان لكن
  وباطنياًخارجياً النفس المهيأةعلى كل األحوال، الرب العليم هو العليم الفعلي بحقل هذا البدن المادي ويشهد كل مساعي قلب . هنا

 كَْمَسلقد جازف بمهمة رسول . كِْرشَْنن تيماً صفياً للرب كا. أرسله كِْرشَْن صفياً مع أن عدو َرۤأكْروكان قلب ". ببصيرته التامة



  العزيز بتواضع وأضم كفيسأقف بين يدي شخصية اهللا:"قال. كَْمَسلن يقبله عدواً مع أنه رسول  كِْرشَْنكان موقناً بأن . كِْرشَْنللقاء 
 إلى سأرقى.  أشكال الذنوبافةوحررني بذلك من ك  إلّي وربما ابتسم بود ونظر حتماًسيسر بموقفي التتيمي. مع أنني في مهمة أثيمة

 بدني ومزيال عبوديتي المادية بذراعيه القويتين مطهراً كِْرشَْنسيعانقني فعليم بقلبي  كِْرشَْنلما أن . صعيد البهجة والعلم العلي
 برأس منكس وكفين هعد عناقب ذائع الصيت كِْرشَْنالرب  سأقف بين يدي. ي صديق ونسيب حميمننأعمالي لعلمه ا إلى الراجعة

 به شخصية اهللا العزيزفي الواقع، حياة من ال يعترف . عندئذ، سيتحقق غرض حياتي". أكْرۤوَرحبيبي :"متضامين وسيخاطبني قائال
صية ال تنجح حياة أحد دون اعتراف شخ.  سيخاطباني بكلمة عم فتتمجد مجمل حياتيَبلَراَمو  كِْرشَْنال شك أن . هي حياة يرثى لها

 . "اهللا العزيز
ْبهَچڤَْد جاء في . ية مذمومة اإلنسان جهده ليعترف شخصية اهللا العزيز بخدمته وتتيمه ودونها فالصورة اإلنسانيتضح هنا وجوب بذل

  ويتجاوب ودياًدير باإلهمال بل الجميع عنده سواء أو ج فيهلرب العظيم حبيب وال حميم وال يعتبر أحد غير مرغوبلليس  أن چۤيتا
 أن الرب العزيز يستجيب ْبهَچڤَْد چۤيتاكما يعلن . ه كما تحقق أشجار الجنان رغبات كل من يدنو منهانسبة تتيمهم بحب له وفقاًتيممع 

مثل شجرة األماني في الجنان التي تعطي الثمار التي يطلبها  كِْرشَْن لنفسه أن َرۤأكْروقال . بنسبة الخدمة التتيمية التي يقضيها التيم
لذلك، جاء في . عترافه احتى ينال إليه يجب على التيم العلم كيف يؤدي الخدمة. كما أن شخصية اهللا العزيز أصل الوجود. ابدالع

 إلى الخدمة. كِْرشَْنبوقت واحد لتحقيق تقدم في ذكر  كِْرشَْن أن واجب المريد خدمة كل من السيد الروحي و شَريتاْمِرتَتْ تْشايتَنْيا
اناتَْهى ڤيشْڤ شْرۤيليكتب . كِْرشَْناية السيد الروحي هي خدمة سليمة ألن السيد الروحي هو الوجه الذي يمثل تحت هد كِْرشَْن
  اإلنسانيجب على. األمر يشبه الخدمة في المكتب الحكومي.  أن رضى الرب العظيم من رضى السيد الروحيْرتي طْهاكوَرڤَتْشَكَْر

 .تهعند رضى رئيس القسم عن خدملفرد ويزداد معاشه تلقائياً سيترقى او. أن يعمل بإشراف رئيس القسم
 الرأس نكسن فيما أقف دون حراك متيقابلبيدي المت كِْرشَْن األخ األكبر للرب يادوْزسيمسك خير الـ:"يقول لنفسه أكْرۤوَرتابع ثم 

 ."ألفراد عائلته َسْمكَعاملة بكل لوازم االستقبال ويستفسر مني عن مهناك سيكرمني . بعد معانقتي بيته إلى ويأخذني
فيما كانت الشمس على وشك  كوَلوُچ فيما كان في طريقه وبلغ تأمال عميقاً كِْرشَْنشْرّي  فييتأمل  ْپَهلَْكڤَشْكان ابن على هذا النحو، 

تلك، أقدام الرب آثار .  في المراعي آثار األقدام التي يضع مالئكة كواكب الكون غبارها على تيجانهمأكْرۤوَرشاهد  .الغروب
 من حبه أكْرۤوَر اقشعر جلد . من جمال األرضت زاد،الرمح ثالثي الشعب والرايةوصاعق المتميزة برسوم زهرة اللوتس وال

ربته وبدأ يتدحرج فوق تلك اآلثار عن م عند رؤية أثار أقدام الرب فقفز وجدالصفي وامتألت عيناه بالدموع من زيادة اهتياجه بال
 ".يموالو التراب تحت قدمي هذا ه:"هاتفاً

 تسليات والمداومة على ذكر َرۤأكْرو السير على خطى ،ڤِْرنْداڤََنيجب على كل من ينوي زيارة .  مثاليةڤِْرنْداڤََن إلى َرۤأكْرورحلة 
نَُروتََم  شْرۤيلأنشد .  وجاههدون أن يحفل بمركزه المادي ڤِْرنْداڤََنحالما يبلغ حدود  ڤِْرنْداڤََن التمرغ بغبار الفرد ىيجب عل. كِْرشَْن

ڤيشَيا (لذات الحسية المادية م متى سيصفو عقلي بعد ترك شوائب الڤِْرنْداڤََنسأقتدر على زيارة ": في أغنية معروفةداَس طْهاكوَر
 إلى  السفرمثال َرۤكْروأأظهر . ليها ا بمجرد شراء تذكرة سفرڤِْرنْداڤََن إلى ال يمكن ألحد الذهاب). ا شودَّْهى َهِبى َمَنتْشْهاذيۤي
 .ڤِْرنْداڤََن
أصفر اللون بينما كان سروال  كِْرشَْنكان سروال . ڤِْرنْداڤََن حالما دخل حلب األبقار إلى  في طريقهماَبلَراَم و كِْرشَْن َرۤأكْرو شاهد
كانا . ويةاكنة بينما بشرة اآلخر بيضاوية داكانت سمر ذ العزة مالة بشر. أزرق اللون وشابهت عيونهما أزهار اللوتس الخريفيةَبلَراَم

ن من ان الشخصا زاد هذ. يلحظان بإبتسامات عطوفةةسيرهما برشاقة الفيلة الفتي وبمالمح وجوههما الدقيقة اص جميعاًخأجمل األش
هما تسلياتلذان ن الاكان الرب. وزهرة اللوتسالرمح ثالثي الشعب  والصاعقجمال المراعي بآثار أقدامهما التي تحمل رسوم الراية و

  مرصعة بالجواهر وأكاليل الزهور ومطيبان بمراهم معطرة مسعودة وكانا استحما حديثاًعقود مزينان ب،هي أعظم سماحة وجاذبية
اعتبر ذاته بالغ الحظ بمعاينة .  عبير األزهار وخشب الصندل وحضورهما البدنيَرۤأكْرواستحسن . ين فاخرينوارتديا سروال

 . لعلمه أنهما شخصيتي الخلق األصليتينَبلَراَموتوسعه المباشر  كِْرشَْنز شخصية اهللا العزي
لخير خليقته شخصياً  أن شخصية اهللا العزيز تجلى َرۤأكْروفهم . شخصية اهللا األصلية وعلة العلل كِْرشَْن أن َسْمهيتا-ْبَرْهَمجاء في 
 اآلن لخير نزالاألصلي لألكوان وأسيادها وقد وليين السبب الشخصين العظيمين األكانا . قامة أصول الدين وسحق الجن اإلعادة

  من الفضة كما كان بهائهما يزيل واحد من الزبرجد واألخرىة قل،نان ذهبيشابها جبال. َبلَراَم و كِْرشَْنصورتهما المتميزة باألرض 
هناء رؤية .  كالقضيبَبلَراَم و كِْرشَْنم ح عند أقدارربته من غمرة العطف وانطعن  مأكْرۤوَرقفز  .ظلمة السماء في كل الجهات

على  كِْرشَْنتعرف الرب . من تقديم نفسهشعر بشوق منعه . جد الودفقاتزينت أطرافه بت بالدموع وأكْرۤوَر اغمر عين ،الرب العظيم
 . المسلمينتيمهلدائم على عطفه امن جراء بالسرور  كِْرشَْنشعر .  ثم عانقهعربة فقربه منه بيده التي تحمل عالمة دوالب أكْرۤوَر

 بعد. كِْرشَْنصحبة الرب ببيته إلى الرأس ثم قاده نكس وقف مالذي المتضامتين  أكْرۤوَر  بيديَبلَراَم و أشََنشَنْكَْرأمسك الرب 



المخلوط بغيره العسل  قدم لهو شاْستَْرـالألحكام طبقاً  وغسل قدميه  فاخراً مقعداًَبلَراَم قدم له ، عن يسر رحلتهأكْرۤوَرستفسار من اال
 شهية ن أطباقاًبالغيقدم له بإحترام وإيمان  ه ليريحه من صداعه ثمي ودلك قدمأكْرۤوَر إلى  بقرةَبلَراَمأهدى الرب القوي  .ممن المواد

لتحلية فمه مع  عطرة اً قدم له أعشاب، العليم العظيم بالواجبات الدينيةَبلَراَم بكل رضى والرب أكْرۤوَرأكل  .من الطعام المناسب
شخصياً  بصدد استقبال الضيف بالكلية ِڤديالـالنظام  كِْرشَْنراعى .  مرة ثانية بأعظم لذةأكْرۤوَربذلك، نعم . عطور وأكاليل زهور

 وجوب حسن استقبال حتى العدو على وجه ال يعود متخوفاً من أي ِڤَدْزالـتقضي . لتعليم اآلخرين وسيلة استقبال الضيف في البيت
 َبلَراَمو  كِْرشَْناستقبل .  اذا كان فقيراًقديم حصيرة وكوباً من الماء للشرب على األقلالمضيف ت من واجب . على يد مضيفهخطر
 . على نحو يليق بمنزلته الرفيعةأكْرۤوَر

 أكثر الجميع َسْمكَك في حماية ، ماذا سأستخبر منك؟ أعلم أنَرۤأكْروعزيزي ": واجالسه كما يليقَرۤأكْروبعد استقبال   نَنَْدَمهاَرَجقال 
قتل أطفال اخته في حضورها  َسْمكَقاسي القلب األناني  . التي سيقتلها في المستقبلجزارالالغنم في رعاية حمايته ك؟ شراً وقسوة

ن ال ذا كا اكيف يسهر رئيس الدولة على خير المواطنين .هذا الكالم بالغ الداللة "؟َمتْهورافكيف استطيع أن أصدق حمايته أهالي 
 ؟يعنى سوى بنفسه

 . الصادق والمسر نَنَْدَمهاَرَج  بكالم ڤِْرنْداڤََن إلى َمتْهوراة نهاره من صداع رحل َرۤأكْرونسي 
 ".ڤِْرنْداڤََن إلى َرۤأكْرووصول "بعنوان  كِْرشَْن منثامن والثالثين ال الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى

 الثونالفصل التاسع والث
 يامونالُوَك داخل مياه نهر ڤيشْنوَر ورؤية عودة أكْرۤو

 َبلَراَمو  كِْرشَْنفي تلك الغضون، توجه األخوان .  وأعدوا له مكاناً لقضاء الليلةَرۤأكْرو استقبال نَنَْد َمهاَرَجو  كِْرشَْنأحسن الرب 
كرام البالغ  االلتي راودته في الطريق قد تحققت اآلن بعد على مقعد براحة وشعر ان رغباته اأكْرۤوَرجلس . لتناول طعام العشاء

 نو؟ ومع ذلك، المنقطعالعزة مالذ شخصية اهللا العزيزما هو الشيء الذي ال يناله من أرضى  .كِْرشَْن والرب َبلَراَملرب على يد ا
  . لنفعهم الشخصيشيئاً  ال يطلبون منه ه،حبالتتيم بخدمة إلى 
 . وعن خطط الملكمهئ األحباء وأصدقامألقاربه َسْمكَعن معاملة  بعد تناولهما طعام العشاء وسأاله َرۤأكْرو لتحية َبلَراَمو  كِْرشَْنعاد 

نا قاربنا وأابحبأهل .  هل كانت رحلتك مريحة؟ عليك الحظ السعيد،أكْرۤوَرعمي اللطيف العزيز : رحب شخصية اهللا العزيز به وسأله
 َسْمكَالملك  عن خير أفراد عائلتنا وسائر رعيةالسؤال  إلى ما الذي يدعو حتى ،أكْرۤوَرا عمي يلكن  ؟كلهم سعداء وفي صحة جيدة
حققنا رغبتنا  .ا السجن بسببيهمقتل أوالدهما وأودع. األبرياءّي لوالدكبيراً لقد سبب شقاء  ؟حياًما دام ، مرض عائلتنا المسمى خاالً

 ".؟ڤِْرنْداڤََن زيارتكغرض يها العم اللطيف، أخبرنا عن أ. لحسن حظنا اليوم برؤيتك يا نسيبنا الحميم
 .كِْرشَْن والد ڤَسوِدڤَ وسعيه لقتل يادوْزتجاه  َسْمكَالوضع برمته بما فيه عداوة الملك الرب العظيم بوصف  اجاب دويا سليل أكْرۤوَر

 فور والدته وعن قتله جميع الجن ڤِْرنْداڤََن إلى هوراَمتْمن  كِْرشَْنوعن نقل  ڤَسوِدڤَهو ابن  كِْرشَْن ان  مونيناَرَدوكيف أطلعه 
 َبلَراَموالرب  كِْرشَْنالرب ضحك  .َسْمكَوصف النوايا الحقيقية للملك و الرسالة التي حملها أكْرۤوَرنقل كما . كَْمَسالذين أرسلهم 

 .َسْمكَ عن أوامر الملك  نَنَْدَمهاَرَجا هميأب إلى ن الخبرا ثم نقل الربأكْرۤوَرا كالم همعاعند سم مهلك األبطال المعادين،
 كَْمَسأراد . ۤياياْچ-ْدَهنور للمشاركة بمناسبة َمتْهورا إلى  جميع البقارين من رجال وصبيانكَْمَس عن دعوة فوراً نَنَْد َمهاَرَجاعلما 

 ةقري لقرية اعالن هذا النبأ في أرجاءمن شرطي ا بالطلب الرعاة إلى  أوامره نَنَْدَمهاَرَجأصدر حتفاالت ف االمنهم جميعاً حضور
تقديم ل في الغد َمتْهورا إلى عربات لإلنصرافالمفاده وجوب جمع كل مشتقات الحليب المتوفرة وحمل هدايا نفيسة وتجهيز  َرَجڤْ

 . المناطق المجاورةجميعحتفال الكبير كما كانت الدعوة تشمل سكان  االمشاهدةالملك و إلى مشتقات الحليب
شعرت بعض  .المدينة إلى َبلَراَم و كِْرشَْنإلصطحاب  َرَجڤْ إلى أكْرۤوَربمجيء عندما سمعن  ْزۤيپوُچالـالحزن الشديد بصبايا استبد 
درجة ارتخت ثيابهن وأساورهن  إلى نفسهن فيما شعرت بعضهن بالغضبتبوجع القلب فشحبت وجوههن من ثقل  ْزۤيپوُچالـ

فقدن كل وعي بالعالم الظاهري على حال . كِْرشَْن في تأملهن نتوثّب ْزۤيپوُچالـعند بعض انقطعت النشاطات الحسية  .وضفائرهن
كانت تلك الكلمات المزينة  .كِْرشَْنكلمات ذكر لمجرد باإلغماء بعض الصبايا صيبت مع ذلك، أ .من بلغوا صعيد تحقيق الذات

عن الرب وجيز خائفات حتى من خاطرة فراق  ْزۤيپوُچالـانت ك .األنيقة والمحسنات العطوفة تلمس قلوب الصبايا بعمقعبارة بال
ه ولحظه الباسم العطوف وأفعاله البطولية وكالمه المداعب الذي يرفع حزنهن وكان يستبد بهن القلق تسلياتذكرن رشاقته و فموكونَْد

 وغطت الدموع وجوههن وغرقت بعضهن البعض إلى في جماعات وتكلمن ْزۤيپوُچالـتجمعت . عند خاطرة الفراق الكبير الوشيك
 .بالكلية كِْرشَْنفي عقولهن 



. ا قبل تحقيق رغباته عبثاًاه شملصداقة وحب ثم تفرقب أنت تجمع النفوس المتجسدة ، الرحمةعديم خالق أيها ال:ْزۤيپوُچالـقالت 
لذي يزيد من جمال خديه الدقيقين وأنفه المحاط بخصالت الشعر السوداء وا كِْرشَْن تجعل وجه تنا .لعبتك العبثية تشبه لعب األطفال

أيها  .طالق االمسلكك غير مستحسن على. المرتفع وبسماته الرقيقة التي تزيل كل شقاء، غير منظور اآلن بعد ان أريتنا ذاك الوجه
تلك األعين : اًا ما أعطيتنا مسبقن ألنك كالحمقى تسلبأكْرۤوَرصورة في هنا  إلى كحضور  على الرغم منقاسي فعالانت ، الخالق

 لن ينظر الينا بصورة  واحدة،لحظةب الذي ينقض الصداقة نَنَْد، ابن تباً .كِْرشَْن وجه مالمح ىحداالتي رأينا بها خلقك كله حتى في 
 الخضوع نرنا عوبعد قصدوماً   على خدمته لكنه يبحث عن محبوبات جددنبذنا بيوتنا وأقاربنا وأطفالنا وأزواجنا قصراً. مباشرة

هد البسمة ذ سيقدرن على شرب ش اتحقق كل آمالهن اآلنتس. َمتْهورا لنساء  مسعوداًسيكون الفجر الذي يلي هذه الليلة فجراً .هل
  الينا نحن صبايا القرية البسيطاتموكونَْد  كيف سيعود،ْزۤيپوُچالـأيتها  .مدينتهنحالما يدخل  َرَجڤْرب  الصادرة عن جانبي عيني

 ".يفتتن بإبتسامتهن الخجولة المغرية وَمتْهوراكالم نساء عذوبة حالما يقع ضحية  ألبويه ته وطاعته فطنعلى الرغم من
سيدات المدينة وفتياتها من  إليه في شوارعها وستنظر كِْرشَْنسيمر . َمتْهورا بتخيل المناسبات الكبيرة في مدينة ۤيْزوپُچالـبدأت 

ابن رؤية  بإحتفال عظيم عند تَْزڤَساتْ و ْزِرشْنيڤْ و أنْْدَهكَْز و َجْزوْبُه و داشاْرَهْز من المحتم ان تنعم عيون ذراري. شرفات بيوتهن
 . وذخر كل األخالق العليةالعزةعلى كل األحوال، هو حبيب . المدينة إلى كل من يراه في طريقه إلى باإلضافة َمتْهورا في ّيِدڤَك

درجة انه يسلب  إلى  بل هو بالغ القسوةأكْرۤوَر بهذا العمل الخالي من الرحمة  من يقومتسمية ال ينبغي:" تقولۤيْزوپُچالـتابعت 
 جالس في نَنَْدابن  كِْرشَْنأغرب شيء هو أن . المفجوعين ڤَْرَجاألعز علينا من الحياة نفسها حتى دون السعي لتعزية سكان  كِْرشَْن
 كِْرشَْنليس . ان على جانب كبير من الفطنة لكنه ال يتصف بالرحمةربما ك. ليس بالغ الفطنة كِْرشَْنأن  وهذا يدل  مسبقاًالعربة

 ال يعرفون ڤِْرنْداڤََنفي الكبار كما أن .  أيضاًَمتْهورا إلى  للسفرعرباتهم التي تجرها الثيرانالقساة أعدوا الرعاة فحسب بل جميع 
ل في وجه يحتى المالئكة بنا وال يضعون العراق يتلطف ال. َمتْهوراإلى  كِْرشَْنال يحفلون بمصيبتنا وال يمنعون رحيل . الرحمة
  ".َمتْهورا إلى رحيله
 إلى من التوجه كِْرشَْنالمالئكة لخلق المصائب الطبيعية مثل األعاصير أو الرياح أو سقوط المطر الشديد لمنع  إلى ۤيْزوپُچالـدعت 
". ال بديل لنا سوى اتخاذ هذا التدبير المباشر. على الرغم من كبارنا شخصياً َمتْهوراإلى  كِْرشَْنسنمنع رحيل :"بدأن التدبر. َمتْهورا
 إلى اجاء بنانقضت ليالي كثيرة كما لو كانت لحظة واحدة عندما :"دث بالقولاحتبدأن بال .كِْرشَْن منع مرور عربة ۤيْزوپُچالـقررت 

 كيف نقوى على ،ْزۤيپوُچالـأيتها .  الالعب وعناقهفة ومناجاته ولحظهحيث تمتعنا بإبتساماته الساحرة العطو راَسساحة رقصة 
كيف  .حتى لطرفة عين اآلنال نطيق ترك صحبته . بسمته العذبة وعانقناه وتحدثنا معه إلى نظرنا. تخطي الظلمة الغالبة لغيابه

 يغبر شعره واكليل زهوره ،انصحبة الرعاة الصبيبفي المساء  ڤَْرَج إلى  الذي كان يعودأنَنْتَصديق  كِْرشَْننستطيع البقاء دون 
كيف نقوى على نسيانه؟ كيف . نايهيعزف على ا بلحظه الباسم عندما ثيره أظالف األبقار؟ كان يستحوذ على عقولنتالغبار الذي 

يله مهجة قلوبنا؟ لقد سبق له وسلب قلوبنا من وجوه كثيرة طوال الليل والنهار واستمرار حياتنا بعد رح كِْرشَْننقوى على نسيان 
نسين كل .  من هذا الكالمهنبعد فراغ باإلهتياج الشديد من فراقهن الوشيك عنه كِْرشَْن حبب تيماتالم ڤَْرَجشعرت صبايا ". محال

 ".ماْدَهڤَيا . َدَروداُم يا .ڤينَْدوُچيا :"خجل وصرخن بصوت مرتفع
 ْزۤيپوُچالـجبات عند شروق الشمس حتى فيما كانت  وسائر الواة الصباحيعبادته بعد فراغه من قضاء  بسوق العربةأكْرۤوَربدأ 

 جرار الملك بما فيها إلى حمل الرجال هدايا كثيرة.  نَنَْدَمهاَرَجفي عرباتهم بقيادة  كِْرشَْنتبع الرعاة الرب  .تصرخ على هذا النحو
اللواتي تبعنه مسافة كبيرة ثم  ْزۤيپوُچـالمن روع ) بلحظه( كِْرشَْنهدأ الرب  .ة مليئة بالسمن المصفى وسائر مشتقات الحليبفخاري
 لكن واجبه اقتضى ۤيْزوپُچالـ حالة ةمشاهد شديد التأثر عند كِْرشَْنكان  . بعض النصائحيسدي لهن دون حراك على أمل ان وقفن
 العربة تتحرك غرباً بدأت . في أسرع وقت بعد قضاء شاغلهد بعودتههعقطع فعزاهن ب به ناَرَد ألن هذا ما تنبأ َمتْهورا إلى التوجه

 مرئية هناك ما دامت الراية فوق العربة ْزۤيپوُچالـبقيت . واقفات كالتماثيل دون حراك كِْرشَْنعقولهن وراء  ْزۤيپوُچالـأرسلت و
  أيامهناءقضببدأن . اليهن ڤينَْدوُچدون أمل بعودة  ْزۤيپوُچالـعادت  .انقضى الغبار الذي تثيره عجالت العربةوحتى بعد ان 

 . محبوبهن فيما كانت قلوبهن مليئة بالحزنتسلياتولياليهن يتغنين ب
كانت المياه  .أكْرۤوَر  وَبلَراَم مع عربة بسرعة الريح في تلك ال الذي يهلك كل الذنوب مسافراًّيكالينْدنهر إلى  كِْرشَْنوصل الرب 

 من األشجار روضة قرب عربة ثم طلب نقل الللتصفيةسها بعض الماء بعد لم كِْرشَْنشرب الرب .  بريقاًرالعذبة للنهر تفوق الدر
طبقاً وأستحم ه منهما نئذا بعد استياموناحوض في الـ إلى  ثم انصرفعربة من الربين الجلوس في الأكْرۤوَرطلب  .َبلَراَموركبها مع 
ات األزلية من َمنتْر في المياه وتالوة الـأمامه فجأة اثناء تغطيس نفسه كِْرشَْن  وَبلَراَم أكْرۤوَرشاهد  .شاْستَْرـاللما تشرعه 

لكن " عربةفي الماء؟ ال بد انهما تركا الهنا  جالسان في العربة فكيف أراهما أنَكَدونْدوْبهيّي ولد:" لنفسهأكْرۤوَرقال  .شاْستَْرـال
 عاد ."؟ الماء حقيقة أم وهماًهل كان ما شاهدته في:"فسأل نفسه قائال من النهر هجوعند خر  كما كانا مسبقاًعربةوجدهما في ال



الجن و َچنْْدَهْرڤَْز و ْزنَتْشاَر و سيدَّْهْز بيحاتس يتلقى َچنا شَِش هناك في الماء رب الثعابين أكْرۤوَرشاهد  .دخول الحوض إلى أكْرۤوَر
 سرواله أزرق اللون . ألف رأس وألف تاجأكْرۤوَر الذي شاهده لشخصية اهللا العزيزكان . الذين كانوا خافضين الرأس لعظمته

شخصية اهللا  أكْرۤوَرثم شاهد  . األبيض بقلله الكثيرةكايالَس جعله يبدو مثل جبل ،وبشرته في بياض حوامل مئبر ساق زهرة اللوتس
كان يرتدي سرواال . ذاك مثل غيمة داكنة الزرقة شخصية اهللا العزيزكانت بشرة . َچنا شَِش حجر الرب مستعلياً كِْرشَْنالعزيز 

 .تين على شكل بتلة زهرة اللوتسيصفر اللون وكان له أيد أربعة وعينين حمراوأ
 بإبتسامته  وبهيجاًكان جذاباً. يامونا بعد عودته إلى الـونڤيشْ َمهابوجه  كِْرشَْنوشاهد  َچنا شَِش بوجه َبلَراَم َرۤأكْرو بكالم آخر، شاهد

كان الكتفين العريضين . تيني جميلتي الشكل وخديه الجميلين وشفتيه الحمراوولحظه المحبب وحاجبيه الجميلين بأنفه المرتفع وأذنيه
الصدفة وكانت سرته عميقة وعلى بطنه عكنات تشبه  عنقهشابه . ة متينةذرعه طويلأ وكان في منتهى الجمالللرب وصدره الواسع 

 ركبتيه وساقيه في غاية تل خرطوم الفيل وكانن وكان فخذيه مثكبيراكان باطن فخذيه وردفيه  .البنچاليةخطوط ورقة شجر التين 
سطع الرب بنور  .ه البهاء الساطع عن أظافر أصابع قدميه اللوتسيتين التي تضفي جماال على قدميه اللوتسيتينعكس كاحال. الجمال

من كاحليه د وأجراس متدلية عقو الثمينة وحزام وخيط مقدس والجواهر بخوذة وأساور ومعاضد مرصعة جميعها ببهي مزيناً
 ودرة ڤَتَْسۤيشْركان على صدره رسم . أمسك زهرة لوتس في يد وصدفة وقرص وقضيب في سائر أيديه. وأقراط من أذنيه

 و ْزكوماَر وسائر الـَسنََك إلى  وسائر خدم الرب الشخصيين يحيطون به باإلضافةَدسونَنْ  ونَنَْدكان  . واكليل زهوركاوْستوْبَهى
َپريتْشََر أو  وناَرَد و ْپَرْهالَد الصالحين على رأسهم تيمالخير و كبارال التسعة نَةْبراْهَم الكبار والـائر المالئكة وسروْدَر و ْبَرْهما

 الباطنة قدراتهية كما كان بين يدي الرب شخصة حسب طريقته الصفي الكلمات الجويد الرب بتعظميمن هؤالء العظام كان كل . سوڤَ
 ۤياما  وۤياْدڤيأ و ۤياْدڤيه المادية قدرت إلى  باإلضافةأوْرجا  ويالإ  وطيشْتو و ْرتيۤيك و كانْتي و ْرۤيچ  وطيشْپو و شْرّي :الرئيسة

الشديد سبب اقشعرار جلده وجده .  عليحبكل ذلك وشعر ب إلى  فيما نظرأكْرۤوَرالكبير التيم  اشتد سرور .شَكْتيومتعته الباطنة 
األرض ثم ضم كفيه وبدأ بالدعاء ببطء  إلى  نفسه بطريقة ما ونكس رأسهأكْرۤوَرتمالك . هبلل كل بدنت الدموع من عينيه تضاوف

 .صوت مختنق بالعاطفةب وانتباه شديدين
 داخل نهر نولُوَكڤيشْ ورؤيا َرۤأكْروعودة "بعنوان  كِْرشَْن منتاسع والثالثين ال الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى

 ".ياموناالـ

 صل األربعونالف
 َرأكْرۤوأدعية 

 من دوار ْبَرْهماولد المولى .  الذي ال ينضبَننارايا األصيلالشخص العظيم  وعلة كل علةأسجد لك يا :" الدعاء كما يليَرۤأكْرورفع 
 ىالهيولو ئفةاألنا الزااألثير ومصدرها  والهواء والنار والماءرض واأل .زهرة اللوتس النابتة من سرتك وبوكالته خرج هذا الكون

كل أسباب ولدت  . والحواس والمحسوسات ومالئكة الحواس)شَپورو ( ومصدرها العقل الذي هو امتداد الرب العظيم)ڤَ تَتّْ-َمَهتْ(
 ال تقوى على العلم بك على حالك لظهورها في واقع المادة ،وسائر عناصر الخلق تلك ىلالهيو .الظاهرة الكونية تلك من بدنك العلي

يا  يُّوچۤيْزالـو  الحكماءكعبدي . الماديةشواكلالنك وراء أل  بهويتك الحقيقيةشواكل المقيد بتلك الْبَرْهمايجهل حتى المولى . الخامدة
 ْبراْهَمنَةالـيعبدك بعض . يعبدونك بصفة الجامع الشامل. شخصية اهللا العزيز، العلة األصلية لألحياء والظاهرة الكونية والمالئكة

يزهد البعض في كل عمل مادي من أجل تحصيل العلم . سم مختلف المالئكةا بالقرابينيقدمون لك مختلف . أيضاً ديةِڤالـبالطقوس 
 .األصلي لكل علموجه  لك أيها العبادة) ۤياياْچ-ۤياَنْچ(التحري الفلسفي  قربان يقضونالسالم بتحقيق الروحي و

 نوعبدعقولهم في ذكرك ويون يغرق.  التي وضعتهاةڤيشْنَيڤاـ الشاْستَْرـالحدود و أحكام ونيراعالذين ) ڤَتَْزَچْبها(كما يوجد التيم "
 ".ڤَشي الذين يعبدوك بوجه المولى اْزآتْشاْري طالب مختلف ڤيتْْزشايكما يوجد . ونڤيشْوجهك 

ة غير صحيحة ألن شخصية  أن عبادة المالئكة ليست سوى عبادة الرب العظيم بصورة غير مباشرة لكنها عبادْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في 
 المادية التي تفيض من بدن شواكل من أولياء الڤَشي و ْبَرْهماالمالئكة مثل .  هو واجب العبادة دون سواهناراياَناهللا العزيز 

 .ناراياَن موجوداً قبل الخلق وعبادة المالئكة ليست على صعيد عبادة ناراياَنكان شخصية اهللا العزيز . ناراياَن
 جميعك أنت وحدك يا صورة ننما يعبدو االمالئكةإلى ن توجهومن أعرضوا عنك ويبما فيهم لكن كل هؤالء يا ربي  :"َرۤأكْروقال 

. تجري من كل الجهات لتصب في البحروكما تولد األنهار من الجبال وتمتلئ باألمطار  إليك كل تلك الدروب تنتهي .المالئكة
 ". عبادتهمشدةاحهم يعتمد على نج. ال ضمانة باألمر. بعضها تصب في البحر



 أن المالئكة ال يمكنهم ْبهَچڤَْد چۤيتاحيث جاء في ) ڤََرشْياچِْ (ناراياَن، تتضمن طقوس عبادة ِڤديةالـعبادة المالئكة حسب األصول 
 الذي يعني أن المالئكة ي تاْنڤيهيتاْن ْهڤَ َمياي هو ْبهَچڤَْد چۤيتاالنص الوارد في . كِْرشَْن أو ناراياَنذن إ تحقيق رغبات عبادهم دون

ال يقوى المالئكة على اعطاء نفع سوى :"صوابه إلى نفسه عندما يعودل كعابد المالقول سي. إذن الرب العظيمبال يعطوا بركة سوى 
ة أرباباً شخصية اهللا العزيز لكن من يعتبر المالئك إلى ومثله يتوجه" بصورة مباشرة؟ إليه ذن الرب العظيم فلماذا ال أتوجهإ بعد

 .مستقلين ال يبلغون المصير األخير
المولى  ابتداء بههلتحجب جميع أهي قوام العالم المادي والظلمة  والحماسة األصالة و: المادية الثالثةشواكلال:" بالدعاءَرۤأكْروتابع 
حياء والشاهد على وعي كل حي أسجد لك، أنت الروح العظيم لكل األربي الحبيب،  .األحياء غير المتحركة إلى  فنزوالْبَرْهما

 هويات بدور المالئكة نجري بقوة بين األحياء الذين يحملوي ،ك المادية الناتجة عن قوة الجهلشواكلتيار . ببصيرة غير منحازة
الجهات حاسة سمعك وكبار المالئكة .  ان النار وجهك والتراب قدميك والشمس عينك والسماء سرتكجاء .والبشر والحيوانات

األشجار والنباتات شعر بدنك والغيوم شعر رأسك والجبال .  حياتك وقوتك البدنيةنسمةالجنان رأسك والريح . يك والبحار بطنكذراع
 .قبلك والمطر منيك) َپتيْپَرجا( واآلباء األوائلمرور النهار والليل طرفة عينك . عظامك وأظافرك أيها الرب العظيم

تسافر تلك األفالك معك يا مستند .  الذي ال ينضبيا شخصية اهللا العزيزئكتها وسكانها منك تفيض كل األفالك مع مالربي الحبيب، "
 في هذا ربي الحبيب، جميع وجوهك المتجلية .أودوْمَبَر في ثمرة هوامالعقل والحواس كما تسبح المائيات في البحر أو كما تدب ال

ال . د نشاطاتك أزلياًيك وتمجتسلياتلذلك، يمكن لإلنسان تقدير وجوهك و. مقصودة لرفع جهل األحياء ووهمها وحزنها العالم المادي
 .ا داخلكحويهحصاء وجوهك وال عدد األكوان التي ت ايقوى أحد على

 َمْدهو قاتل ڤَۤيْچرَهيااسجد لك بوجه . مع أنك علة العللالتي تجلت في محيط الدمار ) َمتْْسيا( في وجه السمكة الربأيها أسجد لك "
ي األرضالذي انتشل الكوكب  )راَهىڤَ (الخنزير البريبوجه  وَدَرَمنْمد جبل ا ص)ْرَمۤوك (عظيملسلحف الاسجد لك بوجه ا .ْبَهىكايطَ و

ك أسجد ل. من جرائم المالحدة تيمجميع أشكال ال الذي يرفع خوف ڤَ ِدَهىْمسيِرنْأسجد لك بوجه . َدَكَچْرْبهُوالذي سقط في مياه بحر 
 الذي قطع چوْزِرْبْه بوجه مولىأسجد لك  .مد قدميه اللوتسيتينب األفالك الثالثة الذي غطى )ڤَِدڤاَمَن (الطراف في وجه مقصوع ا

 راَمتْشَنْْدريعبدك جميع التيم بوجه الرب . ڤََنراالجني  الذي قطع دابر راَم  بوجه وأسجد لك أيها الرب،ة المالكة المخادعةمرتبالدابر 
ذي حّير المالحدة  البوذافي وجه أسجد لك  .أنيرودَّْهى و وْمَنيْپَرْد و شََنشَنْكَْر و ڤاسوِدڤَه وبوجك أسجد ل .ْچهوَرشيخ آل 
 .ِڤَدْزالـ خارج أحكام وحدود ْمِلتّْشَّْهْزدرك  إلى  معاقب الملوك الزائفين الذين انحدرواكَلْكيأسجد لك بوجه . واألشرار

على التخبط على دروب العمل لتورطهم في المفاهيم الكاذبة ون ة ويجبرظاهرك الفتنتن بومأيها الرب العظيم، أهل هذا العالم موهو"
بدني وأطفالي وبيتي وزوجتي  أن ةحماقب  أيها الرب القوي متوهماًأيضاًأنا موهوم على هذه الحال  ".خاصتي" و"أنا"ـ المتمثلة ب

 أحسب الزائل أزلي وبدني ، الماديةضدادللذة في األطلبت ا ،األساسعلى هذا  . كالحلمزائلونانهم  مع ومالي وأتباعي عين الحقيقة
 . على هذا النحو بجهليمحجباً قصرت عن التبين انك المرام الحقيقي لحبي. عين ذاتي كما أحسب مصادر شقاءي مصادر سعادة

درجة  إلى فطنتي مقعدة .راباً على سطحه ويطارد سيةماه النباتات النحجبحوض الماء الذي تعن أعرضت عنك كما يغفل األحمق 
لتردي  .دوام هنا وهناك بحواسي المعاندة عقلي المضطرب بالرغبات والنشاطات المادية ويجرني على الضبطال أقوى على انني 

 اًمطلق ان النجس ال يقدر على نيل قدميك اللوتسيتين  على الرغم منذ ا بهما يا ربي أدنو من قدميك الئذاً.حالتي على هذا النحو
 المادية أيها تهاألصفياء عندما تنقطع حياك تيم الوعي بك بالقيام على خدمة نميةتالفرد يستطيع . ذلك ممكن برحمتك أن ني أعتقدأنف

 ".الرب لوتسي السرة
لم العلي هو صورة الع. أسجد للحق المطلق العظيم مالك القدرات التي ال تحد بحدربي الحبيب، :" ساجداً أمام الرب وقالَرۤأكْروخر 

.  األحياءجميع ىحوم ڤَسوِدڤَأسجد لك يا ابن  .حياءالصفي ومصدر الوعي على أشكاله والمهيمن على قوى الطبيعة التي تحكم اال
 ".رباه، احمني أنا المسلم لك. أسجد لك ثانية يا رب العقل والحواس

 ".َرۤأكْرودعاء "نوان بع كِْرشَْن منربعين األ الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى

 الفصل الواحد واألربعون
 يدخل َمتهورا كِْرشَْن

 كما يختم الممثل دوره على هايصورته التي كشفها له في الم كِْرشَْن حجب الرب العظيم ، ما زال يتلو دعاءهأكْرۤوَرفيما كان 
 عربةال إلى ية بسرعة عندما شاهد انحسار الرؤية ثم عاد الشعائرتكاليفهمن الماء وأنهى  أكْرۤوَرخرج . أكْرۤوَر يةدعأالمسرح وتقبل 

قال .  على األرض أو في السماء أو في الماء؟ هذا ما يبدو عليكمدهشاًشيئاً هل رأيت :  قائالأكْرۤوَر كِْرشَْنسأل الرب . في دهشة



نك محيط بكل أل يتكؤالذي لم أره عند رما . أشياء مدهشة قائمة فيكمن تحويه األرض أو السماء أو الماء ما كل : أكْرۤوَرشْرّي 
 أشياء ةك اآلن أيها الحق المطلق العظيم المحيط بكل األشياء المدهشة على األرض وفي السماء والماء فأياولما اني أر .شيء

  ؟مدهشة أستطيع رؤيتها في هذا العالم
خرج أهل  .في نهاية النهار كِْرشَْن والرب َبلَراَممع الرب  َمتْهورا إلى وصل. بتلك الكلمات عربة بسوق الّيچانْدين ابن أكْرۤوَربدأ 

وصل  .في الواقع، قصر أهل القرى عن رد نظرهم عنهما. بلذة بالغة ڤَسوِدڤَولدي  إلى القرى حيثما مروا على الطريق ونظروا
 .َبلَراَم و كِْرشَْنانتظار بعلى مشارف المدينة  وتوقفوا في حديقة وصول العربة قبل َمتْهورا إلى ڤِْرنْداڤََن وسائر سكان َمهاَرَج نَنَْد

 واسبقنا خذ العربة:"مبتسماًقال  واآلخرين وَمهاَرَج نَنَْد إلى نضمام اال المتواضع بيده بعدأكْرۤوَريد  كِْرشَْنشْرّي  الكون ملكأخذ 
ربي، لن أدخل المدينة ":أكْرۤوَرشْرّي ل قا .ستراحة لبعض الوقت االسنذهب لرؤية المدينة بعد. بيتك إلى توجهبدخول المدينة ثم 

ر ورعاة يداري مع أخيك الكب إلى توجهتعال، لن .تيمك وليس من العدل ان تخذلني ألنك دائم العطف على كتيمربي، أنا . دونكما
علق بالقرابين أنا مجرد رب عائلة مت . على هذا النحوايا خير األصدقاء، أيها الرب العلي، أكرم داري وصاحبه. البقر وأصحابك

 الجليل َبلي َمهاراَجلم ينل  .داري بغبار قدميك اللوتسيتينبتصفية  سيرضى عني أسالفي والنيران القربانية والمالئكةوالشعائرية 
األفالك طهرت  َچنَْچمياه نهر الـ .بغسل قدميك  االصفياءتيمالمصير القطعي للبلغ  فحسب بل ىشهرة مجيدة وسلطة ال تضاه

أيها الرب  .برحمة تلك المياه  الجنةَچَرَستلك المياه على رأسه ودخل أوالد الملك شيڤَ قبل المولى . د تعاليها بغسل قدميك بعالثالثة
. شهرتكب قصائد أجمل التتغنى يا من ،يادوْزيا خير .  أمجادك أعظم عمل صالح لإلستماع والتسبيحسبيحاألعلى ورب الكون، ت

 ".َنايانارأسجد لك أيها الرب العظيم 
  المدينة بقلب مثقلأكْرۤوَردخل  .ي وأحبابيئرضاء أصدقاإل يادوتل عدو ساللة بعد قر يسأفد دارك مع أخي الكب: الرب العظيماجاب 

 .داره إلى عن نجاح مهمته ثم انصرف َسْمكَأخبر الملك . بعد فراغ الرب من كالمه
 ببواباتها المرتفعة َمتْهوراشاهد الرب  . والرعاة الصبيانَبلَراَم الرب اًبصطح م في المساءهاودخل َمتْهورارؤية  كِْرشَْنشاء الرب 

 المصنوعة من الذهب ومخازن الحبوب وسائر مخازن الرئيسة ووفرة أقواسها وأبوابها بلورومداخل دورها المصنوعة من ال
 مصنوعة من الرئيسةمفترقات الطرق  وكانت الحدائق والمنتزهات تزين المدينة. النحاس األصفر واألحمر وخنادقها المحصنة

 والحمام طواويسال أصداء َمتْهوراترددت في . الذهب وقصورها تشتمل على حدائق خاصة مع دور البلدية وسائر المباني الكثيرة
 ليزدها الفتحات الصغيرة للنوافذ وعلى األراضي المرصعة بالدرر كما على الشرفات المستديرة والعند قفت ت كانتيالبري ال

واأللماس والزجاج والياقوت األزرق والمرجان والآللئ  ْرياۤويدڤا مزينة بدرر دهاليزكانت تلك الشرفات وال. المنمقة أمام البيوت
 حديثة النمو والحبوب تكانت كل تلك الطرق الملكية والشوارع التجارية مرشوشة بالمياه وكذا اكاليل الزهور والشتال. والزبرجد

كانت مداخل أبواب الدور مزينة باألوعية الممتلئة بالماء .  والساحاتاتجوانب الطرقعلى  في كل مكانمنثورة  المكسورة واألرز
توجد رايات  كانت.  ومرهم خشب الصندل ومحاطة ببتالت الزهور والشرائطلبن الحامض وممسوحة بالمانچوالتي تغطيها أوراق ال

 .قرب األوعية جار الموز وأشجار الفوفلوصفوف من المصابيح وباقات من الزهور وجذوع أش
.  الصبيانبقارينن بالااثناء دخولهما المدينة على طريق الملك محاط ڤَسوِدڤَ بسرعة وذهبن لمشاهدة ولدي َمتْهورااجتمعت نساء 

أو ت البعض أقراطهن يوضعت بعض النساء ثيابهن وحالهن بالعكس بينما نس . بعض النساء سطوح دورهن لمشاهدتهماصعدت
كن يتناولن وجبات اللواتي  انقطعت .تعليق األجراس حول كاحلهن بينما وضعت بعضهن مساحيق التجميل على عين دون األخرى

 النائمات من فورهن حالما سمعن الضوضاء تطعامهن عن األكل بينما خرجت البعض دون انهاء حمامهن أو تدليك أبدانهن ونهض
 فيما كان الباسماستحوذ الرب لوتسي العين على عقول تلك السيدات بلحظه  .الهن جانباًأطف األمهات اللواتي كن يرضعن توضعو
 َمتْهورا سيدات سمعت .العزة الربانيةسار برشاقة فيل ملكي هائج يخلق لذة لعيونهن ببدنه العلي مصدر متع . ه الجريئةتسلياتذكر ي

وضعنه في . كان ينثر عليهن شهد لحظه وابتساماته العريضة ألنه كريمشعرن بالت. ابت قلوبهن حالما شاهدنه فذمراراً كِْرشَْنعن 
من النساء  تأمطر .فيما اقشعر جلدهن  ونسين الشقاء الذي ال يحد بسبب غيابهوجدكل تشخيص قلوبهن من خالل عيونهن وعانقن 

ن على والواقف نَةْبراْهَمالـ .ية بالحنانوابتهجت وجوههن اللوتس كِْرشَْن والرب َبلَراَم من الزهور على الرب شرشا سطوح القصور
 والشعير غير المكسور والجرار المليئة بالماء واألكاليل والعطور مثل مرهم اللبن الحامضن بهدايا الربي واكرم، اطول الطريق

 يومياً نلتقدر ْزۤيپوُچالـما أبلغ الرياضات التي ال بد ان قضتها :  قائالتَمتْهوراهتفت نساء  .كريمخشب الصندل وسائر توابع الت
  . اللذان هما أعظم مصدر لذة للبشريةَبلَراَم و كِْرشَْنعلى رؤية 

شحاذاً  كِْرشَْنلم يكن .  ووعده بالسعادة والحظأفخر ثياب يحملهافطلب منه يحمل بعض الثياب المصبوغة ماراً  غساال كِْرشَْنشاهد 
 .كِْرشَْنهذا هو معنى ذكر .  وهبه كل ما يشاءإنسان تعداد كلالثياب لكن طلبه دل على وجوب اس إلى وال كان بحاجة



هذا هو تأثير  .لب الرب العظيم الكامل من كل وجه على طرداً  شعر بالغضب واجاب بإهانة،ذاك الخادم المتكبر للملكلسوء الحظ، 
كيف ": األثيم رفض واجابكَْمَسادم ه وهب الثياب لشخصية اهللا العزيز الذي وعده كل حظ سعيد لكن خكنميكان . العشرة السيئة

 البقاء ا أردتمن اال تتوسال. اخرجا من هنا أيها الحمقى:"َبلَراَمو  كِْرشَْن إلى ثم بدأ الغسال بإسداء النصيحة" يخص الملك؟شيئاً تطلب 
 ". على أمالكهتولون ه ويسنويقتلووقاحة يتجاوز حدود الكل من  ونرجال الملك يعتقل. على قيد الحياة

-ْبَرْهَمما جاء في  كِْرشَْنعلى هذا الوجه، أكد الرب  .بأنامله فصل رأسه عن بدنهفبالغضب من وقاحة الغسال  كِْرشَْنالرب شعر 
هو . عجاز الرب العظيم اهذا هو. قطع رأس الغسال بيده دون سيف.  بأن كل طرف من أطراف بدنه قادر على فعل ما يشاءَسْمهيتا

 . عون سواهالقادر على ما يشاء دون
 لهما ثم وزع ان راقي ثوبَبلَراَم و كِْرشَْنوضع  .الثياب كِْرشَْن الغسال أكوام الثياب وفروا في كل الجهات فألتقط الرب و معاونىرم

من التيم انتهز فرصة قضاء  حائكثم تقدم   على األرضمتناثراًتبقى  الصبيان وترك ما بقارينما تبقى من الثياب بين ال كِْرشَْن
 من الفيلة اًشابها زوج. ثياب فاخرة فريدةب في غاية األناقة َبلَراَم و كِْرشَْنكل من  بدا. َبلَراَمو  كِْرشَْنلخدمة وأعد بعض الثياب لـا

 موكْتي-ْپياسارۤوبنجاة  وباركه الحائكعن  كِْرشَْنرضي الرب العظيم  . واحد أبيض واآلخر أسمر مزينان لمناسبة احتفالية:الفتية
بالثراء والقوة البدنية والنفوذ والذاكرة  كِْرشَْن بعد مفارقة بدنه كما أنعم عليه َهىنْطْايكوڤ في كواكب ناراياَننيل صورة  تعني التي

الملذات المادية بل ستكون لديهم فرصة  إلى أن تيمه ال يفتقرون كِْرشَْن أثبت ،بهذا الحادث. طوال عمره لغةاوالحيوية الحسية الب
 .ڤِْرنْداڤََنوَك ولُُچ، لُوَك كِْرشَْن أو ى لُوَكَهنْطْايكوڤبعد مفارقة هذا البدن بدخول الكواكب الروحية سيسمح لهم  األشياء وكافية لهذه
 . األرض بجبهته من فوره حالما شاهدهما وسجد المساًسوداماوقف . سودامادار صانع األكاليل  إلى َبلَراَمو  كِْرشَْنثم ذهب 
بعد   ومرهم خشب الصندل وغيرها من التقدمات)پاْن ( واألكاليل والفوفلْچْهياأْر ثل مكريم التلوازمع أصحابهما ب مسوداماما اكرمه

 .تقديم المقاعد لهما وغسل أقدامهما
 هنا مما أرضى أسالفي إلى لقد وفدتما معاً.  الماديةاليوم وتحررت عائلتي من النجاسات، تطهرت والدتي  الحبيبربي":سوداماقال 

 التام من أجل حفظ العالم وانعام الرخاء توسعكت مع هبطلقد . هذا الكون برمتهعلة أنتما  . حتماًوالمالئكة وكبار الحكماء عني
 على الرغم يبقى الجميع عندك على حد سواء لذلك،. ن والروح العظيم للكون كلهان النافعاما الصديقكنالجميع عندك سواء أل .عليه
 و كِْرشَْن مطلب سوداماأدرك  ". حتماًخدمتك بركة عظيمة لكل فردبنشغال  اال.مرني أنا خادمك بما تشاء .تيمك لعبادة تكستجاب امن

 بجمال منظر تلك َبلَراَم و كِْرشَْنسر  .بمتعة كبيرة  من الزهور العطرة النضرةلذلك، قدم لهما أكاليال.  من كالمههبعد فراغ َبلَراَم
كل به والرأفة العلية تيمالروح العظيم لكل الوجود كما اختار مصادقة  كِْرشَْنلـ  راسخاًاًحب سودامار اختا .األكاليل وكذا رفاقهما

.  العمل لما يعود على اآلخرين بالخيرطلبيتضح من هذا أن تيم الرب ال يرضى بتقدمه الشخصي في الخدمة التتيمية بل ي .األحياء
-لُوكاناْم هيتَ(نانيين آغير ) ڤَْزڤايشْنَ(تيم الرب :"ليهم الذلك، جاء في دعاء. بهذا المثل ڤِْرنْداڤََن الستة من ۤيْزوْسوامُچالـعمل 
لم يبارك الرب . ية اإلنسانهذه هي أعظم األعمال. يريدون توزيع كل نفع يستمدونه من شخصية اهللا العزيز على اآلخرين). كاريناو
مناه فحسب بل أنعم عليه بالقوة والحياة المديدة والشهرة والجمال والرغد المتجدد كل ما تب الساجد لهما سوداماالنفس المسلمة  كِْرشَْن

 .ريبكأخيه المع لعائلته ثم انصرف 
 ".َمتْهورايدخل  كِْرشَْن"بعنوان  كِْرشَْن منواحد واألربعين ال الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى

 الفصل الثاني واألربعون
 ة الفداءكسر القوس في باح

هو ذخر كل  كِْرشَْن. خشب الصندلمن مرهم طبقاً انت تحمل كفتاة حدباء  َبلَراَمو  كِْرشَْن، شاهد سودامانصراف من دار  االبعد
لمن تحملين مرهم " من أنت أيتها الحسناء الطويلة؟:"بالقول كِْرشَْنخاطبها . متعة وأراد ادخال البهجة على رفاقه بمداعبة تلك الحدباء

هو شخصية اهللا العزيز وعليم بكل ما  كِْرشَْن". اء خشب الصندل هذا لي وستسعدين إذا فعلتب الصندل؟ اعتقد بوجوب اعطخش
 . وتحقيق النفع الدائمَبلَراَمو  كِْرشَْنعقم خدمة الجني ومن األفضل لها خدمة  إلى بسؤالها كِْرشَْنألمح . يتعلق بتلك الحدباء

لكنني . مراهم التي أحضرها لهل له الرفيعريقدانال تالذي  َسْمكَ، أنا خادمة الملك )اَمسونَْدَرشْۤي (جميلر السمأيها األ: اجابت الجارية
ه كلماتوسحره وحالوته وابتساماته و كِْرشَْناستحوذ جمال  ". سواكماَجْزوْبُهيستحق مراهمي التي يحبها سيد ال أرى اآلن من 

ن في غاية الجمال بعد التطيب بتلك ابدا الرب .راَمَبلَ و كِْرشَْنكل من  إلى  كبيرة من المراهم فأعطت كميةكْراڤَتْريولحظه على عقل 
 فقرر تقويم تلك الحدباء ذات الوجه الجميل كْراڤَتْري  خدمةمن كِْرشَْنسر  .المراهم الفاخرة التي أضافت صبغة مباينة لبشرتهما

 سوى الخدمة الودية العلية كِْرشَْنال يرضي .  خدمة الرب بتتيم يلفت انتباه الرببكالم آخر، يجب على التيم .معاينته ثمرةإلثبات 



 . من كل يد تحت ذقنها وشد بدنهابقدميه ووضع أصبعاً على أصابع قدميها كِْرشَْنضغط الرب بالتفكير على هذا الوجه، . ليها
أصبحت أجمل الفتيات . وخصر ضامر قيلة األرداف والصدرثحسناء فائقة الجمال ذات أطراف متناسقة  إلى فوراً كْراڤَتْريتحولت 

 إلى أرفع الدرجات من كل الوجوه بقضاء الخدمة إلى هذه الحاذثة على ارتقاء التيمتدل . لسروره من خدمتها كِْرشَْنبلمسة يد 
الحدباء ليس إلى  كِْرشَْننجذب ا. ليها يتصف بجميع الصفات الربانية ادرجة أن كل من يأخذ إلى الخدمة التتيمية فعالة. كِْرشَْن

المؤهالت أو الجمال بل يصبح رفيع المؤهالت  إلى ال يحتاج كِْرشَْنتيم . أصبحت أجمل فتاة فور قضاء الخدمة. لجمالها بل خدمتها
 .كِْرشَْن إلى والجمال بقضاء الخدمة

أقرت أمسكت بطرف ثوبه العلوي مبتسمة و. ئقة الجمالفتاة فا إلى ت باإلمتنان لتحويلهاشعرو كِْرشَْنجمال  إلى كْراڤَتْريانجذبت 
 .ورفاقه كِْرشَْننسيت أنها في الطريق العام وأمام األخ األكبر لـ. بإشتداد الشهوة عليها

". تلطف بي. يا خير الرجال، اشفق علي بعد ان هيجت عقلي. ال أقوى على تركك هنا. أيها البطل داري إلى هلم: كْراڤَتْريقالت 
 الذي كان يراقب ما يجري ثم وجوه َبلَراَمأوال وجه  كِْرشَْنلحظ الرب  عند توسل المرأة،. بيتها إلشباع شهوتهاإلى  شَْنكِْردعت 

يا جميلة الحاجبين، حالما أقضي أموري سأزورك في دارك حيث يستطيع الرجال :"واجابها بما يلي كِْرشَْنالرعاة الصبيان فضحك 
ة وتابع سيره على عذببتلك الكلمات ال كِْرشَْنودعها الرب ". خير مالذ لنا نحن المسافرين دون بيتفي الواقع، أنت . رفع قلقهم
مرهم وأكاليل زهور و الفوفل حترام بما فيها االر بتقديم مختلف تقدماتيه التجار على طول الطريق مع أخيه الكبأكرم. الطريق

 .خشب الصندل
.  من تهيجهنبعث كيوبيد في قلوب نساء المدينة ونسين أنفسهن كِْرشَْنمنظر .  بتوقير بالغاَمَبلَرو  كِْرشَْنأكرم التجار في السوق 

 .تراخت ثيابهن وضفائرهن وأساورهن ووقفن دون حراك كالرسوم
 يشبه  شاهد القوس المدهش الذي كان.ۤياياْچ-ْدَهنوْر قربان أهل المدينة عن مكان الساحة التي سيجري فيها كِْرشَْنثم سأل الرب 
. تهحراسوبتوقير  ذاك القوس الفخمكرمون فرقة كبيرة من الرجال الذين كانوا يقوم ت تكان .كهنا إلى عندما ذهب إنْْدَر قوس المالك

أقل من طرفة عين أمام بالقوس بيسراه بسهولة ووتره  كِْرشَْنرفع  . مساعي الحرس لمنعه على الرغم منوالتقطه كِْرشَْناندفع 
صوت كسر  .نصفين كما يكسر الفيل المستثار كومة من قضبان قصب السكر إلى هكسرفلك ثم سحب الوتر بقوة أنظار حرس الم

 القبض نرفع الحرس الغاضبون أسلحتهم يودو .عند سماعه َسْمكَارتعدت فرائص .  األرض والسماء في كل الجهاتالقوس مأل
ي القوس عند رؤية الحرس مقبلين شطر ِكشَڤَ  وَبلَراَمالتقط  ."أقتلوهأقبضوا عليه، :"وأصحابه وأحاطوا بهم هاتفين كِْرشَْنعلى 
 . وبدأ بضربهم بهما ينون شراًاعليهم

 وتابعا جولتهما في أيضاً َسْمكَ بعد قتل فرقة الجنود التي أرسلها الرئيسة من الساحة القربانية من بوابتها َبلَراَم و كِْرشَْنانصرف 
وتهما ق وهما معجزاتوا مالكين بارزين ال محالة بعد ان شهدَبلَراَم و كِْرشَْن ناأهل المدينة  أيقن .فخمةالمدينة مبتهجين بالمشاهد ال

 .وجمالهما وشجاعتهما
على   بعض الداللةَبلَراَمو  كِْرشَْنبذلك، أعطى . حالما بدأت الشمس بالغروب معسكر الرعاة إلى تركا المدينة مع أصحابهما وعادا

 .قربان حتى يفهم الخطر الذي كان ينتظره في اليوم التالي في حومة الَسكَْمإلى وصولهما 
هؤالء السكان  ألن ببركات كثيرة وتتحقق تلك النبوءات اآلنون  سينعمَمتْهوراسكان ان  ڤِْرنْداڤََن كِْرشَْن عند مغادرة پۤيْزوُچالـتنبأت 

  أعرضت عن سائر الرجال انهادرجة إلى ذاك الجمالبمالذ  ت العزةرغبفي الواقع، . درة الرجال كِْرشَْنجمال  إلى نكانوا يحدقو
 .هم لهاعبادت على الرغم من

  على الرغم من براحةك ثم قضيا الليلة هناهما أقدامالفراغ من غسل من األرز بحليب بعد محضراًطبقاً  َبلَراَم و كِْرشَْنتناول 
 .َسْمكَ بنية ماعلمه

.  القوس وقتال حراسه وجنوده كما لو كانا يلعبانَبلَراَم و كِْرشَْن بعد سماعه كيف كسر مرتعباً َسْمكَ كان الملك األثيم ،في المقابل
 ،هظل إلى لم ير رأسه عندما نظر .في كل من يقظته ومنامه  تمثل رسل الموتةحرم من النوم لوقت طويل وشاهد نذر شؤم كثير

 حياته وبدت األشجار مغطاة بصبغة نسمةفي ظله وقصر عن سماع صوت وبدا القمر والنجوم مزدوجين دون سبب كما شاهد ثقب 
 ويشرب السم كما مر به رجل عاري  حماراًرأى عناق األشباح له في حلمه كما كان راكباً. ذهبية كما قصر عن رؤية آثار قدميه

لك النذر وغيرها في يقظته ومنامه ومنعه حلول الموت برؤية تمن  َسْمكَارتعب . نَلََد يطوق عنقه اكليل أزهار تمدهون بدنه بالزي
 .حتفال المصارعة الكبير عند انقضاء الليلة وشروق الشمس ثانية من المياه التدبير َسْمكَاستعد  .القلق من النوم

 ساحة المصارعة وقرعوا الطبول وسائر اآلالت الموسيقية وزينوا المنصات بأكاليل الزهور كريمأقام رجال الملك طقوس ت
 نصات وجلسوا على المتْريياْزشَكْوالـ نَةْبراْهَمالـجاء سكان المدينة والمناطق المحيطة بها يتقدمهم  .ايات والشرائط واألقواسوالر
خوفاً من الموت وزراء لكن كان قلبه يخفق العلى عرشه الملكي يحيط به  َسْمكَجلس  . لضيوف الملكنصاتخصصت م. براحة



ال يعبأ الموت برفعة مقام أحد عند . كَْمَسالموت القاسي ال يحفل حتى بشخص بقوة  .قاليماأل والة وسط حتى فيما كان جالساً
 .حضوره

 تْشَنوَرجلس  .على أنغام الموسيقى المناسبة في حلقات المصارعة وجلسوا في أفخر زينةالساحة مع مدربيهم إلى ن دخل المصارعو
 وسائر َمهاَرَج نَنَْدطلب الملك حضور  . المسرةلمصارعة لتحمسهم بالموسيقى على سجادة اشََلوتُ  وشََل و كوطَ و طيَكشْموو 

 .ة معدة لهممنصجانب الملك على  إلى الرعاة فقدموا له هداياهم ثم جلسوا
 ".قربانفي حومة الكسر القوس "بعنوان  كِْرشَْن منثاني واألربعين ال الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى

 لثالث واألربعونالفصل ا
 ذَپۤياقتل الفيل كوڤَلَۤي

الرب  شاهد. حتفاالت اال من شعائرهما الصباحية فذهبا لرؤيةهمابعد فراغ  بداية المصارعةةعلنم قرع الطبول َبلَراَم و كِْرشَْنسمع 
ثيابه وخصالت  كِْرشَْن الرب عقد .حتفال االبوابةإلى  لوعند وص حض سائسهبناء على  طريقه يعترض كوڤَلَۤياپۤيذَالفيل  كِْرشَْن

وإال  سائس الرذيلأيها ال ودعنا نمر تنحى جانباً:"كِْرشَْنقال الرب  . هادرة كرعد الغيومكلماتشعره األجعد وخاطب سائس الفيل ب
 ".مع فيلك ياَمراَجدار  إلى سأرسلك

هجم سيد الفيلة  .كِْرشَْن لمهاجمة الرب ياَمراَج غضب سائس الفيل من التهديد فساق الفيل الهائج الذي بدا نظير الزمان والموت و
 .رهانظأ عن ضربة ثم وقف بين ساقيه متوارياً إليه من قبضته وسدد كِْرشَْن انزلق وأمسك به بخرطومه بعنف لكن كِْرشَْنعلى 

 أفلت الرب منه ثانية مساك بالرب بطرف خرطومه لكن إلى اال وعادتهه من عدم رؤيلغيظ كِْرشَْنالرب  بحث الفيل بحاسة شمه عن
 مسافة تعادل خمسة وعشرين طول قوس بالسهولة التي يجر ه العباًجر من ذيله وجركوڤَلَۤياپۤيذَبالقوي  كِْرشَْنثم أمسك الرب  بالقوة
بل كما يلعب تجاه المقا اال من ذيله مما جعل الرب يشده فيهيجر كِْرشَْنسعى الفيل لإلنعطاف يمنة ويسرى فيما كان  .ة حّيَچروذَبها 

مسه مع كل ل ل الرب ساعياًكوڤَلَۤياپۤيذَطارد . ابتعد عنه بالركضوالفيل وصفعه  كِْرشَْنثم واجه  .الصبي عند سحب عجل من ذيله
بالسقوط على األرض فيما كان يراوغه ثم  كِْرشَْن تظاهر .األرض إلى ب تعثره وسقوطهالمناورة وسبَّب كِْرشَْن فاقه خطوة لكن

 فثارت كوڤَلَۤياپۤيذَ الفيل الملكي ةحبطت قو .سقط فسعى لطعنه بنابيه لكنه طعن األرض كِْرشَْناعتقد الفيل الهائج ان . نهض بسرعة
الفيل اثناء هجومه وأمسك بنابه بيد واحدة  كِْرشَْنواجه  .كِْرشَْنمهاجمة  إلى تابع سائسه حضه على القتال فعاد  من خيبته لكنتهثائر
 كِْرشَْنابتعد الرب  .حد نابيه وقتل الحيوان وسائسهأ على ظهر الفيل بسهولة أسد قوي واقتلع َهريركب الرب ثم  .اًه أرضحرطو

 وجهه تفصده ونبدى عن الفيل الميت ودخل ساحة المصارعة حامال الناب على كتفه وكانت قطرات دم الفيل والعرق متناثرة عل
الساحة مع عدة رعاة صبيان يحمل الناب اآلخر للفيل على كتفه ودخال رام  َبلَالربحمل  . فسطع الرب بجمال كبيراللوتسي عرقاً

 .كل منهما أحد نابي الفيل
 ومضتراءى للمصارعين في صورة . ري مع أخيه الكبهلونظرات مختلفة عند دخ كِْرشَْن إلى نظرت مختلف فئات الناس في الساحة

صفة كيوبيد عينه ولرعاة البقر بصفة نسيبهم وللحكام الفاسدين بصفة المعاقب  بصفة خير الرجال وللنساء بَمتْهوراالبرق ولرجال 
 ْزِرشْنيڤْ  بصفة الحق المطلق ولـيُّوچۤيْز الكوني وللـنة بصفة الهيكلم الفطاد بصفة الموت ولعَجْزوْبُهولوالديه بصفة طفلهما ولملك 

هما ين في الساحة بحلاسطع الرب .ين وان األخوين عليكوڤَلَۤياپۤيذَموت عندما أدرك  َسْمكَبالملك استبد القلق  .بصفة المعبود العظيم
 . الناظرينجميعهما عقول نور مرفي الواقع، غ. وأكاليلهما وثيابهما مثل اثنين من الممثلين في زي فاخر

شربوا . هممن منصاتين الربين العزيز إلى هم سببت تفتح عيونهم ووجوههم عندما رنت عيون،أهالي المدينة وضواحيها ة سعادشدة
هما نهما بأنوفهم ويعانقون بعيونهم ويلعقونهما بألسنتهم ويشموَبلَراَم و كِْرشَْن نبدا الناس يشربو .مشهد وجهي الربين دون شبع

 لما شهدوا  وفقاًسماتتلك الذكر بعضهم البعض ب إلى ن بوصف جمال ومسلك وسحر وشجاعة الربينوبدأ المتفرج. بسواعدهم
  .ڤِْرنْداڤََن  في تجلى الذيَننارايا من وجوه شخصية اهللا العزيز َبلَراَمو  كِْرشَْنأن  واقال .وسمعوا

 وجميع األحداث كوَلوُچ وزوجته في نَنَْد َمهاَرَجرعاية  إلى ونقله ڤَسوِدڤَ  والدته بوجه ابن:كِْرشَْن تسليات بتالوة َمتْهورابدأ سكان 
 وقتل أْرجوَنعصار واقتلع شجرتي  اصورةفي المتمثل الجني و پۤوتَناقتل تكلموا أنه . لحظوتهم َمتْهورا إلى مجيئه إلى التي ادت
سحق الكبرياء الكاذب . كالييا فعوان األبقار والرعاة من حريق غابة وأخضع األانقذ . وكثير غيرهمْدِهنوَك  وّيِكش  وشَنْكَْهتْشۤوذَ

على  پۤيْزوُچالـتغلبت  .من الرياح ووابل المطر كوَلوُچل أسبوع كامل فحمى سكان  برفع خير الجبال بيد واحدة طواإنْْدَر للمالك
 بالقول أن يادو آل َمتْهورابحث سكان  .كل أشكال الشقاء وشعرن بسعادة كبيرة برؤية وجهه دائم الهناء بلحظ باسم يخلو من الصداع



.  هو مالك كل القدرات العلية،َبلَراَمهذا األخ لوتسي العين، الرب  .بحمايته الثراء والمجد والسلطةون وينالسيذيع  يادوصيت ساللة 
 .على هذا النحوون تعالت أصوات اآلالت الموسيقية فيما كان الناس يتحدث". الجن وغيرهم من َبَك و تَْسَكڤَ  وْپَرلَْمَبقتل 

، أنتما تحظيان بإحترام الشجعان وكالكما بارعان في راَم ، يانَنَْديا ابن :" بما يليَبلَراَم و كِْرشَْنكل من  َرنۤوتْشاخاطب المصارع 
 ين علىلالحظ السعيد رعايا الملك العاميصيب  .شخصياًهنا بعد السماع عن قوتكما ليتيقن من ذلك  إلى استدعاكما الملك. المصارعة

 السعادة ون الرعاة الصبيان دائممن المعروف ا . نقيض ذلكونهم وكالمهم لكن من يقصروا عن ذلك ينالعمالأرضائه بخواطرهم وا
سيرضى الجميع .  الملكمرأنفذ لذلك، لن . مع بعضهم البعض فيما ترعى حيواناتهم في مختلف الغاباتنة عجولهم ويتصارعويرعاب

 ".الملك يمثل كل األحياء ألن منا
: كِْرشَْنقال الرب  .ن عندما سمع ذلكبكالم مناسب للزمان والمكا اجاب ،الذي كان يحب المصارعة ورحب بالتحدي كِْرشَْنالرب 

نحن مجرد  .ذلك سيجلب علينا أعظم نفع ألن ال بد لنا من تحقيق رغباته. من أهل الغابةننا أأيضاً مع  َجوْبُهنحن من رعايا ملك 
األفراد لطخ مخالفة الدين ت لئاليجب ان تجري المصارعة على النحو الصحيح . صبيان وينبغي ان نلعب مع من يعادلنا قوة

 ".الفاضلين من المتفرجين
 فيل آالف  يناهز قوة عشرةعلى كل حال، لقد قتلتما فيالً. َبلَراَم  أنت لست بطفل أو حتى فتى وال أقوى األقوياء:َرنۤوتْشا اجاب
ي بينما  يمكنك عرض قوتك ضد،ِرشْنيڤْال ظلم بصدد ذلك، أنت يا سليل .  لكما منازلة مصارعين أشداءنبغيلذلك، ي .العبين

 ".طيَكشْمو مصارعة َبلَراَميستطيع 
 ". كوڤَلَۤياپۤيذَ قتل الفيل"بعنوان  كِْرشَْن منثالث واألربعين ال الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى

 الفصل الرابع واألربعون
 كَْمَسقتل 

أمسك كل واحد بيد اآلخر  .طيَكشْمو واجه َبلَراَمما الرب بين َرنۤوتْشا فواجه هذا الخطاب هعاقبول التحدي عند سم كِْرشَْنقرر الرب 
واجه كل مقاتل نده  .تضاربا بالقبضات والركب والرؤوس والصدور . للفوزوتشابكت السيقان وصارع كل منهم اآلخر بقوة طلباً

مسك كل واحد باآلخر رفع كل مصارع اآلخر وحمله ودفعه وأ .األرض والركض أمامه وخلفه إلى بجره في دوائر وركله وقذفه
 .الغلبة إلى  شدة شوقهمنعلى األرض وألحق األذى حتى ببدنه 

و  َرنۤوتْشا مجرد صبيان في مواجهة مصارعين أشداء مثل َبلَراَمو  كِْرشَْن همراعتباللكن لم يكن المشاهدين في غاية السرور 
 عدل دون  تجري هذه المصارعة بئس األمر،:"ما يليتجمعت النساء في مجموعات حول الساحة وتكلمن فيما بينهن ب. طيَكشْمو

الجميع  .حساسهن بالمتعة ولم يعد في وسعهن التشجيع على القتال بين القوي والضعيف افقدت النساء ". الملكحضورفي حتى 
و  َرنۤوتْشا مثلبقوة الجبال كيف يمكن مقارنة مصارعين أشداء األطراف ف أيضاً ضعيفهذه المصارعة بين القوي وال يراقبون

لن يبقى الملمين بأصول العدالة . لقد نقضت المبادئ الدينية في هذا المجلس". ؟وبين صبيين غير بالغين ذوي أطراف لينة طيَكشْمو
ذا  ا ومن المحتم ان يرتكب ذنباًون الذنوبذا علم ان أفراده يرتكب اال ينبغي للعاقل دخول مجلس .المتحضرة لمراقبة هذه المصارعة

 ".ن الكالم بصدق بعد دخوله بل تكلف الكالم أو تظاهر بالجهلقصر ع
رشح ذاك الوجه الذي ي. سرعة حركته حول عدوهب كِْرشَْنلـالوجه اللوتسي  إلى أنظرنصديقاتي، :"قالت سيدة أخرى في المجلس

تين من ي بعينيه الحمراوَبلَراَمب أال ترين وجه الر:"قالت سيدة أخرى". نه العرق من عناء القتال يشبه زهرة لوتس يغطيها الندىم
 ".؟وزاد جماله بضحكته واستغراقه في القتال طيَكشْموالغضب على 

في صورة فيها  الفياض يتنقل شخصية اهللا العزيزألن  َرَجڤْما أبلغ صالح أرض :"خاطبت سيدة أخرى صديقاتها في المجلس
 عظَّمالذي يو  بأكاليل زهور الغابة المنوعةيناً فيما يرعى األبقار مزراَمَبلَصحبة بمزماره يعزف على . ه الكثيرةتسلياتيلعب  الناسوت
 فوةص كِْرشَْنبشرب شهد صورة الرب دوماً لتحظى  ْزۤيپوُچالـما أبلغ الرياضات التي قضتها  . قدميهراما الفتنةوڤَ شيالمولى 

. له وال يفوقه أحد بجمال البشرة أو النضارة البدنيةال يعاد. جمال الرب وراء الوصف.  والذي ال يعادله وال يفوقه سواهحسنال
 لرؤيتهن أسعد النساء حظاً َرَجڤْسيدات . الثروة والقوة والجمال والشهرة والعلم والزهد:  ذخر جميع أشكال العزَبلَراَمو  كِْرشَْن
 كِْرشَْنال ينقطعن عن ذكر . في الصباحة مخض الزبد وأتنقية الحبوب  ووذكره طوال الليل والنهار ابتداء من حلب البقر أ كِْرشَْن
  ". بيوتهندبيرتاثناء 
 بشوائب النشاطات  اإلنسانال يتأثر. حتى اثناء قضاء مختلف أشكال المشاغل المادية كِْرشَْن خير مثل على قضاء ذكر ۤيْزوپُچالـ

يؤكد في ). يَسماْده(ة الخفية في الغيبوبة الروحية  على أرفع درجات كمال القوۤيْزوپُچالـلذلك، . كِْرشَْنالمادية بالذكر الدائم لـ



بمثابة  ۤيْزوپُچالـصديقاتي، يجب علينا قبول نشاطات :"قالت سيدة.  األمثلّيچيُّوالـهو  كِْرشَْن أن من يداوم على ذكر ْبهَچڤَْد چۤيتا
نصرافه من  ا عندهع صوت مزمارا سمورف كِْرشَْن ؤية لربسرعة نتخرج من بيوته ْزۤيپوُچكانت صبايا الـ .أرفع أشكال الصالح

ر على اقتدال من األعمال الصالحة لاًال بد انهن قضين كثير. مع أبقاره أو عودته معها عند غروب الشمس في الصباح ڤِْرنْداڤََن
 ".رؤيته اثناء سيره على الطريق يلحظهن وجهه الباسم برقة

بالحزن بدافع الحب  ڤَسوِدڤَ  وّيِدڤَك اهماوالد شعر .نت النساء تقول ذلكفيما كا على قتل منافسه كِْرشَْنعزم المتصرف العظيم 
 قتالية كثيرة في مصارعتهما اً فنونطيَكشْ مو وَبلَراَمعرض الرب  . بقوة ولديهماهماجهللحزنا . عندما سمعا أحاديث النساء المخيفة

 البرق ومض مثل َرنۤوتْشاراف الرب العظيم على هوت الضربات الهائلة من أط .ومنافسه كِْرشَْنعلى نحو مصارعة الرب 
بسرعة عقاب  ڤاسوِدڤَعلى الرب  َرنۤوتْشاانقض  . له المزيد من األلم والصداعتوحطمت كل عضو من أعضاء بدنه وسبب

أمسك الرب . كليل زهورامثل ضرب فيل ب كِْرشَْن على الرب  تنهالَرنۤوتْشاكانت ضربات  .غيظهمن  وضرب صدره بقبضتيه
 بعثر على األرض مسقط المصارع ميتاً. هائلةه عدة مرات في الهواء ثم رماه على األرض بقوة برموَر نۤوتْشابذراعي  كِْرشَْن

 .الثياب والشعر واكليل الزهور مثل تداعي عمود ضخم
من وجعه في كل جزء من ي الجنتلقى لطمة عنيفة من كف الرب القوي فأرتجف بدن . هته وقتل بقبضطيَكشْمو ضرب َبلَْبَهْدَرالرب 

 طَۤوك لتحدي المصارع َبلَراَمالرب خير المقاتلين ثم برز  .حاها الريت ثم سقط على األرض دون حراك مثل شجرة اقتلعبدنه وتقيأ دماً
 على َلشَوتُنصفين ثم قتل  إلى  على رأسه بأصابع قدمه فشطرهشََلالمصارع  شَْنرِٰكْضرب  .فالعبه الرب ثم قتله بقبضته اليسرى

عندئذ، دعا  .شََلوتُ  وشََل و طَۤوك و طيَكشْمو و َرنۤوتْشاقتل م على حياتهم بعد فر بقية المصارعين خوفاً .ثنين االهذا النحو فمات
 .ن في صحبتهما ولعبا على رنين األجراس المعلقة بكاحلهماا الصبيان لإلنضمام اليهما ورقص الرببقارين الَبلَراَم و كِْرشَْن
 االداء  بوقفَجوْبُهأمر ملك  ."ممتاز. ممتاز"ن الكبار ووالرباني َمنَةْبراْهالـهتف . َسْمكَ بإستثناء َبلَراَم و كِْرشَْن الجميع بفوز ابتهج

أطردوا هذين : َسْمكَقال  .الموسيقي المقصود لمتعته وتكلم بما يلي بعد ان شاهد خير مصارعيه قد لقوا حتفهم أو فروا هاربين
اقتلوا ذاك  . وقتله بسبب مسلكه الماكرنَنَْدعليكم االستيالء على أمالك الرعاة واعتقال . من المدينة ڤَسوِدڤَ لفاجرين لـالولدين ا

 .اعدائنا إلى أتباعه الذين انضموامع  َنأوْچَرِسواقتلوا والدي  ڤَسوِدڤَاألحمق بالغ الشر 
 عن فوراً َسْمكَنهض  .المنصة الملكية المرتفعة بسهولة وسرعة إلى فقفزيهذي كالمحموم  َسْمكَفيما كان  كِْرشَْن اشتد غضب الرب

 سيفه في يده بسرعة من رافعاً َسْمكَتحرك . شخصتمقبال عليه كالموت الم كِْرشَْنعرشه واستل سيفه ودرعه حالما رأى الرب 
أمسك  .ةّي بحياشْتاركْ بقوة كما يمسك ابن الشريرالذي ال تقاوم قوته، أمسك ب كِْرشَْنآخر مثل عقاب في السماء لكن الرب  إلى جانب

صمد  وذي ال شريك لهسجادة المصارعة ثم الرب ال إلى تاجه ورماه عن المنصة المرتفعةب وأطاح َسْمكَبشعر  السرة يالرب لوتس
 .رمى نفسه على الملك الكون برمته،

ن في وتأوه جميع المتفرج.  أسد فيل ميتجرا يجرعلى األرض على مرأى من جميع الحاضرين كم َسْمكَ الرب جثة جرثم جر
لذلك، كان الملك يرى الرب أمامه عند . دون انقطاع َسْمكَخاطرة الموت على يد الموت العظيم تساور  كانت .خاصرفي  الساحة

ذا  افر بالنجاة بعد مفارقة بدنهأن الفرد يظ) ٦\٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في . النجاة َسْمكَلذلك، نال . شربه وأكله وتنقله ونومه أو تنفسه
 الذي يمسك ناراياَن مما يعني يحمل سالحه القرص في يده كِْرشَْن يذكر كَْمَسكان ). ڤيتَهْبها-ڤَْبها-سدا تَْد(داوم على ذكر الرب 

 .بقرص وصدفة وزهرة لوتس وهراوة
جميع أهالي كواكب أبدان . حسب رأي المراجع )ونڤيشْ (ناراياَن بعد الموت أي أحرز وجه موكْتي-ْپياسارۤو بنجاة كَْمَسظفر 

نستفيد من هذه الحادثة أن كل من يذكر . ى لُوَكَهنْطْايكوڤ إلى  بالنجاة بعد موته ورقيكَْمَسظفر . ناراياَن تشبه بدن َهىنْطْايكوڤ
بتتيم دوماً؟  كِْرشَْنصفي الذي يذكر  فكيف بالتيم الَهىنْطْايكوڤشخصية اهللا العزيز بصفة عدو يحصل على النجاة أو مكاناً في كوكب 

كل من يذكر شخصية اهللا العزيز سواء بصفة يظفر بالنجاة ). ْبَرْهَمْجيُّوتي(يدخل في النور  كِْرشَْنحتى عدو يلقى مصرعه على يد 
 على نجاة يحصل العدو. طالق لكن نجاة التيم ال تستوي مع نجاة العدو االعدو أو صديق ألن شخصية اهللا العزيز خير على

 . ْپياسارۤو وقد يحصل على نجاة سايوْجيا
، كِْرشَْن جميعاً أخوال اخوانه وكَْمَس كان . لموت أخيهماًالرب في هياج إنتقام واهاجم ْدَهَكوْچُرنْيا  وَكنْكَالثمانية بقيادة َس ْمكَأخوة 
 بالكلية لكنه ال يخالفها سوى في ِڤديةالـتقل عن جميع األحكام مس كِْرشَْن. ِڤديةالـخاله كان يخالف األحكام  كِْرشَْنقتل . كّيڤَِدأخوة 

، فقد تولى كَْمَسمن جهة األخوة الثمانية للملك . قتلهإلى  كِْرشَْن مما اضطر كَْمَسالوحيد القادر على قتل  كِْرشَْن كان .حاالت حتمية
رفع قضيبه .  الثمانيةكَْمَس قتل جميع أخوة َبلَراَملذلك، تولى . ْمَسكَ لم تكن أخت َبلَراَم أم ڤَسوِدڤَ زوجة روهينّي.  أمر قتلهمَبلَراَم

بذلك، تحقق النص الذي يعلن أن شخصية اهللا العزيز يتجلى لحماية  .كما يقتل األسد سائر الحيوانات بسهولةوقتلهم الواحد تلو اآلخر 
 .الصالح وقتل الجن الفاسدين األعداء الدائمين للمالئكة



 هحوسّب.  الرب، الزهور على الرب ببهجةوسائر المالئكة أطرافشيڤَ   وْبَرْهماع النقارات في السماء وأمطر تعالت أصوات قر
  .كَْمَس ابتهاجاً بموت ورقصت زوجاتهم

عانقت  .تلطمن جباههن وتذرفن الدموع ات على موت أزواجهن المحبين نائحاتالمفجوعالثمانية  اخوانهو َسْمكَتقدمت زوجات 
يا سيدي، يا عزيزي، أيها العالم : صرخت النساء .وندبن نائحاتاألخير لألبطال فراش ال المطروحين على نجثث أزواجهالزوجات 

فقدت هذه المدينة جمالها بعد .  موتنا مع دارنا وذريتنايعنيموتك . دم الملجئاأيها الحامي الرؤوف اللطيف بع. باألحكام الدينية
لحاقك  اأيها الغالي، جلبت ذلك على نفسك بعد .حتفال وحسن حظ اكلمع ، وكذا نحن بين الرجالأيها البطل الكبير  منكانها حرم

جلوة وخلوة كل األحياء في هذا العالم وهو حفيظهم هو سبب  كِْرشَْنالرب  . سواهيكيف ينال السعادة من يؤذ. األذى باألبرياء
 ".بل يواجه مصيركم  من يسيء احترامهسعدال ي .أيضاً

لديهما من اوسبيل  َبلَراَم و كِْرشَْنثم أخلى  بعد تعزية سيدات العائلة المالكة حفيظ كل العوالم، دبر اقامة مراسم الجنازة ِرشَْنكْالرب 
 العذاب كّيڤَِد و ڤَسوِدڤَقاسى .  عند أقدام والديهما وأكرماهماَبلَراَمو  كِْرشَْنسقط  .السجن وسجدا لهما المسين أقدامهما برأسيهما

لم و ربي الكون فوقفا أمامهما بأكف متقابلة َبلَراَم و كِْرشَْن  اآلن انّيِدڤَك و ڤَسوِدڤَأدرك . كان ولدهما كِْرشَْن ألن كَْمَسى يد عل
 . مع أنه كان ولدهما كِْرشَْنبمقام دوماً  يعلمان كّيڤَِد و ڤَسوِدڤَكان . تحسباً يعانقا ولديهما

 ".كَْمَسقتل "بعنوان  كِْرشَْن منرابع واألربعين ال الفصل على تَْبَهكْتي ِڤَدنْ. سي.إى بحث انقضى

 الفصل الخامس واألربعون
 ابن معلمه كِْرشَْنإحياء 

 أال يسمح بذلك فغطاهما بحجاب شخصية اهللا العزيز قرر . العليعزهقد أدركا  ّي ِدڤَكو ڤَسوِدڤَالديه وان  كِْرشَْنشْرّي الحظ 
.  الصلة التي تقوم بين الوالدين وأطفالهم في العالم المادي ممكنة بين مختلف األحياء بتأثير الفتنة الخارجية.هتيم يوهم  الذييُّوَچماۤيا

 دنا من والديه مع تَْزڤَساتْشيخ ذرية  كِْرشَْنالرب . اماۤيَچيُّوبن بتأثير اقامة صلة مع شخصية اهللا العزيز بصفة  الذلك، يستطيع التيم
تكلم " أبي الحبيب"و" أمي الحبيبة:" رأسه وأرضاهما بمخاطبتهما بتوقير قائالنكس. اماۤيَچيُّوذا الوضع بواسطة  بعد خلق هريأخيه الكب
 كِْرشَْنيلمح  ".دائم بسببنا وتعذر عليكما التمتع بطفولتنا أو صبانا أو شبابنا في قلق ّيِدڤَكأبي الحبيب، بقيت مع األم :"بما يلي كِْرشَْن
يتمتع الوالدان بطفولة .  مع أنهما لم يولدا لهماَبلَراَمو  كِْرشَْن طفولة تسليات لتنعمهما بياشُودا وأمومة نَْد َمهاَرَجنَمدح أبوة  إلى هنا

 َبلَراَمو  كِْرشَْن، كانا في قلق دائم لحماية أوالدهما ّي ِدڤَكو ڤَسوِدڤَلكن من جهة . أوالدهما عادة وال يختلف األمر في عالم الحيوان
 .روهينّيرحم  إلى كّيڤَِد من رحم َبلَراَمكما نقل . بيت آخر فور تجليهإلى  كِْرشَْنبب نقل وهذا س

 احرمن:"كِْرشَْنقال .  طفولتهماتسليات لكنهما لم يتمكنا من التمتع بَبلَراَمو  كِْرشَْن في قلق دائم بصدد حماية ّي ِدڤَكو ڤَسوِدڤَكان 
ببدنه  يستطيع الفرد اكتساب كل مرامي حياته . التي يتمتع بها معظم األطفال في دار آباءهمن العيش معكما والتمتع بالسعادةمالقدر 

والديه حتى ولو قام على خدمتهما  إلى يفاء دينه امحكوم بالموت إنسان لذلك، ال يستطيع. حمايته البدن ونوالوالدين هما اللذان يمنحا
بعد  ما بمصادره الطبيعية وثروته سيجبر على أكل لحم بدنههرعايتبلكنه يخفق الولد القادر على العناية بوالديه  .لعمر مئة سنة

 أو أي شخص َنْبراْهَم الروحي أو يهمل سيده أو زوجته الوفية أو طفله أو كبار السنيخفق العناية بوالديه الذي الرجل القادر .موته
 عقولنا عن تكريمكما على الوجه الصحيح إلضطرابن ايام قاصرلذلك، ضيعنا كل تلك األ .يتنفس ولو كان نما يعتبر ميتاً إليه اأيلج
 ".حبط عملناأ َسْمكَن والقاسي النحن لسنا مستق. األحباء، أغفرا لنا عدم خدمتكماّي والد .َسْمكَم بالخوف من ائدال

صورة  ب الذي تجلىريَهمخدوعين بكالم الروح العظيم للكون الرب حجرهما وعانقاه  إلى ه ببهجةارفعه والد ،على هذه الحال
كانا مغمورين . ن كانا مقيدين بعرى المحبة وعجزا عن الكالماانهمرت دموع غزيزة من عيون والديه الذ .قدرته الباطنةالناسوت ب

 .واختنق حلقيهما بالدموع
 علنأ .يادوْزساللة على   ملكاً من جهة أمهجده أوْچَرِسَنر والديه ثم ولى  خاطبّيط ،ّيِدڤَك ابن دور الذي تجلى بشخصية اهللا العزيز

لكن اخلي سبيل . على الرغم من وجود والده الذي اعتقله يادو على مملكة كَْمَسلقد استولى . اآلن يادومملكة ملك  بأنه سيكون الرب
انت تحكمها يبدو أنه كانت توجد عدة ممالك صغيرة في الجزء الغربي من الهند وك. يادو بعد موته واعلن ملك مملكة كَْمَسوالد 

 ْبُهوَجأن ملك ذرية  كِْرشَْن أعلن لذلك،. ْبُهوَجذرية  إلى  ينتسبأوْچَرِسَن َمهاَرَج كان .ْبُهوَج  وأنْْدَهَك و ِرشْنيڤْ و يادوذراري 
 ْپَرجاكلمة .  رعيته ألنهما كانا منَبلَراَمملكاً عليه وعلى  أوْچَرِسَن َمهاَرَجاعالن  كِْرشَْناختار . سيكون ملك سائر الممالك الصغيرة

 قال. أوْچَرِسَن َمهاَرَجلذلك، قبل بحكم . يادو آل ومن أوْچَرِسَن  َمهاَرَج بوصفه حفيد ْپَرجا كِْرشَْنلذا، كان . تستعمل للذرية والرعية
تولي العرش بسبب  يادوفي الواقع، يتعذر على أحد من ذرية . مرناأأيها الملك القوي، نحن رعيتك فنرجو منك ان ت:"أوْچَرِسَنإلى 



 فماذا يقال عن حضوري في حاشيتك بصفة مرافق شخصيبفضل لك  ألتاوةام يقدت المالئكة وسائر الكبار لجميعسيأتي  .تيۤيايالعنة 
يعيشون في قلق  وسائر الذرية َركوكو و داشاْرَه و َمْدهو و أنْْدَهَك و ِرشْنيڤْ و يادو ذراري جميعكان جدي الحبيب، . ؟ملوك البشر

 ". وستصبح مجمل المملكة في سالمهم بالهدايا الثمينةترضامينهم في دورهم ويمكنك اآلن تطم. كَْمَسدائم خوفاً من خالي 
عادوا إلى بيوتهم  اآلن،. وكانوا يعيشون في أقاصي البلد َسْمكَ من  في مختلف البقاع خوفاًشتتينمكان جميع الملوك في الجوار 

يعيشون بسالم  َمتْهوراكان أهالي . العرش إلى أوْچَرِسَن وإعادة كَْمَس بعد موت أشكال الهدايا واألمانعليهم جميع  أوْچَرِسَنووزع 
ما عادوا  ونعموا بسعادة تامة بعد جمع شملهم . بعد هذا التدبير السياسي السليمشََنشَنْكَْروالرب  كِْرشَْنحماية سواعد الرب في 
 َبلَراَمو  كِْرشَْنلـرؤية الوجه اللوتسي البهيج  تيمالتسنى لكل هؤالء . َبلَراَم و كِْرشَْنور بفضل حض ى الوجود الماديمن حّمون يعان
 والقوة والحيوية بفضل شربهم فتوةظهر حتى معظم كبار السن من أهالي المدينة في غاية ال. ونسوا كل شقاوة مادية بالكلية يومياً

 .العاتق وواهب البهجة العلية إلى  يشيرموكونَْدم اس. موكونَْدالدائم اكسير الوجه اللوتسي للرب 
 بعد مرور ڤِْرنْداڤََن إلى  في المدينة لكنهما ارادا العودةَبلَراَمو  كِْرشَْن أيضاً لوجود َمتْهورا يقيمان في ياشُودا و نَنَْد َمهاَرَجكان 

 ورعيتونا ياشُودانيت بنا أنت واألم تعاأبتاه، ": خاطباه بما يلين ثماعانقه الرب.  نَنَْدَمهاَرَج من َبلَراَم و كِْرشَْندنا . بعض الوقت
ن هما من يربيان الطفل الذي تركه أهله ان الحقيقياالوالد. ن أطفالهما أكثر من حبهما لحياتهماافي الواقع، يحب األبو. كثيراً

أبانا، أمنا، نحن على علم . نا في حمايتكمارفضنا والدينا ألسباب معينة وعش .القاصرين عن رعايته وحمايته كما لو كان طفلهما
 ّي ِدڤَكو ڤَسوِدڤَ  فور ارضاء والديناڤِْرنْداڤََن  إلىلكن تأكدا من عودتنا.  وتركنا هناڤِْرنْداڤََن إلى بأنكما ستشعران بالفراق عند العودة

هم بالهدايا اماوأكر ڤَْرَج وسائر رجال  نَنَْدَمهاَرَجاطر خ َبلَراَمو  كِْرشَْنب ّيط ".أقاربنا األحباء الذين عانوا من فراقناوجدنا وسائر 
الدموع من عينيه اثناء وانهمرت  كِْرشَْن بعطف غامر عند سماع كالم  نَنَْدَمهاَرَجشعر  .من ثياب ومجوهرات وأدوات بيتية وغيرها

 .مع الرعاة ڤَْرَج إلى  ثم عادعناقهما
هؤالء  ڤَسوِدڤَأكرم  .ولديهقامة طقوس عماد  انَةْبراْهَمالـوبعض العائلة هن  من كاَرِسَنۤوشابن  ڤَسوِدڤَطلب بعد ذلك، 

 ذهبي ومطوقة عقدكانت كل تلك األبقار مزينة ب. بتعظيمهم واعطاءهم الثياب الفاخرة واألبقار حسنة الزينة مع عجولها نَةْبراْهَمالـ
تلك  َسْمكَسرق . َبلَراَم و كِْرشَْن في مناسبة والدة تي وزعها فكرياًالسخي األبقار ال ڤَسوِدڤَذكر ثم ت بطوق من التالفيف الكتانية

 .َمنْتَْر چاياتْرّيبمراسم الخيط المقدس وكررا تسبيح  كِْرشَْن و َبلَراَمثم تعمد  .هاتاستعادبعد  أيضاًصدقة  ڤَسوِدڤَاألبقار وأعطاها 
كل من يترنم بهذه . َمنْتَْرالـتكاليف تسبيح هذه  كِْرشَْن و َبلَراَم ىالمقدس وقضتمام مراسم الخيط  االمريد بعد إلى  تقدمَمنْتَْر چاياتْرّي

 ذرية آتْشاْرياعمدهما . ت عليةشخصيا كانا همامع أنباألحكام والحدود  كِْرشَْن و َبلَراَم التزم.  ملزم بمبادئ ونذور معينةَمنْتَْرالـ
ال يعتبر أحد متربي على الوجه  ).آتْشاْريا(، سيد روحي ِڤديةالـتربية لكل عائلة محترمة حسب ال. مونيَچ َچْر  المدعويادو

 كِْرشَْنالرب .  العلم بالفعلحقق كمالقد  آتْشاْريالذلك، جاء أن من يتخد . آتْشاْرياالصحيح دون أن يتلقى العماد والتدريب على يد 
لكنهما اتخذا سيداً روحياً ) آتْشاْريا(اتخاذ سيد روحي  إلى ا حاجةلم يكن لديهم.  شخصية اهللا العزيز سيد كل تربية وعلمَبلَراَموالرب 

 .ابتغاء التقدم في العلم الروحي لوضع قدوة لإلنسان
في .  بعيداً عن البيت لبعض الوقت للتدرب في الحياة الروحيةآتْشاْريا، العيش في كنف َمنْتَْر چاياتْرّي بـد اتقتضي العادة بعد العم

 ْبَرْهَمتْشارّيثمة كثير من األحكام والحدود المتعلقة بحياة .  على المريد العمل بدور خادم يدوي عند السيد الروحيتلك الفترة، يتعين
 المقيم في مدينة ّيكاشمن  َپني مونيۤيسانْد بها اثناء تحصيل العلم على يد سيدهما الروحي َبلَراَمو  كِْرشَْن وعمل آتْشاْرياتحت رعاية 

 كِْرشَْنعمل .  توقير السيد الروحي واعتباره على مقام شخصية اهللا العزيزِڤديةالـتقضي األحكام . أوجايْنة شمالي  في منطقّينْتڤَأ
  عالياًَپنيۤيسانْد تقدير كان. ِڤديالـلذلك، ارضيا سيدهما الروحي الذي ألقى عليهما العلم . ْبَرْهَمتْشاْريا بهذه األصول في حياة َبلَراَمو 

تيم كما عن طريق خدمته بت السيد الروحيوضعا قدوة لآلخرين بصدد تعظيم . ن جاءاه عرضياًاي الذات اللذنضبطين ملهذين المريد
مجمل لذلك، تال عليهما .  عن مسلكهما المذعنراضياً ،نَةْبراْهَمخير الـ َپنيۤيسانْد السيد الروحيكان  .يخدم الفرد الرب العظيم

جانب الكتب القياسية  إلى  أسرارهابطنمع أ) َدِڤ-ْدَهنوْر( العلم العسكري كما تال عليهما .داتْشََپنيوأ مع ملحقاتها الستة و ِڤَدْزالـ
 .للقانون وطرق المنطق والجدال الفلسفي والعلم السداسي للسياسة

البحر  إلى تعودتبخير مياه البحر الغيوم ثم توزع المياه عينها بصورة مطر في األرض ليخلق . المحيط هو مصدر مياه األنهار
 قدوة لإلنسان بوجوب تلقي العلم من اوضع. ألشخاص هما أصل العلم على أشكاله خير اَبلَراَم و كِْرشَْنلذا، . بصورة األنهار

 . سيد روحيعلى يدلذلك، وافقا على أخذ العلم .  اإلنسانالمصدر الصحيح ألنهما لعبا دور
 المطلوبة في جامعة علومالفنون والجميع ذن، تعلما بتركيز ثابت  ا.واحدة فقطكانا يستوعبان كل موضوع بعد سماع تفسيره مرة 

 .عدد يعادلها من األيام واللياليالبالغ عددها أربعة وستون ب واإلنسان



رسم الوجه والبدن بالمساحيق  والرسم و وإخراجهامسرحياتفن كتابة ال والرقص والعزف على اآلالت الموسيقية والغناءتعلما 
 األسنان والثياب ةغاصب وصنع فراش من الزهور واألرز والزهورحبوب رسم تصاميم مسعودة على األرض بإستعمال  وونوالده

وصنع   األكاليلصنعو وخلط األلوان الرش بالماء وتزيين جرار الماء وتغطية الفراشالجواهر وترصيع األرض ب ووأطراف البدن
والترقيع الجواهر والتزين ب ووضع مساحيق التجميل وتزيين شحمة األذن ووضع الثياب في غرفة تبديل الثياب خوذة رأس

واعداد سوائل  وتحضير منوعات من البقول والخبز والحلوى وسائر األطعمة الشهية وخفة اليد  التنكروفّن والتوصيل والتلفيق غشاً
وكتابة األلغاز  زف على العود وقرع النقارةوالع  بالخيوطتحريك الدمىو برة والحياكة االعمالأو لذيذة وصبغها بصبغة حمراء

 هان عةجابوقراءة بيانات يتعذر على اآلخرين اال  بمثابة تجربة الحفظ أو المهارة بيتاًوتقفية أبيات الشعر أو تالوة األشعار بيتاً وحلها
وصناعة قوس  حل النصوص المبهمة َمَبلَرا و كِْرشَْنوكما تلقى  وتالوة الكتب وتمثيل المسرحيات القصيرة وكتابة القصص القصيرة

 ستخالص المعادن اوصناعةالجواهر متحان الفضة وإوة المعماريهندسة وال والنجارة والغزل بالمغزلعصا من شريط من القماش و
والعلم  القتالب التدريب وشغل الكبش والديك وطير السماني وفّن والمعالجة باألعشاب وعلم المعادن  بشتى األلوانالجواهروصباغة 

 .وعالج المريض بالمراهم  أسئلة البشرنبتدريب الببغاء على الكالم واإلجابة ع
 العلم باللهجات األقليمية وتلفيق مغالطة أجنبية وإخبار المكتوب في كتاب دون رؤيته وإخبار ما يخبئ في قبضة اليد وتسريح الشعر

 ة وترتيبات األرقام التي يتعادل مجموعها في كل الجهاترسم مربعات سحري ومن الزهورلعب على هيئة عربة وسائل بناء و
صناعة وضع القواميس  وبناء المقامات وتصميم عمل أدبي أو عالج طبي ونظم الشعر فكرياً والمحادثة واستعمال التعاويذو

فرض  وبلعب األطفالاللعب  واللعب بالنرد والعلم بمختلف أشكال المقامرة ويراغثوب مإلباس ثوب ليظهر مثل  ووأساليب الشعر
 . السحرفي وقت سيده على أنغام الموسيقى  وإيقاظ الخادمالغلبةو ةيچيُّو الـخارقةقوى الالالنظام بواسطة 

فهمهما الكامل بجميع الفنون والعلوم المذكورة أعاله ثم عرضا خدمتهما على معلمهما بوهبه ما أظهرا  ، ذخر كل علمَبلَراَمو  كِْرشَْن
المادي أم من واجب التلميذ مرضاة المعلم لقاء العلم . ناشيكَْد-چوروالمعلم أو السيد الروحي تدعى  إلى لتلميذتقدمة ا. يتمنى

بعناية األخالق المجيدة والمدهشة للربين التمني عليهما ما يشاء، فتفكر  َپنيۤيسانْد َنْبراْهَمالـمن  َبلَراَمو  كِْرشَْن طلب. الروحي
 .كِْشتَْر-ْپَرْبهاَسولده الذي مات في البحر عند حياء  ا زوجته، ان تكون مكافأتهةشاورمار وفطنتهما الفائقة ثم اخت

طلبا من وهما لوالشاطئ حال وص إلى سارا.  حالما علما عن موت ولدهْپَرْبهاَس إلى  متوجهينفوراً بعربتهما َبلَراَمو  كِْرشَْنشرع 
 . أمام الرب وقدم سجدة التوقير بتواضع كبيروراًفظهر مالك البحر . عادة ابن معلمهما امالك البحر
، لم كِْرشَْنأيها الرب : اجاب مالك البحار قائال ." ذلك الذي أمسكته بأمواجك القويةفوراًي الروحي سيدأحضر ابن :"قال الرب

 ".صدفة الذي يسبح في الماء متمثال في صورة َپنْتْشََجَن اسمه ديتيأخطفه بل كان ذلك من عمل جني من ذرية 
الجني أخذ الرب الصدفة التي نمت حول بدن  .الجني وقتله لكنه لم يجد الصبي في بطن َپنْتْشََجَنالبحر فوجد  كِْرشَْندخل الرب 

 َبلَراَمه فور وصوله هناك مع الرب تنفخ صدف. ياَمراَج العاصمة الجميلة لمالك الموت َمنّيياْمَس إلى  ثم تابععربةال إلى وعاد
 . َهاليوْدَهىضاً بـ المعروف أي

في قلب كل حي النافذ  كِْرشَْنيما تكريم ثم خاطب الرب  انيكرم الربأالمكان و إلى  الموكل بعقاب النفوس المهيأة،ياَمراَجهرع 
 شْرّيالرب قال  ". في لعبكما في صورة الناسوت؟َبلَراَم أستطيع ان أفعله لك وللرب ذا، ماشْنوڤيأيها الرب العظيم :"قائال
 إلّي أيها المالك الكبير، اصدع ألمري وأحضر هذا الصبي.  ما قدم من عملثمار ذوقهنا لي إلى ي الروحيسيد ولد سيق":ِرشَْنكْ

 ".دون أدنى تأخير
 ."تمن علينا بركة أخرى:" وقاال لهسيدهما الروحي إلى الصبيهذا  يادوْز ثم سلم خير چورو الـابن، وأحضر "ليكن:"ياَمراَجقال 
رغبات  بقىتفي الواقع، ال .  الروحي على أتم وجهسيده، لقد وفيتم بواجب المريد تجاه الصبيان األحباءايها : يد الروحيالسقال 
أنتما . يبقى صيتكما ذائعاً في العالمعسى ان . اآلن داركما إلى العودةيمكنكما  .امريدين مثلكمذا كان لديه  ا يطلب تحقيقهاچوروللـ

لن تكرم تعاليمكما . ِڤَدْزالـلذلك، ابارككما بأن يبقى كل ما تنطقان به خالداً خلود تعاليم . جبي مباركتكمافوق البركات لكن من وا
 األماكن والعصور في سائر الكواكب واألكوان جميعفي هذا الكون أو هذا العصر فحسب بل ستبقى دائمة التجدد واألهمية في 

 .أيضاً
ابتهج  .سيدهما الروحي باإلنصرافذن  ابعد تلقي  التي تحركت بسرعة الريح وصوت الغيومربتهماعمدينتهما على  إلى ناعاد الرب

 .شعر الناس كما لو فقدوا ثروتهم ومن ثم استعادوها. طويلة بعد غياب أيام َبلَراَم و كِْرشَْنجميع السكان عند رؤية 
 ".يستعيد ابن معلمه كِْرشَْن"بعنوان  ِرشَْنكْ منخامس واألربعين ال الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى



 الفصل السادس واألربعون
 ڤِْرنْداڤََنأودَّْهڤَ يزور 

 ۤيْزوپُچالـكان منظراً يرثى له عند . لم يصحبه سوى الرعاة الصبيان والرجال. َبلَراَمو  كِْرشَْن دون ڤِْرنْداڤََن إلى نَنَْد َمهاَرَجعاد 
 ألن شخصية ڤِْرنْداڤََنعن  كِْرشَْنحاول عدد كبير من التيم اجراء تعديالت لغياب . ڤِْرنْداڤََن وسائر سكان راْدهارانّي و ياشُوداواألم 

لم يغب عن  كِْرشَْنتوضيح التيم الخبراء هو أن .  حسب آراء الخبراءڤِْرنْداڤََنال يخطو خطوة واحدة خارج  كِْرشَْناهللا األصلية 
 . كما وعدنَنَْد َمهاَرَج بالفعل بل عاد مع ڤِْرنْداڤََن

 نتقف ۤيْزوپُچالـ وكانت َرۤأكْرو في عربة َمتْهوراإلى  كِْرشَْنعندما توجه  َمتْهورا عودته فور انهاء شاغله في ۤيْزوپُچلـل كِْرشَْنأكد 
. نَنَْد َمهاَرَج مع عندما لم يعد لكن بدا أنه أما خدعهن أو نقض وعده. حزن وطمأنهن على هذا الوجهعدم الطلب منهن . في الطريق

 وبقي مع نَنَْد َمهاَرَجفي هويته األصلية مع  كِْرشَْن عاد .لم يكن مخادعاً وال ناقضاً لوعده كِْرشَْن التيم الخبراء أن قرر لكن
. س في وجهيهما األصلي وليشَنْكَْرشََن و ڤَاسوِدڤ في وجه َمتْهورا في َبلَراَمو  كِْرشَْنبقي . ڤَْبها في وجه ياشُودا واألم ۤيْزوپُچالـ

 هذا هو الرأي الخبير .ڤَڤايْبَه و ڤَْپَرْبَه في وجه َمتْهورا بينما ظهرا في ڤَْبها في وجه ڤِْرنْداڤََن الحقيقيان في َبلَراَمو  كِْرشَْنكان 
 وبين ڤِْرنْداڤََن إلى ما كان يتهيأ للعودةعند نَنَْد َمهاَرَج جرى نقاش بينلذلك، .  ظاهرياًڤِْرنْداڤََنلكنهما كانا غائبان عن . للتيم الخبراء

 . تفاقاً ودياًاقرار الفراق  إلى التوصلكان . الصبيان حول طاقتهم على الفراق
 داڤََنڤِْرنْ في نَنَْد َمهاَرَج في حماية َبلَراَمو  كِْرشَْنكان . كَْمَس بعد موت ولدهماحتفاظ باال َبلَراَمو  كِْرشَْن والدي ّيكڤَِد و ڤَسوِدڤَأراد 

كما أرادا اعطاءهما تعليماً صحيحاً ألن .  لكن أراد منهما البقاء معهما اآلن إلنجاز مراسم التصفية والخيط المقدسكَْمَساثناء حياة 
 مما يتطلب َمتْهورا جيوشهم لمهاجمة َمتْهورا خارج كَْمَسميع أصدقاء استعدادات جعتبار اآلخر كان  اال.هذا هو واجب الوالد

 سيعني مهاجمة ڤِْرنْداڤََنإلى  كِْرشَْنذهاب كان . َجراَسنْْدَهى و ڤَكَْرَدنْتَ بأعداء مثل ڤِْرنْداڤََنزعاج  اعدم كِْرشَْنأراد . ِرشَْنكْحضور 
الوجد و ڤِْرنْداڤََن  إلىنَنَْد َمهاَرَج وعاد َمتْهوراالبقاء في  كِْرشَْنلذلك، قرر . ڤِْرنْداڤََن وازعاج سالمة أهالي َمتْهورا وليس ڤِْرنْداڤََن
 .كِْرشَْنشعور بالفراق عن العلى الرغم من  )اللۤي(ه تسلياتمعهم ب كِْرشَْندوام حضور  ڤِْرنْداڤََنهالي حقق أل) ڤَْبها(الناتج 

في كل خطوة بعد  ِرشَْنكْ والرعاة الصبيان يذكرون ۤيْزوپُچالـ وراْدهارانّي و نَنَْد َمهاَرَج و ياشُودا وال سيما األم ڤِْرنْداڤََنكان سكان 
يعزف  كِْرشَْنهنا كان . يلعب على هذا الوجه كِْرشَْنهنا كان :" بالقول أنفسهمحدثونكانوا ي. َمتْهورا إلى ڤِْرنْداڤََنعن  كِْرشَْنرحيل 
هي الصحبة التي يوصي  وْسَمَرَن-اللۤيهذا ما يدعى ". يمازحنا على هذا الوجه وكان يعانقنا على ذاك الوجه كِْرشَْنكان . نايهعلى 

يمكن لذوي الرفعة في . ورّيپاثناء اقامته في  كِْرشَْن مع ْسَمَرَن-اللۤي بصحبة تْشايتَنْياحتى المولى تمتع . بها كبار التيم على األخص
 كِْرشَْن تسلياتغني بمالً أدبياً  عْرتي طْهاكوَرڤَاناتَْهى تْشَكَْرڤيشْڤ شْرۤيلترك لنا . هتسلياتبذكر دوماً  كِْرشَْنالخدمة التتيمية مصاحبة 

 بما اللۤي-كِْرشَْنكل كتاب من كتب . بمطالعة كتب مثيلة كِْرشَْن تسليات يمكن لكبار التيم البقاء في غيبوبة .ڤَناْمِرتَْبها-كِْرشَْنبعنوان 
 .َنكِْرشْلتيم الذين يشعرون بالفراق عن  ا هو عزاءتْشايتَنْيا هذا أو تعاليم المولى نافيه كتاب

 .  ولم يغيبا عنهاڤِْرنْداڤََن إلى  أو أنهما عاداَمتْهورا بضرورة حضورهما في ڤِْرنْداڤََن إلى َبلَراَمو  كِْرشَْنيمكن تبرير عدم عودة 
 تطابق كانت مالمحه. كِْرشَْن ومن سن ڤَسوِدڤَكان ابن اخ . اَركاڤْدلزيارته من  كِْرشَْن أحد أبناء عم ڤَأودَّْهفي تلك الغضون، جاء 

 كِْرشَْناراد .  الذي كان من أقرب األصدقاءڤَأودَّْهبرؤية مسروراً بعد عودته من بيت معلمه  كِْرشَْنكان . تماماً كِْرشَْنمالمح 
 .سكانها لتخفيف مشاعرهم العميقة بفراقه إلى  لحمل رسالةڤِْرنْداڤََن إلى ارساله

 ۤيْزوپُچالـلذلك، كانت ). ْس تَتْهايڤَ ْبَهجامى َأَهْمتاْم  ْپَرَپْديانِْتىيى ياتْها ماْم(  أجازيهمي،ل تسليمال بنسبة): ١١\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في 
 دون ڤِْرنْداڤََن وسائر سكان نَنَْد َمهاَرَج و ياشُودا واألم ْۤيزوپُچالـيذكر  كِْرشَْنفي الفراق طوال الليل والنهار وكان  كِْرشَْنتذكر 
 .ليهم ا لحمل رسالة عزاءڤَأودَّْهم العلي على الرغم من بعده عنهم وأراد ارسال استطاع فهم كربه. انقطاع

وبناء عليه، يستطيع  .َهْسَپتيِرْپومريد  كِْرشَْنشْرّي  وصديق حبيب للرب ڤِْرشْني ساللة خير مستشاري أودَّْهڤَكان كبير الفطنة 
 أن يتعلم حب ما زال يتعين على الفردلكن . كِْرشَْنفراق عن الرب  الذين يشعرون بشدة الڤِْرنْداڤََن تطييب خاطر أهالي تهبخبر
 كِْرشَْنتمثلت حظوة . َهْسَپتيِرْپ على أرفع درجة حتى وإن كان الفرد رفيع العلم ومريد ڤِْرنْداڤََن وسائر أهالي ۤيْزوپُچالـمن  كِْرشَْن

 .طمين سكانها برسالة مقصودة لتڤِْرنْداڤََنإلى  هارسال بڤَأودَّْهالخاصة على 
أرفع أشكال هي  ۤيْزوپُچالـ أن عبادة تْشايتَنْياقال المولى .  شقاء النفوس المسلمةكل أيضاً ويعني من يرفع َهرييسمى  كِْرشَْنالرب 

 عزيزي:" وخاطبه بما يليأودَّْهڤَ الذي يرفع شقاء كل من يسلم له، أخذ يد خليله َهريالرب العظيم . العبادة وال تفوقها عبادة
 .عني بنقل رسالتي اليهن ْزۤيپوُچوأضف بعض السرور على قلب أبوينا وخفف من لوعة فراق الـ ڤَْرَج إلى ، اذهبأودَّْهڤَاللطيف 



عتيادية في هذه  االقطعوا كل صلة بأبدانهن من أجلي وزهدن في السعادة. وحياتهن منقطعة ليدوماً غارقة فّي  ْزۤيپوُچعقول الـ
لذلك، من . أنا محبوبهن الوحيد ال بل أنا ذاتهن. ات الدينية الالزمة لتحصيل تلك السعادة في الحياة الالحقةالحياة كما في الواجب

 .لذلك، يغمرهن قلق الفراق عند ذكري بعد بعادي عنهن. كوَلوُچ، أنا حبيب نساء أودَّْهڤَعزيزي  .واجبي حفظهن في كل الظروف
 ". المتيمات بحبي للبقاء على قيد الحياة بطريقة ماليهن وتكافح حبيباتي القد وعدتهن بالعودة

 عند غروب نَنَْد َمهاَرَجمراعي إلى  أودَّْهڤَوصل المسعود  .كوَلوُچ-نَنَْد إلى  رسالة سيده بإحترام وركب عربته منطلقاًأودَّْهڤَتسلم 
 كوَلوُچترددت في أرجاء  . بأقدامها كانت تثير الغبارالحيواناتالشمس فمرت عربته دون مالحظة ألن عودة األبقار وسائر 

قتال الثيران حول األبقار التي تخور مثقلة بضروعها تطارد عجولها وضجيج الحلب والعجول البيضاء تقفز هنا وهناك  أصوات
بيوت الرعاة بدت .  مما جعل القرية زاهية بزينة لباسهمراَمَبلَو  كِْرشَْنلـوأصداء عزف المزامير وغناء األهالي األفعال السعيدة 

كانت .  واألسالف والمالئكةنَةْبراْهَمكريم النار القربانية والشمس والضيوف الطارئين واألبقار والـت جميلة بوفرة لوازم كوَلوُچفي 
غابات الزهور تحيط بها من كل الجهات، تتردد فيها أصداء أسراب الطيور والنحل التي تزيد من جمال البحيرات التي تزدحم فيها 

 .زهار اللوتسأوحدائق  نْذَڤَكاَرر التّم وأوز طيو
 .ڤاسوِدڤَالرب  إلى عانقه ملك الرعاة بسعادة كبيرة وأكرمه التكريم العائد. داره إلى  حال وصولهأودَّْهڤَ إلستقبال نَنَْد َمهاَرَجخرج 

ى سرير وزال تعب رحلته بتدليك قدميه  بما يلي بعد ان تناول أفخر أصناف الطعام وجلس بإرتياح علأودَّْهڤَ من نَنَْداستفسر 
 مع َسْمكَلحسن الحظ، قتل   بخير بعد تخلية سبيله وعودة ولديه وسائر أقاربه؟سوِدڤَڤَيا عظيم الحظ، هل ":نَنَْد َمهاَرَجقال  .وغيره
 . الصالحين دوماًيادوْزكان يبغض الـ.  جزاء على سيئاتهاخوانهجميع 

 ڤِْرنْداڤََنالتي هو سيدها؟ هل يذكر األبقار وغابة  ڤَْرَج وخالنه ومحبيه؟ هل يذكر الرعاة وقريتهم ؟ هل يذكر أمهكِْرشَْنهل يذكرنا 
ولو مرة واحدة لرؤية عائلته؟ لو فعل، سنتمكن من لحظ وجهه الجميل بعينيه وأنفه وابتسامته  ُچوڤينَْدهل سيعود  ؟ْرْدَهَنوڤَُچوجبل 
 ومن كل فعوانيق غابة والريح ووابل المطر والجنيين المتمثلين في صورة الثور واألمن حر كِْرشَْننجونا على يد  الجميلة؟

ولحظه الالعب وابتساماته  كِْرشَْن عند ذكر األفعال المجيدة التي قضاها أودَّْهڤَننسى كل مشاغلنا المادية يا  .المخاطر المميتة
 .ه من أنهار وهضاب وغابات زينها بقدميهتسلياتلتي نعم فيها ب عندما نرى األماكن ا كلياًموكونَْد تغرق عقولنا بـ .وكالمه

هذا ما تنبأ . هذا الكوكب لتنفيذ مهمة جليلة للمالئكة إلى  من كبار المالئكة اللذان هبطا حتماً هماَبلَراَمو  كِْرشَْنلذلك، نحن نعتقد ان 
المصارعين  إلى فيل باإلضافة آالف لذي كانت قوته تعادل عشرة اَسْمكَ قتال راَمَبلَو  كِْرشَْنعلى كل األحوال،  .ِرشي َچْرَچبه 
 كِْرشَْنكسر  . الصغيرةالحيواناتقتال الجميع العبين بالسهولة التي يقضي بها األسد على . ۤيذَاپۤيلَڤَكو والفيل طيَكشْمو و َرنۤواتْش

يل ملكي عصا كما رفع جبال بيد واحدة طوال اسبوع بالسهولة التي يكسر بها ف تالََسالقوس الضخم المتين الذي يبلغ طوله ثالثة 
 بكل سهولة وهم الذين هزموا َبَك و ْرتَِرناڤَتْ و طَشْأري و ْدِهنوَك و ْپَرلَْمَب أمثال ڤِْرنْداڤََن الجن هنا في َبلَراَمو  كِْرشَْنقتل  .كامل

 .كل من المالئكة وسائر الجن
انهمرت  .كِْرشَْن بشدة حبه لفراغ عقله من ما سوى  مغموراًمرة وثانية وأطرق صامتاً َنكِْرشْ بالقلق بذكر نَنَْد َمهاَرَجإذن، شعر 

 في نَنَْد َمهاَرَجخاطب  أودَّْهڤَثم   ولدهاتسليات عندما سمعت أوصاف  وسال الحليب من صدرها حباًياشُودااألم  الدموع من عيني
، من المحتم انك نَنَْد أيها الفاضل :ڤَأودَّْهشْرّي قال  .كِْرشَْن  العزيز للربياشُودااألم حب بهجة بعد ان شهد بوضوح عظمة حبه و

 ". السيد الروحي لكل األحياءَننارايا أكثر األشخاص جدارة في العالم باسره بفضل هذا الحب الشديد للرب ياشُوداواألم 
ينفذان قلوب األحياء .  ورحم الكون وخالقه وقدرته الخالقة هو بذرةراَمَبلَ و كِْرشَْنكل واحد من هذين الربين :" كالمهڤَأودَّْهتابع 

أنا حاضر في قلوب :"ْبهَچڤَْد چۤيتافي الفصل الخامس عشر من  كِْرشَْنهذا ما يؤكده  .هما اهللا األولي العظيم. هيأويحكمان وعيهم الم
كل من يغرق :" كالمه قائالڤَأودَّْهتابع ". ِڤَدْزبالـ وأنا العالم الفعلي دانْتَِڤأنا مؤلف . جميع األحياء ومني يصدر الذكر والنسيان

 المصير العلي العظيم في فوراًعند وفاته لحظة واحدة فقط حتى وان كان في حالة نجسة، يحرق كل شوائب سيئاته ويبلغ  عقله فيه
  ".جسم روحي صفي ساطع كالشمس

في هذا العمر فيما نتمتع بصحة  كِْرشَْنذا مارسنا ذكر  اند الموتع كِْرشَْنسنقدر على تثبيت العقل على  .كِْرشَْنهذه نتيجة ذكر 
 الملذات المادية من الطبيعي أن نذكر لكن. اذا فعلنا ذلك ستنجح حياتنا دون شك .كِْرشَْنَهِرى  َمنْتَْر َمهاجيدة وعقل سليم بتسبيح 

 اذا بقي عقلنا غارقاً دوماً في العمل ابتغاء للوجود الماديعند الموت ونجبر على دخول أبدان مادية ثانية لمعاناة الشقاوة الثالثية 
 ستنجح حياتنا .ۤيْزوپُچالـ و ياشُودا واألم نَنَْد َمهاَرَجظهر أ كما ڤِْرنْداڤََنالدائم كان مستوى سكان  كِْرشَْنلذلك، ذكر . الملذات المادية

 .سير على خطاهم حتى بنسبة بسيطة اذا استطعنا ال حتماًَهىنْطْايكوڤ وسندخل الملكوت الروحي حتماً
العليا لجميع االحياء وسبب كل وجود والروح العظيم ذات  الَنناراياالرب  إلى قمتما أنتما األثنان بخدمة ودية:" قائالڤَأودَّْهتابع 

 كِْرشَْنسالة من جئت بر  مع انه العلة األصلية للوجود فما هي حاجتكما لقضاء مزيد من األعمال الصالحة؟إنسان المتجلي بصورة



 في يادو آل عدو َسْمكَ بعد قتل اآلن بوعده لك بالعودة كِْرشَْنمن المحتم ان يفي  . أبويهةرضامل ڤَْرَج إلى رب التيم تفيد بعودته
 . ال تحزنا يا عظيمي الحظ .ساحة المصارعة

ال عزيز عنده وال بغيض أو  .ن النار في الوقودهو حاضر في قلوب كل األحياء كما تكم. ثانية في القريب العاجل كِْرشَْنستريان "
ال أم له وال أب  .حترام لسائر األحياء االن كل رغبة باإلحترام لكنه يوليمهو منزه .  بأحدمع ذلك، ليس غير مبالياً. فوقي أو سفلي

ال عمل يوجبه على الوالدة  .دةال بدن مادي له وال وال. ولكن ال غريب عليه إليه ال ينتسب أحد. وال زوجة وال أطفال وال أنسباء
هو  .هتسلياتفي هذا العالم في مطلق نوع من أنواع الحياة الصفية أو النجسة أو خليطهما لكنه يتجلى لتخليص تيمه الربانيين وينعم ب

الذي ال يولد، يستخدم لذلك، الرب العظيم . األصالة والحماسة والظلمة لكن الرب العلي يصاحبها العباً:  المادية الثالثةشواكلوراء ال
المعدي باألنا الزائفة انه الفاعل في يتوهم  معه، واألرضالمصاب بالدوران بدوران يشعر  . المادية للخلق والحفظ والهدمشواكلال

ال يمكن القول بوجود شيء سمع أو  .ليس ولدك وحدك بل ابن ونفس وأب وأم كل حي َهريالرب العظيم  .حين ان عقله ناشط فقط
 ".العظيممستقل عن الرب  ي الماضي أو الحاضر أو المستقبل أو شيء متحرك أو غير متحرك كبير أو صغيرشهد ف

نهضت نساء قرية الرعاة من فراشهن وأكرمن انصاب المالئكة في بيوتهن . نَنَْديتابع كالمه مع  كِْرشَْنانقضى الليل فيما كان رسول 
ببريق جواهرهن التي عكست نور المصابيح فيما  ڤَْرَجسطعت نساء  .زبدة إلى مضاللبن الحابالمصابيح المضاءة ثم بدأن بمخض 

اهتزت أردافهن وصدورهن وعقودهن ولمعت وجوههن الممسوحة بمسحوق . سحبن حبلي المخض بسواعدهن الممتلئة باألساور
السماء  إلى  بصوت مخضهن وأرتقتڤَْرَجسيدات  اختلطت أغاني .البودرة الحمراء بضياء بريق أقراطهن المنعكسة على خدودهن

 .بصوت عال لوتسي العين كِْرشَْنوأزالت كل نحس في كل جهة فيما غنين أمجاد 
ما هي تلك العربة ومن صاحبها؟ ربما عاد :" عندما أشرقت الشمس الربانية فسألوانَنَْدالعربة الذهبية أمام مدخل دار  ڤَْرَجالحظ أهل 

 قد جاء ثانية لتحقيق خطة قاسية َرۤأكْرو أن ۤيْزوپُچالـحسبت ". َمتْهورا إلى لوتسي العين كِْرشَْنبأخذ  َسْمكَ الذي حقق رغبة َرۤوأكْر
بعد انهاء ڤَ أودَّْهظهر ".  أن يفعله ضد هذه الجثث؟َرۤأكْروماذا يستطيع . كِْرشَْندون سيدنا العظيم هامدة نحن جثث :"ثم قلن. أخرى

 .ء تتحدث على هذا النحوفيما كانت النسا عبادته الصباحية
 ".ڤِْرنْداڤََن يزور ڤَأودَّْه"بعنوان  كِْرشَْن منسادس واألربعين ال الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى

 الفصل السابع واألربعون
 ْزپۤيُچوالـإلى  كِْرشَْنتسليم رسالة 

كان يمتاز بذراعين طويلتين . كِْرشَْنن أنه كان تيم كبير من تيم وأدرك كِْرشَْن بـأودَّْهڤَشبه شدة عند رؤية  ڤَْرَجدهشت صبايا 
بدا . كان وجهه في غاية الجمال. وشابهت عيناه زهرة لوتس حديثة النمو وكان يرتدي سرواال أصفر اللون واكليل من اللوتس

علمن . كِْرشَْن باكورة كل صباح في غياب اشُوداي بيت األم ن تزرۤيْزوپُچالـكانت . ْپياسارۤوبفضل نجاة  تماماً كِْرشَْن مثل ڤَأودَّْه
 كِْرشَْن يذكران ياشُودا و نَنَْدكان .  أول واجباتهن اليوميةڤِْرنْداڤََنكبار  إلى  وقررن أن تقديم االحترامياشُودا واألم نَنَْد َمهاَرَجمصاب 

 .ۤيْزوپُچالـسر ت داياشُو و نَنَْد رؤية تكما كان كِْرشَْنعينه ويشعران بالرضى عند رؤية خالن 
بدأن . حتى في مالمحه كِْرشَْن عندما شاهدن أنه كان يمثل نفس مسلمة لشخصية اهللا العزيز ال محالة ڤَأودَّْه أن ۤيْزوپُچالـ تاستنتج
 كِْرشَْنل لـ؟ عيناه وأنفه ووجهه تشبه العيون اللوتسية واألنف المرتفع والوجه الجميكِْرشَْنمن هو هذا الصبي الشبيه بـ":بالتفكير

ألنهن بتلك الخواطر  أودَّْهڤَحول  ُچوپۤيْزتحلقت الـ". المحظوظة؟زوجته من أين جاء؟ ومن هي . كِْرشَْنكما أن بسمته مثل بسمة 
 .فتيات قرويات بسيطات في شوق للتعرف عليه

مكان هادئ وأجلسنه بإرتياح  إلى نهأخذ.  له بحيائهن ولحظهن الباسم وكالمهن المسر تكريماًرؤوسهن تواضعاً ُچوپۤيْزنكست الـ
شيخ  كِْرشَْنلـ نعلم انك الخادم الشخصي :ْزۤيپوُچقالت الـ .سيد العزة كِْرشَْنوبدأن بطرح األسئلة عليه بعد ادراكهن انه رسول 

في مراعي أبقار  يرى ما يستحق الذكرال نعتقد انه  .هنا بناء على أمر سيدك الطيب الذي يطلب مسرة والديه إلى  وانك جئتيادوْز
 إلى ما الذي يحيجه. هو في المدينة اآلن .حكيمالفي الواقع، عرى المحبة ألفراد العائلة متعذرة الفصم حتى عند . تلك ڤَْرَج
 .ألنه ابن مدينة اآلن كِْرشَْن أو مراعي البقر؟ كل هذه ال تنفع ڤِْرنْداڤََنستطالع عن قرية اال

. قضاء الغرض إلى لذلك، ليست سوى ذريعة تنتهي. غير العائلة مغرضة بالمصلحة الشخصيةالصداقة الظاهرة تجاه اآلخرين من 
جدير ويهجر الملك غير التهجر العاهرات المعدم ويهجر الرعايا . تلك الصداقة عناية الرجال بالنساء أو النحل باألزهارتشبه 

تهجر الطيور الشجرة بعد  .القربانلم المكافأة لقاء قضاء مراسم  بعد تس اإلنسانالطالب معلمهم حالما يكملون دراستهم ويهجر الكهنة



 الغابة التي احترقت ويهجر الحبيب المرأة بعد جماعها حتى الحيواناتذهاب ثمارها ويهجر الضيوف الدار بعد تناول الطعام وتهجر 
 .بالكالم على هذا النحو بضرب أمثلة كثيرة كِْرشَْنتهام  إلى اُچوپۤيْزلمحت جميع الـا .ولو بقيت مولعة به

اثناء الكالم عن نسين كل ما يتعلق بأشغالهن االعتيادية .  طفولتهتسلياتو كِْرشَْن غارقات في ذكر ڤِْرنْداڤََن ۤيْزوپُچ أن ڤَأودَّْهفهم 
 .أكثر فأكثر كِْرشَْنزدياد عنايتهن بـبإ أنفسهن ۤيْزوپُچالـنسيت . ڤَأودَّْهمع  كِْرشَْن
. كِْرشَْنلـلمس قدميها اللوتسيتين اثناء تأملها في عشرتها السابقة  إلى سعىي أمامها اًيعسوب) راْدهارانّي( وپۤيْزُچحدى الـ اشاهدت
فتكلمت ما  كِْرشَْن رسول ڤَأودَّْه تتحدث إلى ۤيْزوپُچالـفيما كانت سائر  رسول من عند محبوبها يعسوب الراْدهارانّيتخيلت 

. ألنه على شاكلتك كِْرشَْنلذلك، اخترت أن تصبح رسول . أيها اليعسوب زهرة إلى  من زهرةانت معتاد على شرب الرحيق:"يلي
أنت تشعر بالفخر عند لمس ذاك األكليل . عندما المس نهد عشيقة منافسة كِْرشَْنأرى شاربيك ملطخان بمسحوق البودرة من اكليل 

ال أريد . لمس قدمي لكنني احذرك بعدم لمس قدمي إلى لي متشوقاًهنا تحمل رسالة  إلى لقد جئت. ك بالصبغة الحمراءيوتلطخ شارب
 يعسوب من مخاطبة الراْدهارانّيربما كان غرض ". أنت خادم ال يعول عليه لسيد ال يعول عليه. رسالة من سيد ال يعول عليه

 إلى لذلك، ألمحت. لكنها شاهدته مساوياً له َنكِْرشْ مع ڤَأودَّْه تطابق مالمح راْدهارانّيشاهدت . ڤَأودَّْهانتقاد الرسول  إلى التلميح
 .ورسوله كِْرشَْن اعطاء أسباب استياءها من راْدهارانّيأرادت . كِْرشَْن ال يعول عليه مثل ڤَأودَّْهأن 

نشرب بعد ان جعلنا  فجأة كما تهجر انت بعض األزهار بسرعة كِْرشَْنهجرنا . على شاكلتك كِْرشَْنسيدك :" بالقوليعسوبخاطبت ال
لكنني ال اعلم . كِْرشَْنفي وسط زهرة تبقى في خدمة دوماً  التي تبقى مّيلَـكْشْأعلم أن العزة . الشهد اللذيذ لشفتيه مرة واحدة فقط

من جهتنا، نحن نفوق العزة . كلماته المخادعة عقلهاسلبت ربما . مع علمها بمسلكه كِْرشَْنبألبابها وسبب غرامها بـ كِْرشَْنلماذا أخذ 
 ".أو رسله قادر على خداعنا كِْرشَْنما عاد . فطنة

 كِْرشَْنغير منحصرة كما أن لـ كِْرشَْن قدرة مسرة راْدهارانّيوجوه . راْدهارانّييقول بعض الخبراء أن العزة وجه تابع من وجوه 
 .ۤيْزوپُچالـمنزلة  إلى  دائمة الشوق لإلرتقاءمّيلَـكْشْلذلك، العزة .  غير منحصرةرتيْزمۤو-ونڤيشْوجوه 
. ابتغاء الجزاء لكن مسعاك عقيم كِْرشَْن مرضاتي بغناء أمجاد ، أنت تطلبحمق األيعسوبأيها ال:"ةلائ كالمها قراْدهارانّيتابعت 
لذلك، كل ما . نعلم به أكثر منك. جيداً كِْرشَْننحن نعلم بـ. ة محرومات من جميع مقتنياتنا، ال مأوى لنا وال عائلۤيْزوپُچالـنحن 

 ذاك أمام عشيقاته الجدد اللواتي أخمد اآلن الرغبة أْرجوَنمن األفضل لك الغناء عن صديق . تختلق عنه مجرد أخبار قديمة عندنا
 كِْرشَْنأعلم انك من عند .  الصدقة التي تستجديها لكنني أعلم بخدعك حتماًستعطيك تلك السيدات .المحرقة المعتملة في صدورهن

 .اتركنا وشأننالذلك، . أكبر المكارين
انا عليمة بما . ابعد رأسك عن قدمي. كِْرشَْنق بين المتخالفين لكن عليك العلم أنني ال أعول عليك أو على سيدك يوفتأعلم خبرتك بال

 وقد جئت اآلن بصفة رسوله بكلمات مجاملة لكنه هجر من ضحوا بأطفالهن وأزواجهن موكونَْدلقد اتقنت الدبلوماسية على يد . تفعله
ى على الحياة ال يقو كِْرشَْنمصالحته اآلن؟ نحن نعلم أن  إلى هو ناكر للجميل فما الذي يدعوني. وسائر صالتهن من أجله وحده

 ألنه ما عاد بين قرويات ساذجات بل في مجتمع َمتْهوراأنه يواجه الصعوبة في . هذه طبيعته. ة الفتياتثانية واحدة دون صحب
لكن ما الذي يحمل . هناك إلى هنا ثانية أو ينقلنا إلى يحتمل أن يأتي.  بعقد صداقات مع سائر الفتياتمصقول وال بد أنه يجد صعوبة

 فحسب َمتْهورا أو ڤِْرنْداڤََنهناك؟ مجرد تقويس حاجبيه وبسمته الساحرة تغري جميع الفتيات ليس في  إلى على ترقب ذهابنا كِْرشَْن
درجة أنه قادر على استدعاء مطلق امرأة من األفالك  إلى ركات حاجبيه من الجمالبسمته الساحرة وح. بل في كل أرجاء الكون

فما هو موقعنا نحن بالمقارنة معها؟ نحن في  إليه تقديم بعض الخدمةإلى  العزة العظمى بحد ذاتها مّيلَـكْشْحتى تتحرق . الثالثة
 .غاية التفاهة

نتفاع بصفاته على خير وجه لو أظهر الرحمة بنا فقط لتعاستنا  االكان حري به. يروج بأنه المحسن ويسّبحه كبار الحكماء كِْرشَْن
ومدى نكرانه للجميل وقسوة قلبه ليس  كِْرشَْنعن شيئاً ال تدري . أيها الرسول المسكين، لست سوى خادم قليل الفطنة. وتجاهله لنا

 تْريياشَكْولد في عائلة  كِْرشَْنأعلمتنا ان . ّيماسنَپاوْردتنا لقد سمعنا ذلك من ج. في هذا العمر فحسب بل في والداته السابقة أيضاً
يكمن .  فقد قتله كصيادتْريياشَكْ عدو صديقه على طريقة الـّيلڤافي تلك الوالدة، بدال من قتل . راَم تْشَنْْدَرفي عمره السابق بوجه 

 لكنه قتله تْريياشَكْ بوصفه ّيلڤامواجهة  راَم تْشَنْْدَرلرب ذن، كان من واجب ا ا.الصياد في مكان أمين ثم يقتل الحيوان دون مواجهته
 .تْريياْزشَكْلذلك، خالف القواعد الدينية للـ. من خلف شجرة بناء على حض صديقه

نفسه وكان  عن كْهانََپْرۤوشراودته .  بجدع أنفها وأذنيهاڤََنرا اخت كْهانََپْرۤوشتشويه  إلى درجة دفعته إلى سۤيتا بجمال كما كان مغرماً
قبل تلك الوالدة . كْهانََپْرۤوشدرجة انه قصر عن نسيانها فشوه  إلى سۤيتا لزوجته  لكنه كان مطيعاًتْريياشَكْ وصفهبان يرضيها واجبه 
ل درجة انه وهبه ك إلى  سخياًَبليكان . َبلي َمهاراَج وطلب صدقة من ڤََمَن ِدڤا يسمى َنْبراْهَم، ولد بوجه صبي تْريياشَكْبوجه 



نحن . پاتاَلمملكة  إلى درجة انه اعتقله وكأنه غراب ودفعه بقدمه إلى  للجميل ناكراًڤََمَن ِدڤا جهبو كِْرشَْنمقتنياته ومع ذلك كان 
 ."ن ذكره على الرغم من قساوة قلبهومدى نكرانه للجميل لكن يستحيل التوقف ع كِْرشَْنبـندري بكل ما يتعلق 

 على الحياة ۤيْزوپُچالـكثير من التيم الكبار مثل ال يقوى . بصورة منتظمة هو شهد لآلذان كِْرشَْنها  التي يقضيتسلياتالسماع عن ال
، وسيبقى كذلك حتى وان عانقني كِْرشَْن سوى ال أعرف رباً:" قائالتْشايتَنْيالذلك، دعا المولى . في جميع الظروف كِْرشَْندون 

 ".و شرطأدون قيد دوماً حر بفعل ما يشاء وكيف يشاء، ألنه ربي المعبود هو . بخشونة أو كسر قلبي بعدم الحضور أمامي
الحياة المادية فيتخلى عن بيته  اددضأستغراقه في مفاهيم ااستمتاع الفرد بقطرة واحدة من ذاك الشهد يذهب ب:" قائلةراْدهارانّيتابعت 

 حزن أقاربه ونفسه عند حرمانه من جميع المقتنيات ان اإلنسيسبب. ن شوائب التعلق الماديموعائلته وكل عزيز عليه بالتنزه 
اسمه : كِْرشَْنمن بالغ الصعوبة فهم  .بالتنقل مثل الطيور يستجدي معاشه كِْرشَْن هنا يتجول بحثاً عن ڤِْرنْداڤََن إلى المادية ويأتي

 ".ه ولواحقه وبطانتهتسلياتوصفاته ووجهه و
من األفضل الحديث عن شيء . كِْرشَْنارجو قطع الحديث عن :"قائلة كِْرشَْن رسول سوداليعسوب األ إلى  كالمهاراْدهارانّيتابعت 
بذلك، نعاود الشعور باأللم الحاد .  لظبي أسود يثق بغناء الصياد القاسي بتصديق خداعهى مثل الزوجات الحمقنصبح تماماً . سواه

 ".كِْرشَْن عن شيء آخر عدا أيها الرسول، أرجو منك ان تتحدث.  لمس أظافرهاي سببهتللشهوة ال
من عدة وجوه وتعبيرها عن قصورها عن قطع الحديث  كِْرشَْن الرسول بما فيه اتهامها اليعسوب األسود هذا مع راْدهارانّيحديث 

 اْزيآتْشاْركبار .  وصديقاتهاراْدهارانّيسوى على  ڤَْبها-َمهاعالمة ال تظهر . ڤَْبها َمهاعنه هي عالمات أرفع وجد علي يدعى 
حيرة  إلى وصنفوه راْدهارانّي  لـڤَْبها-َمها حللوا كالم ْرتي طْهاكوَرڤَاناتَْهى تْشَكَْرڤيشْڤ شْرۤيل و وْسوامّيُچ َپرۤو شْرۤيلمثل 

  ).َرَس-ڤََلأوجّْ(هذه عالمات درة حب اهللا ). ْپَرتيَجلَْپ-َپَجلْ(وكالم على عدة وجوه ) ماچهۤوأوْد(
 كِْرشَْنكانت بالغة الحزن من فراق . ليه ا فيما كانت تتحدثنّيراْدهاراطير هنا وهناك فجأة عن نظر يي كان ذ الاختفى اليعسوب

طلعه على يل كِْرشَْن إلى  عادهعن أنظارها لتفكيرها اناليعسوب لكن جن جنونها حالما غاب اليعسوب  إلى وشعرت بالوجد بالتحدث
على هذا النحو، كانت مغمورة ". سيشعر باألسف الشديد عند سماع ذلك كِْرشَْن ان ال بد":فكرت لنفسها قائلة. كل ما كانت تقول ضده
 .بشكل آخر من الوجد

 بي لطيفاً كِْرشَْنما زال ‘: لنفسهانّيراْدهارا قالت. الظهور أمامها في طيرانه هنا وهناك إلى اليعسوبفي غضون ذلك، عاد "
 العناية التامة بعدم قول شيء ضد نّيراْدهاراشْرّي توخت . ‘ نقله رسالة تفريقعلى الرغم من إليه أخذنييثانية لاليعسوب بارسال 
لطفه وحنانه علي بإرسالك ثانية على  كِْرشَْن يظهر .هنا ثانية إلى درجة أنه ارسلك إلى لطيف كِْرشَْن:"قالت. تلك المرة كِْرشَْن

 إلى هنا لتأخذنا إلى البركة التي تشاء لكن لماذا عدتعلي  فتمنى ينبغي لي تكريمك أيها الصديق. الرغم من حملك رسالتي ضده
هناك؟  إلى كيف يمكنك حملي.  مخلوق صغيرانت. َمتْهوراهنا ألنه محاط بصديقات جدد في  إلى لعدم قدرته على المجيء كِْرشَْن

هناك أو  إلى لننسى أمر ذهابي. سصدره؟ ال بأ إلى اثناء استراحته هناك مع العزة وضمها كِْرشَْنكيف يمكنك مساعدتي على لقاء 
 وخالنه ياشُودا وأمه الحنونة نَنَْد َمهاَرَجذا ما زال يذكر رابه  ااخبرني. َمتْهورافي  كِْرشَْنحوال أارجو اخباري عن . ارسالك

هل يحتمل أن . ن لقاءي عنا نحن اللواتي خدمناه مثل الجواري دوأنني موقنة بأنه يغنّ. ۤيْزوپُچالـالصبيان والمساكين أمثالنا نحن 
  ".كِْرشَْن إلى ويلمس رؤوسنا بيده المعطرة بالبخور؟ أرجو حمل كل هذه األسئلة كِْرشَْنيعود 
بأرفع  كِْرشَْن ذكر ۤيْزوپُچالـادهشه اعتياد . كِْرشَْن شبه مجنونة بـ، على هذا الوجهراْدهارانّي في الجوار وسمع كالم ڤَأودَّْهكان 

لذلك، بدأ بتالوة . كِْرشَْنرؤية الرب  لاللواتي كن في شوق شديد ْزۤيپوُچلتطييب خاطر الـڤَ أودَّْهسعى  ).ڤَاْبه-َمها(درجات وجد 
ناجحات من كل الوجوه ومكرمات في كل أرجاء الكون لتفريغ عقولكن عن كل ما  ْزۤيپوُچ الـأنتن":ڤَأودَّْهقال  .رسالة محبوبهن

يكون بتوزيع الصدقات والنذور الصارمة والرياضات  كِْرشَْنالرب  إلى ل الخدمة التتيميةمنا .ڤاسوِدڤَ سوى شخصية اهللا العزيز
هذا األمر ".  وقضاء كثير من الممارسات المسعودة األخرىاألحكام والحدود ومراعاة ديةِڤالكتب الـوقرابين النار والتسبيح ودراسة 

على الرغم من وجود أوصاف كثيرة لمختلف  رك كل شيء والتسليم له وحدهوجوب ت كِْرشَْنيوصي :  أيضاًْبهَچڤَْد چۤيتااألخير في 
ْبهَچڤَْد كما جاء في . كِْرشَْن سبيل التسليم للقدمين اللوتسيتين لـ اإلنسانجميع السبل األخرى مقصودة لتعليم. ق معرفة النفسائطر
  .لوالدات غزيرة رياضاتق معرفة النفس في الحكمة والائ بعد قضاء طريسلم  أن المخلصچۤيتا
وضعتن  ،، بحظكن العظيمۤيْزوپُچالـعزيزاتي :" وتابع كالمه بالقولۤيْزوپُچالـ في حياة رياضة من رؤية كمال ال راضياًڤَأودَّْهكان 

 هجرتن أوالدكن ،بحظكن العظيم .وهو مستوى يقصر حتى الحكماء عن مقاربته كِْرشَْنمستوى ال يبارى للتتيم الصفي بحب الرب 
المجيدات، أنتن تستحقن امتياز  ْزۤيپوُچأيتها الـ. كِْرشَْن شخصية اهللا العزيزاجكن وراحتكن البدنية وأنسباءكن وبيوتكن من أجل وأزو

 ".في الفراق عنه كِْرشَْنلـفي الواقع، أظهرتن علي رحمة كبيرة بعرض حبكن . صفاء حب الرب العلي



. كِْرشَْن أنه كان يحمل رسالة من ڤَأودَّْهعندما قال  ثر من السماع عن رفعة موقفهنأك كِْرشَْن تعنى بسماع رسالة ۤيْزوپُچالـكانت 
سيداتي الطيبات، :"ڤَأودَّْهقال . ڤَأودَّْهسماع الرسالة التي يحملها  إلى أظهرن الشوق. لم يرق لهن سماع الثناء على رفعة موقفهن

 ".صفتي الخادم المقرب لسيديأرجو منكن اآلن سماع رسالة محبوبكن التي حملتها اليكن ب
 كانت الرسالة مكتوبة بوقار كبير حتى ال تفهمها .شخصياًها أ بل قرۤيْزوپُچالـإلى  كِْرشَْن الرسالة التي حملها من ڤَأودَّْهلم يسلم 

اد من العلم يستف. يالزم حب اهللا الصفي جميع قدرات الرب العظيم أيضاًكيف  فحسب بل حتى يمكن ألهل النظر فهم ۤيْزوپُچالـ
 قريبات من ۤيْزوپُچالـكما كانت . ياِتىڤَ شْرۤوڤيْدهايڤيَپراْسيا شَكْتيْر ) ٦٥\١٣ َمْدْهيا. ت.ت( أن للرب العظيم قدرات وفيرة ِڤديالـ

 ذكاء وحاد ال ِرَهْسَپتّيب مريد ڤَأودَّْه كان .د كتابة الرسالةعنتأثره كتابته أصبحت غير واضحة من شدة درجة أن إلى  كِْرشَْن
 . بدال شخصياً من تسليمهاوتوضيحهاالرسالة الخطية  ةاستحسن قراء

، ارجو أن تعلمن أن فراقنا في مطلق وقت أو مكان أو تحت ۤيْزوپُچالـ حبيباتي :هذه هي كلمات شخصية اهللا:" قائالڤَأودَّْهتابع 
 ". في الوجوديذانفمحال ل مطلق ظرف ل

في الفصل التاسع بنفاذه في وجهه  كِْرشَْنوصف . ْبهَچڤَْد چۤيتافصلين السابع والتاسع من في الوجود موضح في ال كِْرشَْننفاذ 
جاء في الفصل السابع أن العناصر الكثيفة الخمسة . الالشخصي الذي يصمد الوجود لكن حضوره الشخصي ليس في كل مكان

 الكن ثمة قدرة علي. جميعاً هي قدرته الدنيا) عقل والفطنة واألناال(والعناصر اللطيفة الثالثة ) األرض والماء والنار والهواء واألثير(
هو . هو كل من العلة المادية والعلة الفاعلة للوجود كِْرشَْنلذلك، . كِْرشَْنكما أن األحياء هي القدرة البينية الهبائية لـ. تدعى األحياء

  أيضاًفي مطلق الظروف كِْرشَْن جميع األحياء ال تنفصل عن  فحسب بلۤيْزوپُچالـليست . متداخل في الوجود بصفة العلة والمعلول
 ها وتتوهم هوياتاماۤيتحت سحر فتنته  كِْرشَْنناسية بـعلى أكمل وأتم وجه بينما األحياء  كِْرشَْن تعي بصلتهن بـۤيْزوپُچالـلكن 

 .بهلها منفصلة ال صلة 
نشغال بخاطرة ما وال توجد  االالعقل دائم. فراغ عقولنا محال. ي بههو كمال العلم الحق باألشياء على ما ه كِْرشَْنلذلك، الرب 
 ۤيْزوپُچالـ. كِْرشَْنالعالم بهذا الوجه الفلسفي لجميع الخواطر هو العاقل ويسلم لـ. كِْرشَْنخارج العناصر الثمانية لقدرة خاطرة مثيلة 

ال يمكن . كِْرشَْنليس العقل سوى قدرة . دوماً كِْرشَْنولهن في  عق بل مجرد نظارۤيْزوپُچالـليست . مثال هذا الصعيد الكمالي للعلم
 كِْرشَْنلكن المرحلة التي يمكن له أن يفهم صلته القديمة بـ. بالفعل كِْرشَْنكل قادر على التفكير والشعور والطلب عن انفصال 
 ۤيْزوپُچالـعقول  .اماۤيهي الحالة المشوبة أو  شَْنكِْرالحالة السقيمة التي تمنعه من فهم صلته القديمة بـ. كِْرشَْنتدعى ذكر عندها 

واألحياء كما ال يوجد انفصال  كِْرشَْن ال يوجد انفصال بين للمثال،.  على صعيد العلم العلي الصفيهنألن كِْرشَْنغنية دوماً بذكر 
 كِْرشَْنبذكر دوماً ، عقولهن ممتلئة ۤيْزوپُچالـة من جه. كِْرشَْنعندما تنسى  عتيادية اال في حالتهااألحياء ال تكون. بين النار والهواء

يبقى  مقصود لضعاف الفطنة لكن ْبَهكْتيالفيلسوف التجريبي المزعوم يعتقد أحياناً أن درب . ألنهن على الصعيد المطلق لكمال العلم
 فراق وهمي لعدم هلكن. هي الفراق شَْنكِْرحالة نسيان صلتنا القديمة بـ. ْبَهكْتيصعيد إلى  هدون وصولعلم اإلنسان مشوباً وناقصاً 

 .   حتى من النقطة الفلسفية لذلك، لم يكن يوجد مطلق فراق.  مثيلة في حالة وهميةۤيْزوپُچالـتقع  ال. وجود فراق مثيل
اً حاضر كنت. مجمل الظاهرة الكونية مستقرة علي وليست منفصلة عني. ال شيء منفصل عني:"كِْرشَْن قراءة رسالة ڤَأودَّْهتابع 

 ْبَرْهماْن نَـ ِاكُو ناراياَن آسۤي (ڤَشي و ْبَرْهماقبل وجود . اً قبل الخلقحاضر ناراياَنكان :"ِڤديةالـهذا مؤكد في األسفار ". قبل الخلق
لكن . ون الحماسة، خلق هذا الكشاكلة ولي ْبَرْهماجاء أن .  المادية الثالثةشواكلمجمل الظاهرة الكونية من تفاعل ال). شانَه انَـ

َپُرو ه نارايانَ( علي عن هذا الخلق الكوني ناراياَن: شاْرياكَراتْشَنْهذا ما يؤكده . ناراياَنالخالق األصلي هو .  هو الخالق الثانويْبَرْهما
غير مرئي  كِْرشَْنمع أن الوجه األصلي لـ كِْرشَْنعلى هذا النحو، ال يوجد شيء في هذه الظاهرة الكونية منفصل عن ). ڤْياكْتاتْٱ

 . في شيء
 كِْرشَْن إلى والوجود مستند كِْرشَْنالوجود هو . مجمل الظاهرة الكونية ويحفظها ويدمرها بتوسع ذاته في وجوه متباينة كِْرشَْنيخلق 
 الروحية في كل خطوة في القدرة كِْرشَْنلكن يمكن الشعور بـ). اماۤي(لذلك، يدعى وهماً . ال يدرك في القدرة المادية كِْرشَْنلكن 

فاألحياء نائية  إليه مع أنها مستندةدوماً عن الظاهرة الكونية  كِْرشَْنكما ينأى . كمال الفهم هذا ۤيْزوپُچالـتمثل . وفي مطلق الظروف
رة  أن مجمل الظاهْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في . الوجود الروحيبفضل بالكلية عن حياة المهايأة المادية على الرغم من نمو البدن المادي 

جميع األحياء في رحم الطبيعة المادية وتخرج بأبدان مختلفة حسب ما قدمت من  كِْرشَْن يحقن .والدها كِْرشَْنالمادية أم األحياء و 
 . عن حياة المهايأة المادية في جميع الظروفبمنأىلكن األحياء . كما يسبب الوالد حبل األم بحقن الحي في رحمها عمل

تجري جميع أعمال البدن . عن هذا السجن البدنيدوماً نا على دراسة أبداننا الشخصية، كيف أن الحي بائن إذا اقتصريمكننا الفهم 
لكن النفس الروحية بمنأى عن جميع في كل لحظة يمكننا فهم طروء تغييرات كثيرة على أبداننا .  المادية الثالثةشواكلبتفاعالت ال
لذلك، األحياء عالقة في البدن المادي ومهيأة في ثالثة مراحل . ل بأعمال الطبيعة الماديةال يولد الحي وال يهلك وال يتدخ. التغييرات



الحي في نومه أو حلمه يرى أشياء باقية ويرى األشياء . يعمل العقل في جميع هذه المراحل الثالثة. هي اليقظة والنوم واالالوعي
 موضوع  هيهذه األمور. ياً تحت ظروف معينة وزائلة في ظروف أخرىباقشيئاً لذلك، يستخلص أنه يقبل .  عند يقظتهعينها زائلة

 من اجل الوصول  وكفارات قاسية ويزاول ضبط الحواس والزهدرياضات ْزچۤي يُّوكْْهياسانْيقضي ). ْزچۤي يُّوكْْهياسانْ(دراسة النظار 
 .النتيجة الصائبةإلى 

العلم  إلى جميع المساعيتجري . بالمحيط كِْرشَْنباألنهار ويقارن لحياة لفة لتحديد الغرض األقصى لجميع هذه الوجوه المختتقارن 
يقول .  بعد والدات غزيرة من المساعيبالفعل كِْرشَْن إلى يكتمل الفرد عند وصوله. بحرجريان األنهار صوب ال كِْرشَْنصوب 
كِْلشُو ( يجد مساعيه في غاية الوعورة ْبَهكْتيباً دون يتعقب الجميع درب تحقيقي لكن من يسلك در): ٥\١٢ (ْبهَچڤَْد چۤيتافي  كِْرشَْن

 .ْبَهكْتينقطة  إلى سوى عند الوصول كِْرشَْنال يمكن فهم ). تِْشتَساْم-ڤْياكْتاَسكْتَٱْدهيكَتََرْس ِتشاْم أ
العمل بقضاء العمل الذي ثواب  على يوصى المدمنين. اچيُّو-ْبَهكْتي و اچيُّو-ۤياَنْچ و اچيُّو كَْرَم:  ثالثة دروبْبهَچڤَْد چۤيتانجد في 
 مختلفة اچيُّو كَْرَملذلك، . ْبَهكْتيكما يوصى المدمنين على تعقب الفلسفة التجريبية بالعمل على نحو يحققون به . ْبَهكْتي إلى يوصلهم

ال ): ٥٥\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتال الرب في على الصعيد القطعي، يقو. عتيادية االۤياَنْچ مختلفة عن اچيُّو-ۤياَنْچعتيادية كما أن  االكَْرَمعن 
 صعيد كمال الخدمة التتيمية ألنهن لم يحفلن بفهم ۤيْزوپُچالـحققت ). ا ماْم أْبهيجاناتيۤيْبَهكْتْ(سوى بقضاء الخدمة التتيمية  كِْرشَْنيفهم 

الفرد يحرز سائر العلوم  هذا يعني أن. ڤَتياتَْم ْبَهْچۤيڤيَدْم إ ڤَْماِتى َسْرْچۤيڤيڤُو َچكَْسميْن ْبَه: ِڤَدْزالـهذا مؤكد في . كِْرشَْنأي شيء سوى 
 . كِْرشَْنمجرد العلم بـب تلقائياً
العلم بالحق المطلق . اعتدن حبي منذ بداية حياتكن.  لكّنضرورياًما عاد العلم العلي بالمطلق :"كِْرشَْن قراءة رسالة ڤَأودَّْهتابع 

جاء . صعيد النجاة إلى الوصول كِْرشَْنأحرز حب سبق لمن لكن . على وجه الخصوص يمطلوب لطالب النجاة من الوجود الماد
 بأوجاع ۤيْزوپُچالـلم تشعر .  أن كل من ينشغل بالخدمة التتيمية الصفية يعتبر راسخاً على الصعيد العلي للنجاةْبهَچڤَْد چۤيتافي 

هو نما  ا اعينكن،قرةعنكن، أنا  ، السبب الفعلي لبعاديۤيْزوپُچالـحبيباتي :"كِْرشَْنلذلك، قال . كِْرشَْنالوجود المادي بل بالفراق عن 
 ".لي إتعميق تأملكن فّي مما يزيد من تقريب عقولكن

تحقيق الرب لكنهم ال يعلمون أن  إلى  بالتأمل أكثر من قضاء الخدمة التتيميةۤيْزچيُّوالـيعنى .  على صعيد كمال التأملۤيْزوپُچالـ
 كِْرشَْن. اچيُّوالـ على أنه أرفع درجات ْبهَچڤَْد چۤيتامؤكد في  كِْرشَْن الدائم في ۤيْزوپُچالـتأمل . ةيُّوچيالـ الرياضة كمالالتتيم هو 

 ۤيْزوپُچالـالتعليم خالل مسلك  كِْرشَْنأراد .  أمامهاذا كان حاضراً ايزداد تفكير المرأة بعشيقها في غيابه عما. معنوية النساءعليم ب
 . يظفر بقدميه اللوتسيتينۤيْزوپُچالـاوم على ذكره على خطى بأن المد

كما لقن . )ڤاِس-ْپَرلَْمْبَهىڤي(شخصية اهللا العزيز في شعور الفراق  إلى  عامة الناس طريقة قضاء الخدمة التتيميةتْشايتَنْيالقن المولى 
قال .  يوضح هذه األمورۤيْزوْسوامُچالـ عن تْشاْريااڤاسنيشْرۤيدعاء .  بالفراقۤيْزوپُچالـشعور ب كِْرشَْن الستة عبادة ۤيْزوْسوامُچالـ
أين :"ڤِْرنْداڤََناثناء اقامتهم في كانوا يصرخون . ۤيْزوپُچفي الشعور العلي للـدوماً  كانوا غارقين ۤيْزوْسوامُچالـ أن تْشاْريااڤاسنيشْرۤي

بقيت ". لذلك، تحققت مهمتنا. كِْرشَْن و راْدهالقد شاهدنا :"م يقل أحد منهمل". ؟راْدهارانّيأين أنت يا . ۤيْزوپُچالـ؟ أين كِْرشَْنانت يا 
 .كِْرشَْن و راْدهاا ولم يشاهد. مهمتهم دون تحقيق دوماً

ستغراق  اال.، فارقن أبدانهن بمجرد ذكرهاللۤي-راَس إلى  اللواتي قصرن عن اللحاق به لإلنضمامۤيْزوپُچالـ بأن ۤيْزوپُچالـ كِْرشَْننبه 
  عن قوة شعورهن بالفراقۤيْزوپُچالـاقتنعت . كِْرشَْنبشعور الفراق هو أقصر الطرق للظفر بالقدمين اللوتسيتين لـ كِْرشَْن ذكر في

 .مطلقاًال يفارقهن  كِْرشَْنوسررن بالفهم أن  كِْرشَْنكن يشعرن بعبادة . كِْرشَْنمن كالم 
 َسْمكَ يسرنا مقتل : بما يليأودَّْهڤَبعثت كلماته ذاكرتهن فخاطبهن . كِْرشَْنن بسماع هذه الرسالة من محبوبه ڤَْرَجلذلك، سرت نساء 

يا  .ينعم بصحبة أحبابه وأقاربه الذين تحققت كل رغباتهم اآلن كِْرشَْنمع أتباعه كما يسرنا ان الرب ومضطهدهم  يادوْزعدو الـ
؟ نفترض ان تلك السيدات تكرمنه بلحظ سخي اآلن لنساء المدينةالينا العائدة  يعطي المتعة َچَد اللطيف، هل األخ الكبير لـ أودَّْهڤَ

خبير بكل أشكال الغرام وهو حبيب نساء المدينة فكيف ال يتورط اآلن بإعجابهن الدائم  كِْرشَْنشْرّي  .مليء بالبسمات الودية الخجولة
 حادثاته مع نساء المدينة؟اثناء م ُچوڤينَْدأيها الرباني، هل يذكرنا  بكالمهن وإيماءاتهن الساحرة؟

 ڤِْرنْداڤََنهل يذكرنا، نحن صبايا القرية اثناء حديثه معهن بحرية؟ هل يسترجع ذكرى تلك الليالي في غابة ": أخرىپّيُچوسألت 
 التي اَسره الخالبة في حلقة رقصة تسلياتالجميلة بأزهار اللوتس والياسمين والقمر المنير؟ تمتع معنا نحن حبيباته اثناء تسبيحنا 

المحترقين اآلن  إلى هنا ويعيد بلمسة أطرافه الحياة إلى َدشاْرَهىهل سيعود سليل  ؟رجليهصدحت بموسيقى األجراس المتدلية من 
 ".الغابة بغيومه الحاملة للماء؟ إلى  الحياةإنْْدَر باللوعة التي سببها هو؟ هل سينجينا على هذا النحو، كما يعيد المالك

هنا بعد كسب مملكة وقتل أعداءه والتزوج ببنات الملوك؟ انه راض  إلى بالمجئ كِْرشَْنلكن ما الذي يوجب : ى أخرپّيُچوقالت 
 بكل أصدقاءه ومحبيه؟محاطاً هناك 



 أو ڤِْرنْداڤََنال شأن له سواء بنا نحن فتيات غابة . هو مولى العزة وينال ما يشاء تلقائياً كِْرشَْنالروح العظيم  : أخرىپّيُچوقالت 
 . ال شأن له بنا سواء هنا أم هناك. هو الذات العليا. َمتْهورافتيات مدينة ب

في الواقع، أعظم سعادة . حري بنا أن نسعد بخيبة األمل. ڤِْرنْداڤََنإلى  كِْرشَْنليس من المنطق أن نترقب عودة  : أخرىپّيُچوقالت 
من ذا الذي يطيق قطع  .مع علمنا بذلك كِْرشَْن نقوى على قطع آمالنا بنيل  أعلنت ذلك لكننا الَچالنْپيذ حتى العاهرة  اهي خيبة األمل

عزيزنا  . من مكانها على صدره قيد أنملة على الرغم من عدم عنايته بها)شْرّي(؟ ال تتحرك العزة كِْرشَْنمع الرب مناجاته 
كل تلك  .شََنشَنْكَْرعندما كان هنا بصحبة  ات المزاميربكل تلك األنهار والهضاب والغابات واألبقار وأصو كِْرشَْن، تمتع ڤَأودَّْه

 ".ةلهي اإلشاراتألننا نرى آثار أقدامه المعلمة ب كِْرشَْنفي الواقع، ال نقدر على نسيان .  على الدوامنَنَْدتذكرنا بابن  األشياء
.  من جهة الضروريات الماديةڤِْرنْداڤََن أو عوز في ال توجد قلة.  ما زالت غنية بالعز والحظ السعيدڤِْرنْداڤََن بأن ۤيْزوپُچالـاعربت 

 . على الرغم من كل هذا العزَبلَراَمو  كِْرشَْنلكن ال يقوى اهلها على نسيان 
نحن  ، كيف نستطيع نسيان من استحوذ على قلوبنا برشاقة مشيته وابتسامته السخية ولحظه اللعوب وكالمه الشبيه بالشهد؟أودَّْهڤَيا "

من بحر الشقاء  كوَلوُچمهلك كل الشقاء، نرجو منك رفع  ُچوڤينَْد يا ،ڤَْرَجأيها السيد، يا سيد العزة، يا سيد :"بالهتافدوماً  إليه ندعو
 ". وانقاذنا من هذه الحالة التي يرثى لهاڤِْرنْداڤََن إلى لذلك، نرجو عودتك". الغارقة فيه

 ۤيْزوپُچالـ التي تمتعت بها تسلياتورأى أن من الحكمة معاودة جميع ال كِْرشَْن عن  في فراقهنۤيْزوپُچ الحالة العلية للـڤَأودَّْهدرس 
لكن النيران . كِْرشَْن تحترق بالنيران المتقدة لفراقهن عن ۤيْزوپُچالـكانت . بنيران الشقاوات الماديةدوماً الماديون يحترق . معه

 بينما يطلب الماديوندوماً  كِْرشَْن صحبة ۤيْزوپُچالـارادت . ان العالم المادي مختلفة عن نيرۤيْزوپُچالـالمتقدة التي كانت تحترق بها 
 .نتفاع بأسباب الراحة المادية دوماًاال

أنقذ البقارين الصبيان من حريق الغابة في أقل من لمح البصر فيما أغلقوا  كِْرشَْن أن ْرتي طْهاكوَرڤَاناتَْهى تْشَكَْرڤيشْڤ شْرۤيليكتب 
منذ بداية  كِْرشَْن بإمكانية انقاذهم من حريق الفراق بإغالق أعينهم والتأمل في نشاطات ۤيْزوپُچالـ ڤَأودَّْه، نصح كذا. أعينهم

.  ضمنياًتسليات وتتذكرن تلك الڤَأودَّْهأوصاف  إلى خارجياً باإلستماع كِْرشَْن تسليات تتصورن جميع ۤيْزوپُچالـكانت . صحبتهن له
يداوم على  كِْرشَْنوكان  كِْرشَْنكن يداومن على ذكر . لم يكن بعيداً عنهن كِْرشَْن الفهم أن ۤيْزوپُچالـستطاعت ، اڤَأودَّْهمن تعاليم 

 .َمتْهوراذكرهن في 
 عملياً بدور السيد ڤَأودَّْهقام . ڤَأودَّْه ببركة ۤيْزوپُچالـمن الموت الوشيك واعترفت  ۤيْزوپُچالـ وتعاليمه أنقذت ڤَأودَّْهرسالة 

توصي األسفار المعروفة بوجوب عبادة السيد الروحي على قدم وساق مع . كِْرشَْن كما قدسن ۤيْزوپُچالـلروحي لهن وقدسته ا
 من ۤيْزوپُچالـاعفيت . كِْرشَْنشخصية اهللا العزيز ألنه خادمه المقرب وتفيد كبار المرجعيات أن السيد الروحي هو الوجه الظاهر لـ

 .بتعاليمه المقطوع بها كِْرشَْن على صحبة ڤَأودَّْهذكرن صحبته في قلوبهن وأعانهن . كان معهن كِْرشَْن الحرقة العلية بالفهم أن
هو نافذ في قلب كل حي وراء .  التي تدل أنه وراء المدارك الحسية والعقليةأْدهوكْشََججاء وصف شخصية اهللا العزيز في األسفار 

يمكن لإلنسان تحقيق جميع الوجوه العلية الثالثة . ْبَرْهَمْنفي المكان بوجهه الالشخصي في الوقت عينه، هو حاضر . الحواس المادية
 كما ڤَأودَّْه في لقاء ۤيْزوپُچالـبمجرد دراسة حالة ) ْبَرْهَمْن ونوره َپَرماتْما والذات العليا اْنڤََچْبَهشخصية اهللا العزيز (للحق المطلق 

 . شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في 
 بأن ْپَرْبهوَمها تْشايتَنْياكما أوصى المولى . ۤيْزوپُچالـفي نشاطات دوماً  الستة كانوا غارقين ۤيْزوْسوامُچالـ أن ڤاساتْشاْريانيشْرۤيقال 

 بأن كل من يسمع من المصدر ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد شْرۤيلأوصى و.  لشخصية اهللا العزيز هي أرفع أشكال العبادةۤيْزوپُچالـعبادة 
أرفع درجات الخدمة التتيمية ويقتدر على نبذ  إلى  السابقين سيرتقياْزآتْشاْري ويعمل بتعاليم ۤيْزوپُچالـمع  كِْرشَْن تسلياتم عن السلي

 .شهوة الملذات المادية
  ومكث عدة أشهرڤََهأودّْوافق .  بضعة أيام أكثرڤِْرنْداڤََن وطلبن منه البقاء في ڤَأودَّْه بالعزاء بفضل تعاليم ۤيْزوپُچالـشعرت جميع 

 في قرية أودَّْهڤَبدت جميع األيام التي قضاها . كوَلوُچ أهل جميعأحيا و كِْرشَْن الرب تسلياتبتسبيح  ْزۤيپوُچهناك أزالت كآبة الـ
خال الهناء على  ذاك بإدَهريتمتع خادم الرب  .دون انقطاع كِْرشَْن كان يتحدث عن أودَّْهڤَ ألن ڤَْرَج مثل لحظة واحدة ألهالي نَنَْد

 .ڤَْرَجومشاهدة األنهار والغابات والجبال والوديان واألشجار المزهرة في  كِْرشَْن بتذكيرهم بالرب ڤِْرنْداڤََنأهالي 
حترام  االقدم لهن سجدة. كِْرشَْنالدائم نتيجة استغراقهن التام في  ْزۤيپوُچأبعد حد باإلطالع على مدى اضطراب الـ إلى ڤَأودَّْهسر 
حياتهن المتجسدة فعال لبلوغهن   أكملت تلك القرويات من بين كل اهل األرض،:غنية التالية في الثناء على صفاتهن العلية االمونظ

ما نفع الوالدة . ننشد تتيمهن الصفي  الخائفون من الوجود المادي وكبار الحكماء ونحن أيضاً.ُچوڤينَْدكمال التتيم الصفي بالرب 
 ". حكايا الرب الذي ال يحد سمع، عند منْبَرْهما الطبقة أو حتى بصفة المولى  رفيعَنْبراْهَمبصفة 



 أن كل من يلوذ به للغرض الصحيح سيحقق أرفع أغراض الحياة سواء أكان ْبهَچڤَْد چۤيتافي  كِْرشَْن كالم الرب ڤَأودَّْه شْرّيأكد 
 بالمداومة ۤيْزوپُچالـكل من يسير على خطى . التتيم لمجمل العالم مقياس ۤيْزوپُچالـوضعت .  أم امرأة أم وليد عائلة وضيعةْدَرۤوش

 في عائالت بقارين وليس عائالت رفيعة لكنهن ۤيْزوپُچالـولدت . يستطيع بلوغ أرفع درجات كمال الحياة الروحية كِْرشَْنعلى ذكر 
  اإلنسانال يحتاج. الوالدة الرفيعة إلى و اهللا ال تحتاجمعرفة النفس أ.  العظيمْبَرْهَمْنالذات العليا و  كِْرشَْنبلغن أرفع درجات حب 

. ذخر كل لذة كِْرشَْن إلى الخدمة الودية إلى نقطاع إلى اال، ال حاجة سوىكِْرشَْنمن جهة تحقيق كمال ذكر . تنمية حب اهللا إلى سوى
دون  كِْرشَْنذكر  إلى بركته على كل من يأخذ كِْرشَْنسينعم .  في مطلق مكان بغض النظر عن الوالدةةممكن كِْرشَْنفعالية تبني ذكر 

 .شك
، قد نلن كمال حب خالص للروح ظاهرياً يا للعجب، تلك النساء البسيطات اللواتي يتجولن في الغابة والفاسدات بالمسلك غير الالئق

 .عندما يتناوله جاهل بمقوماتهمع ذلك، صحيح ان الرب العظيم نفسه يبارك حتى متعبد جاهل كما يفعل خير عالج . كِْرشَْنالعظيم 
لم تنل العزة أو سواها في الملكوت الروحي هذه . الۤيل- راَسرقص معهن في اثناء البذراعيه  ُچوپۤيْزالـعانق  كِْرشَْنشْرّي الرب 

لوتس شيء في الواقع، لم تتخيل حتى أجمل حورّيات كواكب الجنان التي تشبه نضارتهن وعبيرهن زهرة ال. مطلقاًالحظوة العلية 
 التقدير المادي؟بمثيل فماذا يقال عن نساء األرض بالغات الجمال 

بصحبة أزواجهن وأوالدهن وسائر أفراد عائلتهن الذين يتعذر الزهد بهم وأقلعن عن درب العفة في سبيل  ڤِْرنْداڤََن ْزۤيپوُچزهدت "
عسى ان يحالفني الحظ . ديِڤالـ البحث عنهما بالعلم  اإلنسانىاللتان يجب عل )كِْرشَْن( موكونَْداللياذ بالقدمين اللوتسيتين للرب 

 ". عليها وتباركها بأقدامهن اللوتسية ُچوپۤيْز الـطأ لتڤِْرنْداڤََنبالقدر الكافي للوالدة بصفة عرائش أو أعناب أو أعشاب في 
بل الوالدة بصورة نبتة في  ُچوپۤيْزرفعة تتيم الـ الذي ال يطلب بلوغ ڤَشْنَيڤاهنا موقف التواضع النموذجي للـڤَ أودَّْهشْرّي يظهر 
لشخصية مثيلة الخجالت على اعطاء بركة  ُچوپۤيْزلن توافق الـ. ويحصل على غبار أقدامهن ويبارك ُچوپۤيْز لتدوسها الـڤِْرنْداڤََن

 .ڤِْرنْداڤََنلهذا السبب، طلب بفطنة رحمة الوالدة بصورة نبتة في . ڤَأودَّْهجليلة مثل 
 إلى درجة أنهن تركن بيوتهن وعائالتهن وأطفالهن وشرفهن وخجلهن األنثوي وهرعنإلى  كِْرشَْن مغرمات بـۤيْزوپُچالـ كانت

والدة مقبلة  إلى ڤَأودَّْهطمح .  وحشائشهاڤِْرنْداڤََنغبار اقدامهن على أعشاب سقط . فور سماع صوت نايه كِْرشَْنالمكان حيث يقف 
كان في  ل على رأسه في هذا العمرۤيْزوپُچالـعشاب أو الحشائش ألنه لم يجرء على وضع غبار أقدام ال ا في مقامڤِْرنْداڤََنفي 

 .ۤيْزوپُچالـل على غبار اقدام وحصالمقدوره 
ضمن عقولهم فقط  كِْرشَْنلـ قادرين على تبجيل القدمين اللوتسيتين يچيُّو وسائر المالئكة أرباب قوى التصرف الـْبَرْهما العزة و

 مراراًاقدم احترامي  . وارتفع عنهن كل شقاء بعناق قدميهراَساثناء رقصة  ُچوپۤيْزوضع قدمه على صدور الـ كِْرشَْنكن الرب ل
تصفي األفالك الثالثة عندما يسبحنها بصوت  كِْرشَْنشْرّي ألمجاد  ُچوپۤيْزأصوات تسبيح الـ. نَنَْد َمهاَرَجلغبار أقدام نساء قرية 

 . مرتفع
 .ودع جميع الرعاة وركب عربته على وشك الرحيل. لإلنصراف نَنَْد َمهاَرَج و ياشُوداواألم  ْزۤيپوُچمن الـڤَ أودَّْه ذناستأ ثم

عسى : خاطبوه بعيون دامعة بما يلي.  فيما كان على وشك الرحيل، يحملون مختلف أغراض التكريمأودَّْهڤَمن   واآلخريننَنَْددنا 
دوماً له  أبداننا وعسى ان تبقى ألسنتنا تلهج باسمائه وعسى ان تسجد كِْرشَْنلـبالقدمين اللوتسيتين وماً دوظائفنا الفكرية ان تلوذ 

على الدوام حيثما نتحرك على  كِْرشَْنعسى أعمالنا الصالحة والصدقات التي نوزعها ان تكافينا حباً للرب  .وتقوم على خدمته
الطريقة بالغة .  هذا هو أرفع أشكال معرفة النفسڤِْرنْداڤََندعاء سكان  ". من عمل لما قدمناهاألرض بمشيئة الرب العظيم وفقاً

 كِْرشَْندون شاغل سواه وشغل البدن بخدمة  كِْرشَْنوالحديث الدائم عن  كِْرشَْن لـالقدمين اللوتسيتينعلى دوماً جمع العقل : البساطة
.  بذل حياته ومصادره وكالمه وفطنته في خدمة الربنسان اإلفي هذه الخدمة على وجه الخصوص، يجب على. على الدوام

 .شارة جميع المرجعيات اهذه هي. أرفع درجات الكمال اإلنسان إلى نشاطات مثيلة يمكنها رفع
 إلى حيثما نولد بمشيئة المرجع العظيم وحسب ما قدمنا من عمل لكننا ال ندعو سوىمكان والدتنا ال يهم : ڤِْرنْداڤََنقال سكان 

 ألن ڤِْرنْداڤََنوَك ولُُچ أو َهىنْطْايكوڤ إلى الجنان أو حتى إلى ال يرغب باإلرتقاء كِْرشَْنالتيم الصفي للرب ". كِْرشَْننشغال بذكر اال
والنار جنة  كِْرشَْنالجنة هي النار دون . الجنة والنار على حد سواءإلى التيم الصفي ينظر . ليس لديه رغبة برضاه الشخصي

 .َنكِْرشْبحضور 
وصف  .كِْرشَْن، بهذا التكريم من قبل الرعاة المعبر عن حبهم للرب كِْرشَْنالتي كانت تحظى بحماية  َمتْهورامدينة  إلى ڤَأودَّْهعاد 
 والملك راَمَبلَوالرب  ڤَسوِدڤَذلك لكل من ڤَ أودَّْه كما وصف .كِْرشَْنللرب  منقطع النظير ڤَْرَجحب أهالي  بعد سجودهڤَ أودَّْه

 .وقدم لهم الهدايا التي حملها معه وْچَرِسَنأ
 ".ۤيْزوپُچالـإلى  كِْرشَْنتسليم رسالة "بعنوان  كِْرشَْن منسابع واألربعين ال الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى



 الفصل الثامن واألربعون
 يرضي تيمه كِْرشَْن

 وال سيما حالة والده ڤِْرنْداڤََن إلى أودَّْهڤَتفاصيل زيارة  إلى ام طويلةوالروح العليم بكل شيء، استمع ألي شخصية اهللا العزيز
 . على مواساتهم بتعاليمه وبالرسالة التي سلمها لهمڤَأودَّْه قدرةتماماً ب كِْرشَْنسر الرب .  والرعاة الصبيانۤيْزوپُچالـووالدته و

جاء في . َمتْهوراتي أرضته بتقديم مرهم خشب الصندل عند دخوله مدينة  الحدباء الكْراڤَتْريبيت  إلى التوجه كِْرشَْنثم شاء الرب 
تيمه ضمنياً كما يداوم التيم على ذكر  كِْرشَْنيذكر . سعى تيمه لمرضاتهالذي يقدر اليسعى لمرضاة تيمه ب كِْرشَْن أن ْبهَچڤَْد چۤيتا

بعد تحويلها إلى  تسنى لها استقباله وتقديسه على طريقتها الخاصةدارها حتى ي إلى المجيء كِْرشَْنمن  كوْبجا أرادت. في قلبه كِْرشَْن
 تلك مغلوبة بشهوة كوْبجافتاة المجتمع كانت لكن . فتيات المجتمع زبائنها بعرض ابدانهن متعة للرجالترضي . فتاة مجتمع حسناء

 كوْبجالقد ارضت . مطلقاًيه رغبة بالتشبعة الحسية كن لدت، لم كوْبجابيت  إلى التوجه كِْرشَْنعندما شاء . كِْرشَْنإلشباع حواسها مع 
تقوم عدة ألوف من . شباع حسها اتيم صفي بذريعة إلى بيتها لتحويلها إلى لكنه قرر الذهاب. باعطاء خشب الصندل كِْرشَْنحواس 

. هناك ألنه لطيف بكل حيى  إلقرر الذهاب. فتاة مجتمع إلى لذلك، ال حاجة له إلشباع حواسه بالذهاب. كِْرشَْنالعزة على خدمة 
سواء خالل الشهوة أو  إليه ال تمنع عمن قضى خدمة كِْرشَْنكذا، الرحمة العلية لـ. ملتويجاء أن القمر ال يمنع نوره عن باحة ال
واته بوقت هشباع ش ا ويطلبهكل من يخدمسيعالج أمر  كِْرشَْن أن شَريتاْمِرتَتْ تْشايتَنْياجاء في . الغضب أو الخوف أو الحب الصفي

 .واحد حتى ينسى التيم شهواته ويتصفى ويداوم على خدمة الرب
. إلشباع شهوتها كِْرشَْنالحصول على  إلى  التي كانت في غاية الشوقكوْبجابيت  إلى ڤَأودَّْهالوفاء بوعده مصطحباً  كِْرشَْنشاء 

. مما يقترح وجود صور جنسية مفصلةيه إلعند وصوله الجنسية مليئاً بالفراش الفاخر والجو الذي يخلق القابلية بيتها  كِْرشَْنشاهد 
كان فيه رايات وصفوف من الآللئ المنظومة والقبب والفراش الوثير والمقاعد والبخور المعطر ومصابيح الزيت وأكاليل الزهور 

 .ومرهم خشب الصندل العابق
حترام بتقديم مقعد فاخر  ارحبت به مع رفيقاتها بكل. ا كما وعدداره إلى يصل كِْرشَْن من فورها حالما شاهدت الرب كْراڤَتْريهبت 

 لكنه اقتصر على لمس المقعد وجلس على األرض ثم استلقى  مقعد تكريم ألنه كان ربانياًأودَّْهڤَكما تلقى  .وسائر لوازم التكريم
 .على فراش وثير محاكياً عادات المجتمع البشري كِْرشَْنالرب 
 باإلستحمام ودهنت بدنها بالزيت كْراڤَتْريتهيأت . كما هي العادة في ظروف مثيلة  دون تضييع وقتْبجاكومخدع  كِْرشَْندخل 

 ڤَماْدَهوارتدت أفخر ثيابها وتحلت بالجواهر واألكاليل والعطور ومضغ الفوفل وشرب الكحول العطرة وغيره ثم دنت من الرب 
الفراش من  إلى بيبته القلقة والخجلة من تلك الصلة الجديدة وسحبهادعى الرب ح .سمات خجلة لعوب ولحظ غنوجبزوج العزة ب

 ديم مرهم من جمع ذنوبها وأصبحت الئقة بالتمتع معه قصراً على تقكوْبجاتحررت بذلك، .  وأجلسها بجانبهيديها المليئة باألساور
عانقت . كِْرشَْنلـ القدمين اللوتسيتين من شهوة كيوبيد التي اعتملت في صدرها وعينيها حالما شمت عطر كوْبجا صفتت .ليها

 .صورة الهناء بين نهديها بذراعيها فارتفع كربها طويل العهد كِْرشَْنشْرّي حبيبها 
حققت . الرب إلى نشغال بالخدمة الودية العلية اال بوجوب تصفية الفرد من جميع الذنوب قبل أن يقوى علىْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في 
يؤكد في . لذلك، أرادت مرضاته بمهنتها. بسبيل آخر كِْرشَْنلم تتدرب على عبادة . ض مرهم خشب الصندل ثوابها لقاء بعكوْبجا

أرجو ان تبقى :"كِْرشَْن إلى كوْبجاقالت . ذا بذلها بإخالص من اجل مسرة الرب ا يستطيع عبادة الرب بمهنته اإلنسان أنْبهَچڤَْد چۤيتا
 ". يا لوتسي العينال أطيق تركك. معي لعدة أيام يا حبيبي

 كما أن شَكْتي-ْبهّو تمثل قدرة كوْبجايقول الرأى الخبير بأن .  قدرات شخصية اهللا العزيز غزيرة أنِڤديةالـجاء في األسفار 
يزور . ها بكل أدب استحالة ذلكل لمتع أكد البقاء معها لبضعة أيام كِْرشَْن  منكوْبجا طلبت .شَكْتي-تْشيتْهي قدرة  راْدهارانّي

 أو كوكب َهىنْطْايكوڤسواء في كواكب دوماً حاضر  كِْرشَْن. العالم المادي عرضياً بينما صلته بالعالم الروحي صلة قديمة كِْرشَْن
 .اللۤي-ْپَركَطَأالمصطلح الفني لحضوره في العالم الروحي هو . ڤِْرنْداڤََنوَك ولُُچ

شْرۤيَمْد يوجد تحذير في . ڤَأودَّْه و راَمَبلَداره مع  إلى  فذهبَرۤورأكْرضاء  اكما شاء قضاء بعض األمور كِْرشَْنثم شاء الرب 
غاية بأو صحبته ليست  كِْرشَْنعبادة . ڤَْزتَتّْ-ونڤيشْليست في غاية السهولة ألنه شخصية اهللا العزيز رأس  كِْرشَْن بأن عبادة ْبهاَچڤَتَْم
. ليست صالحة كِْرشَْنالرغبة بالتشبعة الحسية بالصحبة الشخصية لـ: بذوق العشق كِْرشَْنثمة تحذير للمتيمين بحب . السهولة

التقبيل والعناق موجود في العالم الروحي لكن التشبعة الحسية المعروفة في العالم المادي غائبة . نشاطات التشبعة الحسية مادية فعلياً
انهم يطلبون الحياة الجنسية . من البشر كِْرشَْن بأن  على وجه الخصوص ألنهم يسلموناْزَسَهجيۤيهذا التحذير موجه لجماعة . عنه



يجب اعتبار كل من يطلب تشبعة حسية منحرفة مع . التشبعة الحسية بالغة الضآلة في الصلة الروحية. معه على نحو منحرف
 .صالح االعقليته تتطلب. من ضعاف الفطنة كِْرشَْن
 كِْرشَْنهي صلة الخدمية وأراد  كِْرشَْن بـَرۤأكْرو صلة .ڤَأودَّْه و راَمَبلَفذهب مع  في داره َرۤوأكْرالوفاء بوعده بزيارة  كِْرشَْنشاء 

 لكل َرۤوأكْرسجد . من مسافة كبيرة تشخصياجّل الأ بسرور بالغ حالما شاهد اقبال أقاربه وَرۤوأكْروقف  .منه قضاء بعض الخدمة
 أقدام َرۤوأكْرغسل  .لألحكامطبقاً اله بالتحية ثم قام بتكريم ضيوفه بعد جلوسهم فقاب  بعد معانقتهما والترحيب بهماَبلَراَمو  كِْرشَْنمن 

قدم لهما هدايا الثياب الفاخرة ومرهم خشب الصندل العطر وأكاليل الورد .  ثم رش الماء على رأسهراَمَبلَوالرب  كِْرشَْنالرب 
 رأسه تواضعاً بوضعهما في حجره ناكساً كِْرشَْندأ بتدليك قدمي الرب  بعد تعظيمهما ثم بَبلَراَمو  كِْرشَْنسجد لـ. والجواهر الثمينة

 .وبدأ بالدعاء
خالصها من عذاب ال  إلى ساللتك وأدى  وأتباعه من حسن حظنا مما سبب ازدهارَسْمكَ، قتلتما الشرير َبلَراَمو  كِْرشَْنعزيزي "

أيها الحق  . يوجد سبب لطيف أو شيء ظاهر للخليقة بمنأى عنكال. األصلي وسبب الكون وجوهره أنتما شخصية اهللا العزيز .ينتهي
بذلك، يستطيع الفرد الشعور بك بصور كثيرة مختلفة عن . المطلق العظيم، أنت تخلق هذا الكون ومن ثم تنفذ فيه بقدراتك الشخصية

  بين األشياء المنوعة لخليقتكدداً، تتجلى متعالمستقلأنت الرب العظيم  .طريق السماع من المراجع وعن طريق تجربته المباشرة
 .كظهور العناصر األولية مثل التراب وغيره بمنوعات وافرة بين كل أنواع الحياة المتحركة وغير المتحركة

الحماسة والظلمة واألصالة دون ان :  المادية الثالثةشواكلأنت تخلق هذا الكون وتهدمه وتحفظه بتفاعالت ال:" قائالَرۤأكْروتابع 
 ".لب مثل علم األحياء الهبائيةابنشاطاتها ألن علمك العظيم ال يغتتورط 

 األحياء الهبائية العناصر المادية تدخل يدخل الرب العظيم األكوان المادية ويسبب خلقها وحفظها ودمارها في مجرى الوقت بينما
 َپَر( العظيم ْبَرْهَمْن.  الماديةشواكلفاعالت الالفرق بين الرب واألحياء الهبائية هو وقوعها ضحية ت. وتسبب خلق أبدانها المادية

بهويته الروحية ال  كِْرشَْنعلم ). أتْشوتَ(هو العاصم  كِْرشَْنلذلك، . القائم في العلم الكامل ال يخضع لتلك التفاعالت كِْرشَْن )ْبَرْهَمْن
األحياء هي أفراد القدرة البينية . اعي العمل المادينسيان هويتها الروحية بد إلى يخضع للعمل المادي بينما تنزع األحياء الهبائية

 .الهبائية هللا
أنت روحي محض وبدنك . عليكذلك ضعاف الفطنة يعدون وجهك العلي من صنع القدرة المادية لكن ال ينطبق :" كالمهَرۤأكْروتابع 

 أن الحمقى والرذالء ْبهَچڤَْد چۤيتا في جاء. أنت مطلق في جميع الظروف. لذلك، سؤال المهايأة أو التحرر غير وارد. عين ذاتك
 عنديسعى اإلنسان إلى مساواتك مع األحياء . دعوى مهايأتك بالطبيعة المادية خاطئة بداعي العلم الناقص. يعدونك من البشر

أنت قائم أزلياً ربي الحبيب، . انت تتجلى بوجهك األصلي الذي ال يفوقه فائق وال يعادله عديل.  األصليِڤديالـعن العلم  هنحرافا
ثبات وحدة  اللحادية التي تسعى اال الفعلي ازاء الفلسفةِڤديالـقامة العلم  اتجليك ضروري إلعادة). ڤََستّْ-شودَّْهى(باألصالة العلية 

مهمتك . راَمَبلَ شْرّي مع توسعك التام ڤَسوِدڤَ هذه المرة بوجه ابن نزلت، لقد كِْرشَْنربي الحبيب . اهللا واألحياء من جميع الوجوه
 لقد اهبطت ذاتك لرفع عبء األرض ونشرت شهرة ساللتك. هي قتل جميع العائالت المالكة الملحدة وسحق قواهم العسكرية الهائلة

 ".بتحقيق ذلك
عتيادية والبشر والمالئكة بوصفك الحق  االأنت تشخيص األسالف والمخلوقات. اليوم يا ربي حل أعظم حظ بداري لحلولك بها"

أي عالم يعكف  .أيها العلي في الواقع، أنت السيد الروحي للكون. ، والمياه التي غسلت قدميك تطهر األفالك الثالثة العظيمالمطلق
الكواكب جميع لالرب االعلى أنت ): ٢٩\٥ (ْبهَچڤَْد چۤيتاهذا مؤكد في . على سواك أنت العطوف الشكور النافع الصادق لتيمك؟

تباركه بكل ما يرغب  كل من يعبدك بصداقة خالصة ). ْبهۤوتاناْم- َسْرڤَ ْمَدسوْهِر( ومريد خيرها اءاألحي جميعونافع والمالئكة، 
 .مع ذلك، أنت ال تزيد وال تنقص. حتى بوهب ذاتك

و منك قطع نرج. ال بعد جهد كبير ا وكبار المالئكة تلك الغايةچايُّوذ ال ينال أرباب الـ ا انك منظور لناَجناْرَدَنمن حظنا العظيم يا 
 ".ليست كل تلك التعلقات سوى تأثير فتنتك الظاهرة. عرى ولعنا الوهمي باألطفال والزوجة والثروة وذوي النفوذ والبيت والبدن

 من تعظيمه وتسبيحه على أتم َرۤوأكْر بمجامع قلبه بكالمه بعد فراغ آخذاًمبتسماً  َرۤوأكْرتيمه  كِْرشَْن شْرّيخاطب الرب العظيم 
 أنت سيدنا الروحي وعمنا وصديقنا الجدير ونحن بمقام أوالدك نبقى معتمدين على حمايتك ورعايتك :ل الرب العظيمقا .وجه

. النفوس الجليلة من طرازك هي المواضع الحقيقية للخدمة وأرفع المراجع المبجلة عند طلبة الخير األعظم في الحياة .دوماً ورأفتك
نكار وجود المحاج التي تجري فيها األنهار المقدسة  اال يقوى أحد على .لى خالف التيم الربانيين بمصالحهم عغالباًالمالئكة معنيون 

 بينما مجرد معاينة  طويالاًوقتيستغرق لنفس  تصفيتها لأو ان المالئكة يظهرون في أصنامهم المصنوعة من التراب والحجارة لكن
بوصفك  پانْذَڤَْزواإلطالع على أحوال الـ َهْستيناپوَر إلى ، نرجو منك الذهابوبناء عليه.  بالفعلأنت خير أصدقاءنا .ةصفيالرباني م

 ".مريد خيرهم



. معرفة أحوالهم لعطفه على تيمه كِْرشَْنأراد .  ألنهم أصبحوا أيتاماً منذ الصغروانْذپطالع عن أوالد  إلى االمتشوقاً كِْرشَْنكان 
الصغار مع  پانْذَڤَْزسمعنا انه تم نقل الـ:"كالمه كِْرشَْنتابع . وتلمس الوضع هناك اپوَرَهْستين إلى  بمهمة الذهابَرۤأكْرولذلك، أوكل 
 طَْرشْتَراِرْدْهفي الواقع، وقع ضعيف العقل  . عند وفاة والدهم وأنهم يقيمون فيها اآلنطَْرشْتَراِرْدْهعاصمة الملك  إلى امهم الحزينة

ذا كان  ااذهب وتحرى ما .ك، الملك األعمى ال يعامل أوالد أخيه معاملة عادلةلذل.  تحت سيطرة أوالده األشرارأْمبيكاابن 
 كِْرشَْن عاد شخصية اهللا العزيز". لمام بالحال االبعد سنقوم بالتدابير الالزمة إلعانة خالننا.  يعمل على نحو عادل أم الطَْرشْتَراِرْدْه

 .َرۤوأكْر إلى من حديثهبعد ان فرغ  أودَّْهڤَو  َبلَراَمداره بصحبة الرب إلى 
 ".يرضي تيمه كِْرشَْن"بعنوان  كِْرشَْن منثامن واألربعين ال الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى

 الفصل التاسع واألربعون
  ذو المقاصد الشريرةْدْهِرتَراشْطَْر

قسم نيو دلهي الذي ما . كِْرشَْن شْرّي شخصية اهللا العزيز بناء على أمر  وهي مدينة نيو دلهي الجديدةَهْستيناپوَر َرۤأكْروبذلك، زار 
) فيلة (ْزَهْستۤي بحد ذاته يقترح وجود عدة َهْستيناپوَراسم . ْزڤَنْذَپا، يقبله الناس عامة بالعاصمة القديمة للـىْپَرْستَْهإنْْدَر زال معروفاً
الحفاظ على الفيلة بالغ . م كانوا يحتفظون بعدد كبير من الفيلة فيها ألنهْزڤَنْذَپاالـ على عاصمة َهْستيناپوَراسم اطلق . في الماضي

.  لهاَرۤأكْرو مليئة بالفيلة والخيل والعربات عند زيارة َهْستيناپوَركانت . وابقاء عدد كبير من الفيلة يدل على رخاء المملكة. التكلفة
 .ْبراْهَمنَةالـإدارتهم تقوم بمجلس شورى قوامه كانت ملكة وشهرتهم منبسطة في ارجاء المو أباطرة األرض َهْستيناپوَر كان ملوك

ثم ّي كونْت ابنة عمه وڤيدوَر ثم توجه لزيارة َمۤيشْْبه بحضور الجد طَْرشْتَراِرْدْه فيها الملك َرۤأكْروبعد مشاهدة رخاء العاصمة، التقى 
 ثم شاهد) ْدَهَنيُّودورْْآخر من اسماء اسم  (سويُّوْدَهَن و َنكَْر و اْرياشتْپاِركْ و اْرياتْشوناْدُر و َدتَّ َموُس وولده باْهليَكالتقى الملك 

 التحية على ّيچانْدين ابن َرۤوأكْربعد ان ألقى . الخمسة وسائر األصدقاء في المدينة پانْذَڤَْزالـ إلى  باإلضافةاْرياتْشوناْدُر ابن تّهاماڤَأشْ
 .ره عن أحوالهموعائالتهم كما سألهم بدجميع أقاربه وأصدقاءه، سألوه عن أخبار أفراد 

 رادة الذي كان أوالده أشراراً اال، يدل على رفعة فطنته بإستشفاف مسلك الملك ضعيفَهْستيناپوَرله لزيارة  كِْرشَْنارسال الرب 
. وانْذپن حضور أوالد  على الرغم موانْذپ على العرش بعد موت الملك ْدْهِرتَراشْطَْرجلس . أهواء مستشارين أشرار إلى وكان ينزع

 أن جميع اوالد َرۤأكْروعلم .  الخمسةْزڤَنْذَپاالـ على المملكة وكان يتآمر اآلن للتخلص من ْدْهِرتَراشْطَْرفي الواقع، استولى 
 شَكوني و كَْرَنثل  يصغي إلى أشخاص مْدْهِرتَراشْطَْركان  .ن جداًلتويكانوا من الساسة الم دوْريُّوْدَهَن الذين يرأسهم ْدْهِرتَراشْطَْر

 . البقاء بضعة أشهر لدراسة مجمل الوضع السياسيَرۤأكْروقرر . يدوَرڤ و َمشْْبهۤيلم يعمل بالنصيحة الطيبة التي أدلى بها و
مثل ّي كونْت الذين لم يطيقوا الصفات الجميلة ألوالد طَْرشْتَراِرْدْه بالتفصيل النوايا الشريرة ألوالد َرۤوأكْر إلى ّيكونْت و ڤيدوَروصف 

 ىسعمعن ّي كونْت و ڤيدوَرنفوذهم الواسع ومهارتهم العسكرية وقوتهم البدنية وشجاعتهم وتواضعهم أو حب الشعب لهم كما أخبره 
 .وغيرها من المكائد پانْذَڤَْز لتسميم الـطَْرشْتَراِرْدْهأوالد 
 .فيما ذكرت مسقط رأسها بدموع في عينيها إليه  وتكلمتَرۤوأكْرها زيارة أخيّي كونْتلذلك، انتهزت . كونْتّي احد ابناء عم َرۤأكْروكان 

 هل ما زال يذكرونا؟ تي وأخواني وأوالدهم ونساء العائلة وصديقاتياأيها اللطيف، هل ما زال والداي وأخو":ّيكونْتقالت الملكة 
انني أقاسي اآلن في وسط   أيضاً؟راَمي العين يذكر أوالد عمته؟ هل يذكرهم لوتس ،تيمه الرؤوفمالذ  كِْرشَْنشخصية اهللا العزيز 

، كان مفترضاً بها وانْذپبعد موت زوجها الملك . "لمؤاساتي وأيتامي بكالمه؟ كِْرشَْناعدائي مثل ظبية في وسط الذئاب فهل سيأتي 
كانت دائمة . ن مسكين في وسط الذئابكانت بالفعل مثل حيوا.  يخططون لقتلهمْدْهِرتَراشْطَْرأوالد كان  الخمسة لكن ْزڤَنْذَپاالـتربية 

سيجيء  كِْرشَْنن كان  ا ماَرۤأكْروسألت . كِْرشَْن بوصفها تيم ذهم من وضعهم الخطرانقإذات يوم و كِْرشَْنالتفكير به وتترقب مجيء 
 عن جميع هذه َرۤأكْرومع عند حديثها شعرت بالعجز .  وأوالدهْدْهِرتَراشْطَْر األيتام حول الخالص من مؤامرات ْزڤَنْذَپاالـلنصح 

أنا .  أحمني أنا المسلمة لك،ُچوڤينَْدالعظيم، أيها الروح العظيم وحامي الكون، يا ّي چيُّو، أيها الـكِْرشَْن، كِْرشَْن:"الشؤون، وصرخت
الوذ  .ك الرب العظيمن ألنين العاتقتيك اللوتسيتي سوى قدمال أجد عند الخائفين من الموت والرجعة مالذاً .المتاعبتغمرنا وأوالدي 

 ". العليا ورب الخدمة التتيمية الصفية ومنهل العلمذاتوال كِْرشَْنالحق المطلق  بك ساجدة لك أيها الصفي العظيم
 كِْرشَْنال يتعين حضور . كونْتّيهذا ممكن لكل من يسير على خطى . على الرغم من عدم حضوره أمامها كِْرشَْن إلى كونْتّيدعت 

 .التسليم له بإخالص إلى  سوى اإلنسانهو حاضر في كل مكان بالقدرة الروحية وال يحتاج. دنهفي كل مكان بب



في شقائها وسعادتها ّي كونْت الذي شارك الملكة َرۤوأكْر. البكاء بمرارة إلى دفعها على هذه الحال، كِْرشَْنرب الكون  إلى كونْتّيدعاء 
كانوا أوالد مالئكة . ڤََسَهِد و نَكوَل و ِسَنَمْبهۤي و أْرجوَن و طْهيَريوْدهيشْناء على أوالدها طيَّبا خاطر الملكة بالث ،ڤيدوَروذائع الذكر 

 .ڤايو و إنْْدَر  وياَمراَجكبار مثل 
 إلى  وأوالدها الخمسة لكنه أراد اعطاء نصيحة طيبةكونْتّي العودة ونقل حالة الظروف المتوترة التي وجد فيها َرۤوأكْرقرر 

 بمخاطبة الملك الذي كان جالساً بين االصدقاء واألقارب َرۤأكْروبدأ . ْزڤَنْذَپاالـأوالده ضد  إلى  أوالً الذي كان منحازاًشْطَْرْدْهِرتَرا
، ِڤديلـافي العصر . ڤْۤياَس ِدڤَ بل ْرياڤۤييتَْرشيتْڤ لم يكن من صلب ْدْهِرتَراشْطَْرلكن . ْرياڤۤييتَْرشيتْڤ وتعني ابن ْرياڤۤييتَْرشيتْڤبصفة 
 َرۤأكْرومخاطبة .  الحاليكَليلكنه غير مجاز في عصر ) َپتيهَن سوتُوتِْرڤَِد(يجاز انجاب األخ من زوجة أخيه في حالة عجزه كان 

د انجاب عنعي الولد كان الزوج يّد. ْرياڤۤييتَْرشيتْڤ وليس ڤْۤياَس ِدڤَ كان تهكماً ألنه كان من صلب ْرياڤۤييتَْرشيتْڤ  بابنْدْهِرتَراشْطَْر
 وانْذپ يّدعي العرش على أساس الوراثة لكن ْدْهِرتَراشْطَْرمراد هذا التهكم أن كان . مع أنه ليس من صلبهاألخ ولداً من زوجة اخيه 

 .ْدْهِرتَراشْطَْر الخمسة وليس ْزڤَنْذَپاالـكان الملك الشرعي والعرش من حق أوالده 
 بحماية األرض دينياً  حتماًستنال النجاح والمجد .نْذوپاتوليت العرش اآلن بعد وفاة أخيك ، ْرياڤۤييتَْرشيتْڤعزيزي ابن :"َرۤأكْروقال 

لكن سيذمك الناس في هذا العالم وسيكون مصيرك الجحيم بعد  .وإبهاج رعيتك بشخصيتك النبيلة ومعاملة كل أقاربك على حد سواء
ذا لم يعامل  ا أن الحرب ستقعَرۤأكْروأشار ".  على حد سواءذونْپالذلك، عامل أوالدك وأوالد . ذا عملت على خالف ذلك االموت

هذه كانت . ْدْهِرتَراشْطَْر مظفرين لعدالة قضيتهم وسيقتل اوالد ْزڤَنْذَپاالـوسيخرج .  وأوالده على حد سواءْزڤَنْذَپاالـ ْدْهِرتَراشْطَْر
 . ْدْهِرتَراشْطَْر إلى َرۤأكْرونبوءة 
ال نخلد في أبداننا فماذا يقال عن زوجاتنا وأطفالنا . ال تدوم صلة في هذا العالم أيها الملك:"ْهِرتَراشْطَْرْد إلى  كالمهَرۤأكْروتابع 

 غير مشروعاً أيضاً ولم ْدْهِرتَراشْطَْرعطف كان  . ويجازى وحده على خير وشر عمله ويموت وحيداً وحيداً اإلنسانيولد .وغيرهم
 على عائلته كان وليد جهله المطبق أو عماه عن ْدْهِرتَراشْطَْر أن حنان َرۤأكْروم آخر، أشار بكال. من الفطنةكبيراً  يظهر قدراً

. يولد كل حي حسب ما قدم من عمل. لكل منا قدره على الرغم من اجتماعنا بصورة عائلة أو مجتمع أو أمة. المبادئ األخالقية
يحدث أحياناً أن يجمع األب .  قدره بالحياة المشتركة اإلنسانتحسينلى  إال سبيل. لذلك، يذوق كل فرد شقاء أو سعادة جزاء ما عمل

على . ثروة بصورة غير مشروعة ويرثها االوالد مع ان الوالد جمعها بجهد كما تأكل األسماك الصغيرة بدن سمكة قديمة كبيرة
الشاهد على .  أو مجتمعه أو جاليته أو أمتهالصعيد القطعي، ال يستطيع أحد جمع المال بصورة غير قانونية لينعم به افراد عائلته

النفس الحمقاء الجاهلة بالغاية . ذلك هو األمبراطوريات الكبيرة التي نشأت في الماضي واندثرت ألن األسالف أنفقوا ثرواتها الحقاً
 أن ال يجمع فوق ما نسان اإللذلك، يجب على. الفعلية للحياة، تدخل ظلمة الجحيم تحمل معها عملها بعد هجران العائلة المزعومة

 . بدالً من معرفة نفسهالجحيم  إلى سينحدرقدر له من نصيب وإال سيتعامى عن صالحه و
هذا العالم بمثابة حلم أو  إلى ، لذلك، اضبط عقلك بالفطنة أيها الملك واتزن واطمئن بالنظرْدْهِرتَراشْطَْرعزيزي :" بالقولَرۤأكْروتابع 

ضطراب والقلق ما عدا  اال يبقى دائم اإلنسان أنشَريتاْمِرتَتْ تْشايتَنْياجاء في كتاب ". ت الخيالسحر ساحر أو شطحة من شطحا
 طلبة قوى التصرف ۤيْزچيُّوالـ أو ْبَرْهَمْنالتوحد بالنور طلبة ال يحقق طمأنينة العقل حتى طلبة النجاة أو . كِْرشَْنالمداوم على ذكر 
ال يتحقق السالم والطمأنينة . بل ال هم لهم سوى خدمته كِْرشَْنما يطلبونه من  كِْرشَْن األصفياء لـليس لدى التيم. في الطبيعة المادية

 .كِْرشَْنسوى في الذكر التام لـ
مع ذلك، قلبي  .أنا مثل المائت الذي حصل على أكسير الحياة. يا سيد الصدقة، ال أشبع من سماع كالمك المسعود: طَْرشْتَراِرْدْهقال 

من  .فيه كما ال يثبت البرق في غيمة كالمك المسرال يثبت لذلك، . َرۤوأكْرأيها اللطيف  حناني على أوالدي إلى ثبات منحازعديم ال
 ".؟األرضلرفع عبء  يادو ساللةذا القادر على مخالفة أوامر الرب العظيم الذي تجلى اآلن في 

 كِْرشَْنكان . فراد عائلتهأ إلى نحياز االلكنه كان شديد كِْرشَْناهللا العزيز  بإيمانه التام بشخصية َرۤأكْرو إلى ْدْهِرتَراشْطَْرأشار 
 كِْرشَْنيسلب . في المستقبل القريب كِْرشَْن على التسليم للقدمين اللوتسيتين لـْدْهِرتَراشْطَْرسيقضي على جميع أفراد عائلته وسيجبر 

هذا ما . كِْرشَْن لـالقدمين اللوتسيتين معدماً وال بديل له سوى قبول ظهاراً لحظوته الخاصة فيصبح التيم اجميع مواضع عطف تيمه
 .تَْركوروكِْش في ختام ملحمة ْدْهِرتَراشْطَْرحدث للملك 

والده عبئاً غير ضروري وتوقع أكان . كان سيرفع عبء األرض كِْرشَْنصطدام الناشئ بين الفريقين وأن  االْدْهِرتَراشْطَْرأدرك 
حترام لشخصية اهللا العزيز لفهمه التضارب القائم  االقدم سجدة. نحيازه غير المشروع ألوالده استطع التخلص منمقتلهم لكنه لم ي

تضارب سبل الوجود المادي متعذر الفهم سوى أنه من تدبير اهللا الذي تخلق قدرته العلية هذا العالم المادي :"بين الفريقين بالقول
ال يقوى أحد على فهم تدبير الرب . بعد خلق كل شيء ينفذ في كل حي وكل ذرة. دية الثالثة الماشواكلوينفذ فيه ويستهل حركة ال

 ".العظيم



 َرۤوأكْرأبلغ  .طالع على موقف الملك اال بعديادو آلعاصمة  إلى لإلنصراف پوَرَهستينااستأذن أقاربه وأحبابه في  يادو سليل َرۤوأكْر
 .من أجله پوَرَهستينا إلى  بذلك، حقق الغرض الذي ارسل.پانْذَڤَْز تجاه الـطَْرشْتَراِرْدْهلك عن مس كِْرشَْن والرب راَمَبلَكل من الرب 

 ". الشريرْدْهِرتَراشْطَْر"بعنوان  كِْرشَْن منتاسع واألربعين ال الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى

 الفصل الخمسون
 ْدڤاَركايشيد قلعة  كِْرشَْن

 بإستقالل ِڤديةالـال تسمح الحضارة . دار والدهن في حالة من الحزن الكبير إلى  بعد مقتلهَسْمكَزوجتي  ْپتيراْپ و أْستيعادت 
تبقى في حماية والدها قبل الزواج وحماية زوجها ثم في حماية .  تبقى تحت وصاية الرجل في مراحل حياتها الثالثة بلمطلقاًالمرأة 

 َجراَسنْْدَهىوالدهما  إلى  كان دون أوالد بالغين فعادت زوجتاهكَْمَسيبدو أن . والدها إلى إال تعودأوالدها البالغين بعد موت زوجها و
 ونذر القضاء على كل جعل منهما أرامل فاستشاط غضباً كِْرشَْنأبلغاه ان . )يام في تلك األَچْدَهىَمكانت تسمى (ملك والية بيهار 

 .انتقاماً يادوذرية 
أعد .  بجيوشه غير المنحصرة المؤلفة من ألوف العربات والجياد والفيلة والمشاةَمتْهوراة لمهاجمة مملكة بدأ تحضيراته الكثيف

من كل الجهات بقوة عسكرية  يادو آلعاصمة  َمتْهوراحاصر . كَْمَسلإلنتقام من موت فيالق  ثالثة عشر من هذه الَجراَسنْْدَهى
األرض على الرغم من انه العلة  إلى هنزول عند إنسان دور كِْرشَْن  اهللا العزيزلعب شخصية .نّيوهيشاأكْقوامها ثالثة وعشرين 

للزمان والمكان واألغراض المخصوصة لجلوته الحاضرة، حالما شاهد طبقاً لذلك، تدبر الرب الرد المناسب . األصلية لهذا العالم
 الرب قال . كان يسبب الرعب لرعيتهفيلق شاهد ان هذا ال لمدينته مثل محيط كبير تفيض شواطئه وعندماَجراَسنْْدَهى فيالقحصار 

 من كل ماَچْدَهى من الجنود والخيل والعربات والفيلة التي جمعها ملك ْزنۤيوهيشاأكْ المؤلف من َجراَسنْْدَهى فيلقسأهلك ":العظيم لنفسه
 مماثلة في فيالقليتسنى له حشد  َسنْْدَهىَجرا على األرض لكن ال ينبغي قتل الملوك التابعة وحشدها هنا ألن هذا يمثل عبئاً

 ."المستقبل
كانتا مجهزتين على أتم وجه . يفكر على هذا الوجه ُچوڤينَْدفيما كان الرب  فجأة ربتان ساطعتان كالشمس هبطتا من السماءعظهرت 

 كِْرشَْنشْرّي رب الحواس قال ، ذعندئ. كما ظهرت األسلحة الربانية األزلية للرب أمامه بصورة عفوية .بما فيه الحوذي واألسلحة
ربتك وأسلحتك عأنظر ظهور  سيدي الحبيب،. يادوْزأخي الكبير المبجل، أنظر هذا الخطر الواقع على تيمك الـ:"شََنشَنْكَْر الرب إلى

الثة وعشرين عن البالغ عددها ثفيالق أرجو منك اآلن ان ترفع هذه ال. هو غرض والدتنا يا سيدي تأمين خير تيمنا. المفضلة أمامك
 . َجراَسنْْدَهى فيالق على سحق راَمَبلَو  كِْرشَْنثنان  االداشاْرَهْزبذلك، عزم ". كاهل األرض

صدفته  كِْرشَْننفخ الرب  . من المدينة في عدتهما يعرضان أسلحتهما الوضاءة بصحبة فرقة صغيرة من الجنودراَمَبلَو  كِْرشَْنخرج 
شعر و، َبلَراَمو  كِْرشَْن إلى َجراَسنْْدَهىنظر  .فأرتعدت فرائص جنود عدوه داروَكه التي يسوقها عند خروجه من المدينة في عربت

معروف في جميع األسفار  كِْرشَْن). ْدَهَمشاپورو(على األخص بأرذل البشر  كِْرشَْنخاطب . هأحفادمن سن بالشفقة ألنهما كانا 
 لكن قرر كبار العلماء أن معنى كلمة شُوتََّمپورو كِْرشَْن مخاطبة َجراَسنْْدَهىنية لم تكن ). شُوتََّمپورو( بخير األشخاص ِڤديةالـ

 .ال يعادل شخصية اهللا العزيز عديل وال يفوقه فائق.  تعني من يجعل دونه جميع البشرْدَهَمشاپورو
 كَْمَسقتل . كَْمَسبه ألنه قتل يبقاتل نس كِْرشَْن ىَجراَسنْْدَهخاطب ". َبلَراَمو  كِْرشَْن يشرفني مبارزة صبيان مثل ال:"َجراَسنْْدَهىقال 

ال يبحث الجن في . هذه هي طريقة عمل األشرار. ألنه قتل خاله كِْرشَْن ذلك لكنه انتقد َجراَسنْْدَهىوأغفل من أوالد اخته كبيراً عدداً 
 وليس ايشْياڤ كِْرشَْنكان . تْريياكْشَليس حتى  كِْرشَْن بأن َجراَسنْْدَهىكما اتهم . عيوبهم أو عيوب أصحابهم بل في عيوب خصومهم

نَنَْد مخبأ وتربى عند  كِْرشَْنلذا، كان .  وهي كلمة تعني مختبأْپتَْزچو ايشْياْزڤالـيطلق على . نَنَْد َمهاَرَج ألنه تربى عند تْريياكْشَ
 بالعار َجراَسنْْدَهىلذلك، شعر .  وأنه كان مخبأ في طفولتهريياتْكْشَقتل خاله وأنه ليس : بثالثة تهم كِْرشَْن َجراَسنْْدَهىاتهم . َمهاَرَج

 .من مبارزته
ما ان تفارق  ا.ذا اعتقدت انك قادر على ذلك ا جمع شجاعتك وقتاليراَمينبغي لك أنت يا :" وقال لهَبلَراَم إلى َجراَسنْْدَهىلتفت  اثم

سينعم  . أن الفارس يستفيد عند البراز على وجهينْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في ". أشالء بسهامي وتنال الجنة أو تقتلني إلى بدنك عند تقطيعه
 .إذا قتليدخل الجنة ذا انتصر في المعركة واالفارس بالنصر 

أقبل  . كالم من يتآكله القلق ويود الموتال نأخذ جدياً. ال يتفاخرون بل يظهرون قوتهم في العمل األبطال الحقيقيون":كِْرشَْناجاب 
كما تحجب الرياح الشمس  تهما وخيولهما وحوذيهمااه الجرارة مع جنودهما وعربفيالق وأحاط بهما بَمْدهوسليلي على  َجراابن 

اصبن بالحزن وفقدن . وقفت النساء في األبراج وعلى سطوح القصور والبوابات العالية للمدينة .بالغيوم أو تحجب الغبار النار



 قوسه العظيم َهري الرب وتر .ونخلة َچروذَ اللتان تخفق راياتهما برسم َبلَراَمو  ِرشَْنكْربتي عالوعي عندما تعذر عليهن رؤية 
ه من القوى المعادية فيلق عندما شاهد رشاش السهام ينهمر على  مدوياً الذي يبجله كل من المالئكة والجن ثم أرخاه فرن رنيناًشاَرنَْچ

 .الهائلة التي تجمعت حوله مثل الغيوم
ربات العدو ع ال ينتهي من السهام المريشة التي أصابت سهامه من جعبته وثبتها على وتره المشدود وأطلق دفقاً ِرشَْنكْأخذ الرب 

سقطت الفيلة على األرض مشقوقة الجباه وسقطت  .كان اطالق الرب سهامه مثل دائرة ملتهبة من النار. والفيلة والجياد والمشاة
ربات مع جيادها وراياتها وسائقيها ومقاتليها متقطعة األشالء وسقط المشاة بأذرع وأفخاذ ع الجياد الفرسان مقطوعة االعناق وسقطت

على أرض  تدفقت مئات من أنهار الدم التي تسيل من أطراف البشر والفيلة والجياد التي تقطعت أشالءها .وأكتاف مقطوعة
ر مثل السالحف وبدت الفيلة الميتة مثل الجزر وبدت الجياد ات وبدت رؤوس البشاألذرع في تلك األنهار مثل الحّيبدت . المعركة

بدت األيدي واألفخاذ مثل األسماك وبدت شعور البشر مثل األعشاب المائية وبدت األقواس مثل األمواج وبدت . الميتة مثل التماسيح
 .امتألت أنهار الدم بكل هذه. مختلف األسلحة مثل كتل من العرائش

اشتد خوف الجبناء عند . كِْرشَْن، بدأ يقاتل بهراوته ببطولة أفاضت نهر الدم الذي خلقه َننْكَْرشَ شَ أيضاً بـ المعروفَبلَراَمالرب 
 إلى  الوضعَبلَراَمو  كِْرشَْنحول قتال الرب .  فيما بينهم عن بطولة األخوينبفرح رؤية هذا المشهد المرعب وبدأ األبطال يتحدثون

 تصور ما إنسان لم يكن بإمكان.  كان مجهزاً ببحر واسع من القوة العسكريةَجراَسنْْدَهىمع أن  اديعتي االمنظر مرعب يتعدى القتال
مدبر خلق األفالك الثالثة وحفظها .  شخصية اهللا العزيز القادر على ما يشاءخلياتيجري سوى عند تسليمه بأن تلك النشاطات هي ت

خلق مشهد دمار واسع مثيل اثناء قتال عدو ليس باألمر . الك فريق معاده اال يثقله وهدمها ومالك صفات روحية ال تحد بحد،
 . مسلك البشرح الحكماء أفعاله عندما فعل ذلك محاكياًمع ذلك، سّب. المدهش

  المقاتل الشديد بقوة كما يمسك أسدراَمَبلَبق له سوى حياته فاعتقله الرب ت عربته ولقى كل جنوده مصرعهم ولم يَجراَسنْْدَهىفقد 
 ُچوڤينَْدوسائر الحبال المادية لكن كان للرب  َنروڤَبأنشوطة  من األعداء،كبيراً   الذي قتل عدداًَجراَسنْْدَهى بتوثيق راَمَبلَبدأ  .بآخر

ان  الذي كان يحظى بتكريم المقاتلين شعر بالعار بعد َجراَسنْْدَهى . التوقفراَمَبلَفطلب من  َجراَسنْْدَهىغرض يود تحقيقه من خالل 
 .ه فعزم على ممارسة الرياضاتسبيل ربا الكون أخلى

كل من الحكمة الروحية والحجج  إلى نكار الذات استناداً الكن عند عودته مع أنداده من الملوك أقنعوه بأن واجبه التخلي عن
 ".مت من عمل مجرد ردة فعل ال يمكن تفاديها جزاء على ما قديادوْزكانت هزيمتك على يد الـ":قالوا له. الدنيوية

 فيالقال كِْرشَْنأباد الرب  .ه وإهمال شخصية اهللا العزيز لهفيالق بعد هالك كل ْزَچْدَهَممملكة  إلى  حزيناًَجراَسنْْدَهىعاد الملك 
 .لحاق األذى بجيشه االجرارة لعدوه عن بكرة ابيها دون
ء فخرجوا لمالقاته تتقدمهم فرق الشعراء والمنادين بأغاني وغمرهم الهنا َمتْهوراارتفع قلق أهل . هنأه أهل الجنان ورشوه بالزهور

عند دخول الرب  َچْزنَْدِرْم و  والمزاميرْزناۤيڤ و تعالت أصوات قرع النقارات والصدف وعدد كبير من الطبول والقرون .نصره
كان السكان في حالة من الفرح . كانت الطرق مرشوشة بالمياه والرايات في كل مكان ومداخل البوابات مزينة لإلحتفال. مدينته

الرب بعطف فنثرنه  إلى اتسعت عيون نساء المدينة بحب فيما نظرن . في المدينةديةِڤالـات َمنْتْر الـجويدالكبير وترددت أصداء ت
 حلي كل غنائم المعركة أي عدد ال يحصى من كِْرشَْنثم أهدى الرب  واألرز المجفف والشتالترائب  الحليبالبأكاليل الزهور و
 .يادوْزملك الـإلى  المقاتلين القتلى

في  جرارفيلق ب كِْرشَْنشْرّي  المحمية على يد يادويقاتل قوى ذرية  كان.  الهزيمة سبع عشرة مرة على هذا النحوَمَچْدَهىواجه ملك 
 .بعد قتل كل جنوده  مرة ثانيةوكان يخلى سبيله كِْرشَْن بقوة الرب َجراَسنْْدَهى قوى جميع ْزڤِْرشْنيأباد الـ .كل مرة هزم بها

 مدينة َنڤَياحاصر هذا الـ . هاجم المدينة قبيل بدء المعركة الثامنة عشر.يادوطمعاً بعز آل في ساحة المعركة  َنڤَياظهر ملك 
ذات . پوراَن ونڤيشْترد هذه القصة في .  على الهجومَنڤَكالَيا  المسمىڤََنيا حث هذا الـموني ناَرَدجاء أن . حال وصوله َمتْهورا

ضطهاد  االعن هذاعليه عندما سمعوا  يادوملوك آل ضحكوا .  يضطهد على يد ابن عمهيادو كاهن آل َچ مونيَچْرمرة، كان 
أنجب هذا االبن .  وتلقى منه بركة ولدڤَشيشخصاً مخيفاً لهم وأرضى المولى انتاج قرر . يادو من ملوك مونيَچ َچْرفغضب 

عندئذ، هاجم . يادو انهم ملوك ناَرَدأخبره ". من هم أقوى ملوك األرض؟:"ناَرَد هذا َنڤَكالَيا سأل .ڤََناي من رحم زوجة َنڤَكالَيا
اعالن الحرب على ملك  إلى  شديد الشوقَنڤَكالَيا كان.  للمرة الثامنة عشرَجراَسنْْدَهى في الوقت الذي هاجمها َمتْهورا مدينة َنڤَكالَيا

 بعدما  بربرياًعلى رأس جيش عداده ثالثين مليون جندياً َمتْهورالكن رأى الحكمة بمهاجمة . ىبشري جدير بمبارزته دون جدو
 .هذه المدينة  عنناَرَداخبره 
 َنڤَكالَياأكمل . َجراَسنْْدَهى و َنڤَكالَيامن هجوم  يادو الخطر الذي يتهدد آل شََنشَنْكَْرالوضع عندما شاهد مع الرب  كِْرشَْنالرب  تدبر

 التي حشدها في المرات فيالق على وشك الزحف على المدينة بجيش يعادل الَجراَسنْْدَهىمن كل الجوانب وكان  تْهوراَمحصار 



 فيالق عندما يجدها محاصرة بَمتْهورا سينتهز الفرصة باإلستيالء على َجراَسنْْدَهىموقناً بأن  كِْرشَْنكان . السبعة عشرة السابقة
 أقاربهم أو َجراَسنْْدَهىسيقتل القوي  . نقطتين حيويتينعند َمتْهوراحكمة اتخاذ تدابير وقائية للدفاع عن لذلك، ارتأت ال. َنڤَكالَيا

 أو يادو بالغ القوة وقد يقتل افراد عائلة َجراَسنْْدَهىكان . َنڤَكالَيا بقتال َبلَراَمو  كِْرشَْنذا جاء اثناء انشغال ايحملهم إلى مملكته 
بناء قلعة حصينة ال يقوى على دخولها حيوان أو جني  كِْرشَْنلذلك، قرر .  بعد هزيمته سبعة عشر مرةمملكته إلى يأخذهميعتقلهم و

جاء في .  في السابقَمتْهورا كانت جزء من مملكة اَركاڤْديبدو أن . هناك حتى يتفرغ لقتال العدوإلى قرر نقل اقاربه . على قائمتين
 .اَركاڤْدموجودة في خليج  كِْرشَْنما زالت آثار القلعة التي بناها .  البحر في وسطبنى القلعة كِْرشَْن أن شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم

 كل حويأمر ببناء مدينة ت. راَمَبلَ بعد بحث األمر مع شخصية اهللا العزيز  داخل البحرَجنَْزيُّوظهرت قلعة محيطها اثنى عشر 
ليس من المدهش بناء مبنى  .ئكة القادر على تصميم مدينة داخل مياه البحر مهندس المالكَْرماڤَشْيڤمن تصميم  األشياء الخارقة

ذا كانت كواكب هائلة تسبح في حالة من انعدام الجاذبية في الفضاء الخارجي بتدبير شخصية ا ميالً مربعاً داخل البحر ٩٦مساحته 
 .اهللا العزيز
كانت طرقها عريضة وشوارعها . ومهارة تخطيطه في بناء تلك المدينة كَْرماڤَشْيڤعلم كمال  أنه يمكن رؤية شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في 

كانت  .ن كواكب الجنانستوردة مالتجارية وساحاتها على قطع واسعة من األرض ومنتزهات بديعة وحدائق ذات أشجار وكروم م
مزينة بجرار  البيوت المذهبةكانت . البلور من ألبراج مداخل بواباتها، أبراج عند زواياها تالمس السماء وطوابقها العالية مصنوعة

جانب القصور، كانت مباني الخزينة  إلى .ذهبية أمامها وعلى رأس سقوفها المرصعة بالجواهر وأرضها مرصعة بالزبرجد الثمين
كانت . ركان لكل قصر برج مراقبة وهيكل نصب فيه صنم القص. والمستودعات وحظائر الجياد مشيدة كلها من الفضة والنحاس

 . ومأهوله بالسكان من المراتب األربعةيادوْزسيد  كِْرشَْنشْرّي المدينة جميلة بقصور 
 شجرة إنْْدَر ت، ال يعود يخضع لقانون الموت، كما أهدىومشخص ي التي حالما يدخلها سوْدَهْرما دار البالط إنْْدَر أنزل المالك

خزان المالئكة أهدى  .العقل، بعضها داكنة الزرقة الصافية وبعضها بيضاء تجري بسرعة جياداً َنروڤَأهدى المالك  .پاريجاتَ
ك وكل منهم موكل بقسم  مليون مال٣٣يوجد  .مالك كل كوكب من الكواكب ما يملكه من ثراءأهدى  ثمانية كنوز غامضة وَرِڤكو

صل مما ليهم باأل ا سلطاتهم التي أوكلهااألرض ووهبه هؤالء المالئكة كل قوى إلى  الرب العظيمنزل. معين من الحكومة الكونية
 تْشايتَنْياجاء في . على الرغم من كثرة عددهم كِْرشَْنك مستقل عن  فريدة في الكون مما يثبت على عدم وجود مالاَركاڤْدجعل مدينة 

اثناء  كِْرشَْن إلى ء خدمةلذلك، انتهز جميع المالئكة فرصة قضا. هو السيد العظيم وكل ما سواه خدمه كِْرشَْن أن شَريتاْمِرتَتْ
 .حسب قدرتهخدمته كل منهم قضاء على األخص لوجوب  كِْرشَْنتباع من قبل تيم  االهذه قدوة واجبة. حضوره في هذا الكون

ج الرب ثم خر اۤيماَچيُّوالمدينة الجديدة بقدرته  إلى بعد نقل رعيته لحمايتهاَمتْهورا  الذي بقي في راَمَبلَالرب  كِْرشَْنشاور الرب 
 .باكليل لوتس دون سالح ڤََنكالَيالمالقاة  َمتْهورا لمدينة الرئيسةمن البوابة  كِْرشَْن
 ".َركاڤاْديبني مدينة  كِْرشَْن"بعنوان  كِْرشَْن منخمسين ال الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى

 الفصل الواحد والخمسون
 نجاة موتْشوكونَْد

كان الرب في غاية الجمال ببشرته السمراوية وسرواله الحريري أصفر .  مثل القمر الطالعَمتْهورا من  خارجاً الربَنڤَكالَياشاهد 
ه هكشف عن وج. كانت أذرعه األربعة طويلة ومتينة.  حول عنقهكاوْستوْبَهى على صدره ودرة تَْسۤيڤَشْركان يحمل عالمة . اللون

قال البربري . ين بجمال وابتسامة كاملة وقرطين المعين على شكل سمكة القرشاللوتسي بعينين ورديتين كاللوتس وخدين مشع
 وأذرعه األربعة وعيناه تشبهان تَْسۤيڤَشْرعالمة .  مونيناَرَد سماته تطابق السمات التي ذكرها  ألنڤاسوِدڤَال بد ان هذا هو ":لنفسه

سأقاتله دون أسلحة ألنه يسير على قدميه وال . مكن ان يكون سواهال ي. اللوتس ويرتدي اكليال من زهور الغابة وهو في غاية الجمال
 . وقتاله كِْرشَْنمساك بـ اال، عزم علىالذ". يحمل أي سالح

 في كل لحظة َنڤَكالَيابدا في الظاهر ضمن قبضة . هبمساك  اال يأملَنڤَكالَيا فالحقه َنڤَكالَيا إلى مسيره دون النظر كِْرشَْن تابع لكن
ال يمكن أن يدركه سوى السائر على درب الخدمة . مساك به بالسفر بسرعة العقل االعن ْزۤيچيُّون قصور كبار الـعلى الرغم م

 . لقصوره عن ادراكهتعقبه من الخلفو كِْرشَْندراك  اأراد.  يجهل بهاَنڤَكالَياالتتيمية التي كان 
 إلى َنڤَيا ملك الـَهري الرب استدرج. دون جدوى لكن "سأدركهأصبحت أقرب اآلن، :" بالركض بسرعة خاطفة بالتفكيرَنڤَكالَيابدأ 

، سمعت أنك بطل كِْرشَْنيا ":أهانه بالقول. كان يتفادى قتاله وأن هذا كان سبب دخوله الكهف كِْرشَْن أن َنڤَكالَياحسب . كهف جبلي



لم ألنه  كِْرشَْنمساك بالرب  اال عنَنڤَالَياكمع ذلك، قصر ". وعائلتكاسمك الفرار كالجبان بال يليق و يادوكبير ولدت في ذرية 
 . يتطهر من سيئاته بعد

أو حتى طبقة العمال ) ْزايشْياڤ والـْزتْريياكْشَ والـْبراْهَمنَةالـ(، كل من ال يعمل بأحكام وحدود المراتب العليا ِڤديةالـحسب التربية 
 بواسطة مراسم التصفية ْبراْهَمنَةالـمرتبة  إلى  الترقيْدَرۤوش يتيح للـجتماعي اال الترتيب.ڤََنيا أو ْمِلتّْشَّْهىيدعى ) ْزْدَرۤوش(
 ْدَرۤوش إنسان كليولد . النسب فحسب إلى ستناداً اْمِلتّْشَّْهى أو ْبراْهَمَن ال يصبح  اإلنسانأن هي ِڤديةالـسفار شارة األ ا).َسْمْسكاَر(

كان .  اذا انحدر بنفسهڤََنيا أو ْمِلتّْشَّْهىيدعى  . بمراسم التصفيةْبَرْهَمنيةـالصعيد الحياة  إلى  بنفسه اإلنسانيجب أن يرقى. بالنسب
حدود المراتب العليا أي الزنا وأكل اللحوم . كِْرشَْن وهذه الحالة المشوبة تمنعه من مقاربة ڤََنيا أو ْمِلتّْشَّْهىفئة  إلى  ينتسبَنڤَكالَيا

. ورهن تلك السيئات يمنع الفرد من التقدم في تحقيق اهللا. ْزڤَنَيا و ْمِلتّْشَّْهىن حياة والقمار والمسكرات والمخدرات هي جزء حيوي م
 .نشغال بالخدمة التتيمية اال أن المحرر من جميع السيئات بالكلية، يمكنهْبهَچڤَْد چۤيتايؤكد 

 في اًكنه تبعه وأول ما شاهده كان رجالً نائم لڤََنيافجأة عن أنظار الـ كِْرشَْنتوارى . هانة االدخل الرب كهف الجبل على الرغم من
 اآلن هنا رقدة ذن، ها هو راقداً ا:"قالفعندما اختفى عن أنظاره شاهد شخصاً نائماً و كِْرشَْنقتال  إلى  متشوقاًَنڤَكالَياكان . الكهف

استيقظ الرجل بعد رقاد . كِْرشَْنه الرب لذلك، ركله األحمق الموهوم بكل قوته لتخيله ان". رباني بعد ان قادني تلك المسافة البعيدة
اندلعت النيران و َنڤَكالَيا فرمق كان المستيقظ من نومه غاضباً .جانبهإلى   واقفاًَنڤَكالَيانظر حوله فشاهد . طويل وفتح عينيه ببطء

 .في لحظة واحدة رماد إلى َنڤَكالَياتحول . في بدنه
أية عائلة انتسب وما كانت  إلى ؟َنْبراْهَممن كان ذاك الشخص أيها الـ":رماد إلى َنڤَلَياكاعندما سمع عن تحول  تْشيكْۤيَپرقال الملك 

اجاب الذي  ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِدطرح اسئلة عديدة على ".  للنوم في الكهف وابن من كان؟،قواه؟ لماذا استلقى مهلك البربري
 :كالتالي

 للتربية كان وفياً. راَمتْشَنْْدر التي ولد فيها الرب بوجه كوشْڤاكْإ  الجليلة من ذرية كان اسم تلك الشخصيةمانْْدهاتا ابن موتْشوكونَْد"
 لحمايتهم عند إليه  وسائر المالئكةإنْْدَر  عن المالئكة لوقت طويل بعد ابتهالموتْشوكونَْددافع  . بنذره في المعركة وصادقاًيةنَْبَرْهَمالـ
 .رهاب الجن لهما

أيها  .أيها الملك، يمكنك اآلن التخلي عن واجب حمايتنا المتعب": قيادة جيشهمِكياكاْرتّي عندما تولى وكونَْدموتْش إلى المالئكة قال
األطفال والملكات فارق حياتهم  .الشجاع، تركت مملكة ال تنافس في عالم البشر وتجاهلت كل رغباتك الشخصية من أجل حمايتنا

الزمان الذي ال ينتهي، األقوى من القوي  .لقد جرفهم الزمان. لذين كانوا يعاصرونكواألقارب والوزراء والمستشارين والرعايا ا
 ".حرك المخلوقات المائتة كما يحرك الراعي قطيعهيته خليوت عين شخصية اهللا العزيز

ال ينعم النجاة ". شْنوڤيأرجو منك اختيار بركة منا بإستثناء النجاة ألن اعطاء تلك البركة من شأن الرب العظيم . عليك الحظ السعيد"
 .ويعني العاتق كِْرشَْن أو ونڤيشْ هو أحد اسماء الرب موكونَْدلذلك، . ونڤيشْسوى شخصية اهللا العزيز 

اطلب النوم اآلن . ، خير المالئكةكاْرتِِّكياعزيزي :" من المالئكة لإلنصراف بعد فراغهم من كالمهم وقالموتْشوكونَْدالملك استأذن 
وافق المالئكة ". رماد بمجرد النظر كل من يزعج نومي ويوقظني قبل اآلوان إلى حراق االاعطني قوة. ة التاليةوأطلب منك البرك

 .كهف حيث استلقى لينعم ببركة النوم إلى واعطوه النعمة ليتسنى له النوم ثم ذهب
  عن ذاتهتَْزڤَساتْكشف الرب العظيم شيخ .  هذهِكياكاْرتِّبناء على نعمة  رماد بمجرد القاء نظرة عليه إلى َنڤَكالَيا احرق موتْشوكونَْد

لم  كِْرشَْنته لكن رياضا بسبب موتْشوكونَْد ق الملكاعتالكهف ال كِْرشَْندخل . رماد إلى َنڤَيابعد احتراق الـ موتْشوكونَْدالعاقل إلى 
أراد اعتاق الملك . فعل أمراً يقضي عدة أغراضي: تلك هي سبل شخصية اهللا العزيز.  قبلهَنڤَكالَيادبر دخول  بل يظهر أمامه أوالً

 . فعله قضى جميع األغراض. َمتْهورا الذي هاجم مدينة َنڤَكالَيا الذي كان راقداً في الكهف كما أراد قتل موتْشوكونَْد
 أصفر ال حريرياًالرب ان بشرته السمراء تحاكي غيمة وله أذرع أربعة وكان يرتدي سروا إلى  حينما حدقموتْشوكونَْدأدرك الملك 

 حول عنقه كما كشف الرب عن وجهه المطمئن الجميل ّييَجيانْتڤا واكليل كاوْستوْبَهى على صدره ودرة تَْسۤيڤَشْركانت عالمة . اللون
كان جمال صورته الفتية ال يضاهى وتحرك  . البشر بقرطيه على شكل سمكة قرش ووجهه الباسم بعطفجميعالذي يجذب عيون 

 .غمر الملك رفيع الفطنة، هذا النور الذي دل على عظمته نور الرب. اضببرشاقة أسد غ
من أنت الذي دخلت هذا ": بتواضع كبيرشْرّي موتْشوكونَْد، تساءل عن هويته وقال كِْرشَْن جمال الرب موتْشوكونَْدعندما شاهد 

ربما أنت قدرة كل القادرين أو  الت اللوتس؟الكهف الجبلي في الغابة بعد سيرك على األرض الشائكة بقدمين ناعمتين نعومة بت
أعتقد انك شخصية اهللا العزيز بين حكام الكون الثالثة  .مالك النار القوي أو مالك الشمس أو القمر أو الجنان أو مالك كوكب ما

 ".النك أزلت ظلمة هذا الكهف كما يزيل المصباح الظلمة بنوره؟



اإلنسان العصري الذي يعتقد أن الحياة محصورة بهذا كلم يكن جاهالً . واكب السماء ملك جيداً أن لكل كوكب من كموتْشوكونَْدعلم 
بوصفه تيماً صفياً للرب، . ملك كوكب مجهول لديه كان سؤاال مناسباً كِْرشَْنن كان  اموتْشوكونَْدسؤال . الكوكب األرضي دون سواه

ه في وجه فخامته ال يمكن أن يكون من مالئكة الكواكب المادية بل ال بد أنه الذي تجلى أمام كِْرشَْنالرب  أن فوراً موتْشوكونَْدادرك 
كما أدرك أن الظلمة الدامسة داخل كهف الجبل . )وتََّمپوروشُ( ونڤيشْ بالرب موتْشوكونَْدلذلك، خاطبه . كِْرشَْنشخصية اهللا العزيز 
أو اسمه  بشخصياً  جيداً أن حيثما يحضر الرب كونَْدموتْشوعلم . لذلك، ليس سوى شخصية اهللا العزيز. تبددت بحضور الرب

 .فوراًهو كالمصباح الذي ينير الظلمة . صفاته أو وجوهه وما شاكلها، ترفع ظلمة الجهل
يا خير البشر، نرجو ان اخترت ان تصف والدتك وأعمالك :"لذلك، قال. كِْرشَْن متشوقاً لمعرفة هوية الرب موتْشوكونَْدكان الملك 
  متردية من ذرية الملكتْريياشَكْ من جهتنا أيها النمر بين الرجال، نحن من عائلة .السماع عنها إلى ا نحن المتشوقينونسبك لن

 لوقت طويل وكان النوم يغالب كنت أشعر بالصداع بعد البقاء يقظاً .ڤَناشْڤَياو يا سيدي وأنا ابن موتْشوكونَْداسمي . كوشْڤاكْا
رماد بردة فعل سيئاته  إلى احترق من أوقظني وتحول .أيقظني شخص ماحتى  ي هذا المكان المنعزل فلذلك، نمت مرتاحاً. حواسي

لذلك، ال نقوى على .  الذي ال يطاق سطوعه يغمر قوتنانورك .ثم رأيتك يا صاحب الحضرة البهية والقوة على معاقبة أعداءك
 ".حياء المتجسدةأيها الجليل، أنت واجب التعظيم على كل األ. تثبيت نظرنا عليك
في الواقع، والداتي .  صديقي العزيز، لقد ولدت ألوف المرات وعشت ألوف األعمار وقبلت ألوف االسماء:قال الرب العظيم

ربما يستطيع أحد احصاء ذرات الغبار على األرض على مدى رجعات  .لذلك، ال أستطيع احصاءها. وأفعالي واسماءي ال تحد
أيها الملك، يحصي أعظم الحكماء والداتي  .نتهاء من احصاء صفاتي وأفعالي واسمائي ووالداتي االىكثيرة لكن ال يقوى أحد عل

مع ذلك، أيها الصديق، سأخبرك عن والدتي  .مطلقاًن ينتهوا من احصائها أوأفعالي التي تجري ضمن األطوار الثالثة للزمان دون 
 منذ بعض الوقت، حماية شريعتي الدينية وإهالك األشرار ْبَرْهماولى طلب مني الم. تكرم باإلستماع. واسمي وأفعالي الحاضرة

 كالَِنميقتلت  .ڤاسوِدڤَويدعوني البشر  ڤَسوِدڤَفي الواقع، أنا ابن . أنَكَدونْدوْبهيفي دار  يادوالذين يثقلون األرض فهبطت في ذرية 
 إلى جئت .أيها الملك  واآلن، احترق هذا البربري برمقتك النافذة.وسائر أعداء األخيار ْپَرلَْمَب كما قتلت َسْمكَالذي رجع في صورة 

اختار اآلن بعض البركات مني أيها  . في السابقمراراً إلّي ألنك دعيت إلظهار رحمتي عليك لعطفي على تيميشخصياً هذا الكهف 
 ".مطلقاًالحزن  إلى كل من يرضيني ال يعود بحاجة. سأحقق كل رغباتك. الملك الصالح

الذي قال منذ وقت طويل بأن  َچْرَچابتهج الملك وذكر كلمات الحكيم التمني عليه،  موتْشوكونَْدالملك من  كِْرشَْن الرب طلبما عند
هو الرب العظيم  كِْرشَْنأدرك بهناء ان . ڤَتَڤَْسڤايهذا الكوكب في الدورة العصرية الرباعية من حقبة إلى ينزل س كِْرشَْنالرب 
  :فخاطبه الملك بما يليكر تلك النبوءة حالما ذ َننارايا

ن بفتنتك الظاهرة وال يعظمونك لعدم درايتهم بنفعهم الحقيقي يموالي، يا شخصية اهللا العزيز، أهل األرض من رجال ونساء موهوم"
الرفيعة النادرة من حصل على الصورة البشرية  .بل يطلبون السعادة بتوريط أنفسهم في الشؤون العائلية التي هي مصدر شقاء فعلي

مثل البئر المظلم ". وال يبجل قدميك اللوتسيتين هو مشوب العقل وتردى في ظلمة الدنيا المادية تردي الحيوان في بئر مموهتلقائياً 
 لوقت طويل وتغطيها الحشائش وتسقط فيها الحيوانات المسكينة دون علم بها وتموت مهملةبار اليضرب هنا لوجود عدد كبير من اآل

  اإلنسانكذا، الحمقى دون علم بأهمية حياة. تسقط في البئر المهملة وتموت ألنها تنغر ببعض األعشاب. ن أن ينقذها أحددو
  . يفسدونها لمجرد التشبعة الحسية ويموتون دون غرض نافع

.  صعب على األخصووضعيهدرت كل هذا الوقت أنا أحمق . أنا لست مستثنياُ من قانون الطبيعة المادية هذاربي الحبيب، "
 تخيلت نفسي البدن الذي هو شيء .بإستكبار بالغ التولعإلى توهم عينية بدني الزائل وذاتي دفعني . مملكتي وجاهي كثيراًثملتني أ

.  قوةمفهوم عينية بدني وذاتيازداد و وأصبحت مغتراً بالتشبعة الحسية بين البشر، اعتبرت نفسي رباً. مادي مثل وعاء أو حائط
بأفكار أوضاعي علق لذلك، بقيت دائم الت.  على األرض وقاسيت قلقاً ال ينتهيباألطفال والزوجات والمال والسلطةتعلقي  ازداد

 . المعيشية المادية
ل ك من اللحم والدم بمثابة الظرفبدأت بالتفكير بهذا البدن المادي الذي ال يعدو أكثر من . ربي الحبيب، ضيعت عمري دون نفع"

بعرباتي وفيلتي وفرساني ومشاتي وقادتي ال أعتد محاطاً جبت األرض . من شدة اغتراري دت أنني ملك جامعة البشراعتق. بالكل
أعتقد أن الجميع كحالي ال . وهذا سبب وضعي المادي الرفيع المزعوم. أنت النافذ في قلبي بصفة خير حميم .بك من استكباري

ونستمر بالبقاء بقوة ما يتعين العمل؟ ما هو التالي؟ لكننا مقيدين بالرغبات المادية :"تقاديحفلون بالتحقيق الروحي وال حد لقلقهم باإلع
 .بجنون



 تواجه بشكل فجائي كل مولع بخواطر ما يعتقده واجب القضاء بجشع شديد وفرحاًفي صورة الزمان الحتمي لكن أنت دائم اليقظة "
ربات عالبدن الذي يركب في البداية على فيلة شرسة أو  .أنيابها أمام فأرتظهر أمامه مثل حيَّة جائعة تلعق . بالملذات الحسية

   .بقوة زمانك فيما بعد غائط أو دود أو رمادتحول مزخرفة بالذهب ويعرف باسم الملك ي
 لكثير من  قد أكون ملكاً قوياً لكن أصبح خاضعاًللمثال،. ربي الحبيب، نحن في يد هذا الزمان القهار سواء في حياتنا أو موتنا"

لكن أصبح دمية في يد عند عودتي مظفراً يأتي جميع الملوك الخاضعين لمبايعتي .  عند عودتي بعد قهر األرضاألوضاع المادية
 درجة أن الفرد يضطر إلى طريقة الحياة المادية معقدة.  حالما أدخل مخدعيالملكات وأسقط عند أقدام النساء ابتغاء الملذات الحسية

 والكفارات الشديدة من اجل دخول رياضاتال بد من قضاء ال. بل التلذذ بالحياة المادية وقلما تلوح فرصة اللذة بسالمالكدح قإلى 
الجنة وتحقيق جميع األسباب المادية وحتى وليد العائلة الثرية أو الملكية يبقى في قلق دائم للحفاظ على وضعه واإلعداد لعمره 

 . حتى في الحياة الملكية سواء بداعي السياسة أو دخول الجنةاإلنسانبالقلق يستبد . حسان واإلالقرابينالمقبل بقضاء شتى 
تلك هي بداية النجاة من علقة حياة المهايأة . تصال بتيم صفي برحمتك وحدها االلذلك، الفكاك من العلقة المادية متعذر سوى بفرصة

أنت مبتغى جميع التيم . يا ملك الوجود المادي والروحي إليك وحيدربي الحبيب، عشرة التيم األصفياء هي السبيل ال. المادية
في عشرة التيم األصفياء هو سبب الفكاك من العبودية  كِْرشَْنلذلك، تنمية ذكر .  بعشرتهماألصفياء ويطور الفرد حبه الكامن لك

 .المادية
هرت رحمة كبيرة بي بفضل اتصال طفيف بتيمك اظ. ربي الحبيب، انت رحيم بي على الرغم من ترددي بمصاحبة تيمك األصفياء

ن كل هذه عال اعتقد انني سأتنزه . فقدت مملكتي وعائلتي وكل جاهي وعزي المادي برحمتك العلية. موني َچَچْراألصفياء مثل 
. ل ذلك برحمتك العليةالملوك واألباطرة يقبلون حياة النسك لنسيان حياتهم الملكية أحياناً لكنني فقدت ك. العالئق دون رحمتك العلية

 . التنسك أو الزهد إلى ال حاجة لي
هذا هو طموح التيم األصفياء المنزهين من جميع . قدميك اللوتسيتين إلى ربي الحبيب، لذلك، أدعو أن أبقى في الخدمة الودية العلية

كن من هو األحمق الذي يطلب الورطة المادية ل. نعام ما تشاء بما فيه النجاة اأنت شخصية اهللا العزيز القادر على. الشوائب المادية
أنت الذات . لذلك، ألوذ بك ألنك شخصية اهللا العزيز. في هذا العالم المادي بعد مرضاتك؟ ال اعتقد أن عاقل سيطلب نعمة مثيلة منك

. ى ظاهرة قدرتك الخارجيةعالوة على ذلك، أنت عين هذا العالم المادي ألنه ليس سو. ْبَرْهَمْنالعليا في قلب كل حي وأنت النور 
 .قدميك اللوتسيتين هو واجب كل حي سواء على الدرك المادي أو الصعيد الروحي إلى اللجوء. لذلك، أنت المالذ العظيم لكل حي

 وال أقدر على العثور على مطلقاًأعداءي الستة ال يشبعون . لقد توجعت بالمتاعب في هذا العالم ويحرقني الحزن لوقت طويل
ربي، اقتربت من قدميك اللوتسيتين في وسط المخاطر . لذلك، أطلب منك حمايتي يا عاطي المأوى، أيها الروح العظيم. السالم

 تصفيت اآلن من جميع شوائب الرغبة المادية وال أطلب متعة هذا العالم . هما الحق وترفعان خوف الفرد وأساه.لحسن حظي
ي وال التأمل في وجه ذاتك العليا النافذة في الوجود لعلمي أنني سأحقق السالم والهناء نتفاع باإلندماج بنورك الروح االالمادي وال
 ".باللياذ بك

كنت امبراطور هذا الكوكب لكن يدهشني .  عزيزي الملك، أنا مسرور بكالمك:موتْشوكونَْدقال الرب العظيم عند سماع كالم الملك 
 أي نفع مادي عرضته كأنا جد مسرور بعدم طلب. ئق اآلن لقضاء الخدمة التتيميةأنت ال. ن جميع الشوائب الماديةعتنزه عقلك اآلن 

 . الماديةشواكلافهم أن عقلك ثابت اآلن علي دون اضطراب بال. عليك
عند اقتران الفرد بمزيج من الحماسة والظلمة، تدفعه أشكال مختلفة من الطمع . األصالة والحماسة والظلمة:  المادية ثالثةشواكلال
 األصالة المادية يطلب التصفية بقضاء مختلف الكفارات شاكلةالمقترن ب. الشهوات على تحقيق أسباب الراحة في هذا العالم الماديو
 إلى لكن من ال يطلب سوى قضاء الخدمة.  فعليْبراْهَمَنعندما يبلغ مقام سيطمح الفرد إلى االندماج في وجود الرب . رياضاتوال

 . الماديةشواكلمن جميع الدوماً لذلك، التيم الصفي منزه .  المادية الثالثة بالكليةشواكلرب، هو علي عن ال للالقدمين اللوتسيتين
مبراطور، عقلك صفي وفعال وعلى الرغم من اني أغريتك بالبركات لكن الرغبات المادية لم تغمر  االأيها:"بالقول كِْرشَْنتابع 
عقول  .مطلقاًفطنة تيمي األصفياء ال تنحرف بالرغبات المادية . ثبات انك لن تخدعال ااعلم انني اغريتك بالبركات لمجرد .عقلك

لذلك، أيها الملك، تعاود الرغبات المادية الظهور في .  لم تتطهر بعد من الرغبات الماديةياَمناْپراسوى تيمي المشغولين بأعمال مثل 
 ". ال يخيب ليحباًدوماً تمتلك عسى ان . تجول في األرض كيف تشاء بعقلك ثابت علي .عقولهم

 واقع هلكن) اَمْپراناۤي( كبير مارس تمارين التنفس ّيچيُّو موني يشْواميتَْرڤكان . موني يشْواميتَْرڤخير مثال للتحقق من هذا البيان هو 
 لم يضطرب حتى بعد أن اغرته َهريداَس طْهاكوَر بينما التيم الصفي شَكونْتَالنجب منها ابنة هي أو عندما زارته ِمنَكافتاة المجتمع 

 .عاهرة



لذلك، ستقوى على التجول في هذا العالم المادي ". عزيزي الملك، لذلك، سأعطيك بركة خاصة بذكري الدائم:"قائال كِْرشَْنتابع الرب 
ة تحت هداية سيد روحي ال خدمته الودية العلي إلى المنقطع كِْرشَْنكالم الرب هذا يؤكد أن تيم ".  الماديةشواكلشابة بال ابحرية دون

 . الماديةشواكل لشوائب المطلقاًيخضع 
يجب عليك القضاء على الذنوب . تْريياشَكْقتلت أحياء كثيرة اثناء الصيد والقيام بسائر الواجبات نتيجة اتباعك أصول الـ:"قال الرب

يبدو من ". ي القريب العاجل من جميع تلك الذنوبستنعتق ف.  ليالتي اقترفتها عن طريق ممارسة الكفارات بعناية فيما تبقى مسلماً
 تْريياكْشَ  اإلنسانلذلك، سواء أكان. مع أن صيد للحيوانات جائز لهم ن شوائب الذنوبع ليسوا منزهين ْزتْريياكْشَالـان هذا الكالم 

 . لكلية والتحرر من كافة ذنوب العمرخدمة الرب با إلى  فيوصى بدخول سلك الزهد في نهاية العمر لإلنقطاعْبراْهَمَن أم ايشْياڤأم 
".  ولن يكون شاغلك سوى خدمتي العلية حتماًوحدي إلّي  رفيع القدر أعظم نافع لكل األحياء وتأتيَنْبراْهَمأيها الملك، سترجع بصفة 

ينشغل الفرد بالعمل النافع  .ڤَڤايشْنَصعيد  إلى  السليم ال يصلْبراْهَمَنالـ ممتاز ألن من ال يتصف بصفات ْبراْهَمَن هو ڤَڤايشْنَالـ
جاء هنا أن من يظهر الرب . كِْرشَْنذكر  إلى أرفع عمل نافع لإلنسان هو الدعوة. ڤَڤايشْنَصعيد  إلى ه بعد وصوللجميع األحياء

 ".ڤيةڤايشْنَالـالفلسفة  إلى حظوته عليهم ينشغلون بالدعوة
 ".موتْشوكونَْدنجاة "بعنوان  كِْرشَْن منخمسون الوالواحد  الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى

 الفصل الثاني والخمسون
 الفار كِْرشَْن

على وشك  كَلي عصرأدرك ان . وطاف حوله بعد نيل رحمته ثم ترك الملك الكهف كِْرشَْنشْرّي  للرب موتْشوكونَْدالملك سجد 
  وصل فانطلق في اتجاه الشمال حتىحد بعيد إلى ات قد تضاءل واألشجار والنبالحيواناتعندما رأى ان حجم كل البشر والحلول 

 يشعر إنسان األشجار المزهرة التي جعل عبيرها كلحيث توجد كثير من األشجار مثل أشجار خشب الصندل و َچنْْدَهماَدَنجبل إلى 
ذا المكان يقع في أقصى شمال جبال يبدو أن ه.  بقية عمرهرياضات لممارسة الَچنْْدَهماَدَنقرر البقاء في منطقة جبل . بالبهجة

عكف على عبادة الرب  َبَدريكاشَْرَمهناك في . َبَدريكاشَْرَمما زال هذا المكان قائماً ويدعى . َننارايا-نََرمقام الرب الهيمااليا حيث 
 إلى عاد الرب .ديم الما هذا العالأضدادأشكال األلم واللذة وسائر سالم بممارسة الرياضات الشديدة وبقي متحمال كل ب كِْرشَْن
  . َركاڤاْد إلى الغنائمأرسل  وفقضى عليهم جميعاً ڤََنكالَياش والتي كانت محاطة بجي َمتْهورا
 .كِْرشَْنفيما كانت الثيران والرجال يحملون الغنائم بتوجيه الرب  على رأس جيش قوامه ثالثة وعشرين فيلقاً َجراَسنْْدَهىظهر 

دون قتال من اجل منع مزيد من قتل الجنود  كِْرشَْن الرب غادر. َجراَسنْْدَهى الملك فيالق من َمتْهورا نقاذا كِْرشَْن شْرّيأراد الرب 
أرض  كِْرشَْنترك .  وقوتهَجراَسنْْدَهى فيالق خائف من إنسان  لكنه لعب دورمطلقاًلم يتملكه الخوف .  أخرىةوقضاء مشاغل هام
 .نعومة زهرة لوتسبداً على قدميه الناعمتين سار مسافة طويلة ج. المعركة دون سالح

 َبلَراَمو  كِْرشَْنحسب .  كان خوفاً من قوته العسكرية فطاردهما مع عرباته ومشاتهَبلَراَمو  كِْرشَْن القوي أن فرار َجراَسنْْدَهىحسب 
يوجد عدد . هذه التخلية إلى ستناداً اة وتعني الفار من المعركَرنَتْشُوَر كِْرشَْنوصف . فهم نشاط الرب إلى من البشر وكان يسعى

الملك الذي يفر من المعركة يوصف . جّيَرنَتْشُوَرتسمى هياكل على األخص التي چوَجَرتْ في الهند ووالية  كِْرشَْنكبير من هياكل 
على  كِْرشَْنقياس عز إلى  دوماًيسعى الجني . تخلية بترك ارض المعركة دون قتالهذه العندما قضى  كِْرشَْنيعبد التيم بالجبان لكن 

) جّيَرنَتْشُوَر( كِْرشَْنباإلقتداء بالتيم األصفياء، نفهم أن . قياس قوته وعزه إلى دون أن يسعىدوماً خالف التيم الذي يسلم له ويعبده 
ته  وهي زوجّيروكْمينترك ارض المعركة ليس خوفاً بل لخدمة غرض آخر سيكشف الحقاً وهو تسلم رسالة سرية أرسلتها 

صاحب القوة والثروة والشهرة والحكمة  كِْرشَْن. رض المعركة يمثل كشف واحد من عزه السداسيأ كِْرشَْنترك . المستقبلية األولى
ترك ارض المعركة على الرغم من توفر قوة عسكرية  كِْرشَْن أن شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْميوضح في . طالق االوالجمال واإلستغناء على

لذلك، ترك المعركة هو .  بمفرده كما فعل في المرات السبعة عشرة السابقةَجراَسنْْدَهى فيالققادراً على قهر  كِْرشَْن كان. كافية لديه
 .ستغناء التام االمثال على

 .غزارة االمطار بإنْْدَر  الشاهق الذي أسقط عليه المالكشََنْرڤَْپَربعد تظاهرهما باإلرهاق بعد قطع مسافة طويلة، تسلق الربان جبل 
ن مثم قفز الربان   على الرغم من علمه بإختبائهما في الجبل فنشر الوقود حول الجبل وأشعل فيه النارلهما أثراً َجراَسنْْدَهىلم يجد 

 إلى ثنان متخفين عن أنظار عدوهم االيادوْزعاد الـ .األرض إلى  وسقطاَجنَْزيُّوالجبل المحترق الذي كان يبلغ ارتفاعه احدى عشر 
 قد احترقا في النار فانسحب ڤَِكشَ و راَمَبلَ ان َجراَسنْْدَهىظن  . لها من كل الجهاتالتي كان البحر يشكل خندقاً َركاڤاْدنتهما مدي

 .َمَچْدَهىمملكة  إلى بجيوشه الجرارة وعاد



هذا موضح في الباب التاسع من . ة له زوجراَمَبلَالرب  إلى ّيتڤَراي ابنته أنَْرتَ ملك تَڤَراي، أعطى ْبَرْهمابناء على أمر المولى 
هو شخصية اهللا العزيز  كِْرشَْن. ڤََبَل ِد بعد زواج ّييَدْرْبهڤا التي تسمى ْبهۤيشَْمَكبابنة  ُچوڤينَْدتزوج الرب العظيم . شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم

يحدث بوقت واحد مع  كِْرشَْن، توسع شَريتاْمِرتَتْ تْشايتَنْيابناء على مرجعية كتاب . مّيلَـكْشْ-َمها هي العزة ّيروكْمين و ڤَاسوِدڤ
 بقدرتها الباطنة بوجوه العزة ڤَتَتّْ-شَكْتي في وجوه راْدهارانّي وتتوسع ڤَتَتّْ-ونڤيشْوجوه إلى  كِْرشَْنتوسع ي. راْدهارانّيتوسع 
 .المتباينة

بيت  إلى لوالدان وقت الزواج والثاني هو ذهاب العريسخير زواج هو تدبير ا. ِڤديةالـتوجد ثمانية أشكال من الزواج حسب التقاليد 
 و ڤَچانْْدَهْرجانب ذلك، ثمة عادات أخرى مثل عادات  إلى . واألقارب وتلقي العروس صدقةْبراْهَمنَةالـالعروس في حضور 

بابنة  ُچوڤينَْدتزوج الرب العظيم  .َسشَراكْ على طريقة ْبهۤيشَْمَكبنة جميلة الوجه للملك  االنّي روكْميتزوج الرب العظيم بـ. راكْشََس
 وسائر الملوك الذين ڤَشالْفعل الرب ذلك بمشيئتها وفي غضون ذلك، قتل .  التي كانت امتداد العزةّييَدْرْبهڤا التي تسمى ْبهۤيشَْمَك
اكسير الحياة بجرأة من  َچروذَ مرأى الجميع، كما خطف على نّيروكْميخطف  كِْرشَْنشْرّي في الواقع، . شيشوپاَلجانب  إلى وقفوا

 .  التي تعني جمال وجهها مثل زهرة اللوتسروتْشيرانَناكانت تسمى . المالئكة
نشاطاته في القتل والخطف والفرار من المعركة هي نشاطات . السماع عن النشاطات العلية للرب إلى دوماًيتشوقون  كِْرشَْنتيم 

لكن توجد . واجبة العناية وواجبة التجنب إلى  ال يصنف التيم الصفي نشاطات الرب.علية جميعاً ألنها مطلقة ويعنى التيم بسماعها
.  دون عناية بقتاله األعداءۤيْزوپُچالـمع  كِْرشَْن اللۤي-راَس شديدة العناية بالسماع عن اْزَسَهجيۤي-ْپراكِْرتَفئة من التيم يطلق عليها 

الوارد وصفها في  كِْرشَْنبجميع النشاطات العلية لـيتمتع التيم األصفياء . يجهلون أن نشاطاته مع تيمه ومع عدوه على حد سواء
 .ال يرفضون حتى قطرة واحدة منها. بالسمع المنقاد شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم

 واحدة  انجب خمسة أوالد وبنتْبهۤيشَْمَكاسمه  َدْرْبَهىيڤكان يوجد ملك قوي لمملكة  : هي كما يليّيروكْمين بـ كِْرشَْنقصة زواج 
 .نّيروكْمياختهم كانت الفاضلة . ّيروكَْممال و روكَْمِكشَ و روكَْمباهو و روكَْمَرتَْهىابنه البكر يتبعه  ّيروكْمكان  .جميلة القوام

 سيكون زوجها الكامل بعد السماع عن جماله وقوته ومسلكه العلي وجاهه من زوار القصر الذين أثنوا موكونَْدان  نّيروكْميقررت 
كانت تمتاز بالفطنة والعالمات البدنية المسعودة والجمال والمسلك الالئق وسائر الصفات  نّيروكْميان  كِْرشَْنعلم الرب  .عليه
من  كِْرشَْن إلى أفراد عائلته من اعطاء أخته ّيروكْممنع  .استخلص انها ستكون زوجة مثالية له فقرر الزواج بها فكرياً. الطيبة

 تعي بتلك الخطة ء كحالّييَدْرْبهڤاكانت  .شيشوپاَل إلى نّيروكْمياعطاء ّي روكْمقرر . ن رغبتهم بذلكحسده للرب على الرغم م
 .على جناح السرعة كِْرشَْن إلى  تثق بهَنْبراْهَمأرسلت بعد تحليل الوضع،  .كبيراً وأحزنتها حزناً
شْرّي نهض  . على عرش ذهبياألولي جالساً خصية اهللا العزيز فشاهد شَركاڤاْدإلى  هعند وصول إلى الداخل َنْبراْهَمالـ قاد الحراس

  . وأجلسه عليه ثم أكرمه الرب اكرام المالئكة لذاتهَنْبراْهَمعند رؤية الـ  عن عرشهنَةْبراْهَمسيد الـ كِْرشَْن
 نَةْبراْهَميا خير الـ": بصبرهيدلك قدمي  بعد تناوله الطعام واإلستراحة وفيما كانَنْبراْهَمالـمرام التيم الربانيين  كِْرشَْنشْرّي  سأل

 ينشغل كل". ؟األجالء، هل مراعاتك الدينية المأذونة من قبل المراجع الفوقية تسير دون صعوبة كبيرة؟ هل عقلك تام الرضى دوماً
 ْبراْهَمَن لذلك، عندما يسأل احد عن حال.  بشاغله وعندما يسأل أحد عن حال سواه فينبغي له طرحه على أساس شاغلهإنسان

العقل المطمئن هو مستند الصدق والنظافة والرزانة وضبط النفس . ن كانت أوضاعه تسبب ازعاجه افالسؤال المناسب هو ما
هو شخصية اهللا العزيز ومع ذلك  كِْرشَْن أن ْبراْهَمَنالـعلم .  بالحق المطلق بالعلم النظري والحصولي اإلنسانذلك، يقتنعب. والتحمل

 من إنسان يلعب دور كِْرشَْن شْرّيكان الرب . ِڤديةالـجتماعية  االبناء على العادات إليه ة التوقير التي قدمها الربفقد قبل خدم
 . مثيلْبراْهَمَن إلى حترام االظهار امرتبة الفرسان وكان فتياً ومن واجبه

 ما يرزق به وال ينحرف عن واجباته الدينية، تصبح تلك  بكلَنْبراْهَم، عندما يرضى الـْبراْهَمنَةالـيا خير :"تابع الرب كالمه قائال
دون استقرار حتى وإن ملك  آخر إلى  عديم القناعة يتخبط من كوكبَنْبراْهَمالـ .المبادئ الدينية بقرة رغباته التي تحققها كلها

 ".  القانع يرقد بسالم حتى ولو كان معدماًَنْبراْهَمالجنان لكن الـ
، كَليفي هذا العصر الحديث . ي مجمل الظروفف ْبراْهَمَنالـهو وجوب قناعة المراد .  بالغ الداللةْبراْهَمَنالـ  إلىهذا كِْرشَْنكالم 

 المؤهل بواجباته وال ْبراْهَمَنالـيلتزم .  أكفاءْبراْهَمنَة أو أقل وما زالوا يدعون بأنهم ْزْدَرۤوشالـ بمقام ْبراْهَمنَةيقبل ما يزعم من 
 في حاالت الطوارئ لكن ايشْياڤ أو تْريياكْشَ تكاليف ْبراْهَمَنالـتوصي األسفار المعروفة بجواز قبول .  أو أقلْدَرۤوشيقبل مشاغل الـ
في الختام، . ذا التزم بتكاليفه الدينية ا ال يضطرب باإلنتكاسات مهما كانتْبراْهَمَنالـأن  كِْرشَْنأعلن الرب . ْدَرۤوشليس بتكاليف الـ

هم خير النافعين لكل األحياء لربانيتهم .  القانعين بنصيبهم من الحياةنَةْبراْهَملـل  احتراماًمراراً رأسي أنكس:"َنكِْرشْقال الرب 
 ".ن األنا الزائفة على الدوامموطمأنينتهم ونزاهتهم 



كان . انته بسعادة رعيتهمؤهل الملك وأميظهر .  وعن سعادة الرعيةْبراْهَمَنالـباإلطالع عن حام مملكة  كِْرشَْنثم رغب الرب 
ملكك على خيرك؟ في الواقع، يسهر ، هل َنْبراْهَمأيها الـ:"سؤاله إلى  رسالة سرية وهذا ما حدا بهْبراْهَمَنالـيعلم عن حمل  كِْرشَْن

 ".خدمك به وأخبرنا عما نستطيع ان نذا لم يكن سراً اأوضح كل هذا لنا .الملك الذي تكون رعيته سعيدة ومحمية هو ملك مقرب مني
هذه :" وقالّيروكْمين أخرج الرسالة التي كتبتها .ه، عن كل ما سألهتسلياتللقيام بينزل الذي   شخصية اهللا العزيزَنْبراْهَمأخبر الـ

بعد ان سمعت عن صفاتك التي تدخل آذان  كِْرشَْنيا جمال العوالم، ثبت عقلي الخالي من الخجل عليك يا :"نّيروكْميكلمات األميرة 
، ال يعادلك سواك في النسب والمسلك موكونَْديا  .سامعين وترفع شقاءهم البدني وبعد السماع عن جمالك الذي يحقق كل رغبةال

أية فتاة عريقة النسب راشدة العقل في سن . أيها األسد بين الرجال، أنت هناء كل البشرية. والجمال والعلم والفتوة والثروة والنفوذ
 أرجو منك.  لي واهبة نفسي لكلذلك، موالي الحبيب، اخترتك زوجاً . لها عندما يحين الوقت المناسبالزواج لن تختارك زوجاً

فليأت  . نصيب األسدسرقة  ابن آوىشيشوپاَلربي لوتسي العين، ال تسمح لـ . سراع بالمجيء أيها القوي وجعلي زوجتكاال
بالقدر الكافي باألعمال الصالحة والقرابين  يت عبادة شخصية اهللا العزيز قضذا ا أو سواهوشََدَمْچُه ويأخذ يدي وليس ابن َچداْچَرَج

أيها الغالب، مراسم زواجي على وشك البدء  .چوروْز و نَةْبراْهَموتوزيع الصدقات واتمام الطقوس والنذور وعبادة المالئكة والـ
 وتزوجني على َچْدِهنْْدَرَم و ايْدياتْش أضرب قوى واحاطة نفسك بقادة جيشك ثم َدْرْبَهىيڤ إلى يجب عليك الوصول خفية. يوم غد
ألنني سأكون في المقصورات الداخلية " كيف سأخطفك دون قتل بعض أقاربك؟":ربما سألت . بالفوز بي بشجاعتكَسشَراكْطريقة 
رج العروس من سيجري موكب كبير لتكريم صنم العائلة المالكة في اليوم قبل الزواج وتخ. لكن سأطلعك على الوسيلةللقصر 

ستحمام في غبار  إلى االيتشوقونڤَ شييا لوتسي العين، كبار النفوس مثل المولى  .في ذلك الموكب چيريجاالمدينة لزيارة القدرة 
اذا قصرت عن تحصيل سأتخلى عن حياتي التي ستضعف من الكفارات الشديدة التي سأقضيها  .قدميك اللوتسيتين لرفع جهلهم

 ".بعد مئات الرجعات  رحمتكثم سأحصل علىرحمتك 
 ويمارسه راكْشََسالزواج بالخطيفة معروف بزواج . كِْرشَْنلذلك، اقترحت بأن يخطفها . پاَلشيشو و ّيروكْمينتمت تسوية زواج 

ثل ملك  وحلفاءه مپاَلشيشومختفياً لخطفها ومبارزة  كِْرشَْن أن يحضر ّيروكْمينكان زواجها سيتم في الغد واقترحت . ْزتْريياكْشَ
 .تعني الرب الغالبو أجيتَوصفته . َچْدَهىَم

 ّيروكْمينكانت . ذية افراد عائلتها بما فيهم النساء أو حتى موتهم ابأن ال يتردد بالقتال في القصر واحتمال كِْرشَْن إلى ّيروكْمينقالت 
 قبل چادوْردة عائلته زيارة هيكل الدنيا أوضحت أن من عا. لحاق الضرر بأحد ادبلوماسية بوصفها ابنة ملك واقترحت حالً يتجنب

 لكنهم اعتادوا ناراياَن-مّيلَـكْشْأو  كِْرشَْن-راْدها سواء في وجه ونڤيشْ من عباد الرب ڤَْزڤايشْنَ ْزتْريياكْشَالـمعظم الملوك  (الزواج
).  كما يفعل ضعاف الفطنةڤَتَتّْ-ونڤيشْلكنهم لم يعادلوا المالئكة والرب بوجوه .  جلباً للنفع المادي)چادوْر (الدنياصنم عبادة 

 .القصر إلى الهيكل أو عند عودتها إلى  اختطافها اثناء خروجها من القصرّيروكْميناقترحت 
 أنها ال ّيروكْمينقالت .  الذي كان ابن ملك كبيرپاَلشيشوزوجاً حتى بعد تسوية زواجها بالملك  إليه كما أوضحت سبب شوقها

 الظلمة داخل شاكلةللبقاء خارج ورطة  كِْرشَْن يطلب مسرة ڤَشيالمولى . ڤَشي عظيم المالئكة مبما فيه كِْرشَْنتعرف من يفوق 
 التي تنبع من خرق في هذا الكون نَْچَچالـ أعظم النفوس المجيدة لكنه يبقي على رأسه مياه نهر ڤَشيمع أن المولى . العالم المادي

للبقاء على المقام العلي  كِْرشَْن أو ونڤيشْ الظلمة ويتأمل في الرب شاكلة يتولى ڤَشيلى المو. ونڤيشْالمادي سببه اصبع قدم الرب 
ذا كان على  ا.ليس باألمر السهل كِْرشَْن جيداً أن الظفر بحظوة ّيروكْمينلذلك، علمت . نَْچَچالـتصفيه نفسه بمياه نهر دوماً ويسعى 
ة زاولم إلى لذلك، رغبت باإلنقطاع.  ابنة ملك بشريّيروكْمينصعب على  تصفية ذاته لهذا الغرض فسيكون ذلك أڤَشيالمولى 

ذلك العزم الذي اظهرته .  والكفارات الشديدة مثل الصيام والحرمان من الراحة البدنية وما شابهها عمر تلو عمررياضاتال
وهذا هو سبيل النجاح  كِْرشَْنزم في ذكر  قوي الع اإلنسانيجب أن يكون. كِْرشَْن هو الثمن الوحيد لشراء حظوة ڤّي ِدّيروكْمين
 .القطعي

أرجو منك تدبر ما . يادوْزهذه هي الرسالة السرية التي حملتها معي يا سيد الـ:"الملك إلى ّيروكْمينبعد نقل كالم  ْبراْهَمَنالـقال 
 ".تتطلبه تلك الظروف وتنفيذها في الحال

 ".كِْرشَْنالرب  إلى روكْمينّيرسالة "بعنوان  كِْرشَْن منخمسين اللثاني وا الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى



 الفصل الثالث والخمسون
 روكْمينّييخطف  كِْرشَْن

 نّيروكْميعقلي ثابت على :" بما يليمبتسماً إليه  وتكلمّييَدْرْبهڤا بعد سماع الرسالة السرية من أميرة َنْبراْهَميد الـ كِْرشَْنأخذ الرب 
لقد وهبت نفسها لي وحدي وجمالها ال  .منع زواجنا بدافع الحسد ّيروكْمأعلم ان . ال أقوى على النوم ليال. قلها عليثبات ع
 ". النار المتقدة من الوقود اإلنسانهنا بعد سحق هؤالء الملوك غير المستحقين في المعركة كما يخرج إلى سأحملها. يضاهى

 بعربة داروَكجاء  ".فوراًربتي ع، جهِّز داروَك":لذلك، أمر حوذيه قائال. نّيروكْميدد لزواج بالوقت القمري المح كِْرشَْنعلم الرب 
جاء وصف اسماء . بكفين متضامين كِْرشَْن ثم وقف أمام الرب َبالَهَك و َپشْپوْچَهِم  وۤيڤَسوْچر و شايْبياالرب مسرجة بجياد اسمها 
 في َپشْپوَهْچِم أصفر ذهبي اللون بينما ۤيڤَسوْچرأخضر اللون مثل جناحي ببغاء و  شايْبياكان ":پوراَن َپْدَموألوان الجياد األربعة في 

 إلى أنَْرتَ ثم حملتهما جياد الرب السريعة من منطقة َنْبراْهَمعربته مع الـ كِْرشَْنركب الرب  ". ابيض اللونَبالَهَكلون الغيمة و 
كانت .  في الجزء الشمالي منهاَدْرْبَهىيڤ مملكة تقع  في الجزء الغربي من الهند بينمااَركاڤْدمملكة تقع . في ليلة واحدة َدْرْبَهىيڤ

 . في أقل من ليلة واحدةكونْديَندرجة أنها وصلت مدينة  إلى المسافة ال تقل عن ألف ميل لكن الجياد كانت سريعة
 التحضيرات افةتمام ك اسهر الملك على. ضوعه لرغبة ولده لخشيشوپاَل إلى  على وشك اعطاء ابنتهَنذينْكو سيد ْبهۤيشَْمَككان الملك 

أمر الملك بتنظيف جميع الطرقات العامة والشوارع التجارية والمفترقات على أتم وجه ورشها بالماء كما أمر بتزيين  .الالزمة
 فاخرة مطيبين بمرهم خشب اصطف رجال ونساء المدينة بثياب. المدينة بأقواس النصر والرايات الملونة المرفوعة على األعمدة

 .تفوح من بيوتهم الفخمة أچورو مرصعة بالجواهر وكانت رائحة حليالصندل العطر وحول أعناقهم عقود ثمينة وأكاليل زهور و
ثم طلب للطقوس المشرعة طبقاً  وتقديم الطعام اليهم على الوجه الصحيح نَةْبراْهَم بتكريم األسالف والمالئكة والـْبهۤيشَْمَكقام الملك 

 نظفت العروس أسنانها واستحمت ثم وضعت عقد الزواج الميمون وارتدت ثياباً .ات التقليدية من أجل خير العروسَمنْتْر الـجويدت
ياجوْر  و َدِڤساَم  و َدِڤْچ ِرمن ات َمنْتْر  بتجويدنَةْبراْهَم خير الـقام  . المرصعة بالجواهرحليفوقية وتحتية جديدة وتزينت بأغلى ال

 . بصب التقدمات لتطييب خاطر الكواكب الحاكمةَدِڤڤَ أتَْهْر من أجل حماية العروس ثم قام الكاهن الخبير بـ َدِڤ
راجا  . بالذهب والفضة والثياب واألبقار وحبوب السمسم المخلوط بالسكر الخامنَةْبراْهَمالملك فائق العلم بالمبادئ النظامية، كافئ الـ

سار  . الطقوس الالزمة لضمان رفاهية ولدهجميعات أيضاً إلقامة َمنْتْر الـجويد الخبراء بتنَةْبراْهَمغل الـ شتِْشدي سيد وشََدَمْچُه
 بجيوش من الفيلة تفرز سائال من جباهها ومركبات تتدلى منها الحلقات الذهبية وعدد مصحوباً َنذينْكومدينة  إلى وشََدَمْچُهالملك 

  .  بالضبط بل للقتالپاَلشيشوزواج يس ل لَنذينْكو إلى  مع ولده وصحبه كانوا قادمينوشََدَمْچُه يبدو أن. كبير من الخيالة والمشاة
 مقر أقيم خصيصاً إلى حترام ثم صحبه اال يقدم له رموزوشََدَمْچُهمن المدينة والتقى بالملك  َدْرْبَهىيڤ سيد ْبهۤيشَْمَكخرج الملك 

ستقبال الفريق الكبير للعريس وتعد لهم مقاماً مناسباً ليومين أو ثالثة حتى انقضاء مراسم  باِڤديالـتقاليد الزواج تجري . للمناسبة
كان . وألوف من سائر الملوك َرَكنْذْپاومع  َرتَْهىۤوديڤ و كَْرڤََدنْتَ و َجراَسنْْدَهى و ڤَشالْ جميعهم مثل شيشوپاَلوفد أنصار . الزواج

كما كانت تسري . پاَلشيشو زواجها للملك روكْمَيها الكبير واخدبر لكن  كِْرشَْنلزواج بـ كانت مقصودة لّيروكْمينسراً معلوماً أن 
قرر . ّيروكْمين بمحاولة اختطاف ضطراباال كِْرشَْنلذلك، اشتبه الجنود بأن يسبب . كِْرشَْن إلى  أرسلت رسوالًّيروكْمينشائعة بأن 

هنا إلى إذا جاء  كِْرشَْنسنتكتل معاً ونقاتل ": شيشوپاَلمن أجل تأمين العروس لـ  ما يليراَمَبلَو  كِْرشَْنالملوك الحاسدون لكل من 
حفلة الزواج مع كامل جيوشهم وفرق  إلى لهذا السبب، ذهب هؤالء الملوك الحاسدين". لعروس لخطف ايادوْز وسائر الـراَمَبلَمع 

 كِْرشَْنع عن استعدادات الملوك المناوئين وعن ذهاب الرب  وقوع قتال عندما سمراَمَبلَخشي الرب  .ربات العسكريةعكاملة من ال
ربات من غمرة حنانه على ع على رأس جيش كبير قوامه المشاة والفيالة والخيالة والَنذينْكو إلى وحده لخطف العروس فأسرع

 .أخيه
بئس األمر، سيتم زواجي ": عائداًَنْبراْهَم الـ عندما لم ترقالت لنفسها بقلق لكن كِْرشَْن وصول ْبهۤيشَْمَكترقبت البنت الجميلة للملك 

ربما أدرك  . بعدَنْبراْهَمحتى رسولي الـلم يعد و. ال أعلم السبب. كِْرشَْنلم يأت لوتسي العين . حظييا لتعاسة . في نهاية الليلة
 بخيبة األمل وقرر ْبراْهَمَنالـب ربما اصي .لذلك، لم يأت ألخذ يدي. هنا إلى  بي حتى اثناء االستعداد للمجيءالرب الكامل عيباً

  . مع انها كانت تضرب أخماساً بأسداسكانت تترقب رؤيتهما في مطلق لحظة . عدم العودة
 يقال بأن المالئكة يشعرون . منهاچادوْر والدنيا ڤَشي والمولى ْبَرْهما تحسب احتمال استياء المالئكة مثل المولى ّيروكْمينتابعت 

بعد أن ( عندما أهملوا عبادته ڤِْرنْداڤََن من سكان إنْْدَر  غضبللمثال،. ال تتم عبادتهم على الوجه الصحيحبالغضب عموماً عندما 
المجيء فلربما أوقفه الخالق  كِْرشَْنحتى ولو أراد ":لنفسها قائلة نّيروكْميلذلك، فكرت . وأراد معاقبتهم) ۤياياْچ-إنْْدَر كِْرشَْناوقف 



 على الوجه )ڤَشي( َمِهشْڤََرالمولى  ذلك؟ ربما ألني لم أعبد إلى يق ألنه ال يميل الّي لكن ما الذي يدفعه في الطرْبَرْهماالمولى 
 روْدرا .نّيروْدرا  وّيچاورالمعروفة باسم ڤَ شيزوجة المولى ّي ڤِدانقلبت ضدي  الصحيح في بعض األحيان فغضب مني أو ربما

 ابنة جبال چيريجا بصفة چادوْر تفكر بالدنيا ّيروكْمينكانت . األبد إلى رين على البكاءالمعتاد على حمل اآلخ إلى  تشيرنّيروْدراو 
 ما زالت طفلة ّيروكْمين كانت . باردة وقاسية القلبچادوْرجبال الهيمااليا في غاية البرودة والصالبة وفكرت أن الدنيا . الهيمااليا

 تذكر ّيروكْمينكذا، كانت . زوجاً كِْرشَْن لتحصيل ايانّيكاتْۤي الدنيا ۤيْزوپُچلـاعبدت . وظنت بالمالئكة على هذا الوجه من شدة قلقها
وكانت  كِْرشَْنالمالئكة ابتغاء تحصيل حظوة  إلى ال عيب في الدعاء. كِْرشَْنمختلف أشكال المالئكة ليس للنفع المادي بل بصدد 

 .بالكلية كِْرشَْن غارقة في ذكر ّيروكْمين
 .عقلها متذكرة ان الوقت لم يفت بعد كِْرشَْنى هذا النحو، أغمضت الصبية عينيها الممتلئتين بالدموع والتي سلب فيما كانت تفكر عل

كانت تلك عالمة حدوث . ُچوڤينَْدفي فخذها وذراعها وعينها فيما كانت تنتظر وصول على جانبها االيسر شعرت العروس برجفة 
 .أمر مسعود

 .داخل المقصورات الداخلية للقصر نّيروكْميلرؤية األميرة الربانية  كِْرشَْن بناء على أمر نَةراْهَمْبفي تلك الغضون، جاء أصفى الـ
بخبرة، منه  الربانية التي فسرت تلك العالمات نّيروكْمي وحركته الهادئة، تحرت َنْبراْهَمالـ عند مالحظة البهجة الطاغية على وجه

 ّيَدْرْبهيڤغمرت الفرحة أميرة  .ليها وعد الرب بالزواج بها ا ونقليادونَنَْدَن عن وصول الرب َنْبراْهَمأعلن لها الـ .بإبتسامة صفية
 .ليه افي متناول يدها لتقديمهشيئاً  ألنها لم تجد َنْبراْهَمفنكست رأسها للـ كِْرشَْنعند سماعها بوصول 

 إلى أسماعه نبأ وصولهما وتشوقهما إلى ة موسيقية حالما تناهى تواكبه فرقراَمَبلَو  كِْرشَْنخرج الملك يحمل هدايا كثيرة إلستقبال 
  السخي مقاماًْبهۤيشَْمَكرتب الملك  .للطقوس القياسيةطبقاً  لهما  تكريماًا جديدة وغيرهاً وثيابَپْرَك-َمْدهوأهداهما  .حضور زواج ابنته

 الهدايا المنشودة للملوك الذين اجتمعوا ْبهۤيشَْمَكالنحو، أعطى على هذا  .بذلك، كان استقباله تاماً.  للربين وجيشهما وحاشيتهمافاخراً
 كِْرشَْنلرؤية الرب  پوَر-َدْرْبَهىيڤخرج جميع أهالي  .للمناسبة وأكرمهم كما يليق بسلطاتهم السياسية وسنهم ومتانتهم البدنية وثرائهم

وحدها تليق زوجة له وهو  نّيروكْمي": أهل المدينةقال .بعيونهم شاربين عسل وجهه اللوتسي إليه رنوا. بوصوله عندما سمعوا
 خالق األفالك الثالثة ان يرضى عن كل األعمال الصالحة أتْشْيوتَعسى  .لجماله الكامل ّيمشْْبهايالمناسب لألميرة الوحيد الزوج 

خرجت العروس من القصر لزيارة تكلم أهالي المدينة ذلك من شدة حبهم ثم  ."ّييَدْرْبهڤاالتي قضيناها وأن يظهر رحمته بأخذ يد 
 .في حماية الحرس أْمبيكاهيكل 

 وتعني من ال ْبهَچڤَْد چۤيتا في َرتَ-ڤاَد-ِڤَدتوجد فئة من الناس وصفوا . ِڤديةالـعبادة الصنم في الهيكل قائمة منذ بداية التربية 
على وجود ترتيبات العبادة في من الحمقى ثالهم مأليمكن التنويه هنا .  وليس بالعبادة في الهيكلِڤديةالـيؤمنون سوى بالطقوس 

عباد المالئكة يدخلون ):"٢٥\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتايقول الرب في .  سنة٥٠٠٠ هذا منذ أكثر من ّيروكْمينو  كِْرشَْنالهيكل عند زواج 
عبادة المالئكة كانت .  مباشرةكان البعض يعبدون الرب خالل المالئكة والبعض يعبدون الرب). ڤاْنڤَْرتا ِدڤَ انْتي ِدۤي(كوكبهم 

 چادوْركانت عبادة الدنيا .  بصورة رئيسةچادوْر ومالك الشمس والدنيا َچِنشَ والمولى ڤَشي والمولى ْبَرْهمامقصودة للمولى 
 َمنَةْبراْهالـمن جهة . قائمة حتى في العائالت الملكية بينما كانت الطبقات السفلى تعبد بعض المالئكة الصغار ڤَشيوالمولى 

.  لكنها ليست ممنوعةْبهَچڤَْد چۤيتاعبادة المالئكة مذمومة في . ونڤيشْ، كانوا يقتصرون على عبادة شخصية اهللا العزيز ڤَْزڤايشْنَالـو
 ألنها چادوْرهيكل الدنيا إلى  ّيروكْمين في المقابل، توجهت. جاء بوضوح أن ضعاف المالئكة يعبدون المالئكة جلباً للنفع المادي

 لكنها كانت چادوْرهيكل الدنيا  إلى  توجهتّيروكْمين أن شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في .  كانت العزةّيروكْمين مع أن ت معبودة عائلتهاكان
عتيادي الذي  اإلنسان االالهيكل ليس على عادة إلى ّيروكْمينلذلك، توجهت . كِْرشَْناللوتسيتين لـ القدمين اللوتسيتينغارقة في ذكر 

 .كِْرشَْنمرادها كان  النفع المادي بل يطلب
 تحت حماية الجنود الشجعان للملك ّينڤاْبَه نيادتها لرؤية القدمين اللوتسيتين للعلى قدميها بصحبة أمهاتها وصديقا نّيروكْميخرجت 

 كان عقلها غارقاً). آلنهيكل مالك جارية في الهند حتى ا إلى عادة توجه العروسما زالت (الذين كانوا يرفعون أسلحتهم متأهبين 
تبعت العروس ألوف  . والقرون وسائر اآلالت الموسيقيةْزڤَنََپ والصدف و َچْزنَْدِرْمعلى أنغام  كِْرشَْنلـفي القدمين اللوتسيتين 

مل هدايا  تغني وتتلو األدعية وتحنَةْبراْهَمالوصيفات البارزات تحملن مختلف الهدايا والتقدمات مع الزوجات جميالت الزينة للـ
 نّيروكْميغسلت  .كما سار المحترفون من المغنين والموسيقيين والشعراء وعلماء األنساب. األكاليل والعطور والثياب والجواهر

الزوجات  . بصفاء وهدوءأْمبيكاقدميها ويديها اللوتسية عند بلوغ هيكل القدرة ثم تجرعت الماء للتصفية ومثلت بين يدي األم 
 التي ظهرت مع زوجها المالك ّينڤاْبَه إلى حترام االبتقديم نّيروكْمي الخبيرات بإقامة الطقوس، قدن الصبية نَةْهَمْبرات للـكبيراال
 .ڤَْبَه



 -بنتان:  أربعةچادوْرأطفال الدنيا ".  وألطفالكمراراً أسجد لك ڤَ،شي قرينة المولى أْمبيكاأيتها األم ":قائلةنّي روكْميدعت األميرة 
 إلى  الدعاءّيروكْمينقدمت . هؤالء األطفال مالئكة. كاْرتِِّكيا والمولى َچِنشَ وولدان هما المولى َسَرْسڤَتّيوملك العلم  مّيلَـكْشْالعزة 

لكن .  جلباً للنفع المادي مثل المال والشهرة والسلطة وما شاكلهاچادوْريعبد الناس الدنيا . الدنيا مع أطفالها األربعة بوجه خاص
وعبادتها للمالئكة غير  كِْرشَْنلم تطلب سوى . لذلك، طلبت مرضاتها لمباركتها على هذا الوجه. زوجاً كِْرشَْنبت  طلّيروكْمين
الربة بالماء والعطور والحبوب  نّيروكْميأكرمت  ".حققي امنيتي تلك. زوجي كِْرشَْنعسى ان يصبح الرب :"ّيروكْمينقالت . مذمومة

قامت كل زوجة . يل والعقود والجواهر وسائر التقدمات والهدايا المقررة مع صفوف من المصابيحالكاملة والبخور والثياب واألكال
 بالتكريم باللوازم عينها وبالمقبالت وأقراص الكعك والفوفل المحّضر والخيوط المقدسة والفاكهة وعصير نَةْبراْهَممن زوجات الـ
ثم  ْپَرساَدْموتناولت البقايا بمثابة  سجدت لهن بدورها وللدنيا. م باركنهاالعروس ث إلى أعطت السيدات بقايا التقدمات .قصب السكر

 .جارية بيدها التي كانت مزينة بخاتم مرصع بالجواهر إلى  متكئةأْمبيكاقطعت األميرة نذر الصمت وغادرت هيكل 
جمالها العذري وخصرها الضامر لى  إلذلك، حدق الملوك. ساحرة سحر فتنة الرب التي تسحر حتى العاقل والوقور نّيروكْميبدت 

 حول ردفيها وكانت ناهدة الصدر وعيناها تخشى من كان حزام مرصع بالجواهر مشدوداً. ووجهها الجميل المحلى باألقراط
كان بهاء . بيْمَبابتسمت بعذوبة وكانت أسنانها الشبيهة ببراعم الياسمين، تعكس بريق شفتيها الحمراويتين بحمرة . خصالت شعرها

 .في مشيتها بحركات طائر تّم ملكي الرنانة تزيد من جمال قدميها قدميهاأجراس 
الملوك بالخدر فسقطوا مع أسلحتهم  في الواقع، شعر. مزقت الشهوة قلوبهم.  عند رؤية ذلككان األبطال المجتمعين في ضياع كامل

عن جمالها  نّيروكْميكشفت . يضة ولحظها الخجولعندما شاهدوا ابتسامتها العر رباتهم وجيادهم فاقدين الوعيععن فيلتهم و
دفعت بعض ضفائر . حركت دوَّاري لوتس قدميها ببطء مترقبة وصول الرب العظيم. بذريعة السير في الموكب وحده كِْرشَْنلـ

ة، شاهدت عند تلك اللحظ. من جانبي عينيها بخجل الملوك الواقفين أمامها إلى شعرها عن وجهها بأظافر يدها اليسرى ونظرت
عربته  إلى األميرة ڤَماْدَهرفع الرب  .على مرأى من أعدائه ركوب عربته إلى باألميرة التي كانت متشوقة كِْرشَْنفأمسك  كِْرشَْن

 في الطليعة مثل أسد يحمل فريسته من وسط راَمَبلَوساقها خلف حلقة الملوك ثم خرج يتقدمه الرب  َچروذَالمنقوشة رايتها برسم 
 .بنات آوى

على الرغم من اننا نبالين . اللعنة علينا":هتفوا قائلين.  لم يتحملوا هذه الهزيمة الشنيعةَجراَسنْْدَهىالملوك المعادون للرب يتقدمهم 
 ". الصغيرة كرامة األسودالحيواناتأشداء فقد سلب الجبناء كرامتنا كما تسرق 

 ".روكْمينّييخطف  كِْرشَْن"بعنوان  كِْرشَْن منخمسين الالثالث و الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى

 الفصل الرابع والخمسون
 ْدڤاَركا إلى روكْمينّييهزم جميع األمراء ويحمل  كِْرشَْن

سقطوا عن ظهور جيادهم وفيلتهم من جمال . ّيروكْمينلخطف  كِْرشَْن وسائر األمراء كانوا في حالة غضب شديد من َجراَسنْْدَهى
 ڤَاَدۤيامراء جيش  .كِْرشَْنالتقطوا أقواسهم ونبالهم مع جيوشهم وأنطلقوا وراء الرب . لكنهم بدأوا اآلن بالوقوف وتدرعوا ّيروكْمين

 بالسهام يادوْزالملوك األعداء الخبراء باألسلحة أمطروا  .شاهدوا الجيش مقبال للهجوم فواجهوهم ووقفوا في مكانهم يرنّون أقواسهم
الغيمة الحائمة حول قلة جبل ال تتحرك .  الجبال، يمتطون صهوات جيادهم وظهور فيلهم ومقاعد عرباتهمكما تمطر الغيوم على

 .لذلك، قوة المطر أشد على الجبل من سواه من األماكن. كثيراً
دها خجلة سي وجه إلى نّيروكْميضامرة الخصر  نظرت.  من عهدتهّيروكْمينواستعادة  كِْرشَْنقاتل الملوك بشدة كبيرة لهزيمة 

. ال تخافي يا جميلة العين":رد عليها الرب بضحكة وأكد لها قائال . بالسهامبعينين يشوبهما الخوف عندما شاهدت جيشه محجباً
 ".جنودك على وشك القضاء على قوى العدو

ربات العدو عاد وفيلة و لم يصبروا على عدوان الملوك المعادين فبدأوا برمي جيشََنشَنْكَْر و َچَدأبطال جيش الرب على رأسهم 
األرض والتي كانت بعضها مزينة  إلى ربات والجياد والفيلةعسقطت ماليين من رؤوس الجنود المقاتلين على ال .بسهام حديدية

تناثرت األفخاذ والسيقان واأليدي مقطوعة األصابع مع األيدي القابضة على السيوف والهراوات واألقواس  .بأقراط وخوذ وعمائم
 .يرت رؤوس الخيل والحمير والفيلة والجمال والحمير البرية والبشركما تطا

الغلبة فأنسحبوا من  إلى الذين كانوا متشوقين ْزڤِْرشْني عند رؤية هالك جيوشهم على يد َجراَسنْْدَهىثبط عزم الملوك على رأسهم 
  .المعركة



الملوك  إليه احب الوجه وأنزوت حماسته وجف وجهه فتكلمكان ش.  مثل من فقد زوجته الذي كان مضطرباًشيشوپاَلدنا الملوك من 
 .على كل األحوال، سعادة وشقاء كل المتجسدين زائلة أيها الملك.  بين الرجال، أقلع عن كآبتكيا نمراً. شيشوپاَلأسمع يا ":بما يلي

تزان في  االلذلك، يجب علينا. الخيوطيحكم اهللا هذا العالم الذي ينازع في كل من السعادة والشقاء كالدمى بصورة امرأة تتحرك ب
 ".مجمل الظروف

 شيشوپاَللذلك، أخذ .  بالمجاملةپاَلشيشوكان األمل بالنجاح يمأل األمراء في البداية لكن لم يكن لديهم بعد الهزيمة سوى مواساة 
 .ممالكهم إلى  على قيد الحياةبعد أقناع أصدقاءه له على هذا النحو كما عاد المقاتلون الذين بقوا عاصمته إلى أتباعه وعاد

أخته للزواج  كِْرشَْنلم يطق أخذ ألنه  طارد الرب بفرقة كاملة من الجنود .على األخص كِْرشَْنكان يحسد  ّيروكْمقوي الشوكة  لكن
 َنذينْكو أدخل لن": الملوك قائالجميعوحمل قوسه وسيفه يشعر بالخيبة والهياج وأقسم أمام  ّيروكْمتدرع . َسشَراكْبها على طريقة 

ركب عربته بعد ان فرغ من كالمه هذا وأمر  ".أقسم على ذلك أمامكم. معي نّيروكْميفي المعركة والعودة بأختي  كِْرشَْنقبل قتل 
هذا الصبي الراعي الشرير المغتر بقوته خطف اختي  .ال بد لنا من المبارزة. كِْرشَْنمكان  إلى انطلق بالجياد بسرعة":حوذيه قائال

 ".نف لكني سأرفع كبرياءه اليوم بسهامي الحادةبع
وتر  ".قف وقاتل":في عربته الوحيدة وتحداه بالقول ُچوڤينَْدالجاهل بمدى قوة الرب العظيم، دنا من الرب  ّيروكْمبتفاخر األحمق 

سأطاردك حيثما  .يادو ساللةقف هنا لحظة واحدة يا مشين ":بثالثة سهام ثم قال له كِْرشَْنقوسه بقوة بالغة ورمى الرب  ّيروكْم
 .سأرفع كبرياءك الكاذب اليوم أيها األحمق الماكر، أنت المخادع في المعركة. تذهب حامال أختي مثل غراب يسرق الزبدة القربانية

 ".أطلق سبيل الفتاة قبل ان تصيبك سهامي وتنطرح قتيال
بثمانية سهام وعربته  ّيروكْمالجياد األربعة لـ  أصاب الرب . قوسهحطمتبستة سهام أصابته و ّيروكْمعلى  كِْرشَْنرد الباسم 

 ّيروكْمقوس  كِْرشَْنحطم  .بخمسة سهام كِْرشَْن ورمى الرب  آخراًقوساً ّيروكْمالتقط . وحوذيه بسهمين وراية العربة بثالثة سهام
هذه المرة أطلق . قطع صغيرة أيضاً إلى طمه لكن العاصم ح ثالثاًقوساً ّيروكْمالتقط .  بتلك السهامصابته اعلى الرغم من ثانية

  . عربته بما فيها الراية بثالثة سهامقفعليه ستة سهام ثم ثمانية وقتل جياده األربعة بأربعة سهام وسائقه بسهم واقتلع س كِْرشَْن
عب وسيف ودرع ة في رأسها كرة حديدية ورمح ثالثي الشغليظمن عصا  ّيروكْم االسلحة التي رفعها جميع َهريحطم الرب 

فيما هاجمه  .لقتله مثل طير يحلق في الرياحبغيظ  كِْرشَْن في يده وأنقض على من عربته يحمل سيفاً ّيروكْموقناة وحربة ثم قفز 
 نّيروكْميانتفضت  .ّيروكْمسيفه القاطع وتهيأ لقتل  كِْرشَْنودرعه ثم استل  ّيروكْم كسرت سيف ، أطلق الرب سهاماًّيروكْم

 .على وشك قتل أخاها كِْرشَْن عند رؤية الرب وسقطت عند قدمي زوجها وتكلمت بما يبعث على الشفقة بما يليالربانية 
سوى قوة عسكرية  روكْميعز وقدرة علية بينما ال يملك  كِْرشَْنيملك . )ڤََرِچشْيُّو(بالمتصرف العظيم  كِْرشَْن روكْمينّيخاطبت 
التي  كِْرشَْنأشبه بحشرة تافهة ازاء قدرة  روكْميلذلك، كان .  يقاس في كل خطوة من حياتهروكْميال يقاس بينما  كِْرشَْن. محدودة
 و إنْْدَر  وڤَشي والمولى ْبَرْهمايوجد عدد كبير من المالئكة األقوياء مثل المولى . بملك المالئكة كِْرشَْنلذلك، خاطبت . ال تحد
  اإلنسانبكالم آخر،. كِْرشَْنليس بشرياً فحسب بل أرذلهم لقصوره عن فهم  روكْميينما ملكهم جميعاً ب كِْرشَْن لكن روَنڤَ و تْشَنْْدَر

كما .  التي تعني صاحب قوة ال تحدَمهاْبهوَجخاطبته  ّيروكْمينثم . هو أرذل البشر كِْرشَْنالذي ليس عنده أدنى مفهوم حول مقام 
 .سوى أمير بشري وكْمير وتعني سيد مجمل الظاهرة الكونية وليس َپتيَچتَْج هخاطبت

 كِْرشَْنزوجها بعدم قتله في الوقت السعيد إلقترانها بـ إلى وابتهلت كِْرشَْن ازاء روكْمي مقام ّيروكْمينعلى هذا الوجه، قارنت 
على زوجاً بعد تدبير زواجها لسواه لكن ليس  كِْرشَْنكانت سعيدة بالظفر بـالتي .بكالم آخر، كشفت عن وجه المرأة. والعفو عنه

 وجف فمها فيما اختنق حلقها ّيروكْمينارتجفت أطراف . رجل أفضل حسب ظنه إلى حساب حياة اخيها الذي احبها وأراد اعطاءها
حد بعيد وخرت على  إلى ّيروكْمينعلى هذا النحو، اضطربت .  على بدنها وتناثرت على األرضحليمن األسى وارتخت ال

فق على عدم قتل أخيها األحمق لكنه شاء معاقبته عقاباً خفيفاً فأوثقه بقطعة من القماش وحلق عليها ووا كِْرشَْن فأشفق فوراًاألرض 
 .ه ونصف لحيته وشعر رأسه سوى بقعة صغيرةيشارب

بكالم .  كما يسحق فيل في حوض ماء ساق زهرة لوتسروكْمي كسروا شوكة جيش َبلَراَم بقيادة يادوفي تلك األثناء، جيش آل 
 . كما يسحق فيل زهرة لوتس اثناء استحمامه في حوض الماءروكْمي سحقت قوى دوْزياآخر، قوى الـ

سبيل  راَمَبلَأخلى الرب القوي . كِْرشَْنا من الرب وعندما دنعلى تلك الحالة المؤسفة يكاد يموت من العار  روكْمّي يادوْزالـ شاهد
 هذا العمل سيجلب العار علينا. ، لم تحسن العملكِْرشَْن حبيبي :ما يليب كِْرشَْنالرب  إلى عندما شاهده على تلك الحال وتكلم روكْمّي

 ".ذ ان تشويه نسيب بحلق شاربيه وشعره يعادل قتلها
كل فرد مسؤول . ستياء منا بدافع قلقك على تشويه أخيك االسيدتي الربانية، أرجو منك عدم:" بالقولّيروكْمين َبلَراَمثم خاطب الرب 

 . يذوق ثمرة عمله اإلنسان ألنعن مقدار حزنه وفرحه



 لما انه قد قتل مسبقاً. عدام بل ينبغي طرده من العائلة اال ال ينبغي قتل النسيب حتى ولو استحق عمله:ثانية كِْرشَْن  مخاطباًراَمَبلَقال 
 ".قتله ثانية إلى بخطيئته فما الداعي

. ها أخ اإلنسان يقضي بضرورة حتى قتلْبَرْهمااتلين الذي وضعه المولى  مبدأ الواجب المقدس للمق:قائالنّي روكْمي إلى راَمَبلَالتفت 
ظهار  اكانا مصيبان بعدم كِْرشَْن و روكْمي بأن ّيروكْمين تلقين َبلَراَمبكالم آخر، أراد الرب . هذا هو أكثر القوانين بشاعة فعال

 يمثلون طريقة الحياة المادية ويغترون ْزتْريياكْشَالـ بأن ّيروكْمينى  إلَبلَراَم شْرّيقال . الرحمة اثناء القتال مع انهما اصبحا ابناء عم
لذلك، المستكبرون يهينون اآلخرين من أجل الممالك واألرض والمال والنساء والكرامة والسلطة معميون بجاههم . بالمقتنيات المادية

 الجهلة، تطلب خير المعادين لكل األحياء والذين ألحقوا  أن موقفها غير عادل ألنها على عادةّيروكْمين إلى َبلَراَمقال . الشخصي
 .األذى بنافعيها

 ذاته الحقيقية فيتوهم عينية بدنه وذاته ويعتبر اآلخرين أصدقاء أو أعداء أو  اإلنسان الرب العظيم تنسياۤيما:" كالمه قائالَبلَراَمتابع 
س الروحية من نوع واحد بغض النظر عن البدن الذي تتجسد فيه لكن النف. أمثالهم من الحمقى محيرين بفتنة الرب العظيم .محايدين

. ضعاف الفطنة ال يرون سوى الفروق بين الحيوان واإلنسان واألمي والمتعلم والغني والفقير وهي حجب النفس الروحية الصفية
ال توجد منوعات من . الحطب المستعملتلك الفروق التي ال توجد سوى بناء على البدن تشبه الفروق بين النيران بناء على اختالف 

 .ق في الحجم والشكل في السماءروجد فيكذا، ال . بغض النظر عن حجم الحطب وشكلهالنار 
هذا البدن جزء :"ّيروكْمين إلى تابع كالمه. كِْرشَْن و ّيروكْمينكل من  إلى  الموقف بتعاليمه االخالقيةَبلَراَمعلى هذا الوجه، أصلح 

النفس الروحية المقترنة بها تتناسخ من .  الماديةشواكل المادية وأوضاع المعاش وتفاعالت الشواكلدية المؤلفة من المن الظاهرة الما
 اقتران النفس بالظاهرة المادية ال يتسم بالتكامل وال. آخر ابتغاء الملذات الوهمية وذاك التناسخ يدعى الوجود المادي إلى بدن
 ".أشعة الشمس والنظر وصور الظاهرة الماديةعلة  هذا البدن المادي كما أن الشمس علة الروحية اختي الفاضلة، النفس. نفصالاال

تشرق الشمس في الصباح وينتشر . مثل أشعة الشمس والظاهرة المادية مناسب للغاية بصدد فهم اقتران النفس مع العالم المادي
لكن ال تعود . دية وحدوث التكامل والتحلل بين العناصر الماديةجميع األشكال الماعلة الشمس . نورها وحرارتها طوال النهار

تبقى نتائج التفاعالت الناتجة عن وجود أشعة الشمس .  حالما تغربآخر إلى الظاهرة المادية متصلة بالشمس التي مرت من مكان
كذا، .  مشهودة في األفق الغربي لكن الشمس بحد ذاتهاعند مرور الشمس من االفق الشرقي إلى األفق الغربي في األفق الشرقي

حالما تفارق البدن الحاضر تنقطع صلتها بالبدن السابق  بدنية مختلفة في ظرف معين لكن تالنفس أو تنتج أبداناً مختلفة وصالتقبل 
 َبلَراَم لذلك، تابع ".عن اتصالها بهذه الشوائب البدنيةدوماً ال صلة للنفس بالبدن المقبل الذي تقبله بل مستقلة . وتقبل بدناً آخراً

عند ازدياده، نتوهم نمو القمر ". جلوة وخلوة البدن عديمة الصلة بالنفس كما أن ازدياد القمر ونقصانه عديم الصلة بالقمر:"قائال
 ".وال صلة له باإلزدياد والنقصان المشهوددوماً لكن القمر هو هو . عند نقصانهنتوهم أن القمر ينقص و

يخضع الفرد ألشكال مختلفة من الشقاء والسعادة نتيجة . وعي الفرد في الوجود المادي يقارن بالنوم والحلم:"ائال قَبلَراَمتابع الرب 
 تأثيرات قبول بدن مادي ومفارقته ثانية في الوجود الماديالفرد كذا، يعاني . عندما ينام ويحلم بكثير من المجريات الخياليةحلمه 

 هعند ارتقاءيتنزه الفرد من مفهومه الزائف هذا بكالم آخر، . هو نقيض هذا الذكر المادي ِرشَْنكْذكر . اثناء حلمه بالوعي المادي
 ".كِْرشَْنصعيد ذكر إلى 

لذلك، بالعلم العلي ارفعي الحزن الذي يوهن عقلك :" في العلم الروحي ثم خاطبها بالقولّيروكْمين َبلَراَم شْرّيعلى هذا الوجه، لقن 
 ".لةيبتسامة األص االتعيدي مزاجك الطبيعي أيتها األميرة ذاتأرجو ان تس. ويشوشه

بنى مدينة كبيرة أطلق عليها ، روكْمّيمن جهة  .راَمَبلَكآبتها وثبتت عقلها بالفطنة الروحية بفضل هداية الرب  نّيروكْمينست الهيفاء 
استقر  . من قوته ورونق بدنه قبل أعداءه ومحروماًذالله مهمال من اعلى نسيان لم يقدرمن شعوره باإلحباط ألنه  َجكَطَوْبُهاسم 

 .والعودة بأخته الصغرى كِْرشَْن ما دام لم يقتل األثيم َنذينْكو على وعده بعدم دخول في ذلك الموقع في غضب حفاظاً روكْمّي
حينئذ،  . الملوك المعارضينيعجمبعد هزيمة  ديةِڤالـللطقوس طبقاً عاصمته وتزوجها  إلى ْبهۤيشَْمَكابنة  جلب شخصية اهللا العزيز

خرج جميع النساء والرجال ببهجة عارمة في أجمل  . وحدهيادوْزسيد الـ كِْرشَْن التي أحب أهاليها ّيپوريادو كل بيوت جةهب التعم
بدت  .الثيابالعريس والعروس المتجلين في أفخر  إلى حلية من الجواهر واألقراط الالمعة، حاملين هدايا الزواج التي قدموها بتوقير

ترتيبات . حتفال العالية واألقواس المزينة بأكاليل الزهور والرايات القماشية والدرر الثمينة االفي غاية الجمال بأعمدة ْزڤِْرشْنيمدينة 
 . والمصابيح زينت مدخل كل بيتأچوروجرار الماء والبخور المعطر بعطر 

 لحضور حفلة الزواج وقد زادت تلك الفيلة الملوك المحبوبين الذين حلوا ضيوفاً  إلىتم تنظيف شوارع المدينة بالفيلة السكرى العائدة
. أشجار الموز والفوفل بالغة السعود في المناسبات السعيدة. من جمال المدينة بوضع جذوع أشجار الموز والفوفل عند كل المداخل
من عادة الفيل اقتالع األشجار ورميها هنا وهناك حيثما . في الوقت نفسه، احتشدت الفيلة التي ركبها ملوك مختلف الممالك الودية



مجمل المدينة في غاية الجمال على بدت تجمعت الفيلة في هذه المناسبة ونثرت اشجار الموز والفوفل لكن . يراها بدافع المداعبة
 .الرغم من هذه األشجار المتناثرة

 َپَدْدرو الخمسة والملك ْزڤَنْذَپاالـ وْدْهِرتَراشْطَْر و ڤََم ِدشْْبهۤي يمثلهم ن الذيْزڤَنْذَپاالـ وكوروالتقى أفراد العائالت الملكية من ذراري 
 َبلَراَم شْرّي اتصل  لكنّيروكْمينحدث سوء تفاهم بين العائلتين في البداية بسبب اختطاف . ّيروكْمين والد ْبهيشَْمَك و َسنْتَْرَدَنوالملك 
الخطف ليس أمراً . ّيروكْمينو  كِْرشَْنوأقنعه عدد كبير من الحكماء ودعي للمشاركة في مراسم زواج  ىڤيَدْرْبَه ملك ْبهيشَْمَكبالملك 

كان خطف العرائس مشهوداً في معظم . ڤيَدْرْبَهىختطاف لم تكن حدثاً مسراً في مملكة  االمستغرباً بين الفرسان مع أن حادثة
في البداية وتحقق الغرض بطريقة ما وكان من دواعي  كِْرشَْن إلى بنته الجميلةاعطاء ا إلى  يميلْبهيشَْمَككان الملك . الزيجات

 ڤِْرنْداڤََن والرعاة الصبيان من نَنَْد َمهاَرَج أن پوراَن َپْدَمجاء في . سروره حضور مراسم الزواج مع أن ابنه البكر أهين في القتال
 في هذه المناسبة وكان اللقاء اَركاڤْد إلى كونْتي  وَدْرْبَهىيڤ  وكايِكياو  ِرنَْجياْسحضروا مراسم الزواج كما حضر الملوك من ممالك 

 .سعيداً
. كِْرشَْنالملوك وبناتهم كل الدهشة وسروا بسماع فروسية  دهش .كانت تغنى في كل مكان كِْرشَْن على يد ّيروكْمينقصة اختطاف 

بكالم آخر، اقترنت العزة بالرب . نّيروكْميو  كِْرشَْنؤية اقتران بر َركاڤاْد جميع الزوار وأهالي جةهي التعلى هذا الوجه، غمر
 .العظيم سيد األحياء وأبتهج الجميع

 ".روكْمينّيو  كِْرشَْنزواج "بعنوان  كِْرشَْن منخمسين الالرابع و الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى

 الفصل الخامس والخمسون
 روكْمينّيورحم  ِرشَْنكْ من صلب ْپَرْديوْمَنوالدة 

 وصلب ّيروكْمين، ولد من رحم ڤَشيرماد بغضب المولى  إلى سابق وتحولفي الالذي احترق  ڤاسوِدڤَجاء أن كيوبيد وجه الرب 
ة ينابمت كِْرشَْنشخصية اهللا العزيز وجوه .  أحد مالئكة السماء الموكل بإصابة األحياء بالشهوات على األخصڤَكاَمِدهذا هو . كِْرشَْن

 ّيروكْمينالذي ولد من رحم ) كاَم(ك كيوبيد المال. ونڤيشْ من فئة نيرودَّْهىأ و وْمَنيْپَرْد، شَنْكَْرشََن، ڤَاسوِدڤ: لكن وجوهه األربعة
.  قوى المالئكة الخاصة بإظهاروْمَنيْپَرْد وكان شقاً من قوة ڤَتَتّْ-ڤَجۤي بل ونڤيشْ من فئة وْمَنيْپَرْد لكنه ليس وْمَنيْپَرْدالحقاً سمي 

انجبه الرب و، ڤَشيرماد بغضب المولى  إلى عند احتراق كيوبيد ڤَاسوِدڤاندمج في بدن لذلك، . ۤيْزوْسوامُچالـشارة  اهذه هي
كانت صفاته تشبه صفات . وْمَنيْپَرْداسم واشتهر ب كِْرشَْنلذلك، ولد بصفة ابن .  للحصول على بدن جديدّيروكْمينمن رحم  كِْرشَْن

 .بوصفه ولده شَْنكِْر
 القادر على التمثل في مطلق صورة يشاء، تمثل في صورة امرأة وخطف الطفل من غرفة الوالدة قبل ان يبلغ عشرة شَْمَبَرالجني 

تلك السمكة في شبكة علقت و ْپَرْديوْمَنابتلعت سمكة كبيرة  .قصره لتصوره انه عدوه إلى في البحر وعاد ْپَرْديوْمَن رمى  ثمأيام
هذه المرأة كانت .  تعمل في مطبخهّيتڤَاۤيماكانت وصيفة تدعى   الذيشَْمَبَرالجني  إلى ي أهداهاتمع غيرها من األسماك ال دصيا

الجن و . المطبخ إلى  الذي أمر الطباخين بحملهاشَْمَبَر إلى أهدى الصياد تلك السمكة الفائقة. َرتيزوجة كيوبيد في السابق وتدعى 
 اعتادوا اكل وپياكَشيهيَرن و كَْمَس و َنڤَراالجن مثل . ل اللحوم والسمك وسواها من المأكوالت غير النباتية يعهدون أكراكْشََس

هذه العادة ما زالت جارية في الهند وآكلة اللحوم . ْزتْريياكْشَ و ةْبراْهَمنَاللحوم واألسماك دون تبين مع أنهم كانوا من ذرية 
 . َسْزراكْشَواألسماك يطلق عليهم جن و 

 ناَرَد التي كانت مساعدة في المطبخ وعجبت من األمر فظهر ّيتڤَاۤيما إلى وجد الطفل في أحشائها فعهدوا بهوالسمكة، الطباخ قطع 
عملت في مطبخ .  زوجة كيوبيدَرتي كانت ّيتڤَاۤيما . وحكاية دخوله بطن السمكةوْمَنيْپَرْد لها وأوضح كل ما يتعلق بوالدة موني
 فبدأت تشعر نحوه ڤَكاَمِد ان هذا الطفل كان ّيتڤَاۤيماأدركت . بانتظار رجعة زوجها بعد احتراقه تحضير الخضار واألرز بشَْمَبَر

 .طور الشباب بعد وقت قصير وفتن كل امرأة وقع نظرها عليه كِْرشَْنابن  ْپَرْديوْمَنبلغ . بالحب وتحممه بصورة منتظمة
تسامة خجولة وحاجبين مرتفعين عندما دنت من زوجها الذي كانت عيناه واسعتان مثل بتالت  ايماءات الغرام بإبّيتڤَاۤيماعرضت 

تعديت على مشاعر األمومة وتسلكي . لقد تغيرت يا أمي":ْپَرْديوْمَنقال لها  .لوتس وذراعيه في غاية الطول وكان أجمل الرجال
 . زوجتك الشرعية يا سيدي ألنك كيوبيدَرتيأنا .  من دار أبويكْمَبَرشَوقد خطفك  كِْرشَْنأنت ابن الرب ":َرتيقالت  ."مسلك الحبيبة
أقتل عدوك  . رماك في البحر بعد والدتك فابتلعتك سمكة ثم وجدناك هنا في هذا المكان في أحشاء السمكة يا سيديشَْمَبَرذاك الجني 

أمك  .يات على الرغم من علمه بمئات الطالسم السحريةيمكنك هزيمته بالوهم السحري وسائر التقن. البشع هذا اآلن شَْمَبَراللدود 
 ". على ولدها وهي مغمورة بالحب على طفلها مثل بقرة فقدت عجلهاّيكوَررالمسكينة تبكي مثل طائر 



ليلة النفس الج إلى  الذي يزيل سائر الطالسم الواهمةاۤيماَمها علم السحر الذي يطلق عليه ّيتڤَاۤيمابعد فراغها من كالمها، ألقت 
 عند سماع شَْمَبَرثارت حفيظة  .هانات لخلق الخالف االالمنازلة وأهال عليه وابال من إلى  ودعاهشَْمَبَرمن  ْپَرْديوْمَندنا  .ْپَرْديوْمَن

  . هراوة في يده واحمرت عيناه من الغيظتلك الكلمات المهينة مثل حيَّة ركلت فخرج رافعاً
 مقبلة عليه، شَْمَبَرفيما كانت هراوة  . كفرقعة الرعد حاداًمما أحدث صوتاً ْپَرْديوْمَنها العاقل  هراوته بسرعة ثم رمى بشَْمَبَربرم 

 .بغضب عدوه بهراوته ْپَرْديوْمَنبهراوته ثم رمى  ْپَرْديوْمَنردها الرب 
َميا  الذي لقنه أياه دايتْياْز إلى  العائدالسحر األسود إلى بلجوئه كِْرشَْن فجأة في السماء وأطلق وابال من األسلحة على ابن شَْمَبَرظهر 
 األصالة شاكلة الناشئ من اۤيما-اَمهاستعمال العلم السحري  إلى المقاتل العظيم ْپَرْديوْمَن أعند انهمار تلك األسلحة عليه، لج .ڤَدانَ

 و ْزتْشَپيشا  وَچنْْدَهْرڤَْز و چوْهياكَْز إلى ثم أطلق الجني مئات من األسلحة السحرية العائدة والقادر على دحر سائر القوى السحرية
 مع شاربيه الحمراويين وخوذته شَْمَبَرسيفه القاطع وقطع رأس  ْپَرْديوْمَناستل  .حطمها كلها ْپَرْديوْمَن لكن َسْزشَراكْ و َچْزَروأ

 أهل السماء يرشون الزهور عليه ويغنون فيما كان  عبر الجنانَركاڤاْدمدينة  إلى  في السماء ونقلتهْپَرْديوْمَنة ظهرت زوج .وقرطيه
 .أمجاده

الفخم الذي  كِْرشَْنالمقصورات الداخلية لقصر  إلى هما من السماءهبوطوزوجته غيمة مصحوبة بالبرق عند  ْپَرْديوْمَنماثل الرب 
يمة ماطرة وسرواله عند رؤية بشرته السمراوية مثل غ كِْرشَْنحسبت نساء القصر انه كان الرب  . بالحسناواتكان مزدحماً

ه ي بإبتسامة مسرة وبحلكان وجهه اللوتسي الساحر مزيناً. الحريري أصفر اللون وذراعيه الطويلتان وعيناه المصبوغتان بالحمرة
 .شعرت النساء بالخجل واختبئن هنا وهناك. الكثيفاألزرق الثمينة وشعره األجعد 

وزوجته  ْپَرْديوْمَنفأقتربن بفرحة ودهشة من  كِْرشَْنسيطة بين مالمحه ومالمح  انه ليس الرب من الفروق البتدريجياًأدركت النساء 
تذكرت ولدها المفقود وبلل الحليب ثيابها من الحنان عند رؤية  نّي روكْميكاحلة العين عذبة الصوت .التي كانت درة بين النساء

 بين الرجال؟ ابن من هو ومن هي األم التي حملته في رحمها؟ من هو هذا الكريم لوتسي العين":شْرّي روكْمينّيقالت  .ْپَرْديوْمَن
لكن ما أقرب  . لكان بسنه وهيئتهطف من غرفة الوالدة ما زال حياًتخالو كان ولدي الذي  ؟ هي تلك المرأة التي اتخذها زوجةومن

نعم، ال بد انه الطفل الذي حملته في  م؟ بمالمحه وأطرافه ومشيته وصوته ولحظه الباسشاَرنَْچحامل  كِْرشَْنشبه هذا الفتى بسيدي 
 .رحمي لشعوري بالحنان الكبير عليه وإلرتجاف ذراعي اليسرًى

 على صامتاَ كِْرشَْنبقي الرب  .تخمن على هذا النحو نّيروكْميفيما كانت الملكة ّي كڤَِدو  ڤَسوِدڤَ مع ّيكڤَِدابن  كِْرشَْنوصل الرب 
 من غرفة الوالدة ونموه ومجيئه  للطفلشَْمَبَر األمر كله ابتداء بخطف  مونيناَرَدالحكيم أوضح الرغم من علمه بكل ما حدث لكن 

بفرح بعد فقدانه لعدة  ْپَرْديوْمَن بـ نساء القصر ترحب . زوجة كيوبيد سابقاًَرتي التي كانت تدعى ّيتڤَاۤيماإلى هنا مع زوجته 
 َبلَراَم و كِْرشَْن  وڤَسوِدڤَ و ّيكڤَِد . بتلك الحكاية الغريبةنعندما سمعت سنوات وعودته اآلن كما لو كان عائداً من عالم االموا

ان العناية السماوية قد سمحت  َركاڤاْدأعلن أهالي  .عانقوا الزوجين الشابين وابتهجوا نّيروكْميوجميع نساء القصر وال سيما الملكة 
 .المفقود َرْديوْمَنْپ عن عودة واحالما سمعلهذا الطفل بالعودة كما لو من الموت 

في . افتتن به كما لو كان سيدهن ْپَرْديوْمَن أن نساء القصر اللواتي شعرن بالحب األمومي تجاه ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد شْرۤيلأوضح 
ة وقد ظهر مالذ العز كِْرشَْنمل لجمال الرب ظل كا ْپَرْديوْمَنفي الواقع، كان . حد بعيد إلى ألحوال، كان االبن يشبه والدهجميع ا

فماذا يقال عما شعرت به سائر النساء  إليه لما ان حتى النساء على منزلة أمه، شعرن باإلنجذاب. أمام أعينهن بصورة كيوبيد عينه
 .عند مشاهدته

 ."ْپَرْديوْمَنتاريخ "بعنوان  كِْرشَْن منخامس والخمسين ال الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى

  والخمسونالفصل السادس
 ْسياَمنْتََكقصة درة 

حصل . ْسياَمنْتََككان من كبار عباد مالك الشمس الذي وهبه درة تسمى . ْدهاَم اَركاڤْد في منطقة َستْراجيتْكان يوجد ملك يدعى 
مع  كِْرشَْنـ لتْياْبهاماَس ابنته َستْراجيتْ وسويت المسألة عندما وهب ْسياَمنْتََك بسبب درة يادو وآل َستْراجيتْسوء تفاهم بين الملك 

 الذي جاء وصفه وْمَنيْپَرْد أيضاً وتم الزواج قبل ظهور ْنڤاجاْمَب ابنة ّيتڤَجاْمَب فحسب بل َستْياْبهاما كِْرشَْنلم يتزوج . ْسياَمنْتََكدرة 
 .ْسياَمنْتََكنته مع درة صوابه وقدم اب إلى  ثم عاديادو آل َستْراجيتْكيف اهان يحتوي هذا الفصل على وصف . في الفصل السابق

دخل  . بوصفه خير أصدقاءه لرضاه عنهرمزاً ْسياَمنْتََكوأعطاه درة تدعى  َستْراجيتْمالك الشمس شعر بالحنان على عبده  ْرياۤوس
 . عن األنظار من ضياء الدرةلذلك، كان مستوراً. يطوق عنقه بالدرة فسطع كالشمس َركاڤاْدمدينة  َستْراجيتْ



فتوجهوا إلخبار  ْرياۤوسمالك الشمس  ، أعماهم ضياءه فافترضوا انه كان كبيرةمن مسافة َستْراجيتْ إلى هالي ينظرونفيما كان األ
أنت تمسك . ، أنت شخصية اهللا العزيزناراياَنربنا الحبيب ":َركاڤاْدقال أهالي  .يلعب النرد في ذلك الوقت الذي كان كِْرشَْنالرب 

على الرغم  قك بحبالهاياعتادت توث التي ماتاياشُودا بوجه ابن ڤِْرنْداڤََن نزلت إلى. ونڤيشْ أو ناراياَنبوجه  الصدفة والقرص والقضيب
  ". َدَروداُماسم لهذا السبب، أنت معروف ب. ناراياَن من انك شخصية اهللا العزيز مالك الوجود

 كبير فالسفة شاْرياكَراتْشَنْ، أكدها فيما بعد اَركاڤْد  كما يقطع بها سكانناراياَنهو شخصية اهللا العزيز  كِْرشَْنالحقيقة بأن 
كل شيء صورة في هذا العالم المادي خاضع للخلق ل.  مع اعالنه أن الرب غير شخصلم يرفض وجهه الشخصي .ڤادۤيةاۤيماالـ

 أن اهللا ليس شخص شاْرياراتْكَشَنْأعلن . ناراياَنشخصية اهللا العزيز ل ال صورة مادية له خاضعة لهذه الحدود والحفظ والدمار لكن
 .هو شخصية علية دون بدن مادي. من البشر كِْرشَْنإلقناع ضعاف الفطنة الذين يعدون 

شديد العطف على األبقار والعجول  كِْرشَْن أيضاً وتدل على أن ڤينَْدُچو فحسب بل داُموَدَر كِْرشَْن الرب اَركاڤْدلم يخاطب سكان 
 اَركاڤْدختم اهالي . كِْرشَْن لمجرد االشارة إلى صلتهم الحميمة بـيادو في ساللة ڤَسوِدڤَدته بوجه ابن  لوالنَنْدونَنَْدَنوخاطبوه 
 .يومياً كِْرشَْن القادرين على رؤية اَركاڤْدمن وجوه مختلفة معتزين بأنهم أهالي  كِْرشَْنخاطبوا . برب مجمل الكون كِْرشَْنمخاطبة 

كان  كِْرشَْنمع أن  كِْرشَْنألن المالئكة كانوا يزورن  اَركاڤْد يزور مدينة َستْراجيتْعندما كان كبير  باإلعتزاز الاَركاڤْدشعر أهالي 
أكد . بصار قد جاء لزيارتهاألبأن المالك الشمس بأشعة ضياءه التي تعمي  كِْرشَْنلذلك، اخبروا الرب . إنسان  مثلاَركاڤْديقيم في 
 ليست مستغربة ألن جميع أهالي الكون كانوا يبحثون عن شخصية اهللا العزيز اَركاڤْدإلى  ك الشمس أن زيارة مالاَركاڤْدأهالي 

اقتصر . لذلك، أعرب األهالي عن فرحتهم بتلك المناسبة.  كأحد أفراد تلك العائلةاَركاڤْد وكان يقيم في يادولعلمهم بتجليه في آل 
ابتسم لوتسي العين الرب ابتسامة عريضة عند سماع تلك الكلمات . األهاليبتسام عند سماع كالم  االعلى كِْرشَْنشخصية اهللا العزيز 

 .الساطع بسبب جوهرته َستْراجيتْ بل يڤَرليس هذا بمالك الشمس ":البريئة وقال
في غرفة  نْتََكْسياَم األكفاء نصب درة نَةْبراْهَمطلب من الـ. ْسياَمنْتََك بل كان مغموراً بدرة كِْرشَْنلم يقدم لزيارة  َستْراجيتْلكن 

 أن ضعاف الفطنة يعبدون مالئكة هذا الكون ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في . هذا مثل على قليل فطنة يعبد شيء مادي. الهيكل الملحقة بقصره
 مع أن ْسياَمنْتََكتسليم درة  َستْراجيتْرفض الملك . كلمة مادي تعني المعني بتشبعة حسه داخل هذا العالم المادي. جلباً للنفع المادي

 من القوة أنها كانت تنتج ْسياَمنْتََك ومن ذا الذي ال يعبد درة مثيلة؟ كانت درة .طلب منه ذلك ثم نصبها لعبادتها شخصياً كِْرشَْن
 شَكَْر تعادل ْزنََپ واحد، وثمانية َنَپ تعادل جاْزنْچو، وخمسة جانْچوأربعة حبات من األرز تسمى . يومياًكميات كبيرة من الذهب 

ذن، أونصة واحدة تعادل  ا. واحدةْبهاَر تعادل والْزتُعشرون .  واحدةوالتُ تعادل َپَل واحدة، ومائة َپَل تعادل ْزشَكَْرحدة، وأربع وا
عالوة على ذلك، يستفاد من األسفار . يومياً رطال من الذهب ١٧٠تنتج ما يعادل  ْسياَمنْتََك حبة أرز وكانت درة ٣٧٠٠حوالي 

 .ئة حيثما تحضروبجري عبادة تلك الدرة يمنع القلة ويرتفع كل نحوس مثل األتان حيث  أن المكِڤديةالـ
  كما كان سيد سالالت ملكية كثيرةأوْچَرِسَن َمهاَرَج كان .حاكم البلد إلى  وجوب تقديم خير كل شيء اإلنسانتعليم كِْرشَْنأراد الرب 

  على أساس وجوب تقديم خير كل شيءيادوْزملك  أوْچَرِسَن إلى هداء الدرةا َستْراجيتْمن  كِْرشَْنلذلك، طلب الرب . كِْرشَْنجد 
. يومياً رطل من الذهب ١٧٠رفض ألنه كان من عباد المالئكة ورأى الحكمة بعبادة الدرة للحصول على  َستْراجيتْالملك لكن إلى 

 من  اإلنسانأحياناً بحرمان كِْرشَْنحظوة تظهر ، لذلك. كِْرشَْنالمادي القادر على تحصيل كميات كبيرة من الذهب ال يعنى بذكر 
 .واحتفظ بالدرة كِْرشَْن رفض أمر َستْراجيتْ لكن .كبيراًماله حتى يصبح تيماً 

 وحصانه ْپَرِسَنأسد قتل  .صهوة حصانه وخرج للصيد في الغابة بعد تعليق الدرة حول عنقه َستْراجيتْ أخ ْپَرِسَنذات مرة، امتطى 
 .ْسياَمنْتََكداخل الكهف لولده باللعب بدرة  ْنڤاجاْمَبسمح  .الذي أراد الدرة ْنڤاجاْمَب قتله  جبلياً عندما دخل األسد كهفاًوأخذ الدرة لكن

سمعت ".  عنقه بالدرةالغابة مطوقاً إلى أخي الذي ذهب كِْرشَْنربما قتل ":قال ولعدم عودة أخيه َستْراجيتْفي تلك االثناء، اغتم 
 .شاعة وسرت بينهم االالعامة تلك
 وحصانه ْپَرِسَنوجدوا  .ْپَرِسَنللبحث عن  َركاڤاْدشاعة فذهب مع بعض أهالي  االتبرءة سمعته عندما سمع تلك كِْرشَْنأراد الرب 

علم  .شَِركْبيت  إلى ثم وجدوا نفقاً في الغابة يؤدي) شَكِْر( ْنڤاجاْمَب على جانب الجبل على يد قتلى ضحية أسد ثم وجدوا األسد ميتاً
 ،ِركْشَ سيخافون من دخول النفق فطلب منهم البقاء في الخارج ودخل النفق المظلم بمفرده للعثور على اَركاڤْدأن أهالي  كِْرشَْن
 عند صرخت مربية الطفل خوفاً . يلعب بالدرة فدنا منه ألخد الدرةِركْشَهناك ابن  كِْرشَْنبعد دخول النفق، شاهد الرب  .ْنڤاجاْمَب
 . أمامها ذاك الشخص الفائق واقفاًرؤية
لكنه لم يتبين  كِْرشَْنمن كبار تيم الرب  ْنڤاجاْمَبكان . المكان في غضب شديد إلى صراخها فركض ْنڤاجاْمَبأقوى األقوياء  سمع

ن الغضب والطمع  بالتحرر مأْرجوَن إلى ْبهَچڤَْد چۤيتامما يجعلنا نذكر نصيحة الرب في . سيده من شدة الغضب واعتبره من البشر
 .الشهوة والغضب والطمع تقيم في القلب وتعيق تقدم الفرد على الدرب الروحي. الصعيد الروحي إلى رتقاء االوالشهوة من أجل



 األيدي مثل استخدما مختلف األسلحة ثم الحجارة وجذوع األشجار وأخيراً. تقاتل االثنان بضراوة. دون تبينه كِْرشَْن ْنڤاجاْمَبتحدى 
وكانا يضربان بعضهما البعض دون هوادة  استمر القتال طوال ثمانية وعشرين يوماً .ن من العقبان يتصارعان حول قطعة لحماثني

 .بقبضاتهما التي سقطت مثل ضربات البرق
وى ووهنت قوته وتفصد العرق من أطرافه مع أنه كان أق كِْرشَْنمن ضربات قبضة الرب  جاْمَبڤاْنالبارزة لـ  ضعفت العضالت
 كِْرشَْن هوية خصمه الجبار وكان يعي قوته البدنية الخارقة لكنه شعر بالتعب من ضربات جاْمَبڤاْناستغرب . األحياء في زمانه

في  كِْرشَْن جاْمَبڤاْنلم يتبين . لهذه الحادثة داللتها الخاصة عند التيم. ليس سوى ربه المعبود شخصية اهللا العزيز كِْرشَْنفأدرك أن 
في الواقع، شعر . كِْرشَْن الثمينة التي كان يمنعها عن ْسياَمنْتََككان متعلقاً بولده ودرة . ألن فطنته كانت مشوبة بالتعلق الماديالبداية 

 اًالقوة البدنية ال تعين أحد: هذا هو الموقع المادي. جاء لإلستيالء على الدرة كِْرشَْنعلى أساس أن  كِْرشَْنبالغضب عند حضور 
 .ِرشَْنكْعلى فهم 

.  اإلنسان أن شخصية اهللا العزيز يملك جميع نزعاتشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمكما نستفيد من صفحات . قتال تيمه بروح رياضية كِْرشَْنشاء 
 لم يعلم .جاْمَبڤاْنمتعة القتال مع  كِْرشَْنشاء . يشاء القتال أحياناً إلظهار القوة البدنية فيختار أحد تيمه المناسبين ليعطيه تلك المتعة

 أن خصمه ليس فوراً جاْمَبڤاْن أدرك هلكن. مع أن كان تيماً بطبيعته كِْرشَْن اثناء قضاء الخدمة بقوته البدنية أن خصمه كان جاْمَبڤاْن
 .تكون بالقتال أيضاً كِْرشَْنبخدمته ألن مسرة  كِْرشَْنالخالصة أنه استطاع فهم . بالقتال كِْرشَْن حالما سر سوى الرب العظيم

 مصدر قوة كل حي وثروته وسمعته وجماله ونڤيشْربي الحبيب، أعلم اآلن انك شخصية اهللا العزيز ":الرب إلى جاْمَبڤاْنلذلك، قال 
هو  كِْرشَْنأن  جاْمَبڤاْنأعلن .  حيث جاء أن الرب العظيم هو أصل الوجودسۤوتَْر دانْتَِڤهذا مؤكد في  جاْمَبڤاْنكالم ". وحكمته وزهده

هذا الكالم عبرة لإلنسان الذي تدهشه أعمال شخص ". ربي الحبيب، أنت خالق الخالقين للشؤون الكونية:" بالقولونڤيشْاهللا شخصية 
الذي م العاِلهو خالق  كِْرشَْنأن يؤكد  جاْمَبڤاْن بالدهشة من اختراعات عالم كبير لكن كالم  اإلنسانيصاب. يملك دماغاً استثنائياً
لست خالق :"قائال جاْمَبڤاْنتابع . ليس بخالق عالم وحد فحسب بل ماليين ومليارات في كل أرجاء الكون. يخترع أشياء مدهشة

يستعمل العلماء العناصر الطبيعية أو القوانين ". الخالقين فحسب بل خالق العناصر المادية التي يعمل بها الخالقين المزعومين
 إلى صغار الفطنةال يسعى . هذا هو الفهم العلمي الفعلي. كِْرشَْننين من خلق الطبيعية لخلق شيء مدهش لكن تلك العناصر والقوا

 .مم بل يقنعون برؤية اختراعات العاِلفهم خالق دماغ العاِل
أنت الزمان العظيم . ربي الحبيب، عامل الزمان المسؤول عن تركيب جميع العناصر الطبيعية هو آيتك أيضاً:" قائالجاْمَبڤاْنتابع 

ووراء العناصر الطبيعية وعامل الزمان فاألشخاص الذين يستعملون مواد الخلق ومنافعه هم . ي فيه كل خلق وحفظ ودمارالذي يجر
 بدراسة جميع العوامل من المنظور يستطيع الفرد الفهم أنك الملك العظيم وسيد الوجود. لذلك، الحي ليس خالق مستقل. منك أيضاً
قامة جسر فوق المحيط  اراَمتْشَنْْدرشاء سيدي . راَمتْشَنْْدر اهللا العزيز الذي أعبد بوجه لذلك، أفهم أنك عين شخصية. الصحيح

هياج مجمل المحيط واضطراب المائيات مثل الحيتان والتماسيح وأسماك التي سببت  إليه تهوشاهدت هياج المحيط بمجرد نظر
أنت هو الذي أجبر المحيط على شق طريق له بلحظه الجانبي ). حدةقادرة على ابتالع الحيتان دفعة وا چيَلتيمينْسمكة  (چيَلتيمينْ

 لنشر شهرته  عظيماًأنت هو الذي أقام جسراً.  في أعماق المياهچيَلنْتيمي غضبه بعض الشيء فاضطربت التماسيح وسمك مظهراً
 جسراً فوق المحيط من راَمتْشَنْْدرأقام الرب بوجه . (األرض إلى  الذي هوىڤََنرا وقطعت سهامه رؤوس كانْلَوالذي أحرق مدينة 

لم يستطع أحد أن يهزمني على هذا . ال يملك أحد قوة ال تحد مثيلة). لجميععند اما زال معروفاً وجزيرة لنكا  إلى خليج كومورين
 ".الوجه

بيده التي تنعم  جاْمَبڤاْن لمس ّيكڤَِدلوتسي العين شخصية اهللا العزيز ابن .  الحقيقةتبينملك الدببة الذي  كِْرشَْنعندئذ خاطب الرب 
كهفك من أجل تلك  إلى لقد جئنا":كِْرشَْنقال الرب  .تيمه برأفة عظيمة بصوت عميق هادر كهدير السحاب إلى كل البركات وتكلم
بوهب ابنته  كِْرشَْن األمر وأكرم الرب جاْمَبڤاْنأدرك ". تهامات الكاذبة ضدي االأنوي استعمال الدرة لدحض. الدرة يا ملك الدببة

 . مع الدرةّيتڤَجاْمَبالصبية 
 ثمانية وعشرين يوماً جاْمَبڤاْنو  كِْرشَْندام القتال بين .  تم داخل كهف الجبلْسياَمنْتََك واستالم درة جاْمَبڤاْنبإبنة  كِْرشَْنزواج الرب 

مدينتهم بحزن  إلى من الكهف فقرروا العودة دون رؤيته يخرج اثنى عشر يوماً كِْرشَْنالرب  الذين صاحبوا ْدڤاَركاوانتظر سكان 
 .كبير

 واشتم ْدڤاَركاأهالي  .عندما سمعوا انه لم يخرج من الكهف وسائر أقارب الرب وأصدقاءه ڤَسوِدڤَو  نّيروكْمي و ّيكڤَِدغلب الحزن 
استجابت الدنيا لهم بوعد تحقيق  .كِْرشَْنعودة  ودعوا اليها ل)دوْرچا( چاْبهاتْشَنْْدَرالدنيا التي تسمى  إلى من حزنهم وتوجهوا َستْراجيتْ

 تّيجاْمَبڤَالذي حقق غرضه بصحبة زوجته الجديدة  كِْرشَْنحينئذ، ظهر أمامهم الرب . تها من عبادهمغاعند فرطلب األهالي 



زوجته الجديدة مطوقاً عنقه  من عالم الموت بصحبة  كما لو كان عائداًِكشَِرشْۤيْهابتهج جميع األهالي بعودة الرب  .فغمرتهم السعادة
 .ْسياَمنْتََكبدرة 
حضور الملك في   رسمياًَستْراجيتْ إلى البالط الملكي وأعلن عن استعادة الدرة وسلمها إلى َستْراجيتْاستدعى  كِْرشَْنالرب 

تدبر ذنبه  . مسلكه األثيمقصره يشعر بالندم على إلى رأسه من شعوره بالعار وأخذ الدرة بيده ثم عاد َستْراجيتْنكس  .أوْچَرِسَن
كيف أصفي نفسي من نجاستي وكيف أرضي الرب؟ كيف ":الجسيم وقلق من احتمال وقوع خالف مع التيم األقوياء للرب فقال لنفسه

استطيع استعادة حسن حظي وتفادي لعنة العامة على تسرعي وشحي وحماقتي وجشعي؟ سأهبه ابنتي درة جميع النساء مع درة 
 ". هذه هي الوسيلة الوحيدة لمرضاته.ْسياَمنْتََك

طبقاً  َستْياْبهاماتزوج الرب  . بعد ان توصل بفطنة إلى هذا القرارْسياَمنْتََكوهب ابنته الجميلة مع درة شخصياً  َستْراجيتْرتب الملك 
قرر اعطاء . اتها الجميلةكان جميع الرجال ينشدونها لمسلكها الممتاز وجمالها وسعة أفقها وسائر صف. للمراسم الدينية الصحيحة

 بنعمته كِْرشَْن إلى ابنته
 اًلشمس فلتبق في حوزتك وسننعم جميعأنت عبد ا. نحن ال نعتد بتلك الدرة أيها الملك: َستْراجيتْ إلى قال شخصية اهللا العزيز

 ". بمنافعها دون قلة أو عدوى أو شدة الحرارة والبرودة
 ."ْسياَمنْتََكقصة درة "بعنوان  كِْرشَْن منخمسين لالسادس وا الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى

 الفصل السابع والخمسون
 شَتَْدَهنْڤا و َستْراجيتْقتل 

بيت مصنوع من شمع  إلى ْزڤَنْذَپاالـجرى نقل . ْزڤَنْذَپاالـ وعودته بأخبار َهْستيناپوَر مدينة َرۤأكْروجرت عدة تطورات بعد زيارة 
لتزامات  اال لقضاءكوروْزمملكة  إلى ڤينَْدوُچالرب  ذهب. كونْتّي مع أمهم ْزڤَنْذَپاالـه النار واعتقد الجميع بمقتل اللك واشعل في

 بكل ما على الرغم من انه كان عليماً في الناركونْتّي والملكة  ذَڤَْزنْپا حالما سمع خبر موت الـَبلَراَمالعائلية المتوقعة منه مع الرب 
 ما كوروسائر أفراد آل . وَنْدُر و ّيچانْْدهار و ڤيدوَر و َپِركْكما التقيا . كوروشيخ آل  َم ِدڤَۤيشْْبه َبلَراَمو  ِرشَْنكْالتقى  .جرى

 َبلَراَمو  كِْرشَْن كانوا متأسفين على ما جرى وأظهر ْبهۤيشَْم دڤَلكن البعض مثل .  وأمهمْزڤَنْذَپاالـكانوا آسفين ألنهم أرادوا موت 
 ".خسارة، هذا المصاب الكبير":الجميع على حد سواء صارخينمام أالحزن 

الذي  شَتَْدَهنْڤاكان المتآمر الكبير هو . اَركاڤْد عن مدينة َبلَراَمو  كِْرشَْنغياب في  َستْراجيتْ من ْسياَمنْتََكجرت مؤامرة لسلب درة 
ن رأيه عدل ععدة أشخاص ثم  إلى اعطاء ابنته الجميلة يتَْستْراجوعد  .الجميلة َستْراجيتْ بنت َستْياْبهاماكان من بين خطاب 

شعر . يرغب بإعطاء الدرة مع ابنتهوأعاد الدرة إليه لعلمه بأنه ال  َستْراجيتْابنة  كِْرشَْن قبل. ْسياَمنْتََكمع درة  كِْرشَْن إلى وأعطاها
بتلك المؤامرة مع أنهما كانا من تيم  ْرماتَڤَِر كْ وَرۤوأكْررك اشت. وحملها معه دوماً كِْرشَْنبالرضى بعد استرجاع الدرة من  َستْراجيتْ

أراد الدرة  كِْرشَْنعلما أن . كِْرشَْنبالمؤامرة ألنهما أراد الدرة لـ ْرماتَڤَِر كْ وَرۤوأكْرشارك . َستْراجيتْلسلب الدرة من  كِْرشَْنالرب 
على  شَتَْدَهنْڤا حض بعضهم. َستْياْبهامامؤامرة لخيبة أملهم بخسارة شارك سواهم بال.  لم يقدمها على الوجه الصحيحَستْراجيتْوأن 
 .وسلب الدرة َستْراجيتْقتل 

المؤامرة مع أنه من  إلى ْرماتَڤَِركْنضمام  ا بهذه المؤامرة؟ وما هو سببَرۤأكْرول عموماً عن سبب اشتراك تيم كبير مثل أيطرأ السو
 َرۤأكْروجرح . كِْرشَْنسلبهم  ألنه ڤِْرنْداڤََن أصيب بلعنة أهالي َرۤأكْرو تجيب بأن وْسوامّيُچ ڤَجۤيتيم الرب؟ المرجعيات الكبيرة مثل 

 أشابته بالذنوب كَْمَس تيماً لكن عشرته القريبة من ْرماتَڤَِركْكذا، كان . مؤامرة من عمل اآلثمين إلى نضمام االمشاعرهم فأجبر على
 .المؤامرة إلى نضماو

رة دعلى ال ڤاشَتَْدَهنْاستولى . اثناء نومه بدافع الجشع لتأثر عقله بنصيحتهما وبذلك، قصَّر من عمره َستْراجيتْقتل  شَتَْدَهنْڤااألثيم 
ناحت  .ال تقوى على شيءت فيما صرخت سيدات القصر وبك الحيواناتمغادرة الجزار بعد قتل بعض  َستْراجيتْ قصر وغادر

 جثمان َستْياْبهاماوضعت الملكة  .فقدت وعيها ثم "والدي، والدي، لقد قتلت معك": الميتحينما شاهدت والدها مفجوعة َستْياْبهاما
 .عليم عن جريمة قتل والدهاال كِْرشَْنحيث أخبرت الرب  َهْستيناپوَر إلى والدها في وعاء كبير من الزيت وأنطلقت

 .بتقليد سبل البشر حزنا وأغرورقت عيناهما بالدموع". يبةهذه أكبر مص": بهذا الخبر، هتفاَبلَراَموالرب  كِْرشَْنعندما سمع الرب 
أصيب  .ْدڤاَركا إلى بعد وصوله واستعادة الدرة منه شَتَْدَهنْڤاعاصمته مع زوجته وأخيه الكبير وتهيأ لقتل  إلى عاد الرب العظيم

 .لقتله كِْرشَْنبالخوف حالما سمع عن تهيء الرب  شَتَْدَهنْڤا



كيف . َبلَراَمو  كِْرشَْنال أجرؤ على اهانة الربين العظيمين ":ْرماتَڤَِركْ اجابه  عونه إلنقاذ حياته لكنطالباً ْرماتَڤَِركْمن  شَتَْدَهنْڤادنا 
 َجراَسنْْدَهى وكل أتباعه ثرواتهم وحياتهم بسبب عداوتهم لهما وبعد مقاتلة َسْمكَيعقل ان يتوقع من يزعجهما مطلق حظ سعيد؟ فقد 

 ".بق له حتى عربة واحدةتة لم يلهما سبعة عشر مر
 َبلَراَمو  كِْرشَْنمن ذا الذي يخالف شخصية اهللا العزيز ":َرۤوأكْر  فقال لهْرماتَڤَِركْ بعد ان خذله حمايته  طالباًَرۤوأكْر إلى شَتَْدَهنْڤاذهب 

مالئكة الكون قاصرون حتى عن فهم . ة لهخليالرب العظيم هو الذي يخلق الكون ويحفظه ويهدمه بمثابة ت . بقوتهماكان عليماًذا ا
أسجد  .جبال كامال وحمله بسهولة في سن السابعة كما يحمل طفل ثمرة الفطر كِْرشَْناقتلع  .اۤيماغرضهما لتوهمهم بفتنته الظاهرة 

 .ر الثابت لكل وجود العليا والمصدر الذي ال يحد والمداذاتهو ال. معجزةذاك الذي كل فعل من أفعاله  كِْرشَْن لشخصية اهللا العزيز
 .)َجنَْزيُّومائة ( ثم فر على صهوة حصان قادر على الجري ثمانمائة ميل َرۤوأكْر إلى  له أيضاً، عهد بالدرة الثمينةَرۤوأكْربعد خذالن 

غاضباً من  كِْرشَْن كان. جياد فائقة السرعة وطاردا قاتل كبيرهماوتجرها  َچروذَالتي ترفع راية  كِْرشَْن عربة َبلَراَمو  كِْرشَْنركب 
 بعقاب من شاْستَْرْزالـوتقضي  كِْرشَْن عم َستْراجيتْكان . ، شخصية كبيرةَستْراجيتْ قتله ألنه قتل شاء على األخص وڤاشَتَْدَهنْ

 .قتله بكل السبل كِْرشَْنوقرر  كِْرشَْن عم ڤاشَتَْدَهنْ قتل .عقاباً يناسب ذنبه) ْدروَهى-چورو(يتمرد ضد كبير 
تعقبه  .غاضباً كِْرشَْنحصانه من رعبه وبدأ بالفرار على قدميه يطارده  فترك ميتْهيال في حديقة خارج منطقة ڤاشَتَْدَهنْان كبا حص

في جيوب  ْسياَمنْتَكارأسه بقرصه القاطع ثم بحث عن درة الرب كان على قدميه وقطع  ڤاشَتَْدَهنْن ألالرب العظيم على قدميه 
اجاب  ".الدرة ليست معه. دون طائل ڤاشَتَْدَهنْلقد قتلنا ":عندما لم يعثر على الدرة وقال أخيه الكبيرإلى  كِْرشَْنذهب الرب . ڤاشَتَْدَهنْ
أود زيارة الملك  .مدينتنا والعثور على ذاك الشخص إلى ينبغي لك العودة. أودع الدرة عند أحد ڤاشَتَْدَهنْال بد ان ": قائالَبلَراَمالرب 

 .اَركاڤْدإلى  كِْرشَْنوعاد بعد هذا الكالم  ميتْهيالمدينة  يادو السليل المحبوب لـ َبلَراَمدخل الرب ". لي العزيز عِدَهىيڤ
لما طبقاً  مقبال وأكرم الرب العظيم المعبود بحب بالغ بتقديم تكريم مفصل َبلَراَمعرشه فور رؤية الرب  عن ميتْهيالنهض ملك 

تلقى و. َجنََك َمهاَرَجى بتكريم تيمه المحب  يحظميتْهيال عدة سنوات في َبلَراَمرب القوي مكث ال .يةشاْستْرـالتقتضيه األحكام 
 .في تلك الفترة َبلَراَمعلى يد  القتال بالهراوة  فّنطَْرشْتَراِرْدْه ابن ْدَهَنيُّودوْر

ثم أقام  َستْياْبهاماتكلم بطريقة تسر محبوبته . ْسياَمنْتََكوعدم العثور على درة  شَتَْدَهنْڤاووصف مقتل  ْدڤاَركا إلى ِكشَڤَوصل الرب 
 .حضر الرب الجنازة مع أحباب العائلة. َستْراجيتْمراسم جنازة نسيبه المقتول  كِْرشَْنالرب 
ما في مكان من الرعب وأقا َركاڤاْدباألصل، سمعا بمقتله ففرا من  على ارتكاب تلك الجريمة ڤاشَتَْدَهنْاللذين حضا  ْرماڤَتَِركْ و َرۤوأكْر
 إلى باإلضافةالمستمرة ضطرابات البدنية والعقلية  اال فبدأ األهالي يقاسون منَرۤوأكْرفي غياب  َركاڤاْدعلى نذائر شؤم طغت  .آخر

نسيانهم أمجاد الرب العظيم لكنه كان  َرۤوأكْرقترح البعض أن مرد المصائب كان غياب ا .المصائب السماوية ومخلوقات األرض
في السابق، ":قال وجهاء المدينة .كيف يمكن ان تحل المصائب في دار شخصية اهللا العزيز مقام كل الحكماء؟. غالباًا التي وصفوه

 عندما منع المالك بعدها بقليل ّيكاش الذي كان يزوره فهطلت األمطار في مملكة ْپَهلَْكڤَشْ لـ ّيچانْدينوهب ملك تلك المدينة ابنته 
في .  الذي يعادله قوةَرۤوأكْرحيثما يبقى ولده   بما يكفي من األمطارإنْْدَر سيزود المالك .)ّيكاش( ِرْسبنا سقوط األمطار عن إنْْدَر

 ْدڤاَركا إلى َرۤوأكْر استدعى تلك الكلمات من الكبار وَجناْرَدَنسمع الرب  .الواقع، سيخلو ذلك المكان من الشقاء والموت العارض
 .ن غياب ال صلة له بنذائر الشؤمعلى الرغم من علمه بأوتكلم اليه 

وخاطبه م يلعل معه ثم ابتسم الرب ا طيباً وحياه بخير تحية وتكلم كالماًَرۤوأكْربتكريم  كِْرشَْنلذلك، قام الرب . كِْرشَْن عم َرۤأكْروكان 
 ورثته َستْراجيتْ أوالد ابنة . طوال الوقتفي الواقع، علمنا بذلك. عندكْسياَمنْتََك ترك درة  ڤاشَتَْدَهنْيا سيد الصدقة، ال شك ان ":قائال
 ." والوفاء بالديون المستحقة على جدهم واإلحتفاظ بما تبقى من تركتهذَنْپي ومكلفين بدفع نفقات قرابين  لم يعقب ولداًهنأل

أرجو ان . ر على حفظها سواك لعدم وجود من يقدَرۤوأكْرلكن ينبغي ان تبقى الدرة في رعايتك أيها الجدير بالثقة :"قائال كِْرشَْنتابع 
يعلم (. يا عظيم الحظ وعلى هذا النحو، ستطيب خاطر أقاربي.  بما أخبرته عنها تماماًثقتظهر الدرة مرة واحدة ألن اخي الكبير ال ي

نتج تالدرة كانت : خواص الدرة معلومةكانت ".  على اقامة القرابين على مناصب من ذهبمداومتك ل)الجميع ان الدرة في حوزتك
بسخاء  كِْرشَْننّوه .  يحصل على الذهب ويوزعه بسخاء اثناء الطقوسَرۤأكْروكان . حيثما بقيت يومياًاثنين ماوند من الذهب الخالص 

 .كانت بحوزتهْسياَمنْتََك  بمثابة دليل قاطع على أن الدرة َرۤأكْرو
فأخرج الدرة من حيث خبأها تحت  كِْرشَْن شْرّي يخفى عن علم وأدرك أن ال شيء كِْرشَْن بالعار من عتاب الرب ْپَهلَْكڤَشْشعر ابن 

 بعد ان عرضها على أقاربه ليعلموا أن َرۤوأكْر إلى ْسياَمنْتََكأعاد الرب القوي درة  .الرب فسطعت الدرة كالشمس إلى ثيابه وأعطاها
 .اَركاڤْد في مدينة َرۤأكْروالدرة كانت مع 

كل من يتلوها أو يسمعها أو يذكرها .  تزيل الذنوب وتنعم كل سعودڤيشْنوشْرّي  ية اهللا العزيزتلك الحكاية الغنية بأوصاف قوة شخص
 .سيدفع عنه عاره وذنوبه وينال الطمأنينة



 ".واستعادة الدرة ڤاشَتَْدَهنْ و َستْراجيتْمقتل "بعنوان  كِْرشَْن منخمسين الالسابع و الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى

 الفصل الثامن والخمسون
 يتزوج خمسة ملكات كِْرشَْن

 في حريق في بيت شمع ْدْهِرتَراشْطَْر حسب خطة أوالد كونْتّي مع أمهم ْزڤَنْذَپاالـجاء في الفصل السابق عن الشائعة حول موت 
عاصمتهم  إلى  خبرهم وعادوا وانتشرَپدّيْدراولك الذي كانوا يقيمون فيه لكن جرى اكتشاف األخوة الخمسة في مناسبة زواج اِل

 . تلك األخبارهمالوعندما وص پوَرَهْستينا إلى  زيارتهم شخصياً وتوجهَبلَراَمو  كِْرشَْنقرر .  وشاهدهم الجميعپوَرَهْستينا
 من شدة ْزڤَنْذَپاالـتوجه لزيارة .  وسائر حاشيتهوْدهاَنيوي بصفة أمير يصاحبه قادته مثل پوَرَهْستينامدينة  كِْرشَْنهذه المرة، زار 

 ألن موكونَْديدعى  كِْرشَْن. موكونَْدعندما شاهدوا الرب  فوراً تْهاِرْپ أوالد ڤَْزنْذَپاالـ األبطالنهض .  دون دعوةكبار تيمهلى ع حنانه
 . م بهأو يراه عن عل كِْرشَْنبـ حالما يتصلالفرد لن يتحرر من كافة الهموم المادية فحسب بل يبارك بكل بهجة روحية أيضاً 

تعود  لكنتكون جميع أطراف اإلنسان غير ناشطة اثناء االستلقاء دون وعي . وحررهم لمس بدنه من الذنوب كِْرشَْنعانق األبطال 
 نسمة الحياةعودة  إلى كما تستجيب الحواسليهم  اوكأن الحياة عادت ْزڤَنْذَپاالـ، شعر اكذ. نشاطها حالما يستعيد وعيه إلى حواسه

كان . كِْرشَْنشعر الجميع بالرضى بمشاهدة وجه الرب  .وجهه الباسم العطوف إلى غمرتهم السعادة بالنظر. كِْرشَْنوا عندما استقبل
بعد سجوده عند َسَهى ِدڤَ  و نَكوَلالرب سجدة التوأمين  وبناء عليه، تقبل.  شخصية اهللا العزيزهمع أنيلعب دور إنسان  كِْرشَْن
 كِْرشَْندنت ببطء وخجل من الرب  ڤَْزنْذَپاالبريئة الزوجة الجديدة للـّي ْدراوَپد . بثباتأْرجوَنومعانقة  ِسَنَمۤيْبهو  يوْدهيشْطْهيَرقدمي 

 مقعد ساتْياكيقبل . پوَرَهْستيناإلى  كِْرشَْن الذين رافقوا يادوْزالـستقبال  اكما جرى .د مرتفع وسجدت لهع على مقالذي كان جالساً
 .وجلس باقي أصحاب الرب بعد تكريمهم ڤَْزنْذَپايب الـشرف بعد تلقي تكريم وترح

عن أحوالها وأحوال كنتها  كِْرشَْنسألها الرب . سجد لها فعانقته بعينين مبللتين بحب كبير. ّيكونْتثم ذهب الرب لزيارة عمته الملكة 
 كانت .رقت عيناها بالدموع من غمرة حبهاواغروّي كونْتالملكة  اختنق حلق .)ْدڤاَركافي (وسألته بدورها عن أقاربه ّي ْدراوَپد
ذكرت المصائب الكثيرة التي تحملتها مع . كانت عمته مع أنها شخصية اهللا العزيز كِْرشَْن  على دراية جيدة بعد اللقاء أنڤّيكونْتّي ِد

 كانت ْدْهِرتَراشْطَْرره أوالد علمت جيداً أن نجاتهم من حادث الحريق الذي دب. كِْرشَْنأوالدها وكيف نجت منها مع أوالدها برحمة 
 .كِْرشَْنت تقص تاريخ حياتهم أمام أبد. كِْرشَْنبرحمة 

 "هم"و" نحن"ن أوهام مأنت منزه  .وحميتنا بإرسال أخي لزيارتناعندما تذكرنا ، نكون بأحسن حال كِْرشَْنحبيبي :"ّيكونْتقالت الملكة 
حظنا ابتدأ . لك تقيم في قلوب الجميع وترفع عذاب من يذكرك دون انقطاعومع ذ. يا أيها الصديق النافع والروح العظيم للكون

قد يعرضنا أفراد عائلتنا لمخاطر كثيرة لكنني واثقة بأنك . منذ ذلك الحين اقتنعت بأننا في حمايتك.  اليناَرۤأكْروالسعيد عند ارسال 
صن من جميع أشكال المخاطر المادية فماذا بالحديث عنا عتيادي الذي يداوم على ذكرك مح اال حتى تيمك إذتذكرنا وتحفظنا دوماً

لكن ال ينبغي ألحد . نحن في حالة سعود دائمة برحمتك. كِْرشَْنيا حبيبي  الحظ التعيس إلى  لذلك، ال سبيل.شخصياًالذين تذكرهم 
نتفاع بحمايتك  االويمكن للجميع سواسية يا شخصية اهللا العزيز كالجميع عند.  مع أنك شملتنا بحظوة خاصةالظن بأنك تعادي أحد

وبناء عليه، ال يمكنهم نسيانك حتى . بعرى الحبإليك تيمك ينتسب . تيمك الذين ال ينقطعون عن ذكرك إلى  ميال لكنكالخاصة
لكلية يعتمد عليها بااألم طفلها الذي تشمل . أنت نافذ في قلب كل حي وتستجيب بالتناسب ألن التيم ال ينقطع عن ذكرك. لحظة واحدة
بأنك تخلق الظروف المسعودة لتيمك األصفياء بوصفك  كِْرشَْنأنا موقنة يا حبيبي .  مع أنها تحن على جميع أطفالهاعلى األخص

 ". نافذ في قلوب جميع األحياء
 بعناية خاصة ْزڤَنْذَپاالـيشمل  كِْرشَْنبصفة شخصية اهللا وصديق جميع األحياء لكن  كِْرشَْن على يوْدهيشْطْهيَرثم اثنى الملك 

ال  .چايُّوقضيناها نحن الحمقى لنحظى برؤيتك المتعذرة حتى على أرباب الـالتي صالحة العمال األ، أجهل كِْرشَْنحبيبي ":وقال
. نحن أرباب عائالت يتعاملون بالسياسة والدنيويات.  بل متعلقون بالشوائب الماديةۤيْزچيُّونحن لسنا . أقوى على فهم سبب لطفك بنا

 ". أعلم سبب لطفك بناال
موسم يدوم  .في موسم األمطار استجابة لطلب الملك وكان قرة عين أهالي المدينة ْپَرْستْهىإنْْدَر مكث الرب القوي معهم بسعادة في

وافق  .ويراعون نذوراً صارمةفي هذه الفترة  والدعاة في مكان ما ْبراْهَمنَةالـيعكف . تْشاتوْرماْسيااألمطار أربعة أشهر ويدعى 
 بهذه پوَرَهْستينانعم أهالي .  فوق جميع األحكام والنذورهنأل ْزڤَنْذَپاالـ بدافع عطفه على پوَرَهْستيناعلى االقامة في  كِْرشَْنالرب 

 .كِْرشَْنوجه الرب لمح لذلك، غرقوا في بهجة علية بمجرد . الفرصة لمعاينة الرب بين الفينة واألخرى



عربة . َهنوماْن التي ترفع راية أْرجوَن في عربة اجلس. ْزڤَنْذَپاالـ اثناء اقامته مع أْرجوَن مع الغابة للصيد  إلىللذهاب كِْرشَْن استعد
 أْرجوَن تدرع ). تعني رايةڤََجْدْه و َهنوماْن تعني پيكَكلمة  (ڤََجپيْدْهكَ يلقب أْرجوَنلذلك، . َهنوماْن الخاصة ترفع راية أْرجوَن

للصيد في  كِْرشَْنانطلق مع الرب . وجعبتيه اللتان ال تنفق سهامهما ألنه كان يتدرب استعداداً للمعاركوحمل قوسه  وركب عربته
سبب . غابة كبيرة مليئة بالسباع الضارية ودخل جزء من الغابة حيث توجد اعداد كبيرة من النمور والغزالن وسائر الحيوانات

 أْرجوَن لمراقبة نشاطاته ألنه سيتعين على أْرجوَناصطحب . ات ألنه مكتفي بذاته لم يكن إصطياد الحيوانأْرجوَنمع  كِْرشَْنذهاب 
) نوع من الحيوانات البرية( اْزيڤََچو  من النمور والدببة والجواميسكبيراً  عدداً أْرجوَنقتل . قتل عدد كبير من األعداء في المستقبل

المناسبة للتضحية في بعض و التي اصطادها الحيوانات الخدم فرقة منحملت  . بعد دخوله الغابةواالرانب والنيصوالظباء 
يوجد عدد . ضطرابات في الغابة فقط االالسباع مثل النمور ووحيد القرن لمنعقتلت . يوْدهيشْطْهيَر إلى الملك المناسبات الخاصة

 .حفاظ على سالمة أهلهاال) ْزتْريياكْشَ(كبير من الحكماء والربانيين من سكان الغابة ومن واجب الملوك الفرسان 
) أْرجوَنو  كِْرشَْن(االثنين  ْزكِْرشْنَشاهد المقاتالن الكبيران  .لشعوره بالعطش والتعب ياموناضفة نهر الـ إلى أْرجوَنثم ذهب 

ثقيلة  من الحسناء التي كانت أْرجوَندنا  .الصافيةالنهر هناك وشرب مياه حسناء فاتنة تسير على مقربة منهما بعد استحمامهما 
؟ ماذا امرة الخصر؟ ابنة من أنت ومن أينمن أنت يا ض :وسألها ما يليبناء على طلب صديقه الردفين جميلة األسنان والوجه 

 ".أرجو منك توضيح كل شيء أيتها الحسناء. تفعلين هنا؟ أعتقد انك تبحثين عن زوج
 زوجاً وأقضي الرياضات شْنوڤيغب بالرب السخي العظيم أر. مالك الشمسأنا ابنة :" واجابتياموناكانت الفتاة تشخيص نهر الـ

 ".اكشف عن رغبتي ألنك سألتني. القاسية لتحقيق أمنيتي
عسى ان يرضى عني شخصية اهللا .  سوى مقام العزةلذلك، لن أقبل زوجاً. أْرجوَنسيدي العزيز، أعلم أنك البطل :"تابعت الفتاة قائلة

إذا دعا  رغبته كِْرشَْنولن يمنع  كِْرشَْن كان من كبار تيم الرب أْرجوَنعلمت الفتاة جيداً أن . "من ال حول لهم مالذ موكونَْدالعزيز 
وأقيم  ّيكالينداسمي :"أْرجوَن إلى تابعت كالمها. مباشرة ال يجدي أحياناً لكن نجاح مقاربته خالل تيمه أكيد كِْرشَْن إلى التوجه. لها

 ڤاسوِدڤَ كل ذلك على مسمع الرب أْرجوَنكرر  ."كِْرشَْنسأبقى هناك حتى ألقى الرب . ناياموفي قصر بناه والدي لي في مياه الـ
 .يوْدهيشْطْهيَر لرؤية الملك وافي عربته وعاد ّيكاليندعليم فأخذ الرب ال

 كِْرشَْنأمر الرب . نة من الجڤيشْڤَكَْرمالبناء قصر مناسب على يد المهندس الكبير  كِْرشَْن عون طْهيَريوْدهيشْبعد ذلك، طلب الملك 
البقاء معهم بعض  كِْرشَْن من طْهيَريوْدهيشْ َمهاَرَجطلب . طْهيَريوْدهيشْتحقيقاً لرغبة الملك  ڤَْزنْذَپا ببناء أجمل مدينة للـڤيشْڤَكَْرما

 . ومكث بعض الوقتطْهيَريوْدهيشْ َمهاَرَجعلى طلب  كِْرشَْنوافق الرب . بعد اتمام المدينة الوقت لينعم عليهم مسرة صحبته
 ڤَنْذَكْهاغابة . ك النارمال ْچنيآ إلى ،إنْْدَر كالتي كانت ملك المال ڤَنْذَكْهاعن تخلية اهداء غابة  كِْرشَْنشْرّي ذات مرة، كشف 

 ڤَنْذَكْها لم يمس غابةو كِْرشَْنعون  ْچنيآطلب  لكن. التهامها لتجديد طاقته إلى  يحتاجْچنيآ كبيرة من األعشاب وكان تحوي أشكاال
لمرضاة  أْرجوَنعربة  كِْرشَْنلذلك، قاد . ْرشََنَدۤوش منه كثيراً ألنه اهداه قرص اًسروركان م كِْرشَْن  أنْچنيآعلم . بصورة مباشرة

 وأربعة ڤَچانْذۤي قوس أْرجوَنعندئذ، أهدى . ڤَنْذَكْها جداً بإلتهام مجمل غابة ْچنيآسر  .ڤَنْذَكْهاغابة  إلى أْرجوَن واصطحب ْچنيآ
اثناء  من النيران أْرجوَن أنقذه َمياكان يوجد جني يدعى . جياد بيضاء وعربة وجعبتين ال تنفق سهامهما ودرع ال تخرقه األسلحة

  صلبة فشعر حسب المياه أرضاًالحقاً ْدَهَنيُّودوْر عندما دخله اً ملكياً وبنى له بالطأْرجوَنوأصبح صديق  ڤَنْذَكْها غابة ْچنيآ التهام
 . وأصبح عدوهم اللدودْزڤَنْذَپاالـباإلهانة من عز 

ثم تزوج الرب  . وسائر أحبابه من أقارب وأصدقاءأْرجوَنبعد توديع   وبقية حاشيتهساتْياكيمع  ْدڤاَركاإلى  كِْرشَْننصرف الرب  اثم
بذلك، أضفى . جسام السماوية مسعودةفي اليوم من الفصل عندما كانت الكوكبة القمرية ومواقع الشمس وسائر األ ّيكاليندالعظيم 

 .على تيمه أعظم متعة
على الرغم من  كِْرشَْن من اختيار نْدايڤميتَْرمنعا اختهما . ْدَهَنيُّودوْر من أتباع ّينْتڤَأ اللذان تشاركا عرش نْْديايڤأنو و ْديانْيڤكان 

 أمام ّيڤراجاْدهي ِد ابنة عمته نْدايڤميتَْراألميرة  كِْرشَْن الرب خطف .َرڤَْمايڤْْستتيمها به عندما حان الوقت إلختيار زوجها في احتفال 
 .أنظار الملوك المنافسين

 تعين على الملوك الذين جاءوا لطلب يدها، .ّيجيتنَْچنا أو اۤيَستْ بنت جميلة اسمها كاوشَلْيا في جيتْنَْچنَكان للملك الصالح  بعد ذلك،
سعى عدد  .فرسانؤالء الثيران في غاية الضراوة والجموح ولم يطقوا حتى رائحة الكان ه. خضاع سبعة ثيران ذات قرون حادةا

إلى  كِْرشَْن الرب توجه. انتشرت هذه األنباء في جميع البالد. خضاع الثيران دون جدوىإكبير من األمراء الذين زاروا المملكة 
 . في زيارة ملكيةاأيٌّوْدْهۤياقترب من . ها من يغلب الثيران على رأس جيش كبير عندما سمع عن األميرة التي يتزوجكاوشَلْياعاصمة 
 .بإحترام كِْرشَْنوأكرمه بالنهوض عن عرشه وتقديم مقعد شرف وهدايا كثيرة فحياه الرب  كِْرشَْنالرب  برؤية شََلوكُسر ملك 



عسى ان .  لي ان يصبح زوجاًعسى":دعت قائلة.  وصول أعظم شخص مناسبعندما شاهدت َرمااألم ابنة الملك فوراً سيد  ودت
ومالئكة مختلف الكواكب يضعون غبار شيڤَ  والمولى ْبَرْهما والمولى مّيشْلَكْالعزة  .ذا وفيت نذوري انيتيتحقق النار المقدسة آم

كيف يرضى عني . في مختلف األوقات من أجل حماية قواعد الدين الذي استنهتخلية ينزل سهم ووقدميه اللوتسيتين على رؤ
 . أنا خادمك االزلي،)كِْرشَْن( نَنَْد َمهاراَجيا ابن :"شيكْشاشْطََك الدعاء عينه في أبيات تْشايتَنْيادعا المولى  ".ذاك؟ صية اهللا العزيزشخ

 ي من بحر الموت هذا وضعني بمثابة ذرة من ذرات قدميكنتشالتلطف با.  فقد سقطت بطريقة ما في بحر الوالدة والموت،ومع ذلك
بتوجيه السيد  إليه نزداد تقدماً على درب مقاربة الرب مع ازدياد خدمتنا.  الخدمة المنقادموقفال يرضى الرب سوى ب". ناللوتسيتي
 وقبول خدمتنا أم  الخدمة ال غيرموقفسبيلنا الوحيد لمرضاته هو . ليه اال يمكننا المطالبة برحمة الرب لقاء قضاء خدمتنا. الروحي

 .ال عائد إليه
ربي الحبيب، أنت مالك مجمل الظاهرة الكونية وأنت ": تقياً وأحسن استقبال الرب وتكريمه ثم خاطبه قائالجيتْنَْچنَكان الملك 

 أنت المكتفي بذاته والمرتضي بعزك الشخصي فماذا يستطيع تافه مثلي ان يفعل لك؟.  مستودع جميع األحياءَننارايا
كما كان شديد السرور من تقديس الملك وتقديمه مقعداً للجلوس ومأكوالت . اَستْۤيضمير هو الذات العليا لجميع األحياء وأدرك  كِْرشَْن

ابتسم بعد الجلوس على مقعد مريح وخاطب الملك بصوت . قرابته ل من الفتاة ووالدها الذي كان متشوقاًمسروراًكان . وما شاكله
ستجداء أهل الطبقة المالكة الذين يقضون واجباتهم  اجع العليمةيا حاكم الرجال، تذم المرا":قال الرب العظيم .عميق كهدير الغيمة

  من الملك دون تحقيق شرطاَستْۤييد  كِْرشَْنبكالم آخر، أراد  .ال نقدم هدايا بالمقابللكننا  أنا أطلب يد ابنتك رغبة بصداقتك .الدينية
 .خضاع الثيران السبعةا

أنت المقام المحصور لكل األخالق العلية؟ على بدنك تقيم العزة نفسها .  خير منك سيدي، وهل تجد ابنتي زوجاً:جيتْنَْچنَقال الملك 
أنت  .ساتْڤَتَْز الزوج إلبنتي يا شيخ مناسبة إلمتحان قوة الخاطب للتيقن من  شرطاًوضعنا مسبقاً لكن . لمطلق سببمطلقاًوال تتركك 
لم يستطع أحد ترويض تلك الثيران .  هؤالء الثيران السبعة دون جهدخضاع اأنا موقن بقدرتك على. بطل األبطال كِْرشَْنأيها الرب 

 ".البرية السبعة حتى اآلن أيها البطل وقد غلبت عدة أمراء وحطمت أطرافهم
 .يادو إذا استطعت اخضاعها يا سليل )شْرّي(من المحتم ان تكون العريس المناسب إلبنتي يا رب العزة :" كالمهجيتْنَْچنَتابع الملك 

لثيران ا كِْرشَْنربط الرب  .خضع الثيران بكل سهولةاسبعة نسخ عنه و إلى  سماع تلك الشروط، شد الرب ثيابه وضاعف ذاتهعند
 .بعد ان ذهب بكبريائهم وقوتهم وجرهم بالحبال كما يجر الطفل لعب على شكل ثيران خشبية

زوجات كثيرة ومع  كِْرشَْن تعلم أن لـجيتْْچنَنَ  ابنة الملكتْياَسكانت . سبعة أشخاص ذات داللة بالغة إلى ذاته كِْرشَْنب الرمضاعفة 
التنافس مع سائر ملكاته  إلى سبعة ليثبت لها انها ليست بحاجة إلى ذاته كِْرشَْنمن اجل تشجيعها، ضاعف . ذلك فقد كانت متعلقة به

 ألوف من الزوجات لكن ال يعني تزوج عدة. حصرةواحد لكن وجوهه غير من كِْرشَْنالمراد أن .  بوقت واحدألنه ينعم بهن جميعاً
 .عدد يعادل عدد زوجاته إلى ذاته كِْرشَْنضاعف .  فيما كان مع زوجة سائر الزوجات محرومات من صحبتهأن

تلك العروس المناسبة حسب  قبل شخصية اهللا العزيز. من سروره وتعجبه كِْرشَْنالرب  إلى  ابنتهجيتْْچنَنَالملك  عندئذ، وهب
 وطغى الشعور باإلحتفاء زوجاً كِْرشَْنشعرت زوجات الملك بأعظم هناء بحصول األميرة على الرب  . الصحيحةِڤديةالـعادات ال

 تستحضر نَةْبراْهَمتعالت أصوات الصدفات والقرون والطبول مع الغناء على أنغام الموسيقى وأصوات الـ .على الجميع الكبير
كانت فرحة الملك وملكاته ال  . بمناسبة الزواج وشارك الجميع بأفخر الثياب وأكاليل الزهوراحتفلت المدينة بأكملها .البركات

 .توصف بهذه المناسبة السعيدة وأعطى ابنته وزوجها ما يلي
د فيال وعد آالف جارية بحالهن وثيابهن الفاخرة وعشرة آالف بقرة وثالثة آالف  القوي، دوطة مقدارها عشرةجيتْنَْچنَأعطى الملك 

األمراء الجواري والوصيفات كما لو كانوا يحفظ . ربات يعادل مئة ضعف الفيلة وعدد من الخيل يعادل مئة ضعف الوصيفاتعمن ال
 .من ذوبان قلبه من الحب على عربتهما ثم ودعهما محاطين بجيش كبير العروسين شََلوكُأجلس ملك . أطفالهم أو أفراد عائلتهم

 بما حدث واعندما سمعاثناء عودته مع عروسه  كِْرشَْنالخطاب المنافسين على قطع الطريق على الرب عمل الملوك الذين كانوا من 
الشوق دائم  ڤَنْذۤيچا صاحب قوس أْرجوَنكان  .كما ذهبت الثيران بقوتهم في السابقبقوتهم اآلن  يادوْزلكن ذهب مقاتلو الـ

 الحيواناتدفعهم كما يدفع األسد . انوا يطلقون وابال من السهام على الربورد كل هؤالء المعادين الذين ك كِْرشَْنإلرضاء صديقه 
ومكث هناك  ْدڤاَركا إلى اۤيَستْ و  دوطتهيادوْز شيخ سوتَ-ۤيِدڤَك جميع األمراء دون قتل أحد منهم ثم أخذ الرب أْرجوَنأبعد  .التافهة
 .بسعادة
ثم  َسنْتَْرَدَنا برئاسة اخوانهله  تزوجها الرب عندما وهبها. كِْرشَْن عمة الرب يْرتۤيشْروتَك وابنة كايِكيا أميرة مملكة ْبَهْدراكانت 
اكسير  َچروذَ الذي أقيم على شرفها وخطفها كما خطف َرڤَْمياڤَْساحتفال  إلى بمفرده كِْرشَْنذهب . َمْدَر ابنة الملك ناَمشْلَكْالرب  تزوج

 .مجلس األمراءفي حتفال يقام على شرف األميرة إلختيار عريسها  ا هوَرڤَْمياڤًْس. ذات مرة  من المالئكةخلودال



بجميع  كِْرشَْنتزوج . ألوف من الزوجات كِْرشَْنكان لدى . بالفتيات الخمسة الوارد في هذا الفصل ليس كافياً كِْرشَْنوصف زواج 
 .لزوجاته وأخالء سبيلهن وكن أنداد تلك اقتل بعد ْبهاوماسوَراألميرات اللواتي كن في سجن 

 ".يتزوج خمس أميرات كِْرشَْن"بعنوان  كِْرشَْن منخمسين الالثامن و الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى

 الفصل التاسع والخمسون
 ْبهاوماسوَرنجاة الجني 

 ألف أميرة بجمعهن من ١٦وكيف خطف  ْبهاوماسوَر حكاية شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم في كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَج إلى ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِدحكى 
استولى الجني . الجن اعداء المالئكة. عجازية االصاحب األعمال كِْرشَْن الرب العظيم هقصور مختلف الملوك وأسرهن وكيف قتل

 قسم جبل قهر.  والدة المالئكةأديتيكما استولى على أقراط . تهأن قويت شوكبعد  روَنڤَ على المظلة فوق عرش المالك ْبهاوماسوَر
 .كِْرشَْن أمام الرب ْبهاوماسوَر لإلشتكاء عن اَركاڤْد إلى إنْْدَر لذلك، جاء. ڤَتََپْر-َمني من الجنان وأحتل قسم ِمرو

دخول . ْبهاوماسوَر عاصمة پوَر-شَتييُّوچْپرا ووصل مدينة ْبهاوماسوَرمقام  إلى َستْياْبهاما مع زوجته َچروذَعلى ظهر  ركب الرب
كانت توجد أربعة تحصينات تحمي الجهات األربعة للمدينة بقوى .  لم يكن سهالً ألنها كانت جيدة التحصينپوَر-شَتييُّوچْپرامدينة 

لي كان مادة غازية االتحصين الت. مجمل المدينة محاطة باألسالك الكهربائيةو مياه حول المدينة  يوجد خندقكان. عسكرية منيعة
التقدم من منظور بدت المدينة محمية تماماً حتى . موَرتينة من األسالك الشائكة أقامها الجني بعدها كانت توجد شبكة م). أنيَل(

  .العلمي الحديث
أبطل . جميع التحصينات بضربات هراوته وتناثرت القوى العسكرية هنا وهناك برشاش سهامه المتواصل فور وصوله كِْرشَْن حطم

وسحق خندق المياه والسور الغازي ثم سحق الشبكة الكهربائية التي أقامها الجني  شََنْرَدۤوشبواسطة قرصه الرب السور الكهربائي 
كذا، حطم السور المحيط بالمدينة . كما حطم مكائن القتال الموجودةبصوت صدفته وأرعب الرب قلوب المقاتلين الكبار . موَر

 .بهراوته الثقيلة
المدينة، وعام في المياه حينما سمع صوت صدفة المحيط بخندق ال أسفل ذو الرؤوس الخمسة الذي كان يرقد في موَرالجني نهض 

بضياء نار الشمس المخيف  موَرتألق . وهو صوت مرعب مثل صوت الرعد المؤذن بتداعي البنيان الكوني كِْرشَْن للرب َجنْياشَپانْتْ
رفع رمحه ثالثي الشعب وانقض على . ه الخمسة وبدا وكأنه يبتلع األفالك الثالثة بأفواهعصرالذي يعمي األبصار عند نهاية ال

مأل . به بقوة يزمجر من كل أفواهه الخمسة ذََچرورمحه ثالثي الشعب ثم رمى  موَربرم  . مهاجمأفعوان مثل ياشْتاْركْابن  ذََچرو
 .ان ارتد على قشرة البيضة الكونية إلى الصوت األرض والسماء وكل الجهات وحدود الفضاء الخارجي

بعدة  موَرثالثة أجزاء ثم رمى الرب وجوه  إلى بسهمين وحطمه ذََچروالرمح ثالثي الشعب المقبل على  كِْرشَْنرمى الرب حينئذ، 
مقبلة على الرب في أرض المعركة، تصدى لها بهراوته  موَرفيما كانت هراوة  . الجني الرب بهراوته بغضبرمى سهام لكن

 . وأسرع تجاه الرب الغالب الذي قطع رؤوسه بسالحه القرص بكل بسهولة عالياًذراعيه موَرقطع صغيرة ثم رفع  إلى حطمهاو
 موت والدهم مناحتد غضب األوالد السبعة  .إنْْدَر في المياه دون حراك مثل جبل سحقت قلته بصاعق المالك موَرسقط بدن 

 .استعدوا للقتالو
المعركة  إلى طَْهىۤيپ تبعوا قائدهم َنآرو و ڤاْننَْبَهْس و ڤَسو و ڤَسوْبهاڤي و َنڤَشَْر و شَأنْتَريكْ و تاْمَر:  موَرالسبعة للجنياألوالد 

العلي بالسهام والسيوف والهراوات والرماح والقنوات  كِْرشَْنهاجم هؤالء المقاتلون األشداء الرب  .ْبهاوماسوَررافعين أسلحتهم بأمر 
 .والحراب

قطع الرب رؤوس وأفخاذ وسيقان  .قطع صغيرة بسهامه إلى لجبل من األسلحةلكن الرب العظيم الذي ال تخيب قوته، حطم هذا ا
 .ياَمراَج مالك الموت إلى  وأرسلهمطَْهىۤيپودروع هؤالء األعداء بقيادة 

 يستطع كظم نه، أل ابن األرض من قلعته مع فيلة ولدت من بحر الحليب وكانت جباهها تنضح سائال بدافع االستثارةنََركاسوَرخرج 
تلك السهام . ْبهاوماسوَرسهامه الحادة على جيش في تلك اللحظة، أطلق شخصية اهللا  . عندما شاهد مصير قادته العسكريينغيظه

ثم ضرب الرب  كومة من الجثث بأطراف مقطوعة كما قتل الرب جيادهم وفيلتهم إلى ذات الرياش المتنوعة، حولت ذاك الجيش
فيلة  ذََچروفي تلك األثناء، ضرب .  كل واحد منها بثالثة سهام حادةا جنود العدو محطماً كل الصواريخ واألسلحة التي رماه بهَهري

 نََركاسوَرالمدينة تاركة  إلى فرت الفيلة من جراء ضرب جناحيه ومنقاره ومخالبه وعادت. فيما كان يحمل الرب العدو بجناحيه
 .كِْرشَْن في أرض المعركة لمواجهة وحيداً



لم  ذََچروجباره جيشه على التراجع وتعذيبه لكن  ابحربته بعد ان شهد ذََچرو ذات مرة، رمى إنْْدَر اعق المالك الذي هزم صْبهاوَم
 .في الواقع، كان مثل فيل أصيب باكليل زهور. يهتز بعد اصابته بذلك السالح القوي

ل لكن الرب قطع رأس الجني الراكب على ظهر  مساعيه بالفشجميعبعد ان باءت  كِْرشَْن رمحه ثالثي الشعب لقتل الرب ْبهاوَمرفع 
على األرض يسطع بتألق مزيناً كما كان يتدحرج  ْبهاوماسوَرسقط رأس  .فيله بقرصه القاطع كالشفرة قبل ان يهم برمي رمحه

 بأكاليل  برشهَدموكونْوعظَّم الحكماء والمالئكة البارزون الرب " مرحى"و" وا أسفاه، وا أسفاه"تعالى صراخ . بأقراط وخوذة جميلة
 .الزهور

المصنوعة من الذهب الالمع المرصع باألحجار البراقة كما أهدته أديتي وقدمت له أقراط  كِْرشَْنثم دنت مالك األرض من الرب 
 تثم وقفبدأت تمدح رب الكون الذي يعظمه خير المالئكة بعد السجود له  .َمنَْدَروقلة جبل  َنڤَرو ومظلة ّيڤايَجيانْتاكليال من زهور 

 .تضم كفيها بعقل ممتلئ بالحب
أيها الروح العظيم في القلب، أنت تتجلى . السجود لك يا ملك كبار المالئكة وحامل الصدفة والقرص والهراوة":ميۤوْبهقالت المالك 

 "أسجد لك. بوجوه متباينة لتحقيق رغبات تيمك
بأكاليل أزهار اللوتس والذي لحظك ببرودة دوماً اللوتس والمزين أسجد لك تبجيال، أيها الرب ذو البطن المزين بسرة تشبه زهرة "

 ".اللوتس وقدميك منقوشتان باللوتس
 القدرات التي يأسجد لك يا ذ .أسجد لك أيها العليم.  الشخص األصلي والبذرة األصلية)شْنوڤي(ڤاسوِدڤَ أسجد لك أيها الرب العظيم 

يا روح الرفيع والوضيع وروح العناصر المخلوقة ويا أيها أسجد لك . الكون والمطلقال تحد بحد واألب األول الذي لم يولد، لهذا 
 . الوجودالروح العظيم الذي يعم

 الظلمة شاكلةكما تظهر في صورة .  الحماسة رغبة في الخلق أيها الرب الذي لم يولدشاكلةأنت تزيد ومن ثم تظهر في صورة 
أنت الزمان و . شواكل األصالة عندما تشاء حفظه لكنك تبقى غير محجب بتلك الةشاكلعندما تشاء هدم الكون وتظهر في صورة 

 ، يا رب الكون، لكنك بمنأى عن كل شيء وبائن عنهشَپورووالـ ْپَرْدهاَن
ية  والماء والنار والهواء واألثير والمحسوسات والمالئكة والعقل والحواس واألنا الزائفة والقدرة المادية الكلالقول بأن األرض

 .في الواقع، كلها ضمنك يا ربي الواحد الذي ال ثان له. مستقلة عنك هو وهم
ضع يدك . أرجو ان تحميه.  الخائف يدنو من قدميك اللوتسيتين ألنك ترفع شقاء كل من يفزع اليكْبهاوماسوَرابن  َچَدتَّْبَههذا "

 ".اللوتسية على رأسه لتزيل كل ذنوب والده
 الذي كان حافال ْبهاوماسوَر بعد التماسها بتتيم متواضع ثم دخل قصر ميۤوْبهوف على حفيد المالك أسبغ الرب العظيم عدم الخ

بالذكر العظيم افتتنت النساء  . من مختلف الملوكْبهاوَمهناك ست عشرة ألف أميرة خطفها  كِْرشَْنشاهد الرب  .بالغنى على أشكاله
تقول  كِْرشَْنغرقت كل أميرة في ذكر  .هناك إلى ختار الذي جلبه القدرقبلته كل منهن في عقلها زوجها الم. فور مشاهدته

في هوادج  ْدڤاَركا إلى األميرات ثم أرسلهنلجميع  ةكسوأفخر أمر الرب ب . ليعسى ان ينعم علي القدر بهذا الرجل زوجاً":لنفسها
أربعة وستين من الفيلة البيضاء السريعة من ذرية  َنكِْرشْكما أرسل الرب  ربات والجياد وسائر الثرواتعمع غنائم عظيمة قوامها ال

 . ذات أربعة أنياب عاجيةڤَتَأيرا
وزوجته  كِْرشَْن بتكريم ڤّيِدشَتْۤي  مع زوجتهإنْْدَر قام حيث إنْْدَر الملك دخل قصروالجنان  عاصمة ڤَتّيأَمرا ،كِْرشَْنثم دخل الرب 

 . أقراطهاأديتي  األمإلى  كِْرشَْنأعاد   ثمَستْياْبهاماالحبيبة 
واقتلعت شجرة  إنْْدَر من عاصمة َستْياْبهاماو  كِْرشَْنعند انصراف السماوية  پاريجاتَبإهداء شجرة  كِْرشَْن وعد َستْياْبهاماتذكرت 
 ڤّي ِدَيروكْمين شْرّي إلى  وأهداهاپاريجاتَ زهرة ناَرَدذات مرة، أخذ .  ألنها كانت في الجنةذََچرو ووضعتها على ظهر پاريجاتَ

 كِْرشَْنأدرك . كِْرشَْن وأرادت الحصول على زهرة مثيلة من َستْياْبهاماعندئذ، نمت عقدة دونية عند . كِْرشَْنالزوجة البارزة لـ
لماذا تطلبين زهرة واحدة فقط؟ سوف اهديك شجرة :"فوراً َستْياْبهامااجاب . بتسام اال واقتصر علىعند الضرةالطبيعة التزاحمية 

 . " كاملةاريجاتَپ أزهار
. إنْْدَر لكن امتعض أهل الجنة بما فيهم. بيدها پاريجاتَمعه حتى يتسنى لها أخذ شجرة  َستْياْبهامازوجته  كِْرشَْنفي الواقع، اصطحب 

ى أخذ  مع سائر المالئكة علإنْْدَر اعترض. ذنهم وهي شجرة ال توجد على الكوكب األرضي ادون پاريجاتَشجرة  َستْياْبهامااقتلعت 
وكالعادة، خرج . كِْرشَْن فنشب قتال بين المالئكة و َستْياْبهامامرضاة زوجته على  اًزماكان ع كِْرشَْنالشجرة لكن  َستْياْبهاماو  كِْرشَْن
من جمال حديقة قصر الملكة  پاريجاتَزادت شجرة  .عاصمته إلى التي اختارتها زوجته پاريجاتَمظفراً وحمل شجرة  كِْرشَْن
 .لحقت النحل الشجرة من الجنان طامعة بعبيرها وحالوة شهدها. حال غرسها ْبهاماَستْيا



ليهدي  )ڤَتّيأَمرا (الجنانإلى  كِْرشَْن توجه .كثيراً كِْرشَْن تجاه إنْْدَر وا مسلكستحسن لم يُچوْسوامّي ڤَشوَك ِدكبار الحكماء مثل 
.  من الجنةپاريجاتَ شجرة هعند أخذ كِْرشَْن سعيداً بإستقباله لكنه تصدى لـإنْْدَر  وكانْبهاوماسوَر أقراط أمه التي سلبها إنْْدَر كالمال

حالما  شخص آخر إلى  أنقلبثم برأسه  اللوتسيتينهقدميولمس  كِْرشَْن إلى رفع الدعاء.  مصلحته الشخصيةإنْْدَر هذا يدل على خدمة
كل شخص لخدمة غرضه  إلى حترامه ايقدم. حرص على نفعهالمادي دائم ال. هذا هو سبيل التعامل مع الماديين. قضى غرضه

 ت مثلشخصيانانية ليست موجودة بين أثرياء هذا الكوكب فحسب بل حتى في هذه الطبيعة اآل. بعد قضاء غرضهتنقطع صلته و
ويذمه كبار التيم  كِْرشَْنذكر إلى  ناني ليس مستعداً لألخذاآل.  آنانياً اإلنسانالثراء فوق اللزوم يجعل من.  أيضاً وسائر المالئكةإنْْدَر
 .كِْرشَْنبكالم آخر، امتالك ثروات دنيوية فوق اللزوم يحرم الفرد من التقدم في ذكر . ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِدمثل 

 .ها بآن واحد، كل منها في قصرها الخاص بعدد يعادل األميرات وتزوج بهن جميعاً إلى توسع شخصية اهللا القديم، إنْْدَر بعد هزيمة
. هو شخصية اهللا العزيز دون سواه كِْرشَْنوأثبت الحقيقة أن . الرب فاعل المعجزات مكث في كل قصر فخم فريد من قصور ملكاته

جميع قصور كانت . فاعل لما يريد وهو القوي القديم النافذ في الوجود وال يستغرب شيء في هذه التخلية كِْرشَْنشخصية اهللا العزيز 
ال توجد مغاالة . غنية بالجنائن والفراش وسائر اللواحق التي ال تضارع في هذا العالم كِْرشَْنف ملكة من ملكات  أل١٦عن ما يزيد 
معهن في مختلف القصور  كِْرشَْنأقام . مّيلَـكْشْجميعاً كن توسعات العزة  كِْرشَْنملكات . شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم من حكايةفي هذه ال

 . زوجتهنإنسا وعاملهن مثلما يعامل
عن  كِْرشَْنكشف  .على الرغم من رضاه بذاته على أتم وجه إنسان نعم مع زوجاته البهيجات وقضى واجباته الزوجية مثله مثل

 والتزم بالصلة بين إنسان سلك معهن مسلك.  ألف قصر بوقت واحد١٦ زوجة في أكثر من ١٦عزه العلي بالزواج من أكثر من 
 ْبَرْهماذ يجهل حتى كبار المالئكة مثل  امحال)  العظيمْبَرْهَمْن(شخصية اهللا صفات لذلك، فهم . اديةعتي االزوج وزوجته في البيوت

درجة ظفرهن بشخصية اهللا العزيز زوجاً مع أن شخصيته كانت  إلى بأنهن كن محظوظات كِْرشَْنشعرت زوجات . سبل الدنو منه
 . وسائر المالئكةْبَرْهمامجهولة حتى عند 

 يتبادلون اللحظ الباسم واأللفة المتجددة الحافلة بالمداعبة والخجل األنثوي بحبه بلذة دائبة مثل سائر األزواجوملكاته  َنكِْرشْ كان
 بالدنو منه بتواضع وتقديم مقعد له وتكريمه بمواد فاخرة وتحميمشخصياً خدمته كل ملكة من ملكات الرب العظيم   اختارت.زدياداال

ومسح بدنه بمرهم خشب الصندل العابق ووضع أكاليل الزهور حول عنقه  إليه  له للمضغ والترويحپاْنم قدميه وتدليكهما وتقدي
 كِْرشَْنبكالم آخر، كشف .  مع أن لكل ملكة مئات الوصيفاتوتسريح شعره وترتيب فراشه وتحميمه وتقديم مختلف الهدايا له

 .وملكاته حياة زوجية مثالية على هذه األرض
 ".نََرَك جنيقتل ال"بعنوان  كِْرشَْن منخمسين الالتاسع و الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى

 الفصل الستون
 روكْمينّيو  كِْرشَْناحاديث بين 

بمراوح ذيل البقر  إليه بصحبة وصيفاتها تقوم بخدمة زوجها السيد الروحي للكون بالترويح نّيروكْميذات مرة، كانت الملكة 
 .اثناء استلقاءه على سريرها )تْشاَمَرْز(

 يوجد عدد كبير من الفالسفة الذين يدعون.  بدور زوج مثالي هو كشف كامل لكمال شخصية اهللاّيروكْمينمع  كِْرشَْنمسلك الرب 
طاتنا اهللا ال يخضع لنشا.  على خالف الواقعإنسان لحق المطلق ينكر جلوة اهللا أو الحق المطلق العظيم في وجهناقص لمفهوم إلى 

هو شخصية اهللا القوي العليم نافذ الحضور وهو القادر ليس على خلق مجمل الظاهرة الكونية وحفظها واهالكها . الحسية الناقصة
 تكاليفإلعادة أحكام وحدود ينزل  أن الرب ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في .  لقضاء أرفع مهمةإنسان في صورةنزول فحسب بل على ال

  ورفع عناصر اإلنسانتكاليفقامة  ابقدرته الباطنة إلعادةينزل  الظهور بأي عامل خارجي بل ليس مجبراً على. اإلنسان
 .يادوفي آل  كِْرشَْن شْرّيفي وجهه القديم ينزل . ضطراب في وجه تقدم الحضارة البشريةاال

الجواهر البراقة التي تقوم  إلى افةكانت بالغة الجمال ذات قبة معلقة بسبحات من الآللئ الالمعة باإلض نّيروكْميمقصورة الملكة 
كانت أكاليل الياسمين وسائر األزهار معلقة هنا وهناك تجذب أسراب النحل الطنان ونور القمر النافذة من ثقوب . مقام المصابيح

. الغرفةإلى  و الحديقةج پاريجاتَالنسيم المشبع بعبير حديقة أشجار يحمل  ويخرج من ثقوب الشبابيك أچورون بخور كا. الشبابيك
 .وبياضها وسادة فاخرة على فراشها الذي كان بنعومة رغاوة الحليب إلى متكأالهناك قامت الملكة على خدمة زوجها الرب العظيم 

مروحة يد ذات شعر من ذيل البقر البري ذات مقبض مرصع بالجواهر من يد وصيفتها ثم بدأت بتكريم  نّيروكْميأخذت العزة 
رنت . كِْرشَْن الرب إلى جانببهية  نّيروكْمي فبدت الملكة اَمَرتْشتزين يدها ومروحة  نت الخواتم واألساوركا .ليه اسيدها تروح



صدرها المحجب بطرف  على كوَمنْكويها ولمعت قالدتها محمرة من مسحوق بودرة قدماألجراس المرصعة بالجواهر المتدلية من 
مع أن أوالدها كانوا في  كِْرشَْنعالوة على ذلك، كانت منشغلة بخدمة الرب . احول ردفيه كان حزام ال يقدر بثمن. ثوبها الساري

العزة التي ال ترغب  إلى ناظراً كِْرشَْنابتسم الرب . جمال بدنها ال يقارن في األفالاك الثالثةكان  لكن في ذلك الوقت سن الفتوة
كان . ةن تجلي العزة بتلك الصورة المناسبة لخدمته بدور زوج ممسروراًه وكان تسلياتت متباينة لقضاء شخصياتجلى الرب ب. بسواه

 .طها والعقد حول عنقها وعذوبة ابتسامتها السعيدةاقرأوجهها الساحر محلى بخصالت شعرها األجعد و
 و راْدهارانّي سلياتت.  المتسمة بالفخامةمّيلَـكْشْ و ناراياَن تسلياتبمثابة  اَركاڤْد في ّيروكْمينو  كِْرشَْن تسلياتتقبل المرجعيات 

 . من مسلكهامسروراً المعة وكان ّيروكْمين كانت صفات. اَركاڤْد بسيطة وريفية بائنة عن الجو المصقول في ڤِْرنْداڤََنفي  كِْرشَْن
لواقع، لم في ا. كِْرشَْن زهرة مثيلة من فوراًوطلبت  پاريجاتَ زهرة موني ناَرَد عندما اهداها ّيروكْمينضرتها  َستْياْبهاماحسدت 

أن تطلب  كِْرشَْنبعد ذلك، ترقب . وعده بحمل شجرة كاملة من الجنة كِْرشَْنشجرة كاملة وحقق ب كِْرشَْنتشعر بالهدوء قبل أن يعدها 
عن الحادثة بل كانت وقورة شيئاً  لم تذكر ّيروكْمينلكن . َستْياْبهاما  إلى كاملةپاريجاتَآخراً بعد اهداء شجرة شيئاً  ّيروكْمين

مع كل زوجاته مسلكاً ودياً مع  كِْرشَْنسلك . ية وجهها الجميل مغتاظاًؤلذلك، شاء ر. رؤيتها مغتاظة كِْرشَْنأراد . وراضية بخدمتها
في . يخلق ظرفاً معيناً بينه وبين زوجته يغيظها بدافع الحب ويتمتع بذلك كِْرشَْنكان .  ألف ومئة زوجة١٦يزيد عن  كان أن عددهن

أميرتي ":ليها ثم تكلم ما يلي اناظراً كِْرشَْنابتسم الرب .  لوقارها وإنشغالها الدائم بخدمتهّيروكْمينعيباً في  كِْرشَْنلم يجد هذه الحالة، 
كانوا يملكون النفوذ السياسي والثروة والجمال والسخاء . مالئكة الكواكبضاهون ير من الملوك الذين يبكطلب ودك عدد الحبيبة، 

ر خطابك الذين وقفوا أمامك مصابين سائمع  هرفض إلى فما الذي دعاك تِْشديملك لما ان أخيك وابويك وهباك ل .والقوة البدنية
 ".بسهام كيوبيد؟ لو لم أتزوج بك لكان بقي معك مثل خادم وفي

 پاَلشيشو يدهشني أنك رفضت الزواج بالملك .شخصياً ولربما أدركت ذلك پاَلشيشوأنا ال أقارن بالصفات الشخصية للملك 
لماذا اخترتنا، نحن الذين ال نعادلك؟ . أعتقد أنني ال أليق زوجاً لك نظراً لجمالك وتعقلك ووقارك ورفعتك. واخترتني مع أنني دونه

 .يمكنني اآلن أن أخاطبك بزوجتي الجميلة لكن لعلي اعلمك عن موقعي الفعلي دون جميع األمراء الذين طلبوا ودك
عيب آخر هو  .أصبحنا أعداء رجال اشداء وهجرنا عرشنا الملكي. نا من هؤالء الملوك يا جميلة الحاجبينالبحر من رعب إلى فزعنا"

 وهي مملكة من حق جدي مما كَْمَسحصلت على مملكة بقتل خالي .  لكن ليس لدي حق صريحاَركاڤْدمع أنني اجلس على عرش 
ما هو الغرض .  على فهمي جيداً اإلنسانال يقوى.  في الحياةجانب ذلك، ليس لدي غرض ثابت إلى .يعني أنني ال أملك مملكة

 والوفاء للجميلة نَنَْد َمهاَرَج ويترقب الناس سيري على خطى رابي ڤِْرنْداڤََن في اً صبياًالقطعي لحياتي؟ يعلمون أنني كنت بقار
 مع انني اردت أن أصبح أميراً مملكة والسلطةقصرت عن الظفر ب.  لكنني هجرتهم فجأةڤِْرنْداڤََن وصديقاتها في قرية راْدهارانّي
. ڤَسوِدڤَ أو ابن نَنَْد َمهاَرَجابن . اً أو أميراً صبياًن كنت بقار اال يعلمون ما. يتحير الناس حول غرضي القطعي للحياة. معروفاً

 . لذلك، يدهشني انك اخترت زوج مشرد.  دون غرض ثابتاًيدعوني الناس مشرد
 عديدة مراراًيجب أن يرضى الرجل بزوجة واحدة لكنني تزوجت . جتماعية االحد كبير حتى باآلداب إلى باًعدا ذلك، أنا لست مهذ

مسلكي معهن ليس على ما يرام وأعلم .  زوج مهذبصفةال استطيع مرضاتهم جميعاً ب.  ألف زوجة١٦كما ترين ولدي أكثر من 
ال أعلم سبل . تربيت في قرية في طفولتي وال ألم بآداب الحياة المدنية. يأخلق ظروفاً غير سعيدة مع زوجات. درايتك الكبيرة باألمر

عشقتني . البكاء بقية حياتها إلى تنتهي إلّي  امرأة تتبع طريقي أو تنجذبكلمن المشهود عملياً أن . مرضاة زوجة برقة كالم ومسلك
 يبكون دون انقطاع على ڤِْرنْداڤََن ان جميع اهالي ڤَأودَّْه و َرۤأكْروسمعت من .  وهجرتهن للبكاء على فراقيڤِْرنْداڤََن في ۤيْزوپُچالـ

لذلك، ال يصعب عليك فهم عدم .  لكنني ال أحسن السلوك معهناَركاڤْد وأنا مشغول اآلن مع الملكات في ڤِْرنْداڤََنهجرت . فراقي
 .لفجيعةال ينتج سوى ا إلّي نجذاب االالخالصة أن. ثبات شخصيتي وأنني زوج ال يعول عليه

مع أن أبي ال أملك بقرة واحدة .  منذ والدتي وتربيت تربية بقار صبينَنَْد َمهاَرَجبيت  إلى نقلت. أميرتي الحبيبة، أنا مفلس دوماً
 المقتنيات المادية وال يحبنا سوى إلى نحن مفتقرون. العناية بها ورعايتها فقطبكنت موكالً ال أملكها بل . كان يملك مئات ألوف البقر

بكالم . الفخورون بثرواتهم ال ينتفعون بذكري حتى وإن اتصلوا بتيمي .لذلك، أيتها الهيفاء، ال يكرمني األثرياء. المعدمين أمثالنا
بين فوقي وليس الثروة والحسب والنسب والنفوذ والجمال وإنجاب ذرية صالحة  في مقدار التكافؤالزواج والصداقة على يستند آخر، 
الصفات الحميدة وعلى الرغم من  إلى على الرغم من افتقارنالقصر نظرك  زوجاًباختيارك لنا ، لم تدركي ذلك ّيْبهيَدْرڤايا  .ودوني

 ."ان المستجدين الواهمين وحدهم يمجدوننا
ير متوقعاً لعدم غشيئاً كان  كِْرشَْنلذلك، يبدو أن مجمل اقتراح .  تطليقه بعد أن بلغ أطفالها أشدهمّيروكْمينيقترح على  كِْرشَْنكان 

سخيفة عند  كِْرشَْنبدت جميع مقترحات .  وال كان ممكناً لها اختيار زوج جديد في عمرها المتقدمِڤديةالـوجود طالق في التربية 
 .كِْرشَْنقلقها عند ذكر فراق  من بساطتهازادت . بكل ذلك كِْرشَْن وأدهشها تفوه ّيروكْمين



لذلك، أنصحك بإختيار من يعينك في هذا العمر والعمر . ل، يتعين عليك التهيئة للعمر المقبلفي جميع األحوا:"قائال كِْرشَْنتابع 
ينبغي لك اآلن قبول زوج خير مني من المرتبة المالكة قادر على اعانتك على تحصيل كل ما . في هذا الصددالالحق لقصوري 

يا جميلة الفخذين وكذا،  كَْرڤََدنْتَ و َجراَسنْْدَهى  وڤَشالْ  واَلشيشوپملوك مثل ال يبغضني .تنشدين في كل من هذا العمر والذي يليه
كان غرضي . زالة اختيال هؤالء الملوك يا زوجتي الطيبة ألنهم كانوا معميين بسكرة السلطة اخطفتك لمجرد .روكْمّيأخوك الكبير 

وال نعمل من أجل البدن والبيت بل نحن مجرد  دوماًنرض بذاتنا . نحن ال نعتد بالزوجات واألطفال والثروات .قمع قوة الشرير
 ".شهود كالنور

أزال كبرياءها . انها الزوجة المفضلة عند الرب لمالزمته الدائمة لها نّيروكْمي حسبت ،ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِديقول المرجع الكبير 
أشياء كثيرة كانت  كِْرشَْنقال . فوراً ِرشَْنكْال يحب استكبار تيمه وحالما يفعل يرفعه  كِْرشَْن. طبق على الصمتأبهذا الكالم ثم 

 .لتركها في مطلق لحظة مع أنها كانت مستكبرة بحظها ادستعدعلى ا كِْرشَْنلم تستخلص سوى أن . ّيروكْمينصعبة على 
مثل هذا م تسمع الخوف ألنها ل نّيروكْميالعزة انتاب . شخصية اهللا العزيز سيد العوالم الثالثةهو  تعي أن زوجها ّيروكْمينكانت 

خرشت األرض بقدمها البضة  .شعرت برجفة في قلبها وبدأت بالبكاء في قلق مرعب. الكالم المنفر من حبيبها رب مالئكة الكون
ت وقف. كوَمنْكوها وانهمرت الدموع من عينيها المكتحلتين وبللت صدرها المصبوغ ببودرة يالمضيئة بالنور الحمراوي ألصابع قدم

انزلقت األساور من يديها وسقطت . نّيروكْميغمر الحزن والخوف عقل  .رأس وصوتها مختنق بالحزن الشديدهناك منكسة ال
األرض مثل شجرة موز اقتلعتها  إلى فقدت وعيها فجأة من حيرتها وتناثر شعرها على بدنها فيما هوت. األرض إلى المروحة
 .الرياح

نهض الرب من الفراش بسرعة  .من شدة حبها له غاظته اما أدرك انها لم تفهممحبوبته بعدبالرحيم بالرأفة  كِْرشَْنشعر الرب 
مسح عينيها الدامعتين وصدرها المبلل بدموع الحزن  . بأيديه األربعة وجمع شعرها وربت وجهها بيده اللوتسيةوالتقطها متجلياً

 .وعانق زوجته التي ال ترغب بسواه
التي تحير عقلها بمزاحه الفطن والتي ال تستحق ان تقاسي على هذا  نّيروكْميمن روع خبير بتطييب الخاطر وهدأ  كِْرشَْنشْرّي 
 .النحو

أردت  .كنت أمازحك يا سيدتي الحبيبة ألني أردت ان أسمع جوابك. أعلم حبك لي. ، ال تستاءي منيّييَدْرْبهڤا يا :قال الرب العظيم
 .ب حاجبيك في عبوسحمراء لعينيك ترمي لحظ جانبي وتقطّرؤية وجهك بشفتين ترتجفان من الغضب الودي والجوانب ال

في الواقع، ". نما هي قضاء الوقت بممازحة زوجاتهم الحبيبة، يا حبيبتي الوجلة اأعظم متعة يستمدها األزواج الدنيويون في البيت"
  دور الزوجظهارا كِْرشَْنأراد الرب . "ةيعمل أرباب العائالت طوال الليل والنهار لكن يهون كل ذلك عند لقاء الزوجة والتمتع بالحيا

 . بأن ال تحمل هذا الكالم على محمل الجدمراراً ّيروكْمينلذلك، طلب من . ي الذي يتمتع بتبادل المزاح مع زوجتهبشرال
بخجل تلحظ  نّيروكْميابتسمت  . وفهمت مزاحه فزال خوفها من رفض حبيبها لهاّييَدْرْبهڤامن روع الملكة  هدأ شخصية اهللا العزيز

وهل يعقل . أنا غير كفوءة بشخصية اهللا العزيز. أصبت القول يا لوتسي العين":وجه خير الذكور بلحظ لعوب وتكلمت بما يلي
نعم يا  الحمقى بقدميها؟  أنا امرأة دنيوية الصفات أمسك.الثالثة والمبتهج بمجده وبينيؤساء  بين الرب العظيم سيد األرباب الرتكافؤال

 ذاتوبناء عليه، تتجلى في القلب بوعي صفي بصفة ال.  الماديةشواكل من ال، أنت مقيم في البحر كما لو كنت خائفاًوكَْرَمأورسيدي 
حركاتك  .عمى الجهل إلى وحتى خدمك يرفضون امتياز السلطة الملكية التي تفضيدوماً  أنت تقاتل الحواس المادية الحمقاء. العليا

كماء الذين يذوقون شهد قدميك اللوتسيتين هي أفعال وراء عقول البشر الذين يسلكون مسالك التي ال يدرك كنهها حتى الح
 ْبَرْهماحتى أغنى األغنياء مثل يقدم . أنت معدم لعدم وجود شيء وراءك .يها الرب القويأفعالك أفعال أتباعك علية كأو. الحيوانات

 ارقون في ترضية حواسهم ال يتبينوك في صورة الموت لكنك أقرب الجميعالمعميون بثرواتهم والغ. ليك اوسائر المالئكة القرابين
 كل ما فطنينبذ ال. أنت تشخيص كل المرامي البشرية وأنت نفسك الغاية النهائية للحياة .المالئكة كما هم أقرب الجميع اليكإلى 
 .ادة والشقاء الناجمة عن شهواتهم المتبادلةوهو المستحق لصحبتك وليس الغارقون في السع. رغبة بنوالك أيها الرب القوي سواك

 إلى  يعلنون أمجادك، وانك الروح العظيم لكل العوالم والرب السخي)ذَنَْد َسنّْۤياسّي(بالعلم ان كبار الحكماء الزاهدين في عصا الزاهد "
نان الذين تحبط قوة الزمان الذي ومالئكة الجشيڤَ  والمولى ْبَرْهمالقد اخترتك زوجي رافضة المولى . درجة انك تهب حتى ذاتك

 ثم شاَرنَْچربي، دفعت الملوك المجتمعين برنين قوسك  طموحاتهم فأية عناية يمكن ان أجدها في سائر خطّابي؟ يولد من حاجبيك
  انك فزعتَجْچَرَچدالذلك، من الحماقة ان تقول يا حبيبي .  الدونية لحيازة حقهالحيواناتنصيبك العادل كما يدفع األسد  ناأأخذتني 

  من هؤالء الملوكالبحر خوفاًإلى 
. صحبتك إلى شوقاً  عنك وغيرهم هجروا سلطتهم المطلقة ودخلوا الغابة بحثاًياَچ و شَناهو و جايانْتَ و ڤاينْيا و َچنْأخير الملوك 

 اللذان يمجدهما كبار مّيشْلَكْلعزة اعبير قدماك اللوتسيتان مقام  .في هذا العالم يا لوتسي العيننافذة هؤالء الملوك ت مشيئة كان



ن تشم رائحتهما؟ لما انك مقام الصفات العلية فأية امرأة قادرة على تبين أبعد سواك  إلى أأية امرأة تلج. الربانيين، تهب النجاة للبشر
  عن ذلك؟عوضاً للخوف المرعبدوماً مصلحتها الحقيقية ستعرض عن ذاك العبير وتعتمد على شخص خاضع 

عسى قدماك اللتان تحرر عبادهما . تك لمناسبتك لي يا سيد وروح كل العوالم الذي يحقق رغباتنا في هذا العمر والعمر الالحقاختر
يصبح كل ملك من الملوك الذين ذكرتهم عاصم، عسى أن ال كِْرشَْنيا  .آخر إلى من الوهم، ان تأويني بعد تنقلي من وضع مادي

على كل األحوال، يحيا هؤالء الملوك مثل الحمير والثيران . ْبَرْهماو شيڤَ دك التي تنشد في مجالس زوج امرأة لم تسمع أذنيها أمجا
 .في بيوت تلك النساء والكالب والقطط والعبيد
 جثة حيةزوجاً أو حبيباً لها وبالتالي، تقبل . ستمتاع بعبير شهد قدميك اللوتسيتين، تصبح مخدوعة تماماً االالمرأة التي تقصر عن

الغائط والمخاط والصفراء محجبة بالجلد والشاربين واألظافر وشعر الرأس والبدن وممتلئة باللحم والعظم والدم والطفيليات و
 .والهواء

انت . وبالتالي، من النادر ان تلتفت الّي. يا لوتسي العين، أرجو ان تباركني بحب ثابت لقدميك على الرغم من انك راض بذاتك"
 . لي أعظم رحمتكظهار الكون مظهراً ا سيادة الحماسة من أجللىوترمقني عندما تت

 .آْمبارجل كما في حالة  إلى ما تنجذب الفتاة غالباً  بلَمْدهوسۤوَدَنفي الواقع، ال أكذب كالمك يا 
ألنه سيفقد مثيلة قامة مع زوجة  االفطنال يجب على ال. عشاق جدد حتى ولو كانت متزوجة إلى دوماًعقل المرأة الخليعة يتوق 

 .ن فعل احظه السعيد في كل من هذا العمر والعمر الالحق
 . كالمينجواب عأصبت الفي الواقع، . أيتها السيدة الربانية، أيتها األميرة، لقد خدعناك فقط لنسمع كالمك هذا":قال الرب العظيم

أيتها البريئة،  .لسيدة العادلة والنبيلة ألنك تيمي الصفية أيتها اكل البركات التي تأملين بها للتحرر من الرغبات المادية هي لك أزلياً
 رياضاتالشهوانيون باليعبدني  .لم ينفر عقلك مني حتى عند اهتزازك بكالمي. لقد شهدت حبك الصفي وتعلقك العفيف بزوجك

أمثالهم مضللون بفتنتي . الروحية على الرغم من اني أملك القوة على وهب النجاة والنذور لتحصيل بركاتي لحياتهم العائلية الدنيوية
ان الذين ينشغلون بالخدمة التتيمية إلي قصراً على جلب النفع المادي والتشبعة الحسية في غاية يا ذخر الحب العظيم،  .الظاهرة

يجب أن ال . بالحماقة ألن السعادة المادية المستندة إلى الحياة الجنسية متوفرة في أبغض أجناس الحياة مثل حياة الخنازير والكال
لذلك، من األفضل لطالب السعادة المادية البقاء في ذلك الوضع . يقاربني أحد جلباً لسعادة مثيلة حتى اذا وضع في حالة جهنمية

 .الجهنمي اذا لم يطلبني
ى الحسود وال تلك الخدمة متعذرة عل. يا سيدة البيت خدمة تتيمية وفية تحرر الفرد من الوجود الماديدوماً قضيت لحسن الحظ، 
ال أجد زوجة أخرى  .رضاء متطلباتهن البدنية فقط االمنغمسات في النفاق وذوات النوايا الشريرة التي تحيا من أجل سيما النساء

أعرضت عن جميع الملوك الذين تجمعوا لطلب يدك عندما كنت على وشك الزواج . أيتها الفاضلة تضاهي حبك في سائر قصوري
لم تتفوهي بكلمة  كلكن شعرت بحزن ال يطاق. ما سمعته عني من مصادر موثوقة إلى برسالتك الخفية استناداًلّي  إَنْبراْهَموأرسلت 
لقد غلبتني بهذا . أنيرودَّْهىه ثم قتله اثناء لعبة قمار يوم زواج تشويهعند هزيمة أخيك في المبارزة ثم اً من فقداني وفواحدة خ
عندما بعثت رسولك بخطتك الخفية وعند من المحال  مفارقة بدنك الذي كان وهبه لسوايخال العالم كله بنظرك وأردت  .الصمت

 . بتتيمكذ ال أقوى على الوفاء سوى بشكرك ابتهاجاً ادوماًن تبقى معك أعسى عظمتك تلك . تأخري بالوصول
 َهريالرب القوي  .لى شاكلة البشر هذا األساس، نعم الرب العظيم للكون الراض بذاته مع العزة يشغلها بأحاديث المحبين ععلى

 .، سلك مسلك زوج على شاكلة البشر في قصور سائر ملكاته يقضي الواجبات الدينية لرجل عائلةالعليم العظيم
 بكالم آخر، ال يجاز للرجل الزواج بأي عدد من النساء. تعدد الزوجاتجوازها بمع  سوء معاملة الزوجة ِڤديةالـال تجيز التربية 

عدد يعادل عدد  إلى لذلك، توسع. هو المعلم الكوني كِْرشَْنالرب . على حد سواءبصفة زوج مثالي كان قادراً على معاملتهن ذا  االا
وفر لكل زوجة قصرها . زوجة إلى جتماعية مع عدم حاجته اال والعاداتِڤديةالـزوجاته وكان زوجاً مثالياً يراعي األحكام والحدود 

 . زوجاً مثالياً مع أنه الواحد األحد١٠٨ ألف و١٦ إلى رببذلك، توسع ال. الخاص بها
 ".روكْمينّييغيظ الملكة  كِْرشَْنالرب "بعنوان  كِْرشَْن منالستين  الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى

 الفصل الواحد والستون
 كِْرشَْننسب عائلة 

 أوالد صنو والدهم يملكون عزه الشخصي بالقوة والجمال والعلم  عشرةهنكل زوجة من ووضعت  زوجة١٦١٠٨ كِْرشَْنكان للرب 
 الرب نفسها الزوجة المفضلة ألن ١٠٨ ألف و١٦كل زوجة من الزوجات البالغ عددهن حسبت . ستغناءوالشهرة والثروة واال



لم يشعر بجاذبية وال عداوة ألي ) راَمآتْما(المكتفي بذاته  كِْرشَْنلكن الرب .  لم يغادر قصرها قط كما اعتقدت أنه مطيع لهاأتْشْيوتَ
عنده وعاملهن ء كانت جميع الزوجات سوا. وعزيزة جداً عليه كِْرشَْنمع أن كل واحدة منهن حسبت أنها الزوجة الوحيدة لـمنهن 

  حقائقهلم تفهمن حقيقة عظمة الرب وال وزوجة واحدة إلى  ليس بحاجة حتىكِْرشَْنالرب  .كما يعامل زوج كامل لمجرد مرضاتهن
 .بوصفهن نساء

 بوجهه اللوتسي وذراعيه الطويلتين وعينيه الواسعتين ولحظه الودي المتسم بضحكاته اتكانت زوجات الرب العظيم مسحور
الحواجب المقوسة لتلك الملكات كانت . فتنتهنعلى الرغم من كل  وأحاديثه اآلخاذة معهن لكنهن قصرن عن غلبة عقل الرب القوي

 حواجبهن رساالت غرامية تلذلك، أطلق.  تعبر عن نواياهن الخفية من خالل لحظهن الباسم اللعوبستة عشر ألفاًالبالغ عددهن 
لم  كِْرشَْنعلى الرغم من سهام كيوبيد تلك وسائر الوسائل مما يعني أن  كِْرشَْنلكنهن قصرن عن تهييج حواس الرب بجرأة 

 . يباشرهن سوى لإلنجاب
شعرن بغرامه بمتعة دائمة .  يجهلون كيفية الدنو منهْبَرْهماعزة زوجاً على الرغم من ان حتى المالئكة مثل نالت تلك النساء سيد ال

اختارت كل ملكة من . بشوق في خلوة متجددة ونعمن من نواحي كثيرة أخرىمصاحبته التجدد في تبادل اللحظ الباسم معه، يترقبن 
وتدليكهما بالدنو منه بتواضع وتقديم مقعد له وتكريمه بأفخر المواد وتحميم قدميه شخصياً العظيم القيام على خدمته  ملكات الرب

ودهن بدنه بمرهم خشب الصندل العطر وتزيينه بأكاليل الزهور وتسريح شعره وترتيب فراشه إليه  الترويح له للمضغ وپاْنوتقديم 
 .يفاتن لكل منهن مئات الوصأوتحميمه وتقديم مختلف الهدايا على الرغم من 

أول أوالد الملكة  ْپَرْديوْمَنكان .  وقد مر ذكر ثماني ملكات بارزاتعشرة أوالد كِْرشَْنكل زوجة من زوجات الرب وضعت 
و  تْشَنْْدَرتْشارو و ْبَهْدَرتْشارو و ْپتَچوتْشارو و سوتْشارو مع تْشاروِدَهى والقوي َنشْسوِد و َنشْتْشاروِدكما ولد لها  نّيروكْمي

 و سوْبهانو و ْبهانو: َستْياْبهامااألوالد العشرة للملكة كان  .موالدهصنو  َهريأوالد الرب كان جميع . تْشارو والعاشر تْشارويڤ
 ساْمَب :كانوا ّيجاْمَبڤَتأوالد  .ْپَرتيْبهانو و ْبهانوۤيشْر الثامن و أتيْبهانو و َهْدْبهانوِرْب و ْبهانوتْشَنْْدَر و ْبهانوماْن و ْپَرْبهانو و ْرْبهانوڤَْس
 هؤالء العشرة وأكبرهم كان. كَْرتو و ذَيڤْدَر و ڤَسوماْن و تْشيتَْرِكتو و َجياڤي و َرجيتَْسَهْس و شَتَجيتْ و پوروجيتْ و سوميتَْرو 

 والعزيز ڤَسو و كونْشَ و آَم و شَِرڤْ و ڤاْنَچِڤ و چوتْشيتَْر و ِسَنڤَأشْ و تْشَنْْدَر و َرۤيڤ:  كانواّيجيتنَْچناأوالد  .أثيرين عند والدهم ساْمَب
. ماَسنَْرۤوپ و َدْرشَ و شانْتي و ْبَهْدَر و سوباهو و َرۤيڤ و شَِرڤْ و يڤكَ و شْروتَ :كانوا ّيكاليندأوالد  . الذي كان بالغ النفوذيكونْت

 و َجوُأ و َسَهى و َمهاشَكْتي و َچأوْرْدَه و َلْپَرَب و َبَل و َهىْمسي و ڤاْنچاتَْر و وشَْچُهْپَر : كانواماْدراأوالد  .َكُسوَمأصغرهم كان 
بينما  .وْدهيكْش و ڤَْهني و ڤََنپا و َسْمَمها و أونّاَد و ڤَْرْدَهَن و ْدْهَرِرْچ و أنيَل و شََهْر  وَكِرڤْ : كانواندايڤميتَْرأوالد  .َپراجيتَآ

تلك  جانب إلى .َستْياَكو  وْريأ و ڤاَم مع سوْبَهْدَر و َجيا و أريجيتْ و َنَهَرْپَر و َرۤوش  وَنَهتِْسِرْب و ْچراَمجيتْنَْس:  كانواْبَهْدراأوالد 
 . ألف ومئة زوجة أخرى ووضعت كل منهن عشرة أوالد١٦ كِْرشَْنالملكات البارزات الثمانية، كان لـ

من  أنيرودَّْهىأنجب البطل العظيم  كِْرشَْنن الرب اب ْپَرْديوْمَن .نّيهيوُرو  كِْرشَْن وسواهم كانوا أوالد الرب ْپتََرتَتاْم و ْپتيماْنۤيد
ستة عشر . عشرة مالينوأحفاده  كِْرشَْنبلغ أوالد الرب  .َجكَطَوْبُهحدث ذلك اثناء اقامتهما في مدينة . ّيروكْم بنت ّيتڤَروكَْمرحم 

 .ساللةألف أم انتجت هذه ال
تزوجت ابنته  .الذي أهانه كِْرشَْنرغم من ذكره الدائم لعداوته للرب رضاء أخته على ال اعلى زواج ابن اخته من أجل ّيروكْموافق 
يدهشني أن :"ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد ذلك وسأل كْشيتْرۤيَپ  َمهاَرَجاستغرب. كِْرشَْن حفيد أنيرودَّْهىوتزوجت حفيدته  كِْرشَْنابن 

سؤال  إلى  تلك الحادثة وهذا ما دفعهكْشيتْرۤيَپ َمهاَرَجستغرب ا. يتناسبا بالزواج ثانية بعد العداء الكبير بينهما كِْرشَْن و روكْمّي
 ڤَشوَك ِد الكامل مثل ّيچيُّوالـ. شيء  كامل وال يخفى عن بصيرتهچّييُّو ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِدكان . ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد

 . بما يليكْشيتْۤيرَپ َمهاَرَجاجاب عن سؤال .  يرى الماضي والحاضر والمستقبل بكل التفاصيلُچوْسوامّي
 ْپَرْديوْمَنعندئذ، هزم .  الذي أقيم على شرفهاَرڤَ-ْمايڤَْسفي احتفال  الذي كان التشخيص الثاني لكيوبيد ْپَرْديوْمَناختارت  ّيتڤَروكَْم

 يم ابنته الجميلةمجبراً على تقد ّيروكْم لذلك، كان. وحيدةالملوك المجتمعين لنزاله وأخذها على الرغم من قتاله بمفرده على عربة 
رضاء اخته  اّيروكْمأراد  .َهري على الرغم من مناوئته الدائمة للرب أنيرودَّْهىابن ابنته  إلى ناتْشَوُر وأعطى حفيدته وْمَنيْپَرْدإلى 

  .نّيروكْميكة  بنت الملّيتْشاروَمت كحالءتزوج ال ْرماتَڤَِركْ ابن َبلي.  وابن اختهروكْمّي زوج بنت وْمَنيْپَرْدصبح  فأالحبيبة
، ّيروكْمين حفيد أنيرودَّْهىفي مناسبة زواج . كِْرشَْنعلى الرغم من العداوة بينه وبين  نّيروكْمي شديد الحنان على اخته روكمّيكان 

 روكمّي  لكن وافق عليه أو الخال الزواج بين ابناء العمِڤديةالـال تجيز التربية  .أنيرودَّْهى إلى ُروتْشَنا حفيدته روكمّيأعطى 
وعدد من أوالد الرب على رأسهم  كِْرشَْن والرب َبلَراَموالرب  نّيروكْميعلى هذا النحو، ذهبت الملكة . ّيروكْمينلمرضاة اخته 

 . البهيج بذاك الزواجحتفال  اال يومَجكَطَوْبُهمدينة  إلى ْپَرْديوْمَنو  ساْمَب



 في لعبة َبلَراَمأيها الملك، يجب عليك ان تغلب ":تمام الزواج ابعد ّيروكْمى  إلَچنْكَليقال بعض الملوك المستكبرون على رأسهم ملك 
 بمئة قطعة َبلَراَمراهن الرب  .بناء على تلك النصيحة  وبدأ يلعب معهَبلَراَمتحدى  ّيروكْم". النرد لعدم خبرته بها لكنه مدمن عليها

 وأظهر َبلَراَم بصوت مرتفع من الرب َچنْكَليجولة األولى فضحك ملك بال ّيروكْمفاز . لعبةفي تلك ال آالف نقدية ثم ألف ثم عشرة
 ّيروكْم لكن َبلَراَمفاز بها الرب في الجولة الثانية رهان مائة ألف قطعة ذهبية  ّيروكْمقبل  . ذلكَبلَراَملم يحتمل الرب . كل أسنانه

 ".أنا الفائز "سعى للخداع معلناً
كشف عن أسنانه يتعمد ال يمزح وَچنْكَليلذلك، كان ملك . َبلَراَمو  كِْرشَْننتقاد  إلَچنْكَليانت فرصة لملك  في اللعبة كَبلَراَم شْرّيخسارة 
 بالغضب مثل بحر في يوم البدر وازدادت عيناه الحمراويتان حمرة من غضبه فقبل رهان مائة َبلَراَماحتد الرب الجميل . َبلَراَمللرب 

 ".أنا فزت"الخداع وأعلن إلى  ّيروكْم لجأ  هذا الرهان بوضوح لكنراَمَبلَربح الرب . مليون قطعة ذهبية
الخداع وأّدعى أنه ربح وطلب من األمراء الحاضرين وال سيما ملك  إلى  روكْمّي عاد الربح حسب أحكام اللعبة لكن إلى َبلَراَمعاد 
 ". حتماًيكذب ّيروكْم. هذا الرهان بَبلَراَمفاز ":صدر صوت من السماء منادياً. دالء بشهادتهم االَچنْكَلي

فسخر من الرب  ّيروكْمالقدر بحد ذاته يحض كان في الواقع، . الصوت السماوي بناء على حض الملوك األشرار ّيروكْمتجاهل 
ثار  ".مثالكملعب النرد والنبالة من اختصاص الملوك وليس أل. أنتم الرعاة المتنقلون في الغابات ال علم لكم بالنرد:"بالقول َبلَراَم

. ة في وسط مجلس الزواج السعيدضيضربة قا ّيروكْمرفع هراوته وضرب . وسخرية الملوك ّيروكْمهانة  ا منَبلَراَمغضب الرب 
 .ال تستغرب هذه األمور في جامعة الفرسان

  عند خطوته العاشرة محطماًبه بسرعة  الرب المحتدأمسك  وأظهر أسنانه هم بالفرار لكنَبلَراَم الذي ضحك من الرب َچنْكَليملك 
 .َبلَراَممن عذاب هراوة الرب   بعد تهشم أطرافهم وتبلل أبدانهم بالدماءفر سائر الملوك خوفاً .كل أسنانه

عندئذ،  .َبلَراَمأو  نّيروكْمي من تضرر صلته الودية سواء بـ خوفاً ّيروكْم على قتل ابن عمه عتراضاال كِْرشَْنلم يستحسن الرب 
حققوا كل . ْدڤاَركا إلى َجكَطَوْبُهوعروسه في عربة فاخرة وغادروا  أنيرودَّْهى كل من َبلَراَمالرب  يتقدمهم َدشاْرَهىي أجلس ذرار

 .َدَنۤوَمْدهوسالرب  إلى أغراضهم بعد اللجوء
 ".كِْرشَْننسب عائلة "بعنوان  كِْرشَْن منواحد والستين ال الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى

 الفصل الثاني والستون
 أنيرودَّْهى و شاأۤولقاء 

 إلى  متشوقاًكْشيتْرۤيَپ َمهاَرَجكان .  مثير وغامضڤَشيوالمولى  كِْرشَْن الذي سبب قتاالً ضارياً بين الرب شاأۤو و أنيرودَّْهىلقاء 
كان من كبار التيم ووهب جميع . َبليالملك اسم عزيزي الملك، ال بد أنك سمعت :" فقالُچوْسوامّي ڤَشوَك ِدسماع القصة كلها من 

 .باناسوَركان لديه مئة ولد أكبرهم ). ڤَڤاَمنَِد(األطراف  مقصوع ْبراْهَمَنة للرب بوجه صدق) مجمل العالم(مقتنياته 
 وثابت صادقاً واًفطن ووسخياًدوماً  باإلحترام  كان مسلكه متسماً.شيڤَ وأصبح من كبار عباد المولى َبليمن صلب  سوَرناباولد 
الذي باركه بألف شيڤَ يثار المولى  انتيجة سوَرناباقام المالئكة على خدمة .  كانت تحت سلطته پوَرتَونيشُالمدينة الجميلة . النذر

 . يخدمونه بطاعةإنْْدَر درجة كان المالئكة مثل إلى ذراع وأصبح بالغ القوة
-ڤَذَنْتا عندما كان يرقص رقصة لى اآلالت الموسيقية بأذرعه األلفعلى األخص بالعزف عشيڤَ المولى  َنبا ىذات مرة، أرض

ن يكون حارس مدينة المولى أ َنبا بإعطائه البركة التي طلبها فاختار َنبارب وسيد المخلوقات والمأوى الرؤوف لتيمه، أسعد  .تْياِرنْ
 .يتمالك نفسه من شدة قوته سوَرنابالم يعد  وشيڤَ

بما  إليه وتكلمعندما كان واقفاً إلى جانبه بخوذته التي سطعت كالشمس شيڤَ للمولى  اللوتسيتين نقدميلا سوَرناباذات يوم، لمس 
أنت مثل شجرة سماوية تحقق رغبات من ال . ، اسجد لك أيها السيد الروحي وملك األفالك)ڤََمهاِد( عظيم المالئكة سيدي :يلي

سحقت الجبال بأذرعي التي . قتالي سواكل نداًال أجد . ياها مجرد حمل ثقيل اأصبحت األذرع األلف التي وهبتني .تتحقق رغباتهم
 ".قتال الفيلة التي تحكم الجهات أيها المولى األولي لكن حتى تلك الفيلة الضخمة هربت خوفاً إلى كانت تحكني للقتال من شوقي

سترفع تلك المبارزة . مثيل مبارزة عديل ستتحطم رايتك أيها األحمق بعد":بالغضب من سماع ذلك واجابشيڤَ شعر المولى 
 ".اختيالك

يبدو أن األشرار  . أي زوال قوتهچيريشَداره يترقب ما تنبأ به المولى  إلى عاد األحمق. عند سماع ذلك سوَرنا باابتهج عادم الفطنة
 بذل طاقتهم في القضايا العادلة المراد أنهم يجلهون سبل. هقاظهار عزهم عندما يثقلهم ويشعرون بالرضى عند نف االحمقى يريدون

. كل شيء في خدمة الرب كِْرشَْن تيم يبذل .المالئكة عموماً إلى وسواه الملتفت كِْرشَْنتيم -البشر اثنان. كِْرشَْنلجهلهم بنفع ذكر 



ضرب . الخارقة للقتالنتفاع بقوته  إلى االكامل على مثيله شديد الشوق مثل سوَرنابا سوى التيم يبذل كل شيء بتشبعته الحسية وكان
 .فقط كِْرشَْن يملك قوى خارقة للقتال لكنه استعملها لصالح أْرجوَنفي المقابل كان . الجبال بسواعده وحطمها لعدم العثور على ند

 شاأونهضت  .في حلمها مع انها لم تره أو تسمع عنه من قبل ْپَرْديوْمَن ورأت ابن شاأو في غاية الجمال وتدعى بانَسوَركانت بنت 
 تْشيتَْرِلكْها  كانت.ضطراب والحرج االكانت في غاية. عندما اختفى من حلمها "اين أنت يا حبيبي؟":من نومها بين صديقاتها صارخة

 عمن تبحثين يا جميلة الحاجبين؟":تْشيتَْرِلكْهاقالت  .ستطالعاال بدافع شاأوفتحرت من صديقتها حاضرة  سوَرنابا وزير ذَنْكوْمْبهاابنة 
 ."أيتها األميرة؟ من تتوقين؟ لم أر حتى اآلن رجال ينشد ودك إلى

كان من النوع الذي يلمس قلوب .  لوتسي العين متين الساعدين يرتدي سرواال أصفر اللون في حلميشاهدت أسمراً:"شاأوقالت 
بعد ان رماني في بحر يه  إلن شربت عسل شفتيه وأنا متحرقةأتوارى عن نظري بعد . هذا هو الحبيب الذي أبحث عنه .النساء
 ".الشقاء
. ذا كان في مطلق مكان في األفالك الثالثة اهذا الزوج المستقبلي الذي سرق قلبك إليك سأجلب. سأرفع شقاءك":تْشيتَْرِلكْهاقالت 

ا بغض هن إلى أنا عليمة بفّن جلبه. سوف أرسم بعض الصور واخبريني حالما تجدين زوجك المنشود. أرجو ان تبيني لي هويته
 ".لذلك، سأدبر األمر فور تعريفه. النظر عن هويته

 . والبشرياكْشَْز  وْزڤْدۤياْدَهَر و دايتْياْز و َچْزَپنَّ و تْشاَرنَْز و سيدَّْهْز  وَچنْْدَهْرڤَْز دقيقة لمختلف المالئكة و  صوراًتْشيتَْرِلكْهارسمت 
 بالخجل أوشاشعرت . من بين البشر كِْرشَْن و َبلَراَم و أنَكَدونْدوْبهي و َرِسَنشۤوبما فيهم  ڤِْرشْنيْز ساللة صور تْشيتَْرِلكْهارسمت 

 ".هذا هو. هذا هو":وأعلنت مبتسمة أنيرودَّْهىونكست رأسها من الحرج عندما شاهدت صورة  ْپَرْديوْمَنعندما شاهدت صورة 
المدينة التي  ْدڤاَركا إلى عزيزي الملك، طارت في السماء. كِْرشَْنحفيد  أنيرودَّْهىنه أ التي كانت تملك قوى خفية تْشيتَْرِلكْهاأدركت 

 تَونيشُمدينة  إلى يُّوچيحملته بتصرفها الـ. على سرير فخمهناك  نائماً ْپَرْديوْمَنابن  أنيرودَّْهىعثرت على  .كِْرشَْنيحميها الرب 
 .شاأوصديقتها  إلى  حيث قدمتهپوَر

مقصورتها الداخلية التي يحظر دخولها على  إلى ْپَرْديوْمَنأخذت ابن . أجمل الرجال إلى  بالفرح حالما نظرتشا أوأضاء وجه
 ال تقدر بثمن مع أكاليل الزهور والعطور والبخور بخدمة وفية وقدمت له ثياباً أنيرودَّْهى أكرمت شاأو .الرجال ونعمت معه

 في مقصورات  مخبئاًأنيرودَّْهى بقي.  العذبالطعام والكالمكما قدمت له مختلف أنواع العصير و. والمصابيح والمقاعد وسواها
 . استحوذت على حواسه التي كان حبها له يزدادشاأوالنساء دون ان يلحظ مرور األيام ألن 

 وظهرت عليها يادوْزنها كانت متعة بطل الـأ نذر البكارة وشاأوفي مجرى الوقت، الحظت الحارسات عالمات تدل على نقض 
أيها الملك، ":وقلن له سوَرنابا إلى  فذهبت الحارساتِڤديةالـالفتاة اأحد هو أكبر عار لألنثى حسب التربية معاشرة . زوجيةالسعادة ال

ن نفهم كيف تفسد أموالنا، راقبناها بعناية طوال الوقت ويتعذر علينا  . يفسد سمعة عائلتها غير الئقاًلقد الحظنا سلوك ابنتك سلوكاً
 ".نها مستورة عن الرجالألقصر مع تلك الصبية داخل ا

 سوَرناباشاهد  .يادوْزفخر الـ أنيرودَّْهىضطراب بفساد ابنته فشاهد فيها  االمقصورات الصبايا في غاية إلى فوراً سوَرناباهرع 
طين البراقين كان القر.  ابن كيوبيد بجمال ال يضاهى، أسمر البشرة لوتسي العين متين الذراعين يرتدي سرواال أصفر اللونأمامه

 كانا زوجين مناسبين لكنه لم يستحسن األمر خوفاً على سمعة أنيرودَّْهى أن ابنته و سوَرناباأدرك . وشعره يحلي وجهه ولحظه باسم
 . بالغضب الشديدسوَرنابامع ذلك، شعر . كانت وسامته ال تضاهى في األفالك الثالثة.  تبين هويتهسوَرنابالم يستطع . العائلة

 كوَمنْكو مسحوق قبالة حبيبته المسعودة يلعب معها النرد وبين ذراعيه اكليل من أزهار ياسمين الربيع صبغه صدرها بساًكان جال
 يدخل مع عدد كبير من حراسه ووقف بثبات َنباعند رؤية رفع هراوته الحديدية . رؤية هذا المشهد سوَرنابااستغرب . دما عانقهاعن

 . بقضيب العقابدا مثل الموت المتشخص ممسكاًب.  لضرب كل من يهاجمهمتأهباً
 فيما هجموا عليه من كل الجهات في مسعى إللقاء القبض كما يضرب رئيس قطيع من الدببة الكالبالحراس  أنيرودَّْهىضرب 
الهرب من من  أنيرودَّْهىتمكن  على هذا النحو، . على حياتهم برؤوس وأفخاذ وسواعد مهشمةفر الحراس من ضرباته خوفاً. عليه

 .القصر
قبض على  و السحريةپاشَ-َچنا عتقال عدوه بإستعمال انشوطة اسبل بڤَشيبرحمة المولى  خبيراً بفنون القتال وعلم نَسوَرباكان 

عتقال  اعندما سمعت عن  وبكت تمأل الدموع عينيهاشاأو والكآبة بالصبية استبد الحزن.  حالما خرج من القصرأنيرودَّْهى
 .أنيرودَّْهى

 ."أنيرودَّْهى و شاأولقاء "بعنوان  كِْرشَْن منخامس ال الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث نقضىا



 الفصل الثالث والستون
 يبارز باناسوَر كِْرشَْنالرب 

 ناَرَد من اً وسمعوا أخير پوَرتَونيشُاألشهر األربعة لموسم األمطار في حزن شديد عندما لم يعد من  أنيرودَّْهىقضى أهل وأصدقاء 
 و وْمَنيْپَرْدمثل  يادوعندئذ، زحف جيش كبير من خيرة مقاتلي .  هزم جنودهأنيرودَّْهى مع أن پاشَ-َچناعتقاله بحبال  ا عنموني

 سوَرناباعاصمة ى إل كِْرشَْنبحماية ) أكْشاوهيني (اًفيلق وجمعوا ثمانية عشر ْبَهْدَر و َپنَنَْدأو و نَنَْد و ساَرَن  وساْمَب و َچَد و ساتْياكي
 . وحاصروها بالجنود والفيلة والجياد والعربات

 .عند رؤيتهم يخربون حدائق ضواحي مدينته وأسوارها وأبراج مراقبتها ومداخلها فخرج لمواجهتهم بجيش معادل سوَرناباغضب 
بدأت معركة هائلة على أعجب ما  .كِْرشَْن و َبلَراَملقتال  َنبا إلى ْزْپَرَمتَْه و كاْرتيِكيا مع ولده نَنْدي ثوره متطي يڤَشيانضم المولى 

 َنَپكَْرۤوك و َدنْ كوْمْبهانازل َبلَراَمالرب  .كاْرتيِكياضد  ْپَرْديوْمَن و كََرنْشَضد المولى  كِْرشَْنيكون تقشعر منها األبدان بمبارزة الرب 
 .َن با نازلساتْياكي بينما َنبافنازل ابن  ساْمَبوأما 
 تجمعوا في ْزشَياكْ و أْپَسراْز  وَچنْْدَهْرڤَْز إلى كبار الحكماء باإلضافة وْزنَتْشاَرو  سيدَّْهْزئر المالئكة المدبرين مع  وساْبَرْهما

 ْپِرتَْز و تَْزْبهۤو ألنه سيد جميع أشكال األشباح وأهل الفلك التحتي مثل ناتَْهى-تَْبهۤو يدعى ڤَشيالمولى . طائراتهم السماوية للمشاهدة
 أقوى األشباح ألنهم راكْشََسْز-ْبَرْهَم (راكْشََسْز-ْبَرْهَم و ڤيناياكَْز و ڤيتالَْز و كوشْمانَْدْز و پيشاتْشَْز و ْزداكۤي و چوْهياكَْز و ْپَرَمتَْهْزو 

 ). دخلوا عالم األشباح بعد الموتْبراْهَمنَة
لم يأبه بكل تلك  كِْرشَْن لكن الرب شاَرنَْچحامل  كِْرشَْن حامل الرمح ثالثي الشعب، أطلق مختلف األسلحة على الربڤَ شيالمولى 

 بآخر وسالح الرياح بسالح الجبال والسالح الناري ْستَْرْبَرْهماسالح  كِْرشَْنابطل الرب  .األسلحة بل أبطلها بأسلحة مضادة مناسبة
 .بسالح المطر

 كِْرشَْناستمر الرب  .ْستَْرناانارايبسالحه الشخصي  كِْرشَْنبطله  أَپتاْستَْرپاشو سالحه الشخصي ڤَشيلمولى أخيراً، عندما أطلق او
تضايق المالك  .بءب بسالح التثاءبحمله على التثابالوهم ڤَ شيالمولى أن أوقع  بعد مه بسيفه وهراوته وسهاسوَرنابابضرب جيش 

انطرح  .ظهر طاووسه وكانت أطرافه تنزفل الجهات ففر من المعركة على عليه من ك ْپَرْديوْمَن من انهمار سهام كاْرتيِكيا
 .تناثر جنودهما في كل الجهات عندما شاهدوا مقتل قائدهما. َبلَراَم مقتولين من ضرب هراوة الرب  أرضاًَنَپكَْرۤوك  وذَنْكوْمْبها

ض المعركة على الرب  وهجم بعربته عبر أرساتْياكيتولى عن منازلة . عند رؤية تشتت قواته العسكرية كلها سوَرناباثارت ثائرة 
 . من حمى وطيس المعركةمستثاراً  أوتار أقواسه البالغ عددها خمس مائة وثبت سهمين في كل قوس بوقت واحدَنباشد  .كِْرشَْن
 .َپنْشََجنْيابوقت واحد كما سحق حوذيه وعربته وجياده ثم نفخ صدفته  سوَرناباكل سهم من سهام  كِْرشَْنشق 

وجهه  كِْرشَْن شْرّيأدار الرب  .نقاذ حياة ولدهاإعارية بشعر طليق رغبة ب كِْرشَْنأمام الرب  سوَرنابا  أمطَراوكُعندئذ، ظهرت 
 .مدينته بعد خسارة عربته وقوسه إلى الفرصة للهرب سوَرنابافاغتنم  امرأة عارية إلى لتفادي النظر
 َرڤَْج-ڤَشي بدا. ڤَشيبعد دفعه اتباع المولى  كِْرشَْنالرب  ة ذو الرؤوس الثالثة واألقدام الثالثة لمهاجمَرڤَْج-ڤَشيتقدم السالح 

  في الهالك الكوني تصبح أقوى بأثني عشر مرة من حرارتهاحرارة الشمس جاء أن. حيثما دنا يحرق كل شيء في الجهات العشرة
 عند اطالقه ت أيدي وتسع عيونثالثة أرجل وثالثة رؤوس وس المتشخص َرڤَْج-ڤَشيسالح كان ل. َرڤَْج-ڤَشيعتيادية وتسمى اال

 .كِْرشَْن بإقباله على رماد إلى وكان يبدو أنه يحرق كل شيء
 و َرڤَْج-ڤَشيحينئذ، تبارز . قبال هذا السالح الشخصي ا المتمثل بالحمى عند رؤيةَرڤَْج-ڤيشْنو سالحه الشخصي َنناراياأطلق الرب 

تزداد درجة الحرارة عند . هذا ما يشهده الفرد عند الموت. البرودة الزائدة من يحتمل اإلنسان الحرارة الزائدة أكثر .َرڤَْج-ڤيشْنو
 .َرڤَْج -ناراياَن سوى سالح َرڤَْج-ڤَشيال يبطل حرارة . ثم يتداعى مجمل البدن ويصبح ببرودة الثلجمئوية  درجة ٤٢،٦ إلى الموت

 شْرّي هو وجه ناراياَن. َرڤَْج-ناراياَن لم يجد بديال من اطالق َرڤَْج-ڤَشي يطلق سالح ڤَشيالمولى  كِْرشَْنلذلك، عندما شاهد الرب 
الحرارة الزائدة من الطبيعي أن تنخفض . َرڤَْج-ناراياَنطالق  اوقع قتال كبير عند. َرڤَْج-ناراياَنباألصل وملك سالح  كِْرشَْن

 وبدأ بالصراخ من َرڤَْج-ڤَشيانخفضت حرارة . َرڤَْج-َننارايا و َرڤَْج-ڤَشيوهذا ما حدث في القتال بين تدريجياً بالبرودة الزائدة 
ال مفر له أن  َرڤَْج-ڤَشيأدرك . َرڤَْج-ناراياَنفي حضور شيئاً  لم يستطع أن يفعل ڤَشي لكن المولى ڤَشيألمه يطلب عون المولى 

ة فماذا بالحديث عن سائر المالئكة؟ لذلك،  عظيم المالئكڤَشيبعد أن لم يجد العون من المولى ) ناراياَن( كِْرشَْنسوى التسليم للرب 
 .بالسجود له والدعاء طلباً للحماية كِْرشَْن للرب َرڤَْج-ڤَشيسلم 



وعجر أحد  كِْرشَْنعجز أحد عن قتل من يحميه  ،كِْرشَْن والسالح القطعي للرب ڤَشيهذا القتال بين السالح القطعي للمولى يثبت 
 يعتبر عظيم المالئكة أحياناً ْبَرْهمامع أن المولى ) ڤََمهاِد(عظيم المالئكة ب ڤَشيالمولى صف يو. قتله كِْرشَْنعن حماية من يشاء 

 سوى في سعة ڤَشي أو المولى ْبَرْهمامع ذلك، ال يعمل المولى . ْبَرْهما قادر على تدمير خالئق ڤَشيلقدرته على الخلق لكن المولى 
 فحسب بل يخلق ونڤيشْال يحفظ الرب .  هو الحفيظونڤيشْ قادر على الدمار لكن ڤَشيلى  قادر على الخلق والموْبَرْهماالمولى . واحدة

-ڤَشيأدرك . ْبَرْهما ولد من ڤَشيكما أن المولى . ونڤيشْ ألنه من خلق الرب ْبَرْهماالخلق ليس من استهالل المولى . ويدمر أيضاً
 .بكفين متضامين وبدأ بالدعاء كِْرشَْنذ بالرب لذلك، ال.  هو العون الوحيدناراياَنأو  كِْرشَْن أن َرڤَْج

 كامال وأنت سبب  صفياًأنت تملك وعياً. أسجد لك يا مالك القدرات التي ال تحد والرب العظيم ورقيب كل األحياء":َرڤَْج-ڤَشيقال 
 ونزعاتها ۤيڤَج و  والقدر والعملالزمان. ليه اِڤَدْزعلى أتم وجه، أنت الحق المطلق الذي تشير الـسكيناً . خلق الكون وحفظه وهدمه

والعناصر المادية اللطيفة والبدن المادي واألنا الزائفة ومختلف الحواس وحاصلها جميعها كما تنعكس في البدن اللطيف للنفس تؤلف 
 لحفظ تسلياتقوم بت .لكت اۤيمايا رافع  إليك أألج. التي ليست سوى دائرة مفرغة مثل دائرة البذرة والنبتة )اۤيما(فتنتك الظاهرة 

بتلك  كما تقتل الضالين عن جادة الصواب ومن يعيشون بالعنف. بمختلف النوايا المالئكة والربانيين وقواعد الدين لهذا العالم
. تعذبني لكنه محرق القوة القاسية لسالح الحمى المرعبة البارد .في الواقع، جلوتك الحاضرة مقصودة لرفع عبء األرض. تسلياتال

 . عن خدمة قدميك اللوتسيتينةى كل النفوس المتجسدة العذاب ما دامت مرتهنة بالطموحات المادية ومعرضيجب عل
كل من يذكر حديثنا  عسى ان يرتفع خوفك من حمتي وعسى ان يزول خوف. يا ثالثي الرؤوس، أنا مسرور منك":قال الرب العظيم

 .بعد فراغ الرب من كالمه  للرب العظيم وانصرفَرڤَْج-َرڤَماِهشْسجد ". منكاآلن 
من  كان الجني يحمل مختلف أشكال األسلحة بأيديه األلف .كِْرشَْنالمعركة في عربته لقتال الرب  إلى سوَرنابافي تلك األثناء، عاد 

طالق األسلحة على الرب العظيم فأمر قرصه  اَنباتابع  .حامل سالح القرص كِْرشَْنشدة غضبه وأطلق عدة سهام على الرب 
 أيديه فدنا من اثناء اجتزاز سوَرناباتيمه ببالرأفة ڤَ شيشعر المولى  . لو كانت فروع شجرة كماسوَرنابالقاطع كالشفرة بقطع أيدي ا

 .بما يلي إليه وتكلم) كِْرشَْن( وْدَهىيتْشكْراالرب 
أصفياء القلوب قادرون .  عن المطلقالكالمفي تعبير أنت وحدك الحق المطلق والنور العظيم والغموض المحجب ":روْدَرشْرّي قال 

 ،الجهات األصلية حاسة سمعك. السماء سرتك والنار وجهك والماء منيك والجنة رأسك .ب كالسماءاعلى رؤيتك ألنك غير مش
. األرض قدمك والقمر عقلك والشمس بصرك بينما أنا هو آنيتك.  والغيوم الحاملة للماء شعر رأسك،واألعشاب الشافية شعر بدنك

هبوطك  .خالق العوالم شَپوروأنت في الواقع .  فطنتك وأبو البشرية فرجك والدين قلبكْبَرْهما ساعدك والمولى إنْْدَر لبحر بطنك وا
نحن المالئكة نطور الطبقات . العالم المادي يا رب القوة التي ال تحد، مقصود إلقامة مبادئ العدل ونفع الكون كله إلى الحالي

ال سبب لك بل . أنت الشخص األصلي الواحد الذي ال ثان له، العلي والواجد لذاتك . على رحمتك وسلطانكتماداًع االكوكبية السبعة
مع ذلك يجري الشعور بك من منطلق تحوالت المادة التي تسببها فتنتك الظاهرة وهي . أنت سبب الجميع وأنت الملك المطلق

 .ية المادشواكلظهور مختلف ال تحوالت تأذن بها ليتسنى
 أيها القوي، كالشمس التي تضيء الغيمة التي تحجبها وسائر األشكال المنظورة أيضاً، كذا أنت تبقى منيراً :" قائالڤَشيتابع المولى 

ون  يولعاۤيماك تمن تلتبس فطنتهم بفتن .فتكشف كل تلك الصفات مع األحياء المتصفة بها على الرغم من احتجابك بالصفات المادية
من نال الصورة  . وتحته حيناًجاتهم وبيوتهم وغيرها، غارقين في محيط الشقاء المادي يطفون على السطح حيناًبأطفالهم وزو

ت يرفضك ائكل م . ألنه مقتصر على خداع نفسه حتماًالبشرية هبة منك لكنه يقصر عن ضبط حواسه وتكريم قدميك، يستحق الرثاء
 وسائر المالئكة ْبَرْهماأنا و  .سات نقيضك، يشرب السم بدال من العسلأنت ذاته الحقة وخير صديقه وربه من أجل المحسو

أنت حفيظ . لنعبدك أيها الرب العظيم للتحرر من الحياة المادية . ألنك ذاتنا األعز وربناوالحكماء أصفياء العقول، سلمنا لك قلبياً
أنت واحد ال ثان لك ومأوى كل األفالك . الرب المعبودأنت الميزان المطمئن والصديق الحق والذات و. الكون وسبب خلقه وانحالله

 .وكل النفوس
 ."يد الجنس ْپَرْهالَدلذلك، ربي، أسألك ان ترحمه كما رحمت . تابعي الوفي والمقرب وأعطيته األمان سوَرنابا"

 نيتْشَويُرڤالن أقتل ابن الجني  .أنا أوافق على خالصتك. لمسرتك أيها المالك الحبيب، ال بد ان نجيبك على طلبك":قال الرب العظيم
قضيت على جيشه الكبير ألنه أصبح . لسحق كبريائه سوَرناباقطعت أيدي  . قتل أحد من ذريتهبعدم  ْپَرْهالَدَمهاَرَجألني باركت 

 ال خوف لذلك،. ما زال لدى هذا الجني أربعة أيدي وسأرفع عنه الهرم والموت وسيبقى أحد مالزميك البارزين . على األرضعبئاً
 ."عليه من أمر

وعروسه على عربتهما وجاء بها  أنيرودَّْهى كل من َنبابعد ان نال األمان ثم أجلس  بلمس رأسه األرض كِْرشَْن للرب سوَرناباسجد 
أذن  محاطين بفرقة عسكرية كاملة ثم استحليوعروسه في أفخر ثياب وأجمل  أنيرودَّْهىفي المقدمة  كِْرشَْنوضع الرب  .أمام الرب



كانت المدينة مزينة بالرايات وأقواس النصر ورشت كل طرقها . دخل الرب عاصمته .لإلنصرافڤَ شيالمولى  كِْرشَْنالرب 
 والجماهير للترحيب به نَةْبراْهَم وتقدم كل أقارب الرب والـدونْدوْبهي وطبول أنَكَْزتعالت أصوات الصدف و . ومفترقاتها بالمياه

 .بإحترام
 طالق كالقتال االليست منحوسة على كِْرشَْن والرب ڤَشي أن قصة القتال بين المولى كْشيتْرۤيَپ للملك ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِدأكد 
لن يعرف الهزيمة في ڤَ شيفي نزال المولى  كِْرشَْنعلى العكس، كل من ينهض في الصباح الباكر ويذكر فوز الرب . عتيادياال

 .مطلقاًمطلق مكان في نزاع حياته 
 بركة مطلق أن عباد المالئكة ال يحرزون ْبهَچڤَْد چۤيتا هو تأكيد ما جاء في ڤَشيوإنقاذه برحمة المولى  كِْرشَْن مع بانَسوَرة قتال واقع
أنه مع  عن انقاذه ڤَشيوقصر المولى  كِْرشَْن واجه الموت على يد باناسوَرأن   الحكايةهفي هذنجد . كِْرشَْنذن الرب العظيم إ دون

ة مالكل. كِْرشَْنهذا هو مقام الرب . إلنقاذ عبده وهذا ما أذن به الرب كِْرشَْن إلى  تضرعڤَشي لكن المولى .هبار عبادكان من ك
على انعام شيء على مالئكة لعدم قدرة اوهذا يعني . ڤيهيتاْن ْهي تاْنڤَ َمياي هي ْبهَچڤَْد چۤيتاالدقيقة المستعملة في هذا الصدد في 

 .ب العظيمذن الر ادون مدهاعب
 ."سوَرنابايقاتل  كِْرشَْنالرب "بعنوان  كِْرشَْن منثالث والستين ال الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى

 الفصل الرابع والستون
 َچقصة الملك نِْر

شعروا بالعطش بعد  . للعبغيرةغابة ص إلى يادو ساللة وسائر صبيان َچَد و ْبهانو  وتْشارو  وْپَرْديوْمَن و ساْمَبذات يوم، ذهب 
تعجب الصبيان من منظر هذا المخلوق الذي  .اً عجيباًاللعب لوقت طويل فبحثوا عن الماء ونظروا داخل بئر جاف فشاهدوا مخلوق

ربطوا العظاية العالقة برباط جلدي ثم بالحبال المفتولة  .شعروا باألسف عليه وسعوا إلخراجه من البئر. كان عظاية بدت كالهضبة
 . لكنهم قصروا عن رفعها

البئر ورأى العظاية  إلى رافقهم الرب العظيم لوتسي العين حفيظ الكون .وأخبروه بحماسة عن المخلوق كِْرشَْنالرب  إلى ذهبوا
 كانت بشرته بجمال الذهب. بلمسة يد الرب المجيد العظيم صورة أحد أهل الجنان إلى انقلبت العظاية .ورفعها بيده اليسرى بسهولة

 . والثياب وأكاليل الزهور السماويةحلي بالالمصهور وكان مزيناً
 .برؤية صورتك الرفيعة  حتماًمن أنت يا كبير الحظ؟ أعتقد انك مالك كبير":الوضع لكن لعلم العامة سأله قائال كِْرشَْنأدرك الرب 

ن تخبرنا عن أالسماع عنك ونرجو  إلى نوتشوقنحن م. هذه الحالة؟ يبدو انك لم تستحق ذلك أيها النفس الطيبة إلى أي عمل ساقك
 .ن هذا هو الوقت والمكان المناسبينأذا وجدت  انفسك

أنا ملك معروف باسم ":واجاب بما يليالذي ال تحد شخصياته  كِْرشَْنعند سؤال  بخوذته الساطعة كالشمس ماْدَهڤَسجد الملك للرب 
 جميعماذا يغيب عنك أيها السيد؟ أنت تشهد عقول  . تالوة اسماء المحسنينربما سمعت عني يا موالي عند. ڤاكوشْكْ اابن َچِرنْ

 ".مع ذلك، سأتكلم بناء على أمرك. األحياء ببصيرة ال يعيقها الزمان
ن األبقار يعادل رمال بعدد م تصدققال أنه كان بالغ السخاء و. كانْذَ-كَْرَم يروي تاريخ انحطاطه بسبب نشاطات َچِرنْتابع الملك 

يبدو من كالم . ةصدق ْبراْهَمنَةالـ إلى بوهب البقر ِڤديةالـتوصي الطقوس . رض والنجوم في السماء أو قطرات الماء في المطراأل
 ْبهَچڤَْد چۤيتالذلك، يوصي الرب في .  أنه التزم بتلك التوصية لكنه اجبر على الوالدة في صورة عظاية نتيجة غلطة طفيفةَچِرنْالملك 
ضمن الجنان ال ت إلى لجنة لكن الترقيةا إلى حسان يعني قضاء العمل الصالح بالذي يرفع الفرد اال.كِْرشَْنرضاة حسان لم االببذل

 أن ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في .  يثبت قطعياً أن العمل الصالح مهما كان ال يحقق لنا حياة باقية البهجةَچِرنْمثل الملك . عدم سقوط الفرد
 . شخصية اهللا العزيز إلى اً قربانهبذلدون سد يرهن الفرد ثمار العمل الصالح أو الفا

وهبت صدقات عبارة عن أبقار  .وهبت صدقات عدادها أبقار تعادل حبات الرمل على األرض والنجوم في السماء أو قطرات المطر
ة بالذهب وأظالفها مطلية مكتسبة بأمانة، قرونها مطليوبنية اللون فتية حافلة الضرع حسنة المسلك جميلة متصفة بصفات حسنة 

هؤالء . أوال  المنتفعين بصدقتي بثياب فاخرةنَةْبراْهَمأكرمت الـ. ر مع عجولهاوبالفضة وزينتها ثياب مزركشة وأكاليل زه
الحقيقة ومعروفين  إلى كانوا منقطعين.  حسنو المسلك والصفات األجالء التي كانت عائالتهم محتاجة كانوا فتياناًنَةْبراْهَمالـ

 وعقارات وذهب ودور مع جياد وفيلة وفتيات جديرات وهبتهم أبقاراً.  ذوي مسلك ربانيِڤديةالـبرياضاتهم وسعة علمهم باألسفار 
ربات كما قضيت عحبوب السمسم والفضة واألسرة الفاخرة والثياب والجواهر والمفروشات وال إلى بالزواج مع وصيفات باإلضافة

 لطيبة الصالحة المختلفة واألعمال اِڤديةالـالقرابين 



  آخرَنْبراْهَموهبت تلك البقرة لـ . قطيعيفي  ممتاز ودخلت َنْبراْهَمذات مرة، شردت بقرة كنت قد وهبتها لـ :"تابع الملك قائال
كال، بل ":ائال الثاني الذي قبلها هدية قَنْبراْهَمفاجاب الـ" هذه ملكي":قالف المالك األول للبقرة انها تساق بعيداً .ما حدثلجهلي ب
". لكنك سرقتها مني":وقال الثاني" وهبتني تلك البقرة":قال األول. ليإثنان حول األمر فجاءا  االتخاصم ".ياها اَچِرنْوهبني . ملكي

سأهب مائة ألف ":وجدت نفسي في مأزق مخيف يتعلق بواجبي في المسألة فخاطبتهما بتواضع قائال .شعرت بالحيرة عند سماع ذلك
أرجو منكما . لم أعلم ماذا فعلت ووترحما بي أنا خادمكمالي  عادتها اأرجو.  عن تلك الواحدةاألبقار لكل منكما عوضاًمن خير 

ثم " مقابل هذه البقرة أيها الملكشيئاً ال أريد ":قال المالك الحالي للبقرة .جحيم قذر إلى انقاذي من هذا الوضع الصعب وإال سأصير
 . وانصرف")فوق ما عرضته(بقرة  آالف ال أريد حتى عشرة": اآلخرَنْبراْهَمقال الـ. انصرف

قال  .شخصياًهناك  ياَمراَجحقق معي . بالطه إلى  تلك الفرصة وساقوني فيما بعدياَمراَجيا رب األرباب وسيد الكون، اغتنم عمال 
لمتعة المعقبة لها ااية لإلحسان الذي قضيته أو  سيئاتك أوال أم حسناتك؟ في الواقع، ال أرى نهثوابعزيزي الملك، هل تود ":ياَمراَج

  وشهدت تحوليفوراًفسقطت " ذن اأسقط":ياَمراَجفقال "  سيئاتي أوالثواباسمح لي يا سيدي ب":اجاب .في كواكب الجنان المشرقة
 .يا موالياثناء سقوطي عظاية إلى 

حتى  )عمري السابق( يا ربي الحبيب، لم أنس كرت على ذكراقتص:"كِْرشَْنالرب  إلى قال. في البئر لوقت طويل َچِرنْبقي الملك 
لملك في وسع ا كان .ضعاف الفطنة  أن العاملين بأحكام وحدود العمل الصالح لجلب النفع الماديَچِرنْيبدو من كالم الملك ". اآلن
 عمله السيئ ليتسنى له ثواب الحكمة بقبول لكنه ارتأى له الخيار ياَمراَجعندما ترك مالك الموت  عمله الصالح أوالً ثواب قبول َچِرنْ

وليس حب العمل  كِْرشَْنتنمية حب إلى  كِْرشَْن ذكر يقود .كِْرشَْنجمال، لم يطور ذكر  االعلى. التمتع بخير عمله دون ازعاج
 . العملثواب أن التيم ال يخضع لَسْمهيتا-ْبَرْهَمجاء في . الصالح أو الفاسد ويتخطاهما معاً

الطقوس واإلحسان  إلى اعتقد أن رغبتي الشديدة بمعاينتك مع الميل:"تابع قائال.  عمله الصالحثواب برؤية الرب بَچِرنْلهم الملك أ
ثمة شواهد . ْسَمَر-جاتي عمره السابق يدعى  اإلنسانذكر(عظاية  إلى حتفاظ بذاكرة عمري السابق حتى بعد تحولي االأمكنني من

ربي الحبيب، أنت الذات العليا النافذة في قلوب ). ال استرجعوا تفاصيل كثيرة ألعمارهم السابقةكثيرة في التاريخ الحديث على أطف
يداومون على التأمل فيك في قلوبهم ابتغاء . اتْدنيشََپوأ و ِڤَدْزالـ الكبار الذين يرونك بعين ۤيْزچيُّوالـيوجد كثير من . جميع األحياء

حتمال رؤيتهم لك داخل قلوبهم لكن تسنى لي ذلك مع ان  امعلوا قاصرين عن معاينتك ما زالكن . تحقيق مساواتهم النوعية معك
 ".فطنتي ما زالت معمية بالمصائب الشديدة للحياة المادية؟ ال يعاينك سوى من تخلص من ورطته المادية في هذا العالم

لكنه ذكر . منزلة مالك كبير إلى رتقاء االوتعذر عليه عمله الفاسد ثواب هاريعند اخت بدن عظاية بناء على غلطته َچِرنْالملك  تلقى
 الرب العظيم رغبة بالعز المادي ةعبادب. مع قضاء عمله الصالح مما أعتقه سريعاً من بدن العظاية وحظي ببدن مالك كِْرشَْن

. َهىنْطْايكوڤلملكوت الروحي يحظيهم الرب بأبدان مالئكة ويمكنهم معاينة شخصية اهللا العزيز أحياناً لكن ذلك ال يؤهلهم لدخول ا
 .ذا تابع تتيمه بالربا في الفرصة التالية َهىنْطْايكوڤسيحصل المالك على اذن دخول كواكب 

أنت الشخص العظيم . ربي الحبيب، أنت ملك المالئكة ومعبودهم:" ذكر كل شيء بعد تحصيل بدن مالك وقالَچِرنْتابع الملك 
توجد أحياء غير متجسدة (أنت رب المتجسدين بالمادة وسواهم . ڤينَْدوُچلذلك، أنت . يع األحياءأنت مصدر سعادة جم). وتََّمپوروشُ(

 غير مصنوعة من العناصر ْزلُوكَ َهىنْطْايكوڤلكن أبدان أهل الملكوت الروحي . بأبدان مادية مثل األرواح الشريرة أو األشباح
أنت الموجه العظيم لجميع النشاطات . ناراياَن أنت مستودع جميع األحياء .أنت العاصم أصفى األحياء النافذ في قلوبهم). المادية

 ).ۤيِكشَِرشْْه(الحسية لكل فرد 
دوماً قدميك  إلى عسى ان ألجئ. ي بدن أحدهمنعالم المالئكة بعد أن وهبت إلى ن تسمح لي باإلنصرافأ، أرجو كِْرشَْنربي العظيم 

يك اللوتسيتين بغض النظر عن صورة الحياة التي احصل عليها أو الكوكب الذي أولد عسى أن ال أنسى قدم. حيثما أحيا يا موالي
لذلك، .  العظيمْبَرْهَمْنأنت شخصية اهللا العزيز . أنت علة كل علة وسلطانك ال يحد. أنت نافذ في الوجود بصفة العلة والمعلول. فيه

هباءة بمثابة  تلطف بقبولي ).ڤََرِچشْيُّو(أنت المتصرف العظيم . يمربي الحبيب، بدنك وجه العلم البهيج القد. أسجد لك مرة وثانية
 ". تافهة عند قدميك اللوتسيتين

طائرة سماوية عجيبة على  َچِرنْركب الملك . بعد فراغه من كالمه ولمس تاجه بقدمي الرب كِْرشَْنحول الرب  َچِرنْ َمهاراَجطاف 
 واإلحسان والطقوس ةْبراْهَمنَعن تقديره إليمان الملك بالـ كِْرشَْناعرب الرب . بعد ان أذن الرب له باإلنصراف مرأى من الجميع

ذا تعذر عليه التتيم بحب الرب وهذا ما  اِڤديةالـ بالعمل باألحكام والحدود  اإلنسانلذلك، يوصى. َچِرنْ بعد رحيل الملك ِڤديةالـ
لملكوت الروحي أو الجنان حيث يبقى عنده أمل باإلنتقال لى الكواكب ا إلى سيمكنه في يوم من األيام من رؤية الرب باإلرتقاء سواء

 .الروحية



أصحابه الشخصيين ثم ألقى كلمة  إلى  على األخص وتشخيص صفوة الدين، تكلمنَةْبراْهَمالـ إلى المنقطع كِْرشَْن شخصية اهللا العزيز
لهضم حتى ولو تم التمتع بها قليال من قبل شخص أشد قوة من النار  غير قابلة لَنْبراْهَم ملكية الـ:المرتبة الملكية عامة إلى موجهة

 لوجود ترياق له لكن  حقيقياً سماًهاالَهَلال أعتبر  .التمتع بها مفترضين أنفسهم سادة إلى ذن عن الملوك الذين يسعون افماذا يقال
عتيادية يمكن ان تطفئها  االالسم يقتل شاربه والنار .لم المسروقة هي السم بحق لعدم وجود ترياق لها في هذا العاَنْبراْهَمملكية الـ

 ثالثة َنْبراْهَمسوف تهلك ملكية الـ . تحرق عائلة السارق عن بكرة أبيهاَنْبراْهَمالماء لكن النار التي تولد من اشعال وقود ملكية الـ
ذا استولى عليها بالقوة أو االف من خلفه ستهلك عشرة أجيال من أسالفه وعشرة أس ذن لكن ادونبها تمتع أجيال من عائلة من ي

 ".لحكومة أو غيرها لإلستيالء عليهااستعان با
التمتع بمقتنيات  إلى يصبيانتوقهم ال. أفراد المرتبة الملكية المعميون بسلطتهم يقصرون عن تحسب ترديهم:"قائال كِْرشَْنتابع الرب 

 يجري طبخهم مع َنْبراْهَمفقدوا تمالك أنفسهم والذين يسرقون مقتنيات الـالملوك الذين  .الجحيم فعال إلى هو توق َنْبراْهَمالـ
 الكرماء من ذوي نَةْبراْهَمبعدد السنوات التي تعادل حبيبات الغبار التي تسقط عليها دموع الـ كوْمْبهۤيپاَكعائالتهم الملكية في جحيم 

سيرجع بصورة دودة في الغائط   سواء أكانت هديته أم هدية غيرهَنْبراْهَممن يسرق مقتنيات الـ .العائالت الذين سرقت مقتنياتهم
يفقد مملكته ويصبح حيَّة مصدر . من يشتهيها قصير العمر ومهزوميصبح  ونَةْبراْهَمال رغبة لي بثروة الـ .لمدة ستين ألف سنة
حتى وإن أذنب أو هاجمكم بيده أو د له دوماً بل تابعوا السجو عاِلم بخشونة َنْبراْهَمأتباعي األحباء، ال تعاملوا  .متاعب لآلخرين

ستسبب سرقة مقتنيات  .سأعاقب كل من يخالف أمري هذا. اقتداء بقدوتيدوماً  بعناية نَةْبراْهَمينبغي لكم السجود للـ .مراراًلعنكم 
 ".َچِرنْ تردي الملك َنْبراْهَمحتى ولو كان ذلك دون علم كما سببت بقرة الـ تردي سارقها َنْبراْهَمالـ

 .ْدڤاَركاأهالي  إلى بعد الفراغ من كالمه كل العوالم قصره مقدِّس موكونَْددخل الرب 
 ".َچِرنْخالص الملك "بعنوان  كِْرشَْن منرابع والستين ال الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى

 الفصل الخامس والستون
 ڤِْرنْداڤََن يزور َبلَراَمالرب 

 بعد َبلَراَمعانق الرعاة وزوجاتهم الرب  .كوَلوُچنَنَْد  إلى فركب عربته وسافر زيارة خالنه إلى  بالشوقَبلَراَمب شعر الرذات مرة، 
 َبلَراَمو  كِْرشَْنألن ) ڤََرشْدۤيَجَچ(خاطباه بحفيظ الكون . أبويه فحيوه بالبركات مبتهجين إلى حترامه امعاناة لوعة الفراق ثم قدم الرب

 وأجلساه في حجرهما وأجهشا بالبكاء وتبلل َبلَراَمعانقا .  بالمتاعب بناء على غيابهماياشُودا و نَنَْدحياء لكنهما أوقعا يحفظان جميع األ
بالبسمات والمصافحة وغيره وتبادل التحيات مع كل لقاهم . اه الشباب بإحترامكبار الرعاة وحّي إلى ثم قدَّم احترامه.  بالدموعَبلَراَم

 . سنه ومدى صداقته وصلته العائليةواحد منهم حسب
عن صحة  كِْرشَْنسأله الرعاة الذين وهبوا أنفسهم للوتسي العين . بعد أخذ راحته  وتحلق الجميع حوله مريحاًثم قبل الرب مقعداً

 لم يرغب أياً منهم .كِْرشَْن كل شيء في تتيمهم العميق بحب ڤِْرنْداڤََنضحى أهالي . بأصوات مرتجفة من حبه )ْدڤاَركافي (أحبابهم 
دون مطلق نفع  كِْرشَْنكانوا راضين بحياة رعاية البقر البسيطة وغارقين بذكر . ْبَرْهَمْنندماج في  االبشيء مثل دخول الجنان أو

 .ة من الحب عن الغياب الطويل بأصوات مختنقَبلَراَمسألوا . شخصي
من  ، هل ما زلتم تذكروننا جميعكم مع زوجاتكم وأطفالكم؟راَمل أقاربنا بخير؟ ويا ، هراَميا :" السؤالمايِّياشُودا و نَنَْد َمهاَرَجاستهل 

ومن حسن حظنا ان أقاربنا قتلوا وهزموا أعداءهم . وأن أقاربنا األحباء قد أفرج عنهملقى مصرعه  األثيم قد َسْمكَحسن حظنا ان 
 ".اَركاڤْدووجدوا األمان التام في القلعة العظيمة 

سعيد  كِْرشَْنهل حبيب نساء المدينة :" فسألن مبتسماتَبلَراَمبالتشريف في الحضور الشخصي للرب  پۤيْزوُچلـ اصبايا شعرت
هل يذكر أفراد عائلته وال سيما أبوه وأمه؟ هل تعتقد انه سيعود ولو مرة واحدة لزيارة أمه؟ وهل يذكر شاكي السالح  .بحياته؟
 كِْرشَْنمن أجل ، نبذنا أمهاتنا وآباءنا وأخواننا وأزواجنا وأطفالنا وأخوتنا داشاْرَهىيا سليل  .؟دوماً إليه الخدمة التي قمنا بها كِْرشَْن

 لكن أيها الرب  كل صلة حب بناعينه فجأة وابتعد قاطعاً كِْرشَْنعلى الرغم من صعوبة فصم تلك الصالت العائلية لكن اآلن هجرنا 
ة تصديق كالم شخص قلبه غير ثابت فطنكيف تستطيع امرأة مدينة  ده؟كيف يمكن لمطلق امرأة ان تقصر عن تصديق وعو

. ، ال بأس عليكنۤيْزوپُچالـحبيباتي :"قال .ال بد انهن يصدقنه لبراعته بالكالم وألن لحظه الباسم الجميل يبعث شهوتهن. وجحود
  ."مه كان مقصوداً لخداعنا ال غيرعلى كل األحوال، نحن نساء فكيف ال نصدقه؟ نفهم اآلن أن كال". الوفاء بخدمتكن محال



خداعنا لكن  كِْرشَْن، نحن قرويات ساذجات واستطاع َبلَراَمحبيبي :"ڤِْرنْداڤََنعن  كِْرشَْن أخرى باإلعتراض على غياب پّيُچوقالت 
.  في غاية الذكاء والفطنةاَركاڤْدلكن نساء مدينة  كِْرشَْن؟ أال تعتقد انهن بحماقتنا؟ نحن قرويات خدعنا بكالم اَركاڤْدماذا عن نساء 

 ".قادر على خداعهن بكالمه كِْرشَْنلذلك، ال اعتقد ان 
يبتدع كلمات منمقة ويتحدث بعذوبة تضلل قلب . ال يضاهيه سواه في ذاك الفّن. حذق بالكالم كِْرشَْنصديقتي، :" بالكالمپّيُچوبدأت 

 ". عند رؤيتهاوتسلم نفسها له دون ترددابتسامته بالمرأة وتجن بتسام الساحر  االجانب ذلك، لقد اتقن فّن إلى .كل امرأة
 اذا قضى سنقضي وقتنا دونه  منك تغيير الموضوع،؟ أرجوپّيوُچلما تتعبين نفسك بالحديث عنه يا عزيزتي الـ:" أخرىپّيُچوقالت 

ه بسعادة كبيرة دوننا لكننا ال نقوى على يقضي وقت كِْرشَْن؟ ال شك أن كِْرشَْنما الذي يمنعنا من قضاء الوقت دون . وقته دوننا
 ".قضاء الوقت بسعادة دونه

اثناء تفوه تلك  ومحادثاته الممتعة معهن ولحظه الساحر ومشيته المميزة وعناقه المحب شاوريتذكرت الصبايا ضحكة الرب 
 .فبدأن بالبكاءالكلمات 

 تلك الرسالة لمست .بنقل الرسالة الخفية التي أرسلها معه پۤيْزوُچ الـ ساحر الجميع، خبير بالمواساة وطيَّب خاطرَبلَراَمالرب العظيم 
 تمتَّع بصديقاته الصباياو) منتصف آذار حتى منتصف آيار( هناك شهرين َبلَراَممكث شخصية اهللا العزيز  .بعمق پۤيْزوُچقلوب الـ

كانت تلك الحديقة تستحم بنور . يامونا على ضفاف الـ بصحبة عدد ال يحصى من النساء في حديقةَبلَراَمتمتع الرب  .لياليهمااثناء 
 .البدر ويهب بها النسيم الذي يحمل عبير أزهار اللوتس المتفتحة اثناء الليل

 .جوف شجرة وسطع أريجها في أنحاء الغابة وزاد من عطرها الحلوالتي سالت من  نّيڤاروالسماوية الخمرة  َنڤَروأرسل المالك 
نعم الرب  .شربها هناك مع صاحباته. )إلى الشجرة( وعندما شمها ذهب َبلَراَم إلى فيض من الخمرة الحلوةحملت الريح عطر هذا ال

عندئذ، تعالت  .ناثه ا الملكي ينعم بصحبةإنْْدَر  فيلڤَتَأيراأمجاده فظهر مثل  َچنْْدَهْرڤَْزفيما غنى   بحلقة ساطعة من الصباياَبلَراَم
 َهاليوْدَهىتجول الرب  .َبلَراَمالزهور ومدح كبار الحكماء األفعال البطولية للرب  َچنْْدَهْرڤَْزورش أصوات قرع النقارات في السماء 

 .وكانت عيناه تدوران من تأثير الخمرةاثناء غناء أفعاله  في مختلف الغابات مع صديقاته كما لو كان مخموراً
 وتحلى بقطرات العرق  واحداً المعروفة كما علق قرطاًڤايَجيانْتّيا  بأكاليل الزهور بما فيهَبلَراَممن سكرة الهناء، تحلى الرب 

 باإلقتراب ليتسنى له اللعب في مياهها لكنها تجاهلت ياموناعندئذ، أمر الرب الـ. المتفصد من وجهه اللوتسي الباسم مثل ندفات الثلج
ثيمة التي تسيئي احترامي، ال  االأيتها":وقال  فبدأ بجر النهر بطرف محراثهَبلَراَمأغضب ذلك . أمره على أساس انه سكران

 ".مئة رافد إلى هنا برأس محراثي وأشقك إلى لذلك، سأجرك. تحضري عندما أستدعيك بل تتحركي على هواك
 ايامونك قالت المال. قدميهوسقطت عند  يادو السليل المحبوب لـ شْرّي َبلَراَم خائفة عندما سمعت تقريع الرب ياموناك جاءت المال

ربي، أخلي  .أنت تحمل األرض بشق واحد من ذاتك يا رب الكون. ، يا شاكي السالح، ال أعلم بقوتكراَم، راَم":بصوت مرتجف
 ".يا روح الكون، لم أفهم عظمة مقامك لكني اسلم لك اآلن وأنت دائم اللطف بتيمك. سبيلي أرجوك

لعب الرب في المياه  .ناث اال صديقاته مثل ملك الفيلة مع حاشيته من ودخل مياه النهر معيامونا سبيل َبلَراَمعندئذ، أخلى الرب 
 أزرق اللون  سرواالَبلَراَمارتدى الرب  . براقاً ثمينة وعقداًحلي زرقاء اللون وثياباًعند خروجه  كانْتيحتى شبع وأهدته المالك 

 ان  اإلنسانيستطيع . في تطيبه بالعطور وجمال حليهإنْْدَر  مثل الفيل الملكي للمالكوبدا ساطعاً. ووضع العقد الذهبي حول عنقه
 .حتى اليوم  وتثبت قوتهَبلَراَم يجري من خالل قنوات كثيرة أحدثها جر الرب القوي يامونايرى نهر الـ

 .وسحرهن ڤَْرَج بجمال صبايا وكأنها ليلة واحدة وعقله مأخوذاً ڤَْرَج في  كل الليالي متمتعاًَبلَراَمبذلك، قضى الرب 
 ."ڤِْرنْداڤََنيزور  َبلَراَمالرب "بعنوان  كِْرشَْن منالخامس والستين  على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى

 الفصل السادس والستون
 ملك كاشّيپاونْذَْرَك ونجاة 

الملك   مثيل يدعىكان يوجد أحمق . دوماًدعون اإللهية مثيرة لإلهتمام ألنها تثبت وجود رذالء وحمقى يپاونْذَْرَكقصة الملك 
 َبلَراَمفي غياب الرب . كِْرشَْن حتى في حضور شخصية اهللا العزيز ادعاء اإللهية إلى  وصل به الغرورشَۤوكَر حاكم والية پاونْذَْرَك

ن الحمقى في  يوجد عدد كبير م.ڤاسوِدڤَلتوهمه بأنه الرب العظيم  كِْرشَْنالرب  إلى  رسوالشَۤوكَر، أرسل حاكم نَنَْدقرية  ڤَْرَجفي 
 ڤَاسوِدڤ أنه الرب پاونْذَْرَكحسب .  اإللهيةپاونْذَْرَكادعاء  كذا، ناصر عدد كبير. اليوم الحاضر من أتباع أمثاله من الرذالء

األرض لتخليص إلى نزل  شخصية اهللا العزيز الذي پاونْذَْرَكلذلك، أعلنت الرسالة أن الملك . لقصوره عن تقدير مقامه الشخصي
 .ؤساء بدافع رحمته العليةجميع الب



فتخيل نفسه " األرض إلى  اآلننزلتسيد الكون وقد  ڤاسوِدڤَأنت الرب العظيم ":بمجاملة رجال صبيانيين قالوا له َرَكنْذْپاوتشجع 
 كبير من الحمقى كذا، اختار عدد. ويحسب الطفل المختار أنه الملك بالفعلاثناء اللعب األطفال ملكاً بينهم أحياناً يختار . اهللا العاصم

 اَركاڤْد إلى  رسوالًَرَكنْذْپاوأرسل الملك . باللعب الصبياني أو الشعبيةيتم  اهللا  خلقكأنوأحمق مثيل بصفة اهللا وحسب أنه اهللا بالفعل 
ت الرسالة تحتوي كان. َرَكنْذْپاورسالة سيده  إليه  ونقلاَركاڤْدفي  كِْرشَْنالبالط الملكي لـ إلى وصل الرسول. كِْرشَْنيتحدى مقام 

 .على البيان التالي
، انبذ تَڤَساتْيا  .لذلك، أمرك بنبذ اسمك الكاذب. األرض رحمة لألحياء إلى نزلتأنا الذي . وحدي دون سواي ڤاسوِدڤَأنا الرب "

 ". اذا لم تفعلال مفر لك من نزالي .لطلب المالذ إلّي رموزي الشخصية التي تحملها اآلن بدافع الحماقة وأحضر
بنقل الرسالة (أمر شخصية اهللا العزيز الرسول  .َرَكنْذْپاو عند سماع اختيال عديم الفطنة وأعضاء البالط قلبياً أوْچَرِسَنضحك الملك 

ستصبح ملجأ للكالب  . األسلحة التي تتباهى بها على هذا النحو حتماًأيها األحمق، سأطلق": بمزاح المجلسبعد ان تمتع )إلى سيده
 ". أيها األحمقطَڤَقتيال ويغطي وجهك العقبان وطيور عندما تنطرح 

منطقة قريبة من  إلى عربته وأنطلق كِْرشَْنبعد سماع كالم الرب ثم ركب الرب  سيده بحذافيره إلى نقل الرسول جواب الرب المهين
 .ّيكاش

 بهلحق  .للمعركة كِْرشَْناهد تحضيرات الرب عندما شبسرعة  من المدينة بفرقتين كاملتين من الجنود َرَكنْذْپاوخرج المقاتل الشديد 
شعاره مثل كان يحمل  َرَكنْذْپاوان  كِْرشَْنالرب رأى . نّيوهيشاأكْيقود الحرس الخلفي بثالثة فرق  َرَكنْذْپاو صديق ّيكاشملك 

 زائفة كاوْستوْبَهىره جوهرة صد على تكان.  زائفةڤَتَْسۤيشْر وعالمة شاَرنَْچقوس  إلى الصدفة والقرص والسيف والهراوة باإلضافة
كانت رايته منقوشة بصورة  . من الحرير الفاخر أصفر اللونيزين نفسه باكليل من أزهار الغابة ويرتدي سرواال وقميصاًوكان 
 ضحكة قلبية عندما شاهد الملك يتزى بزيه مثل َهريضحك الرب  . سمكة قرش وقرطين براقين على شكلاًثمينوكان تاجه  َذَچرو
 .ل مسرحيممث

 والمراشيق الشائكة والقنوات والسيوف تيْزشِْر أعداء الرب هاجموه بالرماح ثالثية الرؤوس والهراوات الحديدية والشوكية و
عذَّب الرب . ربات والخيالة والمشاةع المؤلفة من الفيلة والكاشيراَجو  َرَكنْذْپاورد بقوة جيوش  كِْرشَْنلكن الرب  .والفؤوس والسهام

 وسهامه كما تعذب نيران الهالك مختلف أشكال المخلوقات عندما يحين وقت الهالك سوَدْرشََن بهراوته وسيفه وقرصه أعداءه
ربات والجياد والفيلة والبشر والبغال والجمال التي قطعها قرص الرب وسطعت مثل الملعب الفظيع للمالك ع حطام التناثر .الكوني

 . العاقلين بهجةمما ملئفي أرض المعركة  َپتيتَۤوْبه
يتضح  ".اآلن األسلحة عينها التي تحدثت عنها خالل رسولكليك ع، أطلق َرَكنْذْپاوعزيزي ":قائال َرَكنْذْپاو كِْرشَْنثم خاطب الرب 

. باطلعاء الد اال سأجبرك اآلن على نبذ هذا،َرَكنْذْپاو:"قائال كِْرشَْنتابع .  هو أكثر البشر حماقةمّدعي اإللهيةأن  كِْرشَْنمن كالم 
بسهامه الحادة بعد ان  َرَكنْذْ پاوعربة كِْرشَْنحطم الرب  ". إذا غلبتني حتماًسنقاتل وأسلم لك. هذه فرصتك اآلن. أمرتني بالتسليم لك

 كاشيراَجرأس  كِْرشَْنكما قطع الرب  . قلة جبل بسالحه الصاعقإنْْدَر  كما يقطع المالكسوَدْرشََنهزأ به ثم قطع رأسه بقرصه 
 ّيكاش في مدينة ّيكاشرمي رأس ملك  كِْرشَْنقصد الرب  . مثل زهرة لوتس رماها الريحّيكاشمدينة  إلى بسهامه فطار رأسه
 .   وحليفهَرَكنْذْپاوبعد قتل الحسود  ْدڤاَركاإلى  كِْرشَْنعاد الرب . ليتسنى ألهله رؤيته

بتقليد زيه  ڤاسوِدڤَ فقد داوم بطريقة ما على ذكر ،َرَكنْذْپاومن جهة  .لمدينةعند دخوله ا ية الحلوة الجنان بأمجاده األزلسيدَّْهْزتغنى 
.  بأيد أربعة تمسك الرموز األربعةشْنوڤيتشبه مالمح التيم حيث  طَْهىنْڤايكو الخمسة للنجاة ودخل كواكب شكالاألحد أ ْپياۤوسارفنال 

. كِْرشَْن وزال ذاك الذنب بعد قتله على يد شْنوڤينه عين الرب أ لتخيله اً لكنه كان مذنبشْنوڤي في صورة في الواقع، كان تأمله مركزاً
 . الرب صورة  محرزاًْپياۤوسار حقق نجاة

نه أعندما رأوا القرطين تبينوا .  من خالل بوابة المدينة واستغربوا ذاك الشيء العجيبّيكاشتجمع األهالي عند رمي رأس ملك 
إلى  كِْرشَْنن ملكهم رمى رأس أ وحسبوا كاشيراَجن عدو كاألنه  كِْرشَْن البعض انه رأس قال. رأس شخص فأخذوا يخمنون هويته

بدأت ملكاته وأوالده وسائر أقاربه  .كِْرشَْن نفسه وليس رأس كاشيراَجالمدينة ليتمتعوا بمقتل العدو لكنهم أدركوا في النهاية انه رأس 
 ".لقد قتلنا أيضاً يا سيدنا":ّيكاشما تبينوا انه رأس ملكهم سيد  عندمع األهالي بالنواح في حالة يرثى لها قائلين

 مع كهنته بعبادة شيَنسوَدكْلذلك، بدأ المحسن . مراسم جنازتهن أتم أبعد  ابن الملك ضمنياً على االنتقام لمقتل والده شيَنسوَدكْعزم 
 شيَنسوَدكْعلى بركته ن عبادته وعرض م بعد رضاه موكْتَيڤأتعبد في حجرة  شيڤَظهر المالك القوي  . بعناية فائقةَمِهشْڤََرالمولى 

 عمال نَةْبراْهَم في صحبة الـ)ْچنيناشيَدكْ(اخدم نار الكاهن األصلي ":شيڤَقال له المولى  .وسيلة لقتل قاتل والدهبركة فاختار األمير 
". نَةْبراْهَم رغبتك عند توجيهها ضد شخص معادي للـستحقق ْزْپَرَمتَْه مع عدة ْچنيناشيَدكْعندئذ، نار . أْبهيتْشاَرم طقوس ابأحك

 .كِْرشَْن ضد الرب أْبهيتْشاَر النذور الشعائرية بدقة واستدعى شيَنسوَدكْراعى 



 جويدبدأ بقضاء الفّن األسود بت.  على هذا الوجهڤَشي على يد المولى هعند تشجيع كِْرشَْن على يد شيَنسوَدكْكان من المحتم أن يقتل 
 حينئذ، خرجت النار من حفرة المنصة وتشكلت بصورة شخص عاري مرعب.  بنذر صارم من الرياضة بعون الكهنةتْراتَمنْالـ
 بأنيابه بدا وجهه مخيفاً. كانت لحية المخلوق الناري وضفيرة شعره بلون النحاس المصهور وأتقد الشرر من عينيه. أقصى حدإلى 

ركض الوحش على ساقين طويلتين مثل النخيل  .بلسانه الثي الرؤوس ولعق جانبي فمههز الجني رمحه ث. وحاجبيه المقطبين عبوساً
 المرعوبة الحيواناتبالذعر ك ْدڤاَركاأصيب أهالي  .بصحبة األرواح الشبحية يهز األرض ويحرقها في كل الجهات ْدڤاَركاتجاه 

 .أْبهيتْشاَربحريق غابة عند رؤية الجني الناري الذي خرج من طقوس 
أنقذنا، أنقذنا يا رب األفالك الثالثة من هذه النار التي ":الذي كان يلعب النرد في البالط وهتفوا شخصية اهللا العزيز إلى األهاليفزع 

 ".تحرق المدينة
علم  ".ال تخافوا. سأحميكم":وقال لهم عظيم الجدارة باللياذ عندما سمع هياج األهالي وشاهد اضطراب رجاله كِْرشَْنضحك الرب 

سالحه  كِْرشَْن فأرسل شيڤَرب القوي الشاهد الباطني والخارجي لكل شيء، ان الوحش ولد من النار القربانية من قبل المولى ال
سطع . سطوع ماليين الشموس سطع موكونَْدسالح الرب  ذاك، تْشَكَْرسوَدْرشََن  .لغلبة الجني جانبه إلى القرص الذي كان ينتظر

قوة سالح الرب  .بحرارته وني وأوجع السماء وكل الجهات والجنة واألرض والجني الناري أيضاًضياءه مثل نيران الدمار الك
 .أحبطت عمل المخلوق الناري الناجم عن السحر األسود الذي خلق لألذى كِْرشَْن
 الجني بنيرانكهنته  وشيَنسوَدكْأحترق . كاشيراَج حيث أحاط بالمدينة مملكة ّيسناڤاراإلى على عقبيه وعاد الجني الناري نكص 
.  لوجوب قتل أحد بقتل العدوهاخفاق اعندستقتل خالقها  َمنْتَْرالـ  أنتّنْتَْرْزات الفّن األسود في كتب َمنْتَْرتفيد . بسبب عودته الناري
قتل اهللا لكنه يرتد لشيئاً يخلق الجن . هذا هو درب الجن. رماد إلى لذلك، احترقوا وتحولوا.  هو الذي نطقها مع كهنتهشيَنسوَدكْكان 

 .عليهم ويقتلهم
الجني الناري وتابع بإحراق المدينة برمتها بما في ذلك قصورها ومجالسها  يطارد ّياسنَڤارا مدينة شْنوڤيكما دخل قرص الرب 

 ّياسنَڤاراكانت مدينة . وأسواقها وبواباتها وأبراج مراقبتها ومستودعاتها وخزائنها وحظائر الفيلة والجياد والعربات والحبوب
ألن ملك  كل هذه األماكن الهامة )سوَدْرشََن تْشَكَْر -ونڤيشْ(مزدهرة بكل هذا العز المادي لوقت طويل لكن احرق سالح القرص 

حراق مجمل مدينة  ا بعدشْنوڤيعاد قرص الرب . كان هذا الدمار أشد من التدمير الحديث. كِْرشَْن وولده كانوا من اعداء الرب ّيكاش
 .الذي أفعاله ال تستهلك مطلق جهد كِْرشَْنشْرّي جانب  إلى ّيسراناڤا

كل من يتلو هذه ستمحى مجمل ذنوب . هي قصة علية ومسعودة كِْرشَْنسالح  تْشَكَْرسوَدْرشََن  بالقرص ّيسراناڤاقصة دمار مدينة 
 .كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَجإلى حكاها  الذي ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِدهذا هو تأكيد .  أو يسمعها بإنتباهَكوشْلُ-أوتََّمهالتسلية البطولية للرب 

 ".الزائف ڤاسوِدڤَ ،پاونْذَْرَك"بعنوان  كِْرشَْن منخامس ال الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى

 الفصل السابع والستون
 نجاة الغوريال ْدڤيڤيَد

 حكىف كِْرشَْن العلية للرب تسليات يتابع الكالم عن الُچوْسوامّي ڤَِدشوَك فيما كان  لسماع المزيد كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَجازداد حماس 
 .َبلَراَم الذي قتل على يد الرب ْدڤيڤيَدالغوريال حكاية  ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد

ميع أنحاء  ألف أميرة من ج١٦بصدد اختطاف  كِْرشَْنالذي قتله ) ْبهاوَمسوَر (نََركاسوَر من أصدقاء ْدڤيڤيَدكان يوجد غوريال اسمه 
 على تخريب األرض وإشعال النار التي أحرقت المدن ْدڤيڤيَدعمل  .ڤَۤيسوْچرأمر الملك  تلقى ماينَْد القوي أخ ْدڤيڤيَد. األرض

شعال النار في القرى والمدن واألماكن اهو  كان شاغله األول .نََرَكنتقام لصديقه  االمن أجل والقرى والمناجم ودور الرعاة
 من الجبال واستعملها  عدداًْدڤيڤيَدذات مرة، حطم  .دور التجار المختصين برعاية األبقار وحمايتها إلى ناجم باإلضافةالصناعية والم

 . قاتل صديقهَهري حيث يقيم الرب أنَْرتَ الممالك المجاورة وال سيما مقاطعة جميعلتدمير 
اقتلع الغوريال الشرير  .فيل فأغرق المناطق الساحلية  آالفمرة أخرى ومخض مياهه بساعديه المتينين بقوة عشرة دخل البحر

من الرجال والنساء في كهوف جميع رمى بعجرفة  .األشجار في صوامع الحكماء األجالء ولوث نيرانهم القربانية بالتغوط والتبول
ون واألمن في البلد ولم يقتصر  القانْدڤيڤيَدعلى هذا النحو، تحدى .  الهواميعسوبكما يأسر ال وادي جبل وسدها بالصخور الكبيرة

 . أيضاًناث العائالت العريقة اعلى ذلك فحسب بل اغتصب عدد كبير من



ضطهاد الممالك المجاورة ويدنس نساء العائالت  افيما كان يعمل على رايڤَتََك صوت غناء مطرباً على جبل ْدڤيڤيَدسمع ذات مرة، 
كان يغني .  باكليل من أزهار اللوتس وجميل األطراف مزيناًيادوْز سيد الـراَمَبلَشْرّي شاهد هناك  .مصدره إلى فتوجهالمحترمة 

 .سطع بدنه فيما كان يسلك مسلك فيل هائج .نّيڤاروبين جمهرة من الصبايا وكانت عيناه تدوران كما لو كان ثمال من شرب خمرة 
َبَل بدأت الصبايا في صحبة الرب  .كيلَكيالوت تسلق الغوريال المشاغب فرع شجرة ثم أعلن عن حضوره بهز األشجار واصدار ص

حد انه بدأ  إلى كان الغوريال من الوقاحة .السخافة إلى كن صبايا تحب المزاح وتميل. بالضحك عندما شاهدن وقاحة الغوريال ِدڤَ
 خير المقاتلين بصخرة من َمَبلَرارماه الرب  .ك حاجبيهيحرتر أسنانه واظها ثم ََبلَرامالصبايا في حضور  إلى بإظهار قبله ودبره

 بالضحك والسخرية منه ثم كسر َبلَراَمغضبه لكن الغوريال الماكر تفادى الصخرة وأمسك بوعاء خمرة الرب وزاد من غضب الرب 
 .َبلَراَمشْرّي بذلك، استمر الغوريال القوي المختال بإهانة . هانة الرب بشد ثياب الصبايا ا الشرير الوعاء وزاد منْدڤيڤيَد

لقتل  لذلك، رفع الرب هراوته ومحراثه.  وقاحة الغوريال وجال بفكره الخراب الذي أحدثه في الممالك المجاورةَبلَراَمشاهد الرب 
لكن الرب  . وضربه على رأسه بجذعهاَبلَراَم بيد واحدة وأقبل على شاالاقتلع شجرة .  الشديد للقتالْدڤيڤيَدتقدم  . غاضباًعدوه
تزين  .سونَنَْد بهراوته التي تسمى ْدڤيڤيَددون حراك كالجبل وأمسك بجذع الشجرة اثناء سقوطها على رأسه ثم ضرب  بقي شََنشَنْكَْر
 جرحه وقلع ْدڤيڤيَدتجاهل . من ضربة هراوة الرب على رأسه  بدمه النازف مثل جبل يزداد جماال باألوكسيد أحمر اللونْدڤيڤيَد

 ْدڤيڤيَدمئات القطع فاقتلع  إلى احتد غضب الرب عندئذ فحطم الشجرة.  ضرب الرب ثانيةشجرة أخرى ونزع عنها أوراقها بقوة ثم
 قلع األشجار في حين ْدڤيڤيَدعلى هذا النحو، تابع  .مئات القطع إلى شجرة أخرى وضرب الرب ثانية بغضب فحطمها الرب أيضاً

  بالجبال عندما خلت الغابة من األشجار ورمى قطعاًڤيڤيَدْدعندئذ، استعان  .ن خلت الغابة من األشجارأ إلى تابع الرب تحطيمها
بروح  قطع صغيرة إلى  بسحق تلك القطع الكبيرة من الحجارةَبلَراَمبدأ الرب . َبلَراَمكبيرة من الحجارة مثل المطر على بدن 

عندئذ، كان  . وضربهَبلَراَمعلى الرب  أكبر الغوريالت قوة، شد قبضتي ساعديه اللذان يعادالن النخلة طوال وهجم ْدڤيڤيَد .رياضية
الرب بيديه فلم يرد عليه الرب بضربه بهراوته أو محراثه بل لكمه على  كان الغوريال يضرب.  على أشدهَبلَراَمغضب الرب 

 .مع سقوطه كالقارب الذي تتالعب به الرياح في البحر وأشجارهأجرافه و رايڤَتََكاهتز جبل  .أرداه قتيالًوترقوته 
ورشوا الرب " أحسنت، أحسنت. السجود لك. النصر لك":الكملة وكبار الحكماء صارخين ْزۤيچيُّوالجنان، هتف المالئكة والـفي 

 .أتعب األرض الذي ْدڤيڤيَدبعد قتل  عاصمته فيما كان الناس يتغنون بأمجاده إلى عاد الرب العظيم .بالزهور
 ".ْدڤيڤيَد يقتل الغوريال َبلَراَمالرب "بعنوان  كِْرشَْن منسابع والستين لا الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى

 الفصل الثامن والستون
 زواج ساْمَب

وأراد كثير من   كوروساللةكانت حميدة الصفات في . ناَمشْلَكْاسمها وفي سن الزواج  ْدْهِرتَراشْطَْرابن  دوْريُّوْدَهَنابنة  كانت
من بين  ساْمَبكان  .على شرف الفتاة إلختيار زوجها من بين الحاضرين في تلك الحاالت َرڤَ-ْمياڤَْسفلة تقام ح. ها بزواجالاألمراء 

حدى الزوجات البارزات للرب  اّيتڤَجاْمَبمن  كِْرشَْن ابن ساْمَبكان . ناَمشْلَكْالتي أقيمت على شرف  َرڤَ-ْمياڤَْسالحضور في حفلة 
تعني  أْمباكلمة . يدل على االبن المفضل عند أمه ساْمَباسم . ان بالغ السوء لبقائه الدائم قرب أمهألنه ك ساْمَب يهأطلق عل وكِْرشَْن

كان . للسبب عينه سوتَ-ّيتڤَجاْمَبكما كان يسمى . ذن، أطلق عليه هذا االسم الخاص لمالزمته الدائمة ألمه ا.تعني مالزم ـَسو " أم"
مما  إليه على الرغم من عدم ميلها دوْريُّوْدَهَنابنة  ناَمشْلَكْأراد  ساْمَب. كما مر كِْرشَْنلرب صنو والدهم العظيم ا كِْرشَْنجميع أوالد 

 . بالقوةَرڤَ-ْمياڤَْساختطافها من حفلة  إلى دفعه
 إلى ل كانت ال تميناَمشْلَكْعلم جميعهم أن . رادتها ا أهاننا هذا الصبي سيئ السلوك بخطف ابنتنا ضد:نوالغاضب ْزوروكالـقال 

لذلك، أجمعوا على وجوب معاقبته وأعلنوا أن عمله . اختياره زوجاً ولم تتح لها فرصة إلختيار زوجها بل حملها هذا الصبي بالقوة
استخلصوا أن زواج الفتاة من سواه محال ألنه . لذلك، نصح كبار العائلة بإعتقاله دون قتله. كوروكان وقاحة واهانة لتقاليد عائلة 

كما ال يوافق أحد على الزواج بفتاة عاشرت . ِڤديالـا يلمس صبي فتاة ال يسمح لزواجها من سواه حسب النظام حالم(لمسها 
 . قائداً لتلك المجموعةكَْرَن لمجرد تلقينه درساً بعد تعيين كورواجتمع فرسان آل .  اعتقالهڤََم دشْْبهۤيكبار العائلة مثل أراد ). سواه

 سيغضبون منهم عند اعتقاله وقالوا ماذا تستطيع يادو فيما بينهم بأن آل كورو، تشاور أفراد عائلة َبساْم اثناء وضع خطة إلعتقال
هنا عندما يصلهم خبر أسر إلى اذا جاءوا  ْزڤِْرشْنيالـ سنسحق كبرياء .عمله؟ انهم يحكمون المملكة التي وهبناها لهم ڤِْرشْنيذرية 
نشغال بما سوى  اال الخفية، ضبط األهوية داخل البدن وإخضاع الحواس ومنعها مناچويُّالـفي النظام اآللي لرياضة يتم . ولدهم

 . ونڤيشْالتأمل في الرب 



بعد هذا الكالم وبعد  ساْمَببمهاجمة  )ْزَرتْهۤي-َمها(الذين كانوا من كبار الفرسان  ْدَهَنويُّوس و ِكتوْچۤيايا و ريۤوْبه  وشََل و َنكَْرقام 
 َرتْهّي-ِاَك و َرتْهّي-َمهاتوجد عدة درجات من الفرسان بما فيهم . ْدْهِرتَراشْطَْر و ْبهۤيشَْم دڤَ مثل كورو ر آلذن كباإ حصولهم على

كان . ساْمَباجتمعوا إلعتقال .  أمثالهم يستطيعون بمفردهم قتال عدة ألوف من الرجالْزَرتْهۤي-َمها.  حسب مقدراتهم القتاليةَرتْهّيو 
عند رؤية  رفع قوسه ووقف بمفرده كاألسد.  آخرينْزَرتْهۤي-َمها عليه مبارزة ستة ت أيضاً لكنه كان بمفرده وتعينَرتْهّي-َمها ساْمَب

  .وأصحابه يتعقبونه دوْريُّوْدَهَن
كان  .أقبلوا عليه ورشوه بالسهام". قف وقاتل. قف وقاتل":وقالوا له َنكَْربقيادة  ساْمَبصرخ النبالون الغاضبون العازمون على أسر 

قوسه العجيب ورمى المقاتلين الستة  ساْمَبرن البطل  .كِْرشَْنيملك قدرات علية بوصفه ابن الرب  يادو ساللةاالبن المجيد ل ساْمَب
خرق العربات الستة بعدد مماثل من السهام كما رمى كل فريق من الجياد األربعة بأربعة سهام وكل . بستة سهام َنكَْرالذين يتقدمهم 

 همفيما كان يقاتل العلية ساْمَب استحسن المقاتلون الستة األشداء قوة.  العرباتسائقيهم واحد كما رمى النبال الكبير حوذي بس
هذا كان مدهشاً لكنهم أجبروه على النزول من عربته ورمى أربعة  ساْمَبأقروا بصراحة حتى في وسط القتال ان الفتى . بمفرده

بعد حرمانه من بصعوبة كبيرة  ساْمَب  كوروساللةأوثق مقاتلو  .ه وحطم آخر قوسهسائقحدهم منهم جياده األربعة بينما أصاب أ
 . مظفرين يحملون الفتى وأميرتهم مدينتهم إلى وعادواعربته اثناء القتال 

اجمة عاصمة  واستعدوا لمهفرسان على يد ستة هالذين غضبوا من أسر يادو ساللة إلى ساْمَب خبر أسر ناَرَدحمل الحكيم الجليل 
 .يادو ساللةملك  َرِسَنْچأوبإذن   كوروساللة
و  وروك الخصام وقوع خصام بين ذراري عصرلم يشء مطّهر . الذين تدرعوا ڤِْرشْني من غضب أبطال َبلَراَمالرب هدأ لكن 
 كالشمس وكان أشبه بالقمر المحاط في عربته التي كانت مضيئة َهْستيناپوَر إلى  وكبار العائلة وأنطلقَمنَةْبراْهاصطحب الـف نيڤِْرشْ

 روضة خارجها في دار بل أقام معسكراً ضواحيها إلى عند وصوله َهْستيناپوَر مدينة َبلَراَملم يدخل الرب  .بالكواكب الحاكمة
 .سوية األمرأو ت يادو ساللةذا كانوا يريدون قتال  اواإلستطالع منهم عما  كوروساللةقادة  إلى التوجه ڤَأودَّْهطلب من وصغيرة 
و  ليَكباْهو  وَنْدُرو  ڤََم ِدۤيشْْبهلى إو) ْدْهِرتَراشْطَْر (أْمبيكاابن  إلى حترام الالئق اال بعد تقديمَبلَراَمبوصول الرب  ڤَأودَّْهأعلمهم 

 .دوْريُّوْدَهَن
 كان مريد خير كبير َبلَراَمن الرب أجيد  في غاية السرور لعلمهم الدوْريُّوْدَهَنو  ْدْهِرتَراشْطَْروال سيما   كوروساللةكان كبار 
في أيديهم إلستقبال  لوازم التبجيلين لامحوأنطلقوا خارج المدينة  ڤَأودَّْهلذلك، رحبوا برسوله . لم تعرف فرحتهم حداً. لعائلتهم
سجد له العالمون بعظمته من بينهم . مه بمقاكما يليق ْهياْچأْر  وأكرموه بهدايا البقر وَبلَراَمدنوا من الرب  . على خير وجهَبلَراَمالرب 

 بصوت هادر وبصبر تام ما يلي َبلَراَمتبادل الفريقان كلمات الترحيب وبعد انتهاء الرسميات، تكلم الرب  .ولمسوا األرض برؤوسهم
مع ان عدة  :َرِسَنْچأول الملك قا .فوراًينبغي لكم النظر في أمره بانتباه تام ثم تنفيذه . سيدنا وحاكم الملوك َرِسَنْچأوالملك ":لتدبرهم

 .رجال منكم أخضعوا بوسائل مخالفة للدين مقاتل وحيد اتبع المبادئ الدينية فاني أتحمل ذلك من أجل الوحدة بين أفراد العائلة
يا للعجب،  :يليالمفعم بالقدرة والشجاعة والالئق بقوته العلية وتكلموا ما  َبَل ِدڤَعند سماع كالم الرب بالغضب  ْزڤَكاوَرشعر الـ

) يادوْزالـ (كان يتعين علينا عدم السماح لهم . الحذاء الوضيع يود التسلق على الرأس حامل التاج الملكي: حتماًقوة الزمان غالبة
يجب  .في الواقع، نحن الذين منحناهم عروشهم الملكية .بإستعمال الشارات الملكية في حضورنا لكننا فعلنا ذلك بسبب المصاهرة

. باستعمال شارات الملك ألنهم يسببون المتاعب لمن أعطاها لهم مثل تغذية الحيَّة السامة بالحليب يادوْز الـساللةلسماح لعدم ا
ستعمال شيء لم  ا علىإنْْدَر ال يجرؤ حتى .لينا ابرحمتنا لكنهم فقدوا خجلهم اآلن ويتجرأون على اصدار االوامر ۤياَدڤَْزالـ ازدهر
 كوروْزالـ أعرض .دعاء الغنمة قتل األسد ا؟ هذا أمر يشبهكوروْز أو سائر الـأْرجوَنأو  وَنْدُرأو  ڤَ ِدَمۤيشْْبهياه  ايمنحه

 .َبلَراَمالرب  إلى مدينتهم بعد فراغهم من توجيه هذا الكالم الخشن إلى المختالون والمغترون بحسبهم ونسبهم وعادوا
كان وجهه مخيف المنظر وضحك . وسمع كالمهم المهين كوروْز مسلك الـ بالغضب عندما شهد سوءَبلَراَم الرب العاصم امتأل
ذن، سأهدئهم بالعقاب  ا.درجة ال يريدون السالم إلى من الواضح ان هوى هؤالء اللئام جعلهم مستكبرين : وتكلم ما يليمراراً

 جئت.  أيضاًالذي كان هائجاً كِْرشَْن والرب الغاضبين يادوْز تهدئة الـتدريجياً أواه، استطعت .الطبيعي كما يعاقب الحيوان بالعصا
. مراراًحترامي  ادرجة انهم اساءوا إلى ن بالخصام والمشاغبة بطبعهمولكنهم بلداء ومولع ْزڤَكاوَرهنا أطلب السالم لهؤالء الـإلى 

 .ستكبار االتجرأوا على مخاطبتي بخشونة بدافع
  باألمر؟اًلكنهم يقولون انه ليس خليق أنْْدَهكَْزو  ْزڤِْرشْني و َجْزوْبُهسيد ذراري  ِسَنَرْچأو وسائر المالئكة يطيعون أوامر الملك إنْْدَر

 ذاك ليس خليقاً كِْرشَْن. من المالئكة الخالدين لمتعته پاريجاتَوعلى شجرة  سوْدَهْرماذاك عينه الذي استولى على مجلس  كِْرشَْن
غبار القدمين اللوتسيتين  أفال يستحق رب العزة شارات ملك بشري؟. ميهالعزة عينها حاكمة الكون كله تكرم قد بعرش ملكي؟

مالئكة جميع الكواكب مشغولون بخدمته ويعتبرون أنفسهم . المحاج، يكرمه كبار المالئكة جميعهمجميع مصدر قداسة  كِْرشَْنلـ



وحتى العزة وأنا ڤَ شي والمولى ْبَرْهماة مثل المولى كبار المالئك. تيجانهمب كِْرشَْنلـ غبار القدمين اللوتسيتين لمسأسعد الجميع عند 
 بإستعمال شارات الملك أو حتى الجلوس ليس خليقاً كِْرشَْنمع ذلك، . أجزاء من هويته الروحية ونحمل ذاك الغبار على رؤوسنا

 عجباً هم الرأس؟ كوروْز الـ؟ ونحن أحذية بينماكوروْزنحكم قطعة صغيرة من األرض بإذن الـ ْزڤِْرشْنينحن  على العرش الملكي؟
أي ملك فعلي مطاع الكلمة يتحمل تلك الكلمات . المغترين المعميين بالسلطة المزعومة مثل السكيرين كوروْزلمدى هؤالء الـ
نهض بثبات وأخذ . رماد إلى حراق مجمل الكون ا في حالة من الغضب وكأنه كان على وشكَبلَراَمبدا الرب  المهينة الحمقاء؟

 بجر المدينة تجاه المياه َبلَراَمعن األرض ثم بدأ الرب  َهْستيناپوَره بيده وبدأ يضرب األرض به فانفصلت مجمل مدينة محراث
 .كالزلزال وبدت المدينة على وشك التداعي َهْستيناپوَرهزة شديدة في أرجاء حدوث مما أعقبه  َچنَْچالجارية لنهر الـ

 مثل خشبة عائمة في المياه َچنَْچعي مدينتهم اثناء جرها وعلى وشك السقوط في نهر الـتدا عندما شاهدوا ْزڤَكاوَرارتعب الـ
قال  .من أجل النجاة بحياتهم وعروسه في المقدمة وضموا أكفهم مبتهلين ساْمَبالرب مع عائالتهم ووضعوا  إلى ففزعوا

انت وحدك علة خلق األكوان وحفظها  .بنا لجهلنا وضاللناأغفر لنا ذن. ن بقوتكلونحن جاه.  يا صمد الوجودراَم، راَم":ْزڤَكاوَرالـ
 األلف رأس الذي ال يحد، انت تحمل الكرة ييا ذ .ربنا، تقول المراجع ان األفالك مجرد لعبك المسلية. وهدمها وال علة تتقدم عليك

 . المياه يبقى سواك مستعلياًيغيض الكون كله في بطنك عندما يحين وقت الهالك وال. ليةخحدى رؤوسك بمثابة ت اية علىاألرض
ال لحفظ هذا  ا األصالة الصفية وال تغضبشاكلةأيها الرب العظيم، انت تحفظ . غضبك عبرة لكل حي وليس عالمة بغض أو حسد

 .نسجد لك ونفزع اليك. يا صانع الكون الذي ال يكل. انت تطبق سلطتك بصورة فعالة. نسجد لك يا روح األحياء .وحمايته العالم
ثم " ال تخافوا":الذين كانت مدينتهم ترتجف وكانوا يسلمون له في مضرتهم الشديدة، وقال لهم كوروْزعند ابتهال الـ َبلَراَمأ الرب هد

 .رفع خوفهم
كان من  ناَمشْلَكْاألميرة  ساْمَبعندما خطف . النزال بين عائلة العريس وعائلة العروس قبل الزواج تْريياشَكْمن عادة الملوك الـ

من أجل  التثبت من مناسبة عريسها لها لكنهم بارزوه وأعتقلوه دون احترام إلصول المبارزة  كوروساللةواعي سرور كبار د
وبوصفه  كوروْزمن الـ ساْمَباطالق سبيل  يادوْزعندما قرر الـلتسوية األمر شخصياً  َبلَراَمتدخل الرب . امتحان قوته الشخصية

. هانوتحدوا سلط َبلَراَم من أمر الرب باإلهانة ظاهرياً ْزڤَكاوَرشعر الـ.  فوراً ساْمَبم بإخالء سبيل العظيم فقد أمره تْريياشَكْالـ
 إلى ناَمشْلَكْ إلبنته دوْريُّوْدَهَن زوج. بسرور بالغ وسوي األمر ساْمَب إلى لذلك، سلموا ابنتهم. ن يظهر قوته العلية ال غيرأأرادوا 
 إلى ثم انصرف بصحبة الزوجين كوروْز بعد استقباله الكبير من قبل الـ تماماًَبلَراَمرضى . ه لهامن شدة حببأبهة كبيرة  ساْمَب

 .َركاڤاْدعاصمته 
جتماع الجميع وتعجبوا  ا قصة الزواج بعدَبلَراَمروى الرب . حيث التقى بتيمه وأصدقاءه من األهالي َركاڤاْد مدينة َبلَراَموصل الرب 

 أن النهر في تلك األيام كان يجري عبر مدينة ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِديؤكد  .َهْستيناپوَر قد زلزل مدينة َبلَراَمعندما سمعوا ان 
 نَْچَچالـ أن وْسوامّيُچ ڤَجۤيتؤكد مرجعيات مثل .  اآلنيامونا ويدعى الـنَْچَچالـكان معروفاً بنهر ) نيو دلهي الحالية (َهْستيناپوَر

 يدعى ڤِْرنْداڤََنمنطقة  إلى َهْستيناپوَر الذي يجري عبر نَْچَچالـالجزء من . اهات مختلفة نهر واحد يجري في اتجياموناوالـ
حتى  َچنَْچمرتفعة من جهتها الجنوبية على طول نهر الـ َهْستيناپوَرمدينة ما زالت . كِْرشَْن العلية للرب خلية ألنه تقدس بالتياموناالـ

 .َبلَراَمتدل على قوة الرب اليوم و
 ."ساْمَبزواج "بعنوان  كِْرشَْن منالثامن والستين  الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى

 الفصل التاسع والستون
 كِْرشَْن يزور مختلف قصور الرب ناَرَدالحكيم الجليل 

منتزهات مليئة باألزهار والثمار  الحدائق والناَرَدشاهد . هتسلياتأراد رؤية ألنه  كِْرشَْن زيارة القصوره الغزيرة لـموني ناَرَد قرر
كانت توجد فيها أحواض .  تغني بفرحطواويسكانت الطيور الجميلة تصدح وال. َركاڤاْد إلى عند وصوله مختلفة األلوان واألصناف

لتّم كانت البحيرات زاخرة با. من المياه مليئة بأزهار اللوتس زرقاء وحمراء اللون وبعضها مليئة بزنابق الماء على أشكالها
 ألف قصر مشيدة بالرخام الممتاز وبوابات مصنوعة من ٩٠٠كانت المدينة تضم . والكركي التي تعالت أصواتها في كل مكان

.  جميال والزبرجد وأرضها تعكس بريقاًياقوت األزرقكانت مواقع تلك القصور مرصعة بالجواهر مثل حجر الفالسفة وال .الفضة
جتماعات  اال وقاعاتهياكلكانت مجمل المدينة مليئة بال .الطرق واألسواق جميلة الزينةكانت الشوارع والطرقات ومفترقات 

كانت طرقاتها ومفترقاتها وشوارعها ومداخل قصورها في غاية . مدينة مضيئة َركاڤاْدوالمساكن جميلة التخطيط وكل ذلك جعل 



على مسافات  ضخمة تظلل الطرقات من أشعة الشمسالشجار األكانت األشجار الصغيرة تنمو على جانبي كل مدخل و. النظافة
 .متعادلة

اعتاد كبار ملوك وأمراء األرض، زيارة تلك . َركاڤاْدفي هذه المدينة الجميلة  قصور غزيرة كِْرشَْنكان لشخصية اهللا العزيز 
ظهر كل مواهبه وبراعته في بناء مهندس المالئكة الذي أ كَْرماڤَشْڤيتخطيط المدينة على يد كان . كِْرشَْنالقصور الكرام الرب 

دخل الحكيم . كِْرشَْن ألف حيث اختصت كل ملكة بقصرها الشخصي مع الرب ١٦كان عدد هذه القصور ينيف عن .  قصورها
ياقوت كانت الجدران مرصعة بال .ْرياۤويدڤا أحد تلك القصور التي كانت أعمدتها من المرجان المرصع بأحجار موني ناَرَدالكبير 
 تتدلى منها عقود الآللئ في ذاك القصر كما كانت توجد مقاعد وفراش قبباً كَْرماڤَشْڤيوضع .  ولمعت األرض ببريق دائمقاألزر

كان البخور والصمغ المعطر . سطوع المصابيح المرصعة بالجواهر أزال كل ظلمة في القصر. مصنوعة من العاج والجواهر
وكل واحدة كبيراً كان عدد الوصيفات .  فبدأت ترقص بفرح الدخان غيوماًواويسطتوهمت ال. يحترق ويخرج دخانها من النوافذ

كان يوجد عدد كبير من الخدم المزينين بالخناجر والعمائم واألقراط المرصعة .  جميلساريمنهن مزينة بعقد وأساور ذهبية وثوب 
 .بالجواهر يقومون بواجباتهم المختلفة

. بمروحة من شعر البقر ذات مقبض ذهبي إليه مع زوجته التي كانت تروح تَْزڤَساتْسيد  شَْنكِْرشْرّي  في ذاك القصر نارَدشاهد 
الرب  . وأناقة مظهر وجماال وشباباًعلى الرغم من وجود ألوف الوصيفات اللواتي كن يضاهينها مسلكاًشخصياً قامت بخدمته 

 ناَرَد وسجد برأسه المتوج عند قدمي ناَرَدحالما الحظ  )شْرّي (العزةوبناء عليه، نهض من فراش . العظيم هو عماد األصول الدينية
ألن  كِْرشَْنبالرب  يليق كان هذا العمل.  ثم وضع الماء على رأسهناَرَدغسل الرب قدمي  .يضم كفيه ثم أجلس الحكيم في مقعده

 ناَرَدالحكيم  كِْرشَْنشْرّي لذلك، أكرم . كون وسيد تيمه مع انه المرجع الروحي العظيم في ال)ڤَِد-يانْْبَرْهَم (َمنَةْبراْهاسمه محابي الـ
 .َچنَْچبغسل قدميه مع ان المياه التي تغسل قدمي الرب تصبح المحج القطعي نهر الـ

الصدق وضبط الذات والصفاء والسيطرة على الحواس والبساطة :  بالكلية وهيْبَرْهَمنيةالـ تعني المتصف بالصفات يانْْبَرْهَمكلمة 
توجد ألوف . متصف بكل هذه الصفات ومعبود بالمتصفين بصفات مثيلة كِْرشَْنالرب . لم الحصولي واإلنشغال بالخدمة التتيميةوالع

 . على صفاته العليةةلا وجميعها دناَم-َسَهْسَر ونڤيشْ-كِْرشَْنوماليين من أسماء الرب 
ووضع الماء فوق عندما غسل الرب قدميه  موني ناَرَدالحكيم يعترض لم لذلك، .  كاملإنسان تسلياتب َركاڤاْدفي  كِْرشَْنالرب ينعم 

 باألصل والصديق القديم لجميع األحياء، ناراياَن، هو كِْرشَْنشخصية اهللا العزيز .  فعل ذلك قدوة لتبجيل الربانيينهرأسه لعلمه ان
بالعلم والجمال والشهرة والقوة والزهد والثروة  بالعزيز ناَرَدخاطب .  بموجب األحكام ورحب به بكالم عذبناَرَد الحكيم بّجل

 ."ماذا نستطيع ان نفعله في خدمتك يا سيدنا وموالنا؟":وسأله قائال) اْنڤََچْبَه(
 بمشيئتك نزلت.  ال يستغرب منك يا ملك العوالمظهار الصداقة لكل البشر وإخضاع الحسوداأيها الرب القوي، :"موني ناَرَداجاب 
رأيت اآلن قدميك  .لذلك، تغنى أمجادك على نطاق واسع. كما نعلم جيداً نفع على هذا الكون بحفظه وحمايتهنزال أعظم  امن أجل

ت الجليلة ذوي الفطنة الرفيعة سوى التأمل فيهما في قلوبهم شخصيا وسائر الْبَرْهمااللتان تعتقان تيمك وال يستطيع حتى المولى 
أمنحني القدرة على . علي بدوام ذكرك في تجواليإلنعام أرجو ا.  للنجاةود المادي طلباًواللتان يفزع اليهما المتردين في بئر الوج

 ".  ال أحفل حيثما أجد نفسي بل السماح لي بذكر قدميك اللوتسيتين.عدم نسيان قدميك اللوتسيتن في مطلق وقت
 التيم الصفي ال يطلب مطلق نفع مادي أو روحي . الدعاء المثالي لجميع التيم بطلب هذه البركة من الربموني ناَرَدأظهر الحكيم 

التيم الصفي ال يحفل سواء أكان في .  للرب في مطلق حالة من الحياةالقدمين اللوتسيتينعدم نسيان  إلى ال يدعو سوى. من الرب
 هذا الدعاء في تَنْياتْشايلقن المولى .  للربالقدمين اللوتسيتينيقنع بمطلق مكان يجد نفسه فيه شريطة ذكر .  الجحيممالجنة أ

التناسخ في شتى أجناس الحياة ال يعني . التيم الصفي ال يطلب حتى قطع تناسخه.  بطلب الخدمة التتيمية والدة تلو والدةشيكْشاشْطََك
 . للرب في مطلق أحوال الحياةالقدمين اللوتسيتينطموحه الوحيد هو عدم نسيان . للتيم الصفي شيئاً

رؤية القوة الروحية التي يملكها سيد المتصرفين  إلى لتشوقه كِْرشَْن من قصور ملكات الرب  آخراًراً قصموني ناَرَدثم دخل 
 نّيروكْميبعدم علمه بما جرى في قصر  كِْرشَْنتظاهر الرب . ڤَأودَّْههناك، شاهد الرب يلعب النرد مع زوجته وصديقه  .ْزيُّوچۤيالـ
 في كال القصرين بوقت واحد، يقوم كان حاضراً كِْرشَْن ان الرب موني ناَرَدأدرك .  إلى القصر الثانيموني ناَرَد وصول عند

أيها الحكيم العزيز، ماذا يستطيع المحتاجون ": قائالناَرَدلذلك، خاطب . بنشاطات مختلفة فأنصرف بصمت في عجب من أفعال الرب
. ، ماذا يمكنني تقديمه لك ألن واجبنا هو تقديم ما في وسعناَنْبراْهَمأمثالنا ان يفعلوا للمكتفين بذواتهم؟ على كل حال، عزيزي الـ

 ".ما استطيع أن أقدمه لكبأن تأمرني  إليك لذلك، ابتهل



 كِْرشَْنالرب  ّيجناَرَدشاهد  تلك المرة، .قصر آخر إلى  ثم ذهب من هذا الخطاب وأقتصر على الوقوف صامتاًموني ناَرَدتعجب 
 كل قصر من موني ناَرَدعلى هذا الوجه، دخل الحكيم . يستعد لإلستحمام كِْرشَْن فشاهد الرب  آخراًيداعب أطفاله فدخل قصراً

 .  بشاغل مختلف في كل واحد منهامنشغال كِْرشَْنووجد  كِْرشَْن قصراً لملكات الرب ١٦القصور التي تبلغ 
 وال إنسان كليرتكب . ناۤوس-َپنْتْشَمتزوج ويسمى وهو من ضمن تكاليف الفي قصر آخر  ْچۤيايا-َپنْتْشَيصب قربان  كِْرشَْنكان 

كذا، . بريق االمن الجراثيم عند سكب الماء منكبيراً نقتل عددا نحن . سيما المتزوج خمسة أصناف من الذنوب عن علم أو دون علم
 من النمل نقتل كثيراً. ارشعال ن او كناسة األرض أوأ آلة طحن أو حين نتناول الطعام نالاستعما من الجراثيم عند نقتل كثيراً
لذلك، من واجب كل متزوج قضاء قربان . بوعي أو دون وعي نقتل في مختلف نشاطاتنا. اثناء السير على الطريق والحشرات

 .للتحرر من ردات فعل تلك السيئات ناۤوس-َپنْتْشَ
بهدوء بينما كان يتحرك  َمنْتْرّي ياتْرچام ويتمتم يراقب طقوس العبادة عند المغيب باإلقالع عن الكال كِْرشَْنفي مكان ما، كان الرب 

يركب على الجياد والفيلة والعربات  َرَجْچداَچفي مكان ما، كان الرب  .في مكان آخر يتدرب على لعب السيف يحمل سيفه ودرعه
 ڤَأودَّْهور مع وزراءه مثل في مكان ما، كان يتشا . في فراشه في حين كان الشعراء يتلون أمجادهبينما كان في مكان آخر مستلقياً

 َمنَةْبراْه جميلة الزينة للـفي مكان ما، كان يهب أبقاراً .في مكان آخر بعدد كبير من صبايا المجتمع وسواهنمحاطاً وكان في المياه 
 ينعم بصحبة كِْرشَْنفي مكان ما، كان الرب  .في مكان آخر المسعودة تْناپوراتالوة التاريخيات والـ إلى األجالء وكان يصغي

 بأمور منهمكاً كِْرشَْنفي مكان ما، كان الرب . مع زوجته في مكان آخر، كان يقوم بالطقوس الدينية. حدى زوجاته يمازحهاا
 .في مكان آخر شاْستَْرـالألحكام طبقاً المعاش بينما كان ينعم بحياته العائلية 

الشرعية مقصود لتركيز العقل على شخصية  شاْستَْرـاللذي توصي به التأمل ا .كان يجلس بمفرده يتأمل في اهللا العلي في مكان ما
علمنا مراد . إنسان ألنه كان يلعب دور  األصلي لكنه وضع قدوة لنا عن معنى التأملڤيشْنوهو  كِْرشَْنالرب . ڤيشْنواهللا العزيز 

 كان الرب يدبر المعركة مع .في مكان آخر داياكباره ويكرمهم ويقدم لهم اله إلى كان يقوم بخدمة يدوية. التأمل بقدوته الشخصية
 .في مكان آخر  يتدبران نفع الصالحينَبلَراَموالرب  كِْرشَْنبعض مستشاريه في مكان ويعقد الصلح في مكان آخر بينما كان الرب 

 تدبير موني ناَرَدالحظ  .بيرةيدبر زواج أوالده وبناته في وقت مناسب واقامة مراسم الزواج بأبهة ك كِْرشَْن الرب موني ناَرَدشاهد 
جميع تعجب . ارسال بناته وأزواجهن واستقبالهن ثانية وقت احتفاالت المناسبات الكبيرة كِْرشَْنشْرّي  ْزيُّوچۤيسيد كل المتصرفين الـ
 .حتفاالت االالسكان من رؤية تلك

أعمال خيرية عامة مثل بناء اآلبار والمنتزهات ضاء بقكان يبجل جميع المالئكة بقرابين مسهبة في مكان ويفي بإلتزاماته الدينية 
في صحبة  ّيسينْْده جواده يقتل الحيوانات المعدة للتضحية في القرابين، ممتطياً كان في رحلة صيد .في مكان آخر العامة واألديرة
في مناسبات محددة سواء للحفاظ على للحيوانات  تْريياْزشَكْز قتل الـا بجوديةِڤالـتقضي األحكام  .في مكان يادوْزكبار أبطال الـ

التدرب على قتل أعدائهم دون هوادة للحفاظ على السالم في  تْريياشَكْيجاز للـ. السالمة في الغابة أو للتضحية بها في النار القربانية
 .في مكان تفكيرهميتجول خفية بين بيوت الوزراء وسائر المواطنين لفهم ما يدور في  كِْرشَْنكان المتصرف العظيم  .المجتمع
 . بشرياًالذي كان يتبنى مسلكاً ِكشَشۤيِرْه ثم خاطب الرب يُّوَچماۤيان شهد عرض فتنة الرب أ ضحكة خفيفة بعد موني ناَرَدضحك 

اقتدرت على  .أيها الروح العظيم وسيد المتصرفين ْزيُّوچۤيندرك اآلن فتنتك العلية المتعذر فهمها حتى على كبار الـ :ناَرَدقال 
 بصوت سأجوب األفالك المشبعة بشهرتك متغنياً. ربي، أرجو ان تأذن لي باإلنصراف .استشفاف قدراتك بفضل خدمة قدميك فقط

 ".ك التي تطهر الكونتسلياتمرتفع ب
راعي ني أال تضطرب يا طفلي أل.  الحبيب، أيها الحكيم بين المالئكة، أنا متكلم الدين وقاضيه ومجيزهناَرَد":قال شخصية اهللا العزيز

 ".األصول الدينية عبرة للناس
  لم يكن متعلقاًإن حياته الزوجية و اإلنسانوسيلة تصفية إلى  بشؤونه البيتية المزعومة لهداية البشركان شخصية اهللا العزيز منهمكاً

رسم درب تصفية  لربفي الواقع، الحياة الزوجية تلزم النفس على البقاء في سجن الوجود المادي لكن ا. بسجن الوجود المادي
 كِْرشَْنعندما يكون تلقائياً  وصفية ديةِڤالـتبقى حياة المتزوج علية عن األحكام . من شدة لطفه بالمتزوجين عتيادية االالحياة الزوجية

 .محور كل النشاطات
في  لين في الشؤون البيتية الرب في صورته الشخصية عينها يعمل باألصول العلية للدين التي تصفي العامموني ناَرَدلذلك، شاهد 

 .الذي ال تحد قوته كِْرشَْنأصيب الحكيم بالدهشة والعجب بعد معاودة رؤية الكشف العلي للرب  .كل قصر من القصور التي زارها
ن  غرض الرب وكاموني ناَرَدأدرك .  وترضيته الحسية وواجباته الدينيةمعاشه ب متزوج معني جدياًإنسان مسلك كِْرشَْنسلك الرب 

 .كِْرشَْنشْرّي ـ لبالغ الرضى بالمسلك النموذجي 



 َناناراي كيف حاكى الرب كْشيتْرۤيَپالملك إلى  اَركاڤْدفي  كِْرشَْنفي معرض توضيح نشاطات الرب  ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِدقال 
وجاته البالغ عددهن ستة عشر لذلك، يا عزيزي الملك، نعم الرب بصحبة ز.  قدراته الربانية لنفع كل األحياءمسالك البشر مظهراً

.  هو السبب القطعي لخلق الكون وحفظه وهدمهَهريالرب . ألف واللواتي عملن على خدمته بلحظهن وضحكهن الخجول الحنون
 كل من يتغنى أو يسمع بحضور ذهن تسليات الرب كِْرشَْن للرب القدمين اللوتسيتينسيقطع درب النجاة بسهولة كبيرة ويذوق رحيق 

 .كِْرشَْنالرب  إلى وبذلك، سينشغل بالخدمة التتيمية. كِْرشَْن أو يدعم الداعي إلى ذكر اَركاڤْدفي 
 يزور قصور الرب موني ناَرَدالحكيم الجليل "بعنوان  كِْرشَْن منالتاسع والستين  الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى
 ."كِْرشَْن

 الفصل السبعون
 كِْرشَْن النشاطات اليومية للرب

لكن كيف يمكننا الحديث ). ڤيْدياِتىنَـ تَْسيا كاْرياْم كََرنَْم تْشَ ( أن ال واجب يوجب شخصية اهللا العزيز ِڤديةالـ َمنْتْراتالـنستفيد من 
لتنويه ويجدر ا. كِْرشَْنال يوجبه واجب؟ يتضح من الفصل السابق أن ال أحد يستطيع تقليد الرب كان ذا  اعن نشاطات الرب العظيم

 إلى  زوج لكن كيف يمكن لإلنسان التوسعدورالكاملة ب كِْرشَْنتباع حياة  ا يمكنللمثال،. تباع نشاطات الرب وليس تقليدها ابوجوب
يمكننا .  بوقت واحدإنسان على مقام شخصية اهللا العزيز فيما يلعب دوربقى ي كِْرشَْنأن دوماً يتعين العلم . صور كثيرة؟ هذا محال

 ألف زوجة؟ الخالصة أن من واجبنا ١٦مع زوجاته لكن ال يمكن تقليد مسلكه مع ما يزيد عن  كِْرشَْنى خطى مسلك الرب السير عل
 .بوجه الزوج الكامل دون تقليده في مطلق مرحلة من مراحل حياتنا كِْرشَْنالسير على خطى الرب 

صياح الديكة . لف وينهض ثالث ساعات قبل شروق الشمس أ١٦يستلقي مع زوجاته اللواتي يزيد عددهن عن  كِْرشَْنكان الرب 
حالما يصيح الديك في الصباح الباكر هو وقت النهوض . ساعات تنبيه إلى بتدبير الطبيعة دون حاجة ْرتَۤوموه-ْبَرْهَمساعة  إلى ينبه

 كِْرشَْنزوجات كانت . اتهنهوضه الباكر يزعج زوجكان  لكن عند سماع هذا الصوت ينهض من فراشه كِْرشَْنكان . من الفراش
 .فوراً هاوتذمة ح الديكيصتحالما  باألسف الشديد كِْرشَْنزوجات  تشعرشديدات الغرام به ويعانقنه في الفراش و

نذكر . ةيصطناع اليست زهرة پاريجاتَ. يوقظ الطيور من نومها پاريجاتَ روضةكان ازيز النحل الذي يسببه النسيم المعطر من 
مثل انشاد الشعراء  كِْرشَْنوقظ الرب صديح الطيور ي كانو. من الجنة وزرعها في جميع قصوره پاريجاتَ أشجار جلب كِْرشَْنأن 

ينهض  كِْرشَْنكان . في أحضان حبيبها أسعد الساعات ألنها كانت تحرمها من عناقهذاك الصديح  ّييَدْرْبهڤاالملكة لم تحب . ألمجاده
 .ْرتَۤوموه-ْبَرْهَم من الفراش فور حلول فوراً

لكن ذلك ال يعني وجوب جلوسنا أيضاً والتأمل في . في ذاته بعقل صفييتأمل  يبدأ بغسل فمه وقدميه ثم كان كِْرشَْنكان الرب 
نتفاع  االلذلك، كان يعلمنا وجوب. عين ذاته كِْرشَْن. هذا هو التأمل الحقيقي. كِْرشَْن-راْدها، كِْرشَْنيجب علينا التأمل في . أنفسنا

ذا  اكما سنشعر بالسرور والرضىبتأمل مثيل يشعر بالرضى الكبير  كِْرشَْنكان . كِْرشَْن-راْدها للتأمل في ْرتَۤوموه-ْبَرْهَمفترة ب
  زوج لتعليم جامعةدورب كِْرشَْن و ڤّي ِدَيروكْمين شْرّيوإذا ذكرنا مسلك  كِْرشَْن-راْدهاللتأمل في  ْرتَۤوموه-ْبَرْهَمانتفعنا بفترة 

َهِرى  َمنْتَْر َمهاوتسبيح  كِْرشَْن-راْدهاال فرق بين التأمل في وجه . فوراً كِْرشَْن النهوض عند السحر واإلنشغال بذكر نساناإل
 أو شخصية اهللا العزيز َپَرماتْما، ْبَرْهَمْنغرض التأمل هو . ، كان ال بديل له من التأمل في ذاتهكِْرشَْنمن جهة تأمل . كِْرشَْن

والنور ) َپَرماتْما(والذات العليا النافذة في الوجود ) اْنڤََچْبَه(هو شخصية اهللا العزيز . هو الوجوه الثالثة جميعاً كِْرشَْنلكن ) اْنڤََچْبَه(
توجد . ةعتيادي االاءحياأل وكِْرشَْنهذا هو الفرق بين . دون مغايرةدوماً واحد أحد  كِْرشَْنلذلك، ). ْبَرْهَمْن(الروحي لبدنه العلي 

. ال تقوى اليد على عمل الرجل وال الرجل على عمل اليد. أيدينا غير أرجلنا. أطرافنا متغايرة. سائر األحياء إلى مغايرة بالنسبة
 .ياڤيجاتۤي-ياڤَجاتۤيْسكل هذه الفروق تدعى تقنياً . األذن قادرة على السمع على خالف العين والعين ترى على خالف األذن

هو روحي . ال توجد مغايرة بين بدنه وذاته. تلف بها حاسة عن سائر الحواس غائبة عن شخصية اهللا العزيزالحدود البدنية بالتي تخ
َبَل ومن  كِْرشَْن هو أول توسعات ڤََبَل ِد. لذلك، ال توجد مغايرة بين بدنه ونفسه وال بينه وبين ماليين وجوهه المتوسعة. محض
 يتوسع أربعة وجوه ثانية مؤلفة ناراياَن ومن ناراياَن يتوسع َننْكَْرشَشَمن . أنيرودَّْهى و وْمَنيْدْپَر و ڤَاسوِدڤ و شَنْكَْرشََن يتوسع ِدڤَ
 كِْرشَْنيتوسع . كذا، ثمة توسعات غير منحصرة أخرى لكن جميعها واحد أحد. أنيرودَّْهى و وْمَنيْپَرْد و ڤَاسوِدڤ و شَنْكَْرشََنمن 
 لكن ال توجد مغايرة بين وجه )كوْرَم( وجه السلحفاة و)َمتْْسيا( وجه السمكة و)ڤَراَهى(زير البري  ووجه الخنڤََهى ِدسيْمنِْروجه إلى 

. كما ال توجد مغايرة بين وظائف حواس بدنه. عظيمةي ووجوه تجلياته الحيوانية ال اإلنسانذو اليدين االثنتين األصلي ووجهه كِْرشَْن
 أن كل حاسة من حواس َسْمهيتا-ْبَرْهَمجاء في . كِْرشَْنسنا محدودة على خالف حواس وظائف حوا. وأكله وسماعه واحد كِْرشَْنشم 



. في ذاته كِْرشَْنلذلك، يتأمل . وشخصه أنه الكل الجامع كِْرشَْنلذا، يستخلص من دراسة . تقوم بجميع وظائف سائر حواسه كِْرشَْن
قادر على التأمل في ذاته ألنه  كِْرشَْن.  هو مجرد تقليد،ُسو ٱَهْمريتية التأمل في الذات عند سائر األحياء الذي يدعى باللغة السنسك

عين  كِْرشَْنليس تعييناً ألن  كِْرشَْنبدن . بدننا هو تعيين وإقحام على ذاتنا، النفس. الكل الجامع لكن ال يمكننا تقليده والتأمل في ذاتنا
لذلك، هو الوجود الكامل العظيم القديم أو الحق المطلق . أيضاً كِْرشَْنهو  كِْرشَْنكل ما يحتويه . كِْرشَْنال يوجد دخيل في . ذاته

 .العظيم
 إلى ال يستند كِْرشَْن. هو الحق المطلق العظيم كِْرشَْنهو حقيقة نسبية لكن  كِْرشَْنكل شيء سوى . ليس وجوداً نسبياً كِْرشَْنوجود 

لذلك، رؤيتنا نسبية . على الرؤية دون نور الشمس والقمر أو الكهرباء ال نقوى للمثال،. لكن وجودنا نسبي. شيء سواه لوجوده
نشاطات . منزه من النسبية واإلسناد كِْرشَْنلكن . وأنوار الشمس والقمر والكهرباء نسبية كذلك وال تنير سوى ألننا نجدها كذلك

ن والمكان المحدودان وعلي عنهما مما يعني عدم هو وراء وجود الزما. عون سواه إلى تقدير سواه وال يستند إلى ال تسند كِْرشَْن
جميع قدراته تفيض منه وال .  أن لشخصية اهللا العزيز قدرات غزيرةِڤديةالـنجد في األسفار . خضوعه لوهم فتنته محدودة النشاط

ببدن ينزل رضاً بأنه لكن حتى ولو سلمنا ف. ببدن مصنوعينزل  كِْرشَْنلكن ينادي بعض الفالسفة أن . مغايرة بينه وبين قدراته
 أن ْبهَچڤَْد چۤيتالذلك، جاء في . ستخالص أن القدرة المادية ليست غيره وأن بدنه ال يفعل على الدرك المادي االمصنوع فال بد من

 ).اماۤي-آتْما(يتجلى بقدرته الباطنة  كِْرشَْن
 توسعات متباينة ڤَشي والمولى ونڤيشْ والرب ْبَرْهما المولى . العظيم ألنه علة الخلق وعلة الحفظ وعلة الدمارْبَرْهَمْنيدعى  كِْرشَْن
 شواكلفعل وثوابه ألن هذه ال كِْرشَْن المادية في النفوس المهيأة لكن ال يوجد في شواكلجميع هذه التفعل .  الماديةشواكللهذه ال

 العلي ْبَرْهَمْنهو ). ڤيْچَرَهى  آنَنَْديْدتْش شَْْستْ(م وجه العلم البهيج القدي) ١\٥. س.ب(هو  كِْرشَْن. واحدة معه وبائنة عنه بوقت واحد
 .تقليد هذا التأمل محال.  هو تأمل في ذاته وليس في شيء وراء ذاتهاْنڤََچْبَه أو َپَرماتْما أو ْبَرْهَمْنتأمله في . العظيم

كل الطقوس المشرعة ابتداء بالعبادة عند  سفلية وفوقية ويقضي الرب العظيم يستحم في المياه الصفية ويرتدي ثياباًحينئذ، كان 
 الشمس المشرقة والمالئكة يومياًكان الرب يبجل . بعد حرق القرابين في النار المقدسة َمنْتْرّي ياتْرچايتمتم  كِْرشَْنكان الرب . الفجر

 واجب رب العائلة هو تقديم. َمنَةْبراْه ثم كان الرب مالك الذات يبجل بعناية كباره والـوالحكماء واألسالف الذين هم امتداداته جميعاً
 .حترام للمالئكة وكبار الحكماء واألسالفاال

حترام  االكان الرب يقدم.  كامل داخل هذا العالم الماديإنسان  أن ال واجب يوجبه في هذا العالم لكنه يلعب دورْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في 
 يحتمل أن يتناسخ أحد . التي تعني مسرَپَنتَْرالمالئكة واألسالف تدعى أحكام وحدود عبادة . ِڤديةالـللمالئكة بموجب الطقوس 

من واجب رب العائلة جعل افراد عائلته .  هذهَپَنتَْرأسالف الفرد على كوكب آخر لكنه سيسعد جداً حيثما يكون بفضل طقوس 
  وقدمَپَنتَْرالذي قضى طقوس  كِْرشَْن شْرّيرب المثل الكامل هو ال.  هذهَپَنتَْربقضاء طقوس يمكنه أن يسعد أسالفه أيضاً سعيدة و

 .كبار عائلته إلى حترامها
كما .  في أجمل ثيابَمنَةْبراْهللـ  من الآللئ من األبقار السلسة والمنقادة ذات قرون مذهبة وعقوداًواجبه التالي كان وهب قطعان

لم تلد أي من حافالت الضرع سوى مرة واحدة وكانت كل . ةكانت تلك األبقار مكسوة بثياب فاخرة وقوائمها األمامية مطلية بالفض
 العلماء مع الكتان وجلود الظباء َمنَةْبراْه بقرة للـ١٣٠٨٤وهب الرب مجموعات كبيرة تعادل كل مجموعة . منها مصحوبة بعجلها

روحيين وكل األحياء وجميعهم من  والمالئكة وكباره وأسياده الَمنَةْبراْهيسجد لألبقار والـ كِْرشَْنكان الرب  .وحبوب السمسم
كان يزين بدنه حلية البشر بثيابه وجواهره الخاصة وأكاليل الزهور الربانية  .توسعات ذاته العظمى ثم كان يلمس األشياء الميمونة

ان يوجد كثير من ك. ڤَشيالتماثيل الرخامية لألبقار والعجول ويزور هياكل اهللا أو المالئكة مثل المولى  إلى ثم كان ينظر والمراهم
 . فطار ويرحب بهم اال لرؤية الرب العظيم قبل تناول طعاميومياً الذين يفدون ْبراْهَمنَةالـ

بعد ذلك، كان يلقي التحية . جتماعية المقيمة في القصر وكل أنحاء المدينة بالهدايا االواجبه التالي كان ارضاء أفراد كل المراتب
، كان يعطي َمنَةْبراْهبعد توزيع أكاليل الزهور والفوفل ومرهم خشب الصندل على الـ. اتهمعلى وزرائه ويرضيهم بتحقيق كل رغب

 ڤَۤيرْچسوثم كان حوذي الرب يسوق عربته البديعة يجرها  . كان يشاركهم بهاأصدقائه ووزرائه وزوجاته وأخيراً إلى تلك الهدايا
ه ويركب عربته مع كل من سائقيمسك بيدي  كِْرشَْنان الرب ثم ك كان الحوذي يسجد للرب ثم يقف أمامه. وسواه من الجياد

بلحظ خجول ودي وكان  كِْرشَْنالرب  إلى كانت نساء القصر تنظر .مثل شروق الشمس فوق أقرب الجبال شرقاً ڤَأودَّْهو  ساتْياكي
 . يتحرر منهن بصعوبة بالغة ثم كان ينطلق بوجه باسم يسحر عقولهن

جرى نقله من الجنة وأقيم في  سوْدَهْرماشارة ان مبنى  االتجدر .سوْدَهْرمايدخل مبنى البالط  ْزِرشْنيڤْ جميعكان الرب في حضور 
الجوع : ن كل من يدخله كان يتحرر من األصناف الستة لألوجاع المادية وهيأالداللة الخاصة لهذا المبنى هي . َركاڤاْدمدينة 

ما دام داخل الفرد يتأثر بتلك السياط المادية الستة  لم يكنياط الوجود المادي وتلك هي س. والعطش والحزن والوهم والهرم والموت



ويبدو .  كل نواحي المكانكان الرب القوي العظيم يجلس على عرشه العظيم في البالط ويسطع ببهائه الفريد منيراً .سوْدَهْرمامبنى 
 الرب بعرض مختلف األمزجة رفهون عنناك، كان المهرجين يه .يادوْزباألسود بين الرجال وهم الـمحاطاً كالقمر بين النجوم 

كانوا يرقصون ويغنون على وقع أصوات  .الضاحكة وكان الممثلين الخبراء يعرضون فنونهم ثم كانت الراقصات ترقص بحيوية
كان بعض  . يتلون أمجاد الرب والمزامير والصناجات والصدف فيما كان الشعراء المحترفين والنسابينموَرَجْز  وْزناڤي و ْزَچنَْدِرْم

 فيما كان بعضهم اآلخر يقراءون قصص المشاهير من الملوك ديةِڤالـات َمنْتْر الـدونجّو الحاضرين في البالط يَمنَةْبراْهالـ
 .الصالحين السابقين

خصية اهللا العزيز سجد ذاك الشخص لش .داخل البالط إلى أعلن الحاجب عنه ورافقه. ذات مرة، وصل البالط شخص للمرة األولى
 الذين رفضوا التسليم لـ ن ألف ملكاًوعشر .َجراَسنْْدَهىوبكفين متضامين وصف للرب عدد الملوك الذين يعانون األسر عند  كِْرشَْن

 ).على لسان رسولهم (قال الملوك .َرَجڤْ يريْچاثناء غزوته العالمية قد أسروا في قلعة  َجراَسنْْدَهى
جزء بسيط من أمجادك يعرفها المسلمون . أنت وراء التخمين أو أوصاف هذا العالم. العلم البهيج القديمأنت وجه  ربنا الحبيب،"

 أضدادربنا الحبيب، لسنا من النفوس المسلمة بل ما زلنا في .  برحمتك وحدهالقدميك اللوتسيتين ويتحرر الفرد من الهموم المادية
ربنا الحبيب، نعتقد بوجود كثير .  من دوامة الوالدة والموتبقدميك اللوتسيتين خوفاًربنا الحبيب، نلوذ . ووهمه هذا الوجود المادي

العمل بتعاليمك بقضاء الخدمة التتيمية مع أنها مسرة للقلب وأسعد  إلى مطلقاًمن األحياء أمثالنا المتورطين بالعمل وثوابه وال يميلون 
 .ائهون داخل األفالك الثالثة مدفوعين بفتنة الوجود الماديوت كِْرشَْنأنهم يناهضون حياة ذكر . شيء لوجود الفرد

حماية المؤمن وإهالك  إلى هدفت ة الحاضرنزلتكجاء ان . َبلَراَمربنا الحبيب، انت مالك كل العوالم ونزلت مع امتدادك التام الرب 
سلطانك؟ لقد حيرنا هذا الوضع وال نقدر في المتاعب ضد  َجراَسنْْدَهىفي ظل الظروف، كيف يعقل ان يوقعنا وغد نظير . األراذل

كل من ان  شاْستَْرـالنزال العذاب بنا جزاء على ما قدمنا من سيئات لكنا سمعنا من  اَجراَسنْْدَهى إلى ربما عهد. على فهم احتماله
ن وربنا، نحن حافل .مينا تماماًن تحأ ونأمل قلبياً إليك لذلك، نفزع. يسلم لقدميك اللوتسيتين يتحصن لتوه من ردات فعل الحياة األثيمة

لذلك، رفضنا السعادة الدائمة للنفس التي تأتي .  بهذا البدن الشبيه بالجثةبالخوف ونحمل عبء السعادة النسبية للملوك التي تشبه الحلم
 .نحن نقاسي في هذا العمر تحت وطأة فتنتك الظاهرة من شدة بؤسنا. بقضاء خدمة متفانية اليك

لقد . ألن قدميك ترفع ألم من يسلمون لهما ْدَهىَچَمالمتمثلة بملك  كَْرَمبتخلية سبيلنا من أغالل  إليك ذلك، اننا نبتهلربنا الحبيب، ل"
ثمانية عشر مرة  َجراَسنْْدَهىربنا العزيز، لقد نازلت  .فيال مجنوناً آالف أسرنا في داره كما يأسر األسد غنمة إلمتالكه قوة عشرة

ربنا العزيز، نعلم . سبعة عشر مرة لكنك أظهرت مسلكك البشري وتراءى انه هزمك في المرة الثامنة عشرعلى التوالي وغلبته 
ظاهرة هزيمتك . ال يعادلك وال يكبرك سواك. ال يقوى على غلبتك في مطلق وقت ألن قوتك وسلطانك ال تحد َجراَسنْْدَهىن أ جيداً

عن فهم  َجراَسنْْدَهىلسوء الحظ، قصر األحمق . سوى عرض المسلك البشريفي النزال الثامن عشر ليس  َجراَسنْْدَهىعلى يد 
 ".أسرنا لعلمه التام بأننا تيمك الخاضعين لسلطانك. خداعك فأستكبر بقوته وجاهه المادي

نرجو ان تنعم . كالمثول بين يدي إلى المسلمين لقدميك والتائقين َجراَسنْْدَهىهذه هي رسالة الملوك أسرى :"ختم الرسول كالمه بالقول
 ".الحظ السعيد على تلك النفوس المسكينة

دخل الحكيم المنير مثل الشمس الساطعة يحمل ضفائر .  فجأة، بعد فراغ رسول الملوك من الكالمموني ناَرَدظهر حكيم المالئكة 
 مع لكنه وقف مبتهجاًڤَ شيلمولى  واْبَرْهماهو السيد المعبود حتى لمالئكة الكون مثل المولى  كِْرشَْنالرب  .ذهبية على رأسه

، أكرمه الرب موني ناَرَدبعد جلوس  .حال وصوله  له ونكس رأسه سجوداًموني ناَرَد وزراءه ومساعديه إلستقبال الحكيم الجليل
 .ألصول الضيافة وأرضاه بالتوقير وتكلم الكلمات الصادقة والمسرة التاليةطبقاً  كِْرشَْن

ال  .ن األفالك الثالثة حققت الحرية من كل خوف اليوم بنفوذ شخصية جليلة مثلك التي تجوب أرجاءهاال شك ا :كِْرشَْنقال الرب 
 ".ْزنْذَڤَپان تخبرنا عن نوايا الـألذلك، نرجو . يغيب عنك شيء في خليقة اهللا

أيها الرب المحيط . ْبَرْهمالكون عدة مرات بالتي توهم بها حتى صانع ا ۤياما أيها القوي، لقد شهدت سلطان فتنتك :ناَرَدشْرّي قال 
من ذا القادر على فهم  . الناردخانالنور والبكل شيء، ال أستغرب تخفيك وراء فتنتك اثناء التنقل بين المخلوقات كما تحجب 

 .أسجد لك يا علي المقام. وتغيضها بفتنتك المادية التي يتراءى وجودها جوهري غرضك؟ انت تفيض هذه الخليقة
بفضل قدرتك  يتراءى هذا العالم المادي ثابتاً.  انت تخلق هذه الظاهرة الكونية وتحفظها وتحل تراكيبها بقدراتك العليةربي العزيز،
فيما . مقامك العلي وراء مدارك سواك دوماً. ال يقوى أحد على فهم تدبيرك المستقبلي. مع انه ظل ملكوتك الروحيالعلية وحدها 

كل حي مساق بالرغبات المادية بقوة اعتقاده بمفهوم عينية البدن والذات  . مرة وثانيةظيماًتعيخصني، أقتصر على السجود لك 
تجهل النفس وسيلة النجاة من .  مادية جديدة الواحد تلو اآلخر في الدائرة المفرغة للوالدة والموتويعقب ذلك تنمية كل حي أبداناً



ك العلية المنيرة تسلياتربي، برحمتك العلية تهبط للكشف عن مختلف . سجن البدن المادي إلستغراقها في هذا المفهوم الوجودي
 . تعظيماًلذلك، ال أجد بديال سوى السجود لك . وتامة المجد

 ك بصفة بشري هي وسيلة أخرى تشبه التمثيلية المسرحية حيث يلعب الممثل أدواراًتسلياتالعظيم و َپَرْبَرْهَمْنربي العزيز، انت "
 .أرجو ان تسمعني. وبناء عليه، سأطلعك على نواياهم. بوصفك مريد خيرهم ْزنْذَڤَپاسألت عن أوالد عمتك الـ. بائنة عن هويته

 لديه مطامع مادية لكنه يود تقديم تليس. َكولُْبَرْهَم يملك كل العز المادي ألرفع كواكب الكون  يوْدهيشْطْهيَرأوال، اعلمك ان الملك "
ربي . تحقيق رغباته إليك يود تعظيمك من أجل تحصيل رحمتك العلية وأتوسل. رضاءك وحدكلنيل صحبتك وإ راَجسۤوياقربان 

 .رؤيتك سيحضرون خير القرابين هذا إلى الحبيب، المالئكة األجالء والملوك العظام المتشوقون
يحها والتأمل فيك أيها الحق حتى األنجاس بسماع أمجادك وتسبيتصفى ، ) العظيمْبَرْهَمْن(ربي الحبيب، أنت شخصية اهللا العزيز "

اسمك وشهرتك العلية منتشرة مثل مظلة فوق الكون بما . ربي العزيز، انت رمز كل سعد. المطلق فماذا يقال عمن يعاينك ويلمسك
 ّيتڤََچوْبُه بنهر وفي المناطق التحتية ّيَمنْداكينالمياه العلية التي تغسل قدميك اللوتسيتين معروفة في السماء بنهر . فيه األفالك الثالثة

 .تجري تلك المياه العلية المقدسة خالل الكون كله تطهر ارجاءه .َچنَْچوعلى الكواكب األرضية بنهر الـ
 سوْدَهْرمابالط  إلى ناَرَدقبل وصول الحكيم الجليل  َجراَسنْْدَهىووزراءه ومساعديه يخططون للهجوم على مملكة  كِْرشَْنكان الرب 

 َمهاراَجالذي يزمع  راَجسۤويالحضور قربان  َهْستيناپوَرإلى  كِْرشَْن بذهاب الرب موني ناَرَد لم يرق لهم اقتراح لذلك،. َركاڤاْدفي 
قال  .من أجل ترضيتهم ڤَأودَّْه إلى  فتكلم مبتسماًْبَرْهمانية أصحابه ألنه ملك المولى  كِْرشَْنعلم الرب . اقامته يوْدهيشْطْهيَر

لذلك، أخبرنا ما ينبغي لنا .  بالفعل خير صديق حميم لنا إللمامك التام بالقيمة النسبية للمشورة على أشكالهاانت":شخصية اهللا العزيز
 ڤَأودَّْهبناء على طلب سيده العليم بكل شيء والمتظاهر باللبس، حمل  ."نحن نثق بحكمك وسنفعل بما تقول. عمله في هذا الظرف

 .هذا األمر على رأسه واجاب بما يلي
 ".كِْرشَْناألعمال اليومية للرب "بعنوان  كِْرشَْن منالسبعين  الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث ضىانق

 الفصل الواحد والسبعون
 ْپَرْستَْهىإنْدَر في مدينة كِْرشَْنالرب 

رباه، اسمح لي : ڤَأودَّْهشْرّي قال  .شَْنكِْروآراء أعضاء البالط والرب  ناَرَد شيڤَِرِدبالكالم بعد سماع كالم  ڤَأودَّْهبدأ واسع العقل 
 الذي يعد التحضيرات إلقامة طْهيَريوْدهيشْ لمرضاة ابن عمتك پوَرَهْستينا إلى  طلب منك التوجهموني ناَرَدبالقول أن الحكيم االجليل 

مع أن قبول أولوية دعوة . مسعىهناك لمساعدة الملك في هذا ال إلى فوراًلذلك، أعتقد بوجوب توجهك  .راَجسۤوياالقربان الكبير 
 ال يحق سوى ،أيها القوي. ذا فهمنا مجمل الوضع ايمكن قضاء الغرضين . مناسبة جداً لكن عليك حماية النفوس المسلمةناَرَدالحكيم 

سنكسب  .ينيخدم الغرض َجراَسنْْدَهىلذلك، أرى ان القضاء على . راَجسۤويالمن يقهر جميع مناوئيه في كل الجهات، اقامة قربان 
 .َجراَسنْْدَهى بهذا القرار وستنجد الملوك الذين سيمجدون ذكرك العلي إلنقاذهم من كثيراً

سيهزم في نزال  .ْبهۤيَمِسَنفي الواقع، ال يقوى على التغلب عليه سوى . فيال آالف قوة عشرة َجراَسنْْدَهىيملك الملك العاتي "
 بحيث ال يرفض نيةْبَرْهمالتربية الـ إلى منقطع َجراَسنْْدَهىاآلن، . لتي تبلغ المائةبالعربات بمفرده وليس برفقة فرقه العسكرية ا

بذلك، سيحصل على .  وطلب الصدقة منهَنْبراْهَم بزي متخفياً إليه الذهاب َنۤيَمِسْبهيجب على  .َمنَةْبراْهمطلق طلب من مطالب الـ
 .في حضورك دون شك َنْبهۤيَمِسمبارزته وسيقتله 

 بصورة الزمان أيها الرب داتك في مجال خلق الكون وهدمه الذي تقوم به قطعياًأبمثابة ڤَ شي والمولى ْبَرْهماتى المولى حيعمل "
 ذا كان عامل الزمان الخفي قادر علىا َجراَسنْْدَهى على قهر َنۤيَمِسْبهألن يعين حضورك الشخصي  .وكل الوجود بيد الزمان. العظيم

 .؟ڤَشي والمولى ْبَرْهما عجاز مثيل خالل المولىا
كما . ربي الحبيب، تتغنى الزوجات الربانيات للملوك األسرى في بيوتهن بأفعالك النبيلة حول كيف ستقتل عدو أزواجهن وتحريرهم"

حكماء الذين نالوا كذا، يمجدك ال. وأعداء والديك أيضاً َجنََكابنة  تاسۤيوعدو  ِجنْْدَرَچبأمجادك بقتل عدو ملك الفيلة  ْزۤيپوُچتتغنى الـ
 .مالذك كما نفعل نحن

 .تمام القربان افي الواقع، سيحقق. الذي هو ردة فعل على ما قدم من سيئات سيجلب نفع عظيم َجراَسنْْدَهى قتل لذلك، أعتقد أن"
سبيل الملوك األتقياء  إلخالء پاَلشيشو و َجراَسنْْدَهى لقهر الملوك األشرار مثل پوَرَهْستينا إلى شخصياًربي، يبدو أنك متوجه 

 ". عند أخذ كل هذه النقاط بعين االعتبار أوالًپوَرَهْستينا إلى أعتقد بوجوب ذهابك. راَجسۤوياالمأسورين وإقامة قربان 



من  ّيكڤَِداستأذن شخصية اهللا العزيز القوي ابن  .المسعود ڤَأودَّْهاقتراح  كِْرشَْنوالرب  يادوْزوكبار الـ ناَرَد ڤَِرشيِداستحسن 
عربته التي ساقها حوذيه وكانت  كِْرشَْنركب الرب  .باإلستعداد للرحيل جايتَْرو  داروَككباره لإلنصراف ثم أمر خدمه وأبرزهم 

 .َرِسَنْچأووالملك  شََنشَنْكَْر بعد التهيئة لمغادرة زوجاته وأطفاله وحقائبهم واإلستئذان من الرب ،َچروذَترفع راية رسم 
القدمين جّي السجود عند ناَرَدأراد .  بتقديم جميع أشكال لوازم التوقيرموني ناَرَدالحكيم الجليل  كِْرشَْن الرب قبل المسيرة، أرضى

 واقتصر على تقديم سجوده فكرياً جامعاً عقله على الوجه العلي للرب في إنسان  الرب يلعب دوركان لكن كِْرشَْن للرب اللوتسيتين
.  ال يسير على سطح األرض عادة بل يعرج في الفضاء الخارجيموني ناَرَدالحكيم . لخطوط الجويةقلبه ثم غادر المجلس الملكي با

لذلك، .  قريباًَچْدَهىَم ملك َجراَسنْْدَهى وأخبره بعدم القلق ألنه سيدبر قتل ناَرَدبعد رحيل  رسول الملوك األسرى كِْرشَْنخاطب الرب 
الملوك بدقة وترقبوا لقاء الرب  إلى ينئذ، انصرف الرسول ونقل رسالة الربح. شاء حسن حظ جميع الملوك األسرى والرسول

 .الحرية إلى من شدة تشوقهم كِْرشَْن
كان . التي مألت السماء في كل الجهات موكَْهْزُچووالنقارات والصدف و  ْزۤيْبِهرو  ْزَچنَْدِرْمرحلته على أنغام  كِْرشَْنبدأ الرب 
الزوجات الوفيات للرب . من كل الجهات بحراسه الشخصيين األشداءمحاطاً فيلته ومشاته وخيالته و بكبار قادة عرباته ومصحوباً
كانت الملكات مزينات بالثياب الفاخرة والمراهم والزيوت العطرة . مع أطفالهن، تبعن الرب على هوادج ذهبية يحملها أشداء أتْشْيوتَ

 إلى تقدمت وصيفات القصور الملكية من كل جانب باإلضافة. دروعوأكاليل الزهور ويحف بهن الجنود حملة السيوف وال
كانت عرباتهن محملة . ركبن الهوادج والجمال والثيران والجواميس والحمير والبغال وعربات تجرها الثيران والفيلة. المرافقات

 َمَرتْشاظالت الملكية ومراوح رفع جيش الرب الم .بالخيام المصنوعة من األعشاب والحرامات والثياب وسائر لوازم الرحلة
لذلك، بدا جيش . كانت أشعة الشمس تنعكس على أسلحة وجواهر وخوذات ودروع الجنود اثناء النهار. والرايات والشارات الخفاقة

 .َلنْچيتيميالذي تعالت منه األصوات المختلطة كالمحيط الهائج باألمواج وسمك  كِْرشَْنالرب 
و  َمروِدشَ و َرڤۤيساو و أنَْرتَبال والمدن والقرى ومراعي األبقار والمحاجر في طريقه عبر واليات األنهار والج َهريقطع الرب 

 .ّيتڤََسَرْسو  ّيتڤَْدشَِرْدبعد عبور نهري  ْپَرْستْهىإنْْدَر إلى أخيراً ووصل َمتْْسياثم  َلتْشاَپنْقطع  .َنڤينَشَ
يصطحبه  كِْرشَْنخرج الملك إلستقبال الرب .  الرب الذي تندر رؤية البشر لهحال سماع وصول يوْدهيشْطْهيَرانتابت الفرحة الملك 

، ديةِڤالـات َمنْتْر الـجويدبتبجيل كبير تواكبه األغاني واآلالت الموسيقية مع ت ِكشَِرشْۤيْهخرج الملك لمالقاة الرب  . ومالزميهكهنته
بعد فراق طويل  كِْرشَْنمن الحب عند رؤية حميمه الرب  شْطْهيَريوْدهيذاب قلب الملك  .كما تخرج الحواس لمالقاة وعي الحياة

 .فعانقه مرة وثانية
شعر . من كل شوائب الوجود المادي حالما عانقه يوْدهيشْطْهيَرتحرر الملك . هي المقام األزلي للعزة كِْرشَْنالصورة الباقية للرب 

وع وارتجف بدنه من الوجد وغاب عن شعوره بهذا العالم المادي امتألت عيناه بالدم. وغرق في محيط السعادةلتوه بهناء علي 
صديقهما  ڤََسَهى ِدو  نَكوَلبعينين مغرورقتين بالدموع يضحك بهناء كما عانق التوأمين  كِْرشَْنابن خاله  ْبهۤيَمِسَنثم عانق  .بالكلية

َسَهى و  نَكوَل له مرة ثانية وسجود أْرجوَناضرين بعد معانقة  والكبار الحَمنَةْبراْهللـ كِْرشَْنسجد الرب  .الحميم وبكيا بكاء كثيراً
 والمهرجون ْزۤينْدڤَ و ْزڤَنْْدَهْرَچ و ْزْدَهَچما و ْزتَۤوس . كما يليقكايكَيا و ياِرنَْجْس و وروكبذلك، أكرم كبار ذراري . له ڤَِد

و  ْزڤَنََپ و ْزناڤي والصدف والنقارات و ْزَچنَْدِرْمء على أنغام سبحوا الرب لوتسي العين بتالوة األدعية والرقص والغنا، َمنَةْبراْهوالـ
اثناء دخوله  وأخالقه وصورته العليةاسمه فيما بينهم يمدحون  كِْرشَْن كان جميع األهالي يتحدثون عن أمجاد الرب .ْزموكَْهُچو

 .المدينة
لفيلة والرايات والمداخل الذهبية والجرار المليئة التي تزيد من مرشوشة بالماء المعطر بالسائل من جباه ا ْپَرْستْهىإنْْدَر كانت طرق
كانت توجد .  ومدهونين بمرهم خشب الصندل العطرحليكان الصبيان والصبايا مزينين بثياب فاخرة وأكاليل زهور و. بريق المدينة

خفقت . ا زاد من جمال المدينةمصابيح مضيئة وتقدمات تبجيل أمام كل بيت وكان دخان البخور يخرج من ثقوب الشبابيك مم
 .كوروْزالمدينة الملكية لملك الـ كِْرشَْنالرايات وكانت السطوح مزينة بالقبب الذهبية على أسس فضية عريضة ثم شاهد الرب 

رؤية قرة صبايا المدينة إلى الطريق الملكي ل هرعت .وسر من الجو الجميل وتقدم ببطء ْزنْذَڤَپامدينة الـ كِْرشَْنبذلك، دخل الرب 
توقفن عن مشاغلهن البيتية وحتى تركن أزواجهن في الفراش وانحلت ربطات شعورهن . ه بوصولنعندما سمع كِْرشَْنالعين الرب 

سطوح بيوتهن حيث لمحن  إلى ازدحم الطريق الملكي بالفيلة والجياد والعربات والجنود المشاة وتسلقت النساء .من لهفتهن وثيابهن
رشت سيدات المدينة الزهور على الرب وعانقنه في عقولهن وعبرن عن ترحيبهن القلبي بلحظ باسم . كاتهومل كِْرشَْنالرب 
 .عريض



ماذا فعلت تلك السيدات ليلقي خير ":على الطريق مثل النجوم المصاحبة للقمر كِْرشَْنهتفت النساء عند مالحظة مرور زوجات الرب 
كان بعض وجهاء المدينة األثرياء الفاضلين والمنزهين عن  "على أعينهن؟ الالعبالرجال هناء بسماته السخية ولحظه الجانبي 

 .بذلك، اكرموه بصفة خدم متواضعين. فيما كان الرب يمر على الطريق ترحيبا به كِْرشَْنالرب  إلى الرذيلة يقدمون الهدايا
 تْهاِرْپامتلئ قلب الملكة  .لك، دخل الرب القصر الملكيبذ. بعيون واسعة موكونَْدتقدم أفراد البالط الملكي مسرعون إلستقبال الرب 

 على الملك جةهب الطغت .نهضت من مقعدها مع كنتها وعانقت الرب. سيد األفالك الثالثة كِْرشَْنابن أخيها  بالحب عندما شاهدت
سجد  .ويكرمه على الوجه الصحيح كِْرشَْن كيف يستقبل ه عملياًتدرجة أنس إلى داخل القصر كِْرشَْناثناء مرافقته الرب  يوْدهيشْطْهيَر

فسجدتا  ّيْدراوَپدتقف هناك مع  سوْبَهْدراكانت أخته الصغرى . ت في القصركبيراوسائر السيدات ال ّيكونْتلعمته  كِْرشَْنالرب 
 و ْدراْبَه و ياْبهاماَستْ و نّيروكْميبما فيهن  كِْرشَْنبتشجيع حماتها، جميع زوجات الرب  ّيْدراوَپدأكرمت  .للقدمين اللوتسيتين للرب

بالهدايا مثل  ّيْدراوَپدأكرمتهن . وسائر ملكات الرب الحاضرات ّيجيتْچنَنا والعفيفة شيبيسليلة  داڤينْميتَْر  وكالينْدّيو  ّيتڤَجاْمَب
 وجنوده ووزراءه  زوجاتهجميعوعمل على راحة  كِْرشَْنراحة  يوْدهيشْطْهيَررتب الملك  .الثياب وأكاليل الزهور والجواهر

 .ْزنْذَڤَپا إلستقبالهم اثناء اقامتهم ضيوف الـرتب كل يوم شكال جديداً. ومساعديه
الذي كان  سوَرۤياَمالجني  كِْرشَْنأنقذ . أْرجوَنبعون  نْذَڤَكْهابإلتهام غابة  نيْچآلمالك النار  كِْرشَْنشْرّي اثناء ذلك الوقت، أذن الرب 

 داخل اً عجيباً ملكياًلنجاته فبنى بالط ْزنْذَڤَپاوالـ كِْرشَْنباإلمتنان للرب  سوَرۤياَمشعر . دالع حريق الغابةاثناء ان  في الغابةمختبئاً
 استمتع الرب .يوْدهيشْطْهيَرلترضية الملك  َهْستيناپوَرعدة أشهر في مدينة  كِْرشَْنعلى هذا النحو، مكث الرب . َهْستيناپوَرمدينة 

 . يتبعه الجنودأْرجوَناعتاد ركوب العربة مع . اء اقامتهاثن بالتنزه في المدينة
 ."ْپَرْستْهىإنْْدَر إلى الرب يسافر"بعنوان  كِْرشَْن منالواحد والسبعين  الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى

 الفصل الثاني والسبعون
 َجراَسنْْدَهىنجاة الملك 

وأسياده  اخوانهو يشْياْزڤاوالـ تْريياْزشَكْ والـَمنَةْبراْهبالحكماء البارزين والـاطاً محفي بالطه  يوْدهيشْطْهيَرذات يوم، جلس 
، قربان كِْرشَْنربي العزيز  .على مسمع من الجميع كِْرشَْنالروحيين وكبار عائلته وأنسباءه وأصهاره وخالنه وخاطب الرب 

رضاء كل المالئكة عمالك الموكلين في هذا العالم المادي بهذا القربان  امبراطور وأود االملك كل القرابين وال يقيمه سوى راَجسۤويا
بعبادتك شخصياً ن ونحن راض.  ليس لدينا ما نطلبه من المالئكة،ْزنْذَڤَپامن جهة الـ. كما أطلب عونك في هذا لتحقيق هذا المسعى

ودعوة  راَجسۤوياأود اقامة قربان . غرضنا مختلف". كةالموهومون بالرغبات المادية يعبدون المالئ":چۤيتاْد ڤَْبَهَچوكما تقول في 
الحمقى فقراء العلم يعتبرونك من عداد البشر . نت شخصية اهللا العزيزأ ونحن خدمك جميعاً. المالئكة ليتبينوا انهم غير مستقلين عنك

ڤَ شي و ْبَرْهماوة جميع المالئكة ابتداء بـ أود دع. راَجسۤويالذلك، أود اقامة قربان . ويسعون أحياناً إليجاد العيوب بك والتشهير بك
 .في مجمع المالئكة من كل أطراف الكون انك شخصية اهللا العزيز وكل ما سواك خدمك ثباتوسائر مالئكة كواكب الجنان واال

هم  إليك  ويدعونالمنشغلون بخدمتك.  من جميع شوائب الحياة المادية حتماًربي الحبيب، المنشغلون بذكر قدميك اللوتسيتين منزهين
ذا كانوا ال يرغبون حتى بالنجاة من هذا  انشغالهم بخدمتك يعني أنهم منزهون من دوامة الوالدة والموت وحتى ا.نفوس صفية

ن و، نحن مسلم)يوْدهيشْطْهيَرالملك  (من جهتنا. كِْرشَْنالوجود المادي أو التمتع بالعز المادي بل تتحقق رغباتهم بنشاطات ذكر 
انك شخصية اهللا  ِڤَدْزتعلن الـ. لذلك، ال رغبة لنا بالعز المادي. ن بمعاينتك برحمتكيللوتسيتين على أتم وجه ومحظوظلقدميك ا
أود ان . إنسان أود اثبات هذه الحقيقة كما أود ان أثبت للعالم الفارق بين قبولك بصفة شخصية اهللا العزيز وقبولك بصفة. العزيز

 اشباع فروع  اإلنسانقدميك اللوتسيتين كما يستطيع إلى  على اللجوء بلوغ أرفع كمال الحياة قصراًان اإلنساثبت للعالم ان في وسع
 .كِْرشَْنذكر  إلى ذا أخذااإلنسان مادياً وروحياً  ستتحقق حياة لذلك،.  على ري جذورهاالشجرة وأغصانها وأوراقها وأزهارها قصراً

انت نافذ في قلب كل حي بصفة الذات . بل يستوي الجميع عندك وهذا هو كالمكوتعرض عن سواه تيمك ال يعني ذلك انك تحابي 
انت تمنح كل حي فرصة التنعم بهذا العالم .  محال عن سواهكضاعرا و أحداًاتكحابملذلك، . العليا وتجازي كل حي على عمله

منحها  إلى وتجازيها على عملها باإلضافةجانب النفس الصغيرة بصفة الذات العليا  إلى انت مقيم في البدن. المادي كيف يشاء
انت تأمر كل حي بالتسليم لك واإلقالع عن سائر المشاغل . كِْرشَْنعن طريق تنمية ذكر  إليك الخدمة التتيمية إلى لتفات االفرصة

ار بتحقيق أرفع لدى كل حي الخي. نت كشجرة تحقيق األماني الموجودة في كواكب الجنانأ.  إذا فعلوستتولى أمره وترفع سيئاته
 ". أدنى ليس مرجعه المحاباةذا أعرض عن هذا الخيار فمنحك له نعماً االكمال لكنه



موالي، اقامة ملك  .لذلك، ستغطي شهرتك النبيلة كل األفالك يا معاقب األعداء.  قرارك كامل أيها الملك:قال شخصية اهللا العزيز
أقهر كل الملوك أوال واخضع األرض  . واألسالف والمالئكة ونافعينا وكل األحياء هذا هو أمر ينشده كبار الحكماءديةِڤالـالقرابين 

وانت . ك بمثابة امتدادات مالئكة مختلف الكواكبانولد أخوأيها الملك،  .واجمع كل اللوازم المطلوبة ثم اقض هذا القربان الكبير
 أْرجوَنو  وڤايولد من صلب المالك  ْبهۤيَمِسَنجاء ان . درجة انك غلبتني أنا غالب القاصرين عن ضبط حواسهم إلى منضبط الذات

وبناء عليه، اخوانك أبطال كبار وأنت أتقى . ياَمراَجمن صلب المالك  يوْدهيشْطْهيَرالملك ولد  بينما إنْْدَر ولد من صلب المالك
 ".درجة أنني غلبت على يدكم إلّي إلى يميةجميعكم أكفاء في الخدمة التت. ْدَهْرَمراَجلذلك، أنت تدعى . نضباطاً االملوك وأكثرها

من لم يضبط حواسه قاصر عن غلبة شخصية اهللا . تتيم منضبط الحواس بحبه يغلبهالان  يوْدهيشْطْهيَرالملك إلى  كِْرشَْنقال الرب 
 ْزنْذَڤَپاالـل األخوة الخصلة المميزة لك. دون انقطاع ضبط الحواس يعني شغلها بخدمة الرب. هذا هو سر الخدمة التتيمية. العزيز

بحواس  الرب إلى كل من يوظف حواسه على هذا النحو ويستطيع تأدية خدمةيتصفى . خدمة الرب إلى كانت انقطاع حواسهم
 .بذلك، يستطيع التيم غلبة الرب بفضل خدمته العلية الودية. صفية

 يغلب تيمي بقوته أو جماله أو شهرته أو ثروته فماذا يقال عن ال يقوى أحد في هذا العالم حتى المالئكة أن:"قائال كِْرشَْنتابع الرب 
 ".سلطة أرضية
ه انلذلك، أرسل أخو. عند سماع تلك الكلمات التي غناها الرب العظيم وتفتح وجهه مثل زهرة اللوتس يوْدهيشْطْهيَرابتهج الملك 

 و َمتْْسياْز مع غرباً نَكوَلوأرسل  ياْزِرنَْجْسمع   جنوباًڤََسَهى ِدأرسل  . لقهر كل الجهاتڤيشْنوالذين كانوا مفوضين بقدرة الرب 
 الذي كان مصمماً يوْدهيشْطْهيَرعاد هؤالء األخوة األبطال بثروة كبيرة للملك  .َمْدَركَْز مع شرقاً ْبهۤيَمِسَنو  كَكَياْز شماال مع أْرجوَن

 .بعد االنتصار على عدد كبير من الملوك بقوتهم على اقامة القربان
ه لقهر كل الجهات بل أعلموا انلم يقصد اعالن الحرب على سائر الملوك بإرسال أخو يوْدهيشْطْهيَران الملك  إلى شارة االتجدر

 مما يقتضي دفعهم الضرائب الالزمة للقربان والتي تعني خضوعهم اۤويراَجسبإقامة قربان  يوْدهيشْطْهيَرالملوك المعنيين بنية الملك 
ذن، قهر األخوة جميع الملوك في مختلف الجهات بفضل  ا.رون بين التبعية أو القتال كان الملوك يخّي.شْطْهيَريوْدهيلإلمبراطور 

 .يوْدهيشْطْهيَرالملك  إلى نفوذهم وقوتهم وعادوا باألموال والهدايا
 بإقتراح َهريفأخبره الرب األولي كان المناهض الوحيد لسلطته  َجراَسنْْدَهى ان يتدبر األمر عندما سمع يوْدهيشْطْهيَرجلس الملك 

 .َجراَسنْْدَهىعاصمة  َرَجڤْ ريچي إلى  وذهبواَمنَةْبراْهبزي الـ كِْرشَْن و أْرجوَنو  ْبهۤيَمِسَنتخفى  .ڤَأودَّْه
 المقاتلين لكنه لم من كبار تْريياشَكْكان ملكاً . َمنَةْبراْهللـكبيراً  من المتزوجين الملتزمين ويكن احتراماً َجراَسنْْدَهىكان الملك 

  وأْرجوَنو  كِْرشَْنكان .  األسياد الروحيين لسائر المراتبَمنَةْبراْهعتبار الـ اديةِڤالـتقتضي األحكام . ديةِڤالـيتجاهل األحكام 
 إلى ذي خصصه لإلحسان في الوقت الَجراَسنْْدَهىالملك   ودخلوا علىَمنَةْبراْهأيضاً لكنهم ارتدوا زي الـ تْريياْزشَكْمن الـ ْبهۤيَمِسَن

 . واستقبالهم ضيوفاً عندهَمنَةْبراْهالـ
. من مكان بعيد ونطلب خيرك إليك أيها الملك، نحن ضيوف محتاجين فزعنا":ْبراْهَمنَةالـ في زي ْبهۤيَمِسَن و أْرجوَنو  كِْرشَْنقال 

ه الصبور؟ وما هو االمر الذي ال يقدم عليه ما هو الشيء الذي ال يقوى علي. نحن عليمون بصفاتك الطيبة .اجبنا على ما نطلب
القادر على تحصيل شهرة  .ال غريب عندهويتساوى عنده الجميع ذا الذي الشرير؟ وما هو الشيء الذي ال يتصدق به السخي؟ ومن 

 الذي َلَچموْد  وڤَي ِدَرنْتو  َهريتْشَنْْدَرك سمعت عن ال بد أن. والرثاءخالدة يمجدها الربانيون الكبار ويقصر عن ذلك واجب الذم 
نال هؤالء شهرة خالدة .  الذي افتدى الحمامة بلحم بدنهشيبي َمهاَرَج اعتاد العيش على حبوب الطعام التي التقطها من الحقول، و

يحقق .  زائل بأن الشهرة خالدة لكن البدنَجراَسنْْدَهى أقنع ْبراْهَمَنبزي  كِْرشَْنبذلك، الرب ". قصراً على التضحية بالبدن الزائل
 .بالتضحية ببدنه الزائلاسمه من يستطيع تحقيق تخليد االحترامية في تاريخ الحضارة البشرية 

 من أصواتهم وبنيتهم وعالمات أوتار القوس على سواعدهم وخيل له انه رآهم في انان ضيوفه كانوا من الفرس َجراَسنْْدَهى أدرك
 لكن ال بد لي من  حتماًَمنَةْبراْهالمرتبة المالكة متخفين في زي الـ إلى ينتسب هؤالء":ئاللنفسه قا َجراَسنْْدَهىفكر  .مكان ما من قبل

 ڤيشْنوأراد الرب . في أرجاء العالم تغنى َبلي َمهاراَجفي الواقع، األمجاد الكاملة لـ  .اجابتهم على طلبهم حتى ولو طلبوا بدني
على الرغم من  ڤيشْنواألرض كلها للرب  َبليوهب ملك الجن .  ففقد سلطانهَناْهَمْبروظهر أمامه في زي  َبلي من إنْْدَر استعادة ملك

 عن كسب مجد أبدي بإستخدام بدنه الزائل لنفع غير الجدير الذي يحيا قاصراً تْريياشَكْما فائدة الـ .وعيه بالحيلة ومنع سيده الروحي
 "؟َمنَةْبراْهالـ

بعد ان  قائال ْبهۤيَمِسَن و أْرجوَنو  كِْرشَْن  كل منَجراَسنْْدَهىالسخي   وخاطبْبراْهَمنَةالـ إلى  شديد السخاءَجراَسنْْدَهىكان الملك 
 ".سأجيبكم حتى ولو طلبتم رأسي.  العلماء، تمنوا علي ما تشاءونَمنَةْبراْهأيها الـ":عقد العزم



جميعنا فرسان وقد جئنا نطلب . نا طلباً للطعام أو الحبوبه إلى  بالفعل ولم نأتةْبراْهَمنَأيها الملك الجليل، لسنا ":قال الرب العظيم
 ".كِْرشَْني ابن خالهما عدوك القديم ناعلم ان. أْرجوَنوهذا أخوه  تْهاِرْپابن  ْبهۤيَمِسَنهنا . ذا وجدت ذلك مناسباً امبارزتك
خذلتك . ألنك جبان كِْرشَْن أبارزك يا لكني لن. أيها الحمقىسأبارزكم  حسناً":من هذا التحدي وقال بإحتقار ْدَهراَجَچَمضحك 

 هذا فدوني سناً وشدة ولن أبارزه لكن أْرجوَنأما  .البحر إلى لإللتجاء هوراَمتْشجاعتك في وسط المعركة وهربت من عاصمتك 
رى وخرجوا من وحمل هراوة أخ ْبهۤيَمِسَن إلى هراوة ضخمة َجراَسنْْدَهىبعد فراغه من كالمه، أعطى  ".يعادلني قوة ْبهۤيَمِسَن
 .المدينة

ضربا بعضهما البعض بهراوتهما الصلبة صالبة شرر البرق وفي ثورة غامرة . بذلك، بدأ البطالن بالقتال في السهل خارج المدينة
تضارب كان صوت  . بالغ الجمالدارا يمنة ويسرى بمهارة مثل ممثالن يرقصان على المسرح وبدا القتال مشهداً .من الغيظ
عندما  .يشبه اصطدام األنياب الضخمة لفيلين متقاتلين أو اصطدام صاعق في عاصفة كهربائية المعة ْبهۤيَمِسَنو  َسنْْدَهىَجراهراوتي 

كانت تتحطم مثل فروع أشجار  ضربت هراوتهما أكتافهما وأردافهما وأقدامهما وأيديهما وأفخاذهما وترقوتهما بهزها بسرعة وقوة
 بعد تحطم هراوتهما ن بضرب بعضهما البعض بقبضاتهما الحديديةكبيراابتدأ البطالن ال .غاضبانالتي يتضارب بها فيالن  أْرَك

لم ينتج شيء عن تلك المنازلة لتعادلهما في التدريب والشدة  .وتالطما وكان الصوت شبيه بتصادم الفيلة أو صفيق الرعد الهائل
 َجراَسنْْدَهى يتسامرن في قصر واكان. القتال طوال سبعة وعشرين يوماًبذلك تابعا  .وتابعا القتال دون أدنى تواهن. وقوة التحمل
 .في ختام القتال اليومي بصفة أصدقاء

لكن الرب  ."في القتال َجراَسنْْدَهى، ال أقدر على هزيمة ڤَماْدَه":في اليوم الثامن والعشرين ابن خاله إلى )َدَروكُڤِْر (ْبهۤيَمِسَنثم قال 
رمى والده هذين الشطرين في . بشطرين مختلفين من اثنتين من االمهات َجراَسنْْدَهىولد . َجراَسنْْدَهىالدة علم بغموض و كِْرشَْن

 عالماً كِْرشَْنكان الرب . األسفل إلى فيما بعد فوصلت الشطرين من الرأس َجراالغابة عندما شاهدهما ثم التقطهما ساحرة اسمها 
 ْبهۤيَمِسَنإلى  كِْرشَْنأومأ الرب . َجراَسنْْدَهى وأعلمه بوسيلة قتل ْبهۤيَمِسَنبدن  إلى قدرته ِرشَْنكْبذلك، نقل الرب  .بطريقة قتله أيضاً

ال سبيل إلى قتل أحد  كذا،. ه من يشاء قتلنقاذ اال يمكن هو القدير وكِْرشَْن الرب .نصفين إلى  فرع شجرة صغيرطرن طريق شع
 . هنقاذاشاء ذا ا

على ساق بقدمه ثم أمسك بساق  ْبهۤيَمِسَنضغط  .شارة وأمسك بقدم خصمه ورماه أرضاً االلكت ِسَنْبهۤيَم فرسانفهم خير ال
عندئذ، شاهده رعاياه  .كما يكسر الفيل الكبير فرع شجرة رأسه، إلى نصفين من دبره إلى  األخرى بيديه وشطرهَجراَسنْْدَهى
 .تف وساعد وعين وحاجب وأذن ونصف صدر ونصف ظهر كل نصف بساق وفخذ وخصية وردف وك.نصفين طوال إلى مشطوراً

 ْزنْذَڤَپاالـأو األخوان  كِْرشَْن يدع لم .بالعناق ْبهۤيَمِسَن كِْرشَْن و أْرجوَنفيما هنأ  ْدَهىَچَمتعالت أصوات النواح على موت سيد 
 يخلق الشرير. وتهديد السالم العالميمنعه من خلق اضطرابات  َجراَسنْْدَهىان غرضهم من قتل ك. َجراَسنْْدَهىالعرش رغم قتل 

هي حماية الصالح وقتل الشرير الذي يهدد السالم على  كِْرشَْنمهمة الرب . حالل السالم ابينما يدأب المالك علىدوماً ضطرابات اال
وحكم  سب الطقوسب منه الجلوس على عرش والده حوطل َجراَسنْْدَهىابن  ڤََسَهى ِد فوراً كِْرشَْنلذلك، استدعى الرب . األرض

اطلق الرب كل الملوك . ن يحيا بسالم لتنمية ذكرهأ إنسان سيد الخليقة الكونية كلها ويريد من كلهو  كِْرشَْنالرب . المملكة بسالم
 .على العرش ڤََسَهى ِدبعد الفراغ من مراسم تتويج  ن مبرردو َجراَسنْْدَهىواألمراء الذين أسرهم 

 ."َجراَسنْْدَهى خالص الملك"بعنوان  كِْرشَْن منالثاني والسبعين  الفصل على َدنْتَْبَهكْتي ِڤ. سي.إى بحث انقضى

 الفصل الثالث والسبعون
 پوَرَهْستينامدينة إلى  كِْرشَْنعودة الرب 

 بقوته َهىَجراَسنْْدنجح .  حكام مختلف بقاع األرضَجراَسنْْدَهىبعد موت  كِْرشَْنجميع الملوك واألمراء الذين أطلقهم الرب كان 
 ورماهم في كهف جبلي بناه قلعة حصينة وبقيوا  ملكا٢٠٨٠٠ًالعسكرية الهائلة بقهر جميع هؤالء األمراء والملوك الذين بلغ عددهم 

هزلوا من الجوع وجفت وجوههم . بثياب قذرة بالية ونّيريْدُرچيخرج كل هؤالء الملوك من قلعة . على هذا الوضع لوقت طويل
 .لوهن من طول سجنهموكانوا في غاية ا

. الرب أمامهم إلى نظر الملوك .ونڤيشْبفضل وضعهم التعس وشاهدوا اآلن شخصية اهللا العزيز  كِْرشَْنلكن اتيحت لهم ذكر الرب 
على صدره وأيديه  تَْسڤَۤيشرتميز بعالمة .  أصفر اللونكانت بشرته سمراء داكنة الزرقة مثل لون الغيمة ويرتدي سرواال حريرياً

زينت هيئته خوذة . البراقان وزهرة اللوتس والهراوة والقرص والصدفة في أيديه َمكََرربعة والصبغة الوردية لعينيه وقرطيه األ
بدا الملوك وكأنهم  .ليل من أزهار الغابةواك كاوْستوْبَهىعنقه درة من وقالدة مرصعة وحزام ذهبي وأساور ومعاضد ذهبية وتدلت 



زالت سيئاتهم السابقة وسجدوا جميعهم للرب . قونه بألسنتهم ويشمون عطره بأنوفهم ويعانقونه بأذرعهميشربون جماله بعيونهم ويلع
وجد معاينة . ن جميع ذنوبه دون التسليم للقدمين اللوتسيتين للربع أن الفرد ال يتنزه ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في . رؤوسهمقدميه بالمسين 
 .فوا بأكف متضامة ومدحوا السيد العظيم للحواس ذاكالملوك ووق أزال عناء سجن كِْرشَْنالرب 

الذي ال تنضب، نسألك تنجيتنا من هذه الحياة المادية  كِْرشَْنسلمنا لك يا . نسجد لك يا ملك المالئكة ومهلك شقاء تيمك المسلمين لك"
 الملوك يسقطون عن مرتبتهم الملكية برحمتك هذا ألن ْدَهىَچَم ال نلوم ملك ،َدَنۤوَمْدهوسأيها المولى  .المرعبة التي سببت تعاستنا

يفقد الملك السيطرة على نفسه ويقصر عن تحصيل خيره الحقيقي عندما يعميه عزه وسلطته فيحسب مقتنياته  .أيها الرب القوي
بيانية يعتبرون كما ان أصحاب الفطنة الص جوهرية ۤياماعادم المنطق، يعتبر التحوالت الوهمية لـ  .الزائلة أزلية لتوهمه بفتنتك

طلبنا قهر هذه األرض في السابق ألننا كنا معميين بثمالة الثروة فغالبنا بعضنا البعض واضطهدنا  .سراب الصحراء حوض ماء
 . "رعايانا دون رحمة

جار كذا، يريد الت. حالما يزداد عزه  السيطرة على سائر األمم بالعدوان العسكريالملك يطلب. هذا هو مرض السلطة السياسية
 هيخلق المجتمع البشري الفوضى واإلخالل باألمن مدفوعاً بالجا. احتكار أشكال معينة من التجارة والسيطرة على سائر التجار

 الغرض الحقيقي للحياة المتمثل بتحقيق حظوة شخصية اهللا  اإلنسانبذلك، ينسى. كِْرشَْنالزائف والعز المادي بدالً من طلب ذكر 
 .ونڤيشْالعزيز 

ك كتحرفي  ،كِْرشَْنن يا أمامنا عند الموت لكنك حرمتنا من عزنا اآلالواقف تجاهلناك إلستكبارنا أيها الرب :"الملوك قائلينتابع 
 .سحقت استكبارنا برحمتك ونسألك وهبنا قدرة المداومة على ذكر قدميك اللوتسيتين. الذي ال يقاوم ورة الزمان القويصالغامض ب

خيالية، مملكة تستوجب الخدمة المستعبدة لهذا البدن المائت الذي ال يعدو سوى مصدر للمرض والشقاء مملكة  إلى لن نتوق ثانية
 العمل الصالح ألن وعد ذلك ثوابالجنان  متعة إلى  في العمر الالحقلن نتوق ،أيها الرب القوي. والذي يتواهن في كل لحظة

ى وسيلة مواصلة ذكر قدميك اللوتسيتين ما دمنا في الدائرة المفرغة نرجو منك اطالعنا عل .ليس سوى ترغيب فارغ لالذنثواب ال
يهلك شقاء كل من  اك،ذ ُچوڤينَْدالروح العظيم . مرة وثانيةڤَسوِدڤَ  ابن َهري، كِْرشَْننسجد للرب  .للوالدة والموت في هذا العالم

 ".يسلم له
ستتيمون ":قال شخصية اهللا العزيز .ليهم بصوت لطيف الرحيم ذاكد الملوك الرب العظيم بعد فك أسرهم ثم تكلم المالذ ابذلك، مّج

 لحسن الحظ، توصلتم .أضمن لكم ذلك حسبما ترغبون.  يا أعزاءي الملوك، أنا الذات العظيمة ورب كل وجودبي منذ اآلن فصاعداً
 الناشئ عن عمى المال والسلطة ن اإلنساأرى ان فقر ضبط الذات عند. الخالصة الصائبة يا أعزاءي الملوك وأحسنتم الكالمإلى 

وكثير غيرهم من حكام المالئكة والبشر والجن سقطوا عن  نََرَك و ڤََنراو  َنِڤو  شَنَهوو  هايَهيا .الجنون ال غير إلى يفضي
 .منازلهم الرفيعة نتيجة االختيال بالعز المادي

بالفهم ان هذا البدن المادي وكل ما يتصل  ألصول الدينطبقاً   وأعملوا على حماية رعاياكم بفطنة صفيةديةِڤالـاعبدوني بالقرابين "
تجردوا عن البدن وكل  .علي دوماً تناسلوا في حياتكم بتجربة السعادة والشقاء والوالدة والموت مثبتين عقولكم .به ذو مبدأ ومنتهى

ذا النحو، ستبلغونني أنا الحق المطلق العظيم على ه. ابقوا مرتضين بالذات وثابتين النذور اثناء تركيز عقولكم علّي. ما يتصل به
 .قطعياً
ثم  بعد فراغه من تلقينهم الملوك وتزينهم كل من الخدم الذكور واإلناث بترتيب حمام كِْرشَْنشْرّي السيد العظيم لكل األفالك أمر 

سهر الرب على تقديم  . خشب الصندلتبجيلهم كما يليق بهدايا الثياب والجواهر وأكاليل الزهور ومرهم ڤََسَهى ِدطلب الرب من 
سطع  .الملوك بعد استحمامهم وارتداء أجمل الثياب ثم أهداهم مختلف األشياء التي تليق بمتعة الملوك مثل الفوفل إلى أشهى الطعام

 موكونَْدالرب بتبجيل  الملوك ببهاء أقراط المعة مثل سطوع القمر وسائر األجسام السماوية في السماء عند انتهاء موسم األمطار
جالس الملوك في عربات تجرها خير الجياد ومزينة بالجواهر والذهب وأدخل السرور  اثم رتب الرب .خالصهم من مصيبتهمو

 فع كل متاعبهمار كِْرشَْن ولم يذكروا في طريقهم سوى رب الكون انصرف الملوك .ممالكهم إلى على قلوبهم بالكالم العذب وأرسلهم
هذا مثال واضح على . ملوك وزراءهم وحاشيتهم على كل ما فعل شخصية اهللا العزيز ثم عملوا بأوامره بطاعةأطلع ال .معجزاتهو

جتماعية  اأربعة مراتب إلى  حسب أخالقه المادية اإلنسانعند تصنيفسيسعد مجمل المجتمع البشري دون شك . كِْرشَْنمجتمع ذكر 
هذه .  مدار حياتهمْبهَچڤَْد چۤيتاوتعاليمه الواردة في  كِْرشَْن التقدم الروحي وجعلوا تطلب التقدم المادي وأربعة مقامات روحية ابتغاء

 .هي العبرة التي نستقيها من هذه الواقعة
ال نفخ األبط .أْرجوَنو  ْبهۤيَمِسَنثم انصرف مع  ْبهۤيَمِسَن على يد َجراَسنْْدَهى تدبير قتل بعد ڤََسَهى ِدتبجيل الملك  كِْرشَْنتقبل الرب 

 سر أهالي .إلدخال السرور على قلوب أحبابهم واألسى على قلوب أعدائهم ْپَرْستْهىإنْْدَر إلى المظفرون صدفاتهم عند وصولهم
 أْرجوَنو  ْبهۤيَمِسَنقدم  .بتحقق رغباته اآلن يوْدهيشْطْهيَرشعر الملك . ْدَهىَچَمذ أدركوا مقتل ملك  ابسماع ذاك الصوت ْپَرْستْهىإنْْدَر



الحظوة  إلى ستماع االمن الوجد بعد راَجْدَهْرَمانهمرت دموع الملك  .الملك وأطلعوه على كل ما فعلوا إلى احترامهم ناْرَدَن َجو
 .طغت عليه مشاعر الحب التي أعيته عن الكالم. معليه ڤَِكشَالكبيرة التي أظهرها الرب 

 ".پوَرَهْستينامدينة إلى  كِْرشَْنالرب عودة "بعنوان  كِْرشَْن منين الثالث والسبع الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى

 الفصل الرابع والسبعون
 پاَلشيشونجاة 

شْرّي قال  .كِْرشَْنوعن عظمة قوة  َجراَسنْْدَهىالرب بما يلي بسرور بالغ بعد سماعه عن قتل  يوْدهيشْطْهيَرخاطب الملك 
 ْبَرْهما فيهم المولى ن الهناء والعلم، جميع المدبرين األجالء لشؤون هذا العالم المادي بم، يا صورةكِْرشَْنعزيزي ":يوْدهيشْطْهيَر

، انت ال تحد كِْرشَْنيا  . ويبقونها في قلوبهمفوراًتلقي أوامرك وتنفيذها ويحملونها  إلى دوماً متشوقون إنْْدَر والمالكڤَ شيوالمولى 
في الواقع، نحن نستحق . بر أنفسنا ملوك وحكام األرض ومختالين بعروشنا التافهةونحن في غاية الفقر في قلوبنا رغم اننا نعت

يستغرب اآلخرون قدرتك . ناعاقبتعقابك لكن األمر العجيب انك تقبل أوامرنا وتعمل بها على الوجه الصحيح برحمتك بدال من م
مثل مقام الشمس التي تبقى دوماً امك الحقيقي عظيم مق . لكننا نفهم انك تقوم بتلك األعمال مثل ممثل مسرحيإنسان على لعب دور

ال يطرأ مطلق تغيير على درجة حرارة الشمس على الرغم من شعورنا بفروقات . درجة حرارتها ثابتة اثناء شروقها وغروبها
ال من األحوال وبناء عليه، ال تسر وال تحزن بمطلق ح.  على الدوامانت متزن علياً. درجة الحرارة بين شروق الشمس وغروبها

" أنا"القهار، حتى تيمك ال يميزون بين  ڤَماْدَهيا  .ظيم، شخصية اهللا العزيز وتنتفي النسبيات عندكالع ْبَرْهَمْنانت . المادية
 .ألن تلك هي العقلية المنحرفة للحيوانات" خاصتك"و" نتأ"و" خاصتي"و

 ِڤَدْزالـهنة مناسبين من مرجعيات كعد فراغه من كالمه ثم اختار  ان يحين الوقت المناسب للقربان بيوْدهيشْطْهيَرترقب الملك 
 َنڤَتْشْياو  َهىشْطْسيڤَمع  تَۤيأس و تََمُچوو  سوَمنْتو و َجڤاْبَهَرْد و ڤْۤياَس ِدڤَ پاياَنيڤاْد-كِْرشَْناختار  .كِْرشَْنبإذن الرب  مة القربانإلقا
 إلى باإلضافة َپراشََرو  پايَل و كَْرتوو  جايميني و سوَمتي و ڤََمِدڤاو  ميتَْرڤاشْڤيار كما اخت.  تْريتَو شَڤَكَ و مايتِْريا و نْڤَكَ و
و  َرِسَنڤۤيو  شَّْهنْداَمْدهوتّْو  تَْروتيُهڤۤيو  آسوري و شوكْراتْشاْرياو  َپَرشوراَمو  ْدهاوْمياو  كَشْياَپ و ڤاأتَْهْرو  پاياَنيشَْمڤاو  َچْرَچ
سواهم من المدعويين تضمنوا .  األجالء للعمل بصفة كهنة ومستشارينَمنَةْبراْهالء الـكل هؤ يوْدهيشْطْهيَرك دعا المل .َنَرڤْتَِرأكْ
 يشْياْزڤاالـ وتْريياْزشَكْالـ وَمنَةْبراْهالـوعدد كبير من  دوَرڤيمع أوالده والعاقل  ْدْهِرتَراشْطَْر و َپِركْو  ڤََم ِدۤيشْْبهو  وَنْدُر
 .في الواقع، جاء جميع الملوك مع حاشياتهم. حضور القربان إلى نوا جميعهم متشوقينوكا ْدَرْزۤوشالـو

كانت  .ِڤديةالـللطقوس طبقاً للقربان  يوْدهيشْطْهيَروا الملك عمد األرض القربانية بمحراث ذهبي وَمنَةْبراْهالـحينئذ، حرث الكهنة 
 .َنروڤَ الذي أقامه المالك راَجسۤوياان في قربالتي استعملت اآلواني في القربان مصنوعة من الذهب 

كبار و ْزْدَهَرڤيْدۤيامع حاشياتهم و  ْزڤَنْْدَهْرَچو  سيدَّْهْزوسائر مالئكة الكون و ڤَ  شي والمولىْبَرْهما والمولى إنْْدَر كان بين المدعويين
بالفعل، جاءوا جميعهم من كل . والملوك األرضيين ْزنََرتْشاو  كينََّرْزوالطيور السماوية و  َسْزشَراكْو  ْزشَياكْالثعابين والحكماء و 

 ة القربان ألن ذلك كان الئقاًفخاملم يتعجبوا قط من رؤية . ذونْپاابن  يوْدهيشْطْهيَر الذي أقامه الملك راَجسۤوياناحية لحضور قربان 
 كما ديةِڤالـلألحكام طبقاً  يوْدهيشْطْهيَرللملك  اۤويسراَجالكهنة الذين كانوا يعادلون المالئكة قوة، أقاموا قربان  .كِْرشَْنبتيم الرب 

.  ماللحاضرين حينما توجد تدابير لقربان َموُستقديم عصير نبتة  ديِڤالـيقتضي النظام  .َنروڤَأقامها المالئكة في السابق للمالك 
احترام الكاهن الذي كان يتولى أمر التحقق ب يوْدهيشْطْهيَراستقبل الملك . يجدد الصحةالذي عصير الهو نوع من  َموُسعصير نبتة 

 على أتم وجه ديةِڤالـات َمنْتْرالمراد وجوب تجويد الـ. َموُسيوم استخالص عصير  من مطلق عيب في رسميات المراسم القربانية
تي القربان ثماره ال يؤ.  فيتم انجاز القربان على أكمل وجهفوراًوبحال ارتكب الكهنة مطلق خطأ فالكاهن المحقق يصحح تجويدهم 

وبناء عليه، جميع القرابين محرمة في هذا .  الحاضركَلي عصرفي   خبراءَمنَةْبراْهال يوجد . تمامه على الوجه الكامل ادون
 .َمنْتْر كِْرشَْنَهِرى  تسبيح هو شاْستَْرـالالقربان الوحيد المجاز في . عصرال

تعني  جاۤوپوكلمة " أول"تعني  َرْچأكلمة . جاۤوپ-َرْچأسمى تلك المراسم احدى المراسم الهامة هي اكرام أرفع شخصية حاضرة وت
حدهم هذا الشخص أجميع أفراد المجلس القرباني من ذوي الرفعة ويقترح . تشبه انتخاب الرئيس تلك جاۤوپ-َرْچأ. اكرام أو تعظيم

 .بينما يقترح سواهم شخص آخر
ت المؤهلة شخصيا لوجود عدد كبير من الجماع االقصروا عن امه أوال لكنهمثم تشاور أعضاء البالط حول انتخاب من يتعين اكر

 المالئكة جميع حاصلفي الواقع، هو . رفع مقامأيستحق  ۤياَدڤَْزالـسيد  أتْشْيوتَال شك ان ":ڤََسَهى ِدفي النهاية قال . لهذا الشرف
كذا، القرابين الكبيرة مع نيرانها . ليه االكون كله مستند .موجه عبادة المكان المقدس والزمان واللوازأالمعبودين في القربان مع 



 يا أفراد المجلس، الرب الذي ال يولد ذاك المستند. ليه، الواحد الذي ال ثان له ا ترمييُّوچاو  سانْكْْهيا .اتهاَمنْتْرالمقدسة وتقدماتها و 
هو الذي يخلق  .وحده إليه يستند ء عليه، وجود هذا الكونوبنا. ذاته، يخلق هذه األكوان ويحفظها ويهدمها بقدراته الشخصيةإلى 

لذلك، ينبغي لنا اعطاء أرفع تبجيل  .ُمثل التدين والمعاش والترضية الحسية والنجاة إلى أعمال هذا العالم وبرحمته يسعى العالم كله
 ..األحياء وذواتنا أيضاًجميع نكرم وبذلك، . كِْرشَْنللرب العظيم 

الذي ال تقوم  كِْرشَْنشْرّي ظيم الع ْبَرْهَمْنت الجليلة الحاضرة ان شخصيالعلم كل ال كِْرشَْنضرورة للكالم عن سيداتي سادتي، ال 
 األحياء جميعوبين  كِْرشَْنال يوجد فارق نوعي بين . مغايرة بين ذاته وبدنه أو بين القدرة والقدير أو بين عضوين من اعضاء البدن

تشبه حرارة ونور النار ذات  كِْرشَْنقدرات . المادية والروحية كِْرشَْنن قدرات ميفيض الوجود . كِْرشَْنألن كل فرد شق من 
 في كل حي بوجه الذات العلياحاضر  كِْرشَْن. لذلك، يليق بنا تبجيله أوال في هذا القربان الكبير دون معارضة أحد .النوعية الواحدة

 ."ذا استطعنا ارضاءه اتلقائياًوسيرضى كل حي 
. أصبت القول":ن بالقولين الحاضريهنأه جميع الرباني.  بعد فراغه من كالمهمتاًصاأطرق  ،كِْرشَْنذي أدرك قوة الرب ال ڤََهى ِدَس

من  سيد الحواس على أتم وجه كِْرشَْن الذين مثلوا موقف المجلس كله فعظَّم الرب َمنَةْبراْهالـسر الملك بسماع هتاف  ".أصبت القول
ه ان، فوق رأسه ثم على رؤوس زوجته وأخوكِْرشَْن الماء بعد غسل قدمي الرب مبتهجاً يوْدهيشْطْهيَر َمهاراَجرش  .غمرة حبه

 مرصعة باألحجار حليكله ثم أهدى الملك سراويال حريرية صفراء اللون و تلك المياه تطهر الكون. وسائر أفراد عائلته ووزراءه
 .ع منعته من النظر مباشرةالرب بعينين مغرورقتين بالدمو إلى الثمينة

عندما شاهدوا  وهطلت الزهور من السماء كِْرشَْنوسجدوا للرب " النصر لك. نسجد لك":ضم جميع الحاضرون أكفهم بتوقير وهتفوا
 .تبجيله

 نّيروكْمي عروسه كِْرشَْنلعدة أسباب وال سيما إلختطاف  كِْرشَْن للرب  لدوداًكان عدواً.  في ذاك اللقاءضراًحا شيشوپاَلكان الملك 
 .اشتد غضبه بدال من السرور بسماع أمجاده. وتمجيد صفاته كِْرشَْنلذلك، لم يحتمل تبجيل . ن حفلة زواجهم

يا قادة  .بأن الزمان هو الحاكم الذي يتعذر تفاديه إللتهاء فطنة الكبار العاقلين بكلمات صبي ِڤَدْزالـثبت صدق اعالن  :شيشوپاَلقال 
 .جدير بهذا الشرف كِْرشَْنكالم طفل عندما يدعي ان  إلى لتفات االلذلك، ال ينبغي لكم. مون خير مرشح للتبجيلالمجلس، انتم تعل

 والبصيرة الربانية واإللتزام رياضاتالحق المطلق المتسمين بال إلى  حكماء منقطعينكيف تتجاهلون أكثر أفراد المجلس رفعة وأجّل
بالعلم والذين يقدسهم حتى مالئكة الكون؟ كيف يستحق هذا الراعي الصبي عار عائلته، تقديسكم التام بالنذور الصارمة والمطَّهرين 

 .)"شَوذاپوُر (أكثر من استحقاق غراب بأكل كعكة األرز المقدسة
جب بل  بوا الرب العظيم ليس موجباًان ِڤَدْزالـجاء في . مطلق مرتبة وال يوجبه مطلق واجب إلى ال ينتسب كِْرشَْنفي الواقع، 

 .تنفذ مشيئته قدراته المختلفة
جتماعية والروحية أو المبادئ األخالقية العائلية والمستثنى من  االكيف يستحق التقديس من ال يراعي األصول:" قائالپاَلشيشوتابع 

لقول انه غير مكلف بصورة غير مباشرة با كِْرشَْن شيشوپاَلمدح ". كل الواجبات الدينية ويسلك كيف يشاء وال يتسم بصفات جميلة؟
من الصفات المادية ويعمل  كِْرشَْن وهذا صحيح ألنه شخصية اهللا العزيز وأما قوله بخلوه من الصفات فيعني خلو ديةِڤالـباألحكام 

 .جتماعية أو الدينية االكيف يشاء مستقال عن األصول التقليدية أو
 كِْرشَْنفكيف يستحق . منذ ذلك الحين  على الخمرةوادمنأعد عنهم األمناء ووابت ۤياَدڤَْزالـهؤالء  تيۤيايالعن :" قائالپاَلشيشوتابع 

قلعة في البحر وهو مكان ال تراعى  إلى األراضي المقدسة التي سكنها الحكماء الربانيين ولجئوا ۤياَدڤَْزالـهجر هؤالء  ذن؟ االتقديس
 ".طهدون رعاياهم كاللصوص حيث يضنيةْبَرْهمالـفيه األصول 

الرب العظيم حافظ على صمته كما يتجاهل األسد  هانات لحرمانه من كل حظ سعيد لكن اال هذا الكالم وغيره منشوپاَلشيتكلم 
ال شك  .بغضب تِْشديهللا وانسحبوا العنين ملك  صم معظم أفراد المجلس آذانهم عند سماع السباب الذي ال يطاق .صراخ ابن آوى

 .يحرم مما قدمه من صالحاتكما يث يسمع انتقاد الرب العظيم أو تيمه المؤمن بتردي كل من يقصر عن ترك المكان لتوه ح
استل . شيشوپاَل لقتل من مقاعدهم رافعين أسلحتهم استعداداً َجيانِْر ْسو كايكَياو  َمتْْسيا فرساننهضوا مع و نْذوپاغضب أوالد 

 .كِْرشَْنجانب الرب  إلى  على كل من وقفشتائمال سيفه دون خوف ورفع درعه في وسط كل الملوك المجتمعين وكال شيشوپاَل
 .عندئذ، وقف الرب العظيم ومنع تيمه ثم أرسل بغضب قرصه القاطع كالشفرة فقطع رأس عدوه اثناء هجومه

 المجلس بسرعة خوفاً على شيشوپاَلترك بعض الملوك من أنصار . شيشوپاَلعند قتل  صدر صوت مدوي وعويل من الجمهور
كما يسقط شهاب  كِْرشَْن أمام أنظار الجميع ودخل بدن الرب شيشوپاَلخرج شعاع ساطع من جثة  .ضطراب االن ذلكحياتهم مغتنمي
العالم المادي من  إلى  اللذان سقطاڤيَجيا و َجيايذكرنا بقصة  كِْرشَْن في البدن العلي لـپاَلشيشواندماج نفس  .األرض إلى من السماء



 بعد ثالثة والدات متتابعة للعمل بدور َهىنْطْايكوڤعالم  إلى تقررت عودتهما.  األربعةْزكوماَرالـهما  بعد أن لعنَهىنْطْايكوڤكواكب 
 . وخدمة الرب بصفة مالزمينَهىنْطْايكوڤعالم  إلى أعداء الرب ثم العودة

 كِْرشَْنستغراق في ذكر  اال دائمكان. كِْرشَْندور عدو بلحظة واحدة على الرغم من قيامه  كِْرشَْن عن ذكر غائباً شيشوپاَللم يكن 
 الحقيقة بأن چۤيتاْد ڤَْبَهَچيؤيد .  ثم استعاد مقامه األصلي بدور خادمه الشخصي)موكْتي-وْجيايسا(ونال أوالً نجاة الفناء في وجود اهللا 

 يوْدهيشْطْهيَربراطور م اال، أعطىپاَلشيشوبعد نجاة . كل من يستغرق في ذكر الرب العظيم عند مفارقة بدنه يدخل لتوه ملكوته
 .تَْهىِرْبْهڤَأ ثم قضى حمام ديةِڤالـلألحكام طبقاً الكهنة والى أعضاء المجلس وأكرمهم على الوجه الصحيح  إلى هدايا كثيرة
 بعد ذلك، .يوْدهيشْطْهيَرتمام هذا القربان الكبير نيابة عن الملك  ا على نجاحْزيُّوچۤيالـرب كل المتصرفين  كِْرشَْنشْرّي بذلك، سهر 

عاصمته مع  إلى من الملك لإلنصراف والعودة كِْرشَْنثم استأذن الرب  لحاحهم امكث الرب مع خالنه لبضعة أشهر بناء على
 .زوجاته ووزراءه

 صلة پاَليشوش ولمقتل شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمالعالم المادي ترد في الفصل السابع من  إلى َهىنْطْايكوڤ من كواكب ڤيَجيا و َجيا سقوط حكاية
 تلك لكن أهم عبرة نستقيها من هذه الواقعة أن شخصية اهللا العزيز يهب النجاة لكل حي سواء سلك معه ڤيَجيا و َجيامباشرة بقصة 

معاداته أو وده على الصعيد المطلق العلي عن التباين . مسلك عدو أو صديق مما ينفي تباين سلوك الرب مع الصديق عن العدو
 .المادي
الختامية التي  تْْهياِرْبْهڤَأ مثل ملك المالئكة عينه بفضل تصفيته في مراسم تْريياْزشَكْ والـَمنَةْبراْهالـوسط  يوْدهيشْطْهيَرملك سطع ال

 على الوجه المالئكة والبشر وسكان الجنان الوسيطة الذين أكرمهم الملك جميعاً انصرف . بنجاحراَجسۤوياتمام قربان  ادلت على
 .والقربان الكبير كِْرشَْنمدائنهم بسرور يتغنون بأمجاد الرب  إلى الصحيح،

 َمهاَرَج الذي قضاء ياراَجسۤو ونجاح قربان كِْرشَْن على يد پاَلشيشوعندما وصف وقائع مقتل  أيضاً ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد أشار
ثيمة وظهر  االطبيعته بسبب حياته بشديد الحسد يُّوْدَهَندوْركان . دوْريُّوْدَهَنبإستثناء األثيم   بأن الجميع شعروا بالرضىطْهيَريوْدهيشْ

 ".  كلهاساللةهالك ال امثل داء مزمن من أجل  كوروساللةفي 
 الملوك جميعها بيل واطالق سَجراَسنْْدَهى و شيشوپاَلبقتل  كِْرشَْن الرب تسليات أن كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَج إلى ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِدأكد 

 .كل من يسمعها من جميع ذنوبهرر يتحأصوات علية و
 ."شيشوپاَلخالص "بعنوان  كِْرشَْن منالرابع والسبعين  الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى

 الفصل الخامس والسبعون
 ياراَجسۤو قربان  باإلهانة عند ختامدوْريُّوْدَهَنلماذا شعر 

 أن جميع الملوك والحكماء كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَجلذلك، استغرب ). شَتْرو-أجاتَ( معروفاً بمن ال عدو له طْهيَريوْدهيشْكان الملك 
شوَك  واستوضح عن السبب من دوْريُّوْدَهَنبإستثناء  راَجسۤوياحتفاالت الكبيرة لقربان  االوالمالئكة الحاضرين في غاية السرور من

 .ُچوْسوامّي ڤَِد
لذلك، كان معروفاً بالذي لم يخلق .  كان صديق الجميعطْهيَريوْدهيشْجدك الملك  ،كْشيتْرۤيَپعزيزي الملك :"ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِدقال 

بالمطبخ و  ْبهۤيَمِسَن أوكل للمثال،. راَجسۤويادارة قربان  ا بتولي مختلف أقسامكورو شغل جميع أفراد عائلة). شَتْرو-أجاتَ(عدواً 
 على راحة الكبار أْرجوَنبتأمين اللوازم بينما سهر  نَكوَلقام  .وف الواصلين بإحترامباستقبال الضي ڤََسَهى ِدبالخزينة و  دوْريُّوْدَهَن

ع الهدايا كما تطوع كثير سواهم مثل فوز َنكَْربتوزيع الطعام وأما السخي  ّيْدراوَپدأقدام الجميع بينما قامت  كِْرشَْنوغسل 
. وقاموا بمختلف الواجبات اثناء القربان الكبير َسنْتَْرَدَنو  َكۤيباْهلوسائر أوالد  ڤاريشَْرۤوْبه و دوَرڤي و  هاْرديكْياو َنكَْرڤيو  وْدهاَنيوي

 .يوْدهيشْطْهيَر َمهاراَجفعلوا ذلك لمسرة خير الملوك 
ي خير الملك  بعد تبجيل الكهنة والمندوبين البارزين وكبار الربانيين ومريدياموناالـفي المياه المقدسة لنهر  تَْهىِرْبْهڤَأأقيم استحمام 

تعالت أصوات اآلالت الموسيقية مثل  . واندماجه في الوجود الروحيپاَلشيشوالمقربين بالكالم العذب والهدايا والمكافاة وبعد مقتل 
 كبيرة رقصت الراقصات بفرحة .تَْهىِرْبْهڤَأاثناء احتفال  موكَْهىُچووالنقارات وقرون  ْدهونْْدهوريْزو  ْزڤَنََپوالصدف و  ْزَچنَْدِرْم

انطلق جميع الملوك الذين تطوق أعناقهم  .مناطق الجنان والمزامير والصناجات ناْزڤۤيوغنت جوقات المرتلين فيما بلغت أصوات 
اهتزت األرض بالجيوش الجرارة  . تواكبهم الرايات على ألوانها والجنود المشاة والفيالة والركابة والخيالةياموناالـ إلى عقود ذهبية،

 .القائم بالقربان يوْدهيشْطْهيَر َمهاَرَجفي الموكب وراء  شَلَْزوكُو  ِككَياْز و كوروْزو  َجْزوكاْمُبو  ْزَجيانِْرْس و يادوْزلـالسالالت 
 و ْزپيتا ون و فيما غنى المالئكة والحكماء السماويديةِڤالـات َمنْتْرالـ بتجويد اقامو  األجالء،َمنَةْبراْهالـموظفو البالط والكهنة و



ين دهنوا أبدانهم بالعطور والزيوت الزهرية، الذ ْپَرْستْهىإنْْدَر اكتسى رجال ونساء مدينة .وا الزهور من السماءورش ْزڤَنْْدَهْرَچ
كانوا يستمتعون بالمراسم ويتراشقون بالسوائل مثل المياه والزيت . حليبالثياب الملونة وتزينوا بأكاليل الزهور والجواهر وال

كما قامت . على هذا النحو، استمتعوا باإلحتفاالت.  ومرغ ابدان بعضهم البعض بتلك األشياءاللبن الحامض ووالحليب والزبدة
كانت كل تلك السوائل مخلوطة بالعقدة الصفراء . العاهرات المحترفات بمرغ تلك السوائل على أبدان الرجال الذين بادلوهن بالمثل

 .والزعفران وكان لونها فاقع الصفرة
على عرباتهن التي يحيط بها الحراس لمشاهدة المرح كما ظهرت زوجات المالئكة في طائرات  يوْدهيشْطْهيَرلكات الملك خرجت م
أطلقت  .كانت وجوه الملكات تبرق بإبتسامات خجولة زادت من جمالهن حينما رشقهن أقاربهن وأصدقاءهن بتلك السوائل. سماوية

سائر أصحابهم من الذكور فتبللت ثيابهن وانحسرت عن سواعدهن وصدورهن الملكات رشاش الماء على أوالد عمومهن و
بتلك  من استثارتهن فاهتاجت شهوة ذوي الوعي النجس وأفخاذهن وخصورهن وتساقطت الزهور من ضفائر شعورهن المرتخية

 .لمادةهذا المسلك بين الذكور واإلناث األصفياء هو مسلك ممتع لكنه يبعث شهوة المشوبين با .تسلياتال
المحاط  راَجسۤويامبراطور في عربته التي تجرها جياد ممتازة مسرجة بسراج ذهبي بصحبة زوجاته، سطوع قربان  االسطع

 .بمختلف الطقوس
ه للتصفية تجرع الميا ّيْدراوَپدثم طلبوا منه ومن الملكة  تْْهياِرْبْهڤَأو  َجۤياْمَس-ّيَپتْنقاد الكهنة الملك بإتمام الطقوس النهائية لمراسم 

رش المالئكة والحكماء واألسالف والبشر وابال من . تعالت أصوات قرع نقارات المالئكة والبشر .َچنَْچالـواإلستحمام في مياه 
 التحرر لتوه من كل في ذاك المكان حيث يمكن ألكثر اآلثمين شراً شَْرَمناْرڤَمراتب  إلى ثم استحم جميع السكان المنتمين الزهور
 .ذنوبه

 العلماء وسائر الضيوف بهدايا َمنَةْبراْهالـ الثمينة وأكرم الكهنة وموظفين بالطه وحلي حريرية جديدة وتزين بالارتدى الملك ثياباًثم 
جميع الكهنة وكل من  إلى حليلم يقتصر الملك على ارتداء الثياب الجديدة والتزين فحسب بل أهدى الثياب وال.  والثيابحليال

 بتبجيل عائلته وأقاربه وسائر الملوك ،َنانارايالرب  إلى المنقطع يوْدهيشْطْهيَرالملك استمر  .ك، أكرمهم جميعاًبذل. حضروا القربان
 لرؤية كل حي عين اهللا هو مسعى وحدة زائفة لكن تيم ڤادۤيةاۤيماالـمسعى فالسفة . وأصدقاءه ومريدي خيره وجميع الحاضرين

 ال ڤَڤايشْنَالـ.  لسائر األحياء هي على الصعيد المطلقڤَڤايشْنَالـلذلك، معاملة . عظيم يرى كل حي شق من الرب الناراياَنالرب 
 كما يعامل اإلنسان جميع أطرافه على  والحيوان اإلنسان وحيوان ألنها يرى النفس كما يرى الذات العليا في كل منإنسان يباين بين
 .حد سواء

قراط المرصعة بالجواهر وأكاليل الزهور والعمائم والصدريات والسراويل كانوا يتحلون باأل. سطع جميع الرجال كالمالئكة
 .كانت الوجوه الجميلة للنساء مزينة باألقراط المناسبة وضفائر الشعر والحزامات الذهبية. الحريرية وعقود الآللئ الثمينة

الكبيرة الذين خدموا بدور شهود مراسم القربان  ديةِڤالـمن تبجيل الكهنة األجالء والمراجع  يوْدهيشْطْهيَرثم بعد فراغ الملك 
والمالئكة والحكماء واألسالف وأهل  ْدَرْزۤوشوالـ يشْياْزڤاوالـ تْريياْزشَكْوالـ َمنَةْبراْهالـوالملوك المدعويين على األخص و

ما كان الجميع يمجدون قربان وفي .مقره إلى ، استأذنوا منه لإلنصراف كل ومالئكة الكواكب وأتباعهم جميعاًةچييُّوالـخوارق ال
عتيادي من شرب  اإلنسان اال، لم يشبعوا من ذلك التمجيد كما ال يشبعَهريالذي أقامه الملك الرباني الكبير خادم الرب  راَجسۤويا

 .اكسير الحياة
تم وجه لكن الملك  تحقيق رغباته على أ اإلنسانلكل فرد في العالم المادي نوع مخصوص من الرغبات يود تحقيقها وال يستطيع

 راَجسۤويان أوصاف يبدو م. كِْرشَْنضل تتيمه الشديد بـبف بنجاح راَجسۤوياتحقيق كل رغباته بقضاء قربان  استطاع يوْدهيشْطْهيَر
ره  على عبوقادراً يوْدهيشْطْهيَرالملك كان لكن مثيل ليس من الممكن لإلنسان عبور محيط . نه محيط واسع للرغبات الرفيعةأ ْچۤيايا

 .فتحرر من كل الهموم كِْرشَْنبرحمة الرب 
ومهجة قلبه  راَجسۤويا وأبهة كل من قربان يوْدهيشْطْهيَرفيما كان يالحظ فخامة قصر الملك  بتكدر كبير دوْريُّوْدَهَن ذات يوم، شعر

ن أفي ذاك القصر بعد  كة ظاهراًكان كل الثراء المحصل من ملوك البشر والجن والمالئ .أتْشْيوتَالملك القائم به الذي كان الرب 
لشدة  كوروْزالـأمير  دوْريُّوْدَهَنأزواجها بتلك الثروات مما أحزن  ّيْدراوَپدخدمت . ڤََميا دانَهناك الساحر الكوني الجني  إلى جلبه

أردافهن وكان رنين كانت حركات أقدامهن بطيئة من ثقل . مقيمات في القصر َپتيَمْدهوكما كانت ألوف ملكات الرب  .افتتانه بها
على نهودهن، يصبغ عقود الآللئ على صدورهن وأقراطهن  كوَمنْكوكانت خصورهن ضامرة ومسحوق . خالخيلهن مطرباً

تلك الحسناوات في قصر  إلى حسد بعد النظربال دوْريُّوْدَهَنعر ش .المتأرجحة وضفائر شعورهن تزيد من الجمال الفائق لوجوههن
لة اختيار حفكما حضر  ْزنْذَڤَپاألنه كان يتوق اليها منذ بداية زواجها بالـ ّيْدراوَپدال سيما عند رؤية جمال و يوْدهيشْطْهيَرالملك 
 .بلبهم لكنه قصر عن نيلها ّيْدراوَپدزوجها مع سائر األمراء الذين أخذ جمال  ّيْدراوَپد



 مع كان جالساً. ڤََميا دانَ على عرش ذهبي في بالطه الذي بناه إنْْدَر  مثلكان جالساً ْدَهْرَمابن  يوْدهيشْطْهيَرمبراطور  االحدث ان
الذي ظهر عليه عز المولى  يوْدهيشْطْهيَركان شعراء البالط يمدحون الملك . أيضاً كِْرشَْنحاشيته وعائلته ومع عينه الخاصة الرب 

احتد من الحجاب وبالتالي، .  وقالدة ويضع تاجاًل سيفاًه يحمان في صحبة أخومختال، القصر غاضباًال دوْريُّوْدَهَندخل  . نفسهْبَرْهما
ان أرض البالط ماء فرفع طرف سرواله وسقط في المياه في موضع آخر لتخيل سطح الماء  دوْريُّوْدَهَن حسب .عند أقل استفزاز

 وكذا فعلت النساء والملوك ؤية ذلك،رعند  ْبهۤيَمِسَنضحك  .ڤََميا دانَن تحيره باألوهام التي خلقها سحر الجني م أرضا صلبة
غضب، في  دوْريُّوْدَهَنندم الجميع على انصراف  .منعهمل يوْدهيشْطْهيَرسعى الملك لكن  أظهر استحسانه لهم كِْرشَْنالرب . وسواهم

.  استحسانلم يتفوه بكلمة استياء أو. على الرغم من كل ذلك على صمته حافظ كِْرشَْنف لكن باألس يوْدهيشْطْهيَركما شعر الملك 
يبدو ان ذلك كان جزء من تدبير . كورووكانت تلك بداية العداوة بين ذراري  كِْرشَْن في الوهم بمشيئة الرب وقع دوْريُّوْدَهَنن أيبدو 
 .في مهمته لرفع عبء األرض كِْرشَْن

 .ياراَجسۤو بعد ختام قربان دوْريُّوْدَهَن عن سبب استياء كْشيتْرۤيَپ عن سؤال الملك ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِدبذلك، اجاب 
 ."ياراَجسۤو بعد ختام قربان دوْريُّوْدَهَنإذالل "بعنوان  كِْرشَْن منالخامس والسبعين  الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى

 الفصل السادس والسبعون
 يادو وأفراد عائلة شالْڤَالمعركة بين 

 إنسان الذي تجلى بصورة كِْرشَْنعجازي اآلخر الذي قام به الرب  االالملك عن العمل اسمع اآلن أيها :ڤَ ُچوْسوامّيشوَك ِدقال 
 في المعركة مع يادوْزالـهزمه مقاتلو . شيشوپاَلمن اصدقاء شالْڤَ كان . ساوْبَهىاسمع اآلن كيف قتل سيد .  عليةخليةللتمتع بت

 اشهدوا .ۤياَدڤَْزالـسأخلص األرض من ":أمام كل الملوك قائالشالْڤَ أقسم  .نّيروكْمير زواج وحضاثناء  سائر الملوك وَجراَسنْْدَهى
 .ّيروكْمين منذ هزيمته اثناء زواج كِْرشَْنومن حماقته وعد بقتل  كِْرشَْنحافظ على حسد دائم للرب ". قوتي

معروف  ڤَشيالمولى الجليل  .يومياً على تناول حفنة من التراب مقتصراً ڤَشيبعد هذا النذر، بعبادة المولى  قام الملك األحمق
 .بعد انقضاء سنة وخيَّره بطلب بركةشالْڤَ بسرعة الرضى لكنه استجاب لـ 

ى تدميرها وقادرة عل َسْزشَراكْأو  ْزَچأوَرأو  ْزڤَنْْدَهْرَچوال يقوى المالئكة أو الجن أو البشر أو  ْزڤِْرشْنيطائرة ترعب شالْڤَ اختار 
قاهر مدن أعداءه، ببناء مدينة  ڤََميا دانَبناء على أمره، قام ". ليكن لك ذلك":ڤَشيقال المولى . مطلق مكان يشاء إلى على السفر

 ذهب. مطلق مكان إلى كانت الظلمة تسود تلك الطائرة التي ال تغلب وتذهب .شالْڤَ إلى  وأهداهاساوْبَهىحديدية طائرة اسمها 
 .ند حصوله على الطائرة عله ْزڤِْرشْني عداوة  ذاكراًَركاڤاْد إلى شالْڤَ

. المدينة بجيش كبير وهدم المنتزهات والحدائق حولها واألبنية على طول مراصدها وأبراجها وأسوارها المحيطةشالْڤَ حاصر 
عصار شديد غطى  ارمى وابال من األسلحة من طائرته المتينة بما فيها الحجارة وجذوع الشجر والصواعق والحيَّات والَبَرد وارتفع

كما واجهت األرض  ساوْبَهىمن العذاب المرير الذي سببته الطائرة  كِْرشَْنغاب السالم عن مدينة الرب  . الجهات بالغبارجميع
 .هجوم المدن الهوائية الثالثة للجن

 مشجعاً السكانجنوده وركب عربة  وْمَنيْپَرْدجمع . فوراً وطائرته شالْڤَجنود  ْپَرْديوْمَن وعلى رأسهم اَركاڤْدأبطال مدينة جابه 
ه ان وأخوَرۤوأكْر و ساْمَبو  َنشْروِدتْشاو  ساتْياكيخرج من المدينة كبار قادة مقاتلو العربات ". ال تخافوا":بالقولعندما شاهد عذابهم 

جميعهم كانوا . ڤَشالْمع عدد كبير من النبالين البارزين لمقاتلة  َنساَرو  شوَكو  َدَچو  نَْدڤيْبهانو و هاْرديكْيااألصغر منه سناً مع 
كانوا مجهزين باألسلحة الضرورية تدعمهم فرق من العربات والفيالة والخيالة والمشاة ثم . قادرين على قتال األلوف) ْزَرتْهۤي-َمها(

 . بين الفريقين شبيهة بالمعارك الكبيرة التي تقع بين الجن والمالئكةبدانبدأت معركة ضارية يقشعر منها األ
كانت كل سهام  . كما تزيل األشعة الدافئة للشمس ظلمة الليلفوراًالسحرية شالْڤَ أوهام افة أسلحته الربانية على كب َنْپَرْديوْمقضى 
بخمسة وعشرين شالْڤَ أمير جيش  وماْنيْدأصاب .  ذهبية وناعمة الوصالت على أتم وجهديدية الرؤوس وأرياشهاح ْپَرْديوْمَنالرب 

بسهم وكل حوذي عربة بعشرة سهام وكل شالْڤَ بمئة من تلك السهام ثم خرق كل واحد من قادة شالْڤَ من تلك السهام وأصاب 
 .عجاز المدهش االعندما شاهدوه يقوم بذلك ْپَرْديوْمَن الجنود من الجانبين على المجيد جميعأثنى  .جياده وسائر عرباته بثالثة سهام

كانت . بلحظة واحدة ثم تظهر واحدة فقط في اللحظة الالحقة ة صور مطابقةفي عد ڤََميا دانَظهرت الطائرة السحرية التي بناها 
هر على  تظساوْبَهىكانت الطائرة  .التيقن من مكانهاشالْڤَ وبناء عليه، لم يستطع أعداء . مرئية تارة وغير مرئية تارة أخرى

كان قادة  .ي مكان ثابت مثل قضيب ملتهب دّوارلم تبق ف. أخرى إلى من لحظة األرض أو في السماء أو على قلة جبل أو في المياه



بالحيرة عند رؤية جيشه ومدينته شالْڤَ أصيب  .ك مع جيشه تلساوْبَهىيظهر بطائرته شالْڤَ  يطلقون سهامهم حيثما كان يادوْزالـ
 .الهوائية مغطاة بسهام العدو التي أصابت كالنار والشمس وكانت تلك السهام ال تطاق مثل سم الحيَّة

الفوز في هذا  إلى لتوقهمشالْڤَ واقعهم المقررة على أرض المعركة على الرغم من انهمار أسلحة قادة م ڤِْرشْنيأبطال   يغادرلم
كانوا واثقين من دخول الجنة عند . ممين على الموت في المعركة أو الغلبةمص يادوْزكان أبطال الـ .العالم وفي العالم الالحق

بغتة  ْپَرْديوْمَنكان بالغ الشدة وهاجم . وماْنيْد  يدعىشالْڤَأمير جيش كان  .ذا فازوا ان باألرضموتهم في المعركة وسينعمو
 فوراً فصدر هدير ْپَرْديوْمَنعلى الرغم من اصابته بخمسة وعشرين من سهام  بهراوته الضخمة وضربة ضربة أفقدته وعيه

 .إنسان شديدة وكافية لتحطيم صدر ْپَرْديوْمَنى صدر كانت قوة الهراوة عل". لقد مات اآلن. لقد مات اآلن":يقول
وبناء عليه، خرج ابن .  تعاون سائق العربة وبطلهاِڤديةالـتقتضي األصول العسكرية . وْمَنيْپَرْد سائق عربة داروَكابن كان 

 . من أرض المعركة ألن واجب السائق هو العناية بالبطل في العربة اثناء القتال الخطرداروَك
 .)اخراجي من أرض المعركة (أيها الحوذي، هذا عمل بغيض":حوذيه إلى وعيه وقال كِْرشَْن الرب ابن ْپَرْديوْمَنن ما استعاد سرعا

 .لقد تلطخت سمعتي اآلن بسبب سائق تفكيره تفكير مخصي. باستثنائي نسحاب من أرض المعركة االيادو ساللةلم يسبق ألحد من 
ال بد ان زوجات  ليهما بعد فراري من المعركة؟ ماذا سأقول لهما بما يليق بشرفي؟ اند عودتيع ڤَِكشَو  راَمماذا سأقول آلبائي 

 ".جبان في المعركة إلى لك أعداءكأيها البطل، أخبرنا كيف حّو’:أخواني ستضحك علي وتقول
ائق حماية سيد العربة عندما سيدي، من واجب الس.  يا طويل العمر، لقد فعلت ذلك لعلمي التام بواجبي المشرع:اجاب الحوذي

هذه القاعدة بعد فقدان وعيك من ضربة هراوة  إلى أجليتك عن ساحة المعركة استناداً .يتهدده الخطر ومن واجب السيد حماية سائقه
 ".صابتك جسيمة اعدوك وحسبت

 ."ْزڤِْرشْني وشالْڤَ ركة بين المع"بعنوان  كِْرشَْن منالسادس والسبعين  الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى

 الفصل السابع والسبعون
 شالْڤَنجاة 

الماء وتدرَّع والتقط ببعد ان انتعش خاطب سائقه قائال لذلك، . داروَك الظروف الحقيقية بعد التحدث مع سائقه ابن وْمَنيْپَرْدأدرك 
 بعد عودته رد عليه مبتسماً ْپَرْديوْمَن ي غيابه لكنف َنْپَرْديوْملى جيش ع ْديوماْنقضى  ."ْديوماْنعد بي حيث يقف البطل ":قوسه

بأربعة من تلك السهام وأصاب حوذيه بسهم واحد وقوسه ورايته  ْديوماْنأصاب الجياد األربعة لـ  .ناراتْشَوأصابه بثمانية سهام 
 .هم األخيربالس ْديوماْنبسهمين وأصاب رأس 

 لذلك، بدأ كل الجنود داخل الطائرة بالسقوط في البحر مقطوعين .شالْڤَء على جيش  وغيرهم بالقضاساْمَبو  ساتْياكيو  َدَچبدأ 
 .شالْڤَتباع  وأيادوْزالـفيما تقاتل   وليلةاستمرت المعركة الضارية الضاجة طوال سبعة وعشرين يوماً .األعناق

 راَجسۤويابدأ الرب برؤية نذر الشؤم بعد انقضاء قربان . ْرَمْدَهبن ا يوْدهيشْطْهيَرناء على دعوة ب ْپَرْستْهىإنْْدَرإلى  كِْرشَْنذهب الرب 
 .والدهاوأ تْهاِرْپكبار الحكماء و و كوروْزالـستأذن من كبار  اال بعدَركاڤاْد إلى  فعادشيشوپاَلوقتل 

 . الفاضل الكبيرهاجمون عاصمتي منتهزين فرصة غيابي هنا مع أخي يشيشوپاَل إلى ربما كان الملوك المنحازين":قال الرب لنفسه
شالْڤَ طالع حال سكانها المهددين بالهالك ومشاهدة  واستَركاڤاْد إلى على تدبير الدفاع عن المدينة بعد وصوله كِْرشَْنعمل الرب 

ساحر قدير فال تدعه  هذا ساوْبَهى سيد .شالْڤَمكان  إلى ربتيع، أسرع بسائقأيها ال":بما يلي داروَكم خاطب  ثساوْبَهىوطائرته 
 ."يوهمك
أمير الجيش شالْڤَ  .َچروذَعربة الرب ودخل بها أرض المعركة فأبصر الجميع من عدو وصديق، رسم جياد ن بعنا داروَكأمسك 

أضاء  .هدرت القناة على نحو مخيف اثناء مرورها عبر ساحة المعركة. قباله ابقناته عندما شاهد كِْرشَْنالرب  سائقالهالك، رمى 
 .مئات القطع الصغيرة بسهامه إلى حطم السالح الكبير كِْرشَْنالرب  لسماء كلها مثل شهاب قوي لكنالقناة اشالْڤَ رمي 

 بدا الرب عند. ابل من السهام في مرورها السريع في السماء بوساوْبَهى ورمى الطائرة بستة عشر سهماًشالْڤَ  كِْرشَْنأصاب الرب 
التي كانت تحمل قوس  كِْرشَْنصابة الذراع اليسرى للرب  امنشالْڤَ تمكن  .اطالق سهامه مثل الشمس التي تفيض الجنان بأشعتها

وت مرتفع وخاطب الرب  بصساوْبَهى ثم زمجر سيد جميع الذين شهدوا ذلك هلعاًصرخ  .من يده شاَرنَْچوللغرابة سقط قوس  شاَرنَْچ
 .كِْرشَْن
ي حضورنا ثم قتلته في المجلس المقدس على حين غرة  فشوپاَلشيأيها الرذيل، لقد خطفت عروس صديقنا وابن عمتك ":شالْڤَقال 

 ".ذا تجرأت على الوقوف أمامي مع انك تعتبر نفسك علياً اسأقتلك اآلن. بسهامي الحادة أرض الالعودة إلى لكني سأرسلك اليوم



 األبطال الحقيقيون قوتهم بالعمل وليس يثبت. أيها البليد لغفلتك عن رؤية الموت المائل أمامك انت تتباهى عبثاً":اجاب الرب العظيم
 لكن على ترقوته فأرتجف وتقيأ دماًشالْڤَ بعد الفراغ من كالمه وضرب  أدار الرب الغاضب هراوته بقوة وسرعة مخيفة .بالكالم
 .هراوته كِْرشَْنعن األنظار حالما رفع الرب شالْڤَ  اختفى

يا شاكي  كِْرشَْن، كِْرشَْن":قال الرجل .ثم تكلم ما يلي باكياً "ّيكڤَِدأرسلتني ":نكس رأسه وأعلن قائال. بعد لحظة اقترب رجل من الرب
الذي  كِْرشَْنظهر األسف والرأفة على الرب  ."الذبح إلى والدك مثل جزار يقود الحيوانشالْڤَ السالح المحب لوالديك، لقد خطف 

 دائم اليقظة وال يقوى مالك َبلَراَم":بما يلي س مهيأة من حبه لوالديهعندما سمع هذا النبأ المزعج وتكلم مثل نف إنسان كان يلعب دور
محدودة مهما بلغت قدرته شالْڤَ التافه دخول المدينة واعتقال والدي على هذا الوجه؟ قوة شالْڤَ أو جني على هزيمته فكيف يستطيع 

  ".القدر قوي بالفعل واختطاف والدي واعتقاله كما وصف هذا الرجل؟ َبلَراَمفكيف استطاع هزيمة 
كان كل ذلك من . من تفكيره على هذا الوجه ُچوڤينَْدبعد فراغ  أمام الرب ڤَسوِدڤَالظهور يبدو وكأنه يقود  إلى ساوْبَهىعاد سيد 

 . شالْڤَخالئق سحر
 استطعت أيها ذا أنقذه ا.سأقتله اآلن أمام عينيك. هنا والدك الحبيب الذي أنجبك والذي تحيا في هذا العالم من أجله :شالْڤَقال 

 ساوْبَهىسيفه بعد السخرية من الرب على هذا النحو ثم حمل رأسه ودخل طائرته ب ڤَسوِدڤَيقطع رأس شالْڤَ بدا الساحر  ".الضعيف
 حبه ثم  في مزاج بشري للحظة واحدة بدافعتام العلم ويملك مدارك ال تحد لكنه بقي غارقاً كِْرشَْنالرب  .لتي كانت تحوم في السماءا

 سول وال جثة والده بعد ان تيقظ للوضع الفعليالر كِْرشَْنلم يجد الرب  .شالْڤَالذي استخدمه  ڤََميا دانَأدرك ان كل ذلك كان سحر 
 .تعد عندئذ لقتله فاسساوْبَهىكان األمر كما لو استيقظ من حلم وشاهد الرب عدوه يطير فوقه في طائرة . اآلن

ذخر كل سلطة وعلم أن  كِْرشَْنكيف يمكن لشخصية اهللا العزيز . موضع خالف بين كبار المرجعياتهذه هي  كِْرشَْنردة فعل 
يتحير على هذا الوجه؟ الحزن والكآبة والوهم من سمات النفوس المهيأة لكن كيف يمكن ان تؤثر تلك األمور في شخصية اهللا العزيز 

بشعوذة  كِْرشَْن؟ ضالل إنسان  كان يعرض تسليته بدوربلمن المحال  شالْڤَ بسحر كِْرشَْنالتام بالعلم والقوة والعزة؟ توهم الرب 
وحققوا أرفع  كِْرشَْن للرب القدمين اللوتسيتين إلى كبار الحكماء المنشغلون بالخدمة التتيمية. إنسان خليةكان يكشف ت.  محالشالْڤَ

كيف يتحير . هو الغرض القطعي لحياة اولئك الربانيين شَْنكِْرالرب . كمال معرفة النفس، تعالوا عن مفهوم عينية البدن والذات
 .كانت عز آخر من شخصيته العظيمة كِْرشَْن؟ الخالصة أن حيرة الرب شالْڤَبشعوذة  كِْرشَْن

 بعروضه السحرية فتشجع وبدأ بمهاجمة الرب بقوة وطاقة كبيرتين بإطالق عدد كبير من كان مسحوراً كِْرشَْن ان شالْڤَثم ظن 
 وتحطم شالْڤَسهامه بقوة ال ترد فجرح  كِْرشَْنرمى الرب . زحف السريع للعث نحو الناربال شالْڤَسهام لكن يمكن مقارنة حماسة ال

بضربة قاصمة من هراوة  أشالء وسقطت في البحر إلى درعه وقوسه وخوذته المرصعة بالجواهر وانفجرت طائرته العجيبة
وتمركز على األرض وهجم شالْڤَ تركها . كِْرشَْنألوف القطع في البحر بهراوة الرب  إلى طمةلمح اساوْبَهىسقطت طائرة  .كِْرشَْن

. بها التي كان يحمل الهراوةشالْڤَ مقبال عليه فقطع ذراع شالْڤَ فيما كان  ْبَهلَّأطلق الرب مرشاق . بهراوته أتْشْيوتَعلى الرب 
 بدا الرب .شالْڤَ قتل ن يشبه الشمس عند وقت الهالك الكوني بعد ان قرر أخيراًالذي كا سوَدْرشََنسالحه القرص  كِْرشَْنرفع الرب 

رأس الساحر الكبير مع قرطيه وتاجه بإستخدام قرصه  َهريقطع الرب  . الذي يحمل الشمس الطالعةالمنير مثل أبعد الجبال شرقاً
 .تَْرڤِْرصاعقه لقطع رأس  پوَرنَْدَركما استخدم 

شالْڤَ قرعت جموع المالئكة النقارات في الجنان عند موت األثيم  .عند رؤية ذلك "خسارة، خسارة":قائلينشالْڤَ صرخ كل أتباع 
 . لموت صديقيهب انتقاماًالر كَْرڤََدنْتَ فهاجم ساوْبَهىتحطيم طائرته و

 ."شالْڤَ خالص"بعنوان  كِْرشَْن منالسابع والسبعين  الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى

 الفصل الثامن والسبعون
 َرتَْهى و ُروَمَهْرشََنقتل َدنْتَڤَكَْر و ڤيدۤو

كان بمفرده . الذين قتلوا َرَكنْذْپاوو شالْڤَ  و شيشوپاَللى أرض المعركة في غيظ كبير بدافع صداقته لكل من ع كَْرڤََدنْتَظهر الشرير 
أمامه  كِْرشَْنعندما وقف  عن زحفه البطولي كَْرڤََدنْتَتوقف  .ض بخطواتههز المقاتل الشديد األر. حافي القدمين يحمل هراوة في يده

 .كما تتوقف األمواج المتالطمة الصاخبة للبحر بالشاطئ
لكنك  كِْرشَْنانت ابن خالنا  .يا لحظي الكبير، يا لحظي الكبير بوقوفك أمامي اليوم":موكونَْدالرب  إلى هراوته وقال شَۤوكَررفع ملك 
إذن، يا عديم الذكاء، سأسدد ديون أصدقاءي " .أيها األحمق لذلك، سأقتلك بهراوتي الصاعقة. اءي وتود قتلي اليوم أيضاًقتلت أصدق

 ".بقتلك أيها العدو في زي النسيب الشبيه بمرض داخل بدني



 الفيل  اإلنسانزغالم الخشن كما يبالك كِْرشَْنب على رأسه بهراوته وزمجر كاألسد في مسعاه لتقريع الرب الر كَْرڤََدنْتَبذلك، ضرب 
بل رد  كَْرڤََدنْتَن مكانه على أرض المعركة على الرغم من ضربة هراوة  ميادوْزالـعاتق  كِْرشَْنلم يتحرك الرب  .بقضيب حاد

من  اً متناثر الشعرم وخر على األرض دون حياة منبطحالد كَْرڤََدنْتَتقيأ  .ّيَدكوكاوُمعلى صدره بهراوته العظيمة  كَْرڤََدنْتَبضرب 
أمام أنظار الجميع أيها  كِْرشَْنشعاع نور في غاية اللطف والعجب ودخل الرب  خرج من جثة الشرير .تقطع قلبه بضربة الهراوة

 .شيشوپاَلالملك كما كانت الحال عند قتل 
أرسل الرب  .أراد قتل الرب. نه على موت أخيه في يديه من حز ودرعاًفس بصعوبة يحمل سيفاًيتن كَْرڤََدنْتَأخو  َرتَْهىۤودڤيلكن تقدم 
 .عند هجومه على الرب ع خوذته وقرطيهم َرتَْهىۤودڤي القاطع في حدة الشفرة لقطع رأس سوَدْرشََنقرصه  كِْرشَْن

 و كينََّرْزو  ْزشَياكْ و ْزپيتاو  أْپَسراْزو  ْزَچَروَمُه و ْزْدَهَرڤيْدۤياو  ْزڤَنْْدَهْرَچو   سيدَّْهْزالكبار وأثنى المالئكة والبشر والحكماء 
. أخيه األصغر الذين كانوا ال يغلبون ازاء مطلق خصم سواهو كَْرڤََدنْتَمع  ساوْبَهىوطائرته شالْڤَ على الرب بعد اهالكه  ْزنََرتْشا

بذلك، شخصية  .قونه بالزهورفيما كانوا يتغنون بأمجاده ويرش لبارزينا ْزڤِْرشْنيدخل الرب العظيم عاصمته المزينة للمناسبة بصحبة 
 . الهزيمة سوى ذوي البصيرة الحيوانيةواجه ي الربال يعتقد ان. طالق االورب الكون هو القهار على كِْرشَْنشْرّي اهللا العزيز 

ماكن ستحمام في األ إلى اال فانصرف بذريعة الذهابْزنْذَڤَپاالـلحرب ضد ل كوروْزالـ عن استعدادات َبلَراَمحينئذ، سمع الرب 
 ْپَرْبهاَسستحمام عند  االالبحر بعد إلى التي تجري غرباً ّيتڤََسَرْسناحية نهر  إلى َمنَةْبراْهالـذهب بصحبة  .لموقفه الحيادي المقدسة

و  َنسوَدْرشَو  َپۤوتْريتَكالواسعة و  ْزَسَر-بينْدو بحيرة َبلَراَمزار الرب  .وتبجيل المالئكة والحكماء واألسالف والبشر البارزين
 األماكن المقدسة على طول نهر جميعكما زار  ّيتڤََسَرْسوالجهة الشرقية لمجرى نهر  ْرتَْهىۤيت-تْشَكَْرو  ْرتَْهىۤيت-ْبَرْهَمو  شاَلڤي

 .حيث كان الحكماء الكبار يقضون قربان طويل األمد شَنايميغابة  إلى ، ثم وصلْبهاَرتَيا  ،َچنَْچالـ وياموناالـ
 ما زال موجوداً في الهند وكان يقصده كبار الحكماء في الماضي ابتغاء فهم الحياة الروحية ومعرفة يااَرنْنايميشس هذا المكان المقد

وتبينوا الرب فور وصوله وحيوه  ذاك المكان َبلَراَمعند زيارة الرب يدوم ألوف السنين كبيراً ون قرباناً ضكان الحكماء يق. النفس
 المسنين لعلمهم ْبراْهَمنَةالـوقف الجميع وقدموا السجدة بما فيهم كبار الحكماء و .سجود له واكرامهعلى الوجه الصحيح بالوقوف وال

 َبلَراَم والحكماء مع أن الرب ْبراْهَمنَةالـلذلك، وقف جميع . العلم أو التعلم يعني فهم شخصية اهللا العزيز. أنهم شخصية اهللا العزيز
 .تْريياكْشَتجلى بوجه 

 بعد اكرام وجلوسه على حترامه ا في مكانه كما لم يقدمبقي جالساً ڤْۤياَس ِدڤَيد مر شََنَمَهْروُران  َبلَراَمالرب حظ لسوء الحظ، ال
 َبلَراَمعندئذ، اعتبر الرب .  وظن لحماقته أنه فوق الرب فلم ينزل عن مقعده أو يسجد للرباساَناس ڤْۤيعلىكان جالساً  .مقعد شرف

 َبلَراَماعتبر  شََنَمَهْروُرلذلك، مع أن ). ْبراْهَمَن ورحم أم تْريياكْشَمن صلب (مختلطة النسب  تَۤوسولد من عائلة : شََنَمَهْروُرتاريخ 
نسبه ال يؤهله لقبول مقعد مرتفع نظراً لوجود عدد كبير من .  ما كان المفروض به البقاء جالساً على مقعد مرتفعتْريياكْشَ
حترامه عند  الم يرفض النزول من مقعده المرتفع بل لم يقف ولم يقدم شََنَمَهْروُر أن َبلَراَمالحظ الرب كما .  والحكماءْبراْهَمنَةالـ
درجة أنه  إلى وقح شََنَمَهْروُرهذا الرجل، :"وغضب منه وأعلن من مجلسه شََنَمَهْروُر وقاحة َبلَراَملم يحب الرب .  المجلسهدخول

 ". منحدرةْپَرتيلُوَمحاضرين مع أنه من عائلة  الَمنَةْبراْهالـيجلس فوق كل هؤالء 
 تَشََن سۤوَمَهْروُركان  لذلك،.  ليس من البشرَبَل ِدڤَ ليس ملزماً بالوقوف عند دخول أحد لكن الرب اَسَناسڤْۤيلس على مقعد اجال

 هو شخصية اهللا العزيز واجب التوقير َبلَراَم الحاضرين وكان المفروض به العلم أن ْبراْهَمنَةالـموجباً بإتباع مسلك سائر الحكماء و
قامة األصول  ا مقصود إلعادةَبلَراَمو  كِْرشَْنتجلي . ْبراْهَمنَةالـ على يد جميع اَسَناسڤْۤي كان منتخباً للجلوس على ه مع أنالدائم

  بأنشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْما يؤكد في كم.  أن التسليم لشخصية اهللا العزيز هو أرفع أصل دينيْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في . الدينية على األخص
 .الرب هو أرفع كمال الدين إلى نشغال بالخدمة التتيميةاال

اعطي .  وأنه ال يدعم منزلتهِڤَدْزالـلم يفهم أرفع أصل ديني على الرغم من دراسته مجمل  تَسۤو شََنَمَهْروُر أن َبلَراَمشهد الرب 
ولد .  بسبب سوء مسلكه تجاه شخصية اهللا العزيزدل على والدته الساقطة ه كامل لكنْبراْهَمَن فرصة ليصبح تَشََن سۤوَمَهْروُر
 .ْپَرتيلُوَم و أنولُوَم: ِڤديالـ توجد عائلتان مختلطان حسب المفهوم .ْبراْهَمَن مع أنه اعطي منزلة ْپَرتيلُوَم في عائلة تَشََن سۤوَمَهْروُر

 على ذريتهما ق لكن عند اقتران ذكر بأنثى من مرتبة أعلى، يطلأنولُوَم على ذريتهما عند اقتران الذكر بأنثى من مرتبة أدنى، يطلق
 بنسبه ألن شََنَمَهْروُر عايب َبلَراَمالرب . ْبراْهَمَن وأمه تْريياكْشَ ألن والده كان ْپَرتيلُوَمعائلة  إلى تَشََن سۤوَمَهْروُر انتسب .ْپَرتيلُوَم

 دون تحقيق فعلي، ْبراْهَمَن لكن استغالل صفة ْبراْهَمَن بأن يصبح إنسان فرصة متوفرة لمطلقالمراد أن ال. تحقيقه العلي ناقص
 .ْبراْهَمَنمنزلة  إلى رتقاء االيبطل

لم يخضع لشخصية اهللا :"َبلَراَملذلك، قال الرب . هقص تحقيقنبعد التنويه ب على اغتراره تّشََن سۤوَمَهْروُر  معاقبةَبلَراَمقرر الرب 
  يجب أن يتصف بالدماثةْبراْهَمَنالـ أن ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في ". ِڤَدْزالـ مجمل سدرو ڤْۤياَس ِدڤَ مع انه مريد الحكيم الرباني العزيز



نستفيد من هذا أن المغتر .  لكنه لم يعرف الدماثةْبراْهَمَن رفيع العلم واعطي منزلة تّشََن سۤوَمَهْروُركان . جانب رفعة العلمإلى 
علم شخص مثيل يعادل الجوهرة الثمينة التي تزين رأس . ْبراْهَمَنيات المادية ال يستطيع تحقيق المسلك الدمث الالئق بالـبالمقتن

 تشبه شاْستَْرْزالـ وسعة علمه باتْرانوپالـ وِڤَدْزالـ  اإلنساندراسة.  العاديفعوان بجوهرة ثمينة مخيف مثل األفعواناأل. فعواناأل
 غرض جلوتي في هذه األرض:" لنفسهَبلَراَمقال الرب . ثل يرقص على خشبة المسرح دون تواضع وخضوعالرداء الخارجي لمم

 ".ثماً افي الواقع، انهم أكثر الرذالء. نما هو قتل أمثاله من المنافقين الذين يدعون التدينا
 لكل تلك النقاط، نظراً. من أولى واجباتهكانت نية قامة األصول الدي اعادةا كنل تَْرِشكوروكْشتراك في ملحمة  االَبلَراَمتفادى الرب 

 تَۤو سشََنَمَهْروُر قتل َبلَراَمذا سأل أحد كيف استطاع الرب  ا.عدو سوى عود قشيال  كوشَ عودضربه بب تَۤو سشََنَمَهْروُرقتل 
وهو القادر على ما دوماً م الرب مقام علي مقا). سيد (ْپَرْبهو هو كلمة شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجرد ضربه بعود قش فالجواب الوارد في بم

 .طريق ضربه بعود قشعن  تَۤو سشََنَمَهْروُرلذلك، قتل . العمل بالقوانين واألصول المادية إلى يشاء وليس محوجاً
يا حبيب  ". للدينموالنا، لقد ارتكبت عمال مخالفاً":قائلين شََنشَنْكَْرخاطبوا الرب !". وا أسفاه! أواه": الحكماء بحزن كبيرجميعصرخ 

لقد قتلت  .د أجلسناه على مقعد السيد الروحي ووعدناه بعمر مديد والحرية من األلم البدني طيلة اقامة هذا القربان، لقيادوْزالـ
سينتفع البشر عامة بقدوتك ان شئت التكفير عن قتل  المتصرف العظيم لكنو شاْستَْرالـال شك انك فوق أحكام .  دون علمَنْبراْهَم
 ". يا مطهر العالم كلهَنْبراْهَمالـهذا 

أيها  .لذلك، أشيروا علي بالطقوس المتعين قضاءها أوال. ظهار الرأفة بالبشر عامة ا عن هذا القتل ألني أود حتماًسأكفر":قال الرب
 ".الحياة بقوتي مع كل ما وعدتموه من عمر مديد وشدة وقوة حسية إلى وسأعيدهواحدة الحكماء، تفوهوا بكلمة 

 غير الئقاً وربما كان في تَشََن سۤوَمَهْروُر ربما اعتبر قتله. فعل ما يشاءي يؤكد أن شخصية اهللا العزيز مستقل َبلَراَمكالم الرب 
أدرك . لذلك، ال يجوز ألحد تقليد أفعال شخصية اهللا العزيز بل السير على خطاه. بطاله بما يعود على الجميع بنفع أكبر اوسعه

اعمل :"دعا جميعهم بالقول.  كان قادراً على التعويض بنفع أكبر مع أنه كان غير الئقَبلَراَمن أن الرب يحكماء الحاضرجميع كبار ال
لذلك، كان ".  حالهاعلى شََنَمَهْروُربقاء على وعدنا وعلى موت  إلى االسالحك باإلضافة كوشَعلى ابقاء قوتك وقوة عود  راَميا 

 بالحياة حتى نهاية القربان الكبير لكنهم تَشََن سۤوَمَهْروُرماً ألنهم أرادوا الحفاظ على بركاتهم بأن يستمر  مبهْبراْهَمنَةالـطلب جميع 
 . لهَبلَراَملم يرغبوا بإبطال قتل 

ن، ذ ا. يولد ثانية بصورة ولده اإلنسانان ِڤَدْزالـجاء في :"قال. لذلك، حل شخصية اهللا العزيز مجمل األمر على نحو يليق بعظمته
 ".يبارك بعمر مديد وقوة حسية وشدةو تْناوراپالـمتكلم  شََنَمَهْروُرابن  ڤاْچَرشَْرأوليصبح 

أيتها النفوس العاقلة، أرجو منكم أيضاً تقرير كفارتي بعناية لجهلي . أرجو منكم اطالعي على رغبتكم يا خير الحكماء وسأحققها"
 ".بذلك

هنا  إلى يأتي َلڤَلْ ابنا َلڤََبلْيوجد جني مخيف اسمه ":ليه التكفير بطريقة نافعة لهم وقالوا غرض الرب فأقترحوا عَمنَةْبراْهأدرك الـ
، نرجو منك قتل ذلك الجني األثيم الذي يصب القيح والدم والغائط والبول والنبيذ َدشاْرَهىيا سليل  . وينجس قربانناليلة البدر شهرياً
في تأمل جدي وقضاء  ْبهاَرتَبعد ذلك، ينبغي لك الطواف حول أرض  .م بها لناهذه خير خدمة تستطيع القيا. واللحوم علينا

 ".بذلك، ستتطهر. طوال اثنى عشر شهراً  واإلستحمام في مختلف المحاجرياضاتال
 ."شََنَمَهْروُرو  َرتَْهىۤودڤيو  كَْرڤََدنْتَقتل "بعنوان  كِْرشَْن منالثامن والسبعين  الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى

 الفصل التاسع والسبعون
 األماكن المقدسة إلى َبلَراَمنجاة َبلْڤََل وسفر الرب 

يوم  هبت ريح عاصفة مخيفة نثرت الغبار في كل مكان ونشرت رائحة القيح في كل مكان .َبلْڤََل لمواجهة الجني َبلَراَمعد الرب است
كان الجني  .بعد ظهوره في المكان برمح ثالثي الشعب في يده َبلْڤََلصبها نية على الساحة القرباثم هطلت أشياء بغيضة  البدر

ذكر .  بنابيه وحاجبيه المقطبينكانت ضفيرته ولحيته بلون النحاس المصهور ووجهه مرعباً. العمالق يشبه كتلة من الكربون األسود
ظهر سالحاه أمامه . ا ذكر سالحه المحراث الذي يعاقب الجنأشالء عند رؤيته كم إلى  هراوته التي تحطم جيوش أعداءهَبلَراَمالرب 
 ذاك على َنْبراْهَمالـناء طيرانه في السماء وضرب مضطهد اثبطرف محراثه  َبلْڤََل بالجني َبلَراَمأمسك الرب  . استحضارهمافور

 بجبل أحمر كان شبيهاً.  الدمن تصدعت جبهته وسال منهاأاألرض بعد  إلى األلم وخرمن  َبلْڤََلصرخ  .رأسه بهراوته بغضب
 .مصاب بقضيب بارق



بالدعوات المخلصة وبركاتهم التي ال تخيب ثم أقاموا طقوس استحمامه مثلما قام المالئكة بطقوس  راَمأكرم الحكماء األجالء الرب 
 لوتس ال تذبل تنبت في مقام العزة كما أعطوه المتمثل بأزهار ّيتڤايَجيانْ اكليل َبلَراَمأعطوا الرب . تْراسوَرڤِْر عند قتله إنْْدَر استحمام

 . ربانيةاً وجواهرثياباً
البحيرة  إلى ذهب من هناك. حيث استحم ّيكاوشيكنهر  إلى ستئذان من الحكماء اال بعدَمنَةْبراْهالـثم انصرف الرب مع طائفة من 

استحم هناك ثم ). َسَرْسڤَتّي و يامونا  ونَْچَچالـملتقى ( َچۤياْپَرحتى بلغ مدينة  ّوَسَريتبع الرب مجرى نهر . ّوَسَريالتي ينبع منها نهر 
 في َبلَراَماستحم الرب  .آشَْرَم شيِرپولََهى  إلى ومن ثم ذهب أقام طقوس استرضاء المالئكة وصب القرابين لألسالف والحكماء

). يجري كأحد األنهار الكبيرة في والية بيهار وَنشُ نهرما زال (أيضاً  وَنشُوغطس في مياه نهر  پاشاڤي و ّيكذََچنْو  ّيَمتُچوأنهار 
 هيكلاألسالف في ذلك ال إلى قدم التقدمات.  معروفونڤيشْ هيكلحيث يوجد  َچۤيا إلى ثم ذهب. ِڤديةالـاستحم هناك وأقام الطقوس 

 ويجتمع َچَرچاساَچنْلك المكان يدعى ذ. في البحر حيث توضأ َچنَْچالـمصب نهر  إلى من هناك سار. ڤَسوِدڤَبناء على طلب والده 
 .َچاْپَرۤيسنوي في ال همعاجتممثل ا في نهاية شهر كانون الثانيسنوياً فيه الحجاج 

وهو من وجوه الرب  َپَرشوراَم حيث التقى َمِهنْْدَر، تابع الرب مسيره صوب جبل َچَرچاساَچنْستحمام وإقامة الطقوس في  االبعد
واستحم في روافده السبعة  ّيرڤَداوُچ سيره نحو جنوب الهند وزار ضفاف نهر َبلَراَمجود ثم تابع الرب حترام له بالس االوقدم كِْرشَْن

 كَطَنِْڤشاهد الرب العظيم هضبة . چيريشَلمولى مقام ا شايَل-شْرۤيوزار  ْسكَنَْدثم التقى بالمولى  ّيَمَرتْهۤيْبهو  پاَپْم و ِڤناكما في أنهار 
كما أن شمالي . ذَڤيْدَر -َپنْتْشَجزاء تدعى أخمسة  إلى جنوب الهند مقسمةما زالت . ِدشَ-ذَڤيْدَرتي تسمى في الواليات الجنوبية ال

 و رامانوجاتْشاْريا و شاْرياكَراتْشَنْ العصر الحديث أي اْزآتْشاْريجميع كبار ظهر  .چاوذَ-َپنْتْشَخمسة أجزاء تدعى  إلى الهند تقسم
 چاوذَچال وهي جزء من واليات  ظهر في البنتْشايتَنْيالكن المولى .  هذهذَڤيْدَر في واليات نيْمباَرَك و وامّيْس ونڤيشْ و ڤاتْشاْرياَمْدْه

 .الخمسة
 إلى َبلَراَمبعد زيارة هذا المكان، تابع الرب . غالباً كما تسمى بالَجّي أو ڤينْكَتاتْشََل هي  )ذَڤيْدَر(أهم محاج في الهند الجنوبية 

استحم . كانْتْشّيونڤيشْ إلى  في طريقهكانْتْشّي ڤَشيزار . الجليل ّيِڤركانهر   ثم ّيتشنْكا ومن هناك تابع على ضفة نهر ّيكانْتْشونڤيشْ
 دعى فيه يونڤيشْ في األرض ونصب الرب ونڤيشْ هو أكبر هياكل َرنَْچ كِْشتَْرهيكل . َرنَْچ كِْشتَْر ثم بلغ ّيِڤركا في نهر َبلَراَمالرب 
 . كِْشتَْرَرنَْچ لكنه ليس بحجم ڤِْرنْداڤََن أيضاً وهو أكبر هياكل ناتَْهىَرنَْچ يسمى ڤِْرنْداڤََنيوجد هيكل مماثل في . َهىناتَْرنَْچ

) َرْمڤَشْراِم (ِستوَبنْْدَهىثم تابع جنوباً نحو   كِْشتَْرَرنَْچبعد زيارة هيكل  الهند الجنوبية َمتْهورا التي تسمى َمدوراي إلى َبلَراَمتابع الرب 
 إلى بقرة آالف عشرة وْدَهىيَهالوهب الرب و لَنْكا جسراً من الحجارة يصل الهند بجزيرة راَمتْشَنْْدرحيث أقام الرب بوجه 

 من ْبراْهَمنَةالـالكهنة  إلى  والثيابحلي من األثرياء وهب المساكن والبقر والِڤديةالـتقتضي العادة .  في ذلك المكانَمنَةْبراْهالـ
ما عاد األثرياء يزورون هذه .  الحاليكَلينظام زيارة المحاج واإلحسان بجميع ضروريات الحياة انحط في عصر .  المنطقةسكان

 أو َپنْذَ المحليين ْبراْهَمنَةالـيدعى .  الذين كانوا يعتمدون على الحجاجْبراْهَمنَةالـ كما انحط ِڤديةالـنحطاط التربية  االمحاج بسبب
بكافة تفاصيل غرض زيارتهم مما يعود شيروا عليهم ني أنهم كانوا أرباب علم في السابق وكانوا يرافقون الحجاج وي مما يعَپنْذيتَ

 .على كل من الحجاج والكهنة بالنفع
 بعد . على الوجه الصحيح عند زيارة مختلف المحاجِڤديالـ كان يعمل بالنظام َبلَراَم أن الرب شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْميتضح من أوصاف 

 فيهما ثم سار َبلَراَمم الرب ما من األنهار المقدسة المعروفة واستحنّيَپْر تاْمَرو تَماالِركْ نهري يارة، ثم زِستوَبنْْدَهىتوزيع البقر عند 
قامة هناك اال شيِرَچْستْيا أاعتاد الحكيم  .َملَياالكبيرة وهي شاهقة ويقال أنها احدى القلل السبعة التي تسمى جبال  َملَياجبال  تجاه

 .شاطئ البحر الجنوبي إلى وتابع سيره َچْستْياأبعد السجود له وتلقى بركاته ثم استأذن من  إليه  ودعاَبلَراَموزاره الرب 
أيضاً  ّيكومار-ۤياكَنْهيكل  راَمتْشَنْْدرالرب بوجه  زار .ّيكومار-ۤياكَنْفي صورتها  دوْرچايوجد هيكل ضخم عند الخليج للدنيا 

المقدسة حيث تجلى  ْپَسراَپنْتْشاواستحم في بحيرة  ْرتَْهىۤيت-چوَنْبهالْ إلى  أن هذا الهيكل موجود منذ ماليين السنين ثم ذهبويستفاد
  . في ذلك المكان وهب ألف بقرة أخرى.  هناكشْنوڤيالرب 

 ْرَجطيۤوْدهحيث تجلى المولى شيڤَ  للمولى المدينة المقدسةوهي  َنكَْروُچوزار  َچْرتَتْريو  ِكَرَلثم سار الرب العظيم عبر ممالك 
 ّيپتاالمقيمة على جزيرة واستحم في أنهار  ّيپاْرڤَتبعد زيارة الفتنة  پاَرَكْرۤوشالمنطقة المقدسة  إلى َبلَراَمذهب الرب .  هناك)شيڤَ(
 ْرتَْهىۤيت-َمنوثم استحم عند  ّيَمتشْماهيعليه مدينة  الذي تقع ڤاِرنهر  إلى ومن ثم ذهب َكذَنَْدثم دخل غابة  ۤياڤينْْدْهنيْرو  نّييُّوشَْپ و

 .ْپَرْبهاَس إلى وعاد أخيراً
فاستخلص ان عبء  ْزنْذَڤَپاالـو كوروْزالـ عن مقتل جميع الملوك الذين اشتركوا في المعركة بين َمنَةْبراْهالـسمع الرب من بعض 
 بخلق كماليات وتمنع القوانين  اإلنسانيطمع. لقناعة بحد الكفافعدم ا: هذه هي طريقة الحياة المادية .األرض قد ارتفع اآلن

 ما زالوا كورو أن آل َبلَراَمسمع الرب . الطبيعية رغباتهم غير المشروعة بصورة الجدب والحروب والقلة وما شاكلها من مصائب



ى عل دوْريُّوْدَهَنو  ْبهۤيَمِسَنلضاري بين منع النزال ال تَْرِشكوروكْ إلى لذلك، عاد. يقاتلون على الرغم من مصرع معظم الفرسان
 .أرض المعركة لكن دون جدوى

دون التفوه بكلمة لتفكيرهم   عندما شاهدوهَبلَراَمللرب  َسَهى ِدڤَو  نَكوَل والتوأمان أْرجوَنو  كِْرشَْنوالرب  يوْدهيشْطْهيَرسجد 
 القتال  الذي لقنه فّنوهو دوْريُّوْدَهَن على َبلَراَمهم عطف الرب كان سبب صمت هنا إلخبارنا؟ إلى ما الذي جاء به":ألنفسهم قائلين

في صالح شيئاً هناك ليقول  إلى  قد جاءَبلَراَمواآلخرين على الصمت لظنهم ان الرب  يوْدهيشْطْهيَرطبق الملك ألذلك، . بالهراوة
 . ضاربان بالهراوات ويتناوران بمهارةيت ْبهۤيَمِسَن و دوْريُّوْدَهَن كل من َبلَراَمرأى الرب . دوْريُّوْدَهَن

 بينما اآلخر أكثر أعلم ان أحدكما أقوى بدنياً. انتما مقاتالن متعادالن بالشدة! اصغيا! َمۤيْبه !دوْريُّوْدَهَنالملك :"خاطبهما الرب بما يلي
 ".نزال العقيملذلك، توقفا عن هذا ال. لتكافئكما بالشدة اني ال أجد كيف سينتصر أحدكما على اآلخر .مهارة

هانات  االذكر كل منهما.  أيها الملك على الرغم من انه كان طلب منطقي ألن عداوتهما كانت عميقةَبلَراَملم يقبال طلب الرب 
 .ن النزال كان من تدبير القدرأ بعد استخالصه َركاڤاْد إلى َبلَراَمعاد الرب  .واألذى الذي ألحقه به اآلخر

 قد تقاعد من َبلَراَمكان الرب . نايميشاَرنْيا إلى  فيما بعدَبلَراَمعاد الرب  .هناك اربه الذين ابتهجوا برؤيتهوسائر أق أوْچَرِسَنحياه 
أدركوا ان . نايميشاَرنْيامحج  إلى  بالوقوف عندما ذهبَبلَراَم الرب تقبلوااس َمنَةْبراْهجميع الحكماء والربانيون والـ .اآلن الحروب

 والحكماء الذين ينشدون السالم والطمأنينة في غاية َمنَةْبراْهان الـك. تْريياشَكْآلن من القتال على الرغم من انه  تقاعد اَبلَراَمالرب 
 في. نايميشاَرنْيا بحب كبير وحثوه على قضاء مختلف أشكال القرابين في ذلك الموقع المقدس َبلَراَمالسرور من ذلك األمر فعانقوا 

وبناء عليه، لم يكن مثاله . ذ هو مبتغى كل تلك القرابين ا بقضاء القرابين الموصية للبشرَبلَراَم العزيز لشخصية اهللا الواقع، ال شأن
 . أيضاًِڤديةالـلتزام باألحكام  االبقضاء القرابين عبرة لإلنسان فحسب بل أظهر وجوب

رؤية الكون كله داخله كما يرون نفاذه في كل  على الحكماء بالعلم الروحي الصفي بالذي يستطيعون به َبلَراَمأنعم الرب القوي 
شخصية اهللا العزيز وهو النافذ في الوجود حتى في لى ع هذا الغرض العظيم هو الفهم بأن مجمل الظاهرة الكونية مستقرة. الوجود

 .أدق ذرة بوجه الذات العليا
ستحمامه وتزين  ابعد  جديداًارتدى سرواال حريرياً. انيةالذي يقام في ختام الطقوس القرب تَْهىِرڤَْبْهأ حمام َبلَراَمثم قضى الرب 

 الذي ال يحد َبلَراَمقضى الرب العظيم القوي  .بدا كالبدر المنير في وسط النيرات في السماء. بالجواهر الجميلة بين أقاربه وأصدقاءه
لهذا السبب، كل من يذكر .  األصليشْنوڤي هو لَراَمَبالرب  . كإنسانيبدو ۤيامايُّوَچ غزيرة أخرى والذي تجعله الفتنة تسلياتوال يقدر، 

 . من كبار تيم شخصية اهللا العزيز وتنجح حياته من كل النواحي حتماً تلك في الصباح والمساء سيصبحَبلَراَم الرب خليةت
 ".ڤََلَبلْ نجاة وجاحمال إلى نطلق يَبلَراَمالرب "بعنوان  كِْرشَْن منالتاسع والسبعين  الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى

 الفصل الثمانون
 ْبراْهَمَنو سوداما  كِْرشَْنلقاء الرب 

موالي، أود السماع :" وسأله قائالُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد من َبلَراَموالرب  كِْرشَْن الرب تسلياتحكايا  إلى  يستمعتْشيكْۤيَپركان الملك 
كل من يتتيم بحب الرب . واهب النجاة وحب اهللا بوقت واحد كِْرشَْنة اهللا العزيز عن سائر األفعال البطولية التي قضاها شخصي

لذلك، .  الرب بخلق مجمل الظاهرة الكونية وحفظها وهدمها ال تحد ألن الرب ال يحدتسليات. ضافي ايظفر بالنجاة دون بذل جهد
وس المهيأة داخل هذا العالم المادي محبطة بالبحث عن موالي العزيز، النف.  أخرى لم تتحدث عنها بعدتسلياتاتمنى أن أسمع عن 

 تسلياتلكنني اشهد أن سماع ال. الرغبة بالملذات الحسية تخرق قلوب النفوس المهيأة دوماً. السعادة المستمدة من التشبعة الحسية
 العلية تسلياتى رفض السماع عن ال ال يقوى علفطنأعتقد أن ال. تبطل التأثر بنشاطات الملذات المادية تلك كِْرشَْنالعلية للرب 

 . قصراً على السماع غارقاً في اللذة العلية مما يبعده عن الملذات الحسية اإلنسانيبقى. للرب مرة وثانية
ثيرة يبتدع الماديون وسائل وسبل ك.  تعني كئيبڤيشَنَّ. ْچيا-ڤيِششَ و ڤيشَنَّ:  كلمتين في غاية األهمية هماكْشيتْرۤيَپ َمهاَرَجاستعمل 

المستعلون . ْچيا-ڤيِششَ استعمل َمهاَرَج كْشيتْرۤيَپلكن . يجادل البعض أن المستعلي يكتئب أحياناً. ابتغاء السعادة لكن كآبتهم باقية
يبتهج التيم بسماع . الشخصي المعني بالمنوعات العلية إلى  تشيرْچيا-ڤيِششَ.  المؤمن بالالشخصية والمؤمن بالشخصية:اثنان

النشاطات الشخصية للرب سوى إلى الالشخصي المؤمن بالوجه الالشخصي للرب ال ينجذب لشخصية للرب العظيم بينما النشاطات ا
 على الرغم من اتصال الالشخصي العملثواب وبناء عليه، ال يحقق النفع المنشود ويصبح كئيباً كالمادي الذي يتعقب . سطحياً

 .بتسليات الرب



نفاذه دوماً  الرب واأليدي الحقيقية هي األيدي التي تعمل لحسابه والعقل الصحيح هو الذي يذكر الكالم الفعلي هو ما يصف صفات
الرأس الفعلي هو الرأس الذي  .األحاديث الصفية عنه إلى في كل متحرك وغير متحرك، واآلذان الفعلية هي اآلذان التي تصغي

ة، والعيون الحقيقية هي العيون التي ال ترى سوى الرب واألطراف يسجد للرب في جلواته بين المخلوقات المتحركة وغير المتحرك
 .قدام الرب أو تيمهأالفعلية هي تلك التي تكرم المياه التي غسلت 

وظيفة الرأس عند نكسه أمام الرب تكتمل وظيفة االذن بمجرد سماع النشاطات العلية للرب وتكتمل :" قائالكْشيتْرۤيَپ َمهاَرَجتابع 
لكن ليس ممكناً لجميع . ي على اعتبار البدن هيكل الربحالتيم المتقدم كل يوقر لذلك، . الرب في قلوب األحياء حقيقةنفاذ . وممثله
يمثلون  كِْرشَْنالتيم من الدرجة الثانية الفهم أن تيم الرب يستطيع .  ألنه صعيد التيم الممتازفوراًذاك الصعيد  إلى رتقاء االاألحياء
بتدئ من الدرجة الثالثة ينكس رأسه أمام نصب الرب في الهيكل وأمام السيد الروحي الوجه الظاهر لشخصية اهللا تيم المالو. كِْرشَْن
كذا، . لذلك، يستطيع الفرد سواء في الدرجة األولى أو الثانية أو الثالثة أن يكمل وظيفة الرأس بالسجود للرب أو ممثله. العزيز

 إلى على هذا النحو، يستطيع كل فرد الرفع من وظائف مختلف حواسه. الرب وممثلهى  إليستطيع أن يكمل وظيفة العين بالنظر
التي غسلت ) تْشََرناْمِرتَ( رأسه للرب أو ممثله وشرب المياه نكس لإلنسان يمكن .أرفع كمال بمجرد شغلها بخدمة الرب أو ممثله

 . د اذا كان ليس قادراً على فعل المزياألقدام اللوتسية للرب أو ممثله
 في التأمل في شخصية اهللا بقلب مشغول تماماً راتَشْنوڤي سؤال الملك نع نيباَدرايااجاب الحكيم القدير ":ّيْسواموتَ ُچۤوسقال 

 منشغالً بوصف نشاطات الرب ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِدكان . ڤايشْنَڤية للفلسفة الـكْشيتْرۤيَپ َمهاَرَج بسبب رفعة فهم ڤاسوِدڤَالعزيز 
 ." بمسرة كبيرةشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمستزادة، تابع بحكاية  االكْشيتْرۤيَپ َمهاَرَجب منه وعندما طل
عدا ذلك، كان عقله . ومتجرد عن كل الملذات الحسيةِڤدي الـمستبحر في العلم  سوداما اسمه َنْبراْهَمصديق  كِْرشَْنكان للرب 

 من التيم الكملة ألن الفرد ال يصبح من التيم الكملة قبل تحصيل أرفع  كانْبراْهَمَنالـهذا يعني أن  . وحواسه منضبطةمطمئناً
 بذل حياته لخدمة شخصية اهللا سبق لمنبكالم آخر، .  أن كامل العلم يسلم لشخصية اهللا العزيزْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في . درجات العلم

هذا التجرد يعني ضبط الحواس بالكلية التي تجذبها . لماديةنتيجة العلم الكامل هو التجرد من طريقة الحياة ا. العزيز بلغ كمال العلم
 .ذاك هو الحقل الكامل للخدمة التتيمية.  بتلك الحالةحواس التيم وتنشغل في خدمة الربتصفو . الملذات الحسية دوماً

.   برزقهلذلك، كان قانعاً. لحياة لكنه لم يكن منشغالً بجمع المال في طلب راحة امتزوجاً كِْرشَْن صديق الرب ْبراْهَمَنالـكان هذا 
كل حي في هذا العالم المادي مقدار محدد يقّدر ل. ر لهكامل العلم بأنه لن يقوى على السعادة فوق ما قّديدري . هذه عالمة كمال العلم

لذلك، . الحياة الماديةال يستطيع أحد زيادة أو انقاص سعادة طريقة . سعده وشقاءه مقدر مسبقاً. من الشقاء ومقدار محدد من السعادة
  رث الثيابَنْبراْهَمالـكان ذاك . كِْرشَْن جهده بطلب مزيد من السعادة بل انتفع بوقته في طلب التقدم بذكر ْبراْهَمَنالـلم يبذل 

تكلمت .  المعدم منه جافة الوجه من الكربَنْبراْهَمذات مرة، دنت الزوجة العفيفة للـ .وعانت زوجته معه وكانت هزيلة من الجوع
 .بما يلي ترتجف خوفاً

 ۤياَدڤَْزالـسيد  كِْرشَْن  ان رب العزة صديق شخصي لذاتك الجليلة؟ الرب العظيم، أليس صحيحاًَنْبراْهَمالـأيها ":سوداماقالت زوجة 
من المؤكد ان . لربانييندنو من المالذ الحقيقي لكل االيا سعيد الحظ، أرجو منك  . وعلى استعداد إليوائهم دوماًَمنَةْبراْهالـرؤوف ب

ال . َركاڤاْدويقيم في  أنْْدَهكَْزو  ْزڤِْرشْنيو  َجْزوْبُههو اآلن ملك ذراري  كِْرشَْنالرب  .رب عائلة فقير مثلك إلى يعطي ثروة كبيرة
حتى ذاته لكل  ألنه يهب على تيمه المخلص الرغد والمتعة المادية التي ليست حتى بالمرغوبة شك ان السيد الروحي للكون سينعم

 ".من يقتصر على ذكر قدميه اللوتسيتين
بناء   لنفسهَنْبراْهَمالـقال  .كِْرشَْنالرب  إلى  طلبها مرة وثانية بتواضع وإنقياد بالتوجهْبراْهَمَنالـعلى هذا الوجه، عاودت زوجة 

 زوجتي الصالحة،":لكنه قال لها إليه الذهابلذلك، قرر ". هي أعظم انجاز في الحياة بالفعل كِْرشَْنرؤية الرب ":لحاح زوجته اعلى
 بعض األرز المرقق من سودامااستجدت زوجة  ".ياه اذا كان يوجد شيء في الدار استطيع تقديمه هدية فارجو منك ان تعطينيا

 الرباني َنْبراْهَملـاحمل  .كِْرشَْنالرب  إلى زوجها هدية إلى  الجيران وربطت األرز بقطعة بالية من الثياب وأعطتهاَمنَةْبراْهالـ
 .كِْرشَْن يتساءل كيف سيقدر على المثول بين يدي َركاڤاْد إلى األرز المرقق وانطلق

 المحليين بثالث محطات من الحراس وعبر ثالث بوابات ثم مر ببيوت التيم المخلصين َمنَةْبراْهالـ العليم مع بعض َنْبراْهَمالـمر 
 َهريأمر ال يستطيع أحد فعله ثم دخل أحد القصور الفخمة التابعة لملكات الرب وهو  ْزڤِْرشْني و أنْْدَهكَْزمن ساللتي  كِْرشَْنللرب 

 . وشعر كما لو نال هناء النجاة حين فعل ذلكالبالغة ستة عشر ألفاً
قدم للترحيب به  من مسافة ما ونهض لتوه وتَنْبراْهَمالـالحظ . ّيروكْمين على فراش الملكة اًجالس كِْرشَْنعندئذ، كان الرب 

 العاقل فاغرورقت عيناه َنْبراْهَمالـبشدة الوجد عند لمس صديقه الحميم  الرب العظيم لوتسي العينشعر  .ومعانقته بسررو بالغ
حترام وغسل قدميه  اال على فراشه ثم قدم له الرب الذي يطهر العالم كله، مختلف آياتسوداماصديقه  كِْرشَْنأجلس الرب  .بالدموع



واكرمه بالبخور المعطر  كوَمنْكووبودرة  چورو أدهنه بمراهم خشب الصندل الرباني العطر و. الملك ثم رش الماء على رأسهأيها 
 ".صديقي الحبيب، حل الحظ السعيد بحلولك هنا:"بالقول كِْرشَْنرحب به الرب . بسعادة وتشكيالت المصابيح

 المعدم الذي كانت ثيابه بالية قذرة والذي كانت عروقه بارزة في كل َنْبراْهَملـاتروح على هذا  َمَرتْشابمروحة شخصياً قامت العزة 
 :قال سكان القصر . مهلهل الثيابَنْبراْهَمالـيكرم هذا  ،كِْرشَْنتعجب سكان القصر الملكي من رؤية رب المجد الكامل  .أنحاء بدنه

يعتبره الناس وضيع محتقر لكن السيد الروحي لألفالك الثالثة ومقام  المعدم أشعث الشعر؟ َنْبراْهَمالـأية أعمال صالحة قضى هذا "
 . العزة جالسة على فراشها كما لو كان أخاه الكبير تاركاًَنْبراْهَمالـعانق الرب هذا . يقوم على خدمته بتوقير شْرّي العزة
قال الرب  . في دار سيدهما الروحي بيد بعضهما البعض واسترجعا بسرور األيام التي مرت عليهماسوداماو  كِْرشَْنأخذ 

استك بعد اكمال درال بد انك عدت إلى بيتك وتزوجت بفتاة مناسبة اعتقد أنك . ْدَهْرَم، انت عليم بسبل َنْبراْهَمالـعزيزي ":العظيم
أراك أيها  وال. حد بعيد إلى الرغبات المادية على الرغم من انشغالك بالشؤون العائليةبلم يتأثر عقلك . في دار معلمنا وبعد مكافاته

 غير متعلقين بالجاه المادي في هذا اًمن النادر جداً أن تجد أشخاص. المال إلى لذلك، أنت بحاجة. م تسر بتعقب الثروة الماديةالعاِل
. اب العائالتجمع المال ابتغاء التشبعة الحسية لكنهم يجمعون المال أحياناً لمجرد وضع قدوة ألربأمثالهم  ال يطلب. العالم المادي

قمنا سوية في أ، هل تذكر كيف َنْبراْهَمالـعزيزي . يعلمون كيف يصبح الرجل تيم كبير ورب عائلة مثالي بالتوزيع العادل للثروة
 .في الواقع، كل علم حصلناه في حياتنا كان في حياة تلمذتنا مدرسة سيدنا الروحي؟

يمكنه عبور محيط . تلمذة تحت رعاية معلم سليم، تنجح حياته في المستقبلصديقي العزيز، من يتلقى التعليم الضروري في حياة ال
 اعتبار والده معلمه األول ألنه يحصل على بدنه إنسان صديقي العزيز، يجب على كل. الجهالة بكل سهولة وال يخضع لتأثير الفتنة

ي يعمدنا في العلم العلي وتقديسه واجب وجوب السيد الروحي التالي هو الذ. لذلك، الوالد هو السيد الروحي الطبيعي. برحمته
 چورو-كْشاشۤيالسيد الروحي الذي يلقن المريد العلم الروحي يدعى .  أكثر من سيد روحي اإلنسانيمكن أن يكون لدى. تقديسي

ن السيد الروحي يجوز للمريد اتخاذ أكثر من سيد روحي ملقن لك. كالهما يمثلوني. چورو-كْشادۤيوالسيد الروحي الذي يعمده يدعى 
 الذي ينتفع بهؤالء السادة الروحيين ويتلقى العلم الصحيح منهم، ويعبر محيط الوجود المادي هو الذي انتفع  اإلنسان.د واحدالمعّم
نما هو تحقيق الكمال الروحي  الديه علم عملي بأن الصالح القطعي في هذه الصورة البشرية. ية على الوجه الصحيح اإلنسانبحياته
 .اهللا في الدار الباقية إلى رجوعوال

قلت في . آشَْرَم و ڤَْرَن بأصول  اإلنسانالنافذة في قلوب كل حي وأمري الصريح هو عمل) َپَرماتْما(صديقي العزيز، أنا الذات العليا 
 ليتسنى له ْبَرْهَمتْشاريااة  بالمرحلة االولى من عمره بتلقي العلم الالزم والحفاظ على نذور حي اإلنسان بوجوب انتفاعْبهَچڤَْد چۤيتا

رب العائلة مقصود .  والكفاراترياضات مقصود لحياة الْبَرْهَمتْشارّي. نغماس بالتشبعة الحسية االالتفرغ لخدمة السيد الروحي دون
يجب على الرجل . لحياة من التشبعة الحسية المنضبطة لكن ال يجوز لإلنسان البقاء في الحياة الزوجية في المرحلة الثالثة من عمره

وبذلك، يتجرد من جميع تعلقات . ْبَرْهَمتْشارّي والكفارات التي كان يعتادها في حياة رياضاتمزاولة ال إلى في تلك المرحلة أن يعود
 . بعد تحقيق ذلك التجرد)اَسَسنّْۤي(الحياة الزوجية ويمكنه دخول سلك الزهد 

 بغض النظر عن المرحلة التي يمر بها. م في كل مرحلة من مراحل حياتهمعمالهأأنا أنفذ في قلوب جميع األحياء وأشهد جميع 
نشغال أحد بجدية وإخالص بقضاء الواجبات التي رسمها له السيد الروحي وبذل حياته في خدمة السيد  ا، عندما أشهداإلنسان

 برعاية سيد روحي فذلك ْبَرْهَمتْشارّيياة ، من يتابع حْبَرْهَمتْشارّيمن جهة حياة . الروحي فسيصبح ذلك الشخص أعز األحياء علي
حسب النظام . ْبَرْهَمتْشارّيذا شعر بالدافع الجنسي في حياة اينبغي له ترك السيد الروحي بعد أن يكافيه  حد بعيد لكن إلى جيد
اة الزوجية بقبول زوجة  ثم ينبغي للمريد دخول الحيَدكْشينا-چوروالسيد الروحي تدعى  إلى ، يجب على المريد تقديم هديةِڤديالـ

 .حسب الطقوس الدينية
ية التي ال تبلغ مبلغ  اإلنسانالحضارة.  اإلنسان هي خير هداية لجامعةْبراْهَمَنالـصديقه  إلى هنا اثناء الحديث كِْرشَْنتعاليم الرب 

المرأة بمفردها غير مقبولة في نغماس الرجل في الحياة الجنسية أو حياة  ا.حيوانات مصقولةجامعة  ليست سوى آشَْرَم و ڤَْرَن
حياة الزنا دون زواج هي .  أو الزواج بإذن السيد الروحيْبَرْهَمتْشارّي أن يعمل بأصول حياة  اإلنسانيجب على. المجتمع البشري

 . حياة بهائمية ألن الحيوانات ال تعرف الزواج
 ن أراد اآشَْرَم و ڤَْرَنال بد من تطبيق نظام . اهللا إلى بالرجوعية المتمثلة  اإلنسانتحقيق مهمة الحياة إلى المجتمع الحديث ال يهدف

سيقتصر على خلق الفوضى في  لتزام بهذا النظام عن علم لكن االتتحقق هذه المهمة عند. اهللا في الدار الباقية إلى  الرجوعاإلنسان
 . دون اتباع هداية مرجعية فوقيةالمجتمع البشري ولن يعرف السالم والرخاء

ذات ، هل تذكر ما جرى لنا اثناء اقامتنا في دار سيدنا الروحي؟ أرسلتنا زوجة سيدنا الروحي لجمع بعض الحطب َنْبراْهَمالـ أيها
فهبت عاصفة غير فصلية برياح وأمطار ورعد شديد بعد دخولنا الغابة الواسعة يا مثنى الوالدة ثم خيمت ظلمة حالكة في كل مرة 



ضعنا عن الطريق في  . الشمس ولم نتبين األرض المرتفعة من األرض الخفيضة نتيجة الفيضانعلى الغابة بعد غروب الجهات
الذي أدرك مصابنا للبحث عنا بعد  َپنيۤيسانْدسيدنا الروحي خرج  .وسط المياه المرتفعة والرياح واألمطار الغزيرة دون انقطاع

 .شروق الشمس ووجدنا في حالة بائسة
درجة ضحيتما  إلّي إلى البدن أعز شيء على كل مخلوق لكنكما منقطعان. لي، لقد قاسيتما كثيرا من أجلييا أطفا :َپنيۤيسانْدقال 

الوفاء بدين سيدهم الروحي عن طريق بذل الثروة وحتى الحياة : هذا هو بالفعل واجب كل المريدين الصادقين .براحتكما الشخصية
 ديةِڤالـات َمنْتْرالـعسى ان تتحقق كل رغباتكما وعسى ان ال تفقد . جة األولى من الدرَمنَةْبراْهانتم الصبيان  .له بقلوب صفية

 .معانيها عندكما في هذا العمر أو العمر التالي
ادركنا أن ال أحد يسعد دون بركة السيد . قامة في دار سيدنا الروحي االشهدنا تجارب مثيلة كثيرة اثناء":قائال كِْرشَْنتابع الرب 
 ". برحمة السيد الروحي وبركاته اإلنسان تحقيق غرض حياته ونوال السالم والرخاء وتحقيق مهمة حياةاإلنسان يستطيع. الروحي

 المقررة ديةِڤالـ، انت الرب العظيم والسيد الروحي العظيم لكل حي واعتقد اني تخطيت الواجبات كِْرشَْنعزيزي ":َنْبراْهَمالـقال 
 والطقوس والنشاطات الدينية وسائر لوازم كمال ِڤديةالـ َمنْتْراتالـربي الحبيب، . حيلحسن حظي بمالزمتك في دار سيدنا الرو

جميع طرق الحياة . ية بما فيها المعاش والتشبعة الحسية والنجاة تفيض من مصدر واحد هو شخصيتك العظيمة اإلنسانالحياة
مع ذلك، اقامتك معنا بصفة تلميذ في مدرسة السيد و. طراف مختلفة لصورتك العليةأبكالم آخر، انها . مقصودة لفهم شخصيتك

 .إنسان  وإال ال حاجة لك لتلعب دورإنسان ك التي تلعب بها دورتسلياتليست سوى  الروحي
 ."ْدڤاَركافي  كِْرشَْن يزور الرب ْبراْهَمَن سوداماالـ"بعنوان  كِْرشَْن منالثمانين  الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى

 لفصل الواحد والثمانونا
  سوداماْبراْهَمَنيبارك الـ كِْرشَْنالرب 

يتصف الرب .  على األخصَمنَةْبراْهتيمه الـ إلى والذات العليا لكل األحياء عليم بقلب كل حي وميال كِْرشَْنشخصية اهللا العزيز 
 لذلك، يستفاد ان التيم المسلم لشخصية اهللا العزيز بالكلية قد سبق .َمنَةْبراْهأيضاً التي تعني انه معبود الـ ڤَِد-يانْْبَرْهَمبصفة  كِْرشَْن

معني برفع  كِْرشَْن. َنْبراْهَمن يصبح قبل ا كِْرشَْنشْرّي ظيم  العْبَرْهَمْنال يقوى أحد على الدنو من . َنْبراْهَمله تحصيل مقام الـ
 .شقاء تيمه على األخص وهو مالذهم الوحيد

ومن اجل التمتع بصحبة صديق قديم بدأ الرب .  لوقت طويل يسترجعان أيام التلمذةْپَرڤيا سودامديث مع الح كِْرشَْنتجاذب الرب 
 كِْرشَْنكان الرب " صديقي الحبيب، ماذا حملت لي هدية؟ هل اعطتك زوجتك بعض المأكوالت الطيبة لي؟:"باإلبتسام وسأل كِْرشَْن
 ".قي الحبيب، ال بد أنك جلبت لي هدية من بيتكصدي:"صديقه مبتسماً وتابع كالمه قائال إلى ينظر

صديقي :"ْپَريڤا سودامقال الرب عن علم بضمير .  كان متردداً بتقديم األرز المرقق الذي ال يليق له أكلهسوداماأن  كِْرشَْنعلم الرب 
ي المقابل، ال ترضيني حتى ف.  لكنني أقبل حتى أصغر هدية من تيمي بحب صفي هدية عظيمة حتماًشيء إلى الحبيب، ال حاجة لي

 ". ذا أهداني أحد بحب وتفان ورقة خضراء أو زهرة أو ثمرة أو ماء فسأقبلها ا.أعظم هدية يقدمها لي سواهم
 متردداً ْپَريڤا سودامكان  سروره البالغ بقبول حفنات األرز المرقق التي حملها من البيت لكن ْپَريڤا سوداملصديقه  كِْرشَْنأكد الرب 

 .فنكس رأسه خجال" ؟كِْرشَْنكيف يمكنني تقديم شيء تافه مثيل لـ:"كان يقول لنفسه. الرب إلى هابتقديم
لم يعبدني ":لذلك، فكر لنفسه قائال.  األحياءجميع لرؤيته ألنه الشاهد الحاضر في قلوب سوداماتماماً سبب مجيء  كِْرشَْنعلم الرب 

لذلك، سأنعم عليه بثروة يقصر حتى . رضاء لزوجته الوفية انه جاء الّي اآلن لكمطلقاًصديقي في السابق بدافع الثراء المادي 
 ".  المالئكة الخالدين عن تحصيلها

 وهتف َنْبراْهَمالـبالتفكير على هذه الحال، اختطف الرب حبوب األرز المرقق المربوطة في قطعة بالية من القماش من ثياب 
ني يفي الواقع، تلك الحبوب القليلة من األرز المرقق لن ترض.  بالغاًانها تعطيني سروراً؟ يا صديقي هل جلبت هذا لي ما هذا؟":قائال

 كِْرشَْن إلى التقدمة. هو أصل الخليقة برمتها كِْرشَْنيستفاد من هذا النص ان مصدر كل الوجود ". فحسب بل سترضي الكون برمته
 كما تغذي سقاية حي ألن نفع تلك التقدمة يتوزع في كل أرجاء الخليقةيعتبر أرفع عمل خيري لكل  كِْرشَْنأو كل ما يبذل في سبيل 
 . األحياءعلى كل كِْرشَْنينتشر حب . جذور الشجرة كل أطرافها

هذا ":نّيروكْميقالت الملكة  .هبيد نّيروكْميأكل الرب العظيم لقمة بعد هذا الكالم وكان على وشك أكل لقمة ثانية عندما أمسكت العزة 
". رضاك إلى ستندم  اإلنسانعلى كل األحوال، رخاء. وح الكون لتأمين كل أشكال الثروة له في هذا العمر والعمر الالحقيكفي يا ر
 عندما يقدم أفخم البيوت على األرض إلى دار التيم لتحوله إلى شخصياًدرجة انها ستذهب  إلى ان للتيمباإلمتن نّيروكْمي العزة ستشعر



تلقائياً   الفردضيفة في دار ّيمشْلَكْتصبح العزة س .بحب وتتيم وإذا أرضاه هذا الطعام وقبله من تيمه شَْنكِْرأحد الطعام إلى الرب 
بعد تناول الطعام والشراب حتى  أتْشْيوتَ تلك الليلة في قصر الرب َنْبراْهَمالـقضى  .َناناراي اذا أطعم مما يعني ان بيته سيتعزز

 .الروحيشعر وكأنه قد دخل الملكوت . الشبع
 بالهناء الغامر َنْبراْهَمالـشعر . يكرمه كِْرشَْنالرب  حفيظ الكون المرتضي بذاته بيته في النهار التالي فيما كان إلى سوداماانطلق 

بيته يشعر  إلى بل عاد كِْرشَْن يمنعه من طلب مطلق شيء مع انه لم يتلق أية ثروة من الرب سوداماكان خجل  .في طريق عودته
 . التام برؤية الرب العظيمبالرضى 

أكثر  حامل العزة على صدره،عانق  في الواقع، .شخصياً وقد شهدت ذلك َمنَةْبراْهمعروف بحبه للـ كِْرشَْنالرب ": لنفسهسوداماقال 
 لكنه عانقني ؟ شخصية اهللا العزيز الكامل بالعز السداسيكِْرشَْنومن هو . َنْبراْهَممن أنا؟ صديق أثيم فقير لـ  .الشحاذين فقراً

لرفع صداعي دون  َمَرتْشابمروحة شخصياً  إلّي روحت ملكته. عاملني معاملة األخ وأجلسني على فراش زوجته الحبيبة .بذراعيه
مع انه   ثم دلك قدمّي وأدى خدمات أخرى لياكرمني كما لو كنت مالكاً. كِْرشَْناعتبار رفعة مقامها بوصفها أولى ملكات الرب 

قدميه اللوتسيتين هي السبب الجذري لكل كمال يمكن للفرد  إلى الخدمة التتيمية الصفية .َمنَةْبراْهالـ جميعومعبود ملك المالئكة 
سينساني هذا الوضيع المعدم ":ال بد ان الرب فكر لنفسه قائال .العثور عليه في الجنان وفي النجاة وفي المناطق التحتية وفي األرض

 ".لهذا السبب، لم يهبني الرب الرؤوف حتى قليال من المال". اًذا أصبح ثري امن غمرة سعادته
 حصوله على المال فورمتنانه للرب  االرب جلباً لنفع مادي وسينسىإلى الفقير المعدم يدعو .  صائبسوداما ْبراْهَمَنالـكالم 

دم التيم المبتدئ الرب بإخالص شديد وطلب ذا خ الذلك، ال ينعم الرب على تيمه بالمال قبل أن يمتحنه على أتم وجه لكن. بطريقة ما
 .العز المادي بوقت واحد فسيمنعه الرب من تحصيله

 من كل الجهات بالقصور السماوية الشاهقة التي تنافس سطوع المكان مزدحماً  موقع بيته لكنه شاهد أخيراًسوداما بلغ ،بهذا المفهوم
 ممتلئة بأسراب الطيور المغردة وأحواض الماء التي تنمو فيها أزهار رأى باحات وحدائق بديعة. الشمس والنار والقمر جميعاً

 سوداماتعجب . ، وقفت نساء واسعات العيون ورجال في ثياب فاخرةوأخيراً. واللوتس َپَلأوتْو  كَْهالَرو  َجوأْمْبُهو  كوموَد
 ".ما كل هذا؟ من يملك كل هذا؟ كيف حدث كل ذلك؟":بالقول

نحو، وأقبل رجال ووصيفات فائقو الجمال منيرون كالمالئكة لتحية سيدهم كبير السعد باألغاني وأصوات استمر تدبره على هذا ال
ها الخارجة من عينكانت تشبه العزة . عندما سمعت بوصول زوجها  بسرعة في بهجةَنْبراْهَمالـخرجت زوجة  .الموسيقى العالية
 سوداماذهل  .أغمضت عينيها وسجدت له بوقار وعانقته في قلبها. لحب والشوقامتألت عينا السيدة العفيفة بدموع ا .مقامها الرباني

برؤية زوجته التي سطعت في وسط الوصيفات المطوقة أعناقهن بعقود مرصعة بالجواهر وبدت في بهاء مالك في طائرتها 
 .السماوية

كان الفراش بنعومة  .َمِهنْْدَرقصر المالك دخل بيته بسرور مع زوجته حيث كانت توجد مئات األعمدة المرصعة بالدرر كما في 
 وكانت األسرة مصنوعة من العاج ومزينة بالذهب كما كانت توجد آرائك ذات قوائم ذهبية سوداماوبياض رغوة الحليب في قصر 

ح مرصعة سطعت مصابي. ملكية وعروش ذهبية ومخدات ناعمة وقبب المعة معلقة بأسالك من الآللئ َمَرتْشامراوح  إلى باإلضافة
علل .  المتأللئ المرصعة بالزبرجد الثمين وكانت نساء القصر تتحلى بالجواهربلوربالجواهر على الجدران المصنوعة من ال

 .فيما اجال بصره في هذا الثراء الوفير من كل األشكال بهدوء  لنفسه كل هذا الثراء غير المتوقعَنْبراْهَمالـ
 يادو ساللةالسيد العزيز ل كِْرشَْنحتمال الوحيد لثراء تعيس مثلي هو ان الرب  االال شك ان. قضيت حياتي معدماً": لنفسهسوداماقال 
ستجداء منه فأنعم  االوالمتنعم بثروة ال تحد قد الحظ اني نويت سراً داشاْرَهْزأعز ذرية  كِْرشَْنعلى كل حال، صديقي  . لحظنيقد

على هذا النحو، عمل مثل غيمة مطر رحيمة يمكنها أن تمأل . اء وقوفي أمامهعن ذلك اثنشيئاً علي نعمة عظيمة حتى دون ان يذكر 
ومع ذلك، يعتقد الحارث أن . تسقط الغيمة المياه بسخاء اثناء الليل دون أن تزعج الحارث باإلمطار في النهار. المحيط الوسع بالمياه

يعتبر جميع  كِْرشَْنكل حي حسب موقعه لكن البعيد عن ذكر كذا، يحقق الرب رغبة . المطر لم يكن كافياً عند استيقاظه في الصباح
أنا خير مثال . في المقابل، عندما يتلقى الرب أصغر خدمة يقضيها تيمه المحب يراها أثمن وأكبر هدية. هبات الرب أقل مما طلب

 . عز يفوق عز ملك الجنانووهبني إليه بسرور كبير لقمة واحدة من األرز المرقق الذي حملته قبل الروح العظيم: على ذلك
الرب فذلك التيم يخدم صالحه بالفعل ألن كل ما يقدمه  إلى شيئاًعندما يقدم التيم . الرب هو المكتفي بذاته وال حاجة له لما يقدمه التيم

 .ضعافالرب بل يربح ماليين األ إلى ال يخسر أحد بالعطاء. ضعافالتيم يعود عليه مضاعفاً ماليين األ
ال أطلب . بحب وود وصداقة رجعة بعد رجعة كِْرشَْنعسى ان أخدم الرب :"كِْرشَْن من شعوره باإلمتنان والشكر لـْهَمَنْبراالـقال 
في الواقع، . عسى أن ينشغل عقلي وبدني بخدمته دوماً. مناي هو صحبة تيمه األصفياء. جل مرادي هو عدم نسيان خدمته. الغنى

لذلك، الرب شديد . ستكبار االذي ال يولد، بحكمته الالمتناهية، سقوط الثري التي تسببها سكرةال كِْرشَْنيعلم شخصية اهللا العزيز 



. هذا كشف آخر عن رحمته العلية على تيمه. انعام عز كبير على تيم مبتدئ يسبب زلته عن موقعه في العالم المادي. الرحمة بتيمه
 ".  ال يضع ثروة كبيرة في يد ولده الغرير لكنه يسلمه مفاتيح خزنته بعد بلوغهعنايته األولى هي عدم زلة تيمه مثل الوالد النافع الذي

 إلى باالنتهاءدوماً  بوجوب بذل كل ما أنعم عليه الرب في خدمته وبقي منزهاً من الطمع وعلى التأمل ْبراْهَمَنالـإذن، استخلص 
 تذوق المأكوالت الشهية بعد تقديمها.  الربْپَرساَدلعز بمثابة عاش بسالم مع زوجته متمتعاً بجميع أسباب ا. الزهد بالترضية الحسية

فمن واجبنا اعتبار الثروة المادية والشهرة والسلطة والتعليم والجمال اذا حصلنا عليها برحمة الرب نعمه واجبة  كذا،. الرب أوالًإلى 
بتثبيت عزمه بفطنته  مالذ كل األحياء كِْرشَْنالرب  إلى  على انقطاعهسودامابقي . البذل في خدمته وليس في ملذاتنا الحسية

استعماله في التشبعة الحسية . نحدار وسبب الرفعة حسب غرض استعماله االالعز المادي هو سبب. لم ينحدر بعزه المادي. الروحية
 .نحدار واستعماله في خدمة الرب يسبب الرفعة االيسبب

 .ْبَرْهَمنيةالـ أن شخصية اهللا العزيز شديد السرور ممن يتصف بالصفات ْپَرڤيسوداما مع  كِْرشَْنيتضح من معامالت الرب 
 ْبراْهَمَنأو ) ڤَڤايشْنَو ْبراْهَمنُ (ڤَڤايشْنَ هو ْبراْهَمَنالـ: جاءلذلك، . بطبيعته كِْرشَْن تيم الرب ْپَرڤيسوداما  الجدير مثل ْبراْهَمَنالـ

 العلماء ىيطلق عل. ْزَپنْذيتَ و ڤَْزڤايشْنَ:  اثنانْبراْهَمنَةالـلذلك، . ْبراْهَمَنق أو األمي ليس األحم.  تعني رفيع العلمَپنْذيتَكلمة . َپنْذيتَه
كفاءة العلم بحد ذاتها ال تكفي لجذب انتباه . ال يسر منهم على وجه الخصوص كِْرشَْنالرب .  بالضرورةڤَْزڤايشْنَ لكنهم ليسوا ْزَپنْذيتَ

 فحسب بل يجب أن شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم و ْبهَچڤَْد چۤيتالما جاء في طبقاً  أن يكون متصفاً ْبراْهَمَنالـلى ال يتوجب ع. شخصية اهللا العزيز
 جدير متجرد من جميع أشكال الملذات الحسية المادية ْبراْهَمَنكان . ْپَرڤيسوداما المثال الواضح هو .  أيضاًكِْرشَْنيكون تيم الرب 

 وشهدنا مدى ْپَرڤيسوداما  مثل ْبراْهَمَنمبتغى جميع القرابين مغرم بالـ كِْرشَْنالرب . بوقت واحد شَْنكِْروتيم كبير من تيم الرب 
 . اإلنسان هو ذروة كمالْپَرڤيسوداما  مثل ڤَڤايشْنَ-ْبراْهَمَنلذلك، .  مثيلْبراْهَمَن لـ كِْرشَْنتوقير الرب 

به وكان في غيبوبة روحية دائمة ال  كِْرشَْنحقق مدى لطف الرب .  يغلبه تيمهالغالب يوافق أن كِْرشَْن أن الرب ْپَرڤيسوداما حقق 
 الصديق العزيز للرب بإنقطاع ما تبقى من روابط التعلق المادي في قلبه بقوة تأمله الدائم َنْبراْهَمالـشعر . كِْرشَْنينقطع عن ذكر 

 .وجيزفي وقت  في الرب ثم دخل الملكوت الروحي مصير الربانيين الكبار
على التيم  كِْرشَْنسيعلمون بمدى حنان الرب  كِْرشَْن والرب ْپَرڤيسوداما  حكايا أن كل من يسمع ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِدذكر 
الملكوت الروحي  إلى  وينقلتدريجياً ْپَرڤيسوداما لذلك، كل من يسمع هذه الحكاية سيصبح بجدارة . ْپَرڤيسوداما  مثل َمنَةْبراْهالـ

 .َنكِْرشْللرب 
 ".سوداما َنْبراْهَمالـ الرب يبارك"بعنوان  كِْرشَْن منالواحد والثمانين  الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى

 الفصل الثاني والثمانون
 ڤِْرنْداڤََن يلتقيان أهالي َبلَراَمو  كِْرشَْن

. ْدڤاَركايمضيان أوقاتهما بسالم في  كِْرشَْن و َبلَراَما كان  فيمْبَرْهماكما لو انقضى نهار المولى  ذات مرة، حدث كسوف شمسي كبير
علم . َچ لُوَكڤَْرْس وتسقط أمطار كثيرة تغرق مجمل األفالك السفلية حتى )َپكَلْ (ْبَرْهماتحجب غيمة هائلة الشمس عند انقضاء نهار 

ن رجال ونساء التجمع في مكان مقدس في لذلك، قرر الجميع م. بالحساب النجمي الناس عن هذا الكسوف الكبير قبل حدوثه
 .َپنْتْشََك-َسَمنْتَ يدعى تَْركوروكِْش

بعد تخليص األرض من ملوكها واحد  َپنْتْشََك-َسَمنْتََكيرات واسعة من دماء الملوك في بح َپَرشوراَم العظيم فارسالالرب بوجه خلق 
تخليص نفسه من  إلى  يسعىإنسان وة للناس عامة فلعب دوراك لوضع قد هنقرابيناً َپَرشوراَم وجهقضى الرب ب. وعشرين مرة

ما هو وضعنا نحن عند ارتكاب  . عمله وأثبت أن فّن القتل ليس صالحاً مع ضرورتهثواب عن  علياًڤَتَتّْ-ونڤيشْمع انه كان  الذنوب
 .تل األحياء محرم في األرض منذ زمن سحيقلذلك، ق .؟ْزتْريياكْشَالـذاته خاضعاً لذنب قتل  َپَرشوراَمذا اعتبر الرب اأعمال شائنة 

هذا المكان  إلى بعض الوافدين. ج منتفعين بالكسوف الشمسيللح پنْتْشََك-َسَمنْتَ إلى اآلن ْرشَڤَ –ْبهاَرتَ وفد عدد كبير من أهل 
 آهوَكو  ڤَسوِدڤَ  وَرۤوأكْرما وفد  على أمل التحرر من سيئاتهم كساْمَبو  ْپَرْديوْمَنو  َچَدل مث ْزِرشْنيڤْالمقدس كان عدد كبير من 

 .قائد قواتهم ْرماتَڤَِركْلحماية المدينة مع  َن ساَرو شوَكو  سوتْشَنْْدَر مع ْدڤاَركاي ف أنيرودَّْهىبقي . وغيرهم من الملوك
لجنان وعلى جياد الطريق بأبهة كبيرة وحولهم جنودهم الذين كانوا يركبون عربات تضاهي طائرات ا في اَدڤَْزۤيالـمر األشداء 

دون يرت اَدڤَْزۤيالـكان . يينالسماو ْزاْدَهَرۤيڤيْدتجري بإيقاع وعلى فيلة صائحة بضخامة الغيوم كما كان يرافقهم المشاة المنيرين مثل 
وا مثل  ربانية وتطوق عقود ذهبية وأكاليل الزهور أعناقهم ومتدرعين بأقوى الدروع في موكبهم على الطريق مع زوجاتهم فبدثياباً

 .المالئكة الطائرين في أجواء السماء



  راعوا الصيام بعناية فائقة طوال فترة الكسوف من أجلثم كورو إلى بعد الوصول َپنْتْشََك-َسَمنْتَيون في الربان ۤياَدڤَْزالـاستحم 
 .ِڤديةالـذهبية كما تقتضيه التقاليد  مئات األبقار المكسوة بالثياب وأكاليل الزهور والعقود الَمنَةْبراْهالـأهدوا . بطال ذنوبهما

 األجالء بكميات وفيرة من َمنَةْبراْهالـوأطعموا  َپَرشوراَم في بحيرات الرب ِڤديةالـلألحكام طبقاً خرى مرة أ ِرشْنيڤْاستحم ذراري 
بوب الطعام غير المطهية الطعام النيء ال يدل على الخضار وح.  المطبوخ والنيء:الطعام نوعان. ر المطبوخ بالزبدةالطعام الفاخ

واألرز والخضار ) ْدَهْل(والعدس ) ْزپاتۤيتْشَ(الخبز .  الطعام المطبوخ بالسمن المصفىيطهى بل على الطعام المغلي في الماء بينما
 . ، أكلوا الطعام المطبوخ بسخاءيادو الذين دعاهم آل ْبراْهَمنَةالـجميع . نيئة مثل الفاكهة والصلطاتهي األطعمة ال

 الطقوس جلباً للنفع كَْرمۤيْزيقيم الـ). كَْرمۤيْز( كانت تشبه الطقوس التي يقيمها طلبة العمل الصالح يادوميع الطقوس التي أقامها آل ج
كان جميع أفراد آل . كِْرشَْنطموحهم كان التتيم الدائم بالرب . يادوالمادي مثل المركز أو زوجة أو أطفال أو مال على خالف آل 

كانوا ال . بعد والدات غزيرة من قضاء العمل الصالح كِْرشَْنوبناء عليه، سنحت لهم فرصة صحبة الرب . بار التيم من كيادو
  أو مراعاة األحكام والحدود اثناء الكسوف الشمسي أوتَْركوروكِْشستحمام في محج  االبتتيم سواء عند كِْرشَْنينقطعون عن ذكر 

 .دون سواه كِْرشَْنثل كان معبودهم األم. ْبراْهَمنَةالـطعام ا
ستئذان من  اال طعام الغداء بعديادولذلك، تناول أفراد آل . ذنهم ا وتلقيْبراْهَمنَةالـطعام  ا بعدْپَرساَدمن عادة المضيف تناول 

 من  الوافدين كثيراً العدد الكبير من الملوكنبي ۤياَدڤَْزالـشاهد  .ثم جلسوا في ظالل األشجار التي توفر ظال بارداً. ْبراْهَمنَةالـ
 و َمْدَرْزو  كايكَياْز و َجْزوكاْمُبو  َجياْزِرنْْس و كوروْزو  ْزڤيَدْرْبَه و كاوشَلْياْز و ْزنََرأوشۤيو  َمتْْسياْزاألصدقاء واألقارب مثل ذراري 

ذلك، شاهدوا حميمهم  إلى ضافةباإل. كما شاهدوا مئات غيرهم من الملوك من حلفاء وأعداء ِكَرَلو  أنَْرتَملوك مناطق و كونْتۤيْز
 . والرعاة والراعيات الذين كانوا يعانون القلق لوقت طويلَمهاَرَج نَنَْد

انق ع.  بهجة بالغة باللقاءڤِْرنْداڤََنشعر جميع أهالي .  بعد فراق طويلمؤثراًهذا اللقاء كان . يادو أحباب آل ڤِْرنْداڤََنأهالي كان 
شعروا جميعهم بهناء شديد . هم الهناء الكبير وتفتحت لوتس قلوبهم ووجوههم بجمال متجددالرجال بعضهم البعض بحماس يغمر

  .سبَّب ذرف الدموع من اعينهم واقشعرار جلودهم واختناق أصواتهم
تضامت صدورهن المصبوغة بمرهم الزعفران عندما . لحظت النساء بعضهن البعض بإبتسامات صفية تعبر عن صداقة وحب

الحديث عن  إلى انتهين. حترام بدورهن من صغارهن االثم سجدن جميعهن لكبارهن وتلقين. ت عيونهن بدموع الحبتعانقن وامتأل
. في هذه األرض كِْرشَْن الرب تسلياتكان جميع الجيران واألقارب متصلين ب. ستخبار عن راحة رحلتهن وأحوالهن االبعد كِْرشَْن

 .ادية كانت عليةتيعإجتماعية وسياسية ودينية و اجميع نشاطاتهم من. ديثمحور جميع األحا كِْرشَْنوبناء عليه، كان 
تعقب  كِْرشَْن إلى  أن الخدمة التتيمية التي تؤدىشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في الباب األول من . ية منوط بالعلم والتجرد اإلنسانرقي الحياة

كانوا منزهين من . تلك هي عالمة كمال العلم. كِْرشَْن ثابتة على ڤِْرنْداڤََن وأهالي يادوكانت عقول أفراد آل . العلم والتجرد تلقائياً
 َپرۤو شْرۤيلكما وصفها ) ْچياڤايرا-يوكْتَ(مرحلة الحياة تلك تدعى العلم والتجرد . كِْرشَْننشغالهم الدائم بـ االنشاطات المادية بفضل

 . والعمل لصالحه فقط كِْرشَْنرك العمل بل ابتداء الكالم عن لذلك، ال تعني التخمين المسئم وت. وْسوامّيُچ وْسوامّيُچ
قالت  .زال حزنها اثناء التحدث معهم. كِْرشَْن ها والربانها وأخواتها وأطفالهم ووالديها وزوجات أخوانبأخوكونْتّي التقت الملكة 

لي في أوقاتي العصيبة مع انك اخ رباني كامل من أخي الفاضل العزيز، أشعر بخيبة آمالي لنسيانكم ":ڤَسوِدڤَتخاطب  ّيكونْتالملكة 
تابعت . دوْريُّوْدَهَن و ْدْهِرتَراشْطَْر كانت تذكر األيام التعسة اثناء نفيها مع أوالده بتدبير ّيڤِد كونْتّييبدو أن  ."جميع الوجوه

 ".بيبهم الذي فقد حظوة القدرينسون ح أخي الحبيب، األصدقاء وأفراد العائلة وحتى األطفال واألخوة والوالدين:"قائلة
دوماً   بيد الرب العظيم اإلنسانفي الواقع، يبقى. لسنا سوى دمى القدر. ي العزيزة، أرجو ان ال تغضبي منااخت":ڤَسوِدڤَشْرّي قال 

بيوتنا مؤخراً ى  إل لكننا عدناَسْمكَلقد تشتتنا في كل الجهات نتيجة اضطهاد  . من قبل اآلخرينسواء عمل من تلقاء نفسه أو مجبراً
 ".برحمة العناية السماوية يا أختي العزيزة

 مختلف الملوك الذين شعروا بأعظم هناء ورضى عند رؤية الرب يادوْزالـائر وس  أوْچَرِسَنو ڤَسوِدڤَبعد هذا الحديث، أكرم 
وزوجاتهم و  ڤَْزنْذَپاالـوأوالدها وچانْْدهارّي و  طَْرشْتَراِرْدْهو  وَنْدُرو  َم ِدڤَشْْبهۤيجميع الملوك الحاضرين ومن ضمنهم  .كِْرشَْن
 و شَلْياو  َپَدْدراوو  پوروجيتْالكبير و  ْچنَجيتْنَو  َمَكشْْبهۤي و ڤيراطَ و َجوْبُهكونْتۤي و پاتْشاْرياِركْو  ڤيدوَر و َجياَسنْو كونْتّي 

مع حاشيته وأوالده  باْهليَكو  شوشَْرماو  يوْدهاَمنْيو و ِككَياو  ْدَرَمو  مايتْهيَل و شَڤيشاالكْو  وشَْچُهَدَمو  كاشيراَج و طَِكتوشِْرْدْه
 دار العز والجمال واقفاً كِْرشَْنكانوا مصابين بالدهشة برؤية الصورة العلية للرب  ،طْهيَرشْيوْدهيوسواهم من الملوك التابعين للملك 

 .أمامهم مع زوجاته



 والرب َبلَراَمكرامهم الكبير من قبل الرب  ابفرح وحماس بعد كِْرشَْنشْرّي صحاب أ نيِرشْڤْبدأ هؤالء الملوك يمدحون أفراد ذرية 
والدة رفيعة بحق ألنك تنظر حققت انت وحدك بين الرجال ! المجد لك! ، المجد لكَجوْبُه ساللةيا ملك ":قال الملوك .كِْرشَْن

 ."وچۤيْزيُّالـالذي نادراً ما يراه حتى كبار  كِْرشَْنالرب  إلى بإستمرار
المياه التي غسلت قدميه وكالمه بصورة و ِڤَدْزالـشهرته التي تذيعها . كِْرشَْن تمجد شخصية اهللا العزيز ديةِڤالـات َمنْتْرجميع الـ"

لذلك، كالم . وغرض دراستها هو العلم به كِْرشَْن ليست سوى تعاليم الرب ِڤديةالـاألسفار . طهر هذا الكون تماماًت شاْستَْرالـ
 مع ان رغباتناجميع  وهي تمطر علينا تحقيق األرض ةلمس قدميه اللوتسيتين قد أعاد حيوي. ه مصفية دوماًتسلياتورسالة  كِْرشَْن

 ينسى غايات الجنة والنجاة، أقام صالت  اإلنسانعينه الذي يجعل كِْرشَْن، الرب َجوْبُهيا ملك . حظ األرض الطيب قد أتلفه الزمان
جانبه وتتحدثون  إلى وتسيرونشخصياً في الواقع، ترونه وتلمسونه . إال لطرقتم الدرب الجهنمي للحياة العائليةدم ومصاهرة معكم و

 ".بفضل تلك الصالت معه وتستلقون معه على فراش واحد وتجلسون معه بيسر وتتناولون الطعام معه
كانت حقائب الرعاة الذين يصحبونه محملة على . كِْرشَْنتقدمهم  يهمعندما اطلع على وصول يادوْزالـ  فوراً لمالقاة نَنَْدَمهاَرَجخرج 

شعروا بقدر كبير من الحزن من طول المدة التي لم . ليها الحياة ا ووقفوا مثل جثث عادتنَنَْدعند رؤية  ْزِرشْنيڤْابتهج  .عرباتهم
 .يروه بها فعانقوه عناقاً شديداً

 َسْمكَالسيطرة على نفسه من غمرة الحب الكبير وذكر المتاعب التي سببها له ڤَسوِدڤَ فقد  ؟ ببهجة كبيرة نَنَْدَمهاَرَجعانق  ڤَسوِدڤَ
 رابهما وسجدا لهما لكن اختنق حلقهما بدموع الحب َبلَراَمو  كِْرشَْنعانق  .لتأمين سالمتهما كوَلوُچمما اجبره على ترك أوالده في 

 واألم الربانية نَنَْد وضعا ولديهما في حجرهما وتشبثا بهما بذراعيهما فنسى ياشُودا  واألمنَنَْد َمهاَرَجعظيم الحظ  .فقصرا عن الكالم
 . حزنهماياشُودا

و نّي هيوُرقالت  .اختنق حلقهن بالدموع. ذكرتا الصداقة المخلصة التي أظهرتها نحوهماو َرَجڤْملكة ّي كڤَ ِدو نّيهيوُرثم عانقت 
وفاء دينك في هذا  إلى ة؟ ال مجالالعزيز َرَجڤْ لنا يا ملكة نَنَْدة المستمرة التي أظهرتها انت و أية امرأة تستطيع نسيان الصداق":ّيكڤَِد

ن لهذين الولدين وشملتماهما بكل رعاية وحنان وتدريب وتغذية وحماية قبل ان يريا العبتما دور األبو .إنْْدَر العالم حتى بعز
 ".والديهما

 أيتها السيدة الطيبة ألنك مطلقاًلم يشعرا بالخوف . َبلَراَمو  كِْرشَْن وأنت هما أب وأم َد َمهاَرَجنَنْ. انهما ليسا أوالدنا بل أوالدك"
 ". في الواقع، الربانيون أمثالك ال يميزون بين الغريب والقريب .حميتهما حماية الحاجب للعين

التي تعيقهن  ( ذم خالق الجفونْزۤيپوُچالـ اعتادت صبايا .منذ نعومة أظافرهن كِْرشَْن، لم يعرفن سوى ڤِْرنْداڤََن ۤيْزوپُچمن جهة 
ات طويلة سنو  دامبعد فراق كِْرشَْنبوجد شديد عند رؤية  ْزۤيپوُچالـ تشعر. كِْرشَْنحبيبهن  إلى اثناء تحديقهن)  عن رؤيتهلحظياً

 كِْرشَْن أخذن. ثانية كِْرشَْنرؤية  إلى ْزۤيپوُچال يستطيع أحد حتى تخيل مدى شوق الـ. ياشُودا واألم  نَنَْدَمهاَرَجوبعد مجيئهن مع 
 بمجرد عناق ةكليبالداخل قلوبهن من خالل عيونهن حالما وقعت أنظارهن عليه وعانقنه طويال فشعرن بوجد الهناء ونسين أنفسهن 

ان  كِْرشَْنعلم . كِْرشَْنز التأمل في شخصية اهللا العزي إلى  المنقطعينيُّوچا وهو وجد يقصر عنه حتى أرباب الـفكرياً كِْرشَْن
 . بدوره لحضوره في قلب كل حيغارقات في وجد عناقه في عقولهن فعانقهن ضمنياً ْزۤيپوُچـال

نفراد  اال لكن عند استغراق األمهات بحديثهن، اغتنم فرصةروهينّي و كّيڤَِد وسائر أمهاته ياشُوداجالساً مع األم  كِْرشَْنكان 
حبيباتي، تعلمن ":ضحك بعد معانقة كل واحدة منهن والسؤال عن أحوالهن وتكلم ما يلي. ن في غيبوبة الوجداللواتي وقف ْزۤيپوُچالـب

. أدرك أنني لم أشعر باإلمتنان لكنكن ما زلتن وفيات لي . للقضاء على أعدائي من أجل أقاربيَبلَراَم مع الرب ڤِْرنْداڤََنأنني تركت 
، هل تعتقدن اني ناكر للجميل وتمتعضن مني؟ هل تحملن سوء مسلكي ۤيْزوپُچالـعزيزاتي ني مع أنني هجرتكن؟  ما زلتن تذكروهل

  ".على محمل الجد الكبير؟
كما  .هو الذي يجمع ويفرق كيف يشاء.  فراقنا من تقدير الملك العظيم الفاعل لما يريدكان على كل حال، لم أكن أقصد هجركن بل
لذلك، نستخلص أننا رهن  . والقطن وهباء الغبار لتبعثرها ثانية، يعامل الخالق مخلوقاتهتجمع الريح القوية الغيوم وعيدان القش

 .مشيئته
بكالم آخر، الخدمة .  لحسن حظكن لي فأحرزتني خاصاً طورتن حباًكنقضاء خدمة التتيم بي يؤهل مطلق حي لحياة أزلية لكن"

 .هما سبب النجاة القطعية إلّي التتيمية والحنان
 الوعاء الفخاري ليس سوى تركيب األرض والماء والهواء للمثال،. فاعلة في الوجودهي التعين العلم أن قدراتي وحدها سيداتي، ي"

الوعاء الفخاري مصنوع من األرض . نحاللها ا اثناء وجودها أو بعد أوانها التركيب الطبيعي عينه سواء في بدايتها.  واألثيروالنار
بها عينها طيلة بقاءها ثم تبقى عناصرها المختلفة في مختلف أجزاء القدرة ير عند خلقها وتبقى تراكوالماء والنار والهواء واألثي



أنا  .كذا، عند خلق هذه الظاهرة الكونية فكلها ظواهر مختلفة لقدرتي عند خلقها واثناء حفظها وبعد انحاللها. المادية عند تحطمها
 . ألن القدرة غير منفصلة عنيموجود في كل شيء

األنا . على هذا النحو، بدن الحي ليس سوى تركيب العناصر الخمسة كما أن النفس المتجسدة في الوضع المادي هي شق مني"
القدرتان . بوصفي الحق المطلق العظيم أنا علي عن سائر األحياء وتجسدها المادي. الزائفة للنفس هي علة سجنها في الوجود المادي

، أطلب منكن قبول كل شيء بموقف فلسفي بدالً من الفجيعة ثم ستفهمن ۤيْزوپُچالـعزيزاتي . سلطانيالمادية والروحية تعمالن تحت 
 ".وال سبب للشكوى على فراقنا عن بعضنا البعضدوماً أنكن معي 
. الوحدة البائنة إلى دمجمل الفلسفة تستن. كِْرشَْن بالغ األهمية ويمكن لجميع التيم تطبيقه في ذكر ۤيْزوپُچالـإلى  كِْرشَْنتعليم الرب 

في كل شخصياً الوجود داخله لكنه ليس حاضراً . في مجمل الوجود  أنه حاضر بوجهه الالشخصيْبهَچڤَْد چۤيتايقول الرب في 
 كِْرشَْننفترق عن . ألن القدرة عين المقتدر كِْرشَْنوال يتغاير شيء عن  كِْرشَْنالظاهرة الكونية ليست سوى عرض قدرة . الوجود

التيم  حالف الحظ وإذا كِْرشَْنذكر انهاض عملية الخدمة التتيمية هي . غياب ذكره المطلق، لكننا غير منفصلين عنه بهذا الذكرفي 
لكن توضع النفس . كِْرشَْننتفاع بالقدرة المادية ومنتوجها في خدمة  االيمكنهف كِْرشَْنلفهم أن القدرة المادية غير منفصلة عن با

ستئناف وجودها  افتجبرها القدرة المادية على كِْرشَْنفي غياب ذكر متمتع بالعالم المادي وتتورط بالعلقة المادية  الدورالناسية في 
 مع أنها مجبرة على العمل أنها الكل بالكل والمتمتع العظيمالنفس تحسب . ْبهَچڤَْد چۤيتاهذا مؤكد في . كِْرشَْنالمادي مع أنها شق 

 .بالقدرة المادية
) ١\٥. س.ب (هاإذا علم جيداً أن في الهيكل خدمة مباشرة إلى شخصية اهللا العزيز) ْچَرَهىڤي-أْرتْشَ(التيم إلى الصنم  ةتصبح خدم

 يجب على المريد. كِْرشَْن عين نمالص إلى كذا، الهيكل بحد ذاته ولوازم الهيكل والطعام المقدم. كِْرشَْن ڤيْچَرَهى  آنَنَْديْدتْش شَْْستْ
 بتلك ممكناً على أتم وجه حتى في هذا الوجود المادي كِْرشَْنويصبح تحقيق . اْزآتْشاْريحكام والحدود التي يرسمها  باأللتزاماال

 .الهداية الفوقية
وعي من ينتحل دور المتمتع . نةئة الوحدة البا فلسفبعد تلقينهدوماً  كِْرشَْنمن كل الشوائب المادية بالبقاء في ذكر  ْزۤيپوُچالـ تحررت

 كِْرشَْنكل من يعمل بأوامر  فوراً شَوكُ-ۤيڤَجيتحرر من أسر . )شَوكُ-ۤيڤَج( هو وعي مأسور باألنا الزائفة لعالم المادي زيفاًبا
 .مطلقاً كِْرشَْنوال يفارق  كِْرشَْنعن األنا الزائفة ويبذل كل شيء في خدمة دوماً منزه  كِْرشَْنالذكر التام بـ. سبفح ْزۤيپوُچس الـليو

ال يقوى أحد . من قدميك اللوتسيتين ْبَرْهماولد الخالق ربنا الحبيب الذي تشبه سرته زهرة لوتس، :" بالقولۤيْزوپُچالـ دعت لذلك،
لكن يمكن للنفس المهيأة المتردية في . لذلك، تبقى لغزاً حتى عند أرفع المفكرين أرباب القوى الخفية. على تقدير أمجادك أو عزك

 .جود المادي اللياذ بك فتضمن خالصهاالبئر العميق لهذا الو
نود ان تظهر قدميك اللوتسيتن في قلوبنا مع اننا مجرد نساء اعتياديات مشغوالت بالشؤون البيتية وتلك :" بالقولۤيْزوپُچالـتابعت 

شؤون البيتية في انهن يتظاهرهن بالتورط في ال. كِْرشَْنبفضل ذكرهن الدائم لـدوماً  نفوس محررة ۤيْزوپُچالـ". أعظم بركاتك
 معنيات بفكرة ڤِْرنْداڤََن ۤيْزوپُچ لكن لم تكن  بسبب فراقهن عنهاَركاڤْدعاصمته  إلى منهن العودة معه كِْرشَْنربما طلب . ڤِْرنْداڤََن

طلبت . اتهنفي كل خطوة من حي كِْرشَْن والشعور بحضور ڤِْرنْداڤََن بل أردن البقاء مشغوالت في اَركاڤْدإلى  كِْرشَْنالذهاب مع 
 اتْراۤي-َرتَْهىعيد . تْشايتَنْيا هو مسند تعاليم المولى ۤيْزوپُچهذا الوجود العاطفي العلي للـ. ڤِْرنْداڤََن إلى العودة كِْرشَْن من ۤيْزوپُچالـ

 للتمتع اَركاڤْدإلى  ِرشَْنكْ الذهاب مع راْدهارانّيرفضت . ڤِْرنْداڤََنإلى  كِْرشَْنرجاع  اهو عاطفة تْشايتَنْياالذي احتفل به المولى 
شدة من  مطلقاً ڤِْرنْداڤََنال يغادر  كِْرشَْن. ڤِْرنْداڤََنبصحبته في جو األبهة الملكية ألنها أرادت التمتع بصحبته في الجو األصلي في 

 .كِْرشَْن قانعين في ذكر ڤِْرنْداڤََن وسائر أهالي ۤيْزوپُچالـ وتبقى ۤيْزوپُچ بالـهتعلق
 ."ڤِْرنْداڤََنيلتقيان بأهالي  َبلَراَمو كِْرشَْن"بعنوان  كِْرشَْن منالثاني والثمانين  الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى

 الفصل الثالث والثمانون
 كِْرشَْن تلتقي ملكات ْدراوَپدّي

السيد الروحي  كِْرشَْنبذلك، الرب . طْهيَرهيشْيوْد على رأسهم الملك ْزڤَنْذَپاالـومن بينهم كان  كِْرشَْنجاء كثير من الزوار لرؤية 
 .وسائر أقاربه وسأل عن أحوالهم يوْدهيشْطْهيَرأظهر رحمته بمباركتهن بأعظم بركة ثم التقى الملك  ومرمى حياتهن ْزۤيپوُچللـ

. قدمي سيد الكون إلى نظرسيئاتهم بالثواب  استخباره شاعرين بتبجيل بالغ وتحرروا من دواآلخرين عن يوْدهيشْطْهيَراجاب الملك 
أيها السيد، كيف يمكن ان يصاب :" واجابعن أحواله حسب مقتضيات اللياقة باستقبال الرب وسؤاله طْهيَريوْدهيشْلذلك، ابتهج الملك 



حتى مرة واحدة؟ تصب تلك الخمرة المسكرة في أكواب آذانهم السائلة من بحرية بالتعاسة كل من شرب عسل قدميك اللوتسيتين 
 .قول التيم الكبار من خالل أفواههم وتزيل نسيان النفوس المتجسدة لخالق وجودهم البدنيع

. علمك غير قابل للتجزئ والحد. بنعمتك غمرنا السعادة المطلقةتيزيل التأثيرات الثالثية للوعي المادي و  صورتك الشخصيةنور
 .ةنسجد لك أيها المصير النهائي للربانيين الكمل. ي يهددها الزمانالت ْزِڤَدالـلحماية  ۤيامايُّوَچبفتنتك  ت بهذه الصورة البشريةتجلي

. ربي الحبيب، أنت محيط العلم الذي ال يحد والبهجة العلية. ألننا نفوس مسلمة لقدميك اللوتسيتين بالكليةنحن واثقون بحظنا السعيد 
تبطل كل ردود الفعل تلك . كِْرشَْنفي ذكر غائبة )  العميقاليقظة والنوم والنوم(ردود فعل التخمين في المراحل الثالثة للحياة 

بمشيئتك ) اماۤيَچيُّو( الباطنة كهذه األرض بقدرت إلى انت تهبط. أنت المصير األخير لجميع النفوس المحررة. كِْرشَْنبمزاولة ذكر 
 ".بالكلية ألنك الشخص العظيم لك لن يصيب حظ عاثر المسلمين.  للحياةِڤديةالـقامة األصول  اعادةتجلى بصورة إنسان إلو

فيما كان  أرجاء األفالك الثالثةفي التي تسبح  ُچوڤينَْدتحدثن فيما بينهن احاديث ت وىتالقت ڤَ كاوَرو أنْْدَهَككانت نساء ذراري 
 ّيتڤَجاْمَب و ْبَهْدراو  ّيَدْرْبهيڤايا ":ّيْدراوَپدشْرّي قالت . ت المبجلةشخصيادرة جميع ال كِْرشَْنواآلخرين يمدحون الرب  يوْدهيشْطْهيَر

، أرجو ان تخبرني كل واحدة منكن كِْرشَْنائر زوجات الرب وس ناَمشْلَكْ و نّيهيوُرو  ۤياشايْبو يا  ّي كالينْدو ياْبهاماَستْو  كاوشَالو يا 
 ". مسالك هذا العالم بتصرفه العظيمبها مقلداً كِْرشَْنكيف تزوج شخصية اهللا العزيز 

خطفني من بينهم من يضع غبار قدميه على ، شيشوپاَلزواجي بالملك تأمين عندما حمل كل الملوك أقواسهم ل":نّيروكْميرّي شْقالت 
 كِْرشَْنبعبادة قدمي الرب دوماً عسى ان يؤذن لي .  األشداء كما يخطف األسد فريسته بالقوة من بين الماعز والغنمفرسانرؤوس ال
 ."شْرّي مقام العزة

فهزم الرب ملك الدببة من أجل اثبات بجريمة قتل عمي التي أوجعت قلبه  بإرتكاب كِْرشَْنالرب والدي اتهم ":ياْبهاماَستّْي شْرقالت 
 ." من عقاب ذنبه على الرغم من انه وعدني لسواهالرب خوفاً إلى وهبني والدي. والدي إلى أعادهاو ْسياَمنْتََكبراءته واستعاد الدرة 

. تاۤيس  وليلة لجهله بأنه لم يكن سوى سيده ومعبوده زوج العزةسبعة وعشرين يوماً كِْرشَْنقاتل والدي الرب ":ّيتڤَجاْمَبشْرّي قالت 
 ."أنا جارية الرب ال غير.  لتبجيلهمزاًر ْسياَمنْتََكرشده وتبين الرب وأهداني له مع درة  إلى أمسك والدي بقدميه عندما ثاب

لّي بصحبة  ا بممارستي رياضات وكفارات شديدة على أمل لمس قدميه اللوتسيتين يوم ما فجاءعلم الرب":ّيكالينْدشْرّي قالت 
 ."صديقه وأخذ يدي بالزواج وأنا مشغولة اآلن بدور كناسة في قصره

ي الذين نا فيهم أخونالتي أقيمت على شرفي وهزم جميع الملوك الحاضرين بم َرڤَ-ْمياڤَْسحضر الرب حفلة ":شْرّي ميتَْرڤينْداقالت 
 إلى مالذ العزة، كِْرشَْنبذلك، حملني الرب . تجرؤوا على اهانته وخطفني كما يخطف األسد فريسته من بين قطيع من الكالب

 ."عسى ان يؤذن لي بخدمته بغسل قدميه رجعة بعد رجعة. عاصمته
.  مميتة إلمتحان قوة الملوك الذين طلبوا يديجاء والدي بسبعة ثيران في غاية الشدة والحيوية ذوي قرون حادة":ۤياَستْشْرّي قالت 
وا استكبار قحسمع ان اولئك الثيران  أخضعهم دون جهد وربطهم كما يربط األطفال صغار المعز فأشتراني بشجاعته كِْرشَْنالرب 

عسى ان . قهوصيفات وجيش قوامه أربعة فرق وهزم كل الملوك الذين اعترضوا طريمئات من الكثير من األبطال ثم أخذني مع 
 ."أنال امتياز خدمته

أهدى والدي . الذي سبق لي وهب قلبي له وأعطاه يدي كِْرشَْن أراد والدي دعوة ابن أخته ،ّيْدراوَپدعزيزتي ":ْبَهْدراشْرّي قالت 
القدمين بلمس دوماً كمالي القطعي هو السماح لي . للرب مع جميع صديقاتي) نيوهيشاأكْ( فيلقاً فرقة حراس عسكرية قوامها 

 ."جعاتي مقيدة برهن عمليفي كل ر كِْرشَْناللوتسيتين للرب 
في الواقع، . كذا موكونَْدفتولع قلبي بالرب  مراراً أتْشْيوتَتسليات  موني ناَرَديتها الملكة، سمعت تمجيد أ":ناَمشْلَكْشْرّي قالت 

 على ابنته ودبر عطوفاً َهتِْسَنِرْبكان والدي  .ئكة الكواكب لها بعد تدبر عميق رافضة كبار مالزوجاً مّيلَـكْشْحتى العزة اختارته 
يتها الملكة لضمان حصولك على أ َرڤَ-ْمياڤَْسجرى استخدام سمكة في حفلتك  .تحقيق رغبتي لعلمه بمشاعري أيتها السيدة الربانية

يمكن رؤية سوى انعكاسها على سطح  زوجاً، كذا، استخدمت السمكة في حفلتي لكنها كانت محجبة من كل الجوانب وال أْرجوَن
 ."الماء في وعاء

أكرم  .عندما سمعوا بذلك مدينة والدي من كل صوب وناحية بصحبة معلميهم العسكريين إلى وفد ألوف من الملوك النبالين الخبراء"
عضهم التقاط القوس استطاع ب .قامه ثم سعى إلصابة الهدف في وسط المجلس كل من ثبت عقله علّيوالدي كل ملك حسب قوته وم

نجح بعض األبطال مثل  . ارتد فسقطوا أرضاًهاستطاع بعضهم شد الوتر لكن.  من الخيبةلكنهم قصروا عن وتره فرموه جانباً
ثم  بوتر القوس لكنهم قصروا جميعهم عن تحديد الهدف طَْهىشْآْمَبملك و َنكَْرو  دوْريُّوْدَهَنو  ْبهۤيَمِسَن و شيشوپاَل و َجراَسنْْدَهى

 .عندما أطلق سهمه بعناية بل أصاب طرفها انعكاس السمكة في المياه وحدد مكانها لكنه لم يخرق السمكة إلى أْرجوَننظر 



بعد ان تخلى جميع الملوك المختالين عن مسعاهم بعد سحق  التقط شخصية اهللا العزيز القوس ووتره بسهولة ثم ثبت سهمه"
 إلى ثم خرقها بسهمه فسقطت آْبهيجيتْ سطح الماء مرة واحدة فور دخول الشمس منزل انعكاس السمكة على إلى نظر. كبرياءهم
 .ورشق المالئكة الزهور من بهجتهم" ، َجيا          َجيا":األرضقرعت النقارات في السماء وهتف اهل . األرض

محاطاً لحرير مشدودة بحزام وكان عنقي  جديدة من أفخر اكنت ارتدي ثياباً. ساحة المراسم ترن خالخيلي بلطف إلى حينئذ، سرت"
محاطاً رفعت وجهي الذي كان . ظهرت ابتسامة خجلة على وجهي وحول شعري اكليل من الزهور. بعقد المع من الذهب والجواهر

كل الملوك ووضعت  إلى اختلست النظر مبتسمة ببرود ثم نظرت حولي.  بوهج أقراطي المنعكسة على خديبخصل الشعر ومضيئاً
سائر  إلى باإلضافة  أنََكو ّيْبِهر و َپطََهىو  َچنَْدِرْمثم تعالت أصوات الصدف وطبول  .الذي سلب قلبي موراري على كتف اًعقد

 .بدأ الرجال والنساء بالرقص والمغنين بالغناء. اآلالت
لم يطق . المعبود بصفتي وصيفتهزوجي  كِْرشَْن، تعالت أصوات هادرة من األمراء الخائبين عند قبولي الرب َپدّيْدراوعزيزتي "

. ثم وضعني الرب في عربته التي تجرها أربعة جياد فائقة كبار الملوك اختياري لشخصية اهللا العزيز فثاروا محترقين بالشهوة
ب أيتها عربة المزركشة بالذهال داروَكساق  . في عربته وتجلى بأيديه األربعة في ساحة القتالواقفاً شاَرنَْچوضع درعه وأعد قوسه 

طارد الملوك الرب مطاردة كالب القرية  .الملكة فيما نظر الملوك مثل الحيوانات الصغيرة التي ال حول لها التي تراقب األسد
 فتطايرت شاَرنَْچأصاب الرب هؤالء المقاتلين بسهام قوسه  .رفع بعض الملوك سهامهم قاطعين الطريق لمنعه من المرور. لألسد

 .ر من تبقى منهم على قيد الحياةأطراف بعض الملوك وف
كانت المدينة مزينة باألقواس الرائعة .  الممجدة في الجنة وعلى األرضَركاڤاْدأي  ّيكوشَْستَْهل عاصمته يادوْزالـثم دخل سيد "

فراش الواهر وجالثياب والأكرم والدي خالنه وعائلته ب .دخول مالك الشمس داره كِْرشَْندخلها الرب . والرايات التي ظللت الشمس
هن الثمينة وحراس مشاة  من الوصيفات بحليأهدى والدي الرب كامل الكمال، عدداً .ال تقدر بثمنالتي ملكية وغيرها العروش الو

ممارسة  بالزهد في لذلك، أصبحنا نحن الملكات وصيفات الرب العظيم المرتضي بذاته .وفيالة وخيالة وركابة كما أهداه أسلحة ثمينة
 ."وكل صحبة ماديةالرياضات 

 . من كالمهن كِْرشَْن بعدما فرغت جميع الملكات البارزات للرب  بالكالم نيابة عن سائر الملكات الستة عشرة ألفنّيهيوُر بدأت
اثناء  ْبهاوَم وأدرك اننا بنات الملوك الذين هزموا على يد أتباعهبعد قتله مع  ْبهاوماسوَرعثر علينا الرب في سجن الجني ":قالت

غزوته العالمية فأخلى الرب سبيلنا ووافق على الزواج بنا ألننا كنا نتأمل دون انقطاع في قدميه اللوتسيتين مصدر النجاة من 
أيتها السيدة الربانية، نحن ال نطلب السيطرة على األرض أو سلطة  .العبودية المادية، مع ان كل رغبة من رغباته قد تحققت مسبقاً

جل مرادنا .  أو األزلية أو حتى دخول ملكوت اهللاْبَرْهمات ال تحد من الملذات أو قوى التصرف أو منصب ك الجنان أو تسهيالمال
 نحن نطلب .على رؤوسنا لممسوح على صدر زوجتها كوَمنْكوالمختلط بعبير  كِْرشَْنهو ان نحمل الغبار المجيد لقدمي الرب 

وهو لمس الغبار ) پولينَْد(حتى نساء السكان األصليين هناك و َرَجڤْوصبيان تصال عينه بقدمي الرب العظيم الذي تطلبه صبايا اال
 ".الذي يخلفه على النبات واألعشاب اثناء رعاية أبقاره

 ".كِْرشَْنتلتقي ملكات ّي ْدراوَپد"بعنوان  كِْرشَْن منالثالث والثمانين  الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى

 مانونالفصل الرابع والث
  مراسم الفداءڤَسوِدڤَإقامة 

 من ۤيْزوپُچالـ إلى باإلضافة كِْرشَْنبصحبة ملكات الرب  سوْبَهْدراو  ّيْدراوَپدو  ّيكونْتنحت الفرصة للسيدات الجليالت مثل س
زوجات سائر الملوك و َهْدراسوْبو  ّيْدراوَپد و ّينْْدهارچاو  تْهاِرْپت تعجب. تَْرِشكوروكْ في مناسبة الكسوف الشمسي في ڤِْرنْداڤََن
وأغرورقت  كِْرشَْنشْرّي عند السماع عن مدى الحب العميق الذي تكنه الملكات لشخصية اهللا العزيز وروح األحياء  َرَجڤْوصبايا 

 .عيونهن بالدموع
النساء تتحدث فيما بينهن فيما كانت  َبلَراَموالرب  كِْرشَْنرؤية الرب  إلى هناك وكلهم متشوقون إلى وصل عدد من كبار الحكماء

والرب  چاوتََم و َجڤاْبَهَرْدو  شَتانَنَْدو  ميتَْرڤاشْڤيو  تَۤيآس و َلڤَِد و َنڤَتْشْيا و موني ناَرَدو  پاياَنيڤاْدكان من ضمنهم . وكذا الرجال
 تَِاكَ و تْريتَ و تَڤيْدو  َهْسَپتيِرْپ و يانْذكَماْر و أتْريو  كَشْياَپو  پولَْستْياو  چوِرْبْه و ڤَچالَو  َهىشْطْسيڤَومريديه و  َپَرشوراَم

 .ڤََم ِدڤا و لْكْياڤَْچۤيايا و َچْستْياآ و چيراآنّ و األربعة ْزكوماَرالـو



حالما شاهدوا وصول الحكماء ثم سجدوا  َبلَراَمو  كِْرشَْن و ْزنْذَڤَپاالـ بما فيهم فوراًت من مقاعدهم شخصيانهض الملوك وسائر ال
أكرموا الحكماء على الوجه الصحيح   وسائر الملوك والقادة،َبلَراَمو  كِْرشَْنالرب  .لحكماء المبجلين في كل أرجاء الكونجميعهم ل

 .بكلمات الترحيب وتفديم المقاعد والماء لغسل أقدامهم وتقديم الماء للشرب وأكاليل الزهور والبخور ومرهم خشب الصندل
. خاطب الحكماء بعد جلوسهم براحة في وسط ذلك المجلس الكريم دنه العلي األصول الدينية،الذي يحمي ب كِْرشَْنالرب العظيم 

 تكللت حياتنا بالنجاح اآلن بالفعل ألننا أحرزنا المرمى القطعي للحياة المتمثل :قال الرب العظيم .اصغى الجميع بحضور ذهن
يقتصرون على كيف يعقل لغير المرتاضين والذين  .مالئكةمنال حتى على الال يز الكبار وهو أمر عزيُّوچاالـبحضور أرباب 

 ".ولمسكم وطرح األسئلة عليكم والسجود لكم وتبجيل أقدامكم وخدمتكم بسبل أخرىرؤيتكم اآلن  في الهيكل  الربصنمالسجود ل
اً على الرسميات ويقدمون سجدة الهيكل حفاظ إلى يذهبون). َمهاتْماْز(التيم المبتدئون ال قدرة لهم على فهم أهمية النفوس المجيدة 

 عندما يرقى إلى الصعيد األرفع، صعيد الوعي  والتيم ويسعى لمرضاتهمَمهاتْماْزفهم أهمية لإلنسان لكن يمكن . التوقير لنصب الرب
 .أن المبتدئ ال يفهم أهمية كبار الحكماء والتيم أو النساك كِْرشَْنلذلك، قال الرب . العلي
  تستحق العبادة بحق ألنها ال تصفي وال أشكال التراب والحجارة أرباباً مقدسة حقاًليست األجسام المائية محاجاً":قائال كِْرشَْنتابع 

ن بالنار والشمس والقمر وال المالئكة الموكل.  فور رؤيته لهم اإلنسان سوى بعد وقت طويل لكن الحكماء الربانيون يطهروناإلنسان
األثير والهواء والكالم والعقل قادرين فعال على محو ذنوب عبادهم الذين ال يتخطون مفهوم  األرض والماء وحكاموالنجوم وال 

كل من يؤمن بعينية ذاته  . عندما يخدمهم بتبجيل ولو كان ذلك للحظات قليلة اإلنسان لكن الحكماء العاقلون يمحون سيئاتضداداأل
زوجته وعائلته ملكه بصورة دائمة ويعتقد بقداسة صنم أرضي أو مسقط وبدنه الخامد المؤلف من البلغم والصفراء والهواء ويعتبر 

المحققين أو يبجلهم أو حتى يزورهم ليس بأفضل من بقرة أو  إلى ينتسبدون أن رأسه أو يعتقد ان المحج هو المياه التي تجري فيه 
 ".حمار

تأمل  .العاقل دون حد كِْرشَْنال يسبر غور معانيه للرب  العلماء صامتين بعقول متحيرة عند سماع الكالم الذي َمنَةْبراْهالـأطرق 
استخلصوا انه كان يعمل على هذا النحو لهداية البشر عامة . الحكماء لبعض الوقت في مسلك اهللا الذي كان يشبه مسلك مربوب

نحن أرفع أعالم الحق وقادة بين حيرنا سلطان فتنتك على أتم وجه، ":قال كبار الحكماء .السيد الروحي الكوني إلى فابتسموا وتكلموا
في الواقع،  .يا لعجب مسلك الرب العظيم الذي يحجب ذاته بأفعاله البشرية ويتظاهر بخضوعه لحكم فوقي. الخالقين الكونيين

 ." البشرية هللا ظاهرية فحسبتسلياتال
بنا نحن قادة البشر امتالك فلسفة صحيحة ربنا الحبيب، المفترض :"أنه شخصية اهللا العزيزقطعوا بعد أن  كِْرشَْنخاطب الحكماء 

 .عجازية اكتسلياتلذلك، نجد .  وتخفي ألوهيتكإنسان يدهشنا مسلكك معنا الذي يشبه مسلك. للحياة لكننا مضللين بفتنتك
رة من ربنا الحبيب، أنت تخلق مجمل الظاهرة الكونية وتحفظها وتدمرها بمختلف األسماء والوجوه كما تخلق األرض أشكاالً كثي"

خلق ظواهر أفعال . الحجارة واألشجار وسائر منوعات األسماء والصور ومع ذلك تبقى على حالك دون أن يطرأ عليك أدنى تغيير
أنت تتجلى على هذه األرض بقدرتك الباطنة لحماية تيمك . عجازية االربنا الحبيب، يدهشنا رؤية أفعالك.  ال تمسكمتباينة بقدرتك

قامة أصول  اتتجلى إلعادة. ت الرب العظيم والذات العليا لجميع األحياءنك علي عن مجمل الخليقة المادية وأمع أنواهالك الرذالء 
جتماعي والمقامات  االربنا الحبيب، أنت خالق الترتيب.  بداعي عشرته الطويلة للقدرة المادية اإلنسانالدين القديم التي ينساها
 .تجلى لتصحيح هذا الترتيب عندما يخل معدومو الضمير به وعمله وت اإلنسانالروحية وفقاً ألخالق

بواسطة   تحقيق الحاضر والغائب والوجود الصفي العلي عن كالهما اإلنسانهي قلبك الصفي ومن خاللها يستطيع ِڤَدْزالـ"
 ألنهم الكملة القادرين على تمكين نيةْبَرْهمالـ العظيم، انت تكرم أفراد المرتبة ْبَرْهَمْنلذلك، يا  .الرياضات والدراسة وضبط الذات

كملت والدتنا وعلمنا ورياضاتنا  .َمنَةْبراْهالـنت أجّل عباد ألهذا السبب عينه، . ديةِڤالـدراكك من خالل البراهين  ا مناإلنسان
 .وبصيرتنا اليوم إلقتدارنا على صحبتك يا مرام جميع الربانيين

لنسجد لشخصية اهللا  .في الواقع، انت البركة العظمى القطعية عينها. لم البهيج القديموجهك وجه الع. ربنا الحبيب، علمك ال يحد بحد"
ذين ال ْزڤِْرشْنيال يعلم هؤالء الملوك وال حتى . ۤيامايُّوَچ دون حد الذي يحجب عظمته بفتنته فطنوالذات العليا ال كِْرشَْنالعزيز 

 .ۤياما ستارانت تحجب ذاتك عنهم ب. ن والملك العظيمينعمون بصحبتك الحميمة انك روح الوجود كله وقوة الزما
كذا، . يتخيل النائم واقعية بديلة لنفسه ويشهد نفسه باسماء وأشكال مختلفة تنسيه هويته اثناء حالة يقظته البائنة عن هويته اثناء الحلم

 .لمام به االه ويقصر عنسماء وأشكال المحسوسات المادية فيفقد ذلك المفتون ذاكرتأال تدرك سوى  حواس المفتون
 الكملة هو التأمل في ْزۤيچيُّوالـأقصى ما يستطيعه .  من الذنوب هائالاًمقدس الذي يغسل مركومال َچنَْچالـشهدنا اليوم قدميك مصدر 

 يحرزوك بمثابة مصيرهم) العقل المادي (قدميك في قلوبهم لكن من يقضون خدمة تتيمية قلبية وبالتالي يرفعون حجاب النفس
 .لذلك، تلطف بنا واظهر رحمتك العلية علينا. لذلك، تلطف بإظهار رحمتك علينا نحن تيمك. النهائي



بعد فراغهم من الكالم وتهيأ كل  لإلنصراف يوْدهيشْطْهيَرو  ْدْهِرتَراشْطَْرو  داشاْرَهىالحكماء من الرب  أيها الملك العاقل، استأذن
ليهم بكلمات مختارة  اتكلم. نصراف اال الحكماء عندما شاهدهم على وشكمن ڤَسوِدڤَت دنا ذائع الصي .آشَْرمه إلى منهم للعودة

تلطفوا بإخباري . لّي أيها الحكماءإأرجو ان تصغوا . جود لكم يا مقام كل المالئكةالس:"بعد السجود لهم ولمس أقدامهم بالقول بعناية
 ". العمل بمزيد من العملثواببطال  اوسيلة
 كِْرشَْنألنه يعتبر العلم  إلى ا عن نفعه القطعي بدافع شوقهلن ڤَسوِدڤَ، أال تتعجبون من سؤال َمنَةْبراْهالـأيها ":موني ناَرَدشْرّي قال 

نهر آخر  إلى السفر َچنَْچالـللمثال، يحتمل لمن يسكن على ضفاف نهر . حترام في هذا العالم االقلة إلى تفضي االلفة .مجرد صبي
  المادية أو مطلق شيء سواه سواء أكان سببه ذاتياًشواكلالكون أو دماره أو التغيرات الطارئة على ال  أو خلقالزمان .طلبا للتصفية
، ال يزعج وعي الرب العظيم الواحد الذي ال ثان له، كما ال يتأثر في الشقاء المادي أو ردات فعل العمل المادي أو أم خارجياً

 . الطبيعة الماديةشواكلالمجرى الدائم ل
وسواها من العناصر المادية كما يمكن ان يعتقد ان الشمس محجبة بالغيوم  َنْپراعتيادي ان الرب محجب بخالئقه  اإلنسان االيعتقد"

متالك بصيرة جلية لشخصية اهللا  اعلى الملذات الماديةالمدمنون  ةدياكذلك، ال يمكن للمتأثرين بالحواس الم. أو الثلوج أو الكسوف
 . "العزيز
 لقد تم":قال الحكماء .راَمالرب و أتْشْيوتَ مسمع من كل الملوك والرب على ڤَسوِدڤَلم الحكماء ثانية أيها الملك يخاطبون ثم تك
 بإيمان ڤيشْنو بمثابة وسيلة لعبادة رب القرابين ديةِڤالـ القرابين  اإلنسانستخالص ان العمل يبطل بمزيد من العمل عندما يقضياال

ا أسهل وسيلة للسيطرة على العقل ونيل النجاة وانها واجب مقدس انه ،شاْستَْرالـ العليمة التي تبصر بعين المراجعأثبتت  .خالص
المتزوج المتدين من  إلى عبادة شخصية اهللا العزيز ببذل المال المحصل بأمانة، هو أسعد درب بالنسبة .يضفي السرور على القلب
 .مراتب المولودين مرتين

يتعين عليه تعلم وسيلة للزهد في . علم وسيلة للزهد في رغبته بالمال عن طريق اقامة القرابين واعطاء الصدقات تفطنيتعين على ال"
ق عن طري ڤَسوِدڤَزوجته وأطفاله بتجربة الحياة العائلية كما يتعين عليه تعلم وسيلة للزهد في رغبته بدخول الجنة أيها الرباني 

 . الذات الذين زهدوا في تعلقهم بالحياة الزوجية، ينعزلون في الغابة لقضاء الرياضاتطونضبالحكماء م. دراسة تأثيرات الزمان
ذا فارق بدنه  اوضع جهنمي إلى ينتهي الفرد. أفراد مراتب المولودين مرتين، يرثون ثالثة ديون ازاء المالئكة والحكماء واألسالف"

 عن اثنين لكنك انت أيها السخي منزه مسبقاً .وانجاب األطفال شاْستَْرلـاقبل الوفاء بتلك الديون عن طريق اقامة القرابين ودراسة 
على هذا النحو، . ديةِڤالـمن الديون أي دين الحكماء ودين األسالف ولم يبق لك اآلن سوى دينك تجاه المالئكة بتقديم القرابين 

 سيد األفالك الرب  ال ريب انك عبدت مسبقاً،ِدڤَڤَسويا  .تحرر نفسك من كل الديون بالكلية وبالتالي الزهد في كل مالذ مادي
 ." دور ولدكهلوال بد انك وزوجتك عبدتما الرب بتتيم عظيم على أتم وجه لقب. َهري
اء على طلبه بن ڤَسوِدڤَشغل الحكماء  . منهم ان يعملوا بدور كهنتهالحكماء ومدحهم طالباً بعد سماع كالم كريم رأسهال ڤَسوِدڤَنكس 

 د بعداخيمة العم ْزڤِْرشْنيدخل  .لألصول الدينية الصارمة بأفخر لوازمهاطبقاً ك ذا تَْرِشكوروكْين النار في المكان المقدس بإقامة قراب
ى وشك التعمد للقربان كما دخل سائر عل ڤَسوِدڤَ َمهاراَجستحمام وارتداء الثياب الفاخرة وأكاليل زهور اللوتس عندما كان اال

كانت . في أبهى ثيابهن بعقود مرصعة بالجواهر حول أعناقهن ملكاتهم البهيجات إلى حالهم باإلضافةالملوك أيضاً في أجمل 
 .عبادةالملكات مدهونات بمرهم خشب الصندل يحملن األشياء المسعودة الالزمة لل

 و ْزتَۤوسمن ذكور وإناث وأنشد وسائر اآلالت ورقصت الراقصات  آنَكَْزو  ْزۤيْبِهروالصدف و  ْزَپطََه و ْزَچنَْدِرْمتعالت أصوات 
 شاْستَْرالـألحكام طبقاً  ڤَسوِدڤَالكهنة عّمدوا  .صوات جميلة بصحبة أزواجهنبأ ْزڤََچنْْدَهْرالـغنت نساء . أشعار التبجيل ْزَچْدَهما

بزوجاته يشبه محاطاً ن كا.  بدنه بالزبدة الطازجةومرغبعد ان اكتحل   المقدسةهايبرشه مع زوجاته البالغ عددهن ثمانية عشر بالم
حريرية ويتحلين باألساور والعقود ) ْزۤيسار( زوجاته اللواتي كن يرتدين ثياب نسائية مع ڤَسوِدڤَتعمد  .القمر الملكي المحاط بالنجوم

اويل سائر أعضاء المجلس الذين كانوا يرتدون سرو ڤَسوِدڤَكهنة  .د الغزال حول بدنهبجل ڤَسوِدڤَسطع . والخالخيل واألقراط
 .تْراسوَرڤِْر قاتل إنْْدَر  بدوا في بهائهم وكأنهم واقفين في الساحة القربانية للمالكحليحريرية و) ْزۤيتوْدُه(

بأبهة عظيمة في صحبة أوالدهما وزوجاتهما وسائر أفراد عائلتهما الذين كانوا  كِْرشَْن و َبلَراَمجميع األحياء  حينئذ، سطع رب
قدرات غزيرة لكن استطاع الجميع اآلن في الحومة القربانية أن يشهدوا  كِْرشَْنأن للرب  شاْستَْرْزلـاسمعنا من  .توسعات عزهما

 عن وجه َبلَراَم وكشف الرب ناراياَنعن وجه  كِْرشَْنحينئذ، كشف الرب . شخصية اهللا العزيز قديم الوجود مع قدراته المتباينة
 . ذخر جميع األحياءشَنْكَْرشََن

-َدشَ و ْجيُّوتيشْظوَم مثل ديةِڤالـمختلف أشكال القرابين بقضاء والطقوس ات َمنْتْرالـ اللوازم القربانية وجميعرب  ڤَسوِدڤَعبد 
 جميع لوازم تقريب القرابين توفيرلكن يتعذر . ونڤيشْالمرمى القطعي للقربان هو مرضاة الرب . لألحكام الصحيحةطبقاً  ْرنَماَسپۤو



لذلك، أهل عصر . تقديم قرابين مثيلة إلى  سبل جمع اللوازم وال العلم الالزم أو النزعة اإلنسانلدىليس .  الحاضركَليفي عصر 
عبادة . ۤيْرتََنكَسنْ الحالي تعساء الحظ ومضطربون بشتى أشكال المصائب والقربان الوحيد الموصى في هذا العصر هو قضاء كَلي

 .يل الوحيد في هذا العصر هو السبۤيْرتََنكَسنْ بواسطة تْشايتَنْياالمولى 
 وأهداهم  الثمينة مع انهم كانوا في أبهى زينة مسبقاًحليبتزينهم بال شاْستَْر للـنة في الزمان المناسب وفقاًالكه ڤَسوِدڤَثم جازى 

فيل القربان ك ڤَسوِدڤَع م َپَرشوراَمالرب ) ْهَرَد-راَم( الكبار في بحيرة َمنَةْبراْهالـاستحم . األبقار والعقارات وفتيات بسن الزواج
يجدر التنويه أن قضاء القربان يقتضي التوزيع الوفير . تْْهياِرْبْهڤَأو  َجۤياْمَس-ّيَپتْنشراف على طقوس  االبعد الذي كان يتقدمهم،

 .  قربان المستعملة على التابعين بعد قضاء الحليحسان أوالً ثم توزع الثياب وال االْبراْهَمنَةالـيتلقى الكهنة و. للثروات
 اباًثي ڤَسوِدڤَالشعراء المحترفين ثم ارتدى  إلى تمام حمامه بإهداء الجواهر والثياب المستعملة ابعد إليه ڤَسوِدڤَإنضمت زوجات 

أكرم أقاربه بالهدايا الثمينة بما فيهم زوجاته وأطفاله وسالالت  .جديدة ومن ثم أكرم جميع طبقات الناس وحتى الكالب بالطعام
وأفراد المجلس والكهنة وكل من حضر من المالئكة والبشر وأرواح الموتى  َجيانِْرشْ و ِككَياو  ّيكاش و كورو و شََلوكُو  ىَدرْبَهڤي

 .مالذ العزة كِْرشَْنستئذان من الرب  االبعد ڤَسوِدڤَنصرف الضيوف يتغنون بأمجاد قربان  اثم ْزنََرتْشاف و واألسال
التوأمين و وَنْدُرو  ڤََم ِدۤيشْْبهوأوالدها و  تْهاِرْپو  دوَرڤيوأخوه األصغر  ْدْهِرتَراشْطَْر فيهم نهم بم أصدقاءهم وأقاربيادوْزالـ انقع

ممالكهم بقلوب تذوب من الحب  إلى وانصرفوا مع غيرهم من الضيوف اَسڤْۤيَدِڤوشخصية اهللا العزيز  ناَرَد و ڤََسَهى ِدو  نَكوَل
 . مدة أطول بالمكوث معهم مع سائر الرعاةيادوْزالـ حبه ألقاربه َد نَنَْمهاَرَجأظهر  .ولوعة الفراق

بكل  ضى التام بعد عبوره البحر الواسع لطموحهبالر ڤَسوِدڤَشعر  .واآلخرين بتقديس فخم أوْچَرِسَن و َبلَراَمو  كِْرشَْنخصه 
أخي الحبيب، ربط شخصية اهللا العزيز ":ڤَسوِدڤَ شْرّيقال  . وخاطبه بما يلي بصحبة مريدين خيره الكثيريننَنَْدأخذ بيد . سهولة

في  . يجدون صعوبة بالغة بالتحرر منهاْزۤيچيُّوالـيبدو لي انه حتى كبار األبطال و. بعضهم البعض إلى عرى الود التي تشد البشر
ن وة فريدة تجاهنا نحن الجاحدظهار صداق االواقع، ال بد ان الرب العظيم خلق عرى الود لعدم انقطاع الربانيين األجالء أمثالك عن

 .مع عدم مبادلتنا على الوجه الصحيح
في السابق لقصورنا لكننا ما زلنا نتجاهلك على الرغم من حضورك اآلن أمامنا ألن عيوننا معمية  لنفعكشيئاً أخي الحبيب، لم نفعل "

 ال يكسب عز ملكي ألنه يعميه عن حاجات عائلته أيها المحترم، لعل من يطلب أرفع نفع في الحياة أن .بثمالة العز المادي الطيب
 .وأصدقاءه

  يكن حباًنَنَْدكما كان   لهنَنَْداغرورقت عيناه بالدموع فيما تذكر مبلغ الصداقة التي أظهرها . من غمرة مشاعر الحب ڤَسوِدڤَبكى 
لكنه مكث ثالثة أشهر " سأغادر صباح الغد"و" م الحقاًسأغادر اليو": اثناء األيام التالية يكرر القولنَنَْد كان .ڤَسوِدڤَ لصديقه تاماً

و  ڤَأودَّْه و كِْرشَْنو  أوْچَرِسَنو  ڤَسوِدڤَثم، بعد تحقيق  يادوْزالـ وكان يحظى بتبجيل كل َبلَراَمو  كِْرشَْنلـأخرى بدافع حبه 
 كل تلك الهدايا  نَنَْدَمهاَرَجقدر بثمن فقد قبل  الثمينة والثياب الفاخرة والفراش الذي ال يحلي وسواهم رغباته واهداءه الَبلَراَم

صرين عن ابعاد قا هوراَمتْ إلى َرَجڤْ وأهالي نَنَْدعاد  .َرَجڤْ وأنصرف مع أفراد عائلته وسكان يادوْزالـواستأذنهم للرحيل فشيَّعه 
 .ث سلموهماحي نَْدوڤيُچعقولهم عن القدمين اللوتسيتين للرب 

 . رحيل أقاربهم وبعد ان أدركوا ان موسم األمطار على وشك الحلولبعد وَركاڤاْد إلى ربهم الوحيد كِْرشَْنان ن كالذي ْزڤِْرشْنيالـعاد 
 وعن كل ما جرى اثناء حجهم وال سيما لقاءهم بكل يادوْزالـيد س ڤَسوِدڤَأخبروا أهل المدينة عن القرابين الفخمة التي قضاها 

 .أحبابهم
 ."تَْرِشكوروكْتعاليم الحكماء في "بعنوان  كِْرشَْن منالرابع والثمانين  الفصل على َدنْتَْبَهكْتي ِڤ. سي.إى بحث انقضى

 الفصل الخامس والثمانون
  الستةِدڤَكّيأوالد  كِْرشَْن وإحياء الرب ڤَسوِدڤَ إلى تعاليم روحية

يجب على األطفال أو المريدين على . ومكبارهم صباح كل ي إلى حترام اال تقديم أفراد العائلة الصغارِڤديةالـتقتضي العادات 
 ڤَسوِدڤَ ولدي َبلَراَمو  كِْرشَْن الرببناء على هذه العادة، وفد . الوالدين أو السيد الروحي في الصباح إلى حترامهم ااألخص تقديم

بربوبيتهما بعد سماعه  سوِدڤَڤَاقتنع  .ب كبير وتكلم اليهمابح ڤَسوِدڤَحياهما . ذات يوم بالسجود عند قدميه إليه م احترامهمالتقدي
  .ليهما اكالم كبار الحكماء بصدد قوة ولديه فخاطبهما باسمهما وتكلم

أعلم انكما . ڤيْچَرَهى  آنَنَْديْدتْش شَْْستْ): ١\٥. س.ب(ألزلي، أنتما ا شََنشَنْكَْر، يا كِْرشَْن ْزۤيچيُّوالـيا خير :"خاطبهما بإيمان راسخ
 ما كل). ڤيشْنو-َمها (انتما شخصية اهللا العزيز المتجلين بصفة رب كل من الطبيعة وخالقها . ايضاًمصدر الخلق الكوني وقوامه



أيها الرب العلي، خلقت هذا الكون . يوجد بغض النظر عن كيفيته ووقته هو مخلوق ضمنك ومن قبلك ومنك ولك وبالصلة بك
 . لياالمتنوع من ذاتك ثم نفذت فيه بصورتك الشخصية بصفة الذات الع

كل ما تظهره نسمة الحياة  .ووعيه  حياة كل حينسمة وصفتكعلى هذا النحو، أيها الروح العظيم الذي ال يولد، انت تحفظ الخليقة ب
 ذ كل من الحياة والمادة تابعة له ومستندة اوسائر عناصر الخليقة الكونية من قدرات ليست سوى القدرات الشخصية للرب العظيم

  .لذلك، يستهل الرب العظيم كل شيء فعال في العالم المادي. نة عن بعضها البعضكما انها بائإليه 
رباه، انت  .نور القمر والنار والشمس وتأللئ النجوم وومضة البرق وديمومة الجبال وعبير األرض وقوة حفظها هي جميعها انت

ك من خالل ظواهر الهواء بصفة دفء البدن وحيويته انت تعرض قدرات. المياه وطعمها أيضاً وقدرتها على نقع الغلة وحفظ الحياة
 .والقدرة العقلية والبدنية والجهد والحركة

انت الصورة األولية غير المنظورة للصوت والمقطع األول . انت الجهات وسعتها وانت األثير العام وعنصر الصوت الذي يتضمنه
ة الحواس على كشف محسوساتها درانت ق .بمثابة الكلمات رجاعات مخصوصة اوالكالم المسموع الذي يكتسب به الصوت وْمُآ

انت سعة الفطنة على اتخاذ القرارات وقدرة الحي على . والمالئكة التي تتوالها واإلذن الذي يعطيه هؤالء المالئكة للفعل الحسي
 شاكلة واألنا الزائفة في مسار  الظلمة التي هي مصدر العناصر الطبيعيةشاكلةنت األنا الزائفة في مسار أ .تذكر األشياء بدقة

 األصالة مصدر المالئكة والقدرة المادية الكلية اللطيفة التي هي أساس شاكلةالحماسة مصدر الحواس البدنية واألنا الزائفة في مسار 
 .كل شيء

ت حاضر في هذه أن. يا شخصية اهللا العزيز، أنت علة كل علة كاألرض علة مختلف أشكال األشجار والنباتات وسائر الظواهر
 ظاهرة  هوالوجود. أنت العلة القطعية لكل علة وأصله القديم.  كاألرض الحاضرة في كل شيءالظاهرة المادية بوجه الذات العليا

هذه المفترض ب. اماۤيَچيُّو وتفاعالتها متصلة بك خالل قدرتك تََمْس و َرَجْس و ڤََستّْ:  المادية الثالثةشواكلال. قدرة واحدة من قدراتك
أنت العلة األولى للوجود وتفاعالت الظاهرة المادية من والدة ونمو وبقاء . أنت الذات العليا إليك ستقالل لكنها تستند االالقدرة هو

لذلك، أنت . درتكق اماۤيَچيُّو في الظواهر المتباينة لكن ةعلا فاماۤيَچيُّوقدرتك العلوية . وتحول وضمور وإنحالل جميعاً غائبة عنك
 ". في كل الوجودحاضر

لكنني بائن  إلّي الوجود مستند. نوريأنا أعم قدرتي المادية ب:"ْبهَچڤَْد چۤيتاتوضح هذه الحقيقة بصورة لطيفة في الفصل التاسع من 
يمكن فهم . مفاد عدم حضور الرب في الوجود يعني نأيه عن الوجود مع حضور قدرته في الوجود. ڤَسوِدڤَكما أن هذا بيان ". عنه
كبيرة، القدرة أو تنظيم صاحبها يعمل في كل ركن وزاوية من المؤسسة لكن ال يعني ذلك المؤسسة الفي . ا بضرب مثل عامهذ

 في كل مكان من فاعلةقدرته . يشعر العامل بحضور صاحبها في كل قسم من المؤسسة لكن حضوره رسمي فقط. حضور صاحبها
 .الرب واحد لكن قدراته كثيرة. نة مؤكدة هنائلذلك، فلسفة الوحدة البا. فعل قدراتهبعليم كذا، حضور شخصية اهللا العزيز . المؤسسة

ال عندما تظهرها الطبيعة المادية ضمنك في الوقت  ا)تحوالت الطبيعة المادية(لذلك، ال توجد تلك األحياء المخلوقة ":ڤَاسوِدڤقال 
من يقصر عن العلم، اثناء سجنه  . عدا عن فترات الخلق تلكلية بمنأى عن كل شيء بوصفك الحقيقة العكالذي تظهر انت فيها لكن

نك الروح العظيم لكل الوجود بصفة مصيرهم الجليل القطعي هو جاهل بحق وتجبره أ المادية، بشواكلفي المسار غير المنقطع لل
 .نتيجة جهله تعقيدات العمل المادي على التخبط في الدائرة المفرغة للوالدة والموت

ونشاطاته يتحرر  كِْرشَْن حيث جاء أن كل من يفهم تجلي الرب العظيم ْبهَچڤَْد چۤيتا على وجه مختلف في الفصل الرابع من هذا مؤكد
 .وصورته ونشاطاته وصفاته ليست من صنع هذه الطبيعة المادية كِْرشَْناسم لذلك، . اهللا إلى من قبضة الطبيعة المادية ويرجع

الفتنة الظاهرة رها ستجب ية طيبة وهي فرصة نادرة التحصيل بالحظ الطيب لكنإنسان نفس تحصيل حياةيمكن لل:" قائالڤَاسوِدڤتابع 
وبالتالي، . انت تحفظ هذا العالم كله المقيد بعرى الود . اذا بقيت في وهمها بصدد خيرها يا ربيعلى تضييع حياتها بكاملها) ۤياما(
هؤالء ":، وعندما يعتبرون ذريتهم وسائر أقاربهم فانهم يفكرون قائلين"هذا ذاتي":ةعند اعتبار ابدانهم الماديألنفسهم البشر قول ي

 ".خاصتي
مجمل يدور . وبناء عليه، كل فرد في حياة المهايأة عالق بالصالت الزائفة والحنان الزائف. يتعلق الفرد بذريته بداعي األنا الزائفة

وكما قلتما لنا، لقد . ڤيشْنو-َمهاانتما لستما ولدينا بل ربا الطبيعة المادية وخالقها . ديةالعالم حول هذه األنا الزائفة ويعاني العبودة الما
لذلك، يا صديق البائس، ألوذ اآلن بقدميك اللوتسيتين اللتان ترفعان كل  .عليهاكبيراً  هبطتما إلهالك حكام األرض الذين يشكلون عبئاً

لى إتوهم عينية بدني الزائل بذاتي و إلى الملذات الحسية التي تدفعني إلى قاًحسبي تو. خوف من الوجود الدنيوي لمن سلم لهما
 . التوهم بأنك طفلي



أنت . في الواقع، أخبرتنا يا غير المولود عندما كنت في غرفة الوالدة، انه سبق لك الوالدة عدة مرات بدور ولدنا في عصور سابقة
أيها الرب العميم . وبالتالي، فانها تجلو وتخلو مثل السحب.  بعد جلوتك بهل دينككل بدن من تلك األبدان العلية لحماية أصوتخلو ب

 .عظيم المجد، من ذا القادر على استشفاف الفتنة العلية المتداداتك العزيزة
تبر كالمك والدي الحبيب، أع": وابتسمبعد سماع كالم والده فيما نكس رأسه تواضعاً والرب العظيم بصوت رقيق تَْزڤَساتْاجاب سيد 

 ْدڤاَركالست أنا فحسب بل انت أيضاً مع أخي المعظم وأهالي  . ألنك أوضحت مختلف فئات الوجود باإلرجاع الينا نحن ولديكمناسباً
في الواقع، يتعين علينا ان نشمل كل ما يوجد من . يادوْزالـ، نعتبر على أساس هذا الضوء الفلسفي عينه يا خير هؤالء جميعاً

 ."تحركمتحرك وغير م
في مكان الحج في  الحكماء عن الرب بصفة علة العللتكلم  ولديه لكن َبلَراَمو  كِْرشَْن كاملة عند اعتباره الرب ڤَاسوِدڤكانت حياة 
أن يعيق شيء صلته مع  كِْرشَْنلم يرغب الرب . َبلَراَمو  كِْرشَْنبدافع حبه لكل من هنا  هذا الكالم ڤَاسوِدڤويكرر . تَْركوروكِْش

بعد . كِْرشَْن هو الوالد القديم لـڤَاسوِدڤ وأن ڤَاسوِدڤلذلك، سلم من البداية بالحقيقة أنه االبن القديم لـ.  بصفة والد وابنڤَاسوِدڤ
 َبلَراَموالدي الحبيب، كل شيء بما فيه أنا واخي :"تابع بالقول. والده عن الهوية الروحية لجميع األحياءإلى  كِْرشَْنذلك، كشف الرب 

 ". ومجمل الظاهرة الكونية كما سبق وأوضحت لكننا من نوع واحد جميعاًاَركاڤْدميع سكان مدينة وج
الذي يرى جميع األحياء من الرب العظيم والرب ) ڤَتََچْبها-َمها( الوجود ببصيرة التيم الممتاز ڤَاسوِدڤأن يرى  كِْرشَْنشاء الرب 

. قتران بالوجود المادي اال المادية عندشواكل يتأثر بالهلكل فرد هويته الروحية لكنفي الواقع، . العظيم نافذ في قلوب جميع األحياء
 يعتبر الفرد كل مخلوق مختلف عن سواه. يحتجب بمفهوم عينية البدن والذات ناسياً أن نفسه الروحية من نوع شخصية اهللا العزيز

 .الفروق البدنية إلى ستناداً اتظهر النفس الروحية مختلفة. لباسه البدني المادي إلى ستناداًا
 )الهواء والنار والماء واألرضاألثير و(مجمل العناصر المادية . مثل لطيف حول العناصر المادية الخمسة كِْرشَْنضرب الرب 

هذه العناصر الخمسة موجودة في . حاضرة في كل شيء في العالم المادي سواء في وعاء فخاري أو جبل أو في األشجار أو قرط
 من العناصر عينها ركبالجبل شكل هائل من تركيب هذه العناصر الخمسة بينما الوعاء الفخاري م. يء بنسب وكميات مختلفةكل ش

ابتداء من ة كذا، الحيا.  من العناصر عينها مهما اختلفت أشكالها وكمياتهاركبةلذلك، جميع األشياء المادية م. لكن بمقادير صغيرة
أحجام . النملة الصغيرة من نوعية روحية واحدة إلى  فنزوالًْبَرْهما وأشكال األحياء ابتداء بالمولى ونڤيشْال بما فيها أشك كِْرشَْنالرب 

هو الحي العظيم بينها  كِْرشَْن أن الرب العظيم اتدنيشََپوألذلك، تؤكد . بعضها كبير وبعضها صغير لكنها جميعاً من النوعية عينها
ي ال تعني أن كل ح) ڤَْم أسيتَتْ تْ(أنت هو عينه : ِڤديةالـالحكمة .  بهذه الفلسفة هو كامل العلمكل من يعلم. وهو حافظها ورازقها

 .من األحياء هو اهللا بل من نوعيته
انتهزت  ،في الكونالمبجلة ّي ِدڤَك . لرضى قلبهأطرق صامتاً.  أفكار الثنائية بعد سماع كالم الرب العظيممجملمن  ڤَسوِدڤَتحرر 
الحياة فشعرت بحزن  إلى سمعت في السابق بعجب انهما أعادا ابن سيدهما الروحي. َبلَراَمو  كِْرشَْن لتخاطب ولديها  الفرصةتلك

 . بعينين مغرورقتين بالدموعَبلَراَمو  كِْرشَْن إلى  فابتهلتَسْمكَعميق اآلن لتفكيرها بأوالدها الذين قتلهم 
، أعلم انكما الربان والحاكمان القطعيان يُّوچاالـيا سيد أرباب  كِْرشَْن. العظيم الذي ال يقاس، أيها الروح راَم، راَم":ّيكڤَِدشْرّي قالت 

 الحالي بصفاتهم الطيبة والذين يتحدون عصرهذا العالم بالوالدة مني لقتل الملوك الذين ذهب ال إلى تمانزل .لكل الخالقين الكونيين
من توسع من واحد يا روح الوجود، يتم خلق الكون وحفظه وهدمه على يد شق  .ويشكلون عبئاً على األرض شاْستَْرالـسلطان 

ان سيدكما الروحي أمركما بإستعادة ولده الذي مات منذ وقت طويل جاء  .أيها الرب العظيم إليك جئت اليوم للجوء. توسع توسعاتك
 أرباب جميعبتي على النحو ذاته يا ربي أرجو منكما تحقيق رغ. فأعدتموه من كوكب األسالف مكافأة لرحمة سيدكما الروحي

 ."رؤيتهم مرة ثانية ألستطيع َجوْبُهرجاع أوالدي الذين قتلهم ملك  اأرجو منكما. يُّوچاالـ
 دايتْياْزملك  َبلي َمهاراَج طغى السرور على قلب .بناء على طلب أمهما ۤيامايُّوَچبقدرتهما  سوتََل المنطقة التحتية َبلَراَم و كِْرشَْندخل 

حترام مع  االنهض لتوه ثم سجد لتقديم. نه الروح العظيم والرب المعبود للكون كله وال سيما عندهاوصول الرب لعلمه عندما الحظ 
لهما مقعدين بارزين بكل سرور ثم غسل أقدام الشخصين العظيمين بعد جلوسهما وأخذ الماء ذاك الذي يطهر  َبليقدم  .كل حاشيته

 . ورشه على بدنه وأبدان أتباعهْبَرْهماولى الكون كله بما فيه الم
 ومرهم خشب صندل عطر وفوفل ومصابيح وطعام وفير حلياكرمهما بكل الثروة التي يملكها من أشياء ال تقدر بثمن من ثياب و

مساك بقدمي الرب  إلى االمراراًيشعر بلذة علية دفعته  َبليكان الملك  .نفسه إلى بذلك، وهبهما كل ثروة عائلته باإلضافة. وغيرها
 .بدأت دموع الحب تسيل من عينيه وأقشعر جلده. ووضعهما على صدره ثم على رأسه



الذي يتجلى  كِْرشَْنالسجود لخالق الكون والحق المطلق الرب . )آنَنْتَ (السجود لعظيم األحياء، الرب الذي ال يحد":َبليقال الملك 
 شاكلتيرؤيتكما من المنجزات النادرة لمعظم األحياء لكن حتى أمثالنا المسيرين ب .وچايُّوالـ سانْكْْهياالذات العليا لنشر أصول بوجه 

 .الحماسة والظلمة قادرين على رؤيتكما بسهولة عندما تكشفان عن شخصيتكما بمشيئتكما
. بدانكما باألسفار المقدسةعدد كبير من الذين كانوا مستغرقين بعداوتكما أصبحوا متعلقين بكما يا شخصي األصالة العلية المتقومة أ

 و َسْزشَراكْ و ْزشَياكْ و ْزنَتْشاَر و ْزاْدَهَرۤيڤيْد و سيدَّْهْز و َچنْْدَهْرڤَْزو  ْزڤَدانَ و دايتْياْزون شملصالحهم ي اهؤالء األعداء الذين تم
ليكما بسبب البغض الفائق فيما انجذب البعض  اعضناانجذب ب. باإلضافة الينا وآخرين مثلنا ْزاياكَن و ْزْپَرَمتَْه و ْزتَۤوْبه و ْزپيشاتْشَ

يا رب  .اليكمامثيل نجذاب ابال يشعرون  الشهوة لكن المالئكة وغيرهم من المسيرين بطباع األصالة المادية إلى بسبب استناد حبهم
 .توهيم وسبلها جاهلين بقوتك الروحية على الْزۤيچيُّوالـذ حتى أعظم  ا الكملة، ماذا يقال عناْزۤيچيُّوالـكل 

ترحم بي ليتسنى لي الخروج من البئر الخفي للحياة العائلية مثل بيتي الزائف وألجد المالذ الحقيقي لقدميك اللوتسيتين ضالة "
عندئذ، أستطيع التجول بحرية سواء بمفردي أو في صحبة الربانيين الكبار أصدقاء كل حي، وأجد . الحكماء الذين وهبوا أنفسهم

 .ياة عند أقدام األشجار التي تهب خيرها للجميع على حد سواءضروريات الح
كل من يعمل بأمرك بإيمان أيها السيد يقطع التزامه . يا رب كل المخلوقات التابعة، أرجو ان تأمرنا بمشيئتك فنتحرر من كل ذنب"

 ."عتيادية االِڤديةالـبالطقوس 
كذا، . جاء أن التّم يستطيع استخالص الحليب من مزيج الحليب والماء ويرفض الماء".  العظيمالتّم" الواردة هنا تعني َرَمَهْمَسَپكلمة 

ستخالص العنصر الروحي من هذا العالم المادي واإلختالء، ال يعتمد سوى على الروح العظيم وليس على العالم المادي  االقادر على
 سوى صحبة التيم َرَمَهْمَسَپال يقبل . ِڤديةالـى األحكام والحدود  يتخطَرَمَهْمَسَپصعيد  إلى القادر على الوصول. َرَمَهْمَسَپيدعى 

 لكن أصحاب الحظ المتقدمون َرَمَهْمَسَپبكالم آخر، المغرمون بالمادة ال يفهمون قيمة . األصفياء ويرفض سواهم المتعلقين بالمادة
 .ية اإلنسان ويحققون مهمة الحياةَرَمَهْمَسَپ إلى روحياً يلجأون

كانوا جميعهم من المالئكة األجالء لكنهم . األول َمنوفي حقبة  أوْرناأوالد من زوجته  ستة تْشيۤيَمركان للحكيم ":العظيمقال الرب 
مسخوا في صورة جن نتيجة هذا العمل الخاطئ فولدوا من  .وطء ابنته إلى  ذات مرة عندما شاهدوه يسعىْبَرْهماسخروا من المولى 

ما زالت .  بعد ذلك أيها الملكَسْمكَقتلهم . ّيِدڤَكولدوا من رحم و وپهيَرنْياكَشين م ۤيامايُّوَچهم القدرة ثم أخذت وپياكَشينْهيَرصلب 
نود أخذهم من هذا المكان لرفع حزن أمهم  .اآلن ؤالء معكه تْشيۤيَمريقيم أوالد . حزينة عليهم على اعتبارهم أوالدهاّي ِدڤَك

و  َچنَْپتَو  َچنْڤَشَْپريو  تَْهىۤيچأوْدو  ْسَمَر: سيرجع هؤالء الستة .رهم من اللعنة وكل العذابدارهم في الجنة بعد تحر إلى وسيرجعون
 ".دار الربانيين األصفياء برحمتي إلى نّيِرْچْه و تِْروْدَرْبْهكْش

 حيث ْدڤاَركا إلى  على أتم وجه وعادالهما َبلي َمهاَرَج األوالد الستة بعد الفراغ من كالمه وبعد تبجيل َبلَراَموالرب  كِْرشَْنأخذ الرب 
عانقتهم . بحب كبير وسال الحليب من صدرها عندما شاهدت أطفالها الموتىّي ِدڤَكشعرت المالك . عرضا األوالد على أمهم

فتنة الرب مرتها لمسهم فغمن أرضعت أوالدها من صدرها الذي بلله الحليب  .ووضعتهم في حجرها وشمت رأسهم مرة وثانية
 . التي تستهل خلق الكوننوشْڤي

تصال وعيهم  االشربه فأيقظ هذا كِْرشَْنلـ بشرب حليبها الحلو الذي هو بقية ما سبق َنانارايلمس األوالد الستة البدن العلي للرب 
 .ميعدار المالئكة أمام أنظار الج إلى  ثم أنصرفواَبلَراَمووالدهم و ّي  ِدڤَكو ڤينَْدوُچسجدوا للرب . بهويتهم األصلية
الروح  .كِْرشَْناستخلصت ان كل ذلك كان وهماً من خلق . حياء أوالدها ثم انصرافهم ابالعجب عند رؤيةّي ِدڤَكاصيبت الربانية 

  اإلنسانال يمكن أن يفهم. رب الشجاعة التي ال تحد، قام بمعجزات ال تعد مثل تلك التسلية بفضل قدراته العلية كِْرشَْنشْرّي العظيم 
 ال تحد بقدراته التي ال تحد وال يمكن ألحد وصفها تسلياتيقضي . هو الذات العليا دون التسليم بأن قدراته ال تحد ِرشَْنكْأن الرب 

 أشار يشِر شاونََك الذين يتصدرهم يااَرنْنايميشحكماء إلى  شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم متكلم وْسوامّيُچتَ سۤو. على أتم وجه وال العلم بها جميعاً
 . الصدد بالقولفي هذا

تلك الحكايا عين شخصية اهللا . عتيادية ا تاريخيةاًقديمة وليست قصص كِْرشَْن العلية للرب تسلياتأيها الحكماء، أرجو الفهم أن ال"
". وتدخل تلك الحكايا كالرحيق في آذان التيم األصفياء.  من جميع أرجاس الوجود الماديفوراًكل من يسمعها لذلك، يتحرر . العزيز

كل من يعيدها  إلى كل من يسمعها باإلضافة كِْرشَْنيتتيم بحب  وڤْۤياَس ِدڤَ الجليل ابن ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِدحكايا مثيلة تكلمها 
 .كِْرشَْنالدار الباقية سوى تيم  إلى وال يرجع. لسماع اآلخرين

ويسترجع أوالد ڤَسوِدڤَ يلقن  كِْرشَْنالرب "بعنوان  كِْرشَْن منالخامس والثمانين  الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى
 ."ّيكڤَِد



 الفصل السادس والثمانون
 كل من شْروتَِدڤَ و َبهوالشْڤَ كِْرشَْن وزيارة الرب سوْبَهْدَرخطف 

بناء  سوْبَهْدرا  جدتهأْرجوَنطالع على خطف  االُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد من كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَجبعد سماع أحداث الفصل السابق، طلب 
 .معرفة كيف اختطف جده جدته وتزوجها إلى  متشوقاًكْشيتْرۤيَپكان الملك . كِْرشَْنعلى حث الرب 

 عند وصولهسمع  يزور عدة محاج وكْشيتْرۤيَپ جد الملك أْرجوَنكان البطل الكبير :  يروي الحكاية كما يليُچوْسوامّي ڤَشوَك ِدبدأ 
 على الرغم من معارضة والدها دوْريُّوْدَهَن إلى أْرجوَن ابنة خال سوْبَهْدرا كان ينوي اعطاء َبلَراَم الرب  بأنكِْشتَْر-ْپَرْبهاَسإلى 

 .َركاڤاْد إلى  الزواج بها فتخفى بزي زاهد يحمل العصا الثالثية وأنطلقأْرجوَنأراد . كِْرشَْن واخوها ڤَاسوِدڤ
 يحمل ثالثة عصي تدل على نذر خدمة شخصية اهللا العزيز َسنّْۤياسّي ڤَڤايشْنَالـحدة بينما وا) َدنْذَ( يحمل عصا َسنّْۤياسّيماۤياڤادّي الـ

 أو ْزْسوامۤي-تْريَدنْذّي أو تْريَدنْذّي يدعى َسنّْۤياسّي ڤَڤايشْنَالـ منذ زمن سحيق وقائم اَسَسنّْۤي تريَدنْذَنظام . ببدنه ولسانه وفكره
 .ْزوْسوامۤيُچ-تْريَدنْذّي

 عادة للدعوة لكنهم يعكفون في مكان واحد في موسم األمطار ومدته أربعة أشهر في الهند من شهر تموز تنقل دائمو الۤيْزاسَسنّْۤيالـ
 أربعة أشهر في مكان واحد، ينتفع َسنّْۤياسّيالـعند بقاء . ڤَْرتَ-تْشَتوْرماْسيا هذا يدعى َسنّْۤياسّيالـعكوف . حتى شهر تشرين األول

 .ه للتقدم روحياًأهل المحلة بحضور
وفر له .  زوجةسوْبَهْدرا يتدبر وسيلة للحصول على َسنّْۤياسّي-تْريَدنْذّيفي زي   طوال موسم األمطاراَركاڤْد في مدينة أْرجوَن بقي

 . وسائر سكان المدينة كل أسباب الضيافة والتبجيل دون تبينهَبلَراَمالرب 
 سوْبَهْدراشاهد بارعة الجمال  . الطعام الذي قدمه له الرب بإحترامأْرجوَن وتناول قصره ضيفاً إلى َبلَراَمذات يوم، اصطحبه الرب 
 للنساء وتمنته  جذاباًأْرجوَنكان  .اتسعت عيناه من البهجة واهتاج عقله واستغرق في التفكير بها. التي كانت مغرية لألبطال

 .مقته بخجلثبتت قلبها وعينيها عليه ور. حالما شاهدته  لهازوجاً سوْبَهْدرا
 أْرجوَن إلى كانت تنظر. بنيته وقررت في قلبها أن تقبله زوجاً إلى سوْبَهْدرا فتى وسيماً وانجذبت كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَج جد أْرجوَنكان 

  على التأمل بها ولم يعد يعرف طعم الراحة ألنه كان مقتصراًأْرجوَنلذلك، اشتد تعلق . بوصفها فتاة بسيطة وتبتسم بسرور كبير
 .فيها وترقب فرصة خطفها

حتفال الكبير في الهيكل على شرف الرب العظيم  االفي مناسبة من القصر بالغ التحصين على عربة سوْبَهْدراذات مرة، خرجت 
عربته  في  قوسه واقفاًأْرجوَنحمل  .بذلك كِْرشَْن و سوْبَهْدراذن والدي إ وتلقى  الفرصة وخطفهاأْرجوَنفانتهز مقاتل العربة الشديد 

 وسط صراخ أهلها بغضب كما يحمل األسد بعيداً سوْبَهْدراحمل .  الشجعان وحراس القصر الذين وقفوا في طريقهفرسانودفع ال
فأمسك الرب  سوْبَهْدرا اهتياج البحر في ليلة البدر عندما سمع عن اختطاف َبلَراَماهتاج الرب  .فريسته من وسط الحيوانات الدونية

 .بتوقير وطيَّب من خاطره مع سائر أفراد العائلة بتوضيح األمربقدميه  كِْرشَْن
  . العروسين بكل سعادة بهدايا الزواج الثمينة مثل الفيلة والعربات والجياد والخدم من ذكور وإناثَبلَراَمعندئذ، أرسل الرب 

 بحكاية أخرى بعد حكاية اختطاف ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِدلذلك، بدأ . كِْرشَْنسماع المزيد عن  إلى  متشوقاًكْشيتْرۤيَپ َمهاَرَجكان 
 .سوْبَهْدرا أْرجوَن

 كِْرشَْنالرب  إلى خدمة تتيمية صفيةبقضاء  كان قانعاً.  المختارينَمنَةْبراْهالـمن  ڤَِدشْروتَ اسمه  كِْرشَْنكان يوجد تيم من تيم 
ويحقق التزاماته  ِدَهىڤيبدور رب عائلة متدين في مملكة  الميتْهيكان يقيم في مدينة . وفي غاية الهدوء وبمنأى عن الترضية الحسية
قام بواجباته . بمشيئة العناية السماوية كان يحصل على حد كفافه اليومي ال غير .فيما كان يعيل نفسه بكل ما يرزق به بسهولة

 .  بذلكالدينية على الوجه الصحيح قانعاً
 .أتْشْيوتَ من الرب كان هذين التيمين مقربين جداً.  من األنا الزائفةمنزهاًملكة  تلك المملك ميتْهيالسليل  ڤََبهوالشْ كان ،كذا

كان بين هؤالء  .جماعة من الحكماء لسروره منهما مع ِدَهىڤي إلى  وسافرداروَكركب شخصية اهللا العزيز عربته التي جلبها 
و  مايتِْرياو  نْڤَ كَو َهْسَپتيِرْپوأنا و  نيأروو  تَۤيآس و َپَرشوراَم و اَسڤْۤيپاياَن يڤاْد-كِْرشَْن و أتْريو  ڤََمِدڤا و موني ناَرَدالحكماء 

كما لو كانوا يعظمون  في أيديهم ْچْهياأْرلتعظيمه حاملين مياه  توافد الناس في كل مدينة وقرية مر بها الرب في طريقه .َنڤَتْشْيا
 َمْدهو و كونْتيو  َلتْشانَْپ و َمتْْسيا و َكنْكَو  َلَچنْجا-كوروو  ڤَْدَهنْ و أنَْرتَرجال ونساء ممالك  .الشمس المشرقة محاطة بالكواكب

الذي كانت ابتساماته السخية ولحظه  كِْرشَْنوكثير غيرها شربوا بعيونهم جمال الوجه اللوتسي للرب  َنأْر و شََلوكُ و ِككَيا و
بذلك، نزههم . السيد الروحي لألفالك الثالثة نظره عليهم كِْرشَْنلقاء الرب  اتخلصوا من عمى المادية بمجرد .تزيده جماالً العطوف



بلغ . من الخوف وأضفى عليهم البصيرة الربانية فيما سمع المالئكة والبشر يغنون أمجاده التي تطهر الكون كله وترفع كل تعاسة
 .تدريجياً ِدَهىڤيالرب مملكة 

تفتحت وجوههم وقلوبهم . حاملين الهدايا عندما سمعوا بوصوله أتْشْيوتَالرب  مبتهجين إلستقبال ِدَهىڤيخرج أهالي مدن وقرى 
 . ضموا أكفهم ساجدين للرب ورفاقه الحكماء الذين سمعوا عنهم من قبل. َكوأوتََّمْهشْلُبالحب حالما شاهدوا الرب 

ظهار رحمته  ا للكون قد جاء لمجردعند قدمي الرب وكان كل منهما يفكر ان السيد الروحي ڤَ شْروتَِدو ميتْهيالسجد كل من ملك 
 الحلول َمنَةْبراْهالـ والحكماء َدشاْرَهْز ودعى سيد ،بكفين متضامين في وقت واحد ڤَشْروتَِدو  مايتْهيَلتوجه كل من ملك  .عليه

يراه يدخل بيت داريهما بوقت واحد ولم يستطع أي منهما ان  إلى بذلك، ذهب. رضاء لهما اقبل الرب دعوتهما بسرور . عليهضيوفاً
والحكماء الذين كانوا متعبين من الرحلة عندما  كِْرشَْن لرب بإعداد مقاعد الشرف لفوراً َجنََكسليل  ڤََبهوالشْالملك  أمر .اآلخر

ة سجد لهم الملك العاقل بعد ارتياحهم بالجلوس وغسل أقدامهم بتتيم شديد فيما كانت الفرح.  من داره من مسافة بعيدةمقبلينشاهدهم 
تمأل قلبه والدموع تمأل عينيه ثم أخذ المياه التي تطهر العالم بأسره ورشها على رأسه ورؤوس جميع أفراد عائلته ثم أكرم كل 

 ْچْهياأْر والبخور والمصابيح و حليهؤالء السادة األجالء بتقديم مرهم خشب الصندل العطر وأكاليل الزهور والثياب الفاخرة وال
 .واألبقار والثيران

 . في حجره ويدلكهما بسعادةشْنوڤيوفي صوت رقيق فيما كان يضع قدمي الرب  دأ الملك بعد تناولهم الطعام الوفير بالكالم ببطءب
نت حاضر أمامنا اآلن، نحن الذين نتأمل في قدميك أ المخلوقات وشاهدهم المنير وجميعنت روح أأيها الرب القوي، ":َبهوالشْڤَقال 

نت تكشف ذاتك لعيوننا إلثبات أ".  أعز علي من تيمي الصفيْبَرْهماوال غير المولود  شْرّيوال العزة  آنَنْتَال ":لقد قلت .اللوتسيتين
أي شخص عليم بتلك الحقيقة يهجر قدميك اللوتسيتين في حين انك على استعداد لوهب ذاتك للحكماء المطمئنين الذين  .صدق كالمك

نجية تلك األمجاد التي ترفع ذنوب كل األفالك الثالثة لمجرد ت. يادو ساللة بالتجلي في لقد نشرت أمجادك .عون ملكية شيءال يّد
 .العالقين في الدائرة المفرغة للوالدة والموت

الرياضات بطمأنينة  إلى المنقطع َننارايا-نََرأسجد للحكيم .  الفطنة التي ال تحد بحديذ كِْرشَْنأسجد لك يا شخصية اهللا العزيز "
بغبار  نيمي ساللةتطهر تطالق وان  اال أيها الرب النافذ علىَمنَةْبراْهالـجو منك البقاء في بيتنا بضعة أيام مع هؤالء أر .تامة

 .ميتْهيالقبل الرب العظيم حفيظ الكون دعوة الملك إلنعام الحظ السعيد على رجال ونساء  .قدميك
 بالرقص بفرحة كبيرة يلوح بلفاعه شْروتَِدڤَبدأ . َبهوالشْڤَ أظهرها الملك في بيته بالحماسة التي أتْشْيوتَالرب  شْروتَِدڤَاستقبل 

وبعد ان أجلس ضيوفه عليها ثم غسل أقدامهم مع  َدْرْبَهىمن العشب وقش حصيرة رحب بهم بعد بسط  .بعد السجود للرب والحكماء
اكرمهم  .من شدة فرحته وبيته وشعر بتحقق كل رغباتهالفاضل الماء على بدنه وأبدان عائلته  شْروتَِدڤَثم رش  زوجته بسرور بالغ

 كوشَ وعشب تولَسّيوالماء الصفي والطين العطر وأوراق  َرأوشۤيبتقدمات اللوازم الميمونة المتوفرة في داره مثل الثمار وجذور 
 المتردي في البئر الخفي للحياة كيف استطعت أنا":سأل نفسه قائال . األصالةشاكلةوأزهار اللوتس ثم قدم لهم الطعام الذي يزيد من 

؟ في الواقع،  الكبار الذين يحملون الرب في قلوبهم دوماًَمنَةْبراْهالـ؟ وكيف تم السماح لي بلقاء كل هؤالء كِْرشَْنالعائلية لقاء الرب 
بعد جلوسهم  قربة منهمضيوفه وجلس مع زوجته وأطفاله وسائر أقاربه على م من شْروتَِدڤَاقترب  .غبار أقدامهم مالذ كل المحاج

 .لك قدمي الربوالحكماء فيما كان يّد كِْرشَْنبإرتياح والترحيب بكل فرد منهم ثم خاطب 
 العالم المادي انشاطات هذ. العلي وراء الخليقة الظاهرة والغائبة) وتََّمپوروشُ(ربي الحبيب، أنت الشخص العظيم ":شْروتَِدڤَقال 
الزم جميع األحياء بوجه أنت تيمكننا تقدير فرصة معاينتك ليس اليوم فحسب بل . صلة بمقامكالنفوس المهيأة عديمة النشاطات و

 ." منذ بداية الخلقَپَرماتْما
: بثالثة وجوه) َپَرماتْما(صحيح أن شخصية اهللا ينفذ في هذا العالم المادي بوجه الذات العليا . ْبراْهَمَنالـنجد عبرة كبيرة في كالم 

يالزم لذلك، . جانب النفس المهيأة في البدن بصفة صديق إلى  ويجلسنوكْشۤيُروَدكَشاّي ڤيشْ و ڤيشْنو َدكَشاّيْرْبهُوَچ و ونڤيشْ-َمها
 كِْرشَْنلكن تفهم النفس كيف يعمل .  الروحيةوالذاتالمادي الرب كل نفس منذ البداية لكنها ال تفهم ذلك بداعي مفهوم عينية البدن 

 . عند ارتفاع هذا المفهومة للفكاك من العلقة الماديةعلى معاونة النفوس المهيأ
عقلها وتنشغل  منفصال في عالماًالنفس المهيأة أثناء نومها  تخلق. كالنائمربي الحبيب، نفذت في هذا العالم المادي ":شْروتَِدڤَتابع 

نائم وتنفذ قد تبدو كالكذا، . ضغاث أحالمأجميعها  ملك تارة وتقتل تارة أو تزور مدينة مجهولة تارة وبنشاطات وهمية كثيرة بصفة
متعة النفس المهيأة . متمتعال دورفي هذا العالم المادي وتخلق ظاهرة زائلة ليس لقضاء حاجاتك بل للنفس المهيأة التي تطلب تقليدك ب

أنت تنفذ في هذه  .وهميةعن خلق وضع زائل مثيل لمتعتها البمفردها  لكن النفس المهيأة قاصرة .زائلة في العالم المادي ووهمية
خولها العالم منذ بداية دأنت المالزم الدائم للنفس المهيأة لذلك، . وهميةزائلة ومع أنها تحقيق رغباتها على  الظاهرة الزائلة لعونها

عندما يجياً تتحرر النفس المهيأة من أرجاس الوجود المادي تدريجياً وينجلي الغبار من قلبها وتكشف ذاتك لها تدرلذلك، . المادي



ك العلية وتمجدها وتعبد صورتك القديمة في تسلياتالخدمة التتيمية ابتداء بسماع  إلى تأتي باإلتصال بتيم صفي من تيمك وتأخذ
تمام  اسوى بعدال تراك . النفس المهيأة بعد تصفية قلبها من كل الغبار الماديتراك . وتسعى لفهم مقامك العلي إليك الهيكل وتدعو

 وحدودها أو ِڤديةالـالمحيرون بالعمل الصالح سواء باألحكام ينغر في المقابل، .  مع أنك مالزمها الدائمبالخدمة التتيميةتصفيتها 
أنت ال تكشف عن ذاتك . الخدمة التتيمية إلى  تأخذندون أبالسعادة المادية لمفهوم عينية البدن والذات عتيادية،  االالمعامالت

 القدوسسمك مل على تصفية ذاته بالتسبيح الدائم الاعالو إليك المنشغل بالخدمة التتيمية لكن. هم كل البعدألمثالهم بل تبقى بعيد عن
 .يفهم بكل سهولة أنك مالزمه الدائم

ال . ك في قلب التيمحضورمالء المباشر من قبلك يكشف عن  االهذا. ليك اسبيل الرجعة إلى جاء أنك جالس في قلب التيم وتوجهه
 .ال يفهموك سوى بصورة الموت القطعيالذين  اماۤيَچيُّوتستر ذاتك عن سواه بحجاب بينما دير وجودك في قلبه سوى التيم يستطيع تق

يشعر الفأر بالموت في فمها بينما يشعر . بين حمل القطة الفأر وحمل صغارهاهو الفرق الفرق . ال يفهم وجودك في قلبه سوى التيم
يراك التيم بصفة الهادي والفيلسوف بينما يراك سواه بصفة الموت . نت حاضر في قلب كل فردكذا، أ. صغارها بحنان األمومة

ه الدائم في قلبه ويعمل بإلهامه ويحيا علياً عن حضورصورة الموت لكن يفهم التيم في لذلك، يفهم الملحد حضور اهللا . القاسي
 .شوائب العالم المادي

. يالحظ الملحد نشاطات الطبيعة المادية دون أن يراك في الخلفية. نشاطات الطبيعة الماديةأنت الملك العظيم والمشرف العظيم على "
سواه القاصر عن يحجب  ال يحجب عين تيمك بل اماۤيَچيُّوستار . التيم يدك في كل حركة من حركات الطبيعة الماديةيرى لكن 

. لذلك، مرني بما استطيع أن أخدمك به. خادمك يا ربي المنيرأنا . ربي الحبيب، أسجد لك. معاينتك كمن تحجبه الغيمة عن الشمس
حالما ترتفع جميع متاعب الوجود المادي . ر النفس المهيأة أوجاع الشوائب المادية مثل الشقاوة الثالثية ما دمت غير مرئي لهاعتش
 ."كِْرشَْنبتنمية ذكر صبح ذاتك مرئية ت

قال الرب  .ه بما يلي بعد سماع كالموتكلم له مبتسماً ڤَشْروتَِدبيد أخذ لمين له، شخصية اهللا العزيز الذي يرفع شقاء تيمه المس
انهم يجوبون األفالك الثالثة معي . هنا لمجرد مباركتك إلى ، اعلم ان هؤالء الحكماء الكبار جاءواَنْبراْهَمالـعزيزي ":العظيم

االستحمام ماكن الحج وأزيارة  وولمسها وعبادتها هياكلأصنامي في ال برؤية تدريجياًممكنة  اإلنسانتصفية  .لتصفيتها بغبار أقدامهم
 .تلقي لحظ الحكماء األجالءبمجرد  فوراًاألنهار المقدسة لكنه يستطيع تحصيل النتيجة عينها في 
ذاته فماذا يقال  خير كل األحياء على األرض بفضل والدته ويرتفع شأنه أكثر عندما يتسم بالرياضات والعلم والرضى بَنْبراْهَمالـ

 جميع أنا شملكما أ ِڤَدْزالـيشمل  َنْبراْهَمالـ. َڤايشْنَڤ َنْبراْهَمحتى بدني ذو األيدي األربعة ليس أعز علي من  .عن التتيم بي
 .لحقيقة لجهلهم بتلك ا العاِلم الذي هو عين ذاتي وسيدهم الروحي وعين ذاتهم ويهينوه حسداًَنْبراْهَمالـيتجاهل الحمقى  .المالئكة

نما هي أشكال ظاهرة  ا المحقق لي، ثابت في العلم بأن كل متحرك وغير متحرك في الكون والعناصر الرئيسة لخلقهَنْبراْهَمالـ
 .نيمتفيض 

مر ، األ ان فعلتوستعبدني بصورة مباشرة. يمانك بي ا بقدرَمنَةْبراْهالـ، يتعين عليك اكرام هؤالء الحكماء َنْبراْهَمالـلذلك، أيها "
 ".الذي لن تقدر عليه على خالف ذلك حتى ولو وهبتني ثروات ال تقدر

. ڤََبهوالشْ فعل الملك ماك.  األجالء المرافقين له بعد ان سمع كالم الرب هذاَمنَةْبراْهالـو كِْرشَْنشْرّي ى تعظيم عل ڤَشْروتَِدعمل 
تيمه،  إلى بذلك، قضى شخصية اهللا العزيز المنقطع .ي القطعيصير العلالم ڤََبهوالشْالملك و ڤَشْروتَِد، بلغ كل من وبناء عليه

 .َركاڤاْد إلى ما عن مسلك الربانيين الكملة ثم عادولقنه ڤََبهوالشْو  ڤَشْروتَِدبعض الوقت مع تيمه الكبيرين 
حد سواء ألنهما كانا على  ڤَِدشْروتَ َنْبراْهَموالـ ڤََبهوالشْلية هي ان الرب قبل كل من الملك خالعبرة التي نستخلصها من هذه الت

أو  تْريياشَكْ بالوالدة في عائلة  التباهي زيفاًأصبح .هذا هو المؤهل الحقيقي الذي يعترف به شخصية اهللا العزيز. من تيمه األصفياء
لكن جاء  ْزيشْياڤا أو تْريياْزشَكْ أو َمنَةْبراْهأشخاص مجردين من مطلق مؤهل انهم ويزعم  الراهن عصر في ال شائعاًَنْبراْهَمعائلة 

همال طقوس التصفية التي تسمى  إلى ايعود ذلك). ڤََسْمْبَه-ْدَرۤوكَالو ش( ْدَرۤوشهو  كَلي عصركل وليد في  :شاْستَْرـالفي 
 مرتبة مخصوصة وال سيما افراد المراتب إلى ال يمكن نسب أحد.  اإلنسانموت إلى تبدأ منذ حبل األم وتستمروالتي  ْسكاَرْزْمَس

دون المرور بالتصفية  ْزْدَرۤوش من الـ اإلنسانيعد .وحدهاالوالدة  إلى اًاستناد يشْياڤا الـأو تْريياشَكْ أو الـَنْبراْهَم مثل الـاالعلي
 الحياة الجنسية الخالية من طقوس التصفية ال. وحدهم معفيين من طقوس التصفية تلك ْزْدَرۤوشالـ ألن ْسكاَرْمَس-َچْرْبهاْدهاَنبطقوس 

بواسطته وهذا ما يتضمن  شْنَڤَيڤا بلوغ صعيد  اإلنسانأرفع كمال يستطيع كِْرشَْنلكن ذكر  بهائم أو ْدَرْزۤوشانجاب  إلى تؤدي سوى
الزنا والخمرة والقمار وأكل : ى التحرر من العادات األثيمة األربعةعل ْزشْنَڤَيڤاـاليتم تدريب . َنْبراْهَم مؤهالت الـجميعامتالك 
 َنْبراْهَم دون ان يصبح اً صفياً دون تلك المؤهالت المبدئية ومن المحال له ان يصبح تيمَنْبراْهَم ال يستطيع أحد بلوغ مقام .اللحوم
 .جدير



و  ڤَشْروتَِديزور  كِْرشَْن وسوْبَهْدرا خطف "بعنوان  كِْرشَْن منالسادس والثمانين  الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى
 ".ڤَشَْبهوال

 الفصل السابع والثمانون
 ِڤَدْزشخصيات الـدعاء 

أيها :" سؤالهكان .حول أمر بالغ األهمية بصدد فهم الشأن العليڤَ ُچوْسوامّي شوَك ِد شْرۤيل سؤاال على تْشيكْۤيَپرطرح الملك 
حصورة بوصف م ِڤَدْزالـ "؟مباشرعلى نحو  حق المطلق العظيم الذي يتعذر وصفه بالكالمال ِڤَدْزالـ، كيف تصف َنْبراْهَمالـ
أوصاف موضوع .  لعلوه عن كل الظواهر المادية وأسبابها؟شواكلن تلك الم المادية الثالثة لكن شخصية اهللا العزيز منزه شواكلال

الحق المطلق . وصف مثيل غير ممكن سوى بالعقل المادي والصوت الكالم المادي. خواصه ونشاطهأصله وتتطلب وصف ما 
ذاً فهم التعالي من تعابير الصوت المادي  ا الصفات المادية فكيف يمكنخطىمنزه من الصفات المادية لكن قوة الكالم ال تت) َمْنْبَرْه(

 ".المثيلة
  تصف الحق المطلق بصفة شخصية أم الشخصيةِڤَدْزالـ كانت ذا ا ماُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد التيقن من كْشيتْرۤيَپمراد الملك كان 

 النافذة في قلوب األحياء وأخيراً َپَرماتْما الالشخصي و ْبَرْهَمْن: فهم الحق المطلق مطرد على ثالثة وجوه. د النهائيعلى الصعي
 التي تعمل على تصفية ِڤديةالـ نشاطات األحكام والحدود : ثالثة أقسام من النشاطاتِڤَدْزالـتتناول . كِْرشَْنشخصية اهللا العزيز 

والثالثة هي عبادة شخصية اهللا العزيز ) كانْذَ-ۤياَنْچ(عملية فهم الحق المطلق بالنظر و) كانْذَ-كَْرَم (وقعه الحقيقي لفهم متدريجياًالفرد 
لشخصية اهللا العزيز . من باب صلتهم بشخصية اهللاهي  ِڤَدْزالـعبادة المالئكة التي توصي بها . )كانْذَ-پاَسناأو (والمالئكة أحياناً

) ڤاْمشَْزْس (متداداتاجميع ). ڤيْبهينّاْمشَْز( قدرته متدادات اوبعضها) ڤاْمشَْزْس(شخصية متدادات  اها تدعى بعض،شقوق غير منحصرة
 من فئة) ڤيْبهينّاْمشَْز( متدادات ا بينماڤَتَتّْ-ونڤيشْمن فئة ) ڤاْمشَْزْس (متدادات ا.هي فيوض شخصية اهللا األصلية) ڤيْبهينّاْمشَْز (و
لذلك، جاء .  الحسيةتهاتشبعتحقيق النفوس المهيأة في نشاطات العالم المادي ابتغاء تودع . ڤَتَتّْ-ڤَجۤيئكة من فئة المال. ڤَتَتّْ-ڤَجۤي

المغرم  ِڤَدْزالـتوصي  للمثال،.  أن عبادة المالئكة موصية لتنظيم نشاطات المغرمين بمختلف أشكال الملذات الحسيةْبهَچڤَْد چۤيتافي 
كل اللحوم بل أ على  اإلنسانالمراد عدم تشجيع. كانْذَ-كَْرَمحسب أحكام وحدود ) كالّي( الدنيا نمص إلى عزيب ماربأكل اللحوم، بتق

 لقبول تدريجياًرتقاء  االلذلك، عبادة المالئكة ليست عبادة الحق المطلق لكن يمكن لإلنسان. ةحددالسماح له بأكلها ضمن شروط م
يشدد .  تعني غير مشروعْدهيڤيأ كلمة .ْبهَچڤَْد چۤيتا في ڤيْدهيأقة غير المباشرة وصفت هذه الطري. هاخاللمن شخصية اهللا العزيز 

سؤال الملك كان .  ألن عبادة المالئكة غير مشروعةجماعة الوحدة المجردة المطلقة على الوجه الالشخصي للحق المطلق
لالشخصي للحق المطلق أو وجهه الشخصي؟ كل من الوجه التركيز على الوجه ا: ِڤديالـما هو المرمى القطعي للعلم :"كْشيتْرۤيَپ

هذا النور . كِْرشَْنلرب ا ليس سوى نور بدن ْبَرْهَمْنالوجه الالشخصي . الالشخصي والوجه الشخصي للرب العظيم وراء مفاهيمنا
 .تََمْس و َرَجْس و ڤََستّْ: ثالثة المادية الشواكلينير خليقة الرب والجزء المحجب منه تحجبه غيمة مادية تدعى األكوان المخلوقة لل

 كيف يمكن لألشخاص ضمن هذا الجزء المحجب الذي يدعى العالم المادي فهم الحق المطلق بالنظر والتخمين؟
  لألحياء لتقوى علىة أن شخصية اهللا العزيز أظهر الفطنة والحواس والعقل ونسمة الحياة الماديُچوْسوامّي ڤَشوَك ِدأجاب 

بكالم .  في نهاية المطافتها نجاتحقيقلإلنشغال بالعمل للترقي في رجعاتها المستقبلية وتناسخ ترضية الحسية والنغماس في الاال
 ِڤَدْزالـ. آخر أو للنجاة إلى نتفاع بالحواس والعقل ونسمة الحياة من اجل التشبعة الحسية والتناسخ من بدن االآخر، يمكن لإلنسان

أوضاع حياتية  إلى رتقاء اال حواسها ضمن أحكامها وحدودها مما يتيح لها فرصةةمهيأة لتشبعموجودة إلعطاء الفرصة للنفوس ال
 . بعد تصفية وعيهالدار الباقية إلى أرفع ويحقق الفرد موقعه األصلي ويرجع

 باإلستعمال هااس وحوهابعد تصفية عقلتنعتق النفس المهيأة . نتفاع بفطنته فوق عقله وحواسه االلذلك، يجب على الفرد. فطنالحي 
نقطة اخرى .  دون ضبط عقلها وحواسهاآخر ابتغاء التشبعة الحسية فقط إلى ستستأنف التناسخ من بدن هاالصحيح للفطنة لكن

لكن األحياء غير مخلوقة في وقت من .  هي أن عقل الفرد وحواسه وفطنته من خلق الربُچوْسوامّي ڤَشوَك ِدموضحة في جواب 
أن النفوس المهيأة .  كما أن أشعة الشمس موجودة منذ وجود الشمس شخصية اهللا العزيزجودة منذ وجودواألحياء م. األوقات

 كما أن الغيوم تحجب عتمة الظلمةموجودة منذ وجود الرب العظيم لكنها تودع أحياناً في غيمة مفهوم عينية الذات والبدن المادي في 
 إلى على الصعيد القطعي، سيصل الفرد.  هو رفع الظلمةِڤديالـمجمل الدرب . أشعة الشمس أحياناً مع أن الغيوم من خلق الشمس

 . عند تصفية الحواس والعقل المهيأةوتلك هي النجاة كِْرشَْنموقعه األصلي الذي يدعى ذكر 



الحكمة تجيب  ).اساْچۤيَم جيأتْهاتُو ْبَرْه( ما هو كنه الحق المطلق : عن الحق المطلقدانْتَ سۤوتَْرِڤمن ) سۤوتَْر(الحكمة األولى تسأل 
خلق الحق المطلق . كلما نشهده حتى في أوضاع الحياة المادية هذه ليس سوى فيض منه. الثانية بأن الحق المطلق هو أصل الوجود

كلمة خلق بحد ذاتها . هو شخصالحق المطلق بكالم آخر، . ال يخلو من عقل وفطنة وحواسه العقل والحواس والفطنة مما يعني أن
يولد الطفل بيدين ورجلين ألن لوالده .  عندما ينجب الوالد طفالً حواس الوالد هي علة حواس الطفلللمثال،. تعني امتالكه فطنة علية

. لذلك، الحق المطلق هو الشخصية العظمى بعقل وحواس وفطنة علية.  خلق على خيال اهللا اإلنسانيقال أحياناً أن. يدين ورجلين
 .ل وحواسه وفطنته من األرجاس الماديةهبعد تصفية عقألصلي للحق المطلق بصفة شخص الفرد الوجه ا سيفهم

يوجد نور .  األصالةشاكلة إلى  الحماسة ومنهاشاكلة إلى  الظلمةشاكلة من تدريجياً على رفع النفس المهيأة ِڤديةالـالطريقة تقتصر 
سنجد . الشجرة من األرض ومن خشب الشجرة تشتعل النارتنمو  ل،للمثا.  األصالة لفهم األشياء في نصابها الصحيحشاكلةكافي في 
 شاكلةكذا، . لذلك، النار هي الغرض القطعي. شعال تلك الدخان ثم الحرارة ثم النار ثم نستعملها لشتى األغراض االفي عملية

الحياة  إلى يةبربري للحضارة من الرفع هذه الظلمة بالتقدم التدريجيتم . الظلمة بارزة في المرحلة المادية الكثيفة من الحياة
بينما في المرحلة البربرية أو شاكلة الظلمة تتم تشبعة الحواس على نحو فظ .  الحماسةشاكلة في  اإلنسانالمتحضرة وعندها يقال أن

عقل منشغلة الفهم أن الحواس والللفرد لكن يمكن .  الحماسة أو الحياة المتحضرةشاكلةفي يجري تشبعة الحواس على نحو مصقول 
 إلى بعد تحول هذا الوعي النجستنفتح بوابة النجاة .  بعد رقيه إلى شاكلة األصالةبالنشاطات المادية بداعي حجبها بالوعي النجس

النتيجة أن العقل والحواس والفطنة في .  قادر على مقاربة الحق المطلق بالعقل والحواس اإلنسانلذلك، يتضح أن. كِْرشَْنذكر 
عملية التصفية .  عند تصفيتهاكثيفة من النجاسة ال تقوى على فهم كنه الحق المطلق لكن يمكنها فهم ماهية الحق المطلقالمرحلة ال

 .  كِْرشَْنتدعى الخدمة التتيمية أو ذكر 
 أن ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في . ميفهم بالخدمة التتيمية ابتداء بالتسلي كِْرشَْنو  كِْرشَْن هو فهم ِڤديالـ أن غرض العلم ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في 
 .ال يدخل أحد ملكوت اهللا سوى بذلك. وتبجيله والسجود له دوماً كِْرشَْن إلى وقضاء الخدمة كِْرشَْن ذكر  اإلنسانمن واجب

 آتَْمِنىة  بإستعمال كلمُچوْسوامّي ڤَشوَك ِديجيب .  الظلمة والحماسةشاكلتي االصالة بالخدمة التتيمية محرر من شاكلةالمستنير في 
 اتدنيشََپوأ تصف .اتدنيشََپوأ  المعروفة بـِڤديةالـ حيث يسمح للفرد بدراسة األسفار نيَمْهَرْبـالتي تدل على مرحلة التأهيل ال

تملك النفوس المهيأة .  وال يعني ذلك خلوه من الصفاتچوَننيْرالحق المطلق يدعى . الصفات العلية للرب العظيم من وجوه مختلفة
 هو فهم الصفات العلية للحق المطلق ازاء أخالق الحماسة والظلمة اتدنيشََپوأغرض دراسة .  ألن للحق المطلق أخالقأخالقها

 ِڤديالـ عملوا بأصول العلم َسنََك وأبرزهم  األربعةْزكوماَرالـكبار الحكماء مثل . ِڤديالـتلك هي طريقة الفهم . واألصالة المادية
 بالسير على خطى  اإلنسانلذلك، يوصى. صعيد التبجيل الشخصي للرب العظيم إلى لالشخصي من الفهم اتدريجياًووصلوا 

من يسير على خطى المرجعيات يجتاز درب النجاة .  هو من المرجعيات أيضاً وجوابه موثوقُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد. المرجعيات
 . يةنسان اإلالدار الباقية وتلك هي طريقة كمال الحياة إلى بسهولة فائقة ويرجع

هذه القصة هامة . موني ناَرَدو  شيِر َنانارايشْرّي  وهو بحث دار ذات مرة بين َنانارايسأقص عليك حكاية تتعلق بالرب العظيم 
 مقيماً في يشِر ناراياَن ما زال .ناَرَد والحكيم الكبير يشِر ناراياَنهي حوار بين حكاية هذه ال. ألنها ذات صلة بشخصية اهللا العزيز

 المتدينون الهنود يحجون.  في أقصى شمال جبال الهيمااليا وتغطيها الثلوج دوماًكاشَْرَمَبَدرۤي تقع .ناراياَن وهو من وجوه كاشَْرَمرۤيَبَد
 .ليها في فصل الصيف عندما تكون الثلوج قليلةا

الرب  .آشَْرمه في َنانارايحكيم األولي  بين مختلف كواكب الكون، قصد زيارة الموني ناَرَدذات مرة، اثناء تنقل تيم الرب الحبيب 
 ويقوم بالواجبات الدينية ممثال العلم ْبَرْهمامنذ باكورة نهار المولى  ْبهاَرتَالرياضات الشديدة في أرض  إلى منقطع شيِر َناناراي

 الذي كان جالساً شيِر َناراينا من الرب موني ناَرَدهناك، دنا  .الروحي وضبط الذات لخير كل البشر في هذا العالم والعالم اآلخر
 شيِر َنانارايروى الرب  .اآلن بعد سجود للرب  السؤال عينه الذي طرحته عليموني ناَرَد طرح .ْچراَم-كَالَپبين حكماء قرية 

 .حول الحق المطلق َكوَجَن لُمع الحكماء، حوار قديم دار بين أهالي ا على مسموني ناَرَدإلى 
 قرباناً َكوَجَن لُكوكب  الحكماء أهل ات مرة منذ وقت طويل، أقامذ ذاتي الوالدة، ْبَرْهما ابن المولى  يا:قال شخصية اهللا العزيز

 من المتبتلين الكملة مثل ْبَرْهماكان جميع هؤالء الحكماء الذين ولدوا من عقل المولى . للحق المطلق بنطق األصوات العليةكبيراً 
 أنيرودَّْهىحينئذ، تصادفت زيارتك اثناء فترة الخراب الكوني لوجهي  ).كوماَر-َسنَتْ و َسناتََن، َكَسنَ، َسنَنَْدَن ( األربعةْزكوماَرالـ
ل جوهر الحق  حوَكوَجَن لُدار حوار مفعم بالحيوية بين الحكماء على . فيه ِڤَدْزالـ، ذاك الرب العظيم الذي ترقد ڤۤيَپتَْدڤَشْفي 

 ."ؤال عينه الذي تطرحه علي اآلنفي الواقع، جرى طرح الس. المطلق العظيم
فهم خالل السلسلة التلك هي طريقة . َكوَجَن لُ في ذاك اللقاء على كوكب بحثجّي أن سؤاله كان مدار الناَرَد إلى شيِر َناناراي قال

 الذي طرح السؤال موني ناَرَدإلى   األمرُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد أسند وُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد سأل كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَج). َپراَپَرْم(المريدية 



، َسنََك، َسنَنَْدَن ( األربعةْزكوماَرالـه بحث حيث شيِر َناناراي الذي طرحه على مرجعيات أعلى على كوكب شيِر َنانارايعينه على 
 والكفارات رياضات بالاًع مدعومعلمهم الواسيظهر . شاْستَْرْزالـ وسائر ِڤَدْزالـ أساتذة  األربعةْزكوماَرالـ). كوماَر-َسنَتْ و َسناتََن

 هؤالء األشخاص فوق جميع. تهم المثالية ومسلكهم الدمث وودهم وال يرون التباين بين صديق وعدو ومريد خيرشخصياب
 إليه  باسمهم وأصغواحدهم ناطقاًأ وجرى اختيار  األربعةْزكوماَرالـبين بحث دار .  الماديةضدادعتبارات المادية وتخطوا األاال
 .تباه مع انهم كانوا متساوين في الجدارةبان

.  واستقرت جميع قدراته فيه بعد ان طوى الكون الذي أفاضه سابقاًاستلقى اهللا لبعض الوقت كما لو كان نائماً":َسنَنَْدَنشْرّي اجاب 
ك عند الفجر ويوقظونه بإنشاد المتشخصة بتسبيح أمجاده عندما حان وقت الخلق الالحق مثلما يدنو الشعراء من المل ِڤَدْزالـأيقظته 
 .بطوالته

 لك أيها القهار، انت تام مجد، المجدال. ال يعادلك عديل وال يفوقك فائق. أنت الشخصية العظمى. أيها الرب القهار":شْروتيْزقالت 
ب بمتاعب للنفوس  المادية للتسبشواكللذلك، نرجو منك قهر قوة فتنتك األزلية التي تتسلط على ال. بكل القدرات على أتم وجه

ياناً عندما تلعب مع قدراتك المادية أحتبينك  ِڤَدْزالـ قدرات المتجسدين المتحركين وغير المتحركين، تستطيع جميعيا موقظ . المهيأة
نه م العظيم هو األساس القطعي لكل وجود الذي ال يطرأ مطلق تغيير عليه وْبَرْهَمْنهذا العالم المشهود هو اهللا ألن  .والروحية

لذلك، ال .  المخلوقات ثم تغيض فيه كما ال تحدث المنتوجات الفخارية مطلق تغيير في الطين بل تندمج فيه بعد تحللهاجميعتصدر 
على كل األحوال، كيف تخفق خطوات البشر عن لمس األرض . سوى صوبك  وكالمهم واعمالهمواطرهمخ ِڤَدْزالـ يوجه حكماء

 ."التي يعيشون عليها
) شْروتيْز (ِڤَدْزشخصيات الـجميع . كِْرشَْن مقصودة إلعانة النفوس المهيأة على فهم ِڤَدْزالـ هذا يوضح أن ِڤَدْزت الـشخصيادعاء 

أهم أمجاده هي رحمته العلية بالنفوس المهيأة . هذا يدل أن الرب هو المجيد األعظم!". َجيا! َجيا:"سّبحت الرب مرة وثانية بالغناء
 .اماۤيمن قبضة المتمثلة بإستعادتها 

يوجد عدد غير منحصر من األحياء في مختلف أشكال األبدان، بعضها متحرك وبعضها منتصب بمكان واحد وحياتهم المهيأة 
 ٨لة قوامها يتعرض عليها تشكالتي  بالقدرة المادية فوراًالنفس المهيأة تعلق . مرجعها نسيان صلتهم القديمة بشخصية اهللا العزيز

تحسب النفس الموهومة أنها . كِْرشَْن عندما تطلب السيطرة على الطبيعة المادية بتقليد مقام  جنس من األبدان ألف٤٠٠ماليين و
تتورط األحياء بسحر الفتنة المادية المتمثلة بالشقاوة . بصرها مع أنها تعاني الشقاوة الثالثية للوجود المادي إليه سيدة كل ما يمتد

 شواكلال تقوى األحياء على التغلب على تأثير ال. رة على التحرر منها سوى برحمة الرب العظيمالثالثية المادية وال تعود قاد
 حتى النملة ْبَرْهماجميع األحياء ابتداء بالمولى . المادية الثالثة بجهدها الخاص لكن الرب العظيم علي عن الطبيعة المادية ألنها بيده

 . بإستثناء الرب العظيمالتافهة مغلوبة باإلقتران بالطبيعة المادية
ال يمكن . الرب مالك العز السداسي المؤلف من الثروة والقوة والشهرة والجمال والعلم والزهد وهو وحده وراء سحر الطبيعة المادية

 هم بالتعالي لكن الرب القوي يلهم األحياء بوجه الذات العليا في قلوبكِْرشَْنألحد مقاربة شخصية اهللا العزيز سوى باإلستواء في ذكر 
ه بته وأ تقدمهكل ما تأكله وكل ما كل ما تفعله و):"٢٧\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتاينصح الرب في . عتيادية االحتى اثناء قيامهم بأعمالهمإليه 

، كذا. كِْرشَْن لتنمية ذكر تدريجياً ْزكَْرمۤيالـعلى هذا الوجه، يجري توجيه ".  ليقدمهات ان ترتاضها، يجب التي رياضاتوكل ال
ْبهَچڤَْد في  كِْرشَْنكما يقول . هعندما ينضج علم كِْرشَْن لـالفرد  ويسلماماۤي عن ْبَرْهَمْن بتبين تدريجياًيوجه الفالسفة لمقاربته  كِْرشَْن
 شَْنكِْر لجمع عقولهم على ۤيْزچيُّوكما يوجه الـ". يلحكيم الحقيقي ال يسلم ،من الوالدات والموتطويلة  سلسلة بعد"):١٩\٧ (چۤيتا

 المنشغل بالخدمة التتيمية منذ البداية حتى يقترب منه ه تيميوجهه الرب لكن. داخل القلب وبذلك يتحررون من قبضة القدرة المادية
 . برحمة الرب وحدهاْنڤََچْبَه و َپَرماتْما و ْبَرْهَمْنيستطيع الفرد فهم وجوه . ْبهَچڤَْد چۤيتاهذا ما جاء في . دون صعوبة أو حيدان

 يؤكد أن أن المرمى الوحيد ْبهَچڤَْد چۤيتا. كِْرشَْن لفهم ة معروضةِڤديالـ األسفار يعطي دليل واضح بأن ِڤَدْزشخصيات الـم كال
هو المتمتع العظيم سواء في العالم . على الدوام سواء في العالم المادي أو العالم الروحي كِْرشَْن يتمتع .وحده كِْرشَْن هو فهم ِڤَدْزللـ

العالم المادي هو عائق في وجه .  ألنه المتمتع العظيمتستوي نسبة العالم المادي والعالم الروحي عنده.  أو العالم الروحيالمادي
لذلك، تعلن . علي عن عوائق العالم المادي كِْرشَْن لكن الملك العظيم ة هذا العالم الماديتحت سيطراألحياء األحياء الهبائية ألنها 

شخصية اهللا العزيز الواحد ذاك نافذ في قلوب جميع .  العظيم قديم العلم والبهجةْبَرْهَمْن:"اتدنيشََپوأ اجزاء  في مختلفِڤَدْزالـ
 هو ملك جميع نشاطات األحياء. نفاذه من النفاذ ليس في قلوب األحياء فحسب بل في كل ذرة من ذرات الكون أيضاًيقدره ". األحياء

هو .  ويشهد أعمالهم أيضاً ويأذن لهم بالعمل حسب رغباتهم ويجازيهم على ما قدموا من أعمالهو يحيا ضمنهم. بوصفه الذات العليا
 بناء على هو الخبير بخلق كل شيء وهو القادر على حكم جميع األحياء. هو القوي.  لكنه علي عن األخالق الماديةكل حياةحياة 

يرمق القدرة المادية . رض أحياناً لكنه نافذ في كل المادة بوقت واحديتجلى على سطح األ. وبناء عليه، هو سيد الجميع. علمه الفائق



كل شيء مخلوق بقدرته الفائقة وكل شيء في خليقته جيد .  لمشيئته بالتوسع في وجوه كثيرةفيظهر عدد غير منحصر من األحياء
هو مثل كتلة من .  اهللا العزيز علة العلل شخصيةعبادةلذلك، يجب على الطامحين بالنجاة من هذا العالم المادي . الصنع دون نقص

 . األوعية مصنوعة من الطين وتستقر في األرض علة جميع الظواهر المتشكلة: األرض التي تتشكل منها أشكال مختلفة من األوعية
اتباع ). َدْم ْبَرْهَمإ ڤْ كَْهلْڤَْمَسْر (ْبَرْهَمْنكل شيء : ِڤديالـ هذا للتشديد على النص ْبَرْهَمْنتباع وحدة الوجود المطلقة مثل أيضرب 

ينادون أن الوجود . ْبَرْهَمْنة الظواهر التي تفيض من العلة القطعية لعتبار تشكي االوحدة الوجود المجردة المطلقة ال يأخذون بعين
يجهل لكن . يض والهالكفي المرحلة ما بين الف ْبَرْهَمْنهو  بعد هالكه ويندمج فيه وْبَرْهَمْن إلى  ثم يرجعْبَرْهَمْنيفيض من 

 اثناء وجودها وتندمج في ْبَرْهَمْن قبل ظهورها وتبقى ْبَرْهَمْن الظواهر الكونية كانت ن يؤمنون بأهممع أن ْبَرْهَمْن ماهية ْزدۤياڤاماۤيالـ
المادية مثل النار واألرض األحياء والفضاء والزمان والعناصر :" بوضوحْبَرْهَمْن يصف َسْمهيتا-ْبَرْهَملكن .  بعد هالكهاْبَرْهَمْن

 ڤينَْدوُچتنمو بناء على قوة . ڤينَْدوُچ والتي أظهرها ڤَهْس و ڤَهْبهو و هْبهۤووالماء والعقل هي قوام مجمل الظاهرة الكونية التي تسمى 
 ".خصية األصلية علة العلل الشڤينَْدوُچأعبد الرب :"ْبَرْهمالذلك، يقول المولى ". ڤينَْدوُچويحفظها بعد هالكها  ڤينَْدوُچوتدخل في 

عظمة   وليس إلىعظمة السماء إلى أتباع وحدة الوجود المطلقة منجذبون.  تدل على أعظم الجميع وحفيظ الوجودْبَرْهَمْنكلمة 
ال  ْبَرْهَمْنلذلك، مصطلح .  في حياتنا العمليةعظمة جبل شاهق إلى عظمة الشخص وليس إلى  ننجذبنالكن. بسبب فقر علمهم كِْرشَْن

 ).ْبَرْهَمْن َپَر(هو مستودع الوجود  كِْرشَْن أن الرب ْبهَچڤَْد چۤيتا في أْرجوَنلذلك، أقر . كِْرشَْنينطبق سوى على 
 العظيم بسبب علمه الذي ال يحد وقدراته التي ال تحد وقوته التي ال تحد ونفوذه الذي ال يحد وجماله الذي ال يحد ْبَرْهَمْنهو  كِْرشَْن

 نور بدنه ْبَرْهَمْنألن  ْبَرْهَمْنَپَر هو  كِْرشَْن بأن أْرجوَنيؤكد . كِْرشَْن ال تنطبق سوى على ْبَرْهَمْنلذلك، كلمة . ال يحدوزهده الذي 
صر المادية هي العنا. )ْبَرْهَمْن َپَر( القطعي ْبَرْهَمْنهو  كِْرشَْنلذلك، . كِْرشَْن إلى  مستندْبَرْهَمْن لكن ْبَرْهَمْن إلى الوجود مستند. العلي

بصورة قدرته  كِْرشَْنبدن  إلى وتعود ثانية كِْرشَْن إلى وتستندبتفاعل القدرة الدونية تتشكل الظاهرة الكونية . كِْرشَْنالقدرة الدونية لـ
 .هو سبب كل من الظاهرة ودمارها كِْرشَْنلذلك، .  بعد دمارهااللطيفة

 الذين يرون كل ڤَتَْزَچْبها-َمهاتلك هي بصيرة . من معنى أن الوجود قدرته كِْرشَْنود هو الرب  تعني أن الوجَدْم ْبَرْهَم اڤْڤَْم كَْهلَْسْر
وعبادة . كِْرشَْنلذلك، الوجود هو . تكاثر كِْرشَْنيجادل فيلسوف وحدة الوجود المجردة المطلقة بأن . كِْرشَْنشيء من باب صلته بـ

ليس  كِْرشَْنلكن  كِْرشَْنمع أن الوجود هو تحول قدرة ":ْبهَچڤَْد چۤيتافي  الزائفة عن هذه الحجة كِْرشَْنيجيب . الوجود هي عبادته
هذه الوحدة . حاضر بقدرته لكنه ليس حاضراً بصفة المقتدر كِْرشَْن. هو حاضر وغير حاضر بوقت واحد. "حاضراً في كل مكان

 بأن الرب العظيم كامل على الرغم من فيض قدرات ال تحد ْدإشُوَپنيشَ لكن جاء توضيح في فاتحة. البائنة علية عن حواسنا الحالية
 اللياذ بالقدمين اللوتسيتين فطنلذلك، يجب على ال. كِْرشَْنال يطرأ أدنى تغيير على شخصية . كِْرشَْنمن تحوالتها منه وتفيض 

 .ألنه علة العلل كِْرشَْنلـ
ألنه  بمراعاة األحكام والحدود كِْرشَْنيعبد جميع أشكال الحكماء . ِڤديـال بالتسليم له وحده وهذا هو األمر إنسان كل كِْرشَْنينصح 

ت شخصياعلى هذا النحو، عقول كبار ال. في قلوبهم كِْرشَْنت في الصورة العلية لـشخصياكبار اليتأمل من جهة التأمل، . علة العلل
 .كِْرشَْن بعقولهم مشغولة بـَنكِْرشْمن الطبيعي أن ال يتحدث التيم سوى عن . كِْرشَْننشغال بـ االدائمة

 وهذا يعني ياه َسدا َهريهۤيْرتَنۤيك): ٣١\١٧ آدي. ت.ت (تْشايتَنْيايوصي المولى . ۤيْرتََنكأو التغني به يدعى  كِْرشَْنالحديث عن 
هذه  إلى جة أن كل من يأخذدر إلى جليل كِْرشَْنذكر . كِْرشَْنهذا ما يدعى ذكر . دون سواه كِْرشَْنوالحديث عن  كِْرشَْنمداومة ذكر 
 بالمداومة على ذكره وقضاء ْبهَچڤَْد چۤيتافي  كِْرشَْنلذلك، ينصح . أرفع درجات كمال الحياة وراء مفهوم النجاة إلى الطريقة يرتقي
 إلى ويرجع في النهاية كِْرشَْنفي ذكر دوماً ويستقر  كِْرشَْنعلى هذا النحو، يتشبع التيم بـ. وتوقيره والسجود له إليه الخدمة التتيمية

 .كِْرشَْن
مقصودة لضعاف الفطنة الذين ما زالوا متعلقين  كِْرشَْن بعبادة مختلف المالئكة بمثابة شقوق ِڤَدْزالـال بد من الفهم أن توصية 

ما سيبسط األمر وهذا  كِْرشَْنعلى عبادة الرب االقتصار   اإلنسان يطلب تحقيق كمال مهمة حياةيجب على منلكن . بالتشبعة الحسية
 مع أن السماء والماء  من وقوفه في السماء أو الماءاًتاثبأكثر  على أرض صلبة اإلنسانوقوف . ية اإلنسانويضمن نجاح حياته

تحت حماية مختلف المالئكة مع أنهم  وليس كِْرشَْنيقف الفطن على األرض الصلبة لذكر لذلك، . واألرض جزء من العالم المادي
 .ةم وسالاًتاثبأكثر هذا يجعل موقعه  وكِْرشَْنشقوق 

على حجر أو قطعة  هفووقبأن اإلنسان يقف على سطح األرض حتماً عند  مثلالتباع وحدة الوجود المجردة المطلقة أحياناً أيضرب 
لى ن من يقف على سطح األرض أكثر ثباتاً من وقوفه عأالجواب هو .  على سطح األرضةستقرممن الخشب ألن الحجر والخشب 

 إلى  الالشخصي ليس بثبات اللجوءْبَرْهَمْن أو َپَرماتْما إلى بكالم آخر، اللجوء. قطعة من الخشب أو الحجر المستقر على األرض
 اْبهَچڤَْد چۤيتفي  كِْرشَْنلذلك، ينصح الرب . كِْرشَْن ليس بثبات موقف تيم ۤيْزچيُّوالـ وۤيْزانۤيْچلذلك، موقف الـ. كِْرشَْنبذكر  كِْرشَْن



ربي الحبيب، من يحسبون أنفسهم :"شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم، جاء في ْبَرْهَمْنبصدد المتعلق بالنور . عبادة المالئكة إلى بأن فاقد الرشد يأخذ
يسقطون . بسبب قصورهم عن العثور على مالذ قدميك اللوتسيتينبعد محررين بفضل التخمين لم تتم تصفيتهم من الطبيعة المادية 

لذلك، ".  مع أنهم يرقون إلى ذلك الصعيد الرفيع بسبب سخريتهم من قدميك اللوتسيتينْبَرْهَمْنالوجود العلي في النور صعيد  عن
في . مساعيهم تشبه مساعي ضعاف الفطنة. بأن عباد المالئكة ضعاف الفطنة ألنهم ال يستمدون سوى نفع زائل كِْرشَْنينصح الرب 

 .ى تيمه من الزلةالمقابل، يؤكد الرب أن ال خوف عل
م بقدميك اللوتسيتين بدافع اعتص االلفردينبغي ل عتبار، االربنا الحبيب، بعد أخذ جميع النقاط بعين:" بالدعاءِڤَدْزشخصيات الـتابعت 

 و هۤوْبه: أنت ملك األفالك الثالثة. ألنك الملك القطعي للخلق والحفظ واإلنحاللاذا تعين عليه عبادة شخص يفوقه المسلك السليم 
المالئكة وذوي الرفعة في العلم .  المادية الثالثةشواكلت ملك الطبقات األربعة عشر العلوية والسفلية وأنت ملك النأ. ڤَهْس و ڤَهْبهو

  يغوص.ك العلية وتسبيحها ألن لهذه الطريقة فعالية خاصة بإبطال ذنوب الحياة األثيمةتسلياتالروحي يداومون على السماع عن 
 رياضات المادية وال يقتضيه ذلك قضاء شواكلمحيط نشاطاتك الحلوة ويسمع عنها بصبر كبير فيتحرر من شوائب ال في فطنال

يصفو القلب  .ك العلية هو أسهل السبل لمعرفة النفستسلياتهذا التسبيح والسماع ل. وكفارات شديدة ابتغاء التقدم في الحياة الروحية
 كما أعطى المرجعية الكبيرة في قلب التيم كِْرشَْنذكر يترسخ لذلك، . ل المنقاد للرسالة العليةستقبا اال قصراً علىمن جميع األرجاس

 أن عبادة َپنيشَْديا أوتايتْيرۤيجاء في .  رأيه بأن عملية التسبيح والسماع عن شخصية اهللا العزيز هي أرفع الطرق الدينيةْبهۤيشَْم دڤَ
 .ِڤديةالـ جميع الطقوس جوهرشخصية اهللا العزيز هي 

ربنا الحبيب، التيم الذي يريد رفع نفسه بالخدمة التتيمية وال سيما السماع والتسبيح سرعان ما :" الدعاءِڤَدْزشخصيات الـتابعت 
 اهللا في الدار الباقية إلى يسر الرب الذات العليا في قلب التيم ويهديه حتى يتسنى له العودة.  الوجود الماديأضداديتحرر من قبضة 

ئنان عند مط االالخدمة التتيمية بكلتيه، يحقق إلى  أن من ينقطعْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في ". ه الطريقة البسيطة للكفارات والرياضاتبهذ
يشعر بالبهجة العلية .  مثل الحرارة والبرودة والتكريم والتشهيرضدادلذلك، يصبح التيم علياً عن جميع األ. رضى الذات العليا منه

 كِْرشَْنستغراق بذكر  اال أن التيم دائمْبهَچڤَْد چۤيتايؤكد . عند تحرره من جميع األضداد  هموم وقلق الوجود الماديوال يعود يقاسي
قامة في الوجود المادي هانئ  االيحيا ببهجة وطمأنينة اثناء. منزه من كافة هموم المعاش أو الحماية ويحقق أرفع درجات الكمال

كل من يحقق . هذا العالم المادي ثانية إلى من يدخل داري ال يعود:"ْبهَچڤَْد چۤيتايؤكد الرب في .  الباقيةاهللا في داره إلى البال ويرجع
العالم المادي  إلى في الدار القديمة، يحقق أرفع كمال الحياة وال يجبر على الرجوع إلّي الكمال العظيم بالخدمة الودية الشخصية

 ".الشقي
ذا أصبحوا من أتباعك المؤمنين وإال يشبه تنفسهم  اال اربنا الحبيب، ال يعتبر من يتنفسون أحياء:"اء الدعِڤَدْزشخصيات الـتابعت 

 . "بيضة هذا الكون برحمتك وحدك تخلق األنا الزائفة،و) ڤَ تَتّْ-َمَهتْ(العناصر ابتداء بالهيولى . تنفس منفاخ الحداد
في الظواهر التي تسمى  وس وتتجلى بكل الصور التي تتصور بها تلك النفوس في الحجب المادية مع النفنافذانت الواحد القطعي ال"
 ."انت الحقيقة التي يستند اليها الوجود لتباينك عن الظواهر الكثيفة واللطيفة. وسواها َميا-أنَّ

يعي كل . َميا-آنَنَْد تبلغ وأخيراً َميا-َنْچۤياڤي و َميا-وَمنُو  َميا- َنْپراو  َميا-أنَّ:  داخل البدن المادييةوجود درجاتتوجد خمسة 
 الوعي حيث ال هم للمخلوق سوى األكل بنهم درجة. ال يرضى الطفل أو الحيوان سوى بالطعام. مخلوق بالطعام في بداية الحياة

ته دون أن يهاجم إذا تابع حياسيشعر بالسعادة وبعد هذه الدرجة يبدأ المخلوق بالشعور بالحياة .  تعني طعامأنَّكلمة . َميا-أنَّتدعى 
وهي بعد هذه الدرجة يستقر الفرد على الصعيد الفكري ). َميا- َنْپرا( الوجودية تدعى وعي الفرد بوجوده درجةهذه ال. أو يهلك

ر هي أولى هموم المتحض). َميا-وَمنُو  َميا- َنْپراو  َميا-أنَّ(الثالثة الوجودية  درجاتهذه المحصورة بالحضارة المادية ). َميا-وَمنُ(
 .المعاش ثم الدفاع ثم التخمين والنظرة الفلسفية في قيم الحياة

فهم  إلى إذا بلغ صعيد الفطنة بفضل الحياة الفلسفية وفهم غيرية بدنه ونفسه الروحية ثم يصل َميا-َنْچۤياڤيسيرسخ الفرد على درجة 
المرحلة التي تلي  وهي بهجة العلم والبقاء هي) َميا-آنَنَْد( كِْرشَْنذكر  . بعد تقدمه في الحياة الروحيةالرب العظيم أو الذات العليا

 التابع أي ْبَرْهَمْن العظيم و ْبَرْهَمْن .اساتَْميُّو ٱْبْهۤي-آنَنَْد: دانْتَ سۤوتَْرِڤجاء في . ويقضي الخدمة التتيمية كِْرشَْنـتطوير الفرد صلته ب
ما دامت مستوية على الدرجات األربعة اء في الوضع المادي من الحياة تعتبر األحي. شخصية اهللا العزيز واألحياء بهيجة الطبع

ويوضح هذا الصعيد  َميا-آنَنَْدحالما تبلغ صعيد لكن ستصبح نفس محررة ) َميا-َنْچۤياڤي و َميا-وَمنُو  َميا- َنْپراو  َميا-أنَّ(السفلية 
هذا الصعيد عندما يبدأ .  جاء أن الهموم والقلق يغيب عن هذا الصعيد حيثتَْبهۤو-ْبَرْهَم): ٢٠\٣٠\٤. ب.ش( بصعيد ْبهَچڤَْد چۤيتافي 

شخصية  إلى قضاء الخدمة اإلنسان إلى  حيث يتوق فيهكِْرشَْنصعيد ذكر  إلى جميع األحياء بعين واحدة ثم يتوسع إلى ينظر الفرد
بكالم آخر، يبقى . التشبعة الحسية في الوجود المادي  إلىالتقدم في الخدمة التتيمية ال يتساوى مع التوق إلى هذا التوق. اهللا العزيز

و  َميا- َنْپراو  َميا-أنَّ(جميع الدرجات المادية النفس عند تصفية الحواس كذا، تتخطى . التوق في الحياة الروحية لكنه يتصفى



يعتبر ماۤياڤادّي الـالفيلسوف ). َميا-آنَنَْد( كِْرشَْنوتستقر على أرفع الدرجات وهي الحياة البهيجة في ذكر ) َميا-َنْچۤياڤي و َميا-وَمنُ
ندماج في الوجود الروحي هو تحقيق الفرد وحدة  اال.ندماج في اهللا وتعني عنده وحدة الذات العليا والنفس الفردية اال درجةَميا-آنَنَْد

هذا مؤكد في .  بقضاء الخدمة التتيميةثحدي) َميا-آنَنَْد(لكن تحقيق درجة البهجة . نوعيته مع الرب العظيم من باب البقاء والعلم
 ال يكتمل سوى بوجود حب َميا-آنَنَْد تَْبهۤو-ْبَرْهَمأن صعيد  كِْرشَْن حيث يقول الرب ْبَهكْتيْم لَْبَهِتى َپراْم-َمْد): ٥٤\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتا

يس أفضل من البهائم مثل الجمال والخنازير  وعمره مثل عمر الشجرة ول مثل منفاخ الحداد الفردتنفس .بين اهللا واألحياء التابعة
 .َميا-آنَنَْدصعيد إلى ما لم يصل  والكالب

الرب  إلى لكن أوضاع اجناس الحياة السفلية تعسة بينما المنشغل بالخدمة التتيمية. ال شك أن النفس القديمة ال تهلك في مطلق وقت
انها . التي مر وصفها أعاله هي من باب صلته بشخصية اهللا العزيزمختلف درجات الحياة ). َميا-آنَنَْد(العظيم في حياة بهجة 

والفارق هو أن شخصية اهللا العزيز موجود على مع أنها في مختلف الظروف، موجودة في كل من شخصية اهللا العزيز واألحياء 
على . نها قدرة هبائية الحجم من الرب العظيمسائر درجات الحياة أل إلى السقوطإلى  األحياء التابعة تنزع بينمادوماً  َميا-آنَنَْدصعيد 

عن مفاهيمنا للحياة دوماً الرغم من دوام وجود كل من الرب العظيم واألحياء في جميع درجات الحياة لكن شخصية اهللا العزيز علي 
مة الرب العظيم وتندمج مجمل الظاهرة الكونية تصبح ممكنة برحمة الرب العظيم وتوجد برح. سواء كنا في حياة المهايأة أو الحرية
 . كِْرشَْنلذلك، خالصة الكالم أن حياة الفرد مجرد هدر للوقت دون تنمية ذكر . في وجود الرب العظيم عند هالكها

بين الملتزمين بالطرق التي يرسمها كبار الحكماء فذوي البصيرة األقل صقال يعبدون حضور اهللا في منطقة البطن بينما يعبده 
 من هناك أيها الرب الذي ال يحد، يرفع هؤالء التيم وعيهم. ةنيْپراالـفي القلب المركز اللطيف مصدر كل القنوات  حاضراً ْزنيآرو
هذا العالم في فاه  إلى دراكك على نحو مباشر ثم يبلغون ذاك المكان حيث ال يسقطون منه ثانية اأخمص الرأس حيث يستطيعونإلى 

انت تدخل بالظاهر بين مختلف أجناس األحياء التي خلقتها  . تجاه المصير العظيمبعد المرور من خالل أخمص الرأس الموت
 ولذلك، ذو. وتلهمهم على العمل وتكشف لهم ذاتك حسب منازلهم العلوية والسفلية كما يتفاوت ظهور النار حسب شكل ما تحرقه

ي ال يطرأ عليها التغيير أو التفاوت، على انها الحقيقة الفطنة التي ال عيب فيها المتحررون من التعلقات المادية، يدركون ذاتك الت
 . الباقية بين كل أشكال الحياة الزائلة تلك

 على بطنه ثم على صدره ثم تيلََكيرسم عالمة هيكل :  على بدنهونڤيشْ هياكل ڤَڤايشْنَالـلذلك، يرسم . حاضر في كل مكان كِْرشَْن
:  هي التاليةڤَڤايشْنَالـ على بدن ة الثالثة عشر المرسومتيلََكهياكل ). َرنْْدْهَر-ْهَمْبَر(على حلقه ثم على جبهته ثم أخمص الرأس 

هيكل الرب . على الصدر ڤَماْدَههيكل الرب بوجه .  على البطنناراياَنهيكل الرب بوجه .  على الجبينڤَِكشَهيكل الرب بوجه 
هيكل .  على العضد األيمنَدَنهوسۤوَمۤدهيكل الرب بوجه .  األيمن على الخصرونڤيشْ هيكل الرب بوجه .على الحلق ڤينَْدُچوبوجه 

على  شْرۤيْدَهَر الرب بوجههيكل . على الخصر األيسر ڤَڤاَمَن ِد كذا، هيكل الرب بوجه . على الكتف األيمنڤيكَْرَمتْريالرب بوجه 
 داُموَدَر هيكل الرب بوجه .وراء العنق َپْدَمناْبَهى  هيكل الرب بوجه. على الكتف األيسرِكشَْهِرشۤيهيكل الرب بوجه . العضد األيمن
هذه هي طريقة التأمل في وجود الرب على مختلف أجزاء البدن لكن . عند أخمص الرأس ڤَاسوِدڤهيكل الرب بوجه  .أدنى الظهر

والحاجبين والجبهة وأخمص التأمل في األحشاء والقلب والحلق -يوصي كبار الحكماء بالتأمل في مفهوم عينية الذات والبدن المادي
 يوصون التأمل في القلب ألن أروَنبعض الحكماء في السلسلة المريدية التي استهلها الرباني . ڤايشْنَڤَْزبالنسبة لسوى الـ الرأس

 في قلب كل أنا نافذ:" حيث يقول الربْبهَچڤَْد چۤيتاهذا مؤكد في الفصل الخامس عشر من . الذات العليا تبقى داخل القلب مع األحياء
 ".حي

الرب لكن المادي الفظ يقبل البدن عين ذاته ويعبد البدن بالتأمل  إلى  البدن بمثابة جزء من الخدمة التتيميةڤَڤايشْنَالـيحمي 
يمر . لرأس على أخمص اَرنْْدْهَر-ْبَرْهَم إلى تدريجياً واإلرتفاع ياَدِرْه و ْدَهَر و َرَكپۤوَمني على مختلف أطراف البدن مثل يچيُّوالـ
أي كوكب سواء في العالم المادي أو  إلى َرنْْدْهَر-ْبَرْهَم في نهاية المطاف خالل ةيُّوچيالـ الممتاز الذي اتقن الرياضة ّيچيُّوالـ

 . كوكب آخر إلى  نفسهّيچيُّوالـ كيف يمكن أن ينقل شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في الباب الثاني من . الروحي
يوصى الفرد بعبادة الهيكل الكوني ). پوروشَ-ڤيراطْ( المبتدئ بعبادة الهيكل الكوني ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد في هذا الصدد، يوصي

. التركيز على هذه الصورةقصر عن  اذابنجاح معادل أو ) أْرتْشا (نمهصتصديق بإمكانية عبادة الرب في يستطع الللرب اذا لم 
َمَهْر  و َجَن لُوكساقيه والجزء الوسط هو سرة أو بطن الرب والفلك العلوي مثل الجزء السفلي للكون هو قدمي الهيكل الكوني و

توجد طرق مختلفة يوصي بها كبار الحكماء وفقاً لوضع . هو رأس الهيكل الكوني) ْبَرْهَم لُوَك( هي قلب الرب والجزء العلوي لُوَك
 أن كل من يبلغ ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في . اهللا في الدار الباقية إلى ع هو الرجوةيُّوچيالـالعابد لكن المرمى القطعي لجميع طرق التأمل 

 .    هذا الوضع المادي التعس إلى  ال يجبر على الرجعةَهىنْطْايكوڤأو حتى كواكب  كِْرشَْنأرفع الكواكب، دار 



 ونڤيشْكواكب تقع . )َپَدْمَپَرَمْم نُوه ڤيشْ تَْد ( مرمى جميع الجهودونڤيشْ للرب القدمين اللوتسيتين هي جعل ِڤديةالـلذلك، الوصية 
 وهي قديمة ال تهلك حتى بعد هالك هذا العالم ْدهاَم-َسناتََن تسمى َهىنْطْايكوڤكواكب . فوق جميع الكواكب المادية) لُوَك ونڤيشْ(

اقية فال بد من أنه يتنفس مثل الدار الب إلى  الذي ال يحقق مهمة حياته بعبادة الرب العظيم وال يرجع اإلنسانالخالصة أن. المادي
 .ية اإلنسانلذلك، حبط مسعاه بتحقيق غرض حياته. منفاخ الحداد ويحيا حياة شجرة ويأكل كالجمل ويواقع كالكالب والخنازير

 بأن ۤيتاْبهَچڤَْد چجاء في الفصل الرابع عشر من . الرب يتعلق بنفاذه في مختلف أجناس الحياة إلى ِڤَدْزلـلشخصيات االدعاء التالي 
 بأن جميع أشكال الحياة وأجناسها ْبهَچڤَْد چۤيتايعلن الرب في . الهباء الروحي للرب العظيم موجود في كل جنس من أجناس الحياة

يحير فيلسوف وحدة الوجود المجردة المطلقة ) َپَرماتْما(نفاذ الرب العظيم في قلب كل فرد بوجه الذات العليا . من صلبه وأنها أوالده
يقول بأن الرب العظيم والنفس الفردية تدخالن في شتى األبدان فما هو الفرق . اعتبار مساواة األحياء بالرب العظيم إلى ناًأحيا

؟ لذلك، يساوون بين الذات العليا وسائر األحياء وهذا موضح في )َپَرماتْما(بينهما؟ ما الذي يوجب األحياء على عبادة الذات العليا 
هو الذي يعطي . في بدن واحد مع النفسعلى الرغم من حضوره  الفائق  حيث يقول الرب أنهْبهَچڤَْد چۤيتان الفصل الخامس عشر م

دمت من تعمل األحياء حسب ما ق. ذن الذات العلياإ ال يمكن ألحد أن يعمل دون. النفس كما يعطيها الذكر ويسبب نسيانها إلى الفطنة
 تظهر .لكن حضور الرب في القلب يذكرها بما أرادت أن تفعله في عمرها السابقهبائية النسيان طبيعة النفس ال. عمل بإلهام الرب

تظهر النفس حسب حدود بدنها الحاضر كذا، . دوماً النار هامع أنتظهر النار حسب حجم الحطب . فطنة النفس مثل النار في الحطب
 َرَس تعني واحد وكلمة ِاَككلمة . َرَس-ِاَكجاء أن الرب .  يحد بحدلكن الرب العظيم أو الذات العليا ال.  من نوع الذات العلياهامع أن

 ال يطرأ عليه أدنى تغيير عندما يصبح شاهد النفوس وهاديها في جميع َرَس- ِاَكهمقام. الرب العظيم أزلي العلم والبهجة. تعني ذوق
 . أبدانها المادية

المالئكة من فئة .  النملة التافهةم أْبَرْهماسواء أكانت المولى  تقطنه حالياً للنفس الهبائية حسب البدن الذي تظهر القدرة الروحيةلكن 
 تستطيع .وأبدانهم مهيأة كِْرشَْن المالئكة الذين ليسوا سوى هباء فطنلذلك، ال يعبد ال. النفوس الهبائية في أبدان البشر أو الحيوانات

 التامة في مطلق صورة هلكن شخصية اهللا العزيز قادر على عرض قدرات. ظهار قوتها فقط بنسبة حجم أو بنية بدنهااالنفس الفردية 
هي أن اهللا وسائر األحياء واحد دون تباين هي فرضية مردودة ألن ماۤياڤادّي الـ الفيلسوف دعوى. دون أن يطرأ عليه أدنى تغيير

طفل ال تستطيع اظهار القوة التامة الي بدن النفس الهبائية ف. النفس مجبرة على تنمية قوتها حسب تنمية مختلف أشكال األبدان
لذلك، جاء أن .  وسائر الجن الذي هاجموهتَناپۤوقوته الكاملة في بدن طفل بقتل  كِْرشَْنشخصية اهللا العزيز أظهر إلنسان بالغ لكن 

زيز هو المعبود الوحيد وهذا لذلك، شخصية اهللا الع.  وال يطرأ عليها أدنى تغييرَرَس-ِاَكالقوة الروحية لشخصية اهللا العزيز هي 
. بكالم آخر، النفس المحررة وحدها تستطيع عبادة شخصية اهللا العزيز.  الماديةشواكلمعلوم جيداً عند المنزهين من أرجاس ال

 .عبادة المالئكة على أساس أنهم واهللا سواء إلى  ضعيف الفطنة يأخذدّياڤاماۤيالـ
بعد رجعه  رشده ويعبد قدميك اللوتسيتين عن علم تامإلى الفرد  ربنا الحبيب، يعود:"لقول بتقديم سجودها باِڤَدْزشخصيات الـتابعت 

هو علة ) كِْرشَْن (ڤَاسوِدڤيسلم للرب لعلمه أن ) اَمهاتم( حيث يقول الرب أن الحكيم ْبهَچڤَْد چۤيتاهذا مؤكد في ". مرات ال تحصى
.  بعد تصفيتهاالرب إلى فطنة والحواس وال تجد بديالً من شغلها في الخدمة التتيميةوهبنا اهللا العقل وال:" الدعاءِڤَدْزالـتابعت . العلل

تتلقى النفس أبدانها على .  في النشاطات الماديةا وحواسها وفطنتهاعلقة النفس في مختلف أجناس الحياة مرجعها سوء استغالل عقله
النفس نوعاً معيناً من األبدان  تهبها الطبيعة المادية. النفسأشكاله حسب ما تقدم من عمل وتصوره الطبيعة المادية حسب رغبات 

 ".واستحقاقها هابسبب رغباتبأمر الرب العظيم 
 أن النفس توضع في نطفة ذكر ما لتقذف في رحم أنثى معينة لتنمية بدن معين تحت حكم شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْميوضح في الباب الثالث من 

على هذا الوجه، تقطن كل نفس . سها وفطنتها وعقلها كيف تشاء وتطور بدناً معيناً تصبح سجينتهتستعمل النفس حوا. مرجعية فوقية
 . أو حيوان حسب مختلف الظروف واألوضاعإنسان في جنس من أجناس الحياة سواء بصورة مالك أو

 يخلط بين دّياڤاماۤيالـالفيلسوف . عظيم أن األحياء العالقة في مختلف أجناس الحياة هي هباء نور الرب الةِڤديالـ األسفاروضح في ت
الخلط بينهما واإلعتقاد  إلى ؤديتللنفوس الهبائية ) َپَرماتْما(مالزمة الذات العليا . النفس الهبائية والذات العليا المالزمة بصفة صديق

توسع الرب العظيم بوجه ":كالتالي َنپورا ڤَراَهىلكن يوجد بون كبير بين النفوس الهبائية والذات العليا ويوضح في . بعدم تباينهما
 قوة. ڤيْبهينّاْمشَ بينما توسع قدرته يدعى ڤاْمشَْستوسع ذات الرب العظيم يدعى . الهبائيةالبينية الذات العليا يقابله توسع قدرته 

 أن األحياء من َپنْتْشَراتَْر ناَرَدجاء في كتاب . " سوى قوة ضئيلة من قوة الربڤيْبهينّاْمشَ عين قوة الرب العظيم بينما ال تملك ڤاْمشَْس
. أيضاً) ڤَشي( كما يطلق على الرب العظيم السعود ڤَجۤيولهذا السبب تدعى .  الماديةشواكلشابة بال إلى االنوع الرب لكنها تنزع

 .مطلقاً ال تؤثر في شخصية اهللابينما  تؤثر في األحياء الهبائية المادية شواكل هو أن الڤَجۤي و ڤَشيلذلك، الفرق بين 



كبار الحكماء أن طريقة التأمل مصممة لجمع النفس عقلها استخلص لذلك، . الذات العليا في بدن نفس ما هي الذات العليا المعبودة
 ال تتحرر النفس الهبائية من العلقة المادية بجهدها). يَسماْده(تلك هي الصورة الحقيقية للغيبوبة الروحية ). ونڤيشْ(على الذات العليا 

شْرۤيْدَهَر  نظم . للرب العظيم أو الذات العليا ضمنهاالقدمين اللوتسيتين إلى الخدمة التتيمية إلى الخاص بل ال مفر لها من األخذ
ربي الحبيب، أنا شق منك لكنني علقت بالقدرة المادية :" نصاً لطيفاً في هذا الصدد ومفادهشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم المعلق الكبير على امّيْسو

لذلك، . متياز التمتع بحياة العلم البهيج معك اولديبوصفك علة العلل أنت تنفذ في بدني بوجه الذات العليا . التي هي من فيضك أيضاً
 ".امي األصلي للبهجة العليةوحتى استعيد ق إليك ربي الحبيب، ارجو أن تأمرني بقضاء الخدمة الودية

ت الكبيرة بقضاء الخدمة شخصياتنشغل تلك ال. ذا العالم المادي ال تتحرر بجهدهات أن النفوس العالقة في هشخصياتفهم كبار ال
 .ِڤَدْزشخصيات الـشارة  اتلك هي. بإيمان عميق وتتيم الرب إلى الودية

 إلى كأنت لطيف بالنفوس المتردية مما يدفع. ربي الحبيب، يتعذر تحقيق علم كامل بالحقيقة المطلقة:" بالقولِڤَدْزشخصيات الـتابعت 
 األسفارتصف  حتى بصورة شخصية تاريخية من هذا العالم المادي ونزلأنت ت. ك بوجوه متباينة لقضاء مختلف نشاطاتنزولال

 ْزڤَجۤيمطالعة القصص التي تمجد  إلى عامة الناستميل .  مثيلة جذابة جاذبية محيط من البهجة العليةتسليات. كتسليات ةِڤديالـ
ربي، . ك القديمةتسليات التي تحتوي على ِڤديةالـاألسفار  إلى عندما تنجذبفي محيط البهجة العلية ستغوص  هاعتيادية لكناال

 لنشر نزلك التي تقوم بها حينما تتسلياتلشهد  ارتاحت بعض النفوس السعيدة من صداع الحياة المادية بالغوص في المحيط الواسع
ة التي ال تحفل حتى بالنجاة، تزهد بسعادة البيت والعائلة بفضل صحبتها تيمك تلك النفوس النادر. العلم الذي ال يسبر غوره للذات

يعمل هذا الجسم البشري عند توظيفه في خدمة التتيم بحبك بصفة ذاته  .الذين يشبهون أسراب التّم الذي يتمتع عند لوتس قدميك
مع انك على االنتحار الروحي بعبادة الزائل ويقدمون بتهاج بك  االوصديقه ومحبوبه لكن لسوء الحظ، يعرض البشر عامة عن

ين في هذا العالم هائم، يبقون تباً. على النفوس المهيأة وتعينها بعطف من كل وجه ومع انك ذاتها الحقيقيةدوماً تظهر الرحمة 
 ."نتيجة أملهم المستمر بالنجاح في عبادتهم كل زائل يما خوف، متصورين في أجسام متردية االمخيف
عندما يقتدر على تصفية عقله وحواسه وفطنته باإلنشغال بالخدمة يصادق الفرد عقله ربي الحبيب، :" الدعاءِڤَدْزصيات الـشختابعت 

الرب ألن  إلى  بالخدمة التتيميةهانشغال ا عنديصبح العقل الصديق الحميم للنفس . وإال يبقى عدوه على الدوامكِْرشَْنالتتيمية في ذكر 
العقل المنشغل بذكرك من فوره بالرضى الكبير يشعر لذلك، . أنت عزيز جداً على النفس. الرب العظيم دوماًالعقل قادر على ذكر 

القدمين عند جمع عقله على  أية عبادة دونية أو طريقة دونية لمعرفة النفس إلى ال يأخذ الفرد. عمر تلو عمر إليه الذي كان يتوق
سائر طرق معرفة النفس، وال  إلى بمسعى عبادة المالئكة أو باألخذس ضحية التناسخ تصبح النف.  لشخصية اهللا العزيزاللوتسيتين

 ". بدخول أجناس بغيضة من الحياة مثل القطط والكالبهيستطيع الفرد تقدير مدى انحطاط نفس
 صالح الدنيويلفلسفي والعمل الالتخمين ا إلى الرب ومنجذب إلى الخدمة التتيمية إلى  بأن من يأخذنَُروتََم داَس طْهاكوَر شْرۤيلانشد 

أمثالهم كافة أشكال المأكوالت البغيضة مثل اللحم ويستسيغون شرب الخمرة والكحول يأكل . نما يشرب سم عمل مثيل ابوقت واحد
. بدن المادي البدن المادي الزائل وينسى صالح النفس الروحية داخل اليعبد . بعد الموتويجبرون على الوالدة في عالم الحيوانات

رفع مستوى . كواكب الجنان إلى عبادة المالئكة للرقي إلى يلوذ البعض بالعلم المادي للرفع من مستوى الراحة البدنية ويأخذ البعض
 باإلنتحاريين ألن ةِڤديالـ األسفارجاء وصف أمثالهم في . غرضهم في الحياة لكنهم ينسون صالح النفس الروحيةراحتهم البدنية هو 

 هي فرصة  اإلنسانحياة. ن المادي وراحته يجبر النفس على المتاهة في التناسخ دون انقطاع ومعاناة األوجاع الماديةالتعلق بالبد
 .نحراف االخدمة التتيمية لمجرد شغل عقله وحواسه وبدنه في خدمة الرب دونإلى أكثر الناس فطنة يأخذ لذلك، . لفهم موقعه

 العلماء العازمين على تحقيق أرفع درجات كمال ۤيْزچيُّوالـحبيب، يوجد عدد كبير من ربي ال:"بالقول ِڤَدْزشخصيات الـتابعت 
 وضبط الحواس ونڤيشْ بجمع العقل على صورة اچيُّوالـيمارسون رياضة . يشغلون أنفسهم بضبط نسمة الحياة داخل البدن. الحياة

 وأرباب التخمين النور ۤيْزچيُّوالـ كل من يحقق بكالم آخر،. بعد جهد جهيد لذي يحققه المعادين لك ابدقة، لكنهم يحققون المصير
 بفضل ذكرهم الدائم ْبَرْهَمْن أحرزوا النور ڤَكَْرَدنْتَ و پاَلشيشو و كَْمَس مثل أعداء الرب.  الذي يحققه الجن اعداء الربْبَرْهَمْن

 كن مغرمات بجمال ۤيْزوپُچالـالنساء مثل . عزيزالمراد هو جمع العقل على شخصية اهللا ال. لشخصية اهللا العزيز بدافع العداوة
 نجمع ِڤديةالـ َمنْتْراتالـكذا، نحن . اللتان تشبهان الحّيات كِْرشَْنحلمن بعناق بذراعي . ذكرهن مدفوعاً بالشهوةكان و كِْرشَْن

لهم عليك خوفاً من مصرعهم على كما يجمع اعداءك عقو. اهللا في الدار القديمة إلى عقولنا على قدميك اللوتسيتين ابتغاء الرجوع
مع أن جميعهم يجمعون يحققون الكمال الروحي حسب مرامهم .  كبيرة لتحقيق نوركرياضات كفارات وۤيْزچيُّوالـيدك ويقضي 

 . جميع تيمك بعين واحدة إلى عقولهم من وجوه مختلفة ألنك تنظر
 ذكر قدميك اللوتسيتين نادر المنال لكنه ممكن لكبار تيمك الذين حققوا ربي الحبيب،:" نصاً لطيفاً بهذا الصددامّيشْرۤيْدَهَر ْسونظم 

 ".عسى أن يثبت عقلي أيضاً بذكر قدميك اللوتسيتين لبعض الوقت على األقل. ليك احبك وينشغلون بالخدمة الودية العلية



.  الكمال الذي يطلبه التيم بنسبة تسليمه له حيث يقول الرب أنه يهبْبهَچڤَْد چۤيتايوضح تحقيق مختلف الروحيين للكمال الروحي في 
 أو درب ڤِْرنْداڤََن من اتباع الالشخصية واعداء الرب النور العلي للرب لكن الشخصيون السائرون على خطى أهالي ۤيْزچيُّوالـيدخل 

اتباع الالشخصية والشخصية يدخل . َهىنْطْايكوڤأو كواكب  كِْرشَْن، الدار الشخصية لـڤِْرنْداڤََنوَك ولُُچ إلى الخدمة التتيمية يرتقون
 ڤِْرنْداڤََن أو كوكب َهىنْطْايكوڤن موقعاً في كواكب والشخصييحرز  بينما ْبَرْهَمْنالالشخصيين في النور يودع السماء الروحية لكن 

 . حسب رغبتهم بخدمة الرب بمختلف األذواق
نحن ال . ي ال يفهمون وجود شخصية اهللا العزيز بعلومهم المادية أن الذي يولدون في هذا العالم المادِڤَدْزالـ ت شخصياتذكر

وليد عائلة معينة مقام جد جده الذي عاش ال يفهم كما   في العالم الروحيحاضرال) كِْرشَْن (ناراياَننستطيع فهم شخصية اهللا العزيز 
ال يفهم سوى ) ْدهاَم-َسناتََن(أزلياً في الملكوت الروحي  أن الشخص العظيم المقيم ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في الفصل الثامن من . قبل والدته

 .بالخدمة التتيمية
 ْبَرْهماكان العالم المادي فارغاً ومظلماً حتى ولد .  في هذا العالم المادي دون سواه هو المخلوق األولْبَرْهمامن جهة الخلق المادي، 

 و وشْنُڤيَرنُوَدكشاي اكاَرن هو توسع ڤيشْنو َدكَشاّيَچْرْبهُو. نوڤيشْ َدكَشاّيَچْرْبهُوعلى زهرة اللوتس التي نبتت من سرة 
 بعد خلق ولد نوعان من المالئكة. كِْرشَْن أول توسعات الرب َبلَراَم هو توسع شَنْكَْرشََن و شَنْكَْرشََن هو توسع وشْنُڤيَرنُوَدكشاي اكاَرن
 تْشيَمرۤيالذين يمثلون الزهد بالعالم ومالئكة مثل ) كوماَر-َسنَتْ و َسنَنَْدَن و َنَسناتَ و َسنََك ( األربعةْزكوماَرالـمالئكة مثل : ْبَرْهما

لذلك، .  من هذين النوعين من المالئكة بما فيهم البشرتدريجياًولد سائر األحياء . وذراريهم المقصودين للتمتع بهذا العالم المادي
لذلك، ال يمكن ألحد في هذا .  محدثين مما يعني أنهم ولدوا مؤخراًَركْشََسْزئكة و  والمالْبَرْهما فيهم نجميع أهل هذا العالم المادي بم

 كما أن الذي يولد مؤخراً في عائلة ال يفهم العالم المادي فهم مقام الرب العظيم في العالم الروحي ألن العالم المادي حديث العهد
 والعناصر الكثيفة واللطيفة مخلوقة عند نقطة ما ِڤَدْزالـاألحياء وجميع ظواهر العالم المادي أي الزمان و. وضع أسالفه األوائل

لذلك، كل عملية وضعت ضمن هذا الظرف المخلوق بمثابة وسيلة لفهم المصدر األصلي للخلق . على الرغم من حياتها الطويلة
 . تعتبر حديثة

أو اهللا خالل العمل الصالح أو التخمين الفلسفي أو لذلك، ال يمكن لإلنسان مقاربة المصدر العظيم للوجود بطريقة معرفة النفس 
 وال الزمان المادي ِڤَدْزعند انقضاء الخلق وال يعود هناك وجود للـتبطل كل هذه الطرائق المخلوقة وال تعود فاعلة .  الخفيةاچيُّوالـ

ن الخدمة التتيمية مستمرة أزلياً في العالم لك.  في حالة الالتشكيلناراياَنجميع األحياء في تستقر وال العناصر الكثيفة واللطيفة و
الطريقة الحقيقية  إلى نما يأخذ الذلك، العملية الفعلية لمعرفة النفس أو اهللا هي الخدمة التتيمية وكل من يأخذ بها. الروحي القديم

 .لمعرفة اهللا
 در العظيم للوجود، شخصية اهللا العزيز، كبير وال يحد نصاً لطيفاً ينقل الفكرة بأن المصامّيشْرۤيْدَهَر ْسو شْرۤيلفي هذا الصدد، نظم 

 إليه الرب لإلنشغال بالخدمة التتيمية إلى  الدعاء اإلنسانلذلك، يجب على. درجة يتعذر فيها على أحد فهمه بالمقتنيات الماديةإلى 
يقول . كشف عن ذاته أمام التيم وحدهالمصدر العظيم للخلق، يالرب العظيم . تهصدر العظيم للخلق برحممأزلياً حتى يستطيع فهم ال

بكالم آخر، ". ، أكشف لك سبيل فهمي ألنك تيمي وحميميأْرجوَنعزيزي :"ْبهَچڤَْد چۤيتا في الفصل الرابع من أْرجوَن إلى الرب
ن ذاته لنا يجب علينا مرضاته بالخدمة التتيمية ثم سيكشف ع. المصدر العظيم للخلق، ال يفهم بجهدنا الشخصيشخصية اهللا العزيز 

 .حد ما إلى ويمكننا فهمه
 وهي من َدْرشََن-شَذْفئة تدعى : توجد ستة فئات من المخمنين. توجد أشكال من الفالسفة الذين طلبوا فهم المصدر العظيم بالتخمين

لذلك، . المصير الواحد  إلىأن جميع اآلراء تقود إلى  كل منهم إلثبات رأيه مع أنهم توصلوايسعى ).ْزدۤياڤاماۤيالـ(دعاة الالشخصية 
ق علمهم مخلوقة ضمن العالم المادي ائ يعلن أن جميع هذه اآلراء باطلة ألن طرِڤَدْزالـشخصية لكن دعاء . كل رأي صالح كغيره

 . زيز أو الحق المطلق ال يفهم سوى بالخدمة التتيميةعشخصية اهللا ال: أغفلوا النقطة الحقيقية. الزائل
 بالعمل الصالح أو التكاليف إنسان نشغال كل اوجوب إلى  توصلتجايمي يمثلها حكماء مثل ْمَسكَْزمۤيفئة من الفالسفة تسمى 

پونْيى ِنى كْشۤي): ٢١\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتافي  كِْرشَْنلكن هذا يناقض كالم الرب . أرفع درجات الكمال إلى المشرعة وأن ذلك سيؤدي به
 ترك بهجة الجنان بعد نفاق عمله الصالح ى الفرددخول الجنان لكن سيتعين علإلى لح  العمل الصايفضي .ڤيشَنْتيلُوكَْم -َمْرتْيا

الحق المطلق هي خالصة  إلى  بأن العمل الصالح سيقود الفردْمَسَكمۤي فيلسوف دعوىلذلك، . هذا الكوكب األرضي إلى والرجوع
قد .  على الرغم من ميل التيم الصفي إلى الصالححدهال يمكن لإلنسان نيل حظوة شخصية اهللا العزيز بالعمل الصالح و. مردودة
باإلنشغال الدائم بسماع الرسالة تلقائياً تلك التصفية تتحقق  الحماسة والظلمة لكن شاكلتيمن شوائب الفرد العمل الصالح  يصفي

 أن حتى من هو دون مستوى العمل هَچڤَْد چۤيتاْبنفهم من .  أو سواهما من األسفارشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم و ْبهَچڤَْد چۤيتاالعلية للرب بصورة 
 أن المنشغل بالخدمة التتيمية بإيمان ْبهَچڤَْد چۤيتاكما جاء في . الصالح لكنه ينشغل بالخدمة التتيمية يستوى على درب الكمال الروحي



 الهداية الصحيحة التي تحقق هب يعطي تيمأو السيد الروحي النافذ في القل) َپَرماتْما(الرب بوجه الذات العليا . يلهمه الرب في قلبه
 . الفهم الحقيقي اإلنسان إلى  ال تقودْمَسكَْزمۤيخالصة . هي إلرجوعه

عتراف باهللا  اال وهي الفلسفة المادية التي تدرس هذه الظاهرة الكونية بإختراع الطريقة العلمية دونكْْهياسانْكذا، يوجد فالسفة 
 ال تقبل نظرية مثيلة حيث جاء أن ْبهَچڤَْد چۤيتالكن . ناصر المادية هي السبب األصلي للخلقيخطئون بأن ردود فعل الع. خالقها

 التي تعني أن تْْچَر آسۤيڤا ساوْميىَدْم أَسْد : ِڤديةالـهذه الحقيقة تدعمها الحكمة . توجيه شخصية اهللا العزيز وراء النشاطات الكونية
العلة القطعية هي شخصية اهللا .  الخلق الماديالعناصر المادية علةك، ال يمكن أن تكون لذل. أصل الخلق متقدم على الظاهرة الكونية

 أن الطبيعة المادية تعمل بإشراف ْبهَچڤَْد چۤيتالذلك، جاء في .  المباشرةعللعلى الرغم من القبول بأن العناصر المادية هي الالعزيز 
 .كِْرشَْن

العدمية إلى  كْْهياسانْ فالسفة يميل .زائلة) ظواهر هذا العالم المادي(العلة وهمية ألن معلوالتها لحادية هي أن  االكْْهياسانْمقولة فلسفة 
يبقى الوجود القديم للعالم الروحي . ظاهرة زائلة لقدرته الماديةهي لكن شخصية اهللا العزيز هو العلة األصلية وهذه الظاهرة الكونية 

 . مردودةكْْهياسانْودعوى فالسفة ) ْدهاَم-َسناتََن(ذلك، العالم الروحي يسمى الدار القديمة ل. بعد دمارهاهذه الظاهرة الزائلة وعلة 
أن التركيب الذري هو السبب  إلى درسوا علة ومعلول العناصر المادية بدقة وتوصلوا. كَناَد و چاوتََمثم يوجد فالسفة يتصدرهم 

لكن هذه النظرية . ڤاَدَپَرمانو اللذان قاال بنظرية كَناَد و چاوتََم خطى علىفي الوقت الراهن علماء المادة يسير . األصلي للخلق
 حيث ِڤَدْزالـ كما في شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم و ْبهَچڤَْد چۤيتاهذا مؤكد في . األصلية للوجودليست العلة الذرات الخاملة ألن أيضاً مردودة 

عليمة  أن العلة األصلية دانْتَ سۤوتَْرِڤ و شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمكما جاء في ). تْياَن آسۤيِاكُو نارا(وحده كان موجوداً قبل الخلق  ناراياَن: جاء
لذلك، ربما كانت الذرات قوام ). ڤَتَِتىْپَرڤَْم َمتَّه َسْر( يفيض الخلق هبكل ما يحويه هذا الخلق بصورة مباشرة وغير مباشرة ومن

 .كَناَد و چاوتََملذلك، ال يمكن تأييد . ذرات من فيض شخصية اهللا العزيزية للوجود المادي لكن هذه السالتركيبات األسا
تقول نظريتهم أن .  علة الوجودْبَرْهَمْنيقبلون النور  شاْرياكَراتْشَنْ ومن ثم ڤَكَْرآشْظاكذا، دعاة وحدة الوجود المطلقة الذين يتصدرهم 

شخصيته  بأن ْبهَچڤَْد چۤيتا لكن هذه النظرية ال يدعمها الرب الذي يقول في .حق ْبَرْهَمْنالظاهرة المادية زائلة ووهمية بينما النور 
 العلة ْبَرْهَمْنوبناء عليه، ال يمكن أن يكون النور . كِْرشَْن هو نور بدن ْبَرْهَمْن أن النور ْبَرْهمايؤكد في . ْبَرْهَمْنالنور مسند 

  . العليم كامل الكمالڤينَْدُچو  العلة األصلية هي شخصية اهللا بلاألصلية للظاهرة الكونية
 تْشايتَنْياذم المولى .  المادية الثالثةشواكلفي بدن مادي من صنع الينزل أخطر نظريات وحدة الوجود المطلقة المجردة هي أن اهللا 

صنوع من الطبيعة قال أن كل من يقبل بأن البدن العلي لشخصية اهللا بدن م. جنايةبوصفها تشكل أعظم  هذه يةۤداڤاماۤيالـنظرية 
 أن الرذالء والحمقى يسخرون منه ْبهَچڤَْد چۤيتاكذا، جاء في . ونڤيشْ للرب القدمين اللوتسيتيننما يرتكب أعظم جناية بحق  االمادية

 .  في جامعة البشرتْشايتَنْيا ووجه راَمبوجهه ووجه  كِْرشَْن وهذا ما حدث عندما تنقل الرب إنسان عند هبوطه بصورة
 يْدتْش شَْْستْ: َسْمهيتا-ْبَرْهَمجاء وصف بدن شخصية اهللا العزيز في .  تذم المفهوم الالشخصي بوصفه تشويه فظِڤَدْزالـشخصيات 

لذلك، هو . قادر على التمتع بما يشاء خالل أي جزء من بدنهالهو . روحي وليس مادي شخصية اهللا العزيز بدنل. ڤيْچَرَهى آنَنَْد
لكن بدن شخصية اهللا . دون النظر أو السمعقبض األشياء  تستطيع اليد أن تللمثال،. ي محدودة بوظائفهاأطراف البدن الماد. القوي

هو قادر على التمتع بكل شيء وفعل كل شيء بأي . ڤيْچَرَهى  آنَنَْديْدتْش شَْْستْ) ١\٥. س.ب( مما يعني َرَس-تْشينَْييا-آنَنَْدالعزيز هو 
للنفس المهيأة بدن . ي للرب مصنوعاً يستهدف مساواة شخصية اهللا العزيز مع النفس المهيأةقبول البدن الروح. طرف من أطرافه

نظرية وحدة الوجود المطلقة بوحدة شخصية اهللا العزيز وسائر دعاء أن اهللا يملك بدناً مصنوعاً يسهل الترويج ل االلذلك،. مادي
 . األحياء
 ياشُودالذلك، ال توجد مغايرة بين بدنه الطفولي عندما يكون في حجر أمه . زوله عند نشخصية اهللا العزيز بدناً غير مصنوعاً يكشف

 بقوة معادلة للقوة التي ْچهاسوَرآ و ڤَْرتَتْرينا و پوتَنا و تَناپۤوفي بدن طفولته يقاتل الجن أيضاً مثل . وبدنه البالغ عند مقاتلة الجن
 في الحياة المادية، حالما تفارق النفس المهيأة بدنها المادي تنسى كل شيء عن .پاَلشيشو و ڤَكَْرَدنْتَقاتل بها في شبابه الجن مثل 
 شَْْستْ على مالك الشمس منذ ماليين من السنين ألن بدنه ْبهَچڤَْد چۤيتالقاء  الم ينس كِْرشَْن أن ْبهَچڤَْد چۤيتابدنها السابق لكن نستفيد من 

هو علة العلل ألنه علة . علي عن كل من التجربة المادية والتجربة الروحيةال ألنه وتََّمروشُپولذلك، الرب يسمى . ڤيْچَرَهى  آنَنَْديْدتْش
شخصية اهللا العزيز هو القوي العليم لكن البدن المادي ليس قوياً وال عليماً مما يعني أن بدنه . العالم الروحي والعالم المادي أيضاً

 .طالق االهذا العالم المادي ببدن مصنوع مردودة علىإلى ينزل  العزيز  بأن شخصية اهللاڤادۤيةاۤيماالـدعوى . ليس مادياً
خالصات مثيلة ال . ستخالص أن جميع نظريات الفالسفة الماديين من صنع الوجود الوهمي الزائل مثل خالصات الحلم االيمكن
 يستطيع ال): ٥٥\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتاقول الرب في ي. ال يمكن تحقيق الحق المطلق سوى بالخدمة التتيمية. مطلقاًالحق المطلق  إلى تقود
 نصاً امّيشْرۤيْدَهَر ْسو شْرۤيلنظم ). ماْم َأْبهيجاناتي ْبَهكْتْۤيا(الخدمة التتيمية بسوى  لفهمحق ابصفة شخصية اهللا العزيز ي  فهمالفرد



نفس المضللة المتخبطة في ظلمة تلك الفلسفات  عند الغير منظوراً درب العلم بك يا رب المجد السخي، يبقى:"لطيفاً في هذا الصدد
 َمَنڤا و ڤَ ماْدَه: زوج العزة، متى سأتحرر بتسبيح اسماءك ببهجةَمْدهويا رب .  بأساليب المنظق الخشن الكاذبوجالرفيعة التي تر

 ".؟نَْدوڤيُچو  َپتيشْرۤي و كََرنْشَشْرّي و  تْرينَياَن و
عندما ال يعود الفرد يحفل بمختلف النظريات الظنية أو الفالسفة المزعومين ربي الحبيب، ":ِڤَدْزشخصيات الـ تعلى هذا الوجه قال

َ و كَناد و جاوتََمالنظريات الظنية التي وضعها  إلى شارة اهذه". الصحيحة حول مقامك العلي العظيمالنتيجة  إلى يصل برحمتك
.  وهو من وجوه اهللا والثاني ملحد من العصر الحديثكَْرَدَم موني ابن پيَلكَد هو واح:  اثنانپيَلكَيوجد ). ڤََرشْنيرۤي( پيَلكَ و َپتَنَْجلي

العصر .  َمنوڤَاياْمْبهوڤْس منذ زمن سحيق في حقبة كَْرَدَم موني وجه شخصية اهللا هو ابن پيَلكَ.  بين االثنينغالباًيجري الخلط 
  .ڤَتَ َمنوڤَْسڤاي حقبة فيالحديث 

 واقع ْبَرْهَمْن هي النور ڤادۤيةاۤيماالـ مقولة .اماۤيأو ) اميتْْهۤي( أن هذا العالم الظاهر أو العالم المادي سراب دۤيةڤااۤيماالـتقول الفلسفة 
  أن هذه الظاهرة الكونية واقعية ألنڤيةڤايشْنَالـالفلسفة تنادي  لكن ).اَچْن ميتْْهۤيْبَرْهَم َستْياْم َج(بينما الظاهرة الكونية وهمية أو زائفة 

كما نستفيد من .  أنه ينفذ في هذا العالم المادي بتوسعه فيحدث الخلقْبهَچڤَْد چۤيتايقول الرب في . علتها هو شخصية اهللا العزيز
.  العظيمْبَرْهَمْن أن الوجود فيض دانْتَ سۤوتَْرِڤكما نستفيد من . العظيم) َستْ( أن هذه الظاهرة الكونية الزائلة هي فيض الحق ِڤَدْزالـ
 لكل شيء في هذا العالم المادي صلة ڤَڤايشْنَالـيرى . ةوهمي هذه الظاهرة الكونية على أنها إلى ڤَڤايشْنَالـناء عليه، ال ينظر وب

 .بالرب العظيم ألنه نفذ فيه وسّبب الخلق
بالعالم المادي بمثابة وهمي أو  هعند زهدأن زهده الفرد عديم القيمة  بالقول وْسوامّيُچ َپرۤو شْرۤيلمفهوم العالم المادي هذا أوضحه 

 منزه من التعلق بهذا العالم على الرغم من قبول هذا العالم بمثابة ڤَڤايشْنَالـلكن . زائف دون علم بأنه ظاهرة شخصية اهللا العزيز
ذا العالم المادي حسب  هڤَڤايشْنَالـيقبل . لذلك، ال يتعلق بالنشاطات المادية. التشبعة الحسية إلى  ال يميلڤَڤايشْنَالـمتاع لكن 

الوجود من جهة صلته ڤَ ڤايشْنَالـيرى شخصية اهللا العزيز هو العلة األصلية للوجود و.  ويعمل دون تعلقِڤَدْزالـأحكام وحدود 
بكالم آخر، كل شيء في العالم المادي روحي . يصبح كل شيء مشبع روحياً بعلم متقدم مثيل. حتى في هذا العالم المادي كِْرشَْنبـ

 . لكننا نرى األشياء مادية بسبب نقص علمنا
 مثل طلبة الذهب الذين يرفضون األقراط واألساور الذهبية أو أي شيء مصنوع من الذهب أيضاً ِڤَدْزشخصيات الـضربت 

جميع األحياء شق من الرب العظيم ومن نوعه لكن تختلف صورها اآلن في أجناس الحياة . ن الذهب األصليعصورها ختالف إل
 الذهبية بغض النظر حليالمعني بالذهب يقبل جميع ال.  المختلفة المصنوعة من الذهب عينهحلي ألف مثل ال٤٠٠ ماليين و٨لبالغة ا

 ولدى ليقينه بأن جميع األحياء من نوع شخصية اهللا العزيز  جميع األحياء بصفة خدم اهللا أزلياًڤَڤايشْنَالـيقبل كذا، . عن أشكالها
 إلى لتعود كِْرشَْنة المضللة وتدريبها في ذكر أرشاد هذه النفوس المهي ا كافية لخدمة شخصية اهللا العزيز بمجرد فرصةڤَڤايشْنَالـ

 إلى األحياء كما لو كانت حالمة من بدنتتناسخ  المادية الثالثة وشواكلجة اآلن باليالحقيقة أن عقول األحياء مه. اهللا في الدار الباقية
 .  كِْرشَْنذكر  إلى عند لفت وعيها  وينجلي أمامها درب النجاةفوراًقلوبها في  كِْرشَْنستثبت . آخر

 حيث يذكر وجود پوراَن َپْدَمهذا مؤكد في . واحدة) تِْشّن( أن شخصية اهللا العزيز واألحياء من نوعية روحية ِڤَدْزالـجاء في جميع 
ذو ) َجناْرَدَن (ونڤيشْ حتى النملة بينما الرب هو ْبَرْهما المولى من ْزڤَجۤيجميع األحياء .  واآلخر الرب العظيمڤَجۤياثنان واحد يدعى 
.  الهبائية البينيةلكنها تنطبق على األحياء أيضاً ألن األحياء قدرتهوحده زيز ع على شخصية اهللا الآتْماكلمة تنطبق . األذرع األربعة
لذلك، لهذا العالم المادي غرض .  هذا العالم الماديداخل اتْماڤجۤي و تْماَپَرماكل من . َپَرماتْما والرب العظيم اتْماڤجۤيلذلك، األحياء 

تيم .  حتى في هذا العالم الماديَپَرماتْما إلى اتْماڤجۤيمفهوم خدمة على خالف مفهوم التشبعة الحسية وهمي . سوى التشبعة الحسية
التيم كل يرى لذلك، . مادي زائفاً بل يعمل في واقعية الخدمة العليةلذلك، ال يأخذ هذا العالم ال.  بهذه الحقيقةعلى دراية جيدة كِْرشَْن

لذلك، التيم . بإعتباره مادياً بل يبذل كل شيء في خدمة الربشيئاً ال يرفض . شيء في هذا العالم المادي بمثابة فرصة لخدمة الرب
 .الربكل ما يستعمله روحياً بفضل استعماله في خدمة يصفو ودوماً على المقام العلي 

هلم نعبد شخصية اهللا العزيز الذي بفضل وجوده الجوهري، يبدو هذا العالم المصنوع ":نصاً بهذا الصدد ْسوامّيْدَهَر شْرۤي شْرۤيلنظم 
نقص  إلى مفهوم زيف هذا العالم المادي عائد". داخل الباطل بوجه الذات العلياهو الحق . هثبات على الرغم من عدم وكأنه قائم أزلياً

كل شيء هو : ِڤديةالـهذا هو التحقيق الفعلي للحكمة . شخصية اهللا العزيز في كل شيء كِْرشَْنالمتقدم في ذكر يرى لم لكن الع
 ).َدْم ْبَرْهَم اڤْڤَْم كَْهلَْسْر (ْبَرْهَمْن
ال توجد فرصة سبل أخرى من معرفة النفس لكن  إلى  الحبيب، ضعاف الفطنة يأخذوننارب:" بالدعاءِڤَدْزشخصيات الـتابعت 

 الحبيب، مختلف قدراتك تصمد الوجود نارب. للتصفية من الشوائب المادية أو قطع الوالدة والموت سوى عند التتيم الخالص بحبك
لذلك، انت حفيظ جميع األحياء من مالئكة وبشر . ڤيَدْدهاتي كاماْنناْم يُّو ِاكُو َبهۤو: ِڤَدْزالـكما جاء في  إليك وكل فرد مستند



لذلك، كل من ينشغل بخدمة التتيم بك . بكالم آخر، أنت أصل مجمل الخليقة. أنت صمد الجميع ونافذ في قلب كل حي. اناتوحيو
لذلك، بالخدمة التتيمية ال يرضى شخصية اهللا فحسب بل سائر . ءاملنما يروي أصل الشجرة الكونية با ادوماًنحراف ويبجلك  ادون

بالكلية يتغلب على دوامة  كِْرشَْنتيم صفي مثيل منشغل بذكر . ي وإيثاري عمليإنسان م هو خيرالتي. األحياء ألنك حفيظهم وسندهم
 ".الوالدة والموت بسهولة ويقفز فوق رأس الموت

 اهللا وحتى وإن تناسخ إلى ذا لم يرجع احتىال يخشى شيئاً و كِْرشَْنذكر إلى وعيه يتحول . مطلقاًى الموت أو تبديل بدنه شالتيم ال يخ
 وعادمع رجوعه في بدن غزال  تحرر بعدها من جميع الشوائب المادية بالكلية. ْبَهَرتَ َمهاَرَجخير مثل هو . بدن مادي آخرإلى 
إستئناف . الرب مضمون إلى الملكوت الروحي، إلى درب التيم. مطلقاً بأن التيم ال يهلك ْبهَچڤَْد چۤيتالذلك، يؤكد في . ملكوت اهللاإلى 
تصفية التيم وجوده ال تقتصر عليه فحسب بل .  حتى وإن زل في والدة ماالرب إلى يرفعه أكثر فأكثر حتى يرجع كِْرشَْنذكر 
بكالم آخر، ال يستطيع التيم الصفي تخطي الموت بسهولة فحسب بل ينجح .  مريده أيضاً ويدخل ملكوت اهللا دون صعوبةويصف

درجة أن التيم الصفي يستطيع كهربة شخص آخر بتعاليمه العلية حول إلى  فعالة قوة الخدمة التتيمية. أتباعه بذلك دون صعوبة أيضاً
 .عبور محيط الجهالة

كل من يسير على . ال يشعر أحد بمطلق صعوبة بالسير على خطى التيم الصفي للرب. تعاليم التيم الصفي في غاية البساطة أيضاً
شوَك  و َجنََك والملك َمهاَرَج ْپَرْهالَد و پيَلكَ و َمنو و  األربعةْزكوماَرالـ وڤَشي والمولى ْبَرْهماخطى التيم المعترف به مثل المولى 

في المقابل، سوى التيم بما فيهم . بكل سهولةأمامه  وأتباعهم في السلسلة المريدية، يجد بوابة النجاة مفتوحة ياَمراَج و ُچوْسوامّي ڤَِد
أمثالهم من المشوبين ال يستطيعون تحرير .  يبقون مشوبينكَْرَم و اچيُّو و ۤياَنْچ المنشغلين بطرق غير يقينية من معرفة النفس مثل

يقارن أمثالهم بالحيوانات المقيدة لعجزهم عن . فماذا بالكالم عمن يتبعهمعلى الرغم من تقدمهم الظاهري بمعرفة النفس أنفسهم 
 شواكل تتناول نشاطات الِڤَدْزالـال يمكنهم الفهم أن . َرتَ-ڤاَد-ِڤَدذمهم بوصفهم ت ْبهَچڤَْد چۤيتا. تخطي حدود رسميات دين معين

. كِْرشَْنذكر  إلى  واألخذِڤَدْزالـ بالتعالي عن نطاق تكاليف أْرجوَنينصح  كِْرشَْناألصالة والحماسة والظلمة لكن الرب : المادية
هذا الصعيد العلي عن . )ڤاْرجوَن ْبَهچونْيُّو-نايْستْراي( ِڤديةالـ، تعال عن الطقوس أْرجوَنعزيزي : ْبهَچڤَْد چۤيتايقول الرب في 

. ْبَرْهَمْن بأن المنشغل بالخدمة التتيمية دون شوب هو الراسخ في ْبهَچڤَْد چۤيتايوضح الرب في .  هو الخدمة التتيميةِڤديةالـالطقوس 
 بحق ألن نشاطاتهم في الخدمة التتيمية ْزْبَرْهَمتْشارۤيك، التيم لذل. واإلنشغال بالخدمة التتيمية كِْرشَْن الفعلي يعني ذكر ْبَرْهَمْنتحقيق 
 . دوماً

 هذه الحركة التي تمكن إلى نضمام االجميع أرباب األديان تطلب منهم بسلطة فوقية إلى اًتصدر نداء عظيم كِْرشَْنلذلك، حركة ذكر 
اصر عن التغلب على األصول الدينية الشائعة، يقارن الق.  من تعلم حب اهللا وتجاوز جميع الرسميات والطقوس الدينيةاإلنسان

بالرسميات  ذا التزمايعتبر اإلنسان حيواناً مقيداً  .جوهر الدين هو حب اهللا وتنمية حب اهللا الكامن. ى يد صاحبهإلبالحيوان المقيد 
 .كِْرشَْنلوجود المادي دون ذكر  للنجاة من شوائب ا اإلنسانبكالم آخر، ال يتأهل. صعيد حب اهللا إلى رتقاء االالدينية دون

المقدسات  إلى يقاسوا الرياضات ويقفزوا من أعالي الجبال ويسافروالعلهم :" نصاً لطيفاً بهذا الصددامّيشْرۤيْدَهَر ْسو شْرۤيلنظم 
 التأملية لكنهم لن يعبروا بخدمتهمينشغلون  ۤيْزچيُّوالـلعل ويعبدوا بالقرابين النارية ويبحثوا مختلف الفلسفات و شاْستَْرـالويدرسوا 

 .ابتغاء النجاة الفعلية كِْرشَْنحركة ذكر  إلى  جميع األفكار الشائعة وينضمفطنلذلك، ينبذ ال". َهريوراء الموت دون الرب 
ليس لديك أيد لكنك تقبل جميع القرابين . ِڤَدْزالـ الحبيب، وجهك الالشخصي موضح في نارب:" الدعاءِڤَدْزشخصيات الـتابعت 

ال عيون لك لكنك قادر على رؤية كل ما يحدث في الماضي والحاضر . ليس لديك أرجل، لكنك تسير أسرع من سواك. المقدمة لك
ليس لديك عقل لكنك عليم بكل حي ونشاطاته في الماضي والحاضر والمستقبل . ليس لديك آذان لكنك تسمع كل ما يقال. والمستقبل

 ". لذلك، أنت األقدم والشخصية العظمى. يم بكل فرد لكن ال يعلم بك أحدأنت عل. لكن ال يعلم بنشاطاتك أحد
ال يعادلك . درجة أنك تكشف عن ذاتك بمشيئتك إلى علمك وقدرتكبأنت كامل . ال يوجبك واجب:"ِڤَدْزالـكذا، جاء في جزء آخر من 

حق المطلق أيدي وأرجل وعيون وآذان وعقل  أن للِڤديةالـلذلك، تنفي النصوص ". عديل وال يفوقك فائق وجميع األحياء خدمك
أيدي وأرجل تعمل .  أن يديه وأرجله في كل الوجودْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في . لكنه يعمل خالل قدراته ويسد حاجات جميع األحياء

جل أن تعمل دون ليس من الممكن لأليدي واألر. وعيون وآذان جميع األحياء وتتحرك بتوجيه الذات العليا النافذة في قلوب األحياء
درجة أنه ال يعتمد على اآلخرين لنشاطاته حتى دون أيدي وأرجل  إلى شخصية اهللا العزيز كبير مستقل وكامل. حضور الذات العليا

 .لهام وتوجيه الذات العليا اال يقوى أحد على الحراك دون. أحد لنشاطات مختلف أطرافهعلى وآذان بل على العكس، ال يعتمد 
لكنه لما أنه يعمل خالل مختلف قدراته التي يستحيل على الماديين رؤيتها . لنهائي، الحق المطلق هو الشخص العظيمعلى الصعيد ا
 يمكن لإلنسان أن يالحظ العمل الفني مثل رسمة زهرة ويمكنه الفهم أن خلط الصبغات والشكل للمثال، .شخصياًفالمادي يراه ال

المادي الفظ أن الحق المطلق الشخصي يستخلص وضح في رسم أزهار متفتحة مختلفة لكن عمل الفنان م. نتباه الفنان اقتضي دقةت



ال يتطلب حمل .  مستقلهالحق المطلق شخصي لكن. دون رؤية يد اهللا في هذه الظاهرة الفنية للزهرة الطبيعية تتفتح في الطبيعة
المنظور الالشخصي للحق . هرة تنبت دون عون فناندرجة أن الز إلى ألن قدراته مجيدةشخصياً فرشاة وأصباغ لرسم األزهار 

كل ما يتعلق بنشاطات الرب وهيئته . سمهاذ ال يستطيع أحد فهم أفعال الرب دون حتى العلم ب االمطلق هو منظور ضعاف الفطنة
 .لتيم خالل موقف خدمته الوديةأمام اكشف ني

الكواكب جميع لالرب االعلى  ورياضةو قربان لكلبأنني المرام األقصى  عالماًً من يعي بي بالكلية،): ٢٩\٥ (ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في 
). ڤََرْمَمهيشْڤَ لُوَك  َسْر تََپساْم– ياْچيا ْبُهوكْتاَرْم (ي الماداءالشق براثن من السالمدرك يومريد خيرها،  األحياء جميعونافع والمالئكة، 

 - في صحبة خالنه المالزمينڤِْرنْداڤََنوَك ولُُچاثناء حضوره في علية ينعم بالمسرة ال. لذلك، هذا هو مقام شخصية اهللا العزيز
 . ه العليةتسلياتزعاج  اتعمل قدراته في جميع أنحاء الخليقة تحت هدايته دونو - والرعاة الصبيانۤيْزوپُچالـ

نشاطاته كاإلمبراطور . لتتيميةال يفهم أحد كيف ينشط شخصية اهللا العزيز بصفة شخصية والشخصية بقدراته العلية سوى بالخدمة ا
جميع المالئكة  اهللا العزيز هو المستقل العظيم الذي ال شريك له وشخصية. خدمتهفي العظيم الذي يعمل ألوف من الملوك واألمراء 

 أن الشمس تشرق ِڤَدْزالـتؤكد .  ومالئكة القمر والشمس يعملون بتوجيههإنْْدَر  وملك الجنانڤَشي والمولى ْبَرْهما فيهم المولى نبم
الطبيعة المادية جميع أشكال األشياء المتحركة وغير المتحركة تنتج . والريح تهب والنار تنشر الحرارة خوفاً من شخصية اهللا العزيز

ذين جميعهم عماله مثل الملوك التابعين ال. ستقالل بالعمل أو الخلق دون توجيه الرب العظيم االفي العالم المادي لكنها ال تقوى على
 .مبراطور إلى االتاوة االيقدمون

 رب ناراياَنتقتضي القرابين الكبيرة نصب . شخصية اهللا العزيز إلى  أن األحياء تأكل فضل الطعام المقدمِڤديةالـتعلن النصوص 
 ويقبله بصفة َچْبها-ۤياياْچلكل ملك نصيبه من . َچْبها-ۤياياْچهذا ما يدعى . بعد قضاء القربان توزيع الطعام بين المالئكةثم القربان 
دارة الكونية بأمر شخصية اهللا العزيز ويأكلون  االالنتيجة أن المالئكة ال يتمتعون باإلستقالل بل يوكلون بأقسام مختلفة من. ْپَرساَد

 شخصية اهللا العزيز في الخلفية ويبدو أنه الشخصي . ينفذون أمر الرب العظيم حسب تدبيره). ْپَرساَد(فضل القربان 
.  النشاطات الالشخصية للطبيعة الماديةوراءصدق وجود شخص عظيم نفي طريقتنا المادية الفظة، ال . ن اآلخرين ينفذون أوامرهأل

 نور بدنه المنزه من الحواس المادية لكن بتوجيهه ومشيئته تعمل ْبَرْهَمْن بأنه الفائق وأن النور ْبهَچڤَْد چۤيتالذلك، يوضح الرب في 
 إلى .لذلك، هو واجب العبادة. هو القوي والفاعل لكل شيء. هو القدرة العظمى لجميع الحواس أو حواس العمل. الحواس المادية

 ".ذاك الشخص العظيم أسجد تبجيالً
 وشَپوركلمة ( وهذا يعني الشخصية العظمى العلية عن جميع األحياء الواعية والجامدة وتََّمپوروشُ أنه ْبهَچڤَْد چۤيتافي  كِْرشَْنيعلن 

يعلن الرب في موضع آخر أن الوجود قائم به وكل حي يعمل بتوجيهه كالهواء القائم ).  تعني عظيم أو عليأوتََّمتعني شخص وكلمة 
 .في السماء التي تسع كل شيء

شقاء بداعي جميع األحياء تذوق السعادة وال.  الحبيب، الجميع سواء عندك دون انحياز ألحدربنا:"بالدعاء ِڤَدْزالـشخصيات تابعت 
 كما ترقص وترقص جميع األحياء على سندك. تشبه شرر النار بوصفها قدرتك الهبائية. ع الحياةشهواتها المادية في مختلف أوضا

توجد أشكال مختلفة من األحياء من . أنت تمدهم بكل ما يرغبون وال شأن لك بأوضاع ملذاتهم أو عذابهم. الشرر في النار المتقدة
يوانات وأشجار وطيور وسباع وجراثيم ودود وحشرات ومائيات وجميعهم ينعمون ويتعذبون في الحياة يقومون مالئكة وبشر وح

 ".بك
-نيتْيا تأهل الملكوت الروحي واألحياء موكْتَ-نيتْيااألحياء ). َبدَّْهى-نيتْيا(ومهيأة أزلياً ) موكْتَ-نيتْيا(محررة أزلياً : األحياء اثنان

لكن نسيت األحياء . تتجلى األحياء والرب في العالم الروحي في مقاماتها األصلية مثل شرر نار متقدة. المادي تأهل العالم َبدَّْهى
درجة ما كالشرر الساقطة من نار متقدة وتفقد خواصها األصلية مع حضور الرب في وجهه إلى في العالم المادي  كِْرشَْنذكر 

تسقط بعض الشرر على العشب اليابس وتشعل . درجة ما إلى  ببريقها األصليتسقط الشرر في أوضاع مختلفة وتحتفظ. الالشخصي
في قلوب  كِْرشَْنالتيم الصفي ذكر يشعل . التيم الصفي الذي يترأف باألحياء الفقيرة والبريئة إلى شارة اتوجد. ناراً كبيرة أخرى

 فوراًتسقط بعض الشرر في الماء وتفقد بريقها األصلي . ماديالظهور حتى داخل هذا العالم ال إلى النفوس المهيأة فتعود النار المتقدة
تسقط .  في تلك الحالةكِْرشَْنانها تقارن باألحياء التي تأخذ والدتها في وسط الماديين األفظاظ ويندرس ذكرهم األصلي لـ. وتنقرض

وبعضهم بين ذكر  كِْرشَْنون ذكر بذلك، بعض األحياء د. األرض وتبقى ما بين األوضاع المتقدة والمندرسة إلى بعض الشرر
 وملك الشمس وسائر تْشَنْْدَر و إنْْدَر  وْبَرْهماالمولى -المالئكة في الكواكب العليا. كِْرشَْنندراس وبعضهم في ذكر  االوبين كِْرشَْن

تقريباً وبعضهم  كِْرشَْنكرون لذلك، يذ. المجتمع البشري بين المالئكة وبين الحيوانات. على الوجه التام كِْرشَْنالمالئكة، يذكرون 
 مثل ِڤَدْزالـجاء في . كِْرشَْناألحياء من الدرجة الثالثة أي الحيوانات والنباتات واألشجار والمائيات نسوا ذكر . بالكلية كِْرشَْننسوا 

 .لي عن سائر األحياءع) وتََّمپوروشُ( كِْرشَْنشرر النار المتقدة لتفهيم وضع مختلف أشكال األحياء لكن شخصية اهللا العزيز 



 هذا السؤال يقتضي الفهم بأن تأثير نالجواب ع. يمكن لسائل أن يسأل عن سبب سقوط األحياء بالصدفة في مختلف أوضاع الحياة
 تِْشتََن أن لألحياء علم وهذا سبب تسميتها ِڤديةالـتفيد األسفار . الصدفة محتملة عند األحياء غير الحية. الصدفة على األحياء محال

ْبهَچڤَْد يقول الرب في . لذلك، وضعهم في مختلف أوضاع الحياة ليس بالصدفة بل باإلختيار ألن لديهم علم. التي تعني في العلم
عملية تحقيق شخصية اهللا ". تخف ال. ك من كل ذنوبكوف احررس. اعرض عن كل ضروب الدين واقتصر على التسليم لي:"چۤيتا

 في القسم األخير من أْرجوَنإلى  كِْرشَْنيقول الرب . دى األحياء خيار قبول هذا األمر أو رفضهالعزيز تلك مفتوحة للجميع لكن ل
هذا العالم المادي اختارت التمتع  إلى كذا، األحياء التي نزلت". اعمل ما تشاءثم  هدبر بت.  خفاءخفى العلومشرحت لك أ:"ْبهَچڤَْد چۤيتا

 القصد من خلق العالم المادي هو متعة األحياء التي اختارت التخلي عن الخدمة القديمة للرب .هذا العالمإلى  كِْرشَْنبه ولم يرسلها 
عندما يرغب بإمتاع يعطى الفرد مكاناً في العالم المادي للعمل بحرية حسب رغبته ، ڤَڤايشْنَالـحسب فلسفة . لتصبح المتمتع العظيم

ال . يتعين العلم أن كل من الرب واألحياء قديمة الوعي. حيث ينعم أو يتعذبلذلك، يخلق وضعاً حياتياً . حواسه ونسيان خدمة الرب
يخلق الرب العالم المادي إلعطاء النفوس . األحياءالخلق يعني التركيب وليس خلق . توجد والدة وال موت سواء للرب أو األحياء

 عند هالك هذا العالم المادي وتبقى هناك في نوم اراياَننبدن النفس المهيأة ستدخل  .كِْرشَْنصعيد ذكر  إلى المهيأة فرصة لإلرتقاء
 . اذا لم تنتفع بهذه الفرصة عميق حتى يعاد الخلق

يمكن اعتبار موسم األمطار الفصلي عامل الخلق ألن الحقول المتبللة مالئمة لنمو . في هذا الصدد، مثل موسم األمطار مناسب جداً
حالما يعاد الخلق عند القاء الرب  في مختلف أوضاع الحياة فوراً، ستخرج األحياء كذا. مختلف أشكال الخضار بعد سقوط المطر

. سقوط المطر واحد لكن خلق مختلف النباتات مختلفة. كما تنمو مختلف أنواع الخضار بعد سقوط المطرنظرة على الطبيعة المادية 
كذا، بذور رغباتنا . شكال مختلفة حسب البذور المغروسةيسقط المطر بالتساوي على مجمل الحقل لكن النباتات المختلفة تنمو بأ

 َپرۤويوضح . لكل حي من األحياء رغبة مختلفة وتلك الرغبة هي البذرة التي تسبب نموه في بدن من جنس معين. متباينة
ْبهَچڤَْد يوضح ). َجبۤي-َپپا ( جميع رغباتنا المادية هي بذور الرغبات األثيمة. تعني أثيمَپاپ كلمة .َجبۤي-َپپا ذلك بكلمة وْسوامّيُچ

سأشملك بالحماية من ردود فعل الرغبات :"ْبهَچڤَْد چۤيتالذلك، يقول الرب في .  أن رغبتنا السيئة تتمثل بعدم التسليم للرب العظيمچۤيتا
ياز بإعطاء بدن من تهام الرب العظيم باإلنح الذلك، ال يستطيع أحد. هذه الرغبات السيئة بمختلف أجناس األبدانتظهر ". السيئة

 ألف جنس مخلوقة حسب ٤٠٠ ماليين و ٨جميع األبدان من بين تشكيلة . جنس معين لنفس معينة ومن جنس آخر لنفس أخرى
لذلك، تعمل األحياء باإلنتفاع .  يتيح لهم فرصة العمل حسب رغباتهموتََّمپوروشُشخصية اهللا العزيز . الحاالت المعنوية لألحياء

 .  خلقها الرببالتسهيالت التي
 حيث جاء أن الرب ةِڤديالـ األسفارهذه الصلة بين الرب واألحياء موضحة في . في الوقت عينه تولد األحياء من البدن العلي للرب

 هذه منتولد جناس الحياة جميع ا):"٤\١٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتاكذا، يقول الرب في . العظيم يحفظ جميع أطفاله ويحقق جميع رغباتهم
لذلك، . ال يصعب الفهم أن الوالد ينجب األطفال لكن األطفال يعملون حسب رغباتهم". أنني الوالد صاحب البذرةالمادية والطبيعة 

نتفاع بملكية الوالد ونصيحته لكن يخلق كل منهم حياة مختلفة  االيستطيع كل طفل.  عن مستقبل أطفالهمطلقاًالوالد ليس مسؤوالً 
 .ع أن تركة الوالد ونصيحته واحدةويتمتع أو يعاني حسب رغباته م

تسهيالت خلق الرب متاحة .  بالتسليم للرب العظيم الذي سيتولى أمره ويحميه من ذنوبهإنسان  توجه كلْبهَچڤَْد چۤيتاكذا، تعاليم 
لتمتع يمكن لكل فرد ا. كل ما هناك سواء على اليابسة أو في البحر أو السماء متاح للجميع. لجميع األحياء على حد سواء

مسؤولية هذا القتال وخلق ظروف . بالتسهيالت المادية التي يوفرها الرب لكن األحياء تخلق أوضاعاً غير مناسبة بالقتال فيما بينهم
ذا استصبح حياة األحياء جليلة ويمكنها العودة إلى اهللا  لذلك،. مناسبة وغير مناسبة منوطة باألحياء وليس شخصية اهللا العزيز

 .كِْرشَْن وعملت على تنمية ذكر ْبهَچڤَْد چۤيتايم الرب في انتفعت بتعال
ال شك أن الرب مسؤول بصورة غير مباشرة عن خلق . قد يجادل أحد بأن الرب مسؤول عن أوضاع هذا العالم المادي ألنه خالقه
. مادي يقارن بخلق الغيمة للنباتخلق الرب لهذا العالم ال. هذا العالم المادي وحفظه لكنه ليس مسؤوالً عن مختلف أوضاع األحياء

تسقط الغيمة المياه على سطح األرض لكنها ال تمس األرض بصورة . تخلق الغيمة مختلف أشكال النباتات في موسم األمطار
 العالم خلق الرب هذا:"ِڤَدْزالـهذا مؤكد في . لقاء نظرة على القدرة المادية اكذا، يخلق الرب هذا العالم المادي قصراً على. مباشرة

يخلق مختلف أشكال األحياء من متحركة اهللا  أن ْبهَچڤَْد چۤيتاكما جاء في ". لقاء نظرة خاطفة على الطبيعة المادية االمادي بمجرد
 .الطبيعة المادية إلى لقاء نظرته العلية ابمجرد وغير متحركة وحية وميتة

رغبة شخصية . ه ألنه يخلق هذا العالم المادي حينما يشاءتسلياتحد  الرب وهو أتسلياتلذلك، يمكن أخذ خلق العالم المادي من باب 
لذلك، ال يمكن ألحد . ليه ااهللا العزيز تلك هي رحمة بالغة من جانبه ألنها تتيح للنفوس المهيأة فرصة تنمية وعيها األصلي فترجع

 .لوم الرب العظيم بسبب خلقه هذا العالم المادي



ندماج في االب المفهوم الالشخصي يوصي. من الموضوع قيد البحث  الالشخصي والشخصييمكننا كسب فهم واضح للفرق بين
ال شك أن الظاهرة الكونية تنطوي . دّياڤاماۤيعدام جميع المنوعات المادية ويسمى كالهما  اوجود اهللا والفيلسوف العدمي يوصي
ق وهذا ما يدعى وضع الشخصي لكن هذه األوضاع ليست  لترقد فيه حتى يعاد الخلناراياَنوتنعدم عند اندماج األحياء في بدن 

األحياء المندمجة ستظهر نقطاع منوعات العالم المادي واندماج األحياء في بدن اهللا ليست حالة ثابتة ألن الخلق سيعاد ثانية و ا.ثابتة
 أن هذا العالم المادي يخلق ْبهَچڤَْد چۤيتا تؤكد. من جديد في هذا العالم المادي عند معاد الخلق كِْرشَْنفي بدن اهللا دون تنمية ذكر 

العالم الروحي  إلى ستنقل .ترجع مرة وثانية حينما يظهر الخلق المادي كِْرشَْنما ال نهاية وأن النفوس المهيأة دون ذكر  إلى ويهلك
لذلك، . بأمر الرب كِْرشَْنأنمت ذكر  اذا انتفعت النفوس المهيأة المثيلة بهذه الفرصة والخلق المادي ثانية إلى وال تجبر على العودة

جاء أن دعاة العدمية والالشخصية ال يتحلون بالفطنة لعدم لياذهم بالقدمين اللوتسيتين للرب بل يمارسون أشكاالً مختلفة من 
جميعهم . ن الرب التي تعني قطع األوضاع المادية أو تحقيق الوحدة باإلندماج في بدڤاَننيْرحالة  إلى ما ا ابتغاء الوصولرياضاتال

 .  للربالقدمين اللوتسيتينيسقطون ثانية لتجاهلهم 
هو  كِْرشَْنبأن  من المرجعيات ِڤديةالـبعد سماع جميع اآلداب  رأيه شَريتاْمِرتَتْ تْشايتَنْيا مؤلف داَس كَويراَج َنشْكْر شْرّيأعطى 

الخالصة أن الجميع بيد شخصية اهللا العزيز وكل . ِڤَدْز الـشخصياتكالمه مدعوم بدعاء . السيد العظيم الوحيد وسائر األحياء خدمه
هو . أحد إلى كل فرد تابع للرب العظيم لكن الرب ال ينحاز. يجري كل شيء على ما يرام خوفاً منه. شراف الرب احي يخدم تحت

يحلق . كما ترقص شرر النار في النار جميع األحياء تشبه الطيور الطائرة في السماء الواسعة للرب العظيم. مثل السماء التي ال تحد
يؤكد الرب . يحلق كل طير حسب مقدرته لكن ليس للسماء صلة بتلك القدرة. بعضهم عالياً وبعضهم على مرتفعات أقل وبعضهم أقل

 اهللا العزيز لذلك، على الرغم من أن جميع األحياء بيد شخصية. نحياز ادون أنه ينزل كل حي منزلة تناسب تسليمه ْبهَچڤَْد چۤيتافي 
 تصور كلفلذلك، من الحماقة والت. في مختلف منازلها وأجناسها ومجاالتها لكنه ليس مسؤوالً عن مختلف أوضاعها الحياتية

الجميع يرون اهللا حسب سعاتهم والفارق الوحيد هو أن المؤمن . عتقاد أحد بأنه لم ير اهللا االمساواة مع الرب العظيم وأكثر حماقة
 . الملحد بصورة الموتيراه بينما  كِْرشَْنة الشخصية العظمى واألحب يرى اهللا بصور

الرب وسائر .  أنك الملك العظيم لجميع األحياءِڤديةالـ الحبيب، يستفاد من جميع العلوم نارب:" بالدعاءِڤَدْزشخصيات الـتابعت 
األحياء المملوكة في األبدان والملك العظيم الذات العليا تقيم . ومن نوعية واحدة لكن القديم العظيم هو ملكهم) نيتْيا (ءاماألحياء قد

 بأن ِڤديالـلو لم تكن النفس الهبائية بيد الذات العليا فكيف يمكن توضيح المفاد . ِڤَدْزالـشارة  اتلك هي. يالزمها أيضاً ويحكمها
 صعيد أرفع تارة واإلنحطاط إلى  باإلرتقاءآخر وتذوق السعادة والشقاء حسب ما قدمت من عمل إلى النفس الهبائية تتناسخ من بدن

صلة األحياء تثبت . درك خفيض تارة؟ لذلك، النفوس المهيأة ليست بيد الرب العظيم فحسب بل مهيأة على يد الطبيعة الماديةإلى 
انت النفوس الهبائية نافذة لو ك. بالرب العظيم تلك بدور الملك والمملوك أن الذات العليا نافذة في الوجود على خالف األحياء الهبائية

حري باإلنسان فهم . دعوى تعادل الذات العليا والنفس الهبائية هي دعوى مشوبة وال يقبلها عاقل. في الوجود لما كانت مملوكة
 . الفارق بين القديم العظيم والقدماء التابعين

القديم الذي ال يحد يرى ". ة محدودءامواألحياء قد) ڤَْدْهرو(، أنت القديم الذي ال يحد نارب:" بالقولِڤَدْزشخصيات الـاستخلصت 
 يرد وصف جلي لصورة القديم المحدود حيث جاء أن حجم الصورة ْدنيشََپوأ مثل ِڤديةالـبصورة الهيكل الكوني أحياناً وفي اآلداب 

 األكبر وأصغر من كما جاء أن الروح أكبر من. من حجم رأس شعرة آالف الروحية األصلية للنفس تعادل واحد على عشرة
دراك اهللا الذي هو أكبر من األكبر وال النفس  ابحواسنا المادية، ال يمكننا. األحياء الهبائية قدرة اهللا أصغر من األصغر. األصغر

تقول .  الموثوقةِڤديةالـيجب علينا فهم األكبر من األكبر واألصغر من األصغر من األسفار . الهبائية التي هي أصغر من األصغر
لذلك، يمكن أن يسأل أحد كيف يمكن وجود شيء . بهام اال أن الذات العليا تالزم النفس الهبائية في القلب وهي بحجمِڤديةالـاألسفار 
 لذلك، في مطلق الظروف، ال يجوز. اسب مع بدن النفس الهبائيةنبهام داخل قلب نملة؟ الجواب أن حجم الذات العليا مت االبحجم

تحيا الذات العليا في القلب لتوجيه .  واحدة مع النفس الهبائية مع أنهما يدخالن في البدن المادي للنفس الهبائيةعتبار الذات العلياا
 .وهذا التوجيه قديم لقدمهماوحكمها النفس 

أن شخصية اهللا  ِڤديةالـلكن جاء في األسفار . يمكن لسائل أن يسأل أن جميع األحياء متساوية ومستقلة لوالدتهما من الطبيعة المادية
لذلك، الطبيعة المادية ليست سبب ظهور األحياء كما أن الطفل يولد من . العزيز يغرس األحياء في الطبيعة المادية فتخرج منها

متداد  اوبناء عليه، الطفل الذي تضعه المرأة هو. يقذف الرجل النطفة في رحم المرأة فتحبل وتضع الطفل. المرأة ليس بسببها وحده
لذلك، الدعوى بأن األحياء ليست . الوالد العظيم إلى كذا، الطبيعة المادية ليست مستقلة بوضع األحياء بل حضورهم عائد. الرجل

 كذا،.  مختلف أطراف البدن ال تعادل مجمل البدن بل البدن هو الذي يحكم مختلف األطرافللمثال،. جزء ال يتجزأ من اهللا مردودة
لذلك، ال يقبل . كِْرشَْن) ڤاْمشَهَمماي( أن األحياء امتدادات ْبهَچڤَْد چۤيتايؤكد في . ومحكومة بمصدرهاماً دومتدادات الكل الجامع تابعة ا



تلك هي . انها من نوع واحد لكن الذات العليا مالكة النفوس الهبائية التابعة دوماً. عاقل بدعوى مساواة الذات العليا واألحياء الهبائية
 .ِڤَدْزالـنتيجة 
فالسفة .  في النحو السنسكريتي بمعنى تحول وكفايةَمياتْتستعمل كلمة .  بالغة الداللة في هذا الصددَميا-تْشيْن أو َميا-ْنياكلمة 
  األخذ بعين اإلنسانلكن يجب على.  بالداللة على المساواة الدائمة للنفس مع اهللاَميا-تْشيْن أو َميا-ياْن يفسرون كلمة ڤادۤيةاۤيماالـ
.  بنسبة تعادل نسبة شخصية اهللا العزيزمطلقاًشيئاً النفس الهبائية ال تملك .  بمعنى كافي أو تحولَمياتْن كانت الالحقة ا عتبار مااال

 وإال كيف وقعت في يد القدرة مطلقاًعلماً كافياً النفس الهبائية ال تملك . على أن النفس الهبائية مكتفيةتدل   َمياتْلذلك، الالحقة
. الوحدة الروحية للرب العظيم واألحياء بمعنى انعدام التباين.  كلمة كافي غير مقبولة سوى بنسبة حجم النفس الهبائية).اماۤي(المادية 
لكن الحقيقة أن . لو كانت الوحدة غير المتباينة مقبولة لكانت نجت جميع األحياء عند نجاة نفس فردية واحدة. آحاداألحياء جميع 

 .  ة والشقاء على نحو متباينالنفوس الهبائية تذوق السعاد
 بحد ْبَرْهَمْننظرية الالشخصية تنادي بأن . كما تستعمل من معنى منتوج.  تستعمل من معنى تحول أيضاًَمياتْكما مر أعاله، كلمة 
لمالئكة لكن توجد مئات وألوف من أجناس الحياة متفاوتة األوضاع الحياتية مثل البشر وا). اللۤي(ليته خذاته تكاثر وأن ذلك ت

تفسير آخر .  محرر مسبقاًْبَرْهَمْنالنجاة ألن  إلى والحيوانات ولو كانت جميعها امتدادات الحق المطلق العظيم فذلك يعني أن ال سبيل
مما في ختام كل حقبة تحد جميع أجناس األبدان المختلفة ت هو أن مختلف أجناس األبدان تظهر في كل حقبة وْزدۤياڤاماۤيالـيطرحه 
لو قبلنا هذه .  في الحقبة التالية حسب نظريتهمالتكاثر ثانية في صور بدنية مختلفة إلى ْبَرْهَمْنداً لجميع الظواهر ثم يعود يضع ح

لذلك، ال يمكن أن .  بهيج الخلقْبَرْهَمْن أن دانْتَ سۤوتَْرِڤنستفيد من .  للتغيير وهذا غير ممكنْبَرْهَمْنالنظرية فذلك يعني خضوع 
. حتجاب بالقدرة الوهمية إلى االوبناء عليه، تنزع. ْبَرْهَمْناألحياء هباء نور . بدن خاضع لعدد كبير من األوضاع المؤلمة إلى يتغير

الدخان مع أن الدخان حالة أخرى من  إلى  يرقص في نار كبيرة لكن ثمة فرصة سقوطها من النارْبَرْهَمْنكما مر توضيحه، هباء 
ي من دالسقوط في العالم الماإلى األحياء غير المنحصرة تنزع . ثل الدخان والعالم الروحي مثل نار متقدةهذا العالم المادي م. النار

تتحرر بالكلية من فالعالم الروحي عندما تؤثر فيها القدرة الوهمية ومن الممكن نجاة النفس الهبائية ثانية عند تنمية العلم الحقيقي 
 .  شوائب العالم المادي

هذه النظرية غير مقبولة أيضاً ألن . پوروشَ قتران بـ االعند) َركِْرتيْپ( هي أن األحياء تولد من الطبيعة المادية أسوَرْزنظرية 
الرب العظيم معروف بمن ال يولد . ال شخصية اهللا العزيز يولد وال الطبيعة المادية. الطبيعة المادية قديمة وشخصية اهللا العزيز قديم

. لذلك، بوصفهما ال يولدان، يعني أنهما ال ينجبان األحياء.  تعني من ال يولدأجا و أَجكلمة . أجامادية تدعى كذا، الطبيعة ال). أَج(
كما أن الماء   أن تركيب الطبيعة المادية والشخص العظيم يسبب ظهور األحياء داخل هذا العالم الماديِڤديةالـلكن يقبل في األسفار 

 كما  الماديةشواكلاألحياء في العالم المادي بأشكال وأوضاع مختلفة بتأثير التظهر .  ال تحصىتصال بالهواء تحدث فقاقيع االعند
ستخالص بأن األحياء التي تظهر داخل هذا العالم المادي بأشكال  االوبناء عليه، ال يصح. الفقاعة في الماء بأشكال مختلفةتظهر 

ال يمكن ألحد االدعاء بأن رغبات . ل على أبدانها بسبب رغبات مختلفةمختلفة مثل البشر والمالئكة والحيوانات والطيور، تحص
ال يعلم أحد متى بدأت الحياة المادية ). كَْرَم-أنادي(قتفاء أثره  الذلك، جاء أن سبب وجود مادي مثيل ال يمكن. مثيلة نهضت فيهم

وط الهباءة من النار على األرض ذات بداية لكن ال كما أن لسق. لكن الحقيقة أن لها مبدأ ما ألن كل نفس هي هباءة روحية باألصل
اثناء الدمار مع أن جميع األحياء المهيأة تبقى مندمجة في الوجود الروحي للرب في حالة من الرقاد . يمكن ألحد أن يقول متى

لذلك، .  الظاهرة الكونيةعند خلق كذلك، تخرج لتحقيق الرغبات عينها. فرغباتها األصلية بالسيطرة على الطبيعة المادية ال تضعف
 . تظهر في مختلف أجناس الحياة

عندما يشرب أحد . يجري حفظ طعوم مختلف األزهار في أقراص العسل. األحياء المندمجة في اهللا عند الدمار تقارن بالعسل
ل أنه ليس ممتزج بل العسل، ال يمكنه تبين أي نوع من العسل تم جمعه من أي نوع من األزهار لكن يفترض بالطعم اللذيذ للعس

. مثل آخر هو مع أن مختلف األنهار تمتزج بمياه البحر لكن ذلك ال يعني فقدان هويات مختلف األنهار. خليط من مختلف الطعوم
ة تبقى مختلف األحياء مع أذواقهم المختلفة فردية كامن. مع مياه البحرتبقى مستقلة مع اختالطها  يامونا ومياه الـنَْچَچالـنهر مياه 
 الفرق بين الرب العظيم واألحياء بإستمرار حتى عندما يظهر اندماجهم اثناء الدماريبقى .  حتى ظهور العالم المادي ثانيةْبَرْهَمْنفي 

 الفردية مع الرب أذواق اآلحادالخالصة أن . ختالف يبقى على الدوام اال مختلفة وهذانَْچَچالـكما أن ملوحة مياه البحر وعذوبة مياه 
 .   من جميع شوائب األوضاع المادية واإلندماج في الملكوت الروحيهمحتى بعد تحرريم دائمة البقاء العظ

آخر  إلى قدرتك المادية وتتناسخ من بدن إلى ، خالصتنا هي أن جميع األحياء منجذبةب الحبينارب:" بالدعاءِڤَدْزشخصيات الـتابعت 
بسبب الجهل تتوهم هذه األحياء أنها اجناس مختلفة من الحياة .  الطبيعة الماديةعةصنيبنسيان صلتهم القديمة بك ألنها تحسب نفسها 

ية فأنها توحد نفسها بفئة معينة من البشر أو أمة معينة أو عرق معين أو دين مزعوم،  اإلنسانالصورة إلى وال سيما عند وصولها



سيصل الفرد إلى  من بين ماليين منهما،. البدنية هذا تمر بالتناسخبداعي مفهوم العينية . ناسية هويتها الحقيقية بصفة خدمك األزليين
 ". اً بالقدر الكافي في صحبة تيم صفيفطنذا أصبح اويخرج من نطاق المفهوم المادي السيئ  كِْرشَْنفهم ذكر 

سيبدأ الفرد حياة التتيم   أجناس الحياة لكن أن األحياء هائمة داخل هذا الكون في مختلفشَريتاْمِرتَتْ تْشايتَنْيا في تْشايتَنْيايؤكد المولى 
دون عون ال يفلت أحد من قبضة التناسخ : جاء. ذا اكتسب فطنة كافيةابرحمة السيد الروحي وشخصية اهللا العزيز  كِْرشَْنفي ذكر 

عتق النفوس المهيأة من دوامة بكالم آخر، الرب العظيم هو القادر وحده على . )ڤينا نَـ ْمِرتيْم تََرنْتيَهريْم  (شخصية اهللا العزيز
 .التناسخ
 والشقاوة المادية مثل الحرارة الزائدة والبرودة الزائدة -ماض وحاضر ومستقبل–تأثير الزمان :" الدعاءِڤَدْزشخصيات الـتابعت 

أن جميع  ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في ". كل شيء يعمل بتوجيهك. والوالدة والموت والشيخوخة والمرض ليست سوى حركات حواجبك
جميع أوضاع الوجود المادي هي عناصر :" قائلةِڤَدْزالـتابعت . كِْرشَْنالنشاطات المادية مستمرة بتوجيه شخصية اهللا العزيز 

 الرب عندما تجلى بوجه َمهاَرَج ْپَرْهالَدلم يخش ". معارضة لمن ال يسلم لك لكنها ليست مصدر خوف للنفوس المسلمة كاملة الذكر
دائم اللطف وذخر اللذة للتيم  ِدڤََهى سيْمنِْرالرب لذلك، .  وصرعالموتالرب في صورة  في حين واجه والده الملحد ڤََهى ِدسيْمنِْر

لذلك، التيم الصفي ال يخشى الوالدة والموت والشيخوخة . وپياكَشيهيَرن يتجلى بصورة الموت لملحد مثل همع أن َمهاَرَج ْپَرْهالَدمثل 
 .والمرض

رباً  القد تقطعت. ضطراب بأوضاع الوجود المادي االربي الحبيب، أنا دائم:" نصاً لطيفاً في هذا الصددامّيشْرۤيْدَهَر ْسو پاَدشْرۤينظم 
ربي . حترق في النار المتقدة لردود الفعل المادية بسبب سيئاتي اثناء وجودي في هذا العالم الماديأأرباً بعجلة الوجود المادي و

ربي الحبيب، يا ابن :"نَُروتََم داَس طْهاكوَر شْرۤيلكما يدعو ". أرجو منك قبولي وحمايتي. لوتسيتين بطريقة ماالحبيب، لذت بقدميك ال
. ، جئت أطلب مالذاً تحت قدميك اللوتسيتين بعد عذاب شديد في الوضع المادي وأدعو أن ترحمنيڤِْرشَْبهانو، عشير ابنة نَنَْد َمهاَرَج

 ".ن ال مالذ بديل ليارجو أن ال تركلني بعيداً أل
الخدمة  إلى لذلك، اللجوء. أقصى حد إلى صعبة) اچيُّو ْبَهكْتي(ق معرفة النفس أو اهللا سوى الخدمة التتيمية ائالخالصة أن جميع طر

من ال . ر السبيل الوحيد للتحرر من شوائب حياة المهايأة المادية وال سيما في هذا العصوه كِْرشَْنالرب بذكر تام لـ إلى التتيمية
 .يقتصر على تضييع وقته وال دليل ملموس للحياة الروحية لديه كِْرشَْنيذكر 

كذا، يقول ". الثقة واألمان لكل من يسلم لي ويقرر أنه خادمي القديم ألن هذا هو ميلي الطبيعيدوماً اعطي :"راَمتْشَنْْدرقال الرب 
ما  إلى يعبر ،من يسلم لي لكن  الطبيعة الماديةشواكلؤلفة من  المربانيةي القدرتتخطي  العسير من:"ْبهَچڤَْد چۤيتافي  كِْرشَْنالرب 

بدال من تضييع الوقت، يشغلون أنفسهم بالخدمة .  بمجادلة سوى التيم لدحض نظرياتهممطلقاًال يعنى التيم ". هولةبكل سوراءها 
 ".التام كِْرشَْنالتتيمية العلية للرب في ذكر 

 هممع أن فريسة التأثير المادي وال ينجحون بمساعي معرفة النفس ۤيْزچيُّوالـ  الحبيب، سيسقطنارب:"الدعاء ِڤَدْزشخصيات الـتابعت 
مضللون أمثالهم يقارنون بالتجار الذين يبحرون في . ثقةسيد روحي  إلى ما لم يأخذواقد يتحكمون بفيل العقل وإعصار الحواس 

يجب قبول سيد روحي . من قبضة الطبيعة المادية قصراً على مساعيه الشخصيةلذلك، ال يمكن ألحد التحرر ". سفينة دون ربان
أيها السيد :" نصاً لطيفاً في هذا الصددامّيشْرۤيْدَهَر ْسو پاَدشْرۤينظم . سليم والعمل بتوجيهه ثم يمكن عبور جهالة األوضاع المادية

على تخطي جميع برحمتك در تللوتسيتين بالكلية وعندها سأقالروحي الرحيم ممثل شخصية اهللا العزيز، متى سيسلم عقلي لقدميك ا
 ".العوائق في وجه الحياة الروحية وسأستوي في الحياة البهيجة

في شخصية اهللا العزيز باإلنشغال الدائم في خدمته وهذا الشاغل الدائم في الخدمة التتيمية ) يَسماْده(الغيبوبة الروحية يمكن تحقيق 
 بأن معرفة العلم بالخدمة التتيمية تتطلب من الفرد ِڤَدْزالـتأمر لذلك، . الفرد بتوجيه السيد الروحي السليمتحقق سوى عند عمل يال 

هذه السلسلة المريدية تدعى .  هو العالم بالخدمة التتيمية في السلسلة المريديةثقةالسيد الروحي ال. ثقةالتسليم للسيد الروحي ال
 لمعرفة النفس بمزاولة  اإلنسانيسعى.  بالكليةاچيُّو ْبَهكْتي روحياً في السلسة المريدية هو ثباته في عالمة من يصبح سيداً. شُْروتْرييا

 في أْرجوَنقال . ڤاميتَْرڤيشْكبار مثل  ۤيْزچيُّوخفاق حتى  ايتجاهل قبول سيد روحي لكن هناك عدة أمثلة علىأحياناً   الخفيةاچيُّوالـ
 ال يقوى أحد على ضبط العقل والحواس. يقارن العقل بالفيل المجنون. ثر صعوبة من ضبط الرياح أن ضبط العقل أكْبهَچڤَْد چۤيتا

. ثقة الخفية ولم يقبل سيد روحي اچيُّوالـذا مارس امن المحتم أن يحبط مسعى الفرد  بكالم آخر،. دون العمل بتوجيه سيد روحي
 يعلم باألشياء آتْشاْرياقبل الذي ي. آتْشاْريا على علم كامل دون هداية  ال يحصل اإلنسان هو أنِڤديالـالحكم . سيضيع وقته الثمين
.  الكاملة يصبح زاهداًْبَرْهَمنيةالـمن حقق الدرجة . فهم الحق المطلق بالحجج محال. )ِڤَدشُو پوروڤاْن اآتْشاْري (في نصابها الصحيح

كل شيء مزود من قبل شخصية اهللا . د عدم كفاية في هذا العالم بالعلم الروحي عدم وجواستخلص ال يناضل جلباً للنفع المادي ألنه
مؤهل السيد .  الحقيقي ال يسعى للكمال المادي بل يقارب سيد روحي سليم لتلقي أوامرهْبراْهَمَنالـلذلك، . العزيز بما فيه الكفاية



يدعو المريد الجدير إلى . كِْرشَْناهللا العزيز  وهذا يعني أنه ترك كل شاغل ما سوى شاغل شخصية نيشْطَْهى-ْبَرْهَمالروحي هو أنه 
 ترك سائر شواغل علىسيد العزيز، تلطف بقبولي مريدك ودربني على وجه يقدرني :"هعندما يدنو منالسيد الروحي الثقة بخنوع 

 ".  الخدمة التتيمية إلى معرفة النفس واإلنقطاع
 ما هو نفع .ربي الحبيب، أنت ذخر اللذة:"لييما كالرب يتدبرون  إلى العليةالتيم المنشغلون بتوجيه السيد الروحي في الخدمة الودية 

لذة ينشغلون زيفاً بإستمداد اللذة من كل ؟ الجاهلون بالذخر العظيم لفي حضورك اللذة الزائلة المستمدة من المجتمع والصداقة والحب
ربي الحبيب، ال شك بوجود بعض اللذة في :" شاعر وتيم كبيرَپتياڤيدۤي يقول في هذا الصدد،". التشبعة الحسية لكنها لذة عابرة وزائلة

 إلى تحتاج الصحراء". رضاء قلبي الشبيه بالصحراءالذة مثيلة  المجتمع والصداقة والحب مع أنها متصورة مادياً لكن ال تستطيع
المادية بالرغبات التي ال يحققها البحر قلوبنا تغص ؟ كذا،  قطرة واحدة من الماء في الصحراءسكبما هو نفع بحار من المياه لكن 

ذاك الرضى العلي غير . ال نشعر بالرضى سوى عندما تبدأ قلوبنا بإستمداد اللذة من الذخر العظيم للذة. والصداقة والحب المادي
 .كِْرشَْنممكن سوى في الخدمة التتيمية في ذكر 

األحياء لعلم و) ١\٥. س.ب (ڤيْچَرَهى  آنَنَْديْدتْش شَْْستْ -م قديم البهجةوجه العل  الحبيب، أنتنارب:" الدعاءِڤَدْزشخصيات الـتابعت 
ال يعود معنياً بطريقة في هذا العالم المادي، مثيل  كِْرشَْنكل من أنما ذكر .  ألنهم هباء نور شخصيتكحالة وجودهم الطبيعيةبك هي 

بكالم آخر، تنقطع عنايته بالتشبعة . ث يوجد بعض الترخيص باللذة الحسيةبالحياة العائلية حي كِْرشَْنتنقطع عناية تيم . الحياة المادية
مرحلة العلم والتجرد بالغ الصعوبة في الحياة  إلى العلم والتجرد لكن مسعى الوصول إلى ل الحياة البشرية مستنداكم. الحسية
له بالصلة بين الذات العليا واألحياء الهبائية وتخطوا مفهوم أمثايعلم . بصحبة التيم أو المحاج المقدسة كِْرشَْنتيم يلوذ لذلك، . العائلية

درجة أن كل محج يزورونه والمياه التي تغسل أقدامهم إلى بفضل حملهم لك في قلوبهم بذكر تام انهم أصفياء . عينية البدن والذات
 ".قادرة على تخليص كثير من اآلثمين الهائمين في هذا العالم المادي

نشغاله بالحقائق النسبية  االقلق يتآكل المادي بداعي:" الملحد وصف خير ما تعلمههوالدمنه عندما طلب  َمهاَرَج ْپَرْهالَداجاب 
يشتهر التيم األصفياء بكبار ". الغابة للياذ بالرب العظيم إلى لذلك، خير سبيل هو ترك البئر المموه للحياة العائلية والتوجه. والزائلة

دوماً التيم الراسخون . مما يحررهم تلقائياًدوماً يذكرون الرب العظيم وقدميه اللوتسيتين .  الكاملت العلمياشخص) َمهاتْماْز(الحكماء 
. دائم التشبع روحياً كِْرشَْنتيم . على ذلك المقام يتشبعون بالقدرات العلية للرب ويصبحون بحد ذاتهم مصدر نجاة أتباعهم وتيمهم

. أمثالهم من التيم ال يغترون بالقدرات المادية. ي مثيل يتشبع بالقدرات الروحية على شاكلتهلذلك، كل من يلمس أو يلوذ بتيم صف
النسب والعلم والجمال والثروة لكن مع أن تيم الرب معزز بكل ذلك لكنه ال ينجرف بعيداً بإستكبار كل تلك رفعة العز المادي هو 

هم بصحبتهم نجونقون في طريقهم كثير من النفوس المهيأة ويتر ويلآخ إلى كبار تيم الرب يسوحون في األرض من محج. رفعةال
 ألن التيم وحدهم َپڤۤيڤَْدنَ و ورّيپ َهىنّاتََجَچ و اَركاڤْد و َمتْهورا و ڤِْرنْداڤََنيقيمون عموماً في أماكن مثل . ويوزعون العلم العلي

لذلك، يشيد كبار التيم أمثالهم هياكل و . هم البعض ويتقدمونلبعضصحبة ربانية على هذا النحو، يتيحون . يتجمعون في أماكن مثيلة
بفضل  كِْرشَْن احراز التقدم في ذكر  اإلنسانيستطيع.  باإلنتفاع بصحبتهمإنسان تيح الفرصة لكلمما ي كِْرشَْن حيث يجتمع تيم آشَْرَمْز

 .كِْرشَْنذكر  من يةلاعتيادية الخ االتقدم مثيل غير ممكن في الحياة العائلية. صحبة مثيلة
رأي المؤمن . تهالمؤمن بالشخصية الرب والمؤمن بشخصي:  الحبيب، المستعلون اثناننارب:" الدعاءِڤَدْزشخصيات الـتابعت 

لكن رأي المؤمن بشخصية اهللا هو أن العالم المادي . بالالشخصية هو أن هذه الظاهرة المادية زائفة وال وجود سوى للحق المطلق
حقيقي ألن كل . العالم المادي حقيقي وغير حقيقي بوقت واحد. احجج مختلفة إلثبات فلسفتهملكل فريق منهما  .موجود لكنه زائل

 ليس للظاهرة الكونية حالة ثابتة. مخلوق وهالك: توسع الحق المطلق العظيم وغير حقيقي ألن وجود العالم المادي زائلهو شيء 
 يحاججون بأن كل شيء في .اَچْن ميتْْهۤيْبَرْهَم َستْياْم َجلعالم المادي ينادون بمقولة هذا اة وهميدعاة ". بسبب مختلف أوضاع الوجود

أشياء  إلى تتحولو توجد أشياء كثيرة مصنوعة من الطين مثل األوعية الفخارية واألطباق للمثال،. العالم المادي مصنوع من المادة
لذلك، أشكال . خاري بعد تحطمهاطبق ف إلى جرة الماء الفخاريةل تتحو. لكن وجودها الفخاري مستمربعد تحطمها مادية أخرى 

هذه الظاهرة الكونية من فيض الحق المطلق . هذه هي رواية المؤمن بالالشخصية. ناء أو الطبق الفخاري زائف لكن الطين حقيقياال
لكن رأي . لحضور هو الحق الوحيدمفهوم المؤمن بالالشخصية أن الحق المطلق دائم ايتلخص . دون شك لكن وجودها زائل زائف

يجادل الالشخصي بأن هذا هراء ألن المادة .  أيضاًواقعيالمؤمن بالشخصية أن هذا العالم المادي من فيض الحق المطلق مما يجعله 
كن العقارب هم بأن روث البقر مادة ميتة لتفالسفيجادل . تولد من النفس الروحية تارة والنفس الروحية تولد من المادة تارة أخرى

لذلك، منتوج شيء معين ليست من . المادة الميتة مثل األظافر والشعر من البدن الحيتخرج كذا، . تخرج من روث البقر أحياناً
ثبات عدم وجود حقيقة في الظاهرة الكونية بالضرورة مع أنها من إلى ابناء على حجج مثيلة  ڤادۤيةاۤيماالـيسعى فالسفة . نوعه دوماً



 مع أنها من واقعيةحق حسب هذا الرأي فأن الظاهرة الكونية ليست ) ْبَرْهَمْن(لذلك، مع قبول الحق المطلق . المطلقفيض الحق 
 . فيض الحق المطلق

شرير ال يقول): ٨\١٦ (ْبهَچڤَْد چۤيتايقول الرب في ). أسوَرْز( هو رأي الجن ْبهَچڤَْد چۤيتاكما جاء في ماۤياڤادّي الـلكن رأي الفيلسوف 
َجَچْد   ِتىطَْهْمَأَستْياْم َأْپَرتيشْ (له سوى الشهوةعلة  وال جنسيةشهوة نه نتاج أ ويدبره؛ ربال له،  أساس ال ،واقعيغير هذا العالم ن ا

 أن ْبهَچڤَْد چۤيتاع من نستفيد من الفصل الساب. لكن هذا خالف الواقع). ْهايتوكَم – كيْم َأنياتْ كاَم تَْمَسْمْبهۤو -  َأَپَرْسَپَر-آهوْر َأنۤيشْڤََرْم
هي -العقل والفطنة واألنا الزائفة-العناصر اللطيفة إلى ضافة ا-األرض والماء والنار والهواء والسماء–العناصر الكثيفة الخمسة 

. لوية للرباألحياء قدرة ع. توجد قدرة روحية هي األحياء وراء هذه القدرة المادية الدونية. القدرات المنفصلة الثمانية للرب العظيم
شخصية اهللا العزيز يملك قدرات . قتران القدرة الدنيا والقدرة العليا ومصدرهما شخصية اهللا العزيز امجمل الظاهرة الكونية هي

ال ). ىياِتڤَ شْرۤوڤيْدهايڤيَپراْسيا شَكْتيْر (القدرات العلية للرب متباينة ): ٦٥\١٣ َمْدْهيا. ت.ت (ِڤَدْزالـهذا مؤكد في . غزيرة متباينة
بعض . الرب قديم الوجود والقدرات قديمة الوجود. تفيض من الرب العظيمألنها  هذه المتباينة ها أنعميمكن أن تكون القدرات زائفة 

 في غضبه قد يفعل أشياء ال يفعلها  اإلنسانيمكن ضرب مثل. ةوهميلكن ذلك ال يعني أنها -تظهر تارة وتغيب تارة-القدرة زائلة
 هذا ةوهمي بڤادۤيةاۤيماالـوبناء عليه، حجة فالسفة . ةوهميه لكن ظهور الغضب وارتفاعه ال يعني أن قدرة الغضب رتفاع غضب ابعد

يؤكد الرب أن الرأي القائل بعدم وجود سبب عظيم لهذه الظاهرة المادية وعدم وجود . ڤَْزڤايشْنَالـالعالم غير مقبولة عند الفالسفة 
 .ل المادة هو رأي األشراررب لها وأن كل شيء من خلق تفاع

لكن تخيل الحبل حّية ال يعني أن . في ظلمة األمسية يمكن تخيل الحبل حّية. يطرح أحياناً حجة الحّية والحبلماۤياڤادّي الـالفيلسوف 
 هو أخذ وهمي ال.العالم المادي هو مثل غير صالحة وهمي لتصوير ْزدۤياڤاماۤيالـلذلك، المثل الذي يستعمله . ةوهميالحبل أو الحّية 

 مثل مناسب جداً ڤيڤايشْنَالـيستعمل الفيلسوف . وهميفال يعني أنه  موجوداًشيئاً   اإلنسانذا أخذا لكن. بالفعلشيء غير موجود 
ربما كان زائالً لكن .  عند رؤيتهشيء آخر إلى  ويتحولفوراًالوعاء الفخاري ال يختفي . بمقارنة هذا العالم المادي بوعاء فخاري

زائل  مع أنه وهميأن الوعاء الفخاري ال يمكننا القول لذلك، . اًعاء الفخاري يستعمل لنقل الماء ونحن نتابع رؤيته وعاء فخاريالو
ة ألن الوعاء الفخاري مصنوع واقعي ومجمل األرض واقعستخالص بأن الوعاء الفخاري  االلذلك، يجب علينا. ومختلف عن الطين

شخصية اهللا العزيز قديم . بعد دمار هذه الظاهرة الكونية في شخصية اهللا العزيزتدخل  أن القدرة المادية ۤيتاْبهَچڤَْد چنستفيد من . منها
. ليس عدم كِْرشَْن. عدمخلقت من الخليقة المادية هي فيضه وال يمكن القول أن هذه الظاهرة الكونية . الوجود مع قدراته المتباينة

السبب األصلي للوجود ليس . شخص كِْرشَْنلذلك، .  حينما نتكلم عنهوحاشيته وتوابعهمه اسمع صورته وصفاته و حاضر كِْرشَْن
 .لكن حجج مثيلة مردودة) ڤََرشْأنۤي(في وسع األشرار القول أن هذه الخليقة المادية دون رب . بل الشخص العظيمشخصياً عدماً وال ال

األظافر .  حجة سليمةتتة مثل األظافر والشعر تخرج من بدن حي ليس بأن المادة الميڤادۤيةاۤيماالـالمثل الذي يضربه فالسفة 
 العقرب من روث خروج كذا، الحجة بأن. لكنها ال تخرج من حي متحرك بل من بدن مادي غير متحرك) ڤََرشْأنۤي(والشعر هي 

هو من األحياء دون شك لكن العقرب الذي يخرج من روث البقر . البقر تعني أن الحي يخرج من المادة ليست حجة سليمة أيضاً
األحياء الهبائية كما نفهم من ). بدن العقرب(ال يخرج من روث البقر سوى البدن المادي للنفس . الحياة ال تخرج من روث البقر

مداد  اياء منمداد الطبيعة المادية لكن األح اأبدان األحياء في مختلف أشكالها من.  مغروسة في الطبيعة المادية ثم تخرجْبهَچڤَْد چۤيتا
آخر حسب رغباتها  إلى النفس من بدنتتناسخ . األبدان الالزمة لألحياء من عطاء الوالدين في أوضاع مادية معينة. الرب العظيم

 توضع األحياء في أرحام أبدان مادية معينة. آخر إلى وهي أشكال لطيفة من الفطنة والعقل واألنا الزائفة التي تالزمها من بدن
هذا .  بالتدبير الفوقي الماديةنابدصور في االلذلك، النفس الروحية ليست من نتاج المادة بل تت.  ثم تنمي أبداناً مماثلةلفوقيبالتدبير ا

النفس الروحية والمادة من قدرات الرب . الروح هي التي تحرك المادة. قتران المادة والروح حسب ما نشهد االعالم المادي هو
لذلك، ال . النفس هباءة من نوع اهللا ووجودها قديم. ألن كالهما من فيض الحق المطلق القديمة وهمي هما حقيقة وليستالعظيم و

 تعني أن كل ما َدْم ْبَرْهَم اڤْڤَْم كَْهلَْسْر: ِڤديةالـالحكمة . ما يزعم من والدة وموت ينطبق على البدن المادي. تعرف الوالدة والموت
 . العظيمْبَرْهَمْنن المادة والروح من قدرات  ألْبَرْهَمْننشهده غير متغاير عن 

قد يكون . مثل الوعاء الفخاري لطيف للغاية. ڤيةڤايشْنَالـنتيجة الفلسفة وخيرها توجد حجج كثيرة حول وجود هذا العالم المادي 
ذا، مع ان هذا ك. آخر إلى غرض الوعاء الفخاري هو حمل الماء من مكان. شكل الوعاء الفخاري زائالً لكن له غرض مخصوص

تعطى النفس فرصة منذ بداية الخلق لتنمية أشكال مختلفة من األبدان المادية حسب . ستعمال مخصوص االبدن المادي زائل لكن له
 .  للوعي صورة المتطورةالصورة البدن البشري هي فرصة خاصة لإلنتفاع ب. مخزون الرغبات التي راكمتها منذ زمن سحيق

فما هو سبب نصح أرباب العائالت بقطع صالتهم به واقعي  لو كان هذا العالم المادي ه أحياناً الحجة بأنڤادۤيةاۤيماالـيعرض فالسفة 
 النشاطات المادية ليس ألن  اإلنسان هو وجوب تركاَسَسنّْۤي حول ڤيڤايشْنَالـ؟ لكن مفهوم الفيلسوف )اَسَسنّْۤي(ودخول سلك الزهد 



 المستعلين وْسوامّيُچ َپرۤو شْرۤيلنتفاع باألشياء كما هي مقصودة لذلك، أعطى  اال هواَسنّْۤيَس ڤَڤايشْنَغرض الـ. وهميالعالم 
العالم وهمية  ليس على أساس اَسَسنّْۤي إلى  بطريقة الحياة المادية وأخذهڤَڤايشْنَالـزهد . معادلتين للتعامل مع هذا العالم المادي

 متجرداً من  اإلنسانيجب أن يكون:" هذه المعادلةوْسوامّيُچ َپرۤو شْرۤيلاعطى لذلك، . المادي بل لبذل كل شيء في خدمة الرب
لذلك، يجب بذل كل . كِْرشَْنمجمل العالم المادي، مجمل الظاهرة الكونية ملك اهللا، . العالم المادي ألن التعلقات المادية عديمة النفع

يستوطن المادي . اَسَسنّْۤي ڤَڤايشْنَالـهذا هو غرض ". شياء الماديةويجب على التيم البقاء متجرداً من األ كِْرشَْنشيء في خدمة 
لتشبعته الحسية شيئاً مع عدم قبول  فّن بذل كل شيء في خدمة الرببم ي علَسنّْۤياسّي ڤَڤايشْنَالـالعالم ابتغاء التشبعة الحسية لكن 

 ويحسبون وهمياً العالم المادي ْزدۤياڤاماۤيالـيعتبر :" بمعادلته الثانيةاسّيَسنّْۤيماۤياڤادّي الـ وْسوامّيُچ َپرۤو شْرۤيللذلك، انتقد . الشخصية
ألن الوجود توسع هذا التوسع واقعي واقعية الرب العظيم ". أنفسهم محررين من شوائبه لجهلهم بأن لكل شيء نفعه في خدمة الرب

 . تهقدر
 اإلنسان الظاهرة حقيقية ألن مصدرها حقيقي لكن يجب على. وهمي أو أن مصدر ظهوره تهوهميالظهور الزائل للكون ال يعني 

 من األرض زائل لكن الوعاء الفخاري ليس صنوعالوعاء الفخاري الم: يمكن ضرب مثل الوعاء الفخاري مرة ثانية. نتفاع بهااال
 سبلهذا العالم المادي كما يعلم العاقل بالبنية الزائلة ل نتفاع االسبل ڤيڤايشْنَالـ الفيلسوف يعلم .صحيحاً عند استعماله لغرضه الوهمي
كذا، البدن البشري أو العالم المادي . ستعماله لغرض غير سليم ا عندوهميالوعاء الفخاري . نتفاع بالبنية الزائلة للوعاء الفخارياال

 ْبهَچڤَْد چۤيتاذلك، يؤكد في ل. اً عند بذل نشاطاته في خدمة الرب العظيموهمي عند استعماله ألغراض التشبعة الحسية لكنه ليس وهمي
القدرة الدنيا أو القدرة العليا التي تفيض .  ينقذ الفرد من أعظم المخاطر،أن بذل البدن أو العالم المادي جهد طفيف في خدمة الرب

 .ة عند استعمالها على الوجه الصحيحوهميمن شخصية اهللا العزيز ليست 
نتيجة طقوس العمل الصالح . اليه الذلك، التيم المتقدم ال يأخذ. د التشبعة الحسيةصعي إلى ةمن جهة طقوس العمل الصالح، فمستند

ثواب بعد نفاق  األرض لمعاودة الكرة من جديد إلى  أن الحمقى يرجعون ثانيةْبهَچڤَْد چۤيتاالفلك العلوي لكن جاء في  إلى ترفع الفرد
 ب الصعود والنزول كما يضيع علماء المادة وقتهم بمسعى الذهابنفعهم الوحيد هو تجشم متاع. عملهم الصالح في ملكوت الجنان

-أنْْدَهى (ِڤديةالـ أتباع معميين للطقوس ِڤَدْزشخصيات الـطقوس العمل الصالح وصفتهم بالمنشغلون . القمر والعودة ثانيةإلى 
 إلى ون بالمباهج الدنيوية يطمعون باإلرتقاءالمغرم. فطن لكنها ليست مقصودة للِڤَدْزالـمع أن طقوس مثيلة مذكورة في ). َپراَپَرْم

 ويرى األشياء في نصابها الصحيح، ثقةسيد روحي  إلى  الذي لجأفطنالال يحفل بها لكن . قامتهم طقوس مثيلة االجنان وهذا سبب
 .الرب إلى بل ينشغل بالخدمة الودية العلية

يملك مليون دوالر من العملة النقدية ال يحتفظ الذي  فطنال:  مثال هوخير.  جلباً للنفع الماديِڤديةالـالطقوس  إلى يأخذ سوى التيم
عندما ال يمسك اإلنسان سوى ببعض األوراق . بها دون استعمالها مع علمه الجيد أن العملة النقدية بحد ذاتها ليست سوى ورق

نفعه الصحيح مع أنه لعالم المادي لكذا، . اعملة نقدية بقيمة مليون دوالر لكنه ينتفع بها عند استعمالها لتحقيق غرضه منه يمسك
كذا، قد يكون هذا العالم المادي .  أوراقانها مجردمع الحكومة العملة النقدية وهنا تكمن قيمتها  تصدر.  النقدية كاألوراقوهمي
 التامة لهذا العالم المادي  بالقيمةڤَڤايشْنَالـالفيلسوف يعترف .  أو زائل لكنه من فيض الرب العظيم مما يعني أن قيمته تامةوهمي

في هذا المضمار كمن يعتبر العملة النقدية مجرد أوراق عادية ويطرحها جانباً ماۤياڤادّي الـالفيلسوف يخفق وخبير باإلنتفاع به بينما 
عتبار  االذ بعين دون األخوهمي أن من يرفض هذا العالم المادي بوصفه وْسوامّيُچ َپرۤو شْرۤيللذلك، أعلن . نتفاع بالمال االدون

العليم بالقيمة المالزمة لهذا العالم المادي لخدمة الرب والمتجرد . أهميته بوصفه وسيلة لخدمة شخصية اهللا العزيز فزهده عديم القيمة
. و حقيقيلذلك، ه. هذا العالم المادي هو توسع القدرة المادية للرب. منه ويزهد بالعالم المادي بعدم قبوله متاعه هو الزاهد الحقيقي

 .اً كما يستخلص البعض من مثل الحّية والحبلوهميليس 
 بالطبيعة دّياڤاماۤيالـينتفع الفيلسوف ". لوجودها الزائلة لمعدوم الفطنة وهميتبدو الظاهرة الكونية :" الدعاءِڤَدْزشخصيات الـتابعت 

كما ينتفع دعاة . هلك بعد حينيالم لم يكن موجوداً قبل خلقه و أن هذا العِڤَدْزالـتقول . هوهميتالمتقلبة لهذه الظاهرة الكونية إلثبات 
عدم بل تحدد مصدر بال ال تقول بأنه ِڤديةالـلكن التعاليم . لعدمخلق من ا هذا ويستنتجون أن هذا العالم المادي ِڤديالـالعدمية بالنص 
هذا موضح في ). تاني جايانِْتىيماني ْبهۤو اڤاياتُو (هو الذي فاضت هذه الظاهرة الكونية منه وترجع فيه بعد دمارها : خلقه وهالكه

تدل ). َجنْمادى أْسيا ياتَه(هو فياض الوجود ): ١\١\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم أيضاً وفي النص األول من الفصل األول من دانْتَ سۤوتَْرِڤ
يؤكد المبدأ عينه في . فيه بعد دمارها أن علة الظاهرة الكونية هي شخصية الحق المطلق وترجع ِڤديةالـجميع هذه النصوص 

-أنَْچ-َبهيْر(هذا يثبت دون شك أن القدرة الخارجية ". ونية من الرب العظيم وتدخل فيه بعد هالكهاتخرج الظاهرة الك: ْبهَچڤَْد چۤيتا
ستخلص الفيلسوف ي. ةوهمية لكنها تظهر وهميوبناء عليه، ال يمكن أن تكون . مع أنها زائلة هي قدرة الرب العظيم) اماۤي
 بمثال ِڤَدْزالـلكن تعرض . ة ألنها لم تكن موجودة في البداية وتنقطع عن الوجود بعد دمارهاوهميأن الطبيعة المادية ماۤياڤادّي الـ



شكل  إلى قد يتحطم الوعاء الفخاري أو يتحول. قدرة الرب العظيم قديمة مع أن منتوج الحق المطلق زائل: الوعاء والطبق الفخاري
. دوماً) ْبَرْهَمْن(أساس الظاهرة الكونية هو الحق المطلق . آخر مثل طبق لكن المقومات أو المستند المادي أي األرض هي هي

الظاهرة الكونية متقلبة وزائلة لكن ذلك ال يعني . ة ليست سوى تخمينوهميبأن الظاهرة الكونية ماۤياڤادّي الـلذلك، دعوى الفيلسوف 
 ال توجد بيضة حصان وال قرن أرنب وال زهرة تنمو في للمثال،.  هو ما ال وجود له سوى صورياًوهميلتعريف ا. ةوهميأنها 

خيالية توجد أشياء . ال توجد بيضة حصان وال قرن أرنب وال زهرة تنمو في السماء. سمالسماء بل هي ظواهر ال توجد سوى باال
 لمجرد أنه متغير أو زائل ويظهر وهمي بأن هذا العالم المادي ڤَڤايشْنَالـل بلكن ال يق. ةوهميال وجود لها ويمكن القول أنها أشياء 

 .تارة ويغيب تارة
جلوس ن في مطلق الظروف مع تساوياال ت) اتْماڤجۤي(والنفس الهبائية ) َپَرماتْما( كالمها بأن الذات العليا ِڤَدْزشخصيات الـتابعت 

ن على الرغم من ين غير متعادلين الطائري أن هذِڤَدْزالـكما تعلن . رة واحدةكالهما في البدن عينه مثل طائران يقفان على شج
اثناء وجود الظاهرة . اتْماڤجۤيالطائر اآلخر يأكل ثمرة الشجرة وهو ). َپَرماتْما(واحد يشهد فقط وهو الذات العليا . جلوسهما كصديقين

تتوهم الشكل التي تجد نفسها فيه عين  مختلفة حسب ما قدمت من عمل وفي الخليقة بأشكال) اتْماڤجۤي(الكونية، تبدو النفس الهبائية 
بعد التصور في   المادية الثالثة وتعمل بمساراتها وتتابع وجودها في العالم الماديشواكلتخضع لل. بداعي نسيان وجودها الدائمذاتها 

. قص رغم وجودها في هذا العالم الماديانتليا ال يتفقد عزها األصلي اثناء علقتها في جهل مثيل لكن عز الذات الع. صورة مادية
تصبح النفس المهيأة عالقة في . الذات العليا في عز مقامها على أكمل وجه اثناء نأيها عن جميع مصائب هذا العالم الماديتبقى 

 المهيأة هو أن الذات العليا تحافظ على الفارق بين الذات العليا والذات. الذات العليا كما تخلع الحّية جلدهاتخلعه العالم المادي بينما 
  ).چوَن-أشْطَ و سيدّْهي-أشْطَ، ْرياڤَأيشْ-شَطْ(عز مقامها وهو 
هذا العز .  الثمانيةخارقةهو العزيز الكامل بالعز العلي السداسي والقوى ال كِْرشَْن من جهلهم بأن ْزدۤياڤاماۤيالـينسى الفالسفة 

أول الصفات . أحد وال يفوقه فائق بهذا العز السداسي كِْرشَْنال يعادل . والصيت والعلم والزهدالسداسي هو الثروة والقوة والجمال 
ال يتنجس . يدّْهيْمڤ-َپاپأ: إشُوَپنيشَْد هذا ما جاء في. طالق االهي أن شوائب الوجود المادي ال تمسه على كِْرشَْنالعلية الثمانية لـ

 كِْرشَْنقد تبدو أعمال . بعمل فاسد ولو بدا ذلك كِْرشَْنال يتنجس . شائبة من الشوائبالرب العظيم بالذنب كما ال تتنجس الشمس ب
ْبهَچڤَْد  في الفصل الرابع من أْرجوَنإلى  كِْرشَْنيعلن . مطلقاًال يموت  كِْرشَْنالصفة العلية الثانية هي أن . فاسدة لكنه ال يتنجس بها

هذا .  وحاضر ومستقبلماض: لذي يذكر جميع تلك النشاطاتمرات غزيرة لكنه الوحيد ا أن كالهما ظهرا في هذا العالم المادي چۤيتا
هو . طالق االال ينسى على كِْرشَْنلكن . موتنا يعني تبديل األبدان والنسيان. مرجع النسيان هو الموت. مطلقاًيعني أنه ال يموت 

مالك الشمس  إلى ْبهَچڤَْد چۤيتا المتمثلة بكتاب اچيُّوالـقادر على ذكر كل ما حدث في الماضي وإال كيف يذكر أنه لقن رياضة 
مع أنه كان جد جد عند حضوره في ملحمة  مطلقاًمثل شيخ  كِْرشَْنلم يبدو .  وال يشيخمطلقاًال يموت  كِْرشَْن؟ لذلك، ڤاْنڤَْسڤي

 وال يعطش مطلقاًال يجوع  كِْرشَْن. مطلقاًع للحزن ال يشيخ وال يخض كِْرشَْن. وال يتنجس باإلثم مطلقاًال يموت  كِْرشَْن. تَْركوروكِْش
 إلى .كِْرشَْنهذه هي الصفات العلية الثمانية لـ. طالق االمشروع على أكمل وجه وال مرد لمشيئته على كِْرشَْنكل ما يشاء . مطلقاً

-أنيما(من األصغر وأكبر من األكبر مثل القوة على الصيرورة أصغر ) ڤََرشِْچيُّو(ة هو رب جميع القوى الخارق كِْرشَْنجانبها، 
بوجه  كِْرشَْن كذا، ).ْستَْهْم-انْتََرتْشَۤي-َپَرمانو-ْستَْهى-أنْذانْتََر(ينفذ في الذرات  كِْرشَْن): ٣٥\٥ (َسْمهيتا-ْبَرْهَمجاء في ). سيدّْهي
درجة أنه يزفر ماليين ومليارات  إلى  ببدن هائلونڤيشْ-َمها قائم في الكون الهائل ويستعلي البحر السببي بوجه ڤيشْنو َدكَشاّيَچْرْبهُو

 أن جميع الكواكب ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في . يصبح أخف من األخف: ْچهيمالَيملك كمال  كِْرشَْن. سيدّْهي-َميماهذا يدعى . من األكوان
القدرة على فعل : ڤْتيْپرايملك كمال  شَْنكِْر. ذاك هو تفسير انعدام الوزن. ينفذ في هذا الكون وفي ذراته كِْرشَْنتسبح في الهواء ألن 

خضاع من يشاء  اعلىقادر  كِْرشَْنكما أن ). َرڤََرِمشَْپ(الملك العظيم  كِْرشَْنوصف ). أشيتا(كذا، يملك قدرة ضبط القدرة . ما يشاء
 .شيتاڤَوهذه هي قدرة 
 بتساوي ْزدۤياڤاماۤيالـ دعوىلذلك، . فية وال تقارن نفس بههو مالك العز الكامل والصفات العلية والقوى الخ كِْرشَْنعلى هذا النحو، 

هذا المفهوم يدعى معرفة . هواجب العبادة وسائر األحياء خدم كِْرشَْنلذلك، الخالصة أن . الذات العليا والذات الهبائية مردودة
التساوي  إلى  هو دفع النفساماۤي أن آخر حبائل جاء. اماۤيمدفوعة بالفتنة  كِْرشَْنكل معرفة نفس وراء صلة الخدمية الباقية لـ. النفس

لو كان اهللا . يعجز عن توضيح سقوطه في العلقة المادية لكنه اإللهية إلى نفسه ماۤياڤادّيالـ الفيلسوف نسبي. مع شخصية اهللا العزيز
الظن بتساوي . طرح هذا السؤالعند  جابةاال ْزدۤياڤاماۤيالـ يتعذر على؟ كَْرَم وخضع لمصائب قانون عليه فكيف تغلبت السيئات

قبل تحرره من جميع السيئات  كِْرشَْنذكر  إلى ال يمكن ألحد أن يأخذ. األحياء مع شخصية اهللا العزيز من عالمات الحياة األثيمة
أن أمثالهم ) ٣٢\٢\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في . هو خير دليل على عدم تحررهم من السيئاتاإللهية  ْزدۤياڤاماۤيالـ ادعاء. بالكلية



 دليل على فطنتهم ذاهووقت واحد نسبون اإللهية إلى أنفسهم ب وهذا يعني أنهم يحسبون أنفسهم محررين ويبودَّْهياه-ڤيشودَّْهىأ
 .ن الرغبات األثيمةع لمعرفة النفس محبط دون التنزه ۤيْزانۤيْچ والـۤيْزچيُّوالـ أن مسعى ِڤَدْزشخصيات الـقالت . المشوبة

اذا لم يحرص على قلع  جانبه في قلبه إلى  الذات العليا مع جلوسهاالرباني لن يشهد  الحبيب،نارب:" الدعاءِڤَدْزشخصيات الـعت تاب
يعني وجوب العثور على الذات العليا في القلب وهذا غير ممكن لمن لم يتحرر من ) يَسماْده(التأمل . جذور الرغبات األثيمة بالكلية

 دون الشعور ما هو نفع تأمل الفرد كذا،. ن لدى أحد قالدة مرصعة بالجوهرة ونسى الجوهرة فكأنه ال يملكهاذا كا ا.ذنوبه بعد
يجب . ن جميع الرغبات المادية بالكليةعلذلك، يجب على السائر على درب معرفة النفس التنزه ". ؟ الذات العليا في قلبهبحضور

تابعت . هذا هو صعيد التتيم الصفي. وتنفيذ مشيئته كِْرشَْنقتصار على فهم  اال بلَنۤياْچ و كَْرَمعلى التيم أن ال يتأثر بنتائج 
. ما داموا مشوبين برغبات التشبعة الحسية  وال يحققون الذات العليا في قلوبهمۤيْزچيُّوالـ ىال ينجح مسع:" الدعاءِڤَدْزشخصيات الـ

ذين يضيعون وقتهم بمختلف أشكال التشبعة الحسية سواء بالتخمين أو عرض  الۤيْزانۤيْچ والـۤيْزچيُّوالـوبناء عليه، ما يزعم من 
بالنسبة  كل من هذا العمر والعمر المقبل مصادر متاعب.  من حياة المهايأة وسيبقون في دوامة التناسخاقواهم المحدودة لن ينعتقو

تستمر معاناة أمثالهم من . كتمال معرفتهم بالنفس ادم امثالهم المصائب في هذا العمر وتستمر معاناتهم وتورطهم لعيعاني .ألمثالهم
 ". على الرغم من جميع مساعيهم لتحقيق الكمال ألنهم مشوبين برغبات التشبعة الحسيةۤيْزچيُّوالـ

هم بالبيت طلباً الذين قطعوا صالت) ۤيْزاسَسنّْۤي( مالحظاً في هذا الصدد أن أهل الزهد ْرتي طْهاكوَرڤَاناتَْهى تْشَكَْرڤيشْڤ شْرۤيليكتب 
العمل الخيري مثل فتح المعاهد التعليمية أو المستشفيات  إلى واتالرب بل يلتف إلى لمعرفة النفس وال يشغلون أنفسهم بالخدمة التتيمية

. لمقبلأو حتى األديرة أو الكنائس أو المساجد أو هياكل المالئكة، يواجهون المتاعب بتلك المشاغل ليس في هذا العمر بل في العمر ا
نما يهدرون وقتهم بنشاطات خارج نطاق سلك الزهد لكن مسعى التيم لبذل ا كِْرشَْن ال ينتفعون بهذا العمر لتحقيق ن الذيۤيْزاسَسنّْۤيالـ

). طاتِْششْ-ْرتِْهى أكْهيَلكِْرشْنَ( كِْرشَْن بل تسمى نشاطات متنوعة لمرضاة مطلقاً ال تحبط ونڤيشْنشاء هياكل  اطاقته في أعمال مثل
يخضع لقانون مدرسة المحسن فتح  هو خدمة تتيمية لكن ونڤيشْبناء هيكل . مدرسة وبناء التيم هيكالالمحسن بين بناء  بعيد يوجد بون

 .يعد من األعمال الصالحة مع أنه كَْرَم
 في ٍناوت دون خدمة تتيمية صفية إلى ينقطع من): ٢٦\١٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في . مطلقاً كَْرَمالخدمة التتيمية تحت سلطة قانون ال تقع 
التيم ). ۤيايا كَلَْپِتىْبهۤو - ْبَرْهَم َسـ چوناْن َسَمتۤيتْيايتاْن (ْبَرْهَمْن صعيد بلغيوة يالمادالطبيعة  شواكل يتعالى لتوه عن ،فوظرجميع ال

هو عمل محرر وكل عمل ) كِْرشَْن أو ونشْڤي (ۤياياْچكل عمل يقضى في هذا العالم المادي لصالح . محررون في هذا العمر وما يليه
الخالصة أن التيم محرر في هذا . هي حياة النجاة كِْرشَْنحياة ذكر . كَْرَمال يحرر عامله من قانون ) أتْشْيوتَ(دون صلة بالعاصم 

 . في هذا العمر أو الذي يليه سواءمطلقاً ال يتحررون ۤيْزچيُّوالـ وۤيْزانۤيْچوالـ ْزكَْرمۤيالـالعمر وما يليه برحمة الرب بينما 
".  الحبيب، كل من فهم أمجاد قدميك اللوتسيتين برحمتك ال يحفل بسعادة أو شقاء هذا العالمنارب:" الدعاءِڤَدْزشخصيات الـتابعت 

. ر العمل وشره خيثوابالعذاب المادي محتم طيلة وجودنا في العالم المادي لكن التيم ال يهتم بأعمال هذا العالم ورداته التي تمثل 
يمدح الناس التيم أحياناً على نشاطاته العلية ويواجه المذمة أحياناً حتى دون . كما ال يأبه التيم كثيراً وال يرضى بثناء العامة أو ذمهم

 بالنشاطات  المنشغل اإلنسانال يعنى بمديح. نشاطات التيم على الصعيد العلي. لكن التيم الصفي ال يحفل بثناء العامة أو ذمهم. مبرر
 .ذا استطاع التيم الحفاظ على مقامه العلي فسيضمن شخصية اهللا العزيز تحرره الدائم ا.المادية

موقع التيم العلي في هذا العالم المادي يستمر بصحبة التيم األصفياء بمجرد سماع النشاطات المجيدة للرب في مختلف العصور 
ربي الحبيب، اسمح لي باإلنشغال بالخدمة :"نَُروتََم داَس طْهاكوَر شْرۤيلأنشد . المبدأهذا  إلى تستند كِْرشَْنحركة ذكر . والتجليات

بكالم آخر، ال ". تلك هي رغبتي عمر تلو عمر.  السابقين وأسمح لي بصحبة التيم األصفياءاْزآتْشاْريكما يوصي  إليك الودية العلية
نشاطات حركة ذكر . اْزآتْشاْريذن  اقدام على شيء دون االلتتيمية تعني عدمالخدمة ا. يحفل التيم بنجاته بل بقضاء الخدمة التتيمية

يقتدر التيم على الحفاظ على موقعه العلي في صحبة التيم . وْسوامّيُچ َپرۤو شْرۤيلموجهة باألئمة السابقين وعلى رأسهم  كِْرشَْن
 .العاملين بهذه األصول

يتوجه . الخدمة التتيمية إلى أربعة فئات من الصالحين يأخذون. به جيداً عزيز جداً عليه أن كل من يعلم ْبهَچڤَْد چۤيتايقول الرب في 
 على طالب العلم ْبهَچڤَْد چۤيتافي  كِْرشَْنيثني . طالع عنهست االحاجة ما أو طلب العلم به أولذا أصيب بضائقة أو  االرب إلى الصالح

تيم مثيل يستطيع الفهم أن جميع أوضاع الحياة .  السابقين جدير بالثناءاْزشاْريآتْوالتتيم به على خطى  كِْرشَْنطالب العلم بـ. به
عندما يسلم للقدمين اللوتسيتين للرب ال يعود يحفل ان كان وضعه مناسباً أم ال المالئمة وغير المالئمة تخلقها مشيئة الرب العظيم و

في الواقع، ال توجد أوضاع . ة الحظوة الخاصة لشخصية اهللا العزيزالوضع غير المالئم بمثاب إلى ينظر التيم حتى. العظيم بالكلية
هذا . قضاء الخدمة التتيمية ويرى كل وضع من أوضاع الحياة مناسباً لعلمه أنها مشيئة الربلغير مناسبة عند التيم بل هو متحمس 

ال . ةاة وال يرقص طرباً في األوضاع المالئمال يبتئس التيم في مواجهة منعكسات الحي: ْبهَچڤَْد چۤيتاالموقف التتيمي موضح في 



موقع مثيل ال يمكن الحفاظ عليه سوى بالسير على خطى . يحفل التيم حتى باألحكام والحدود على أرفع صعد الخدمة التتيمية
 كِْرشَْنلك، يلقننا الرب لذ. اْزآتْشاْريكل ما يقضيه التيم في الخدمة التتيمية هو على الصعيد العلي ألنه يسير على خطى . اْزآتْشاْري

 على صعيد شخصية اهللا اْزآتْشاْرييجب التسليم بأن . آتْشاْريايجب على التيم المبتدئ عدم مساواة نفسه مع . نتقاد اال فوقآتْشاْريابأن 
 .مطلقاً إلنتقاد التيم المبتدئ آتْشاْرياأو ممثله  كِْرشَْنخضاع  اوبناء عليه، ليس من الجائز. العزيز
ه تسلياتعبادة الرب العظيم بالدعاء يعني ذكر صفاته العلية و.  شخصية اهللا العزيز من وجوه مختلفةِڤَدْزشخصيات الـ قدست بذلك،

 ِڤَدْزشخصيات الـلذلك، قضت . ال يمكن لنا ذكر جميع صفات الرب.  الرب وصفاته ال تحدتسلياتلكن . العلية ونشاطاته العلية
 .الت في الختامعبادتها على ما في وسعها ثم ق

 ومالئكة الكواكب مثل الشمس والقمر أرباب إنْْدَر وملك الجنان) لُوَك ْبَرْهَم( سيد أعلى الكواكب ْبَرْهماالحبيب، مع أن المولى نا رب"
مين ال يقوى أرباب التخ. حصاء صفاتك العلية محال اهذا العالم المادي لكن علمهم قليل بك فماذا يعرف البشر وأهل النظر عنك؟

. نعتقد أنه ليس لديك حتى أنت علم كامل بصفاتك العلية ألنك ال تحد. تقدير طول وعرض شكلك وخلقكعلى والمالئكة أهل السماء 
 مع أنه من غير الالئق من العملي الفهم بوجود تزاحم ال يحد بين علمك وتوسع قدراتك ألن صفاتك وقدراتك ال تحد وعلمك ال يحد

 ".تكالقول أنك ال تعلم بذا
على هذا الوجه، تزداد قدراته . حالما يعي ببعض قدراتهيدرك أن لديه قدرات أكثر المراد أن اهللا ال يحد كما أن علمه ال يحد و

 أن ِڤَدْزشخصيات الـتقول اهللا عليم دون شك لكن . كالهما ال يحدان وال نهاية لقدراته وال نهاية للعلم الذي يفهم به قدراته. وعلمه
عندما تكون حقيقة فعلية غير معلومة لشخص معين فذلك يدعى . هذا ال يعني أن اهللا ليس عليماً. اته ال يعلم بحد قدراتهحتى اهللا ذ

يزداد كالهما .  مع زيادتها قدراته ونشاطاتهيزداد علمه لفهم مع ذلك،. لكن هذا ال ينطبق على اهللا لكماله بذاته. جهالً أو نقص العلم
 .من هذا المعنى يمكن القول أن حتى اهللا ذاته ال يعلم بحد قدراته وصفاته. دون حد وال نهاية لذلك

 أن أكوان غير منحصرة ِڤديةالـجاء في األسفار . كيف يمكن لمطلق عاقل تقدير اهللا الذي ال يحد في توسع قدراته ونشاطاته تقريباً
يتعين علينا . أن أكوان غير منحصرة تدخل بدنه عند زفيرهو) نيْدرا-اچيُّو (ةيُّوچيالـ في رقدته ونڤيشْ-َمهاتفيض عندما يشهق 

العناصر الخمسة للظاهرة (درجة أن المواد الكثيفة واللطيفة  إلى التخيل أن هذه األكوان التي تتوسع دون حد حسب علمنا المحدود
ن فحسب بل تغطي الكون بقشور سبعة ليست داخل الكو -ةوهمياألرض والماء والنار والهواء والسماء مع الهيولى واألنا ال-الكونية
على هذا الوجه، كل كون معبأ على أتم وجه ويوجد عدد غير منحصر من . وكل منها عشرة أضعاف أكبر من سابقتهاأيضاً 
عدد غير منحصر من األكوان جاء أن . ونڤيشْ-َمهاكل هذه األكوان في المسام التي ال تعد للبدن العلي للرب بوجه تسبح . األكوان

 أن اهللا ِڤَدْزالـلهذا السبب، تقول . في الهواء مع الطيور وال يحصى عددهاذرات الغبار كما تسبح سبح في مسام البدن العلي للرب ت
بتبين حريص يستطيع الفرد الفهم . ل يسعى لفهم اهللا متبيناً الروح والمادةدعي اإللهية بلذلك، العالم العاقل ال ي. وراء مدارك تخميننا

 أنه واحد مع قدرته ْبهَچڤَْد چۤيتافي  كِْرشَْنيوضح . الذات العليا علية عن القدرتين العليا والدنيا مع صلته المباشرة بهمامثيل أن 
 .قدرتهإلى كل شيء استناد وبائن عنها مع 

الطبيعة هي . پوروشَ و كِْرتيَرْپقتران  امجمل الظاهرة الكونية هي.  على التواليپوروشَ و َركِْرتيْپالطبيعة واألحياء تسمى أحياناً 
سيعلم الفرد أن شخصية اهللا العزيز هو العلة المباشرة وغير المباشرة لهذه الظاهرة . العلة المقومة والمعلول هو هذه الظاهرة الكونية

 ):١\٥ (َسْمهيتا-َمْبَرْهيستخلص في . هاالنتيجة الصحيحة حول إلى بالقدر الكافي للتوصلحالفه الحظ عندما يالكونية وكل ما تحويه 
أو اهللا  كِْرشَْنيصل الفرد إلى النتيجة بأن . كاَرنَْم-كاَرَن-ڤَه َسْرڤينَْدأناديْر آديْر ُجو– ڤيْچَرَهى  آنَنَْديْدتْش شَْْستْه كِْرشْنََپَرَمه  إشْڤََر

أو اهللا هو  كِْرشَْن :َسْمهيتا-ْبَرْهَميجة نت إلى يجب أن يصل الفرد. بعد تدبر عميق عندما يحرز كمال العلمهو العلة األصلية لكل علة 
.  بدالً من التخمين حول قياس اهللا سواء أكان طويالً أم عريضاً أو التفلسف المتكلفكاَرنَْم-كاَرَن-ڤََسْر): ١\٥. س.ب(علة العلل 

 .ذاك هو كمال العلم
 َسنَنَْدَن رويت في أول األمر في السلسلة المريدية على لسان ڤيشْنو َدكَشاّيَچْرْبهُو إلى )ْستوتي-ِڤَد( ِڤَدْزشخصيات الـأدعية لذلك، 

. جاتَ-ڤَْرپۤولذلك، يطلق عليهم . ْبَرْهما أول أوالد  األربعةْزكوماَرالـكان .  في بداية الكونْبَرْهماه وجميعهم من أوالد اناخوإلى 
 َپراَپَرْمأن نظام  هنا، ِڤَدْزمن دعاء شخصيات الـكذا، يتعين العلم . َنكِْرشْتبدأ بـ) َپراَپَرْم( أن السلسلة المريدية ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في 

 في ِرشي ناراياَن، وأعاد روايتها كوماَر َسنَنَْدَن هذه رواها ْستوتي-ِڤَديتعين علمنا أن . ِرشي ناراياَنيبدأ بشخصية اهللا العزيز 
 ناراياَنكذا، كان الرب بوجه . لخدمة التتيمية الصفية بلعب دور تيم صفيدرب افي هذا العصر،  تْشايتَنْياأعلن المولى . كاشَْرَمَبَدرۤي
 إلى ِرشي ناراياَن كالم منلذلك، . ليه ا يستمعموني ناَرَد شْرّيكان . في السابق الشديدة في جبال الهيمااليا رياضاتيمارس ال ِرشي
 . أن اهللا هو الواحد العظيم وأن كل ما سواه خدمه، يستفادْستوتي-ِڤَد بصورة كوماَر َسنَنَْدَن كما رواه موني ناَرَد



آَر َسَب ( كل ما سواه خدمه )كِْرشَْن إشْڤََر ِاكَِلى(حد األهو الرب الواحد  كِْرشَْن): ١٤٢\٥ آدي (شَريتاْمِرتَتْ تْشايتَنْياجاء في 
اِرى يايتْشِْهى ناتْشاْريا، ِسى ۤي(هم وميولهم الرب العظيم بمشيئته جميع األحياء في مختلف النشاطات لعرض مواهبيشغل ). ْبْهِرتْيا

الصعيد األرفع .  بصدد الصلة القائمة بين األحياء وشخصية اهللا العزيزة هي التعاليم األصليْستوتي-ِڤَد لذلك، ).تايشِْهى كَِرى نِْرتْيا
. ن الشوائب المادية بالكليةعما لم يتنزه الفرد  كِْرشَْننشغال بحياة التتيم أو ذكر  االال يمكن.  تحقيق حياة التتيمولتحقيق األحياء ه

هي ) دانْتَ سۤوتَْرِڤ و اتْرانوپ والـْدنيشََپوأ األربعة و ِڤَدْزالـ (ِڤديةالـ واألسفار ِڤَدْزالـ أن صفوة موني ناَرَد أخبر ِرشي ناراياَن
 هذه في الخدمة التتيمية هي َرَس. َرَسمة خاصة  كلِرشي ناراياَنفي هذا الصدد، استعمل . الرب إلى قضاء الخدمة الودية العلية

جميع ). ڤاي َسهَرُسو (الرب العظيم هو ذخر كل متعة : ِڤَدْزالـ في َرَسكما وصفت . تبادل بين الرب واألحياءالالوسيط أو مستند 
كما جاء في . األحياء إلى َرَسة تحقيق درجة  وسيلقن، تلدانْتَ سۤوتَْرِڤ و ْدنيشََپوأ و ِڤَدْزالـ واتْرانوپالـ بما فيها ِڤديةالـاألسفار 

 هو ْمتَڤََچْبهاـال): ٣\١\١. ب.ش. (ِڤديةالـجميع األسفار ) َرَس(تؤلف صفوة ) شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم (پوراَن-َمها أن نصوص ْمتَڤََچْبهاـال
 ).ْپَهلَْمَچليتَْم تَتُوْر -َپكَلْ-َچَمني (ِڤديةالـصفة الثمرة اليانعة للحكمة 

كما أن التاريخيات مثل خرجت بتنفس شخصية اهللا العزيز  )ِڤَدڤَ أتَْهْر و ِڤَدساَم  و ِڤَدياجوْر  و ِڤَدْچ ِر( األربعة ِڤَدْزالـهم أن نف
 . الخامسةِڤَد تدعى الـَمهاْبهاَرتَ و اتْرانوپالـ مثل ِڤديةالـالتاريخيات .  تعتبر تاريخ العالماتْرانوپالـ وجميع َمهاْبهاَرتَ

 وسائر الحكماء  األربعةْزكوماَرالـ يدري .ِڤديالـة مجمل العلم و تعتبر صفْستوتي-ِڤَدنصوص الثمانية والعشرون لدعاء ال
 ويعلنون ذلك في مختلف الكواكب بالتجول في الفضاء ِڤديةالـهي صفوة الحكمة  كِْرشَْنالمعروفين جيداً أن الخدمة التتيمية في ذكر 

 . في الفضاءدوماً انهم يعرجون .  قلما يمسون األرضموني ناَرَدالهم من الحكماء بما فيهم جاء هنا أن أمث. الخارجي
ستعادة مقامهم  اهو يسوحون في الكون لتعليم النفوس المهيأة أن شاغلهم في األرض  األربعةْزكوماَرالـ وموني ناَرَدحكماء مثل 

جاء في عدة مواضع أن األحياء تشبه شرر النار وشخصية . شبعة الحسيةوليس الت شخصية اهللا العزيز إلى األصلي للخدمة التتيمية
هذا العالم المادي ابتغاء  إلى لذلك، من المقطوع به أن األحياء خرجت. بريقها اذا سقطتشرر النار تفقد  .اهللا العزيز يشبه النار
يستعيد الفرد مقامه  لكن. التي تشكل هويتها الروحيةنارة تلك  االلذلك، تنسى مقامها األصلي وتنطفئ قوة. التمتع بالتشبعة الحسية

 الخدمة التتيمية إلى  في جميع أرجاء الكون بالدعوة األربعةْزكوماَرالـ وناَرَديسوح الحكماء مثل . كِْرشَْنذكر إلى ذا أخذ ااألصلي 
 . وزيادة مريديهم اإلنسانبتعليم
لتزام بالتبتل لثالثة أيام  اال الذي يجب عليهْبَرْهَمتْشارّي إلى  وهذا ما يشيرڤيتَْرسا هو :األول. ْبَرْهَمتْشارّي-نايشْطْهيَك هو موني ناَرَد

 الذي يلتزم بأحكام التبتل وحدوده سنة واحدة من ْبَرْهَمتْشارّي وهو َپتْياْپراجا هو :الثاني. تمام العماد والخيط المقدس اعلى األقل بعد
 تشيرو نايشْطْهيَك هو :الرابع. ِڤديةالـكمال دراسة األسفار  ا ويراعي التبتل منذ العماد حتىتْشارّيْبَرْهَم-ْبراْهَم هو :الثالث. العماد
لكن . جواز زواجه الحقاً بعد انقضاء فترة تبتلهالتي تعني من بين الثالثة  ڤاَنَپكوْرأويوجد .  المتبتل طوال عمرهْبَرْهَمتْشارّيإلى 

 وأمثالهم ْبَرْهَمتْشارّي نايشْطْهيَك موني ناَرَد و  األربعةْزكوماَرالـلذلك، . مطلقاًرب الحياة الجنسية  ال يقْبَرْهَمتْشارّي نايشْطْهيَك
 مفيدة على األخص في أنها تزيد من قوة ْبَرْهَمتْشارّينظام حياة .  الفروسية ألن نذر تبتلهم بطولي مثل نذرڤَْرتَ-َرڤۤييطلق عليهم 

 مطلقاً قادر على حفظ كل ما سمعه من سيده الروحي وال ينساه موني ناَرَدالصدد على األخص أن يذكر في هذا . الذاكرة والعزم
 يستطيع تكرار ْبَرْهَمتْشارّي ْدَهَر-شْروتي. ْدَهَر-شْروتييدعى دوماً من يستطيع حفظ كل شيء . ْبَرْهَمتْشارّي نايشْطْهيَكألنه كان 

الحكيم لذلك، قام . ناَرَدالكتب وهذا من مؤهالت الحكيم الجليل  إلى دون رجوعكل ما حفظه عن ظهر قلب دون تدوين مالحظات و
ن في ين والثابتين المفكريالمحققحكماء كبار أمثال . ِرشي ناراياَنبعد تلقي تعاليم  بنشر فلسفة الخدمة التتيمية في األرض ناَرَدالجليل 

 .   قادرون على حفظ كل شيءخدمة الرب بالكلية
أصبح راسخاً في الحق وسعيداً . ِرشي ناراياَنسيده الروحي  إلى ستماع اال محققاً على أتم وجه بعدناَرَدالحكيم الكبير لذلك، أصبح 
. ال سيما بمريد الخير العظيم للنفوس المهيأة كِْرشَْن بوجه الرب ِرشي ناراياَن خاطب موني ناَرَد. ِرشي ناراياَن إلى بتقديم الدعاء

مريد خير  كِْرشْن وجه ِرشي ناراياَن يخاطب. في كل عصر لحماية تيمه وإهالك سواهمينزل  كِْرشَْن أن الرب ۤيتاْبهَچڤَْد چجاء في 
هو مريد الخير  كِْرشَْن أن الرب الفهم إنسان يجب على كل. كِْرشَْن بعدم وجود مريد خير مثل ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في . النفوس المهيأة

 أن يصبح واثقاُ وراضياً بالعلم بأن له أحد قادر على اعطائه كل  اإلنسانعلى هذا النحو، يستطيع. ليه االلجوءمن الواجب العظيم و
هو مريد خير حتى الجن ألنه أعتق جميع الجن الذين  كِْرشَْن مريدو خير النفوس المهيأة لكن ،ه وتوسعاتهنزالءو كِْرشَْن. الحماية

جاء أن الجنية .  حمى التيمالنتيجة واحدة عينها سواء أهلك الجن أمذ  االخيرية مطلقة كِْرشَْنت لذلك، نشاطا. ڤِْرنْداڤََنجاءوا لقتله في 
 .بقدر ما ينتفع التيم الصفي بالحماية الدائمة للرب كِْرشَْنينتفع الجن عند مقتله على يد . كِْرشَْنمقام أم  إلى  ارتقتتَناپۤو

.  كما يليق وأجلسه بإرتياحآشَْرَم في ڤْۤياَس ِدڤَاستقبله . ِرشي ناراياَن إلى حترام االعد تقديم بڤْۤياَس ِدڤَ آشَْرَم إلى موني ناَرَدتوجه 
 األجوبة عن كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَج إلى ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِدعلى هذا الوجه، روى . ِرشي ناراياَن مجمل ما سمعه من موني ناَرَدروى 



الغرض العظيم للحياة هو تحقيق البركات العلية لشخصية . ِڤَدْزالـر الغرض القطعي في  وما يعتبِڤديالـأسئلته بصدد صفوة العلم 
 في السلسلة ْزڤَايشْنَڤالـ وسائر ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد السير على خطى  اإلنسانيجب على. ليه ازيز واإلنشغال بالخدمة الوديةاهللا الع

و  ْپَرداياَسْم-ڤََمْدْه أي ڤيةڤايشْنَالـالمذاهب األربعة للسلسلة المريدية . ِرشَْنكْحترام لشخصية اهللا العزيز  االالمريدية وتقديم سجدة
، تجمع على وجوب التسليم ِڤديةالـجميع النتائج  إلى ةستندالم ْپَرداياَسْم نيْمباْرَك و ْپَرداياَسْم ْسوامي-ونڤيشْ و ْپَرداياَسْم رامانوَج

 . لشخصية اهللا العزيز
 و اتْدنيشََپوأ و – ياجوْر وڤَ أتَْهْر و ساَم وْچِر:  األربعةِڤَدْزالـ هي شْروتيْز. ْسْمريتيْز و شْروتيْز إلى تقسم ِڤديةالـاألسفار 
 شْرّي أن  اإلنساننتيجة كل هذه هي وجوب علم. ْبهَچڤَْد چۤيتا التي تتضمن َمهاْبهاَرتَ مثل تيهاَسْز إ واتْرانوپالـ هي ْسْمريتيْز
يتوسع الرب العظيم من . الذي تعمل الطبيعة المادية بإشرافه) پوروشَ-َپَرَم(هو شخصية اهللا العزيز .  اهللا العزيزهو شخصية كِْرشَْن

ظهار األكوان المادية وجميعهم يتولون  ا بعدڤَشي والمولى ونڤيشْ والرب ْبَرْهماالمولى : ثالثة إلى أجل الخلق والحفظ والدمار
 المادية تجري بتوجيه شواكلمجمل نشاطات الطبيعة المادية تحت ال. ونڤيشْتوجيه القطعي في يد الرب  المادية الثالثة لكن الشواكلال

 ).َسـ أيكْشَتَ( ِْڤَدزالـ وفي اْدْهياكِْشَنَمۤي): ١٠\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتاهذا مؤكد في . كِْرشَْنشخصية اهللا العزيز 
أو ) پوروشَ(والحي  )َركِْرتيْپ(الطبيعة المادية  إلى  الكونية المادية عائدة الملحدون سيقدمون حججهم بأن الظاهرةكْْهياسانْفالسفة 

 ليسا العلة پوروشَ و َركِْرتيْپ. هو علة كل من العلة المادية والعلة الفاعلة. هو علة العلل كِْرشَْنلكن . العلة المادية والعلة الفاعلة
 العلة األصلية أو علة كل علة ،كِْرشَْنلكن العلة القطعية لكالهما هي ظاهرياً لدة قتران الوالد والوا اتبدو والدة الطفل نتيجة. القطعية

 . َسْمهيتا-ْبَرْهَملتأكيد طبقاً 
َرنُوَدكشاي اكاَرنه، يظهر بوجه توسعاتبواسطة أحد  كِْرشَْنالرب العظيم . كل من الرب العظيم واألحياء ينفذون في الطبيعة المادية

 َدكَشاّيَچْرْبهُو، يتوسع ونڤيشْ-َمهاثم من تلك الصورة الهائلة .  الهائلة في المحيط السببيونڤيشْ وهو صورة ونڤيشْ-َمها و وشْنُڤي
 ينفذ في قلوب جميع األحياء كْشۤيُروَدكَشاّي ڤيشْنو بوجه ونڤيشْ. ڤَشي و ونڤيشْ و ْبَرْهما وينفذ في كل كون ومنه يتوسع كل من ڤيشْنو

أنْذانْتََر (الرب داخل هذا الكون وفي كل ذرة ): ٣٥\٥ (َسْمهيتا-ْبَرْهَمجاء في . صر المادية بما فيها الذرةجميع العنا إلى باإلضافة
 ).ْستَْهم-انْتََرتْشَۤي-َپَرمانو-ْستَْهى

. زيزكذا، مجمل الكون ليس سوى البدن المادي لشخصية اهللا الع. لألحياء أبدانها المادية التي تأخذها في مختلف أجناس الحياة
 الحي يحافظ على بدنه المعين وشخصية اهللا العزيز يحافظ على مجمل الخليقة .َپرۤو-ڤيراطْ: شاْستَْرْزوصف هذا البدن في الـ

لذلك، نجاة .  الظاهرة الكونيةونڤيشْالكونية ويهلك البدن المادي حالما يفارقه الحي الهبائي كما يهلك كل شيء حالما يفارق الرب 
التسليم لشخصية اهللا العزيز ال غير هو علة النجاة ): ١٤\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتاهذا مؤكد في .  الحي لشخصية اهللا العزيزالحي عندما يسلم

 المادية بعد التسليم لشخصية اهللا العزيز موضح بمثل النائم شواكل كيف ينجو الحي من ال).اْم ِاتاْم تََرنْتيَپْديانِْتى ماۤيْپَرڤَ يى مام ِا(
 ينسى  اإلنسان نفسه ليس داخل ذاك البدن ألناإلنسانال يرى   لكنعند نومه داخل الغرفة اإلنسان حضورالجميع رى ي. في غرفة

الرب قد يرى اآلخرين  إلى كذا، المحرر المنشغل بالخدمة التتيمية. وجوده البدني اثناء النوم مع أن اآلخرين يرون حضور بدنه
  اإلنسانشواغله مختلفة مثل شواغل. كِْرشَْن لثبات وعيه على ال يحيا داخل هذا العالم هادي لكنمنشغلين بالواجبات البيتية للعالم الم

 المادية شواكلالرب قد تخطى تأثير ال إلى الخدمة الودية العلية إلى  أن التيم منقطعْبهَچڤَْد چۤيتايؤكد في . المختلفة عن شواغله البدنية
 . وفي العالم العلي مع أنه يبدو قاطناً في البدن وداخل العالم الماديْبَرْهَمْنهو راسخ على صعيد . الثالثة

ال يرغب سوى بخدمة شخصية اهللا الذي  أن الشخص  سينْْدهو- َرساْمِرتَ-ْبَهكْتي في وْسوامّيُچ َپرۤو شْرۤيلفي هذا الصدد، يقول 
قامته في البدن أو العالم  ااثناء) موكْتَ-ڤَْمجۤي(تبر محرراً أنه يععين العلم العزيز قد يستقيم في مطلق وضع في العالم المادي لكن يت

سوى التيم . شخص مثيل بهذا البدن المادي أو العالم الماديال صلة ل. محرر كِْرشَْنالخالصة، أن الشخص المنشغل بذكر . المادي
-نيَرْستَ-ڤَلْياكايهذا الوضع يدعى . عدم تحررهم ويحلقون على الصعد البدنية والفكرية مما يعني ۤيْزانۤيْچ أو كَْرمۤيْزيطلق عليهم 

يتحرر الفرد : ْبهَچڤَْد چۤيتاهذا مؤكد في الفصل الرابع من . لكن المستوي على الصعيد العلي محرر من تعاقب الوالدة والموت. يُّوني
 بمجرد العلم بالطبيعة العلية لشخصية اهللا اهللا في الدار الباقية بعد مفارقة بدنه الحالي إلى من حلقة الوالدة والموت المتعاقب ويرجع

بعد فهم دعاء  كِْرشَْن التسليم للقدمين اللوتسيتين للرب  اإلنسانلذلك، يجب على. ِڤَدْزالـهذه هي خالصة جميع ". كِْرشَْنالعزيز 
 . ِڤَدْزشخصيات الـ

 ".ِڤَدْزالـشخصيات دعاء "بعنوان  كِْرشَْن منالسابع والثمانين  الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى



 الفصل الثامن والثمانون
 شيڤَالمولى نجاة 

. للتوضيح ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِدلكن كان يطرح مختلف األسئلة أمام  كِْرشَْن محرراً بوصفه تيم كبير من تيم كْشيتْرۤيَپكان الملك 
 األمر بأوصاف ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِدوأوضح ". ؟ِڤَدْزي للـما هو الغرض القطع:" في الفصل السابقكْشيتْرۤيَپسؤال الملك كان 
هي الغرض ) ْبَهكْتي(الخالصة أن الخدمة التتيمية كانت . شوَك و ناَرَد و ِرشي ناراياَن حتى َسنَنَْدَنالسلسلة المريدية، من  إلى مسندة

 ينعم بالرخاء ڤَشيليس ثرياً مادياً عموماً بينما تيم المولى  ونڤيشْلماذا يالحظ أن تيم الرب :"قد يسأل التيم المبتدئ. ِڤَدْزالقطعي للـ
من أجل توضيح هذا األمر، ". ؟ هي رفع النفس إلى صعيد الخدمة التتيميةِڤَدْزالـ إذا كان الغرض القطعي للحياة أو خالصة المادي
 سواء في ڤَشي أن المنشغلين بعبادة المولى غالباًهد ، نشُچوْسوامّي ڤَ شوَك ِدعزيزي:"ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد يسأل كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَج

 سيد العزة ال ونڤيشْفي المقابل، تيم الرب .  يحيا حياة فقير معدمڤَشي المالئكة يثرون مع أن المولى م الجن أممجتمع البشر أ
ال . لى ثلوج جبال الهيمااليا تحت شجرة أو عڤَشيالمولى يحيا . يظهرون في حياة رغدة بل تخلو حياتهم من العز المادي تماماً

 أو في العالم المادي لكن َهىنْطْايكوڤ يحيا بعز كبير سواء في ونڤيشْأو الرب  كِْرشَْنلكن . يبني حتى داراً لسكناه لكن عباده أثرياء
 تيمه معدمين فما هو السبب؟

ينتقدان بعضهما البعض وخاصة  بل  على خالف دائمونڤيشْ الرب عباد وڤَشي المولى عباد.  بالغ الفطنةكْشيتْرۤيَپ َمهاَرَجسؤال كان 
على .  حتى اليوم في الهندِڤديةالـ اجتماعات تقصد فهم النتيجة شاْرياكَراتْشَنْ وأتباع رامانوجاتْشاْريا أتباع يعقد في جنوب الهند حيث

 ڤَشوَك ِد توضيح الوضع بطرح األسئلة أمام يتْكْشرۤيَپ َمهاَرَجلذلك، أراد . يخرجون مظفرين دوماً رامانوجاتْشاْرياالعموم، أتباع 
يبدو تيمه لكن  عظيم العز ونڤيشْأو الرب  كِْرشَْنالرب . في حين يظهر الثراء على تيمهحياة فقر  ڤَشيحيا المولى ي. ُچوْسوامّي

 .معدمين وهذا وضع يبدو متناقضاً ومحيراً للمتبين
القدرة المادية ممثلة بالقدرة .  هو سيد القدرة الماديةڤَشيبأن المولى  ،كْشيتْرۤيَپ  مجيباً عن سؤال الملكُچوْسوامّي ڤَشوَك ِدقال 
 الثالثة أي شواكلالقدرة المادية تظهر بال.  هو سيد هذه القدرة الماديةڤَشيلذلك، المولى .  زوجهاألنه ڤَشيلمولى خاضعة ل وچادوْر

مع أنه الشواكل وليس متأثراً   هو موجهڤَشيالمولى .  الماديةشواكلال هو سيد ڤَشيلذلك، المولى . األصالة والحماسة والظلمة
 . بهامع أن النفس المهيأة متأثرة سيد الشواكل الثالثة ڤَشيالمولى بكالم آخر، .  لنفع النفس المهيأةايصاحبه

 بعض ضعاف الفطنة مثل  أن تأثيرات عبادة مختلف المالئكة ليست كما يفترضُچوْسوامّي ڤَشوَك ِدنستطيع الفهم من كالم 
عن نتيجة تحصيل  ڤَشيبعبادة المولى نتيجة بائنة يحرز  بوضوح أن الفرد ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِديقول . ونڤيشْتأثيرات عبادة الرب 

كذا، الذين . من يعبدون مختلف المالئكة يحرزون النتائج المنشودة التي يهبها المالئكة:"ْبهَچڤَْد چۤيتاهذا مؤكد في . ونڤيشْعبادة الرب 
لكن المنشغلين بالخدمة . يعبدون القدرة المادية يستلمون جزاء مناسباً لنشاطات مثيلة والذين يعبدون األسالف يتلقون نتائج مثيلة

قة ال يمكن ألحد مقاربة المنط". لُوَك كِْرشَْن أو َهىنْطْايكوڤكواكب  إلى يذهبون-كِْرشَْن أو ونڤيشْ-التتيمية يقدسون الرب العظيم
 . أو سواهما من المالئكةْبَرْهما أو ڤَشي بتقديس المولى )ڤْيُّوَمَپَر(العلية، السماء الروحية 

خلقت الحضارة الحديثة .  المادية الثالثةشواكلألن هذا العالم المادي هو نتاج التولد جميع منوعات الظواهر من هذه الشواكل الثالثة 
يجب علينا العلم أن . بعون العلم المادي  المادية الثالثةشواكل لكنهم منوعات من تفاعالت المن المكائن وأسباب الراحةكبيراً عدداً 

 قادرين على تحصيل مقتنيات ڤَشي مع أن تيم المولى  الثالثةشواكلأمثالهم من التيم يقتصرون على جمع منتوجات مصنوعة بال
) حواس العمل الخمسة وحواس جمع األخبار الخمسة(حواس العشرة ستة عشر أي ال إلى  الثالثة ثانيةشواكلالتقسم . مادية كثيرة

السعادة أو .  الثالثةشواكلهذه البنود الستة عشر هي امتدادات ال). األرض والماء والهواء والنار والسماء(والعقل والعناصر الخمسة 
لمجرد لذة بتدريب عقولنا شياء ممتعة كثيرة نخلق أ. العز المادي تعني تشبعة الحواس وال سيما العضو التناسلي واللسان والعقل

عز الشخص داخل هذا العالم المادي حسب تدريبه العضو التناسلي واللسان أو بكالم آخر،  يجري تقدير .العضو التناسلي واللسان
قتضي يدي للحضارة التقدم الما. رضاء ذوقه الذي ال يشبع بأكل أطباق شهية اكيف يقدر أن ينتفع بقدرته الجنسية ومدى قدرته على

هنا يكمن . للسانالعضر التناسلي وملذات املذات : خلق أغراض المتعة باإلختالق الفكري لمجرد السعادة على أساس هذان المبدأن
 .ڤَشي حول سبب ثراء عباد المولى ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد أمام كْشيتْرۤيَپالجواب عن سؤال الملك 

ليس . بالفعل، تقدم حضاري مثيل مزعوم هو سبب الورطة في الوجود المادي. لصفات المادية ليسوا أغنياء سوى باڤَشيتيم الرب 
تيمه األشياء المصنوعة بتفاعل هذه الصفات يتلقى  المادية الثالثة وشواكل هو سيد الڤَشيالخالصة أن المولى . نحداراً اهذا تقدماً بل

 هي  اإلنسانمهمة حياة. شواكل التعالي عن هذه ال اإلنسان أن من واجب چۤيتاْبهَچڤَْدفي يأمر  كِْرشَْنلكن الرب . يةلتشبعة الحسل



-نيْستْرايدون التعالي عن   التحرر من الورطة المادية للفردال يمكن). ڤاْرجوَنچونْيُّو ْبَه-نيْستْراي( الثالثة شواكلالتعالي عن ال
 .يس في صالح النفوس المهيأة لڤَشيبكالم آخر، النفع المادي الذي ينعم به المولى . چونْيا
 أن كل من ْبهَچڤَْد چۤيتايقول الرب في .  المادية الثالثةشواكلعلي عن ال َهريشخصية اهللا العزيز :"قائال ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِدتابع 

. َهري تعالي الرب  المادية الثالثة يعنيشواكل عن سلطان الَهريلذلك، تعالي تيم .  المادية الثالثةشواكليسلم له يتخطى سلطان ال
القدرة الباطنة والقدرة : اثنان) َركِْرتيْپ(القدرات . هو شخصية اهللا األصلية كِْرشَْن أو َهري أن شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْملذلك، جاء في 

. الناصح العظيمهو ملك المالئكة الذين يعملون بتوجيهات ). َپْدَرشْطاأو(كما جاء وصفه الناصح العظيم . سيدهما كِْرشَْنالظاهرة و 
شْرۤيَمْد  و ْبهَچڤَْد چۤيتاذا عمل بتعاليم الرب العظيم كما جاءت في اسيتعالى الفرد عن تفاعالت الشواكل المادية تدريجياً  وبناء عليه،

 المادية كلشوا يعني زيادة أفعال وردات أفعال ال كما مرمحروم من العز المادي ألن العز المادي تعني چوَننيْركلمة . ْبهاَچڤَتَْم
 يعني تحقيق السالم األخير چوَننيْرتحقيق . غتناء بالعز المادي االبدالً من كِْرشَْنيغتني الفرد بالتقدم الروحي للعلم في ذكر . الثالثة

 . الماديةشواكل وجميعها تعني التحرر من شوائب الوالالخوف والتدين والعلم والتجرد
 كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَج جد طْهيَريوْدهيشْد بحادثة تاريخية تتعلق بالملك استشهباإل، َمهاَرَج كْشيتْۤيرَپ عن سؤال ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِدجاب أ
اثناء سماع توضيح الرب  كِْرشَْنعلى الرب  ِمْدَهىڤَآشْهذا السؤال عينه بعد انقضاء قرابين  يوْدهيشْطْهيَرطرح جدك الملك :"لوقبال

الملك  إلى ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِدأشار . ؟ونڤيشْ مادياً على خالف عباد الرب ڤَشيلى كيف يغتني عباد المو: لألصول الدينية
وأن جده كان حميم شخصية اهللا  كِْرشَْن إلى  على التفكير بأنه كان ينتسبكْشيتْرۤيَپ َمهاَرَجحتى يتشجع " جدك" بـطْهيَريوْدهيشْ
 .العزيز

كل ما يقوله . بغرض انعام أعظم خير على كل البشر يادوذي تجلى في عائلة ال كِْرشَْنشْرّي  رب الملك ومواله سر هذا السؤال
تعاليم شخصية اهللا العزيز هامة . تيم ما، ال ينطبق على ذلك التيم فحسب بل على جميع التيم ال بل البشرية جمعاءإلى  كِْرشَْنالرب 

بتعاليم شخصية اهللا العزيز عند  إذا لم ينتفعالفرد أتعس األحياء ال بد من اعتبار  وسائر المالئكة وڤَشي والمولى ْبَرْهماحتى للمولى 
 .هذا العالم لخير جميع األحياء إلى هبوطه

 فيهجره أقاربه وأصدقاءه ويعاني تدريجياًكل من أخصه بحظوتي احرمه من ماله :"طْهيَريوْدهيشْعن سؤال الملك  كِْرشَْناجاب الرب 
يحزن ".  رحمتي الخاصة عندما يصادق تيمي بعد فشل مساعيه بجني المال ويتضاعف حزنهأظهر عليه .بذلك المصيبة تلو األخرى

لكن يتعين التنويه أن وقوع التيم في . سلب جميع مقتنياته ويتضاعف حزنه عندما يهجره أقاربه بسبب فقره كِْرشَْنالتيم أوالً ألن 
اغتناء كذا، .  شخصية اهللاتدبيربل فقر التيم من ) ْپَهَل-كَْرَم(ما قدم من سيئات تسمى  إلى وضع تعس على هذا الوجه ليس عائداً

. هذا من تدبير شخصية اهللا العزيز في الحالتين، سواء افتقر التيم مادياً أم اغتنى. ما قدم من خير العمل إلى التيم مادياً ليس مرجعه
ماته المادية وبذل جميع طاقات بدنه وعقله في خدمة الرب لتزا اعتماد التيم عليه والتحرر من جميع الزيادة كِْرشَْنهذا من تدبير 

 وتعني التحرر من ڤينيْرموكْتَْم-پاْدهيڤُوَسْر): ١٧٠\١٩ َمْدْهيا. ت.ت (َپنْتْشَراتَْر ناَرَدلذلك، جاء في . وتلك هي خدمة التتيم الصفي
هذا المجتمع أو هذه الجماعة  إلى أنتسب:" هي تعييناتية اإلنسان عائلته ومجتمعه وجماعته أو أمته أو اإلنسانخدمة. جميع التعيينات

عندما يتحرر من جميع التعيينات  نايشْكَْرْمياالفرد  تتيم تصبح خدمة. تلك الهويات مجرد تعيينات". أو هذه األمة أو هذا الجنس
نشاطات التيم منزهة من .  اإلنسانت حيث تنقطع التأثيرات المادية لنشاطانايشْكَْرْميا مغرمون بموقع ۤيْزانۤيْچالـ. برحمة الرب

 أن سعادة التيم وشقاءه من تدبير شخصية ِڤَدْزشخصيات الـمر توضيح ). ْپَهَل -كَْرَم( اًصالح لذلك، ال تعد عمال. التأثيرات المادية
 مسلكه يبدو عرضة مع أنلكنه محرر من عواقب العمل لذلك، ال يحفل التيم سعد أم شقي بل يستأنف قضاء الخدمة التتيمية . اهللا

 .ألفعال وردات أفعال األعمال
. الجواب أن تدبير الرب يشبه قسوة الوالد بولده أحياناً. ربما سأل سائل عن سبب وضع شخصية اهللا تيمه في أوضاع شقية مثيلة

 للمثال،. لشخصية اهللالرب العظيم وجميع األوضاع التي يضعه بها الرب تتناسب مع التدبير الشامل  إلى التيم نفس مفوضة أمرها
معاناتهم حزن ل.  التصور أنه ممكنْبهۤيشَْم دڤَدرجة لم يستطع حتى الجد  إلى  في وضع شقيْزڤَنْذَپاالـتيمه  كِْرشَْنوضع الرب 

لكبار  أتقى الملوك والمحمية على يد الفارسين اطْهيَريوْدهيشْ التي يتصدرها الملك ْزڤَنْذَپاالـمع أن مجمل عائلة مصائب مثيلة 
لكن ثبت في نهاية األمر أن كل ذلك كان من . وخالنه كِْرشَْن نسباء الرب ْزڤَنْذَپاالـ وفوق كل ذلك، كان جميع أْرجوَن و ِسَنَمْبهۤي

 . كجزء من مهمته الكبيرة المتمثلة بسحق الرذالء وحماية التيم كِْرشَْنتدبير شخصية اهللا العزيز 
-عتيادي ما داما يمران بأشكال مختلفة من األوضاع السعيدة والشقية االرق بين التيم واإلنسانما هو الف. سؤال آخر يمكن أن يطرأ

عتيادي؟ الجواب هو  االكَْرمّيعتيادي جزاء على ما قدم من عمل؟ كيف أن التيم خير من  االالتيم بتدبير شخصية اهللا واإلنسان
موجودة ) كَْرَم( ألن بذرة العمل همهما كان وضع دوامة الوالدة والموت  فيكَْرمّييستمر الـ.  والتيمكَْرمّيوجود بون كبير بين 

 بينما شقاء التيم وسعادته ال كَْرَمعتيادي متورط في دوامة الوالدة والموت بموجب قانون  اإلنسان اال.وتثمر حينما تسنح لها الفرصة



 سيرتقي .نما يخدم غرض وقتي اتدبير الرب هذا. لتيموال تورط اتخضع لقانون العمل بل جزء من التدبير المؤقت للرب العظيم 
ال يرتقي وال  التيم لكن. إذا قضى عمالً فاسداًسيوضع في وضع جهنمي ذا قضى عمالً صالحاً و اكواكب الجنانإلى  كَْرمّيالـ

لى صعيد مختلف عن لذلك، شقاء التيم وسعادته ع.  سواء عمل صالحاً أم فاسداً بالظاهرالملكوت الروحي إلى ينحدر بل ينقل
 عماله بعدم جلب سوى من لم ينطق االسم ياَمراَجنصح . أجاميَلخدمه بصدد نجاة  إلى ياَمراَجهذه الحقيقة يدعمها كالم . كَْرمّيالـ

على العكس، أمر رسله . قتراب من التيم اال خدمه بعدمياَمراَجكما نصح . هتسلياتالقدوس للرب أو لم يذكر صورته أو صفاته و
يوجد بون بعيد بين . لذلك، سؤال رقي التيم أو انحداره داخل هذا العالم المادي غير وارد. حترام عند لقاء أحد التيم االديم سجدةبتق

 .عتيادي كما يوجد بون كبير بين عقاب األم أطفالها وعقاب عدوها االكَْرمّيشقاء التيم وشقاء 
صالح تيمه بالشقاء؟ الجواب هو عندما يشقي  إلى اقوياً فما الذي يحدو بهذا كان الرب العظيم  ا:يمكن أن يطرأ سؤال آخر هنا

 ڤّيِد  كونْتّيقالت للمثال،. يتضاعف كِْرشَْنالغرض هو أن شقاء شعور التيم بتعلقه بـ. شخصية اهللا العزيز تيمه ليس دون غرض
كنت حاضراً معنا في الضراء وتنوي تركنا في . كِْرشَْني حبيب:"ْزڤَنْذَپاالـ عاصمة تهقبل مغادر باإلنصراف كِْرشَْنعندما استأذنها 

لذلك، وضع الرب تيمه في وضع شقي هو حظوة . صابته بالشقاء ايتسرع تتيم التيم عند". لذلك، افضل الضراء على غيابك. السراء
ا العالم المادي لمجرد حماية هذ إلى الرب العظيمينزل . جانب ذلك، جاء أن حالوة السعادة أحلى عند من ذاق المرارة إلى .خاصة

جهة قتله الجن أو الرذالء، هذا يتم ذلك من . ذا لم يشعر التيم بالشقاءاتنتفي حاجة الرب إلى الهبوط  بكالم آخر،. تيمه من الشقاء
ط الرب  لذلك، ال حاجة لهبو.چادوْرسهولة بواسطة قدراته المختلفة كما يجري قتل كثير من األشرار على يد قدرته الظاهرة ب

ل إلنقاذ  بوپياكَشيهيَرن ليس لقتل ڤََهى ِدسيْمنِْرتجلى الرب بوجه . تعرض التيم للشقاء يستدعي هبوطهلقتل األشرار لكن شخصياً 
 . لشقاء كبيرَمهاَرَج ْپَرْهالَدبكالم آخر، تجلى الرب عند تعرض .  ومباركتهَمهاَرَج ْپَرْهالَد

المياه الباردة مسرة جداً في وجود حرارة محرقة والمياه الحارة مسرة . الظالم مسر جداًشروق الشمس في الصباح بعد ليلة حالكة 
عندما يختبر شقاء العالم المادي ويستمتع بالسعادة الروحية التي ينعمها التيم أبهج وأمتع  يصبح موقعكذا، . جداً في الشتاء البارد

 .عليه الرب
 شْرۤيلأنشد ". تهعندما يحرم من كل ماله ويهجره أقاربه وخالنه وعائلتسيتين للرب بالكلية تيمي بالقدمين اللو يلوذ:"تابع الرب كالمه

 ابنة الملك راْدهارانّي، أنت تقف أمامي اآلن مع نَنَْد َمهاَرَج، يا ابن كِْرشَْنحبيبي الرب :" في هذا الصددنَُروتََم داَس طْهاكوَر
 ".أنت مالذي الوحيد. ال تركلني بعيداً. تلطف بقبولي. أنا مسلم لك اآلن. ڤِْرشَْبهانو

سلب  كِْرشَْنسيعاود عندما يتعرض لألوضاع الشقية المزعومة ويحرم من المال والعائلة لكن يسعى التيم إلى استعادة عزه المادي 
صح الرب أمثاله في ين. لذلك، تحبط أعماله ويتهيأ للتسليم لشخصية اهللا العزيز بالكلية. مع أنه يسعى مرة وثانيةجميع مصادره 

 أسباب التقدم في ذكر فوراًويوفر الرب لهم في صحبة التيم شخصية اهللا  إلى قضاء الخدمة إلى يميلون. القلب بطلب صحبة التيم
 أو سائر ڤَشيعلى أوضاعهم المادية وال يهرعون لعبادة شخصية اهللا العزيز بل عبادة المولى دوماً  سوى التيم يحرص لكن. كِْرشَْن

 المالئكة لتحقيق النجاح المادي في هذا العالم المادي ْزكَْرمۤيالـيعبد : ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في . مالئكة جلباً للنفع المادي السريعال
 اهللا لذلك، تيم شخصية. أن فطنة عباد المالئكة غير ناضجة كِْرشَْن كما قال الرب ).ڤَتاهاها ِد اكانْكْشَنْتَه كَْرَمناْم سيدّْهيم ياَجنْتَ(

 .المالئكة بفضل شدة تعلقهم به إلى العزيز ال يتوجهون
لذلك، أهب ذاتي له وأحظيه . يق تيمي بل يبقى ثابت العزم دوماًعاألوضاع المعاكسة ال ت:"طْهيَريوْدهيشْالملك إلى  كِْرشَْنقال الرب 

 التي تدل أن عظمة الرحمة ْبَرْهَممجرب وصفت رحمة شخصية اهللا العزيز بالتيم ال". حتى يستطيع تحقيق أرفع درجات نجاح الحياة
 ألنها ال َپَرَمْمكما وصفت تلك الرحمة .  تعني عظيم وشامل دون حدْبَرْهَم.  النافذ في الوجودْبَرْهَمْنتلك ال تقارن سوى بعظمة 

 عظيمة وشاملة فحسب بل حب علي ترحمة الرب بالتيم المجرب ليس). كْشَْمْمسۤو(تقارن في هذا العالم المادي كما تدعى رفيعة جداً 
 تدل على ماتَْرْماستعمال كلمة ). ماتَْرْم-تْشيْن(كما وصفت تلك الرحمة روحية محض .  أيضاًبين التيم والرب من أرفع نوعية

عبادة  إلى دعو التيمما الذي ي). أنَنْتَكَْم(وال تحد ) َستْ(تلك الرحمة قديمة . مطلقاً المادية شواكلالروحية المطلقة التي ال تشوبها ال
 أو سواه من المالئكة التابعين ْبَرْهما أو ڤَشيال يعبد المولى  كِْرشَْن ال يحد؟ تيم مثيل ذا كان الرب ينعم عليه بنفع روحي االمالئكة
 . شخصية اهللا العزيز إلى الخدمة الودية العلية إلى بل ينقطع

سرعة الرضى  إلى  وسواهم يميلونروَنڤَ و تْشَنْْدَر و إنْْدَر وڤَ شي والمولى ْبَرْهماالمولى :" بالقولُچوْسوامّي ڤَشوَك ِدتابع 
هذا يعني أن جميع األحياء التي تأهل هذا العالم المادي بما ". ونڤيشْوالغضب بحسن أو سوء مسلك عبادهم على خالف الرب العظيم 

 شاكلتي المادية وال سيما شواكلين يتلقون بركات المالئكة مشوبين بالكما أن التيم الذ.  المادية الثالثةشواكلفيهم المالئكة مسيرين بال
.  أن ضعيف الفطنة يطلب بركات المالئكة ألن بركات مثيلة زائلةْبهَچڤَْد چۤيتافي  كِْرشَْن شْرّيلذلك، قال الرب . الحماسة والظلمة



ر بركات المالئكة سوى ضعاف الفطنة الذين  عليه، ال يقّدوبناء. من السهل تحصيل العز المادي بعبادة المالئكة لكن النتيجة مهلكة
 .  بالعز المادي ويغفلون نافعيهمتدريجياًيغترون 
الخلق المادي  أرباب ڤَشي والمولى ڤيشْنو والرب ْبَرْهماعزيزي الملك، المولى :"كْشيتْرۤيَپ خاطب الملك ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِدبذلك، 

يباركان عبادهم أو يلعناهم دون . ن باللعن أو المباركةا سريعْبَرْهماوالمولى ڤَ شيالمولى .  أي كانأو مباركة قادرون على لعن
لذلك، . وال يعطي بركة تسبب المصائب بل دائم الرحمة مطالب تيمه يتدبر عواقب. ونڤيشْ المتدبر اعتبار العواقب على نقيض الرب

لذلك، شخصية اهللا العزيز . نه قتل جنياً أو عند غضبه الظاهري على تيمهحتى عندما يبدو أأفعاله مسعودة دوماً . ينظر في نفعها
 ".كل ما يفعله خير. طالق االخير على

 َكڤِْرذات مرة، التقى الجني  .َكڤِْرالخطر بعد مباركته الجني  في كايالَستروى حكاية تاريخية في هذا الصدد حول وقوع سيد جبل 
 : خطة الجني فنصحهموني ناَرَدأدرك  .فسأله األثيم عن أسرع األرباب الثالثة رضى الطريق في موني ناَرَدبالحكيم  شَكونيابن 

 مثل بعدة أمثلة على اغتناء عدد من الجن ناَرَداستشهد  ".انه سريع الرضى وسريع الغضب. وستنال النجاح قريباًڤَ شياعبد المولى 
 أو المولى ونڤيشْ إلى  بالتوجهسوَرڤِْركَ الجني موني ناَرَدالحكيم الكبير لم ينصح .  بالدعاءڤَشيرضاء المولى  اعند َنبا  وڤََنرا

 . ونڤيشْ الظلمة المادية ال يستطيعون المثابرة على عبادة شاكلة في سوَرڤِْركَأمثال . ْبَرْهما
دوماً  قرب كشمير وتغطيه الثلوج  موجوداًِكداَرناتَْهىمحج ما زال . بناء على تلك النصيحة ِكداَرناتَْهى إلى سوَرڤِْركَذهب الجني 

 صب ِڤديةالـتقتضي األحكام . ڤَشي خاص بعباد المولى ِكداَرناتَْهىمحج . سوى في شهر تموز حيث يذهب التيم ويقدمون الدعاء
م  على األخص بوجوب تقديشاْستَْرْزالـيذكر في . لذك، النار الزمة في جميع أشكال الطقوس.  في الناراألنصاب إلى القربان

     .ڤَشي النار لمرضاة المولى  وأشعلِكداَرناتَْهى إلى سوَرڤِْركَلذلك، ذهب الجني . المأكوالت بحرقها في النار
ا ذ ه.ڤَشيبقطع لحم بدنه ووضعه في النار المقدسة التي تشكل فاه المولى  ڤَشيبعد اشعال النار باسم المولى  سوَرڤِْركَبدأ الجني 

 األصالة وبعضها في شاكلةبعضها في . ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء ذكر أشكال مختلفة من القرابين في .  الظلمةةشاكلشاهد على العبادة في 
 القطعية المتمثلة بذكر َپْسياتَلكن .  والعبادة بتفاوت البشر في هذا العالمَپْسياتَتتفاوت .  الظلمةشاكلة الحماسة وبعضها في شاكلة
 وأن قضاء يةچيُّوفي القلب خير رياضة  كِْرشَْن أن ذكر الرب ْبهَچڤَْد چۤيتايؤكد في . بان األمثل األرفع والقراچيُّوالـهي  كِْرشَْن

 .  خير قربانۤياياْچ ۤيْرتََنكَسنْ
 من اجل ڤَشيمرضاة المولى  أراد سوَرڤِْركَسيتضح الحقاً في هذا الفصل أن .  أن عباد المالئكة فقدوا فطنتهمْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في 
سيقبلون بركات مثيلة من المالئكة على ) أسوَرْز( الظلمة شاكلةأهل . يباقيخلو من النفع المن الدرجة الثالثة ادي زائل غرض م

 أنه يقبل حتى ثمرة أو ْبهَچڤَْد چۤيتافي  كِْرشَْنيقول الرب . بالغة البساطة كِْرشَْن أو ونڤيشْ لتبجيل الرب ڤيدّْهي-أْرتْشََنخالف عملية 
تقديم بعض الماء أو قطعة الثري   ال يترقب منهال شك أن. متناول أي شخص ثري أو فقيرفي ض الماء من تيمه وهذا زهرة أو بع

. ذا كان التيم فقيراً جداًاسيقبل الرب حتى أبسط تقدمة  . اإلنسانوسعفي الرب بل التقدمة على  إلى من الفاكهة أو ورقة خضراء
 الظلمة كما يظهر في حالة شاكلةلكن التوقير في . نجازه اإنسان ية البساطة ويمكن لمطلقفي غا كِْرشَْن أو ونڤيشْتبجيل الرب 

 أن عباد المالئكة فقدوا فطنتهم ْبهَچڤَْد چۤيتالذلك، جاء في .  ليس بالغ الصعوبة واأللم فحسب بل مضيعة للوقت أيضاًسوَرڤِْركَ
 .واحدوعبادتهم بالغة الصعوبة ونتيجتها متقلبة وزائلة في وقت 

. هنا تباين آخر بين الجن والتيم. عليه مع أنه استمر بقربانه طوال ستة أيامڤَ شيحباط عندما لم يظهر المولى باإل كاسوَرڤِْرشعر 
 في خدمة تتيمية تامة لكن الجني يريد معاينة معبوده حتى يطلب البركة نم الربص إلى التيم واثق من أن الرب يقبل بكل ما يقدمه

بينما سواه يرغب بكل ) أكاَم(لذلك، التيم منزه من الرغبة . ابتغاء مطلق بركة كِْرشَْن أو ونڤيشْ التيم ال يبجل الرب .شخصياًمنه 
وترك شعره مبتال ثم حمل فأساً في اليوم السابع  ِكداَرناتَْهىشعره في المياه المقدسة في  كاسوَرڤِْرغسل الجني ). كاَم-ڤََسْر(شيء 

خرج كبير الرحمة .  عند تقريبه قرباناًأوالً وذبحه مبلالًبتحميم الحيوان  ِڤديالـالنظام يقضي . ڤَشيلمولى لقطع رأسه لمرضاة ا
المولى .  األصالةشاكلةهذه الرحمة هي عالمة . فيما كان الجني يستعد لقطع رأسه في تلك اللحظة من النار القربانيةڤَ شيالمولى 

لكن الرأفة كامنة في كل .  األصالةشاكلةظهاره صفة الرأفة هي عالمة  الذلك،). َچلينْ-تْري(ة  المادية الثالثشواكلمزيج الهو  ڤَشي
 رتكاب ا ليس ألن الجني كان يقدم لحم بدنه قرباناً في النار بل ألنه كان على وشكڤَشيرأفة المولى ظهرت . حي من األحياء

. هذه ردة فعل طبيعية. نتحار االرتكاب اعلى وشكاذا كان شخص اذ سيسعى حتى إنسان اعتيادي إلنق.  رأفة طبيعيةتلك. نتحاراال
 .  نتحار وليس لمباركته اال من النار لمنع الجني منڤَشيلذلك، ظهر المولى . التضرع إلى ال حاجة

مني وسأعطيك أطلب ! توقف يا صديقي، توقف:"الجني إلى ڤَشي عندئذ، قال المولى .ڤَشيبلمسة المولى  سليماً كاسوَرڤِْرعاد جسم 
حسب الطريقة ". اخضعت جسمك لعذاب كبير دون مبرر ألني أرضى بتقدمة بسيطة من الماء ممن يفزعون الي. البركة التي تريد

 يرضى كثيراً عند سكب مياه ڤَشي ألن المولى نَْچَچالـفي الهيكل بتقديم مياه نهر ) َچلينْ-ڤَشي (ڤَشيصورة المولى تقدس ، ِڤديةالـ



ثمرة . چادوْروالدنيا  ڤَشيالمولى  إلى  وهي التقدمة الخاصةڤَبيل وأوراق شجرة نَْچَچالـعبادته مياه في قدم ت. لى رأسه عنَْچَچالـ
قطع رأسه  إلى  أكد أنه يرضى بتبجيل في غاية البساطة فما هو سبب شوقهڤَشيالمولى .  أيضاًڤَشيالمولى  إلى هذه الشجرة تقدم

  علىڤَشيكان المولى . كل هذه الكفارة الشديدة إلى النار؟ لم تكن من حاجة إلى حم بدنه وتقديمهاولماذا كان يعذب نفسه بقطع ل
 .ستعداد إلعطاء مطلق بركة بدافع رأفته وتعاطفها

ب بكل تكفي إليقاع الرع َكڤِْركانت البركة التي طلبها األثيم . ال يعرف البركة التي يجب طلبها من المالكاألثيم كان الجني أثيماً و
 تعني كِْرتّيكلمة . ْبهَچڤَْد چۤيتافي ) ْزدوشْكْريتۤي(وصف الجن رذالء ". عسى ان يموت كل من ألمس رأسه بيدي":َكڤِْرقال . األحياء
 المالئكة جلباً لمنافع مادية بغيضة بدال من التسليم ْز دوشْكْريتۤييقدس.  يصبح المعنى بغيضدوهضافة  استحقاق لكن عند االشديد

 البحث يتطلب . يخترع العلماء أسلحة فتاكةللمثال،.  لألعمال الشائنةتهم وجدارتهم أدمغْز دوشْكْريتۤييستغل. ة اهللا العزيزلشخصي
ال . نسان محتم بدالً من اختراع شيء نافع لإلهمع أنموت اإلنسان ل يعجلتشيئاً ختراعات أدمغة جيدة لكنهم يخترعون  االالعلمي لهذه

  بركة شديدة الخطورة علىكاسوَرڤِْركذا، طلب .  من الموت بل شيء يعجل منه اإلنسان بإختراع شيء ينقذظهار جدارة ايمكنهم
لذلك، كان في مقدور الجني طلب شيء ينفعه لكنه .  قادر على اعطاء أية بركةڤَشيالمولى .  بدالً من طلب بركة تنفعهاإلنسان

لم يعد في وسعه نقض وعده . غرض الجني وتأسف ألنه أكد تحقيق طلبه ڤَشيأدرك المولى . طلب موت كل من يلمس رأسه بيده
 أو ونڤيشْتيم شخصية اهللا ال يطلبون مطلق بركة من الرب .  اإلنسانبل شعر باألسف قلبياً ألنه كان سيقدم بركة تشكل خطورة على

 وعباد ڤَشي بين الجن والتيم أو عباد المولى هذا هو الفرق.  اإلنسانمن الرب فلن يشكل خطورة علىشيئاً ن طلبوا  اوحتى كِْرشَْن
 .    ونڤيشْالرب 

 في كْشيتْرۤيَپوالدة الملك  إلى  مشيراًْبهاَرتَ بكلمة كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَج، خاطب كاسوَرڤِْر قصة حكي يُچوْسوامّي ڤَشوَك ِدعندما كان 
نقاذه ا كِْرشَْنفيما بعد، كان في وسعه أن يطلب من الرب . حم أمه عندما كان في ركْشيتْرۤيَپ َمهاَرَجأنقذ  كِْرشَْنالرب . عائلة تيم

 األمر ڤَشيأدرك المولى .  بقتل الجميع بلمسة يدهاًلكن الجني أراد أن يصبح خالد.  لكنه لم يفعلْبراْهَمَنالـللمرة الثانية من لعنة 
 . بوعدهاءفلولكنه أعطاه البركة ل
 ڤَشي لمس رأس المولى فوراًقرر ). ڤَتۤيپاْر (چاورّي وسلب زوجته هلقتل شَْمْبهوالمولى وضع يده على رأس  إلى سعى الجني حينئذ

ستغالل التيم المادي  اهذا مثال على. جني إلى  ألنه أوقع نفسه بالخطر بإعطاء البركةجفي وضع حرڤَ شيأصبح المولى . بيده
 .القوة التي يستمدها من المالئكة

 ن داره الواقعة في الشمالوفر ممما فعل ڤَ شيفخاف المولى  ضع يده على رأسهو لڤَشيمولى  من الكاسوَرڤِْراقترب الجني 
. كاسوَرڤِْر الجني لحقه حدود األرض والسماء وأركان الكون لكن إلى ركض.  فيما كان الجني يطاردهبسرعة خاطفة يرتجف رعباً

 .بطال البركة الجهلهم بوسيلة كبار المالئكة على الصمت اقتصر
 َهىنْطْايكوڤهو كوكب  َپڤۤيِڤتَْدشْ. َپڤۤيِڤتَْدشْ من الرب العظيم المقيم داخل هذا الكون في كوكب يسمى ڤَشيي النهاية، اقترب المولى ف

 أن ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في . َهىنْطْايكوڤفي جو شخصياً  في وجهه النافذ في الوجود يبقى ونڤيشْالرب . وراء تأثير القدرة الخارجية
. وبناء عليه، يبقى الرب داخل قلوب األحياء الوضيعة أيضاً لكن ال يعني أنه وضيع الوالدة.  يبقى داخل قلوب جميع األحياءالرب

  أنشاْستَْرْزالـجاء في .  أيضاًلُوَك َهىنْطْايكوڤداخل الكون هو  َپڤۤيِڤتَْدشْلذلك، كوكب . حيثما يبقى َهىنْطْايكوڤ إلى يتحول المكان
 الحماسة واإلقامة في مكان تسود فيه شاكلةى في ر األصالة واإلقامة في المدن الكبيرة والبلدات والقشاكلةالغابة في قامة في اال

. َهىنْطْايكوڤ في ونڤيشْ الرب العظيم هيكل في قامةلكن اال.  الظلمةشاكلةالزنا والمسكرات وأكل اللحوم والقمار في : اآلثام األربعة
 . مع أنه داخل الجو الماديَهىنْطْايكوڤهو  َپڤۤيِڤتَْدشْكذا، كوكب . َهىنْطْايكوڤ هو هيكلحيثما يوجد ال

ووراء مجال  َپڤۤيِڤتَْدشْفي يقيم ربانيون محررون من الحسد ميزة العالم المادي . َهىنْطْايكوڤ َپڤۤيِڤتَْدشْ ڤَشيأخيراً، دخل المولى 
هذا العالم  إلى  ال يرجعَهىنْطْايكوڤكل من يدخل كوكب . شبعة الحسية والنجاة والتمعاشالتدين وال: المبادئ األربعة للنشاط المادي

صورة مريد في  ۤيامايُّوَچبقدرته  تجلى ،ڤَشي معروف بحبيب تيمه وحالما شاهد الخطر الذي يتهدد المولى ناراياَنالرب . المادي
 راوْدَرحبات . تولَسّي مختلفة عن حبات راوْدَرمسبحة  (راوْدَرمات الحزام وجلد الغزال والقضيب ومسبحة  بعالّيْبَرْهَمتْشار

 من قش ألقى التحية على الجني يمسك عوداً. ع نور الرب مثل النارسط. كاسوَرڤِْروقف الرب أمام ). ڤَشييستعملها عباد المولى 
 .في يده كوشَ

ما هو مرادك؟ لماذا قطعت . العزيز شَكوني يا ابن باًتبدو متع": وخاطبه بما يليكاسوَرڤِْرحترام للجني  اال سجدةناراياَنقدم الرب 
لذلك، يجب علينا . البدن هو الذي يحقق كل رغبات الفرد. يجب أن ال تتعب بدنك دون ضرورة. قليالتلك المسافة الكبيرة؟ ارتاح 

 .أن ال نتعب البدن دون ضرورة



هذا  أن كاسوَرڤِْر هعندئذ، حسب. شَكونياعه بأنه كان معروفاً لوالده قن ا لمجردشَكوني  بابنكاسوَرڤِْر الجني ْبَرْهَمتْشارّيخاطب الـ
قبل ان  بدأ الرب بالتشديد على أهمية البدن.  وقع طيب عندهْبَرْهَمتْشارّيم الـلذلك، كان لكال.  معروف عند عائلتهْبَرْهَمتْشارّيالـ

لذلك، . يعتبر بدنه بالغ األهمية كل شخص وال سيما الشرير،. عتراض بأن الوقت ال يتسع لإلرتياح فاقتنع الجني االيستطيع الجني
 .  بأهمية بدنهكاسوَرڤِْراقتنع 

يحقق الفرد أغراضه . ستماع االنستحقوجدتنا ذا  اأيها القوي، أخبرنا بما تنوي عمله :" لمجرد تطمينهْبَرْهَمتْشارّيثم قال له الـ
 .ڤَشيعلى تعديل الوضع الحرج الذي خلقه المولى  العظيم قادر ْبَرْهَمْنه أنه بوصف إليه ألمح الرب".  باآلخرينعادة مستعيناً

قال الرب  .بزوال صداعه من سؤال شخصية اهللا العزيز له بكالم نزل عليه بحالوة الرحيق فاطلع الرب على كل ما فعله َكڤِْرشعر 
 بأن يصبحوا مثل شََدكْالذين لعنهم  ْزپيشاتْشَو  ْزْپِرتَ هو مالك أنواعڤَ شي. في تلك الحالةڤَ شي ال نقدر على تصديق كالم :العظيم
عليك  .يا ملك الجن ذا صدقت كالمه اال تتأخر بوضع يدك على رأسك وترى ما سيحدثلذلك، ال يمكنني الثقة بكالمه لكن  .الغيالن

 ".يا خير الجن من كل وجه كاذباً شَْمْبهوذا كان كالم المالك اقتل الكاذب لئال يعود إلى الكذب ثانية 
 .من تحيره بالكالم الساحر لشخصية اهللا العزيز يده على رأسه دون ان يدرك عاقبة عمله َكڤِْرعلى هذا النحو، وضع األحمق 

رش  ".أحسنت"و" السجود"و" النصر"تعالت من السماء صرخات .  كما لو أصيب بالبرق وسقط على األرض ميتاًفوراًتصدع رأسه 
 .كاسوَرڤِْرالزهور احتفاال بقتل األثيم  ْزڤََچنْْدَهْرو  ْزپيتاحكماء السماء و 

 چيريشَعندئذ، خاطب شخصية اهللا العزيز المالك .  من خطر محدقڤَشي المولى ْبَرْهَمتْشارّي في صورة ونڤيشْ الرب أنقذ بذلك،
 ن يأمل بالحظ السعيدألواقع، من ذا القادر في ا.  كيف قتل هذا األثيم بشر عملهڤَمهاِدأنظر يا سيدي ":الذي ارتفع الخطر عنه اآلن

 ذا أهان الربانيين األجالء فماذا بالكالم عن مولى الكون وسيده الروحي؟ ا
كل من يسمع تلك .  الماديةشواكل العلي عن جميع الناراياَنبرحمة شخصية اهللا العزيز  من الموت على يد جني ڤَشينجا المولى 

 . من كل األعداء ومن تعاقب الوالدة والموتماً حتلية بإيمان وتتيم سيتحررالتخ
 ".ڤَشيإنقاذ المولى "بعنوان  كِْرشَْن منالثامن والثمانين  الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى

 الفصل التاسع والثمانون
 كِْرشَْنامتياز سلطان 

كان كبار الحكماء يبحثون . ّيتڤََسَرْسعلى شاطئ نهر  َستَْرباسم كبيراً جماعة من الحكماء قرباناً أقامت ذات مرة، منذ وقت طويل 
هو ڤَ شي أو ڤيشْنو و ْبَرْهماأي من األرباب الكبار : وطرأ سؤال في ذلك اللقاءفي مجالس مثيلة  ِڤَدْزالـاألمور الفلسفية ومضامين 

 .ق من األمر مهمة التحقْبَرْهماابن المولى  موني چوِرْبْهالحكيم الكبير  إلى اهللا فأوكلوا
 الحماسة شاكلة األصالة وشاكلة:  المادية الثالثةشواكل األرباب الثالثة أمر اليتولى .بالط والده أوال إلى چوِرْبْهذهب الحكيم الكبير 

 صاحبيتسم ". أي من األرباب الثالثة الكبار يتصف باألصالة على أتم وجه چوِرْبْهخطة الحكماء بأن يمتحن قضت .  الظلمةشاكلةو
للمولى  چوِرْبْه لم يسجدلذلك، . سرعة الغضب إلى  الحماسة والعتمةشاكلتيخلق األصالة بالصبر والسكينة بينما ينزع أصحاب 

حترام وتالوة األدعية  االمن واجب االبن أو المريد تقديم . ليمتحن اتصافه بأخالق األصالةعند وصوله  ولم يمجده بالدعاءْبَرْهما
.  غضباً لوقاحة ولده وأظهر عالمات تدل على غضبهْبَرْهماثارت حفيظة المولى . ب من والده أو سيده الروحيقترا االالمناسبة عند

خماد النار بالماء المتبلور  ااقتدر على كظمه بفطنته على نحولكنه  تجاه ولده نشأ في قلبه ْبَرْهماغضب المولى  .چوِرْبْهلعن كاد ي
 .عن النار
أرجو أن ال ":رفض معانقته بالقول چوِرْبْهلكن  .وتقدم بفرح لمعانقة أخيهشيڤَ المولى نهض . كايالَس جبل إلى چوِرْبْهثم ذهب 

 موني چوِرْبْهعندما رفض  شيڤَاشتد غضب المولى ".  النظافةعليك  مهرطق منحرف تمرغ بدنك بالرماد وال تظهرتلمسني ألنك
 چو مونيِرْبْهذي ارتكبه ال الذنب األولكان .  سواء بالبدن أو العقل أو اللسانقيل ان الذنب يمكن ارتكابه .ته واتهمه بالنجاسةمعانق

من شيڤَ المولى  احمرت عينا.  عاداته القذرةبإهانته منتقداًشيڤَ تجاه المولى باللسان  بالعقل وكان ذنبه الثاني ْبَرْهماتجاه المولى 
كانت . چو مونيِرْبْهحمل رمحه ثالثي الشعب واستعد لقتل . چوِرْبْهعندما سمع اهانة  ة عليهظلم الشاكلةالغضب بسبب غلبة 

 شاكلةتلك الحالة ببعث في انقذت الموقف . َميِّ-َنچوتْريلهذا السبب، تدعى .  الثالثةشواكلمن المزيج حاضرة وشخصيتها  پاْرڤَتّي
 . موني چوِرْبْهدم قتل  سقطت عند قدمي زوجها وهدأت من روعه بالكالم وأقنعته بع.شيڤَاألصالة في المولى 

 سريراً من الزهور ونڤيشْ حيث يستعلي الرب ڤۤيَپْد تَِڤشْ إلى توجهو، ڤَشي من غضب المولى تهبعد نجا المكان موني چوِرْبْهغادر 
ة الرب رتكاب أكبر الذنوب بإهان اموني چوِرْبْهد هنناك تعّم. في صحبة زوجته العزة التي كانت منشغلة بتدليك قدميه اللوتسيتين



 چوِرْبْههذه الجنايات المختلقة التي ارتكبها . جنايته األولى كانت بالعقل والجناية الثانية كانت باللسان والثالثة بالبدن.  بالبدنونڤيشْ
هي الجناية التي ترتكب بالعقل هي جناية موجبة والجناية باللسان أكبر خطورة لكن الجناية البدنية .  كانت أكبر على التواليموني

.  واسع الرحمةشْنوڤيال شك ان الرب .  أكبر جناية بركل صدر الرب بقدمه في حضور العزةموني چوِرْبْهلذلك، ارتكب . هاجسمأ
 حتى ولو أذنب أحياناً وهذه هي القدوة َنْبراْهَمتجب معذرة الـ.  جليل القدرَنْبراْهَمألن األخير كان چو ِرْبْهلم يغضب من عمل 
 من َمنَةْبراْهلذلك، يعاني الـ.  مذ تلك الحادثةَمنَةْبراْهالـ إلى تميل لم تعد مّيشْلَكْمع ذلك، قيل ان العزة . شْنويڤالتي وضعها الرب 

 لم يحفل ونڤيشْة لكن الرب جسيم بقدمه يشكل جناية ونڤيشْ صدر الرب موني چوِرْبْهركل كان . الفقر ألنها تمتنع عن مباركتهم
 بأقدامهم لكن عندما لمس شْنوڤي بالفخر الكبير لقدرتهم على لمس صدر الرب  كَليعصرن في و المزعومةَمنَْبراْهيشعر الـ. باألمر

 على محمل الجد لسعة رحمته مع انه كان أكبر شْنوڤيذ لم يحمله الرب  ا بقدمه، كان ذلك مختلفاًشْنوڤيالرب  صدر چو مونيِرْبْه
 . ة أنه لم يأخذ األمر جدياًدرج إلى  متسامحاًونڤيشْالرب كان لكن . الذنوب

أرجو ان . َنْبراْهَمالـ بك أيها مرحاً":نهض من فراشه وسجد على األرض أمام الحكيم قائالً. حتراماً امّيشْلَكْنهض الرب مع العزة 
مع  يمنك تصفيتأرجو  .يا سيدي العزيز لعدم مالحظة وصولكمنك مسامحتنا أرجو . تجلس على هذا المقعد وترتاح لبعض الوقت
والدي الحبيب، أيها الحكيم الكبير، أعلم أن . بإعطائنا المياه التي غسلت قدميك إلّي ملكوتي وممالك المالئكة الكونية المنقطعين

اسمح لي . لذلك، ارجو أن ال تكون شعرت ببعض األلم بركل صدري. قدميك بنعومة زهرة اللوتس وصدري بصالبة الصاعق
 .موني چوِرْبْه بتدليك قدمي ونڤيشْثم بدأ الرب ". عانيتهبلمس قدميك لرفع األلم الذي 

من الذنوب يا  ألن قدمك غسلته على صدريقامة  اال وستقبل علىمّيشْلَكْأصبحت المالذ الوحيد للعزة :"چوِرْبْهتابع الرب يخاطب 
لذلك، نشهد عائلة ثري تفتقر .  لوقت طويل مما يدل أنها ال تبقى في مكان واحدتْشَنْتْشَال هو مّيلَـكْشْاسم آخر من اسماء . سيدي

 القدمين اللوتسيتيندي بينما ال تفارق ا في هذا العالم المتْشَنْتْشَال هي مّيلَـكْشْالعزة . أحياناً بعد بضعة أجيال وعائلة فقير تثرى
 ةمستقيم أزلياً على صدره لتصفيته بل سمّيلَـكْشْأن  ناراياَندل الرب . ستقرار اال معروفة بقلةهاألن َهىنْطْايكوڤفي كواكب للرب 
 فهم مقامه ومقام الرب وأصيب بالعجب من موني چوِرْبْهكان في وسع . مفارقتها صدرهفرصة  وارتفعت  اآلنموني چوِرْبْه قدم

بالدموع من ، عيناه مغرورقتان أطرق صامتاً. طَْهىنْڤايكوكالم رب وقار بالرضى وابتهج ب چوِرْبْهشعر . مسلك شخصية اهللا العزيز
 . غمرة الوجد
زالت كل شكوك الحكماء لدهشتهم من  . الحكيمة ووصف لهم كل ما جرىِڤديةالـالساحة القربانية للمراجع  إلى چوِرْبْهحينئذ، عاد 

. ڤاديناْم-َرْهَمْب وصف كبار الحكماء هؤالء شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم جاء في .لى هو الرب األعشْنوڤيواقتنعوا بأن  چوِرْبْهسماع ما جرى مع 
الالشخصيين أو  إلى  تشيرڤادّي-ْبَرْهَمكلمة .  مانتيجة إلى الوصول تعني من يتكلمون عن الحق المطلق دون ڤاديناْم-ْبَرْهَمكلمة 

لى  إصلواو الجديين لكنهم لم يتِڤديةالـكانوا من طالب األسفار حاضرين  لذلك، يتعين العلم أن جميع الحكماء ال.ِڤَدْزالـطالب 
 بعد أن سمعوا  هو شخصية اهللا الحق المطلقونڤيشْهم استخلصوا أن الرب  المطلقة لكنزيز هوية شخصية اهللا العبصددنتيجة قطعية 

 أن شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في . ونڤيشْ والرب ْبَرْهما والمولى ڤَشيالمولى :  عن لقاء هؤالء األرباب الثالثةموني چوِرْبْهتجربة 
 چوِرْبْه ة على الرغم من ركلمطلقاً لم يضطرب ونڤيشْذ الرب ا موني چوِرْبْهبعد سماع التفاصيل من صيبوا بالدهشة ا الحكماء
 هواء لكن لفحةالمثل المضروب هو أن المصابيح الصغيرة قد تضطرب عند أقل . ڤَشي والمولى ْبَرْهما على خالف المولى موني

لى  تقدير عظمة الفرد بناء على قدرته عيتعين. حتى بأكبر األعاصير) الشمس( األكبر المصباح األكبر أو مصدر الضياءال يهتز 
السالم الفعلي والحرية من كل واجب طالب  أن من َسَرْسڤَتّيمعون على ضفة نهر تالحكماء المجاستخلص . ستفزاز االتحمل مواقف

ستفزاز فكيف يمكن  ا فقدا موقفهما المسالم عند أقلڤَشي والمولى ماْبَرْهلما أن المولى . ونڤيشْخوف اللياذ بالقدمين اللوتسيتين للرب 
 كِْرشَْن أو ونڤيشْ أن كل من يقبل بالرب ْبهَچڤَْد چۤيتا، جاء في ونڤيشْلهما الحفاظ على سالم وهدوء عبادهما؟ لكن من جهة الرب 

 .بصفة الصديق العظيم يحرز حياة السالم الكاملة
التقدم ذا عمل بجميع المبادئ الدينية لطائفة ما دون  ا لكنڤَڤايشْنَأصول الـبإتباع حقق الكمال بالفعل الفرد ي استخلص الحكماء أن

لن  .صعيد كمال العلم إلى تنفيذ األصول الدينية تعني الوصول.  فكل ما بذله من جهد لن يجدي نفعاًونڤيشْبفهم شخصية اهللا العزيز 
نوعية   وبوحدةكمال العلم يعني علم الفرد بنفسه وبالذات العليا. صعيد كمال العلمإلى  وصل ذاايفقد الفرد عنايته بالشؤون المادية 

 ال" أنا روح مغاير للمادة"النظري مجرد العلم . كاملالالفهم التحليلي للعلم هو هذا . الكميةب همانيباتالذات العليا والذات الهبائية و
اعرض :"كِْرشَْن حيث يقول الرب ْبهَچڤَْد چۤيتاهذا مؤكد في ). ْبَهكْتي(و الخدمة التتيمية المبدأ الديني الحقيقي ه. الكاملعلم يشكل ال

 وبالعمل به يحقق ْدَهْرَم-ْبهَچڤَْد أو ْدَهْرَم-ڤَڤايشْنَ ينطبق على ْدَهْرَملذلك، مصطلح ". عن كل ضروب الدين واقتصر على التسليم لي
 .اةالفرد جميع الصفات الطيبة والتقدم في الحي



لذلك، تتحقق النتيجة . ال يمكن فهمه بمطلق طريقة دينية سوى الخدمة التتيمية. بالرب العظيمهي العلم أرفع درجات كمال العلم 
التخمين الفلسفي  تنقطع هذه العناية بال. بعد تحقيق العلم تنقطع عناية الفرد بالعالم المادي. الفورية لكمال العلم بقضاء الخدمة التتيمية

صحبة ما يزعم من التيم من الطبيعي أن يكره . علم حصوليفهم نظري بل نتيجة نقطاع عناية التيم بالعالم المادي ليست  ا.ئمالمس
تحقيق منزلة أرفع من الحياة  إلى هذا التجرد ليس مسئماً بل راجع.  عند تحقيقه فعالية صحبة الرب العظيممجتمع وصداقة وحب

القوى كتسب ياإلنسان بعد تحقيق علم مثيل وتجرد مثيل من التشبعة الحسية المادية أن ب رۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمشْيستفاض في . عليةالذواق األب
خير مثال هو . ضافي ا دون بذل جهدْپتي سيدّْهيْزْپرا و ْچهيماأنيما و لَ الخفية مثل اچيُّوالـمزاولة المكتسبة عادة ب الثمانية ارقةالخ

عندما وقع  بفضل موقفه التتيمي موني اساڤدوْر الكبير ّيچيُّوالـهزم  ه بل تيم كبير لكنۤيْزچيُّوالـمن للملك ن لم يك. ۤيشَأْمَبر َمهاَرَج
القوة برحمة الرب كما أن تدعمه  بل  الخفية لتحقيق القوةةيُّوچيالـمزاولة الرياضة  إلى بكالم آخر، التيم ليس بحاجة. ماخالف بينه

 .م بكل قوة الوالدالطفل المسلم بوالد قوي مدعو
رامانَنَْد اجاب ". ما هو أعظم صيت؟:"رامانَنَْد رايا سأل تْشايتَنْياالمولى . عندما يشتهر بتتيمه بحب الربالفرد مطلقاً  لن يذهب صيت

 العزيز شخصية اهللا إلى لذلك، النتيجة هي أن دين الخدمة التتيمية. هي الشهرة الكاملة كِْرشَْنصفي للرب التيم  شهرة ال أنرايا
يتحرر الفرد من . باإلنتفاع الصحيح للتدبر صعيد ذكر شخصية اهللا العزيز اإلنسان إلى يصل. مقصود للمتدبرين) ْدَهْرَم-ونڤيشْ(

العالم يعيش وضعاً مضطرباً بسبب ندرة تيم . لذلك، يصبح مسالماً. بذكر شخصية اهللا العزيز شوائب الصحبة المعيبة للعالم المادي
جميع األحياء بعين  إلى ينظر التيم. ما لم يتتيم بحب الرب بين جميع األحياءستطيع اإلنسان المساواة ال ي. ي جامعة البشرمسالمين ف

صعيد  إلى  أن من يصلَپنيشََدشُوإ جاء بوضوح في. واحدة سواء أكانوا حيوانات أم بشر ألنه يرى كل حي شق من الرب العظيم
لذلك، التيم قانع في مطلق . امتالك فوق كفافه إلى التيم ال يتوق. ال يبغض أحداً وال يحابي سواهرؤية جميع األحياء على حد سواء 

نمط الحياة هذا هو . ال يحفل التيم بشاغل سوى شاغل الخدمة التتيمية. جاء أن التيم متزن سواء في الجنة أو النار). أكينْتْشََن(ظرف 
 تيم شخصية اهللا العزيز منجذبون.  الدار الباقيةياهللا ف إلى العالم الروحي إلى رتقاءاال أرفع درجات كمال الحياة حيث يستطيع الفرد

لذلك، التيم متعلق بالصعيد .  الجديرْبراْهَمَنالـهو  رمزها األصالة وشاكلة أال وهي على األخص  ماديةشاكلةأرفع إلى 
 وصف التيم شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي جاء .  أيضاًونڤيشْفيض الرب العظيم ال يحفل كثيراً بالحماسة أو الظلمة مع أنهما من . ْبَرْهَمنيالـ
 .يحيا التيم بسالم بالغ دون تأثر بالتعلق أو البغض وال يضطرب بتأثيرات الحماسة والظلمة.  التي تعني أفطن األحياءبودَّْهياه-پوَنني

الجواب هو .  الماديةشواكلذا كان علياً عن جميع ال اعالم المادي األصالة في الشاكلةيمكن أن يطرأ سؤال هنا عن سبب تعلق التيم ب
يطلق   بينماأسوَرْز الحماسة شاكلةأهل يطلق على  وراكْشََسْز الظلمة شاكلةأهل يطلق على .  الماديةشواكلتفاوت درجات أهل ال

 شاكلةلكن لدى أهل بتوجيه الرب العظيم ة تخلق الطبيعة المادية هذه الدرجات الثالث). سوَرْز( األصالة مالئكة شاكلة أهل على
 . الرب في الدار الباقية إلى العالم الروحي إلى إلرتقاءلاألصالة فرصة أكبر 

بعد ذلك، . زالة شكوك كل البشر اتلك الخالصة من أجل إلى ّيَسَرْسڤَت على ضفاف نهر قاطنون العلماء الَمنَةْبراْهالـلذلك، توصل 
 .القدمين اللوتسيتين للرب العظيم ودخلوا داره إلى قاموا بخدمة تتيمية صفية

جاء في . ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد شْرّيالتحرر من الورطة المادية يحسنون بالقبول الفوري للنتيجة التي أعلنها  إلى المتشوقون فعلياً
 وْسوامّيُچتَ سۤو يؤكد . القصوىالنجاة إلى  موصلتَْمشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَ، أن ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد التي تكلمها شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفاتحة 

 ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِدهنا بأن كل من يهيم على وجهه في هذا العالم المادي دون هدى لسماع الكالم العذب من فاه الحقيقة عينها 
قصراً على قضاء الخدمة  آخر إلى يقتدر على رفع صداع التناسخ من بدن مادي وهي أن الفرد  حتماًالنتيجة الصحيحة إلى سيصل
رتياح من رحلة  اال علىحتماً ونڤيشْ إلى ن يثبت في الخدمة التتيمية الوديةسيقتدر مر، خبكالم آ. شخصية اهللا العزيز إلى التتيمية

 بصورة ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِدالكالم العذب من فاه  إلى صغاء بإنقياد اإلنسان االيجب على: الحياة المادية هذه والعملية بالغة السهولة
 .شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم

اذا فعلنا ذلك  فوراًسنعتبر مالحدة  .ونڤيشْ بالرب ْبَرْهما والمولى ڤَشينتيجة أخرى هي وجوب عدم مساواة المالئكة بما فيهم المولى 
 وحده هو واجب العبادة ويتعين ونڤيشْ  أن شخصية اهللا العزيزڤَْمشَ-َهري ِڤديالـكما جاء في السفر . پوراَن َپْدَملما جاء في طبقاً 
كل من :"شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم في الباب الثاني من ْبَرْهمايقول المولى .  مثيلةَمنْتَْر-ونڤيشْ أو أي َمنْتَْر-َمها كِْرشَْنَهِرى تسبيح دوماً 

وكل ما  كِْرشَْن أن السيد الوحيد هو شَريتاْمِرتَتْ تْشايتَنْياكما جاء في ". ن بمهام بتوجيه شخصية اهللا العزيز وأنا موكالڤَشيالمولى 
 .فقط كِْرشَْنسواه في جميع أجناس الحياة خدم 

 حادثة وقعت اثناء حضور الرب حكاية روى ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِدكما أن . كِْرشَْن بعدم وجود حقيقة فوق ْبهَچڤَْد چۤيتايؤكد الرب في 
 .ڤَتَتّْ-ونڤيشْهو شخصية اهللا األصلية بين جميع وجوه  كِْرشَْنقة بأن الرب الحقي إلى نتباه االمن أجل لفت كِْرشَْن



 جثة وليده ووضعها عند َنْبراْهَمالـحمل  . لكنه توفي فور خروجه من رحمهاْدڤاَركا في  ولداًَنْبراْهَمذات مرة، وضعت زوجة 
في . ضطرب عقله جداًا ففل في حضور والديه الشابان في غاية الحزن بسبب موت الطْبراْهَمَنالـكان . أوْچَرِسَنباب الملك 

 اثناء حضور الرب َچوَپَر ياڤْدوقت  إلى في عهد الملوك المسؤولين حتىكان الملك يالم على موت طفل في حضور والديه السابق، 
درجة أنه كان يحمل  إلى ية عن راحة الرعكان الملك مسؤوال. راَمتْشَنْْدر مسؤولية مثيلة اثناء زمن الرب كانت كذا،. كِْرشَْن

 الذي توفي طفله لم يعتبر ْبراْهَمَنالـاآلن، . شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمكما مر بحثه في الباب األول من  مسؤولية الحرارة أو البرودة الزائدة
 .بوابة القصر يحمل جثة طفله في ذراعه ثم تكلم ما يلي بصوت مضطرب حزين إلى فوراًنفسه المسؤول بل توجه 

 ْبراْهَمَن أو ِڤَدْزالـمن يحسد   وتعنيڤيَجهْد-ْبَرْهَمالكلمة الدقيقة المستعملة في هذا الصدد هي ". ْبراْهَمنَةالـ يحسد أوْچَرِسَنالملك "
بالغ يجب أن يكون رئيس الدولة ). ْدهّي-شَطَْهى(ة وهمي وتهمة الفطنة الڤيشْْد-ْبَرْهَملذلك، أتهم الملك .  طبقيْبراْهَمَنجدير أو 

لذلك، . كان يجلس على العرش الملكيو ْبراْهَمَنالـحسب كالم لم يكن الملك كبير الفطنة الفطنة بالسهر على راحة الرعية لكن 
. اًذا كان جشعاً أو مغرض ابكالم آخر، يجب أن ال يحتل أحد العرش أو رئاسة الدولة.  التي تعني جشعلوْبْدَهى وصفه ْبراْهَمَنالـ

 .اتَْمنَهڤيشَۤيلذلك، كلمة أخرى ترد هنا هي .  أن يصبح الرئيس مغرضاً عند تعلقه بالملذات الماديةلكن من الطبيعي
يجب على . مؤهالت الفروسية إلى لكنه مفتقر) تْريياكْشَ(وليد عائلة فرسان  إلى  وتشيرَبنْْدهو-كْشَتَْر الملك بأنه ْبراْهَمَنالـكما اتهم 

دون ال يدعى فارساً . يجب أن ال يطمع بالتعلق بالملذات المادية. رعيته واليقظة البالغة على خير نيةْبَرْهَمالـالملك حماية التربية 
. ْبَرْهَمنية دون مؤهالت ْبراْهَمَنذا ولد من صلب ا َبنْْدهو-ڤيَجْد أو َبنْْدهو-ْبَرْهَميدعى اإلنسان  كذا،. َبنْْدهو-كْشَتَْربل مؤهالت فارس 

نفسه للمقام المعني وعندها فقط تأهيل   اإلنسانيجب على. نسبال إلى  غير مستندةتْريياكْشَ أو الـْبراْهَمَنالـمرتبة هذا يعني أن 
 .تْريياكْشَ أو ْبراْهَمَنيقبل به بصفة 

ر الملك لذلك، اعتب.  األمر غير طبيعياًْبراْهَمَنالـاعتبر .  بأن موت وليده كان بسبب سوء مؤهالت الملكْبراْهَمَنالـلذلك، اتهم 
يبدو أن منصب الملك في . ذا كان عديم المسؤوليةامجلس الشورى الملكي كان يخلع الملك   أنِڤديالـكما نجد في التاريخ . مسؤوالً

 .عند أخذ كل هذه النقاط بعين االعتبار  كان منصباً بالغ المسؤوليةِڤديةالـالحضارة 
ملك مثيل يمضي وقته سواء . ملك ال شاغل له سوى الحسد إلى حترام أو التبجيل االال يجب على أحد تقديم:"ْبراْهَمَنالـلذلك، قال 

بتوقيره أو ملك مثيل لن تسعد رعية . ليس منضبط الذات ويمتلك شخصية سيئة. في الصيد وقتل الحيوانات أو قتل المجرمين
ولم يعد رئيس الجمهورية في الوقت الحاضر كية الملالسنة انقرضت ".  في فقر دائم يتآكلهم القلق والحزن والكآبةىبقتس بل كريمهت

لكن تستمر أوضاع قلق  الحالي كَليفي عصر الرئاسة باإلنتخابات  إلى رئيس الجمهوريةيصل . يعتبر مسؤوالً عن راحة المواطنين
 . المواطنين والشقاء والحزن واإلستياء

كان يحمل جثة وليده ويضعها عند باب الملك ويكرر  و والثالث العاقل المصيبة عينها عند والدة طفله الثانيَنْبراْهَمالـواجه 
  أْرجوَنقاللذلك، . َنْبراْهَمالـسمع شكوى  التاسع وهعند موت طفل ِكشَڤَ في جوار الرب أْرجوَنكان . في كل مرة الشكوى عينها

 هنا قادر على الوقوف أمام اءتبة المالكة الوضع؟ أال يوجد أحد من أفراد المرَنْبراْهَمالـما هو األمر يا عزيزي ":َنْبراْهَمالـإلى 
". ةعطالال بقرابين النار بداعي َمنَةْبراْهالـمع  وا منشغلين كما لو كانتْريياْزشَكْالـعلى األقل؟ يتصرف هؤالء  دارك بقوس في يده

ظهار فروسيتهم بحماية  ابل يجب عليهم ِڤديةالـ الجلوس براحة بذريعة قضاء الطقوس ْزتْريياكْشَلـ أنه ال يجوز لأْرجوَنبذلك، دل 
زعاج في قضاء  اال منْزتْريياكْشَالـحماية  إلى  قضاء األعمال التي تتطلب جهداً بدنياً مما يحيجهمْبراْهَمنَةال يفترض بالـ. الرعية

   .واجباتهم العليا
عين هم أو زوجاتهم أو أطفالهم ليسوا سوى ممثلين مّد على خسارة مالَمنَةْبراْهالـحكام المملكة التي يحزن فيها :" قائالأْرجوَنتابع 

ال يعدو الملك   كذا،.هيمكن أن يلعب الممثل دور ملك على خشبة المسرح لكن ال يترقب أحد أي نفع من. يمتهنون واجبات الملوك
وذرية زوجتك في سيدي، سأحمي ذريتك . جتماعية االعن حماية رأس البنيةاذا قصر  أكثر من دجال مرتزق يجلس على العرش

 ". ذا لم أف بهذا الوعد ا عن ذنبيهذا المصاب وسأدخل النار تكفيراً
ي ال ند له، استطاعوا انقاذ أوالدي الذ أنيرودَّْهى فارس خير النبالين وال الْپَرْديوْمَنو أ ڤاسوِدڤَ وال شََنشَنْكَْر ال :َنْبراْهَمالـاجاب 

 عاجز عن شيء عجز عنه أْرجوَن أن ْبراْهَمَنالـألمح ". أرباب الكون األقوياء؟مسعى قصر عنه  إلى فما الذي يحدوك بسذاجة
ال نستطيع ان . وعدك يشبه وعد طفل غرير:"ْبراْهَمَنالـقال .  كان يعد بشيء وراء قدرتهأْرجوَنشعر بأن . شخصية اهللا العزيز

 ".نأخذك على محمل الجد
. كِْرشَْن كما لو كان ينتقد حتى صديقه الرب أْرجوَنلذلك، شجعه . ثقة بالملوك الفرسان فقد كل ْبراْهَمَنالـ أن أْرجوَنعندئذ، أدرك 

 كِْرشَْنوال حتى ابن  كِْرشَْنوال  شََنشَنْكَْر، أنا لست َنْبراْهَمالـأيها :"واآلخرين بالقول كِْرشَْنمع اسمعلى األخص على  كِْرشَْنانتقد 
سأستعيد أوالدك يا . َنْبراْهَمالـأيها شيڤَ  المولى ةرضاملل من قدرتي التي كانت كافية لال تق .ڤَۤيذنْچا صاحب القوس أْرجوَنبل 



  وراضياًأْرجوَن بكالم داره مقتنعاً إلى َنْبراْهَمالـعاد  ".في المعركةشخصياً غلبة الموت  إلى سيدي العزيز حتى ولو اضطررت
 . عن قوتهأْرجوَنبسماع اعالن 

أرجو منك حماية ولدي ":قائال إليه  في غاية القلق عندما كانت زوجته على وشك الوضع وابتهلأْرجوَن إلى ل الجليَنْبراْهَمالـذهب 
ات الخاصة بأسلحته َمنْتْرلـكر ا وتذڤَشي بعد لمس المياه الطاهرة والسجود للمولى ڤَۤيٰدنْچا قوسه أْرجوَنوتر  ".من الموت
 .السماوية
 أْرجوَنتوجه .  في الليل عندما كانت زوجته على وشك الوالدةْبراْهَمَنالـ بسبب وعده واستدعاه ااَركڤْد لم يغادر أْرجوَنيبدو أن 

استحسن  وْبراْهَمَنالـلم يستطع حماية  كِْرشَْنألن  كِْرشَْن وليس صديقه ڤَشيذكر المولى  و لحضور الوالدةْبراْهَمَنالـبيت إلى 
م فطنتهلرغبات المادية سلبت اَمن ): ٢٠\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتامالئكة ويوضح في هذا مثال على شخص يلوذ بال. ڤَشيذكر المولى 

 -ْپَرَپْديانِْتى ٱنْيا ا  ْچۤياناه-كامايْس تايْس تايْر ْهِرتَ  (مهشواكلل تبعاً حدودهاو عبادة المالئكة ويراعون أحكام للمالئكةيسلمون 
 واختار ذكر ْبراْهَمَنالـعاجز عن حماية  كِْرشَْنوحسب أن  كِْرشَْن صديق عتياديين بل اال لم يكن منأْرجوَنال شك أن ). اِدڤَتاه

 ملحقة بصواريخ مختلفة  سهاماًأْرجوَنأطلق . لم ينجح كِْرشَْن دون ڤَشي بالمولى أْرجوَنلتجاء  الكن ثبت الحقاً أن. ڤَشيالمولى 
وضعت . فصاً واقياً من السهام يلف البيت من فوقه وتحته وجوانبهوبالتالي، بنى ق.  تلد فيهَنْبراْهَمالـحول البيت الذي كانت زوجة 

 . في السماءأْرجوَن وليدها لكنه بكى لوقت وجيز ثم تالشى ببدنه عينه مع سهام َنْبراْهَمالـزوجة 
 كِْرشَْنلكن كان الرب كان يتمتع بما كان يجري ضد سلطته  كِْرشَْنوأن الرب  كِْرشَْن كان قريباً من مقام ْبراْهَمَنالـيبدو أن بيت 

.  وكان فخوراً بهأْرجوَن إلى ڤَشي بما فيها السهم الذي أهداه المولى أْرجوَن مع سهام ْبراْهَمَنالـهو الذي لعب خدعة أخذ وليد 
 ).ِمْدَهساْم-َپى ألْڤَِتْپَهلَْم ِرشاْم تَْد ْبَهڤَتْ تو -أنْتَ(المالئكة من حيرتهم جلباً للنفع المادي الزائل  إلى ضعاف الفطنة يلجئون

من ذا القادر على حماية من  .لحماقتي وضعت ثقتي في مباهاة خصي":قائال كِْرشَْن في حضور الرب أْرجوَن من َنْبراْهَمالـسخر 
تتمثل ! يالجحيم بقوس ذاك المتباه إلى !أْرجوَنالجحيم بذاك الكاذب  إلى  تنجيته؟عن ِكشَڤَ و راَم و أنيرودَّْهى و ْپَرْديوْمَنيقصر 

 ".حماقته بتوهم قدرته على استعادة شخص أخذه القدر
هانات  اال العاقل بكيلَنْبراْهَمالـعندما استمر  ياَمراَجمدينة الجنان ومقر المالك  ّيياَمنْمَس إلى  تحمله لتوهَمنْتْر استخدم أْرجوَن
مدن  إلى  أْرجوَنذهب. مطلق كوكب يريدون إلى  بها السفرۤيْزچيُّوالـ التي يستطيع ارقة كان يجيد القوة الخأْرجوَنيبدو أن . عليه

 في كل أرجاء الكون من أسفل أْرجوَن بحث . هناكَنْبراْهَمالـ على طفل دون العثور َنڤَروو  ويڤاو  َموُسو  تيِرنيْرو  ْچنيآ
 ۤيْزچيُّوالـحيث ال يقوى حتى  كِْرشَْنبرحمة الرب  لُوَك ْبَرْهَمدخل .  سالحه دون جدوىسقف الجنان رافعاً إلى المنطقة التحتية

فيما كان على وشك فعل ذلك  كِْرشَْنالرب منعه  دخول النار المقدسة لقصوره عن الوفاء بوعده لكن أْرجوَنعندئذ، قرر . الدخول
 ".نتحار االال تتحامق باإلقدام على:"بما يلي إليه وتكلم

 شخصية اهللا القوي كان . شماالًا وتوجهأْرجوَنركبها مع .  على هذا النحوجوَنأْرعربته العلية بعد مخاطبة  كِْرشَْناستدعى الرب 
لذلك، .  واإلنسان يبذل الجهد لتحقيق النتائجإنسان رجاع الطفل دون جهد لكن يتعين العلم أنه كان يلعب دور اقادراً على كِْرشَْن
أن ال فائق يفوقه عند تجليه  كِْرشَْنأظهر . ْبراْهَمَنالـإلعادة طفل  أْرجوَنكاإلنسان أو صديقه  اَركاڤْد  عاصمتهكِْرشَْنالرب غادر 

بأنه الفائق داخل هذا  كِْرشَْنلذلك، أثبت . اهللا كبير هو تعريف شخصية اهللا العزيز. ه البشريةتسلياتفي جامعة البشر والكشف عن 
 .العالم المادي اثناء حضوره على األقل
. شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي هذه  َپڤۤيْد-ْپتََسجاء وصف . اقعة في وسط الكون وبحارها وجبالها السبعةقطعت عربة الرب الجزر السبعة الو

 الفضاء الخارجي هو .َپڤۤيْدَجْمبۤو أحياناً والكوكب الذي نأهله هو ِڤديةالـ في األسفار ْزَپڤۤيْدوصفت هذه الكواكب .  تعني جزيرةَپڤۤيْد
يوجد بحر المياه المالحة في . على كل منها أيضاًبحار  توجد جزر كثيرة وهي مختلف الكواكب ومحيط واسع من الهواء وتوجد فيه

كما توجد أشكال . بعضها وبحر الحليب في بعضها وبحر الخمرة في بعضها وبحر السمن المصفى أو الزيت في بعضها اآلخر
 .مختلفة من الجبال ولكل كوكب جو خاص به

وصف العالم المادي برمته . شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمتلك القشرة مطبقة الظلمة حسب . ب وبلغ قشرة الكونكل تلك الكواك كِْرشَْنقطع 
ترددت جياد . توجد أشعة الشمس في الفضاء وهي سبب ضياءه لكن توجد ظلمة تامة داخل القشرة لغياب ضوء الشمس. بالمظلم
أيضاً ألن  كِْرشَْن الرب ةيخلهذا التردد هو جزء من ت. بالدخول في تلك الظلمة َبالَهَكو  َپشْپوْچَهِمو  ڤَۤيْچرسوو  شايْبياالعربة 
وعربته وجياده وكل  كِْرشَْن. عتيادية عبور الكون ودخول قشوره الخارجية االذ ليس من الممكن للجياد اعتيادية اليس كِْرشَْنجياد 

بمشيئته  كِْرشَْن وكذا، كانت جياد إنسان كان يلعب دور كِْرشَْنأن اً دوميتعين العلم .  هذا العالم الماديشواكلما يتعلق به علية عن 
 . عتيادية بالتردد بدخول الظلمات اتلعب دور جياد



يمكننا أن نشهد بعض البشر الذين . ة في يدهارقجميع القوى الخ: َهريهڤَُرو ِچشْيُّو .ْبهَچڤَْد چۤيتا في ڤََرشِْچيُّو كِْرشَْنجاء وصف 
 أمام تْشَكَْر سوَدْرشََنأرسل قرصه لذلك، . هو رب جميع القوى الخارقة كِْرشَْن لكن هم خارقة ويعرضون خوارقيةچويُّيملكون قوى 

أيضاً و  كِْرشَْنظلمة غطاء الكون من خلق . ك القرص مثل ألوف الشموساسطع ذ.  جياده بدخول الظلمةتعندما ترددالعربة 
 سوَدْرشََن أن شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في . الظلمة بأشعته الساطعة سوَدْرشََننفذ قرص . كِْرشَْنلـ هو المالزم الدائم تْشَكَْر سوَدْرشََن

جيش  راَم للرب َچنْشاْر دار بسرعة العقل يقطع المتاهة الكثيفة المخيفة المتوسعة من المادة األولية كما خرق السهم من قوس تْشَكَْر
 .سوَدْرشََن تْشَكَْربذلك، اجتازت العربة الظلمة خلف .  تعني مشاهدةَدْرشََنمة  تعني جيد جداً وكلسوكلمة . َنڤَرا

 أحياناً ألنه ال ڤْياكْتَأ خارج قشرة األكوان المادية ويدعى ْبَرْهَمْجيُّوتي يقع ).تييُّوْبَرْهَمْج(النور الروحي الالمتناهي بلغت عندئذ، 
كما جاء وصف . دانْتَيوينِڤهو المصير األخير لدعاة الالشخصية الذين يطلق عليهم هذا النور الروحي . يمكن رؤيته بالعين المجردة

 ْبَرْهَمْجيُّوتي منطقة هماعند وصول أْرجوَن الضياء الباهر عينا أذى). پاَرم-أنَنْتَ(ال يحد وال يسبر غوره بالذي  ْبَرْهَمْجيُّوتي
، هذا النور أْرجوَنعزيزي :"أْرجوَنإلى  كِْرشَْن حيث يقول ڤَْمشَ-ريَه هذه في سفر ْبَرْهَمْجيُّوتيجاء وصف منطقة  .فأغمضهما

عن نور بدنه كما ال يمكن  كِْرشَْنال يمكن فصل ". ْبَهَرتَ يا شيخ ذرية  هذا هو ذاتيْبَرْهَمْجيُّوتي. الباهر الذي تراه هو نور بدني
 هو ْبَرْهَمْجيُّوتيقوام ). أَهْم َسه( عين ذاتي  ْبَرْهَمْجيُّوتي:شَڤَْم-َهريفي  كِْرشَْنلذلك، يعلن . فصل أشعة الشمس عن كوكب الشمس

اء ّدعا هاتنطبق على األحياء التي يمكن) ُسو أَهْم (ْبَرْهَمْجيُّوتيكلمة أنا . كََن-تْشيتْهباء نور قوامه األحياء الهبائية التي تدعى 
 ". هذا هو توسع قدرتي الروحيةْبَرْهَمْجيُّوتي:" بالقولڤَْمشَ-يَهر  كتابفي كِْرشَْنيستطرد . ْبَرْهَمْجيُّوتي إلى نتسابهاا

.  محالْبَرْهَمْنالنور  إلى النفاذ من العالم المادي)". شَكْتي-اماۤي( وراء نطاق قدرتي الخارجية ْبَرْهَمْجيُّوتي:"أْرجوَنإلى  كِْرشَْنقال 
-َهري في كتاب ڤْياكْتَأ-ڤْياكْتَهذا هو معنى كلمة . ت الروحي فقطبكالم آخر، هذا النور ال يظهر في العالم المادي بل في الملكو

 ).هَسناتَنَڤْياكْتُو ڤْياكْتُو أ( الظهور تاالقدرتان قديم:"ْبهَچڤَْد چۤيتاكما جاء في . ڤَْمشَ
كما يسمى . عالم المادي وهو أصل خلق الكاَرَنهذه المياه الروحية تسمى بحر .  جسماً مائياًأْرجوَنو  كِْرشَْنبعد ذلك، دخل الرب 

أن ب تَنْتَْر-ْمِرتْيونَْجيافي سفر  ڤيَرجا أو كاَرَنجاء وصف مفصل لبحر .  المادية الثالثةشواكل لخلوه من تأثير الڤيَرجاهذا المكان 
): ٤٧\٥ (َسْمهيتا-ْبَرْهَم جاء في .داخل العالم المادي) لُوَك ْبَرْهَم (لُوَكَستْيا  يقعان فوق الفلك السماوي لُوَك ونڤيشْ-َمها و لُوَك روْدَر
َجِلى -ڤَياه كاَرناْرنَ(وتدخل فيه مع شهيقه من زفرته  ويخرج عدد غير منحصر من األكوان كاَرَن يستعلي بحر ونڤيشْ َمهاالرب 

كان اعصار قوي يتالعب .  ثم تطوىعلى هذا الوجه، تولد الخليقة المادية). َپهكۤو-ُروَم-َس-أنْذَ-َچْدَج-نيْدراْم أنَنْتَ-اچيُّوْبَهَجتي ْسَم 
 .كِْرشَْنبرحمة الرب  كاَرَن جمال بحر أْرجوَنشهد .  المياهأْرجوَنو  كِْرشَْنعند دخول الرب بأمواج هائلة 

كانت األعمدة التزينية مرصعة بأحجار المعة تزيد . يفوقه سطوعاًشيئاً  لم ير من قبل  عجيباً داخل ذاك المحيط قصراًأْرجوَنشاهد 
سطع بالضياء المنبعث من الجواهر . عجاب االعلىباعث  الشَأنَنْتَ ِش هائل الحجم فعوانكان يوجد في ذاك القصر األ .ن جمالهم

عنقه  وكان كايالَسكان أشبه بالجبل األبيض . على رؤوسه األلفية والمنعكسة من عيونه المخيفة التي تبلغ ضعفي عدد رؤوسه
ظهر بالغ القوة .  براحةالحاضر في كل مكان، جالساً القدير شْنوڤي-َمها شخصية اهللا العزيز أْرجوَنثم شاهد  وألسنته داكنة الزرقة

 وجه ألن العالم المادي يفيض من پوروشًوتََّْم الفهم أن شخصية اهللا العزيز في تلك الصورة معروف باسم أْرجوَنوالنفاذ وأستطاع 
 أوتْ تعني ظلمة وكلمة تََمكلمة .  أيضاً ألنه وراء العالم الماديپوروشًوتََّْم هو ونڤيشْ-َمها وجه. ڤيشْنو َدكَشاّيَچْرْبهُو وخر هآ ونڤيشْ

 كانت زرقاوية بلون غيمة ونڤيشْ-َمها پوروشًوتََّْم أن بشرة أْرجوَنشاهد .  تعني علي عن ظلمة العالم الماديأوتََّملذلك، . تعني علي
 الواسعتان في غاية الجاذبية على شكل تويجيات زهرة اه وعينللون ووجهه ساحراًداكنة كثيفة ويرتدي سرواال جميال أصفر ا

ه ثمانية أذرع جميلة ل مرصعة بجواهر ثمينة وأقراطه الجميلة تزيد من جمال شعره األجعد وونڤيشْ-َمهاكانت خوذة الرب . اللوتس
 كانت تزين .ڤايَجيانْتّيهذا االكليل يسمى اكليل وركبتيه  إلى كان يطوق عنقه اكليل من أزهار الغابة يصل. ركبتيه إلى طويلة تصل
 . التي تعني مقام العزة تَْسڤَۤيشروعالمة  كاوْستوْبَهىصدره درة 

للرب قدرات . وقرصه وسائر أسلحته بصورهم الشخصية نَنَْد و سونَنَْدكان يحف برب األرباب هذا، مالزموه الشخصيون يتقدمهم 
وكل تلك القدرات موكلة بتدبير ) شْرّي(وقدرة الخلق المادي ) طيشْپو(وأهمها قدرة التغذية ياً شخصه تحف بال تحصى وكانت 
بكالم . الشمسومالك  َنڤَرو و تْشَنْْدَر و إنْْدَر  وفي كواكب الجنانشْنوڤيوالرب شيڤَ  والمولى ْبَرْهماالمولى : العالم المادي وهي

. كِْرشَْن هو توسع بدن ونڤيشْ-َمهاوجه  .ب بقدرات محددة مشغولين بخدمته الودية العليةآخر، جميع هؤالء المالئكة الذين يمدهم الر
 لـ كِْرشَْنلذاته في تلك الشخصية التي ال تحد لكن سجدة  كِْرشَْنسجد الرب . كِْرشَْن قبس من ونڤيشْ-َمها أن َسْمهيتا-ْبَرْهَميؤكد في 

وصف . العالم الروحي بقضاء قربان العلم إلى همسلتي توصى أحياناً لمن يطلبون رفع أنف اپاَسناْچَرُهوأَهنْ ليست عبادة ونڤيشْ-َمها
 . پاَسِتىيى ياَجنْتُو ماْم أوِپى أنِْيَن تْشاياْچ-ۤياَنْچ: ْبهَچڤَْد چۤيتاأمثالهم في 



 كِْرشَْنسجد الرب . ونڤيشْ-َمهاب حترام للر االتقديم السجدة لكنه المعلم العظيم وأظهر وجوب تقديم إلى ليس بحاجة كِْرشَْنمع أن 
 ورب  القويشْنوڤي-َمهالدهشته من منظره ثم ابتسم  أيضاً شْنوڤي-َمها للرب  أْرجوَنلذاته في تلك الشخصية التي ال تحد كما سجد

 . يهما بصوت يدل على الجالل المهيبمالئكة الكون فيما وقف االثنان أمامه بأكف متضامة وتكلم ال
األرض  إلى رؤيتكما، انتما امتداداتي اللذان هبطا إلى شدة شوقيمن هنا  إلى َنْبراْهَمالـ، جلبت أوالد أْرجوَنو  كِْرشَْنحبيبي "

ينبغي لكما وضع قدوة  .هنا حالما تنتهيان من قتل األشرار الذين يثقلون األرض إلى أسرعا بالعودة.  على أصول الدينحفاظاً
 ". على الرغم من تحقق كل رغباتكما يا خيرة األجالءَنانارايو  نََرالحكيمين بوجه المسلك الديني 

طحبا اص. شْنوڤي-َمهابعد سماع أوامر الرب العظيم لعالية الكواكب ثم سجدا للرب القوي  وْمُآ بنطق كلمة أْرجوَنو  كِْرشَْنصادق 
 هناك، أوالده الذين كانوا َنْبراْهَمالـسلما .  جاءا به على الدرب نفسه الذيْدڤاَركا إلى  معهما وعادا ببهجة كبيرةَنْبراْهَمالـأوالد 

 .في األبدان عينها التي اختفوا بها
حد ليست سوى ظاهرة رحمة أ وأستخلص ان كل قدرة استثنائية يظهرها شْنوڤي بالعجب البالغ من رؤية دار الرب أْرجوَنأصيب 
 .ألن كل ما يملكه الفرد من نعمهدوماً  كِْرشَْنمتنان للرب  االبشعور كِْرشَْن في ذكر  اإلنسانلذلك، يجب أن يبقى. كِْرشَْنشْرّي 
كانت جميعها .  البطولية المشابهة في هذا العالمتسلياتهي احدى ألوف كثيرة من ال كِْرشَْن المذهلة التي كانت برحمة أْرجوَنتجربة 

دور زوج  كِْرشَْن لعب لكن. هو شخصية اهللا العزيز شَْنكِْر تثبت تماماً أن تسلياتجميع هذه ال. فريدة في تاريخ األرضمعجزات 
لوضع قدوة في ذاك الدور قضى قرابين نار كبيرة الفعالية و ألف طفل ١٦٠ ألف قصر و١٦ ألف زوجة و١٦مثالي لما ينيف عن 

 وسائر رعيته َمنَةْبراْهالـ على أمطر. اثناء حضوره في هذا العالم المادي  لنفع البشريةللمرتبة الملكية سبل الحياة في العالم المادي
على هذا النحو، ضمن الرب مراعاة األصول الدينية بسهولة خالل وكالة الحكام  . أمطارهإنْْدَر كل األشياء المنشودة كما يسقط

 . بقتل سواهمأْرجوَنمن الملوك اآلثمين وشغل تيمه مثل كبيراً  بعد ان قتل اآلن عدداً ،يوْدهيشْطْهيَرالصالحين مثل 
 .كِْرشَْنفوقية قوة "بعنوان  كِْرشَْن منالتاسع والثمانين  الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ. سي.إى بحث انقضى

 الفصل التسعون
 كِْرشَْن الرب تسلياتوصف موجز ل

ي فقد تمكن عتياد احسب مع أنه حي. كِْرشَْنمع شخصياً  مذهوالً بعد عودته من الملكوت الروحي الذي استطاع زيارته أْرجوَنكان 
 ڤِْرنْداڤََنال يغادر  كِْرشَْنجاء أن .  األصلي علة الخليقة المادية أيضاًونڤيشْ-َمهالكنه شاهد  كِْرشَْنمن رؤية الملكوت الروحي برحمة 

. ڤِْرنْداڤََن وهو األعظم في اَركاڤْد لكنه أعظم في َمتْهوراهو العظيم في  كِْرشَْن. َچتّْشَّْهتيپاَدْم ِاكَْم نَـ َپريتْياْجيا ْم ڤِْرنْداڤَنَ: مطلقاً
 اَركاڤْد و َمتْهورا الذي كشفه في ڤَاسوِدڤومع ذلك، ال توجد مغايرة بين وجه . ڤَاسوِدڤ من كشف وجه اَركاڤْدفي  كِْرشَْن تسليات

 كِْرشَْنال يكشف لذلك، . د تجليه معه عنونتجلي كِْرشَْن نزالءجميع  بحثنا في مقدمة هذا الكتاب أن. ڤِْرنْداڤََنفي  كِْرشَْنوبين كشف 
 .وجوهه المتوسعةمن كشف ه المختلفة بل تسلياتبعض 

 في وشْنُڤي ّيڤَشاْرنَاكاَرنلرؤية  كِْرشَْن بذهاب أْرجوَنحول غرابة بحثاً تاماً في تعليقاته  ْرتي طْهاكوَرڤَاناتَْهى تْشَكَْرڤيشْڤ شْرۤيلجرى أ
رؤية  إلى ق اهللااتش؟ لماذا يكِْرشَْن لرغبته برؤية َنْبراْهَم انه سلب أوالد الـشْنوڤيال الرب  لماذا ق:أْرجوَنوسأل الملكوت الروحي 

ونفسي على الدوام  كِْرشَْنستخالص انه يطلب رؤية  االه؟ ربما كان ذلك بتأثير ظرف مخصوص عارض لكن ال بد مناتامتدادأ؛د 
فلماذا لم يقتصر على زيارة . تاشَكِْرديْدعوضاً عن  ناشوكِْرديْد ألنه قال على ميزة باقية غير زائلة ناشوبداللة الالحقة الخاصة 

هو الخالق النافذ في الوجود الذي يحمل  شْنوڤي-َمهااألحوال، الرب في جميع  .؟ حتى ولو افترضت صحة ذلكْدڤاَركافي  كِْرشَْن
 ال يسمح ألحد برؤيته دون كِْرشَْن ألن ْدڤاَركافي  كِْرشَْنانه لم يستطع رؤية  إلى هل يعود السبب. في يده أَمالَكالكون مثل ثمرة 

 .ذن خاص؟إ
، سنة مراراً جليل َنْبراْهَم على تعذيب َمنَةْبراْهسيد الرؤوف بكل الـال شْنوڤي-َمهالماذا أقدم الرب : يمكن أن يطرأ سؤال آخر أيضاً

 لذاك ال بأس، ربما كان عمله غير صائباً. فقط كِْرشَْنرؤية  إلى هتلو سنة؟ ال بد انه فعل ذلك بهذه الطريقة غير المألوفة لشدة شوق
؟ هل تتعذر شخصياً ْدڤاَركا إلى ؟ لماذا تعين عليه المجيءَنْبراْهَمرسال خادم لخطف أوالد الـ االسبب لكن ما الذي منعه من
 من سكان َنْبراْهَمر كبير من الشقاء لـ ؟ يمكنني الفهم انه قصد التسبب بقدشْنوڤيعلى سوى  كِْرشَْنسرقتهم من عاصمة الرب 

 كِْرشَْن المشقي بإسماع َنْبراْهَم الـشْنوڤيألهم الرب .  برؤيتهشْنوڤيعلى السماح للرب  كِْرشَْنحمل تدرجة إلى  كِْرشَْنمدينة الرب 
 .شْنوڤي-َمهافائق على مقام الرب  كِْرشَْنشْرّي  هذا يثبت ان مقام .شخصياًشكواه 



لو كان ال يستطيع رؤية  ْبراْهَمَنالـعلى زيارته إلسترجاع أوالد  كِْرشَْن ونڤيشْ-َمها كيف اجبر:  يطرأ سؤال آخركما يمكن أن
كان .  فقطأْرجوَن بل من أجل ْبراْهَمَنالـ ليس إلسترجاع أوالد ونڤيشْ-َمهاذهب لرؤية الرب  كِْرشَْن؟ الجواب أن الرب كِْرشَْن
 سيدخل في أْرجوَنكان . عندما كان على استعداد لدخول النار بالحماية الكاملة أْرجوَن أن يشمل كِْرشَْنأراد  صديقه الحميم وأْرجوَن

 ".نتحار االال تقدم على. ْبراْهَمَنالـسأعيد أوالد :"كِْرشَْنلذلك، وعده . ْبراْهَمَنالـالنار دون عودة أوالد 
 على أْرجوَنكان . ْبراْهَمَنالـستعادة أوالد  اسيذهب لرؤية لمجرد كِْرشَْنلو كان  حتى أخذ الوليد العاشر ونڤيشْلما انتظر الرب 

 بعد اخذ الوليد ونڤيشْ-َمها لرؤية أْرجوَنصطحاب إلى ا كِْرشَْننقض وذلك الظرف الخطير دفع الرب يوشك دخول النار ألن وعده س
لذلك، يتعين الفهم . ونڤيشْ من وجوه الرب ناراياَن-نََر. أحياناً ناراياَن-نََر مفوض ويدعى ناراياَن-نََر وجه أْرجوَنجاء أن . العاشر

و  كِْرشَْنعند ذهاب  اَركاڤْده في تسليات عند كشف ڤَاسوِدڤفي وجه تجلى  كِْرشَْن كما أن ناراياَن-نََر زار في سعة أْرجوَنأن 
 .ونڤيشْ لرؤية الرب أْرجوَن

. بعد زيارة العالم الروحي كِْرشَْنمادي أو العالم الروحي ليس سوى هبة الرب أن كل عز يظهره أحد في العالم ال أْرجوَناستخلص 
 هي ڤَتَتّْ-ونڤيشْفئة . ڤيْبهينّاْمشَ و ڤاْمشَْس أو بكالم آخر ڤَتَتّْ-ڤَجۤي و ڤَتَتّْ-ونڤيشْعن وجوه غزيرة مثل  كِْرشَْنكشف الرب 

 أو وجه ڤاْمشَْسه العلية سواء في وجه تسلياتقادر على كشف ذاته بمختلف لذلك، هو . ڤيْبهينّاْمشَ هي ڤَتَتّْ-ڤَجۤي وفئة ڤاْمشَْس
 . كيف يشاء لكنه يبقى شخصية اهللا األصليةڤيْبهينّاْمشَ

مكث رب : ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد حيث قال شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمموجودة في الفصل التسعين من الباب العاشر من  كِْرشَْن تسلياتختام 
 كِْرشَْنكشف . وجاتهم فاخرات الثيابوز ْزِرشْنيڤْ التي كانت تضم كل عز وكانت مأهولة بأبرز ْدڤاَركاة في عاصمته العزة بسعاد

عز الجمال والثروة في العالم المادي يعتبر أرفع . اَركاڤْده المختلفة وسيوضح اآلن كيف كشف الثروة والجمال في تسلياتعزه في 
اثناء حضوره في  ضارع في األفالك الثالثةتوجماله ال  كِْرشَْن ةلذلك، كانت ثرو. ملكوت الروحي لكنه مجرد ظل للعز في الهأشكال

عدد معادل  إلى  توسع، ألفاًالمحبوب الوحيد لزوجاته البالغ عددهن ستة عشر كِْرشَْنالرب . هذا الكوكب بصفة شخصية اهللا العزيز
ال شك أن تاريخ األرض لم يعرف ملكاً قوياً أبقى عدة مئات من الملكات . ممن الصور وتمتع مع كل واحدة منهن في قصرها الفخ

تمتع بجميع زوجاته  كِْرشَْنالرب .  التمتع بهن جميعاً دفعة واحدةهال يمكنلكن ملك مثيل زوجاً لهذا العدد من الزوجات قد يكون و
 .الستة عشر ألفاً بوقت واحد

بسيد  كِْرشَْنلذلك، يخاطب . كِْرشَْن بائن عن تضاعف ّيچيُّوالـعدة لكن تضاعف  إلى  قادر على التضاعفّيچيُّوالـنستفيد أن 
 ذلك كان لكنصور ثمانية  إلى  تضاعفموني ساوْبَهري ّيچيُّوالـ أن ِڤديةالـنجد من اآلداب ). ڤََرِچشْيُّو (ۤيْزچيُّوالـجميع 

. مرات لكن ال تختلف أفعالها بل انعكاس الصورة األصلية التي تظهر شاشته عينها ماليين الةالتلفزجهاز التضاعف مثل تضاعف 
عند زيارة  منشغالً بمشاغل متباينة في كل قصر كِْرشَْن موني ناَرَدشاهد . ّيچيُّوالـليس مادي مثل التلفزيون أو  كِْرشَْنتضاعف 

 .كِْرشَْنمختلف قصور 
شيخ آل  كِْرشَْننعم لذلك، .  هي العزة وسائر الملكات أضعافهاّيوكْمينرالملكة .  بصفة زوج العزةاَركاڤْدأقام في  كِْرشَْنكما جاء أن 

يزيد عن ستة ما أو ملكاته  كِْرشَْنلم يبدو على . بالصبا والجمال القديم كِْرشَْنوصفت ملكات . معنى الكلمة مع العزة بكل يادو
ض البرق في ي في ذروة الصبا يسطعن مثل ومتلك الحسناوات كانت. مع أن كان له أحفاد وأحفاد أحفاد عشرة أو عشرين سنة

رقص الصبايا . كانت ثيابهن وحليهن فاخرة ومنشغالت باأللعاب مثل الرقص والغناء أو اللعب على سطوح القصور بالكرة. السماء
 .يوزوجاته في الملكوت الروح كِْرشَْن العلية لشخصية اهللا األصلية تسلياتظالل  يولعب الكرة في العالم المادي ه

بالفيلة والخيالة والمشاة في أبهى االزياء العسكرية وبالجنود المشاة والركابة في دوماً  للمدينة مزدحمة الرئيسةكانت الشوارع 
 تومشي ها في الطرقاتتدرجة أنها رش إلى  كنت تعطى كميات من الخمرةاَركاڤْدجاء أن الفيلة في . عربات مزينة بالذهب الالمع

مدينة كثير من الحدائق والمنتزهات التي تصطف فيها األشجار المزهرة حيث تتجمع النحل والطيور وتمأل كل كانت تزين ال. ثملى
 يحسبون أنفسهم أكثر سكان المدينة حظاً وتمتعوا يادوأبطال آل كان . طالق اال العز علىاَركاڤْدمدينة كشفت  .الجهات بصديحها

 .بجميع األسباب العلية
المتمتع العظيم بكل هذه  كِْرشَْن الجميلة هذه والرب اَركاڤْدتقع في مدينة  كِْرشَْنتة عشر ألفاً لملكات جميع القصور السكانت 

كانت توجد أحواض مياه . ستة عشر ألفاً بوقت واحد وانشغل بالشؤون العائلية لهذه القصور الستة عشر ألفاً إلى األسباب، توسع
كان . حول تلك القصور تلئة بأسراب الطيور الصادحةومم َجوأْمْبُهو  كوموَدو  كَْهالَرو  َپَلأوتْيفوح منها عطر لقاح أزهار لوتس 

 كوَمنْكوالرب القوي يدخل تلك األحواض ومختلف األنهار ويتمتع باللعب في مياهها فيما تعانقه زوجاته مخلفة على بدنه مسحوق 
 .  تصبغ صدورهنالتي



هذا الكوكب إلى  كِْرشَْن الرب نزلود منوعات من المتعة في الملكوت الروحي لكن يمان بوج االال يجرؤ دعاة الالشخصية على
الفرق . طالق في الملكوت الروحي االمن أجل كشف المتعة البهيجة علىوأثبت أن العالم الروحي ال يخلو من أسباب متعة مثيلة 

يلعب مع  كِْرشَْنكان الرب .  زائل في العالم الماديالوحيد هو أن تلك األسباب في العالم الروحي قديمة وال تحد بينما هي ظل
عزف الشعراء المحترفون يبينما  آنََكو  ڤَنََپو  َچنَْدِرْمبحمده مبتهجين على أنغام طبول  ْزڤََچنْْدَهْرالـ نىيتغزوجاته في المياه فيما 

كانت ترشه الملكات ضاحكات برشاشات الماء . عار في تسبيحهشاألنشدوا يو ْزناڤۤي وية على اآلالت الوتر ْزۤينْدڤَو  ْزَچْدَهماو  ْزتَۤوس
كانت ). ِڤَركو هو خزان الجنان ياكْشَراَج(ناثه  اه معتسليات بياكْشَراَجيلهو مع ملكاته كما يلهو  كِْرشَْنبذلك، كان . ويرشهن بدوره

ألزهار المشكولة في ضفائر شعرهن تتناثر فيما وكانت ا. ضعافتحت ثيابهن المبللة تزداد جماالً ألوف األ الملكات ونهودهن أفخاذ
شراق وجوههن  اكانت شهوتهن تزداد بلمسه، مسببة. كن يرشن الماء على زوجهن ويعانقنه بذريعة السعي الختطاف رشاشه

 لىعق يحامساليصطبغ ب كِْرشَْنكان أكليل الزهور حول عنق الرب  .بجمال وضاء كِْرشَْنبذلك، شعت ملكات الرب . بالبسمات
، كن يرشنه بدورهن فامتع مراراًوفيما كان الرب يرش زوجاته الصبايا . خصالت شعره نتيجة استغراقه في اللعبتتبعثر نهودهن و

 .ناثه اذاته مثل متعة ملك الفيلة في صحبة
الذكور  إلى ب المياهوزوجاته يخرجون من المياه ويهدون حالهم وثيابهم التي استعملوها اثناء ألعا كِْرشَْنبعد ذلك، كان الرب 

جيداً على  ِڤديالـجتماعي  االكان تخطيط مجمل النظام. واإلناث الذين كانون يكسبون معاشهم بالغناء وعزف اآلالت الموسيقية
 يكسبون معاشهم دون أدنى ْزْدَرـۤوش و ْزايشْياڤ و ْزتْريياكْشَ و ةْبراْهَمنَوجه أن جميع أفراد المجتمع في مختلف مراتبهم من 

جتماعي جيداً على نحو أن جماعة منشغلة  اال المفهوم األصلي للتراتبكان .جتماعية االكانت المزاحمة غائبة بين المراتب. صعوبة
 . بتكليف معين ال تزاحم جماعة أخرى منشغلة بتكليف آخر

 إلى  بذوق العشق، ارتقواين أحبوهبعض تيم الرب الذ. شر ألفالتمتع بصحبة زوجاته الستة ع كِْرشَْنعلى هذا النحو، اعتاد الرب 
 بإيمائاته وأحاديثه ولحظه -مع زوجاته كِْرشَْنمسلك . بمسلكه اللطيفدوماً يبقيهن متعلقات به  كِْرشَْنوكان  كِْرشَْنمقام زوجات 

ال بد  .وحده َنكِْرشْكانت الملكات تصاب بغيبوبة الوجد وعقولهن غارقة بذكر  . كان مسلك زوجة ودودوابتساماته ونكاته وعناقه
بقلبه وروحه على نحو ال  كِْرشَْنمطلق تيم يحب  كِْرشَْنيبادل . كِْرشَْنذا بقي دائم التعلق بـ امن اعتبار الفرد محرراً وحياته ناجحة

 .شَْنكِْرم ال يقوى على ذكر ما سوى يدرجة أن الت إلى وتيمه جذاب كِْرشَْنتبادل الحب بين . يقوى سوى على البقاء متعلقاً به
وتتحدثن كالمجانين من ذكر الرب لوتسي  كِْرشَْنتبقى الملكات صامتات في ذكر . هو المعبود الوحيد عند جميع الملكات كِْرشَْنكان 
 .وصف بعض كالمهن هنا. حتى في حضورهفي بحيرة أو نهر  كِْرشَْن متعتهن مع تسلياتصفن و. العين

في مكان ما في هذا  حل الليل اآلن وينام الرب العظيم في مكان خفي .ّيكوَررئر نت تندب يا طاالوقت متأخر وأ":قالت الملكات
 ؟مثلنا هل خرق أعماق قلبك لحظ الرب لوتسي العين السخي اللعوب.  أيها الصديق دون قدرة على النومالعالم لكنك ساهد تماماً

 غماض عينيك أم انك قد أصبحت خادماً احتى بعد  الغائبكتالمسكين، ال تنقطع عن البكاء طوال الليل على رفيق ّيكڤاتْشَكَْريا "
 ."االكليل الذي باركه بلمسة قدميه حتى تشكله بضفائر شعرك إلى حرقتت؟ نعتقد أنك مثلنا لشخصية اهللا العزيز

نت يائس من ماتك كما سلبنا واعال موكونَْدهل تعاني من األرق؟ أم سلبك . ال تنام في الليلدوماً عزيزنا البحر، انت صاخب "
 استرجاعها؟

بعذوبة مثلنا بعد اصابتك بحالة حادة من السل أم انك تبدو مذهوال  زالة الظلمة بنورك اعزيزنا القمر، هل منعك هزالك الشديد من"
 هل صحيح أنك بالغ الوقار بسبب هذا القلق الشديد؟؟ اَمسونَْدَرشْۤيكالم الرب 

 ؟نَْدوڤيُچ بلحظ تهييج الشهوة في قلوبنا التي تقطعت مسبقاًلتسبب  إليك ، كيف اسئناياْنلََميا نسيم "
.  به بالحب مثلنا وتتأملين فيهة انت مرتبط.تَْسشْرۤيڤَذي يحمل عالمة ال ۤياَدڤَْزالـ على شيخ أيتها الغيمة الفاضلة، انت عزيزة جداً"

 ".تجلب ذلك الشقاء كِْرشَْنصحبة . رة وثانيةقلبك حزين بشوق كبير كما في قلوبنا وتذرفين سيال من الدموع فيما تذكرينه م
يا :"قالت الملكات عند سماع صوت الوقواق في نهاية الليل. عند انقضاء الليل أو الصباح الباكرمسموعة أصوات طائر الوقواق 

. أبلغ المتكلمينحياء الموتى، األصوات عينها التي سمعناها من محبوبنا  ا بصوت قادر علىصدحطائر الوقواق عذب الحلق، انت ت
 ".ما نستطيع ان نخدمك به اليوم لمسرتكبأخبرنا 

 ال بد انك تتدبر أمراً. نت ال تتحرك وال تنطقأأيها الجبل السخي، :" على هذا النحو وخاطبن الجبل كما يلينتابعت الملكات كالمه
 رك؟دص إلى ڤَسوِدڤَ قدمي االبن الحبيب لـباحتضان بالغ األهمية أو انك ترغب مثلنا 

هل تذبلين . الشيء وتالشت ثروتك المتمثلة بأزهار اللوتس إلى ، لقد انزويتبئساً. أيتها األنهار زوجات البحر، لقد جف ماءك اآلن"
  الذي خدع قلوبنا؟َمْدهونتيجة عدم تلقي لحظ زوجنا الحبيب سيد اذن مثلنا 



أطلعنا أيها العزيز على . حليبنرجو ان تجلس هنا وتشرب بعض ال. يا طائر التّمبك  مرحاً:"حدى الملكات التّم كما يلي اثم خاطبت
لذلك، . لقد اخفقنا بحكمه. ال يخضع لحكم سواه.  خاصتنا مستقل دوماًَدْراَمسونْشْۤي. نعلم انك رسوله. َرۤوشبعض أخبار سليل 

لكن هل تتلطف . تفه سببألويقطعها حتى  دوماًصداقته وقتية .  شديد التقلبَدْراَمسونْشْۤيهل هو بخير؟ عسى أن أعلمك أن :"نسألك
لكنني ال أقبل . هل ما زال يذكر كالمه منذ وقت طويل؟ أرجو منك الجلوس. بتوضيح سبب عدم لطفه بي؟ قال أنني أعز زوجاته

 أنت تطلب مني .لماذا أغرم به مع أنه ال يحفل بي؟ يؤسفني اعالمك بأنك أصبحت خادم سيد تافه. َدْراَمسونْشْۤي إلى عجلتك بالذهاب
يمكنك . هنا لتحقيق رغبتي الطويلة به؟ حسناً إلى لي؟ هل يريد المجيءإ تتحدث عن مجيئههل ما هذا؟ . لكنني لن أذهب إليه الذهاب
هنا  إلى هل تعتقد أنه ال يقوى على فراق العزة حتى لحظة واحدة؟ هل يستطيع المجيء. هنا لكن دون العزة أحب حبيباته إلى جلبه

؟ أال يسعد بزوجة سواها؟ هل هي مّيلَـكْشْ ال يسعد دون َدْراَمسونْشْۤيهل يعني ذلك أن . ؟ مسلكه مهين جداًمّيلَـكْشْ دون بمفرده
 ال نقارن بها؟نحن و إليه المرأة الوحيدة المنقطعة

من األفضل . م والعمل النابع عن حبه الغاية القطعية للحياة بهذا الكالۤيْزچيُّوالـسيد جميع  كِْرشَْنبلغت الزوجات المحبوبات للرب 
 إلى وبذلك، يكمل الفرد ويمكن نقله. ةيُّوچيالـفي القلب بدالً من أن يصبح سيد جميع الخوارق  كِْرشَْن ڤََرشِْچيُّوبقاء  الإلنسان

قامة  ا التيم الذين أرادوا كن في أعمارهن السابقة من كباراَركاڤْدفي  كِْرشَْنيتعين العلم أن جميع ملكات . ملكوت اهللا بكل سهولة
 َهىنْطْايكوڤكواكب  إلى تم نقلهن. لذلك، اتيحت لهن الفرصة بأن تصبحن زوجاته والتمتع بصلة ودية معه. كِْرشَْنصلة غرامية مع 
 .في نهاية األمر

 ال راماياَن و ِڤَدْزالـجاء أن . هتسليات مختلف ِڤديةالـجميع األسفار تمجد . مطلقاًشخصياً الشخصية الحق المطلق العظيم ليس 
عن تلك حالما تسمعن  القلب مثل النساء يقاترقتتعلق به . ِڤديةالـتغنى أمجاده في مجمل األسفار .  الربتسلياتتصف سوى 

 كِْرشَْنحركة ذكر  إلى كل من ينجذب. بسرعة كِْرشَْنحركة ذكر  إلى لذلك، تنجذب النساء والفتيات. كِْرشَْن العلية للرب تسلياتال
ذا القادر من  .ڤِْرنْداڤََنوَك ولُُچفي  كِْرشَْن إلى تصال دائم بها، يحصل على النجاة العظمى المتمثلة بالرجوع االبقاء على إلى ويسعى
 اذا كان اإلنسان يستطيع االنتقال شخصياًوتحدثت معه  كِْرشَْن الرب يناللواتي رأ كِْرشَْنتخيل مدى بهجة وبركة ملكات الرب على 
قمن . على الوجه الصحيح كِْرشَْن ال يمكن ألحد وصف حظ زوجات الرب .كِْرشَْنلملكوت الروحي قصراً على تنمية ذكر إلى ا

 أحد بخدمة الملكات في رياضاتلذلك، ال يمكن مقارنة . من كل الوجوه مثل تحميمه وإطعامه ومرضاتهشخصياً على خدمته 
 .اَركاڤْد

مرمى معرفة .  ال تقارناَركاڤْدكفارات التي قضتها الملكات في ال ورياضاتال أن كْشيتْرۤيَپ َرَجَمها إلى ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِدقال 
تبدو مثل معامالت  كِْرشَْن مع هنمع أن معامالت كِْرشَْنأبرز نقطة يتعين التنويه بها هي تعلق الملكات بـلذلك، . كِْرشَْن: النفس واحد

. كِْرشَْنن العالم المادي وتعميق تعلقه بشخصية اهللا العزيز ع مقصودة لتجرد الفرد اترياضمجمل الكفارات وال. بين زوج وزوجته
 لمجرد وضع قدوة بدور الزوج المثالي ِڤديةالـأقام مع زوجاته وقضى الطقوس . هو مالذ جميع المتقدمين في معرفة الذات كِْرشَْن

 نفس مهيأة لمجرد تعليم النفوس ه مثلوجاته وأطفاله بكل عز مثلمع ز كِْرشَْنأقام . لضعاف الفطنة بأن الرب العظيم شخص قديم
محور  كِْرشَْنوكان  كِْرشَْن في عائلة يادوأفراد آل عاش  للمثال،. التي تدور حوله كِْرشَْنالمهيأة وجوب دخول الدائرة العائلية لـ

 .جميع نشاطاتهم
المبدأ القائل  إلى نحن ندعو. مقصودة لهذا الغرض على األخص ِرشَْنكْحركة ذكر . كِْرشَْنالزهد ليس بأهمية تعميق تعلق الفرد بـ

 يستطيع. فتنجح حياته كِْرشَْنزيادة تعلقه بـ إلى  سوى اإلنسانال يحتاج.  أم متزوج غير مهمَسنّْۤياسّيبصفة اإلنسان وضع  بأن
بالتقدم في التعلق  كِْرشَْنشبعة الحسية بل لتحقيق نغماس في الت االه ليس لغرضت أن يحيا مع أفراد عائلته أو مجتمعه أو أماإلنسان

الدين : حياة النجاة وتسمى تقنياً إلى توجد أربعة مبادئ ترقى باإلنسان من حياة المهايأة. كِْرشَْن شْرّيعلى خطى الرب  كِْرشَْنبـ
تحقيق جميع مبادئ النجاح األربعة تلك بوقت  لإلنسان يمكن ).ُموكْشَ(والنجاة ) كاَم(والتشبعة الحسية ) أرتَْهى (معاشوال) ْدَهْرَم(

 . كِْرشَْنه اذا عاش حياة عائلية على خطى أفراد عائلة الرب محور جميع نشاطات كِْرشَْنواحد بجعل 
جميع تلك الزوجات من كانت .  زوجة فيما قضى أرفع مستويات الحياة الزوجية الدينية١٦١٠٠ زيد عنما ي كِْرشَْنأعال الرب 
الزوجات  ومر ذكر أسماء أوالد تلكالملكات الثمانية البارزات  سبعة ّيروكْمين تلت. ّيروكْمينمحررة وأبرزهن الملكة النفوس ال
لذلك، كان عدد . عشرة أوالد من كل واحدة من سائر الملكات كِْرشَْنجانب أوالد هذه الملكات الثمانية، أنجب الرب  إلى .الرئيسات

. انجب هذا العدد الكبير من األوالد كِْرشَْن عند السماع أن  اإلنسانيجب أن ال يستغرب. ضعف عشرة ١٠٨ ألف و١٦ كِْرشَْنأوالد 
لذلك، ال يستغرب منه انجاب . يعلن أن جميع األحياء أوالده. هو شخصية اهللا العزيز مالك قدرات ال تحد كِْرشَْنأن دوماً يتعين العلم 

 .شخصياً ألف وثمانين ولداً متعلقاً به ١٦١



  و دۤيْپتيماْن وأنيرودَّْهى و ْپَرْديوْمَن :معروفين َرتَْهْز-َمهاثمانية عشر  كان بين هؤالء األوالد الذين اتصفوا جميعهم بشجاعة ال تحد،
  و تْشيتَْرباهو وَن سونَنَْد و شْروتَِدڤَ وِڤَدباهو  وكََرپوشْ  و آروَن وڤِْرَك  وتْشيتَْرْبهانو و َهْدْبهانو ْبِر وَمْدهو و ساْمَب و ْبهانو
صنو كان . َمْدهوعدو  كِْرشَْنأبرز هؤالء األوالد الذين أنجبهم الرب   روكْمينّيابن ْپَرْديوْمَن كان. ْچُروْدَهى نْيا وڤي كَ وَپڤيرۤو
 .فيالً آالف ل عشرةقوته تعاد كانت  الذيأنيرودَّْهىي وضعت الت روكْمّيابنة  تّيڤَروكَْمتزوج  ْپَرْديوْمَنالمقاتل الكبير  .أبيه

الهراوات   الذين نجوا من معركةئلقالالالذي كان بين  ْجَرڤَومنها ولد  روكْمّيابن  ُروتْشََنج بابنة تزو روكْمّي ابنة ابن أنيرودَّْهى
 .تَِسَنشَومنه ولد  شانْتَِسَنكان  سوباهوابن . سوباهوالذي كان ابنه  ْپَرتيباهوولد  ْجَرڤَمن  .يادوْزالـالتي دارت بين 

كل واحد من الملوك المذكورين هنا أنجب . من األطفالكبيراً  انجبوا عدداً يادو أن جميع أفراد ذرية ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِديقول 
لذرية المال أو ا إلى لم يولد أحد في تلك العائلة مفتقراً.  من األوالد واألحفاد وأوالد األحفاداً كبيراًعدد كِْرشَْنانجب كما ذرية مماثلة 

.  ال يحصى من العظماء ذوي األعمال الشهيرةداًعد يادو ساللةانتجت  .نيةْبَرْهمالـ أو مهمال للتربية أو كان قصير العمر أو ضعيفاً
 أنه سمع كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَج إلى ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد شْرۤيلقال  .حصاءهم طوال عشرات ألوف السنين اال يستطيع أحد أيها الملك

 ۤياَدڤَْزالـحصاء كل اذا القادر على من  . لتعليم أوالدهم مائة ألف معلما٨ً مليون و٣٨ستخدمت ا يادوادر عليمة ان عائلة من مص
 .مليار آالف ثالثةكان يعادل  أوْچَرِسَنلملك جاء أن عدد الحرس الملكي ل .ارالكب

عارك التي دارت بين المالئكة والجن ولدوا بين البشر  الذين قتلوا في العصور الماضية في المديتيالذراري المتوحشون لألم 
 لسحق َچوَپَر ياڤْدهذا الكوكب عند انقضاء إلى  كِْرشَْن الرب نزل .هذا الكونإلى  كِْرشَْنالرب نزلة قبل  واضطهدوا العامة بتعجرف
 أصول قامة ااعادةك األشرار، ومن أجل هالانقاذ األخيار و اأجل من): ٨\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في . جميع هؤالء الملوك األشرار

 ساللةالمالئكة بالوالدة في  كِْرشَْنأمر الرب ). كِْرتاْمڤيناشايا شَـ دوشْ ناْمَپريتْرانايا ساْدهۤو (عصر بعد عصرشخصياً هبط الدين، أ
 مرجعهم به ۤياَدڤَْزالـهو شخصية اهللا العزيز وقد قبل  كِْرشَْنالرب  . رهطا١٠١ًكانوا يؤلفون  .خضاع هؤالء الجن امن أجل يادو

درجة أنستهم إلى  كِْرشَْنغارقين في ذكر  ْزڤِْرشْنيالـكان  .من بينهم كانوا مزدهرين على األخص إليه أقرب المقربين. القطعي
جميع أفراد آل . كِْرشَْنه عالمة التيم الصفي للرب هذ وأبدانهم في منامهم وجلوسهم وسيرهم ومحادثاتهم ولعبهم واستحمامهم وغيرها

كالغارق في شاغل ما بالكلية ينسى سائر نشاطاته  كِْرشَْننتباههم الفعلي كان ثابتاً على  الكنتلقائياً  قضوا جميع حاجاتهم البدنية يادو
 .َنكِْرشْفي ذكر دوماً قضيت نشاطاتهم البدنية آلياً لكن عقولهم كانت غارقة . البدنية
 بالتنويه بخمسة امتيازات خاصة بالرب شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم الفصل التسعين من الباب العاشر من ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد شْرۤيلاختتم 
الرب ذهبت بقدسية نهر  لكن أمجاد كِْرشَْناوي محج مقدس ألن مياهه غسلت قدمي الرب السم َچنَْچالـاألول هو أن نهر . كِْرشَْن
  .يادوْزالـعندما تجلى بين  َچنَْچالـ

هو واهب خمسة أشكال من النجاة وأحدها نجاة  كِْرشَْنالرب .  باقية مثله في العالم الروحيوأحبابه صوراً كِْرشَْنأحرز اعداء 
 ۤيْزپوُچالـاحتفظت .  فرصة صحبته الشخصيةۤيْزوپُچالـ بينما نالت كَْمَسأحرزها األشرار مثل ) موكْتي-سايوْجيا(التوحد به 

 ۤيْزوپُچالـبكالم آخر، نجا كل من الجن و. ْبَرْهَمْجيُّوتي حصل على نجاة النور كَْمَسلكن  كِْرشَْنبفرديتهن للتمتع بصحبة الرب 
 . ألنهن صديقاتۤيْزوپُچالـروحياً لكن قتل الجن ألنهم كانوا أعداء بينما حميت 

بخدمة دوماً  بقيت منشغلة تْشَنْْدَر و إنْْدَر  وْبَرْهمابودة المالئكة مثل المولى  معالعزةكانت أن  كِْرشَْناإلمتياز الثالث لهبطة الرب 
مع ذلك، بقيت .  دون جدوىۤيْزوپُچالـ كل ما في وسعها للتساوي مع مّيلَـكْشْالعزة بذلت . ۤيْزوپُچأعطى األفضلية للـه الرب مع أن

 .ْبَرْهما قدسها المالئكة مثل المولى مع أنها ال تبقى في مكان واحد حتى وإذا كِْرشَْنوفية لـ
 ألف مرة ينعم ونڤيشْ أن تسبيح مختلف أسماء الرب ِڤديةالـجاء في األسفار . تتعلق بأمجاد أسمه كِْرشَْناإلمتياز الرابع لهبطة الرب 

بكالم . مرة واحدة كِْرشَْنرب القدوس للاالسم بتسبيح يتلقى النفع عينه و. راَمالفرد المنافع عينها بتسبيح ثالثة أسماء للرب على 
 ةِڤديالـ األسفارشدد تلذلك، . راَم و ونڤيشْجميع األسماء المقدسة لشخصية اهللا العزيز بما فيها أقوى  كِْرشَْناالسم القدوس آخر، 

راَم راَم راَم َهِرى راَم ِرى َه -َهِرى َهِرى  كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْنَهِرى  كِْرشَْنَهِرى : كِْرشَْنالقدوس االسم على األخص تسبيح 
. في هذا العصر مما يجعل تحقيق النجاة أكثر سهولة من سائر العصور كِْرشَْنالقدوس االسم  تسبيح تْشايتَنْيا المولى قدم .َهِرىَهِرى 

 .هو الفائق على سائر وجوهه مع أنهم جميعاً شخصية اهللا العزيز على حد سواء كِْرشَْنبكالم آخر، الرب 
اإلنسان قادر على  يفيد أن ْبهَچڤَْد چۤيتا ببيان واحد في بمفرده هي أنه أقام جميع األصول الدينية كِْرشَْنتياز الخامس لهبطة الرب اإلم

 ويرد وصف كل ِڤديةالـفي األسفار  تذكر عشرين شكالً من األصول الدينية. له تسليمالقصراً على قضاء جميع الطقوس الدينية 
 نبذ إنسان ويطلب من كلشخصياً لطيف بالنفوس المهيأة المتردية لهذا العصر بحيث يتجلى  كِْرشَْنلكن الرب . ف في سفر مختلامنه

ما زال يوجد أصل . ثالثة أرباع األصول الدينية إلى  هذا يفتقدكَليجاء أن عصر . جميع الطقوس الدينية واإلقتصار على التسليم له
 درجة أن إلى فحسب بل أصبحت العملية الدينية سهلة كِْرشَْنبرحمة الرب  هذا كَليمل عصر لكن لم يكت. ديني واحد في هذا العصر



 إلى بقضاء الخدمة الودية العلية ) أرفع كواكب العالم الروحيڤِْرنْداڤََنوَك ولُُچ إلى نتقالاال ( يستطيع تحقيق أرفع نتائج الديناإلنسان
َهِرى راَم راَم راَم َهِرى راَم َهِرى  -َهِرى َهِرى  كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْنَهِرى  ِرشَْنكَْهِرى : القدوساسمه  بتسبيح  كِْرشَْنالرب 
 طالق االعلى األرض والفهم أن غوثه أهل األرض بتجليه ليس مستغرباً على كِْرشَْن تقدير نفع تجلي الرب  اإلنسانيستطيع. َهِرى

 .عند أخذ كل هذه النقاط بعين االعتبار
نت أ. كِْرشَْنالمجد لك أيها الرب ’:بتمجيده على النحو التالي كِْرشَْنوصف عظمة مقام الرب ڤَ ُچوْسوامّي شوَك ِد رۤيلشْيختتم 

 :)٦١\١٨ (چۤيتاْد ڤَْبَهَچيؤكد في . )"َسڤاَجنَني(نت معروف بمن يحيا في قلب كل حي ألذلك، . َپَرماتْماحاضر في قلب كل حي بدور 
لكن ال يعني ذلك ان ليس ) طَْهتيشْجوَن تيِدِشى أْر-ْدِر ْهْمتاناۤوْبه-ڤَه َسْرإشْڤََر (َپَرماتْمالب كل حي بدور  ق فيالرب العظيميحيا 
 يعتقدون همي تعم الوجود لكنالت ْبَرْهَمْنَپَر اتباع وحدة الوجود المطلقة صفة يقبل . وجود بائن بصفة شخصية اهللا العزيز كِْرشَْنلـ
 يولد في هذا مصنوع كِْرشَْن ان ةۤيدۤياڤاماالـينادي فالسفة . عند تجليه يتجلى تحت حكم الطبيعة المادية) ْبَرْهَمْن َرَپ(الرب العظيم ان 

هو  كِْرشَْن ي تعني انالت َدهڤا-َجنَْم-ّيكڤَِد :بالقولڤَ ُچوْسوامّي شوَك ِد، يحذرهم لذلك. ّيكڤَِدالعالم المادي ألنه تجلى بدور ابن 
 طفولته بهيجة تمتعت بها األم تسليات وكانت ياشُوداشخصية اهللا العزيز الذي يعم الوجود مع انه معروف بابن األم الذات العليا و

 كانا ولدي األم َبلَراَمو  كِْرشَْنأقر أن . تَْركوروكِْش في ياشُودا و نَنَْد َمهاَرَج بهذه الحقيقة عند لقاء ڤَسوِدڤَأقر . نَنَْد َمهاَرَج و ياشُودا
 ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِدلذلك، . ياشُودا و نَنَْدالوالدان الفعليان كانا .  الوالدين الرسميين فقطكّيڤَِد و ڤَسوِدڤَكان . نَنَْد َمهاَرَج و وداياشُ

 .ڤاَد-َجنَْم-كّيڤَِد :كِْرشَْنيصف الرب 
 كِْرشَْنشخصية اهللا العزيز كان . ختلف أشكال الجنقاتل مالذي ) َپريشَتْ-ڤََر-يادو (يادوْز الرب بخير ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِدثم يمجد 

هذا  إلى هبوط الرب إلى ال حاجة. لمنحهم النجاةشخصياً قادراً على قتل جميع الجن بإستخدام مختلف قدراته المادية لكنه أراد قتلهم 
هبط من أجل تيمه األصفياء ليلعب   بلالعالم المادي لقتل األشرار ألنه قادر على قتل مئات وألوف الجن بمشيئته دون جهد شخصي

األصل الديني  كِْرشَْنبقتل الجن وحماية التيم، يثبت الرب . اَركاڤْدأهالي  إلى  وإعطاء المتعةنَنَْد َمهاَرَج و ياشُودادور طفل مع األم 
 الملكوت الروحي إلى وينقلون من جميع الشوائب المادية تْشََر-ْستْهيَرحتى األحياء التي تسمى  وينج. الحقيقي المتمثل بحب اهللا

 تعني الحيوانات المتحركة وال تْشََر تعني األشجار والنباتات غير المتحركة وكلمة ْستْهيَر. بالعمل باألصل الديني الفعلي لحب اهللا
 اَركاڤْد و ڤِْرنْداڤََنحتى جميع األشجار والقردة وسائر النباتات والحيوانات التي شاهدته وخدمته في كل من  كِْرشَْنأعتق . سيما البقر

 .  اثناء حضوره
على بسمته  كِْرشَْن الرب ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد يمجد . على األخصاَركاڤْد وملكات ۤيْزوپُچالـ إلى إلعطاء المتعة كِْرشَْنيمجد الرب 

ڤَْرْدَهياْن : قة المستعملة في هذا الصدد هيالكلمات الدقي.  أيضاًاَركاڤْد فحسب بل ملكات ڤِْرنْداڤََن ۤيْزوپُچالساحرة بالتي ال يسحر بها 
 اَركاڤْدفي كما زاد شهوات ملكاته  هن بوصفه صديق عدد كبير منڤِْرنْداڤََنفي  للتمتع بهن ۤيْزوپُچالـشهوات  كِْرشَْنزاد . ڤَْمِد-كاَم

. اهللانفسه ويعرف ل أن يعرف  وكفارات كثيرة أللوف كثيرة من السنين ثم يحتمرياضاتيتعين على الفرد قضاء . هنبوصفه زوج
 .بصفة صديقهن أو زوجهن كِْرشَْن أرفع درجات النجاة قصراً على تعميق شهواتهن للتمتع بـاَركاڤْد وملكات ۤيْزوپُچالـتحرز لكن 

بة أو الجبال الغا إلى  فهم وجوب الذهاب اإلنسانمن عادة.  والملكات فريد في تاريخ معرفة النفسۤيْزوپُچالـمع  كِْرشَْنمسلك الرب 
 والملكات أرفع أشكال النجاة التي يستحيل ۤيْزوپُچالـحققت لكن .  والكفارات القاسية من اجل تحقيق معرفة النفسرياضاتوقضاء ال

املوا الذين ع پاَلشيشو و ڤَكَْرَدنْتَ و كَْمَسكذا، الجن مثل . والتمتع بصحبته كِْرشَْنبعشق  حتى على كبار الحكماء والربانيين تحقيقها
 .الملكوت الروحي أيضاً إلى نتقال االمعاملة عدو، حققوا أرفع نفع كِْرشَْن

 ڤَشوَك ِد ثم لقن ولده شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي بداية ) كِْرشَْن (ڤَاسوِدڤالحق المطلق العظيم  إلى حترام اال سجدةڤْۤياَس ِدڤَ شْرۤيلقدم 
 ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد يسّبح .َجياتي الرب بكلمة ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِدفي هذا الصدد، يمجد . شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم إلى  للدعوةُچوْسوامّي

 كِْرشَْن الرب سبيحعاْ تي، ويجب على البشرية جمڤْۤياَس ِدڤَ شْرۤيلسيراً على خطى  كِْرشَْنالرب  السلسلة المريدية آتْشاْرياْزوجميع 
 كِْرشَْنَهِرى  كِْرشَْنَهِرى : َمنْتَْر-َمهاالعملية سهلة ومعينة وتقتصر على تسبيح . األعظمهذه لنفعهم  كِْرشَْنواإلنتفاع بحركة ذكر 

 باإلعراض عن العالم  اإلنسانتْشايتَنْيالذلك، أوصى المولى . َهِرىَهِرى راَم راَم راَم َهِرى راَم َهِرى  -َهِرى َهِرى  كِْرشَْن كِْرشَْن
 تحمل تقلباتها بصبر الشجرة وتواضع  اإلنسانيجب على. دية زائلة وتقلباتها تأتي وتذهبالحياة الما. المادي من كل الوجوه

 -َهِرى َهِرى  كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْنَهِرى  كِْرشَْنَهِرى  :بتسبيح كِْرشَْنوخضوع عود القش في قارعة الطريق وشغل نفسه بذكر 
 . َهِرىَهِرى راَم راَم راَم َهِرى راَم َهِرى 
سماع . ه العلية في وجوهه المتباينةتسلياتالذات العليا لجميع األحياء من رحمته العلية ويكشف و كِْرشَْنشخصية اهللا العزيز  ينزل

أجملها وأمتعها ألن الرب  كِْرشَْنهي فرصة لنجاة النفس المهيأة ونشاطات الرب مختلف نزالته في  كِْرشَْن الممتعة للرب تسلياتال
 . طالق االب علىهو الجذا كِْرشَْن



شوَك يقول .  لمطالعة وسماع النفوس المهياة لهذا العصرُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد شْرۤيلعلى خطى  كِْرشَْنسعينا لعرض هذا الكتاب 
ستماع عن األحاديث الجميلة للرب  اال أن الفرد يدخل ملكوت شخصية اهللا العزيز حيث يغيب سلطان الموت بفضلُچوْسوامّي ڤَِد

وتسبيح  كِْرشَْن الرب تسليات السماع عن يجب على اإلنسان لذلك،. يحها والتأمل فيها بصورة منتظمة بإخالص متزايدوتسب كِْرشَْن
 اذا طلب صحبة الرب َهِرىَهِرى راَم راَم راَم َهِرى راَم َهِرى  -َهِرى َهِرى  كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْنَهِرى  كِْرشَْنَهِرى : َمنْتَْر-َمها
 .في الملكوت العلي في حياة بهيجة العلم القديم َنكِْرشْ
قصراً على العالم الروحي صعب المنال  إلى نتقال االيضمن  اإلنساندرجة أن إلى فعالة كِْرشَْن العلية لشخصية اهللا العزيز تسلياتال

 على دراستها  اإلنسانها تدفعدرجة أن إلى جذابة كِْرشَْن الرب تسلياتوصف .  عن ظهر قلبسماع هذا الكتاب ومطالعته وحفظه
وَك ولُُچداره  إلى  مؤهالً لإلنتقال اإلنسانيجعل كِْرشَْنهذا التعلق بـ. هتسليات ونزداد تعلقاً بالرب كلما ازدادت دراستنا مراراً

القوانين الصارمة . لماديةكما مر في الفصول السابقة أن عبور العالم المادي يعني التغلب على القوانين الصارمة للطبيعة ا. ڤِْرنْداڤََن
 العسير من):"١٤\٧( ْبهَچڤَْد چۤيتاهذا ما يؤكده الرب في . الطبيعة الروحية إلى للطبيعة المادية غير قادرة على منع تقدم المنجذب

بيعة المادية تأثير الط. هولةبكل سما وراءها  إلى يعبر ،من يسلم لي لكن  الطبيعة الماديةشواكلؤلفة من  المربانيةقدرتي التخطي 
 أن سلطة المالئكة وتأثير الطبيعة المادية غائبة عن العالم شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمكما مر في الباب الثاني من . غائب عن العالم الروحي

 .الروحي
 العلية تسلياتل في بداية الباب الثاني بوجوب شغل كل نفس مهيأة نفسها بسماع اكْشيتْرۤيَپ الملك ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِدلذلك، نصح 

 أن كثير من األشخاص بما فيهم كبار الملوك هجروا دورهم كْشيتْرۤيَپالملك  إلى ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد شْرۤيلقال . للرب وتسبيحها
ما زالت عادة كثير من المستعلين . الرب في داره الباقية إلى  والكفارات ابتغاء الرجوعرياضاتواعتزلوا في الغابة لقضاء ال

هذا النظام .  العلية للرب وتسبيحهاتسليات لإلقامة هناك وممارسة سماع الڤِْرنْداڤََن إلى دمين في الهند هجر عائالتهم والذهابالمتق
الذين  والتيم الزائفين ْزكَْرمۤيالـ لكن يوجد عدد كبير من ڤِْرنْداڤََن الستة من ۤيْزوْسوامُچالـ وعمل به شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمموصى في 

جاء أن عدد كبير من الملوك . ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد لمجرد تقليد هذه العملية التي يوصي بها ڤِْرنْداڤََن في المكان المقدس نشدوحتي
 ڤِْرنْداڤََن بحياة العزلة في  اإلنسان ال يوصيطْهاكوَر َسَرْسڤَتّي سيدّْهانْتَ ْبَهكْتي شْرۤيلواألباطرة اعتزلوا في الغابة لهذا الغرض لكن 

 .قبل اآلوان
. ڤِْرنْداڤََنقامة في  اال ثانية حتى اثناءاماۤي سيسقط ضحية ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد قبل اآلوان للعمل بتعاليم ڤِْرنْداڤََن إلى إن من يذهب

وفحواها كما  اڤََنڤِْرنْدمن اجل منع اقامة غير مشروعة مثيلة في أغنية لطيفة طْهاكوَر  َسَرْسڤَتّي سيدّْهانْتَ ْبَهكْتي شْرۤيلأنشد 
الرغبة بالشعبية  إلى ةالقدوس للرب مستندسم الاتسبيح خلوتك ل؟ ڤَڤايشْنَستكبار بكونك  إلى االعقلي العزيز، ما الذي يدعوك:"يلي

خنزير ألن شعبية مثيلة ليست سوى الطموح مثيل ابتغاء شهرة مبتذلة قد يقارن بغائط . دعاء الذلك، تسبيحك ليس سوى. المبتذلة
 طلباً لشعبية مبتذلة وقد يواصل التفكير بالمال والنساء وهما مصادر سعادة زائلة ڤِْرنْداڤََن اإلنسان إلى قد يذهب". اماۤيتداد تأثير ام

 مطلق قدر من المال والنساء في يده بخدمة الرب ألن الملذات الحسية  اإلنسانمن األفضل أن يبذل. كِْرشَْنستغراق بذكر  االبدالً من
 .  للنفس المهيأةليست 

من جهة الشهرة المادية، يوجد عدد كبير من . خدمته دوماًب لذلك، يجب شغل الحواس .كِْرشَْن، الرب ِكشَْهِرشۤيسيد الحواس هو 
 جندرب ال إلى  أن ال يأخذ اإلنسانلذلك، يجب على. هما الذين تمردوا على قوانين الطبيعة المادية لكن حبط مسعَنڤَراالجن مثل 

 عندما الفرد  علىڤيةڤايشْنَالـستقبل الشهرة  لكن. الرب إلى  الشهرة الزائفة دون قضاء الخدمةبتغاء اڤَڤايشْنَمثل باإلدعاء أنه المت
لدينا تجربة عملية بنصيحة ما . أمجاد الرب إلى حسد التيم المنشغلين بالدعوة إلى ال حاجة. الرب إلى الخدمة التتيميةبيشغل نفسه 
 ْز باباجۤييجهل .القدوساالسم  في عزلة وتسبيح ڤِْرنْداڤََنقامة في االتفضيل الدعوة و إلى بعدم الحاجة ڤِْرنْداڤََن في ْزۤيباباجيزعم من 
لذلك، ال ينبغي للفرد ترك . دعوة أو تمجيد شخصية اهللا العزيزنشغال في الاالفرد تلقائياً عند  السمعة الطيبة للداعية تتبع أمثالهم أن

الغابة  إلى  بترك البيت والذهابُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد شْرۤيلتوصية . ڤِْرنْداڤََناألمينة قبل اآلوان لتبني حياة سوقية في ائلية العالحياة 
 كِْرشَْنالرب رتي مۤوكان يقدس .  ناضجاًكْشيتْرۤيَپ َمهاَرَجكان . لمن لم يبلغوا مرحلة النضج بعدمقصودة ليست  كِْرشَْنبحثاً عن 

لذلك، قطع جميع .  طفولته وكان دائم التجرد في حياته العائليةفي كِْرشَْنالرب نم قدس ص. اته البيتية أو منذ بداية حياتهحتى في حي
 . في صحبة التيمشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم إلى  لإلستماعنَْچَچالـوجلس على ضفة نهر حالما تبلغ نبأ موته صالته بالحياة العائلية 

 الرب تسلياتملخص " بعنوان شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمالتسعين من الباب العاشر من  الفصل على كْتي ِڤَدنْتَْبَه. سي.إى بحث انقضى
 ".كِْرشَْن
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