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 ١\١\٢. ب.ش

واسو ِدَو أي كْـرِٰشْٰـنَٰن الفرد يستطيع بتسبيح اسم لما ا". سوِدَوَو ابن كْـرِٰشْٰـنَٰإلى " تعني )vAsudevAya( ياوِدَواـواسلفظة 

)VAsudeva( أو متكلمهـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها احراز اجور جميع الصدقات والمجاهدات والكفارات فال بد من الفهم ان مؤلف 

يقدم سجدة )oM namo bhagavate vAsudevAya( اياوِدَوـسـَوِتى واَچآُومْٰ نَـمُو ْبـَهـ: َمـنْـتَْرأو مطالعه بتسبيح هذه الـ

وبناء. ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهاورد وصف عناصر الخلق في الباب االول من .  ذخر كل لذةكْـرِٰشْٰـنَٰالتبجيل للرب العظيم 

 ".الخلق"عليه، عنوانه كان 

 في الباب الثانيهافاوصرد الف االفالك التي تان مخت. كذا، يحتوي الباب الثاني على الطور الثاني المتمثل بخلق الظاهرة الكونية

يحتوي الباب الثاني على عشرة.  لهذا السبب، عنوان الباب الثاني هو الظاهرة الكونية.للحق الهيكل الكونيهي مختلف اعضاء 

التسبيحيحتوي الفصل االول على وصف امجاد .  ومختلف أعراض هذا الغرضـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهافصول توضح غرض 

 في النص االول على سؤالچُوْسـوامّيشـوَك ِدَو يجيب .  المبتدئينالتيمالتي تستهدف للحق  الهيكل الكونيوطريقة التأمل في 

شـوَك في غاية السرور باستقبال يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجكان .  المتعلق بواجب اإلنسان المشرف على الموتيتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج

كان بالغ التواضع شخصيا لكنه اعرب عن سعادته بتلطف. كْـرِٰشْٰـنَٰ حميم أْرجوَن كما كان فخورا بكونه نسيب ـوامّيچُوْسِدَو 

َمهاراَج راضيا عن عائلة كْـرِٰشْٰـنَٰالرب ولما كان . أْرجوَن وال سيما جده )PANDu( وـٰدپانْٰ بأجداده ابناء كْـرِٰشْٰـنَٰالرب 

َمهاراَجكان . وسيلة العلم بالذات قبل موته يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج لتلقين چُوْسـوامّيشـوَك ِدَو ل  فقد أرسيتْكْٰشـرّيَپـ

هتتيم ان يدرك چُوْسـوامّيشـوَك ِدَو استطاع . كْـرِٰشْٰـنَٰ منذ طفولته وكان بذلك، يشعر بحب كْـرِٰشْٰـنَٰالرب تيم  يتْكْٰشـرّيَپـ

شـوَك ِدَو هي الوظيفة القصوى لكل حي فقد رحب كْـرِٰشْٰـنَٰالرب  ألمح الملك بأن عبادة لما. فرحب بسؤال الملك عن واجبه

 ".كْـرِٰشْٰـنَٰ اسئلة عن كلطرحسؤالك مجيد :" بكالمه مجيباچُوْسـوامّي

 التعريب

الجواب على . شرعزيزي الملك، سؤالك مجيد ألنه بالغ النفع لجميع الب: چُوْسـوامّيشـوَك ِدَو  شْـرّيقال 

 .هذا السؤال هو غاية السمع ويصادق عليه جميع المتعالون

 التفسير



 ٢\١\٢. ب.ش

يستطيع الفرد تحقيق أرفع درجات كمال الحياة بفضل ذلك النوع من السؤال. حتى السؤال بحد ذاته هو خير موضوع للسمع

شْـرّي تْـشايتَـنْياقال المولى . ال اصيل وكامل االصلي وكل سؤال عنه سؤشخصية الالهوت العليا هو كْـرِٰشْٰـنَٰالرب . والسمع

 هي اسئلة مجيدةكْـرِٰشْٰـنَٰ عن يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجاسئلة .  هي رأس الكمالكْـرِٰشْٰـنَٰ ان الخدمة الودية العلية إلى َرْبهوْپـَمـها

ـنَٰشْٰكْرِٰبـ شغل عقله يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج اراد . ترفع الفرد إلى ذلك الصعيد العليكْـرِٰشْٰـنَٰبحق ألن االسئلة واالجوبة حول 

 ان مجرد فهم تعاليـتاچّيـَوْد َچْبَهـللمثال، جاء في . كْـرِٰشْٰـنَٰوحده ويتحقق ذلك الشاغل باإلستماع عن التسالي العلية للرب 

وعدم العودة إلى هذه الحالة الشقية للوجود إلى الحق في داره الباقية يضمن رجوع النفس كْـرِٰشْٰـنَٰالرب جلوة وخلوة وتسالي 

چُوْسـوامّيشـوَك ِدَو  الطلب من يتْكْٰشـرّيَپـ هو السعد بعينه وهذا ما حد بالملك كْـرِٰشْٰـنَٰلذلك، اإلستماع الدائم عن  .المادي

يبقى الفرد نائيا. كْـرِٰشْٰـنَٰ هي عين ذات كْـرِٰشْٰـنَٰتسالي . كْـرِٰشْٰـنَٰ ليتسنى له شغل عقله في كْـرِٰشْٰـنَٰان يقص عليه تسالي 

 مسعودة إلى حد انها تصفيكْـرِٰشْٰـنَٰاحاديث . كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰلـعن أسر الوجود المادي ما دام منشغال في سماع تلك التسالي العلية 

 األرضتتصفى. كْـرِٰشْٰـنَٰالرب جري من أصابع قدمي ت تي ال)Ganges( َچـنْـَچالـالمتكلم والمستمع والمستطلع وتقارن بمياه 

تصفي من الصفاء انها كْـرِٰشْٰـنَٰكذا، احاديث . فيهاون جميع من يستحميتصفى  كما )Ganges( َچـنْـَچالـحيثما تجري مياه 

 .حيثما تدور المكان والمستمع والمستطلع والمتكلم وجميع المعنيين

 التعريب

نتيجة عماهم  ن في الشؤون الدنيوية مواضيع كثيرة للسماع في المجتمع البشريايها االمبراطور، لدى الغارقي

 .عن العلم بالحق المطلق

 التفسير

 ٣\١\٢. ب.ش

 يقيم.)gRhamedhI(گْـرَِٰهـِمـْدهّي   و)gRhastha(گْـرَِِٰٰهـستَْهى :  للحياة الزوجيةةَويديالـتوجد تسميتين في الكتب 

 بينما ال يأبهق األقصىأطفاله لكنه يحيا على الصعيد العلي في سبيل تحقيق الحمع زوجته و) gRhastha (گْـرَِِٰٰهـستَْهى

تدل. سوى بما ينفع أفراد عائلته ضمن الدائرة الضيقة أو الواسعة مما يدفعه إلى حسد اآلخرين) gRhamedhI (گْـرَِٰهـِمـْدهّي

 حصر عنايته بالشؤون العائليةمرده) gRhamedhI (گْـرَِٰهـِمـْدهّيحسد .  على الغيرة من اآلخرين)medhI( ِمـْدهّيلفظة 

يتحاسد جميع ارباب العائالت في.  المجال اإلجتماعي أو الوطنيسواء في) gRhamedhIs (ـْزگْـرَِٰهـِمـْدهّيفتتضارب مصالح 

اإلقتصادية وهلم جرا لكنهمتشمل عنايتهم المجاالت السياسية والعلمية واإلجتماعية و.  ألنهم معميين عن فهم الحق العظيمكَليعصر 

ان الحياة اإلنسانية .بداعي فقر علمهم جانبا السؤال عن الشقاوة القصوى المتمثلة بالوالدة والموت والشيخوخة والمرضون ينح

 ما يتعلقكل) gRhamedhIs (ْزگْـرَِٰهـِمـْدهّي ينسى بينمامقصودة لوضع حل شامل للوالدة والموت والشيخوخة واألمراض 

 مما يرفع شقاوةإلى الحق في داره الباقيةالحل الشامل لمعضالت الحياة هو الرجوع . بالطبيعة المادية لتوهمهم يق الذاتبتحق

 .)١٦\٨( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـالوجود المادي المتمثلة بالوالدة والموت والشيخوخة والمرض طبقا لما جاء في 

يجهل الحمقى.  واسمه وصورته وصفاته وتساليه ولواحقهالرب العظيمماع عن  هي السإلى الحق في داره الباقيةوسيلة الرجوع 

االشياء الزائلة جاهلين بوسيلة اإلنتفاع بحاسة السمع لتحصيل الخير االعظموصفات بذلك لرغبتهم في السماع عن اسم وصورة 

ال ينبغي لإلنسان ان يصبحلذلك، . في ضاللهم بعض اآلداب الباطلة عن اسم وصورة وصفات الحق العظيمون فيخلق

gRhastha .ي حياة عليةيبتغ)  (گْـرَِٰهـِمـْدهّي gRhamedhI (گْـرَِِٰٰهـستَْهىقصورة على حسد اآلخرين بل بحياة م) 

 التعريب

ينقضي عمر رب العائلة الحسود في النوم أو الجنس اثناء الليل وفي تحصيل المال أو الحفاظ على أفراد 

 .اء النهاراثن تهعائل

 التفسير



 ٤\١\٢. ب.ش

تستند الحضارة اإلنسانية الحاضرة إلى النوم والجماع اثناء الليل وكسب المال وانفاقه على افراد العائلة اثناء النهار وتذم مدرسة

علملذلك، يستهدف ال. الحياة اإلنسانية هي اقتران المادة والنفس الروحية. ل تلك الحضارة الرخيصةمث) bhAgavata (ـَوتََچْبها

ميل الغارقون في المادة إلىي). Atma-tattva ( تَـتّْـَو–آتْـَم  فكاك النفس الروحية عن شوائب المادة ويسمى هذا العلم َويديالـ

 تحتوي.طلبة االجرأي ) karmIs (كَْرمّيْزبهذا العلم ويطلق على أهل المادة هؤالء  لجهلهم التنمية اإلقتصادية ابتغاء الملذات المادية

تيم والچّييُّـو والـ)jJAnI( گْـيانّي يوجد الـ)karmI( كَْرمّيفوق الـ. اتهم المالية والجنسيةي على أحكام تنظم حةَويديالـكمة الح

)Atma-tattva( تَـتّْـَو –آتْـَم دونه بعلم وما ) karmI (كَْرمّييجهل الـ. الذين يحظر عليهم تحصيل المال ومخالطة النساء

الحياة اإلنسانية غير مقصودة للعمل الشاق من اجل تحصيل المال ابتغاء اإلنغماس الجنسي كالكالب. ع روحيفيقضي حياته دون نف

كَْرمّيإذن، يضيع الـ. بل هي مقصودة خصيصا لوضع حل شامل لمعضالت الحياة المادية وما تعقبها من شقاوة والخنازير

)karmI (هار لتحصيل المال ابتغاء تحسين مستوى حياتهناء الليل والعمل الشاق اثناء النحياته اإلنسانية الثمينة بالنوم أو الجماع اث

 .يصف هذا النص خالصة طريقة الحياة المادية كما يصف النص الالحق كيف يضيع هؤالء الحمقى نعمة الحياة اإلنسانية. المادية

 التعريب

 معضالت الحياة لشدة تعلقهم بالجنود المعرضة عن) Atma-tattva ( تَـتّْـَو–آتْـَم ال يتحرى المفتقرين إلى 

 .هالكهم األكيد رغم كفاية تجربتهمون للخطأ كالبدن واالطفال والزوجة، وال يبصر

 التفسير
يواجه اهل هذا الكون المادي نزاع البقاء، والموت مكتوب على الجميع دون استثناء. يطلق على هذا العالم المادي عالم الموت

تبلغ النفس القدرة على فهم نزاع.  الذي يعّمر دهرا فنزوال إلى الجرثومة التي ال يتعدى عمرها بضعة ثوانْبـَرْهما بـ ابتداء

الوجود هذا في صورة الحياة اإلنسانية لكنها تطلب السيطرة على الطبيعة المادية الغالبة بعون القوة البدنية واالطفال والزوجة

تعلق بالعائلة والمجتمع والوطن وغيرها وال ترى ان الجنود المقاتلة المزعومة المتمثلة باالطفال من شدة الوغيرهمواألقارب 

رغم الخبرة الكافية التي اكتسبتها النفس بفضل واالقارب والمجتمع والوطن ليست سوى جنود عرضة للخطأ في نزاع الوجود

 تدبر حقيقة موت والده أو جده وهذا دليل على حتمية موته، وسيموتينبغي لإلنسان. تجاربها السابقة واالمثلة السابقة ألسالفها

لن يبقى أحد في هذا الصراع مع الطبيعة المادية، وتاريخ اإلنسان خير .اباء ألوالدهم أيضاً في مجرى الوقتون اطفاله الذين سيكون

هذا الفقر العلمي الذي يظهره. بعون العلم الماديما زال يعلن الحمقى القدرة على الخلود في المستقبل القريب  شاهد على ذلك لكن

يوجد هذا العالم المادي بمثابة حلم بداعي تعلقنا به وإال فإن النفس. الفرد يدعو إلى التضليل حتما نتيجة تجاهل بنية النفس الروحية

تشبه أوضاع الحياة الزائفة الرغاوة التيتتالعب أمواج الزمان بالمحيط الكبير للطبيعة المادية و. الروحية مغايرة للطبيعة المادية

نصبح فريسة الجهل لنقص علمنا بذاتنا مما يفسدف. تبدو امامنا في صورة ذاتنا البدنية والزوجة واالطفال والمجتمع وابناء الوطن الخ

 .الطاقة الثمينة للحياة اإلنسانية في بحث عقيم عن الخلود في هذا الكون المادي

 ٥\١\٢. ب.ش

 للخطأ فحسب بل مفتونين بالبريق الالمع للوجود المادي وال قدرة لهمةنا وزوجاتنا وأطفالنا المزعومين عرضليس اصدقاءنا وأقارب

 .على انقاذنا، لكننا ما نزال نشعر باألمان في المحيط العائلي أو اإلجتماعي أو الوطني

ومع ذلك،. و بدن مائت يعّمر لبعض الوقتكل كائن حي ه. ان مجمل الرقي المادي للحضارة اإلنسانية يشبه زينة جثمان الميت

 إلى واجب اإلنسان بعد اظهار الوضعچُوْسـوامّيشـوَك ِدَو يشير . يجري هدر طاقة الحياة اإلنسانية على زينة جثمان الميت هذا

 الذين حققواالحقتيم  للين بخالفمض) Atma-tattva ( تَـتّْـَو–آتْـَم ان المفتقرين إلى علم . الفعلي للنشاطات االنسانية الضالة

 .العلم العلي على أتم وجه

 التعريب

يجب على من يطلب الحرية من الشقاوة ان يسمع عن ويعظم ويذكر  ،)Bharata( ْبَهـَرتَيا سليل الملك 

 .شخصية الالهوت والحاكم والنفس العليا والمخلّص من كل شقاوة

 التفسير



 ٦\١\٢. ب.ش

 في النص السابق هدر الحمقى المتعلقين بالمادة وقتهم الثمين في مجال تحسين أوضاعهمچُوْسـوامّيشـوَك ِدَو  شْـرّيوصف 

ان إنشغال النفس الروحية في كل تلك االعمال المادية. المادية بالنوم والجماع وتحصيل المال والحفاظ على أقارب عرضة للموت

 ألف جنس من٤٠٠ ماليين و٨اصلة من الوالدة والموت عبر يورطها في دوامة قانون العمل التي تنطوي على الخضوع لحلقة متو

الصورة اإلنسانيةثم أجناس الحياة التي تبدأ بالحياة المائية ثم حياة الخضار ثم الزواحف ثم الطيور ثم الحيوانات ثم اإلنسان البدائي 

 تلك الدوامة المفرغة من اإلنقطاع عنلذلك، ال بد لمن يطلب اإلفالت من. التي تمثل فرصة الخروج من دوامة العمل والجزاء

من تلقاء م على عمل صالح أو طالحا لإلنسان االقدينبغيال ). karmI (كَْرمّيطلب اجر شر وخير عمله أي اإلنقطاع عن كونه 

إلنسان انينبغي لال  لذلك، .)٢٧\٩( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـمالك كل شيء على اإلطالق حسب ما جاء في حق  بل العمل لحساب النفسه

ان السمع عن.  فال بد له من تمجيد تساليه مما يسهل عليه المداومة على ذكرهه وبعد ان يستوعب كل ما سمعحقيسمع سوى عن ال

َپـَرماتْـما هو الحق.  مما يحرره من كل خوفالحقبذلك، يبقى الفرد على صلة دائمة ب. الحق وتمجيده هو عين الحق

)ParamAtmA(تنطبق. بذلك السمع والتمجيدإلى صحبته  جميع أهل الكون الحق الحاضرة في قلب كل حي ويدعو  أي النفس العليا

ثمة فئات مختلفة. طريقة السماع والتمجيد تلك على كل إنسان بغض النظر عن هويته وستقوده إلى تحقيق النجاح في كل مشاغله

وتنطبق الطريقة نفسها عليهم جميعهم لتحقيق النجاح .الصفياء االتيم الصوفية وچايُّـومن البشر مثل أهل االجر والنظر والـ

، وخير وسيلة لتحقيقتهيطلب كل إنسان الحرية من كل أشكال الخوف كما يطلب كل إنسان أقصى قدر من السعادة في حيا. المنشود

فيفرد تصاغ جميع اعمال ال. چُوْسـوامّيشـوَك ِدَو  شْـرّيـَل الذي تاله المرجع الكبير ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهاذلك ترسم في 

 . وتمجيده فتتالشى جميع مفاهيم الشقاوة المادية كلياالحقبفضل السماع عن  النشاطات الروحية

 التعريب

 عند لحظة الموت هو أرفع درجات كمال الحياة التي يتم بلوغها سواء بالعلم التام بالمادة الرب العظيمان ذكر 

 .ممارسة قوى التصرف في الطبيعة المادية أو القضاء التام للتكاليف اإلجتماعيةوالروح أو 
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)mahat-tattva (َو تَـتّْـ-َمـَهـتْيقع كل ما يجري خلقه وحفظه واهالكه ضمن . العلي وراء الخليقة الماديةالحق  هو نارايانَٰ

 وبناء عليه، اسم وصورة وصفات.)mahat-tattva( َو تَـتّْـ-َمـَهـتْ  وراءنارايانَٰالمادة الكلية، لكن وجود شخصية الالهوت  أي

-nArAyaNa( ْسـْمـرِٰتي – نارايانَٰيمكن لإلنسان تحقيق أرفع درجات الكمال شريطة بلوغه .  وراء نطاق العالم المادينارايانَٰ

smRti(صيل قوى التصرف في الطبيعة المادية التي تعين سواء بتبين المادة عن الروح بطريقة النظر أو تحللحقالذكر الدائم   أي

التيمعلى الوصول إلى أي كوكب داخل الكون وخارجه أو قضاء التكاليف اإلجتماعية الدينية، وال يتحقق ذلك سوى بمخالطة 

ْزكَْرمّي أو الـْزّيچيُّـوالـو )jJAnIs (گْـيانّيـْزاالصفياء القادرين على وضع اللمسات االخيرة على النشاطات العلية لجميع الـ

)karmIs (شواهد تاريخية كثيرة على منجزات الكمال الروحي مثل إنجازثمة. ةَويديالـلتكاليف المشرعة في الكتب طبقا ل 

خدمة التتيم بحب الذين بلغوا الكمال بعد االستواء في )SanakAdi RSis( ـيْزٰشرِٰ َسـنَـكادي أو )Yogendras( ـنْـْدَرْزِگيُّـو

أو) jJAnIs (گْـيانّيْز باألخذ إلى سائر الطرق التي يتبناها الـتتيميةدرب الخدمة الت مطلقا عن الحقتيم ال ينحرف . الحق

 يتشوق اإلنسان إلى تحقيق أرفع درجات كمال عمله الشخصي ويشار في هذا النص ان ذلك الكمال هو.)yogIs( ـْزچّييُّـوالـ

بكالم آخر، يجب صياغة الحياة.  الذي يجب على كل إنسان بذل جميع جهوده لتحقيقه)nArAyaNa-smRti( ْسـْمـرِٰتي – نارايانَٰ

 .الرب العظيمعلى نحو يمكن اإلنسان من المداومة على ذكر 

 التعريب

لذة في وصف أمجاد ون ، ان أرفع المتعالين شأنا الذين ارتفعت عنهم التكاليف، يجديتْكْٰشـرّيَپـايها الملك 

 .لحقا

 التفسير



 ٨\١\٢. ب.ش

يد الروحيسالالمبتدئ الذي يطلب دخول الكوكب الروحي يهتدي ب. المتعالي االرفع هو النفس المحررة التي تخطت التكاليف الدينية

تجد غالبية النفوس المحررة متعة بوصف. وهو مكلف باالحكام والنواهي ويمكن مقارنته بالمريض الذي يتلقى العالج مع الحمية

تدرك . عن الخليقة الماديةتعاليه ليست مادية ل)َهري( نارايانَٰ الرب العظيموكما ذكر أعاله، فإن صورة وصفات . ليةالتسالي الع

ـَوْدَچْبَهـ في الحقيقول . هصفات العلية لتساليال بإستبحارها في العلم العلي فتجد متعتها في الحديث عن الحقالنفس المحررة 

 من عداد البشر فيرفضالحق ان فتنة الخارجية بالسحور يفترض الم.علية  أي)divyam( ْوياْمديـ  ان جلوته وخلوته)٩\٤( ـتاچّي

 علي عنالحق هو خير دليل على ان الحقال يعنى المتعالي الرفيع بالماديات واهتمامه بتسالي  .الحقالقبول بتعالي صورة واسم 

 االصفياء وانه حاضر بوقتتيمهكنه ينشغل في تساليه العلية في صحبة  واحد لالحق ان ةَويديالـجاء في الكتب . العالم المادي

لذلك، ارفع كمال التحقق العلي إنما هو اإلستمتاع.  أي النفس العليا في قلب جميع األحياء)ParamAtmA( َپـَرماتْـماواحد بصفة 

 العليالحقتستمد اللذة العلية من تمجيد . لمطلقةوحدة الوجود ا وليس الفناء في نوره مطمح أهل للحقبسماع ووصف التسالي العلية 

 . بل بمناقشة تساليه ابتغاء الفناء فيهللحقمتعة بوصف الصفات العلية ون وليس في الفناء في نوره، لكن يوجد بعض الذين ال يجد

 التعريب

شْـرّيـَمْد  الذي يسمى َويديـال هذا الملحق الكبير للعلم )DvApara-yuga( َچَپـَر ّيـوْدوادرست في نهاية 

 zrI(شْـرّي ْدوايـپـاياَن وّيـاَس ِدَو ، على يد والدي َويديالـ الذي يعادل مجمل العلم ـَوتَـْمَچْبـها

DvaipAyana VyAsadeva(. 

 التفسير
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هو جواب متبين تسبيحه والحق بأن انشغال المتعالي الذي تخطى التكاليف باإلستماع عن چُوْسـوامّيشـوَك ِدَو  شْـرّيـَلجواب 

 بوصفه نفس محررة ومتعال رفيع الشأن مقبوال عند جميع كبار الحكماءچُوْسـوامّيشـوَك ِدَو ان مقام ك. بمثاله الشخصي

ليةاستشهد بمثل حياته للداللة على انه كان منجذبا إلى التسالي الع. يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج الحاضرين اثناء االيام السبعة االخيرة لـ

 ال.)zrI DvaipAyana VyAsadeva(شْـرّي ْدوايـپـاياَن وّيـاَس ِدَو  على يد والده الجليل ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها ودرس للحق

الكتب الطبية متوفرة في االسواق لكن ال يمكن ان يصبح الفرد.  أو أي كتاب علمي في البيتـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهايمكن دراسة 

 هوـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهاكذا، . مجرد دراستها في البيت بل ال بد له من دخول كلية الطب ودراستها على يد استاذ مجازطبيبا ب

رغم). zrIla VyAsadeva (شْـرّيـَل وّيـاَس ِدَوكتاب الدراسة العليا لعلم الالهوت وال بد من دراسته عند قدمي محقق من طراز 

 على يد والده الجليلـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها كان نفسا محررة منذ والدته فقد تعين عليه دراسة مّيچُوْسـواشـوَك ِدَو  ان

المولى. موني ناَرَد شْـرّيالجليل الروحي ه يد بناء على أمر سـَوتَـْمَچ شْـرّيـَمْد ْبـهاذي نظمال) VyAsadeva (وّيـاَس ِدَو

. شخصي)bhAgavata(ـَوتَ َچْبها على يد ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها عالم بدراسة ْبراْهـَمنَٰمر  أَرْبهوْپـَمـها شْـرّي تْـشايتَـنْيا

تجلي الالهوت من نظم شخصية الالهوت العليا حول اسم وصورة وصفات وتسالي وبطانة ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهايدور 

وبناء عليه، يحتوي على احداث تاريخية.  االصفياءتيمه بالتعاون مع حقال تدور تسالي .)zrIla VyAsadeva(شْـرّيـَل وّيـاَس ِدَو 

 الصوتي للربتجلي ألنه ال)brahma-sammitam(  َسـّمـيـتَـْم–ْبـَرْهـَم  ويطلق على هذا الكتاب كْـرِٰشْٰـنَٰالرب ذات صلة ب

 هوـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها و الرب العظيمألنه كالم صوتي تجلي  هو ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ. ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ مثل كْـرِٰشْٰـنَٰ

 والتعليقةَويديالـ وكما مر في بداية هذا الكتاب، فإنه صفوة شجرة االماني .ه عن تساليالحقتجلي ألنه كالم  الصوتيالتجلي 

وّيـاَس ِدَو تجلى .)Brahman( ـْنْبـَرْهـَم أعمق أطروحة فلسفية حول )brahma-sUtras( َرْزتْـ سّو–ْبـَرْهـَم الطبيعي على 

)VyAsadeva (َچْدواَپـَر ّيـوتام في خ) DvApara-yuga (تّيَسـتْـياَور ابن بدو )SatyavatI(. آداو–َپـَر اْدو لذلك، عبارة 

)dvApara-Adau( َچَپـَر ّيـوْدوا التي تعني بداية )DvApara-yuga( تقارن، و مباشرةكَلي تعني في سياق النص قبل بداية عصر

أصل الشجرة هو بداية الشجرة. )zrIla JIva GosvAmI( چُوْسـوامّيجـّيـَو  شْـرّيـَلحسب رأي بوصف أعلى الشجرة البداية 

 .من هذا المعنى لكن أعلى الشجرة هي التي تبدو للوهلة االولى ويجري قبول نهاية الشجرة ببدايتها

 التعريب

بأبيات مختارة رغم انني كنت دون شك وصف  الذي الحقنجذبت إلى دراسة تسالي ايها الملك الرباني، لقد ا

 .راسخا في التعالي على أتم وجه
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 أي النفس)ParamAtmA( َپـَرماتْـما بطريقة النظر في البداية ثم بصفة )Brahman (ْبـَرْهـَمـْنيتم تحقيق الحق المطلق بصفة 

 بنعمةـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهابكتاب المطلقة  الوجود ةوحدالمؤمن بالعلي، لكن عندما يستنير العليا بعد مزيد من تحصيل العلم 

يستنكر. بأن الحق المطلق شخصقبول الفكرة القائلة من الصعب علينا بمقدار صغير من العلم . حق علي للتيم فإنه يتحول إلى الحق

المؤمن الحق المطلق تعين حتى تحقيقن المنطق والحجة اللتان تصاحبان وسيلة  لك االعمال الشخصية هللاوحدة الوجود المطلقةأهل 

 إلى العملچُوْسـوامّيشـوَك ِدَو ال تنجذب شخصية من طراز . للحق على اإلنجذاب إلى التسالي الشخصية بوحدة الوجود المطلقة

 عاطال عنالحقليس .  علي وكذا تساليهالحق. يلة علياعندما يقتنع بوس للحق ينجذب فعال إلى التسالي العلية هالدنيوي مطلقا لكن

 .العمل وال يخلو من الشخصية

 التعريب

كل من يولي انتباه تاما وإحتراما . كْـرِٰشْٰـنَٰللرب تيم صفي  هذا ألنك ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهاسأتلو عليك 

 . العاتقالرب العظيملصا بيحقق إيمانا خا ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها بالغا لـ

 التفسير

  دُوَهـمْٰ–ـطَ ـشْْٰهـنَـْم أْبـهـّيگْـ – َوَپـريـْبـَهـ َسـدا ْدْهـيِّىيامْٰ

 أي تلقي)avaroha-panthA( َپـنْـتْـها –رُوَهى أَو :َويديالـيسمى نظام تلقي العلم .  موثوقَويدي علم ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها

كن التقدم في العلميحتاج تحصيل العلم المادي إلى مقدرة شخصية وميل إلى البحث، ل. ةسليمالعلم العلي عن طريق سلسلة مريدية 

، لكن يجب عدم فهم ذلك على انه شبيهالسيد الروحيان كشف العلم للمريد منوط برضى . السيد الروحيالروحي منوط برحمة 

يوضح.  كالمشعوذ ويشحن مريده بالعلم الروحي كما لو كان يشحنه بتيار كهربائيالسيد الروحيبالخوارق السحرية حيث يعمل 

يتلقى المريد ذلك العلم ليس نظريا بل بالتقصي. ةَويديالـ العلم الروحي لمريده بالمنطق المستند إلى الحكمة يمالسيد الروحي السل

 مستعد في هذهچُوْسـوامّيشـوَك ِدَو  السيد الروحي.  والمريد مثاليانالسيد الروحيالمراد ال بد ان يكون . المنقاد وموقف خدمة

َمهاراَجصرف كما ان المريد دون ت) zrIla VyAsadeva (وّيـاَس ِدَو شْـرّيـَللده الجليل الحالة لتالوة ما درسه على يد وا

 هو من يؤمن بإخالص ان الفرد يتجهز بكل شيء روحي على أتمكْـرِٰشْٰـنَٰالرب تيم . كْـرِٰشْٰـنَٰ كبير للرب تيم يتْكْٰشـرّيَپـ

 كلشْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰالرب  حيث يوضح ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ في صفحات  نفسه هذا العلمالحق ألقى .الحقخدمة التتيم بحب ب وجه

 يعد الفرد ليصبح تلميذكْـرِٰشْٰـنَٰالرب هذا اإليمان الخالص ب.  بالتسليم له تسليما تاماالفرد يصبح خير الصالحين شيء وبأن

، كماچُوْسـوامّيشـوَك ِدَو نظير  تيم  منـَوتَـْمَچْد ْبـهاشْـرّيـَممن يسمع يعتق في النهاية حتما كل  وـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها

 الزائفين الذين يستند إيمانهم إلى سماعالتيم وـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهاالقارئ المحترف لكتاب . يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجعتق 

شْـرّيـَل وّيـاَس ِدَو. يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج و چُوْسـوامّيشـوَك ِدَو عن ون  ألسبوع واحد يختلفـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها

)zrIla VyAsadeva (َجـنْـماِدى أْسـيا من بداية عبارة چُوْسـوامّيشـوَك ِدَو  إلى ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها أوضح )janmady 

asya ( ـَوتَـْمَچ ْبـهاشْـرّيـَمْدجاء في .  بدوره على الملك على هذا النحوچُوْسـوامّيشـوَك ِدَو وتاله )ان)الباب الحادي عشر 

شْـرّي تْـشايتَـنْيا. َرْبهوْپـَمـها شْـرّي تْـشايتَـنْيا في صورة المولى )MahApuruSa( ََمها پوروٰشهو  كْـرِٰشْٰـنَٰالرب 

جاء في.  الحاضريكَل ونزل إلى األرض لحظوة النفوس المتردية لعصر تيم نفسه بصفة كْـرِٰشْٰـنَٰالرب  هو َرْبهوْپـَمـها

كْـرِٰشْٰـنَٰالرب  )MahApuruSa( َمهاپوروشَٰ نصين مناسبين على االخص في الدعاء إلى صفة ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها

)٣٤-٣٣\٥\١١(: 

 ـياْم شَـَرنْٰ نوتَـمْٰ–يـنْـتْـشي يرو – شيَو مَْٰپـَدـْرتْـهاْسـتـّي
 مْٰپُوتَـ –اْبـْدهي وْبـَهـپاَل  –ـتَ ْپـَرنَٰ  َهـمْٰ–ـاْرتي تْـّيْبـْهـرِٰ

 يـنْـَدْموـاَرِتى تْـشَـَرٰن پوروشَٰ –نْـِدى َمـها َو
 

 ـمْٰـمـّي لَـكْـشْٰ– راْجيا –سـيتَ ْپـ سوِر– دوْسـتْـياَج -ا سووتْـياكْـتْـ
 ـياْمْد أَرنْٰچاتْـشَـسا ياْد أَو –ـطْـَهى آْريا ْدَهـْرميـشْٰ

 ْدَوْدهاَوْپـسيـتَـْم أنْـ َديِّـتَـيِّـتَـيّْىـمَْٰچ ْمـرِٰ-اـماّي



 يـنْـَدْموـاَرِتى تْـشَـَرٰن پوروشَٰ –نْـِدى َمـها َو
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 شخصية الالهوتيتمتع العظيم أ تعني الم)mahApuruSa( َمهاپوروشَٰ تعني متمتع ولفظة )puruSa( پوروشَٰبكالم آخر، لفظة 

.)mahA-paurSika( ـيـَكاوروٰشپـ –َمها فيطلق عليه شْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰ الرب العظيم وأما الجدير بمقاربة شْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰ

َمهاراَج كان.  العاتق حتماللحقا مخلصا تيم، يصبح سليم بحضور ذهن من قارئ ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهاكل من يستمع إلى 

َمهاراَجلذلك، كل من يسير على خطى المستمع المثالي .  مثال القارئچُوْسـوامّيشـوَك ِدَو  مثال المستمع وكان يتْكْٰشـرّيَپـ

 الخالص بالسمع فقط كمايتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجبلغ .  سيبلغ الخالص حتماچُوْسـوامّيشـوَك ِدَو  أو القارئ المثالي يتْكْٰشـرّيَپـ

التالوة والسماع هما أهم العبادات التسعة والعمل بها كلها أو واحدة منها.  الخالص بفضل التالوة فقطچُوْسـوامّيشـوَك ِدَو غ بل

شْـرّيـَمْد لكامل نص چُوْسـوامّيشـوَك ِدَو  الخالص باإلستماع إلى تالوة يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجإذن، بلغ . يضمن الخالص

 . إلى ختام الباب الثاني عشر)janmAdy asya( َجـنْـماِدى أْسـياداء بعبارة  ابتـَوتَـْمَچْبـها

)AmbarISa( َمهاراَج أْمَبرّيـشَٰ نصح )Gautama Muni(  مونيوتَـَمچاان ) Padma PurANa (َپـْدَم پـورانَٰجاء في كتاب 

َمهاراَج ويؤكد في هذا النص ان چُوْسـوامّي ِدَو شـوَك بصورة منتظمة طبقا لتالوة ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهاباإلستماع إلى 

لذلك، يجب على. چُوْسـوامّيشـوَك ِدَو  من بدايته إلى نهايته على لسان ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها استمع إلى يتْكْٰشـرّيَپـ

وائيا بل اإلقتداء بقدوة الملوك الكبار ان ال يعبث بقراءة أو سماع نص من هنا ونص من هناك عشـْمتََوَچْبهاـالالمعني فعال بدراسة 

AmbarISa .چُوْسـوامّي شـوَك ِدَو شْـرّي ـل سليم واالستماع اليه من ممثل َمهاراَجيتْ كْٰشـرّيَپـ أو )( أْمَبرّيـشَٰ َمهاراَجمثل 

 التعريب

ك وسيلة النجاح الخالية من ايها الملك، ان التسبيح الدائم لالسم القدوس على خطى كبار المراجع هو بال ش

 م زاخرين بالرغبات المادية أمالخوف التي تنطبق على الجميع سواء أكانوا منزهين عن كل الرغبات المادية أ

 .مرتضين بالذات بفضل العلم العلي

 التفسير
تلفة من البشر منها الراغبين  ثمة فئات مخ.)Mukunda( موكونْـَد رباللقد تم االقرار في النص السابق بالضرورة الكبرى للتعلق ب

يطلب المادي التمتع بأكبر قدر من التشبعة المادية وفوقه المستعلي الذي نال العلم الكامل حول . بتحقيق النجاح في مختلف المجاالت

الذي الحق قه تيم طبيعة الملذات المادية ونأى عن طريقة الحياة الباطلة تلك ألنه بلغ الرضى بذاته بفضل تحقيق الذات تقريبا لكن فو

الحق بكالم آخر، ال يطلب تيم . شْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰالرب ال يطمح إلى التمتع بالعالم المادي أو الخروج منه بل جل مراده مرضاة 

فإن الحق  ان شاء الرب، يقبل التيم بكل أشكال التسهيالت المادية وإن شاء .الحقشيئا شخصيا بل قبوله واعراضه منوط بمشيئة 

 شْـرّييوصي . وحدهالحق كما ال يأبه التيم برضاه الشخصي بل برضى  .يم يعرض عن كل أشكال التسهيالت بما فيها الخالصالت

 ثم للحق ثم يلم بالصفات العلية للحقيلم الفرد بالصورة العلية .  في هذا النص بالتسبيح العلي لالسم القدوسچُوْسـوامّيشـوَك ِدَو 

يذكر هنا ان على الفرد المداومة على تسبيح االسم القدوس بعد سماعه من . للحقيح وسماع االسم القدوس بتساليه العلية بفضل تسب

يرقى سماع االسم القدوس بالفرد إلى صعيد . المراجع الروحية مما يعني ان الضرورة االولى تتمثل باإلستماع إلى المراجع الروحية

ال توصى تلك الوسيلة للنجاح في .  وغيرها فتنمو ضرورة تسبيح امجاده تتابعياوصفاته وتساليهالحق عن صورة تدريجيا السماع 

، هي چُوْسـوامّيشـوَك ِدَو  شْـرّيان وسيلة تحقيق النجاح تلك استنادا إلى .  ايضايا فحسب بل حتى للمشبعين مادتتيميةالخدمة ال

ال توصى تلك . لذلك، ال حاجة إلى طرح مزيد من االدلة .حقيقة مقطوع بها ليس من قبله فقط بل من قبل سائر المراجع السابقين

  .الحقسفة وتيم لفالاالوسيلة للطلبة التقدميين ابتغاء النجاح فحسب بل لمن سبق لهم النجاح في مجاالت العمل الصالح و



الذنب العاشر هو . شرحها لهم ذنب بحق قدمي االسم القدوسيعد هو شرح امجاد االسم القدوس لغير المهتمين بذلك، والذنب التاسع 

. االنية الكاذبةيحرر تسبيح االسم القدوس المسبِّح من مفهوم . عدم اإلكتراث باالسم القدوس حتى بعد السماع عن االسم القدوس

 االنية الكاذبةيدور العالم المادي كله حول . ن كل شيء في العالم متاعا لهااا المتمتعة بالعالم و بتوهم النفس انهاالنية الكاذبةتظهر 

 . لكن التأثير الفعلي لتسبيح االسم القدوس هو التحرر من تلك المفاهيم الباطلة"أنا وخاصتي"ـ المتمثلة ب

َپـْدَمما جاء في  استنادا إلى دون تجني بوجوب تسبيح االسم القدوس بصوت مرتفع وچُوْسـوامّيجـّيـَو  شْـرّيـَليقول 

يستطيع الفرد تخليص نفسه من كل. للحق هيع الفرد تخليص نفسه من كل الذنوب بفضل تسليم يستط).Padma PurANa (پـورانَٰ

 بحق قدميةرتكبمن ذنوبه الم بفضل اإللتجاء إلى اسمه القدوس، لكنه ال يستطيع حماية نفسه للحقذنوبه بحق القدمين اللوتسيتين 

الذنب االول اغتياب التيم. ذكر عشرة ذنوب بحق قدمي االسم القدوس) Padma PurANa(َپـْدَم پـورانَٰ جاء في . وساالسم القد

لذلك،. هو المالك على اإلطالقالحق .  الذنب الثاني اعتبار االسم القدوس من االشياء الدنيوية.الحقالكبار الذين نشروا امجاد 

 هو اسم قدوس علي قديرالرب العظيمان كل اسم يدل على  . وهي عين بعضها البعضفي األرض باسماء مختلفةالحق يعرف 

الذنب الثالث هو تجاهل أوامر السيد. اسماء مسعودة وال يجوز ألحد اعتبارها اسماء دنيويةالحق اسماء . وتسبيحه فعالالحق بقدرة 

االسم القدوس. و تقدير االسم القدوس حسب المفاهيم الدنيويةالذنب الخامس ه. َويديالـالذنب الرابع هو الطعن في العلم . الروحي

من نسجالحق يعتقد بعض فقراء العلم ان . خياليا وكذا اسمه القدوسالحق ليس  . الذنب السادس هو تأويل االسم القدوس.الحقعين 

الذنب السابع. ال تسبيح االسم القدوسومن يعتقد ذلك لن يحقق النجاح في مج .ان االسم القدوس اسم خياليون خيال العابد فيعتقد

 ان بوسع الفرد التحرر من كل ذنوبه اقتصاراةَويديالـجاء في الكتب . هو تعمد ارتكاب الذنوب استنادا إلى فعالية االسم القدوس

يح االسممن يستغل تسبيح االسم القدوس ويستمر في ارتكاب المعاصي على أمل التخلص منها بتسب. على تسبيح االسم القدوس

بكالم آخر،. ةصفي نفسه بمطلق وسيلة تال يقوى مثل ذلك المذنب على تصفية. القدوس هو أكبر مذنب بحق قدمي االسم القدوس

بعد اللجوء إلى تسبيح االسم القدوسالمفروض عليه اإلمتناع عن المعاصي ربما كان الفرد اثيما قبل تسبيح االسم القدوس لكن 

.الذنب الثامن هو اعتبار االسم القدوس وتسبيحه من عداد االعمال الصالحة المادية. سم القدوس يحميه منهاوالتأمل بأن تسبيح اال

ال شك ان االسم. ة مقدسةسعودثمة اعمال صالحة مختلفة تجلب النفع المادي لكن االسم القدوس وتسبيحه ليسا مجرد خدمات م

فال يجوز لإلنسان توظيفالحق لما ان االسم القدوس هو عين  . االغراضالقدوس هو خدمة مقدسة لكن ال يجوز استغالله لتلك

كذا، لما ان االسم القدوس هو.  هو المتمتع العظيم وليس خادم أو حامل أوامر سواهالرب العظيم. االسم القدوس في خدمة البشرية

 .فال يجوز ألحد توظيف االسم القدوس في خدمته الشخصيةالحق عين 

 ١٢\١\٢. ب.ش
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 العالم؟ لحظة واحدة كاملة الوعي خير منها ألنها تشكل ما هي قيمة عمر طويل ضائع عديم التجربة في هذا

 .بداية بحث الفرد عن مصلحته القصوى
 

 التفسير
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شـوَك شْـرّيـَلأكد .  أهمية تسبيح االسم القدوس لكل إنسان تقدمييتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج لقن چُوْسـوامّيشـوَك ِدَو  شْـرّيـَل

 السبعة األخيرة، بأن مئات السنين دون علم بمعضالت الحياة هي حياة عقيمة وخير منها تشجيعا للملك في أيامهچُوْسـوامّيِدَو 

.البقاء الكامل بالعلم والهناءاستعادة المصلحة القصوى في الحياة هي . لحظة واحدة بوعي كامل بوجوب تحقيق المصلحة القصوى

وننزعات الحيوانية المتمثلة باالكل والشرب والمرح إنما يقتصران المحيرين بالظواهر الخارجية للعالم المادي والمنصرفين إلى ال

 توهب الحياة اإلنسانية من اجلالنفس المسيَّرةالعلم تماما بأن عين تي. ضاء غير المرئي لسنوات قيِّمةعلى تضييع عمرهم باإلنق

بحثنا تلك النقطة في النص السابق إلى حد مالقد . تحقيق النجاح الروحي وان أسهل وسيلة لتحقيق ذلك إنما هي تسبيح االسم القدوس

 zrIla( ْپـَرْبهو چُوْسـوامّيجـّيـَو  شْـرّيـَلاستشهد . ويمكننا ان نزداد استنارة حول مختلف الذنوب بحق قدمي االسم القدوس

JIva GosvAmI Prabhu(شْـرّيـَل اثبت . بعدة نصوص من الكتب الموثوقة وأيد النصوص بصدد الذنوب بحق قدمي االسم القدوس

 ان على الفرد)MArkaNDeya purANa( رانَٰـوپيا ـدِٰماْركَـنْٰ  كتاب باإلستشهاد من)zrIla JIva GosvAmI( چُوْسـوامّيجـّيـَو 

 بقطع لسانه وإن قصر عنالتيممنع من يطعن في للتيم  ينبغي .الحقتيم أو يستمع إلى تقليل أحد بشأن الحق تيم ان ال يطعن في 

 من.التيمو يسمح بالطعن في أ للفرد ان يسمع ال ينبغي ،جملة القول. تيمينبغي له تفضيل اإلنتحار على سماع الطعن في الذلك ف

يملك قدرة استثنائيةمن  ان كل )٤١\١٠ ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ( ةَويديالـجهة مباينة االسم القدوس عن اسماء المالئكة، جاء في الكتب 

.وال يفوقه سواهالحق ال يعادل . الرب العظيمال يستقل أحد عن . شْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰمن القدير العظيم ليس سوى جزء ال يتجزأ 

لذلك،. بفضل تسبيح االسم القدوس يستمد الفرد كل القدرة المتزامنة من كل المصادر .وال يفوقه اسمالحق وبناء عليه، ال يعادل اسم 

االسم القدوس القدير يخلص الفرد من جميع ذنوبه لكن من يسعى إلى. للحقالسم القدوس ال ينبغي ألحد معادلة اسم المالئكة با

لذلك، ينبغي لإلنسان نذر حياته. أو عماله لهالحق استغالل القدرة العلية لالسم القدوس باعماله الشريرة فإنه أردئ البشر وال يغفر 

أللوفون ويل من الجهل مثل حياة االشجار وسائر األحياء الذين يعمر وال يقارن ذلك بعمر طتجنيبكل الوسائل دون الحق لتمجيد 

 . السنين دون احراز تقدم روحي

 التعريب

ولجئ إلى السالم بالكلية  نفسه فورا من العمل المادي )KhaTvAGga( َچكْـَهـطْـوانْـحرر الملك الرباني 

 .ن عمره سوى لحظة واحدةه بأنه لم يتبق معالمبعد ا العظيم، شخصية الالهوت

 التفسير
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االعمال التي تهدف إلى سد االحتياجات الفورية. ينبغي لإلنسان المسؤول كليا ان يبقى واعيا بالواجب األول لصورة الحياة اإلنسانية

إلنسانيةالحياة ا. ينبغي لإلنسان ان يبقى واعيا بواجب تحصيل خير وضع في الحياة األخرى. للحياة المادية ليست كل شيء

 بالملك الرباني ألنه لم ينس واجبههنا) KhaTvAGga (َچكْـَهـطْـوانْـ َمهاراَجوصف . مقصودة لتهيئة انفسنا لذاك الواجب األول

َمهاراَج أي الملوك الربانيين مثل )rAjarSis( ـيْزٰشراَج رِٰتلك كانت حال سائر . االول حتى اثناء قيامه بواجباته الملكية

كانوا جميعهم من الشخصيات المثالية بفضل يقظتهم بصدد قضاء. يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج و )YudhiSThira( تْهيَرـوْدهيشْـّي

 كواكب السماء لقتال الجن فقام الملك بالقتال على خيرإلى) KhaTvAGga (َچكْـَهـطْـوانْـ َمهاراَجدعى المالئكة . واجبهم االول

 فقد سأل المالئكة عن، بفضل يقظته إلى واجبه االول،ركة الملذات المادية لرضاهم عنه لكنهأراد المالئكة اعطاء الملك ب. وجه

الوقت المتبقي له من العمر مما يعني انه لم يكن في غاية الشوق إلى تلقي بعض النعم المادية من المالئكة بقدر شوقه إلى تهيئة

ملكوت الجنان الزاخر ه سوى لحظة واحدة من حساب السماء فترك الملكنه لم يبق من عمرا اخبره المالئكة. نفسه للحياة االخرى

نجح هذا المسعى الذي استغرق لحظة واحدة بفضل.  فنال الخالصالرب العظيمبالمباهج المادية فورا ونزل إلى األرض ولجأ إلى 

قضاء الواجب االوليمكنه  بالقول انه يتْٰشكْـرّيَپـ َمهاراَج شجع چُوْسـوامّيشـوَك ِدَو بذلك، . يقظة الملك إلى واجبه االول

يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجالتقى .  حتى وإن كان لديه سبعة ايام فقطـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهافي صورة الحق المتمثل بسماع امجاد 

 .ـَوتَـْمَچْد ْبـهاشْـرّيـَم لذلك، يذكر نجاحه الروحي الباهر في .الحق بمشيئة چُوْسـوامّيشـوَك ِدَو فورا بالجليل 

 التعريب

لذلك، يمكنك قضاء كل الطقوس الالزمة لقضاء خير . يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج يا  لك سبعة ايام من العمربقيت

 .اغراض حياتك األخرى



 التفسير
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فية لتهيئة نفسه للحياة االخرى بعد بالقول ان لديه سبعة أيام كايتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج على تشجيع چُوْسـوامّيشـوَك ِدَو عمل 

شـوَك ِدَوالمح . ي أعد نفسه للحياة االخرى في وقت وجيزالذ) KhaTvAGga (َچكْـَهـطْـوانْـ َمهاراَجاستشهاده بمثال 

 بكالم. طوال ايامه السبعة االخيرة للخالصللحق ان عليه اللجوء إلى الصورة الصوتية يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج إلى چُوْسـوامّي

شـوَك ِدَو كما تاله ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهاآخر، يستطيع الفرد تهيئة نفسه للحياة االخرى على خير وجه بمجرد سماع 

ليست الطقوس رسمية لكن هناك بعض االوضاع المناسبة المطلوب انجازها كما سيتضح. يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج على چُوْسـوامّي

.الحقا

 لتعريبا

ينبغي لإلنسان في آخر مراحل عمره امتالك الشجاعة الكافية وعدم الخوف من الموت كما يجب عليه قطع 

 . المادي وكل ما يتصل به وكل الرغبات المتولدة عنههكل عالئقه ببدن

 التفسير
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.ل شيء انتجته هنا الطاقة القيمة للبشريةتخليه عن كحتمية تتمثل الحماقة التامة للمادية برغبة الفرد في التوطن في هذا العالم رغم 

 ال يوجد شيءهيعتقد كبار الساسة والعلم والفلسفة وغيرهم من الحمقى الجاهلين بالنفس الروحية ان العمر الوجيز غاية بحد ذاته وان

مع. رية ونتلمس عاقبته الوخيمةان هذا القدر الضئيل من العلم حتى في الداوئر العلمية الزائفة، يقتل حيوية الطاقة البش. بعد الموت

 بوجوب العلم بأن النفس الـتاچّيـَوْد َچْبَهـتتمثل التعاليم المبدئية التي يحتويها  .ذلك، ال يحفل المادي االحمق بمصيره بعد الموت

. وهذا ما يعرف بالموتتخلع النفس بدنها كما يخلع الفرد ثيابه القديمة،. تهلك بهالك البدن المادي الذي ال يعدو سوى رداء خارجي

يجب على الفطين تهيئة نفسه لهذا التبديل كما يجب عليه السعي إلى. تبعة العمللذلك، ليس الموت سوى تبديل البدن عند استيفاء 

ه بالرجوع إلى ملكوت شخصية الالهوت أو دخولتحصيلخير بدن هو بدن روحي ويتحقق . تحصيل خير بدن في الحياة االخرى

 سيجري التوسع في بحث هذا االمر في الفصل الثاني من هذا الباب، لكن من جهة التبديل البدني.)Brahman( ْهـَمـْنْبـَرعالم 

.بالبدن وصالتهون يعلّق الحمقى اهمية كبيرة على الحياة الحاضرة الزائلة فيستنجد. فال بد للفرد من تهيئة نفسه اآلن للحياة االخرى

بدن نفسه بل تتعداه إلى افراد العائلة والزوجة واالطفال والمجتمع والوطن وكثير غيرها من االشياءليست صالت البدن محدودة بال

تنسى النفس كل شيء عن صالتها البدنية الحالية بعد الموت ولدينا تجربة بسيطة عن ذلك اثناء الليل عندما نخلد. التي تهلك بهالكه

ليس. الته اثناء النوم، رغم ان ذلك النسيان وضع عابر ال يدوم سوى بضعة ساعاتاننا ننسى كل ما يتعلق ببدننا وص. إلى النوم

لذلك، كل ما. الموت سوى نوم لبضعة اشهر من اجل تنمية عمر آخر من السجن البدني على يد قانون الطبيعة بموجب طموحنا

مراحلمكن ان يبدأ هذا التدريب في أي مرحلة من ي .يتطلبه االمر هو تبديل طموحنا اثناء عمرنا الحالي وهذا أمر يتطلب التدريب

ْبـَرْهـَمـتْـشاْريا مرحلة ئدة بدء التدريب منذ أول العمر أيالعمر أو حتى قبل الموت بثوان لكن تقتضي الطريقة السا

)brahmacarya( گْـرَِِٰٰهـستَْهى ثم التدرج إلى مرحلة) gRhastha (وانَـْپـَرْسـتَْهى  إلى مرحلة ثم)vAnaprastha(ثم إلى 

َسـناتََن أو )varNAzrama-dharma(َوْرٰنـاشَْرَم ْدَهـْرَم معهد الذي يقوم بذلك التدريب يسمى وال) sannyAsa (َسـنّْـّيـاَسالـ

يةلذلك، المطلوب من الفرد هو قطع صالته العائل. يمثل خير نظام لضمان كمال الحياة اإلنسانيةالذي ) sanAtana dharma (ْدَهـْرَم

)vAnaprastha( وانَـْپـَرْسـتَْهىواإلجتماعية والسياسية عندما يبلغ سن الخمسين أو قبلها ومن ثم التدرب على حياة 

يبقى الماديين الحمقى بدور ساسة عامة . هي تهيئة للحياة االخرى)sannyAsa(َسـنّْـّيـاَس  .)sannyAsa( َسـنّْـّيـاَسالـو

على بدن كثيف آخرون ضحايا القانون الطبيعي ويحصلون ة دون السعي إلى قطع صالتهم بها فيصبحالناس متعلقين بالحياة العائلي

قد يحظى امثال هؤالء الساسة الحمقى ببعض االحترام من اآلخرين في نهاية عمرهم لكن .جزاء على ما قدموا من خير وشر العمل

لذلك، خير عمل هو قطع الصالت العائلية طواعية. كل حي ميحصانتهم من القانون الطبيعي الذي يحكم يدي وقدذلك ال يعني 

 يذكر في هذا النص ان على الفرد قطع كل رغبة في.الحقخدمة التتيم بحب وتحويل التعلق من العائلة والمجتمع والوطن إلى 

الرغبة هي. بات الكريهةيجب ان يكون لدى الفرد فرصة لرغبات أفضل وإال ال فرصة لديه لقطع مثل تلك الرغ. التعلق العائلي

إذن، ينبغي. لذلك، ال يمكن لإلنسان قطع الرغبة بل تبديلها. النفس باقية ورغباتها المالزمة باقية أيضاً. العامل المالزم للحياة

كريم المادي وتلك الرغبة كفيلة بقطع سائر رغباته في النفع المادي والتإلى الحق في داره الباقيةلإلنسان تنمية الرغبة في الرجوع 

يقوم.  النفس مقصودة للخدمة وتدور رغباتها حول موقف الخدمة ذلك.الحق بحب هخدمة تتيموالشعبية المادية تدريجيا بنسبة تنمية 

ال يتحقق كمال موقف الخدمة ذلك. الجميع بخدمة ما إلى اآلخرين ابتداء من رئيس الدولة فنزوال إلى الفقير التافه على الطريق

 .رغبة الخدمة من المادة إلى الروحسوى بنقل 

 التعريب

ينبغي له اإلستحمام بصورة منتظمة في مكان مقدس .  الذاتضبطينبغي لإلنسان هجر البيت وممارسة 

 .صفاءوالجلوس في مكان منفرد كامل ال

 التفسير
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َسـناتََن ْدَهـْرَم أو )varNAzrama( اشَْرَمـْرٰنَونظام يقتضي . ينبغي لإلنسان ترك حياته الزوجية لتهيئة نفسه لحياة أخرى أفضل

)sanAtana dharma (ى اسبابتستند الحضارة العصرية إل. تقاعد الفرد من واجباته العائلية بأقرب وقت بعد تجاوز سن الخمسين

 مريحة في بيت جميل تزينهلذلك، يترقب كل إنسان بعد تفاعده حياة. أرفع مستويات الرفاهيةتوفير الراحة العائلية التي تمثل 

يتعلق كبار موظفي الدولة ووزراءها بمناصبهم حتى الموت. السيدات واالطفال دون رغبة في الخروج من مثل ذلك البيت المريح

يخطط المادي المقيد بمثل تلك االوهام لمزيد من اسباب الراحة لكن يباغته الموت. بترك الراحة البيتيةون أو يرغبون وال يحلم

٨ ليضعه في بدن آخر فيجبر المخطط على قبول بدن آخر في أحد اجناس الحياة البالغة عنوةلقاسي فجأة دون رحمة ويقبضه ا

إلى االجناسفي حياته التالية  ألف جنسا جزاء على ما قدم من عمل ويتردى المفرط في اسباب الراحة العائلية ٤٠٠ماليين و

ينبغي. ةوهمية زائل اإلنسانية نتيجة التعلق بأشياء تهآثام اثناء عمره فتقسد طاقة حيا الوضيعة للحياة جزاء على ما اقترف من

المراد وجوب التسليم بحلول تحذير الموت حتى قبل بلوغ سن. تدبر في تحذير الموت عند سن الخمسين أو قبلهااللإلنسان 

تدريب الفرد )sanAtana dharma(َسـناتََن ْدَهـْرَم  نظاميقتضي . لذلك، يجب على اإلنسان تهيئة نفسه لمصير أفضل. الخمسين

لحياةون االماكن المقدسة في األرض مقصودة لسكنى المتقاعدين الذين يتهيئ. لمصير أفضل دون مجال إلفساد الحياة اإلنسانية

يد حياتهم الروحية بعديجب على الفطناء التوجه إلى تلك االماكن في شيخوختهم بعد بلوغ سن الخمسين لتجد. أفضل بعد الموت

يوصى الفرد بهجر العائلة للتخلص من تعلقه المادي ألن من يبقى في حياته .التحرر من التعلق العائلي الذي يعتبر قيد الحياة المادية

ينبغي لإلنسانلكن ال . العائلية حتى الموت ال يقوى على قطع تعلقه المادي ولن يقوى على فهم الحرية الروحية ما دام متعلقا بالمادة

يوجد كثير من. خلق عائلة أخرى في المكان المقدس سواء بصورة شرعية أو غير شرعيةمن ثم االرتضاء بمجرد هجر عائلته و

فتنةال. بداعي العشرة السيئة عائالت بعالقات الزناون  في االماكن المقدسة لكنهم يخلقن عائالتهم ويستوطنونالرجال الذين يهجرو

.ه حتى بعد هجر بيت سعيدعمر إلى درجة يخضع الفرد بسببها إلى مثل تلك االوهام في كل مرحلة من مراحل  قويةالخارجية

لمن يطلب يعتبر اإلنغماس الجنسي عمل انتحاري أو أسوء .لذلك، من الالزم ممارسة لجم الذات بالتبتل دون رغبة في الجماع

. الذات بالتعفف التام عن جميع الرغبات الحسية وال سيما الرغبات الجنسيةلذلك، هجر الحياة العائلية يعني لجم. تحسين أوضاعه

 كما تقدمتجني والجلوس على حصيرة عليها جلد ظباء وسجادة وتسبيح االسم القدوس دون صفاءالمراد إقامة الفرد في مكان بالغ ال

تلك الطريقة البسيطة. للحقته على القدمين اللوتسيتين تنطوي مجمل العملية على تفريغ العقل من كل المشاغل المادية وتثيب. أعاله

 .وحدها تعين الفرد على التقدم إلى أرفع مستويات النجاح الروحي

 التعريب

( َم و ) m( ويو ) a (آت العقل على ذكر االحرف العلية الثالثة ثبِّ u( الجم  ثم الهيئةتلك بعد الجلوس على 

 .كيال ينسى البذرة العلية ة التنفسالعقل عن طريق تنظيم عملي
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 َم– )u (وي - )a (آ:  هي بذرة اإلدراك العلي وتتألف من ثالثة احرف علية هي)praNava oMkAra(آُومْٰـكاَر  َوـْپـَرنَٰلفظة 

)m(.ي هي وسيلة آلية علية يستطيع الفرد السيطرة على عقله المشبع بالشواغل المادية عند تسبيحها فكريا مع عملية التنفس الت

من المحال وقف. ال ينبغي قتل العقل. هذه هي وسيلة تبديل عادة العقل. ينچّييُّـولإلستغراق في الغيبوبة حسب تجربة كبار الـ

وبناء. العقل قطب االعضاء الحسية العاملة. بتنمية رغبة في اإلدراك الروحيينبغي تبديل نوعية الشاغل العقل أو الرغبة لكن 

ذرة الصوتهي ب) oMkAra (آُومْٰـكاَر. عند تبديل شاغل التفكير والشعور واإلرادةمن الطبيعي تبديل شاغل الحواس أيضاً يه، عل

جاء. يمكن شفاء حتى المختل عقليا بالصوت العلي. العلي والصوت العلي هو وحده القادر على إحداث تبديل شاغل العقل والحواس

يمكن. المباشرة للحق المطلق العظيم  الصورة الحرفيةهي) praNava oMkAra (آُومْٰـكاَر َوـْپـَرنَٰ ان ـتاچّيـَوْد َچْبَهـفي 

آُومْٰـكاَر. ولةبسه) praNava oMkAra (آُومْٰـكاَر ـَوْپـَرنَٰ كما يوصى أعاله، تسبيح للحقللقاصر عن تسبيح االسم القدوس 

)oMkAra ( آُومْٰ  َهريآُومْٰ :رةعبا". ربي"هي لفظة دعاء مثل) oM hari om ( كما مرالحق االسم القدوس هو عين ".  ربييا"تعني

 لكن يجري تدريب المبتدئين على ممارسة تحقيق الذات بتلك الطريقة اآللية المنطوية.الحقن ذات هي عي) oM (آُومْٰكذا، . توضيحه

قصورهم عن فهم الصورة الشخصية العلية أو اسمفكريا ل) praNava oM( آُومْٰ َوـْپـَرنَٰعلى تنظيم عملية التنفس وتكرار لفظة 

بالحواس الماديةالحق وكما أوضحنا مرارا، من المحال فهم اسم وصورة وصفات وتسالي . بسبب حواسهم القاصرةالحق 

ى شخص الحق عقولهم علالتيميثبت . لذلك، من الضروري بدء اإلدراك العلي من خالل العقل محور النشاطات الحسية. الحاضرة

 لتدريب عقولهم من اجلوحدة الوجود المطلقةالمطلق، لكن القاصر عن فهم الوجوه الشخصية للحق المطلق يجري تفهيمهم مفهوم 

 .احراز مزيد من التقدم

 التعريب

قل يمكن شغل الع. وبالفطنة يتسنى لجم الحواستدريجيا " يتروحن"فيما من الشواغل الحسية العقل  اسحب

 .المشبع بالشواغل المادية في خدمة شخصية الالهوت وتثبيته في وعي علي تام

 التفسير
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حكم بعملية التنفس تسمى تقنيا النهجوالت) praNava oM (آُومْٰ َوـْپـَرنَٰ العقل بالتسبيح اآللي للفظة "روحنة"ـ العملية االولى ل

 هي)prANAyAma(ْپـراٰنـاّيـاَم ذروة نهج .  التحكم بهواء التنفسطوي علىالمن) prANAyAma (ْپـراٰنـاّيـاَم چّييُّـوالـ

 تخفق في لجم العقل)samAdhi( َسماْدهيالتجربة ان حتى مرحلة  الثبات في الغيبوبة، لكن أثبتت  أي)samAdhi( َسماْدهي

غارقاحتى عندما كان   ضحية حواسه وقع)VizvAmitra Muni(ويشْـواميـتْـَر موني  الكبير چّييُّـوللمثال، الـ. المشغول ماديا

رغم تفريغ العقل من المشاغل الحسية فإنه يذكر.  هذا مدون في التاريخ.)MenakA( ِمـنَـكافي غيبوبته، وجامع الحورية 

شـوَك ِدَولذلك، يوصي . الشواغل الحسية السابقة من حالة ما دون الوعي مما يؤدي إلى مقاطعة انشغال الفرد في تحقيق الذات

شْـرّي الرب العظيمكما يوصي .  بالخطوة التالية المضمونة المتمثلة بتثبيت العقل في خدمة شخصية الالهوتچُوْسـوامّي

 روحيا، شغل نفسه فورا فيهعقل ةتصفيعند  بذلك، ينبغي لإلنسان .)٤٧\٦( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ بتلك الطريقة المباشرة في كْـرِٰشْٰـنَٰ

في حالة قضاءها وتشكل أضمن درب للتقدم حتى للعقل المضطرب. ة بمختلف العبادات مثل السماع والتسبيح الخالخدمة الودية العلي

 .ةسليمتحت هداية 

 التعريب

. ، الواحدة تلو االخرى دون اإلنحراف عن مفهوم البدن الكاملويشْٰـٰنو لك التأمل في أطراف نبغيبعد ذلك، ي

 الرب العظيم ان يبقى في العقل سوى شاغل ال ينبغي.  من كل االغراض الحسيةبذلك، يتم تفريغ العقل

 . ألنه الحق القطعي ويصبح العقل متوافقا فيه وحدهويشْٰـٰنو

 التفسير



 ٢٠\١\٢. ب.ش

الربان الغاية القصوى للبحث التقدمي عن السعادة إنما هو اإلتصال بون  يجهلويشْٰـٰنو للرب فتنة الخارجيةان الحمقى المحيرين بال

 هو امتداد ال يحد للصور العلية لشخصية الالهوت التي تفيض باألصل عن)viSNu tattva( َوتَـتّْـ ويشْٰـٰنو. ويشْٰـٰنو العظيم

 أو التأمل في صورته العلية وال سيما فيويشْٰـٰنولذلك، ذكر .  السبب العظيم لكل االسبابكْـرِٰشْٰـنَٰ أي )Govinda( چُوويـنْـَد

، لكن يجب ان ال ينسى الفرد أو يضلل عنللحقيمكن ان يبدأ التأمل من القدمين اللوتسيتين .  هو قمة التأملـنَٰكْـرِٰشْٰالرب 

يؤكد في هذا النص. لذلك، ينبغي لإلنسان ممارسة التفكير بمختلف أطراف بدنه العلي الواحدة تلو االخرى. للحقالصورة الكاملة 

 ان التأمل ابتداء منچُوْسـوامّيشـوَك ِدَو  أمثالنا وإال لما أوصى النفوس المسيَّرةسام  شخص لكن جسمه ليس كأجالرب العظيمان 

لذلك، صور.  هو وسيلة بلوغ الكمال الروحيويشْٰـٰنو إلى أطراف الجسم الشخصي للرب )praNava oMkAra(آُومْٰـكاَر  َوـْپـَرنَٰ

يتوهم فقراء العلم بل مراكز روحية مختلفة للتأمل في االطراف نية كماليست عبادة وثالهياكل  التي تجري عبادتها في ويشْٰـٰنو

المبتدئ لذلك، تركيز.  بقدرته العليةويشْٰـٰنوالرب  هو عين ويشْٰـٰنو هيكل المعبود في) mUrti (مّورتيالـ. ويشْٰـٰنوالعلية لجسم 

 هي فرصة سهلة للتأمل عند القاصرين عن الجلوس بثباتةديَويالـطبقا لما جاء في الكتب  الهيكل  فيويشْٰـٰنو في أطراف هأو تأمل

 حسبما يوصي المرجعويشْٰـٰنو أو أطراف جسم )praNava oMkAra(آُومْٰـكاَر  َوـْپـَرنَٰفي مكان واحد ثم التركيز على الصوت 

أكثر من الهيكل  فيويشْٰـٰنوورة يمكن لإلنسان اإلعتيادي اإلنتفاع بالتأمل في ص.  في هذا النصچُوْسـوامّيشـوَك ِدَو الكبير 

 لكن يسعىويشْٰـٰنو وصور )oMkAra(آُومْٰـكاَر ال فرق بين .  كما مر ذكره)oM(آُومْٰ انتفاعه بترديد التركيب الروحي للحروف 

ذكر هنا انن يلك) oMkAra (آُومْٰـكاَر وبين صوت ويشْٰـٰنوغير الملمين بعلم الحق المطلق إلى خلق الخالف بالتفريق بين صور 

ألنه) oM (آُومْٰ من ترديد الصوت ويشْٰـٰنووبناء عليه، من االفضل التأمل في صور .  هي الغاية القصوى للتأملويشْٰـٰنوصورة 

.أسهل بكثير

 التعريب

 تلك عقل الفرد دائم االهتياج بجبلة التملك المادية ومحيَّر بجبلة التلبيس المادية، لكن من يستطيع تصحيح

 .الشوائب التي تخلقها تلك الجبلتينتصفية  يبلغ الطمأنينة بويشْٰـٰنوالرب المفاهيم عن طريق ايجاد صلتها ب

 التفسير
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ال يستطيع استيعاب علم الحق المطلق .الحقالمسيرين عادة بجبلتي التملك والتلبيس ليسوا اهال لإلستواء على الصعيد العلي لتحقيق 

وطلبة المال. التوق الزائد إلى المال والنساءفي صورة تأثيرات جبلتي التملك والتلبيس تظهر . صالةالمسيرين بجبلة األسوى 

وحدة الوجود المطلقةغالبية المؤمنين ب.  في وجهه النوراني القديرويشْٰـٰنوتصحيح نزعاتهم بالذكر الدائم للرب ون والنساء يستطيع

في. انهم من النفوس المحررة لكنهم جاهلون بالوجه الشخصي العلي للحق المطلقون متأثرين بجبلتي التملك والتلبيس ويتوهم

وحدة الوجود المطلقة ان المؤمن بـتاچّيـَوْد َچْبَهـجاء في . الواقع، قلوبهم مشوبة بداعي جهلهم بالوجه الشخصي للحق المطلق

 بوحدة الوجودللمؤمنلة ال بد من اعطاء الفرصة يسلم لشخصية الالهوت بعد عدة مئات من الرجعات، وللوصول إلى تلك المرح

 . وحدة الوجود المطلقةبكل شيء بفلسفةالحق  المبتدئ إلدراك صلة المطلقة

 في مراحله المتقدمة األخيرة ال يتيح للتلميذ الوصول إلى مفهوم نوراني للحق المطلق بل يوسعوحدة الوجود المطلقةان مفهوم 

 يمكن مالئمته بالمطلق بفضل موقففتنة الخارجيةكل ما تخلقه ال. المزعومةفتنة الخارجية  المفهوم الحق المطلق ليشمل حقل

 فن تحويل كل شيء إلى وجوده الروحي بفضل موقف الخدمة هذاللحقالصفي التيم يعلم . الخدمة الذي يشكل عنصرا مالزما للحياة

 . ان تكتملوحدة الوجود المطلقةوعلى هذا النحو يمكن لنظرية 

 التعريب

 بسرعة تحت مالذه المباشر بفضل هذا الذكر والثبات في خدمة التتيم بحب اهللايها الملك، يستطيع الفرد بلوغ 

 .عادة استيعاب المفهوم الشخصي هللا

 التفسير
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في كل مكانالحق عور بوجود  أو نظام الشوحدة الوجود المطلقة. تتيميةالخدمة ال سوى بعون ةچّييُّـوال يتحقق نجاح الممارسة الـ

لكن الفرد ال يحقق ذلك النجاح. ةچّييُّـوالتي تتيح القضاء الناجح لتلك المساعي الـ تتيميةالخدمة الهي نوع من تدريب العقل ليألف 

 بوحدةللمؤمنيد  وهذا هو النفع الوحخدمة التتيم بحبالجو التعبدي الذي تخلقه البصيرة الوحدوية يتطور إلى . تتيميةالخدمة الدون 

 أكثر صعوبة لبلوغه الغايةوحدة الوجود المطلقة ان تحقيق الذات حسب مفهوم )٥\١٢( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـجاء في . الوجود المطلقة

 . يصل إلى فهم الوجه الشخصي هللا بعد وقت طويلالمؤمن بوحدة الوجود المطلقةعلى نحو غير مباشر رغم ان 

 التعريب

، ارجو منك ان تصف بكل تفصيل ْبراْهـَمنَٰايها الـ:  مستزيدا بالقوليتْكْٰشـرّيَپـالملك المحظوظ سأل 

 . من العقلشوائب تطبيق العقل وكيف يمكن تثبيت المفهوم الكفيل بتفريغ الاقتضاءكيف ومكان 

 التفسير
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 محاطة بشقاوة الوجود المادي لكنها قاصرة عن إزالةرةالنفس المسيَّ.  هي سبب كل متاعبهاالنفس المسيَّرةاالشياء النجسة في قلب 

وجود النفس. نتيجة جهلها المطبق المتاعب العائدة إلى االشياء النجسة في القلب التي تراكمت اثناء سجنها الطويل في الكون المادي

ال تعطيها تلك الرغبات.  في القلبمقصود لخدمة مشيئة شخصية الالهوت لكنها تنزع إلى خدمة رغباتها المبتدعة نتيجة النجاسات

ال يمكن إزالة نجاسات العمل االجري. ها بالدائرة المفرغة للوالدة والموترهنطمأنينة العقل بل تخلق متاعب جديدة تزيد من 

لقاصرون عنلذلك، ا. بوصفه القدير توفير الصلة به بقدراته العليةقادر على الحق . الرب العظيموالنظرة العقلية سوى باإلتصال ب

 هوالهيكل الكوني .هيكله الكوني  أي)virAT-rUpa( رّوَپ –ويراطَ ـ فرصة اإلتصال بون اإليمان بالوجه الشخصي للمطلق يمنح

 .التي ال تحدالحق وجه قدرات 

عليه، لم يكن بحاجةوبناء . الن القدرة عين القدير شْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰ متصال بالوجه الشخصي للرب يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجكان 

بل الهيكل الكونيأي ) virAT-rUpa ( رّوَپ–ويراطَ  عن مكان وكيفية شغل العقل في چُوْسـوامّيشـوَك ِدَو إلى التقصي من 

ال.  الذي هو صورة العلم الباقي البهيجللحقسأل عن وصف مفصل للمادة لنفع القاصرين عن استيعاب الوجه الشخصي العلي 

 منفرة لهم نتيجةكْـرِٰشْٰـنَٰ أو )RAma( راَمالصورة الشخصية هللا مثل . على التفكير بالوجه الشخصي هللالحق ن يقوى المتولين ع

من شخصيته العظيمةون  ان فقراء العلم يسخر)١١\٩( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـفي الحق  قال .الحقلديهم تقدير ضئيل لقدرة . فقر علمهم

القدير عينهالحق التحرك في المجتمع البشري أو سواه من المجتمعات ويبقى الحق يستطيع . العليةويعدونه من البشر لجهلهم بقدرته 

شـوَك ِدَو سؤاله على يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجإذن، طرح . بفضل قدرته العلية دون ان يطرأ أدنى تغيير على مقامه العلي

 . لنفع القاصرين عن القبول بأن اهللا شخصچُوْسـوامّي

 التعريب

 ْپـراٰنـاّيـاَمينبغي لإلنسان ضبط جلسته وعملية تنفسه بواسطة :  قائالچُوْسـوامّيشـوَك ِدَو اجاب 

)prANAyAma(رّوَپ–ويراطَ  أي للحقه بالقدرات الكثيفة يلجم عقله وحواسه ثم يشغل عقله بفطنت ف  

)virAT-rUpa(. 

 التفسير
لهذا السبب، يجري وصف نهج التأمل. رة بالتعالي عن مفهوم عينية البدن والذاتسيَّس الم العقل المشغول بالمادة للنفال يسمح

من المحال على.  من اجل صياغة شخصية المادي الفظ)ضبط الجلسة وعملية التنفس وشغل العقل بشخصية الالهوت( چّييُّـوالـ

.لتحقيق ذلك الهيكل الكونيمكن لإلنسان شغل عقله بي. المادي شغل عقله بشخصية الالهوت دون تفريغه من المشاغل المادية

يتحرق المادي إلى تحصيل التصرفات في الطبيعة المادية عقب ذلك. في النصوص الالحقة الهيكل الكونيتوصف مختلف أعضاء 

ب والطمع وسائر هو تفريغ النجاسات مثل الشهوة والغضچّييُّـو التحكمي لكن الغرض الحقيقي لإلنضباط الـچّييُّـوالنهج الـ

يفشل في مسعاه ألن الغاية القصوى هي تحقيقس بالتصرفات التي تعقب لجم العقل والحواس فچّييُّـوإذا التهى الـ. الشوائب المادية

 حالما يفهم.الحق بتثبيت عقله المستغرق بالمشاغل المادية من اجل إدراك قدرة چّييُّـولذلك، يوصى الـ. شخصية الالهوت

 .تدريجيا  التامتحقيقيتقدم إلى الخطوة التالية ويبلغ الس تعاليه فآياتالحق  ان قدرات چّييُّـوالـ



 ٢٤\١\٢. ب.ش

 التعريب

 الشخصي للحق المطلق في الزمان المادي في صورة الماضي والحاضر هيكلالظاهرة الكونية هي ال

 .والمستقبل

 التفسير
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 القديرللحق فإن )١٣\١٣( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـالالهوت وكما جاء في  قدرة شخصية توسعليس الوجود المادي أو الروحي سوى 

شخصية الالهوت قادر على الرؤية أو السمع أو اللمس أو إظهار ذاته. عيون ورؤوس وسائر االعضاء البدنية منتشرة في كل مكان

العالم النسبي من. صية في ملكوته المطلق في الوجود بصفة نفس كل النفوس المتناهية رغم ان له داره الشخولهفي مطلق مكان لحل

في داره فإن قدرته تعم الوجود كما ان الشمس التي تقع فيالحق رغم ان .  ألن العالم النسبي امتداد قدرته العلية اهللاتجلياتعداد 

رانَٰـوپ ويشْٰـٰنو من )٥٢\٢٢\١(جاء في النص . مكان واحد منتشرة في الوجود ألن اشعة الشمس عين الشمس كونها امتداد لها

)ViSNu PurANa(الظاهرة.  ان النار تنشر نورها وحرارتها من مكان واحد وكذا ينشر الروح العظيم ذاته بقدرته في كل الوجود

منون  ال يستطيع ضعاف الفطنة فهم الصورة الروحية العلية هللا لكنهم يتعجب.هيكله الكوني  أي)virAT( يراطَوالكونية جزء من 

يمدح البدائيون قوة النمر. لية الشاهقةچاظواهر البرق أو الجبال الشاهقة أو شجرة التين البنمن المختلفة كما يتعجب البدائيون قدراته 

 أي الشياطين على اإلعتراف بوجود شخصية الالهوت رغم اوصافه الواضحة في الكتب)asuras( أسوَرْزال يقوى . والفيل

 وناَرَد و) VyAsadeva (وّيـاَس ِدَودرته وقوته الفائقة ورغم تسليم كبار العلماء والربانيون مثل وعرضه قتجلياته  ورغم ةَويديالـ

 باإلضافة إلى اقرار المراجع الروحيةـتاچّيـَوْد َچْبَهـ في أْرجوَن في الماضي بألوهيته وتسليم )Devala( َلِدَوو ) Asita (آسيـتَ

 فيشْـرّي تْـشايتَـنْيا والمولى )Madhva( َو َمـْدْهـو) RAmAnuja (رامانوَج و) zaGkarAcArya (شَـنْـكَراتْـشاْريامثل 

 كل شيءرؤيةون  بل يريدةَويديالـبمرجعية المراجع ون  كما ال يقبلةَويديالـال يقبل الشياطين بأدلة الكتب . العصر الحديث

التسليم للقوة المادية للنمرون  جواب على تحديهم ولما انهم يألفوهذاالهيكل الكوني  أي )virAT( ويراطَلذلك، يمكنهم رؤية . بأعينهم

َپ رّو-ويراطَ كْـرِٰشْٰـنَٰالرب ظهر  أ. أي الهيكل الكوني)virAT-rUpa ( رّوَپ–ويراطَ  ـوالفيل والبرق، يمكنهم تقديم اإلحترام ل

)virAT-rUpa ( بصيرة خاصة لهذا الغرض ألنه ال يألف النظرلحقل صفيالالتيم يتطلب . ، ليراه الشياطينأْرجوَنعلى طلب بناء 

 يرد وصفهالذي) virAT-rUpa ( رّوَپ–ويراطَ  بصيرة خاصة لرؤية أْرجوَناعطى الحق لذلك، .  الدنيويالهيكل الكونيإلى ذلك 

بكلون  الفطنة الذين يقبل بل لنفع ضعفاءأْرجوَن ليس لنفع هيكله الكونيالحق أظهر . ـتاچّيـَوْد َچْبَهـفي الفصل الحادي عشر من 

الهيكل.  دليال على ربوبيتههيكله الكونيبالنسبة اليهم، الداللة هي ان على الفرد ان يطلب من كل متأله إظهار . متأله يضلل العامة

هللتأيا ل وتفريغ الشوائب من قلوبهم تدريجالهيكل الكوني هو تحدي للملحد وحظوة للشياطين الذين يمكنهم التفكير بللحق الكوني

 .الرحيم للملحدين والماديين األفظاظالحق هذه هي حظوة .  في المستقبل القريبللحقلرؤية الصورة العلية 

 التعريب

فة بسبعة عناصر مادية هي موضوع مفهوم  لشخصية الالهوت داخل البيضة الكونية المغلَّالهيكل الكوني

virAT ).( ويراطَ

 التفسير



 ٢٦\١\٢. ب.ش

 هيللحق ان الصورة العلية الباقية ـتاچّيـَوْد َچْبَهـثبت في . شْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰالرب عد وال تحصى وهي عين ال تالحق صور 

الباطنة العلية يتوسع  أي قدرته)Atma-mAyA( ـا ماّي–آتْـَم  لكن بقدرته شْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰ ة المطلقية الالهوتصورة شخص

هو كامل ورغم انبثاق صور كاملة ال تحصى منه فإنه.  واحد دون نقصان في قدرته التامة بوقتةلينزتجلياته البصوره والحق 

-virAT ( رّوَپ–ويراطَ  شْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰ الرب العظيمأظهر . تلك هي قدرته الروحية أو الباطنة. يبقى كامال دون نقصان

rUpa (صورةب تجلي الفطنة القاصرين عن اإلقتناع بقدرته على ال إلقناع ضعفاءـتاچّيـَوْد َچْبَهـ الفصل الحادي عشر من في

يستطيع المادي التفكير ولو بصورة محدودة بالفضاء الكوني. بشرية بأنه الشخص المطلق العظيم الذي ال يعادله وال يفوقه سواه

يطة دون علم بأن هذا الكون،ال يمكنهم رؤية سوى السماء المح.  ال يعد من الكواكب الضخمة مثل الشمساالواسع الذي يضم عدد

 التراب والماء والنار والهواء واالثير واألنية والعقل والفطنة:ف بسبعة عناصر مادية هيباإلضافة إلى مئات األلوف من أمثاله، مغلَّ

ى شكل تفيض جميع االكوان عل.)MahA-ViSNu( ويشْٰـٰنو -َمهاوتطفو كالكريات على سطح مياه البحر السببي الذي يستعليه 

على  مختلفْبـَرْهما جميع االكوان التي يشرف تهلك .للحق الذي هو امتداد جزئي )MahA-ViSNu( ويشْٰـٰنو –َمهابذور مع زفرة 

 يستطيع المادي.الحق على هذا النحو، تتشكل االكوان وتهلك بمشيئة .)MahA-ViSNu( ويشْٰـٰنو –َمها، وتدخل مع شهقة كل منها

 عبرة ألمثال هؤالء الحمقى بعدم قبول تألههيكله الكونيالحق أظهر . قته بقبول مزاعم تأله رجل مائت تافهاالحمق تخيل مدى حما

يمكن للمادي تركيز عقله على. كْـرِٰشْٰـنَٰالرب فعل كما ) virAT-rUpa ( رّوَپ–ويراطَ  هيكله الكونيأحد إال ان استطاع إظهار 

المتألهينعلى يد  لكن يجب عليه توخي الحذر بعدم التضلل چُوْسـوامّيشـوَك ِدَو  لمصلحته حسب توصية للحق الهيكل الكوني

 . الذي يضم الكون كلهالهيكل الكوني أو إظهار كْـرِٰشْٰـنَٰالرب القاصرين عن القيام بأعمال 

 التعريب

 وأن كاحليه وأصابع ونيالهيكل الك باطن قدمي )PAtAla(پاتاَل  ان كواكب الهيكل الكونييقول من أدرك 

MahAtala(َمهاتَـَل  الكاحلين هي كواكب .)(َرساتَـَل قدميه هي كواكب  RasAtala( وساقيه تشكل كواكب 

TalAtala .)(تَـالتَـَل 

 التفسير

 ٢٧\١\٢. ب.ش

 ان كل شيءال يعني ذلك لكن )٤\٩( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ بل يقوم الوجود كله به كما جاء في  هللالهيكل الكونيال يوجد شيء خارج 

العلم ان نظرته إلىيتعين عليه لكن الحق  فرصة للمادي للتفكير بالهيكل الكونييعطي مفهوم .  اهللاضمن نطاق بصر المادي هو

الفتنةنظرة استغالل المادي للمصادر المادية هي نتيجة تأثير أوهام . العالم بنزعة السيطرة ال يشكل تحقيق شخصية الالهوت

، من تنمية موقف الخدمة و لنالهيكل الكونيناء عليه، ال بد لمن يطلب تحقيق الحق المطلق عن طريق فهم وب. للحقالخارجية 

العلي في جميع صوره ليس جزء من الخليقة المادية بل يبقى الروحالحق . دون ذلك الموقف  أي تأثيرالهيكل الكونييكون لمفهوم 

دوما بقدرتهالحق يبقى . ت المادية الثالث ألن كل شيء مادي دائم اإلشابةالعظيم في مطلق الظروف وال يتأثر مطلقا بالجبال

 .الباطنة

و) Svar (ْسـَوْر و) Bhuvar (َوْرْبـهو و) BhUr (ْرْبـهّو: سبعة انظمة كوكبية. م كوكبيانظعشر يقسم الكون إلى اربعة 

 هي االنظمة الكوكبية السماوية التي تشكل اطباق)Satya( َسـتْـيا و )Tapas( َپـْز تَـو) Janas ( َجـنَـْزو) Mahar (َمـَهـْر

ـَلتَتَـال و) Sutala ( سوتَـَلو) Vitala (يتَـَل وو) Atala (آتَـَل: كما توجد سبعة انظمة كوكبية تحتية هي. فوق بعضها البعض

)TalAtala (َمهاتَـَل و) MahAtala (َرساتَـَلو ) RasAtala (پاتاَل و) PAtAla (يبدأ الوصف. اق تحت بعضها البعضهي أطبو

 وصائب فيللحقمعروف تيم  چُوْسـوامّيشـوَك ِدَو . من قدميهالحق في هذا النص من االسفل الذي يتوافق مع آداب وصف بدن 

 .الوصف

 التعريب

يـتَـَل و وفخذيه هما النظامين الكوكبيين )Sutala(سوتَـَل  هي النظام الكوكبي الهيكل الكونيركبتي 

( َمـهـّيـتَـَلردفين هما ال). ( MahItala . والفضاء الخارجي هو غور سرته) (آتَـَل و ) Atala Vitala



 ٢٨\١\٢. ب.ش

 التعريب

 َجـنَـْز وفمه كواكب )Mahar( َمـَهـْر هو الكواكب النيرة وعنقه كواكب للحق الهيكل الكونيصدر 

Satyaloka( َپـْزتَـ وجبينه كواكب ) (َسـتْـيا لُوَكلكواكب  أعلى ا.)( Tapas Janas (رأس ذو الرؤوس هو 

 .األلف

 التفسير

 ٢٩\١\٢. ب.ش

فوقها كواكبتقع  وللحق الهيكل الكونيوبناء عليه، تشكل صدر . تقع الكواكب المنيرة مثل الشمس والقمر في وسط الكون تقريبا

 وهي)Satya( َسـتْـيا وفوقها كواكب )Tapas( َپـْزتَـ و )Janas( َجـنَـْز و) Mahar (َمـَهـْر :جنان المالئكة المدبرين وهي

 KSIrodakazAyI( ويشْٰـٰنو َدكَـشاّيُورٰيـكْٰش هذا هو ويشْٰـٰنو. شيَو  وْبـَرْهما  وويشْٰـٰنو:  الثالثة للجبالت الماديةاألولياءدور 

ViSNu( كليضم ن على مياه المحيط السببي ويطفو عدد ال يعد من االكوا. النفوس المسيَّرةجميع النفس العليا ل الذي يعمل بصفة

 وتقع جميع تلك االكوان فيشيَو و ويشْٰـٰنو و ْبـَرْهما مع الشمس والقمر والمالئكة المدبرين و )ويراطَ( الهيكل الكونيكون منها 

 .)٤٢\١٠( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ كما جاء في كْـرِٰشْٰـنَٰجزء واحد من القدرة العلية للرب 

 عريبالت

منخاريه هما .  والجهات العشر آذانه والصوت الطبيعي حاسة سمعهإنْـْدَرساعديه هي المالئكة وعلى رأسهم 

AzvinI-kumAras .فمه هو النار المتقدة.  والعبير المادي حاسة شمه)( كوماَرْز -آشْـويـنّيالتوأمين 

 التفسير

 ٣٠\١\٢. ب.ش

جاء. ـتاچّيـَوْد َچْبَهـفي الفصل الحادي عشر من الوارد  للحق ل الكونيالهيكبوصف  ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهاهنا في يستفاض 

، اراك تلتهم جميع البشر بأفواهك المتقدة واراك تحجب كل الكون بنوركويشْٰـٰنويا :" )٣٠\١١( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـالوصف في 

.ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ هو الدراسة العليا لطالب ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهاعلى هذا النحو، ". أنت تظهر محرقا االفالك. الذي ال يحد

 .بذلك، انهما مترابطان. كْـرِٰشْٰـنَٰكالهما يشكالن علم الحق المطلق 

حتى.  يشمل جميع المالئكة السائدين وجميع النفوس المسودةالهيكل الكونيأي  )virAT-puruSa( پوروشَٰ –ويراطَ قيل ان مفهوم 

سواء فيالحق  فإن عبادة للحق الهيكل الكونيلما ان المالئكة متضمنة في . للحق الحي محكوم بالقدرة الموكلة أدق جزء من الكائن

، يرضي المالئكة وسائر اجزاءه التي ال تتجزأ مثلشْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰمفهومه المادي الكوني أو صورته العلية الباقية، صورة 

 يقوده إلى الدربللحق الكوني هيكلوبناء عليه، عبادة المادي لل. ع اجزاء الشجرةسقاية جذر الشجرة يوزع الطاقة إلى جمي

هو الحق وكل ما سواه باطل ألنه ال يقوم سوىالحق . ال يحتاج الفرد إلى مخاطرة التضلل بعبادة المالئكة لتحقيق رغباته. الصحيح

 .به وحده

 التعريب

جفنيه هما الليل والنهار . عينيه ومقلته هي الشمس بمثابة قوة النظرتدوير الفضاء الخارجي يشكل تجويف 

ما لسانه فهو وأ) VaruNa (َورونَٰحلقه هو مالك المياه .  الكونعظماء وْبـَرْهماوفي حركات حاجبيه يقيم 

 .عصارة أو صفوة كل شيء

 التفسير
وتدوير الفضاء الخارجي حيناً، لكن الحيناً مقلة العين إلى حد ما ألن الشمس وصفت بمنطقيا يبدو الوصف في هذا النص متناقضا 

–ويراطَ لتركيز أكثر على صورة وا) zAstras (شاْسـتَْرْزـالل أوصاف قبويتعين  ).zAstras (شاْسـتَْرْزـالمجال للعقل في أحكام 

انعدام.  دوماة وتامة كامل)zAstras( شاْسـتَْرْزـالف اوصاالعقل قاصر دوما بينما . تركيز على العقلمن ال) virAT-rUpa (رّوَپ

zAstras .ةَويديالـهي طريقة دراسة الحكمة  تلك ). (شاْسـتَْرْزـالالتوافق مرده قصورنا وليس 



 ٣١\١\٢. ب.ش

 التعريب

فن . عاقب اآلثمينم ياَم وفكيه هما مالك الموت للحق هي الممر الدماغي ةَويديالـ َمـنْـتَْرات ان الـنيقولو

هذا المحيط الواسع للخليقة المادية ليس سوى .  هي ابتسامتهفتنته الخارجيةأسنانه وأكبر مغريات الحنان هو 

 .القاء نظرته علينا

 التفسير

 ٣٢\١\٢. ب.ش

الفتنة في هذا النص بتوصف خاطفة على القدرة المادية التي نظرةالحق  ان الخليقة المادية تعقب القاء ةَويديالـجاء في الحكمة 

 المغترة بالمادية ان الخليقة المادية الزائلة ليست سوى تقليد العالم الروحي وأن المفتونينالنفوس المسيَّرةيتعين على . الخارجية

الفطين القادر على فهم تلك الحقائق بصدد. بعطف ويكشف عن اسنانهالحق يبتسم . ياَمـراَجلمالك اآلثمين ون يخضعالحق بلحظ 

 .يصبح نفسا مسلمة له تماماالحق 

 التعريب

 الذي يولّد )BrahmajI( ْبـَرْهماجّي.  ونقيض الدين ظهرههاإلعتدال شفته العليا والتوق ذقنه والدين صدر

المحيط .  هما خصيتيه)MitrA-varuNas( ـْزرونََٰو –ميـتْـرا ه، و فرججميع األحياء في الكون المادي هو 

 .خصره والهضاب والجبال عظامه

 التفسير

 ٣٣\١\٢. ب.ش

 حسب ما جاء في جميع الكتبشخصية الالهوت العليا دون شخصية كما يتوهم المفكرين ضعاف الفطنة بل ظيمالرب العليس 

 َورونَٰـْز-ميـتْـراه وأن فرج يعمل بصفة )BrahmajI( ْبـَرْهماجّيجاء هنا ان . ااتنتصورعلية عن ، لكن شخصيته ةَويديالـ

)MitrA-varuNas( لشخصية اهللا إنما َويديالـالعلم ان النفي يتعين لذلك، .  لكنها قديرة البدن بكل أعضاءهلامك خصيتيه مما يعني

 حتى بالنظر إلى الهضاب والجبال أو المحيط والسماء على انها اجزاء الته عباد، لكن يستطيع اإلنسانعقلت يشير ان شخصيته ال

 . هو تحدي للملحدينأْرجوَن أمام ـنَٰكْـرِٰشْٰالرب  الذي أظهره الهيكل الكونيهذا . الهيكل الكونيتتجزأ من 

 التعريب

العصور الماضية حركاته .  والهواء العميم نَفَسهه واالشجار شعرالهيكل الكونيايها الملك، االنهار عروق 

 .وأفعاله هي ردات فعل الجبالت المادية الثالث

 التفسير

 ٣٤\١\٢. ب.ش

لذلك، هو. ا تظن بعض المدارس الفلسفية بل يتحرك مع تقدم الزمانا وال عاطال عن العمل كمجامدليس شخصية الالهوت حجرا 

النفوس المتناهية مسّيرة بردود فعل الجبالت المادية الثالث التي. عليم بالماضي والمستقبل مع أفعاله الحاضرة وال يفوته شيء

وبناء عليه، الوظائف الطبيعية ليست. وجيهه فقط ان الجبالت المادية تعمل بت)١٢\٧( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ جاء في .الحقتشكل أفعال 

 كما هي حالة الكبار لكن الجبالتالرب العظيم ان ال واجب يوجب ةَويديالـتعلن الحكمة . عشوائية أو تلقائية بل تؤدى بتوجيهه

جميع االكوان و  ان)٤٨\٥(  َسـْمـهيتا-ْبـَرْهَمجاء في . كما قيل ان ال يتحرك عود قش دون اذنه. المادية هي الفاعلة بتوجيهه

الهواء الذي توجد.  أي رؤساء االكوان توجد فقط ما بين زفرته وشهقته، وهذا ما يؤكد في هذا النص أيضاً)BrahmAs( ْبـَرْهماْز

صيةإذن، يمكن لإلنسان تخيل شخ.  القهار)virAT-puruSa( پوروشَٰ –ويراطَ فيه االكوان والكواكب التي تحتويها ليس سوى نَفَس 

ـَوْدَچْبَهـجاء في . للحقالشخصاني دون ان يضلل بالمفهوم ال الالهوت حتى بدراسة االنهار واالشجار والهواء والعصور العابرة،

صعوبة أكبر من المؤمنين بصورتهون  ان الميالين إلى اإليمان بالمفهوم النوراني المجرد للحق المطلق يواجه)٥\١٢( ـتاچّي

 .الشخصية

 التعريب



الغيوم التي تحمل الماء هي شعر رأسه ونهاية الليل والنهار هي رداءه والسبب  ،)Kuru( كورويا خير ذرية 

 .عقله هو القمر ذخر كل التغييرات. العظيم للخليقة المادية هي فطنته

 ٣٥\١\٢. ب.ش

 التعريب

روْدَر لقدير حسب كالم الخبراء وأما االحق  أي المادة الكلية هي وعي )mahat-tattva( َو تَـتّْـ-َمـَهـتْ

الحصان والبغل والجمل والفيل أظافره والسباع وجميع ذوي القوائم االربع تقع .  فإنه آنيته)Rudradeva( ِدَو

 .هفي منطقة حزام

 ٣٦\١\٢. ب.ش

 التعريب

ما البشرية فهي  آية فطنته القياسية وأ)Manu( َمـنوأبو البشر . ه الفني المجيدابداعمنوعات الطيور آيات 

 و) VidyAdharas( اْدَهـَرْزَويدي و) Gandharvas(ـنْْدَهـْرَوْز َچاجناس البشر السماويين مثل . مقامه

CAraNas . والمجنحين جميعهم آيات نغمته الموسيقية وأما الجنود الشياطين فآيات قوته العجيبة)( ـْزتْـشاَرنَٰ

 التفسير

 ٣٧\١\٢. ب.ش

االجناس البشرية السماوية.  الفني الملون لمنوعات الطيور مثل الطاووس والببغاء والوقواقبداع في االللحقيظهر الحس الجمالي 

ألحانهم الموسيقية.  جميلة الغناء وتشد حتى عقول المالئكة) VidyAdharas( ـاْدَهـَرْزَويديو ) Gandharvas(ْ ـنْْدَهـْرَوزَچمثل 

يم الشخصية؟ ذوقه الموسيقي والفني وفطنته التي ال تخطئ هي آياتفكيف يعقل ان يكون عد. للحقهي آيات الحس الموسيقي 

 هو كتاب القانون للبشر ويوصى كل إنسان بالعمل بهذا الكتاب)Manu-saMhitA( ـهيـتاَسـمْٰ َمـنوكتاب . شخصيته العظيمة

هذه. خصية الالهوت والقرب منه مقصود لتحقيق شمما يعني ان اإلنسانالحق ي هو مقام المجتمع البشر. الكبير لعلم اإلجتماع

 هو الممثل الصحيح)PrahlAda( ْپـَرْهالَد َمهاراَج. ة إلستعادة وعيها الرباني الخالد، غاية مهمة الحياةسيَّرالحياة فرصة للنفس الم

الهيكل لكل حي واجب مخصوص في.  هللالهيكل الكوني خارج حياةوجد  ال ت. أي الشياطين)asuras( آسوَرْز في عائلة للحق

لكن توجد وحدة تامة بين جميع األحياء التقاعس عن اداء الواجب المخصص لكل حي هو سبب انعدام الوئام بين االحياء. الكوني

 تلك الوحدة فيَرْبهوْپـَمـها تْـشايتَـنْياأظهر المولى . الرب العظيمعند اعادة اقامة الصلة مع  حتى بين السباع والمجتمع البشري

تلك هي طريقة. الرب العظيم سبيح تعاونت النمور والفيلة وسائر السباع على تحيث) Madhya PradesH (ْپـَرِدشْْهـيا َمـْدغابة 

 .تحقيق السالم والوئام في األرض

 التعريب

(كْـشَٰـتْـريـياْز  وساعديه الـْبراْهـَمـنَٰـةالـ هو ) KSatriyas( َپ رّو–راطْ ـيووجه  virAT-rUpa( 

هو علي عن جميع . حت حماية قدميهفإنهم ت) zUdras (شـّوْدَرْزا الـوأم) vaizyas (َوايشْـياْزفخذيه الـو

 .الحقالمالئكة المقدسين وواجب كل إنسان تقريب القرابين من األشياء الممكنة لمرضاة 

 التفسير



 ٣٨\١\٢. ب.ش

 لكن يذكر في هذا النص ان جميع المالئكة متضمنة فيةَويديالـتقديم القرابين للمالئكة وارد في الكتب . يرد التوحيد في هذا النص

:كذا، تقسيمات الدرجات اإلجتماعية وهي. ليس المالئكة سوى اجزاء ال تتجزأ من الجامع األصلي .صورة شخصية الالهوت

وهل التجارة والزراعة  أي أ)vaizyas( َوايشْـياْزو ي أهل الحكم أ) KSatriyas (كْـشَٰـتْـريـياْزو  )المفكرين(ـة ْبراْهـَمنَٰ

.الحقوبناء عليه، يوصى كل منهم بتقديم القرابين لمرضاة . الهيكل الكونيهل الصناعة متضمنين في أي ا) zUdras (شـّوْدَرْز

 عن طريق تصنيعمع تقدم الوقت  منوعات من االشياءنسانينطوي القربان عادة على السمن المصفى وحبوب الطعام لكن انتج اإل

لذلك، ينبغي لإلنسان ان يتعلم تقديم القرابين ليس بالسمن المصفى فحسب بل بسائر المصنوعات من اجل نشر مجد. الطبيعيةالمواد 

 إقامة تلك القرابين إستنادا إلى المراجع)ْبراْهـَمـنَٰـةالـ(يمكن للفطناء  .وهذا ما سيحقق الكمال في المجتمع البشريالحق 

في القرابين بينماون يمكن للمزارعين تقديم ما ينتج. هل الحكم توفير كل التسهيالت إلقامة تلك القرابينالروحية السابقة كما يمكن أل

وصى في هذاماء القربان القضبذلك، بتعاون كل الفئات اإلجتماعية يمكن . يقدم العمال مجهودهم البدني لضمان نجاح تلك القرابين

 .ليعود نفعه على جميع البشريةالعظيم وس للرب العصر وهو قربان الذكر الجماعي لالسم القد

 التعريب

من يطلب الخالص بجدية، يركز عقله على تلك الصورة ألنه .  الكثيف هللالهيكل الكونيأوضحت لك مفهوم 

 .ال يوجد في الكون سواها

 التفسير

 ٣٩\١\٢. ب.ش

وتعملالحق هي احدى قدرات .  حاملة أمره فقط ان الطبيعة المادية)١٠\٩( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـأوضح شخصية الالهوت في 

تتحرك الخليقة.  ويعقب حركتها االشكال الستة للتباين التدرجيتهاحركيستهل العلي العظيم المادة الكلية فالحق يرمق . بتوجيهه فقط

 . الكثيفوحالة انحالل التركيبالكثيف المادية على هذا النحو فتتراوح بين حالة التركيب 

صورة إنسانببها تجلي  بالتي يشْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰنة بقدر ضئيل من العلم قاصرين عن فهم القدرة العلية للرب ضعاف الفط

هو علي عن جميع.  جلوته في العالم المادي مثل واحد مثلنا هي رحمته العلية على النفوس المتردية.)١١\٩ ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ(

امرالفالسفة والعلماء الماديين غارقين في . تيمه االصفياءبرحمته التي ال تحد على  ن ربوبيتهالمفاهيم المادية لكنه ينزل ويكشف ع

 وراء تلكللحقالصورة العلية . احتراما للظاهرة الكونية يفوق احترامهم للوجود الروحيون  ويولالهيكل الكونيالطاقة النووية و

 في كل مكان بوقت واحد ألن العالم المادي ينظر إلى كل شيء منولحللاعلى الحق  تصور قدرةاالعمال المادية ومن الصعب 

شْـرّيـَلوصف .  الشخصيهلقصورهم عن قبول وجه الوجه الكوني لصورته العلية الرب العظيم يظهر .باب تجربته الشخصية

ال يستطيع. للحق  الكونيالهيكلبكل وضوح ويستخلص ان ال وجود خارج هذا الحق  في هذا النص صورة چُوْسـوامّيشـوَك ِدَو 

لذلك، يوصى الفرد. ة ودائمة التغيير من وجه إلى آخرقلبعقول الماديين مت.  هذاالهيكل الكوني شيء وراء مفهوم صورأحد ت

 وبفطنته فقط يستطيع ذكره عن طريق ذكر أي ظاهرة من ظواهرهيكله الكونيعن طريق التفكير بأي جزء من الحق بالتفكير ب

كل شيء في الظاهرة المادية جزء.  والحيوان والمالئكة والطيور والسباع أو سواهانسانالغابة والهضاب والبحار واإلالعالم مثل 

الهيكلوسيلة التركيز على مختلف اعضاء . وحده دون سواهالحق  على قلبوبناء عليه، يمكن تثبيت العقل المت. الهيكل الكونيمن 

 كون كل شيء جزء ال.الحقخدمة التتيم بحب دي الشيطاني لإللحادية وبدء تنمية تدريجية ل ستقلل تدريجيا من التحللحق الكوني

 التي تفيد بأن اهللا)IzopaniSad mantras( ـْدَپـنيـشَٰإشُو َمـنْـتْراتيتجزأ من الجامع الكامل فإن الطالب المبتدئ سيدرك تدريجيا 

 في مجالا الشاغل الرباني من كبرياء اإلنسان، وسينقص هذيكل الكونيالهذنب بحق  بذلك، يتعلم فن عدم ارتكاب. يعم الوجود

 .الهيكل الكونيبذلك، يمكنه تعلم إظهار اإلحترام لكل شيء ألن كل شيء هو جزء ال يتجزأ من . تحدي وجود شخصية الالهوت

 التعريب

 ألوفا ميع الظواهر كما يخلق اإلنسانه في جينبغي لإلنسان شغل عقله بشخصية الالهوت الذي وحده ينشر ذات

ينبغي لإلنسان شغل عقله بالحق المطلق البهيج الوحيد وإال سيضل ويسبب . من الظواهر في احالمه

 .انحطاطه

 التفسير



هوتويؤكد ان علينا شغل عقلنا بشخصية الالالحق خدمة التتيم بحب  في هذا النص چُوْسـوامّيشـوَك ِدَو  شْـرّيـَليذكر 

كان تحقيق الذات وسيلة قتال في.  والعبادة بدال عن تشتيت عقلنا في فروع تحقيق الذات الكثيرة الموضوع األول للتحقيقبوصفه

 يمكنها توريط المقاتل فيالفتنة الخارجيةمغريات كثيرة تعرضها التيم  أو چّييُّـولذلك، يواجه الـ. سبيل حياة باقية ضد نزاع البقاء

 تمكنه من ان)laghimA(لَـگْـهيـما  و )aNimA(أٰنـيما  تحقيق تصرفات مثل چّييُّـويستطيع الـ. عبودية الوجود المادي

يصبح أصغر من األصغر أو أخف من اآلخف أو تحقيق نعم مادية بصورة المال والنساء، لكن ينبه الفرد من تلك المغريات ألن

وبذلك التحذير، ينبغي لإلنسان اتباع.  السجن في الكون المادية مدةدازيالتورط ثانية في تلك الملذات الوهمية يعني انحطاط النفس و

.فطنته اليقظة فقط

عندما يرى الفرد مطلق شيء فال بد له من العلم ان. كل شيءل النفس العليالذلك، هو .  واحد لكن امتداداته كثيرةالرب العظيم

و) Vedas (ِوَدْزهذا ما جاء في الـ. أوالالحق  شيء قبل ان يراه ال يقوى أحد على رؤية. أوليةالحق ن رؤية ارؤيته ثانوية و

شْـرّي تْـشايتَـنْيانادى المولى . هو الذي يرى ويفعل كل ما نراه أو نفعلهالحق  إذن، .)UpaniSads(األّوَپـنيشَٰـداتْ 

تَـتّْـَو-ْبـِهـداْبـِهـَد-أتْشيـنْـتْـياة فلسفة نظرية الوحدة المتباينة تلك بين النفس الفردية والنفس العليا بمثاب بَرْبهوْپـَمـها

)acintya-bhedAbheda-tattva(. َپ رّو–راطْ ـيو يتضمن )virAT-rUpa( الهيكللذلك، . كل الظواهر الماديةالهيكل الكوني  أي

 أونارايانَٰهو ظاهرة  )virAT-rUpa( َپ رّو–راطْ ـي األحياء المتحركة وغير المتحركة، لكن والنفس العليا لكل هو الكوني

 على الفرد،جملة القول. ى لكل الوجودوالقصالنفس العليا  هو كْـرِٰشْٰـنَٰالرب  وبالتوغل سيدرك الفرد في النهاية ان ويشْٰـٰنو

مادة في البداية فبدأ رمق النارايانَٰ ان ةَويديالـ َمـنْـتْراتجاء في الـ.  دون سواهنارايانَٰ أو امتداده التام كْـرِٰشْٰـنَٰالرب عبادة 

نارايانَٰن بأ) zaGkarAcArya (شَـنْـكَراتْـشاْرياپاَد شْـرّيـأقر . اآلخرينكيف ب فشيَو وال ْبـَرْهماقبل الخلق، لم يكن . الخلق

نه بوقت واحد وبائنة عنارايانَٰلذلك، الخليقة المادية كلها واحدة مع . وراء الخليقة المادية وأن كل ما سواه ضمن الخليقة المادية

شْـرّي التي نادى بها المولى )acintya-bhedAbheda-tattva( تَـتّْـَو-ْبـِهـداْبـِهـَد-أتْشيـنْـتْـياوهذا ما يؤيد فلسفة 

مللكن لما ان الخليقة المادية من ع. ته كونها تفيض عن قدرة نظرنارايانَٰعن نة ئالخليقة المادية غير با. َرْبهوْپـَمـها تْـشايتَـنْيا

القدرة الباطنة فإن  أي)Atma-mAyA( ـا ماّي–آتْـَم  وبائنة عن خارجية الفتنته  أي)bahirGgA mAyA( ـا ماّيچاـَبـهيـَرنْ

يضرب في هذا النص مثل الحالم الذي يخلق أشياء كثيرة في احالمه ويصبح. ه في الوقت نفسهعننة ئالخليقة المادية كلها با

اتأثر بردود فعل خلقهتتورط وال ت ال ة العليالنفس العلياتشبه هذه الخليقة المادية الحلم لكن . ثر بعواقبهالمراقب المتورط للحلم ويتأ

شغل عقلهلذلك، ينبغي لإلنسان .  وال ينأى عنه شيء اهللا العلي لكن ال وجود سوى وجودابقى دوما في مقامهتالشبيه بالحلم بل 

 وإال فمن األكيد ان تتغلب عليه قدرات الخليقة المادية الواحدة تلوهفه جزء منبوصبشخصية الالهوت دون سواه ودون حيدان 

 :)٧\٩( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـجاء في . االخرى

 ايَكاونِْتـي تان ْبهۤو-َسـْرڤَ 
 كاْميمامي انْتيْم يْپَركِْرت

 الفصل الثاني

 يتانْز  پونَـىي كْشَٰـ-ـلْـَپ كَ
 ْسرِِٰٰجاْمى اَهـْميكَلْـپاداو ڤ

 . "بقدرتي  ومع طلوع نهاره التالي، اعيد خلقهاْبـَرْهماتدخل كل ظاهرة مادية فيَّ عند انقضاء نهار ، )KuntI( كونْتۤي ابن يا"

للحقالفتنة الخارجية الحياة اإلنسانية مقصودة لإلفالت من . ب بين الخلق والدماروانلكن الحياة اإلنسانية فرصة للخروج من هذا الت

 .والدخول في قدرته الباطنة

الخطوة االولى في"عنوان  بـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها على الفصل االول من الباب الثاني من تَـدانْويـ ْبـَهـكْتيانقضى بحث 

 ".تحقيق شخصية الالهوت

 في القلبالحق 
 ١\٢\٢. ب.ش

 التعريب



 وعيه ْبـَرْهمافي السابق، قبل جلوة الظواهر الكونية، استعاد المولى : چُوْسـوامّيشـوَك ِدَو  شْـرّيقال 

الخليقة المادية كما كانت عليه في  فاستطاع اعادة بناء الهيكل الكونيعن طريق التأمل في الحق بمرضاة 

 .السابق

 التفسير

 ٢\٢\٢. ب.ش

 أحد الجبالتولي )BrahmAjI( ْبـَرْهماجّي.  للداللة على النسيان)zrI BrahmAjI( ْبـَرْهماجّي شْـرّيالمثل المضروب هنا حول 

 كونه أحد األحياء التي الدرته الخالقةه ينزع إلى نسيان قبتوليد الظاهرة الكونية المادية الجميلة، لكنالحق  وموكل من للحقالدنيوية 

تلك. للحق الهيكل الكوني فنزوال إلى النملة التافهة يمكن ابطاله بالتأمل في ْبـَرْهماهذا النسيان عند االحياء ابتداء من . تحصى

 فإنه يبعثالهيكل الكوني في  ويبدأ بالتأملـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهاالفرصة متوفرة في الصورة اإلنسانية وكل من يعمل بتعاليم 

 بودّْهي–َوسايا ياووحالما يزول هذا النسيان يعقبه . بوقت واحدالحق ويزول نزوعه إلى نسيان صلته الباقية بالصفي وعيه 

)vyavasAya-buddhi( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ كما جاء هنا وفي )التيلحقل هذا العلم اليقين للكائن الحي يقود إلى الخدمة الودية .)٤\٢ 

ـتاچّيـَوْد َچْبَهـجاء في . ال يعد أيضاًالحق وبناء عليه، عدد اعوان . ملكوت شخصية الالهوت ال يحد. يتطلبها الكائن الحي

 أيدي وسيقان وعيون وأفواه في كل ركن وزاوية من خليقته مما يعني ان اجزاءه المتفاضلة التي ال تتجزأ التيللحق ان )١٤\١٣(

.الحقوجميعها مقصودة الداء خدمة مخصوصة إلى الحق اد قدرته البينية هي االيدي التي تعاون أي افر) jIvas (جـّيـَوْزتدعى 

يستطيع الفرد إزالة تلك. االنية الكاذبة المتولدة عن فتنة الخارجية تنسى ذلك بأوهام الْبـَرْهماالنفس المتناهية حتى في منصب 

 كما يمثلهاللحقلخالص يعني النهضة من رقدة النسيان واإلستواء في الخدمة الودية الحقيقية ا. األنانية الكاذبة بالوعي الرباني

ليس.  هي عينة الخدمة في الخالص المتبين عن الخدمات اإليثارية المزعومة الزاخرة باالخطاء والنسيانْبـَرْهماخدمة . ْبـَرْهما

  .اخطاء بشريةغير مشوبة بالخالص عطالة مطلقا بل خدمة 

 التعريب

 إلى اشياء ال معنى لها مثل نسانوجه فطنة اإلت ها محير إلى درجة انةَويديالـطريقة عرض االصوات 

 تجد سعادة ملموسة في تلك ان دونة زائل في احالم مثل تلك الملذات السماوية الالنفوس المسيَّرةتغط . الجنان

 .االماكن

 التفسير
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انها ال ترضى بالملذات المتوفرة.  بلغت اطرافهوانوضع الخطط للسعادة في الكون المادي حتى بنشغال  دائمة اإلالنفس المسيَّرة

تود السفر إلى القمر أو الزهرة إلستغالل مصادرهابل على هذا الكوكب األرضي حيث استغلت مصادر الطبيعة بقدر المستطاع 

ن عقم كل الكواكب التي ال تحصى في هذا الكون باإلضافة إلى الكواكب ع)١٦\٨( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـفي الحق هناك، لكن حذرنا 

يوجد عدد ال يعد من االكوان وفي كل منها عدد ال يعد من الكواكب لكنها ال تخلو من شقاوات الوجود. التي تحتويها سائر االكوان

َسـتْـياأو  ْبـَرْهـَم لُوَك(واكب الكون المادي ان حتى أعلى كالحق يقول . المادي المتمثلة بالوالدة والموت والشيخوخة والمرض

 خاضعة لقوانين العملالنفوس المسيَّرة.  ليس موطنا سعيدا بداعي الشقاوة المادية المذكورة اعاله) فماذا يقال عن غيرهلُوَك

 كما لو كانت اطفال عديمة)PAtAlaloka( لُوَكپاتاَل  وتنحدر إلى )Brahmaloka(ْبـَرْهـَم لُوَك وبناء عليه، تصعد إلى . الصارمة

لذلك، سبل العمل الصالح.  اهللا حيث تخلو أوجاع الوجود الماديوتالسعادة الحقيقية موجودة في ملك. الذكاء تتخبط دون هدى

يقمستوى حياة أرفع في هذا البلد أو على هذا الكوكب أو غيره لكن ال يستطيع أحد تحقوجود  بيعتقد اإلنسان.  مضللةةَويديالـ

شـوَك ِدَو شْـرّيـَلألمح . رغبته الحقيقية المتمثلة بحياة باقية مليئة بالفطنة التامة والهناء التام في مطلق مكان في الكون المادي

جميع الكواكب المادية. إلى الحق في داره الباقية المتبقية تهيئة نفسه للرجوع ه في اياميتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج ان على چُوْسـوامّي

 .لذلك، ينبغي لإلنسان اإلعراض عن التمتع بمثل تلك السعادة العابرة. مع جميع وسائلها المتوفرة هي زائلة

 التعريب

بل عليه ان يثبت بفطنة فحسب لهذا السبب، ينبغي للفطين السعي ليس إلى حد كفافه ما دام في عالم االسماء 

 . على الفهم بأن كل تلك المساعي ليست سوى جهد ضائععي إلى االشياء غير المطلوبة لكفاءتهدون س
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التيم مباين تماما لطريقة اجر العمل التي يعتبرها )bhAgavata dharma( ـَوتَ ْدَهـْرَمَچْبها أو ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها مذهب

أو تأمينها رغم ان كل إنسان يشهد بأن هذاتحسين االوضاع بدافع الكون كله أو حتى الوجود المادي كله يتحرك . مضيعة للوقت

المفتونين برقي الحضارة. ان يصبح مريحا أو مضمونا في أي مرحلة من مراحل التنميةيستحيل الوجود ليس مريحا وال مأمونا و

ليستي الواقع، ف.  تالعب باالسماء ال غيرسوىالخليقة المادية بمجملها ليست .  مخبولين حتما)عمال على طريقة السراب(المادية 

المباني والمفروشات والسيارات والمصانع والمعامل والسالم أو الحرب أو حتى. سوى خلق محير للمادة مثل التراب والماء والنار

الطاقة النووية وااللكترونيات فخر العلم المادي ليست سوى اسماء محيرة للعناصر المادية مع ما يالزمها من ردود فعل الجبالت

ملم بها جيدا فإنه ال يحفل بخلق اشياء كمالية لوجود عابر مبني على االسماء التي ال تفوق رغاوةالحق تيم لما ان .  الثالثالمادية

مع تقدم الزمانون يقاتل كبار الملوك والساسة والجنود بعضهم البعض لتخليد اسماءهم في التاريخ ويندرس. امواج البحر أهمية

.قلبان التاريخ واالشخاص التاريخيين ليسوا سوى مولدات عقيمة للزمان المتالتيم لكن يدرك . خلطوي صفحة جديدة في التاري

صورة المال والنساء واإلعجاب الدنيوي لكن ال يحفل الثابتين في الحق بكل تلك االشياءبيطمح طلبة اجر العمل إلى الحظ الكبير 

 اإلنسانية هي لحظة هامة فمن واجب المستنير توخي العناية البالغة باإلنتفاعلما ان كل ثانية من الحياة. الزائفة التي تضيع الوقت

لحظة واحدة من الحياة اإلنسانية التي تضيع في البحث العقيم عن السعادة في الكون المادي حتى لقاء ماليينال يمكن استبدال . بوقته

 المتمثلة بالمشاغل الوهمية، يحذر في هذا النص)mAyA( ـااّيمتعلي الذي يطلب الحرية من قبضة سلذلك، الم. من النقود الذهبية

يلقننا. ليست الحياة اإلنسانية مقصودة للتشبعة الحسية مطلقا بل لتحقيق الذات .بعدم اإلفتتان بالمظاهر الخارجية لطلبة اجور العمل

الحضارة التي. سانية مقصودة لتحقيق الذات ال غيرالحياة اإلن.  حول هذا االمر من بدايته إلى خاتمتهـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها

 لقبول كفاف الحياة فقط أونسان مثل تلك الحضارة اإلتعد وبناء عليه،. تهدف إلى أقصى الكمال هذا ال تنغمس في خلق الكماليات

سوىيلزمها ال النفس روحية وابداننا المادية وحياتنا في هذا الصدد هي صفقات رديئة ألن . العمل بمبدأ خير انتفاع بصفقة رديئة

 العمل بموجب ذلك بقبول حد كفافه واإلتكالنسانالحياة اإلنسانية مقصودة إلدراك هذا العامل الهام هذا وعلى اإل. الرقي الروحي

الرقي الحضاري المادي هو. ية على غرض آخر مثل التراكض وراء الملذات الماديةنساندون هدر طاقته اإلالحق على نعمة 

تعلي في هذا النص بتثبيت العقل وإن واجهته المتاعب فيسر الميحذجري تي. حضارة الشيطانية التي تنتهي إلى الحروب والقلةال

تحبط النفع اإلتصال بأهل الملذات الحسية هي سياسة انتحارية. بساطة العيش وعلو التفكير فإنها لن تثنيه عن عزمه الراسخ

. عندما استدعت الضرورة ذلك اللقاءيتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج التقى چُوْسـوامّيشـوَك ِدَو . لمستعلي بالنسبة إلى ااالقصى في الحياة

َمهاراَج لم يلتق چُوْسـوامّيشـوَك ِدَو  التنويه ان نبغيي. تعلي إعانة طلبة الخالص الحقيقي وتأييد سبيل الخالصسمن واجب الم

 .تعلي في النص التاليسات المستوضح نشاط.  عندما كان ملكايتْكْٰشـرّيَپـ

 التعريب

دما يستطيع عنما هي ضرورة المخدة عندما توجد ارض مستوية لإلستلقاء؟ ما هي ضرورة األسرة والفراش 

ما هي ضرورة ؟ دما يستطيع اإلنسان استعمال راحتيهعنما هي ضرورة اآلواني ؟ الفرد استخدام ساعديه

 ؟افي أو لحاء االشجارر الغطاء الكعند توفالثياب 

 التفسير
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 في البحث العقيم عن تلك السعادةتفسد طاقة اإلنسان. حة البدن دون لزوميجب عدم زيادة ضروريات الحياة المتعلقة بحماية ورا

م دونان كان الفرد قادرا على اإلستلقاء على األرض فما الذي يدعوه إلى شراء سرير وثير للنوم؟ ان كان يستطيع النو. ةزائلال

مخدة مستندا إلى ساعديه الناعمتين فما هي الحاجة إلى البحث عن مخدة؟ ان درسنا حياة الحيوان، يمكننا ان نجد انها ال تملك الفطنة

لكنهاكما انها تجهل اعداد الطعام أو الطبخ . الالزمة لبناء مباني كبيرة ومفروشات ومع ذلك تحيا حياة صحية بالنوم على األرض

 ان يحيانسانال يعني ذلك ان على الحضارة اإلنسانية العودة إلى حياة الحيوان أو ان على اإل.  أسهل من حياة اإلنسانتحيا حياة

اإلنتفاع بفطنته في الفنون والعلمعليه ال يستطيع الفطين على حياة الحيوان بل . عاريا في الغابات دون تربية وعلم وحس اخالقي

 في هذاچُوْسـوامّيشـوَك ِدَو  شْـرّيـَلنحو، يمكنه دفع الحضارة اإلنسانية قدما، لكن ما يعنيه على هذا ال. والشعر والفلسفة

يجب ان يكون هدف الحضارة البشرية إقامة.  ادخار طاقته لتحقيق الذات، الذي يفوق الحيوانمن واجب اإلنسان النص هو ان

ينبغي لإلنسان إدراك عقم.  حياة اإلنساني صورة حياة سوىصلتنا المفقودة بشخصية الالهوت وهذا الهدف غير ممكن في أ

مصقولةحضارة حيوانية باإلرتضاء . الظواهر المادية واعتبارها سراب عابر كما عليه بذل كل جهده لوضع حل لشقاوة الحياة

 عندما)mAyA( ـاماّيفي قبضة الوهم  يكون اإلنسان. ارة غير جديرة باسمهاتستهدف التشبعة الحسية هو وهم ومثل تلك الحض

لم يسكن كبار الحكماء والربانيين في االيام الغابرة قصورا مفروشة بالفراش والمنافع الفاخرة بل. مثل تلك االعمال الباطلة يتتبع

ّوَپر شْـرّيـَلكان  . تركوا كنوزا وفيرة من العلم الرفيع الكامللكنهماعتادوا العيش في االكواخ والغابات وجلسوا على األرض 

 من كبار الوزراء لكنهم)zrIla SanAtana GosvAmI( چُوْسـوامّيَسـناتََن  شْـرّيـَل و )zrIla rUpa GosvAmI( چُوْسـوامّي

لم يبقيا ليلتين تحت شجرة واحدة فماذا يقال عن الغرف .خلّفوا كتبا غزيرة حول العلم العلي اثناء النوم ليلة واحدة تحت كل شجرة

اسباب الراحة المزعومة غير مفيدة. ومع ذلك، كانا قادرين على اعطائنا أهم كتب حول تحقيق الذات. ع العصريةالمفروشة والمناف

رجات اإلجتماعية والمراتبللد) sanAtana dharma (َسـناتََن ْدَهـْرَمان نظام . للحضارة التقدمية بل تشكل عوائق في وجهها

ياة تقدمية ناجحة ويوصى االتباع المخلصين في هذا النص بقبول حياة الزهد لتحقيقالروحية يوفر فرص كثيرة وتوجيهات كافية لح

من ال يألف حياة الزهد والمجاهدة منذ البداية، تعويد نفسه عليها في المرحلة االخيرة من عمره حسب توصيةينبغي ل. غاية الحياة

 .جاح المنشود وهذا ما سيعينه على تحقيق النچُوْسـوامّيشـوَك ِدَو  شْـرّيـَل

 التعريب

أال توجد ثياب بالية على قارعة الطريق؟ هل االشجار التي توجد للحفاظ على اآلخرين، ال تعطي الصدقات؟ 

هل جفت االنهار وانقطعت عن تزويد العطشى بالماء؟ هل اغلقت الكهوف في الجبال اآلن أو فوق كل شيء، 

 مة له كليا؟ فلماذا يذهب الحكماء إلطراء السكرى بالمال؟أال يحمي شخصية الالهوت النفوس المسل

 التفسير
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حسب القاموس، مداهن يعيش علىالطفيلي . ليست حياة الزهد مقصودة لإلستجداء أو العيش على حساب اآلخرين كالطفيليات

على. ماد على مال المتزوجينسلك الزهد مقصود للمساهمة في المجتمع بقدر كبير وليس اإلعت. حساب المجتمع دون ان يساهم فيه

اعطاء الصدقات إلى المتبتل من. العكس، قبول المتبتل الصحيح الصدقات من المتزوجين هو فرصة يوفرها الرباني لنفع المتصدق

ة المتزوج بمعاملة المتبتلين معاملةَويديالـالكتب وتوصي ) sanAtana dharma (َسـناتََن ْدَهـْرَمحسب نظام واجبات المتزوج 

أولى. لذلك، يجب على المتبتلين الزائفين عدم استغالل سخاء المتزوج المؤمن. دون سؤال. أطفالهم وتزويدهم بالطعام والثياب الخ

شْـرّيـَلمن بين واجبات المتبتلين مثل كان .  لتوجيهه إلى تحقيق الذاتاإلنسانواجبات المتبتل هي المساهمة بعمل أدبي لنفع 

ْزچُوْسـوامّي وسائر )zrIla RUpa GosvAmI( چُوْسـوامّيرّوَپ  شْـرّيـَلو  )zrIla SanAtana GosvAmI( مّيچُوْسـواَسـناتََن 

)VRndAvana( نْـداَوَنورِٰ في )SevAkuJja( اكونْـَجِسـو عقد اجتماعات فيما بينهم عند )VRndAvana GosvAmIs( نْـداَوَنورِٰ

-zrI RAdhA(  دامُوَدَر–راْدها  شْـرّي هيكل  في)zrIla JIva GosvAmI( چُوْسـوامّي جـّيـَو شْـرّيـَلوهو المكان الذي إقامة 

DAmodara( َسماْدهي حيث يوجد مقام) samAdhi (چُوْسـوامّيرّوَپ  شْـرّيـَل )zrIla RUpa GosvAmI( جـّيـَو شْـرّيـَل و

آتْـشاْرياْزجميع هدف  كان نفع البشرية كذا،. ة لنفع البشرية خلفوا تراثا جما من اآلداب العلي.)zrIla JIva GosvAmI( چُوْسـوامّي

)AcAryas(الذين دخلوا سلك الزهد والتبتل وليس العيش براحة على حساب اآلخرين، لكن ال يجوز للقاصرين عن اإلسهام 

 هذا التحذير لمحترفيّيچُوْسـوامشـوَك ِدَو وجه  .استجداء الطعام من المتزوجين ألن في ذلك إهانة ألرفع سلك في الحياة

عندما إيمان ثابتاإلنسان  ىال بد من ان يكون لد. كَليتوجد وفرة من محترفي االستجداء في عصر . اإلستجداء على االخص

 هو الرزاق فما الذي يدفعه إذن إلى اهمال رزق النفس المنقطعة إلىالرب العظيم بأن يدخل سلك الزهد اختياريا أو بقسر الظروف

المتبتل سيفضل رقعة باليةالتيم دوما فكيف بشخصية الالهوت؟ القاعدة العامة هي ان   يسهر السيد على ضروريات خادمهخدمته؟

عندماويمكنه الذهاب إلى شجرة سخية تسقط ثمارها . انه يلتقط رقعة بالية على قارعة الطريق. على طلب صدقة من اآلخرين

وال يتطلب العيش في بيت مريح بل يجد كهفا في الهضاب والدما يشعر بالعطش عنويشرب الماء من نهر جاري يشعر بالجوع 

هاكوَرتَْهريداَس . هتيميخاف من سباع الغابة إليمانه بأن شخصية الالهوت يحيا في قلب كل حي ويأمر السباع بعدم إزعاج 

)ThAkura HaridAsa( بعض . كهف وكان ثعبان سام يشاركه ذلك الكهف اعتاد العيش فيشْـرّي تْـشايتَـنْيا المولى تيم أحد كبار

وافق. الثعبان فاقترحوا عليه ترك الكهفون ين كانوا يزوروه يوميا كانوا يخافالذ) ThAkura HaridAsa (َهريداَس تْهاكوَرزوار 

حالما عزم  ترك الكهف لخوف زواره لكن خرج الثعبان أمام جميع الحاضرينعلى) ThAkura HaridAsa (َهريداَس تْهاكوَر

إذن، هذا. في قلبهالحق قرر الثعبان ترك الكهف وعدم إزعاجه بأمر . على مغادرة الكهف) ThAkura HaridAsa (ريداَس تْهاكوَرَه

 منذ البداية على تفويضاإلنساندرب  يت).ThAkura HaridAsa (َهريداَس تْهاكوَرمخلص مثل لتيم الحق مثل ملموس على حماية 

من فوَّضل يوصى درب الزهد سوى وال. )sanAtana dharma (َسـناتََن ْدَهـْرَمحسب أحكام نظام  ي كل الظروفأمره إلى اهللا ف

 daivI( َپـتْ َسـْمـّيدايـو بمرحلة )٥\١٦( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ وجوده تماما وتوصف تلك المرحلة في اتم تصفيةأمره إلى اهللا و

sampat(. َپـتْ َسـْمـّيودايـ تجميع اإلنسان المطلوب من )daivI sampat( آسورّي روحية وإال ستتغلب عليه نقيضها قنية أي

َسـنّْـّيـاسّيالـيجب ان يحيا . وتجبره على التورط في شقاوات الكون الماديت المادية قتنياالم أي )AsurI sampat( َپـتَْسـْمـ

)sannyAsI (الحقيحيا . ليه ان ال يخاف الوحدة رغم انه ليس وحيدايجب ع. م الخوفي دون صحبة كما يجب ان يكون عدبمفرده

ابتغاءبالطريقة تصفي لكن من واجب الزاهد ال. الفرد بالطريقة المرسومة فسيشعر بالوحدةيتصفى دون ان في قلب كل حي و

ضاء بقصفيته تيمكن ان يصبح كل إنسان عديم الخوف وأمينا عند. م خوفه في العزلةانعدافي كل مكان والحق ر بحضور وشعال

قضاء بَويديالـ واستيعاب العلم ةَويديالـ في واجبه بسماع التعاليم اإلنسانيثبت . تكاليف منزلته اإلجتماعية أو مرتبته الروحية

 .تتيميةخدمة الال

 التعريب

هو . قدرته العليةحل في قلبه بتي تالالنفس العليا وبالثبات على هذه الحال، ينبغي لإلنسان اداء الخدمة إلى 

 .وبعبادته يضع الفرد حدا لسبب عبوديته الماديةالقوي الباقي الذي ال يحد، الحق بوصفه الغاية القصوى للحياة 

 التفسير
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لذلك،.  الوجودالنفس العليا التي تعم هو شْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰ شخصية الالهوت العليا ان )٦١\١٨( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـجاء في 

)mAyA( ـاماّيتقوم النفس بالخدمة لكن في جو . يعمل كل مخلوق في خدمة سواه.  عبادته وحده ألنه الجوهرچّييُّـوـيستطيع ال

 في خدمة بدنها الزائل وانسباء البدن مثل الزوجةالنفس المسيَّرةتعمل . فتنة الخارجية فإنها تقوم بخدمة الفتنة الخارجيةال أي

ن كل تلكبأ البدن وانسباء البدن مثل البيت والعقارات والمال والمجتمع والوطن دون علم واالطفال واللواحق الالزمة لحفظ

يوجد وهم الماء في. كما تقدم لنا بحثه مرارا هذا الكون المادي هو الوهم بعينه كالسراب في الصحراء. الخدمات وهمية تماما

يعلم الفطين بوجود الماء. لماء في الصحراء ال يعني انه معدومالصحراء تتخيله الحيوانات الحمقاء وتركض وراءه، لكن انقطاع ا

كلنا. لذلك، ينبغي لإلنسان البحث عن الماء قرب البحار واالنهار وليس في الصحراء. في البحار والنهار لكنها بعيدة عن الصحراء

عنهاون حد، لكن الحمقى الجهلة بالجوهر يبحثيلذي ال نبحث عن السعادة الحقيقية المتمثلة بالحياة الباقية والعلم الذي ال يحد والهناء ا

كل ما يتعلق بهذا البدن المادي مثل الزوجة واالطفال والمجتمع والوطن بتبديل البدن وهذايتبدل ال يدوم البدن المادي و .في االوهام

حال لمعضالت الحياة تلك لكننا كلنا نطلب .أي تعاقب الوالدة والموت والشيخوخة والمرض) saMsAra (ـساَرَسـمْٰما يسمى 

يقترح في هذا النص لكل من يطلب وضع حد لشقاوات الحياة تلك المتمثلة بالوالدة والموت والشيخوخة والمرض. نجهل الوسيلة

بادة ان كنا جديين بوضع حد لشقاوة الحياة فال لنا من ع.)٦٥\١٨( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ دون سواه كما جاء في الرب العظيمبعبادة 

ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ( فراد قدرته البينية الذي يحل في قلب كل حي لعطفه على كل األحياء التي هي اشْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰالرب 

 وبعد ان تغمره الظروفهبعد نمويتجرد الطفل عن امه تدريجيا لكن . الطفل في حجر امه متعلق بها واالم متعلقة بطفلها. )٦١\١٨

الحقكذا، نحن جزء ال يتجزأ من . وما بعض الخدمة من طفلها البالغ وتبقى عطوفة عليه حتى وإن نسي أمرهانها تترقب دارغم 

 ال نحفل به بل نركض وراء الصالتالنفوس المسيَّرةوهو عطوف علينا دوما ويسعى دوما إلى ارجاعنا إلى داره الباقية، لكن نحن 

في. بتقديم الخدمة إليه ألنه الحق االعظمالحق سنا من كل الصالت الوهمية وطلب لقاء لذلك، يجب علينا تخليص انف. ةزائلالبدنية ال

ال يعني ذلكألنه في قلوبنا، لكن الحق ال نحتاج إلى التحرك من مكاننا للبحث عن . الواقع، نحن نتشوق إليه تشوق الطفل إلى امه

وجود في اماكن العبادة أيضاً وهي مراكز للعامة لإلستطالع عنمالحق  . والمساجدهياكلعدم الذهاب إلى أماكن العبادة مثل ال

تزيدو. وتصبح الحضارة إلحاديةتدريجيا  من االعمال، فتنحدر إلى اإللحاد كون خالية عندما تهياكلبالاهتمامها  العامة تفقد .الحق

رة اإللحادية شتى الخطط إلرساء دعائم السالميضع قادة الحضا .مثل تلك الحضارة اإللحادية من قيود الحياة فتصبح الحياة ال تطاق

كون بالكفائة وغير قادرين على تقديم الحلولون  الساسة الذين ال يتحلاإلنسانينتخب . والرخاء في عالم ملحد تحت شعار المادية

شـوَك شْـرّيليم شخص نظير  وتعاـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهاال بد لنا من العمل بمبادئ الكتب المقدسة مثل . تلك االعمال وهمية

 . ان أردنا وضع حد للحضارة اإللحادية المنزه عن النفع الماديچُوْسـوامّيِدَو 

 التعريب

من سوى المادي الفظ سيتجاهل مثل تلك الخواطر العلية ويأخذ إلى االسماء الزائلة برؤية البشرية ساقطة في 

 نهر العذاب جزاء ما قدموا من عمل؟

 سيرالتف
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.الحيوانات التي تتبع الراعي الذي يقودها إلى الذبحون د المالئكة دون شخصية الالهوت يشبهان عبا) Vedas (ِوَدْزجاء في الـ

قيل ان. ال يستطيع أحد تفريغ عقله من كل الشواغل. شخصية الالهوت العلياالمادي كالحيوان الذي يجهل انه مضلل بإهمال ذكر 

يعبد المادي بعض المالئكة رغم ذم. شيطان ألن القاصر عن التفكير الصائب ال مفر له من التفكير بالمصائبالعقل العاطل مشغل ال

. من المالئكة بعض النفع الزائل الذي ال يدوم ما دام موهوما بالنفع المادياإلنسان يطلب .)٢٠\٧( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـتلك العبادة في 

ْبـَرْهـَمـْن: تحقيقلذلك، ال ينقطع عن ذكر شخصية الالهوت في مختلف أطوار ال. الوهميةال يفتنن المتعالي بتلك المنافع 

)Brahman( َپـَرماتْـما و )ParamAtmA( ـَواْنَچْبـَهـ و) BhagavAn( . وهوالنفس العليا ورد االقتراح في النص السابق بذكر

 .الهيكل الكوني  أي)virAT-rUpa( َپرّو-راطْويفي  تأملالن ضم) Brahman (ْبـَرْهـَمـْنخطوة أرفع من ذكر 

ّيايـتَـَرٰنووجود حزام من الماء يسمى نهر بقيل . قد ينظر الفطين صائب البصيرة إلى االوضاع العامة لألحياء المقيدة بالتناسخ

)VaitaraNI( األثيم ببدن في أحدبعد انقضاء العذاب، يجازى .  اآلثمينياَمـراَجالمالك يعاقب  عند مدخل كوكب الجحيم حيث

بعضها في.  في مختلف منوعات حياة اإلستعبادياَمـراَجوتشاهد تلك األحياء التي يعاقبها . اجناس الحياة حسب ما قدم من عمل

 وبعضها في ابدان أشحاء، لكن ال يوجد سعيد واحد في هذا الكون الماديـةْبراْهـَمنَٰبعضها في ابدان . الجنة وبعضها في النار

غير منحاز في مطلقالحق . جزاء ما قدموا من عملون عهم سجناء سواء من الدرجة االولى أو الثانية أو الثالثة الذي يتعذبوجمي

 .إلى الحق في داره الباقيةظروف عذاب األحياء لكن من يلوذ بقدميه اللوتسيتين ينال حمايته الشخصية ويرجع 
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 داخل البدن في القلب بحجم يعادل ثمان بوصات فقط ذو أيد اربع تمسك يشعر البعض بشخصية الالهوت

 .صدفة وصولجان على التوالي وعجلة مركبة وبزهرة لوتس

 التفسير
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التيالحق صورة .  في قلب كل حي ويقّدر حجمه من البنصر إلى رأس اإلبهام)ParamAtmA( َپـَرماتْـمابصفة الحق يحل 

دوالب وتلف الرموز ابتداء من اليد اليمنى السفلى إلى اليد اليسرى السفلى يمسك زهرة لوتس في هذا النص مع توزيع مختوصف

توجد صور أخرى.  الذي يحكم العامةللحق أي االمتداد التام )JanArdana(َجـناْرَدَن صدفة وصولجان على التوالي واسمه  وعربة

ـُوتَّـَمپوروٰشالصدفة والصولجان في ايديها مثل  ودوالب العربة وزهرة اللوتس:  تتسمى حسب اختالف تتابع الرموز االربعةللحق

)PuruSottama (آتْـشْـّيـوتَو ) Acyuta (َهى نَـَرسيـمْٰو) NarasiMha (يـكْـَرَم تْـريـوو) Trivikrama (و

ْپـَرْدّيـوْمـَن و) Aniruddha (آنيـرودَّْهى و) MAdhava (َوماْدَهـ و) Kezava (َو ِكـشَـو) HRSIkeza (ـِكـشَـّيٰشْهـرِٰ

)Pradyumna (ـنَٰشَـنْكَـْرشَٰ و) SaGkarSaNa (شْـرّيـْدَهـَرو ) zrIdhara (واسو ِدَو و) VAsudeva (دامُوَدَرو 

)DAmodara (َجـناْرَدَنو ) JanArdana (َپـْدَمـناْبـَهىو  َهريو  نارايانَٰ و) PadmanAbha (واَمـَن و) VAmana (و

ـَج آْدهـُوكْـشَٰو) ViSNumUrti ( مّورتيويشْٰـٰنو و كْـرِٰشْٰـنَٰ و) Govinda (چُوويـنْـَد و) MadhusUdana( َدَنَمـْدهوسّو

)AdhokSaja ( ِپـنْـْدَرأوو) Upendra .(تجري عبادة صور شخصية الالهوت تلك البالغ عددها اربعة وعشرين في الوجود

 يملك كوكبه الخاص فيالنزيلة الالهوت تتجلي من تجلياكل نظام كوكبي المادي في مختلف األنظمة الكوكبية ويوجد في 

ولكل منها كوكبالحق توجد مئات من صور  . أي السماء الروحية)paravyoma( يُّـوَمَپـَروفي  )VaikuNTha(وايكونْٰطَْهى 

 أي الملك)puruSa( پوروشَٰصفة بالحق يوجد . خاص في السماء الروحية التي ال تشكل السماء المادية سوى جزء صغير منها

. أي غير مباينة لبعضها البعض وفي كل منها هو فتى أزلي)advaita( ايتَآْدوالعلي عن الذكورة الدنيوية، لكن كل تلك الصور 

 .الفتي بأيد أربع، مزين كما يليالحق 

 التعريب

 وسرواله اصفر اللون مثل زعفران زهرة عيناه متفتحة مثل تويجيات زهرة اللوتس. عن سعادتهفمه يعبر 

حاله مصنوعة كلها من الذهب الخالص المرصعة .  ومغطى باألحجار النفيسة)kadamba( كَـَدْمـَب

 .قرطين متألقينيتدلى من اذنيه باالحجار الكريمة وعلى رأسه تاج ساطع و
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 على صدره .)yogIs( ـْزچّييُّـوالـاللوتس لكبار هرة زتقف قدميه اللوتسيتين على دوار القلوب الشبيهة ب

بدنه مكلل .  عليها نقش عجل جميل وتوجد جواهر أخرى على كتفيه)Kaustubha(كاوْسـتوْبـَهى جوهرة 

 . بأزهار طرية

 التفسير
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 عناصر مادية وإالالحلى واألزهار والثياب وسائر الزينة على البدن العلي لشخصية الالهوت هي عين ذاته وليست مصنوعة من

paravyoma .لمنوعات الماديةعن انة أيضاً ئ با)( يُّـوَموَپـَر وبناء عليه، المنوعات الروحية في .الحقلما زينت بدن 

 التعريب

خالخيل ساقيه وكاحليه . هو حسن الزينة بحزام حول خصره وخواتم مرصعة بالجواهر الثمينة بأصابعه

 . بصبغة زرقاء اللون ووجهه الباسم الجميل جميلة للعينوشعره المزيت األجعد

 التفسير
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 كل عضو من جماله العلي الواحد تلو اآلخر من اجلچُوْسـوامّيشـوَك ِدَو  شْـرّيـَلشخصية الالهوت أجمل االشخاص ويصف 

ليس. شخصية الالهوت العليال هو لعبادة بل  تسهيالالتيم ان شخصية الالهوت ليس من نسج خيال وحدة الوجود المطلقةتعليم أهل 

 .الوجه الالشخصي للحق المطلق سوى نوره كما ان ضوء الشمس ليس سوى ضياء الشمس

 التعريب

لذلك، ينبغي لإلنسان التركيز على هذه .  ولحظ وجهه الباسم هي دالالت نعمه الوفيرةللحقالتسالي العلية 

 .را على الثبات عليه بالتأمل ما دام العقل قادللحقالصورة العلية 

 التفسير



 يمر بسلسلة من البرامج الصعبة بناء على تأمله في شيءالمؤمن بوحدة الوجود المطلقة ان )٥\١٢( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـجاء في 

مؤمنلل مصدر معاناة الشخصي لذلك، التأمل في شيء .الحقتقدما سهال بفضل خدمته الشخصية إلى التيم الشخصي، لكن يحرز 

 فيسعى دوما إلىللحق الذي يرتاب بالوجه الشخصي المؤمن بوحدة الوجود المطلقةعلى التيم هنا، يمتاز . بوحدة الوجود المطلقة

 .للحق بصدد التركيز اإليجابي للعقل على الصورة الفعلية ـْمتََوـَچْبهاـاللهذا السبب، يرد نص في . الشخصيالتأمل في شيء 

من القيود هبعد تحررالحق بحب الفرد خدمة تتيم  أي طريقة چايُّـو ْبـَهـكْتيبها في هذا النص هي  موصىطريقة التأمل ال

التحرر من أو  أي التحرر من كل الضروريات المادية)nivRtta( تَّرِٰنـيـو بعد چايُّـو ْبـَهـكْتيلممارسة للتأهل المادية، 

 تخدم غرض الصفيةتتيمية أو بكالم آخر، الخدمة ال)jJAna-yoga( چاـياَن يُّـوگْ تتضمن چايُّـو ْبـَهـكْتيلذلك، . الوجود المادي

. الصفيةتتيميةثل بالخالص من القيود المادية الذي يتحقق تلقائيا بالتنمية التدريجية للخدمة الالمتم) jJAna-yoga (چاگْـياَن يُّـو

 بصورة مصطنعةمكتسبة تتالشى االشياء ال.)anartha-nivRtti( تٍّيورِٰـ نـي–أنَـْرتْـَهى  تلك تدعى چايُّـو ْبـَهـكْتيتأثيرات 

يظهر تأثير التأمل في القدمين اللوتسيتين لشخصية الالهوت وهو الخطوة األولى، بواسطة. چايُّـو ْبـَهـكْتيتدريجيا مع تقدم 

 التي تقيد النفس المستعبدة في الوجود المادي)anartha( أنَـْرتْـَهى أغلظ أشكال .)anartha-nivRtti( تِّيرِٰ نـيـو–أنَـْرتْـَهـى 

تزداد الرغبة الجنسية حدة عند اقتران الذكر واالنثى، بتراكم.  اقتران الذكر واالنثىعندهي الرغبة الجنسية التي تنمو تدريجيا 

أنا"حسها الباطل باألنية أو حس  بكل تلك الورطات ويسود النفس المسيَّرةالمباني واالطفال واالصدقاء واالقارب والمال فتنغمر 

 فتتوسع الرغبة الجنسية إلى شتى المجاالت السياسية واإلجتماعية واإليثارية والخيرية وغيرها من المشاغل غير"وخاصتي

 محاطة بكل تلكالنفس المسيَّرة. تسود مرة وتتالشى مرة أخرى كالغيوم في السماءلالمرغوبة التي تشبه رغاوة أمواج البحر 

 فيةثلمتملرغبة الجنسية الالتدريجي لتالشي ال إلى چايُّـو ْبـَهـكْتيلذلك، تقود . منتجات باإلضافة إلى مولدات الرغبة الجنسيةال

تركض جميع النفوس المستعبدة وراء أشكال الرغبة الجنسية تلك وسيرى الفرد مدى تحرره. طلب النفع واإلعجاب والبروز: ثالث

 تحرره من الرغبة الجنسية كما يشعرنسبةيستطيع الفرد الشعور ب .ى الرغبة الجنسية في الدرجة االولىت المستندة إلوامن الشه

 تنتهيچايُّـو ْبـَهـكْتي ألن چايُّـو ْبـَهـكْتيتتناقص الرغبة الجنسية بكل أشكالها بفضل . بالشبع بعد تناول كل لقمة من الطعام

اإلنسانالعلم يعني العلم باإلشياء على ما هي به وعندما يجد .  إلى العلم الماديافتقرمتيم التلقائيا إلى العلم والزهد حتى وإن كان 

عندما تجد النفس المستعبدة ان الضروريات المادية غير الزمة. أشياء كمالية بالتدبر فمن الطبيعي لمن اكتسب العلم ان يتركها

تقدم.  أي التجرد عن االشياء غير المرغوبة)vairAgya( گْـياايراوة تسمى هذه الدرجة العلمي. بفضل تربية العلم فإنها تتجرد عنها

شـوَك ِدَواقترح . علي ان يكون راضيا بذاته وعدم اإلستجداء من االثرياء لسد احتياجاته الحياتيةسلنا البحث بأن المطلوب من المت

منال يجوز ل. المأوى لكنه لم يقترح بديال للتشبعة الجنسية بعض البدائل لضروريات الحياة المتمثلة بالطعام والنوم وچُوْسـوامّي

.ا ألن من لم يبلغ تلك الدرجة ال يجوز له ان يسلكهامطلق) sannyAsa (َسـنّْـّيـاَسالـبقيت الرغبة الجنسية تراوده دخول سلك 

)sannyAsa (َسـنّْـّيـاَسالـسلك إذن، ينبغي لإلنسان ان يكون قادرا على لجم رغبته الجنسية البدنية على االقل قبل دخول 

 .ـْمتََوـَچْبهاـال بأسس  عمال سليم روحييدتحت هداية سالحق خدمة التتيم بحب بالطريقة التدريجية ل

طبقا لما جاء وصفه في هذا النصالحق عني التحرر من الرغبة الجنسية تدريجيا ويتحقق ذلك بالتأمل في شخص تصفية تإذن، ال

.ان يدرك شخصيا مدى تحرره من الرغبة الجنسيةقبل ينبغي لإلنسان السعي إلى اإلرتقاء بصورة مصطنعة ال  .ابتداء من القدمين

فورا في الفصلون  ويوجد كثير من المحدثين الذين يخوضـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها هو الباب العاشر من للحقالوجه الباسم 

 هذا عمل غير الئق حتما وإقدام اإلنتهازيين.)rAsa-lIlA( ـاللّي – راَساف العاشر وال سيما الفصول الخمسة التي تحتوي أوص

 علىـَوتَـْمَچْبهاـاليأتي هذا اإلفتراء على . ـْمتََوـَچْبهاـالالماديين على ذلك يسبب الفوضى باإلنغماس في الحياة الجنسية باسم 

حدد .ـَوتَـْمَچْبهاـاللجنسية قبل ان يقوم بتالوة هزلية لكتاب  الزائفين وينبغي لإلنسان التحرر من كل أشكال الرغبة االتيميد 

بأنه ةتصفي بوضوح معنى ال)zrIla VizvanAtha CakravartI ThAkura( شْـرّيـَل ويشْـواناتْـَهى تْـشَـكْـَرَوْرتي تْهاكوَر

تْـياَجـتي، تَـتْـها تَـتْـها َپ طْـيامْْٰمـ ال–ـيا ويشَٰـشْ تْـشَ شوْدْهـياتي ياتْـها ياتْـها ْدهـّي ":اإلنقطاع الجنسي وكتب

 yathA yathA dhIz ca zudhyati(  تاَرتَـْمـياْم أوكْـتَـْم–ـاَن َو ْدْهـّي تاَرتَـْمـيّْىنـايـ– شودّْهي –ْدهاَريّْىْد ايتي تْـشيـتَّ 

viSaya-lAmpaTyaM tyajati, tathA tathA dhArayed iti citta-zuddhi-tAratamyenaiva dhyAna-tAratamyam uktam(." وفيما

فطنته ال بد له من التقدم قدما للتأمل التالي أو بكالم آخر، يجب دعم تقدم التأملتصفية ة اإلنغماس الجنسي بثمال من اإلنسانيتحرر 

إلىون ي لن يتقدمجملة القول، من زالوا عالقين باإلنغماس الجنس.  القلبتصفيةبنسبة تقدم  للحقفي مختلف أطراف البدن العلي 

. على البابين االول والثاني من هذا الكتاب الجليلـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهايجب ان تنحصر تالوتهم   لذلك،.الحقالتأمل فوق قدمي 

شْـرّيـَمْدبإستيعاب االبواب التسعة االولى ثم يمكنه الخوض في الباب العاشر من  ةتصفيينبغي لإلنسان إكمال عملية ال

 .ـَوتَـْمَچهاْبـ



 ١٣\٢\٢. ب.ش

 التعريب

 تركيز التأمل في القدمين نبغيي.  إلى وجهه الباسمللحق ان تبدأ عملية التأمل من القدمين اللوتسيتين نبغيي

الفطنة كلما ثبت العقل على مختلف االطراف  ةتصفييزداد . اللوتسيتين ثم الساقين ثم الفخذين والى أعلى

 .الواحدة تلو االخرى

 يرالتفس

 ١٤\٢\٢. ب.ش

يجب شغل العقل.  أو بالفراغالشخصي على شغل العقل بشيء ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها في ي طريقة التأمل الموصيةال تنطو

-sac( ىگْـَرَهي ونْـَدـ آنَيْدتْـش ـشَْْسـتْأو هيكله الكوني  أي )virAT-rUpa( َپ رّو–راطْ ـيوصورة بشخصية الالهوت سواء ب

cid-Ananda-vigrahaH(مّورتيْز  كما توجد ويشْٰـٰنوترد أوصاف مقطوع بها لصور . ةَويديالـبقا لما جاء في الكتب  ط)mUrtis(

 ثم اإلرتقاءللحقوشغل عقله بالقدمين اللوتسيتين ) mUrti (مّورتي ممارسة التأمل في الـاإلنسانبذلك، يستطيع . هياكلفي ال

 .تدريجيا إلى وجهه الباسم

ولما ان التوصية في هذا النص هي وجوب. )bhAgavata( تَـَوَچْبهاحسب مدرسة  للحقوجه الباسم  هي ال)rAsa( راَسرقصة 

 من االفضل.)rAsa( راَستقدم الفرد تدريجيا من القدمين اللوتسيتين إلى الوجه الباسم فال ينبغي لنا القفز فورا لفهم تسالي رقصة 

تدريجيا بوسيلة يتناتصف فتتم للحقالقدمين اللوتسيتين إلى ) tulasI (ـسّيتولَممارسة تركيز انتباهنا بتقديم االزهار وأوراق 

إذا رأينا الوجه. وجودناتصفية ة تعيننا على وكل تلك الخدمات العلي. وتحميمه الخالحق بوضع الثياب على ) arcanA (أْرتْـشَـنا

 رقصةتلذلك، وصف. صفاءما نبلغ مستوى أرفع من ال فسيمكننا التمتع بهاعند)rAsa( راَس أو سمعنا تسالي رقصة للحقالباسم 

 . ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها من )٣٤-٢٩( في الباب العاشر )rAsa( راَس

جاء.  سواء على القدمين اللوتسيتين أو الساقين أو الفخذين أو الصدرللحقازدياد تركيزه على الصورة العلية مع الفرد  ةتصفيزداد ت

فطنتنا في حالتنا المقيدة. مما يعني كلما ازداد الفرد تجردا عن التشبعة الحسية" صفاءكلما ازدادت الفطنة :"في هذا النص بوضوح

لذلك،.  بالتجرد عن التشبعة الحسيةللحقتظهر نتيجة التأمل في الصورة العلية . هي فطنة مشوبة بسبب مشاغل التشبعة الحسية

 . الفطنة هي الغاية القصوى للتأملصفاء

–راْدها مس الصورة العلية لكل من أو ل) arcanA (أْرتْـشَـناالمشاركة في بمكن السماح للغارقين في التشبعة الحسية ال ي

. حسب توصية النص الالحقالهيكل الكوني بل من االفضل لهم التأمل في )ViSNu( ويشْٰـٰنو أو )RAdhA-KRSNa( كْـرِٰشْٰـنَٰ

)mUrti (مّورتي بالتأمل في عبادة الـالتيم بينما يوصى الهيكل الكوني والعدمية بالتأمل في وحدة الوجود المطلقةلذلك، يوصى اهل 

 غير)arcanA(أْرتْـشَـنا لذلك، .  بالقدر الكافي في أعمالهم الروحيةاصفياء والعدمية غير وحدة الوجود المطلقةأهل . في المعبد

 .معدة لهم

 التعريب

 أو التأمل فيها بعد قضاء تكاليفه ما دام لم يطور حسا بالخدمة للحقكر الصورة الكونية ينبغي للمادي الفظ ذ

 .كل من العالمين العلي والماديناظر  الرب العظيمالودية إلى 

 التفسير
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ـَوْدَچـْبَهبكالم آخر، هو المنتفع والمتمتع االقصى بالعالمين حسب ما جاء في .  ناظر العالمين المادي والروحيالرب العظيم

األحياء هي قدرته البينية وتملك خيار. فتنته الخارجية العالم الروحي هو بيان قدرته الباطنة بينما العالم المادي بيان .)٢٩\٥( ـتاچّي

ديوفي العالم الماالحق ليس العالم المادي موطنا الئقا باالحياء ألنها من سنخ  .التوطن سواء في العالم المادي أو العالم الروحي

لهداية) Vedas (ِوَدْزمن جميع األحياء، اجزاءه التي ال تتجزأ، ان تقيم معه في العالم العلي وكشف الـالحق يريد . تتقيد بقوانينه

الحق جدية بصدد الرجوع إلى النفوس المسيَّرةلسوء الحظ، ليست .  في العالم المادي للرجوع إليه في داره الباقيةالنفوس المسيَّرة

لكنها قاصرة عن فهم وجهه الشخصيالحق الصالحة بأعمالها بإعادة إقامة الصلة المفقودة مع النفوس تبدأ  .ها الدائمرغم عذاب

هذا هو المقام. واإلنشغال في خدمتهالحق الغرض الحقيقي للحياة هو اإلتصال ب. بداعي حياتها الضالة المعقدة بالرذائل والفضائل

بالتأمل في وجهه المجرد أوون  القاصرين عن اداء خدمة ودية إلى الرب، يوصالوجود المطلقةوحدة الطبيعي لألحياء، لكن أهل 

بطريقة ما ان أراد كسب سعادة حقيقية في الحياة واستعادة حريتهالحق ينبغي لإلنسان اعادة صلته المفقودة ب. هيكله الكوني

يوصى الفرد في. ف الفطنة يرقى بهم تدريجيا إلى اإلتصال الشخصي بالنسبة إلى المبتدئين ضعاالهيكل الكونيالتأمل في . األصلية

 المذكور في الفصول السابقة من اجل الفهم بأن مختلف الكواكب والبحار)virAT-rUpa( َپ رّو–راطْ ـيوهذا النص بالتأمل في 

 من التفكير هو نوع منىنحمذا ال ه.الحقأطراف مختلفة من  والجبال واالنهار والطيور والسباع والبشر والمالئكة ليست سوى

التأمل في الحق المطلق وسيطور الفرد الصفات الربانية حالما يبدأ ذلك التأمل فيبدو العالم كله دارا سعيدة وسالمة لجميع اهل

و دون ذلك التأمل الشخصي أمنزلته الفطريةالمفاهيم الخاطئة بصدد نتيجة تحتجب جميع الصفات الجميلة لإلنسان . األرض

 .دون ذلك العلم العميق فتصبح األرض جحيما للبشرالحق  فيالالشخصي 

 التعريب

 التحير بصدد الزمان أو المكان المناسبين حينما يطلب مغادرة ارض البشر چّييُّـوايها الملك، ال ينبغي للـ

 .اة الحيريحعن طريق ضبط  لجم حواسه بعقلهثم هذه، بل الجلوس براحة دون إضطراب 

 التفسير
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والذي يداوم على ذكره في كل خطوة، ينالالحق  ان المنقطع إلى الخدمة الودية إلى )١٤\٨( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـجاء بوضوح في 

 بأجرتتيمهم الذين يختلط التيمإلى لحظة مناسبة لمفارقة بدنه الحاضر لكن التيم ال يحتاج مثل ذلك . بتحقيق اإلتصال بهالحق رحمة 

-٢٣\٨( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـورد وصف االوقات المناسبة في . إلى لحظة مناسبة لمفارقة البدنون أو التخمين الفكري يحتاجالعمل 

يجب ان يكون ذلك.  الناجح القادر على مفارقة بدنه متى يشاءچّييُّـولكن تلك االوقات المناسبة ليست هامة عند الـ) ٢٦

 فتنشغل جميع الحواس تدريجياللحقمن السهل لجم العقل بشغله بالقدمين اللوتسيتين . قله قادرا على لجم حواسه بعچّييُّـوالـ

 . هذا هو مثال التوحد في المطلق العظيم.الحقبخدمة 

 التعريب

ة ثم دمج نفسه في الحي العظيم فتستقر النفس في دمج عقله في نفسه بفطنته الصچّييُّـوبعد ذلك، ينبغي للـ

 . تماما على المرحلة العليا للرضى وتنقطع عن سائر المشاغلالمرضية

 التفسير
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عندما يكون العقل ماديا أو مشبعا بالمادة فإنه يعمل من اجل رقي العلم المادي المؤدي. هي وظائف العقل التفكير والشعور واإلرادة

.يعمل للرجوع إلى الالهوت لحياة كاملة العلم والهناءإلى اختراع االسلحة النووية، لكن عندما يعمل العقل بالدافع الروحي، فإنه 

 ينبغي ان يتحلى الفرد بالفطنة الالزمة للفهم بأن.الحقة هي اداء خدمة إلى فيالفطنة الص. ةفيلذلك، يجب لجم العقل بالفطنة الص

يبقى م والخبل والحسد، لكنهيخدم كل فرد امالءات الرغبة والغضب والشهوة والوه. النفس في مطلق الظروف هي خادمة الظروف

عندما يشعر بذلك ويلفتالحق يطلع الفرد على الخدمة الودية العلية إلى . غير سعيد حتى اثناء العمل بأوامر مختلف تلك االمزجة

بدال عن خدمة االمالءات المذكورة اعاله فإن فطنة الفرد تتحرر من الوهم البائس. فطنته للتقصي من المصادر الصحيحة

 والعقل يندمجانالصفيةلذلك، الفطنة . هو عين خدمتهالحق  .الحق العقل على خدمة الصفيةتحمل الفطنة  بذلك،. مالءات الماديةلإل

للعمل بمشيئته وعندما يعملالحق بصورة مباشرة ويوجهه الحق نفسه بل يصبح تحت نظر على ا ناظروال يعود الحي الحق في 

)labdhopazAnti( َپـشانْتيلَـْبـْدهُوتبلغ النفس .  الحي ينقطع عن اداء واجبات تشبعته الوهميةعلى الوجه التام فإنالحق بمشيئة 

 .في حالتها الصفية وتنقطع كل مشتهياتهاالهناء التام  أي

 التعريب

 السماء  علية عن سلطان الزمان المدمر الذي يحكم حتى مالئكة)labdhopazAnti( َپـشانْـتيلَـْبـْدهُوحالة 

 وعلية أيضاً عن جبلة األصالة المادية )فماذا يقال عن المالئكة انفسهم؟(. الموكلة بحكم المخلوقات الدنيوية

 . والمحيط السببي المادي والطبيعة الماديةاالنية الكاذبةوجبلة التملك وجبلة التلبيس وعلية عن 

 التفسير

المتعالون فئتين . الحالة المذكورة اعاله هي على الصعيد العلي لكنها تكشف في علم المتعالي في الحالة المتقدمة للوعي الصفي

 (ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتيالغاية القصوى هي . المؤمن بوحدة الوجود المطلقة والتيم

الوالدة والموت والشيخوخة. ضي والحاضر والمستقبل ال يمتد إلى الصعيد العليالزمان المدمر الذي يحكم حتى مالئكة السماء بالما

 حيث ال يمكن تخيل مدة العمر عليه لكنْبـَرْهماوالمرض هي آيات الزمان وتسود في جميع أركان الكون المادي بما فيها كوكب 

واّيـو و) SUrya (ْريا سّوو) Candra(تْـشَـنْـْدَر   وَرإنْـْد فماذا يقال عن سائر المالئكة مثل ْبـَرْهما مكتوب حتى على الزمان

)VAyu( َورونَٰ  و)VaruNa(تخشى األحياء التأثير الشيطاني. ؟ التأثير النجمي الذي يوجهه المالئكة على المخلوقات الدنيوية غائب

األحياء ابدانها المادية في مختلفتبدل . يعند التيم على الصعيد العل لكن ال يوجد مثل ذلك الخوف على اإلطالقفي الوجود المادي 

عن الجبالت الماديةعلي  أي )guNa-tIta( ـتَ تـّي– نَٰچوالتيم الصور واالشكال بتأثير مختلف جبالت الطبيعة المادية لكن 

في العالم المادي إلىالساعية  االنية الكاذبة. غائبة هناك" أنا سيد كل ما يمتد إليه بصري" المتمثلة بفكرة االنية الكاذبةلذلك، . الثالث

.هر للنار وتلتهمه النار عندما يندفع للتمتع بهيفتتن العث بالجمال البا. السيطرة على الطبيعة المادية شبيهة بتساقط العث في النار

 ان وعيها الصفي للسيطرة على الطبيعة المادية بلاالنية الكاذبةوبناء عليه، تتنزه عن . النفس على الصعيد العلي صفية الوعي

)mahAtmA( ه َسـْرَوْم ايتي َسـ َمهاتْـماواسوِدَو: )١٩\٧( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـيوجهها للتسليم للرب العظيم كما جاء في 

كل ذلك على غياب الخليقة المادية والمحيط السببييدل  .)vAsudevaH sarvam iti sa mahAtmA sudurlabhaH( سودوْرلَـْبـَهـه

 . العليعلى الصعيد

brahmajyoti(  أي السماء الروحية عند المؤمن

يشعر التيم بالحالة المذكورة اعاله بتحصيل صورة . عند التيم َهىطْيكونْٰواالمطلقة لكن الغاية القصوى هي كواكب بوحدة الوجود 

بدنا الحق روحية للعمل في الخدمة الودية العلية إلى الرب، لكن ال يطور المؤمن بوحدة الوجود المطلقة المعرض عن صحبة 

هو صورة البقاء والهناء والعلم الحق . وحي في البهاء الساطع لشخصية الالهوتروحيا للعمل الروحي بل يبقى في صورة شق ر

VaikuNTha(وايكونْٰطَْهى كواكب . هو بقاء وعلم )(ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتي لكن نوره  brahmajyoti(  هي صور البقاء والهناء والعلم

من سنخ واحد مباين للمادة حسب ما يوضح في هذا . ته الخواسمه وذكره وبطانالحق دار . وبناء عليه، فإنها من سنخ واحد. أيضاً

 چاگْـياَن يُّـوو ) karma-yoga( چاكَـْرَم يُّـو:  هيـتاچّيـَوْد َچْبَهـ ثالثة أمور في شْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰالرب شرح . النص

)jJAna-yoga ( وايكونْٰطَْهى  لكن ال تستطيع النفس دخول كواكب چايُّـو ْبـَهـكْتيو)VaikuNTha(  ْبـَهـكْتيسوى بممارسة 

مكنها ان تقود النفس إلى نور في) jJAna-yoga (چاگْـياَن يُّـو و) karma-yoga (چاكَـْرَم يُّـوأما .  فقطچايُّـو

brahmajyoti .كما جاء اعاله )(ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتي 



 ١٨\٢\٢. ب.ش

 التعريب

 الرب العظيمدار العظمى حيث لكل شيء صلة بيطلب المتعالي تجنب كل ما هو غير رباني لعلمه بال

 في كل للحقال يخلق المعضالت بل يعبد القدمين اللوتسيتين الحق الصفي المتوافق مع التيم لذلك، . ويشْٰـٰنو

 .لحظة ويضعهما في قلبه

 التفسير

 ١٩\٢\٢. ب.ش

شْـرّيشخصية الالهوت ، وحسب كالم ـتاچّيـَوْد َچْبَهـفي عدة مرات " داري" أي )mad-dhAma( ْدهاَم-َمـْدورد نص 

ال توجد حاجة. أو دور شخصية الالهوت )VaikuNTha(وايكونْٰطَْهى ، توجد سماء روحية ال تحد تحتوي على كواكب كْـرِٰشْٰـنَٰ

في تلك السماء وراء السماء المادية واغلفتها السبعة ألن الكواكب منيرة ونورها أقوى منإلى شمس أو قمر أو كهرباء للضياء 

هو صديقهم ومريد خيرهم الوحيدالحق  على وفاق تام مع شخصية الالهوت أو بكالم آخر، للحق االصفياء التيم. س الماديةالشمو

)VaikuNTha(وايكونْٰطَْهى  بصيرة واضحة لكواكب التيملدى . ْبـَرْهمابمطلق مخلوق دنيوي حتى ولو كان سيد الكون ون وال يحفل

وكنه نقيضه) Brahman (ْبـَرْهـَمـْنحيرة بصدد الفهم العلي بهدر الوقت في بحث كنه ون يخلقلهم فإنهم ال الحق وبفضل هداية 

غير بائن أو القول بعدم وجوده أو ان األحياء هي شخصيةالحق بأن ون أو يجادلالحق توحدهم بون  كما ال يتوهم)mAyA( ـاماّي

عدا عن. بالنظريات التخمينية المبهمة التي تعيق درب الفهم العلي ونالالهوت أو ان شخصية الالهوت ينزل ببدن مادي كما ال يحفل

طرقهمون لكنها تضمر الخالص بالفناء في نوره ويبتدعالحق  التتيم بحب، توجد فئات تزعم التيم ووحدة الوجود المطلقةفئة اهل 

دوراتْـماْزجميع تلك الفئات الزائفة . معلى اشكالهاآلخرين من البسطاء أو الخليعين ون بالخالعة ويضلل تتيميةالخدمة الفي 

)durAtmAs( َمهاتْـماْزفي زي نفوس معوجة  أي )mahAtmAs( شْـرّيـَل ويشْـواناتْـَهىالنفوس الكريمة حسب  أي

في ن في عداد المتعاليچُوْسـوامّيشـوَك ِدَو  ال يدرجهمو )zrIla VizvanAtha CakravartI ThAkura( تْـشَـكْـَرَوْرتي تْهاكوَر

 .هذا النص

ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتي النور .)paraM padam( َپـَدْم َپـَرمْٰهي الدور العظيمة التي تدعى  )VaikuNTha(وايكونْٰطَْهى إذن، كواكب 

)brahmajyoti( َپـَدْم َپـَرمْٰدعى ي )param padam ( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـجاء في . وايكونْٰطَْهىأيضاً ألنه بهاء كواكب )ان)٢٧\١٤ 

وكل شيء يستقر عليه وبعدالحق وكل شيء منبثق عن الحق صادر عن شخص  )brahmajyoti (ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتيالنور 

التيمال يضيع . لذلك، ال يستقل شيء عنه. بصورة مباشرة أو غير مباشرةالحق الن كل شيء يقوم بنور  الهالك، يرجع إليه وحده

ْبـَرْهـَمـْنَپـَر الحق  لعلمه اليقين ان )mAyA( ـاماّين ع) Brahman (ْبـَرْهـَمـْن  الثمين بتبينه وقتللحقالصفي 

)Parabrahman (ْبـَرْهـَمـْنته بقدر متداخل في كل شيء )Brahman( .هو المالك على اإلطالقالحق تيم وبناء عليه، يرى ال.

بل هو مؤمن يهب نفسه وكلالحق سيطرة الباطلة على خليقة وال يخلق الحيرة بالالحق إلى توظيف كل شيء في خدمة التيم يسعى 

عائد إلى توهمها ان الصورة العليةالنفس العوجاء  أي )durAtmA( دوراتْـما اإلضطراب الذي تخلقه .الحقما يملكه في خدمة 

 . هي صورة ماديةللحق

 التعريب

 على اطفاء كل الرغبات المادية ثم مفارقة بدنه قتدار إلينبغي لإلنسان بقوة علمه اإلستواء في اإلدراك المطلق

 من مكان إلى )روحه( بكعب قدمه وعن طريق رفع هواء حياته )الدبر(المادي عن طريق سد منفذ الهواء 

 .آخر في األقراص الستة الرئيسية

 التفسير
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 لكنهم قاصرين)Brahman(ْبـَرْهـَمـْن ي انهم عرفوا ان ذاتهم هون  الذين يزعم)durAtmA( دوراتْـماْزيوجد عدد كبير من 

. ان النفس المحققة تنأى كليا عن كل الرغبات المادية)٥٤\١٨( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـجاء في . الرغبات الماديةعلى غلب التعن 

نين الطبيعة المادية كما إلى قهر قواةدفها للنفس وتظهر بأعمالها الصبيانية والعقيمة الاالنية الكاذبةالرغبات المادية مستندة إلى 

تظهر في رغبتها في السيطرة على مصادر العناصر الخمسة ومثل تلك العقلية تقود النفس إلى اإليمان بقوة العلم المادي واختراعه

حبوبناء على مثل هذا التقدم الضئيل في العلم المادي، يسعى صا. الطاقة النووية والسفر في الفضاء الخارجي بالمركبات اآللية

النفس التي تحققت من. أقل من طرفة عينب  القادر على سحق كل مساعي اإلنسانالرب العظيم حتى سلطة ي تحداالنية الكاذبة

)VAsudeva (واسو ِدَوظيم هو الع) Brahman (ْبـَرْهـَمـْنية الالهوت تفهم على أتم وجه ان شخص) Brahman (ْبـَرْهـَمـْن

وبناء عليه، يقوم بالتعاون معه من كل الوجوه في الصلة العلية التي. ء ال يتجزأ من الجامع العظيم جز)النفس المحققة(ي وأنه القو

مثل تلك النفس المحققة عن إظهار اعمالها العقيمة المتمثلة بالسعي إلى السيطرة على الطبيعةتنقطع و. تربط الخادم والمخدوم

 . الحصوليبفضل علمهاالحق ب تتيموتشغل نفسها في ال. المادية

عليه سد دبره بكعب قدمه. ، يوصى بمفارقة بدنه على النحو التاليچّييُّـو الخبير الذي اتقن لجم هواء حياته بالنهج الـچّييُّـوالـ

لجم هواء.  السرة والبطن والقلب والصدر والحلق والحاجبين ثم خرق الجمجمة:ثم تحريك هواء حياته عبر االقراص الستة وهي

كان ذلك النهج شائعا بين المتعالين في االيام.  المذكور هو لجم آلي وجهد بدني في سبيل الكمال الروحيچّييُّـوج الـحياته بالنه

 وغالبية البشر تجهل بهذا التمرينفي العصر الحديث  بالغكَليالغابرة ألن نمط الحياة في تلك االيام كان مناسبا، لكن تأثير عصر 

النتائج أكثر فعالية من النتائج المستمدة من التمرين البدني .في هذه االيام عن طريق تسبيح االسم القدوستركيز العقل أسهل . البدني

 .للتحكم بهواء الحياة

 التعريب

ومن هناك إلى الصدر ومن هناك إلى ببطء المتأمل دفع هواء الحياة من السرة إلى القلب التيم يجب على 

 .ث عن األمكنة المناسبة بفطنتهعليه البح. أسفل الحلق

 التفسير
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ومن بينها.  الفطين البحث عن تلك االماكن بفطنته وفي حالة تأمليةچّييُّـوتوجد ستة دوائر لحركة هواء الحياة والمفروض بالـ

باشرة تحت البطنوفوقها ممحطة توليد هواء الحياة  أي )svAdhiSThAna-cakra(  تْـشَـكْـَر-ـطْـهاَناْدهيـشْْٰسـويذكر أعاله 

عند البحث في )anAhata-cakra( تْـشَـكْـَر -أنـاَهـتَ يصل الفرد إلى .)maNi-pUraka( تْـشَـكْـَر-يَمـٰنوالسرة تقع 

vizuddhi-cakra . بعد وضع هواء الهواء في أسفل الحلق)( تْـشَـكْـَر -يشودّْهيو ثم يبلغ الفرد الفضاء العلوي في القلب

 يبالتعر

الرجوع عليه الحفاظ على هدف  دفع هواء الحياة ما بين الحاجبين ثم چّييُّـو ْبـَهـكْتيبعد ذلك، يجب على 

ان كان محررا كليا من كل الرغبات عليه بلوغ خرق الجمجمة .  سد المنافذ السبعة لهواء الحياةبعد إلى الحق

 .صية الالهوتفي الملذات المادية وقطع جميع صالته المادية راحال إلى شخ

 التفسير
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بوجوب التحرر من الرغبة فيالحالة تتمثل . يوصى في هذا النص بقطع كل الصالت المادية والرجوع إلى شخصية الالهوت

)٢٠\٩( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـورد في . توجد درجات متفاوتة من الملذات المادية حسب العمر والتشبعة الحسية.  بالكليةالملذات المادية

جميعها ملذات مادية والمفروض بالفرد اإلقتناع تماما بعدم حاجته إلى مثل هذا. رفع مستويات الملذات الحسية ألطول عمروصف أ

جاء.  بل الرجوع إلى الوطن إلى الالهوت وعدم اإلفتتان بمطلق قدر من التسهيالت الماديةْبـَرْهماالعمر الطويل حتى على كوكب 

واـطْـشْٰ ْدرَِٰرمَْٰپـ.  ان هذا التجرد المادي ممكن التحقيق عندما يكون الفرد على علم بالصلة العظمى)٥٩\٢( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـفي 

طبيعة الحياةلة المادية قبل الوصول إلى فهم تام ن من المحال تحرر الفرد من الفت.)paraM dRSTvA nivartate( نـيـَوْرتَـِتى

 بأن الحياة الروحية خالية من كل الصور واالشكال هي دعوى خطيرة لتضليللقةوحدة الوجود المطدعوى بعض اهل . الروحية

أي شخصية )param( َپـَرْمفقراء العلم الوصول إلى أي مفهوم حول ال يمكن لوبناء عليه، . البشر وزيادة افتتانهم بالملذات المادية

ْبـَرْهـَمـْنانفسهم بالزعم انهم نفوس حققت ون خدعإلى التشبث بمنوعات الملذات المادية رغم انهم قد يون فيسعالالهوت 

)Brahman ( لذلك، من المحال وصولهم إلى. أمثالهم أدنى فهم حول شخصية الالهوت حسب ما جاء في هذا النصليس لدى لكن

واكب الروحية علم تام بالملكوت الروحي وشخصية الالهوت وصحبته العلية على عدد ال يعد من الكالتيم لدى. شخصية الالهوت

 في هذا)akuNTha-dRSTiH( ـطيهشْٰ ْدرِٰ-ـطْـَهىأكونْٰ ورد ذكر ).VaikuNThaloka (وايكونْٰـتَْهى لُوَكالتي ال تحد وهي 

مترادفتان وال يستطيع سوى من ثبت عزمه على دخول ذاك )VaikuNTha(وايكونْٰطَْهى  و )akuNTha( طْـَهىـآكونْٰ. النص

 و)paraM( َپـَرمْٰوردت كلمات . الرب، التخلي عن صالته المادية حتى اثناء وجوده في العالم المادي الروحي وصحبة وتالملك

)param dhAma( ْدهاَم َپـَرمْٰمن يدخل .  وهي واحدة المعنىـتاچّيـَوْد َچْبَهـ في عدة مواضع في )param dhAma( ْدهاَمَپـَرْم 

 . في العالم المادي)loka( لُوَكية غير ممكنة حتى بالوصول إلى أعلى  الحرتلك. ال يعود مطلقا إلى العالم المادي

يخرج هواء الحياة عادة من الفم عند موت الفرد، لكن.  العينين والمنخارين واالذنين والفم:هواء الحياة عبر سبعة منافذ هييمر 

.هواء حياته عن طريق خرق ثقب في الجمجمة القادر على لجم هواء الحياة حسب الطريقة المذكورة اعاله، يطلق چّييُّـوالـ

التيمهذه عالمة أكيدة على قطع .  من ثقب الجمجمةهجولخرتمهيدا  كل تلك المنافذ السبعة المذكورة اعاله چّييُّـولذلك، يسد الـ

 .الجليل صلته المادية

 التعريب

اته المادية مثل اإلنتقال إلى أعلى الكواكب  على رغبة في تحسين ملذچّييُّـولكن ايها الملك، ان حافظ الـ

 ْزايهاياَسـوتحصيل التصرفات الثمانية أو السفر في الفضاء الخارجي مع أو ) Brahmaloka (ْبـَرْهـَم لُوَك

 . أو اإلقامة على أحد ماليين الكواكب، فإن عليه ان يصحب معه عقله وحواسه المتشكلة ماديا)(

 التفسير

VaihAyasas
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 األنظمة الكوكبية السفلية بألوف تسهيالتلمناطق العليا من االنظمة الكوكبية تسهيالت للملذات المادية تفوق عنتوجد في ا

جم القطبيالنأي  )Dhruvaloka( لُوَك َوْدْهـرو و) Brahmaloka (ْبـَرْهـَم لُوَك ارفع نظام كوكبي بكواكب مثل يتقوم .االضعاف

ال حاجة لهم إلى تعلم وممارسة.  تلك الكواكب مجهزين بالتصرفات الثمانيةاهل). Maharloka( َمـَهـْر لُوَكجميعها وراء تقع و

سيدّْهي -لَـگْـهيـماأو اصغر من االصغر  أي )aNimA-siddhi( سيدّْهي -أٰنـيما لتحقيق اإلنقالب إلى چّييُّـوالنهج الـ

)laghimA-siddhi(سيدّْهي–ْپـتي ْپـرا .أخف من الريشة  أي )prApti-siddhi (إلى الحصول على أي شيء منون ال يحتاج أي

أي )Izitva-siddhi( سيدّْهي-إشيـتْـَوأو أثقل من االثقل  أي )mahimA-siddhi(  سيدّْهي-َمـهيماون أو ان يصبحأي مكان 

التحكم بكل العناصر أي )vazitva-siddhi( سيدّْهي -َوَوشيـتْـ أوون امتالك الحرية حتى على خلق أو اهالك اي شيء كيف يشاء

سيدّْهي -سايِّـتاكاماَوأو ون امتالك القدرة على تحصيل ما يشاء أي )prAkAmya-siddhi( سيدّْهي -ْپـراكاْمـياأو المادية 

)kAmAvasAyitA-siddhi(كما ال . كل تلك التصرفات مواهب طبيعية عند أهل كواكب السماء.التمثل في مطلق صورة  أي

أهل األرض علىال يقوى . بين الكواكب في أقل من طرفة عينون  فضائية للسفر في الفضاء الخارجي بل يتنقلسفنإلى ون يحتاج

 .كيف يحلو لهمون  فضائية لكن أهل السماء يتحركسفنالتحرك حتى إلى أقرب كوكب دون 

كما يجوب المستطلع األرض لكسبو. لما ان المادي يحب اإلستطالع عن تلك األنظمة الكوكبية فإنه يريد رؤية كل شيء شخصيا

چّييُّـوتجربة شخصية فإن المتعالي ضعيف الفطنة يرغب في التجول في تلك الكواكب التي سمع عنها أشياء مدهشة، لكن الـ

النزعة الرئسية للعقل المادي هي السيطرة على الطبيعة. يستطيع تحقيق رغبته بكل سهولة بالذهاب هناك مصطحبا عقله وحواسه

إلى السيطرة علىالحق تيم  ال يطمح. المذكورة اعاله تمثل السيطرة على العالمالتصرفات  أي )siddhis( سيدّْهـيْزدية وجميع الما

المهيمن هي رغبة روحية عليةالحق الرغبة في خدمة . ان يسوده المهيمن العظيمالتيم ظواهر زائلة عابرة بل على العكس، يريد 

يستطيع الفرد الوصول إلى خير كواكب الكون المادي.  العقل والحواس لدخول الملكوت الروحيةصفيوال بد ان تكون النفس 

تتطلب الحواس .ة روحيا عندما ال تنشغل في التشبعة الحسيةصفيتكون الحواس . ملكوت شخصية الالهوتدون  بالعقل المادي

 .الحقخدمة الودية العلية إلى عندما تنشغل كليا في التفوت فرصة اإلشابة بالعدوى المادية مشاغل و

 التعريب

 تتيميةالخدمة ال بقوة تحركاته طليقة ضمن ووراء العالم المادي وبناء عليه،. المتعالي معني بالبدن الروحي

طالب اجر العمل أو المادي الفظ ال يقوى على التحرك .  والعلم العليةچّييُّـووالمجاهدات والتصرفات الـ

 .الطليق هذا

 التفسير
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م المادي للوصول إلى سائر الكواكب بالمركبات اآللية ليس سوى مسعى عقيم، لكن يمكنه دخول كواكب الجنان بالعملمسعى العاِل

 بمثل تلك االعمال اآللية أو المادية سواء الكثيفة)Janaloka( َجـَن لُوَك أو )Svarga( َچْسـَوْرالصالح لكن من المحال عليه تعدي 

يمكنه التحرك. المتعالي الذي ال شأن له بالبدن المادي الكثيف يستطيع التحرك في أي مكان ضمن أو وراء العالم المادي. يفةأو اللط

 َسـتْـيا لُوَكو) Tapas (َپـْس تَـو) Janas ( َجـنَـْسو) Mahar (َمـَهـْرضمن العالم المادي في االنظمة الكوكبية 

)Satyaloka (َهىطْايكونْٰوارج العالم المادي في كواكب كما يستطيع التحرك خ )VaikuNTha(. هو خير مثال علىموني ناَرَد 

 أوموني ناَرَديمكن لمطلق كان التحرك مثل . و مثال آخره) DurvAsA Muni (دوْرواسا مونيصاحب الحركة الطليقة كما ان 

 DurvAsA (دوْرواسا موني جاء ان .تصرفات والعلم العلي والمجاهدات والتتيميةبقوة الخدمة ال )DurvAsA Muni( موني اساودوْر

Muni (من المحال على المادي الكثيف أو اللطيف. سنة واحدة فقطخالل ب الفضاء المادي كله وجزء من الفضاء الروحي في جا

 . إدراك سرعة المتعالي

 التعريب

 المنير )SuSumNA( ـاـوْمـٰنشوٰش طريق  المجرة عنچّييُّـوايها الملك، عندما يعبر مثل هذا الـ

Brahmaloka وانَـَرايـشْـونه يتوجه إلى كوكب مالك النار فإ)  (ْبـَرْهـَم لُوَكل إلى اعلى الكواكب وصلول



zizumAra( (شـيشوماَركليا من كل الشوائب ثم يتابع الصعود إلى دائرة يتصفى حيث اوال  ) VaizvAnara (

 .َهريليتصل بشخصية الالهوت 
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 الكوكب الذي يقيم فيه شخصية الالهوتحيث) zizumAra (شـيشوماَرالنجم القطبي في الكون والدائرة حوله تدعى دائرة 

ْبـَرْهـَم لُوَك عبر المجرة للوصول إلى چّييُّـو يمر الـ، قبل بلوغه.)KSIrodakazAyI ViSNu( ويشْٰـٰنو َدكَـشاّيُورٰيـكْٰش

)Brahmaloka (لُوَك وانَـَرايشْـوال إلى يصل اوو )VaizvAnara-loka(چّييُّـوالـيتصفى . ء صعودهاثنا  حيث يقيم مالك النار

المجرة في السماء التي يشار. )VaizvAnara-loka( لُوَك وانَـَرايشْـعلى كوكب و من كل الذنوب التي اقترفها في العالم المادي

Brahmaloka  ). (ْبـَرْهـَم لُوَككون اليها في هذا النص تقود إلى أعلى كوكب في ال

 التعريب

 ويشْٰـٰنو َدكَشاّيـْرْبهُوَچ بصفة ويشْٰـٰنو هو محور الكون كله ويدعى سرة )zizumAra(شـيشوماَر 

zizumAra (شـيشوماَر بمفرده وراء دائرة چّييُّـوالـيتابع  .)( GarbhodakazAyI ViSNu (للوصول تلك 

BhRgu( چوْبـْهـرِٰ مثل صفياء حيث يقيم الربانيون اال)(ْر لُوَك َمـَهـإلى كوكب  Maharloka( الذين 

 . حتى عند الربانيون العليونبجلهذا الكوكب م.  مليون سنة أرضية٣٠٠ مليارات و٤ون يعمر

 ٢٦\٢\٢. ب.ش
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ر النهائي للكون كله عندما يحين وقت الدما من أسفل الكون )Ananta( آنَـنْـتَتصدر لهب النار من فاه 

 َسـتْـيا لُوَكبذلك، يغادر .  كل كواكب الكون تحترق إلى رمادچّييُّـويرى الـ. )ْبـَرْهماانقضاء عمر (

)Satyaloka (َسـتْـيا لُوَك مدة العمر على كوكب . صفية تستعملها كبار النفوس العلى متن طائرات

)Satyaloka( مليار سنة ارضية١٥٤٨٠عادل ت  . 

 رالتفسي
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طائرات تصل إلىون  مليون سنة أرضية يملك٣٠٠ مليارات و٤ون لذين يعمرا) Maharloka (َمـَهـْر لُوَكيشار هنا ان اهل 

 معلومات عن سائر الكواكبـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهاخر، يعطينا بكالم آ). Satyaloka (َسـتْـيا لُوَك أيأعلى كوكب في الكون 

شْـرّيـَمْدنصوص .  الفضائية حتى ولو طارت بسرعات خياليةسفنا الطائرات العصرية والالبعيدة عنا والتي ال تصله

رامانوجاتْـشاْريا و) zrIdhara SvAmI( امّيشْـرّيـْدَهـَر ْسـومثل  )AcAryas( آتْـشاْرياْز قطع بها كبار ـَوتَـْمَچْبـها

)RAmAnujAcArya (و والْبـهاتْـشاْريا )VallabhAcArya(. شْـرّيـَمْد ان َرْبهوْپـَمـها شْـرّي تْـشايتَـنْيالمولى  ااعلن

شْـرّيـَمْدنسان عاقل تجاهل نصوص وبناء عليه، ال يمكن إل.  التي ال عيب فيه)purANa( رانَٰـوپ هو الــَوتَـْمَچْبـها

شْـرّيـَليقتدي بقدوة والده الجليل  والذي چُوْسـوامّيشـوَك ِدَو  شْـرّيـَل الذي جاء على لسان النفس المحققة ـَوتَـْمَچْبـها

نشهدها يوميا بأم العين لكنناالحق توجد اشياء كثيرة مدهشة في خليقة . ةَويديالـكل الكتب مصنف  )zrIla VyAsadeva) وّيـاَس ِدَو

المادي لإلطالععلينا عدم اإلعتماد على مرجعية العلم يتعين لذلك، . قاصرين عن الوصول اليها بواسطة العلم المادي العصري

 لقصوره عن التحققَويديالـقبول كل من العلم المادي والعلم تحتم على اإلنسان اإلعتيادي ي. على أشياء وراء منظور العلم المادي

آتْـشاْرياْز قطع أكثر شرعية استنادا إلى َويديالـمن نصوصهما وال بديل له سوى تصديقهما أو تصديق احدهما، لكن طريقة الفهم 

)AcAryas(  النفوس بينما علماء العصر من عداد النفوس المسيَّرةالذين ليسوا مؤمنين وعلماء فحسب بل نفوس محررة من عيوب

 التي قطع بها كبارـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها مثل ةَويديالـلذلك، من األضمن تصديق رواية الكتب .  المعرضة لالخطاءالمسيَّرة

AcAryas .)( آتْـشاْرياْز

 التعريب



. ، كما يغيب األلم على أشكالهذاك) Satyaloka (َسـتْـيا لُوَكيغيب الحزن والشيخوخة والموت على كوكب 

الخاضعين الحق خدمة التتيم بحب لذلك، يخلو من الهموم باستثناء شعور بالشفقة العائدة إلى الوعي بالجاهلين ب

 . شقاوات ال تحد في العالم الماديل

 يرالتفس
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 علم مقطوع به ليسَويديالـالعلم . ال ينتفع الحمقى ذوي النزعة المادية بالعلم الموثوق النازل عن طريق السلسلة المريدية العلية

 فهمنساناإلعتماد على الدرجات األكاديمية وحدها ال يؤهل اإل.  المفسرة من قبل المراجع المعروفةةَويديالـبالتجربة بل بالنصوص 

ـَوْدَچْبَهـ تلقاه من السلسلة المريدية العلية كما جاء في َويدي عن مرجع َويديالـ بل ال بد من اخذ العلم ةَويديالـالنصوص 

 على مالك الشمس في البداية ومنه نزل بالسلسلة المريدية العلية إلىـتاچّيـَوْد َچْبَهـ انه ألقى كْـرِٰشْٰـنَٰالرب  أكد .)٢\٤( ـتاچّي

راَمـتْـشَـنْـْدَرالحق  كبير اسالف )IkSvAku( واكوـإكْـشْٰ إلى الملك )Manu( َمـنو ومن )Manu( َمـنوولده 

)RAmacandra(.وبناء عليه، أوضح هذا العلم على أيدي كبار الحكماء الواحد تلو اآلخر، لكن انقطعت السلسلة المريدية العلية في 

 كما فهمهـتاچّيـَوْد َچْبَهـ. للحق صفيا تيما ي كان جديرا بفهمه ألنه كان الذأْرجوَنالقاءه على الحق مجرى الوقت واندرس فأعاد 

 بفهمأْرجوَنعلى خطى ون  لكن هناك كثير من الحمقى الذين ال يسير)١٣-١٢\١٠ ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ( موضح في أْرجوَن

قبات في وجه فهمه على الوجه الصحيح بتضليلعون تأويالتهم الخاصة التي تعادل حماقتهم فيشكلون  بل يبتدعـتاچّيـَوْد َچْبَهـ

 قبل ان يستطيع فهم النصوصْبراْهـَمنَٰ قيل انه ال بد من ان يصبح الفرد .ضعاف الفطنة  أي)zUdras (شـّوْدَرْزاالبرياء من الـ

هذا الحكمليس . المحاماةجاز له ممارسة تم بأهمية الحكم بضرورة تخرج الفرد من كلية المحاماة قبل ان ا وهذا الحكم هةَويديالـ

. جديرْبراْهـَمنَٰيصبح  دون ان َويديالـال يستطيع اإلنسان فهم العلم . عائقا على درب التقدم بل الزم لفهم اختصاص ما

 .سيد روحي سليم الجدير هو من اجتاز تدريب صارم تحت ارشاد ْبراْهـَمنَٰالـ

إلى الحق في داره والعمل بموجبها من اجل تحقيق الرجوع شْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰ الرب العظيم إلى فهم صلتنا بَويديالـيرشدنا العلم 

ذلك بل يريد وضع الخطط للسعادة في مكان يخلو من السعادة كما يسعى إلى الوصول إلى سائرالمادي ، لكن ال يفهم الباقية

 قدر التعديل المادي لتحقيقمهما بلغكن عليهم العلم  أو المركبات اآللية بحثا عن سعادة زائفة لةَويديالـالكواكب سواء بالطقوس 

السعادة في مكان مقصود للشقاء لن ينفع المضلل ألن الكون برمته مع كل لواحقه سيهلك في حينه وستهلك معه جميع خطط السعادة

والدة والموت والشيخوخةلذلك، يضع الفطين خطة للرجوع إلى الالهوت متخطيا كل أوجاع الوجود المادي المتمثلة بال. المادية

والمرض وينال السعادة الفعلية الخالية من هموم الوجود المادي لكنه بفضل تعاطفه يشعر بالحزن على الماديين المعذبين فيدعو

البشرون  ويحذرالرجوع إلى الحقالصادقين إلى  )AcAryas( آتْـشاْرياْزيدعو جميع . الرجوع إلى الحقضرورة  الماديين لتلقينهم

 .بعدم وضع خطط زائفة للسعادة في مكان ال يعرف السعادة

 التعريب

ن خوف دو) Satyaloka (َسـتْـيا لُوَكبدنه اللطيف بعد وصوله إلى في حمل هوية بدنه الكثيف التيم يستطيع 

 .رومن ثم يخلع تدريجيا حجاب التراب ثم الماء ثم النار ثم الهواء إلى ان يبلغ خلع حجاب األثي

 التفسير
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ضل الممارسة والكمال الروحيبف) Satyaloka (َسـتْـيا لُوَك أو) Brahmaloka (ْبـَرْهـَم لُوَككل من يستطيع الوصول إلى 

بفضل عملها الصالح أو عبادة: ثالثةاحد تصل النفوس إلى هذا الكوكب بناء على . يصبح جديرا بتحصيل ثالثة أشكال من الكمال

، لكن المشار إليه في هذا النص هو منْبـَرْهما وتتحرر مع تحرر )HiraNyagarbha( ـْرْبـَهىَچـياهيَرنْٰبادة  أو عالهيكل الكوني

وكيف ينفذ مختلف أغلفة الكون وفي النهاية كشف هويته الروحية في الجو الطليق للوجود تتيميةالخدمة اليصل الكوكب بفضل 

 ان جميع االكوان متالصقة كالعناقيد وكل كون منها مغلف)zrIla Jiva GosvAmI( چُوْسـوامّيجـّيـَو  شْـرّيـَليكتب . الروحي

شخصية الالهوت الذي يخلق كل. الغالف المائي وراء االغلفة السبعة وكل غالف اسمك من سابقه بسبعة أضعاف. بسبعة أغلفة

المياه التي تغلف. المياه التي تشكل أحد أغلفة الكونمياه المحيط السببي مختلفة عن . تلك االكوان بزفرته يستعلي عناقيد االكوان

الكون المادي وعمليةفي سجينة ال التي تحجب كل األحياء االنية الكاذبةالكون هي مياه مادية بينما الغالف المائي المذكور هنا هو 

ص من مفاهيم عينية البدن الماديالخالص من االغلفة المادية الواحدة تلو االخرى هي المذكورة هنا وهي عملية تدريجية للخال

الكثيف والنفس الروحية ثم تستغرق النفس في هوية بدنها اللطيف إلى حين الكشف عن بدنها الروحي الصفي في ملكوت شخصية

 .الالهوت

 جزء من.لكليةالمادة ا  أي)mahat-tattva( َو تَـتّْـ-َمـَهـتْيحرك الحق  ان )zrIdhara SvAmI( امّيشْـرّيـْدَهـَر ْسـويؤكد 

 هو الصوت وجزء من الصوت هو الهواء الكونياالنية الكاذبة وجزء من االنية الكاذبة هو )mahat-tattva( َو تَـتّْـ-َمـَهـتْ

تولد الحرارة رائحة التراب ورائحة. يتبلور جزء من الهواء الكوني المحيط إلى أشكال تتألف من قوة الكهرباء أو الحرارة. المحيط

قطر البيضة الكونية يعادل أربعة مليارات ميل وتحيط به. كل تلك العناصر تؤلف الظواهر الكونية.  تولد التراب الكثيفالتراب

 كل منها عشرةغلظ القشرة االولى ثمانية ماليين ميل والقشرة الالحقة هي الماء والنار والهواء واألثير وغلظ. قشورها السبعة

عديم الخوف كل قشرة من تلك القشور ليصل إلى الفضاء الطليق حيث الوجود من سنخ روحيتيم الينفذ . أضعاف القشرة السابقة

وينشغل في الخدمة الوديةالحق حيث يستعيد جسمه الروحي من سنخ جسم  )VaikuNTha(وايكونْٰطَْهى واحد ثم يدخل أحد كواكب 

 . الكاملچّييُّـووراءها ما يرغبه أو يحصله الـ وليس تتيميةالخدمة ال هذا هو أرفع درجات كمال .الحقالعلية إلى 
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االغراض اللطيفة لمختلف الحواس مثل الرائحة بالشم والحلق بالذوق والنظر برؤية التيم بذلك، يتجاوز 

 .االشكال واللمس بالمس وتردادات االذن بالتبين األثيري وأعضاء الحواس بالعمل المادي
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تتولد القشور الكثيفة من المواد. ماء توجد القشور اللطيفة التي تماثل قشور الكون المصنوعة من العناصر المادية الكثيفةوراء الس

.مع خلعه العناصر المادية الكثيفة االسباب اللطيفة مثل الرائحة بالشمالتيم  أو چّييُّـوإذن، يخلع الـ. الجزئية لألسباب اللطيفة

 . بذلك من كل الشوائب المادية وتصبح مؤهلة لدخول ملكوت شخصية الالهوتالنفس الروحيةتصفى ت
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وهناك يدمج الجبلتين الماديتين . نطاق األنية بعد خلع االشكال الكثيفة واللطيفة للعناصر الماديةالتيم يدخل 

 َو تَـتّْـ-َمـَهـتْ األنية كلها في بعد ذلك، يدمج. يبلغ األنية في جبلة األصالةل فيها )التلبيس والتملك(

 . ويصل إلى نقطة تحقيق الذات الصفي)(
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mahat-tattva



بذلك، تستعيد النفس مقامها االصلي في الخدمة الودية العلية. للحقتحقيق الذات الصفي كما مر هو الوعي الصفي بالخدمية األزلية 

سوى بعدالحق دون ترقب اجر من الحق لنفس مقام اداء خدمة ودية علية إلى ال تبلغ ا. كما سيتضح في النص الالحقالحق إلى 

 أو دمجچّييُّـوالحواس بالنهج الـتصفية تذكر هنا عملية . ها من حواسها المادية واستعادتها حواسها االصلية الصفيةصفيتت

ِدَوَمـيالذلك، يطلق عليه . ليد جبلة األصالةالعقل و. الحواس الكثيفة في جبلة التلبيس ودمج الحواس اللطيفة في جبلة التملك

)devamaya( لذلك، جبلة األصالة من الجبالت.الحق عند تثبيته بقناعة الخدمية االزلية إلى ة للعقل ممكنةالكاملتصفية  ال.رباني أي 

 أي األصالة الصفية التي)vasudeva-sattva( َسـتّْـَو -وِدَوـسَوالمادية وال بد للنفس من تجاوز تلك االصالة المادية للوصول إلى 

 . تعين النفس على دخول ملكوت شخصية الالهوت

على النحو المذكور اعاله هي عملية موثوق بهاالتيم يجدر بنا التنويه في هذا الصدد بأن عملية الخالص التدريجية التي يقوم بها 

 المحترفين في هذا العصرچايُّـودعاة الـمسعى ان . چّيـويُّلكنها غير ممكنة في العصر الحديث لجهل أهل العصر بالنهج الـ

كان النظام.  قد يكون مفيدا من الناحية الصحية لكنه ال يفيد أحد في مجال الخالص الروحي المذكور هناچايُّـولترويج الـ

ئعا عند البشر بفضل تدربهم المذكور في هذه النصوص شاچّييُّـو سنة يسود المجتمع البشري وكان النهج الـ٥٠٠٠ منذ َويديالـ

 في أماكن نائية، لكن اإلنسان العصريالسيد الروحي على يد )KSatriyas( ْزـتْـريـياكْـشَٰ والـْبراْهـَمـنَٰـةالـوال سيما 

 .قاصر عن فهمه على الوجه الصحيح

أهم النقاط. النتيجة واحدة. حو التالي في العصر الحديث على النالتيم االمر اسهل على شْـرّي تْـشايتَـنْيالذلك، جعل المولى 

األحياء في مختلف اجناس الحياة محكومة بمدد متفاوتة من السجن جزاء ما قدمت. چايُّـو ْبـَهـكْتيوأولها هي وجوب فهم أهمية 

الخدمة إلى يستطيع فهم اهمية چايُّـو ْبـَهـكْتين بعض الذخر في اداء مختلف االعمال، فإن من يؤّممن عمل، لكن في مجال 

 يحصل الفرد على.الحقم يمثل سلي سيد روحيكل نفس مخلصة بتدبير لقاء الحق يعين . السيد الروحيوالحق كل من برحمة الحق 

 بغرس بذرةالتيم َرْبهوْپـَمـها شْـرّي تْـشايتَـنْيايوصي المولى  .السيد الروحيبفضل تعاليم ذلك  چايُّـو ْبـَهـكْتيبذرة 

ترقى عملية تسبيح وسماع االسم القدوس دون إذناب بالفردت .الحق في قلوبهم وسقايتها بتسبيح وسماع اسم وذكر چاويُّـ ْبـَهـكْتي

 التسبيح مع اإلذناب والتسبيح التأملي والتسبيح:يمر تسبيح االسم القدوس بثالثة مراحل .تدريجيا إلى درجة الخالص بسرعة بالغة

خالص تلقائيا على المرحلة الثانية فقط أي المرحلة التأملية التي تقع ما بين التسبيح اإلذنابييحقق الفرد ال. الخالي من اإلذناب

في مرحلة التسبيح الخالي من اإلذناب، رغم انه داخل العالم المادي ظاهريا،الحق يدخل ملكوت ثم والتسبيح الخالي من اإلذناب 

 . بلوغ مرحلة التسبيح الخالي من اإلذنابمن اجل وينبغي لإلنسان توخي الحذر على النحو التالي

 َهـِرىكْـرِٰشْٰـنََٰهـِرى ( َمها َمـنْـتَْر اإلقتصار على تسبيح وسماع الـال يعني ذلكعندما نتحدث عن السماع والتسبيح ف

 بل ينبغي دراسة وسماع)ـِرى َهـِرى راَم َهـِرى راَم راَم راَم َهـِرى َه\ َهـِرى َهـِرى كْـرِٰشْٰـنَٰ كْـرِٰشْٰـنَٰ كْـرِٰشْٰـنَٰ

 ستسبب البذرة التي سبقچاْبـَهـكْتي يُّـوأولى ممارسة في . التيمة صحب في ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها و ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ

يشة بالسقايةستنمو العر. بالسقاية المنتظمة كما جاء أعاله  بالنموچاْبـَهـكْتي يُّـوغرسها في القلب على النمو وستبدأ عريشة 

السماء أي )brahmajyoti( ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتيالمنتظمة إلى ان تنفذ في قشور الكون كما مر بنا في النصوص السابقة وتبلغ 

كْـرِٰشْٰـنَٰالتي ال تحصى وفوقها يقع كوكب  )VaikuNTha( وايكونْٰطَْهىالمنيرة إلى ان تصل السماء الروحية حيث تسبح كواكب 

شْـرّيحيث تدخل العريشة وتلوذ تحت القدمين اللوتسيتين للرب األولي  )Goloka VRndAvana( َنَورِِٰٰنْـداولُوَك چوالمسمى 

 صفية عندما تبلغ النفس القدمينتتيميةخدمة تثمر عملية السقاية بصورة الدراسة والسماع وتسبيح االسم القدوس في  .كْـرِٰشْٰـنَٰ

صورة حب شخصيةملموسة ب فتصبح الثمرة اليانعة )Goloka VRndAvana( َنَورِِٰٰنْـداولُوَك چو في كْـرِٰشْٰـنَٰاللوتسيتين للرب 

 الساهرينالتيمال يتذوق الثمار اليانعة لحب شخصية الالهوت سوى . حتى اثناء وجوده في الكون الماديالتيم الالهوت ليتذوقها 

 :لذلك، يجب عليه توخي الحذر على النحو التالي. يقن من عدم قطع العريشةالتللتيم على السقاية حسب ما جاء اعاله، لكن ينبغي 

 .ة ان دخلهاقالصفي يشبه الفيل المجنون الذي يحطم الحديالتيم  الذنب بحق قدمي -١

 . االصفياء وحماية العريشة بوضع سياج حولهاالتيمم اقدا يجب عليه الحرص على عدم اإلذناب بحق -٢

 .چايُّـو ْبـَهـكْتيقاية نمو بعض االعشاب الضارة ودون اقتالعها فإنها قد تعيق نمو عريشة  قد تسبب عملية الس-٣

 االعشاب الضارة هي الملذات المادية ورغبة الفناء في شخصية الالهوت وخلع الهوية الفردية وكثير غيرها من الرغبات في-٤

 .مجال الدين والمال والنساء والخالص

ديرة مثل مخالفة احكام االسفار والمشاغل التي ال ضرورة لها وقتل الحيوانات وجلب النفع الما توجد اعشاب ضارة كثي-٥

 .والصيت ونيل اإلعجاب

 على نمو االعشاب الضارة فقط ومنع نمو العريشة وإثمارها حب شخصيةها، يمكن ان تساعد عملية السقاية عند إهمال-٦

 .الالهوت

 .ن سالمة نمو العريشةا اقتالع االعشاب الضارة منذ بدايتها لضمالحرص علىالتيم  لذلك، يجب على -٧

فيالحق  حتى في عمره الحالي وسيرى كْـرِٰشْٰـنَٰالرب على تذوق ثمرة حب شخصية الالهوت ومالزمة التيم  وبذلك، سيقتدر -٨

 .كل خطوة
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كل من يقوى .  سوى النفس الصفيةبمقامها على دخول صحبة شخصية الالهوت في هناء تام ورضى ال تقدر

 . هذا ينقطع افتتانه ثانية بهذا العالم المادي وال يعود إليه مطلقاتيميعلى انهاض كماله الت
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ْبـَرْهـَمـْن َپـَرالفناء في ). gatiM bhAgavatim (ـْمـّيتـَوَچْبها ـيمْٰـتَچيجب التنويه في هذا النص إلى وصف 

)Parabrahman (ادّيو ْبـَرْهـَمـبأي النور كما يطل )brahmavAdI( ليس هو كمالوحدة الوجود المطلقة أي اهل 

 في نور شخصية الالهوت بل يطمح دوما إلى صحبتهالفناء) bhAgavata (ـَوتََچْبها ال يقبل .)bhAgavatIm( ـْمـَوتـّيَچْبها

مجمل السماء الروحية مليئة بعدد ال يعد من كواكب. اء الروحيةفي السم )VaikuNTha(وايكونْٰطَْهى الشخصية على أحد كواكب 

هوالتيم   أي)bhAgavata( تَـَوَچْبها مصير .وال تشكل السماء المادية سوى جزء صغير منها فقط )VaikuNTha( َهىطْايكونْٰو

 الشخصية التي ال تحد، في صحبةالتي يقيم عليها شخصية الالهوت في امتداداته )VaikuNTha(وايكونْٰطَْهى دخول أحد كواكب 

، لكن عدد النفوستتيميةالخدمة البعد خالصها بفضل تلك الكواكب  في العالم المادي النفوس المسيَّرةتدخل . تيمهعدد ال يعد من 

رة أزليا علىوال تعبأ النفوس الح .الحرة أزليا التي تأهل الملكوت الروحي يفوق عدد النفوس المستعبدة التي تأهل العالم المادي

 .بزيارة هذا العالم المادي التعيس )VaikuNTha(وايكونْٰطَْهى كواكب 

بالخدمةون  والذين يجهلللحق )brahmajyoti(ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتي إلى الفناء في نور ون  الذين يطمحوحدة الوجود المطلقةاهل 

مقارنتهم بأجناس معينة من السمك الذي يولد ويحيا في االنهارالودية العلية إليه في صورته الشخصية في الملكوت الروحي، يمكن 

إلى المحيط الواسع دون ان يتمكنوا من البقاء في المحيط الواسع طويال بل يدفعهم شوقهم إلى التشبعة الحسيةون والروافد ويهاجر

 في العالم المادي المحدود فقد يطلب الخالصكذا، عندما يخفق المادي في مساعي التمتع. إلى العودة إلى االنهار والروافد للتفريخ

سواء في البحر السببي أو في نور شخصية الالهوت، لكن ال المحيط السببي وال نور شخصية الالهوت يشكل بديال علويا لمشاغل

 المفرغة للوالدة إلى السقوط إلى العالم المادي المحدود ليزداد تورطا في الدائرةالمؤمن بوحدة الوجود المطلقةالحواس فيعود 

ملكوت شخصية الالهوت بفضل الشاغل العلي لحواسهم فيون  يدخلالتيموالموت، منساقا برغبة ال تشبع إلى المشاغل الحسية، لكن 

 . ومن يخالط النفوس الحرة وشخصية الالهوت هناك لن ينجذب مطلقا إلى العالم المادي المحدودتتيميةالخدمة ال

ـْماْزال يعود كبار الـ:"بالقولذلك أيضاً  )١٥\٨( ـتاچّيْد ـَوَچْبَهـفي الحق يؤكد  )bhakti-yogIs( ْزچّييُّـو-ْبـَهـكْتي أي َمهات

التيمال يميل . لذلك، ارفع كمال الحياة هو دخول صحبته ال غير". بعد دخول صحبتي إلى هذا العالم المادي الزائل الزاخر بالشقاوة

 .على اتم وجهالحق  متيم بحبالصفي التيم . چايُّـو أو )jJAna( ـياَنگْالصفي إلى سائر طرق الخالص مثل 

 على انن الواردتين في هذا النص اللتان تدال)Anandam( آنَـنْـَدْم و )zAntam( شانْـتَـْمعلينا اضافة مالحظة على كلمتي 

 الفناء في شخصيةمؤمن بوحدة الوجود المطلقةاليطلب . نعمتين هامتين هما السالم والرضىالتيم تسبغ على الحق خدمة التتيم بحب 

 الصوفي بالتصرفات التي تحرمه من السالمچّييُّـويعاق الـ. الالهوت أو بكالم آخر، يريد ان يصبح اهللا عينه وهذا أمر خرافي

بتمام الرضىالتيم  قادران على نيل السالم والرضى لكن يشعر چّييُّـو وال الـالمؤمن بوحدة الوجود المطلقةإذن، ال . والرضى

 تحقيق.التيملذلك، امر الفناء في شخصية الالهوت أو تحصيل بعض التصرفات ال يجذب . والسالم بفضل صحبة الجامع الكامل

 طموحات كثيرة مثل التدين واإلثراء أو المتعة أو الفناء فيالنفس المسيَّرةلدى . حب الالهوت يعني الحرية التامة من كل استهواء

المرتقب الذي يريد بعثالتيم لالهوت أو امتالك التصرفات في الطبيعة المادية لكن كل تلك الطموحات واجبة الرفض عند شخصية ا

الصفي أدنىالتيم لكن ليس لدى  . لتحصيل االشياء المذكورة اعالهتتيميةالخدمة الالمشوب إلى كمال التيم يطمح  .حبه الكامن هللا

يستطيع الفرد بلوغ حب شخصية الالهوت.  الرغبات المادية والتخمينات وتحصيل التصرفاتمسحة من الشوائب أعاله بتأثير

 . في سبيل المعبودواعي الصفية أو بعمل ودي تتيميةالخدمة الب

لزيادة التوضيح، ان أراد الفرد بلوغ حب شخصية الالهوت فال بد له من قطع كل رغباته بالملذات المادية واإلعراض عن عبادة

يجب عليه اإلقالع عن الفكرة الحمقاء المتمثلة بالتوحد في شخصية. ئكة واإلنقطاع إلى عبادة شخصية الالهوت دون سواهالمال

بصورة مالئمة دونالحق الصفي منقطع إلى خدمة التيم . الالهوت والرغبة في التصرفات لمجرد نيل إعجاب ظاهري من الجماهير

Anandam . كما جاء في هذا النص)( شانْـتَـْم بتحقيق درجة أي أمل باالجر وهذا ما سيبعث حبه هللا ( آنَـنْـَدْم و ) zAntam
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 ةَويديالـ، اعلم ان كل ما تكلمت به جوابا على تقصيك الصائب مستند إلى الرواية يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجيا 

 . بعد رضاه عن عبادته الصحيحةْبـَرْهما إلى كْـرِٰشْٰـنَٰالرب وهو الحقيقة األزلية التي تكلمها 

 التفسير

 ٣٣\٢\٢. ب.ش

وسيلتي الوصول إلى السماء الروحية والخالص من العبودية المادية هما الوسيلة المباشرة لدخول ملكوت شخصية الالهوت

ـْدَپـنيـشَٰـياَك أونْٰ آَر-َهـْدْبـرِٰ من )٧\٤\٤(مطابقة تماما للنصوص الوالوسيلة التدريجية عبر الكواكب العليا في الكون المادي 

)Brhad-AraNyaka UpaniSad( : أتْـَهى َمـْرتْـيُّـو. دي شْـريـتاْهـاْپـَرموتْـشْـيانْـِتى كاما يّْى أْسـيا ْهـرِٰيادا َسـْرِوى

 yadA sarve pramucyante kAmA ye 'sya hRdi zritAH. Atha martyo( َوِتى أتْـَر ْبـَرْهـَم َسـَمـشْـنوِتىتُو ْبـَهـأْمـرِٰ

'mRto bhavaty atra brahma samaznute(. ونص )(ـْدَپـنيـشَٰـياَك أو آَرنْٰ-َهـْدْبـرِٰ من )١٥\٢\٦ Brhad-AraNyaka 

UpaniSad :(ـَونْـتيتْـشيْر أْبـهيـَسـْمـَه رِِٰتى )te 'rcir abhisambhavanti(." المنزهين عن الرغبات المادية التي تشكل

تلك النصوصتؤيد  .)Arci( آْرتْـشيين على قهر الموت ودخول ملكوت شخصية الالهوت عبر كواكب أمراض القلب، قادر

شْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰ مؤكدا ان شخصية الالهوت چُوْسـوامّيشـوَك ِدَو  التي يؤيدها ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها نصوص ةَويديالـ

الربي كالم ه) Vedas (ِوَدْزتعلن السلسلة المريدية العلية ان الـ. ول االَويديالـ المرجع ْبـَرْهماكشف تلك الحقيقة إلى 

وّيـاَسو ) VyAsadeva (وّيـاَس ِدَو بدوره إلى ناَرَد تكلمه وناَرَد بدوره إلى ْبـَرْهما وتكلمه ْبـَرْهما الذي أوحي إلى كْـرِٰشْٰـنَٰ

الحقيقة أزلية وهذا دليل. إذن، ال فرق بين كالم جميع المراجع. واليك وهكذا دچُوْسـوامّيشـوَك ِدَو مه إلى تكل) VyAsadeva (ِدَو

 الذي ال يمكن فهمه بالدراسة االكاديمية أو بآراءَويديالـتلك هي وسيلة تلقي العلم . على استحالة فرض رأي جديد على الحقيقة

علماء المادة. ال بد لإلنسان من قبول مرجع ما. ةال حاجة إلى زيادة أو انقاص شيء ألن الحقيقة هي الحقيق. االساتذة الدنيويين

 على هذاَويديالـيتم تلقي العلم . مراجع الحقائق العلمية المادية عند العامة التي تصدق كالمهم مما يعني ان العامة تتبع المراجع

ةَويديالـ يجب عليه تصديق الرواية ال يمكن لإلنسان اإلعتيادي ان يجادل في مواضيع وراء السماء أو وراء الكون بل. النحو أيضاً

من ال يتبع. ـتاچّي وصف وسيلة فهم الــتاچّيـَوْد َچْبَهـورد في الفصل الرابع من . كما تفهمها السلسلة المريدية العلية المعروفة

Vedas ).( آتْـشاْرياْزكالم  AcAryas (ِوَدْزسيبحث عبثا عن الحقيقة الواردة في الـ )

 بالتعري

خدمة التتيم ال توجد وسيلة أسعد لخالص المتخبطين في الكون المادي دون هدى، من الوسيلة التي تستهدف 

 . بصورة مباشرةكْـرِٰشْٰـنَٰالرب بحب 

 التفسير
ضة المباشرة كما سيتضح في النص الالحق، هي الوسيلة المطلقة السعيدة للخالص من قب)چايُّـو ْبـَهـكْتي( تتيميةالخدمة الان 

.چايُّـو ْبـَهـكْتيتوجد وسائل غير مباشرة كثيرة للخالص من قبضة الوجود المادي لكنها ليست بسهولة وسعادة . الوجود المادي

ْبـَهـكْتي وغيرها من المذاهب ليست مستقلة في تخليص المريد بل تعينه على الوصول إلى چايُّـو و )jJAna( گْـياَنوسائل 

متاعب كثيرة فيون  ان المتعلقين بالوجه المجرد للحق المطلق يواجه)٥\١٢( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـجاء في .  بعد سنوات طويلةچايُّـو

 والداتبعد) VAsudeva (واسو ِدَو تحقيقأهمية ون تعقب غايتهم المنشودة وان اهل النظرة العقلية الباحثين عن الحق المطلق يدرك

ينچّييُّـو ان بين الـ)٤٧\٦( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ، فقد جاء في ةچّييُّـوة المناهج الـ من جه.)١٩\٧ ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ(غزيرة 

)٦٦\١٨( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـواالمر االخير في .  االفضلچّييُّـوهو الـالحق الباحثين عن الحق المطلق، فإن من ينقطع إلى خدمة 

ةَويديالـحقيق الذات والخالص من عبودية المادة، ومقصد جميع الكتب  وترك سائر المشاغل أو سائر طرق تللحقهو التسليم التام 

 .بكل الوسائلالحق هو حث الفرد على قبول الخدمة الودية العلية إلى 

 المباشرة أو الوسيلة التي تنتهي اليها دون شائبة من شوائب اجر العمل هي أرفع أشكال الدين كما مر في البابچايُّـو ْبـَهـكْتي

 .، وكل ما سواها ليست سوى مضيعة للوقتـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهان االول م

 ان)Jiva GosvAmI( چُوْسـوامّيجـّيـَو  مثل )AcAryas( آتْـشاْرياْز وسائر )zrIdhara SvAmI( امّيشْـرّيـْدَهـَر ْسـويجمع 

 .صدر الوحيد لسعادة اإلنسانالم ليست سهلة وبسيطة وطبيعية وخالية من المتاعب فحسب بل چايُّـو ْبـَهـكْتي



 ٣٤\٢\٢. ب.ش

 التعريب

ث مرات بحضور ذهن وتركيز بالغ واستخلص بعد تفحصها ثال) Vedas (ِوَدْز درس الـْبـَرْهماسيد الكون 

 . هو أرفع أشكال كمال الدينشْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰان الميل إلى شخصية الالهوت 

 التفسير

 ٣٥\٢\٢. ب.ش

في) Vedas (ِوَدْز تعلم الـ)BrahmAjI( ْبـَرْهماجّي.  ْبـَرْهما أيَويدي إلى أرفع مرجع چُوْسـوامّيشـوَك ِدَو  شْـرّييشير 

ثالث مرات على عادة العلماء إلشباع استطالع جميع الطلبة المترقبين َويديالـالعلم  ْبـَرْهماالمولى درس . بداية الخلق المادي

الخدمة بحضور ذهن وتوصل بعد تحقيقه إلى ان َويديالـالعلم  ـَرْهماْبدرس . رغم انه سمعه من شخصية الالهوت َويديالـللعلم 

 هي أرفع كمال جميع المبادئ الدينية وهذا هو االمر االخير فيشْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰ شخصية الالهوت العليا إلى الصفية تتيميةال

 ومن يخالفوها يطلقةَويديالـ بالمحصلة )AcAryas( تْـشاْرياْزاآليقطع جميع .  الذي تكلمه شخصية الالهوتـتاچّيـَوْد َچْبَهـ

veda-vAda-ratas  .)٤٢\٢( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ في )(  َرتَـْس–واَد  – َويَدعليهم 

 التعريب

 كل نفس ونشعر بهذه الحقيقة ونسلم بها في اعمال رؤيتنا شْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰيالزم شخصية الالهوت 

 .ةواستعانتنا بالفطن

 التفسير



شْـرّيـَلكيف نسلم لشخصية الالهوت أو نؤدي خدمة ودية علية إليه ما دمنا ال نراه بأعيننا؟ يجيب  إلنسان اإلعتيادي هياحجة 

في الواقع، شخصية.  في هذا النص بإقتراح عملي على الشعور بشخصية الالهوت بالمنطق والوعيچُوْسـوامّيشـوَك ِدَو 

المادية الحالية لكن عندما يقتنع الفرد بحضور شخصية الالهوت بموقف الخدمة العملية فإن شخصيةالالهوت خارج مداركنا 

َپـَرماتْـمايمكنه الشعور بأن الفطنة هي هداية .  الخالص الذي يشعر به دوما في كل مكانتيمهالالهوت يكشف برحمته عن ذاته ل

)ParamAtmA(َپـَرماتْـمامة  مالزليس من الصعب فهم . أي النفس العليا )ParamAtmA(لكل نفس حتى عند اإلنسان 

ربما ال يستطيع الفرد الشعور بذلك فجأة لكن. يمكن لإلنسان الشعور بهويته الذاتية والشعور بوجوده: اإلعتيادي، والطريقة هي

اق والرأس والشعر واالطراف هييستطيع ان يشعر ان اليد والس. عند استخدامه قليل من الذكاء يمكنه فهم مغايرته لبدنه المادي

إذن، النتيجة الطبيعية هي. بقليل من الذكاء اهلذلك، يستطيع الفرد تبين ذاته عن سائر ما ير .اجزاء ال تتجزأ من بدنه لكنها غير ذاته

ننا الموافقةاالن، يمك. إذن، ثمة مغايرة بين المراقب وما يراقبه. ان النفس هي المراقب الذي يرى نفسه إلى جانب اآلخرين

جميع. بإستخدام بعض الذكاء ان النفس التي ترى االشياء وراء نفسها بالعين المجردة ال تقوى على النظر أو التحرك على حدة

-١: حواسنا اإلخبارية هي. اعمالنا اليومية ومشاعرنا مستندة إلى مختلف أشكال الطاقة التي تمدنا بها الطبيعة في مختلف التركيبات

-٤.  الكالم-٣.  الساقين-٢.  اليدين-١:  الشم باإلضافة إلى حواس العمل وهي-٥.  الذوق-٤.  البصر-٣.  اللمس-٢. السمع

 نحصل عليها)ثالث عشرة حاسة( األنية -٣.  الذكاء-٢.  العقل-١:  القبل باإلضافة إلى حواسنا اللطيفة الثالثة وهي-٥. الدبر

ومن الواضح ان أغراض مشاعرنا ليست سوى نتاج تحوالت وتركيبات ال. يفة للقدرة الماديةبشتى ترتيبات االشكال الكثيفة أو اللط

ن اإلنسان اإلعتيادي ال يملك قدرة مستقلة على الشعورفإتحد من االشكال المتولدة عن القدرة المادية، وكما يثبت ذلك بشكل قاطع 

 المادية فإننا نستخلص ان المراقب هو الروح وان الحواس باإلضافةأو الحركة وكما اننا نشعر دون شك بأن وجودنا مقيد بالقدرة

نا بمحدودية الوجود المقيد بالمادة وهذا هو الفارق بينئتبدو النوعية الروحية للمراقب في استيا. إلى اغراض الحواس هي مادية

لحركة بمثابة نمو عضوي محدد لكن مثل تلكتوجد بعض الحجج الضعيفة التي تقول ان المادة تّولد قوة البصر وا. الروح والمادة

الحديث العاطل بصدد التنمية.  بالمستقبل مهما كان جميالثقال ت. الحجة مردودة لعدم توفر دليل على ان المادة ولدت نفسا

لذلك، .ألرضن المادة قاصرة عن تنمية قوة البصر أو الحركة في أي مكان على المادة إلى روح هي احاديث فارغة ألالمستقبلية ل

نصل اآلن إلى النقطة بأن االشياء التي. هذه المحصلة بإستخدام الفطنة من المقطوع به ان المادة مغايرة للروح ويمكن التوصل الى

ه مثليوجالتالفطنة تعطي . ل شخصا بصفة مستخدم أو موجه الفطنةوبدون قنراها بإستخدام بعض الفطنة ال يمكن ان تكون حية 

عندما يخفق الفرد باإلنتفاع.  وال تستطيع النفس ان ترى أو تتحرك أو تأكل أو تفعل أمرا دون استخدام الفطنةمرجع علوي ما

لكل نفس. تلك الفطنة عامة الوجود. وبناء عليه، الفرد معتمد على الفطنة أو توجيه شخص أعلى منه. بفطنته فإنه يصبح مختال

نفسهاان المرجع االعلى الحاضر والذي يالزم النفس هو . كونها توجيه مرجع أعلى  الفطنة كاألب الذي يوجه ابنهتلكفطنتها و

 .االعلي

ة بترتيبات الطبيعةنوطنحن ندرك من جهة ان جميع مداركنا واعمالنا م: عند تلك النقطة من بحثنا يمكن لنا النظر إلى السؤال التالي

 لذلك، يمكننا القول ان حواسنا المادية للشعور والعمل تتحرك نتيجة توهمنا".أنا أعمل"أو " أنا أشعر:"المادية ومع ذلك نشعر ونقول

صورةبالنفس العليا يمكن لنا متابعة البحث منتفعين بهداية . مدنا بما نطلبهتهدينا والذات والبدن المادي وان النفس العليا تعينية 

.ء في وهم عينية البدن المادي والذات والتوهم بأننا المالكين والفعلةالفطنة، وتطبيق محصلتنا بمغايرتنا للبدن المادي أو يمكننا البقا

يمكننا الوصول إلى المفهوم. تتقوم حريتنا بتوجيه رغبتنا سواء تجاه مفهوم العينية المادية الوهمي أو مفهوم المغايرة الصائب

َپـَرماتْـماهادينا وبمالئمة فطنتنا مع فطنة  هو صديقنا و)ParamAtmA( َپـَرماتْـماالروحي الصائب عن طريق اإلعتراف بأن 

)ParamAtmA(.ان النفس العليا والنفس الفردية من السنخ الروحي الواحد وبائنتان عن المادة، لكن النفس الفردية ال تعادل النفس 

يه النفس العليا وتعمل بتوجيههاالنفس معتمدة كليا على توج. العليا التي توجه أو تمد فطنة النفس التي تعمل بتوجيهها فتجيد العمل

 .في كل خطوة بصدد النظر والسمع والتفكير والشعور واإلرادة الخ

 أو الفطنةـتاچّيـَوْد َچْبَهـان نظرنا إلى . المادة والروح والروح العظيم: وجود ثالثة هويات هيمن جهة الحس العام، نستنتج 

شخصيةلالنفس العليا هي امتداد تام . شخصية الالهوتبم قودية والنفس العليا ت، يمكننا الفهم بأن المادة والنفس الفرةَويديالـ

شخصية الالهوت.  ان شخصية الالهوت يهيمن على العالم المادي بواسطة امتداده التام فقطـتاچّيـَوْد َچْبَهـجاء في . الالهوت

.الذات العظمى  أي)PuruSottama( ـُوتَّـَمپوروٰشلعليا لذلك، ال يمكن ان تكون النفس ا. كبير وليس حامل أوامر النفوس الصغيرة

ان تحقيق النفس الصغيرة للنفس العليا يشكل بداية تحقيق الذات ويستطيع الفرد تحقيق شخصية الالهوت بعون الفطنة وعون الكتب

شخصية الالهوت العليائي حول  هو المفهوم المبدـتاچّيـَوْد َچْبَهـ.  مع تقدم تحقيق الذات ونعمة شخصية الالهوتةَويديالـ

إذن، ان عقدنا العزم وطلبنا رحمة موجه الفطنة.  هو الدراسة العليا لعلم الالهوتـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها بينما شْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰ

 ان يتضح لنا العلمحتمفمن الم األّوَپـنيشَٰـداتْالذي يقف على نفس الشجرة البدنية مثل طائر يقف مع طائر آخر كما جاء في 

لذلك، يسلم الفطين نفسه للقدمين اللوتسيتين للرب.  صعوبةدون) VAsudeva (واسو ِدَو شخصية الالهوت العليا فندرك َويديالـ

VAsudeva .)١٩\٧( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ لما جاء في طبقابعد والدات غزيرة من استخدام الفطنة )  (واسو ِدَو



 ٣٦\٢\٢. ب.ش
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 . وتسبيحه وذكره دوما في كل مكانشخصية الالهوت العليالك ايها الملك، ال بد لإلنسان من السماع عن لذ

 التفسير
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 ألنه أوضح في النص السابق ان الوسيلة"لذلك"  أي)tasmAt( تَـْسـماتْ هذا النص بلفظة چُوْسـوامّيشـوَك ِدَو  شْـرّيـَليبدأ 

السماع:  المتقومة بالعبادات التسع وهيچايُّـو ْبـَهـكْتيالتيم يمارس . هاسوا دون اچيُّـو ْبـَهـكْتيالسعيدة للخالص هي 

قضاء كل تلك.  والعبادة والدعاء والتطوع بالخدمة والمؤاخاة ووهب النفسللحقوالتسبيح والذكر وخدمة القدمين اللوتسيتين 

ال يمكن. چايُّـو ْبـَهـكْتي، لكن السمع هو أبرز عبادات المخلصللتيم العبادات جملة أو قضاء احدها يضمن النتيجة المنشودة 

َويديالـهذا العلم .  كله مقصود للسمع فقطَويديالـدون سمع كاف وصائب والعلم  ألحد احراز مطلق تقدم في سائر العبادات

 شيء فإنهالنفس العليا لكلهو الحق القوي، ونتيجة القطع بأن تجلي الالهوت ) VyAsadeva (وّيـاَس ِدَووضعه كبار المراجع مثل 

ضحية سماع التفاهات التي تذيعهااإلنسان يصبح . هذا هو الواجب الخاص لكل فرد .واجب العبادة والتسبيح دوما وفي كل مكان

تخلقلكنها الحق  اإلنتفاع بها للسمع عن نساناإلبوسع ليست اآلليات سيئة ألن . عندما يقلع عن السمع عن شخصية الالهوت اآلليات

 ان يسمع ألن االسفار مثلنسانورد هنا ان من واجب اإل. ألنها صنعت ألغراض أخرى انحطاطا سريعا في المستوى الحضاري

.ةَويديالـال تقوى األحياء دون اإلنسان على سماع الكتب .  لهذا الغرضكشفت ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها و ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ

ون فلن يصبح ضحية االصوات المدنسة التي تصدر عن األرذال الذين يحطةَويديالـشري إلى سماع الكتب عندما يأخذ المجتمع الب

من سمع على الوجه الصحيح من المصدر الصحيح يقتنع بوجود شخصية الالهوت. يتدعم السمع بالتسبيح. من المستوى اإلجتماعي

َسَرْسـَوتّيو  تْـشايتَـنْيا و) Madhva (َو َمـْدَهـو) RamAnuja (وَجرامانمثل  )AcAryas( آتْـشاْرياْزجميع  .ويتحمس لتسبيحه

 النبي محمد والمسيح وغيرهما مجدوا شخصية الالهوت بالتسبيح الدائمخارج بالد الهند وفي )SarasvatI ThAkura( طْـهاكوَر

زول قيود الزمان والمكان في مجال تسبيحت .يعم شخصية الالهوت الوجود ومن الالزم تسبيحه دوما وفي كل مكان. وفي كل مكان

َسـناتََن لفظة). bhAgavata dharma (ـَوتَ ْدَهـْرَمَچْبهاو أ) sanAtana dharma (َسـناتََن ْدَهـْرَمهذا هو . شخصية الالهوت

)sanAtana(ـَوتََچْبهالفظة .  تعني أزلي، دائما وفي كل مكان) bhAgavata (ية الالهوتما له صلة بشخصرباني أو عني ت

لذلك، يجب سماع االسم القدوس وتسبيحه وذكره في كل األرض وهذا. هو سيد الزمان والمكانالحق . )BhagavAn (ـَواْنَچْبـَهـ

ca . كما جاء أعالهچايُّـو ْبـَهـكْتي كل الطرق المتبقية أو وسائل )( تْـشَ لفظة تتضمن .ما سيجلب السالم والرخاء

 التعريب

الغاية المشوبة ون  يطهركْـرِٰشْٰـنَٰالرب محبوب التيم بالرسالة الحلوة لتماما بآذانهم الممتلئة ون يشربمن 

 .ه اللوتسيتينإلى قدميون للحياة المتمثلة بالملذات المادية فيرجع

 التفسير



 الفصل الثالث

كلما ازدادالخارجية ويشتد عذابه يزداد تورط اإلنسان بالفتنة . ان عذاب الفرد مرده الرغبة في السيطرة على المصادر المادية

صورةبيمد شخصية الالهوت ضروريات حياة اإلنسان . عية الخام في سبيل تشبعته الحسية في استغالل المصادر الطبيهانشغال

 بكمياتوغيرهحبوب الطعام والحليب والفاكهة والوقود والحجارة والسكر والحرير والجواهر والقطن والملح والماء والخضار 

بذل مجهود بسيط لتحصيلإلى  سوى صدر اإلمداد كامل وال يحتاج اإلنسانم. يرة لتغذية اهل األرض وسائر الكواكب في الكونوف

من المحال جعل الحياة مريحة بالكماليات. ال حاجة إلى المكائن واألدوات أو معامل الفوالذ لخلق أسباب الراحة الكمالية. ضرورياته

 في هذا النص أرفع كمال التفكير البشري وهو اإلستماع إلىچُوْسـوامّيشـوَك ِدَو يقترح . لتفكيربل ببساطة العيش ورفعة ا

 هوـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها الحاضر بصيرتهم الكاملة وكتاب كَليفقد أهل عصر .  بالقدر الكافيـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها

)zrIla Jiva GosvAmI PrabhupAda( ْپـَرْبهوپاَد چُوْسـوامّيجـّيـَو  ـَلشْـرّيكتب . المصباح الذي ينير لهم الدرب الصحيح

 هو الرسالة الجميلةـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها الواردة في هذا النص مشيرا ان )kathAmRtam( تَـْمكَـتْـهاْمـرِٰمعلقا على لفظة 

 بالقدر الكافي، وسيقتدرـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهااع إلى تزول الرغبة في السيطرة على المادة بفضل اإلستم. لشخصية الالهوت

 .جميع اهل األرض على التنعم بحياة العلم البهيج

َهـنوماْن و ناَرَدوذكره وصفاته وبطانته مسر للسمع ولما ان جميع كبار التيم مثل الحق من جهة تيم الرب، كل ما له صلة باسم 

)HanumAn (نْـداَوَنورِٰر أهالي وسائ َمهاراَج نَـنْـَد و )VRndAvana(صادقوا على تلك االحاديث فإنها علية ومسرة لكل من 

. القلب والنفس

ـَوْدَچْبَهـ في هذا النص لإلنسان بلوغ شخصية الالهوت بفضل اإلستماع الدائم لرسالة چُوْسـوامّيشـوَك ِدَو  شْـرّيـَليؤكد 

 Goloka( َنَورِِٰٰنْـداو لُوَكچولقيام على خدمته الودية العلية على الكوكب الروحي ، واـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها ثم ـتاچّي

VRndAvana( طبقا لما جاء في هذا النص، وباإلستماع الكافيچايُّـو ْبـَهـكْتيإذن، بممارسة . الذي يشبه زهرة لوتس ضخمة 

الهيكل أي) virAT( راطْـيوفي  اإلنسان أملاجة إلى تإلى الرسالة العلية تزول جميع الشوائب المادية بصورة مباشرة دون ح

 من كل الشوائب المادية فال بد انه تيم زائف وال يوجد عالج للتحرر منچايُّـو ْبـَهـكْتيلكن من ال يتصفى بممارسة الكوني 

 .بالنسبة إلى مدعي مثله عبودية المادة

 ".في القلبالحق " بعنوان ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها الثاني من لباب على الفصل الثاني من اتَـدانْويـ ْبـَهـكْتيانقضى بحث 

 التغير في القلب: الصفية تتيميةالخدمة ال
 ١\٣\٢. ب.ش

 التعريب

، اجبتك كما سألتني عن واجب الفطين المشرف يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج: چُوْسـوامّيشـوَك ِدَو  شْـرّيقال 

 .على الموت

التفسير



٧-٢\٣\٢. ب.ش

لدى غالبيتهم مفهوم. توجد ماليين ومليارات من النساء والرجال على األرض ومعظمهم من ضعاف الفطنة لجهلهم بالنفس الروحية

ال بد من العلم ان من ال يتحرى عن ذاته وراء البدن والعقل فإن. خاطئ للحياة لتوهمهم عينية الذات والبدن اللطيف والبدن الكثيف

لذلك، قد يتحرى.  الماديعتباربغض النظر عن رفعة أو وضاعة منزلته حسب اإل  اعمال فاشلة اإلنسانيةحياتهجميع اعماله في 

)VedAnta sUtra( ِودانْـتَ سّوتْـَر مثل ةَويديالـعن ذاته الروحية ويرجع إلى الكتب  شخص واحد من بين ألوف وألوف البشر،

 محقق على الرغم منسيد روحيدون اإلتصال بلن يمكنه تحقيق ذاته ، لكن تَـْمـَوَچشْـرّيـَمْد ْبـها أو ـتاچّيـَوْد َچْبَهـأو 

-١٢٢\٢٠ َمْدْهـيا(جاء في . كْـرِٰشْٰـنَٰالرب دراسة وسماع تلك االسفار، ومن بين ألوف وألوف البشر فقد يعلم شخص واحد ب

وّيـاَس ِدَو في نزلته بصفة َويديالـحمته العلية أعد العلم  بدافع ركْـرِٰشْٰـنَٰالرب ن ا شَـريتاْمرِِٰٰتَتْـ تْـشايتَـنْيا من )١٢٣

)VyAsadeva (حتى هؤالء المفكرين ناسين لصلتهم. ـنَٰشْٰكْرِٰبـة المفكرين في المجتمع البشري الذين نسوا عمليا صلتهم لدراس

في الصورة البشرية التي تحصلها النفسوهذا البعث ممكن .  هو بعث الصلة المفقودةچايُّـو ْبـَهـكْتي  مراد لذلك، مجمل.الحقب

الفطناء. يجب على المفكرين انتهاز تلك الفرصة.  دورة النشوء المتقومة بثمانية ماليين وأربعة مئة ألف جنس من اجناس الحياةفي

ـَنـّيلذلك، جرى استعمال لفظة . قلة بين البشر وهذا مرد عدم فهم اهمية الحياة البشرية  التي تعني)manISiNAm( ـاْمـيٰنـٰشم

 اللجوء إلى القدمينيتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج نظير )manISiNAm( ـاْمـيـٰنـٰشَمـنـّيلذلك، على الشخص . فطين في هذا النص

أحاديث أي )hari-kathAmRta( تَكَـتْـهاْمـرِٰ -َهريـ  المتمثلة بتتيميةالخدمة ال واإلنقطاع إلى كْـرِٰشْٰـنَٰاللوتسيتين للرب 

 .هذا هو العمل الموصى به لإلنسان المشرف على الموت على االخص. وهي سماع وتسبيح اسمه القدوس وتساليه َهري

 التعريب

ِوَدْز أي نور اهللا، عبادة سيد الـ)  brahmajyoti(ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتي اإلستغراق في بمن يرغب ينبغي ل

)Vedas (َپـتيَهـْسـْپـرِٰ أو الكاهن السماوي ْبـَرْهما أي )BRhaspati ( ومن يرغب في تحصيل الفحولة

 َپـتيْزْپـَرجامن يرغب في الذرية الصالحة، عبادة ينبغي ل. إنْـْدَرالقوية ينبغي له عبادة مالك الجنة 

DurgAdevI( ّي ِدَوچادوْرمن يرغب في الحظ السعيد، عبادة ينبغي ل .أي كبار اآلباء )( PrajApatis(  أي

 َوسوْزمن يرغب في المال، عبادة ينبغي ل. من يرغب في القوة البالغة، عبادة النارينبغي ل. الخارجيةفتنة ال

Rudra( روْدَرا، عبادة من يرغب بأن يصبح بطال كبيرينبغي ل). ( Vasus(ينبغي . شيَو  أي امتدادات المولى

ن يرغب في دخول كواكب مينبغي ل .)Aditi( آديتيمن يرغب في محاصيل كبيرة من الحبوب، عبادة ل

Vizvadeva( ِدَو َويشْـمن يرغب في مملكة أرضية، عبادة وينبغي ل .)( آديتيالجنان، عبادة أوالد  Aditi(. 

من يرغب في عمر ينبغي ل .)SAdhya( ساْدْهـيامن يرغب في الشعبية بين العامة، عبادة المالك ينبغي ل

من يرغب في بدن بالغ ينبغي ل .)AzvinI-kumAras(ماَرْز  كو-آشْـويـنّيطويل، عبادة المالكين التوأمين 

من ينبغي ل. من يرغب في ثبات منصبه، عبادة كل من االفق واالرض معاينبغي ل. المتانة، عبادة األرض

من يرغب في زوجة ينبغي ل .)Gandharva( َوـنْْدَهـْرَچيرغب في الجمال، عبادة أهل الجمال لكوكب 

من يرغب في الهيمنة ينبغي ل .حور الجنان  أي)UrvazI( سّيأوْروو ) ApsarAs (ْزْپَسـراأصالحة، عبادة 

ينبغي . من يرغب في صيت ذائع، عبادة شخصية الالهوتينبغي ل.  سيد الكونْبـَرْهماعلى اآلخرين، عبادة 

ة من يرغب في عالقة زوجية طيبة، عبادينبغي ل. شيَومن يرغب في حساب مصرفي كبير، عبادة المولى ل

UmA .شيَو زوجة المولى )( ماأّومالك العفة 

 التفسير



 ٨\٣\٢. ب.ش

 في العالم المادي قاصرة عن الخبرة في كل متعة مادية لكن يمكنها تطويرالنفس المسيَّرة. ختالف رغبة اإلنسانتختلف العبادة بإ

 وكانشيَوغة بعبادة المولى  سلطة بال)RAvaNa (راَونَٰبلغ . نفوذ بالغ في مجال مخصوص بعبادة مالك مخصوص كما ورد أعاله

المالئكة تخافه إلى ان تحدى سلطةكانت  إلى درجة شيَو فبلغ من القوة بفضل المولى شيَويقدم رؤوسا مقطوعة لمرضاة المولى 

إلىون بكالم آخر، ان أمثاله الذين يطمح.  فجلب الهالك على نفسه)RAmacandra( راَمـتْـشَـنْـْدَر شْـرّيشخصية الالهوت 

إلىون  فطنتتهم يطمح)mAyA( ـاماّي بضعاف الفطنة كما جاء ان من سلبت )٢٠\٧( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـنفع المادي وصفوا في ال

تتمثل المعضلة الحقيقية للحياة في العالم المادي. جلب النفع المادي بعبادة المالئكة أو دفع الحضارة المادية تحت شعار التقدم العلمي

ال يطلب أحد الموت أو الشيخوخة أو المرض لكن حلها ليس في يد المالئكة أو التقدم العلمي .الشيخوخة والموتبالوالدة والموت و

شـوَك ِدَوقال . ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها و ـتاچّيـَوْد َچْبَهـفي بقلة الحصافة وصف ضعاف الفطنة هؤالء . المزعوم

 ألف هي صورة نادرة ثمينة وان الواعين بين البشر٤٠٠ ماليين و٨ الحياة البالغة  ان الصورة البشرية من بين اجناسچُوْسـوامّي

. االصفياءتيمهوالحق  الذي يحتوي على رسالة ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهابقيمة ون بمعضلة الحياة أكثر ندرة وأندر منهم من يع

َمهاراَج خاطب چُوْسـوامّيشـوَك ِدَو  حماقتهم، لكن الموت مكتوب على جميع أهل العالم المادي بغض النظر عن فطنتهم أو

عند الموت، جميعترك  ألنه "صاحب عقل بالغ التطور" التي تعني )manISI( ّيـٰشَمـنـّي في هذا النص بلفظة يتْكْٰشـرّيَپـ

، لكن طموحچُوْسـوامّيِدَو شـوَك  كليا بسماع رسالته من الشخص المناسب، للحقالملذات المادية وسلم نفسه للقدمين اللوتسيتين 

ينبغي للفطناء قطع تلك الطموحات وطلب.  المنحطنسان اإلثمالةيشبه ذلك الطموح . الساعين إلى الملذات المادية طموح مذموم

 .الحياة الباقية بالرجوع إلى دار البقاء

 التعريب

 في العلم الروحي لكن عليه عبادة شتى المالئكةمن اجل التقدم  تيمه  أوويشْٰـٰنوالرب ينبغي لإلنسان عبادة 

 .لحماية ذريته وتقدمها

 التفسير

 ٩\٣\٢. ب.ش

 في وجهه النوراني أو وجههويشْٰـٰنوالرب يسلتزم درب الدين اإلستبحار في العلم الروحي الذي يقود إلى انهاض الصلة الباقية ب

كن من يطلب انشاء ساللة صالحة والسعادة في صالته وأخيرا وجهه الشخصي، ل)ParamAtmA( َپـَرماتْـماالذي يحل في القلب 

يدخل عباد مختلف المالئكة كواكبهم داخل. األسالف إلى جانب المالئكة  أي)PitAs( ْزپـيـتاالبدنية الزائلة فينبغي له اللجوء إلى 

brahmajyoti .لغ أرفع الكمالفإنه يب )(ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتي الكون المادي لكن من يدخل الكواكب الروحية في 

 التعريب

ن يطلب النصر على عدو، عبادة مينبغي ل). Manus (َمـنوْزمن يطلب مملكة أو امبراطورية، عبادة ينبغي ل

من ال يطلب الملذات المادية على اإلطالق ينبغي لمن يطلب التشبعة الحسية، عبادة القمر، لكن ينبغي ل. الجن

 .عبادة شخصية الالهوت

 يرالتفس
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بأشكالون ين بالجبالت المادية الثالث يفتتنسيَّريعتبر الشخص المحرر كل المنافع المادية المدرجة أعاله ال خير فيها، لكن الم

إلىون ان طلبة الملذات المادية الذين يتوددالحق أعلن . بكالم آخر، ليس لدى المتعالي رغبات مادية بخالف المادي. الملذات المادية

لذلك، ينبغي لإلنسان ان ال يرغب في الملذات المادية على أشكالها وان يتحلى. ا جاء أعاله، ال سيطرة لهم على حواسهمالمالئكة كم

ان عبادة اهللا وعبادة المالئكة تجلب النفعون  الحمقى أشد حماقة منهم ألنهم يعلنعباد. بقدر كاف من التعقل لعبادة شخصية الالهوت

 مثل حماقة من يدعي ان المسافر يصل إلى المصيرـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها و ـتاچّيـَوْد َچْبَهـعاليم تخالف هذه الدعوى ت .نفسه

ال يمكن لإلنسان الوصول إلى مدينة مومباي من مدينة دلهي بشراء تذكرة سفر إلى. نفسه بغض النظر عن التذكرة التي يشتريها

تلف بإختالف المنافع المادية المطلوبة لكن يجب على المنزه عن كل المنافع الماديةيذكر هنا بوضوح ان العبادة تخ .مدينة باروَد

دونالحق  تعني خدمة الصفية تتيميةالخدمة ال .الحقخدمة التتيم بحب  وهذه العبادة هي شْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰ الرب العظيمعبادة 

 لتحقيق رغباته المادية لكن نتيجة تلك العبادةالرب العظيمدة  عبابمقدور اإلنسان. طلب االجر والتخمينرغبات مادية بما فيها 

في آخر االمرون  ألنهم سيدركتيمهلكنه ينعم بها على غالبا الرغبات المادية الحق ال يحقق . مختلفة كما سيتضح في النص الالحق

 يجب عليه عبادة شخصية الالهوت الذيجملة القول، على الفرد تقليل رغباته المادية ومن اجل تحقيق ذلك،. انها ملذات زائلة

َپـرُوـه نارايانَٰ): zaGkarAcArya (شَـنْـكَراتْـشاْريا پاَدشْـرّيـكما كتب  أي العلي عن المادة،) param (َپـَرْمهنا وصف 

nArAyaNaH paro 'vyaktAt . أي شخصية الالهوت وراء المحيط المادي)( ياكْـتـاتْوأ

 التعريب

 راغبا في الخالص، م منزها عنها أمى صاحب الفطنة األوسع سواء أكان مليئا بكل الرغبات المادية أيجب عل

 .عبادة الكل العظيم شخصية الالهوت بكل الوسائل

 التفسير

( ـْمْرنَٰپّو ـمْٰپوروشَٰان النفس من سنخ .  تعني المنزه عن كل رغبة مادية) الكل   أي)akAmaHpuruSaM pUrNam( آكاَمـهلفظة 

لذلك، التنزه عن الرغبة ال يعني . الجامع وال تقوم سوى بخدمة الحي العظيم كما ان وظيفة اطراف البدن هي خدمة البدن الكامل

( چُوْسـوامّيجـّيـَو  شْـرّيـَلأوضح . الرب العظيمالجمود كالحجارة بل وعي النفس بوظيفتها األصلية وطلب مرضاة 

.عظيمالشخص ال  أي)PuruSottama( ـُوتَّـَم پوروٰشبصفة ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ في شْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰجاء وصف شخصية الالهوت 

يسل). brahmajyoti (ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتي بتشبيعه في نوره المؤمن بوحدة الوجود المطلقةهو القادر وحده على عتق 

يجب علىلذلك، . كما ان ضياء الشمس ليس مستقال عن كوكب الشمسالحق منفصال عن  )brahmajyoti(ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتي 

 طبقا لما جاء في هذاچايُّـو ْبـَهـكْتيبواسطة الحق عبادة ) brahmajyoti(ـْجـيُّـوتي ْبـَرْهـَممن يطلب الفناء في النور 

 هيچايُّـو ْبـَهـكْتيورد في الفصول السابقة ان .  على االخص بوصفها وسيلة كل كمالچايُّـو ْبـَهـكْتييشدد هنا على . النص

لذلك، يجب.  في هذا النص ألنها الوسيلة األمثل لتحقيق الذاتچاـويُّ ْبـَهـكْتيتوصى . الغاية القصوى لعبادة مختلف المالئكة

 . حتى وان كان يطمح إلى الملذات المادية أو إلى الخالص من عبودية المادةچايُّـو ْبـَهـكْتيعلى كل إنسان األخذ إلى 

zrIla 

Jiva GosvAmI(َسـنْـَدْرْبـَهىفي كتابه   النزاهة عن الرغبة )Sandarbha( :سوكْـَهى–  پوروشَٰ–َپـَرَم  –ـيا ْبـَهـَجـنـّي - 

 مما يعني ان سعادة الفرد تنبع من )bhajanIya-parama-puruSa-sukha-mAtra-sva-sukhatvam( َهـتْـَوْم سوكْـ–َو  ْسـ–ماتْـَر 

حتى اثناء الحالة  تظهر تلك الغريزة أحياناً في مجاالت اإليثارية والخيرية واإلجتماعية واإلشتراكية وغيرها. فقطالحق سعادة 

ان عمل الخير الفردي واإلجتماعي والعائلي والوطني واإلنساني في المجال الدنيوي هو آية جزئية . الراهنة للنفس في العالم المادي

 كانت .الحق ذلك الشعور الفريد لسعادة )VrajabhUmi( ميْبـهّو َرَجوأظهرت صبايا . لرب العظيماعلى الشعور بالسعادة بسعادة 

( كاَم شعور .)( ـْزّيـپچوالـ kAma( آكاَمـهدون توقع لقاء وهذه هي آية شعور الحق  تحب ) akAmaH gopIs( أي رغبة الرضى 

akAmaH . يظهر على اكمل وجه في العالم الروحي)( آكاَمـهالذاتي تظهر جليا في العالم المادي بينما شعور 

( كاَممن عداد شعور  ) kAma(ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتي أو الفناء في الحق أفكار التوحد ب brahmajyoti( أيضاً عندما يرغب الفرد في 

الحق ي إلى مرضاة يطمح التيم الصف. ال يطلب التيم الصفي الخالص لمجرد رفع شقاوة الحياة .رضاه بالتحرر من الشقاء المادي

kAma( كاَم متأثرا بشعور )( ـتَْرشِٰـكوروكْ عن المشاركة في حرب أْرجوَنأعرض . حتى دون الخالص المزعوم KurukSetra( 

لعودته إلى رشده الحق لكن كونه تيما صفيا فقد وافق على القتال عمال بأمر  .لرغبته في انقاذ حياة اقاربه من اجل الشعور بالرضى

akAma . هذا هو مثال النفس الكاملة.)( أكاَمعلى حساب رضاه كان واجبه االول فاصبح الحق أن رضى وإدراكه ب
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وبناء عليه، فطنتهم مذمومة. يعبد طلبة الملذات المادية المالئكة الصغار.  تعني واسع االفق)udAra-dhIH( ـه ْدهـّي–أوداَر لفظة 

 ال يمكن ألحد الحصول على نفع من.فطنة من فقدوا رشدهم  أي)hRta jJAna( اَنيگْ –تَ ْهـرِٰ بمثابة )٢٠\٧ ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ(

لتحصيل المنافعفي مجال مطلوب حتى الحق لذلك، يستطيع واسع االفق ان يرى ان إذن . المالئكة دون إذن شخصية الالهوت

رة حتى وان كان راغبا في الملذات المادية أو فيبصورة مباشالحق في ظل الظروف، ينبغي لواسع األفق االخذ إلى عبادة . المادية

-mokSa(  كاَم– مُوكْـشَٰ م أ)sakAma( َسـكاَم م أ)akAma( أكاَمعبادة مالئمة سواء أكان الحق واجب كل إنسان عبادة . الخالص

kAma( كَـْرَم على أتم وجه دون مزجها بكل من چايُّـو ْبـَهـكْتي مما يعني امكانية قضاء )karma(گْـياَنو  أ )jJAna(. يمكن

كما ان ضياء الشمس بغض النظر عن الغرض الباطني.  المتمثلة بالسماع والتسبيح الخالصفية چايُّـو ْبـَهـكْتيللجميع قضاء 

tIvra .)( ْوَرـتـّيالخالص بالغ الفعالية ويدعى 

 التعريب

متمثلة باإلنجذاب العفوي الخالص والثابت إلى يمكن لجميع عباد المالئكة الحصول على البركة األعظم ال

 .الصفي تيمه شخصية الالهوت قصرا على مخالطة

 التفسير

  ڤْـَرتا ِدڤاْن-ِدڤَ ي انْتي

 فنزوال إلى أصغر نملة، مقيدينْبـَرْهماان جميع األحياء بغض النظر عن المنزلة في الخليقة المادية ابتداء من المالك االول 

 وجزء ال يتجزأ منهللحقتعي النفس في حالتها الصفية بأنها القدرة البينية  . العظيمبالفتنة الخارجية للربقانون الطبيعة المادية أو 

 في العالم المادي بداعي رغبتهاهاعادايعند  ة بالجبالت المادية الثالث فتواجه نزاع الوجود ابتغاء النفع االعظمسيَّرلكنها تصبح م

جميع خطط الملذات المادية سواء.  بالملذات الماديةاكض وراء السراب مدفوعيشبه نزاع البقاء الر. في السيطرة على القدرة المادية

بعبادة المالئكة طبقا لما جاء في هذا الفصل أو بالتقدم العلمي العصري دون عون شخصية الالهوت أو المالئكة ليست سوى خطط

الحياة المتمثلة بالوالدة والموت والشيخوخة داخل الخليقة المادية على حل معضالت النفس المسيَّرةلن تقوى وهمية فقط إذ 

تاريخ الكون زاخر بأمثال هؤالء المخططين وقد ظهر كثير من الملوك واالباطرة .رغم كل تلك الخطط ابتغاء السعادة والمرض

 . فقط، لكن تبقى المعضالت الرئيسية للحياة دون حل رغم جهود هؤالء المخططينمشاريعوذهبوا مخلفين 

من المحال على أحد حل تلك المشاكل بعبادة المالئكة أو مختلف. نسانية مقصودة فعليا لوضع حل لمعضالت الحياةالحياة اإل

.ادة المالئكة لجلب مختلف المنافعبعب) Vedas (ِوَدْزتوصي الـ. العبادات أو التقدم العلي دون عون شخصية الالهوت أو المالئكة

عبادة شخصيةفي البشر قوة بفضل انشغالهم ون يال بل وجودهم ثابت كوجودنا لكنهم يفوقوبناء عليه، ليس المالئكة من نسج الخ

.ْبـَرْهما كواكب المالئكة وكوكب سيد الكون ويرد فيه ذكر ـتاچّيـَوْد َچْبَهـد في مؤكهذا . صورة تدبير النظام الكونيبالالهوت 

ونبهيمنة المالئكة على كواكب السماء بل يخلقون ة كما ال يؤمنال يؤمن الماديون االفظاظ بوجود شخصية الالهوت أو المالئك

همسفنوثهم وأي القمر أقرب كواكب السماء لكن رغم كل بح) Candra loka (تْـشَـنْـْدَر لُوَكضجة كبيرة حول الوصول إلى 

لى القمر فلن يستطيع العلماءالقمر ورغم داعاياتهم الباطلة حول بيع االراضي ععن فلم يحصلوا سوى على علم ضئيل الفضائية 

لدى اتباع الوصول إلى سائر الكواكب التي يستحيل عليهم حتى إحصاءها، لكنب كيفالمغترين أو الماديين األفظاظ اإلقامة هناك ف

.ول جملة وتفصيال كما تقدم بحثنا في الباب االةَويديالـ طريقة مختلفة لتحصيل العلم وهي تصديق نصوص الكتب َويديالـالعلم 

.لذلك، لديهم علم تام ومعقول حول المالئكة وكواكبهم داخل الكون المادي وحول شخصية الالهوت وكواكبه وراء السماء المادية

)zaGkarAcArya (شَـنْـكَراتْـشاْريامثل  )AcAryas( آتْـشاْرياْز هو أكثر الكتب التي قطع بصحته جميع كبار ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ

 و)NimbArka( بارَك نيـْمـو) ViSNusvAmI (سوامي ويشْٰـٰنو و) Madhva (َو َمـْدْهـو) RAmAnuja (رامانوَج و

  :)٢٥\٩( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـجاء في  . كما درسه جميع كبار المفكرين في األرضتْـشايتَـنْيا

 ا ڤْـَرتاه-تْْرِِٰٰ يپـي انْتيتْْرِِْٰٰن يپـ
 ايْجــِتْبهۤوي انْتي يتانْبهۤو

 ماْمي نُو پـياْجي -َمـْد ي انْتي
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ذهبونياألسالف االشباح واالرواح الشريرة سوف يولدون بين هذه االحياء وعابدو  عابدو، ومالئكةيولدون بين ال المالئكة عابدو"

 . "وف يحيا معيسالى االسالف ومن يعبدني 

 كواكب زائلةهي) Brahmaloka (ْبـَرْهـَم لُوَك ان جميع الكواكب في الكون المادي بما فيها ـتاچّيـَوْد َچْبَهـكما نطلع من 

لذلك، تتالشى المالئكة وعبادها وقت انحالل التراكيب لكن من يدخل ملكوت شخصية الالهوت. بعد انتهاء اجلها يبهاستنحل تراك

يعطيهمو) Vedas (ِوَدْزيمتاز عباد المالئكة على الملحدين بإيمانهم بما جاء في الـ. ةَويديالـهذا ما تعلنه الحكمة . ينال حياة باقية

 يبقى في الظلمة إلى ما ال نهايةَويديالـ، لكن المادي الفظ دون إيمان بالعلم تيمههوت في صحبة نفع عبادة شخصية الالذلك 

 .مدفوعا بالقناعة الباطلة المستندة إلى العلم التجريبي القاصر أو العلم المادي المزعوم الذي لن يصل إلى مجال العلم العلي

يستطيع الفرد تحقيق. للحقالصفي التيم زائلين بالفشل دون اتصاله بمتعالي مثل لذلك، تبوء مساعي المادي الفظ أو عابد المالئكة ال

الصفي وحده اإلرشاد إلى الطريق الصحيح للحياةالتيم يستطيع . الربانيينالحق تيم بفضل   أرفع كمال الحياة اإلنسانيةتتيم الصفيال

صية الالهوت أو المالئكة والحياة المنشغلة في عبادة المالئكة،التقدمية وإال فإن كل من طريقة الحياة المادية المفتقرة إلى شخ

ـَوْدَچْبَهـ أيضاً لكن ال يمكن فهم ـتاچّيـَوْد َچْبَهـتستهدف الملذات المادية الزائلة وهي أطوار مختلفة من السراب وتوضح في 

 . االصفياء وليس بتقويالت الساسة أو بالتخمين الفلسفيالتيم سوى في صحبة ـتاچّي

 التعريب

ذلك يرضي .  هو علم يعقبه انقطاع امواج واعاصير الجبالت الماديةَهريالعلي الحق العلم العلي المتصل ب

 من ذا الذي يقصر عن اإلنجذاب إليه؟. العلم النفس لنزاهته عن التعلق المادي ويصادق عليه المراجع لتعاليه

 التفسير
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 وبناء.الحقالصفي منشغلة دوما في خدمة التيم ان مجمل اعمال . الصفي رائعةالتيم  ان صفات )٩\١٠( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـجاء في 

–ساْدَهـَن يمكن الشعور بذلك الهناء العلي حتى في طور . بهناء عليون  مشاعر الوجد وينعمصفياء االالتيمعليه، يتبادل 

تبلغ المشاعر العلية. سليم سيد روحي عند قضاءها تحت رعاية ية التأدبتتيميةالخدمة ال  أي)sAdhana-avasthA( أَوْسـتْـها

إلى أرفع صالت العشق التي تمثل قمة الهناء(التي تقومت بها النفس باالصل الحق  الصلة الخاصة بتحقيقذروتها عند نضجها في 

شْـرّيـَل يستشهد .)kaivalya( لْـياكايـَو أو الوسيلة الوحيدة لتحقيق شخصية الالهوت هي چايُّـو ْبـَهـكْتي لذلك، .)العلي

َپـَرَم آْسـِتى ـامْٰراٰنَوَپـراِدَوه، ـُو ياٰنناراكُو اِِ :َويديالـفي هذا الصدد بالنص  )zrIla Jiva GosvAmI( چُوْسـوامّيجـّيـَو 

ويثبت ان شخصية )eko nArAyaNo devaH, parAvarNAM parama Aste kaivalya-saMjJitaH( گـيـتَـهـ َسـمْٰ-كايـولْـيا

الوسيلةأي  )kaivalya-panthA( نْـتْـهاَپـ –كايـَولْـيا  ووسيلة التوجه إليه هي )kaivalya( كايـَولْـيا هو نارايانَٰالالهوت 

أي سماع االحاديث المتصلة )zravaNa( نَٰشْـَرَو من )kaivalya-panthA( نْـتْـهاَپـ –كايـَولْـيا تبدأ  .الوحيدة للوصول إليه

 تحصيل العلم العلي الذي يسبب التجرد عن كل االحاديث الدنيوية)hari-kathA( كَـتْـها -َهريشخصية الالهوت ويعقب سماع ب

الذي ينقطع حتى عن العناية ببدنهالتيم  ان جميع االحاديث الدنيوية من إجتماعية وسياسية عديمة الطعم عند .التيمالتي ال يتذوقها 

الجبالت المادية مختلفة وجميع. في مثل تلك الحالة بأمواج الجبالت الماديةيضطرب التيم ال يعود . أقاربهب كيفعند نضجه ف

-pratinivRtta( ُوميٰنچو –تَِّ ورِْٰپـرَِتـيـنيـطلق على تلك الحالة توالتيم المشاغل التي يعنى بها اإلنسان اإلعتيادي ال يهتم بها 

guNormi( َرساَدْپـ –آتْـَم  وتتحقق في )Atma-prasAda(منالتيم يبلغ  .حالة الرضى التام بالذات دون مطلق صلة مادية  أي

لكسب رضاه ويوظف كلالحق  لكن على الرغم من رفعته فإنه يتطوع للدعوة إلى مجد تتيميةالخدمة الالدرجة االولى تلك الحالة ب

شْـرّيـَلوصف . بتدئ لتحويل العناية الدنيوية إلى هناء علي بما فيها العنايات الدنيوية ليمنح فرصة للمتتيميةالخدمة الشيء في 

 َسـْمـَبـنْـْدِهى ّيـوكْـتَـمْٰ– كْـرِٰشْٰـنَٰنيْرَبـنْـَهـه : الصفي هذاالتيم  عمل )zrIla Rupa GosvAmI( چُوْسـوامّيرّوَپ 

 تعد حتى االعمال الدنيوية الموظفة في.)nirbandhaH kRSNa-sambandhe yuktaM vairAgyam ucyate( گْـياْم أوتْـشْـياِتىوايرا

kaivalya .االعمال العلية المصدقة  أي)( كايـَولْـيامن شؤون الحق خدمة 

 التعريب



VyAsadeva( شاونَـَكقال  (َووّيـاَس ِد ابن چُوْسـوامّيشـوَك ِدَو  شْـرّيـَلكان : ) zaunaka (ن كبار م

 ثانية بعد سماع يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجماذا سأله . شياء بأسلوب شعريالحكماء وكان قادرا على وصف اال

 جوابه؟

 التفسير
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 وبعض المميزات البارزة لتلك الصفات هي انه لطيف، مسالم، صادق، مستقيم،تلقائيا  بكل الصفات الربانيةصفيالالتيم يتصف 

، عديم اإلشتهاء، بسيط، ثابت،كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰلـع، راضي، مسلم ي، مريد خير للجميانفعالمنزه عن العيوب، سخي، رقيق، نظيف، غير 

تذكر هنا صفة .ملجم الذات، معتدل االكل، راشد، مهذب، عديم الكبرياء، وقور، متعاطف، صدوق، شاعري، خبير وصامت

ة وعشرين طبقا لوصف من بين تلك الخصال البارزة التي يبلغ عددها ستچُوْسـوامّيشـوَك ِدَو الشاعرية على االخص بصدد 

.)Caitanya-caritAmRta( شَـريتاْمرِِٰٰتَتْـ تْـشايتَـنْيا في كتابه )KRSNadAsa KavirAja(داَس كَـويراَج  شْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰ

 .بكالم آخر، كان شاعرا بين الحكماء. كان حكيما محققا.  بتالوته هو أرفع اسهام شعريـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهاعرض 

 التعريب

إلى جانب .  نرجو منك متابعة الحديث لتشوقنا للسماع،)Suta GosvAmI( چُوْسـوامّيسّوتَ ايها العالمة 

 .التيم، في مجلس َهريالحق ذلك، ينبغي مناقشة االحاديث التي تقود إلى مناقشة 

 التفسير
 من االعمال العلية كما سبق لنا اإلستشهاد من كتابـنَٰشْـرّي كْـرِٰشْٰالرب  في خدمة ةظفتعد حتى األعمال الدنيوية المو

للمثال،. )zrI Rupa GosvAmI( چُوْسـوامّيرّوَپ  شْـرّي كاتبهل )Bhakti-rasAmRta-sindhu(  سينْْدهو- َرساْمرِِٰٰتَ-ْبَهـكْتي

لفئات التي ال تتمتع بالقدر الرفيع منتي توصى لدراسة اال) MahAbhArata (َمهاْبهاَرتَـال و)RAmAyaNa( رامايانَٰالملحمتين الـ

.الحق لصلتهما بتسالي َويديالـ من عداد العلم )راري غير الجديرة للطبقات العلياوالذ) zUdras (شـّوْدَرْزالـ والنساء(الفطنة 

و) SAma (ساَم: أقسامها االربعة االولى وهيبعد ) Vedas (ِوَدْز هي القسم الخامس من الـ)MahAbhArata( َمهاْبهاَرتَـال

)MahAbhArata( َمهاْبهاَرتَـالون كن بعض ضعاف الفطنة ال يعتبرل) Atharva (َوأتْـَهـْر و )Rg( گْ رِٰو) Yajur (ياجوْر

هوو) MahAbhArata (َمهاْبهاَرتَـال هو جزء من ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ. ف كبار الحكماء والمراجعبخال) Vedas (ِوَدْزجزء من الـ

أْرجوَن ألقي على ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ ليس معدا للمتزوجين ناسين ان ـتاچّيـَوْد َچْبَهـان ون صغار العقول لكنهم يقوللالحق كالم 

ذن، رغم إ).gRhastha (گْـرَِِٰٰهـستَْهىفي دوره بصفة الحق جل عائلة كما تكلمه أي ر) gRhastha (گْـرَِِٰٰهـستَْهىالذي كان 

شْـرّيـَمْد لكنه مخصص للمبتدئين في العلم العلي وأما ةَويديالـ على الفلسفة العميقة للحكمة اـتچّيـَوْد َچْبَهـاحتواء 

 وما شابهها من)purANas( ـاتْراٰنـوپ والـ)MahAbhArata( َمهاْبهاَرتَـاللذلك، .  فمخصص للدراسة العلياـَوتَـْمَچْبـها

الصعوبة هي ان مناقشة المحترفين. التيم مناقشتها في مجلس كبار وهي آداب علية والمفروض حصرالحق اآلداب مليئة بتسالي 

لذلك، جاء في هذا النص.  دنيوية مثل كتب التاريخ والملحمات إلحتوائها على وقائع تاريخية كثيرةالتلك اآلداب يجعلها تبدو آداب

معدوم الشخصيةالحق ليس  ،جملة القول. العليا، ودون ذلك فلن يستمتع بها أهل الطبقات التيمبوجوب مناقشة تلك اآلداب في مجلس 

هو زعيم جميع األحياء وينزل بمشيئته وبقدرته الشخصية إلستعادة النفوس الساقطة.  وتساليه ال تحدشخصية الالهوت العليابل هو 

فإن كل تلك االحاديثالحق  ولما ان تلك االدوار تبلغ ذروتها في نقاش احاديث. السياسي أو الديني وأفيلعب دور القائد اإلجتماعي 

يميل البشر إلى دراسة التاريخ وغيره من.  االعمال المدنية للمجتمع البشري"روحنة"هذه هي وسيلة . المبدئية هي احاديث علية

فتصبحالحق  إذن، لنوظفها في الخدمة العلية إلى .وغيرهاالكتب الروائية والخرافية والمسرحية والمجالت والصحف اليومية 

حجر جامد دون اسم أو صورة شجع البشر ليصبحوابل ليس شخصا وليس فاعال الحق ما يشاع ان . التيماديث يتذوقها جميع اح

اعتيادا على االعمال الدنيوية التي تمهد الطريق إلى الجحيمون زدادي للحقشياطين ملحدين وكلما ازداد انحرافهم عن التسالي العلية 

 .الرجوع إلى الحقبدال عن 

مع ذلك،،  مع ما يرافق ذلك من اعمال سياسية وإجتماعية)PANDavas( َوْزـدَٰپانْٰالـ من تاريخ ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهابدأ ي

 أي أرفع)PAramahaMsa-saMhitA( ـهيتاَسـمْٰ – َسـَرَمَهـمَْٰپ  المقصود لـَويديالـ بالكتاب ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهاوصف 

يأ) paramahaMsas (َسـْزـَرَمَهـمَْٰپ جميع .أرفع علم علي  أي)paraM jJAnam( ـْم گْـيانََپـَرمْٰ حتوي علىيالمتعالين شأنا و

  . أشباه التّم الخبير بإمتصاص الحليب من مزيج الحليب والماء االصفياءالتيم
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 التعريب

الرب كان يعبد . كبيرا منذ طفولته تيما )PANDavas( َوْزـدَٰپانْٰالـ حفيد يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجكان 

mUrti .حتى في طفولته اثناء لعبه بالدمى لةالعائ)  (مّورتي بتقليد عبادة كْـرِٰشْٰـنَٰ

 التفسير
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 صالح أوْبراْهـَمنَٰ يعطى فرصة للوالدة في بيت چّييُّـو ان حتى الفاشل في انجاز النهج الـ)٤١\٦( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـجاء في 

وبناء عليه،. منذ والدته السابقة تيما  كان فوق ذلك ألنه كانيتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج أو ثري، لكن )kSatriya( ـتْـريـياـشَٰكْملك 

خدمة إذن، سنحت له الفرصة منذ بداية طفولته لإللمام ب.)PANDavas( َوْزـدَٰپانْٰالـ الملكية وال سيما )Kuru( كوروولد في عائلة 

)mUrti (مّورتي عظمونفقد كانوا يالحق تيم  كانوا من )PANDavas( َوْزـدَٰپانْٰالـوكون .  في عائلتهكْـرِٰشْٰـنَٰب الرالتتيم بحب 

حتى ولو كان ذلك) mUrti (مّورتيلحسن حظهم عبادة الـون ن في مثل تلك العائالت يقلدمولدياالطفال ال. في قصرهمالحق 

الرب وقلدنا عبادة )VaiSNava( َوــنَٰايشْٰو فرصة الوالدة في عائلة ـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰشْالرب  نعمةسنحت لنا ب. بطريقة صبيانية

ـاتْـرا ّي-دُوَل و )Ratha-yAtrA( ـاتْـرا ّي-َرتْـَهى اعياد بتقليد والدنا الذي شجعنا من كل الوجوه على مراعاة كْـرِٰشْٰـنَٰ

)Dola-yAtrA( ـَرساَدْپ كما اعتاد انفاق المال بسخاء لتوزيع )prasAda(نا الروحي الذي ولدموال.  علينا وعلى أصدقائنا االطفال

نُوَدـيو ْبـَهـكْتي الجليل )VaiSNava( ـَوـنَٰوايشْٰالـ أيضاً، نال كل التشجيع من والده )VaiSNava( َوــنَٰايشْٰوفي عائلة 

ـرا بايمـّياالميرة كانت .  المحظوظةويةــنَٰشْٰايـوال هذه هي عادة جميع العائالت .)Bhaktivinoda ThAkura( طْهاكوَر

)MIrA BAI( َوْرْدَهـَنچو رافع جبل كْـرِٰشْٰـنَٰالرب تيم  المعروفة من )Govardhana(. 

 ال بديتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج ان )JIva GosvAmI( چُوْسـوامّيجـّيـَو كتب . سيرة حياة كثير من امثال هؤالء التيم متشابهة تقريبا

 ألنه كان يقلد تلك التسالي مع زمالءه، كما كتب)VRndAvana( نْـداَوَنورِٰ في كْـرِٰشْٰـنَٰالرب مع عن تسالي طفولة وس

العائلة بتقليد الكبار، كما يؤيد) mUrti (مّورتي اعتاد عبادة يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج ان )zrIdhara SvAmI( امّيشْـرّيـْدَهـَر ْسـو

 JIva( چُوْسـوامّيجـّيـَو  رأي )zrIla VizvanAtha CakravartI ThAkura( اتْـَهى تْـشَـكْـَرَوْرتي تْهاكوَرشْـرّيـَل ويشْـوان

GosvAmI(. ربما قلد تلك التسالي.  منذ بداية طفولتهكْـرِٰشْٰـنَٰالرب  حسب الرأيين، يميل إلى يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج إذن، كان

 سيدّْهي–نـيـتْـيا  يطلق عليه الذي) mahA-bhAgavata (ـَوتََچْبها -َمهاطفولة وهذه عالمة  منذ الللحقوجميع ذلك يؤكد حبه 

)nitya-siddhas(الميل إلىون محررين منذ الوالدة لكنهم يطورون لكن يوجد آخرين قد ال يكون . أي نفس محررة منذ الوالدة

خير مثال على.  بفضل مخالطة التيم االصفياء)sAdhana-siddha( ي سيدّْه-ساْدَهـَن بفضل العشرة ويطلق عليهم تتيميةالخدمة ال

بفضل تتيمية الذي كان مجرد صبي ألم جارية لكنه اصبح تيما فريدا في تاريخ الخدمة الموني ناَرَد شْـرّيذلك هو موالنا الكبير 

 .مخالطة كبار التيم

 التعريب

تيم حرا في العلم العلي أيضاً ومن كبار مستب) VyAsadeva ( ِدَووّيـاَس ابن چُوْسـوامّيشـوَك ِدَو كان 

 الذي كْـرِٰشْٰـنَٰالرب  إذن، ال بد من خوضهما في الحديث عن .)Vasudeva( َوسو ِدَو ابن كْـرِٰشْٰـنَٰالرب 

 .التيميمجده كبار الفالسفة في صحبة كبار 

التفسير
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 يجري نقاش صائب.الحقالصفي الذي ال شاغل يشغله سوى خدمة التيم ص وتعني  بالغة االهمية في هذا الن)satAm( َسـتاْملفظة 

ان الحديث عنه غني بالدالالت الروحية وحالما يستمع الفردالحق  قال .التيم ؤالءة امثال هصحبفي  كْـرِٰشْٰـنَٰلألمجاد العلية للرب 

يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجكان . تلقائياالحق ب تتيمية الحديث وي فسيشعر حتما بفعال)satAm( َسـتاْم مجلسعنه على الوجه الصحيح في 

 كانيتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجكانا على صعيد واحد رغم ان . چُوْسـوامّيشـوَك ِدَو منذ والدته كما مر وكذا كان الحق تيم من كبار 

اد المتبتلين إلى درجة انه لم يكن يضع ثوبا على من الزهچُوْسـوامّيشـوَك ِدَو ملكا معتادا على التسهيالت الملكية بينما كان 

 االصفياء الالتيموعندما يلتقي .  األصفياءالتيم لكنهما كانا من چُوْسـوامّيشـوَك ِدَو  نقيض يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجربما بدا . بدنه

وبينالحق  انه عندما دار الحديث بين ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ، كما جاء في چايُّـو ْبـَهـكْتيأو الحق يدور بينهم حديث سوى عن أمجاد 

)ca( تْـشَاستعمال لفظة .  دون سواها مهما توغل االساتذة الدنيويون في التخمين حولهچايُّـو ْبـَهـكْتي فقد دار عن أْرجوَنتيمه 

 ان كل من)zrIla Jiva GosvAmI( چُوْسـوامّيشْـرّيـَل جـّيـَو  يدل حسب رأي )vaiyAsakiH( ـاَسـكيهايـّيوبعد لفظة 

الثانيكان  والسيد الروحي كان يلعب دور هما كانا من قبيل واحد رغم ان احديتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج و چُوْسـوامّيشـوَك ِدَو 

تيم  أي)vAsudeva-parAyaNaH( ـهَپـرايانَٰ -واسوِدَو هو قطب الحديث فإن لفظة كْـرِٰشْٰـنَٰالرب لما ان . يلعب دور المريد

 صائما فإنيتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجرغم كثرة المجتمعين في المكان الذي كان فيه . كْـرِٰشْٰـنَٰالرب تيم ني تع) VAsudeva (سو ِدَووا

 والمستمع االول كانچُوْسـوامّيشـوَك ِدَو  ألن المتكلم كان كْـرِٰشْٰـنَٰالرب النتيجة الطبيعية هي ان مدار الحديث كان تسبيح 

، ليس سوى تمجيد شخصيةتيم الرب كما تكلمه وسمعه اثنين من كبار ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهاإذن، . يتْكْٰشـرّيـَپ َمهاراَج

 .شْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰالالهوت 

 التعريب

 .ينقص طلوع الشمس وغروبها من عمر كل حي بإستثناء من ينتفع بالوقت في الحديث عن شخصية الالهوت

 التفسير
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ال. تتيميةالخدمة ال بتسريع الرب العظيميلمح هذا النص إلى تأكيد األهمية األكبر لإلنتفاع بالصورة البشرية إلدراك صلتنا المفقودة ب

 القيمتحقيقلذلك، الزمان الذي يدل عليه شروق وغروب الشمس سيضيع عبثا في حال عدم اإلنتفاع به ل. ينتظر الزمان إنسان

ليتسنى لها الحياة البشرية أي النفس) jIva (جـّيـَوتوهب . لحظة ضائعة بأي قدر من الذهبعن حتى تعويض ال يمكن ال. الروحية

طلبيكل حي وال سيما اإلنسان السعادة ألنها الوضع الطبيعي للنفس، لكنه يطلب . إدراك هويتها الروحية ومصدر سعادتها الدائم

الحق. من الكل الكامل ويمكنها الشعور بسعادتها في العمل الروحي على أتم وجهالنفس شق روحي . السعادة عبثا في الجو المادي

هو الكل الروحي الكامل واسمه وصورته وصفاته وتساليه وبطانته وشخصيته عين ذاته وحالما يتصل الفرد بأي منها بواسطة

ال يخفق الجهد:" ذلك اإلتصال بالقول)٤٠\٢( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـفي الحق أوضح . يفتح له باب الكمالة، سليم التتيميةالخدمة ال

ن االحاديث العليةا". من المحيط الواسع للمخاوف الماديةفرد  مطلقا وبذل جهد طفيف فيها يكفي إلنقاذ التتيميةالخدمة الالمبذول في 

يدل اإلدراك السمعي للرسالة. بدن كلهالصفي بالغة الفعالية كما يسري الدواء الفعال الذي يحقن في الالتيم  أذن في التي تحقن للحق

التيمهذا اإلدراك للحظة واحدة في صحبة . العلية على إدراك كلي مثلما يدل إثمار جزء واحد من الشجرة على إثمار سائر اجزاءها

خدمة التتيمه إلى الصفي بقدر انقطاعالتيم  أزليا فتخفق الشمس بسلب عمر فرد يهيء حياة الچُوْسـوامّيشـوَك ِدَو االصفياء مثل 

 تخضع النفس الباقية إلى قانون الوالدة والموت والشيخوخةالالموت هو عالمة العدوى المادية للنفس و. وجودهتصفية بالحق بحب 

  .سوى بداعي العدوى المادية والمرض

يع الصدقات كما استشهد بهاالطريقة المادية لألعمال الصالحة مثل توز )smRti-zAstras( ْسـْمـرِٰتي شاْسـتَْرْزتوصى في 

 المال المتصدق به إلى شخص.)zrIla VizvanAtha CakravartI ThAkura( شْـرّيـَل ويشْـواناتْـَهى تْـشَـكْـَرَوْرتي تْهاكوَر

في حال اعطاء الصدقة إلى. ْبراْهـَمنَٰيوصى اعطاء تلك الصدقات إلى . مناسب هو رصيد مصرفي مضمون في الحياة الالحقة

 نصف عالمْبراْهـَمنَٰفي حال اعطاء المال إلى . عادل فسيعاد المال بقدر م)ْبَرْهـَمـنيةالـغير متصف بالصفات ( ْبراْهـَمنَٰ غير

– َويَد عالم كفوء فسيعاد المال مئة وألف ضعف وفي حال اعطي المال إلى ْبراْهـَمنَٰفي حال اعطاء المال إلى . فسيضاعف المال

 هو إدراكَويديالـالنهاية القصوى للعلم . ال بأضعاف ال تحدفسيعاد الم) Vedas (ِوَدْز أي محقق درب الـ)veda-pAraga( َچپاَر

 vedaiz ca( اهَويديَو َسـْروايْر أَهـْم ِاـدايشْ تْـشَ وي: ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ طبقا لما جاء في شْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰشخصية الالهوت 

sarvair aham eva vedyaH(.كذا، اللحظة التي تقضى في.  صدقة بغض النظر عن النسبةوهبهمة ضمانة بإعادة المال في حال  ث

پونَـْر َجـنْـَم نَـا وـتْـَچ ْدهاَم –َمـْد :  هي خير ضمانة لحياة باقيةللحقصفي بسماع وتسبيح الرسالة العلية تيم صحبة 

التيم شيخوخة أو مرض .الحقتيم الم آخر، الحياة الباقية مضمونة ل بك.)mad-dhAma gatvA punar janma na vidyate( اِتىَويدي

 .في عمره الحالي ليس سوى دافع على تلك الحياة الباقية المضمونة

 التعريب

 حولنا؟ أال تحيا االشجار؟ أال يتنفس منفاخ الحداد؟ أال تأكل السباع وتسيل المني

 التفسير
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 مقصودة ألطول عمر من االكل والشرب بلاة أو جزء منها غير مقصود لبحث الحجج الالهوتية ان الحيينسان العصراإليجادل 

توجد نظريات حمقاء كثيرة لتطويل. يريد اإلنسان العصري ان يحيا إلى االبد بفضل تقدم العلم المادي. ةوالجماع والمرح والمتع

 مقصودة للتنمية اإلقتصادية أو التقدم العلمي الهادفغير ان الحياة ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهاالعمر إلى اقصى مدى، لكن جاء في 

الوجود واحراز حياة باقية بعد انقضاء الحياةتصفية المجاهدات ل  أي)tapasya( َپـْسـياتَـ الحياة مقصودة لـ. إلى اإلباحية

 .االنسانية

هذا. حة في هذا العمر لعدم إيمانه بالحياة بعد الموتيطلب أقصى اسباب الرا. يطلب المادي الخلود لجهله بمصيره بعد الموت

وبناء على ذلك، توجد مشاكل. الجهل بصدد أزلية النفس وتبديل الرداء في العالم المادي أحدث الفوضى في بنية المجتمع العصري

 وان أمكن تطويل الحياةحتى. مشاريع حل المشاكل اإلجتماعية من حدتهازادت . كثيرة تزداد حدتها بمشاريع اإلنسان العصري

 ان بعض االشجار تعمر لمئات وألوفـَوتَـْمَچْبهاـالجاء في . تقدم الحضارة البشرية بالضرورةلن يتبعه أكثر من مئة سنة ف

الربنها منذ زمن ا قيل )VRndAvana( نْـداَوَنورِٰ في بلدة )Imlitala( إيـْمـليـتَـَلتوجد شجرة تمر هندي في . السنين

 سنة، كما توجد اشجار مثيلة كثيرة٥٠٠ في حديقة النباتات في مدينة كولكتا يقال انها منذ ليةچاكما توجد شجرة تين بن. ـنَٰكْـرِٰشْٰ

 ثمانية واربعين سنة علىتْـشايتَـنْيا فقط في حين تجلى المولى  سنة٣٢) zaGkarAcArya (شَـنْـكَراتْـشاْرياعاش . في األرض

أو) zaGkarAcArya (شَـنْـكَراتْـشاْرياالحياة الطويلة لألشجار المذكورة اعاله أكثر اهمية من حياة هل يعني ذلك ان . األرض

ربما يشك الفرد بأن لالشجار حياة ألنها ال تتنفس لكن سبق للعالم. ؟ الحياة الطويلة دون قيمة روحية عديمة االهميةتْـشايتَـنْيا

 ان منفاخ الحداد يتنفسـَوتَـْمَچْبهاـالجاء في . لذلك، التنفس ليس دليال على الحياة الفعلية. إثبات حياة النباتات) Bose(الكبير بوز 

سيجادل المادي بأن حياة االشجار ال تقارن بحياة اإلنسان ألن الشجرة ال تستطيع.  ان للمنفاخ حياةال يعني ذلكعلى ما يرام لكن 

 ما ان كانت الحيوانات مثل الخنازيرـَوتَـْمَچْبهاـال وجوابا على ذلك، جاء في .التمتع بالحياة بأكل االطباق الشهية أو بالجماع

"سائر الحيوانات" إلى ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهاإشارة . والكالب التي تشارك اإلنسان في القرية، ال تأكل وال تنعم بالحياة الجنسية

صورةبة الحيوان المتقومة باالكل والتنفس والجماع إنما هو حيوان تعني ان اإلنسان المنصرف إلى التخطيط لحياة أفضل من حيا

ان مجتمع الحيوانات المصقولة ال يفيد البشرية المعذبة ألن الحيوان يمكنه ان يؤذي حيوانا آخرا لكن من النادر ان يفعل. إنسان

 .الخير

 التعريب

مطلقا إلى التسالي العلية للرب ون  ال يستمعالذينر يمدح البشر أشباه الكالب والخنازير والجمال والحمي

 . المخلّص من الشرورشْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰ

 التفسير



 َو تْـشَـتوَرشْ تْـشايــمْٰـتيأشـّي

في هذا النصون ليست عامة الناس أفضل من الحيوانات دون تدريبها منهجيا على مستوى حياة ارفع من القيم الروحية ويشّبه

 الدراسة الجامعية العصرية الطالب عمليا إلكتساب عقلية الكالب لقبولتعد. على االخص بالكالب والخنازير والجمال والحمير

االبواب حاملين طلبات العمل لكن يدفع معظمهمون يتحرك المتخرجون كالكالب بعد اكمال الدراسة الجامعية يطرق. خدمة السيد

ات فإن اإلنسان يخدم السيد بوالء دونلعدم وجود عمل، وكما ان الكالب حيوانات مهملة وتخدم السيد بوفاء من اجل بعض الفت

 .جزاء عادل

 طعام بعضغائطإذن، ال. غائطالخنازير مولعة بأكل ال. ان من ال يميز في الطعام ويأكل كل أشكال النفايات يقارن بالخنازير

 بل لتناولون تمييز دحتى الحجارة هي طعام بعض الحيوانات والطيور، لكن اإلنسان غير مقصود لتناول كل وأي شيء. الحيوانات

اسنان اإلنسان معدة لقطع الثمار والخضار ومضغ. طعام الحيوان باإلنسانال يليق . الحبوب والخضار والثمار والحليب والسكر الخ

من المعروف ان طعام شخص هو سم. اإلنسان مجهز بنابين وهما تسهيل لمن يطلب أكل اللحوم مهما كلف الثمن. الطعام الخشن

محصور بالخضار والثمار واالزهارالحق  وطعام شْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰالرب مفروض باإلنسان قبول بقايا الطعام المقدم إلى ال. غيرهل

 لذلك، االنسان مقصود ألكل نوع مخصوص.الحق تقديم طعام حيواني إلى ةَويديالـ تحرم الكتب .)٢٦\٩ ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ(. الخ

 . لذلك، من ال يميز بصدد الطعام يشبه بالخنزير.  الحيوانات طلبا للفيتاميناتال يجوز له تقليد ومن الطعام

الحياة المادية. قارن به من يريد التمتع بالحياة العائلية أو الحياة الدنيوية للمتعة المزعومةجمل حيوان يستمتع بأكل االشواك ويال

يحافظ. ة إلستخالص أكبر قدر من الخير من صفقة رديئةَويديالـي لذلك، يجب التزام اإلنسان باألحكام والنواه. مليئة باألشواك

الحياة الجنسية هي قطب الملذات المادية، والتمتع بالحياة الجنسية يعني.  على حياته في العالم المادي بإمتصاص دمهاإلنسان

االشواك التي يأكلها الجمل تقطع. يمص الجمل دمه عند مضغ االشواك. امتصاص الدم وال حاجة إلى اإلستفاضة في هذا الصدد

كذا، كبار رجال .لسانه فيسيل الدم داخل فمه ليختلط باألشواك ويخلق ذوقا للجمل االحمق فيستمتع بأكل االشواك بمتعة زائفة

لذلك،. همئاالنتائج الشوكية لعملهم المختلط بدمون لكسب المال بمختلف الوسائل المشبوهة، يأكلون االعمال والصناعيين الذين يكدح

 . مساواة هؤالء المرضى بالجمالـَوتَـْمَچْبهاـالجاء في 

يجب ان. يعمل الحمار بمشقة ويحمل االثقال الكبيرة دون نفع شخصي. الحمار حيوان معروف باألحمق االكبر حتى بين الحيوانات

لذا، يقارن بالحمار كل.  اآلخرين فقطيجهل الحمار مصلحته الشخصية ويعمل لصالح. الرجوع إلى الحقتستهدف آنانية اإلنسان 

رانَٰـوپَوْرتَ ايـ و-ْبـَرْهـَمجاء في . من يشقى في العمل لصالح اآلخرين فقط ناسيا مصلحته الذاتية في الصورة البشرية

)(: Brahma-vaivarta PurANa

 و جاتيـٰش-َوـتـاْج جـّيْز ــامْٰلَـكْـٰش
 ْپـيامْْٰپـراـايه پوروٰشْهـَرَمـْدْبـهيـه ْبـ

 ـاتْْرياّيَپـ – َجـنْـَم يامْٰـمانوشْٰ
 

  جاتَـهپى أْبـَهـلَـتامْٰتَـْد أ
 ـاْم آتْـماْبـهيـمانيـناْمِتـٰش
 ـاْم أنـاشْـريـتْـياراكاٰنو

 ياْمو ْد- تْـشَـَرنَٰ-چُوويـنْـَد
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ماء تطمح أحياناً إلى بدن بشري على األرض ألن في البدن البشري وحده، تستطيعالحياة اإلنسانية من االهمية ان المالئكة في الس

 هو احمق بحق)چُوويـنْـَد( كْـرِٰشْٰـنَٰالرب إن من ال يعيد اقامة صلته الباقية المفقودة ب.  بكل سهولةالرجوع إلى الحقالنفس 

فس هذه الصورة البشرية للبدن المادي إال بعملية النشوءال تحصل الن. نسي مصلحته الذاتية على الرغم من حصوله على بدن هام

يشغل اإلنسان المسكين نفسه في.  ألف جنس٤٠٠التدريجية من بدن إلى آخر في حلقة اجناس الحياة التي تبلغ ثمانية ماليين و

ال ضرر في. همية مصلحتهناسيا ا مشاغل وهمية ال تحصى لرفع مقام اآلخرين بصفة قائد التحرر السياسي والتنمية اإلقتصادية

يجب توظيف جميع تلك. السعي إلى التحرر السياسي أو التنمية اإلقتصادية لكن على اإلنسان ان ال ينسى الغاية الحقيقية للحياة

.االعمال الخيرية للرجوع إلى الالهوت، ومن يجهل بذلك، يقارن بالحمار الذي يعمل لصالح اآلخرين فقط ناسيا مصلحته الخاصة

.يقارن الزوج المطيع بالحمار. يألف الحمار رفس الحمارة. غسال الذي ال يحتل منزلة اجتماعية محترمة يستخدم الحمار غالباال

تعمل عامة الناس بمشقة وال سيما في عصر. عندما يستجدي الحمار جماع الحمارة فإنها تركله لكنه يالحقها ابتغاء المتعة الجنسية

شغل التقدم المزعوم للحضارة .شاريكْ والـ)ThelA( طْـِهـالري بعمل الحمار يحمل االثقال ويجر يقوم اإلنسان العص. كَلي

العمال في المصانع والمعامل الكبيرة منشغلين في هذا العمل الشاق وبعد االنتهاء من العمل طوال. البشرية اإلنسان في عمل الحمار

 .لقاء الجماع فحسب بل لقاء كثير من الواجبات البيتيةالنهار فإن العامل المسكين يتلقى ركل أنثاه ليس 

 إلى اإلستنارة الروحية بمجتمع من الكالب والخنازير والجمال والحميرة المفتقر عامة الناسـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهاإذن، مقارنة 

هذا العدد الكبير من الكالب والخنازير لكنربما شعر قادة تلك الجماهير الجاهلة باإلفتخار بإعجاب . هي مقارنة تخلو من المغاالة

 قد يكون قائدا كبيرا ألمثال هؤالء الكالب والخنازير في بصراحة ان اإلنسانـَوتَـْمَچْبهاـالجاء في . ذلك ليس بالغ االطراء

يمكن وصفه بالحيوان القوي.  فإن مثل ذلك القائد هو حيوان أيضاًـنَٰشْٰكْرِٰبـصورة البشر لكن ان كان ال يعنى باإلستنارة في العلم 

 بناء على طبيعته اإللحادية أو بكالم آخر، مثال هؤالءـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها حسب تقدير ليس من عداد البشر أو الكبير لكنه

 .بنسبة أكبر من الصفات الحيوانيةون القادة الملحدين ألشباه الكالب والخنازير هم حيوانات أكبر يتصف

 التعريب

إنما الحق من لم يسمع الرسالة عن قوة ومعجزات شخصية الالهوت ولم يسبح أو يتغن باألغاني الجميلة عن 

 .يعتبر مالك خروق أذن تشبه خروق الحيات ولسان يشبه لسان الضفدعة

 التفسير



 يستطيع الفرد.الحقإلى خدمة لتيم الذلك، ينقطع . انها قوة حركية علية للنفس الروحية.  بكل االطرافتتيميةخدمة الالتقضى 

بعون كلالحق ويمكن لإلنسان اداء الخدمة إلى الحق  بالصلة إلى صفية عندما تكون حواس بدنه تتيميةالخدمة الاإلنشغال في 

صفيةلالحواس ا. وبناء عليه، تعتبر الحواس وعملها مادية أو مشوبة ما دامت مقتصرة على االنشغال في التشبعة الحسية. الحواس

يملك كلالحق جميع الحواس والخادم الذي هو قدرة ال تتجزأ من الحق يملك . وليس في التشبعة الحسيةالحق مشغولة في خدمة 

ـتاچّيـَوْد َچْبَهـالحق ألقى . ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ للحواس طبقا لما جاء في صفيهي اإلستعمال الالحق الخدمة إلى . الحواس أيضاً

ليس.  والمريدالسيد الروحيوبناء عليه، جرى تبادل كامل من الفهم المنطقي الحسي بين .  بحواس تامةأْرجوَناه بحواس تامة وتلق

كل شيء تام بالحس  بل البعضاءدعحسب ا ويتلقاه المريد السيد الروحيالفهم الروحي كالتيار الكهربائي الذي يصدر من 

تْـشايتَـنْياجاء في كتاب . د ممكن فقط عندما يكون اإلستقبال منقادا وحقيقيا والمريالسيد الروحي تبادل اآلراء بين .والمنطق

 بفطنة وحواس تامة ليتسنى له فهم المهمةتْـشايتَـنْيا ان على الفرد تلقي تعاليم المولى )Caitanya-caritAmRta( شَـريتاْمرِِٰٰتَتْـ

 .الجليلة منطقيا

 ٢١\٣\٢. ب.ش

من المحتم امتالء خروق االذن بالتفاهات عندما ال تكون مشغولة. شؤون الدنيوية كلياتكون الحواس في حالتها المشوبة مشغولة بال

ـَوْدَچْبَهـلذلك، يجب اعالن رسالة . ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها أو ـتاچّيـَوْد َچْبَهـعن طريق السماع عنه من الحق بخدمة 

يريد. الصفي الذي سمعها من المصادر الكاملةالتيم  هذا هو واجب . في األرض بصوت مرتفعـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها و ـتاچّي

ال يتفوه سوى بالتفاهات ويتلقاها اآلخرين دون حس ألنه لم يتدرب على الكالم عن الحكمة الفرد ان يتكلم إلى اآلخرين بأمر لكنه

كذا، يجب تعليم اهل األرض سماع االحاديث. رضثمة مئات وألوف المصادر لنشر االنباء الدنيوية التي يتلقاها اهل األ. ةَويديالـ

يعطى. ان نقيق الضفادع المرتفع يدعو الحيات إلى اكلها. ان يتحدث بصوت مرتفع ليتسنى لهم سماعهالتيم ومن واجب الحق عن 

لواردة في هذا النص ا)asatI( أَسـتّيلفظة . وليس للنقيق كالضفادععلى االخص  ةَويديالـَمـنْـتْرات اإلنسان لسانا لتسبيح الـ

كذا، اللسان الذي. العاهرة غير معروفة بالصفات الجميلة للمرأة.  تعني امرأة خليعة)asatI( آَسـتّيلفظة . ذات داللة خاصة أيضاً

 .تسبيح بعض التفاهات الدنيوية ب سيعتبر عاهرة عند انشغالهةَويديالـ َمـنْـتْراتيعطى لإلنسان لتسبيح الـ

 ريبالتع

رغم تعممه بعمامة حريرية، ان لم ينحن لشخصية الالهوت سوى عبء ثقيل ليس الجزء العلوي من البدن 

 َهري ان لم تكن اليدين مشغولتين في خدمة شخص الالهوت .أي الخالص )mukti( موكْتيالقادر على وهب 

 .مزينتان باألساور البراقة فإنها مثل يدي جثة ميت ولو كانت

 التفسير



 ٢٢\٣\٢. ب.ش

.همسوا والتيممن الدرجة الثانية بين التيم يميز  لكنالحق من الدرجة االولى احدا ال يقوم بخدمة التيم ال يرى .  ثالثة كما مرالتيم

من الدرجةالتيم . كما يشار إليه في هذا النص بقوةالحق من الدرجة الثانية مقصود للدعوة ومن واجبه الدعوة إلى أمجاد التيم لذلك، 

من الدرجةالتيم من الدرجة االولى أحياناً إلى صعيد التيم كما ينزل . التيم من الدرجة الثالثة ومن غير التيمالمريدين من الثانية يقبل 

 هيكلمن الدرجة الثالثة على االقل، يوصى هنا بزيارة تيما الثانية للقيام بالدعوة، لكن اإلنسان اإلعتيادي المترقب منه ان يصبح

هو رب جميع األحياء بماالحق . واء أكان بالغ الثراء أو حتى ملكا متعمما بعمامة حريريةس) mUrti (رتيمّووالسجود للـالحق 

شْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰالرب  هيكل لذلك، يجب على االثرياء حسب التقدير الدنيوي وضع القدوة بزيارة. فيها كبار الملوك واالباطرة

مصنوعا من الحجر أو الهيكل في صورته المعبودة فيالحق يجب عدم اعتبار . ورة منتظمةبص) mUrti (مّورتيوالسجود للـ

 إنما يظهر حظوة بالغة بالنفوس المتردية بحضوره المسعود، ويمكن)arcA( أْرتْـشاعندما ينزل في صورة الحق الخشب ألن 

 المتمثلة بالسماع هيتتيميةالخدمة الت وبناء عليه، أولى عبادا. بوسيلة السماع كما تقدم ذكره الهيكل فيالحق الشعور بحضور 

شْـرّيـَمْد و ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ بغض النظر عن درجتهم اإلستماع إلى المصادر الموثوقة مثل التيممن الضروري لجميع . أهمها

وجود المادي اذا لم يسجداإلنسان اإلعتيادي العلم ان عمامته أو تاجه سيزيد من إغراقه في مياه محيط ال علىيتعين  .ـَوتَـْمَچْبـها

يغرق الغارق بثقل. دون علم نتيجة اغتراره بمنزلته المادية الهيكل خالف العبادة فيإذا أو  الهيكل فيالحق ) mUrti (مّورتي لـ

يتحدى االحمق المغتر علم شخصية الالهوت ويقول ان شخصية الالهوت ال يعني له شيئا لكن عندما. كبير على رأسه بسرعة أكبر

يكون في قبضة قانون شخصية الالهوت ويصاب بمرض ما مثل جلطة دموية، فإن ذاك الملحد يغرق في محيط الجهالة بثقل

وبناء عليه، ينبغي لإلنسان. تقدم العلم المادي دون وعي رباني عبء ثقيل على رأس المجتمع البشرييشكل . مقتنياته المادية

 . اإلنتباه إلى هذا التحذير الكبير

 كان.الحقوقت لعبادة تسنى له لعدة ثوان على االقل عندما ال يالحق  هيكل غسل أو تنظيفبلإلنسان اإلعتيادي شغل يديه  يمكن

 ملك اوريَس، دائم اإلنهماك في مسئوليات الحكم لكنه وضع قدوة بكناسة)PratAparudra( َپـروْدَرْپـَرتا َمهاراَجالملك القوي 

المراد ان على كل إنسان بغض.  سنويا اثناء عيد المركبات)PurI( ورّيپ في مدينة )JagannAtha( ـنّـاتْـَهىَچَجـالحق هيكل 

َمهاراَجان خضوع .  وهذا الوعي الرباني سيعينه حتى في مجال الرخاء الماديالرب العظيمالنظر عن منزلته، القبول بعظمة 

 جعله ملكا قويا إلى درجة عجزت حتى قبائل البتْـهاْن)JagannAtha( ـنّـاتْـَهىَچَجـ للرب )PratAparudra( َپـروْدَرْپـَرتا

)PratAparudra( َپـروْدَرْپـَرتا َمهاراَج رحم شْـرّي تْـشايتَـنْياوفي نهاية المطاف، المولى . عن دخول اوريَس في عهده

زوجة ثري ولها أساور ذهبية فيحتى وان كانت الحق كما ان على كل امرأة شغل نفسها في خدمة . لخضوعه التام لرب الكون

 . يديها

 التعريب

 تشبه العين على ) وغيرهاصفاته واسمه وصوره( ويشْٰـٰنوالعين التي ال تنظر إلى شارات شخصية الالهوت 

 تعتبر مثل جذوع )حيث يقام ذكر الرب( واألرجل التي ال تتحرك إلى األماكن المقدسة ،ريش الطاووس

 .الشجر

 التفسير



 -نانا-نـيـتْـيا-گْـَرهاراْدَهـَنويـ-شْـرّي

السيد الروحييجب على كل متزوج بتوجيه .  المتزوجين على االخصالتيمبة إلى بالنس) mUrti (مّورتييشدد على أهمية عبادة الـ

 أو)LakSmI-NarAyaNa( نارايانَٰ -ـمّي لَـكْشْٰو) RAdhA-KRSNa (كْـرِٰشْٰـنَٰ -راْدها مثل ويشْٰـٰنو) mUrti (مّورتينصب 

نيـتاي-وَرچا و) VarAha ( وراَهىو) NRsiMha (ـَهىسيمْٰنْرِٰمثل الحق  أو غيرها من صور )SItA-RAma(  راَم-سيـتـا

)Gaura-NitAi (َمـتْـْسـياو ) Matsya (ْرَم كّوو) KUrma (شيال-گْـَرَم شالَـو )zAlagrAma-zilA(وغيرها من صور 

و) VAsudeva (واسو ِدَو و) Acyutaٰ (آتْـشْـّيـوتَ و) Kezava (ِكـشَـوا و) Trivikrama( يـكْـَرَمتْـريـو مثل ويشْٰـٰنو

.)purANas( ـاتْراٰنـوپ الـأو) VaiSNava-tantras (تَـنْـتْـَرْز َوــنَٰايشْٰو طبقا لما جاء في )DAmodara(  و دامُوَدَرنارايانَٰ

 يجب توريد جميع أفراد.)arcana-vidhi( ويْدهي-آْرتْـشَـَنبذلك، يجب على جميع أفراد العائلة عبادتها عمال بأحكام ونواهي 

 كما يجب على جميع افراد العائلة المشاركة في الخدمة اليوميةسيد روحي سليمسن الثانية عشر على يد ون العائلة الذين يتجاوز

و) maGgala-ArAtrika ( آراتْـريَك-ـَلَچـَمـنْ عن طريق اقامة )العاشرة( حتى الليل )الرابعة(للرب ابتداء من الصباح 

و) zRGgAra (َرچاـنْ شْـرِٰو) kIrtana (ـْرتَـَن كـّيو) pUjA (َجپّو و) arcana ( أْرتْـشَـَنو) niraJjana (نيَرنْـَجـَن

 ْبـهُوَجو) pATha (پاطْـَهـى و) sandhyA-ArAtrika (آراتْـريَك -ـا َسـنْـْدْهـّيو) bhoga-vaikAli ( وايـكالي-ْبـهُوَج

)bhoja(آراتْـريَك-شَـياَنل،  واثناء اللي ) zayana-ArAtrika (مّورتياإلنشغال في عبادة الـ. لخا) mUrti (هذا تحت رعاية

علم الكتب هو علم نظري. العلم الروحيمجال وجودهم واحراز تقدم سريع في تصفية  يعين المتزوجين على السيد الروحي السليم

ة العلم الروحي بكل من العلم والحال وهذه هي الوسيلة المضمونة لبلوغ الكماليجب تنمي.  هو علم حال)arcana( آْرتْـشَـَنبينما 

ال ينبغي ألحد ان يصبح. الرجوع إلى الحق منوط كليا بالتقدم التدريجي تجاه درب تتيميةالخدمة التدريب المبتدئ في . الروحي

شْـرّيـَلحدد . ليص مريده من قبضة الموت المحتم خبيرا لتخسيدا روحيا زائفا وسيلة لإلرتزاق بل يجب ان يكون سيدا روحيا

: المؤهالت الصحيحة لالستاذ الروحي بالقول)( ويشْـواناتْـَهى تْـشَـكْـَرَوْرتي تْهاكوَر zrIla VizvanAtha CakravartI ThAkura

 ناْرَجـناداو-َمـنْـديَر-تَـْن-َرچاـنْشْـرِٰ
 پيـشْ تْـشَ نيـّيـونْـَجـتُو أـوكْـتَـْسـيا ْبـَهـكْـتـامّْٰي

 ـاَرويـنْـَدْمتْـشَـَرٰن-شْـرّيرُوه چووانْـِدى 

 ٢٣\٣\٢. ب.ش

 أي الصورة المعبودة المناسبة ومن واجب المريد اإلنشغال في عبادة)arcA( آْرتْـشـا هو )zrI-vigraha( گْـَرَهىويـ شْـرّي

 ماْرَجـَن-َمـنْـديَرو الزينة واللباس المناسبين  أي )zRGgAra( َرچاـنْشْـرِٰ ـبصورة منتظمة ب) mUrti (مّورتيالـ

)mandira-mArjana(المريد المبتدئ كل تلك االمور شخصيا لمعاونته على اإلدراكالسيد الروحي  يلقن. أي تنظيف الهيكل 

 .الحقالتدريجي السماء وصفات وصور 

 الموسيقية والتعاليم الروحية)kIrtana( ـْرتَـَنكـّيعلى أنغام  الهيكل التزيين والتلبيس فيوال سيما في الحق ان االنتباه في خدمة 

ان كان الفرد قاصرا عن الحفاظ.  من المالهي الجهنمية لدور السينمات واألغاني الجنسية اإلنسانوحده على إنقاذ من االسفار، قادر

والنظر إلىالتيم  هيكل زيارة.  حيث تقام كل تلك المراسم بصورة منتظمةغيره هيكل في بيته فينبغي له الذهاب إلى هيكل على

نْـداَوَنورِٰينبغي لإلنسان زيارة االماكن المقدسة مثل . في أحلى الثياب وأبهى زينة، يشبع العقل الدنيوي بإلهام روحيالحق صور 

)VRndAvana(تلكون ن جميع الملوك واالثرياء في السابق يبنكا.  والعبادة فيها على االخصهياكل حيث يجري الحفاظ على ال

 اإلنتفاع بها ومراعاة االعياد في اماكنب اإلنسان الستة ومن واج)GosvAmIs( ْزچُوْسـوامّيالـ الخبراء مثل التيمالمعابد برعاية 

 تلك قاصداالهياكلكن الحج و يجب ان ال يزور الفرد أما.التيمقدوة كبار   أي)anuvraja( َرَجأنووالحج المقدسة اقتداء بقدوة 

 ليتسنى له االهتداء بالربانيينللحق واالماكن المقدسة التي تخلدت بالتسالي العلية الهياكلالسياحة بل يجب ان يذهب إلى تلك 

 بأوامرلذلك، من الخير العمل.  تعني اإلقتداء)anu( أنو لفظة .)anuvraja( َرَجأنووالصالحين المستبحرين بالعلم وهذا ما يسمى 

بعدمالحق ومن ال يتحرك على هذا الوجه هو أشبه بشجرة منتصبة لعنها .  والمحاجالهياكل حتى بصدد زيارة السيد الروحي السليم

يمكن تحقيق خير غرض لنزعات السياحة تلك بزيارة المقدسات التي أقامها كبار. تستغل نزعة الفرد إلى الحركة بالسياحة. الحركة

AcAryas .  فيتالفى الفرد تضليل التجار الملحدين المفتقرين إلى العلم باالمور الروحية)( آتْـشاْرياْز

 التعريب

ومن لم يشهد قط عبير .  على رأسه، هو بدن ميتللحقالصفي التيم من ال يتسع وقته لتلقي غبار قدمي 

tulasI .أيضاً رغم تنفسه هو بدن ميت للحقدمين اللوتسيتين على الق)  (تولَـسّياوراق 



 التفسير

(  ْبـَهـَرتََجـدَٰ من الرباني الجليل )  عن الوسيلة التي بلغ )MahArAja RahUgaNaJaDa Bharata( ـَنَچَرهـّو َمهاراَجتقصى 

( َسـَرَمَهـمَْٰپبها الصعيد المحرر 

عندما.  ان البدن الميت شبح)zrIla VizvanAtha CakravartI ThAkura( شْـرّيـَل ويشْـواناتْـَهى تْـشَـكْـَرَوْرتي تْهاكوَركتب 

يدعىيموت الفرد يقال انه مات لكن عندما يعاود الظهور في صورة لطيفة فاعلة غير مرئية ألبصارنا فإن مثل ذلك البدن الميت 

لذين ال االشبه باالشباح االتيمكذا، ان غير . االشباح عناصر سيئة جدا دوما وال تنقطع عن خلق األوضاع المخيفة لآلخرين. شبحا

ال يقبل.  في جميع االوقاتللتيموضعا مخيفا ون ، يخلقالهياكل في ويشْٰـٰنو) mUrti (مّورتي و االصفياء أي احترام للتيمون يكن

يوجد قول مأثور بأن على الفرد ان يحب كلب المحبوب قبل اظهار.  تقدمة من يد أمثال هؤالء االشباح االنجاسمطلقا أيالحق 

 هوتتيمية الللخدمةلذلك، الشرط االول .  بإخالصللحقالصفي التيم  الصفي عن طريق خدمة تتيميتحقق صعيد ال. عاطفته للمحبوب

الذي قضى الخدمةالصفي للتيم تلقي غبار القدمين اللوتسيتين " الشرط بتحقيق نص الصفي ويتحقق هذاالتيم ان يصبح الفرد خادم 

paramparA .السلسلة المريدية العلية الصفية  أي)( َپـراَپـَرْمـهذا هو درب  ".آخر تيم صفيأيضاً إلى 

paramahaMsa(  فاجابه الرباني الجليل بالقول)١٢\١٢\٥. ب. ش(: 

 ـاتيَپـسا نَـ ّيـايـتَـتْ تَــٰنَچَرهـّو
 هـاْد واگْـرِٰـاْد َپـٰنواـا نيْرنَـ تْـِشـْجـياّي

 ْريايْر سّو–ي گْـننَـ تْـشّْـَهـنْـَدسا نـايوا َجـال
 ـكَـْم أْبـهيـشِٰ-َرجُو-پاَد -ويـنا َمـَهـتْ

 ٢٤\٣\٢. ب.ش

تتيميةالخدمة الكمال  صعيد  أي)paramahaMsa( َسـَرَمَهـمَْٰپمن المحال بلوغ صعيد  ،)RahUgaNa( ـنََٰچَرهـّوأيها الملك "

 أي المجاهدات أو نهج العبادة)tapasya( َپـْسـياتَـمن المحال بلوغه بواسطة .  الكبارالتيمبركة غبار قدمي تحصيل دون 

 أو ممارسة الكفارات بالتعرضةَويديالـ َمـنْـتْراتْ أو دخول سلك الزهد أو قضاء واجبات الحياة الزوجية أو تسبيح الـَويديالـ

 ".ألشعة الشمس المحرقة أو الجلوس في المياه الباردة أو أمام نار متقدة

تيم إلى كْـرِٰشْٰـنَٰالصفي وحده قادر على تسليم التيم وبناء عليه، .  االصفياءتيمههو حوزة  شْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰالرب بكالم آخر، 

نْـداَوَنورِٰ انه الخادم المطيع لخدم حافظ صبايا تْـشايتَـنْيالذلك، اعلن المولى .  بصورة مباشرةكْـرِٰشْٰـنَٰمن المحال نيل . آخر

)VRndAvana( :داسانوداَسـه-ـَمـلَـيُّـوْر داَس كَ-َپـَد ْبـَهـْرتوه -پّيچو  )gopI-bhartuH pada-kamalayor dAsa-

dAsAnudAsaH(. وهذا ماالحق بصورة مباشرة مطلقا بل يسعى إلى إرضاء خادم خدم الحق الصفي إلى التيم  لذلك، ال يتوجه

-ْبـَرْهَمجاء في .  قدميه اللوتسيتينة علىالعالق) tulasI (تولَـسّيتذوق اوراق التيم وعلى هذا الوجه يستطيع الحق يرضي 

يطلب.  تيمه الصفي بل هو سهل المنال عبرالحق  لن يصل إلى َويديالـ ان المستبحر في العلم )Brahma-saMhitA( َسـْمـهيتا

.شْٰـنَٰكْـرِٰالرب  قدرة متعة )RAdhArANI( ّيراْدهاراٰن شْـرّي رحمة )VRndAvana( نْـداَوَنورِٰ في التيم االصفياءجميع 

ّيراْدهاراٰنلذلك، رحمة .  هي النصف اللطيف للكل الجامع وصورة االنوثة الكاملة)RAdhArANI( ّيراْدهاراٰن شْـرّي

)RAdhArANI( على الفرد ان يجتهد،لذلك، الخالصة. في صحبته فوراالحق ا، يدخله تيم المخلصين وحالما تزكي للتيم متوفرة 

 .الحقيبعث ميله الطبيعي إلى خدمة التيم بصورة مباشرة وببركة الحق ن طلب رحمة أكثر مالحق تيم في طلب رحمة 

 التعريب

 .قساوة الحجربمن ال يغمره الوجد وال تدمع عيناه وال يقشعر جلده رغم تسبيح االسم القدوس، ال شك ان قلبه 

 التفسير



وردت في الفصل.  توضحت في الفصول الثالثة االولى من الباب الثانيميةتتيالخدمة اليجدر بنا التنويه ان وسيلة تدريجية لتنمية 

 لبلوغ الوعي الرباني بالتشديد على السمع والتسبيح كما ورد مفهوم ملموس لشخصيةتتيميةالخدمة الاالول الخطوة االولى في 

الرب العظيم وتركيز عقله تدريجيا على  عقله وحواسه"روحنة"يتمكن الفرد من .  تسهيال للمبتدئينهيكله الكونيالالهوت في 

نظام. بمثل ذلك المفهوم الكثيف هللا من خالل الظواهر المادية  الذي يحل في الكون في قلب كل حي وفي كل ذرةويشْٰـٰنو

 الذي يوصي خمسة عقليات لإلنسان اإلعتيادي مصمم أيضاً لهذا الغرض المتمثل)paJca-upAsanA( پـاَسـنا أو-َپـنْـتْـشَ

الرب وأخيرا النور الصادر عن شيَوالمولى وبالتنمية التدريجية وعبادة الظواهر الطبيعية مثل النار والكهرباء والشمس واالحياء 

ويشْٰـٰنو وقد مر وصف كل ذلك في الفصل الثاني لكن يرد وصف مستفاض في الفصل الثالث بعد بلوغ درجة عبادة ويشْٰـٰنو

  . بصدد التغير في القلبويشْٰـٰنوتقترح في هذا النص العبادة المتقدمة للرب  و) الصفيةتتيميةالخدمة ال(

 بصفة خادمة خاضعة وهذا هو مقامها البنيويالرب العظيمتستهدف مجمل التربية الروحية تغير قلب النفس بصدد صلتها الباقية ب

ريجي عن الملذات الحسية الناتجة عن وهم السيطرة على بالتجرد التدتتيميةالخدمة الإذن، يطرأ تغير في القلب مع تقدم . االزلي

تتيميةالخدمة الأي  )vidhi-bhakti(  ْبـَهـكْتي- ويـْدهيعلى  يشدد هنا.الحقاألرض وازدياد في موقف اداء الخدمة إلى 

. جميع النشاطات البدنية بالصلة إلى العقل دافع)اليدين والرجلين كما تقدم بحثه واالنف واالذنينو العينين(المنضبطة بالحواس 

قساوة الحجر ألنه لم يذب حتى عند تسبيحب المنضبطة وإال فال بد ان قلبه تتيميةالخدمة الالفرد بواسطة  يتوقع ظهور التغير في قلب

وجد مع ما وفي حال قضاءهما على الوجه الصحيح فسيعقبهما التتيميةالخدمة ال العلم ان السمع والتسبيح قوام يتعين. االسم القدوس

ْبـهاوهذه بعض العواقب الطبيعية وتمثل االعراض المبدئية لمرحلة  .يصاحبه من اعراض الدموع في العينين واقشعرار الجلد

)bhAva( ْپـِرَم التي تحدث قبل بلوغ )prema(كمال حب اهللا  أي. 

هذا هو رأي. ن ذلك عائد إلى الذنوب وحدهافي حال لم يحدث ذلك رغم التسبيح والسماع المتواصلين لالسم القدوس فال بد من ا

الجنايات العشر بحق قدمي االسم القدوس في بداية تسبيحه االسم القدوس، فمنالتيم  إذا تجاهل .)Sandarbha( َسـنْـَدْرْبـَهى

 .المحتم ان شعور الفراق لن يظهر بالدموع في العينين واقشعرار الجلد

الخمول وتصبب العرق واقشعرار الجلد واختناق الصوت والرعشة: ت العلية الثمانية وهي بالعالما)bhAva( ْبـهاَوتظهر درجة 

 أي)Bhakti-rasAmRta-sindhu(  سينْْدهو- َرساْمرِِٰٰتَ-ْبَهـكْتيكتاب . وشحوب لون البدن والدموع في العينين وأخيرا الغيبوبة

 يوضح تلك العالمات ويصف سائر)zrIla Rupa GosvAmI( مّيچُوْسـوارّوَپ  شْـرّيـَل وهو دراسة موجزة كتبه رحيق التتيم

 .الثابتة والمتسارعة: مراحل التنمية العلية وهي

ْبـهاَو كل عالمات )zrIla VizvanAtha CakravartI ThAkura( شْـرّيـَل ويشْـواناتْـَهى تْـشَـكْـَرَوْرتي تْهاكوَربحث 

)bhAva(شْـرّيـَلئين معدومي الضمير إلجتذاب بعض اإلعجاب المبتذل كما بحث ذلك  تلك من جهة تقليدها من قبل بعض المبتد

 الدنيويينالتيمأي ) prAkRta-sahajiyAs (ْزـاَهـجيـّي َسـ–تَ ْپـراكْـرِٰ يقلد بعض .)zrIla Rupa GosvAmI( چُوْسـوامّيرّوَپ 

من المحال. المّدعي مدمنا على كثير من المحرماتالتيم  تلك العالمات الثمانية للوجد لكن يمكن اكتشاف ذلك التقليد عند رؤية كل

إن كان مدمنا على التدخين أو الشراب أو الزنا، لكن نجد البعضالتيم ظهور تلك العالمات على أحد حتى وان كان مزينا بعالمات 

)zrIla VizvanAtha CakravartI ThAkura( شْـرّيـَل ويشْـواناتْـَهى تْـشَـكْـَرَوْرتي تْهاكوَرلهذا السبب، يتهم . يقلدها متعمدين

دون التخلي بظل تلك العالمات العلية لكنهم حاالت ميئوس منها في مجال تحقيق الذاتون المقلدين بقسوة القلب الذين يمكن ان يصاب

 .عن عاداتهم المحرمة

كَـواْر في مدينة )RAmAnanda RAya( ايارامانَـنْـَد ر شْـرّيـَل عندما التقى تْـشايتَـنْياظهرت تلك العالمات على المولى 

)Kavaur( داَورّيچو على ضفة نهر )GodAvarI ( الذينالتيم من غير ْبراْهـَمـنَٰـةالـلكنه تمالك نفسه بسبب حضور بعض 

ولى فيمن الدرجة االالتيم  لذلك، ال تظهر تلك العالمات حتى على بدن .)RAmAnanda RAya( رامانَـنْـَد راياون كانوا يرافق

 أي انقطاع الرغبات المادية، وفي)kSAnti( ـانْـتي كْـٰشبلوغ الحقيقية الثابتة عند )bhAva( ْبـهاَوتظهر . بعض الظروف

ِنى َسـداچاناَم اإلنتفاع بكل لحظة في الخدمة الودية العلية إلى الرب، وفي  أي )avyArtha-kAlatvam(  كالَـتْـَوْم-ـاْرتْـَهىأوّي

 prItis(  َوَسـتي ْسـتْـَهـِلى-ـتيْز تَـْدْپـرّيدون انقطاع، وفي الحق  أي الشوق إلى تمجيد )nAma-gAne sadA ruci( روتْـشي

tad-vasati sthale(ويـَركْـتيالميل إلى اإلقامة في ارض الرب، وفي   أي )virakti(التجرد التام عن السعادة المادية، وفي  أي

)bhAva( ْبـهاَو من اتصف بكل تلك الصفات العلية هو من بلغ درجة .انعدام الكبرياء أي )mAna-zUnyatA( نْـياتا شّو-ماَن

المستبحر الذي يسبح االسم القدوس دونالتيم : يمكن تلخيص العملية كلها كالتالي. الدنيوي أو المقلد قاسي القلبالتيم على نقيض 

نعكس في انقطاع كل الرغباتتونتيجة ذلك اإلدراك  .الحقلتمجيد تجني والودود تجاه كل حي هو الذي يتذوق فعال الذوق العلي 

 هو حسود إلى درجة يبتدع طرقه وأحكامهتتيميةالخدمة الان المبتدئ على الدرجات األولى من .  كما تقدم أعالهوغيرهاالمادية 

متع بالذوق العلي لالسم القدوس حتى وان وبناء عليه، لن يمكنه الت.)AcAryas( آتْـشاْرياْز مخالفا تتيميةالخدمة الالخاصة في 

هي. لذلك، مسرحية العين الدامعة واإلرتعاش وتصبب العرق أو غياب الوعي الخ. تظاهر بتسبيح االسم القدوس دون انقطاع

يستند. يلة تنفعه وسالسيئة وإال سيبقى قاسي القلب ولنصفي وتقويم عاداته تيم مسرحية مذمومة، لكن يمكن لذلك المبتدئ اإلتصال ب

 .محققتيم  إلى تعاليم االسفار وإرشاد الرجوع إلى الحقالزحف التقدمي التام على درب 



 ٢٥\٣\٢. ب.ش

 التعريب

التيم لذلك، نزجو منك ان تعيد علينا كالم . كالمك مسر لعقولنا ،)SUta GosvAmI( چُوْسـوامّيسّوتَ يا 

 .يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجم العلي والذي اجاب على كل اسئلة  بالغ الخبرة في العلچُوْسـوامّيشـوَك ِدَو الجليل 

 التفسير

 الفصل الرابع

 هو)SUta GosvAmI( چُوْسـوامّيسّوتَ  والذي اعاد تالوته چُوْسـوامّيشـوَك ِدَو  السابق مثل اشاْريتْـاآلالعلم الذي اوضحه 

 .لذلك، هو علم نافذ ومفيد لكل الطلبة المنقادين. علم علي بالغ الفعالية

تتيميةالخدمة ال" بعنوان ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها على الفصل الثالث من الباب الثاني من سّوتْـَر تَـدانِْو ْبـَهـكْتيى بحث انقض

 ".التغير في القلب: الصفية

 عملية الخلق
 ١\٤\٢. ب.ش

 التعريب

( أوتَّـرا ابن يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجشغل : ) UttarA( چُوْسـوامّيسّوتَ قال  SUta GosvAmI( فكره بإيمان 

 . الذي كان حول حقيقة الذاتچُوْسـوامّيشـوَك ِدَو  بعد سماع كالم كْـرِٰشْٰـنَٰالرب ب

 التفسير

 ٢\٤\٢. ب.ش

 على أتميتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجينطبق كال المعنيين على .  ذات داللة بالغة"موجود وعفيف" التي تعني )satIm( ـْمَسـتـّيلفظة 

ـَوْدَچْبَهـ طبقا لما جاء في كْـرِٰشْٰـنَٰ لفت انتباه الفرد كليا إلى القدمين اللوتسيتين للرب َويديالـتهدف مجمل العلم يس. وجه

أصابه سالح. منذ كان جنينا في رحم امهالحق  منجذبا إلى يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج لحسن الحظ، كان .)١٥\١٥( ـتاچّي

من اإلحتراق بالسالح الناري ومنذ ذلكالحق  لكن انقذه )AzvatthAmA( آشْـَوتّْـهاما الذي أطلقه )brahmAstra( ْبـَرْهماْسـتْـَر

عفيفا وازداد حبه الطبيعي تيما إذن، كان. تتيميةالخدمة ال مما جعله عفيفا في كْـرِٰشْٰـنَٰالرب الوقت، شغل الملك عقله بذكر 

مدون سواه سواء أكان مليئا بالرغبات أالحق  ان على الفرد عبادة چُوْسـوامّيَك ِدَو شـو شْـرّيـَل عندما سمع من كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰلـ

 .تقدم لنا بحث هذا االمر. فارغ الرغبات

توفرت. سيد روحي سليم وبركة التيم وهما فرصة الوالدة في عائلة من كْـرِٰشْٰـنَٰالرب ب التتيميحتاج الفرد إلى أمرين ان أراد 

 ولمتابعة ساللة)PANDavas( َوْزـدَٰپانْٰالـ مثل تيمولد في عائلة . كْـرِٰشْٰـنَٰالرب  بنعمة يتْكْٰشـرّيـَپللملك  الفرصتين

 على االخص الذي اصيب فيما بعد بلعنةيتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجالحق  وإظهار الحظوة عليهم، انقذ )PANDavas( َوْزـدَٰپانْٰالـ

شَـريتاْمرِِٰٰتَتْـ تْـشايتَـنْياجاء في كتاب . چُوْسـوامّيشـوَك ِدَو  مثل سيد روحيصحبة فأحرز الحق بتدبير   صبيْبراْهـَمنَٰ

)Caitanya-caritAmRta(وهذا ما انطبق علىكْـرِٰشْٰـنَٰالرب  والسيد الروحي برحمة تتيميةدرب الخدمة الت  ان المحظوظ يحقق ،

كْـرِٰشْٰـنَٰالرب وبالتالي، اعطى .  ولم ينقطع عن ذكرهالتيموالدته في عائلة من  لكْـرِٰشْٰـنَٰالرب اتصل ب. يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج

واقتدر على تركيز عقله . الذي كان كامل العلم بذاتهچُوْسـوامّيشـوَك ِدَو  بتقديمه إلى تتيميةالخدمة الالملك فرصة اخرى لتنمية 

 .سيد روحي سليمبفضل االستماع إلى  على أتم وجه  في مجرى الوقتكْـرِٰشْٰـنَٰالرب العفيف على 

 التعريب

 قادرا على قطع كل الفة عميقة ببدنه الشخصي وزوجته واطفاله وقصره وحيواناته يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجكان 

 .كْـرِٰشْٰـنَٰالرب بفضل انجذابه الكلي إلى  مثل خيله وفيلته وخزانته وخالنه واقاربه ومملكته التي ال تنازع

 التفسير



٤-٣\٤\٢. ب.ش

 أي التعلق الوهمي باألردية البدنية الشخصية وكل ما يتصل بها)dehAtma-buddhi(  بودّْهي–ِدهاتْـَم الخالص يعني التحرر من 

تحتاج الزوجة واالطفال. توفير راحته البدنية ويعقب ذلك االطفالابتغاء يختار الرجل زوجة . مثل الزوجة واالطفال وسائر العالئق

الحيوانات مثل الجياد والفيلة واالبقار والكالب هي الحيوانات االليفة ويحتاج المتزوج إلى االحتفاظ. ما يستلزم مسكناإلى مأوى م

لك،ذيحتاج الفرد إلى زيادة رصيده المصرفي للحفاظ على كل . استبدلت الحضارة العصرية الجياد والفيلة بالسيارات السريعة. بها

ادية فال بد له من االبقاء على صالت طيبة مع االصدقاء واالقارب باإلضافة إلى العناية البالغة بالحفاظومن اجل اظهار مقتنياته الم

الربأنعم .  يعني انكار كل العالئق المادية أعالهكْـرِٰشْٰـنَٰالرب التتيم ب. على حالته وهذا ما يسمى الحضارة المادية للتعلق المادي

 هذا هو.الحق بكل جاه ومال ومملكة ال تنازع لكنه استطاع قطع كل صالته المادية بنعمة يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج على كْـرِٰشْٰـنَٰ

وكان دائمداعي حبه الطبيعي  كْـرِٰشْٰـنَٰالرب وم بواجباته الملكية لحساب  يقيتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجكان  .الصفيالتيم وضع 

قط بملك شيء بل يوظف كل شيء فيالحق تيم ال يفكر . بوصفه ملك مسؤول ه من التغلغل في مملكتكَليالحرص على منع تأثير 

ال يتوافق التعلق بالمقتنيات المادية مع التعلق. الخبير على فرصة تحقيق شخصية الالهوتالتيم  بذلك، تحصل رعية .الحقخدمة 

الخبير قادرالتيم  مكان للظلمة في وجود النور، لكن التعلق االول درب الظلمة والتعلق الثاني درب النور، وال. كْـرِٰشْٰـنَٰالرب ب

 .)PANDavas( َوْزـدَٰپانْٰالـوخير مثال هنا على ذلك هو الحق على تحويل كل شيء إلى درب النور بموقف خدمة 

لمقتنياتله من المتزوجين قادرين على تحويل كل شيء إلى نور بتوظيف اوأمثا) YudhiSThira (َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَر ان

المفتقر إلى  أي)nirbandhaH kRSNa-sambandhe(  َسـْمـَبـنْـْدِهى-كْـرِٰشْٰـنَٰنيْرَبـنْـْدَهـه لكن الحق المادية في خدمة 

الحقفيجب عليه قطع كل صالته المادية قبل يصبح جديرا بسماع امجاد الحق التدريب أو القاصر عن توظيف كل شيء في خدمة 

 من شخص جديريتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج بجدية ليوم واحد فقط مثل ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهام آخر، من سمع والتغني بها أو بكال

 واإلستماعيتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجال نفع في اإلقتصار على تقليد . ، يمكنه ان يفقد كل ألفة بالمادياتچُوْسـوامّيشـوَك ِدَو نظير 

 هوـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهاان احتراف تالوة . ولو دام ذلك سبعمائة سنةحتى  من القراء المحترفين ـْمـَوتََچشْـرّيـَمْد ْبـهاإلى 

ْپـَرماَدهپي  ساْمـياْم أ-ـا كْـريـّي- شوْبـَهى-َسـْرَو: أكبر جرم بحق قدمي الرب  أي)nAmAparAdha( َپـراْدَهىناما

)(. sarva-zubha-kriyA-sAmyam api pramAdaH

 التعريب

 كل هذه االسئلة كالتي تطرحوها علي اآلن، في يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجيا كبار الحكماء، طرح النفس الكريمة 

 عالما جيدا بموته الوشيك وزاهدا في كل أجر متمثل بأعمال الدين والمال كْـرِٰشْٰـنَٰذكر متواضع للرب 

 .كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰلـوالتشبعة الحسية وثابتا في حبه الطبيعي 

 التفسير
هذه ةَويديتنظم الحكمة الـ.  التي تنازع البقاء في العالم المادي مولعة بالدين وتحصيل المال والتشبعة الحسيةالنفوس المسيَّرةان 

ادي في كل من ويوصى المتزوجون بالعمل بأحكامها للتمتع بالرخاء الم)karma-kANDa( ـدَٰ كانْٰ-كَـْرَمفي قسم االعمال الثالثة 

تعنى غالبية البشر حتى في الحضارة اإللحادية العصرية بتحصيل المال والتشبعة الحسية أكثر من. هذه الحياة والحياة الالحقة

بوصفه امبراطور تلك )karma-kANDa( ـٰدكانْٰ -كَـْرَم مكلفا بالعمل بأحكام ـيتْـكْـشَْٰـرّيپَمـهاَرَج كان . عنايتهم بالدين

)VAsudeva( واسو ِدَو، كْـرِٰشْٰـنَٰ الرب العظيم ان چُوْسـوامّيشوَك ِدَو نه تمكن من الفهم على أتم وجه بفضل صحبة لكاألرض 

)karma-kANDa( ـٰدكانْٰ -كَـْرَموبناء عليه، ثبت عقله عليه زاهدا في كل أشكال . الذي يكن له كل حب منذ والدته، هو الوجود

 أي أهل النظر من)jJAnIs( ْزگْـيانّيـان .  سوى بعد والدات كثيرة تلك درجة الكمال)jJAnI( ّيانگْـيالـ، وال يبلغ ةَويديالـ

ْزگْـيانّيـالـطلبة االجر بألوف االضعاف وال نجد أكثر من محرر واحد فقط من بين مئات ألوف هؤالء ون طلبة الخالص يفوق

)jJAnIs(. من بين مئات االلوفشْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰ للرب القدمين اللوتسيتينلى من النادر ان نجد واحد قادر على تثبيت عقله ع 

 بلفظةـيتْـكْـشَْٰـرّيپ َمـهاَرَج أشير الى .)١٩\٧( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـنفسه في الحق من أمثال هؤالء المحررين طبقا لما قال 

ـَوْدَچْبَهـ التي وردت في )mahAtmA( َمهاتْـما على االخص وهي صفة مرادفة لصفة )mahA-manAH( َمـناْهـا -َمها

الذين تخلوا ايضا عن كل مفاهيمللعمر المتأخرة وات سنالمن هذا الطراز في ) mahAtmAs( َمهاتْـماْزيوجد كثير من . ـتاچّي

الرب الذي هو ياتْـشايتَـنْان المولى . كْـرِٰشْٰـنَٰ كليا مفوضين أمرهم الى شخصية الالهوت )karma-kANDa( ـٰدكانْٰ – كَـْرَم

 : )٨ ـطَـَكـاشْٰشيـكْـٰش( عينه، علمنا في قصيدته كْـرِٰشْٰـنَٰ



 ـطو ماْمـيـنَـشْٰپ  َرتامْٰ-اَدپـيا وا آشْـليـشْٰ
  كَـرُوتو وا َهـتامْٰ-أَدْرشَـناْن َمـْرَم
 َ طُوپْدهاتو لَـْمـَويَدياتْـها تَـتْـها وا 

 َـَرهپنا ناتْـَهـْز تو َسـ ِاَو -ْـرانَٰ پ-َمـتْ

  واـامّيـْدهُو َدّي َبـنْ-ـَن دّيمْٰـدَٰويـَرتْـشَـيا َمـيِّى َدنْٰ

الخيار بمعانقة هذه الجارية المسلمة له أو ان يطأها بقدميه أو يكسر قلبها بعدم) gopIs( ـْزّيـپچوالـ حبيب كْـرِٰشْٰـنَٰلرب ل"

 ".الظهور لها لوقت طويل لكنه يبقى سيد قلبي

 :ُوسـوامّيگرّوَپ شْـرّيـَل كما كتب 

 ـا َمـماْسـتيَـتيْر ايـَهى نَـ ْبـَهـَوتَّـْهـا كاتْـشيْد أنْـّيگ
  وا نَـواْمـْبـَهـه نيْرَبـَهـَرمْٰ- كُوطي-َـتَـتو شَـتَپنـيـ

 ياِتى تْـشاتَـِكـَنَـيُّـوَده ْسـتّوپ -ي كيـَلـپتَـْد أ

  نَـمُو َونْـَدَن ْبـَهـْدَرْم أْسـتو ْبـَهـَوتُو ْبـهُوه ْسـناَن توْبـْهـيامْٰ-ـاَسـنْـْدْهـّي

تْـشاتَـَكيدعو طائر . في هذا العالم بني لكن ليس لي ما أتطلع إليه سواكلك ان ترحمني أو تعاق. افعل ما تشاء بي يا رب الفقير"

)cAtaka(إلى الغيمة دوما بغض النظر عما ان امطرت أو سببت صاعقة ." 

كل عن َرْبهوْپـَمـها تْـشايتَـنْيا مولى الكبير للالسيد الروحي )zrIla MAdhavendra PurI( ورّيپماْدَهـِونْـْدَر  شْـرّيـَلتخلى 

karma-kANDIya : بالنص التالي)( ـياـٰدّيكانْٰ -كَـْرَمتكاليف 

 ـْمـياتاْمـَمـه كْـشَٰ كْـشَٰ ويـْدهاو ناَهـمْٰ-َـنَٰپـيـتَـَرشْ تَـْرپْبـهُو ِدَواه 
 ـه دويـشَٰ-ـَس كولُوتَّـَمـْسـيا كَـمْٰ-ـاَدَوـْديا ّيـي نيـشَٰپواياتْـَر كْـ

  موهوْر وايـديـكاْهـاـا ْبـَهـرانْـتَـمْٰوٰنپنيـ-ـتيَـَدنْـتو نـّيگ نيـ مامْْٰـْدَهـمْٰگمو
(: zrIla MAdhavendra PurI

قررت. اغفروا لي ايها المالئكة واالسالف لقصوري عن تقريب التقدمات اليكم. الوداع يا وضوء الصباح. الوداع يا صالة المساء"

 اعتقد ان ذلك.)كْـرِٰشْٰـنَٰالرب ( ـَسكَـمْٰاعداء  وكبير )Yadu( يادو بذكر السليل العظيم لعائلة اآلن تحرير نفسي من كل ذنوبي

 "فما هو نفع بذل مزيد من الجهد؟. كافيا لي

( قائال ورّيپماْدَهـِونْـْدَر  شْـرّيـَلاستطرد 

  موكْـتاَدراْهـا سُوَدراْهـا ْدهيـيامْٰ-ـا َجـدَٰ َسـنْـتْـشَـّي-َو بانْـْدَهــنْـَدمَْٰم
 داْمـْبـهيـكَـْم- تْـشَـتوراْهـا كاَمـْم َمـها- ْدَهـنيـنُو ويـِوَكأونْـَمـتَّـمْٰ

 هاْمْـرِٰپ ْسـ-ـاَدپ -چُوويـنْـَدـي َمـنُو پگْ أـاَمـِتى َمـنا نَـ كْـٰشمُوكْـتومْٰ

 َچ كاَم ايتي يُّـو أْبـهيـهيـتَـْز تْـريـَوْر–ْدَهـْرماْرتْـَهى 

الل وربما دعاني اصدقاءي واقاربي بالخائببالض) Vedas (ِوَدْزليتهمني خبراء الـ. ال آبه بذلك. ليتهمني االخالقي القاطع بالوهم"

وربما وصفني اخواني بالجبن وربما أشار الي طلبة المال بالمجنون وربما أكد الفالسفة بأنني متكبر لكن لن يحيد عقلي قيد أنملة

( چُوويـنْـَد للرب القدمين اللوتسيتينة عن عزمي على خدم

( ْپـَرْهالَد َمهاراَجكما قال 

Govinda(رغم قصوري عن ذلك ." 

 :)٢٦\٦\٧( ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها في )

 ها تْـشَ واْرتا َدماو ويـويـْد-ـا تْـَريِّى نَـياكْـٰشـاّي
 ـَمـْسـيا َسـتْـيامَْٰچ نَـَمـنْـيّْى تَـْد ِاتَـْد أكْـهيـلَـمْٰ

PrahlAda

ـَسـهـومْٰپَـَرَمـْسـيا پَده  سوْهـرِٰ- ْسـَوـمَْٰـنَٰپْسـواتْـماْر



 ٥\٤\٢. ب.ش

درب الخالصعلى االخص للوصول إلى   أي الدين والمال والتشبعة الحسية هي الوسائل الثالث)IkSA trayI( ـا تْـَريِّىايـكْـٰش"

ومن بينها فإن علم الذات والعلم بالعمل الصالح والمنطق والسياسة واإلقتصاد هي وسائل مختلفة لإلرتزاق وجميعها مجاالت التربية

 هو النفع الحقيقي في الحياة واعتبره الحقويشْٰـٰنوفي المقابل، التسليم للرب العظيم . لذلك، اعتبرها مشاغل زائلة. ةَويديالـ

 ".ىاالقص

الدرب  أي)vyavasAyAtmikA buddhiH( ـاتْـميـكا بودّْهيهوياَوساّي : بعبارة)٤١\٢( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـيلخص األمر كله في 

ـَوـنَٰوايشْٰالـ أحد كبار العلماء )zrI Baladeva VidyAbhUSaNa( ـنَٰشَٰـاْبـهّوَويديَبـَل ِدَو  شْـرّي .المطلق للكمال

)VaiSNava( آْرتْـشَـنا -ـَوْدَچْبـَهـ: بمثابة الواجب االول المنزه عن االجرالحق بقبول الخدمة الودية العلية إلى  يحدد ذلك-

-bhagavad-arcanA-rUpaika-niSkAma-karmabhir vizuddha(  تْـشيـتَّـه-كَـْرَمـْبـهيْر ويشودَّْهى -ـكاَم نيشْٰ-ـايَكپرّو

cittaH(. 

ـياـٰدّيكانْٰ – كَـْرَم زاهدا في كل مفاهيم كْـرِٰشْٰـنَٰ للرب القدمين اللوتسيتين مصيبا بقبول ـيتْـكْـشَْٰـرّيپ َمـهاَرَجإذن، كان 

)(. karma-kANDIya

 التعريب

.  العالم، انت عليم بكل شيء لنزاهتك عن الشوائب الماديةْبراْهـَمنَٰالـايها : ـيتْـكْـشَْٰـرّيپ َمـهاَرَجقال 

كالمك ظلمة جهلي تدريجيا ألنك تروي احاديث يزيل . كل ما تكلمت به مصيبا على أتم وجهلذلك، يبدو لي 

 .الحق

 التفسير

 َـرا ْبـَهـكْـتيْرپياْسـيا ِدَو 

المخلص منالتيم تعمل كالحقن عندما يتلقاها الحق  هنا بقوله ان االحاديث العلية عن ـيتْـكْـشَْٰـرّيپ َمـهاَرَجتكشف خبرة 

 التي يتلوها المحترفون على المستمعينـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها ان رسالة بكالم آخر،. شخص منزه تماما عن الشوائب المادية

لذلك، سيشعر. ليس حديثا دنيوياالحق ان سماع رسالة . غير فعالة مطلقا) karma-kANDIya( ـياـٰدّيكانْٰ -كَـْرَمالمنشغلين في 

 .المستمع المخلص بالزوال التدريجي للجهل

(: zvetAzvatara UpaniSad ( ـْدَـنيشَٰپِوتاشْـَوتَـَر أوشْـ ب كتا من)٢٣\٦ (جاء في النص

 راوچوياتْـها ِدَو تَـتْـها 
 تَـْسـيايـِتى كَـتْـهيـتا ِهى أْرتْـهاْهـا

 ٦\٤\٢. ب.ش

امتحان سماع. م اللذلك، ال داعي إلى سؤاله ما ان أكل أ. عندما يعطى طعاما بالشبع ولذة االكل بوقت واحدالجائع يشعر 

 . هو حصول الفرد على استنارة إيجابية بمثل ذلك العملـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها

 التعريب

اتوسل اليك ان تعلمني كيف يخلق شخصية الالهوت بقدراته الشخصية هذه االكوان الظاهرية التي ال يعقلها 

 .حتى كبار المالئكة

 التفسير



 ـهكْـرِٰشْٰـنََٰـَرَمـه پَوَره إشْـ

ـيتْـكْـشَْٰـرّيپ َمـهاَرَجلذلك، ال يستغرب من شخص نظير .  خلق العالم الظاهري على كل عقل مستطلعان يطرأ سؤالال بد 

ال بد لنا من تبين كل شيء.  ان يطرح مثل ذلك السؤالسيده الروحيمن الحق الذي كان على وشك اإلطالع على كل اعمال 

شوَك ِدَو أي عليما بكل أمر كما جاء هنا بصدد )sama-jJa( چا -َسـَم السيد الروحيلذلك، يجب ان يكون . مجهول من مرجع ما

 الكفوء ويضعالسيد الروحيلذلك، يمكن طرح جميع التساؤالت حول شخصية الالهوت المجهولة عند المريد على . چُوْسـوامّي

كما اطلعناالحق سبقا بأن الوجود وليد قدرة  كان يعلم مـيتْـكْـشَْٰـرّيپ َمـهاَرَج هنا قدوة عملية، لكن ـيتْـكْـشَْٰـرّيپ َمـهاَرَج

ـَه: ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهامنذ بداية  ـيتْـكْـشَْٰـرّيپ َمـهاَرَج إذن، اراد .)janmAdy asya yataH( َجـنْـماِدى أْسـيا يات

هري بقدراته المختلفة، كما يعلم اصل الخلق معلوما لديه وإال لما سأل كيف يخلق شخصية الالهوت العالم الظاكان .العلم عن الخلق

يقول الحمقى ان قدرة الخلق. ال نشهد خلق شيء تلقائي في هذا العالم. اإلنسان اإلعتيادي بأن الخلق لم يحدث تلقائيا بل له صانع

خبير في محطة توليدمستقلة وتلقائية العمل كالطاقة الكهربائية، لكن ال يخفى على الفطين ان الطاقة الكهربائية تتولد على يد مهندس 

 حيث جاء ان القدرة المادية ليست)١٠\٩( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـعلى الخلق في الحق ورد اشراف . الطاقة وهذا ما يفسر انتشارها

 قد.)parAsya zaktir vividhaiva zrUyate( ياِتىـراْسـيا شَـكْـتيْر ويـويْدهايَو شْـرّوَب: سوى احدى قدرات شخصية الالهوت

نبأ الصغير بالعجب عند رؤية عمل االلكترونيات أو غيرها من االعمال الكهربائية الرائعة لكن ال يخفى على الخبير يصاب

ـَوْدَچْبَهـ بدراسة للحقالفطين التيم كذا، قد يطرح اساتذة وفالسفة العالم نظريات خيالية حول خلق الكون لكن . وراءها صانع حي

يجد الباحثون سبب .وراء كل شيء مثل المهندس الذي يعمل في محطة توليد الطاقة الكهربائيةحق ال يستطيع العلم ان يد ـتاچّي

للحق وغيرهم من المالئكة أحياناً عند رؤية القدرة الخالقة إنْـْدَرو   شيَو  وْبـَرْهماومسبب كل شيء لكن يتحير الباحثون نظير 

ـَوْدَچْبَهـجاء في . اء بتفاوت مستويات المعيشة على مختلف كواكب الكونتتفاوت أدمغة االحي. فماذا يقال عن الباحث التافه

 الذي)BrahmAjI( ْبـَرْهماجّي الذي يتعدى خيال أهل األرض بدماغ ْبـَرْهما ان بمقدور الفرد مقارنة عمر أهالي كوكب ـتاچّي

BrahmAjI :)١\٥(  َسـْمـهيتا-ْبـَرْهَمصيدته التي تسمى  في ق)( ْبـَرْهماجّييفوق دماغ أكبر عالم أرضي ورغم ذلك، فقد قال 

 ىگْـَرَهي ونْـَدـ آنَيْدتْـش ـشَْْسـتْ
 هچُوويـنْـَدأناديْر آديْر 

 ـْم كاَرنَٰ- كاَرنَٰ-َسـْرَو

 ماْم مُودْٰٰهاي َأڤَـجانَـنْت

 هو شخصية الالهوت الذي ال يفوقهنَٰكْـرِٰشْٰـ أي العظيم لكن )BhagavAn (ـَواْنَچْبـَهـثمة شخصيات كثيرة متصفة بصفات "

 وهو سبب كل)Govinda( چُوويـنْـَداالولي الحق هو .  وقوام بدنه هو البقاء والعلم والهناءشخصية الالهوت العلياهو . فائق

 ".االسباب

ة الضئيلة على هذا هو السبب االخير لكل االسباب، لكن اصحاب األدمغكْـرِٰشْٰـنَٰالرب  بأن )BrahmAjI( ْبـَرْهماجّييقر 

 انه كل الوجود فإن أهل النظرة العقليةـتاچّيـَوْد َچْبَهـفي الحق لذلك، عندما يعلن . الكوكب األرضي التافه يعدونه من عداد البشر

 :)١١\٩ ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ(الحق به ويقول ون يستخف

 تَـْمۤيـْم تَـنْوْم آشْـريـمانوٰش
 َپـَرْم ْبهاڤَـْم َأجانَـنْـتُو

  َمـِهشْـڤَـَرْم-تَ َمـَم ْبهۤو



 ٧\٤\٢. ب.ش

 . "وجودالكل  وهيمنتي المطلقة على العليجوهري  ونجهلانهم ي. اإلنسانصورة  عندما أنزل في حمقى التخف بييس"

قد. مالئكة مدبرين مصنوعين على مثال وزراء الملك  أي)bhUtas( ْزتََـْبـهّو هما )فماذا يقال عن سائر المالئكة( شيَو و ْبـَرْهما

 فقراء العلم.خالق الحكام  أي)Mahezvara( ـِهـشْـَوَرَم هو الرب العظيمحكام لكن   أي)Izvaras( إشْـَوَرْزيكون الوزراء 

إنسانا بلالحق ليس . باإلستخفاف به لحضوره أمامنا برحمته العلية في صورة إنسانون لهذا السبب، يتواقح. جاهلين بذلك

َمـهاَرَجلم يسأل . دير والقدرةهو كل من الق.  وبدنه عين ذاته)sac-cid-Ananda-vigrahaH( ىگْـَرَهي ونْـَدـ آنَيْدتْـش ـشَْْسـتْ

 بل)VRndAvana( نْـداَوَنورِٰ في كْـرِٰشْٰـنَٰالرب  ان يقص عليه تسالي چُوْسـوامّيشوَك ِدَو  سيده الروحي ـيتْـكْـشَْٰـرّيپ

كان الوقت قصيرا. للحق ان على الملك اإلستماع إلى التسالي العلية چُوْسـوامّيشوَك ِدَو لم يقل . أراد ان يسمع عن الخلق اوال

لكن ال الملك وال متكلم.  في الباب العاشر مباشرة كما يفعل القراء المحترفونچُوْسـوامّيشوَك ِدَو وكان من االسهل ان يخوض 

 خاضوا في هذا االمر كما يفعل المحترفون بل تابعوا بصورة منهجية ليتعظ القراء والمستمعون فيـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها

 ومن ثم يمكنهمشخصية الالهوت العليا بتوجيه الفتنة الخارجية العلم بعمل الفتنة الخارجيةعلى المسيرين بيتعين . بل من ذلكالمستق

ون لكنهم يجهلالفتنة الخارجية  أي)DurgAdevI(  ِدَوّي-چادوْر من عباد رضغالبية اهل اال. الخوض في نشاطات قدرته الباطنة

ـَوْدَچْبَهـوراء عروضها الباهرة طبقا لما جاء في الحق كما ان الحق  ليست سوى ظل قدرة )DurgAdevI( ّي دِو-چادوْران 

چُوويـنْـَد تعمل بأمر )DurgA-zakti( شَـكْـتي -چادوْر ان )Brahma-saMhitA(  َسـْمـهيتا-ْبـَرْهَم جاء في .)١٠\٩( ـتاچّي

)Govinda( شَـكْـتي -چادوْر وال تقوى )DurgA-zakti(المبتدئ العلم علىيتعين لذلك، . دون اذنه ى تحريك حتى عود قش عل

كما .بدال من قفزه إلى التسالي العلية التي تعرضها القدرة الباطنة بمدى عظمة شخصية الالهوت بالسؤال عن عمل قدرته الخالقة

فيها وقد حذر مؤلفالحق لخالقة ويد  وصف القدرة ا)Caitanya-caritAmRta( شَـريتاْمرِِٰٰتَتْـ تْـشايتَـنْياجاء في كتاب 

يثبت إيمان الفرد. كْـرِٰشْٰـنَٰ المبتدئين بتوخي الحذر من مغبة تجاهل العلم بمدى عظمة التيم جميع شَـريتاْمرِِٰٰتَتْـ تْـشايتَـنْيا

 سواء فيللحقلتسالي العلية ال يستمتع با.  عندما يعلم بمدى عظمته وإال سيحسبه من عداد المالئكة أو البشركْـرِٰشْٰـنَٰالرب ب

 سوى من سبق له اإللمام بالتقنيات الروحية المتقدمة ويمكن لإلنسان اإلعتيادي)DvArakA( ْدواَركا أو )VRndAvana( نْـداَوَنورِٰ

 .ـيتْـكْـشَْٰـرّيپ َمـهاَرَجبلوغ ذلك الصعيد بالعملية التدريجية المتمثلة بالخدمة والسؤال كما سيتضح لنا من مسلك 

 التعريب

 القوي مختلف قدراته وامتداداته في الحفاظ على العالم الظاهري الرب العظيمارجو منك وصف كيف يشغل 

 .ثم طيه مثل الممثل المسرحي

 التفسير

 ٨\٤\٢. ب.ش

ـنَـشْ تْـِشـتَـانامْٰنـيـتْـيُّـو نيـتْـّي:  وصف الرب)KaTha UpaniSad( ـْدَـنيشَٰپكَـطْـَهى أو من )١٣\٢\٢(جاء في 

 يُّـو َويَدْدهاتي كاماْننامِْٰاكُو َبـهّو: الحي العظيم بين سائر االحياء و  أي)nityo nityAnAM cetanaz cetanAnAm( تْـِشـتَـناناْم

)eko bahUnAM yo vidadhAti kAmAn( إذن، يقوم جميع االحياء المحررين.الواحد الذي يرزق سائر االحياءالحق  أي 

 قدرته البينية وبعضها المقربة منافراداالحياء . الباطنة والظاهرة والبينية: القوي بواسطة قدراته الرئيسية الثالثحق الين بسيَّروالم

 tene( داِتـِنى ْبـَرْهـَم ْهـرِٰ: بالخلقالحق ويلهمها . الخ) MarIci( ـتْـشيَمـرّي  وْبـَرْهماموكلة بعمل الخلق أيضاً مثل الحق 

brahma hRdA(.ـااّيم  ان )mAyA(جـّيـَوْز  مغروسة بـالفتنة الخارجية  أي) jIvas ( القدرة البينيةافراد  .النفوس المسيَّرةأي

.بمختلف امتداداته التامة بمختلف الصالت العلية الظاهرة في السماء الروحيةالحق المحررة فاعلة في الملكوت الروحي ويحفظها 

 وبناء عليه، جميع المنوعات موجودة فيه.كثرة  أي)bahu syAm( ـاْمَبـهو ْسـّيد في  الواحشخصية الالهوت العليا يتجلى إذن،

-ْبـِهـداْبـِهـَد-أتْشيـنْـتْـياوبناء عليه، هو . للحقتلك هي القدرة العلية  .وهو في كل المنوعات رغم انه بمنأى عنها كلها

acintya-bhedAbheda-tattva .ئن عنه بقدراته العليةواحد مع الوجود وبا  أي)( تَـتّْـَو

 التعريب

 ا رائعة وتبدو علية ألنها وراء فهم كبار العلماء رغم بذلهم جهودللحق العليم، األفعال العلية ْبراْهـَمنَٰالـايها 

 .كبيرة لفهمها

 التفسير



  ڤْـَرتا ِدڤاْن-ِدڤَ ي انْتي

وجميعها تسمى العالم المادي المخلوقفي مجال خلق هذا الكون الواحد فقط، رائعة ال تعقل وثمة أكوان ال تعد الحق تبدو أفعال 

 أي)ekAMzena sthito jagat( ـتَْچـِشـَن ْسـتْـهيـتُو َجـِاكامْٰيشكل العالم المادي  .الذي يشكل جزء صغيرا من الخلق الكامل

ـَوْدَچْبَهـوصفه في العالم الروحي الذي ورد   أي)vaikuNTha jagat( ـتَْچوايكونْٰطَْهى َجـربع قدرته وأما الثالثة أرباع فتشكل 

الحق الحظنا في النص السابق ان .العالم األزلي  أي)sanAtana-dhAma(  ْدهاَمَسـناتََن أو )mad-dhAma(ْدهاَم -َمـْد :ـتاچّي

الذي )VaikuNTha(وايكونْٰطَْهى ينطبق هذا العمل على العالم المادي وحده بينما ال يخلق وال يهلك عالم . يخلق ثم يطوي الخلق

 واسمه وصفاته وتساليه وبطانته،"داره" أي )dhAma( ْدهاَممع الحق يوجد . يشكل ثالثة أرباع قدرته وإال لما وصف باألزلي

آديبلفظة وصف  كما "دون صانع" أي )anAdi( أناديبلفظة الحق وصف . وتساليه هي من عرض مختلف قدراته وامتداداته

)Adi( ويدانْـتَمصنوع لكن تعلمنا الـالحق القاصر ان نعتقد بتفكيرنا . "أصل الوجود" أي )VedAnta( َـرُوپـه نارايانَٰ انه

انها.  اإلنسان اإلعتياديتأمللذلك، هذه ظواهر رائعة ل .غير مصنوع بل الصانع  أي)nArAyaNaH paro 'vyaktAt( أوياكْـتاتْ

ليس لديهم علم حتى بهذا الجزء التافه من هذا. ناقضةوراء عقل حتى كبار العلماء وهذا ما يفسر طرحهم مختلف النظريات المت

.الكون وال بمدى هذا الفضاء المحدود أو بعدد النجوم والكواكب التي يحتويه أو باألوضاع المختلفة لتلك الكواكب التي ال تحصى

كتب الفلكي.  الفضاءيؤكد بعضهم على وجود مائة مليون كوكب منتشر في كل انحاء. لدى علماء العصر علم محدود بكل ذلك

فيليامينوف عن وجود عدد ال يعد من الكواكب في الكون المأهولة بأحياء مجهزة بالمنطق،-الروسي المعروف بوريس فروونتسوف

 .األرضعلى تلك الكواكب مماثلة للحياة على وال يستبعد وجود حياة 

 على سائر الكواكب بالقول ان من المحتمل ان الحياة علىكما كتب الدكتور في الكيمياء نيكوالي شيروف مشيرا إلى مشكلة الجو

 .كوكب المريخ قد تأقلمت على الوجود اإلعتيادي بدرجة حرارة منخفضة للبدن

 ".هعليقال انه شعر بأن الجو الغازي للمريخ كان مناسبا لحياة احياء تأقلمت "

-تيويـْبـهّو على درجات متفاوتة من الكواكب بمثابة تأقلم الحياة عن )Brahma-saMhitA(  َسـْمـهيتا-ْبـَرْهَميرد في 

 بمناخ خاص به والحياة عليها أي ان كل كوكب من الكواكب التي ال تعد في الكون مجهز)vibhUti-bhinnam( ْبـهيـنَّـْم

 تعني)bhinnam( ْبـهيـنَّـْم ولفظة "قوى خاصة" تعني )vibhUti( تيويـْبـهّولفظة . مستبحرة في العلم بفضل المناخ األفضل

يقتضي على العلماء العاملين على استكشاف الفضاء الخارجي بواسطة السفن الفضائية العلم ان األحياء المعتادين على. "متنوع"

لذلك، ينبغي لإلنسان ان يعد نفسه لإلنتقال إلى كواكب مختلفة بعد مفارقة بدنه. حياة األرض ال يمكنهم الحياة على سائر الكواكب

 :)٢٥\٩( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـاضر طبقا لما جاء في الح

 ا ڤْـَرتاه-تْْرِِٰٰ يپـي انْتيتْْرِِْٰٰن يپـ
 ايْجــِتْبهۤوي انْتي يتانْبهۤو

 ماْمي نُو پـياْجي -َمـْد ي انْتي

 ٩\٤\٢. ب.ش

ذهبونياألسالف االشباح واالرواح الشريرة سوف يولدون بين هذه االحياء وعابدو  عابدو، ويولدون بين المالئكة المالئكة عابدو"

 . "وف يحيا معيسالى االسالف ومن يعبدني 

شوَك ِدَوفما الذي دفعه إلى سؤال .  بصدد عمل القدرة الخالقة على علمه بكل ما يتعلق بالخلقـيتْـكْـشَْٰـرّيپ َمـهاَرَجكالم يدل 

تيم ومن كبار )PANDavas( َوْزـدَٰپانْٰالـ امبراطورا كبيرا من ساللة ـيتْـكْـشَْٰـرّيپ َمـهاَرَجكون  . عن ذلك؟چُوْسـوامّي

لذلك، قال ان حتى كبار العلماء قاصرين عن ذلك حتى بعد بذل جهود. كافياعلمه  كان واسع العلم لكن لم يكن ـنَٰكْـرِٰشْٰالرب 

 أكمل المخلوقات في الكون من عقلْبـَرْهماال يمكن للحي بالمصدر المحدود للعلم وبالحواس القاصرة حتى وان كان . كبيرة

 كما يمكنـتاچّيـَوْد َچْبَهـالالهوت سوى ما يكشفه لنا من علم عنه كما فعل في ال نستطيع العلم بشخصية . شخصية الالهوت

بذلك، يمكن للعلم الكامل ان. ناَرَدريد م) VyAsadeva (وّيـاَس ِدَو الذي تلقى العلم من چُوْسـوامّيشوَك ِدَو للنفوس المحققة نظير 

 .العقلية على أشكالها وصورهاينزل عن طريق السلسلة المريدية العلية فقط وليس بالنظرة 

 التعريب

شخصية الالهوت واحد سواء عمل بمفرده في الجبالت المادية الثالث أو تكاثر إلى صور كثيرة في وقت 

 .واحد أو على التتابع لتوجيه الجبالت المادية



 ١٠\٤\٢. ب.ش

 التعريب

مما الحق تيم  فحسب بل من كبار َويديلـارجو ان تجلو كل تلك الشكوك ألنك ليس مستبحرا في العلم ا

 .يؤهلك للقيام مقامه

 التفسير

علي حتى عن عقل أعظم العلماء فما الذي يدفعه ثانية إلى الطلب من الحق سابق ان  في النص الـيتْـكْـشَْٰـرّيپ َمـهاَرَجأقر 

 َويديالـ مستبحرا في العلم چُوْسـوامّي شوَك ِدَو لم يكن.  توضيح علمه القاصر عن الرب؟ السبب واضحچُوْسـوامّيشوَك ِدَو 

 راَمـتْـشَـنْـْدَر شْـرّيأقام شخصية الالهوت  .الحقبنعمة الحق  يفوق للحقالتيم الجليل . فحسب بل كان محققا وتيما جليال

)

 يتكاثر إلى صور كل منها)Govinda( چُوويـنْـَد ان الحق المطلق العظيم )Brahma-saMhitA(  َسـْمـهيتا-ْبـَرْهَمجاء في 

 يتعذر العلم به قصرا على دراسة العلم.رغم انه الشخص االصلي ويبقى فتيا بقدرة أزلية رغم انه واحد ال ثان له عين االخرى

 . إدراكهتيمه االصفياء لكن من بالغ السهولة على َويديالـالعلي 

ـنَٰشَـنْكَـْرشَٰ ومن )SaGkarSaNa( ـنَٰشَـنْكَـْرشَٰ إلى )Baladeva( َبـَل ِدَو إلى كْـرِٰشْٰـنَٰمن الحق ان امتدادات 

)SaGkarSaNa( واسو ِدَو إلى )VAsudeva(واسو ِدَو  ومن )VAsudeva( آنيـرودَّْهى إلى )Aniruddha( آنيـرودَّْهى ومن

)Aniruddha( ْپـَرْدّيـوْمـَن إلى )Pradyumna( ـنَٰشَـنْكَـْرشَٰ إلى )SaGkarSaNa( ْزـاَوتاَرپوروٰش نارايانَٰ الثاني ومنه إلى

)nArAyaNa-puruSAvatAras(مواج النهر وهي صور غير متغايرة بل تشبه وصور أخرى ال تعد تقارن بالمجرى الدائم أل

من الكمال يبقىالحق  ان )Vedas( ِوَدْزجاء في الـ. للحقتلك هي القدرة العلية . المصابيح المتعادلة التي تشعل كل منها االخرى

الكل  أي)pUrNasya pUrNam AdAya pUrNam evAvaziSyate( ـياِتىـْم ِاواَوشيـشْْٰرنَٰـّوپـْم آدايا ْرنَٰـّوپـْسـيا ْرنَٰـّوپ

ملذلك، يبقى غامضا دوما للعاِل.  وبناء عليه، جميع التصورات التي يتصورها العقل غير صالحة.رغم فيض الوجود عنه الكامل

 vedeSu durlabham(  ْبـَهـكْـتاو-ـو دوْرلَـْبـَهـْم أدوْرلَـْبـَهـْم آتْـَمِوِدٰش: َويديالـالدنيوي مهما بلغ استبحاره في العلم 

adurlabham Atma-bhaktau(. ،ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ العالنه في تيمه االصفياءال يعقل وال يفهمه سوى الحق  لذلك )ان)٥٤\١٨ 

الحقال يمكن ألحد تصور اسم . ه بعد تخطي درجة العلم وعندها فقط يستطيع العلم بكنههالتتيم بالفرد يستطيع اإلنشغال في خدمة 

للحق ان على الفرد التسليم ـتاچّيـَوْد َچْبَهـجاء في .  يعمل في خدمته الودية العليةدون ان. أو تساليه الخأو صورته أو صفاته 

 .تتيميةالخدمة ال بعد تحرره من سائر المشاغل وعندها فقط يستطيع العلم به بفضل للحقتيما صفيا أوال وال بد ان يصبح 

( َهـنومانَـجّي شْـرّياستطاع خادمه   لكنـكاالنّ شْـرّي جسرا على المحيط الهندي للوصول إلى جزيرة ) RAmacandrazrI 

HanumAnjI(عن قصوره عن لحق ااعرب  .رحيم بتيمه االصفياء ويجهزهم بقوة تزيد عن قوتهالحق .  عبور المحيط بقفزة واحدة

نجى  بصورة مباشرة تحت أوضاع مادية، لكنالحق  استطاع بلوغ مونيان الـرغم ) DurvAsA Muni (دوْرواسا مونيانقاذ 

AmbarISa (أْمَبرّيـشَٰ َمـهاَرَجى يد تيمه عل)  (دوْرواسا موني DurvAsA Muni( . َمـْدفحسب بل ان الحق لذلك، ال يفوق التيم- 

 .الحقأكثر فعالية من عبادة الحق عبادة تيم   أي)mad-bhakta-pUjAbhyadhikA( جاْبـْهـياْدهيـكاـّوپ -ْبـَهـكْتَ

 ١١\٤\٢. ب.ش

للحق المحققين التيم فحسب بل من كبار َويديالـ ليس خبيرا في العلم سيد روحيالجدي في البداية اتخاذ التيم لذلك، من واجب 

السيد الروحي السليم، وال يتكلم تيم الالسيد الروحي دون عون مثل ذلك بالحقال يمكن ألحد التقدم في العلم العلي . ومختلف قدراته

 . أيضاًفتنته الخارجيةفي مجال قدراته الباطنة فحسب بل يوضح صحبته لالحق  عن چُوْسـوامّيشوَك ِدَو مثل 

 بتوجيه امتدادتهنته الخارجيةفت بينما تعمل )VRndAvana( نْـداَوَنورِٰفي قدرته الباطنة في اعماله في الحق تظهر تسالي 

 و)GarbhodakazAyI ViSNu( ويشْٰـٰنو َدكَشاّيـْرْبهُوَچ و) KAraNodakazAyI ViSNu (ويشْٰـٰنوكاَرٰنـاْرنَٰـَوشايِّي 

 zrIla( شْـرّيـَل ويشْـواناتْـَهى تْـشَـكْـَرَوْرتي تْهاكوَر ان .)KSIrodakazAyI ViSNu( ويشْٰـٰنو َدكَـشاّيُورٰيـكْٰش

VizvanAtha CakravartI ThAkura( وايشْٰـنَٰـَوْزالـ ينصح) VaiSNavas(المعنيين بالقول ان عليهم عدم حصر اهتمامهم بأفعال 

 بصدد)puruSAvatAras( پوروٰشـاَوتاَرْز فحسب بل يجب عليهم العناية بتساليه في صور )rAsa-lIlA( ـاللـّي -راَسمثل الحق 

السيد الروحي وـيتْـكْـشَْٰـرّيپ َمـهاَرَج أي وظائف الخلق عمال بقدوة المريد المثالي )sRSTi-tattva(  تَـتّْـَو-ـطيشْْٰسـرِٰ

 .چُوْسـوامّيشوَك ِدَو المثالي 

 التعريب



شْـرّي ( منهجيا رب الحواس چُوْسـوامّيشوَك ِدَو ذكر : )Suta GosvAmI( چُوْسـوامّيتَ سـّوقال 

 .عندما طلب منه الملك وصف القدرة الخالقة لشخصية الالهوت اصاب بالجواب بما يلي ثم )كْـرِٰشْٰـنَٰ

 التفسير

 ١٢\٤\٢. ب.ش

به سوى ما يلهمهمون بقدرتهم على االستقالل بالعمل بل ال يتكلمون  ال يعتقدللحقاثناء الكالم ووصف الصفات العلية الحق تيم ان 

 الحواس.الحقوان استعمالها الصحيح هو في خدمة الحق واس ملك ان الحالتيم ليست حواس اإلنسان ملكه ويعلم . رب الحواس

ـَوْدَچْبَهـجاء في . وحدهالحق يتم بتوجيه .  لذلك، كل ما يستطيع الفرد قوله أو رؤيته الخ.الحقاجهزة والعناصر مواد من امداد 

 sarvasya(  تْشَـُوَهـنَـمْٰپـْم أگْـيانََتيْر ْسـْمـرِٰـطُو َمـتَّـه دي َسـنِّـويـشْٰ ْهـرَِٰسـْرَوْسـيا تْـشاَهـمْٰ: )١٥\١٥( ـتاچّي

cAhaM hRdi sanniviSTo mattaH smRtir jJAnam apohanaM ca(.وبناء عليه، ينبغي لإلنسان ان يطلب.  ال يستقل أحد بالعمل

 .النفس المسيَّرةبها وراء العيوب االربعة التي تتسم التيم يعمل الحق بالعمل أو االكل أو الكالم وببركة الحق اذن 

 التعريب

 الذي يقبل الجبالت المادية الثالث من اجل ليا العية الالهوتاسجد تبجيال لشخص: چُوْسـوامّيشوَك ِدَو قال 

 .هو الجامع الكامل الذي يحل في بدن كل حي وسبله ال تعقل. خلق العالم المادي

 التفسير

 ١٣\٤\٢. ب.ش

من اجل خلق وحفظ واهالك العالم الماديالحق لثالث األصالة والتملك والتلبيس التي يقبلها هذا العالم المادي ظاهرة الجبالت ا

يدخل في كل كون بصفة. ويشْٰـٰنوبصفة   يدخل في كل بدن مصنوع.)شيَو( كََرشَـنْـ و ويشْٰـٰنو  وْبـَرْهما: بثالث صور هي

 KSIrodakazAyI( ويشْٰـٰنو َدكَـشاّيُورٰيـكْٰش بدن كل حي بصفة ويدخل) GarbhodakazAyI ViSNu( ويشْٰـٰنو َدكَشاّيـْرْبهُوَچ

ViSNu( . َوتَـتّْـ –ويشْٰـٰنو مبدأ شْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰالرب )viSNu-tattva( ـوماْنپَـَره پ يخاطب هنا بصفة )paraH pumAn(

پوروٰشـاَوتاَرْزلذلك، . الجامع الكامل هو .)١٨\١٥( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ كما جاء في )PuruSottama( ـُوتَّـَمپوروٰشأو 

)puruSAvatAras (لما ان أهل النظر. بها  هي الوسيلة الوحيدة التي يستطيع الفرد العلم بهچايُّـو ْبـَهـكْتي. لتامةهي امتداداته ا

تْـَمـِنى َوْر-ـياَـلَـكْـشَٰپأنووصف  قد الصوفيين قاصرين عن تصور شخصية الالهوت ف)yogIs( ـْزچّييُّـوالـو

anupalakSya-vartmane .چايُّـو ْبـَهـكْتيرب   أي)(

 التعريب

هلك تقدم إلحاد ي الفاضلين من كل شقاء والتيمعتق الذي ياسجد ثانية تبجيال لصورة الوجود العلي الكاملة 

 .تعلي الذي بلغ أرفع كمال روحيسنعم مصير الميالشياطين و

 التفسير



 ١٤\٤\٢. ب.ش

كْـهيـَل أو "كامل" تعني )akhila( آكْـهيـَللفظة .  هو الصورة الكاملة للوجود المادي والروحيشْٰـنَٰشْـرّي كْـرِٰالرب 

)khila(تيْـَركْـرِٰپ ان ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ جاء في .ما ليس دوني  أي )prakRti( الطبيعة المادية والطبيعة:اثنتين" الطبيعة" أي 

طبيعة دونية بينما الطبيعة العلوية هي الطبيعة  أي)aparA( َـراپأالطبيعة المادية هي . نةالروحية أو القدرتين الظاهرة والباط

أي صاحب الصورة) mUrti (مّورتيهو العلي الكامل وهو الحق . ليست من الطبيعة المادية الدونيةالحق لذلك، صورة . العلية

هو) Brahman (ْبـَرْهـَمـْنلكن النور  أي )Brahman( َمـْنْبـَرْهـضعاف الفطنة الجاهلين بصورته العلية يصفونه . العلية

برحمته العليةالحق الذي يعي بصورته العلية يقوم بخدمته فيبادله التيم  .نور بدنه العلي  أي)yasya prabhA( ْـَرْبـهاپياْسـيا 

جميع الصالحينالحق لذلك، يحمي . ضاً عزيز عليه أيةَويديالـالصالح الذي يعمل بأحكام ونواهي الحكمة . ويخلصه من كل شقاء

شخصيا بعض الذينالحق يقتل  .مشاريعه الشريرةالحق  فيحبط َويديالـ يخالف مبادئ العلم تتيم بهالفاسد الذي ال ي. في هذا العالم

 فيحصل)KaMsa( ـَسكَـمْٰ و )HiraNyakazipu (ـوپهيَرنْٰـياكَـشيـ و) RAvaNa (راَونَٰيحظيهم على االخص كما في حالة 

 أوتيمهحظوة بهو لطيف بكل حي كاالب الرحيم سواء . هؤالء الشياطين على الخالص مما يقطع توغلهم في االعمال الشريرة

 .عقاب الشياطين ألنه الوجود الكامل لكل وجود فردي

َسـْزـَرَمَهـمَْٰپ ان )zrI KuntI(كونْـتّي  شْـرّيقالت . هي أرفع درجات الكمال الروحي )paramahaMsa( َسـَرَمَهـمَْٰپدرجة 

)paramahaMsas(ْبـَرْهـَمـْن يوجد إدراك تدريجي للحق المطلق ابتداء من .الحقون  وحدهم يفهم )Brahman( َپـَرماتْـما إلى

)ParamAtmA( ي سلككذا، يوجد ارتقاء تدريجي لوضع الفرد ف. شْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰ ـُوتَّـَمپوروٰش وانتهاء إلى شخصية الالهوت

َـريـوراَجـكاتْـشاْرياپ ىإل) bahUdaka (َدَك َبـهّوإلى) kuTIcaka (ـتْـشَـَك كوطـّينم): sannyAsa (َسـنّْـّيـاَس

)parivrAjakAcArya( َسـَرَمَهـمَْٰپ وانتهاء إلى )paramahaMsa( وهي الدرجات التقدمية التدريجية لسلك الزهد وذكرتها الملكة

َسـْزـَرَمَهـمَْٰپ .)الباب االول، الفصل الثامن( كْـرِٰشْٰـنَٰالرب  في دعائها إلى )PANDavas( َوْزـدَٰپانْٰالـ  والدة)KuntI(كونْـتّي 

)paramahaMsas (الصفية يفهمهاچايُّـو ْبـَهـكْتي لكن التيم ووحدة الوجود المطلقة أهل موجودين بصورة عامة بين 

الحق ان )KuntI(كونْـتّي رت ذك. ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها في )KuntI(كونْـتّي م حسب كال )paramahaMsas (َسـْزـَرَمَهـمَْٰپ

َسـْزـَرَمَهـمَْٰپ على چايُّـو ْبـَهـكْتي إلنعام )paritrANAya sAdhUnAm( ناْمـايا ساْدهّوـريـتْـراٰنَپ: ينزل

)paramahaMsas (َسـْزـَرَمَهـمَْٰپذن، إ. على االخص) paramahaMsas (للحق التيم االصفياءب المعني الحرفي للكلمة هم سح.

 هي المصير االرفع التي بقبل بها الفرد الخدمةچايُّـو ْبـَهـكْتين ا) zrIla Jiva GosvAmI (چُوْسـوامّيشْـرّيـَل جـّيـَو كتب 

 .الحقالودية العلية إلى 

المؤمن بوحدةلطيف بكل فرد فإن الحق ما ان ل. حقا) paramahaMsas (َسـْزـَرَمَهـمَْٰپ هم چايُّـو ْبـَهـكْتيدرب ون من يقبل

يجازى بمصيره المنشود )brahmajyoti(ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتي في الحق  وسيلة للفناء في ْبـَهـكْتي الذي يقبل الوجود المطلقة

 كتب.)ye yathA mAM prapadyante( انْـِتىْديَـپْـرَِپ يّْى ياتْـها مامْٰ: )١١\٤( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـلكل إنسان في الحق أكد . أيضاً

 عن وجود فئتين من)zrIla VizvanAtha CakravartI ThAkura( شْـرّيـَل ويشْـواناتْـَهى تْـشَـكْـَرَوْرتي تْهاكوَر

 والثانيةلمطلقةوحدة الوجود اأهل   أي)brahmAnandIs( ْزـْبـَرْهمانَـنْـدّي  واحدة هي فئة:)paramahaMsas (َسـْزـَرَمَهـمَْٰپ

حظا أوفر )premAnandIs( ـْزْـِرمانَـنْـدّيپ وكالهما يبلغا مصيرهما رغم ان التيم  أي)premAnandIs( ـْزْـِرمانَـنْـدّيپفئة 

ْزـْبـَرْهمانَـنْـدّيو ) premAnandIs (ـْزْـِرمانَـنْـدّيپلكن كل من ) brahmAnandIs( ْزـ ْبـَرْهمانَـنْـدّيمن

brahmAnandIs . من عداد المتعالين وال شأن لهما بالطبيعة المادية الدونية المليئة بالشقاء)(

 التعريب

هو المتمتع العظيم بكل من . التيموالعقبة الدائمة في وجه غير  )Yadu( يادواسجد تعظيما لمالزم افراد آل 

 .يعادله عديل ألن غناه العلي ال يقاسال . العالمين المادي والروحي لكنه ينعم بداره في السماء الروحية

 التفسير



، وخير مثال هو لعبه دور أحد افرادالتيم االصفياء هو المالزم الدائم عند.  على وجهينشْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰان التجليات العلية للرب 

)Nanda-YazodA(  ياشـُودا-نْـَدنَـبصفة ابن  )VRndAvana( نْـداَوَنورِٰ أو عشير أهالي أْرجوَنأو صديق  )Yadu( يادوعائلة 

َرَجوأو حبيب صبايا  )MadhumaGgala( ـَلَچـَمـْدهوَمـنْو  )zrIdAmA(  شْـرّيـداماو) SudAmA (سوداماوصديق 

أما في وجهه الالشخصي فإنه يمتد ليصبح نور. وهذا جزء من وجهه الشخصي. الخ )VrajabhUmi( ميْبـهّو

ميم الذيالع) brahmajyoti (ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتيجزء من . م الوجود وال يحدالذي يع) brahmajyoti (ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتي

توجد أكوان. وهذا الجزء الصغير معروف بالعالم المادي )mahat-tattva( َو تَـتّْـ-َمـَهـتْيقارن بضوء الشمس محجب بظلمة 

أهل. وتوجد في كل كون مئات ألوف الكواكب مثل الكوكب الذي نأهلهه داخلال تحصى في هذا العالم المادي مثل الكون الذي نحيا ب

َجـنْـماِدى أْسـيا:  معنيين أكثر بصورته الشخصية التي يفيض منها الوجودالتيملكن الحق المادة مفتونين باإلمتداد الالمحدود لنور 

)Goloka VRndAvana (لُوَك ورِِٰٰنْـداَوَنچوفي  )brahmajyoti(ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتي  يتزكز .)janmAdy asya yataH( ياتَـه

 . السماء الروحية كما يتركز نور الشمس في قرص الشمسأعلى كوكب روحي في 

ليس لدى أهل المادة علم. وراء السماء المادية )VaikuNTha(ان السماء الروحية التي ال تحد مليئة بالكواكب الروحية وايكونْٰطَْهى 

قاصرين عن تخيل الوصولون ادية فماذا يقال عن السماء الروحية؟ لذلك، أهل المادة بعيدون عنه دائما وسيبقتام حتى بالسماء الم

ودارهالحق إذن، سيبقى . سفينة فضائية تطير بسرعة الريح أو العقلون إلى كواكب السماء الروحية، حتى في المستقبل عندما يصنع

في كلالحق يقيم . في السماء الروحيةالحق ر عظمة ال تقدَّ. دوما تيمهفي صحبة الحق يبقى مجرد خرافة أو مشكلة غامضة لكن 

الفناء فيون  يطلبوحدة الوجود المطلقة المحررين لكن أهل تيمهبإمتداداته التامة مع  )VaikuNTha(الكواكب الروحية وايكونْٰطَْهى 

أو )VaikuNTha(وايكونْٰطَْهى سواء في كواكب الحق ة صحبة بصفة شقوق روحية دون لياق )brahmajyoti(ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتي 

-mad(  ْدهاَم-َمـْد بمثابة ـتاچّيـَوْد َچْبَهـفي وصف ي الذ) Goloka VRndAvana (لُوَك ورِِٰٰنْـداَوَنچوفي الكوكب العظيم 

dhAma( ْدهاَم-ْسـَوفي هذا النص بمثابة وصف  كما  )

(  ْدهاَم-َمـْدجاء وصف 

sva-dhAma(. 

 :)٦\١٥( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ في )sva-dhAma(  ْدهاَم-ْسـَو أو )

 ُويْراِتى سۤوينَـ تَـْد ْبهاَس
mad-dhAma

 َركَـمْٰ تا-ْريُّـو ْبـهاتي نَـ تْـشَـنْـْدَرنَـ تَـتْـَر سـّو

 نَـ شَـشـانْكُو نَـ پاڤَـكَه
 ڤَـْرتَـنْـِتىيـتْـڤا نَـ نَچاْد ي

 تَـْد ْدهاَم َپـَرَمـْم َمـَم
 ."ا العالم المادي أبداإلى هذعود ثانية  ال يدخلها يمن و كهرباءأو ال تنيرها شمس وال قمر وال نار دارين ا"

أي الكوكب هو الكوكب )dhAma( ْدهاَمذاك . و القمر أو الكهرباءإلى نور الشمس أالحق  )sva-dhAma( ْدهاَم - ْسـَوال تحتاج

لُوَك ورِِٰٰنْـداَوَنچووكوكب  )VaikuNTha(وايكونْٰطَْهى ان كواكب . العظيم وكل من يصله ال يرجع مطلقا إلى هذا العالم المادي

)Goloka VRndAvana (ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتيكب منيرة وأنوارها قوام هي كوا) brahmajyoti (ما جاء في وك)من)١٠\٢\٢ 

من )١٤\٦( و )KaTha UpaniSad( ـْدَـنيشَٰپكَـطْـَهى أو من )١٥\٢\٢( و )MuNDaka UpaniSad( ـْدَـنيشَٰپأو َكـدَٰمونْٰ

zvetAzvatara UpaniSad :)( ـْدَـنيشَٰپِوتاشْـَوتَـَر أوشْـ

 گْـنيهـوتـُو ْبـهانْـتي كوتُو أياْم أَويديِنـما 
 تَـْم ِاَو ْبـهانْـتَـْم أنو ْبـهاتي َسـْرَومْٰ

  ويـْبـهاتيتَـْسـيا ْبـهاسا َسـْرَوْم ايَدمْٰ

 ـاتْـِرنَٰپـَمـيّْىَن هيَرنْٰ

ابيح؟ في المقابل،ال حاجة إلى الكهرباء فماذا يقال عن المص. إلى القمرين أو النجومالحق  )sva-dhAma(  ْدهاَم-ْسـَوال حاجة في 

ان. )sva-dhAma( ْدهاَم -ْسـَولما ان تلك الكواكب كواكب منيرة فإن نورها منتشر وكل نور في الوجود ليس سوى انعكاس نور 

ـْدَـنيـشَٰپإشـُومن  )١٥(لذلك، يرد في . قاصر عن العلم بالعلي الشخصي )brahmajyoti(ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتي المعمي بنور 

IzopanISad . رؤية وجههتيمهلرفع نوره الساطع ليتسنى لالحق  دعاء إلى )(

  موكْـَهـْمـيـهيـتَـمْٰپـاَسـتْـياْسـّي
 ـوٰنـاورِٰپـنّْ أشَٰـّوپ تَـتْ تْـَومْٰ
 ـطَـيّْىشْٰ ْدَهـْرمايا ْدرِٰ-َسـتْـيا



 ١٥\٤\٢. ب.ش

-َسـتْـياهي  )چايُّـو ْبـَهـكْتي( التتيم بحبكخدمة . شيء برحمتكالروحي ويزدهر كل ربي، انت حافظ الوجود المادي و"

ارجو منك رفع. لذلك، تلطف بحمايتي بإرائي وجهك الحقيقي. مسند الدين وأنا منقطع إلى تلك الخدمة أي )satya-dharma( ْدَهـْرَم

brahmajyoti ".قومة بالعلم البهيج الباقليتسنى لي رؤية صورتك المتنورك  أي )(ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتي ستار 

 التعريب

 الذي تذهب جميع الذنوب بتمجيده وذكره ورؤيته والدعاء إليه شْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰاسجد تعظيما للرب السعيد 

 .وسماعه وعبادته

 التفسير

 ١٦\٤\٢. ب.ش

ـْرتَـنَـْمكـّييتم تمجيد . ليف الدينية في هذا النص أرفع شكل من اشكال التكاچُوْسـوامّيشوَك ِدَو  شْـرّييقترح المرجع الكبير 

)kIrtanam(  مّورتي لرؤية الـالهياكلبالعبادات التسع مثل الذكر وزيارة الحق) mUrti (واإلستماع إلى تالوةالحق دعاء إلى وال

الذي تصاحبهالحق أمجاد  سواء بغناء )kIrtanam( ـْرتَـنَـْمكـّييمكن قضاء . ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ و ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها

 .ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ أو ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهاالموسيقى أو بتالوة االسفار مثل 

.ان العبادات التسع المتمثلة بالتسبيح والسماع والذكر الخ.  رغم تفكيرهم بعدم مصاحبتهم لهالتيمخيبة أمل الحق ال يستدعي غياب 

.بقضاء الخدمة الودية العلية على النحو أعالهالحق  تعطينا النتيجة المنشودة لمصاحبة )حدة منهاسواء كلها أو بعضها أو حتى وا(

حيثما تقام الخدمة الودية العليةالحق عين العلم بحضور يت. ع الجو روحيا يشبِّ)RAma( راَم أو كْـرِٰشْٰـنَٰحتى صوت االسم القدوس 

 كذا، يعطينا الذكر والدعاء النتيجة المنشودة عند قضاءهما تحت هداية.الحقتجني يالزم لذلك، القائم بالعبادات التسع دون . الصفية

أو الصالة في مسجد أو الهيكل فيالحق يمكن لإلنسان عبادة صورة . تتيميةالخدمة ال من ينبغي لإلنسان عدم ابتداع أشكاال. خبيرة

أو الصالة الهيكل بعدم ارتكاب جنايات يتوقع التحرر منها بالعبادة فيمن المؤكد ان يتحرر الفرد من ذنوبه ان توخى الحذر . كنيسة

 nAmno(  بودّْهيه-َپـاپناْمـنُو َبـالْد ياْسـيا ْهي  تدعى تتيميةالخدمة الفكرة تعمد ارتكاب الذنوب استنادا إلى  .في المسجد

balAd yasya hi pApa-buddhiH( لذلك، السمع الزم من اجل وقاية النفس من. يةتتيمالخدمة ال وهي أكبر جناية في مجال قضاء

 .من اجل التشديد على السمع  الحظ السعيد في هذا الصددچُوْسـوامّيشوَك ِدَو يستحضر . مغبة الذنوب

 التعريب

ئق  من جميع العالاءيتحرر كبار الفطن.  مرة وثانيةشْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰاسجد تعظيما للقدمين اللوتسيتين للرب 

 .تقدما في الوجود الروحي بكل سهولة، قصرا على التسليم لقدميه اللوتسيتينون ويحرز

 التفسير

 اهياتََمـْم ْبهۤويْهـچو - َسـْرڤَ

-٦٤\١٨( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـأمر بالقول في آخر تعاليمه في . هتتيم ب أو كل معني بالأْرجوَن أمر شْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰالرب عاود 

٦٦(: 

 ـهتْـشَشْـرِِٰٰٰنو ِمى َپـَرَمـْم ڤَـ
 يتيِمى ْدرِٰدَْٰٰهـْم إي شْٰـطُو ْسيإ

 تَـْميِتى هي اميكْشْٰٰــتَـتُو ڤَ
 

 ْبَهكْـتُو - َمـنا ْبَهـڤَ َمـْد - َمـْن
  ماْم نَـَمـْسكوروۤياجي - َمـْد
 اْم ِتىيَسـتْـي اسيشْٰـِاڤايماْم 

 ِمىي  سيوجاِن ْپـِريْپـَرت
 

 اياْجيتْـيْدْهْرماْن َپـر - َسـْرڤَ
 ـْم ڤْـَرَجماْم ِاكَْم شَـَرنَٰ



 ُويْهپاِپـْب - َأَهـْم تْـڤاْم َسـْرڤَ
 ـهتْـشَوـشما ي اميشْٰـۤيمُوكْشَٰـ

 . "لخيركإلى ما سأقوله لك،  معتاس. خليلي ألنك العلمحدثك عن خفايا اانني "

  ْبـَهـكْـتيْم أوَدْسـيا ِتى ويـْبـهُوتـيمْٰ ْسـرِٰ–شْـِرياه 

 . "الغالياعدك بذلك ألنك صديقي .  بال ريبإلي تأتي، سوف هكذاو. وبايعني ياعبدن. دوماً وانذر نفسك لي اذكرني"

 . "تخف ال. وف انجيك من كل ذنوبكس. اعرض عن كل ضروب الدين واقتصر على التسليم لي"

العلم بالذات هو الخطوة االولى في مجال التحقيق الروحي الذي يدعى علما.  على محمل الجدللحقيحمل الفطناء هذا االمر االخير 

 هو العلم بشخصية الالهوت وعندماـتاچّيـَوْد َچْبَهـذروة علم . علم أبطنخفيا والخطوة الثانية هي العلم بشخصية الالهوت وهو 

تلك مستندة دوما إلى حبالحق خدمة التتيم بحب . لتأدية خدمة ودية علية إليهالحق  تتيم بحبيبلغ الفرد ذلك فمن الطبيعي ان ي

أو) jJAna-yoga (چاگْـياَن يُّـوو أ) karma-yoga( چاكَـْرَم يُّـونة عن الخدمة الروتينية التي ترسمها ئشخصية الالهوت وبا

 تعاليم مختلفة تتناسب مع اختالف الطباع كما ترد اوصاف مختلفةـتاچّيـَوْد َچْبَهـترد في . )dhyAna-yoga( چايُّـو ـاَنْدْهـّي

-yati( ْدَهـْرَم ياتي و) sannyAsa-dharma( َسـنّْـّيـاَس ْدَهـْرَم و) varNAzrama-dharma (َوْرٰنـاشَْرَم ْدَهـْرَملكل من 

dharma( لتأدية خدمة إليه بدافع حبه العفوي له،للحق أي سلك الزهد ولجم الحواس والتأمل وكمال التصرفات الخ، لكن من يسلم 

-ْبـَرْهـَميسمى كمال الحياة اإلنسانية هذا  . فوراتهمن يتبنى ذلك بمهارة بالغة يبلغ كمال حيا. َويديالـيستوعب فعليا صفوة العلم 

)zrIla Jiva GosvAmI (چُوْسـوامّيشْـرّيـَل جـّيـَو  أي الزحف التقدمي في الوجود الروحي، وكما كتب )brahma-gati( ـتيَچ

وتحياالحق  تعني تحصيل بدن روحي شبيه ببدن )brahma-gati( ـتيَچ -ْبـَرْهـَم، فإن لفظة ةَويديالـاستنادا إلى الضمانات 

التيمبلوغ كمال الحياة هذا سهل على . ررة أزليا في ذلك البدن الروحي على أحد الكواكب الروحية في السماء الروحيةالنفس المح

ـْرتَـنَـْمكـّي:  متقومة بالعبادات التسع وهيتتيميةالخدمة ال.  دون حاجة إلى التوسل بوسيلة صعبة من وسائل الكمالاالصفياء

)kIrtanam (ـْمْسـَمـَرنَٰ و )smaraNam (ـْمـنَٰإكْـشَٰ و )IkSaNam( لذلك، ينبغي.  حسب ما جاء في النص السابق)وغيرها

 بصفة طفلكْـرِٰشْٰـنَٰالرب  ْبـَرْهماعندما التقى .  البسيطة من اجل بلوغ أرفع كمال الحياة اإلنسانيةتتيميةالخدمة اللإلنسان تبني 

VRndAvana :)٤\١٤\١٠ ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها(ال دعا إليه قائ) ( نْـداَوَنورِٰالعب في 

  لَـْبـْدَهـيّْى- بُوْدَهى-كْـليـشْـيانْتي يّْى ِكـَوَل
 ـياِتىـاْم أساو كْـِلـشَـَل ِاَو شيـشِْٰتـٰش

 ١٧\٤\٢. ب.ش

المثل المضروب هنا هو.  كبير من االعمال الروحيةمقدارمن جهة قضاء  هي أرفع كمال يمكن للفطين تحقيقه چايُّـو ْبـَهـكْتي

ـٰدكانْٰ كَـْرَمكذا، ينبغي لإلنسان ان ال يلتفت إلى مغريات . حفنة من االرز أكثر قيمة من أكوام من القشور. مثل لطيف للغاية

)karma-kANDa( ـٰدكانْٰ گْـياَن أو )jJAna-kANDa( بل االخذ إلى العبادات التسعةچّييُّـوالـة لرياضا أو حتى إلى تمارين 

 . وبلوغ أرفع درجات الكمال دون ادنى صعوبةسيد روحي سليمالبسيطة مسترشدا ب

 التعريب

 مرة وثانية ألن كبار الحكماء والمتصدقين وذوي المآثر شْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰ المسعود للحقاسجد تعظيما 

، ةَويديالـ والعاملين بالمبادئ ةَويديالـ َمـنْـتْـراتْ والمجودين للـگيـينـويُّالكبيرة والفالسفة والـ

 .الحققاصرين عن تحصيل أي نتيجة دون توظيف تلك الصفات الطيبة في خدمة 

 التفسير



 ١٨\٤\٢. ب.ش

لسفية وممارسةان تقدم العلم والنزعة إلى التصدق والريادة السياسية واالجتماعية أو الدينية في المجتمع البشري والتخمينات الف

 فيهاماستخدا وما يشابهها من الصفات الحميدة في الفرد تعين على تحقيق الكمال عند ةَويديالـالطقوس ب واإللمام چّييُّـوالـالنهج 

يمكن توظيف كل شيء سواء في مجال التشبعة. ودون ذلك، تصبح كل تلك الصفات مصادر للمتاعب لغالبية البشرالحق خدمة 

تنقسم المصلحة الذاتية إلى فئتين هما اآلنانية الشخصية واآلنانية الموسعة وال يوجد فرق نوعي. ية أو خدمة اآلخرينالحسية الشخص

ال يستثني القانون اللص الذي يعلن انه غير مذنب .ال فرق بين السرقة من اجل المصلحة الشخصية أو المصلحة العائلية. بينهما

تجهل غالبية البشر بأن المصلحة الذاتية ال. صية بل من اجل المصلحة اإلجتماعية أو الوطنيةألنه لم يسرق من اجل مصلحته الشخ

 للمثال، ما هي مصلحة الحفاظ على البدن؟ يكسب الفرد المال للحفاظ على بدنه.الحقتحقق الكمال إال عندما تتوافق مع مصلحة 

حيوان على بدنه دون وعي رباني، دون الحفاظ على البدن من اجل للحفاظ على البدن تعادل حفاظ المبذولةلكن جميع الجهود ال

كذا، ان تقدم العلم. غرض الحفاظ على البدن البشري مختلف عن غرض حفاظ الحيوان على بدنه. إدراك صلته بشخصية الالهوت

زيع الصدقات أو فتح المستشفياتمثل تو( أو حتى قضاء العمل الصالح َويديالـوالحالة اإلقتصادية والبحث الفلسفي ودراسة العلم 

دونالحق يجب ان يكون هدف كل تلك االعمال والجهود مرضاة .  يجب ان يكون ذو صلة بشخصية الالهوت)وتوزيع الطعام

 ان كل ما يتصدق به)٢٧\٩( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ جاء في .)saMsiddhir hari-toSaNam( ـْمـنَٰ تُوشَٰ-َهريـسيـدّْهيْر َسـمْٰ: سواه

يقصر قادة الحضارة اإلنسانية الملحدة عن تحقيق نتيجة مثمرة. الفرد وكل مجاهداته يجب ان تكون لصالح شخصية الالهوت فقط

المسعود طبقا لما جاء فيالحق ينبغي لإلنسان اإلستماع عن . في جهودهم الساعية إلى التقدم العلمي أو اإلقتصادي دون وعي رباني

 .لتحقيق الوعي الرباني ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ و ـْمـَوتََچشْـرّيـَمْد ْبـها

 التعريب

 پـولـيـنْـَد و) Andhra ( آنْـْدْهـَرو) HUNa (نَٰهـّو و) KirAta (كيراتَاهل تصفية يمكن 

)Pulinda (پـولْـكَـشَ و) Pulakaza (ـَر آْبـهـّيو) AbhIra (شوْمـْبـَهىو ) zumbha (ياَوَنو  

)Yavana (كْـَهـَس و )Khasa( تيم إلى ون  سواهم من المدمنين على االعمال األثيمة عندما يلجئوحتى

 . اسجد تعظيما له.الحق

 التفسير



( َپـْرَو -ـَمـشْْٰبـهـّي جاء ذكرها في ) (  َوْرشَٰ-ْبـهاَرتَوالية قديمة من : ) BhISma-parva( كيراتَ BhaRata-varSa KirAta R(

( كيراتَ.  معروفين غالبا بالقبائل الهندية القديمة)( َمهاْبهاَرتَـالمن  KirAta( كيراتَـْز. ) KirAtas MahAbhArata(في العصر 

Chota Nagpur .)( پوْرگْـتْـشْـهُوتَ نَـ في واليات بيهار و )( ـنَـْزَچَپـْرَسـنْـتَـْل الحديث هي  Santal Parganas

Rنَٰهـّو )HUNa( :حسب رأي البعض هي قبيلة جبلية. يامنطقة في المانيا الشرقية وجزء من روس. 

 من)BhISma-parva( َپـْرَو -ـَمـشْْٰبـهـّيوالية في الهند الجنوبية ما زالت قائمة جاء ذكرها في : )Andhra( آنْـْدْهـَر

 .)MahAbhArata( َمهاْبهاَرتَـال

 باإلشارة إلى أهالي والية)MahAbhArata( َمهاْبهاَرتَ من الـ)٣٨\١٧٤ (َپـْرَو -آديجاء ذكرها في : )Pulinda( ـولـينْـَدپ

يطلق على اهل اليونان. )Sahadeva( َسـَهـى ِدَو و )BhImasena( ـَمـِسـَنْبـهـّي وقد قهرها )Pulinda( پـولـينْـَد

ء غير ان أهل هذا الجز)MahAbhArata( َمهاْبهاَرتَـال من )Vana-parva( َپـْرَو -َوَن ويرد في )Pulindas( ْزپولـينْـَد

 ويعد أهلها من الملوك)BhArata( ْبـهاَرتَ هي احدى واليات )Pulinda( پـولـينْـَدوالية .  من األرض حكموا األرضَويديالـ

 .)mlecchas( ْمـِلـتْـشّْـَهـْزوأصبحوا فيما بعد  ْبـَرْهـَمـنية لكنهم تخلوا عن التربية الـ) kSatriyas( ْزـتْـريـياكْـشَٰالـ

 و)SabhA-parva( َپـْرَو -َسـْبـهاضاً في كل من أي) MahAbhArata (َمهاْبهاَرتَـالورد ذكرها في : )AbhIra( ـَرآْبـهـّي

كانت والية.  في السند)SarasvatI( َسَرْسـَوتّييذكر ان هذه الوالية كانت تقع على نهر . )BhISma-parva( َپـْرَو -ـَمـشْْٰبـهـّي

كانوا خاضعين. )AbhIras( ْزـَرآْبـهـّيوكان جميع أهلها في الماضي آلخر من بحر العرب السند الحالية تمتد إلى الجانب ا

)mlecchas( ْمـِلـتْـشّْـَهـْز فإن )MArkaNDeya( ياـدِٰماْركَـنْٰ وحسب نص )YudhiSThira( ـتْهيَروْدهيشْـّي َمـهاَرَجلسلطة 

قهر. )Pulindas( ْزپولـينْـَدفيما بعد، تحققت النبوءة كما في حالة .  أيضاً)BhArata( ْبـهاَرتَون ذلك الجزء من األرض سيحكم

)AbhIras( ْزَرآْبـهـّي كما قهر محمد غوري بالد الهند نيابة عن )Pulindas( ْزپـولـينْـَداسكندر الكبير بالد الهند نيابة عن 

. لكنهم قطعوا تلك الصلةْهـَمـنيةْبـَرالـ في السابق ضمن التربية )KSatriyas( ْزـتْـريـياكْـشَٰالذين كانوا 

 واختبئوا في جبال الكوكاس، اصبحوا)ParazurAma( َپـَرشوراَم الذين كانوا خائفين من )KSatriyas( ْزـتْـريـياكْـشَٰالـ

 .)AbhIradeza( ِدشْ َرآْبـهـّي ومناطقهم كانت تسمى )AbhIras( ْزَرآْبـهـّيمعروفين الحقا باسم 

 القديمة الذين ورد)BhArata( ْبـهاَرتَ من )KaGka( ـَككَـنْاهالي والية : )KaGkas( ْزـكَـكَـنْ أو )zumbhas( شوْمـْبـَهـْز

 .)MahAbhArata( َمهاْبهاَرتَـالذكرهم في 

ْزياَونَلذلك، .  الذي تولى حكم تركيا)YayAti( ـاتيياّي َمـهاَرَج اسم أحد أوالد )Yavana( ياَوَنكان : )Yavanas( ياَونَـْز

)Yavanas( ياَوَن َمـهاَرَج هم االتراك من ذرية )Yavana( ْزـتْـريـياكْـشَٰ وكانوا )KSatriyas(تخلوا فيما بعد عن التربية 

)٣٤\٨٥ ( في)Yavanas( ياَونَـْزترد أوصاف الـ. )mleccha-yavanas(  ياَونَـْز-ْمـِلـتْـشّْـَهـى واصبحوا ْبـَرْهـَمـنيةالـ

ياَوَن كان يسمى )Turvasu( توْرَوسو أمير آخر يسمى .)MahAbhArata( َمهاْبهاَرتَ من الـ)Adi-parva( َپـْرَو -آديمن 

)Yavana( َسـَهـى دو أيضاً وقد قهر مملكته )Sahadeva( َوْزـدَٰپانْٰالـ أحد )PANDavas( .ياَوَنانضم الـ )Yavana(الغربي 

كما توجد نبوءة بأن) KarNa( كَـْرنَٰ نتيجة ضغط )KurukSetra( ـتَْرشِٰـكْكورو في حرب )Duryodhana( دوْريُّـوْدَهـَنإلى 

 .الهند وقد تحققت تلك النبوءةون  سيحكم)Yavanas( ياَونَـْزهؤالء الـ

َمهاْبهاَرتَ من الـ)DroNa-parva( َپـْرَو -ْدرُونَٰ في )Khasadeza( كْـَهـَس ِدشَورد ذكر أهالي : )Khasa( كْـَهـَس

)MahAbhArata(االسماء التاريخية المذكورة اعاله هي اسماء مختلف امم األرض.  وهم أهل الصين والمغول والعرق االصفر.

 يبدو من كالم.الحقتيم لمدمنين على االعمال االثيمة الوصول إلى أرفع درجات كمال الحياة اإلنسانية بحال التجئوا إلى لحتى يمكن 

يمكن ان تحدث تغيرا في قلوب البشر بدال عن ادارة حضارة ملحدة فيالحق تيم  استشارة ان چُوْسـوامّيشوَك ِدَو  شْـرّيـَل

 .درة على احداث هذا التغير بتصفية العقول المغبرة لغالبية البشرامراجع قالحق تيم المسار الحالي للوضع الدولي ألن 

 هو رؤية العامةالتيمجل مراد . اغل السياسية أو الدبلوماسيةبالمشون ال يحفلالحق تيم يمكن لساسة األرض البقاء في مناصبهم ألن 

 يمكنللتيملذلك، استرشاد الساسة بالمشورة الطيبة . تبني حضارة ملعونةب ياسية وعدم فساد حياة اإلنسانغير مضللة بالدعايات الس

چُوْسـوامّيشوَك ِدَو وكما بدأ . تْـشايتَـنْياى  طبقا لكالم المولللتيمان تحدث تغيرا كبيرا في الوضع الدولي بفضل الدعاية الصفية 

 أوصى ان اإلقتصار على تمجيد االسم القدوستْـشايتَـنْيا فإن المولى )yat-kIrtanam( ـْرتَـنَـْم كـّي-ياتْدعاءه بمناقشة لفظة 

المصير هو. تفاهم تعقبه منافع اخرىاخماد نار سوء ال. بين االمم ي خلقه الساسةذسيحدث التغير في القلب مما يزيل سوء التفاهم ال

 . كما بحثنا مرارا في هذه الصفحاتالرجوع إلى الحق

ـَوـنَٰوايشْٰالـحسب مذهب المحبة المعروف بمذهب ال يوجد ما يمنع أحد من التقدم في مجال العلم بشخصية الالهوت 

)VaiSNava( . ـَوـنَٰوايشْٰالـيملك )VaiSNava(كيراتَى  القوة الكافية لتحويل حت )KirAta( َوــنَٰايشْٰو إلى وغيره

)VaiSNava( . ـتاچّيـَوْد َچْبَهـفي الحق قال )( ْدَرـّوش مفتوح حتى لوضيع الوالدة والمرأة والـتتيم به ان ال)٣٢\٩zUdra(أو 

 الذي يملكللحقالصفي يم التالمؤهل الوحيد هو اللجوء إلى .  يصبح جديرا بالرجوع إليهتتيم به وكل من ي)vaizya( َوايشْـياالـ

تيما صفيا يصبح كْـرِٰشْٰـنَٰيستبحر في علم من  كل .)ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها و ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ( كْـرِٰشْٰـنَٰعلما تاما بـ

لمنهجي بـحتى أكثر اآلثمين إثما، بفضل اإلتصال اتصفية يمكن .  لعامة الناس ويمكنه استعادتهم بتصفية قلوبهمسيدا روحياو

 قبول مريد صادق من أي جزء من األرض بغض النظر)VaiSNava( ـَوـنَٰوايشْٰلـلذلك، يمكن ل.  صفي)VaiSNava( َوــنَٰايشْٰو

 .ْبـَرْهـَمـنيةالـ صفي علي عن التربية )VaiSNava( َوــنَٰايشْٰوعن نسبه ومعتقده ويرقى به باالحكام والنواهي إلى درجة 

كما ال يمكن اآلن اعادة اقامته في. ن اتباعه المزعومينحتى بي) varNAzrama-dharma (َوْرٰنـاشَْرَم ْدَهـْرَم اختل النظام الطبقي

إذن، يمكن.  ألنه يتعدى التعيينات الدنيويةـَويـنَٰوايشْٰالـيمكن لإلنسان قبول المذهب . الوضع االجتماعي والسياسي واإلقتصادي

 واستعادةَرْبهوْپـَمـها شْـرّي تْـشايتَـنْيا في األرض بأمر المولى ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ و َوتَـْمـَچشْـرّيـَمْد ْبـهانشر رسالة 



 ١٩\٤\٢. ب.ش

 التعريب

. سفار الدينية والمجاهداتواال) Vedas (ِوَدْزالـهو تشخيص . ورب جميع النفوس المحققةالنفس العليا هو 

كونه  عسى ذاك المطلق العظيم ان يرضى عني.  وجميع المتعالين عن كل زعمشيَو و ْبـَرْهماهو معبود 

 .المبجل العظيم

 التفسير
.صية الالهوت سوى المترفعين عن كل ادعاء رغم انه رب جميع اتباع السائرين على مختلف دروب تحقيق الذاتال يعرف شخ

 أو سائر االسفار الدينية أو يمارسةَويديالـ االسفار نسانلهذا السبب، يدرس اإل. عن السالم االخير أو الحياة الباقيةفرد يبحث كل 

 الصفية الخ، لكن ال يدرك شخصية الالهوت على أتمتتيميةالخدمة ال أو چايُّـوالـقلية أو المجاهدات القاسية بواسطة النظرة الع

ْزگْـيانّي و) karmIs (كَْرمّيْزيصنف السائرين على درب تحقيق الذات عموما إلى . اءدعا لترفعهم عن كل التيموجه سوى 

)jJAnIs (ْزچّيّيـو و )yogIs( كَْرمّيالـ. التيم أو) karmI (كامّي-ْبـهوكْـتي يطلق عليه ةَويديالـلق بأجر الطقوس تعالم 

)bhukti-kAmI (گْـيانّيالـ. أي طالب الملذات المادية) jJAnI (يطلب التوحد بشخصية الالهوت بالنظرة العقلية يطلق عليهالذي 

يمارس مختلف أشكال المجاهدات الصوفي الذي چّييُّـوالـ.  أي طالب الخالص من الوجود المادي)mukti-kAmI( كامّي -موكْتي

 بعد استغراقه في الغيبوبة، يطلق عليه)ParamAtmA( َپـَرماتْـمامن اجل تحصيل التصرفات الثمانية والذي يلتقي في النهاية 

التصرفات مثل االنقالب إلى أخف من األخف أو أثقل من االثقل أو تحصيل المراد طالبأي  )siddhi-kAmI( كامّي -سيدّْهي

 القوي،چّييُّـوالـهذه هي التصرفات في الطبيعة المادية التي يحصل عليها . وغير ذلكسيطرة على اآلخرين وخلق ما يشاء وال

 هذا اإلدراك الكامل للذات من.الحق بل جل مرادهم هو خدمة شخصي الاهمكل تلك االشياء من اجل رضالحق تيم لكن ال يطلب 

من المحال.  أي مقطوع الرغبات)niSkAmI( ـكامّينيشْٰلهذا السبب، يطلق عليه . صيةيعينه على قطع كل رغبة شخالتيم قبل 

- سيدّْهيوأ) mukti-kAmI(  كامّي-موكْـتي وأ) bhuki-kAmI ( كامّي-ْبـهوكْتي تعلى النفس تفريغ كل الرغبات سواء أكان

وال يعملالحق يرغب في كل شيء لرضى التيم   أي)niSkAmI( ـكامّينيشْٰ رغبات شخصية لكن ات أي ذ)siddhi-kAmI( كامّي

 .الحقوعلى استعداد دائم للقيام بواجبه لرضى الحق سوى بأمر 

ـتَْرشِٰـكوروكْ ملحمة نفسه في البداية في مصاف طلبة الرضى الشخصي لعدم رغبته في المشاركة في أْرجوَنوضع 

)KurukSetra( چاَم يُّـوكَـْر موضحا ـتاچّيـَوْد َچْبَهـالحق  لكن تكلم) karma-yoga (چاگْـياَن يُّـو و) jJAna-yoga (و

 منزها عن االدعاء وعدل عن قراره بعدأْرجوَنكان . من اجل قطع رغبته چا ْبـَهـكْتي يُّـوو) haTha-yoga (چاَهـطَْهى يُّـو

 فقطع كل)kariSye vacanaM tava(  تَـَوـمْٰـيّْى َوتْـشَـنَكَـريـشْٰ: بالموافقة على القتالالحق  وأرضى ـتاچّيـَوْد َچْبَهـسماع 

و َسـنَـَك( األربعة كوماَرْز والــمّيلَـكْشْٰ و شيَو و ْبـَرْهما على االخص ألن شيَو و ْبـَرْهمايضرب هنا مثل . رغباته

شْـرّيـَل جـّيـَويفسر .  األربعة، وجميعهم من المنزهين عن االدعاءـويةـنَٰوايشْٰالـ أسسوا المدارس ).، الخَسـناتَـَن

كايـتَـوايه-ْپـرُوجّْـهيـتَ بمثابة )gata-vyalIkaiH( ـكايه ويالـّي-ـتََچ :ارةعب) zrIla Jiva GosvAmI (چُوْسـوامّي

projjhita-kaitavaiH .) فقطالتيم( أي المنزهين عن كل ادعاء )(

 ‘شانْـتَ’ـكاَم، أتَ ِإَو  نيـشْٰ—ْبـَهـكْتَ-ـرِٰشْٰـنَٰكْ
 :)١٤٩\١٩ َمْدْهـيا( شَـريتاْمرِِٰٰتَتْـ تْـشايتَـنْياجاء في كتاب 

 ‘أشانْـتَ’، َسـكَـلي كامّي- سيدّْهي- موكْـتي-ْبـهوكْـتي

 ٢٠\٤\٢. ب.ش

شيئاون طلبة اجر العمل الصالح وطلبة الخالص للتوحد في شخصية الالهوت وطلبة التصرفات المادية غير ثابتين ألنهم يطلب

 ألنفردلكل الحق  لذلك، .الحقنان ألنه ال يطلب شيئا لنفسه وهو على استعداد دائم لخدمة رغبة في غاية اإلطمئالتيم ألنفسهم لكن 

أدي إشْـَوَر هو المجازي الوحيد وهو )٩\٨( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـفي الحق  يستطيع تحقيق رغبته دون اذنه لكن كما قال احدال 

)adhIzvara(يويدانْـتوالـالملك االصلي للجميع مثل   أي) VedAntist (ـياْزّيـٰد كانْٰ-كَـْرَم و )karma-kANDIyas(وأرباب 

شوَك ِدَو شْـرّيـَللذلك، يشدد .  المنزهين عن االدعاءالتيمالدين والمجاهدين وجميع طلبة التقدم الروحي لكن ال يدركه سوى 

 .الحقخدمة التتيم بحب  على چُوْسـوامّي

 التعريب



 آنْـْدَهـَك وحامي ومجد جميع الملوك مثل التيم معبود جميع شْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰالرب عسى ان يترحم بي 

)Andhaka( يـٰنشْٰورِٰ و )VRSNi( يادو من عائلة )Yadu( وزوج أم السعد والمشرف على كل القرابين 

 . على األرض العظيمتجليولذلك، قائد كل االحياء وملك الفطنة ومالك كل الكواكب الروحية والمادية وال

 التفسير



المفاهيم الخاطئة فإنه يعبر عن  أي)gata-vyalIkas( ـَكويالـّي-ـتََچجميع   أحد كبار المنزهين عنچُوْسـوامّيشوَك ِدَو لما ان 

يطلب كل فرد حظوة أم السعد لكنه يجهل.  بصفة حاصل كل الكمال وشخصية الالهوتشْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰ للرب يالشخصتحقيقه 

في داره العليةالحق  ان )Brahma-saMhitA(  َسـْمـهيتا-ْبـَرْهَمجاء في .  زوج جميع امهات السعدشْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰالرب ان 

جميع. بخدمته  وتقوم مئات ألوف امهات السعد)surabhi( سوَرْبـهيى أبقار يرع) Goloka VRndAvana (لُوَك ورِِٰٰنْـداَوَنچو

جزئيا عنالحق قدرة متعته العلية في قدرته الباطنة ويكشف   أي)hlAdinI-zakti(  شَـكْـتي-الدينّيْهـافراد من امهات السعد 

 الراكضة وراءالنفوس المسيَّرة لمجرد جذب عندما يتجلى على هذه األرض )rAsa-lIlA( ـاللـّي -راَسنشاطات قدرة متعته في 

 الذي كان متجردا تماما عن الحياة الجنسيةچُوْسـوامّيشوَك ِدَو ظير  نالتيم االصفياء. المتعة الوهمية في لذة جنسية منحطة

ليس من المنظور الجنسي بل للتمتع بذوق وراء ذوق الدنيوي المنغمس فيالحق المنحطة للعالم المادي، بحث عمل قدرة متعة 

 ليسچُوْسـوامّيشوَك ِدَو  ومن المحتم ان خارجيةفتنة الالحياة الجنسية في العالم الدنيوي هي أصل التقيد بأغالل ال. الحياة الجنسية

 زاهداتْـشايتَـنْياكان المولى . بمثل تلك االشياء المنحطةالحق معنيا مطلقا بالحياة الجنسية للعالم الدنيوي كما ال صلة لتجلي مسرة 

 التي)deva-dAsIs( ْز داسـّي-ِدَو ادعية لم يسمع مطلقا. ملتزما إلى درجة لم يسمح إلمرأة باإلقتراب منه للسجود وتقديم االحترام

مع ذلك، فقد. )sannyAsI( ّيـاسَسـنّْـّيالـ لحظر سماع اغاني النساء على )JagannAtha( ـنّـاتْـَهىَچَجـ هيكل تغنى في

ّيراْدهاراٰن شْـرّي بمثابة أرفع عبادة، كما ان )VRndAvana( نْـداَوَنورِٰالعبادة التي قضتها صبايا ب تْـشايتَـنْياأوصى المولى 

)RAdhArANI(وعينهكْـرِٰشْٰـنَٰالرب لذلك، هي متعة .  هي رأس كل امهات السعد . 

تهب أم السعد منافع القرابين.  لقضاء أشكال مختلفة من القرابين لتحقيق أعظم نفع في الحياةةَويديالـتوصيات في الطقوس  ثمة

)YajJa-pati( َپـتي -گْـيايالذلك، . هو المتمتع العظيم بكل أشكال القرابين. أيضاًزوجها فإنه رب كل القرابين الحق الكبيرة وكون 

 أي على الفرد وهب كل)yajJArtAt karmaNaH( ـهْرتاتْ كَـْرَمـنَٰگْـيايا: ـتاچّيـَوْد َچْبَهـجاء في . ويشْٰـٰنوالرب من اسماء 

ـكَـْمويالـّيمن لم يتحرروا من جميع . قانون الطبيعة المادية وإال سيرهنه عمله ب)YajJa-pati( َپـتي -گْـياياشيء للرب 

)vyalIkam(هو المتمتعشْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰالرب يعلم جيدا ان الحق تيم القرابين لمرضاة المالئكة لكن ون المفاهيم الخاطئة يقدم  أي 

گْـيايا ـّيْرتَـْنـكَسـنْ أي )zravaNaM kIrtanaM viSNoH( هويشْٰـٰنو ـْرتَـنَـْم كـّيـمْٰشْـَرَونَٰالعظيم بالقرابين فيقدم 

)saGkIrtana-yajJa( إلنعدام التسهيالتكَليسائر القرابين غير ممكنة في عصر . كَلي وهو القربان الوحيد المطلوب في عصر 

 .والكهنة

بتقديم القرابين، ألن في  توليدها في الكون بعدالنفوس المسيَّرة أمر ْبـَرْهما ان المولى )١١-١٠\٣( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـيستفاد من 

 صعوبة في الحفاظ على بدنها ما دامت تقدم القرابين وفي نهاية المطاف، يمكنها منالنفوس المسيَّرةلن تجد . ذلك يكمن رغدها

 الفدية والمجاهدةينبغي للنفس المقيدة عدم التخلي عن. وجودها والرقي إلى الوجود الروحي الذي يمثل حياتها الحقيقيةتصفية 

الحق لذلك، )YajJa-pati( َپـتي -گْـياياهدف كل تلك القرابين هو مرضاة شخصية الالهوت . وتوزيع الصدقات في كل الظروف

ْن يُّـو َويَدْدهاتي كامانامِْٰاكُو َبـهّو: )KaTha UpaniSad( ـْدَـنيشَٰپكَـطْـَهى أوجاء في .  أيضاً)PrajA-pati( َپـتي -ْپـَرجاهو 

)eko bahUnAM yo vidadhAti kAmAn(تْ ْبـْهـرِٰ-تَْبـهّوهو الحق  لذلك، .هو الحي العظيم رازق كل االحياءالحق   أي

BhUta-bhRt .الرزاق العظيم  أي)(

وراء تنميةالحق ليست جميع االحياء مجهزة بدرجة واحدة من الفطنة ألن حكم . االحياء مجهزة بالفطنة بموجب ما قدمت من عمل

 في قلب كل حي ومنه يصدر الذكر والنسيانالنفس العليا التي تحلهو الحق  .)١٥\١٥( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـالفطنة طبقا لما جاء في 

 يستطيع شخص ذكر ما قدم.)mattaH smRtir jJAnam apohanaM ca( تْـشَ پـُوَهـنَـمْٰـْم أتيْر گْـيانََمـتَّـه ْسـْمـرِٰ: والعلم

-DhiyAm( َپـتي -ـاْمْدهيـّيهو الحق  لذلك، .الحق ان رفعة الفطنة والحماقة عائدة إلى .الحقآلخرين بنعمة من عمل بخالف ا

pati(رب الفطنة  أي. 

النفس المسيَّرة للسيطرة على العالم المادي ببذل أرفع درجة من الفطنة، وسوء استعمال الفطنة هذا من قبل النفوس المسيَّرةتتزاحم 

 فطنتها وطاقتها في التشبعة الحسيةالنفس المسيَّرة توظف ينبغي استخدام الفطنة للتحرر من عبودية المادة، لكن. بالجنونوصف 

بداعي الجنون وحده، ومن اجل هذه الغاية ترتكب جميع اشكال السيئات التي يعقبها زيادة ارتهانها في ابدان مادية بدال عن تحقيق

النفستستطيع .  لذلك، هو المالك لكل شيء على اإلطالق.الحق المادية ليس سوى خلق كل ما نراه في الظواهر. حياة طليقة

ينبغي. )IzopaniSad( ـْدَپـنيـشَٰإشـُوهذا هو مفاد . وليس مستقلةالحق  التمتع بجزء من هذه الخليقة المادية تحت سلطة المسيَّرة

 .بداعي الجنون وحده داء على نصيب غيره من المقتنيات الماديةيسعى الفرد إلى اإلعت. لإلنسان القناعة بما قسم له رب الكون

 إلعادة اقامة الصلة الباقية التي تربط)Atma-mAyA( ـا ماّي-آتْـَم بقدرته النفوس المسيَّرةينزل رب الكون برحمته العلية على 

عن تفوقه في المتعة عندالحق يكشف . حت سلطته به فيأمر الجميع بالتسليم له بدال عن ادعاء المتعة لمدى محدود تالنفوس المسيَّرة

يضحك منالحق  واحدة لكن امرأة بكونه زوج يفتخر اإلنسان. ألف زوجة دفعة واحدة مثل زواجه بست عشر ه إلى األرضلونز

الفخر عندما بنسانهو زوج جميع النساء في خليقته لكن يشعر اإلالحق في الواقع، . ذلك، ويستطيع الفطين العلم بالزوج الحقيقي

شْـرّي الواردة في هذا النص مقصودة للرب )pati( َپـتيكل تلك الصفات كونها مختلف أشكال . يصبح زوج امرأة أو اثنتين

علم افراد. )Yadu( يادو ساللة )gati( ـتيَچ و )pati( َپـتي كل من چُوْسـوامّيشوَك ِدَو  شْـرّيـَللذلك، ذكر . كْـرِٰشْٰـنَٰ

 بعد انقضاء تساليه العليةكْـرِٰشْٰـنَٰالرب الرجوع إلى ون  هو الوجود وكانوا ينشْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰالرب ان ) Yadu (يادوساللة 

 مشهدا ماديا خلقهيادو كان هالك ساللة .الحقلوجوب رجوع افرادها مع الحق  بمشيئة )Yadu( يادوهلكت ساللة  .على األرض

 لهم اإلحترام الالئقچُوْسـوامّيشوَك ِدَو وبناء عليه، قدم . التيمهو هادي جميع الحق  لذلك، . ألنهم مالزميه الدائمينالرب العظيم

 . المصحوب بمشاعر الحب



 ٢١\٤\٢. ب.ش

 التعريب

رؤية الحق المطلق في الغيبوبة بذكر قدميه التيم يستطيع .  هو العاتقشْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰشخصية الالهوت 

 .عنيالحق عسى ان يرضى . ن يذكره أهل النظرة العقلية نزويااللوتسيتين في كل لحظة، لك

 التفسير

 َپـنْـَجـرانْـتَـْم -ـكَـَجنَْپـ -َپـَد -ـيا تْـَودّيكْـرِٰشْٰـنَٰ

النفس العليا التي بعد بذل جهد جهيد من اجل لجم حواسه، لمجرد رؤية چايُّـوالـ الصوفي االستغراق في غيبوبة چّييُّـولـيمكن ل

عقلهتصفية لللحقاصل للقدمين اللوتسيتين الصفي في غيبوبة حقيقية بفضل الذكر المتوالتيم  في قلب كل حي لكن يستغرق تحل

الصفي نفسه مترديا في محيط الوالدة والموت ويدعو دونالتيم يعتقد . متعة المادية بفضل ذلك التحقيقوفطنته كليا من أمراض ال

الصفي بنعمةالتيم يفقد . للحق القدمين اللوتسيتينإلنتشاله وال يطمح سوى ان يصبح ذرة من الغبار العلي عند الحق انقطاع إلى 

دعا الملك. من اجل حفظ نفسه من الشوائب للحق القدمين اللوتسيتينكل انجذاب إلى الملذات المادية وال ينقطع عن ذكر الحق 

Kulazehkara :قائالالحق  إلى )( كولَـِشـكْـَهـَر

 ـَسـه َهـمْٰ- راَج-ِمى ويشَـتو مانَـَسأْديايـَو 
 پـيـتّـايه - واتَ-ْپـَهى َسـَمـيّْى كَـ-ـانَْٰپـَرّي -ـرانَْٰپ

  كوتَـْس ِتىـمْٰ ويـْدهاو ْسـَمـَرنَٰ-كَـنْٰـطْـهاَورُوْدَهـَن
ما وإال كيف يمكنني ذكركعلق في شباكهي عقلي فورا إلى ساق قدميك اللوتسيتين وطائر تّمغوص ي، أدعو ان كْـرِٰشْٰـنَٰربي "

 "عندما ألفظ نفسي األخير ويختنق حلقي بالسعال؟

القدمينمن المحال على الفرد دخول شبكة . لذلك، المقارنة لطيفة للغاية. التّم وساق زهرة اللوتسطائر ثمة صلة حميمة بين 

-Brahma(  َسـْمـهيتا-ْبـَرْهَموكما جاء في ، طائر التّم  أي)paramahaMsa( َسـَرَمَهـمَْٰپ دون ان يصبح للحق اللوتسيتين

saMhitA(يحتقظ.  ال يمكن ألهل النظر حتى تخيل الحق المطلق مهما بلغت رفعة علمهم حتى ولو دام تخمينهم حوله إلى االبد

حقلل القدمين اللوتسيتينجميع محصالتهم متناقضة لقصورهم عن دخول شبكة ساق . بحق عدم كشف نفسه ألهل النظرالحق 

ليس بائعا يسعى إلى إرضاء جميع أشكالالحق ، لكن "جميع الطرق تؤدي إلى روما:"في النهاية إلى المساومة بالقولون فيصل

الصفي على خطىالتيم شخصية الالهوت ويطلب التسليم المطلق له دون سواه، لكن الحق . الزبائن في سوق التخمين والنظر

الوساطة الشفافة للسيد  أي)anupazyanti( َپـشْـيانْـتيأنو من خاللالحق  يستطيع رؤية )AcAryas( آتْـشارياْزالمراجع السابقين 

ـتَـه َسـَچَمهاَجـنُو يّْىَن : بالعقل بل بالسير على خطى المراجع السابقينالحق رؤية إلى الصفي مطلقا التيم  ال يسعى .الروحي

 VaiSNava( آتشاْرياْزـَو ـنَٰوايشْٰالـ لذلك، ال تختلف محصالت .)mahAjano yena gataH sa panthAH( َپـنْـتْـهاْهـا

AcAryas( جـّيـَو ان تْـشايتَـنْيايؤكد المولى  .التيموالحق  بصدد) jIva (مع وانها واحدة للحقي الخادمة األزلية أي النفس ه

 األربعة التي تقبل جميعهاـويةـنَٰوايشْٰالـلمدارس  تلك هي مستند جميع اتْـشايتَـنْيا المولى )tattva( َوتَـتّْـ. همباينة لوالحق 

الحق معروف أعلن انه و)VaiSNava AcArya( آتْـشاْريا َوــنَٰايشْٰوحتى بعد نيل الخالص وال يوجد الحق بالخدمية الباقية إلى 

 .واحد
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تيمهيكشف عن ذاته لالحق ألن  بها كل شيء حققيجعله يستغرق في غيبوبة يالحق الصفي المنقطع إلى خدمة التيم ان تواضع 

بالفطنة الصائبة ليستنير بكل تيمه هو رب فطنة كل حي فإنه يجهزالحق  كون .)١٠\١٠( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـالمخلص كما جاء في 

لوليس بالعقل أو بالتالعب اللفظي حو تيمه  عن خدمةاهعن ذاته عند رضالحق يكشف . ومختلف قدراتهالحق الحقائق الفعلية عن 

تلك هي وسيلة العلم. وحده مستحضرا مسرته العليةالحق  من أهل النظر بل يدعو إلى چُوْسـوامّيشوَك ِدَو ليس . الحق المطلق

 .الحقب

 التعريب

 داخل قلبه وألهمه ْبـَرْهماالذي قام في بداية الخلق بتضخيم العلم الكامن للمولى الحق عسى ان يرضى عني 

 .ْبـَرْهمالق وبذاته فبدا ذلك العلم متولدا من فم بعلم تام بالخ

 التفسير
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كما تقدم لنا  إلى النملة التافهةْبـَرْهماجميع االحياء من ل النفس العليا هصفوبالجميع بالعلم الكامن المطلوب في كل حي الحق يجهز 

فإنهاالحق لما ان النفس جزء ال يتجزأ من . لمتوفر بالمئة من العلم التام ا٨٧بنسبة الحق النفس قادرة على تلقي العلم من . بحثه

إلهام هذاالحق  يعيد .)الموت( معرضة لنسيان كل شيء بعد تبديل البدن المسيَّرةالنفس . نفسهالحق قاصرة عن استيعاب كل علم 

تتم نهضة العلم تحت . الوعيالعلم الكامن داخل قلب كل حي ويطلق عليه إنهاض العلم ألنه يقارن باإلستيقاظ من النوم أو استعادة

الحقليست نهضة العلم تلقائية وليست تفاعل مادي بل مصدرها . في العالم العملي لذلك، نجد تفاوت درجات العلم. للحقالحكم التام 

 .  نفسه خاضع لحكم الخالق العظيمْبـَرْهما إذ حتى )dhiyAM patiH( َپـتيه ـامْْٰدهيـّي: نفسه

َدكَشاّيـْرْبهُوَچ من زهرة اللوتس النامية من سرة ْبـَرْهماولد . ية الخلق دون والدين ألنه كان المخلوق االول في بداْبـَرْهماولد 

 أيضاً لكنالنفوس المسيَّرةمن عداد  ْبـَرْهماأي  )aja( آَج. )aja( آَجلذلك، يطلق عليه . )GarbhodakazAyI ViSNu( ويشْٰـٰنو

 وال الطبيعةْبـَرْهمالذلك، ال يستقل . العناصر الماديةالحق مه على الخلق الثانوي بعد ان يخلق يلهالحق فإن الحق تيم كونه خير 

 يستطيع العاِلم المادي مراقبة رود فعل الطبيعة المادية دون فهم المشرف عليها كما يستطيع الطفل رؤية عمل.الحقالمادية عن 

َويديالـلذلك، أوحي العلم . قصور علم العاِلم المادي مرده فقر علمه. كهرباءالكهرباء دون علم بوجود المهندس في محطة توليد ال

 .في قلبهالحق  الذي أوحاه إليه َويديالـ متكلم العلم ْبـَرْهماال شك ان .  الذي عمل على نشرهْبـَرْهماإلى قلب 

َپـرُو أوياكْـتاتْ ـهنارايانَٰ: ل الخلققبالحق  كان .الحقأي كالم  )apauruSeya( ـياپـاوروشِٰأ هو َويديالـلذلك، العلم 

)nArAyaNaH paro 'vyaktAt(. تَكْـرِٰاْـرپيوجد بون شاسع بين صوت . ترداد الصوت العليالحق  لذلك، كالم )prAkRta(

دد في الذي يتر)prAkRta( تَْپـراكْـرِٰال يستطيع عالم الطبيعيات سوى التعامل بالصوت . )aprAkRta( تَْپـراكْـرِٰأوصوت 

تعابير رمزية هي وراء عقل أهل الكون المادي إال عندما يلهمب المدونة ةَويديالـعين العلم ان االصوات يتلذلك، . السماء المادية

 ومنناَرَد إلى ْبـَرْهما ومن ْبـَرْهماإلى الحق  الذي ينزل في السلسة المريدية من )aprAkRta( تَْپـراكْـرِٰأالفرد بالصوت العلي 

َمـنْـتْـراتْال يقوى استاذ دنيوي على ترجمة أو كشف المعنى الحقيقي للـ.  جراوهلم) VyAsadeva (وّيـاَس ِدَو إلى َدناَر

نفسه وينزل علمهالحق  االصلي هو السيد الروحي. السيد الروحي السليمالتورد على يد دون ال يمكن فهمها دون الهام أو . ةَويديالـ

إذن، علم. ـتاچّيـَوْد َچْبَهـالسلسلة المريدية العلية كما جاء بوضوح في الفصل الرابع من   أي)paramparA( َپـراَپـَرْمـعبر 

دون ان يتلقى العلم العلي من هقليل النفع بغض النظر عن سعة علم  أي)viphalA matAH( ْپـَهـال َمـتاْهـاويـالفرد 

 . المعتمدة)paramparA( َپـراَپـَرْمـ

ليس .ـيتْـكْـشَْٰـرّيپ َمـهاَرَجله ليتسنى له توضيح حقائق الخلق إلى الحق بفضل إلهام الحق  إلى ُوْسـوامّيچشوَك ِدَو يدعو 

zrotriyaM brahma-niSTham .)( ـطْـَهـْم نيشْٰ- ْبـَرْهـَمشْـرُوتْـريـيامْٰ:  منَّظرا كاالستاذ الدنيوي بلالسيد الروحي

 التعريب

 شخصية الالهوت الذي يحيي االبدان المصنوعة للعناصر بالجلوس على عرشه داخل عسى ان يزين كالمي

 خضوع النفس إلى ست عشرة قسما من الجبالت )puruSa( پوروشَٰتجليه الكون والذي يسبب في شخصية 

 .المادية التي تشكلها

 التفسير



 ٢٤\٤\٢. ب.ش

 فقد استحضر مسرة شخصية الالهوت لينجح)فخور بمقدرتهبخالف الدنيوي ال(تام اإلستقالل  تيما صفهو بچُوْسـوامّي شوَك ِدَو ان

نفسه دوما أداة لتنفيذ كل شيء بنجاح وال يعزو النجاح لنفسه في كل ما يعمل بخالف الملحدالتيم يرى . كالمه ويقّدره المستمعون

 يتحرك بتوجيه شخصية انچُوْسـوامّيشوَك ِدَو لذلك، يريد . الذي يجهل ان ال عود قش يتحرك دون إذن شخصية الالهوت

 نظريات من نسج خيال الدنيويةَويديالـليست الحقائق التي تحتويها الحكمة . ةَويديالـ بنشر الحكمة ْبـَرْهماالالهوت الذي ألهم 

چُوْسـوامّيشوَك ِدَو يريد . وال هي خرافية كما يدعي بعض المستشرقين الحمقى بل أوصاف كاملة للحقيقة دون خطأ أو وهم

 .ْبـَرْهماعلى نحو إلهام الحق حقائق الخلق ليس بمثابة نظرية فوقطبيعية من التخمين الفلسفي بل بمثابة حقائق ملهمة من عرض 

إذن، ال توجد حقيقة. )VedAnta( ويدانْـتَالـ وهو العليم بفلسفة َويديالـأب العلم الحق  ان )١٥\١٥( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـجاء في 

چُوْسـوامّيشوَك ِدَو  يعمل على نشره مراجع مثل َويديالـذلك العلم أو الدين . َويديالـلواردة في العلم أرفع من مبادئ الدين ا

 المصطلح عليهَويديالـهذا هو سبيل توضيح العلم . انفسهم مفسرين دون حقون المتواضع للرب بخالف من ينصبالتيم ألنه 

( َپـراَپـَرْمـ

مصدر كل الحقائق هو.  ال ينمو بجمال دون الروح)سواء بدنه أو ثمرة أو زهرة(ستطيع الفطين الفهم جيدا ان الخلق المادي ي

دخل أوال جوف البيضة الكونية الفارغ فنمتالحق  بأن َويديالـيفيدنا العلم . الروح العظيم وليس المادة حسب ادعاءات المادي الفظ

التراب والماء والنار والهواء واالثير واعضاء: أوال العناصر األولية الست عشرة وهيالحق خلق . االخرىكل االشياء الواحدة تلو 

لذلك، جميع الظواهر المادية من تدبير. بذلك، خلقت العناصر المادية لمتعة االحياء. الحس االحدى عشر وتتقاسمها جميع االحياء

 الدعاء إلى شخصية الالهوت ألنه الحي العظيمنيمك .عاء إلى شخصية الالهوتوال يقوى أحد على فهمها سوى بالدالحق قدرة 

شوَك ِدَويدعو . يعين شخصية الالهوت النفس على التمتع بالخليقة المادية لكنه بمنأى عن تلك المتعة الباطلة. كل شيءعن ن ئالبا

 . أيضاًب بل لمعاونة اآلخرين على فهم كالمه إلى رحمة شخصية الالهوت ليس لمعاونته في عرض الحقيقة فحسچُوْسـوامّي

paramparA .الطريقة النازلة  أي)

 التعريب

( واسو ِدَوالتجلي النزيل لـ  ) VAsudeva(شْـرّيـَل وّيـاَس ِدَو  اسجد تعظيما لـ zrIla VyAsadeva( الذي 

 .للحق االصفياء العلم العلي الحلو الذي يتقطر من الفم اللوتسي التيميشرب . َويديالـنظم العلم 

 سيرالتف
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على االخص أي) vedhase (ِوْدَهـسِى معلقا على استعمال لفظة )zrIdhara SvAmI (امّيشْـرّيـْدَهـَر ْسـو شْـرّيـَلكتب 

واسو ِدَو نزيل )zrIla VyAsadeva (وّيـاَس ِدَو شْـرّيـَلبالقول أن سجدة االحترام تقدم إلى " ناظم نظام العلم العلي"

)VAsudeva( . چُوْسـوامّي جـّيـَوشْـرّيـَل وافق) zrIla JIva GosvAmI ( ويشْـواناتْـَهى شْـرّيـَلعلى تفسيره لكن

 ينتقلكْـرِٰشْٰـنَٰالرب  استطرد بالتعليق بأن الرحيق من فم )zrIla VizvanAtha CakravartI ThAkura (تْـشَـكْـَرَوْرتي تْهاكوَر

 تلك الموسيقى والرقص.الحقلرقص وارتداء الثياب والزينة وكل ما يمتع إلى مختلف حبيباته فيتعلمن الفنون العليا للموسيقى وا

النفوسهذا العلم العلي مجهول عند . أي علي) para (َپـَرفي البداية بصفة الحق ليست دنيوية لمخاطبة الحق والزينة التي ينعم بها 

النفوس المسيَّرة من اجل بعث ذاكرة ةَويديالـاآلداب الحق  تجلي )VyAsadeva (وّيـاَس ِدَو شْـرّيـَللذلك، نظم .  المنسيةالمسيَّرة

إلى حبيباته في صلةالحق  أو الرحيق الذي ينقله ةَويديالـ لذلك، ينبغي للفرد السعي إلى فهم االسفار .الحقحول صلتها الباقية ب

رتقاء إلى درجة الفنون العلية للموسيقىيستطيع الفرد اإل .شوَك ِدَو أو )VyAsadeva (وّيـاَس ِدَو العشق من الفم اللوتسي لـ

راَسبالتنمية التدريجية للعلم العلي، لكن لن يفهم أحد تعالي رقصة  )rAsa-lIlA( ـاللـّي -راَسفي الحق والرقص التي كشفها 

)rAsa(العميقة وصورةصورة البحوث الفلسفية بتذوق الشهد للحق  التيم االصفياءيستطيع ، لكن َويديالـدون العلم   والموسيقى

rAsa . وال يوجد تباين دنيوي بين االثنين)( راَسفي رقصة الحق تقبيل 

 التعريب

كل ما يتعلق   منذ والدته، أوضحَويديالـ الذي كان مشبعا بالعلم  ْبـَرْهماالمخلوق االولعزيزي الملك، 

 . منهناَرَدعندما تقصى  شخصيا بهالحق ما كلمه لباالمر طبقا 

 تفسيرال



ثمة أشياء كثيرة معقدة وال يمكن توضيحها سوى للمتصف . ال نفع في النظريات بل يجب ان يكون العلم حاصل عن اإلتصاف

 . صعب الفهم وال بد من تلقيه من السلسلة المريدية العلية وإال يبقى مغلقا على الفهمَويديالـالعلم . بالعلم

 معروفْبـَرْهمالذلك، . ويشْٰـٰنو حالما ولد من زهرة اللوتس النامية من سرة ْبـَرْهما في قلب َويديالـأوحي العلم 

.َويديكل علم كامل هو علم .  أو العلم الكامل المعصومَويديالـال يمكن ألحد خلق شيء دون العلم  . منذ الوالدةويدانْـتويبالـ

لذلك،.  ليتسنى له الخلقْبـَرْهماوبناء عليه، أوحي العلم الكامل إلى . ةَويديالـلى مطلق علم من الحكمة يمكن لإلنسان الحصول ع

عندماالحق  كل ما سمعه شخصيا من ْبـَرْهماكرر . َهري الرب العظيم الوصف الكامل للخلق طبقا لما أوحاه إليه ْبـَرْهماعلم 

 ماشوَك ِدَوإلى ) VyAsadeva (وّيـاَس ِدَوى أفض. )VyAsadeva (وّيـاَس ِدَوا سمعه إلى بكل م  بدورهناَرَدتكلم  . منهناَرَدتقصى 

ه هي وسيلة الفهم هذ).VyAsadeva (وّيـاَس ِدَو على وشك تكرار ذات الكالم الذي سمعه من شوَك ِدَووهنا كان . ناَرَدسمعه من 

 . ة العلية تلك سوى بالسلسلة المريديَويديالـال ينكشف العلم . َويديالـ

 ْبـَرْهما أو ما نقله ْبـَرْهماإلى الحق ليتسنى له تكرار الرسالة عينها التي تكلمها الحق  إلى رحمة چُوْسـوامّيشوَك ِدَو لذلك، دعا 

 عن الخلق ليس علما نظريا كما يدعي المستشرقون بل علم حال، ومن يسمع هذه چُوْسـوامّيشوَك ِدَو لذلك، كالم . ناَرَدإلى 

 .الخلق الماديالرسالة ويعمل على فهمها يحصل على علم كامل عن 

 الفصل الخامس
".عملية الخلق" بعنوان ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها على الفصل الرابع من الباب االول من ويدانْـتَ ْبـَهـكْتيانقضى بحث 

 سبب االسباب
 ١\٥\٢. ب.ش

 التعريب

د االول، اسجد لك يا شيخ المالئكة، ايها المولو:  قائال)BrahmAjI( ْبـَرْهماجّي سأل موني ناَرَد شْـرّي

 .ارجو ان تخبرني بالعلم العلي الذي يوجه الفرد إلى حقيقة النفس الفردية والنفس العليا. تبجيال

 التفسير

 ٢\٥\٢. ب.ش

 مر في الفصل السابق ان المخلوق االول.السلسلة المريدية العلية  أي)paramparA( َپـراَپـَرْمـيستفاض هنا بالتأكيد على كمال 

لذلك، طلب العلم العلي من. ْبـَرْهما العلم فأعطاه ناَرَدطلب . ناَرَدنه نقل هذا العلم إلى مريده ا شخصيا ومن اهللا تلقى العلم ْبـَرْهما

ـتاچّيـَوْد َچْبَهـالشخص المناسب وتلقيه على الوجه الصحيح هو نظام السلسلة المريدية العلية وهي الطريقة التي توصى في 

. كفوء لتلقي العلم العلي بواسطة التسليم والتقصي المذعن واداء الخدمةسيد روحيدنو من ل ا يجب على المريد المستطلع.)٢\٤(

ْبـَرْهما في السلسلة المريدية العلية من السيد الروحي. تلقي العلم بالتقصي المنقاد واداء الخدمة أكثر فعالية من تلقي العلم لقاء المال

لى المريد الصادق ان يرضيه باداء الخدمة المخلصة لقاء العلم بكنه النفس الفردية والنفس ال يقايض العلم بالمال بل يجب عناَرَدو 

 .العليا والصلة التي تربطهما

 التعريب

والدي الحبيب، ارجو منك وصف عالمات هذا العالم الظاهري وخلفيته وكيفية خلقه وحفظه ومن يحكم كل 

 ذلك؟

 التفسير
 سليمة المنطق، لكن الملحد يطرح نظريات مختلقة ال تتطرق إلى السبب والمسبب بل إلىعلة والمعلولال عن موني ناَرَداسئلة 

 معرفة كلموني ناَرَدالتجربة وما زالت قاصرة عن توضيح العالم الظاهري والنفس الروحية وعلى نقيض ذلك التخمين فقد أراد 

 .حقائق الخلق بحق وليس بالنظريات

على الفطين اإللتفات إلى ثالثةيتعين . دد النفس وشخصية الالهوت، يشمل العلم بالعالم الظاهري ومستند خلقهان العلم العلي بص

يستطيع الفطين ان يرى ان االحياء والعالم الظاهري ليست من خلق. االحياء والعالم الظاهري وحاكمهما: أشياء في العالم الظاهري

يمكن لإلنسان الوصول إلى السبب االخير بالتقصي. لى تدبير فطين وراءهاع فعله يدل تماثل الخلق واعماله وردات. الصدف

 . الصادق بعون المتصف بالعلم



 ٣\٥\٢. ب.ش

 التعريب

والدي الحبيب، كل ما سألتك عنه معلوم لديك ألن كل ما تقدم خلقه وكل ما سيخلق وكل ما يجري خلقه 

 . كالجوزةباإلضافة إلى كل ما يحتويه الكون، في قبضة يدك

 التفسير

 ٤\٥\٢. ب.ش

 بكل ما جرى في الماضي وما سيجري في المستقبلْبـَرْهمالذلك، يعلم .  هو الصانع المباشر للكون الظاهر وكل ما يحتويهْبـَرْهما

الماضي(االحياء والعالم الظاهري والحاكم جميعها في عمل جاري : القضايا الرئيسية الثالث. وما يجري في الوقت الحاضر

.هقبضة يد والمفترض بالمدبر المباشر العلم بكل تلك االعمال ورداتها كما يعلم الفرد بالجوزة التي في )والمستقبلوالحاضر 

من الطبيعي علم. المفترض بصانع الشيء العلم كيف تعلم فن الصناعة وأين حصل على المواد وكيف جهزها وكيف تتبلور صنائعه

 .نه اول المخلوقات بكل ما يتعلق بعملية الصنع ألْبـَرْهما

 التعريب

والدي الحبيب، ما هو مصدر علمك؟ تحت حماية من تقوم؟ ولمن تعمل؟ ما هو مقامك الحقيقي؟ هل تصنع 

 بمفردك جميع االحياء بالعناصر المادية بقدرتك الشخصية؟

 التفسير

 ٥\٥\٢. ب.ش

رة الخلق بفضل المجاهدات القاسية فأدرك وجود شخص حصل على قدْبـَرْهما ان سيد الكون موني ناَرَد شْـرّيكان معلوما لدى 

ال بد للعاِلم من تحصيل العلم. لذلك، المنجزات العلمية ليست مستقلة.  بتلك القدرة فطرح عليه كل تلك االسئلةْبـَرْهماأكبر جهز 

ي صنعه غيره ومن المحاليستطيع العاِلم العمل بعون الدماغ الذ. بشيء متقدم الوجود بواسطة دماغ رائع من صنع شخص آخر

 .لذلك، ال يستقل أحد بصدد الصناعة كما انها ليست بمحض اإلتفاق. عليه صنع دماغه أو دماغ مثيل

 التعريب

انت تصنع بقدرتك الذاتية دون عون سواك كما ينسج العنكبوت شبكته ويظهر صناعته دون ان يهزمه 

 .اآلخرين

 التفسير

 ٦\٥\٢. ب.ش

ناَرَدقارن . لذاتية هو الشمس التي ال تحتاج إلى نور سواها بل تعين جميع النيرات دون ان تذهب بنورهاخير مثل على الكفاية ا

 . بالكفاية الذاتية للعنكبوت الذي ينسج حقل عمله بلعابه دون عون سواهْبـَرْهماكفاية 

 التعريب

 هو من )معادل أو ثابت أو زائلعلوي أو دوني أو (كل ما نفهم من اسم وخواص وميزات شيء مخصوص 

 .صنعك ايها الكبير

 التفسير

 ٧\٥\٢. ب.ش

من بين البشر درجات مختلفةتوجد يعتبر المجتمع البشري اإلنسان خير االحياء و. العالم الظاهري كامل بمنوعات المصنوعات

 هو صانعهم جميعا فلجئ)BrahmAjI( ْبـَرْهماجّي بأن والده موني ناَرَدترض فا تتراوح بين االخيار واالشرار واالنداد الخ، لكن

 .إليه لإلطالع عن كل شيء

 التعريب

 .مع ذلك، نتساءل عن وجود شخص فائق عندما نفكر بمجاهداتك الكبيرة في انضباط تام رغم جودة صناعتك



 التفسير

 ٨\٥\٢. ب.ش

يديقدم للس. شخصية الالهوت نفسه عشوائيا بصفة سيده الروحي بعدم قبول موني ناَرَد شْـرّيينبغي لإلنسان االقتداء بقدوة 

 بعظمةموني ناَرَدقبل  . الذي يدعي التأله فوراالسيد الروحيالروحي التبجيل العائد إلى شخصية الالهوت لكن يجب رفض 

شخصية الالهوت هو شخصية.  كان يعبد مرجعا فائقاْبـَرْهما بداعي جودة صناعته لكن ساوره الشك عندما شاهد ان ْبـَرْهما

عبادة الفرد لنفسه على أمل ان يصبح شخصية  أي)ahaGgrahopAsitA( پـاسيتاگْـَرهـُوـأَهـنْ. هوت وال يفوقه فائقالال

الالهوت هي عبادة مضللة لكن يدرك المريد الفطين ان شخصية الالهوت ال يحتاج إلى عبادة أحد بما فيها ذاته من اجل ان يصبح

 احدى وسائل التحقيق العلي لكن من المحال ان يصبح)ahaGgrahopAsitA( پـاسيتاهـُوگْـَرـأَهـنْقد تكون . شخصية الالهوت

 انموني ناَرَدظن . ال يصبح أحد شخصية الالهوت بممارسة احدى وسائل التحقيق العلي. صية الالهوت ذاتهها شخمن يمارس

 .لة التحقيق العلي فأراد تجلية االمر لكن ساوره الشك عندما شاهده يمارس وسيشخصية الالهوت العليا هو ْبـَرْهما

 التعريب

لذلك، يمكنك ان تتلطف باجابتي على كل ما سألتك . والدي الحبيب، انت عليم بكل شيء وانت حاكم الجميع

 .عنه ليتسنى لي فهمه بصفتي مريدك

 التفسير

 ٩\٥\٢. ب.ش

 ان يجدها مناسبة ليتسنى لكلْبـَرْهما من ناَرَد عليه، طلب وبناء.  بالغة االهمية لكل معني باالمرموني ناَرَداالسئلة التي طرحها 

Brahma-sampradAya . فهمها دون صعوبة)( ْپـَردايا َسـْمـ-ْبـَرْهـَممن سينخرط في السلسلة المريدية العلية 

 التعريب

الجميع ألنني الهمت على ، طرحت علي كل تلك االسئلة لرحمتك بناَرَدولدي الحبيب : ْبـَرْهماقال سيد الكون 

 .رؤية قوة شخصية الالهوت القوي

 التفسير

 ١٠\٥\٢. ب.ش

التيمتلك هي عالمة .  الشعور بالحماس البالغ حينما يسألهم أحد عن شخصية الالهوت القويالتيم ألن من عادة ناَرَد هنأ ْبـَرْهما

اثناء جوابه على تلكالتيم ذلك، تدب الحيوية في ل. يطهر المكان الذي يدور حوله النقاشللحق النقاش حول التسالي العلية . الصفي

بل في شوق أيضاً لنشرهاالحق  باإلطالع على كل ما يتعلق بالتيم االصفياءال يقنع . كل من السائل والمسؤوليتصفى االسئلة، و

هذا هو. تلك الفرصةبالرضى عندما تعرض له مثل التيم  لذلك، يشعر .الحقتعريف كل إنسان بأمجاد ون على اآلخرين ألنهم يحب

 . مسند اعمال الدعوة

 التعريب

كل ما نطقت به ليس باطال شريطة وعي الفرد بشخصية الالهوت الذي هو الحق االقصى وراءي وإال 

 .فسيتوهم برؤية اعمالي القديرة

 التفسير



 ١١\٥\٢. ب.ش

ور طول وعرض البحر، ولن تصدق مثل تلكيشير منطق الضفدعة في البئر إلى ان الضفدعة التي تحيا في بئر ال تقوى على تص

وان اكد لها أحد عن وجوده فإن الضفدعة تبدأ بتخيله بنفخ بطنها بقدر.  على طوله وعرضههاعطالاالضفدعة بوجود البحر عند 

ه بعقل الضفدعةبتخيله بعقله الشبيالحق م المادي تحدي قدرة يريد العاِل كذا،. اإلمكان فينفجر بطنها وتموت دون التعرف إلى البحر

 .ومنجزاته العلمية لكنه يموت في النهاية خائبا كالضفدعة

يصدق الناس تأله بعض االقوياء أحياناً لجهلهم بشخصية الالهوت ويمكن ان يتوسع مثل ذلك التقدير المادي تدريجيا إلى ان يصل

ـتاچّيـَوْد َچْبَهـستفيد من كتاب العلم المقطوع به،  الذي يمتد عمره وراء خيال العاِلم المادي، وكما نْبـَرْهماإلى سيد الكون 

قد ال تصدق الضفدعة في البئر مثل ذلك العمر الطويل . تعادل مليارات السنين من حسابنا األرضيْبـَرْهما فإن نهار وليلة )١٧\٨(

يستفاد من العلم. ت الكون كلهوجود شخص جليل يخلق منوعاون  يقبلـتاچّيـَوْد َچْبَهـلكن من أدركوا الحقائق الواردة في 

 اسياد أكوان ال تحصى وراء هذا الكون لكن ال)BrahmAs( ْبـَرْهماْز الكون الذي نعيش فيه أصغر من سائر ْبـَرْهما ان َويديالـ

 .يعادل أحد منهم شخصية الالهوت

 عنناَرَدقد يسأل أحد عن سبب جهل . لخالصقبل فوزه با  لكنه كان ابن جاريةناَرَد أحد النفوس المحررة وبعد خالصه سمي ناَرَد

ال تتوهم النفس المحررة بمثل تلك الفكرة الخاطئة فما الذي.  كان شخصية الالهوتْبـَرْهماشخصية الالهوت وعن سبب ظنه ان 

.للحقنه المالزم الدائم  في الحيرة أيضاً رغم اأْرجوَن إلى طرح كل تلك االسئلة مثله مثل إنسان إعتيادي فقير العلم؟ وقع ناَرَددعا 

ناَرَدالشك الذي ساور .  بمشيئة شخصية الالهوت ليتسنى للنفوس الرهينة تحقيق شخصية الالهوتناَرَد أو أْرجوَنتحدث حيرة 

ن فماذا يقال عْبـَرْهما توهم أحد ربا حتى وان كان سيد الكون لتجنب هو عبرة للضفادع التي تحيا في اآلبار ْبـَرْهمابصدد قوة 

هو هو شخصية الالهوت دائما وعملنا مرارا في هذه التفاسير الرب العظيم. اإلنسان اإلعتيادي الذي يدعي التأله أو النزلة اإللهية

ظهر كثير. ينبغي لإلنسان ان ال يتضلل عند تأليه العامة رجال بعد موته .ْبـَرْهمااإلثبات انه ال يجوز ألحد التأله حتى وان كان 

 أحدا منهمَويديالـ لكن ال يصف العلم )AyodhyA( ـاآيُّـوْدْهـّي ملك )RAmacandra( راَمـتْـشَـنْـْدَرالحق ثل من الملوك م

 مؤهلكْـرِٰشْٰـنَٰ لكن شخصية جليلة مثل )RAma( راَمالحق ان كون الفرد ملكا صالحا ال يؤهله بالضرورة ليكون . باأللوهية

 يمكننا ان نجد ان)KurukSetra( ـتَْرشِٰـكوروكْ ملحمةصيات التي شاركت في ان تفحصنا الشخ. لكونه شخصية الالهوت

 وبدراسة شخصية)RAmacandra( راَمـتْـشَـنْـْدَرالحق  كان ال يقل صالحا عن )YudhiSThira( ـتْهيَروْدهيشْـّي َمـهاَرَج

َمـهاَرَج أمر كْـرِٰشْٰـنَٰالرب . كْـرِٰشْٰـنَٰرب ال سنجد انه كان اخالقي أكبر من )YudhiSThira( ـتْهيَروْدهيشْـّي َمـهاَرَج

َمـهاَرَج ان ال يعني ذلك  لكن )YudhiSThira( ـتْهيَروْدهيشْـّي َمـهاَرَجفاعترض  بالكذب )YudhiSThira( ـتْهيَروْدهيشْـّي

أعلن كبار المراجع ان. شْٰـنَٰكْـرِٰالرب  أو )RAmacandra( راَمـتْـشَـنْـْدَرالحق  يعادل )YudhiSThira( ـتْهيَروْدهيشْـّي

الحقلذلك، .  شخصية الالهوتكْـرِٰشْٰـنَٰ أو )RAma( راَمالحق  رجل صالح وان )YudhiSThira( ـتْهيَروْدهيشْـّي َمـهاَرَج

فوقهوال يعادله وال يالحق هو الحق . مختلف في مطلق الظروف وال يمكن تطبيق نظرية خلع الصفات البشرية أو الحيوانية عليه

 . سواه

 التعريب

نوره الشخصي كما  أي )brahmajyoti(ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتي انا اصنع بعد صنع شخصية الالهوت بواسطة 

 .يعكس القمر وسائر النيرات نور الشمس

 التفسير

 - كُوطي– ـدَٰ أنْٰ- ـْدَچـُو َجـْپـَرْبـَهـَوتْپـَرْبـها ياْسـيا 

يتوهم بعض ضعاف. طباع صائب ليس شخصية الالهوت الصانع انْبـَرْهما ان انطباعه بأن ناَرَد إلى ْبـَرْهماقال سيد الكون 

 الطريقةحسب قاطع ْبـَرْهماكالم سيد الكون .  جالء االمرْبـَرْهما من ناَرَداراد   سبب االسباب، لكنْبـَرْهماالفطنة أحياناً ان 

لهذا. ص السابق،كما تقدم لنا توضيحه في الننفسا محررة  ناَرَدكان .  لتحصيل العلم مثل كالم المحكمة العليا في الدولةةَويديالـ

 بقلة الفطنة لكنه طرح شكوكه وطلبناَرَدتظاهر . ربا أو أربابا زائفة كما يحلو لهمون السبب، لم يكن من ضعاف الفطنة الذين يقبل

 .من المرجع الكبير إزالتها ليتسنى للجاهل اإللتفات اليها والعلم بتعقيدات الخلق والخالق على الوجه الصحيح

 هذا النص اإلنطباع الخاطئ لضعاف الفطنة ويؤكد انه يخلق المنوعات الكونية بعد خلق النور الساطع للرب فيْبـَرْهمايزيل 

 : حيث يقول)٤٠\٥(  َسـْمـهيتا-ْبـَرْهَم بهذا الكالم في قصيدته المعروفة ْبـَرْهما للمواد االولية، كما افاد شْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰ

 هيـنّْـْم ْبـ–تي  ويـْبـهـّو– َوسوْدهادي – ـو أِشـشَٰكُوطيـشْٰ



 تَـمْٰ ْبـهـّو– ـكَـلَـْم أنَـنْـتَـْم أِشـشَٰتَـْد ْبـَرْهـَم نيـشْٰ
  ْبـَهـجامي تَـْم أَهـمْٰمْٰـپوروشَٰ –ْم آدي چُوويـنْـَد

ال ينبغي لإلنسان ان يتوقع من شخصية الالهوت ان يخلق كالحداد الذي يستعمل المطرقة وسائر االدوات بل يخلق بقدراته 

( ياِتىَپـراْسـيا شَـكْـتيْر ويـويْدهـايَو شْـرّو: المتشكلة

العميم والذي ال يحد وال يسبر غوره )brahmajyoti(ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتي ي نوره البدني العلي  الذچُوويـنْـَداالولي الحق اخدم "

 ". بمنوعات من االجواء واالوضاع المخصوصةوغيرهاهو سبب خلق عدد ال يعد من الكواكب 

 أي)brahmaNo hi pratiSThAham( ـطْهاَهـْمْپـَرتيـشْٰـُو ْهي ْبـَرْهـَمـٰن :)٢٧\١٤( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـيرد النص عينه في 

 ان معنى لفظة)Nirukti( نيروكْـتي َويديالـجاء في القاموس . )brahmajyoti(ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتي  وراء كْـرِٰشْٰـنَٰالرب 

الرب.  بذاتهليس مستقال وال مكتفيا )brahmajyoti(ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتي إذن، . "هو ما يقيم" )pratiSThA( ـطْـهاْپـَرتيـشْٰ

-sva( ـا رُوتْـشيـٰش-ْسـَو: الذي يشار إليه في هذا النص )brahmajyoti(ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتي  هو خالق شْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰ

rociSA(  ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتي يعم  .للحقأي نور البدن العلي)brahmajyoti( لذلك، تعلن. الوجود وكل خلق ممكن بقدرته

ان الوجود يقوم بالنور  أي)sarvaM khalv idaM brahma(  ْبـَرْهـَم كْـَهـلْـو ايَدمَْٰسـْرَومْٰ: ةَويديالـ راتَْمـنْـتْـالـ

الحق لذلك، .الحقهو بذرة الخليقة ويقوم ب )brahmajyoti(ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتي  لذلك، .)brahmajyoti(ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتي 

ahaM sarvasya prabhavaH .)( ْپـَرْبـَهـَوه َسـْرَوْسـيا أَهـمْٰ: سبب العظيم لكل خلق هو ال)شْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰ(

parAsya zaktir vividhaiva zrUyate(. ْسـَوالحق  ينشر- 

brahmajyoti(ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتي  كل انواع البذور بقدرة نوره )( ـارُوتْـشيـٰش sva-rociSA(  وينمي تلك البذور اشخاص مثل

 ْبـَرْهماال يقوى . لية ضخمةچا بنلية تملك القدرة على خلق شجرة تينچابالسقاية كما ان البذرة الصغيرة لثمرة التين البن ْبـَرْهما

مثل الشمس المضروب في هذا . على صنع البذور لكنه يستطيع رعاية البذرة كالبستاني الذي يعتني بالنباتات واالزهار بالسقاية

رات في جميع الني. الشمس في الكون المادي هي سبب كل نور على أشكاله من نار وكهرباء ونور القمر وغيره. المثل لطيف للغاية

لذلك، شخصية . أي نور شخصية الالهوت )brahmajyoti(ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتي السماء من خلق الشمس والشمس بدورها من خلق 

 .الالهوت هو السبب االقصى للخلق

 ١٢\٥\٢. ب.ش

 التعريب

 قدرته العلية )ةضعاف الفطن( فيه الذي تدفعهم تأمل وأ)VAsudeva( واسو ِدَو، كْـرِٰشْٰـنَٰاسجد تبجيال للرب 

 .إلى اإليمان بأنني الملك العظيم

 التفسير

 ـهكْـرِٰشْٰـنََٰپـَرَمـه إشْـَوَره 

كما سيتضح في النص التالي  أو أي شخص بصفة شخصية الالهوتْبـَرْهماتحير ضعيف الفطنة وتدفعه إلى قبول الحق ان فتنة 

-ْبـَرْهَمل في قصيدته  كما فعشْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰ ،)VAsudeva( واسو ِدَو يرفض ذلك ويسجد تعظيما للرب ْبـَرْهمالكن 

 :)١\٥( َسـْمـهيتا

 گْـَرَهـه ويـ– آنَـنْـَد – تْـشيـْد -َسـتْـشْ 
 هچُوويـنْـَدأناديْر آديْر 

 ْمـ كاَرنَٰ–  كاَرنَٰ–َسـْرَو 

 ١٣\٥\٢. ب.ش

االوليالحق اعبد ذاك .  االقصى لكل سبب هو شخصية الالهوت في بدنه العلي وهو السببشْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰاالولي الحق "

 ".)Govinda( چُوويـنْـَد

 الشخصيرفض . كانمطلقون شخصية الالهوت يألهالخارجية لفتنة ال بقدره ويعلم ان ضعاف الفطنة المحيرين بْبـَرْهمايعي 

ن يؤلهم أشباه الكالب والخنازيرالحمقى الذييشعر  ان يخاطبه مريديه أو اتباعه بشخصية الالهوت لكن ْبـَرْهماالمسؤول مثل 

 .لماذا يجد هؤالء االشخاص لذة عندما يألهم اآلخرين سيوضح في النص الالحق. والجمال والحمير باإلطراء

 التعريب



لخجلها من موقعها لكن يلغط المحيرين بها إلستغراقهم في الحق على التقدم على للحق الخارجية ال تقوى فتنة 

 ".ما يخصني"و" ما لي" 

 التفسير

 ١٤\٥\٢. ب.ش

شخصية الالهوت أو القدرة الثالثة التي تسبب الوهم قادرة على تحيير العالم كله لكنها ليست قادرة على الوقوفالخارجية لفتنة الان 

.لمحيرين هي لغطهمليبقى الجهل خلف شخصية الالهوت حيث يقوى على تضليل االحياء والعالمات الرئيسية . الرب العظيمأمام 

ان الحضارة اإللحادية مسيَّرة فقط بتلك االفكار المغلوطة. "أنا وخاصتي" واللغط األكبر هو َويديالـاللغط غير مدعوم بمبادئ العلم 

لرب، لكنالخارجية لفتنة اللتضليل المضللين مسبقا بون برب زائف أو يتألهون وأمثال هؤالء الجاهلين بشخصية الالهوت يقبل

بربون  وال يقبل"أنا وخاصتي"لذلك، جميعهم منزهين عن مفهوم .  الخارجيةوالمسلمين له ال يتأثرا بفتنتهالحق ن إلى يالمتوجه

 .  يرد تعريف المحيَّر في هذا النص.الحقمساواتهم مع ون زائف أو يدع

 التعريب

 اجزاء ال تتجزأ من شخصية جميع العناصر االولية الخمسة للخلق وتفاعلها بالزمان الخالد ونزعة االحياء هي

 .وجد قيمة أخرى فيهات وال )VAsudeva( واسو ِدَوالالهوت 

 التفسير

 ١٥\٥\٢. ب.ش

 متقوم بالقدرتين الظاهرة)الحي( ألن مقوماته وتفاعله والمتمتع بردات فعله )VAsudeva( واسو ِدَو آيةان هذا العالم الظاهري هو 

 التراب والماء والنار والهواء واألثير: العناصر الخمسة.)٥-٤\٧( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ حسب ما جاء في كْـرِٰشْٰـنَٰوالباطنة للرب 

االحياء التي تنعم بتفاعل العناصر الكثيفة واللطيفة. الفتنة الخارجيةباإلضافة إلى األنية المادية والفطنة والعقل جميعها وليدة 

. الباطنة بحرية خيار البقاء سواء في العالم المادي أو العالم الروحيالمذكورة اعاله كما يدبرها الزمان االزلي هي من نتاج القدرة

في العالم النفس الصغيرة في العالم المادي مفتونة بالجهل المضلل لكنها تكون في حالتها اإلعتيادية للوجود الروحي دون أوهام

 االجزاء الروحية التي ال تتجزأ مستقلة عن شخصيةالنفس الفردية معروفة بالقدرة البينية، لكن ال العناصر المادية وال. الروحي

 أو القدرة الباطنة أو القدرةالفتنة الخارجيةكل االشياء سواء أكانت من نتاج ألن في كل الظروف ) VAsudeva (واسو ِدَوالالهوت 

 .النور والحرارة من عروض الناركما ان الحق البينية ليست سوى عروض نور 

)VAsudeva (واسو ِدَومنفصلة عن النار بل مجتمعة هي النار، كذا، جميع الظواهر باإلضافة إلى نور بدن النور والحرارة ليست 

 البائنة عن)sac-cid-Ananda-vigrahaH( ىگْـَرَهي ونْـَدـ آنَيْدتْـش ـشَْْسـتْوجهه بينما يبقى هو في صورته العلية هي أ

 .العناصر المادية المذكورة اعاله

 لتعريبا

 بصفة اعضاء بدنه ومختلف ته كالم اهللا ومقصود للعلم به كما ان المالئكة مقصودين لخدمَويديالـالعلم 

 .الكواكب مقصودة له وتقضى مختلف القرابين لمجرد مرضاته

 التفسير



 ١٦\٥\٢. ب.ش

ةَويديالـ أي جميع االسفار )zAstra-yonitvAt(  يُّـونيـتْـواتْ–شاْسـتَْر: )VedAnta-sUtras( ْزتْـَرسّو ويدانْـتَالـجاء في 

)Vedas (ِوَدْزالـكشفت .  تعني العلم الذي يقود إلى شخصية الالهوت)Veda( َدِولفظة . كالم شخصية الالهوت ومعلومة عنده

كل كتاب غير مقصود إلنهاضالحق تيم   أي)nArAyaNa-para( َرَپـ – نارايانَٰيرفضه إلحياء الوعي المنسي للنفوس الرهينة و

. ليست علما على اإلطالق بل مالعب للغربان المعنية بنفايات العالمنارايانَٰ كتب العلم المضللة تلك التي ال تستهدف .عي الربانيالو

المعبود هوالحق . هذه هي طريقة رقي العلم.  وإال ال بد من رفضهنارايانَٰ ال بد لكل كتاب علمي أو فني ان يقود إلى العلم بـ

تليق عبادة المالئكة. عبادة المالئكة بمثابة عبادة ثانوية تقود إلى عبادته ألن المالئكة موكلين بتدبير الشؤون الكونيةتوصى . نارايانَٰ

عبادة  أي)avidhi-pUrvakam( ْرَوكَـْمّوپـ –أويـْدهي ال تجاز . كما يليق احترام ممثلين المملكة لتمثيلهم شخصية الالهوت

لذلك، يعتمد المالئكة على.  كما ال تجوز سقاية أوراق وفروع الشجرة دون سقاية جذورهاالهوت دون تمثيل شخصية الالمالئكة

نْـَدـ آنَيْدتْـش ـشَْْسـتْوجود مختلف منوعات الحياة والهناء التي تمثل بفضل  أي الكواكب جميلة )lokas( لُوكَْزمختلف . نارايانَٰ

يطلب كل حي حياة باقية من الهناء والعلم ومثل تلك الحياة في العالم المادي . جزئيا)sac-cid-Ananda-vigrahaH( ىگْـَرَهيو

يتفاوت. الرجوع إلى الحقإلى تحقيق مزيد من التقدم على طريق بعد بلوغها تدرك تقدميا على الكواكب العليا لكن يميل الفرد 

لف الكواكب لكن ال توجدتومئات ألوف السنوات على مخيزداد عمر الفرد إلى ألوف . العمر ومقدار الهناء والعلم باختالف الكواكب

 يستطيع ان يطمح إلىْبـَرْهماحياة باقية في أي مكان في العالم المادي، لكن من يستطيع الوصول إلى أعلى كوكب وهو كوكب 

-mad(  ْدهاَم–َمـْد ر إلى لذلك، تنتهي الرحلة التقدمية من كوكب إلى آخ. الوصول إلى كواكب السماء الروحية حيث الحياة الباقية

dhAma(بنية الوصول إليهنارايانَٰالرب تقدم القرابين لمجرد مرضاة .  أي الكوكب العظيم للرب حيث الحياة باقية تامة العلم البهيج 

-nArAyaNa( َرَپـ – نارايانَٰخدمة  دعامة )saGkIrtana-yajJa( گْـيايا ـّيْرتَـْنـكَسـنْ هو كَليوخير قربان موصى في عصر 

para( الحق أي تيم. 

 التعريب

تطوير . نارايانَٰتستهدف جميع المجاهدات تحقيق . نارايانَٰجميع أشكال التأمل أو الصوفية وسائل لتحقيق 

 .نارايانَٰ والخالص هو دخول ملكوت نارايانَٰالعلم العلي هو وسيلة لتحصيل لمحة عن 

 التفسير

 ١٧\٥\٢. ب.ش

چايُّـو َچــطانْأشْٰ. )sAGkhya-yoga( چايُّـو ـكْـْهـياسانْ و )aSTAGga-yoga( چايُّـو َچــطانْأشْٰ: يوجد منهجين للتأمل

)aSTAGga-yoga(هي رياضة تركيز العقل وتفريغه من سائر المشاغل بعمليات التأديب للتأمل والتركيز واوضاع الجلوس ومنع 

 مقصودة لتبين الجوهر عن االعراض، لكن كال المنهجين)sAGkhya-yoga( چايُّـو ـكْـْهـياسانْ. وغيرهاحركة األهوية الداخلية 

وكما تقدم لنا. نارايانَٰ الذي ال يعدو سوى آية جزئية لشخصية الالهوت الشخصيال) Brahman (ْبـَرْهـَمـْنمقصودين لتحقيق 

ادر عن شخصيةص) Brahman (َمـْنْبـَرْهـ. جزء من شخصية الالهوتأي النور سوى  )Brahman( ْبـَرْهـَمـْنليس بحثه، 

 وـتاچّيـَوْد َچْبَهـ شخصية الالهوت حسب ما جاء في كل من هو تمجيد) Brahman (ْبـَرْهـَمـْنوبناء عليه، . الالهوت

الفناء في النور. إلى المصير االقصى أو آخر أطوار الخالص) gati (ـتيَچتشير لفظة . )Matsya PurANa( ورانَٰـپَمـتْـْسـيا 

ال يمثل الخالص االقصى الذي يفوق صحبة شخصية الالهوت على احدى الكواكب الروحية )brahmajyoti(ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتي 

 . )VaikuNTha( َهىطْايكونْٰوالتي ال تحصى في سماء 

 .أشكال الخالص باإلضافة إلى كل ةچّييُّـوالـ هو المصير االقصى لكل أشكال الرياضات نارايانَٰلذلك، شخصية الالهوت 

 التعريب

وحده ما سبق له خلقه تحت بصره بصفة النفس العليا الحالة في الوجود كما  )نارايانَٰ(انني أكتشف بإلهامه 

 .انني من خلقه وحده

 التفسير



 اشـو لَْبَهْسـڤَيشْٰـطْها يتَْسماتْ تْـڤَـْم اوتَ

يقر سيد الكون نفسه. لعليا خلقه ما سبق للنفس انارايانَٰالرب  بأنه ليس الخالق الفعلي بل يخلق بإلهام ْبـَرْهمايقر حتى خالق الكون 

يلهم. النفس العليا هي شخصية الالهوت بينما النفس الفردية خادمته االزلية. بوجود النفس العليا والنفس الفردية في البدن الواحد

شف القارة قيل ان كولومبس اكت.الحق بمشيئة خلقه ويعزا الفضل إلى مكتشف الشيءللحق النفس الفردية على خلق ما سبق الحق 

كانت القارة االميركية موجودة بقدرة شخصية الالهوت وبفضل ما قدم كولومبس من خدمة إلى الرب،. االميركية لكنه لم يخلقها

الحقتلك القدرة من نعمة . ألن كل فرد يرى حسب قدرتهالحق كذا، ال يستطيع أحد خلق شيء دون إذن . باركه باكتشاف اميركا

سيد .بنسبة تسليمه لقدميه اللوتسيتينالحق ليجهزه الحق  لذلك، ينبغي لإلنسان التطوع بخدمة .الحقة أيضاً حسب تطوعه بخدم

ـتَْرشِٰـكوروكْ ملحمة بالقتال في أْرجوَنالحق بخلق هذا الكون، كما الهم الحق  لذلك، اوكله .الحقتيم  من كبار ْبـَرْهماالكون 

KurukSetra :)٣٣\١١ ـتاچّيْد ـَوَچْبَهـ( على النحو التالي )(

 َهـْمام َسـْمرِِّٰٰديكْشْٰـڤَ راْجـْن ْبهونْتْـڤا شَـتْرۤويج
 ْرڤَـْم ِاڤَ پۤواَهـتاهيِتى نيڤايايَم

 ْنيشـتْـ سا-ا ي ماتَْرْم ْبَهـڤَ َسـڤْـ- تَّيمين

 ١٨\٥\٢. ب.ش

 عليهم الموت، وأنت يات كتبلقد. يعم فيها الرخاءة عم بمملك، سوف تنكئعداعندما تنتصر على او.  للقتالاستعد وانهض لذا،"

 . "داة في القتالتكون في يدي أ ان ، ال يمكنك سوىۤيتْـشـياساَسـڤْ

إذ ال يقوى أحدالحق  أو غيرها من الحروب في أي مكان أو زمان سوى بمشيئة )KurukSetra( ـتَْرشِٰـكوروكْ ملحمةال تحدث 

الرب تيم )DraupadI( َپـدّيْدراو أهان )Duryodhana( دوْريُّـوْدَهـَن فريق .الحقك دون إذن على تدبير مثل هذا القدر من الهال

 بالقتال وكسب الشهرة وإالأْرجوَنأمر الحق .  التي ابتهلت إليه والى جميع من شهدوا تلك اإلهانة التي ال مبرر لهاكْـرِٰشْٰـنَٰ

 بأن يصبح اداة وكسب الفضل بقتلأْرجوَن إذن، امر .الحقل االحوال بمشيئة  في ك)Duryodhana( دوْريُّـوْدَهـَنسيقتل فريق 

 .)KarNa( كَـْرنَٰ و )BhISma( ـَمـشْْٰبـهـّيكبار القادة مثل 

بشخصية الالهوت الذي يحل في قلب كل حي ويهدي من يسلمالحق  وصف )KaTha UpaniSad( ـْدَـنيشَٰپكَـطْـَهى أو في جاء

:تحت عناية الطبيعة الماديةالحق يضعه للحق  من ال يسلم .)sarva-bhUta-antarAtmA( تَـراتْـما أنْـ–تَ ّو ْبـه–َسـْرَو : له

.)bhrAmayan sarva-bhUtAni yantrArUDhAni mAyayA( ـاراني ماياّيدْٰتاني يانْـتْـرارّو ْبـهّو–ْبـْهـراَمـياْن َسـْرَو 

 لذلك،.الحقدوما أوامر ون  لحسابهم بل يترقبأْرجوَن و ْبـَرْهما مثل التيم يعمل ال. تبعتهلذلك، يسمح لهم بخيار العمل وتحمل 

 أي رائع العمل وراء تصور)Urukrama( أوروكْـَرَمهو الحق أحد اسماء . على اعمال تبدو عجيبة في نظر اإلنسانون يقدم

فطنة كل حي  على كل اعمالةالشاهدالنفس العليا  بصفةالحق  ينظر .الحق رائعة بفضل هداية تيمهلذلك، تبدو اعمال . االحياء

يشعر الفطين القادر على دراسة التأثيرات المعنوية للتفكير.  كبير الفطناء في الكون فنزوال إلى أصغر نملةْبـَرْهماابتداء من 

 .للحقبالحضور اللطيف  والشعور والريد

 التعريب

 فتنته الخارجيةيقبل من خالل   عن كل الصفات المادية لكنه هو صورة روحية صفية عليالرب العظيم

 .الجبالت المادية الثالث األصالة والتملك والتلبيس من اجل خلق العالم المادي وحفظه واهالكه

 التفسير
الفتنةثر بتأثير  التي تبينها الجبالت المادية الثالث وهي االصالة والتملك والتلبيس وال يتأالفتنة الخارجية هو رب الرب العظيم

الحقحياء عرضة للتأثر بالجبالت المادية الثالث وهذا هو الفارق بين أي اال) jIvas (جـّيـَوْز لكن  بوصفه سيدها تلكالخارجية

ذاتالحق  بكالم آخر، الجبالت المادية الثالث وليدة قدرة .الحقتخضع االحياء لتلك الجبالت رغم انها من سنخ  .وسائر االحياء

 هو مالك القدرة المادية بينما االحياء المرتهنة في العالم الماديالرب العظيم. لكن تلك الصلة هي صلة المخدوم والخادمالحق بصلة 

قائم بقدرته الباطنة أو القدرة الروحية تماما كالشمسالحق في الواقع، . ليست المالكة وال الحاكمة بل تابعة أو محكومة بتلك القدرة

وكما ان الشمس ال .شر في السماء الصافية لكنه يخلق القدرة المادية كما تخلق الشمس الغيمة في السماء الصافيةوضياءها المنت

ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتي التي تظهر دوريا في النور فتنة الخارجيةالذي ال يحد ال يتأثر بالالحق تتأثر مطلقا بالغيوم فإن 

brahmajyoti .للحقالذي ال يحد  )(



 ١٩\٥\٢. ب.ش

 التعريب

تظهر هذه الجبالت المادية الثالث الحقا بمثابة المادة والعلم والعمل وتضع النفس العلية أزليا في أوضاع 

 . السبب والمسبب وتجعلها مسؤولة عن تلك االعمال

 التفسير

 ٢٠\٥\٢. ب.ش

تخضعبل دة للتقيد بالقدرة المادية  االحياء مقصوليست .االحياء العلية هي القدرة البينية لوقوعها بين القدرتين الباطنة والظاهرة

للحقالفتنة الخارجية تحجب .  وتتقيد بالجبالت المادية الثالث بداعي تأثرها بالحس الزائف للسيطرة على الطبيعة الماديةهالتأثير

 أي الفتنة)mAyA( ـااّيمـ هذا هو العمل الرائع ل.  جاهلة أزلياالنفس المسيَّرةالعلم الصفي للنفس الفردية لكن الحجاب دائم فتبدو 

 لكن توجد وراء الظواهر المادية اعمالفتنة الخارجية المادية بسبب حجاب الِلم المادي عن النظر وراء العلليقصر العا. الخارجية

جبلة التلبيس بالنفس المسيَّرة التي ال تقوى )adhidaiva(  أْدهيـدايـَوو) adhyAtma (ـاتْـَم أْدْهـّيو) adhibhUta (آْدهـيْبـهّوتَ

ـاتْـَمأْدهـّيالوالدة والموت مع الشيخوخة والمرض وأما ظاهرة تعاقب ) adhibhUta (تَأْدهيـْبـهّوتستلزم ظاهرة . على رؤيتها

)adhyAtma (أْدهيـدايـَولنفس الروحية وظاهرة فتقيد ا )adhidaiva(علة والمعلولهذه هي الظواهر المادية لل .سيير هي نظام الت

 .هي ظواهر حالة التقييد وحرية الفرد منها هي أعظم منجزات الكمال. ولية العاملين المقيدينوحس مسؤ

 التعريب

العلي الناظر وراء مدارك الحواس المادية لألحياء بداعي الجبالت المادية الحق ، ناَرَد ْبراْهـَمنَٰالـايها 

 .الثالث، لكنه حاكم كل حي بما فيهم أنا

 التفسير

 ٢١\٥\٢. ب.ش

 الذي يعير أهمية اكبر إلى النورالمؤمن بوحدة الوجود المطلقة بوضوح ان )٢٥-٢٤\٧( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـفي الحق علن أ

ويستخلص ان الحق المطلق منزه عن الشخصية والصورة وال يتجلى في صورة سوى عند )brahmajyoti(ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتي 

الحقيقة. )VedAnta( ويدانْـتَالـالالهوت بغض النظر عن مدى انشغاله في دراسة اللزوم، هو أقل فطنة من المؤمن بشخصية 

ال يقوى أي.  محجبين بالجبالت المادية الثالث مما يقصرهم عن مقاربة شخصية الالهوت العليوحدة الوجود المطلقةهي ان أهل 

الحقلكن ال يجوز ألحد اإلعتقاد ان شخصية ) yogamAyA( اـماّيـَچيُّـوألنه مستور وراء ستار الحق كان على التوجه إلى 

 وال يرتفع هذا الستار)yogamAyA( اـماّيـَچيُّـوهذا المفهوم الخاطئ حول انعدام شخصية الالهوت، مرده ستار .  محدثةنسانيةاإل

ع ان يرى الصورة العليةالعلي عن الجبالت المادية الثالث، يستطيالحق تيم .  لهالنفس المسيَّرةحالما تسلم الحق سوى بمشيئة 

 . ببصيرة الحبللحق البهيجة 

 التعريب

حاكم كل القدرات، مستقل يخلق بقدرته الشخصية الزمان االزلي وقدر جميع االحياء وامزجتهم ثم الحق 

 .يدمجهم

 التفسير
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.خلق المادي الغيمة في السماء التي ال تحديشبه ال. العالم المادي ليسمح للنفوس الرهينة بالعمل ويهلكه بصورة دوريةالحق خلق 

-َمـَهـتْوجزء منها محجب بغيمة  )brahmajyoti(ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتي السماء الحقيقية هي السماء الروحية التي يعمها نور 

يتعاقب .الحقلفة مشيئة  التي تطلب الهيمنة مخاالنفوس المسيَّرةث يجري الخلق المادي الذي تودع فيه حي) mahat-tattva (تَـتّْـَو

 إذن، خلق وهالك العالم المادي من.)١٩\٨( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـكما يتعاقب الشتاء والصيف كما جاء في خلق العالم المادي وهالكه 

خيةلذلك، يجري الخلق بمواعيد تاري. لمجرد السماح للنفوس الرهينة بالعمل كما يحلو لها وخلق أقدارهاللحق االعمال الدورية 

  .)نحن نألف التفكير بأن لكل شيء بداية ضمن تجربتنا الضئيلة(

 أي دون إشارة إلى تاريخ بصدد وقت الخلق للمرة االولى ألن أجل الخلق الجزئي)anAdi( أناديتعاقب الخلق والهالك يطلق عليه 

 هو تعاقب الخلق والهالك الدوريَويديـال مليون سنة أرضية، لكن قانون الخلق الوارد ذكره في العلم ٦٤٠ مليارات و٨يعادل 

لذلك،. كما ان نور وحرارة النار عروض قدرة النارالحق  الخليقة المادية أو حتى الخليقة الروحية هي عروض قدرة .الحقبمشيئة 

ذاته عن ذلكبالحق ينأى ، لكن الشخصي بذلك االمتداد للقدرة، وتقوم الخليقة كلها بوجهه الالشخصيةموجود في صورته الالحق 

 وبناء عليه، ال يجوز ان يؤدي ذلك إلى اإلعتقاد بأن وجهه الشخصي غير موجود.الكامل  أي)pUrNam( ـْمْرنَٰپـّوالخلق بصفة 

 هو عرض قدرته ويقوم دوما بوجهه الشخصي على الرغم مناالمتداد الالشخصي. الشخصية التي ال تحدبسبب امتداداته ال

 من المتعذر على الفرد ان يعقل قيام الخليقة.)٧-٥\٩ ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ(ة الالشخصيال تحصى من القدرات امتداداته التي ال تحد و

 رغم ان الهواءان السماء تبقى نائية عن كل شيء  بالقولـتاچّيـَوْد َچْبَهـمثال لطيفا في الحق ضرب  لكنالحق كلها بإمتداد قدرة 

 يحفظ كل ما يخلق بإمتدادالرب العظيمكذا، رغم ان . لسماء التي تشبه مستودع كل شيء ماديوالذرات تستقر في االمتداد الشاسع ل

 بذلكوحدة الوجود المطلقةر دعاة كبي) zaGkarAcArya (شَـنْـكَراتْـشاْرياقدرته فإنه يبقى نائيا عن كل شيء وقد أقر حتى 

بذلك،. ةالالشخصي بذاته عن قدرة الخلق نارايانَٰ أي ينأى )nArAyaNaH paro 'vyaktAt(  أوياكْـتاتَْپـرُوـه نارايانَٰ: بالقول

 يحين وقت الهالك وتعود إلى الخروج من بدنه ثانية كما دخلتحالما نارايانَٰتعود مجمل الخليقة إلى الدخول في البدن العلي للرب 

 أي من نوع روحي واحد)AtmA( آتْـمااناً وتوصف أحيالحق االحياء الفردية هي افراد قدرة .  يحين وقت الخلق الالحقحالما

 .مباينة له لنزعتها إلى اإلنجذاب إلى الخليقة المادية معه، لكنها

 التعريب

 االول َپوروٰشقومات الخلق المادي بعد نزول أي م) mahat-tattva ( تَـتّْـَو-َمـَهـتْيحدث خلق 

 ثم الزمان وفي مجرى الوقت الجبالت المادية )KAraNodakazAyI ViSNu( ويشْٰـٰنوكاَرٰنـاْرنَٰـَوشايِّي 

 .الطبيعة تعني ظهور الجبالت المادية الثالث التي تتحول إلى اعمال. الثالث

 التفسير

 ٢٣\٥\٢. ب.ش

لزمان مرادفأي ا) kAla( كاَل.  وينتهي إلى الهالك ثم هكذا دواليكالرب العظيميمر الخلق المادي بسلسلة من التحوالت بقدرة 

تحوالت الطبيعةبينما  هو السبب االخير للخلق )kAla( كاَلوبناء عليه، . وهو الظاهرة المتحولة لعناصر الخلق الماديللطبيعة 

 بعدتلك االعمال هي الغريزة الطبيعية لكل حي من االحياء وحتى الجمادات وتظهر منوعات الطبيعة. أعمال العالم الماديتخلق 

 انـْمتََوَچْبهاـال و)VedAnta sUtra( ْزتْـَرسّو ويدانْـتَالـ لذلك، جاء في افتتاحية .الحق يحدث كل ذلك بمشيئة. ظهور االعمال

janmAdy asya yataH .)( َجـنْـماِدى أْسـيا ياتَـه: الحق المطلق هو بداية الخلق

 التعريب

ول جبلتي األصالة والتملك ثم ب االعمال المادية بتحتسب) mahat-tattva ( تَـتّْـَو-َمـَهـتْبداية حركة 

 .جبلة التلبيس إلى المادة والعلم بها ومختلف نشاطات العلم المادي

 التفسير
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 مبدأ الخلقهي) mahat-tattva ( تَـتّْـَو-َمـَهـتْ .التملك  أي)rajas( ْزَرَجـالخالئق المادية على أشكالها عائدة إلى تطور جبلة 

، تسود جبلتي التملك واألصالة في البداية ثم تسود جبلة التملك المتولدة في مجرىلعظيمالرب االمادي وعندما تتحرك بمشيئة 

 هوويشْٰـٰنو هو صورة جبلة التملك و ْبـَرْهما. النشاطات المادية الواسعة النطاق فيزداد تورط االحياء في الجهل أكثر فأكثر

 هو مستهلشيَوالطبيعة المادية هي االم بينما االب .  جبلة التلبيس النشاطات المادية هو صورة أبشيَوصورة جبلة األصالة بينما 

مع تزايد طول العمر تتفاعل مختلف الجبالت بالتنمية التدريجية. لذلك، جميع صنائع االحياء مستهلة بجبلة التملك. النشاطات المادية

الذي تسود فيه جبلة( كَلينسانية في عصر تجري النشاطات المادية على أشكالها باسم تقدم الحضارة اإل. في عصر مخصوص

يتم ادراك الجوهر الروحي بنسبة تنمية جبلة األصالة لكن تصبح جبلة األصالة .يزداد نسيان االحياء جوهرها الروحيف )التملك

العلي عنالحق اك لهذا السبب، يصبح ادر. لذلك، ال يقوى الفرد على تعدي حدود الجبالت المادية. بداعي هيمنة جبلة التملك مشوبة

بكالم آخر، المادة. الجبالت المادية بالغ الصعوبة عند األحياء حتى رغم استواءها في جبلة األصالة بفضل تنمية مختلف الوسائل

ـَْمـْمأْدْهـّي ومستهل العمل المادي هو )adhidaivam( أْدهيـدايـَوْم وحفظها )adhibhUtam( تَـْمأْدهيـْبـهّوالكثيفة هي  ـات

)adhyAtman( .العناصر الخام وامداداتها المنتظمة واستعماالتها في مختلفمثابةتعمل تلك المبادئ الثالثة في العالم المادي ب 

 .ابتغاء التشبعة الحسية ةنوفتمجاالت الصناعة المادية من قبل االحياء الم

 التعريب

القوى التي تعمل : الت المادية الثالث بثالثة تقسيماتتتحول األنية المادية المتمحورة حول ذاتها، إلى الجب

 على فهم ناَرَدأنت قدير يا . على بلورة المادة والعلم بالصنائع المادية والفطنة التي توجه تلك النشاطات المادية

 .ذلك

 التفسير



 ياْد َأشْـناسي يـاتْ كَرُوٰشي

تلك األنية ذاتية المدار. خصية الالهوتاألنية المادية أو حس اإلقتران بالمادة متمحورة حول ذاتها ومفتقرة إلى العلم بوجود شان 

ـَوْدَچْبَهـهذه األنية النرجسية موضحة في . لالحياء المادية هو سبب تقيدها بسائر اللواحق واستمرار عبوديتها في الوجود المادي

يستخلص بتفكيره المفتقر إلى مفهوم واضح حول شخصية الالهوت، وحدة الوجود المطلقة النرجسي المؤمن ب.)٢٧-٢٤\٧( ـتاچّي

.ان الحق المطلق نور بحت منزه عن األشكال والشخصية لكنه يتشخص ويتصور عند اقتضاء الحاجة إلى النزول إلى العالم المادي

 مثلةَويديالـ النرجسي حتى وان تظاهر باإلهتمام بدراسة الكتب المؤمن بوحدة الوجود المطلقةيستمر هذا المفهوم الخاطئ عند 

هذا الجهل بالوجه الشخصي للحق المطلق عائد إلى الجهل بأمزجة الجبالت.  أو غيره)Brahma-sUtras( ْزتْـَر سّو-ْبـَرْهـَم

 عن فهم الصورة الروحية الباقية للعلم البهيج وهذا القصور مرده احتفاظالمؤمن بوحدة الوجود المطلقةوبناء عليه، يقصر . المادية

ـَوْدَچْبَهـ مثل ةَويديالـ حتى بعد دراسة الكتب وحدة الوجود المطلقةلمن يبقى متشبثا ببحق عدم رفع الستار عن شخصه الحق 

المؤمن بوحدة الوجودالتي تستر بصيرة للحق  القدرة الشخصية ي أ)yogamAyA( اـماّيـَچيُّـوهذه المعاندة مردها . ـتاچّي

 أي احمق لقصوره عن فهم الصورة)mUDha( َهىدْٰمّوبمثابة ورد وصف مثل ذلك الفرد المحير بالجهل المطبق .  المعاندالمطلقة

الذي ال يولد وال يطرأ عليه تغيير لكن لو سلمنا بتصور الحق المطلق في بدن مادي فسيعني انه يولد ويطرأ عليهللحق العلية 

المؤمن بوحدة الوجودمادة لكن يمكن للنفس األسيرة ان ترجع مرة تلو مرة بداعي وجودها المقيد في ال. التغيير بخالف الحقيقة

ويدانْـتَالـلجهله المطبق مساويا لسائر االحياء بسبب آنيته المتخمة حتى رغم استبحاره في الحق  النرجسي يعد المطلقة

)VedAnta( . النفس المسيَّرة في الماضي والحاضر والمستقبل لحلوله في قلب كل حي لكن النفوس المسيَّرةنزعات تلك الحق يعلم

ْبـَرْهـَمـْن بكل من المؤمن بوحدة الوجود المطلقةلذلك، حتى بعد علم . المتوهمة قاصرة عن العلم به في صورته الباقية

)Brahman (َپـَرماتْـما و )ParamAtmA(  العلي عن الخلق المادينارايانَٰفإنه يبقى جاهال بوجهه الشخصي الباقي الحق بمشيئة  .

الخدمةحواسه المادية بتصفية ينبغي لإلنسان . إلنشغال الدائم لإلنسان المادي بزيادة متطلباته الكماليةسبب ذلك الجهل المطبق هو ا

 معينة فيةَويديالـ التي توصي بها الكتب ْبـَرْهـَمـنيةالـجبلة األصالة أو التربية .  ان أراد إدراك شخصية الالهوتتتيميةال

 و)dravya-zakti( شَـكْـتي -ْدَرويا أفضل من كل من )jJAna-zakti( شَـكْـتي ياَنگْـلذلك، درجة .  الروحيمجال ذلك التحقيق

أي )kriyA-zakti(  شَـكْـتي-ـاكْـريـّيـ تجميع مقادير هائلة من المواد الخام ل. )kriyA-zakti(  شَـكْـتي-ـاكْـريـّي

ينبغي لإلنسان. يعها إلى الجهل المطبق بالحياة الروحيةهو قوام الحضارة المادية والمنشآت الصناعية عائدة جماألغراض الصناعية 

من اجل تصحيح هذا )٢٧\٩( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـواردة في ال) karma-yoga (چاكَـْرَم يُّـوعن طريق الحق خدمة التتيم بحب تبني 

kriyA-zakti :)( شَـكْـتي -ْدَروياالضالل الكبير للحضارة المادية المستندة إلى  (  شَـكْـتي-ـاكْـريـّي و ) dravya-zakti

 اتْي يَدداسي ـاْج جوهُوٰشي
 ايَكاونِْتـي اسياتْ تَـَپـْسـي

 ـْمْرَپـنَٰ َأ-ـڤَ َمـْد شْٰتَـتْ كورو

 ٢٥\٥\٢. ب.ش
."تهبها لي ان ترتاضها، يجب التي مجاهداته وكل البتهوما  تقدمهكل ما تأكله وكل ما كل ما تفعله و ،)

 التعريب

ر وصورتها اللطيفة هي نوعية الصوت تماما  أولى العناصر الخمسة وهي األثياالنية الكاذبةتنبثق من ظلمة 

 . كنسبة الرائي والمرئي

 التفسير

KuntI( كونْتۤييا ابن "



٢٩-٢٦\٥\٢ .ب.ش

االنية مما يعني ان االنية الكاذبةالعناصر الخمسة هي االثير والهواء والنار والماء والتراب وليست سوى مختلف صفات ظلمة 

وتتولد عناصرللحق ة الكلية المنبثقة عن القدرة البينية المادأي ) mahat-tattva ( تَـتّْـَو-َمـَهـتْ  هي الصورة الكلية لـالكاذبة

النفس الفردية هي العامل المهيمن على العناصر.  للسيطرة على الخليقة الماديةاالنية الكاذبةبسبب هذه  المتعة الباطلة للنفس الفردية

الوحيد لكن الحي يطلب زيفا ان يصبحشخصية الالهوت هو المتمتع . المادية بصفة المتمتع رغم ان شخصية الالهوت خلفيتها

عندما ترغب النفوس الموهومة بذلك، ويسمح لها بالركضالحق تتولد العناصر الظل بمشيئة . االنية الكاذبةهذا هو أصل . المتمتع

 .وراءها كما تركض وراء السراب

 في هذا النص لكن الصوت هو الصورةالصوت انبثق أوال ثم األثير وهذا ما يؤكد  أي)tan-mAtrA(  ماتْـرا-ْنـتَذكر ان 

يمثل الصوت عين الشيء كالصوت الذي يحكي عن. اللطيفة لألثير والفرق بين الصوت واألثير يشبه الفرق بين الرائي والمرئي

من باب خاصيته هوالحق كذا، الصوت الذي يمثل . لذلك، الصوت هو الخاصية اللطيفة للشيء. الشيء يعطي فكرة تصف الشيء

الحق وكْـرِٰشْٰـنَٰالرب  والدي )Dazaratha( َدشَـَرتْـَهى َمـهاَرَج و) Vasudeva (سو ِدَوَوكما شهد كل من للحق ورة الكاملة الص

 ان في االسمتْـشايتَـنْياأفادنا المولى . وآيته الصوتية علم مطلقالحق ألن الحق هو عين ذات الحق الصوت آية . )RAma( راَم

فوراالحق فورا بترديد اسمه القدوس فيتبين مفهوم الحق  لذلك، يمكننا اإلتصال ب.الحقصوتية تكمن جميع قدرات القدوس أو اآلية ال

يسبح االسم القدوسالحق الطامح إلى اإلتصال الدائم بالتيم . لحظة واحدةالحق الصفي عن التيم لذلك، ال ينقطع . الصفيالتيم أمام 

.) َهـِرى راَم َهـِرى راَم راَم راَم َهـِرى َهـِرى\ َهـِرى َهـِرى كْـرِٰشْٰـنَٰ كْـرِٰشْٰـنَٰ شْٰـنَٰكْـرِٰ َهـِرى كْـرِٰشْٰـنََٰهـِرى (

تَـَمسي ما: االنية الكاذبةعلى هذا النحو يضمن خالصه من ظلمة العالم المخلوق المنبثق عن الحق ومن يستطيع مصاحبة 

tamasi mA jyotir .)( ـَمَچْجـيُّـوتيْر 

 التعريب

ينبثق الهواء بسبب تحول األثير بصفة اللمس وبالتتابع السابق فإن الهواء مليء بالصوت أيضاً وبالمبادئ 

تنبثق النار وتتشكل مع حس اللمس . الشعور الحسي والقوة العقلية والقوة البدنية:  وهياالساسية لبقاء الحياة

. بتحول النار وينبثق الماء المليء بالعصارة والطعم. والطبيعةعندما يتحول الهواء بمجرى الوقت  والصوت

ولتحول الماء من كل المنوعات من التراب، يبدو عاطرا . وكالسابق، يمتلك الصورة واللمس والصوت أيضاً

 .وكالسابق، يصبح مليئا بالعصارة واللمس والصوت والصورة على التوالي

 التفسير

 ا ْپـَرْبَهـڤُويَأَهـْم َسـْرڤَـشْٰـ

ي وتطور من عنصر إلى آخر إلى ان تبلغ منوعات التراب المنطوية على االشجار والنباتاتمجمل عملية الخلق هي نشوء تدريج

تنشئ صفة الحس أيضاً أي تتولد من الصوت ثم اللمس ومن اللمس إلى. والجبال واألنهار والزواحف والطيور والحيوانات والبشر

 ماعلة ومعلولوكل واحدة هي . والهواء والنار والماء والترابينبثق الطعم والرائحة أيضاً مع النشوء التدريجي لألثير . الصورة

-َمـَهـتْ  الذي يستعلي المحيط السببي لـ)MahA-ViSNu( ويشْٰـٰنو -َمهاه التام ئذاته في جزالحق  هو ة االصليعلةتليها لكن ال

)Brahma-saMhitA(  َسـْمـهيتا-ْبـَرْهَم في كْـرِٰشْٰـنَٰالرب وبناء عليه، جاء وصف . المادة الكليةأي ) mahat-tattva (تَـتّْـَو

 : )٨\١٠( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ وهذا ما جاء في علة العللب

 َمـتَّـه َسـْرڤَـْم ْپـَرڤَـْرتَـِتى
 َمتْـڤا ْبَهَجـنِْتى ماْمي تيإ

 اتاهي َسَمـنْـڤ-بوْدها ْبهاڤَ 



 ٣٠\٥\٢. ب.ش

 . "قلبهكل ني من عبدويينذر نفسه لي  تحقق من هذا،الم العاقل.  يفيض منيالوجود كل. العالمين الروحي والماديأصل  أنا"

يحتوي االثير على الصوت وحده بينما. تراب كما توجد في سائر العناصر بحد أدنىصفات المحسوسات موجودة بتمامها في ال

تحتوي النار على الصوت واللمس والصورة ويحتوي الماء على الصوت واللمس والصورة. يحتوي الهواء على الصوت واللمس

ذلك، تظهر في التراب جميع منوعات الحياةل.  المذكورة أعاله إضافة إلى الرائحةوالطعم، لكن التراب يحتوي على جميع الصفات

تنشئ االمراض. تظهر امراض البدن بداعي اختالل الهواء داخل البدن الترابي لألحياء. التي ابتدأت باألصل من عنصر الهواء

هواء لتزول نافعة على االخص للحفاظ على الةچّييُّـوالـوبناء عليه، التمارين . العقلية عن اختالل خاص للهواء داخل البدن

يطول العمر عند القيام بتلك التمارين على الوجه الصحيح كما يستطيع الفرد التحكم بالموت بمثل تلك. االمراض بتلك التمارين

ْبـَهـكْتي الكامل أمر موته ويفارق بدنه في اللحظة المناسبة لنقل نفسه إلى كوكب مناسب، لكن يتخطى چّييُّـوالـيملك . التمارين

الحق ويرقى إلى وراء السماء المادية على أحد كواكب السماء الروحية بمشيئة تتيميةالخدمة ال بفضل ينچّييُّـوالـ جميع يگيُّـو

 .ملك الوجود

 التعريب

هؤالء المالئكة معروفين بمالئكة الجهات . من جبلة األصالة ينبثق العقل مع المالئكة العشرة للحركات البدنية

AzvinI-kumAras( كوماَرْز -آشْـويـنّي و ) (رونََٰوشمس ومالك الماء والهواء وال VaruNa( ومالك النار 

( ْبـَرْهما َپـتيْپـَرجا و )( آديـياْزالمعبود في الجنة وشيخ الحق ومالك الجنة و AdityasPrajApati 

Brahma(. 

 التفسير



 ٣١\٥\٢. ب.ش

 هي العرض)tamas( تَـَمـْس فإنها مبادرة الخلق بينما )tejas( ْسِتـَجـ هي الحالة الحيادية للخلق وأما )vaikArika( وايـكاريَك

 هو)كَلي(تصنيع ضروريات الحياة في المصانع والمعامل السائد في عصر المكائن . التام للخليقة المادية تحت سيطرة ظلمة الجهل

يحتاج المجتمع البشري إلى الطعام. تلك المنشآت الصناعية من مسار جبلة الظلمة لعدم ضرورة الصناعة. ذروة جبلة الظلمة

الحضارة البشرية مقصودة. الحواس هي عالمات الحياة كما سيتضح في النص الالحق. والمأوى والدفاع واغراض التشبعة الحسية

امالطع. قدر المطلوب وليس لزيادة اإلحتياجات الحسية المصطنعةالالحواس وال بد من توفير أغراض التشبعة الحسية بتصفية ل

والمأوى والدفاع والتشبعة الحسية هي احتياجات الوجود المادي لكنها غير مطلوبة في الحالة الصفية للنفس مما يجعلها احتياجيات

وبناء عليه، زيادة الكماليات التي تتطلبها الحضارة المادية أو التطور اإلقتصادي من .مصطنعة غير مطلوبة في الحالة الروحية

الرب. الرب العظيمالحواس من اجل شغلها بمرضاة حواس تصفية  ألن تلك الطاقة مطلوبة ل تفسد طاقة اإلنسانشاغل الظلمة التيم

تعني) Iza (إشَ تعني الحواس ولفظة )HRSIka( ـَكـّيٰشْهـرِٰ لفظة . أي رب الحواس)HRSIkeza( ـِكـشَـّيٰشْهـرِٰ هو العظيم

لذلك، الحضارة.  هي خدم الحواس ومسيَّرة بهاالنفوس المسيَّرة الحواس بل اتءمالا هوجهت خادم الحواس والالحق ليس . السيد

يجب ان يكون مستوى الحضارة البشرية شفاء مرض التشبعة الحسية ومن يفعل ذلك. المادية هي شاغل التشبعة الحسية ال غير

ها بشغلها في الخدمة الصفية للتشبعةصفيت من المحال قطع مشاغل الحواس لكن يقتضي ت.للحقيعمل على مرضاة الحواس الروحية 

الرب في بداية االمر مرضاة حواسه بعدم قتال اهله واصدقاءه لكن أْرجوَناراد . ـتاچّيـَوْد َچْبَهـهذا هو مفاد . الحسية لربها

الحق على تشبعة حواس أْرجوَن بتشبعة حواسه فوافق هقرارتصفية ل أْرجوَنعلى   ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ القى شْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰ

  .الحقعمال بمشيئة ) KurukSetra (كوروكْـشِٰـتَْر مةحمل في شاركو

 لذلك، درب. بالخروج من الظلمة إلى النور)tamasi mA jyotir gama( ـَمَچتَـَمـساي ما ْجـيُّـوتيْر : ةَويديلـتأمرنا الحكمة ا

قدوة بتيمللحق ق الذات دون بذل أي جهد لمرضاة الحواس العلية  يسلك ضعاف الفطنة درب تحقي.الحقالنور هو مرضاة حواس 

 التيم فوقلكن) چاگْـياَن يُّـو(للحق وجود الحواس العلية ون  أو ينكر)چّييُّـوالـالنهج (إلى قطع نشاطات الحس ون بل يسعالحق 

)yogIs( ـْزچّييُّـوالـينكر . طلب مرضاتهابل الحق دم انكارهم حواس لع) jJAnIs (ْزگْـيانّيالـ وفوق )yogIs( ـْزچّييُّـوالـ

يظهر مرض الحواس في. إلى لجم نشاطات حواسهم المريضةون بداعي الجهل وحده ويسعالحق  حواس) jJAnIs (ْزگْـيانّيالـو

دما يسعى إلىوعن) jJAnI (گْـيانّيعندما يدرك الفرد ضرر زيادة النشاطات الحسية فإنه يدعى . اإلنشغال المفرط بزيادة الكماليات

ويعمل على اشباعهاللحق  لكن عندما يعي تماما بالحواس العلية چّييُّـو فإنه يدعى ةچّييُّـوالـتمارين قطع نشاطات الحواس بال

 فيصفيةشغل الحواس الون على وقفها بل يختارون كما ال يعملالحق إلى انكار حواس الحق تيم  ال يسعى .الحقتيم فإنه يدعى 

 .ى لكل كمالوالغاية القصالحق  فبلغ كمال مرضاة أْرجوَناس كما فعل خدمة رب الحو

 التعريب

تنبثق اعضاء الحس مثل االذن والجلد واالنف والعين واللسان والفم وااليدي والقبل والدبر واالرجل مع 

 .بمزيد من تحول جبلة التملك الفطنة وقوة الحياة

 التفسير

 ٣٢\٥\٢. ب.ش

الفطنة الالزمة إلبطال النزاع الشاق للبقاء وتعاونها في ذلك. لمادي على فطنة الفرد وقوة الحياة تقريبايعتمد وضع حياة الوجود ا

 ويحافظ الحي على نفسه بالتحكم بأعضائه العاملة مثل االيدي واالرجل، لكن نزاع البقاء على،المجال حواس استقاء االخبار

قوة الحياة هي من  أي)prANa( ْپـرانَٰاء العاملة التي تتصدرها الفطنة و لذلك، جميع االعض. العموم، من بذل جبلة التملك

 .منتجات جبلة التملك، لكن جبلة التملك منبثقة من عنصر الهواء كما تقدم وصفه

 التعريب

اس والعقل ، ال تتشكل أشكال البدن قبل تجّمع تلك االجزاء المخلوقة أي العناصر والحو ناَرَديا خير المتعالين

 .والجبالت

 التفسير



 ٣٣\٥\٢. ب.ش

يجلس السائق في السيارة عندما.  بتجميع قطعها المصنعةمختلف انواع البنية البدنية للنفس تشبه تماما مختلف انواع السيارات

لبدن ان النفس كما لو كانت تجلس على آلة ا)٦١\١٨( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـجاء في . تصبح جاهزة، ويقودها إلى الوجهة التي يريد

ال يقوى العاِلم. تحرك القطار بقيادة سائقه، لكن االحياء مغايرة ألبدانها الماديةكما يوتتحرك سيارة البدن بقيادة الطبيعة المادية 

كل نفس هي شق روحي من قدرة الحي. المادي على فهم عملية تجميع قطع البدن أي الحواس والعقل والجبالت المادية الثالث

ألن االب لطيف بأوالده يعطي االحياء الفردية بعض الحرية للعمل كيف يحلو لها للسيطرة على الطبيعةالحق العظيم ومن لطف 

فتونةللسماح لألحياء المالحق وكما يعطي االب بعض اللعب إلى طفله الباكي لترضيته فإن الخليقة المادية كلها من تصميم . المادية

 تشبه االحياء االطفال الصغار الذين يلعبون في الحقل المادي تحت نظر.الحق حكم وكيلة بالسيطرة على االشياء كما يحلو لها تحت

أي )DurgA( چادوْر هي الكل بالكل وان الحق المطلق هو )mAyA( ـاماّيان جاريته ون  ويتوهم)الطبيعة المادية(الحق جارية 

جميع اعماليحكم الحق جيدا ان للحق لكن يعلم االبناء الفطناء  يقصر المادي االحمق الشبيه بالطفل عن تعدي مفهوم الجارية .أنثى

 .الطبيعة المادية كما يحكم السيد اعمال جاريته

يتشكل البدن المادي ويسمحالحق  تتجمع بمشيئة وعندما) mahat-tattva ( تَـتّْـَو-َمـَهـتْاعضاء البدن مثل الحواس من خلق 

 . يوضح ذلك كالتالي. للحي بإستعماله

 التعريب

بذلك، عندما تتجمع كل هذه بقوة قدرة شخصية الالهوت يتكون هذا الكون بقبول كل من االسباب األولية 

 .والثانوية للخلق

 التفسير
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يذكر في هذا النص بوضوح ان شخصية الالهوت يبذل قدراته في الخلق دون ان يتحول إلى الخالئق المادية بل يمد ذاته بمختلف

)brahmajyoti(ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتي تظهر غيمة روحية في زاوية من السماء الروحية للنور . باإلضافة إلى امتداداته التامةقدراته 

 مياه)MahA-ViSNu( ويشْٰـٰنو – َمهاندئذ، يستعلي االمتداد التام للرب ع). mahat-tattva ( تَـتّْـَو-َمـَهـتْوهذه الغيمة تسمى 

 يخرج عدد ال يعد من األكوان.المحيط السببي  أي)KAraNa-jala(  َجـَل-كاَرنَٰتي تسمى ال) mahat-tattva ( تَـتّْـَو-َمـَهـتْ

تطفو تلك األكوان وهي متناثرة على.  اثناء رقدته على عرشه على مياه المحيط السببي)MahA-ViSNu( ويشْٰـٰنو -َمهامن زفرة 

-MahA( ويشْٰـٰنو َمهايدخل . )MahA-ViSNu( ويشْٰـٰنو َمهارة ما بين زفرة وشهقة سطح مياه المحيط السببي وتبقى فقط في الفت

ViSNu( ويشْٰـٰنو َدكَشاّيـْرْبهُوَچ عينه في كل بيضة كونية بصورة )GarbhodakazAyI ViSNu( صورةبنزيل تجليه ال ويستعلي

 كل أشكال االحياء من مختلفْبـَرْهمايخلق  .ْبـَرْهمان تنبثق زهرة لوتس من سرته ويولد منها سيد الكو. )zeSa( ِشـشَٰالثعبان 

نفسه طبقا لما جاء فيالحق لذلك، الخالق االول هو . األشكال طبقا لرغباتهم داخل الكون، كما يخلق الشمس والقمر وسائر المالئكة

 .المتحركة وغير المتحركةوهو الذي يوجه الطبيعة المادية النتاج كل أشكال الخالئق  .)١٠\٩( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ

 وخلق الكون الفردي)MahA-ViSNu( ويشْٰـٰنو -َمهاواحد ينطوي على خلق االكوان من قبل : يوجد نوعين من الخلق المادي

 .وبذلك يتشكل الكون كما نشهدهالحق وكالهما من عمل 

 التعريب

 ويدخل رب األحياء كل كون منها )محيط السببيال(بذلك، بقيت جميع االكوان ألوف من الدهور داخل المياه 

 .ويدب الحياة فيها

 التفسير
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األزلي  أي)nitya( نـيـتْـيا) Vedas (ِوَدْزالـ وصفه في جاء. مألنه الحي العظي) jIva (جـّيـَوفي هذا النص الحق وصف 

والوالد من سنخ واحد لكن الوالد ليس االبن والاالوالد . إلى االحياء هي نسبة االب إلى االبناءالحق نسبة . كبير سائر األزليين

 أو)GarbhodakazAyI ViSNu( ويشْٰـٰنو َدكَشاّيـْرْبهُوَچبصفة الحق إذن، نستفيد من الوصف اعاله ان . االبن هو الوالد

في رحم الطبيعة المادية في كل كون ويدب الحياة فيه بغرس االحياء نفذ أي النفس العليا ي)HiraNyagarbha( ـْرْبـَهىَچـياهيـَرنْٰ

بعد انحالل تراكيب كل خلق ويعاد غرسها فيالحق  تعود جميع االحياء إلى بدن .)٣\١٤( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـطبقا لما جاء في 

لكنأبوها، الحق لذلك، القدرة المادية في الوجود المادي هي ظاهريا أم االحياء و. وهكذا دواليكعندما يعاد الخلق القدرة المادية 

هو سبب الحياة في العالمالحق لذلك، .  عندما تدب الحياة فتظهر اجناس الحياةالفتنة الخارجيةتستأنف االحياء نشاطاتها في الزمان و

 .المادي

 التعريب

 مياه المحيط السببي فإنها يخرج منها ويقسم ذاته إلى )MahA-ViSNu( ويشْٰـٰنو -َمهاالحق رغم استعالء 

(  رّوَپ-ويـراطْصورة ب ويدخل كل كون من االكوان )( ـْرْبـَهىَچـيانْٰهـيَر HiraNyagarbhavirAT-

rUpa(بألوف االرجل وااليدي واالفواه والرؤوس الخ . 

 التفسير

 ٣٦\٥\٢. ب.ش

 ويجريالهيكل الكوني  أي)virAT-rUpa(  رّوَپ–ويـراطْ تقع امتدادات االنظمة الكوكبية داخل كل كون في مختلف أعضاء 

 .ا كاآلتيوصفه

 التعريب

 هيكليتخيل كبار الفالسفة ان االنظمة الكوكبية داخل الكون هي عروض مختلف األطراف العلوية والسفلية لل

 .الكوني

 التفسير
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من خيال اهلالهيكل الكوني  أي )virAT( ويـراط.  ذات داللة خاصة"يتخيل" التي تعني )kalpayanti( َپـيانْـتيكَـلْـلفظة 

 كما يتخيله كبار الفالسفةالهيكل الكونيرغم ان . شْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰالنظر القاصرين عن فهم الصورة ذات اليدين االثنتين للرب 

 بينما تقع الطبقات التحتية تحتالهيكل الكونيقيل ان الطبقات العلوية السبع تقع فوق خاصرة . تخيليهيكل هو أحد أوجه الحق لكنه 

 .د ان الحق يعي بكل جزء من بدنه وهو محيط بكل شيءالمرا. خاصرته

 التعريب

vaizyas( ْزـتْـريـياكْـشَٰ فمه، ويمثل ْبراْهـَمـنَٰـةالـيمثل  (َوايشْـياْز ساعديه ويمثل ) KSatriyas (

zUdras .ن رجليهم)  (شـّوْدَرْزذيه بينما ولد فخ

 التفسير



 ٣٨\٥\٢. ب.ش

تقع التقسيمات االربعة. ة البينية لشخصية الالهوت وهذا ما يوضح ايضا في هذا النصذكر ان جميع االحياء هي افراد القدر

رجالي  أ)KSatriyas( ْزـتْـريـياكْـشَٰ و )ْبراْهـَمـنَٰـةالـ(الفطناء : الهيكل الكونيللمجتمع البشري على مختلف أطراف 

وبناء عليه، ال شيء.  أهل الحرف والصناعةأي )zUdras (َرْزشـّوْدي أهل التجارة والزراعة والـأ) vaizyas (ْزَوايشْـياالحكم و 

في الوقت نفسه، الفم والرجلين واليدين والفخذين من.  فم البدن ورجليه عين البدن لكن الفم أو الرأس فوق الرجلين.للحقمغاير 

لساعدين لحماية البدن والرجلين لنقلالفم مقصود للكالم واالكل وا. مقصودة لخدمة الكل الكاملالحق أعضاء بدن . أعضاء البدن

لذلك، يجب على الفطناء في المجتمع الكالم نيابة عن البدن وقبول الطعام إلشباع جوع. البدن والخصر مقصود للحفاظ على البدن

ين كما يجب على التبحر في إقامة تلك القراب)ْبراْهـَمـنَٰـةالـ(يجب على الفطناء . مقصود لقبول ثمار القربانالحق جوع . البدن

يعني تمجيده بتليغ العلم به وجوهره والمنزلة الحقيقية لسائر أطرافالحق الكالم عن  .الطبقات التي تليها المشاركة في تلك القرابين

 علم تعني)Veda( َدِو لفظة .در األقصى للعلمأي المص) Vedas (ِوَدْزالـ دراسة ْبراْهـَمـنَٰـةالـلذلك، المطلوب من . مجمل البدن

)ahaM sarvasya prabhavaH( ْپـَرْبـَهـَوه َسـْرَوْسـيا أَهـمْٰ: ـتاچّيـَوْد َچْبَهـحسب .  تعني منتهى العلم)anta( أنْـتَولفظة 

منتهى العلم هو العلم به وصلتنا به والعمل بموجب تلك الصلة  أي)VedAnta( ويدانْـتَ وبناء عليه، .هو مصدر الوجودالحق  أي

الحياة اإلنسانية مقصودة خصيصا لهذا الغرض. كذا، ينبغي لإلنسان العلم بصلته بالحق المطلق.  االطراف إلى البدنتنتسب. فقط

 مسؤولينْبراْهـَمـنَٰـةالـلذلك، الفطناء .  دون العلم بتلك الصلةنسانتفسد حياة اإل. المتمثل بالعلم بصلة كل نفس بالحق المطلق

رجال الحكم مقصودين لحماية االحياء ليتسنى. الحق المطلق وإرشاد العامة إلى الدرب الصحيحنشر علم صلتنا بعن على االخص 

نسانالطبقة التجارية والزراعية مقصودة إلنتاج حبوب الطعام وتوزيعها على المجتمع البشري ليعطى اإل .لهم تحقيق هذا الغرض

لطبقة التجارية حماية االبقار لتوفير المقادير الكافية من الحليبكما المطلوب من ا. فرصة الحياة المريحة وقضاء واجبات حياته

أما طبقة العمال التي ال تملك الفطنة أو. ومشتقاته الكفيلة بتوفير التغذية الكافية للحفاظ على حضارة مقصودة للعلم بالحق االقصى

ودونالحق لذلك، الكون وحدة كاملة ذات صلة ب. بتعاونها فاعالقوة الالزمة، فيمكنها تقديم الخدمات اليدوية إلى الطبقات العليا واإلنت

ـْد،ـُو أْسـيا موكْـَهـْم آسـّيْبـراْهـَمـٰن: َويديالـجاء في العلم . تلك الصلة يختل المجتمع البشري ويحرم من السالم والرخاء

brAhmaNo 'sya mukham AsId, bAhU rAjanya kRtaH ). (تَـه راَجـنْـياه كْـرِٰباهّو

 التعريب

الطبقات الكوكبية الوسطى تقع . الهيكل الكونيالطبقة األرضية عند رجلي حتى الطبقات الكوكبية التحتية تقع 

الطبقات السماوية موطن المالئكة وكبار الحكماء تقع .  عند سرته)Bhuvarloka( ْبـهوَوْر لُوَكابتداء من 

 .الرب العظيموالربانيين عند صدر 

 يرالتفس

 ٣٩\٥\٢. ب.ش

ْبـهوَوْر والوسطى تسمى )BhUrloka( ْر لُوَكْبـهّوالطبقات التحتية تسمى . توجد أربعة عشر طبقة كوكبية داخل البيضة الكونية

 بكالم.الحق وجميعها تقع على بدن )Svarloka( لُوَك ْسـَوْرمى تس) Brahmaloka (ْبـَرْهـَم لُوَك والعليا إلى )Bhuvarloka( لُوَك

 .الحق أحد داخل هذا الكون غير متصل بآخر، ال يوجد

 التعريب

( لُوَكپُو تَـ و ) Tapoloka( لُوَك َجـَن إلى عنقه تقع طبقتي الهيكل الكونيمن صدر  Janaloka( تقع  بينما

 .، لكن الكواكب الروحية كواكب أزليةالهيكل الكونيلى رأس ع)  (َسـتْـيا لُوَكأعلى الطبقات 

 يرالتفس

Satyaloka



 ماْم مُودْٰٰهاي َأڤَـجانَـنْت

 ذات)sanAtana( َسـناتََنلفظة . بحثنا عدة مرات الكواكب الروحية التي تقع وراء السماء المادية ووصفها مؤيد في هذا النص

 حيث جاء ان وراء الخليقة المادية توجد السماء الروحية حيث)٢٠\٨( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ فكرة األزلية في وردت .داللة خاصة

ْبـَرْهـَم لُوَكياناً، لكن أح) Brahmaloka (ْبـَرْهـَم لُوَك يسمى ْبـَرْهماوطن م) Satyaloka (يا لُوَكَسـتْـ. الملكوت األزلي

)Brahmaloka (َسـتْـيا لُوَكف عن المذكور هنا مختل) Satyaloka.( ْبـَرْهـَم لُوَك) Brahmaloka ( كوكب أزلي بخالفهذا

 zrIla Jiva (چُوْسـوامّيشْـرّيـَل جـّيـَو كتب . )sanAtana( َسـناتََناستعملت صفة ييز بينهما وللتم) Satyaloka (َسـتْـيا لُوَك

GosvAmI (ْبـَرْهـَم لُوَك ان) Brahmaloka ( ْبـَرْهـَمـْندار )Brahman( في السماء الروحية جميع الكواكب .الرب العظيم أي

وبناء عليه، الكواكب في ملكوت. ين ذاته ألنه الحق المطلقهي ع. روح بحت واسمه وذكره وصفاته وتساليه الخالحق  .الحقعين 

فيهاكما تغيب  ال توجد مغايرة بين البدن والنفس على تلك الكواكب وال تزول على االطالق. شخصية الالهوت عين الذات اإللهية

 .سلطة الزمان

)ekam evAdvitIyam( ـياْمكَـْم ِاواْدويـتـّيِا: ةَويديالـ لذلك، المقولة .الحقجميع المنوعات في الكواكب الروحية هي عين 

هذا العالم المادي سوى ظل للملكوت الروحي ولما انه ظلليس .  ذاك للمنوعات الروحية)sanAtana( َسـناتََنمتحققة تماما في جو 

يتوهم ضعاف الفطنة. لروحيفإنه ليس أزلي ومنوعات العالم المادي متقومة من اقتران الروح والمادة وال تقارن بمنوعات العالم ا

النفوسوتساليه في العالم المادي من عداد الحق ان ون كما يتوهمبداعي جهلهم أوضاع العالم الظل معادال ألوضاع العالم الروحي 

 :)١١\٩( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـضعاف الفطنة هؤالء في الحق يذم .  ونشاطاتهاالمسيَّرة

 تَـْمۤيـْم تَـنْوْم آشْـريـمانوٰش
 َپـَرْم ْبهاڤَـْم َأجانَـنْـتُو

  َمـِهشْـڤَـَرْم-تَ َمـَم ْبهۤو

٤١-٤٠\٥\٢. ب.ش

 . "وجودالكل  وهيمنتي المطلقة على العليجوهري  ونجهلانهم ي. ناإلنسا عندما أنزل في صورة حمقى التخف بييس"

.ويحسبه ضعاف الفطنة من صنع المادةقدرته الباطنة  أي )Atma-mAyA( ـا ماّي-آتْـماـ فإنما يفعل ذلك بالحق حينما ينزل 

ْبـَرْهـَم لُوَك النص بالقول ان  بالتعليق على هذا)zrIla zrIdhara SvAmI( امّيشْـرّيـْدَهـَر ْسـو شْـرّيـَللذلك، أصاب 

)Brahmaloka (وايكونْٰطَْهى شخصية الالهوت المذكور هنا هو ملكوت )VaikuNTha( َسـناتََن )sanAtana(لذلك،.األزلي  أي 

وتهو تخيل للعالم المادي وال صلة له بالملكللحق  )virAT( ويـراطْ الهيكل الكوني. ليس كالصنائع المادية المذكورة أعاله

 .الروحي

 التعريب

 آتَـَل الطبقة االولى تقع .، اعلم مني عن وجود سبعة طبقات تحتية من مجموع أربعة عشرناَرَدولدي الحبيب 

)Atala (ويـتَـَلالطبقة الثانية تقع على الخصر و) Vitala (سوتَـَلالثالثة تقع على الفخذين و) Sutala (

على ) MahAtala( َمهاتَـَلالخامسة تقع على الساق و) TalAtala (تَـالتَـَل الرابعةتقع على الركبتين و

. على الكعبين) PAtAla (پاتاَلالسابعة تقع على أعلى القدم و) RasAtala (َرساتَـَلالسادسة تقع الكاحلين و

 .مليء بكل األنظمة الكوكبيةللحق الهيكل الكوني  أي )( ويـراطْبذلك، 

 التفسير

virAT



 ا ْبهوڤَـناْل لُوكاه-آْبَرْهَم 

يبدأ وصفها من الطبقة األرضية التي.  عن وجود أربعة عشر طبقة كوكبيةـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهارواد الفضاء العلم من يمكن ل

َسـتْـيا وأعلى الطبقات هي )Bhuvarloka( لُوَكْبـهوَوْر  تقع )BhUrloka( لُوَك ْرْبـهّوفوق . )BhUrloka( لُوَك ْرْبـهّوتدعى 

و) Vitala ( ويـتَـَلو) Atala (آتَـَل: كذا، توجد سبعة طبقات تحتية هي. السبعة ي الطبقات السماويةه ههذ). Satyaloka (لُوَك

غطي كل تلك ت).PAtAla (پاتاَل و) RasAtala ( َرسآتَـَلو) MahAtala (َمهاتَـَل و) TalAtala ( تَـالتَـَلو) Sutala (سوتَـَل

ال يستطيع رائد الفضاء ان يتعدى بضعة ألوف االميال. ين ضعف مليارين ميل مربعالطبقات الكون كله الذي تبلغ مساحته مليار

يقع القمر في الطبقة الثالثة ويرد في الباب. لذلك، تشبه تلك المساعي لعب الطفل على شاطئ البحر الواسع. بعيدا عن األرض

ثمة أكوان ال تحصى وراء الكون. في السماء المادية الواسعة أبعاد مختلف الكواكب المتناثرة ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهاالخامس من 

ْبـَرْهـَم لُوَك َسـناتََنجميع تلك االكوان المادية سوى قسم بسيط من السماء الروحية التي يطلق عليها ال تغطي الذي نعيشه و

Brahmaloka :)١٦\٨( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ الفطناء إلى الرجوع إليه في الرب العظيمو يدع). (

 نُو ّرجوَنيڤَـْرتِآپونَـْر 
 ايا توَ كاونِْتـيماْم اوِپـتْ

 اِتىيْديپونَـْر َجـنَْم نَـ ڤ
 اـناْل لُوكاه ْبهوڤَ-آْبَرْهَم 

 نُو ّرجوَنيڤَـْرتِآپونَـْر 
 ايا توَ كاونِْتـيماْم اوِپـتْ

 اِتىيْديپونَـْر َجـنَْم نَـ ڤ

 ٤٢\٥\٢. ب.ش

 يا ابن،داريبلغ  من يلكن. والموتها الوالدة في تتعاقب عذاب مواطن كلهاالعالم المادي نزوال إلى أسفلها، في  كوكب أعلى من"

 . "ينقطع تناسخه، )KuntI( كونْتۤي

مباشرة) Brahmaloka (ْبـَرْهـَم لُوَكالكون الذي يقع تحت في ) Satyaloka (َسـتْـيا لُوَكجميع الكواكب ابتداء من أعلى كوكب 

هي كواكب مادية، ووضع الفرد على أي كوكب منها يبقى خاضعا لقوانين الطبيعة المادية المتمثلة بالوالدة والموت كما تقدم وصفه

والشيخوخة والمرض، لكن يمكن للفرد الحصول على الخالص من جميع االوجاع المادية المذكورة أعاله عندما يدخل ملكوت

 لذلك، الخالص الذي يفهمه أهل النظر.)sanAtana( َسـناتََنلعالم األزلي أي ا) Brahmaloka (ْهـَم لُوَكْبـَرشخصية الالهوت 

يستطيع الفرد دخول. وال يمكن لسواه دخول ملكوت شخصية الالهوتالحق تيم والصوفية غير ممكن إال ان أصبح الفرد من 

لذلك، ال بد الهل النظر والصوفية من التعلق أوال بمذهب. العلي فقطملكوت شخصية الالهوت بتحقيق موقف الخدمة على المقام 

 . أوال لتحقيق الخالصتتيمال

 التعريب

 )لغاية األرض(الفلك السفلي على الرجلين : يمكن لآلخرين تقسيم النظام الكوكبي كله إلى ثالثة أفالك هي

 أي الفلك السماوي من صدر إلى رأس شخصية )Svarloka( لُوَك ْسـَوْروالفلك األوسط على السرة و 

 .الالهوت

 التفسير

 ل السادسالفص

 .تذكر هنا االفالك الثالثة للكون كله عند البعض وأربعة عشر عند البعض اآلخر

 ". سبب كل االسباب" بعنوان ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها على الفصل الخامس من الباب الثاني من ويدانْـتَ ْبـَهـكْتيانقضى بحث 

 كْـتَ سّو– إثبات پوروشَٰ
 ١\٦\٢. ب.ش

 التعريب



 هو مركز توليد الصوت الهيكل الكوني  أي)virAT-puruSa(  پوروشَٰ-ويـراطْفم : ْبـَرْهماقال سيد الكون 

 ولسانه هو ةَويديالـ َمـنْـتْـراتْجلده والطبقات الست اآلخرى هي مراكز توليد الـ. ومالكه هو النار

 .مختلف االطعمة والمشهيات للتقديم إلى المالئكة واالسالف وعموم البشرمركز توليد 

 التفسير

 نيـموكْـتَـمْٰ ويـ–پـاْدهي َسـْرُو

جلده وسائر الطبقات الست لبنيته. يذكر ان فمه مركز توليد الصوت ومالكه النار. الهيكل الكونيغنى وصف في هذا النص جاء 

 هي مبدأ كل)GAyatrI( رّيياتْـچاان . )GAyatrI( ّيياتْـرچا مثل ةَويديالـ َمـنْـتْـراتْهي مراكز توليد سبعة أنواع من الـ

الهيكللما ان مراكز التوليد هي مختلف أعضاء . ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها وتوضح في الباب االول من ةَويديالـ َمـنْـتْـراتْالـ

ال يخلوالحق جلد وغيرها تقترح ان ية فال بد من الفهم ان الصوت واللسان والدعلي عن الخليقة الماالحق  ولما ان هيكل الكوني

باالصل وتلك االعمال ظالل اعمال الملكوت الروحيالحق يتولد الصوت المادي أو قوة تناول الطعام من . منها في صورته العلية

ما القدرات فيالفارق الوحيد هو ان االعمال المادية مشوبة بالجبالت المادية الثالث بين. مما يدل على غناه بكل المنوعات الروحية

هو المتمتع العظيم بكل شيء في العالم الروحيالحق  .الحقالعالم الروحي صفية بفضل انقطاعها إلى الخدمة الودية العلية إلى 

ان شوائب العالم المادي غائبة عن اعمال. واهل ذاك العالم منقطعين إلى خدمته الودية العلية دون شوائب الجبالت المادية الثالث

الخدمةتوضح .  بعدم وجود سوى النور في العالم الروحي هي دعوى سخيفةوحدة الوجود المطلقة الروحي، لكن دعوى اهل العالم

NArada-paJcarAtra :)( َپـنْـتْـشَـراتْـَر -ناَرَد في كتاب تتيميةال

 َرتْـِوَن نيْرَمـلَـْمَپـ –تَـتْ 
 –ـِكـشَ ـّيشْٰ ْهـرِٰنَٰـِكــّيٰشْهـرِٰ

  ْبـَهـكْـتيْر أوتْـشْـياِتىِسـَونَـمْٰ

 ٢\٦\٢. ب.ش

.تتيميةالخدمة الوالمفروض تصفية النشاطات الحسية في العالم المادي بواسطة الحق انبثقت جميع الحواس باالصل من ذخر حواس 

.من مقام الخالص من مفهوم مختلف التعييناتمقاصد عملنا المادي، وتبدأ وسيلة التصفية تصفية بذلك، يمكن تحقيق كمال الحياة ب

كل نفس مشغولة بخدمة ما سواء لصالحها أو صالح عائلتها أو مجتمعها أو وطنها الخ، لكن كل تلك الخدمات مسيَّرة بالتعلقات

.عالئق المادية تلقائيادئ عالج التحرر من التفيبالحق وبناء عليه، يمكن تحويل عالئق االلفة المادية إلى خدمة . لسوء الحظ المادية

 بأن الفرد يواجه)٥\٢\١( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ أسهل من سائر الوسائل طبقا لما جاء في تتيميةالخدمة اللذلك، وسيلة الخالص بواسطة 

 klezo( ِشـتَـساْم تْـ–ـاْم أوياكْـتاَسـكْـتَ كْـِلـشُو أْدهيـكَـتَـَرْز ِتـٰش: وحدة الوجود المطلقةمصاعب جمة على درب 

'dhikataras teSAm avyaktAsakta-cetasAm(. 

 التعريب

 كوماَرْز -آشْـويـنّيمنخاريه مركز توليد تنفسنا وسائر األهوية وقوى شمه تولد المالكين التوأمين 

AzvinI-kumAras .وائحرع اله تنتج مختلف أنواس وكل أشكال األعشاب الشافية وقدرات تنف)(

 ٣\٦\٢. ب.ش

 عريبالت

تسمع أذنيه من كل الجهات وهي أوعية . تشبه مقلتيه الشمس والجنان. عيناه تلمعان وتبرقان وتولد كل الصور

 .تولد حاسة سمعه السماء وكل أشكال الصوتو) Vedas (ِوَدْزالـلكل 

 التفسير

 ٤\٦\٢. ب.ش

 zrIla Jiva (چُوْسـوامّيـّيـَو شْـرّيـَل ج أحياناً بمعنى أماكن الحج لكن كتب )tIrthAnAm( ـْرتْـهاناْمتـّيلفظة تفسر 

GosvAmI(. tIrthas ( ْزـْرتْـَهـتـّي :َويديالـيطلق على دعاة العلم . العلي َويديلـنها تعني استقبال العلم اا) 

 التعريب



جلده كالهواء المتحرك مركز توليد . سطح بدنه مرتع المبادئ الفاعلة لكل شيء وكل أشكال الفرص السعيدة

 .كال اللمس ومكان تقديم كل أشكال القرابينكل أش

 التفسير

 ٥\٦\٢. ب.ش

وبناء عليه، هو مركز توليد اإلرتقاء إلى الكواكب المستحقة والقرابين هي سطح بدنه وهي. الهواء عامل حركة جميع الكواكب

 .طبيعيا أصل كل الفرص الميمونة

 التعريب

شعر رأسه ووجهه ذخر . لمطلوبة بمثابة لوازم القربانشعر بدنه سبب كل الخضار وال سيما تلك االشجار ا

 .الغيوم وأظافره مرتع الكهرباء والحجارة والمعادن الخام

 التفسير

 ٦\٦\٢. ب.ش

لذلك، يستطيع الفرد جمع كل ضروريات الحياة من. تولد الكهرباء وأما الغيوم فتستقر على شعر رأسهللحق األظافر المصقولة 

Vedas .هو السبب األخير لكل االسبابالحق . سبب كل مصنوعالحق ان )  (ِوَدْزالـ لذلك، تؤكد .الحقشخص 

 التعريب

 .على حماية السوادون هما الحقول اإلنتاجية لكبار المالئكة وسائر قادة االحياء الذين يعملالحق ساعدي 

 التفسير

  َمتْ َسـتّْـڤَـْميتهۤوْبياْد ڤياْد ي
:)٤٢-٤١\١٠( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـهذا النص الهام مؤكد في 

 تَـْم ِاڤَ ڤايَمْد اوْرجۤيـشْـر
 ـتْشَْهى تْـڤَـْمَچڤَـِاڤاتَـتْ تَـْد 

 ـڤَـْم َسـْمْبَه- ْمشَ - جُوِتَمـَم 
 

 ِتـَنيَأتَْهى ڤا َبهونا
 اِتـَن تَـڤاْرجـوَنيْم گْـيك

 نَـْمـَدْم كْْرِِٰٰٰتْْسياَهـْم إيشْٰـطَْبْهـيڤ
 ـتَْچتُو َجـيكاْمِشـَن ْسـتْهِا



 ٧\٦\٢. ب.ش

 . "بهائي من واحدقبس ينبع من مجيد وقوي كل خلق جميل و ان علمإ"

 . "من ذاتي واحدشق  هذا الكون واصمده بمجرد  انني انفذ في؟لةفصَّمال إلى كل هذه المعرفة ، هي الحاجة يا أْرجوَنما لكن"

يوجد كثير من الملوك االقوياء والقادة والعلماء والفنانين والمهندسين والمخترعين وعلماء اآلثار والصناعيين والساسة واإلقتصاديين

 َورونَٰو) SUrya (ْريا سـّوو) Candra (تْـشَـنْـْدَر و إنْـْدَرو  شيَو  وْبـَرْهماورجال األعمال وكثير من المالئكة مثل 

)VaruNa(  َمـروتْو )Marut(شْـرّي الرب العظيم .الحقالشؤون الكونية وجميعهم مختلف قدرات ون  من الذين يدبر

بعضها الذي خص ذكرهم مجهزين.  هو أب جميع االحياء التي تنزل منازل عليا وسفلى حسب رغباتها وطموحاتهاكْـرِٰشْٰـنَٰ

يجب.  العلم ان االحياء مهما بلغت قوتها ليست مطلقة وال مستقلة عن الحق العظيميجب على الراشد. الرب العظيمبالقوى بمشيئة 

على جميع االحياء قبول مصدر قواهم كما جاء في هذا النص، ويمكنهم تحقيق أرفع درجات كمال الحياة المتمثلة بالعلم الباقي البهيج

مصدر قواهمون ما داموا ال يقبلأي الفتنة الخارجية  )mAyA( ماّيـاسيبقى أقوياء االرض في قبضة . بموجب ذلكون عندما يعمل

)أنا وملكي( االنية الكاذبةتتمثل أعمال الوهم بتأله القوي وإعراضه عن تنمية الوعي الرباني فيسود حس  .أي شخصية الالهوت

يمكن. ل القدرات والتسليم لههو المصدر األقصى لكالحق  على أهل الفطنة اإلقرار بأن تعينلذلك، ي. ويقوم نزاع شاق للبقاء

سيشعر الفرد فورا بطمأنينة العقل التي يبحث عنها. هو المالك على اإلطالقالحق لإلنسان تحقيق أرفع كمال الحياة باإلقرار بأن 

ل أوال تتحقق طمأنية العق.  ورضي ببركاتهالرب العظيمرجعة بعد رجعة ان عمل مهما بلغت منزلته على مبادلة مشاعر الحب مع 

كأبناءالحق مقصودة للتوظيف في خدمة الحق  قدرات .الحقالصحة العقلية سوى عندما يستوي العقل في الخدمة الودية العلية إلى 

هو االب ومن واجب جميعالحق كذا، . لذلك، يقضي حياته بسالم مع رأس العائلة. ال يخالف االبن المطيع والده. رجل االعمال

 .ستجلب تلك العقلية السالم والرخاء على األرض. اههاالحياء قضاء واجبهم تج

 التعريب

توفر قدميه . هي مأوى األفالك العليا والوسطى والسفلى وكل ما نحتاجهللحق بذلك، الخطوات المتقدمة 

 .اللوتسيتين الحماية من كل المخاوف

 التفسير

 ٨\٦\٢. ب.ش

هذا التفويض المطلق للقدمين. تياجاتنا الحياتية والحماية من كل المخاوفكل اح لتأمينللحق  القدمين اللوتسيتينعلينا اللجوء إلى 

تقوم جميع االحياء قاطبة.  بذلكالرتيابينبغي لإلنسان اال . وهو اقتراح هذا النص الصفية تتيميةالاللوتسيتين للحق هو الخدمة 

BhagavAn .  التي تحل في العالم المادي بما فيها النفس العلياالرب العظيم أي ) (ـَواْنَچْبـَهـبرحمة 

 التعريب

عضوه التناسلي هو سبب .  األمطار واآلباء االوائل)المني(من العضو التناسلي للحق العظيم تخرج مياه 

 .شقاء اإلنجابمبطلة لالمتعة ال

 التفسير
 وإال انقطعالرب العظيمعطي اللذة بنعمة ان سطح عضو التناسل مغطى بمادة ت. أعضاء التناسل ولذة اإلنجاب تبطل شقاء العيلة

ال يشبع المفتون بتلك المادة بإنجاب طفل واحد. تلك المادة اللذة الشديدة تعويضا عن الشقاء العائليتعطي . ةكليبالالفرد عن اإلنجاب 

ها صادرة عن البدن العلي للرببل يتابع انجاب االطفال دون ان يبالي بعيالتهم، لكن هذه المادة التي تعطي اللذة ليست باطلة ألن

الحياة الجنسية في العالم المادي. بكالم آخر، مادة اعطاء اللذة حقيقية لكنها اتخذت صورة منحرفة بداعي الشوائب المادية. العظيم

توجد. لوبلذلك، ال ينبغي تشجيع الحياة الجنسية في العالم المادي وراء المط. هي مصدر الشقاء العائد إلى االنتساب المادي

ال تتحقق الحياة الروحية سوى في .ضرورة التناسل لكن ال بد من ان يكون اإلنجاب مصحوبا بمسؤولية تجاه الحياة الروحية

الصورة البشرية مما يوجب التخطيط العائلي استنادا إلى القيم الروحية فقط، لكن وسائل منع الحمل أسوء أشكال الشوائب المادية،

ك االدوات لإلنتفاع بالجلد الذي يغطي االعضاء التناسلية يجهل األهمية الروحية ودونها يسعى المنحط إلىوكل من يستعمل تل

 .اإلنتفاع باللذة الحسية المادية ألعضاء التناسل



 ٩\٦\٢. ب.ش

 التعريب

  ومكان الحسد وسوء الحظ والموت)Mitra( مـيتْـَر هو دار مالك الموت الهيكل الكوني، دبر ناَرَديا 

 .والجحيم الخ

 ١٠\٦\٢. ب.ش

 التعريب

تجري من عروقه االنهار الكبيرة والروافد وتتكدس . خلف الحق المطلق هو مكان الخيبة والجهل والالأخالقية

 .على عظامه الجبال الشاهقة

 التفسير

 ١١\٦\٢. ب.ش

الهيكلح من وصف يتض.  لهالالشخصي للرب العظيم لدحض المفهوم الهيكل الكونييسرد هنا تحليل منهجي لوظائف وتشريح 

لذلك،. هو الجهلالحق خلف . على العموم الحق المطلق ليس فراغا عديم الصورة. مباينة للصور الدنيويةالحق  ان صورة الكوني

يدل بدنه المحيط بكل االشياء انه ليس عديم الصورة فقط بل له وجه شخصي. جهل ضعاف الفطنة غير منفصل عن مفهومه البدني

شخصية الالهوت هو الوجه االصلي للحق المطلق وفيوضه الالشخصانية ليست سوى ظل بدنه. وقت واحدووجه غير شخصي ب

يستطيع إدراك وجهه الشخصي بينما ال يدرك الخائب والذي يبقى في الجهلالحق المحظوظ بالقدر الكافي بالنظر إلى وجه . العلي

 .سوى وجهه الالشخصيالحق أو من يقع خلف 

 عريبالت

قلبه دار االبدان المادية . الوجه الالشخصي للحق المطلق هو دار المحيطات الواسعة وبطنه مقر الهالكين ماديا

 .على هذا االساس، هو معلوم عند الفطناء. اللطيفة لألحياء

 التفسير

 ١٢\٦\٢. ب.ش

 ألف٣٠٠ ماليين و٤ة العصرية مدة الدور( يعادل ألف دورة عصرية ْبـَرْهما ان نهار )١٨-١٧\٨( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـجاء في 

تيم في الغالب من كبار ْبـَرْهما. مائة سنة من تلك السنوات ثم يموتدهرا يعادل  ْبـَرْهمايعمر .  وليلته تعادل نهاره)سنة أرضية

ْبـَرْهماد موت  يواجه الدمار عنْبـَرْهمابيضة   أي)brahmANDa( ـدَْٰبـَرْهمانْٰالكون الذي يسمى . ويبلغ الخالص بعد موتهالحق 

 عندما يحدث دمار جزئي يغطي البيضة كلها بإستثناء كوكبْبـَرْهما الورادة هنا تعني ليلة )avyakta( آوياكْـتَلفظة . مع أهلها

ْبـَرْهما يعاد الخلق ثانية عند انتهاء ليلة .الهيكل الكوني  أي)virAT-rUpa( رّوَپ –ويـراطْ  وتبقى البيضة في بطن ْبـَرْهما

لما ان االحياء باقية ال تهلك فإنها تبقى بعد هالك البيضة.  كما لو استيقظت من سبات عميقالهيكل الكونيتخرج االحياء من بطن ف

الحياة اإلنسانية هي الفرصة الوحيدة للخالص من التناسخ والرجوع إلى .صخالحين تبلغ الالكونية في الدائرة المفرغة للتناسخ إلى 

بكالم آخر، تتصور الصور اللطيفة لألحياء في قلب الحي العظيم ثم تتخذ. يتقوم الوجود بالعلم الباق البهيج يثالسماء الروحية ح

 .صورا كثيفة عندما يعاد الخلق

 التعريب

 كوماَرْزالـوأنت واخوتك انا كما ان وعي تلك الشخصية العظيمة هو دار المبادئ الدينية التي التزم بها 

 و) Sanat-kumAra ( كوماَر-َسـنَـتْ و) SanAtana (َسـناتَـَن و) Sanaka (َسـنَـَك: األربعة

 . ذاك الوعي هو دار الصدق والعلم العلي أيضاً.)( َسـنَـنْـَدَن

١٦-١٣\٦\٢. ب.ش

 التعريب

Sanandana



ماء الذين ولدوا قبلك  وجميع كبار الحك"شيَو" أي )Bhava( ْبـَهـَو فنزوال اليك انت و )ْبـَرْهما(ابتداء مني 

.  والبشر والطيور والحيوانات باإلضافة إلى الزواحف الخ"الثعابين" أي )NAgas( ـْزَچناوالمالئكة والجن و 

 َوْزـنْْدَهـْرَچ مثلوجميع الظواهر الكونية أي الكواكب والنجوم والنيرات والبرق والرعد وأهالي األفالك 

)Gandharvas (ْزْپـَسـرا آو) ApsarAs (ْزـ ياكْـشَٰو) YakSas (ْزـ َركْـشَٰو) RakSas (و 

 و) PitAs (پـيـتاْز و) Pazus (ْزَپـشو و) Uragas (ـْزَچ أوَرو) BhUtagaNas (ْزــنََٰچتَـْبـهّو

وسائر أنواع الحياة ) CAraNas (ـْز تْـشاَرنَٰو) VidyAdharas (َرْزـاْدَهـَويدي و) Siddhas (سـيدَّْهـْز

الماضي والحاضر (في كل االوقات للحق  الهيكل الكونير والسباع واألشجار وسواها محاطة ببما فيهم الطيو

 . رغم انه علي عنها جميعها ويبقى أزليا في صورة ال تزيد عن تسع بوصات)والمستقبل

 التفسير

 ١٧\٦\٢. ب.ش

 الذي يحيط بكلالكونيالهيكل شخصية الالهوت بشقه التام الذي ال يزيد عن تسع بوصات بصفة النفس العليا يمتد في صورة 

بكالم. كما ان الحلى الذهبية هي ذات ذخر الذهب االصليةالحق لذلك، منوعات الكون هي ذات . الظواهر العضوية وغير العضوية

جاء في.  الذي يحكم كل شيء داخل الخليقة ولكنه يبقى نائيا عن جميع الخالئق الماديةشخصية الالهوت العلياآخر، الحق هو 

 لكنهشْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰالرب قوم بقدرة كل شيء ي). Yogezvara (ـشْـَوَرِگيُّـو هو الرب العظيم ان )٥-٤\٩( ـتاچّيَوْد ـَچْبَهـ

أعلن المولى.  أيضاً)Rg-mantra( َمـنْـتْـَر -گْرِٰ من )PuruSa-sUkta( كْـتَ شّو– پوروشَٰهذا ما جاء في . ينأى عن كل شيء

حقيقة الوحدة  أي)acintya-bhedAbheda-tattva( تَـتّْـَو-ْبـِهـداْبـِهـَد-أتْشيـنْـتْـيا: َرْبهوْپــهاَم شْـرّي تْـشايتَـنْيا

. المتباين كالحلى الذهبية ومنجم الذهب لكن الحلى الذهبية ال تعادل المنجمالرب العظيم وسائر االحياء هي ناَرَد  وْبـَرْهما .المتباينة

ـْمْرنَٰپـّوكامل وحتى عند أخذ   أي)pUrNam( ـْمْرٰنپـّو تصنيع عدد ال يعد منه ألنه ال ينضب منجم الذهب حتى بعد

)pUrNam( ـْمْرنَٰپـّو من )pUrNam( ـْمْرنَٰپـّو فإن )pUrNam(نظريته الفلسفيةتْـشايتَـنْيالذلك، خصص المولى .  يبقى كامال 

 فإن نظريةـْمتََوَچْبهاـال وـتاچّيـَوْد َچْبَهـء في كل من  وكما جا"علي" التي تعني )acintya( أتْـشيـنْـتْـيابلفظة 

acintya-bhedAbheda-tattva . هي الفلسفة الكاملة للحق المطلق)( تَـتّْـَو-ْبـِهـداْبـِهـَد-أتْشيـنْـتْـيا

 التعريب

داخليا وخارجيا بنشر شخصية الالهوت الخليقة داخليا وخارجيا بنشر هيكله الكوني كما تنير الشمس يحفظ 

 .نورها

 التفسير

 ١٨\٦\٢. ب.ش

مهما انتشر.  للحق المطلق ويقارن بضياء الشمسالهيكل الكوني النور أو ي أ)brahmajyoti(ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتي يوضح هنا 

كذا، شخصية. )SUrya-nArAyaNa( نارايانَٰ -ْرياسـّوضياء الشمس في الكون فإن مصدر الضياء هو كوكب الشمس أو مالكه 

 إذن،.)٢٧\١٤( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ ما جاء في هذا). brahmajyoti (ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتي هو مصدر نوره كْـرِٰشْٰـنَٰالالهوت 

 هو التصور الثانوي للوجه الالشخصي للحق المطلق لكن الصورة الرئيسية للحق المطلق هي صورةالهيكل الكوني

–پاْد تْـريـثالثة أرباع نور الحق المطلق يغطي . ات اليدين االثنتين يعزف مزماره الخالد ذ)zyAmasundara( ـاَمـسونْـَدَرشْـّي

.)٤٢\١٠( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـهذا ما جاء في . السماء الروحية وربعها يغطي األكوان الماديةأي  )tripAd-vibhUti( تيْبـهّوويـ

أهل العالم . المادية ربع نورهالفتنة الخارجيةتغطي  نور الحق المطلق بينماوبناء عليه، تغطي القدرة الباطنة الروحية ثالثة ارباع 

الفتنةخيار الحياة سواء في ون قدراته البينية ويملك  أي)taTastha-zakti( شَـكْـتي -تَـطَـْسـتْـَهىالروحي والعالم المادي هم 

يمكننا تقدير نسبة. ي بينما تأهل النفوس الرقيقة في العالم الماديتأهل النفوس العتيقة في العالم الروح.  أو القدرة الباطنةالخارجية

 .أهالي العالم الروحي ازاء أهالي العالم المادي

 التعريب



، من ناَرَد ْبراْهـَمنَٰالـلذلك ايها .  العملتبعةشخصية الالهوت هو حاكم البقاء والالخوف وعلي عن الموت و

 .الالهوت العلياشخصية المحال قياس أمجاد 

 التفسير
ثحي) Padma PurANa (َپـْدَم پـورانَٰ من )Uttara-khaNDa( ـٰد كانْٰ-أوتَّـَر في قدرته الباطنة واردة في الرب العظيمامجاد 

 الماديةجاء ان الكواكب في السماء الروحية التي تعادل ثالثة أرباع امتداد القدرة الباطنة تفوق عدد مجموع الكواكب في كل االكوان

الفتنة تشبيه كل االكوان في )Caitanya-caritAmRta( شَـريتاْمرِِٰٰتَتْـ تْـشايتَـنْيا العظيم كما نجد في الفتنة الخارجية للربقوام 

وفي الكون الذي نحيا به اآلن ال يمكن احصاء عدد. تشبه كل حبة خردل أحد االكوان.  بالدلو الممتلئ ببذور الخردلالخارجية

ب فكيف يمكن احصاء عدد الكواكب في جميع االكوان التي تقارن بالدلو الممتلئ ببذور الخردل؟ وعدد كواكب السماءالكواك

لذلك،. تلك الكواكب الروحية علية عن الجبالت المادية الثالث. الروحية ثالثة أضعاف عدد كواكب السماء المادية على االقل

الهناء الروحي كليا في تلك  أي)brahmAnanda( ْبـَرْهمانَـنْـَديتجلى مفهوم . جميعها متقومة بجبلة األصالة الصفية فقط

كل كوكب منها منير وأكثر .كل كوكب منها أزلي ال يهلك ويخلو من كل أشكال الشوائب الموجودة في العالم المادي. الكواكب

لكواكب منزهين عن الوالدة والموت والشيخوخةأهل تلك ا.  من ضياء ماليين الشموس الدنيوية)إن قدرنا على التخيل(سطوعا 

 المهيمن على جميع كواكبنارايانَٰالرب ال شاغل يشغلهم سوى الخدمة الودية العلية إلى . واالمراض وكل اشتهاء دنيوي

–َد َپـ – َچـ ِودايه سانْ:)SAma Veda( ساَم َويَدتلك النفوس المحررة منقطعة إلى غناء أغاني . )VaikuNTha( َهىطْايكونْٰو

 جميعهم.)vedaiH sAGga-pada-kramopaniSadair gAyanti yaM sAmagAH( ْهـاچا ساَمـيانْـتي يامْٰچاـدايْر َپـنيشْٰكْـَرمُو

 المعروفة بالقدرة)tripAd-vibhUti( تيْبـهّو ويـ–پاْد تْـريـثالثة أرباع .  الخمسة)UpaniSads( اتْدـَپـنيشَّٰواألتشخيصات 

 أي)pAda-vibhUti( تيْبـهّوويـ–پـاَد لذلك، عندما نتحدث عن . ةماديملكوت شخصية الالهوت وراء السماء الالباطنة هي 

ان) Padma PurANa (َپـْدَم پـورانَٰجاء في .  فال بد لنا من العلم ان ذلك يشير إلى العالم الماديفتنته الخارجيةالربع الذي يمثل 

 هو العالم)pAda-vibhUti( تيويـْبهّو-پـاَد هو الملكوت العلي بينما )tripAd-vibhUti( تي ويـْبـهّو-پاْدتْـريـملكوت 

وخدمهالحق يملك  . عابر)pAda-vibhUti( تي ويـْبـهّو-پـاَد باق بينما )tripAd-vibhUti( تي ويـْبـهّو-پاْدتْـريـ. الدنيوي

بكالم آخر، تغيب عنه الوالدة والموت والشيخوخة. وةفي الملكوت العلي صورا ازلية مسعودة، معصومة، روحية وأزلية الفت

شْـرّيـَمْدتلك الحقيقة مؤيدة هنا في هذا النص من . تلك األرض الخالدة حافلة بالملذات العلية والجمال والهناء. والمرض

ـتْـَوْسـيّْىشانَـهتَأوتاْمـرِٰ ):Vedas (ِوَدْزالـكما جاء في . )amRta( تَأْمـرِٰ والجوهر العلي هو ـَوتَـْمَچْبـها

)utAmRtatvasyezAnaH( : كما اكد. تيمهشخصية الالهوت هو رب البقاء ولما انه رب البقاء فإنه قادر على انعام البقاء على

الحق.  ان كل من يصل داره الباقية لن يعود إلى ارض الموت المتسمة بالشقاء الثالثي مطلقا)١٦\٨( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـفي الحق 

.على انعام البقاء على اتباعهمون  صغارهم بالمتعة كما انهم غير باقيين وال يقدرعالم الماديال يشارك ارباب ال.  ربا دنيوياليس

يحفل العالم المادي بالقلق أو.  بما فيها البقاء والهناء الروحيتيمهعظيم االحياء قادر على انعام كل صفات شخصيته على الحق 

الوجود. تيمه االصفياء هو الشجاع العظيم وينعم صفة الشجاعة عينها على الرب العظيمالحياء لكن الخوف في قلوب جميع ا

في كل االبدان الدنيوية تبقي النفس في الدنيوي هو شكل من الخوف بحد ذاته ألن تأثيرات الوالدة والموت والشيخوخة والمرض

 أي التي ال)avikAra( أويـكاَروالنفس على العالم الدنيوي  إلى آخر يهيمن الزمان الذي يبدل االشياء من وضع. حالة خوف دائم

تلك التغييرات غائبة عن الملكوت الباقي هللا مما يعني. يطرأ عليها التغيير تعاني قدرا كبيرا نتيجة التغييرات التي يحدثها الزمان

ع الفرد ان يثرى بفضل اجتهاده في العلم ويوجد خوفيستطي. تبعة العملالسعادة المزعومة في العالم المادي هي . انعدام الخوف

 طبيعةألنهاوشك دائمين على مدى بقاء تلك السعادة المكتسبة، لكن ال يبذل أحد جهدا في ملكوت شخصية الالهوت، لتحقيق السعادة 

.)Anandamayo 'bhyAsAt( ـاساتْآنَـنْـَدَمـيُّـو أْبـْهـّي ):VedAnta-sUtras (ْزتْـَرسّو ويدانْـتَالـالروح طبقا لما جاء في 

ذلك الهناء الروحي. السعادة في الطبيعة الروحية دائمة التزايد بطور جديد من التقدير وال مجال إلى انقاص الهناء. الروح بهيجة

ا لُوَكَسـتْـيأو ) Maharloka (َمـَهـْر لُوَك أو )Janaloka( لُوَك َجـَنالخالص غائب عن الكون المادي بما فيه كواكب 

)Satyaloka (دوَرتْـياياهلذلك، وردت لفظة . والدة والموت خاضع لقانون العمل وقانون الْبـَرْهماتى سيد الكون إذ ح

)duratyayaH( ْزـْبـَرْهـَمـتْـشارّي تخيل السعادة الروحية في الملكوت الباقي هللا حتى من قبل كبار ةالمما يعني استح هنا

)brahmacArIs (ْزّيـاسنّْـّيَسـلـأو ا) sannyAsIs (كبيرةالرب العظيم كما ان عظمة  باإلرتقاء إلى الكواكب وراء الجنانالالئقين 

التيمن لكعلى تخيلها ) sannyAsIs (ْزّيـاسَسـنّْـّيالـو أ) brahmacArIs (ْبـَرْهـَمـتْـشارّيْزحتى كبار يقوى  إلى درجة ال

 .تلك السعادة بنعمتهون يحققللحق  االصفياء



 ١٩\٦\٢. ب.ش
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انعدام الوالدة . شخصية الالهوت هو الذخر العظيم لكل غنى مادي بربع قدرته التي يقوم بها جميع االحياء

والخوف باإلضافة إلى الحرية من قلق الشيخوخة والمرض موجودة في ملكوت شخصية الالهوت وراء 

 .االفالك الكونية الثالثة ووراء األحجبة المادية

 يرالتفس

(  َمـْرتْـياو)  (پاتاَل و ) ها وجميع) SvargaMartyaPAtAla (َچْسـَوْر: تنقسم االنظمة الكوكبية في العالم المادي إلى ثالثة أفالك

( َسـنْـْدهينّيتعادل ربع قدرة 

الربتقسم قدرة . وثالثة أرباع في العالم الروحي )sandhinI( َسـنْـْدهينّييظهر ربع في العالم المادي من مجموع عروض قدرة 

م آخر، هو تشخيصبكال). hlAdinI (ْهـالدينّي و )saMvit( ـويتْ َسـمْٰو) sandhinI (َسـنْـْدهينّي:  إلى ثالثة اجزاءالعظيم

 هذا البقاء والعلم والهناء في العالم الدنيوي واالحياء افراد قدرته البينية جديرة بالتمتعلظهر سوى ظالال ت.  والهناءالبقاء والعلم

النفوس. في حالة الرق بوعي البقاء والعلم والهناء ذاك بمقدار ضئيل في حالة العتق بينما ال تقوى على تقدير البقاء والعلم والهناء

)hlAdinI (ْهـالدينّي و )saMvit( ـويتْ َسـمْٰو) sandhinI (َسـنْـْدهينّيوس الرقيقة، تشعر بقدرة العتيقة التي تفوق عدد النف

 .بصفة انعدام الموت والخوف باإلضافة إلى الحرية من الشيخوخة والمرض

sandhinI ( وايكونْٰطَْهى الكلية وتوجد وراءها السماء الروحية حيث كواكب)VaikuNTha(  خارج

اوية الثالث تسمى الطبقات السم.  ان يشهد البقاء والعلم والهناء)triloka( لُوَك تْـريال يستطيع أحد داخل . األغلفة المادية السبعة

 ألنها توفر تسهيالت عمر مديد يخلو نسبيا من المرض والشيخوخة باإلضافة إلى حس بإنعدام )sAttvika( ساتّْـويَككواكب 

لك ليس مكان ينعدم فيه الخوف بالكلية لكن ذ) Maharloka (َمـَهـْر لُوَكيرقى كبار الحكماء والربانيين وراء الجنان إلى . الخوف

له إلى اإلنتقال إلى الكواكب التي فيضطر أه ْبـَرْهما أي نهار )kalpa( َپكَـلْـعند نهاية ) Maharloka (ْر لُوَكَمـَهـإذ يهلك 

يمكن ان يتوفر فيها عمر مديد وعلم عميق وحس بالهناء التام لكن انعدام الموت والخوف . تعلوه لكنها غير محصنة من الموت

 adhAyi( ْرْدَهـسوأْدهايِّى مّوتقع تلك االشياء على .  حجب السماء الماديةممكن فقط وراء. والشيخوخة واالمراض الخ

mUrdhasu(الرأس  أي. 
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يقع وراء هذا العالم المادي وال يدخله سوى من انقطعت الحق العالم الروحي الذي يؤلف ثالثة أرباع قدرة 

نذور التبتل، مجبرين على البقاء داخل االفالك ون ين ال يراعوالدته في حين ان المتعلقين بالحياة العائلية الذ

 .المادية الثالثة

 التفسير

( ْبـَرْهـَمـتْـشارّي أتباعه على اإللتزام بنذر التبتل ابتداء من مقام ) من  )varNAzramabrahmacArI( اشَْرَمـْرٰنَويدرب نظام 

( ْبـَرْهـَمـتْـشارّيحياة . اجل انعام أعظم نفع الحياة االنسانية

وأ) varNAzrama-dharma (َوْرٰنـاشَْرَم ْدَهـْرَم ذروة نظام ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهايوضح في هذا النص المخصوص من 

إنما هو تدريبه على التجرد عن الحياة الجنسية ذلك ألن الحياةعظم نفع حاصل إلنسان  أ).sanAtana dharma (َسـناتََن ْدَهـْرَم

الحضارة االنسانية التي تخلو من ضبط الحياة الجنسية هي. الجنسية هي وحدها سبب حياة الرق في الوجود المادي رجعة تلو رجعة

تنتسب الوالدة والموت والشيخوخة. في مثل ذلك الجو حضارة من الدرجة الرابعة لغياب خالص النفس المسجونة في البدن المادي

، لكن طيلة تشجيع التعلق البدني من اجل الملذات الحسية فإن النفسنفس الروحيةوالمرض إلى البدن المادي وال صلة لها بال

 .تدهورن بالثوب الخاضع لقانون الالروحية الفردية مجبرة على متابعة تعاقب الوالدة والموت بناء على البدن المادي الذي يقار

brahmacArI(يمكن .  مقصودة لتدريب المريد على نذر التبتل

ن ال ذوق لديهم بالحياة الجنسية، مراعاة نذر التبتل بسهولة وحالما يثبت الفرد في ذلك يمكنه المثابرة للوصول إلى أرفع للصغار الذي

تقدم البحث ان ملكوت قدرة الثالثة أرباع يخلو من الموت والخوف . درجات الكمال بكل سهولة ودخول ملكوت قدرة الثالثة أرباع

ن رب العائلة المتعلق بحياته العائلية يستطيع التخلي عن حياته الجنسية بكل سهولة بحال أتم التدريب ا. ويحفل بالعلم الباق البهيج

: يوصى المتزوج بهجر بيته عندما يبلغ سن الخمسين. )brahmacArI( ْبـَرْهـَمـتْـشارّيعلى أسس حياة 



 َسـنّْـّيـاَسالـ للحياة في الغابة ثم يدخل سلك )paJcazordhavaM vanaM vrajet(  وَرِجـتْ َونَـمَْٰپـنْـتْـشَـشُوْرْدْهـَومْٰ

)sannyAsa ( ان مطلق شكل من المبادئ الدينية التي تشتمل على . د التجرد عن عالئقه العائلية بعالرب العظيملينقطع إلى خدمة

ان . حد لشقاوة الوجود الماديتدريب اتباعها على حياة التبتل صالحة لإلنسان ألن وحده من تدرب على هذا النحو يستطيع وضع 

توصى تلك الوسيلة في .  التي أوصى بها المولى بوذا مقصودة أيضاً لوضع حد لشقاوة الوجود المادي)nirvANa( نيْروانَٰمبادئ 

هب ، على أرفع درجة بشعور واضح بالكمال المثالي رغم عدم وجود فرق أساسي بين المذـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهاهذا النص من 

ال تسمح تلك المذاهب الثالثة ألتباعها بنقض نذر التبتل على اإلطالق ان  . ووحدة الوجود المطلقةـويـنَٰوايشْٰالـالبوذي والمذهبين 

 .أراد اإلرتقاء إلى أرفع درجات الكمال المتمثلة بالحرية من الوالدة والموت والقلق والخوف
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يمكن الرباب العائالت الصالحين أو. دوا نقض نذر التبتل دخول ملكوت البقاءال يستطيع أرباب العائالت واالشخاص الذين تعم

.ملكوت البقاءون  لكنهم لن يدخل)قدرة الربع( أو المتعالين الساقطين اإلرتقاء إلى الكواكب العليا داخل العالم المادي ْزچّييُّـوالـ

أي) vAnaprastha (وانَـْپـَرْسـتَْهىال يجوز لكل من . التبتلهم الذين نقضوا نذر ) abRhad-vratas( ْز وَرتَـ–َهـْد آْبـرِٰ

ْبـَرْهـَمـتْـشارّيان  .زاهد نقض نذر التبتل ان أرادوا النجاحأي ال) sannyAsI (َسـنّْـّيـاسّيالـمتقاعد من الحياة العائلية وال

)brahmacArI (وانَـْپـَرْسـتَْهى و) vAnaprastha (َسـنّْـّيـاسّيالـو) sannyAsI (ْپـَرَجأون  يطلبال )apraja(أي الرجعة وال 

في الحياةبالوالدة يمكن للروحاني التعويض عن مثل تلك السقطة بفرصة أخرى . يجوز لهم اإلنغماس في الحياة الجنسية سرا

قاء حال تحصيل الحياة أو تاجر ثري لمعاودة الكرة لكن خير أمر هو تحقيق أرفع درجات كمال البْبراْهـَمنَٰاالنسانية في عائلة 

 المدعوأحد المقربين إليه.  شديد الحرص على نصح اتباعه بالتبتلتْـشايتَـنْياكان المولى . البشرية وإال تحبط مهمته البشرية

ماستعمد اإلنغ لذلك،.  نتيجة فشله في مراعاة نذر التبتلتْـشايتَـنْيا نال عقاب المولى )ChoTa HaridAsa( تْـشْـهُوطَ َهريداَس

 بالنسبة إلى المتعالي الذي يطلب دخول الملكوت وراء الشقاوة المادية ال سيما ان كان فيفي الحياة الجنسية هو أسوء من اإلنتحار

وبناء عليه، ال يمكن نجاة مثل ذلك. الحياة الجنسية في سلك الزهد هي أكثر شكل منحرف من أشكال الحياة الدينية. سلك الزهد

 .بمحض الصدفة تيم صفيتقى بالمضلل سوى ان ال
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هو السيد . تتيميةالخدمة البذلك، شخصية الالهوت الذي يعم الوجود بقدراته هو السيد في أعمال التحكم وفي 

 .االقصى لكل من الجهل والعلم الفعلي لكل الظروف

 التفسير

 يدّْهيماْم ڤي شـاپـتْـاْم ي گْـ-كْشِٰٰـتْـَر 

 على أتم وجه في كل حقل من حقول االعمال،تحركمن ي. صة الواردة في هذا النص ذات داللة خا)vizvaG( ويـشْـَوْنلفظة 

)puruSa( پوروشَٰ و )kSetrajJa( َچـتْـَركْـشِٰهذين المصطلحين . )kSetrajJa( َچـتْـَركْـشِٰ أو )puruSa( پوروشَٰيطلق عليه 

 على النحو)٣\١٣( ـتاچّيْد ـَوَچْبَهـيوضح هذا االمر في . على حد سواء ينطباق على كل من الذات الفردية والذات العظمى

 :التالي

 ـو ْبهاَرتَٰشي كْشِٰٰـتْْر-َسـْرڤَ 
 ْمانَـيُوْر گْـيـَچ كْشِٰـتَْر-كْشِٰـتَْر 

 انَـْم َمـتَـْم َمـَمياتْ تَـْج گْـي



لذلك، كل حي في العالم المادي مشغول بتحصيل الغنى المادي ابتغاء . في حقل الجهل تستهدف النشاطات السيطرة على الخليقة

 العالم المادي فيقوم تزاحم وخيبة دائمين وهما من عالمات الجهل، لكن ال يوجد في حقل العلم سوى خدمة التتيم بحب السيطرة على

( ـاَويديآ مما يمنع اإلشابة بتأثير )ْبـَهـكْتي(الحق 

ـتْـَركْـشِٰلفظة . " هو حكميهذا. هو العلمهذا الجسم ومالكه وفهم . جسام بكل األاِلمالعانني بأيضاً اعلم ، ْبهاَرتَ سليل يا"

)kSetra( َچـتْـَركْـشِٰ تعني المكان بينما لفظة) kSetrajJa(الذات الفردية عليمة بحقل نشاطها المحدود لكن. العليم بالمكان  تعني

َپـَرماتْـما النفس الفردية بتفكيرها وشعورها وارادتها لكن يتع. الذات العليا عليمة بعدد غير منحصر من حقول النشاط

)ParamAtmA(وبناء عليه، النفس الفردية هي. ور وارادة كل حيعي بتفكير وشعتالنفس العليا التي تحل في كل الوجود،   أي

ِوداَهـمْٰ: السيدة الصغيرة لشؤونها الشخصية بينما شخصية الالهوت هو رب شؤون كل حي في الماضي والحاضر والمستقبل

 االحياءقد تشارك. واالحياء سوى على الجاهلالحق هذا الفرق بين ال يخفى .  الخ)vedAhaM samatItAni( ـتانيَسـَمـتـّي

 . لكنها ال تعادله في العلم التام بالماضي والحاضر والمستقبلالحق  الوعي مع ،البائنة عن المادة الميتة

تي ويـْبـهّو-پـاْدِاكَـيظهر هذا النسيان على االخص في . ولما ان النفس الفردية واعية جزئيا فإنها معرضة لنسيان هويتها أحياناً

)ekapAd-vibhUti(تي ويـْبـهّو-پاْدتْـريـم المادي لكن في العال  أي )tripAd-vibhUti(العالم الروحي ال وجود لهذا  أي

البدن المادي هو رمز الصورة الكثيفة والصورة اللطيفة. النسيان عند االحياء المنزهة عن الشوائب المترتبة على حالة النسيان

)avidyA( ـاَويديالجهل بينما مجمل جو العالم الروحي يدعى   أي)avidyA( ـاَويديألذلك، مجمل جو العالم المادي يسمى . للنسيان

مُوكْـشَٰفكرة . )MokSa( مُوكْـشَٰ و )artha( أْرتْـَهى و) dharma( ْدَهـْرَم:  أربعة)avidyA( ـاَويديأ أطوار .تام العلم أي

)MokSa(العلم. باإللتحام وهي أخر أطوار المادية أو النسيانالحق  وحدة االحياء ووحدة الوجود المطلقةالخالص يعتبرها أهل   أي

ال يمكن ان. جهل أيضاً لغياب العلم بالتباين كما تقدم توضيحه أعالهيمثل البوحدة الذات الصغرى والذات العليا هو علم جزئي و

ائر االحياء بسبب وجودوسالحق إذن، يوجد بون بين . وإال لما وقعت في حالة النسيانالحق يعادل وعي الذات الصغرى وعي 

 . و جهل أيضاًهة لذلك، مفهوم الوحدة المطلق. كل مطلقاالجزء ال يعادل ال. الذوات الصغرىالتي تطغى على نسيان الحالة 

avidyA(وبناء . تتيميةالجهل أو النسيان على مقام اإلنعتاق في الخدمة ال  أي

 .جهل وحقل العلم ويبقى الخيار أمام النفس الصغيرة بالحياة في أحد الحقلينهو مالك حقل الالحق عليه، 

 ٢٢\٦\٢. ب.ش

 التعريب

 مع كل العناصر والجبالت والحواس، الهيكل الكونيمن شخصية الالهوت ذاك، تخرج جميع البيض الكونية و

 .لكنه ينأى عن تلك الظواهر المادية كالشمس النائية عن ضياءها وحرارتها

 سيرالتف

 َرتيـْبـهاويـتاْبـهيْزْپـ – َرَس – تْـشيـنْـَمـيا –آنَـنْـَد 

. أي الشخص العظيم)puruSottama( ـُوتَّـَمپوروٰش أو )puruSa( پوروشَٰتم التيقن من الحق العظيم في النص السابق بصفة 

)ekapAd-vibhUti( تي ويـْبـهّو-پـاْدِاكَـظاهرة .  العظيم بمختلف بقدراتهملكال  أي)Izvara( أشْـَوَرالشخص المطلق هو 

ـْهيـنّ: ـتاچّياليها كثيرا طبقا لما جاء في الـالحق  تالتي ال يلتفالحق ري اللقدرة المادية هي كإحدى جو تيهْـَركْـرِٰپـا ب

)bhinnA prakRtiH ( تي ويـْبـهّو-پاْدتْـريـلكن عالم )tripAd-vibhUti( ودارهالحق  هو البيان الروحي الصفي لقدرة

 أي)virAT-rUpa( رّوَپ -ويـراطْصورة بالقدرة المادية ثم يمتد ي ف االحياء الظواهر المادية بغرسالحق لذلك، يولّد . المفضلة

هيللحق  الصورة االصلية .للحق ليس الصورة االصلية أْرجوَن كما كشف إلى )virAT-rUpa( رّوَپ -ويـراطْ .الهيكل الكوني

تمد الشمس نفسها بحرارتها. يمتد كالشمسيوضح في هذا النص انه . كْـرِٰشْٰـنَٰ أو )PuruSottama( ـُوتَّـَمپوروٰشالصورة العلية 

دون علم بصورته الباقيةالحق  إلى نور المؤمن بوحدة الوجود المطلقةينظر . ونورها لكن الشمس نائية دوما عن حرارتها ونورها

الهيكل أي) virAT-rUpa( رّوَپ -ويـراطْ فهم سوى المؤمن بوحدة الوجود المطلقةال يستطيع  لذلك، .كْـرِٰشْٰـنَٰالعلية، صورة 

المؤمن بوحدة الوجود المطلقة يتعين على . في صورته الشخصية العظيمة بيدين اثنتين ومزماركْـرِٰشْٰـنَٰيتحير ازاء الكوني لكنه 

هذا ما.  كما ان ضياء الشمس يتبع الشمس)PuruSottama( ـُوتَّـَمپوروٰشيتبع الصورة الشخصية للحق  الهيكل الكونيالعلم ان 

 : )٣٧\٥(  َسـْمـهيتا-ْبـَرْهَم في يؤكد

 ـا كَـالْبـهيهتَـّيَپـ رّو–تاْبـهيْر يا ِاَو نيَج 
 تُو ْبـهّو–لُوَك ِاَو نيـَوَسـِتى أكْـهيالتْـَم چو

  ْبـَهـجامي أَهـمْٰمْٰـ بوروشَٰ–ْم آدي چُوويـنْـَد



 ٢٣\٦\٢. ب.ش

لُوَك ورِِٰٰنْـداَوَنچوحيي حواس كل حي بنوره الشخصي، يقيم في داره العلية م )Govinda( چُوويـنْـَد الالهوت شخصية"

)Goloka VRndAvana (كن وزاوية من خليقته بنشر نوره الروحي السعيد الذي يعادل قدرة بهجته الشخصيةه يحل في كل رلكن."

هو كل.  واحد ال ثان له، يعرض وحدة تامة في منوعات بياناته المادية والروحيةلذلك، هو شخص وال شخص بقدرته العلية أو هو

 ."الوجود ومباين للوجود آنيا

 التعريب

 عندما )MahA-ViSNu( ويشْٰـٰنو -َمها شخصية الالهوت العليالم أملك لوازم القربان بإستثناء أطراف بدن 

 .ولدت من زهرة اللوتس المنبثقة من سرته

 التفسير

 ٢٤\٦\٢. ب.ش

لذلك، يولد الفرد عادة نتيجة اتصال والد. "من ولد دون والدين" أي )SvayambhU( ْسـَوياْمـْبـهّو يسمى ْبـَرْهماسيد الكون 

 االمتداد التام للرب)MahA-ViSNu( ويشْٰـٰنو َمها من زهرة اللوتس المنبثقة من سرة ْبـَرْهما المخلوق االول ولد ووالدة، لكن

 جزء من بدنْبـَرْهمامما يعني ان الحق التي هي جزء من بدن الحق  من زهرة اللوتس المنبثقة من سرة ْبـَرْهماولد . كْـرِٰشْٰـنَٰ

في قلبه بممارسة المجاهدةالحق  عند ظهوره في جوف البيضة الكونية فشعر بالحيرة فألهمه ْبـَرْهما كانت الظلمة تلف .الحق

 بدنمن  الذي ولد من جزءْبـَرْهما و )MahA-ViSNu( ويشْٰـٰنو -َمهان في الوجود سواهما أي فاكتسب لوازم القربان، لكن لم يك

القرابين الحيوانية مقصودة لقتل الحيوان بل للتيقن من نجاحليست .  يحتاج تقديم القربان إلى عدة لوازم وال سيما الحيوانات.الحق

ةَويديالـ َمـنْـتْـراتْللهالك لكنه يرجع فورا في حياة جديدة بفضل الـيتعرض الحيوان المضحى به في نار القربان . القربان

 .لكن تقديم الحيوان في نار المذبح محظور في حال عند عدم توفر كاهن خبير .التي يرتلها الكاهن الخبير

 مما يعني ان النظام)GarbhodakazAyI ViSNu( ويشْٰـٰنو َدكَشاّيـْرْبهُوَچ حتى لوازم القربان من اطراف ْبـَرْهمالذلك، خلق 

:)٨\١٠( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـفي الحق  يقول .الحق كما يعني ان الخلق لم يحدث من العدم بل من شخص ْبـَرْهماالكوني من خلق 

أنا" أي )ahaM sarvasya prabhavo mattaH sarvaM pravartate( ْپـَرَوْرتَـِتى ْپـَرْبـَهـُو َمـتَّـه َسـْرَومْٰ َسـْرَوْسـيا أَهـمْٰ

 ".مصدر الخلق باالصل ألن كل الوجود مصنوع من اطرافي

يعبده بدافعالحق عينه، لكن المؤمن بشخص بهو الوجود الحق ألن الحق  عبادة جدوى بعدم المؤمن بوحدة الوجود المطلقةيجادل 

من بدن األرض ومع ذلك تجري عبادة األرض الثمار والزهور متوفرة .الحقاإلمتنان الكبير منتفعا باللوازم الناتجة عن أطراف 

 ومع ذلك ينعم العابد)Ganges( َچـنْـَچالـ بمياه )Ganges( َچـنْـَچالـكذا، تجري عبادة االم . االم بلوازم من بدن األرض

خدمةال نتيجة ينالحق ومع ذلك فإن العابد الذي هو شق من الحق أيضاً بلوازم من اطراف الحق تجري عبادة . بنتيجة تلك العبادة

فيماالحق عالما جيدا ان الوجود هو قدرة بدافع امتنانه  تتيميةالخدمة اليعبده في الحق  ان المؤمن بشخص .الحقالتتيم بحب 

لعلمه بأنالحق إلى توظيف كل شيء في خدمة التيم لذلك، يسعى . عينهالحق  خاطئا بأنه المؤمن بوحدة الوجود المطلقةيستخلص 

هذا المفهوم الكامل للوحدة يعين العابد على اإلنشغال في الخدمة الودية. وال يحق ألحد ادعاء ملكية شيءالحق كل شيء ملكية 

 .الحق يحظى باعتراف والالحق مفتقرا إلى حب  المستكبر المؤمن بوحدة الوجود المطلقةبينما يبقى للحق 

 التعريب

 .)الربيع(لقش مع المذبح والوقت المناسب  الزهور واالوراق وايسلتزم  القربانضاءق

 ٢٥\٦\٢. ب.ش

 التعريب

 Rg( گْ ِوَدرِٰواللوازم االخرى هي اآلواني والحبوب والسمن المصفى والعسل والذهب والتراب والماء و 

Veda( ساَم ِوَد و ) SAma Veda . وأربعة كهنة لتقديم القربان)( ياجوْر ِوَد و)  Yajur Veda

 التفسير



تاچاأوْدوثاني للتجويد وهو ) hotA( هُوتاواحد للتقديم وهو : وجود أربعة كهنة خبراء على االقل لتأمين نجاح القربانال بد من 

)udgAtA ( أْدْهـَوْرّيـووثالث قادر على إشعال النار القربانية دون عون نار منفصلة وهو )adhvaryu (ورابع لإلشراف وهو

ـتْهيَروْدهيشْـّي َمـهاَرَج واستمر تقديمها إلى عهد ْبـَرْهماين منذ والدة المخلوق االول  بدأ تقديم تلك القراب.)ْبـَرْهما(

)YudhiSThira (لذلك، القربان الوحيد. لكن أمثال هؤالء الكهنة الخبراء غير موجودين في عصر الفساد والخالف الذي نعيشه اآلن

-Caitanya (شَـريتاْمرِِٰٰتَتْـشايتَـنْيا تْـمن كتاب ) ٢١\١٧ ـالدي لـّيآ(جاء في . في هذا العصر هو قربان تسبيح االسم القدوس

caritAmRta(: 

 َهِرْر ناَم َهِرْر ناَم
 َهـِرْر نامايَو ِكـَولَـْم

 كَـالو ناْسـِتى ِاَو ناْسـِتى ِاَو
 ـتيْر أنْـياتْـهاَچناْسـِتى 

 ٢٦\٦\٢. ب.ش

 التعريب

 المخصوصة ونذور المكافأة طبقا للكتاب َمـنْـتْـراتْالئكة بالـتتضمن سائر اللوازم ذكر مختلف اسماء الم

 . المخصوص والغرض المخصوص وبالوسائل المخصوصة

 التفسير

 ٢٧\٦\٢. ب.ش

تعد مجمل عملية تقديم القربان من عداد العمل الصالح وتلك القرابين علمية إلى أبعد حد وتستند باألساس إلى تجويد األصوات

 االكفاء فقد فقدت فعاليتها وهيْبراْهـَمـنَٰـةالـ اآلف سنة لندرة ٤ر وبداعي انقطاعها منذ أكثر من انها علم كبي. بالنبرة الصحيحة

 في هذا العصر للتظاهر ليس سوى خداع من قبل الكهنة الماكرين وال فعاليةضى قربان يقكلو. محظورة في هذا العصر المتردي

يترقب تقدما أعمق علىالمادي لعون المادي الملموس إلى حد ما لكن ما زال يتم العمل الصالح بعون العلم المادي وبا. له بتاتا

لن يفلح العلم المادي الملموس بتحقيق. ةَويديالـ َمـنْـتْـراتْالصعيد اللطيف في عملية تجويد االصوات الذي تستند إليه الـ

لذلك، تقود طريقة الحياة المادية. حل لمعضالت الحياةالغرض الحقيقي للحياة االنسانية بل يتقصر على زيادة الكماليات دون ايجاد 

فإن تسبيح االسم القدوس المذكور أعاله التحقيق الروحي هو الغاية القصوى للحياة لما ان. إلى اإلتجاه الخاطئ للحضارة اإلنسانية

وسيلة البسيطة المالئمة لوضع البنية ويمكن ألهل العصر الحديث اإلنتفاع بتلك التْـشايتَـنْياهو ما أوصى به بالتحديد المولى 

 .اإلجتماعية المعقدة

 التعريب

 ويشْٰـٰنويتم تحقيق . بذلك، اقتضى علي تدبير جميع لوازم القربان تلك من اطراف بدن شخصية الالهوت

 . وبناء عليه، كان التعويض والتقديم كامال. بفضل استحضار اسماء المالئكة الغاية القصوى تدريجيا

 التفسير

 ٢٨\٦\٢. ب.ش

)brahmajyoti (ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتيعلى االخص وليس مصدر اإلمداد   هويوجد في هذا النص تشديد على ان شخصية الالهوت

بذلك، تنجح.  مقصودة لتحقيق تلك الغايةةَويديالـ َمـنْـتْـراتْلذلك، الـ.  هو غاية المقاصد القربانيةنارايانَٰالرب  .نوره أي

VaikuNTha .)( َهىطْايكونْٰو ودخول صحبته في الملكوت الروحي نارايانَٰية بمرضاة الحياة البشر

 التعريب

 . المتمتع بالقربان وانجزته لمرضاتهالرب العظيم القربان من اطراف بدن ضاءبذلك، صنعت لوازم ق

 التفسير

  تَـَپـساْم-ا ياگْـيْبهُوكْتاَرْم 

يحل السالم على األرض بتقديم. لكنه يجهل وسيلة تحقيقهااإلنسان دائم الشوق إلى طمأنينة العقل أو حلول السالم على األرض 

 :)٢٩\٥( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـجاء في . القربان والمجاهدة



  َمـِهشْـڤَـَرْم- لُوَك - َسـْرڤَ
  ْبهُوتاناْم-ْرڤَ ـسوْهرَِِٰٰدْم َس

 يـَهتشْْمْ رِِٰٰتْياتْـڤا ماْم شـانْتيگْـ

 ٢٩\٦\٢. ب.ش

االحياءونافع كل كل الكواكب والمالئكة، لاالعلى الحق انني ، ومجاهدات والفدىالانني الغرض االخير لكل  كون الحكماء يعلمون"

 . "ي الماداءالشق براثن من ، متحررينالسالمصلون إلى يومريد خيرها، 

هذا هو. الِفدى يعني افتداء شخص بمصلحته لمرضاة شخص آخر.  في الكون المادي لنا قدوة الِفدىْبـَرْهماوضع المخلوق االول 

 اجل اآلخرين سواء على الصعيد العائلي أو اإلجتماعي أو الوطني أو اإلنساني، لكنيفتدي كل إنسان بمصالحه من. سبيل العمل

الوحيد الواجب مرضاته بكل شخصية الالهوت العليا هو. يتحقق كمال الفدى عند افتداء االعمال لصالح شخصية الالهوت العليا

 .ضافة إلى من يمد بلوازم الفديةفدية ألنه المالك على اإلطالق والصديق على اإلطالق وحافظ المفتدي باإل

طبقا ألمرالحق افتداء قدراته لرفعة العلم والمجتمع والتنمية اإلقتصادية لكن ال يوجد من يعنى بالتقدية لصالح بمجمل العالم مشغول 

 المالك والصديق علىان اراد اإلنسان السالم فال بد له من التفدية لصالح. ب السالم عن األرضاغي وهذا سبب ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ

 .اإلطالق

 التعريب

الطقوس الصحيحة لمرضاة كل حسب ولدي الحبيب، بعد ذلك، اخوانك التسعة أسياد المخلوقات قاموا بالقربان 

 .من الشخصيات المرئية وغير المرئية

 التفسير

 ٣٠\٦\٢. ب.ش

 المرئية الشؤون الدنيوية بينما شخصية الالهوت تدبر الشخصيات.الحقالشخصيات المرئية هي المالئكة والشخص غير المرئي هو 

إذن، كل من. ةكليبال الحاضر إلنقطاع السفر الفضائي كَلي المالئكة في عصر قطعت رؤيةان. غير المرئي هو العلي عن الماديات

.عين رغم عدم لياقتهيريد اإلنسان الحديث رؤية كل شيء بأم ال.  الحديث الالهوت غير مرئيين ألنظار اإلنسانالمالئكة وشخصية

. وعدم تصديق عينه غير الجديرةةَويديالـمن واجبه ان يرى بعين الكتب . وجود المالئكة وشخصية الالهوت وبناء عليه، فقد انكر

 .حتى في هذه االيام يمكن للعين الجديرة الممسوحة بحب شخصية الالهوت رؤيته

 التعريب

( دايـتْـياْزآباء البشر وكبار الحكماء واآلباء االوائل والعلماء و   أي) Daityas( َمـنوْزبعد ذلك،  Manus( 

 .والبشر قدموا القرابين المقصودة لمرضاة شخصية الالهوت

 التفسير

 ٣١\٦\٢. ب.ش

فإنهم عباد شخصية )eka-niSTha( ـطَْهى نيشْٰ-ِاَك هم عباد المالئكة طلبا لجلب النفع المادي منهم، أما )Daityas( دايـتْـياْز

من النفع الماديأكثر إنهم معنيين بالخالص الروحي .  لذلك، ال يتسع وقتهم لطلب النفع المادي.هحبلالهوت المتعلقين بخدمة ا

 .بفضل إدراك هويتهم الروحية

 التعريب

الجبالت لذلك، تقوم جميع الظواهر المادية لألكوان بقدراته المادية التي يقبلها بكفاية ذاتية رغم تجرده عن 

 . المادية أزليا

 التفسير



 ٣٢\٦\٢. ب.ش

ه استنادا إلىتبعتالعمل المادي و.  بصدد حفظ الخليقة الماديةْبـَرْهما الذي طرحه على ناَرَديرد في هذا النص الجواب على سؤال 

معروضةالالحق  القدرة المادية هي قدرة. المالحظة السطحية للعاِلم المادي ليس هو الحقيقة القصوى بصدد الخلق والحفظ والدمار

تعمل. على التوالي شيَوو  ْبـَرْهماو  ويشْٰـٰنوصور االصالة والتملك والتلبيس ب: في الزمان عن طريق قبول الجبالت الثالث

يبني الثري دارا فخما ببذل قدرته في صورة مصادره كما يدمر الدار الفخمة. العلي عن العمل الماديالحق القدرة المادية بمشيئة 

الحقلذلك، ال يحتاج . هو الغني األكبر لكماله بالغنى السداسيالحق .  تحت رعايته الشخصيةيتم ه أيضا لكن أمر حفظ بيتهبمصادر

.نارايانَٰلذلك، تقوم الظاهرة المادية كلها بشخصية الالهوت . إلى العمل شخصيا بل يجري كل شيء في العالم المادي بمشيئته

 هو المرجع االخيرْبـَرْهما.  مدبر الشأن الكونيْبـَرْهماى نقص العلم فقط وهذه الحقيقة يوضحها مفهوم نور الحق العظيم عائد إل

   . وكالمه مقطوع بهَويديالـفي العلم 

 التعريب

كل تلك القدرات الملك القوي لهو . في صورته الباقية  يدمر وهو ذاته يحفظ الكونشيَوأخلق بمشيئته و 

 .الثالث

 يرالتفس

 ٣٣\٦\٢. ب.ش

راتهبقد يتم حفظ العالمين المادي والروحيو) VAsudeva (واسو ِدَوالحق الواحد هو . يؤكد في هذا النص مفهوم الواحد االحد

واسو ِدَوال يوجد سوى . )vAsudevaH sarvam iti( واسو ِدَوه َسـْرَوْم ايتي: )١٩\٧( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـجاء في . وامتدادته وحده

)VAsudeva .( واسو ِدَو ان ةَويديالـ َمـنْـتْـراتْتعلن الـكما) VAsudeva :( ْْبـَرْهـَمـْن نَـ تْـشانْـيُّـوَپـرُو واسو ِدَوات

واسوال حق يعلو . الرب العظيمهو   أي)vAsudevAt paro brahman na cAnyo 'rtho 'sti tattvataH( تَـهَوأْرتْـهُو أْسـتي تَـتّْـ

 mattaH(  نانْـياتَْپـَرتَـَرمَْٰمـتَّـه : )٧\٧( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ الحقيقة عينها في كْـرِٰشْٰـنَٰالرب ما يؤكد ك). VAsudeva (ِدَو

parataraM nAnyat( . ال يعلوني حق) مقبول عندوحدة الوجود المطلقة إذن، مفهوم الوحدة الذي يشدد عليه أهل .)كْـرِٰشْٰـنَٰالرب 

أهمية أكبر لشخصيةالتيم  ينكر الشخصية في آخر االمر بينما يولي مؤمن بوحدة الوجود المطلقة الأيضاً لكن الفارق هو انالحق تيم 

واحد ال ثان له لكنه يمتد) VAsudeva (واسو ِدَو:  هذا االمر في هذا النص قيد البحثـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهايوضح . الالهوت

إذن، .مالك القدرات الثالثة  أي)tri-zakti-dhRk( ْك ْدْهـرِٰ– شَـكْـتي –تْـري : جاء وصف الرب. بقوته كما يعرض قدراته

.األصالة والتملك والتلبيس:  في الجبالت المادية الثالثالخارجيةلفتنة االتعرض هذه . قدراته الثالث هي الباطنة والبينية والظاهرة

هالدينّي  و)sandhinI(  َسـنْـْدهينّيو) saMvit (ـويتَْسـمْٰ: كذا، يعرض الحق قدرته الباطنة في ثالث جبالت روحية هي

)hlAdinI( . أما القدرة البينية)( َپـراْم ويـدّْهي ِمى تيمْٰـَركْـرِْٰپ:  فإنها قدرة روحية أيضاً)االحياءprakRtiM viddhi me parAm(

 أي ال)nirasta-sAmya-atizaya(  أتيـشَـيا-يا ساْمـ-نيَرْسـتَ: هوالحق . القديرصاحبها  ال تعادل )االحياء(لكن القدرة البينية 

ويشْٰـٰنوالقدير وهو في صورته الباقية الحق قدرات هي  شيَو و ْبـَرْهماإذن، االحياء ومن عدادها . يعادله عديل وال يفوقه فائق

 . في العالم الماديشيَو و ْبـَرْهمايحفظ ويراقب جميع شؤون المالئكة بما فيهم 

 ريبالتع

ولدي الحبيب، اوضحت لك كل ما سألتني عنه وعليك العلم بحق ان كل سبب ومسبب في العالمين المادي 

 .شخصية الالهوت العلياوالروحي يقوم ب

التفسير

 ـهكْـرِٰشْٰـنََٰپـَرَمـه إشْـَوَره 

تعمل وتتحرك أوال بمثابة السبب ثم بمثابة المسبب لكن السببالحق البيانات الكونية في كل من العالمين المادي والروحي لقدرات 

وبناء على ذلك، يعمل كل شيء ثابت. مسببات السبب االصلي تصبح أسباب مسببات سواها. شخصية الالهوت العليااالصلي هو 

هو السبب االصلي لكل االشخاص وكل القدرات فإنه سبب كل االسباب طبقا لما جاءالحق ولما ان . أو زائل بمثابة سبب ومسبب

Brahma-saMhitA :)١\٥(  َسـْمـهيتا-ْبـَرْهَمجاء في . ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ كما في )(  َسـْمـهيتا-ْبـَرْهَمفي 

 ىگْـَرَهي ونْـَدـ آنَيْدتْـش ـشَْْسـتْ
 هچُوويـنْـَدأناديْر آديْر 



 ْمـ كاَرنَٰ–  كاَرنَٰ–َسـْرَو 
:)٨\١٠( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـكما جاء في 

 ا ْپـَرْبَهـڤُويڤَـشْٰـَأَهـْم َسـْر
 َمـتَّـه َسـْرڤَـْم ْپـَرڤَـْرتَـِتى

 َمتْـڤا ْبَهَجـنِْتى ماْمي تيإ
 اتاهي َسَمـنْـڤ-بوْدها ْبهاڤَ 

 ٣٤\٦\٢. ب.ش

 . "قلبهكل ني من عبدويينذر نفسه لي  تحقق من هذا،الم العاقل. نيع يفيض الوجود كل. العالمين الروحي والماديأصل  أنا"

هو معلول ه أي نور)brahmajyoti (ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتيشخص بينما   أي)vigraha( گْـَرَهىويـإذن، السبب االصلي هو 

brahmaNo hi pratiSThAham .)( ـطْهاَهـْمْپـَرتيشْٰـُو ْهي ْبـَرْهـَمـٰن: كْـرِٰشْٰـنَٰالرب العظيم  ْبـَرْهـَمـْن

 التعريب

 َهري، كل ما أنطق به معصوم على اإلطالق بفضل اعتصامي بالقدمين اللوتسيتين لشخصية الالهوت ناَرَديا 

 .لي ال يمنع وال تنحط حواسي مطلقا بالتعلق الزائل بالمادةكما ان تقدم عق. بحماسة كبيرة

 التفسير

 نَٰشـارِِٰٰتْـياْبهي ڤْـيُّـوماْم تْـشَ 

 بدوره نشر العلم العلي في الكون من خالل مريديه مثلناَرَد. ناَرَد إلى ةَويديالـ هو المتكلم االصلي للحكمة ْبـَرْهماسيد الكون 

 وعلى هذا المستند ينشر العلم العلي في الكونَرْهماْبـ كالم ةَويديالـيصدق أتباع الحكمة . سواهو) VyAsadeva (وّيـاَس ِدَو

 نفس محررة كاملة داخل الكون المادي وكل مريد مخلص للعلم العليْبـَرْهماسيد الكون . بالسلسلة المريدية العلية منذ بداية الخلق

.ْبـَرْهما الذي أوحاه في قلب اهللا علم معصوم ألنه كالم َويديالـالعلم .  بمثابة كالم معصومْبـَرْهمامجبر على تصديق كالم 

ألنه بمثابة الحق األعظمللحق  بالقدمين اللوتسيتين ْبـَرْهماقبل سيد المالئكة .  هو أكمل المخلوقات وكالمه دائم الصدقْبـَرْهما

ـمْٰپوروشَٰ-ْم آديويـنْـَدچُو: )Brahma-saMhitA(  َسـْمـهيتا-ْبـَرْهَم بيته المأثور في قصيدته ْبـَرْهماكرر سيد المالئكة . تيمه

.")Govinda( چُوويـنْـَدأعبد الشخص االولي " أي )govindam Adi-puruSaM tam ahaM bhajAmi(  ْبـَهـجاميتَـْم أَهـمْٰ

يحمي .)Govinda( چُوويـنْـَداالولي الحق دبره وكل ما يفعله هو مصداق صلته الحميمة ب وكل ما يْبـَرْهماإذن، كل ما يتفوه به 

ـتاچّيـَوْد َچْبَهـفي الحق يعلن .  لسروره بقبول خدمتهم الودية العليةتيمه كالم وعمل )Govinda( چُوويـنْـَداالولي الحق 

أْرجوَنيأمر الحق ". )KuntI(كونْـتّي اعلنها بقوة يا ابن " أي )kaunteya pratijAnIhi( ـهيْپـَرتيـجانـّيكاونْـِتـيا : )٣١\٩(

تيم قد يبدو متناقضا للمخلوقات لكن لن يجد الدنيوي مطلق تناقض في كالم )Govinda( چُوويـنْـَدألن اعالن باإلعالن ولماذا؟ 

. الفرديةشخصيةفتقادهم ال اال يعني ذلك محررين لكن التيملذلك، . الذي يعصمهم عن كل خطأالحق بحماية الحق تيم  يحظى .الحق

الحقولما ان . هو شخص أزليا ألنه يملك اعضاء حسية حتى بعد عتقهالتيم . هو شخص أزلياالحق تيم هو شخص أزليا والحق 

الحقالمنقطعة الى خدمة التيم ال تضل حواس . شخص أيضاً في صورته الروحية الكاملةالحق في تبادل تام فإن  تيمه يقبل خدمة

. هذا هو مقياس الكمال والخالص.الحقمخلص بخدمة مطلقا بفضل تعلقه الالتيم ال تحبط تدابير  .بمغريات الملذات المادية الباطلة

شْـرّي الرب العظيم فنزوال إلى اإلنسان، بمجرد التعلق بحماس بْبـَرْهمايوضع فورا على درب الخالص مطلق شخص ابتداء من 

 :)٢٦\١٤( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ طبقا لما اعلن في كْـرِٰشْٰـنَٰ

  ِسـڤَـِتىيُّـوِگـَن -ي ْبَهـكْت
 تاْنيايتْـيٰناْن َسَمـتچوَسـ 
 ا كَلْـَپـِتىيايْبهۤو - ْبَرْهَم
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ْبـَرْهـَمـْنمقام  بلغيو المادية جبالت يتعالى لتوه عن ال،ة دون وهن في كافة الظروففي صتتيميةخدمة  ينقطع إلى من"

)Brahman(" . 

لذلك، كل مخلص قلبيا بصدد اإلتصال بشخصية الالهوت بصلة الخدمة الودية العلية سيبقى معصوم الكالم والعمل دوما ومرد ذلك

في المقابل، مهما بلغ قدر التخمين. كل ما يتصل بالحق المطلقيتسم بالصفة العلية عينها  هو الحق المطلق ورب العظيمالان 

ثبت بطالنه وعقمه بداعي عدم صلته بالحقيمن المحتم ان فالفكري المستند إلى العلم المادي دون صلة صحيحة بالحق المطلق 

 خير منحبدرهم . هذا هو فحوى هذا النص الهام.  مغتنيا مادياه مهما كان اإللحادي الكالم والعملال يجوز تصديق .المطلق

 .قناطير من اإللحاد

 التعريب

 الكامل في ْبـَرْهمامصدر والدتي رغم انني معروف بسيد الكون الجليل الحق ما زلت ال أقوى على فهم 

نني قضيت جميع المجاهدات وأحوز كل التصرفات وحققت  ورغم اةَويديالـالسلسلة المريدية العلية للحكمة 

 .ني بالسجودنذاتي ورغم انني معروف بكل ذلك عند كبار اآلباء االوائل لالحياء الذين يبجلو

 التفسير

  تْمااتَـه ْپـَرَسـنّْبهۤو - َْرْهَم

 ومجاهداته وكفاراته وتصرفاته وتحققهةَويديالـ رغم سعة علمه في الحكمة  بقصوره عن فهم اهللاْبـَرْهمايقر كبير المخلوقات 

إلى حد ما عندماالحق  ْبـَرْهما أدرك .الحقكل تلك المؤهالت كافية للعلم بليست إذن، . وعلى الرغم من عبادة اآلباء االوائل له

لذلك، ال. تتيميةالخدمة الوهي حماسة حماسة قلبية  أي )hRdautkaNThyavatA( ـطْْهـياَوتاـنْٰداوتْـكَْهـرِٰـ سعى إلى خدمته ب

وى بالحماسة المخلصة للخدمة وليس بمطلق قدر من المؤهالت المادية بصفة عالم أو فيلسوف أو بتحصيليعلم أحد بالحق س

 :)٥٥-٥٤\١٨( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـهذه الحقيقة مؤيدة في . التصرفات

 يـ كانْكْشَٰـتنَي ـتتْـشَنَـ شـُو
 ِتـشْٰـوَسَمـه َسـْرِڤـشْـو ْبهۤو

 ْم لَـْبَهِتى َپـراْميْبَهـكْت - َمـْد
 

 يجاناتيماْم َأْبه ايْبَهـكْتْ
 تَـتّْـڤَـتَـهي شـاْسمتْـاشْ ياڤاْن ي

 اتْـڤايتَـتُو ماْم تَـتّْـڤَـتُو گْـ
 َأنَـنْـتََرْم - شَـِتى تَـْديڤ



 ٣٦\٦\٢. ب.ش

بإمتالك شيء، كما ينظر إلى يرغب والأمراً  ويشك الانه . العظيم فوراً ْبـَرْهـَمـْنن المتأصل في تعاليه على تلك الحال، يحقق ا"

 . "التتيم الصفي بيخدمة  يبلغ، هكذا. جميع المخلوقات بعين واحدة

 ". يدخل ملكوت اهللا، ي التام بمثل هذا الحبوبذكر. لفهمي حق ا فهمالفرد وحدها يستطيع تتيميةالخدمة الب"

درب الخدمة يمكن ان تعين الفرد على وغيرها والمجاهدات ةَويديالـتحقيق الذات وحده بتحصيل المؤهالت العالية للحكمة 

الخدمةفرد لدخول ان تحقيق الذات يؤهل ال. فعليا ، لكن من يقصر فيها يبقى قاصرا ألن تحقيق الذات ال يكفي لتحقيق الحقتتيميةالت

 وحدها يستطيع العلم تدريجيا بشخصية الالهوت، لكن ال ينبغي لإلنسان إساءة فهم معنى لفظة)ـاْبـَهـكْـّي( وبالخدمة تتيميةال

ال يقوى. اإللتحام بالحق ممكن حتى في الوجود المادي.  على انها تشير إلى اإللتحام بالحق"يدخل" التي تعني )vizate( ويـشَـِتى

ال يقوى أحد على فك لحمة ذاته عن المادة بتحصيل. الفتنة الخارجيةادي على فك عقدة اقتران نفسه بالمادة ألن النفس ملتحمة بم

تتيميةالخدمة ال مع )vizate( ويـشَـِتى.  كما ال يقوى الجاهل على فصل الزبدة عن الحليببعض المؤهالت المادية

 تعني فكاك النفس من التكبل)ْبـَهـكْتي( تتيميةالخدمة ال. دخول صحبة شخصية الالهوت تعني القدرة على )ـاْبـَهـكْـتْـّي(

 أشكال.الحقتيم  أو چايُّـو ْبـَهـكْتيفقدان الفردية ليس هدف . المادي ودخول ملكوت شخصية الالهوت واستعادة صفاءها

حام في بدن الحق لكن سائر أشكال الخالص تبقي علىاإللت  أي)sAyujya-mukti( موكْتي -ساّيـوْجـياالخالص خمسة ومن بينها 

 الواردة في)visate( ويشَـِتىإذن، لفظة . وتشغلها دوما في الخدمة الودية العلية إلى الحقفي الصغر فردية النفس المتناهية 

الحقإلنشغال في خدمة  راضين باالتيم. أي شكل من أشكال الخالصون  الذين ال يطلبللتيم مقصودة ـتاچّيـَوْد َچْبَهـنصوص 

  .بغض النظر عن الوضع

 tene( َويّْى كَـ–دا يا آدي ِتـِنى ْبـَرْهـَم ْهـرِٰ:  في قلبهةَويديالـالحكمة ب إليه  هو المخلوق االول الذي أوحى الحقْبـَرْهما

brahma hRdA ya Adi-kavaye(. ويدانْـتَالـ علما بْبـَرْهما لذلك، من ذا الذي يفوق )VedAnta(ه قصر عن؟ كما انه يقر هنا ان

 علما فكيف يستطيعْبـَرْهماولما ان من المحال ان يفوق أحد . )Vedas (ِوَدْزالـ رغم كمال علمه في العلم بأمجاد الحق

 المزعوم صحبة الحق دون التأدب فيويدانْـتوي الـلذلك، ال يدخل.  المزعوم العلم بالحق المطلق على أتم وجه؟ويدانْـتويالـ

 تعني)VedAnta( ويدانْـتَ. ْبـَهـكْتي إضافة إلى )VedAnta( ويدانْـتَالـ أو )bhakti-vedAnta( ويدانْـتَ – ـَهـكْتيْب

ال يقوى أحد على العلم بشخصية الالهوت على أتم وجه بل.  تعني تحقيق شخصية الالهوت إلى حد ماْبـَهـكْتيتحقيق الذات و 

من" أي )vedeSu durlabham( ـو دوْرلَـْبـَهـْمِوِدٰش:  َسـْمـهيتا-ْبـَرْهَمجاء في .  فقطحبه له والتتيم بإلى حد ما بالتسليم

:تيمهسهل المنال عند الحق ، لكن ")VedAnta( ويدانْـتَالـالمحال على أحد فهم شخصية الالهوت قصرا على دراسة 

)zrIla VyAsadeva(شْـرّيـَل وّيـاَس ِدَو  لذلك، لم يشعر .)adurlabham Atma-bhaktua(  ْبـَهـكْـتاو–أدوْرلَـْبـَهـْم آتْـَم 

 منـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها ونظم ناَرَد سيده الروحيعمل بنصيحة  ف)VedAnta-sUtras (ْزتْـَرسـّو ويدانْـتَبالرضى بعد نظم 

VedAnta .سيلة المطلقة لفهم الحق المطلق هو الوـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهالذلك، . )( ويدانْـتَالـاجل فهم فحوى 

 التعريب

لذلك، من االفضل لي التسليم لقدميه اللوتسيتين القادرتان وحدهما على تخليص الفرد من شقاوات تعاقب 

ال تقوى حتى السماء على . ذلك التسليم مسعود على اإلطالق ويتيح للفرد الشعور بكل سعادة. الوالدة والموت

 فماذا يستطيع اآلخرين فعله ان كان الحق ذاته قاصرا عن تقدير حدوده؟. تساعهاتقدير حدود ا

 التفسير



 كما في جميع الكتب المقدسة، سيجبر ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها وفي ـتاچّيـَوْد َچْبَهـكل من ينكر التسليم حسب توصية كل من 

. النفس غير مستقلة بقوامها بل ال بد لها من التسليم سواء للحق المطلق أو للطبيعة المادية. ى التسليم بقانون الطبيعة الماديةعل

( ـاَمـَم ماّيالطبيعة المادية غير مستقلة أيضاً عن الحق إذ أعلن الحق ان الطبيعة المادية هي 

 األكبر لجميع المخلوقاتالسيد الروحيكبر المخلوقات علما ومجاهدة والفادي االكبر وأعظم صوفي محقق، ينصحنا بدور ا ْبـَرْهما

يق النجاح المطلق إلى حد الخالص من شقاوة الحياة المادية ودخولان طلبنا تحقالمطلق بوجوب التسليم للقدمين اللوتسيتين للحق 

 يستشير الشاب والده المجرب بصدد.الجد  أي)pitAmaha (پـيـتاَمـَهىـ  معروف بْبـَرْهما. الوجود الروحي طليق السعادة

لذلك،. في جميع الكواكب داخل الكون والد البشرية َمـنوهو والد .  هو الجدْبـَرْهمالذلك، الوالد هو خير مشير، لكن . واجباته

 بالتسليم للقدمين اللوتسيتين للحق بدال عن اإللتهاء بقياس طول وعرض قدراتْبـَرْهماينبغي ألهل هذا الكوكب التافه قبول أمر 

َپـراْسـيا: )zvetAzvatara UpaniSad( ـْدَـنيشَٰپِوتاشْـَوتَـَر أوشْـ من )٨\٦(قدرات الحق وراء القياس طبقا لما جاء في . الحق

ـْهاويـكّيْر ويـويْدهايَو شْـرّوشَـكْـتي  parAsya zaktir vividhaiva zrUyate( ـا تْشَ كْـريـّي- َبـَل– گْـياَن ياِتى ْسـواب

svAbhAvikI jJAna-bala-kriyA ca(. له يقر بأن خير أمر لنا هو التسليمْبـَرْهما :قاتهو العظيم ونجد هنا ان حتى أعظم المخلو .

 مسح طولوما هي قدرتهم على المسح؟ ال يمكنهم حتى. سوى فقراء العلم لذلك، ال يدعي انهم أرباب كل ما يمتد إليه بصرهم

للوصولفي سفينة فضائية  إلى اربعين ألف سنة ته حاجعنيعلن العاِلم المادي المزعوم .  صغيروعرض سماء صغيرة في كون

 وحتى لو سلمنا بوصول رائد الفضاء إلى أعلى.؟الم فارغ إذ من يعمر أربعين ألف سنةإلى أعلى كوكب في الكون لكن هذا ك

كما اصبح سائدا عند أهل العلم الحيدث الضائعين فلن يجد أحد من اصدقاءه في استقباله بوصفه أعظم رائد فضاء بعد كواكب الكون

لملحدين في غاية الحماسة بالتخطيط لوجوده المادي مما دفعهكان أحد العلماء ا.  من سفرته الفضائيةتهعد عودبأربعين ألف سنة 

إذن، ال يجوز لإلنسان إفساد حياته البشرية بابتداع سعادة مادية من خالل زيادة. إلى انشاء مستشفى، لكنه مات بعد ستة أشهر

هذا هو. ن للحق لوضع حل شامل لشقاء الحياةالكماليات باسم التنمية اإلقتصادية والتقدم العلمي بل حري به التسليم للقدمين اللوتسيتي

 .ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها في ْبـَرْهما وامر ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ في كْـرِٰشْٰـنَٰالرب امر 

mama mAyA( أي قدرته 

ـْهيـنّـا  و )١٤\٧ ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ(  أي قدرتي المنفصلة في )me bhinnA prakRtir aSTadhA( ـطَـْدهاتيْر أشْْٰـَركْـرِٰپِمى ب

: )١٠\٩( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ لذلك، الطبيعة المادية في يد الحق المطلق طبقا لكالمه في .)٤\٧ ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ(ثمانية اقسام 

 أي تعمل )mayAdhyakSeNa prakRtiH sUyate saacarAcaram( ياِتى َسـتْـشَـراتْـشَـَرْميه سّوتْـَركْـرِٰپ ـنَْٰدْهـياكْـشِٰـاماّي

االحياء هي قدرات علية عن المادة وتملك خيار التسليم للحق المطلق أو للطبيعة . الطبيعة المادية بإشرافي فتتحرك كل االشياء

إذن، انقطاع الشقاء يعني التسليم للحق ألن عملية  .بالتسليم للطبيعة الماديةتعاني  تسعد النفس بالتسليم للحق وتخلص لكنها. المادية

(  أيانَـْم–ْسـَوْسـِتى خالص من الشقاوة المادية و   أي)(  تْـشّْـهيـَدْم–ْبـَهـَو التسليم بحد ذاتها هي  bhava-cchidamsvasty-

ayanam(ـتَـْمَچـسوَمـنْشعور بالسعادة الطليقة و   أي )(مصدر كل يمن  أي. sumaGgalam

(  تْـْو أنَـنْـتَـْم ساوكْـْهـيامْٰ–ْبـَرْهـَم  ):  أي ال تحد السعادة )Vedasbrahma-saukhyaM tv anantam (ِوَدْزالـجاء في 

يرد في هذا النص ان الحق قاصر عن قياس تلك السعادة لكن ال يعني ذلك قصور الحق عن قياسها فعال مما يدفع إلى . الروحية بحد

ثانية فيقيسها الحق ثانية الحق قادر على قياسها لكن سعادة الحق هي عين الحق وكلما قاس الحق سعادته تزداد . اإلعتقاد بنقصه

السعادة الروحية هي محيط . وبناء عليه، يوجد تنافس دائم بين الزيادة والقياس إلى ما ال نهاية. لتزداد إلى ما ال نهاية وهكذا دواليك

(  َوْرْدَهـنَـْم-آنَـنْـداْمـبوْدهي: السعادة المتزايدة إلى ما ال نهاية

ال حد لتلك. لذلك، ال تتحقق الحرية والسعادة والحظ السعيد سوى بالتسليم للحق ألنه الحرية التامة والسعادة التامة واليمن التام

هاال نقوى في وضعنا الحالي على فهم مدى العظمة سوى عند مقارنت.  أكبر من السماءهاالسعادة والخالص وتقارن بالسماء رغم ان

تلك السعادة الروحية. تفوق السماء بكثيرالمطلق نحن قاصرون عن قياس السماء لكن السعادة والحرية في صحبة الحق . بالسماء

 .سواهماذا يقال عن قياسها فيستحيل حتى على الحق المطلق كبيرة إلى حد 

AnandAmbudhi-vardhanam(.مادي راكد بينما  المحيط ال

 تْـشايتَـنْيا مصنف كتاب )KRSNadAsa KavirAja(داَس كَـويراَج  شْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰوصف . المحيط الروحي حركي

 ّيراْدهاراٰن هذا اإلزدياد الحركي لمحيط السعادة الروحية في الشخص العلي ) الفصل الرابع-ـاللـّي -آدي( شَـريتاْمرِِٰٰتَتْـ

RAdhArANI .كْـرِٰشْٰـنَٰالرب  مسرة  قدرة)(

 ٣٧\٦\٢. ب.ش

 التعريب



ننا ا وأنا قاصران عن التيقن من حدود السعادة الروحية فكيف يمكن لسائر المالئكة ذلك؟ ولما شيَولما ان 

 . فال نقوى سوى على رؤية هذه الظواهر الكونية على ما في وسعناالفتنة الخارجيةا بنجميع موهومين

 التفسير

 ٣٨\٦\٢. ب.ش

 وناَرَد  وْبـَرْهما أي المراجع البالغ عددهم اثنى عشر وابرزهم )dvAdaza-mahAjana(  َمهاَجـَن–ْدواَدشَ سماء ذكرنا مرارا ا

ْزـ تْـشاْرنَٰو) Gandharvas (َوْزـنْْدَهـْرَچال يمكن لسائر المالئكة وأشباههم و . الرب العظيمبعض الشيء عن ون  الذين يعلمشيَو

)CAranas (ْزـاْدَهـَرَويدي و) VidyAdharas (المالئكةجميع .شْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰالبشر أو الجن العلم التام بقدرات الحق المطلق و 

من أهل السماء وكبار الفطنة بينما يأهل البشر الكواكب الوسطى في حين ان الجن.  الخ)Gandharvas( َوْزـنْْدَهـْرَچواشباههم و 

وبناء عليه، فإنهم. كل هؤالء االحياء مخلوقات الطبيعة المادية. م حول الحق المطلقأهل الطبقات التحتية ولدى جميعهم مفهو

ـَمـيايْرنَٰچوتْـريـْبـهيْر : )١٣\٧( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ ذلك الوهم في  يرد ذكر.موهومين بعروض الجبالت المادية الثالث

 كل حي ابتداء من أي)tribhir guNamayair hbAvair ebhiH samam idaM jagat( ـتَْچ َجـْبـهاوايْر ِاْبـهيه َسـَمـْم ايَدمْٰ

يفكر كل حي على قدر عقله بأن هذا. ن بالجبالت المادية الثالث وهي األصالة والتملك والتلبيسفتوني فنزوال إلى النملة، مْبـَرْهما

كون باسلوبه، لكن ماذا يستطيع العاِلم ان يعلم؟وبناء عليه، يحسب العاِلم البشري بداية ونهاية ال .الكون المشهود هو مجمل الوجود

عن وجود عدد العلم الحق لكنه بنعمة المطلق  نفسه ذات مرة واعتقد انه المحظي الوحيد عند الحق ْبـَرْهما استبد الوهم حتى بـ

-پاْدِاكَـكوان تشكل  الذين يفوقونه قوة في أكوان أكبر بكثير من هذا الكون وجميع تلك اال)BrahmAs( ْبـَرْهماْزيعد من 

.بينما الثالثة أرباع المتبقية من قدرته مبينة في الملكوت الروحيالمطلق  أي ربع بيان قدرة الحق )ekapAd-vibhUti( تيويـْبـهّو

:ربلذلك، يقول ال. ؟شْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰ شخصية الالهوت العليافماذا يستطيع العالم الصغير ذو الدماغ التافه ان يعلمه عن 

ـْهيـجاناتي ماْم ِاْبـْهـياه مُوهيـتَـمْٰ ونال يملك: )mohitaM nAbhijAnAti mAm ebhyaH param avyayam( َپـَرْم أوياياْم ناب

 عنشيَو و ناَرَد  وْبـَرْهمايعلم .  لتوهمهم بالجبالت المادية تلكالقدرة على فهم وجود شخص عظيم وراء كل تلك الظواهر ويملكها

لذلك، ينبغي لإلنسان العمل بأوامر تلك الشخصيات بدال عن القناعة بدماغ تافه واختراعاته.  إلى حد بعيدوت العلياشخصية الاله

 االم)Vedas( ِوَدْزالـوكما ان االم هي مرجع تعريف والد طفلها فإن . الصبيانية مثل السفن الفضائية وما شابهها من مولدات العلم

 .، هي المرجع الوحيد إلعالمنا عن الحق المطلقشيَو أو ناَرَد  وـَرْهماْبعلى لسان المراجع المعروفة 

 التعريب

 .وتساليه رغم تعذر علم أحد به على أتم وجهتجلياته لنسجد تعظيما لشخصية الالهوت ذاك الذي نجوِّد 
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 تَـتْـشْ تْـشْـْهـَردَّْدهانا مونَـيُّـو

تصفىتسالي ولواحق شخص الحق العلي، لكن تقيل ان من المحال للمدارك المادية الظاهرة الشعور باسم وصورة وصفات و

يكشف الحق عن ذاته بنسبة تقدم. المقدس) mUrti (مّورتي للـالقدمين اللوتسيتينالحواس بوسائل السمع والتسبيح والذكر وعبادة 

نسان ترقب ان يصبح الحق ينبغي لإل ال.)ye yathA mAM prapadyante( َپـْديانْـِتىْپـَر يّْى ياتْـها مامْٰ: تتيميةالخدمة النوعية 

 الحق اقتداءخدمة التتيم بحبعلينا ان نكون على استعداد للقيام بواجبات  بل حامل أوامر مجبر على الظهور بين ايدينا متى نشاء

الحواس تصفية مع تيمهيكشف الحق عن ذاته وفقا للتقدم الروحي ل. ناَرَد  وْبـَرْهما ثلباألئمة السابقين في السلسلة المريدية العلية م

.استنادا إلى الحسابات والتخمينات الفلسفية تتيميةغير المنتمي إلى خط الخدمة الالصادق لكن ال يستطيع الشعور به التتيم بخدمة 

يستطيع مثل ذلك العامل المجتهد القاء كالم منمق على المستمعين لكن من المحال له العلم بشخصية الالهوت الذي أوضح في

من المحال على أحد العلم بالحق بمطلق وسيلة تحدي مادية مغترة لكن . هي السبيل الوحيد إليهتتيميةالخدمة ال ان ـتاچّيْد ـَوَچْبَهـ

 تعظيماْبـَرْهمالهذا السبب، يسجد . تيمه فيكشف الحق عن ذاته بالتناسب لتتيميةالمتواضع قادر على مرضاة الحق بخدمة التيم 

يستطيع الفرد ان يرى.  أي الذكر)kIrtana( ـْرتَـَنكـّي أي السمع و )zravaNa( شْـَرَونَٰنا بتبني  وينصحسيد روحي سليمبدور 

 االولتقدم لنا بحث هذا االمر في الباب. قهوية الحق ضمنيا بتلك الوسيلة البسيطة المتمثلة بسماع وتسبيح امجاد تسالي نزلة الح

 :دد هذا النص بص)١٢\٢\١( ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهامن 

 ـا ّيـوكْـتَـّي–يا گْـ وايرا– گْـياَن
ـْمانَـمَْٰپ  ـشْـيانْـِتى آتْـَمـني تْـشات



 ـاـتَـّيهـّيرِٰگْـ –ـا شْـروتَ ْبـَهـكْـتْـّي

 ٣٩\٦\٢. ب.ش

كن يمكن رؤيته والشعور به جزئيا بوسيلة من المحال على أحد العلم بشخصية الالهوت على أتم وجه بمطلق وسيلة ل،جملة القول

 . المتقومة بالسماع والتسبيح الختتيميةالخدمة ال

 التعريب

 ويشْٰـٰنو َمها التجلي االول ذاك، يمتد إلى امتداده التام وشْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰ األصلي ية الالهوت العلياشخص

)MahA-ViSNu(فيه كما انه الجوهر المادي   يجري الخلق بل يولدخلق هذه االكوان الظاهرة لكنه ال ل

 .والظواهر ويحفظها لبعض الوقت ثم تغيض فيه ثانية

 التفسير

 َدْم َسـْرڤَـْميتـتَـْم ِإ ايَمـ
:)٤\٩( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـهذا ما يوضح في . الحق هو الخلق وبائن عنه

 نايْرتْ مۤو-تَ ـاكْيـْد َأڤْـَچَجـ
 يتان ْبهۤو-َسـْرڤَ ي تْهانـ ْس-َمتْ 
 تَـهيـڤْ َأڤَـْستْهشـاَهـْم ِتـشْٰتْـنَـ 

 – َچ َجـِلى ْبـَهـَجـتي ْسـَم يُّـو–ـَو ـاْرنَٰياه كاَرٰن

 ".كل االحياء توجد بيَّ لكنني لست موجودا فيها.  عن الصورةالمجردوجهي  بناعم هذا الكو ننيا"

تعني) mUrti (مّورتيفظة ل). avyakta-mUrti ( مّورتي–أوياكْـتَ مفهوم نور الحق المطلق هو صورة الحق أيضاً التي تسمى 

.ذي يصمد الخلق الخارجيال) avyakta-mUrti ( مّورتي–أوياكْـتَ نوره عن حواسنا المحدودة فإن نوره هو تعالي صورة لكن ل

المؤمن بوحدة الوجوديشدد . شْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰبكالم آخر، الحق هو الخلق الخارجي لكنه ينأى عنه بصفته الشخصية االصلية 

مفهوم شخص. جهه بالصورة االصلية للحق التي يشكل نورها أحد أو)VaiSNava( ـَوـنَٰوايشْٰالـ على نور الحق لكن يقبل المطلقة

 كما في سائر االسفارـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها و ـتاچّيـَوْد َچْبَهـالحق ونوره متزامنان وهذه الحقيقة موضحة في كل من 

 وال يمكن إدراكه عمليا سوىةَويديالـرغم ان هذا المفهوم وراء فطنة اإلنسان فال بد من قبولها بناء على سلطة الحكمة . ةَويديالـ

 إلى الطريقة اإلستقرائيةالمؤمن بوحدة الوجود المطلقةيستند  . الحق وليس بالتخمين الفكري أو اإلستقراءخدمة التتيم بحبتقدم ب

 ليس واضحاكْـرِٰشْٰـنَٰمفهومه حول . شْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰ  االصليةلالهوتل يةعمليا وهذا ما يبقيه دوما في الظلمة بصدد شخص

ال يقوى فقير العلم على فهم وجود صورة شخصية أصلية للحق عندما يمتد في كل. َويديالـ اسفار العلم رغم توضيحه في جميع

 .شيء، وهذا القصور مرده المفهوم المادي بأن انتشار الجوهر يعدمه صورته االصلية

)MahA-ViSNu( يشْٰـٰنوو -َمها بصورة عند خروجهينشر ذاته ) Govinda( چُوويـنْـَدالشخص االصلي   أي)AdyaH( آْدياه

 : )٤٧\٥(  َسـْمـهيتا-ْبـَرْهَميؤكد ذلك في . ويستعلي مياه المحيط السببي بعد خلقه

 هَپـ كّو– َسرُوَم – دَٰـ أنْٰ–ـْد َچ َجـ–نيـْدراْم أنَـنْـتَ 
 ـمْٰ مّورتي– ْسـَو َپـرامْٰا  شَـكْـتيْم أَولَـْمـْبـي–آْدهاَر 

  ْبـَهـجامي تَـْم أَهـمْٰمْٰـپوروشَٰ –ْم آدي چُوويـنْـَد
 الذي يستعلي مياه)Govinda( چُوويـنْـَداالولي الحق أعبد :")Brahma-saMhitA(  َسـْمـهيتا-ْبـَرْهَم في قصيدته ْبـَرْهمايقول 

 من مسام بدنه العلي جميعفيضألزلية وتا ةچّييُّـوالـالذي يقبل الرقدة  )MahA-ViSNu( ويشْٰـٰنو َمهاصورة بالمحيط السببي 

 ".األكوان

 عند بداية الخلق ومنه تفيض كل االكوان وكل الظواهر المادية الواحدة تلوالتجلي االول هو )MahA-ViSNu( ويشْٰـٰنو -َمهاإذن، 

ورة غيمة في السماء الروحية وتلكفي ص المحيط السببي أي) mahat-tattva ( تَـتّْـَو-َمـَهـتْيخلق الحق . االخرى على التتابع

)mahat-tattva ( تَـتّْـَو-َمـَهـتْالسماء الروحية هي امتداد نوره الشخصي وهي غيمة . ته المختلفةآياالغيمة جزء واحد من 

)GarbhodakazAyI ViSNu( ويشْٰـٰنو كَشاّيَدـْرْبهُوَچ كل كون منها بصورة نفذ فيكوان ثم ييستعلي الحق المياه ويزفر اال. أيضاً

 جميع االكوان مع شهيقه طبقا لما جاء فيغيض وسائر المالئكة لتدبير شؤون الكون وبعد هالك الكون تشيَو و ْبـَرْهماويخلق 

 :)٧\٩( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ



 ايَكاونِْتـي تان ْبهۤو-َسـْرڤَ 
 كاْميمامي انْتيْم يَركِْرتْپ

 يتانْز  پونَـىي كْشَٰـ-كَـلْـَپ 
 ْسرِِٰٰجاْمى اَهـْميكَلْـپاداو ڤ

٤١-٤٠\٦\٢. ب.ش

 . "بقدرتي ومع طلوع نهاره التالي، اعيد خلقها ْبـَرْهما فيَّ عند انقضاء نهار تدخل كل ظاهرة مادية ،)KuntI( كونْتۤي ابن يا"

 .جملة القول، ليس الخلق الخارجي سوى عرض قدرات الحق التي ال يقوى أحد على اإلطالع عليها على أتم وجه كما مر

 التعريب

يعم الباطن . الحق المطلق وصورة العلم التامهو .  عن جميع الشوائب الماديةة منزهةشخصية الالهوت صفي

، يستطيع كبار المفكرين العلم به عند ناَرَدايها الحكيم الجليل . والخارج دون مبدأ وال منتهى ودون منازع

 الحواس وإال يتشوه االمر بالحجج العقلية ويتوارى كدوراتتنزههم عن كل اشتهاء دنيوي وعند تعاليهم عن 

 .الحق عن انظارنا

 لتفسيرا



 ـتَـْم پاَپـْمَچ - تْـڤْ َأنْتَ ّيــٰشاْم

وحدة الوجود أي فلسفة )mAyAvAda( ـاواَدماّيتسعى . هذا تقدير للحق بمنأى عن تساليه العلية في الخلق الخارجي المؤجل

يرد هذا النوع من اإلقحام كليا في هذا النص. إشابة الحق بالبدن المادي عندما يخرج من ملكوته العلي الباطنيإلى  المطلقة

 ان النفس الروحية تتعين بصفة)mAyAvAda( ـاواَدماّيتعلن فلسفة . قام صفي وخالص على اإلطالقبالتوضيح ان مقام الحق م

خالصها من ذلك الجهل، لكن يذكر هنا ان الحق هوعند حجبها الجهل لكنها تفنى في نور الحق المطلق بعد ) jIva (جـّيـَو

عن سائر االحياء الفردية النازعةالحق يتبين . ة عن كل الشوائب الماديةالنزاهة األزلي: هذا هو امتيازه. الصورة الباقية للعلم التام

 vijJAnam( نَـْم آنَـنْـَدْمچاويـلحق هو ان ا) Vedas (ِوَدْزالـجاء في . إلى السقوط في قبضة الجهل فتتصف بالصفات المادية

Anandam(رغم ان النفس تستعيد بعد خالصها صفاء. اإلشابة ال تقارن النفوس المغلولة به لنزوعها إلى .تام الهناء والعلم  أي

شودَّْهـْم ):Vedas (ِوَدْزالـجاء في . يبينه عنهاالحق جوهرها الذي يعادل صفاء جوهر الحق لكن نزعتها إلى اإلشابة بخالف 

بالخطايا بلالحق   الفردية بالخطيئة لكن ال يتنجس)AtmA( آتْـماتتنجس  :)zuddham apApa-viddham(  ويـدَّْهـْم–َپ پـاأ

ال يتنجس بالخطايا بل تتعقم النفوس الخاطئةالحق كذا، . م النجاسة بضيائهاال تشاب الشمس بالعدوى بل تعقِّ. يقارن بالشمس

حيطي.  في هذا النص)pratyak( ْپـَرتْـياْكيعم الخارج كالشمس وهذه هي داللة استعمال لفظة الحق باإلتصال به مما يعني ان 

لذلك، ال منتهى له. في الخارج ويحيط به أيضاً دون ان تزعجه أعمال النفوس الفرديةالحق بالخارج كما يحل الحق درات امتداد ق

هو ذخر توليد.  الحق هو الباطن والظاهر وما سواه يقوم بهان) Vedas (ِوَدْزالـجاء في . بينما النفوس الصغيرة في غاية الدقة

شخصيةهو . لذلك، ال يعادله سواه بالغنى. هو مصدر غنى كل حي. ئر الحقائق العرضيةسعة كل حي وهو الحق العظيم لسا

ولما انه شخص فإنه متصف بالصفات.  لتمامه بكل الغنى المتمثل بالثروة والذكر والقوة والجمال والعلم والزهدالالهوت العليا

-itthaM( هريه نَٰچو –تَ هّو ْبـ– ايـتّْـَهـمْٰ: )١٠\٧\١. ب.ش(تقدم لنا بحث نص . الشخصية رغم تعاليه عن الجبالت المادية

bhUta-guNa hariH(. آتْـماراَمـْز أخالقه العلية جذابة إلى درجة انها تجذب حتى) AtmArAmas (هو.فوس المحررةأي الن 

:ةَويديالـ ـنْـتْـراتَْمجاء في الـ. لذلك، ال يوجبه واجب ألن قدراته تقضي مشيئته. القدير رغم اتصافه بكل الصفات الشخصية

ـْهاويـكّييْر ويـويْدهايـَو شْـرّوشَـكْـتَپـراْسـيا   parAsya zaktir( ـا تْـشَ كْـريـّي– َبـَل – گْـياَن ياِتى ْسـواب

vividhaiva zrUyate svAbhAvikI jJAna-bala-kriyA ca( .وهذا ما يوحي بصورته الروحية المباينة التي ال تصلها المدارك

 yam evaiSa vRNute tena( ـوِتى ِتـَن لَـْبـْهـياهٰن ورِٰياْم ِاوايشَٰ: تتيميةالخدمة الالحواس بتصفيةسوى بعد الحق ال يرى . يةالماد

labhyaH(.ِوَدْزالـال يقارن الحق بسواه مطلقا حسبما تعلن .  وبناء عليه، ثمة فروق أساسية بين الحق واألحياء من وجوه عديدة

)Vedas:( ْبـَرْهـَم، ْدوايـتاْد واي ْبـَهـَوتيـيامْٰ ِاواْدويـتـّيِاكَـْم  )ekam evAdvitIyaM brahma, dvaitAd vai bhayaM 

bhavati(.وإال. ثمة فروق اساسية بينه وبين االحياء رغم انه فياضها.  ال ينازع الحق منازع وال يخشى سواه وال يعادله سواه

 na yaM( َنِوتَـتّْـ َويَدنْـتي نَـ يامْٰ:  المحال على أحد ان يعلم به مائة بالمئة كما هوتنتفي ضرورة مفاد النص السابق بأن من

vidanti tattvena(.يذكر ايضا في هذا النص قيد البحث ان من المحال ان يفهمه أحد على اتم وجه لكن يضاف هنا شرط فهمه إلى 

سوى انون  ال يطلبالتيمبه إلى حد أكبر وسبب ذلك ان ون حدهم يعلم والتيم االصفياء  أي)prazAntas( ْزْپـَرشانْـتَ. حد ما

يريد طالب. خدم مطيعين له بينما لدى سواهم من طلبة االجر والصوفيين مطلب ما وهذا ما يقصرهم عن الرضى التامون يصبح

ال مجال امام أحد. ي الفناء فيه ويريد الفيلسوف التجريب في الطبيعة الماديةالتصرفقوى االجر اجر عمله ويريد الصوفي بعض 

للفوز بالرضى ما دام يطلب أمرا لتشبعته الحسية بل يفسد االمر كله بالحجج التخمينية التي ال ضرورة لها وهذا ما يبعد الحق عن

همهم صورته ال مجال إلى فاهل النظر فهم نور الحق إلى حد ما بفضل مراعاة مبادئ المجاهدة والكفارة لكن أفهامنا، لكن يستطيع

ون من الخطايا وحدهم يستطيعتماما صفياء أي اال)amalAtmanas( آَمـالتْـَمـنَـْز ألن )Govinda( چُوويـنْـَد صورة :القصوى

 :)٢٨\٧( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ الصفية طبقا لما جاء في تتيميةالخدمة القبول 

 اْمـ كَـْرَمـٰن-ا يَجـناناْم پونْٰ
 ْرموكْتاي ن- مُوَهى -ِتى ْدڤَـنْْدڤَ 

 ا ڤْـَرتاه-ْبَهَجـنِْتى ماْم ْدرِٰدَْٰٰهى 

 ٤٢\٦\٢. ب.ش
."عزمب خدمتي نقطع إلىي، وهم اليةازدواجخطى تو تماماً ذهبت ذنوبهالذي في هذا العمر وفي أعماره السابقة وسلك الصالح  نَم"

 التعريب



وهو رب الزمان  للحق العظيم التجلي االولهو ) KAraNodakazAyI ViSNu (ويشْٰـٰنوكاَرٰنـاْرنَٰـَوشايِّي 

 الهيكل الكونيالخالد والمكان والسبب والمسبب والعقل والعناصر واألنية المادية والجبالت المادية والحواس و

GarbhodakazAyI ViSNu . وجامع كل االحياء المتحركة وغير المتحركة)( ويشْٰـٰنو َدكَشاّيـْرْبهُوَچو 

 التفسير

  كالَـْم أتْـهاَولَـْمـْبـيا- نيشْـَوسيتَ–ياْسـيايَك 

هذه الظاهرة المادية الزمة. ليس الخلق المادي سوى عرض مؤجل للقدرة المادية. ائمتقدم لنا البحث بأن الخلق المادي غير د

ال يسمح لتلك النفوس المغلولة المعرضة. إلتاحة الفرصة للنفوس المغلولة المعرضة عن صحبة الحق بصلة الخدمة الودية العلية

االحياء هي القدرات البينية للحق لكن. تقليد الحقب دخول الحياة المحررة للوجود الروحي بسبب إعراضها عن الخدمة ورغبتها

ـاماّي تسمى الطبيعة .)mAyA(يأذن لها الحق بالتمتع بالطبيعة المادية أي ماّيـا  فنتيجة سوء الخيار بعضها عن الخدمةتعرض 

)mAyA( ـاماّي ألن متعة النفوس في قبضة "باطل" أي )mAyA(ة فرصة دورية لتقويم تعطى تلك النفوس الموهوم. متعة باطلة

ِودايشْ: شْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰ الرب العظيم حول صلتها الباقية بَويديالـ بالعلم يدتعقليتها الباطلة بتقليد رب الطبيعة المادية، وته

و عرض القدرة إذن، الخلق المؤجل للظاهرة المادية ه.)vedaiz ca sarvair aham eva vedyaH( اهَويديتْـشَ َسـْروايْر أَهـْم ِاَو 

 .المادية

ذي يستهل الخلق الماديال) KAraNodakazAyI ViSNu (ويشْٰـٰنوكاَرٰنـاْرنَٰـَوشايِّي ولتدبير تلك الظاهرة، يخرج الحق في صورة 

َپـْم رّوـمْٰپـاوروشَِٰهى گْـرَِٰجـ:  تقدم لنا بحث نص.)sa aikSata( ـتَيكْـشَٰأَسـ : بإلقاء نظرة خاطفة على القدرة المادية

)jagRhe pauruSaM rUpam(َپكَـلْـعمر الخلق المادي يسمى .  االول من هذا الكتابباب إلى حد ما في ال )kalpa(وقد بحثنا 

الزمان والمكان:  وأفعال قدرته، جميع لوازم الخلق وهيخرجتهتظهر ب. )kalpa( َپكَـلْـ تلو )kalpa( َپكَـلْـمعاد الخلق 

ثم الحواس ومصدر ذخرها) االصالة والتملك والتلبيس(العناصر اللطيفة والكثيفة وجبالتها المتفاعلة والسبب والنتيجة والعقل و

ة وغير وجميع االحياء المتحرك)GarbhodakazAyI ViSNu( ويشْٰـٰنو َدكَشاّيـْرْبهُوَچ التجلي الثانيصورة ب الهيكل الكونيو

القطعي، كل لوازم الخلق تلك مع الخلق بحد ذاته ليست سوى ظواهر قدرةعلى الصعيد . المتحركة التي تفيض من التجلي الثاني

 KAraNodakazAyI (ويشْٰـٰنوكاَرٰنـاْرنَٰـَوشايِّي  في الخلق المادي أي التجلي االولهذا . الحق وال يستقل عن مشيئته شيء

ViSNu ( َسـْمـهيتا-ْبـَرْهَمه في  الذي يرد وصفشْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰ االصلي لالهوتا يةشخصلامتداد تام هو  )٤٨\٥(: 

  ناتْـهاْهـا– ـدَٰنْٰ أ–ـْد َچجا َجـ ويلَـ–ـَونْـتي لُوَم جـّي
 ـُو ويِشـٰش–ْر َمـهاْن َسـ اْيـَهى ياْسـيا كَـال ويشْٰـٰنو

  ْبـَهـجامي تَـْم أَهـمْٰمْٰـپوروشَٰ –ْم آدي چُوويـنْـَد

٤٥-٤٣\٦\٢. ب.ش

ويشْٰـٰنوكاَرٰنـاْرنَٰـَوشايِّي  أو )MahA-ViSNu( ويشْٰـٰنو َمهاتبقى جميع االكوان غير المنحصرة ما بين زفرة وشهقة 

KAraNodakazAyI ViSNu .كْـرِٰشْٰـنَٰشخصية الالهوت االصلي لم الذي ليس سوى امتداد تا) (

 التعريب

 َپـتيْپـَرجا و )DakSa( َدكْـشَٰ واآلباء االوائل مثل ويشْٰـٰنوالرب  ويَوش و )ْبـَرْهما(أنا نفسي 

Candra( تْـشَـنْـْدَر و إنْـْدَر ومالئكة الجنان مثل ) األربعةكوماَرْزالـ وناَرَد( وأنتم )( PrajApati( وقادة 

 َوـنْْدَهـْرَچقادة كواكب  وقادة الكواكب األرضية وقادة الطبقات التحتية و)BhUrloka( لُوَك ْرْبـهّوكواكب 

( لُوَك تْـشاَرنَٰ وقادة كواكب )( CAraNaloka( ـاْدَهـَرَويدي وقادة كواكب ) VidyAdhara Gandharva( 

كبار الحكماء وكبار الجن و) Uragas (ْزـَچأوَرو ) RakSas (ْزـَركْـشَٰ و )YakSas( ْزـياكْـشَٰوقادة 

كبار و) kUSmANDas (ْزـدَٰـمانْٰشْٰكّوث واالرواح الشريرة و والملحدين ورجال الفضاء باإلضافة إلى الجث

بكالم آخر، كل من يمتلك سلطة وغنى ومهارة فكرية وحسية وقوة . المائيات وكبار السباع والطيور وغيرها

وسماحة وجمال واعتدال وذرية سواء في صورة أو دون صورة قد يبدو حقيقة مخصوصة وصورة الحق 

 . سوى شق ضئيل من القدرة العلية للحقليسوا. بخالف الواقع



 التفسير

 ٤٦\٦\٢. ب.ش

 وسائرناَرَد و ويشْٰـٰنوالرب  وشيَو داخل الكون فنزوال إلى ْبـَرْهماجميع من ورد ذكرهم أعاله ابتداء من اسم المخلوق االول 

إلستثنائي بما فيهم الجنالمالئكة والبشر وكملة البشر والحكماء وما دونهم من سائر المخلوقات التي تمتاز بالسلطة والجاه ا

سوى جزء ضئيلون  بخالف الواقع إذ ال يملكالرب العظيمواالرواح الشريرة واألشباح والمائيات والطيور والسباع قد يخيل انهم 

لية الشاهقةچايخشى بعض البدائيين الرعد وشجرة التين البن  الفطنة عند رؤية بدائع الظواهر المادية وضعيفيتعجب . من قدراته

، لكن ما زال يفتتن من يفوقهمالرب العظيميفتتن أمثال هؤالء البدائيين بعرض طفيف من عروض قدرة . جبل شاهق في االدغال أو

)zaktas( شَـكْـتَ دون علم حقيقي به، هو من عباد الرب العظيممن يتعجب بقوى شيء في خلق كل لذلك، . تطورا بقوى المالئكة

يرتقي. لذلك، يعد من عباد القدرات أيضاً. ادي مفتون أيضاً بأفعال وردات أفعال الظواهر الطبيعية العاِلم الم.الحقأي قدرات 

 أي عباد سواد)gaNapatyas( َپـتْـياْزـنَٰچا أي عباد مالك الشمس أو )saurIyas( ْزـياساورّيهؤالء البدائيين تدريجيا ليصبحوا 

َپـتي ـنََٰچصورة ب.  الخ)daridra-nArAyaNa( نارايانَٰ-َدريـْدَرو أ) janatA JanArdana (َجـنَـتا َجـناْرَدَنالناس بصفة 

)GaNapati(ويشْٰـٰنوالرب  بحثا عن النفس الباقية ثم إلى صعيد عبادة شيَوإلى صعيد عبادة المولى ون  ثم يرتق )الخ)النفس العليا .

كما يوجد عباد العرق والوطنية والطيور والسباع واألرواح. الصلي اويشْٰـٰنو الذي هو چُوويـنْـَد، كْـرِٰشْٰـنَٰالرب دون علم ب

زّيـتَـالدوّيومالك مرض الجدري  )zanideva( شَـنْـي ِدَوالعبادة العامة لمالك الوضع الشقي . سواهمالشريرة والشياطين و

)SItalAdevI(إذن، تتفاوت العبادة بتفاوت العقليات. سواد الناس أو الفقراءون  هي عبادة شائعة عند العوام كما يوجد حمقى يعبد

عندما يأمر الحق. بهون  ينصح في هذا النص بأن كل من أورد ذكرهم ليسوا الحق العظيم بل يقومْبـَرْهماوالمجتمعات، لكن 

ع المذكورين هنا ألنه تتضمن عبادة جميكْـرِٰشْٰـنَٰالرب  بعبادته دون سواه فال بد من الفهم ان عبادة ـتاچّيـَوْد َچْبَهـالعظيم في 

 .محيط بهم جميعا

الحق العظيم عن الصورة والجسم فال بد من الفهم ان جميع تلك الصور المذكورة أعاله المشهودة في ةَويديالـعندما تنزه الحكمة 

أو مطلق مكانلم الكوني ليست سوى ظواهر القدرات العلية للحق وليسوا بصورته العلية، لكن عندما ينزل الحق إلى األرض االع

في الواقع، الحق ليس عديم الصورة. الحق عديم الصورة والشخصيةون  يعدونه من البشر ويتخيلضعاف الفطنةداخل الكون فإن 

ْبـَرْهماجّي الحق عمال بأمر نينبغي لإلنسان اإلطالع ع. وال ينتسب إلى مطلق صورة من الصور المشهودة في الصور الكونية

)(. BrahmAjI

 التعريب

ان السماع عن ). lIlA-avatAras (أَوتاَرْز-ـاللـّي العلية للحق من فئة تجليات، سأسرد اآلن بالتتابع الناَرَديا 

 . لذلك، تبقى في قلبي. تلك التسالي مسرة للسمع ويتعين تذوقها. تساليهم يبطل كل األوساخ المتراكمة في األذن

 التفسير



 الفصل السابع

ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهاكما ذكرنا في بداية   فرصة سماع التسالي العلية للحقىيعطدون ان ع  يرضى الفرد تماما بالسمال

ه وكشفه عن ذاته هنا علىتجلي في هذا النص أيضاً إلى التشديد على حكاية التسالي العلية للحق اثناء ْبـَرْهماإذن، يسعى . )٨\٥\١(

ع الحكايات الممتعة ويميل معظمنا إلى سماع االخبار واالحاديث لكن الصعوبة هيينزع كل إنسان إلى سما. سطح الكواكب المادية

شْـرّيـَل وّيـاَس ِدَو صنف. نها ال تشعرنا بالرضى القلبي، وسبب ذلك االستياء هو عدم تالئمها مع أعماق قلب النفس الحيةا

)zrIla VyAsadeva(در من الرضى بحكاية تسالي الحق بناء على أمر أكبر قنسان هذا الكتاب العلي على األخص إلعطاء اإل

تعلقت ة والثانيفتنته الخارجيةواحد يتعلق بالظاهرة الكونية التي هي عرض : تلك من نوعينالحق تسالي . موني ناَرَد شْـرّي

يعنى ضعاف. ان كأمواج النهر التي ال تنقطع عن الجريال تعد تسالي الحق .ته حسب الزمان والمكانتجليابتساليه في مختلف 

مختلف النظريات حول الخلق باسم البحث العلمي،ون  به ويطرحم أكثر من عنايتهم بصلتهفتنته الخارجيةالفطنة بالظاهرة الكونية ل

أكثر بالتسالي العليةون وبناء عليه، يعن. الفتنة الخارجيةجيدا ان الخلق المادي يحدث بأفعال وردات أفعال ون يعلمالحق تيم لكن 

شْـرّيـَمْد هو تاريخ تسالي الحق تلك ومن يعنى بسماع ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها.  العالم الماديتجلياته فيق في للح

شْـرّيـَمْداالسواق مليئة بالكتب لكن من يعنى بدراسة .  جميع األوساخ الدنيوية المتراكمة من قلبهصفي يـَوتَـْمَچْبـها

ناَرَد الرئيسية للحق ليشرب ةشخصيتجليات ال سرد الْبـَرْهما شْـرّيلذلك، يود . لك الكتب المبتذلة يفقد كل عناية بتـَوتَـْمَچْبـها

 .رحيقها

– َپوروٰشتأكيد " بعنوان ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها على الفصل السادس من الباب الثاني من ويدانْـتَ ْبـَهـكْتيانقضى بحث 

 ".سوكْـتَ

تجليات الدورات ووظائف
 ١\٧\٢. ب.ش

 التعريب

غارق عندما اتخذ الحق الذي ال يحد صورة خنزير بري تسلية لمجرد انتشال الكوكب األرضي ال: ْبـَرْهماقال 

 ـاكْـشَٰـّيهيَرنْٰالمحيط الكوني الواسع، ظهر النمرود االول   أي)Garbhodaka( ـْرْبـُوَدَكَچفي 

)HiraNyAkSa(فخرقه الحق بنابه . 

 يرالتفس

 گْـنا تَـَو لَـّيَهـَرٰن شيـكْـَهـِرى ْد–َوَسـتي َدشَـَن 

 هو المالك االول بينماْبـَرْهما.  منذ بداية الخلق)VaiSNavas (وايشْٰـنَٰـَوْزالـيهيمن على كواكب الكون الشياطين والمالئكة أو 

تسبح الكواكب في الهواء في حالة انعدام الوزن ضمن ظروف.  هو الشيطان االول في هذا الكون)HiraNyAkSa( ـاكْـشَٰـّيهيَرنْٰ

 الذي يغطي نصف)Garbhodaka( گْـْرْبـهُوَدَكي خلل في تلك الظروف يسبب سقوط الكواكب في محيط مخصوصة فقط وأ

تسبح الكواكب في الهواء في حالة انعدام الوزن بداعي البنية.  العلويها في حين تحتل االفالك الثالثة نصفيةكونبيضة الجوف ال

تخراج الزيت من عوامل اإلضطراب على يد الشياطين العصريين ويمكن ان وحفر اآلبار في الوقت الحديث إلس،الداخلية للكواكب

خلق الشياطين مثل ذلك اإلضطراب في الماضي على يد. لكوكب االرضياحالة انعدام وزن تحدث خلال بيؤدي إلى ردة فعل 

)Garbhodaka( ـْرْبـهُوَدَكَچ فأختلت حالة انعدام الوزن وسقطت الكرة االرضية في محيط )HiraNyAkSa( ـاكْـشَٰـّيهيَرنْٰ

.)Garbhodaka( ـْرْبـهُوَدَكَچصورة خنزير بري هائل مناسبة إلنتشال الكرة االرضية من مياه بفتجلى الحق حفيظ النظام الكوني 

zrI Jayadeva : قائال)(َجـيا ِدَو  شْـرّي الكبير ـَويـنَٰوايشْٰالـانشد الشاعر 

 گْـناِلـَو نيـَمـ كَـ–ـَك نْشَـشيني كَـلَـ
 َپ رّو–كَـَر  شّو–تَ ِكـشَـَو ْدْهـرِٰ
 ـشَ َهـِرىـدّيَچَجـيا َجـ



كتب . بنابهالحق عند ظهوره إلنتشال األرض فقتله الحق  خلق اضطراب في وجه )HiraNyAkSa( ـاكْـشَٰـّيهيَرنْٰحاول الشيطان 

 (چُوْسـوامّيشْـرّيـَل جـّيـَو 

ايها الرب، استقرت الكرة األرضية على نابيك فبدت.  الذي اتخذ صورة الخنزير البري)Kezava( ِكـشَـَو الرب العظيمايها "

 ".برقعكالقمر الم

اله في ظروف استثنائية كالظرف المذكور اعتجلى الحق فكرة مبتدعة من نسج الخيال بل يتجليليس .  الحقتجليهذه هي عالمة 

عن تجلي الحق بصورة الخنزير في بالد الهند اآلن تجليات الحقون هذه عبرة لمن يبتدع. ويقوم بمعجزة وراء تصور اإلنسان

 .ين إلنتشال الكرة االرضيةالبري العمالق بنابين مناسب

zrIla Jiva GosvAmI (ـاكْـشَٰـّيهيَرنْٰ الشيطان ان )HiraNyAkSa( بعد خرقه الحق  قتل بيد

zrIla VizvanAtha CakravartI ThAkura .)( شْـرّيـَل ويشْـواناتْـَهى تْـشَـكْـَرَوْرتي تْهاكوَرعلى رأيه  بالناب ووافقه

 ٢\٧\٢. ب.ش

 التعريب

( تيآكّو في رحم زوجته ) ( َچسويا أوال ) AkUti( َپـتيْپـَرجاانجب  SuyajJa PrajApati( ثم انجب المالئكة 

( َچسويااحتل . )( سوياَموأولهم  SuyajJa( ـاـيٰنَدكْـٰش رحم زوجته  في) DakSiNA Suyama( منصب 

ْسـواياْمـْبـهوَو  ورفع الشقاوة البالغة عن االفالك الثالثة وبفضل هذا العمل اطلق عليه ابو البشر إنْـْدَر

SvAyambhuva Manu .َهري الحقا اسم )( َمـنو

 التفسير

 ٣\٧\٢. ب.ش

لذلك، ال يمكن. ضعاف الفطنةلحق من قبل ل ةلينزتجليات  منعا إلختالق ةَويديالـة  في الحكمتجلي الالهوت النزيلذكر اسم والد 

الحقتجلي ورد اسم . ةَويديالـمذكورا في الكتب  دون ان يكون اسمه واسم والده واسم مكان ظهورهالحق تجلي قبول أحد بصفة 

 ألف سنة مع اسم والده٤٠٠يظهر بعد مرور قرابة  الذي س)BhAgavata PurANa( ورانَٰـپـَوتَ َچْبها في )Kalki( كَـلْـكي

 .ةَويديالـلذلك، ال يصدق العاقل ادعاء أحد دون الرجوع إلى الحكمة . واسم القرية التي سيظهر فيها

 التعريب

( كَـْرَدَم َپـتيْپـَرجا ْبراْهـَمنَٰالـ بدور ابن )  KapilaPrajApati( پـيَلكَـصورة بالحق  تجلىثم 

Kardama( تيِدَوهـّو وزوجته )DevahUti( مع تسعة بنات )تكلم إلى والدته عن تحقيق الذات .)اخواته 

Kapila .في ذاك العمر نفسه )( پـيَلكَـعقلها من كل الجبالت المادية ونالت خالص درب  تصفىف

 التفسير



شْـرّيـَمْد من )٣٢-٢٥الفصول (ي الباب الثالث  ف)DevahUti( تيِدَوهـّو إلى والدته )Kapila( پـيَلكَـالحق تجلي ترد تعاليم 

 فحققـتاچّيـَوْد َچْبَهـالحق تكلم . )DevahUti( تيِدَوهـّو وكل من يعمل بها يحقق الخالص نفسه الذي بلغته ـَوتَـْمَچْبـها

. معدة لهذا الغرضةَويديالـالكتب . أْرجوَن شْـرّي تحقيق النفع الذي حققه أْرجوَن وبوسع كل من يسير على خطى ه ذاتأْرجوَن

اتباعهم مما يؤدي إلى بقائهم في دياجير الوجود المادي، لكن يمكنون  تعليقاتهم وشروحهم الخيالية فيضللضعاف الفطنةيكتب 

. )Kapila( پـيَلكَـالحق  أو كْـرِٰشْٰـنَٰالرب لإلنسان تحصيل أعظم نفع حتى في يومنا الحاضر بمجرد العمل بالتعاليم التي القاها 

 ال ينبغي لإلنسان ان يقنع بمجرد علمه بأنه من.الحق ذات داللة خاصة من باب العلم الكامل ب)Atma-gatim( تيْمـَچ –آتْـَم لفظة 

 أوشيَوعلى أتم وجه حتى من قبل المحررين مثل الحق من المحال العلم ب. بل عليه تحصيل أكبر قدر ممكن من العلم بهالحق سنخ 

بالسير علىالحق لكن يمكن لإلنسان اإلطالع على قدر كبير من وجوه . ذا يقال عن سائر المالئكة أو أهل األرض فماْبـَرْهما

للحق العلم الكامل إلى والدته عن الصورة الشخصية )Kapila( پـيَلكَـ الحق تجليألقى . ةَويديالـ وتعاليم الكتب التيمخطى كبار 

النزيلةالحق تجليات ملك جميع ت. )Kapila( پـيَلكَـالحق  يهيمن حيث) VaikuNThaloka (وايكونْٰـتَْهى لُوَكفنالت مكانا في 

)VaikuNTha(وايكونْٰطَْهى ليست السماء الروحية فارغة بل مليئة بعدد ال يعد من كواكب .  الشخصية في السماء الروحيةكواكبها

 .وبطانتهالحق  هناك مع التيم االصفياءكل كواكبها بأحد امتداداته، وينعم الحق ويسود 

 كَـالو) aMza (ـشَأمْٰفي صورته الشخصية أو صورة أحد امتداداته الكاملة فإن ذلك يسمى تجليا من فئة الحق عندما ينزل 

)kalA (نَٰچو و) guNa (َچ ّيـوو )yuga( َمـنْـَونْـتَـَر و )manvantara( بأمره فإنهمالحق  في حين عندما ينزل اصحاب

 وليس من خيالَويديالـلكن جميع التجليات في جميع االحوال، مذكورة في العلم ) zaktyAveza( ـاِوشَـّيشَـكْـتْات تجليون يسم

ليس المفهوم. تعلن تجليات الالهوت النزيلة من جميع فئاتها ان شخصية الالهوت العليا هو الحق األقصى. بعض المغرضين

 . مع المفهوم الدنيوي للحق العظيمالحق ه صور النوراني للحق المطلق سوى وسيلة لنفي تشاب

 شـارِِٰٰنَٰتْـياْبهي ڤْـيُّـوماْم تْـشَ 

دائم العظمة والصفاء والتعالي عن الجبالت المادية بينما تنزع سائر االحياءالحق والفارق الوحيد هو ان الحق ان االحياء من سنخ 

لجبالت المادية الثالث كليا بالعلميمكن تصفية إشابة ا. االصالة والتملك والتلبيس: إلى إشابة اإلنتساب إلى الجبالت المادية الثالث

العلمعلى  تتيميةال يحصل المنقطعون إلى الخدمة ال لذلك،. هي المهمة القصوىالحق خدمة التتيم بحب . تتيميةوالزهد والخدمة ال

قا لما جاءبالخالص التام طبالحق  مما يؤهلهم لدخول ملكوت التجرد عن النسبة المادية ايضاًون الروحي الالزم فحسب بل يحصل

 :)٢٦\١٤( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـفي 

  ِسـڤَـِتىيُّـوِگـَن -ي ْبَهـكْت
 تاْنيايتْـيٰناْن َسَمـتچوَسـ 
 ا كَلْـَپـِتىيايْبهۤو - ْبَرْهَم

 ٤\٧\٢. ب.ش

ْبـَرْهـَمـْنمقام  بلغيو المادية جبالت يتعالى لتوه عن ال، دون وهن في كافة الظروف صفيةتتيميةخدمة  ينقطع إلى من"

)Brahman(" . 

 أو امتداداته التامةشْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰال في الخدمة الودية العلية إلى شخصية الالهوت  حتى في حالة االرتهان، اإلنشغيمكن للنفس

-brahma( ـتيْمَچ -ْبـَرْهـَملذلك، يمكن للفرد احراز تقدم ملموس تجاه . )NarasiMha( ـَهىنَـَرسيـمْٰ و )RAma( راَممثل 

gatim( ـتيْمَچ -آتْـَم أو )Atma-gatim(ـتيْمَچـْسـيا پـيلَكَـ العلية تلك ثم دخول تتيميةخدمة ال مع استبحاره في ال )kapilasya 

gatim(پـيَلكَـدار التجلي   أي )Kapila(على التصفية بالغة إلى درجة انها قادرة علىتتيميةقدرة الخدمة ال.  دون أدنى صعوبة 

 . والدته التالية إلكمال الخالصال يحتاج التيم إلى ترقب. تيمابطال العدوى المادية حتى في العمر الحالي لل

 التعريب

 َدتّـاتْـِريا ولده دور بتجليمن رضاه عنه بالالحق  إلى عقب فوعده )Atri( آتْـري الحكيم الجليل دعا

( آتْـري ابن ) (يادوْزكثير من  يةتصفتمت  .)( Yadus( َدتَّ أي ) Atri Datta DattAtreya (هايـَهـياْزو  

 .ونالوا البركات المادية والروحيةللحق  القدمين اللوتسيتين بنعمة هموغير )(

 التفسير

Haihayas



 ٥\٧\٢. ب.ش

 َسـكْـْهـياو) dAsya ( داْسـياو) zAnta (شانْـتَ: العالقة العلية بين شخصية الالهوت واالحياء مستندة إلى خمسة أذواق

)sakhya (واتْـَسـلْـياو  )vAtsalya( ماْدهوْريا و) mAdhurya .(آتْـريكيم يتصل الح )Atri( واتْـَسـلْـيابذوق الحق ب

)vAtsalya( اثبتتها شواهدتيمه االصفياءوالحق صلة البنوة بين . لدعائه فظهر بدور ولدهالحق استجاب . بصفة ابنالحق  أي حب 

رة اكبر في لعب دور ابنأب سائر االحياء في الواقع، لكنه يجد مسالحق .  اآلباء تيمهبحد وله عدد ال يعد منالحق ال يحد . كثيرة

التيملذلك، ينزع . يقوم االب بخدمة االبن بينما يقتصر االبن على طلب كل أشكال الخدمة من االب. تيمهمن لعب دور اب تيمه 

المؤمن يطلب .الحقكبير التيم فيصبح  تيمه بتقبل تلك الخدمة منالحق  االب وليس االبن ويسر دوربالحق الصفي دوما إلى خدمة 

وأهله كلالحق ينال أبوي  .متجاوزا طلب اعظم وحدويالحق ان يصبح كبير التيم لكن يطلب الحق  الفناء بحدة الوجود المطلقةبو

لذلك،. يتضمن ذلك الغنى كل الملذات المادية والخالص وقوى التصرف في الطبيعة المادية. الغنى تلقائيا بفضل صلتهم الحميمة به

وبناء عليه، يجب قضاء الوقت الثمين في الخدمة الودية العلية إلى. ة وال يضيع وقته الثمين في الحياةعلى حدالحق تيم ال يطلبها 

بعد تحصيل كل تلك التيمالتي يعقبها جلب سائر المنافع تلقائيا، لكن ينبغي لإلنسان توخي الحرص بتفادي اإلذناب بحق أقدام الحق 

)ParazurAma( َپـَرشوراَمالحق  لكنه قتل على يد تتيميةالخدمة ال الذي نال كمال )Haihaya( هايـَهـياخير مثال هو . المنافع

DattAtreya ).( آتْـرياصبح الحق ابن الحكيم الجليل . احد التيمبداعي إذنابه بحق  Atri (َدتّـاتْـريا باسم )

 التعريب

) sanas (َسـنَـْزصور بالحق  تجلىية فتعين علي قضاء المجاهدات والكفارات من اجل خلق االفالك الكون

 و) Sanat-kumAra ( كوماَر- َسـنَـتْو) SanAtana ( َسـناتَـَنو) Sanaka (َسـنَـَك :االربعة

 َسـنَـْز كشف  هلكت الحقيقة الروحية في الخلق السابق لكن.لرضاه عني )Sanandana( َسـنَـنْـَدَن

sanas .ستوعبها الحكماء في الحال االربعة تلك الحقيقة على أتم وجه فأ)(

 التفسير
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 و)SanAt( َسـناتْاالسماء األلف للحق، اسماء   أي)ViSNu-sahasra-nAma(  ناَم–َسـَهـْسـَر  – ويشْٰـٰنويرد في دعاء 

الحياءهو األزلي العظيم بينما االحق أزليين لكن   أي)sanAtana( َسـناتََنواالحياء الحق ). sanAtanatama (َسـناتَـنَـتَـَم

لذلك،. بمعنى الصدقة أيضاً) san (َسـْنتستعمل لفظة . واالحياءالحق وبناء عليه، يوجد بون كبير في الحجم بين . ة األزليشقوقه

يّْى ياتْـها مامْٰ: )١١\٤( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـهذا ما يؤكد في . نفسه بالمقابلالحق ه يهبللحق كل شيء التيم عندما يهب 

 خلق الوضع الكوني كما كان عليه في نهاره السابق لكن اندرسْبـَرْهماأراد . )ye yathA mAM prapadyante( ِتَپـْديانْـْپـَر

العلم العلي ضرورة أولية إلعطاء. بدونه العلم بالحق المطلق في الهالك الكوني السابق فاراد بعث ذلك العلم إذ ال معنى للخلق

: األربعةَسـنَـْسبظهور الحق  ذلك بمشيئة ْبـَرْهمافي كل نهار كوني فتحقق غرض  أبديا للنجاة أسورةالفرصة للنفوس الم

 بدور أوالده)Sanandana(  َسـنَـنْـَدَنو) Sanat-kumAra ( كوماَر- َسـنَـتْو) SanAtana (َسـناتَـَن و) Sanaka (َسـنَـك

عظيم وشرحوا العلم العلي ليتسنى لجميع الحكماء استيعاب ذلك العلم بالحق التجليات األربعة هؤالء )sanas( َسـنَـْزكان  .االربعة

 . األربعةكوماَريستطيع الفرد رؤية شخصية الالهوت في قلبه باالقتداء بالـ. العلم فورا دون ادنى صعوبة

 التعريب

mUrti( نَـَر و نارايانَٰصورتي بتجلى للكشف عن مجاهداته وكفاراته الشخصية  (تيمّور في رحم ) Nara (

DakSa( َدكْـشَٰ وابنة )( ْدَهـْرَم زوجة dharma( . كيوبيد، حمله على نقض مالزمات السماء حورحاولت 

 .  غزيرة تماثلنهن تفيض عنه، شخصية الالهوتحورنذوره دون جدوى ألنهن شاهدن 

 التفسير



 ٧\٧\٢. ب.ش

.المجاهدات لتحقيق النجاح في امر تحقيق الذاتينذر الحكماء نذور . فياض كل المجاهدات والكفارات أيضاًوالحق فياض الوجود 

 ال مجال إلى مخالطة النساء.التبتل  أي)brahmacarya( ْبـَرْهـَمـتْـشاْرياالحياة البشرية مقصودة لتلك المجاهدات وأعظمها نذر 

 أو)sanAtana-dharma( ْدَهـْرَم-َسـناتََنان الحضارة البشرية الفعلية التي يرسمها نظام .  القاسية)tapasya( َپـْسـياتَـفي حياة 

ـمراحل من الحياة ألن الحياة البشرية مقصودة لثالثة مدرسة الطبقات االربع والمراتب االربع، تشرع النأي عن النساء في 

التبتل: ة وهي إلى أربعة أقسام حسب التنمية التربوبية التدريجينسانيمكن تقسيم عمر اإل. تلك "المجاهدة"  أي)tapasya( َپـْسـياتَـ

 اثناء المرحلة االولى)brahmacArI( ْبـَرْهـَمـتْـشارّي بصفة يمكن تدريب اإلنسان. ياة الزهدوالحياة الزوجية وحياة العزلة وح

ال مفر.  ليعي ان األنثى هي قوة اإلستعباد في الوجود الماديسيد روحي سليمن تحت هداية يمن العمر لغاية سن الخامسة والعشر

صورة الذكربينما األنثى مبدأ فتنة االحياء . لب الحرية من العبودية المادية من التحرر من اإلنجذاب إلى صورة األنثىمن يطل

يتحرك العلم كله بسحر اإلغراء االنثوي وحالما يقترن الذكر باألنثى يصبح فريسة .على االخص االنسانية مقصودة لتحقيق الذات

على وجه ملك تبدأ بعد اإلقتران باألنثىت المن ثمالةالرغبة في السيطرة على العالم المادي . في الحالالعبودية المادية بعقدة وثيقة 

الرغبة في الدور والعقارات واألطفال والبروز في المجتمع وطلب الجاه والمال وتقديس مسقط الرأس وهي جميعها. الخصوص

الصبيان في سن الخامسة. مجال تحقيق الذات الذي يمثل الغاية الحقيقية للحياةالفرد في تقدم تعيق التي كالسراب أو االحالم الوهمية 

 أرباب الحكم أو)KSatriyas( ْزـتْـريـياكْـشَٰ ارباب العلم والـْبراْهـَمـنَٰـةالـمن ذرية الطبقات العليا على االخص أي 

ْبـَرْهـَمـتْـشاْرياامسة والعشرين على حياة إلى سن الخون  التجارة والزراعة، يتدربأرباب) vaizyas (َوايشْـياْزالـ

)brahmacarya( بعد ذلك، يؤذن .قيم الحياة بعد التأدب التام مع تعلم صنعة ماون  ويعسيد روحي سليم في كنف

شارّيْزْبـَرْهـَمـتْـلعودة إلى دار والديه والزواج بفتاة مناسبة، لكن يبقى كثير من با )brahmacArI( ْبـَرْهـَمـتْـشارّيللـ

)brahmacArIs(ْبـَرْهـَمـتْـشارّي-ـطْـهيَكنايشْٰمتابعة حياة ون  الذين يفضل )naiSThika-brahmacArIs(دون صلة باإلناث 

لما ان.  باألنثى عبء ال ضرورة له ويمنع تحقيق الذاتهم الجيد ان اإلقترانلعلم) sannyAsa (َسـنّْـّيـاَسسلك الزهد ون ويدخل

 بالزواج عندما يدرك قصوره)brahmacArI( ْبـَرْهـَمـتْـشارّي للـروچوديدة في مرحلة الشباب، فقد يأذن الـالرغبة الجنسية ش

برامج. السيد الروحي السليم وهذا من جملة مهام )naiSThika-brahmacArIs( ْبـَرْهـَمـتْـشارّي-ـطْـهيَكنايشْٰعن متابعة حياة 

ْبـَرْهـَمـتْـشاْريا وبعد اكمال تدريب ةَويديالـلذي يعاشر األنثى بموجب التقييدات المتزوج ا. التخطيط العائلي غير مطلوبة

)brahmacarya ( ْپـَرْسـتَْهىنَـ وايعتنقال يمارس الجنس كالقطط والكالب بل )vAnaprastha(أي العزلة من الحياة الزوجية في 

 يحرم عليه حتى اإلقتراب منالذي) sannyAsa (ـنّْـّيـاَسَسبعد اكتمال تدربه سلك يدخل سن الخمسين ويتدرب على الوحدة و

صورةبوبناء عليه، تجلى الحق . عند دراسة مجمل برنامج النأي عن اإلناث، ان االنثى هي عائق لتحقيق الذاتيتضح . زوجته

ون على مجاهداتهم فيرسل)brahmacArIs( ْبـَرْهـَمـتْـشارّيْزيحسد المالئكة الـ.  لتعليم مبدأ التجرد عن االناث بالنذورنارايانَٰ

 عندما شاهدوا فيض عدد ال يعد من تلك المطلقلهم فاتنات كيوبيد للعمل على نقض نذورهم، لكن فشلت محاولتهم في حالة الحق

اني ال يأبهيقول المثل المأثور ان الحلو. فتنته الخارجيةالفاتنات منه بقدرته الباطنة العلية للداللة على عدم حاجته إلى مغريات 

كذا، الحق بقدرة مسرته، قادر على إفاضة محاسن روحية ال تحد مما يغنيه عن.  الحلوى ال يأبه بأكلهاصانعالحلواني . للحلوى

 في)rAsa-lIlA( ـاللـّي -راَس نعم بالنساء في رقصته كْـرِٰشْٰـنَٰالرب يدعي الجاهل ان . المحاسن الباطلة للخلق المادي

DvArakA . ألف١٦ البالغ عددهن )( نْـداَوَنورِٰ ( ْدواَركا أو مع زوجاته في ) VRndAvana

 التعريب

 على الشهوة ويهلكونه برمقهم الغاضب لكنهم عاجزين عن التحرر من التأثيرات شيَو مثل التيميتغلب كبار 

 يف تأوي الشهوة إلى عقله؟إذن، ك.  العلي عن كل ذلك)الحق(ال منفذ لذلك الغيظ إلى قلبه . الغامرة لغضبهم

 التفسير



 ٨\٧\٢. ب.ش

 بغيظ شديدشيَو بسهم الرغبة الجنسية عندما كان مشغوال في مجاهدة تأملية قاسية، فرمقه  شيَورمى مالك الشهوة كيوبيد المولى

ي مسلك عاجزا عن التحرر من تأثيرات ذلك الغيظ رغم عظمته، لكن ال نجد مثل ذلك الغيظ فشيَوكان المولى  .أحرقه إلى رماد

برفسه في صدره عمدا لكن بدال عنالحق ر صب) BhRgu Muni ( مونيچوْبـْهـرِٰ في مطلق وقت بل امتحن ويشْٰـٰنوالرب 

د تكون قدق) BhRgu Muni ( مونيچوْبـْهـرِٰعفوه بالقول ان قدم الحق د طلب فق) BhRgu Muni ( مونيچوْبـْهـرِٰالغضب من 

بالغيظالحق لذلك، ال يتأثر . بة عالمة الصبربمثا) BhRgupAda (پاَدچوْبـْهـرِٰالمة قدم عالحق يحمل . أذت من صالبة صدرهت

في غياب يظهر الغيظ عندما ال تتحقق الشهوة أو الرغبة، لكن ال مكان للشهوة.  التي تلي الغيظ قوة؟الشهوة مطلقا فكيف تنفذ إليه

ال يحد. تحقيق رغباته بنفسه وال يتطلب عون سواه لتحقيق رغباته أي قادر على )Apta-kAma(  كاَم-ْپـتَ آهوالحق . الغيظ

محدودة من كل وجه فكيف يقوى المحدود على تحقيق رغبات منالحق جميع األحياء سوى . لذلك، رغباته ال تحد أيضاً. بحدالحق 

 ال يحد؟

نهما نعمةا أحياناً فال بد من العلم ، شخصية الالهوت منزه عن كل من الشهوة والغضب وحتى وان ظهرتا عليهكالمخالصة ال

 .مطلقة

 التعريب

 باإلهانة من كالم خالته ضرة أمه، توجه إلى الغابة لممارسة )Dhruva( ْدْهـروَوعندما شعر االمير 

 ه كبار الحكماء صعودا ونزوالعظِّم الذي ي)Dhruva( ْدْهـروَوكوكب بعليه الحق أنعم  فالمجاهدات القاسية

 .ه عن دعائهلرضا

 التفسير

(وايكونْٰطَْهى  هو كوكب ) ثابت في الجو المادي بمشيئة  )DhruvaVaikuNTha( ْدْهـروَو َمـهاَرَجعلى الحق الكوكب الذي انعمه 

 (واسو ِدَو الرب العظيم

 إلى الجلوس في حجر والده عندما كان في)UttAnapAda( پاَدأوتّـانَـ َمـهاَرَج ابن )Dhruva( ْدْهـروَوالكبير االمير التيم سعى 

سن الخامسة فمنعته خالته بالقول انه ليس جدير بالجلوس في حجر الملك لعدم والدته من رحمها فشعر الصغير باإلهانة ولصمت

قتصرت والدته على البكاء لعجزها عن إلى والدته يشكو ضرتها فا)Dhruva( ْدْهـروَولده لتعلقه بزوجته الثانية، توجه االمير وا

.وحده هو القادر على عونهالحق ن اسأل الصبي والدته عن الوسيلة التي يستطيع بها الجلوس على عرش والده فاجابته . فعل شيء

الحق في الغابات الكثيفة أحياناً فقرر االمير الطفل التوجه إلىون جابت والدته بأن كبار الحكماء يرفاالحق سأل الصبي عن مكان 

 .الغابة للقيام بمجاهدات قاسية لتحقيق مأربه

 الذي أرسله شخصية الالهوتموني ناَرَد شْـرّي سيده الروحي هداية شكال قاسيا من المجاهدة ب)Dhruva( ْدْهـروَوقضى االمير 

 oM namo bhagavate (واسو ِدَواياـَوِتى َچآُومْٰ نَـمُو ْبـها :َمـنْـتْـَر بالـ)Dhruva( ْدْهـروَوذا الغرض وأورد االمير له

vAsudevAya .( واسو ِدَوالحق تجلى) VAsudeva (ـْرْبـَهىَچشْـنيـْپـرِٰشخصية ب )PRznigarbha(بأيد أربع وأنعم على االمير 

Dhruva .بعد نجاحه في مجاهداته، وتحققت كل رغباتهالحق  )( ْدْهـروَو االمير شاهد. فوق النجوم السبعةالنجم القطبي الذي يقع 

VAsudeva .(ولما . ذا الكوكب بهالك الكون رغم وجوده في العالم المادي بل يبقى ثابتا في مكانههلك هال ي

 ْدْهـروَواألزلية فإنه موضع تعظيم حتى أهل النجوم السبعة التي تقع تحت كوكب  )VaikuNTha(وايكونْٰطَْهى انه من كواكب 

MaharSi BhRgu (چوْبـْهـرِٰ يـٰشرِٰ َمهايقع كوكب .  باإلضافة إلى الكواكب التي تقع فوقه)( Dhruva (ْدْهـروَووق كوكب ف 

)(. Dhruva

( ْدْهـروَوحقق االمير .  لمجرد إرضاء تيمه الصفي) Dhruva( ـْرْبـَهىَچشْـنيـْپـرِٰإذن، تجلى الحق بشخصية  PRznigarbha( 

إذن، يستطيع المخلص تحقيق . ناَرَدو  المذكورة أعاله بعد تورده على يد تيم صفي آخر هَمـنْـتْـَرهذا الكمال بمجرد تسبيح الـ

 .كمال لقاء الحق وتحقيق رغباته قصرا على هداية تيم صفي يظهر له تلقائيا بفضل عزمه على لقاء الحق بكل السبل

 .بالتفصيل ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها في الباب الرابع من )

 ٩\٧\٢. ب.ش

 التعريب

Dhruva( ْدْهـروَوترد اوصاف أفعال االمير 



 صاعقة فذهب مع اعماله ة بلعنْبراْهـَمـنَٰـةالـ عن درب الصالح فعاقبه )Vena( ِوَن َمـهاَرَجضل 

 )PRthu( تْـهوْپـرِٰتجلى الحق برحمته العلية بدور ولده .  طريقه إلى الجحيمفيالصالحة وجاهه وكان 

Vena .لمحاصيل منها من الجحيم واستغل األرض بإستخراج جميع ا)( ِوَنونّجى الملك الملعون 

 التفسير

 ١٠\٧\٢. ب.ش

كان. )varNAzrama-dharma( ْدَهـْرَم اشَْرَمـْرٰنَوحسب نظام االوصياء الطبيعيين للمجتمع  االتقياء العلماء ْبراْهـَمـنَٰـةالـكان 

كان. العاموبناء عليه، كانت المملكة تمثل دولة الصالح . صالح تامبد بتعليم الملوك حول حكم البالون  يقومْبراْهـَمـنَٰـةالـ

لم يكن بينهم متسلط،. ْبراْهـَمـنَٰـةالـدوما إلى مجلس الشورى المؤلف من ون  يرجع)KSatriyas( ْزـتْـريـياكْـشَٰالملوك الـ

ها كبار الحكماء، كانت مبادئ هداية للملكصنف التي ةَويديالـ وسائر الكتب )Manu saMhitA( ـهيـتاَسـمْٰ َمـنووالكتب مثل 

ليس لدى ضعاف الفطنة علم بصالحهم. ية كما لم تكن من حاجة إلى ضعاف الفطنة لسن القوانين باسم الديمقراطيةحول حكم الرع

َمـنويتضمن  .يهدي الوالد المجرب طفله البريء إلى درب التقدم وتحتاج العامة إلى هداية شبيهة. كما ليس لدى الطفل علم بخيره

على الملك بما جاء فيون  يشيرْبراْهـَمـنَٰـةالـكان .  مبادئ الصالح العامةَويديالـب  وسائر الكت)Manu saMhitA( ـهيتاَسـمْٰ

ءسداالسلطة إلون  خدم مأجورين للملك بل كانوا يملكْبراْهـَمـنَٰـةالـلم يكن هؤالء . كتب العلم القياسية تلك حسب الزمان والمكان

 الذي كان رئيس)Candragupta( ْپـتَچوتْـشَـنْـْدَر َمـهاَرَجم إلى عهد استمر هذا النظا .َويديالـمشورة إليه على هدى العلم 

 . دون راتب)CANakya( ـكْياتْشانَٰ ْبراْهـَمنَٰ الـوزراءه

 سهرواوذاتية المصلحة عن ال منزهين ْبراْهـَمـنَٰـةالـكان . ْبراْهـَمـنَٰـةالـ ا بهذا المبدأ بل عص)Vena( ِوَن  َمـهاَرَجلم يتقيد

بعصيان النفس الكريمةيذهب . القويالحق  على عصيانه فلعنوه ودعوا إلى )Vena( ِوَنأرادوا معاقبة الملك . مصلحة الشعبعلى 

ينبغي لإلنسان اإللتزام بالسير على. العمر الطويل والطاعة والسمعة الطيبة والتقوى وأهلية دخول كواكب السماء وبركات الكبار

 الملك بفضل ما قدم من عمل صالح لكنه تجاهل النفوس الجليلة فذهبت كل)Vena( ِوَن َرَجَمـهااصبح . خطى كبار النفوس

َمـهاَرَجحمل .  وانحداره)Vena( ِوَن َمـهاَرَج قصة حياة )VAmana PurANa( ورانَٰـپواَمـَن   كتابوردت في. موجوداته

 سمع عن االحوال الجهنمية التيحالماه ورفع كل معاناته صفيت لت)KurukSetra (كوروكْـشِٰـتَْر إلى ِوَن والده )PRthu( تْـهوْپـرِٰ

.)mleccha( ْمـِلـتْـشّْـَهىفي عائلة جذام يعانيها والده الذي كان مصابا بمرض ال

لانتج ك.  إلعادة النظام إلى نصابه على األرضْبراْهـَمـنَٰـةالـ استجابة لدعاء )PRthu( تْـهوْپـرِٰ َمـهاَرَج الحق تجليظهر 

 تعني من يخلص)putra( ـوتْـَرپلفظة .  في الوقت نفسه بواجب الولد الذي يخلص والده من الجحيمقام أشكال المحاصيل، لكنه

put .جديرالولد ال هذا هو .الجحيم أي )( ـوتْپمن 

 التعريب

( سو ِدَوّي ابن ) SudevI( ـْبـَهـى ِدَوٰش رِٰشخصية الحق بتجلى RSabhadeva(ناْبـَهىجة الملك  زو 

)NAbhi( . هذه المرحلة هي أرفع مقامات كمال .  المادية المختصة بتحقيق االتزان الفكريچايُّـوالـمارس

 .الخالص حيث يكون الفرد قائما بذاته وفي رضى تام

 التفسير



 ١١\٧\٢. ب.ش

 ال يتأثر باألوضاع المادية ومن من بين أشكال تحقيق الذات ويتعلق بأن يصبح الفرد أصم أبكم)jaDa-yoga( چايُّـو -َجـدَٰنهج 

 كما ال يأبه الحجر بكافة أشكال يصبر على إصابة بدنه المادي باأللم مثل نتف شعر الرأس)jaDa-yoga( چايُّـو -َجـدَٰيمارس 

.الذات هو التحرر من كل مصاب مادي واإلستواء التام في چّييُّـوالـلكن الغرض الحقيقي لهذا النهج هجمات األوضاع الخارجية 

 األصم دون تأثر بكل ما يصيببهلول يتخبط في السنين االخيرة من حياته كال)RSabhadeva( ـْبـَهـى ِدَوٰشرِٰكان االمبراطور 

على بدنه عند رؤيته هائما على وجهه عاريا بشعر طويل ولحيةون عليه ويبولون كان االطفال والرجال في الطرقات يبصق. بدنه

َسـَرَمَهـمَْٰپبرازه كاالزهار العطرة وكان الرباني يتبين انه  ى برازه دون حراك، لكن كان يفوح عطركان يستلقي عل. طويلة

)paramahaMsa (ـْبـَهـى ِدَوٰشرِٰ لكن ال يحق لمن ال يستطيع ان يجعل برازه عاطرا تقليد االمبراطور .ن الكملةأي م

)RSabhadeva( . چايُّـو َجـدَٰكانت ممارسة )jaDa-yoga(ممكنة له ولسواه من الكملة لكن تلك الرياضات مستحيلة على اإلنسان 

 .اإلعتيادي

 أي لجم)prazAnta-karaNaH( ـه كََرنَٰ-ْپـَرشانْـتَ الحقيقي هو )jaDa-yoga( چايُّـو -َجـدَٰجاء في هذا النص ان غرض 

-َجـدَٰحة وتهيئة الفرد لتحقيق الذات، لكن ليس لرياضة  إلى لجم الحواس المادية الجامـةچّييُّـوالـتسعى مجمل المناهج . الحواس

 المناسبة لعصرنا الحاضرـةچّييُّـوالـفي المقابل، الرياضة .  مطلق قيمة عملية في هذا العصر على االخص)jaDa-yoga( چايُّـو

 ستقود الفرد إلى أرفعـَوتَـْمَچ ْبـهاشْـرّيـَمْدالطريقة البسيطة المتمثلة باإلستماع إلى المصدر الصحيح . چايُّـو ْبـَهـكْتيهي 

 والد)AgnIdhra( ـْدْهـَرگْـنّيآ وحفيد الملك )Nabha( ناْبـهي ابن الملك )RSabhadeva( ـْبـَهـى ِدَوٰشرِٰكان  .چّييُّـوكمال 

ـْبـَهـىٰشرِٰنت والدة كا.  تيمنا به)Bharata-varSa( َوْرشَٰ -ْبـهَرتَ الذي يسمى الكوكب األرضي )BhArata( ْبـهاَرتَالملك 

ناْبـهي احدى زوجات الملك )SudevI( سوِدَوّي أيضاً رغم ان اسمها يذكر هنا )MerudevI( ِمرو ِدَوّي تسمى )RSabhadeva( ِدَو

)NAbha( ـْبـَهـى ِدَوٰشرِٰ لكن ورد في موضع آخر ان الملك )RSabhadeva( ّيِمروِدو كان ابن )MerudevI(مما يعني ان 

SudevI . هما الشخص نفسه)( ّيوِمروِد ( ّيسوِدو و ) MerudevI

 التعريب

 هو تشخيص الفدى وبشرته .)ْبـَرْهما( في فدية قدمتها أنا )HayagrIva( ـَوگْـرّيَهـياشخصية ب الحق تجلى

الحلوة خرجت جميع االصوات . والنفس العليا لجميع المالئكةأيضاً ) Vedas (ِوَدْزالـهو تشخيص . ذهبية

 .عند زفرته  من منخارهةَويديالـ َمـنْـتْـراتْللـ

 التفسير

 ١٢\٧\٢. ب.ش

 مقصودة عادة للقرابين التي يقدمها طلبة االجر في عبادة المالئكة جلبا للنفع المادي، لكن الحق هوةَويديالـ َمـنْـتْـراتْالـ

تيمقد ال يقدم .  القرابين ومرضاة المالئكة معاغرض كل منالحق تيم لذلك، يخدم . ةَويديالـ َمـنْـتْـراتْتشخيص القرابين والـ

 . لكنهم أعلى درجة من طلبة االجر أو عباد المالئكةةَويديالـالمالئكة طبقا لألحكام ون  ال يرضقدالقرابين والحق 

 التعريب

( َمـنو وايَوْسـواتَ الذي سيصبح ) Vaivasvata Manu( َسـتْـياوَرتَ شهدسي Satyavrata(د نهاية  عن

. شخصية السمكة هو مأوى جميع االحياء إلى حدود أهل الكواكب األرضيةب الحق تجليالدورة العصرية، ان 

 بدافع الخوف من الفيضان الكوني عند نهاية الدورة العصرية )ْبـَرْهما(فمي من ) Vedas (ِوَدْزالـستخرج 

 .بتلك المياه تمتعوي) Vedas (ِوَدْزالـوسيحمي الحق 

 رالتفسي
عند انقضاء حقبة كل ويحدث دمار الفلك التحتي ويبلغ الكواكب األرضية ْبـَرْهما اثناء نهار )Manus( َمـنوْزيتعاقب اربعة عشر 

ذلك الهالك في بداية حقبته كما )Vaivasvata Manu( َمـنو وايَوْسـواتَ شهدلذلك، سي. ْبـَرْهماتلك المياه حتى تخيف و َمـنو

 عن كل تلك االحداثْبـَرْهمايخبر .  المعروف)zaGkhAsura( ـكْـهاسوَرشَـنْرى مثل قتل الشيطان ستجري عدة احداث اخ

مه في ذلك المشهد المدمر المخيف، لكن سينقذ الحق فيستخرج من ف) Vedas (ِوَدْزالـالمقبلة بناء على تجربته السابقة لعلمه ان 

Vedas ). (ِوَدْزالـات وكبار الحكماء باإلضافة إلى شخصية السمكة جميع االحياء من مالئكة وبشر وحيوان



 ١٣\٧\٢. ب.ش

 التعريب

كان .  ليعمل بمثابة قضيب مخض)Mandara( َمـنْـَدَرشخصية السلحفاة لتثبيت جبل ب الحق تجلىثم 

حركة الجبل .  إلستخراج الرحيق)Mandara( َمـنْـَدَربحر اللبن باستخدام جبل ون المالئكة والجن يمخض

 .لخلف والى االمام، حكت ظهر الحق السلحف الذي كان يشعر بالحكة اثناء سنة من النومإلى ا

 التفسير
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يقبل حتى العلماء العصريون بوجود مئات ألوف الكواكب في السماء ولكل منها مناخ خاص. يوجد بحر من اللبن داخل هذا الكون

ةَويديالـ من الكتب همعلم حكماء الهنديستقي وافق مع تجربتنا الحالية لكن  معلومات قد ال تتـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهايعطينا . بها

 إذن، ال يمكننا انكار.ةَويديالـالكتب  النظر بعين  أي)zAstra-cakSurvat( وْرَوتْ تْـشَـكْـٰش-شاْسـتْـَرعلى وجوب ون ويؤكد

ولما. تأكد من عدم وجودهالف جميع كواكب الكون واستكشل اقبل ان نستكم ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهاوجود بحر اللبن كما جاء في 

امّيشْـرّيـْدَهـَر ْسـو قدوة باألئمة الروحيين مثل ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهاان ذلك غير ممكن فمن الطبيعي تصديق نصوص 

)zrIdhara SvAmI (چُوْسـوامّيجـّيـَو  و) JIva GosvAmI (شَـكْـَرَوْرتي تْهاكوَرشْـرّيـَل ويشْـواناتْـَهى تْـ و )zrIla 

VizvanAtha CakravartI ThAkura(على السير على خطى المراجع الكبيرة وتلك هي الوسيلةَويديالـينطوي النهج .  وغيرهم 

شخصية سلحف أو سمكةب تجليهلذلك، ليس . شاء كيف يشاءالحق القوي قادر على ما ي .الوحيدة للعلم بما يقع وراء تصوراتنا

 .ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهاء غرض مخصوص باالمر المستغرب وال ينبغي لنا التردد بتصديق نصوص الكتب الشرعية مثل لقضا

 الحق فتجلى الشاهق)Mandara( َمـنْـَدَرا لجبل استلزمت مرتكزعملية مخض بحر اللبن بالجهد المشترك لكل من المالئكة والجن 

في الوقت نفسه، خدم الجبل حك ظهره فيما اخذته سنة. اللبن لمعاونة المالئكة على مخضهشخصية سلحفاة ضخمة عائمة في بحر ب

 .من النوم أراحته من الحكة
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 للقضاء على مخاوف المالئكة بقتل )NRsiMhadeva( ـَهى ِدَوسـيمْٰنْـرِٰصورة ب شخصية الالهوت تجلى

وضع الجني على فخذيه .  الذي تحدى الحق بهراوة في يده)HiraNyakazipu (ـوپهيَرنْٰـياكَـشيـملك الجن 

 .وخرقه بأظافره قاطبا حاجبيه من الغضب كاشفا عن اسنانه المرعبة
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 في الباب السابع من)PrahlAda( ْپـَرْهالَد َمهاراَجالكبير التيم  وولده )HiraNyakazipu (ـوپهيَرنْٰـياكَـشيـترد حكاية 

.ْبـَرْهما جميع المنجزات المادية وحسب نفسه خالدا ببركة )HiraNyakazipu (ـوپهيَرنْٰـياكَـشيـحقق . ـَوتَـْمَچـهاشْـرّيـَمْد ْب

 من)HiraNyakazipu (ـوپهيَرنْٰـياكَـشيـ مباركته بنعمة الخلود ألنه نفسه غير خالد، لكن البركة التي اخذها ْبـَرْهمارفض 

 موقنا بتلك البركة بأن ال يقتل على يد إنسان أو)HiraNyakazipu (ـوپهيَرنْٰـياكَـشيـكان . لود كانت تكاد تعادل الخْبـَرْهما

 الجنياتشخصية نصف إنسان ونصف أسد وراء تصورب الحق تجلى مالك أو أي سالح معروف وليس في النهار أو الليل، لكن

قتله على حجره الذي ال يعد على البر أو البحر أو. ْبـَرْهماركة  وقتله مع احترام ب)HiraNyakazipu (ـوپهيَرنْٰـياكَـشيـالمادي 

المعنى الحرفي. )HiraNyakazipu (ـوپهيَرنْٰـياكَـشيـفي السماء وخرقه بأظافره التي كانت وراء االسلحة البشرية التي تصورها 

اولئك الشياطين دون. ا أقصى مطلب الماديينوهذ" طالب الذهب والسرير الناعم" هي )HiraNyakazipu (ـوپهيَرنْٰـياكَـشيـللفظة 

كان .تيمهبتحدي سلطة الحق العظيم بتعذيب ون بالموجودات المادية تدريجيا ويبدأون صلة بينهم وبين شخصية الالهوت، يغتر

تجلىفما كبيرا النه كان تي وعذبه والده شر عذاب )HiraNyakazipu (ـوپهيَرنْٰـياكَـشيـ ابن )PrahlAda( ْپـَرْهالَد َمهاراَج

تحبط التدابير المادية للشياطين دوما على.  وقتله على نحو وراء تصور الجني)NRsiMhadeva( ـَهى ِدَوسـيمْٰنْـرِٰشخصية بالحق 

 .يد الحق القوي

 التعريب



ة لوتس في ، كان يعاني ألما كبيرا فأخذ زهرفي النهر كبير الفيلة الذي علقت رجله في فم تمساك أقوى منه

يتصفى لمحاج، كاايها المنجي والمعروف . ايها المتمتع االصلي ورب الكون:"خرطومه ودعى إلى الحق قائال

 ".الجميع قصرا على سماع اسمك القدوس الجدير بالتسبيح
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لما ان. في النهر فم تمساح قوي حكاية نجاة كبير الفيلة الذي علقت رجله في ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهاترد في الباب الثامن من 

الفيل أقوى من التمساح على األرض. هجمة التمساحمن كان كبير الفيلة مشقيا . الحق هو العلم المطلق فإن اسمه القدوس عين ذاته

.ل صالحفي عمره السابق فذكر االسم القدوس بفضل ما قدم من عمالحق من تيم كان الفيل . لكن التمساح أقوى من الفيل في الماء

خدمةكل حي مشقي في دار المادة ألنها محفوفة بالمخاطر في كل خطوة، لكن المدعوم بما قدم من عمل صالح يشغل نفسه في 

خدمة التتيمين عن اإلنشغال في قاصر المدعومين بالعمل الطالح بينما) ١٦\٧( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ الحق طبقا لما جاء في التتيم بحب

 فورا علىَهري ظهر شخصية الالهوت .أيضاً )١٥\٧( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ وقوعهم في الضائقة وهذا مؤكد في  الحق حتى عندبحب

 . ونجى الفيل)GaruDa( ـروَدَچظهر مركبه األزلي 

.ي يتشارك الحق واالحياء بالوع.المتمتع االصلي  أي)Adi-puruSa(  پوروشَٰ–آدي الحق لمخاطبته الحق بكان الفيل يعي بصلته 

ال شك ان الوالد وأوالده متمتعين لكن الوالد هو. ألنه الصانع االولهو الحق  وبناء عليه، كالهما من المتمتعين لكن المتمتع االصلي

الصفي ان الحق هو المالك على االطالق وان االحياء ال تتمتع سوى بما قسمالتيم يعلم . المتمتع االصلي واوالده المتمتعين الالحقين

من يعلم بأن الحق بائن عن نفسه. )IzopaniSad( ـْدَپـنيشَٰإشْـُوفكرة المتمتع االصلي موضحة توضيحا لطيفا في كتاب . حقلها ال

رب الكون مما  أي)akhila-loka-nAtha(  ناتْـَهى– لُوَك –أكْـهيـَل الفيل الحق خاطب  .ال يقبل بشيء قبل تقديمه إلى الحق أوال

. لن يهلكواتيمها للحق فقد إنقذه الحق من اعتداء التمساح وفاء لوعده بأن صفيا تيمكون الفيل . لة أيضاًيعني ان الحق هو رب الفي

التيميعلم . الحق هو حامي كل حي لكنه الحامي االول لمن يعترف بعظمته عوضا عن انكارها استكبارا. لذلك، استجاب الحق فورا

أسوَرباألولوية بفضل تفويضه التام بينما من ينكر وجود الحق ويتأله هو تيم اللذلك، يحظى . الصفي بالفرق بينه وبين الحق

)asura(لما ان الحق هو الفائق فإن كماله فائقا أيضاً ووراء التصور. شيطاني ويعطى الحماية بقوة محدودة خاضعة إلذن الحق  أي.

 يؤم الناس المحاج للخالص من ذنوبهم.وف معرفة المحاجالمعر  أي)tIrtha-zravaH( َرَوه شْـ–ـْرتْـَهى تـّيالحق خاطب الفيل 

تصفييستطيع الفرد ال. لذلك، تقوم المحاج مقام الحق. غير المعلومة، لكن يتحرر الفرد من كل ذنوبه قصرا على ذكر اسمه القدوس

ال يحتاج.  بتسبيح االسم القدوسمن كل ذنوبه بعد الوصول إلى مكان الحج لكن يمكنه اإلنتفاع بالنفع عينه في بيته أو مطلق مكان

الصفي للحق أي ذنبالتيم ال يرتكب . من كل الذنوب بفضل ذكر الحق بإخالصيتصفى إلى الذهاب إلى المحاج بل الصفي التيم 

من يتعمد ارتكاب.  دون وعي بهافي مجرى عمله الصفي يرتكب الذنوبالتيم لكن لما ان العالم كله مشبع بالجو اآلثيم فإن حتى 

 .الصفي الذي يرتكب ذنبا ال يتعمده بفضل ذكره الدائم للحقالتيم  الحق لكن ينجى حبالذنوب ليس أهال ل

 مما يعني ان الفرد يتلقى كل شيء ميمون قصرا على سماع االسم)zravaNa-maGgala( ـَلَچـ َمـنْ– شْـَرَونَٰاالسم القدوس هو 

شْـرّيـَمْدضع آخر من في مو) puNya-zravaNa-kIrtana (ـْرتَـَن كـّي– نَٰشْـَرَو –ـيا پونْٰ :سم القدوسالاوصف . القدوس

ينزل الحق إلى هذه األرض ويعمل كاآلخرين في شؤون األرض لمجرد. تسبيح الحق وسماعه من االعمال الصالحة. ـَوتَـْمَچْبـها

ِوَدْزالـ. كيف يشاءما يشاء ته العلية ويعمل خلق أحاديث عنه وإال ال شأن له يعنيه في األرض وال يوجبه واجب بل ينزل برحم

)Vedas (ـاتْراٰنـوپالـو )purANas(مليئة بمختلف أفعاله ليتسنى للعامة سماع ومطالعة شيء عن تساليه، لكن الكتب الحديثة 

اللتانجبلتي التملك والتلبيس شدة تهيج عقول الشباب دون ضرورة وتزيد من و دون نفعوقصص األرض تشغل شاغل البشر 

سماع ومطالعة تسالي الحق وهوباإلنتفاع بنزعتي السمع والمطالعة باإلنسان حري . تقودان إلى زيادة العبودية في االوضاع المادية

.النفع األعم

-nAma(  ْدِهـيا–ناَم  في هذا النص ان اسمه القدوس جاءلذلك، تم االستخالص ان االسم القدوس وذكره جدير بالسمع دوما و

dheya(جدير بالتسبيح  أي. 
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 تجلىحالما سمع شخصية الالهوت دعاء الفيل، أدرك حاجته إلى عونه الفوري ألنه كان في ضائقة شديدة ف

cakra( تْـشَـكْـَر مجهزا بسالحه )( ـروَدَچفورا على جناحي ملك الطيور  GaruDa(القرص وقطع   أي

 .عه من خرطومهفم التمساح إلنقاذ الفيل ونجاه برف
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ال يستطيع أحد تقدير مدى بعد هذا الكوكب، لكن قيل ان من يسعى إلى. )VaikuNTha( َهىطْايكونْٰويقيم الحق على كوكبه 

اخترع علماء. الوصول إلى ذلك الكوكب بسفن فضائية آلية أو فكرية لماليين من السنين فسيجد ان ذلك الكوكب ما زال مجهوال

 الوصولچّييُّـوالـيستطيع .  على مسعى مادي ألطف للسفر بالسفن الفكريةچّيّيـوضائية آلية مادية بينما يقدم الـ فسفنالعصر 

)VaikuNTha(وايكونْٰطَْهى إلى أي مكان بعيد بسرعة خاطفة بعون السفن الفكرية لكن ال السفن اآللية وال الفكرية تقود إلى ملكوت 

ما ان هذا هو الواقع، فكيف يمكن سماع دعاء الفيل من هذا المكان البعيد وكيف يمكن ظهور الحق فيل. الواقع وراء السماء المادية

ْپـَرِمـياأالحق هنا وصف لذلك، . كل هذا ممكن بالقوة التي ال تحد للحق. المكان فورا؟ تلك االمور وراء التصورات البشرية

)aprameya(الحق من ذلك المكان القاصي ويأكل من هناك ويظهر في كل االماكنيسمع  . أي قوته وقدرته وراء تصور اإلنسان

 .تلك هي قدرة الحق. بوقت واحد في أقل من لمحة النظر

 التعريب

( آديتياوالد  يأ)  Aditi (آديـتْـياْز جميع صفات الحق تجاوز Adityas(الجبالت المادية  رغم تعاليه عن .

. ولما انه غطى جميع كواكب الكون فإنه شخصية الالهوت. )Aditi( يآديتظهر الحق بدور أصغر أوالد 

 بذريعة طلب قطعة من األرض تعادل ثالث خطوات من )Bali( َبـلي َمـهاَرَجسلب جميع ممتلكات 

 .ه دون طلبسواطلب ذلك ألنه ال يحق ألحد أخذ الممتلكات المشروعة ل. خطواته
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قهر. ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها الباب الثامن من في) VAmanadeva (واَمـَن ِدَو وصدقته إلى )Bali( َبـلي َمـهاَرَجترد حكاية 

َمـهاَرَج َبـليإذن، امتلك . يحق للملك قهر سائر الملوك بالقوة وتلك الملكية شرعية. كواكب الكونجميع ) Bali (َمـهاَرَج َبـلي

)Bali ( َمـهاَرَج متسول وطلب من ْبراْهـَمنَٰلذلك، ظهر الحق في زي . راْهـَمـنَٰـةْبالـسخيا تجاه جميع كواكب الكون وكان

وكان قادرا على االستيالء علىالحق هو المالك على اإلطالق . ة من األرض تعادل ثالث خطوات من خطواتهقطع) Bali (َبـلي

َمـهاَرَج َبـلي السيد الروحي لـ راتْـشاْرياشوكْـاعترض . ت مشروعةكانلكنه لم يفعل النها ) Bali (َمـهاَرَج َبـليملكية 

)Bali (واَمـَن ِدَوالحق ا طلب عندم) VAmanadeva (واَمـَن ِدَوه ان تلك الصدقة الصغيرة لعلم) VAmanadeva (ويشْٰـٰنوان ك

 عينه وأجابه علىٰنوويشْٰـ عندما أدرك ان المتسول كان سيده الروحيأمر ) Bali (َمـهاَرَج َبـليلم يطع . عينه في زي متسول

نأي) Bali (َمـهاَرَج َبـلياكب الكون بخطوتين ثم سأل جميع كو) VAmanadeva (واَمـَن ِدَوالحق عندئذ، غطى . سؤاله فورا

بأن أصبح مالزمه وحاجبهالحق ع خطوته الثالثة على رأسه فباركه وض) Bali (َمـهاَرَج َبـليفطلب منه . يضع الخطوة الثالثة

 .إذن، ال يخسر من يهب كل شيء في سبيل الرب، بل يكسب وراء تصوراته. سارة كل ممتلكاتهبدال عن خ
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 للرب، لم يفكر سوى القدمين اللوتسيتين تغسلياه التي ضع على رأسه المالذي ي) Bali (َمـهاَرَج َبـلي

 بالنسبة إلى مثل تلك .للحقه وهب الملك بدنه الشخصي للوفاء بوعد. سيده الروحيبوعده رغم منع 

 .الشخصية، حتى ملكوت الجنان الذي قهره بقوته كان غير ذي قيمة

 التفسير



 ـادْوٰش - َچَسنْـ - تَيمُوها ج - ْرماَنين

وايكونْٰـتَْهى لُوَكموطئ قدم في على لقاء تضحيته المادية الكبيرة، حاز الحق ي كسب حظوة الذ) Bali (َمـهاَرَج َبـلي

)VaikuNThaloka .(الحقبكالم آخر، عندما يأخذ . جنان الذي استولى عليه بقوته المادية يخسر شيئا ببذل ملكوت اللذلك، لم

ال. الصفيالتيم حياة باقية من العلم البهيج فإن تلك النعمة مقصورة على ب المادية ألحد ويحظيه بخدمته العلية الشخصية قتنياتالم

ه المادية طواعية وإال سيجبر على تركها عند مفارقةتقتنيا وهب منسانلذلك، حري باإل.  المادية مهما كانت مغريةقتنياتتدوم الم

طلبا لرضاه ومجازاتهالحق  المادية زائلة وان خير انتفاع بها هو وهبها في خدمة قتنياتيعلم الراشد ان جميع الم. بدنه المادي

 على)٦-٥\١٥( ـتاچّيـَوْد َچـْبَه في )param dhAma( ْدهاَم َپـَرمْٰجاء وصف . )param dhAma( ْدهاَم َپـَرمْٰبمكان دائم في 

 :الوجه التالي

 اكاماه - ڤْـرِِٰٰتَّينيڤ ايتْـين - اتْـَميَأْدْهـ
 ْريايَسـْمگْـ -  دوْهكَْهى-  سوكَْهىاموكْتاهيْر ڤيْدڤَـنْْدڤا
 اْم تَـتْياي َپـَدْم َأڤْـاَأمُودْٰٰهاهي ـتْشَْهـنْتَچ

 
 ُويْراِتى سۤوينَـ تَـْد ْبهاَس

 نَـ شَـشـانْكُو نَـ پاڤَـكَه
 ڤَـْرتَـنْـِتىيـتْـڤا نَـ نَچاْد ي

 تَـْد ْدهاَم َپـَرَمـْم َمـَم
ازدواجية السعادة والشقاء،تحرر من الوهم والجاه الزائل والعشرة الزائلة ويعي الخلود الروحي، وقطع شهوته المادية وتخطى  نم"

  "بقاء ذاك الملكوت يبلغ  وسيلة التسليم للشخص العظيم،والذي يعلم

  "ا العالم المادي أبداإلى هذود ثانية ع ال يدخلها يمن و كهرباءأو ال تنيرها شمس وال قمر وال نار اريان د"

صورة الدور والعقارات واالطفال والمجتمع والصداقة والمال، ال يمتلكها سوى لبعضبمن يمتلك ما يفيض عنه في دار المادة 

إلنسان للذلك، ينبغي.  أزليا بل ان المالك موهوم أكثر بصدد تحقيق الذات)mAyA( ـاماّيومن المحال امتالك صنائع . الوقت

لذلك، يزداد. نحن مشوبين في عالم المادة باإلنتساب إلى الجبالت المادية الثالث. تحرر من الجاه الباطلامتالك أقل أو ال شيء لل

ال بد لإلنسان من. ت الماديةقتنيا الحق لقاء تلك المخدمة التتيم بحبتحررنا من التعلق باألوهام المادية كلما ازداد استبحارنا روحيا ب

ينبغي لإلنسان التطوع بممارسة امتالك أقل أو حد. اإلقتناع بالوجود الروحي وتأثيراته الدائمة للوصول إلى تلك المرحلة من الحياة

ينبغي لإلنسان خلق الكماليات وهذا ما سيعينهال . بغية التيقن بدوام الوجود الروحي الكفاف للحفاظ على وجوده المادي دون صعوبة

 إلى نشاطات الحواس تلك أو بكالم آخر،الحديث يلحضارايستند التقدم . الكماليات هي نشاطات الحواس. د الكفافعلى القناعة بح

اما أهل حضارة التشبعة .النفس الروحية ذاتها  أي)AtmA( آتْـماالحضارة الكاملة هي حضارة . انها حضارة التشبعة الحسية

 ليستة الفكريةحضارة النظركما ان . العقل فوق الحواس. طي النشاطات الحسيةالحسية فإنهم بهائم ألن البهائم قاصرة عن تخ

ةَويديالـتعطي الحكمة .  عن الحضارة الفطينةـتاچّيـَوْد َچْبَهـالمرحلة الكاملة للحياة ألن الفطنة فوق العقل ويفيدنا كتاب 

ـَوْدَچْبَهـيدور . وحضارة الفطنة وحضارة النفستوجيهات مختلفة للحضارة البشرية بما فيها حضارة الحواس وحضارة العقل 

ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها مما يقود إلى الدرب التقدمي لحضارة النفس الروحية وكتاب  بصورة رئيسية حول فطنة اإلنسانـتاچّي

توى حضارة النفس يصبح جديراحالما يرتقي الفرد إلى مس. هو الحضارة البشرية الكاملة التي تعالج أمر النفس الروحية بحد ذاتها

 .  في النصين أعالهـتاچّيـَوْد َچْبَهـبدخول ملكوت شخصية الالهوت الذي جاء وصفه في 

تفيدنا المعلومات الرئيسية لملكوت شخصية الالهوت عن عدم حاجته إلى نور الشمس أو القمر أو الكهرباء الالزمة في دنيا الظلمة

ية لملكوت شخصية الالهوت ان كل من يستطيع بلوغ ذلك الملكوت بتبني حضارة النفس الروحية أوتفيد المعلومات الثانو. المادية

، يحرز أرفع درجات كمال الحياة فيستقر الفرد في الوجود الثابت للنفس بعلم تام بالخدمةچايُّـو ْبـَهـكْتيبكالم آخر، بواسطة 

ته المادية فاصبح جديرا بدخول ملكوت شخصيةقتنيابحضارة النفس تلك لقاء م )Bali(َمـهاَرَج َبـلي قبل . الودية العلية إلى الحق

 .كان ملكوت الجنان التي استولى عليه بقوته المادية تافها بالمقارنة بملكوت شخصية الالهوت. الالهوت

صية الالهوت اقتداءمن بلغوا اسباب راحة الحضارة المادية المستندة إلى التشبعة الحسية، السعي إلى دخول ملكوت شخعلى 

ـَوْدَچْبَهـ طبقا لما جاء في چايُّـو ْبـَهـكْتي الذي بادل قوته المادية المكتسبة بتبني رياضة )Bali( َبـلي َمـهاَرَجبخطوات 

 .ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها ويستزاد في ـتاچّي
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 التعريب

 ـساَوتاَرَهـمْٰ الالهوت تجلي الودية العلية على يد ، تعلمت انت عن علم شخصية الالهوت وخدمتهناَرَديا 

)HaMsAvatAra( كما أوضح لك العلم تتيميةالخدمة ال لشدة رضاه عليك بفضل القدر الكبير الذي بذلته في ،

VAsudeva .ى االخصعل)  (واسو ِدَو الذي تفهمه النفوس المسلمة للرب تتيميةالخدمة الالتام ب

 التفسير

 متصل ـْمتََوَچْبهاـال.  والعلم الثانوي بقضائهاتتيميةالعلم المبدئي بطبيعة الخدمة ال:  ذلك إلى قسمينتتيميةيمكن تقسيم علم الخدمة ال

الحق تنزع النفس إلى خدمة .  لتبادل الحببشخصية الالهوت وجماله وذكره وغناه وكرامته وصفاته العلية التي تشد االحياء إليه

 اإلنسان على رفع ذلك ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهايعين  .غريزيا لكن يحجب ذلك النزوع بصورة مصطنعة بتأثير النسبة المادية

نكشف هذين ي.  يعمل عمل مصباح العلم العليـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهالذلك، يذكر هنا على االخص ان . الحجاب المصطنع

 (واسو ِدَو للنفس المسلمة للرب تتيميةالقسمين من العلم العلي في الخدمة ال

.الحقتيم ينزع إلى ان يصبح دون ان  تتيميةالخدمة الال يمكن للفرد استيعاب تعقيدات .  مصطلحين متالزمينتتيميةلالخدمة اوالتيم 

 كان صديقهأْرجوَن ألن أْرجوَن شْـرّي إلى تتيميةالخدمة ال الذي يشكل علم ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ شرح شْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰالرب أراد 

إذن،. مقادر ضئيل من الخيار أيضاًون شخصية الالهوت فإنهم يملكافراد القدرة البينية ل جميع االحياء مر لما انمجمل اال. تيمهو

وبناء عليه، يختار التعاون مع العاملين في الخدمة الودية.  التعاونهي اختيار االحياءالحق خدمة التتيم بحب األهلية المبدئية لدخول 

مع تطور ذلك  فيتحرر تناسبيا من شوائب النسبة الماديةتتيميةالخدمة ال تقنيات همتعاونه مع وسيتعلم تدريجيا ب.الحقالعلية إلى 

تتيمية الللخدمةستثّبت عملية التصفية تلك المريد المترقب في اإليمان الراسخ وترقى به تدريجيا إلى صعيد الذوق العلي . التعليم

 . إلى نقطة الوجد التي تسبق مباشرة درجة الحب العليوتحمله قناعته تتيميةخدمة البالفيكتسب تعلقا صادقا 

VAsudeva (ـتاچّيـَوْد َچْبَهـا لما جاء في طبق )١٩\٧( 

VAsudeva .ي نفس نادرة للغايةه)  (واسو ِدَووتلك النفس الكريمة المسلمة تماما للقدمين اللوتسيتين للرب 

 ٢٠\٧\٢. ب.ش

 التعريب

حكم الطبقة الملكية الرذيلة واخضعها بسالحه ف َمـنوسليل ذرية ) Manu( َمـنو شخصية بدوربح الحق اص

 َسـتْـيا لُوَكتميز حكمه الذي ال يمنع بذكره المجيد الذي انتشر في االفالك الثالثة وفوقها إلى . القرص

Satyaloka .ب الكونأرفع كواك) (

 التفسير
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وبناء. ْبـَرْهما في نهار )Manu( َمـنويتعاقب أربعة عشر .  في الباب االول)Manu( ـنوَمشخصيات تجليات تقدم لنا بحث 

يعمر. ْبـَرْهما خالل سنة واحدة من سنوات )Manu( َمـنو ٥٠٤٠ و ْبـَرْهما خالل شهر )Manu( َمـنو ٤٢٠عليه، يوجد 

يوجد عدد ال يعد من.  واحدْبـَرْهما عمر خالل )Manu( َمـنو ألف ٥٠٤وبناء عليه، يوجد .  مائة سنة من سنواتهْبـَرْهما

تجلياتعمل تإذن، يمكننا تخيل كيف . )MahA-ViSNu( ويشْٰـٰنو َمهازفرة وشهقة ما بين  ويعمر جميعهم )BrahmAs( ْبـَرْهماْز

 .شخصية في كل االكوان المادية التي تحتل مجرد ربع القدرة الكلية لشخصية الالهوتال الحق

 الذيشخصية الالهوت العليا جميع الحكام االوغاد لمختلف الكواكب بقوة تعادل قوة )manvantara( َمـنْـَونْـتَـَر تجلييعاقب 

manvantara . امجاده العلية)( َمـنْـَونْـتَـَر تجلياتنشر ت. يعاقب االرذال بسالحه القرص

 التعريب

بسرعة بالغة  امراض االحياء المريضة ابدا )Dhanvantari( ْدَهـنْـَونْـتَـريه بصفة تجلييشفي الحق في 

قصرا على تشخيص ذكره، ويحقق المالئكة عمرا طويال بسببه وحده فيتمجد شخصية الالهوت أزليا، كما 

 .انتزع نصيبا من القربان وهو وحده الذي كشف العلم الطبي في الكون

 التفسير
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لذلك، يستفاد من هذا النص. ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها ةتحاكما جاء في ف كل شيء عن المصدر االقصى لشخصية الالهوتيفيض 

ِوَدْزالـ). Vedas (ِوَدْزالـلذلك، هذا العلم مدون في . )Dhanvantari( ْدَهـنْـَونْـتَـريشخصية بان العلم الطبي من كشف الحق 

)Vedas (البدن هو عالمة. النفس المتجسدة سقيمة البدن. االحياءصدر كل علم ومن ضمنه العلم الطبي للشفاء التام ألمراض هي م

إذن، ال تشفى امراض البدن والعقل بنعمة. قد يختلف المرض ويتباين لكن ال مهرب من وجوده كالوالدة والموت. االمراض

ـْدهيْبـَهـواوشَٰاسم الحق هو . شخصية الالهوت فحسب بل ترتاح النفس من التعاقب الدائم للوالدة والموت ايضا

bhavauSadhi . أي مصدر شفاء مرض الوجود المادي)(

 التعريب

 ْزـتْـريـياكْـشَٰ عندما ضل الحكام الـ)ParazurAma( َپـَرشوراَمشخصية الحكيم ب الحق تجلى

)KSatriyas( ،اقتلع جذور هؤالء الملوك فرغبتهم في الشقاء في الجحيم، نتيجة  عن درب الحق المطلق

 بساطوره القاطع )KSatriyas( ْزـتْـريـياكْـشَٰلذلك، قتل جميع الـ. ل الذين ظهروا كأشواك األرضاألرذا

 .واحد وعشرين مرة

 التفسير
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شخصية الالهوتون  أو الحكام في مطلق مكان من الكون، سواء على هذا الكوكب أو سواه يمثل)KSatriyas( ْزـتْـريـياكْـشَٰالـ

تحمل كل دولة ورجاالتها مسؤولية توجيه الرعية إلى تحقيق شخصية. درب تحقيق شخصية الالهوتوواجبهم قيادة رعيتهم على 

السيدهذا ضروري لجميع البشر وهو واجب الوالد و. )ملكية أو ديمقراطية، أقلية أو استبدادية(بغض النظر عن سنتها  الالهوت

مجرد توفير الفرصة للنفوس المتردية التي تمردت على مشيئةمجمل خلق الوجود المادي مقصود لهذا الغرض ل.  والدولةالروحي

تقود قوى الطبيعة المادية النفوس إلى وضع جهنمي تدريجيا ينطوي على. الطبيعة الماديةفي ها رهناالب العظيم مما أدى إلى 

احكامون رب الحق المطلق إنما يخالفدون  أي من يخالف)brahmojjhita( تْـَهـْزَپـ –ْبـَرْهـمُوجّْـهيتَ . اآلالم والشقاء الدائم

 في مثل تلك الحالة وقتل جميع الملوك)ParazurAma( َپـَرشوراَم الحق تجليظهر . العقابون ونواهي حياة العبودية ويستحق

 عندما فر عدد كبير)ParazurAma( َپـَرشوراَمهربا من عقاب باألصل هاجر ملوك مصر من الهند  .االرذال واحد وعشرين مرة

لك الحين استنادا إلى ما جاء في الهند إلى سائر أقطار األرض في ذ من)KSatriyas( ْزـتْـريـياكْـشَٰمن الملوك الـ

حضارةون ويقيمون يعاقب الملوك أو الحكام على هذا النحو في جميع الظروف حينما يجحد. )MahAbhArata( َمهاْبهاَرتَـال

 .هذا هو نظام الحق القوي. ملحدة

 التعريب

 بصفة رب قدرته )IkSvAku( واكوـإكْـشْٰ َمـهاَرَج شخصية الالهوت مع امتداداته التامة في عائلة تجلى

 َمـهاَرَجدخل الغابة بأمر والده . من رحمته العلية على جميع االحياء في الكون )SItA( سّيـتاالباطنة 

RAvaNa (راَونَٰارتكب . زوجته واخيه االصغر وأقام فيها عدة سنوات مع )( َدشَـَرتْـَهى Dazaratha( 

 .عشرة رؤوس على كتفيه، ذنبا كبيرا بحقه أدى إلى هالكهوذو الذي كان بالغ النفوذ المادي 

 التفسير
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گْـْهـَنشَـتْـرو و )LakSmaNa( ـنَٰـَملَـكْشْٰ و) Bharata( ْبَهـَرتَ هو شخصية الالهوت واخوانه )RAma( راَمالحق 

)zatrughna(َوتَـتّْـ ويشْٰـٰنواالخوة االربعة من عداد .  هم امتداداته التامة )viSNu-tattva(يوجد عدد كبير من.  وليسوا من البشر

 من قدرات)RAmacandra( راَمـتْـشَـنْـْدَرالحق اخوة ون  الذين يعد)RAmAyaNa( رامايانَٰالـالجهلة المعلقين على كتاب 

 حول علم الالهوت ان اخوانه كانواةَويديالـ وهو أوثق الكتب ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهاشخصية الالهوت، لكن نجد هنا في 

ـنَٰـَملَـكْشْٰصل بينما باأل) VAsudeva (واسو ِدَو تجلي هو )RAmacandra( راَمـتْـشَـنْـْدَرالحق . امتداداته التامين

)LakSmaNa( ـنَٰشَـنْكَـْرشَٰ تجلي هو )SaGkarSaNa( َرتَْبَهـ و )Bharata( ْپـَرْدّيـوْمـَن تجلي )Pradyumna(وأما 

 للحق هي القدرة الباطنة)LakSmIjI SItA( سّيـتا ـمّيلَـكْشْٰ ).Aniruddha (آنيـرودَّْهى تجلي ف)zatrughna( گْـْهـَنشَـتْـرو

.شيَو للحق وعشيرة المولى  الخارجيةالفتنة هي )DurgA( چادوْر. )DurgA( چادوْر الفتنة الخارجية وليست امرأة بشرية أو تجلي

 في ظروف)RAmacandra( راَمـتْـشَـنْـْدَرالحق  تجلى.  الحق كلما يختل أمر دينهتجلي عن )٧\٤( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـجاء في 

 .)LakSmIjI SItA( سّيـتا ـمّيلَـكْشْٰمماثلة أيضاً مصحوبا بأخوانه امتدادات القدرة الباطنة مع 

 بترك القصر والتوجه إلى الغابة وكون الحق)RAmacandra( راَمـتْـشَـنْـْدَرالحق  )Dazaratha( َدشَـَرتْـَهى َمـهاَرَجامر 

)LakSmaNa( نَٰـَملَـكْشْٰشاء أحد اخوانه . )AyodhyA( ـاآيُّـوْدْهـّياالبن المثالي فقد عمل بأمر والده حتى ليلة اعالنه ملك 

ـياكاَرنْٰـدََٰدنْٰغابة ثالثتهم ودخلوا الحق  عن رغبتها بمرافقته فوافق )SItA( سّيـتامرافقته كما اعربت زوجته 

)DaNDakAraNya( راَمـتْـشَـنْـْدَروقع خالف بين .  سنة١٤ لإلقامة فيها مدة )RAmacandra( راَونَٰ و) RAvaNa(اثناء 

 القوي مع مملكته)RAvaNa (راَونَٰخالف بهالك انتهى ال. )SItA( سّيـتا زوجته )RAvaNa (راَونَٰاقامتهم في الغابة فخطف 

. وعائلته

راَمـتْـشَـنْـْدَر شْـرّي والقدرة الباطنة للحق وواجبة العبادة مع زوجها )LakSmI( ـمّيلَـكْشْٰ هي ام السعد )SItA( سّيـتا

)RAmacandra( . راَونَٰال يفقه الماديون نظير) RAvaNa(ّيـتاساختطاف ون  تلك الحقيقة بل يطلب )SItA( راَم من عهدة

)RAma(رامايانَٰالـينبغي لطالب الجاه والمال ان يتعظ من .  مما يجر عليهم الخراب والشقاء )RAmAyaNa(بأن استغالل قدرة 

 رفيع الشأن المادي إلى درجة حّول)RAvaNa (راَونَٰكان . )RAvaNa (راَونَٰالحق دون اإلعتراف بعظمة الحق هي سياسة 

سّيـتا وتحداه بإختطاف زوجته )RAmacandra( راَمـتْـشَـنْـْدَرالحق  إلى ذهب خالص لكنه لم يعترف بعظمة ـكاالنْمملكته 

)SItA( راَونَٰ فهلك) RAvaNa(راَمـتْـشَـنْـْدَرالحق .  مع كل جاهه وماله )RAmacandra(التام بالغنى السداسيتجلي هو ال 

kalezaH .الغني الكامل  أي)( شَـهكَـِلـلذلك، وصف في هذا النص . التام

 التعريب

رمق مدينة ) ـتاسـّي(على بعاد حميمته ) RAmacandra (راَمـتْـشَـنْـْدَرمن حزن شخصية الالهوت 

Hara( َهـَر بمقلتين متقدتين حمرة مثل اتقاد مقلتي ) (راَونَٰالعدو  RAvaNa( الذي أراد احراق ملكوت 

الواسع خوفا واعطاه سبيال ألن المائيات أفراد عائلته مثل سمك القرش والحيات  ارتعد البحر .الجنان

 .والتماسيح احترقت بحرارة غضب مقلتي الحق

 التفسير
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. أي كبير األزليين وصمدهم)nitya( نيـتْـياهو .  كسائر االحياء ألنه كبير االحياء وفياضهاةيملك شخصية الالهوت عاطفة حي

لدى االزليين مدى كامل من العواطف والفارق هو ان عواطف كبيرهمالنوعية من سنخه وبفضل تلك الوحدة وبناء عليه، االحياء 

با واتقدت عيناه، غلى البحر كله من جراء ذلك وتلظتغاض) RAmacandra (راَمـتْـشَـنْـْدَرعندما كان . أكبر من عواطفهم

 الخطأ فيالمؤمن بوحدة الوجود المطلقةيرى . ول إلى مدينة العدوالمائيات فارتعد تشخيص البحر خوفا فوسع دربا للحق للوص

 ان عاطفة الغضب فيالمؤمن بوحدة الوجود المطلقةلذلك، يتخيل . الحق مطلق. عاطفة الحق ألنه يريد رؤية النفي في الكمال

لفقر علمه ان عاطفة الشخص المطلق المؤمن بوحدة الوجود المطلقةال يدرك  .المطلق التي تماثل عاطفة الدنيويين عاطفة غائبة

المصدر فكيف استطاعت تهييجدنيوية ) RAmacandra (راَمـتْـشَـنْـْدَرالحق لو كانت عاطفة . علية عن جميع المفاهيم الدنيوية

البحر وأهله؟ هل يمكن لغضب دنيوي توليد الحرارة في البحر؟ ال بد من تبين تلك العوامل استنادا إلى المفهوم الشخصي

 ان الحق المطلق هو الفّياض مما يدل ان الشخص المطلق الـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهاجاء في فاتحة . والالشخصي للحق المطلق

سواء عاطفة الغضب أو الرحمة من نوعيةالحق المطلق  ومختلف عواطفيخلو من العواطف المنعكسة في عالم المادة الزائل 

ليست تلك العواطف غائبة عن المطلق .ق دنيوي في تلك العواطف النها على الصعيد المطلقواحدة أو بكالم آخر، ال يوجد فر

 . الحق عن طريق إقحام تقديراتهم الدنيوية على العالم العلييةشخصون حسب اعتقاد من ينكر

 التعريب

 واضاءت القطع هناء قتال اث)RAvaNa (راَونَٰ عند اصطدامه بصدر إنْـْدَرتحطم خرطوم مطية ملك الجنان 

 بالزهو من قوته وبدأ يختال وسط الجنود المقاتلين، حاسبا )RAvaNa (راَونَٰالمتحطمة في كل الجهات فشعر 

انه قاهر كل الجهات، لكن انقطعت ضحكته التي غمرها الفرح مع ريح حياته فجأة برنة وتر قوس شخصية 

 .)RAmacandra( راَمـتْـشَـنْـْدَرالالهوت 

 فسيرالت

 ٢٦\٧\٢. ب.ش

 يقوى أحد مهما بلغت قوته على انقاذ من يلعنه شخصية الالهوت وكذا، ال يقوى أحد على اهالك من يحميه شخصية الالهوتال

 .مهما كان ضعيفا

 التعريب

 الحق تجلىي.  الحق مع امتداداه التام لمجرد رفع شقاء األرض عندما ناءت بقوى الملوك الملحدينتجلى

ال يستطيع أحد تقدير عطمته . لية بشعر اسود جميل، ويفعل المعجزات لتوسيع امجاده العليةصورته االصب

 .على الوجه الصحيح

 التفسير



 ٢٧\٧\٢. ب.ش

الحق وكْـرِٰشْٰـنَٰالرب ان .  على االخص)Baladeva( َبـَل ِدَوالحق  وامتداده المباشر كْـرِٰشْٰـنَٰالرب  تجلييصف هذا النص 

ْبـَرْهـَمـْن قدير ويوسع ذاته إلى صور وقدرات ال تعد ومجملها حقال.  الواحدلحق المطلق هما ا)Baladeva( َبـَل ِدَو

)Brahman (َوتَـتّْـ ويشْٰـٰنواالمتدادات الشخصية من عداد . شخصية وبائنة: فئتينمن ت الحق تلك امتدادا. العظيم الواحد

)viSNu-tattva( َوتَـتّْـ جـّيـَو بينما الفيض البائن من عداد )jIva-tattva( . َبـَل ِدَوالحق )Baladeva(هو أول فيض شخصي 

 .شْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰ شخصية الالهوت العليامن فيوض 

َبـَل ِدَو و كْـرِٰشْٰـنَٰ ان )MahAbhArata( َمهاْبهاَرتَـال كما في )viSNu PurANa( ورانَٰـپ ويشْٰـٰنوكتاب جاء في 

)Baladeva( ـهَچ ماْر–ـيا َپـلَـكْـشْٰأنوالحق يسمى . حتى في سن متأخرة يملكان شعر اسود جميل )anupalakSya-mArgaH(

جاء في.  أي من ال تراه أو تدركه المدارك الحسية المحدودة)avAG-manasA gocaraH( تْـشَـَرهچوـنَـسا  َم– أواْنأو 

 nAhaM prakAzaH sarvasya( تَـه َسـماورِٰ– ـاـماّيَچا يُّـوْپـَركاشَـه َسـْرَوْسـي ناَهـمْٰ : ان الحق)٢٥\٧( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ

yogamAyA-samAvRtaH(معرفته بعالماته الشخصيةسليمالالتيم ال يستطيع سوى .  أي يحتفظ بحق عدم كشف ذاته لمطلق كان 

 أي ذو شعر اسود)sita-kRSNa-kezaH(  ِكـشَـه– كْـرِٰشْٰـنَٰ –سيتَ وترد من بينها في هذا النص عالمة واحدة هي ان الحق 

هذه. فتيان في سن السادسة عشربصورة ا تجلي شعر أسود جميل و)Baladeva( َبـَل ِدَوالحق  وكْـرِٰشْٰـنَٰالرب لكل من . جميل

 ان الحق أقدم شخصية بين سائر)Brahma-saMhitA(  َسـْمـهيتا-ْبـَرْهَمجاء في . هي العالمة الخاصة لشخصية الالهوت

يتسم البدن المادي بالوالدة والموت والشيخوخة واالمراض لكنها. تلك هي ميزة البدن الروحي. صورة فتىبويتجلى دوما االحياء 

ي حياة هناء باقية، البدن الروحيف) VaikuNThaloka (وايكونْٰـتَْهى لُوَكتملك االحياء التي تأهل  .غائبة جميعها عن البدن الروحي

ْزـتَدّو ويشْٰـٰنو ان فريق )الباب السادس( ـْمتََوَچْبهاـاليخوخة وهذا مؤيد بما جاء في عينه المنزه عن عالمات الش

)ViSNudUtas( أجاميَل الذين جاؤوا لنجدة )AjAmila( وبناء عليه، من الثابت ان االبدان. ، بدوا فتيانياَمـراَج من قبضة فريق

لذلك، عندما ينزل الحق من. أبدان عالم المادةعن ماما نة تئبا) VaikuNThaloka (وايكونْٰـتَْهى لُوَكالروحية للحق وسائر أهالي 

 عن شوائبةالمنزهقدرته الباطنة  أي )Atma-mAyA( ـا ماّي–آتْـَم ذاك العالم إلى هذا العالم فإنما ينزل ببدنه الروحي من قوام 

 فيتجلىخصاني يالالش) Brahman (ْبـَرْهـَمـْنن  والدعوى بأ.الفتنة الخارجية  أي)bahiraGgA-mAyA( ـاماّي-چاـَبـهيَرنْ

ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتيليس .  الحق ببدن المادي بل روحيتجلىلذلك، ال ي .هذا العالم المادي ببدن مادي هي دعوى سخيفة

)brahmajyoti( ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتي سوى بهاء بدن الحق وال فارق نوعي بين بدن الحق و) brahmajyoti (هنور أي. 

 شك ان الحق ال يحتاجال.  الحق القدير شخصيا لرفع عبء األرض الذي تمثله الطبقة الملكية الرذيلةتجلىالسؤال اآلن هو لماذا ي

بالحياةون  الذين ينعمتيمه االصفياء األرض شخصيا لهذا الغرض بل ينزل فعال للكشف عن تساليه العلية تشجيعا لفي إلى التجلي

.بتسبيح تسالي الحقون  يلتذالتيمكبار   أي)mahAtmAs( َمهاتْـماْز ان )١٤-١٣\٩( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـاء في ج. بتسبيح امجاده

لذلك، تسالي الحق مع أهل األرض تخلق موضوعا لنقاش.  مقصودة لتحويل االهتمام إلى الحق وتساليه العليةةَويديالـجميع الكتب 

 .االصفياء تيمه

 التعريب

 عندما كان في )PUtanA( تَـناپّو وإال كيف تسنى له قتل جنية عمالقة مثل كْـرِٰشْٰـنَٰ شك حول ربوبية ال

ن إلى درجة كادتا ا شاهقتأْرجوَن امهد امه أو تحطيم عربة بقدمه عندما كان ابن ثالثة أشهر أو اقتالع شجرت

 .الحق نفسهتلمسان السماء عندما كان يحبو؟ ال يقوم بكل تلك المعجزات سوى 

 التفسير
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شخصية الالهوت. ال يستطيع أحد اختراع رب بتصوراته أو بعدد االصوات االنتخابية كما اصبح شائعا بين الحمقى في بالد الهند

.شخصية الالهوت واحد ال ثان له واالحياء ال تحصى عددا وكلها تقوم به. االحياء سوى قدراته أزلياليست هو شخصية الالهوت و

 عندما كان في حجرها، وطلبت منهاكْـرِٰشْٰـنَٰ امام ام )PUtanA( تَـناپّوظهرت الجنية . ةَويديالـتعلنه جميع الكتب هذا ما 

ارادت.  التي كانت في صورة سيدة محترمة)PUtanA( تَـناپّو الطفل إلى سلمت و)YazodA( ياشـُوداارضاع الطفل فوافقت االم 

طول ستةب صدرها مع ريح حياتها فسقطت الجنية في صورتها االصلية الطفل لسم لكن امتصالجنية قتل الطفل بتلطيخ صدرها با

 فيحقظهر ال.  رغم قدرته على ذلك)PUtanA( تَـناپّو لم يحتج إلى مد بدنه لمعادلة طول الجنية كْـرِٰشْٰـنَٰالرب أميال، لكن 

إذن، لم يكن يصعب .ه غطى االفالك الثالثة للكون بخطوتين مقصوع لكنْبراْهـَمنَٰصورة ب) VAmanadeva (واَمـَن ِدَو تجلي

 ولدها)YazodA( ياشـُودات لو رأ). YazodA (ياشـُودا القيام بمعجزة مد بدنه لكنه لم يفعل ذلك امام امه الحبيبة كْـرِٰشْٰـنَٰعلى 

م ان ولدها المزعومبالعل) YazodA (ُوداياشـلتأذى حب ) PUtanA( تَـناپّو يمتد ستة أميال للتغلب على الجنية كْـرِٰشْٰـنَٰ

 هو شخصية الالهوت دوما سواءكْـرِٰشْٰـنَٰ كان شخصية الالهوت نفسه وبذلك العلم لكان انقطع حبها االمومي له، لكن كْـرِٰشْٰـنَٰ

القاسية ليصبحي غطت الكون، وال يحتاج إلى المجاهدات الت) VAmanadeva (واَمـَن ِدَوصورة طفل في حجر امه أو صورته ب

من المحال على أحد ان يتحدى شخصية. شخصية الالهوت على هذا النحوون نهم يصبحاشخصية الالهوت رغم اعتقاد البعض 

تستطيع االحياء تحصيل الصفات الربانية.  يمكنه تحصيل معظم الصفات الربانيةلكنالالهوت أو يعادله بالمجاهدات أو الكفارات 

 هو شخصية الالهوت سواء في حجر امه أو في مطلق مرحلة منكْـرِٰشْٰـنَٰتصبح شخصية الالهوت، بينما إلى حد كبير لكنها لن 

 .مراحل حياته دون ممارسة المجاهدات

)YazodAmayI( ياشـُوداَمـيِّ الذي كان مختبئا وراء عربة في دار )zakaTAsura( شَـكَـطاسوَر الجني كْـرِٰشْٰـنَٰإذن، قتل 

وعندما كان يحبو ويلهي امه عن واجباتها البيتية، ربطته امه إلى قضيب هاون لكن الطفل. سن ثالثة أشهر فقطعندما كان في 

 وعندما ضرب الشجرتين)YazodAmayI( ياشـُوداَمـيِّ شاهقتين في باحة أْرجوَنالمشاغب جر قضيب الهاون إلى شجرتي 

 إلى المكان، ظنت ان طفلها نجى)YazodAmayI( اشـُوداَمـيِّيبقضيب الهاون، هوت الشجرتين بصوت مدوي، وعندما هرعت 

إذن، هذا مثال على تبادل الحب بين. يحبو في باحة دارها، سبب سقوطهماالذي من الشجرتين برحمة الحق جاهلة ان الحق عينه 

القويالحق لكنه لعب دور  ان يصبح الحق ولدها فلعب دور طفل في حجرها )YazodAmayI( ياشـُوداَمـيِّارادت . تيمهالحق و

 العمالقتين،أْرجوَنفي حالة سقوط شجرتي .  رغبة الجميعحقتحقيق البتمثل جمال تلك التسالي . بذات الوقت حينما اقتضت الحاجة

ار شجرتين كما شاء اللعب مثل طفل يحبو في باحة دفي صورة ناَرَد مسخهما اللذين )Kuvera( كوِوَركانت مشيئة الحق انقاذ ولدي 

( ياشـُودا

 .الحق هو رب الكون في مطلق االحوال وقادر على العمل بمطلق صورة جليلة أو دقيقة كيف يشاء

YazodA .رؤية تسالي الحق في باحة دارهاب التي كانت تجد لذة علية )

 التعريب

ان احياهم الحق في طفولته  وبعد ياموناثم عندما شرب رعاة البقر الصبيان وابقارهم من المياه السامة لنهر 

 كاليـياها كما لو كان يلعب وعاقب الثعبان السام لمجرد تصفيت يامونامياه نهر  بلحظه الرحيم، قفز في

)KAliya(من يستطيع القيام بتلك المعجزات سوى الحق .  الذي كان يقيم هناك بلسان ينفث امواجا من السم

 العظيم؟

 ٢٩\٧\٢. ب.ش

 التعريب

عندما ) KAliya( كاليـيان في الغابة من احتكاك االوراق اليابسة في ليلة نهار عقاب الثعبان اندلعت النيرا

 نائمين ببال خال، ويبدو ان جميع االهالي كانوا موقنين بهالكهم، )VrajabhUmi( ميوَرَج ْبـهّوكان اهل 

 .ت الحقتلك هي معجزا. بمجرد اغماض عيونهم) ( َبـلَـراَمالحق مع نجاهم لكن 

 التفسير

BalarAma



 ٣٠\٧\٢. ب.ش

.رغم وصف عمل الحق في هذا النص باإلعجازي فال بد من العلم ان جميع تسالي الحق اعجازية وهذا ما يميزه عن سائر االحياء

 واخماد حريق غابة بمجرد اغماض العين هي اعمال اعجازية، لكن ليست تلك التساليأْرجوَنشجرة  أولية چااقتالع شجرة تين بن

 كل من يعلم بمعجزات.)٩\٤( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـحسب بل جميع تسالي الحق على أشكالها اعجازية طبقا لما جاء في عجيبة السمع ف

 .راهن بعد مفارقة بدنه المادي الإلى الحق في داره الباقيةوبناء عليه، يرجع . كْـرِٰشْٰـنَٰالحق وتعاليها يصبح أهال لدخول ملكوت 

 التعريب

 تسعى إلى ربط يدي ولدها بالحبال، كانت تجد )كْـرِٰشْٰـنَٰرابة  ياشـُودااالم (انت زوجة راعي البقر عندما ك

 عندما اقلعت عن محاوالتها في النهاية فرأت جميع االكوان فمه كْـرِٰشْٰـنَٰالرب ففتح الحبل أقصر من الالزم 

 .تعالي ولدها من وجه مختلفعندما رأت ذلك، ساورتها الشكوك لكنها كانت مقتنعة ب. بداخله

 التفسير
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ذات يوم فبدأت بربطه بالحبال لتقاصصه، لكن كلما سعت إلى عقد الحبل وجدته )YazodA( ياشـُودا امه كْـرِٰشْٰـنَٰالرب ازعج 

ن من شدةاستغربت االم لك. أقصر من الالزم إلى ان اصيبت باإلعياء وفي تلك االثناء فتح الحق فمه فشاهدت جميع االكوان فيه

كْـرِٰشْٰـنَٰن ولدها الم تفكر .  تلطف بولدها بحمايته من جميع المصائب المتالحقةنارايانَٰالرب  فقد ظنت ان كْـرِٰشْٰـنَٰحبها لـ

 أي القدرة الباطنة للحق التي)yogamAyA( اـماّيـَچيُّـوذاك هو عمل .  حبها العميق لهنتيجة  عينهنارايانَٰكان شخصية الالهوت 

 من ذا القادر على القيام بكل تلك المعجزات سوى شخصية الالهوت؟. تيمهمل لتكميل جميع تسالي الحق مع تع

 التعريب

رعاة البقر الصبيان واطلق ) VaruNa (َورونَٰ من مخافة المالك َمهاراَجنَـنْـَد  رابه كْـرِٰشْٰـنَٰالرب انقذ 

VRndAvana( نْـداَوَنورِٰكما انعم على أهالي . )( َمـيامن كهوف الجبل حيث وضعهم ابن  Maya( الذين 

دخالهم إلى أرفع إنوما عميقا اثناء الليل بسبب عملهم الشاق في النهار، بون طوال النهار وينامون كانوا يعمل

 .كل تلك االعمال اعمال علية تثبت ربوبيته ال محالة. كوكب في السماء الروحية

 التفسير
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َورونَٰ في منتصف الليل لظنه ان الليل قد ولى فحمله المالك يامونا لإلستحمام في نهر كْـرِٰشْٰـنَٰالرب  راب هاراَجَمنَـنْـَد توجه 

)VaruNa (في الواقع، كان.  الذي ظهر في المكان إلطالق سراح والدهكْـرِٰشْٰـنَٰة شخصية الالهوت مشاهدليحظى ب هبإلى كوك

عن ذكرون  كانوا ال ينقطع)VRndAvana( نْـداَوَنورِٰن اهالي ظاهريا أل) VaruNa (َورونَٰ  على يدَمهاراَجنَـنْـَد اعتقال 

 انـتاچّيـَوْد َچْبَهـجاء في .  دون خوف من شقاوة الوجود الماديچايُّـو ْبـَهـكْتي في تأمل دائم فيه في وجد كْـرِٰشْٰـنَٰ

يذكر هنا بوضوح ان .يحرر النفس من شقاوات احكام الطبيعة الماديةاإلنتساب إلى شخصية الالهوت بالتسليم التام في حب علي 

من شدة نوما عميقا اثناء الليلون  كانوا دائمين االنشغال في عناء عملهم اليومي وكانوا ينام)VRndAvana( نْـداَوَنورِٰاهالي 

وا مشغولين فعليا بأرفع االعمال الروحية فقط وكلإذن، كان لديهم وقت قليل للتأمل أو سواه من االعمال الروحية، لكنهم كان. تعبهم

وبناء عليه، كانت.  قطب اعمالهمكْـرِٰشْٰـنَٰكان . شْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰالرب ما فعلوه كان روحيا ألن كل شيء كان منتسبا إلى 

اء واجبه لصالحقضينبغي لإلنسان . چايُّـو ْبـَهـكْتيهذا هو نفع . االعمال المزعومة في العالم المادي مشّبعة بالقدرة الروحية

 .، أرفع الوجدان الروحيكْـرِٰشْٰـنَٰ وستبقى جميع اعماله مشّبعة بذكر كْـرِٰشْٰـنَٰالرب 

 التعريب

عمال بأمر  إنْـْدَر عن تقديم القربان إلى ملك الجنان )VRndAvana( نْـداَوَنورِٰعندما انقطع رعاة البقر في 

 َوْرْدَهـَنچو جبل كْـرِٰشْٰـنَٰالرب حمل .  بوابل المطر طوال سبعة أياموَرَجهددت أرض ، تكْـرِٰشْٰـنَٰ

Vraja( ْوَرَجأهالي ب بيد واحدة فقط من رحمته )( Govardhana (فعل ذلك . رغم انه كان في سن السابعة

 .لحماية الحيوانات من االمطار



 التفسير
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َوْرْدَهـَنچو في السابعة فقط، حمل الجبل الكبير كْـرِٰشْٰـنَٰالرب ندما كان يلعب االطفال بمظلة معروفة بمظلة الضفدعة وع

ورِٰنْـداَوَن طوال سبعة أيام بيد واحدة لحماية الحيوانات وأهالي )VRndAvana(ورِٰنْـداَوَن  في )Govardhana Parvata( َپـْرَوتَ

)VRndAvana ( القربان السنوي إليه إلنقطاعهم عن تقديم إنْـْدَرملك الجنان من غضب. 

ةَويديالـ القرابين التي توصي بها الكتب .الحقال حاجة إلى تقديم القرابين إلى المالئكة لقاء خدماتهم عندما يكون الفرد في خدمة 

 ما جاءالمالئكة موكلين بتدبير الشؤون الكونية وحسب. لمرضاة المالئكة إنما تقصد تشجيع القائمين بها إلدراك وجود سلطات فوقية

، لكن ال داع لعبادة المالئكة أو تقديم القرابين اليهم حسبماالرب العظيم فإن عبادتهم وسيلة غير مباشرة لعبادة ـتاچّيـَوْد َچْبَهـفي 

ميوَرَج ْبـهّو اهالي كْـرِٰشْٰـنَٰالرب لذلك، نصح .  بصورة مباشرةالرب العظيميوصى في ظروف مخصوصة عند عبادة 

)VrajabhUmi(  ميوَرَج ْبـهّو من اهالي إنْـْدَر فغضب إنْـْدَربعدم تقديم القرابين إلى ملك الجنان )VrajabhUmi(لجهله بوجود 

نجى بقدرته الشخصية جميع اهالياالحق  وسعى إلى معاقبتهم على ذنبهم، لكن )VrajabhUmi( ميوَرَج ْبـهّو في كْـرِٰشْٰـنَٰالرب 

لذلك،. شيَو أو ْبـَرْهماال يحتاج إلى مرضاة المالئكة بما فيهم  تيمه  واثبت قطعيا ان)VrajabhUmi( ميوَرَج ْبـهّووحيوانات 

 هو شخصية الالهوت في كل الظروف سواء بصفة طفل في حجر امه أو في سن السابعة أوكْـرِٰشْٰـنَٰالرب يثبت هذا الحادث ان 

هذه بعض الوجوه. السادسة عشر حتى عندما كان في سن كبيرة وانه علي عن سائر االحياء، وبدا في سن فتى في ١٢٥في سن 

 .التي يتميز بها البدن العلي للحق

 التعريب

 والمطربة اثناء انشغاله ةاني الحلوغباأل) VRndAvana (ورِٰنْـداَوَنشهوات زوجات اهالي الحق  انهض

 دَٰكْـَهـتْـشّوـشَـنْالجني الثري خطف و) VRndAvana (ورِٰنْـداَوَن في غابة راَسبتسالي رقصة 

Kuvera .رأسهالحق  الصبايا فقطع )( كوِوَر من اتباع خزان الجنة )( zaGkhacUDa

 التفسير
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تسالي. كْـرِٰشْٰـنَٰ تجلي عما سيحدث في المستقبل اثناء ناَرَد وكان يحدث ناَرَد إلى ْبـَرْهمايجدر التنويه ان هذا النص هو كالم 

 من عدادهم فإنه يتحدث عن االحداثْبـَرْهماالماضي والحاضر والمستقبل ولما ان ون الخبراء الذين يبصرمعروفة عند الحق 

كما.  وليس اثناءها)rAsa-lIlA( ـاللـّي – راَس عقب رقصة )zaGkhacUDa( دَٰـكْـَهـتْـشّوشَـنْللجني الحق قتل حدث . المقبلة

 وكذا تسالي رقصة)KAliya( كاليـياريق الغابة كان مجمال مع عقاب الثعبان في حالحق اطلعنا في النصوص السابقة ان مشاغل 

وقعت حادثة قتل. تفسير ذلك هو ان كل تلك االحداث ستقع في المستقبل. )zaGkhacUDa( دَٰـكْـَهـتْـشّوشَـنْ وقتل )rAsa( راَس

َنچوْبـهالْـ في شهر )HorikA( هُوريـكااثناء تساليه في الحق  على يد )zaGkhacUDa( دَٰـكْـَهـتْـشّوشَـنْالجني 

)PhAlguna( دَٰـكْـَهـتْـشّوشَـنْتلك المناسبة في الهند بإحراق ُمثلة تقام  وما زالت )zaGkhacUDa(في اليوم الذي يسبق تسالي 

 .)Holi (هُولي المعروف عادة بعيد )HorikA( هُوريكافي الحق 

 عن خداع العالمينمة المزعوتجلياتقصر التلذلك، .  بصورة عامةةَويديالـالكتب مدونة في تجلياته وتساليه أو الحق ان جلوة 

 .ةَويديالـباالحداث الواردة في الكتب 

 التعريب

KezI (ْپـَرلَـْمـَبجميع الجن امثال  ( ْدِهـنوَكو)  ( َبـَكو)  ( ِكـشّيو)  Baka Dhenuka Pralamba (و 

 ـدَٰپـّيـا كوَولَـّيالفيلو) MuSTika (ـطيَك موشْٰو) CANUra (َرـّواٰن تْـشو) AriSTa (ـطَآريـشْٰ

)KuvalayApIDa (ـَسكَـمْٰ و) KaMsa (ياَوَن و) Yavana (نَـَركاسوَرو ) NarakAsura (َرَكـٰدپاونْٰ و 

( دويـَويَدالقرد و)  (َبـلْـَوَل و) ( Balvala (سالْـَولمقاتلين مثل كبار او)  Dvivida SAlva PauNDraka (و 

 و )VidUratha(  ويدوَرتْـَهىو) zambara (شَـْمـَبـَر  والثيران السبعةو) Dantavakra (َدنْـتَـَوكْـَر

 و) Kuru ( كوروو) Matsya ( َمـتْـْسـياو) KAmboja (كاْمـبُوَج باإلضافة إلى )RukmI( روكْـمّي



( ِكـكَـيا و ) Kekaya( نْـَجـياْسـرِٰ SRJjaya (تجلياته  أو معه في َهريالحق  سواء مع بضراوةون سيقاتل

 وجميعهم دخلوا وغيرهم )BhImasena( ـَمـِسـَنْبـهـّيو  أْرجوَن و) Baladeva( َبـَل ِدَو ةشخصيال

VaikuNTha .)( َهىطْايكونْٰوأو داره الشخصية في عالم  )(ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتي  brahmajyoti

 التفسير
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 هو)Baladeva( َبـَل ِدَوشخصية الالهوت . كْـرِٰشْٰـنَٰالرب  والروحي تشكل عوارض قدرات جميع البيانات في العالمين المادي

كما يفعل(يظهر الحق . من مالزميه الشخصيين.  الخأْرجوَن و )BhImasena( ـَمـِسـَنْبـهـّيامتداده الشخصي االول بينما 

ْپـَرلَـْمـَبالمتمردة مثل الجن والشياطين الوارد ذكرهم مثل لذلك، يتم قتل النفوس .  مع جميع مالزميه وقدراته)تجلىحينما ي

)Pralamba (العلم ان جميعيتعينكل تلك االمور ستوضح أكثر في الباب العاشر، لكن .  نفسه أو أحد مالزميهحقسواء على يد ال 

أو دخلوا احدى كواكب )brahmajyoti(وتي ْبـَرْهـَمـْجـيُّـاالحياء الوارد ذكرهم الذين قتلوا نالوا الخالص سواء باإللتحام في 

سينتفع جميع المشاركين في ملحمة.  ذلك في الباب االول)BhISmadeva( ـَم ِدَوـشْْٰبـهـّيأوضح . )VaikuNTha( َهىطْايكونْٰو

تهم الفكرية عندبدخول الوجود الروحي طبقا لحاال.  أو مالزميه الخحققتلوا على يد الالذين أو ) KurukSetra (كوروكْـشِٰـتَْر

الخالصون مجرد كائن قوي فينالالحق ون واما الذين يعتبر )VaikuNTha(وايكونْٰطَْهى دخلوا الحق اعترفوا بعظمة من . مصرعهم

لما ان هذا. جميعهم من الوجود الماديون نهم يعتقلك بهاء الوجود الروحي أي) brahmajyoti (ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتيباإللتحام في 

 .يةودفيمكن تخيل نفع القائمين على خدمته بصلة للحق ع المعادين هو نف

 التعريب

( َسـتْـياَوتيابن  ) SatyavatI (وّيـاَس ِدَوه بشخصية تجليسيجد الحق في  VyAsadeva( ِوَدْزالـ ان 

)Vedas ( إلى فروع َويديالـهذا العصر المتسمين بعمر قصير فسيقسم شجرة العلم صعبة على أفهام أهل 

 .طبقا لظروف العصر

 التفسير
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تقدم.  ذوي العمر القصيركَلي في المستقبل من اجل أهل عصر ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها تصنيف في هذا النص عن ْبـَرْهمايذكر 

لمجتمعازاء معضالت الحياة نتيجة حراجة اون لوقت قصير فحسب بل سيحتاروا  لن يعمركَليفي الباب االول، ان أهل عصر 

الرقي الحقيقي للعلم. ان تقدم اسباب الراحة البدنية المادية من مسار جبلة التلبيس حسب قانون الطبيعة المادية. البشري اإللحادي

العمر القصير الذي ال يتجاوز مائة سنة والذي تضاءل اآلن إلىون  يحسبكَلي في عصر ضعاف الفطنةيعني تقدم العلم بالذات، لكن 

تتمثل فطنتهم الضئيلة بجهلهم ببقاء الحياة وتوهمهم عينية البدن المادي الزائل والذات الروحية. ستين سنة هو الكل بالكلأربعين أو 

 الواسع في كتبَويديالـبصفة االب الشفوق لجميع االحياء بالعلم الحق وهذا ما يجعلهم من اشباه الحمير والثيران، لكن يهديهم 

)purANas( ـاتْراٰنـوپالـ. ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها ومن ثم للمستبحرين منهم كتاب ـتاّيچـَوْد َچْبَهـموجزة مثل 

يضاً لمختلف درجات البشر في مسار الجبالت الماديةأ) VyAsadeva (وّيـاَس ِدَو تصنيفمن ) MahAbhArata (َمهاْبهاَرتَـالو

 . الواحدَويديالـالثالث وتدور كل تلك الكتب حول المبدأ 

 التعريب

طائرات غير بون  ويطيرَويديالـعندما يهلك الملحدون أهالي مختلف الكواكب بفضل استبحارهم في العلم 

سيحير الحق عقولهم في شخصية بوذا ) Maya( َمـيام الكبير مرئية في السماء متينة البناء على يد العاِل

 .ويدعو إلى مبادئ دينية فرعية

 التفسير



 ٣٨\٧\٢. ب.ش

)zrIla Jiva GosvAmI (چُوْسـوامّيشْـرّيـَل جـّيـَو يكتب . اني بوذا مختلف عن بوذا المعروف في التاريخ العصريبتجلي الرال

 واحدة)Manu( َمـنو في حقبة كَلي عصر ٧٢يتوالى .  مختلفكَلي بوذا الوراد ذكره في هذا النص، ظهر في عصر تجليان 

 بوذا في وقت تسود فيه المادية بين البشر وينشر مبادئتجلىي.  تلك العصور بوذا المخصص ذكره في هذا النص في احدتجلىوي

الدين البوذي دين عام يوجه. الالعنف ليس مبدأ ديني بحد ذاته بل صفة هامة للمتدينين أي )ahiMsA( ساأهيـمْٰمبدأ . دينية عامة

ذية تلحق بالمؤذي نفسه على حد سواء، لكن ينبغي لإلنسانأتباعه إلى عدم الحاق االذى بالحيوانات أو غيرها ألن تلك االعمال المؤ

تعلم مبدأين آخرين هما التواضع وعدم االستكبار قبل تعلم مبادئ الالعنف تلك، إذ ال يقوى أحد ان يصبح مسالما عديم االذية

ترام إلى كبار الدعاة الروحيينيجب عليه إظهار اإلح. بعد اإلتصاف بالمسالمة ينبغي لإلنسان تعلم الصبر وبساطة العيش. دونهما

 ينبغي لإلنسان.على الصعيد النهائي تتيميةخدمة الالوتدريب حواسه على العمل الملجم وتعلم عدم التعلق بالعائلة والبيت وقضاء 

 االخالقية وحدهاال بد من ان يكون شخصية الالهوت مدار المبادئ الدينية وإال تبقى المبادئ.  معناه الدينقد وإال يفحبهوالحق قبول 

upadharma .أي مبادئ دينية فرعية )( ْدَهـْرَمَپ أو

 التعريب

 عندما يغيب الحديث عنه حتى في بيوت الربانيين كَلي الحق بصفة المعاقب العظيم بعد انقضاء عصر تجلىسي

 ْدَرـّوشزراء تنتخبهم طبقة الـالمزعومين واهل الطبقات العليا الثالث وعندما تنتقل مقاليد الحكم إلى ايدي و

zUdra . الوضيعة أو ما دونهم، وعندما تندرس تقنيات القربان حتى في الكالم)(

 التفسير

 ٣٩\٧\٢. ب.ش

سيسود اإللحاد حتى بين اوساط.  الحالي وسمتها اإللحادكَليترد في هذا النص عالمات أسوء اوضاع العالم المادي في نهاية عصر 

وبناء عليه، سينسى جميعهم عمليا حتى االسم.  أي الربانيين وأهل الطبقات العليا ذوي الوالدتين)dvija-janas( ْدويـَج َجـنَـْز

علىون مصير الطبقات اإلجتماعية والحكام الذين يسهرون يقتضي استبحار المفكرين الذين يقرر. القدوس فماذا يقال عن تساليه

 وصفاته واسمه وتساليه وبطانتهالرب العظيمتنمية اإلقتصادية، في معرفة ن العاملين على اليالنظام اإلجتماعي والتجار والمزارع

 أي معرفتهم بشخصية)tattva jJAna( گْـياَن َو تَـتّْـيجري الحكم على الربانيين وكبار المجتمع استنادا إلى. تهتجلياوتوابعه و

خدمةالدون معرفة شخصية الالهوت و ينة الجثثالالهوت وليس استنادا إلى حسبهم ونسبهم إذ ال يعتبر الحسب والنسب سوى ز

تجردت الفئات العليا. ة لإلنسانيعند ازدياد انتفاخ تلك الجثث المزينة في المجتمع ستقع العراقيل في الحياة السلمية التقدمو. تتيميةال

ين في عدة مواضع من هذا الكتابتقدم توضيح امتياز الوالدت. نتيجة نقص التدريب أو التربية اإلجتماعية من امتياز الوالدتين

ونكرر التنويه بأن الوالدة الناتجة عن جماع الوالدين تشكل الوالدة البهائمية، لكن تلك الوالدة البهائمية وتقدم الحياة على المبادئ

جاء.  الوضيعة)zUdras( ْزْدَرـّوشالبهائمية المتمثلة باألكل والنوم والدفاع والجماع الخالية من تربية الحياة الروحية هي حياة الـ

منون  أي الوزراء سيكون)nRdevas( ْزِدَونْـرِٰ الطبقة العمالية الملحدة وان ي ستنتقل إلى أيدكَليهنا ان مقاليد الحكم في عصر 

م سائدةسوده بهائم معدومين التربية وأصبحت عالماتهتال يترقب أحد السالم والرخاء في مجتمع .  التربية الروحيةالمفتقرين إلى

.اآلن ومن واجب القادة اإلعتبار واصالح النظام اإلجتماعي بعرض مبادئ أهل الوالدتين المدربين في معرفة شخصية الالهوت

شخصيةب الحق تجلييستدعي الوضع اإلجتماعي المنحط .  في كل األرضـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهايمكن تحقيق ذلك بنشر تربية 

Kalki .جميع الشياطين دون رحمة لقتل )( كَـلْـكي

 التعريب

 وكبار الحكماء اآلباء ثم يوجد )PrajApatis( َپـتـيْزْپـَرجا و )ْبـَرْهما(في بداية الخلق وأنا توجد الكفارة 

في النهاية سوى  لكن ال يوجد. اثناء طور حفظ الخلق  والمالئكة المدبرين وملوك الكواكبويشْٰـٰنوالرب 

 .القديرالحق جميعهم آيات مختلفة لقدرة .  والملحدين الغاضبين الخشيَوثم المولى نقيض الدين 

 التفسير



 ٤٠\٧\٢. ب.ش

َپـتيْزْپـَرجا ثم يظهر ْبـَرْهماقدرة الحق هي التي تخلق عالم المادة وتظهر في بداية الخلق بفضل كفارة اول المخلوقات 

)PrajApatis(أو دين الحق ومختلف المالئكة وملوكويشْٰـٰنوالرب تتيم بحب خدمة التقوم .  التسعة المعروفين بكبار الحكماء 

شيَووفي الطور االخير عندما يحين اجل طي الخلق، يقوم أوال مبدأ نقض الدين ثم المولى . في طور الحفاظ على الخلق الكواكب

 أي)MahAdeva( َمهاِدَو و يشْٰـٰنوو  وْبـَرْهمالذلك، . مع الملحدين في حالة غضب تام، لكنهم جميعهم ليسوا سوى قدرات الحق

الخلق. جبلة التلبيس ولي شيَوجبلة التملك و  ولي ْبـَرْهماجبلة األصالة و  ولي  هوويشْٰـٰنو.  الجبالت المادية الثالثولياء هم أشيَو

بلة األصالة تحتالمادي هو عرض زائل يوفر فرصة الخالص للنفوس المغلولة العالقة في العالم المادي ولدى كل من ينمي ج

 فيدخل ملكوت شخصية الالهوت منقطعا عن هذا العالمـويةـنَٰوايشْٰالـ فرصة أكبر بالخالص عمال بالمبادئ ويشْٰـٰنوالرب حماية 

 .المادي التعس

 التعريب

ء ذرات إحصاعن ذلك حتى وان استطاع العاِلم يقصر  على أتم وجه؟ ويشْٰـٰنومن ذا القادر على وصف قدرة 

 رفع ساقه دون عناء وراء أعلى الكواكب )Trivikrama( تْـريـويكْـَرَمصورة ب حق ال وحدهألن. الكون

Satyaloka .ا جميعابدأت حركتنحالة الحيادية للجبالت المادية الثالث فإلى ال)  (َسـتْـيا لُوَك

 التفسير

 ٤١\٧\٢. ب.ش

م المادي إحصاء ذرات الكون كله، وإن اقتدر على إحصاء الذراتالطاقة النووية هي ذروة المنجزات العلمية لكن ال يستطيع العاِل

)Trivikrama( تْـريـويـكْـَرَمفي الكون أو طي السماء كما يطوي فراشه فلن يقوى على تقدير مدى قوة وقدرة الحق العظيم 

لة الحياديةوبلغ الحا) VAmanadeva (واَمـَن ِدَوه بشخصية  تجليفي) Satyaloka (َسـتْـيا لُوَكالذي غطى الفلك السماوي 

للجبالت المادية الثالث التي تدعى قشور الكون المادي السبعة لكن الحق نفذ تلك القشور بأصبع قدمه واحدث خرقا تسربت منه مياه

م آخر، البكال. االفالك الثالثةتي تصفي  ال)Ganges( َچـنْـَچالـالمحيط السببي إلى السماء المادية وهذا المجرى معروف بمياه 

 .هو القدير وال يكبره وال يعادله سواه.  القوي عديلويشْٰـٰنويعادل 

 التعريب

إذن، ماذا يستطيع اآلخرين . عليك بالوالدة نفهم شخصية الالهوت القديرون ال أنا وال الحكماء الذين يتقدم

قاصر عن الوصول إلى حد العلم به لحق اول تجليات ا )zeSa( ِشـشَٰالذي ولدوا بعدنا ان يعرفوا عنه؟ حتى 

 .رغم انه يصف صفات الحق بألف وجه

 التفسير

 ٤٢\٧\٢. ب.ش

وبناء عليه، من المحال تقدير. يملك شخصية الالهوت القدير ثالث قدرات هي الباطنة والظاهرة والبينية التي تتوسع دون حد

هوهر قدراته رغم عدم انقطاعه عن وصفها بوج قاصر عن تقدي)zeSa( ِشـشَٰامتدادات قدرات الحق إذ الحق نفسه في شخصية 

 . االلف

 التعريب

لكن كل من يحظيه الحق على االخص بفضل تسليمه الخالص إلى خدمته، يستطيع التغلب على المحيط 

الغالب لألوهام كما يستطيع فهم الحق بخالف المتعلقين بأبدانهم المادية المقصودة في النهاية طعاما للكالب 

 .وبنات آوى

 التفسير



٤٥-٤٣\٧\٢. ب.ش

العالم.  االصفياء للحق بأمجاده بصدد فهم عظمته وعظمة توسع قدراته، لكن المتعلقين بالبدن الزائل قاصرين عن معرفتهالتيميعلم 

ديل بخير بدنه المااشغدائم االنالمادي . المادي بمجمله المستند إلى عينية البدن المادي والذات الروحية، يجهل بشخصية الالهوت

قد تكون اهتمامات المادي واسعة تشمل اعماال إنسانية وإيثارية إلى سياسية ووطنية ودولية. وابدان اطفاله واهله وابناء جلدته الخ

لذلك، تبقى معرفة شخصية الالهوت مجهولة ما دام الفرد موهوما بتلك. لكنها ال تتخطى وهم عينية البدن المادي والنفس الروحية

 . دون معرفة شخصية الالهوترقي الحضارة المادية عقيما مهما بلغ بريقهالعينية ويبقى 

 التعريب

 رغم ان قدراته وراء )yogamAyA( اـماّيـَچيُّـو، نعلم نحن النفوس المسلمة له كيف يعمل بقدرة ناَرَديا 

 ْپـَرْهالَد َمهاراَجريد  القوي وكبير ملوك النماشيَوقدرات الحق معلومة ايضا عند . العلم والقياس

( شَـتَـرّوپـا وزوجته )( PrahlAda (ْسـواياْمـْبـهوَو َمـنو و )zatarUpA SvAyambhuva Manu( 

 و) AkUti (تيآكّو و) UttAnapAda( پاَدأوتّـانَـ و) Priyavrata( ْپـريـياْوَرتَوأوالده وبناته مثل 

 ْبـهورِٰ و) PrAcInabarhi( ـنَـَبـْرهيـراتْـشـّيْپ و) PrasUti (تي ْپـَرسّوو) DevahUti (تيِدَوهـّو

( واكوـإكْـشْٰ و) ( ( ْدْهـروَو َمـهاَرَج و)  IkSvAku( َچـآنْ و ) (ِونَِ والد ) Dhruva Vena AGga Rbhu (

 و) GAdhi (ْدهيچا و) Janaka ( َمـهاَرَج َجـنَـَكو) Mucukunda ( موتْـشوكونْـَدو) Aila (يـَلأ و

  ناهوشَِٰو) Gaya (ـياَچ و) Sagara (ـَرَچ َسـو) AmbarISa (أْمَبرّيـشَٰ و) Raghu (گْـهوَر

)NAhuSa (مانْـْدهاتاو ) MAndhAtA (آلَـْرَك و) Alarka (شَـتَـْدَهـنْـِوىو ) zatadhanve (آنوو  

)Anu (ِدَو َرنْـتي و) Rantideva (ـَمـشْْٰبـهـّي و) BhISma (َبـلي و) Bali (ْرتَّـَرياآمّو و 

)AmUrttaraya (َپـ ديـلـّيو) DilIpa (ساوْبـَهـريو ) Saubhari (ـَك أوتَـنْو) UtaGka (شيبيو  

Uddhava ( ِدَوَلو)  (َپـالَدپـيـ و)  ( ساَرْسـَوتَو)  (أودَّْهـَو و) ( SArasvata PippalAda Devala zibi (

 و) VibhISaNa (ـنَٰشَِٰـ ويـْبـهـّيو) BhUriSeNa (ـنَٰريـشِٰ ْبـهّوو) ParAzara (َپـراشَـَر و

 ويـدوَر و) ArSTiSeNa (ـنَِٰـطيـشِٰآْرشْٰ  وأْرجوَن  وچُوْسـوامّي شوَك ِدَو و) HanumAn (َهـنوماْن

zrutadeva( ِدَوشْـروتَ  و) ( Vidura(الخ . 

 التفسير

 ٤٦\٧\٢. ب.ش

بمختلفون في المستقبل، يعالحق تيم الوارد ذكرهم اعاله الذين ازدهروا في الماضي أو الحاضر وجميع الحق تيم جميع كبار 

وكيف يعلموا؟ ليس بالنظرة العقلية وال بأجهزة حواسهم. ه الخ وتجلياتبطانته وتساليه وصفاته وقدرات الحق مع قدرة اسماءه

لن يتوصل أحد على أتم وجه إلى العلم بالقدرات المادية للحق المشهودة امامنا بالمدارك الحسية المحدودة وعدسات. المحدودة

للمثال، ثمة ماليين وماليين من الكواكب وراء حساب العلماء وال تشكل سوى عروض القدرة المادية للحق. تكبير والتصغيرال

"إذا"اإلطالع على القدرة الروحية للحق بمثل تلك الوسائل المادية؟ النظرة العقلية التي تتضمن كلمات مثل بفكيف يأمل العاِلم 

لذلك، ينقطع العاقل عن. ستبحار العلمي بل تنتهي إلى اإلحباط وانكار وجود شخصية الالهوتلن تعين أحدا على اإل" ربما"و

جاء في. التخمين وراء نطاق دماغه الضئيل ويسعى إلى تعلم التسليم للحق العظيم القادر وحده على هدايته إلى صعيد العلم الحقيقي

معرفة شخصية الالهوت ليست بالنظرة العقلية المستندة إلى التخمين والتالعب ان الوسيلة الوحيدة ل)UpaniSads( اتْدـَپـنيشَّٰواأل

لذلك، من الواجب ترك هدر الطاقة بالنظرة. في هذا النص  بتلك الحقيقةْبـَرْهمايقر كبير المخلوقات . اللفظي بل بالتسليم وحده

اـماّيـَچيُّـوال يحد الحق وبنعمة . خاص المذكورين اعالهينبغي لإلنسان كسب العلم بالتسليم للحق واإلقرار بسلطة االش. العقلية

yogamAyA .يعين النفس المسلمة له على العلم به بنسبة تسليمها) (

 التعريب



بمقدور النفوس المسلمة حتى من بين الجماعات التي تقود حياة أثيمة مثل النساء والعمال وأهل الجبال وما 

 االصفياء للتيم بفضل التسليم الفتنة الخارجيةور والسباع، العلم بالحق والخالص من دون العمال أو حتى الطي

 .تتيميةالخدمة الوالسير على خطاهم في 

 التفسير
لذلك، يعرض.  بالتسليم لهأْرجوَن )٦٦\١٨( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـأمر الحق في . يطرأ أحياناً السؤال عن وسيلة التسليم للحق العظيم

يرد الجواب على النحو الصحيح في هذا النص على.  التسليمم التحري عن مكان شخصية الالهوت وإلى من يجب عليهعن اإلنسان

المخلص قد ال يكون شخصية الالهوت مرئيا ألعين الفرد لكن يرسل الحق الشخص المناسب القادر على هداية. مثل تلك االسئلة

.ال حاجة إلى المؤهالت المادية إلحراز التقدم على درب التقدم الروحي.  الحقالرجوع إلىالمفتقر إلى تلك الهداية على طريق 

تتيميةلقضاء الخدمة العندما يطلب أحد في العالم المادي القيام بخدمة ما فال بد له من امتالك بعض المؤهالت، لكن المؤهل الوحيد 

يقوم الممثل الصحيح للحق مقامه أو. تبدأ حياته الروحيةفتأخيير التسليم منوط بالفرد ساعة يريد ويمكنه التسليم دون . هو التسليم

ال تقوى النفس اآلثيمة على التوجه إلى الحق بصورة مباشرة لكنها تستطيع التوجه. بكالم آخر، هو ألطف من الحق ومقاربته أسهل

ءصفيااال هتيممن يصبح فلالهوت يستطيع فهم شخصية االحق تيم ومن يوافق على اإلسترشاد ب. بكل سهولة تيمه الصفي إلى

 .يحرز خالص الرجوع إليه ابتغاء سعادة باقيةو

 ٤٧\٧\٢. ب.ش

إذن، إدراك شخصية الالهوت واإلرتياح من نزاع البقاء العقيم ليس صعبا على المرشح المريد لكنه صعب على المعرض عن

 .التسليم

 التعريب

هذا هو حتما الطور االقصى من اطوار .  من الحزنطلق هناء ال يحد خاليالم) Brahman (ْبـَرْهـَمـْن

هو السبب . هو الوعي التام نقيض المادة.  والخوفهو البقاء المنزه عن الكدورات. ظيمإدراك المتمتع الع

تغيب عنه االصلي لكل االسباب والمسببات المنزه عن الشوائب والمباينة وال تقوم فيه تضحية ابتغاء االجر و

 .الفتنة الخارجية

 التفسير



ْبـَرْهـَمـْنمفهوم . أو الخير االعظم ألنه السبب العظيم لكل االسبابالعظيم ) Brahman (ْبـَرْهـَمـْنالمتمتع العظيم هو 

)Brahman (ْبـَرْهـَمـْنبكالم آخر، . ولى المستندة إلى انكار المفاهيم الوهمية للوجود المادي عن الحقالنوراني هو الخطوة اال

)Brahman (النور للظلمة، لكن للنور منوعاته التي تظهر لمن يتوغل في النورةينباملمنوعات المادية عن ان ئو وجه الحق الباه .

لذلك، لقاء شخصية الالهوت.  مصدره شخصية الالهوت الفّياضهو) Brahman (ْبـَرْهـَمـْنوبناء عليه، اإلدراك االقصى للنور 

شخصية الالهوت هو الخطوة الثالثة من تحقيق. بمثابة نقيض التصورات المادية النوراني )Brahman (ْبـَرْهـَمـْنيتضمن إدراك 

 و)ParamAtmA( َپـَرماتْـما  وْبـَرْهـَمـْن: وينبغي لإلنسان فهم االوجه الثالثة للحق وهي) Brahman( ْبـَرْهـَمـْن

 .كما تقدم توضيحه في الباب االول )BhagavAn (ـَواْنَچْبـَهـ

لذلك،. تنطوي المادة على الشقاوة المادية.  هو نقيض مفهوم الوجود المادي)Pratibodha-mAtram(  ماتْـَرْم–يـبُوْدَهى ـَرتْپ

مثل نفي تلك الشوائب المادية ويوجد شعور بالبقاء مباين ألوجاع الوالدة والموتت) Brahman (ْبـَرْهـَمـْنالخطوة االولى لتحقيق 

 (ْبـَرْهـَمـْنو المفهوم األولي لتحقيق هذا ه. والمرض والشيخوخة

االب. مفهوم االلفة عائد إلى نسبة النفس إلى النفس.  االلفة في المفهوم العظيمتحقيقلذلك، يتم . الحق هو النفس العليا للوجود

 تمامية االلفة عند لقاء شخصية الالهوتتظهر. عطوف على ولده بداعي القرابة، لكن تلك االلفة في عالم المادة هي ألفة مشوبة

موضوع االلفة بالشوائب المادية البدنية والعقلية بل موضوعها التام غير المشوب ألنههو ليس . بفضل واقعية نسبة االلفة

 .تنهض االلفة كلها في الحالة المحررة للنفس.  أي النفس العليا في قلب كل حي)ParamAtmA( َپـَرماتْـما

ال تنقطع النسبة إلى الحق مطلقا. ه، يوجد فيض ال يحد من السعادة الباقية دون خوف انقطاعه كما نشهده في عالم المادةوبناء علي

 العلم ان السعادة المستمرةيتعينال يمكن التعبير عن تلك السعادة بالكالم وال تتولد باألجر والقرابين، لكن . مما ينفي الحزن والخوف

اتْدـَپـنيشَّٰواأل الوارد ذكرها في هذا النص تتخطى المفهوم النوراني الوارد في الالهوت العلياشخصية المتبادلة مع 

)UpaniSads( . اتْدـَپـنيشَّٰواألأوصاف )UpaniSads(وفي.  هي نفي المفاهيم المادية لألشياء لكنه ليس نفي الحواس العلية للحق

كما ان. لقة بالعناصر المادية وهي علية منزهة عن شوائب التوحد الماديهذا النص تأكيد على الشيء عينه في النصوص المتع

جميع.  تبادل السعادة الروحية التي ال تحد في عفوية الهناء المستمرقيامالنفوس المحررة ليست مفتقرة إلى الحواس وإال كيف يمكن 

 أي)sad-asataH param( َپـَرْم أَسـتَـه –َسـْد  ويعود ذلك إلى . منزهة عن الشوائب الماديةالتيمالحواس سواء حواس الحق و

ال تخلو. تيمه هناك لخجلها من المثول أمام الحق وفتنة الخارجية ال تعمل ال.تعاليها عن السبب والمسببات المادية كما يتضح هنا

يوجد بون بين الحواس.  الحزن خالية منالتيمالنشاطات الحسية في عالم المادة من الحزن لكن جاء في هذا النص ان حواس الحق و

 .المادية والحواس الروحية، ومن واجب الفرد فهمها دون انكار الحواس الروحية نتيجة مفهوم مادي

Brahman .ورانيالن) 

 ٤٨\٧\٢. ب.ش

تستخدم. الحواس من المفهوم المادي من كل الوجوهتصفية تتمثل وصية المراجع ب. الحواس في عالم المادة مشبعة بالجهل المادي

تشبعة الشخصية بينما تستخدم الحواس على الوجه الصحيح للغرض المقصود منها في الملكوت الروحيالحواس في عالم المادة لل

لذلك، التشبعة الحسية مستمرة وال تقطعها الشوائب المادية. تلك النشاطات الحسية هي نشاطات طبيعية. وهو مرضاة الحق العظيم

لما ان النشاطات ال تحد ودائمة اإلزدياد. شترك بين المتبادلين العليينوبناء عليه، رضى الحواس م. روحياتتم الحواس  ةتصفيالن 

 وسيرد)brahma-saukhyam(  ساوكْـْهـياْم–ْبـَرْهـَم السعادة العلية . فال مجال إلى المساعي المادية أو الترتيبات المصطنعة

 .توضيحها في الباب الخامس

 التعريب

) jJAnIs (ْزگْـيانّيـالـ للعقل أو إلى النظرة العقلية أو التأمل شاغل  المصطنعال حاجة إلى الضبط

 عن إنْـْدَر في مثل تلك الحالة العلية بل يستغني الفرد عنها استغناء ملك الجنان )yogIs( ـْزچّييُّـوالـو

 .متاعب حفر بئر

 التفسير



 ٤٩\٧\٢. ب.ش

في لجم الحواس، لكنهمون  العلي الفكر أو يتأمل فقراء التحقيقكذا، يجيل. ب الحفريحفر الفقير المحتاج إلى الماء بئرا ويتجشم متاع

.شخصية الالهوت العلياان لجم الحواس ومنجزات الكمال الروحي تتحقق حالما ينشغل الفرد في الخدمة الودية العلية إلى ون يجهل

 أمر الغيومإنْـْدَريتولى ملك الجنان . ية مناسب للغاإنْـْدَرمثل . لهذا السبب، ترغب النفوس المحررة بسماع وتسبيح تسالي الحق

كذا،. حفر بئر لتحصيل الماء أمر سخيف عندهمسألة وبناء عليه، ال يحتاج إلى حفر بئر لتحصيل الماء و. واالمطار في الكون

الالهوت أو تساليهالمشغولين في الخدمة الودية إلى الحق بلغوا الغاية القصوى وال حاجة لهم إلى النظرة العقلية حول كنه شخصية 

كما ال حاجة لهم إلى التأمل في ذات ربانية متخيلة بل حققوا ثمار النظرة العقلية والتأمل بفضل انشغالهم في الخدمة الودية العلية

 .لذلك، الكمال الحقيقي هو اإلنشغال في الخدمة الودية العلية إلى الحق. إلى الحق

 التعريب

وبناء . ب الوجود السعيد ألنه المجازي سواء في الوجود المادي أو الوجود الروحيشخصية الالهوت هو ر

ال تولد النفوس وال تهلك بهالك العناصر المادية للبدن المادي بل تبقى كالهواء . عليه، هو النافع االقصى

 .داخل البدن

 التفسير

 ٥٠\٧\٢. ب.ش

تجازى النفس على ما قدمت.  وال تهلك بهالك البدن المادي)٣٠\٢( اـتچّيـَوْد َچْبَهـالنفس باقية ال تلد وال تولد طبقا لما جاء في 

كذا، يجازي الحق االعمال في الحياة الروحية بخمسة. من عمل سواء في عمرها الالحق أو الحالي ما دامت في الوجود المادي

جاء في. ية الحق حظوة شخص ال يحقق اإللتحام في وجود شخصية الالهوت دونية الحقحتى المنكر لشخص. أشكال من الخالص

 .النفوس مخيرة ويجازيها الحق طبقا لخيارها.  ان الحق يجازي كل نفس بمرادها)١١\٤( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ

وتحقيق مراده تتيميةخدمة  قضاء ية الحقيستطيع المنكر لشخص. لذلك، من واجب كل نفس عبادة شخصية الالهوت لتحقيق مرادها

 بما تملي عليهمالتيملذلك، يعمل .  ميالون إلى مواصلة الحق وعدم اإللتحام بالوجود الروحيالتيمتأمل، لكن بدال عن التنظير أو ال

من تسع عبادات مثل تتيميةخدمة الالتتألف  .مرادهم بأن يصبحوا خدم، خالن، آباء، امهات أو عشاق الحقون غريزتهم ويحقق

بقضاء تلك العبادات )Brahman( ْبـَرْهـَمـْنل الذي يتخطى اإللتحام بالنور أرفع درجات الكماالتيم السماع والتسبيح ويحقق 

 . فراغفير حول ذات شخصية الالهوت أو التأمل المصطنع ينظت عن الالتيملذلك، ينهى . البسيطة السهلة

ال تولد النفس .ا لوجهلكن ال ينبغي ألحد ان يخطئ باإلعتقاد ان بعد هالك بدنه الحالي ال يعود له بدن لمصاحبة الحق وجه

يستند نشوء البدن. في المقابل، من الصائب ان البدن المادي ال ينمو سوى برغبة النفس. ووجودها غير منوط بخلق البدن المادي

النفس. إذن، يتولد البدن المادي عن قوة حياة النفس الروحية. ينمو البدن المادي طبقا لشهوات النفس. المادي إلى شهوات النفس

لذلك، ال تهلك النفس عند هالك الحجاب المادي. الهواء محيط بالبدن من الداخل ومن الخارج. باقية كالهواء الذي يجري داخل البدن

 يليق بصحبة الحقبدن روحي أي )sArUpya( سارّوْپـياـ تجازى النفس بتوجيه الحق النافع االقصى ب. المتمثل بالبدن المادي

امتالك غنى معادل لغنى  أي)sArSTi( ـطيساْرشْٰأي الحياة في أحد دور الحق أو  )sAlokya( كْـياسالُوسواء ببدن مماثل أو 

 .دخول صحبة الحق  أي)sAmIpya( ْپـياـسامـّيالحق أو 

 الصفية عن الصلة المادية فإنه يمنحه فرصة أخرى في عمرهتتيميةالخدمة العن إكمال  تيمه  حتى وان قصرتيمهالحق لطيف ب

بعد حقآخر أو رجل ثري ليتسنى له إكمال تصفية وجوده دون حاجة إلى نزاع البقاء وليرجع إلى ال تيم حق بالوالدة في عائلةالال

تمعلوما) zrIla Jiva GosvAmI (چُوْسـوامّيشْـرّيـَل جـّيـَو أورد . ـتاچّيـَوْد َچْبَهـهذا ما جاء في . مفارقة بدنه الحالي

 .حال تحصيل الفرد وجوده الروحي فإنه يبقى هناك كما تقدم بحثه في النص السابقبو. في هذا الصدد مستفيضة

 التعريب

الحق ( خالق العوالم المشهودة وال سبب سواه شخصية الالهوت العلياولدي الحبيب، لقد أوجزت لك االن 

 .  للعالمين المادي والروحي)َهري

 التفسير



 ٥١\٧\٢. ب.ش

 ان هذاِدَو ناَرَد إلى ْبـَرْهماائلة ومسعى النفوس المغلولة للسيطرة على االفالك المادية فقد أوضح لما اننا نشهد عالم المادة الز

ال سبب لكل تلك.  للحق وان النفوس المغلولة التي تنازع البقاء فيه هي القدرة البينية للحقالفتنة الخارجية صنع منالعالم الزائل 

 ان الحق متشتت في الوجود بل ينأى عنال يعني ذلكب االصلي لكل االسباب، لكن  السبَهريالحق النشاطات الظاهرية سوى 

الوجود.  ان الحق حاضر في كل مكان بقدراته وحدها)٤\٩( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـجاء في . جميع تفاعالت القدرتين الظاهرة والبينية

 . القدير والقدرة واحد متباين. هوت العلياشخصية الالبصفة  مستقر على قدرته وحدها لكنه ينأى عن هذا الوجود كله

دار السجن الزمة. ال ينبغي للفرد مالمة الحق على خلق هذا العالم الشقي كما ال ينبغي للفرد لوم الملك على بناء دار السجن

، لكنفتنة الخارجيةلكذا، عالم المادة الحافلة بالشقاء هي خلق مؤجل يودع فيه الحق من نساه ويسعى إلى السيطرة على ا. للعصاة

ليس لدى الحق تعلق. شخصيةتجلياته ال وممثليه وةَويديالـالحق دائم الشوق إلى منح فرص كثيرة للنفوس المغلولة بواسطة الكتب 

 .مباشر بعالم المادة وال يالم على خلقه

 التعريب

.  الي بمثابة مركوم قدراته الغزيرةـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها، تكلم شخصية الالهوت علم الالهوت ناَرَديا 

 .ارجو منك التوسع في هذا العلم

 التفسير

 ٥٢\٧\٢. ب.ش

ألقى الحق بالعلم.  كالم شخصية الالهوت الموجز في النصوص الستة الالحقة هو علم شخصية الالهوت وصورتهـْمتََوَچْبهاـال

إذن، علم الالهوت علي عن. توسع فيهبال) VyAsadeva (ـاَس ِدَووّي الذي أمر ناَرَدبدوره إلى  ْبـَرْهما وينقله ْبـَرْهماعنه إلى 

صورةب الحق تجلي هو )BhAgavata PurANa( ورانَٰـپـَوتَ َچْبهالذلك، . النظر وعلم طاهر قديم وراء الجبالت المادية الثالث

ْبـَرْهما ومن ْبـَرْهمالية من الحق إلى الصوت العلي ومن واجب الفرد تلقيه من الممثل الصحيح للحق في خط السلسلة المريدية الع

شوَك ِدَو ومن چُوْسـوامّيشوَك ِدَو  إلى) VyAsadeva (وّيـاَس ِدَو ومن) VyAsadeva (وّيـاَس ِدَو إلى ناَرَد ومن ناَرَدإلى 

انقطاع وال تهوي إلى من يد إلى يد دون ةَويديالـتنزل الثمرة اليانعة لشجرة الحكمة . چُوْسـوامّيتَ سـّو إلى چُوْسـوامّي

 من السلسة المريدية كما سليم من ممثلعنه يستمع دون انلذلك، لن يقوى احد على فهم علم الالهوت . األرض فجأة من فرع عال

 .ال يجوز سماعه من القارئ المحترف الذي يكسب معاشه بترضية حواس المستمعين. جاء ذكره

 التعريب

 النفس العليا العلية إلى تتيميةالخدمة الهوت بعزم وباسلوب يمكّن الفرد من تنمية ارجو منك وصف علم الال

 .َهريشخصية الالهوت  الحياء والقدير الوحيدل

 التفسير
لعلمعن ا حاجة إلى كتاب ثمةلم تكن .  وقضية صلة النفس بشخصية الالهوتتتيميةالخدمة ال هو فلسفة ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها

الزنا:  بمبادئ الشر االربعةكَلي متأثرا تدريجيا في بداية عصر نساني لكن اصبح المجتمع اإلكَليدراته قبل عصر بالحق وق

باقية بشخصية الالهوت فاصبح صلته النسانأنست تلك المبادئ االربعة اإل. والخمرة والقمار والقتل الذي ال مبرر له للحيوانات

شْـرّيـَمْد. كالبهائم ست الغاية القصوى تمضية العمر بمسائل االكل والنوم والجماع والدفاعلي.  معميا عن الغاية القصوىاإلنسان

لذلك، قامت الحاجة إلى الكشف عن علم. في مجتمع معمي في ظلمة الجهل  هو مصباح يبين االشياء على حقيقتهاـَوتَـْمَچْبـها

 .الالهوت منذ بداية الخلق

تب كما مر على نحو يمكّن المريد المخلص من فهم علم الالهوت بدراسته بحضور ذهن وسماعه مرـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها

قدرة على الفهم بأن في عصرنا الحاضر، يتوق كل إنسان إلى السعادة لكن ليس لدى المعمي. بصورة منتظمة من متكلم سليم

 ال تتحقق السعادة في الكمال.الفّياض  أي)janmAdy asya yattaH( َجـنْماِدى أْسـيا ياتَـهشخصية الالهوت هو ذخر السعادة ألنه 

يمكن حتى لطلبة ملذات عالم. بوصاله وحده التام دون عائق سوى بصلتنا الودية به، ونستطيع التحرر من الوجود المادي الشقي

 بنشرناَرَد لم يأمر ْبـَرْهما سيد الروحياللذلك، . في النهايةون  وسينجحـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهاالمادة اللجوء إلى علم الالهوت 

 . بجدية بالغةهتبليغ وسيلة للعيش بل امره بـْمتََوَچْبهاـالأصول 



 ٥٣\٧\٢. ب.ش

 التعريب

تسالي الحق المتصلة بقدراته المختلفة واجبة التعميم والتقدير والسماع طبقا لتعاليم الحق، ومن المحتم خروج 

 .ضاء ذلك بصورة منتظمة بحب وتوقير عند قالفتنة الخارجيةالنفس من 

 التفسير

 الفصل الثامن

فتنتهربما اعتبر المتعصب أو االحمق ان تسالي الحق بالصلة إلى  .يختلف فن تعلم موضوع بجدية عن عواطف المتعصبين

 وقدرتهةفتنته الخارجي أمر ال يهمه وقد يدعي انه من المشاركين االجالء في القدرة الباطنة للحق لكن تسالي الحق في الخارجية

 للحق اإلستماع بصورة منتظمة عن تساليالفتنة الخارجيةفي المقابل، ينبغي لغير المحررين من قبضة . الباطنة هي على حد سواء

يتحمس القراء المحترفين. )rAsa-lIlA( ـاللـّي – راَس دون القفز بحماقة إلى نشاطات القدرة الباطنة مثل فتنته الخارجيةالحق في 

 الزائفين الغارقين في التشبعة الحسية المادية إلىالتيم بصدد نشاطات القدرة الباطنة للحق، ويقفز ـَوتَـْمَچّيـَمْد ْبـهاشْـرلكتاب 

 .الفتنة الخارجيةفي قبضة ون صعيد النفوس المحررة فيسقط

َوْرْدَهـَنچوو رفع جبل  أ)gopIs( ـْزّيـپچوالـيعتقد بعضهم ان اإلستماع إلى تسالي الحق يعني السماع عن تساليه مع 

)Govardhana( پوروٰشـاَوتاَرْز وان ال شأن لهم بامتدادات الحق بصفة )puruSAvatAras(وتساليه المتعلقة بخلق وحفظ أو تدمير 

 أو في خلق وحفظ)rAsa-lIlA( ـاللـّي راَسالصفي بعدم وجود فرق بين تسالي الحق سواء في التيم العوالم المادية، لكن يعلم 

الفتنة مقصودة خصيصا لمن في قبضة )puruSAvatAras( ـاَوتاَرْزپوروٰشأوصاف تسالي الحق بصفة . وتدمير عالم المادة

 انالنفوس المسيَّرةلذلك، يجب على .  مقصودة للنفوس المحررة وليس للنفوس األسيرة)rAsa-lIlA( ـاللـّي راَستسالي . الخارجية

. في الحالة المحررة)rAsa-lIlA( ـاللـّي راَس بحب وتوقير وهي بمنزلة اإلستماع إلى لخارجيةفتنته افي الحق تستمع إلى تسالي 

 مع)rAsa-lIlA( ـاللـّي راَس شْـرّي تْـشايتَـنْيالم يبحث المولى  .ينبغي للنفس األسيرة عدم تقليد نشاطات النفوس المحررة

 .الدنيويين

ي االبواب التسعة االولى هو تمهيد لإلستماع إلى الباب العاشر وسيزداد التوغل في هذا فـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهاعلم الالهوت 

شْـرّيـَمْدالصفي دراسة التيم لذلك، من واجب . االمر في الفصل االخير من هذا الباب، وسيتضح االمر تماما في الباب الثالث

 الزائفين عدة مرات الخوض في الباب العاشر فورا لكنناالتيم طلب منا بعض.  من بدايته وليس من الباب العاشرـَوتَـْمَچْبـها

حظر.  بصفة علم الالهوت وليس موضوعا حسيا للنفوس األسيرةـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهااقلعنا عن ذلك لرغبتنا في عرض 

 إلى مستويات أرفعوس المسيَّرةالنف بصفة عرض علمي سيرقى بـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهادراسة وسماع .  ذلكْبـَرْهما شْـرّي

 . المستندة إلى الملذات الحسيةالفتنة الخارجيةمن العلم العلي بعد التحرر من 

مواعيد نزول" بعنوان ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها على الفصل السابع من الباب الثاني من تَـدانْويـ ْبـَهـكْتيانقضى بحث 

 ".شخصيات الالهوت لقضاء مهمات مخصوصة

 يتْكْٰشـرّيَپـاسئلة الملك 
 ١\٨\٢. ب.ش

 التعريب

 المحظوظ بتلقي كالم سيد موني ناَرَدكيف أوضح :  قائالچُوْسـوامّيشوَك ِدَو  سأل ـيتْـكْـشَْٰـرّيپالملك 

عيه الذي يعادله مستم ناَرَد والى من تكلم ، الصفات العلية للحق العلي عن الصفات الماديةْبـَرْهماالكون 

 حظا؟

 التفسير



 ٢\٨\٢. ب.ش

 ونقلهناَرَدلذلك، العلم الذي تلقاه .  الذي تلقى كالم الحق العظيمْبـَرْهما علم الالهوت من )DevarSi Narada( ناَرَد ـيٰشرِٰ ِدَوتلقى 

ة وينتشر هذا الذي ينزل من الحق عبر السلسلة المريدية العليَويديالـتلك هي طريقة فهم العلم . إلى مريديه هو كالم الحق العظيم

 الحق حيثما يتوجهناَرَدلذلك، يمثل .  من أهل النظرَويديالـالعلم العلي في الكون بطريقة التنزيل تلك، لكن ال مجال إلى تلقي العلم 

 هوالروحيينياد ة ومحك االسسليمكذا، السلسلة المريدية العلية التي تعمل بالعلم العلي هي السلسلة ال. وظهوره ظهور الحق المطلق

ناَرَدسيوضح في االبواب الالحقة كيف نشر . وكالم المرجع في خط السلسلة المريدية العلية تيمه تطابق كالمهم مع كالم الحق إلى

 .حقبال العلم العلي موني

نَٰچوأ :لذلك، حينما يرد وصف الحق. لذلك، اسمه وصفاته منزهة عن الصفات المادية. سيتضح أيضاً ان الحق متقدم على الخلق

)aguNa(خلوه من الصفات بل انه علي عن الصفات المادية مثل أخالق األصالة والتملكال يعني ذلك أي المنزه عن الصفات ف 

aguNa .)( نَٰچوأهو علي عن جميع المفاهيم المادية وهذا هو معنى . النفوس المسيَّرةوالتلبيس ك

 التعريب

 .و القدرات العجيبة السعيدة حتما لألحياء في كل الكواكباود سماع احاديث الحق ذ: قال الملك

 التفسير

 ٣\٨\٢. ب.ش

يخطئ حتما من يعتبره خاصا.  ميمون لجميع اهل الكون بفضل ازدخاره بحكايات تسالي الحق العظيمـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها

ميمون لسواهم أيضاً ألنه يوضح امكانية لكنه حقتيم ال هو كتاب عزيز على جميع ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها. بطائفة مخصوصة

 بحب وحضور ذهن من المصدرـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها بفضل سماع حكايات فتنة الخارجية التائهين بسحر الالتيمخالص غير 

 .الصحيح في السلسلة المريدية العلية التي تمثل الحق

 التعريب

 ليتسنى لي تثبيت ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها ارجو منك متابعة تالوة ،چُوْسـوامّيشوَك ِدَو يا كبير السعد 

 . فأفارق بدني المادي متحررا من الجبالت الماديةشْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰعقلي على النفس العظمى 

 التفسير

 ٤\٨\٢. ب.ش

،شْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰبة النفس العظمى  يعني دوام مصاحـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهااإلنقطاع التام إلى سماع الحكاية العلية الواردة في 

 كالشمس والشوائب الماديةكْـرِٰشْٰـنَٰالرب .  تعني التحرر من جبالت المادةشْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰوالصحبة الدائمة للرب العظيم 

ا يبدد ضوء الشمس يحرر الفرد من شوائب الجبالت المادية كمشْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰالرب اإلنشغال الدائم في صحبة . كالظلمة

ـيتْـكْـشَْٰـرّيپ َمـهاَرَجكان . شوائب الجبالت المادية هي سبب تعاقب الوالدة والموت والخالص منها يعني االستعالء. الظلمة

أرفع هو  عند آخر لحظات الموتنارايانَٰ إلعالمه الملك ان ذكر چُوْسـوامّيشوَك ِدَو اآلن نفسا محققة بسر الخالص هذا بفضل 

 مفارقة بدنه في نهاية سبعة أيام فقرر متابعة ذكر الحق بمصاحبة حكاياـيتْـكْـشَْٰـرّيپ َمـهاَرَج كان مقررا لـ. لكما

 .شْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰ ومفارقة بدنه بوعي تام بحضور النفس العظمى ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها

َمـهاَرَجكان . ـيتْـكْـشَْٰـرّيپ َمـهاَرَجى لسان المحترفين عن استماع  علـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهايختلف اإلستماع إلى تالوة 

 بل يطلب بعض النفع المادي منينحققن المليس طالب االجر المادي م. شْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰ محققا للحق المطلق ـيتْـكْـشَْٰـرّيپ

التمعين إلى تالوة المحترفين بعض النفع المادي المنشود لكن ال شك بتحقيق المس. ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها اإلستماع المزعوم لـ

 .ـيتْـكْـشَْٰـرّيپ َمـهاَرَج ان استماعهم يعادل استماع يعني ذلك

 من محقق وليس من القراء المحترفين كما عليه اإلستمرار باإلستماع إلىـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهامن واجب العاقل اإلستماع إلى 

 .تسنى له تحصيل الصحبة العلية للحق فيخلص بفضل سماعهختام حياته لي

اراد.  المادية لكنه كان ما زال واعيا ببدنه الماديرموز كل صالته بمملكته وعائلته وهما ابرز ـيتْـكْـشَْٰـرّيپ َمـهاَرَجقطع 

 .التحرر من تلك العبودية بالصحبة الدائمة للحق

 التعريب



شْـرّيـَمْد إلى ون  بوقت وجيز في قلوب من يستمعشْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰ سيتجلى شخصية الالهوت

 .امره بجدية دائمةون  بصورة منتظمة ويحملـَوتَـْمَچْبـها

 التفسير

 ٥\٨\٢. ب.ش

 المبتذلين أو الماديين إلى رؤية الحق شخصيا دون تحقيق المؤهالت المطلوبة وعليهم العلم ان التعلق المادي ال يتوافقالتيميتشوق 

المحترف قليل. الزائف الماديالتيم ليست العملية آلية يستطيع القارئ المحترف بواسطتها القيام بالالزم نيابة عن . ؤية الحقمع ر

َمـهاَرَجكان لدى . النفع في هذا المجال ألنه ليس محققا وال معنيا بخالص المستمع بل بكسب معاشه وبعض النفع المادي

نيـتْـياْم بصورة منتظمة ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهاقط بينما يوصي اآلخرين باإلستماع إلى  سبعة أيام فـيتْـكْـشَْٰـرّيپ

)nityam( وقتب في قلبه شْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰالرب  أي بالجهد الشخصي والجدية البالغة دوما وهذا ما سيعين الفرد على رؤية

 .قصير

 بصورة منتظمة ودونـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهال جهد جدي لإلستماع إلى الزائف رؤية الحق على هواه دون بذالتيم لكن يطلب 

 الذي سمع وانتفع بسماعـيتْـكْـشَْٰـرّيپ َمـهاَرَجتجرد عن النفع المادي وليست تلك هي الطريقة التي يوصي بها مرجع نظير 

 .ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها

 التعريب

المحقق التيم  قلب )ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها( شْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰس العظمى  الصوتي للنفتجلييدخل ال

بذلك، يعمل . ويجلس على زهرة لوتس صلته الودية وينفض غبار الصلة المادية مثل الشهوة والغضب والتوق

 .كامطار الخريف على المياه الموحلة لألحواض

 التفسير
شوَك ِدَو أو ناَرَد صفي نظير تيملذلك، من يثق ب. جميع النفوس المتردية على األرض تصفية قادر علىصفي واحد  تيم قيل ان

)mAyA( ـاماّي فإنه يستطيع ليس تصفية نفسه من قبضة ْبـَرْهما بأمر ناَرَد كما تفوض سيده الروحي ويفوض بأمر چُوْسـوامّي

.سقط على أحواض المياه الموحلة هي مقارنة لطيفةالمقارنة بأمطار الخريف التي ت. فحسب بل تصفية مجمل األرض بصفائه

 آب أو موسم االمطار، وتصفو مياه االنهار في-تسقط االمطار في شهر تموز تتوحل جميع مياه االنهار اثناء موسم االمطار لكن

ر، لكن ال يستطيع ممكنا في حالة االنهاذلك يمكن تصفية مياه حوض صغير عند إضافة بعض المواد الكيمائية لكن ليس. األرض

 .الصفي تخليص نفسه فحسب بل جميع أصحابهالتيم 

 لكننسان تصفية قلب اإلها يمكن)ةچّييُّـوالـمثل تنمية العلم التجريبي أو التمارين (تصفية القلب النجس بوسائل أخرى  بكالم آخر،

الممثل. الصفي المفوضالتيم  إلى تتيميةمة الخدال الحق قوية إلى درجة انها قادرة على تصفية قلوب الجميع بخدمة التتيم بحب

شْـرّيـَل الستة و )GosvAmIs( ْزچُوْسـوامّيالـ وتْـشايتَـنْياالمولى  وچُوْسـوامّيشوَك ِدَو   و ناَرَدالصادق للحق نظير

 zrImad( طْـهاكوَر َرْسـَوتّيَس شْـرّيـَمْد ْبـَهـكْتي سيْدهانْـتَ و )zrIla Bhaktivinoda ThAkura( نُوَد طْهاكوَرـيو ْبـَهـكْتي

BhaktisiddhAnta SarasvatI ThAkura(المفوضةتتيميةته اليستطيع تخليص جميع اهل األرض بخدم.  الخ . 

شْـرّيـَمْد العشق بالجهود المخلصة لإلستماع إلى م االبوة أم االخوة أميدرك الفرد صلته الروحية بالحق سواء أكانت في الخدمية أ

 من النفوس المحققة بل كانواناَرَد االصفياء مثل التيملم يكن جميع .  فيثبت التحقق فورا في الخدمة الودية العليةـْمـَوتََچْبـها

 من النفوس الضعيفة المتكبلة بالجبالت المادية ونمت قوتهم بفضلا كبيرابذلك، خلصوا عدد. قائمين بالدعوة بالدافع الروحي

بتلك  داخل القلبحق على يد الوغيرهازالت الشهوات المادية .  باإلستماع المنتظم والعبادةـْمتََوَچهاْبـالاخالصهم في العمل بمبادئ 

 .تتيميةالخدمة ال بفضل ة الفرديبقى الحق دائما داخل قلب االحياء لكنه يظهر لبصير. االعمال

ض الوقت لكنها تقارن بتصفية كمية صغيرة من المياهلإلنسان لبع  الصوفية مناسبةچايُّـوالـقد تكون تصفية القلب بتنمية العلم أو 

المراد ان. عند اقل اهتياج قد تدوم تلك التصفية لبعض الوقت وتركد الرواسب لكن تعود المياه إلى التوحل. الراكدة بالمواد الكيمائية

ق مفيدة لبعض الوقت لكنها تنطوي على الحق هي الطريقة الوحيدة لتصفية القلب نهائيا بينما قد تبدو سائر الطرخدمة التتيم بحب

 بإنتباهتتيميةالخدمة ال هي فتنة الخارجيةخير وسيلة توصى للخالص من قبضة ال.  العقلستثارةخطر التنجس ثانية من جراء ا

 . بصورة منتظمة ودائمةـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهامخصوص على إستماع 



 ٦\٨\٢. ب.ش

 التعريب

 ألنهما كْـرِٰشْٰـنَٰ للرب القدمين اللوتسيتين ال يترك مطلقا تتيميةالخدمة القلبه ب ىصفتالصفي للحق الذي التيم 

 . يرضيانه كما يرضى المسافر عند وصوله إلى بيته بعد رحلة متعبة

 التفسير
. مطلقاتتيميةمة الالخدقلبه كليا ال يترك تصفى  كليا، لكن من شْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰالصفي للحق العظيم التيم قلب غير يتصفى ال 

 بنشرناَرَد به ْبـَرْهما تلك طبقا لما أمر تتيميةالخدمة الاء قضيواجه ممثل الحق مختلف المتاعب الظاهرية أحياناً في مجال 

التيم، لكن ماْدهاي و يچاَجـ بتخليص االخوين التوأمين ـانَـنْـَدنيـتْـّيهذا ما عرضه المولى . ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها

قاسى. بتلك المتاعب اثناء دعوتهم لشعورهم باللذة العلية النااتجة عن رضى الحق مهما سببت لهم تلك المتاعب من عذابون يرحب

 قلبصفاء للحق لحظة واحدة وهذا عائد إلى ان القدمين اللوتسيتين ينقطع عن ذكر دون ان االمرين )PrahlAda( ْپـَرْهالَد َمهاراَج

تقدم تنمية العلم من قبل. تلك الخدمة خالية من األغراض الذاتية.  في مطلق الظروفكْـرِٰشْٰـنَٰالرب مالذ دعه يترك يال التيم 

 ال يتخلى مطلقاحقتيم العنها بعد حين لكن ون  يتخل)yogIs(ـْز چّييُّـوالـأو التمارين البدنية التي يتقنها  )jJAnIs( ْزگْـيانّيالـ

)NityAnanda Prabhu( ْپـَرْبهو ـانَـنْـدنيـتْـّي و ناَرَد االصفياء امثال التيم .يده الروحيسألنها تمثل أمر حق عن خدمة ال

االمر على محمل الجدية بمثابة أمر منون برجعاتهم المستقبلية بل يحملون  نصب اعينهم وال يأبهالسيد الروحيامر ون يضع

يترك المسافر داره بحثا عن المال في أماكن نائية سواء.  لطيف للغايةالمثل المضروب هنا. السلطة العليا ممثل الحق أو الحق نفسه

 .في الغابة أو البحر أو الجبال وال شك انه يواجه كثير من المتاعب في تلك االماكن المجهولة لكنها ترتفع فور عودته إلى داره

 ٧\٨\٢. ب.ش
 .ذكر الحقاء واجبه في قضلذلك، يثابر على . الصفي للحق مرتبط بالحق بصلة عائليةالتيم 

 التعريب

هل تكتسب البدن بمحض الصدفة أو .  الجليل، النفس الروحية العلية مغايرة للبدن الماديْبراْهـَمنَٰالـايها 

 .كيدللسبب ما؟ هال تلطفت بتوضيح ذلك لي ألنه معلوم 

 التفسير
 في سلسلتهْبـَرْهما من ممثل ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهااع إلى الذي ال يقنع بإهمية اإلستمالتيم  هو مثال ـيتْـكْـشَْٰـرّيپ َمـهاَرَج

 هو علمـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها. ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها المريدية فحسب بل ما زال متشوقا إلى اقامة مستند فلسفي لـ

دربيمكن للسائر على . مخلص بكالم المرجعوبناء عليه، ال بد من توضيح جميع االسئلة التي تخطر ببال المريد ال. الالهوت

ـَوْدَچْبَهـيستفاد من كتاب .  حول مقام كل من شخصية الالهوت وسائر االحياءسيده الروحي طرح االسئلة على تتيميةالخدمة الت

د المادي خاضعةالنفس في الوجو.  ان شخصية الالهوت وسائر االحياء من سنخ واحدـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها كما من ـتاچّي

 حول هذه القضيةـيتْـكْـشَْٰـرّيپ َمـهاَرَجللتناسخ من بدن مادي إلى آخر دون انقطاع، لكن ما هي اسباب سجنها المادي؟ اسئلة 

 .تتيميةخدمة الالهي اسئلة بالغة االهمية لنفع جميع فئات المريدين على درب تحقيق الذات و

 ٨\٨\٢. ب.ش

 البدنية المادية ال تطرأ على الحي العظيم بل هو روح بحت وبدنه عين ذاته بخالفيؤكد هنا بصورة غير مباشرة ان التغيرات

 التي تترقبالنفوس المسيَّرة مع الحق بينما وحدها تها النوعيةحّصلت النفوس المحررة المتصلة بالحق وحد. النفس المسيَّرة

 الخالص خاضعة للتغيرات البدنية فكيف بدأت تلك التغيرات؟

هذا التحري الزم للوقاية من جميع.  ثم التقصي منه عن ذلكسيد روحي باللجوء إلى تتيميةالخدمة الة االولى في تتمثل الخطو

الخدمة محقق عن كل ذلك حتى وان كان ثابتا في سيد روحيال بد للفرد من التحري من . تتيميةدرب الخدمة الالذنوب على 

 مستبحرا في العلم وقادرا على االجابة علىالسيد الروحيالم آخر، يجب ان يكون بك. ـيتْـكْـشَْٰـرّيپ َمـهاَرَج مثل تتيميةال

 والقاصر عن االجابة عن كل تلك التقصيات الروحية انةَويديالـ المستبحر في الكتب سوىلذلك، ال ينبغي ل. جميع اسئلة المريدين

 . قاصرا عن تخليص مريده ان كانسيدا روحيايحظر على أحد ان يصبح .  لإلرتزاقسيدا روحيايصبح 

 التعريب



 الذي انبثقت من سرته زهرة لوتس، يملك بدنا هائال يتناسب مع مقامه ومقاسه شخصية الالهوت العليان كان ا

 فما هو الفارق بين بدن الحق وابدان االحياء الصغيرة؟

 التفسير

 ٩\٨\٢. ب.ش

تقدم.  بفطنة ابتغاء فهم البدن العلي للحقسيده الروحياالسئلة على  ـيتْـكْـشَْٰـرّيپ َمـهاَرَجيتعين اإلنتباه إلى كيفية طرح 

تخرج منو) KAraNodakazAyI ViSNu (ويشْٰـٰنوكاَرٰنـاْرنَٰـَوشايِّي الوصف في عدة مواضع ان الحق يتخذ بدنا ضخما مثل بدن 

 زهرة لوتس يولد عليها)GarbhodakazAyI ViSNu( ويشْٰـٰنو َدكَشاّيـْرْبهُوَچمسامه أكوان ال تحصى بينما تنبثق من بدن 

.ال شك ان الحق العظيم يتخذ بدنا كونيا لخلق الكون بينما تتصور سائر االحياء في ابدان كبيرة أو صغيرة حسب اللزوم. ْبـَرْهما

تخذ شخصيةكذا، ي. للمثال، يحصل الفيل على بدن ضخم تبعا إلحتياجاته بينما تحصل النملة على بدن يتناسب مع احتياجاتها

كن ال يمكن التمييز بين الحق العظيمهو اتخاذ بدن الزم لالالهوت بدنا كونيا يحيط باالكوان أو بكواكب كل كون والقاسم المشترك 

 .إذن، يستند الجواب إلى داللة بدن الحق كما يتبين عن بدن النفس الصغيرة. وسائر االحياء استنادا إلى حجم البدن

 التعريب

 هو صانع جميع مطلق الذي لم يولد من مصدر مادي بل من زهرة اللوتس المنبثقة عن سرة الحق الـَرْهماْب

 . بنعمتهمطلق كان قادرا على رؤية صورة الحق الْبـَرْهماال شك ان . المخلوقات المادية

 التفسير

 ١٠\٨\٢. ب.ش

.اد زهرة اللوتس المنبثقة من سرة الحق العظيم أي لم يولد من رحم ام بل من امتد)ajaH( أَجـهوصف  ْبـَرْهماالمخلوق االول 

ال بد من فهم ذلك بوضوح، لكن االمر االكيد.  أو مغايرا لهْبـَرْهمالذلك، ليس مفهوما تماما ما ان كان بدن الحق العظيم مثل بدن 

م فقط كما استطاع رؤية صورة كان يقوم برحمة الحق العظيم ألنه استطاع التوليد بعد والدته بنعمة الحق العظيْبـَرْهماهو ان 

 جواباـيتْـكْـشَْٰـرّيپ َمـهاَرَجاراد .  هو سؤال محيرْبـَرْهما من نوع بدن ْبـَرْهماسواء كانت الصورة التي رآها . الحق العظيم

 .چُوْسـوامّيشوَك ِدَو  شْـرّيـَلواضحا من 

 التعريب

والقدير دون ان تمسه النفس العليا  في كل قلب بصفة كما ارجو منك ان توضح لي شخصية الالهوت الحال

 .فتنته الخارجية

 التفسير

 ١١\٨\٢. ب.ش

 كانت صورة علية وإال كيف امكن الحق العظيم النظر إلى قدرة الخلق دون انْبـَرْهماال شك ان صورة الحق العظيم التي رآها 

puruSa .ب توضيحا مناسبا أيضاً نفسه يحل في قلب كل حي وهذا يتطل)( پوروشَٰتمسه؟ كما يستفاد ان 

 التعريب

 العالم، مر التوضيح ان جميع كواكب الكون مع ملوكها مستقرة على مختلف اعضاء ْبراْهـَمنَٰالـايها 

 –ويراطْ ، كما سمعت ان مختلف االفالك تقع في الهيكل الكوني  أي)virAT-puruSa(  پوروشَٰ–ويـراطْ 

 ما هو وضعها الفعلي؟ هال تلطفت بإيضاح ذلك؟لكن ) virAT-puruSa( پوروشَٰ

 ١٢\٨\٢. ب.ش

 التعريب

كما أرجو منك توضيح المدة بين الخلق وبين الدمار ومدة سائر الخالئق الفرعية باإلضافة إلى كنه الزمان 

المستدل بصوت الماضي والحاضر والمستقبل، كما ارجو منك توضيح مدة عمر مختلف االحياء مثل المالئكة 

 .على مختلف كواكب الكون. شر الخوالب



 التفسير

 ١٣\٨\٢. ب.ش
.الماضي والحاضر والمستقبل هي اوجه الزمان للداللة على عمر الكون ومحتوياته بما فيها اهل مختلف الكواكب

 التعريب

، كما ارجو منك ان توضح سبب اختالف الزمان القصير والطويل باإلضافة إلى ْبراْهـَمـنَٰـةالـيا أطهر 

 .اية الزمان بمجرى العملبد

 ١٤\٨\٢. ب.ش

 التعريب

م النسبي لتفاعالت مختلف الجبالت المادية على النفس الراغبة وركمثم ارجو منك ان تصف كيف يعمل ال

 .بها بين مختلف اجناس الحياة ابتداء من المالئكة فنزوال إلى المخلوقات التافهة ويرقى أو يحط

 التفسير
وبناء عليه، يظهر مركوم. ه في الجبالت المادية الثالث سواء في بدن دقيق أو بدن كونيتبعتأي العمل و )karma(  كَـْرَميتراكم

 علىـيتْـكْـشَْٰـرّيپ َمـهاَرَجه وما هو سبيله وبأي نسبة يعمل هي أسئلة طرحها تبعتكيف يحدث العمل و. العمل بنفس النسبة

  .چُوْسـوامّيشوَك ِدَو  الجليل ْبراْهـَمنَٰالـ

 .ال تتحقق الحياة على كواكب الجنان بالسفن الفضائية بل بالعمل في جبلة األصالة

 ١٥\٨\٢. ب.ش

 الحكومة االميركيةفرضللمثال، ت. حتى على الكوكب الذي نعيش عليه اآلن ثمة قيود تتعلق بدخول االجانب إلى بلد أكثر ازدهار

كذا، تلك. ن االميركي ال يريد مشاركة ثروته مع االجنبيقيودا كثيرة على دخول االجانب من البلدان األقل تطورا ومرد ذلك ا

اوضاع الحياة في كواكب السماء مسيرة بجبلة األصالة. اإلنسان فطنةون العقلية سائدة على سائر الكواكب التي يأهلها احياء يفوق

 .لةوال بد لكل من يسعى إلى دخول كواكب الشمس أو القمر أو الزهرة ان يكون مؤهال بمسار األصا

 . مستندة إلى العمل النسبي لالصالة الذي يؤهل عامله على األرض لدخول كواكب السماءـيتْـكْـشَْٰـرّيپ َمـهاَرَجاسئلة 

ال يمكن ألحد. ال يستطيع الفرد حتى على كوكبنا الحالي تحقيق منزلة اجتماعية عالية دون ان يكون مؤهال بعمل صالح نسبي

كذا، ال يقوى أحد على دخول كواكب السماء دون عمل صالح يؤهله في. ليا دون مؤهالتالجلوس على كرسي قاضي محكمة ع

 .ين على عادات جبلتي التملك والتلبيس غير مؤهلين لدخول كواكب السماء بسفينة فضائيةنان المدم. هذا العمر

ْپـيـتْـرِٰصالح كما تستطيع دخول كوكب  ان النفس تدخل كواكب الجنان السماوية بالعمل ال)٢٥\٩( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـجاء في 

الرجوع إلىكذا، من يسعى إلى تحسين اوضاعه على هذا الكوكب األرضي يمكنه ذلك وكذا من يسعى إلى . )PitRlokas( لُوَك

تتيميةخدمة الال وتنمية العلم مع تتيميةالخدمة التعد مختلف االعمال وثوابها في مسار جبلة األصالة من االعمال الصالحة مع . الحق

 هي خدمة عليةالصفية تتيميةالخدمة ال.  سائر أشكال الصالحالصفية مع تتيمية وأخيرا، الخدمة التتيميةالخدمة الوالتصرفات مع 

ليس ذلك الملكوت العلي خرافيا. إلى الملكوت العلي هللافرد  وهي الوحيدة التي ترفع ال)parA bhakti( ْبـَهـكْتي َپـراويطلق عليها 

 .ينبغي للفرد اإلتصاف بالصفات العلية ان أراد فهم ملكوت شخصية الالهوت وشخصية الالهوت نفسه .ل واقعيا كالقمرب

 التعريب

، ارجو منك ان تصف أيضاً كيف يحدث خلق الكواكب في الكون والجهات االربع ْبراْهـَمـنَٰـةالـيا خير 

 .ال واالنهار والبحار والجزر باإلضافة إلى مختلف أهاليهاللجنان والسماء والكواكب والنجوم والجب

 التفسير
يختلف أهل البر عن أهل البحر أو اهل السماء وكذا أهل مختلف الكواكب والنجوم في. تتفاوت أوضاع أهالي مختلف الكواكب

د حتى في جامعة اإلنسان اختالفنج. المخلوقات بإختالف المكانتختلف ال يخلو مكان من الحياة حسب قانون الحق بل . السماء

اهل الغابات أو الصحراء عن اهل المدن والقرى ومجبولين بأمزجة مختلفة من الجبالت المادية الثالث، وهذا التدبير ليس تدبيرا

مقطوع به توضيح كل تلك االمور على نحو چُوْسـوامّيشوَك ِدَو  من الحكيم الجليل ـيتْـكْـشَْٰـرّيپ َمـهاَرَجيطلب . عشوائيا

 .طبقا للفهم الصحيح



 ١٦\٨\٢. ب.ش

 التعريب

الداخلي والخارجي حسب تقسيماته باإلضافة إلى سمات واعمال النفوس الكوني كما ارجو منك وصف الفضاء 

 .الروحيةالمراتب ت االجتماعية وطبقاالكريمة وميزات ال

 التفسير

تشكل امجاد الحق .  راضيا بالعلم المادي وحده بل تحرى عن سمات واعمال النفوس الكريمةـيتْـكْـشَْٰـرّيپ َمـهاَرَجلم يكن 

 الخلق الكوني كله داخل فمه ألمه عندما طلبت كْـرِٰشْٰـنَٰالرب أظهر . ـَوتَـْمَچْد ْبـهاشْـرّيـَموامجاد تيمه مجتمعة محتويات 

 ـيتْـكْـشَْٰـرّيپ َمـهاَرَجسأل . بنعمتهالحق يقتدر التيم على رؤية كل الكون داخل فم . منه فتح فمه لتتأكد من انه لم يأكل التراب

تستند الطبقات االربعة إلى تقسيمات . والمراتب الروحية االربعة المستندة إلى الطبعأيضا عن التقسيمات العلمية اإلجتماعية االربعة 

هذه هي داللة النظام العلمي االجتماعي والروحي وال تفهم قيمته . اجزاء البدن هي البدن عينه لكنها مجرد اجزاء. البدن البشري

 رئيسها جزء ال يتجزأ من الحكومة وجميعهم خدم الحكومة لكن كل موظف في خدمة الحكومة بما فيه .تتيميةسوى بتنمية الخدمة ال

ال يستطيع أحد ادعاء المقام العظيم للحق . هذا هو مقام جميع االحياء في حكومة الحق العظيم. ليس أي منهم هو الحكومة بحد ذاتها

 .بل كل فرد مقصود لخدمة غرض الجامع العظيم

يريد اإلطالع على الفضاء. وبناء عليه، يريد معرفة الداللة الكاملة للخلق. نَٰكْـرِٰشْٰـالرب تيم  هو مثال ـيتْـكْـشَْٰـرّيپ َمـهاَرَج

قانعينالحق تيم ون يمكن لمن يحسب.  الكوني، وخليق بالباحث الحقيقي عن العلم معرفة كل ما يتعلق بههيكلالداخلي والخارجي لل

علماء العصر قاصرين. الصفي باالشياء في كمالها الصحيحالتيم  كيف يعلم ـيتْـكْـشَْٰـرّيپ َمـهاَرَجبالعاطفة ان يجدوا في اسئلة 

 .الفضاء الذي يغلف الكونب كيفعن فهم جوف الكون ف

 ١٧\٨\٢. ب.ش

 التعريب

التجليات العمار اثناء مدة الخلق ومدتها، كما ارجو ان تخبرني عن مختلف اعمال ارجو ان توضح جميع ا

 . للحق في مختلف العصورالشخصية

 التفسير

 ١٨\٨\٢. ب.ش

 الحكيمـيتْـكْـشَْٰـرّيپ َمـهاَرَجسأل . ه عين ذاته لكنها فيوضهتجليات االصلي وجميع ية الالهوت هو شخصكْـرِٰشْٰـنَٰالرب 

.ةَويديالـ ليتسنى التيقن منها من عملها المذكور في الكتب التجليات الشخصية عن مختلف اعمال تلك ّيچُوْسـوامشوَك ِدَو الجليل 

 المبتذلة بل يود قبولالتجليات الشخصية منجرفا بعاطفة اإلنسان اإلعتيادي الذي يصدق ادعاءات ـيتْـكْـشَْٰـرّيپ  َمـهاَرَجلم يكن

.چُوْسـوامّي شوَك ِدَو  والتي يقطع بها مرجع نظيرةَويديالـلوارد ذكرها في الكتب  للحق استنادا إلى سماته االتجلي الشخصي

يتعين وةَويديالـمعجزات الحق واردة في الكتب . لذلك، اعماله إعجازية. ينزل الحق بقدرته الباطنة متعاليا عن القانون الطبيعي

ومجرد السماع عن تسالي الحق يعني صحبة الحق بصورةالعلم ان معجزات الحق هي عين الحق ألنها على الصعيد الطليق، 

 .مباشرة وصحبة الحق بصورة مباشرة يعني التصفية من الشوائب المادية وقد تقدم بحثنا ذلك في الباب االول

 التعريب

إلنسان في كما ارجو منك توضيح التكاليف الدينية للطبقات اإلجتماعية وتطبيقها والطبقات الملكية وتكاليف ا

 .االوضاع الحرجة

 التفسير



 ١٩\٨\٢. ب.ش

خدمة التتيميمكن تضمين حتى الحيوانات في . هي التكاليف الدينية لمختلف طبقات اإلنسان بغض النظر عن منزلته تتيميةدمة اللخا

.راَم ـرّيشْالجليل للرب التيم  )HanumAn( َهـنوماْن أي )zrI VajrAGgajI( جّيَچـَوْجـرانْ شْـرّي الحق وخير مثال هو بحب

ْسـكَـنْـَدجاء في . كما تقدم بحثه  صادقتيم الحق ان استرشدوا بخدمة التتيم بحبيمكن شغل حتى البدائيين وآكلة لحوم البشر في 

لذلك، يمكن ان يتشارك جميع االحياء. موني ناَرَد شْـرّي حكاية صياد في الغابة استنار بفضل )Skanda PurANa( ورانَٰـپ

 . الحق بحبخدمة التتيمب

حتى. تتيميةالخدمة الليست العقائد الدينية لمختلف البلدان والظروف التربوبية هي الدين المشترك لإلنسان لكن المبدأ االساسي هو 

ليس ارباب. وان كان المبدأ الديني ال يعترف بعظمة شخصية الالهوت فإن على اتباعه طاعة المبادئ التأديبية التي يسنها اولياءهم

تلك المنزلة بعد قضاء بعض المجاهدات، لكن ال يحتاج شخصية الالهوت إلى مجاهدات ليصبحون ين شخصية الالهوت بل يحتلالد

 .كْـرِٰشْٰـنَٰالرب قائدا كما نشهد في افعال 

إلنسان يستطيع تحصيل ان اـتاچّيـَوْد َچْبَهـجاء في . تتيميةالخدمة التستند التكاليف الدينية للطبقات والمراتب إلى كسب المعاش و

. المصاعب مطلقاتتيميةخدمة الالال يواجه من يعمل بمبادئ .  الحقخدمة التتيم بحبأرفع كمال بوهب اجر قضاء تكاليفه الدينية ل

 ان دين الحقچُوْسـوامّيشوَك ِدَو  شْـرّيـَلوكما سيوضح في هذا الكتاب على لسان المرجع الكبير . لذلك، ال يحرج مطلقا

 . الحق مهما اختلفت صورة ذلك الدينخدمة التتيم بحبد هو الوحي

 التعريب

 وسبل تحصيل تتيميةالخدمة الارجو ان تتلطف بشرح كل مبادئ الخلق وعددها واسبابها ونشوءها ووسيلة 

 .قوى التصرف في الطبيعة المادية

 ٢٠\٨\٢. ب.ش

 التعريب

التهم؟ كيف يتجرد الصوفي الكامل عن بدنه اللطيف؟ ما هو ما هي مقدرات المتصرفين الكبار وأرفع محص

  الملحقة؟)purANas( ـاتْراٰنـوپالـ بما فيها فروع التاريخ وةَويديالـمسند الكتب 

 التفسير

 ٢١\٨\٢. ب.ش

اإلنقالب إلى أصغر من ذرة أو أخف: أي المتصرف ثمانية تصرفات في الطبيعة المادية وهي )yogezvara( ـشْـَوَرِگيُّـويملك 

)yogezvaras( ـشْـَوَرْزِگيُّـوثمة كثير من . وغيرهاريشة وتحصيل المراد والحضور بالمشيئة وخلق حتى كوكب في السماء من 

)yogezvara( ـشْـَوَرِگيُّـوبنعمة الحق قهر حتى التيم نهج التصرفات لكن يستطيع الحق تيم ال يمارس  .شيَووكبيرهم هو المولى 

َمـهاَرَجكان .  وأراد اظهار تصرفاته)AmbarISa (أْمَبرّيـشَٰ َمـهاَرَجي اختلف مع الذ) DurvAsA Muni (دوْرواسا مونينظير 

 Yogezvara DurvAsA (دوْرواسا موني ـشْـَوَرِگيُّـووبناء عليه، نجاه الحق من غيظ . للحقتيما صفيا  )AmbarISa (أْمَبرّيـشَٰ

Muni (َپـدّيْدراو انقذ الحق كذا،. لب العفو من الملكفاضطر االخير إلى ط )DraupadI(بإمداد ثوب ال يحد طوله لسترها عندما 

شيئا عنتعرف  )DraupadI( َپـدّيْدراولم تكن  .تعريتها في بالطهم الملكي) Kurus( كوروْزواجهت موقفا حرجا عندما حاول الـ

ل قوي بقوة والديه وال يعمل على حماية نفسه بالوسائل بقوة الحق كما ان الطف)yogezvara( ـشْـَوَرِگيُّـو التيملذلك، . التصرفات

 .المصطنعة بل ينجى برحمة والديه

 عن مصير كبار المتصرفين وان كانت وسيلة تحصيلهمچُوْسـوامّيشوَك ِدَو  الجليل ْبراْهـَمنَٰالـ ـيتْـكْـشَْٰـرّيپ َمـهاَرَجسأل 

سأل عن مقصد. ا سأل عن تجردهم عن البدن الكثيف والبدن اللطيفجهدهم الشخصي أو بنعمة الحق، كمنتيجة قوى التصرف تلك 

 هو معرفة شخصية الالهوت والقيام على خدمتهَويديالـ ان مقصد العلم )١٥\١٥( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـجاء في . ةَويديالـالحكمة 

 .الودية العلية

 التعريب



اء قضها وهالكها، وان تخبرني عن منافع ومضار ارجو ان تتلطف بتوضيح كيفية والدة االحياء وحفظ

 الملحقة وما هي سنن الدين والتنمية اإلقتصادية ةَويديالـما هي شعائر واحكام الطقوس . تتيميةخدمة الال

 والتشبعة الحسية؟

 التفسير
 بينما لفظةتتيميةالخدمة ال الوسيلة الكاملة، للداللة على قضاء باب من )samplavaH( ْپـلَـَوهَسـْمـتستخدم لفظة 

 قضاءتتيميةالخدمة اليستطيع الثابت في . تتيميةالخدمة ال ما يمنع تقدم ي تعني نقيضها أ)pratisamplavaH( ْپـلَـَوهْپـَرتيـَسـْمـ

 تجذيف القارب في وسط المحيط حيث يكون الفرد تحت رحمة المحيط كليا ويواجههنتشبه حياة الر. وظيفة حياة الرهن بكل سهولة

يمكن جلب القارب إلى الشاطئ بسهولة ان كان الجو مناسبا لكن يمكن ان يغرق في. عند اقل هياجفي كل لحظة خطر الغرق فيه 

ال يستطيع أحد السيطرة على نزوات المحيط لكن يمكن ان يتجهز الفرد. المحيط في وجود العاصفة أو الضباب أو الرياح أو الغيوم

اإلعتماد على رحمة المحيط، لكن يستطيع الفرد عبور الوجودعن عبر المحيط بالسفن خبرة كافية ن ربما كان لدى م. بخير جهاز

ال يستطيع أحد ان يمد العون في. كل شيء منوط بمشيئة الحق. المادي بنعمة الحق بكل سهولة دون خوف من العاصفة أو الضباب

.)١٣\٩ ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ(مادي دون قلق بفضل حماية الحق محيط الوجود الالحق تيم وجود خطر في حياة الرهن، لكن يعبر 

 لذلك، يجب على كل إنسان اللجوء إلى.)٢٩\٩ ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ(الحياة المادية في  المرتهن تيمهعناية شخصية بالحق  وليي

 .بكل الوسائل تيمه الصفي  للحق ويصبحالقدمين اللوتسيتين

جاء في. ـيتْـكْـشَْٰـرّيپ َمـهاَرَج مثل تتيميةالخدمة ال الخبير عن منافع ومضار قضاء د الروحيالسيلذلك، على الفرد العلم من 

 ان على الفرد اإلقتصار على حدتتيميةالخدمة ال الذي يشكل علم )Bhakti-rasAmRta-sindhu(  سينْْدهو- َرساْمرِِٰٰتَ-ْبَهـكْتيكتاب 

ينبغي لإلنسان عدم تخزين. ذية البدن وال داعي إلى سواها لمجرد اشباع براعم اللسانتكفي الخضار والحليب لتغ. الكفاف في مأكله

المال الذي يؤدي إلى اإلستكبار في عالم المادة بل عليه كسب معاشه بامانة وسهولة ومن الخير للفرد امتهان مهنة الحمال االمين

ه لكن ال يجوز له التضحية بالمعاش االمين لمجرد تحصيل المال،ال ضرر ان اثرى الفرد بامانت. من ان يصبح كبير الشأن بالخداع

عدمللتيم لذلك، ينبغي . هو كسب حظوة الحقالتيم شاغل . ينبغي لإلنسان ان ال يلغط. تتيميةالخدمة الألن ذلك المسعى ضار ب

حفظنا فكيفكثير من االشياء التي تخذ علينا أيتعين . العالم ليس خيالي. الطعن بخلق الحق وتحديه بالقول انه خلق عالما خياليا

ندعي ان العالم خيالي؟ كذا، كيف يمكن لإلنسان اإلعتقاد بإقتقار الحق إلى الصورة؟ كيف يفتقر الفطين الواعي إلى الصورة على

 .ُوْسـوامّيچشوَك ِدَو الصفي اشياء كثيرة للعلم ومن واجبه استقاءها من شخص نظير التيم نحو مباشر وغير مباشر؟ إذن، لدى 

الخدمة نشر َرْبهوْپـَمـها شْـرّي تْـشايتَـنْياشاء الحق في صورة .  هي الحماسة البالغةتتيميةالخدمة الاالوضاع المناسبة لقضاء 

ليس في مجال تيم الحماسة البالغة واجبة على كل. الصفي قضاء هذا االمر بقدر االمكانالتيم لذلك، واجب .  في األرضتتيميةال

فيالتيم ال يثبط الفشل عزم . تْـشايتَـنْيا فحسب بل في نشرها بسالم على خطى المولى تتيمية الللخدمةالطقوس اليومية قضاء 

 اعالن حرب علىتتيميةالخدمة اليشبه نشر . الصفي بالنجاح أو الفشل ألنه جندي في الميدانالتيم ال يعنى . مجال قضاء واجبه

 الصوفية وغيرها هي من عداد الحياة المادية وجميعها تناهض وجودچايُّـوخمين الفكري والـطلب االجر والت. الحياة المادية

لذلك، ينبغي. شخصية الالهوت وتدفع السائرين على دروبها إلى التأله رغم ان الفرد يقوم برحمته في كل خطوة من خطوات حياته

للتيمينبغي . المبتدئ تفاديهم بحذرالتيم اوى الملحدين لكن من واجب الثابت بدعالتيم ال يضلل  .عدم مخالطة الملحدينالصفي للتيم 

سيد روحي سليمالمسترشد بللتيم ينبغي . التقيد بالرسميات وحدهاعدم  وسيد روحي سليم الحق مسترشدا بخدمة التتيم بحبقضاء 

هذا.  شيء بل ان يقنع بما يرزقه به الحقءااشتهللتيم ينبغي ال . ر على الشكلياتااالقتصعدم قضاء أكبر قدر ممكن من الخدمة و

طرح .چُوْسـوامّيشوَك ِدَو  نظير سيد روحي الواجب، ويمكن تعلم كل تلك المبادئ بسهولة بهداية تتيميةالخدمة الهو مستوى 

 . االسئلة الصائبة ووضع قدوة لإلقتداءـيتْـكْـشَْٰـرّيپ َمـهاَرَج

 وقضاء العمل الصالح بموجبةَويديالـية خلق وحفظ ودمار العالم المادي وعن الطقوس  عن عملـيتْـكْـشَْٰـرّيپ َمـهاَرَجسأل 

كما مر  هو تاريخ الهند القديمة)MahAbhArata( َمهاْبهاَرتَـال). MahAbhArata (َمهاْبهاَرتَـال و)purANas( ـاتْراٰنـوپالـ

 الملحقة يتضمن حفر االحواض واآلبار)smRti( تيـْمـرِْٰسالعمل الصالح المفروض في كتب . )purANas( ـاتْراٰنـوپالـوكذا 

 والمالجئ العامة لتوزيع الطعام على الفقراء وغيرها من االعمال التيالهياكلالعامة وغرس االشجار على الطرق العامة وبناء 

pUrta .كذا، عملية تحقيق التشبعة الحسية. )( ْرتَپّوتسمى 



 ٢٢\٨\٢. ب.ش

 التعريب

توضيح كيف تفيض االحياء من بدن الحق وكيف يظهر الملحدين في العالم وكيف توجد كما ارجو منك 

 .النفوس المحررة

 التفسير

 ٢٣\٨\٢. ب.ش

. بدن الحق ثم تخرج منه عندما يعاد الخلقإلى االحياء رجع كيف تالسيد الروحي السليمالتقدمي اإلستطالع من التيم يجب على 

يطلب.  وارباب النظرالتيم: النفوس المؤمنة نوعين. المؤمنة والملحدة:  نوعينمسيَّرةالنفوس ال. ةسيَّراالحياء على نوعين محررة وم

 الذين لمالتيم .الحق اإلحتفاظ بهويتهم الفردية واإلنقطاع إلى خدمة التيميطلب ارباب النظر اإللتحام في الحق أو التوحد به بينما 

النفوستتحرر تلك . تصفيةاثناء معاد الخلق ليتسنى لهم إكمال الون ن باإلضافة إلى ارباب النظرة العقلية يرتهصفيتهمكتمل تت

 ليتجهز تماما بعلمالسيد الروحي السليم كل تلك االسئلة على ـيتْـكْـشَْٰـرّيپ َمـهاَرَجطرح  .تتيميةالخدمة ال بفضل المسيَّرة

 .الالهوت

 التعريب

 الفتنة الخارجيةها عندما يحين وقت الدمار في يوطالباطنة وي الالهوت المستقل بتساليه بقدرته يةينعم شخص

 .ويبقى الشهيد على كل شيء

 التفسير

 ٢٤\٨\٢. ب.ش

ينعم بتساليه بالخلق كيف يشاء. تجليات وفّياض سائر الشخصية الالهوت العلياصفه وبهو المستقل الوحيد  شْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰالرب 

 بقدرته الباطنة حتى اثناء التمتع بتساليه في حجر امه)PutanA( تَـناپّوية يقتل الجن. ويتوقف عنها عندما يحين وقت الدمار

اهالك افراد عائلته عندما يرغب بالرحيل عن هذا العالم ويبقى  أي)Yadu-kula( كوَل – يادوثم يخلق تسالي ) YazodA( ياشـُودا

َمـهاَرَجاراد  .هو المستقل من كل الوجوه. هو الشهيد على كل ما يجري ومع ذلك ال شأن له بشيء. عليا عن ذلك الهالك

 .عليم تيم صفي  اإلستزادة منـيتْـكْـشَْٰـرّيپ

 التعريب

ايها الحكيم الجليل، يا ممثل الحق، تلطف باإلجابة على كل ما سألتك عنه وما لم أسألك عنه منذ بداية 

 .س مسلمة لكارجو ان تلقي علي علم تام بهذا الصدد ألنني نف. استقصاءي

 التفسير

 ٢٥\٨\٢. ب.ش

االستطالع من جانب المريد.  على استعداد دائم إلفضاء العلم إلى مريده وال سيما ان كان مريده محبا لإلستطالعالسيد الروحي

سيدال حاجة للفرد إلى اتخاذ .  هو مثال المريد ألنه مثال المستطلعـيتْـكْـشَْٰـرّيپ َمـهاَرَج. ضرورة كبيرة للمريد التقدمي

في.  عن كل ما سأل وما لم يسألـيتْـكْـشَْٰـرّيپ َمـهاَرَجاستطلع  . عندما ال يكون شديد اإلستطالع عن تحقيق الذاتوحير

 قادر على تنوير المريد من كل وجهالسيد الروحي السليم لكن السيد الروحيالواقع، ليس بمقدور الفرد التقصي عن كل شيء من 

 .لنفع المريد

 ريبالتع

 بينما يتبع اآلخرين التقليد فقط على عادة ْبـَرْهماايها الحكيم الجليل، انت بمنزلة المخلوق االول في الكون 

 .ارباب النظر السابقين

 التفسير



 ٢٦\٨\٢. ب.ش

نكا.  ليس المرجع الوحيد حول العلم العلي لوجود غيره من الحكماء واتباعهمچُوْسـوامّيشوَك ِدَو يمكن ان يجادل أحد بالقول ان 

)KaNAda (ـاَد كَـٰنو) Gautama (وتَـَمچا:  حتى قبله عدد كبير من الحكماء مثلأو) VyAsadeva (وّيـاَس ِدَويوجد في عصر 

كان . وطرح كل منهم نظرية فلسفية خاصة به)ASTAvakra( ـطاَوكْـَرأشْٰ و )Kapila( پـيَلكَـ و) Jaimini (جايميني و

الفارق بين تلك المدارس.  الكبار مدارسهم الفلسفية)RSis( ـيْزٰشرِٰجميع هؤالء الـأسس ادهم و من عد)PataJjali( ـتَـنْـَجـليَپ

شوَك هو ان جميع الحكماء الستة المذكورين تكلموا عن نظرتهم الشخصية حول العالم لكن چُوْسـوامّيشوَك ِدَو  الفلسفية الستة و

 شخصية الالهوت منولدالذي   أي)Atma-bhUH( ه ْبـهّو–آتْـَم  َرْهماْبـ يعرض العلم النازل مباشرة من چُوْسـوامّيِدَو 

 . وتأدب على يده

 ومنناَرَد استنار ْبـَرْهما ومن ْبـَرْهما العلي هو كالم شخصية الالهوت وبرحمته استنار المخلوق االول في الكون َويديالـالعلم 

خط السلسلةفي بذلك، هذا العلم العلي الذي ينزل . چُوْسـوامّيوَك ِدَو شمنه استنار و) VyAsadeva (وّيـاَس ِدَو استنار ناَرَد

هذا هو.  كامال دون ان يتلقى العلم من خط السلسلة المريدية العليةسيدا روحياال يمكن ان يصبح أحد . المريدية العلية هو علم كامل

ر المفكرين لكن علمهم الناتج عن التخمين الفكري ليس علمايمكن ان يكون كبار الحكماء الستة أعاله من كبا. سر تلقي العلم العلي

ابتدئ .مهما بلغت الفلسفة التجريبية من الكمال في عرض افتراضية فلسفية فإن ذلك العلم ليس كامال ألنه وليد العقل القاصر. كامال

ال يستقل أحد. نارايانَٰن الشخص المستقل هؤالء الحكماء الستة الكبار سلسالتهم المريدية لكنها غير شرعية لعدم نزول علومهم م

لذلك، علم ارباب النظرة العقلية ليس علما. العقل مصنوع. لذلك، علم سواه علم غير كامل إلستناده إلى العقل المتغير. نارايانَٰعن 

.لسوفا ما لم يطرح فلسفته الخاصةيختلف أهل النظرة العقلية القاصرين فيما بينهم ألن الفيلسوف الدنيوي ال يعتبر في. عليا وال كامال

شوَك ِدَوإلى المراجع مثل ون  بأرباب النظرة العقلية مهما بلغ شأنهم بل يصغـيتْـكْـشَْٰـرّيپ َمـهاَرَج الفطناء امثال كترثال ي

 .ـتاچّي ـَوْدَچْبَهـ الذي يردد كالم شخصية الالهوت عبر السلسلة المريدية العلية وهذا ما يؤكد عليه في چُوْسـوامّي

 التعريب

 العالم، ال أشعر باإلعياء الناتج عن صيامي بفضل شرب شهد رسالة شخصية الالهوت ْبراْهـَمنَٰالـايها 

 .المتمثل ببحر كالمك

 التفسير
السلسالت.  لسواها مباينةچُوْسـوامّيشوَك ِدَو و ) VyAsadeva (وّيـاَس ِدَو و ناَرَد  وْبـَرْهماالسلسلة المريدية العلية من 

 يطرح ارباب النظرة العقلية.)acyuta-kathA(  كَـتْـها–أتْـشْـّيـوتَ سائر الحكماء مضيعة للوقت لخلوها من رسالة لالمريدية 

 َمـهاَرَجلم يكن. نظرياتهم المؤيدة بالمنطق والحجج لكن منطقهم وحججهم ليست معصومة بل يدحضها من يفوقهم نظرا

 عن رسالة الالهوت إلنقطاعچُوْسـوامّيشوَك ِدَو  يعنى بالتخمين الفكري للعقل المتغير بل بأحاديث الحق من فم تْـيـكْـشَْٰـرّيپ

 .شعوره باإلعياء من جراء صيامه

 ٢٧\٨\٢. ب.ش

يستطيع الفرد الخوض في تخمينات ارباب النظرة العقلية لكن ال يستمر ذلك اإلصغاء طويال بل سيشعر باإلنهاك بعد فترة قصيرة

شوَك ِدَورسالة الحق على لسان شخص نظير . ماع تخميناتهم وال يشعر أحد بالرضى بمجرد سماع تلك التخمينات العقيمةمن س

 . ال تنهك حتى وان كان المستمع منهكا ألسباب أخرىچُوْسـوامّي

شْـرّيـَمْدنسخات بعض   في)anyatra kupitAd dvijAt( پـيتاْد ْدويـجاتْأنْـياتْـَر كو :طر االخير للنصشجاء في ال

الحية من المولودين مرتين أيضاً ويقارن.  ان الملك ربما كان مغمورا بفكرة موته الوشيك بلدغة الحيةما معناه ـَوتَـْمَچْبـها

ابال يه.  يخاف الموت لتشجعه برسالة الحقـيتْـكْـشَْٰـرّيپ َمـهاَرَجلم يكن . م الفطنةي الصبي عدْبراْهـَمـنَٰالـغضبها بلعنة 

acyuta-kathA . شيئا في هذا العالم)(  كَـتْـها-أتْـشْـّيـوتَالغارق تماما في 

 التعريب

 َمـهاَرَج بالرضى البالغ من سؤال چُوْسـوامّيشوَك ِدَو بذلك، شعر : چُوْسـوامّيتَ سـّوقال 

 .التيم مع شْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰالرب  للكالم عن احاديث ـيتْـكْـشَْٰـرّيپ

 التفسير
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ـَوْدَچْبَهـ الدراسة العليا بعد ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهايمكن بحث . حقتيم ال على ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهابحث حصر يجب 

الرب بين ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ كما جرى حوار ـيتْـكْـشَْٰـرّيپَمـهاَرَج  و چُوْسـوامّيشوَك ِدَو  مثل التيم بين العلماء وـتاچّي

َمـهاَرَج راضيا من چُوْسـوامّيشوَك ِدَو كان  . وإال ال يمكن التمتع بالذوق الحقيقي للشهد)تيمهوالحق ( أْرجوَن و كْـرِٰشْٰـنَٰ

ـَوْدَچْبَهـيشوه المعلقون الحمقى معاني .  ألنه لم يكن منهكا من سماع احاديث الحق بل يزداد شوقا إلى استماعهاـيتْـكْـشَْٰـرّيپ

لذلك، لم.  شأناةَويديالـ على أرفع الكتب التيمال فائدة في تعليق غير .  لقصورهم عن فهمهاـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها  وـتاچّي

 بربوبيةـتاچّيـَوْد َچْبَهـ وأقر في تعليقه على ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها تعليقا على )zaGkarAcArya( شَـنْـكَراتْـشاْريا يكتب

 لوعيهـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها واعرض عن التعليق على وحدة الوجود المطلقة لكنه كتب من وجهة نظر ـنَٰشْـرّي كْـرِٰشْٰ

 .بمقامه

 Brahma-vaivarta( ورانَٰـپوايَوْرتَ -ْبـَرْهـَمانظر كتاب ( كْـرِٰشْٰـنَٰالرب  يحظى بحماية چُوْسـوامّيشْـرّيـَل شوَك ِدَو كان 

PurANa(.ْبـَرْهـَمـراتَليه  لذلك، يطلق ع )BrahmarAta( وكانويشْٰـٰنوية  في حما َمـهاَرَجـيتْـكْـشَْٰـرّيپ كذا كان 

شْـرّيـَمْد اإلستماع إلى )ViSNurAta( راتَويشْٰـٰنويتضح في هذا الصدد ان على . )ViSNurAta( راتَويشْٰـٰنووصف 

BrahmarAta . من يشوه العلم العلي ويضيع وقته وليس إلى)( ْبـَرْهـَمـراتَ من ـَوتَـْمَچْبـها

 التعريب

 فور ْبـَرْهما بالقول ان علم الالهوت هو كالم الحق إلى ـيتْـكْـشَْٰـرّيپ َمـهاَرَجبدأ باالجابة على اسئلة 

Vedas ). (ِوَدْز الملحق والمطابق للـَويديالـ هو الكتاب ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها. والدته

 التفسير

 ٢٩\٨\٢. ب.ش

يسعى منكر شخصية الالهوت إلى تشويه الوجه الشخصي للحق لجهله بهذا العلم.  هو علم الالهوتـَوتَـْمَچـرّيـَمْد ْبـهاشْ

چُوْسـوامّيشوَك ِدَو  شْـرّي ولتعلمه ينبغي لإلنسان اللجوء إلى ممثل ةَويديالـ مطابق للتعاليم ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها. الجليل

التحريفات الخطرة التي يقدم عليها.  دون اجراء تعديالت تمثل ذنبا كبيرا بحق قدمي الحقـيتْـكْـشَْٰـرّيپ َمـهاَرَجعلى خطى 

 وعلى المريد الحريص اإلنتباه إلى هذا االمر ان أراد اإلستبحارـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها تعيث الفوضى في مجال فهم التيمغير 

 .في علم الالهوت

 ريبالتع

 خير ذرية ـيتْـكْـشَْٰـرّيپ َمـهاَرَجكان . ـيتْـكْـشَْٰـرّيپكما تهيء لإلجابة على كل اسئلة الملك 

 .لذلك، كان قادرا على طرح االسئلة المناسبة على الشخص المناسب. )PANDavas( َوْزـدَٰپانْٰالـ

 التفسير

 الفصل التاسع

اإلستطالع الكبير للعلم باالشياء على حقيقتها وليس من الضروري اسئلة كثيرة بعضها بدافع حب ـيتْـكْـشَْٰـرّيپ َمـهاَرَجطرح 

 مثال المعلم الخبير، اجاب على جميع االسئلة على نحوچُوْسـوامّيشوَك ِدَو  االجابة عليها على التوالي، لكن السيد الروحيعلى 

 .منهجي كما تلقاها من السلسلة المريدية العلية واجاب عليها جميعها دون استثناء

اسئلة الملك" بعنوان ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها على الفصل الثامن من الباب الثاني من تَـدانْويـ ْبـَهـكْتيانقضى بحث 

 ".ـيتْـكْـشَْٰـرّيپ

 أجوبة باإلستشهاد بكالم الرب
 ١\٩\٢. ب.ش

 التعريب

 س الصفية في الوعي الصفي بالبدن الماديايها الملك، تنتفي صلة النف: چُوْسـوامّيشوَك ِدَو  شْـرّيقال 

 .تشبه تلك الصلة رؤية النائم بدنه يعمل .دون ان تتأثر بقدرة شخصية الالهوت



 التفسير
. عن كيفية بداية النفس حياتها المادية رغم مغايرتها للبدنين الكثيف واللطيفـيتْـكْـشَْٰـرّيپ َمـهاَرَجاجيب على أتم وجه سؤال 

.الفتنة الخارجية  أي)Atma-mAyA( ـا ماّي–آتْـَم ـ غايرة للمفهوم المادي لحياتها لكنها مستغرقة فيه لتأثرها بالنفس الروحية م

 في قبضةالفتنة الخارجية. فتنته الخارجيةق العظيم وللح) VyAsadeva (وّيـاَس ِدَوتقدم بحث ذلك في الباب االول بصدد إدراك 

لذلك، رغم ان النفس صفية الوعي باالصل فإنها خاضعة لمشيئة الحق في.  بمشيئة الحقرجيةالفتنة الخاالحق واالحياء في قبضة 

 . هونسيانالحي وعي يتأثر به  الحق حاضر في قلب كل حي و.)١٥\١٥( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـيؤيد ذلك في . فتنته الخارجيةالتأثر ب

الجواب هو ان الحق يريد النفس ان تبقى في وعيها الصفي،. لنسيانالسؤال التالي اآلن هو لماذا يخضع الحق النفس لذلك الوعي وا

تطلب جميع النفوس غير. باإلستقالل عنهالحق وتقديم خدمة ودية علية إليه لكن لدى النفس خيار محدود ويمكنها اختيار عدم خدمة 

تطلب النفس التأله فتوضع في الحلم لتتوهم، قليدهاالحياء موهومة بمشيئة الحق لرغبتها بت. ة معادلة قوة الحق رغم عدم اهليتهاوديال

لذلك، التأله هو الرغبة الخاطئة االولى للنفس ويعقبه نسيانها حالتها االصلية. ه الملك دون اهليةانتوهم احد على نحو  انها ملكة

 كذا، . ه مرآة لترضيته وقطع بكاءهيبكي الطفل طالبا القمر من امه فتعطيه ام.  بأنها تعادل الحقفتنة الخارجيةفتحلم في عالم ال

يحبط في مسعاه يطلبوعندما ) karmI (كَْرمّي بصفة ايعطى الطفل الباكي للحق دار المادة ظل الملكوت الروحي للسيطرة عليه

ـا ماّي-ـَمآتْال ضرورة لتقفي تاريخ رغبة النفس تلك لكنها تودع في قبضة . ا الحالتين من اوهام الحلم ال غيرته، لكن كلفي فناءال

)Atma-mAyA(النفسيتمثل الحلم بتوهم . لذلك، تحلم النفس في الوضع المادي بخاصتها وهويتها.  بتوجيه الحق حالما تطلبه

 في الحلم وحده"أنا وخاصتي"لذلك، تستمر أوهام .  ان البدن المادي ذاتها وانها الحق وان كل ما يخص بدنها المادي يخصهاالمسيَّرة

 .جعة متناسخة ما دامت النفس لم تدرك ذاتها بصفة جزء تابع ال يتجزأ من الحقرجعة تلو ر

 ٢\٩\٢. ب.ش
 .ال تساور تلك االوهام النفس في وعيها الصفي كما ال تنسى انها لن تصبح الحق بل خادمته االزلية في حب علي لكن

 التعريب

أنا "على اساس  تفكر النفس السجينة. يةالفتنة الخارجتتصور النفس المتوهمة في صور مادية كثيرة من صنع 

 . اثناء تمتعها بالجبالت المادية الثالث"وخاصتي

 التفسير
 حسب الجبالت المادية التي تطلب النفس التمتعالفتنة الخارجية هي أردية من هبة النفوس المسيَّرة بها صورالصور المختلفة التي تت

حتى فيإذن، توجد فرصة خيار النفس . ة الثالث وهي األصالة والتملك والتلبيسة متمثلة بالجبالت الماديفتنة الخارجيال. بها

 ابدانا مادية مختلفة حيث يوجد مليون ومائة ألف من الزواحف والدودفتنة الخارجيةوحسب خيارها تقدم لها الالطبيعة المادية 

لف كواكب الكون وتجوبها النفس بالتناسخ حسب ألف على مخت٤٠٠تعادل اجناس االبدان ثمانية ماليين و. ومليون من الطيور

تتطور النفس حتى ضمن البدن المادي الواحد من الطفولة إلى الصبا إلى الشباب إلى الشيخوخة ثم إلى بدن آخر. مزاج متعتها

حد برغباتها بها إلى التمتعمن  مكنها للحق بالصورة التي تالفتنة الخارجيةتخلق النفس بدنها برغبتها وتمدها .  إلى عملهااداستنا

كذا، يمكن . بنعمة الحق ببدن نمر يستطيع به التمتع بدماء الحيواناتفتنة الخارجيةم حيوان آخر فتمده اليريد النمر التمتع بد. التمام

في بدنللنفس الراغبة بتحصيل بدن مالك على كواكب السماء تحقيق رغبتها بنعمة الحق، وان كانت فطنتها كافية فيمكنها الرغبة 

.ومن لطف الحق يهب النفس البدن التي تطلبهبالكلية إذن، يمكن اإلنتفاع بخيار النفس . روحي لتنعم بصحبة الحق وستحصل عليه

 ماهية الجبل وماهية الذهب فيرغب في جبل ذهبي وبعد انقضاء حلمه يجد شيئافرديعلم ال. تشبه رغبة النفس حلمها بجبل ذهبي

 .جبل ذهبيب كيف يقظته جبال وال ذهبا فال يجد في. آخرا أمامه

العالمبأن هذا ) karmI (كَْرمّييتوهم الـ. "أنا وخاصتي"كل منزلة في عالم المادة بغض النظر عن البدن عائدة إلى مفهومي 

ة واإليثاريةنسانيمجمل المفاهيم المادية السياسية واالجتماعية واإل. هي كل شيءان االنية ) jJAnI (گْـيانّيالـخاصته ويفكر 

عينية.  الناتجان عن الرغبة الشديدة بالتنعم بالحياة المادية"أنا وخاصتي" مستندة إلى مفهومي النفوس المسيَّرة التي تحملها وغيرها

 عائدة إلى نسيان النفس هويتها الحقيقية وتزولغيرهاالبدن ومسقط الرأس حسب مختلف مفاهيم اإلشتراكية والوطنية والعائلية و

 وكل ذلك موضح فيـيتْـكْـشَْٰـرّيپ َمـهاَرَج و چُوْسـوامّيشوَك ِدَو ة جالسمعند مل المفاهيم الخاطئة للنفوس المتوهمة مج

 .ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها



 ٣\٩\٢. ب.ش

 التعريب

را ية ينقطع فوفتنة الخارجحالما تثبت النفس في مجدها الروحي وتبدأ بالتمتع بالتعالي وراء الزمان وال

 . فتتجلى بصفة نفس صفية تماما)"أنا وخاصتي"(مفهوميها الخاطئين 

 التفسير

 رِِٰٰنَٰشـاتْـياْبهي ڤْـيُّـوماْم تْـشَ 

 على الصعيد"أنا" على الصعيد السفلي بينما يسود مفهوم "خاصتي"يسود مفهوم .  في فئتين"أنا وخاصتي"يظهر المفهومين الخاطئين 

يسود المفهوم بصورة. "خاصتي"لتي تتقاتل حول وهم  في عالم الحيوان حتى بين القطط والكالب ا"خاصتي"يظهر مفهوم . العلوي

"أنا" إلى "خاصتي"ويتحول مفهوم على الدرجات السفلى من الحياة البشرية . بدني وداري وعائلتي وطبقتي وامتي ووطني وهلم جرا

بصبغات متفاوتة، لكن "أنا وخاصتي"ثمة درجات كثيرة من البشر التي تحمل مفهومي . على الدرجات العليا من العلم التخميني

هذا هو الوعي الصفي وتعلمنا الحكمة. "أنا الخادمة الباقية للحق" النفس في وعي رسوخ عند "أنا"ـ يمكن ادراك الداللة الحقيقية ل

 . هذا المفهوم الحياتيةَويديالـ

الفالحق  للتفكير بالتوحد مع ةيديَوالـرغم وجود توجيهات كثيرة في الكتب . "خاصتي"أخطر من وهم " أنا اهللا"المفهوم الوهمي 

.من عدة وجوه لكنها تبقى تابعة له ومقصودة لمرضاة حواسهالحق ال شك بوحدة النفوس و.  التطابق معه من كل وجهيعني ذلك

انت النفوسلو ك. لما طلب منها التسليمالحق لو لم تكن النفوس خاضعة لمشيئة .  بالتسليم لهالنفوس المسيَّرةجميع الحق لذلك، يأمر 

جاء. حق في قبضة الفتنة الخارجية بأن النا مرارابحثمر. ؟)mAyA( ـاماّيمن كل الوجوه فما الذي اوقعها تحت تأثير للحق معادلة 

هل تستطيع النفس التي تدعي مساواتها للحي العظيم. حق التأكيد ان الطبيعة المادية في قبضة ال)١٠\٩( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـفي 

حتى ولو سلمنا فرضا ان الفرد سيقدر. انه سيحقق ذلك في المستقبل" أنا"ي الطبيعة المادية؟ يجيب صاحب المفهوم االحمق التحكم ف

 على السيطرة على الطبيعة المادية على حد مساواة مع الحي العظيم فإنه ال يستطيع التوضيح عن سبب وجوده في قبضتها اآلن؟

نفس تتحرر من سيطرة الطبيعة المادية بالتسليم للرب العظيم ولن تقوى على السيطرة على الطبيعة ان الـتاچّيـَوْد َچْبَهـجاء في 

قد يواجه.  والثبات فيهاتتيميةالخدمة ال بممارسة "أنا وخاصتي"إذن، ال بد للفرد من التخلي عن وهمي . دون ذلك التسليم المادية

ال نفع في انكار عظمة القدير.  وظيفة في الحكومةهليحصت عر بالسعادة فوريش هالفقير العاطل عن العمل صعوبات في الحياة لكن

تقوم النفس في حياة. حقالوحيد بل ينبغي لإلنسان القيام في مجده الروحي المتمثل بالثبات في الوعي الصفي بأنه الخادم األزلي لل

الخالص من الجبالت المادية هو أهلية الدخول في. حق للالصفية وفي حياة عتقها هي الخادمة )mAyA( ـاماّيرهنها على خدمة 

 . ما دامت في خدمة نظرتها العقلية"أنا وخاصتي"لن تقوى النفس على التحرر كليا من مرض . حقخدمة ال

ندما، لكن تحقيق خير المقاصد يكون عالفتنة الخارجيةالحقائق النسبية قائمة ب.  فتنته ألنهالفتنة الخارجيةالحق العظيم منزه عن 

كذا، عندما تواجه النفس. الشمس في كبد السماء مضيئة لكن في غيابها تلف الظلمة. تواجه النفس الحق العظيم كما تواجه الشمس

mAyA :)٢٦\١٤( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـيؤكد هذا في . )( ـاماّي تتحرر من كل االوهام وخالفه في ظلمة الرب العظيم

  ِسـڤَـِتىيُّـوِگـَن -ي ْبَهـكْت
 تاْنيايتْـيٰناْن َسَمـتچوَسـ 
 ا كَلْـَپـِتىيايْبهۤو - ْبَرْهَم



 ٤\٩\٢. ب.ش

ْبـَرْهـَمـْنمقام  بلغيو المادية جبالت يتعالى لتوه عن ال، دون وهن في كافة الظروف صفيةتتيميةخدمة  ينقطع إلى من"

)Brahman(" . 

قارئوليس من ال( من المصادر الصحيحة ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها وتمجيده وسماع حق أو عبادة الچايُّـو ْبـَهـكْتيإذن، علم 

يجب ان ال يتضلل الفرد بوهمي.  االصفياء على الدوام واجبةالتيم ومخالطة )ـْمتََوَچْبهاـالالمحترف بل من حال حياته هي حال 

 وكالهما غير جديرين بالتحرر"أنا"م بوهم مغر) jJAnI (گْـيانّيالـ بينما "خاصتي"مغرم بوهم ) karmI (كَْرمّيالـ. "أنا وخاصتي"

."أنا وخاصتي" مقصودان لتخليص الفرد من وهمي ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ و ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها. تنة الخارجيةالفمن عبودية 

يجب على النفس الثبات في مقامها العلي. ذلك من اجل خالص النفوس المتردية )zrIla VyAsadeva(شْـرّيـَل وّيـاَس ِدَو يصف 

 إلى سلطان الزمان في حلم الماضي والحاضرتسييرتخضع النفس في حياة ال. ةرجيفتنة الخاحيث يغيب سلطان الزمان وال

يعمل ارباب النظرة العقلية على قهر سلطان الزمان بالتخمينات المستقبلية بالتأله بواسطة تحصيل العلم وقهر األنية، لكن. والمستقبل

ود وخير كمال العلم هو التسليم له ألنههو الوج) VAsudeva (َوواسو ِدالوسيلة الكاملة هي القبول بأن . تلك الوسيلة غير كاملة

 وـتاچّيـَوْد َچْبَهـهذا ما جاء في كل من . "أنا وخاصتي"تتخلص النفس في هذا المفهوم وحده من وهمي  . الوجودفّياض

ْبـَهـكْتيإلى النفوس المتوهمة ووسيلة  علم الالهوت )zrIla VyAsadeva(شْـرّيـَل وّيـاَس ِدَو أهدى . ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها

 . اإلنتفاع بهذا العلم الجليلالنفس المسيَّرة ومن واجب ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها في كتابه چايُّـو

 التعريب

 ْبـَهـكْتي من رضاه عن مجاهداته في ْبـَرْهما ايها الملك، كشف شخصية الالهوت صورته العلية الباقية لـ

 .النفس المسيَّرةهذه هي غاية تصفية . چاـويُّ

 التفسير
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 هوالرب العظيم. )AtmA( آتْـماكالهما وصف لم الالهوت والنفوس الصغيرة حيث هو ع) Atma-tattva ( تَـتّْـَو–آتْـَم 

جـّيـَو أو )brahma( ْبـَرْهـَم أو )AtmA( آتْـماالنفس العليا بينما النفس الصغيرة هي   أي)ParamAtmA( َپـَرماتْـما

)jIva.( َپـَرماتْـما )ParamAtmA( هذا النصچُوْسـوامّيشوَك ِدَو يوضح  إذن،.  عليان عن القدرة الماديةجـّيـَواتْـما و 

.لدى غالبية البشر مفاهيم خاطئة بصددهما. )jIvAtma( جـّيـَواتْـما  و)ParamAtmA( َپـَرماتْـماحقيقة كل من تصفية بهدف 

)ParamAtmA (َپـَرماتْـماالبدن المادي والنفس الروحية بينما يتمثل وهم  في عينية )jIvAtma( ـَواتْـماجـّييتمثل وهم 

 في كما يتبين الفرد كل من الشمس والعالمچايُّـو ْبـَهـكْتيلكن يزول الوهمين معا بفضل ) jIvAtma( جـّيـَواتْـماواته مع بمسا

تبين الشمس أو نفسه أو العالم، لكنه يستطيع تبين الشمس ونفسه والعالم في ضوءعلى ال يقوى أحد في الظلمة . ضوء الشمس

 إلزالة كال الوهمين لرضاه عن نذرْبـَرْهما كشف عن صورته الباقية امام حق ان الچُوْسـوامّيشوَك ِدَو لذلك، يقول . الشمس

 .چايُّـو ْبـَهـكْتي بممارسة ْبـَرْهما

 ستثبت قصورها على)AtmA( آتْـما علم أي) Atma-tattva ( تَـتّْـَو–آتْـَم  تحقيق ابتغاء چاويُّـ ْبـَهـكْتيكل وسيلة سوى 

 هي السبيل الوحيد لمعرفته على اتم وجه ثم يستطيع الفردچايُّـو ْبـَهـكْتي ان ـتاچّيـَوْد َچْبَهـفي الحق يقول . المدى الطويل

.للحق فاقتدر بذلك على رؤية الصورة العلية چايُّـو ْبـَهـكْتييرة في  مجاهدات كبْبـَرْهماقضى . الخوض في علم الالهوت

أي )tapasya( َپـْسـياتَــ  بصيرته بعد القضاء الصحيح ل"تتروحن" سوى منصورته العلية روحية مائة بالمئة وال يراها 

لم. لصور التي نشهدها في العالم المادي من اْبـَرْهماها شاهدالتي الحق ليست صورة .  صفيةچايُّـو ْبـَهـكْتيفي المجاهدات 

.الحق عن صورة ـيتْـكْـشَْٰـرّيپ َمـهاَرَجلذلك، اجيب سؤال .  المجاهدات الكبيرة لمجرد رؤية صورة مصنوعةْبـَرْهمايقض 

ج، لكن ليستصورة العلم الخالد البهي  أي)sac-cid-Ananda-vigrahaH( ىگْـَرَهي ونْـَدـ آنَيْدتْـش ـشَْْسـتْ هيالحق صورة 

تستطيع ، لكنالنفس المسيَّرةعن صورة الحق هذا ما يميز صورة . هيجةبالصورة المادية للنفوس الصغيرة باقية وال عليمة وال 

 .چايُّـو ْبـَهـكْتيبواسطة الحق  استعادة صورتها بهيجة العلم بمجرد رؤية النفس المسيَّرة

النفوسلمادية الزائلة نتيجة الجهل، لكن ليس للرب العظيم صورة زائلة مثل صورة  في الصور االنفس المسيَّرةجملة القول، تسجن 

يستطيع الفرد فهم هذا الفرق بواسطة. وسائر االحياءالحق  العلم الباق البهيج وهذا هو الفارق بين شخصية بل هو المسيَّرة

شْـرّيـَمْدلذلك، .  في أربعة نصوص أصليةـَوتَـْمَچهاشْـرّيـَمْد ْبـ نبذة ْبـَرْهماعلى الحق ثم القى . چايُّـو ْبـَهـكْتي

لذلك،. َويديالـ صوت علي وبمنزلة الصوت ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهاصوت .  ليس من صنع أهل النظرة العقليةـَوتَـْمَچْبـها

 أو سماعه بصورة منتظمة منتَـْمـَوَچشْـرّيـَمْد ْبـهادراسة . والنفوسالحق  هو علم كل من ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهامدار 

شْـرّيـَمْد الكمال بفضل ـيتْـكْـشَْٰـرّيپ َمـهاَرَج و چُوْسـوامّيشوَك ِدَو حقق كل من . چايُّـو  ْبـَهـكْتيعداد قضاء

 .ـَوتَـْمَچْبـها

 التعريب

 وفيما كان يفكر بخلق دار  تقفي مصدر مقعده اللوتسيْبـَرْهما االول وسيد الكون السيد الروحيلم يستطع 

 .المادة، لم يفهم التوجيه الصحيح لهذا العمل كما لم يجد وسيلة له

 التفسير
 ان الحق المطلق العظيم مقيم فيـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها مر في بداية .الحقهذا النص هو التمهيد لتوضيح جوهر صورة ودار 

َهىطْايكونْٰوخصية الالهوت ليس خرافة بل عالم علي من الكواكب التي تسمى لذلك، ملكوت ش. الفتنة الخارجيةداره دون مس 

)VaikuNTha (ًوسيتضح ذلك في هذا الفصل أيضا. 

ْبـَرْهما حّصل .)چايُّـو ْبـَهـكْتي( تتيميةالخدمة الالعلم بالسماء الروحية فوق هذه السماء المادية ومحتوياتها غير معلوم سوى ب

 محتارا بصدد الخلق ولم يستطع اقتفاء مصدر وجوده، لكنه حقق كل هذا العلمْبـَرْهماكان . چايُّـو ـكْتيْبـَهقوة الخلق بفضل 

معرفةعند   ويعرف الفرد كل شيءچايُّـو ْبـَهـكْتييمكن لإلنسان معرفة شخصية الالهوت بواسطة . چايُّـو ْبـَهـكْتيبواسطة 

 االولالسيد الروحياستنار حتى . ةَويديالـهذا ما تعلنه الحكمة . كل شيءمن يعرف شخصية الالهوت يعرف . شخصية الالهوت

 إذن، كيف يمكن لسواه تحصيل العلم الكامل بكل شيء دون رحمة شخصية الالهوت؟ ال بد لمن يطلب العلم.الحقفي الكون بنعمة 

.د الشخصي مضيعة للوقتطلب العلم استنادا إلى الجه. الكامل بكل شيء من طلب رحمة شخصية الالهوت وحدها



 ٦\٩\٢. ب.ش

 التعريب

كان أحد المقطعين مأخوذا من . فيما كان في الماء يجيل التفكير  مقطعين في الجوار تردد مرتينْبـَرْهماسمع 

 والثاني من الحرف الواحد والعشرين واصبح تركيبهما )sparza( َپـْرشَْسـالحرف السادس عشر من ابجدية 

 .ثروة ارباب الزهد

 لتفسيرا

 ٧\٩\٢. ب.ش

-tAlavya (ْزـ َوْرنَٰ-تالَـويا و )sparza-varNas( ْزـ َوْرنَٰ-َپـْرشَْسـ: تقسم الحروف الصحيحة في اللغة السنسكريتية إلى اثنين

varNas .(ْزـ َوْرنَٰ-َپـْرشَْسـف حرو )sparza-varNas(   َكمن حرف ابتداء )ka( َم إلى حرف )ma(والحرف السادس عشر 

 أي)tapa( َپتَـهذه .  هي تركيبهما)tapa( َپتَـإذن، لفظة . )pa( َپبينما الحرف الواحد والعشرين هو  )ta (تَمنها هو 

تَـَوَچْبهاحسب فلسفة   مقصود للمجاهدة وحدهانساناإل.  وارباب الزهد والتبتلْبراْهـَمـنَٰـةالـالمجاهدة هي جمال وثروة 

)BhAgavata(هو تحقيق الذات وليس التشبعة الحسية ويته والشاغل الواجب الوحيد لإلنسان ألنه بالمجاهدة وحدها يدرك الفرد ه.

يحصل الفرد على نفع الصورة البشرية. ْبـَرْهما االول السيد الروحيالمجاهدة منذ بداية الخلق على يد   أي)tapa( َپتَـابتدأت 

تشبعة الحسية المقتصرة على االكل والشرب والمرح،يجهل الحيوان ما سوى ال. مصقولة بالمجاهدة وحدها وليس بحضارة بهائمية

.لكن اإلنسان مقصود للمجاهدة للرجوع إلى شخصية الالهوت

 عن مصدرااض في المياه بحثفخ تتردد مرتين عندما احتار بصدد بناء دار المادة داخل الكون )tapa( َپتَـ لفظة  ْبـَرْهماسمع

 بالغة الداللة وقريبة)upAzRNot( ـُوتْٰنپاشْـرِٰاولفظة . الوالدة الثانية للمريديمثل  )tapa( َپتَـاالخذ إلى درب . مقعده اللوتسي

 على يدْبـَرْهماإذن، تورد . )tapa( َپتَـ على درب السيد الروحي أي جلب المريد أقرب إلى )upanayana( َپـنَـياَنأومن لفظة 

في كل بيت ْبـَرْهماأنشد . )Brahma-saMhitA(  َسـْمـهيتا-ْبـَرْهَمقصيدته  في ْبـَرْهما وهذه الحقيقة يؤكدها كْـرِٰشْٰـنَٰالرب 

 govindam ( ْبـَهـجامي تَـْم أَهـمْٰـمْٰ پوروشَٰ-ْم آديچُوويـنْـَد:  نص)Brahma-saMhitA(  َسـْمـهيتا-ْبـَرْهَم من قصيدة

Adi-puruSaM tam ahaM bhajAmi .(نفسه واصبحكْـرِٰشْٰـنَٰالرب  على يد "َمـنْـتْـَر شْٰـنَٰكْـرِٰ " بواسطةْبـَرْهمارد بذلك، تو 

)Brahma-saMhitA(  َسـْمـهيتا-ْبـَرْهَمجاء في . قبل ان يتمكن من بناء الكون الضخم ربالتيم  أي )VaiSNava( َوــنَٰايشْٰو

نحن نتبع. كْـرِٰشْٰـنَٰالرب تيم لتي يتسلمها جميع  المؤلفة من ثمانية عشر حرفا ا"َمـنْـتْـَر كْـرِٰشْٰـنَٰ " تورد بواسطةْبـَرْهماان 

 ومنناَرَد إلى ْبـَرْهمااقامها التي العلية أي السلسلة  )BrahmA sampradAya( ْپـَرداياَسـْمـ ْبـَرْهماالمبدأ نفسه إلنتمائنا إلى 

موني َمـْدَهـَو ومن )Madhva Muni( موني َمـْدْهـَوى إل) VyAsadeva (وّيـاَس ِدَو ومن) VyAsadeva (وّيـاَس ِدَو إلى ناَرَد

)Madhva Muni( ورّيپ ماْدَهـِونْـْدَر إلى )MAdhavendra PurI( ورّيپ ماْدَهـِونْـْدَر ومن )MAdhavendra PurI( إشْـَوَر إلى

نا الروحي رحمته الربانية ثم تدريجيا إلى موالتْـشايتَـنْيا إلى المولى )Izvara PurI( ورّيپ إشْـَوَر ومن )Izvara PurI( ورّيپ

 .)BhaktisiddhAnta SarasvatI( َسَرْسـَوتّي سيْدهانْتَ ْبـَهـكْتي

 المقدسة هو المالذَمـنْـتْـَرتسبيح هذه الـ. إذن، يستطيع من تورد في السلسلة المريدية العلية تحقيق النتيجة نفسها أي قوة الخلق

 . قصرا على تلك المجاهدةْبـَرْهمال الكمال الذي حققه كالتيم يحقق . من الرغباتالصفي للتيم الوحيد 

 التعريب

 عن المتكلم في كل الجهات لكن عندما قصر عن العثور عن أحد سواه فقد عندما سمع الصوت البحث حاول

 . قضاء المجاهدات كما امرعكوف علىرأى من الحكمة ان يجلس بثبات على مقعده اللوتسي وال

 التفسير
 في عزمه على قضاءْبـَرْهمارسخ .  لتحقيق النجاح في الحياةْبـَرْهماي لإلنسان السير على خطى المخلوق االول في الكون ينبغ

كان.  احدا سواهعدم وجودرغم نفسه الحق أدرك ان الصوت كان صادرا عن ، والرب العظيمالمجاهدات بعد تورده على يد 

 انـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهاي بداية النص االول من الفصل االول من الباب االول من جاء ف.  المخلوق الوحيد حينئذْبـَرْهما

يورد.  ألنه كان يطلب التوردْبـَرْهمافي قلب كل حي بصفة النفس العليا وأورد الحق يحل . في القلبالحق  تورد على يد ْبـَرْهما

 .كل من يطلبهالحق 



ألنه   على يد السلسلة المريدية العليةـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهاالكون كما مر ونزل مضمون  هو السيد الروحي االول في ْبـَرْهما

يجب على . نفسه، ومن اجل تلقي تلك الرسالة ينبغي لإلنسان اتخاذ سيد روحي في خط السلسلة المريدية العليةالحق تورد على يد 

 في تلك السلسلة، لكن ال يجوز السيد الروحي السليم بعد التورد على يد تتيميةالخدمة الالمريد شغل نفسه في قضاء المجاهدات في 

 صفاءفي القلب ألنه ال يمكن قبول أحد في عصرنا الحالي بالحق  وطلب التورد على يد ْبـَرْهماله اعتبار نفسه على مستوى 

، دون اهلية ْبـَرْهماترقب المعاملة التي تلقاها  وال يمكن لإلنسان النفوس المسيَّرة  سوى أصفىْبـَرْهماال يحتل منصب . ْبـَرْهما

شْـرّيـَمْد  و ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ( ةَويديالـ االصفياء والكتب التيملكن يستطيع الفرد الحصول على نفس التسهيالت بفضل 

 السيد الروحي صورة نفسه فيالحق يظهر .  الذي يظهر للنفس المخلصةالسيد الروحي السليم وبفضل ) على االخصـَوتَـْمَچْبـها

، حقالمخلص اقرب المقربين إلى الالتيم  الذي يلتقي السيد الروحي السليم لذلك، يجب اعتبار .الحقللمخلص في قلبه بصدد خدمة 

 .الحق قد حقق ذلك بنعمة السيد الروحي السليموال بد من الفهم ان كل من ينضوي تحت لواء ذلك 

 ٨\٩\٢. ب.ش

 التعريب

سمع هذا الصوت العلي من السماء وقبله صوتا . لمجاهدات مدة ألف سنة من سنوات المالئكة اْبـَرْهماقضى 

 عقله وحواسه ومجاهداته عبرة كبيرة لجميع االحياء وهو معروف بكبير النساك ضبطفإن لذلك، . ربانيا

 .قاطبة

 التفسير

 ٩\٩\٢. ب.ش

تعادل. غل نفسه بالمجاهدة طوال ألف سنة سماويةشوقبل بنفعه ف مصدره رؤية دون )tapa( َپتَـ الصوت المدوي ْبـَرْهماسمع 

ناءكان قبوله الصوت عائدا إلى فهمه الصفي لطالقة الرب، وب.  من سنواتنا١٠٠٠ عف ض١٢ عف ض٣٠ عف ض٦السنة السماوية 

 ولما انخير وسيلة للفهم هي قبول ذلك االمر الرباني. والصوت الصادر عنه رغم عدم حضوره شخصياالحق لم يميز بين عليه، 

ال تقل قدرة الصوت العلي في.  االول لجميع أهل الكون فإنه خير مثال على وسيلة تلقي العلم العليالسيد الروحي هو ْبـَرْهما

 أو مطلق كتاب مقدس على األرض بمثابةـتاچّيـَوْد َچْبَهـ أو ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهاال يقبل بكتاب  لذلك،. غياب مصدرها

 .الي من القدرة العليةصوت دنيوي خ

السيد الروحيان تلقي الصوت من . حفظيجب تلقي الصوت العلي من المصدر الصحيح وقبوله صوتا حقيقيا والعمل به دون ت

 من الشخص غير المشروع خالياىوبناء عليه، يبدو الصوت العلي المتلق. من القدرةيخلو الصوت المصنوع . سر النجاح  هوالسليم

السيد الروحي السليميجب ان يكون الفرد أهال لتبين تلك القدرة العلية وان اقتدر أحد على تلقي الصوت العلي من . ضاًمن القدرة أي

 كما عملالسيد الروحي السليمسواء بالتبين أو المصادفة السعيدة فإن سبيل خالصه مضمون، لكن ال بد للمريد من العمل بأمر 

السيد هو الواجب الوحيد للمريد وهذا القضاء الوفي ألمر السيد الروحي السليمالعمل بأمر . نفسه الحق :ه الروحييد بأمر سْبـَرْهما

 . هو سر النجاحالروحي السليم

 ينزل.الحق لذلك، لجم الحواس يعني شغلها في الخدمة العلية إلى .الحق حواسه ألنه تعين عليه شغلها في قضاء امر ْبـَرْهمالجم 

 هو اللجم الفعلي للحواس،السيد الروحي السليملذلك، العمل بأمر . السيد الروحي السليمة المريدية العلية عبر في السلسلالحق امر 

وصف من القوة إلى حد انه اصبح خالق الكون ولتحقيقه هذا اإلنجاز ْبـَرْهماإيمان وإخالص تامين جعل بوقضاء هذه المجاهدة 

tapasvIs .دينالمجاه  أي)( َپـْسـويْزتَـخير 

 التعريب

أرفع الكواكب من رضاه عن  )VaikuNTha(وايكونْٰطَْهى شخصية الالهوت بالكشف عن داره الشخصية  سر

جميع المحققين المنزهين عن كل أشكال شقاء ومخاوف الوجود للحق  هذه الدار العلية بجلي. ْبـَرْهمامجاهدة 

 .الوهمي

 التفسير



 – شَٰكْـ ْورِٰ–َپ  َسـْدَمـسو كَـلْـ–َركَـَر ْپـ –ي تْـشيـنْـتاَمـٰن

 وإال لما انكشفت له الدار الشخصية)ْبـَهـكْتي( تتيميةالخدمة ال خط منسجمة مع ْبـَرْهماجهها كانت متاعب المجاهدة التي وا

وحدة الوجود أهل حسب ادعاءخرافية وال مادية الحق  ليست دور .)svalokam( ْسـَولُوكَـْمأو  )VaikuNTha( وايكونْٰطَْهى

ال شك بوجود متاعب في. هتيمسوى يدخلها ال  فقط وتتيميةمة الالخدممكن من خالل للحق ، لكن إدراك الدور العلية المطلقة

 هي سعادة علية من بدايتها بينما متاعب المجاهدة في سائر طرقچايُّـو ْبـَهـكْتيالمجاهدات، لكن المتاعب التي يتقبلها الفرد في 

وايكونْٰطَْهىتهي إلى المتاعب فقط دون إدراك تن  وغيرهاچاْدْهـّيـاَن يُّـو و) jJAna-yoga (چاگْـياَن يُّـومثل تحقيق الذات 

)VaikuNTha( . كما ال فائدة من ضرب السنابل الفارغةچايُّـو ْبـَهـكْتي خارج مضمارال فائدة من قضاء المجاهدات المتعبة . 

 كان جالساْبـَرْهما  تماما الجلوس على زهرة اللوتس المنبثقة من سرة شخصية الالهوت العلي ألنچايُّـو ْبـَهـكْتييشبه قضاء 

 zrIla (چُوْسـوامّيشْـرّيـَل جـّيـَو  استشهد. عن داره الشخصيةالحق فكشف له الحق  قادرا على مرضاة ْبـَرْهماكان . هناك

Jiva GosvAmI ( ـْدَپـنيشَٰ أوَچـْرَچبأدلة من) Garga UpaniSad( َسـنْـَدْرْبـَهى–كْـَرَم  هوامش كتابه على هفي معرض تعليق 

)Krama-sandarbha( . ـَولْـكْـياَچياجاء ان )YAjJavalkya( چّيـْرَچإلى للحق  وصف الدار العلية )GArgI( تقعالحق  وان دار

 وـتاچّيـَوْد َچْبَهـ مثل ةَويديالـالوارد ذكرها في الكتب الحق دار ). Brahmaloka (ْبـَرْهـَم لُوَكفوق أعلى كواكب الكون 

)sva-dRSTavadbhiH( ـطَـَوْدْبـهيـهشْٰ ْدرِٰ-ْسـَولفظة . ضعاف الفطنة والعلمعند  تبقى خرافة تَـْمـَوَچشْـرّيـَمْد ْبـها

ا كامالتحقيق الالشخصاني للذات وشخصية الالهوت ليس التحقيق. ذات صورته العليةال حققيدرك م. الواردة هنا ذات داللة بالغة

 . الماديةةألنه مجرد نقض مفهوم الشخصي

يتسم البدن المادي بخمسة أشكال من االوضاع.  شخصيات علية منزهة عن االبدان الماديةتيمهالالهوت وشخصيات شخصية 

وايكونْٰـتَْهىالجهل والمفهوم المادي والتعلق والبغض واإلستغراق، وما دامت النفس مغمورة بها فال مجال إلى دخولها : الشقية هي

الالشخصاني للذات سوى نفي المشابهة المادية وبعيد عن الوجود اإليجابي للصورة المفهوم ليس). VaikuNThaloka (لُوَك

وايكونْٰطَْهى أعلى كوكب في ْبـَرْهماستتضح الصور الشخصية للدار العلية في النصوص التالية، كما وصف . الشخصية

)VaikuNTha(  لُوَك ورِِٰٰنْـداَوَنچووهو) Goloka VRndAvana (ة راعي بقر صبي يرعى االبقار العليةبصفالحق ث يقيم حي

surabhi :)٢٩\٥(  َسـْمـهيتا-ْبـَرْهَمجاء في .  بمئات وألوف امهات السعدا ومحاط)( سوَرْبـهي

 پالَـيانْـتَـْمـو سوَرْبـهـّيْر أْبـهيـِتـٰشـاْورِٰلَـكْـٰش
  ِسـْويامانَـمْٰ– َسـْمـْبـْهـَرَم – شَـتَ –َهـْسـَر  َسـ–ـمّي كْـشْٰلَـ

  ْبـَهـجامي تَـْم أَهـمْٰمْٰـپوروشَٰ –ْم آدي چُوويـنْـَد

 ١٠\٩\٢. ب.ش

 yad gatvA na nirartante tad dhAma(  َمـَم َپـَرَمـمْْٰدهاَمـتْـوا نَـ نيـَوْرتَـنْـِتى تَـْد َچياْد : ـتاچّيـَوْد َچْبَهـيؤيد هنا نص 

paramaM mama( . َپـَرْملفظة) param ( ْبـَرْهـَمـْنتعني) Brahman (ْبـَرْهـَمـْنهي الحق لذلك، دار . يالعل )Brahman(

تحقيقو) VaikuNTha( َهىطْايكونْٰوواسم داره  )VaikuNTha(وايكونْٰطَْهى الحق اسم . ايضا وهي شخصية الالهوت عينه

VaikuNTha .دته ممكنة بالصورة والحواس العليةوعبا )(وايكونْٰطَْهى 

 التعريب

. فتنة الخارجيةال تسود الجبالت المادية الثالث في تلك الدار الشخصية كما ال يسود الزمان وال تنفذ فيها ال

 .تيمبصفة على حد سواء الحق يعبد المالئكة والجن 

 التفسير



 ١١\٩\٢. ب.ش

 أكبر من دار المادة بثالثة أضعاف ويرد وصفه)tripAd-vibhUti( ـهّوتيْب ويـ–پاْد تْـريـى مسمملكوت شخصية الالهوت ال

هذا الكون الذي يحتوي مليارات النجوم والكواكب هو واحد من مليارات االكوان المتعنقدة. ـتاچّيـَوْد َچْبَهـكما في بإيجاز هنا 

رات من االكوان مجتمعة ربع خليقة الرب، كما توجد كل تلك الماليين والملياتشكل). mahat-tattva ( تَـتّْـَو-َمـَهـتْداخل 

وتشكل جميعها ثالثة أرباع )VaikuNTha(وايكونْٰطَْهى سماء روحية وراء السماء المادية تسبح فيها الكواكب الروحية التي تسمى 

لتأله رغم عجزه عن خلقال يستطيع الفرد إحصاء شعر رأسه أو أوراق الشجرة لكنه مغتر با. ال تحصىالحق  خليقة .الحقخليقة 

لذلك، يعمل الراشد. ربما استطاع الفرد صنع سفن فضائية لكن حتى ولو وصل بها إلى القمر فلن يقوى على البقاء هناك. شعر بدنه

شْـرّيـَمْدإذن، لنطلع عبر مرجعية .  التي تمثل أسهل وسيلة لتحصيل العلم العليةَويديالـدون اغترار بالتأله، بتعاليم الكتب 

تدفع جبلة. الجبالت المادية الثالث غائبة كليا عن ذلك الملكوت العلي.  عن جوهر الملكوت العلي وراء السماء الماديةـَوتَـْمَچْبـها

جاء في.  عنهامنزهة) VaikuNThalokas (وايكونْٰـتَْهى لُوكَـْزالتلبيس النفس إلى عادة اإلشتهاء مما يعني ان االحياء في 

لذلك، أهل كواكب. )brahma-bhUta(  ْبـهّوتَ–ْبـَرْهـَم النفس تتحرر من اإلشتهاء والحزن على مقام   انـتاّيچـَوْد َچْبَهـ

 ْبـهّوتَ–ْبـَرْهـَم حققوا جميعهم  البائنين عن المخلوقات الدنيوية المتسمة باإلشتهاء والحزن )VaikuNTha(وايكونْٰطَْهى 

)brahma-bhUta( . ان. ة باالصالةسيَّررة بجبلتي التملك والتلبيس فمن المفترض انها ممسيَّفي العالم المادي عندما ال تكون النفس

(وايكونْٰطَْهى في  ة من اإلشابةصفيتبقى االصالة . االصالة في العالم المادي مشوبة غالبا بجبلتي التملك والتلبيس

الفتنة لكنها مباينة له، لكن الرب العظيم جزء ال يتجزأ من تنة الخارجيةالف هناك رغم ان الفتنة الخارجيةتوجد حرية من أوهام 

قد يكون وهم. توهم الحبل حية وهم لكن الحبل واقعي وكذا الحية. وحدة الوجود المطلقة أهل اءدعحسب ا ليست خيالية الخارجية

لذلك، قد يكون. الماءكذا الصحراء و بوجود ال شكالماء في الصحراء وهم للحيوان الجاهل الباحث عن الماء في الصحراء لكن 

 ليست الكل بالكل لوجود القدرة الباطنة التي تبينالفتنة الخارجية، لكن تيمه لكنه حقيقة عند تيمهوهما لغير للحق الخلق المادي 

روحي لجهله لكن ذلك الربما قصر الفرد عن فهم وجود الملكوت ال. ي تغيب عنه الجبالت المادية الثالث والزمانالذالحق ملكوت 

أمر عدم وصول السفن الفضائية إلى ذلك الملكوت ال يعني عدم وجوده ألن وجود الملكوت. يؤثر على وجود الملكوت الروحي

 .ةَويديالـالروحي ثابت في الكتب 

چُوْسـوامّيّيـَل جـّيـَو شْـر بناء على استشهادات )NArada-paJcarAtra( َپـنْـتْـشَـراتْـَر ناَرَديمكننا اإلطالع من كتاب 

)zrIla Jiva GosvAmI (وايكونْٰطَْهى  ان)VaikuNTha( تلك الصفات العلية التي تكشفها. الملكوت العلي غني بالصفات العلية أي

 من)Uttara-khaNDa( ـدَٰ كْـَهـنْٰ-أوتَّـَر  قسمجاء في. التيم سوى مباينة للجبالت المادية الثالث وممتنعة عن تتيميةالخدمة ال

ء العالم المادي الذي يعادل ربع الخلق يوجد الملكوت الروحي الذي يعادل ثالثةوراان ) Padma PurANa (َپـْدَم پـورانَٰ كتاب

 وهو نهر علي يجري من العرق)VirajA( ويـَرجاالعالم الروحي هو نهر بين بين العالم المادي والفاصل الخط . أرباع الخلق

 هذا العالم الروحي الذي يعادل ثالثة أرباع الخلق هو عالم باق ال يتدهور وال يحد ويحتوي على أكمل.قالحالمتصبب من بدن 

 .مستويات الحياة

جميع أهل الملكوتان  نقيض الجبالت المادية والصفية ان االصالة )sAGkhya-kaumudI( كاومودّي – ـكْـْهـياسانْجاء في 

: وصف الدار العلية بالقول)Agama PurANas( ـْزورانَٰـپ ـَمَچآرهم، كما جاء في كتب هو كبيالحق بالخلود وون الروحي ينعم

 ان غياب الجبالت المادية يعنيكالم،خالصة ال. التي ال تحد وال مبدأ لها وال منتهىالحق يملك جميع أهلها حرية الحركة في خليقة 

ال يوجد في. الك والعمر ما بين الصنع والهالك هو عمر زائلكل شيء في العالم المادي مصنوع وه. غياب الخلق أو الدمار

بكالم آخر، كل شيء في العالم العلي خالد العلم والهناء ويغيب الماضي. الملكوت العلي صنع وال هالك والحياة فيه ال تحد

 .لغياب التدهور والحاضر والمستقبل

د المادي من خالل افعال وردات أفعال العناصر التي تجعليظهر مجمل الوجو. يتضح في هذا النص ان سلطان الزمان غائب

وبناء.  العالم العليأفعال وردات افعال العلة والمعلول عنصورة الماضي والحاضر والمستقبل، لكن تغيب بسلطان الزمان بارزا 

الحق بل هي البيان الخالص لقدرة )تةالتغيرات المادية الس(عليه، تغيب دورة الوالدة والنمو والوجود والتحوالت والتدهور والهالك 

لذلك، جاء في. هو كبير االحياء هناك دون منازعالحق  .الحقتيم من  )VaikuNTha(وايكونْٰطَْهى جميع اهل ملكوت . دون وهم

 .كبير االحياء التي تقوم به وحدهالحق  ان ةَويديالـالحكمة 

(. VaikuNTha

 التعريب



تشبه عيونهم ازهار اللوتس . ببشرة زرقاوية سماوية متألقة )VaikuNTha( وايكونْٰطَْهىيتميز اهالي كواكب 

جميعهم بعقود ون سراويل صفراوية اللون ومالمحهم جذابة في عنفوان الشباب ولهم أيد أربع ويتزينون ويرتد

 .الأللئ وفي غاية النضارة

 التفسير

 ١٢\٩\٢. ب.ش

.ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهاالعالم المادي كما نجد من اوصاف روحية ال مثيل لها في  )VaikuNTha(وايكونْٰطَْهى ابدان اهالي 

)VaikuNTha(وايكونْٰطَْهى دل على انعدام التشابه بين ابدان أهل  تةَويديالـاالوصاف الالشخصية حول العالم العلي في الحكمة 

.بائنين عن اهل الكون المادي )VaikuNTha(وايكونْٰطَْهى أهل كل مكان أو كوكب متباينين المالمح واهل . وابدان العالم المادي

 . للمثال، االيدي االربعة مباينة لليدين االثنتين في هذا العالم

 التعريب

كازهار ون على رؤوسهم اكاليل من الزهور ويتألقون  ويضعسبعضهم منير البشرة كلون المرجان وااللما

 .االقراطون اللوتس وبعضهم يضع

 التفسير

 ١٣\٩\٢. ب.ش

ْرياوايـدّو الماسة . أي امتالك مالمح شخصية الالهوت)sArUpya( ْپـياسارّوعض االهالي الذين نالوا خالص يوجد ب

vaidUrya . هي امتياز شخصية الالهوت لكن يحظى بتلك االلماسة على بدنه من ينال خالص امتالك مالمح شخصية الالهوت)(

 التعريب

تلك الطائرات عائدة إلى . محاطة بمختلف الطائرات البراقة الالمعة )VaikuNTha(وايكونْٰطَْهى كواكب 

 السيدات في جمال البرق بفضل بشراتهن الربانية .الحقتيم  أي النفوس الجليلة )mahAtmAs( َمهاتْـماْز

 .وكل تلك االشياء مجتمعة تبدو كالسماء المزينة بكل من الغيوم والبرق

 التفسير

 ١٤\٩\٢. ب.ش

جمال البرق، لكن تلكب مع حسناوات التيمتخص كبار  )VaikuNTha(وايكونْٰطَْهى  على كواكب يبدو وجود طائرات وضاءة

كل شيء في العالم العلي متقوم بالعلم البهيج الخالد وتلك الطائرات. الطائرات ال تديرها المحركات كما هي الحال في عالمنا

سواه فال ينبغي لإلنسان توهم خلودون ) Brahman (ـَرْهـَمـْنْبرغم ان الوجود هو . )Brahman( ْبـَرْهـَمـْنوالمركبات من 

َهىطْايكونْٰووجود الطائرات والسيدات والسادة يستلزم وجود مدن ودور على كواكب . تمن المنوعا) Brahman (ْبـَرْهـَمـْن

)VaikuNTha( .ذ طبيعة العالم العلي بعين االعتبارينبغي للفرد عدم تطبيق فكرة القصور في هذا العالم على العالم العلي دون اخ

 .كما تقدم بحثه. التي تخلو من سلطان الزمان الخ

 التعريب

ومن حركة النحل االسود اتباع للحق  القدمين اللوتسيتينصورتها العلية على الخدمة الودية إلى بتقوم ام السعد 

 . أيضاًهسب بل في التغني بأمجاد تساليمع صاحباتها فحالحق الربيع فإنها ليست مشغولة في خدمة 

 ١٥\٩\٢. ب.ش

 التعريب

 ام السعد والقرابين سيد والتيم سيدشخصية الالهوت ) VaikuNTha( َهىطْايكونْٰو على كواكب ْبـَرْهماشاهد 

Sunanda(َ سونَـنْـد و) (نَـنْـَد والكون الذي يقوم على خدمته كبار الخدم من المقربين إليه مثل  Nanda (

ArhaNa .) (آْرَهـنَٰ و )( ْپـَرَبـَل و Prabala

 التفسير



 ١٦\٩\٢. ب.ش

إذن، عندما نرى. عندما نتكلم عن الملك فال بد من العلم انه مصحوب دوما ببطانته مثل مساعديه واعوانه ووزراءه ومستشاريه

 والغنىـويةـنَٰوايشْٰالـب  كبير االحياء ورب جميع المذاهالرب العظيمإذن، . فإننا نراه مع مختلف قدراته وبطانته الخالحق 

 .والقرابين والمتمتع بكل شيء في خليقته ليس بمفرده بل محاطا دوما ببطانته التي تقوم بخدمة ودية علية إليه

 التعريب

كان وجهه الباسم مزينا بصبغة .  في غاية الرضىابدى شخصية الالهوت المّيال إلى خدمه المحبين آخاذ

كان له ايد اربع وكان . كان يرتدي سرواال اصفر اللون وتزين اذنيه االقراط وتاج على رأسه. حمراوية جذابة

 . بخطوط ام السعداصدره معلم

 التفسير

 ١٧\٩\٢. ب.ش

-چايُّـو ف تام لـوص) Padma PurANa (َپـْدَم پـورانَٰ  كتاب من)Uttara-khaNDa( ـدَٰ كْـَهـنْٰ-أوتَّـَرجزء جاء في 

)yoga-pITha( پـّيـطَْهى -چايُّـويجلس في .  األزليينتيمهذاته لالحق  المكان حيث يكشف  أي)yoga-pITha( پـّيـطَْهى

 ياجوْرو) SAma ( ساَمو) Rg (گْرِٰ:  األربعة وهيَويَدْزالـ .للحق القدمين اللوتسيتينتشخيص الدين والعلم والغنى واإلستغناء عند 

)Yajur( آتْـَهـْرَو و )Atharva(ـدَٰتْـشَـنْٰشورة إليه، كما ان القدرات الستة عشر التي تتصدرها  حاضرة لتقديم الم )CaNDa(

 الحاجبينىعند البوابة الوسطيقف  هما الحاجبين االولين و)Kumuda( كوموَد و )CaNDa( ـدَٰتْـشَـنْٰ. حاضرة جميعها هناك

كما. عند البوابة االخيرة )Vijaya( ويـَجـيا و )Jaya( َجـيا ويقف الحاجبين )Subhadra( سوْبـَهـْدَر و )Bhadra( ْبـَهـْدَر

 واَمـَنو) PuNDarIka (رّيـَكـدَٰپـونْٰ و) KumudAkSa ( كوموداكْـشَٰو) Kumuda (كوموَديوجد حجاب آخرين مثل 

)VAmana (ـكَـْرنَٰ شَـنّْو) zaGkukarNa (َسـْرَوِنـتْـَرو ) Sarvanetra (سوموكْـَهىو  )Sumukha(الحق هم، وقصرسوا و

 . الحجاباولئكجميل الزينة وحسن الحماية على يد 

 التعريب

جالسا على عرشه تحيط به مختلف قدراته مثل االربع والسادسة عشر والخمس والغنى السداسي الحق كان 

 .مع قوى التصرف التافهة المتسمة بالتغير، لكنه كان شخصية الالهوت الذي ينعم بداره

 التفسير

 ١٨\٩\٢. ب.ش

أما من جهة قدراته المادية الخالقة فتقوم على.  الثروة والقوة والذكر والجمال والعلم واإلستغناء:ني بالغنى السداسي وهوغالحق 

ية، كما تقومواألن) mahat-tattva ( تَـتّْـَو-َمـَهـتْ و) puruSa( پوروشَٰ و) prakRti( تيْـَركْـرِٰپمبادئ : خدمته االربعة وهي

العين واالذن( واعضاء الحس الخمسة )التراب والماء والهواء والنار والسماء(العناصر الخمسة : ر وهيعلى خدمته الستة عش

تتضمن الخمس اغراض الحواس.  والعقل)اليد والرجل والمعدة والقبل والدبر( واالعضاء العاملة الخمسة )واالنف واللسان والجلد

م كل هذه البنود الخمسة والعشرين على خدمة شخصية الالهوت في الخلقتقو. الصورة والطعم والرائحة والصوت واللمس: وهي

ثمانية ويحصلها  أي)aSTa-siddhis( سيدّْهـيْز –ـطَ أشْٰقوى التصرف التافهة هي . المادي وجميعها حاضرة شخصيا لخدمته

 . الرب العظيملذلك، هو .  وهي في قبضته المحكمةچّييُّـوالـ

 هوالرب العظيم. تها الوهيال يعني ذلكلكن بفضل المجاهدات والتمارين البدنية وى التصرف تلك يمكن لالحياء تحصيل بعض ق

الغني دون حدوهو ) jJAnI (گْـيانّي وهو العليم دون حد ويفوق مطلق چّيّيـوويفوق مطلق بقدرته الشخصية المتصرف دون حد 

من. ن دون حد ويفوق كل محسن وال يعادله وال يفوقه سواهويفوق مطلق غني وهو الجميل دون حد ويفوق كل جميل وهو المحس

. منوط برحمتهچّييُّـوالـ. چايُّـوالـالمحال على أحد بلوغ كمال شخصية الالهوت من مطلق وجه بمطلق قدر من المجاهدات أو 

الصفيةيهب نفسه لقاء الخدمة الحق  بعض قوى التصرف المؤجلة لتحّرقه اليها لكن َيگيُّـوالـومن نعمته التي ال تحد ينعم على 

 . الصفي الذي ال يطلب سوى القيام على خدمته العليةتيمهل

 التعريب



 عندما شاهد شخصية الالهوت بتمامه فامتلئت عيناه بدموع الحب من شدة الوجد ْبـَرْهماغمر الهناء قلب 

 .ارفع الكمال للنفسي أ) paramahaMsa (َسـَرَمَهـمَْٰپ هذا هو مثال .الحقالعلي ونكس رأسه امام 

 التفسير
أي ان.  الخ)paramo nirmatsarANAM satAm(  َسـتاْمـامْٰـَرمُو نيْرَمـتْـشَـراٰن َپ:ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهاجاء في فاتحة 

 مقصود للمنزهين كليا عنـْمـَوتََچشْـرّيـَمْد ْبـها . أي التّم)paramahaMsas( َسـْزـَرَمَهـمَْٰپ هذا الكتاب الجليل مقصود لـ

الحقيقة بأن الالهوت هو شخص هي حقيقة مقطوع بها. يبدأ الحقد في حياة الرهن من القمة أي الحقد على شخص الالهوت. خبثال

 على االخص ويجري التشديد في ختامه علىـتاچّيـَوْد َچْبَهـ عامة ونجد وصف مالمحه الشخصية في ةَويديالـفي جميع الكتب 

لسوء الحظ، ال يؤمن الفاسدين بشخصية الالهوت بل يسعى كل إنسان إلى التأله.  التسليم لشخصية الالهوت يرفع شقاء الحياةان

وحدة الوجود المطلقةحتى كبير اهل يقصر لذلك، . هفي فناء وتدفعها إلى طلب الالنفس المسيَّرةتالزم هذه الطبيعة الحاقدة . ظلما

َسـَرَمَهـمَْٰپلذلك، ال يبلغ مقام . دهلحق) paramahaMsa (َسـَرَمَهـمَْٰپة الالهوت عن مقام الساعي إلى التوحد بشخصي

)paramahaMsa ( عندما تتحقق القناعة الثابتة عند الفرد ان بامكانهچايُّـو ْبـَهـكْتييبدأ . چايُّـو ْبـَهـكْتيسوى الثابت في 

الحق وبأمر تتيميةالخدمة ال من المؤمنين بْبـَرْهما. حب عليبالحق  إلى تتيميةلالخدمة اتحصيل ارفع كمال الحياة باإلقتصار على 

ال يقوى أحد على. لهالحق و) VaikuNThaloka (وايكونْٰـتَْهى لُوَكبالمجاهدات فقضى امره وحقق النجاح الكبير المتمثل بإنكشاف 

 جالسا علىْبـَرْهماكان .  السبيل الوحيد لتحقيقهچايُّـو ـَهـكْتيْببالوسائل اآللية أو الفكرية بل بالتوسل بوسيلة الحق بلوغ دار 

 منوعاتها كمابكل) VaikuNThaloka (وايكونْٰـتَْهى لُوَك شاهد بجدية بالغة فچايُّـو ْبـَهـكْتيمقعده اللوتسي ومن هناك مارس 

 .وبطانتهالحق شاهد 

طبقا) paramahaMsa (َسـَرَمَهـمَْٰپ تحقيق كماله بالسير على خطى ،ْبـَرْهماسيرا على خطى  يمكن ألي إنسان في يومنا الحاضر

ينبغي لإلنسان اإليمان بشخصية.  على وسيلة تحقيق الذات تلك ألهل هذا العصرتْـشايتَـنْيالوصية هذا النص، كما صادق المولى 

التعالي وـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها و ـتاچّيـَوْد َچـْبَهشْـرّيـَمْد  في أول االمر ثم اإلستماع عنه من شْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰالالهوت 

وليس من القارئ المحترف أوحاله  ـْمتََوَچْبهاـالمثل من يينبغي لإلنسان اإلستماع إلى تلك االحاديث على لسان . كليةبالالعقل عن 

ال حاجة لإلنسان إلى االنخراط في سلك. م العليهذا هو سر تعلم العل. چّييُّـوالـو أ) jJAnI (گْـيانّيالـ أو) karmI (كَْرمّيالـ

هذا هو درب.  وسماع الرسالة العلية منه بإيمان وإخالص سليم تيمالزهد بل يمكنه البقاء في وضعه لكن عليه البحث عن صحبة

 يتم قهره بدربي القهار لكنأ) ajita( أجيتَهو الحق أحد اسماء .  به في هذا النصموصىال) paramahaMsa (َسـَرَمَهـمَْٰپ

)paramahaMsa (َسـَرَمَهـمَْٰپ بدرب ْبـَرْهمايوصي . ْبـَرْهما الكبير السيد الروحي كما شهد) paramahaMsa (َسـَرَمَهـمَْٰپ

 :)٣\١٤\١٠ . ب.ش (بكالمه

 پـاْسـيا نَـَمـنْـتَ ِاَوْپـَرّيـاَسـْم أوَدِنى چا
  واْرتاْم–ّيـيا  ْبـَهـَود موكْـَهـريـتامْٰ–جـّيـَونْـتي َسـْن 

  َمـنُوْبـهيْر– وان – تَـتنو تامْٰـَچ –ْسـتْـهاِنى ْسـتْـهيـتاْهـا شْـروتي 
  لُوكاْم-ِپى أسي تايْس تْـريْپـراياشُو أجيتَ جيتُو أيّْى 

 ١٩\٩\٢. ب.ش

كع امجادك وتساليسمابالذي يترك درب التخمين الفلسفي المستهدف الفناء فيك ويشغل نفسه التيم ، كْـرِٰشْٰـنَٰربي :"ْبـَرْهماقال 

اجيتَ ومن يقود حياة أمينة بقضاء تكاليفه اإلجتماعية، يستطيع قهر عطفك ورحمتك رغم انك  سليم أي رباني)sAdhu( ساْدهومن 

)ajita( َسـَرَمَهـمَْٰپهذا هو درب ". أي القهار) paramahaMsa (واوصى به الحقا لتحقيق النجاح الكامل فيْبـَرْهماي اتبعه الذ 

 .ياةالح

 التعريب

وبناء عليه، كان بالغ . عند مشاهدته امامه، على توليد االحياء وحكمها بمشيئته ْبـَرْهما ةرابجدالحق قبل 

 .الرضى عنه وصافحه بإبتسامة خفيفة وخاطبه بالقول

 التفسير



 ٢٠\٩\٢. ب.ش

االحياء الرهينة فرصة  أي)nitya-baddha( ى َبـدَّْه–نيـتْـيا تمنح . اإلتفاقمحض عشوائي أو بباالمر الخلق عالم المادة ليس 

النفوس. النفوس المسيَّرة لينشره بين ْبـَرْهما في قلب َويديالـالعلم الحق اوحى . ْبـَرْهمانظير الحق الخالص بهداية ممثل 

ْبـَرْهما يحمل .الحققوم بها  من االعمال الالزمة التي يَويديالـ الخلق ونشر العلم مدة لذلك، .الحق نفوس ناسية لصلتها بالمسيَّرة

 بواجبه على أتم وجه ليس فيْبـَرْهما يقوم .الحقلى  وهذا سبب معزته الكبيرة عالنفوس المسيَّرةمسؤولية كبيرة تتمثل بتصفية 

داياْپـَرَسـْمـ – ْبـَرْهَمتلك السلسلة هي . مجال توليد االحياء فحسب بل في مجال نشر سلسلته إلستعادة النفوس المتردية

)Brahma-sampradAya(فراد قدرتهمتشوق دوما لرجوع االحق .  ويعمل جميع افرادها على استعادة النفوس المتردية إلى الالهوت

 . ويعمل اقرب المقربين إليه على استعادة النفوس المترديةـتاچّيـَوْد َچْبَهـكما جاء في عنه ال تتجزأ البينية التي 

 الذين ال شاغل لهم سوى زيادة نسيان اهل األرض)Brahma-sampradAya( ْپـَرداياَسـْمـ – ـَرْهَمْبثمة كثير من الخارجين عن 

ويرسلهم إلى اعتم مناطق المادة ليتعذر على هؤالءالحق من تورطهم في الوجود المادي، وهؤالء مبعدين عن ون فيزيدالحق ب

 .الشياطين الحسدة معرفته

ويصافح يده بسرورالحق  مقرب من )Brahma-sampradAya( ْپـَرداياَسـْمـ -ْبـَرْهـَمط في خالحق لكن كل من ينشر رسالة 

 . لرضاه عنهبالغ

 التعريب

، انا مسرور جدا من مجاهداتك َويديالـ المجهز بالعلم ْبـَرْهمايا : ْبـَرْهماقال شخصية الالهوت الجميل إلى 

 .ن الصوفيين الزائفيننادرا ما ارضى ع. الطويلة ابتغاء الخلق

 التفسير

 ٢١\٩\٢. ب.ش

ون كثير من الصوفيين الزائفين الذين يمارسثمة. مجاهدة للتشبعة الحسية ومجاهدة لتحقيق الذات: المجاهدات على نوعين

 للمثال، المجاهدات.الحقالمجاهدات الشاقة لمرضاة حواس ون المجاهدات الشاقة ابتغاء التشبعة الحسية كما يوجد كثير ممن يمارس

من يعمل علىال يرضي الحق  الموت مكتوب على الجميع بالقانون الطبيعي و.الحقابتغاء اختراع االسلحة النووية ال ترضي 

تحقيق اهل عالم المادة حياة الخلود والهناء بالرجوع إليه وخلق عالم المادة مقصود لهذاالحق  يريد .تسريع موت اآلخرين بمجاهداته

عنه وأوحى إليهالحق فرضي الحق هدات شاقة لهذا الغرض المتمثل بتنظيم عملية الخلق لمرضاة  مجاْبـَرْهماقضى . الغرض

بالعلمون من ال ينتفع.  وليس استغالل العلم لسائر االغراضَويديالـالغرض االقصى للعلم هو  معرفة الحق. َويديالـبالعلم 

عمرهم في خدمة أغراضون الصوفيين الزائفين الذين يفسد  أي)kUTa-yogIs( ـْزچّي ّيـو–كّوطَ  لهذا الغرض هم َويديالـ

 .شخصية

 التعريب

اعلم ان النعمة الكبرى ثمرة كل المجاهدات هي . ْبـَرْهمايا  تمنى علي انا المنعم كل ما تتمناه. عليك السعد

 .تحصيل رؤيتي

 التفسير

 ٢٢\٩\٢. ب.ش

َپـَرماتْـماي و النوران) Brahman (ْبـَرْهـَمـْن  تحصيلصى للحق المطلق هو معرفته وشهوده وليسالتحصيل االق

)ParamAtmA(تتيميةخدمة الالتنقطع مجاهداة النفس عندما تشهد شخصية الالهوت والمرحلة التالية هي قضاء .  الحال في القلب

المؤمن بوحدة الوجود و حقق الكمال لتحقق كل شيء بهذا الكمال، لكن الصوفي الزائفالرب العظيمبكالم آخر، من شهد . لمرضاته

 . قاصر عن ذلك التحقيقالمطلقة

 التعريب

 .ارفع درجات الكمال هي مشاهدة داري وقد شهدتها بفضل تسليمك بقضاء المجاهدات الشاقة عمال بأمري

 التفسير



 ٢٣\٩\٢. ب.ش

 التيتتيميةالخدمة الاء قض النفس وال يتحقق ذلك سوى عندما تطلبالحق بالمشاهدة بنعمة الحق ارفع كمال الحياة هو معرفة 

 الذي قطعَويديالـ هو الكتاب ـتاچّيـَوْد َچْبَهـللمثال، . أئمتها  أي)AcAryas( آتْـشاْرياْزترسمها الكتب المقدسة وصادق عليها 

ـَو َمـْدْهو) RAmAnuja (رامانوَج و) zaGkarAcArya (شَـنْـكَراتْـشاْريا:  مثلةَويديالـبه جميع كبار أئمة الحكمة 

)Madhva (ويشْـواناتْـَهى و تْـشايتَـنْيا و) VizvanAtha (َبـَل ِدَو و) Baladeva (سيدّْهانْـتَ َسَرْسـَوتّيو  )SiddhAnta 

SarasvatI(ه دونتعظيم والتتيم به كل إنسان بذكره وـتاچّيـَوْد َچْبَهـ في شْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰيأمر شخصية الالهوت .  وغيرهم

يردد في مواضع كثيرة بأن على الفرد قطع جميع المشاغل والتسليم له دون.  دون شكيهله فيضمن الفرد رجوعه إلسواه والسجود 

 بهذا االمر دون استكبارْبـَرْهماعمل . هذه اسرار تحقيق ارفع درجات كمال الحياة. كل من يفعل ذلكالحق ينال حماية . تردد

لفظة .ال يمثل أرفع كمال الحياة في القلبالحق أو إدراك الحق ان إدراك نور . احقهمع كل لوالحق والحق فحقق كمال مشاهدة دار 

يقول ان ارفع درجات كمال العلم هو معرفتهالحق يستكبر كل فرد بعلمه المزعوم، لكن .  ذات داللة)manISita( ـيتََمـنـّيـٰش

 .ومعرفة داره دون توهم

 التعريب

تلك . ، اعلم مني انني انا الذي امرتك بالمجاهدة عندما احترت بصدد واجبكْبـَرْهما ايها البريء عن الذنوب

 .لذلك، المجاهدة هي ذاتي. المجاهدة هي قلبي

 التفسير
 فيتتيميةالخدمة ال دون سواها إذ بقضاء تتيميةالخدمة الالمجاهدات التي تمكّن الفرد من مشاهدة شخصية الالهوت بأم العين هي 

تتجلى أفعال القدرة الباطنة بالتجرد. وعين ذاتهللحق  تلك المجاهدة هي القدرة الباطنة .الحقتطيع الفرد التقرب من حب علي يس

وضاع المادية بسبب نزعتها إلى السيطرة، لكن يتجرد الفرد عن الملذات الدنيوية باإلنشغالاالنة ياالحياء سج. عن الملذات المادية

 العلم والتجرد وذلك هو بيانتتيميةالخدمة اللذلك، تتضمن مجاهدة . ذا التجرد هو ثمرة العلم الكاملوهالحق خدمة التتيم بحب في 

 .القدرة العلية

 ٢٤\٩\٢. ب.ش

، وال يشتهي التمتع بتلك السعادة المادية الزائلةالرجوع إلى الحقال يمكن ألحد التمتع بالرغد الوهمي المادي ان كان راغبا في 

 ان االحمق يطلب)Caitanya-caritAmRta( شَـريتاْمرِِٰٰتَتْـ تْـشايتَـنْيا جاء في .الحق صحبة هل بالهناء العلي فياجسوى ال

 البقاء فيطلبلمن يبدخول ملكوت شخصية الالهوت ال شأن .  بالوقت نفسهبإخالص لكنه يطلب التمتع بعالم المادةالحق مشاهدة 

التيماالحمق بسلبه كل ما يملك في عالم المادة، وان سعى التيم وت مثل ذلك يحظي شخصية الاله. عالم المادة ابتغاء الملذات المادية

االحمق، يتولى عنه جميع افرادالتيم إلى سلب كل ما يملك ثانية، وعندما يسقط في يد الحق االحمق إلى استعادة منزلته فسيعود 

االحمق بذلك إلىالتيم يضطر . جمع المال بشتى السبلبجح ال يكرم افراد العائلة والخالن في عالم المادة سوى النا. عائلته وخالنه

 الطوعيةتتيميةالخدمة ال لذلك، ال غنى عن المجاهدة في .الحقويشعر بالسعادة في النهاية إلنشغاله في خدمة الحق المجاهدة بنعمة 

مجاهدةبال يقوى أحد على اإلنشغال وبناء عليه، تلك المجاهدة هي القدرة الباطنة للرب، لكن . أو اإلضطرارية لتحقيق الكمال

 ان المنزه كليا من كل ذنوبه هو القادر على شغل نفسه فيـتاچّيـَوْد َچْبَهـجاء في .  قبل التنزه من جميع الذنوبتتيميةالخدمة ال

النتيجة المنشودةحق الفوهبه " )tapa tapa( َپَپ، تَـتَـ"الحق لذلك، عمل بنصيحة .  بريئا من الذنوبْبـَرْهما كان .الحقعبادة 

التيمالبريء من الذنوب ويحقق الحق يوجه . يستطيع الفرد نيل رحمته الكاملةفالحق لذلك، الحب والمجاهدة ترضي . لرضاه عنه

.البري من الذنوب أرفع كمال الحياة

 التعريب

لذلك، القدرة هي . ا بالقدرة نفسهاانا اخلق هذه الظواهر بتلك المجاهدة واحفظها بالقدرة عينها واطويها كله

 .المجاهدة وحدها

 التفسير



 ٢٥\٩\٢. ب.ش

ينبغي لإلنسان العزم على الرجوع إلى شخصية الالهوت بالمجاهدة، كما يجب عليه اجتياز كل اشكال المحن لهذا الغرض، وال غنى

 إذن أشكالتوجد فلماذا.  عالم المادةعن المجاهدة حتى من اجل تحقيق الرغد المادي واالسم والجاه وإال ال يستطيع أحد البروز في

.ال تتوافق حياة اليسر وتحقيق الكمال في مجال معرفة العلّى العظيم .؟تتيميةالخدمة المختلفة من المجاهدات لتحقيق الكمال في 

الحقر االمر عن يصد. تتيميةالخدمة المواجهتها في مجرى بالتيم لذلك، يريد رؤية المتاعب التي يتطوع . هو أفطن الفطناءالحق 

ينال من يلتزم بهذا المبدأ.  والمجاهدة الشاقة هي قضاء ذلك االمر مهما كلفالسيد الروحي السليمسواء بصورة مباشرة أو عبر 

 .حتماالحق رحمة 

 التعريب

 بكل لذلك، انت عليم. يا شخصية الالهوت، انت تحل في قلب كل حي بصفة الموجه العظيم: ْبـَرْهماقال 

 .جهد بفطنتك الفائقة التي ال تمنع

 التفسير

 ٢٦\٩\٢. ب.ش

ثمارال يتمتع الموجه ب. وبناء عليه، هو صاحب اإلذن. يحل في قلب كل حي بصفة الشاهدالحق  ان ـتاچّيـَوْد َچْبَهـجاء في 

ى الخمرة طلبه إلىن علها بيع الخمرة يقدم المدمفي للمثال، في منطقة يمنع .الحقدون اذن   ألنه ال يقوى أحد على التمتعالعمل

كليطلب كذا، دار المادة مليئة بالمدمنين على مختلف االشكال و.  من الخمرةة محددكميةنظر في امره فيأذن له بمدير الخمرة لل

وبناء عليه، ليست. بلطف االب على ابنه  الصبيانيةةلتشبعباالقوي لطيف باالحياء ويحقق رغبة النفس الحق . منهم تحقيق رغباته

ال يستمد المدمن نفعا من الخمرة لكن ألنه اصبح خادم ادمانه وال يود.  دون ضرورة ودون نفعهاالنفس متمتعة بل تخدم اهواء بدن

 .يأذن له بتحقيقهاالحق التخلص منها فإن 

قوى أحد على تفريغال ي. هذا محال و بوجوب قطع الرغبات بينما يوصي اآلخرين بتفريغها كلياالمؤمن بوحدة الوجود المطلقةيعلن 

لذلك، تالزم الرغبة الحياة ويمكن تحقيق كمال. دون رغبات تخلو الحياة من النفس الروحية.  ألن الرغبة سمة الحياةةكليبالرغباته 

فيالحق هذا هو اخر اوامر . هي قطع الرغبات الشخصية والتعاون مع رغباتهالحق ومشيئة  ،الحقالرغبات عند الرغبة بخدمة 

هو تبنيالحق لذلك، التوحد في . امر توليد االحياء في الكون الفارغاوكل ب على هذا االقتراح فْبـَرْهماوافق . ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ

 .وهذا هو كمالهالحق رغبة 

قةبفطنته الفائالحق  يعطي .الحق النفس العليا في قلب كل حي، وال يقوى أحد على امر دون علم هصفوب عليم بنوايا كل حي الحق

 .كل حي فرصة تحقيق رغباته إلى أقصى حد ويجازيها

 التعريب

عسى ان تعلمني كيف تتخذ جسما دنيويا رغم تنزهك . لتحقيق رغبتييا ربي على الرغم من ذلك، ادعو اليك 

 .عن المادة ورغم جسمك العلي

 ٢٧\٩\٢. ب.ش

 التعريب

 .توليد والقبول والحفظ بواسطة التركيب والتغيير كيف تكشف عن قدرات الهالك وال)ارجو ان تعلمني( 

 التفسير
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 كما ان ضوء الشمسالفتنة الخارجيةالبينية والقدرة الباطنة والقدرة ذاته عن طريق إفاضة قدراته وهي الحق الظاهرة الكونية هي 

تعمل. احد ومباين للشمسومباينة له بوقت واحد كما ان ضوء الشمس والحق تلك القدرة واحدة مع . هو عرض قدرة الشمس

مباينالحق ذاته لكن الحق  بكالم آخر، الوجود هو .شيَو و ويشْٰـٰنو  وْبـَرْهما مثل وآياتهالحق القدرات بالتركيب والتغير بمشيئة 

 .له وسيتضح ذلك الحقا

 التعريب



 .ي يحجب نفسه بقدرته وعزمك ثابتالعنكبوت الذكانت تلعب . ايها القدير، ارجو ان تعلمني فلسفيا عنها كلها

 التفسير
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 وتتكشف ظواهر الخلق.الحقلكل عنصر خالق قدرته المالزمة التي تعرف بقدرة العنصر وقدرة العلم وقدرة الفعل وردته بقدرة 

ِهـشْـَوَرَمـ و ويشْٰـٰنو  وْبـَرْهمامثل الحق بمجرى الوقت على يد مختلف أعوان  تلكالحق والحفظ والهالك بتركيب قدرات 

)Mahezvara( .وبناء عليه،.الحق يدمر، لكن تفيض كل تلك الظواهر والقدرات الخالقة عن شيَو يحفظ و ويشْٰـٰنو يخلق و ْبـَرْهما 

العنكبوت. يخلق العنكبوت خيطه ويحفظه وعندما يشاء يطويه. خير مثل هو العنكبوت وخيوطه. الفّياضللحق ال وجود سوى 

هاوحفظالظواهر الكونية ان عنكبوت تافه يملك قوة العمل كيف يشاء فما الذي يمنع الحي العظيم من خلق ان ك. محجب بخيوطه

 أو من في خط سلسلته المريدية فهم شخصية الالهوت القوي المنشغل أزليا في تساليهْبـَرْهمامثل  تيم  بمشيئته؟ يستطيعهاهالكاو

 .العلية مع مختلف قدراته

 بالتعري

 رتهن برداتارجو ان تخبرني ليتسنى لي العلم بأمر شخصية الالهوت واصبح أداة لتوليد االحياء دون ان أ

 .تلك األعمال
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العلم بوعي جلي انه ليسعلى اإلنسان  يتعين. ومقيدا بالعبودية الماديةلتخمين المستند إلى قوة علمه الشخصي ا  ْبـَرْهماال يطلب

الفتنة الخارجيةأي  )guNa-mayI mAyA( ـايِّ ماّي َمـ– نَٰچو أداة في يد النفس المسيَّرة. قضاء كل االعمالسوى أداة في مجال 

بصورة مباشرة لكنها تصبحالحق النفس بتكوينها أداة في يد . في حالة التحرر وتكون أداة في يد شخصية الالهوت بصورة مباشرة

في وتعمل بعصمةالحق ن فتخمن حول الحق المطلق ومختلف أفعاله، لكنها تتلقى العلم من في حياة الره الفتنة الخارجيةأداة في يد 

يتلقى أوامرالحق الصفي المنقطع إلى الخدمة الودية العلية إلى التيم  ان )١١-١٠\١٠( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـجاء في . حالة التحرر

 االصفياء بتقدمهم بينما يبقى سواهم فيالتيملذلك، ال يستكبر . شخصيا مما يضمن له التقدم السريع على درب الرجوع إليهالحق 

 النجاة من زلة اإلستكبار رغمْبـَرْهمااراد .  ومستكبرين بعلمهم الوهمي المستند إلى التخمين دون درب محددالفتنة الخارجيةظلمة 

 .انه ينزل أرفع منزلة في الكون

 التعريب

 سأعمل على خلق مختلف .)كما لو كنا اندادا(افحت يدي مصافحة الصديق لصديقه ربي الذي ال يولد، لقد ص

 .لن يصيبني اإلضطراب لكنني ادعو بأن ال يدعو ذلك إلى استكبار التأله. أجناس االحياء في خدمتك

 التفسير
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:ت العلية الخمس وهيبصلة أزلية في احدى الصالالحق كل نفس متصلة ب. بصلة الصداقةالحق  متصل بْبـَرْهماال شك ان 

 تقدم وقد)mAdhurya( ماْدهوْريا و )vAtsalya(  واتْـَسـلْـياو) sakhya ( َسـكْـْهـياو) dAsya ( داْسـياو) zAnta (شانْـتَ

الصفيالتيم يمكن اتصال .  متصل بشخصية الالهوت بصلة الصداقة العليةْبـَرْهمايتضح هنا ان . لنا بحث تلك االذواق الخمسة

هذا هو جوهر. عديل وال يفوقه فائقالحق ال يعادل . صلة االبوة لكنه يبقى الخادم العلي دوماببإحدى االذواق العلية حتى  الحقب

والالحق ذوق الصداقة العلية وتوليه أمر خلق مختلف درجات االحياء فإنه يعي بأنه ليس ب ْبـَرْهمارغم اتصال . ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ

ان تلك القوة هييعلم الصفي التيم ظهار بعض االقوياء داخل أو خارج الكون قوة أكبر من قوة الرب، لكن يحتمل ا .عظيم القوة

 المحيط الهندي بالقفز)zrI HanumAn( َهـنوماْن شْـرّيقطع . القوي وحدهالحق  أي قوة مستعارة من )vibhUti( ويـْبـهّوتي

الالتيم  بقوة إعجازية أحياناً لكن تيمهالحق  يمد .الحق كان أقوى من )HanumAn( َهـنوماْن ان ال يعني ذلكفوق الجسر لكن 

يستغرب أحياناً رؤية كيف. ه المتألهينسواالصفي مطلقا بخالف التيم ال يغتر . وحده وانه ليس سوى أداتههو القوي لحق اينسى ان 

فتنةذلك التفكير هو الفخ االخير لل .الحقانه واحد مع  الفرد في كل خطوة من خطواته ومع ذلك يتوهم طبيعة الماديةالتركل قوانين 

.عندما يحبط مسعاه  يطلب التألهه في التأله في دار المادة عن طريق جمع المال والسلطة لكنالوهم االول هو رغبة الفرد. الخارجية

الصفيالتيم ولما ان . فتنة الخارجيةاخ ال في تحصيل ذروة القوة في دار المادة والرغبة في التأله هي فخالنفس المسيَّرةإذن، رغبة 

رغم انه كبير مالئكة الكون وكان قادرا على قضاء تيم صفي ْبـَرْهمالما ان . )mAyA( ـاماّينفس مسلمة فإنه فوق فخاخ للحق 

ون عندما يستكبرْبـَرْهمايجب على الجهلة اإلعتبار بعبرة . التيمغير الجهلة من التأله بباله كما هي حال  الخوارق فلم يخطر

 .بالتأله

في بداية الخلق بتصميم أردية للنفوس الرهينة جزاء ما قدمت من عمل فيالحق  ال يخلق االحياء بل يوكله ْبـَرْهمافي الواقع، 

 علىرةالنفوس المسيَّاردية  ْبـَرْهما صنفال ي.  هو إيقاظ النفوس من رقدتها وشغلها بواجبها الصحيحْبـَرْهماواجب . ه السابقنهار

يبقى واعيا بأنه مجرد أداةفي حين  بدرجات متفاوتة من االبدان ليتسنى لها العمل بها النفوس المسيَّرةهواه بل موكل بمهمة جبل 

 .وهذا ما يمنعه من التأله

الفضل إلى العامل ال يعود .الحقتلك الواجبات دون عائق ألنها اوامر ون ويقضالحق بالواجبات التي يعهدها اليهم الحق تيم يقوم 

 .التيم هذه هي عالمة طبقة غير .لحقدون اباالمر بل إلى الرب، لكن ينسب الجهلة النجاح إلى انفسهم 

 التعريب

 تتيميةالخدمة اله بتحقيق علم خفي جدا وال بد من ةَويديالـالعلم عني كما تكشفه الكتب : قال شخصية الالهوت

 .عليك اخذها بعناية. ةوأوضحت أنا لواحقها الالزم

 التفسير
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لذلك، اجاب شخصية الالهوت على اسئلته الرئيسية االربعة بأربعة بيانات هامة تسمى. في الكونالحق تيم  كبير ْبـَرْهما

 كيف تعمل-٢في المادة وفي تعاليه؟ الحق  ما هي صور -١ :ْبـَرْهماكانت اسئلة .  االصلي في أربعة نصوصـْمتََوَچْبهاـال

 بصدد الواجب الموكل إليه؟ التمهيد لتلكْبـَرْهما كيف يمكن تلقين -٤مع مختلف قدراته؟ الحق  كيف يلعب -٣تلف قدراته؟ مخ

 هو علم بطينةَويديالـالحق المطلق كما جاء في الكتب ب ان العلم ْبـَرْهماإلى الحق االجوبة في هذا النص قيد البحث حيث يقول 

مما يعني ان العلمالحق  ان يتلقى االجوبة كما يوضحها ْبـَرْهما انه يمكن لـالحق يقول . حقق بنعمتهوال يمكن ان يفهمه سوى الم

من المحال فهم الحق المطلق بتخمين أكبر المفكرين. عنهالحق  ال يمكن العلم به سوى ما يكشف العظيم العلي بالحي المطلق

اني لكن العلم العلي الكامل يتخطى فهمالنور) Brahman (ْبـَرْهـَمـْن يمكن ألهل النظرة العقلية الوصول إلى فهم. الماديين

من يمكن ان نجد واحدا اهال لمعرفة شخصية الالهوت. لك، يطلق عليه أبطن العلوم الخفيةلذ. النوراني) Brahman (ْبـَرْهـَمـْن

من بين مئات األلوف،  واحد كمال الحياة اإلنسانية ربما يطلبه انـتاچّيـَوْد َچْبَهـفي الحق بين كثير من المحررين، كما يقول 

لفظة.  وحدهاتتيميةالخدمة اللذلك، العلم بشخصية الالهوت متيسر ب. من بين كثير من المحررينربما يعلم واحد به حق علم و

من. وصديقه تيمه أْرجوَن ألن اـتچّيـَوْد َچْبَهـ أْرجوَن لقن كْـرِٰشْٰـنَٰالرب . تتيميةالخدمة التعني ) rahasyam (َرَهـْسـياْم

هالتتيم بلذلك، ال يمكن ألحد فهم شخصية الالهوت دون . ـتاچّيـَوْد َچْبَهـالمحال على أحد دون هاتين الكفائتين سبر غموض 

هذا الغموض هو حب الالهوت وهنا يكمن المؤهل الرئيسي للعلم بغموض شخصية الالهوت، وال غنى عن العمل بأحكام. وخدمته

 أي)vidhi-bhakti(  ْبـَهـكْتي-ويْدهياالحكام والنواهي هي .  للوصول إلى صعيد الحب العلي لالهوتتتيميةالخدمة النواهي و

تستند تلك االحكام والنواهي رئيسيا إلى سماع وتسبيح امجاد .ةراهن ويمكن للمبتدئ ممارستها بحواسه ال التأدبيةتتيميةالخدمة ال

خمسة مبادئ اساسية لتحقيق كمالب تْـشايتَـنْيالذلك، اوصى المولى .  فقطالتيمة صحبسبيح ممكن في الرب، وهذا السماع والت

التيم من ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهاوثالثها اإلستماع إلى الحق  وثانيها تسبيح امجاد )السمع( التيم وأولها مصاحبة تتيميةالخدمة ال

تلك االحكام هي. بحبالحق أي صورة ) mUrti (مّورتي تبجيلوخامسها الحق  متصل ب ورابعها اإلقامة في مكان مقدساالصفياء

وغيرها حسب طلبه التي ْبـَرْهماإذن، سيجيب شخصية الالهوت على كل االسئلة االربعة التي طرحها . تتيميةالخدمة الاجزاء من 

 . هي من جملة االسئلة نفسها

 التعريب

 الفعلي لعلي وصفاتي وأفعالي فيك بالتحقيقملي، أي صورتي الباقية الفعلية ووجودي اعسى ان أنهض أنا بمج

 .برحمتي العلية

 التفسير
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.حتى في العالم المادي ثيريكشف االب سر مقامه إلى ولده اال. سر النجاح بصدد فهم تعقيدات العلم بالحق المطلق هو رحمته العلية

ال يحد ومنالحق . سوى المقرب منهالحق كذا، ال يعرف .  فهم العظماء منوط برحمتهم.يفضي الوالد إلى الولد الجدير بنظره

كان فيالحق نشهد هنا ان . يؤهل الفرد لمعرفتهالحق المحال معرفته على أتم وجه لكن اإلستبحار في الخدمة الودية العلية إلى 

من المحال على احدان ) Vedas (ِوَدْزالـكما جاء في . فة وأنعم عليه برحمته العلية ليعرفه حق معرْبـَرْهماغاية الرضى عن 

 يمكن لذلك المؤمن حتى وان كان أميا.الحقب وسليم السيده الروحيمعرفة الحق المطلق بسعة علمه أو فطنته بل باإليمان الخالص ب

يحتفظ بحق عدم الكشف عن ذاتهالحق   انـتاچّيـَوْد َچْبَهـتلقائيا برحمته، كما جاء في الحق حسب اإلعتبارات المادية، معرفة 

 .)yogamAyA( اـماّيـَچيُّـوألحد بل يبقى وراء ستار 

المؤمن بوحدة الوجود المطلقةإلى الصورة كما يتوهم الحق ال يفتقر . للمؤمن عن ذاته في صورته وصفاته وتساليهالحق يكشف 

 حسب تفسير)yAvAn( ياواْنوهذا هو معنى لفظة الصفي  تيمهصورته وقياسها لالحق يكشف . لكن صورته ليست مصنوعة

 . ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهار علماء كبي) zrIla Jiva GosvAmI (چُوْسـوامّيشْـرّيـَل جـّيـَو 

منزه عن الصورةالحق  ان ةَويديالـ جاء في الكتب .الحقلدى المجادلين مفاهيم مادية حول صورة . عن تعالي وجودهالحق يكشف 

ان نفي الصورةون يعلن. ة فيستخلص الجهلة انه عديم الصورة لقصورهم عن تبين الصورة المصنوعة عن الصورة العليةالمصنوع

ال يثبتنفي الصفات الدنيوية . المصنوعة يعني عديم الصورة، وهذه الدعوى دنيوية ألن انعدام الصورة هو نقيض مفهوم الصورة

صورة علية وان كل حاسة من حواسه تقوم بوظيفة سائرللحق  ان )Brahma-saMhitA( تا َسـْمـهي-ْبـَرْهَمجاء في . حقيقة علية

هذا ما يبين البدن. بعينه ويرى بقدمه، لكن في المفهوم المادي ال يأكل أحد بعينه أو يرى بقدمهالحق للمثال، يأكل . الحواس

ال يخلو البدن الروحي من. )sac-cid-Ananda-vigrahaH( ىگْـَرَهي ونْـَدـ آنَيْدتْـش ـشَْْسـتْالمصنوع عن البدن الروحي 

لذلك، انعدام الصورة يعني انعدام الصورة المركبة أو امتالك بدن روحي بسيط. الصورة بل هو بدن بائن يتعدى مفاهيمنا المادية

 .وراء التخمين

بعضها سمراوية البشرة وبعضها.  المالمح عن منوعات ال تحد من االبدان العلية المتطابقة الذات ومتباينةتيمهلالحق يكشف 

بعضها على صورة سمكة. بعضها ذات اربع ايدي وبعضها ذات يدين اثنتين. بعضها حمراوية وبعضها صفراوية. بيضاوية

حدةوبدوعاى فلسفة التيم ذلك، ال يحفل ل .الحقبرحمة للتيم تكشف للحق كل تلك االبدان العلية المتطابقة . وبعضها على صورة اسد

 .تتيميةالخدمة الغير مستبحر في التيم إلى الصورة حتى وان كان ذلك الحق  عن افتقار الوجود المطلقة

الحقينزل . يمكننا تقدير صفاته العلية في تاريخ عالم المادة. الصفي تيمه ال تحصى ومن عدادها عطفه علىللحق الصفات العلية 

 التي يجهل بهاتيمهمع الحق  حافل بتسالي ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها. تيمهليه متصلة بتسا. والقضاء على عديم اإليمان تيمه لحماية

من) VRndAvana (ورِٰنْـداَوَنفي  االصفياء تيمه في سن السابعة لحماية )Govardhana( َوْرْدَهـَنچوجبل الحق رفع . سواهم

 على يد صبي في السابعة وهو امر يصدقه)Govardhana( ْدَهـَنَوْرچورفع جبل كان .  الذي اسقط عليهم وابل المطرإنْـْدَرغيظ 

يجهل صغار العلم ان. قوي لكنه ال يصدقهالحق ما يقول غير المؤمن ان نبيالحق بقدرة التيم يؤمن .  بخالف معدوم اإليمانالتيم

 .ع التخمين لمليارات السنين ماليين السنين ولو تابه تأمل دامدوما وان اإلنسان ال يصبح ربا حتى ولوالحق هو الحق 

كل هذه االوصاف لجوهر شخصية. صفات وصورة وتسالي ولواحقللحق دعاوى ارباب النظر مردودة في هذا النص بالقول ان 

 . برحمته دون سواهالصفي  تيمهوتكشف لالحق تيم الالهوت هي تحققات فعلية من قبل 

 التعريب

 الذي كان قبل الخلق عندما كنت بمفردي قبل وجود الطبيعة المادية سبب هذا ، أنا شخصية الالهوتْبـَرْهما

 .الخلق، وما تراه اآلن هو أنا أيضاً، شخصية الالهوت وال يبقى بعد الهالك سواي انا شخصية الالهوت

 التفسير



  تْـِشـتَـنَـشْ تْـِشـتَـناناْمنيـتْـيُّـو نيـتْـّيـانامْٰ

 وانه"ة الالهوت الذي كان قبل الخلقهو شخصي" بالتشديد على نفسه مشيرأ انه ْبـَرْهمايتعين العلم ان شخصية الالهوت يتكلم إلى 

المؤمن بوحدة الوجود المطلقةيّدعي . خلقهعداد  من ْبـَرْهما. "هو الذي يبقى بعد هالك الخلق" وانه "هو وحده الذي يحفظ الخلق"

 يعني وحدته معالحق المطلق، مما" أنا"ألنه من فيض " انا"عداد مبدأ من ضمن  ْبـَرْهماعلى اساس ان الوحدة المطلقة  ةنظريب

المؤمن بوحدة الوجود المطلقةلزم التسليم بحجة تيس. كما مر توضيحه في هذا النص" أنا"في الوجود سوى مبدأ يوجد  وانه الالحق 

 ماذلك،ل. "أنا"والمهيمن عليه " أنا"المهيمن ثمة فرق بين االنيتين أي لذلك، ". أنا" هو المخلوق ْبـَرْهماوان " أنا"هو الخالق الحق بأن 

ـْدَـنيشَٰپكَـطْـَهى أو، كما يقتضي التنويه ان في المؤمن بوحدة الوجود المطلقة حتى ولو سلمنا بحجة "األنا"زال يبقى اثنين من 

KaTha UpaniSad : قبول بأن هاتين األنيتين من سنخ واحد)(

 ْدهاتي كاماْنَويَد يُّـو امِْٰاكُو َبـهّون
 المخلوق في صيغة "أنا"فرد بينما م الخالق في صيغة ال"أنا" من سنخ واحد لتميزهما بالعلم والبقاء، لكن "أنا" والمخلوق "أنا"الخالق 

بدوره وقد يكونوا جميعهم ينجب الوالد الولد الذي ينجب . هذه هي الحقيقة البسيطة.  وأوالدهْبـَرْهما المخلوق مثل "أنا"الجمع لكثرة 

وبناء عليه، الوالد والولد والحفيد واحد . ال يحل الولد محل الوالد. ن عن الولد وعن الحفيدئمن النوع البشري الواحد لكن الوالد با

اآلحاد و، آحادلذلك، الخالق ومخلوقاته أو المهيمن والمهيمن عليهم . آحاديمكن القول انهم من نوع بشري واحد لكنهم . متباين

ميزة أخرى لهذا . واآلحاد المهيمن عليهمالمهيمن االحد وبناء عليه، يوجد بون شاسع بين . المهيمناالحد بون المهيمن عليهم يقوم

لذلك، المهيمن هو شخص والمهيمن عليه هو شخص، تدحض هذه .  ْبـَرْهمااحدية الحق واحديةالنص هو ان من المحال انكار 

 .الفرديةاآلحادية بوحدة الوجود المطلقة الذي يفترض انعدام المحصلة محصلة المؤمن 

المهيمن . انكار الفردية من قبل مذهب وحدة الوجود المطلقة مردود بالتنويه إلى ان المهيمن الفرد هو الحق المطلق وهو شخص

ض نفسه مبدأ الحق المطلق لكن ال ربما كان أيسر على اإلنسان افترا.  وهو شخص أيضاً لكنه ليس طليقاْبـَرْهماعليه الفرد هو 

التباين الدائم بين المهيمن الفرد والمهيمن عليه الفرد كما يشار إليه في هذا النص الذي يشوه معناه المؤمن بوحدة وجود ينفي ذلك 

ق كما يراها صورة الح. حتى بعد هالك الخلق المادي ربه المهيمن في صورته العلية الباقية ْبـَرْهمايعاين  .الوجود المطلقة

 وما الظواهر المادية مع عناصرها وأدواتها سوى امتداد قدرة الحق وال يبقى سوى ْبـَرْهمامتقدمة على خلق كانت  ْبـَرْهما

لذلك، كانت صورة الحق قبل الخلق وما زالت بعد الخلق وستبقى بعد . شخصية الالهوت وحده بعد انتهاء اجل عرض قدرة الحق

ْن نَـ ْبَرْهـما نَـ تْـشَ گْـَر آسّيوا ايَدْم أ): VAsudeva (واسو ِدَو تلك الحقيقة في نص ةَويديالـ ـتْـراتَمـنْتؤكد الـ. هالكه

 vAsudevo vA idam agra AsIn na brahmA na ca zaGkara eko(  آسّيـْن نَـ ْبـَرْهما ِنـشاَننارايانَٰشَـنْـكَـَر ِاكُو 

nArAyaNa AsIn na brahmA nezAna(واسو ِدَوكان  . الخ) VAsudeva (كََرشَـنْـ وال ْبـَرْهمالم يكن . قبل الخلق ردهبمف 

IzAna( إشـاَن وال ْبـَرْهماال .  موجودا دون سواهنارايانَٰكان  .) ( شَـنْـكَراتْـشاْرياپاَدشْـرّيـكما كتب . )( zaGkarazrIpAda 

zaGkarAcArya (علي عن الخلق المادي وان الخليقة كلها نارايانَٰشخصية الالهوت  ان ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ معرض تعليقه على في 

 .وحدة نوعهمان بين المخلوق والخالق هو بون دائم رغم لذلك، البو). avyakta (أْوياكْـتَنتاج 

 ـُوپوروٰشپي ياتْـَر َسـ تْـشا

صية مر توضيح شخ.شخصية الالهوت العليا  أي)BhagavAn (ـَواْنَچْبـَهـالميزة االخرى لهذا النص هو ان الحق المطلق هو 

وايكونْٰطَْهى بل كواكب المؤمن بوحدة الوجود المطلقة حسب تصوراتليس ملكوت الالهوت فارغا . الالهوت وملكوته

)VaikuNTha( مليئة بالمنوعات العلية بما فيها أهاليها ذوي االيد االربع والغنى التام، كما توجد طائرات وغيرها من الوسائل

شخصية الالهوت مع كل المنوعات العلية في ملكوته متقدم على الخلق المادي، كما توصفلذلك، وجود . المطلوبة لذوي الشأن

البقاء وال تهلك حتى بعد هالك  أي)sanAtana( َسـناتََن بصفة ـتاچّيـَوْد َچْبَهـفي ) VaikuNThalokas (وايكونْٰـتَْهى لُوكَـْز

يدل وجود. ها وهالكهاوحفظالخليقة المادية ما ال تخضع ألحكام خلق بائنة تما تلك الكواكب العلية ذات طبيعة. الظواهر الكونية

 .شخصية الالهوت على وجود ملكوته تماما كما يدل وجود الملك على وجود مملكة

ـيتْـكْـشَْٰـرّيپَمـهاَرَج للمثال، سأل . ةَويديالـ وسائر الكتب ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهايرد ذكر وجود شخصية الالهوت في 

 :)١٠\٨\٢ .ب. ش(

 ْپـياياه أوْدْبـَهـوا– ْسـتْـهيـِتى –ويـشْـَو 
  مايِّـشَـه ماّيـامْٰ–موكْـتْـواتْـَم 

 ياههاشَـچو –ِشـِتى َسـْرَو 



 ـامْٰـْس ِتـٰشـَومَْٰچ ْبـَهـتَـتّْـوانامْٰ

"الحفظ والهالك؟مع انه سبب الخلق وعليا دوما عن سلطان الفتنة الخارجية ومالكها كيف يحل شخصية الالهوت في قلب كل حي "

 :)٣٧\٧\٣. ب.ش( ويـدوَركذا، سأل 

 ْپـَرتيَسـنْـكْـَرَمـهكَـتيـْدها 
 پاسـّيـَرْن كَـ أوتَـتْـِرَمـمْٰ

 كَـ يو ْسـويْد أنوِشـَرِتى

  ْبـَهـكْـتا-پي ياْدنَـ تْـشْـياَونْـِتى أ

 اثناء)zeSa( ِشـشَٰالذي يستعلي الحق خدمة بقوم من ي:" في مالحظاته بالقول)zrIdhara SvAmI( امّيشْـرّيـْدَهـَر ْسـويوضح 

ـدَٰ كْـَهـنْٰ-كاشّي  جزءيرد التأكيد نفسه في. العلي مع اسمه وذكره وصفاته ولواحقه أزلي البقاءالحق ، مما يعني ان "؟الهالك

dhruva-carita : حيث جاء)( ( تْـشَـريتَ -ْدْهـروَو بصدد ) Skanda PurANa ( ورانَٰـپ  ْسـكَـنْـَدمن)  KazI-khaNDa

ـَـتْـّيـامْٰ  َپـديْپـَرلَـّيـا َم
 أتُو أتْـشْـّيـوتُو أكْـهيـِلى لُوِكى

  أْوياياهچوَسـ ِاكَـه َسـْرَو



  أْبـهيـهيـتَـْس تاتَ ِتىسُو أيامْٰ

 .يع أطوار التغيير الماديأزلي في جمالحق وجود . ؟نفسهالحق هالك عالم المادة فماذا يقال عن الحق اثناء طور  تيمال يهلك حتى 

 وشخصية الالهوت انْبـَرْهماعل لكن نجد في الحديث بين غير فا ان شخصية الالهوت المؤمن بوحدة الوجود المطلقةيفترض 

قد ال يشاهد الملك أو .الحقحفظ الخلق هي نشاطات طور  وسائر المالئكة اثناء ْبـَرْهمانشاطات . تسالي وصورة وصفاتلحق ل

ال يفتقر.  التنويه ان كل ما يجري تحت اشرافهعيناسباب الراحة الملكية، لكن يتبولة في مكاتب الحكومة إلنشغاله رئيس الد

 مما يدعوهمضعاف الفطنةصورته الشخصية في دار المادة أمام أنظار بربما كان غير مشهودا . شخصية الالهوت إلى الصورة

مثل الشمس لطيف. تجلياته الشحصيةي داره العلية كما على سائر كواكب الكون في صورته الباقية فبإلى نفي صورته، لكنه يبقى 

مكان على األرض ال يعنياهل غياب الشمس عن اعين  .قد ال تكون الشمس مشهودة في الليل لكنها تشهد عند شروقها. للغاية

 .انعدام صورتها

– پوروشَٰگْـَر آسّيـتْ آتْـمايِوَدْم أ: )Brhad-AraNyaka UpaniSad( ـْدَپـنيـشَٰـياَك أو آَرنْٰ-َهـْدْبـرِٰ من )١\٤\١(جاء في 

 حتى قبل)كْـرِٰشْٰـنَٰ( شخصية الالهوت العليايدل هذا النص على وجود . )Atmaivedam agra AsIt puruSa-vidhaH( ويْدَهـه

ـُوتَّـَمپوروٰش هو كْـرِٰشْٰـنَٰالرب  ان )١٨\١٥( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـكما جاء في ) puruSa( پوروشَٰ شخصية تجلي

)PuruSottama( پوروشَٰ ألنه )puruSa( ـَرأكْـشَٰ – َپوروٰش العظيم العلي حتى عن )puruSa-akSara( ـَركْـشَٰ – َپوروٰش و

)puruSa-kSara( . ويشْٰـٰنو – َمهاان )MahA-ViSNu( ـَرأكْـشَٰ – َپوروٰش هو )puruSa-akSara(ة على الذي يلقي نظرة خاطف

-َهـْدْبـرِٰلذلك، يؤكد في .  متقدم على ذلك)PuruSottama( ـُوتَّـَمپوروٰشالطبيعة المادية لكن وجود   أي)prakRti( تيْـَركْـرِٰپ

ـُوتَّـَمپوروٰش هو كْـرِٰشْٰـنَٰالرب  بأن ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ ما جاء في )Brhad-AraNyaka UpaniSad( ـْدَپـنيـشَٰـياَك أوآَرنْٰ

)PuruSottama( شخصية الالهوت العليا أي. 

ْبـَرْهـَمـْنراني كان الوجود الوحيد في البداية، لكن النو) Brahman (ْبـَرْهـَمـْن ان) Vedas (ِوَدْزالـكما جاء في 

)Brahman ( خير هو السبب المباشر حسب هذا النص، لكن سبب االسباب أو السبب االشخصية الالهوت العلياأي بهاء نور بدن

.الحقموجود في عالم المادة ألن الحواس المادية أو العيون المادية ال ترى وال تشعر بالحق نور . شخصية الالهوت العلياهو 

تساليه الشخصية ومشهودب أو الشعور به، لكنه دائم اإلنشغال الرب العظيمة معاين الحواس قبل ان يتوقع "روحنة"ينبغي لإلنسان 

لذلك، حضوره في المادة هو حضور غير شخصي كما ان حضور رئيس الدولة في. )VaikuNTha( َهىطْايكونْٰودوما ألهالي 

 كوَهـكَـْم-نيَرْسـتَفي داره الحق كذا، حضور  .المكاتب الحكومية غير شخصي رغم وجوده الشخصي في دار الرئاسة

)nirasta-kuhakam( بالوجه الشخصي والوجه الالشخصيلذلك، نجد قبوال. ـْمتََوَچْبهاـال هو حضور شخصي كما جاء في فاتحة 

ُو ْهيْبـَرْهـَمـٰن: )٢٧\١٤( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـشخصية الالهوت موضح في . ةَويديالـكما جاء في الكتب للحق 

خصيةعلى تحقيق ش من العلم الروحي ةء الخفياجز لذلك، يشدد في اال.)brahmaNo hi pratiSThAham( ـطْهاَهـْمْپـَرتيـشْٰ

 الفردتحقيق وبناء عليه، يجب ان تكون الغاية القصوى ل.وجهه النوراني  أي)Brahman( ْبـَرْهـَمـْن تحقيقوليس على الالهوت 

مثل السماء داخل الوعاء وخارجه الطالب على إدراك عمومية الوعيربما اعان . شخصيالالهي الوجه الشخصي وليس الوجه 

النفس بل يعني ان يصبح الحق بادعاء كاذبالحق الذي ال يتجزأ من الفردي  ان الجزء عني ذلكال يالكوني للحق المطلق، لكن 

)daivI mAyA( ـاايـوّي ماّيدهو الفخ االخير لـ للحق ادعاء الوحدة بالوعي الكوني . فتنة الخارجية ضحية الفخ االخير للالمسيَّرة

 ياْد ِاتَـتْـشْ تْـشَپَِـشْـتْـشاْد أَهـمْٰ: وهذا هو معنى نصالحق ك شخصية  ينبغي لإلنسان الطموح إلى إدرا.الفتنة الخارجية أي

( ـيّْـتَ سُو أْسـِمى أَهـْميُّـو أَوشيـشْٰ

 :)٥٠\٧\٢. ب.ش( بالقول ناَرَد بالحقيقة نفسها اثناء تلقينه ْبـَرْهماقبل 

(. pazcAd ahaM yad etac ca yo 'vaziSyeta so 'smy aham

 هاَونَـه ْبـ–َچـواْن ويـشْـَو ْبـَهـ
. على الرب العظيم  سوى)aham eva( َهـْم ِاَوأ: لذلك، ال يدل نص. َهريال سبب لكل االسباب سوى شخصية الالهوت العليا 

 وّيـاَس ِدَو إلى ناَرَد إلى ْبـَرْهما  أي درب)Brahma-sampradAya( ْپـَرداياَسـْمـ -ْبـَرْهـَموبناء عليه، ينبغي لإلنسان اتباع 

)VyAsadeva (صدر هذا االمر الخفي إلى التيم . كْـرِٰشْٰـنَٰ أو الرب َهري شخصية الالهوت تحقيقووضع نصب عينيه . الخ

 إنْـْدَر و) Mahezvara( َمـِهـشْـَوَر و ويشْٰـٰنو  وْبـَرْهماالمالئكة مثل .  في بداية الخلقْبـَرْهما و أْرجوَناالصفياء للحق أيضاً 

صور مختلفة للحق لقضاء وظائف كونية مختلفة، وعناصر الخلق المادي هم ) VaruNa (َورونَٰو ) Candra (تْـشَـنْـْدَر و

ينبغي لإلنسان التعلق . شْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰوالقدرات هي من شخصية الالهوت نفسه لكن فّياضها جميعها هو شخصية الالهوت العليا 

 .هذا هو امر هذا النص.  كل شيء بدال عن التحّير بالفروع واالوراقبأصل



 ٣٤\٩\٢. ب.ش

 التعريب

في  الظل الذي يبدو أي فتنتي الخارجيةاعلم انه . هو باطل ، كل ما يبدو ذي قيمة دون صلة بيْبـَرْهمايا 

 .الظلمة

 التفسير

ناء عليه، ولد جميع االفراد من قدرة وب.  ان شخصية الالهوت هو الفّياض)VedAnta sUtra( سـّوتْـَر ويدانْـتَالـجاء في بداية 

 نفسه من قدرة الحق وبينما ولد سائر االحياء من قدرة الحق بواسطة ْبـَرْهماولد . كما تقدم توضيحه في النص السابق الحي العظيم

 . ويقوم وجودهم جميعهم بالحقْبـَرْهما

تقوم بشخصية الالهوت من ظهورها إلى حفظها إلى نموهاجرى اإلستخالص في النص السابق ان جميع أطوار الظاهرة الكونية 

وحينما يجري قبولالحق  نسيان تلك الصلة االساسية بحدثوبناء عليه، حينما ي. وتفاعالتها لمختلف القدرات وتدهورها وهالكها

الفتنة لذلك، يتعين العلم ان .الحقيقوم كل شيء ب. الفتنة الخارجيةفإن ذلك المفهوم وليد الحق االشياء على انها حقيقية غير متصلة ب

 والمفهوم)yogamAyA( اـماّيـَچيُّـوتسمى الحق  الخالصة الصحيحة المقتضية نسب كل شيء إلى .الحق هي قدرة الخارجية

 وهاتين القدرتين من قدرات)mahA-mAya( ـاماّي – َمها أو )mahA-mAyA( ـادايوّي ماّييسمى الحق الخاطئ لنفي صلته ب

 .ليس باطال فحسب بل مفهوم وهميالحق بوبناء عليه، المفهوم الخاطئ لنفي صلة شيء  .الحق

الحبل خارج ذهن. للمثال، رؤية الحبل حية هي رؤية وهمية لكن الحبل ليس وهمي. أخذ شيء على ما ليس به الشيء هو وهم

هو فهم وهمي وليس الظاهرةالحق ة عن قدرة لذلك، فهم الظاهرة المادية منفصل. المتوهم ليس وهما بل رؤيته حية هو التوهم

 والفهم)mAyA( ـاماّيهو الحق كل ما يبدو ليس من نتاج قدرة . المادية، وهذا الفهم الوهمي هو انعكاس الواقعية في عتمة الجهل

 ان المحاربين)١٢\٢( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـفي وسط ساحة الحرب في الحق قال . أو االحياء معدومة الصورة هو وهم أيضاًالحق بأن 

كانوا موجوديين قبل الخلق وما زالوا موجودين وسيبقى وجودهم الفردي فيالحق  نفسه وحتى أْرجوَن و أْرجوَنالواقفين امام 

الحقفي مطلق الظروف، فردية . المستقبل أيضاً حتى بعد هالك ابدانهم المادية وحتى بعد تحررهم من عبودية الوجود المادي

نور .الحق فقط أو انعكاس النور في الظلمة برحمة الفتنة الخارجيةائمة وال تزول وال تهلك لكن يمكن ان يزول تأثير واالحياء ق

الصادر عن البدن العلي )brahmajyoti(ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتي المصدر الحقيقي لكل نور هو .  غير مستقل في عالم المادةقمرينال

إذن، الفردية غير المتصلة بالفردية العظمى هي وهم. ت النور كنور القمرين والنار أو الكهرباءوينعكس هذا النور في منوعاللحق 

mAyA .للحقالفتنة الخارجية  أو )( ـاماّيهي آخر فخاخ " أنا اهللا"أيضاً والدعوى الباطلة 

الدعوى الباطلة بإستقالل النفوس .  استقالل الحقال يستقل أحد عن شخصية الالهوت وما يظهر من استقالل عنه إنما هو ظل

 .المسيَّرة هي دعوى وهمية وهذه هي خالصة هذا النص

 الذي كلمه الحق أْرجوَنالسلسلة المريدية العلية من  الذي كلمه الحق أو في ْبـَرْهمالكن الراشد مستنير بالسلسلة المريدية العلية من 

 :)٨\١٠. چ. ب( حيث يصدق كالم الحق بالقول ـتاچّيـَوْد َچْبَهـفي 

ون ينكروغيرهالذلك، العلماء والفالسفة المزعومين وسواهم المفتونين ببريق انعكاس الشمس والقمر والكهرباء . يتوهم الجهلة

ربما انكر الطبيب وجود. ه وهالكهوحفظكل شيء مادي حول خلق النظريات والتخمينات ون وجود شخصية الالهوت ويطرح

يقوم عالم النفس بدراسة جدية. النفس في البدن المادي لكنه يعجز عن احياء جثة هامدة رغم بقاء جميع آليات الجثة بعد الموت

ليست تلك. في الجثة الهامدة شغيل العقلللحاالت المعنوية للدماغ كما لو كان الدماغ آلية العقل العامل لكن يعجز عالم النفس عن ت

. سوى تمارين فكرية ظلية وفي النهاية ليست سوى وهمالرب العظيمالدراسات العلمية للظاهرة الكونية أو البنية البدنية بمنأى عن 

الفتنةتقذف  .القذفتأثير الحجب وتأثير :  طورينللفتنة الخارجية. الفتنة الخارجيةليس التقدم العلمي الحديث سوى تأثير حجب 

 الذيشخصية الالهوت العليا النفوس في ظلمة الجهل بتأثير القذف، وتحجب اعينهم بتأثير الحجب بعلم ضئيل عن وجود الخارجية

 لذلك، الدعوى الباطلة للجهلة هو.الحق بفردية ْبـَرْهماال نجد في هذا النص ادعاء توحد فردية . ْبـَرْهماانار كبير المخلوقات 

الحقوجود ون  ان الشياطين الذين ينكر)٢٠-١٨\١٦( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـفي الحق يقول . الفتنة الخارجيةض آخر من عروض عر

 .رجعة تلو رجعة دون علم بشخصية الالهوتون في ظلمة الجهل فيتناسخون يقذف

 وِنْر أنيـتْـشّْْـَهـْسـيا يُّـ–ـْد َچَجـ

الحقتيم  الراشد الذي يعلم ذلك هو العالم الحق فيصبح .الحقويقوم كل ما يخلق ويحفظ ويهلك بقدرة الوجود هو فّياض الحق 

 . إليهوينشغل في الخدمة الودية العلية



 ـهيـنَٰپـ رّو– آنَـنْـدايَك –تْـشيْد 
 تيْر نيـتْـّيـاْپـَركْـرِٰسُو أْسـتي ـومْٰپ

 ـَرتيـشّْـهايّْىَو ْبـهاْسـَوتَـهْپ
 

 -تْـشايتَـنْياپي أتْـِشـتَـنا
 َپـَرماتْـَمـنَـهِگـَن يُّـو

 ـْمأكَـرُوْد ويـشْـَوْم أكْـهيـلَ
 تيْمأنيـتْـياْم ناطَـكاكْـرِٰ

 ٣٥\٩\٢. ب.ش

بمثابةالطبيعة المادية البراقة   أي)prakRti( تيْـَركْـرِٰپيوجد شخص عظيم واحد أفاض هذه الظاهرة الكونية وتعمل قدرته بصفة 

مثل مسرحية للعينفتبدو الطبيعة المادية للحق  بتعاون القدرة الحية )prakRti( تيْـَركْـرِٰپتتحرك المادة الميتة بعمل . الظل

الفتنة هي )prakRti( تيْـَركْـرِٰپيعلم العاقل ان   لكن)prakRti( تيْـَركْـرِٰپلذلك، ربما كان الجاهل من علماء مسرحية . الجاهلة

 أي)aparA prakRti( تيْـَركْـرِٰپ َپـرا ان النفوس عروض ـتاچّيـَوْد َچْبَهـويتضح بتلك الخالصة طبقا لما جاء في . الخارجية

 ال تعادل القدرة العليا.للحقالقدرة السفلى   أي)aparA prakRti( تيْـَركْـرِٰپ َپـراأكما ان عالم المادة عرض للحق القدرة العليا 

هذا االمر. الحرارة بالنارليست تمتلك النار حرارة لكن . رغم وجود فرق بسيط بين القدرة وصاحبها أو النار والحرارةالحق 

لذلك،.  وليس النار ذاتهاظل موضحة هنا بمثابة )الحرارة(قدرة النار . مه المتوهم الذي يدعي تطابق النار والحرارةالبسيط ال يفه

.الذي هو النور األصليالحق بوصفها ظل الحق تقوم النفوس ب .ذاتهالحق وليست الحق القدرة الحية التي تمثلها النفوس هي ظل 

من سياق هذاالحق يجب فهم . الظلمة بينما نشاطات النفوس في الظلمة هي ظالل النور االصلي بفتنة الخارجيةيمكن مقارنة هذه ال

ال يقوى أحد على ايجاد حل لظلمة الجهل.  أي الفتنة الخارجية)mAyA( ـاماّيمثابة موضح بالحق استقالل قدرتي مفهوم . النص

انعكاس ضوء. بل عليه تلقي النور من النور االصلي بحد ذاته الظلكذا، ال يمكن ألحد الخروج من الوجود المادي ب.  النورظلب

لذلك،. في الظلمة ال يستطيع أحد تبين شيء. الشمس في الظلمة ال يدفع الظلمة لكن ضوء الشمس خارج االنعكاس يدفع الظلمة كليا

الضوء، ويزول الخوف من الحياتفي  في الظلمة الحيات والعقارب حتى في غيابها، لكن يمكن تبين كل شيء بوضوحفرد يخاف ال

الشخصياتب وليس ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها أو ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ بـالمتمثل الحق لذلك، ينبغي للفرد اللجوء إلى نور . والعقارب

 .الحقالظلية التي ال شأن لها ب

 أمثال هؤالء االشخاص.الحقن ال يؤمن بوجود م مـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها أو ـتاچّيـَوْد َچْبَهـع إلى استمالينبغي لإلنسان اال 

 .ملعونين وكل اتصال بأمثالهم يجعل اإلتصال ملعونا أيضاً

تولد كل نفس في.  عالم المادة عدد ال يعد من االكوان المادية التي تلفها الظلمةفيان ) Padma PurANa (َپـْدَم پـورانَٰجاء في 

لرؤيتهالحق إلى نور ون  إلى النملة التافهة ويحتاج) في االكوان الالمتناهيةْبـَرْهمايوجد عدد ال يعد من ( ْبـَرْهماالظلمة ابتداء من 

مهما بلغ المصباح من قوة النور فلن يعين أحد على رؤية الشمس بل تكشف الشمس. كما ال يمكن رؤية الشمس سوى في ضوئها

ال يرى،الحق  ان المؤمن بوحدة الوجود المطلقة يقول .الحقسوى بنور الحق لذلك، ال يمكن ادراك عمل مختلف قدرات . عن ذاتها

أمر. "ْبـَرْهماإلى الحق أمر " أي )vidyAt( ـاتَْويديالنور في هذا النص وصف . يرى بنوره وليس بالتخمينالحق ونحن نقول ان 

برؤية هذهالحق  وحده ينال رحمة ْبـَرْهماليس . لعينبأم االحق هذا هو كشفه عن قدرته الباطنة وتلك القدرة هي وسيلة رؤية الحق 

 . أيضاًيدرك شخصية الالهوت دون تخمين بل مطلق كائن القدرة الباطنة

 التعريب

، اعلم ان العناصر الكونية تدخل في االكوان وال تدخل فيها بوقت واحد، كذا، أنا نفسي موجود في ْبـَرْهمايا 

 .بوقت واحدكل شيء مصنوع وخارجه 

 التفسير



 َرتيـْبـهاويـتاْبـهيْسْپـ – َرَس – تْـشيـنْـَمـيا –آنَـنْـَد 

 التراب والماء والنار والهواء واالثير تدخل أبدان جميع االحياء من بحار وجبال ومائيات ونباتات:عناصر الخلق المادي وهي

يمكن لإلنسان في المرحلة المتطورة للوعي. وقت نفسهكما توجد خارجها بالوزواحف وطيور وسباع وبشر ومالئكة وكل مصنوع 

 وبدن الجبل وابدانبدن اإلنسان. م سوى العناصر الماديةليست المبادئ االساسية لذلك العل طبيعة ووظائفها لكندراسة علم ال

تم.  وتلك العناصر خارج األبدان بنفس الوقت أيضاً).التراب والماء الخ( مصنوع من العناصر نفسها ْبـَرْهماالمالئكة بما فيها بدن 

الرب العظيمكذا، . في كلتا الحالتين  في البنية البدنية الحقا لكنها تدخل االكوان وال تدخلها أيضاًخلق العناصر في البداية ثم دخلت

كما تقدم) VaikuNThaloka (وايكونْٰـتَْهى لُوَك هذات الوقت وقائم في ملكوتبداخل كل شيء في االكوان الظاهرة وخارج كل شيء 

 .ذكره

 :)٣٧\٥(  َسـْمـهيتا-ْبـَرْهَمجاء في 

 تَـّيـا كَـالْبـهيهَپـ رّو–تاْبـهيْر يا ِاَو نيَج 
  ْبـهّوتُو–لُوَك ِاَو نيـَوَسـِتى أكْـهيـالتْـَم چو

  ْبـَهـجامي تَـْم أَهـمْٰمْٰـپوروشَٰ –ْم آدي چُوويـنْـَد

  كُوطيمْٰ– ـدَٰنْٰ أ–ـْد َچ َجـِپى أساو َرتْـشَـيِّـتومِْٰاكُو أ

 الذي ينعم في صوره الخاصة والمتوسعة بتوسع قدرته الباطنة للبقاء والعلم)Govinda( چُوويـنْـَداعبد شخصية الالهوت "

 ".في الوقت نفسه في كل ذرة من ذرات الخلقيدخل و. والهناء

 : أيضاً)٣٥\٥(  َسـْمـهيتا-ْبـَرْهَمامتداد اجزاءه التامه موضح بصورة أكبر في 

  أنْـتَه–شَـّيـا ياْد  تْـ– دَٰـ أنْٰ–ـْد َچ تْـشْـَهـتيْر أْسـتي َجـ-ياتْـشْ
  ْسـتْـَهـمْٰ–شَـوانْتَـَر  تْـ–و َرماٰنَپـ – ْسـتْـَهى -انْـتَـَرٰدـأنْٰ

  ْبـَهـجامي تَـْم أَهـمْٰمْٰـپوروشَٰ –ْم آدي چُوويـنْـَد

  ويلُوتْـشَـِنـَن– ْبـَهـكْتي – تْـشّْـهوريتَ –ـِرمانْـَجـَن ْپ

بذلك، يكشف.  الذي يدخل بإحدى امتداداته التامة في كل كون وكل ذرة من ذراته)Govinda( چُوويـنْـَداعبد شخصية الالهوت "

 ".دون نهاية عن قدرته الالمتناهية في كل الخليقة المادية

ظيم يعم الوجود فيستخلص بإستحالةالع) Brahman (ْبـَرْهـَمـْنر بأن وشعالتخيل أو ل االمؤمن بوحدة الوجود المطلقةيستطيع 

 ويستطيع من يتشبع بذلك الحب العلي ان هذا الغموض هو الحب العلي للحق.هنا يكمن غموض علمه العلي. رته الشخصيةصو

 شخصية الالهوت فيمعاينةوفي الوقت نفسه، يستطيع . دون ادنى صعوبة  في كل ذرة وكل شيء متحرك أو غير متحركاهير

هذه البصيرة هي الغموض. بتساليه العلية مع بطانته وامتدادات وجوده العليينعم ) Goloka VRndAvana (لُوَك ورِِٰٰنْـداَوَنچوداره 

 هذا.)sarahasyaM tad-aGgaM ca(  تْـشَـمَْٰچ أنْـ– تَـْد َسـَرَهـْسـيامْٰ: في البدايةالحق الحقيقي للعلم الروحي كما قال 

يمكن الكشف عن الغموض بواسطة الطريقة. لتمارين الفكرية بالعلم بهومن المحال ألرباب النظر االحق بالغموض هو أبطن علم 

 :)٣٨\٥(  َسـْمـهيتا-ْبـَرْهَم في ْبـَرْهماالتي يوصي بها 

 ـو ويلُوكَـيانْـتيَديّْىٰشَسـنْـتَـه َسـدايَو ْهـرِٰ
 َپـمْٰ ْسـَورّو– نَٰچو –تْـشيـنْـتْـيا شْـّيـاَمـسونْـَدَرْم أ يامْٰ

  ْبـَهـجامي تَـْم أَهـمْٰـمْٰپوروشَٰ -ْم آديچُوويـنْـَد



 اهياتََمـْم ْبهۤويْهـچو - َسـْرڤَ

 الممسوحة عيونهم بمرهم حب الالهوت في قلوبهم علىالتيم االصفياءه عاين الذي ي)Govinda( چُوويـنْـَداالولي الحق أعبد "

 ". بكل صفاته العلية)zyAmasundara( ونْـَدَرشْـّيـاَمـس هو چُوويـنْـَداالولي الحق . الدوام

صفيالالتيم مع ذلك، يتكشف الغموض أمام عين . لذلك، رغم حضور شخصية الالهوت في كل ذرة لكنه غير مرئي ألرباب النظر

ليست. هادون غيرالحق يتحقق حب الالهوت هذا فقط بممارسة الخدمة الودية العلية إلى . ألن عينه ممسوحة بمرهم حب الالهوت

بكالم آخر، كما ان العناصر الكونية في الداخل وفي الخارج، كذا، اسم. تتيميةالخدمة ال بصفيةبالبصيرة اإلعتيادية بل التيم بصيرة 

وايكونْٰـتَْهى لُوكَْز أو كما تجري في ةَويديالـفي الكتب وصفها رد يكما . وصورته وصفاته وتساليه وبطانته الخالحق 

)VaikuNThalokas (يقصر المتوهم عن الفهم رغم ان اإلنسان يستطيع رؤية االشياء البعيدة بواسطة.  الظاهرة الكونية الماديةوراء

  .الحق هذا هو غموض العلم ب.في قلبه الحقيستطيع المستبحر روحيا ان يبصر صورة ملكوت بفضل العلم المادي،  جهاز التلفزة

 َدْدهاتي كَـْرهيـتْشيتْ ْسـَم نَـموكْـتيمْٰ: ناَرَدمادي لكنه نادرا ما يهب حبه حسب تأكيد من يشاء من عبودية الوجود الالحق يعتق 

 العلية تلك فعالة إلى درجة انها تبقيتتيميةالخدمة ال .)muktiM dadhAti karhicit sma na bhakti-yogam( ـْمَچ يُّـو– ْبـَهـكْتي

.هو غموض كبيرالتيم بذلك، حب الالهوت المتطور في قلب . ن عن الوصال العليالجدير دائم اليقظة في وظيفته دون حيداالتيم 

كما انالحق  ال تخيب عن التحقق مطلقا بفضل إستغراقه الدائم في الخدمة الودية العلية إلى ْبـَرْهما ان رغبات ناَرَد اخبر ْبـَرْهما

ال تخيب مطلقا ألنهالحق وكما ان رغبة . چايُّـو ـَهـكْتيْب هذا هو جمال ولغز .الحقال رغبة له سوى بالخدمة العلية إلى 

لكن هذا وراء فهم اإلنسان) acyuta( أتْـشْـّيـوتَهي الحق  في الخدمة العلية إلى التيمكذا، رغبات ) acyuta( أتْـشْـّيـوتَ

پي َمـهاموِنىـْو أكُوطيـشْٰلحق اتيم  . كما يتعذر عليه فهم فعالية حجر الفالسفةتتيميةالخدمة الاإلعتيادي الجاهل بغموض 

)koTiSv api mahAmune(الخدمة في چايُّـوالـ كمال . أي نادر الوجود ندرة حجر الفالسفة حتى بين ماليين من النفوس المحررة

 بالمناهجققحتتحقق بالعلم وأكثرها غموضا حتى من قوى التصرف الثمانية التي تيي  هو أرفع أشكال الكمال الذتتيميةال

 :چايُّـو ْبـَهـكْتي حول أْرجوَن ناصحا )٦٤\١٨( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـفي الحق لذلك، يقول . ةچّييُّـوالـ

 ـهتْـشَشْـرِِٰٰٰنو ِمى َپـَرَمـْم ڤَـ
 يتيِمى ْدرِٰدَْٰٰهـْم إي شْٰـطُو ْسيإ

 تَـْميِتى هي اميكْشْٰٰــتَـتُو ڤَ

  ناَمـَوتَـمَْٰچْبـها ايَدمْٰ

 . "لخيركإلى ما سأقوله لك،  معتاس. خليلي ألنك العلمحدثك عن خفايا ا ننيا"

 : بالقولناَرَدنفسه إلى  االمر ْبـَرْهمايؤكد 

 ـَوتُوديـتَـْمَچياْن ِمى ْبـَهـ
  ويـْبـهّوتـّيـنامْٰگْـَرهُو أيامَْٰسـنْـ

 پولـّيـكوروتْـَوْم ِاتَـْد ويـ

 ٣٦\٩\٢. ب.ش

لتوسع فيه ليتسنى للجميع وأنا انصحك باـْمتََوَچْبهاـالأوضح شخصية الالهوت لي كل ما كلمتك به عن  :"ناَرَد إلى ْبـَرْهماقال 

ْبـَهـكْتينفسه كشف غموض الحق يجدر التنويه هنا ان ".  الغامضة بسهولة بالخدمة الودية العلية إلى الربچايُّـو ْبـَهـكْتيفهم 

وضحهأثم ) VyAsadeva (وّيـاَس ِدَو الذي أوضحه بدوره إلى ناَرَد الغموض نفسه إلى ْبـَرْهمااوضح . ْبـَرْهما إلى چايُّـو

لكل محظوظ بالقدر، وال بد نفسه في السلسلة المريدية العلية وينزل هذا العلم چُوْسـوامّيشوَك ِدَو إلى ) VyAsadeva (وّيـاَس ِدَو

 .للحق الصوتي تجلي الـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهاوغموض الحق ان يفهم غموض الكافي لتلقي هذا العلم منها 

 التعريب

عن الحق المطلق يبحث عنه حتما في كل الظروف وفي كل المكان والزمان سواء بصورة مباشرة الباحث 

 .وغير مباشرة

 التفسير



 تاناْمْبهۤو - شْـڤَـَره َسـْرڤَيإ

يبحث.  كما مر في النص السابق، هو الطور االقصى لكل تقصي أو أرفع غايات المتقصيچايُّـو ْبـَهـكْتيللكشف عن غموض 

چايُّـو ْبـَهـكْتي  و چايُّـو راَج و چايُّـو ْدْهـّيـاَن و چاگْـياَن يُّـو و چايُّـوكَـْرَم (كل إنسان عن تحقيق الذات بشتى الطرق 

يتحرى عميق الوعي حتما عن غموض الذات وعن الوضع الكوني. والتفرغ إلى تحقيق الذات هو مسؤولية كل عميق الوعي) .الخ

 وفي مختلف).ادية والتربوبية والدينية واألخالقية الخالسياسية واإلجتماعية واإلقتص(وعن معضالت الحياة في كل المجاالت 

 . فروعها، لكن توضح هنا غاية كل التقصيات

 عن تلك التقصيات إلى تلكـْمتََوَچْبهاـال بهذا التقصي عن الحياة ويجيب )VedAnta sUtra( سـّوتْـَر ويدانْـتَالـتبدأ فلسفة 

 أخذ العلم عن شخصية الالهوت وهنا جواب الحق في أربعة نصوص موجزةْبـَرْهمااراد . النقطة أو عن غموض كل التقصيات

يجهل اإلنسان.  هذا هو منتهى جميع طرق تحقيق الذات.)etAvad eva( ِاتاَوْد ِاَو:  إلى هذا النص)aham eva( أَهـْم ِاَو: ابتداء من

ظلمة فيدخل الجميع متاهات عتمة الوجود المادي مدفوعين لتحيره باإلنعكاس البراق في الويشْٰـٰنوأن الغاية القصوى في الحياة هو 

فاض الوجود المادي بسبب التشبعة الحسية أو الرغبات المستندة إلى الرغبة الجنسية وعاقبة ذلك هو ان منتهى. بالحواس الجامحة

اة وينبغي لكل إنسان العلم بهارغم رقي العلم، لكن تذكر هنا الغاية الحقيقية للحي غايات نشاطات االحياء هو التشبعة الحسية

كل إنسان منهمك بشتى أشكال التقصيات. ـْمتََوَچْبهاـال أو من شخصية چايُّـو ْبـَهـكْتيبالتقصي من سيد روحي سليم خبير بعلم 

ال بد لمن. ابرة يجيب جميع طلبة تحقيق الذات بأن بحث الغاية القصوى ال يتم دون عناء كبير أو مثـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهالكن 

لما ان.  وهذا هو التوجيه الوارد هناْبـَرْهمالديه اسئلة مخلصة من سؤال سيد روحي سليم في خط السلسلة المريدية العلية من 

 من قبل الحق فال بد من طرح كل تلك التقصيات بصدد تحقيق الذات على السيد الروحي السليم الذيْبـَرْهماالغموض كشف على 

ةَويديالـ االمر كله بأدلة الكتب ء قادر على جالالسيد الروحي السليمذلك . والمعروف في السلسلة المريدية العلية تلكيمثل الحق 

السيد الروحي في هذا الصدد لكن ال غنى عن هدى ةَويديالـرغم ان كل إنسان حر بإستشارة الكتب . المباشرة وغير المباشرة

السيد الروحيوال بد لإلنسان من تلقي إرشاد الحق  هو الممثل المقرب من سيد الروحي السليمال.  وهذا هو توجيه هذا النصالسليم

 في السلسلة المريدية العلية الصحيحة ال يتأله مطلقاالسيد الروحي السليم.  نفسهكْـرِٰشْٰـنَٰ من شخصية الالهوت ْبـَرْهماكما تلقاه 

السيدبل الحق  إلى ال يقود العلم أو الدماغ المتفوق. بفضل تحققه الشخصيق الحمن باب قدرته على تسليم الحق رغم انه يفوق 

 .الروحي السليم

. ألنها معمية ببريق االنعكاس في الظلمةةَويديالـقاصرة عن فهم حقيقة الكتب  االحياء  إلى هذا المنتهى لكنةَويديالـتوجه الكتب 

 لكن توجد تشويهات كثيرة للعلم المكشوف على يدشْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰالالهوت  سوى شخصية ـتاچّيـَوْد َچ ْبَهـللمثال، ال يستهدف

 هو النجم الالمعـتاچّيـَوْد َچْبَهـال شك ان . أْرجوَن أو متلقيه ْبـَرْهما في خط سيد روحي سليماصحاب االهواء الشخصية لغياب 

جميع طلبته في عتمة االنعكاسات الماديةوضعت ليل إلى درجة التملك علم هذا الكتاب الججبلة يشوه اهل  في السماء الروحية لكن

 في النصوصـتاچّيـَوْد َچْبَهـالتعاليم مكشوفة في كتاب . ـتاچّيـَوْد َچْبَهـالبراقة نفسها، وال يستنير هؤالء الطلبة بتعاليم 

جاء في. التملكجبلة لية بداعي تشويهات أهل  لكن ال يستطيع أحد الوصول إلى النتيجة الفعـْمتََوَچْبهاـالالرئيسية االربعة من 

 : بوضوح)٦١\١٨( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ

 يشْٰـطَْهـتيِدِش ْرجوَن ت - ْهرِِْٰٰد
 يتانْبهۤو - ڤَاْن َسـْريْبْهراَمـ
 ايايماي دْٰٰهانانْتْرارۤوي

 ْبَهكْـتُو - َمـنا ْبَهـڤَ َمـْد - َمـْن

 ". آالت من صنع القدرة المادية فينقالت جميع المخلوقات المقيمة تويوجه  ،أْرجوَن يا ،حي كل بوقل في الرب العظيميقيم "

لذلك،. فتنته الخارجية ويحكمها في دار المادة تحت سلطة )ParamAtmA( َپـَرماتْـماحياء بصفة في قلب جميع االالحق يحل 

 :)٦٥\١٨ .چ .ب(الحق كما يقول . ك العظيم وان االحياء في قبضتهملهو الالحق يتضح هنا ان 

  ماْم نَـَمـْسكوروۤياجي - َمـْد
 اْم ِتىيَسـتْـي اسيشْٰـِاڤايماْم 

 ِمىي  سيوجاِن ْپـِريْپـَرت



 ادْٰٰهاهنُو مۤويكْْرِِٰٰٰتـنَـ ماْم دوشْٰ

 . "اعدك بذلك ألنك صديقي الغالي.  بال ريبإلي تأتي، سوف هكذاو. يعنيوبا ياعبدن. دوماً وانذر نفسك لي اذكرني"

 .ن رجوعه إليه بعد الموتاه وعبادته والسجود له لضمحبكل إنسان بذكره ولالحق  امر ـتاچّيـَوْد َچْبَهـيتضح من هذا النص من 

 يمثل المفكرين.الحقزء ال يتجزأ من بدن  مبني ليعمل كل إنسان بمثابة جَويديالـهذا تلميح إلى ان النظام االجتماعي 

شـّوْدَرْز التجارة والزراعة بطنه و اهل أي) vaizyas (َوايشْـياْزوأرباب الحكم ساعديه و الحق  وجه )ْبراْهـَمـنَٰـةالـ(

)zUdras( نَٰـةْبراْهـَمـالـوجميع اعضاء البدن أي الحق لذلك، البنية اإلجتماعية كلها هي بدن . أي العمال ساقيه

الحقمقصودين للتعاون على خدمة بدن  )zUdras(شـّوْدَرْز لـوا) vaizyas (َوايشْـياْز والـ)KSatriyas(كْـشَٰـتْـريـياْز والـ

شخصيةال يتحقق الوعي الكوني سوى بخدمة . اهلية التناسق مع الوعي الكوني العظيمالبنية اإلجتماعية ودون ذلك يفقد اعضاء 

لذلك، يقصر حتى كبار العلماء والفالسفة وأهل النظر والسياسة. نسقة لجميع المعنيين وهذا ما يضمن الكمال الكلي المالالهوت العليا

 وهوـْمتََوَچْبهاـال عن إزالة عدم استقرارية المجتمع لجهلهم بسر النجاح المذكور في هذا النص من وغيرهموالصناعة واإلصالح 

 :)١٥\٧( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ كما جاء في .چايُّـو ْبـَهـكْتي غموض كشفوجوب 

 اانِْتى نَـراْدَهـماهيْپـَرَپـْد
 اناي گْـ-اَپـْهرِِٰٰتَ يايمـا

 اتاهشْـريآسوَرْم ْبهاڤَـْم آ

 وانشغالهم في التشبعة الحسية محيرين بالفتنة الخارجية للحق چاـويُّ ْبـَهـكْتيبسبب جهل القادة المزعومين للمجتمع البشري بعلم 

ربما كان معدومي . مطلقا على التسليم له ألنهم حمقى وأرذال وحثالة البشريةون فانهم متمردين معاندين لعظمة الحق وال يوافق

لذلك، تستغل القطط والكالب . الظاهرة علومهماإليمان هؤالء أرفع علما في المجال المادي لكنهم اكبر حمقى سلبت الطبيعة المادية 

كل تقدم علمي في التقاتل على التشبعة الحسية ويفسد كل تحصيلهم العلمي في مجاالت الفلسفة والفنون الجميلة والوطنية والتنمية 

 .التصفيق من العامة الجاهلةال نفع في االردية المستخدمة أكفانا للموتى سوى تحصيل . اإلقتصادية والدين بإستعمالها أردية للموتى

."، ال يسلمون ليشياطيناليعة طبب نضحون يوالذين لمهمع ت الفتنة الخارجيةبسلالذين  لئام الحمقى أرذل البشرالهؤالء "

  جاتُو–ـراْبـَهـَوْس تاَوْد أبُوْدَهى َپ

ْبـَهـكْتيدون تحصيل مقام   مرارا ان كافة نشاطات المجتمع البشري تنتهي إلى اإلحباطـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهالذلك، يكرر في 

 :)٥\٥\٥( ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهاجاء في . چايُّـو

 ْم  تَـتّْـَو–َسـتَ آتْـَم چاـياَوْن نَـ جي
  َمـنُو وايّيـاَوتْ كْـريـّيـاْس تاَوْد ايَدمْٰ

 نْـْدَهـه َبـ– يّْىَن شَـرّيـَر كَـْرماتْـَمـكَـمْٰ

 ْپـَرّيـونْـكْـِتى  َوشَـمْٰ–َمـنَـه كَـْرَم  ِاَومْٰ

ما دام الفرد معميا عن تقصي تحقيق الذات فإن جميع اعماله المادية مهما عظم شأنها ليست سوى اشكال مختلفة من الحبط لعدم

وظيفة البدن المادي هي التحرر من العبودية المادية لكن ما دام الفرد مستغرقا. لحياة اإلنسانية بتلك االعمال العقيمةتحقيق هدف ا

 .يبقى مسجونا في االبدان المادية رجعة تلو رجعةوعقله مغمورا بإعصار المادة سيبقى فبالكلية في االعمال المادية 

 :)٦\٥\٥( ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهاجاء في 

 َپـْدهـّيـياماِنىاّيـاتْـَمـِنى أوَويديأ
 ـرّيـتيْر نَـ ّيـاَوْن َمـيِّى واسوِدَوىْپ

 ِگـَن تاَوتْ يُّـو–نَـ موتْـشْـياِتى ِدَهى 
ما داممستغرق في الجهل  العقل ك، ال بد من العلم انلذل. العقل هو الذي يولد االبدان لمعاناة مختلف أشكال االوجاع المادية

 الحب العليةنميحين تمما يضمن خضوعه للعبودية المادية في مختلف االبدان رجعة تلو رجعة إلى مستغرقا في طلب االجر 

المادة إلى العلموصفاته وصورته وتساليه يعني نقل العقل من الحق راق في اسم اإلستغ). VAsudeva (واسو ِدَوللشخص العظيم 

لذلك،.  المطلق ويحرر النفس من عبودية اإلتصال المادي وسجنه في مختلف االبدان الماديةالمطلق الذي يقود إلى درب التحقيق

 بمعنى)sarvatra sarvadA( َسـْرَوتْـَر َسـْرَوداا على كلمتي معلق) zrIla Jiva GosvAmI (چُوْسـوامّيشْـرّيـَل جـّيـَو يكتب 

 ويقضيها جميعةَويديالـ موصية في جميع الكتب چايُّـو ْبـَهـكْتي مناسبة في مطلق الظروف أو ان چايُّـو ْبـَهـكْتيبادئ ان م

ْسـكَـنْـَد، يستشهد بكتاب ةَويديالـمن جهة الكتب  .وهامة في كل االماكن ونافعة في كل االسباب والمسببات الخ المراجع

Skanda PurANa :ناَرَد و ْبـَرْهماحديث  حول )( ورانَٰـپ



 ـهُوِرىگْ -ساِرى أْسـميْن َمـهاَسـمْٰ
  َسـماكوِلى–تْـّيـو  ْمـرِٰ–َجـنْـَم 
  واسوِدَوْسـياّوَجـنَـمْٰپ
 تَـْم واديـْبـهيه ْسـْمـرِٰتاَركَـمْٰ

  شاْسـتْـراني–يا َسـْرَو آلُودْٰ

والموت والزاخرة بمختلف الهموم،الوسيلة الوحيدة للخروج من الورطة الكبيرة للعالم المادي الحافل بالظلمة والمخاطر مع الوالدة 

 . ما يعلنه جميع الفالسفةهذا). VAsudeva (واسو ِدَوالحق  العلية إلى تتيميةالخدمة الإنما هو قبول 

 هي)purANas( ـاتْراٰنـوپ بنص شائع آخر يرد في ثالثة )zrIla Jiva GosvAmI( چُوْسـوامّيشْـرّيـَل جـّيـَو كما يستشهد 

LiGga PurANa :)( َپـْدَم پـورانَٰ ( ورانَٰـپ َچليـنْـ و ) Skanda PurANa ( ورانَٰـپْسـكَـنْـَد  و)  Padma PurANa

 ونَـهپونَـه پفيتْـشاْريا تْـشَ 
 ـنَّـمَْٰپـ سونيـشْٰايَدْم ِاكَـمْٰ

 ـه َسـدانارايانَْٰدْهـيّْىيُّـو 

 ي ِودانامْٰپـتُو أَچ اَرمْٰپ

. هو الحق المطلق العظيمنارايانَٰالرب  بنظرة نقدية والحكم عليها مرة وثانية، ان ةَويديالـب يستخلص اآلن بعد دراسة جميع الكت"

 ".لذلك، هو واجب العبادة دون سواه

( ورانَٰـپ ـروٰدَچ من )١٢\١٨\٥(كما ترد الحقيقة نفسها في 

 يپِدى أ ِو– شاْسـتْـراْرتْـَهى –َسـْرَو 

(: GaruDa PurANa

 يُّـو نَـ َسـْرِوشْـَوِرى ْبـَهـكْـتَـْس
 ـاْدَهـَمـْموروٰشپـاتْ َويدي تَـمْٰ

 ـَوِتى أكيـنْـتْـشَـناَچياْسـّيـاْسـتي ْبـَهـكْـيْر ْبـَهـ

 وحتى ولو كان مستبحرا في جميع الكتبَويَدْزالـحتى ولو ذهب إلى الجانب اآلخر لجميع الحق تيم دون ان يكون الفرد "

 :)١٢\١٨\٥( ـَوتَـْمَچّيـَمْد ْبـهاشْـركذا، جاء في ". ، فال بد من اعتباره من ارذل البشرةَويديالـ

 ـايْس تَـتْـَر َسـماَسـِتى سوراْهـاٰنچوَسـْروايْر 
 اـٰنچو –َهـراْو أْبـَهـكْـتَـْسـيا كوتُو َمـَهـْد 

  َرتْـِهـناَسـتي ْدهاَوتُو َبـهيه–َمـنُو 

 ـاتُوـٰني نيشْٰ ْبـَرْهـَمـٰن–شَـْبـَد 

لذلك، ال بد من. ق سواه في ظلمة التخمينيحلِّ بكل الصفات الطيبة للمالئكة بينماللحق لديه حب خالص ال بد من اتصاف من 

 :)١٨\١١\١١( ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهاجاء في . انشغاله في الزوال المادي

 َپـِرى ياديـاّيـاتْ ـٰننَـ نيشْٰ
 َهـلُوْپـ –ـيا شْـَرَم شْـَرَمـْس تَـْس

 ـتَـهِهى أْدِهـنوْم ايـَو َركْـشَٰ

  ماّيـامْٰ–نْـِتى أتيـتَـَرنْـتي تْـشَ ِدَو َويَدِتى واي 

حتى وإن دراسة شخصية الالهوت فال بد من اإلستخالص ان كل علمه كحمولة البهائم أو ابقاء بقرة ال تدر الحليبالفرد ان أغفل "

 ".ةَويديالـكان مستبحرا في جميع الكتب 

وقبائل الغابة أو غيرهم من )zUdras(شـّوْدَرْز حتى النساء والـالحق ية العلية إلى اء الخدمة الودقضكذا، كل إنسان مخول بحرية 

 .المولودين في أوضاع أثيمة

 :)٤٦\٧\٢( ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهاجاء في 

 ّيـواْها جـ– َپپاپي  شَـَبـرا أ–  هّونَٰ– شّوْدَر –ْسـتْـرّي 
 ـاْسّيـلَـشيـكْـٰش شـ– رايانََٰپـ – كْـَرَم –ياِدى أْدْبـهوتَ 

 ا يّْىـ ْدهاَرٰن–پي كيمو شْـروتا  َجـنا أ–گْ تيْريا



 مستبحر في الخدمة الودية العلية إلىسيد روحي سليم عند تدربهم على يد تتيميةالخدمة اليمكن رفع أرذل البشر إلى أرفع مستويات 

تتيميةالخدمة ال الخالصة هي ان .؟َويديالـان كان باإلمكان رفع أرذل البشر فماذا يقال عن أرفعهم المستبحرين في العلم  .الحق

 .ذاك هو التأكيد على صالحيتها لجميع فئات القائمين بالخدمة. مفتوحة للجميع بغض النظر عن ماهيتهم

  تْـشَـامْٰٰنچارِٰ ْمـ–ي كْـٰشَپـ –كـّيـطَ 

هذا ما يؤكد في.  لكل فرد حتى من غير البشرالسيد الروحي السليميب علم كامل من خالل تدرعن  تتيميةخدمة الاللذلك، توصى 

GaruDa PurANa :)( ورانَٰـپ ـروٰدَچكتاب 

  تْـِشـتَـساْم–َهـراو َسـنّْـياْسـتَ 
  َمـنْـيّْىـتيمَْٰچأوْرْدْهـواْم ِاَو 

 ـاْمٰن نْـرِٰنيـنامْٰچاپونَـْر  كيمْٰ

 شـارُوتْـ دورا-ِشـتْ سو تْـي پـ

فماذا يقال عنالحق حتى الدود والطيور والسباع مضمونة الرقي إلى أرفع كمال الحياة ان سلمت كليا للخدمة الودية العلية إلى "

 "الفالسفة بين البشر؟

ك أم ال، ال يهم ان كانوا حسنو المسل.الحق إلى تتيميةالخدمة الاء  عن مرشحين اكفاء لقض سليملذلك، ال حاجة إلى البحث على وجه

 محررة أو من طلبة الخالص، ال يهم اناال يهم ان كانوا علماء أو حمقى، ال يهم ان كانوا متعلقين أو زهاد، ال يهم ان كانوا نفوس

كما يؤكد.  المسترشدةتتيميةالخدمة الها، يمكن رفعهم جميعا إلى المنزلة العظمى بقضاء ب أو خبراء تتيميةالخدمة الون كانوا ال يفقه

 :)٣٢-٣٠\٩( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـك في ذل

  ْبهاْك-ا يْبَهـَجِتى ماْم َأنَـنْ
 اهيَمنْتَـڤْـَسـ  ساْدهوْر ِاڤَ

 َسـهي تُو ِهـياڤَـسياگْ ڤْـيَسـْمـ
 

 ايتْـشْـرياپايپاْرتَْهى ڤْـي ماْم ِهـ
 اهيُونَـي -وه پاَپ يـْسي ى پـي

 ْزْدرا تَـتْها شـۤوْزايـشْٰي ڤايُّـوْسـتْر
 ْميـتَچَپـراْم ي انْتي يِتى پـ



 ياْد َأشْـناسي يـاتْ كَرُوٰشي

 . "نه في المكانة الصحيحة ال اعتباره ربانياًب يج،تتيميةالخدمة الفي منشغال  ارتكب أحد أبغض عمل، إذا كان وإن حتى"

ـْرِِٰٰتْها  ابن يا"  . "خيرالمصير االمقاربة  مكنهي، عمالأو  تجار ،نساء :دةوضيع الوال وإن كان ي يلوذ بمنان  ،)PRthA(ْپ

حتى  فال بد من اعتباره أكمل الربانيين دون شكسيد روحي سليمعلى يد الحق إن كان الفرد منشغال في الخدمة العلية الودية إلى 

 بلوغضعاف الفطنةلذلك، يمكن لمطلق شخص بغض النظر عن ماهيته حتى النساء الساقطات والعمال . ثاموان كان مدمنا على اآل

هذه الحماسة المخلصة هي المؤهل الوحيد. بكل حماسةللحق  القدمين اللوتسيتينشريطة اللجوء إلى الحق أرفع كمال بالرجوع إلى 

حماس الحقيقي يوجد فرق بين النظافة والنجاسة والعلم ونقيضه حسب اإلعتبار ودون انهاض هذا ال،الذي يقود الفرد إلى ارفع كمال

ـّـايْر أ-ـطَپاني دوشْٰپاَهريْر َهـَرتي : المبدأ هو. النار هي النار دوما ويحترق من يمسها عن عمد أو غير عمد. المادي پيتْـشي

من كل الذنوب كما تعقمالتيم القوي تصفية الحق تطيع يس. )harir harati pApAni duSTa-cittair api smRtaH( تَـهْسـْمـرِٰ

توجد مئات وألوف النصوص في". الصفيالتيم اإلنجذاب إلى الملذات المادية ال يفعل على . "الشمس كل عدوى بضيائها القوي

إلى الخدمة الوديةحتى النفوس المحققة تنجذب : ")AtmArAmAz ca munayaH( آتْـماراماشْ تْـشَ مونَـياه: ةَويديالـالكتب 

-kecit kevalayA bhaktyA vAsudeva( ـاْهـاراياٰنَپـ –ِكـتْـشيتْ ِكَولَـّيـا ْبـَهـكْـتْـّيـا واسو ِدَو". حقالعلية إلى ال

parAyaNAH(واسو ِدَوكبيرا للرب  تيما  يصبح الفرد) VAsudeva (ـَوتَْچنَـ تْـشَـلَـتي ْبـَهـ. طة السمع والتسبيحبواس-

 na calati bhagavat-padAravindAl lavanimiSArdham( گْـَرياهاَوــنَٰايشْٰپي َسـ و أـاْرْدَهـْمويـنْـداْل لَـَونيـميـٰشَپـداَر

api sa viaSNavAgryaH( : وايشْٰـنَٰـَوْزالـلحظة واحدة هو أعظم جميع للحق  القدمين اللوتسيتينمن ال يحيد عن) VaiSNavas(.

 bhagavat-pArSadatAM prApte mat-sevayA(  ِتىـتَـمْْٰپـَرتـّي ِسـَوّيـا -ْپـِتى َمـتْْپـرا َدتامْٰـپاْرشَٰ –ـَوتْ َچْبـَهـ

pratItaM te( :خدمةوبناء عليه، . إلى خدمته الودية العليةون لذلك، ينقطع.  مقتنعين بدخول صحبة شخصية الالهوتالتيم االصفياء

 وسائرـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهائعة في جميع القارات والكواكب واالكوان استنادا إلى  شا)چايُّـو ْبـَهـكْتي(الحق التتيم بحب 

حقق. بجميع الحواس أو حتى بالعقل وحدهتؤدى الحق  خدمة ."الحقفي كل جزء من خليقة " يعني "في كل مكان". ةَويديالـالكتب 

 بمطلق حاسة منتتيميةالخدمة الصرف إلى المنللتيم جاح مضمون الن. فعليا بخدمته بعقلهالحق  من جنوب الهند ْبراْهـَمنَٰـال

متوفرة في أي جزء مناشياء ء وهي ة خضراء أو ثمرة أو قليل من المابتقديم زهرة أو ورقالحق يمكن قضاء خدمة . حواسه

يمكن خدمته. ى السمع وحدهاستنادا إلالحق  يمكن خدمة .الحقوبناء عليه، يقوم جميع أهل الكون بخدمة . الكون وال تكلف شيئا

 .بالتسبيح أو مطالعة تساليه كما يمكن خدمته قصرا على تبجيله وقبوله

تقول الغالبية ان كل ما يعملوه من. بوهب اجر عمله بغض النظر عن عملهالحق  ان بمقدور الفرد خدمة ـتاچّيـَوْد َچْبَهـجاء في 

ـتاچّيـَوْد َچْبَهـفي الحق يقول . بصفة خادمهالحق لإلنسان ان يعمل لحساب بالغرض بل ينبغي ذلك وحده لكن ال يفي الحق إلهام 

)٢٧\٩(: 

 اتْي يَدداسي ـاْج جوهُوٰشي
 ايَكاونِْتـي اسياتْ تَـَپـْسـي

 ـْم َأْرَپـنَٰ-ـڤَ َمـْد شْٰتَـتْ كورو

 تْـّيـا تْـشَ نامُوكْـتْـّيـاياْسـيا ْسـْمـرِٰ

 . "تهبها لي ان ترتاضها، يجب التي ترياضاه وكل البتهوما  تقدمهكل ما تأكله وكل ما كل ما تفعله و ،)KuntI( كونْتۤييا ابن "

بتقديم كل ما. ك وكل ما تشتهي وضح وتصدق وجاهد بما تقدر عليه لكن افعل كل ذلك لحسابه وحدهافعل ما تشاء أو ما هو أيسر ل

 من طعام بحبتيمهلذلك، هو يقبل كل ما يقدمه له . هو الجامع الكامل. اعلم انه سيعيد لك الطعام بعد ان يأكلهالحق تأكله إلى 

كما. في النهاية وعش بسالم بهذا الوعي وسترجع إليهالحق بكالم آخر، اخدم .  لهم ليسعدوا بأكله)prasAda( ْپـَرساَدويعيده بصفة 

 : ورانَٰـپ ْسكَـنْـَدجاء في 

 و كْـريـّيـاديٰش-گْـيا يا–پُو تَـ
 ـتاْم ِاتيپّوْرنَٰ َسـْمـنّونَـمْٰ

 َسـْديُّـو َونْـِدى تَـْم أتْـشْـّيـوتَـْم

  كامُو وا–أكاَمـه َسـْرَو 

كما جاء". العاصم ألن ذكره أو نطق اسمه القدوس يحقق كمال كل مجاهدة وفدية أو عمل صالح من قبل مطلق كانلحق اسجد ل"

 :)١٠\٣\٢( ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهافي 

  ْدهـّيـه–أوداَر  كاَم – مُوكْـشَٰ



 ِگـَنو يُّـ– ْبـَهـكْـتي تـّيـْوِرنَٰ
 َپـَرْم ـمْٰپوروشَٰـتَ ياِج

  ِدَوِشى–أْرتْـشيـِتى ِدَو 

مي عدم لتحقيق الكمال سواء أكان كثير الرغبات أ)چايُّـو ْبـَهـكْتي( تتيمية الللخدمةيمكن لإلنسان السير على الدرب المعصوم "

خدمة شخصية الالهوت تحقق خدمة. ال حاجة لإلنسان إلى مرضاة كل مالك على حدة ألن شخصية الالهوت أصلهم". الرغبات

لذلك، الخدمة إليه تعم. الوجودالحق يعم . المالئكة دون جهد إضافي كما تتغذى الشجرة بكل فروعها وأوراقها بسقاية اصلهاجميع 

Skanda PurANa :)( ورانَٰـپ ْسـكَـنْـَدفي مؤكدة هذه الحقيقة . الوجود أيضاً

 ِرى ْدَهـ–دا ـَچ – تْـشَـكْـَر –شَـنْـكْـَهى 
  ِدَواْهـا ْسـّيـوْر–أْرتشيـتاْهـا َسـْرَو 
ي تُو َهـريهـَچ –اتَـه َسـْرَو 

شخصية الالهوت الذي يحمل في أيديه صدفة وعجلة وصولجان وزهرة لوتس، ألن الرب العظيمبعبادة تقضى عبادة جميع المالئكة 

الحقيتبارك كل من عابد . في جميع الحاالتالحق لية إلى لذلك، يتبارك الفرد بتلك الخدمة الودية الع.  يعم الوجودَهري العليا

 .ومصدر اإلمداد ومكان العبادةالحق المعبود وغرض عبادة الحق و

 kAlena naSTA pralaye( ـّيـياْمْپـَرلَـيّْى واٰنـطا كاِلـَن نَـشْٰ:  حتى اثناء هالك دار المادةچايُّـو ْبـَهـكْتي ممارسةيمكن 

vANIyam( : ِوَدْزالـاثناء الهالك ألنه يحمي الحق يعبد) Vedas (شْـرّيـَمْدفي كل عصر كما جاء في الحق يعبد . هالكمن ال

 :)٥٢\٣\١٢( ـَوتَـْمَچْبـها
 

 مْٰويشْٰـٰنوِتى ياْد ْدْهـّيـاياتُو كْـرِٰ
  ياَجـتُو َمـكْـهايهتْـِرتاّيـامْٰ

 َپـريـتْـشَـْرّيـاّيـامِْٰرى َپـْدوا
  كـّيـْرتَـناتْ-ريكَـالو تَـْد ْدَهـ

 َسـ هانيْس تَـْن َمـَهـتْـشْ تْـشْـهيـْدَرمْٰ
( ورانَٰـپ ويشْٰـٰنوكما جاء في 

 َسـ مُوَهـه َسـ تْـشَ ويـْبـْهـَرَمـه
 پي واـمْٰـنَٰ كْـشَٰ موهّوْرتَـمْٰ-ياْن

(: ViSNu PurANa

 نَـ تيـنْـتَـيّْىتْ واسوِدَومْٰ

 اماناناْمَويديِاتَـْن نيْر

الحقعبادة ". ي أكبر خسارة وأكبر وهم وأكبر فساده) VAsudeva (واسو ِدَوهوت ذكر شخصية الالعن تفويت لحظة واحدة "

في رحم امهماالحق  ـيتْـكْـشَْٰـرّيپ َمـهاَرَج و )PrahlAda( ْپـَرْهالَد َمـهاَرَجعبد  للمثال،. صالحة في جميع مراحل العمر

عبد.  في شيخوخته)YudhiSThira( ـتْهيَروْدهيشْـّي هاَرَجَمـ في سن الخامسة وعبده )Dhruva( ْدْهـروَو َمـهاَرَجبينما عبده 

جاء في. في الجنة وفي النارالحق  )Citraketu( تْـشيـتْـَرِكـتوعبد  .عند لحظة الموتالحق  )AjAmila( أجاميَل

بدأوا باإلرتفاع من النار، حق ان أهل النار عندما ابتدأوا بتسبيح االسم القدوس لل)NarasiMha PurANa( ورانَٰـپ ـَهىنَـَرسيـمْٰ

 mucyeta( پي ناْمـِنى أويـِتى ناَركُو أ-موتْـشْـيّْىتَ ياْن: لحقيقة أيضاًهذه ا) DurvAsA Muni (دوْرواسا مونيأكد . إلى الجنة

yan-nAmny udite nArako 'pi( :علىـْمـَوتََچشْـرّيـَمْد ْبـهاإذن، خالصة . بتسبيح االسم القدوس يعتق أهل النار من عذابهم 

 :)١١\١\٢ . ب.ش( هي َمـهاَرَج ـيتْـكْـشَْٰـرّيپ إلى چُوْسـوامّيشوَك ِدَو لسان 

  ْبـَهـياْم–ايتْـشّْـَهـتاْم أكوتُو 
 ـّيـتَـمَْٰپ نيْرٰن نْـرِٰگيـنامْٰيُّـو

 َهِرْر نامانوكـّيـْرتَـنَـْم



 تْـِشـَن لَـْبـْهـيُّـوْپـَرَوناياْم آتْـما 

 الملذاتم أچايُّـوالـ ماالسم القدوس دون خوف هو واجب الجميع سواء أرباب الزهد أايها الملك، من المقطوع به ان تسبيح "

 :ةَويديالـكذا، جاء في مختلف الكتب ". المادية، من اجل تحقيق أغراضهم

 .شخصية الالهوت هو أرذل البشر مهما بلغ استبحاره في جميع الكتب المقدسةبحب  تتيممن ال ي -١

 Brhan-nAradIya (ورانَٰـپناَردّيـيا  –َهـْن ْپـرِٰ و )GaruDa PurANa( ورانَٰـپ ـروٰدَچمن جاء النص نفسه في كل  -٢

PurANa (َپـْدَم پـورانَٰ و) Padma PurANa:(؟خدمة التتيم بحب الرب والمجاهدات للمفتقر إلى َويديالـ هو نفع العلم  ما

.الحقتيم  واحد من تيمب) PrajApati (َپـتيْپـَرجاكيف يقارن ألف  -٣

الكريم وال ذائع الصيت وال الفيلسوفالجواد  ان ال الزاهد وال )١٧\٤\٢ ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها( چُوْسـوامّيشوَك ِدَو قال  -٤

 .الحقثمار عملهم دون خدمة ون الكبير وال المتصرف وال سواهم ينال

 .يجب تركه فورا حتى ولو كان يفوق الجنة مجدايمه الصفي  تأو )VaikuNTha(وايكونْٰطَْهى المكان من تمجيد رب   ان خال-٥

 لذلك، الخالصة النهائية هي وجوب اعالن.الحقالصفي كل أشكال الخالص الخمسة في سبيل االنقطاع إلى خدمة التيم  يرفض -٦

من جهة اجر. فع كمالينبغي لإلنسان اإلستماع عن امجاده وتسبيحها وذكرها ألن ذلك هو أر. في كل مكان وزمانالحق امجاد 

 فمحدودة بتحصيل قوى التصرف ومن جهة الفلسفة فمحدودة بتحصيل العلم العلي ومنچايُّـوالـالعمل فمحصور بالبدن ومن جهة 

توجد فرصة اإلخالل بقضائها حتى وان طلبها الفرد كلها لكن ال توجد حدود في مجال. جهة العلم العلي فمحدود بتحصيل الخالص

 العلمتتيمية الللخدمة تستلزم المرحلة اإلبتدائية .الحقتبلغ ذروتها بنعمة و مخاوف السقوط تغيبوالحق التتيم بحب خدمة تبني 

 هو خير)چايُّـو ْبـَهـكْتي( الصفية تتيميةالخدمة اللذلك، اإلنشغال في . ينتفي مطلب العلم على الدرجات العليا ظاهريا لكن

 .وأضمن سبل التقدم

 المتمثلة بالنصوص االربعة السابقة لكنـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهاأحياناً زبدة   بتشويهاتهمدة الوجود المطلقةوحيستهدف اهل 

المؤمن بوحدةلذلك، ليستنبط . لذلك، ال مجال لتالعبهم بها لجهلهم بشخصية الالهوت. نها كالم شخصية الالهوتايقتضي التنويه 

. بمستنبطاته كما سيتضح في النصوص التاليةْبـَرْهمان لن يقبل أهل السلسلة المريدية العلية من  ما يحلو له منها لكالوجود المطلقة

 من)٢٣\٢\١(جاء في . ذاته للمستكبر بعلمه االكاديميعن  ان شخصية الالهوت ال يكشف شْـروتيعدا عن ذلك، تؤكد 

KaTha UpaniSad :)( ـْدَـنيشَٰپكَـطْـَهى أو

 نَـ ِمـْدَهـّيـا نَـ َبـهوْدها شْـروِتَن
 ـوِتى ِتـَن لَـْبـْهـياْسٰن ْورِٰياْم ِاوايـشَٰ
  ْسـواْمـوِتى تَـنومْٰٰن آتْـما ويـْورِٰتَـْسـيايشَٰ

 ٣٧\٩\٢. ب.ش

 دون انـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرّيفي وجهه الشخصي، نادرا ما يفهم معنى الحق  ومن ال يتوجه إلى بنفسه االمر كلهالحق أوضح 

bhAgavatas . الصفياء في خط السلسلة المريدية العليةالتيم أي )( ـْزتَـَوَچْبهايأخذه عن 

 التعريب

 .، اعمل بكالمي هذا بعقل ثابت ولن تعرف الكبرياء في أوقات الدمار الجزئي أو النهائيْبـَرْهمايا 

 التفسير



 نَـسُو َمـ–ْپـَرَسـنَّ  ِاَومْٰ

 aham evAsam( گْـِرىأَهـْم ِاواَسـْم ِاوا : بأربعة نصوص هيـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها ـرِٰشْٰـنَٰكْأوجز شخصية الالهوت 

evAgre(ْپـَهـَوهْپـَر َسـْرَوْسـيا أَهـمْٰ : كله في الفصل العاشر بأربعة نصوص هيـتاچّيـَوْد َچْبَهـكما أوجز نص .  الخ

)ahaM sarvasya prabhavaH(شْـرّي من قبل المتكلم االصلي ة موضحيةتـَوَچْبها الغرض الخفي ألهم محصلة وبناء عليه،.  الخ

ين الماديين الذين سعوا إلىييوجد كثير من أرباب النحو والجدل. ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ و ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها لكل من كْـرِٰشْٰـنَٰ

 بعدم اإلنحراف عنْبـَرْهمانفسه نصح الحق  لكن ـَوتَـْمَچْد ْبـهاشْـرّيـَمكتابة تفسيرات مشوهة لتلك النصوص االربعة نواة 

تشويه معنى لفظة. العلمذلك  متلقي ْبـَرْهما في أربعة نصوص وكان ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهامعلم نواة الحق كان . كالمه إليه

تيمه هو كالم شخصية الالهوت وـَوتَـْمَچَمْد ْبـهاشْـرّيـ.  بالحذلقات النحوية ال يضلل عقول االتباع المخلصين)aham( أَهـْم

لكن لسوء .تتيمية الللخدمة وال منفذ لمطلق خارجي إلى هذا الكتاب الخفي )bhAgavatas( ـْزتَـَوَچْبها الذين يطلق عليهم االصفياء

 بعلمهـَوتَـْمَچـرّيـَمْد ْبـهاشْأحياناً إلى تشويه يسعى بشخصية الالهوت عديم الصلة  المؤمن بوحدة الوجود المطلقةالحظ، 

 في المستقبل في السلسلة المريدية العليةالتيمومن خالله إلى جميع ( ْبـَرْهماينبه الحق لذلك، نجد . النحوي الضئيل وتخمينه المسئم

 ال يليق بأحد. بوجوب عدم اإلنحراف بمحصالت النحويين الزائفين أو سواهم بل تثبيت عقله على الوجه الصحيح)ْبـَرْهمامن 

، بإتباع السلسلةْبـَرْهمالذلك، تتمثل الخطوة االولى المتوافقة مع العلم الذي تلقاه . ابتداع تفسير جديد استنادا إلى علمه المحدود

إرشادالسليم كفوء ب" السيد الروحي" أي )guru( روچو. ال يليق بأحد استنباط معانيه بواسطة علمه الدنيوي القاصر. المريدية العلية

الخدمة مريده أصول السيد الروحي السليم قنيل. ه الموثوقة وال يلجأ إلى التالعب اللفظي لتحيير مريدةَويديالـتعاليم الكتب بمريده 

 رجعة تلو رجعةوحدة الوجود المطلقةفي التخمين على حالة أهل  سيستمر الفرد دون خدمة شخصية، .بمثاله الشخصي تتيميةال

المحصلة النهائية، لكن يرقى المريد إلى صعيد العلم الكامل الذي سيظهر بتنمية التجرد عن عالم التشبعة الحسيةدون الوصول إلى 

يندهش المعاندون بقدرة أحد على التجرد عن عالم التشبعة. ةَويديالـبالعمل بتعاليم السيد الروحي السليم المستندة إلى أصول الكتب 

–ْبـَرْهـَم هذا التجرد عن العالم الحسي هو مقام تحقيق . يبدو غامضا لهمالحق من تحقيق لذلك، كل مسعى للتثبت . الحسية

– ْبـَرْهـَم درجة . العليةتتيميةالخدمة ال  أي)parA bhaktiH( ْبـَهـكْتيهَپـرا ـ ل وهو المقام المبدئي )brahma-bhUta( ْبـهّوتَ

 حيث يبلغ الفرد الرضى الذاتي على أتم وجه وال)AtmArAma( اراَمآتْـم معروفة أيضاً بدرجة )brahma-bhUta( ْبـهّوتَ

شْـرّيـَمْدجاء في . درجة الرضى الذاتي هي الحالة المناسبة لفهم العلم العلي لشخصية الالهوت. يشتهي الملذات المادية

 :)٢٠\٢\١( ـَوتَـْمَچْبـها

 ـتَـهَچ يُّـو–تي َهـكْـ ْبـ–ـَوْد َچْبـَهـ
 نَـمْٰچا ويـ–تّْـَو  تَـ–ـَوتْ َچْبـَهـ

 ـْسـيا جاياِتىَچ َسـنْـ–موكْـتَ 
في حالة التحرر في حالة الرضى الذاتي التام المستدل بالتجرد التام عن عالم التشبعة الحسيةالحق بذلك، يستطيع الفرد فهم علم 

 .تتيميةالخدمة النتيجة قضاء 

 ناْمّيـوكْتا -ِتـٰشاْم َسـتَـتَ 

النحواستنادا إلى بكل تعقيداته الخفية في حالة الرضى التام والتجرد عن العالم الحسي وليس الحق موض علم تستطيع النفس فهم غ

الحقامر .  حقق االهلية لذلك التلقيْبـَرْهماألن  ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهابالكشف عن غرض الحق سر . أو التخمين االكاديمي

 :)١٠\١٠( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـحسية ممكن طبقا لما جاء في متجرد عن عالم التشبعة ال تيم هذا ألي

 ْرڤَـكَْم پۤو-ي تۤيـ ْپـرْبَهَجـتاْم
 ـْم تَـْمَچيُّـو -ي بودّْهي َددام
 ِتىي انْتيان ماْم اوَپـي



  – شَٰكْـ ْورِٰ–َپ ـ َسـْدَمـسو كَـلْ–َركَـَر ْپـ –ي تْـشيـتاَمـٰن

 . "اليَّيأتون بها  التي الفهم وة، قالذين يعبدونني بحب تبتلينالم أمنح "

لودية العلية، للتقدم على درب المنقطعين إلى خدمته االتيم أي )prIti-pUrvakam( پّوْرَوكَـْم – ْپـرّيـتي برحمته العليةالحق يهدي 

بالشعور المباشر بالتخمين بل ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهالذلك، ينبغي لإلنسان اإلقالع عن فهم النصوص االربعة نواة . الرجوع إليه

ايكونْٰطَْهىوان إدراك . ْبـَرْهماكما فهمها وشاهدها  )VaikuNTha(وايكونْٰطَْهى فهم كل ما يتعلق بداره بشخصية الالهوت و

)VaikuNTha( تتيميةالخدمة الالثابتين على المقام العلي نتيجة الحق تيم من  تيم ممكن لمطلق. 

پوَرْسـتاْدـه پوروشَٰ ِوشُو ِمى –َپ چو: )zruti GopAla-tApanI UpaniSad( ـْدَپـنيـشََٰپـنّي أو تا-پـاَلچو شْـروتيجاء في 

صورة راعي بقر صبي أو بكالمب ْبـَرْهماأمام الحق ظهر : )gopa-vezo me puruSaH purastAd Avirbabhuva( آويـْرَبـْبـهَو

-ْبـَرْهَم الحقا في قصيدته ْبـَرْهماالذي وصفه ) Govinda( چُوويـنْـَد، شْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰاالولي  ربالصورة ب ،آخر

 :)٢٩\٥( َسـْمـهيتا

 پالَـيانْـتَْمـو سوَرْبـهّيْر أْبـهيـِتـٰشـاْورِٰلَـكْـٰش
  ِسـْويامانَـمْٰ– َسـْمـْبـْهـَرَم – شَـتَ –َهـْسـَر  َسـ–ـمّي لَـكْـشْٰ

  ْبـَهـجامي تَـْم أَهـمْٰمْٰـپوروشَٰ –ْم آدي چُوويـنْـَد

 ٣٨\٩\٢. ب.ش

لُوَكچوكوكب  ،)VaikuNTha( َهىطْايكونْٰو المقيم في أعلى كواكب ـنَٰشْـرّي كْـرِٰشْٰاالولي الحق  بعبادة ْبـَرْهمارغب 

ـْزّيـپچوالـ وحيث تقوم على خدمته مئات وألوف )surabhi( سوَرْبـهي يرعى أبقار حيث) Goloka VRndAvana (ورِِٰٰنْـداَوَن

)gopIs( تبجيلأي امهات السعد بحب و. 

)kRSNas tu bhagavAn svayam(  ْسـَوياْمـواْنَچتو ْبـَهـ كْـرِٰشْٰـنَٰ: االصلية هوت هو صورة الالشْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰلذلك، 

-puruSa( أَوتاَرْز – َپوروٰش أو نارايانَٰ وليس كْـرِٰشْٰـنَٰالرب  هو شخصية الالهوت العليا. ويتضح هذا من هذا النص أيضاً

avatAras( شْـرّي شخصية الالهوت العليا يعني وعي ـَوتَـْمَچْد ْبـهاشْـرّيـَملذلك، . من فيضهجميعهم  بصورة مباشرة بل

 هو العلم الذيـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهالذلك، . ـتاچّيـَوْد َچْبَهـه الصوتي مثل تجلي هو ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها و كْـرِٰشْٰـنَٰ

 .ودارهالحق  تحقيقيقود إلى 

 التعريب

 بعد تلقين كبير َهري شخصية الالهوت العلياخلى : ـيتْـكْـشَْٰـرّيپ َمـهاَرَج إلى ـوامّيچُوْسشوَك ِدَو قال 

 . وبعد كشف صورته لهْبـَرْهمااالحياء 

 التفسير

 ٣٩\٩\٢. ب.ش

َپـْمآتْـَمـنُو رّو وانه كشف عن شخصية الالهوت العليا أي )ajanaH( أَجـنَـههو الحق يذكر في هذا النص بكل وضوح ان 

)Atmano rUpam( أَجـنَههو . أربعة نصوصفي  عليه ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها اثناء القاء نواة ْبـَرْهماصورته العلية إلى  أي

)ajanaH(َجـناناْم بين سائر شخصية الالهوت العليا  أي )janAnAm(َهريالحق  وكبيرهم هو آحاد جميع االحياء .االحياء  أي

 nityo( تْـِشـتَـنَـشْ تْـِشـتَـناناْم نيتْـيُّـو تيـتْـّيـانامْٰ ):zruti-mantra ( َمـنْـتْـَر–شْـروتي طبقا لما جاء في 

nityAnAM cetanaz cetanAnAm( .ينكشف. إذن، ال مجال إلى الوجه الالشخصي في الملكوت العلي كما هي الحال في دار المادة

لذلك، كل شيء في العالم. ل بالعلم في العالم الروحيكل شيء كام.  أي العلم)cetana( تْـِشـتَـَنفي وجود الوجه الشخصي 

لذلك، كل. )cetana( تْـِشـتَـَنالروحي من بر وبحر واشجار وجبال وانهار وبشر وحيوانات وطيور جميعها من نوع واحد هو 

الرب وكالم ةَويديالـ بوصفه أجل الكتب ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهانستمد العلم من . شيء في العالم الروحي شخصي وفردي

 الذي القاهناَرَد هذا العلم على ولده ْبـَرْهماالقى  .)چايُّـو ْبـَهـكْتي(الحق  لينشره في الكون بتلقين العلم بْبـَرْهما إلى العظيم

َوشوَك ِدنحن ننعم بهذا الكتاب من خالل . چُوْسـوامّيشوَك ِدَو ي القاه على الذ) VyAsadeva (وّيـاَس ِدَوبدوره على 

 .شْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰ الرب العظيم لتعلم كل ما يتعلق بـيتْـكْـشَْٰـرّيپ َمـهاَرَج ورحمة چُوْسـوامّي

 التعريب



شخصية  بكفين متضامين بإعادة خلق الكون وتأهيله باالحياء كما كان عليه في السابق بعد خلوة ْبـَرْهمابدأ 

 .التيملية لحواس  محط اللذة العَهري الالهوت العليا

 التفسير

  ْهي َدْرشَـنَـمْٰ–شَ  تْـواْدرِْٰپـَهـلَـمْٰـُوه ـٰنأكْـشْٰ

تعبد االحياء الحواس عوضا عن شغلها على الوجه الصحيح في تحقيق.  هو غاية حواس كل االحياءَهري شخصية الالهوت العليا

 .للفتنة الخارجيةلتوهمها باإلنعكاس البراق الحق رغبات 

( : Hari-bhakti-sudhodaya ( سوْدهُوَديا – ْبـَهـكْتي – َهري من كتاب )٢\١٣(جاء في 

 ـهَچ َسـنْـ–َر تْـچا –شَ  تْـواْدرِْٰپـَهـلَـمْٰتَـنُوه 
  ْهي كـّيـْرتَـنَـمْٰ–شَ  تْـواْدرَِٰهـلَـمْْٰپـ –جيـْهـوا 

 ـَوتا ْهي لُوِكىَچسودوْرلَـْبـها ْبـها

 ٤٠\٩\٢. ب.ش

اللسان مقصود لتمجيد صفاتك لندرة العثور. سة البصر برؤيتك وغرض حاسة اللمس بلمس بدنك، يتحقق غرض حاتيم الربيا "

 ".في هذا العالمللحق  تيم صفي على

فتنة بالالنفوس المسيَّرة لكن تيمهأو خدمة للحق وهبت حواس الحي باألصل لهذا الغرض المتمثل بشغلها في الخدمة الودية العلية 

.الحقلذلك، مجمل الوعي الرباني مقصود لتصحيح نشاطات الحواس واعادة شغلها في خدمة . ات الحسية بالملذمسحورة الخارجية

يخلق هذا الكون ويعاد خلقه بمشيئة.  للعمل في الكون المعاد خلقهالنفوس المسيَّرةبإعادة خلق الحق  حواسه في ْبـَرْهمالذلك، شغل 

وّيـاَس ِدَو و ناَرَد  وْبـَرْهما الخدم مثل .الحقلعمل للرجوع إلى ا  فرصةالنفوس المسيَّرة منحوغرض خلقه هو الحق 

)VyAsadeva (من حقل التشبعة الحسية وارجاعهم إلى شغلالنفوس المسيَّرةهذا المتمثل بإستعادة الحق غرض ون ديهم يخدمومري 

النفوس المسيَّرةمل الحواس، بإنكار حواس  بدال عن ذلك بتبديل عوحدة الوجود المطلقة لكن يبدأ اهل .الحقالحواس في خدمة 

يمكن عالج. يمكن شفاء مرض الحواس بمعالجة سببه وليس بقطع الحواس كليا. النفوس المسيَّرةوهذا ما يضر بالحق وحواس 

ية،يستند المرض المادي إلى التشبعة الحس كذا،. اقتالعها ليس عالجابينما العين على الوجه الصحيح عندما تصاب بالمرض 

 خلقْبـَرْهمابذلك، اعاد . وسماع امجاده والعمل لحسابهالحق والخالص من الحالة المرضية هو اعادة شغل الحواس لرؤية جمال 

 .النشاطات الكونية

 التعريب

 .خير جميع االحياءب باألحكام والنواهي رغبة منه ْبـَرْهماابو االحياء والتدين تأدب لذلك، ذات مرة، 

 فسيرالت

 ٤١\٩\٢. ب.ش

.حياة التشبعة الحسية دون قيود هي حياة الحيوان. ال يستطيع أحد االستواء على منزلة رفيعة في حياة العمل باالحكام والنواهي

كان يرغب في خير الجميع بوصفهم خدم. اء واجبات أرفعقض الحسي من اجل  قدوة لجميع االجيال بحياة الضبطْبـَرْهماوضع 

التيمألن الحق التتيم بارفع حياة االصول االخالقية هو . ئلته وذريته ملزم بقيادة حياة دينية اخالقيةوكل من يطلب خير عاالحق 

حسببصفة تستحق الذكر مهما عال شأنه الحق ب تتيم في المقابل، ال يتصف من ال ي.للحقالصفي يتصف بكل الصفات الجميلة 

 .  انفسهمبهون مريديهم بأمر ال يعملون منتسبين إلى سلسلته المريدية ال يأمر والْبـَرْهمانظير الحق تيم ان . ت الماديةاالعتبارا

 التعريب

لده بحسن مسلكه وتواضعه ا الورثة، المستعد دوما لخدمة والده، التزم بأوامر وْبـَرْهما، اعز اوالد ناَرَد

 . حواسهضبطو

 ٤٢\٩\٢. ب.ش

 التعريب

 كان كبير كل ناَرَد، ألن ويشْٰـٰنورا وطلب معرفة كل يتعلق بقدرات القدير  والده كثيناَرَدايها الملك، سر 

 .التيمالحكماء و



 التفسير

  ْپـرٰنـا-ـتَ َچ -ا َمـْد تّيشـتْـ - شَْمتْ

 و)catuH-sanas(  َسـنَـْز–تْـشَـتوه  و )DakSa( َدكْـشَٰ جميع االحياء في الكون هو والد عدة اوالد معروفين مثل  ابْبـَرْهما

 أي العمل الصالح)karma-kANDa( ـٰدكانْٰ كَـْرَمي وه) Vedas (ِوَدْزالـة التي تحتويها في مجال المعارف اإلنسانية الثالث. ناَرَد

ـيٰشرِٰ ِدَو، ورث تتيميةالخدمة الأي  )upAsanA-kANDa( ـٰدكانْٰ -پاَسـناأوالعلم العلي و   أي)jJAna-kANDa( ـٰدكانْٰ گْـياَنو 

ْزكوماَرالـ من والده العمل الصالح وأما )DakSa( َدكْـشَٰ بينما ورث تتيمية الالخدمة ْبـَرْهما من والده )DevarSi NArada( ناَرَد

)KumAras(ـٰدكانْٰ گْـياَن فقد ورثوا  األربعة )jJAna-kANDa(ثير هو االبن االناَرَدفي هذا النص ان  جاءالعلم العلي، لكن   أي

 هوناَرَد. التيم معروف بكبير الحكماء كونه كبير ناَرَد. دمة والده لحسن مسلكه وطاعته وتواضعه واستعداده الدائم لخْبـَرْهماعند 

 و)Dhruva( ْدْهـروَو و )PrahlAda( ْپـَرْهالَد َمهاراَج لكل من السيد الروحيهو .  المعروفينالتيم لعدد كبير من السيد الروحي

غله الوحيد هو تلقين الخدمة الودية العلية إلى كلشا. )KirAta( كيراتَزوال إلى صائد الحيوانات فن) VyAsadeva (وّيـاَس ِدَو

جاء. المزيد عن القدير العظيمعن إلطالع ل في شوق دائم التيم .التيم تلك تجعله فخر والده ألنه خير ناَرَدلذلك، كل منجزات . حي

 :)٩\١٠( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـفي 

 تَـه َپـَرْسـَپـَرْمـنْايـَهْدبُو
 اميتْـيانتَـشْ تْـشَ ماْم نيكَتَْهـ
 تْـشَي تْـشَ َرَمـنْـتي انتيـتوشْٰ

 ٤٣\٩\٢. ب.ش

 ".  يقنعون ويغتبطونهكذا .ينيرون بعضهم البعض ويتحدثون عني، خدمتينقطعة إلى وحياتهم م علّيمثبَّتة األصفياء  تيميافكار "

هوق الح الذي تلقى علمه من ْبـَرْهماكبير االحياء وسيد الكون .  وقدراته ال تحد أيضاً وال يعلم بها أحد بالتمامال يحد الرب العظيم

 فيالسيد الروحيالذي ال يحد من الحق لذلك، واجب كل إنسان التقصي عن . ليس تاماالحق كبير علماء الكون رغم ان علمه ب

 .ْبـَرْهماالسلسلة المريدية العلية من 

 التعريب

 . سيد الكون بعد رؤيته في غاية الرضىْبـَرْهما من والده ناَرَدكما تقصى الحكيم الجليل 

 التفسير

 يپاِتـَنـْد ڤيّدِهي ْپـَرٰنتَ

يتلقى استاذ المدرسة في اليوم. طريقة الفهم الروحي أو العلم العلي من المحقق ليست مثل طرح االسئلة على استاذ المدرسة

فيطريقة فهم العلم العلي ترد . اسليم ليس مأجورا وال يلقي العلم دون ان يكون السيد الروحيالحاضر راتبا لقاء تعليمه لكن 

 :)٣٤\٤( تاـچّيـَوْد َچْبَهـ

 َپـريْپـَرشْـِنـَن ِسـڤَـيا
 اوَپـِدكْشْٰـيانْتي ِتى گْـيانَـْم

 گْـيانينَـْس تَـتّْـڤَ َدْرشـينَـه

 ْپـَهـكْـتيْرَپـرا ياْسـيا ِدَوى 

ألنهفضاء العلم إليك، إ محقق الذات قادر على.  وقم على خدمتهذعان، منه بإاستعلم. روحي ؤدبم الحق باتخاذ تعلمت ان حاول"

 . "هد الحقاش

ي كتبادل المال بل ال بد من تلقيه بالقيامليس تلقي العلم العل.  بتلقي العلم العلي من المحقق بالتسليم والتقصي والخدمةأْرجوَننصح 

 لقاء تلقي العلمالسيد الروحيكذا، يجب مرضاة . بمرضاته على أتم وجهالحق  العلم من ْبـَرْهماتلقى . السيد الروحيعلى خدمة 

جاء في. قواعد النحوال يستطيع أحد فهم العلم العلي عن طريق اتقان .  يعني استيعاب العلم العليالسيد الروحيرضى . العلي منه

zvetAzvatara UpaniSad :)( ـْدَـنيشَٰپِوتاشْـَوتَـَر أوشْـ من )٢٣\٦(

 راوچوياتْـها ِدَوى تَـتْـها 
 تَـْسـيايِتى كَـتْـهيـتا ِهى أْرتْـهاْهـا

 ـَركاشَـنْـِتى َمـهاتْـَمـنَـهْپ



 ٤٤\٩\٢. ب.ش

المريد.  صلة باقيةالسيد الروحيتلك الصلة بين المريد و". السيد الروحيوالحق لديه إيمان خالص بينكشف العلم العلي تلقائيا لمن "

الرب العظيم مريد ْبـَرْهماتلقى . سيده الروحيا دون طاعة سليم سيدا روحيا، وال يمكن ان يكون الفرد السيد الروحيهو خليفة 

.وهلم جرا) VyAsadeva (وّيـاَس ِدَو بتسليم هذا العلم الروحي إلى ناَرَدكذا فعل  وناَرَد ثيرالعلم الحقيقي وافضى به إلى مريده اال

وّيـاَس ِدَو و ناَرَد أو ناَرَد و ْبـَرْهما  الرسمي والمريد الرسمي المزعومين نسخة مطابقة لـالسيد الروحيلذلك، ليس 

)VyAsadeva.(  يذكر هنا بوضوح.  الرسمية هي صلة بين المخادع والمخدوع صلة حقيقية بينما الصلةناَرَد و ْبـَرْهماالصلة بين

 حسه وال سيما في الحياةضبطال يستطيع من ال ي.  الحس أيضاًنضبط ليس حسن المسلك ومتواضع ومطيع فحسب بل مناَرَدان 

 .لعقل والبطن والفرج اللسان والكالم والغضب واضبطينبغي لإلنسان التأدب في مجال . سيدا روحيا وأالجنسية ان يصبح مريدا 

 المزعوم القاصر عن لجمالسيد الروحي. سيدا روحيا وسواه ليس مريدا وال چُوْسـوامّيمن لجم الحواس على هذا المنوال هو 

 .حواسه هو مخادع حتما ومريده هو المخدوع

.ناَرَد زال على قيد الحياة وكذا ولده  هو اب االحياء الميت كما نشهد على هذا الكوكب بل ماْبـَرْهماال ينبغي لإلنسان الظن بأن 

ال يمكن ألهل كوكبنا األرضي حساب نهار واحد من. ـتاچّيـَوْد َچْبَهـذكور في م) Brahmaloka (ْبـَرْهـَم لُوَكعمر اهل كوكب 

 . ْبـَرْهماعمر 

 التعريب

 الذي كلمه به ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها يديَوالـ، الملحق ناَرَد بكل رضى على ولده )ْبـَرْهما(ثم ألقى الوالد 

 .شخصية الالهوت والذي يحتوي على عشر ميزات

 التفسير

 ٤٥\٩\٢. ب.ش

فيالحق قال . في أربعة نصوص رغم ان الحق تكلمه  بعشرة ميزات ستوضح في الفصل التاليـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها يتميز

ويدانْـتَالـ مقولة ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهالك، تتضمن فاتحة لذ. النصوص االربعة أوال ان وجوده يتقدم وجود الخلق

)VedAnta(:َجـنْـماِدى أْسـيا  )janmAdy asya(. َجـنْـماِدى أْسـيا ان )janmAdy asya(هي البداية لكن النصوص االربعة 

يجب ان ال يسيء الفرد.  عشرة ميزاتابتداء من الخلق إلى الدار العظيمة للرب، توضحكل الوجود هو فّياض الحق التي تنص ان 

تتطلب الميزات العشر كما سيتضح.  عديمة النفع)١٧،٩٩٤(تكلم أربعة نصوص فقط مما يعني ان بقية النصوص الحق الفهم بأن 

في التوسع ت في السابق كانناَرَد إلى ْبـَرْهمافي الفصل الالحق نصوصا كثيرة لتفسيرها على الوجه الصحيح، كما ان نصيحة 

 Rupa( چُوْسـوامّي َپرّو شْـرّيـَل االمر نفسه إلى َرْبهوْپـَمـها شْـرّي تْـشايتَـنْياأفضى . ْبـَرْهماالنصوص التي سمعها من 

GosvAmI( چُوْسـوامّي َپرّو بإيجاز لكن توسع مريده )Rupa GosvAmI( چُوْسـوامّيجـّيـَو  بشرحه كما توسع بشرحه )JIva 

GosvAmI( شْـرّيـَل ويشْـواناتْـَهى تْـشَـكْـَرَوْرتي تْهاكوَر وزاده شرحا )zrIla VizvanAtha CakravartI ThAkura(. 

 ليس كتابا دنيويا أو خرافيا بل ال يحد ومهما توسع فيهـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهاإذن، . نحن نسير على خطى جميع هؤالء المراجع

ويوضحللحق  الصوتي تجلي هو الـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها.  بذلك التوسعـْمتََوَچهاْبـالاإلنسان على قدره فمن المحال ان ينتهي 

تلك. أصغر من الذرة وأكبر من السماء الالمتناهيةالحق في اربعة نصوص وفي اربعة مليارات نصوص على حد سواء كما ان 

 .ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهاهي قدرة 

 التعريب

اسع و) VyAsadeva (وّيـاَس ِدَو إلى ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهاعلى التتابع  ، ألقى الحكيم الجليلايها الملك

 .)SarasvatI( َسَرْسـَوتّي على ضفة نهر تتيميةالخدمة ال في الحق المطلق العظيم بتأملالقدرة الذي 

 التفسير

 ْك ْدرِٰ–گْـَهى  ْبـَهـواْن أمُوَچ ْبـها–أتْـهُو َمـها 
:ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهااالول من في الفصل  ) VyAsadeva ( وّيـاَس ِدَو امر الحكيم الجليل ناَرَد

 ه ْوَرتَـ–تَ  َرتُو ْدْهـرِٰ– شْـَرواه َسـتْـيا –شوتْـشي 
  موكْـتَـيّْى– َبـنْـْدَهى –أوروكْـَرَمـْسـّيـاكْـهيَل 

 ْمـطيـتَـَسـماْدهيـنانوْسـَمـَر تَـْد ويـتْـِشـشْٰ



 اوڤاتْـشَأْرجـوَن 

يا عظيم الحظ والفيلسوف الفاضل، اسمك وصيتك ذائعين في الكون وانت ثابت في الحق المطلق ببصيرة معصومة ومسلك ال"

 ".اطلب منك التأمل في أفعال شخصية الالهوت التي ال تضاهى. غبار عليه

، لكن لماچّييُّـوالـ من ممارسة التأمل )Brahma sampradAya( ْپـَرداياَسـْمـ ْبـَرْهماإذن، ال تخلو السلسلة المريدية العلية من 

 أي)brahma paramam( َپـَرَمـْم ْبـَرْهـَممتاعب التأمل في ون ال يتجشمف )bhakti-yogIs( ْزچّيّيـو ْبـَهـكْتي التيمان 

 أي)ParamAtmA( ـماَپـَرماتْ تحقيقلكن يصل الفرد إلى من نوره ) Brahman (ْبـَرْهـَمـْن تحقيق يبدأ .العظيمْبـَرْهـَمـْن 

ناَرَد شْـرّييعلم  .بعد مزيد من اإلستبحار شخصية الالهوت العليا تحقيق ويرسخ .بمزيد من التعمق في هذا التأمل النفس العليا

 يعلن ان صفاتلك،لذ). VyAsadeva (وّيـاَس ِدَودا مقام مريده  جي)VyAsadeva (وّيـاَس ِدَو شْـرّي  لـالسيد الروحي موني

 ال.للحق بالتأمل في األفعال العلية ناَرَدنصحه  .ثابتة في الحق المطلق بنذر عظيم الخ )zrIla VyAsadeva(رّيـَل وّيـاَس ِدَو شْـ

النور لكن لشخصية الالهوت أفعال غزيرة وجميعها أفعال علية منزهة عن شوائب الجبالت  أيْبـَرْهـَمـْنتوجد أفعال في 

.التأمل فيهاب) VyAsadeva (وّيـاَس ِدَو بنصح ناَرَدفعاال مادية لما حفل العظيم أ) Brahman (ـَرْهـَمـْنْبلو كانت أفعال . المادية

 المقام الفعليأْرجوَنأدرك  .ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ طبقا لما جاء في شْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰالرب  هو )paraM brahma(  ْبـَرْهـَمـَرمَْٰپ

 :)١٣-١٢\١٠ .چ.ب(وخاطبه قائال  ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ العاشر من في الفصل كْـرِٰشْٰـنَٰللرب 

 َپـَرْم ْبـَرْهـَم َپـَرْم ْدهاَم
 َمـْم ْبَهـڤاْنتَْرْم َپـَريَپـڤ

 اميڤْـيپوروشَٰـْم شـاشْـڤَـتَـْم د
 ْبهوْمي ِدڤَـْم َأَجـْم ڤ-ي آد

 
 ىاه َسـْرِڤيـٰشآهوْس تْـڤاْمْ رِِٰٰ

 تْها ناَرَدْس تَـْريـٰشِدڤَـِر
 اَسهيتُو ِدڤَـلُو ڤْـيَأس
 ِمىي ـٰشۤيـڤَ ْبَرڤيشاتْـام يْسـڤَـ

 ٤٦\٩\٢. ب.ش

لي غيرأنت اهللا العلي االو. الشخص القديملمطلق و والحق اوالمقدِّس العظيم والمستقر العظيم ْبـَرْهـَمـْنأنت  :أْرجوَن قال"

عنك، وها أنت تعلنههذا  قولوني ڤْـياَس و ـَلِدڤ و آسيتَ و ناَرَدمثل الحكماء كبار  جميع. المولود وانت الجمال الذي يعم الوجود

 . "اآلن لّي

ربي الحبيب، انت الحق المطلق العظيم والشخص:" قائالشْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰالرب  تحقيق بـتاچّيـَوْد َچْبَهـ غرض أْرجوَنأوجز 

وةوعال) VyAsadeva (وّيـاَس ِدَو و )Devala(  ِدَوَلو) Asita (آسيتَ  وناَرَداالصلي في الصورة الباقية للهناء والعلم استنادا إلى 

 ".على كل ذلك، بإعالنك الشخصي

 معشخصية الالهوت العليا فشاهد چايُّـو ْبـَهـكْتيذلك في غيبوبة ه في التأمل، فعل عقل) VyAsadeva (وّيـاَس ِدَوعندما ثّبت 

دون نور ال يستطيع.  ال تستقل الظلمة عن النور.كما تقدم بحثنا الحق ب)mAyA( ـاماّي، وتقوم الفتنة الخارجية  أي)mAyA( ـاماّي

 .)apAzrayam( پاشْـَرياْمأبل تقف بمنأى عنه  شخصية الالهوت العليا ال تتغلب على )mAyA( ـاماّيلكن  ضه الظلمةأحد فهم نقي

 تأمل وعر للمتأمل طبقا لما)Brahman( ْبـَرْهـَمـْنالتأمل في .  شخصية الالهوت مع أفعاله العليةتحقيقلذلك، كمال التأمل هو 

 klezo 'dhikataras( ِشـتَـساْمـ تْ–ـاْم أْوياكْـتاَسـكْـتَ كْـِلـشُو أْدهيـكَـتَـَرْس ِتـٰش: )٥\١٢( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـجاء في 

teSAm avyaktAsakta-cetasAm(. 

 التعريب

 باإلضافة إلى سواه من االسئلة، سأجيب عليه لحق لالهيكل الكونيايها الملك، سؤالك حول ظهور الكون من 

 .بالتفصيل بشرح النصوص االربعة التي تقدم ذكرها

 التفسير



 الفصل العاشر

لذلك، يجيب على جميع. َويديالـ ان هذا الكتاب العلي هو الثمرة اليانعة لشجرة العلم ـَوتَـْمَچْبـهاشْـرّيـَمْد جاء في بداية 

التقسيمات. االجوبة منوطة بأهلية المجيب.  عقل اإلنسان بصدد الشؤون الكونية ابتداء من خلقهعلى طرأاالسئلة التي يمكن ان ت

 هي حد كل سؤال وسيستمد الفطينچُوْسـوامّيشوَك ِدَو  شْـرّيـَلوضح المتكلم الكبير  كما أـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهاالعشرة في 

 .كل المنافع الفكرية منها باإلنتفاع الصحيح

اجوبة" بعنوان ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها على الفصل التاسع من الباب الثاني من ْسـّوتْـَر تَـدانْويـ ْبـَهـكْتيانقضى بحث 

 ".الم الربباإلستشهاد بك

 ـْم هو الجواب على كل االسئلةتََوَچْبهاـال
 ١\١٠\٢. ب.ش

 التعريب

خلق الكون :  وهيـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهاتوجد عشرة تقسيمات في : چُوْسـوامّيشوَك ِدَو  شْـرّيقال 

والرجوع الحق  والعلم ب)Manus( َمـنوْزوالحافز على الخلق وتبديل الحق والخلق الفرعي واالفالك وحماية 

 .والخالص والمالذ العظيمالحق إلى 

 ٢\١٠\٢. ب.ش

 التعريب

لتبين المالذ العظيم العلي توصف اعراض البقية أحياناً باإلستنباط واحيانا بالتوضيح الصريح واحيانا بتفاسير 

 .كبار الحكماء

 ٣\١٠\٢. ب.ش

 التعريب

 والصوت )النار والماء والتراب والهواء واالثير(ر الخمسة العناص: الخلق االولي للمواد الستة عشر وهي

 بينما )sarga( َچَسـْروالصورة والطعم والرائحة واللمس والعين واالنف واللسان والجلد والعقل هو طور 

 .)visarga( َچويـَسـْرالتفاعل المعقب للجبالت المادية الثالث هو 

 التفسير

 -َچيُّـو  َجـِلى ْبـَهـَجـتي ْسـَم–ـَو ـاْرنَٰياه كاَرٰن

يتعلق أولها قيد البحث. ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهاح عالمات التقسيمات العشر في توجد سبعة نصوص متتالية من اجل توضي

تفاعالت القدراتالخلق الفرعي يعقب . مع األنية المادية المركبة مع الفطنة والعقل. بالمواد الستة عشر وهي التراب والماء الخ

 والتي اوضحها)Govinda( چُوويـنْـَدالحق تجلي  )MahA-ViSNu( ويشْٰـٰنو َمها االول )puruSa( پوروشَٰالست عشرة لـ 

 :)٤٧\٥(  َسـْمـهيتا-ْبـَرْهَم الحقا في قصيدته ْبـَرْهما

 هَپـ كّو– رُوَم -  َسـ– دَٰـ أنْٰ–ـْد َچ َجـ–نيْدراْم أنَـنْـتَ 
  مّورتيمْٰ– ْسـَو َپـرامْٰـْبـيا  شَـكْتيْم أَولَـْم–آْدهاَر 

  ْبـَهـجامي تَـْم أَهـمْٰمْٰـپوروشَٰ –ْم آدي چُوويـنْـَد



 ٤\١٠\٢. ب.ش

)yoga-nidrA(  نيْدرا– َچيُّـو يخلد إلى )Govinda( چُوويـنْـَد، كْـرِٰشْٰـنَٰالرب تجلي  ويشْٰـٰنو َمها االول )puruSa( پوروشَٰ

 . مسام جلد بدنه العليالنوم الغامض وتقع أكوان ال تحصى في كل أي

شخصية الالهوتيخلق . "ةَويديالـإستنادا إلى المحصالت " تعني التي وردت في النص السابق )zrutena( شْـروِتـَنلفظة ان كما 

ن، يبدو الخلق من صنع الطبيعة المادية ويصدر ذلك اإلستنتاج عن فقر العلم، لكَويديالـدون ذلك المستند .  بإفاضة قدراتهالعليا

 واالستنتاج الوهمي كما مر هو.)الباطنة والظاهرة والبينية(ع كل القدرات ونبي هو شخصية الالهوت العليا، ان ةَويديالـتفيد الكتب 

القدرة الباطنة لشخصية الالهوت.  نور علي بينما سواها ظلمة ماديةةَويديالـالمحصلة . ان الخلق من صنع الطبيعة المادية الخامدة

االجزاء التي ال تتجزأ للقدرة الباطنة التي تتفاعل باإلتصال مع.  بالقدرة الباطنةها حية بفضل اتصالالفتنة الخارجيةبدو هي عينه وت

 . هي القدرة البينية أو النفوس الدقيقةالفتنة الخارجية

تفاعلالناشئ عن خلق الفرعي الشخصية الالهوت بينما  أي )Parambrahman( ْبـَرْهـَمـْنَپـَرْم لذلك، الخلق االصلي من خلق 

 .بذلك، تبدأ جميع نشاطات الكون. ْبـَرْهماالمواد االصلية من صنع 

 التعريب

. فتنعم بذلك بطمأنينة العقل في حماية شخصية الالهوتالحق الوضع الصائب لألحياء هو إطاعة قوانين 

 .ز العمل هو الرغبة في اجر العملحاف.  وشرائعهم مقصودة لرسم حياة اإلنسان)Manus( َمـنوْز

 التفسير
ويشْٰـٰنوالرب  من صنع ْبـَرْهما ثانوي مواد الخلق وصانعه ال.الحقيخلق هذا العالم المادي ويحفظ ألجل محدود ثم يهلك بمشيئة 

 الثاني هو)puruSa( پوروشَٰ تجلي و)MahA-ViSNu( ويشْٰـٰنو َمها االول هو َپوروٰش تجلي. االولى والثانيةتجلياته في 

َدكَـشاّيُورٰيـكْٰش الثالث هو )puruSa( پوروشَٰ تجلي. ْبـَرْهما ومنه يفيض )GarbhodakazAyI ViSNu( ويشْٰـٰنو َدكَشاّيـْرْبهُوَچ

أحد هو شيَو. ْبـَرْهما الذي يحل في الكون المادي بصفة النفس العليا ويحفظ الكون المتولد عن )KSIrodakazAyI ViSNu( ويشْٰـٰنو

وبناء عليه،.  كما هو حفيظ المخلوقات برحمته العليةويشْٰـٰنولذلك، الخالق االصلي للكون هو .  ويتولى تدمير الكونْبـَرْهمااوالد 

النفوس. ه والعيش بسالم في هذا العالم الذي يعمه الشقاء والمخاطرحبوالحق  اإلعتراف بغلبة النفوس المسيَّرةمن واجب جميع 

 وتبقى خاضعة لقوانين الطبيعةويشْٰـٰنو الفتنة الخارجية للربتي تأهل هذه الخليقة المادية لتشبعة حواسها تقع في أوهام  الالمسيَّرة

 .المادية المتمثلة بالخلق والهالك

ب زائلة وقدواكهي ك) PAtAlaloka( لُوَك پاتاَل ان الكون كله ابتداء من أرفع كواكبه فنزوال إلى أسفله ـتاچّيـَوْد َچْبَهـجاء في 

 سواء بالسفر في الفضاء بالعمل الصالح أو الطالح أو السفن الفضائية لكنها لن تقوى على اإلفالت منالنفوس المسيَّرةتجوبها 

 الباقية حيث ينقطعهفي دارالحق الوسيلة الوحيدة لتحقيق حياة باقية هي الرجوع إلى . الموت رغم تفاوت االعمار على الكواكب

 إلى توطن دار)VaikuNTha( َهىطْايكونْٰو الجاهلة بتلك الحقيقة البسيطة نتيجة نسيان صلتها برب النفوس المسيَّرة تسعى .تناسخها

في دارهالحق  ناسية انها مقصودة للرجوع إلى الفتنة الخارجيةتنشغل في شتى أشكال التطور اإلقتصادي والديني لتوهمها ب فالمادة

بل تصبح ضحيةالحق  الرجوع إلى النفوس المسيَّرة إلى درجة ال تطلب )mAyA( ـاماّيد بداعي تأثير هذا النسيان شدي. الباقية

)Manus( َمـنوْزشرائع . ويشْٰـٰنوتعاقب الوالدة والموت بالملذات الحسية فتفسد حياتها اإلنسانية التي تشكل فرصة الرجوع إلى 

م لخيرهةَويديالـ أي هداية البشر المفترض بهم اإلنتفاع بجميع الكتب )sad-dharma(  ْدَهـْرَم-َسـْدفي مختلف العصور تسمى 

 الرغبة في الرجوع.الحقليس الخلق خياليا بل ظاهرة مؤجلة لتوفير الفرصة للنفوس الرهينة للرجوع إلى . الخاتمة الناجحةتحقيق و

 عند السير على هذا الدرب التأديبي بينما يخاطرهت حمايتيمهالحق  وليي. وما يقتضيه ذلك هو الدرب الصائب للعملالحق إلى 

ْدَهـْرَم– َسـْد.  ذات داللة في هذا الصدد)sad-dharma(  ْدَهـْرَم-َسـْدلفظة . سواهم بأعمال ترهنهم في حلقة العمل االجري

)sad-dharma( ميع اآلخرين الصالح بخالف هو العمل الصالح الوحيد وقد يدعي جالتتيم بهوالحق  أي الواجب ابتغاء الرجوع إلى

خدمةال بوجوب ترك كل االعمال الدينية المزعومة واإلنقطاع إلى ـتاچّيـَوْد َچْبَهـفي الحق لهذا السبب وحده، ينصح . الواقع

صحيح هو التوجه ال)sad-dharma( ْدَهـْرَم َسـْداإلستواء في .  للتحرر من كل الهموم الناتجة عن مخاطر الوجود الماديتتيميةال

وليس الخضوع لتعاقب الوالدة والموت في دار المادة بتحصيل ابدانالحق يجب ان يكون هدف اإلنسان الرجوع إلى . في الحياة

 .هنا تكمن فطنة الحياة اإلنسانية وينبغي لإلنسان الرغبة في العمل على هذا النحو .صالحة أو فاسدة لوجود زائل



 ٥\١٠\٢. ب.ش

 التعريب

 .تيمهومختلف تساليه مع تسالي كبار الحق تجليات  الحقيصف العلم ب

 التفسير

 ٦\١٠\٢. ب.ش

تنزع غالبية البشر إلى تعلم تاريخ وسير حياة. النفوس المسيَّرةيخلق التسلسل التاريخي في مجرى الظاهرة الكونية ويدّون نشاطات 

 ال بد من العلم دوما.الحق العلم بمن جراء نقصالحق   تجلياتإلى دراسة حكاياتون العظماء في مختلف العصور لكنهم ال ينزع

 مختلف كواكب العالم المادي ويعملفيالرحيم برحمته العلية الحق  تجلىي. النفوس المسيَّرةان الخلق المادي مقصود لخالص 

معللحق لية  زاخر بالحكايا العـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها. المطالعةجديرة ب مما يجعل التاريخ والقصص النفوس المسيَّرةلخالص 

 .توقيربكل الحق  والتيملذلك، يجب اإلصغاء إلى احاديث . تيمهكبار 

 التعريب

 تسمى طي )MahA-ViSNu( ويشْٰـٰنو َمهاالتحام النفس مع نزعات حياة رهنها مع الرقدة الغامضة للرب 

 الكثيف واللطيف ين الماديينا البدنالخالص هو الحالة الدائمة للبدن الروحي للنفس بعد خلعه. الظاهرة الكونية

 .الزائلين

 التفسير

 ٧\١٠\٢. ب.ش

تنزع. محررة أبديا واخرى مقيدة أبديا  أي)nitya-muktas(  موكْـتَـْز-نيـتْـياواحدة : كما بحثنا عدة مرات، النفوس فئتين

:ني المادي للنفوس الرهينة أبديا تسهيلينيتيح الخلق الكو لذلك،.  ابديا إلى تنمية عقلية السيطرة على الطبيعة الماديةالنفوس المسيَّرة

النفوستدخل   إذن،.الحقواحد هو عملها وفقا لنزعتها إلى السيطرة على الطبيعة المادية والثاني يتيح لها فرصة الرجوع إلى 

اه في رقدته الذي يستعلي المي)MahA-ViSNu( ويشْٰـٰنو َمها بعد ختام الظاهرة الكونية، في بدن شخصية الالهوت المسيَّرة

 منةَويديالـ التي تتبع الصوت العلي في صورة الكتب النفوس المسيَّرة لتخرج ثانية عند معاد الخلق، لكن تتمكن بعض ةچّييُّـوالـ

تنمو االبدان المادية من. وتحصل على ابدانها الروحية األصلية بعد مفارقة البدنين الماديين اللطيف والكثيفالحق الرجوع إلى 

ي يكشفهات الةَويديالـوتعطى اثناء الظاهرة الكونية فرصة انهاض حالتها األصلية بعون الكتب الحق  صلتها بالنفوس المسيَّرة نسيان

 .تهتجليافي مختلف الحق 

لتتيمخدمة ا إلى ةَويديالـتشير جميع الكتب .  الفرد على التحرر حتى اثناء وجوده الماديةَويديالـتعين دراسة أو سماع تلك الكتب 

النفوستنمو األبدان المادية الكثيفة واللطيفة من جهل . حالما يترسخ فيها من عبودية المادةالفرد  وسيتحرر ب شخصية الالهوتحب

الحق هي اإلنجذاب العلي إلى تتيميةالخدمة ال. تصبح أهال للتحرر من حياة الرهنالحق خدمة التتيم بحب  وحالما تثبت في المسيَّرة

 ِهى ِاوايامَْٰرسُو واي َسـه َرَسـمْٰ: تصبو كل نفس إلى لذة ذوق لكنها تجهل منبع اللذات.  جميع االذواق المسرةبوصفه مصدر

ةَويديالـ َمـنْـتْـراتْ الـلقن ت.)raso vai saH rasaM hy evAyaM labdhvAnandI bhavati( لَـْبـْدْهـوانَـنْـدّي ْبـَهـَوتي

ةَويديالـالمحظوظ بمعرفة ذلك من الكتب . لذة، والمنبع الذي ال يحد لكل لذة هو شخصية الالهوت عن المصدر العظيم لكل اإلنسان

 .الحق يتحرر نهائيا إلستعادة مقامه في ملكوت ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهامثل 

 التعريب

وبناء . ى مستودعها وتداعيهاالمعروف بالحي العظيم أو النفس العظمى هو فياض الظاهرة الكونية باإلضافة إل

 .عليه، هو الفّياض العظيم والحق المطلق

 التفسير



 ـِتىَچَپـمُو ْدَهـ–ى ْسـَو ـنِٰشْٰكْـرِٰ

 janmAdy asya( َجـنْـماِدى أْسـيا ياتَـه:  هوـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهامرادف فّياض الطاقات استنادا إلى ما جاء في فاتحة 

yataH (ـْم أْدَوياْم گْـيانَ ياْجمَْٰو َويَدْز تَـتّْـ– َوَوَدنْـتي تَـتْ تَـتّْـ :و )vadanti tat tattva-vidas tattvaM yaj jJAnam 

advayam( . َرْهـَمْبــْمَپـَرويطلق عليه) Parambrahma (َپـَرماتْـما و )ParamAtmA( ـَواْنَچْبـَهـ أو) BhagavAn(:

ايتي لفظة .)brahmeti paramAtmeti bhagavAn iti zabdyate(  ايتي شَـْبـْدياِتىـواْنَچْبـَرْهـِمـتي َپـَرماتْـِمـتي ْبـَهـ

)iti(ـَواْنَچْبـَهـبذلك، تدل على .  الواردة في هذا النص تكمل المترادفات) BhagavAn( .سيستفاض بتوضيح ذلك في النصوص

 بصفةكْـرِٰشْٰـنَٰ قبول ْمـَوتَـَچشْـرّيـَمْد ْبـها ألنه جاء في كْـرِٰشْٰـنَٰالرب  دل على ي)BhagavAn (ـَواْنَچْبـَهـالالحقة لكن 

 الفّياض هو الحق المطلق.)kRSNas tu bhagavAn svayam(  ْسـَوياْمـواْنَچـْس تو ْبـَهـكْـرِٰشْٰـنَٰ: شخصية الالهوت العليا

الوجه هو كْـرِٰشْٰـنَٰ.  هو وجه الحق المطلق)BhagavAn (ـَواْنَچْبـَهـ.  الخ)Parambrahma( َپـَرْم ْبـَرْهـَمالذي يسمى 

ـَوْدَچْبَهـ استنادا إلى )puruSa( پوروشَٰ و ويشْٰـٰنو  ونارايانَٰ مثل )BhagavAn (ـَواْنَچْبـَهـاالول حتى مع مترادفات لفظة 

)ahaM sarvasya prabhavo mattaH samaM pravartate( ْپـَرَوْرتَـِتى ْپـَرْبـَهـُو َمـتَّـه َسـَمـمْٰ َسـْرَوْسـيا أَهـمْٰ: ـتاچّي

شْـرّيـَمْده الصوتي كما جاء في تجلي ذاته بصفة كْـرِٰشْٰـنَٰالرب  هو ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهاإلى جانب ذلك، . الخ

 :)٤٣\٣\١( ـَوتَـْمَچْبـها

 ْبـهيه َسـَهىناديـچا –ْدَهـْرَم 
 ـهشاْم ِاشَٰ ْدرِٰ–ـطَ كَـالو نَـشْٰ

 اْركُو أْدهونُوديـتَـهـٰنوراپ

 ٨\١٠\٢. ب.ش

ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها وقد نظم كْـرِٰشْٰـنَٰ هو الفّياض وهذا ما تعنيه لفظة كْـرِٰشْٰـنَٰالرب إذن، الخالصة العامة هي ان 

الحوار الذي دار بين في ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهايستدل على هذه الحقيقة في الباب االول من .  أو العلم بهكْـرِٰشْٰـنَٰلتوضيح 

كما في الفصلين االول والثاني من هذا البابالناطق باسم الحكماء  )zaunaka( شاونَـَك و )Suta GosvAmI( چُوْسـوامّيتَ سـّو

يجري التشديد على الحق المطلق بصفة شخصية الالهوت في الباب. ويستفاض به في الفصل الثالث والفصل الرابع على التوالي

يؤكد في.  في أربعة نصوص هي نواته كما تقدم بحثهـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهاوملخص . شْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰالداللة إلى الثاني ب

نْـَدـ آنَيْدتْـش ـشَْْسـتْـه كْـرِٰشْٰـنََٰپـَرَمـه إشْـَوَره : شخصية الالهوت العليا على ) َسـْمـهيتا-ْبـَرْهَم( ْبـَرْهماقصيدة 

شْـرّيـَمْدوهذه هي خالصة الباب الثالث من . )IzvaraH paramaH kRSNaH sac-cid-Ananda-vigrahaH( ىگْـَرَهيو

تجري االشارة ، كماـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها ويستزداد في توضيح االمر كله في البابين العاشر والحادي عشر من ـَوتَـْمَچْبـها

ـََرْز و أ)Manus( وْزَمـن في موضوع تبديل كْـرِٰشْٰـنَٰالرب إلى  مثل) Manus (َمـنوْز أي حقبات )manvantara( َمـنْـَونْ

)CakSuSa-manvantara(  َمـنْـَونْـتَـَر– وشَٰتْـشاكْـٰش و )SvAyambhuva-manvantara(  َمـنْـَونْـتَـَر–ْسـواياْمـْبـهوَو 

 يجري بحث الموضوع تلميحا.ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهامن  الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع الذي يدور بحثه في الباب

 يردد في الباب التاسع كما ثم)Vaivasvata-manvantara(  َمـنْـَونْـتَـَر–وايـَوْسـَوتَ في الباب الثامن بعنوان والمعنى نفسه 

 بكاملهـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهادراسة  إذن، خالصة .للحق التجليات الشخصيةيجري التوسع فيه في الباب الثاني عشر وال سيما 

. الخ)ParamAtmA( َپـَرماتْـما و ْبـَرْهما  ونارايانَٰوتختلف التسمية مثل الوجود  هو فّياض شْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰالرب هي ان 

 .تيموفقا إلختالف درجات ال

 التعريب

مختلفة من الحواس وأما مالك الحواس فيسمى  هو المجهز بأجهزة )adhyAtma( أْدْهـّيـاتْـَمشخص 

 أْدهيـْبـهاوتيعلى مقلة العين فتسمى شخص المنطبعة  بينما الصورة المرئية )adhidaiva( أْدهيـدايـوي

)adhibhauta(. 

 التفسير

 ِتـَنيَأتَْهى ڤا َبهونا

ـتاچّيـَوْد َچـْبَهجاء في .  النفس العلياي أ)ParamAtmA( َپـَرماتْـماالملك العظيم هو شخصية الالهوت في امتداده التام 

)٤٢\١٠(: 



 اِتـَن تَـڤاْرجـوَنيْم گْـيك
 نَـْمـَدْم كْْرِِٰٰٰتْْسياَهـْم إيشْٰـطَْبْهـيڤ

 ـتَْچتُو َجـيْمِشـَن ْسـتْهكاِا

 ٩\١٠\٢. ب.ش

 . "من ذاتي شق واحد هذا الكون واصمده بمجرد  انني انفذ في؟لةفصَّمال إلى كل هذه المعرفة ،أْرجوَن هي الحاجة يا ما لكن"

 الذي يكشف عن ذاتهشْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰ للرب )ParamAtmA( َپـَرماتْـما آيات شيَو  وْبـَرْهما  وويشْٰـٰنوجميع المالئكة مثل 

للمثال، مراقب الطعام مصنوع. مالك والمملوكومع ذلك، توجد فروق ظاهرية بين ال. في تلك اآليات بدخول كل كون يفيض عنه

مثال، نحن نملكلل. كذا، كل فرد في عالم المادة محكوم بالمالئكة. في دائرة مراقبة الطعام راقبمن نفس عناصر الشخص الم

يقيم مالك الشمس على كوكب الشمس. ال نقوى على الرؤية دون نور ومالك النور هو الشمس.  لكنها محكومة بالمالئكةاحواس

على يدكذا، جميع حواسنا محكومة . ونحن البشر أو سائر االجناس على هذه األرض محكومين بمالك الشمس في مجال الرؤية

 المحكومة هيالنفس المسيَّرة .الحكم في حين ان سواهم محكومينون  لكنهم يتولنفوس المسيَّرةالالمالئكة الذين هم من 

ماعلى  منزلتها في عالم المادة جزاء النفس المسيَّرةحتل ت). Adhidaiva (أْدهيـدايوي والمالك هو )adhyAtma( أْدْهـّيـاتْـمي

.العمل الصالحفضل  أو مطلق مالك في السماء بْبـَرْهماك الشمس أو يمكن لمطلق نفس رهينة احتالل منزلة مال. قدمت من عمل

َپـَرماتْـماكل نفس رهينة لحكم تخضع إذن، .  محكومة من قبل مالئكة السماء بدرجات أدنى من العملالنفس المسيَّرةكذا، تصبح 

)ParamAtmA(مالك أو المملوك الذي ينزل كل نفس رهينة في منزلة ال. 

پوروشَٰيطلق على البدن . )adhibhauta puruSa( َأْدهيـْبـهاوتي پوروٰش يدعى مالك عن المملوكالذي يميز الالبدن المادي 

)puruSa( َرَسـَمـياه–ـُو ان پوروٰش َسـ وا ِاشَٰ: َويديالـ أحياناً استنادا إلى النص  )sa vA eSa puruSo 'nna-rasamayaH(.

يتطلب.  المتجسدة شيئا ألنها روحيةالنفس المسيَّرةال تأكل . يتغذى البدن بالطعام. )anna-rasa(  َرَس–نَّ أيسمى هذا البدن تجسيد 

-anna( يا َرَسـَمـ–نَّ أفي بدن تباين لذلك، التباين بين النفس الفردية والمالئكة الحاكمة هو . البدن المادي استبدال المادة التي تبلى

rasamaya( .غير لكن كل تلك االبدان المشهودة مصنوعة من المادة لكن كل من مالك الشمسبدن الشمس عظيم وبدن اإلنسان ص

 هوشخصية الالهوت العليالذلك، .  قدرات روحية بينية هللا الذي ينزلها منازل مختلفة في عالم المادةملوك والممالكواإلنسان أو ال

 .مأوى سائر االحياء

 التعريب

 هي أطوار متداخلة وال يفهم واحد في غياب اآلخر، لكن النفوس المسيَّرةتلف كل تلك االطوار الثالثة لمخ

 .لذلك، هو المأوى العظيم. شخصية الالهوت الذي ينظر كل منها بمنزلة مأوى المأوى، مستقل عنها جميعا

 التفسير



 يـتانۤيـِڤـداَهـْم َسَمـت

من هو المحكوم ومن هوشاعر دون المال تحصى االحياء وكل منها مرتبط باآلخر بصلة الحاكم والمحكوم، لكن ال يفهم أحد 

ال فائدة. للمثال، تحكم الشمس أبصارنا ونستطيع رؤية الشمس ألن جسمها مشهود وفائدة ضوء الشمس منوطة بوجود العين. الحاكم

لذلك،. إذن، كالهما مترابطين وال يستقل احدهما عن اآلخر. دون ضوء الشمسال فائدة للعين من ضوء الشمس دون عين، و

 ان المصدرـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهاجاء في بداية . من أوجد الترابط هو المستقل كليا. لبديهي هو من أوجد ذلك الترابطالسؤال ا

 أي)ParamAtmA( َپـَرماتْـماالمصدر االقصى لكل ترابط هو الحق المطلق أو . األقصى لكل االشياء المترابطة هو المستقل التام

لذلك، هو المأوى.  أي المستند إلى ذاته)svAzrayAzrayaH( ْسـواشْـَرّيـاشْـَرياههو . كل ما سواهالنفس العليا المستقل عن 

 ألن)BhagavAn (ـَواْنَچْبـَهـ ابعان لـت) Brahman (ْبـَرْهـَمـْن و )ParamAtmA( َپـَرماتْـمارغم ان . العظيم للوجود

 فيكْـرِٰشْٰـنَٰالرب يقول  .لشخص العظيم فإنه فّياض النفس العليا أيضاًا  أي)PuruSottama( ـُوتَّـَمپوروٰش هو ـواْنَچْبـَهـ

ومأوى سائر االحياء بما فيهم النفس العليا والوجود  وفّياض )PuruSottama( ـُوتَّـَمپوروٰش انه )١٨\١٥( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ

فس العليا والنفس الصغرى فإن النفس الصغرى تقوم بالنفسحتى ولو سلمنا فرضا بإنعدام التباين بين الن. )Brahman( ْبـَرْهـَمـْن

لذلك، رغم ان النفس العليا والنفس الصغرى من نوع واحد فإنها تتوهم عينيتها مع. الفتنة الخارجيةالعليا بصدد تحررها من قبضة 

.ارادت التخلص من هذا المفهوم الوهمي وحدة نوعيتها معها ان تحقيقال بد للنفس الصغرى من اإلعتماد على النفس العليا ل. المادة

 .من هذا الوجه، النفس العليا هي المأوى العظيم أيضاً بال ريب

النفس العليا لنسيانها هويتها الروحية بينما  أي)ParamAtmA( َپـَرماتْـمافس الفردية معتمدة دوما على أي الن) jIva (جـّيـَو

َپـَرماتْـما و )jIva-AtmA( آتْـما – جـّيـَونين ئجاء ذكر هذين المقامين البا. علي ال تنسى مقامها ال)ParamAtmA( َپـَرماتْـما

)ParamAtmA( أْرجوَنيمثل  . على االخصـتاچّيـَوْد َچْبَهـ في )تهارجعا في الفصل الرابع النفس الناسية ل)آتْـما – جـّيـَو

يستطيع.  على مالك الشمس منذ ماليين السنينـتاچّيـَوْد َچْبَهـاء حتى إلقالحق يذكر . السابقة الغزيرة لكن النفس العليا ال تنسى

 :)٢٦\٧( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـذكر تلك الماليين والمليارات من السنين كما جاء في الحق 

 ْرجـوَنتْـشاي ڤَـْرتَـمانان
 يتاني تْـشَ ْبهۤواٰنيـشْٰيْبَهـڤ

 ـَنتْـشَماْم تو ِڤـَد نَـ كَشْـ
انني كما. في المستقبليحدث وف س في الحاضر وكل ما حدث الماضي، كل ما يفي حدثالعليم بكل ما   القديرربال أنا ،أْرجوَن يا"

 . "يعرفني احداالحياء، لكن ال العليم بجميع 

 ١٠\١٠\٢. ب.ش

في بدن العلم البهيج الباقي يعي بكل ما جرى في الماضي وما يجري في الحاضر وما سيجري في المستقبل، لكن فقراء العلمالحق 

 ).Brahman (ـَرْهـَمـْنْب و )ParamAtmA( َپـَرماتْـماقاصرين عن فهمه على حاله رغم انه مأوى كل من 

 ال يستطيع ذكر ما قدم منأْرجوَندعاية عينية ذات الوعي الكوني ووعي االحياء الفردية هي دعوى مضللة إذ حتى شخص مثل 

 عمل رغم مالزمته للرب، فماذا يستطيع اإلنسان التافه الذي يدعي توحده بالوعي الكوني ان يعلم عن ماضيه وحاضره ومستقبله؟

 التعريب

 إلستعالء المياه العلية هانمفي كل بعد فصل مختلف االكوان  )MahA-ViSNu( ويشْٰـٰنو َمهاالحق دخل 

 َپوروٰش تجلي الذي يخرج من المحيط السببي مكان هيكله الكونيفي  )Garbhodaka( َدَكـْرْبهُوَچالمخلوقة 

puruSa-avatAra . االول)( أَوتاَر

 التفسير



 هيِاكْشِٰـَن ْپَركِْرتياْدْهـيَمـ

 بعد)افراد القدرات البينية(  الشاغل الوحيد لألحياءتتيمية الللخدمة اآلن الضرورة األولى چُوْسـوامّيشوَك ِدَو  ـَلشْـرّييعرض 

 وجميع امتداداته التامة وامتداداتشْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰ الرب العظيم. )َپـَرماتْـما الرب العظيمتحليلها وتحليل فّياضها المستقل 

چُوْسـوامّيشوَك ِدَو من اجل اثبات ذلك، وصف . باإلستقالل العظيمون وبناء عليه، يتمتع. ابقين الذات الواحدةامتداداته التامة متط

حتىتجلي شخصية الالهوت  أي )puruSa-avatAra( أَوتاَر -َپوروٰش في هذا النص استقالل )ـيتْرّيـكْـشَْٰـپكما وعد الملك (

تلكالحق تقود تسالي . أيضاً المطلقالحق  أي تسالي )lIlA( ـاللـّيلذلك، هي . ل عليةتلك أفعاالحق أفعال . داخل الخلق المادي

كما كشفهاللحق ربما جادل البعض سبب حظر التمتع بالتسالي العلية . تتيميةالخدمة المن يستمع اليها إلى تحقيق الذات في مجال 

شْـرّيـَلتفوق كل شيء في الوجود جماال؟ يجيب نها كو) VRndAvana (ورِٰنْـداَوَن و )MathurA( َمـتْـهورافي 

ورِٰنْـداَوَنفي الحق  ان تسالي )zrIla VizvanAtha CakravartI ThAkura( ويشْـواناتْـَهى تْـشَـكْـَرَوْرتي تْهاكوَر

)VRndAvana (في عالم المادةق الح لذلك، تسالي .الحق المبتدئين فهم أرفع تسالي التيمسيسيئ .  المتقدمينالتيم مقصودة لمتعة

المتعلقة بخلق العالم الماديالحق تسالي .  الدنيويينالتيم  أي)prAkRta( تَْپـراكْـرِٰالمتصلة بالخلق والحفظ والهالك هي متعة 

ين جدا المستند بصورة رئيسية إلى التمارين البدنية، مقصود للمتعلقچّييُّـوالـكما ان النهج  مقصودة للمتعلقين جدا بالمادةواهالكه 

بالنسبة إلى المخلوقات المادية، وظائف البدن والظاهرة الكونية بواسطة القوانين الطبيعية. بوهم عينية البدن المادي والنفس الروحية

يوضح علماء المادة الوظائف المادية للقانون المادي بمصطلحات فنية. العظيم المشرعالحق متضمنة في فهم الحق بالصلة إلى 

باال ينبغي لإلنسان استغر.  إلى المشرعـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهايشير  .نسى هؤالء العلماء المعميين المشرع العظيمكثيرة لكن ي

.وسواهالتيم هذا هو الفرق بين . التدبير اآللي للمحرك المعقد بل ينبغي ان يثني على المهندس الذي صنع مثل تلك اآللة العاملة

 :)١٠\٩( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـللطبيعة المادية في الحق جاء وصف تدبير .  القوانين الطبيعيةدوما مدبرالحق  التيميحمد 

 شَـَرْمتْـشَـراتْـ -َسـ  اِتىيسۤو
 اينِْتـِهـتوناِنـَنَ كاو

 ڤَـْرتَـِتىيَپـريـْد ڤَچَجـ

 ماْم مُودْٰٰهاي َأڤَـجانَـنْت

 تعمير وهدم هذهيعاد هابحكم. غير المتحركة والمتحركةاالحياء كل أم  ، الماديةطبيعة الهذه تعمل تدبيريب ،)KuntI( كونْتۤييا ابن "

 . ً"دورياالظاهرة 

وجودون فقراء العلم اإلستغراب عند دراسة القوانين الطبيعية داخل بنية البدن اإلنساني وداخل الظاهرة الكونية وينكرلكن يصيب 

 : على تلك الحماقة)١١\٩( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـيجيب . بحماقة مفترضين ان القوانين الطبيعية مستقلة دون حكم فوقطبيعيالحق 

 تَـْمۤيـْم تَـنْوْم آشْـريـمانوٰش
 َپـَرْم ْبهاڤَـْم َأجانَـنْـتُو

  َمـِهشْـڤَـَرْم-تَ َمـَم ْبهۤو
 . "وجودالكل  وهيمنتي المطلقة على عليجوهري ال ونجهلانهم ي. اإلنسان عندما أنزل في صورة حمقى التخف بييس"

في عمل القوانينللحق  التي ال تحد غير المرئية بالسلطة التفكير ن ع مما يمنعهيشبه بدنهللحق يعتقد االحمق ان البدن العلي 

 ولعب ادوارا رائعة بصورته الشخصيةكْـرِٰشْٰـنَٰالرب  تجلى.  بقدرته الشخصيةتجلى يمشهود للعين عندماالحق الطبيعية، لكن 

بوجوهه الالمتناهية والمتناهيةون  بل يعنكْـرِٰشْٰـنَٰربوبية ب حول علمه واعماله، لكن ال يقبل الحمقى ـتاچّيـَوْد َچْبَهـويدور 

أروع آيات. المتناهي والالمتناهي ليس أكبر امجادهالحق علم ان حجم لقصورهم عن ان يصبحوا المتناهين أو متناهين لكن يجب ال

جبالالحق رفع . هي عندما يصبح الالمتناهي منظورا ألعيننا كواحد منا، لكن اعماله بائنة عن اعمال افراد قدراته البينيةالحق قوة 

َهـْز مّودْٰقدرته الالمتناهية لكن يستخف بهافي سن السابعة وزواجه بستة اآلف اميرة في زهرة العمر هي بعض االمثلة على 

)mUDhas(من عدادهمالحق ون بعد مشاهدتها أو السماع عنها بمثابة خرافات ويحسب  أي الحمقى. 

 . بقدرة تامة بصفة الملك العظيم رغم صورته البشريةالرب العظيم هو شْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰالرب ال يمكنهم الفهم ان 

 على يدـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها أو في ـتاچّيـَوْد َچْبَهـفي الحق  بإذعان إلى رسالة )mUDhas( َهـْزمّودْٰلكن عندما يصغي 

 وـتاچّيـَوْد َچْبَهـلهذا السبب وحده، يحتوي . االصفياء تيمهبنعمة الحق تيم ون افراد السلسلة المريدية العلية فإنهم يصبح

 .لنفع فقراء العلمالحق لي  على تساـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها



 ١١\١٠\٢. ب.ش

 التعريب

لذلك، المياه العلية التي تصببت من .  أي شخص بائن)nAra( ناَرلذلك، هو . إلى الشخصيةالحق ال يفتقر 

nara (نَـَر العظيم تسمى ) . ألنه يستعلي تلك المياهنارايانَٰويسمى ) ( نَـَر Nara

 ١٢\١٠\٢. ب.ش

 التعريب

، النفوس المسيَّرةلعلم يقينا ان جميع العناصر المادية والنشاطات والزمان والجبالت متاع ينبغي لإلنسان ا

 .حالما ال يحفل به توجد برحمته وحده وينتفي كل شيء

 التفسير

 ١٣\١٠\٢. ب.ش

الحق. ماديةالسيطرة على الطبيعة الون  ألنهم يطلبوغيرهايتمتع االحياء أو افراد القدرة البينية بالعناصر المادية والزمان والجبالت 

يشارك المتمتع وموضوع. في متعته للمشاركة بالمتعة العلية للجميعالحق هو المتمتع العظيم وافراد القدرة البينية مقصودين لمعاونة 

، رغم انهم غير مقصودين لتلكالفتنة الخارجيةبداعي الحق المتعة في المتعة لكن يطلب افراد القدرة البينية ان يصبحوا متمتعين ك

أي )parA prakRti( تيْـَركْـرِٰپَپـرا  بوصفهم ـتاچّيـَوْد َچْبَهـافراد القدرة البينية في  أي) jIvas (جـّيـَوْزجاء ذكر . لمتعةا

)puruSas( ـْزپوروشَٰلذلك، ليس افراد القدرة البينية . )ViSNu PurANa( ورانَٰـپ ويشْٰـٰنو في ورد الوصف عينهقدرة علوية كما 

اءصفياافراد القدرة البينية في العالم الروحي .  وبناء عليه، روح متعة افراد القدرة البينية في عالم المادة زائفة.الفعليأي المتمتع 

تزول روح المتعة في عالم المادة عند افراد القدرة البينية لشخصية الالهوت. في متعة شخصية الالهوتون لذلك، يشارك. الجوهر

 وجوب توحدهاالنفوس المسيَّرة في آذان الفتنة الخارجيةلذلك، تملي . عملها بقوانين الطبيعة  أي)karma( كَـْرَمتدريجيا بفضل 

.الحقبعد جالء آخر الفخاخ برحمة  تستعيد النفس المتناهية مقامها االصلي فتتحرر فعليا. الفتنة الخارجيةهذا هو آخر فخاخ  .الحقب

ألف سنة من حسابه كما جاء في( التحرير من القبضة المادية، ويحفظه لبعض الوقت تحقيق هذامن اجل عالم المادة الحق يخلق 

 الزائفة بالتقدم العلمي عندماموتزول كل ملذاتهالحق لذلك، افراد القدرة البينية منوطين برحمة .  ثم يهلكه بمشيئته)النص السابق

 .الحقيشاء 

 التعريب

 بدافع الفتنة الخارجيةولد منه مني ذهبي الصبغة من خالل رقدته الغامضة، يعلى عرش الحق اثناء استلقاء 

 .رغبته في إظهار اجناس الحياة من ذاته بمفرده

 التفسير

 ايَكاونِْتـي تان ْبهۤو-َسـْرڤَ 
:)٨-٧\٩( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـجاء ذكر خلق وهالك الظاهرة المادية في 

 كاْميمامي انْتيْم يْپَركِْرت
 يتانْز  پونَـىي كْشَٰـ-كَـلْـَپ 

 ْسرِِٰٰجاْمى اَهـْميكَلْـپاداو ڤ
 

 ايـْم ْسـڤاْم َأڤَـشْٰـطَـْبْهيْپَركِْرت
 پونَـه پونَـهي ْسرِِٰٰجاميڤ

 َمـْم كْْرِِٰٰٰتْْسـنَـْمي گْـراَمـْم إ-تَ ْبهۤو
  ڤَـشـاتَْأڤَـشَـْم ْپـَركْْرِِِٰٰٰتـْر



 ١٤\١٠\٢. ب.ش

 . "بقدرتي ومع طلوع نهاره التالي، اعيد خلقها ْبـَرْهماتدخل كل ظاهرة مادية فيَّ عند انقضاء نهار  ،)KuntI( كونْتۤي ابن يا"

 . "جلهما يستوفي اندعتنحل تراكيبه  مشيئتيوب، وثانية يعاد خلقه مرة بمشيئتي. الكوني كله بيديالنظام "

 امتد.قدرة كلية  أي)mahA-samaSTi( ـطيَسـَمشْٰ -َمهاموجودا قبل خلق الظاهرة المادية الكونية بصفة الحق وبناء عليه، كان 

ـَمأْدْهـيذـاتْ:  القدرة الكلية إلى افراد في ثالثة أبعاد هيكاثر تت.كاثرلمشيئته بالت قدرة كلية  أي)samaSTi( ـطيَسـَمـشْٰإلى 

)adhyAtma (أْدهيـدايَوو  )adhidaiva( أْدهيـْبـهاوتَ و )adhibhauta( ـطيْوياشْٰ كما تقدم توضيحه )vyaSTi(.،وبناء عليه 

-MahA( ـطيَسـَمـشْٰ -َمها أو )MahA-ViSNu( ويشْٰـٰنو َمهالما ان الوجود يفيض عن . الخلق وقدرات الخلق واحدة متباينة

samaSTi( افراد. بوقت واحدللحق  لذلك، هي مباينة .الحقكونية هي ذاته لكن لها وظائف وعروض من تخصيص فإن القدرات ال

 . لذلك، هي واحد معه مباينة له.للحقالقدرة البينية هي قدرات مثيلة 

عند بالت الماديةوفقا لمختلف الرغبات بمساق الجون و يتشكلالحق في حالة الالتشكل، يبقى افراد القدرة البينية في حالة كمون في 

تلك التشكالت المتفاضلة الفراد القدرة البينية هي حاالت رهنها، لكن افراد القدرة البينية المحررة في. اطالقهم في الظاهرة الكونية

إذن، يحدث الخلق. األزلي هي النفوس المسلمة الطليقة وال تخضع ألوضاع الخلق والهالك  أي)sanAtana( َسـناتََنالملكوت 

)BrahmAs( ْبـَرْهماْز فيتوالى ظهور جميع االكون وأسيادها ةچّييُّـوالـنظرة خاطفة من على عرش رقدته الحق دما يلقي عن

 .وهالكها

 التعريب

المالئكة والمملوكة واالجسام المادية على النحو المذكور : اسمع مني كيف تقسم قدرته الواحد إلى ثالثة هي

 .اعاله

 ١٥\١٠\٢. ب.ش

 التعريب

من السماء الواقعة  الحياة الكليةقوة تتولد قوة الحس وقوة العقل وقوة البدن جميعها باإلضافة إلى مجموع منبع 

MahA-VisNu .)( ويشْٰـٰنو -َمهاداخل البدن العلي للرب 

 ١٦\١٠\٢. ب.ش

 التعريب

الملك، ويتوقف جميع افراد  ةية حركيتحرك جميع افراد القدرة البينية بحركة القدرة الكلية، كما تتبع الحاش

 .توقف حركة القدرة الكليةعند  القدرة البينية عن نشاطاتهم الحسية

 التفسير

 ١٧\١٠\٢. ب.ش

ال يستقل أحد بوجوده كما ال يستقل المصباح الكهربائي.  العظيم)puruSa( پوروشَٰ القدرة الكلية لـعلى  افراد القدرة البينية يعتمد

كهربائية على محطة توليد الطاقة الرئيسية التي تعتمد على حوض الماء لتوليد الكهرباء وتعتمد المياهتعتمد جميع االجهزة ال. بنوره

لذلك، شخصية الالهوت هو سبب كل. على الغيوم والغيوم على الشمس والشمس على الخلق والخلق على حركة شخصية الالهوت

 .االسباب

 التعريب

 وع والعطش وانفتح الفم لرغبته باالكل الج)virAT-puruSa(  پوروشَٰ–ويراطْ حركها دت قوة الحياة التي يولَّ

 .والشرب

 التفسير



 ١٨\١٠\٢. ب.ش

في حالةمدارك الحسية العضاء ولجميع افراد القدرة البينية في رحم االم تشبه تنمية اال االعضاء والمدارك الحسيةتنمية ان يبدو 

.رغبةالشخصية أو ليس عديم الوالدة لللذلك، السبب االخير . اد القدرة البينية أي جامع افر)virAT-puruSa(  پوروشَٰ–ويراطْ 

هذه الرغبة هي جوهر. الرغبة بالمدارك واالعضاء الحسية موجودة في شخصية الالهوت وهذا سبب وجودها في جميع االفراد

الفم هنا هو رمز جميع. سائر الحواس واعضاءهاكذا، هي حال . النه يملك مجموع كل االفواهلألحياء افواه . الحق المطلق العظيم

 .اعضاء الحواس إلنطباق المبدأ نفسه على سائر االعضاء الحسية

 التعريب

 . تبلورت جميع الطعوم ليستطعم اللسان بها ثملد اللسانظهر الحلق من الفم ثم توَّ

 التفسير

 ١٩\١٠\٢. ب.ش

.الك كل عصارة مستطعمةهو م) VaruNa (َورونَٰ أي المالئكة ألن )adhidaiva( أْدهيـدايَوعملية النشوء التدريجي تلك على تدل 

َورونَٰ مما يعني والدة )VaruNa( رونََٰولذلك، يصبح الفم مستودع اللسان الذي يستطعم مختلف العصارات ومالكها هو 

)VaruNa (اللسان والحلق . مع تنمية اللسان) ( أْدهيـْبـهّوتَتْم هما )اجهزةكونهماadhibhautam(صور المادة لكن مالكها  أي

، توضح والدة الثالثة بعد فتحذلكوب. )adhyAtma( هو أْدهـّيـاتْـَم بينما الحي المحكوم )adhidaiva( أْدهيـدايَوالحاكم هو 

 الرئيسيةتوضح المبادئ االربعة المذكورة في هذا النص المبادئ.  فمهالهيكل الكوني أي )virAT-puruSa( َ پوروٰش–ويراطْ 

adhibhautam . كما مر) (أْدْهـّيـاتْـَم: الثالثة وهي ( أْدهيـْبـهوتَـْم و ) adhidaiva (  أْدهيـدايَوو)  adhyAtma

 التعريب

خرج الكالم من الفم عندما شاء العلي الكالم، فولد مالك النار من الفم، لكن بقيت كل تلك الوظائف معلقة اثناء 

 .ماءاستلقاءه في ال

 التفسير

 ٢٠\١٠\٢. ب.ش

لذلك، يجدر التنويه ان نشاطات اعضاء الحواس. خصوصية التنمية التدريجية لمختلف الحواس مدعومة بمالئكتها بوقت واحد

توفر الحواس رخصة للنفوس الرهينة المفترض بها استخدامها على الوجه الصحيح تحت حكم. محكومة بمشيئة شخصية الالهوت

رونََٰومثل اللسان ومالكه لنضرب . يعاقب من يخالف تلك االحكام باإلنحدار إلى منزلة أدنى. الهوتالمالك الذي يوكله شخصية ال

)VaruNa( .ذوق البشر بائن عن ذوق. لبشر والحيوانات والطيور بتفاوت التراخيصتتفاوت أذواق االلسان مقصود لألكل، و

عند.  ذوقا يتوافق مع مزاج جبلتهاالنفس المسيَّرة ةند تنميالخنزير، لكن يجازي المالك أو يرخص نوع مخصوص من االبدان ع

يقبل الخنزير كل أشكال المأكوالت بما فيها. المالك بدن خنزير في العمر المقبلله  ، يقدر الفرد ذوقا غير متبين كالخنزيرةنميت

عمر بنعمة شخصية الالهوت أيضاً ألنيتحقق ذلك ال .ينمي ذوق مثيل من التهيء لعمر مقبل في بدن خنزيرال مفر لمن الغائط و

عندما يحصل الفرد على بدن حنزير فال بد من اعتبار ذلك.  تطلب بدنا مثيال لتذوق صنف مخصوص من الطعامالنفس المسيَّرة

ليسوهب البدن المقبل بعد الموت منوط بالقضاء والقدر السماوي و. نعمة شخصية الالهوت إلنعام شخصية الالهوت عليه بالوسيلة

 .ةَويديالـالحياة البهائمية خطرة وهذا ما تعلنه الكتب . لذلك، ينبغي لإلنسان اإلحتراز إلى نوعية البدن المقبل الذي سيناله. عشوائيا

 التعريب

 العظيم شم الروائح فتبلور جهاز الشم )puruSa( پوروشَٰعندما شاء  بعد ذلك، ولد المنخارين وجهاز التنفس

 .ئح مع مالك الهواء حامل الرائحةوالروا

 التفسير



 ٢١\١٠\٢. ب.ش

اتْدـَپـنيشَّٰواألجاء في . بوقت واحد عندما شاء شخصية الالهوت الشم. ولدت وسيلة الشم والرائحة ومالكها الهواء والشم الخ

)UpaniSads(ان ترى إال بعد انال تستطيع النفس. قضيه النفس التابعة تأكيد لهذا النص بأن شخصية الالهوت يشاء اوال قبل ان ت 

يمكنها. المراد ان النفس ال تستقل بعمل. يرى شخصية الالهوت وال تستطيع ان تشم إال بعد ان يشم شخصية الالهوت وهلم جرا

اإلستقالل بالتفكير موجود بنعمة شخصية الالهوت لكن ال يتشكل. اإلستقالل بالتفكير بأمر لكنها ال تقوى على اإلستقالل بعمل

يدور التوضيح بكامله حول االعتماد. سوى بنعمة شخصية الالهوت وهذا معنى القول المأثور اإلنسان بالتفكير واهللا بالتدبيرالتفكير 

معادلة شخصية الالهوت، اثبات استقاللهم وطالقتهمون يجب على ضعاف الفطنة الذين يدع. اء واإلستقالل التام للحقالتام لألحي

 .م باهللا اثبات ادعاء توحدهقبلأوال 

 التعريب

بذلك، لهيمنة الظلمة، شاء شخصية الالهوت رؤية ذاته وكل ما خلق فولدت العيون ومالك الشمس المنير 

 .وقوة النظر والمنظور

 التفسير

 ٢٢\١٠\٢. ب.ش

ى أحد على تبين الليل هو الميزة الحقيقة للكون إذ ال يقو.ظلمة أي )tamas( تَـَمـْزالخلق كله يدعى لذلك، . الكون كثيف الظلمة

 جميع االحياءنظرشاء شخصية الالهوت برحمته رؤية نفسه وكل الخلق فظهرت الشمس وقوة . شيء على ما هو به بما فيه نفسه

 . مما يعني ان العالم الظاهري اصبح مرئيا بعد خلق الشمسالمرئياتو

 التعريب

شاء كبار . ضل نمو رغبة كبار الحكماء بالعلمبف المسموعاتظهرت األذن وقوة السمع ومالك السمع و

 .الحكماء ان يسمعوا عن الذات

 التفسير

 ٢٣\١٠\٢. ب.ش

العلم ال يعني مجرد العلم بقوانين الطبيعة أو العلم. ـتاچّيـَوْد َچْبَهـكما جاء في التحري عن الفّياض بتقدم العلم ينبغي لإلنسان 

نون للسماع عن القوانين الطبيعية الفاعلة في الطبيعة المادية ومتشوقوقالعلماء متشو. الطبيعي الذي يعمل بتدبير شخصية الالهوت

إلى سماع اجهزة الراديو والتلفزيون عما يجري على سائر الكواكب البعيدة لكن حري بهم العلم ان قوة السمع وجهاز السمع من

.استغالل قوة السمع بسماع االمور الدنيويةلسوء الحظ، يجري . نعمة شخصية الالهوت لغاية السمع عن الذات أو شخصية الالهوت

 .تلك هي بداية تلقي العلم.  عن شخصية الالهوت وحدهَويديالـكان كبار الحكماء مهتمين بالسماع من العلم 

 التعريب

عندما وجدت رغبة بالشعور بالخواص  )االشجار(سه وشعر البدن ومالئكتها لملد الحس في الجلد ومتوَّ

 يوجد حجاب من الهواء داخل .عية للمادة مثل النعومة والصالبة والحرارة والبرودة والخفة والثقلالطبي

 .يسود المدرك الحسي وخارج الجلد

 التفسير



 ٢٤\١٠\٢. ب.ش

يستطيع. وبناء عليه، العلم الطبيعي هو موضوع حاسة اللمس.  المدارك الحسيةملموساتالخواص الطبيعية للمادة مثل النعومة هي 

الجلد والمسام. درجة حرارة المادة بلمسها بيده كما يستطيع قياس وزن شيء عن طريق رفعه بيده وتقدير ثقله أو خفتهالفرد قياس 

هذا الشعور هو مصدر. الهواء الذي يجري داخل وخارج الجلد هو غرض الشعور أيضاً. وشعر البدن مترابطة مع حاسة اللمس

يمكن ان يتوسع العلم بالذات إلى.  للعلم بالذات كما ورد اعالهةيعي والوظائف الطبيعية تابعلذلك، يلمح هنا ان العلم الطب. العلم أيضاً

 .العلم الطبيعي إلى العلم بالذاتال يقود علم الظواهر لكن 

:تغذي النباتات الجلد بمثابة طعام ودواء كما جاء في الباب الثالث. توجد صلة حميمة بين شعر البدن والنبات على جسم األرض

 tvacam asya vinirbhinnAM dhiSNyam( ـْدهـّيـهشْٰـياْم أُوـنْٰ ويـويشوْر ْدهيـشْٰتْـَوتْـشَـْم أْسـيا ويـنيْرْبـهيـنّـامْٰ

oSadhIH(. 

 التعريب

 عندما  باإلضافة إلى العمل المنوط باليديين والمالكإنْـْدَربعد ذلك، ظهرت اليدين وقوة حكمهما ومالك الجنة 

 . القيام بشتى االعمالشخصية الالهوت العلياشاء 

 التفسير

 ٢٥\١٠\٢. ب.ش

 أي)HRSIkeza( ـّيـِكـشَْهـرِٰٰششخصية الالهوت هو . يمكننا التنويه ان اعضاء حواس االحياء غير مستقلة في مطلق مرحلة

يع أحد ادعاء ملكيةلذلك، ال يستط.  لذلك، ظهرت اعضاء الحواس بمشيئة شخصية الالهوت وكل عضو يحكمه مالك.رب الحواس

.هذا هو تدبير النظام الكوني. النفس محكومة بالحواس والحواس محكومة بالمالئكة والمالئكة خدم شخصية الالهوت. الحواس

ة التي تدعي انها ربة حواسها هيفتونالنفس الم. النظام كله في قبضة شخصية الالهوت وال تستقل الطبيعة المادية أو االحياء عنه

والما دامت مستكبرة بوجودها التافه   للحقالفتنة الخارجيةفي قبضة النفس  ال بد من الفهم ان.  للحقالفتنة الخارجية في قبضة

mAyA . مهما اعلنت انها نفس محررة)( ماّيـاسبيل إلى خالصها من قبضة 

 التعريب

ينشغل جميع أشكال . ويشْٰـٰنوالكها  فظهرت رجليه ومن الرجلين ظهر متهحركبحكم التبعد ذلك، شاء ان 

 .بإشرافه الشخصي على هذا العمل  اإلجتماعيةمالبشر في فدية تكاليفه

 التفسير

 َرتَـهي كَـْرَمـٰنـى َأْبهى ْسـِڤىْسـِڤ

ليست هذه. بهموم كبيرة لكل إنسان تكاليفه وتلك التكاليف مشهودة غالبا في المدن الكبرى حيث تتسم الحركة من مكان إلى آخر

ينتقل الناس. ا أيضاً من مكان إلى آخر أو من مدينة إلى أخرى بمختلف وسائل النقلالحركة محصورة بالمدن بل تشاهد خارجه

بالسيارات والقطارات فوق سطح األرض وتحتها وبالطائرات في السماء ابتغاء النجاح التجاري، لكن الغرض الحقيقي لكل تلك

ونمن اجل ذلك، لكنهم يجهل  في مختلف مجاالت العملم والفنان والمهندسيعمل العاِل. الحركة هو كسب المال لتأمين حياة مريحة

.نتيجة جهلهم بهذا السر تستهدف جميع اعمالهم التشبعة الحسية دون قيود. اعمالهمب تحقيق مهمة الحياة اإلنسانيةاستهداف  يةكيف

 . بأعمالهم أظلم مناطق الوجودون نهم يدخلاون لذلك، يجهل

 إلفتتانهم بحياة الخارج مفترضين ان هذا العمر في االوضاع المادية مقصود لتحصيل أكبر قدر كلياويشْٰـٰنو الرب العظيملقد نسوا 

ال يوجد سعيد في هذه الحضارة المادية رغم كلوذلك المفهوم الخاطئ أحد إلى طمأنينة العقل، ال يقود من التشبعة الحسية، لكن 

 ان عليهم السعي في كل خطوة إلى تقديم القرابين من اجل احالل السالمالسر هو. التقدم العلمي واستغالل جميع المصادر الطبيعية

 : )٤٦-٤٥\١٨( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـوردت النصيحة بهذا السر نفسه في . على األرض

 نَـَرهْم لَـْبَهـِتى يهّديَسـْمـس
 ْميهّديَرتَـه سي ن-كَـْرَم  - ْسـڤَ

 وشْـْهرِِٰٰٰنتْـ شْـتْتَي نْـَدتياتْها ڤي
 ْمتاناْر ْبهۤويتَـه ْپـَرڤْـرِِٰٰتّاي
 َدْم تَـتَـْميَن َسـْرڤَـْم إي



 ايتْـشْاْريتَـْم َأْبْهـ اكَـْرَمـٰن - ْسـڤَ
 مانَـڤَـهي نْـَدتيْم ڤيهّديس

 . " ذلكتطبيق نهج عن اآلن مني أسمع. كمال كل انسان منوط بتطبيق سمات عمله"

 ٢٦\١٠\٢. ب.ش

 ".  المشرعة جميع األحياء والذي يعم الوجود كله، يمكن لإلنسان تحصيل كماله بقضاء تكاليفهبعبادة الحق فياض"

خيار برسم خطة حياته بشاغل مختلف لكن ينبغي لإلنسان ان يضعال ضرر في اختالف النزعات في الحياة ألن لدى كل إنسان ال

 بعمله واجرهالرب العظيم وعماله وبهذا العلم ينبغي له خدمة الرب العظيمنصب عينيه انه ليس مستقال على االطالق بل في قبضة 

رجل أهم اعضاء البدن في سبيل قضاء تكاليفال. ويشْٰـٰنو الرب العظيمحسب ما تأمر به المراجع الخبيرة بالخدمة الودية العلية إلى 

يصارجل اإلنسان المقصودة خصالحق لذلك، يحكم . دون عون الرجلين الحياة وال يقوى أحد على الحركة من مكان إلى آخر

yajJa .القربان  أي)( گْـيايا ضاءلق

 التعريب

وبناء عليه، . سماوياإلنجاب وتذوق الرحيق الاالعضاء التناسلية من اجل لذة الجماع والحق عندئذ، أظهر 

 سلطةيخضع غرض اللذة الجنسية ومالكها ل. )PrajApati( َپـتيْپـَرجايوجد العضو التناسلي ومالكه 

 .للحقالعضو التناسلي 

 التفسير

 ٢٧\١٠\٢. ب.ش

ة الجنسية وكل من الشعورالمرأة هي موضوع اللذ.  ويتذوقها العضو التناسليالنفس المسيَّرةتمثل اللذة الجنسية لذة الجنان عند 

 بوحدة الوجودللمؤمن ينبغي .للحق العضو التناسلي سلطة الخاضع ل)PrajApati( َپـتيْپـَرجاباللذة الجنسية والمرأة تحت حكم 

ال يتجشم أحد. ال يخلو من الشخصية ألنه يملك عضوا تناسليا هو ذخر كل الملذات الجنسيةالحق  العلم من هذا النص ان المطلقة

خلق عالم المادة لتوفير فرصة للنفوس المأسورة للرجوع إلى.  بواسطة الجماع الجنسيسماويذوق الشهد التمتاعب التناسل دون 

وبناء عليه، يمكن لإلنسان خدمة. اللذة الجنسية هي دافع ذلك العمل.  لذلك، ال غنى عن التناسل للحفاظ على غرض الخلق.الحق

غرض الخلق المادي هو. تلك الخدمة نافعة عند إنجاب أطفال حسنة التدرب في الوعي الرباني. سيةحتى في مجال اللذة الجنالحق 

سائدة بين جميع اجناس الحياةالحق اللذة الجنسية دون غرض خدمة مشيئة . النفس المسيَّرةاحياء الوعي الرباني الكامن عند 

يمكن.  الخالصقيقبإنجاب ذرية صالحة لتحالحق  اإلنسانية خدمة  في الصورةالنفس المسيَّرةتستطيع  لكن .بإستثناء اإلنسان

ية شريطة قدرته على تدريب اطفاله في الوعي الرباني وإال يبقى انجابسماولإلنسان انجاب مئات االطفال والتنعم بلذة الجماع ال

ته على انجاب دزينة من االطفال دفعةاالطفال على مستوى الخنازير، ال بل تفوق الخنزير اإلنسان مهارة في هذا المجال لقدر

إذن، يتعين العلم دوما ان اللذة الجنسية والمرأة والذرية متصلة بخدمة الرب، ويخضع للشقاوة.  اإلنسانمقابل طفل واحد عندواحدة 

ى في بدن الكلب لكنهالشعور باللذة الجنسية موجود حت. تلكالحق الثالثية للوجود المادي بالقانون الطبيعي كل من ينسى صلة خدمة 

 .الصورة اإلنسانية بائنة عن صورة الكلب بمشاعر الوعي الرباني. يخلو من الوعي الرباني

 التعريب

يخضع جهاز الدبر والغائط . عندما شاء التغوط )Mitra( ميـتْـَربعد ذلك، تطور الدبر وجهازه مع مالكه 

 .لحكم مالكها

 التفسير

 ٢٨\١٠\٢. ب.ش
في مجال التغوط فكيف يمكن ألحد ادعاء اإلستقالل؟حتى الغائط محكوم 

 التعريب

السرة هي مأوى الموت وقوة مفارقة . عندما شاء تبديل البدن بعد ذلك، تطورت السرة وهواء الرحيل والموت

 .البدن



 التفسير

 ٢٩\١٠\٢. ب.ش

 يقطع قوة الحياة وكالهما يتولدان)apAna-vAyu(  واّيـو– پاَنأهواء بينما  يتابع الحياة )prANa-vAyu( و واّيـ– ْپـرانَٰهواء 

)GarbhodakazAyI ViSNu( ويشْٰـٰنو َدكَشاّيـْرْبهُوَچ من سرة ْبـَرْهماولد . هذه السرة هي الوصلة من بدن إلى آخر. من السرة

 الطفل عن بدن االم، يتمثلينمو بدن الطفل من بدن االم وعندما ينفصل. بمثابة بدن منفصل ويتبع هذا المبدأ في والدة كل االجسام

لذلك، ال يستقل االحياء أو افراد القدرة.  ذاته في كثرةالرب العظيماإلنفصال بقطع حبل السرة، وهذه هي الوسيلة التي أظهر بها 

 .الحقالبينية عن 

 التعريب

مصدر حفظها واستحالتها االنهار والبحار هي . عندما شاء االكل والشرب ظهر البطن واالحشاء والشرايين

 .العضوية

 التفسير

 ٣٠\١٠\٢. ب.ش

ملئ البطن بالطعام والشراب هي سبب التغذية واإلستحالة العضوية. مالئكة االحشاء هي االنهار ومالئكة الشرايين هي البحار

 االنهار والبحارتحافظ. لذلك، صحة البدن منوطة بصحة وظيفة االحشاء والشرايين. للطعام والشراب تستبدل نفايات الطاقات البدنية

 .على صحة عمل االحشاء والشرايين

 التعريب

 .عندما شاء التفكير بنشاطات حياته  والعقل والقمر والعزم والرغبة)مقر العقل(تشكل القلب 

 التفسير

 ٣١\١٠\٢. ب.ش

حضوره على تحصيل الطاقة ال يقوى أحد دون .للحقالنفس العليا االمتداد التام   أي)ParamAtmA( َپـَرماتْـماقلب االحياء مقر 

رة في عالم المادة وفقا لنزعاتها الغريزية والطبيعة المادية ويقدم لها البدن المادييَّتتصور االحياء المس. وفقا لما قدم من عمل

،س المسيَّرةالنف لذلك، حالما تحل النفس العليا في قلب .)١٠\٩( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـالمطلوب بإذن النفس العليا طبقا لما جاء في 

لذلك، ينمو العقل المادي للنفس. يتصور العقل المطلوب فيها فتعي بشاغلها كما يعي اإلنسان بواجبه فور استيقاظه من نومه

 ال تبدأ.)التفكير والشعور والريد( ثم تبدأ نشاطات العقل )القمر(المأسورة فور حلول النفس العليا في القلب ثم يتشكل عقلها ومالكه 

 .رؤية نشاطات الخلق الماديالحق ت العقل قبل تشكل القلب وال يتشكل القلب سوى عندما يشاء نشاطا

 التعريب

والجلد بحد ذاته واللحم والدم والنخاع والعظم، مصنوعة الجلدية العناصر السبعة للبدن وهي الطبقة الرقيقة 

 .االثير والماء والهواءمن التراب والماء والنار بينما قوة الحياة من توليد 

 التفسير

 ٣٢\١٠\٢. ب.ش

إذن، الماء. ير والهواء والماءهيكل عالم المادة مصنوع من ثالثة عناصر هي التراب والماء والنار، لكن قوة الحياة متولدة عن االث

مثل العنصر السائد العنصر المشترك في كل من الهيكل الكثيف والهيكل اللطيف للخلق المادي ويتعين التنويه هنا ان الماء الذي يهو

البدن المادي تجسيد العناصر الخمسة بينما الظاهرة الكثيفة ملموسة بسبب العناصر. العناصر الخمسةابرز في الخلق المادي هو 

قوة الحياة متولدة. صالبة الصخربالعظم . مدارك اللمس ملموسة بسبب الطبقة الرقيقة على الجلد. الثالثة وهي التراب والماء والنار

المنتجات مثل الحبوب والخضار. لذلك، الخالء واإلستحمام بصورة منتظمة وفسحة المقام مالئمة للحيوية. عن االثير والهواء والماء

 .والماء العذب والحرارة مناسبة لحفظ البدن الكثيف

 التعريب



العقل خاضع للتجربة المادية . بةاالنية الكاذاعضاء الجسم متعلقة بالجبالت المادية المتولدة بدورها عن 

 .الفطنة خاصية تدبر العقلبينما  )السعادة والشقاء(

 التفسير

 ٣٣\١٠\٢. ب.ش

 فيالنفس المسيَّرة بعينية البدن المادي والنفس الروحية، وللزيادة في التوضيح، عندما تعلق النفس المسيَّرةتوهم الطبيعة المادية 

 امزجة الجبالت المادية فتصبح الحواس متعلقة بالجبالتاالنية الكاذبةتالزم هذه . يةالبدن المادي تتوهمه ذاتها فتنسى انها نفس روح

لذلك، يستطيع. العقل جهاز للشعور بمختلف المشاعر المادية لكن الفطنة مقصودة للتدبر ويمكنها تغيير كل شيء لألفضل. المادية

يستطيع الفطين تبين الوضع البغيض للوجود المادي. لفطنةالفطين تحصيل الخالص من وهم الوجود المادي باإلنتفاع الصحيح ل

ةوبناء عليه، يستطيع الفطين بالصحب. ويبدأ بذلك بالتحري عن ماهيته وعن سبب تعرضه للشقاء ووسيلة الخالص من كل شقاوة

يستطيع. لى درب الخالصلذلك، يوصى الفطين بمجالسة كبار الحكماء والربانيين السائرين ع. ت إلى تحقيق ذاتهالتفالالطيبة ا

 المادةفتنة بالمادة فيتسنى للفطين التخلص تدريجيا من النفس المسيَّرةبفضل تلك العشرة، تلقي التعاليم التي توهن تعلق  اإلنسان

 .ة واإلرتقاء إلى حياة البقاء والعلم والهناءكاذبواألنية ال

 التعريب

 . باالشكال الكثيفة مثل أشكال الكواكب التي تقدم لي شرحها لك محجبلحقوبكل ذلك، الوجه الخارجي ل

 التفسير

 ٣٤\١٠\٢. ب.ش

 التراب والماء والنار واالثير والعقل: محجبة بالعناصر المادية الثمانيةلحق ان الحياة الخارجية ل)٤\٧( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـجاء في 

الغيمة من مولدات الشمس.  تلك الحجب حجب الغيوم للشمستشبه. لحق الخارجية لفتنة التي تفيض عن الاالنية الكاذبةوالفطنة و

تستطيع الغيمة ان تمتد بضعة مئات. ال تقوى الغيوم على حجب الشمس. لكنها تحجب العيون بحيث ال يعود اإلنسان يرى الشمس

لذلك،.  ماليين االميالإذن، حجب مائة ميل ال يحجب. من االميال في السماء إلى أقصى حد لكن الشمس تغطي ماليين من االميال

 التي تطلب السيطرة على الطبيعةالنفوس المسيَّرةعلى حجبه لكنه يخلق تلك الحجب لحجب عيون الحق ال تقوى احدى قدرات 

النفوستنكر . بحق عدم الكشف عن ذاته ألعينهمالحق  محجوبة بالغيمة الواهمة للمادة ويحتفظ النفوس المسيَّرةفي الواقع، . المادية

ب الوجه المادياحجيقبل فقراء العلم بلذلك، . وصورته العلية لعدم امتالكها بصيرة علية وقصورها عن رؤيتهالحق  وجود لمسيَّرةا

 . وسيوضح ذلك في النص الالحقكونيال

 التعريب

. سط وال منتهىال مبدأ له وال و. )الظاهرة الكثيفة(وراء هذا  الصورلذلك، ثمة ملكوت علي ألطف من ألطف 

 .لمفهوم الماديعن ان ئلذلك، هو وراء حدود التعبير أو التخمين وبا

 التفسير

 ٣٥\١٠\٢. ب.ش

 صورته الباقية التي ال مبدأ لها وال وسط والت ليسةالخارجيالحق  صورةلذلك، . الخارجي الكثيف بصورة دوريةالحق يظهر بدن 

قبل بداية عالم المادة هيالحق  لذلك، صورة .الحقلمادة عن فاض عالم ا. كل ما له مبدأ أو وسط أو منتهى هو مادي. منتهى

، لكن كلاالنية الكاذبةعالم المادة، وألطف منه هو العقل والفطنة و االثير ألطف عناصر. صورة علية عن الطف تصور مادي

ل بل هو علي عن كللذلك، الحق المطلق ال يعق. الحجب الخارجية الثمانية موضحة بمثابة الحجب الخارجية للحق المطلق

ـْمـنَٰنيْرويـِشـشَٰلكن ال ينبغي لإلنسان اساءة فهم ) nirvizeSaNam( ـْمـنَٰنيـْرويـِشـشَٰالتصورات المادية وهذا ما يسمى 

)nirvizeSaNam( ـْمـنَٰويِشـشَٰلفظة . دون صفات عليةالحق  بمعنى ان )vizeSaNam(نيْراضيفت اليها  لذلك،.  تعني صفات

)nir(غير المتشكل والعلي والباقي:هذا النفي بأربعة صفات علية هيوصف  .عني انه منزه عن كل الصفات والمنوعات المادية لت 

دون ان يبلغللحق ال يمكن للفرد معرفة الصورة العلية . وراء حدود الكلمات يعني نفي المفهوم المادي. ووراء العقل أو الكلمات

 .الصعيد العلي

 ريبالتع



المذكورة اعاله كما وصفتها لك من المنظور الحق العالمين به أي من صور للحق  التيم االصفياءال يقبل 

 .المادي

 التفسير

 ْدرِٰشْٰـطْـڤاي تُو ْسميـْرڤَـْم ْهرِِٰٰٰش پۤو-َأْدرِٰشْٰـطَ 

الهيكل  أي)vizva-rUpa( َپ رّو–ويشْـَو ون يعبد.  بشخصية الالهوت على وجهين كما مر أعالهوحدة الوجود المطلقةيفكر أهل 

وحدة الوجودتنطبق نظريات تعدد االرباب و. من جهة ثانية بصورته اللطيفة الباقية غير المتشكلة ونويفكرمن جهة، للحق  الكوني

 كال المفهومينالتيم االصفياء  على هذين المفهومين هللا على التوالي بمثابة الصورة الكثيفة والصورة اللطيفة لكن يرفضالمطلقة

 الكونيهيكل للأْرجوَن الذي يتضمن مشاهدة )٤٥\١١( ـتاچّيـَوْد َچـْبَهيتضح ذلك في الفصل الحادي عشر من . لعلمهم به

vizva-rUpa :شْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰ للرب )( َپرّو – ويشْـَو

 تَـْم َمـنـُو ِمىياتْهيَن تْـشَ ْپـَرڤْـّيــْبَه
 َپـْما ِدڤَ رۤويتَـْد ِاڤَ ِمى َدْرشَـ

 ڤاَسي ن-ـْن َچ َجـشََٰد ِدِڤــۤيـْپـَرس

 ٣٦\١٠\٢. ب.ش

 وتريني ثانيةعليتنعم  ان ارجو. فالخوعقلي ينهشه  الذي لم اشهده من قبل، لكن كونيك الهيكل مشاهدة بعد  السعادةتغمرني"

 . " الكونمستقريا ملك المالئكة و صورتك اإللهية

ل لكن مشاهدته اشبعت استطالعه دون ان يشعر من قبالهيكل الكوني )vizva-rUpa( َپرّو – ويشْـَو أْرجوَنالصفي التيم لم يشهد 

 ذات االيد االربع أو صورةنارايانَٰلكشف صورته الحق  وهذا ما دفعه إلى الدعاء إلى الهيكل الكونيبسعادة لخوفه من مشاهدة 

 سوىتيمه االصفياءنى قادر على كشف ذاته في صور متباينة لكن ال يعالحق ال شك ان .  الوحيدة التي تغمره بالسعادةكْـرِٰشْٰـنَٰ

فيالحق يكشف .  أي ملكوت ثالثة أرباع القدرة)tripAd-vibhUti( ْبـهّوتي ويـ–پاْد تْـريـبصوره الباقية الحاضرة في داره 

 عن صورتين واحدة ذات يدين اثنتين واخرى ذات أربع أيد بينما صورته)tripAd-vibhUti( ْبـهّوتي ويـ–پاْد تْـريـدار 

وايكونْٰطَْهىفي صور الحق  التيم االصفياءيعبد .  في عالم المادة ذات أيد وأبعاد ال تحد)vizva-rUpa( َپرّو -ويشْـَو

)VaikuNTha(  وايكونْٰطَْهى بنعمته أحياناً عن صور الحق ، كما يكشف كْـرِٰشْٰـنَٰ و نارايانَٰوهي صور)VaikuNTha( في عالم

التيم وغيرها التي يعبدها )NRsiMhadeva( ـَهى ِدَوسـيمْٰنْـرِٰ شْـرّي   ورِٰشْٰـنَٰشْـرّي كْـ و) RAma( راَمشخصيات بالمادة 

لذلك، ال يقبلها. )VaikuNTha( َهىطْايكونْٰوفي عالم المادة غير حاضرة في كواكب الحق غالبية الصور التي يكشفها  .االصفياء

 صوراوحدة الوجود المطلقةيتخيل اهل . )VaikuNTha( َهىطْيكونْٰاوصوره الباقية الحاضرة في كواكب ون  بل يعبدالتيم االصفياء

التيمال تنقطع عبادة . بعد تحقيق الخالص أزلياو في البداية التيم االصفياءفي اخر المطاف بينما يعبده  في نورهون ويفنللحق مادية 

 أي)brahmajyoti(ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتي ه في  التي تنقطع بعد خالصه وفناءالمؤمن بوحدة الوجود المطلقةالصفي بخالف عبادة 

vipazcita .الحقالعالمين ب  أي)( َپـشْـتْـشيتَويـ في هذا النص التيم االصفياء لذلك، وصف .الحق نور

 التعريب

 يبدو منشغال. يتجلى شخصية الالهوت في صورته العلية مدار اسمه وتساليه وصفاته وبطانته ومنوعاته العلية

 .على هذا النحو رغم تعاليه عن كل تلك االفعال

 التفسير

 يْمـَپـنْتيلي نَـ ماْم كَْرماٰن

ينبغي ان يتحلى اإلنسان بالفطنة. حينما يعاد الخلق، في صور في عالم المادة للخلق والحفظ والهالك يظهر شخصية الالهوت

 المصنوعة األعمال في عالمتألف الصور. الالزمة للعلم بأفعاله بحق وعدم اإلستخالص بنزوله إلى عالم المادة في صورة مصنوعة

رة مادية لقضاء قدر من العمل المادي خاضعة ألحكام الطبيعة، لكن جاء بوضوح في هذا المتصورة في صوالنفس المسيَّرة. المادة

هو علي دوما عن تلك. النفس المسيَّرةإعجازية علية عن المادة رغم انها تبدو مثل صور واعمال الحق النص ان صور وأفعال 

 :)١٤\٤( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـفي الحق يقول . عمالاال

  ْسـْپـرِِٰٰهاى ْپـَهـِل-نَـ ِمى كَـْرَم 
 يجاناتي ْبهيُّـوماْم ي تيإ



 اِتىيَبْدْهـَسـ  ْر نَـيكَـْرَم ْبه

٤٠-٣٧\١٠\٢. ب.ش

 . "تبعة العملبأيضاً  يفقه هذه الحقيقة عني ال يرتهن من. اجر عملأطلب انا عمل وال ني  َيُعلُّال"

تام بقدرات الثروة والقوة والشهرة والجمال والعلملحق ا. وال يطلب النجاح بالجزاءتجلياته في مختلف الحق  ألفعال تبعةال 

النفوسواعمال للحق لذلك، ال يرتهن الفطين القادر على تبين التسالي العلية . النفس المسيَّرةواإلستغناء وال سبب له لبذل جهد ك

 وْبـَرْهما يولد ويشْٰـٰنومن . شيَو و ـَرْهماْب  وويشْٰـٰنوفي صور  الجبالت المادية الثالثأمر الحق يتولى .  بردود أفعالهالمسيَّرة

 انواع الحياةْبـَرْهمابذلك، يصنع .  أحياناً الحقذاتفراد  من عداد افراد القدرة البينية أحياناً ومن أْبـَرْهما. شيَو يولد ْبـَرْهمامن 

 .يخلق الظاهرة كلها سواء بنفسه أو بتوكيل أحد اعوانهالحق في الكون مما يعني ان 

 التعريب

 ْبـَرْهماينزل االحياء منازلها جزاء على ما قدمت من عمل ويتضمن ذلك الحق ايها الملك، اعلم مني ان 

Candra( َمـنوْز  و) (تْـشَـنْـْدَر و إنْـْدَر والمالئكة مثل )( َدكْـشَٰوأوالده مثل  Manus DakSa (و 

َوسيشْٰـتَْهى   و)VyAsadeva (وّيـاَس ِدَو و) BhRgu (چوـرِْٰبـْهحكماء مثل وكبار ال) VaruNa (َورونَٰ

( لُوَك سيدَّْهى  و)( Siddhaloka(  لُوَكپـيتْـرِٰ وأهالي ) PitRloka VasiSTha( ـْزتْـشاَرنَٰ باإلضافة إلى 

)CAraNas (ـنْْدَهـْرَوْزَچ و) Gandharvas(ـاْدَهـَرْزَويدي  و) VidyAdharas (آسوَرْز و )Asuras(و  

( ـْزپوروشَٰ كيْمـ والثعابين و) (ـْزياكْـشَٰ YakSas (كيـنَّـَرْز و )KimpuruSas Kinnaras( في صور 

PizAcas( پـيشاتْـشَـْز  والجن و)( لُوَك ماتْـرِٰالقردة والبشر وأهالي  MAtRloka ( واالشباح واألرواح

انات الغابة والطيور والحيوانات والمخبولين واالرواح الشريرة والنجوم الخيرة والشريرة والغيالن وحيو

األليفة والزواحف والجبال والكائنات المتحركة وغير المتحركة واالحياء المولودة من الجنين ومن البيض ومن 

 السماء وفي السعادة أو الشقاء أو خليط من م اليابسة أمفي الماء أأكانوا العرق ومن البذور وسواهم سواء 

 .جميعهم وفقا لما قدموا من عملحق اليخلقهم . السعادة والشقاء

 التفسير

 ايَ كاونِْتـيُّـُونيٰشو -َسـْرڤَ 

جميع االحياء الوارد ذكرها في هذه النصوص سواء من أعلى كوكب إلى أسفل كوكب في الكون من اجناس الحياة هي مخلوقات

 :قة عنه ان جميع االحياء منبث)٤\١٤( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـفي الحق اعلن . لذلك، ال يستقل عنه أحد. ويشْٰـٰنواالب العظيم 

 ااهي ياه َسـْمْبَهـڤَـنْتيْرتَـمۤو
 ْريُونيتاساْم ْبـَرْهـَم َمـَهـْد 

 تاي ْپـَرَده پـ-َج ۤيـَأَهـْم ب
 . "صاحب البزرة والدالجميع اجناس التجسدات تولد في هذه الطبيعة المادية وانا هو ان  ،)KuntI( كونْتۤييا ابن اعلم، "

ال تحبل االم دون. لوالدة بل االب االم السبب القطعي لتلك اليسترغم خروج االحياء من بدن االم ف. تقارن الطبيعة المادية باالم

لذلك، تولد االحياء على أشكالها ومنازلها في االكوان التي ال تحصى من بذرة االب العظيم لكنها تولد من الطبيعة. بذرة الوالد

تتصور في ابدان وفقا لما للحق فنزوال إلى النملة التافهة في القدرة المادية ْبـَرْهماجميع االحياء ابتداء من . نظر الجاهل  فيالمادية

 الطبيعة المادية هي القدرة الدونية بينما االحياء هي.)٤\٧ ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ(الحق الطبيعة المادية احدى قدرات . قدمت من عمل

 .القدرة العلوية وباقترانهما تظهر الشؤون الكونية

ضهم شقي في االوضاع السيئة، لكن يخلو جميعهم من السعادةبعض االحياء سعيدة نسبيا في االوضاع األفضل من الحياة بينما بع

 إلى االرتقاء من الدرجةيسعلينبغي للفطين اال . في دار السجن سواء أكان الفرد سجينا من الدرجة االولى أم من الدرجة الثالثة

االولى لكنه يعود إلى االنحدار إلىقد يرقى الفرد إلى سجين من الدرجة . هالثالثة إلى الدرجة االولى في السجن بل الخروج من

 هذا هو الهدف الحقيقي.الحقينبغي لإلنسان ان يسعى إلى التحرر من حياة السجن والرجوع إلى . الدرجة الثالثة في العمر المقبل

 .لجميع االحياء



 ٤١\١٠\٢. ب.ش

 التعريب

 .)األصالة والتملك والتلبيس(ة الثالث تتفاوت االحياء المعروفة بالمالئكة والبشر والجن بتفاوت الجبالت المادي

 .حتى عند اختالطها فيتأثر كل مخلوق بالجبالت اآلخرى ويكتسب عاداتها ايها الملك، تقسم الجبالت إلى ثالث

 التفسير

 ٤٢\١٠\٢. ب.ش

لمادي في السجن االنفوس المسيَّرةعلى العموم، جميع .  احتمال تسييره بالجبلتين اآلخرتينثمةر كل فرد بجبلة واحدة لكن يسيَّ

مسيَّرة بجبلة التملك ألن كل منها تسعى إلى السيطرة على الطبيعة المادية لتحقيق رغبتها، لكن توجد فرصة التسيير بالجبلتين

يستطيع الفرد تنمية جبلة األصالة بالعشرة الصالحة وتنمية جبلة التلبيس بالعشرة. على الرغم من جبلة التملك اآلخرتين بالتالزم

خير عشرة.  التحلي بالفطنة الالزمة لتبين الخير عن الشرحري بهع الفرد تغيير عاداته بالعشرة الصالحة أو السيئة ويستطي. السيئة

كما التيم خير موني ناَرَد شْـرّيـَل اصبح .ياء االصفالتيمبنعمة تيم ال ويستطيع بتلك العشرة ان يصبح خيرالحق تيم هي خدمة 

التيماتصف تدريجيا بصفات  كان ابن جارية يجهل هوية والده ودون علم، لكنه.  االصفياءيمالتشهدنا في حياته بفضل مخالطة 

ففازللحق نمى ذوقه بفضل تلك العشرة، بتسبيح وسماع االمجاد العلية ا .ما فضل عنهم من طعام العلية بفضل مخالطتهم وتناول

 الواردة في الباب السادس)AjAmila( أجاميَلمن سيرة حياة نستفيد  كذا، .الحقعين الحق الصوت ألن امجاد فضل بالحق بصحبة 

 أرذل منزلة بشرية)caNDAla( اَلـٰدتْـشَـنْٰ حسن العلم والتربية لكن رغم كل ذلك، انحدر إلى درب ْبراْهـَمنَٰالذي كان ابن 

.النفس الكريمة لفتح بوابة الخالص  أي)mahat( َمـَهـتْ دوما مخالطة ـْمتََوَچْبهاـاللذلك، يوصي . نتيجة العشرة السيئة لعاهرة

ينبغي لإلنسان ان يرقى بنفسه بمخالطة النفس. مخالطة العاملين على السيطرة على الطبيعة المادية يعني دخول أظلم مناطق الجحيم

 .هذه هي وسيلة كمال الحياة. الكريمة

 التعريب

 . بين البشر وسواهم والمالئكةالنفوس المسيَّرةفيستعيد بعد الخلق بصفة حفيظ الكون  اشخصيالحق يتجلى 

 التفسير

 ماْم مُودْٰٰهاي َأڤَـجانَـنْت

محصورة بالمجتمعتساليه ليست ، وفتنته الخارجية في مختلف اجناس الحياة إلستعادتهم من قبضة ويشْٰـٰنو شخصية الالهوت تجلىي

ف الفطنة الجاهلين به حتىيستخف به ضعا شخصية سمكة وخنزير بري وشجرة وسواها من الصور لكنب حتى يتجلى. البشري

 :)١١\٩( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـفي الحق لذلك، يقول . يةورة البشربالصعندما يتجلى 

 تَـْمۤيـْم تَـنْوْم آشْـريـمانوٰش
 اڤَـْم َأجانَـنْـتُوَپـَرْم ْبه
  َمـِهشْـڤَـَرْم-تَ َمـَم ْبهۤو



 ٤٣\١٠\٢. ب.ش

 . "وجودالكل  وهيمنتي المطلقة على عليجوهري ال ونجهلانهم ي. اإلنسانصورة ب تجلى عندما أحمقى التخف بييس"

ليس مخلوقا وال يطرأ التغيير على مقامه العلي بل الصورة الباقية للعلمالحق ن ابحثه في النصوص السابقة تم القطع كما تقدم لنا 

هو علي عن جميع مفاهيم الفعل وردته، وحتى وان تجلى في. وبناء عليه، ال يخضع لردات افعاله. والهناء وتنفذ مشيئته بقدراته

في عالم المادة السمكة أو الخنزير البري دون اإلنسان.  عن مفاهيم الخير والشر لعالم المادةعالم المادة فيتجلى بقدرته الباطنة لتعاليه

برحمته يتجلى في كل جنس من اجناس الحياة. بصفة سمكة أو خنزير بري فإنه علي عن المفاهيم الماديةالحق لكن عندما يتجلى 

الحقهي اعتبارات القدرة المادية وفي عالم المادة الضعة واجناس الحياة لشر والرفعة وامفاهيم الخير و.  لكنه ليس من عدادهاالعلية

علينا ان ال. قارن بالتصورات الماديةي تعني جوهر علي ال )paraM bhAvam(  ْبـهاَوْمَپـَرمْٰكلمتي . علي عن كل تلك االعتبارات

شْـرّي هو عين )RAma( راَم شْـرّي ربلا. صورة حيوان أدنىبتجلى الحق ال تتناقص ألن  باقيةالحق ننسى ان قدرات 

ال يستطيع ال يحصره المكان بل هو في كل مكان بوقت واحد، لكن. بريالخنزير السمكة والصورة ب تجلياته الشحصية وكْـرِٰشْٰـنَٰ

صورة إنسانبجلي التالحق ان يفهم كيف يستطيع  "الحقالجوهر العلي "  أي)paraM bhAvam(  ْبـهاَوْمَپـَرمْٰ االحمق الجاهل بـ

الضفدعة في البئر قاصرة عن تصور البحر. منظور ضفدعة البئر التي تقارن البحر ببئرهامن يقارن اإلنسان كل شيء . أو سمكة

عن فهم قدرةلحق باوبناء عليه، يقصر االحمق بصدد العلم العلي . عندما تطلع على وسع البحر وتقيس البحر استنادا إلى حجم البئر

 . في كل جنس من اجناس الحياةـٰنوويشْٰتجلي 

 التعريب

 ويهلك الخلق كله كما تبدد الريح )Rudra( روْدَرصورة المدمر بفي نهاية الدهر، الحق بعد ذلك، يتجلى 

 .الغيوم

 التفسير

 اْمَسـ ِاڤاي  گْـراَمه-تَ هۤوْبـ

، الخلق كله من صنع شخصيةكذا. عند تبددها تولد الغيوم في السماء وتبقى في السماء دون صورة. يقارن الخلق المادي بالغيوم

 في مجرىشيَو أي )Rudra( روْدَر ثم يهلكه في صورة ويشْٰـٰنو ويحفظه لبعض الوقت في صورة ْبـَرْهماالالهوت في صورة 

 :)٢٠-١٩\٨( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـهذا الخلق والحفظ والهالك موضح في . الوقت

 اِتىييتْـڤا ْپـَرلتْـڤا ْبهۤوْبهۤو
 ڤَـشَـه پاْرتَْهىِمى ـَچ آ-راتْرى 

 ىـِمَچ آ-ْپـَرْبَهـڤَـتى اَهْر 
 

 ُويَرْس تَْسماتْ تو ْبهاڤُو نَْپـ
 اكْـتاتْ َسـناتَنَـهياكْتُو ڤْـيڤْـ
 ِتـٰشـوَسـْرِڤـٰشـو ْبهۤوَسـ  اهي

 ياتيـنَـشْٰياتسو نَـ ڤينَـشْٰـ



. ")PArtha (پاْرتْـَهىنحل تراكيبها الكثيفة دون حول، يا تته  ولدى حلول ليل،وتولد هذه االحياء، ْبَرْهماطلع نهار ي اخرى بعد رةم"

 العالم بل ثابت ال يطرأ عليههذا يهلك عند هالكال  سرمدي عليلطيفة والمادة الكثيفة، يوجد ملكوت الهذه المادة وراء  لكن"

 ."يريالتغ

 ٤٤\١٠\٢. ب.ش

بعد ذلك اثناء ليل  يهلك ثانيةه لكن)وراء التصور(طبيعة عالم المادة هو انه يخلق بجودة أوال ثم ينمو جيدا ثم يبقى ألجل محدود 

 الحمقاء التي تحسب العالميَّرةالنفس المسيتعين على .  كما كان كالسابقْبـَرْهما دون مقاومة ويعاد خلقه في نهاية ليل ْبـَرْهما

طلبة االجر في عالم المادة في غاية الشوق إلى انشاء المنشآت الكبيرة. الزائل موطنا خالدا، ان تعلم سبب معاد الخلق والهالك

 المصادر وبذل منتفعة بتلكالنفس المسيَّرة تخلق .الحقوالمباني الكبيرة واالمبراطوريات والصناعات من المواد التي يمدها وكالء 

في آخر العمر وابتداء طور آخر من الحياة لتعاود الخلق مرة طاقات كبيرة، وترضي اهواءها لكنها تجبر على ترك كل شيء

فهم ما ينبغي عليها عمله وكيف يمكنها يمكن للنفس الرهينةانه  يفيدمعلومات عن طبيعة أخرى باقية ال تهلك والحق يعطي . وثانية

النفس المسيَّرةحري ب . الحمقاء التي تهدر طاقتها في عالم المادة الزائلةالنفوس المسيَّرةها القيمة العطاء أمل لتلك اإلنتفاع بطاقت

عمها حياةتليتسنى لها اإلنتقال إلى الطبيعة الباقية حيث تغيب الوالدة والموت والخلق والهالك و تتيميةخدمة الالاإلنتفاع بطاقتها في 

 يظهر الخلق المؤقت.الحقبدال عن هدر طاقتها في المادة وهو أمر محتم هالكه بمجرى الوقت بمشيئة  م والهناءباقية تامة بالعل

مقصود إلتاحة الفرصة لها لتحقيق ذاتها وليس للتشبعة الحسيةكما انه  المتعلقة باالشياء الزائلة، النفس المسيَّرةويهلك لمجرد اعالم 

 .عملكل مطمح 

 عريبالت

 رؤية اشياء اكثر مجدا التيم االصفياءلكن يستحق العليا بذلك، يصف كبار المتعالين افعال شخصية الالهوت 

 .في العالم العلي وراءها

 التفسير

 يجاناتيماْم َأْبه ايَْهـكْتْ

التيم يفهم . أيضاًقدرة مسرته  أي)Ananda( آنَـنْـَد ينعم بـقدراته فحسب بل مختلف خالق ومهلك الظواهر المادية لالحق ليس 

تحقيق مقتنع بمجرد فهم حلوله في كل الوجود وهذا ما يدعى المؤمن بوحدة الوجود المطلقة. دون سواهمالحق  قدرة مسرة فياءاالص

المؤمن بوحدة الوجود يفوق )ParamAtmA( َپـَرماتْـمافي قلبه بصفة الحق  الذي يشاهد چّييُّـوالـ. )Brahman( ْبـَرْهـَمـْن

في دارهالحق يبقى . بتبادل الخدمة الوديةالحق قدرة مسرة   أي)Ananda( آنَـنْـَدفي ون  يشاركاءتيم اصفي، لكن ثمة المطلقة

يقضي .في مختلف االذواق االصفياء تيمهالباقية مع مالزميه وينعم بالخدمة الودية العلية التي يقوم بها  )VaikuNTha( وايكونْٰطَْهى

 :)٥٥\١٨( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ جاء في .الحقبه للتأهل لدخول ملكوت ون لخلق وينتفع اثناء بيان اتتيميةالخدمة ال االصفياء التيم

 تَـتّْـڤَـتَـهي شـاْسمتْـاشْ ياڤاْن ي
 اتْـڤايـتَـتُو ماْم تَـتّْـڤَـتُو گْ

 َأنَـنْـتََرْم - شَـِتى تَـْديڤ

 ٤٥\١٠\٢. ب.ش

 ". يدخل ملكوتي، وبذكري التام بمثل هذا الحب. لفهمي حق ا فهمالفرد وحدها يستطيع تتيميةالخدمة الب"

 ويؤذن لهبسعته الفردية  الخدمة الصائبةعلىعلى حاله فيتدرب بذلك الحق الصفية العلم ب ةتتيمياليستطيع الفرد بتنمية الخدمة 

الربم حيث ينع) Goloka VRndAvana (لُوَك ورِِٰٰنْـداَوَنچوممكنة على كوكب للحق أرفع صحبة مجيدة . الحقبدخول صحبة 

 فيكْـرِٰشْٰـنَٰ يرد وصف األرض العلية لـ.)surabhi( سوَرْبـهي وحيواناته المفضلة ابقار )gopIs( ـْزّيـپچوالـ مع كْـرِٰشْٰـنَٰ

Brahma-saMhitA .جال أكثر الكتب الموثوقة في هذا المشْـرّي تْـشايتَـنْيا الذي يعتبره المولى )(  َسـْمـهيتا-ْبـَرْهَم

 التعريب

 تدخله المباشر ليس سوى عن) Vedas (ِوَدْزالـما تصفه . شخصيا هالك عالم المادةابخلق والحق ال يقوم 

 .لنفي الفكرة بأن الطبيعة المادية هي الخالقة

 التفسير



 هيِاكْشِٰـَن ْپَركِْرتياْدْهـيَمـ

ياتْ. يّْىَن جاتاني جـّيـَونْـتي. ياتُو وا ايماني ْبـهّوتاني جايانْـِتى:  هوهوحفظه واهالك بصدد خلق عالم المادة َويديالـالنص 

 yato vA imAni bhUtAni jAyante. Yena jAtAni jIvanti. Yat prayanty( ـويـشَـنْتيْپـَريانْـِتى أْبـهيـَسـمْٰ

abisaMvizanti( ْبـَرْهـَمـْن أي كل شيء من صنع) Brahman (ْبـَرْهـَمـْنيحفظ و) Brahman (يء بعد الخلق ويستودعكل ش

َپـَرماتْـما و) Brahman( ْبـَرْهـَمـْن ـيستخلص المادي الفظ الجاهل بالعلم ب. بعد الهالك ْبـَرْهـَمـْنكل شيء في 

)ParamAtmA( ـَواْنَچْبـَهـ أو) BhagavAn(يشارك العالم المادي  ان الطبيعة المادية هي السبب األخير للظاهرة المادية كما

جاء في فلسفة. هذا الرأي ةَويديالـتدحض كل الكتب . رأيه بأن الطبيعة المادية هي السبب االخير لجميع ظواهر عالم المادة

 الذي هوـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهاض الخلق والحفظ والهالك كما جاء في هو فّيا) Brahman (ْبـَرْهـَمـْن ان ويدانْـتَالـ

ـهَچــْو أْبـهيَجـنْـماِدى أْسـيا ياتُو أنْـَوّيـاْد ايتَـَرتَـشْ تْـشاْرتْـِهـشْٰ: )VedAnta( ويدانْـتَالـالتعليق على فلسفة 

 .الخ) janmAdy asya yato 'nvayAd itarataz cArtheSv abhijJaH svarAT( ْسـَوراطْ

شْـرّيـَمْدلذلك، في مجرى تعليق . المادة الميتة هي طاقة ذات قدرة على التفاعل لكنها تخلو من المبادرة من تلقاء نفسها

 أي)svarAT( ْسـَوراطْ و )abhijJaH( ـهَچيـأْبـه بالتنبيه انه )janmAdy asya( َجـنْـماِدى أْسـيا على مقولة ـَوتَـْمَچْبـها

لذلك، ليست المادة الخامدة السبب االخير لخلق. مستقلالم ليس مادة خامدة بل الوعي المحيط والعظي) Brahman (ْبـَرْهـَمـْنان 

كن الحي العظيم هو مستهلتبدو الطبيعة المادية السبب االخير ظاهريا بسبب الخلق والحفظ والهالك ل. ههالكا وهوحفظعالم المادة 

 :)١٠\٩( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـهو وراء كل خلق وحفظ وهالك استنادا إلى ما جاء في . حركتها

 شَـَرْمتْـشَـراتْـ -َسـ  اِتىيسۤو
 ايِهـتوناِنـَنَ كاونِْتـ

 ڤَـْرتَـِتىيَپـريـْد ڤَچَجـ

  كاَرنَٰ–ـتْ َچ َجـ– مّوَل كْـرِٰشْٰـنَٰأِتـَو 

 تعمير وهدم هذهيعاد هابحكم. غير المتحركة والمتحركةاالحياء كل أم  ، الماديةطبيعة الهذه تعمل تدبيريب ،)KuntI( كونْتۤييا ابن "

 ."دورياًرة الظاه

بالعمل عندما  تبدأ الطبيعة المادية.)adhyakSeNa( ـنَٰأْدْهـياكْـشِٰوال تعمل سوى بتدبير الحق الطبيعة المادية هي احدى قدرات 

يعلم الخبير بأن الوالد هو المنجب رغم انه يبدو للجاهل انها . خاطفة عليها مثل اتصال الوالد بالوالدة التي تحبلةنظرالحق يلقي 

اعتبار. تنتج الطبيعة المادية الظواهر المتحركة وغير المتحركة لعالم المادة بعد ان يغرسها االب العظيم وليست مستقلة لذلك،. االم

داَس كَـويراَج شْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰوصف .  هو منطق الحلمة المتدلية من عنق الجديوغيرهالطبيعة المادية سبب الخلق 

)KRSNadAsa KavirAja(شَـريتاْمرِِٰٰتَتْـ تْـشايتَـنْياي كتاب  ف )Caitanya-caritAmRta(ْسـتَـَن–َل ـَچ –أجا :  هذا المنطق 

َسَرْسـَوتّي شْـرّيـَمْد ْبـَهـكْتي سيدّْهانْـتَ شْـرّيحسب توضيح رحمته الربانية ( كالتالي )ajA-gala-stana-nyAya(  نْـّيـايا–

ْپـَرْدهاَنتسمى الطبيعة المادية " أي )zrI zrImad BhaktisiddhAnta SarasvatI GosvAmI MahArAja( َمـهاَرَج چُوْسـوامّي

)pradhAna( داَس كْـرِٰشْٰـنَٰكتب ". ألنها مادة ميتة  السبب الفاعل، لكنها ليست السبب البعيد للخلقـاماّي السبب المادي وتسمى

 :)٦١\٥ آدي-تَشَـريتاْمرِِٰٰتْـ تْـشايتَـنْيا( كَـويراَج كوْسـوامّي

 تَـَن ْسـ–ـَل َچ -يايتْـشْـِهى أجا  كاَرنَٰ–تي ْـَركْـرِٰپ

 ْدچاْپـهوليـنْـياتْـهُولْـموكاْد ويْسـ

. فإنه هو الذي يدشن حركة المادةكْـرِٰشْٰـنَٰ االمتداد التام لـهو) KAraNodakazAyI ViSNu (ويشْٰـٰنوكاَرٰنـاْرنَٰـَوشايِّي لما ان 

تقارن المادة بقطعة. عند تحميتها بالنار قطعة الحديد ليست النار لكنها تصبح جمرة ومحرقة كالنار. كهرباء مناسب للغايةمثل ال

لذلك، المادة. تلك الكهربةفضل ب  فتظهر أفعال وردود افعال قدرة المادةويشْٰـٰنوالحديد وتتكهرب أو تحمى بنظرة الوعي العظيم 

ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها في )zrI Kapiladeva( ِدَو پـيَلكَـ شْـرّيقال .  السبب المادي للظاهرة الكونيةالخامدة ليست الفاعلة وال

٤٠\٢٨\٣(: 

 ْمـْبـَهـواتْ َسـ–پي ْسـَو ْدهّوماْد وا
ـْهيـَمـتاْدِپى أ  آتْـَمـتْـِوناب
 ولْـموكاتْگْ أتْـَهـگْـنيه ْپـرِٰياتْـها



 ٤٦\١٠\٢. ب.ش

النار االصلية ولهيبها وشرارها ودخانها واحدة ألن النار هي النار لكنها بائنة عن اللهب واللهب بائن عن الشرار والشرار بائن عن

ظهريتقارن الظاهرة الكونية بالدخان ألن الدخان . تكمن النار في اللهب والشرار والدخان لكنها متباينة العروض والعمل. الدخان

تقارن الشرار باألحياء ويقارن اللهب بالطبيعة .شبه ظواهر معروفة وغير معروفةفي السماء وي عند تصاعدهال متفاوتة بأشك

لذلك، جميعها أي الطبيعة المادية والظاهرة.  يعلم ان كل واحدة منها فعالة بفعل النار االصليةتعين ي.)pradhAna( ْپـَرْدهاَنالمادية 

الطبيعة المادية بمثابة السبب االصلي للظاهرة الكونية أيون  لذلك، من يقبل.)النار(الحق  سوى قدرات الكونية واالحياء ليست

ال ينفصل وجود.  فإنهم مخطئين في خالصتهم)SAGkhya( ـكْـْهـياسانْ سبب الخلق حسب فلسفة )prakRti( تيْـَركْـرِٰپ

.الحقالطبيعة المادية عن وجود 

 أي حلب)ajA-gala-stana-nyAya(  نْـّيـايا– ْسـتَـَن –َل ـَچ –أجا بب كل االسباب هو منطق بصفة سالحق لذلك، اغفال 

 .ظهر الضرع المتدلي من عنق الجدي مصدرا للحليب لكن من الحماقة حلبهربما . الضرع المتدلي من عنق الجدي

 التعريب

 المبدأ الحاكم ي، كما هْبـَرْهمامبدأ الحاكم اثناء نهار هنا يإيجاز هي ال تعملية الخلق والهالك تلك التي وصف

mahat-tattva .تغيض فيه الطبيعة الماديةالذي )  ( تَـتّْـَو-َمـَهـتْفي خلق 

 التفسير

 انْتَـْمي َپـْر- َچيُّـو -َسـَهـْسـَر 

فيالحق يتجلى . )kalpa( َپكَـلْـ و )vikalpa( َپويـكَـلْـ و) mahA-kalpa (َپ كَـلْـ-َمهاتوجد انواع مختلفة للخلق هي 

 مع)KAraNodakazAyI ViSNu( شْٰـٰنوويكاَرٰنـاْرنَٰـَوشايِّي  االول )puruSa( پوروشَٰشخصية ب )mahA-kalpa( َپـلْـ كَ-َمها

االدوات احدى عشر والعناصر خمسة.  والمواد الستة عشر للمادة الخالقة وأدواتها)mahat-tattva(  تَـتّْـَو-َمـَهـتْكل قدرات 

يشْٰـٰنووكاَرٰنـاْرنَٰـَوشايِّي في شخصية الحق  أي األنية المادية ويخلقها )mahat( َمـَهـتْجميعها عن تفيض و

)KAraNodakazAyI ViSNu( َپ كَـلْـ-َمها وتسمى )mahA-kalpa ( َپويـكَـلْـ ونشر العناصر المادية هو ْبـَرْهماأما خلق

)vikalpa( . َپكَـلْـ يسمى اثناء نهاره ْبـَرْهماخلق )kalpa( .َپكَـلْـ هو  ْبـَرْهماهارلذلك، ن )kalpa( منْبـَرْهما ويتألف شهر 

:)١٧\٨( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـهذا مؤيد في . )( َپـْزكَـلْـ ٣٠ kalpas

 دوهيـُو ڤاْد ْبَرْهَمـٰنيَأَهـْر 
  َسـَهـْسـرانْتاْم- َچيُّـوْم يراتْر

 ادُو َجـناهي ڤ- راتَْر -ِتى هُو 

 َپـشْ تْـشَ كَـلْـ–ـَرتْـَهـَمـه شْـِوتَ ْپ

 . "، وليله مثل هذاْبَرْهما لـ واحداً اًنهاراإلنسان تعادل مجتمعة في حساب العصور من  دورة رباعية ألف "

كذا، مدة النهار والليلة. يقبل حتى العالم العصري بتلك الحقيقة. النهار والليلة في الفلك السماوي تعادل سنة كاملة على هذه األرض

)divya-yuga( َچ ّيـو–ديـْويا تحسب العصور االربعة بسنوات الجنة وتسمى . في المناطق األعلى أطول منه في كواكب الجنان

 هوْبـَرْهماوخلق . )kalpa( َپكَـلْـ هو ْبـَرْهماالخلق في نهار . ْبـَرْهما يعادل نهار )divya-yuga( َچ ّيـو–ديـْويا وألف 

َپكَـلْـ -َمهايسمى ) MahA-ViSNu( ويشْٰـٰنو -َمها بزفرة )vikalpa( َپويـكَـلْـعندما يحدث . )vikalpa( َپويـكَـلْـ

)mahA-kalpa( . َپكَـلْـ -َمهاتوجد دورات منتظمة من )mahA-kalpa (َپويـكَـلْـ و )vikalpa( َپكَـلْـ و )kalpa( .يجيب

كتاب من )PrabhAsa-khaNDa( ـدَٰ كْـَهـنْٰ-ْپـَرْبـهاَس  جزء عنها منـكْشيتْرّيَپـ َمـهاَرَج على سؤال چُوْسـوامّيشوَك ِدَو 

Skanda PurANa :وهي كما يلي )( ورانَٰـپ ْسـكَـنْـَد

  لُوهيـتَـه–ْدويـتـّيـيُّـو نـّيـَل 
 تـّيـياْس توواَمـِدَوْس تْـرِٰ

 َپـَرهتْـهانْـتَـرُو أچاتَـتُو 
 

 َپـنْـتْـشَـَمـه ْپـرُوكْـتَـهراوَرَوه 
 تَـه ايتي ْسـْمـرِْٰپـرانَٰـطَْهـه شْٰـشَٰ
 َپـهلْـ كَـ–َهـتْ رِٰـَهى ْبـْپـتَـمُو أتَْسـ



 ـطَـَم أوتْـشْـياِتىپُو أشْٰكَـنْـَدْر
 

 َپَسـْديُّـوتْـَهى نَـَوَمـه كَـلْـ
 تَـهإشـانُو َدشَـَمـه ْسـْمـرِٰ

 ْپـرُوتَـْسْدْهـّيـاَن ِاكاَدشَـه 
 َپـَرهتَـتْـها ساَرْسـَوتُو أ

 
 تْـَريُّـوَدشَ أودانَـْس تو

 ـتوْرَدشَـهُو أتْـَهى تْـشَروٰدـَچ
 ِگـياهَپـنْـتْـشَـَدشُو كاوْرَمـه 
 َپـِتـهْپـَرجاماسّي ـپاوْرنَٰ

 
 ـَهـْس توشُو ناَرسيـمُْٰودَٰـٰش

 َپـَرهَسـماْدهيْس تو تَـتُو أ
 َجـه ساوَرهويشْٰـٰنوِنـيُّـو گْـآ

 َپـَرهَپـْس تَـتُو أ كَـلْـ–سُوَم 
 ْپـرُوكْـتَـهـشُو ْبـهاَونَـه ْدواويـمْٰ
 َپـَرهايتي تْـشاْن پوماسو

 ـْس تَـْدَوْدـطيـشَٰـطْـَهـشْ تْـشاْرشْٰوايـكونْٰ
 َپـَرهَپـْس تَـتُو أ كَـلْـ-َولّي

 
 ـشُو أتْـَهى وايـراجُوْپـتَـويـمَْٰسـ
 َپـَرهَپـْس تَـتْـها كَـلْـ-ورّيچا

 ْپـرُوكْـتَـْسماِهـشْـَوَرْس تَـتْـها 
 گْـهاتيـتَـهپورُو ياتْـَر تْـريـ

 َپـْس تَـتْـها تْـشانْـِتىلْـ كَـ– ـرِٰـيـتْپ
 تاـه ْسـْمـرِٰياه كوهّوْر ْبـَرْهـَمـنَٰ

واَمـَن ِدَو -٣. )Nillalohita( نـّيـلَـلُوهيتَ -٢. )zveta-kalpa( َپكَـلْـ-شْـِوتَ -١: )kalpa( َپكَـلْـيوجد ثالثين 

)VAmanadeva( .تْـهانْـتَـَرچا -٤ )GAthAntara( .راوَرَو -٥ )Raurava( .ْپـرانَٰ -٦ )PrANa( .َهـتْ ْبـرِٰ -٧–

ْدْهـّيـاْن -١١. )IzAna( إشاَن -١٠. )Sadyotha( َسـْديٌّـوتْـَهى -٩. )Kandarpa( َپكَـنْـَدْر -٨. )Brhat-kalpa( َپلْـكَـ

)DhyAna( .ساَرْسـَوتَ -١٢ )SArasvata( .أوداَن -١٣ )UdAna( .ـروَدَچ-١٤ )GaruDa(. كاوْرَم -١٥ )Kaurma( .١٦-

ساوَر -٢٠. )ViSNuja( َجويشْٰـٰنو -١٩. )Agneya( گْـِنـياآ -١٨ .)samAdhi( َسماْدهي -١٧. )NArasiMha( ـَهىناَرسيـمْٰ

)Saura( .َپكَـلْـ –سُوَم -٢١ )Soma-kalpa( .ْبـهاَوَن -٢٢ )BhAvana( .پوَمسو -٢٣ )Supuma( .َهىطْايكونْٰو -٢٤

)VaikuNTha( .تْـشيشَٰآْر -٢٥ )ArciSa( .َپ كَـلْـ-َولّي -٢٦ )ValI-kalpa( .وايراَج -٢٧ )VairAja( .ورّيچا -٢٨-

 .)PaitR-kalpa( َپ كَـلْـ-ـرِٰپايـتْ -٣٠. )MAhezvara( ماِهـشْـَوَر -٢٩. )GaurI-kalpa( َپكَـلْـ

ثم يوجد.  فقط)kalpas( ـْزَپكَـلْـيل الخلق في ، فيمكننا تخ مائة سنة أي دهراًْبـَرْهما ويعمر ْبـَرْهماعادل شهر ومجموعها ي

 َسـْمـهيتا-ْبـَرْهَم كما جاء في )MahA-ViSNu( ويشْٰـٰنوَمها  وتخرج مع كل زفرة من زفرات )vikalpas( ويـكَـلْـَپـْز

)Brahma-saMhitA( : ناتْـهاْها– ـدَٰـَدنَْٰچـجا َجـ ويلَ– كالَـْم أتْـهاَولَـْمـْبـيا جـّيـَونْـتي لُوَم – نيشْـَوسيتَ –ياْسـيايَك 

)yasyaika-nizvasita-kAlam athAvalambya jIvanti loma-vilajA jagadaNDa-nAthAH(. ْبـَرْهماْز يعّمر )BrahmAs(ما بين 

َپـزكَـلْـ-َمها هي )MahA-ViSNu( ويشْٰـٰنو -َمهاإذن، زفرات وشهقات . )MahA-ViSNu( ويشْٰـٰنوَمها زفرات وشهقات 

.السيد الوحيد لكل خلقالحق  وكلها عائدة إلى )( mahA-kalpas



 ٤٧\١٠\٢. ب.ش

 التعريب

أيها الملك، سأوضح بمجرى الوقت قياس الزمان في وجهيه الكثيف واللطيف مع عالماته المخصوصة لكن 

PAdma-kalpa .)( َپ كَـلْـ– ْدَماپاسمح لي اآلن بتوضيح 

 التفسير

 ٤٨\١٠\٢. ب.ش

الحق ألن )zvetavarAha-kalpa( َپ كَـلْـ–َوراَهى ِوتاشْـ أو )VarAha-kalpa( َپكَـلْـ -َوراَهى الحالية هي )kalpa( َپكَـلْـ

-َوراَهىلذلك، . ويشْٰـٰنو من زهرة اللوتس المنبثقة من سرة مولود الْبـَرْهما اثناء خلق )VarAha( َوراَهى ةشخصيتجلى ب

جـّيـَو نظير )AcAryas( آتْـشاْرياْز أيضاً وهذا ما قطع به )PAdma-kalpa( َپ كَـلْـ-پاْدَم يسمى )VarAha-kalpa( َپكَـلْـ

 zrIla VizvanAtha CakravartI( شْـرّيـَل ويشْـواناتْـَهى تْـشَـكْـَرَوْرتي تْهاكوَر باإلضافة إلى )JIva GosvAmI( چُوْسـوامّي

ThAkura( امّيشْـرّيـْدَهـَر ْسـو تعقيبا على تعليق المعلق االول )zrIdhara SvAmI( . َوراَهىإذن، ال يوجد تناقض بين

)(. PAdma-kalpa ( َپلْـ كَـ–پاْدَم  و ) VarAha

 التعريب

( چُوْسـوامّيتَ سـّو عن كل ما يتعلق بالخلق، سأل )  zaunaka RSiSuta( ـيٰشرِٰ شاونَـَكبعد ان سمع 

GosvAmI( چُوْسـوامّيتَ سـّو ألن ) Suta GosvAmI( ويـدوَر عن ) Vidura( ويـدوَر أعلمه سابقا ان 

Vidura . ترك القصر وجميع اهله الذين كان يصعب تركهم)(

 التفسير

٥٠-٤٩\١٠\٢. ب.ش

مايـتْـِريا الذي التقى )Vidura( ويـدوَر في شوق أكبر لإلطالع عن )RSis( ـيْزٰشرِٰ الناطق باسم الـ)zaunaka( شاونَـَككان 

Maitreya RSi .محاج اثناء تجواله في ال)( ـيٰشرِٰ

 التعريب

  و)Vidura( ويـدوَرنرجو ان تعلمنا عن االحاديث التي دارت بين : )zaunaka RSi( ـيٰشرِٰ شاونَـَكقال 

 مايـتْـِريا واجوبة )Vidura( ويـدوَر اللذان بحثا في االمور العلية وما كانت اسئلة )Maitreya( مايـتْـِريا

)Maitreya (ويـدوَرمنا عن سبب قطع كما نرجو منك اعال )Vidura( صالته العائلية وعن سبب عودته إلى 

 . اثناء جولته في المحاج)Vidura( ويـدوَرالقصر، كما نرجو اخبارنا عن نشاطات 

 التفسير



 ٥١\١٠\٢. ب.ش

 التعريب

أسرد عليكم اآلن االمور التي اوضحها الحكيم س: )zrI SUta GosvAmI( چُوْسـوامّيشْـرّي سّوتَ قال 

 .ارجو منكم سماعها بحضور ذهن. ـيتْرّيـكْـشَْٰـپالجليل جوابا على اسئلة الملك 

 التفسير

 ـهكْـرِٰشْٰـنََٰپـَرَمـه إشْـَوَره 
 هگْـَرَهي ونْـَدـ آنَيْدتْـش ـشَْْسـتْ

 هچُوويـنْـَدأناديْر آديْر 
 ْمـ كاَرنَٰ–  كاَرنَٰ–َسـْرَو 

 ختام الباب الثاني

)zaunaka( شاونَـَك يتحدث عن خلق وهالك عالم المادة لكن يبدو ان )zrI SUta GosvAmI(ك چُوْسـوامّيشْـرّي سّوتَ ان 

 واحد مدمن على البدن:البشر على نوعين. الناطق باسم الحكماء كان يميل أكثر إلى سماع االحاديث العلية عن الخلق الطبيعي

يستمد الفرد النفع.  والمتعاليدنيوي ال: النوعينـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهايفيد . الكثيف والعالم المادي والثاني يعنى أكثر بالعلم العلي

يولي المادي القوانين الطبيعية. ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها منفي العالم المادي أو العالم العلي للحق ع االفعال المجيدة واء سم س

ينبغي للمادي العلم ان النشاطات الطبيعية وعجائبها. أحياناًالحق  بعنايته وكيف تعمل ويرى العجائب فيها، ومن افتتانه ينسى امجاد 

الرب العظيمتدبير . االمر كذلكبدا تتشكل الوردة في الحديقة وتتفتح بجمال بالقانون الطبيعي العشوائي ولو   ال.الحقن استهالل 

راء القانون الطبيعي، وإال لن تتصور الوردة تلقائيا

م

يرسم الفنان صورة الوردة بكل انتباه وحس فني لكنها ليست بكمال الوردة . و

هذه الخالصة مردها فقرية تشكلت دون فطنة وراء جمالها؟ طبيعة، فكيف يسعنا القول ان الوردة اللو كانت هذه هي الحقيق. يةطبيعال

الحقتلك هي حقيقة وجود . ان الوعي العظيم العام يرعى كل شيء بعناية كاملةاعاله لخلق والهالك ا العلم من وصف يتعين. العلم

يجهل هؤالء. هم وان وعيهم محيط بكل شيء دون برهانئتعالاس ءدعابإالماديين حماقة ون ق في كل مكان، لكن ما زال من يفو

 مفيد لهمـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـهاسماع بالنتيجة فإن و. كونيامتالك وعي ون يدعومع ذلك الحمقى ما يجري وراء الحائط المقابل 

لكن حكماء ت امتالكه ذلك الوعي الكوني،اثبا ينبغي لإلنسان. ألنه يفتح اعينهم بأن مجرد ادعاء الوعي الكوني ال يجعلهم كذلك

لذلك، كانوا في شوق لسماع االمور العلية. تعلين الزائفينس كانوا فوق الماديين االفظاظ والم)NaimiSAraNya (نايميـٰشـاَرنْٰـيا

 .التي بحثتها المراجع

يدلي المحامي. تى في المحاكمالجاري هذا هو النظام . يمكن اإلجابة على كل سؤال باإلستشهاد بالمراجع وهذا ما يرضي العاقلين ح

 وتتبعه)paramparA( َپـراَپـَرْمـهذا هو نظام . لة من األحكام السابقة للمحكمة دون تجشم المتاعب بإثبات قضيتهالخبير باألد

 :)Brahma-saMhitA(  َسـْمـهيتا-ْبـَرْهَم من )١\٥(جاء في . المراجع العليمة دون ابتداع تفسيرات تافهة

." الذي يده في كل شيء دون استثناءالرب العظيم ة " عاطعمل على لن

 هوـْمتََوَچْبهاـال" بعنوان ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها على الفصل العاشر من الباب الثاني من تَـدانْويـ ْبـَهـكْتيانقضى بحث 

 ".الجواب على كل االسئلة
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