
 ـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرّي
 تمهيد

ما عاد المجتمع البشري في يومنا الحاضر يرتع في ظلمة الجهل بل أحرز تقدما سريعا على الصعيد الدولي في مضمار الرخاء 

 ثمة. ير خالفات واسعة النطاق حتى حول أتفه األسبابفي ذلك الجسم االجتماعي تثما  وخزة توجدوالتعليم والتنمية االقتصادية لكن 

لك  تـڤَـتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرۤيحاجة ملحة لتلمس سبل توحيد البشرية على أساس السالم والصداقة والرخاء المشترك وسيسد 

 .  مجمل المجتمع البشري"روحنة"الحاجة ألنه عرض تربوي غرضه إعادة 

وما هي تلك الحاجة؟ ما عاد المجتمع البشري متقوقعا ضمن حدود جغرافية. ال مناص من تبين الحاجة الراهنة للمجتمع البشري

ةتقوم الُمثل الشيوعية الروحي.  بل تخطى العصر الوسيط طامحا إلى وحدة البشرية جمعاءائدي أو عقيمرسومة على اساس عرق

نووبالتالي، يشعر كبار المفكر. على تلك الوحدة البشرية، ال بل على مجمل طاقة األحياء ـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرّيها جسدالتي ي

، إذ يفتتح بمقولة فلسفةلإلنسانتلك الحاجة اإلجتماعية  ـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرّيسيسد . بضرورة جعلها عقيدة ناجحة

janmAdy asya yataH .  ترسيخا لمثال قضية مشتركة واحدة)( اتَـهاادي َأْسيَّ يَجنْم: تَـدانْـِڤـال

 َمـهاَرَج الجليلوالتيم وصية الطالب ت للمدارس والكليات عمال بةهج التعليميافي المن ـڤَـتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرۤي ينبغي إدراج

:)١\٦\٧ .ب. ش(  الشيطاني للمجتمعشخص الحق المطلق العظيم تبديل الوجه بغية )( ْپـَرْهالَد PrahlAda

چُوشَِرتْ ْپـراتْـكاوماَر آ

 ىإيَه اْنـتـڤََچْدَهـْرماْن ْبَهـ

َجـنْـَم ـمْٰ مانوشََٰهـمْٰـْبدوْرلَـ

ْمَدـْم أْرتْـَهـْدْهـروڤَأ ىْد أِپتَـ

جهود  ود،هو واجب الوجوه اضوغّيه حفيظالوجود و فّياض. ن إنعدام التكافؤ اإلجتماعي مرده غياب المبادئ في حضارة الحاديةا

 الذي نجد تفسيرا العاجزة عن نفي وجود الحقه  أدواتور بالفشل لقصةإلى البحث عن مصدر الخلق محكومالساعية العلم المادي 

. الجميل ـڤَـتَـْمَچْبـهاأي  ـڤَـتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرۤيمتن كتاب منطقيا وشرعيا له في 

فحسب بل يبين صلتنا به وواجبنا تجاه الوجود  ال يقتصر على كشف النقاب عن فّياض هو علم علّي ـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرّي

هو قراءة فعالة في اللغة السنسكريتية وقد جرى نقله  ـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرّي. معة البشر على أساس علمه الكاملتحقيق كمال جا

فوق وعدا ذلك، يزود مطالعه . إلى اللغة العربية بإسهاب بالغ يزود مطالعه المتمعن بما يكفيه من العدة لدفع هجمات المالحدة

.  دون أدنى شك أو ريبةالحقلسيه على تبين حضور بالبراهين الساطعة التي ترضخ مجا

 )VedAnta-sUtra( تْـَرسۤو تَـدانْـِڤ به على قطوعوهو تعليق مفّياض الوجود تعريف هي  ـڤَـتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرۤيفاتحة 

المؤهل الوحيد  وحقالتحقيق  الى أرفع درجات طالبويتدرج إلى تسعة أبواب تقود النفسه  )VyAsadeva( ڤَڤْـّيـاَس ِد هصنف

مطالعة الكتب عند التدرجية المتأنية دون قفز عشوائي كما يحدث إنما هو الدراسة   للعلم العلّيكريمالمطلوب لدراسة هذا الكتاب ال

طريقة نطقه بالعربية ثم تليه النص السنسكريتي األصلي بإدراج ترتيب مضمونه فصل وقد جرى  فصال تلو تنبغي دراسته. الدنيوية

 . ختام األبواب التسعة األولى عند الحقلدارسه تحقيق  ثم ترجمته ثم تفسيره مما يضمن رداتهفم

ال نبالغ قط بالتشديد  وكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرۤي شخصية الالهوتيتميز الباب العاشر عن األبواب التسعة األولى بالكشف عن األفعال العلية ل

يكتمل الكتاب باثني عشر بابا وكل باب .  طالبه استيعاب مضمون الباب العاشرشاء ان على لزوم دراسة األبواب التسعة األولى

 . ابها بمقادير متتالية صغيرةيعمستقل بحد ذاته لكن مبلغ النفع هو است

 له عند مفكري وقادة المجتمع بناء على تزكية النصوني آمل بحسن قبنوهنا ال بد لي من اإلقرار بعثراتي اللغوية في هذا الصدد لك

 :)١١-٥-١( ـڤَـتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرۤيالتالي من 

 ْپـلَـڤُوـيـڤ -ىـَهْچ َجـنَتاچُويَسـْرـڤ-ْچڤا-تَـْد

 أپيىـِتْم أَبـدَّْهـڤَـكَشْـلُو -ياْسـميْن ْپـَرتي

شّْــكيتاني يتْأنْۤ ياشـُوْسـيا ـ أنَـنْـتَىناماِن

 هـاْدَهـڤَانْـتي سـٰنـرِْٰچتي ـيانْچا ىِتــنْڤَـنْٰتْشْـْهرِٰ

 هادف إلى  الذي ال يحد، إنما هو إبداع علّيالعظيمالرب  تسالياألدب الزاخر باألمجاد العلية السم وشهرة وصورة و، في المقابل"

كانت ان  تلك اآلداب العلية حتى وصفياءاألاالمناء ويسمع وينشد ويقبل . إحداث ثورة في الحياة الفاسقة لحضارة تتخبط خبط عشواء

."إلنشاءضعيفة ا



 َسـتْتَـتْ  آُومْٰ

 ـوامي ستَـدانْـِڤْبـَهـكْتي . س. إ

 ١٩٦٢\١٥مدينة دلهي في كانون االول 

 المقدمة

( ياْمـتْـَپـَرْم َسـ لسجود ل باـڤَـتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرۤيتعليقه  ) ( ڤَڤْـّيـاَس ِد ـَلشْـرۤييفتتح 

مالك السلطةعلى الرب يدل . الحق المطلق ـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرّييستهدف . الحق المطلقمفهوم بين والرب ثمة بون بين مفهوم 

 غيرملك إذ كيف يكون الملكبصفة الرب للال يوجد خالف بالرأي حول الوجه الشخصي . امصدرهبينما يدل الحق المطلق على 

.بيد اشخاصفي النهاية ها  العصرية والديمقراطية منها على األخص لكنسلطةعلى التسود شخصية الفة الصالربما كانت . شخص

مالكها أوبال مناص من االقرار ف سلطة مانشير إلى حينما إذن، . قطعياية شخصلصيغة الغة الالشخصية خاضعة لي تبقى الص،لكلذ

ذوكل  ان ـتاچّيْد ـَوَچْبَهـجاء في . ةتعدديينطوي على الالرب أن مفهوم  إلى التسليم بقودنا يةمختلفإدارية سلطات وجود  وربها

 vibUtimat( ـَوْزهُوتيَمتْ َستّيْبوعدد . حق المطلق اليستعير سلطته من  أي)vibUtimat( يْبهُوتيَمتْو  هوغير اعتياديةسلطة 

sattvas( ْم َستْياْمَپـَر :ـڤَـتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرۤي ه ويصفلكن الحق المطلق واحد ال ثان له  كبيرسالطيناألرباب أو ال أي )paraM 

satyam( .

zrIla VyAsadevaparaM 

satyam(َپـَرْم  األرباب أشخاص بال ريب لكن .فياض كل القدرات  النه هو الشخص العظيمياْمـتْـَس َپـَرْم .لحق المطلق أي ا

Izvara( ـَرڤَـإشْ السنسكريتية كلمةالتدل .  هو الشخص العظيمسلطاتهمالذي يستمد منه األرباب  )( ياْمـتْـَس paraM satyam(  على

paramezvara( إشْـڤَـَر َپـَرْم. على األإشْـڤَـَرأي  )( إشْـڤَـَر َپـَرْملكن الشخص العظيم هو الرب  paramezvara( الرب  أي

في  ْبـَرْهما يجري وصف.  من مطلق مصدر سواهسلطةنه ال يستمد مطلق ال مطلق السلطانعي العظيم وهو الا هو الوالعظيم

VaruNa( ـرونَٰڤَ والمالك )( ْدرـنْـشَتْـ والمالك إنْـْدَربكبير المالئكة مثل المالك  ِڤـديةالـالحكمة  Candra(يجزم  لكن 

ذي  الالعظيمالرب  من ِڤـديةالـ بصورة الحكمة ه تلقى علم بل والعلمسلطة غير مستقل الْبـَرْهماان  ـڤَـتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرۤي

ال التي جزاء أو األ ةري الصغنفوس القد تعي. م بكل شيء بصورة مباشرة وغير مباشرة عليالعظيمالرب . في قلب كل حييحل 

 الخارجية بصورة مباشرة وغير مباشرة لكن الشخص العظيم عليم ا أو سماتهاأبدانهيتعلق بكل شيء بتتجزأ من الشخص العظيم 

.  على حد سواءبكل وجوهه الباطنة والظاهرة

حتى ضمن يسعنا العلم . ذو الوعي العظيم هو فّياض الوجود والحفيظ والمدمر ان )janmAdy asya( ايـى أْسَجنْماِدتقترح عبارة 

للمثال، ينمو البدن المادي ليصبح آلية عاملة بفضل .  المادة الميتة تولد من الحياةبل ميتةبعدم والدة حياة من المادة التجربتنا الراهنة 

تفقد اآللية . ةحينفس البالتقوم اآللية البدنية   لكناعينهنفس الحية اآللية البدنية هي ال ان يحسب فقراء العلم. نفس الحيةاتصاله بال

يكشف النقاب في مجمل الحكمة .  المادية كلهاقدرةمصدر ال ، الشخص العظيم هواكذ. النفس الحيةارقها تفالبدنية قيمتها حالما 

 پاَدـشْـرۤي وأعلن )Brahman( ْبـَرْهـَمـْن قوة الحياةتدعى . الروحي العلم ئمةبها جميع أقطع  وتلك الحقيقة عن ِڤـديةالـ

Brahman( ْبـَرْهـَمـْن ان ِڤـديةالـالحكمة  عالمأحد كبار أ )( كَراتْشاْرياشَـنْۤ zrIpAda zaGkarAcArya(  هو الجوهر بينما

 اعليم بكل شيء حاضرالوبناء عليه، هو . ظيم وهو الشخص الع قوة الحياةو لكل قدرة هصليالمصدر األ. رضهاة عكونيالظاهرة ال

طعامه يأكل   إذحتى بما يجري داخل بدنه الشخصيغير الكامل يجهل . ةروحية والماديالركن من آياته  وبكل  ومستقبالياوماض

الشخص ان  مالعمل طعامه على حفظ بدنه في حين يعلم الكامل بكل ما يجري، و يدون علم بكيفية تحول طعامه إلى طاقة أو كيف

 ـڤَـتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرۤيوبالتالي، يخاطب الشخص الكامل في . العظيم كامل الكمال، فمن الطبيعي علمه بكل شيء بكل التفاصيل

ـَمْد شْـرۤييتم شرح كل ذلك في . لقدرته على اإلطالقتام لك وموعي تام ب عم الوجودأي من ي )VAsudeva( وِدڤََـڤاسباسم 

 . قديةنبكل وضوح ولدى المطالع فرصة وافية لدراسته دراسة  ـڤَـتَـْمَچْبـها

 بمثاله العملي في العصر الحديث ومن السهل ـڤَـتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرۤي كتاب  َمـهاْپـَرْبهوتْـشايتَـنْيا شْـرۤيعرض المولى 

وبناء عليه، ندرج هنا نبذة قصيرة . شايتَـنْياتْـ شْـرۤيـ ل من خالل الرحمة العلية ـڤَـتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرۤياستيعاب مضمون 

. ـڤَـتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرۤيعن سيرة حياته وتعاليمه إعانة للطالب على فهم مستوى 

 ـْمڤَـتَـَچْبهاالشخص  و)BhAgavatam( ـْمڤَـتَـَچْبها من الشخص ـڤَـتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرۤيتعلم من الضروري 

)BhAgavatam (هو الحق المطلق أي   َمـهاْپـَرْبهوتْـشايتَـنْيا شْـرۤي ان مالوه،  حالـڤَـتَـْمَچـَمْد ْبـهاـرۤيشْ عكسهو من ي

ـَمْد شْـرۤيأسلوب مقاربته فإن ، الصوت والصورةب) BhAgavatam (ـْمڤَـتَـَچْبها و )BhagavAn( اْنـڤَچْبَهـكل من هو 



 بالد اهل إلى جميع البشر على يد ـڤَـتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرۤيشيئته تبليغ  هو أسلوب عملي لجميع البشر وكانت مـڤَـتَـْمَچْبـها

. الهند

.  معلومات أولية عنهـتاچۤيـڤَـْد َچْبَهـ الذي يكشف كتاب كْرِِٰشْٰـنَٰ ةالمطلقشخصية الالهوت  هو علم ـڤَـتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرۤي

 ـتاچۤيـڤَـْد َچْبَهـ و ـڤَـتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرۤيأي  كْرِِٰشْٰـنَٰبـعلم الفي حر كل متب ان  َمـهاْپـَرْبهوتْـشايتَـنْيا شْـرۤيقال 

 .  بغض النظر عن هويتهكْرِِٰشْٰـنَٰبـعلم لل سيدا روحيا سليماجدير بأن يصبح 

إنما هو اإلقبال على علم  في جامعة البشر لخير كل البشرية المعذبة وجل ما نطلبه من قادة جميع األمم كْرِِٰشْٰـنَٰ حاجة لعلم ثمة

.  لنفعهم ونفع مجتمعاتهم ونفع البشرية جمعاءكْرِِٰشْٰـنَٰ

ـڤَـتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرۤي داعية تْـشايتَـنْيا سيرة حياة وتعاليم المولى عننبذة قصيرة 
إحدى  )zrIdhAma MAyApura( اپوَرـۤيـَم ْدهاَم شْـرۤي في ذاته تْـشايتَـنْيا ورائد الذكر المولى الحق الرسول العظيم لحب هبطأ

أمسية   أي)PhAlgunI PUrNimA( ْرنيماۤوـ پنۤيچوـهالْـْپعند  لچاية البنفي وال) NavadvIpa (نَـڤَـْدڤـۤيـَپضواحي مدينة 

 zrI( نّاتْـَهى ميشْـَرَچَجـ شْـرۤيوالده المدعو .  ميالدية١٤٨٦الموافق شباط سنة  )zakAbda(شَـكاْبـَد  ١٤٠٧البدر سنة 

JagannAtha Mizra(  يلْهيتْـْسعالم من مقاطعة  ْبراْهـَمنَٰكان )Sylhet(  نَـڤَـْدڤـۤيـَپ وفد إلى مدينة)NavadvIpa(  طلبا للعلم

 بعد )Ganges( َچـنْۤـَچالـ استقر على ضفاف نهر.  آنذاك للتربية والتعليمامركز) NavadvIpa (نَـڤَـْدڤـۤيـَپ  مدينةإذ كانت

َبَر ـالْمۤينـ ـَلشْـرۤيعو المد) NavadvIpa (نَـڤَـْدڤـۤيـَپر علماء  ابنة كبي)zrI zacIdevI ( َسـتْـشۤي ِدڤۤيـرۤيشْزواجه من 

 . )zrIla NIlAmbara CAkravartI( ـْرتۤيَرڤَـكْـشَتْـ

توفين في سن الطفولة نات د من البعدب )zacIdevI(َسـتْـشۤي ِدڤۤي من زوجته ) JagannAtha Mizra (نّاتْـَهى ميشْـَرَچَجـرزق 

اللذان أصبحا موضع حنان  )Vizvambhara(ڤـيشْـڤَـْمـْبـَهـَر  و )zrI VizvarUpa(َپ ـرۤوڤَ ڤـيشْـشْـرۤي  هماه ولدانلوبقي 

 NimAi( نيـماي پَِـنْٰـٰديـتَ باسممعروفا ) Vizvambhara (ڤـيشْـڤَـْمـْبـَهـَربح االبن العاشر واالصغر اص. يهماواب

PaNDita(  تبتلالالزهد وبعد دخوله سلك   َمـهاْپـَرْبهوتْـشايتَـنْيا شْـرۤيومن ثم المولى فيما بعد .

 شَـكاْبـَد ١٤٥٥ أفعاله العلية لمدة ثمانية وأربعون سنة ومن ثم خلى في سنة َمـهاْپـَرْبهو تْـشايتَـنْيا شْـرۤي المولى كشف

)zakAbda (پورۤي في مدينة )PurI( . 

 تهكانت زوج. ب ورب عائلة طوال سنواته األربعة والعشرون األولىبصفة طال) NavadvIpa (نَـڤَـْدڤـۤيـَپنة مكث في مدي

طلبت منه أمه اتخاذ زوجة .  عن دارهه غياباثناءتوفيت في سن الشباب  التي )zrI LakSmIpriyA( اْپـريـۤي ـمۤيلَـكْشْٰ شْـرۤي

 zrI ViSNupriyA( ڤۤيِدـا ْپـريـۤي وڤيشْٰـٰن شْـرۤيكانت زوجته الثانية . ها على طلبهاوافق فل الشرقيةچاثانية بعد عودته من البن

DevI( وڤيشْٰـٰن شْـرۤيتبلغ  ان  في سن الرابعة والعشرون قبلتبتل دخل سلك اله عنها طوال حياتها ألنهالتي عانت لوعة فراق 

. السادسة عشر من عمرها )zrI ViSNupriyA(ـا ْپـريـۤي

 شْـرۤي تلبية لطلب أمه تبتلمقره الرئيسي بعد دخوله سلك ال )JagannAtha PurI( پورۤي ـنّـاتَْهىَچَجـمولى من مدينة جعل ال

ستة سنوات متواصلة سائحا منها  قضى ،)PurI( پورۤيفي مدينة  مكث المولى أربعة وعشرون سنة. )zrI zacIdevI( َسـتْـشۤي ِدڤۤي

.  في كافة أرجاء بالد الهند وبخاصة في الجنوبـتَـْمـڤََچـَمْد ْبـهاشْـرۤييدعو إلى 

أكثر طريقة ب أيضا ـتاچۤيـڤَـْد َچْبَهـ بل نشر تعاليم ـڤَـتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرۤي على الدعوة إلى تْـشايتَـنْيالم يقتصر المولى 

في ختام تعاليمه في ذلك  هأمرتمثل و ةمطلقالشخصية الالهوت  بـتاچۤيـڤَـْد َچْبَهـ في كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرۤيالرب وصف . عملية

  بصفة المعبود الوحيد واعداً)كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرۤيالرب (التخلي عن كل طرق األعمال الدينية والتسليم له ب الكتاب الكريم للعلم العلّي

.  من الذنوب على أشكالهاتيمهبحماية جميع 

ـڤَـْد َچْبَهـتعاليم رغم  المباشر وه مجرد شخصية تاريخية رغم أمرـنَٰكْرِِٰشْٰ شْـرۤيالرب   الفطنةضعفاءلسوء الحظ، حسب 

 حتى على ـتاچۤيـڤَـْد َچْبَهـلتبست تعاليم اوبناء عليه، . تيمه عدد كبير من غير على يد مما حال دون تسليمهم له مضللين ـتاچۤي

 لكنها كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرۤيالرب يد كبار العلماء بعد خلوة  على ـتاچۤيـڤَـْد َچْبَهـوضعت مئات من التعليقات على . كبار العلماء

 . مغرضة بالغايات الشخصية

بغية تبليغ البشر عامة ورجال  تيمهكبير من  تيم دوربه تجلى  لكن عينهكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرۤيالرب  هو َمـهاْپـَرْبهو تْـشايتَـنْياالمولى 

 الذي تجلى في قرية كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرۤيالرب  وتتلخص صفوة تعاليمه بأن شْٰـنَٰكْرِِٰ شْـرۤي األوليالرب  عن تعالي ةصاالدين خ

شخصية  هو )Vraja( ڤْـَرَجملك  َمهاراَج نَـنْـَددور ابن ب )VrajabhUmi( ميَجـْبـهۤوڤْـَر، )VRndAvana(ڤْـرِٰنْـداڤَـَن 

 ته وصورتهوشهرالحق اسم  ان إذالحق  هي عين )VRndAvana-dhAma( ڤْـرِٰنْـداڤَـَن ْدهاَم. عبادةال واجب عليا الالالهوت



 تكشف أيضا وعبادةال واجبة )VRndAvana-dhAma( ڤْـرِٰنْـداڤَـَن ْدهاَملهذا السبب، . بصفتها علم مطلقالحق  عين هومكان تجلي

 َمـهاْپـَرْبهو شايتَـنْياتْـ شْـرۤيويوصي المولى  ،الحق بحبتتيم الأرفع أشكال عن  )VrajabhUmi( ميهۤوـْبـڤْـَرَج صبايا

حق  بمثابة األدب الذي ال غبار عليه بصدد فهم الـڤَـتَـْم پوراَنَچـَمْد ْبـهاشْـرۤيـ كما يقبل برفع طقوس العبادة ا بمثابة نتتيمهب

. اإلنسانغايات كافة هو المنتهى الذي تنتهي إليه حق حب ال أي التتيم ب)premA( ْپـِرمابلوغ  ان  وأعلنالمطلق

ـَل ڤْـرِٰنْـداڤَـَن داَس شْـرۤي : مجلدات غزيرة حول سيرة حياته وتعاليمه ومنهم َمـهاْپـَرْبهوتْـشايتَـنْيا المولى تيمصنف 

ـَل شْـرۤي و )zrI Locana dAsa ThAkura( هاكوَرطَْْن داَس ـتْـشَ لوشْـرۤي و )zrIla VRndAvana dAsa ThAkura( طْـهاكوَر

 zrI( َرپۤوـڤـيكَـْرنَٰكَـ شْـرۤي و )zrIla KRSNadASa KavirAja GosvAmI( ْسـوامۤيچُوڤيراَج  داَس كَـكْرِِٰشْٰـنَٰ

KavikarNapUra( ـتۤيڤَْپـَربُوْدهانَـنْـَد َسـَرْسـ شْـرۤي و )PrabodhAnanda SarasvatI( ْسـوامۤيچُوَپ  رۤوشْـرۤي و )zrI 

rUpa GosvAmI( ْسـوامۤيچُو َسـناتََن شْـرۤي و )zrI SanAtana GosvAmI( ْسـوامۤيچُوْبـَهـطَّ ـهوناتَْهى ْچَر شْـرۤي و )zrI 

RaghunAtha BhaTTa GosvAmI( ْسـوامۤيچُو ڤَ جۤيـشْـرۤي و )zrI JIva GosvAmI( ْسـوامۤيچُوپاَل ْبـَهـطَّ چُو شْـرۤي و 

)zrI GopAla BhaTTa GosvAmI( ْسـوامۤيچُو ـهوناتَْهى داَسْچَر شْـرۤي و )zrI RAghunAtha dAsa GosvAmI( ، وفي فترة

 ڤََبـلَـِد شْـرۤي و )zrI VizvanAtha Cakravart ThAkura( هاكوَرطْ ـْرتۤيڤَكَْرـشَتْ ناتَْهىـڤَيشْـ ڤشْـرۤي :المئتين سنة األخيرة

 و )zrI zyAmAnanda GosvAmI( ْسـوامۤيچُوـامانَـنْـَد شْـۤي شْـرۤي و )zrI Baladeva VidyAbhUSana( ـَنشَٰـاْبـهۤوڤـيْدۤي

 zrI Bhaktivinoda( نُوَد طْهاكوَرـڤيْبـَهـكْتي  شْـرۤي و )zrI Narottama dAsa ThAkura( نَـرُوتَّـَم داَس طْهاكوَر شْـرۤي

ThAkura( ْبـَهـكْتي سيدّْهانْتَ َسَرْسـڤَـتۤي طْهاكوَر شْـرۤي و )zrI BhaktisiddhAnta SarasvatI ThAkura( شْـرۤي و 

تستند جميع تلك المجلدات إلى . وكثير غيرهم )zrI BhaktivedAnta SvamI PrabhupAda( امي ْپـَرْبهوپاَد سوتَـدانْـِڤـَهـكْتي ْب

 رامايانَٰ و )UpaniSads( اتْدـَپـنيشَّٰواأل و )purANas( پـوراٰنـاتْالـو )Vedas( ِڤـَدْزـمثل ال )zAstras(شاْسـتَْرْز الـ

)RAmAyaNa( هاَرتََمهاْب و )MahAbhArata(  اْزشاْريتْـآوغيرها من التاريخيات واآلداب الشرعية التي اعتمدها )AcAryas( 

اهل لسوء الحظ، ما زال .  اإلنشاء وال تضاهى في البيان وزاخرة بالعلم العلّي في وهي آداب فريدةِڤـديةالـأقطاب الحكمة  أي

لية أمام المفكرين وتنير چااللغتين السنسكريتية والبنبي ما زالت حتى اآلن  جاهلين بها لكن حالما تعرض تلك اآلداب التاالرض

 السالم والرخاء بشتى السبل الوهمية التي ال عنحث سدى باسيفيض مجد بالد الهند ورسالة المحبة عالم الموت هذا الفاألرض، 

 .  العليةةمريديالسلسلة ال )AcAryas( اْزشاْريتْـآيقرها 

 تْـشايتَـنْيا شْـرۤي  كثيرا بالرجوع إلى كتاب َمـهاْپـَرْبهوتْـشايتَـنْيا الوصف الوجيز لسيرة حياة وتعاليم المولى اء هذاسينتفع قّر

 )zrIla VRndAvana dAsa ThAkura (ـَل ڤْـرِٰنْـداڤَـَن داَس طْـهاكوَرشْـرۤي تصنيف من )Caitanya-bhAgavata( ڤَـتَـَچْبها

 zrIla (ْسـوامۤيچُو داَس كَـڤيراَج كْرِِٰشْٰـنَٰـَل شْـرۤيه صنفالذي ) Caitanya-caritAmRta (يتاْمرِِٰٰتَشَـرتْـ تْـشايتَـنْياوكتاب 

KRSNadASa KavirAja GosvAmI( . ڤَـتَـَچْبها تْـشايتَـنْيا كتاب مصنفوصف )Caitanya bhAgavata(  المرحلة األولى من

 بتوسع )Caitanya-caritAmRta( شَـريتاْمرِِٰٰتَتْـ تْـشايتَـنْيا وصفت تعاليمه في كتاب باسهاب رائع بينما تْـشايتَـنْيا مولىحياة ال

المرحلة األولى من سيرة  )zrIla MurAri Gupta( تَـْپچوموراري ـَل شْـرۤيالطبيب سجل . عربيةتوفر اآلن باللغة الهو مكبير و

 zrI( ْسـوامۤيچُودامُوَدَر  شْـرۤيرة حياته ي المرحلة الثانية لسسجل بينما هتيمكبار وكان من   َمـهاْپـَرْبهوتْـشايتَـنْياحياة المولى 

DAmodara GosvAmI( َپ دامُوَدَرـرۤوڤَـَل ْسـشْـرۤي أو )zrIla SvarUpa DAmodara( إذ كان مساعده ومالزمه الدائم في مدينة 

 ْزتْـشاكَـدَٰفيما بعد إلى  مولىالكتب المتعلقة بال عمليا واستندت جميع مولىين كل أفعال التيم هذين السجل. )PurI( پورۤي

)kaDacAs(ْسـوامۤيچُوـَل دامُوَدَر شْـرۤي المالحظات التي كتبها كل من  أي) zrIla DAmodara GosvAmI (ْپـتَچوموراري  و 

)MurAri Gupta( . 

حدث و) zakAbda (شَـكاْبـَد ١٤٠٧  سنة)PhAlgunI PUrNimA( رنيماني پۤوچوـهالْـْپ المولى ذاته في أمسية هبطإذن، أ

نهار المقدسة لإلستحمام أو غيره من األ )Ganges( َچـَنْچـكانت عادة الهنادكة التوجه إلى نهر ال. مشيئتهب خسوف في تلك األمسية

رون بالصوت كان أهل بالد الهند جميعا يهد.  ساعات الخسوف والكسوفاثناء صفية ابتغاء التِڤـديةالـ َمـنْـتْـراتـوترنيم ال

َهـِرى راَم راَم راَم َهـِرى راَم  َهـِرى - َهـِرى كْـرِٰشْٰـنَٰ َهـِرى كْـرِٰشْٰـنَٰ كْـرِٰشْٰـنَٰ كْـرِٰشْٰـنَٰ َهـِرى َهـِرى :المقدس

 .  الخسوفاثناء َمـهاْپـَرْبهو تْـشايتَـنْياعند تجلى المولى َهـِرى 



 كَـليفي عصر للحق س و القدتبليغ أهمية تسبيح األسمالمتمثلة ب المتميزة ته على مهم،وة المولى مع الخسوف القمريدل تزامن جل

)

 ويجري وصفها)UpaniSads( اتْدـَپـنيشَّٰواأل و )purANas( ـوراٰنـاتْپالـهذه األسماء الستة عشر مذكورة في عدد من 

الخالي منالتسبيح  ان )zAstras (شاْسـتَْرْزـالجاء في .  الحالي عصرنا)TAraka-brahma nAma( ناَم– ْبـَرْهـَم -طاَرَكبمثابة 

 في كل من بالد الهندحق المطلق تعد وال تحصى لل اسماء الثمة.  النفس من عبودية المادةاكس قادر على فكوقد لألسم اليالتجن

 االنتفاع بهالإلنسان لهذا العصر وينبغي يةوصم  األسماء الخاصةهذه الحق المطلق لكنوخارجها وجميعها صالحة لداللتها على 

. ِڤـديةالـوالسير على خطى كبار األقطاب الذين نالوا النجاح بفضل العمل بأحكام الحكمة 

zAstras (شاْسـتَْرْزـلهذا السبب، توصي ال. يقوم الخصام في عصرنا الحالي حتى ألتفه األسباب. الخصام أي عصر ) kali (

بأناشيد حسب لغاتهم الحق  سبيحبوسع الناس عقد اجتماعات لت. سوبيح األسم القدتسهو  للتحقيق في هذا العصر ا مشتركاعيدص

حال جرت تلك االجتماعات في جو يخلو من  بن كمالهم الروحي تدريجيا دون المرور بطرق مضنيةويحقق المجتمع ان ومن المحتم

 ـةْبراْهـَمنَٰ و )caNDAlas( ـْزالََٰدـشَنْٰتْـ  بوسع الجميع من هندوس ومسلمين وعرب وهنود و،في تلك االجتماعات. التجني

الديني األرض االسم القدوس بمثابة الصعيد هل سيقبل جميع ا. ة المادية عن مرآة القلبصل غبار النفضسماع األصوات العلية مما ي

 . َمـهاْپـَرْبهو تَـنْياتْـشاي شْـرۤي االسم القدوس مع المولى هبطبكالم آخر، . مولىتأكيدا لمهمة الجمعاء  المشترك للبشرية

الحظ الجيران ذلك . صفقنتس ووالمولى في حجر أمه يتوقف فورا عن البكاء حالما تذكر السيدات المحيطات به األسم القد كان

إذن، . ن طريق ذكر االسم القدوسمكفه عن البكاء تعلى البكاء أحيانا ومن ثم  مولىالكانت البنات تحمل . األمر بتقدير وإعجاب

 يعرف في سنواته األولى َمـهاْپـَرْبهو تْـشايتَـنْياكان المولى . بالكشف عن أهمية االسم القدوس منذ نعومة أظافره مولىال شرع

nimba . في باحة دار أبويه )( نيمأطلقت عليه أمه الحبيبة هذا االسم لوالدته تحت شجرة . )( نيـمايباسم  NimAi

عند بلوغه ستة يه عندما جرى تقديم الطعام الخشن إل )anna-prAzana( ْپراشََن-أنَّ مراسم ءاثنادل المولى على أفعاله المستقبلية 

جرى عرض قطعة من .  المستقبليةه على ميولإلستدالل عندئذ بتقديم قطعة من النقود وكتابا إلى الطفل لالعادة كانت تقضي. أشهر

 عوضا عن قطعة ـڤَـتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرۤيقبل المولى . هة المقابلة في الجـڤَـتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرۤيالنقود في جهة وكتاب 

 . النقود

م ألاالتقطت  فبعد فترة ما شرع يلهو بها لكن انسحبت الحيةفعندما كان طفال يحبو في باحة الدار  ذات يوم المولى ظهرت حية أمام

 ته الذي كان يبحث عن مكان بعيد لسرقرتبكتف اللص الم تمتع بجولة على كهلكن اختطفه لص ينوي سرقة حاله ،ذات مرة. طفلها

وضع الطفل على األرض  ف)JagannAtha Mizra(ـنّـاتَْهى ميشْـَر َچَجـ حيرته أمام دار وجد اللص نفسه منوأخيرا دون جدوى 

 .  المفقودهماألهل القلقين كانوا سعداء برؤية طفل ان ال شك.  من افتضاح هويتهاخوف في الحال

 تقديمه الطعام اثناء أمامه مولىظهر الف ذات مرة حاج في داره ْبراْهـَمنَٰ )JagannAtha Mizra (ـنّـاتَْهى ميشْـَرَچَجـ استضاف

حدث الشيء نفسه . تقدمة أخرىطبخ إلى  ْبراْهـَمنَٰالـاضطر  ف رفض الطعام ألن الطفل لمسهاقتضى. وتناول الطعامالحق إلى 

بعدما غرق الجميع الحق تقدمة الطعام إلى  ْبراْهـَمنَٰالـأعد . بعدما تكرر للمرة الثالثة فل في سريرهوضع الطتم ففي المرة الثانية 

 ْبراْهـَمنَٰالـعندها شرع  وما كان من المولى الطفل إال الظهور أمام الحاج وأفسد تقدمتهففي منتصف الليل  في النوم في مخادعهم

المحظوظ وكشف له عن ذاته  ْبراْهـَمنَٰالـعندئذ، تجلى المولى الطفل أمام . يع في نومهمستغراق الجمبالبكاء لكن لم يسمعه أحد إل

. بكتم األمر ومن ثم عاد إلى حجر أمه ْبراْهـَمنَٰالـ عينه وأمر كْرِِٰشْٰـنَٰبصفة 

 َچـنْۤـَچ الـى االستحمام في نهرالتقليديين المعتادين عل ةْبراْهـَمٰنالـاعتاد أحيانا إغاظة . جرت أحداث مماثلة كثيرة في طفولته

)Ganges( يشكونه عند والده لرشقه إياهم بالماء، كان المولى يظهر بغتة بزيه المدرسي  ةْبراْهـَمٰنالـما كان  وحينبصفة صبي شقي

 على شيڤَ بعبادة انشغالهن اثناءكان المولى يمازح بنات جيرانه عند مدارج االستحمام ما ك. نه قد عاد من المدرسة حامال كتبهأوك

 اثناءكان المولى يظهر أمامهن . ةكداهذا تقليد عام عند البنات العازبات في عائالت الهن وآمل الحصول على أزواج صالحين

 شيڤَ المولى. شيڤَولى تقدمن لي كل التقدمات التي جئتن بها للم ان أخواتي العزيزات، أرجو: " ويخاطبهن قائالعبادةالبانشغالهن 

 يرفضن إطاعة نكانت بعضه. "عبادتيب  وجميع المالئكةشيڤَسيرضى المولى . )قدرتي(جاريتي  )PArvatI( ڤَـتۤيپاْرلك ي وكذتيم

كانت الفتيات . بلعنهن بالزواج من رجال طاعنين بالسن عندهم سبعة أوالد من زوجاتهم السابقات كان يرد عليهن فالمولى المعاكس

ن ايباركهن المولى ويؤكد لهن بالزواج من فتيان صالحين وفف أحيانا وبدافع المحبة أحيانا تقدم له مختلف التقدمات بدافع الخو

 . كانت البركات تحيي قلوب الفتيات لكنهن غالبا ما كن يشكونه إلى أمهاتهن. يصبحن أمهات لعدة دزينات من األطفال

ي مدرسة وه(مدرسته الخاصة   أي)catuSpAThI( پاطۤيـتْـشَـتوشْٰ ئ المولىابتد. على تلك الوتيرة قضى المولى طفولته المبكرة

 نظم.  في مدرسته حتى في دروس النحوكْرِِٰشْٰـنَٰس اسم كان يدرِّ. عندما بلغ سن السادسة عشر )معاِل ْبراْهـَمنَٰا يديرهقروية 

zrIla JIva GosvAmI حيث شرح جميع قواعد مولىرضى ال ابتغاءقواعد النحو للغة السنسكريتية  )( ْسـوامۤيچُو ڤَجۤيـ ـَلشْـرۤي



-تَناماْمـرِٰ-َهريل باسم چا هذا الكتاب مدرجا في المنهج التعليمي في مدارس البنوما زالالنحو بأمثلة تستعمل االسماء المقدسة 

 . )Hari-nAmAmRta-vyAkaraNa( ـاكَـَرنَٰڤْـۤي

ك  تلفي لمناظرة علماءها )Kezava KAzmIrI(  كاشْميريڤَـِكشَعالم كشميري يدعى ) NavadvIpa (نَـڤَـْدڤـۤيـَپوفد إلى مدينة 

 نَـڤَـْدڤـۤيـَپ الكشميري من فطاحل اللغة وقد جال كافة مراكز العلم في بالد الهند وجاء إلى )يـتَـٰدَپـنْٰ(كان العالم . الفترة

)NavadvIpa (نَـڤَـْدڤـۤيـَپار علماء ياختوقع . عة علماءهالمقار) NavadvIpa ( أي  َمـهاْپـَرْبهو تْـشايتَـنْيالى لمواعلى

 خسر المناظرة ستتوفر لهم جولة ثانية مع الكشميري بحجة بحال لمناظرته على أساس )NimAi PaNDita( يـتَدْٰـَپـنْٰ نيـماي

 من مجرد صبي ان إذا خسر الكشميري فسيكون مجدهم أكبر بالقولبينما  )NimAi PaNDita( يـتَـٰدَپـنْٰ نيـمايحداثة سن 

 NimAi (نيـماي پَِـنْٰـٰديـتَتصادف التقاء . م عالم بطل بلغت شهرته جميع بالد الهندهز) NavadvIpa (نَـڤَـْدڤـۤيـَپ

PaNDita (ڤَِكـشَـلم الكشميري بالعا )Kezava( َچـنْۤـَچالـنهر  نزهته على ضفاف اثناء) Ganges( . منه المولى نظم طلب

حفظ . قوة عاصفة دلت على عمق علمهبانشدها وقت وجيز وفي  نظم الكشميري مائة بيتف) Ganges (َچـنْۤـَچالـقصيدة في مدح 

يدة كلها عن ظهر قلب وأقتبس البيت الرابع والستون مشيرا إلى أخطاء لغوية القص) NimAi PaNDita (نيـماي پَِـنْٰـٰديـتَ

ة كلماستعمال تلك ال ان أشار إلى. )bhavAnI-bhartuH( ْرتوهْبـَهـ-ڤانيْبـَهـ :استخدام الكشميري عبارةالمولى انتقد . وبالغية

ـَـْرتا ومن غيره يكون شيڤَ تعني زوجة )bhavAnI( ْبـَهـڤانۤي كلمة. كان من باب الحشو ؟ كما أشار  أي زوجها)bhartA( ْب

أخطاء لغوية لعالم مبدع من  التنبه إلى لقواعد اللغةمعلم "مجرد لذهل كيف يمكن . إلى عدة أخطاء مثيلة مما أذهل الكشميري

. ذلك اللقاء جرى قبل أي مناظرة عامة ان رغم انتشار النار في الغابة )NavadvIpa( نَـڤَـْدڤـۤيـَپانتشر الخبر في بلدة . طرازه

. هأصبح من أتباعمولى فالعالم الكشميري بالتسليم لل )SarasvatI( ـتۤيڤََسـَرْسـ العلم كمر، أمرت مالوفي نهاية اال

 نَـڤَـْدڤـۤيـَپذكر في العقب ذلك اقامة االحتفاالت السعيدة بزواج المولى ومنذ ذلك الوقت شرع المولى بالدعوة إلى اقامة حلقات 

)NavadvIpa( .بلغ حسدهم إلى درجة رفع شكوى . على شعبيته ووضعوا بعض العراقيل في وجهه ـةْبراْهـَمنَٰالـض حسده بع

اهتم قاضي . اب حسين شاهنّوالل آنذاك تحت حكم چات والية البنكان. )NavadvIpa (ـْدڤـۤيـَپنَـڤَ ضده عند قاضي الشرع في

عدم ذكر اسم ب) NimAi PaNDita ( نيـماي پَِـنْٰـٰديـتَ وأصدر تحذيرا في بداية األمر إلى اتباعةْبراْهـَمٰنالـالشرع بشكوى 

عندئذ . ذكرال طلب من اتباعه عصيان أمر القاضي ومتابعة حلقات ـَرْبهوَمـهاْپ تْـشايتَـنْيا المولى  لكنفي األماكن العامة َهري

 ْزـَچـَدنْْۤمـرِٰوحطموا بعض  حلقة الذكر  أي)saGkIrtana( ْرتَـْنـكـّيَسـنْارسل القاضي رجال شرطته الذين اعترضوا 

)mRdaGgas(نيـماي پَِـنْٰـٰديـتَل عم. الطبول  أي) NimAi PaNDita( هو .  الخبره عصيان مدني حالما بلغعلى تنظيم حركة

 نظم تظاهرة قوامها مائة ألف رجل يحملون ألوف الطبول و. رائد حركة العصيان المدني في بالد الهند في سبيل القضية العادلة

 القاضي صاحبضد ) NavadvIpa (نَـڤَـْدڤـۤيـَپ ومرت تلك التظاهرة في جميع شوارع  أي الصنج)karatAlas(كَـَرتالَـْز 

أحاطت الجماهير بدار .  بلغت المظاهرة دار القاضي الذي هرع إلى طابق بيته العلوي خوفا من الجماهير،في النهاية. األمر

 خرج القاضي من داره ساعيا إلى تطييب خاطر المولى ئذ،عند. القاضي في حالة هيجان لكن أمرهم المولى بالحفاظ على الهدوء

 ،وبالتالي. اداه بابن األخ ن)NIlAmbara CakravartI(نيالْمـَبـَر تْـشَـكْـَرڤَـْرتۤي جده ن  ا إلىاريش مبمخاطبته بابن األخت

 يصح له إذا كانما سأل المولى . أخته) NimAi PaNDita ( نيـماي پَِـنْٰـٰديـتَم أ)zrI zacIdevI ( َسـتْـشۤي ِدڤۤيشْـرۤيكانت 

على هذه الحال سويت األمور وبدأ . له فمن واجبه حسن استقبال ابن أختهالقاضي كان خا ان جابه المولى بما فاضب من خالهالغ

أحسن القاضي جوابا بالرجوع إلى وطرح المولى سؤال قتل البقرة . )zAstras (شاْسـتَْرْزـالعالمين محاورة طويلة حول القرآن وال

 ليس قتل قربانلك الذغرض  ان جاب المولىفا ـديةِڤالـ البقرة في الحكمة قربان إلى ذكر القاضي بدوره اشارالقرآن الكريم كما 

لك ت ضاء يحرم ق لكنِڤـديةالـ اتَمـنْـتْـَرـالقوة  إستنادا إلى ثور أو بقرة هرمة بغية تجديد عمرها تقريبكان يجري   بلالبقرة

في الواقع، جميع . قربانيةراسم الاألكفاء القادرين على إقامة تلك الم ةْبراْهـَمٰنالـلغياب الحالي  )kali( ليكَ في عصر نبيقراال

 الوحيد الموصى لكافة قربانألنها جهود عقيمة من قبل الحمقى وال )kali( ليكَمحرمة في عصر لقرابين أي ا) yajJas (ْزـياْچيا

ي الذي  أقنع المولى القاض،على هذا النحو. )saGkIrtana-yajJa( ـياْچيا ـّيْرتَـْنـك َسـنْهو )kali( ليكَاألغراض في عصر 

التي بدأها المولى  )saGkIrtana( ْرتَـْنـكـّيَسـنْبوجوب عدم التعرض لحركة فتوى  القاضي صدر أ،بذلك. أصبح من أتباعه

 يفد ح مزاراوأصب) NavadvIpa (نَـڤَـْدڤـۤيـَپوترك القاضي أمره في وصيته حتى يتقيد به خلفه وما زال قبر القاضي في منطقة 

 حتى )saGkIrtana (َسـنْـكـّيْرتَـْنما زالت ذرية القاضي في المنطقة ولم يعترضوا على . االحترام ظهارإليه الحجاج الهنادكة إل

. والمسلمينكة دا التي وقعت بين الهن الدينية الفتنةاثناء

 عديم الخوفتيم  هو )VaiSNava (وايشْٰـنَٰـَوـال. تمتزم) VaiSNava (وايشْٰـنَٰـَوالمولى لم يكن  ان تدل تلك الواقعة بوضوح

 ابتغاء وقد قاتل ببطولة كْرِِٰشْٰـنَٰالرب  تيم أْرجوَنكان . قادر على اتخاذ مطلق تدبير مناسب للغرض في سبيل القضية العادلة



 ڤَـنَٰرالقن حزب  الذي )RAma(راَم الرب  تيم )VajrAGgajI( ـْجـرانْـجيڤَ، )HanumAn( َهنوماَنكان  كذلك، .الحقرضى 

)RAvaNa( َوــنَٰايشْٰوـال. بكل السبلالحق  على رضى يةڤــنَٰايشْٰڤـيقوم مبدأ ال.  الجن درسا ال ينسىمن )VaiSNava(  مسالم

 . على االطالق تيمه أوالحق  التيم سب غير ال يتحمل )VaiSNava (وايشْٰـنَٰـَوـلكن الللحق الطبع ويتصف بكل الصفات العلية 

 )BhAgavata-dharma( ْدَهـْرَم ڤَـتَـَچْبها أي) saGkIrtana (َسـنْـكـّيْرتَـْن إلى حركة بدأ المولى بعد تلك الواقعة بالدعوة

اصيب اثنين من . واجه العقاب  أي واجب العصر)yuga-dharma( ْدَهْرَم-َچيُّـوزخم أكبر وكل من وقف في وجه دعوته لحركة ب

قبلهما المولى بعد ثم من أخوال المولى بمرض البرص قصاصا  )GopAla( پاَلچُو و )CApala( َپـَلتْـشا يدعوان ـةْبراْهـَمنَٰالـ

 بما فيهم ـڤَـتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرۤي بعث جميع أتباعه للطرق على األبواب تبليغا لكتاب دعوتهفي مجرى المولى  اعتاد. توبتهما

من كبار قادة  )HaridAsa ThAkura( طْهاكوَر َهريداَس و )zrIla NityAnanda Prabhu(نيـتْـۤيـانَـنْـَد ْپـَرْبهو  ـَلشْـرۤي

 ڤاَسـشْـرۤيوكان مقره العام في دار  )saGkIrtana (َسـنْـكـّيْرتَـْنركة بح) NavadvIpa (نَـڤَـْدڤـۤيـَپتشبعت بلدة . حركته

وكانا رأس طبقة  متزوجينكبار أتباعه ال )zrI Advaita Prabhu( ايـتَ آتْـشاْرياڤآْد شْـرۤي دارو )zrIvAsa ThAkura(طْـهاكوَر 

 )zrI Advaita AcArya( ايـتَ آتْـشاْرياڤآْد شْـرۤيكان . َمـهاْپـَرْبهو تْـشايتَـنْياومن أشد أنصار حركة المولى  ـةْبراْهـَمنَٰالـ

 تولَـسۤيشجرة  وأوراق) Ganges (َچـنْۤـَچالـمياه نهر  )Advaita AcArya( ايـتَ آتْـشاْرياڤآْدقدم . السبب األول لنزول المولى

)tulasI( عندما شاهد مجمل المجتمع حق المطلق ا بحرارة إلى نزول اليعاليين بالعصر دتمن شفقته العلية على البشر المب بدافع

تبليغ من جهة .  الوحيدة القادرة على رفع الشقاء الثالثي للوجود الماديتتيميةال الخدمة  باألعمال المادية وخاليا منالبشري حافال

 . حسب أمر المولىالعمل متوقعا من كل فرد  كان ،)saGkIrtana (َسـنْـكـّيْرتَـْنة حرك

ران على الطريق الرئيسي يسي )HaridAsa ThAkura (َهريداَس طْهاكوَر و )NityAnanda Prabhu(نيـتْـۤيـانَـنْـَد ْپـَرْبهو كان 

كانا يثيران  )MAdhAi( ماْدهايو ) JagAi( يچاَجـ  توأمينأخوين ان ةفهما من المار وشاهدا جمهرة صاخبة من الناسفذات يوم 

 تحوال هماالمحترمين لكن ةْبراْهـَمٰنالـ من مواليد عائلة من اهذين األخوين كان ان إزعاجا عاما في حالة من السكر الشديد كما سمعا

 بل كانا من آكلي اللحوم وصائدي  فحسبةلم يقتصرا على شرب الخمر. من جراء العشرة السيئة إلى رعاع من الدرجة األولى

 تلك كل) zrIla NityAnanda Prabhu (ـَل نيـتْـۤيـانَـنْـَد ْپـَرْبهوشْـرۤيسمع .  فسقاالنساء وقطاع الطريق ومن أشد الفاسقين

إذا جرى  ا تمجيدَمـهاْپـَرْبهو تْـشايتَـنْياسيزداد أسم المولى . ين النفسين الساقطتيناتقرر أولوية وجوب تخليص هفالقصص 

 َهريداَس طْهاكوَر و) NityAnanda Prabhu (نيـتْـۤيـانَـنْـَد ْپـَرْبهو بالتفكير على تلك الوتيرة، دفع. تخليصهما من حياة اإلثم

)HaridAsa ThAkura (استشاط األخوين غضبا من هذا . َهريللحققهما بين الجمهور وطلبا من األخوين تسبيح االسم القدوس طري

عرضا .  من الشتائم ومن ثم طارداهما مسافة بعيدةالسي) NityAnanda Prabhu (نيـتْـۤيـانَـنْـَد ْپـَرْبهوعلى  وصبا طلبال

َهريداَس و ) NityAnanda Prabhu (نيـتْـۤيـانَـنْـَد ْپـَرْبهو ان ر بالعلمسإلى المولى الذي  تقريرا عن عملهما في المساء

 . تخليص هذين األحمقينا إلى سعي) HaridAsa ThAkura (طْهاكوَر

 األخوين وحالما اقترب منهما رماه أحدهما بقطعة لرؤية) NityAnanda Prabhu (نيـتْـۤيـانَـنْـَد ْپـَرْبهوفي اليوم التالي، ذهب 

 بدال  حليما إلى درجةكان) NityAnanda Prabhu (نيـتْـۤيـانَـنْـَد ْپـَرْبهو  لكنأصيب في جبهته وبدأ الدم يسيل فوراف يةفخار

دهش . "َهريللحقح االسم القدوس يمع ذلك، أطلب منك تسب. ال يهم رميك لي بالحجر":من االعتراض على هذا العمل المشين، قال

ساجدا عند قدميه في الحال  وخر )NityAnanda Prabhu (نيـتْـۤيـانَـنْـَد ْپـَرْبهوأحد األخوين من تصرف  )JagAi( يچاَج

مرة ) NityAnanda Prabhu (نيـتْـۤيـانَـنْـَد ْپـَرْبهو ذيةاإلى  )MAdhAi( هايماْدعندما سعى  .يطلب عفوه عن أخيه األثيم

 نيـتْـۤيـانَـنْـَد ْپـَرْبهو بلغ خبر إصابة ،ثناءفي تلك اال. وتوسل إليه بالسقوط عند قدميه )JagAi( يچاَجـثانية، منعه 

)NityAnanda Prabhu (سوَدْرشَـَن استحضر المولى قرصه . غضبمن الالمكان في ثورة ع المولى الذي هب فورا إلى مسام

 NityAnanda (نيـتْـۤيـانَـنْـَد ْپـَرْبهوره ذكّ لقتل اآلثمين لكنحق المطلق السالح القطعي للأي  )Sudarzana Cakra( تْـشَكَْر

Prabhu (بمهمته . 

مثالين  )MAdhAi( ماْدهاي و )JagAi( يچاـَجاألخوين  وكان )kali( كَـلي لعصر مترديةالنفوس التخليص كانت مهمة المولى 

حكمة الجاء في .  الدنيويةتهماياحترام وتهماهل هذا العصر رغم رفعة والدأل نموذج اهذين األخوين هم. نموذجيين للنفوس الساقطة

 شْـرۤي ان  التنويهتعيني .أو حتى أدنى )zUdra( ْدَرـّوشمن الـأدنى ون مجمل أهل األرض في هذا العصر سيكون ان ِڤـديةالـ

  ـالمتعلق ب ِڤـديالـ لم يعترف قط بالنظام الطبقي القائم على أساس الوالدة بل التزم بالحكم َمـهاْپـَرْبهو تْـشايتَـنْيا

. وحية للنفسهوية الر أي ال)svarUpa( َپـرۤوڤَْسـ

سوَدْرشَـَن وين فيما كان المولى يستحضر قرصه لألخ) zrIla NityAnanda Prabhu (ـَل نيـتْـۤيـانَـنْـَد ْپـَرْبهوشْـرۤيتشفع 

نيـتْـۤيـانَـنْـَد كما طلب  لمولى يطلبان غفران ذنوبهمال يتينلوتسالقدمين الخر األخوين عند ف )Sudarzana Cakra( تْـشَكَْر



كل ة اإلقالع كليا عن كل ذنب ووافق المولى على قبولهما شريطفيغفر للتائبين  ان  المولىمن) NityAnanda Prabhu (ْپـَرْبهو

 . قبلهما المولى اللطيف ولم يلمح بعدها إلى سيئاتهمافوافق األخوين على ذلك ووعدا بترك كل عادة قبيحة . عادة رذيلة

ال من المح. يستحيل على أحد في هذا العصر إدعاء نزاهته عن اإلثم. َمـهاْپـَرْبهو تْـشايتَـنْياتلك هي اللطافة الخاصة للمولى 

ثمين على درجاتهم شريطة وعدهم باإلنقطاع نهائيا عن العادات  يقبل باآلَمـهاْپـَرْبهو تْـشايتَـنْيا المولى  لكنعلى أحد إدعاء ذلك

 . سيد الروحي السليمالسيئة بعد توردهم على يد ال

 يچاَجالذي نعيشه من نوعية  )kali( ليكَمجمل البشر في عصر . هناك عدة نقاط مفيدة يمكن مالحظتها من حادثة األخوين

)JagAi( ماْدهاي و )MAdhAi( الحكمة كل نواهي عن اإلنقطاع وَمـهاْپـَرْبهو تْـشايتَـنْياوال مناص لهم من اللياذ بالمولى  عمليا 

 ْسـوامۤيچُو َپرۤو ـَلشْـرۤي  في تعاليم المولى إلىنواهيتعالج ال. شاؤا رفع جزاء سيئات عملهم ان  بعد التورد الروحيِڤـديةالـ

)zrIla RUpa GosvAmI( .من  حياته الزوجية عدد كبير من المعجزات المتوقعة عادة من شخصيات علية اثناء المولى كشفلم ي

 التيمسأل . ذات مرة  حلقة الذكراثناء )zrInivAsa ThAkura( ڤاَس طْـهاكوَرـنيـشْـرۤيبمعجزة رائعة في دار   لكنه قامطرازه

 غرس. نها كانت في غير فصلهاارغم  چوطلب إحضار بذرة مان، چونهم يشتهون ثمرة المانام وحالما علم عما يشتهون من طعا

 يانعة مثقلة بما چوفي الحال إلى شجرة مان  وبدأت تنموهاحالما أحضرو )zrInivAsa( ڤاَسـنيـشْـرۤيرة في باحة دار زالب المولى

  تناول مطلق كمية من الثمار يشاءونالتيم واعتاد )zrInivAsa( ڤاَسـنيـشْـرۤي في باحة چوبقيت شجرة المان. التيميزيد عن حاجة 

 . منذ ذلك اليوم

ح سّب. كْرِِٰشْٰـنَٰ بحب )VRndAvana (ڤْـرِٰنْـداڤَـَن، )VrajabhUmi( ميـْبـهۤوڤْـَرَجتتيم صبايا كان المولى يكن تقديرا رفيعا ل

من تقديره لخدمتهن الحق عوضا عن اسماء ذات مرة  القدوسة )GopIs( ـيْزپچُوبايا الـص اسماء َمـهاْپـَرْبهو تْـشايتَـنْيا شْـرۤي

 ـيْزپچُوصبايا الـ اسماء هحيسبتعندما سمعوه اصيبوا بالدهشة آنذاك، جاء بعض تالميذه من المريدين لرؤيته و .الحق إلى الصفية

)GopIs( .وجدفي حالة من الغارقا كان المولى . كْرِِٰشْٰـنَٰيح اسم  ونصحوه بتسبتهمقااستفسروا من المولى عن ذلك بدافع حم 

حسبوا المولى من اندادهم وعقدوا  فكان التالميذ في سن المولى تقريبا. خهم المولى وطردهموّب. الروحي وقد ازعجوه بحماقتهم

. عند العامة بغيضة حول المولىشائعة  اثارت تلك الحادثة.  قرروا فيه مهاجمة المولى اذا تجرأ على معاقبتهم ثانيةااجتماع

 التيموغير  ينچيّۤيُّـوالـ األجر وبةالتالمذة واألساتذة وطل ان الحظف هعندما بلغ ذلك مسامع  المولى وضع البشر في المجتمعدبرت

ذا اعصر لكن مهمتي بتخليص النفوس الساقطة لهذا التتمثل :"وفكر لنفسه قائال تتيميةالخدمة لومختلف انواع المالحدة مناهضين ل

وبناء عليه، . "ق الروحيي حياة التحقءكان لهم بد ان ال مناص لهم من السجود لي. لن ينفعهم شيءف باعتباري من البشر تجنوا علّي

 ۤيـاسَسـنّْـۤيالـ لميل عامة الناس إلى تكريم تبتل نظراسلك ال  أي)sannyAsa( ـاَسَسـنّْـۤيالـعزم المولى على دخول 

)sannyAsI( . 

 ۤيـاسَسـنّْـۤيلـلاالحترام كان الناس يظهرون . حالة التدهور التي هي عليه اآلنتشهد  سنة ٥٠٠م تكن حالة المجتمع منذ ل

)sannyAsI( ۤيـاسَسـنّْـۤيالـ وكان )sannyAsI( يحبذ َمـهاْپـَرْبهو تْـشايتَـنْيالم يكن المولى . تبتليراعي أحكام ونواهي سلك ال 

القادرين على اإللتزام  )sannyAsI( ۤيـاسَسـنّْـۤيالـب وراء ذلك كانت ندرة  السب لكن)kali (كَليعصر  كثيرا في تبتلسلك ال

ليتسنى مثالي  ال)sannyAsI( ۤيـاسَسـنّْـۤيالـ دخول السلك ليصبح َمـهاْپـَرْبهو تْـشايتَـنْيا شْـرۤيقرر . بأحكام ونواهي سلكهم

وكل  )varNa( ـْرنڤَ إلعتباره سيد كل )sannyAsI( ۤيـاسَسـنّْـۤيلـلاالحترام جب إظهار من الوا. لهاالحترام  اظهارالناس لعامة 

 . )Azrama (آشْـَرَم

 )MAyAvAdI( ـةڤادۤيـاماۤيالـمذهب  )sannyAsI( يـاسَسـنّْـۤيأحد  )Kezava BhAratI(ِكـشَـڤَ ْبـهاَرتۤي  زيارة تتصادف

فيما  ي إلى تناول طعام العشاء مع المولىدعف) NavadvIpa (نَـڤَـْدڤـۤيـَپلمدينة ل، چافي والية البن )Katwa( كَـتْوامن سكان 

سلك ب توريده )Kezava BhAratI (ِكـشَـڤَ ْبـهاَرتۤي من لىطلب المو. )sannyAsa( ـاَسَسـنّْـۤيالـكان يفكر بدخول سلك 

 )sannyAsa( ـاَسَسـنّْـۤيالـدخول سلك بي العادة تقض. كان ذلك مجرد رسميات. دارهعندما دخل  )sannyAsa( ـاَسَسـنّْـۤيالـ

 غني من كل الوجوه، ودخل السلك على ه مع انِڤـديةالـحافظ المولى على رسميات الحكمة . )sannyAsI( ۤيـاسَسـنّْـۤيعلى يد 

 . يڤــنَٰايشْٰڤـالمذهب ال إلى )Kezava BhAratI (ِكـشَـڤَ ْبـهاَرتۤي عدم انتماءرغم  )Kezava BhAratI (ِكـشَـڤَ ْبـهاَرتۤييد 

 Kezava (ِكـشَـڤَ ْبـهاَرتۤيبعد التشاور مع  إلتمام المراسم )Katwa( تْواـكَإلى ) NavadvIpa (نَـڤَـْدڤـۤيـَپرحل المولى عن 

BhAratI( . انَـنْـَدـنيـتْـۤي ـَلشْـرۤياصطحبه )zrIla NityAnanda( تْـشَـنْـْدَرِشـكْـَهـَر آتْـشاْريا و )Candrazekhara 

AcArya( موكونْـَد َدتَّ و) Mukunda Datta( .وصف احتفال دخول المولى سلك . تفاصيل المراسمبعده هؤالء الثالثة سا

ـَل شْـرۤيه مصنفل )Caitanya-bhAgavata( تَـڤََچْبها-تْـشايتَـنْياباسهاب كبير في كتاب  )sannyAsa( ـاَسَسـنّْـۤيالـ

 . )zrIla VRndAvana dAsa ThAkura( َر طْهاكوڤْـرِٰنْـداڤَـَن داَس



انقطع إلى . عند ختام السنة الرابعة والعشرين )MAgha( ـههْچما في شهر )sannyAsa( ـاَسَسـنّْـۤيإذن، دخل المولى سلك 

س ضحى حتى براحة حياته البيتية من أجل النفو. بعد دخول السلك )bhAgavata-dharma( ْدَهـْرَم-ڤَـتَـَچْبهاالدعوة إلى 

 ايـتَ آتْـشاْرياڤآْد ـَلشْـرۤيكان .  حياته الزوجيةاثناءنه كان يقوم بذات العمل امع   عمله التبليغيفيحالما واجه عوائق  الساقطة

)zrIla Advaita AcArya( هاكوَرڤاَس طْـشْـرۤي ـَلشْـرۤي و) zrIla zrIvAsa ThAkura(لكن  كبار مساعديه في حياته الزوجية 

 بنشر الدعوة في والية  المولىساعديه الذي أوكلهكبير م) zrIla NityAnanda Prabhu (نيـتْـۤيـانَـنْـَد ْپـَرْبهوـَل شْـرۤيأصبح 

 و )RUpa GosvAmI( ْسـوامۤيچُوَپ رۤو : الستةـْزـۤيْسـوامچُوـ وأما ال)sannyAsa( ـاَسَسـنّْـۤيالـ سلك هعد دخولب لچاالبن

 GopAla( ْسـوامۤيچُو پاَل ْبـَهـطَّچُو و )JIva GosvAmI( ْسـوامۤيچُو ڤَجۤيـ و )SanAtana GosvAmI( ْسـوامۤيچُوَسـناتََن 

BhaTTa GosvAmI( ْسـوامۤيچُو ـهوناتَْهى داَسْچَر و )RaghunAtha dAsa GosvAmI( ْسـوامۤيچُوْبـَهـطَّ ـهوناتَْهى ْچَر و 

)RaghunAtha BhaTTa GosvAmI( ْسـوامۤيچُوَپ رۤو ـَلشْـرۤي تحت ريادة )zrIla RUpa GosvAmI( ْسـوامۤيچُوَسـناتََن  و 

)SanAtana GosvAmI(  ڤْـرِٰنْـداڤَـَنفقد أوكلهما بالتوجه إلى) VRndAvana (الكشف تمبذلك، . ب عن أماكن الحج الحاليةللتنقي 

 تْـشايتَـنْيا شْـرۤيبمشيئة المولى  )VrajabhUmi( ميـْبـهۤوڤْـَرَجأهمية عن الية والح) VRndAvana (ڤْـرِٰنْـداڤَـَنعن بلدة 

 . َرْبهوْپـَمـها

 وسار طوال ثالثة أيام )sannyAsa( ـاَسَسـنّْـۤيالـ سلك ه دخولفور) VRndAvana (ڤْـرِٰنْـداڤَـَن المولى الذهاب إلى اراد

 تام بفكرة وجدن في كا. )Ganges (َچـنْۤـَچا نهر الـفيه األماكن التي ال يجري أي )RADha-deza(َ ِدش-َهىرادْٰمتواصلة في 

دربه وجاء به إلى  )zrIla NityAnanda( انَـنْـَدـنيـتْـۤي ـَلشْـرۤيحرف ذلك، مع . )VRndAvana (ڤْـرِٰنْـداڤَـَنالذهاب إلى 

ـتَ ايڤآْد شْـرۤيأرسل . )zAntipura( پوَرشانْـتيـ  بلدةفي )Advaita AcArya Prabhu( ْپـَرْبهو ايـتَ آتْـشاْرياڤآْددار 

لترى ابنها للمرة  )zacI( َسـتْـشۤيجلب األم ل) NavadvIpa (نَـڤَـْدڤـۤيـَپ  بلدةرجاله إلى )zrI Advaita AcArya( آتْـشاْريا

 َمـهاْپـَرْبهو تْـشايتَـنْياالمولى  ان معدومي الضميرمن عي بعض المعلقين يّد. المولى رحل نهائيا عن داره ان األخيرة لعلمه

 لكن ال تورد المصادر الموثوقة عبادة وقدم لها صندله الخشبي لل)sannyAsa( ـاَسَسـنّْـۤيالـضا بعد دخول سلك التقى زوجته أي

 وغلبها الحزن حالما رآته في زي )Advaita Prabhu( ْپـَرْبهوايـتَ ڤآْدالتقته أمه في دار .  اللقاءلكمطلق ذكر لمثل ذ

ستطيع استقاء ت عن طريق المساومة حتى )PurI( پورۤيمقره الرئيسي في بلدة  جعل ه وطلبت من)sannyAsa( ـاَسَسـنّْـۤيالـ

ميع سكان  تاركا ج)PurI (پورۤي إلى بلدةبعد ذلك، توجه المولى . وافق المولى على الرغبة األخيرة ألمه الحبيبة. أخباره بسهولة

هيكل زار . )PurI ( پورۤية في طريقه إلىزار المولى عدة أماكن هام. ة الفراقفي لوع) NavadvIpa (نَـڤَـْدڤـۤيـَپ

 zrIla( پورۤيِڤـنْـْدَر ماْدَهـ ـَلشْـرۤي  المدعو تيمه الذي سرق الحليب المكثف من أجل)GopInAthajI( ـناتْـَهـجۤيۤپچُو

MAdhavendra PurI( .ـناتْـَهـجۤيۤپچُوطلق على صنم ي )GopInAthajI(  ىـناتْـَهپـۤيچُو-تْـشُورا-ـَرـۤيكْـٰشأسم) KSIra-

corA-gopInAtha( المطلق لكنها تفقد طبيعتها حقنزعة السرقة كامنة حتى في ال. تمتع المولى بتلك القصة كثيرااس. منذ ذلك الوقت 

 حق المطلقنزعة ال ان  على اساسَمـهاْپـَرْبهو تْـشايتَـنْياتصبح معبودة حتى من قبل المولى  فرضهاهو غن المطلق الالمنحرفة 

 تْـشايتَـنْيافي كتاب  )GopInAtha( ىناتَْهـۤيـْپچُو ـيرد تفصيل كبير لتلك القصة الممتعة ل.  عينهحق المطلقة هي الإلى السرق

 . )KRSNadAsa KavirAja GosvAmI( ْسـوامۤيچُوڤيراَج داَس كَـ كْرِِٰشْٰـنَٰه مصنفل )Caitanya-caritAmRta( شَـريتاْمرِِٰٰتَتْـ

 في) KSIra-corA-gopInAtha (ـناتْـَهىپـۤيچُو-تْـشُورا-ـَرـۤيكْـٰشهيكل بعد زيارة  )PurI( پورۤي دة بلتجاهسيره تابع المولى 

 پاَلچُو-يشـاكْـٰشهيكل زار في طريقه . )Orissa( أوريَسفي والية  )Balasore( ِرسُوـلَـَب عند )RemuNA( ِرمونا قرية

)SakSi-gopAla (سمع المولى قصة. تيمهمن  ةْبراْهـَمٰناثنين من الـي نشب بين  ظهر بدور شاهد في قضية خالف عائلالذي 

 والتي أقرها كبار الهياكلاألصنام المعبودة في  ان ور بالغ ألنه شاء التأكيد للمالحدةبسر) SakSi-gopAla (پاَلچُو-يشـاكْـٰش

وبناء عليه، الصنم هو . لحق المطلق ل)arcA( أْرتْـشا تجليهو هيكل الصنم في ال. األقطاب ليست أوثانا كما يدعي فقراء العلم

اظهار حظوة على خدمه في قصة الحق اء ش. هإلي التيم  عينه من كل الوجوه ويستجيب بالتناسب مع حنانحق المطلقال

قرية  إلى) VRndAvana (ڤْـرِٰنْـداڤَـَنسار من بلدة  فتيمهبتسوية الخالف بين اثنين من  )SakSi-gopAla (پاَلچُو-يشـاكْـٰش

من هناك الحق تم نقل صنم ثم من  و)arcA( أْرتْـشاه تجليصورة ب )Orissa( أوريَسفي والية  )VidyAnagara( ـَرَچنَــاڤـيْدۤي

 فيحتى اليوم من قبل ألوف الحجاج يزار ) SakSi-gopAla (پاَلچُو-يشـاكْـٰشهيكل  وما زال )Cuttack( كـكوتَّمدينة إلى 

كسر . )PurI( پورۤيقضى المولى ليلته هناك وتابع سبره إلى . )JagannAtha PurI( پورۤي-ىـنّـاتَْهَچَجـطريقهم إلى بلدة 

تظاهر . التي تخص المولى )sannyAsa( ـاَسَسـنّْـۤيالـ اعص في طريقه، )NityAnanda Prabhu (نيـتْـۤيـانَـنْـَد ْپـَرْبهو

 . كا رفاقه وراءهوحده، تار )PurI( پورۤيالمولى بالغضب من عمله وتابع سيره إلى 



فاقدا هيكل  وسقط على أرض ال)PurI( پورۤيفي بلدة  )JagannAtha( ـنّـاتَْهىَچَجـهيكل  حالما دخل  فوراً الروحيوجد الغمره

عالم يدعى  أي )paNDita( َپـنْديتَ لكن تصادف وجود حق المطلقعن فهم إعجاز الهيكل ن على الي القائمقصر. وعيه الخارجي

هيكل  هفقدان المولى وعيه فور دخول ان استطاع الفهم )SArvabhauma BhaTTAcArya( ْبـَهطّاتْشاْريا ساْرَوْبـهاوَم

الم بالط ع) SArvabhauma BhaTTAcArya (ساْرڤَـْبهاوَم ْبـَهطّاتْشاْرياكان . ليس إعتياديا )JagannAtha( ـنّـاتَْهىَچَجـ

 تْـشايتَـنْيا شْـرۤي نضارة شباب المولى إلى قد شعر بجاذبية )Orissa( وريَسأ كمل) PratAparudra( َپـروْدَرتاْپـرَِ َمهاراَج

نسيان تام ب  الذين بلغوا الصعيد العلّيالتيممثل تلك الغيبوبة العلية نادرة الوقوع إال من قبل أرفع  ان  وأستطاع الفهمَمـهاْپـَرْبهو

سعة علمه  ب)BhaTTAcArya( ْبـَهطّاتْشاْريا  نظير واستطاعز علّيالنفس المحررة وحدها قادرة على إظهار إعجا. للوجود المادي

 ۤيـاسَسـنّْـۤيالـعدم ازعاج هيكل وبناء عليه، طلب من القائمين على ال. هفي الذي كان متبحرا فهم ذلك على ضوء األدب العلّيمن 

)sannyAsI( تم نقل المولى في الحال إلى دار .  غيبوبتهإلى داره حتى يتسنى له متابعة فحصه في أمرهم بحمله.  الهويةالمجهول

-sabhA( يـتَـٰدَپـنْٰ-َسـْبـهابصفته  كان يملك الكفاءة الذي) SArvabhauma BhaTTAcArya (ساْرڤَـْبهاوَم ْبـَهطّاتْشاْريا

paNDita(َمـهاْپـَرْبهو ايتَـنْياتْـش للمولى  فحص العمل الخارق العلّيالعالميـتَ ـٰدَپـنْٰالـأراد . عماد األدب السنسكريتي  أي 

 إلجتذاب األبرياء واستغاللهم تباهي باإلنجاز العلّيال الذين يقلدون الغيبوبة البدنية بغية الزائفين التيمفحصا دقيقا لوجود فئة من 

 . قادر على كشف المقلدين ورفضهم حال كشفهم )BhaTTAcArya( ْبـَهطّاتْشاْريامثل وعالم 

 شاْسـتَْرْزـعلى ضوء ال َمـهاْپـَرْبهو تْـشايتَـنْياالمولى الظاهرة على  جميع األعراض )BhaTTAcArya( ْبـَهطّاتْشاْريافحص 

)zAstras( .راقب حركة المعدة ونبض القلب وحركة التنفس عند المنخارين كما . حصه بصفة عالم وليس بصفة عاطفي أحمققام بف

عندما وضع قطعة من القطن عند  وجد بعض التنفس الطفيف. تماما ة متوقفة البدنياتجس نبض المولى ووجد جميع النشاط

شرع يعامله حسب الطريقة  فغيبوبة المولى كان أصيلة ان توصل إلى فالمنخارين حيث تحركت ألياف قطعة القطن حركة طفيفة

وى ألصوات االسماء القدوسة كان ال يستجيب س.  ال يعالج سوى بطريقة خاصةَمـهاْپـَرْبهو تْـشايتَـنْيا المولى  لكنعهودةمال

) SArvabhauma BhaTTAcArya (ساْرڤَـْبهاوَم ْبـَهطّاتْشاْرياكانت تلك المعالجة الخاصة مجهولة عند . تيمه من فاه حق المطلقلل

 . ألول مرةهيكل مولى كان ما زال مجهوال لديه إذ حسبه أحد الحجاج الوافدين عندما شاهده في الألن ال

  ْبـَهطّاتْشاْرياغضون وسمعوا عن الخارقة العلية للمولى وعن نقله إلى دارتلك الفي هيكل إلى الوصل رفاق المولى 

)BhaTTAcArya( .َهى آتْـشاْرياــناتْپـۤيچُو تصادف التقائهم  لكنكان الحجاج ما زالوا يتحدثون عن الحادثة )GopInAtha 

AcArya(  ـداْدَهـَر َپـنْٰـٰديتََچالذي كان معروفا لدى )GadAdhara PaNDita( وعلموا منه عن غيبوبة المولى في دار 

 GopInAtha (پـۤيـناتْـَهى آتْـشاْرياچُوابن عم الذي كان ) SArvabhauma BhaTTAcArya (ساْرڤَـْبهاوَم ْبـَهطّاتْشاْريا

AcArya( .ـداْدَهـَر َپـنْٰـٰديتََچم قد) GadAdhara PaNDita( َهى آتْـشاْرياپـۤيـناتْـچُويع رفاقه إلى جم) GopInAtha 

AcArya(ْبـَهطّاتْشاْرياهم إلى دار  الذي قاد )BhaTTAcArya( . ستعاد  فاَهريللحقعندئذ، شرع الجميع بذكر االسم القدوس

 . المولى وعيه

 NityAnanda (َرْبهونيـتْـۤيـانَـنْـَد ْپـيع أفراد الجماعة بما فيهم المولى جم) BhaTTAcArya (ْبـَهطّاتْشاْريابعد ذلك، استقبل 

Prabhu(ْبـَهطّاتْشاْرياذهبت الجماعة بما فيهم المولى لإلستحمام في البحر ورتب . يحلوا ضيوف شرف عليه ان  وطلب منهم 

)BhaTTAcArya ( َرـميشْ كاشۤيووجباتهم في دار مقامهم )KAzI Mizra(  پـۤيـناتْـَهى آتْـشاْرياچُوبمعاونة ابن عمه 

)GopInAtha AcArya( .پـۤيـناتْـَهى آتْـشاْرياچُودثة ودية حول ربوبية المولى بين اإلثنين وسعى جرت محا) GopInAtha 

AcArya(ْبـَهطّاتْشاْريافي تلك المحادثة بينما سعى  الحق المطلق إلى اثبات المولى بصفة ،ن يعرف المولى سابقا الذي كا 

)BhaTTAcArya (شاْسـتَْرْزـ كل منهما على أساس الجادل. التيمنه أحد كبار اثبات إلى اإل) zAstras(  على أساس الشعبية وليس

 وليس بناء على أصوات المتعصبين ِڤـديةالـ الحكمة إستنادا إلى  للحق المطلقالتجليات الشخصية النزيلة تبين تمي. العاطفية

 منذ ِڤـديةالـلعصر دون الرجوع إلى الحكمة  في هذا اتجليات مزعومة للحق المطلقتخذ المتعصبين الحمقى مهنة اعالن ا. الحمقى

 أو) SArvabhauma BhaTTAcArya ( ساْرڤَـْبهاوَم ْبـَهطّاتْشاْريامسلم ينغ لكن َمـهاْپـَرْبهو تْـشايتَـنْياالمولى تجلي 

 استنادا الوهيتهرفض  بل سعى كل منهما إلى اثبات أو اءفي تلك العاطفية الحمق )GopInAtha AcArya (پـۤيـناتْـَهى آتْـشاْرياچُو

. وقةالموث )zAstras (شاْسـتَْرْزـالى ال

نيالْمـَبـَر  ان  أيضا وفهم منه)NavadvIpa( نَـڤَـْدڤـۤيـَپ كان من )BhaTTAcArya( ْبـَهطّاتْشاْريا ان طلعا ،فيما بعد

والد دراسة كان زميل  من جهة أمه  َمـهاْپـَرْبهوتْـشايتَـنْيا جد المولى )NIlAmbara CakravartI (تْـشَـكْـَرڤَـْرتۤي

من هذا المنطلق بحنان أبوي  )BhaTTAcArya( ْبـَهطّاتْشاْرياشعر . )SArvabhauma BhaTTAcArya( ساْرڤَـْبهاوَم ْبـَهطّاتْشاْريا

 استاذ عدد كبير )BhaTTAcArya( ْبـَهطّاتْشاْرياكان .  َمـهاْپـَرْبهوتْـشايتَـنْياالشاب المولى  )sannyAsI( ۤيـاسَسـنّْـۤيالـنحو 



 وكان ينتمي الى ذلك )zaGkara-sampradAya( ْپـَردايا َسـْمـكَراتْشاْرياشَـنْۤمن مذهب  )sannyAsIs( ْزـۤيـاسَسـنّْـۤيالـمن 

م منه تعالي تْـشايتَـنْيا  الشاب المولىۤيـاسَسـنّْـۤيالـيسمع  ان )BhaTTAcArya( ْبـَهطّاتْشاْرياوبناء عليه، ود . المذهب

 . أيضا )VedAnta( ِڤـدانْـتَالـ

 ِڤـدانْـتَالـ ان  ال يعني ذلك لكن)VedAntists( ڤـيدانْـتويينيطلق عليهم  )zaGkarAcArya( شاْرياـكَراتْشَـنْـ أتباع مذهب

)VedAnta( َركَشَـنْۤ هي دراسة حكر على مذهب )zaGkar( . ِڤـدانْـتَالـتدرس جميع المذاهب الشرعية )VedAnta( يهاولد 

 ِڤـدانْـتويالـمعروفين بجهلهم بعلوم  )zaGkara-sampradAya( ْپـَرداياَسـْمـ -كََرشَـنْۤ أتباع مذهب لكن اتفسيراته

 من قبل مصنفعلى ال )Bhaktivedanta( تَـدانْـِڤ ْبـَهـكْتي طلق لقبا ،ببلهذا الس. )VedAntist VaiSNavas (ْزوايشْٰـنَٰـَوـال

 . )VaiSNavas (ْزوايشْٰـنَٰـَوـال

هيكل  وجلسا سويا في )VedAnta( ِڤـدانْـتَالـحول ) BhaTTAcArya (ْبـَهطّاتْشاْرياوافق المولى على تلقي الدروس على يد 

ث مدة سبعة أيام متواصلة وسمع منه المولى يدبالح) BhaTTAcArya (ْبـَهطّاتْشاْريامضى . )JagannAtha( ـنّـاتَْهىَچَجـالحق 

عدم  ل المولى عن سببسأف) BhaTTAcArya (ْبـَهطّاتْشاْرياأثار صمت المولى بعض الريبة في قلب . مقاطعةبانتباه بالغ دون 

 ْبـَهطّاتْشاْريالعب المولى دور التلميذ األحمق أمام . )VedAnta( ِڤـدانْـتَـ للطرحه أي سؤال أو تعليق حول تفسيراته

)BhaTTAcArya ( ِڤـدانْـتَالـنه سمع اوأدعى )VedAnta(  ْبـَهطّاتْشاْريامنه ألن) BhaTTAcArya (ذلك كان واجب  ان شعر

 المزعومين من مذهب ِڤـدانْـتَـويينـال ان  دل المولى،بذلك.  المولى ال يوافق على تفسيراته لكن)sannyAsI( ۤيـاسَسـنّْـۤيالـ

 ڤْـّيـاَس ِدڤَ ـَلشْـرۤيالذين ال يتبعون تعاليم  أي المذاهب )sampradAyas( ْزْپـَرداياَسـْمـ أو غيره من )zaGkar( كََرشَـنْۤ

)zrIla VyAsadeva(ِڤـدانْـتَـ لل ليسوا سوى تالميذ آليين) VedAnta( .نظملقد . غير ملمين تماما بذلك العلم الجليلنهم ا 

ـَمْد شْـرۤيكتاب في  )VedAnta-sUtra( تْـَرسۤو تَـدانْـِڤ تفسير شخصيا )zrIla VyAsadeva( ڤْـّيـاَس ِدڤَ ـَلشْـرۤي

 . )VedAnta( ِڤـدانْـتَالـضمون  العلم بمـڤَـتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرۤيالجاهل بعلم  وال يسع ـڤَـتَـْمَچْبـها

استفسر منه عن سبب  ف الشعبيِڤـدانْـتويـل سعة علمه المالحظات الالذعة حول البفض) BhaTTAcArya (ْبـَهطّاتْشاْرياادرك 

 التام طوال األيام التي قضاها غرض صمته) BhaTTAcArya (ْبـَهطّاتْشاْرياأدرك . نقطة أبهمت عليهعدم اإلستيضاح حول أي 

عندئذ، . اإلفصاح عن رأيه) BhaTTAcArya (ْبـَهطّاتْشاْريا طلب منه ذلك،ل. المولى كان يضمر شيئا آخر ان مصغيا إليه مما دل

 )janmAdy asya yataH( َجـنْـماِدى أْسـيا ياتَه :مثل ِڤـدانْـتَالـ تْراتسوسيدي العزيز، يسعني فهم معنى :"قال المولى ما يلي

 لكن يتعذر عليَّ فهمها )athAto brahma jijJAsA( ساچاأتْـهاتُو ْبـَرْهـَم جيـ و )zAstra-yonitvAt( اتْڤيُّـونيـتْـ-شاْسـتَْرو 

نك تتعمد عدم أخذ المعاني ا. اتك تحجبها بمعاني مختلفة واضح فيها لكن تفسيرسوتْراتـغرض ال. عندما تفسرها باسلوبك الخاص

 . "تعطي تفسيراتك الشخصيةو سوتْراتـالمباشرة لل

على قدر قوة تفكيرهم بما  )VedAnta-sUtra( تْـَرسۤو تَـدانْـِڤ الذين يفسرون ڤيدانتويينـ هاجم المولى جميع ال،على هذا النحو

-VedAnta( تْـَرسۤو تَـدانْـِڤمثل تلك التفسيرات المبطنة لآلداب الموثوقة مثل أدان المولى . يتماشى مع أغراضهم الشخصية

sUtra( . 

 اتْدـَپـنيشَّٰواألات َمـنْـتْـَر ـالمعاني المباشرة ل )zrIla VyAsadeva( ڤْـّيـاَس ِدڤَـَل شْـرۤيلخص :"تابع المولى قوله

)UpaniSads(  تْـَرسۤو تَـدانْـِڤفي )VedAnta sUtra( .الحظ، ال أجدك تأخذ تلك المعاني الواضحة بل تقولها باسلوب ءولس 

. مختلف

ال شكل إ واجب التسليم على أتم وجه وِڤـديةالـما ورد في الحكمة  كل.  ال تتحدى وبرهانها وراء الظنونِڤـديةالـسلطة الحكمة "

 . )Vedas( ْزِڤـَدـذلك تحديا لسلطة ال

 بطهارتهما ويسلم الناس بذلك استنادا إلى )Vedas (ْزِڤـَدالـ تقطع  لكناثنين من األحياءالصدفة وروث البقر هما عظام وبراز "

 . ")Vedas (ْزِڤـَدـسلطة ال

 الطاعة كما كشفت  واجبة)Vedas (ْزِڤـَدـحكام الأ. )Vedas (ْزِڤـَدـألحد وضع منطقه القاصر فوق سلطة الانه ال يجوز  مرادال

 يبتدعون فرق ومذاهب مختلفة ،بذلك. هاتفسيراتهم الخاصة ل ِڤـديةالـألحكام لاألتباع المزعومون  يختلق. دون مطلق تبرير دنيوي

لهذا السبب وحده، رفض األتباع الملتزمين . أنشئ دينه الخاص و)Vedas (ْزِڤـَدـأنكر المولى بوذا سلطة ال. ِڤـديالـللدين 

تحلى البوذيون . ن خطرا أكبر من البوذيين يشكلو)Vedas (ْزِڤـَدـلل ن األتباع المزعومي لكنين البوذي الد)Vedas (ْزِڤـَدـلل

 ْزِڤـَدـ الشجاعة الالزمة إلنكار النو ال يملك)Vedas (ْزِڤـَدـل لنية لكن األتباع المزعومين عال)Vedas (ْزِڤـَدـبالشجاعة بانكار ال

)Vedas( ذلكَمـهاْپـَرْبهو تْـشايتَـنْياأدان المولى بصورة غير مباشرة وقد  ِڤـديةالـحكام األ جميع نهمعصيا رغم  .



روث البقر كان ان :"قال إذا ة احدلن تقبل حج. األمثلة التي ضربها المولى المتعلقة بالصدفة وروث البقر مناسبة في هذا الصدد

تابع المولى . العالم مرفوض ْبراْهـَمنَٰالـروث البقر مقبول وبراز . "العالم أطهر ْبراْهـَمنَٰالـيكون براز  ان طاهر فال بد

Vedas (ْزِڤـَدـ تفسيرات الصنوعمتعديل إنسان براهين و هي ) (ْزِڤـَدـأحكام ال:"قائال Vedas(  من الحمق. حدى سلطتهاتيشكل 

( ڤْـّيـاَس ِدڤَ ـَلشْـرۤيقد أفصح ل. )( ڤْـّيـاَس ِدڤَـَل شْـرۤييحسب أحد نفسه أفطن من ان  zrIla VyAsadevazrIla 

VyAsadeva(  تْـَرسۤو تَـدانْـِڤعمله أي . دونههو  وال يحتاج إلى عون من سوتْراتهعن نفسه في )VedAnta-sUtra(  ساطع

إنما يسعى إلى حجب فالواضحة السطوع  )VedAnta( ِڤـدانْـتَـسطوع الشمس وعندما يسعى أحد إلى اعطاء تفسيراته الخاصة لل

 . الشمس بغمامة خياله

purANas (ْزِڤـَدـغرض ال" (پـوراٰنـاتْـال و) Vedas (يجري تحقيق . ض واحد وتثبت الحق المطلق األكبر من كل كبيرهو غر

 الغنى ة تامة المطلقية الالهوتكون شخصت ان وبناء عليه، ال بد.  المطلقسلطان ذو الة المطلقشخصية الحقالحق المطلق بصفة 

 .  بفقر الشخصية العلّيالحقك بغرابة تصف رغم ذلك، نجد. بالقوة والشهرة والجمال والعلم والزهد

السمات الشخصية هللا ليست . سوى نفي المفهوم الدنيوي عنه )Vedas (ْزِڤـَدـستهدف الوصف الالشخصي للحق المطلق في الال ي"

نورانية  الشقوق الإذا كانت. جميع األحياء أشخاص فرديون، وجميعهم شقوق نورانية من الكل الجامع. مثل السمات الدنيوية

 . هو الشخص العظيم بين األشخاص النسبيون.  عديم الشخصية؟ وجودهماضاشخاص فرديون، فكيف يكون فّي

وبناء عليه، هو .  وبعد الدمار، يغيض كل شيء فيه وحدهه،ومستقرالوجود  هو فّياض )ْبـَرْهـَمـْن( ان )Vedas (ْزِڤـَدـتعلمنا ال"

 .  ومن المحال نسب تلك العلل لشيء غير شخصي،علةالعلة العالة والمعلولة والموفقة لكل 

 لم ،قبيل لمحه الطبيعة المادية. لواحد األحد تكاثر، وبمشيئته تلك لمح الطبيعة المادية لمحة خاطفةا ان )Vedas (ْزِڤـَدـتعلمنا ال"

 الحقالمادية موجودا عندما لمح لم يكن العقل أو الحواس . وبناء عليه، لمحته غير مادية. يكن الخلق الطبيعي المادي موجودا

.  وال تشوبها المادة، عيون علية وأن عقله هو عقل علّيالحقعيون  ان  شكدون) Vedas (ْزِڤـَدـ تثبت البذلك،. الطبيعة المادية

 . نفي شخصيته ليس سوى نفيا لماديته، وليس نفيا لشخصيته العلية، وبناء عليه

( ْبـَرْهـَمـْن وما تحقيق ،شخصية الالهوتى يدل قطعيا عل ) Brahman( ْبـَرْهـَمـْن Brahman(  سوى مفهوم نفي دنيوية

في جميع األبدان المادية على  حالال) Brahman (ْبـَرْهـَمـْنو الوجه المحلي لـفه) ParamAtmA (َپـَرماتْـماأما . وجوده

 ية إنما هو تحقيق شخصِڤـديةالـبراهين الحكمة ستنادا إلى العظيم ا) Brahman (ْبـَرْهـَمـْن منتهى تحقيق. صورها وأنواعها

viSNu-tattva . )( ڤَتَـتّْـ-وڤيشْٰـٰن اضهو فّي. الحق

Vedas( پـوراٰنـاتْـال" (ْزِڤـَدـللهي ملحقات  ) purANas(اإلنسان عسيرة الفهم عند ِڤـديةالـ َمـنْـتْراتـال. ا أيض 

Vedas (ْزِڤـَدـ عالية الوالدة المزعومة عاجزة عن التغلغل إلى فحوى الوالطبقات )( ْزْدَرـّوشـالنساء وال. اإلعتيادي zUdras( .

MahAbhArata( َمهاْبهاَرتَـوال )( پـوراٰنـاتْالـلهذا السبب، صيغت  purANas( ْزِڤـَدـباسلوب سهل توضيحا لحقائق ال 

VrajabhUmi( ميڤْـَرَجـْبـهۤوحظ أهالي  ان  قالكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرۤي إلى الطفل ْبـَرْهماعاء الذي رفعه في الد. )( Vedas (ذينال 

إنما هو حظ غير منحصر، ألن الحق المطلق األزلي أصبح  )YazodAmayI(  ياشـُوداَمـيِّو  َمهاراَج نَـنْـَد شْـرۤيدمهما تقي

 . حميمهم

 بصورة غير َمـنْـتْراتـشخصية على اإلطالق لكن عندما يجري تفسير تلك الإلى ال) Brahman (ْبـَرْهـَمـْنإذن، ال يفتقر "

 يملك صورة علية ،لذلك.  تام الغنىشخصية الالهوت المطلقة. الحق المطلق غير شخصي ان إلى اإلعتقادذلك ؤدي يمباشرة، 

 الحق المطلق غير شخص؟ ان كيف يسع أحد االثباتة، فقوامها تمام الوجود والعلم والبهج

لجميع ويقبل كل ما يقدم إليهالحق المطلق دون أرجل ودون أيدي ورغم ذلك يجري أسرع من ا ان ِڤـديةالـ َمـنْـتَْرـتعلن ال"

 . البيانات األخيرة تقترح حتما سمات شخصية هللا رغم نزاهته عن األيدي واألرجل أو الحواس الدنيوية. حبب

كتاب  من )٦٠\٧\٦(ثة استنادا إلى ، وجميعها مصنفة إلى ثالاهاقات متشعبة لكمال غنطيملك  )Brahman (ْبـَرْهـَمـْن ان يفهم"

قدرته الروحية والقدرة التي . هي ثالثة رئيسية وڤيشْٰـٰنللحقالقدرات العلية  ان حيث يذكر )ViSNu PurANa( رانَٰـوپ وڤيشْٰـٰن

. قوامها األحياء مصنفة بمثابة قدرتين علويتين، بينما القدرة المادية هي قدرة دونية وليدة الجهل

( شَـكْـتي-ـياْچـتْـَركْـشِٰ ان مع. ) -kSetrajJakSetrajJa( ـياْچـتْـَركْـشِٰقدرة   قوامها األحياء يطلق عليها تقنياالقدرة التي"

zakti( القدرة المادية تتغلب عليها بشدة الجهل مما يعرضها لمعاناة العذاب المادي على  ان ، إالالحق أي قدرة األحياء من نوع

القدرة المادية، وينزل الحي منزلة رفيعة بين موقع األحياء هو في القدرة البينية ما بين القدرة الروحية وبكالم آخر، . مختلف أشكاله

.  بالقدرة المادية أو الروحيةهأو وضيعة من الوجود بنسبة اتصال



. بهجة أزلية وعلم أزليوجود أزلي و: ثالثة حاالتبقدرته الروحية تتجلى وراء القدرتين الدونية والبينية المذكورتين، والحق "

 وقدرة )hlAdinI( ْهـرديـنۤير قدرة يتدبمن البهجة والعلم  بينما )sandhinI( َسـنْـْدهيـنۤير قدرة يتدبمن  الوجود األزلي

 وجميع تلك القدرات ،القدير، هو ملك القدرات الروحية والبينية والماديةالحق وبصفة .  على التوالي)saMvit( ڤيـتْـَسـمْٰ

 .  أزليةتتيمية بخدمة العظيمالرب اينة متصلة بالمتب

 الحق العظيم بفقر القدرة؟ الحقيتجرأ أحد على وصف  ان أليس غريبا.  بصورته العلية األزليةشخصية الالهوت العليا ينعم ،بذلك"

 جاء أيضا.  واألحياء؟لحقاكيف يمكن إذن القول بتعادل .  واألحياءالحقلهذا السبب، يوجد بون بعيد بين . هو ملك جميع القدرات

نهما ااستنادا إلى اسس التواصل الحميم بين القدرة والقدير، نسلم . األحياء ينتسبون إلى القدرة العلوية هللا ان ـتاچۤيـڤَـْد َچْبَهـفي 

 .  بصفة القدرة والقديرمتباين واألحياء واحد الحقإذن، . واحد أيضا

 لكن األحياء مغايرون لها جميعا الحقالعقل والذكاء واألنية جميعها قدرات دونية من قدرات  والماء والنار والهواء واألثير ولترابا"

 . )٤\٧( اـتچۤيـڤَـْد َچْبَهـهذا هو حكم . "بصفتهم قدرة علوية

 صالةاألتكون من نتاج جبلة  ان كيف يمكن لمثل تلك الصورة إذن. الصورة العلية هللا هي صورة أزلية الوجود وتامة البهجة العلية"

 شخص غير  هوتصال به على هذا األساس، أي حتما وال يجوز اإلي هو شيطانالحقالمادية؟ إذن، كل من ال يؤمن بصورة 

 . ك الموتمرغوب فيه يستحق العقاب على يد مال

، تحت ادعاء اتباع ، التي مر ذكرهاِڤـديةالـ نصوص الن لكن من يجانبو)Vedas( ْزِڤـَدلـلهم احتراميدعى البوذيين ملحدين لعدم "

 .  من البوذيين بحقاكبر خطر، هم أ)Vedas (ْزِڤـَدالـ

لكن اذا بلطفه  )VedAnta-sUtra( تْـَرسۤو تَـدانْـِڤفي  ِڤـديالـالعلم  )zrIla VyAsadeva( ڤْـّيـاَس ِدڤَ ـَلشْـرۤيجمع "

-zaGkar( ْپـَرداياَسـْمـ-َركَشَـنْۤما يمثله كأي الوحدة المطلقة  )MAyAvAdI( ـةڤادۤيـاماۤيالـاصغى أحد إلى تفسير مذهب 

sampradAya(درب الوجدان الروحين فسيضل حتما ع  . 

 شخصية الالهوت العليا الطبيعية هي فيض ظواهرجميع ال. )VedAnta-sUtra( تْـَرسۤو تَـدانْـِڤنظرية الفيض هي فاتحة "

 إلى ذهب دبوسع حجر الفالسفة تحويل مطلق كمية من الحدي. لفيضحجر الفالسفة على نظرية امثل ينطبق . بمختلف قدراته العلية

 قادر على بعث جميع العوالم الظاهرة بقدراته العلية، ومع ذلك هو تام ال يطرأ عليه الحق كذلك،. يطرأ عليه مطلق تغيير ان دون

 )pUrNas( ـْزْرنَٰپۤودد ال يحصى من رغم فيض ع  أي كامل)pUrNa( ْرنَٰپۤويبقى  و أي كامل)pUrNa( ْرنَٰپۤوهو . مطلق تغيير

 .  منهأي الكملة

. قنظرية الفيض تسبب تغيرا في الحق المطل ان تستند إلى )MAyAvAdI( ـةڤادۤيـاماۤيالـ مذهب نادي بهانظرية السراب التي ي"

 الخلق الطبيعي  لكنرابلتجنب ذلك، جاؤا بمهارة بنظرية الس. مخطئا )VyAsadeva( ڤْـّيـاَس ِدڤَلو كان ذلك صحيحا، سيصبح 

  لكن على اإلطالقخيالياما ال يدوم، ال يسمى . خلق زائل بل ،)MAyAvAdI( ڤادۤيـاماۤيالـ مذهب  حسب ادعاءخيالياليس 

 . المفهوم القائل بأن البدن المادي هو الذات عينها هو مفهوم خاطئ حتما

 هو هذا الصوت العلّي. هي الترنيمة الرئيسة )Vedas( ْزِڤـَدالـ في )oMkAra( أوْمـكاَرأي ) praNava oM( آُومْٰڤَ ـْپـَرنَٰ"

 tat( ـْم أسيڤَتَـتْ تْـأما . )praNava oMkAra( ڤَ آوْمـكاَرـْپـَرنَٰ العلية علىَمـنْـتْرات الـ جميع تقوم.  عينهالحقصورة 

tvam asi( ْزِڤـَدـالرئيسة لل َمـنْـتَْرـون التك ان  يستحيل،وبالتالي. ِڤـديةالـ فليست سوى كلمة ثانوية في اآلداب) Vedas( . لقد

 أهمية أكبر من العمدة )tat tvam asi( ـْم أسيڤَتَـتْ تْـالكلمة الثانوية  )zrIla zaGkacArya( كَراتْشاْرياشَـنْۤ ـَلشْـرۤيأولى 

. ")oMkAra( أوْمـكاَر

 ماۤيـاڤادۤيالـودحض جميع ادعائات المذهب  )VedAnta-sUtra( تْـَرسۤو تَـدانْـِڤ تكلم المولى حول ،على هذا النحو

)MAyAvAdI( . ْبـَهطّاتْشاْرياسعى) BhaTTAcArya ( ماۤيـاڤادۤيالـللدفاع عن نفسه وعن مذهبه جهده) MAyAvAdI(  بالتالعب

 شاغلنا تتيميةالة  الخدم أزليا وأنشخصية الالهوت المطلقةننا جميعا متصلين باقطع . ولى بحججه الدامغة هزمه الملكن لفظيال

، يعقبه تلقائيا حب الحقعند بلوغ حب . الحق أي حب )premA( ِرماـْپ وثمرة ذلك الوصال هو بلوغ ،األزلي في مجال وصالنا له

 .  جامع األحياءالحقجميع األحياء ألن 

ال يعدو أكثر  )Vedas( ْزِڤـَدالـتويه كل ما تح،  ووصاله ومبلغ حبهالحققال المولى أنه عدا تلك البنود الثالثة أي الصلة األزلية ب

 . من حشو واختالق

 )zrIpAda zaGkarAcArya( كَراتْشاْرياشَـنْۤ پاَدـشْـرۤيوضعها  التي )MAyAvAdI (ماۤيـاڤادۤيالـفلسفة  ان تابع المولى قوله

 في كتابجاء .  أمره بذلكالحقن  تعليمها أل)كَراتْشاْرياشَـنْۤ( لكن إقتضى عليه )Vedas( ْزِڤـَدلـليست سوى تفسير خيالي ل

 باسلوب يشجع البشر الحقكان الغرض حجب .  بالهاء البشر عنهشيڤَ ولى أمر المالحق ان )Padma PurANa( ورانَٰـپ َپـْدَم



( ليكَفي عصر  ) kali(سأنشر فلسفة الماياڤادية :")( ڤۤيِدإلى  شيڤَالمولى قال . على التكاثر MAyAvAdI DevI(  َمنَْٰبراْهـفي زي ،

 . "التي ليست سوى بوذية مبطنة

ه ي ونظر ال، َمـهاْپـَرْبهو تْـشايتَـنْيا شْـرۤيعند سماع أقوال المولى   واإلجاللبالذهول) BhaTTAcArya (ْبـَهطّاتْشاْريا اصيب

ثم " . اإلنسان غايات  هي أرفعالحقالتتيم بخدمة  ان أقول:"قال. عندئذ شجعه المولى مؤكدا له بأنه ال موجب للدهشة. صمت مطبقب

عين بالروح والتحقق الروحي يأخذون أيضا إلى خدمة المحررين المشّب ان  مؤكدا لهـڤَـتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرۤي من نصاستشهد ب

 . التي تجذب قلوب المحررينه تعالي صفات لَهريالحق التتيم ب

( شْـلُوَكآتْـماراَم   نصستماع إلى تفسيرباإل)  AtmArAma zloka (ْبـَهطّاتْشاْرياعندئذ، رغب  BhaTTAcArya(  ـَمْد شْـرۤيمن

شرح . ها أوال، ومن ثم بعد ذلك سيشرحهاشرح) BhaTTAcArya (ْبـَهطّاتْشاْرياطلب المولى من . )١٠\٧\١( ـڤَـتَـْمَچْبـها

 من تسعة وجوه مختلفة ألنه كان شْـلُوكَِـشرح ال.  باسلوب علمي مستند إلى المنطقشْـلُوكََـال) BhaTTAcArya (ْبـَهطّاتْشاْريا

 . أشهر علماء المنطق في عصره

طلب بناء على ، ومن ثم شْـلُوَكللـ ولى على عرضه العلميشكره الم) BhaTTAcArya (ْبـَهطّاتْشاْرياأصغى إلى  ان بعد

 تطرق إلى التسعة التي عرضها من أربعة وستون وجها مختلفا دون الشْـلُوَكـشرح المولى ال، )BhaTTAcArya (ْبـَهطّاتْشاْريا

AtmArAma zloka(شْـلُوَك آتْـماراَم سمع تفسير  ان بعد. ) (ْبـَهطّاتْشاْريا BhaTTAcArya( ْبـَهطّاتْشاْريا المولى، اقتنع من 

)BhaTTAcArya (پـۤيـناتْـَهى آتْـشاْرياچُو شْـرۤيفيما مضى، سعى . لى مخلوقباستحالة ذلك العرض ع) zrI GopInAtha 

AcArya( ْبـَهطّاتْشاْريا دهش  لكنهللكنه لم يستطع التسليم  َرْبهوْپـَمـها تْـشايتَـنْيا  المولىةالوهيقناعه با الى 

)BhaTTAcArya ( بدأ يفكر بأنه قد ارتكب جناية كبيرة بحق  فشْـلُوَكآتْـماراَم وشروح  تْـَرسۤو تَـدانْـِڤـير المولى للتفسمن

تجلى . رحمه المولى بقبوله فعندئذ، سلم له، تائبا عن تصرفاته السابقة.  عينهكْرِِٰشْٰـنَٰعدم األعتراف بأنه ل لمولىل ن اللوتسيتينقدميال

 . ثنتين يمسك نايا في يدها بيدين كْرِِٰشْٰـنَٰالرب ومن ثم في صورة  نارايانَٰالمولى له برحمته العلية في صورة 

نظم مائة بيت في حمد . هت برحمهلمولى ونظم عدة ابيات في حمدل ن اللوتسيتينميقدالند ع) BhaTTAcArya (ْبـَهطّاتْشاْرياخر 

ظهرت على .  العلّيالوجدمن  عيه على الصعيد الطبيعيعن و) BhaTTAcArya (ْبـَهطّاتْشاْرياغاب ف عانقه المولى ،عندها. الحق

وع ورجفة وخفقان قلب وعرق وموجات عاطفية  من دموجدع األعراض الثمانية للجمي) BhaTTAcArya (ْبـَهطّاتْشاْريابدن 

ش من هذا التحول الذي ده) zrI GopInAtha AcArya (پـۤيـناتْـَهى آتْـشاْرياچُو شْـرۤيشتدت فرحة ا. ورقص وغناء وبكاء

 . الرائع البن عمه برحمة المولى

المولى، وبوضحان مهمة المولىفي حمد ) BhaTTAcArya (ْبـَهطّاتْشاْريااألبيات المائة التي نظمها  البيتين التاليين هما أبرز

 :كلمات قليلةب

 اآلنهبطهو بحر الرحمة وقد . َمـهاْپـَرْبهو تْـشايتَـنْيا شْـرۤيصورة المولى ب الذي تجلى اآلن الهوت أسلم لشخصية ال-١

 . التتيم بهلتعليمنا التجرد عن التعلق المادي والعلم وخدمة 

 وأولئك ،كْرِِٰشْٰـنَٰالرب جاه جنوب الهند لبعض الوقت وأدخل جميع من التقى بهم في طريقه في خدمة تلى سيره  تابع المو،بعد ذلك

( ْدَهـْرَم-ڤَـتَـَچْبهاأدخلوا غيرهم إلى  بدورهم، التيم

 .  اللوتسيتينلذا، أسجد عند قدميه. تجلى لتجديد قواعدهافقد  قد اندرست على مر الزمان، الحقخدمة التتيم ب ان مال -٢

التحرر من عبودية أي )mukti( موكْتيبلوغ . شخصية الالهوت أي وڤيشْٰـٰن كلمةادفة لمر) mukti (موكْتي كلمة ان أوضح المولى

 . الحقالوجود المادي مرادف لبلوغ خدمة 

BhAgavata-dharma(وصل إلى ضفاف نهر بذلك،. تتيميةال الخدمة  أي 

Madras(ْس حاكم مدينة َمْدَر )( رامانَـنْـَد رايا ـَلرۤيشْـحيث التقى  )( ـرۤيداڤَچُو zrIla RAmAnanda RAya GodAvartI( 

Orissa( َسملك أوري )( َپـروْدَرْپـرَِتا َمهاراَجحكم لالخاضعة  MahArAja PratAparudra( . رامانَـنْـَد راياأحاديثه مع 

)RAmAnanda RAya(  سنورد هنا موجزا . المحادثة بحد ذاتها كتيبا صغيراتشكل ، و التحقق الرفيع للعلم العلّيبصددبالغة األهمية

 . لتلك المحادثة

نه كان ينتمي ظاهريا إلى طبقة أدنى من طبقة انفسا محققة، رغم  )zrI RAmAnanda RAya( رامانَـنْـَد رايا شْـرۤيكان 

 تْـشايتَـنْيا شْـرۤيمع ذلك، قبل . ا، بل موظفا حكوميتبتللم يكن في سلك ال. على صعيد السلم اإلجتماعي ةْبراْهـَمٰنالـ

 HaridAsa (َهريداَس طْهاكوَر شْـرۤي  بـكذلك، قبل المولى.  به نفسا محررة استنادا إلى رفعة تحققه للعلم العلّيَمـهاْپـَرْبهو

ThAkura ( فرق  والمذاهب الدينية  كبار للمولى المنتمين إلى مختلف التيمكما كان يوجد عدة .  المنتمين إلى عائلة مسلمةتيمهكبير

 الخارجي ثوبلم يكن يأبه العتبارات ال. فردالالتي يقضيها  تتيميةال الخدمة المعيار الوحيد للمولى كان مستوى. والطبقات االجتماعية

 . للشخص، بل كان ينظر فقط إلى النفس الداخلية وأفعالها



 تْـشايتَـنْيا شْـرۤيمذهب ال صلة لوبناء عليه، . عيد الروحيلهذا السبب، ينبغي فهم جميع أفعال المولى التبليغية على الص

بالشؤون الدنيوية وعلم االجتماع والسياسة والتنمية االقتصادية  )BhAgavata-dharma( ْدَهـْرَم ڤَـتَـَچْبها أي مذهب َمـهاْپـَرْبهو

 . للنفسالصفي   العلّي هو الحافزـڤَـتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرۤي. أو غيرها من مجاالت الحياة المادية

ذكر المولى نظام  )GodAvarI( ـرۤيڤَداچُوضفاف نهر على  )zrI RAmAnanda RAya ( رامانَـنْـَد راياشْـرۤيعندما التقى 

 يستطيع الشعور اإلنسان ان رامانَـنْـَد رايا ـَلشْـرۤيقال . الذي يتبعه الهندوس )varNAzrama-dharma( ْدَهـْرَم اشَْرَمـڤَـْرٰن

-varNAzrama (ڤَـْرٰنـاشَْرَم ْدَهـْرَمنظام . الجتماعي الرباعي للحياة البشريةنظام الطبقي االأحكام ونواهي  بهعملعند  التعاليب

dharma( أرفع كمال الحياة إنما . سب رأي المولى هو نظام سطحي فقط، وال صلة كبيرة له بأرفع درجات وجدان القيم الروحيةح

 هي تتيميةال الخدمة لذلك،.  بمن بتقدم على هذا الدربالحقيعترف . وتحقيق الخدمة الحبية العلية هللا تناسبياهو قطع التعلق المادي 

 من أجل تخليص جميع النفوس الساقطة، أوصى كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرۤي شخصية الالهوت العلياعندما تجلى . ذروة تربية كل علم

حياة هو واجب عبادة كل فرد حسب عمله، ألن كل ما الاض  فّي الالهوت العلياشخصية :بتخليص جميع األحياء على النحو التالي

 ِڤـديةالـأي أئمة الحكمة  )AcAryas( ْزتْـشاْرياآتلك هي طريقة الكمال الحقيقي والتي يقرها جميع . نراه ليس سوى توسع قدرته

 ال يوجد سوى قدر بسيط ،لذا. المبادئ االخالقيةالطبع ولى تقريبا إ )varNAzrama( اشَْرَمـڤَـْرٰنيستند نظام . السابقين والحاضرين

التوغل في  رامانَـنْـَد رايا نظرا لسطحيته وطلب من َمـهاْپـَرْبهو تْـشايتَـنْيا شْـرۤيق التعالي، وقد رفضه المولى يمن تحق

 . الموضوع

 بهذا )٢٧\٩( ـتاچۤيـڤَـْد َچْبَهـيوصى في . هللائذ وهب أجر العمل عند )zrI RAmAnanda RAya ( رامانَـنْـَد راياشْـرۤيأقترح 

ذلك الوهب من جانب . "ما تهبه، باإلضافة إلى كل ما تبذله من مجاهدة، هبه لي وحدي ما تأكله وكل ما تفعله، وكل كل:"الصدد

 لكن تبقى صلة )varNAzrama( اشَْرَمـڤَـْرٰن ي لنظامان إنما هو خطوة تفوق المفهوم الالشخصهوتشخصية الال ان العامل يقترح

 . التوغل في الموضوع رامانَـنْـَد رايا رفض المولى هذا االقتراح وطلب من ،لهذا السبب.  غير متبينة على هذا النحوالحقالحي ب

قتراح لم يحبذ المولى هذا اإل. تتيميةال الخدمة ودخول )varNAzrama-dharma (ڤَـْرٰنـاشَْرَم ْدَهـْرَم بـ الزهد اقترح رايا ،عندئذ

 .  منصبه فورا، إذ قد ال يعقب ذلك النتيجة المرجوةاإلنسانلعدم جواز ترك 

رفض المولى هذا . بلوغ التحقق الروحي المنزه عن المفهوم المادي الحياتي إنما هو ارفع منجزات الحياة ان مقترحاً راياتابع 

عندئذ اقترح الرايا المجالسة المخلصة .  ممكن فجأةغير، وهو امر االقتراح أيضا ألنه بتلك الحجة عاث معدومو الضمير الفوضى

يأخذ هذا االقتراح بأسوة . رحب المولى بهذا االقتراحهوت ف شخصية الالتساليلرسالة العلية لإلى ا واالستماع المذعن ينلمحققل

 )jita( جيتَ يصبح )ajita( يتَأج عزيز المنال لكن أي )ajita( أجيتَ هو هوتشخصية الال ان الذي قال )BrahmAjI( ْبـَرْهماجۤي

 . التألهاستكبار أي سهل المنال بطريقة سهلة وبسيطة واحدة وهي نبذ 

ن طريق اإلصغاء إلى كالم النفس المحققة التي عسالم بيكون بالغ الضعة والطاعة وأن يسعى إلى العيش  ان اإلنسانمن واجب 

تمجيد العظماء هو غريزة في االحياء .  وتيمهالحقأي دين تمجيد  )BhAgavata-dharma( ْدَهـْرَم ڤَـتَـَچْبهاث عن رسالة دتتح

التيم المحقق هو من يسلم هللا تسليما تاما .  في صحبة التيم المحققالحقيتم بلوغ الكمال بمجرد تمجيد  .الحقلكنهم لم يتعلموا تمجيد 

. قدمهما هي جميعها من أعمال الجهل في المجتمع البشريوت الرخاء المادي واللذات الحسية. ويخلو من ميل التعلق بالرخاء المادي

 المخلص من مطلق اإلنسانلهذا السبب، من الالزم سعي . تيمه والحقالسالم والصداقة مستحيلة في مجتمع منقطع عن صحبة 

و الوضيعة عائقا على  الرفيعة أاإلنسان منزلةال تشكل . منزلة حياتية إلى مجالسة التيم االصفياء واالصغاء اليهم بصبر وخضوع

بوسع المعلم القاء . ا يومياجل ما هو مطلوب إنما هو االصغاء إلى النفس المحققة التي تنتهج برنامج. الذاتتحقيق درب 

 تْـشايتَـنْيا شْـرۤيأوصى المولى . سوة باالقطاب السابقين الذين وجدوا الحق المطلقا ِڤـديةالـالمحاضرات حول االداب 

  و،)BhAgavata-dharma( ْدَهـْرَم ڤَـتَـَچْبها عموما سمى التي تذاتالتحقيق  بتلك الطريقة البسيطة من أجل َمـهاْپـَرْبهو

 .  هو الدليل الكامل لهذا الغرضـڤَـتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرۤي

 روحية رفيعة الشأن  أحاديث، هناك)zrI RAmAnanda RAya ( رامانَـنْـَد راياشْـرۤي عدا تلك المواضيع التي خاضها المولى و

 ـَلشْـرۤيلقد عرضنا مزيدا من أحاديث .  إلى الصعيد الروحي قبل جواز سماعهااإلنساننغمض عنها حاليا لوجوب وصول 

 . )تْـشايتَـنْياتعاليم المولى (مع المولى في كتاب آخر  رامانَـنْـَد رايا

قاعد من الخدمة الحكومية والعودة إلى الت )zrI RAmAnanda RAya(  رامانَـنْـَد راياشْـرۤي طلب المولى من ،في ختام هذا اللقاء

من  )zrI RAmAnanda RAya ( رامانَـنْـَد راياشْـرۤيتقاعد . حتى يتسنى لهما االقامة سويا واالستمتاع بصلة علية )PurI( پورۤي

. ، حيث كان أحد المقربين من المولى)PurI( پورۤيعاد إلى مقامه في .  وتلقى تقاعدا من الملكبعد وقت قصير مته الحكوميةخد

كان أيضا من المقربين من المولى على الذي ) zikhi MAhiti (شـيكْـهي ماهيتييدعى  )PurI( پورۤي آخر في شخصكان هناك 



، )PurI( پورۤياعتاد المولى اجراء أحاديث مكتومة حول القيم الروحية مع ثالثة أو أربعة من بطانته في . رامانَـنْـَد رايا غرار

 ْسـوامۤيچُودامُوَدَر  شْـرۤيعمل على تدوين أحاديثه مساعده الشخصي . على تلك الحال في وجد روحيوقضى ثمانية عشر سنة 

)zrI DAmodara GosvAmI (األربعة المقربينتيمهي كان أحد الذ  . 

الكبير  )MahArASTra( ـطْـَرشَْٰمهاراية والقديس  هتبعا كما. ساح المولى في جميع أرجاء بالد الهند الجنوبية سياحة كثيفة

والية  )TukArAma(راَم توكا وبعد قبوله على يد المولى أغرق القديس ،)TukArAma(راَم توكاوالمعروف بالقديس 

بي  يجري في الجزء الغربي الجنو زال التيار العلّي، وما)saGkIrtana (َسـنْـكـّيْرتَـْنبحركة  )MahArASTra( ـطْـَرَمهاراشْٰ

 . من شبه القارة الهندية الكبيرة

 تَـاْمـرِٰكَـْرٰن-كْرِِٰشْٰـنَٰو  )Brahma-saMhitA( َسـْمـهيتا-ْبـَرْهَموهما االهمية في غاية نبش المولى من الهند الجنوبية كتابين 

)KRSNa-karNAmRta( . ورۤيپ ثم عاد المولى إلى ،تتيمخط الهذين الكتابين القيمين هما بحوث شرعية لطلبة )PurI(  بعد جولته

 . في جنوب الهند

أهم حادثة . علقة بالتحقق العلّيت العلية المتساليهومكث هناك يتابع ، )PurI (پورۤي إلى تهالمولى عند عود تيم الحياة إلى جميع عادت

پَِـروْدَر ْپـرَِتاملك كان ال. بالحضور بين يديه )PratAparudra(پَِـروْدَر ْپـرَِتاذلك الوقت كانت سماحه للملك في وقعت 

)PratAparudra(ر المولى هذا الموقف المطيع للملك جد قّد. هيكل المولى، وأعتبر نفسه أحد خدمه الموكلين بكناسة التيم كبار  من

فاتحه  عندما  لكنترتيب مثوله بين يدي المولى رامانَـنْـَد رايا و )BhaTTAcArya (ْبـَهطّاتْشاْرياطلب الملك من كل من . تقدير

ثنين من المقربين إليه أي اهذا الرجاء جاء من قبل  ان ن الكبار بهذا االمر، رفض المولى االذن بذلك رفضا باتا، رغمتيميهذين ال

 ان رح المولىص. )SArvabhauma BhaTTAcArya (ساْرڤَـْبهاوَم ْبـَهطّاتْشاْريا و) RAmAnanda RAya (رامانَـنْـَد رايا

 )sannyAsI( ۤيـاسَسـنّْـۤيكان المولى . بالرجال والنساء الذن يتعاطون بالمال هو أمر خطر )sannyAsI( ۤيسـاَسـنّْـۤيالـاتصال 

كان شديد التقيد في مجرى . كانت مقاعد النسوة بعيدة جدا عن المولى. لم يكن بمقدور أنثى االقتراب منه حتى للسجود له. مثالي

 رباني، فقد كان شخصية مثالية في دوره تجليعدا عن كونه .  مثالياإمامامعلما وصفه وب )sannyAsI( ۤيـاسَسـنّْـۤيالـعمل 

 اشاْريتْـآفي تصرفه بصفة  كان أشد قسوة من الصاعقة، وأنعم من الوردة. كان تصرفه مع الجميع فوق كل ريبة. البشري

)AcArya( .َهريداَس  المدعوأحد مالزميه ارتكب )HaridAsa( شهد المولى .  نظرة شهوانيةامرأةلنظر إلى با الصغير جرما كبيرا

 ان الصغير وأبعده عن صحبته في الحال ابعادا نهائيا، حتى بعد )HaridAsa( َهريداَس فكر تلك الشهوة في عليا النفس الدورب

حبة المولى،  على االنتحار من جراء ابعاده عن ص)HaridAsa( َهريداَسأقدم . غفران جريمتهل )HaridAsa( َهريداَستضرع إليه 

 . القصاصما يستحق من نال  )HaridAsa( َهريداَس ان اجابو حتى بعد ذلكلم يغفر المولى جنايته . الغ المولى باالمربوتم ا

 بعد حتى  بالحضور بين يديهلملكيأذن ل ان  رفض،لهذا السبب. تبتللم يعرف المولى المساومة فيما يتعلق بأحكام ونواهي سلك ال

بهذا المثال، كانت مشيئة المولى التشديد على المسلك . الملك كان يتعامل بالمال ان ، لمجردالتيم كان من كبار الملك ان علمان 

 اظهر المولى حظوته  لكن ومن واجبه التولي عن تلك الصالت الحميمة دوما،تعلي بالنساء والمالسال صلة للم. تعليسالصحيح للم

ا ذله. الحبيب هللا قادر على العطف على المبتدئ بتسامح أكبر من المولىالتيم  ان عني مما يتيمهعلى الملك بفضل مهارة تدبير 

 أحيانا لكن الجناية بحق قدميقدميه اللوتسيتين الجناية بحق الحق يغفر . صفي آخر تيم  االصفياء على قدميالتيمالسبب، ال يتجنى 

 . تتيميةال الخدمة  أكثر خطرا لمن يطلب التقدم فيتيمه

-RAtha( ـاتْـراۤي-َرتْـَهى احتفال موكب اثناء المجيء لرؤيته تيمهاأللوف من ، اعتاد )PurI( پورۤي اقامة المولى فيطيلة 

yAtrA(  ـنّـاتَْهىَچَجـالحق )JagannAtha( .يـتْـشاٰدـنْٰچوهيكل  غسل هذا االحتفال، كانت عملية كناسة واثناء )GuNDicA( 

كانت عرضا ) PurI (پورۤي في الحق ذكر  أي)saGkIrtana (َسـنْـكـّيْرتَـْنحركة . ولىللمالشخصي أهم وظيفة تحت االشراف 

، )saGkIrtana (َسـنْـكـّيْرتَـْن حركةاستهل المولى . الروحيتحقيق تلك هي طريقة شغل عقول الجماهير في ال. فريدا للجماهير

هذا هو . لحفاظ على الجماهير في حالة صفية من السالم والصداقةع البلدان االنتفاع بتلك الحركة الروحية من أجل ايسع قادة جموبو

بعد مرور بعض الوقت، وقرر زيارة  مال الهندشتجاه ابدأ المولى سياحته ثانية في . اآلن مطلب جامعة البشر في كل أرجاء االرض

 ْدْهياـَم في )JharikhaNDa( ـدَْٰجـَهـريـكْـَهـنْٰمر في وسط أدغال . حولها من أماكنوما ) VRndAvana (ڤْـرِٰنْـداڤَـَن

 النمور والفيلة والدببة واكبته. )saGkIrtana (َسـنْـكـّيْرتَـْن، وأنضمت جميع الوحوش إلى حركته  أي الهند الوسطىْبهاَرتَ

 ان )saGkIrtana (َسـنْـكـّيْرتَـْننشر حركة ب برهن المولى ،ذلكب. )saGkIrtana (َسـنْـكـّيْرتَـْن والغزالن، وشاركها المولى

 لن يرفض انسان االنضمام إلى حركة. تعيش بسالم ووئام، فكيف بالبشر المفترض تحضرهم ان تى الوحوشبوسع ح

هنا . رة بطبقة أو عقيدة أو عرق أو لونمحصو) saGkIrtana (َسـنْـكـّيْرتَـْن  وال هي حركة،)saGkIrtana (َسـنْـكـّيْرتَـْن

 . لقد أذن حتى للوحوش بالمشاركة في حركته الجليلة: برهان مباشر على مهمته الجليلة



 ْسـوامۤيچُوَپ رۤو التقى ثحي )PrayAga( َچـاْپـَرۤيف أوال في مدينة  توق،)VRndAvana (ڤْـرِٰنْـداڤَـَنفي طريق عودته من 

)RUpa GosvAmI(  َمـأنوَپمع أخيه األصغر )Anupama( . بنارسمدينة ب حلثم )Benares( . َسـناتََن شْـرۤيوهناك لقن 

 )SanAtana GosvAmI( ْسـوامۤيچُوَسـناتََن وتعاليمه إلى ، شهرينطوال  علم العلّيال )zrI SanAtana GosvAmI (ْسـوامۤيچُو

  كان)يكالذي كان يسمى آنذاك شاكر ملّ( ْسـوامۤيچُوَسـناتََن  ان واألفكار الرئيسية هي، موضوع طويل ولن يسعنا عرضه هنا

في طريق عودته من .  وقد قرر االنضمام إلى المولى وتقاعد من الحكومة،ن شاهياب حسل برئاسة النّوچاومة البنوزيرا في حك

 zrI( ميشَْر َپـَنـتَ شْـرۤيحل ضيفا على كل من ، )VArANasI( ارانَسۤيـڤما بلغ مدينة  وعند) VRndAvana (ڤْـرِٰنْـداڤَـَن

Tapana Mizra( تْشَـنْـْدَرِشـكْـَهـَر و )Candrazekhara( ـطْـَرَمهاَرشْٰمن  ْبراْهـَمنَٰ، يعاونهما )MahArASTra( . عندئذ

 )MAyAvAdI (ماۤيـاڤادۤيالـ من مذهب كبير) sannyAsI (َسـنّْـّيـاَس خاضعة لنفوذ )VArANasI( ارانَسۤيـڤ  مدينةكانت

ذب جعندما دخل المولى المدينة، . )zrIpAda PrakAzAnanda SarasvatI( ـتۤيڤَْپـركاشانَـنْـَد َسـَرْسـ پاَدـشْـرۤيى يدع

هيكل كانت جموع الناس تتبعه حيثما حل وبخاصة في ، و)saGkIrtana (َسـنْـكـّيْرتَـْن الجماهير فيها بفضل حركة

 . الحقكان بعضهم منجذبين إلى جمال محياه، وغيرهم بجمال أغانيه في ذكر . )VizvanAtha( ـناتْـَهىڤَڤيشْـ

حافلة  )VAvANasI( ڤارانَسۤيوما زالت مدينة ، نارايانَٰهم  أنفس)MAyAvAdI sannyAsIs( ـْزـۤيـاسَسـنّْـۤي اۤيـاڤادۤيمالـيلقب 

عينه، وبلغ  نارايانَٰه و الذين رأوا المولى يقود حلقة الذكر، اعتبربعض. )MAyAvAdI sannyAsIs( ـْزـاۤسَسـنّْـۤي ماۤيـاڤادۤيالـ

توجد في بالد الهند منافسة روحية دائمة بين مذهبي . )PrakAzAnada( ْپَركاشانَـنْـَد الكبير ۤيـاسـۤيَسـنّْالـهذا الخبر معسكر 

المولى  ان )PrakAzAnada( ْپَركاشانَـنْـَدلهذا السبب، حالما علم . )BhAgavata( ڤَـتـَچْبهاـال و)MAyAvAdI (ماۤيـاڤادۤيةالـ

قلل من قيمة أفعال المولى بسبب نشره . قلل من شأنه أمام حاملو الخبر، فقد )VaiSNava sannyAsI( ۤيـاسَسـنّْـۤي وايشْٰـنَٰـَوكان 

الب ط من )PrakAzAnada(  ْپَركاشانَـنْـَدكان.  الذي حسب رأيه ليس سوى عاطفة دينية)saGkIrtana( ْرتَـْنـكـّيَسـنْ

وعدم االهتمام  )VedAnata-sUtra( تْـَرسۤو تَـدانْـِڤ ، وأوصى اتباعه بااللتفات إلى)VedAnta-sUtra( تْـَرسۤو تَـدانْـِڤ

 . بالذكر

، وتوجه إلى المولى )PrakAzAnada( ْپَركاشانَـنْـَد المولى امتعض من انتقاد تيممن الذين اصبحوا من  ةْبراْهـَمٰنالـأحد 

 ان بشدة، ورغم )PrakAzAnada( انَـنْـَدْپَركاش ۤيـاسَسـنّْـۤيالـنتقده انه عندما نطق اسمه اأخبر المولى . لإلعراب عن أسفه

 على كْرِِٰشْٰـنَٰ اسم تلفظه عدة مرات، فقد أدهشه عدم تْـشايتَـنْيا يلفظ اسم )PrakAzAnada( ْپَركاشانَـنْـَدسمع  ْبراْهـَمنَٰالـ

.  عدة مراتتْـشايتَـنْياه االسم نطقاالطالق، رغم 

 كْرِِٰشْٰـنَٰنطق االسم القدوس  عن )MAyAvAdIs (ماۤيـاڤادۤيـْزالـ قصورسبب  ْبراْهـَمنَٰالـأوضح المولى مبتسما إلى 

أو  )brahma( ْبـَرْهـَم :، ورغم تلفظهم الدائمكْرِِٰشْٰـنَٰن اللوتسيتين لـقدميال  مذنبين بحق)MAyAvAdIs (ماۤيـاڤادۤيـْزالـ:"بالقول

االسم . ه اللوتسيتيننتيجة اذنابهم بحق قدمي كْرِِٰشْٰـنَٰ  القدوسسمالتراهم عاجزين عن تلفظ ا.  الختْـشايتَـنْياأو  )AtmA( آتْـما

 ألن قوام كل شيء في الوجود ه أو شخصته أو صورالحق المطلق ال توجد مغايرة بين اسم.  عينهكْرِِٰشْٰـنَٰ هو الشخص كْرِِٰشْٰـنَٰ

 هو ليس كمخلوقاته التي يتغاير بدنها الخارجي عن ،السببلهذا .  هو عين ذاتهكْرِِٰشْٰـنَٰبدن الحق المطلق . العلي هو بهجة علية

 شهرته وعين ناسمه هو عي.  واسمه القدوس وشهرته الخكْرِِٰشْٰـنَٰ االعتيادي فهم تعالي مقام اإلنسان ومن العسير على ،ذاتها

. ، ووراء الحواس والعقل الماديتساليهصورته وعين 

ا إنجذب إلى البهجة  وإال لم،ء فيهفناالأو ) Brahman (ْبـَرْهـَمـْن بهجة تحقيقأكبر من  المولى مصدر بهجة تساليالصلة العلية ل"

 . )"Brahman (ْبـَرْهـَمـْنـمن سبق لهم بلوغ البهجة العلية لالحق  تساليالعلية ل

 بما فيهم المولى و )sannyAsIs( ـْزۤيـاسَسـنّْـۤيالـ  المولى دعي إليه جميعتيمبعد ذلك، جرى ترتيب لقاء كبير على يد 

 حول )ْپـَركاشانَـنْـَد المولى و(جرى حوار طويل بين العالمين . )PrakAzAnada SarasvatI( ـتۤيڤََسـَرْسـ ْپـَركاشانَـنْـَد

 . ذا الحوار هنا ملخصا له، ونوردتماعجفي ذلك اال )saGkIrtana (َسـنْـكـّيْرتَـْنالقيم الروحية لحركة 

من المولى عن تفضيله الذكر على  )MAyAvAdI sannyAsI PrakAzAnada( ْپـَركاشانَـنْـَد ۤيـاسَسـنّْـۤي ماۤيـاڤادۤيالـاستفسر 

إلى فما الذي دفع المولى . ۤيـاسَسـنّْـۤيالـواجب  تْـَرسۤو تَـدانْـِڤدراسة  ان ْپـَركاشانَـنْـَدقال . تْـَرسۤو تَـدانْـِڤدراسة 

الذكر؟



حينما ألفظ  أغيب عن نفسي تماما. ، وأنا مجنون اآلن بهذا االسم القدوسَهريي الروحي بتسبيح االسم القدوس سيدإذن، أمرني "

ي سيد لىرجعت إ ،لهذا السبب.  بالجنون فعالنيباالتسبيح أص ان حسبت. ، وأحيانا أضحك وأبكي وارقص كالمجنوناالسم القدوس

 عالمة حب  وهي التأثير الحقيقي لتسبيح االسم القدوس، الذي يولد عاطفة علية من األعراض النادرةولك هذ ان أخبرني فالروحي

( موكْتي فوق الحقحب . ، المنتهى الذي تنتهي إليه الحياةالحق

."ألنني أحمق كبير تْـَرسۤو تَـدانْـِڤا عن دراسة عوض) saGkIrtana (َسـنْـكـّيْرتَـْنت حركة لقد بدأ:"باحترامأجاب المولى 

اهتمام. ِڤـدانْـتَالـ العاجزين تماما عن دراسة فلسفةو  لهمالذين ال حصرمن أهل هذا العصر ل المولى دور الحمقى هنا مثّ

ي الروحي منسيدوألنني أحمق كبير، منعني :"تابع المولى قوله. المجتمع سبب فوضى كبيرة في ِڤـدانْـتَ سۤوتْـَرالحمقى بدراسة 

 .  سيخلصني من العبودية المادية ذلكمن األولى لي تسبيح االسم القدوس ألن ان قال. ِڤـدانْـتَ سۤوتْـَر بالـالتالعب

 نصاًي الروحيسيد وعلمني ،ِڤـديةالـتسبيح اسمه، وهذا هو حكم الحكمة و الحق ذكرهو ، )kali( ليكَالدين الوحيد في عصر 

ناْسـِتـڤ كَالوـلَـْم ڤَِكـ ڤََهـِرْر ناَم َهِرْر ناَم نامايـ: )BRhan-nAradIya PurANa( رانَٰـوپـيا ناَردۤي-َهـْنْبـرِٰمن 

 harer nAma harer nAma harer nAmaiva kevalam kalau nAsty eva nAsty eva nAsty( ـتيْر أنْـياتْهاَچ  ناْسـِتـڤَناْسـِتـڤَ

eva gatir anyathA( . 

mukti(يدعى الصعيد الخامس من ،لهذا السبب.  أي التحرير 

 . "، وقد حظيت بتلك النعمةكْرِِٰشْٰـنَٰ، بتسبيح االسم القدوس الحقيبلغ الفرد صعيد حب . جة التحرير الروحي، فوق درتحقيقال

 مع ِڤـدانْـتَ سۤوتْـَردراسة بلضرر  عن ا)MAyAvAdI sannyAsI( ـاۤسَسـنّْـۤي ماۤيـاڤادۤيالـ ألهعند سماع بيان المولى، س

نيـماي  ـالمولى كان معروفا ب ان جيدا) PrakAzAnanda SarasvatI( ـتۤيڤََرْسـْپـَركاشانَـنْـَد َسـعلم . تسبيح االسم القدوس

NavadvIpa (نَـڤَـْدڤـۤيـَپمن كبار علماء ان  وك) (پَِـنْٰـٰديـتَ NimAi PaNDita(تظاهره بالحمق الكبير كان لغاية مان ا، و .

 ْزـۤيـاسَسـنّْـۤيالـكان جميع . " على سؤالك اذا لم تمانعسيدي العزيز، سأجيب:" ردا على هذا السؤال أجاب المولى مبتسما بالقول

)sannyAsIs(  تتألف :"عندئذ قال المولى ما يلي. نهم لن يستاؤا من جوابهاالمولى، وأجابوا باالجماع صراحة مسرورين من

 عن ةء عليه، فإنها منزهوبنا. شخصية الالهوت العليا أي صوت صادر من من كالم علّي )VedAnta-sUtra( ِڤـدانْـتَ سۤوتْـَر

ة في  واصح)UpaniSads( اتْدـَپـنيشَّٰواألرسالة . حس الغالط البشرية مثل ارتكاب االخطاء والوهم والخداع أو أعيوبال

 فإنها ،لهذا السبب. يبة عنهاغر) zaGkarAcArya (شاْرياـكَراتْشَـنْـ تفسيرات  لكن، وكل ما تتضمنه مجيد حتماِڤـدانْـتَ سۤوتْـَر

 . فسيرات فاسدةت

شخصية هو ) Brahman (ْبـَرْهـَمـْن.  الفائق على الجميعجميع والغني العلّيعلى أكبر ال) Brahman (ْبـَرْهـَمـْن كلمةتدل "

قوام العالم الروحي هو بهجة علية تامة، بما فيها . نه غير شخصا قطعيا، ومحجوب بالتفسيرات غير المباشرة التي تقول الالهوت

لهذا التفسير  )zaGkarAcArya( كَراتْشاْرياشَـنْۤليس الخطأ على جانب . جميعها علم أزلي بهيج. ه وتوابعه ومكانهوبدن الحقصورة 

 بمثابة شيء دنيوي إنما يرتكب أكبر شخصية الالهوت لالبدن العلّي كل من يقبل.  كل من يقبل به، يصبح ملعونا حتما لكنالذي كتبه

 . "جريمة حتما

BhaTTAcArya( ـْزـۤيـاسَسـنّْـۤيالـ تكلم المولى إلى ،وعلى هذا النح (ْبـَهطّاتْشاْرياالحاضرين كما تكلم إلى  ) sannyAsIs ( في

MAyAvAdI (ماۤيـاڤادۤيالـ تفسيرات ا مفند) (پورۤي PurI (ـْزۤيـاسَسـنّْـۤيالـ أعلن جميع. بالحجج الدامغة تْـَرسۤو تَـدانْـِڤـلل 

( ـْزۤيـاسَسـنّْـۤيالـدخل جميع . شخصية الالهوتو شخصيا )( sannyAsIs (ْزِڤـَدالـان بأن المولى ك ) Vedas sannyAsIs(في  

ازدادت شعبية المولى . ، وتناولوا طعام العشاء يتوسطهم المولىكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرۤي المطلق للحق وقبلوا االسم القدوس تتيميةالالخدمة 

بذلك أرسى المولى امتياز . تحول، وتدفقت جموع الناس لرؤية المولى شخصيابعد هذا ال )VArANasI( ۤڤارانَسيفي مدينة 

ذلك، غمرت  وبعد.  الروحي االخرىتحقيق جميع أنظمة الافندم )zrImad-BhAgavata-dharma( ْدَهـْرَم ڤَـتَـَچْبها َمـْدشْـرۤي

VArANasI . ) (ڤارانَسۤيي  أهال) (َسـنْـكـّيْرتَـْنحركة  saGkIrtana

( ْسـوامۤيچُوَسـناتََن صل ، و) SanAtana GosvAmI (ڤارانَسۤين المولى في فيما كا VArANasI( المدينة بعد تقاعده من الحكومة .

ه وصل إلى  لكنواجه بعض الصعوبة بصدد التقاعد، لتردد النواب بتركه. ل برئاسة النواب حسين شاهچامة البنوكان أحد وزراء حك

ه عن مقام األحياء، وسبب عبوديتهم تحت الظروف المادية، قنل. تتيميةال الخدمة ولى أسسم، ولقنه ال)VArANasI (ڤارانَسۤي

، وحكمه مختلف أرجاء البيضة تجلياته الشخصية النزيلة، وشخصية الالهوت العليا، ومقام شخصية الالهوتبوصلتهم األزلية 

 سمات وأحكام ونواهي بلوغ درجات الكمال الروحي، و ومختلف مراحل تطورها،تتيميةال العلية واألفعال دارهالكونية، وقوام 

 . ِڤـديةالـفي مختلف العصور، وكيف يجري التعرف عليهم بالرجوع إلى اسفار الحكمة هوت  الال تجلياتمختلف

، يتاْمرِِٰٰتَشَـرتْـ تْـشايتَـنْيا شْـرۤيفصال كبيرا من كتاب  )SanAtana GosvAmI (ْسـوامۤيچُوَسـناتََن تعاليم المولى إلى  لتشك

. تْـشايتَـنْيا وقد جرى بحثها في كتاب تعاليم المولى ،وتوضيح مجمل التعاليم بكل تفاصيلها سيتطلب كتابا منفصال



تجلى لقد . )VRndAvana (ڤْـرِٰنْـداڤَـَن، ثم وصل إلى )MathurA( َمـتْـهورافي مدينة  زار المولى جميع االماكن الهامة

 و )varNas(ـْرَن ڤَـرفيعة الشأن، وفوق وعدا ذلك كان معلم جميع ال ْبراْهـَمنَٰ في عائلة ـهاْپـَرْبهوَم تْـشايتَـنْياالمولى 

تلف درجاتهم  على مخ)VaiSNavas (ْزوايشْٰـنَٰـَوـه عهد تناول الطعام في دار ال لكنۤيـاسَسـنّْـۤي هصفوب )Azramas( اآلشْـرَِمَِ

 لكن )MathurA (َمـتْـهورايعتبرون من درجة دونية في مدينة  )SanoDiyA( ايـيدَٰشَنو فئة من ـةْبراْهـَمنَٰالـكان . االجتماعية

 . )MAdhavendra PurI (پورۤيـنْـْدَر ِڤماْدَهـمن تلك الفئة ألنه كان من مريدي عائلة  ْبراْهـَمنَٰالمولى تناول الطعام عند عائلة 

سار . )VRndAvana (ڤْـرِٰنْـداڤَـَنفي  ستحمام األربعة والعشرين الهامةأماكن اال أي )ghATas(ـْز ـهاطَْچتحم المولى في اس

في تلك الغابات، ترحيبا بصديقهم  رحبت به جميع الطيور واالبقار. الثمانية عشر الهامة )vanas( ـْزڤـنَ  أيإلى جميع الغابات

عندما كان يغيب عن وعيه . علّي الوجدأعراض الكما شرع المولى يعانق جميع اشجار تلك الغابات، وبهذا العمل شعر ب. القديم

 اثناء والعالمات العلية التي كانت تظهر على بدن المولى ،كْرِِٰشْٰـنَٰـالخارجي، كان يستعيد الوعي على صوت ذكر االسم القدوس ل

 االماكن الهامة التي بعض.  فريدة وعلية، وقد أوردنا موجزا قصيرا فقطكانت) VRndAvana (ڤْـرِٰنْـداڤَـَنسيره في غابات 

-ـَنپاڤَ و )AdIzvara (ڤـَرـشْ إآدۤي و )KAmyavana (كاْمـياڤـَن كانت) VRndAvana (ڤْـرِٰنْـداڤَـَنزارها المولى في 

 )Khela-tIrtha (ىتيْرتَْه-كِْهـَلو ) zeSazAyI (ـشايِِّشـشَٰ و )Khadiravana (ـَنكَْهـديَرڤَ و )PAvana-sarovara (ڤـاَرَسـرُو

 و )Lauhavana (ـَنلَوَهـڤَو  )zrIvana (ـَنڤَ شْـرۤيو  )Bhadravana (ـَنَهْدَرڤَـْبو  )BhANDIravana (ـَنَرڤَـۤيـٰدْبهانْٰو 

  و)DvAdazAditya (ياـشاديتَْداـڤدْٰو  )KAliya-hrada (َرَدـْه-ـالـيـيكاو  )Gokula (كوَلچُوو  )MahAvana (ـَنَمهاڤَ

جعل مقره . )rAsa( راَسمكان رقصة وصل إلى عندما  على االرض في غيبوبةسقط و.  الخ،)KezI-tIrtha (ىْرتَْهـۤيـت-ِكـشۤي

 . )VRndAvana (ڤْـرِٰنْـداڤَـَنامته في  طيلة اق)AkrUra-ghATa (ـهاطَْچ-َرأكْرۤوالرئيسي عند 

بالرجوع إلى مدينة  )KRSNadASa Vipra(ْپـَر ڤـيـ داَس كْرِِٰشْٰـنَٰخادمه الشخصي أقنعه ) VRndAvana (ڤْـرِٰنْـداڤَـَنمن 

وافق المولى على هذا االقتراح، وبدءا . )MAgha-melA( ِمـال-ىـَهْچما احتفال اثناءلإلستحمام هناك  )PrayAga( َچاـَرۤيـْپ

تجاذب المولى .  وكان بينهم رجل دين)Pathans( َبـتْهانقبائل في طريقهما التقيا بجماعة من . )PrayAga( َچاـَرۤيـْپبالسير نحو 

 في القرآن الكريم )BhAgavata-dharma( ْدَهـْرَم ڤَـتَـَچْبها و كْرِِٰشْٰـنَٰالحديث مع الشيخ ورفاقه، وأقنعهم بوجود أوصاف 

. تتيميةال الخدمة دخلت الجماعة فيف

وأخيه االصغر قرب  )zrIla RUpa GosvAmI( ْسـوامۤيچُوَپ رۤو ـَلشْـرۤي، التقاه )PrayAga( َچاـْپـَرۤيعندما عاد إلى مدينة 

ـالْبـَهى ڤَكان . هذه المرةاالحترام ب أهل المدينة بالمولى بقدر أكبر من رح. )Bindu-mAdhava (ماْدَهـڤَ-دوـينْـبهيكل 

ه لكن ، يتوقع استقباله في دار)ADAila( َلاَيٰدآالذي يقطن على الضفة االخرى من المدينة في قرية  )Vallabha BhaTTa( طَّْبَهـ

 ار المقر العام لـزوفي النهاية .  وتم التقاطه بصعوبة بالغة في حالة غيبوبة، عبور النهراثناء ياموناالـ نهر المولى قفز في

 فيما بعد بدأ فرقته الخاصة التي اطلق هعجبين بالمولى لكنمكان هذا الرجل من كبار ال. )Vallabha BhaTTa( طَّْبَهـ ـالْبـَهىڤَ

. )Vallabha-sampradAya( ْپـَرداياَسـْمـ-ىَهالْبـڤَعليها 

 ـهاطَْچ -ـِمـْدَهىڤََدشاشْـعند  تتيميةال الخدمة في علم )zrIla RUpa GosvAmI( ْسـوامۤيچُوَپ رۤو ـَلشْـرۤيلقن المولى 

)DazAzvamedha-ghATa(َچاـْپـَرۤيمدارج االستحمام في مدينة   أي )PrayAga( . ألف ٤٠٠ مليون و٨علمه أقسام المخلوقات في 

من بينهم طلبة االجر، ومن  وِڤـديةالـ أتباع الحكمة بحث ،من بين تلك االجاس البشرية. ثم علمه عن أجناس البشر جنس حياتي

 ـَلشْـرۤيكان . كْرِِٰشْٰـنَٰللرب  االصفياء التيمقال بوجود قلة نادرة من . بينهم الفالسفة التجريبيين، ومن بينهم النفوس المحررة

وجلب معه قاربين ، )SanAtana GosvAmI (ْسـوامۤيچُوَسـناتََن  ـاالخ االصغر ل )zrIla RUpa GosvAmI( ْسـوامۤيچُوَپ رۤو

قبل . نه حمل بضعة مئات ألوف الروبيات التي وفرها من عملها مما يعني ،عندما تقاعد من خدمته الحكومية مملوئين بالنقود الذهبية

، والربع الى تيمه والحقوهب النصف الى خدمة : ، قسم ثروته على النحو التاليتْـشايتَـنْيا إلى المولىالرحيل عن داره لالنضمام 

. على هذا النحو وضع مثاال لجميع ارباب العائالت. اهله واحتفظ بالربع الباقي لحاجته الشخصية لألحوال الطارئة

بعناية من جناية الفيل  ْبـَهـكْتياها بالعريشة، وأوصاه بحماية عريشة ، مقارنا أيتتيميةال الخدمة عن ْسـوامۤيچُوـعلم المولى ال

تحرر مفهوم من باالضافة إلى ذلك، يتعين حماية العريشة من رغبات الملذات الحسية، و.  االصفياءالتيمعلى أي الجناية المجنون 

كذلك، االذية، . تتيميةال الخدمة  التقدم على دربتلك االشياء تعيق. )haTha-yoga( َچيو-ىَهـطْهكمال منهج ومن  الوحدة المطلقة

 ْدَهـْرَم ڤَـتَـَچ ْبهاأوْبـَهـكْتي التكريم الدنيوي والشهرة الدنيوية جميعا عوائق في وجه تقدم في والرغبة في المكاسب الدنيوية، و

)BhAgavata-dharma( .الوحدة التطلعات االجروية وتنمية علم  الصفية من كل رغبات التلذذ الحسي وتتيميةال الخدمة ال بد من خلو

 العلي، يستطيع عندئذ صفاءنات على أشكالها، وعندما يتحول الفرد على هذا النحو إلى الي من التعياإلنسانال بد من خلو . المطلقة

 . ةصفي بحواس الحقخدمة بفقط القيام 



رغبة في التمتع على الصعيد الحسي أو رغبة الفناء في  لديه الصفية ما دامت تتيميةال الخدمة من المحال على الفرد بلوغ صعيد

 . تصرفات في الطبيعة المادية أو رغبة احراز الحق

عندما يرتقي الفرد إلى صعيد العاطفة العفوية، يسعه .  الممارسة االولية والعاطفة العفوية:هما على صعيدين تتيميةال الخدمة تؤدى

اللغة ب لها اتجد مرادفن التي ال تيمالشعور والحب وعدة درجات رفيعة من حياة التاحراز مزيد من التقدم بالتعلق الروحي و

  سينْْدهو- َرساْمرِِٰٰتَ-ْبَهـكْتي استنادا إلى كتاب تتيم في كتاب رحيق التتيميةال الخدمة لقد سعينا إلى توضيح علم. االنكليزية

)Bhakti-rasAmRta-sindhu( مۤيْسـواچُوَپ رۤو ـَلشْـرۤي همصنفل . 

 .  العلية ذات درجات خمس من التبادلتتيميةالالخدمة 

 . الصعيد الحيادي  أي)zAnta( شانْـتَى سم عقب التحرر من العبودية المادية يتحقيق الذاتصعيد 

 . الخدمة  أي)dAsya( ياـاْسدنفسه على صعيد  التيم ، عند بلوغ العلم العلي للقدرات الباطنة هللا، يشغلكعقب ذل

 ويليها شعور الصداقة على صعيد واحد مع )dAsya( ياـداْسن طريق متابعة تنمية صعيد  عالحقاعر أخوية توقيرية تجاه تنمو مش

 .  في صداقةتتيميةال الخدمة  أي)sAkhya( ياـْهـساكْويطلق على هذين الصعيدين طور . الحق

 . الحب االبوي أي) vAtsalya (ڤـاتْـَسـلْـيايلي ذلك صعيد 

رغم وحدة  )mAdhurya( ماْدهوْرياى صعيد سم يالحق، الصعيد النهائي لحب الحقارفع صعد حب صعيد العشق وهو  وفوقه -٥

. نوعية جميع الصعد

لتنقيب ل) VRndAvana (ڤْـرِٰنْـداڤَـَن وأرسله إلى تتيمفي علم ال )RUpa GosvAmI( ْسـوامۤيچُوَپ رۤو لقن ،على هذا االساس

 ـْزـۤيـاسَسـنّْـۤيالـعمل على تخليص و) VArANasI (ڤارانَسۤيبعد ذلك، عاد المولى إلى  .للحق العلية تسالي مواقع العن

)sannyAsIs( بحث ذلكمروقد . ْسـوامۤيچُوَپ رۤو ـولقن االخ االكبر ل  . 

فقد من آداب مذهبه غيرها ، وأما )zikSASTaka( ـطَـَكـاشْٰشـيكْـٰش تسمى  فقط من تعاليمه بخط يدهَكلُوـْشترك المولى ثمانية 

مذهب فلسفة . اتباعهمو) VRndAvana (ڤْـرِٰنْـداڤَـَن الستة لـ )gosvAmIs( ـْزـۤيْسـوامچُوـكتبها كبار اتباعه أي ال

-ڤَڤـيشْـنه الدين الحي الحاضر القادر على االنتشار بمثابة ا أغنى من غيره من المذاهب، ويسلم َمـهاْپـَرْبهو تْـشايتَـنْيا

سيدّْهانْتَ َسَرْسـڤَـتۤي  ْبـَهـكْتي بعض الحكماء المتحمسين نظير ه ويسعدنا تولي أمر،الدين العالمي  أي)vizva-dharma( ْدَهـْرَم

 سوامي ْپـَرْبهوپاَد تَـدانْـِڤ ْبـَهـكْتي و )BhaktisiddhAnta SarasvatI GosvAmI MahArAja( َمهاراَج ْسـوامۤيچُو

)BhaktivedAnta SvAmI PrabhupAda (ْدَهـْرَم ڤَـتَـَچْبها  وسننتظر بحرارة االيام السعيدة لـ،همايريدوم )BhAgavata-

dharma(  ْدَهـْرَم -َپـِرَمأو )prema-dharma(  َمـهاْپـَرْبهو تْـشايتَـنْيا شْـرۤيالتي دشنها المولى . 

 : الثمانية التي خطها المولى هيـْزكَشْـلُوـال

١ 

لتناسخ من قلوب الغبار المتراكم منذ سنوات طويلة لنفض ي تالت) saGkIrtana (َسـنْـكـّيْرتَـْن كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرۤيـ المجد ل

 وتزيد ،هي حياة كل علم علّي. ي النعمة الكبرى للبشرية لنشرها اشعة قمر النعمةه) saGkIrtana (َسـنْـكـّيْرتَـْنحركة . الجميع

 . ي نتحرق إليهبحر البهجة العلية، وتمكننا من تذوق الرحيق الذ



٢ 

ڤيـنَْدچُو  وكْرِِٰشْٰـنَٰ لديك مئات وماليين االسماء مثل ،لذلك.  كل النعم على االحياءغداقربي، اسمك القدوس كفيل وحده با

)Govinda( .ّربي، برحمتك. ال توجد اعتبارات ونواهي بصدد تسبيح تلك االسماء. في تلك االسماء العلية فت كل قدراتك العليةوظ

. تعاسة حظي لرنا على االقتراب منك بتسبيح اسمائك القدوسة لكنني غير منجذب لهاتقد

٣ 

يكون أكثر ان ينبغي. القش على الطريقعود تسبيح االسم القدوس هللا في ضعة فكرية، واعتبار نفسه ادنى من  لإلنسانينبغي 

 في مثل تلك الحالةاإلنسانيستطيع . إلى الغيرالحترام التقديم كل تام  ادستعدعلى ا وزائل الجاهخاليا من الوصبرا من الشجرة 

 . الفكرية تسبيح االسم القدوس على الدوام

٤ 

التتيمجل مطلبي هو خدمة . ربي العزيز، ال رغبة عندي في تخزين المال وال في النساء الجميالت وال في مطلق عدد من االتباع

 . رجعة تلو رجعةك ب

٥ 

تلطف بالتقاطي من. ، أنا خادمك االزلي، ومع ذلك فقد سقطت بطريقة ما في بحر الوالدة والموت)كْرِِٰشْٰـنَٰ( نَـنْـَد َمهاراَجيا ابن 

 .  اللوتسيتينبحر الموت هذا وضعني بمثابة ذرة من ذرات قدميك

٦ 

تى سيقشعر جلديربي، متى ستتزين عيناي بدموع الحب الجارية دون انقطاع عندما اسبح اسمك القدوس؟ متى سيختنق صوتي، وم

 عند تالوة اسمك؟

٧ 

تهطل الدموع من عيناي هطول االمطار، واشعر. ، لوعة فراقك تجعلني اشعر باللحظة وكأنها اثني عشر سنة أو أطولڤيـنَْدچُويا 

 . بفراغ العالم في غيابك

 لباب االولا 

٨ 

هو حر بفعل ما يشاء. م الحضور أماميعانقني بخشونة أو كسر قلبي بعدان ، وسيبقى كذلك حتى وكْرِِٰشْٰـنَٰ سوى ال أعرف رباً

 . وكيف يشاء، ألنه ربي المعبود دوما دون قيد وال شرط

 "الخلق"

 الفصل االول
 اسئلة الحكماء

 ١\١\١. ب. ش

 التعريب

لرب ااتأمل في . الذي يعم الوجودالحق ايها  ، اسجد تعظيما لك)Vasudeva( َوسو ِدَو ابن كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيربي 

هو . اه وهالكهاوحفظاالكوان الظاهرة  ألنه الحق المطلق والسبب االخير لكل اسباب خلق كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي

هو الذي اوحى . سواه يعي بكل الظواهر بصورة مباشرة وغير مباشرة وهو المستقل لعدم وجود سبب وراءه

هو الذي يصيب حتى كبار الحكماء . ات الكون أول مخلوق)BrahmAjI( ْبـَرْهماجّي في قلب ِوديالـاوال العلم 

االكوان المادية التي تظهر نتيجة . حيرة الفرد برؤية الماء في النار أو اليابسة في الماءمثل والمالئكة بالوهم 

 باقي الوجود كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب لذلك، اتأمل في . ردود فعل الجبالت الثالث تبدو حقيقية بخالف الواقع

 . اتأمل فيه، ألنه الحق المطلق.  العلية المنزهة أزليا عن أوهام العالم الماديهفي دار

 التفسير



هذا الجزء من . )rAsa( راَس الخمسة التي تصف رقصة يقفز معدومي الضمير فورا إلى الباب العاشر وال سيما الفصول

التي تدعى للحق الفرد فهم التسالي العلية المقدسة  يسيء ان  هو أبطن اجزاء هذا الكتاب الجليل، ومن المؤكدـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي

( راَسرقصة 

 و)Vasudeva(  َوسو ِدَو ابنكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب  يدل صراحة على )VAsudeva( واسو ِدَو شخصية الالهوت العلياالسجود ل

 ان هنا)zrI VyAsadeva( وّيـاَس ِدَو شْـرّييؤكد . هذا الكتاب وستوضح تلك الحقيقة بتفصيل أكبر في متن )DevakI( ِدَوكّي

جـّيـَوـَل شْـرّياستفاض . هفيوض فيض التامة أو فيوضه وان ما سواه ية الالهوت االصلية هو شخصكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي

، كما أوضح المخلوق)KRSNa-sandarbha(  َسـنْـَدْرْبـَهى-كْرِِٰشْٰـنَٰ بتوضيح ذلك في كتابه )zrIla JIva GosvAmI( ْسـوامّيچُو

ِوَد –ساَم   كتاب وجاء في)Brahma-saMhitA(  َسـْمـهيتا-ْبـَرْهَم  المسماة في قصيدتهكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي أمر ْبـَرْهمااالول 

يه، يفيد االقتراح االول فيوبناء عل. )DevakI( ِدَوكّي هو ابن كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب  ان )SAma-veda UpaniSad( ـْدَپـنيـشَٰأو

 الذي يعني الجذاب علىكْرِِٰشْٰـنَٰاألعلى هو للحق وان االسم العلي شخصية الالهوت العليا هو كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب  ان هذا الدعاء

 وكبار الحكماء نظيرأْرجوَن وهذا ما أكده شخصية الالهوت الفياض انه ـتاچّيـَوْد َچْبَهـفي عدة مواضع من الحق يعلن . االطالق

انالتي ال تحصى ف الحقمن بين اسماء  ان )Padma PurANa( َپـْدَم پـورانَٰكما جاء في .  وكثير غيرهم)VyAsa( وّيـاَس، ناَرَد

عويدل هذا النص على جمي. شخصية الالهوت العليا على العضو التام ل)VAsudeva( واسو ِدَويدل اسم .  هو أعظمهاكْرِِٰشْٰـنَٰاسم 

ِدَوكّي و )Vasudeva( َوسو ِدَو على ابن )VAsudeva( واسو ِدَو اسم يدل. )VAsudeva( واسو ِدَوكونها عين الحق صور 

)DevakI(َسـْزـَرَمَهـمَْٰپ ان كما.  على االخص )paramahaMsas(دوماكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي في ن أي الكملة بين الزهاد يتأملو  . 

في  وسيتم توضيح ذلكالعظيمالرب يفيض الوجود عن .  هو سبب كل االسبابكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب  أو )VAsudeva( واسو ِدَو

 الذي ال عيب فيه ألنه يحتوي على الحكاية پـورانَٰ  هذا الكتاب بالـ َمـهاْپـَرْبهو تْـشايتَـنْياشْـرّيوصف . الفصول الالحقة

وّيـاَس ِدَو شْـرّينظمه .  هو تاريخ مجيد أيضاًـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّيتاريخ . ـنَٰكْرِِٰشْٰ شْـرّي شخصية الالهوت العلياالعلية ل

)zrI VyAsadeva( ناَرَدجّي شْـرّي سيده الروحي بعد بلوغه حالة النضج في العلم العلي ونظمه بناء على أمر )zrI NAradajI(.

ِودانْـتَ سّوتْـَر و )Vedas( ِوَدْزعلى كل من االقسام االربعة للـ الذي يحتوي ِوديالـ العلم )VyAsadeva( وّيـاَس ِدَونظم 

)VedAnta sUtra( تْـَر سّو-ْبـَرْهـَم أو )Brahma-sUtra(پـوراٰنـاتْ والـ )purANas(َمهاْبهاَرتَ  و )MahAbhArata(،الخ 

وصفت تلك. كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيللرب ل العلية  استياءه فنصحه بالكتابة عن االعماسيده الروحيالحظ . لكنه لم يشعر بالرضى التام

االعمال العلية في الباب العاشر من هذا الكتاب على االخص، لكن ال بد للدارس من المتابعة تدريجيا عن طريق تنمية العلم

 . من اجل الوصول إلى الجوهر بالعوارض

تلك التساؤالت. لنجوم في السماء ويجيل الفكر حول أهلهاانه يرى ا. يميل العقل الفلسفي بطبيعته إلى التساؤل عن أصل الخلق

 جوابا صريحا علىـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي مصنفيعطي .  بفضل وعيه المتطور الذي يتفوق على وعي الحيوانلإلنسانطبيعية 

لقد خلقت الطبيعة. هلكه أيضاًوليس خالق الكون فحسب بل م.  هو أصل الخلقكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب  ان تلك التساؤالت بالقول

وبناء عليه، المشيئة العلية هي وراء كل. الكونية الظاهرة الجل مسمى بمشيئة الرب، وتبقى لبعض الوقت ثم تهلك بمشيئته

مخلق العال.  بوجود خالق لكن ذلك عائد إلى ضآلة علمهمهم ال يؤمنونكثير من الملحدين على أشكال ان ال ريب. النشاطات الكونية

كذا، جميع االكوان بما تحتويه من نجوم. ي على سبيل المثال اقمارا اصطناعية واطلقها في الفضاء ويتحكم فيها عن بعدعصرال

 . شخصية الالهوت العلياوكواكب محكومة بفطنة 

 إلى النملة التافهة احياءماْبـَرْهمن المخلوق االول ابتداء جميع االحياء . الحق المطلق هو كبير االحياء ان ِوديالـجاء في العلم 

الحق حي متميز بفرديته أيضاً، لكن العظيمالرب و.  تتميز بقدرات فرديةْبـَرْهمامتميزة بفرديتها، كما توجد شخصيات أخرى فوق 

تقدر قادرا على صنع قمر اصطناعي فمن السهل تخيل ما اإلنسان إذا كان. أو الحي االعلى يملك أكبر فطنة وقدرات علية متنوعة

 يقبل)zrlla VyAsadeva( وّيـاَس ِدَوـَل شْـرّيسيقبل العاقل بتلك الحجة بخالف الملحد العنيد لكن . اإلنسانعليه ادمغة تفوق دماغ 

 أو)para( َپـَر، وهو يقدم سجود التعظيم للفطنة العظمى بصفة )paramezvara(َپـَرِمـشْـَوَر فورا بالفطنة العظمى بصفة 

ـَوْدَچْبَهـ حسب مفاد كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي هو )paramezvara( َپـَرِمـشْـَوَر. االعلىالحق  أي )paramezvara( َپـَرِمـشْـَوَر

فيالحق يقول . ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّيا وال سيم) zrI VyAsadeva (وّيـاَس ِدَو شْـرّيها  عن وغيره من االسفار التي كشفـتاچّي

عظِّم ي)zrI VyAsadeva( وّيـاَس ِدَو شْـرّيلذلك، . حق أعظم منه  أي)para-tattva( تَـتّْـَو -َپـَر وجود  بعدمـتاچّيـَوْد َچْبَهـ

para-tattva .  الذي ترد تساليه العلية في الباب العاشر)( تَـتّْـَو -َپـَر كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيفورا 

gopIs( پـّيـْزچُوالـ وغرامياته مع ) rAsa( وّيـاَس ِدَوـَل شْـرّيلهذا السبب، يعطي  .الحققبل تحقيق العلم العلي ب 

)zrlla VyAsadeva(فيتعمد الحق يتمكن فعال من تذوق صفوة تسالي  ان  الفرصة للدارس لتنمية التحقيق الروحي تدريجيا قبل

( ياتْـرّي َمـنْـتَْرچا. )( ياتْـرّي َمـنْـتَْرچااستحضار  GAyatrI mantra مقصودة )( ـَمـهيْدهـّي، ) dhImahi GAyatrI mantra



. )GAyatrI mantra( ياتْـرّي َمـنْـتَْرچابعد نجاحه بتسبيح للحق يستطيع الفرد الخوض في المقام العلي . للمستبحرين روحيا

 ياتْـرّي َمـنْـتَْرچا أي الرسوخ في جبلة األصالة تماما لتحقيق النجاح بتسبيح ْبَرْهـَمـنيةلذلك، يجب االتصاف بالصفات الـ

)GAyatrI mantra( على الصعيد العلي. واسمه وشهرته وصفاته الخالحق  ثم بلوغ صعيد تحقيق . 



Rَپْسـَورّو هو حكاية ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي )svarUpa(  المبينة بقدرته الباطنة وتلك القدرة متميزة عن القدرة الظاهرة التيالحق

ـَلشْـرّييكتب .  تباينا واضحا بين القدرتين في هذا النص)zrlla VyAsadeva( وّيـاَس ِدَوـَل شْـرّييقيم . تظهر العالم المشهود

القدرة الباطنة المبينة هي حق بينما القدرة الظاهرة المبينة في صورة الوجود المادي زائلة ان  هنا)zrlla VyAsadeva( وّيـاَس ِدَو

يبدو الخلق. الماء الحقيقي موجود في مكان آخر. الماءيخلو سراب الصحراء من الماء لكنه يبدو ك. ووهمية كالسراب في الصحراء

ال تحتوي. الحق المطلق موجود في السماء الروحية وليس في السماء المادية.  الروحيالملكوتالكوني الظاهر حقا لكنه ظل 

جبالت المادية الثالثيصدر الخلق الكوني عن تفاعل ال. السماء المادية سوى حقائق نسبية أي تستند كل حقيقة إلى حقيقة اخرى

مختلف أجناس الحياة التي تتضمنب التي تظهر المسيَّرةوالقصد من خلق الظواهر الزائلة هو تمويه الحق للعقل المحتار للنفس 

كوت في العالم الظاهري ظل الملة غائبديمومةفي الواقع، ال.  وهلم جرا)Candra( تْـشَـنْـْدَر و إنْـْدَر و ْبـَرْهماالمالئكة مثل 

 .  أزليا مع لواحقه العليةشخصية الالهوتالروحي حيث يقيم 

بناء مبنى معقد لكنه يعلم بكل ركن وزاوية تجري بتوجيهه كما يعلم بكل ما يتعلق بالمبنى على نحوبال يشارك كبير المهندسين 

المالئكة ان ل ركن وزاوية فيها رغملمهندس العظيم لهذه الظاهرة الكونية، عليم بكشخصية الالهوت اكذا، . مباشر وغير مباشر

مشهودة في كل مكان،الحق يد .  إلى النملة التافهةْبـَرْهماال يوجد مستقل في الخليقة المادية على االطالق، من . تتولى أمرها

وى تفاعل، وكل ما يخلق في هذا العالم المادي ليس سشرار الروحيةوتفيض عنه جميع العناصر المادية باإلضافة إلى جميع ال

يستطيع الكيمائي تصنيع الماء في. كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب  شخصية الالهوتالقدرتين المادية والروحية المنبثقتين عن اقتران 

عليمالحق  .الحقه الرب، والمواد التي يعمل بها هي من امداد يمختبره عن طريق مزج الهيدروجين واالوكسجين لكنه يعمل بتوج

مباشرة وغير مباشرة كما يعي بكل التفاصيل الدقيقة وهو المستقل استقالال تاما، ويقارن بمنجم الذهب كما تقارنبكل شيء بصورة 

الخاتم الذهبي والعقد الذهبي. وغيرهاالظاهرة الكونية بمختلف أشكالها باالشياء المصنوعة من الذهب مثل الخواتم الذهبية والعقود 

ال يعادل الحق المطلق عديل وال يستقل. وبناء عليه، الحق المطلق واحد متباين. تفاوتة االحجامها ممن سنخ الذهب في المنجم لكن

 . عنه وجود

لكنهم غيرواالبداع الخلق  منشغلين في  الذي يهندس الكون كله ونزوال إلى النملة التافهةْبـَرْهما ابتداء بكبيرها النفوس المسيَّرة

يقصر المادي نتيجة فقر. فتنة الخارجيةلاوهم أي ) mAyA (ماّيـاأنه الخالق الوحيد وهذا هو يتوهم المادي ب .الحقمستقلين عن 

هذا ما. علمه عن الرؤية وراء نطاق حواسه القاصرة وهذا ما يدفعه إلى اإلعتقاد بأن المادة تتصور تلقائيا دون عون فطنة عليا

الكل الكامل أو الحق المطلق هو فّياض ان لما:" حيث يقول)zrlla VyAsadeva( وّيـاَس ِدَوـَل شْـرّييدحضه هذا النص بقلم 

لذلك، هو عليم. كذا، الخلق هو بدن الحق المطلق. يعي صاحب البدن بكل ما يجري في بدنه. "الوجود فال يستقل شيء عن بدنه

 . بكل ما يجري في الخلق بصورة مباشرة وغير مباشرة

فيضي. هو المصدر االخير للوجودأو الكل المطلق  )Brahman( ْبـَرْهـَمـْن ان )zruti-mantra(  َمـنْـتَْر-شْـروتيجاء في 

ْبـَرْهـَمـْن المطلق كلال ان  حيث جاء)smRti-zAstra( ْسـْمـرِٰتي شاْسـتَْريؤكد االمر عينه في . الوجود عنه ويحفظ بواسطته

)Brahman(انيفترض علماء المادة. المستودع مرجع كل شيءهو  وماْبـَرْه  هو المصدر الذي يفيض منه الوجود عند والدة 

ْبـَرْهما. هنا يوضح المصدر االخير. الشمس هي المصدر االخير لألنظمة الكوكبية لكنهم قاصرين عن توضيح مصدر الشمس

ِوديالـ اخذ العلم ْهماْبـَر ان )zloka( شْـلُوَكجاء في هذه الـ. ةِوديالـحسب الحكمة  الذي يقارن بالشمس ليس بالخالق االخير

الحق ان  لكن يذكر هناالوحيدمخلوق نه كان  الْبـَرْهمامن المحال الوحي إلى المخلوق االول  ان يمكن لمعترض القول .الحقعن 

الفطنة العظمى  هوكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالمطلق الحق إذن، .  من القيام بوظيفة الخلقْبـَرْهما لتمكين ْبـَرْهماأوحى إلى الخالق الثانوي 

واموهي قأي القدرة الخالقة  )prakRti (ْپَركِْرتيـ  انه المدبر الوحيد لـتاچّيـَوْد َچْبَهـ في كْرِِٰشْٰـنَٰالرب يقول . وراء كل خلق

كلمتي. الخلق في مهمة ْبـَرْهماالذي يهدي الحق  بل ْبـَرْهما عظِّم ال ي)zrI VyAsadeva( وّيـاَس ِدَو شْـرّيلذلك، . المادة الكلية

عنالحق ن كلمتيتميز هاتين ال. ذات اهمية )zloka( شْـلُوَك الواردتين في هذه الـ)svarAT( ْسـَوراطْ و )abhijJaH( ـهَچأْبـهيـ

ال يوجد حي يعي أو مستقلانه مما يعني الحق  سوى )svarAT( ْسـَوراطْ و )abhijJaH( ـهَچأْبـهيـال يوجد حي . سائر االحياء

ليتسنى له تركيب الكون، فماذا يقال إذن عن كبار العلماء نظيرالحق  مجبر على التأمل في ْبـَرْهماحتى . سواه وجهعلى أتم 

اينشتاين؟ ادمغة هؤالء العلماء قاصرة عن تصنيع دماغ مثيل وماذا يقال عن الملحدين الحمقى الذين يتحدون سلطان الرب؟ حتى

ـهَچأْبـهيـليسوا الحق انفسهم بقدرتهم على الفناء في ون يطرالذين ل الوحدة المطلقة أي اه) MAyAvAdIs (ماّيـاوادّيـْزالـ

)abhijJaH( ْسـَوراطْ و )svarAT( . ماّيـاوادّيـْزالء الـهؤيمارس) MAyAvAdIs (قاسية إلكتساب العلم ابتغاء الفناءرياضات 

راَونَٰ الملحدين نظير كان. الهياكل الالزم لبناء االديرة وإلى اإلعتماد على مريد ثري يمدهم بالمالون لكنهم ينتهالحق في 

)RAvaNa ( ـوپهيَرنْٰـياكَـشيـأو) HiraNyakazipu (على التمرد على سلطان إقتدارهممضطرين إلى قضاء كفارات قاسية قبل 

 هي الحالة التي ينتهي اليهاتلك. صورة الموت القاسيبأمامهم الحق الرب، لكنهم فقدوا كل قدرة وقصروا عن النجاة عند ظهور 

الطبيعة. سيلقى هؤالء المصير نفسه ألن التاريخ يعيد نفسه .الحقيين الذين يتجرؤا أيضاً على التمرد على سلطان عصرالملحدين ال

يادا: روف في النص المع)٧\٤( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـهذا ما يؤكد في  .الحق حينما يتجاهل سلطان اإلنسان ونواميسها موجودة لعقاب

ْدَهـْرَم حينما يوجد انحطاط في أْرجوَن يا اتجلى :")yadA yadA hi dharmasya glAniH( ـالنـيهْچيادا ْهي ْدَهـْرَمـْسـيا 

)dharma( أْدَهـْرَم وسيادة )adharma(" . 

الكاملالحق  ان )zruti-mantra(  َمـنْـتَْر-شْـروتيجاء في . )zruti-mantras(  َمنْتَْرْز-شْـروتيمؤكد في جميع الحق كمال 

 الخليقة المادية الشاسعة فتتحركها فيوهو الذي يغرسللحق هي افراد القدرة البينية االحياء . المادة بنظرتهفي غرس جميع االحياء 

أكبر من الحقساعات لكن ليس بأفضل من صانع الحق يمكن للملحد القول بأن . القدرات الخالقة وتظهر كثير من الخالئق الرائعة

 تركيباإلنسانصور إناث وذكور تتناسل إلى عدد ال يحصى دون حاجة إلى انتباهه، وان استطاع ب على تركيب آالت تهقدرذلك ل
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 القلب على أتم اصفياء الذي يفهمه الحق األعلى) BhAgavata PurANa (ـَوتَ پـورانََٰچْبهايعرض هذا الـ

.  لخير الجميعزائلأعلى حق هو الواقع البائن عن ال. وجه، ويرفض كليا كل االعمال الدينية المغرضة ماديا

 )VyAsadeva( وّيـاَس ِدَو الحكيم الجليل نظم الجميل هذا، من ـَوتَْمَچْبهاـلا. يقتلع ذلك الحق الشقاوة الثالثية

الفرد  في قلبالحق ما هي الحاجة إلى كتاب سواه؟ يثبت . الحق، هو كاف بحد ذاته لتحقيق )في نضجه(

 .  بإنتباه وانقيادـَوتَْمَچْبهاـالحالما يستمع إلى رسالة  بفضل تنمية العلم

 التفسير



 وّيـاَس ِدَو الذي كتبه )VedAnta sUtra( ِودانْـتَ سّوتْـَرعليق الشخصي على  هو التـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّيفوق وعدا ذلك، 

)

الحياة الالدينية. ين اربعة أمور رئيسية هي العمل الصالح والمعاش وتشبعة الحواس وأخيرا الخالص من العبودية الماديةيتضمن الد

االكل والنوم والدفاع والجماع هي مسند حياة الحيوان ومشتركة بين. ية تبدأ ببدء الديناإلنسانفي الواقع، الحياة . هي حالة بربرية

لذلك، الدين. ية دون دين ليست أفضل من حياة الحيواناإلنسانالحياة . لإلنسانالدين هو الوظيفة اإلضافية  والحيوان، لكن اإلنسان

 . ، موجود في المجتمعات البشرية بصور متفاوتةالحق الباقية باإلنسانالهادف إلى تحقيق الذات والذي يشير إلى صلة 

أو بكالم آخر، يوجد تزاحم مستمرية، اإلنسانمراحل السفلى من الحضارة على ال يقوم تزاحم دائم للسيطرة على الطبيعة المادية

وغالبا ما يقضي بعض االعمال الصالحة أو الفروض الدينية جلبا.  إلى الدين مدفوعا بذلك الوعياإلنسانيتوجه . إلشباع الحواس

اإلنسانية وفقد عصرهذا هو وضع الحضارة ال. خرىيتوفر ذلك النفع المادي بوسائل أحالما يتجاهل الدين  لبعض النفع المادي، لكنه

 شبه خاليةالهياكلاهتمامه الديني إلى درجة كبيرة نتيجة ازدهاره اإلقتصادي في الوضع الراهن، واصبحت الكنائس والمساجد أو 

 انوهذا ما يثبت عمليا. فه التي أنشئها أسالالعبادة إهتمام أكبر بالمصانع والمحالت ودور السينما من أماكن اإلنسانيولي . عمليا

 في مجال إشباعه الحسي فإنه يطلباإلنسانالدين يراعى جلبا للنفع المادي المطلوب لإلشباع الحسي، لكن عندما يحبط مسعى 

 . جميع تلك األمور هي أشكال مختلفة لإلشباع الحسي، وبالتالي .الحقالخالص ويسعى إلى التوحد ب

 على نحو مقيد منعا لوقوع تزاحم غير ضروري لإلشباع الحسي، لكن)Vedas( ِوَدْزالـ في االعمال المذكورة أعاله موصية

العلي عن اإلشباعالصفي  التيم  علي عن كل أعمال اإلشباع الحسي تلك، بل هو أدب علي ال يفهمه  سوىـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي

 والجماعة والجماعة واألمة واألمة، لكناإلنسان واإلنسانوالحيوان ويوجد تزاحم في العالم المادي بين الحيوان . الحسي التزاحمي

تعلينسهؤالء الم. حيث الحياة البهيجة الباقيةالحق المادي ألنهم على درب الرجوع إلى ون ال يزاحم. فوق ذلك التزاحمالحق  تيم

تعلي ليس منزهاسالم التيم هو سبب التزاحم، لكنجميع االحياء في العالم المادي متحاسدة وهذا .  القلب ومنزهين عن الحسداصفياء

مفهوم اإلشتراكية الحديثة. ويخلو من التزاحمالحق عن الحسد المادي فحسب بل مريد خير لكل حي ويسعى إلى اقامة مجتمع قطبه 

اإلشباع الحسي. في الدولة اإلشتراكية لدكتاتورامع الخالي من التزاحم هو مفهوم مصطنع لوجود تزاحم حول منصب تحول المج

)Vedas( ِوَدْزالـتتضمن . لإلنسان  أو من وجهة نظر االعمال االعتيادية)Vedas( ِوَدْزالـهو مستند الحياة المادية من وجهة نظر 

ثالثة مذاهب واحد يتعلق بالعمل الصالح ابتغاء دخول كواكب أرفع والثاني يتعلق بعبادة مختلف المالئكة ابتغاء دخول كواكبهم

 . ثالث يتعلق بتحقيق الحق المطلق ونوره والفناء فيهوال

 عن الحق المطلقـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّييكشف . )BhagavAn( ـوانَچـْبـَه فوق النور وفوقه )ParamAtmA( َپـَرماتْـما

كَـْرَم كانْٰـدَٰ، و )jJAna-kANDa(  كانْٰـدَٰـياَنْچ وفوق أقسام الوحدة المطلقةوجهه الشخصي وهو فوق اآلداب التي تبحث ب

)karma-kANDa( أوپاَسـنا كانْٰـدَٰ و )upAsanA-kANDa(ِوَدْز من الـ )Vedas( شخصية الالهوت العليا ألنه يوصي بعبادة

 حول دخول الجنان ابتغاء إشباع حسي أفضل كما يوجد تزاحم)karma-kANDa( كَـْرَم كانْٰـدَٰيوجد تزاحم في . كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي

 كل تلك االقسامـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّييفوق . )upAsanA-kANDa( ـدَٰ كانَْٰپـساناأو و )jJAna-kANDa( ـياَن كانْٰـدَْٰچفي 

ـَمْدشْـرّييستطيع الفرد العلم بالجوهر والعروض من .  ألنه يستهدف الحق العظيم جوهر أو مصدر كل العوارضةِوديالـ

 . كل فيوضه أشكال نسبية من القدرةبينما  الرب العظيملحق المطلق الجوهر هو ا. ـَوتَـْمَچْبها

 فلسفةـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّييوضح . ال ينأى شيء عن الجوهر لكن القدرات مباينة للجوهر، وال يوجد تناقض في هذا المفهوم

 . )janmAdy asya( َجـنْـماِدى أْسـيا: تْـَرسّو بـ والتي تبدأ )VedAnta sUtra( ِودانْـتَ سّوتْـَرالواحد المتباين المثبتة في 

 انيدرك الفرد. ومباينة لهالحق من سنخ الحق العلم المفيد بأن قدرة   إلثبات الوهية القدرة هوان الجواب على مسعى أهل النظر

هذا الوعي العلي إلى الوحدةفور تحقيق هذا العلم فعليا، ويستند تطوير   وثنائية الوجود مفهومين قاصرينالوحدة المطلقةمفهومي 

-٢.  الشقاوة الناشئة عن البدن والعقل-١: الشقاوة الثالثية هي. المتباينة التي تقود الفرد فورا إلى صعيد الحرية من الشقاوة الثالثية

ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاّيشْـريبتدئ . اإلنسان الشقاوة الناشئة عن المصائب الطبيعية خارج حكم -٣. الشقاوة التي تسببها سائر االحياء

يتوهم الفرد في. تماما وحدته مع المطلق كما يدرك مقام الخدمة االزلية بوقت واحد التيم يدرك. إلى الشخص المطلق التيم بتسليم

درك حالما يه يتحرر فورا من كل شقاوةبصره فيعاني الشقاوة الثالثة دون انقطاع، لكنمتد إليه المفهوم المادي انه سيد كل ما ي

تؤدى.  ما دام يسعى إلى السيطرة على الطبيعة الماديةالحقيصبح خادم  ان لإلنسانال سبيل . مقامه الحقيقي بصفة خادم علي

 .  بوعي صفي للفرد بهويته الروحية وبالخدمة يتحرر الفرد فورا من العلقة الماديةالحقالخدمة إلى 

zrI VyAsadeva (وّيـاَس ِدَو شْـرّي. ناَرَد بعد نضوجه في الحياة الروحية برحمة ) VyAsadeva (ة تجلي شخصي نزيل هو

ـَمْد شْـرّي، لكنه يوصي بدراسة ةِوديالـجميع االسفار هو كاتب . وبناء عليه، ال مجال إلى الطعن بشرعيته. نارايانَٰالالهوت العليا 

purANas على مختلف طرق عبادة المالئكة، لكن عبادة )( پـوراٰنـاتْتحتوي سائر الـ. ةِوديالـ فوق سائر االسفار ـَوتَـْمَچْبها



وبناء . ئكة مختلف أطراف ذاك الهيكلاألعلى هو الهيكل الكوني والمالالحق . َوتَـْمَچْبهاـال الوحيدة في العبادةاألعلى هي الحق 

 وصف َرْبهوْپـَمـها تْـشايتَـنْياالمولى . ثابتا في قلب تيمه فوراالحق يصبح . األعلى عن عبادة المالئكةالحق عليه، تغني عبادة 

purANas . )( پـوراٰنـاتْ الذي ال غبار عليه وميَّزه عن سائر الـ)( پـورانَٰ بالــَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي PurANa
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 خاصة وردتكلمة. موقف التحدي ال يعين أحد على تحقيق تلك الرسالة العلية.  لتلقي العلم العلي هي السماع المنقادسليمةالوسيلة ال

الرغبة في اإلستماع.  اإلستماع إلى هذه الرسالة العلية بلهفةلإلنسانينبغي . )zuzrUSu( ـوشْٰشوشْـرّوهنا للهداية الصحيحة وهي 

 . خالص هي اولى المؤهالتبإ

يجد معدومو الحظ متسعا من الوقت. الطريقة بسيطة لكن تطبيقها صعب. ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّيال يحفل االقل حظا باإلستماع إلى 

ستماع إلى لإلالتيمعند دعوتهم إلى حضور اجتماع ينتابهم التردد فورا  لكن زائلةلإلستماع إلى االحاديث اإلجتماعية والسياسية ال

التي يفهموها بمثابةالحق  أحياناً إلى األمور الباطنة لتسالي َوتَـْمَچْبهاـاليقفز القراء المحترفين لكتاب . ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي

شْـلُوَكالـيرد ذكر الجديرين إلستيعاب هذا الكتاب في هذه .  من بدايتهـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّيينبغي اإلستماع إلى . أمور جنسية

)zloka(": وّيـاَسيؤكد الحكيم الجليل . " بعد قضاء اعمال صالحة غزيرةـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّييصبح الفرد مؤهال لإلستماع إلى

نيمك. ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي بصورة مباشرة باإلستماع إلى شخصية الالهوت العليا للفطين المتدبر بأنه سيحقق )VyAsadeva( ِدَو

فورا بمجرد موافقته على تلقي هذه الرسالة، دون المرور بمختلف مراحل )paramahaMsa(َپَرَمَهـمْٰـَس رفع الفرد إلى مقام 

Vedas . )( ِوَدْزالـالتحقيق المرسومة في 

 التعريب

على  ةِوديالـة أماني الحكمة  الثمرة اليانعة لشجرـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي ايها الخبراء المتدبرين، تمتعوا بـ

عصيرها كان مستساغا للجميع بما فيهم  ان ، مما زادها حالوة رغمسـوامّيچُوشـوَك ِدَو  شْـرّيلسان 

. النفوس المحررة

 التفسير



( َرَسـْزبينبوع كل الحق  تصف ةِوديالـ َمـنْـتْراتالـ  أي) كل   أي)zruti-mantrarasas(  َمـنْـتَْر-شْـروتيوبناء عليه، 

 (ْز َمـنْـتَْر-شْـروتيتدل . وتتبادل معه ذوقها الغريزيالحق تشعر النفس بالسعادة الفعلية عندما تصاحب . االذواق

هو. فاته العليةبص ةِوديالـ هو الكتاب الجليل الذي يفوق سائر االسفار ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي ان ثبت قطعيا في النصين السابقين

 ليس كتابا فائقا فحسب بلـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي ان )zloka( شْـلُوَكجاء في هذه الـ. كتاب علي عن كل االعمال والعلوم الدنيوية

اع المنقادالسم، وعند أخذ كل تلك النقاط بعين االعتبار. ِوديالـبكالم آخر، هو صفوة العلم .  أيضاًةِوديالـالثمرة اليانعة للحكمة 

.  بتوقير بالغ وحضور ذهنـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّييجب على الدارس تلقي رسالة وعبر . المتأني الزم حتما

انها تعالج الضروريات الدنيوية باإلضافة إلى.  تعلمهلإلنسان بشجرة االماني إلحتوائها على كل ما يمكن )Vedas (ِوَدْزالـتقارن 

 احكام العلم الذي يشمل األمور اإلجتماعية والسياسية والدينية واإلقتصادية والعسكرية)Vedas (ِوَدْزـالتتضمن . التحقق الروحي

يتعلق. فوق وعدا ذلك، تتضمن هداية مخصوصة للتحقق الروحي. والطبية والكيمائية والطبيعية والفوقطبيعية وكل ما يلزم البقاء

 أي)rasa( َرَسهو ذخر كل الحق لصعيد الروحي وأرفع تحقيق روحي هو العلم بأن ظم اإلرتقاء التدريجي للنفس إلى اتالعلم المن

 . االذواق الروحية

 إلى النملة التافهة التمتع بتذوق مداركه الحسية التي يصطلح علىْبـَرْهمايطلب كل حي في الكون المادي من المخلوق االول 

-١: هي) rasa (َرَس اثنى عشر ةِوديالـتحدد االسفار .  منوعات مختلفةذات) rasa (َرَس. ملذات حسية  أي)rasa( َرَستسميتها 

هاْسـيا -٤.  أي العشق)zRGgAra( َرچاـنْشْـرِٰ -٣. العجب  أي)adbhuta( أْدْبـهوتَ -٢. الغضب  أي)raudra( راوْدَر

)hAsya(ـَرّيو -٥. الفكاهة  أي )vIra(ـاَدّي -٦. الفتوة  أي )dayA(ْسـيادا -٧.  أي الرحمة )dAsya(٨.  أي الخدمية-

ـَـّي -٩.  أي اآلخوية)sakhya( َسـكْـْهـيا  أي)bIbhatsa( ـَهـتْـَسـْببـّي -١٠. الرعب  أي)bhayAnaka( ـانَـَكْب

 . االبوية  أي)vAtsalya( َسـلْـياواتْـ -١٢. الحيادية  أي)zAnta( شانْـتَ -١١. الصدمة

رئيسيا، تظهر عالمات الحب تلك في اإلعجاب والخدمية واالخوية والحب. لكت) rasa (َرَسالحب هو المجموع الحاصل لكل 

في غياب تلك الصالت الخمس، يظهر الحب بصورة غير مباشرة في الغضب والعجب والفكاهة والفتوة والخوف. االبوي والعشق

فقد يظهرالغرام لعشق، لكن عند اختالل ذلك ى اتدع) rasa (َرَس، للمثال، عندما يكون الرجل مغرم بامرأة ما. والرعب وهلم جرا

اإلنسانبين ) rasa (َرَستظهر . بين شخصين إلى الجريمة أحياناًالغرام ينتهي . العجب أو الغضب أو الصدمة أو حتى الرعب

 الحياة فيجناسحيوان أو بين إنسان وغيره من ابين إنسان و) rasa (َرَس وبين الحيوان والحيوان، وال مجال إلى تبادل اإلنسانو

لذلك، جرى. الحقاد النوع الواحد، لكن من جهة النفس الروحية، فإنها من سنخ بين أفر) rasa (َرَسيبقى تبادل . الكون المادي

بادل الروحي على أتم وجه في الوجود الروحي بينأي الت) rasa (َرَسيظهر . الجامعالحق س وبين النف باألصل) rasa (َرَستبادل 

 . الحقواالحياء 

zruti-

mantras (تشهد النفس ذوقها الرئيسي على أتم وجه في  .الحق منزلتها الفطرية المجهزة بذوق مخصوص مع لكل نفس  انتلك على

وبناء عليه، تتشكل أذواق العالم المادي في . في الوجود المادي بصورة منحرفة زائلة الحالة المحررة وحدها، لكنها تشهد ذوقها

rasas( َرَسـْز من يبلغ العلم التام بمختلف لذلك،.  أي الغضب وهلم جرا)( راوْدَرصورة  raudra(االذواق التي تشكل مستند   أي

الحقيقي في ) rasa (َرَسيسعى العاِلم إلى تذوق . االعمال، يمكنه فهم األشكال الزائلة للذوق االصلي المنعكس في العالم المادي

 الفطنة عن تخطي مفهوم الفناء في الكل ضعفاءستعلون  يقصر المبذلك،. في بداية االمرالحق يطلب الفناء في . الصورة الروحية

 . الروحي قبل إلمامهم بمختلف االذواق
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 الذي يجري التمتع به حتى في الحالة المحررة، يمكن تذوقه في كتابالروحي) rasa (َرَس ان )zloka( شْـلُوَكورد في هذه الـ

عن طريق السماع المنقاد إلى هذا يستطيع الفرد تحقيق رغبته القلبية تماما. ِوديالـ ألنه الثمرة اليانعة للعلم ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي

حمله.  من المصدر الصحيحـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّيتم تلقي . الكتاب العلي، لكن يجب توخي الحذر باإلستماع إلى المصدر الصحيح

شـوَكـَل شْـرّيي سلمه إلى ولده الذ) zrI VyAsadeva ( ِدَووّيـاَس شْـرّي الروحي وسلمه إلى مريده ملكوت من الموني ناَرَد

ـَلشْـرّيولد .  قبل موته بسبعة أياميتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج سلمه بدوره إلى سـوامّيچُوشـوَك ِدَو ـَل شْـرّي. سـوامّيچُوِدَو 

ال يكون الفرد مؤهال.  الروحي بعد والدتهكان محررا حتى في جنين امه ولم يتلق التدريب.  نفسا محررةسـوامّيچُوشـوَك ِدَو 

 نفسا محررة على أتم وجه ولم يحتجسـوامّيچُوشـوَك ِدَو  شْـرّيكان عند الوالدة على الصعيد المادي أو الصعيد الروحي، لكن 

لي عن الجبالتإلى المرور بالمراحل التدريجية للتحقق الروحي، لكن رغم انه كان نفسا محررة تماما وراسخا على المقام الع

َمـنْـتْرات الذي تبجله النفوس المحررة المتغنية بالـشخصية الالهوت العليا العلي ل)rasa( َرَسالمادية الثالث فقد كان مياال إلى 

 . ةِوديالـ

عسوى م) rasa (َرَسهو شخص بالضرورة إلستحالة تبادل الحق تجذب النفوس المحررة أكثر من الدنيويين، والحق تسالي 

 . خصش

وبناء عليه،.  على نحو منهجيسـوامّيچُوشـوَك ِدَو ـَل شْـرّيالتي تالها للحق  هو التسالي العلية ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّيان 

 . كان مضمونه مستساغا للجميع على أشكالهم بما فيهم طلبة الخالص وطلبة الفناء في الكل الجامع

صدرت. بمنقاره االحمر اللون تزداد حالوة الثمرة اليانعة عندما يقطعها الببغاء. )zuka( شـوَكالببغاء في اللغة السنسكريتية يدعى 

 الذي يقارن بالببغاء ليس لقدرته على تالوةسـوامّيچُوشـوَك ِدَو ـَل شْـرّي اليانعة للعلم من بين شفتي ةِوديالـالثمرة 

 . على عرضه باسلوب يستسيغه الجميع كما سمعه من والده العليم فحسب بل لقدرته َوتَـْمَچْبهاـال

يتمكن فورا كل مخلص يسمعه بإذعان، من تذوق كل االذواق العليةل سـوامّيچُوشـوَك ِدَو ـَل شْـرّيتم عرض الكتاب من شفتي 

 فجأة بل نزلت)KRSNaloka( لُوَك كْرِِٰشْٰـنَٰال تسقط الثمرة اليانعة من أعلى الكواكب . المتبينة عن االذواق المنحرفة للعالم المادي

يرتكب الحمقى خارج السلسلة المريدية العلية حماقات كبيرة بالسعي إلى فهم. دون تبديل أو خللالعلية بعناية عبر السلسلة المريدية 

 على الذي يعرض هذه الثمرة بعناية فائقةسـوامّيچُوشـوَك ِدَو  أي أرفع األذواق العلية دون اإلقتداء بقدوة )rAsa( راَسرقصة 

 عن طريق اعتبار اشخاصـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي التحلي بالقدر الكافي من الفطنة لفهم مقام لإلنسانينبغي . مراحل التحقيق العلي

)BhAgavata( تَـَوَچْبهاطريقة السلسلة المريدية لمذهب تقترح . مضامينه بكل بعنايةون  الذين يعالجسـوامّيچُوشـوَك ِدَو نظير 

القارئ المحترف.  بحقسـوامّيچُوشـوَك ِدَو ـَل شْـرّي في المستقبل أيضاً من شخص يمثل ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّيم وجوب فه

 .  حتما ألن غرضه الوحيد هو كسب معاشهسـوامّيچُوشـوَك ِدَو  بصورة غير مشروعة ال يمثل َوتَـْمَچْبهاـالالذي يتلو 

فورا إلى أبطن اجزاء الكتاب دونون  محاضرات هؤالء القراء المحترفين الذين يقفز اإلعراض عن سماعلإلنسانلذلك، ينبغي 

ناس العامةسيء ت التي )rAsa( راَسعادة في أمر رقصة ون انهم يخوض. المرور بالطريقة التدريجية لفهم هذا الكتاب البطين

يحفلوا باإلقتداء بقدوة ان هها بتفسيراتهم الغبية دونويعتبرها بعضهم من األمور الالاخالقية، فيما يعمل بعضهم على تمويفهمها 

 . سـوامّيچُوشـوَك ِدَو ـَل شْـرّي

 من خط السلسلة المريديةَوتَـْمَچْبهاـالتلقي الرسالة  )rasa( َرَس اإلستخالص بأن واجب طالب لإلنسانلهذا السبب، ينبغي 

 من فاتحته وليس عبثيا إلرضاء الدنيوي الذي ال اطالع لهَوتَـْمَچْبهاـال الذي تلى سـوامّيچُوشـوَك ِدَو ـَل شْـرّيالمتحدرة من 

 بمجردِوديالـ بعناية تمكن الطالب المخلص والجدي من تذوق الثمرة اليانعة للعلم ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّيتم عرض . بالعلم العلي

 . سليم أو ممثله السـوامّيچُوشـوَك ِدَو شرب العصارة الحلوة من فم 

 التعريب

نايميـٰشـاَرنْٰـيا  في مكان مقدس في غابة )zaunaka(شاونَـَك ذات مرة، اجتمع كبار الحكماء برئاسة الحكيم 

 . تيمهوالحق ، من اجل اقامة قربان ألفي كبير لمرضاة )(

 التفسير

NaimiSAraNya
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شـوَكـَل شْـرّيبعد تالوة .  وفي هذا النص يرد الموضوع الرئيسي،ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّيالنصوص الثالثة السابقة تمهيد كانت 

جاء في. )NaimiSAraNya (نايميـٰشـاَرنْٰـيا، اعيدت تالوته للمرة الثانية في غابة ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي لكتاب سـوامّيچُوِدَو 

ن المخصوص، أقام عجلة ضخمة حول البيضة الكونية، مهندس هذا الكوْبـَرْهما ان )VAyavIya Tantra( تَـنْـتْـَر ياـوّياياو

نايميـٰشـاَرنْٰـياد إشارة أخرى إلى غابة كذا، تر. )NaimiSAraNya (نايميـٰشـاَرنْٰـياوثبت محور هذه الدائرة الكبيرة في غابة 

)NaimiSAraNya (وراَهى پـورانَٰ في كتاب )VarAha PurANa(مكان ينقص من قوةقضاء القرابين في هذا ال ان  حيث جاء

. )NaimiSAraNya (نايميـٰشـاَرنْٰـيا إقامة القرابين في غابة ـةْبراْهـَمنَٰلهذا السبب، يفضل الـ. الشياطين

بينما النفوسالحق ين دوما بخدمة  متعلق)VaiSNavas (ْزوايشْٰـنَٰـَوـال.  كل أشكال القرابين لمسرتهويشْٰـٰنوالرب  تيم يقضي

ويشْٰـٰنوالرب كل ما يقضى في العالم المادي سوى مسرة  ان ـتاچّيـَوْد َچْبَهـجاء في . ملذات الوجود الماديالمتردية متعلقة ب

 مما سيجلب السالم والرخاءتيمه وويشْٰـٰنولذلك، يقضى بوجوب قضاء كل االعمال بمثابة قربان لرضى . إنما يسبب ارتهان عامله

 . على الجميع

شاونَـَكوبناء عليه، اجتمع الحكماء وعلى رأسهم الحكيم .  للعمل بما يعود على البشرية عامة بالخيركبار الحكماء في شوق دائم

)zaunaka (نايميـٰشـاَرنْٰـيامكان المقدس في ال) NaimiSAraNya (ال يعلم. لقضاء حلقة متواصلة من القرابين على مدى ألف سنة

دوما إلى انجاز اعمال تحل السالم على األرض منون ماء الخبراء الذين يتشوق الدرب الصحيح للسالم والرخاء بخالف الحكسيالنا

من اجل جلب النفع للبشرية على حسابالحق في خدمة ون انهم اصدقاء مخلصين لجميع االحياء وينشغل. اجل خير البشرية جمعاء

تْـشاَرنَٰـْز و )Siddhas (ـيدَّْهـْزس كالشجرة الضخمة وما سواه من مالئكة وبشر و ويشْٰـٰنوالرب . راحتهم الشخصية

)CAraNas (ـاْدَهـَرْزيْدّيو و )VidyAdharas(تتغذى جميع اجزاء الشجرة.  وسائر االحياء كفروع واغصان واوراق تلك الشجرة

صلة تدريجيا رغمتيبس الفروع واالوراق المنف. الفروع واالوراق المنفصلة هي الوحيدة التي تبقى دون تغذية. تلقائيا بسقاية أصلها

يشبه الفروع واالوراق المنفصلة وال يروى وكل جهد لسقايته هيالحق المجتمع البشري الذي ينفصل عن  كذا،. كل مساعي السقاية

 . مضيعة للجهد والمصادر

هم ال، وكل خططه التي يضعها قادته الملحدون ستحبط في كل خطوة حتما، لكنحقي مقطوع الصلة بالعصرالمجتمع المادي ال

 . إلى ذلكون يفيق

 َمـهاْپـَرْبهو تْـشايتَـنْياشْـرّيالمولى عرض . عصرفي هذا ال ان الذكر الجماعي لالسماء القدوسة هي الوسيلة المشرعة للنهضة

نه وهذا ما للغرض عيـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّيكما عرض . خير وسيلة علمية وعلى الفطناء اإلنتفاع بتعاليمه إلحالل السالم والرخاء

 . هذا الكتاب على وجه الخصوصمتن سيزداد وضوحا في 

 التعريب

رّوَپ  شْـرّي ـلذات يوم، بعد قضاء واجباتهم الصباحية بإيقاد النار القربانية وتقديم مقعد تعظيم 

. بالغ حول االمور التاليةبإحترام ، طرح الحكماء الكبار اسئلتهم ْسـوامّيچُو

 التفسير
 أي)vyAsAsana( وّيـاساَسـَنمرتفع يدعى  احترامقدم كبار الحكماء مقعد . صباح هو خير االوقات لقضاء الخدمات الروحيةال

لمعلم الروحي األول للبشرية، وسائرهو ا) zrI VyAsadeva (وّيـاَس ِدَو شْـرّي. )zrI VyAsadeva (وّيـاَس ِدَو شْـرّيمقعد 

شْـرّيأغرق . حرفيا) zrI VyAsadeva (وّيـاَس ِدَو شْـرّيلممثل هو من يعرض وجهة نظر ا. ممثلين لهون المعلمين يعتبر

ْسـوامّيچُوسّوتَ  شْـرّي سمعها. َوتَـْمَچْبهاـال برسالة سـوامّيچُوشـوَك ِدَو ـَل شْـرّيلده و) zrI VyAsadeva (وّيـاَس ِدَو

)zrI SUta GosvAmI (وّيـاَس ِدَو شْـرّي ـلين السليمميع الممثلين ج. سـوامّيچُوشـوَك ِدَو  شْـرّين م) zrI VyAsadeva(في 

ون ويتقيد حواسهم)GosvAmIs (ْسـوامّيْزچُوهؤالء الـيضبط . )GosvAmIs (ْسـوامّيْزچُوون يلقبالعلية ط السلسة المريدية خ

خدمتهمون  نزويا بل ينجزَوتَـْمَچْبهاـال  حول)GosvAmIs (ْسـوامّيْزچُوحاضر الـال ي.  السابقين)AcAryas (آتْـشاْرياْزبدرب 

. بعناية بالغة على خطى أسالفهم الذين سلموا الرسالة الروحية اليهم دون انقطاع

يجب على.  طرح االسئلة على المتكلم لتوضيح المعنى لكن ال ينبغي فعل ذلك بروح تحديَوتَـْمَچْبهاـالإلى ون يمكن لمن يستمع

يجب على المريد تلقي العلم. ـتاچّيـَوْد َچْبَهـهذه هي الوسيلة المحبذة في . كبير للمتكلم والموضوعرام بإحتالمريد طرح االسئلة 

)SUta GosvAmI (ْسـوامّيچُوسّوتَ لذلك، خاطب هؤالء الحكماء المتكلم . ة بأذن صاغية ومنقادةالسليمالعلي من المصادر 

 . بالغبإحترام 



 ٦\١\١. ب. ش

 التعريب

انت مستبحر في جميع االسفار . ، انت منزه تماما عن كل رذيلةمحترم الْسـوامّيچُوسّوتَ : ءقال الحكما

عملت والتاريخيات أيضاً النك درستها تحت هداية صحيحة كما  پـوراٰنـاتْالمعروفة للحياة الدينية وفي الـ

. رهايفسعلى ت
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.منزها عن كل الرذائل )zrI VyAsadeva (وّيـاَس ِدَو شْـرّي ـل الممثل السليم  أي)gosvAmI( ْسـوامّيچُو يكون ان يجب

. المقامرة على أشكالها-٤.  المخدرات والمسكرات-٣.  ذبح الحيوانات-٢.  الزنا-١:  الحاضر هيكَلي عصرالرذائل االربعة ل

وّيـاسـاَسـَنلوس على يتجرأ على الج ان يكون حرا من كل تلك الرذائل قبل ان )gosvAmI( ْسـوامّيچُويجب على الـ

)vyAsAsana( . كان مشبوه الشخصية وال يخلو من الرذائل االربعة الواردة ان وّيـاسـاَسـَنالجلوس على بال ينبغي السماح ألحد

 هي)purANas( پـوراٰنـاتْالـ. )Vedas( ِوَدْزالـيكون مستبحرا في كل  ان ال يخلو من تلك الرذائل فحسب بل ان يجب. اعاله

ِوَدْزاجزاء من الـ) RAmAyaNa (رامايانَٰ أو )MahAbhArata( َمهاْبهاَرتَ أيضاً، والتاريخيات مثل )Vedas( ِوَدْزاء من الـاجز

)Vedas( .اآلتْـشاْريايكون  ان يجب) AcArya(ْسـوامّيچُو الـ أو )gosvAmI(سماعها وشرحها.  مستبحرا في كل تلك الكتب

 الشرحوأما) zravaNa (شْـَرَونَٰالسماع يدعى . سفار وتوضيحها هو الوسيلة الوحيدة إلستيعابهاسماع اال. يفوق مطالعتها اهمية

ال يمكن الحد توضيح. ا أهم وسائل الحياة الروحيةهم) kIrtana (كيْرتَـَن و) zravaNa (شْـَرَونَٰ. )kIrtana (كيْرتَـَنفيدعى 

.  المصدر الصحيح على الوجه الصحيحستيعابه منا  بعدالعلم العلي على الوجه الصحيح سوى

 التعريب

 كما انك )VyAsadeva( وّيـاَس ِدَو نزيل لالهوتالتجلي ال مستبحر في علم انت سنا، َودانْـتويبصفتك أكبر 

. تعرف سائر الحكماء المستبحرين في جميع مجاالت العلم الطبيعي والفوقطبيعي

 التفسير
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ِودانْـتَ سّوتْـَرباَدراياٰنـي  أو )Brahma-sUtra( تْـَرسّو-ْبـَرْهـَم هو التعليق الطبيعي على ـْمـَوتََچـَمْد ْبهاشْـرّي

)BAdarAyaNi VedAnta-sUtras( .وّيـاَس ِدَوالطبيعي ألن  هذا التعليق بوصف )VyAsadeva( ِودانْـتَ كل من مصنف هو

، يوجد ستة)VyAsadeva( وّيـاَس ِدَوإلى جانب . َويديالـ صفوة العلم ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي و )VedAnta sUtra( سّوتْـَر

َپـتَـنْـَجـلي و) Kapila (َكَـپيل و) KaNAda (ـاَد كاٰنو) Gautama (وتَـَمچا:حكماء وضعوا ستة نظريات فلسفية وهم

)PataJjali (جايميني و) Jaimini (َوكْـَر آشْـطاو) ASTAvakra( .تْـَرِودانْـتَ سّوضمن يت )VedAnta sUtra(علم الالهوت 

 الجلوس علىلإلنسانيجاز . في انظمة التخمينات الفلسفية على أكمل وجه بينما ال يرد ذكر السبب االخير لكل االسباب

ل االنظمة الفلسفية ليتسنى له عرض وجهة النظر الالهوتية التي يمثلهابعد اكمال دراسة ك) vyAsAsana (َوّيـاسـاَسـَن

وبناء. ن المعلم الصحيحكا) zrIla SUta GosvAmI (ْسـوامّيچُوسّوتَ ـَل شْـرّي.  على أتم وجه ازاء سائر االنظمةـَوتَْمَچهاْبـال

وّيـاَس ِدَوـَل شْـرّيف وص. )vyAsAsana (َوّيـاسـاَسـَن إلى مقعد )NaimiSAraNya( نايميـٰشـاَرنْٰـياعليه، رفعه حكماء 

. السليمالموكل النزيل  تجلي ألنه النزيل لالهوت تجلي هنا ب)( zrlla VyAsadeva

 التعريب

لذلك، بوسعك اخبارنا بصورة . بفضل طاعتك ك الروحيين بكل حظوة يستحقها المريد الدمثاسيادجهزك 

. منهجية عن كل ما تلقيته عنهم

 التفسير
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ـَلشْـرّيانشد . ا يعقبه الحصول على بركاته المخلصة ممالسيد الروحييكمن سر النجاح في الحياة الروحية في مرضاة 

السيدة المعروفة حول مانّيفي قصيدته الث) zrIla VizvanAtha CakravartI ThAkura (ويشْـواناتْـَهى تْـشَـكْـَرَوْرتي طْهاكوَر

 وعند استياءه ال يوجدالحقرضاء برضاه فقط يستطيع المريد إ. اسجد تكريما للقدمين اللوتسيتين لموالي الروحي:" بالقولالروحي

.السليم الروحي سيديكون في غاية الطاعة واإلنقياد لل ان لذلك، من الضروري للمريد. "سوى فوضى على درب التحقق الروحي

ن مثليه الروحياسياد المؤهالت بصفة مريد فحظي بكل بركات كل تلك) zrIla SUta GosvAmI (ْسـوامّيچُوسّوتَ ـَل شْـرّيحقق 

ـَلشْـرّي بمصداق واثقين) NaimiSAraNya (نايميـٰشـاَرنْٰـياكان حكماء .  وسواه)zrlla VyAsadeva( وّيـاَس ِدَوـَل شْـرّي

. ، كانوا في غاية الشوق إلى اإلستماع إليهلذلك. ) (ْسـوامّيچُوسّوتَ  zrIla SUta GosvAmI

 التعريب

 اخبارنا باسلوب سهل الفهم ما تيقنت انه الخير األقصى والمطلق مديد، نرجو منكعمر لذلك، لمباركتك ب

. للبشرية جمعاء
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ين دوما غارق)GosvAmIs (ْسـوامّيْزچُو والـ)AcAryas (اآلتْـشاْرياْز. ـتاچّيـَوْد َچْبَهـحبذ في  م)AcArya (اآلتْـشاْريا تبجيل

اآلتْـشاْرياْزلذلك، يعطي . الخير المادي يتبع الخير الروحي تلقائيا. حيفي ما يعود على البشرية بالخير وال سيما الخير الرو

)AcAryas(ْسـوامّيچُوسّوتَ حكماء من طلب ال.  ما فيه الخير الروحي للعامة) SUta GosvAmI (جميع االسفار لتنبههمتلخيص 

.ن الخير المطلق وهو الخير االقصى للبشرلذلك، سأل الحكماء ع.  الحاضر الملعونين من كل الوجوهكَـلي عصرإلى قصور أهل 

.  كما يليعصرتوصف الحالة الملعونة ألهل هذا ال

 التعريب

هم مشاكسين وكسالى ومضللين ومفقدوي .  الذي حل اآلن قصار العمركَلي الحديدي عصرايها العاِلم، اهل ال

. الحظ وفوق كل ذلك، في اضطراب دائم

 التفسير
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كَلي عصرهل لحالة أ) NaimiSAraNya (نايميـٰشـاَرنْٰـياعند تحليل حكماء .  شوق دائم للخير الروحي للبشر عامةفيالحق  تيم

 ليس عائدا إلى نقص الغذاء بل نتيجة العادات غيركَلي عصرقصر العمر في .  سيكون قصير العمراإلنسان ان الحاضر، وجدوا

االفراط في الطعام واإلشباع الحسي واإلتكال على. بتنظيم عاداته وتناول طعام بسيط الحفاظ على صحته اإلنسانيستطيع . المنتظمة

.  وهذا ما يؤدي إلى قصر العمراإلنسانرحمة اآلخرين والمستويات المصطنعة للحياة تمتص حيوية 

ية مقصودة لتحقيق الذاتساناإلنالحياة . أمر التحقق الروحي أيضاًب في غاية الكسل ليس ماديا فحسب بل عصراهل هذا ال ان كما

الحياة البشرية هي وسيلة لوضع حد.  العلم بماهيته وماهية العالم وماهية الحق العظيماإلنسانمن واجب  ان على االخص، مما يعني

ة المضللة تحقيق ذاته نتيجة المناهج العلمياإلنسان في داره الباقية، لكن ال يطلب الحقلشقاوة نزاع البقاء المرير والرجوع إلى 

 . حتى وان توصل الى معرفة هذا االمر فإنه يقع فريسة المعلمين المضليينو

 فريسة مختلف العقائد والفرق السياسية فحسب بل فريسة أشكال مختلفة من اإلشباع الحسي مثل دورعصر في هذا الاإلنسانليس 

اإلنسانعقل . اغيرهيئة والتدخين والخمرة والخداع والخصام والسينما والرياضة والقمار والنوادي والمكتبات الدنيوية والعشرة الس

 طرقهم الدينية دون استنادعصريختلق كثير من معدومو الضمير في هذا ال. دائم اإلضطراب وحافل بالهموم نتيجة مختلف المشاغل

اف آثام كثيرة تحت شعار الدين تحرمونتيجة ذلك، يجري اقتر. المدمنين على اإلشباع الحسيون إلى الكتب المقدسة وغالبا ما يجذب

ولم يعدالمريدين  أي )brahmacArIs (ـْزّيْبـَرْهـَمـتْـشارانقطعت جماعة . البشرية عموما من طمأنينة العقل وصحة البدن

ـْزـَرْسـتَْهوانـْپء عليه، وبنا. )gRhastha-Azrama (ـرَِِٰٰهـستَْهى آشْـَرَمْچاحكام ونواهي ون ارباب العائالت يراع

)vAnaprastha (َسـنّْـّيـاسّيـْزـوال) sannyAsI (ـرَِِٰٰهـستَْهى آشْـَرَمْچن ينتجهم الذي) gRhastha-Azrama(عنون  ينحرف

 بالقيم الروحية واصبحاإلنسانانقطعت عناية .  مشحون بعدم اإليمان كَـليعصرهولة، والجو كله في الدرب الصارم بكل س

 وجماعات معقدة من اجل الحفاظ على مثل تلك الحضارة المادية، ويقوما امماإلنسانانشئ . حضاريالمستوى الهو اإلشباع الحسي 

لذلك، اصبح االرتقاء إلى المستوى الروحي بالغ الصعوبة بداعي القيم. توتر دائم من الحرب الباردة والحارة بين تلك الجماعات

اآلنون وق لعتق كل النفوس المتردية ويطلبفي ش) NaimiSAraNya (ـيانايميـٰشـاَرنْٰحكماء . المشوهة الحالية للمجتمع البشري

zrIla SUta GosvAmI . ) (ْسـوامّيچُوسّوتَ ـَل شْـرّيالعالج من 

 التعريب

ال بعد سنين طويلة من الدراسة إ توجد منوعات كثيرة من االسفار تتضمن واجبات غزيرة ال يمكن تعلمها

ى لها نذلك، نرجو منك اختيار صفوة كل تلك االسفار وشرحها لخير كل االحياء ليتسل. بمختلف فروعها

. الشعور بالرضى التام في قلوبها
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وبناء عليه، ال ترضى النفس بمطلق قدر من. بنيةالذات مغايرة للمادة والعناصر المادية، وهي روحية ال  أي)AtmA( آتْـما

توجد وسائل كثيرة لتحقيق ذلك حسب. تلك )AtmA( آتْـماسفار والتعاليم الروحية إلى إرضاء تقصد جميع اال. التخطيط المادي

.توصي بطرق مختلفةالتي  ويديةالـعدد االسفار ال يحصى وبناء عليه، . مختلف اجناس االحياء في مختلف االوقات واالماكن

كل تلكتلخيص ) zrI SUta GosvAmI (ْسـوامّيچُو سّوتَ شْـرّيلى ع) NaimiSAraNya (نايميـٰشـاَرنْٰـيااقترح حكماء 

نه من غير الممكن للنفوس المتردية فهم وتحقيق كل عبر تلك الحاضر، ألكَلي عصرنظرا للحالة المتردية لعموم أهل االسفار 

 . )varNAzrama (َوْرٰنـاشَْرَماالسفار في مجال نظام 

من المحال العمل بأحكامهاصبح  إلى الصعيد الروحي لكن اإلنسانر نظام لرفع تبر خي يع)varNAzrama (َوْرٰنـاشَْرَمكان مجتمع 

الجو العام مشحون. كما من المحال على عامة البشر فصم صالتهم بعائالتهم بموجب احكامه.  كَـليعصربداعي  ونواهيه

 وستتضح في،عصربة في هذا الالخالص الروحي للعامة بالغ الصعو ان يرى ان اإلنسانونظرا لذلك، يستطيع . بالمعارضة

zrI SUta GosvAmI . ) (ْسـوامّيچُوسّوتَ  شْـرّي إلى عرض هذا االمر على الحكماءالنصوص الالحقة االسباب التي دعت 

 التعريب

 ِدَوكّي في رحم شخصية الالهوت العليا ىغرض تجلألي انت تعلم . ْسـوامّيچُوسّوتَ عليك البركة يا 

. )( َوسو ِدَو بدور ابن )( Vasudeva DevakI
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الحق.  االصفياءتيمههو حامي .  القوي مالك كل ثروة وقوة وذكر وجمال وعلم وزهدالحقي  تعن)BhagavAn (ـوانَچْبـَهـ كلمة

لق يطلق عليهمخدم الحق المط.  تعني الحق المطلق)sat( َسـتْ كلمة. رغم استواء الجميع عنده  على االخصتيمهالقوي ميال إلى 

ْبـَهـْدَرمْٰ: تدل عبارة. )sAtvatas( ساتْـوتَـْز االصفياء معروف بحامي التيمالذي يحمي هؤالء الحق . )sAtvatas( ساتْـوتَـْز

 لالمكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب تجلى .  على شوق الحكماء إلى معرفة الحق المطلق من المتكلم"عليك البركة"  أي)bhadraM te( ِتى

. العليالحق  هو رمز الدرجة العلية التي يتجلى عليها )( َوكّيِد Vasudeva ( َوسو ِدَو. ) Vasudeva ( َوسو ِدَو زوجة ) DevakI

 التعريب

 نرجو منك. تجلياته الشخصية النزيلة وشخصية الالهوتنحن في شوق لإلطالع عن  ،ْسـوامّيچُوسّوتَ يا 

 ألن في الكالم عنها وسماعها )AcAryas(آتْـشاْرياْز أي لقاها االسياد السابقين توضح لنا التعاليم التي أان 

. لإلنسانرفعة 
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يكونوا في غاية اإلخالص ان المستمعين يجب ان الشرط االول هو. تحدد هنا شروط اإلستماع إلى الرسالة العلية للحق المطلق

الرسالة. ن المعروفي)AcAryas (اآلتْـشاْرياْز من السلسلة المريدية العلية خط إلىمنتسبا يكون المتكلم  ان يجب. والشوق لالستماع

يكون ان لذلك، يجب.  الصحيحالسيد الروحي المريد تدريجيا بإرشاد يتصفى. المادةفي غير مفهومة من قبل الغارقين للحق العلية 

سّوتَتحققت كل تلك الشروط في حالة . روحي للسمع المنقادتعلم الفن الكما يجب عليه  السلسلة المريدية العليةالفرد في خط 

 zrIla SUta (ْسـوامّيچُوسّوتَ ـَل شْـرّين أل) NaimiSAraNya (نايميـٰشـاَرنْٰـياماء وحك) SUta GosvAmI (ْسـوامّيچُو

GosvAmI (وّيـاَس ِدَوـَل شْـرّي في خط )zrlla VyAsadeva( نايميـٰشـاَرنْٰـيا وحكماء) NaimiSAraNya (عهم من النفوسجمي

 وجلوتهتجلياته الشخصية النزيلة وكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب بذلك، الموضوع العلي لمعجزات . المخلصة المتشوقة إلى تلقي الحقيقة

. تلك االحاديث تعين البشرية جمعاء على درب التحقق الروحي. لتحقق كل الشروطسهل الفهم  غيرهاوخلوته وصوره واسماءه و

 التعريب

 كْرِِٰشْٰـنَٰ التحرر فورا حتى وان سّبحوا دون وعي االسم القدوس تناسخاالحياء العالقة في شبكة التستطيع 

. الذي يخافه الخوف المتشخص

 التفسير
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الخليقة ال يخاف غضبال يوجد أحد في .  هو الحاكم العظيم للوجودكْرِِٰشْٰـنَٰ أو )VAsudeva( واسو ِدَو شخصية الالهوت المطلق

ـَسكَـمْٰ و) HiraNyakazipu (ـوپهيَرنْٰـياكَـشيـ و) RAvaNa (راَونَٰالشياطين مثل   أي)asuras( أسوَرْزكبار . القوي

)KaMsa( واسو ِدَوجهَّز  .الحق وغيرهم الذين كانوا من االقوياء، قتلوا على يد )VAsudeva(كل.  القوي اسمه بقوى ذاته الشخصية

 هو عينكْرِِٰشْٰـنَٰاسم  ان  يخافه حتى الخوف المتشخص مما يدلكْرِِٰشْٰـنَٰاسم  ان جاء هنا. تصل به ولكل شيء هويته بهشيء م

عانتف اإلاإلنسانلذلك، يستطيع . ال توجد مغايرة على االطالق.  نفسهكْرِِٰشْٰـنَٰالرب  قوي قوة كْرِِٰشْٰـنَٰوبناء عليه، اسم . كْرِِٰشْٰـنَٰ

 يستطيع اعانة الفرد على التحرر منكْرِِٰشْٰـنَٰاالسم العلي .  حتى في وسط أكبر المخاطركْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيللرب ماء القدوسة باالس

 . حتى وان تم نطقه في حالة الغياب عن الوعي أو بقوة الظروف الوالدة والموتتناوب عوائق 

 التعريب

 كل من يأتي صفيةعلى أتم وجه، يمكنهم تللحق الذوا بالقدمين اللوتسيتين  كبار الحكماء الذين ،تَسّويا 

 .  طويالاأمدستغرق تعلى التصفية  )Ganges( َچـنْـَچالـمياه نهر قوة باإلتصال بهم فورا، بينما 

 التفسير
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حي من اإلستعمال الطويل لمياهيستطيع الفرد استمداد نفع رو. س قوة المقد)Ganges (َچـنْـَچ األصفياء مياه نهر الـالتيميفوق 

مطلق ان ـتاچّيـَوْد َچْبَهـجاء في . الصفي )VaiSNavas (ْزوايشْٰـنَٰـَوـال فورا برحمة يتصفىنه  لك)Ganges (َچـنْـَچالـ

بفضلويستطيع للحق  أو امرأة أو تاجر، يستطيع اللياذ بالقدمين اللوتسيتين )zUdra( ْدَرـّوششخص بغض النظر عن والدته بصفة 

 االصفياء الذين ال شاغل يشغلهم سوىتيمهيعني اللجوء إلى للحق اللجوء إلى القدمين اللوتسيتين  .الحقذلك من الرجوع إلى 

 مما يدل على أنهم الممثلين للقدمين)ViSNupAda( پاَدويشْٰـٰنو و )PrabhupAda( ْپـَرْبهوپاَدبالقاب ون الخدمة والذين يكرم

عن طريق إتخاذهالصفي  )VaiSNava (وايشْٰـنَٰـَومن يلوذ بالقدمين اللوتسيتين للـيتصفى فورا كل اء عليه، وبن .للحقاللوتسيتين 

رجوعهمالحق  النفوس المتردية من العالم المادي الذين يشاء همصيخلعلى قدم وساق لتون مع الحق بجل يالتيمأولئك . سيدا روحيا

 الصفي يعتبر)VaiSNava (وايشْٰـنَٰـَوسب ما جاء في االسفار، والمريد المخلص للـحالحق  االصفياء خلفاء التيمهؤالء . إليه

 .  الصفيالتتيمهذا هو درب  .الحقلكنه يعتبر نفسه الخادم المتواضع لخادم الحق  على قدم وساق مع السيد الروحي
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 ستماع إلى االمجاد الفاضلة للرب؟ الخصام ويعرض عن االعصرمن ذا الذي يطلب الخالص من رذائل 
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مجرد سوء تفاهم بسيط ان  مشحون بالعادات الفاسدة إلى درجة كَـليعصر.  المذموم إلتسامه بالخصامعصر هو الكَلي عصر

تخمين الفلسفي الصفية والمنزهين عن الرغبة بالتعظيم الذاتي وأجر العمل والتتيميةال الخدمة المنقطعين إلى. يؤدي إلى خالف كبير

ون المعقد، وقادة الشعوب في شوق كبير إلى الحياة بسالم ووئام لكنهم يجهلعصرالقدرة على الخروج من علقات هذا الون يملك

بكالم آخر، يضع القادة االغبياء .الحقعلى العكس، يعارض هؤالء القادة نشر امجاد  .الحقالطريقة البسيطة المتمثلة بسماع امجاد 

شعارات الدولة العلمانية، لكن التعقيدات الغالبة للطبيعة الماديةبكليا متسترين الحق انكار وجود على ون يعمل سنويا وشتى الخطط

ال عين لهم لرؤية فشل مساعيهم إلى السالم والصداقة، لكن نجد هنا تلميحا إلى وسيلة التغلب. تحبط كل تقدمهم على الدوامللحق 

 وتمجيده ألعماله الفاضلة طبقا لماكْرِِٰشْٰـنَٰ العظيمالرب الم الفعلي فال بد لنا من فتح الطريق إلى فهم طلبنا الس اذا. على العقبات

 . ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّيجاءت في صفحات 

 التعريب

ثنا، نحن تحد ان لذلك، نرجو منك. ناَرَدمة يتغنى بها كبار الحكماء مثل ياعماله العلية أعمال باهرة ورح

 . تجلياته الشخصية النزيلةن الى السماع عن المغامرات التي قضاها في مختلف يالمتشوق

 التفسير



 ١٨\١\١. ب، ش

اته المادية والروحية كلها بديعةنبيا. أعماله عظيمة وباهرة.  الفطنةضعفاءشخصية الالهوت ليس عاطال عن النشاط حسب اقتراح 

ـكيالْـمـّيو و) VyAsadeva( وّيـاَس ِدَو  وناَرَدـَل شْـرّيحررة نظير ورائعة وتتضمن كل المنوعات وتصفها النفوس الم

)VAlmIki (َل ِدَوو) Devala (آسيتَو ) Asita (َو َمـْدْهـو) Madhva (رامانوَج تْـشايتَـنْياشْـرّي و ،) RAmAnuja (و

ناتَْهىَويشْـ وو) zrIdhara SvAmI (ـوامّيـْدَهـَر ْسشْـرّي و) NimbArka ( نيـْمـبارَكو) ViSNusvAmI ( ْسـوامّيويشْٰـٰنو

)ViSNunnAtha (َبـلَـِدَوو ) Baladeva (نُوَدـي ْبـَهـكْتي وو) Bhaktivinoda (سيدّْهانْتَ َسَرْسـَوتّيو ) SiddhAnta 

SarasvatI (وامي ْسـْبـَهـكْتي ِودانْـتَ و )Bhaktivedanta SvAmI( تلك. جميلة وكثير غيرهم من النفوس المحققة بأوصاف

البيانات المادية التي. البيانات المادية والروحية غنية بالجمال والعلم لكن الملكوت الروحي أكثر جماال ألنه تام بالعلم والهناء والبقاء

 الفطنة الذينضعفاءتظهر ألجل محدد ليست سوى ظل منحرف للملكوت الروحي ويمكن تشبيهها بالشريط السينمائي وال تفتن سوى 

 . ةالزائلرهم االشياء تغ

الفطناءيعلم  لكن منتهى الوجود ي هزائلة الة الماديظاهرةالان ون ليس لدى هؤالء االغبياء أدنى فكرة عن الحقيقة ويفترض

مينغير المل. الملكوت الباقي هللا أجمل وأوسع وتام بالهناء والعلم ان ناَرَد و )VyAsadeva( وّيـاَس ِدَوالمسترشدين بالحكماء نظير 

 حيث يعرض الهناء الباقيتجلياته الشخصية النزيلةالتي يقضيها باحيانا في مغامراته الحق وملكوته العلي، يحظيهم الحق بأعمال 

 في الملذات الزائلة للحواسالنفوس المسيَّرةتنشغل بعض .  في العالم الماديالنفوس المسيَّرةلصحبته في الملكوت العلي فيجذب 

رأي طلبة االج) karmIs (كَْرمـّيْزيطلق على هؤالء االغبياء .  الروحيملكوتنفي بعضهم حياتهم الحقيقية في الالمادية في حين ي

)VaiSNavas (ْزوايشْٰـنَٰـَوـال أو )sAtvata(  ساتْـَوتَتعلين أيسقهما فئة الم، لكن توجد فواهل النظر أي )jJAnIs (ـيانـّيْزْچو

)karmI( كَْرمّيأرفع نفع روحي وراء علم الـون ويستمدللحق رة العقلية بل في الخدمة اإليجابية باالجر أو النظون يأبهالذين ال 

 (ّيـيانْچوالـ

 نظيرالنزيلةالتجليات الشخصية . شخصيات مختلفة واسعة االشكالب العظيم لكل من العالمين المادي والروحي، ملكالالحق ينزل 

 هم شخصيات صفاته المادية لكن)VyAsa(  وّيـاَسو) PRthu (تْهوـرِْٰپ و) Manu (َمـنو و) Rudra (روْدَرو  ْبـَرْهما

 هي شخصيات صفاته)VAmana( اَمَنو و) VarAha ( وراَهىو) NarasiMha (ـَهـىسيمْٰنْرِٰ و) RAma(راَم شخصياته نظير 

 . وبناء عليه، هو سبب كل االسباب. لةالنزيالتجليات الشخصية  هو مصدر كل كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب . الروحية

( . jJAnI

 التعريب

تلك .  األعلىالنزيلة لالهوتشخصية تجليات التحدثنا عن التسالي العلية لل ان  نرجو منك،سّوتَايها الحكيم 

 .  العظيم يقوم بها بقدراته الداخليةملكالمغامرات والتسالي الميمونة لل
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والمغامرات المخصوصة التي يقوم بها فيوحفظها وتدميرها ف الشخصيات من اجل خلق االكوان المادية ألوباألعلى الحق يتجلى 

 . يسمع بهامن تلك الشخصيات العلية هي مغامرات ميمونة على االطالق وينتفع كل من يحضرها و

 التعريب

كل من .  واالدعيةَمـنْـتْراتلممجد بالـ اشخصية الالهوت العلياال نكل مطلقا من سماع التسالي العلية ل

 . أنمى ذوقا بالصالت العلية معه، يستمتع باإلستماع الى تساليه في كل لحظة
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يتضمن تاريخ الكون كله اشارات الى تسالي .الحق تسالي العليةالتاريخ واليوجد بون بعيد بين القصص الدنيوية والخيالية وبين 

)purANas( پـوراٰنـاتْ والـ)MahAbhArata( َمهاْبهاَرتَ و) RAmAyaNa (رامايانَٰتشكل . لالهوتلة لالشخصية النزيتجليات ال

 فتبقى متجددة حتى بعد معاودةالتجليات الشخصية النزيلة للالهوتتاريخ العصور الماضية المدونة من باب صلتها بتسالي 

 مرارا طوال عمره ومع ذلك يجد فيها نوراـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي أو ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ مطالعة لإلنسانللمثال، يمكن . مطالعتها

ال يكل من. بينما االخبار العلية اخبار حيوية بحيوية الروحبجمود المادة االخبار الدنيوية اخبار جامدة .  في كل مرةجديدا من العلم

 من االعمال الدنيوية بسرعة لكن ال يشبع أحد من اعمالاإلنسانم ئيس. مطلقا أنمى ذوقا بفهم االمر العلي من سماع تلك الحكايات

االدب الدنيوي مسيَّر بجبلة التلبيس.  للجهلقصودالدب غير المعلى ا) Uttama-zloka ( شْـلُوَك-أوتَـمَّ كلمةتدل . العليتتيم ال

.وره ضياء بالمطالعة التقدمية وتحقيق االمر العلياالدب العلي فوق جبلة التلبيس ويزداد ن. بينما االدب العلي مختلف كل االختالف

ق المصطنع لـيذلك التحق. )ahaM brahmAsmi(  ْبـَرْهماْسـميأَهـمْٰال يشعر المحررين الزائفين بالرضى من تكرار جملة 

حقيقية، لكن يلجئ غير ابتغاء اللذة الـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّيإلى حكايات ون يلجئ ف يصبح مبتذال)Brahman( ْبـَرْهـَمـْن

 فلسفةهيأي الوحدة المطلقة ) MAyAvAda (ماّيـاَواَدالـفلسفة  ان المحظوظين بذلك، إلى اإليثارية واإلحسان الدنيوي مما يعني

 .  فلسفة عليةـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي و ـتاچّيـَوْد َچْبَهـدنيوية بينما فلسفة 

 التعريب

 وقام بمعجزات كثيرة خلف اإلنسانر دو) BalarAma(راَم َبـلَـ مع كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي وتشخصية الالهلعب 

 . ذلك القناع
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 مطلقا، والنظريةكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي شخصية الالهوت العليا على الحقال تنطبق نظريات إسناد الصفات البشرية والحيوانية إلى 

لما.  والكفارات هي نظرية شائعة في يومنا الحاضر وال سيما في بالد الهندرياضات طريق ال عنالحق يصبح اإلنسانالقائلة بأن 

األعلى حسبالحق  هو َرْبهوْپـَمـها تْـشايتَـنْياالمولى  وكْرِِٰشْٰـنَٰالرب و) RAma(راَم الرب  ان الحكماء والربانيون أدركواان 

شخصية شاغلتجليات الهوت عملية خلق أصبحت ، وزائفينر أربابهم ال، خلق كثير من معدومو الضميةِوديالـإشارة الحكمة 

تجليأي شخص شعبي يملك بعض التصرفات ويعرض بعض الحذلقة والشعوذة يصبح . لچاإعتيادي وال سيما في والية البن

ية بل كان شخصالنزيلةصية التجليات الشخ من هذا النوع من كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب لم يكن . عند الجماهير نزيل لالهوتشخصي 

 ذو أيد أربع ثم عند طلب والدته، انقلب إلى صورة طفل بشريويشْٰـٰنوصورة بتجلى أمام والدته الظاهرية .  منذ تجليهالالهوت

 ِدَوَبـَل شْـرّيكذا، . )YazodA MAtA(ماتا  ياشـُودا و نَـنْـَد َمهاراَج حيث لعب دور ابن )Gokula( كوَلچُووتركها فورا إلى 

)Baladeva( َوسو ِدَو شْـرّيأيضاً من زوجة أخرى من زوجات   كان يعتبر طفال بشرياكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب  نظير) zrI 

Vasudeva( .وكل محظوظ بالعلم بتعالي والدته واعماله، يتحرر فورامتعاليةوالدته وأعماله  ان ـتاچّيـَوْد َچْبَهـفي الحق ل يقو 

جاء وصف تعالي.  يكفي للخالصكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب إذن، العلم بتعالي والدة وأعمال . وع إلى ملكوتهويصبح مؤهال للرج

 في تسعة أبواب وأما تساليه المخصوصة فورد وصفها في الباب العاشر، وسينكشف كل ذلك للدارس معَوتَـْمَچْبهاـالفي الحق 

 اعمالهكانتكشف عن ربوبيته حتى عندما كان صغيرا في حجر امه والحق  ان تقدم دراسته للكتاب، لكن يجدر التنويه هنا

مع ذلك، كان يتوهمه. الحق في سن السابعة، وتثبت تلك المعجزات قطعيا انه )Govardhana( َوْرْدَهـَنچُواعجازية مثل رفع جبل 

ان والديه يتوهمانها بخالف ما هي عليه وبقياوالديه وأقاربه الظاهريين طفال بشريا بداعي ستاره الغامض، وكلما قام بمعجزة، ك

العليالحق اهريا بإنسان لكنه ظ) NaimiSAraNya (نايميـٰشـاَرنْٰـياوبناء عليه، يشبهه حكماء . قانعان بحب أبوي خالص لولدهما

 . العظيم

 التعريب

الهوت فنقضي القربان لعلمنا الجيد اجتمعنا في هذا المكان المقدس لإلستماع طويال إلى الرسالة العلية لل

 . كَلي عصربحلول 

 التفسير
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عصرال  أي)Satya-yuga( َچَسـتْـيا ّيـوق الذات كما كانت عليه الحال في ي المناسب لتحقعصر الحاضر ليس بالكَلي عصر

كان أهل.  النحاسيعصرال ي أ)DvApara-yuga( َچَپـَر ّيـوْدوا الفضي أو عصرال  أي)TretA-yuga( َچتْـِرتا ّيـوالذهبي أو 

 يعمر عشرةاإلنسانكان . ذات بالتأمل الطويلالق يمائة ألف سنة وكانوا قادرين على تحقون  يعمر)Satya-yuga( َچَسـتْـيا ّيـو

-DvApara( َچَپـَر ّيـوْدواكما في . وكان يحقق ذاته عن طريق اقامة القرابين الكبيرة) TretA-yuga( َچتْـِرتا ّيـواآلف سنة في 

yuga( فيه مائةاإلنسان، الذي يعمر  كَـليعصر يعمر ألف سنة، كان يحقق ذاته بفضل عبادة الرب، لكن في اإلنسان عندما كان 

أمر تحقيق الذات الموصى به هو سماع وتسبيح االسم القدوسان سنة على أكثر تقدير إلى جانب المتاعب المختلفة التي يواجهها ف

هيئوا انفسهم .الحق تيم الطريقة في مكان معد خصيصا لتلك) NaimiSAraNya (نايميـٰشـاَرنْٰـياأ حكماء بد .الحقوذكر وتسالي 

بأن االستماع والتالوة من مثال هؤالء الحكماءاستمداد العبرة  لإلنسانينبغي . على مدى ألف سنةالحق لإلستماع إلى تسالي 

ذات وان سواها من الطرق ليست سوى مضيعة للوقت ألنها ال تعطيالق يحيدة لتحق هو الوسيلة الوَوتَـْمَچْبهاـالالمنتظمة لكتاب 

 هذا)BhAgavata-dharma( ْدَهـْرَم-ـَوتََچ ْبهامذهب إلى  َمـهاْپـَرْبهو تْـشايتَـنْياشْـرّيالمولى دعى . أي نتيجة ملموسة

 المتضمنة بصورة رئيسية فيكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب ة وأوصى كل من يأخذ والدته في بالد الهند بحمل مسؤولية الدعوة إلى رسال

بعد اإلستبحار في ذاتالق ي لمزيد من اإلستنارة في أمر تحقـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي دراسة لإلنسانيمكن . ـتاچّيـَوْد َچْبَهـكتاب 

 . ـتاچّيـَوْد َچْبَهـتعاليم 

 التعريب

 كَلي عصرعبور البحر الصعب لون  لنقبل بك قبطانا لسفينة من يطلبالحقبمشيئة نعتقد اننا التقينا فضيلتك 

 . لإلنسانالذي يحط من كل الصفات الطيبة 

 التفسير
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 غاية الحياة تمامااإلنسانية مقصودة لتحقيق الذات ال غير، لكن نسي اإلنسانالحياة . لإلنسان شديد الخطورة عصر هو كَلي عصر

 ذاكرته وعواطفه النبيلة وقوته وصفاتهاإلنسانسيفقد . عصر تدريجيا في هذا الاإلنسانسيتناقص عمر . ر الخطعصربداعي هذا ال

ونمن يطلبعند لغاية ل متعب عصر هو عصروبناء عليه، هذا ال. في الباب الثاني عشر عصرترد قائمة بعيوب هذا ال. الفاضلة

 كليا، ويعلن بدافع الجنون بعدمهعه الحسي إلى درجة نسي أمر تحقيق ذات مشغول بإشبااإلنسان. اإلنتفاع بحياتهم بتحقيق ذاتهم

المنهج. هذا العمر الوجيز ال يمثل سوى لحظة واحدة في رحلتنا الكبيرة إلى تحقيق الذات ان الحاجة إلى تحقيق الذات ألنه ال يدرك

. مساقين عمدا إلى مسالخ التعليم المزعومعصرال هذا الأطف ان التعليمي كله يقود إلى اإلشباع الحسي وان تدبر مفكر به فإنه يرى

 فال مفر لهم من السيركَلي عصر وان أرادوا عبور البحر الخطر لعصرلهذا السبب، يجب على المفكرين توخي الحذر من هذا ال

ممثله الصادقأو ) zrI SUta GosvAmI (ْسـوامّيچُوسّوتَ  شْـرّيول وقب) NaimiSAraNya (نايميـٰشـاَرنْٰـياعلى خطى حكماء 

 . ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي أو ـتاچّيـَوْد َچْبَهـصورة ب كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب السفينة هي رسالة . بدور قبطان السفينة

 التعريب

تصرف العظيم  والمكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالحق المطلق  ان نرجو منك اخبارنا بمن الذت المبادئ الدينية اآلن، لما

 . قد غادر إلى داره

 التفسير
األعلى كلما حدث استغالل كبير أو تجاهل ألصول الدين ويعمل علىالحق يتجلى . شخصية الالهوتالدين بالضرورة هو ناموس 

وسيرد.  االصول عن تلكهنا) NaimiSAraNya (نايميـٰشـاَرنْٰـيايستفسر حكماء . ـتاچّيـَوْد َچْبَهـهذا ما جاء في . إعادة إقامتها

وبناء عليه، هو صورة العلم. صورة الصوت العليب شخصية الالهوت هو ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي. الجواب على هذا السؤال الحقا

  . العلي واالصول الدينية

 .  اسئلة الحكماء بعنوانـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي على الفصل االول من الباب االول من ْبـَهـكْتي ِودانْـتَانقضى بحث 



 الفصل الثاني
 الالهوت والخدمة الربانية

 ١\٢\١. ب. ش

 التعريب

( ـنَٰرُوَمـَهـْرشَٰن  ابْسـوامّيچُوسّوتَ  أي ) RomaharSaNa( َواَرشْـَرـْچأوشعر  UgrazravA( بالرضى التام 

 . إلى االجابة عليها سعى بذلك، فشكرهم عليها ـةْبراْهـَمنَٰمن االسئلة النموذجية التي طرحها عليه الـ

 التفسير

 ٢\٢\١. ب. ش

 وسيجيب عليها اآلن على)SUta GosvAmI( ْسـوامّيچُوسّوتَ  ستة اسئلة على )NaimiSAraNya( نايميـٰشـاَرنْٰـياطرح حكماء 

 . التوالي

 التعريب

لحكيم الجليل وا لي بالسجود تبجيال لذاك ااسمح): zrIla SUta GosvAmI (ْسـوامّيچُوسّوتَ ـَل شْـرّيقال 

" يا ولدي:")VyAsadeva( وّيـاَس ِدَوصرخ والده .  القادر على النفاذ في قلوب الجميع)سـوامّيچُوشـوَك ِدَو (

سلك التبتل، هاجرا الدار دون أي ) sannyAsa (َسـنّْـّيـاَس عندما هجر البيت ابتغاء دخول من لوعة الفراق

في . التي يراعيها أهل الطبقات العلياخيط المقدس أو المراسم إتمام المراسم اإلصالحية المتمثلة بتسلم ال

 . الواقع، االشجار وحدها التي كانت غارقة في لوعة الفراق عينها، رددت صدى صرخة الوالد المفجوع

 التفسير
سيد روحيحث عن  الب)Vedas( ِوَدْز وتوجب طلبة الـتباعه واجبات كثيرة على ا)varNa-Azrama(  آشْـَرَم- وْرنَٰيفرض نظام 

أي )AcArya (آتْـشاْريا على يد )Vedas( ِوَدْزالخيط المقدس هو عالمة المؤهلين لدراسة الـ. سليم وطلب منه قبوله مريدا له

 .  ألنه كان محررا منذ والدتهتلك ةصفي مراسم التسـوامّيچُوشـوَك ِدَو  شْـرّيلم يراع . السليم السيد الروحي

عندما يرى ِوديالـ لتلقي العلم سيد روحييبحث عن . ةصفيياديا ويولد للمرة الثانية بعد إتمام مراسم الت شخصا اعتاإلنسانيولد 

سوى الطالب المخلص ويسلمه الخيط المقدس فيصبحمريدا  السيد الروحيال يقبل . النور ويطلب اإلسترشاد في الحياة الروحية

ْپـَريـو جدير أي ْبراْهـَمنَٰ بعد الوالدة الثانية، ويصبح )Vedas (ِوَدْزالـ دراسة يجاز له. مثنى الوالدة  أي)dvija( يَجْدوالمريد 

)vipra(  ِوَدْزالـبعد التبحر في) Vedas (وايشْٰـنَٰـَوـاليبلغ مقام  ان فيحقق المطلق ويحرز مزيدا من التقدم في الحياة الروحية إلى

)VaiSNava( . وايشْٰـنَٰـَوـالمقام) VaiSNava(يصبح ان ْبراْهـَمنَٰيجب على الـ. ْبراْهـَمنَٰالمقام الذي يلي مقام الـ  هو

 .  محقق الذاتْبراْهـَمنَٰو الـ ه)VaiSNava (وايشْٰـنَٰـَوـالورة ألن  بالضر)VaiSNava (وايشْٰـنَٰـَو

ان في غنى عن إتمام مراسم نظاموبناء عليه، ك.  منذ البداية)VaiSNava( وايشْٰـنَٰـَو كان سـوامّيچُوشـوَك ِدَو ـَل شْـرّي

 تيم بتحويل إنسان خام إلى)varNAzrama-dharma( َوْرٰنـاشَْرَم ْدَهـْرَمتتمثل الغاية القصوى لنظام . )varNAzrama( َوْرٰنـاشَْرَم

-uttama( هـيكارّي أْد–أوتَـمَّ  على يد )VaiSNava( وايشْٰـنَٰـَووبناء عليه، كل من يصبح . )VaiSNava( وايشْٰـنَٰـَوأي صفي 

adhikArI(وايشْٰـنَٰـَو الـ أي )VaiSNava(شْـرّيعمل .  مسبقا بغض النظر عن نسبه أو اعماله السابقةْبراْهـَمنَٰ هو  االمثل

االسم آتْـشاْريا  في مقام)zrIla HaridAsa ThAkura( ـَل َهريداَس طْهاكوَرشْـرّي  بهذا المبدأ بتعيين َمـهاْپـَرْبهوتْـشايتَـنْيا

سـوامّيچُوشـوَك ِدَو ـَل شْـرّيجملة الكالم، .  في عائلة مسلمين)ThAkura HaridAsa( طْهاكوَرَهريداَس القدوس رغم ظهور 

مطلق شخص.  متضمنة فيه وكان في غنى عن كل المراسمْبَرْهـَمـنيةوبناء عليه، كانت الـ. )VaiSNava( وايشْٰـنَٰـَوولد 

پولْـكَـشَ وأ) Pulinda( پولـينْـَد وأ) Andhra( آنْـْدْهـَر وأ) HUNa( نَٰهّو وأ) KirAta( اتَكيروضيع النسب سواء أكان 

)Pulkaza (َرآْبـهـّي وأ )AbhIra (شوْمـْبـَهى وأ )zumbha (وَنيا وأ )Yavana (كْـَهـَس وأ )Khasa( أدنى، يمكن رفعه إلىأو 

سّوتَ شْـرّي ـل السيد الروحي سـوامّيچُوشـوَك ِدَو ـَل شْـرّيكان . )VaiSNavas(ْز وايشْٰـنَٰـَوـالأرفع درجة علية برحمة 

 قبلسـوامّيچُوشـوَك ِدَو  شْـرّيسيده الروحي ل الذي قدم على هذا االساس سجود التبجيل )zrI SUta GosvAmI( ْسـوامّيچُو

NaimiSAraNya . )( نايميـٰشـاَرنْٰـيايبدأ باالجابة على اسئلة حكماء ان 
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 التعريب

 الذي )VyAsadeva( وّيـاَس ِدَو لجميع الحكماء وابن السيد الروحي )شـوَك(اسمحوا لي بالسجود تعظيما له 

الذي يحتوي على أبطن أسراره بعد تحقيقه شخصيا بدافع  ِوديالـ الملحق للعلم )PurANa( پـورانَٰتال هذا الـ

 . عبور أعتم مناطق الوجود الماديلون رأفته بالماديين االفظاظ الذين يكافح

 التفسير
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.ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي في هذا الدعاء عمليا المقدمة الكاملة لكتاب )zrIla SUta GosvAmI( ْسـوامّيچُوسّوتَ ـَل شْـرّييوجز 

 zrlla( وّيـاَس ِدَوـَل شْـرّي .)VedAnta sUtra( ِودانْـتَ سّوتْـَر هو التعليق الطبيعي الملحق على ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي

VyAsadeva( ِودانْـتَ سّوتْـَر كتب )VedAnta sUtra( سّوتْـَرْز-ْبـَرْهـَم أو  )Brahma-sUtras(بقصد عرض زبدة العلم 

 محققا لكتاب استاذاسـوامّيچُوشـوَك ِدَو ـَل شْـرّيكان .  هو التعليق الطبيعي على تلك الصفوةـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي. ِوديالـ

 شخصيا، وتلى هذا العلم الخفي للمرة االولىـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّيوبالتالي، حقق التعليق . )VedAnta sUtra( ِودانْـتَ سّوتْـَر

 . عبور الجهل كلياون من أجل اظهار رحمته البالغة على الماديين االفظاظ الذين يطلب

 الكبير أوْبـَرْهما السعادة ممنوعة على مطلق مخلوق مادي سواء أكان.  أم اللسعادةالمادي على احول قدرة ال نفع من الجدال 

لذلك،. حبط كل مسعى في هذا المجالت  قوانين الطبيعة الماديةيسعى كل إنسان إلى وضع خطة دائمة للسعادة لكن. النملة التافهة

 قصرا العالم الماديج منوخرل ا المادي المحروم من السعادةبمقدورمع ذلك، . الحقيطلق على العالم المادي أعتم مناطق خليقة 

 بالجمل الذي يتلذذ الماديوبناء عليه، يقارن. عدم طلب الخروجب  الماديلسوء الحظ، يتمثل غباء. على الرغبة في الخروج

كذا، عند المادي دمه حلو. نهالدم هو دمه وان االشواك تقطع لسا ان باالشجار الشوكية ألنه يحب طعمها المختلط بالدماء جاهال

ن بينوم. )karmIs (كَْرمـّيْزيطلق على هؤالء الماديين . صنائعه تضايقه دون انقطاع ان رغمال يطلب الهرب بحالوة العسل و

ل الشاغل المادي وتطلب الخروج من المتاهة ويطلق على أمثاال تشعر سوى حفنة بالتعب من) karmIs (كَْرمـّيْزمئات االلوف من 

لكن) jJAnIs (ـيانـّيْزْچ أمثال هؤالء الـ)VedAnta sUtra( ِودانْـتَ سّوتْـَرتهدف يس. )jJAnIs (ـيانـّيْزْچهؤالء الفطناء 

)VedAnta sUtra( ِودانْـتَ سّوتْـَر التكهن بسوء استغالل )zrlla VyAsadeva( وّيـاَس ِدَوـَل شْـرّي االعلىالحق استطاع تجلي 

 BhAgavata (ـَوتَ پـورانََٰچْبها بتعليقه الشخصي )VedAnta sUtra( ِودانْـتَ سّوتْـَرألحق  فضميرعلى يد معدومي ال

PurANa( . 

وّيـاَسـَل شْـرّيلقن . )Brahma-sUtras(  سّوتْـَرْز-ْبـَرْهـَم هذا هو التعليق االصلي على َوتَـْمَچْبهاـالكتابنا  ان جاء بوضوح

ـَلشْـرّيأدرك .  الذي كان نفسا محررةسـوامّيچُوشـوَك ِدَو ـَل شْـرّي إلى ولده َوتَـْمَچْبهاـلا هذا )zrlla VyAsadeva( ِدَو

 متوفرا لجميع)BhAgavata-vedAnta sUtra (ِودانْـتَ سّوتْـَر -ـَوتََچْبهااصبح .  الكتاب شخصيا ثم توسع فيهشـوَك ِدَو

 . شـوَك ِدَوـَل شْـرّيرحمة ب وس المخلصة التي تطلب الخروج من الوجود الماديالنف

پاَدـشْـرّيتعمد . )VedAnta sUtra( ِودانْـتَ سّوتْـَر هو التعليق الوحيد الذي ال ينافس على ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي

-ـَرَكشارّي عدم مسه لعلمه بتعذر التالعب بالتعليق الطبيعي فكتب تعليقه )zrIpAda zaGkarAcArya( شاْرياـكَراتْشَـنْـ

ال يضلل ان ينبغي.  بإعتباره طرح جديدَوتَـْمَچْبهاـال ثم عمل اتباعه الزائفين على التقليل من قدر )zArIraka-bhASya( ـياْبـهاشْٰ

لطالب المبتدئ العلم من هذهينبغي ل. )MAyAvAda (ماّيـاَواَدالـ على يد مذهب َوتَـْمَچْبهاـال ضد المسيَّرةاحد بمثل تلك الدعوى 

)paramahaMsas( َسـْزـَرَمَهـمَْٰپ  لـ هو الكتاب العلي الوحيد المقصودـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي ان التمهيدية )zloka( َكشْـلُوالـ

دةمن حسأي الوحدة المطلقة ) MAyAvAda (ماّيـاَواَدالـأهل .  يخلو تماما من المرض المادي المعروف بالخبثنالذيالكملة  أي

ـْرّي  رغم اقرارالعظيمالرب   علي عننارايانَٰ شخصية الالهوت العليابأن  )zrIpAda zaGkarAcArya( شاْرياـكَراتْشَـنْـ پاَدـش

 لكن يمكن للمتشوقين فعليا إلى الخروج من هذاَوتَـْمَچْبهاـالالحسود إلى  )MAyAvAdI( ماّيـاوادّيلـال سبيل ل. الخليقة المادية

ـَمْدشْـرّي. سـوامّيچُوشـوَك ِدَو ـَل شْـرّي ألنه جاء على لسان النفس المحررة َوتَـْمَچْبهاـالالوجود المادي اللجوء إلى هذا 

 و)Brahman( ْبـَرْهـَمـْنالحق المطلق العلي على أتم وجه بصفة ؤية ر اإلنسانلمشعل العلي الذي يستطيع به  هو اـَوتَـْمَچْبها

BhagavAn . ) (َپـَرماتْـما (ـوان َچْبـَهـ  و) ParamAtmA
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 السجود تعظيما لإلنسان هذا، الذي هو الوسيلة الوحيدة للنصر، ينبغي ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّيقبل تالوة 

 تّيَوَسـَرْسـمالك العلم االم ِو) Nara-nArAyaNa( نارايانَٰ-نَـَر الفائق اإلنسان، ونارايانَٰلشخصية الالهوت 

zrlla VyAsadeva . )( وّيـاَس ِدَوـَل شْـرّي مصنف وال)( SarasvatI
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يبقى الكائن الحي في حالة نسيان.  أعتم مناطق الوجود الماديقهر مقصودة ل)purANas( پـوراٰنـاتْ والـةِوديالـجميع اآلداب 

زاع دائم ومن المحال عليه بداعي افتتانه باإلشباع الحسي المادي منذ زمن سحيق، ونزاع بقاءه في العالم المادي هو نالحقصلته ب

 ومن يود تبنيالحقأراد التغلب على نزاع البقاء الدائم فال مفر له من اعادة اقامة صلته الباقية ب ذاا. الخروج منه بوضع الخطط

ـاتْپـوراٰنالـ ان يقول الحمقى. )purANas( پـوراٰنـاتْ التي تشمل الـةِوديالـذلك العالج فال بد له من اللجوء إلى الحكمة 

)purANas(ِوَدْز عديمة الصلة بالـ )Vedas (پـوراٰنـاتْلكن الـ )purANas(ِوَدْز شروح إلحاقية بالـ )Vedas(مقصودة لفهم 

هناك بشر مسيَّرين بجبلة األصالة وبشر مسيَّرين بجبلة التملك وبشر مسيَّرين بجبلة. البشر غير متساويين. اإلنسانمختلف درجات 

 مقسمة بحيث يتسنى لكل درجة من البشر االنتفاع بها واستعادة منزلتها المفقودة والخروج من)purANas( اٰنـاتْپـورالـ. التلبيس

 ومن)purANas( پـوراٰنـاتْيقة تالوة الـطر) zrIla SUta GosvAmI (ْسـوامّيچُوسّوتَ ـَل شْـرّييبين . نزاع البقاء المرير

پـورانَٰ هو الــَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي.  اإلقتداء بقدوته)purANas( پـوراٰنـاتْالـ وةِوديالـالالئق للطامحين إلى نشر اآلداب 

PurANa . الخروج من العلقة المادية بصورة دائمةون  الذي ال غبار عليه ومعد خصيصا لمن يطلب)(

 التعريب

وبناء عليه، فإنها تمت إلى . بصلة رِِٰشْٰـنَٰكْالرب اسئلتكم جديرة ألنها تمت إلى . احسنتم سؤالي ايها الحكماء

 . خير العالم، واالسئلة من هذا النوع هي وحدها القادرة على إرضاء الذات كلياً
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ئلة سليمةهي اس) NaimiSAraNya (نايميـٰشـاَرنْٰـيااسئلة حكماء ان  فَوتَـْمَچْبهاـالالحق المطلق يعرف في  ان لما انه تقدم الذكر

ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ في العظيمالرب يقول . شخصية الالهوت العليا الذي هو الحق المطلق وـنَٰشْٰكْرِٰبـبة ألنها تتعلق وصائ

 . ةِوديالـ هي جوهر كل التحريات ـنَٰشْٰكْرِٰبـاالسئلة التي تتصل ، بذلك. )Vedas( ِوَدْز انه ضالة الـ)١٥\١٥(

الطيور في اوكارها تنشغل. طيور والدواب والبشر مشغولة كلها في اسئلة واجوبة دون انقطاعال. العالم كله حافل باالسئلة واالجوبة

 نومهاثناءسوى   مشغول باالسئلة واالجوبةاإلنسان. في الصباح باالسئلة واالجوبة وتعود في المساء لتنشغل ثانية باالسئلة واالجوبة

باالسئلة واالجوبة وكذا المحامين في المحاكم والتالميذ في المدارسرجال االعمال في االسواق مشغولين . العميق في الليل

واالطباء والصحافيين مشغولين دوما باالسئلة واالجوبة،أيضاً النواب في المجلس البرلماني مشغولين باالسئلة واالجوبة . والكليات

 رضى النفس سوىققحتال ي.  طوال حياتهمرغم انشاغلهم في تلك االسئلة واالجوبةبالرضى على االطالق ون لكنهم ال يشعر

 . كْرِِٰشْٰـنَٰباالسئلة واالجوبة حول 

، لكنها ال تعطيناكْرِِٰشْٰـنَٰخلقنا امورا غزيرة من االسئلة واالجوبة بنسيان لقد .  هو خير سيد وصديق وأب أو ابن وحبيبكْرِِٰشْٰـنَٰ

لذلك،ال بد لنا من الخوض في االسئلة واالجوبة حول. ى الرضى الزائل ال تعطي سوكْرِِٰشْٰـنَٰكل االشياء سوى . الرضى التام

 يدور حولـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي ان لما. ال يمكن لنا الحياة لحظة واحدة دون سؤال وجواب. طلبنا الرضى التام ان كْرِِٰشْٰـنَٰ

 دراسةلإلنسانينبغي . لعة وسماع هذا الكتاب العلي فلن نستمد أقصى قدر من الرضى سوى بمطاكْرِِٰشْٰـنَٰاسئلة واجوبة حول 

 وـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي. ووضع حل شامل لكل المشاكل المتعلقة بالمجال االجتماعي والسياسي أو الديني ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي

 .  هما المجموع الحاصل لكل االشياءكْرِِٰشْٰـنَٰ

 التعريب

 الوصول به إلى الخدمة الودية لإلنساني يمكن ذ بالو للبشرية جمعاء هشاغل االعظمال  أي)dharma( ْدَهـْرَم

 . ال بد من نزاهة تلك الخدمة الودية عن االغراض واالنقطاع لترضي الذات رضى تاماً. العليالحق إلى 
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نايميـٰشـاَرنْٰـياالسؤال االول الذي طرحه حكماء  هذا البيان على في) zrI SUta GosvAmI (ْسـوامّيچُوسّوتَ  شْـرّييجيب 

)NaimiSAraNya (ترسم. مل االسفار وعرض أكثر جزء حيوي ليتسنى للمتردين أو العامة فهمهالذين طلبوا منه تلخيص مج

َچ مار-تِّيرِٰنـيـودرب اإلشباع الحسي و   أي)pravRtti-mArga( َچ ماْر-تِّيرِٰوْپـَر: لإلنسان دربين )Vedas( ِوَدْزالـ

)nivRtti-mArga(الوجود المادي للنفس.  هو الدرب العلويالحق في سبيل بذلدرب الملذات درب دوني ودرب ال.  الزهددرب  أي

الوجود الروحي حيث الحياة باقية  أي)brahma-bhUta( تَ ْبـهّو-ْبـَرْهـَمالحياة الفعلية هي . هو حالة مرض لحياتها الفعلية

مسعىب حصور ويحفل بالشقاء دون سعادة على االطالق ومديمومةالوجود المادي هو وجود زائل يخلو من ال. لعلمالهناء وتامة ا

الملذات المادية المتسمة بالزوالالتقدم في وبناء عليه، درب .  للشقاء هو ما يسمى بالسعادةوقتي والوقف ال،عقيم للتخلص من الشقاء

ي للنفس لكنها تشابو العلشاغل الي هالبهيج  التي تقود إلى حياة العلم الباقيتتيميةاللخدمة  اوالشقاء والشبهة هو درب دوني، لكن

الزهد من.  جلبا للنفع المادي يشكل عائقا للدرب التقدمي للزهدتتيميةال الخدمة تبني للمثال،.  الدونيشاغلأحياناً عند اختالطها بال

تقتصر تلك اللذة على زيادة حدة اعراض المرض. حالة المرض الحياتية أفضل من المتعة في شاغلاجل الخير األقصى هو 

لإلنسانلذلك، ينبغي . ة في نوعيتها أي دون أدنى رغبة في الملذات الماديةصفي تتيميةال الخدمة تكون ان وبناء عليه، يجب. ومدته

ة عديمة اللزوم مثل طلب اجر العمل والتخمين دون أي شائبة من الرغبتتيميةال الخدمة صورةب شاغلقبول النوعية العليا من ال

 . الفلسفي وهذا وحده ما يقود الفرد إلى العزاء الدائم في خدمته

."ما يقيم وجود الفرد" هو )dharma( ْدَهـْرَم كلمة ألن االشتقاق الجذري لشاغل بمعنى )dharma( ْدَهـْرَم كلمةلقد تعمدنا ترجمة 

 هو قطب االحياء وهو الحي الجذاب أوكْرِِٰشْٰـنَٰ. كْرِِٰشْٰـنَٰاالعلى الحق  مع صلته الباقية بقيام وجود الفرد هو تنسيق اعماله

الصلة هي.  هو قطبهاكْرِِٰشْٰـنَٰولكل نفس صورتها الباقية في الملكوت الروحي . الصورة الباقية بين سائر االحياء أو الصور الباقية

صلة الخادم بالمخدوم تلك هي خير أشكال االلفة. نة تماما لخبرتنا في الوجود الماديصلة الخادم بالمخدوم وهي صلة علية ومباي

حتى في الحالة المقيدة الراهنةللحق ينبغي لكل إنسان شغل نفسه في تلك الخدمة الودية . تتيميةال الخدمة ويدركها الفرد مع تقدمه في

 . يدخل الرضى التام قلبهفالفعلية تدريجيا لحياة لباب اللوجود المادي وهذا ما سيعطي الفرد مفتاحا 

 التعريب

 شْـرّيبحب شخصية الالهوت   خدمة التتيماءقضعن طريق يكتسب الفرد فورا علما عليا وتجردا عن العالم 

 . كْرِِٰشْٰـنَٰ
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االسفار ان يجادلوا ان را شبيها باالمور العاطفية أمكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي شخصية الالهوت العليا  بحبخدمة التتيمون يمكن لمن يعتبر

 واكتساب العلم وسلطة التصرف في الطبيعة المادية وما شابهها منرياضات توصي بالفدية وتوزيع الصدقات وممارسة الةِوديالـ

يقال. جبات االرقى درجةمقصودة للقاصرين عن قضاء الوااستنادا اليهم  )ْبـَهـكْتي( تتيميةالالخدمة . سائر طرق التحقق العلي

أي ْبـَهـكْتيمذهب . والنساء بخالف الواقع )vaizyas( ْزَوايشْـيا والـ)zUdras( ْزْدَرـّوش مقصود للـْبـَهـكْتيمذهب  ان عموما

هو مذهب جليل عند. لذلك، هو مذهب جليل وسهل بوقت واحد. هو أرفع االعمال العلية، العظيمالرب خدمة التتيم بحب 

 سهل على المبتدئ الذي يقف على عتبة بابكما هو مذهبالحق صفياء الجديين بصدد اإلتصال ب اال)VaiSNavas (ْزـنَٰـَووايشْٰـال

)zUdras( ْزْدَرـّوش هو علم جليل ومفتوح لكل االحياء بما فيهم الـكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب النجاح في اإلتصال ب. ْبـَهـكْتي

 فماذا يقال عن اهل الدرجات العليا مثل)zUdras( ْزْدَرـّوشاء وحتى من هم أدنى من الـ والنس)vaizyas (ْزَوايشْـياالـِو

رياضات وتوزيع الصدقات وممارسة الفداءليست سائر االعمال الرفيعة مثل ال.  االكفاء وكبار الملوك المحققينـةْبراْهـَمنَٰالـ

 . مي الصفي العلْبـَهـكْتي سوى عوامل تابعة لمذهب وغيرها

تقود مجمل الطريقة الروحية إلى العلم الكامل بكل شيء مادي وروحي. مبدأي العلم والتجرد أهم عاملين على درب التحقق العلي

التجرد عن الماديات ال يعني الخمول كلية. العلم الكامل يعني التجرد عن االلفة المادية والتعلق باالعمال الروحيةفان ونتيجة ذلك 

النفي ال يعني.  تعني عدم القيام بمطلق عمل ينتج تأثيرات صالحة أو طالحة)naiSkarma( ـكَـْرَمنايشْٰ كلمة. اء العلمكما يتوهم فقر

.كذا، التجرد عن الصور المادية ال يعني ابطال الصورة االيجابية. نفي كل ما ال لزوم له ال يعني نفي الالزم. نفي االيجابيات

 . ك الصورة االيجابية مقصود إلدراْبـَهـكْتيمذهب 

لذلك، يصبح الفرد متجردا عن االشياء الدونية ومتعلقا باالشياء. عند إدراك الصورة االيجابية تزول كل الصور السلبية تلقائيا

 الملذاتْبـَهـكْتيمذهب يقطع كذا، .  الذي يعني تطبيق خدمة ايجابية إلى الصورة االيجابيةْبـَهـكْتيبتنمية مذهب  االيجابية

انه ليس باالحمق وال منشغل. في الص)VaiSNava (وايشْٰـنَٰـَوـالتلك هي عالمة . هامشاغلصفه أرفع وبالنفس  عن الحسية المادية

الصفي التيم ،جملة الكالم. القويالحق  قيم مادية، وهذا أمر محال بالمنطق المسئم بل يحدث بنعمة يس لديهفي القدرات الدونية ول

أصول مذهبفي  لكن المقتصر على العلم أو التجرد ليس مستبحرا وغيرها الطيبة وهي العلم والتجرد متصف بسائر الصفات

 . اإلنسان مشاغل هي أرفع ْبـَهـكْتي. بالضرورة ْبـَهـكْتي

 التعريب

الة  بموجب منزلته ليست سوى جهد ضائع ما دامت ال تبعث فيه ميال إلى رساإلنسانها قضيالوظائف التي ي

 . شخصية الالهوت

 التفسير



.لقصوره عن رؤية ما وراء البدن المادي الكثيف ال يفقه المادي الفظ أمرا وراء الحواس.  بتفاوت مفاهيمهاإلنسانتتفاوت وظائف 

المتدور اآلنانية الضيقة حول البدن الشخصي وهذا ما نشهده في ع. سعةوبناء عليه، وظيفته محصورة باآلنانية الضيقة والمّو

 وتدور حول العائلة والمجتمع والجماعة واالمة والعالم من باب الراحةاإلنسانسعة في جامعة تظهر اآلنانية المّو. عموما الحيوان

 في المجاالت الفكرية وشاغله نظم الشعر والتفلسف أولقفوق المادي الكثيف يوجد صاحب النظرة العقلية الذي يح. البدنية الكثيفة

فوق البدن والعقل توجد النفس الروحية الكامنة التي يؤدي.  تشارك هدف اآلنانية المقتصرة على البدن والعقل"سميةا"الدعوة إلى 

 .  الفطنة جاهلين بمتطلبات النفس الروحيةضعفاءغيابها عن البدن والعقل إلى بطالن كامل مدى اآلنانية البدنية والعقلية لكن 

تطرأ هنا مسألة رضى الذات العلية. هم لجهلهم بالنفس وتعاليها عن نطاق البدن والعقلغلمشاال يشعر الحمقى بالرضى في قضاء 

يسعد بثواب البدن والعقل دون علم بمتطلبات ان من المحال على أحد. ة البدن والعقلاعن البدن الكثيف والعقل اللطيف وهي حي

ال.  من سد احتياجات النفس الروحيةمناصس الروحية، وال ليس البدن والعقل سوى اردية خارجية سطحية للنف. النفس الكامنة

 .  بمتطلبات الطائر نفسهاإلنسانيشعر الطائر بالرضى بمجرد تنظيف قفصه بل ال مفر من علم 
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انها. تتمثل ضروريات النفس الروحية برغبتها في الخروج من المجال المحدود للعبودية المادية وتحقيق رغبتها في الحرية التامة

تتحقق تلك الحرية المطلقة عند لقاءها الروح. تود رؤية النور الطليق والروح. ود الخروج من الجدران الحاجبة للكون االكبرت

لفةأصورة بيظهر الوجود الروحي من خالل البدن الكثيف والعقل اللطيف . توجد الفة كامنة هللا في كل حي. الكاملالحق الكامل، 

لذلك، علينا شغل انفسنا بالمشاغل التي تبعث وعينا الرباني، وهذا ممكن فقط بسماع وتسبيح. مادة اللطيفةمنحرفة للمادة الكثيفة وال

ليس سوى مضيعة للوقتللحق كل شاغل ال يعين الفرد على تحقيق التعلق بسماع وتسبيح الرسالة العلية . العظيمالرب اعمال 

 . سماءها عاجزة عن عتق النفس مهما كانت امشاغلحسب النص قيد البحث ألن سائر ال

نفعه ان يرى عمليا ان يستطيع المادي الكثيف. حتى اعمال طلبة الخالص اعمال عقيمة لقصورها عن تلمس ينبوع كل حرية

حتى وان وصللن يجد موطنا دائما لنفسه التائقة . المادي محصور في الزمان والمكان سواء في هذا العالم أو في العالم اآلخر

Svargaloka  .الحق  الكاملة بحبتتيميةال ال ترضى النفس التائقة سوى بالطريقة العلمية الكاملة للخدمة. )( لُوَك َچـَوْرْسكوكب 

 التعريب

عالوة على ذلك، . جميع المشاغل مقصودة حتما للخالص األقصى وال ينبغي قضاءها جلبا للنفع المادي مطلقا

 . نبغي للمنشغل في الوظيفة األرفع استعمال النفع المادي لتنمية اإلشباع الحسياستنادا إلى الحكماء، ال ي

 التفسير
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متبوعة تلقائيا بالعلم الكامل والتجرد عن الوجود المادي، لكن هناك من يعتبر جميعالحق  بحبالصفي التتيم البحث بأن خدمة مر 

النزعة العامة لمطلق إنسان في أي جزء من. النفع المادي ال غيرالمشاغل على أشكالها بما فيها الشاغل الديني مقصودة لجلب 

 تحتوي على مغريات النفع الماديةِوديالـحتى االسفار . األرض إنما هي اكتساب بعض النفع المادي لقاء الشاغل الديني أو غيره

دفع أهل الدين المزعومين هؤالء إلى اإلفتتانما الذي ي. ثوابا لقضاء الواجبات الدينية ومعظم البشر مفتونين بذلك الترغيب الديني

، وتلك الدائرة المفرغة مناع الحواسشبتقود بدورها إلى إ من إشباع رغباته التي اإلنسانبالنفع المادي؟ ألن النفع المادي يمكن 

ام لجميع البشر المشغوليناإلشباع الحسي هو السبيل الع.  تتضمن التدين الظاهري جلبا للنفع المادي الذي يشبع الرغباتمشاغلال

شْـلُوَكذلك يبطل بالـفان  ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّيبقا إلشارة ط) SUta GosvAmI (ْسـوامّيچُوسّوتَ تماما، لكن في بيان 

)zloka( فيال ينبغي استعمال النفع الماديكما ، فقط شغل نفسه في مطلق شاغل جلبا للنفع المادي لإلنسانال ينبغي . قيد الدرس 

 .  النفع المادي على الوجه التاليبذلينبغي . اإلشباع الحسي

 التعريب

يطلب سوى الصحة  ان لإلنسانال ينبغي . ينبغي عدم توجيه رغبات الحياة صوب اإلشباع الحسي مطلقا

 . واه شاغل ساإلنسانيكون لدى  ان ال ينبغي.  مقصود للتحري عن الحق المطلقاإلنسانوالعافية ألن 

 التفسير
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اإلشباع الحسي هو منتهى غرض مثل تلك. الحضارة المادية المحيَّرة تماما موجهة خطأ تجاه تحقيق الرغبات في اإلشباع الحسي

الحضارة في جميع مجاالت الحياة، وشائبة اإلشباع الحسي عينها سائدة بإزدياد في السياسة والخدمة اإلجتماعية واإليثارية واإلحسان

وال يعجب المنتخبين سوى بالقادة الزائفين الذين. يتخاصم القادة في المجال السياسي لتحقيق إشباعهم الحسي.  إلى الدين نفسهانتهاء

القادة عن مناصبهم، وال مفر للقادة من المداومةون يعدونهم باإلشباع الحسي، وحالما يستاء الناخبون في إشباعهم الحسي فإنهم يخلع

ال يوجد شخص جدي بصدد مشاكل الحياة،.  االمر نفسه في سائر المجاالتينطبق. ناخبين بعدم إشباع حواسهمعلى تخييب آمال ال

الفناء في الحق المطلق وفي االقدام على االنتحار الروحي ابتغاء اإلشباع الحسي، لكنون وحتى السائرين على درب الخالص يطلب

 .  يحيا من اجل اإلشباع الحسي فقطال ان اإلنسانعلى  ان َوتَـْمَچْبهاـالجاء في 

ثمة توجيهاتفان البدن متقوم بالحواس التي تتطلب قدرا معينا من الرضى  ان لما.  إشباع حواسه بقدر كفافه فقطلإلنسانينبغي 

نجاب لكنهللمثال، الزواج أو اقتران الرجل والمرأة الزم لإل. ظم رضى تلك الحواس، لكن الحواس غير مقصودة للملذات دون قيدتنّ

التخطيط العائلي ان توجد دعوة للتخطيط العائلي في غياب التقييد االختياري، لكن يجهل الحمقى. ة الحسيتشبعة للاليس مقصود

 ألنة الحسيللتشبعةال يغتر طلبة الحق المطلق مطلقا بالمشاغل غير الضرورية . يتحقق تلقائيا حالما يوجد بحث عن الحق المطلق

النهاية القصوىالبحث عن الحق المطلق هو كون ي ان لذلك، يجب. ن للحق المطلق منهمكين دوما في البحث عن الحقالطلبة الجديي

ماهيةستوضح  ألنه سيكون أقل انشغاال في ألوان اإلشباع الحسي، واإلنسانفي كل مجال من مجاالت الحياة وذلك الشاغل سيسعد 

 . الحق المطلق فيما يلي

 ريبالتع

 وأ) Brahman( ْبـَرْهـَمـْن: يطلق المتعالون الخبراء العالمين بالحق المطلق على ذلك الجوهر الفرد

. )(ـوان َچْبـَهـ أو )(َپـَرماتْـما  BhagavAn ParamAtmA
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َپـَرماتْـما  ِو)Brahman( ْبـَرْهـَمـْنلذلك، . الحق المطلق هو كل من الفاعل والمفعول به وال توجد مغايرة بينهما

)ParamAtmA (ـوانَچْبـَهـ و) BhagavAn(اتْدـَپـنيشَّٰواأليدرك طلبة . ن سنخ واحد م )UpaniSads(الجوهر عينه بمثابة 

 بصفة)HiraNyagarbhas( ـْرْبـَهـْزَچـياهـيَرنْٰ أو )yogIs( ـْزچّييُّـوالـ ويدركه الحقأي نور ) Brahman (ْبـَرْهـَمـْن

.)BhagavAn (ـوانَچْبـَهـصفة  ب)VaiSNavas (ْزوايشْٰـنَٰـَوـال، ويدركه  في الهيكل الكونيالالح) ParamAtmA (َپـَرماتْـما

هو) ParamAtmA (َپـَرماتْـما. رأس الحق المطلقهو  شخصية الالهوت العليا أي )BhagavAn (ـوانَچْبـَهـبكالم آخر، 

. مثل أشعة الشمس لمالك الشمسللرب العظيم فإنه النور الساطع )Brahman( ْبـَرْهـَمـْن وأما العظيمالرب عضو واحد من 

الوجوه الثالثة ان جيداون دعم مفهومهم لكن أهل البصيرة الكاملة للحق المطلق يعلممن اجل  الفطنة للمدرستين أعاله ضعفاءيجادل 

 . أعاله للحق المطلق الواحد هي وجهات نظر متفاوتة من مناظير متفاوتة

األولى من الفصل االول من )zloka( شْـلُوَكتوضيحه في الـمر لمطلق مكتفي بذاته وواع ومنزه عن أوهام النسبية كما الحق ا

العالم في العالم النسبي هو النفس. في الحق المطلق العالم مغاير للمعلوم في العالم النسبي لكن العالم هو عين المعلوم. َوتَـْمَچْبهاـال

لذلك، توجد ثنائية القدرتين الدونية والعلوية بينما في.  بينما المعلوم هو المادة الجامدة أو القدرة الدونيةةيو العلالروحية أو القدرة

ال تقوم مغايرة بين القدرة والقدير لكن ثمة. القدير ثالث الحققدرات . العالم والمعلوم من القدرة العليا الواحدةفان الملكوت المطلق 

يقع الكائن.  المادي هو القدرة الدونيةملكوت الواحدة لكن الةيوالملكوت المطلق واالحياء من القدرة العل. لقدراتتباين نوعي بين ا

لذلك، يوجد احساس بالنسبية في العالم المادي لكن ال يوجد احساس. توهم انتماءه إليهاالحي في الوهم عند اتصاله بالقدرة الدونية في

 . وبناء عليه، كل شيء طليق. في الملكوت الروحي علومبالمغايرة بين العالم والم

 التعريب

 الخدمة اءقضالطالب أو الحكيم المستطلع جديا، المجهز جيدا بالعلم والتجرد، يدرك الحق المطلق ذاك بفضل 

. )( شْـروتي-ِودانْـتَ حسب ما سمعه من تتيميةال VedAnta-zruti
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 ١٣\٢\١. ب. ش

ْبـَرْهـَمـْن.  الذي هو الحق المطلق التام)VAsudeva( واسو ِدَو التتيم بحبلى أتم وجه بخدمة يتحقق الحق المطلق ع

)Brahman( َپـَرماتْـما هو نور بدنه العلي وأما) ParamAtmA (ْبـَرْهـَمـْنوبناء عليه، تحقيق . ه صفته، صفة الرقيبفإن

)Brahman( َپـَرماتْـما أو) ParamAtmA (كَْرمّيالـ: فئاتالبشر اربعة .  سوى تحقيق جزئيطلق ليسللحق الم )karmI(

تعليسالم. علينست هو المادي بينما الثالثة اآلخرين هم الم)karmI( كَْرمّيالـ. ْبـَهـكْتَ والـچّييُّـوالـ ِو)jJAnI (ّيـيانْچالـِو

و الذي أدرك جزئيا صفة الرقيب للشخصتعلي من الدرجة الثانية هسالم. شخصية الالهوت العلياالذي أدرك  التيم الفائق هو

 وسائر الكتبـتاچّيـَوْد َچْبَهـجاء في . تعلي من الدرجة الثالثة فهو من أدرك بالكاد نور الشخص المطلقسالمطلق، وأما الم

دم لنا البحث بأنتق.  المدعومة بالعلم التام والتجرد عن كل صلة ماديةتتيميةالالخدمة  يتحقق بشخصية الالهوت العليا ان ةِوديالـ

َپـَرماتْـما و )Brahman( ْبـَرْهـَمـْنتحقيق  ان  متبوعة بالعلم والتجرد عن الصالت المادية، كماتتيميةالالخدمة 

)ParamAtmA (ـياَنْچ. قيقان جزئيان للحق المطلق، كذا وسائل تحقيقهماتح )jJAna( هما وسيلتان جزئيتان لتحقيقچايُّـو و 

 . الحق المطلق

 هي)VedAnta-zruti( شْـروتي ِودانْـتَ المستندة إلى العلم التام مع التجرد عن الصلة المادية والثي تترسخ بسماع تتيميةالدمة الخ

توجد ثالث.  الفطنةضعفاءتعلين من س ليست مقصودة للمتتيميةال الخدمة لذلك،. الوسيلة الكاملة الوحيدة لتحقيق الحق المطلق

من الدرجة الثالثة المفتقر إلى العلم والتجرد عن الصلة المادية لكنه متعلق التيم المبتدئ أو. وثانية وثالثةأولى : التيمدرجات من 

المادي وتعلقه بالنفع المادي يفوق تعلقه التيم هوهيكل في الالمنصوبة الحق أي صورة  )mUrti(مّورتي بالوسيلة المبدئية لعبادة الـ

لتتيم بحبإلى الخدمة الوسطى لالحق  لتتيم بحب بد له من احراز تقدم ملموس من الخدمة المادية لوبناء عليه، ال. بالنفع الروحي

ينبغي للفرد االرتقاء بنفسه إلى.  والجاهل والحسودتيمه وشخصية الالهوت العليا: يالتتيمخط الحيث يرى أربعة مبادئ في الحق 

 . المطلقالدرجة الثانية على االقل ليصبح جديرا للعلم بالحق 

ـَوتََچْبها. )BhAgavata( ـَوتََچْبها المصدر المشروع ن عتتيميةال الخدمة  علماخذ من الدرجة الثالثة تيمإذن، ينبغي لل

)BhAgavata(من الدرجة الثالثة الذهاب إلى للتيملذلك، ينبغي .الحق اآلخر فإنها رسالة َوتَـْمَچْبهاـالالفائق وأما  التيم  الممتاز هو 

 ال يمتهن تعليم)BhAgavata( ـَوتََچْبهاذلك الشخص .  على يدهتتيميةال الخدمة  لتلقي علم)BhAgavata( ـَوتََچْبهاص الشخ

 ال بد له من نشركما) SUta GosvAmI (ْسـوامّيچُوسّوتَ  نظير سـوامّيچُوشـوَك ِدَو يكون خليفة  ان  بل يجبَوتَـْمَچْبهاـال

المبتدئ سوى ذوق ضئيل للسماع من السلطات الروحية بل التيم يس لدىل. خير البشرية عامة من اجل تتيميةال الخدمة مذهب

لذلك، ينبغي العناية الفائقة. هذا النوع من السماع والتسبيح أفسد األمر كله. يتظاهر بالسماع من المحترف لمجرد إشباع حواسه

 هي رسالة علية بال ريب لكن حتى وانـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي أو ـتاچّيـَوْد َچْبَهـفي الحق رسالة . بتجنب تلك الوسيلة المعيبة

 . كانت رسالة علية فال ينبغي تلقيها من المحترف الذي يفسدها كما تفسد الحية الحليب عند مسه بلسانها

 وسائر)VedAnta( ِودانْـتَلـا ِو)UpaniSads( اتْدـَپـنيشَّٰواأل مثل ةِوديالـمستعدا لسماع الحكمة  التيم يكون ان لذلك، يجب

من المحال على أحد احراز تقدم فعلي دون سماع تلك. ن من اجل التقدم السابقي)GosvAmIs (ْسـوامّيْزچُواالسفار التي خلفها الـ

 ينبغيلذلك،.  دون سماع التعاليم والعمل بها، تصبح مهزلة عديمة النفع ونوع من اإلزعاج على الدربتتيميةالالخدمة . االسفار

 أو)PurANa( پـورانَٰ أو) smRti (ْسـْمـرِٰتيأو ) zruti (شْـروتي الهزلية التي ال تستند إلى أصول تتيميةال الخدمة رفض

يستطيع الفرد ضمنيا رؤية. صفي مطلقا تيم  غير المشروع بصفة بالتيمينبغي عدم االعتراف. )paJcarAtra( َپـنْـتْـشَـراتْـَر

samAdhi . )( َسماْدهي، وهذا ما يطلق عليه ةِوديالـعم الوجود عندما يستوعب مجمل العلوم التي تالنفس العليا 

 التعريب

 أرفع درجات الكمال التي ي هشخصية الالهوتمرضاة  ان لذلك، يا خير المولودين مرتين، من المقطوع به

 ضمن نظام مقامه الروحيأو جتماعية تكاليفه الوظيفية تبعا لطبقته اال بلوغها بقضاء لإلنسانيتسنى 

. )(َوْرٰنـاشَْرَم  varNAzrama
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 هي المفكرالطبقات االجتماعية.  روحيةقامات اجتماعية واربعة مطبقاتجامعة البشر في كل انحاء األرض مقسمة إلى اربعة 

 هيمقامات روحيةلى نسبه، ثم توجد اربعة  مستندة إلى عمل الفرد وطبعه وليس إطبقاتتلك ال. واإلداري والمنتج والصنائعي

يقوم على اساس صالح ان ال يمكن لمجتمعو الزمة لخير البشرية قامات والمطبقاتتلك ال. التلميذ والمتزوج والمعتزل والزاهد

َوْرٰنـاشَْرَمى هذا النظام اإلجتماعي والروحي يسم.  مهما كانت طبقة أو مقام الفرد هو الغاية القصوىالعظيمالرب ، ورضى دونها

اإلنسانمكين  لتقصود م)varNAzrama (َوْرٰنـاشَْرَمنظام .  نظام طبيعي للحياة المتحضرة وهو)varNAzrama-dharma (ْدَهـْرَم

 قمع في يد اآلنانيين للسيطرة أداة)varNAzrama (َوْرٰنـاشَْرَميصبح نظام . من تحقيق الحق المطلق وليس لتسلط فئة على آخرى

التعلق أي )indriya-prIti( ـتيْپـرّي -يـياإنْـْدرفي غياب غاية الحياة المتمثلة بتحقيق الحق المطلق نتيجة  فئات األضعفعلى ال

 . كما تقدم بحثهالشديد باإلشباع الحسي 

ت االجتماعيةالطبقانظام  ان  الحاضر لكن الفئة الراشدة من المواطنين تعلم جيداكَلي عصرنجد هذا التسلط المصطنع سائدا في 

في هذا النص من.  مقصود للتفاعل اإلجتماعي المنسجم وتحقيق الذات العالي الفكر وليس لسوى ذلكالمقامات الروحيةو

 التعاون إنما هي)varNAzrama-dharma (َوْرٰنـاشَْرَم ْدَهـْرَمأرفع درجات الكمال في الحياة لنظام  ان  دليل علىَوتَـْمَچْبهاـال

 . )١٣\٤( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ، كما نجد تأكيدا مماثال في العظيمالرب يل مرضاة المشترك في سب

 التعريب

ه وذكره سبيح وتتيمه حامي شخصية الالهوت العليا المداومة على االستماع عن لإلنسانوبناء عليه، ينبغي 

. بحضور ذهنوتعظيمه  تبجيلهو

 التفسير
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التبجيل والتعظيم والسماع والذكر والتسبيح.  الغاية القصوى للحياة فال بد من اتمامه بكل الوسائلكان تحقيق الحق المطلق هوان 

 المذكورة أعاله، وال يمكن ألحد الوجود دون أركان الحياةالمقامات الروحية والطبقات االجتماعيةهي الفروض المشتركة لكل 

ال التسبيحجميع النشاطات مستندة تقريبا إلى السماع و. الركان االربعة للحياةتتعلق أعمال الكائن الحي بمشاغل تلك ا. االربعة تلك

مجدته الصحف ان يشتهر أي رجل من أي منزلة اجتماعية في المجتمع البشري في خالل وقت وجيز. يعصرسيما في المجتمع ال

بمثل تلك الدعايات ينقلب التافه إلى شخصية هامةكما تنشر االحزاب السياسية الدعايات لقادتها في الصحف و. زائلاليومية بحق أو 

ربما أحدثت تلك الدعايات.  الزائف لشخص عديم الكفاءة لن تجلب الخير له أو لمجتمعهالتمجيد، لكن تلك الدعايات بوجيزفي وقت 

 الحقيقيالتمجيدهو موضع  العظيمالرب . وبناء عليه، تلك االعمال هي مضيعة للوقت. وقعا طيبا لبعض الوقت لكن دون تأثير دائم

.َوتَـْمَچْبهاـالفي هذا " )janmAdy asya( َجـنْـماِدى أْسـيا"سبق لنا بحث تلك الحقيقة منذ بداية نص  وألنه يفوقنا جميعا بالخلق

 . يجب اإلنتفاع بنزعة تمجيد اآلخرين لتمجيد الحي العظيم وهذا ما سيجلب السعادة

 التعريب

لذلك، . شخصية الالهوت العليابفضل ذكر بسيف في اليد رهن العمل   أي)karma( كَـْرَمء عقدة يقطع الفطنا

من ذا الذي لن يلتفت إلى رسالته؟

 التفسير
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الخالص يعني الحرية. أراد الفرد الخالص من رهن العمل ذا االروحية بالعناصر المادية يخلق عقدة واجبة القطعرار اتصال الش

تسالي  أي)lIlA( ـاللّييتبع هذا الخالص تلقائيا من يداوم على ذكر التسالي العلية للرب، ويعود ذلك ألن كل . ملمن حلقة رهن الع

للحقاإلتصال الدائم باألعمال الروحية ، وبناء عليه. انها اعمال روحية جذابة. هي اعمال علية عن جبالت القدرة الماديةالحق 

. قطع قيد الرهن الماديتنتهي إلى تدريجيا و المسيَّرةالنفس  "روحنة"تعمل على 

 انتحصيل العلم الروحي ليس كافيا لضمان الخالص بل يجب. تتيميةال الخدمة لذلك، الخالص من الرهن المادي هو احدى مولدات

عمل إلى الخالصحتى طلبة اجر اليقود عمل .  وينتهي إلى سيادتها ليصبح الخالص ممكناتتيميةالالخدمة يكون ذلك العلم مطليا ب

لكن) jJAna-yoga( چايُّـو ـياَنْچ تسمى تتيميةالالخدمة طلية بالم) karma (كَـْرَم. تتيميةالالخدمة  عندما يختلط بمن حياة الرهن

ص من تلك ألنها الوحيدة القادرة على تجهيز الفرد بالخال)jJAna( ـياَنْچ و )karma( كَـْرَم الصفية مستقلة عن چايُّـو ْبـَهـكْتي

  .الحقحياة الرهن باإلضافة إلى مجازاته بالخدمة الودية العلية إلى 

تبجيلهه وذكره وسبيحبالسماع عنه وتالحق  اإلعتيادي فقير العلم، مواصلة ذكر اإلنسان رجل راشد فوق كللذلك، يجب على 

 الذين)VRndAvana( نْـداَوَنورِٰرية  ق)GosvAmIs (ْسـوامّيْزچُو. تتيميةال للخدمةذلك هو النهج الكامل . دون انقطاعوتعظيمه 

، التزموا بالعمل بهذا النهج ووضعوا كتبا جمة حولْبـَهـكْتي لنشر مذهب  َمـهاْپـَرْبهو تْـشايتَـنْياشْـرّيكانوا موكلين من قبل 

 طبقا لماالمقامات الروحية وتماعيةالطبقات االجرسموا السبل الواضحة للبشر على أشكالهم استنادا إلى نظام . العلم العلي لمنفعتنا

 . ةِوديالـ وسائر الكتب ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّيجاء في تعاليم 

 التعريب

يكتسب الفرد ذوقا .  هي خير خدمة المنزهين كليا عن الرذيلةالتيمايها الحكماء المولودين مرتين، خدمة 

VAsudeva .  الخدمة بفضل تلك)( واسو ِدَولسماع رسالة 

 التفسير

 َمهاتْـماْزيطلق على هؤالء الخدم  .الحقالتكريم العائد إلى الحق تكريم خدم  اقيةيجب على الراغبين حقا بالرجوع إلى الدار الب

)

جاء في.  أي شيطاني)asura( أسوَر رباني و  أي)deva( ِدَو:  على نوعيناإلنسان .الحقارتهان النفس عائد إلى تمردها على 

تلو رجعة وصف مسهب للشيطاني مفاده انه ينحدر إلى درجات أعمق من الجهل ـتاچّيـَوْد َچْبَهـالفصل السادس عشر من 

 هؤالء الشياطين برحمة الخدم المحررينصفيةتم تتي صور الحيوانات المعمية عن العلم بالحق المطلق، لكن بذلك، يمسخ ف. رجعة

 لتنجية البشرية من مخاطر تجليهموعندالحق هؤالء الخدم المحررين هم المقربين من  .الحقفي مختلف البلدان بمشيئة للحق 

ال يتأله سوى الشياطين. ه، لكن ال يوجد أحد بينهم من يزعم التألهخالنأو الحق  خدمأو ة ري قدتجليات نزيلةبون اإللحاد فإنهم يعرف

، وال ينبغي قبولنزيل لالهوتالشخصي ال تجليل على أوصاف مقطوع بها لةِوديالـتحتوي االسفار . واتباعهم الذين يصدقوهم

 . ربوبية أحد دون مسند شرعي

mahAtmAs (ـْرتْـَهـْزتـّيو أ )tIrthas(وال عبادتهالجميع على الحق يحث خدم .  وتتفاوت تعاليمهم حسب الزمان والمكان 

 لكنه لعب دور التيم، وعندما كان ةِوديالـب داللة الحكمة عينه حسالحق   َمـهاْپـَرْبهو تْـشايتَـنْياشْـرّيكان . مطلقاون يتأل

الحق  ويعترض بشدة على دعوته ربا رغم انه كان ويشْٰـٰنوالرب العالمون بحقيقته ينادونه بالرب، كان يصم أذنيه بيديه ويسبح اسم 

 . كان لتحذيرنا من معدومي الضمير المتألهينالحق مسلك . عينه

أكثر من الحق خدمة خادم الرب، ترضي . عي الرباني وينبغي للفطناء التعاون معهم من كل الوجوهخدمه لنشر الوالحق يرسل 

وبالتالي، هم . بكل نفيس وغالي في سبيل خدمتهون الالئق بخدمه، ألنهم يخاطراالحترام أكثر عندما يرى الحق يسر . خدمته

بخدمة خدم الرب، .  اعز عليه من الذي يخاطر بكل شيء لنشر امجادهال أحد ان )٦٩\١٨( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـفي الحق يعلن . احباءه

هو المؤهل االول لمن يود دخول ملكوت الحق الشوق إلى السماع عن  .الحقيتصف الفرد بصفاتهم فيصبح جديرا بسماع أمجاد 

  .الحق
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 التعريب



حل في قلب كل تي تالأي النفس العليا  )ParamAtmA(َپـَرماتْـما  ذي هو الكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي شخصية الالهوت

 الذي أنمى شوقا إلى سماع رسالته  تيمهالصادق، ينقي الرغبة في الملذات المادية من قلب التيم االحياء ونافع

. الفاضلة بحد ذاتها عند سماعها والتغني بها على الوجه السليم

 التفسير
 في صورة الصوت العلي الذي يعادلكْرِِٰشْٰـنَٰالرب لذلك، ال بد من العلم بحضور . ينهعالحق  هي كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب رسالة 

 في دعائه َمـهاْپـَرْبهو تْـشايتَـنْياشْـرّييعلن . وتسبيحه دون تجنيالحق  حينما يجري السماع عن قوةالحق 

ـْٰش جهز جميع اسماءه التي الالحق وان الحق االسم القدوس يملك جميع قدرات  ان  بوضوح)zikSASTaka( ـطَـَكـاشْٰشـيك

لطيف بنا إلىالحق . مكانالو أوقت بغض النظر عن اليستطيع الفرد تسبيح االسم القدوس بيقظة وتعظيم . تحصى بقدراته الشخصية

سبق. ماله اسمه واعسبيحدرجة انه يحضر امامنا شخصيا في صورة الصوت العلي لكننا لسوء الحظ، ال نملك ذوقا للسماع عنه وت

  .للحقالصفي  التيم خدمةبهذا الذوق بفضل القيام يكتسب ه وسبيحلنا بحث تنمية ذوق بسماع الصوت القدوس وت

على نحو التيم  إلى السماع عنه فيعمل في قلبهاقتيشا بدخول خدمته الودية و تيمه عندما يرى تمام اخالصتيمهلالحق يستجيب 

ذلك، ألن اغلبنا غير مشتاقين. كثر شوقا إلى ارجاعنا إلى ملكوته من شوقنا إلى الرجوع اليهأالحق .  الرجوع اليه تيمهيسهل على

 .  يعينه من كل الوجوهكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيفان حفنة قليلة لكن كل من يطلبها  سوىالحق ال تطلب الرجوع إلى  .الحقللرجوع إلى 

الذنوب المادية هي حصيلة رغباتنا بالسيطرة على الطبيعة. كل ذنوبه من ةتامقبل تصفيته الالحق ال يستطيع أحد دخول ملكوت 

الذي يحرز تقدما على درب التيم النساء والمال يشكالن أهم مصاعب. المادية، والتخلص من تلك الرغبات أمر بالغ الصعوبة

الحق لكن تسهل العملية كليا بنعمة  فريسة تلك المغريات وتراجعوا عن درب الخالص،التيموقع كثير من كبار  .الحقالرجوع إلى 

  .الحقعندما ينال الفرد عون 
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ليس بالمستغرب تململ الرجل عند اإلتصال بالنساء والمال ألن كل االحياء متصلة بتلك االشياء منذ زمن سحيق والشفاء من تلك

يحصل ذلكالحق وبنعمة . الحقيقي تدريجياالطبيعة الغريبة يستغرق وقتا طويال، لكن المنقطع إلى سماع امجاد الرب، يدرك مقامه 

 . عناصرها من عقله تدريجياافة على القوة الالزمة لدفع حالة اإلضطراب فتزول كالتيم 

 التعريب

تترسخ ف الصفي التيم  والقيام على خدمةـَوتَْمَچْبهاـالتزول كل المتاعب من القلب بالحضور المنتظم لدروس 

 . المحمود بالقصائد العلية بمثابة حقيقة مبرمةالحق  الخدمة الودية إلى

 التفسير
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ـَوتََچْبهاالعالج هو مجالسة . زالة كل االشياء المنحوسة من القلب التي تعتبر عوائق على درب تحقيق الذاتنجد هنا عالجا إل

)BhAgavata( .ـَوتََچْبها )BhAgavata(ـَوتََچْبهاالكتاب :  على نوعين )BhAgavata(   ـَوتََچْبهاوالتيم )BhAgavata(

ـَوتََچْبها هو عديل الكتاب )BhAgavata( ـَوتََچْبهاالتيم . كالهما عالج شافي وكالهما أو احدهما يكفي إلزالة العوائقِو

)BhAgavata(ـَوتََچْبها التيم  ألن حياة )BhAgavata( ـَوتََچْبها هي تجسيد للكتاب )BhAgavata( ـَوتََچْبها والكتاب

)BhAgavata( ـَوتََچْبها االصفياء تيمه وشخصية الالهوت العليا حافل بحال )BhAgavata( . ـَوتََچْبهاالكتاب )BhAgavata(هو 

. )BhAgavata( ـَوتََچْبهاعين الشخص 

د نفع الكتابإذن، ينال الفر. شخصية الالهوت العليا أي )BhagavAn (ـوانَچْبـَهـ هو خليفة )BhAgavata( ـَوتََچْبهاالشخص 

ال يعقل الفرد كيفية ارتقاءه التدريجي إلى درب الحب بالقيام. )BhAgavata( ـَوتََچْبها برضى الشخص )BhAgavata( ـَوتََچْبها

ِدَو ناَرَدـَل شْـرّيلكن تلك الحقيقة يوضحها ) BhAgavata( ـَوتََچْبها أو الكتاب )BhAgavata( ـَوتََچْبهاعلى خدمة الشخص 

)zrI NAradadeva(سنحت البنو. وبالتالي، اتصل بهم. كانت الجارية تقوم بخدمة الحكماء.  الذي كان ابن جارية في عمره السابق

قصرا على مخالطتهم وقبول ما فضل من )zrI NAradadeva( ِدَو ناَرَدـَل شْـرّيعتيد وشخصية  تيم الجارية فرصة التحول إلى

تلك ان من اجل فهم تلك التأثيرات فهما عمليا، يجب العلم. )BhAgavata( ـَوتََچْبهاة جالسمهذه هي التأثيرات الخارقة ل. طعامهم

 الخدمةيعقبه رسوخه فيف استالم العلم العلي بكل سهولة لإلنسان تضمن )BhAgavata( ـَوتََچْبهاالمخالطة المخلصة لالشخاص 

ـَوتََچْبها مسترشدا بالشخص تتيميةال الخدمة كلما ازداد تقدما فيالحق يزداد الفرد رسوخا في الخدمة الودية العلية إلى . تتيميةال

)BhAgavata( . ـَوتََچْبهالذلك، يجب تسلم رسالة الكتاب )BhAgavata( ـَوتََچْبها من الشخص )BhAgavata(واقتران 

BhAgavata  .المبتدئ على احراز مزيد من التقدم التيم  االثنين معاً سيعين)( ـَوتََچْبها

 التعريب

حالما تترسخ خدمة ودية قطعية في القلب، تزول منه تأثيرات جبلتي التملك والتلبيس مثل الشهوة والتوق 

 . في جبلة األصالة وينال السعادة التامة التيم عندئذ، يترسخ. والرغبة

 التفسير
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-آتْـما أو )brahma-bhUta( تَ ْبـهّو-ْبـَرْهـَملحالة تلك اتدعى  الروحي وئهاالنفس في مقامها األصلي راضية تماما في هنا

االحمق الخامل. حالة الرضى بالذات تلك مختلفة عن رضى االحمق الخامل. حالة الرضى بالذات  أي)AtmA-nandI( نَـنْـدّي

د المادي، وحالة الكمال عن حالة الوجومتعاليالراضي بذاته أي  )AtmAnandI( آتْـمانَـنْـدّيمصاب بحالة الجهل المطبق بينما 

.  بل النشاط الصفي للنفس خموالًتتيميةال الخدمة ليست.  ال مرجع عنهاتتيميةتلك يبلغها الفرد حالما يتوطد في خدمة 

 اتصالها بالمادة وتظهر تلك النشاطات المريضة في تعابير الشهوة والرغبة والتوق والخمول والحمقديصبح نشاط النفس مشوبا عن

فورا في جبلة األصالة ويحرز التيم يتوطد.  بالزوال التام لتأثيرات جبلتي التملك والتلبيس تلكتتيميةال الخدمة يظهر تأثير .والنوم

)zuddha-sattva(  َسـتّْـَو-شودَّْهىوعلى مقام . ةصفياألصالة ال  أي)zuddha-sattva( َسـتّْـَو-شودَّْهىتقدما ملموسا وصوال إلى 

  .للحقالصفي  وجها لوجه دوما بفضل حبه كْرِِٰشْٰـنَٰ معاينةذلك، يمكن للفرد 

احمقا التيم ليس. مهما بلغ مقدار علمه وبناء عليه، ال يؤذي أحدا، لكن غيره مؤذي دوما. الصفيةدوما في جبلة األصالة  التيم يبقى

التيم. فسه وتظاهر بذلك بالزي الخارجيمهما روج لنالحق ال يقوى المؤذي واالحمق والنزوي على حب . ال يعمل على هواهكما 

 . وربما كانت صفاته أقل كماً لكن ليس نوعياًللحق دائم اإلتصاف بكل الصفات الطيبة 

 التعريب

الحق ، يكتسب علما إيجابيا بالصفيةمتوطدا في جبلة األصالة  تتيميةالالخدمة بذلك، من انتعش عقله باإلتصال ب

. ن كل صلة ماديةعلى صعيد الخالص م

 التفسير
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 بجبلتيةالبشر مسيَّرغالبية . من بين ألوف البشر محظوظا واحدا يسعى إلى الكمال في الحياة ان )٣\٧( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـجاء في 

لبشر الصورة ابومن بين كثير من هؤالء البهائم .  دوما في الشهوة والرغبة والتوق والجهل والنوماالتملك والتلبيس مما يشغله

ومن بين ألوف من أمثاله. إلى تكميل حياته عمال بواجباته المقررةمما يدفعه ية اإلنسانيوجد سوى شخص يدري بمسؤولية الحياة 

ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ، كما جاء في كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي العظيمالرب ية فقد يطلّع واحد علميا عن اإلنسانالذين بلغوا النجاح في الحياة 

. تتيميةالالخدمة   أيچايُّـو ْبـَهـكْتي  غير مفهوم سوى بوسيلةكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب العلم القطعي ب ان )٥٥\١٨(

العظيمالرب يعلم ب ان يةاإلنسانال يمكن لشخص اعتيادي أو حتى من بلغ النجاح في حياته . االمر نفسه مؤكد هنا في البيان اعاله

الفرد توقه يقطع.  من فهم مغايرته للمادة وانه روح خالصاإلنسانية ممكن عندما يتمكن اإلنسان منال كمال الحياة. على اتم وجه

حالما يفهم عدم صلته بالمادة، وهذا النجاح ممكن فقط عندما يتخطى الفرد جبلتي التملك والتلبيس أو المادي ويعي بذاته الروحية

 .  جديرْبراْهـَمنَٰبكالم آخر عندما يصبح 

 الوصول إلى مقامْبراْهـَمنَٰعلى مثل ذلك الـ، وكما اشير أعاله.  مسبقا، لكن ذلك ال يشكل نهاية المطافْبراْهـَمنَٰعمله هو  بالتيم

هو نفس محررة علية حتىالصفي  )VaiSNava (وايشْٰـنَٰـَوـال. وصول إلى الصعيد العلي فعليا قبل ال)VaiSNava (وايشْٰـنَٰـَوـال

ْبـَرْهـَمـْنالفرد يدرك مفهوم  ان  هو نفس مقيدة رغمْبراْهـَمنَٰعلى الصعيد المادي، حتى الـ. ـَمنَْٰبراْه الـ منزلةعن

)Brahman(وصوالْبَرْهـَمـنيةة الـمنزليجب على الفرد تخطي ال .الحق لكن دون العلم بْبَرْهـَمـنية الـ أو التعالي عن المنزلة 

 هو الدراسة العليا في الخطشخصية الالهوت العلياالعلم ب. كْرِِٰشْٰـنَٰ ية الالهوت العلياشخص لفهم )Vasudeva( َوسو ِدَوإلى مقام 

لمحال فهممن ا ان مما يدعوهم إلى التخمين بأمره نزويا، لكن الحقيقة هيالحق عن فهم الحمقى أو فقراء العلم يقصر . الروحي

وايشْٰـنَٰـَوـال الكفوء مقام ْبراْهـَمنَٰعندما يصل الـ. ْبراْهـَمنَٰ الـمقام  من شوائب الجبالت المادية لغايةقبل التصفيةالحق العلم ب

VaiSNava . فعلياالحق  العلم بحال للخالص  الحيويةحالةال فإنه يستطيع في )(

 التعريب

الذات بصفة العمل عندما يرى الفرد ثواب تنتهي حلقة . بذلك، تقطع العقدة في القلب وتتالشى كل المخاوف

. السيدة

 التفسير
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هوية النفس بصفةتوجد عدة تخمينات وشكوك بصدد . عندما يبلغ الفرد العلم القطعي بشخصية الالهوت فإنه يرى ذاته بوقت واحد

 منال يؤمن المادي بوجود الذات الروحية بينما يؤمن الفيلسوف التجريبي بالروح الكلية المجردة عن الصورة الخالية. يةذات روح

كما توجد عدة. النفس الصغرى والنفس الكبرى متباينتي الهوية ومن سنخ واحد لكنهما متفاوتان ان  لكن يؤكد المتعالييةفردال

شْـرّي. چايُّـو ْبـَهـكْتي بحق بواسطة كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّينظريات أخرى لكن تزول كل تلك التخمينات فورا حالما يدرك الفرد 

مس والتخمينات المادية حول الحق المطلق كعتمة منتصف الليل، وسرعان ما تزول عتمة التخمينات المادية حول كالشكْرِِٰشْٰـنَٰ

ال تقوى العتمة على الوجود في حضور الشمس والحقائق النسبية.  في قلب الفردكْرِِٰشْٰـنَٰحالما تطلع شمس  الحق المطلق واالحياء

. دور النفس العليا الذي يحل في قلب كل حي بكْرِِٰشْٰـنَٰلجهل تصبح بائنة برحمة التي كانت مختبئة في العتمة الحالكة ل

 إظهارا تيمه انه يزيل شخصيا العتمة الحالكة لكل الشكوك بنور العلم الصفي في قلب)١١\١٠( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـفي الحق يقول 

 المنقطع إلى خدمته العلية ال يبقى في تيمهفان  تيمهير قلب يتولى أمر تنوشخصية الالهوت العليا ان لذلك، لما. يهلحظوته عل

الحقفي الظلمة لكمال علمه بتنوير  التيم يبقى ان ال يمكن. الظلمة دون شك بل يطلّع على كل ما يتعلق بالحقائق المطلقة والنسبية

نازل من السلطة العليا إلىالعلم ال ي أ)paramparA( َپـراَپـَرْمـالعلم الكامل هو .  المحدودين بحدود عقلهماهل النظربخالف 

يحتفظ بحق عدمالحق والعلم به بوقت واحد ألن الحق يستحيل ألحد تحدي سلطان . مسامع المتلقي المذعن بمصداق خدمته وتسليمه

الحقالعلي من وبناء عليه، ينزل العلم . مذعنالتيم . الفتنة الخارجيةالكشف عن ذاته ازاء تحدي شق تافه منه، شق خاضع لحكم 

، وهي الوسيلةهذه الطريقة التيم في قلوب هؤالء نفس العليادعم الت.  إلى أوالده ومريديه على التتابعْبـَرْهما ومن ْبـَرْهماإلى 

 . الكاملة لتلقي العلم العلي

تسمى هذه العقدة. روح والمادةران التقايقطع عقدة الحق من تبين الروح عن المادة على الوجه التام ألن  التيم تمكن هذه الهداية

لذلك، تزول كل غيوم الشك فورا.  وهي تجبر النفس زيفا على توهم عينية ذاتها الروحية وبدنها المادي)ahaGkAra( ـكاَرأَهـنْ

خلق النفست. مما يقطع تماما حلقة رهن العملالحق ب العلية تتيميةال الخدمة حالما ترتخي تلك العقدة فيرى الفرد سيده وينقطع إلى

)karma( كَـْرَمها تتحرر فورا من حلقة ير وشر عملها رجعة تلو رجعة، لكن وتجازى بخفي الوجود المادي حلقة ارتهانها بعملها

 . تتيميةال حالما تنقطع إلى الخدمة أي العمل وال يعود عملها يخلق ارتهانا

 التعريب

 منذ زمن سحيق، ببهجة كْرِِٰشْٰـنَٰ لياالعشخصية الالهوت حب بتتيم  جميع المتعالون خدمة اللذلك، يقضي

.  تلك تحيي الذاتتتيميةال الخدمة كبيرة ألن

 التفسير
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-svayaM( َپ رّو-ْسـويامْٰهو  كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب . كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيشخصية الالهوت التتيم بحب يوضح هنا اختصاص خدمة 

rUpa(َبـَل ِدَو شْـرّي ابتداء من هللالهوت وما سائر صور الصورة األولية  أي )Baladeva( ِـنَٰشَـنْكَـْرشَٰ و )SaGkarSaNa(

تاَرْزأو-پوروشَٰ وانتهاء إلى نارايانَٰ و) Pradyumna (ْپـَرْدّيـوْمـَن و )Aniruddha( رودَّْهىوانيـ و) VAsudeva( واسو ِدَوو 

)puruSa-avatAras( تاَرْزأو-نَٰچو و )guNa-avatAras(تاَرْزأو-ـاللي  و) lIlA-avatAras( تاَرْزو أ-َچّيـو و )yuga-avatAras(

 المنفصلة لشخصيةتوسعاتاالحياء هي ال. كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب  وصفات توسعات جميعهاوألوف غيرها من صور الالهوت ف

ال يوجد. في تساليه الباقيةون للمتعالين األرفع الذين يشاركوبناء عليه، هو أكثر جاذبية . الالهوت وهو الكلمة الفصل في التعالي

 كما هي الحال في التسالي)Baladeva( َبـَل ِدَو و كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي صورة  فياتصال شخصي حميم في صور الالهوت سوى

 حديثة القبول حسب ما يشيعه بعضكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيللرب ليست التسالي العلية . )VrajabhUmi( ميـْبـهّوَرَجوفي للحقالعلية 

 كما تطلع الشمس من وراء االفق الشرقي مرة كلْبـَرْهمافي نهار المولى واحدة  الفطنة بل تساليه قديمة وتكشف مرة ضعفاء

. اربعة وعشرين ساعة

 التعريب

 على نحو غير مباشر، )تلبيسالتملك واألصالة وال(متصل بالجبالت المادية الثالث العلي لالهوت ا يةشخص

 بينها ومن.  من اجل خلق الخليقة وحفظها وتدميرهاَوشي  وويشْٰـٰن و وْبـَرْهما الجبالت الثالثة تجلى بأولياءوي

. ويشْٰـٰنويستطيع كل البشر استمداد النفع االقصى من مولى جبلة األصالة 
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 وكلكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب .  التامة توسعاته من خاللكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي  بحب خدمة التتيماءقضيؤكد في هذا النص على وجوب 

كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّين ع )Baladeva( َبـَل ِدَو فيضي.  الالهوت ذاتصور  أي)viSNu-tattva( تَـتّْـَو ويشْٰـٰنو التامة هم توسعاته

 ومننارايانَٰ فيض ي)SaGkarSaNa( ـنَٰشَـنْكَـْرشَٰ ومن )SaGkarSaNa( ـنَٰشَـنْكَـْرشَٰ  يفيض)Baladeva( َبـَل ِدَوومن . أوال

-پوروشَٰ أي ويشْٰـٰنو فيض الثاني ي)SaGkarSaNa( ـنَٰشَـنْكَـْرشَٰ الثاني ومن )SaGkarSaNa( ـنَٰشَـنْكَـْرشَٰ  يفيضنارايانَٰ

 المسمى)pruSa-avatAra( تاَرأو-پوروشَٰالمادي هو  أو مولى جبلة األصالة في العالم ويشْٰـٰنو. )puruSa-avatAras( تاَرْزأو

جبلة  أي)rAja( َرَج هو مولى ْبـَرْهما. )ParamAtmA (َپـَرماتْـما أو )KSIrodakazAyI ViSNu( ويشْٰـٰنو َدكَـشاّيُورٰيـكْٰش

تتولى أصالة. هذا العالم الماديالمادية في االخالق  جبالت الثالثة لاالولياءوهم .  فإنه مولى جبلة التلبيسشيـَوالتملك وأما 

الماديون. )tANDavanRtya( تْـيانْـرِٰوـدَٰتـانْٰ بواسطة شيـَو أمر الخلق وعندما يحين اجل تدميرها، يقوم بذلك المولى ويشْٰـٰنو

 في مختلفـٰنوويشْٰن االصفياء مولى االصالة يالمتعاليعبد ، لكن شيـَوالمولى و ْبـَرْهماالمولى ون عبدوالحمقى من البشر ي

الالهوت والصورذات الصور التامة هي صور . ماليين ومليارات من الصور المتتامة والمنفصلةب ويشْٰـٰنو تجلىي. صوره

. صورهم الروحية األصليةالحق و )jIvas( جّيـَوْزلدى . االحياء  أي)jIvas( جـّيـَوْزالمنفصلة هي صور 

 شخصية الالهوتتجلىعندما ي.  تملك تلك القدرة دوماويشْٰـٰنولقدرة المادية لكن صور  أحياناً لسلطان ا)jIvas( جّيـَوْزتخضع 

تظهر تلك االحياء في العالم المادي.  هو تخليص االحياء المرتهنة في القدرة الماديةتجليهغرض فان  في العالم المادي ويشْٰـٰنو

ث مما يجبرها على تبديل ارديتها المادية لقضاء آجال متفاوتة من المادية الثالرة وهذا ما يعلقها بجبالت االخالقبغرض السيط

حل تراكيب الخليقة على يد المولىن بناء على امر شخصية الالهوت وتْبـَرْهمادار رهن العالم المادي من خلق المولى . اإلرتهان

لذلك، كل من. ا تتولى الدولة أمر حفظ السجن كمويشْٰـٰنو لكن من جهة حفظ دار الرهن، فيتواله )kalpa( َپكَـلْـ في ختام شيـَو

يطلب الخروج من سجن الوجود المادي هذا، الحافل بالشقاوة مثل تعاقب الوالدة والموت والمرض والشيخوخة فال بد له من مرضاة

 . لخالصنيل ا لويشْٰـٰنوالرب 

بقاء في حياة الرهن في العالم المادي يستطيع طلب وكل محكوم بالويشْٰـٰنوالرب  هي الوسيلة الوحيدة لعبادة تتيميةالالخدمة 

لكن المالئكة ال تملك) VaruNa( رونَٰ و إنْـْدَر  وْبـَرْهما  وشيـَوتسهيالت نسبية توفر الغوث المؤقت من مختلف المالئكة نظير 

 يستمد النفع االقصى سوى من شخصيةال وبناء عليه،. ويشْٰـٰنوالعاتق الوحيد هو .  في الوجود الماديالمسيَّرةالنفس صالحية عتق 

 . ويشْٰـٰنوالالهوت 

 التعريب

الوقود هو تحول التراب لكن الدخان خير من الخشب الخام، والنار خير من الدخان إذ يمكننا استمداد منافع 

tamas( ْزتَـَمـالتملك خير من   أي)( َرَجـْزكذا، . )ةِوديالـبفضل القرابين (علم أرفع منها  rajas(التلبيس   أي

.  أي االصالة هي االفضل ألن باألصالة يستطيع الفرد الوصول إلى ادراك الحق المطلق)( َسـتّْـَولكن  sattva

 التفسير
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 انيوضح هنا.  الالهوتخدمة التتيم بحب شخصيةكما يوضح أعاله، يستطيع الفرد الخالص من حياة رهن الوجود المادي بواسطة 

، لكن في حالة وجودتتيميةالالخدمة جبلة األصالة ليصبح مؤهال للقيام ب  أي)sattva(َو َسـتّْـ اإلرتقاء إلى صعيد من واجب الفرد

السيد مسترشدا ب)sattva( َسـتّْـَومطلق فرد حتى على صعيد التلبيس، يستطيع اإلرتقاء إلى صعيد فان عوائق على الدرب التقدمي 

اخالق كفوء بإرشاد المريد المجبول بالسيد الروحي الخبير.  خبيرسيد روحيلمخلص اتخاذ لذلك، يجب على الطالب ا. الروحي

 . التلبيس أو التملك أو األصالة

تتصور جميع الصور. حد سواءو صورة لشخصية الالهوت العليا نافعة على أمطلق جبلة عبادة  ان لذلك، من الخطأ الظن

وبناء عليه، ال تعين صور القدرة المادية احدا على اإلرتقاء. ويشْٰـٰنو بإستثناء صور المنفصلة بموجب أحكام رهن القدرة المادية

 .  وهو الصعيد الوحيد القادر على عتق النفس من رهنها المادي)sattva( َسـتّْـَوإلى صعيد 

صعيد. ع المادي هو صعيد التملكوحياة التحضر البشرية المتميزة بشغفها بمختلف أشكال النف. حياة الحيوان محكومة بجبلة التلبيس

صور العواطف النبيلة في الفلسفة والفن والثقافة بمبادئ اخالقية لكنبالتملك يعطي الفرد بصيص ضوء إلى تحصيل الحق المطلق 

اداتبكالم آخر، ثمة مغايرة نوعية بين عب.  هي جبلة مادية أرقى تعين الفرد على تحصيل الحق المطلق)sattva( َسـتّْـَوجبلة 

 .  ومنافعهاشيـَو  وويشْٰـٰنو و ْبـَرْهما الجبالت أولياء

 التعريب

المادية  جبالت االخالق عن اء القيام بخدمة شخصية الالهوت لتعاليهفي الماضي، فضل جميع كبار الحكم

دوة هؤالء األئمة وكل من يقتدي بق. ه ابتغاء الخالص من االوضاع المادية فاستمدوا اقصى نفععبدو. الثالث

. الكبار يستحق الخالص أيضاً من العالم المادي

 التفسير

 ٢٦\٢\١. ب. ش

ليس الغرض من قضاء الدين جلب النفع المادي وال يقتصر على تبين المادة عن الروح بل الغاية القصوى للواجبات الدينية هو

لذلك،. شخصية الالهوت العليا هو عظيمخص الشالتخليص النفس من الرهن المادي واستعادة حياة الحرية في الملكوت العلي حيث 

أئمته المختارين  أي)mahAjanas( َمهاَجـنَـْزاحكام الدين من تشريع شخصية الالهوت وال يعلم أحد سواه بغرض الدين سوى 

)mahAjanas( َمهاَجـنَـْزخدمة علية إليه، وعلى كل من يطلب خيره اإلقتداء بقدوة ون قضاثنى عشر وجميعهم يالبالغ عددهم 

. ونيل النفع األقصى

 التعريب

الصور ون مع ذلك، يرفض. للجميعاالحترام ون الجديين بصدد الخالص منزهين عن الحسد حتما ويكن

 ومختلف صفاته ويشْٰـٰنوللرب على عبادة الصور البهيجة ون المرعبة والبشعة من صور المالئكة ويقتصر

. التامة

 التفسير



 التامةتوسعاته الشخصيةإلى فئتين متباينتين هما ويتوسع ، ويشْٰـٰنوفياض فئة  هو كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي هوت العلياشخصية الال

 أي فئة)viSNu-tattva( تَـتّْـَو ويشْٰـٰنوالتامة فإنها فئة توسعات ذاته المنفصلة هي فئة الخدم وأما توسعاته .  المنفصلةتوسعاتهو

. المخدومين

 تَـتّْـَوويشْٰـٰنوفئة . )viSNu-tattva ( تَـتّْـَوويشْٰـٰنو المنفصلة وليسوا من فئة توسعاتهمن عداد الحق ئكة ايدي جميع المال

)viSNu-tattva( أما. ته لكنها تكشف عن قدرات متفاوتة حسب المكان والزمان ذات الالهوت وقدرتها عين قدرتوسعات هي

 شخصية الالهوت مثل)viSNu-tattva ( تَـتّْـَوويشْٰـٰنوبناء عليه، ال ينبغي الخلط بين فئة و.  المنفصلة فمحدودة القدرةتوسعاتال

عصرنجد في . جاني  أي)pASaNDI( ّيـٰدـنْٰپـاشَٰوكل من يفعل ذلك يعد الخدم  أي )jIva-tattva(  تَـتّْـَو-جّيـَو وفئة نارايانَٰ

 . الفئتين من االحياءون ب ويعادلمثل تلك الذنوون  كثير من الحمقى الذين يرتكبكَلي

 و)KAla-bhairava ( ْبـهايـَرَو-كاَلالمنفصلة منزالت متفاوتة الدرجة حسب قدراتها المادية وبعضها مثل توسعات لل

عبدوي. )CaNDikA( ـٰديـكاتْـشَـنْٰ و )MahAkAlI( َمهاكالّي و )zani (شَـني و )zmazAna-bhairava ( ْبـهايَرَو-شْـَمـشاَن

 فعبادهم من)GaNeza( ـشَـنَِٰچ و) SUrya( ْرياسّو  وشيـَو  وْبـَرْهما، أما سائر المالئكة مثل هؤالء المالئكة هل جبلة التلبيسأ

جبلة األصالة  أي)sattva-guNa( نَٰچو-َسـتّْــَوأهل جبلة التملك المدفوعين بالرغبة في الملذات المادية، لكن الراسخين في 

دامُوَدَر و نارايانَٰمختلف االسماء والصور مثل بون تجل الذين ي)viSNu-tattva( تَـتّْـَو-ويشْٰـٰنوسوى ن وعبدالمادية فال ي

)DAmodara (واَمَنو ) VAmana (َدــنْويچُو و )Govinda( ـَجآْدهُوكْـشَٰ و) AdhokSaja( . 

ويشْٰـٰنو يعبد كما )zAlagrAma-zilA(  شيال-ـراَمْچشالَـرة صوب )viSNu-tattva(  تَـتّْـَوويشْٰـٰنو االكفاء ـةْبراْهـَمنَٰ الـيعبد

 . )vaizyas( ْزَوايشْـيا والـ)KSatriyas( ْزـتْـريـياكْـشَٰ بعض أهل الدرجات العليا مثل الـ)viSNu-tattva( تَـتّْـَو

المالئكة حتى ذوي الصورون ل يحترم الراسخين في جبلة األصالة ضغينة ضد أشكال عبادة اآلخرين بـةْبراْهـَمنَٰال يكن كبار الـ

ونهؤالء المالئكة بشعين الصورة يعمل ان م الجيدلعلمه) MahAkAlI (َمهاكالّيأو ) KAla-bhairava ( ْبـهايـَرَو-كاَلالبشعة مثل 

.لمادية ألنهم جديين بصدد الخالص من االوضاع اويشْٰـٰنوعلى عبادة صور ون ضمن ظروف مختلفة، لكنهم يركزالحق في خدمة 

ـوپهيَرنْٰـياكَـشيـقضى . من الرهن المادياحد صالحية عتق ون  ال يملكْبـَرْهماجميع المالئكة بما فيهم عظيمهم 

)HiraNyakazipu (ـاَدپ-موكْتي هو ويشْٰـٰنووبناء عليه، .  عن عتقهْبـَرْهمالود لكن قصر معبوده مجاهدات قاسية ابتغاء الخ

)mukti-pAda (سواهدون العاتق أي  . 

 فكيف يمكن للمرتهن عتقالنفوس المسيَّرةعند انحالل تراكيب الخليقة المادية وهم من عداد ون يعد المالئكة من فئة الخدم ويهلك

 . ال يقوى المالئكة سوى على تقديم بعض النفع المادي دون النفع االقصى. كان قاصرا عن عتق نفسه ان هسوا

 ٢٧\٢\١. ب. ش
 . لهماالحترام كل ون نهم يكناخالص رفض عبادة المالئكة رغم لهذا السبب  وحده، يتعمد طلبة ال

 التعريب

أهل جبلتي التملك والتلبيس مدفوعين برغبة اإلنتفاع المادي بالنساء والمال والسلطة والذرية وهذا ما يحملهم 

. الشؤون الكونيةون على عبادة االسالف وسائر االحياء والمالئكة الذين يدبر

 سيرالتف



ـتاچّيـَوْد َچْبَهـجاء بوضوح في . الحق الفرد جديا بصدد الرجوع إلى كان ان ال حاجة إلى عبادة المالئكة على أشكالهم

ال نطلب ان يجب علينا. مختلف المالئكة جلبا للنفع الزائل المقصود لفقراء العلمون يعبدالمجنونين بالملذات المادية  ان )٢٣\٢٠\٧(

قبول قدر أكبر من الملذات المادية يعني زيادة ارتهاننا بشقاوة. ادية بل قبول حد كفافنا من الملذات المادية ال غيرزيادة الملذات الم

 هي بعض متطلبات الميالين ماديا الجاهلين بالنفع المستمد من عبادةزائلالالنسب  عراقةالمزيد من المال والنساء و. الوجود المادي

 من المال والنساءايطلب الحمقى مزيد.  استمداد نفع في عمره الحالي وفي حياته بعد الموتويشْٰـٰنوبعبادة يستطيع الفرد . ويشْٰـٰنو

. غاية الحياة هي وضع حد لشقاوة الحياة وليس زيادتها. المالئكةون يعبدواالطفال بنسيان تلك المبادئ و

٢٩-٢٨\٢\١. ب .ش

وبناء عليه، يتمثل واجبهم بإمداد .الحق المالئكة سوى خدم سلي. ال حاجة إلى اإلقبال على المالئكة ابتغاء الملذات المادية

بأجر عمله الشاق في نزاعالحق  اإلجتهاد في عمله وعبادة لإلنسانينبغي . صورة الماء والضوء والهواء الخبضروريات الحياة 

ا سيدفعه قدما على الوجه الصحيح وهذا مالحق القيام بواجباته المقررة بإيمان بلإلنسانينبغي . البقاء وهذا هو مثال الحياة الواجب

 . على درب الرجوع إليه

َرَج ونصح أهال و)VrajadhAma( ْدهاَم-َرَجو حضوره في اثناء إنْـْدَر على وقف عبادة المالك كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب عمل 

)Vraja( ى شكل منحرف من أشكال الدين وهو عملعبادة المالئكة جلبا للنفع المادي ليس سو.  بعملهم واإليمان بهالحق بعبادة

-ـَوتََچْبهاالدين الوحيد الواجب في العالم هو . )kaitava-dharma( ْدَهـْرَم -كايـتَـَو بصفة َوتَـْمَچْبهاـالمذموم في مستهل 

BhAgavata-dharma .  دون سواهشخصية الالهوت العليا إلى عبادة اإلنسان أي الدين الذي يوجه )( ْدَهـْرَم

 التعريب

.  القرابين هو مرضاتهضاءق وغرض )Vedas( ِوَدْزالـضالة   هوكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيشخصية الالهوت 

هو العلم العظيم وتقضى كل المجاهدات الشاقة للعلم .  مقصودة لتحصيله وهو المجازي على العملچايُّـوالـ

 . هو الغاية العظمى للحياة. دية إليهاء خدمة وقضالدين هو   أي)( ْدَهـْرَم. به

 التفسير

dharma



 الغرض عينه المتمثلِوديالـيوجد في العلم .  الوحيدعظيمالت واجب كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيشخصية الالهوت  ان يؤكد في هذين النصين

ـَوْدَچْبَهـنظرية عينها في الالحق ، كما يؤكد ِوديالـهذا هو جوهر العلم . بإقامة النفس صلتها به وانهاض خدمتها الودية إليه

 لمجرد تذكيرةِوديالـجميع االسفار  )VyAsadeva( وّيـاَس ِدَوفي شخصية الحق  دّون. )Vedas( ِوَدْز بالقول بأنه ضالة الــتاچّي

لك هي داللة جميعت. ال يقوى مالك على العتق من الرهن المادي. كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب  المادية برهينة االخالقالنفوس المتردية 

 ويعتبرونه من عدادالحق، من قدرة هن بشخصي المجرد عن الصورة والشخصية والجاهلالحقن بييقلل المؤمن. ةِوديالـاالسفار 

قضاء اعمارال يمكنهم التسليم له سوى بعد . ال بصعوبة بالغةإ الحرية من الرهن الماديون سائر االحياء ولهذا العمل فإنهم ال ينال

 .  في تنمية العلم العليغزيرة

 مستندة إلى المراسم القربانية وهو اعتراض صائب، لكن كل تلك القرابين مقصودةةِوديالـيمكن ألحد اإلعتراض بأن االعمال 

الفدية، وقد جاء بوضوح في  أي)yajJa( ـياْچيا هو )VAsudeva( واسو ِدَوأحد اسماء . )VAsudeva( واسو ِدَوأيضاً لتحقيق 

ينطبق ذلك على المناهجو) ويشْٰـٰنو( ـياْچيا العظيمالرب جميع القرابين وجميع الواجبات تقضى لمرضاة  ان ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ

 و)Asana (آَسـَنتضمن االوضاع البدنية مثل ت ةچّيـويُّ، لكن الرياضة الـالحق تعني اإلتصال بَچيُّـو كلمة.  أيضاًةچّيـويُّالـ

أحد) ParamAtmA (َپـَرماتْـما والتأمل وجميعها مقصودة للتركيز على )prANAyAma( ـاَمـاّيْپـراٰن  و)dhyAna (ـاَنْدْهـّي

 على الوجه التام، لكن)VAsudeva( واسو ِدَو في ذاك المسعى فإنه يدرك چّييُّـو وحالما ينجح الـ)VAsudeva( واسو ِدَووجوه 

يمنح. عليها بفضل التمارين البدنيةون ف في الطبيعة المادية التي يحصل بسلطة التصرينچّييُّـولسوء الحظ، يلتهي معظم الـ

في حال. )VAsudeva( واسو ِدَو تحقيق تمام أو تجار اثرياء إلـةْبراْهـَمنَٰ سيئو الحظ فرصة الرجعة في عائالت ينچّييُّـوالـ

 بفضل)VAsudeva( واسو ِدَومن تحقيق ون هم يتمكن المحظوظين واوالد االثرياء هؤالء بتلك الفرصة فإنـةْبراْهـَمنَٰانتفع الـ

عمليا، وهذا لسوء الحظ، يعود امثال هؤالء االشخاص إلى اإلفتتان بالمال والتكريم المادي مما ينسيهم غاية الحياة. مخالطة الربانيين

 . ما ينطبق على تنمية العلم

يزول كبرياء الفرد تماما وغروره بتلك التنمية التدريجية،.  العلم ثمانية عشر بندا في مجال تنميةـتاچّيـَوْد َچْبَهـتوجد حسب 

يتجرد الفرد بفضل تنمية العلم عن تعلقه بالدار. ويصبح مسالما وجلودا وبسيطا ووفيا للسيد الروحي الجليل كما ينجح بضبط ذاته

م الذروة في خدمة التتيم بحب شخصية الالهوتتبلغ تنمية العل. واالهل فيصبح واعيا بشقاوات الموت والوالدة والشيخوخة والمرض

تنمية العلم التي تقود.  هو الغرض االقصى لتنمية جميع فروع العلم)VAsudeva( واسو ِدَولذلك، . )VAsudeva( واسو ِدَوالعليا 

 فهو علم مذموم في هو العلم الحقيقي، وأما العلم بالطبيعيات بمختلف فروعه)VAsudeva( واسو ِدَوإلى الصعيد العلي للقاء 

الهدف االقصى للعلم الطبيعي هو إشباع الحواس مما يعني. العلم الحقيقي  أي نقيض)ajJAna( ـياَنْچأ بمثابة ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ

بيعيإذن، تطويل شقاوة الوجود المادي هو الجهل بعينه، لكن العلم الط. إطالة مدة الوجود المادي مما يطيل من أمد الشقاوة الثالثية

عينه الذي يقود إلى الفهم الروحي، يعين الفرد على وضع حد للحياة الشقية في الوجود المادي وبدء حياة الوجود المادي على صعيد

 . )VAsudeva( واسو ِدَو

قيق منتهى تعني القبول اإلختياري لآلالم البدنية ابتغاء تح)tapasya( َپـْسـياتَـ. ينطبق االمر نفسه على كل اشكال المجاهدات

مجاهدات قاسية تضمنت التعذيب البدني ابتغاء) HiraNyakazipu (ـوپهيَرنْٰـياكَـشيـو ) RAvaNa (راَونَٰى قض. أرفع للحياة

 اشكاال قاسية من المجاهدات أحياناً لتحقيق بعض الغايات السياسية، لكن ذلك ال يعتبرعصريقضي ساسة ال. اإلشباع الحسي

 ألن هذا هو)VAsudeva( واسو ِدَوالحق  قبول مشقات بدنية ابتغاء العلم بلإلنسانينبغي . مجاهدات فعال  أي)tapasya( َپـْسـياتَـ

ال يضع التملك والتلبيس حدا. طريق المجاهدات الفعلية وكل ما سوى ذلك من مجاهدات فتندرج في عداد مساري التملك والتلبيس

 الوالدين)DevakI( ِدَوكّي و )Vasudeva( َوسو ِدَو. رة على رفع الشقاوة الثالثية للحياةجبلة األصالة وحدها هي القاد. لشقاوة الحياة

 هو أبوكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب .  ولدا لهما)VAsudeva( واسو ِدَو قضيا مجاهدات كبيرة للحصول على كْرِِٰشْٰـنَٰللرب الظاهريين 

هو المتمتع الباقي األصلي بين سائر. عليه، هو الحي األصلي لسائر االحياءوبناء . )٤\١٤ ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ(جميع االحياء 

َوسو ِدَويصبح ابن  ان كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب يكون والده حسب ما يتوهمه الجهلة بل وافق  ان وبناء عليه، ال يقوى أحد. المتمتعين

)Vasudeva( ِدَوكّي و )DevakI(اقتضت المجاهدات فال بد من قضاءها ابتغاء منتهى ان ذلك،ل.  لسروره من مجاهداتهما الشاقة

 . )VAsudeva( واسو ِدَوالعلم 

 إلى صور الشخصية الالهوت االولية توسع، وكما مر، يكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي شخصية الالهوت االولية هو )VAsudeva( واسو ِدَو

يضاً وقدراته الباطنة هي القدرات العليا بينما قدراته الظاهرة هيقدراته متنوعة أ. يتم امتداد الصور ذلك بمختلف قدراته. تحصى

َپـراأ و )parA prakRti(ْپَركِْرتي  َپـرا بصفة )٦-٤\٧( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـالقدرات الدونية نوعيا ويوضح كل ما يتعلق بها في 

ة القدرات الباطنة هي الصور العليا بينما االمتداداتإذن، امتداداته في مختلف الصور التي تتم بواسط. )aparA prakRti( َركِْرتيْپ

توسعات قدرته الباطنة هي االفراد المحررين. االحياء هي توسعاته أيضاً. التي تتم بواسطة القدرات الظاهرة هي الصور الدونية

نمية العلم والمجاهدات والقرابينتستهدف ت ان وبناء عليه، يجب.  أزلياالمسيَّرةاالفراد هي توسعات قدرته الظاهرة أزليا بينما 

التأثر في الوقت الحاضر، وال بد لنا من السعي إلى تنمية فتنة الخارجيةنحن مسيَّرين بال. واالعمال تبديل نوعية التأثير الفاعل علينا

أي واسعي االفق بمعنى) mahAtmAs (َمهاتْـماْز ان ـتاچّيـَوْد َچْبَهـجاء في . القدرة الروحية من اجل تبديل نوعية التأثيرب

هذه هي غاية الحياة. بتأثير القدرة الباطنة مما يعقبه انقطاعهم إلى خدمته دون حيدانون  يعملكْرِِٰشْٰـنَٰالرب  إلى خدمة المنقطعين

  . الواجبة



 العلي بل شغل نفسه فورا  العناية بأجر العمل أو التخمين المسئم حول العلملإلنسانال ينبغي . ةِوديالـوهذا هو حكم جميع االسفار 

وحفظه وحل  في أمر تركيب العالم الماديالحق ايدي ون  كما ال ينبغي له عبادة مختلف المالئكة الذين يمثلتتيميةالفي الخدمة 

 ْبـَرْهما والمولى شيـَوحتى المولى . تدبير الشؤون الكونيةون يوجد عدد ال يحصى من المالئكة االقوياء الذين يتول. تراكيبه

 علي دوما عن كل الجبالت المادية رغم انه مولى جبلة )VAsudeva( واسو ِدَو( ويشْٰـٰنوالرب مندرجين في عداد المالئكة لكن 

كل من المدراء . يوجد في دار السجن مساجين ومدراء السجن. سيجلي المثل التالي االمر بوضوح أكبر. األصالة في العالم المادي

وبناء عليه، الملك علي . الملك، لكن رغم زيارة الملك لدار السجن أحياناً فإنه ال يخضع لقوانين السجنوالمساجين خاضعين لقانون 

 . علي عن قوانين العالم الماديالحق عن قوانين دار السجن كما هو 

 ٣٠\٢\١. ب. ش

 التعريب

 مسبب بقدرته الباطنة في مقامه العلي، قدرات السبب وال)VAsudeva( واسو ِدَوخلق شخصية الالهوت المطلق 

. في بادئ االمر

 التفسير

 ٣١\٢\١. ب. ش

وجوده. علي دوما ألن قدرات السبب والمسبب المطلوبة لخلق العالم المادي خلقت على يده وال يتأثر بالجبالت الماديةالحق مقام 

ادي المباينة نوعيا عنالعالم الم اخالق هو روح خالص وال صلة له بجبالت. وصورته وتساليه وتوابعه متقدمة على الخلق المادي

 .للحقاالخالق الروحية 

 التعريب

رغم مستنير دوما في مقامه العلي  يبقى. ودخله  بعد خلق الجوهر المادي)VAsudeva( واسو ِدَوالحق  توسع

. الت المادية ويبدو أحد المخلوقاتانه داخل الجب

 التفسير

 ٣٢\٢\١. ب. ش

 غير الجديرة بالملكوت الروحي متناثرة في العالم المادي ابتغاء التمتع بالمادة إلىرةالمسيَّواالحياء للحق االحياء شقوق منفصلة 

)ParamAtmA (َپـَرماتْـما دورب  لهدايتهم في متعتهم المادية ويشهد عملهمة التامتوسعاتهبأحد االحياء الحق يالزم . أقصى مدى

جاء في العلم. فيما تتمتع االحياء باألوضاع المادية التأثر بالجو الماديقامه العلي دون على مالحق يبقى . والصديق الباقي لألحياء

الشاهد. طائر يأكل ثمرة الشجرة فيما يشهد الطائر الثاني عمله.  عن وجود طائرين على شجرة واحدة)zruti( شْـروتي ِوديالـ

ية وهو مغمور بالعمل المثيب لألوضاع المادية لكن هويته الحقيق)الحي(نسي آكل الثمرة . وآكل الثمرة هو النفس الصغيرةالحق هو 

)الحي( المسيَّرةالنفس . المسيَّرةهذا هو الفارق بين الرقيب والنفس . علم العلي دوماتام بال) ParamAtmA (َپـَرماتْـماالحق 

. لك القدرة الماديةم)  (َپـَرماتْـمامحكومة بالناموس الطبيعي بينما الرقيب  ParamAtmA

 التعريب

وبناء عليه، يبدو متعدد االشكال رغم انه الواحد .  كما تعم النار الوقودنفس العليا الدوربالمكان الحق يعم 

. المطلق دون ثان

 التفسير



 ٣٣\٢\١. ب. ش

تليس.  في المكان بواسطة أحد امتداداته التامة ومن الممكن الشعور به حتى في الذرة)VAsudeva( واسو ِدَو العظيمالرب  توسعي

كما تخرج النار من )ParamAtmA (َپـَرماتْـمابدور للحق  سوى تأثيرات مختلفة وغيرهاالمادة ونقيضها والبروتون والنيترون 

بالطريقة) ParamAtmA (َپـَرماتْـمابدور الحق الوقود وكما يتم مخض الزبدة من الحليب فمن الممكن الشعور بحضور 

ـَمْدشْـرّي. )VedAnta (ِودانْـتَالـ و)UpaniSads( اتْدـَپـنيشَّٰواألة التي تحتويها المشروعة لسماع وتسبيح القضايا العلي

من خالل اإلستماع إلى الرسالة العلية وهي الوسيلةالحق  تحقيقمن الممكن . ةِوديالـ هو الشرح السليم لتلك الكتب ـَوتَـْمَچْبها

يستطيع رحمته. خرىاكما تتقد النار في الوقود بنار   بفضل رباني آخرإلنسانليتقد الوعي الرباني . الوحيدة للشعور بالقضايا العلية

 إيقاد النار الروحية في الحي الشبيه بالوقود عن طريق القاء رساالت روحية سليمة يحقنها في األذنالسيد الروحيالربانية 

 بآذان صاغية فقط مما يؤدي إلى تحصيل الوجودالسليم السيد الروحي االقتراب من اإلنسانوبناء عليه، المطلوب من . الصاغية

.  اإلصغاء بخالف الحيواناإلنسانيحسن . ية في هذه الوسيلة فقطاإلنسانيكمن الفارق بين الحيوانية و. الرباني تدريجيا

 التعريب

ء تلك الجبالت بواسطة حملها على تذوق جزا بالجبالت المادية وتالمسيَّرةات  أبدان المخلوقنفس العليادخل الت

. العقل اللطيف

 التفسير

 ٣٤\٢\١. ب. ش

تتذوقجميعها  فنزوال إلى النملة التافهة وْبـَرْهما ألف جنس من اجناس الحياة ابتداء بالفطين األكبر المولى ٤٠٠ ماليين و٨توجد 

ف إلى أوضاع العقل اللطيف فييستند البدن المادي الكثي.  اللطيف والبدن المادي الكثيف الماديالعالم المادي حسب رغبات العقل

النفس الصغيرة على) ParamAtmA (َپـَرماتْـمابدور الحق يعين . الحواس مخلوقة بموجب رغبة النفس الصغيرة ان حين

االحياء هي قدرات.  في التدبيرالحق في التفكير واإلنسان. ه بصدد تحصيل مناهاألنها عاجزة من كل الوجو تحصيل السعادة المادية

عذاب ومتعة االوالد هو. االحياء في مختلف صورها البدنية هي ابناءه ان ـتاچّيـَوْد َچْبَهـفي الحق يقول . ومن سنخه الحق

بلطفه معالحق يبقى . بأي وجه من الوجوه مع ذلك، ال يتأثر االب بعذاب ومتعة االبناء. عذاب ومتعة االب بصورة غير مباشرة

.  ويعمل دوما على لفت انتباهها إلى السعادة الحقيقيةالنفس العلياالنفس الصغيرة بدور 

 التعريب

التجليات يتخذ أدوار . المالئكة والبشر والحيواناتب حفظ رب االكوان جميع الكواكب المأهولةبذلك، ي

. الصفية ويتمتع بتسالي استعادة اهل جبلة األصالة النزيلةالشخصية 

 التفسير
المسيَّرةن المادية ويحتوي كل منها على عدد ال يعد من الكواكب التي تأهلها فئات متفاوتة من االحياء ال يحصى عدد االكوا

 بين كل تلك النفوس وفي كل مجتمع من مجتمعات االحياء ويكشف عن تساليه العلية بينها)ويشْٰـٰنو(الحق ينزل . بالجبالت المادية

ه حسب الزمانتجليلكن يتفاوت للحق  يطرأ مطلق تغيير على المقام العلي األصلي ال.  في الرجوع إليهبينها لمجرد خلق الرغبة

. والظروف والمجتمع

يريد رجوع االحياءالحق  ان  الحالتين وهولعمل باسمه لكن الغرض واحد في كلتاذاته حينا أو يفوض نفس مناسبة لالحق ينزل 

لسعادة الباقية التيل ال وجود. ة عن االكوان والكواكب التي ال تحصى عدداالسعادة التي تبحث عنها االحياء غائب. المعذبة إليه

الحقلهذا السبب، ينزل  .الحقلكن االحياء الناسية تحت تأثير الجبالت المادية تجهل بملكوت الحق في ملكوت سوى تطلبها النفس 

 أوالنزيلةالتجليات الشخصية ال تقتصر تلك .  أو بواسطة مبعوث سليمتجلي شخصي نزيللنشر رسالة ملكوته سواء شخصيا بدور 

ضمن جامعة البشر فحسب بل عملهم قائم في كل المجتمعات التي تشمل المالئكةالحق على نشر رسالة الرجوع إلى الحق ابناء 

 . وسوى البشر

.  بعنوان الالهوت والخدمة الربانيةـْمـَوتََچـَمْد ْبهاشْـرّي على الفصل الثاني من الباب االول من ْبـَهـكْتي ِودانْـتَانقضى بحث 



 الفصل الثالث
 النزيلةالتجليات الشخصية  هو مصدر كل كْرِِٰشْٰـنَٰ

 ١\٣\١. ب. ش

 التعريب

 ثم أظهر )puruSa( پوروشَٰ المتداده الهيكل الكونيأوال في صورة الحق توسع في بداية الخلق، : تَسّوقال 

للعمل المادي لغرض خلق الالزمة ذلك، خلق العناصر الستة عشر ب. جميع المواد الالزمة للتركيب المادي

. الكون المادي

 التفسير

 ٢\٣\١. ب. ش

. يحفظ تلك االكوان المادية عن طريق نشر االمتدادات التامة لذاتهكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيشخصية الالهوت  ان ـتاچّيـَوْد َچْبَهـجاء في 

 المعروفكْرِِٰشْٰـنَٰالرب  أو )VAsudeva( واسو ِدَو ية الالهوت االوليشخص. تأكيد لذلك تلك هي )puruSa( پوروشَٰإذن، صورة 

تظهر جزء من عظمته. ، غني بكل القدرات والذكر والجمال والعلم والزهدنَـنْـَد أو ابن الملك )Vasudeva( َوسو ِدَوبابن الملك 

 هذا)puruSa( پوروشَٰجه و. )ParamAtmA (ـماَپـَرماتْ وجزء من عظمته بصفة الحقأي نور ) Brahman (ْبـَرْهـَمـْنبصفة 

)puruSa( پوروشَٰ  تجلياتيوجد ثالثة .للحقاالصلي تجلي ال) ParamAtmA (َپـَرماتْـما هو كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيلشخصية الالهوت 

ين اآلخرين هماتجليال.  أولهاو ه)KAraNodakazAyI ViSNu( ويشْٰـٰنوـَوشايِّي ـاْرنَٰكاَرٰن تجلي، تجلي الافي الخليقة المادية وهذ

)KSIrodakazAyI ViSNu( ويشْٰـٰنو َدكَـشاّيُورٰيـكْٰش تجلي و)GarbhodakazAyI ViSNu( ويشْٰـٰنو َدكَشاّيـْرْبهُوَچ تجلي

ويشْٰـٰنوـَوشايِّي ـاْرنَٰكاَرٰنتخرج االكوان التي ال تعد من مسام جلد . ا فيما بعد على التواليموسنستفيض في أمره

)KAraNodakazAyI ViSNu( ويشْٰـٰنو َدكَشاّيـْرْبهُوَچ تجليفي كل واحدة منها في الحق  ويدخل )GarbhodakazAyI ViSNu( .

 َبـدَّْهى-نـيتْـيابسبب الحق تركيب العالم المادي وحل تراكيبه يتم على دورات منتظمة بمشيئة  ان ـتاچّيـَوْد َچْبَهـجاء في 

)nitya-baddha(َبـدَّْهى-نـيتْـيا. س المسيَّرةالنفو  أي  )nitya-baddha(أزليا هي نفس فردية تتمتع باألنية أيالمسيَّرةالنفس   أي 

هو المتمتع الوحيدالحق  التي تجبرها على طلب الملذات الحسية وهي عاجزة عن نيلها باألصل ألن )ahaGkAra( ـكاَرأَهـنْ

 أزليا الناسية لمقامها هذا، تملك نزعات قوية إلىالنفوس المسيَّرةة المسودة، لكن االحياء هي المتمتع. وسائر االحياء هي متاعه

 في العالم المادي فرصة التمتع بالمادة إلى جانب فرصة فهم مقامها الحقيقي، واالحياء المحظوظة التيالنفوس المسيَّرةتمنح . المتعة

ت غزيرة في العالم المادي، تنضم إلى النفوسرجعا بعد )VAsudeva( واسو ِدَوللحقتدرك الحقيقة وتسلم للقدمين اللوتسيتين 

بعد ذلك، تنقطع حاجة تلك االحياء المحظوظة إلى العودة إلى العالم المادي الزائل، .الحقالمحررة أزليا مما يتيح لها دخول ملكوت 

 عندما يحين اجل انحالل تراكيب العالم)mahat-tattva( َو تَـتّْـ-َمـَهـتْلكن من لم يدرك حقيقة مقامه سيعود لإلندماج في 

 . المادي

 على جميع)mahat-tattva(  تَـتّْـَو-َمـَهـتْتحتوي . عندما يعاد الخلق  ثانية)mahat-tattva( َو تَـتّْـ-َمـَهـتْيجري اطالق 

 أوال إلى المقومات الستة عشر)mahat-tattva(  تَـتّْـَو-َمـَهـتْتقسم . النفوس المسيَّرةمقومات الظواهر المادية بما في ذلك 

ينتشر. يشبه االمر الغيمة في السماء الصافية. وهي العناصر المادية الكثيفة الخمسة واالجهزة العاملة االحدى عشر أي الحواس

-mahat( َو تَـتّْـ-َمـَهـتْتجتمع .  في السماء الروحية ويسطع مجمل الوجود بالنور الروحي)Brahman( ْبـَرْهـَمـْنالنور 

tattva( تَـتّْـَو-َمـَهـتْ الجزء التي تحتله بينما في احدى زوايا السماء الروحية الشاسعة التي ال تحد بحد  )mahat-tattva(فإنه 

هذا الجزء من السماء الروحية ليس سوى جزء ضئيل من مجمل  أي)mahat-tattva(  تَـتّْـَو-َمـَهـتْ. يسمى السماء المادية

نمتخرج كل تلك االكوان . عدد ال يعد من االكوانعلى  )mahat-tattva(  تَـتّْـَو-َمـَهـتْ تحتوي. وحيةالسماء الر

 أيضاً والذي يلقي نظرة)MahA ViSNu( ويشْٰـٰنو-َمها الذي يسمى )KAraNodakazAyI ViSNu( ويشْٰـٰنوـَوشايِّي ـاْرنَٰكاَرٰن

 . لغرسها باالحياء السماء الماديةعلى خاطفة 

 التعريب

 ظهريو مياه الكون وتخرج من البحيرة حول سرته سويقة من اللوتس )puruSa( پوروشَٰيستعلي جزء من 

. من زهرة اللوتس فوق تلك السويقة  سيد جميع المهندسين في الكونْبـَرْهما



 التفسير

 ٣\٣\١. ب. ش

ويخرج من مسام بدنه عدد ال يحصى من. )KAraNodakazAyI ViSNu( ويشْٰـٰنوـَوشايِّي ـاْرنَٰكاَرٰن االول هو )puruSa( پوروشَٰ

)GarbhodakazAyI ViSNu( ويشْٰـٰنو َدكَشاّيـْرْبهُوَچصورة ب في كل كون من االكوان )puruSa( پوروشَٰيدخل . االكوان

شْٰـٰنووي َدكَشاّيـْرْبهُوَچتخرج من سرة . ويستعلي نصف جوف الكرة الكونية الممتلئة بالعرق المتصبب من بدنه

)GarbhodakazAyI ViSNu(وسيد جميع المهندسين المالئكة العاملينْبـَرْهما أبو جميع االحياء  سويقة زهرة اللوتس مكان والدة 

توجد داخل سويقة زهرة اللوتس اربعة عشر طبقة من الطبقات الكوكبية وتقع الكواكب. على التصميم الكامل للنظام الكوني وتدبيره

-َسـتْيا أو )Brahmaloka( ْبـَرْهـَم لُوَكفوق الكواكب األرضية توجد كواكب السماء وأعالها هو كوكب . طهااألرضية في وس

الجن وأشباههم من االحياء  أي)asuras( أسوَرْزتقع تحت الكواكب األرضية سبعة طبقات تحتية يأهلها . )Satyaloka( لُوَك

. الماديين

 وهو)KSIrodakazAyI ViSNu( ويشْٰـٰنو َدكَـشاّيُورٰيـكْٰش إلى )GarbhodakazAyI ViSNu( وويشْٰـٰن َدكَشاّيـْرْبهُوَچ وسعيت

.  داخل الكونالنزيلةالتجليات الشخصية  ومنه تخرج جميع )Hari( َهريلجميع االحياء واسمه الجامع ) ParamAtmA (َپـَرماتْـما

 KAraNodakazAyI( ويشْٰـٰنوـَوشايِّي ـاْرنَٰكاَرٰن أولها تجليات بثالثة )puruSa-avatAra( تاَرأو-پوروشَٰلذلك، جملة القول يتجلى 

ViSNu( تَـتّْـَو-َمـَهـتْ الذي يخلق المواد الكلية في  )mahat-tattva(ويشْٰـٰنوـْرْبهُوَدكَشاّي َچ و الثاني هتجلي وال

)GarbhodakazAyI ViSNu(ويشْٰـٰنو َدكَـشاّيُورٰيـكْٰش و الثالث هتجلي الذي يدخل كل كون من االكوان وال )KSIrodakazAyI 

ViSNu( َپـَرماتْـما وهو) ParamAtmA (ة التامة الثالثتجلياتمن يعلم بتلك ال. كل شيء مادي حي أو غير حيالنفس العليا ل

دة والموت والشيخوخةلشخصية الالهوت يعلم بالالهوت على الوجه السليم ويتحرر بنتيجة ذلك من االوضاع المادية المتمثلة بالوال

يحتل. )MahA-ViSNu( ويشْٰـٰنو-َمهاأمر  )zloka( شْـلُوَكيلخص في هذه الـ. ـتاچّيـَوْد َچْبَهـوالمرض طبقا لما جاء في 

 من حيث يرمق)karaNa( كاَرنَٰ يستعلي مياه بحر بذلك،.  جزء من السماء الروحية بمشيئته)MahA-ViSNu( ويشْٰـٰنو-َمها

 فتخلقويشْٰـٰنوتتكهرب الطبيعة المادية بفعل رمقة  ف فورا)mahat-tattva(  تَـتّْـَو-َمـَهـتْية مما يؤدي إلى خلق طبيعته الماد

بذور يغرس البستاني. بمجرى الوقت فورا عددا ال يعد من االكوان تماما كما تزين الشجرة نفسها بعدد كبير من الثمار اليانعة

 البحر)kAraNa( كاَرنَٰلذلك، يسمى بحر . ال يحدث شيء دون مسبب. ت لتعطي ثمارهاالشجرة وتنمو الشجرة بمجرى الوق

 . التسليم بنظرية الخلق اإللحاديةالتحامق بال ينبغي لنا .  تعني علي)kAraNa( كاَرنَٰ كلمة. المسبب

ال تملك. صالحة لتفسير الخلقال يؤمن الملحد بالخالق لكنه قاصر عن طرح نظرية . ـتاچّيـَوْد َچْبَهـيرد وصف الملحد في 

پوروشَٰ كما ال تقوى المرأة على الحمل دون اإلتصال برجل أي )puruSa( پوروشَٰالطبيعة المادية القدرة على الخلق دون قدرة 

)puruSa( .َٰپوروش )puruSa( ْپَركِْرتي يحبل) prakRti(متدلية منال ينبغي لنا توقع الحليب من االكياس اللحمية ال.  فتضع االنثى

)puruSa( پوروشَٰكذا، ال ينبغي لنا ترقب قدرة خالقة من العناصر المادية بل اإليمان بقدرة . نها تشبه الضرعاعنق الماعز رغم 

باإلستلقاء للتأمل جعل الطبيعة تخلق عددا ال يعد من االكوان فوراالحق مشيئة . الطبيعة  أي)prakRti( َركِْرتيْپالذي يحبل 

قدرات ال تحد ويعملالحق يملك . جميع الكواكب وتوابعها فورا بمشيئتهالحق وبناء عليه، خلق . في كل منها الماءحق الويستعلي 

Vedas . )( ِوَدْزالـهذا هو حكم . ال يكبره وال يعادله سواه. كيف يشاء بتدبير كامل رغم انه ليس الفاعل شخصيا

 التعريب

 لكن ال شأن له )puruSa( پوروشَٰ  لـنظمة الكوكبية قائمة على الهيكل الكونيع االجمي ان من المقطوع به

. بدنه روحي علي أزليا. بالعناصر المادية المخلوقة

 التفسير



 ٤\٣\١. ب. ش

 للحق المطلق العظيم مقصود خصيصا لفهم المبتدئ الذي)vizva-rUpa( َپ رّو-َويشْـ أو و)virAT-rUpa( َپ رّو-يراطَومفهوم 

لذلك،. بالنسبة إلى المبتدئ، الصورة تعني شيء من اشياء هذا العالم المادي. الهوتالية ير بالصورة العلية لشخصيشق عليه التفك

قدرتهالحق وكما ورد أعاله، يمد  .الحقال بد من طرح مفهوم مناقض للحق المطلق في بداية االمر لتركيز العقل على قوة امتداد 

لكن فيالحق هو عين ذات الحق امتداد قدرة .  التي تتضمن كل العناصر المادية)mahat-tattva( َو تَـتّْـ-َمـَهـتْفي صورة 

وقتبوبائنة عنه الحق هي عين الحق وبناء عليه، قدرة  .الحق بائنة عن )mahat-tattva( َو تَـتّْـ-َمـَهـتْفان الوقت نفسه 

تلك الصورة الباقية هللا هي. عند اهل الوحدة المطلقة ة هللا هو عين الصورة الباقي)virAT-rUpa( َپرّو  -يراطَْومفهوم . واحد

الصورة الباقية هللا هي صورة روحية أو علية عن ان  ويشدد هنا)mahat-tattva( َو تَـتّْـ-َمـَهـتْصورة متقدمة على خلق 

 هي من السنخ العلي عينه دوننزيلةتجلياته الشخصية الالصورة العلية هللا عينها تكشفها قدرته الباطنة ومنوعات . الجبالت المادية

. )( َو تَـتّْـ-َمـَهـتْمس  mahat-tattva

 التعريب

 ذو ألوف السيقان واألفخاذ والسواعد والوجوه )puruSa( پوروشَٰ  بعيونهم الكاملة الصورة العلية للـالتيميرى 

واآلذان واألنوف وجميعها مزينة بألوف  ألوف الرؤوس والعيون هيكلتوجد في ذاك ال. الفائقة دون استثناء

. التيجان واألقراط المتألقة واكاليل الزهور

 التفسير

 ٥\٣\١. ب. ش

الحق فيكشف تتيميةال الخدمة ية حواسنا الحالية بوسيلةصفال بد من ت. بحواسنا المادية الحالية العليالحق  بعلى الشعورال نقوى 

)Vedas( ِوَدْزالـإذن، يؤكد في . الصفية وحدها تتيميةالالعلي ممكنة بالخدمة حق الة معاين ان ـتاچّيـَوْد َچْبَهـجاء في . ذاته لنا

كما جاء في.  وحدها القادرة على الكشف عنهتتيميةال الخدمة وانالحق  وحدها هي القادرة على تقريبنا إلى جانب تتيميةالالخدمة ان 

إذن، ال بد لنا من استقاء.  الذي مسحت عيناه بمرهم خدمة الحب للتيممرئيالحق  ان )Brahma-saMhitA(  َسـْمـهيتا-ْبـَرْهَم

ال نرى االشياء في العالم المادي بأم. تتيميةالالخدمة عن اشخاص شاهدوه فعليا بعين كاملة ممسوحة بللحق العلم عن الصورة العلية 

ء دنيوي فإنها تنطبق أكثر على االشياء تلك هي وسيلة تجربة شيإذا كانت. اعيننا دوما بل من خالل تجربة من شهدوها فعال

هو عديم الصورة عند. بالصبر والتأني إذن، يستطيع الفرد إدراك األمر العلي المتعلق بالحق المطلق وصوره المختلفة. العلية

. المبتدئ لكنه في صورة علية عند الخادم الخبير

 التعريب

يتم .  متنوعة داخل الكونتجليات شخصية نزيلةبذرة التي ال تهلك ل المصدر والوه پوروشَٰ الثاني لـالتجلي 

. تجليلك الذمن ذرات وامتدادات  خلق مختلف االحياء مثل المالئكة والبشر وغيرهم

 التفسير



ليتج منها في كونل في كل فإنه يدخ) mahat-tattva ( تَـتّْـَو-َمـَهـتْ عددا ال يعد من االكوان في پوروشَٰيخلق  ان بعد

ندما يشاهد الظلمة والفضاء في جوف الكونع) GarbhodakazAyI ViSNu (ويشْٰـٰنوـْرْبهُوَدكَشاّي َچ الثاني )puruSa( پوروشَٰ

ثم) Garbhodaka( ـْرْبـهُوَدَكَچتسمى هذه المياه . دون قرار فإنه يملئ نصف جوف الكون بالعرق المتصبب من بدنه ويستعليه

 مهندسْبـَرْهمايصبح . على تويجيات الزهرة ْبـَرْهما  اللوتس ويولد كبير مهندسي التدبير الكونيتبرز من سرته سويقة زهرة

َركِْرتيْپجبلة التملك من   أي)rAjo-guNa( نَٰچو -َرجُو من ْبـَرْهماولد . ويشْٰـٰنوأمر حفظ الكون بدور الحق الكون بينما يتولى 

)prakRti(علي عن جميع الجبالت المادية وينأى دوما عنويشْٰـٰنو.  مولى جبلة األصالةـٰنوويشْٰالطبيعة المادية، وأصبح   أي 

 وهو مولى جبلة التلبيس ويتولى أمر تدمير الخليقةشيـَو أي )Rudra( روْدَر يولد ْبـَرْهمامن .  توضيح ذلك وقد مراأللفة المادية

ويشْٰـٰنوـْرْبهُوَدكَشاّي َچ من النزيلةالتجليات  هم شيـَو و ويشْٰـٰنوو  ْبـَرْهما: االولياء الثالثةوبناء عليه،  .الحقكلها بمشيئة 

)GarbhodakazAyI ViSNu( .َدكْـشَٰ ولد سائر المالئكة مثل ي)DakSa( ـتْـشيَمـرّي و )MarIci( َمـنو و )Manu( من وغيرهم

)Vedas( ِوَدْزذا تمجده الـ ه)GarbhodakazAyI ViSNu (وويشْٰـٰنـْرْبهُوَدكَشاّي َچ. توليد االحياء داخل الكونون ويتول ْبـَرْهما

ويشْٰـٰنوـْرْبهُوَدكَشاّي َچ. بذو األلف رأس الخالحق  التي تستهل بوصف )Garbha-stuti(  ْسـتوتي-ىـْرْبَهَچ َمـنْـتْراتفي 

)GarbhodakazAyI ViSNu(ويشْٰـٰنو. كما تقدم توضيح ذلك ورغم انه يستعلي المياه داخل الكون فإنه علي دوما  هو رب الكون

كْٰشـٰيرُوَدكَـشاّيلنظام الكوني ويسمى ل النفس العليا و)GarbhodakazAyI ViSNu (ويشْٰـٰنوـْرْبهُوَدكَشاّي َچهو امتداد تام من 

لى هذا الوجه، األصلي ع)puruSa( پوروشَٰ م فهم الوجوه الثالثة لـإذن، يت.  أي حفيظ الكون)KSIrodakazAyI ViSNu (ويشْٰـٰنو

 . ذا ه)KSIrodakazAyI ViSNu (ويشْٰـٰنوكْٰشـٰيرُوَدكَـشاّي  داخل الكون عن النزيلةالتجليات الشخصية وتفيض جميع 

ْرَمكّو و) Matsya (َمـتْـْسـيا مختلفة باختالف العصور وال تحصى عددا رغم بروز بعضها مثل تجليات شخصية نزيلةتوجد 

)KUrma (وراَهى و) VarAha (راَم  و)RAma (ـَهىسيمْٰ نْرِٰو) NRsiMha (التجليات الشخصيةتسمى تلك .  وغيرهاواَمَن و

 أمر الجبالتأولياء )Rudra( روْدَر أو شيـَو  وويشْٰـٰنو  وْبـَرْهماوجد شخصيات الجبالت مثل تثم ) lIlA( ـاللّيتجليات  النزيلة

 . المادية

.االحياء  أي)jIvas( جّيـَوْز ما بين مقام شخصية الالهوت ومقام شيـَومقام المولى .  هو عين شخصية الالهوتويشْٰـٰنوالرب 

رفع االحياء صالحا أو أرفع المجهز بقدرة الخلق مقصود ألْبـَرْهمامنصب . دوما )jIva-tattva(  تَـتّْـَو-جّيـَو من عداد ْبـَرْهما

ر الكريمة، وفي حال عدم توفر نفس صغيرة جديرة بإحتالل منصبتعادل قدرته قدرة الشمس المنعكسة في االحجا.  درجةالتيم

 . شخصيا ويتولى مهام المنصبالحق ، يشغله ْبـَرْهما

لكن لما انه متصل بالطبيعة المادية اتصاال مباشراالحق  من عداد النفوس الصغيرة بل امتداد تام من امتدادات شيـَوليس المولى 

 . اللبن حليب لكنه ال يحل محل الحليب. ، ويشبه الفرق بين الحليب واللبنويشْٰـٰنو الربمقامه العلي مقام  ال يعادلف

خالل نهار واحد من الدهر الذي يعادل عمر)Manu( َمـنويتوالى أربعة عشر . )Manu( َمـنو تجليات التالية هي التجليات النزيلة

 في شهر واحد من عمرَمـنو ٤٢٠وبناء عليه، يوجد . ) ألف سنة ضعف ألف من سنواتنا األرضية٤ ماليين و٤أي ( ْبـَرْهما

٥٠٤٠وعلى هذ االساس، يوجد .  دهراً أي مائة سنة من سنيهْبـَرْهمايحيا .  في خالل سنته)Manu( َمـنو ٥٠٤٠ أو ْبـَرْهما

ن من تلك االكوانفي كل كو ْبـَرْهمايوجد عدد االكوان ال يعد و. ْبـَرْهما خالل عمر )Manu( َمـنو ٥٠٤٠٠٠ ي أ١٠٠ضعف 

َمـنوء عليه، يمكننا تخيل ظهور ماليين من وبنا. )puruSa (پوروشَٰخالل الفترة ما بين زفرة وشهقة ون جميعهم ويهلكون يولدو

)Manu( پوروشَٰ نفس واحد من انفاس اثناء) puruSa( . 

يْبـهوو و) SvAyambhuva Manu( ْبـهوَو َمـنوْسـواياْمـ المدعو )yajJa( ـياْچيا:  البارزين داخل الكون هم)Manus( َمـنوْز

)Vibhu( َمـنو ارُوتْـشيـشَْٰسـو المدعو )SvAyambhuva Manu (َسـتْـياِسـَن و )Satyasena( َمـنو أوتَـمَّ المدعو )Uttama 

Manu (تاَمـَس َمـنو المدعو َهري و )TAmasa Manu (َهىطْايكونْٰو و )VaikuNTha(رايـَوتَ َمـنو  المدعو) Raivata Manu(

َمـنو ـوْسـوتَايو المدعو )VAmana( واَمَن و) CAkSuSa Manu (َمـنو وشَٰتْـشاكْـٰش المدعو )Ajita(  آجيـتَو

)Vaivasvata Manu( .َمـنو وْسـوتَايو حقبة ي هة الحاليحقبةال )Vaivasvata Manu( .ْبهاوَمساْرَو )SArbabhauma( المدعو

و) DakSa sAvarNi Manu( ي َمـنوْرٰنسـاَو َدكْـشَٰ المدعو )RSabha( ـْبـَهـى ِدَوٰش رِٰو) SAvarNi Manu (ي َمـنوْرٰنساَو

)Dharmasetu( ْدَهـْرَمـِسـتو و) Brahma-sAvarNi Manu (ي َمـنوْرٰن سـاَو-ْبـَرْهَم المدعو )ViSvaksena( ـَوكْـِسـَنيشْٰو

-Rudra (ي َمـنوْرٰن ساَو-روْدَر المدعو )SudhAmA( سوْدهاما و) Dharma-sArvarNi Manu (ي َمـنوْرٰنساَو-ْدَهـْرَم المدعو

sAvarNi Manu (َوَرـشْـِچ ّيـوو )Yogezvara( ي َمـنوْرٰنساَو-ِدَو المدعو) Deva-sAvarNi Manu (َهـْدْبـهانو ْبـرِٰو

)BRhadbhAnu( ي َمـنوْرٰنساَو-إنْـْدَر المدعو )Indra-sAvarNi Manu( . َمـنواسماء طقم واحد من اربعة عشر هذه هي

)Manu( مائة سنة شمسية طبقا لما جاء اعاله٣ مليارات و٤حقبهم متد ت  . 

َچتْـِرتا ّيـو و) Satya-yuga( َچَسـتْـيا ّيـوتتألف دورة العصور االربعة من .  للعصورالنزيلةالتجليات الشخصية ثم توجد 

)TretA-yuga (َچَپـَر ّيـوْدوا و )DvApara-yuga(  َچّيـو كَليو )Kali-yuga( .في كلتجلي شخصي نزيلل تختلف بشرة ك 

 في بشرة)DvApara-yuga( َچَپـَر ّيـوْدوا في كْرِِٰشْٰـنَٰالرب تجلى . االبيض واالحمر واالسود واالصفر:  والوانها هيعصر

.  في بشرة ذهبيةَچّيـو كَلي في تْـشايتَـنْياالمولى سمراوية كما تجلى 

 ألنتجلي شخصي نزيل وال مجال ألن يصبح مدعي ةِوديالـ في االسفار النزيلة لالهوتالتجليات الشخصية ذن، يرد ذكر جميع إ

 عن هويته لكن يعمل كبار الحكماء علىالتجلي الشخصيعلن يال . )zAstras( ْزشاْسـتَْرـال مذكورة في تجلي شخصي نزيلكل 

شاْسـتَْرالـقوم بها في ي والمهمة المخصوصة التي التجلي الشخصيترد سمات . )zAstra( شاْسـتَْرالـتوسم سماته الواردة في 

)

تلك. التجليات الشخصية النزيلةإلى جانب  ) zAstra

zAstra( . 

( شاْسـتَْرالـ المفوضة الوارد ذكرها في التجليات النزيلةوجد عدد ال يعد من ي



 ٦\٣\١. ب. ش

 التعريب

 الذين قضوا مجاهدات شاقة  األربعة)KumAras( ْزكوماَرالـ انجب ْبـَرْهمابادئ ذي بدء، في بداية الخلق، 

 . بفضل ثباتهم في نذر التبتل من اجل تحقيق الحق المطلق

 التفسير

 ٧\٣\١. ب. ش

.ْبـَرْهمافة للخالئق بحسب اجناس والد االحياء لذلك، توجد اسماء مختل.  دوريعلى نحو ه وتدميرهوحفظالعالم المادي يجري خلق 

 وقضوا مجاهدات شاقة تتمثل بالتبتل)KaumAra( كاوماَر المذكورين اعاله في فترة خلق  األربعة)KumAras( ْزكوماَرالـولد 

أصبحوا.  مفوضةزيلةتجليات ن  األربعة)KumAras( ْزكوماَرالـهؤالء . )Brahman( ْبـَرْهـَمـْنومن اجل تلقيننا طريقة تحقيق 

 أوال، ليس استناداْبراْهـَمنَٰوالعبرة من ذلك وجوب اكتساب صفات الـ.  أكفاء قبل قضاء نوع قاسي من المجاهداتـةْبراْهـَمنَٰ

Brahman . )( ْبـَرْهـَمـْن الشروع في عملية تحقيق لإلنسانإلى النسب وحده بل اقتران النسب باألخالق أيضاً وبعدها يمكن 

 التعريب

 الكون طلبا ر وانتشل الكرة األرضية من قع) الثانيةالنزلة(شخصية خنزير بري ب العظيم تدى المفهبط

 . لخيرها

 التفسير

 ٨\٣\١. ب. ش

 هو القيام بمهمة إعجازية مخصوصةتجلي من تجليات الحقغرض كل . ومهمته المتميزةللحق تجلي شخصي الداللة هي ذكر كل 

لخنزير البري بإنتشال الكرة األرضية من قعر البحر الذي يملئ نصف جوف الكرةاالشخصي التجلي  قام. ال يقوى عليها سواه

أسوَرْزـ  القوي عن ذلك اإلعجاز لية الالهوتالكونية، والتفاط شيء من مكان قذر من عمل الخنزير البري وقد كشف شخص

)asuras(  ورغم انه لعب دورأمر ال يشق على شخصية الالهوت .  القذرالذين خبئوا الكرة األرضية في ذلك المكانأيا لشياطين

. التجلي الشخصيلك ذ في تيمهه عظِّمخنزير بري فإنه يبقى في مقامه العلي دوما كما ي

 التعريب

( ــيْزٰشرِٰ عصر في ) RSis( ـي ناَرَدٰشرَِٰوِد شخصية الالهوت للمرة الثالثة في صورة هبط DevarSi NArada (

 التي تحث على تتيميةالالخدمة  المتعلقة ب)Vedas( ِوَدْزالـ شروح صنف. هو الحكيم الكبير بين المالئكةو

 . العمل دون أجر

 التفسير



 ٩\٣\١. ب. ش

في الكونالحق  تيم في كل أرجاء الكون وجميع كبار تتيميةال الخدمة شخصية الالهوت، نشرمن مفوض ال ناَرَد الجليل ـيٰشرِٰالـ

ـَمْدشْـرّي كتاب مصنف )zrlla VyAsadeva( وّيـاَس ِدَوـَل شْـرّي. من مريديه  ومن مختلف اجناس الحياةوعلى مختلف الكواكب

ِوَدْز وهو شرح الـ)NArada-paJcarAtra( َپـنْـتْـشَـراتْـَر-ناَرَد كتاب ناَرَد صنف.  هو أحد مريديه أيضاًـَوتَـْمَچْبها

)Vedas(كَْرمـّيْزكتاب يدرب ، وهذا التتيميةال الخدمة  وال سيما) karmIs ( طلبة االجر على تحقيق الخالص من رهن العملأي.

الكون باسره حافل بطلبة االجر من كل اجناس. ها في التمتع بالحياة بعرق جبينها مفتونة غالبا بأجر العمل لرغبتالنفوس المسيَّرة

لكل عمل جزاء والعامل مرتهن بالجزاء خيره ان  مستند إلىيتضمن العمل خطط المعاش على أشكاله، لكن ناموس الطبيعة. الحياة

تنتهي إلى الشقاءلكن األوضاع المادية . جزاء خير العمل بالرخاء المادي بينما جزاء شر العمل يقارن بالشقاء المادييقارن . وشره

ناَرَد شْـرّييلقن . سعادة الباقية الطليقةالمادي االحمق جاهل بوسيلة تحصيل ال. الزائلة أو الشقاء الزائلسواء في السعادة وحده 

يقودهم شاغلهم الحالي إلى درب ان ويوجه مرضى العالم كيف يمكنلطلبة االجر الحمقى هؤالء وسيلة تحقيق واقعية السعادة 

.الحليبيصف الطبيب لمريضه تناول الحليب في صورة اللبن لشفاء سوء هضمه الناتج عن تناول أحد مشتقات . الحرية الروحية

، كماناَرَدعلى يد طبيب خبير مثل الدواء لكن يأتي " وداوها بالتي هي الداء:"حسب القول المأثورإذن، سبب المرض وعالجه واحد 

ـكَـْرْمـيانـايشْٰبوهب اجر العمل وهذا ما سيقود الفرد إلى الحق  الحل نفسه وهو خدمة ـتاچّيـَوْد َچْبَهـجاء في 

naiSkarmya . لخالصدرب ا  أي)(

 التعريب

 ْدَهـْرَم ولدي زوجة المالك نارايانَٰ و )Nara( نَـَرفي صورة التوأمين الحق في النزلة الرابعة، نزل 

.  قضى مجاهدات شاقة ومثالية غايتها ضبط الحواسبذلك،. )( Dharma

 التفسير

 ١٠\٣\١. ب. ش

 أي المجاهدات)tapasya( َپـْسـياتَـ اإللتزام بـ ان  أوالده)RSabhadeva( ـْبـَهـى ِدَوٰشرِٰكما نصح الملك قدوة لنا الحق وضع 

شديد اللطف بالنفوس الناسية، وهذا ما يحمله على النزول وتركالحق . لإلنساني إنما هو الواجب الوحيد في سبيل تحقيق التعال

 للغرضتْـشايتَـنْياالمولى لمدة االخيرة، نزل وفي ا. لرجوع إليهإلى ا النفوس المسيَّرةالتعاليم الالزمة أو ارسال رسله لدعوة جميع 

التجليما زال . الصناعة الحديدية الحاضر أي عصر كَلي عصرنفسه المتمثل بإظهار حظوة خاصة على النفوس المتردية ل

.  على احدى قمم جبال الهيمااليا)( نارايانَٰ -َبـَدرّي في مكان عظِّمي نارايانَٰ الشخصي BadarI-nArAyaNa

 التعريب

شرح عناصر الخلق والعلم فوقطبيعي .  كبير الكملة)Kapila( كَـپيَلالحق النزلة الخامسة في شخصية كانت 

.  بعد اندراس ذلك العلم)( ْبراْهـَمنَٰآسوري إلى  Asuri BrAhmaNa

 التفسير

 ١١\٣\١. ب. ش

سانْـكْـْهـيافلسفة .  الفلسفي)SAGkhya( ـكْـْهـياسانْمجموع عناصر الخلق اربعة وعشرين، وكل منها موضح في نهج 

)SAGkhya(سانْـكْـْهـيا كلمةاالشتقاق الجذري ل. فة الفوقطبيعية عند االوروبيين معروفة عموما بالفلس) SAGkhya( ما" هو

ي الشخصيالتجل للمرة االولى وهو )Kapiladeva( ِدَو پـيَلكَـالحق هذا ما فعله . "يوضح بإسهاب بطريقة تحليل العناصر المادية

. الخامس

 التعريب

( آتْـري ابن الحكيم )  ـاّيآنَـسّوولد من رحم . )puruSaAtri(پوروشَٰ  السادس كان التجلي الشخصي

Alarka( آلَـْرَكتكلم في أمر التعالي إلى .  ولدا لهانزيلتجلي شخصي  التي دعت طالبة )( AnasUyA( و 

( هايـَهـيا و )( ْپـَرْهالَد . غيرهمو) ( يادوثل  وغيرهما م) Haihaya Yadu PrahlAda

 التفسير



 ١٢\٣\١. ب. ش

صة والدةق. )AnasUyA (ـاّي آنَـسّو و)Atri RSi( ـيٰشرِٰ آتْـري ابن )DattAtreya( َدتّـاتْـِرياذاته في شخصية الحق أنزل 

صوص قصة الزوجة بخ)BrahmANDa PurANa (پـورانَٰ ـدَْٰبـَرْهمانْٰ ترد في نزيلتجلي  بصفة )DattAtreya( ادتّـاتْـِري

شيـَو  وويشْٰـٰنو  وْبـَرْهما االولياء الثالثة دعت إلى )Atri RSi( ـيٰشرِٰ آتْـريزوجة ) AnasUyA (ـاّيآنَـسّو ان جاء. الوفية

ائها وظهروا دعاألولياءقبل . " ثالثتكم ولدا ليتجلوات ان ني أطلب منكمانرضيتم عني، وان شئتم مني طلب بركة ف ان سادتي،:"قائلة

يادو و )PrahlAda (ْپـَرْهالَد و )Alarka (آلَـْرَك الذي تكلم عن فلسفة النفس الروحية إلى )DattAtreya( دتّـاتْـِريافي شخص 

. غيرهمو) ( Haihaya ( هـايـَهـيا و ) Yadu

 التعريب

( تْـشيرو َپـتيْپـَرجا ابن ) PrajApati Ruci( ـياْچياالنزلة السابعة في شخصية كانت  yajJa( تيآكّو وزوجته 

Yama( ياَمبمعاونة مالئكة مثل ولده تولى السلطة  و)( AkUti(  ْسـواياْمـْبـهوَو َمـنواثناء فترة تبديل 

)( . SvAyambhuva Manu

 التفسير

 ١٣\٣\١. ب. ش

 في شخصيةتجلىيالحق ن، لكن ال يشغل المناصب اإلدارية التي يحتلها المالئكة المتعلقة بتدبير الشؤون الكونية سوى خير الصالحي

 في حال عدم توفر نفوس صالحة إلحتالل تلكويتولى امر التدبير الكوني.  الخـْدَرنإ و) PrajApati( َپـتيْپـَرجا  وْبـَرْهما

)SvAyambhuva Manu( ْسـواياْمـْبـهوَو َمـنو حقبة اثناء مالك الجنان إنْـْدَرلم توجد نفس صالحة إلحتالل منصب . المناصب

حقبةال.  وسائر المالئكة)Yama( ياَم وتولى تدبير الشؤون الكونية وعاونه أوالده مثل )yajJa( ـياْچياحينئذ في شخصية الحق فنزل 

. )( وْسـَوتَ َمـنواي وحقبة ي هةالحالي Vaivasvata Manu

 التعريب

( ناْبـهي ابن الملك ) NAbhi( ـْبـَهـى ِدَوٰشرِٰالنزلة الثامنة في شخصية الملك كانت  RSabhadeva( وزوجته 

في تلك النزلة عن درب الكمال الذي يسلكه من ملكوا حواسهم على أتم الحق كشف . )MerudevI( ِمـروِدوّي

.  الحياة الروحيةقاماتبتكريم كافة مون وجه والذين يحظ

 التفسير
ةطبقة اإلداريين وطبق المفكرين وطبقة:  وهيمقامات روحية اجتماعية واربعة طبقاتجامعة البشر مقسمة طبيعيا إلى اربعة 

 فإنها حياة التلمذة والحياة الزوجية وحياة اإلعتزال وحياةالمقامات الروحيةاما . ة أهل الصناعة والحرفةطبقالفالحين والتجار و

المقامات الروحية والطبقات االجتماعيةع  لجميالسيد الروحي والزاهد هو المقامات الروحيةسلك التبتل هو أرفع . الزهد في العالم

مقامو) bahUdaka (َدَكَبـهّومقام  و)kuTicaka (ـتْـشَـَككوطـّيمقام : يتضمن سلك التبتل اربعة مقامات تدريجية هي. قاطبة

و أرفع المقامات هَپَرَمَهـمْٰـَس مقام. )paramahaMsa (َسـَرَمَهـمَْٰپمقام و) parivrAjakAcArya (راَجـكاتْـشاْرياوَپـريـ

ّي ِمروِدو و)NAbha( ناْبـهي ابن الملك )RSabhadeva( ـْبـَهـى ِدَوٰشرِٰ َمهاراَج. الروحية كماال ويحظى بتبجيل الجميع

)MerudevI( َپـْسـياتَـونصح أوالده بدرب الكمال بواسطة للحق  الثامن التجلي الشخصي كان )tapasya(المجاهدات التي  أي

 . د وتمكنه من تحصيل السعادة الروحية الباقية المتجددة وجود الفرتصفي

يبحث الحمقى عن الملذات الحسية. يبحث كل كائن حي عن السعادة لكن ال يعلم أحد وسيلة تحصيل السعادة الباقية التي ال تحد بحد

تشارك. سية هي ضالة الكالب والخنازيرة المستمدة من الملذات الحالزائلالسعادة ان ون المادية بديال للسعادة الحقيقية لكنهم ينس

تتوفر تلك السعادة في كل صنف من اجناس الحياة بما فيها الصورة البشرية، لكن. الحيوانات والطيور والسباع بتلك الملذات الحسية

ووسيلة التحقيق لتحصيل السعادة الباقية التي ال تحد بواسطة التحقيق الروحي  بل ليس مقصودا لتلك السعادة الرخيصةاإلنسان

ْزَرْدهـّي التدرب على النأي عن الملذات الحسية يطلق عليهم اكملوامن . المجاهدات  أي)tapasya( َپـْسـياـتَالروحي هي 

)dhIras(َرْدهـّي.  الحواسكدوراتمن تخطوا   أي )dhIra( َسـنّْـّيـاَس هو الوحيد الذي يستحق دخول) sannyAsa (أي سلك

 تلك المهمة وفي)RSabhadeva( ـْبـَهـى ِدَوٰشرِٰنشر الملك . قبلة الجميع )paramahaMsa(َپَرَمَهـمْٰـَس جيا مقام لتبتل ليبلغ تدريا

 .  وال ينبغي للحمقى تقليدهعظيمالتالنهاية نأى كليا عن جميع االحتياجات البدنية وهو أمر نادر واجب 



 ١٤\٣\١. ب. ش

 التعريب

 تْهوـرِْٰپ في شخصية الملك متجليااستجابة لدعاء الحكماء الحق زلة التاسعة، نزل ، في النـةْبراْهـَمنَٰايها الـ

.  الذي طور األرض واخرج منها مختلف المحاصيل فظهرت األرض في اجمل صورها)( PRthu

 التفسير

 ١٥\٣\١. ب. ش

تْهوـرِْٰپ َمـهاَرَج تجليقبل  )PRthu( تْهوـرِْٰپ َمـهاَرَجكانت تقوم فوضى كبير ناتجة عن سوء إدارة الملك الفاسق والد 

)PRthu( . دعا الفطناء)واجب الملك هو الصالح والسهر على. خلعوا الملك ان بعدالحق  تجلي إلى )ـةْبراْهـَمنَٰالـالحكماء و

رعيته، وحينما يتجاهل الملك واجبه فمن واجب الفطناء خلعه عن العرش، لكن ال يحتل الفطناء العرش ألن لديهم واجبات تفوق

ال يطمح الفطناء الحقيقيين أو. )PRthu( تْهوـرِْٰپ َمـهاَرَجفي شخصية الحق وظهر الحق ت العرش فدعوا إلى نزلة واجبا

 محاصيل كثيرة من األرض ففرح)PRthu( تْهوـرِْٰپ َمـهاَرَجاخرج .  االكفاء مطلقا إلى المناصب السياسيةـةْبراْهـَمنَٰالـ

. ل األرض تظهر في أجمل صورةالمواطنون بمثل ذلك الملك الصالح وجع

 التعريب

  ويبقيه على قارب)Vaivasvata Manu( َمـنو تََوَوْسـَوايفي شخصية سمكة ويعمل على حماية الحق ينزل 

. )( َمـنو وشَٰتْـشاكْـٰش حقبة بعد انتهاء يغرق العالم تحت المياه عندما يحدث فيضان كامل CAkSuSa Manu

 التفسير

 ١٦\٣\١. ب. ش

، ال يحدث دوماـَوتَـْمَچْبهاـالمعلق االول على ال) zrIpAda zrIdhara SvAmI (ـْدَهـَر ْسـوامّيشْـرّي پاَدـشْـرّيي حسب رأ

 إنما)CAkSuSa Manu( َمـنو شَٰوتْـشاكْـٰش  حقبةلكن هذا الفيضان الذي حدث بعد انتهاء) Manu( َمـنودمار بعد تبديل كل 

)zrI JIva GosvAmI(ْسـوامّي چُوجـّيـَو  شْـرّيلكن ) Satyavrata( َسـتْـياْوَرتَم إظهار بعض المعجزات أماغرضه كان 

پـورانَٰيا ـدِٰماْركَـنْٰ و )ViSNu-dharmottara (ْدَهـْرمُوتَّـَر -ويشْٰـٰنو مثل )zAstras( ْزشاْسـتَْرـالاستشهد بأدلة ثابتة من 

)MArkaNDeya PurANa( ـشََهريـَومْٰ و )HarivaMza( حقبة تدل على حدوث دمار بعد انتهاء  التيَويديةالـغيرها من الكتب و

رأي) zrIla VizvanAtha CakravartI ThAkura (ويشْـواناتْـَهى تْـشَـكْـَرَوْرتي طْهاكوَرـَل شْـرّييد كما أ) Manu( َمـنوكل 

 للداللة على حدوث)BhAgavatAmRta( تَاْمـرِٰتـَوَچْبها بكتاب استشهدم )zrIla JIva GosvAmI( ْسـوامّيچُوجـّيـَو ـَل شْـرّي

َرتََسـتْـياْو  تيمهفي ذلك الحين إلظهار حظوة خاصة علىالحق  هبطعدا عن ذلك، . )Manu( َمـنو كل حقبةفيضان بعد انتهاء 

)( . Satyavrata

 التعريب

 َمـنْـَدراتْـشَـَلتها مرتكزا لجبل في شخصية السلحفاة واستخدم صدفالحق في النزلة الحادية عشر، نزل 

.  الكونمالئكة وشياطين الذي كان يستخدم بمثابة قضيب مخض من قبل )( MandarAcala

 التفسير

 ١٧\٣\١. ب. ش

َمـنْـَدراتْـشَـَلحينئذ، استخدم جبل . ستخراج إكسير الخلودئكة والجن ذات مرة على مخض بحر الحليب إلعمل المال

MandarAcala . السلحفاة مرتكز الجبل في بحر الحليبالحق  صدفة ت وأصبح بمثابة قضيب المخض)(

 التعريب

 وفي النزلة الثالثة عشر، فتن )Dhanvantari( نْـتَـريَوْدَهـنْـفي شخصية الحق في النزلة الثانية عشر، نزل 

.  واعطى اكسير الخلود إلى المالئكةنثىالشياطين بسحر جمال ا



 ١٨\٣\١. ب. ش

 التعريب

 البدن رهبأظاف  وفلقفي النزلة الرابعة عشر، )NRsiMhadeva( ـَهى ِدَوسـيمْٰنْـرِٰفي شخصية الحق  تجلى

. كما يفلق النجار العصا)  (ـوپهيَرنْٰـياكَـشيـالمتين للملحد  HiraNyakazipu

 ١٩\٣\١. ب. ش

 التعريب

 وزار ساحة )VAmana( َمَنَواطراف  مقصوع االْبراْهـَمنَٰفي شخصية الحق في النزلة الخامسة عشر، نزل 

رغم انه  اقتصر على طلب قطعة من األرض تعادل ثالث خطوات من خطواته. )Bali( َبـلي َمهاراَجقربان 

. كان يضمر استعادة ملكوت االفالك الثالثة

 التفسير

 ٢٠\٣\١. ب. ش

ملكوت الكون بذريعة طلب قطعةالقوي قادر على وهب ملكوت الكون إلى من يشاء من بداية بسيطة كما هو قادر على سلب الحق 

. صغيرة من األرض

 التعريب

 ْزـتْـريـياكْـشَٰ إلهالك )BhRgupati( َپـتيچوْبـْهـرِٰفي شخصية الحق في النزلة السادسة عشر، نزل 

. ـةْبراْهـَمنَٰتمردهم على الـنتيجة  أي الملوك واحد وعشرين مرة لغضبه منهم )( KSatriyas

 التفسير

 ٢١\٣\١. ب. ش

يهمعلون  يفترض بهم حكم الكوكب مسترشدين بالمفكرين الذي يشيرصحاب السلطة التنفيذيةا  أي)KSatriyas( ْزـتْـريـياـشَٰكْ

ْزـتْـريـياكْـشَٰيوجه الملوك المملكة استنادا إلى ذاك التوجيه، وحينما يعصى الملوك . )zAstras( ْزشاْسـتَْرـالحسب أحكام 

KSatriyas .  على خلعهم عن عروشهم واستبدالهم بملوك خير منهمـةْبراْهـَمنَٰ، يعمل الــةْهـَمنَْٰبرا أوامر الـ)(

 التعريب

 َپـراشَـَر من صلب )SatyavatI( َسـتْـياَوتّي رحم في) zrI VyAsadeva (وّيـاَس ِدَو شْـرّيبعد ذلك، ظهر 

 عدة فروع إلىالواحدة  ِوَد الـصنّفالهوت، و في النزلة السابعة عشر لشخصية ال)ParAzara Muni( موني

. اإلنسانرأى تدهور فطنة  ان وفروع الفروع بعد

 التفسير
ساَم : االصلية إلى اربعة هيِوَد قسم الـ)zrlla VyAsadeva( وّيـاَس ِدَوـَل شْـرّي واحدة باالصل لكن )Veda( ِوَدكانت الـ

)SAma (ياجوْرو ) Yajur (ْچ رِٰو) Rg (ـْرَوآتْـَه و )Atharva(پـوراٰنـاتْ ثم شرحها في مختلف الفروع مثل الـ )purANas(

ـةْبراْهـَمنَٰ الـسوى ومواضيعها صعبة على أفهام عامة الناس وال يفهمها ةِوديالـاللغة . )MahAbhArata( َمهاْبهاَرتَ و

 الحاضر ليسوا بأفضلعصر في الْبراْهـَمنَٰة الـ الحاضر حافل بالجهلة، وحتى ذريكَلي عصرة، لكن رفيعالمحققين ذوي الفطنة ال

ْزَوايشْـيا والـ)KSatriyas( ْزـتْـريـياكْـشَٰ والــةْبراْهـَمنَٰيكلف أهل الوالدتين من الـ.  أو النساء)zUdras( ْزْدَرـّوشمن الـ

)vaizyas ( ـْسـكاَرْزَسـمْٰبإتمام )saMskAras( والعائالت العليا االخرينـةْبراْهـَمنَٰـذراري الفقد لكن المراسم اإلصالحية  أي 

عصربداعي التأثير السيء لل انسباء المولودين مرتين  أي)dvija-bandhus(  َبـنْـْدهوْز-ْدويـَجتربيتهم الرفيعة ويطلق عليهم 

وّيـاَس ِدَوـَل ـرّيشْقسم .  والنساء)zUdras( ْزْدَرـّوش في عداد الـ)dvija-bandhus(  َبـنْـْدهوْز-ْدويـَجيدرج . الحاضر

)zrlla VyAsadeva(ِوَد الـ )Veda( َبـنْـْدهوْز-ْدويـَج إلى فروع وفروع الفروع تسهيال الفهام  )dvija-bandhus(ْزْدَرـّوش والـ

.  والنساء)( zUdras



 ٢٢\٣\١. ب. ش

 التعريب

المالئكة، كشف عن ومن اجل مسرة . )RAma(راَم في شخصية الملك الحق في النزلة الثامنة عشر، نزل 

 الذي كان يقيم على الجانب )RAvaNa(راَونَٰ قوى إعجازية مثل اخضاع المحيط الهندي وقتل الملك الملحد 

. اآلخر من المحيط

 التفسير

 ٢٣\٣\١. ب. ش

.في صورة إنسان على األرض من اجل القيام بعمل مسر للمالئكة الموكلين بالتدبير الكونيراَم  شْـرّيتجلى شخصية الالهوت 

 غيرهم أحياناً لدعمهموكثير) HiraNyakazipu (ـوپهيَرنْٰـياكَـشيـ و) RAvaNa (راَونَٰكبار الجن والملحدين مثل ر يشته

للمثال، مسعى السفر إلى الكواكب .الحق تحدي النظام الكوني الذي اقامه همقصدومالحضارة المادية بعون العلم المادي وغيره 

أهلها درجات متفاوتة من البشر ألغراض مخصوصة واردةتتختلف أوضاع كل كوكب و. م القائم للنظاابالوسائل المادية يشكل تحدي

.الحقفي شريعة الرب، لكن اغترار الماديون الملحدون بنجاحهم الضئيل على الصعيد الحضاري المادي، يدفعهم إلى تحدي وجود 

. بالوسائل المادية بغض النظر عن صالحهمإنْـْدَرب جنان كواكم وكان يريد إدخال عامة الناس إلى احده) RAvaNa (راَونَٰكان 

اراد بناء سلم يصل إلى الجنة ليتسلقه البشر دون الحاجة إلى قضاء االعمال الصالحة الالزمة لدخولها، كما اراد التمرد على النظام

. )SItA( سّيـتابإختطاف زوجته راَم  شْـرّي سلطة شخصية الالهوت ياتحدمالكوني 

ذاوه) RAvaNa (راَونَٰوبناء عليه، قبل بتحدي .  نزل لمعاقبة هذا الملحد مستجيبا لدعاء المالئكة)RAma(راَم الرب  ان ال شك

شخصية الالهوت فقد قام بمعجزات مثلكان ) RAmacandra (راَمـتْـشَـنْـْدَرالحق  ان مال. )RAmAyaNa (رامايانَٰمدار كتاب 

 بحثا في مجالعصراجرى علماء ال.  المحيط الهنديمياهسطح  على عائمةندي قوامه حجارة اعداد طريق ملكي على المحيط اله

 جعل الكواكبالذيالحق انعدام الوزن من خلق  ان انعدام الوزن لكن من المحال تطبيق انعدام الوزن في كل وأي مكان، لكن لما

 المحيط الهندي إلىعبر وهادعمتل جسر حجري دون اعمدة  على المياه بتشكيبالعومالضخمة تسبح في الهواء فقد أمر الحجارة 

 . لَـنْـكا شْـرّيجزيرة 

 التعريب

 في عائلة كْرِِٰشْٰـنَٰالرب  و)BalarAma(راَم َبـلَـالحق بدور الحق في النزلتين التاسعة عشر والعشرين، نزل 

. ألرض رفع كاهل ابذلك،. )( يادو من آل )( يـٰنشَْٰورِٰ Yadu VRSNi

 التفسير

 ٢٤\٣\١. ب. ش

 هما الصورتينكْرِِٰشْٰـنَٰو) BalarAma(راَم َبـلَـ ان النص على االخص يدل في هذا )BhagavAn (ـوانَچْبـَهـ كلمةاستعمال 

 كما نطلع)puruSa(پوروشَٰ من شخصيات تجلي  كْرِِٰشْٰـنَٰالرب ليس .  وسيتضح ذلك على نحو افضل فيما بعدالهوتليتين للواال

 إلى)Baladeva( َبـَل ِدَويمتد . ولى امتداداتهأ) BalarAma(راَم َبـلَـ بينما ةيول هذا الفصل بل هو شخصية الالهوت االمنذ بداية

 و)Aniruddha( آنيـرودَّْهى و) SaGkarSaNa( ـنَٰشَـنْكَـْرشَٰ و) VAsudeva( واسو ِدَو: الشخصيات االربعة االولى وهي

 هو)Baladeva( َبـَل ِدَو ان  في حين)VAsudeva( واسو ِدَو هو كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب . )Pradyumna( ْپـَرْدّيـوْمـَن

. )( ـنَٰشَـنْكَـْرشَٰ SaGkarSaNa

 التعريب

( ـاـّيَچ في والية ) GayA( ـناَچآ في شخصية بوذا ابن كَليثم في بداية عصر الحق سيظهر  AJjanA( 

. صادقينبغرض إيهام حساد المؤمنين ال

 التفسير



 ونشر مفهومه)AJjanA( ـناَچآ في والية بيهار بدور ابن )GayA( ـاـّيَچوقد ظهر في والية للحق قوي تجلي بوذا هو 

كانت عامة البشر ملحدة وقت ظهور. )Vedas( ِوَدْزالشخصي حول الالعنف ونهى حتى عن القرابين الحيوانية التي توصي بها الـ

انتشرت المسالخ عمليا تحت ستار القرابين الحيوانية وشاع ذبح الحيوانات دون. شر على غيره من الطعامبوذا وتفضل لحوم الب

 على التأثيراتاشدد مةِوديالـاعلن عدم قبوله بالتعاليم . دعى المولى بوذا إلى الالعنف وأمر بالرأفة بالحيوانات المسكينة. قيود

فتبنوابالرب، ون  الذين كانوا ال يؤمنكَلي عصر الفطنة من اهل ضعفاءعمل بهذا المبدأ . النفسية السلبية التي يسببها قتل الحيوان

ضلل المولى بوذا عقول الملحدين ألن .الحقالمبادئ االخالقية والالعنف التي تشكل الخطوات المبدئية قبل السير على درب تحقيق 

ونبذلك، اصبح الملحدين يؤمن .للحق نزيلتجلي المطلق فيه وكان لكنهم وضعوا إيمانهم الحق اتباعه كانوا من غير المؤمنين ب

. تمثلت رحمة بوذا في حمل الملحدين على اإليمان به. في صورة المولى بوذاالحق ب

ِوَدْزللـالبالغة االدبية . ةِوديادعى الجميع انها كانت قرابين . قبل ظهور المولى بوذا كان قتل الحيوانات سائدا في المجتمع

)Vedas(  ـتاچّيـَوْد َچْبَهـوردت في .  المشروعةالسلسلة المريدية العلية على يد اعندما ال يجري تسلمهتضلل المطالع العابر

 االساتذة الحمقى للعلميضلل ان من المحتم. االساتذة الحمقى  أي)avipazcitaH( َپـشْـتْـشيـتَـهيـأوإشارة إلى أمثال هؤالء 

منتهىبتلقي الرسالة العلية على يد المصادر المحققة العلية للسلسلة المريدية بإعتبار الطقوس والشعائر  ون الذين ال يحفلِوديالـ

وايْر أَهـْمـدايشْ تْـشَ َسـْريو: )١٥\١٥( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـجاء في . انهم مفتقرين إلى العمق في العلم. ِوديالـ اغراض العلم

العظيمالرب . االعلىالحق  تدريجيا إلى درب اإلنسان ِوديالـ أي يقود النهج )vedaiz ca sarvair aham eva vedyaH( اهِودي ِاَو

تبدأ الوظيفة النسبية عند العلم بالصلة،. ِوديالـهي مدار مجمل العلم  والنفوس الفردية والظاهرة الكونية والصلة التي تربط بينهم

ِوَدْزـلسوء الحظ، يفتتن االساتذة غير المشروعين لل. على أسهل سبيلالحق   الرجوع إلىي الغاية القصوى للحياة أتحقيقويعقبها 

Vedas .  بالشعائر وحدها مما يفسد العملية الطبيعية كلها)(

قتلة. ابتدئ بالنهي عن عادة قتل الحيوان فالمولى بوذا هو شعار الالهوت بالنسبة إلى هؤالء المضللين ذوي النزعة اإللحادية

وبناء عليه،. يطلق على النفس حيوان أو حي أحياناً. قتلة الحيوان نوعين .الحقصر خطرة على طريق الرجوع إلى الحيوانات عنا

 .  قتلة الحيواناتمن عدادكل من قاتل الحيوانات ومن فقد هوية النفس 

البشر وبناء عليه، ال بد من نهي .للرب العظيمقاتل الحيوان وحده قاصر عن تذوق الرسالة العلية  ان َمهاراَج يتْكْٰشـرّيَپـقال 

بينصلة المن السخف انكار . توجب إرشادهم إلى درب الالهوت ان أوال وأخيرا عن وقف عملية قتل الحيوان طبقا لما جاء أعاله

ر عصبنعمة) sannyAsIs (َسـنّْـّيـاسّيْزالـ تلك النظرية الخطرة جماعة زائفة من هضتان. التحقيق الروحيوبين قتل الحيوان 

تْـشايتَـنْياالمولى تقدم بحث هذا االمر في الحوار الذي دار بين . )Vedas( ِوَدْزإلى قتل الحيوان تحت ستار الـون  الذين يدعكَلي

 عن قتل الحيوان)Vedas( ِوَدْزيختلف القربان الحيواني الوارد في الـ. )Chand Kazi Shaheb( تْـشْـَهـنْـْد صاحبوالقاضي 

 أو االساتذة غير المشروعين للعلم)asuras( أسوَرْز ألن )Vedas( ِوَدْزالـانكر المولى بوذا سطحيا سلطة . ون قيودفي المسالخ د

اإلنسانكان موقف المولى بوذا الرافض مستندا إلى تنجية . )Vedas( ِوَدْزالـ  استنادا إلىالدليل على قتل الحيوانون  يطرحِوديالـ

ال توجد عدالة في. ن إلى االخوة والسالم والعدالة والمساواةوذ الحيوان من المسالخ التي أقامها الطامحمن رذيلة قتل الحيوان وانقا

 . الالعنف في بالد الهند وخارجها  أي)ahiMsA( ـساأهـيمْٰمذهب  نشرة فكليبالقتل الحيوان، اراد المولى بوذا منعه 

.للحق لكنها من األعمال التمويهية )Vedas( ِوَدْزالـ وانكارها سلطة التسليم هللا تدعى الفلسفة البوذية تقنيا فلسفة إلحادية لخلوها من

يرفض ان  ومن المحالِوديالـوبناء عليه، هو الداعية االصلي للعلم . النزيلة لالهوتالتجليات الشخصية المولى بوذا هو احد 

، الالهوتتيمحسد الذين ال ينقطعون عن  أي الشياطين )sura-dviSa( شَٰـي ْدو-سوَر، لكنه فعل ذلك ظاهريا ألن ةِوديالـالفلسفة 

َسـنّْـّيـاسّيْزالـ وهذا ما يقوم به اآلن ِوديالـ صفحات العلم استنادا إلىعلى تأييد قتل البقرة وسائر الحيوانات ون يعمل

)sannyAsIs (تجلي نزيلقني وإال لما تم القبول به  كلية على اساس تِوديالـتعين على المولى بوذا رفض سلطة العلم . المستحدثين

.)VaiSNava AcArya (آتْـشاْريا َوــنَٰايشْٰو وهو )Jayadeva( َجـيادوفي القصائد العلية من نظم الشاعر تبجيله وتعظيمه ولما تم 

)zaGkarAcArya( ياشاْرـكَراتْشَـنْـ  عمل باسلوب مناسب للزمان كما)Vedas( ِوَدْزـى المولى بوذا إلى االسس المبدئية للدع

 مهدا طريق)zaGkarAcArya( شاْرياـكَراتْشَـنْـوبناء عليه، كل من المولى بوذا و . )Vedas( ِوَدْزالـسلطة اقامة إعادة على 

لبشرية على إرشاد اَرْبهوْپـَمـها تْـشايتَـنْياالمولى  وال سيما )VaiSNava AcAryas( آتْـشاْرياْز َوــنَٰايشْٰواإليمان ومن ثم عمل 

وناالمر على مأخذ الجد ويغلقون يسعدنا االهتمام المتزايد بحركة الالعنف البوذية، لكن متى سيأخذ .الحقإلى درب الرجوع إلى 

 . المسالخ كليا؟ وإال ال معنى لمذهب الالعنف

.ذا منذ حوالي الفين وستمائة سنة وظهر المولى بو) سنة٥٠٠٠منذ حوالي ( كَلي عصر قبل حلول ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّيتم تأليف 

 مما يدل على داللة هذا الكتاب الواضح الذي يتضمن نبوءات كثيرة وهيـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّيبذلك، يرد ذكر المولى بوذا في 

والخداع والقصور الذي يخلو عن شوائب الخطأ والوهم ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي مصداقيةتتحقق الواحدة تلو االخرى مما يدل على 

ترى وتتكهن بما ان النفوس المحررة علية عن تلك العيوب مما يمكنها. النفوس المسيَّرةجميع التي تتسم بها وهي العيوب االربعة 

 . بكل وضوح سيجري في المستقبل البعيد



 ٢٥\٣\١. ب. ش
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 بدور ابن )Kalki( كَـلْـكي شخصية ين، فيعصربعد ذلك، سينزل رب الخليقة عند الفترة اإلنتقالية ما بين 

ViSNu YazA . حينئذ، سيكون جميع حكام األرض قد انحدروا إلى درك النهبة. )( ياشا ويشْٰـٰنو

 التفسير
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 الذي سيظهر في الفترة اإلنتقالية ما بينتجلي شخصي نزيل لالهوت )Kalki( كَـلْـكيهنا نبوءة اخرى حول نزول المولى 

 تْـِرتاو) Satya (َسـتْيا: دورة العصور االربعة هي. )Satya-yuga( َچَسـتْـيا ّيـو وبداية كَلي عصرين أي نهاية عصرال

)Treta (ْدواَپـَرو ) DvApara (كَلي و) kali (ألف واثنين وثالثين سنة٤٠٠ الحاضر كَلي عصريدوم .  دورة اشهر السنةوتدور 

عصرإذن، تبقى من . يتْكْٰشـرّيَپـ ونهاية حكم الملك )KurukSetra( ـتَْركوروكْـشِٰملحمة  اآلف سنة بعد ٥انقضى منها قرابة 

 عند انقضاء تلك المدة طبقا لما جاء في)Kalki( كَـلْـكيوبناء عليه، سيظهر .  ألف وسبعة وعشرين ألف سنة٤٠٠ كَلي

وستتحقق) zambhala( شَـْمـْبـَهـَل من قرية )ViSNu YazA( ياشا ويشْٰـٰنو ْبراْهـَمنَٰاسم والده هو الـ. ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي

. ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّيوتثبت مصداقية كما جاء أعاله،  كل تلك التنبؤات بالتتابع

 التعريب

 عددا كالروافد المتدفقة من مصادر ال النزيلة لالهوتالتجليات الشخصية ، ال تحصى ـةْبراْهـَمنَٰايها الـ

. ن المياهتنضب م
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يوجد غيرهم مثل. التجليات النزيلة المدرج هنا ليس كامال بل نبذة جزئية عن كل النزيلة لالهوتالتجليات الشخصية بيان اسماء 

و) PRznigarbha( ـْرْبـَهىَچشْـنيـْپـرِٰ و) HaMsa( ـَسَهـمْٰ و) Hari( َهري و) zrI HayagrIva( َوــرّيْچَهـيا شْـرّي

و) SArvabhauma( ْبهاوَمساْرَو و) VaikuNTha( َهىطْايكونْٰو و) Satyasena( َسـتْـياِسـَن و) Vibhu( هوويـْبـ

و) Yogezvara( َوَرـشْـِچّيـو و) SudhAmA( سوْدهاما و) Dharmasetu( ْدَهـْرَمـِسـتو و) ViSvaksena( ـَوكْـِسـَنيشْٰو

ربي، انت تبين:" في دعائه)PrahlAda( ْپـَرْهالَد َمهاراَجقال . عصور الغابرة من الوغيرهم )BRhadbhAnu( َهـْدْبـهانوْبـرِٰ

 بعدد اجناس الحياة أي المائيات والخضار والزواحف والطيور والسباع والبشر والمالئكة وغيرها لمجرد حمايةتجليات نزيلة

 في شخصيةكَلينزلت في عصر . لعصورأنت تنزل ذاتك على هذا النحو طبقا لضروريات مختلف ا. المؤمن واهالك خالفه

، وتوجدكَلي عصرفي النزيلة الالهوت  ةتجلي شخصي هو َرْبهوْپـَمـها تْـشايتَـنْياالمولى . "َرْبهوْپـَمـها تْـشايتَـنْياالمولى 

تْـشايتَـنْيا شْـرّي ان  حيث يرد الذكر بوضوحةِوديالـ وغيره من االسفار ـَوتَـْمَچْبهاـالمواضع كثيرة اخرى في كل من 

الالهوت ينزل ان )Brahma-saMhitA(  َسـْمـهيتا-ْبـَرْهَم في احيلمنجد ت، كما الالهوت ةتجلي شخصي هو َمـهاْپـَرْبهو

)Matsya( َمـتْـْسـيا و) VarAha( وراَهى و) NRsiMha( نْرِٰسيمْٰـَهى و) RAma(راَم  مثل رغم كثرة امتدادته النزيلة شخصيا

الشخصيةاالمتدادات  ليسا من  َمـهاْپـَرْبهو تْـشايتَـنْياشْـرّي مولى والكْرِِٰشْٰـنَٰالرب لذلك، .  وكثير غيرهم)KUrma( كّوْرَم و

. التالي )zloka( شْـلُوَكسيزداد توضيح ذلك االمر في الـ. التجليات الشخصية النزيلةكل فياض  بل النزيلة

هذا هو اإلمتحان العام.  التي لم يرد ذكرها أعالهالتجليات النزيلةى من هو المصدر الذي ال ينضب لعدد ال يحصالحق إذن، 

 الذين يردالتجليات الشخصية النزيلة للالهوتبعض .  المفوض بصورة مباشرة وبصورة غير مباشرةالالهوتتجلي للتعرف على 

 مفوضناَرَد شْـرّي.  مفوضين بالعلم العلية األربع)KumAras( ْزكوماَرالـللمثال، . تامة بالكادالمتدادات ال امنذكرهم اعاله 

عضو تام) Matsya (َمـتْـْسـياشخصية الالهوت . مفوض بسلطة تنفيذيةتجلي  )PRthu( تْهوـرِْٰپَمـهاَرَج . تتيميةالالخدمة ب

 . لشالالتفي كل ارجاء الكون على نحو دائم دون انقطاع كتدفق مياه االنزيلة  الالهوت تجلياتظهر إذن، ت. بصورة تامة

 التعريب

 على االخص المقتدرينو) Manu( َمـنوالمالئكة وذراري و) Manus( َمـنوْزلـاو) RSis (ـيْزٰشرِٰجميع الـ

.  أيضاً)( َپـتـيْزْپـَرجا، ويتضمن ذلك امة أو امتداد امتدادات تامة لالهوتهم امتدادات ت PrajApatis
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( تييـْبـهّوو االقل قوة يلةالنزيطلق على شخصيات الالهوت 

 التعريب

من تجليات تامة  اعاله إما امتدادات تامة أو امتدادات امتدادات جميع شخصيات الالهوت النزيلة المذكورة

جميعهم على كواكب حيث يخلق ون يظهر. ةليو هو شخصية الالهوت االكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب  لكن لالهوتا

. لحماية المؤمنينالحق ينزل . الملحدون اإلضطراب

 التفسير

. )( شَآوي ويطلق على االكثر قوة ) Aveza vibhUti



 أي)avatAras( تاَرْزأو وادراجه في بيان تجلياته النزيلة، عن سائر كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيرد في هذا النص مباينة شخصية الالهوت ت

شخصياتجميع تنزل . "من ينزل" تعني )avatAra( آوتاَر كلمة. لية بدافع رحمته العلية من داره العه عائد إلى نزولالتجليات النزيلة

 إلى مختلف كواكب العالم المادي كما في مختلف اجناس الحياة لتحقيق مهماتالالهوت النزيلة بما فيهم شخصية الالهوت االولية

ة من قبلهضوفه المشقوقة أو امتدادات امتداداته التامة أو شخصيا أحياناً أو يرسل مختلف امتداداته التامالحق ينزل . مخصوصة

باالصل تام العظمة بكل من الثروة والقوة والذكر والجمال والعلمالحق . على نحو مباشر أو غير مباشر للقيام بوظائف مخصوصة

تلك العظمة مطلوبة ان  بد من العلم االمتدادات التامة فالشقوقوعند ظهور هذه العظمة جزئيا في االمتدادات التامة أو . والزهد

كذا، تعرض شخصيات. محطة الطاقة نفسها قادرة على امداد الطاقة الكافية لتشغيل مصانع ضخمة. إلنجاز وظائف مخصوصة

. الالهوت قوى محدودة ألن تلك القوى كافية للزمان المخصوص

 قوة إعجازية بقتل)NRsiMhadeva( ـَهى ِدَوسـيمْٰنْـرِٰالحق  و)ParazurAma(راَم َپـَرشوالحق للمثال، أظهر كل من 

كان. )HiraNyakazipu (ـوپهيَرنْٰـياكَـشيـالنمرود و العصاة واحد وعشرين مرة )KSatriyas( ْزـتْـريـياكْـشَٰالـ

.يب حاجبيهحتى من تقطون  القوة إلى درجة كان المالئكة على سائر الكواكب يرتعبمن) HiraNyakazipu (ـوپهيَرنْٰـياكَـشيـ

مع ذلك، كانوا. ثراء ومن كل الوجوهالجمال والعمر وباليتفوق المالئكة على المستوى السماوي من الوجود المادي على البشر 

في) HiraNyakazipu (ـوپهيَرنْٰـياكَـشيـلذلك، يمكننا تخيل مدى قوة . )HiraNyakazipu (ـوپهيَرنْٰـياكَـشيـالنمرود ون يخاف

ـَهى ِدَوسـيمْٰنْـرِٰالحق ع إلى اشالء بأظافر تقط) HiraNyakazipu (ـوپهيَرنْٰـياكَـشيـ لكن حتى الم المادي،الع

)NRsiMhadeva(ـنْـياْچجاَمـَدعرض  كذا، .الحقيقف ازاء قوة اظافر  ان من المحال على أحد مهما بلغت قوته ان  مما يعني

)JAmadagnya( وراَهى نزيل والناَرَدنزيل ال. ن فرضوا سلطتهم في ممالكهمبقتل جميع الملوك العصاة الذيالحق  قوة) VarAha(

 .  بصورة غير مباشرة خلقوا اإليمان في عامة الناسفوضضافة إلى المولى بوذا المباإل

مُوهـينّي و )BalarAma(راَم َبـلَـ كشف وهذكرعن  )Dhanvantari( ْدَهـنْـَونْـتَـري و )RAma(راَم  كل من كشف

)MohinI( ِدَوواَمَن و  )VAmanadeva(  َدتّـاتْـِريا كشف. هجمالعن) DattAtreya (َمـتْـْسـياو ) Matsya ( ماَركّوو

)KumAra( ِدَو پـيَلكَـ و )Kapiladeva(  نَـَر كشف. علمه العليعن )Nara RSi( تكشفإذن، . زهدهعن  ـيٰشرِٰ نارايانَٰ و

اكشفه سائر شخصيات الالهوت، والسمة االكثر بروزا التي فياضؤكد انه ويالحق مختلف سمات عن جميع شخصيات الالهوت 

)gopIs( پـّيـْزچُوالـجميع تساليه مع . )VRndAvana( نْـداَوَنورِٰ كانت تساليه الحيوية العلية مع صبايا كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب 

پـّيـْزچُوالـال ينبغي اساءة فهم تسالي غرامه مع . الجنسيالغرام  الوجود العلي والهناء والعلم رغم انها ظهرت ككشفمن 

)gopIs( . الطالب خالل تسعة ابواب تدريجيا منـَوتَـْمَچْبهاـاليرفع .  تلك التسالي العلية في الباب العاشرـَوتَـْمَچْبهاـاليورد 

. )gopIs( پـّيـْزچُوالـ مع كْرِِٰشْٰـنَٰالرب اجل الوصول إلى فهم تعالي تسالي 

و) svayam-rUpa( َپ رّو-ْسـويامْٰ امتداداته وصفاته وشقوقه بصفة افراد إلى توسع األعظم هو واحد ال ثان له، وشْٰـنَٰكْرِِٰ

وايـْبـَهـَو و) prAbhava( َوْپـراْبـَهـ و) tad-ekAtmA(  ِاكاتْـما-تَـْد و) svayam-prakAza( ْپـَركاشَ -ْسـويامْٰ

)vaibhava (ويالَس و )vilAsa (تاَروأ و )avatAra (ويـشَآ و )Aveza(َوْزـجـّي  و )jIvas(وجميعها مجهزة بقدرات فردية ال 

 األعظم بصفاته البارزة التي تبلغ اربعةكْرِِٰشْٰـنَٰعمل العلماء المختصين باالمور العلية بعناية على تحليل . تعد تتناسب مع كل منها

 هو مالك الصفات بالتمام،كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّية معينة من تلك الصفات، لكن  نسبتملك جميع امتدادات أو وجوه الالهوت. وستين

تاَرْزأومن فئات  )tad-ekAtmA( ِاكاتْـما -تَـْد و) svayam-prakAza( ْپـَركاشَ -ْسـوياْمامتداداته الشخصية مثل تتصف و

)avatAras( تَـتّْـَوويشْٰـٰنو من عداد  )viSNu-tattva(شيـَوالمولى . ثة وتسعين بالمئة من تلك الصفات العلية بنسبة تصل إلى ثال

 بل ما بينهما، يتصف بنسبة اربعة وثمانين بالمئة من الصفات، لكن تتصف)Aveza( ـشَآوي وال )avatAra( تاَرأوالذي هو ليس 

تتصف االحياء في حالة الرهن. لمئةة بتلك الصفات بنسبة ثمانية وسبعين باتي الحياهافي مختلف منزالتاالحياء  أي )jIvas( جّيـَوْز

 . المادي بمقادير ضئيلة من تلك الصفات تتفاوت بنسبة صالح حياتها

 الذي هو اكمل اهل الكون والمدبر الكبير للكون بالصفات بنسبة ثمانية وسبعين بالمئة على أتم وجه، بينما يتصفْبـَرْهمايتصف 

مستوى كمال النفس إنما هو تنمية تلك الصفات.  البشر بها بمقادير غاية في الضآلةيتصف سائر المالئكة بها بمقدار أقل منه بينما

.كْرِِٰشْٰـنَٰالرب  أو ويشْٰـٰنو أو شيـَومن المحال على النفس اإلتصاف بتلك الصفات على حال . بنسبة ثمانية وسبعين بالمئة بالتمام

 أوشيـَوة ثمانية وسبعين بالمئة بالتمام لكنها ال تقوى على بلوغ مقام تصبح ربانية بتنمية الصفات العلية بنسب ان تستطيع النفس

الربانيين أهل الكواكب في السماء الروحية هم المالزمين.  بمجرى الوقتْبـَرْهمايمكنها بلوغ مقام المولى . كْرِِٰشْٰـنَٰ أو ويشْٰـٰنو

دار. )Maheza-dhAma(  ْدهاَم-َمـِهـشَ و )Hari-dhAma( ْدهاَم-َهريعلى مختلف الكواكب الروحية التي تدعى للحق الدائمين 

 Goloka (لُوَك ورِِٰٰنْـداَوَنچُو أو )KRSNaloka( لُوَك كْرِِٰشْٰـنَٰ التي تعلو سائر الكواكب الروحية تسمى كْرِِٰشْٰـنَٰالرب 

VRndAvana( لُوَك كْرِِٰشْٰـنَٰدخول كوكب ون عوالكملة بفضل اإلتصاف بالصفات أعاله بنسبة ثمانية وسبعين بالمئة، يستطي

KRSNaloka .  بعد مفارقة ابدانهم المادية الحالية)(
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. بمحبة في الصباح وفي المساءللحق كل من يتلو بعناية الجلوة الغامضة ترتفع كل شقاوة الحياة عن كاهل 
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 من يعلم بوالدته وتساليه العلية سيرجع إليه بعد خالصه من هذا السجنكل ان ـتاچّيـَوْد َچْبَهـاعلن شخصية الالهوت في 

لذلك، والدة.  في هذا العالم الماديد العلم الفعلي بتعالي نزالء الالهوتإذن، يستطيع الفرد التحرر من الرهن المادي بمجر. المادي

ينكشف ذلك التعالي سوى لمن الي دنيوية بل علية وال طبقا لما يكشفه من اجل خير البشرية عامة ليست بوالدة وتسهوتساليالحق 

لهذا السبب، ينصح الفرد هنا باإلقتصار على. من الرهن الماديون بعناية على الغوص في االمر بمحبة روحية، فيخلصون يعمل

 انظاره تعالي والدةفي مختلف نزالته، بإخالص ومحبة فينقشع عنالحق  الذي يصف جلوة ـَوتَـْمَچْبهاـالتالوة هذا الفصل من 

ينال الفردكيف علية تماما وإال الحق والدة وتسالي  ان  التي تعني الخالص تدل على)vimukti( يـموكْتيو كلمة .الحقوتسالي 

ن بالخوض في غوامضي غير جديرتتيميةال الخدمة بأحكام ونواهيون وبناء عليه، فإنها غامضة ومن ال يعمل. الخالص بتالوتها

. تساليهوالداته و

 التعريب

 ضعفاءكما يبدو في العالم المادي هو مفهوم خيالي للتسهيل على هللا  الهيكل الكوني  أي)virAT( َويراطَمفهوم 

.  منزه عن الصورة الماديةه صورة، لكن اإلعتياد على الفكرة بأن هللا)المبتدئين(الفطنة 
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 ال يرد على االخص مع مختلف)virAT-rUpa( َپ رّو-راطْـيو أو )vizva-rUpa( َپرّو -َويشْـوالذي يدعى الحق ان مفهوم 

ال.  عليين دون شوائب المادة في ابدانهمفراد اعاله اةالمذكورالنزيلة الالهوت شخصيات ألن جميع النزيلة الالهوت شخصيات 

يعرض.  مقصود للعباد المبتدئين)virAT-rUpa( َپ رّو-ويـراطْ. النفوس المسيَّرةتوجد مغايرة بين ابدانهم وذاتهم كما هي حال 

-راطْويـيتم تخيل مختلف الظواهر المادية في .  المادي وسيوضح في الباب الثاني)virAT-rUpa( َپ رّو-ويـراطْعليهم مفهوم 

 يقوى المبتدئ على تخيلال. في الواقع، كل تلك االوصاف مقصودة للمبتدئين. وغيرها بصفة ارجله وايديه )virAT-rUpa( َپرّو

النفسأي ) ParamAtmA (َپـَرماتْـما دور بالحقيحل .  ليس مدرجا في قائمة صورته الفعليةالمفهوم المادي هللا.  وراء المادةشيء

 أوالحقورة خيالية سواء بالنسبة إلى العليا في كل صورة مادية وحتى في الذرات لكن الصورة المادية الخارجية ليست سوى ص

 واالحياء ارواحالحقكل من .  سوى وصف خيالي)virAT( ويـراطْبصفة  الحق هيكل ليس المفهوم المادي ل،جملة القول. نفسال

. حية ذات ابدان روحية أصلية

 التعريب

 ونكذا، يقحم. السماء مغيمة وان الهواء قذر ان  الفطنةضعفاءيحمل الهواء كل من الغيوم والغبار لكن يقول 

. مفاهيم بدنية مادية على الذات الروحية

 التفسير
ال نقوى حتى على اكتشاف الشق الروحي.  الذي هو روح خالص بأعيننا وحواسنا الماديةالحقد هنا اننا ال نقوى على رؤية يؤك

 نقوى على رؤية الشقنحن ننظر إلى الرداء الخارجي للبدن أو إلى العقل اللطيف للنفس لكننا ال. الموجود داخل البدن المادي

وبأعينهم أالحق رؤية ون كذا، ينصح من يريد. إذن، علينا التسليم بحضور النفس الروحية بداللة بدنها الكثيف. الروحي داخل البدن

ى إلاإلنسانللمثال، عندما يذهب . )virAT-rUpa( َپ رّو-راطْـيوالظاهر الذي يدعى الكوني  حواسهم المادية، بالتأمل في الهيكل

."هذا هو الرئيس:" سيارة رئيس الجمهوريةورعند مرنعلق بالقول . نراها بسهولة فإننا نعرفه من سيارته ان سيارته التي نستطيع

 فورا دون تحصيل المؤهالت الالزمة، يتلى عليهمالحقرؤية ون  الفطنة الذين يريدضعفاءكذا، . نحن نعرف الرئيس بسيارته

الغيوم في السماء وزرقة السماء.  في باطنها وفي ظاهرهاالحق ان  رغمالحقلضخمة بمثابة صورة  المادية اوصف خيالي للظواهر

. اننا نتخيل لون السماء ازرق رغم غيرية زرقة السماء والسماء، لكن ذلك مجرد مفهوم عام. خير مثال
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من الشكل الرسمي وال يرى وال يسمع وال يوجد وراء المفهوم الكثيف للصورة مفهوم لطيف للصورة يخلو 

.  مرارارجعت ان تملك النفس تلك الصورة وراء اللطف، وإال كيف يمكنها. يتركب

 التفسير
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، كذا، يوجد مفهوم صورته اللطيفة التي تدرك انها ال ترى وال تسمع هللاةالضخمالصورة كما يتم تخيل الظاهرة الكونية الكثيفة في 

يملك الكائن الحي صورته الروحية وراء.  الكثيفة أو اللطيفة نابعة عن االحياء البدنيةالواقع، كل تلك المفاهيموال تتركب، لكن في 

يتوقف البدن الكثيف والوظائفة المعنوية عن العمل فور مفارقة النفس الروحية.  المعنوي اللطيفهوجوده المادي الكثيف أو وجود

حتى عندما يكون البدن الكثيف يغط في النوم. الحي رحل ألننا ال نراه وال نسمعه ان ن نقولفي الواقع، نح. بدنها المادي الكثيف

إذن، رحيل النفس الروحية عن البدن ال يعني عدم وجود النفس الحية، وإال كيف. العميق فإننا نتبين وجوده داخل البدن من تنفسه

 ؟رجعتهايمكن القول ب

بدنه ال يقارن مطلقا بأبدانها رته العلية وهي صورة ليست كثيفة أو لطيفة مثل سائر االحياء بل قائم أزليا في صوالحق ،جملة القول

للنفس صورتها الروحية األزلية التي ال ترهنها سوى. هي مفاهيم تخيليةالحق كل تلك المفاهيم حول بدن . الكثيفة وابدانها اللطيفة

. الشوائب المادية

 التعريب

 سيرىالذات الصفية فوبين البدن الكثيف والبدن اللطيف  عدام الصلة بين ان بالتجربة الذاتيةجرب الفردحينما ي

 .الحقيرى سحينئذ ذاته كما 
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 في صورة البدن الكثيف والبدن اللطيف ليست سوى ثيابفتنة الخارجيةالفرق بين تحقيق الذات والوهم المادي هو العلم بأن أوهام ال

تلك الثياب الخارجية مطلقا شخصية الالهوت، واإلعتقاد بذلكطال ال ت.  للنفس ووجود تلك الثياب الخارجية عائد إلى الجهلخارجية

تحقيق الذات يعني. التحقيق الكامل للذات محتمل بإلتزام الحياة الروحية أو الربانية ان  المطلق مما يعنيمعاينةيعني الخالص أو 

ن الذاتمينشئ الدافع على النشاط . العناية الجدية بنشاطات الذاتاإللتفات إلى البدن الكثيف والبدن اللطيف وعدم المباالة بمتطلبات 

تحسب المصلحة الذاتية على اساس البدن الكثيف والبدن اللطيف. لكن ذلك النشاط يشاب بالوهم نتيجة الجهل بالمقام الحقيقي للذات

وبناء. رجعة تلو رجعة، لكن تبدأ نشاطات الذات عندما يواجه الفرد ذاته بالتربية السليمةمما يعقبه فساد كل عمل نتيجة الجهل 

محرر حتى في حياة الرهن، وهذا الصعيد الكامل  أي)jIvan mukta(  موكْـتَ-َوْنـجـّيعليه، المنشغل بنشاطات الذات هو 

 انه يحل فيـتاچّيـَوْد َچْبَهـفي الحق يقول . أزلياتين للحق القدمين اللوتسيلتحقيق الذات ممكن ليس بالوسائل المصطنعة بل تحت 

عندما تطلب متعة  ذاتا لهاا بالبدن الكثيف والعقل اللطيف لتتوهمهالنفسالحق  يستر. قلب كل حي ومنه يصدر العلم والذكر والنسيان

يزيل الستارالحق فان لبا للخالص من شباك النسيان طالحق ، لكن بتنمية العلم العلي والدعاء إلى )الفتنة الخارجية(القدرة المادية 

يحدث كل ذلك على يد. الوهمي برحمته العلية فتدرك النفس ذاتها وتنقطع إلى خدمته على مقامها األزلي فتخلص من حياة الرهن

 . سواء بواسطة قدرته الظاهرة أو بصورة مباشرة بقدرته الباطنةالحق 

 التعريب

. وتستعيد رشدها بتحقيق ذاتها فترسخ في مجدهاالحق بنعمة بزوال الفتنة الخارجية فس بالعلم تغتني الن

 التفسير
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تعمل قدرته. وبناء عليه، جميع صوره هي عين اسماءه وعين تساليه وعين صفاته واصحابه وقدراته. هو العلي المطلقالحق 

بقدرته الطليقة يعمل ما يشاء. درته الظاهرة وقدرته الباطنة وقدرته البينيةتعمل القدرة نفسها بصفة ق. العلية بموجب قدرته الطليقة

وبناء عليه،. بمشيئته قادر على تحويل قدرته الظاهرة إلى قدرة باطنةالحق . كيف يشاء بمطلق قدرة من القدرات المذكورة اعاله

تعمل. السيطرة عليهاون مل على إيهام االحياء الذين يطلب تنحسر بمشيئته قدرته الظاهرة التي تعالمسيَّرةالنفس حسب ندم ومجاهدة 

يستطيع. مثل الطاقة الكهربائية مثل مناسب للغاية. ة التي تحرز تقدما على درب تحقيق ذاتهاصفيالقدرة نفسها على عون النفس ال

 النفس لمتابعة الوالدة والموت،فتنلظاهرة التي تكذا، القدرة ا. الكهربائي الخبير االنتفاع بالطاقة الكهربائية للتبريد والتسخين بمشيئته

على هذا النحو، تستعيد مقامهاالحق لتقود النفس إلى الحياة الباقية، والنفس التي تحظى بنعمة الحق تنقلب إلى قدرة باطنة بمشيئة 

. األصلي للتمتع بحياة روحية أزلية

 التعريب

 من ال يولد وال يعمل، التي ال سبيل إلى الكشف عنها حتى في العلم بذلك، يصف العلماء والدات ونشاطات

. هو رب القلب. ِوديالـ

 التفسير
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جلوات وخلوت ان وبناء عليه، كالهما أزلي ال تطرأ عليهم الوالدة وال الموت، والفرق هو. ة بالضرورةصفيواالحياء أرواح الحق 

ليست منالحق تي تولد ثم تموت مقيدة بناموس الطبيعة، لكن جلوات وخلوات االحياء ال. جلوات وخلوت االحياءمثل ليست الحق 

الوالدة ان ـتاچّيـَوْد َچْبَهـجاء في . لتحقيق ذاتهمطلبا صنع الطبيعة بل بيان القدرة الباطنة للرب، ويصفها كبار الحكماء 

)Brahman( ْبـَرْهـَمـْنلي يمكّن الفرد من تحقيق  تلك التسافيفي العالم المادي وتساليه علية، ومجرد التأمل للحق الظاهرية 

واجب لكنه القدير الذيالحق ال يوجب . من ال يولد يظهر وليدا ان )zruti( شْـروتيوالتحرر من الرهن المادي، كما جاء في 

يكشفها رحمة علىالحق ، لكن ِوديالـ حتى على العلم خفيةوتساليه الحق في الواقع، جلوات وخلوات . يعمل كل شيء بمشيئته

 . أسهل شكل مستساغبالتي تشكل تأمالت الحق علينا اإلنتفاع بحكايات تسالي . النفوس المسيَّرة

 التعريب

االكوان الظاهرة الحق يخلق . المجيد دوما هو رب الحواس الست والقدير تماما بالعظمة السداسيةالحق 

. ويحل في كل حي لكنه يبقى المستقل الوحيد دوماتشوبه شوائبها،  ان ويحفظها ويهلكها دون

 التفسير
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-amogha( ـلَـه لـّي-ـَهىْچأمُوهنا الحق وصف . هو الصانع واالحياء صنيعتهالحق  ان واالحياء هوالحق الفرق الرئيسي بين 

lIlaH(هو علي عن كل. ضطراباإلضطراب في خليقته هم المصابون بذلك اإلون من يخلق.  التي تدل على خلو خليقته من الحزن

وبناء عليه، هو رب الحواس الذي يخلق االكوان. الثروة والقوة والذكر والجمال والعلم والزهد: طارئ بفضل عظمته السداسية وهي

تمسه  انالمعذبة بالشقاوة الثالثية وهو الذي يحفظها ويهلكها عندما تحين آجالها دونوالظاهرة من اجل استعادة االحياء التي تأهلها 

لذلك، ال تمسه.  الرائحة دون اإلتصال بمصدرهااإلنساناتصاله بهذه الخليقة المادية اتصال ظاهري كما يشم . كل تلك االعمال

. العناصر غير الربانية على اإلطالق

 التعريب

ل المسرحي، وال الذي يلعب كالممثالحق  صور واسماء وتسالي يلاعتال يقوى االحمق فقير العلم على فهم 

. يقوى االحمق على التعبير عن االشياء بواسطة التخمين أو الكالم

 التفسير
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رغم ذلك، يوجد بعض صغار العلم. ألنه وراء تعبير العقل واللسان ال يستطيع أحد وصف تعالي الحق المطلق على الوجه الصحيح

وجلوته وخلوته واسماءه وصورهالحق تسالي . عيب لتساليهفهم الحق المطلق بالتخمينات القاصرة والوصف المون الذين يطلب

طالب االجر.  طالب االجر وصاحب النظرة العقلية:توجد فئتين من الماديين.  اإلعتيادياإلنسانغمضة على موتوابعه وشخصياته 

.بعد خيبته في التمتع بأجر العمل ال يعلم عمليا بالحق المطلق واما صاحب النظرة العقلية فيلتفت إلى الحق المطلق بالنظرة العقلية

يرتع غير المحبين للحق المطلق في االجر والنظرة العقلية مهما. شعوذة المشعوذ لغز لألطفال ان الحق المطلق لغز لكل هؤالء كما

أو طالب االجرالمادي المفرط ون  يفوقاهل النظر. يمنعهم علمهم المحدود من النفاذ في المناطق الغامضة للتعالي. بلغت مهارتهم

 هؤالءاهل النظر ان ولما. كل ذو صورة واسم وعمل هو من صنع القدرة الماديةان ون تقدما لكنهم جميعا في مجال الوهم ويفترض

ال سبيل لهم إلى حقيقة. باالسماء والصور الدنيوية فإنهم غارقون في الجهل المطبقللحق االسم العلي والصورة العلية ون يعادل

علي على الدوام حتى عندما يحل في العالمالحق فان  ـتاچّيـَوْد َچْبَهـوكما جاء في . بهذا القدر الضئيل من العلم مالحي العظي

 . من عداد أهل العالمالحق  ان الفتنة الخارجيةالجاهل المضلل بيعتقد المادي، لكن 

 التعريب

الذي يحمل دوالب القدمين اللوتسيتين للحق فظ إلى خدمة مالئمة غير منقطعة دون تحون وحدهم الذين يقض

. لق الكون بتمام مجده وقوته وتعاليهاالمركبة في يده، هم القادرين على العلم بخ
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.النظرة العقليةبفضل تحررهم التام من رهن العمل ووصورته وتساليه  كْرِِٰشْٰـنَٰالرب بتعالي اسم االصفياء الحق تيم   سوىيعلمال 

يعمل.  غير منقطعة ودون تحفظعفوية خدمةون بل يقضللحق  الصفيةمطلق نفع شخصي لقاء خدمتهم االصفياء الحق تيم  يستمد ال

بخدمة غيرون ال يستثنى أحد من حكم الخدمة إلى الرب، لكن من يقوم. بصورة مباشرة أو غير مباشرةالحق كل حي في خدمة 

بخدمته بصورة مباشرة مسترشدين بممثلهون أما من يقوم. بخدمة غير مالئمة إليهون  يقومالفتنة الخارجية،عليهم تمليها مباشرة 

 فياهل النظرالمعالي الغامضة برحمته في حين يبقى ون ه ويدخلتيمخدمة مالئمة إليه وهؤالء الخدم هم ون المحبوب فإنهم يقض

ه االصفياء على درب تحقيق ذاتهم بداعي انقطاعهم إلى خدمةتيم يهديالحق ، ـتاچّيـَوْد َچْبَهـوكما جاء في . العتمة على الدوام

.  اجر العمل والتخمين للدخولال يؤهل .الحقهذا هو سر دخول ملكوت . التودد إليه بحب عفوي

 التعريب

فسارات طرح تلك اإلستفسارات في هذا العالم هو الوسيلة الوحيدة للنجاح والتوعي التام ألن مثل تلك اإلست

. مالك كل االكوان، وتضمن الحصانة التامة من التعاقب المخيف للوالدة والموتللحق تنهض الحب العلي 
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شاونَـَك ناطق باسمهمال على القيمة العلية إلستفسارات الحكماء على لسان هنا) SUta GosvAmI (ْسـوامّيچُوسّوتَ يثني 

)zaunaka( . ،تيميعي  وبناء عليه،. ادرين على العلم به إلى حد ملحوظ دون غيرهم الجاهلين به تماماوحدهم قالحق  تيموكما مر

َپـَرماتْـما  و)Brahman( ْبـَرْهـَمـْن ، وشخصية الالهوت هو كلمة الفصل في الحق المطلق. بالعلم الروحي تماماالحق 

)ParamAtmA (بشخصية الالهوت العلم بكل أحواله وقدراته وامتداداتهإذن، يستطيع العاِلم. متضمنان في العلم بشخصية الالهوت .

. محصن عن الشقاوة المخيفة لتعاقب الوالدة والموتللحق الصفي تيم ال. على نجاحهم التامالحق تيم إذن، يهنئ 

 التعريب

 zrlla( اَس ِدَووّيــَل شْـرّي حقال تجليللحق من كشف  االدبي تجلي هو الـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي

VyAsadeva( وهو مخصص للخير األعظم لجميع البشرية وهو تشخيص النجاح الطليق والهناء الطليق والكمال 

. الطليق

 التفسير
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 والتاريخِوديالـ هو التشخيص الصوتي الكامل للعلم ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي ان  َمـهاْپـَرْبهو تْـشايتَـنْياشْـرّيالمولى اعلن 

 وهوكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيللرب  االدبي تجلي هو الـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي.  المالزمين لشخصية الالهوتالتيم حياة كبار ةضمن سيرويت

وكما. بالدراسة المتأنية الصبورةالحق  استمداد أقصى بركات قوى علىلنللحق  عبادتنا ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّينبغي عبادة ت. عينه

ْبـَرْهـَمـْن نستطيع الحصول على كل النور العلي لـ. ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّيهو النور والهناء والكمال كذا،  الحقان 

)Brahman( ـَلشْـرّي.  الشفافالسيد الروحي شريطة استالمه على يد ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي من تالوة كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي العظيم

 أشار على جميعتْـشايتَـنْيا مولى المساعد الشخصي لل)zrIla SvarUpa SAmodara GosvAmI( ْسـوامّيچُو دامُوَدَر َپْسـَورّو

.ـَوتَـْمَچْبها على يد الشخص ـَوتَـْمَچْبهاـاليعملوا على دراسة  ان )PurI( پورّي في ر المعنيين الذي جاءوا لرؤية المولىالزوا

 لتسلم النتيجةـَوتَـْمَچْبهاـاللمحقق الصادق وعلى يده فقط يستطيع الفرد فهم عبر  االسيد الروحي هو ـَوتَـْمَچْبهاالشخص 

يحتوي. ـَوتَـْمَچْبهاـالبفضل دراسة للحق يستطيع الفرد استمداد كل المنافع المحصلة من الحضور الشخصي . المنشودة

 .  التي يمكن لنا توقعها من اإلتصال الشخصي بهشْٰـنَٰكْرِِٰ شْـرّيللرب  على جميع البركات العلية ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي

 التعريب

بين المحققين، بعد استنباط  احترام إلى ولده الذي كان يحظى بأعظم )zrI VyAsadeva( وّيـاَس ِدَو شْـرّيسلمه 

. والتاريخ الكوني ِوديالـزبدة كل العلم 
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كل االحداث التي جرت على األرضون  سنة ما قبل الميالد ويعتبر٦٠٠ال منذ وقت بوذا أو  إال يقبل فقراء العلم بتاريخ األرض

پـوراٰنـاتْجميع االحداث المدونة في الـ.  ما قبل الميالد، مجرد قصص خيالية بخالف الواقع٦٠٠والمدونة في االسفار قبل سنة 

)purANas( َمهاْبهاَرتَ و )MahAbhArata(قعت ليس على كوكبنا األرضي فحسب بل على ماليين من سائر هي احداث حقيقية و

بأن الكواكب غير متشابهةون تاريخ الكواكب وراء هذا العالم أمرا ال يصدق عند هؤالء، لكنهم يجهل ان يبدو. الكواكب داخل الكون

نظرا إلى اختالف. كوكب األرضيلذلك، ال تتوافق بعض الوقائع التاريخية على سائر الكواكب مع تجربة هذا ال. من كل الوجوه

. وال هي بالخيالية)purANas( پـوراٰنـاتْاوضاع مختلف الكواكب ونظرا إلى الزمان والمكان فال نجد شيئا غريبا في حكايات الـ

ٰنـاتْپـورالذلك، ال ينبغي لنا اعتبار الحكايات واالحداث التي تحتويها الـ. طعام إنسان سم لسواه ان يجب علينا العلم دوما

)purANas(وّيـاَس ِدَو مثل ـيْزٰشرِٰكبار الـ.  احداث خيالية )VyAsadeva(ال يعنى البتة بكتابة حكايات خيالية في كتبه  .

وبناء عليه، قبلته جميع السلطات الروحية.  على وقائع تاريخية مختارة جرت على مختلف الكواكبـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّييحتوي 

في أزمان واجواءالحق لك الوقائع الذي تتميز به هو صلتها بتسالي مراد ت. )MahA-PurANa (پـورانَٰ-َمهابة  بمثاةِوديالـ

.)VyAsadeva( وّيـاَس ِدَو هو ارفع المحققين شأنا وقد تلقى العلم على يد والده سـوامّيچُوشـوَك ِدَو ـَل شْـرّي. مختلفة

 فقد لقنهـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي ونظرا إلى اهمية مضامين ةِوديالـ هو كبير المراجع )zrlla VyAsadeva( وّيـاَس ِدَوـَل شْـرّي

 بحر حليبِوديالـيشبه العلم .  بزبدة الحليبـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّييقارن . سـوامّيچُوشـوَك ِدَو ـَل شْـرّيإلى ولده الجليل 

 بفضل احتواءه على حكاياتِوديالـ هو زبدة العلم ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّييه، وبناء عل. الزبدة أو القشدة هي خير الحليب. العلم

 على يد القراء المحترفين والملحدين الذين يتاجرونـَوتَـْمَچْبهاـاله المقطوع بصحتها، لكن ال نفع في تسلم تيموالحق تسالي 

 .  ليس بغرض المتاجرة واإلرتزاقـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي  تالسـوامّيچُوشـوَك ِدَو ـَل شْـرّي.  العامةبين اوساطبتالوته 

الحليب مغذي ومفيد دون شك. يكون في سلك التبتل ان  الذي يجبشـوَك ِدَو من ممثل ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّيلذلك، يجب تسلم 

ـَوتَـْمَچْبهاـال المتاجرة بكتاب وّيــنَٰايشْٰوـالكذا، ال يحق لغير الملتزمين بالخط . حالما تمسه الحيةه يصبح مصدرا للموت لكن

ـَمْدشْـرّي و ِوديالـالعلم به هو ضالة العلم  ان ـتاچّيـَوْد َچْبَهـفي الحق يقول . ليصبحوا مصدرا للموت الروحي للمستمعين

 ويحتوي على كل الوقائعِوديـاللذلك، هو صفوة العلم .  عينه في صورة العلم المدونكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب  هو ـَوتَـْمَچْبها

 .  في الواقع هو زبدة التاريخ الكونيـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي. كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب التاريخية في كل األزمنة التي تتعلق ب

 التعريب



راطور الكبير  على االمبـَوتَـْمَچْبهاـال تال )VyAsadeva( وّيـاَس ِدَو ابن سـوامّيچُوشـوَك ِدَو 

 في )Ganges( َچـنْـَچ عن الطعام والشراب محاطا بالحكماء على ضفة نهر الـهمثناء صيا ايتْكْٰشـرّيَپـ

. انتظار الموت
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استالم. )paramparA( َپـراَپـَرْمـ التي يطلق عليها السلسلة المريدية العليةيتم االستالم السليم للرسائل العلية في خط 

)VyAsadeva( وّيـاَس ِدَوسلم . َبـَرْمـَپـرا من دون تسلمه ال يكون سليما ِوديالـ أو غيره من كتب العلم ـَوتَـْمَچْبهاـال

ك، يجبلذل. الرسالة) SUta GosvAmI (ْسـوامّيچُوسّوتَ  تلقى سـوامّيچُوشـوَك ِدَو  ومن سـوامّيچُوشـوَك ِدَو الرسالة إلى 

تلقى. ه وليس من مطلق شخص يضيف عليه آراءهأو ممثل) SUta GosvAmI (ْسـوامّيچُوسّوتَ  من ـَوتَـْمَچْبهاـالاستالم رسالة 

.تى الموت صائما ح)Ganges (َچـنْـَچ نبأ موته الوشيك فترك مملكته وعائلته وجلس على ضفة نهر الـيتْكْٰشـرّيَپـاالمبراطور 

طرحوا عليه مختلف. مقامه الملكيرفعة  إلى هناك نظرا ل)yogIs( ـْزچّيـويُّالـ والفالسفة وـيْزٰشرِٰتوافد جميع كبار الحكماء والـ

 سمعبذلك،. كْرِِٰشْٰـنَٰالرب  عن سـوامّيچُوشـوَك ِدَو وجهات النظر حول واجبه العاجل وانتهى اإلجماع إلى استماعه إلى 

. ـَوتَـْمَچْبهاـال

دد على تجردوش) MAyAvAda (ماّيـاَواَدالـ الذي دعا إلى فلسفة )zrIpAda zaGkarAcArya( شاْرياـكَراتْشَـنْـپاَد ـشْـرّي

أقر.  ألنه ال نفع في الجدالكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالقدمين اللوتسيتين للحق الشخصية، نصح بوجوب اللجوء إلى الصورة والمطلق عن 

ِودانْـتَ سّوتْـَر ن شروحه المنمقة لـ بصورة غير مباشرة بأ)zrIpAda zaGkarAcArya( شاْرياـكَراتْشَـنْـ پاَدـشْـرّي

)VedAnta sUtra( َدــنْويچُوينطق اسم  ان لإلنسانينبغي .  في وقت الموتاإلنسان لن تعين )Govinda(عندما يلفظ نفسه 

 الحقيقة نفسها منذ وقت طويل وهي وجوب ذكرسـوامّيچُوشـوَك ِدَو ذكر . هذه هي توصية جميع كبار المتعالين. االخير

ـَمْدشْـرّي إلى يتْكْٰشـرّيَپـواستنادا إلى تلك الحقيقة الخالدة، استمع االمبراطور . هذه هي صفوة كل االعمال الروحية. نارايانَٰ

 . ـَوتَـْمَچْبهاـالنال كل من القارئ والمستمع الخالص التام برسالة . سـوامّيچُوشـوَك ِدَو  على لسان الجليل ـَوتَـْمَچْبها

 التعريب

 إلى كْرِِٰشْٰـنَٰالرب ا ساطع كالشمس وقد طلع فورا بعد رحيل هذ) BhAgavata PurANa (ـَوتَ پـورانََٰچْبها

ون  سيحصلكَلي عصرمن فقدوا بصيرتهم بداعي الظلمة المطبقة للجهل في . داره مصحوبا بالدين والعلم الخ

. )( پـورانَٰعلى النور من هذا الـ PurANa

 التفسير
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داره الباقية هي بيان قدرته الباطنة بينما.  الباقية حيث ينعم فيها مع صحبه وبطانته)dhAma( ْدهاَم داره أي كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيرب لل

إلى العالم المادي فإنه يكشف ذاته مع كل بطانته في قدرته الباطنة التي تدعىالحق عندما ينزل . العالم المادي بيان قدرته الظاهرة

، صورتهلذلك. )Atma-mAyA ( ماّيـا-آتْـَم انه ينزل بقدرته ـتاچّيـَوْد َچْبَهـفي الحق ول يق. )Atma-mAyA ( ماّيـا-آتْـَم

ال يقوى. إلستعادة النفوس المتردية وإلعادة إقامة أحكام دينهالحق ينزل . ليست من صنع المادة. واسمه وشهرته وبطانته وداره الخ

وصلتنا به وواجباتنا تجاهه والعلم بمصيرنا االخير بعدالحق الدين الحقيقي يعني العلم ب. ركان الدينعلى اقامة االحق أحد سوى 

 العالقة في القدرة المادية تعلم بمبادئ الحياة تلك كلها وأغلبها كالحيوانات المنكبة علىالنفوس المسيَّرةال تكاد . مفارقة البدن المادي

ازدادت جهال في. العلم أو الخالص وأشاغلها الشاغل هو الملذات الحسية متسترة بشعارات الدين . االكل والنوم والجماع والدفاع

 عن الحيوانات، وال شأن لهم بالعلم الروحي أو الحياة الدينيةصقولة نسخة مكَلي عصرأهل . كَلي الحالي للخصام أي عصر عصرال

اء العقل اللطيف أو الفطنة أو األنية لكنهم في غاية الفخر بتقدمهم ورء شيؤيةرون الربانية، بل معميين إلى درجة ال يستطيع

و الخنازير فور مفارقة ابدانهم الحالية ألنهمأبحياتهم على حساب المسخ في صورة الكالب ون انهم يخاطر. العلمي واإلقتصادي

 ثم عادكَلي عصر امامنا قبيل حلول شْٰـنَٰكْرِِٰ شْـرّيتجلى شخصية الالهوت . فقدوا البصيرة تماما بصدد الغاية القصوى للحياة

 علىـتاچّيـَوْد َچْبَهـتكلم .  حضورهاثناء كشف عن كل شيء بمختلف تساليه.  عملياكَلي عصرإلى داره الباقية عند ابتداء 

ـَمْدشْـرّيلة  بجمع رساناَرَد من خالل) zrI VyAsadeva (وّيـاَس ِدَو شْـرّية، وأوكل زائلاالخص وأزال كل مبادئ دينية 

 هما مشاعل أهل هذاـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي و ـتاچّيـَوْد َچْبَهـوبناء عليه، . قبيل رحيله عن هذا العالم المادي ـَوتَـْمَچْبها

 مما رؤية النور الحقيقي للحياة فال بد لهم من دراسة هذين الكتابين وحدهماعصرأراد أهل هذ ال ان بكالم آخر،.  المعميينعصرال

 . سيحقق غاية حياتهما

كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب  هو جوهر الحياة أو ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي. ـَوتَـْمَچْبهاـال هو الدراسة التمهيدية لكتاب ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ

 إنماـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي رؤية من يستطيع.  عينهكْرِِٰشْٰـنَٰالرب  بصفة ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّيلذلك، يجب علينا قبول . عينه

 .  عينهكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب يرى 

 التعريب

في حضور االمبراطور ( هناك ـَوتَـْمَچْبهاـ ال، سمعت بحضور ذهنـةْبراْهـَمنَٰايها العلماء الـ

 الحكيم الجليل ك من ذاـَوتَـْمَچْبهاـالوبناء عليه، تلقيت . سـوامّيچُوشـوَك ِدَو  عندما تاله )يتْكْٰشـرّيَپـ

. سأعمل على تالوته عليكم اآلن كما سمعته وحققته شخصيا. برحمته

 التفسير



 الفصل الرابع

شـوَك عندما يسمعه من محقق نظير ـَوتَـْمَچْبهاـال حتما في صفحات كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب  حضور شهدي ان اإلنسانيستطيع 

 إلنفاقه علىته على يد قارئ محترف مّدعي هدفه كسب المال من تالوـَوتَـْمَچْبهاـال دراسة ، لكن ال يمكن ألحدسـوامّيچُوِدَو 

هذا هو سر فهم. الحياة الجنسيةون ة من يقربصحب في ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّيال يستطيع أحد فهم . انغماسه الجنسي

 دراسةلإلنسانينبغي .  شخص يشيب نصوصه بمفهومه االكاديمي منـَوتَـْمَچْبهاـال، كما ال يستطيع أحد فهم ـَوتَـْمَچْبهاـال

تلك هي.  في صفحاتهكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب  معاينةكان يريد  ذا ا دون غيرهسـوامّيچُوشـوَك ِدَو  على يد ممثل ـَوتَـْمَچْبهاـال

 ألنه يعرض الرسالةْسـوامّيچُوشوَك ِدَو  ممثل الصادق لـهو ال) SUta GosvAmI (ْسـوامّيچُوسّوتَ . الطريقة وال بديل عنها

يعرض  كما سمعه من والده الكريم وكذا،ـَوتَـْمَچْبهاـال عرض سـوامّيچُوشـوَك ِدَو .  الجليلْبراْهـَمنَٰالتي استلمها من الـ

حده ليس هو بيت القصيداالستماع و. سـوامّيچُوشـوَك ِدَو  كما سمعه من ـَوتَـْمَچْبهاـلا) SUta GosvAmI (ْسـوامّيچُوسّوتَ 

 SUta (ْسـوامّيچُوسّوتَ  ان  تعني)niviSTa( ـطَيـشْٰنـيـو كلمة.  من تحقيق نصوصه بحضور ذهنلإلنسانبل ال بد 

GosvAmI (اإلستماع منلإلنسانينبغي . ـَوتَـْمَچْبهاـالتلك هي الطريقة الحقيقية لتلقي .  بأذنيهـَوتَـْمَچْبهاـالب عصارة شر 

ـَمْدشْـرّي في كل صفحة من صفحات كْرِِٰشْٰـنَٰالرب يقي بذهن حاضر وعندها فقط يستطيع ادراك حضور الشخص الحق

العقل، وال يستطيع أحدصفي  يكون ان دونال يستطيع أحد اإلستماع بذهن حاضر . ـَوتَـْمَچْبهاـاليرد هنا سر فهم . ـَوتَـْمَچْبها

تمكن الفرد من اإلستماع بحضور ان له ومنامه ودفاعه وجماعه، لكن بطريقة ماا في مأكصفي يكون ان  دونالعقلصفي يكون ان 

 .  حتماـَوتَـْمَچْبهاـال في كل صفحات كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب  معاينة ذهن من الشخص الصحيح فإنه يستطيع منذ البداية

 هو مصدر كلكْرِِٰشْٰـنَٰ بعنوان ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي على الفصل الثالث من الباب االول من ْبـَهـكْتي ِودانْـتَانقضى بحث 

 . نزالء الالهوت

 ناَرَد شْـرّيظهور 
١\٤\١. ب. ش

 التعريب

( ـيْزٰشرِٰ كبير جميع الـ)  القائمين بتلك المراسم القربانية الطويلة، هنأ )zaunaka MuniRSis(شاونَـَك موني 

. اطبه بما يلي على جوابه وخْسـوامّيچُوسّوتَ 

 التفسير

 ٢\٤\١. ب. ش

يكون رئيس المجلس ان يجب: تكون مؤهالت المهنئ كما يلي ان عندما تستدعي المناسبة تهنئة أو خطاب في مجامع العلماء، يجب

سّوتَ شْـرّيلذلك، وقف لتهنئة .  كل تلك المؤهالت)zrI zaunaka RSi( ـيٰششاونَـَك رِٰ شْـرّيحقق . وأكبرهم سنا وعلما

شـوَك ِدَو طبقا لما سمعه من ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّيتالوة بما اعرب عن رغبته عند) zrI SUta GosvAmI (مّيْسـواچُو

اآلتْـشاْرياالتحقيق الشخصي ال يعني سعي الفرد بدافع الغرور إلى اظهار علمه عن طريق بز .  ولما حققه شخصياسـوامّيچُو

)AcArya(يحقق االمر ليتسنى له عرضه بما يتناسب مع الظروف ان ة تامة به وبذات الوقتيكون لديه ثق ان  السابق بل يجب

.يجب عدم استنباط معنى مبهم منه بل عرضه باسلوب مناسب لفهم المستمعين. الغرض االصلي للنص ال بد منه. باسلوب مناسب

 zrI SUta (ْسـوامّيچُوسّوتَ  شْـرّية المتكلم ق باسم المجلس تقدير قيمالناط) zaunaka (شاونَـَكاستطاع . هذا هو معنى التحقق

GosvAmI (ـتَـْمياتْـهاْدهـّي كلمتيب )yathAdhItam( َمـتي-ياتْـها و  )yathA-mati( .وبناء عليه، كان من دواعي سروره

معين صادقين في هذاإذن، كان المتكلم والمست. صلي األ)AcArya (آتْـشاْرياال ينبغي لعاِلم اإلستماع إلى من ال يمثل . تهنئته

 ليتسنى خدمة غرضهـَوتَـْمَچْبهاـالهذا هو المقياس الواجب لتالوة .  للمرة الثانيةـَوتَـْمَچْبهاـالالمجلس الذي يشهد تالوة 

 ألغراض مشوبة ليس سوى جهد عقيم بالنسبة إلى المتكلمـَوتَـْمَچْبهاـالتالوة فان الحقيقي دون صعوبة، ودون خلق هذا الوضع 

 . المستمعو

 التعريب



 انت خير المحظوظين والمحترمين بين جميع القادرين على ،ْسـوامّيچُوسّوتَ يا : )zaunaka(شاونَـَك قال 

شـوَك ِدَو  التي تكلمها ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي نرجو منك تالوة الرسالة الفاضلة لـ. الكالم والقراءة

 . خير الحكماء سـوامّيچُو

 فسيرالت

 ٣\٤\١. ب. ش

من مبلغ فرحته وكانمرتين هنا ) SUta GosvAmI (ْسـوامّيچُوسّوتَ  خاطب )zaunaka GosvAmI( ْسـوامّيچُوشاونَـَك 

لم يكن لديهم رغبة في سماعه من مّدعي. سـوامّيچُوشـوَك ِدَو  من تالوة ـَوتَـْمَچْبهاـالاعضاء المجلس في شوق لسماع 

 القاصرين عن الخوض فيالوحدة المطلقة المزعومين إما قراء محترفين أو اهل ـَوتَـْمَچْبهاـالقراء غالبية . يشرحه تأييدا آلرائه

على تحريف المعاني لتتناسب مع مذهبهم بينما يقفز القراء المحترفون فورا إلىون  فيعملللرب العظيمالتسالي الشخصية العلية 

ال ينوي الشخص. ـَوتَـْمَچْبهاـالت ليست المصادر الصحيحة لتالوة في أغوار تسالي الرب، وتلك الفئاون الباب العاشر ويخوض

شـوَك ِدَو وال يطلب المستمع السليم سوى اإلستماع إلى سـوامّيچُوشـوَك ِدَو  طبقا لعرض ـَوتَـْمَچْبهاـالالسليم سوى عرض 

.  وممثلهسـوامّيچُو

 التعريب

 االولى وما الذي دعى إلى تالوته؟ من اين حصل الحكيم الجليل في أي فترة وفي أي مكان بدأ ذلك للمرة

KRSNa-dvaipAyana VyAsa على اإللهام لنظم هذه القصيدة؟)( پاياَن َوّيـاَسَوايـْد-كْرِِٰشْٰـنَٰ

 التفسير

 ٤\٤\١. ب. ش

 zrI (وّيـاَس ِدَو ّيشْـر ـل هو اإلسهام الخاص ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّياسئلة ألن عدة ) zaunaka Muni( موني شاونَـَكطرح 

VyAsadeva( .وّيـاَس ِدَو شْـرّي ان كان معلوما عندهم) zrI VyAsadeva (من عدة وجوهةِوديالـبق له شرح النصوص قد س 

 والذراري المتردية لعائالت المولودين)zUdras( ْزْدَرـّوش تسهيال لفهم النساء والـ)MahAbhArata( َمهاْبهاَرتَانتهاء بكتاب 

 وذاتفطنةإذن، اإلستفسارات في غاية ال.  ألنه غير متصل بشيء دنيوي تلك الكتب علي عن جميعـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي .مرتين

. صلة باالمر

 التعريب

الوحدة  ومتزنا وكان عقله مشدودا دوما إلى الوحدة المطلقة كبيرا مؤمنا باچّييُّـو )وّيـاَس ِدَوولد (كان ولده 

.  عن االعمال الدنيوية لكن كونه مخفيا فقد ظهر كالجاهلمتعالياكان . لقةالمط

 التفسير

 ٥\٤\١. ب. ش

توضح تلك. الفتنة الخارجية فخاخ نفسا محررة مما يعني انه كان دائم اليقظة بعدم الوقوع في سـوامّيچُوشـوَك ِدَو  شْـرّيكان 

النفس المحررة دائمة اإلنشغال.  ومشاغل النفس المحررةالمسيَّرةس النفيوجد بون شاسع بين مشاغل . ـتاچّيـَوْد َچْبَهـاليقظة في 

 على تخيل المشاغل الفعليةالمسيَّرةالنفس ال تقوى . المسيَّرةالنفس في الدرب التقدمي للتحصيل الروحي وهو أمر يشبه الحلم عند 

 يبدو كالحلم عندالمسيَّرةالنفس كذا، شاغل . حررة يقظةالنفس المفان  بالمشاغل الروحية المسيَّرةالنفس وفيما تحلم . للنفس المحررة

 والنفس المحررة على الصعيد الواحد لكن شاغلهما متباين وذهنهما دائم اليقظة سواء فيالمسيَّرةالنفس قد تبدو . النفس المحررة

هذا. فس المحررة معرضة تماما عن المادة غارقة في المادة بينما النالمسيَّرةالنفس . الملذات الحسية أو تحقيق الذات على التوالي

. اإلعراض موضح كما يلي

 التعريب

من عاريات مق ولده، سترت الحسناوات اللواتي كن يستحيلح) zrI VyAsadeva (وّيـاَس ِدَو شْـرّيفيما كان 

لم يفعلن ذلك عند مرور كن عاريا، لكنهن لم ي) zrI VyAsadeva (وّيـاَس ِدَو شْـرّي ان انفسهن بالثياب رغم



ا لم يتبين الذكر عن االنثى عندما نظر اليهن صفيولده كان  ان استفسر الحكيم عن ذلك فاجابت الصبايا. ولده

. بخالفه

 التفسير

 ٦\٤\١. ب. ش

ِلم وإلى الدمث العاْبراْهـَمنَٰالحكيم العاقل ينظر بفضل بصيرته الروحية بعين واحدة إلى الـ ان )١٨\٥( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـجاء في 

وبناء.  ذلك المقامسـوامّيچُوشـوَك ِدَو ـَل شْـرّيبلغ . آكل لحوم الكالب وإلى الكلب أو البقرة  أي)caNDAla( اَلـٰدتْـشَـنْٰ

كان بإمكان الصبايا المستحمات ادراك عقل الرجل بدراسة. عليه، لم يتبين ذكرا أو انثى بل رأى جميع االحياء في ثياب مختلفة

 نامية ألنه كان فيسـوامّيچُوشـوَك ِدَو كانت جميع اعضاء .  فهم مدى براءة الطفل عند النظر إليهلإلنسانيمكن مسلكه كما 

. عن الصالت الجنسيةفي غاية البراءة  لتعاليه سـوامّيچُوشـوَك ِدَو  بدى السادسة عشر، كما كان عاريا كما كانت الصبايا، لكن

كانت. عند مرور والده وبناء عليه، لم يحفلن بأمره، لكن سترت الصبايا انفسهن بسرعة. يزتهنادركت الصبايا ذلك االمر فورا بغر

 ألنه كان يلعب)VyAsadeva( وّيـاَس ِدَوالصبايا في مقام بناته أو حفيداته لكنهن سلكن بموجب االصول اإلجتماعية عند مرور 

 تبين النفس الروحيةلإلنسانلذلك، ينبغي .  واالنثى وإال فما معنى زواجهال بد لرب العائلة من التمييز بين الذكر. دور رب العائلة

 . دون تعلق بثوبها االنثوي أو الذكري

يقتنع ان لإلنسانينبغي . سـوامّيچُوشـوَك ِدَو  دخول سلك التبتل مثل الذكر واالنثى قائما فال ينبغي للفردوما دام ذلك التمييز بين 

تصنع الطبيعة المادية الثوب الخارجي من المادة فتنة للجنس اآلخر فيبقى الفرد.  ليست بالذكر أو االنثىنظريا على االقل بأن النفس

ونبالنسبة اليها يشكلالجميع النفس المحررة علية عن ذلك التمييز المنحرف وال تميز بين نفس وأخرى، و. عالقا في الوجود المادي

ـَلشْـرّي، كما كان سـوامّيچُوشـوَك ِدَو ـَل شْـرّي صعيد التحرر الذي بلغه كمال تلك البصيرة الروحية هو. روحا واحدة

zrlla VyAsadeva .  على الصعيد العلي أيضاً لكنه لم يكشف عن تعالي مقامه ألنه كان في الحياة الزوجية)( وّيـاَس ِدَو

 التعريب

 پوَرَهـْسـتيـنااألهالي عند دخوله مدينة  )َوّيـاَس ابن َوشـوَك ِدـَل شْـرّي(كيف تعّرف عليه 

)HastinApura( كورو أي دلهي الحالية بعد تجوله في واليتي) Kuru ( ـَلَچـجانْو )JAGgala(  في مظهر

المجنون واالخرس والمعاق؟

 التفسير

 ٧\٤\١. ب. ش

 هو الذي)HastI( ْسـتّيَهـ ألن الملك )HastinApura( پوَرَهـْسـتيـناكانت المدينة الحالية دلهي تسمى في الماضي مدينة 

وعلى هذا االساس، تعذر على العامة. هجر دار والده ان  يهيم على وجهه كالمجنون بعدسـوامّيچُوشـوَك ِدَو كان . انشأها

الحكيم الجليل  أي)sAdhu( ساْدهو الدنو من لإلنسانينبغي . هكالملذلك، ال يعرف الحكيم بمظهره بل ب.  مقامهرفعةالتعرف على 

ساْدهو كان سـوامّيچُوشـوَك ِدَو . )sAdhu( ساْدهوللنظر إليه بل لسماعه، ولن يستفيد المعرض عن اإلستماع إلى كالم ليس 

)sAdhu( ـَوتَـْمَچْبهاـاللم يحفل بإرضاء نزوات العامة، وتم اإلعتراف به عند تالوته  .للحق قادر على الكالم عن التسالي العلية

. يظهر كالمجنون االصم المعاق لكنه كان خير شخصية عليةكان . دون تالعب بااللفاظ

 التعريب

 )ـَوتَـْمَچْبهاـال( بهذا الحكيم الجليل مما ادى إلى تالوته لتلك الصفوة العلية يتْكْٰشـرّيَپـكيف التقى الملك 

؟ِوديالـللعلم 

 التفسير
، كماغير المشروعين وليس حكاية خيالية كما يشيع أحياناً بعض )Vedas( َدْزِو هو صفوة الــَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي ان يذكر هنا

.سـوامّيچُوشـوَك ِدَو  شْـرّي التي تكلمها الحكيم المحرر ةِوديالـ الترنيمة أي )( ـهيتا َسـمْٰ-شـوَكانه يدعى  zuka-saMhitA

 ٨\٤\١. ب. ش

 التعريب



وكان يفعل . ء عند باب ارباب العائالت مدة كافية لحلب البقرة معتادا على البقا)سـوامّيچُوشـوَك ِدَو (كان 

 .  الدارتصفيةذلك لمجرد 

 التفسير

 ٩\٤\١. ب. ش

كان يقف عند باب ارباب العائالت. ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي وأوضح نص يتْكْٰشـرّيَپـ االمبراطور سـوامّيچُوشـوَك ِدَو التقى 

تصفيةكان الغرض من ذلك هو . ن يأخذ الصدقات من رب العائلة المحظوظ وكا)وقت حلب البقرة(مدة ال تزيد عن نصف ساعة 

ينبغي ألهل سلك التبتل.  هو الداعية المثالي القائم على المقام العليسـوامّيچُوشـوَك ِدَو وبناء عليه، . الدار بحضوره الميمون

ينبغي. العلم العليإلى إرشادهم هي  بأرباب العائالت  الوحيدةهمتالمنقطعين إلى نشر رسالة الالهوت اخذ العبرة من اعماله بأن صل

ال ينبغي ألهل سلك التبتل اإلفتتان بالمقتنيات الدنيوية لرب العائلة.  بيوتهمتصفيةيستهدف طلب الصدقات من ارباب العائالت ان 

. والعمل بخدمتهم ألن ذلك أخطر من شرب السم واالنتحار

 التعريب

 نرجو منك.  جليل الشأن وان والدته واعماله رائعة)bhAgavata( َوتَـَچْبها هو يتْكْٰشـرّيَپـ َجَمهارا ان قيل

. تحدثنا عنهان 

 التفسير

 ١٠\٤\١. ب. ش

اعماله ان  حماه عندما كان جنينا في رحم امه، كماكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي رائعة ألن شخصية الالهوت يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجوالدة 

اراد حماية البقرة من القتل على يد أكبر. قتل االبقار يعني نهاية الحضارة البشرية.  الذي كان يهم بقتل بقرةيكَل رائعة ألنه عاقب

وبناء عليه، تهيأ للموت بالجلوس على. موته كان رائعا ألنه علم مسبقا بموته وهو أمر رائع لمطلق مائت ان رموز الخطيئة، كما

لم يذق طعاما أو شرابا أو نوما طيلة االيام السبعة التي .للحق التسالي العلية تماع إلى واإلس)Ganges (َچـنْـَچضفة نهر الـ

تكشف الرغبة في هذ النص. إذن، كل ما يتعلق به كان رائعا واعماله تستحق اإلصغاء التام. ـَوتَـْمَچْبهاـالقضاها باإلستماع إلى 

. لإلستماع عنه بالتفصيل

 التعريب

 كان من الرفعة إلى درجة انه زاد من سمعة ساللة. براطورا كبيرا يملك كل عظمة مملكته الموروثةكان ام

Ganges (َچـنْـَچفما الذي دعاه إلى التخلي عن كل شيء والجلوس على ضفة الـ. )( پانْٰـٰدو PANDu(صائما  

حتى الموت؟

 التفسير

 ١١\٤\١. ب. ش

َمهاراَج :يبذل أي جهد على جانبه بل ورثها عن اجداده ان ومحيطاتها دون امبراطور األرض وبحارها يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجكان 

وبالتالي، لم. عالوة على ذلك، كان يحسن اإلدارة وكان جديرا باالسم الطيب الجداده.  وأخوته)YudhiSThira( ـتْهيَروْدهيشْـّي

َچـنْـَچالئمة والجلوس على ضفة نهر الـ، فما الذي حمله على التخلي عن كل تلك الظروف المةشب عظمته وإدارته شائبت

. اء عليه، كان الجميع في غاية الشوق إلى معرفة السببوبن.  صائما حتى الموت؟ هذا أمر مستغرب)( Ganges

 التعريب

للمثول بين يديه وتقديم كل ثرواتهم ون اعداءه كانوا يتدافع ان كان امبراطورا واسع السلطة إلى درجة

فلماذا اراد التخلي عن كل شيء . كان في غاية الشباب والقوة وكان يملك عظمة ملكية ال تضاهى. هملمنفعت

بما في ذلك حياته؟

 التفسير



 ١٢\٤\١. ب. ش

. أمر غير مرغوب بل كان في عنفوان الشباب قادرا على التمتع بالحياة بالسلطة والعظمةيتْكْٰشـرّيَپـ  َمهاراَجلم يكن في حياة

لم يواجه صعوبة في جباية الضرائب بفضل قوته وفتوته التي دفعت حتى. التفكير بالتقاعد من الحياة العمليةإذن، لم يكن مجال إلى 

وبناء. غلب جميع اعداءه.  ملكا صالحايتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجكان . اعداءه إلى نكس رؤوسهم عند قدميه وتسليم كل أموالهم لمنفعتهم

إذن، كل. كان الحليب وحبوب الطعام والمعادن متوفرة وكانت جميع االنهار والجبال غنية. رعليه، كانت المملكة في غاية اإلزدها

كان الحكماء في شوق إلى. لذلك، لم يكن هناك من سبيل إلى التخلي عن مملكته وحياته قبل اآلوان. شيء كان في خير حال ماديا

. اإلستماع إلى كل ذلك

 التعريب

قطعين إلى قضية شخصية الالهوت على ما يعود على اآلخرين بالخير والتطور والسعادة، وال تقوم حياة المن

مقتنيات  كان متجردا عن كل تعلق بال)يتْكْٰشـرّيَپـ(اإلمبراطور  ان إذن، رغم. لمطلق غرض انانيون يعيش

 الدنيوية فكيف يتخلى عن بدنه الزائل الذي كان ملجئا لآلخرين؟

 التفسير

 ١٣\٤\١. ب. ش

متصف تلقائيا بكل الصفات الطيبةالحق  تيمشخصية الالهوت، و تيم  ملكا ورب عائلة مثالي ألنه كانَمهاراَج يتْكْٰشـرّيَپـكان 

لم يكن متعلقا شخصيا بمقتنياته الدنيوية، لكن لما انه كان الملك فقد كان دائم اإلنشغال في السهر على. وكان اإلمبراطور مثال ذلك

لم يكن حاكما احمقا. لم يكن يسمح بإقامة المسالخ أو قتل االبقار. اة وحدها بل في الحياة االخرىخير رعيته ليس في هذه الحي

يعلم جيدا كيف يوجه إدارته لتحقيق سعادة الجميع منالحق  تيم كونه كان.  ويسمح بقتل ما سواهاإلنسانمتحيزا يسهر على حماية 

يتْكْٰشـرّيَپـكان .  ضيقة المدار وواسعة المدار:اآلنانية على نوعين. ته انانيةلم تكن عناي. إنسان وحيوان ونبات وسائر المخلوقات

وبناء عليه، مصلحة الملك مطابقة. على األرضالحق الملك هو خليفة .  يطلب رضى الحق المطلق شخصية الالهوتَمهاراَج

حة الملك في رجوع كل رعيته إلى ملكوتوبناء عليه، تكمن مصل. من جميع االحياء طاعته فتسعدالحق يشاء  .الحقلمصلحة 

حينئذ، ال يحتاج. تحت إدارة ملك ممثل تمتلئ المملكة بالغنى .الحقلذلك، يجب توجيه اعمال الرعية لتنتهي إلى الرجوع إلى  .الحق

تنقطع. وان والحياإلنسانتوجد كميات وافرة من حبوب الطعام والحليب والثمار والفاكهة تكفي . البشر إلى أكل الحيوانات

يتْكْٰشـرّيَپـكان االمبراطور . اإلضطرابات بين كائن حي وآخر عندما ترضى جميع االحياء بالطعام والمأوى وطاعة االحكام

 . لذلك، كانت رعيته في غاية السعادة. ملكا جديرا

 التعريب

تشرح بوضوح  ان وبالتالي، يمكنك. )Vedas( ِوَدْزالـ كل القضايا باستثناء بعض اجزاء ينامعبنعلم انك خبير 

. االجوبة على كل االسئلة التي طرحناها عليك

 التفسير



 ١٤\٤\١. ب. ش

.)parivrAjaka (راَجـَكوَپـريـ  وْبراْهـَمنَٰ يشبه الفرق بين الـ)purANas( پـوراٰنـاتْ والـ)Vedas( ِوَدْزالفرق بين الـ

الداعية العاِلم مقصود لنشر العلم  أيراَجـَكوَپـريـ جلبا لبعض النفع لكن ةِوديالـالقرابين مراسم  مقصود إلقامة ْبراْهـَمنَٰالـ

ْبراْهـَمنَٰ التي يتقن الـةِوديالـَمـنْـتْرات را بنطق الـليس خبي) parivrAjaka (راَجـَكوَپـريـوبناء عليه، . العلي على الجميع

 أكثر أهمية من الداعية الجوال ألنهما يخدما الغرضراْهـَمنَْٰبمع ذلك، ال ينبغي اعتبار الـ. نطقها حسب الوزن الشعري والنبرة

 . عينه

يكتب. )ItihAsa( إيـتيـهاَس و )purANas( پـوراٰنـاتْ وشروحها التي تتضمنها الـةِوديالـ َمـنْـتْراتال يوجد فرق بين الـ

ِوَدْزجميع الـ ان )MAdhyandina-zruti( ـروتي شْ-ماْدْهـيانْـديَن في )zrIla JIva GosvAmI( ْسـوامّيچُوجـّيـَو ـَل شْـرّي

)Vedas(ساَم:  وهي) SAma (آتْـَهـْرَوو ) Atharva (ْچ رِٰو) Rg (ياجوْرو  )Yajur (پـوراٰنـاتْالـو )purANas (و

 انيد هوالفارق الوح. ض نَفَس الحي العظيميفمن  هي غيرهاو) UpaniSads( اتْدـَپـنيشَّٰواأل و) ItihAsas( إيـتيـهاَسـْز

حسب الوزنتجويدها  وتتطلب بعض التدريب ل)praNava oMkAra( ـكاَرآُومَْٰو ـْپـَرنَٰ تبدأ غالبا بالبادئة ةِوديالـ َمـنْـتْراتالـ

 بل على العكس، هو الثمرة اليانعةةِوديالـ َمـنْـتْرات يقل أهمية عن الــَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي ان الشعري، لكن ذلك ال يعني

 مستبحر في دراسةسـوامّيچُوشـوَك ِدَو ـَل شْـرّيعالوة على ذلك، اكمل النفوس المحررة .  كما تقدم ذكره)Vedas( ِوَدْزلـل

وبناء. ى خطاهعل) zrIla SUta GosvAmI (ْسـوامّيچُوسّوتَ ـَل شْـرّييسير .  رغم انه بلغ تحقيق ذاته مسبقاـَوتَـْمَچْبهاـال

التحقيق.  المستندة إلى الممارسة وليس التحقق الفعلي ال تقلل من اهمية مقامهةِوديالـ َمـنْـتْراتد الـعليه، عدم خبرته في تجوي

 . يفوق التجويد أهمية

 التعريب

( َپـراشَـَر من صلب ) ParAzara( وّيـاَس ِدَوالحكيم الجليل ولد : ْسـوامّيچُوسّوتَ قال  VyAsadeva( في 

Vasu .  الثالثعصر الثاني مع العصر تداخل الفي فترة )( سوَو ابنة )( َسـتْـياَوتّيرحم  SatyavatI

 التفسير

 ١٥\٤\١. ب. ش

حدث. ، لكن يحدث تداخل أحياناًكَلي ثم )TretA(  تْـِرتاثم) DvApara ( ْدواَپـَرثم) Satya (َسـتْيا ابتداء بـية عصرالدورة التبدأ 

عصر الثالث قبل العصرفظهر ال) Vaivasvata Manu( َمـنو ـوْسـَوتَايو قبةح اثناءية الثامنة والعشرين عصرتداخل في الدورة ال

والدة الحكيم الجليل كانت. ونتيجة لذلك فقد طرأ تعديال معيناأيضاً  عصر في ذلك الكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب ينزل . الثاني

هذا هو تاريخ.  الكبير)ParAzara Muni( موني شَـَرَپـراوالده كان وصياد سمك  أي )Vasu( َوسو ابنة )SatyavatI( تّيَسـتْـياو

وّيـاَسظهر . )sandhyA( ـاَسـنْـْدْهـّي إلى ثالثة اقسام يسمى كل قسم منها عصريقسم كل . )VyAsadeva( وّيـاَس ِدَووالدة 

.  المعينعصر الثالث من ذلك ال)( ِدَو sandhyA ( ـاَسـنْـْدْهـّي في ) VyAsadeva

 ريبالتع

( تّيَوَسـَرْسـ مع طلوع الشمس في مياه نهر ) SarasvatI( وّيـاَس ِدَوذات مرة، توضأ  VyAsadeva( وجلس 

. بمفرده لجمع فكره

 التفسير

 ١٦\٤\١. ب. ش

إذن، المكان المشار إليه.  من جبال الهيمااليا)BadarikAzrama( َبـَدريـكاشْـَرَم في منطقة )SarasvatI( َسـَرْسـَوتّينهر يجري 

 zrI (وّيـاَس ِدَو شْـرّي حيث يقيم )BadarikAzrama( َبـَدريـكاشْـَرَم في )zamyAprAsa( ْپـراَسـاشَـْمـّيهنا هو 

VyAsadeva( . 

 التعريب

يحدث ذلك على األرض في . عصر تقصيرا في واجبات ال)VyAsadeva( وّيـاَس ِدَوشاهد الحكيم الجليل 

 . ورة في مجرى الوقتمختلف العصور بداعي قوى غير منظ

 التفسير



 ١٨-١٧\٤\١. ب. ش

لذلك، ادرك.  من النفوس المحررة التي يمكنها رؤية الماضي والمستقبل بجالء)VyAsadeva( وّيـاَس ِدَوكبار الحكماء مثل 

.م الذي يلفه الظالعصر فأجرى تدابيرا للبشرية عامة ليتسنى لهم قضاء حياة تقدمية في هذا الكَلي عصرالتقصيرات المستقبلية في 

نتيجة الجهل عن تقييم ذخر الحياة واإلستنارة في العلمقاصرون  الحاضر مولعين بالمادة الزائلة، وكَلي عصرعامة البشر في 

. الروحي

 التعريب

يرى ببصيرته العلية تدهور كل شيء مادي بداعي تأثير  ان استطاع الحكيم الجليل المجهز بالعلم الكامل،

عمر معدومي اإليمان سيقصر وسيقل صبرهم لغياب األصالة فتدبر في خير  ان يرى ان استطاع، كما عصرال

. جميع البشر بمختلف درجاتهم ومراتبهم

 التفسير

 ١٩\٤\١. ب. ش

تتدهور قوة كل االشياء المادية بتأثير الزمان في. قوى الزمان غير المنظورة فعالة إلى حد انها تدرس المادة كليا بمجراهاان 

 إلى حد بعيد وتضعف ذاكرته،عصر في هذ الاإلنسانيقصر عمر . ية الرباعيةعصر االخير من الدورة العصر ال وهوكَلي عصر

ال تنتج األرض المحاصيل بالمقادير التي كانت تنتجها في الماضي، وال تدر البقرة الحليب كما كانت. فعل المادةيضعف دافعه ب كما

وبناء عليه، ال يتوفر الطعام المغذي لجميع االحياء من إنسان.  عما كان عليهيتضاءل انتاج الخضار والفاكهة. في الماضي

. بسبب نقص ضروريات الحياة  وغيرهيقصر العمر والذاكرة وتتضاءل الفطنة وتتسم اعمال الناس بالنفاق. وحيوان

 وكما يستطيعاإلنسانيرى قدر  ان المنجمكما يستطيع .  رؤية ذلك ببصيرته العلية)VyAsadeva( وّيـاَس ِدَواستطاع الحكيم الجليل 

، وبصيرتهم الحادةةِوديالـالنفوس المحررة قادرة على رؤية مستقبل البشرية بعين االسفار فان  ،الفلكي التنبوء بالكسوف والخسوف

 . لكمالهم الروحي تحقق ذلك

انهم االصدقاء الحقيقيين للبشرية وليس. رية عامةهم في شوق دائم لعمل الخير للبشالحق وجميع هؤالء المتعالين الذين بلغوا حب 

 تعساء الحظعصرعامة البشر وقادتهم في هذا ال. القادة المزعومين القاصرين حتى عن التكهن بما سيحدث بعد خمسة دقائق

عصرجد في الللمثال، يو.  مصابين باالمراض على اشكالهاكما انهم، كَلي عصرومعدومي اإليمان في العلم الروحي ومسحورين ب

الحاضر كثير من مرضى السل ومستشفياتها لكن ذلك لم يكن معروفا في العصور الماضية ألن الوقت لم يكن منحوسا كما هو

)zrlla VyAsadeva( وّيـاَس ِدَوـَل شْـرّيون  البائسين معرضين دوما عن اإلصغاء إلى المتعالين الذين يمثلعصرأهل هذا ال. اآلن

وّيـاَسرسالة ون يين هم المتعالين الذين يمثلاإلنسانخير .  لمد يد العون للبشر من كل الدرجات والمراتبومن نذروا انفسهم

)VyAsa (َمـْدَهـَوو ناَرَد و ) Madhva (تْـشايتَـنْيا و  )Caitanya (َپرّو و) RUpa (َسـَرْسـَوتّيو  )SarasvatI( وغيرهم

 . ة هي رسالة واحدة تتمثل بإرجاع النفوس المتردية إلى الالهوتقد تتبدل الوجوه لكن الرسال. وجميعهم واحد

 التعريب

ومن اجل تبسيط الوسيلة، .  هي وسائل تطهِّر تكاليف البشر)Vedas( ِوَدْزالـالقرابين المذكورة في  ان شاهد

.  الواحدة إلى اربعة لتوسيعها بين البشر)( ِوَدقسم الـ

 التفسير

Veda



 ٢٠\٤\١. ب. ش

 في السابق تتضمن االقسام االربعة من القرابين على االخص، لكن قسمت)Yajur( ياجوْرواحدة تدعى ) Veda( ِوَد كانت توجد

 ساَمو) Yajur (ياجوْر و) Rg( ْچرِٰ : االربعة)Vedas( ِوَدْزفوق الـ.  القرابينضاءلتسهيل ق  إلى اربعة اقسام)Veda( ِوَدالـ

)SAma( آتْـَهـْرَو و )Atharva(پـوراٰنـاتْد الـ توج )purANas( َمهاْبهاَرتَ و )MahAbhArata( ـهيـتاْزَسـمْٰ و

)SaMhitAs( وّيـاَس ِدَو شْـرّيكان .  الخامسةِوَد وتدعى الـوغيرها) zrI VyAsadeva (ريديه جميعهم من الشخصياتوم

بناء عليه، تم تدوين الوقائع التاريخية ذاتو.  الحاضر كبيرةكَلي عصرالتاريخية وكانت رأفتهم وعطفهم على النفوس المتردية ل

من. )MahAbhArata( َمهاْبهاَرتَ و)purANas( پـوراٰنـاتْصورة الـب االربعة )Vedas( ِوَدْزالصلة التي تشرح تعاليم الـ

جاء في. )Vedas( ِوَدْز اجزاء ال تتجزأ من الـ)MahAbhArata( َمهاْبهاَرتَ  و)purANas( پـوراٰنـاتْالـ ان المقطوع به

َمهاْبهاَرتَ  و)purANas( پـوراٰنـاتْالـ ان )ChAndogya UpaniSad( ـْدَپـنيشَٰـيا أوْچتْشْهانْدُو من )٤\١\٧(

)MahAbhArata(ِوَد المعروفة بالتاريخيات هي الـ )Veda( ْسـوامّيچُوجـّيـَو ـَل شْـرّي الخامسة، ويذكر )zrIla JIva 

GosvAmI( ةِوديالـقيم االسفار نها وسيلة التثبت من ا . 

 التعريب

لكن الوقائع التاريخية والحكايات الموثوقة ) ِوَدْزالـ(جرى تصنيف االقسام االربعة للمصادر االصلية للعلم 

.  الخامسة)( ِوَد تدعى الـ)( پـوراٰنـاتْالواردة في الـ Veda purANas

 ٢١\٤\١. ب. ش

 التعريب

( ِوَد ْچرِٰ امر ) ( ـيٰشرِٰپايَل  إلى اربعة اقسام، تولى ) Rg Veda( ِوَدْزالـبعد تقسيم  Paila RSi Vedas ( وتولى

( پاياَنَوايشَـْمـد  وتمّج)( جايمي VaizampAyana( ِوَدساَم  امر ) SAma Veda Jaimini( ِوَدياجوْر  وحده بقسم 

)( . Yajur Veda

 التفسير

 ٢٢\٤\١. ب. ش
.  للتوسع فيها إلى مختلف العلماء)( ِوَدْزأوكلت اقسام الـ Vedas

 التعريب

 ِوَدَو آتْـَهـْر الذي كان في غاية اإلنقطاع، تولى امر )Sumantu Muni AGgirA( راچيـسوَمـنْـتو موني آنْۤ

( پـوراٰنـاتْ تولى الـ)( purANas( ـنَٰرُوَمـَهـْرشَٰ ووالدي ) RomaharSaNa Atharva Veda( والسجالت 

. التاريخية

 التفسير

 ٢٣\٤\١. ب. ش

 Atharva( ِوَد آتْـَهـْرَو الذي كان شديد اإللتزام بأصول )AGgirA( راچيـآنّ ان )zruti-mantras ( َمـنْـتَْرْز-شْـروتيي جاء ف

Veda( . Atharva Vedas  (ْزِوَد آتْـَهـْرَو كان شيخ اتباع )

 التعريب

. مريدين مريديهم ومريدين مريدين مريديهم إلى مريديهم و)Vedas( ِوَدْزالـكل هؤالء العلماء أوكلوا بدورهم 

. )Vedas( ِوَدْزالـ تطورت فروع بذلك،

 لتفسير
. باألصل على يد كبار أئمة العلم)Vedas( ِوَدْزتطورت جميع فروع العلم الدنيوي والروحي من الـ.  هي أم العلم)Vedas( ِوَدْزالـ

وبناء عليه، ال. م انتشر في األرض على يد مختلف السلسالت المريدية المتفرع إلى مختلف فروع العلِوديالـبكالم آخر، العلم 

. )( ِوَدْزيستطيع أحد ادعاء علم مستقل عن الـ Vedas



 ٢٤\٤\١. ب. ش

 التعريب

( ِوَدْزالـ حقق ) Vedas( وّيـاَس ِدَوبذلك، الحكيم الكبير  VyAsadeva(من بالغ   لتبسيط فهمها على عقول الناس

. هلةلطفه بالبشرية الجا

 التفسير

 ٢٥\٤\١. ب. ش

يوجد.  اإلعتيادياإلنسان ليست سهلة الفهم عند "بذرة كل العلم"  أي)Veda( ِوَد.  واحدة ويوضح هنا سبب تقسيمها)Veda( ِوَدالـ

عي الكفاءةتزعم جماعة تّد.  الكفوء وقد شاع مفهوم خاطئ حول هذا الحكمْبراْهـَمنَٰدراستها على سوى الـ حكم بتحريم

، وتنادي جماعةيْبَرْهـَمنَٰ حكر على النسب الـ)Vedas( ِوَدْزدراسة الـ ان ْبراْهـَمنَٰ استنادا إلى والدتها في عائلة يةْبَرْهـَمـنالـ

شرحالحق تعين على . ، لكن كالهما مخطأنْبراْهـَمنَٰأخرى بأن ذلك يشكل ظلما لسائر الفئات اإلجتماعية التي لم تولد في عائلة 

. سوى المتصفين بصفات األصالة خصيصاةِوديالـلذلك، ال يفهم المضامين . )BrahmAjI( ْبـَرْهماجّيى إلى  حت)Vedas( ِوَدْزالـ

 هو ضالة العلمكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيشخصية الالهوت . )Vedas( ِوَدْزالـالمجبولين بأخالق التملك والتلبيس قاصرين عن فهم مضمون 

. ق التملك والتلبيس ونادرا ما يفهمه المجبولين بأخالِوديالـ

َپـَرْدوا و )TretA(تْـِرتا ي عصر اثناء مجبوال بأخالق األصالة التي تدهورت )Satya-yuga( َچَسـتْـيا ّيـو في اإلنسانكان 

)DvApara(ـَلشْـرّيقسمها الحكيم لطيف القلب ف الحاضر تقريبا عصرتالشت أخالق األصالة في ال.  وفسدت أخالق عامة البشر

 إلى فروع لتسهيل فهمها على عموم البشر، ليتسنى للمجبولين بجبلتي التملك والتلبيس فهمها عمليا،)zrlla VyAsadeva(  ِدَووّيـاَس

zloka . التالي )( شْـلُوَكوهذا ما يوضح في الـ

 التعريب

وبناء عليه، نظم . وى للحياة من تحقيق الغاية القصاإلنسانذلك سيمكن  ان ارتأى الحكيم الجليل بدافع الرأفة

 .  للنساء وأهل الصناعة وانسباء المولودين مرتين)( َمهاْبهاَرتَالملحمة التاريخية الكبيرة 

 التفسير

MahAbhArata



 ٢٦\٤\١. ب. ش

 العائالتوهي) vaizyas (ْزَوايشْـيا والـ)KSatriyas( ْزـتْـريـياكْـشَٰ والــةْبراْهـَمنَٰانسباء المولودين مرتين هم ذراري الـ

تبدأ. مراسم التصفيةم اتماهملت اال تستحق تلك الذراري تلك المنزالت ألنها . اسالفهمون ذات التربية الروحية لكنهم ال يعادل

من. )GarbhAdhAna-saMskAra( ـْسـكاَر َسـمْٰ-ـْرْبـهاْدهاَنَچ للنطفة تدعى مراسم التصفية قبل والدة الطفل ومراسم التصفية

مراسم التخطيط العائلي الروحي ال يعتبر مولود مرتين  أي)GarbhAdhAna-saMskAra( ـْسـكاَر َسـمْٰ-هاَنـْرْبـهاْدَچال يتمم 

ية اخرى من بينها مراسم الخيطتصف تتبعها مراسم )GarbhAdhAna-saMskAra( ـْسـكاَر َسـمْٰ-ـْرْبـهاْدهاَنَچمراسم . فعليا

-GarbhAdhAna( ـْسـكاَر َسـمْٰ-ـْرْبـهاْدهاَنَچة االولى عند اتمام مراسم تحدث الوالد. المقدس وهي شعيرة الوالدة الثانية

saMskAra(ومن أتم تلك المراسم الهامة هو المولود مرتين على الوجه السليم.  والوالدة الثانية عند اتمام مراسم الخيط المقدس .

-ْدويـَجاطفالهم  وصفم التخطيط العائلي الروحي، عندما ينجب الوالدين االطفال بدافع التملك وحده متجاهلين اتمام مراس

 ال تعادل فطنة المولودين مرتين الذين اتموا)dvija-bandhus(  َبـنْـْدهوْز-ْدويـَجوفطنة أطفال ) dvija-bandhus( َبـنْـْدهوْز

 والنساء الذين لم يتتموا سوى)zUdras( ْزْدَرـّوش مع الـ)dvija-bandhus(  َبـنْـْدهوْز-ْدويـَجيدرج . مراسم التصفيةكافة 

 . مراسم الزواج

 بالمؤهالت)dvija-bandhus(  َبـنْـْدهوْز-ْدويـَج و )zUdras( ْزْدَرـّوش النساء والـذين قوامهمال يتحلى اهل الفطنة الدونية ال

َمهاْبهاَرتَض غر. )MahAbhArata( َمهاْبهاَرتَلهذا السبب، نظم .  العلية)Vedas( ِوَدْزالمطلوبة لفهم غرض الـ

)MahAbhArata(ِوَدْز هو شرح غرض الـ )Vedas( . ،ِوَدْز الذي يشكل موجز الــتاچّيـَوْد َچْبَهـلذلك )Vedas(مدرج في 

كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب لذلك، تكلم . يعنى أهل الفطنة الدونية بالقصص أكثر من عنايتهم بالفلسفة. )MahAbhArata( َمهاْبهاَرتَ

لذلك،.  على الصعيد العلي عينهكْرِِٰشْٰـنَٰالرب  و)VyAsadeva( وّيـاَس ِدَو. ـتاچّيـَوْد َچْبَهـصورة ب )Vedas( ِوَدْزـفلسفة ال

، وهو الكتابِوديالـ صفوة كل العلم ـتاچّيـَوْد َچْبَهـيتضمن . عصرتعاونا على ما يعود بالخير على النفوس المتردية لهذا ال

 مخصصة لدراسة المستبحرين)VedAnta( ِودانْـتَالـفلسفة . )UpaniSads( اتْدـَپـنيشَّٰواألما هي االول للقيم الروحية ك

الحق علم جليل استاذه ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ .الحقالروحيين، وال يستطيع سوى الطالب الروحي المستبحر دخول الخدمة الروحية إلى 

  .الحق العلية إلى تتيميةال الخدمة ، ويستطيع الموكلين من قبله إدخال اآلخرين فيو َمـهاْپـَرْبه تْـشايتَـنْياشْـرّيشخصية بنفسه 

 التعريب

. رغم تفرغه إلى خير البشرية  المولودين مرتين، بقي عقله غير راضياـةْبراْهـَمنَٰايها الـ

 التفسير

 ٢٧\٤\١. ب. ش

كان.  لخير البشريةةِوديالـرغم انه نظم جميع االسفار عر بالرضى ضمنيا يش) zrI VyAsadeva (وّيـاَس ِدَو شْـرّيلم يكن 

 . يفترض شعوره بالرضى بذلك اإلنجاز االدبي

 التعريب

. لذلك، من شعور الحكيم باإلستياء في القلب، بدأ بالتدبر فورا لعلمه بصفوة الدين وقال لنفسه

 التفسير

 ٢٩-٢٨\٤\١. ب. ش

يتحقق الكمال سوى عند الشعور بالرضى قلبيا، وال بد من البحث عن هذا الرضىال . بدأ الحكيم بالبحث عن مصدر استياءه القلبي

. القلبي وراء المادة

 التعريب

 ومذبح القربان بنذور صارمة، كما عملت باألحكام السيد الروحي و)Vedas( ِوَدْزالـ تعظيملقد اخلصت ب

 التي تمكّن حتى النساء )MahAbhArata( َمهاْبهاَرتَح  في شروالسلسلة المريدية العلية فاهيموكشفت عن م

 .  من تبين درب الدين)انسباء المولودين مرتين( وغيرهم )( ْزْدَرـّوشوالـ

 التفسير

zUdras



 ٣٠\٤\١. ب. ش

تعظيممن للمريد  ال بد  بلالسلسلة المريدية العلية دون النذور الصارمة و)Vedas( ِوَدْزمن المحال على إنسان فهم معنى الـ

)MahAbhArata (َمهاْبهاَرتَ معروضة منهجيا في ِوديالـجميع تعقيدات العلم .  والنار القربانيةالسيد الروحي و)Vedas( َدْزِوالـ

ْزَوايشْـيا والـ)KSatriyas( ْزـتْـريـياكْـشَٰ والــةْبراْهـَمنَٰلتسهيل مفاهيمها على النساء والصناعيين وانسباء عائالت الـ

.  األصلية)( Vedas ( ِوَدْز اهمية الـعصرذا ال في ه) MahAbhArata vaizyas (اْبهاَرتََمهتفوق . )

 التعريب

Vedas . )( ِوَدْزالـلكنني اشعر بالقصور رغم انني مجهز على أتم وجه بكل ما تتطلبه 

 التفسير

 ٣١\٤\١ .ب. ش

تصفية ةِوديالـتتولى التكاليف . ةِوديالـت  كان ملما بكل تفاصيل المحصال)zrlla VyAsadeva( وّيـاَس ِدَوـَل شْـرّي ان ال شك

النفس الغارقة في المادة لكن التحصيل القطعي أمر مختلف، وال تستوي النفس على الصعيد العلي دون بلوغه مهما كان كمال

zrlla VyAsadeva .  فاقدا للدليل وهذا ما سبب شعوره بالتقصير)( وّيـاَس ِدَوـَل شْـرّيبدى . تجهيزاتها

 التعريب

 على وجه الخصوص وهي عزيزة على كل من الكملة تتيميةالالخدمة ال بد انه عائد إلى اغفالي التنويه ب

 . العاصمالحق و

 التفسير

 ٣٢\٤\١. ب. ش

ال. تتيميةال الخدمة  هنا عن شعوره بالتقصير المتعلق بالحالة الطبيعية للنفس في)zrlla VyAsadeva( وّيـاَس ِدَوـَل شْـرّييعبر 

)zrI VyAsadeva (وّيـاَس ِدَو شْـرّيشعر . وال النفس بالرضى تماما دون استقرار النفس في الحالة الطبيعية للخدمةالحق عر يش

 . موني ناَرَد سيده الروحيالتقصير حال وصول بهذا 

 التعريب

 صومعة ناَرَدعاله، وصل  يتندم على تقصيره كما تقدم ا)VyAsadeva( وّيـاَس ِدَوفي اللحظة التي كان 

. )( تّيَوَسـَرْسـ على ضفة نهر )( پاياَن َوّيـاَسَوايـْد-كْرِِٰشْٰـنَٰ SarasvatI KRSNa-dvaipAyana VyAsa

 التفسير
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 هو)BhAgavata-dharma( ْدَهـْرَم ـَوتََچْبها.  عائدا إلى نقص علمه)VyAsadeva( وّيـاَس ِدَولم يكن الفراغ الذي شعر به 

َسـْزـَرَمَهـمَْٰپ من بين مؤمن بالوحدة المطلقةال يعد ال. المؤمن بالوحدة المطلقةالممتنعة عن الحق  إلى الصفية تتيميةلاالخدمة 

)paramahaMsas ( وّيـاَسشعر .  غني بحكايات التسالي العلية لشخصية الالهوتـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي. خير الكملة المتبتلينأي

أوحى.  مفوضنزيل ربانيكان  رغم انهللحق التقصير لعدم تضمن كتاباته شروح واضحة للتسالي العلية  ب)VyAsadeva( ِدَو

يوضح هنا على نحو محدد عقم كل شيء.  فشعر بالفراغ المذكور اعاله)VyAsadeva( وّيـاَس ِدَو ذلك في قلب كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي

دون بذل مطلق جهد اضافي للعمل الصالحالحق كل شيء في الخدمة العلية إلى  العلية إلى الرب، لكن يكتمل تتيميةال الخدمة دون

. أو التخمين الفلسفي التجريبي

 التعريب

بجيل الت بجله، وناَرَد شْـرّي ـلا عند الوصول الميمون احترام اقفاو) zrI VyAsadeva (وّيـاَس ِدَو شْـرّيهب 

. )( ْبـَرْهماجّيالخالق الالئق ب BrahmAjI

 التفسير



 الفصل الخامس

كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي التي اوحاها )Vedas( ِوَدْزهو الطالب األصلي واستاذ الـ. ْبـَرْهما تعني المخلوق االول )vidhi( ْدهيـيو كلمة

.ْبـَرْهما ممثل هو. السلسلة المريدية العلية خط  الثاني في)AcArya (آتْـشاْريا هو ناَرَدإذن، .  أوالناَرَدإلى بدوره ولقنها في قلبه 

كذا، يحظى سائر المريدين. "كل األحكام"  أي)vidhis( ْدهيْزـيو ابو ْبـَرْهماالعائد إلى االحترام  بناَرَدوبناء عليه، يحظى 

 .  االصلي بصفتهم ممثلين لهالسيد الروحيالعائد إلى االحترام بالمريدية العلية المتتابعين في السلسلة 

. ناَرَد شْـرّي بعنوان ظهور ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي على الفصل الرابع من الباب االول من دانْـتَْبـَهـكْتي ِوانقضى بحث 

 ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّيحول  وّيـاَس ِدَو إلى ناَرَدتوجيه 
 ١\٥\١. ب. ش

 التعريب

بإرتياح وظهر عليه اإلبتسام، خاطب  الحكيم بين المالئكة )ناَرَد(جلس  ان بعد: ْسـوامّيچُوسّوتَ قال 

. ـةْبراْهـَمنَٰ بين الــيٰشرِٰ الـ)( وّيـاَس ِدَو VyAsadeva

 التفسير
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خيبةكانت وكما سيوضح تدريجيا، .  وسبب شعوره بالخيبة)VyAsadeva( وّيـاَس ِدَو يبتسم لعلمه الجيد بالحكيم الجليل ناَرَدكان 

 وّيـاَسبشعور بالتقصير وثبت ذلك ناَرَدعلم . تتيميةال الخدمة علمقصيره بالكشف عن ت عائدة إلى )VyAsadeva( وّيـاَس ِدَو

VyAsa .  شخصيا)(

 التعريب

العقل مرمى الذات وهل ترضى بعينية الذات والبدن أو :  قائالَپـراشَـَرابن  وّيـاَس ِدَو مخاطبا ناَرَداستفسر 

لتحقيق الذات؟

 التفسير

 ٣\٥\١. ب. ش

 حكيما جليال وال تليق كآبتهَپـراشَـَرابن  وّيـاَس ِدَوكان .  سبب شعوره بالتقصير)VyAsadeva( وّيـاَس ِدَولى  إناَرَدالمح 

 اإلعتيادي فقير العلماإلنسانيليق ب. كونه ابن والد جليل العقل الذات و توهم عينية الذات والبدن أولهما كان ينبغي . برفعة نسبه

 ذاته العليةتحقيقترسخ في قبل اليسعد أحد  ان ومن المحال. )VyAsadeva( وّيـاَس ِدَوعقله بخالف عين توهم ذاته عين بدنه أو 

. عن كل من البدن والعقل المادي

 التعريب

 )MahAbhArata( َمهاْبهاَرتَاستفساراتك تامة ودراساتك منجزة أيضاً وال ريب أنك اعددت عمال رائعا كانت 

. بشروح كاملة ةِوديالـحصالت الزاخرة بكل الم

 التفسير
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 في حياة التلمذةِوديالـ عائدة حتما إلى نقص علمه ألنه استفسر على اتم وجه عن العلم )VyAsadeva( وّيـاَس ِدَولم تكن كآبة 

. ) (َمهاْبهاَرتَونتيجة لذلك، جمع  Vedas ( ِوَدْزللـ بشرح تام ) MahAbhArata

 التعريب

فما الذي .  على أتم وجه باإلضافة إلى العلم المستمد منهالحقأي نور ) Brahman (ْبـَرْهـَمـْنت لقد أوضح

prabhu الحبيب؟)( ْپـَرْبهويحملك على الحزن رغم كل هذا اإلنجاز معتبرا نفسك مقصرا يا 

 التفسير
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)zrI VyAsadeva (وّيـاَس ِدَو شْـرّيه صنفالذي  )Brahma-sUtra( تْـَر سّو-ْبـَرْهـَم أو )VedAnta sUtra( ِودانْـتَ سّوتْـَر

إذن، ال شك. و بحث كامل في الوجه الالشخصاني للمطلق وخير بحث فلسفي على األرض ويشمل أمر األزلية بالوسائل العلميةه

ما هو مبعث حزنه؟ف. ) (وّيـاَس ِدَو شْـرّي ـلبالكفاءة العلية  zrI VyAsadeva

 التعريب

لذلك، . رغم ذلك ال اشعر بالرضى. ل ما قلته عني صائب تماماك): zrI VyAsadeva (وّيـاَس ِدَو ـرّيشْقال 

. )دون والدين دنيويين( ذاتي الوالدة )ْبـَرْهما(ك ابن بوصفاسألك عن علة استياءي ألن علمك ال يحد 

 التفسير
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 سواءة في العالم المادي متصلةرائججميع العلوم الوبناء عليه، . عقلهذاته ويتوهم كل شخص في العالم المادي عينية ذاته وبدنه أو 

لذلك، من المفيد الدنو من. ال يفطن احد إلى ذلك دوماً مهما بلغ استبحاره في العلم المادي. بالبدن أو العقل وهذا هو أصل الكآبة

. ناَرَديوضح ادناه سبب وجوب مقاربة .  للتوصل إلى سبب كل كآبةناَرَدشخص نظير 

 التعريب

خالق  لي العلي عن الجبالت المادية الثالث،و شخصية الالهوت االعبدموالي، معلوم لديك كل غامض ألنك ت

 .  وعماد العالم الروحيهومهلكالعالم المادي 

 التفسير
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 متصف بصفات شخصيةتتيميةال الخدمة الذي بلغ الكمال في التيم هو مثال كل علم، ومثل هذاالحق المنقطع كليا إلى خدمة 

ية جزء ضئيال من عظمته الثمانّةچّيـويُّسلطة التصرف الـ  أي)aSTa-siddhi(  سيدّْهي-ـطَأشْٰتشكل  وبناء عليه،. الالهوت أيضاً

 انه ال كامل مائة بالمئة رغمناَرَدـَل شْـرّي.  قادر على الخوارق بفضل كماله الروحي ضالة كل حيناَرَدنظير التيم . الربانية

. يعادل شخصية الالهوت

 التعريب

فضيلتك كالشمس قادر على الحركة في مطلق مكان في االفالك الثالثة وكالهواء قادر على النفاذ في ضمير 

لذلك، ارجو منك وضع يدك على تقصيري . وبناء عليه، انت تقوم مقام النفس العليا التي تعم الوجود. كل حي

. ي التعالي عمال باألحكام والنذوررغم استغراقي ف

 التفسير
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 عمالةِوديالـ وتوزيع الصدقات والرحمة والالعنف ودراسة االسفار )mUrti(مّورتي التحقق العلي والعمل الصالح وعبادة الـ

. باالحكام القاسية هي اعمال مفيدة دوما

 التعريب

تلك الفلسفة التي ال ترضي .  الجليلة الكاملة لشخصية الالهوتلم تعمل على نشر االمجاد: ناَرَد شْـرّيقال 

 . هي فلسفة عديمة النفعللحق الحواس العلية 

 التفسير



 ٩\٥\١. ب. ش

الحق توسع. يةفطر الباقي وهي صلة مخدومان الصلة الباقية التي تربط النفس الفردية بالنفس العظمى هي صلة الخادم الباقي بال

وّيـاَس ِدَو نظير صنف حكيم. واالحياءالحق ة منها وهذا وحده كفيل بإرضاء كل من تقبل خدمة وديياالحياء لفي صورة 

)VyAsadeva( ِودانْـتَالـ انتهاء إلى فلسفة ِوديالـ كتب توسع فيها في شروح العلم )VedAnta(سبيح لكنه اغفل فيها كلها ت

طرق إلىالتإهتمام دون مطلق العلي للمطلق شأن حتى حول الة فلسفي التخمينات الجذبال ت. ا صريحاسبيحشخصية الالهوت ت

)Brahman (ْبـَرْهـَمـْن المطلق بصفة تحقيق. شخصية الالهوت هو كلمة الفصل في امر التحقيق العلي. صراحةالحق  سبيحت

 . امجاده الشخصيةتحقيق س العليا ال يعطي الهناء العلي بقدر  النفأي) ParamAtmA (َپـَرماتْـما أو الحقأي نور 

إذن، ما.  لكن ذلك لم يمنعه من الشعور بالتقصير)VedAnta-darzana( َدْرشَـَن-ِودانْـتَ مصنف هو )VyAsadeva( وّيـاَس ِدَو

)VyAsadeva( وّيـاَس ِدَو مصنف استمداده والذي لم يشرحه ال)VedAnta( ِودانْـتَالـهو الهناء العلي الذي يستطيع طلبة 

VedAnta sUtra .  نفسهمصنف على يد الـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّيصورة ب )( ِودانْـتَ سّوتْـَرح  هنا ضرورة شرظهربصراحة؟ ت

 التعريب

رغم انك توسعت في شرح  ايها الحكيم الجليل )VAsudeva( واسو ِدَواغفلت وصف امجاد شخصية الالهوت 

.  الدينيةشعائرعة ابتداء بالاالركان االرب

 التفسير
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فيالحق  اغفاله المتعمد لتمجيد )VyAsadeva( وّيـاَس ِدَوكان سبب كآبة .  هنا إلى التشخيص الفوريناَرَد شْـرّيق يتطر

 لكن ليس بالتفصيل الذي أواله لشروح)كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي(الحق أوصاف امجاد اجمل ال ريب انه . )purANas( پـوراٰنـاتْالـ

شْـرّيكان االستاذ الجليل . تتيميةال الخدمة تقل تلك االركان االربعة اهمية عن. لخالصالتدين والمعاش واإلشباع الحسي وا

ومع ذلك، بدال عن ايالء اهمية اكبر إلى الشاغل االفضل المتمثل. بهذا الفرقعلى دراية تامة ) zrI VyAsadeva (وّيـاَس ِدَو

من المحال على أحد الشعور بالرضى ان يستدل من هذا بكل وضوح. ته فقد اساء استعمال وقته الثمين مما سبب كآبتتيميةالالخدمة ب

.  بكل وضوحـتاچّيـَوْد َچْبَهـتذكر تلك الحقيقة في . تتيميةالالخدمة الكامل دون اإلنشغال ب

الة وتدعى تلك الحالص الذي يمثل نهاية مطاف االركان االربعةالختحصيل بعد  الصفية تتيميةال الخدمة ينقطع الفرد إلى

)brahma-bhUta( تَ ْبـهّو-ْبـَرْهـَميشعر الفرد بالرضى بعد بلوغ . أي تحقيق الذات )brahma-bhUta( تَ ْبـهّو-ْبـَرْهـَم

ينبغي للفرد التقدم وصوال إلى الحيادية والمساواة في العالم النسبي، واجتياز مرحلة اإلتزان تلك. لكن الرضى هو بداية الهناء العلي

 يوصيناَرَدمحصلة الكالم، . ـتاچّيـَوْد َچْبَهـهذا ما يأمر به شخصية الالهوت في .  العليةتتيميةال الخدمة فييمثل الرسوخ 

-ْبـَرْهـَم بإشتياق ومعاودة وهذا كفيل برفع كربه للثبات في تتيميةال الخدمة  بوجوب وصف درب)VyAsadeva( وّيـاَس ِدَو

brahma-bhUta . ق العلي وتعميق التحقي)( تَْبـهّو

 التعريب

 جو الكون برمته، يعتبرها الربانيون شبيهة بمحج تصفيةالقادر وحده على الحق الكلمات التي ال تصف امجاد 

. الغربان، وال يستمد منها الكملة أي لذة ألنهم أهل الدار العلية

 التفسير
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تلتذ. التملك بالغربان بينما يقارن الكملة الربانيين بالتّممسار جبلة  أهل يقارن طلبة االجر أو. شتان بين عقلية الغربان وعقلية التّم

باالماكن التيالتّم ال تلتذ . جبلة التملك بالخمرة والنساء ومواطن الملذات الحسيةمسار الغربان بالمزابل كما يلتذ طلبة االجر في 

بيعية الخالبة حيث احواض الماء الصافي الذي تزين ازهارفي اجواء المناظر الطون بل بشاهدون يتجمع فيها الغربان ويتالق

 . تجبل الطبيعة مختلف االحياء بجبالت متفاوتة ومن المحال تقاربها. هذا هو الفارق بين هذين الطائرين. سطحه اللوتس الملونة

فئة الغربان ليست سوى نفايات االمورمعظم الكتب االدبية التي توافق أذواق البشر من . كذا، تتفاوت الكتب اآلدبية بتفاوت العقول

توصف مواضيعها في لغة جميلة غنية بالمحسنات. الحسية، ومعظمها احاديث دنيوية تدور حول البدن الكثيف والعقل اللطيف

ال يلتذ. يعتبر النظم والشعر حول أي موضوع مجرد تزيين الجثمان. رغم كل جمالهاالحق واالستعارات، لكنها ال تمجد 

اآلداب مسار جبلتي التملك. بتلك اآلداب الميتة التي تشكل مصدرا لمتعة االموات روحياالتّم بون بحرين روحيا الذين يقارنالمست

يطلق. بهاالتّم ه اوبناء عليه، ال صلة للمستبحرين روحيا اشب. لإلنسانوالتلبيس منتشرة بعناوين مختلفة لكنها ال تعين الدافع الروحي 

على الصعيدالحق دوما مستوى الخدمة الطوعية العلية إلى ون  ألنهم يحفظ)mAnasa( مانَـَسحرين روحيا على هؤالء المستب

 .  البدنية أو التخمين اللطيف للعقل اآلناني الماديالتشبعة الحسية االجر في بذلوهذا يحرم تماما . الروحي

والساسة الغارقين كليا في التقدم المادي للملذات الحسية هم العوبة اهل النظرأرباب اآلدب اإلجتماعي والعلماء والشعراء الدنيويين و

ة صائدوأنها لذ) zrIdhara SvAmI (ـْدَهـَر ْسـوامّيشْـرّييكتب . لذتهم حيث تلقى االمور المرفوضةون  ويجدفتنة الخارجيةال

 . العاهرات

paramahaMsas . ياإلنسانالذين استوعبوا صفوة العمل  ) ( َسـْزـَرَمَهـمَْٰپهي متعة الحق لكن اآلداب التي تصف امجاد 

 التعريب

حد بحد، تي ال ت اله وتساليه وصورهوذكرالحق في المقابل، ذاك االدب الغني بأوصاف االمجاد العلية السم 

 هو ادب مبدع مختلف زاخر بالكالم العلي الذي يستهدف احداث ثورة في الحياة الفاسقة للحضارة المضللة

. حتى ولو كانت ضعيفة اإلنشاء  األمناء كلياصفياءتلك اآلداب العلية يسمعها ويتغنى بها ويقبلها اال. لهذا العالم

 التفسير



 ١٢\٥\١. ب. ش

 من كومة السم وقبول الذهبرحيققيل انه ينبغي للفطين التقاط ال. ميزة كبار المفكرين هو التقاط الصفوة حتى من اردئ االشياء

.زوجة صالحة وجديرة حتى من عائلة مغمورة وأخذ العبرة حتى من شخص أو معلم من طبقة األنجاسحتى من مكان قذر وقبول 

 اإلعتيادي بفضل استغراقهاإلنسانهذه بعض التعاليم االخالقية التي تنطبق على الجميع دون استثناء، لكن يتخطى الرباني مستوى 

 يبدل الجو الفاسد للعالم، ويصبح البشر راشدين في اعمالهمالعظيمالرب ر االعلى ألن نشر االسم القدوس وذكالحق الدائم في تمجيد 

ـَمْدشْـرّي كتابة التعليق على هذا النص قيد الدرس من اثناءنواجه محنة . ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّينتيجة نشر اآلداب العلية مثل 

الصين والهند عاشت ان ملي لنا بالمجال السياسي لكننا نعلمال شأن ع. هاجمت جارتنا الصين حدود الهند عسكريا. ـَوتَـْمَچْبها

وتتسم بطيبة القلب والبساطة في غيابالحق قرون طويلة نتيجة الجو الرباني وكانت كل بلد على سطح األرض تخاف بسالم 

لقتال، لكن تقوماتدعي ال يوجد سبب للخالف بين الصين والهند حول قطعة ارض ال تصلح للسكن وال تس. الديبلوماسية السياسية

 .  الحاضر، الذي سبق لنا بحثهكَلي عصرفرصة الخالف حول اتفه استفزاز بداعي 

 المتمثل بدعوة فئة إلى وقف تمجيد اسمعصرالخالف حول قطعة من االرض ليس هو سبب هذه الحرب بل الجو الفاسد لهذا ال

من واجب كل هندي.  في األرضـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّيسالة وبناء عليه، تقوم حاجة ماسة إلى نشر ر. العظيمالرب وذكر 

 في األرض لتحقيق الخير االعظم باإلضافة إلى إحالل السالم المنشود فيـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّيمسؤول نشر الرسالة العلية لكتاب 

قبول قادة المجمتع ان نحن واثقون. كنتيجة اهمال الهند واجبها ازاء ذل يقوم خالف ومشاكل ال تحصى على األرض. األرض

عامة الناس أدوات. يتبعهم العامة ان  سيحدث تغيير في قلوبهم ومن الطبيعيـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّيالدولي للرسالة العلية لكتاب 

نحن. لجو الدولي وقادته، وبحال طرأ تغيير على قلوب القادة وحدهم فذلك كفيل بإحداث تغيير جذري في اعصرفي أيدي ساسة ال

"روحنة"مسعانا المخلص بعرض هذا االدب الجليل الذي يحمل الرسالة العلية إلنهاض الوعي الرباني في البشرية واعادة  ان نعلم

عرضنا بلغة سليمة وال سيما بلغة اجنبية سيبوء بالفشل حتما كما ستوجد عيوب ادبية كثيرة ان .الجو الدولي يجابه صعوبات جمة

نا االمين لعرضه باسلوب سليم لكننا نثق رغم قصورنا في هذا الصدد بأن تؤخذ جدية الموضوع بعين اإلعتبار وسيقبلهرغم مسعا

عندما تندلع النار في بيت، يخرج أهله لطلب العون من الجيران الذين قد يكونوا. القويالحق قادة المجتمع ألنه مسعى أمين لتمجيد 

 روح تعاون مماثلةالمطلوب. الحاجة حتى دون التعبير عنها بلغتهمون ايا النار فان الجيران يدركمن الغرباء لكن دون فهم لغة ضح

على كل حال، هذا الكتاب هو.  في ارجاء الجو الفاسد المخيم على األرضـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّيلنشر هذه الرسالة العلية لكتاب 

اذا فهم اهل األرض تقنيات هذا االدب الجليل فسيتحقق. ون بالتقنيات وليس اللغةوبناء عليه، نحن معني. علم تقني للقيم الروحية

 . النجاح

هذا هو النمط. ال نستغرب اعتداء بلد على اخرى أو شخص على آخر نتيجة هيمنة االعمال المادية للبشر في كل انحاء األرض

توجد آداب كريهة غزيرة حافلة باالفكار. جهل أحد باالمرالجو مدنس بالفساد على اشكاله وال ي. كَلي الخصام عصرالسائد في 

 الدولة لمنع اآلداب المبتذلة مما يدل على عدم رغبة الحكوماتوظفهاتوجد في بلدان كثيرة هيئات رقابة ت. المادية لإلشباع الحسي

)هذه غريزة طبيعية(ة الناس المطالعة تطلب عام. التشبعة الحسيةوالقادة بتلك الكتب لكنها منتشرة في االسواق لرغبة الجماهير ب

ـَمْدشْـرّيفي ظل الظروف، لن ينقص االدب العلي مثل .  من جراء إشابة عقولهممطالعة تلك الكتب المبتذلةون هم يطلبلكن

ن تلك هيقد ال تكو.  أيضاُبل سيغذي شوقها إلى مطالعة كتاب يستحق المطالعةفحسب  نشاطات العقل الفاسد للعامة ـَوتَـْمَچْبها

سكر النبات هو العالج الوحيد لمرض ان  العلمال يحب تذوق سكر النبات لكن يتعينالحالة في البداية ألن المصاب بمرض اليرقان 

 سيكون أشبه بسكر النباتـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي و ـتاچّيـَوْد َچْبَهـكذا، القيام بدعوة منهجية للتشجيع على مطالعة . اليرقان

عندما يكون لدى الفرد ذوق بهذا االدب سيزول ذوقه تلقائيا باآلداب اآلخرى التي تدبر السم.  الشبيهة باليرقانالتشبعة الحسية لعالج

. للمجتمع

شْـرّي رغم عيوبه اإلنشائية ألنه توصية ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّيلذلك، نحن على ثقة بترحيب الجميع في المجتمع البشري بكتاب 

 . من بالغ لطفهفي هذا الفصل  الذي ظهر ناَرَد

 التعريب

فما هو . حتى وان كان خاليا من كل ألفة ماديةخال من مفهوم العاصم  ان ال يظهر العلم بتحقيق الذات جيدا

 ؟تتيميةال الخدمة فيدون بذله   المؤلم بطبيعته في البداية والزائل بطبيعتهلالجرنفع العمل 
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 والتخمين حولةِوديالـ بل الكتب  فحسب أعالهاليست مذمومة وحدها كما اشير إليهللحق  العلي التسبيحب الدنيوية الخالية من الكت

ْبـَرْهـَمـْنعند ذم التخمين حول . تتيميةال الخدمة عندما تخلو منايضاً  الحقأي نور ) Brahman (ْبـَرْهـَمـْنامر 

)Brahman ( تتيميةال الخدمة العمل الصالح اإلعتيادي الذي ال يهدف إلى تحقيق هدفكيف بإلى السبب اعاله ف استنادا الحقأي نور.

 الذي ينشغل به البشر عامة مؤلم دوما سواء فيالعمل لالجر. ال يقود ذلك العلم التخميني والعمل الصالح أحد إلى غاية الكمال

نتيجة ذلك العمل يمكن وهبه ان ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ، كما يؤكد في تتيميةالخدمة  الفيبذله البداية أو في النهاية، ولن يثمر سوى عند 

يصبح مصدرا حاداوبناء عليه، . المتمتع الشرعي ألجر العمل هو شخصية الالهوت. وإال يقود إلى الرهن الماديالحق لخدمة 

.  في إشباعه الحسيهوظفما يعند اإلنسانلمتاعب 

 التعريب

.  في النذر والصدقراسخانت . ذكرك الطيب ال غبار عليه. )VyAsadeva( وّيـاَس ِدَورتك كاملة يا بصي

. في غيبوبة من اجل خالص البشر عموما من كل رهن ماديالحق لذلك، يمكنك ذكر تسالي 

 التفسير
جهول لكن يجري استغالل ذوقهم بالكتبانها تطلب السماع والمطالعة من المراجع عن الم. تملك عامة البشر ذوقا غريزيا لآلداب

تحتوي تلك اآلداب اشكاال مختلفة من الشعر الدنيوي والتخمينات الفلسفية من مسار. المنحوسة الحافلة بأمور ارضاء الحواس المادية

ها عديمة القيمةرغم ان  الفطنةضعفاءتلك اآلداب منوعة الزينة لجذب انتباه . التشبعة الحسيةي إلى إلتي تنته) mAyA (ماّيـا

شْـرّي.  امل بالخالص أللوف وألوف الرجعاتوبناء عليه، تزداد االحياء المفتونة تعلقا بالرهن المادي دون. كلمةلل دقيقبالمعني ال

 ِدَووّيـاَس شْـرّيوبناء عليه، ينصح . ف بالضحايا التعساء لآلداب التافهة رؤو)VaiSNavas (ْزوايشْٰـنَٰـَوـال خير ـيٰشرِٰ ناَرَد

)zrI VyAsadeva (وّيـاَس ِدَوـَل شْـرّي.  أيضاًب علي ليس جذابا فحسب بل يجلب الخالص الفعلي للعبودية على أشكالهابنظم اد

)zrlla VyAsadeva( وّيـاَس ِدَو شْـرّي.  االشياء على ما هي فيهتبين لسليما التدريب التلقو أو ممثله أكفاء ألنهم) zrI VyAsadeva(

 وعازمين على تخليص النفوس المترديةتتيميةال الخدمة تنارتهم الروحية وثابتين في نذورهم بفضل أصفياء الفكر بداعي اسهووممثل

)VyAsadeva( وّيـاَس ِدَو بصورة يومية والمتعالين نظير خبارالنفوس المتردية في غاية اإلشتياق إلى سماع اال. في العمل المادي

ضئيلالعالم المادي ليس سوى جزء  ان ـتاچّيـَوْد َچْبَهـجاء في . دهم بأنباء ال تحد من العالم الروحي قادرين على تزويناَرَدأو 

 .  من العالم الماديجزء بسيطمن الخليقة الكاملة وان األرض ال تشكل سوى 
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 عموما على مدى ألوفيوجد ألوف وألوف من رجال االدب في األرض وقد كتبوا ألوف من االعمال االدبية إلشباع رغبة البشر

يعود ذلك إلى الفراغ الروحي في تلك. لسوء الحظ، لم تثمر كل تلك االداب بإحالل السالم والوئام على األرض. وألوف السنين

 موصيان خصيصا للبشرية المعذبة لتحقيقـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي و ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ وال سيما ةِوديالـلذلك، اآلداب . الكتب

وّيـاَس ِدَوه سجلالذي الحق  هو كالم ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ. الخالص الفعلي من براثن حضارة مادية تمتص حيوية الطاقة البشرية

)VyAsadeva( نفسه وهما كفيالن بإشباع الرغبات المشتاقةكْرِِٰشْٰـنَٰالرب  هو الحكاية العلية لتسالي ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي و 

 مقصود لجميع االحياء في كافة انحاء الكونـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّيلذلك، . اجل سالم أزلي وخالص من الشقاوة من لإلنسان

سوى النفوس المحررةالحق ال يستطيع وصف تلك الحكايات العلية لتسالي . لخالص التام من كل اشكال العبودية الماديةتحقيق ال

 وحدهم تنكشفالتيم العلية إلى الرب، ولهؤالء تتيميةال الخدمة  الصادقين الغارقين تماما في وممثليه)VyAsadeva( وّيـاَس ِدَومثل 

 فيواأو وصفها حتى ولو استمرالحق ال يمكن لسواهم تحصيل العلم بتسالي . تتيميةال الخدمة وتعاليها تلقائيا بفضلالحق تسالي 

 اآلف٥كل ما يتضمنه من نبؤات منذ  ان  اوصاف دقيقة إلى حدَوتَـْمـَچْبهاـالأوصاف . التنظير حول هذا االمر لسنوات طويلة

)VyAsadeva( وّيـاَس ِدَوالمحررين مثل .  الماضي والحاضر والمستقبلمصنفلهذا السبب، تشمل بصيرة ال. سنة يتحقق اآلن

يمتلك المحرر حواسا كاملة. يضاًعور وسائر النشاطات الحسية أشكاملين ليس بالبصيرة والحكمة فحسب بل بالسمع والتفكير وال

.كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيشخصية الالهوت أي مالك الحواس ) HRSIkeza (ـِكـشَـّيٰشْهـرِٰويستطيع بتلك الحواس الكاملة القيام بخدمة 

وّيـاَس ِدَو ـَلشْـرّي هو الوصف الكامل لشخصية الالهوت تام الكمال على يد الشخص الكامل ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّيلذلك، 

)( . Vedas ( ِوَدْز الـمصنف ) zrlla VyAsadeva

 التعريب



إنما يتفاعل بأشكال واسماء ونتائج مختلفة لتهييج العقل كما تهيج الريح الحق كل ما تطلب وصفه بمنأى عن 

 . القارب دون مرسى

 التفسير
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 وصف التحقيق العلي من كافة الوجوه وهيبذلك،. ِوديالـ العلم  جميع اوصافهو محرر) zrI VyAsadeva (وّيـاَس ِدَو شْـرّي

عالوة على ذلك، أوصى بعبادة المالئكة في. تتيميةالالخدمة  والنظرة العقلية وسلطة التصرف في الطبيعة المادية والعمل لالجر

دوما الحيرةون ويجابهالحق على خدمة تحير البشر عموما بكيفية تثبيت عقولهم  مما أدى إلى )purANas( پـوراٰنـاتْمختلف الـ

وّيـاَس ِدَو التي دونها ةِوديالـ على هذا العيب بالتحديد في العلوم ِدَو ناَرَدـَل شْـرّييشدد . ازاء العثور على طريق تحقيق الذات

)VyAsadeva( . هوالحق لواقع، في ا.  دون سواهالعظيمالرب وصف كل ما يتصل بضرورة وبناء عليه، يسعى إلى التشديد على

اية أصل الشجرة هو الوسيلةسق. هو معدة البدن بكامله. في مختلف امتداداته، وهو أصل الشجرة بكاملهاالحق يظهر . الوجود وحده

وّيـاَس ِدَوـَل شْـرّي وبناء عليه، لم يكن ينبغي لـ. بالطاقة  تغذية المعدة جميع اعضاء البدنتزودة لسقاية الشجرة بقدر ما السليم

)zrlla VyAsadeva( پـورانَٰ كتابة مطلق )PurANa( ـَوتَ پـورانََٰچْبها سوى) BhAgavata PurANa (د انحراف طفيفإذ مجر

التوسع المتعمد لألفكاركيف ب كان أقل انحراف يسبب هذا القدر من البلبلة فذاخلق الفوضى في شأن تحقيق الذات، واكفيل بعن ذلك 

أكبر عيب في مجال عبادة المالئكة بخلق مفهوم اإلشراك أو تعدد األربابيتمثل طلق شخصية الالهوت؟ التي ال صلة لها بالحق الم

 الوحيدة التيـَوتَـْمَچْبهاـالالمستقلة الذي ينتهي إلى نتائج مدمرة تخلق مذاهب دينية كثيرة تشكل عوائقا في وجه دعم أصول 

 في حب علي، ومثل القارب الذيتتيميةال الخدمة ة بشخصية الالهوت بفضلا لتحقيق الذات ذو الصلة الباقيسليمتعطي توجيها 

يقصر العقل الملتهي للمؤمن بتعدد االرباب عن بلوغ كمال تحقيق الذات نتيجة. تتالعب فيه الرياح هو مثل مناسب في هذا الصدد

 . صعوبة االختيار ازاء ارباب كثيرة

 التعريب

.  وغير منطقي تماماذمومهذا أمر م. يعتها إلى المتعة وقد شجعتهم على ذلك باسم الدينتميل عامة البشر بطب

. نتيجة استرشادهم بتعاليمك تلك االعمال باسم الدين ولن يحفلوا بتحريمون سيقبل

 التفسير
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 للعمل الصالح طبقانظمةكاليف الم المستندة إلى الت)zrlla VyAsadeva( وّيـاَس ِدَوـَل شْـرّي هنا جميع كتب ناَرَدـَل شْـرّييدين 

ملكة السيطرة على الطبيعة المادية ويخلو من الشعورالبشر  رطّو. ةِوديالـالكتب  وسائر )MahAbhArata (َمهاْبهاَرتَلما جاء في 

الى الالهوت،لرجوع اتمثل صورة الحياة البشرية فرصة . نتيجة صلتهم المادية الطويلة رجعة تلو رجعة بمسؤولية الحياة البشرية

الصورة.  هي حياة سجن للنفوس المحكومةجنس حياتي مائة ألف ٤ ماليين و٨النشوء في دورة التناسخ عبر . إلى الدار الباقية

في ظل .الحق هو إعادة إقامة صلته المفقودة بلإلنسانوبناء عليه، الشاغل الوحيد . البشرية هي فرصة للخروج من حياة السجن تلك

 إلهاء الطاقة البشرية على هذا النحوات الحسية باسم التكاليف الدينية ألن على التخطيط للملذاإلنسانال ينبغي تشجيع تلك الظروف، 

)MahAbhArata (َمهاْبهاَرتَ في ةِوديالـ هو السلطة في الشروح )zrlla VyAsadeva( وّيـاَس ِدَوـَل شْـرّي. ينتج حضارة مضللة

 يشكل عائقا في وجه التقدم الروحي ألن البشر عموما لنعلى اشكالهاحسية وتشجيعه أمر الملذات ال يةِودالـ وغيرها من االسفار

عندما شاعت االعمال المادية باسمبشخصية بوذا الحق تجلى . على الزهد في العمل المادي الذي يرهنهم في الوجود الماديون يوافق

هذا ما.  من اجل وقف التضحية الحيوانية باسم الدين)Vedas( ِوَدْز سلطة الـورفض) مثل التضحية بالحيوانات باسم القربان(الدين 

إستنادا إلىبالتضحية الحيوانية إلى أحد المالئكة باسم الدين ون ما زال آكلة اللحوم يقوم. وبناء عليه، أدان تلك الكتب. ناَرَدتنبأ به 

غرض النهيضاع يلها المقيد هو النهي عن أكل اللحوم لكن الغرض من تحل. ةِوديالـفي بعض الكتب الواردة توصية تلك ال

 . ةِوديالـباإلصغاء إلى المراجع الخبيرة بشرح الطقوس ون الماديين الحمقى ال يحفل ان تدريجيا فشاعت المسالخ ومرد ذلك هو

ال يتحقق كمال الحياة سوى. اثرأو جمع المال أو التكالكبير العمل بكمال الحياة ال يتحقق سواء  ان )Vedas( ِوَدْزجاء في الـ

سلك التبتل المزعوم مقصود للقاصرين عن كسب معاشهم نتيجة عاهة ال يصغي المادي إلى ذلك الكالم ألنه يعتبر. بالزهد والتبتل

 . ما أو للفاشلين في المجال العملي

يشكل. ية إلى جانب االمور الدنيويةي على بحث االمور العل تحتو)MahAbhArata (َمهاْبهاَرتَ مثل ياتالتاريخ ان ال شك

التعاليم القطعية التي في )MahAbhArata (َمهاْبهاَرتَ غرض يتجلى. )MahAbhArata (َمهاْبهاَرتَ جزء من ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ

، لكن ذويشْٰـنَٰكْرِِٰ شْـرّيللرب  إلى التفرغ من كل المشاغل والتسليم للقدمين اللوتسيتين داعية الـتاچّيـَوْد َچْبَهـيحتويها 

 بدال عن)MahAbhArata (َمهاْبهاَرتَية التي يحتويها كتاب اإلنسانالمجاالت السياسية واإلقتصادية وون النزعات المادية يفضل

 وينصحه)VyAsadeva( وّيـاَس ِدَو تلك المساومة التي قام بها ناَرَديدين . ـتاچّيـَوْد َچْبَهـموضوعه الرئيسي المتمثل في 

 . والتسليم له دون ادنى تأخيرالحق بللفرد الباقية ة صلالتصريح عن اولى ضرورة للحياة البشرية المتمثلة بتحقيق بال

ان المريض الذي يعاني من مرض محدد، يميل دوما إلى تناول المأكوالت الممنوعة عنه، لكن ال يساوم الطبيب الخبير مع

 تشجيع المتعلق بأجر العمل على ترك عملهمالمفروض عد ان ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ المريض بالسماح له بإهمال حميته، كما جاء في

ق الروحي، لكن ذلك الي المفتقرين إلى التحقاهل النظرينطبق ذلك أحياناً على . بل يمكنه اإلرتقاء إلى صعيد تحقيق الذات تدريجيا

 . تتيميةال الخدمة ينطبق على المنقطعين إلى

 بالتعري

 السعادة  طلبالخبير المنقطع عنيستحق فهم هذا العلم بالقيم الروحية سوى  ال بحد، والعظيمالرب ال يحد 

 المادي، إلى سبل التحقق العلي على هملذلك، ال بد من ارشاد من لم يبلغوا ذلك المقام بعد بداعي تعلق. المادية

. للرب العظيميد فضيلتك بأوصاف التسالي العلية 

 التفسير
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ال يستطيع. وليس بحثا يفهمه المفرطين في التعلق بالعمل الماديالحق ألنه يبحث في تعالي على االخص علم الالهوت علم صعب 

جاء بوضوح في.  عن العمل المادي بفضل تحصيل العلم الروحيمنقطعالخوض في دراسة هذا العلم الجليل سوى الخبير ال

ألوف الرجال، يحتمل وجود شخص واحد يستحق الخوض في التحقيق العلي، ومن بين ألوفمن بين مئات و ان ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ

ناَرَدلذلك، نصح .  هو شخصالحق ان  فهم علم الالهوت الذي يبحث فيعلىمن أمثال المحققين العليين، ال تقوى سوى حفنة 

 خبير)VyAsadeva( وّيـاَس ِدَو .للحقالي العلية  علم الالهوت من باب التسبوصف) zrI VyAsadeva (وّيـاَس ِدَو شْـرّيمريده 

 هو الشخص المناسبسـوامّيچُوشـوَك ِدَو لذلك، هو الشخص المناسب لوصفه، وولده . بهذا العلم ومتجرد عن الملذات المادية

. لتلقيه

رعات الدواء، ولما انه يحتوي على التسالي مثل جاإلنسانلذلك، يعمل تأثيره في .  هو أرفع العلوم الالهوتيةـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي

 اإلعتيادي سماع حكايات تسالياإلنسانإذن، يستطيع  .للحق االدبي تجلي هو الـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي .الحقفإنه عين للحق العلية 

قناع العامة حسب الزمانالخبير فيستطيع إيجاد سبل جديدة إل التيم أما.  تدريجيا من المرض المادييتصفىوالحق فيصاحب الحق 

تلكيمكن ل. الخبير قادر على ايجاد سبل كفيلة بحقنها في االدمغة البليدة للعامة الماديةوالتيم  هي عمل فّعال تتيميةالالخدمة . والمكان

 َمـهاْپـَرْبهوشايتَـنْيا تْـشْـرّي المولى. تخلق نظاما حياتيا جديدا للمجتمع االحمق للماديينان الحق  في خدمة  للتيماالعمال العلية

 الخصام الحاضر إلى حياةعصر ادخال الماديين في اإلنسانواتباعه على مدى السنين، اظهروا مهارة في هذا الصدد، ويستطيع 

 . بتبني الوسيلة نفسها السالم والتحقيق العلي

 التعريب

يزل أحياناً ما دام في المرحلة المبدئية لكنه  ان تمل يحتتيميةال الخدمة ه المادية لإلنقطاع إلىمشاغلمن ترك 

. المنقطع إلى تكاليفه اإلجتماعية ال يكسب شيئا التيم في المقابل، غير. لن يواجه خطر الفشل

 التفسير
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هموغيرية وسائر االحياء والمالئكة البشركل إنسان ملزم ليس بوالديه وعائلته ومجتمعه ووطنه و.  ال تحصىاإلنسانتكاليف 

 يستطيع صرف النظر عن كل تلكاإلنسان بأن ةِوديالـتقتضي االسفار .  وغيرهمفحسب بل بكبار الفالسفة والشعراء والعلماء

نتيجةالحق ذلك لخيره، لكن من يسلم لخدمة سيكون  فتتيميةال الخدمة التكاليف والتسليم لخدمة الرب، ومن يفعل ذلك وينجح في

توجد أمثلة كثيرة على ذلك. نتيجة العشرة السيئة خدمة بداعي بعض االسباب على المدى الطويليزل عن درب السعاطفة مؤقتة ف

 في صورة غزال بسبب تعلقه الشديد بغزال فذكر الغزال في لحظةرجعة على ال)Bharata( ْبَهـَرتَ َمهاراَجاجبر . في التاريخ

 بسبب)Citraketu( تْشيتَْرِكـتوزل  كذا،. في والدته السابقةوبناء عليه، رجع في صورة غزال رغم عدم نسيان هويته . الموت

حتى في وجود فرصةللحق ، لكن رغم كل ذلك، نجد التشديد هنا على التسليم للقدمين اللوتسيتين شيـَوالتجني بحق قدمي المولى 

تتيميةال الخدمة حالما ينشغل الفرد في. ةتتيميال الخدمة حتى وان زل عن تكاليفالقدمين اللوتسيتين للحق الزلل ألن الفرد لن ينسى 

 كاف لتنجية الفرد منتتيميةال الخدمة حتى مقدار صغير من ان ـتاچّيـَوْد َچْبَهـجاء في . فسيتابع تلك الخدمة في كل الظروف

فيالحق تيم  )AjAmila (أجاميَلكان . )AjAmila( أجاميَلتوجد شواهد كثيرة على ذلك في التاريخ وابرزها . عاوض االأخطر

 . في نهاية االمرالحق شبابه لكنه زل، ورغم ذلك فقد نجاه 

 التعريب

 لُوَك ْبـَرْهـَمينبغي للفطناء ذوي الميل الفلسفي طلب الغاية التي ال تتحقق حتى بالتنقل من أعلى الكواكب 

PAtAlaloka( لُوَك پاتاَل إلى أسفل كوكب )( Brahmaloka( .دة المستمدة من الملذات الحسية، فإنها من جهة السعا

 . نطلبها ان دونمتوفرة تلقائيا بمجرى الوقت كما نصاب بالشقاوة حتى 

 التفسير
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ينشغل البعض في التجارة والصناعة والهيمنة السياسية. يعمل كل إنسان على تحصيل أكبر قدر من الملذات الحسية على اشكالها

بقدر أكبر من الملذاتون أهالي القمر ينعم ان جاء. الصالح ابتغاء تحصيل السعادة في الجنانبينما ينشغل البعض في العمل . الخ

إذن، توجد.  ممكن بقضاء االعمال الخيرية)PitRloka( لُوَكپـيتْـرِٰدخول ن وا) soma-rasa ( َرَس-سُوَمالحسية بفضل شرب 

يعمل البعض على الوصول إلى القمر أو سائر الكواكب. اة بعد الموتبرامج مختلفة للملذات الحسية سواء في هذه الحياة أو في الحي

مختلف االماكن مهيئة لمختلف درجات. عمل صالح، لكن هذا محالحاجة إلى قضاء  الفضائية رغبة في الوصول إليها دون سفنبال

بالعمل وجاه وعلم ومالمح جميلةة عريقيستطيع الفرد تحصيل الوالدة في عائلة . حسب ما تقدم من عملالحق االحياء بمشيئة 

كذا، نحصل .حتى في عمر واحد الصالح وحده طبقا لما جاء في االسفار، كما نشهد تحصيل البعض العلم أو المال بالعمل الصالح

نشخصين مولودين في نفس المكااختالف وضع  بالعمل الصالح وحده وإال فكيف نشاهد في والدتنا الالحقة على المنزلة المنشودة

سواء على أعلىتتغير المنزلة حسب العمل كذا، . استنادا إلى ما قدم كل منهما من عمل، لكن المنزلة المادية هي منزلة زائلة

ينبغي لذي النزعة الفلسفية عدم االغترار بمثل. )PAtAla( پـاتاَل كوكب ها أو أسفل)Brahmaloka( لُوَك ْبـَرْهـَم  الكونكباكو

إلى العالم المادي البائس سواء على هذا الكوكبتقطع رجعته  العمل على تحصيل حياة باقية من الهناء والعلم بل تلك المنزلة الزائلة

 وغيره من الكواكب كما)Brahmaloka( لُوَك ْبـَرْهـَمالشقاوة والسعادة المختلطة هما سمتي الحياة المادية ومتوفرة على . أو ذاك

شقاوة االحياء وسعادتهم المختلطة متفاوتة الدرجة والنوعية لكن ال يخلو أحد. الكالب والخنازيرتتوفر في حياة المالئكة وفي حياة 

ال يقوى أحد على تحصيل قدر أكبر أو. كذا، السعادة مقدرة لكل كائن حي أيضاً. من شقاوات الوالدة والموت والشيخوخة والمرض

لذلك، ال ينبغي ألحد تضييع وقته على. وفرت فإنها عرضة للضياع ثانية بمجهوده الشخصي، وحتى وان تالسعادة أو الشقاءأقل من 

 . تلك هي مهمة حياة كل حي. تلك االشياء التافهة بل بذل جهده من اجل الرجوع الى الالهوت فقط

 التعريب

حتى وان  ). بة االجر الخطل( الوجود المادي كاآلخرين كْرِِٰشْٰـنَٰالرب تيم  ال يعاني ،)VyAsa( َوّيـاَسحبيبي 

 مرة وجدلك الذمرة واحدة ال يقوى سوى ذكر القدمين اللوتسيتين للحق ألن من تذوق زل أحياناً بطريقة ما، 

. وثانية

 التفسير
للحقالقدمين اللوتسيتين  حالوة تذوق أي )rasa-graha( ـَرَهىْچ -َرَسعنايته بمغريات الوجود المادي تلقائيا ألنه الحق  تيم يفقد

طلبة االجر العرضة دوما لإلنحطاط، لكنمثل صحبة ة مالئمة غير صحب زلوا بسبب تيمتوجد أمثلة كثيرة حتما على . كْرِِٰشْٰـنَٰ

 جزاء ما قدم من عمل بينما يجري)karmI( كَْرمّييعاني الـ.  الساقط)karmI( كَْرمّيفإنه ال يعتبر مطلقا مثل  التيم حتى ولو زل

اليتيم فقير حقا لعدم وجود من. شتان بين عذاب اليتيم وعذاب االبن المحبوب للملك. شخصياالحق لقصاص على يد با التيم تقويم

الحق تيم يعمل. حالته تبدو مثل حالة اليتيم ان لثري دوما تحت العين الساهرة لوالده الثري رغملاالبن المحبوب يبقى يعنى به لكن 

المبتدئ بحماقة التيم كذا، يفكر. يطلب طالب االجر السيطرة على العالم المادي. العشرةسوء ب على تقليد طلبة االجر أحياناً بسب

تتبدى.  الحمقى بالمصائب أحياناًالتيمامثال هؤالء الحق  التي يؤديها، ويصيب تتيميةال الخدمة تحصيل بعض السلطة المادية لقاء

الخدمةون ويستأنفالحق رشدهم برحمة ون  اصدقاءهم واهلهم فيستعيدبسلب مقتنياتهم المادية فيهجرهمللحق الحظوة الخاصة 

 . تتيميةال

 رفيع الشأن أو عائلة تجارْبراْهـَمنَٰفرصة الوالدة في عائلة ون  الساقطين يمنحالتيمأمثال هؤالء  ان ـتاچّيـَوْد َچْبَهـكما جاء في 

الذيالتيم . بوضعه في حالة من العجز الظاهريةالحق ه قاصص يفي ذلك الوضع الحظ الذي يصيب من التيم صيباثرياء، لكن ال ي

الساقط الذي يولد في عائلة طيبة معرض لنسيانالتيم . الذي يولد في عائالت طيبة التيم يفوق حظاالحق يصبح دون حول بمشيئة 

القدمين اللوتسيتين للحقعود إلى الذي يصاب بالعوز أكثر حظا ألنه سرعان ما ي التيم لقلة حظه لكنالقدمين اللوتسيتين للحق 

 . لشعوره بضعفه

 الخدمةتلك هي عالمة الكمال في. يفقد كل عناية بالملذات المادية تلقائياالتيم  ان  الصفية لذيذة روحيا إلى درجةتتيميةالالخدمة 

 وال ينساه لحظة واحدة وليس حتى مقابلـنَٰكْرِِٰشْٰ شْـرّيالقدمين اللوتسيتين للحق الصفي عن ذكر  التيم ال ينقطع.  التقدميةتتيميةال

 . غنى األفالك الثالثة
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 التعريب

فاضت هذه الظاهرة الكونية عنه .  هو الظاهرة الكونية عينها ومع ذلك بمنأى عنهاشخصية الالهوت العليا

. اعطيتك نبذة فقط. فضيلتك تدري بكل هذا. وتستقر فيه وتدخل فيه بعد هالكها

 سيرالتف
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ظاهرةال. صفيال التيم بالنسبة إلى  هو مفهوم شخصي وغير شخصيكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب  ،)Mukunda( موكونْـَدان مفهوم 

 اجزاءها وفروعهاللمثال، الشجرة وحدة كاملة بينما اوراق. ا فيض قدرته أيضاً ألنه)Mukunda( موكونْـَد ي هةشخصيالكونية الال

تفيد الرواية. اوراق وفروع الشجرة هي عين الشجرة أيضاً لكن الشجرة بحد ذاتها ليست باالوراق والفروع .ال تتجزأ متولدة عنها

ْبـَرْهـَمـْنكل شيء يفيض عن  ان ماوالمراد ل) Brahman( ْبـَرْهـَمـْن سوى تالظاهرة الكونية كلها ليس ان ةِوديالـ

)Brahman(ين والرجلين جزء ال يتجزأ من البدن لكن البدن بصفة وحدة كاملة ليسكذا، تشكل اليد.  العظيم فال شيء غريب عنه

باقية مليئة بالعلم والجمالالحق وبناء عليه، تبدو صنائع قدرة . هو الصورة العلية للبقاء والعلم والجمالالحق . بااليدي وال الرجلين

عالقة في شبكة الطبيعة المادية مماأي الفتنة الخارجية ) mAyA (ماّيـاة بتأثير سحور المالنفوس المسيَّرة. جزئيا أيضاًعلى نحو 

بأن االجزاء التي ال تتجزأ للبدنون كما يجهل. الذي هو السبب االصليالحق  لجهلها بمبدأ الوجود ومنتهاهيحملها على قبولها بمثابة 

 العليةتتيميةالملحدة المتجردة عن الخدمة الكذا، الحضارة . وعندما تكون منفصلة عن البدن ليست عينها عندما تكون متعلقة بالبدن

قد تبدو تلك االجزاء التي ال تتجزأ كااليدي أو االرجل لكنها تخلو. لشخصية الالهوت العليا ليست سوى كاليد أو الرجل المنفصلة

 بالتوسع في الفكرةاَرَدنـَل شْـرّينصحه .  ذلك جيدا)zrlla VyAsadeva( وّيـاَس ِدَوـَل شْـرّيالرب يدري تيم . من الفعالية

. بصفة السبب االصليالعظيمالرب تفهم على يده  ان  العالقةالمسيَّرةللنفوس ليتسنى 

السماء الروحية والسماء المادية وما تحتويه. لذلك، قدراته العظمى كاملة دوما وعين ذاته. هو القديرالحق  ان ةِوديالـتفيد الرواية 

القدرة. القدرة الظاهرة هي القدرة الدونية بينما القدرة الباطنة هي القدرة العليا .للحقة والظاهرة ليست سوى فيض القدرتين الباطن

ا القدرتين التلكن القدرة الظاهرة قدرة جامدة وغير مطابقة له سوى جزئيا، لكن كلالحق وبناء عليه، هي عين . العليا هي قوة الحياة

تبقى تلك القدرات دوما تحت حكمه تماما كما تبقى الطاقة الكهربائية تحت سيطرة. دراتوال تكبره ألنه منبع كل القالحق تعادل 

 . مهما بلغت من قوتها المهندس الكهربائي

واالحياءالحق . ايضا لكنها ال تعادله وال تكبره مطلقاللحق لذلك، االحياء مطابقة .  وسائر االحياء من فيض قدراته الباطنةاإلنسان

 خلق قمرلإلنسانيمكن  .الحقفوق خلق يعادل أو يلكن خلقها ال بعون القدرات المادية حياء على الخلق أيضاً تعمل اال. آحاد

اصطناعي يطلقه في الفضاء الخارجي لكن ذلك ال يعني قدرته على خلق كوكب كاالرض أو القمر ليسبح في الهواء كما يفعل

لغاية(الحق  اإلتصاف بنسبة كبيرة من صفات لإلنسانيمكن . هذا محال. عبخالف الواقللحق يزعم فقراء العلم مساواتهم  .الحق

يزعم االحمق في حالة المرض وحدها،. أو معادلتهالحق  تخطي  له بعد بلوغ الكمال التام لكن من المحال)ثمانية وسبعين بالمئة

والموافقة على اداء خدمة ودية إليهالحق  عظمة لذلك، يجب على الموهومين قبول. الفتنة الخارجيةمما يعقبه تضلله بالحق توحده ب

 . هافطروا علي

التوسع فيب )zrlla VyAsadeva( وّيـاَس ِدَوـَل شْـرّي مريده ناَرَدـَل شْـرّيينصح . دون ذلك لن يحل السالم والهدوء في األرض

هذا هو .للحقالتسليم التام للقدمين اللوتسيتين : ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ، كما توضح الفكرة عينها في ـَوتَـْمَچْبهاـالهذه الفكرة في 

 .  الكامللإلنسانالشاغل الوحيد 

 التعريب

لقد  .للحق تام امتدادك بصفة تجلي لشخصية الالهوت العلياانت خليق بالعلم ب. تملك فضيلتك بصيرة كاملة

شخصية  منك وصف التسالي العلية للذلك، ارجو. رغم انك عديم الوالدة ولدت على األرض لخير البشرية

 .  بصراحةكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي الالهوت العليا

 التفسير
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 وينزل بدافع رحمته العلية علىكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيعلم شخصية الالهوت تجلي  هو )zrlla VyAsadeva( وّيـاَس ِدَوـَل شْـرّي

االحياء اجزاء ال .للحقية هي نفوس منقطعة عن الخدمة العلية الودية النفوس المتردية الناس. النفوس المتردية في العالم المادي

 منهجيا لنفع النفس المتردية ومن واجب النفوس المترديةِوديالـلذلك، كشفت جميع أسفار العلم . وخدمه الباقيةالحق تتجزأ من 

ـَلشْـرّيفان  سيده الروحي هو ـيٰشرِٰ َرَدناـَل شْـرّي ان رغم. اإلنتفاع بتلك االسفار والتحرر من عبودية الوجود المادي

سيد روحي وضع قدوة بوجوب اتخاذ ه لكل حي، لكنالسيد الروحي ألنه سيد روحي ال يحتاج إلى )zrlla VyAsadeva( وّيـاَس ِدَو

شْـرّيالمولى وراَم  شْـرّيالرب  وكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب . )AcArya (آتْـشاْرياالنه كان يقوم بدور   ربانيتجليحتى وان كان 

وّيـاَس ِدَوشخصية ب كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب نزل . نهم شخصيات الالهوتا روحيين رغم اسيادا اتخذوا  َمـهاْپـَرْبهوتْـشايتَـنْيا

. كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالقدمين اللوتسيتين للحق هداية البشرية عموما إلى لوصف تساليه العلية من اجل  )( VyAsadeva

 التعريب

المنظومة في نخبة القصائد هي رأس المجاهدات ودراسة للحق االوصاف العلية  ان استخلصت الدوائر العليمة

 وتوزيع الصدقات التي تمثل خير سبل اإلستبحار َمـنْـتْرات وتقريب القرابين وتجويد الـ)Vedas( ِوَدْزالـ

. في العلم

 التفسير

 شخصية الالهوت واسمه وذكره ومجده العلي وكل لواحقه هي .الحق الرقي العلمي في خدمة بذلتصبح العملية كلها طليقة عند 

 جميع مجاالت الفن والعلم والفلسفة والطبيعيات والكيمياء وعلم النفس بذلبوجوب الحق يع الحكماء وتيم لذلك، أوصى جم. عين ذاته

 كتبة القصص الخرافية والشعراء .الحق يمكن استخدام الفن واالدب والشعر وغيره في تمجيد .الحقوسائر مجاالت العلم في خدمة 

 .الحقفي حال التفاتهم إلى خدمة للحق ع الحسية لكن يمكنهم وصف التسالي العلية وكبار االدباء متفرغين عموما إلى كتابة المواضي

( الْـميـكيوكان 

من اجل التقدم في مجاالت الفن والعلم والفلسفة والطبيعيات والكيمياء وعلم النفس واإلقتصاديات والسياسةتتطور الفطنة البشرية 

وبناء عليه،. ويشْٰـٰنوكمال الحياة هذا ذروته في تحقيق الحي العظيم يبلغ . بتنميتها ، ويبلغ المجتمع البشري كمال الحياةوغيرها

 بجمالسحورينلسوء الحظ، الم. ويشْٰـٰنوالرب ن في العلم إلى وجوب التطلع إلى خدمة  جميع المستبحري)zruti( شْـروتيتوجه 

.ويشْٰـٰنوقمة الكمال أو تحقيق الذات مستند إلى ان ون  ال يفقهويشْٰـٰنو  الخارجية لـتنةفالأي ) viSNu-mAyA (ماّيـا-ويشْٰـٰنو

)viSNu-mAyA (ماّيـا-ويشْٰـٰنورة والشقية، والعالقون في شراك ملذات الحسية العابتعني ال) viSNu-mAyA (ماّيـا-ويشْٰـٰنو

جميع لوازم الكون الظاهري ليست سوى فيض القدرات العلية ان ناَرَد شْـرّيأوضح . التقدم العلمي في الملذات الحسيةون تغليس

بعدثم تغيض فيه ن قدرته وتستند اليه خرجت م.  بقدرته العليةاستهل حركة أفعال وردات افعال الظاهرة الكونيةالحق ألن للحق 

. لذلك، ال شيء في الكون مغاير له لكنه ينأى عن كل شيء دوما بذات الوقت. انحالل تراكيبها

VyAsadeva( وّيـاَس ِدَو من كبار الشعراء كما كان ) VAlmIki( من كبار الكتاب لكنهما انقطعا إلى وصف 

 ال فائدة من طرح نظريات تخمينية .الحقفة في خدمة  العلم والفلسبذلكذا، ينبغي . فتخلد اسمهما بفضل ذلكللحق التسالي العلية 

فهم الحق المطلق بواسطة إلى ن و يشتاق المتطور.الحق العلم والفلسفة لنشر مجد بذلينبغي . التشبعة الحسيةمسئمة لخدمة أغراض 

 التخمينات الفلسفية للبرهنة بأن بذلكذا، ينبغي . بناء على اساس علميالحق لذلك، ينبغي للعاِلم الكبير السعي إلى اثبات وجود . العلم

العلم . ـتاچّيـَوْد َچْبَهـدوما، وهذا ما يؤكد في الحق  سائر مجاالت العلم في خدمة بذلكذا، ينبغي . الحق المطلق هو الحي القدير

. الغرض الحقيقيوهذا هو الحق  بالعلم الرفيع يعني نشر أمجاد فعلياإلنتفاع ال. ليس سوى جهالالحق الذي ال يوظف في خدمة 

hari-kIrtana . فعلياالحق تمجيد  أي)  (كيْرتَـَن-َهريوسائر النشاطات هو الحق العلم الموظف في خدمة 
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 الذين كانوا ـةْبراْهـَمنَٰ جارية تعمل على خدمة الـضعتني، وْبـَرْهما ، في النهار السابق لـمونيأيها الـ

في االشهر االربعة لموسم  اقامتهم اثناءكنت اقوم بخدمتهم الشخصية . )VedAnta( ِودانْـتَبأصول ون يعمل

. االمطار

 التفسير



 ٢٤\٥\١. ب. ش

أصبح حكيما كان ابن جارية فقير العلم مغمور النسب، لكنه. تتيميةالالخدمة  هنا فعالية الجو المشبع بموني ناَرَد شْـرّييصف 

نها مقصودةمما يعني اللحق االحياء هي القدرة البينية . تتيميةال الخدمة ي فعاليةهذه ه .الحق كامل طاقته في خدمة بذلخالدا بفضل 

 فياإلنسان طاقة بذلفور ) mAyA (ماّيـام اوهاول زلذلك، ت. )mAyA (ماّيـالخدمته الودية العلية وإال يطلق على حالة الفرد 

تبدأالحق خدمة  ان  في والدته السابقةموني ناَرَد شْـرّي ـليتضح لنا من المثال الشخصي . بدال عن الملذات الحسيةالحق خدمة 

واإلنقطاع إلىللحق  اختيار خادم صادق لإلنسانلذلك، ينبغي . خدمة خدمه تفوق خدمتهان الحق يقول . بخدمة خدمه الصادقين

على كشفالحق يوافق . ك الماديةالعلي عن المدارالحق ة معاين هو الوسيط الشفاف لالسيد الروحيذلك . سيدا روحياخدمته واتخاذه 

تصبح. هي الطريق التقدمي للخالصالحق  الطاقة البشرية في خدمة بذل. سليم الالسيد الروحيذاته بنسبة الخدمة التي نقوم بها إلى 

بذلخبير ملم بفن  الالسيد الروحي. السيد الروحي السليمبهداية الحق بحال تأدية خدمة متصلة بللحق الظاهرة الكونية برمتها مطابقة 

  .الحقوبناء عليه، بهدايته ينقلب العالم كله إلى دار روحية بالفضل الرباني لخادم  .الحقكل شيء في تمجيد 

 التعريب

من جهتي، كنت . رغم انهم كانوا غير متحيزين بطبيعتهم  برحمتهم العلية)VedAnta( ِودانْـتَباركني طلبة 

عالوة على ذلك، لم اكن مشاغبا ولم اتفوه . التعلق بأشكال الرياضة رغم كوني صبيامنضبط النفس منزه عن 

. سوى بحدود المطلوب

 التفسير
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: تحتوي على ثالثة)Vedas( ِوَدْزالـ ان تْـشايتَـنْياالمولى يقول . ")Vedas( ِوَدْزأنا ضالة الـ:"ـتاچّيـَوْد َچْبَهـفي الحق يقول 

ي يعقبه تحقيق الغاية القصوى المتمثلة بالرجوع الى الذتتيميةال الخدمة الالهوت وقضاء واجباتإقامة صلة االحياء بشخصية 

ِودانْـتَالـ االصفياء لشخصية الالهوت، وهؤالء التيم على )vedAnta-vAdIs( ـْزادّي و-ِودانْـتَ تدل وبناء عليه،. الالهوت

تتيميةال للخدمة غير متحيزين بصدد نشر العلم العلي )bhakti-vedAntas( ـْزْبـَهـكْتي ِودانْـتَ أو )vedAnta-vAdIs( ـْزادّيو

ـْزْبـَهـكْتي ِودانْـتَيرى . البعض اآلخرون البعض اليهم ويبعدون  بين عدو وصديق ومتعلم وجاهل، كما ال يقربهميزيمعدم تل

)bhakti-vedAntas( غلهم هو حث العامة الجاهلة على اعادة اقامةشا. ةالزائل البشرية عموما تهدر الوقت في الملذات الحسية

 . صلتها بشخصية الالهوت، وبذلك الشاغل، يجري حث حتى أكثر النفوس نسيانا على الحياة الروحية وتوريدها فيها

ةاصبح منضبط النفس ومتجردا عن االلعاب الصبياني ان  الصبي حتى قبل)bhakti-vedAntas( ـْزوادّي ِودانْـتَالـإذن، أورد 

ارسالالعادة على جري ت. الخ، لكن الصبي استبحر قبل تورده في الطريقة وهو أمر الزم لكل من يطلب التقدم على هذا الطريق

أي )brahmacarya( ْبـَرْهـَمـتْـشاْريا للتدرب على )guru's Azrama( رو آشْـَرَمچوالصبيان عند بلوغ الخامسة من العمر إلى 

 الذي)varNAzrama (َوْرٰنـاشَْرَمحسب نظام  لك االمور منهجيا سواء أكانوا أوالد الملك أو اوالد العامةتون حيث يتلقحياة التبتل 

كان التدريب اجباريا ليس من اجل خلق رعية صالحة فحسب بل لتهيئة الصبيان لغاية تحقيق. شكل بداية الحياة البشرية الفعليةي

الصبيكان . )varNAzrama (َوْرٰنـاشَْرَمملذات الحسية مجهولة عند اطفال اتباع نظام حياة انعدام المسؤولية لل كانت .الذات ايضا

كان الوالدين مسؤولين عن نجاح الصبي في مجال الخالص من. يقذفه والده في رحم والدته ان يحقن بالتبين الروحي حتى قبل

ال يستطيع أحد النجاح. إلى الكمال الروحيون جاب أطفال يرمتلك هي عملية التخطيط العائلي الناجح المتمثل بإن. العبودية المادية

 . ودون ذلك، من المحال الرجوع الى الالهوت.  وطاعة تامةتأدبدون ضبط النفس ودون  السيد الروحيفي العمل بأوامر 

 التعريب

لوقت، اصبحت أحب تطهر قلبي وبذات ا. فزالت كل ذنوبيبإذنهم ذات مرة فقط، تناولت فضالت طعامهم 

. بفضل اإلنشغال على هذا النحو أخالق المتعالي

 التفسير



 ٢٦\٥\١. ب. ش

شخصية الالهوت هو أصفى. ن الذنوب على أشكالهاعالصفي  التيم نزهيت.  معدي بالمعنى الدقيق كاالمراض المعديةتتيم الصفيال

-bhakti( ـْزْبـَهـكْتي ِودانْـتَ. ماديةمن عدوى الجبالت القبل تصفيته الحق يصبح تيم  ان دمن المحال على احاالحياء و

vedAntas( ْبـَهـكْـتَْز كانوا )bhaktas( بفضل مخالطتهم وتناولةيصفااالخالق ال كما مر أعاله واصيب الصبي بعدوى اصفياء 

 وعلى الفرد الزائفينالتيميوجد كثير من .  االصفياءالتيميمكن تناول تلك الفضالت حتى دون إذن . فضالت طعامهم مرة واحدة

التيم، لكن تزول كل تلك العوائق بفضل مخالطة تتيميةال الخدمة توجد اشياء كثيرة تعيق الفرد من دخول. توخي الحذر البالغ منهم

.مما يعني الميل إلى اسم شخصية الالهوت وذكره وأخالقه وتساليه الخالصفي  تيمالمبتدئ بالصفات العلية لل التيم يغتني. االصفياء

 دوما في التسالي العلية لشخصية الالهوت، وهذا الذوق العلي يجعل جميعصفي الالتتيمب ذوق تعني تشّرالصفي  التيم  أخالقعدوى

. االشياء المادية عديمة الطعم

يكتسب الفرد الثبات وذوق كامل وعواطف علية بعد زوال كل الذنوب أو. غير متعلق بالعمل المادي مطلقاالصفي  التيم لذلك،

التيميمر الفرد بكل تلك المراحل بمخالطة . في نهاية االمر تتيميةال الخدمة ، ويستقر على صعيدتتيميةال الخدمة لعوائق على دربا

 .  وهذا هو مراد هذا النصاالصفياء

 التعريب

شرة وازداد ذوقي بالسماع  في تلك العكْرِِٰشْٰـنَٰللرب سمعت عن التسالي الممتعة  ،)VyAsadeva( وّيـاَس ِدَويا 

.  الكبار، وبفضل ذلك اإلصغاءِودانْـتويينالـبرحمة هؤالء  عن شخصية الالهوت في كل خطوة
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 جذاب ليس بسماته الشخصية فحسب بل بتساليه العلية أيضاً، ألن المطلق مطلق باسمهكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيشخصية الالهوت المطلق 

إلى هذا العالم المادي بدافع رحمته العلية ويكشف عن تساليه العلية فيالحق ينزل . بطانته ولواحقهوذكره وصورته وتساليه و

ينزع البشر إلى اإلستماع إلى سير وقصص االشخاص الذين تركوا. منجذبين اليها الرجوع الى اليهصورة إنسان ليتسنى للبشر ال

يستطيع الفرد بلوغ. الجبالت المادية الثالثعلى  االدمان باإلضافة إلىك وقتهم الثمين بذلون منجزات دنيوية جاهلين انهم يضيع

يتصل الفرد بشخصية الالهوت اتصاال. بدال عن تضييع الوقتللحق النجاح الروحي عن طريق تحويل انتباهه إلى التسالي العلية 

كما تقدمبفضل اإلستماع عن شخصية الالهوت  دمباشرا عن طريق اإلستماع إلى تساليه، وتزول كل الذنوب المتراكمة في قلب الفر

 ذلك بتجربتهموني ناَرَدأوضح . بعد زوال كل الذنوبالحق ية ويميل إلى سمات دفيتخلص المستمع تدريجيا من الصالت المابحثه 

ية وعلم ال يحد وهناء بحياة أزلموني ناَرَد نعمي. بمجرد اإلستماع عن تساليهالحق الفرد يستطيع دخول صحبة  ان المراد. الشخصية

يستطيع الفرد بلوغ أرفع درجات كمال الحياة باإلقتصار. طليق وحركة طليقة في جميع انحاء العالمين المادي والروحي دون قيود

-bhakti( ـْزْبـَهـكْتي ِودانْـتَ من ناَرَد شْـرّيمن المصادر الصحيحة كما سمع للحق على اإلصغاء التام إلى التسالي العلية 

vedAntas(  عصر هي العملية الموصى بها على االخص في التيم صحبةعملية اإلصغاء في . في حياته السابقةالتيم االصفياء

 .  الحاضر)كَلي(الخصام 

 التعريب

ا حالما اكتسبت ذوقا به، وادركت مع تطور ذوقي، انني صفيالحق عن عي امتساايها الحكيم الجليل، اصبح 

. وأنا عليينالحق جبة الكثيفة واللطيفة نتيجة جهلي، ألن قبلت االح

 التفسير
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من المحال حضور العتمة.  بالشمسةِوديالـيقارن الجهل في الوجود المادي بالعتمة ويقارن شخصية الالهوت في جميع االسفار 

مخالطة النور. وتساليه العليةالحق ية لعيننظرا بحد ذاته للحق هو مجالسة علية الحق اإلستماع إلى تسالي . حيثما يوجد النور

من صنع الطبيعة المادية، لكن شخصيةالحق  بداعي الجهل وحده، أنها والمسيَّرةالنفس تتوهم . العظيم يعني زوال كل جهل

لالهوتل الجهل بعد اإلدراك التام بأن الوجود هو شخصية اويز. الالهوت واالحياء عليين عن الطبيعة المادية وال صلة لهم بها

الحق في خدمة بذلهما بلإلنسانعلم النور يسمح فان البدن الكثيف والبدن اللطيف من فيض شخصية الالهوت  ان لما. دون سواه

 البدن الكثيفبذلتتعلق بهيكل في الالحق  )arcanA( آْرتْـشَـناطريقة عبادة . ). أو السجود الخهيكل مثل جلب الماء وتنظيف ال(

كل تلك االعمال. وذكره وتسبيح اسمه الخللحق  العقل اللطيف في اإلصغاء إلى التسالي العلية بذل، ينبغي كذا .الحقفي خدمة 

يتحقق ادراك العمل العلي ذلك بسنوات طويلة من التدرب .الحقال ينبغي شغل الحواس الكثيفة أو اللطيفة سوى بخدمة . اعمال علية

 .  بفضل اإلصغاء هو بالغ الفعاليةموني ناَرَد حب شخصية الالهوت كما تطور في  لكن مجرد اإلنجذاب إلىتتيميةال الخدمة في

 التعريب

 الصفيةالنفوس في تسبيحهم الدائم لألمجاد كرام بذلك، سنحت لي فرصة اإلصغاء إلى هؤالء الحكماء 

 مع ابتداء مجرى تلبيسوزالت حجب جبلتي التملك وال) موسم االمطار والخريف( موسمين اثناء َهريللحق

. تتيميةالالخدمة 
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تلك النزعة هي غريزة كامنة في كل حي لكن تلك النزعة. نزعة طبيعية عند كل حيهي  للرب العظيم العلية تتيميةالالخدمة 

بنعمةكرام  الالتيمة  الحظ الكافي لمخالطلإلنسانسنح  اذا. التملك والتلبيس منذ زمن سحيقاخالق محجبة بالصلة المادية لجبلتي 

 كمجرى النهر، وكماتتيميةال الخدمة يبتدئ مجرى ان فمن المحتمللحق  الصفيةوحصل على فرصة اإلستماع إلى االمجاد الحق 

 االصفياء إلى حين بلوغ الغاية القصوىالتيم الصفية تجري بفضل مخالطة تتيميةال الخدمة فانيجري النهر ليصب في البحر 

 فعالتتيميةال الخدمة مجرى.  بل على العكس يزداد تدفقا دون قيودتتيميةال الخدمة ، ومن المحال وقف مجرىالحقالمتمثلة بحب 

. تخلص النفس لتستوي على مقامها الفطريتزول هاتين الجبلتين و.  من تأثير جبلتي التملك والتلبيس الفردإلى حد يتحرر

 التعريب

كان إيماني . كنت حسن السلوك وزالت كل ذنوبي بفضل قيامي بخدمتهم.  الحكماءكنت شديد التعلق بهؤالء

. ملكت حواسي وعملت بتعاليمهم ببدني وعقلي. بهم في قلبي قويا

 التفسير
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ءاصفي االالتيمة صليجب على ذلك المريد طلب . الخالص التيم هذه هي المؤهالت الالزمة للمريد الذي يترقب ارتقاءه إلى مقام

الصفيالتيم . الصفي التيم تلقي تعاليمل لتأهليتحلى بالبساطة والدماثة ل ان يجب.  الزائفينالتيما وال ينبغي له التضلل على يد دوم

يستطيع الفردال شخصية الالهوت هو المالك العظيم وان كل ما سواه خدمه، و ان نفس مسلمة تماما لشخصية الالهوت ويدري جيدا

المبتدئ القيام على خدمة التيم يجب على. صفياء االالتيمبمخالطة سوى  لمتراكمة نتيجة الصلة الدنيويةالتخلص من كل الذنوب ا

. العازم على تحقيق النجاح حتى في عمره الحالي التيم هذه هي عالمات. بإيمان وانقياد تام والعمل بأوامرهالصفي التيم 

 التعريب

 القلوب، على ضعفاء الذين كانوا في غاية اللطف ب)bhakti-vedAntas( ْزدانْـتَِو-ْبـَهـكْتيفيما كان هؤالء 

. وشك الرحيل، لقنوني أغوار العلم الذي لقنه شخصية الالهوت نفسه

 التفسير
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أمر شخصية الالهوت في كل من .الحقملتزم بأوامر الصفي  ويـدانْـتويالـ  أي)bhakti-vedAntas( ْبـَهـكْتي ِودانْـتَ

الظاهرة. هو الخالق والحافظ والمهلك لكل شيء في الوجودالحق . التسليم له وحدههو  وسائر االسفار المقدسة ـتاچّيـَوْد َچـْبَه

في دارهالحق كان .  بمشيئته الظاهرة الكونية تراكيبلنحال ابعد في داره الباقية مع اشياءهالحق الكونية كلها قائمة بمشيئته وسيبقى 

ـَوْدَچْبَهـفي الحق يقول . لذلك، هو ليس مصنوعا بل العلي. خلق وسيبقى فيها بعد انحالل تراكيب الظاهرة الكونيةالباقية قبل ال

 ألنه كان صديقهأْرجوَن بماليين السنين لكنه اعاد تلقينه إلى أْرجوَن قبل تلقينه ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ انه لقن مالك الشمس علم ـتاچّي

المؤمن بالوحدة المطلقةدون سواهم، الحق  تيممحصور بالحق فهم تعاليم امر لذلك، . اس ذلك العلم وانقطاعهبعد اندر ه الكاملتيمو

تعبير غور العلم هو تعبير ذو مغزى خاص هنا. الذي ال فكرة لديه عن الصورة العلية للرب، قاصر عن فهم هذه الرسالة الباطنة

 تعني العلم اإلعتيادي أو)jJAna( ـياَنْچ كلمة. الحقأي نور ) Brahman (ـَرْهـَمـْنْببـ  يفوق العلم تتيميةالالخدمة ألن العلم ب

فوق ذلك، عندما. الحقنور   أي)Brahman( ْبـَرْهـَمـْنـ  العلم بوينتهي إلىيتطور هذا العلم . أي مجال من مجاالت العلم

هذا. حل في كل المكان والزمانت تيالالنفس العليا  أي) ParamAtmA (َپـَرماتْـماـ يتطور إلى العلم بسيختلط هذا العلم بالمحبة ف

كشف.  الصفيةتتيميةعندما يتحول هذا العلم إلى الخدمة ال علم أخفى، لكن يتحقق الجزء الخفي من العلم العلي ويدعى أخفى العلوم

Uddhava . هموسوا )( أودَّْهـَو  وأْرجوَن  وْبـَرْهماأخفى العلم هذا إلى المولى الحق 

 التعريب

 خالق وحافظ ومهلك كل شيء، وبذاك كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب بذاك العلم الخفي، ادركت بوضوح تأثير قدرة 

. العلم، يستطيع الفرد الرجوع إليه ولقاءه شخصيا
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الحقيتشكل جزء من قدرة .  أو اخفى العلمةتتيميبفضل الخدمة الالحق يفهم بكل سهولة كيفية عمل مختلف قدرات  ان يستطيع الفرد

نبثق عنها االحياء الذينت من قدرته في العالم الروحي، واما القدرة الوسيطة ف)العلوي(في العالم المادي ويتشكل الجزء اآلخر 

سعادة التي تتبدى لهم وهما،البقاء والون االحياء العاملين على خدمة القدرة المادية ينازع. احدى القدرتين المذكورتين أعالهون يخدم

الحقيقول . بصورة مباشرة في حياة باقية وعلم باق وهناء باقيالحق في خدمة ون لكن العاملين على خدمة القدرة الروحية فيعمل

 العالممشاغل انه يريد من جميع النفوس المتعفنة في ملكوت القدرة المادية الرجوع إليه بالتخلي عن جميع ـتاچّيـَوْد َچْبَهـفي 

والقيام علىالحق ة معاينسواهم لالحق  االصفياء وال يدخل ملكوت التيمهذا هو أخفى بطون العلم، لكن ال يفهم ذلك سوى . المادي

 نفسه الذي بلغ هذه الدرجة من العلم الباقي والهناء الباقي، والسبل والوسائل متوفرةناَرَدخير مثال ملموس هو . خدمته الشخصية

ال( يملك قدرات ال تحد العظيمالرب  ان )zruti( شْـروتيتعلن . موني ناَرَد شْـرّيطة الموافقة على السير على خطى للجميع شري

 .  وهي مصنفة إلى ثالث كما مر أعاله)تقتضيه بذل مطلق جهد

 التعريب

رفع كل المتاعب والشقاوة إنما هو خير عالج ل ان  خلص العلماء،)VyAsadeva( وّيـاَس ِدَو ْبراْهـَمنَٰايها الـ

. )كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي( عمله لخدمة شخصية الالهوت اإلنسانوهب 

 التفسير
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اإلصغاء المنقاد إلىهو خير وسيلة عملية لفتح طريق الخالص أو رفع شقاوة الحياة إنما  ان  شخصياموني ناَرَد شْـرّياختبر 

ابتدع. مجمل الوجود المادي حافل بالشقاوة. الوحيدة هذه هي الوسيلة الناجعة. والسليمةمن المصادر الصادقة للحق التسالي العلية 

الحمقى بأدمغتهم الضئيلة طرق كثيرة لرفع الشقاوة الثالثية العائدة إلى البدن والعقل والعائدة إلى المصائب الطبيعية والعائدة إلى

 انه لن تفلح وسيلة بإحالل السالم والهدوءاإلنسانيجهل ك الشقاوات لكن ينازع العالم باسره البقاء المرير بتل. سائر االحياء

عبور النهر أو البحر بواسطة قارب مناسب ليس .الحقشفاء المريض بالعالج الطبي دون إذن ال يفيد  .الحقدون إذن  المنشودين

 جميع جهودنا لرحمةبذلعليه، ال بد لنا من وبناء . هو صاحب االذن القطعيالحق  ان العلميتعين  .الحقوسيلة ناجحة دون إذن 

. من اجل تحقيق النجاح األقصى أو التخلص من العوائق على طريق النجاحالحق 

 جهودنا لرحمته وقبولهبذلعلينا التدرب على يتعين لذلك، . عليم قدير عميم الحضور وهو الذي يأذن بجزاء خير وشر العملالحق 

إذا كان. شخصية الالهوت العليا أو أي النفس العليا) ParamAtmA(َپـَرماتْـما  أو الحق أي نور )Brahman (ْبـَرْهـَمـْنبصفة 

في كلالحق  العمل على دراسة قدرة لإلنسانينبغي  .الحق علمه لنشر عظمة بذلفينبغي له . الفرد عالما أو فيلسوفا أو شاعرا الخ

 الفرد إداريا أو رجل دولة أو محارباإذا كان. الحلول محله بمقدار علمه الزهيدمجاالت الحياة وعدم اإلستخفاف به أو التشبه به أو 

أْرجوَن شْـرّيكان المحارب الكبير . أْرجوَنكما فعل الحق في الدولة والقتال في سبيل الحق فينبغي له إقامة عظمة . أو سياسيا الخ

كان الفرد ان كذا،. بضرورة القتالالحق عندما اقنعه الحق بيل  عن رأيه وقاتل في سه عدلمعرضا عن القتال في بداية االمر لكن

  .الحقزن هو مال تالمال المخ ان والعلم دوماالحق فينبغي له وهب ماله في سبيل . رجل اعمال أو صناعي أو مزارع الخ

الحقفي خدمة ) LakSmI (ـكْشْٰـمّيلَ بذل العمل على لإلنسانينبغي . نارايانَٰ وزوجها )LakSmI( ـمّيلَـكْشْٰالثروة هي أم السعد 

خير أمر هو اإلرتياح من كل عمل مادي واإلنقطاع كليا إلى. في كل مجال من مجاالت الحياةالحق  تحقيقتلك هي وسيلة . نارايانَٰ

السالمفي غياب تلك الفرصة، وهذه هي وسيلة الحق  أعز ما لديه في خدمة بذلسماع التسالي العلية للرب، لكن ينبغي للفرد 

 انيعتقد لحظة واحدة ان لإلنسانال ينبغي .  في هذا النص ذات معنى خاص)saMsUcitam( تْـشيـتَـْمـسّوَسـمْٰ كلمة. والرخاء

saMsUcitam . )( تْـشيـتَـْمـسّوَسـمْٰ كلمة الخبراء وهذا هو مغزى تحقيق كان مجرد تخيل صبياني بل هو ناَرَد تحقيق
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 ال يعالج الداء بالداء عينه؟ أ النفس الكريمة،ايها
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للمثال، تسبب مشتقات الحليب سوء الهضم أحياناً لكنه يعالج بالحليب في صورة اللبن. يعالج الطبيب الماهر مريضه بحمية خاصة

 ذلك العمل مثل"روحنة"ال بد من   بلكذا، ال ترفع الشقاوة الثالثية للوجود المادي بالعمل المادي فحسب. بعد خلطه ببعض المواد

هذا هو سر النجاح .الحقه في خدمة بذلحال عند كذا، يتبدل المفهوم المادي للشيء .  قضيب الحديد بالنار فيعمل عمل النارتحمية

إلنتفاع بصفقةخير وسيلة ل. ال نسعى إلى السيطرة على الطبيعة المادية كما ال ينبغي لنا رفض االشياء المادية ان علينا. الروحي

قادر على تحويل الروح إلىال كل شيء عن الروح العظيم يفيض.  كل شيء من باب صلته بالحي الروحي العظيمبذلخاسرة هي 

الحالة المطلوبة .الحق بمشيئة فورا  إلى قوة روحية)ظاهريا(وبناء عليه، يتحول الشيء المادي . بقدرته العلية مادة والمادة إلى روح

تلك هي وسيلة معالجة مرضنا المادي واالرتقاء بأنفسنا إلى الصعيد.  المادة المزعومة في خدمة الروحبذل إنما هو لتحقيق ذلك

عند  العظيم)Brahman( ْبـَرْهـَمـْنال وجود سوى وجود  ان نشهد ان الروحي حيث تغيب الشقاوة والحزن والخوف، فنستطيع

Brahman . الوجودكل  هو )( ْبـَرْهـَمـْن القائلة بأن ةِوديالـ تَْرَمـنْـ كل شيء في خدمة الرب، ونحقق الـبذل

 التعريب

 .الحقه لخدمة بذلعند   ذلك العمل الذي يسبب رهن الفرد الدائم يصبح مهلك شجرة العملبذلك،
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ألنه عميق الجذور، وال مفر من متابعة تناسخة ليچا اجر العمل الذي يرهن النفس، بشجرة التين البنـتاچّيـَوْد َچْبَهـفي يقارن 

يمكن تحويل نزعة.  ما دامت النزعة إلى التمتع بأجر العمل موجودةالنفس من بدن أو مكان إلى آخر جزاء على ما قدمت من عمل

اثناءق الكمال الروحي  وسيلة تحقيي أ)karma-yoga( چايُّـو كَـْرَميتحول عمل الفرد إلى فالحق ة شيئالتمتع إلى رغبة في خدمة م

الحق اجر العمل في خدمة بذل ان نخلص إلى القول.  هنا تدل على العمل على أشكاله)AtmA( آتْـما كلمة.  بعمل ينزع إليههقيام

لية للعمل فحسب بل تحملچا علية لن تقتصر على قطع جذور شجرة التين البنتتيميةخدمة ال يرهن عامله بل يتطور تدريجيا إلى 

. أيضاًالقدمين اللوتسيتين للحق  إلىمل العا

 فحسب بل)VedAnta( ِودانْـتَالـ االصفياء الذين ليسوا مستبحرين في التيم صلةعلى الفرد بادئ ذي بدء طلب جملة الكالم، 

مة جسديا وعقلياة، القيام بالخدصليجب على المبتدئين في تلك ال. كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي اصفياء لشخصية الالهوت تيمنفوس محققة و

موقف الخدمة ذلك يحث النفوس الكريمة على رحمة المبتدئ بحقنه بكل صفاتهم العلية فيتطور ذلك تدريجيا إلى تعلق. دون تردد

 للبدن الكثيف والبدن اللطيف وما وراءهما من العلمصليالمقام االتحقيق مما يقدره من للحق شديد باإلستماع إلى التسالي العلية 

 الصفية بعد ترسيخ الصلة بإقامة الصلةتتيميةال الخدمة تبدأ.  الصفية وصلتها الباقية بالنفس العظمى، شخصية الالهوتبالنفس

َپـَرماتْـما و الحقأي نور ) Brahman (ْبـَرْهـَمـْنالباقية، بالتطور تدريجيا إلى علم تام بشخصية الالهوت وراء مجالي 

)ParamAtmA(چايُّـو -ـُوتَّـَمپوروٰشل بفض وجوده البدني الحاضر اثناءل الفرد حتى يكمف  أي النفس العليا )puruSottama-

yoga( ذلك هو التطور التدريجي. إلى اقصى نسبةللحق تظهر عليه كل الصفات الحميدة  وـتاچّيـَوْد َچْبَهـ تلك طبقا لما جاء في

  .  االصفياءالتيمة صحبالذي يعقب 

 التعريب

الحق  علية إلى تتيمية خدمة  أيچايُّـو ْبـَهـكْتيهو الحق ه الفرد في هذه الحياة لتحقيق مهمة قضيما يكل 

. وما يسمى علما يصبح عامال مالزما

 التفسير
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روحي العمل الصالح طبقا ألحكام االسفار يمكّن الفرد من اكتساب العلم العلي المطلوب للتحقق القضاء ان الفكرة العامة الشائعة هي

 و)karma( كَـْرَم تفوق كل من چايُّـو ْبـَهـكْتي لكن )karma( كَـْرَم عداد في چايُّـو  ْبـَهـكْتي البعضدرجي. على أتم وجه

 و)jJAna( ـياَنْچفي المقابل، يستند . )karma( كَـْرَم أو )jJAna( ـياَنْچ مستقلة عن چايُّـو ْبـَهـكْتي.  فعليا)jJAna( ـياَنْچ

 التي يوصي بها)kriyA-yoga( چايُّـو -ـاكْـريـّيأي ) karma-yoga (چايُّـوكَـْرَم . چايُّـو ْبـَهـكْتي إلى )karma( كَـْرَم

من ابناءهالحق ال يريد  .الحقإستنادها إلى مرضاة بسبب توصى على االخص و) VyAsadeva( وّيـاَس ِدَو إلى ناَرَد شْـرّي

.ية النفس ذاتها من العدوى الماديةصف يعني وجوب تقامة معه لكن الرجوع اليهل رجوعهم إليه واإلاالحياء معاناة الشقاوة الثالثية ب

لذلك،. عني اكتساب علم روحيت صفيةلك التت .الحقعند قضاءه العمل لمرضاة   العامل تدريجيا من العدوى الماديةيتصفىلذلك، 

 أيچايُّـو ْبـَهـكْتي الرب، وال يقود سواه من العلم الذي يخلو من حسابلالعمل الذي يقضى   أي)karma( كَـْرَمالعلم مستند إلى 

مما يعني قصوره حتى عن تقديم الخالص كما تقدم توضيحه بصدد ما جاء فيالحق  إلى ملكوت وعرضى الرب، إلى الرج

-naiSkarmyam apy acyuta-bhAva( ْرجيـتَـْمَو - ْبـهاَو-ِپى أتْـشْـيوتَـطَـْرْمـياْم أنايشْٰ )١٢\٥\١( ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي

varjitam( .سماع وتسبيح امجاده العلية يستنير روحيا بالوقتإلىوال سيما الحق  إلى الصفيةالمنقطع إلى الخدمة  التيم ،الخالصة 

. ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ طبقا لما جاء في ةالربانيرحمة نفسه بال

 التعريب

.  قضاء التكاليف عمال بأمره، كما يذكر اسمه واخالقهاثناء شخصية الالهوت العلياعلى ذكر  اإلنسانيداوم 
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 ينبغي لنا وهب نصف مالنا لهذا الغرض وتدبير .كْرِِٰشْٰـنَٰالرب يجب انفاق قسم كبير من مدخولنا أو نصفه على االقل لتنفيذ امر 

يمكن . المنقطع إلى نشر اسمه وذكره في األرض هو اعز الجميع إليهان الحق  يقول .الحق أمر هنشر مذهب التتيم بين اآلخرين ألن

 بين ـتاچّيـَوْد َچْبَهـسالة نشر رالحق يريد . أيضاًالحق  تنفيذ امر  مجالبذل اإلكتشافات العلمية التي تحققت في العالم المادي في

.  تيمهوفلذلك، يجب متابعة العمل لكسب الجميع إلى صف. وغيرهتيمه وليس بين المفتقرين إلى المجاهدات وتوزيع الصدقات والعلم 

.  المرطباتأمر بنشر الرسالة العلية عن طريق الغناء والرقص وتوزيع.  طريقة بالغة البساطة في هذ الصددتْـشايتَـنْيالقن المولى 

 الخصام والشقاق الحالي، على انفاق عصراذا وافق اثرياء المجتمع وقادته في . وبناء عليه، يمكن انفاق نصف مدخولنا لهذا الغرض

هذا الجحيم االرضي سيتحول  ان  فال شك من َمـهاْپـَرْبهو تْـشايتَـنْياشْـرّي طبقا ألمر المولىالحق لهم على خدمة نصف مدخو

 ان سيحضر الجميع ومن المؤكد.  لن يتردد أحد بالمشاركة في احتفال قوامه الغناء والرقص والمرطبات.للحقالعلية إلى الدار 

الشرط الوحيد الالزم إلنجاز . وتصفية النفس في التحقق الروحيالحق بالحضور العلي للرب، وهذا وحده كفيل باإلتصال بون يشعر

ت رعاية التيم الصفي المنزه كليا عن جميع الرغبات الدنيوية واجر العمل والتخمين هذه االعمال الروحية إنما هو قضاءها تح

 على االخص وفي كافة ـتاچّيـَوْد َچْبَهـتكلم عنه في الحق ألن الحق  كنه ال يحتاج أحد إلى اكتشاف .الحقالمسئم حول كنه 

يستطيع . العمل بأمره، وهذا ما سيقودنا إلى درب الكمالجل ما نحتاجه هو تصديق كالمه جملة وتفصيال و.  عامةةِوديالـاالسفار 

الشرط الوحيد هو اإلقالع عن .  المتاعب الحاضرعصرال يحتاج أحد إلى تبديل وضعه وال سيما في . الفرد البقاء في وضعه

ـَوْد َچْبَهـفي الحق ر  بإنصياع تلقي أواملإلنسانالتخمين الذي يستهدف التوحد بالرب، وبعد التخلي عن مثل ذلك الغرور، يمكن 

 .  من شفتي التيم الصادق التي وردت مؤهالته أعالهـَوتَـْمَچْبهاـال أو ـتاچّي

 قيامه بتكاليفه في هذهاثناء وغيرهاوصفاته الحق الخبير صياغة حياته على نحو يمكنه من المداومة على ذكر اسم  التيم يستطيع

ينبغي إبراز.  في جميع مجاالت الحياةحسابه وهو وجوب العمل لـتاچّيـَوْد َچـْبَهبارز في الحق امر . الحياة أو الحياة االخرى

 في جميع الظروف حتى في مجال عبادة بعض المالئكةةِوديالـتقتضي الطقوس . في كل مجال من مجاالت الحياةالحق مالكية 

)yajJezvara( َوَرـشْـِچيا بصفة ويشْٰـٰنوابراز إلى  )GaNeza( ـشَـنَِٰچو أ )SarasvatI( َسـَرْسـَوتّيأو  ْبـَرْهما  أوإنْـْدَرمثل 

.  تأمينا لسالمة المراسمويشْٰـٰنويوصى بعبادة مالك معين جلبا لنفع معين لكن ال بد من حضور . ملك تلك القرابين أي

 ال بد من وجوب وهب)العملمثل شوؤننا العائلية أو مجال (، حتى في مجال معامالتنا اإلعتيادية ةِوديالـعدا عن تلك التكاليف 

 انه المتمتع العظيم بجميع االحياء والمالك المطلقـتاچّيـَوْد َچْبَهـفي الحق اعلن . كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّياجر كل عمل للمتمتع العظيم 

ذلكالصفي  التيم يذكر .كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب  سوى ادعاء المالكية ال يستطيع أحد. جميع الكواكب والصديق العظيم لجميع االحياء

اإلتصال الدائم باسمه وذكره، لذلك. هو عين اسمه وذكره الخالحق . مما يعني اتصاله الدائم بهللحق على الدوام فيكرر االسم العلي 

 . عينهالحق إنما هو اإلتصال ب. الخ

 ٣٧\٥\١. ب. ش
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( ْپـَرْدّيـوْمـَن : مع امتداداته الكاملة) Pradyumna( واسو ِدَولنسبح جميعنا امجاد  VAsudeva (آنيـرودَّْهى و 

. )( ـنَٰشَـنْكَـْرشَٰ و )( SaGkarSaNa Aniruddha

 التفسير
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و) VAsudeva( واسو ِدَو:  هو السبب األولي لكل امتدادات الالهوت وهينارايانَٰ ان )PaJcarAtra( َپـنْـتْـشَـراتْـَرجاء في 

 و)VAsudeva( اسو ِدَوو. )Aniruddha( آنيـرودَّْهى و )Pradyumna( ْپـَرْدّيـوْمـَن و) SaGkarSaNa( ـنَٰشَـنْكَـْرشَٰ

ـنَٰشَـنْكَـْرشَٰ على يمين )Pradyumna( ْپـَرْدّيـوْمـَن في الوسط على اليسار واليمين بينما )SaGkarSaNa( ـنَٰـنْكَـْرشَٰشَ

)SaGkarSaNa( آنيـرودَّْهى وأما )Aniruddha( واسو ِدَو فعلى يسار )VAsudeva( للرب ويطلق عليهم االمتدادات االربعة

 . كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي

آُومْٰ:  بوسيلة التسبيح العليَمـنْـتَْر تقوم الـبذلك،. )oMkAra praNava( َوـْپـَرنَٰـكاَر آُومْٰ مبتدئة بالبادئة ةِودي َمـنْـتَْر هي هذه

. غيرهاو) oM namo dhImahi( ـَمـهينَـمُو ْدهـّي

 هو عمل غيرللرب العظيمهدف التحقق العلي الفلسفة التجريبية ال يستمجال  أو العمل لالجرمطلق عمل سواء في مجال  ان المراد

والحيالحق  الصفية بتجربته الشخصية في مجال تنمية االلفة بين تتيميةال الخدمة  جوهر)NAradajI( ناَرَدجّيلذلك، أوضح . نافع

ْپـِرما التي تدعى يةتتيمال الخدمة ذلك ذروته بتحقيقللحق يبلغ تقدم الحب العلي . تتيميةال للخدمةعن طريق الوسيلة التقدمية 

)premA(أو النظرة العقليةلطة أو المختلطة مع العمل لالجر تلك بأشكال مختتتيميةال الخدمة تقضى  في مختلف األذواق العلية، كما 

 . التجريبية

تَسّونجاز إلبصدد الجزء الخفي ) zaunaka (شاونَـَك على لسان )RSis( ـيْزٰشرِٰالسؤال الذي طرحه كبار الـجواب يوضح هنا 

)SUta(  إلى االمتداداتَمـنْـتَْروتتوجه هذه الـ المؤلفة من ثالثة وثالثين حرفا، َمـنْـتَْربتسبيح هذه الـ السيد الروحيعبر 

الرب هو وجوب المداومة على تسبيح وذكر امجاد َمـنْـتَْرابطن جزء للـ.  ألن امتداداته هم معاونيهكْرِِٰشْٰـنَٰللرب االربعة 

ْپـَرْدّيـوْمـَن و) SaGkarSaNa( ـنَٰشَـنْكَـْرشَٰ و) VAsudeva( واسو ِدَو:  مع مختلف امتداداته الكاملةكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي

)Pradyumna( آنيـرودَّْهى و )Aniruddha(تَـتّْـَوويشْٰـٰنو مسند سائر الحقائق سواء ن يشكلون الذي ) viSNu-tattva(و أ

zakti-tattvas . ) ( تَـتّْـَو-شَـكْـتي

 التعريب

في   المنزه عن الصورة الماديةويشْٰـٰنو شخصية الالهوت العليا يعبدوبناء عليه، البصير الفعلي هو الذي 

. صورة الصوت العلي
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يعبدذا السبب، له. ويشْٰـٰنوللرب حواسنا الراهنة مصنوعة من العناصر المادية مما يعني قصورها عن تحقيق الصورة العلية 

من ينقل الصوت من.  كل ما يقع وراء تجربة حواسنا القاصرة بالصوت على أتم وجهتحقيقيمكن . بالصوت بواسطة التسبيح العلي

تعذر على الصعيد الروحي؟ ليست هذه التجربةكيف ي ذلك ممكنا على الصعيد المادي فإذا كان. مسافة بعيدة يمكن الشعور به فعليا

 . الذي يملك صورة صفية للبقاء والعلم والهناءالعلية لالهوت ا يةة مبهمة بل تجربة شخصبتجربة مجرد

وبناء عليه،.  تحمل معنى ثنائي هو الشكل واإلشكال)Amarakoza( آَمـَركُوشَ حسب القاموس السنسكريتي )mUrti(مّورتي  كلمة

ْرتـيـكَْمأمّو كلمة )zrIla VizvanAtha CakravartI ThAkura (ويشْـواناتْـَهى تْـشَـكْـَرَوْرتي طْهاكوَر شْـرّييوضح 

)amUrtikam(الصورة العلية للهناء والعلم الباقيان بحواسنا الروحية األصلية التي يمكن لنايمكن لنا الشعور ب.  بمعنى دون إشكال

السيد وتسبيحه حسب توجيه ليمالسيد الروحي السيجب تلقي ذلك الصوت من .  العليةَمـنْـتْراتانهاضها بواسطة تسبيح الـ

 .الحق مما سيقربنا تدريجيا من الروحي

يحتوي نظام.  المعروف والمقطوع بصحته)pAJcarAtrika( پانْـتْـشَـراتْـريَك تلك في نهج التبجيل والتعظيمتوصى وسيلة 

ال يستطيع الفرد الدنو. علية المقطوع بصحتها التتيميةالالخدمة  على أكثر االحكام المتعلقة ب)pAJcarAtrika( پاتْـتْـشَـراتْـريَك

 هو نظام)pAJcarAtrika( پانْـتْـشَـراتْـريَكنظام .  على االخصدون عون تلك االحكام وليس بالنظرة العقلية المسئمةالحق من 

VedAnta . حديث العصر أهمية في هذا ال)( ِودانْـتَالـ الخصام الحاضر حتما ويفوق عصرعملي ومناسب ل

 التعريب

 بالعلم العلي أوال طبقا لما جاء في االجزاء الخفية كْرِِٰشْٰـنَٰاالعلى الحق ، جهزني ْبراْهـَمنَٰ ايها الـبذلك،

Vedas .  الروحية ثم بخدمته الودية الحميمةقدراتبالجهزني  ثم )( ِوَدْزـلل



 التفسير

 ٤٠\٥\١. ب. ش

 التيم ووسيلة كاملة لمقاربة الرب، ويستطيعكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيامع عن طريق الصوت العلي هو عين الروح الجالحق اإلتصال ب

بمثل هذا اإلتصال الصفي في ملكوته العليالحق  بما في ذلك وجود ةِوديالـتخطي الصعيد المادي لفهم المعنى العميق لألسفار 

السيدإلى من يملك إيمانا خالصا بكل من عن ذاته تدريجيا الحق يكشف . )وعددها عشرة(دون جنايات المفاهيم المادية الحق ب

ويوكل بخدمة شخصية على يدالحق في بطانة  التيم بالتصرفات الثمانية، وفوق ذلك، يدخل التيم بعد ذلك، يتجهز .الحق والروحي

كل ذلك من ناَرَد شْـرّيأوضح . التصرف الكامنة فيهقدرات أكثر من عنايته بالحق الصفي بخدمة  التيم يعنى. السيد الروحي

 يمنع أحدال .الحق بفضل تكميل تسبيح اسم ناَرَد شْـرّيتجربته الشخصية ويستطيع الفرد تحصيل كل التجهيزات التي حصل عليها 

. السلسلة المريدية العلية  أي)( َپـراَپـَرْمـ في خط ناَرَدط تلقيه من ممثل شرالحق من تسبيح اسم  paramparA

 التعريب

 ألن ذلك )Vedas( ِوَدْزالـالقوي التي اطلعت عليها بإستبحارك في الحق  ارجو منك وصف تسالي لذلك،

. شقاوة البشرية عامة التي تعاني األوجاع الماديةعلى تلطيف ذات الوقت عمل بسيرضي شوق كبار العلماء وي

. في الواقع، ال توجد وسيلة بديلة لرفع تلك الشقاوة

 التفسير

 الفصل السادس

الحل االول لجميع مشاكل العمل المادي إنما هو نشر االمجاد العلية هللا على ان  استنادا إلى تجربته العمليةموني َرَدنا شْـرّييؤكد 

 الذين-١: وبناء عليه، الصالحين هم .الحقتسلم فئات الصالحين بسلطان . الصالحين اربعة فئات وكذا الطالحين. اوسع نطاق

ناَرَدجّيوبناء عليه، . الذي يلوذ بهالحق  المستطلع عن -٤.  المستبحرين في العلم-٣. المال المحوجين إلى -٢. المتاعبون يواجه

)NAradajI( وّيـاَس ِدَو ينصح )VyAsadeva( من جهة الطالحين فإنهم. ِوديالـاستنادا إلى سعة علمه الحق  بنشر العلم العلي عن

 المستبحر في العلم لكنه يعاني لعدم تسليمه-٣.  دون قيودعة الحسيةالتشب المدمن على -٢.  المدمن على اجر العمل-١: اربعة

. مما يؤدي بهم إلى الوقوع في متاعب متواصلةالحق اسم ون  الملحدين الذين يبغض-٤ .الحقبسلطان 

 علىطالحينلما فيه خير جميع الصالحين والالحق  بوصف امجاد )VyAsadeva( وّيـاَس ِدَو نصح )NAradajI( ناَرَدجّي شْـرّي

 .  ليس مقصودا لفئة أو مذهب معين بل للنفس المخلصة التي تطلب خيرها وطمأنينتهاـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّيلذلك، . حد سواء

وّيـاَس إلى ناَرَد بعنوان تعاليم ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي على الفصل الخامس من الباب االول من ْبـَهـكْتي ِودانْـتَانقضى بحث 

VyAsadeva . ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي حول )( َوِد

 وّيـاَس ِدَو و ناَرَدحديث بين 
 ١\٦\١. ب. ش

 التعريب

 َسـتْـياَوتّي وابن تجلي نزيل لالهوت )VyAsadeva( وّيـاَس ِدَواستفسر ، ـةْبراْهـَمنَٰالـايها : تَسّوقال 

)SatyavatI( ناَرَد شْـرّيتعلق بوالدة وأعمال سمع عن كل ما ي ان بما يلي بعد .

 التفسير

 ٢\٦\١. ب. ش

سيصف. يطلع المزيد عنه ان وبناء عليه، اراد. )NAradajI( ناَرَدجّي حول كمال )VyAsadeva( وّيـاَس ِدَوازداد استطالع 

مما ادى إلىالحق  استغراقه في التفكير العلي بالفراق عن اثناءرؤية وجيزة الحق  في هذ الفصل عن رؤيته )NAradajI( ناَرَدجّي

 .  الفراقشعوره بلوعة

 التعريب



 بعد رحيل كبار الحكماء الذين لقنوك في العلم )ناَرَد(اذا فعلت م): zrI VyAsadeva (وّيـاَس ِدَو شْـرّيقال 

العلي قبل والدتك الحالية؟

 التفسير

 ٣\٦\١. ب. ش

 عليه، كان من الطبيعي تشوقه إلى التقصي منه عما فعل بعدوبناء. )NAradajI( ناَرَدجّي مريد )VyAsadeva( وّيـاَس ِدَوكان 

السيد الروحيرغبة التقصي من .  من اجل بلوغ درجة الكمال نفسهاناَرَدأراد السير على خطى .  الروحيينسيادتورده على يد اال

. )( تْـشّْـهاْپـرِٰ - ْدَهـْرَم-َسـْدهي عامل الزم للدرب التقدمي ويطلق عليها  sad-dharma-pRcchA

 التعريب

 وكيف حصلت على هذا البدن بعد مفارقتك بدنك السابق في ك، كيف قضيت عمرك بعد توردْبـَرْهمايا ابن 

مجرى الوقت؟

 التفسير

 ٤\٦\١. ب. ش

اقي هو في حياته السابقة مجرد ابن جارية فكيف تحول إلى أكمل حال في بدن روحي متقوم بالعلم البهيج البموني ناَرَد شْـرّيكان 

zrI VyAsadeva . ه الكشف عن الحقائق لرضى الجميعمن)  (وّيـاَس ِدَو شْـرّيرغب . أمر هام حتما

 التعريب

 ْبـَرْهما ولىلمايها الحكيم الجليل، يهلك الزمان كل شيء فكيف بقي هذا االمر الذي حدث قبل النهار السابق ل

جليا في ذاكرتك ولم يعف عنه الزمان؟  

 لتفسيرا

 ٥\٦\١. ب. ش

 هذا الوعي الروحي رغم انه كان في بدنهناَرَد شْـرّيأنمى . ال يهلك الوعي الروحي كما ال تهلك النفس بهالك البدن المادي

وعي البدن المادي يعني الوعي الروحي الذي يتم التعبير. ْبـَرْهما للمولى  السابق أي النهار السابق)kalpa( َپكَـلْـالمادي في 

منحرف قابل للهالك، لكن وعي الكامل للعقل الكامل على الصعيد الروحي هو عين البدن المادي وهو وعي دونيعنه خلف حجاب 

 . النفس الروحية وال يهلك مطلقا

 التعريب

رحل كبار الحكماء الذين ألقوا علي علم العلّى، إلى أماكن أخرى فقضيت عمري على هذا : ناَرَد شْـرّيقال 

. النحو

 لتفسيرا

 ٦\٦\١. ب. ش

 في حياته السابقة بالعلم الروحي بنعمة كبار الحكماء فحدث تغيير ملموس في حياته رغم انه كان في)NAradajI( ناَرَدجّيتشبع 

ْزوايشْٰـنَٰـَوتحدث المخالطة الفعلية للـ. سليم سيد روحيالخامسة من العمر، وهي عالمة هامة مشهودة بعد التورد على يد 

)VaiSNavas( ـل مجال التحقق الروحي ويحتوي هذا الفصل على وصف تأثيرها على الحياة السابقة سريعا في الحياة في تغيرا

. موني ناَرَد شْـرّي

 التعريب

كنت حاميها الوحيد . كنت الولد الوحيد لوالدتي التي لم تكن مجرد امرأة بسيطة فحسب بل كانت جارية أيضاً

. نت وحيدهاني كنأل فقيدتني بالعاطفة

 ٧\٦\١. ب. ش

 التعريب



العالم خاضع لحكم . ي على الوجه الصحيح لكنها لم تكن مستقلة فقصرت عن فعل شيء لييترعا أرادت

. لذلك، كل حي كالدمية الخشبية في يدي محركها. تماماالحق 

 ٨\٦\١. ب. ش

 التعريب

تمد على حنان امي ولم تكن لي معرفة كنت اع. عندما كنت صبيا في الخامسة ْبراْهـَمنَٰأقمت في مدرسة 

. بمختلف البلدان

 ٩\٦\١. ب. ش

 التعريب

. ذات مرة، لسعتها في ساقها حية مساقة بالزمان العظيم عندما خرجت امي المسكينة ليالً لحلب البقرة

 التفسير

 ١٠\٦\١. ب. ش

الحقها رحلت عنه بمشيئة كان الصبي المسكين في رعاية والدته الحنونة لكن .الحق منهذه هي وسيلة تقريب نفس مخلصة 

. كلياالحق لوضعه تحت رحمة 

 التعريب

بالتفكير على هذا  بدأت السير جهة الشمالف تيمهالذي يطلب دوما نعمة للحق اعتبرت ذلك الرحمة الخاصة 

 . الوجه

 التفسير

 ١١\٦\١. ب. ش

رحمة خاصةيعتبره التيم وقت عصيب لدنيوي ا هعتبرما ي. يخطونهاه المبارك في كل خطوة هيتوجالحق  المقربين من التيميرى 

تتحقق الصحة الروحية خطوةوالرغد الدنيوي من أشكال الحمى المادية وتنخفض درجة حرارة تلك الحمى المادية تدريجيا  .للحق

. يسيء الدنيوي فهمها .الحقبنعمة  فخطوة

 التعريب

ع والمناجم والوديان والحدائق والجنائن والغابات الطبيعية  سيري كثير من المدن والقرى والمزاراثناءعبرت 

. المزدهرة

 التفسير

 ١٢\٦\١. ب. ش

عليه اآلن حتى في الخلق السابق وستبقى على حالها حتى في الخلقهي  في جميع مجاالت الحياة عما اإلنسانلم تتبدل حياة 

يضيع الجدليون.  الكون نفسه عمليا على نفس المنواليعاد الخلق بالناموس الطبيعي بعد مليارات من السنين، ويعيد تاريخ. الالحق

معاشه بعدامر  لحظة واحدة بموني ناَرَد شْـرّيلم يضيع . وقتهم في التنقيب عن اآلثار دون بحث عن الضروريات الحيوية للحياة

.يره إلى الخالص الروحيحصوله على دافع الحياة الروحية رغم حداثته ومروره بالمدن والقرى والمناجم والمصانع بل تابع مس

أبرز االحداثفان  على ما جرى في التاريخ المتكرر منذ مئات ماليين السنين، وكما يذكر هنا ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّييحتوي 

. التاريخية مدونة في هذا الكتاب العلي

 التعريب

ضة والنحاس وعبر اراضي تحتوي على عبرت الهضاب والجبال الغنية بذخائر المعادن مثل الذهب والف

أحواض مياه تغطيها ازهار اللوتس الجميلة الالئقة بأهل الجنان والتي تحوم فيها النحل المحتارة والطيور 

. المغردة



 ١٣\٦\١. ب. ش

 التعريب

ثم مررت بمفردي في كثير من غابات النباتات والخيزران وقصب السكر واالعشاب القاطعة والضارة 

زرت أدغال مخيفة خطرة مظلمة وعميقة كانت مرتعا . التي يصعب على احد عبورها بمفردهوالكهوف 

 . للحيات والبومة وبنات آوى

 التفسير

 ١٤\٦\١. ب. ش

عن طريق السيرالحق يشهد جميع منوعات خليقة  ان المتبتل الفقير  أي)parivrAjakAcArya( راَجـكاتْـشاْرياوَپـريـمن واجب 

وتقوية عقله باإلضافة إلى تنوير البشر برسالةالحق كسب اإليمان بابتغاء  وغيرهالمدن والقرى بمفرده عبر الغابات والهضاب وا

يف) sannyAsI (َسـنّْـّيـاسّيمجابهة كل تلك المخاطر دون خوف وخير مجبر على ) sannyAsI (َسـنّْـّيـاسّيالـ .الحق

وسطى في الهند هاديا حتى النمور والدببة والحيات والغزالن الذي سار عبر االدغال التْـشايتَـنْيا الحاضر هو المولى عصرال

من.  الحاضركَلي عصر اإلعتيادي في اإلنسانم على محر) sannyAsa (َسـنّْـّيـاَس  سلك.والفيلة وغيرها من أهالي الغابات

ينذر على نفسه قطع ان لإلنسان صلي، لكن ينبغيالمثالي اال) sannyAsI (َسـنّْـّيـاسّيالـيبدل ثوبه إلحتراف التسول يختلف عن 

َسـنّْـّيـاسّي اسم تْـشايتَـنْيالم يتخذ المولى . ليس الزي سوى رسميات .الحقجميع صالته اإلجتماعية والتفرغ إلى خدمة 

)sannyAsI (َسـنّْـّيـاسّيْزلـوال ينبغي ل) sannyAsIs ( تتيميةالالخدمة . تْـشايتَـنْيا بالمولى اءدتقاتغيير اسماءهم السابقة الزائفين

 وال يحتاج من يزهد في الحياة العائلية إلى تقليدعصرهي دين الللحق  بتسبيح وسماع االمجاد القدوسة عصرالمتمثلة في هذا ال

 بل يمكنه الجلوس في مكان مقدس والتفرغ كلياتْـشايتَـنْيا أو المولى ناَرَد نظير )parivrAjakAcArya( راكاتْـشاْرياوَپـريـ

ورِٰنْـداَوَن الستة من )GosvAmIs( ْسـوامّيْزچُو مثل الـ)AcAryas( آتْـشاْرياْزيح وسماع االسفار المقدسة التي خلفها كبار لتسب

)( . VRndAvana

 التعريب

 احد  سيري الطويل، وتملكني العطش والجوع فاستحممت في بحيرةاثناءشعرت باإلنهاك البدني والفكري 

. بت الماء فزال ارهاقي بلمس الماءر وشرانهاال

 التفسير

 ١٥\٦\١. ب. ش

يستطيع المتبتل المتجول سد احتياجاته البدنية المتمثلة بالعطش والجوع بما تهبه الطبيعة دون حاجة إلى اإلستجداء عند أبواب ارباب

. ة الروحيةلذلك، ال حاجة للمتجول إلى التوجه إلى دار المتزوجين لإلستجداء بل لتنويرهم في الحيا. العائالت

 التعريب

 منطقة غير مأهولة، بالتأمل بفطنتي في النفس العليا في القلب لية فيچابعد ذلك، بدأت تحت ظل شجرة تين بن

. طبقا لما تعلمت من النفوس المحررة

 التفسير

 ١٦\٦\١. ب. ش

سليم سيد روحي الوساطة الشفافة لتأمل كما يحلو له بل التعلم من المصادر الموثوقة لألسفار من خاللل الإلنسانينبغي ال 

الذي قضى التيم يتطور هذا الوعي بثبات عند. وباإلستخدام الصحيح لفطنته المتدربة للتأمل في النفس العليا الحالة في قلب كل حي

ام بخدمتهم وقسليمين روحيين سياد ب)zrI NAradajI( ناَرَدجّي شْـرّياتصل . السيد الروحيعمال بأوامر الحق خدمة ودية إلى 

. وبناء عليه، بدأ بالتأمل. بإخالص فتنور على الوجه الصحيح

 التعريب

انهمرت الدموع من عيناي حالما بدأت بالتأمل في القدمين اللوتسيتين لشخصية الالهوت بعقل يغمره الحب 

.  على لوتس قلبيكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالعلي فتجلى شخصية الالهوت 



 التفسير
الدرجة المبدئية .الحق تلك بعد الشعور بالحنين إلى )bhAva( ْبـهاَوحالة يتم تحقيق .  ذات داللة خاصة هنا)bhAva( ْبـهاَو لمةك

المرحلة.  االصفياء من اجل زيادة ذلك الميلالتيموال بد من مخالطة الحق الميل إلى   أي)zraddhA( شْـَردّْهااالولى هي درجة 

 الخدمة، وهذا ما سيزيل كل الريب والقصور الشخصي الذي يعيق التقدم فيتتيميةال الخدمة أحكام ونواهيالثالثة هي العمل ب

 . تتيميةال

 ١٧\٦\١. ب. ش

تقود تلك المرحلة إلى. يتبلور إيمان قياسي في االمر العلي بعد زوال كل الشكوك والقصور الشخصي فيزداد الذوق به بنسبة أكبر

ليست المراحل المختلفة المذكورة اعاله .الحقبحب الصفي التتيم  أي المرحلة ما قبل )bhAva( ْبـهاَواإلنجذاب وتليها مرحلة 

الدموع. العلي، يعقبها ثمانية أصناف من الوجدتتيم بعد التشبع بال تقوم عاطفة قوية بالفراق. العليتتيم سوى مراحل مختلفة لتنمية ال

بفضل حواسه الروحية المتطورةالحق  من الشعور بحضور موني ناَرَد ـرّيشْهي ردة فعل عفوية وتمكن  التيم المنهمرة من عيني

. دون شائبة مادية ألنه بلغ تلك المرحلة في والدته السابقة فور رحيله عن بيته

 التعريب

من غمرة سعادتي، وقصرت عن   حينئذ، استعاد كل عضو من اعضاءي حيوته،)VyAsadeva( وّيـاَس ِدَويا 

. من استغراقي في محيط الوجدالحق ة نفسي ورؤي

 التفسير

 ١٨\٦\١. ب. ش

لذلك، من المتعذر التعبير عن تلك المشاعر وال يعطينا كالم.  الشديد بالمشاعر الدنيويةوجدال تقارن المشاعر الروحية للسعادة وال

 المحددة، لكن تنهضلكل عضو من اعضاء البدن أو الحواس وظيفته.  سوى بصيص ضوء عن ذلك الوجدموني ناَرَد شْـرّي

وبناء. في الحالة المحررةالحق ه ألن الحواس بالغة الكفاية في خدمة معاينتبعد الحق جميع الحواس نهضة تامة لتأدية الخدمة إلى 

الحق عن رؤية نفسه وموني ناَرَدوفي غمرة ذلك، قصر . في مثل ذلك الوجد العليالحق عليه، تستعيد كل حاسة حيويتها لخدمة 

 .  واحدبوقت

 التعريب

نهضت فورا من . كما هي عليه، رغبة العقل وتزيل فورا كل التناقضات العقليةللحق ترضي الصورة العلية 

.  كما هي العادة عندما يفقد الفرد شيئا عزيزا عليه،اضطرابي من تواري تلك الصورة

 التفسير
نشهد اشكاال مختلفة في. رته ليست كالصور التي نشهدها في تجربتنا الماديةليس عديم الصورة، لكن صوالحق  ان موني ناَرَدشهد 

ومن يشاهدهاللحق هذه هي ميزات الصورة العلية .  وال تزيل اضطرابنا العقلينالو لكنها ال ترضي عقطوال حياتنا العالم المادي

عديم الصورة أو الشخصيةالحق القول بأن . دهامرة ال يعود يرضى بسواها إذ ال تعود صورة في العالم المادي ترضي من يشاه

. يعني مباينته لكل صورة مادية وكل شخص مادي

 ١٩\٦\١. ب. ش

بمطلق صورة من الصور المادية كوننا احياء روحيين متصلينبالرضى  وال نشعر رجعة تلو رجعة تلكالحق ننا نبحث عن صور ا

 لتلك الصورة لكنه اصيب باإلضطراب لتواريها عن ناظريه على لمحةموني ناَرَدحصل . بصلة باقيةللحق بتلك الصورة العلية 

 .  وتواريها عن ناظريه كان صدمة كبيرة لهرجعة بعد رجعة على ما نتمناه موني ناَرَدحصل . فهب واقفا للبحث عنها

 التعريب

مشاهدة الصورة ثانية لكن رغم كل جهودي في التركيز على القلب بشوق لللحق شئت رؤية الصورة العلية 

. مرة ثانية باءت بالفشل فأصابني الحزن الشديد

 التفسير



 ٢٠\٦\١. ب. ش

بالحضور كما ال نقوى علىالحق ال نقوى على مطالبة . بل االمر منوط برحمته العليةالحق  صورة معاينةال توجد وسيلة آلية ل

 ترقبلإلنسانينبغي . علينا برحمته العلية الحق يطلع تشرق الشمس من تلقاء نفسها وكذا. مطالبة الشمس بالشروق متى يحلو لنا

مرة ثانية بالوسيلة اآللية نفسهاالحق  انه يستطيع رؤية موني ناَرَدظن  .الحقاللحظة المناسبة واإلستمرار بقضاء تكاليفه في خدمة 

 تماما عن كل اإللتزامات والمستقلالحق . التي كانت ناجحة في المحاولة االولى لكنه لم ينجح في المحاولة الثانية رغم كل جهوده

عن ذاته بمشيئته عندما يرضى بالجهد المخلص المبذول فيالحق يكشف . الخالص، كما انه وراء مدراكنا الماديةتتيم يتقيد سوى بال

.  بتفويض تام إلى رحمتهتتيميةالالخدمة 

 التعريب

كالم عذب لرفع كآبتي عند رؤية جهودي في  شخصية الالهوت العلي عن كل وصف دنيوي، بوقار ونيكلم

. ذاك المكان المنعزل

 التفسير

 ٢١\٦\١. ب. ش

وراء الكالم الدنيوي والفطنة، لكن يستطيع الفرد الحصول على حواس مناسبة لسماعه أو الكالمالحق  ان )Vedas( ِوَدْزجاء في الـ

 فجهزهموني ناَرَدبالغ الرضى عن الحق كان . متهيستطيع سماعه من ينال رح .للحقهذه هي القدرة العلية . برحمته العلية إليه

.ةتأدبي التتيميةال للخدمة المرحلة المبدئية اثناءبصورة مباشرة الحق بالقوة الالزمة لسماعه، لكن يستحيل على غيره الشعور بلمسة 

بلوعة الفراق التيم يشعر .قالحعندما سمع عذوبة كالم   فخفت لوعة فراقه إلى حد ماناَرَدإلى الحق لك هبة خاصة من ت تكان

.  العليهلذلك، ال يستفيق من وجد. دوما

 التعريب

تشق رؤيتي على غير . ناَرَديا   ثانية في عمرك الحاليتي يؤسفني انك ستقصر عن رؤي):قال الرب(

. المكتملين في الخدمة وغير المتحررين كليا من كل الشوائب المادية

 التفسير

 ٢٢\٦\١. ب. ش

.شخصية الالهوت هو الحق المطلق العظيم والصفي العظيم المنزه عن كل شوائب المادية في شخصه ان ـتاچّيـَوْد َچـْبَهجاء في 

 عند تحرر الفرد من جبلتي التملك والتلبيس على االقلتتيميةال الخدمة تبدأ. لذلك، ال يقوى المشوب بااللفة المادية على الدنو منه

 أي الطمع مما يعني وجوب تحرر)lobha( لُـوْبـَهى وة والتنزه عن الشه  أي)kAma( كاَممات فتظهر بنتيجة ذلك التحرر عال

جبلة اإلعتدال هي جبلة األصالة، والتحرر التام من الرغبة في. التشبعة الحسيةالفرد من الرغبة في الملذات الحسية والطمع ب

يستطيع. في غابة منقطعة من مسار جبلة األصالةالحق  البحث عن يعتبر.  يعني التحرر من جبلة األصالة أيضاًالتشبعة الحسية

 التحرر كليا من جميع العالئق الماديةلإلنسانينبغي . هناكالحق رؤية ذلك الفرد دخول الغابة لتحقيق الكمال الروحي لكن ال يعني 

خير وسيلة هي اإلقامة في. صية الالهوتعلى اإلتصال بشخ التيم  وهو الصعيد الوحيد الذي يعينيلاعتواإلستواء على صعيد ال

   .للحقمكان عبادة الصورة العلية 

الحقي صورة أ) mUrti (مّورتي المبتدئ بعبادة  للتيمتوجد توصية دائمة. مكان علي بينما الغابة مسكن صالح مادياالحق هيكل 

 التي هي)arcanA(  آْرتْـشَـنابطريقة تتيميةالخدمة  التبدأ. في الغابةالحق  بدال عن البحث عن )arcanA( آْرتْـشَـناالتي تسمى 

 في حياته الحاضرة إلى الغابة رغم قدرته على تحويل مطلق مكان إلىموني ناَرَد شْـرّيال يذهب . خير من اإلقامة في الغابة

)Kinnaras (كيـنَّـَرْز و بفضل حضوره وحده، بل يتنقل من كوكب إلى آخر لتحويل البشر والمالئكة )VaikuNTha( َهىطْايكونْٰو

 نظيرالتيمبعمله كثير من شغل  الرب، وتيم وسواهم إلى )Munis( مونـيْز و )RSis( ـيْزٰشرِٰ و )Gandharvas (َوْزـنْْدَهـْرَچو 

التيمبار على خطى ك التيم لذلك، يسير .للحق في الخدمة العلية )Dhruva( ْدْهـرَو َمـهاَرَج و )PrahlAda( ْپـَرْهالَد َمهاراَج

هي الوسيلة العلية عن كلو) kIrtana (كيْرتَـَنبواسطة الحق  ويقضي وقته في تمجيد )PrahlAda( ْپـَرْهالَد َمهاراَج و ناَرَدنظير 

  . الجبالت المادية

 التعريب



 يزداد ايها الفاضل، شاهدت شخصي مرة واحدة فقط وهذا كفيل بزيادة رغبتك بي ألنك كلما تشوقت الّي

 . تحررك من كل الرغبات المادية

 التفسير

 ٢٣\٦\١. ب. ش

مل والتفكير والشعور والريد، لكنهيبقى الكائن الحي فارغا من الرغبات ألنه ليس بالحجر الجامد بل ال بد له من الع ان من المحال

كلما ازداد .الحقيد خدمة عندما يفكر ويشعر ويربينما يتحرر تدريجيا من كل علقة عندما يفكر ويشعر ويريد الماديات يرتهن 

الخدمة المادية. تلك هي الطبيعة العلية للخدمة الربانية.  العلية إلى الرب، كلما ازداد تشوقه إليهتتيميةال الخدمة الشخص انشغاال في

تتيميةال الخدمة لىيستطيع الفرد اإلستمرار بزيادة شوقه إ. بشبع وال إنتهاءالحق ال تحد الخدمة الروحية إلى  محدودة بالشبع بينما

تعني التفرغ إلى خدمتهالحق لذلك، رؤية . إليهبالخدمة الشديدة للحق العلية دون شبع أو انتهاء ويستطيع الشعور بالحضور العلي 

كان. ها ومكانتهاوسيلإلى الحق وسيهديه الحق  المخلص المثابرة على الخدمة المخلصة إلى  للتيمينبغي. ألن خدمته عين شخصه

 .الحق منزها عن الرغبة المادية لكنه أوصي بذلك لزيادة رغبته الشديدة في َدناَر

 التعريب

لو كان ذلك لبضعة ايام، ونتيجة وفطنة ثابتة وراسخة بي عن طريق خدمة الحق المطلق حتى  التيم يكتسب

 . ذلك، يصبح مالزمي في ملكوتي العلي بعد مفارقة العوالم المادية الشقية

 التفسير

 ٢٤\٦\١. ب. ش

والتيمالحق  الوسيط الشفاف بين السليم السيد الروحيالقيام بخدمة الحق المطلق يعني القيام بخدمة شخصية الالهوت المطلق بتوجيه 

المبتدئ على مقاربة شخصية الالهوت المطلق بسبب قصور حواسه المادية فيتدرب في الخدمة العلية إلى التيم ال يقدر. المبتدئ

بضعة أيام مما يؤديو كان ذلك للوبفضل هذا التدريب حتى   فيحصل على الفطنة في تلك الخدمة العليةالسيد الروحيعلى يد الحق 

 .للحقإلى تحرره من التوطن الدائم في العالم المادي ليرقى إلى الملكوت العلي ليصبح أحد المالزمين المحررين 

 التعريب

 . سيستمر ذكرك برحمتي حتى في وقت الخلق كما عند الهالك. في مطلق وقتال تحبط الفطنة الموقوفة لي 

 التفسير

 ٢٥\٦\١. ب. ش

شخصية الالهوت أزلي والفطنة الموقوفة لخدمته أو أي أمر.  الالهوت هباء على االطالقخدمة التتيم بحب شخصيةال تضيع 

رجعة تلو رجعةة الموقوفة لشخصية الالهوت تتراكم تلك الخدمة العلي ان ـتاچّيـَوْد َچْبَهـجاء في . يقضى ذو صلة به أزلي أيضاً

مطلقا بل يزداد إلى حين بلوغالحق ال يهلك مركوم خدمة . حالما يبلغ النضج التام دخول صحبة شخصية الالهوتل التيم وتؤهل

. النضج التام

 التعريب

بدع، عن الكالم فنكست رأسي تعظيما توقف ذاك المرجع العظيم المتشخص بالصوت وراء رؤية العين واأل ثم

. لشعوري باإلمتنان له

 التفسير

 ٢٦\٦\١. ب. ش

 االربعة من نفس شخصية الالهوت ويمكن رؤيته)Vedas( ِوَدْزخرجت الـ. تهمعاينال فرق بين سماع شخصية الالهوت و

يشكل تسبيح الصوت العلي دونجملة القول،  .الحق هو صوت ـتاچّيـَوْد َچْبَهـكذا، .  العليِوديالـوالشعور به بواسطة الصوت 

 . وسماعهالحق  معاينةانقطاع 

 التعريب



ذلك التسبيح والذكر للتسالي . يات العالم الماديشكلدون مباالة بالحق  بدأت بتسبيح االسم القدوس وذكر بذلك،

حسد، اسبح واذكر بالغ النفع، فجبت انحاء األرض في مبلغ الرضى والتواضع والنزاهة عن الللحق العلية 

. على هذا الوجه

 التفسير

 ٢٧\٦\١. ب. ش

على محمل الجدالحق تسبيح امجاد  التيم يحمل ذلك .الحقالمخلص لخدمة  التيم  بمثاله الشخصي نبذة عن سيرةموني ناَرَداعطى 

في النفعالتيم  ال يرغب ذلك. أو ممثله السليمالحق بعد تورده على يد  أيضاًالحق  اآلفاق ليتسنى لآلخرين سماع امجاد بويجو

أرفع غاية ان لما. المادي وال تدفعه سوى الرغبة الوحيدة المتمثلة بالرجوع الى الالهوت، وهذا ما يترقبه بعد مفارقة بدنه المادي

شاغله الوحيد هو تسبيح. هي الرجوع الى الالهوت فإنه ال يحسد أحد مطلقا كما ال يتباهى بجدارته للرجوع الى الالهوت التيم حياة

 على قدر ما في وسعه لما يعود بالخير على اآلخرين خاليا من غرض النفعته ونشر رسالهوتساليالحق وذكر االسم القدوس وذكر 

. المادي

 التعريب

 لقيت حتفي مثل حدوث البرق والرعد في وقت واحد ،)VyAsadeva( وّيـاَس ِدَو ْبراْهـَمنَٰ ايها الـبذلك،

 .  وتجردي عن العالئق وتحرري التام من كل الشوائب الماديةكْرِِٰشْٰـنَٰالتام في ذكر بفضل استغراقي 

 التفسير

 ٢٨\٦\١. ب. ش

 تيمكذا،. بالغ الثراء ال يشتهي االشياء التافهة ان ة الشوائب أو اإلشتهاء المادي، وكماصفي يعني تكْرِِٰشْٰـنَٰاإلستغراق التام في ذكر 

حيث الحياة باقية تامة العلم والهناء، ال يتشوق إلى االشياء المادية التافهةالحق ة دخول ملكوت  الذي يتمتع بضمانكْرِِٰشْٰـنَٰالرب 

الصفي التيم تلك هي عالمة المغتني روحيا، وعندما يتهيء. قيمة دائمةمطلق التي تشبه الدمى أو ظالل الواقعية لكنها خالية من 

ذلك التبديل يحدث كالرعد الذيفان الكامل  التيم من جهة. هو ما يدعى الموتيحدث فجأة الذي التبديل البدني فان بمجرى الوقت 

الكامل من االلفة المادية التيم يخلو .الحقوقت واحد بمشيئة ببدنه المادي ببدن روحي  التيم بكالم آخر، يبدل. يعقبه البرق الخاطف

 .  بدنه مثل قضيب الحديد المتصل بالنار"تروحن"حتى قبل الموت بداعي 

 التعريب

فارقت بدني المصنوع من العناصر المادية الخمسة وحصلت على بدن علي يليق بصحبة شخصية الالهوت 

. )karma(  كَـْرَمأي  رهن عمليبذلك،فانقطع 

 التفسير

 ٢٩\٦\١. ب. ش

يخلو هذا البدن. يليق بصحبته على بدنه الروحي فور مفارقة بدنه المادي تحقيقا لكالم شخصية الالهوت بوهبه بدنا عليا ناَرَدحصل 

البدن المادي. البقاء والحرية عن الجبالت المادية ورهن العمل: العلي من االلفة المادية ومجهز بالصفات العلية األولية الثالثة وهي

لتي تعمل كالتأثيراالحق فورا بالصفات العلية حالما يقف نفسه لخدمة  التيم يتصف بدن. مفتقر دوما إلى تلك الصفات العلية الثالث

وبناء عليه، التبديل البدني يعني انقطاع رهن.  العلية يشبه ذلكتتيميةال الخدمة تأثير. المغناطيسي لحجر الفالسفة على الحديد

َرَجَمـها و )Dhruva( ْدْهـرَو َمـهاَرَج. ةِوديالـتوجد عدة شواهد على ذلك في االسفار . الكامل التيم نالجبالت المادية الثالث ع

 شخصية الالهوت وجها لوجه في ابدانهم نفسها مما يعني تحول بدنلقاء وكثير غيرهما كانوا قادرين على )PrahlAda( ْپـَرْهالَد

جاء في. ةِوديالـين استنادا إلى االسفار  المعروف)GosvAmIs (ْسـوامّيْزچُوهذا هو رأي الـ .من بدن مادي إلى بدن عليالتيم 

ومرتهنة بجزاء ما قدمتالعمل  أي )karma( كَـْرَمجميع االحياء محكومة بقانون  ان )Brahma-saMhitA( هيتا َسـْمـ-ْبـَرْهَم

وحده مستنثى من الرهنالتيم . إنْـْدَر أي الجرثومة فصعودا إلى مالك الجنان )indra-gopa( َپچُو-إنْـْدَرمن عمل ابتداء من 

 . بالرحمة العلية لشخصية الالهوت

 التعريب



 فيه مع جميع يغيض ْبـَرْهما، بدأ ْبـَرْهما مياه الهالك في نهاية نهار نارايانَٰ شخصية الالهوت ىستعلعندما ا

. عناصر الخلق ودخلت أنا أيضاً مع شهيقه

 التفسير

 ٣٠\٦\١. ب. ش

ناَرَد المحررين نظير تيمهالهوت وشخصية ال. )Vasudeva( َوسو ِدَو بابن كْرِِٰشْٰـنَٰالرب  كما يعرف ْبـَرْهما معروف بابن ناَرَد

وبناء عليه، حسب الرأي الموثوق،.  عليةهوالدته وتسالي، ـتاچّيـَوْد َچْبَهـفي العالم المادي بنفس العملية، وكما جاء في ون يظهر

 احياءتيمهوالحق لذلك، . عملياالحق جلوته وخلوته مثل جلوة وخلوة .  هي من التسالي العلية أيضاًْبـَرْهما بدور ابن ناَرَدوالدة 

. روحية علية واحدة متباينة

 التعريب

 وغيرهم )Atri(  أتريو) AGgirA (راچيـآنّ و) MarIci (َمـرّيـتْـشي نظير )RSis( ـيْزٰشرِٰ جميع الـظهر

 وعشرين مائة ٣ مليارات و٤  ألف دورة عصرية أيبعد انقضاء من البدن العلي للرب، كما ظهرت معهم

  .الحق ليعيد الخلق بمشيئة ْبـَرْهمامليون سنة شمسية، عندما نهض المولى 

 التفسير

 ٣١\٦\١. ب. ش

إذن، يقطن.  أيضاًـتاچّيـَوْد َچْبَهـسنة أرضية، وهذا ما جاء في مليون  مائة وعشرين ٣ مليار و٤ ْبـَرْهمايعادل نهار المولى 

بعدلك، لذ. )GarbhodakazAyI ViSNu (ويشْٰـٰنوـْرْبهُوَدكَشاّي َچ حينئذ داخل بدن )yoga-nidrA( نيـْدرا-چايُّـو في ْبـَرْهما

 إلى الظهور من مختلف اعضاء)RSis( ـيْزٰشرِٰفيعود جميع كبار الحق  بمشيئة ْبـَرْهمايعاد الخلق على يد  ْبـَرْهماانقضاء ليلة 

شْـرّييملك . ه كما ينهض الفرد من نومه في بدنه عينه يظهر في بدنه العلي عينناَرَد ان  أيضاً مما يعنيناَرَدالبدن العلي ويظهر 

المادي والعلي للرب، ويجلو ويخلو في بدنه العلي الذي تغيب عنه المغايرة بينعالمين  حرية الحركة المطلقة في جميع ارجاء الناَرَد

. النفوس المسيَّرةالبدن والذات بخالف 

 التعريب

 يعود ذلك إلى ثباتي في.  القويويشْٰـٰنوالعالمين العلي والمادي دون قيد بنعمة منذ ذلك الحين، اجوب في 

. تتيميةالالخدمة 

 التفسير
كواكب السماء و  أي)Urdhva-loka( لُوَك -أوْرْدْهـَو: الكون المادي يقسم إلى ثالثة افالك هي ان ـتاچّيـَوْد َچْبَهـجاء في 

تقع القشور المادية للكون.  أي الكواكب التحتية)adho-loka(  لُوَك-أْدهـُو كواكب األرض و أي )madhya-loka(  لُوَك-َمـْدْهـيا

السماء الروحية الواسعة دونتقع وراءها  و)Brahmaloka( لُوَك ْبـَرْهـَم أو فوق )Urdhva-loka( لُوَك -أوْرْدْهـَوفوق كواكب 

مع مالزميه من النفوسالحق  المنيرة التي يسكنها )VaikuNTha( َهىطْايكونْٰوحد والتي تحتوي على عدد ال ينحصر من كواكب 

القويالحق  كل تلك الكواكب الواقعة في العالمين العلي والمادي بحرية تامة تعادل حرية موني ناَرَد شْـرّييدخل . المحررة أزليا

لجبالت المادية الثالث وهي األصالة والتملكاالحياء التي تأهل العالم المادي مسيَّرة با. بالتحرك في مطلق جزء من خليقته

هو.  علي عن كل تلك الجبالت المادية مما يعني انه يستطيع التنقل بحرية تامة في مطلق مكانموني ناَرَد شْـرّيوالتلبيس، لكن 

 مطلقا فيالتيمب، ال يزل بلهذا الس.  بنعمتهالتيم وتلك الرحمة يشعر بها ويشْٰـٰنوللرب ال تعادل الرحمة العلية . رجل فضاء محرر

. حين يزل المادي مثل أهل االجر والنظرة العقلية بمسارات الجبالت المادية

پـورانَٰنْرِٰسيمْٰـَهى ترد هذه الحقيقة في .  بدخول الملكوت العليناَرَد المذكورين اعاله حرية )RSis( ـيْزٰشرِٰال يملك 

)NarasiMha PurANa( .ِٰـيْزٰشر )RSis(َمـرّيـتْـشي  نظير) MarIci (ـيْزٰشرِٰ م مرجعيات في العمل وه )RSis(مثل 

تتيميةال الخدمة  هو المرجعية األولية فيموني ناَرَد شْـرّي هم المرجعية في النظرة العقلية، لكن  األربعة)KumAras( ْزكوماَرالـ

-NArada( تْـَرسّو-ْبـَهـكْتي-ناَرَدطبقا لما جاء في  ناَرَد على خطى تتيميةال الخدمة يسير جميع كبار المرجعيات في. العلية

bhakti-sUtra( . VaikuNTha ( َهىطْايكونْٰومؤهلين تماما لدخول ملكوته الحق  تيملهذا السبب، جميع . )



 ٣٢\٦\١. ب. ش

 التعريب

 المجهزة )vINA( ـاـٰنَوّيبالعزف على هذه اآللة التي تدعى الحق  اتجول متغنيا بالرسالة العلية ألمجاد بذلك،

. كْرِِٰشْٰـنَٰالرب بالصوت العلي والتي وهبني اياها 

 التفسير

 ٣٣\٦\١. ب. ش

پـورانَٰ َچلـيـنْـويرد وصفها في  )vINA( ـاـٰنّيو اآللة الوترية الموسيقية التي تدعى ناَرَدوهب  كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب 

)LiGga PurANa(ْسـوامّيچُوجـّيـَو ـَل شْـرّيا ما يؤيده  وهذ )zrIla JIva GosvAmI( . شْـرّيالرب هذه اآللة العلية هي عين

لهذا السبب، االمجاد والتسالي التي تنشرها. ليس الصوت الصادر عن اآللة صوتا ماديا.  ألنهم من سنخ علي واحدناَرَد و كْرِِٰشْٰـنَٰ

 أي)R( رِٰ و) SaDja( َجـدْٰشَٰي أ) Sa (ـشَٰ: إيقاعات الغناء السبعة.  شوائب ماديةعن هي امجاد وتسالي علية ناَرَدآلة 

 أي)pa( َپـ و) madhyama( َمـْدْهـياَم أي )ma( َمـ و) gAndhAra( نْـْدهاَرچا أي )gA( چا و) RSabha( ىشَـْبَهـرِٰ

 علية هي ايقاعات)niSAda( ـاَدنيـٰش أي )ni( ني و )dhaivata( ْدهـايَوتَ أي )dha( ْدَهى و) paJcama( َپـنْـتْـشَـَم

.لذلك، هو معصوم على مقامه الرفيع. دوما لهبتهالحق  بإلتزاماته تجاه ِدَو ناَرَد شْـرّي الكامل التيم يفي. ومخصصة لألغاني العلية

چا و) R (رِٰ و) Sa (ـشَٰ( باإلستعمال السليم لإليقاعات الصوتية موني ناَرَد شْـرّيس المحققة في العالم المادي بقدوة وتقتدي النف

. ـتاچّيـَوْد َچْبَهـكما جاء في الحق بالتغني الدائم بأمجاد الحق  في خدمة )غيرهاو) ( mA (  ماو)  gA

 التعريب

 الذي أمجاده وتساليه مسرة للسمع، فجأة على مقعد قلبي كما لو استدعي، كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي العظيمالرب يظهر 

. حالما ابدأ بتسبيح تساليه القدوسة

 التفسير

 ٣٤\٦\١. ب. ش

مرئيا فورا للعينينالحق يصبح . شخصية الالهوت المطلق هو عين اسمه القدوس وصورته وتساليه واالصوات الصادرة عنها

الحقنفسه بسماع وتسبيح وذكر اسم  حالما يشغل  بالتلفزة الروحيةالتيم الكامل  عن طريق كشف ذاته على مرآة قلب للتيمالعليتين

ينزع كل فرد إلى سماع. في كل لحظةالحق بخدمة ودية علية حضور الحق التام المتصل ب التيم بب، يشهدلهذا الس. ه وتساليهكرذو

شخص فردي كاآلخرين ال يستثنى منها ألن النزعات المشهودة فيالحق هذه نزعة بديهية و. تسبيح اآلخرين ألمجاده الشخصية

 الطليق بكلشخصية الالهوت العلياهو الحق  ان فارق الوحيد هوال. المطلقالحق النفوس الفردية ليست سوى انعكاس لنزعات 

قادر على الظهور في صورة تمجيده ألن تمجيده هوالحق  .التام ألمجاده التيم إلى تسبيحالحق لذلك، ال يستغرب إنجذاب . شؤونه

 إلى حضورموني ناَرَدينفذ  .الحقن لنفعه الشخصي بل ألن التسبيح هو عيالحق  ناَرَد شْـرّيال يمجد . النه المطلق عين ذاته

 . بالتسبيح العليالحق 

 التعريب

من يستبد بهم القلق والهموم بداعي رغبتهم في وصل الحواس بأغراضها قادرين على  ان شهدت شخصيا

. عبور بحر الجهالة على خير قارب متمثل بالتسبيح الدائم للتسالي العلية لشخصية الالهوت

 التفسير



 ٣٥\٦\١. ب. ش

القيام بعمل ما أو التفكير بأمر ما أوال مفر له من عالمات الكائن الحي هي قصوره عن البقاء صامتا حتى لبعض الوقت بل 

الفتنةمن عادة الماديين التفكير والحديث عن أمور ترضي حواسهم، لكن تدور تلك األمور تحت تأثير . التحدث عن أمر ما

أي) mAyA (ماّيـاالحسية الرضى الفعلي بل انها محفوفة بالقلق والهموم وهذا ما يدعى ، وال تعطيهم تلك النشاطات الخارجية

الرضى ان  بتجربته الشخصيةموني ناَرَدإذن، يقول . يقصر عن ترضيتهمموضوعا للرضى ون خالف ما هو الشيء به، لكنهم يقبل

ال يستطيع أحد منع خواطر النفس. مراد وجوب تغيير الموضوعال .الحق إنما هو التسبيح الدائم لتسالي التشبعة الحسيةللخائبين في 

 مناقشة سياسةلإلنسانيمكن .  له من تغيير الموضوع فقطبدأو مشاعرها أو مرادها أو عملها، لكن من يطلب السعادة الفعلية فال 

پـّيـْزچُوالـع مالزميه مثل مالحق يستطيع الفرد تحويل انتباهه إلى تسالي . بدال عن الحديث عن سياسة إنسان زائلالحق 

)gopIs( لَـكْشْٰـمّيْز و) LakSmIs(القوي برحمته العلية إلى األرض ية الالهوتخصينزل ش.  بدال عن التمتع بأعمال الممثلين 

ها إلى لتحويل انتباهالنفوس المسيَّرةليكشف عن تسالي على منوال الدنيويين لكنها تسالي اعجازية ألنه القوي وغرضه نفع جميع 

 ذلك من تجربتهموني ناَرَد شْـرّييسرد . التعالي فترقى تدريجيا إلى المقام العلي وتعبر بسهولة بحر الجهالة مصدر كل شقاوة

  .الحق على التيمة بالسير على خطى الحكيم الجليل وأحب شخصي، ويمكن لنا المرور بتلك التجربة الشخصيةال

 التعريب

، لكن ةچّيـويُّ الحواس بالرياضة الـضبط الرغبة والشهوة بممارسة كدورات يستطيع رفع الفرد ان صحيح

.  الالهوتخدمة التتيم بحب شخصية مستمدة من )الترضية(ذلك ال يكفي لترضية النفس ألن تلك 

 التفسير

 الصفية غير تتيميةالخدمة ال. تتيمية أو النظرة العقلية في غياب الخدمة الةچّيـويُّالفرد ال يستطيع النجاح في الرياضة الـ ان المراد

 الصفية تتيميةالخدمة ال. هي خير وسيلة لتحقيق الذات التصرفية أو النظرة العقلية ةچّيـويُّالمشوبة بالعمل لالجر أو الرياضة الـ

( ـياَنْچ و ةچّيـويُّتلك هي خدمة علية والرياضة الـ

 التي تقتضي تدريب البدن علىةّيچـويُّ إلى لجم الحواس فيتمكن الفرد من لجم الحواس بممارسة الرياضة الـچايُّـوترمي الـ

 إلىةچّيـويُّتشبه الحواس الحيات السامة وترمي الرياضة الـ. الجلوس والتفكير والريد والتركيز والتأمل وأخيرا التوحد بالعلي

ـَدموكونْ العلية لشخصية الالهوت تتيميةال الخدمة  بوسيلة أخرى للجم الحواس فيموني ناَرَدفي المقابل، يوصي . لجمها

)Mukunda( .الحواس منشغلة.  أكثر فعالية وعملية من الرياضة المصطنعة للجم الحواستتيميةالالخدمة  ان يقول من تجربته

تطلب الحواس المشاغل، ومنعها. التشبعة الحسية مما يمنعها من اإلنشغال في )Mukunda( موكونْـَدالحق انشغاال عليا في خدمة 

توجد شواهد. ى االطالق إذ حالما تسنح لها فرصة المتعة فستستغلها الحواس الشبيهة بالحيات حتمابصورة مصطنعة ليس منعا عل

طْهاكوَرَهريداَس ، لكن ِمـنَـكاة جمال فريس )VizvAmitra Muni( موني واميتْـَريشْـوكثيرة على ذلك في التاريخ مثل وقوع 

. ا في منتصف الليل ومع ذلك قصرت عن اإليقاع به في مصيدتهاهى حللهفي أز) ( mAyA ThAkura HaridAsa (ماّيـا أغرته )

jJAna(العلية بالوسائل التابعة ال تتيميةعند اختالط الخدمة ال.  خاضعة لها 

 تدريجيا كل تلك ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي مصنف )zrlla VyAsadeva( وّيـاَس ِدَوـَل شْـرّيسيعرض . تكون خدمة علية بل مختلطة

 . الوسائل المختلفة للتحقيق العلي في النص

 ٣٦\٦\١. ب. ش

 التعريب

ق ذاتي بناء على يلذلك، اوضحت لك والدتي وتحق.  انت منزه عن كل الذنوب،)VyAsadeva( وّيـاَس ِدَويا 

 . طلبك، وهذا سيقود إلى رضاك الشخصي أيضاً



 ٣٧\٦\١. ب. ش

أوضح كيف. )VyAsadeva( وّيـاَس ِدَو تقصيات  على من بدايتها إلى مرحلة التعالي على أتم وجه جواباتتيميةعمال الاالأوضحت 

حتى صبي يستطيع ان  ذلك السمع التجرد عن المادة إلى درجةيعقب.  تدريجيا باإلستماع إلى الحكماءتتيميةال الخدمة غرست بذور

 المخلصهتحقق دافع  كما.الحقبة بركة الرب، وانتهز فورا فرصة البحث عن تلقي نبأ موت والدته التي كانت تربيه وحدها بمثا

م عمله بقضاءوركمبالعين المادية، كما أوضح كيف استطاع التحرر من رهن الحق  معاينةأيضاً رغم استحالة الحق إلى رؤية 

اته قادر على دخول الملكوت الروحيالبدن الروحي بحد ذ.  وكيف تبدل بدنه المادي إلى بدن روحيالصفية تتيميةالالخدمة 

 انلهذا السبب، يستطيع الفرد.  كل غوامض التحقيق العلي على اتم وجهموني ناَرَدشهد . الخالصتيم ت الوالمؤهل الوحيد لدخوله هو

ال تحتوي. )Vedas( ِوَدْز التي ال تكشف حتى في النصوص االصلية للـتتيميةال الخدمة بسماعه على فكرة ما عن نتائج يحصل

ـَمْدشْـرّيوبناء عليه، .  سوى تلميحات حول ذلك دون توضيح صريح)UpaniSads( اتْدـَپـنيشَّٰواأل و )Vedas( ِوَدْزالـ

 . ةِوديالـ هو الثمرة اليانعة لشجرة العلوم ـَوتَـْمَچْبها

 التعريب

استأذن منه ،)VyAsadeva( وّيـاَس ِدَوالمه إلى  من كموني ناَرَدـَل شْـرّيبعد فراغ : ْسـوامّيچُوسّوتَ قال 

. ل كيف يشاءللتجو) vINA (ـناَوّيوانصرف يعزف على آلته الوترية 

 التفسير

 ٣٨\٦\١. ب. ش

.الحقال تتحقق تلك الحرية سوى بالخدمة العلية إلى . لحرية التامة ألن الحرية الطليقة هي غريزته العليةإلى اكل كائن حي يتشوق 

 على حرية الحركة منالمسيَّرةالنفس ال تقوى .  لكنه محكوم بالناموس الطبيعيفتنة الخارجيةحر نتيجة وهم اليعتقد كل إنسان بأنه 

 المنصرفناَرَدمكان إلى آخر حتى على هذه األرض فماذا يقال عن حرية الحركة من كوكب إلى آخر، لكن النفس المحررة نظير 

كة ليس على األرض فحسب بل في مطلق ركن من اركان الكون المادي والسماءيملك حرية الحرالحق بكليتيه إلى تسبيح امجاد 

النهج العلي. يمكننا تخيل مدى طالقة حريته، كما انه ليس ملزما بغرض ما لتجواله وال يقوى أحد على منع حرية حركته. الروحية

طليقة التيم كذا، صحبة.  المراسم المطلوبةفةااتم كوان  حر أيضاً بالنمو أو عدم النمو في شخص مخصوص حتى تتيميةال للخدمة

.تتيميةال الخدمة وبناء عليه، الحرية هي مدار جميع مجاالت. دخولها حتى ولو بذل كل جهديمنع عن  دخولها أو حديمكن ال. أيضاً

من خاللللحق تسليم ال. من كل الوجوه التيم اتكالللحق ال تعني حرية التسليم .  دون حريةتتيميةال الخدمة من المحال قضاء

 .  هي تحصيل الحرية التامة في الحياةللسيد الروحيالوساطة الشفافة 

 التعريب

 لتمجيده تسالي شخصية الالهوت وبفضل ذلك، يجد متعته كما يحيي موني ناَرَد شْـرّي ـلالمجد والنجاح 

. جميع النفوس البائسة في الكون

 التفسير
ال. ولرفع متاعب جميع النفوس البائسة التي تأهل الكونللحق  على آلته الوترية تمجيدا للتسالي العلية موني ناَرَد شْـرّييعزف 

 ان قوية إلى درجةالفتنة الخارجية. وهمأي ) mAyA (ماّيـايوجد سعيد واحد داخل الكون وما يتخيله أحد من سعادة ليس سوى 

 في ارجاء الكونموني ناَرَدـَل شْـرّييتجول . ال يوجد سعيد داخل العالم المادي. دةحتى الخنزير الذي يتغذى بالغائط يشعر بالسعا

اقتداءللحق  الصادقين التيمتلك هي مهمة جميع .  اهل الكون البؤساء، ومهمته ارجاعهم الى الالهوت في دار الوطن غنارةمن اجل

 . بقدوة ذاك الحكيم الجليل

 وناَرَدالحديث بين " بعنوان ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّيى الفصل السادس من الباب االول من  علْبـَهـكْتي ِودانْـتَانقضى بحث 

. "وّيـاَس ِدَو



 الفصل السابع
 ْدرُوَنعقاب ابن 

١\٧\١. ب. ش

 التعريب

( وّيـاَس ِدَو، سمع تَسّو يا):  VyAsadeva (شاونَـَك ـيٰشرِٰسأل  RSi zaunaka( شْـرّي العلي كل شيء من 

؟ناَرَد بعد رحيل )( وّيـاَس ِدَو، فماذا فعل موني َدناَر VyAsadeva

 التفسير

 ٢\٧\١. ب. ش

يْدرواٰن.  في رحم امهيتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج بعد معجزة تنجية ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّييحتوي هذا الفصل على سبب تالوة 

)DrauNi( آشْـَوتّْـهاما أي )AzvatthAmA( ْدرُوَن ابن )DroNa(ْدراوَپـدّيد الخمسة لـ  قتل االوال) DraupadI ( نومهماثناء

قبل كتابة التاريخ الكبير قة كلها في غيبوبة،الحقي) zrI VyAsadeva (وّيـاَس ِدَو شْـرّيأدرك .  على تلك الجريمةأْرجوَنوعاقبه 

 . ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي

 التعريب

تحيي النشاطات العلية  )zamyAprAsa( ْپـراَسـاشَـْمـّيي مكان فتوجد صومعة للتأمل : تَسّو شْـرّيقال 

Vedas . )( ِوَدْزبالـ شديد الصلة )( تّيَوَسـَرْسـعلى الضفة الغربية لنهر  للعقالء SarasvatI

 التفسير

 ٣\٧\١. ب. ش

 لهذا الغرض على وجه مناسبة)SarasvatI( َسـَرْسـَوتّيالتنمية الروحية للعلم مكانا وجوا مناسبين، والضفة الغربية لنهر تتطلب 

 zrI (وّيـاَس ِدَو شْـرّيكان . )zamyAprAsa( ْپـراَسـاشَـْمـّي عند )VyAsadeva( وّيـاَس ِدَوآشْـَرَم  قعالخصوص، حيث ي

VyAsadeva (آشْـَرَمعى رب عائلة لكن داره تد )Azrama(أي مكان تسود فيه التنمية الروحية سواء أكان ساكنه رب عائلة أو 

التنمية ان  مما يعني)Azrama( آشْـَرَمى نحو تدعى كل منزلة  مصمم عل)varNAzrama (َوْرٰنـاشَْرَممجمل نظام . بتالزاهدا مت

)gRhasthas (ـَهْزـرَِِٰٰهـستْْچ و) brahmacArIs( ـْزْبـَرْهـَمـتْـشارّيالـ يهدف .الروحية هي العامل المشترك بين جميع اتباعه

وبناء عليه، .الحقإلى الغاية الواحدة المتمثلة بتحقيق ) sannyAsIs (َسـنّْـّيـاسّيْز و )vAnaprasthas( وانـْپـَرْسـتْـَهـْز و

َسـنّْـّيـاسّيْزالـيحتل .  المستندة إلى الزهدشكليات متساوية في األهمية من جهة التنمية الروحية، والفارق الوحيد هو القاماتهمم

. م العمليهدهأرفع مقام بناء على ز) ( sannyAsIs

 التعريب

 آشْـَرمـهفي   للتأمل بعد التوضوء بالماء)zrlla VyAsadeva( وّيـاَس ِدَوـَل شْـرّيجلس  في ذاك المكان،

. الذي كان محاطا بأشجار العنب

 التفسير

 ٤\٧\١. ب. ش
. موني ناَرَدـَل ـرّيشْ سيده الروحي عقله في المكان العلي المناسب للتأمل عمال بأمر )

 التعريب

 دون شائبة مادية فشاهد شخصية )چايُّـو ْبـَهـكْتي( تتيميةال الخدمة فثبَّـت بذلك عقله وشغله كليا بوصله في

.  التي كانت تحت حكمه التامفتنته الخارجيةالالهوت المطلق مع 

 التفسير

VyAsadeva( وّيـاَس ِدَوركز 



 ٥\٧\١. ب. ش

 شخصيةتحقيقيستطيع الفرد . ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ وهذا مؤكد في تتيميةال الخدمة صلةالرؤية الكاملة للحق المطلق غير ممكنة سوى ب

اإلدراك القاصر للحق المطلق عن.  كما يمكنه دخول ملكوته بمثل ذلك العلم التامتتيميةالالخدمة الالهوت المطلق على أتم وجه ب

العليا الأي النفس ) ParamAtmA (َپـَرماتْـما المطلق أوأي نور الحق  )Brahman( ْبـَرْهـَمـْنإلى طريق التوجه الجزئي 

 باإلستغراق في التأمل العلي في)zrlla VyAsadeva( وّيـاَس ِدَوـَل شْـرّي نصح ناَرَد شْـرّي .الحقيسمح ألحد بدخول ملكوت 

 ألن ذلك ليس برؤية)Brahman( َمـْنْبـَرْهـ إلى )zrlla VyAsadeva( وّيـاَس ِدَوـَل شْـرّيلم يلتفت . شخصية الالهوت وتساليه

 vAsudevaH( ه َسـْرَوْم ايتيواسوِدَو: )١٩\٧( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـالرؤية الكاملة هي شخصية الالهوت طبقا لما جاء في . كاملة

sarvam iti ( اتْدـَپـنيشَّٰواألكما يؤكد في )UpaniSads( واسو ِدَو ان )VAsudeva( ـب هو شخصية الالهوت المحجب

 ويمكن رؤية الوجه)Brahman( ْبـَرْهـَمـْنأو ستار من النور الذهبي  أي )hiraNmayena pAtreNa( پاتْـِرنَٰ َمـيّْىنَٰـهيَرنْٰ

يرد ذكر شخصية الالهوت.  الملكأي) puruSa (پوروشَٰ المطلق هنا وصف .الحقبعد رفع هذا الستار برحمة للحق الحقيقي 

 (پوروشَٰ ان ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ ويؤكد في ةِوديالـسفار المطلق في عدد كبير من اال

 قدرات متعددة وأبرزها قدرة الباطن وقدرة الظاهر والقدرةشخصية الالهوت العليال. شخصية الالهوت المطلق هو الشخص الكامل

القدرة الباطنة موجودة هنا مع الشخص المطلق. ضح من بيان نشاطاتهاالقدرة المذكورة هنا هي القدرة الظاهرة كما سيت. البينية

)apAzrayam( پاشْـَرياْمأ كلمةتفيد . تقارن القدرة الظاهرة بالظلمة ألنها تبقي االحياء في ظلمة الجهل. وجود نور القمر مع القمر

الروحية أوالفتنة الباطنة  لكنها  النها فتنة أيضاًاًأيض) mAyA (ماّيـاالقدرة الباطنة تدعى . تلك تحت حكمه التامالحق قدرة ان 

آتْـماراَمعندما يلوذ الفرد بالقدرة الباطنة، ويلوذ  تزول ظلمة الجهل المادي فورا. القدرة الفاعلة في الملكوت الروحي

)AtmArAma(ماّيـا في الغيبوبة بتلك القدرة الباطنة الثابت  أي) mAyA(. قدرةالهي وظيفة  تتيميةلخدمة الأي ا چايُّـو ْبـَهـكْتي

تفوق تلك القدرة الباطنة حتى الهناء. وبناء عليه، تغيب القدرة الدونية أو القدرة المادية غياب الظلمة في بهاء النور الروحي. ةالباطن

 نور هو بهاء)Brahman( ْبـَرْهـَمـْن ان ـتاچّيـَوْد َچْبَهـجاء في . )Brahman( ْبـَرْهـَمـْنالروحي التي تغمر محقق 

 دون سواه كما سيتضح فيكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيهو ) parama-puruSa ( پوروشَٰ-ـَرَمَپ. كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيشخصية الالهوت المطلق 

 . النصوص الالحقة

. خص االصلي األزليهو الش)  puruSa

 التعريب

ت المادية الثالث  رغم تعاليها عن الجبالفتنة الخارجيةتتوهم النفس الروحية انها من صنع المادة بداعي ال

. فتتعرض لردات فعل الشقاوة المادية

 التفسير



 ٦\٧\١. ب. ش

يوضح في هذا النص السبب االصلي لشقاء الماديين مع الوسائل الكفيلة برفع هذا الشقاء باإلضافة إلى الكمال االقصى الذي يعقب

ادة، تعاني النفس فتتوهم انها من صنع المةفتنة الخارجيالنفس الحية علية عن السجن المادي لكنها مرتهنة اآلن على يد ال. رفعه

نمط تفكيرها ان تتوهم النفس انها من صنع المادة مما يعني. ة النحسةلك الصلتمن جراء  مسار الجبالت الماديةالشقاء المادي في 

يؤكد. ير والشعور والريادةال يخلو الكائن الحي في حالته االصلية من التفك. وشعورها وريدها في األحوال المادية ليست طبيعية لها

ْبـَرْهـَمـْنالعلم الفعلي للنفس المقيدة محجب اآلن بالجهل مما يدحض النظرية القائلة بأن النفس هي  ان ـتاچّيـَوْد َچْبَهـفي 

)Brahman(ًلى تأثيرتعود حالة رهنها إ.  أي نور دون فردية شخصية وهذا محال ألن النفس منفردة الفكر في حالتها المحررة أيضا

،في وهم الفتنة الخارجيةالنفس وقوع الحق ال يريد  .الحقينأى   تأخذ المبادرة في حينالفتنة الخارجية ان  مما يعنيالفتنة الخارجية

في عملالحق ال يتدخل .  المحيرلبسهابذلك لكنها تقوم بعمل غير مشكور يتمثل بإبقاء النفس الناسية في عليمة  الفتنة الخارجيةو

ال يحب االب الحنون عقاب أطفاله على يد فريق آخر لكنه يعهد باطفاله العصاة إلى. المسيَّرةالنفس  لضرورة تقويم نة الخارجيةالفت

يضع. في الوقت نفسه الفتنة الخارجية من قبضة المسيَّرةالنفس شخص قاس لتصحيحهم، لكن االب العطوف العظيم يود خالص 

منالحق كذا، ينزل .  واطالق سراحهماصالحهمارن السجن لكنه يزور السجن أحياناً ويطلب الملك العصاة من رعيته وراء جد

من يسلم لقدميه اللوتسيتين يتحرر رغم ان  حيث يعلنـتاچّيـَوْد َچْبَهـصورة ب ويهب الغوث الفتنة الخارجيةملكوته إلى ملكوت 

تتم عملية التسليم. الفتنة الخارجيةالوسيلة الناجعة لرفع الغوث من عملية التسليم تلك هي . الفتنة الخارجيةاستحالة التغلب على 

 الذوقالمسيَّرةالنفس تكتسب . الفرد يدخل خدمته الودية العلية بتأثير الربانيين المحققينان الحق لذلك، يقول . بتأثير الصحبة

يقول. مجمل االمر بالتسليميكتمل . لتعلق به واه وحبهاحترام تدريجيا إلى صعيد صغاء بفضل ذلك االىفترقالحق بالسماع عن 

 بالوسيلتين، وسيلةالنفوس المسيَّرةيستعيد الحق  ان  مما يعني)VyAsadeva( وّيـاَس ِدَوه تجليشخص في هنا االمر عينه الحق 

َپـَرماتْـمابصفة في قلب كل حي الحق يحل .  الداخلي والخارجيالسيد الروحي وبواسطته بصفة الفتنة الخارجيةالعقاب على يد 

)ParamAtmA (السيدصورة االسفار والربانيين وب السيد الروحي ومن الخارج يصبح السيد الروحيل بدور أي النفس العليا ويعم

 . الالحق )zloka( شْـلُوَكسيزداد توضيح ذلك االمر في الـ.  الموردالروحي

يذكر هنا بوضوح.  المالئكةسلطة بصدد )Kena UpaniSad( ـْديشََٰپـنِكـَن أو مقطوع به في  الخارجيةللفتنةاإلشراف الشخصي 

، لكن يتضح من النص قيدالفتنة الخارجية سلطةلذلك، يتفاوت خضوع النفس ل.  بسعة شخصيةالفتنة الخارجيةالنفس محكومة بان 

بلشخصية الالهوت على اإلطالق  ال يطال الفتنة الخارجيةسلطان .  نفسها تقف خلف شخصية الالهوتالفتنة الخارجية ان البحث

لو كانت النفس. العظيمالرب  تفرض سلطانها على الفتنة الخارجية ان وبناء عليه، من باب الخيال الزعم. محصور باألحياء

تام تبين ذلك وإلستحال التأثير على النفس الصغيرة ألن الحي العظيم )VyAsadeva( وّيـاَس ِدَولكان بمقدور للحق عادل تالصغيرة 

لو كان ذلك صحيحا لما .الحق في امر معادلة االحياء والوحدة المطلقةوجد كثير من التخيالت الفاسدة من قبل أهل تإذن، . العلم

 . الفتنة الخارجيةألنها ستكون من ظواهر للحق  وصف التسالي العلية شقة مسـوامّيچُوشـوَك ِدَو ـَل شْـرّيتجشم 

 zrlla( وّيـاَس ِدَوـَل شْـرّي يعمل ذلك،ل. )mAyA (ماّيـا العالج األعظم للبشرية المعذبة في قبضة  هوـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي

VyAsadeva( كما شاهد الحي العظيم الكامل الذيالفتنة الخارجية أي توهمها بالمسيَّرةللنفوس  أوال على تشخيص المرض الفعلي ،

في النص  المريضة وسبب مرضها، ويقترح الوسائل الشافيةالنفوس المسيَّرةل من  رغم انه شاهد كالفتنة الخارجيةينأى تماما عن 

وبناء عليه، ثمة وحدة. ة على يدهاسيَّر بينما االحياء مالفتنة الخارجية ملك ه لكنشخصية الالهوت العليااالحياء من سنخ . الالحق

والنفس هي صلة علية وإالالحق الصلة الباقية التي تربط  ان يواالحياء، كما يجدر التنويه بنقطة أخرى هنا وهالحق متباينة بين 

 النحو نفسه، المطلوب من النفس انهاض حبها البديهيعلى. )mAyA (ماّيـا من قبضة النفوس المسيَّرةبإستعادة الحق لما اكترث 

 . تنادا إلى غاية الحياة تلك اسالمسيَّرةالنفس  ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّييعالج . وهذا هو أرفع درجة كمالهاللحق 

 التعريب

، لكن عامة البشر تتيميةالالخدمة الشقاوة المادية للنفس هي شقاوة سطحية ويمكن عالجها بصورة مباشرة ب

الذي يبحث في الحق  ِوديالـ هذا الكتاب )VyAsadeva( وّيـاَس ِدَووبناء عليه، جمع العالم . تجهل بذلك

. العظيم

 التفسير
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شخصية الالهوت يتضمن اجزاءه ان يفيد هذا النص.  شخصية الالهوت الكامل)zrlla VyAsadeva( وّيـاَس ِدَوـَل شْـرّيشاهد 

امتداداتهافراد  والقدرة البينية، كما شاهد ة الخارجيةقدرال وةقدرة الباطناللذلك، شاهد مختلف قدراته وهي . التي ال تتجزأ أيضاً

الفتنة المحيرة بالمسيَّرةللنفوس كما الحظ على االخص الشقاوة غير المرغوبة أيضا  تجلياته النزيلةأي شاهد وامتدادات امتداداته 

هذا علم علي جليل يبدأ بسماع وتسبيح اسم. تتيميةالالخدمة  المتمثلة بالمسيَّرةالنفوس ، وأخيرا، شاهد وسيلة عالج الخارجية

.للحقال يستند انهاض حب الالهوت إلى سماع وتسبيح آلي بل إلى الرحمة العلية . .وذكره ومجده الخ شخصية الالهوت العليا

تماما عن جهوده المخلصة، لكن تزول شقاوة الوجود المادي فورا حتىالحق  العلية عندما يرضى تتيميةالالخدمة  بتيمهالحق يجهز 

نمية العلم العلي بل يستند العلم الالزم للتحقيق األقصى للحقزوال االلفة المادية هذا ال ينتظر ت. مع التسبيح والسماع المطلوبين

 . تتيميةال الخدمة المطلق إلى

 التعريب

  الالهوت العلياخدمة التتيم بحب شخصية، الميل فورا إلى ِوديالـيبعث مجرد اإلصغاء إلى هذا الكتاب 

.  فتخمد نيران الحزن والوهم والخوفكْرِِٰشْٰـنَٰ

 رالتفسي
 يقظته لكن سمعه يحميهاثناءيستطيع الفرد حماية نفسه من عدوه .  نوم الفرداثناءحاسة السمع هي أهم الحواس الخمسة وتعمل حتى 

كل إنسان. السمع واردة هنا بصدد بلوغ أرفع درجات كمال الحياة المتمثل بالخالص من الشقاء الثالثيحاسة أهمية .  نومهاثناء

هذه هي العالمات الثالث البارزة. حظة ويركض وراء السراب ويبقى في خوف دائم من عدوه المزعوممثقل بالهموم في كل ل

ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي بمجرد سماع رسالة كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالفرد يتعلق بشخصية الالهوت  ان للمرض المادي، ويفاد هنا تحديدا

 شاهد)zrlla VyAsadeva( وّيـاَس ِدَوـَل شْـرّي ان يستفاد في هذا النص. لكحالما يتم ذ وتزول كافة عالمات المرض المادي

   . كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي  الكاملةشخصية الالهوت وبالتحديد شخصية الالهوت

لرجل الحب غالبا إلى الصلة التي تربط اكلمةتشير . شخصية الالهوت العليا هي تنمية حب خالص لتتيميةال للخدمةالنتيجة القصوى 

توصف االحياء.  واالحياءكْرِِٰشْٰـنَٰالرب  الوحيدة التي يمكن استعمالها للداللة على الصلة التي تربط كلمةوالمرأة، لكن الحب هو ال

-parama (پوروشَٰ -َپـَرَمدوما الحق  وصف.  سنسكريتية تدل على االنثىكلمة وهي ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ  في)prakRti (ْپَركِْرتي

puruSa(وبناء عليه، مصطلح حب. واالحياء تشبه الصلة التي تربط الذكر باالنثىالحق بط بين  أي الذكر العظيم، والصلة التي تر

 . الالهوت مناسب للغاية

وبناء عليه، ال فارق ين. مطلق من كل الوجوهالحق  .الحقهو عين الحق  بالسماع عن الرب، والحديث عن تتيميةال الخدمة تبدأ

يعني اإلتصال الفوري به بالصوت العلي فتعمل فعالية الصوت العلي على إزالة كلالحق لذلك، السماع عن . ديث عنهوالحالحق 

االلفة المادية المذكورة أعاله، وكما تقدم ذكره آنفا، تنمي النفس نوعا من التعقيد عند اتصالها بالمادة فتتوهم سجنها الوهمي في البدن

شعارات كثيرةبيسود الوهم حتى في أرفع منزلة إنسانية . ، ويتفاوت وهمها تحت وطأة ذلك التعقيد الوهميةدائمالمادي بمثابة حقيقة 

، لكن تزول عقدة المادية الوهمية عند سماعاإلنسان واإلنسانمما يؤدي إلى تقسيم الصلة الودية بين الحق ويقسم الصلة الودية ب

يريد الساسة احالل السالم بين. حقيقي في المجتمع الذي يتطلع الساسة إليه بمختلف سياساتهم ويحل السالم الـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي

 .  واألمة واألمة لكن يوجد في الوقت نفسه وهم وخوف بسبب شدة التعلق بالهيمنة الماديةاإلنسان واإلنسان

المجتمع وال تتحقق الوسيلة الوحيدة إلحالل السالم فيلهذا السبب، ال تستطيع مؤتمرات السالم التي يعقدها الساسة احالل السالم في 

يمكن للساسة. ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي التي يحتويها كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي شخصية الالهوت العلياالمجتمع سوى باإلستماع إلى قصص 

ينية البدن المادي والنفس الروحية وماالحمقى المضي في عقد مؤتمرات السالم والقمة لمئات السنين دون نجاح، لكن سيبقى وهم ع

كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيأما فيما يتعلق بربوبية . كْرِِٰشْٰـنَٰالرب صعيد اعادة اقامة صلتنا المفقودة بدون الوصول إلى يعقبه من خوف سائدا 

 في مختلف االماكن مثلتيمهاتية ل ومئات والوف االدلة من التجارب الذةِوديالـفإنها مستندة إلى مئات والوف االدلة من االسفار 

كْرِِٰشْٰـنَٰ اسم )KaumudI( كاومودّيحتى في قاموس . )PurI( پورّي و )NavadvIpa( َپـّينَـَودو و) VRndAvana (ورِٰنْـداَوَن

الفرد اإلتصالبمقدور  ، الكالمجملة. )Parabrahman (ْبـَرْهـَمـْنَپـَر  شخصية الالهوت العليا و)YazodA( ياشـُودايرادف ابن 

 وبلوغ أرفع درجات الكمال متعالياـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي إتصاال مباشرا بمجرد دراسة كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي شخصية الالهوت العلياب

 . بإنقياد ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّيهذه هي اإلختبارات العملية لمن أصغى إلى . عن الشقاوة والوهم والخوف الدنيوي
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 شْـرّي وتحقيقه، إلى ولده ه بعد جمعـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي )VyAsadeva( وّيـاَس ِدَولقن الحكيم الجليل 

.  الذي كان محققاسـوامّيچُوشـوَك ِدَو 

 التفسير
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تْـَر سّو-ْبـَرْهـَم.  نفسهمصنفلل )Brahma-sUtras(  سّوتْـَرْز-ْبـَرْهـَم هو التعليق الشخصي على ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي

)Brahma-sUtra( ِودانْـتَ سّوتْـَر أي )VedAnta sUtra(مرتب علىـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي. لمن سبق لهم تحقيق ذاتهمقصود  م 

لـقصود م انه متأثيره فعال في أعماق قلوب الدنيويين رغ ان نحو يتيح لدارسه اإلنشغال بتحقيق ذاته بمجرد سماع محتوياته، كما

، لكن حتى الدنيوي سيجدةه الحسيتشبعتالدنيوي منصرف إلى .  المتفرغين إلى تحقيق الذات أي)paramahaMsas( َسـْزـَرَمَهـمَْٰپ

توجد آراء.  عن والدهـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي اخذ محررا وسـوامّيچُوشـوَك ِدَو ولد .  عالجا لمرضه الماديِوديالـهذا الكتاب 

، لكن من المقطوع به من نصوصه انه وضع قبل موت الملكـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّيمتباينة بين األكاديميين حول تاريخ 

 عندما كان يحكم األرض على عرشكَلي تشخيص يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجعاقب . كْرِِٰشْٰـنَٰالرب  وبعد رحيل يتْكْٰشـرّيَپـ

وبناء عليه،.  والحسابات الفلكيةةِوديالـ في الفيته الخامسة استنادا إلى االسفار كَلي عصر. )Bharata-varSa( َوْرشَٰ -ْبـهاَرتَ

ـَمْدشْـرّيعهدا من  أقدم )MahAbhArata (َمهاْبهاَرتَ.  سنة على أقل تقدير٥٠٠٠ ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّيمضى على تأليف 

 تقدير تاريخ مختلفهذا هو. )MahAbhArata (َمهاْبهاَرتَنها أقدم عهدا من  فإ)purANas( پـوراٰنـاتْ وأما الــَوتَـْمَچْبها

.ناَرَد عمال بأمر )VyAsadeva( وّيـاَس ِدَوتوسع فيه  ان  موجودة قبلـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّيكانت نواة . ةِوديالـاالسفار 

-pravRtti( َچ ماْر-تِّيرَِٰروْپـدرب  ناَرَدذم . )nivRtti-mArga( َچ ماْر-تِّيرِٰنـيـودرب  هو علم حال ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي

mArga( أو قطعلإلنسان هو عالج المرض المادي ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّيبحث . النفوس المسيَّرةالنزعة البديهية لجميع درب  ألنه 

 . شقاوة الوجود المادي

 التعريب

 على درب سـوامّيچُوشـوَك ِدَو  شْـرّيكان  :ال قائْسـوامّيچُوسّوتَ سأل ) zaunaka (شاونَـَك شْـرّي

فما الذي حمله على تجشم مشقة دراسة هذا الكتاب الواسع؟. وبناء عليه، كان راضيا بذاته. تحقيق الذات

 التفسير
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مه) karmIs (كَْرمـّيْزذات، لكن عني اإلنقطاع عن العمل المادي والثبات في تحقيق التارفع درجات كمال الحياة عند أغلب البشر 

،)karmIs (كَْرمـّيْزالمتعلقين بالملذات الحسية والثابتين في ما يعود على البدن المادي بالخير، ومن ألوف وماليين من هؤالء الـ

َمراآ كلمة تعني الذات و)AtmA( آتْـما كلمة.  راض بذاتهمحقق  أي)AtmArAma(آتْـماراَم يصبح احد منهم  ان يمكن

)ArAma(كَْرمّيوبناء عليه، مستوى متعة الـ. يبحث كل حي عن أرفع مستويات المتعة لكن مستوى المتعة متفاوت.  تعني المتعة

)karmI( آتْـماراَم  متفاوت عن مستوى متعة)AtmArAma( . آتْـماراَم)AtmArAma(معرض عن الملذات المادية على أشكالها .

ـَمْدشْـرّي ان  مما يعنيـَوتَـْمَچْبهاـال لكنه تحمل مشقة دراسة )AtmArAma(آتْـماراَم  سـوامّيچُوشـوَك ِدَو ـَل شْـرّيكان 

. ِوديالـ الذين أكملوا دراسة العلم )(آتْـماراَم  بحث مهم عند ـَوتَـْمَچْبها AtmArAma

 التعريب

 وال سيما الراسخين على درب تحقيق )الراضين بذاتهم( على مختلف فئاتهم )AtmArAmas( آتْـماراَمـْز

 إلى شخصية الالهوت رغم نزاهتهم عن الرهن المادي مما يعني  صفيةتتيميةخدمة اء قضون الذات، يطلب

. صفات علية تجذب الجميع بما فيهم النفوس المحررةالحق امتالك 

 التفسير



ـَلشْـرّي تيمه هذا بتفصيل عميق إلى كبير )AtmArAma(آتْـماراَم  نص  َمـهاْپـَرْبهو تْـشايتَـنْياشْـرّي أوضح المولى

آتْـماراَم -١: أشار إلى أحد عشر عامال في هذا النص وهي. )zrIla SanAtana GosvAmI( ْسـوامّيچُوَسـناتََن 

)AtmArAma( .مونَـياه -٢) munayaH( .ـَرنْـتْـَهىْچنيْر -٣) nirgrantha( .پيأ -٤ )api( .تْـشَ -٥ )ca( .٦-

-١٠. )bhaktim( ْبـَهـكْتيْم -٩. )ahaitukIm( ـْمأهايـتوكـّي -٨. )kurvanti( نْـتيكوْرو -٧. )urukrama( وروكْـَرَمأ

آتْـماراَمتوجد سبع مترادفات لكلمة . )hariH( َهريه -١١. )ittham-bhUta-guNaH( ـهنَٰچو -تَ ْبـهّو-أيـتّْـَهـْم

)AtmArAma( ْپـَركاشَ -َويشْـوريتي استنادا إلى القاموس السنسك )Vizva-prakAza(ْبـَرْهـَمـْن -١:  وهي )Brahman( .٢-

 .  العادات الشخصية-٧.  الفطنة-٦.  الَجلَد-٥.  الجهد-٤.  العقل-٣. البدن

.  رباني-٧.  حكيم-٦.  متبتل-٥.  مجاهد-٤.  ناسك-٣.  مهيب صامت-٢.  مفكر-١: إلى) munayaH (مونَـياه كلمةتشير 

 من ال تنطبق عليه االحكام والنواهي أي من تخطى تكاليف-٢.  محرر من الجهل-١ :تعني) nirgrantha (ـَرنْـتْـَهىْچنيْر ةكلم

-٣. ). أي االخرق واألمي واألهبل الخ( والفلسفة وعلم النفس والفوقطبيعيات )Vedas( ِوَدْز األخالقية والـةِوديالـاالسفار 

 .  معدم-٤. رأسمالي

كلمةأما .  تحريم-٤.  بناء-٣.  عد-٢.  حتمية-١: بمعنى )zabda-koza(  كُوشَ-شَـْبـَدحسب قاموس ) ni (نيالالحقة تستخدم 

 .  فستخدم للداللة على الثروة واالطروحة والمفردات الخ)grantha( ـَرنْـتْـَهىْچ

 خصيصا على)urukrama( أوروكْـَرَم كلمةتدل  . تعني خطوة)krama( كْـَرَم كلمة. "مجيد" تعني )urukrama( أوروكْـَرَم كلمة

 قوي وأعماله مجيدة في خلقويشْٰـٰنوالرب .  الذي غطى األفالك الثالثة بثالث خطوات)VAmana( واَمَنشخصية بالحق  تجلي

 وجهه الشخص دوما النفس العليا ويقيم فيفي المكان بدورالملكوت الروحي بقدرته الباطنة والعالم المادي بقدرته الظاهرة، ويحل 

وبناء عليه، ال تطلق. ال تقارن اعماله . يكشف عن تساليه العلية حيث)Goloka VRndAvana (لُوَك ورِِٰٰنْـداَوَنچُوفي داره العلية 

 .  لسواه)urukrama( أوروكْـَرَم

 انوبناء عليه، فإنها تعني. "رشخص آخلبأمر شخص قيام "إلى  حسب صيغة الفعل السنسكريتية )kurvanti( نْـتيكوْروتشير كلمة 

 . )Urukrama( أوروكْـَرَمليس جلبا لنفع شخصي بل لمرضاة الحق حب خدمة التتيم ب يؤدي )AtmArAma(آتْـماراَم 

 الملذات الحسية وسلطة التصرف في: الحسية للفرد وتصنف إلىشبعةتوجد أسباب كثيرة للت.  تعني مسبب)hetu( ِهـتو كلمة

الفتنةمن جهة الملذات المادية، فإنها ال تحصى ويتشوق المادي إلى زيادتها في مسار .  والخالص مطلب التقدميينالطبيعة المادية

من جهة سلطة التصرف في الطبيعة المادية،. ال تنتهي قائمة الملذات الحسية وال يستطيع أحد في الكون تحصيلها بالكلية. الخارجية

صغر صورة وتحصيل انعدام الوزن وكل مشتهى والسيطرة على الطبيعة المادية وسائر االحياءمثل اإلنقالب إلى أ(فإنها ثمانية 

وبناء. أشكال الخالص خمسة. ـَوتَـْمَچْبهاـالترد تلك التصرفات في . )وغيرهاواطالق كريات أرضية في الفضاء الخارجي 

شْـرّيكورة أعاله، كما يمكن إرضاء شخصية الالهوت دون رغبة في المنافع الشخصية المذالحق يعني خدمة الصفي  حبعليه، ال

 علىالصفية تتيميةال الخدمة تتطور.  االصفياء المنزهين عن كل رغبة في النفع الشخصيالتيم القوي على أتم وجه من قبل كْرِِٰشْٰـنَٰ

لمادية الثالث وتلك األعمال هي في المجال المادي بواحد وثمانين من اخالط الجبالت اتتيميةال الخدمة تجري ممارسة. مراحل

 بالتطور إلىتتيميةال الخدمة تبدأ. )sAdhana-bhakti(  ْبـَهـكْتي-ساْدَهـَن الواحدة والتي تدعى تتيميةال للخدمةالممارسة العلية 

نضج بعد فراق وشدة لوعة الوجدتسعة مراحل تقدمية متدرجة إلى التعلق والحب والود والشعور واأللفة واإللتزام واإلتباع وال

(  ْبـَهـكْتي-ساْدَهـَنممارسة 

الودي التيم نشط إلى درجة اإللتزام ويتطور تعلقالتيم ال يتطور تعلق .للحقنشط إلى درجة الحب العلي الغير تيم ال يتطور تعلق

 بعضذهه.  الذين بلغوا درجة العشق الوجد إلى درجة لوعة الفراقالتيم يطور. األبوي حب الإلى درجة اإلتباع وتلك هي حالة

  .الحقإلى  الصفية تتيميةال الخدمة مزايا

-Hari-bhakti( سوْدهُوَديا-ْبـَهـكْتي-َهريحسب كتاب   هو الهناء التام)ittham-bhUta( تَ ْبـهّو-أيتّْـَهـْم كلمةمعنى 

sudhodaya( .ْبـَرْهـَمـْنلتحقق من الهناء العلي المستمد من ا) Brahman ( يقارن بالمياه التي يحتويها أثر حافرالحقأي نور 

على جذابة إلى درجة انها تحتوي كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيللرب الصورة الشخصية . ة شخصية الالهوت معاينبقرة، وال يقارن ببحر هناء

 شديدة إلى درجة ال يقايضها الفرد بالملذات المادية وسلطةيةذبالجتلك ا.  أي األذواق)rasas( َرَسـْزكل جاذبية وكل هناء وكل 

كْرِِٰشْٰـنَٰالرب ال حاجة إلى الحجج المنطقية لتأييد هذا الكالم لكن ينجذب الفرد إلى صفات . التصرف في الطبيعة المادية والخالص

الحقال تحصى صفات . لها حافلة بالهناء والعلم والبقاءك. مباينة للصفات الدنيويةالحق صفات  ان ال بد لنا من العلم جيدا. عفويا

 .وكل فرد ينجذب إلى واحدة منها

sAdhana-bhakti  .للحق وتنقلب إلى حب علي الصفية )



SanAtana( ْزكوماَرالـكبار الحكماء مثل  (َسـنَـك  األربعة) (َسـناتَـَن و)  ( كوماَر- َسـنَـتْو)  Sanaka KumArasSanat-

kumAra(تولَـسّي وأوراق  انجذبوا إلى عبير األزهار ) tulasI(  َسـنَـنْـَدَنو)  Sanandana( المختلطة بمرهم خشب الصندل 

 سـوامّيچُوشـوَك ِدَو  كان .للحق إلى التسالي العلية سـوامّيچُوشـوَك ِدَو  كذا، انجذب .للحقالمقدمة إلى القدمين اللوتسيتين 

 ورِٰنْـداَوَن انجذبت صبايا كذا،. منزهة عن األلفة الماديةالحق تسالي  ان مما يدلالحق محررا لكنه انجذب إلى تسالي 

)VRndAvana (ّيروكْـميٰنوانجذبت الملكة الحق  جمال إلى )RukmiNI( حتى عقل أم كْرِِٰشْٰـنَٰالرب  يجذب .الحق إلى أمجاد 

السعد، كما يجذب عقول كل الفتيات في حاالت خاصة ويجذب عقول السيدات بحب أمومي، ويجذب عقل الذكور بحب الخدمية 

 . واألخوة

 ١١\٧\١. ب. ش

اإلنسانيستطيع .  بوهبه حبه العلي تيمه يزيل كل نحس ويسلب عقل)الرب( تحمل عدة معان لكن أهمها انه )hari( َهري كلمة

تتيميةال الخدمة تدريجيا جميع العوائق على دربالحق يزيل . عند الضيقالحق عندما يذكر  التحرر من الشقاء والهموم على أشكالها

 . عقبها تجلي العبادات التسع مثل السماع والتسبيحويالصفي   تيمهالتي يؤديها

الجاذبية فعالة. كْرِِٰشْٰـنَٰالرب تلك هي فعالية جذب . بفضل جماله وصفاته العليةالصفي   لتيمهجميع النشاطات المعنويةالحق يجذب 

يستطيعذبية الصفات العلية للرب، وهذه هي مزايا جا. الصفي مطلقا إلى أي من األسس األربعة الدينية التيم إلى درجة ال يتشوق

 استنادا)api( پيأ كلمةتوجد سبع مترادفات ل. )ca( تْـشَ و )api( پيأ كلمتيعند إضافة ذلك إلى الفرد زيادة المعاني دونما نهاية 

 . إلى قواعد النحو السنسكريتية

 من كلماتكلمةعن طريق تفسير كل الصفي  التيم ب عقل التي تجذكْرِِٰشْٰـنَٰللرب إذن، يمكن إيجاد عدد ال يعد من الصفات العلية 

 . هذا النص

 التعريب

 علية كما كان )zrlla VyAsadeva( وّيـاَس ِدَوـَل شْـرّي ابن سـوامّيچُوشـوَك ِدَو ـَل شْـرّيكانت سلطة 

. )تَـْمـَوَچـَمْد ْبهاشْـرّي(لذلك، أتم دراسة هذه القصة الجليلة  .الحق تيمعزيزا على 

 التفسير
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 كان محررا حتىسـوامّيچُوشـوَك ِدَو ـَل شْـرّي ان )Brahma-vaivarta PurANa(  پـورانَٰ -وْرتَايـ و-ْبـَرْهـَمجاء في 

طفله لن يبقى في البيت بعد والدته فلقنه نواة ان )zrlla VyAsadeva( وّيـاَس ِدَوـَل شْـرّيعندما كان جنينا في رحم امه، وعلم 

غالبية ان المراد.  بتالوة القصيدةـَوتَـْمَچْبهاـالثم  زداد من تعليم طفله بعد والدته في للحق ليتعلق بالتسالي العلية ـَوتَـْمَچْبهاـال

 األصفياء نظيرالتيم، لكن في صحبة ة المطلقة لتأييد الوحدالحقأي نور ) Brahman (ْبـَرْهـَمـْنبـ النفوس المحررة متعلقة 

)zrlla VyAsadeva( وّيـاَس ِدَوـَل شْـرّيكان  .للحق تنجذب حتى النفس المحررة إلى الصفات العلية )VyAsadeva( َووّيـاَس ِد

 قادرا علىسـوامّيچُوشـوَك ِدَو ـَل شْـرّي كما كان ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي على وضع القصة الجليلة ناَرَد شْـرّيقادرا برحمة 

سـوامّيچُوشـوَك ِدَو ـَل شْـرّي ان جذابة إلى حدللحقالصفات العلية . )VyAsadeva( وّيـاَس ِدَولده برحمة وا استيعاب المعنى

 .للحق إيجابيا بالتسالي الشخصية اتعلقم والحقأي نور ) Brahman (ْبـَرْهـَمـْنبـ اصبح متجردا عن استغراقه التام 

بكالم آخر، وجد في الوجه الشخصي. وقتا طويال في المفهوم الالشخصيلقد أبتعد عمليا عن المفهوم الالشخصي معتبرا انه هدر 

-viSNu(  َجـنَـْز-ويشْٰـٰنوومنذ ذلك الحين، لم يصبح عزيزا على .  في الوجه الالشخصيهقدرا أكبر من الهناء العلي مما وجد

janas(َجـنَـْز-ويشْٰـٰنوفحسب بل أصبح الحق  تيم  أي )viSNu-janas(بقتل فردية االحياءالحق  تيمال يرغب . ضاً اعزاء عليه أي

الفناء فيون  الذين يطلبالوحدة المطلقةأهل  ان ، كمايصبح الخادم الشخصي للرب ان من يرغب فيوال يحب أهل الوحدة المطلقة 

مل كل فئة على النأيبكالم آخر، تع. وبناء عليه، يقوم تزاحم بين هاتين الفئتين منذ زمن غابر .الحق تيمالرب، قاصرين عن تقدير 

 الرب، لكنه طلبتيم كان ال يحب سـوامّيچُوشـوَك ِدَو ـَل شْـرّي ان لهذا السبب، يبدو. عن اآلخرى استنادا إلى تباين مفاهيمهما

حأصب ان  أحبوا صحبته منذ)viSNu-janas( َجـنَـْز-ويشْٰـٰنو ان ا مغتنيا كماتيمأصبح  ان دوما منذالحق  تيمالصحبة العلية ل

نجد في هذا .الحق ثم انشغال في )Brahman( ْبـَرْهـَمـْنفي  كان الولد والوالد مستبحران بذلك،. )BhAgavata( ـَوتََچْبها

 . ؟ـَوتَـْمَچْبهاـال على اإلنجذاب إلى حكاية سـوامّيچُوشـوَك ِدَو  حمل ذاالنص الجواب التام على سؤال ما

 التعريب



zaunaka( ـيسْزٰشرِٰب  خاطـوامّيْسچُوسّوتَ  بذلك، (شاونَـَك الذين يتصدرهم ) RSis (سأبدأ اآلن : ائالق

 باإلضافة يتْكْٰشـرّيَپـ ووالدته وتساليه وتخليصه الحكيم بين الملوك كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيللرب بالحكاية العلية 

PANDu .  في العالم المادي)(  پانْٰـٰدوإلى أمور زهد أبناء

 التفسير
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كل واقعة تاريخية ذات صلة.  االحياء ويشاركهم االعمال اليوميةجناس لطفا بالنفوس المتردية بين مختلف أكْرِِٰشْٰـنَٰالرب زل ين

 و)purANas( پـوراٰنـاتْ مثل الـِوديالـال تعدوا ملحقات العلم .  حديثةمقديمة أ هي حكاية علية سواء أكانتالحق بتسالي 

ـنَٰشْٰكْرِٰبـندما تكون متصلة ع تصبح حكايات علية ، لكنكْرِِٰشْٰـنَٰدون  من وقائع تاريخية أكثر )MahAbhArata (َمهاْبهاَرتَ

 أيضاً لكنه يمتاز عن سائر)purANas( پـوراٰنـاتْ هو أحد الــَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي.  إتصاال علياـنَٰشْٰكْرِٰبـوبسماعها نتصل 

 تْـشايتَـنْياشْـرّي مولىال ان مداره وليس مجرد سرد للوقائع التاريخية، كماالحق لي  ألن تسا)purANas( پـوراٰنـاتْالـ

ـَوتَ پـورانََٰچْبهاتوجد جماعة من طلبة . الذي ال عيب فيه پـورانَٰ بالــَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي وصف َمـهاْپـَرْبهو

)BhAgavata PurANa (التي يحتويها الباب العاشر مهملين فهم االبوابالحق الي فورا في تسون  الفطنة الذين يخوضضعفاءن م

هؤالء في هذا النص قيد الدرسقال لوي. على دراسة الباب العاشرون يقتصر فـنَٰشْٰكْرِٰبـالتسعة األولى لتوهمهم بأنها عديمة الصلة 

حد الخوض في الباب العاشر قبل استيعابال ينبغي أل.  تعادل اهمية الباب العاشرـَوتَـْمَچْبهاـالعلى االخص بأن سائر أبواب 

 دونكْرِِٰشْٰـنَٰ ال يبقى.  على صعيد واحد)PANDavas( پانْٰـدََٰوْزالـ مثل االصفياء تيمه وكْرِِٰشْٰـنَٰ. مضمون األبواب التسعة االولى

-كْرِِٰشْٰـنَٰالحديث عنهم هو وبناء عليه، . متصلين به اتصاال حميما وال يمكن فصلهمالحق  تيم.  االصفياء والعكس صحيحتيمه

kRSNa-kathA  .الحقحديث عن   أي)( كَـتْـهـا

 التعريب

DroNAcArya( تّْـهاماَوآشْـقطع  (ْدرُوٰنـاتْــشاْريا ابن ) AzvatthAmA (ن لـ يرؤوس االوالد النائم

DhRtarASTra (َرْدْهـرِٰتَـراشْٰـتْابن وحمل الرؤوس إلى سيده )  (ْدراوَپـدّي DraupadI(  ظنا منه انه سيسر من

 مقتل بعدو) BhImasena( ـِسـَنـَمْبـهّي بعد قصم ظهره من جراء ضربة هراوة هعدما ثبط عزمبهذا العمل، 

) Duryodhana (دوْريُّـوْدَهـَنلكن غ كل محارب مصيره  وبلكوروكْـشِٰـتَْرملحمة جميع أطراف النزاع في 

 . يسر مطلقام هذه الجريمة البشعة ولم ذ

 التفسير
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كوروكْـشِٰـتَْرملحمة  من نقطة انقضاء ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي في كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب يبدأ الحديث العلي عن تسالي 

)KurukSetra( ـَوتَـْمَچْبهاـَمْد شْـرّي و ـتاچّيـَوْد َچْبَهـوبناء عليه، . عند استهاللها ـتاچّيـَوْد َچْبَهـقصيدته الحق  التي تكلم

ـَوتَـْمَچْبهاـال ألنه كالمه وكْرِِٰشْٰـنَٰحديث   أي)kRSNa-kathA( كَـتْـها-كْرِِٰشْٰـنَٰ هو ـتاچّيالـ. كْرِِٰشْٰـنَٰالرب هي احاديث 

 بتبليغهماهاْپـَرْبهو َمـ تْـشايتَـنْياشْـرّيأمر المولى . كْرِِٰشْٰـنَٰ أيضاً ألنه حديث عن )kRSNa-kathA( كَـتْـها-كْرِِٰشْٰـنَٰهو 

 هو عين كالمكْرِِٰشْٰـنَٰالرب وبناء عليه، كالم . كْرِِٰشْٰـنَٰ تيم  عينه في دوركْرِِٰشْٰـنَٰ هو تْـشايتَـنْيا كْرِِٰشْٰـنَٰالمولى . إلى كل إنسان

كَـتْـها-كْرِِٰشْٰـنَٰلود في بالد الهند يحمل كل مو ان تْـشايتَـنْياشاء المولى . َرْبهوْپـَمـها تْـشايتَـنْيا كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي

.  هذا بعد استيعابه ونشره في كل األرض وهذا كفيل بإحالل السالم والرخاء على األرض البائسة)( kRSNa-kathA

 التعريب

ت عن سمع ان ب، بعدينحبال) PANDavas (پانْٰـدََٰوْزـطفال الخمسة للأم األ) DraupadI (ْدراوَپـدّيبدأت 

.  بما يلي لمواساتها في مصابها الكبيرأْرجوَنفخاطبها  المجزرة التي أصابت أوالدها

 ١٦\٧\١. ب. ش

 التعريب



، بعد قطعه بسهام ْبراْهـَمنَٰايتها السيدة الرقيقة، سأمسح دموعك وأهدئ روعك عندما أقدم لك رأس ذاك الـ

.  أوالدكجثثبعد إحراق  فة على رأسهثم يمكنك اإلستحمام واق )( َوـّيـٰدنْٰچاقوسي  GANDIva
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العدو الذي يشعل النار في بيت أو يدس السم أو يهاجم بغتة بسالح فتاك أو ينهب المال أو الحقل الزراعي أو يغري زوجة غيره هو

 على دراية تامة بأنأْرجوَن كان. ْبراْهـَمنَٰ  لـمزعوم أو ابن ْبراْهـَمنَٰمعتدي وال بد من معاقبته في كل الظروف حتى وان كان 

 المزعوم قام بعمل جزار فقدْبراْهـَمنَٰالـ ان  عندما وعد بقطع رأسه لكن لماْبراْهـَمنَٰ كان ابن )AzvatthAmA( آشْـوتّْـهاما

. ْبراْهـَمنَٰ اعتبر جزارا وال خطيئة في قتل ابن مزعوم لـ

 التعريب

 صديق وحوذي، ارضى السيدة العزيزة بهذا الكالم ثم تدرع وتسلح دوربالعاصم الحق  المهتدي بأْرجوَن

.  ابن معلمه العسكري)( تّْـهاماَوآشْـبته لتعقب مركبأسلحة مرهبة وركب  AzvatthAmA

 ١٨\٧\١. ب. ش

 التعريب

 خوفا ْهماْبـَر فرار ،بته مذعورا للنجاة بحياتهكرم قاتل االمراء الخمسة في )AzvatthAmA( تّْـهاماَوآشْـفر 

.  من مسافة بعيدة مقبال عليه بسرعة كبيرةأْرجوَنحالما رأى  ،َوشيمن 

 التفسير

 ١٩\٧\١. ب. ش

 تعني)kaH( كَـه كلمة. )arkaH( أْركَـه أو )kaH( كَـهحسب النسخة، سواء  )purANas( پـوراٰنـاتْتوجد اشارتين إلى الـ

 خوفا علىْبـَرْهماجّي الذي هاجمه برمحه ثالثي الشعب ففر ـَوشي الذي افتتن بابنته ذات مرة وبدأ يالحقها مما أغاظ ْبـَرْهما

كان يوجد شيطان يسمى. )arkaH( أْركَـه كلمة بخصوص )VAmana PurANa (پـورانَٰ واَمَنتوجد إشارة في . حياته

 تلك الطائرة فثارسطوعشدة  وهب طائرة ذهبية متألقة طارت على ظهر الشمس فأختفى الليل من )VidyunmAlI( يْدّيـونْـمالّيو

 وهاجم مالك الشمس الذي فر وسقط في نهاية االمر عندشيـَوبة فغضب المولى هغضب مالك الشمس وأذاب الطائرة بأشعته الال

. )( كاشّي LolArka ( لُوالْرَكفاصبح المكان معروفا باسم  ) VArANasI ( ـسّيارانَٰو أي ) KAzI

 التعريب

ياده، لم يجد بديال عن استخدام السالح انهاك ج) AzvatthAmA (آشْـَوتّْـهاما راْهـَمنَْٰبعندما شاهد ابن الـ

 . السالح النووي  أي)brahmAstra( ْبـَرْهماْسـتْـَرـ األقصى المتمثل ب

 التفسير

 ٢٠\٧\١. ب. ش

. وجود بديل آخرعندما يسقط قي يد في حال عدم )brahmAstra( ْبـَرْهماْسـتْـَر السالح النووي الذي يدعى اإلنسان يستخدم

. جديرْبراْهـَمنَٰلم يكن ) DroNAcArya (ْدرُوٰنـاتْــشاْريا ابن آشْـوتّْـهاما ألن ذات داللة خاصة هنا يـجاتْـَمـَجـهْدو كلمة

-brahma(  َبـنْـْدهو-ْبـَرْهـَم في السابق )AzvatthAmA( آشْـوتّْـهاماوصف .  وليس لقب وراثيْبراْهـَمنَٰأفطن البشر يدعى 

bandhu(يدعىْبراْهـَمنَٰصديق أو ابن الـ.  بالجدارةْبراْهـَمنَٰ ال يعني انه ْبراْهـَمنَٰ، وكونه نسيب ْبراْهـَمنَٰصديق   أي 

وصفهكان  كان قرارا متهورا فقد )AzvatthAmA( آشْـوتّْـهاماقرار  ان لما.  فقطجديرا بتلك المنزلة عندما يكون في ْبراْهـَمنَٰ

.  متعمداـَمنَْٰبراْههنا بابن 

 التعريب

 حياته نأل  إلطالق السالح النووي رغم جهله بوسيلة إبطالهَمـنْـتْراتتوضأ بالمياه وركز على نطق الـ

. مهددة بالخطركانت 



 التفسير

 ٢١\٧\١. ب. ش

تصفيةعمل المادي بواسطة تفعل تلك األشكال اللطيفة لل. األشكال اللطيفة للعمل المادي أدق من الوسائل الكثيفة للتحكم بالمادة

 .  للعمل بمثابة سالح نوويَمـنْـتْراتتتبنى هنا نفس الوسيلة بتسبيح الـ. الصوت

 التعريب

الرب حياته في خطر فبدأ بمخاطبة  ان أْرجوَنعندئذ، انتشر ضوء ساطع في كل الجهات، ومن حدته ظن 

. كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي

 ٢٢\٧\١. ب. ش

 التعريب

لذلك، ال أحد سواك . ال تحد قدراتك بحد.  القويية الالهوت، أنت شخصكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيرباه : أْرجوَنال ق

يجد درب  ان يستطيع كل شخص في نيران الشقاوة المادية. كتيمقادر على بعث عدم الخوف في قلوب 

 . الخالص فيك وحدك

 التفسير

 ٢٣\٧\١. ب. ش

لذلك، كالم. )KurukSetra( كوروكْـشِٰـتَْرملحمة  اثناء كما شهدها كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيللرب  يدري بالصفات العلية أْرجوَنكان 

عديم الخوف دوماالحق تيم .  على االخصتيمه قوي وهو سبب انعدام خوف كْرِِٰشْٰـنَٰ.  هو كالم محققكْرِِٰشْٰـنَٰالرب  عن أْرجوَن

السيد الروحي. كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب الغابة التي يمكن اخمادها برحمة يشبه الوجود المادي النيران المتقدة في  .الحقبفضل حماية 

للسيد الروحيبالوساطة الشفافة الحق يمكن للمحترق في نيران الوجود المادي تلقي أمطار رحمة  لذلك، .الحقهو تشخيص رحمة 

. لقادر على إخماد نيران الوجود الماديالمحقق الذي يستطيع بكالمه النفاذ في قلب المعذب وحقن العلم العلي الوحيد ا

 التعريب

الفتنة لقد رفعت سلطان .  عن القدرة المادية الذي يمد ذاته في كل الخالئقاالولية ةأنت شخصية الالهوت العلي

. أنت قائم دوما في الهناء الباقي والعلم العلي.  بقدرتك الروحيةالخارجية

 التفسير
أي) mAyA (ماّيـا كالشمس و كْرِِٰشْٰـنَٰ. من يسلم لقدميه اللوتسيتين يخلص من قبضة الجهالة ان ـتاچّيـَوْد َچـْبَهفي الحق يقول 

.تقترح هنا خير وسيلة للخروج من عالم الجهل. حيثما يمتد ضوء الشمس تتالشى الظلمة أو الجهل فورا. الوجود المادي كالظلمة

 الذي يعم الوجود هو عضو تام أوويشْٰـٰنوالرب . ض سائر شخصيات الالهوتا فيوليةشخصية الالهوت االهنا بالحق يخاطب 

شْـرّي إلى عدد ال يحصى من صور الالهوت واالحياء مع مختلف قدراته، لكن كْرِِٰشْٰـنَٰالرب  توسعي. كْرِِٰشْٰـنَٰالرب امتداد 

)ParamAtmA (َپـَرماتْـمالذلك، .  في العالم الظاهر متضمنة فيهالمشهودةالحق صفة حلول .  الفّياضاألوليالرب  هو كْرِِٰشْٰـنَٰ

. وال صلة له بأفعال وردات أفعال الظاهرة المادية ألنه بعيد كل البعد عن الخليقة الماديةةلالهوت المطلقهو شخصية ا. متضمن فيه

 ٢٤\٧\١. ب. ش

 انفي حضور الشمس، وكما  يوجد أثر للظلمةلذلك، وجود الظلمة مستند إلى وجود الشمس لكن ال. الظلمة هي تمثيل فاسد للشمس

.ليس كامال بالهناء فحسب بل بالمنوعات العلية أيضاً.  بالهناء وراء الوجود المادية تامةشخصية الالهوت المطلقفان الشمس منيرة 

َپـَرَمهو . ت المادية الثالثلطبيعة المادية المعقدة بالجبالعن ان ئهو با. العلي ليس ساكنا على اإلطالق بل تام بالمنوعات الحركية

)parama(لذلك، هو مطلق ويملك قدرات متشعبة ومن خاللها يخلق ويبين ويحفظ ويهلك العالم المادي، لكن كل شيء.  أي الفائق

 . ليس العالم مسيَّرا بقدرات مستقلة بل بالقدير الغني بكل القدرات. مطلق وباق في داره

 التعريب

نك تقضي االركان االربعة للخالص المتميزة بالدين وهلم جرا من رغم تعاليك عن القدرة المادية فا ومع ذلك،

. المسيَّرةللنفوس اجل النفع االقصى 



 التفسير

 ٢٥\٧\١. ب. ش

هو وراء الظواهر.  إلى العالم الظاهري بدافع رحمته العلية دون الخضوع للجبالت الماديةكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيينزل شخصية الالهوت 

 التي تغزوهاالفتنة الخارجيةة بسحورالمادية أزليا، وينزل بدافع رحمته العلية للغرض الوحيد المتمثل بإستعادة النفوس المتردية الم

وبنسيان مقامه يتوهم التمتع بالعالم المادي لكنهللحقالحي هو خادم أزلي . ة رغم قصورها عن المتعةزائففتطلب التمتع بها بذرائع 

.  إليه وهذا ما يمثل رحمته بالنفوس المترديةالنفوس المسيَّرة بالمتعة ويستعيد فالزائلرفع هذا الحس الحق  ينزل. موهوم

 التعريب

. فيك كلياون ك االصفياء الذين يتأملتيملذلك، تنزل لرفع كاهل األرض لنفع اصدقاءك وال سيما 

 التفسير

 ٢٦\٧\١. ب. ش

ال يستطيع. ابو االحياءالحق . تيمهوالجميع سواسية عنده ومع ذلك يميل أكثر إلى الحق بكل حي متصل . تيمهيحابي الحق  ان يبدو

هذه هي تسليته العلية وال صلة لها بأفكار النسب.  هم خالنه وأهلهتيمه. يكون ابنه ان يكون ابا له كما ال يستطيع أحد ان أحد

تتيميةال الخدمة وبناء عليه، خالنه وصالته في. لي عن الجبالت الماديةعالحق ، وكما مر أعاله،  ذلكالدنيوي أو االبوة أو ما شابهه

. ال تشوبها مطلق شائبة دنيوية

 التعريب

 يا رب األرباب، كيف ينتشر هذا الضوء الخطر في كل الجهات؟ ما هو مصدره؟ ال أفهمه؟

 التفسير

 ٢٧\٧\١. ب. ش
 .الحق يراعي ذلك للنفع العام رغم انه حميم أْرجوَن شْـرّيئق، و مسبوقا بدعاء تعظيم السؤال شخصية الالهوت يكون  ان يجب

 التعريب

 ْبـَرْهماْسـتْـَرلقد أطلق . )DroNa( ْدرُونَٰمن عمل ابن  ه اناعلم مني: شخصية الالهوت العلياقال 

)brahmAstra(سقط في يده، خوفا من فعل ذلك ألنه.  الطاقة النووية ويجهل بوسيلة إبطالها َمـنْـتْرات أي 

. الموت المحدق

 التفسير

 ٢٨\٧\١. ب. ش

تعمل الطاقة النووية استنادا إلى اإلحتراق الكلي وكذا،. يعصرمشابه للسالح النووي ال )brahmAstra( ْبـَرْهماْسـتْـَرسالح 

القنبلة النووية سالحان  يخلق هذا السالح حرارة ال تطاق مثل اإلشعاع النووي والفرق هو. )brahmAstra( ْبـَرْهماْسـتْـَرعمل 

هو علم مختلف وكان معهودا في.  الصوتيةَمـنْـتْراتسالح لطيف تنتجه الـ )brahmAstra( ْبـَرْهماْسـتْـَركثيف بينما 

ء هو علم مادي لكنه ما زال مجهوال عند علماَمـنْـتْراتالعلم اللطيف للـ.  في األزمنة الغابرة)Bharata-varSa( َوْرشَٰ -ْبـهاَرتَ

من يتقن نطق.  متصل اتصاال مباشرا بالوسيلة الروحية األدقفحسب بلليس العلم المادي اللطيف علما روحيا . المادة المعاصرين

الذي) DroNAcArya (ْدرُوٰنـاتْــشاْرياكان ذاك علما كامال، لكن ابن .  السالح ووسيلة إبطالهاطالق يعلم وسيلة َمـنْـتْراتالـ

وبناء عليه، كان عمله غير صائب كما كان. خوفا من موته المحدقاطلقه . للطيف كان جاهال بوسيلة إبطالهاستعمل هذا العلم ا

على هذا التغافل الكبيرالحق استحق عقاب  فْبراْهـَمنَٰلم يكن ينبغي له ارتكاب كل تلك االخطاء كونه كان ابن . مخالفا للدين

. لواجبه

 التعريب

آخر، ولما أنك خبير في العلم العسكري،  )brahmAstra( ْبـَرْهماْسـتْـَر يبطل هذا السالح سوى ال، أْرجوَنيا 

 . فعليك إبطال سطوع هذا السالح بقوة سالحك

 التفسير



 ٢٩\٧\١. ب. ش

 العلموكان الخبراء في بالعلم اللطيف )brahmAstra( ْبـَرْهماْسـتْـَرال توجد أسلحة مضادة للقنابل النووية، لكن يمكن إبطال فعل 

الجاه) DroNAcArya (ْدرُوٰنـاتْــشاْرياكان ابن . )brahmAstra( ْبـَرْهماْسـتْـَرالعسكري في تلك األيام قادرين على إبطال 

 .  بإبطاله بقوة سالحهأْرجوَن أمر ـنَٰشْٰكْـرِٰ شْـرّيوبناء عليه، . بفن إبطال مفعول السالح

 التعريب

 وأطلق سالحه سمع كالم شخصية الالهوت،حالما   بالماءأْرجوَن توضئ: ْسـوامّيچُوسّوتَ  شْـرّيقال 

. كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب بعد الطواف حول  إلبطال السالح اآلخر )( ْبـَرْهماْسـتْـَر brahmAstra

 ٣٠\٧\١. ب. ش

 التعريب

عند  وكافة كواكب السماءتشكلت دائرة كبيرة من النيران تشبه قرص الشمس وحجبت الفضاء الخارجي كله 

. االثنين) ( ْبـَرْهماْسـتْـَرْزالتقاء أشعة  brahmAstras

 التفسير

 ٣١\٧\١. ب. ش

أشعاع الطاقة النووية تافة جدا. كانت الحرارة المتولدة عن تالقي السالحين تشبه النيران التي تصدر عن الشمس عند الهالك الكوني

يدمر انفجار القنبلة النووية كوكب واحد على أكثر تقدير لكن. )brahmAstra( ْبـَرْهماْسـتْـَرالحرارة الناتجة عن مع بالمقارنة 

ه الوضع هناوبناء عليه، يشّب. قادرة على تدمير الظاهرة الكونية كلها )brahmAstra( ْبـَرْهماْسـتْـَرالحرارة المتولدة عن سالح 

. بوقت الدمار الكوني

 التعريب

 ْرتَـَكـَوسامْٰفالك الثالثة بالحرارة المشتركة للسالحين، وتذكر الجميع نيران احترق جميع أهالي األ

.  الدمار الكونيحلول التي تصدر عند )( sAMvartaka

 التفسير

 ٣٢\٧\١. ب. ش

الحرارة المتولدة عن السالحين حجبت الكون كله رغم إطالق. األفالك الثالثة للكون هي فلك السماء والفلك األرضي والفلك التحتي

على هذه األرض وبدأ جميع أهالي مختلف الكواكب بالشعور بالحرارة المرتفعة وقارنوها بنيران )brahmAstra( ْهماْسـتْـَرْبـَر

sAMvartaka .  الفطنةضعفاءلذلك، ال يخلو كوكب من الحياة كما يتوهم الماديون . )( وْرتَـَكـسامْٰ

 التعريب

عند  كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب طبقا لمشيئة  )brahmAstra( ـَرْهماْسـتْـَرْب على إبطال سالحي أْرجوَنعمل 

. رؤية إضطراب عموم أهل الكواكب والدمار المحدق بالكواكب

 التفسير

 ٣٣\٧\١. ب. ش

دميرأوال، الطاقة النووية ليست بالقوة الكافية لت. النظرية القائلة بأن تفجير القنبلة النووية قادر على تدمير األرض هي تخيل صبياني

 اندون مشيئته أو إذنه، كما انه من الغباء اإلعتقاد إذ من المحال بناء أو تدمير شيءالحق األرض، وثانيا، االمر منوط بمشيئة 

 حيث يقولـتاچّيـَوْد َچْبَهـحسب ما جاء في الحق يعمل قانون الطبيعة المادية بتوجيه . خيرة االسلطةالقوانين الطبيعية هي ال

يْدراوٰنأطلق . وليس على هوى الساسةالحق ال يمكن تدمير األرض سوى بمشيئة . نين الطبيعية تعمل بأمرهالقواان الحق 

)DrauNi( بمشيئتهون يعملالقوي والحق كذا، يوجد كثير من وكالء . بإذنه أْرجوَن وأبطله كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب  السالح بإذن

. وحدها

 التعريب



 )GautamI( وتَـمّيچاي كانت عينيه تتقدان غضبا مثل كريتين حمراوتين من النحاس، اعتقل ابن  الذأْرجوَن

. بمهارة وأوثقه بالحبال كحيوان

 التفسير

 ٣٤\٧\١. ب. ش

الداللة الخاصة في هذا النص هي. )Gautama (وتَـَمچا في عائلة) AzvatthAmA (آشْـوتّْـهاما أم )KRpI( پّيكْـرِٰولدت 

 كانأْرجوَن ان )zrIdhara SvAmI (ـْدَهـَر ْسـوامّيشْـرّييكتب . وتوثيقه بالحبال كحيوان) AzvatthAmA (آشْـوتّْـهامااعتقال 

مؤيدهذا ) zrIdhara SvAmI (ـْدَهـَر ْسـوامّيشْـرّي هذا كالحيوان، ورأي ْبراْهـَمنَٰإمساك ابن الـعلى  )ْدَهـْرَم(مجبرا بواجبه 

 لكن كان من الالئق معاملته)KRpI( پّيكْـرِٰو  )DroNAcArya (ْدرُوٰنـاتْــشاْريابن  اشْـوتّْـهاماآكان .  الالحقكْرِِٰشْٰـنَٰكالم ب

. ألنه حط من نفسه ْبراْهـَمنَٰمعاملة حيوان وليس معاملة 

 التعريب

 شْـرّيوت تكلم شخصية الاله. بعد توثيقه لمعسكرإلى ا) AzvatthAmA (آشْـوتّْـهاما نقل أْرجوَناراد 

.  الغاضبأْرجوَنإلى ينظر بعينيه اللوتسيتين  كْرِِٰشْٰـنَٰ

 التفسير

 ٣٥\٧\١. ب. ش

 كانتا مثل كريتين من النحاس االحمر بينماأْرجوَن في حالة غضب لكن مقلتي كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب  وأْرجوَنوصف هنا كل من 

وبناء عليه، هو مطلق من كل. قائم في تعاليهالحق  .لحقا بائن عن غضب أْرجوَنغضب  ان كانتا كاللوتس مما يعنيالحق عيني 

ليس غضبه مستندا إلى الجبالت. غضبه عين رضاهف بالجبالت المادية، ولما انه مطلق المسيَّرةالنفس غضبه ليس كغضب . وجه

. في مطلق الظروفالحق ى ال يطرأ التغيير عل. وبناء عليه، يبارك المغضوب عليه.  تيمهالمادية بل عالمة ميله العلي إلى قضية

 التعريب

 َبـنْـْدهو-ْبـَرْهـَمق سراح الطاب، عليك عدم اظهار الرحمة أْرجوَنيا : كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب قال 

)brahma-bandhu(هذا ألنه قتل صبيان ابرياء في نومهمْبراْهـَمنَٰنسيب الـ  أي  .

 التفسير

 ٣٦\٧\١. ب. ش

ها يدعى نسيبدون تخلقه باخالق ْبراْهـَمنَٰمن يولد في عائلة .  ذات داللة خاصة)brahma-bandhu(  َبـنْـْدهو-ْبـَرْهـَم كلمة

.ابن قاضي محكمة عليا ليس قاضيا لكن ال يضر اإلشارة إليه بابن قاضي محكمة عليا أو ابن القاضي. ْبراْهـَمنَٰ وليس ْبراْهـَمنَٰ

، وكما الْبَرْهـَمـنيةالـتخلق باالخالق  بل ال بد من الة وراثيت ليسْبراْهـَمنَٰ نزلةكذا، م. وبناء عليه، منصب القضاء ليس وراثيا

شاْسـتَْرالـجاء في .  سوى الجدير بهْبراْهـَمنَٰ ال يستحق منصب الـ،يستحق منصب قاضي المحكمة العليا سوى المؤهل له

)zAstra( ابنيجب معاملة ، وكذاْبراْهـَمنَٰالـتى وان كان من غير أرومة  حْبراْهـَمنَٰ هو ْبَرْهـَمـنيةالمتصف بالصفات الـ ان 

 إلى تلك الفروق وهو على وشككْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب  العظيم ِوديالـأشار المرجع .  على أساس كفاءته وليس نسبهْبراْهـَمنَٰالـ

. توضيح مسندها في النصوص الالحقة

 التعريب

ي أصول الدين عدوا غير متهيء أو مخمور أو أخبل أو نائم أو مذعور أو دون مركبة، ال يقتل المستبحر ف

 . كما ال يقتل طفال أو امرأة أو مجنون أو مستسلم

 التفسير
التشبعةإلى أصول الدين وليس إلى تستند كانت الحروب في الماضي . ال ينبغي لمقاتل ملم باألصول الدينية قتل عدو ال يقاوم

لم يكن اعالن الحرب في. هذه بعض احكام الحرب الدينية. ر أعالهمينبغي قتل العدو في حالة سكر أو نوم الخ، كما ال . الحسية

الماضي مستندا إلى نزوة ساسة أنانيين بل إلى األصول الدينية الخالية من كل الرذائل، وأعمال العنف المستندة إلى االصول الدينية

. تفوق مبادئ الالعنف المزعومة



 ٣٧\٧\١. ب. ش

 التعريب

 . ل شرهفحسيستاآلخرين يستحق القتل لخيره وإال الرذيل القاسي الذي يحيا على حساب حياة 

 التفسير

 ٣٨\٧\١. ب. ش

حكم اإلعدام هو خير قصاص لتنجية القاسي من. هسواالحياة بحياة هو قصاص عادل لمن يحيا بقسوة ودون خجل على حساب حياة 

 smRti( ْسـْمـرِٰتي شاْسـتَْرْزجاء في . اعدام القاتل هو أقل عقاب يستحقه.  جريمته بعد رجعتهب علىاعذيجنبه الدخول النار ألنه 

zAstras( َمـنوقاتل الحيوان هو قاتل استنادا إلى . اعدام القاتل على يد الملك يطهر القاتل من كل ذنوبه فيدخل الجنان ان )Manu(

 المتحضر الذي من أولى واجباته تهيئة نفسه للرجوع الىلإلنسانوم ليست طعاما كبير مشرعين القانون المدني والديني، ألن اللح

 العقاب تماما مثل المتآمرين على قتلنقتل الحيوان ينطوي على مؤامرة منظمة لمذنبين وجميعهم قتلة يستحقو ان الالهوت ويقول

العقابون قتلة ويستحقون وزعه وأخيرا من يأكله يعتبرمن يسمح بقتل الحيوان ومن يقتله ومن يبيع لحمه ومن يطبخه ومن ي. إنسان

تجيز الكتب. وبناء عليه، ال يملك أحد حق قتل الحياة. ال يستطيع أحد خلق الحياة مهما بلغ تقدم علمه المادي. بالناموس الطبيعي

التضحية الحيوانية المجازة. ل الحيوان منع المسالخ وال تشجع على قت المقيدالمقدسة االضاحي الحيوانية بقيود ويستهدف هذا التحليل

يتمثل خير الضحية في رجعة الحيوان المضحى به في الصورة البشرية فور. مو اللحةفي الكتب المقدسة هي لخير الضحية وآكل

ل االلفةترعرع فيها كل أشكاتكل اللحوم من المسالخ التي هي أماكن بشعة أي ذنب اي آكل اللحوم من ذنوب أكبر قذبحه كما انه ي

العالم المادي بحد ذاته هو مكان حافل بالهموم دوما ويزيد تشجيع ذبح الحيوان من نجاسة الجو. )المادية إلى المجتمع والبلد والعامة

 . مما يعقبه الحرب والجدب والجفاف والقلة وغيرها من المصائب

 التعريب

.  رأس قاتل أوالدهابجلب)  (ْدراوَپـدّيعالوة على ذلك، سمعتك تعد  DraupadI

 ٣٩\٧\١. ب. ش

 التعريب

اقتله .  سبب استياء سيده، وليس سوى بقايا محترقة لعائلته،عدا عن ذلك. هذا الرجل سفاح قتل افراد عائلتك

 . فورا

 التفسير

 ٤٠\٧\١. ب. ش

ىيحظ) DroNAcArya (ـشاْرياْدرُوٰنـاتْـكان . وصفه البقايا المحترقة لعائلتههنا ب) DroNAcArya (ْدرُوٰنـاتْــشاْريايذم ابن 

 قبل بدء القتال ولم يجدأْرجوَن رغم انضمامه إلى صف االعداء وقد حياه يبجلونه) PANDavas (پانْٰـدََٰوْزكان الـ. بالتكريم الكبير

)dvijas (ْزـْدويـَجن نفسه بإرتكاب جرائم بشعة لم يسبق ألحد من حط م) DroNAcArya (ْدرُوٰنـاتْــشاْرياعيبا بذلك، لكن ابن 

خمسة لـاالوالد ال) DroNAcArya (ْدرُوٰنـاتْــشاْريا ابن) AzvatthAmA (آشْـوتّْـهاماقتل . ت العليا فعلهاطبقاأبناء الأي 

ي أدان تلك الجريمة البشعة مماالذ) Duryodhana (دوْريُّـوْدَهـَنت استياء  نومهم وهي جريمة سبباثناء) DraupadI (ْدراوَپـدّي

ْزتَْرْسشاـالجاء في .  وكان يستحق العقاب على يدهأْرجوَن على افراد عائلة اعتدى) AzvatthAmA (آشْـوتّْـهاما  انيعني

)zAstras( أْرجوَن نبه كْرِِٰشْٰـنَٰ. من يغتال أو يقتل من الخلف أو يشعل النار بدار غيره أو يخطف زوجة غيره يستحق الموت ان

.  بالالزمتلك االحكام ليراعيها ويقومإلى 

 التعريب

 على قتل ابن أْرجوَن في أمر الدين، شجع أْرجوَن الذي كان يمتحن كْرِِٰشْٰـنَٰ ان  رغم:ْسـوامّيچُوسّوتَ قال 

AzvatthAmA (آشْـوتّْـهاما ان  فكرة قتله رغمأْرجوَنالكريم لم يحب لكن )  (ْدرُوٰنـاتْــشاْريا DroNAcArya (

. راد عائلتهقتل اف

 التفسير



 ٤١\٧\١. ب. ش

 ارتأى وجوب عدمأْرجوَن لكن )DroNa( ْدرُونَٰشخصيا على قتل ابن الحق شجعه .  كريما بال ريب وهذا ما ثبت هناأْرجوَنكان 

 .  جدارته بأبيه بإرتكابه جرائم بشعة ال تنفع أحدارغم عدم) DroNAcArya (ْدرُوٰنـاتْــشاْرياقتل ابن معلمه الكبير 

 بالمسؤولية كماأْرجوَنال يعني ذلك قصور شعور .  ظاهريا لمجرد امتحان شعوره بالمسؤوليةأْرجوَن شجع ـنَٰكْرِِٰشْٰ شْـرّيالرب 

 االصفياء لمجردتيمهيمتحن  كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب   بمسؤوليته بلأْرجوَن ال يعلم بشعور كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب  ان ال يعني

جتاز جميعي. )PrahlAda (ْپـَرْهالَد َمهاراَج إلمتحان مثيل وكذا )gopIs( پـّيـْزچُوالـعت تضخيم شعورهم بالمسؤولية، كما خض

.  االصفياء امتحاناتهم بنجاحالتيم

 التعريب

صوله إلى معسكره مع  القاتل إلى زوجته الحبيبة التي كانت تنوح على أوالدها المقتولين بعد وأْرجوَن أوكل

. )كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي(بته كرحميمه وسائق م

 التفسير

 ٤٢\٧\١. ب. ش

كل حي.  هو حميمهأْرجوَن ان ـتاچّيـَوْد َچْبَهـفي الحق أعلن .  صلة صداقة حميمةكْرِِٰشْٰـنَٰو أْرجوَنالصلة العلية التي تربط 

فيالحق تع بصحبة لذلك، يستطيع كل فرد التم.  بصلة ودية سواء بصفة خادم أو صديق أو أب أو أم أو عشيقالعظيمالرب متصل ب

 . چايُّـو ْبـَهـكْتيرغب وسعى إلى ذلك بإخالص بواسطة  ان ملكوته الروحي

 التعريب

مقيدا ) AzvatthAmA (آشْـوتّْـهاماهدت شا) DraupadI (ْدراوَپـدّيعندئذ، : ْسـوامّيچُو سّوتَ شْـرّيقال 

بداعي طبيعتها  ْبراْهـَمنَٰالعائد إلى االحترام  أظهرت له. ان وصامت إلرتكابه أبشع جريمةبالحبال كحيو

 . االنثوية وطيبتها وحسن مسلكها

 التفسير

 ٤٣\٧\١. ب. ش

 أو معلم، لكن عندما سيق أمامْبراْهـَمنَٰ معاملة المجرم وليس معاملة ابن أْرجوَنمله وعا) AzvatthAmA (آشْـوتّْـهاماأدان الحق 

. رغم انه قاتل أوالدها وكان موثقاْبراْهـَمنَٰ أو ابن ْبراْهـَمنَٰالعائد إلى حترام االأظهرت له فقد ) DraupadI (ْدراوَپـدّي شْـرّي

غير جدير بأبيهانه ابن ) AzvatthAmA (آشْـوتّْـهامااثبت .  بقدرة التبين التي يتمتع بها الرجالنتمتعيالنساء كاالطفال وال 

. لهاالحترام  لكن لم تستطع امرأة رقيقة منع نفسها من إظهار شْٰـنَٰكْرِِٰ شْـرّيالرب  وأدانه المرجع االكبر ْبراْهـَمنَٰالـ

 رغم انحطاطهم إلى أدنى درك،ـةْبراْهـَمنَٰالـبالالئق االحترام ما زالت النساء في العائالت الهندوسية إلى يومنا الحاضر تظهر 

 الصالحين لكنـةْبراْهـَمنَٰ أي انسباء عائالت الـ)brahma-bandhus(  َبـنْـْدهوْز-ْبـَرْهـَمالرجال باإلعتراض على بدأ لكن 

-vAma( اوْبـهاو ْسـ-اَموالعبارة المخصوصة الواردة في هذا النص هي . )zUdras( ْزْدَرـّوشاعمالهم أدنى من اعمال الـ

svabhAvA(ذكاء، لكن على كل متوسط الاإلنسانالطيبون من رجال ونساء سريعو التصديق بخالف .  التي تعني رقيقة طيبة الطبع

ال.  بقدرة كافية لتبين االشياء على ما هي بهاإلنسانيتحلى  ان يجب. حال، ال ينبغي لنا التخلي عن المنطق والتبين في سبيل الدماثة

 يعنيكن ذلك الل) AzvatthAmA (آشْـوتّْـهاما احتراميمكن المراة طيبة الطبع . يفالزينبغي لنا العمل برقة طبع المرأة والتسليم ب

 .  صالحْبراْهـَمنَٰانه يقوم مقام 

 التعريب

. روحيال ناسيد ْبراْهـَمنَٰأطلقه ألنه : ها سيدة وفية قالتولكون) 

 التفسير

AzvatthAmA (آشْـوتّْـهامالم تحتمل وثاق 



 ٤٤\٧\١. ب. ش

 مثل اعتقال مجرم وجرهْبراْهـَمنَٰ اعتقال ان اعتقدت، )DraupadI (ْدراوَپـدّي امام) AzvatthAmA (آشْـوتّْـهاماحالما سيق 

. أمامها في تلك الحالة خاصة وانه كان ابن معلم امر ال يحتمل

 عليمكْرِِٰشْٰـنَٰكما كان ) DroNAcArya( اتْــشاْرياـْدرُوٰنتام انه كان ابن بعلم ) AzvatthAmA (آشْـوتّْـهاما اعتقل أْرجوَن

أثبت عدم ان  يستحق الرفضالسيد الروحيالمعلم أو  ان ةِوديالـجاء في الكتب . نسبهبذلك،  لكنهما أدانا القاتل بغض النظر عن 

)zAstras( ْزشاْسـتَْرـال أيضاً أي من استوعب شخصيا صفوة )AcArya( آتْـشاْريا يدعى )guru( روچوالـ. جدارته بدوره

وبناء.  أو المعلمْبراْهـَمنَٰء تكاليف الـبادا) AzvatthAmA (آشْـوتّْـهامافشل . واعان مريديه على تبني الوسائل الكفيلة بخالصهم

 محقان بإدانته، لكن من جهة سيدة طيبة مثلأْرجوَن و كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب عليه، استحق الرفض، ونظرا إلى ذلك، كان 

آشْـوتّْـهاماكان يقدم إلى . عية بل العادات اإلجتما)zAstra( شاْسـتَْرالـالمر بعين فلم تنظر إلى ا) DraupadI (ْدراوَپـدّي

)AzvatthAmA (حقيقي بناء علىْبراْهـَمنَٰ بصفة ْبراْهـَمنَٰتقبل عامة الناس ابن الـ. حسب العادات اإلجتماعية والده احترام 

  .  وليس النسبْبراْهـَمنَٰ هي معيار الـْبَرْهـَمـنيةالصفات الـ. العاطفة وحدها بخالف الواقع

على العاطفة وحدها ممافورا بناء ) AzvatthAmA (آشْـوتّْـهاما كل ذلك، إطالق سراح رغم) DraupadI (َپـدّيْدراولكن شاءت 

 التيمهذه خصال. ه باآلخرين بما فيهم عدوهفقيفقد ر ان دونيستطيع الصبر على المصائب التي تصيبه شخصيا الحق تيم  ان يعني

  .للحقالصفي 

 التعريب

. )( اتْــشاْرياـْدرُوٰنمت فن اطالق السهام وأسرار التحكم باألسلحة برحمة لقد تعل DroNAcArya

 التفسير

 ٤٥\٧\١. ب. ش

العلم العسكري بكل اسراره التي تتضمن اطالق  أي)dhanur-veda( ِوَد -ذَْهـنوْر قنل) DroNAcArya (ْدرُوٰنـاتْــشاْريا

ستند العلم العسكري الكثيف إلى االسلحة المادية لكن فن اطالق السهامي. ةِوديالـ َمـنْـتْراتالـواسطة  ب بهاوالتحكماالسلحة 

يستند التحكم.  هو فن أدق وأكثر فعالية من االسلحة الكثيفة مثل الرشاشات أو القنابل النوويةةِوديالـَمـنْـتْرات المشبعة بالـ

َدشَـَرتْـَهى َمهاراَج ان )MahAbhArata (هاْبهاَرتََمجاء في .  أي العلم العلي بالصوتةِوديالـ َمـنْـتْراتإلى الـباالسلحة 

)Dazaratha( راَم  شْـرّيالرب  والد)RAma(الصوت إستنادا إلى كان يخرق هدفه بسهمه.  كان يتحكم بالسهام بالصوت وحده

 هذا العلم عنأْرجوَنخذ أ. إذن، هو فن عسكري أكثر دقة من االسلحة العسكرية الكثيفة المستعملة في اليوم الحاضر. رؤيةوليس ال

باإلمتنان لمعلمه وكان ولدهاظهار  أْرجوَنن م )DraupadI (ْدراوَپـدّيت طلبوبناء عليه، . )DroNAcArya( اتْــشاْرياـْدرُوٰنيد 

 الملتزمنَْٰبراْهـَميسأل هنا عما حمل الـ ان ن لسائليمك. )DraupadI (ْدراوَپـدّيكان ذلك هو رأي السيدة الطيبة . في غيابه ممثله

. معلم بغض النظر عن اختصاصهْبراْهـَمنَٰالـ ان تعليم الفن العسكري، والجواب هوعلى ) DroNAcArya (ْدرُوٰنـاتْــشاْريا

.  الكفوء قبول تلك الوظائفْبراْهـَمنَٰيجاز للـ.  مكلف بالتعليم والكهانة وتلقي اإلحسانْبراْهـَمنَٰالـ

 التعريب

( َسـتّي لم تقض ) sati( پّيكْـرِٰزوجته .  على قيد الحياة في شخص ولده)اتْــشاْرياـْدرُوٰن(ما زال  KRpI( 

. معه ألنه خلف ولدا

 التفسير

 ٤٦\٧\١. ب. ش

الزوجة الوفية التي تعتبر. )KRpAcArya( پاتْـشاْرياكْـرِٰي اخت ه) DroNAcArya (ْدرُوٰنـاتْــشاْريا زوجة )KRpI( پّيكْـرِٰ

كان دون خلف، لكن لم تختر زوجة ان اختيار الموت مع زوجهاب، مصيبة ةِوديالـ الكتب النصف االفضل حسب

إذن،. كان ابن زوجها حيا ان تكون االرملة ارملة اسميا.  الموت بسبب ولدها، خليفة زوجها)DroNAcArya( اتْــشاْرياـْدرُوٰن

ا الحالتين، وقتله يعتبر بمثابة قتلتلفي ك) DroNAcArya (ْدرُوٰنـاتْــشاْرياثل مم) AzvatthAmA (آشْـوتّْـهاماكان 

. )( اتْــشاْرياـْدرُوٰن AzvatthAmA DraupadI (آشْـوتّْـهامال ضد قت)  DroNAcArya (ْدراوَپـدّيتلك كانت حجة . )

 التعريب



 جديرة دوما يا خير المحظوظين الملمين بأصول الدين، ال خير لك في التسبب بحزن أفراد عائلة مجيدة

. تعظيموالاالحترام ب

 التفسير

 ٤٧\٧\١. ب. ش
. لذلك، ينبغي للمتربي توخي الحذر دوما ازاء التعامل مع أفراد العائلة المقدسة. تكفي إهانة طفيفة لعائلة فاضلة للتسبب بالحزن

 التعريب

ال حاجة لها . ة لموت أوالديأنا مكروب. يمثل) DroNAcArya (ْدرُوٰنـاتْــشاْرياي، ال تسبب بكاء زوجة موال

. للبكاء الدائم مثلي

 التفسير

 ٤٨\٧\١. ب. ش

رمان منبالح) DroNAcArya (ْدرُوٰنـاتْــشاْرياب لزوجة التسبفي ) DraupadI (ْدراوَپـدّيلم ترغب سيدة طيبة عطوفة مثل 

DroNAcArya . ) (ْدرُوٰنـاتْــشاْريابه زوجة  حظىت الذي تبجيلولدها بناء على عاطفة االمومة ومقام ال

 التعريب

غضبهم بسبب الت وـةْبراْهـَمنَٰة الـافراد طبق على إهانة مة الملكية دون لجم حواسهطبقالافراد عمل عندما ي

. نيران غضبهم العائلة الملكية برمتها وتسبب الكآبة للجميع ستحرقف

 التفسير

 ٤٩\٧\١. ب. ش

اتطبقمن قبل سائر الاالحترام ن روحيا تحظى دوما بأرفع درجات  اإلجتماعية أو فئة المستبحريةْبراْهـَمنَٰ الـكانت طبقة

.  والصناعةةاإلجتماعية التي تتضمن العائلة الملكية وعائالت التجار

 التعريب

ما كالم الملكة  تما)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر، أيد الملك ـةْبراْهـَمنَٰيها الـا: ْسـوامّيچُوسّوتَ قال 

 . تند إلى أصول الدين وكان كالما منطقيا ومجيدا يتسم بالرحمة واإلنصاف ويخلو من النفاقالمس

 التفسير

 ٥٠\٧\١. ب. ش

، ايد تماما كالم الملكةياَمـراَج أي )DharmarAja( ْدَهـْرَمـراَج كان ابن  الذي)YudhiSThira (َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَر

 ألحد تحمل إذالل أحدال ينبغي. )AzvatthAmA (آشْـوتّْـهاما إطالق سراح َنأْرجول بالطلب من المتمث) DraupadI (ْدراوَپـدّي

 أخذ العلم العسكري عنهأْرجوَنألن ) DroNAcArya (ْدرُوٰنـاتْــشاْريا وعائلته مديونين لعائلة أْرجوَنكان . افراد عائلة كريمة

)DroNAcArya (ْدرُوٰنـاتْــشاْرياالرأفة واجبة بزوجة . ية يبرر من وجهة النظر األخالقفضل مثل تلك العائلة الكريمة النكران و

يخلو) DraupadI (ْدراوَپـدّيكان كالم . تلك هي الرأفة. م وال ينبغي التسبب بحزنها بقتل ولدها الكريزوجهاالتي كانت نصف بدن 

 من تجربتها كان نابعاسم باإلنصاف ألنهمت) DraupadI (ْدراوَپـدّياستنادا العمل إلى العلم التام، كما كان كالم من النفاق لوجوب 

 من)KRpI( پّيكْـرِٰوتقديرها لما ستشعر به أما ) DraupadI (ْدراوَپـدّيكانت . ال تقوى العاقر على فهم حزن االم. الشخصية

. الالئق بعائلة عريقةاالحترام الحزن كان عميقا كما كان كالمها مجيدا ألنها أرادت إظهار 

 التعريب

( َو َسَهى ِدو)  (ساتْـياكي اخوي الملك باإلضافة إلى ) SAtyaki (نَـكوَل Sahadeva Nakula (وشخصية أْرجوَنو 

.  والسيدات والجميع وافقوا على رأي الملك)( ِدَوكّي ابن كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالالهوت 

 ٥١\٧\١. ب. ش

 التعريب

DevakI



في ثورة ف رأيهم وأوصى بقتل هذا المجرم الذي ذبح أطفاال نائمين  خال)BhImasena( ـِسـَنـَمْبـهّيلكن 

. دون غرض وضد مصلحته ومصلحة سيدهغضب 

 ٥٢\٧\١. ب. ش

 التعريب

 وبدأ أْرجوَن أي شخصية الالهوت ذو األيد االربعة، إلى وجه حميمه )Caturbhuja( تْـشَـتوْرْبـهوَجنظر 

. رينواآلخ)  ( ْدراوَپـدّيو)  (ـِسـَنـَمْبـهّيبالكالم كما لو كان مبتسما بعد سماع كالم  DraupadI BhImasena

 التفسير

٥٤-٥٣\٧\١. ب. ش

. بذي أربع أيد رغم انه يملك يدين اثنتينكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب صف سبب و) zrIdhara SvAmI (ـْدَهـَر ْسـوامّيشْـرّييوضح 

 قتله فورا)BhIma( ـَمْبـهّيأراد . )AzvatthAmA (ـهاماآشْـوتّْي بصدد قتل بالرأ) DraupadI (ْدراوَپـدّي و ـَمْبـهّياختلف 

.تصده) DraupadI (ْدراوَپـدّي يهم بقتله بينما كانت )BhIma( ـَمْبـهّيستطيع تخيل ن. انقاذه) DraupadI (ْدراوَپـدّيبينما أرادت 

 عن يدين اثنتين فقط لكنه يكشف عنـنَٰكْرِِٰشْٰ شْـرّياألولى الحق يكشف .  منعهما سعيه إلىذراعين اضافيتين فيالحق اكتشف 

 في دارهكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيما يبقى  بين)VaikuNTha (وايكونْٰطَْهى على كواكب تيمه مع نارايانَٰيقيم . نارايانَٰأربع أيد في شخصية 

ا السبب، ال يوجد تناقض بوصفلهذ. ي السماء الروحية كلها ف)VaikuNTha (وايكونْٰطَْهى فوق كواكب لُوَك كْرِِٰشْٰـنَٰالشخصية 

الكشف عن مئات األيدي عند اللزوم، كما كشفالحق يستطيع . )caturbhujaH( تْـشَـتوْرْبـهوَجـه هنا كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي

وبناء عليه، القادر على كشف مئات وألوف االيد قادر على الكشف. أْرجوَنجسمه الكوني إلى   أي)vizva-rUpa( َپ رّو-َويشْـو

 . عن أربع أيد أيضاً عند الحاجة

 حول ما ينبغي عمله ازاءأْرجوَنعندما احتار   وكان يبتسم أيضاًأْرجوَن الفصل في االمر كونه حميم كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب تولى 

AzvatthAmA . ) (آشْـوتّْـهاما

 التعريب

كل تلك األحكام . كان معتديا ان ال إْبراْهـَمنَٰ قتل نسيب الـال ينبغي: كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيقال شخصية الالهوت 

عليك الوفاء بوعدك لزوجتك كما عليك العمل على . واردة في الكتب المقدسة ومن واجبك العمل بموجبها

BhImasena .  وإرضاءي)( ـِسـَنـَمْبـهّيإرضاء 

 التفسير

 ٥٥\٧\١. ب. ش

آشْـوتّْـهامالم يكن ينبغي قتل . م تقضي بقتله وعدم قتله في حيرة ألن مختلف االسفار تحتوي على احكاأْرجوَنكان 

)AzvatthAmA (َبـنْـْدهو-ْبـَرْهـَمه ألن  )brahma-bandhu(يجب قتل المعتدي حتى وان. ابن غير جدير لكنه كان معتديا  أي

)DroNAcArya (ٰنـاتْــشاْرياْدرُوكان . )Manu( َمـنوحسب احكام  )ْبراْهـَمنَٰ ابن غير جدير لـكيف بف( ْبراْهـَمنَٰكان 

معتديا فقد وقف اعزالكان ) AzvatthAmA (آشْـوتّْـهاما ان  في الحرب، لكن رغمتهشاركم جدير لكن اقتضى قتله لْبراْهـَمنَٰ

عالوة على ذلك، كان. كل تلك االحكام متضاربة حتما. كان دون سالح أو مركبة ان يقضي الحكم بعدم قتل المعتدي. دون سالح

تولى. لذين نصحا بقتلهل اكْرِِٰشْٰـنَٰ و )BhIma( ـَمْبـهّي الوفاء بوعده لزوجته لمواساتها، كما كان عليه مرضاة أْرجوَنلى ع

. أْرجوَنازاء حيرة   فصل االمركْرِِٰشْٰـنَٰ

 التعريب

 آشْـوتّْـهامافه شعر بأوامره المبهمة، فقطع بسيالحق  فهم غرض أْرجوَنحينئذ، استطاع  :تَسـّوقال 

. والجوهرة عن رأسه) ( AzvatthAmA

 التفسير



 ٥٦\٧\١. ب. ش

 بفطنته الحادة فقطع الجوهرة عن رأستسوية أْرجوَناختار  فمن المحال العمل بأوامر متناقضة يصدرها عدة أشخاص

آشْـوتّْـهاماار إلى يش.  ذلك في مقام قطع رأسه لكنه أنجى حياته لكل األغراض العمليةكان. )AzvatthAmA (آشْـوتّْـهاما

. ثنى الوالدة لكنه زل عن مقامه وكان يستحق العقابال شك انه كان م. هنا بمثنى الوالدة) ( AzvatthAmA

 التعريب

 جريمة قتل األطفال وعالوة على ذلك، فقد اآلن الجوهرة عن رأسه ففقد نضارته بسبب) آشْـوتّْـهاما(فقد 

. وثاقه وأبعد عن المعسكرثم حلت  مزيدا من القوة

 التفسير

 ٥٧\٧\١. ب. ش
.أْرجوَن و كْرِِٰشْٰـنَٰالرب تله وعدم قتله بوقت واحد بفطنة غرض ق)  AzvatthAmA (آشْـوتّْـهاماخدم إذالل 

 التعريب

ال يوجد . ْبراْهـَمنَٰان حلق شعر رأسه وحرمانه من ماله وابعاده عن داره هو القصاص المقرر لنسيب الـ

.  بقتل البدنحكم

 ٥٨\٧\١. ب. ش

 التعريب

DraupadI(  پانْٰـٰدوبعد ذلك، قام ابناء (ْدراوَپـدّي مع ) PANDu (مرة الحزن بإقامة المراسم المناسبة في غ

 . لجثث أوالدهم

 الفصل الثامن
. "ْدرُونَٰص ابن قصا"  بعنوان ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي على الفصل السابع من الباب االول من ْبـَهـكْتي ِودانْـتَانقضى بحث 

 يتْكْٰشـرّيَپـ وانقاذ كونْـتّيادعية الملكة 
 ١\٨\١. ب. ش

 التعريب

( َچـنْـَچنهر الـ إلى ) Ganges (پانْٰـدََٰوْزذلك، ساَر الـبعد : ْسـوامّيچُوسّوتَ قال  PANDavas( مع 

. أوالدهم األمواتارواح تقديم الماء إلى رغبة في  مهم االسيداتتتقد)  (ْدراوَپـدّي DraupadI

 التفسير

 ٢\٨\١. ب. ش

يره من االنهار المقدسة لإلستحمام عند موت أو غ)Ganges (َچـنْـَچإلى نهر الـون ما زال الهندوس إلى يومنا الحاضر يتوجه

ة تتقدمها الميت ويسير في جنازروحإلى  )Ganges (َچـنْـَچيسكب كل فرد من أفراد العائلة وعاء من مياه الـ. أحد أفراد عائالتهم

 أفراد العائلة كونه كان ابن خالكْرِِٰشْٰـنَٰالرب رافق .  ألف سنة٥٠٠٠ادات منذ تلك الع) PANDavas (پانْٰـدََٰوْزاتبع الـ. السيدات

. )( پانْٰـدََٰوْزالـ PANDavas

 التعريب

 )Ganges( َچـنْـَچموا في الـستحاو) Ganges (َچـنْـَچبعد النواح على أمواتهم وتقديم ما يكفي من مياه الـ

 .للحقالتي تتطهر مياهها ألختالطها بغبار القدمين اللوتسيتين 

 ٣\٨\١. ب. ش

 التعريب



 مع اخوته االصغر منه سنا ومع كوروك ساللة  مل)YudhiSThira (َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَر جلس ،هناك

(كونْـتّي  و)  (ْدراوَپـدّي و )( ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْر DraupadI (نْـدهارّيچا و)  KuntI GAndhArI DhRtarASTra (

.  جالسا معهمكْرِِٰشْٰـنَٰالرب يغمرهم الحزن، كما كان 

 التفسير

 ٤\٨\١. ب. ش

َمهاراَجلذلك، كان جميع المصابين من افراد العائلة الواحدة مثل .  حربا أهلية)KurukSetra( كوروكْـشِٰـتَْرملحمة كانت 

و) SubhadrA( سوْبـَهـْدرا و) DraupadI (ْدراوَپـدّي و) KuntI( كونْـتّيوأمه  وأخوته )YudhiSThira( ّيـوْدهيشْـتْهيَر

وبناء عليه،. كان أبرز الموتى من عائلة واحدة.  وكناتها الخ)GAndhArI( نْـدهارّيچا و) DhRtarASTra( ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْر

)KuntI( كونْـتّيوابن اخ  )PANDavas( پانْٰـدََٰوْزصفه ابن خال الـودادهم ب من عكْرِِٰشْٰـنَٰالرب كان . كان مصاب العائلة عاما

. متعاطفا مع الجميع وبدأ يواسيهم بما يليقالحق لذلك، كان .  الخ)( سوْبـَهـْدراواخ  SubhadrA

 التعريب

هاد األحكام الصارمة هللا وكيف  والحكماء بمواساة المصدومين والمفجوعين بإستشكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب بدأ 

 . تصيب االحياء

 التفسير

 ٥\٨\١. ب. ش

الحقيشرع  .الحقاالحياء خاضعة أزليا لسلطان . شخصية الالهوت العليالمن المحال على حي تعديل القوانين الطبيعية الصارمة 

الدين الحق يعني العمل بأوامر .ال يقوى أحد على تشريع الدين.  أي الدين)dharma( ْدَهـْرَمالتي تدعى والنواهي جميع األحكام 

وان خلصنا من قبضة العالمالحق واجبنا هو العمل بأوامر .  وهذا ما سيسعدنا ماديا وروحياـتاچّيـَوْد َچْبَهـالواضحة في الحق 

لى الصعيدعالحق ال نقوى على رؤية أنفسنا وال رؤية . المادي بنعمته فإننا نستطيع في حالة التحرر اداء خدمة ودية علية إليه

وجها لوجه بعد التحرر من األلفة المادية والقيام في صورتناالحق لكن يمكننا رؤية كل من انفسنا و المادي لغياب البصيرة الروحية

وبناء عليه، الحياة.  الروحي األصلي بعد قطع مفهوم الحياة الماديةقام تعني استعادة الم)mukti( موكْتي كلمة. الروحية األصلية

عمرنا القصير هو ان  الماديةالفتنة الخارجيةلسوء الحظ، نتوهم تحت وطأة . ة لتأهيل أنفسنا لتلك الحرية الروحيةقصودية مالبشر

آياتالتي ال تعدو سوى  وغيرهابلد، ودار وعقار وأطفال وزوجة وجماعة ومال لوجودنا الدائم مما يعقبه التوهم بإمتالك مزعوم 

 إدراكلكننا نستطيع) mAyA (ماّيـافي مسار  نتقاتل لحماية تلك المقتنيات الوهميةوفتنة الخارجية أي ال) mAyA (ماّيـاتولدها 

يتم جالء هواجس الوجود المادي تلك. عدم صلتنا بكل تلك األشكال المادية بفضل تنمية العلم الروحي فنتحرر من التعلق المادي

تلك. لي في أعماق القلب المحير مما يحقق التحرر عمليا من كل حزن ووهمالقادرين على حقن الصوت العالحق  تيمفورا بمخالطة 

هي خالصة مواساة المصابين بردات فعل الناموس الطبيعي الصارم التي تأخذ صورة الوالدة والموت والشيخوخة والمرض وهي

استنادا إلىالحق إشكال الموت فواساهم على ون  يندبكوروكان ضحايا الحرب أو أفراد ساللة . اإلشكاالت المزمنة للوجود المادي

 . العلم

 التعريب

ي  الذ)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَرك وفريقه بمكر على مملكة المحن) Duryodhana (دوْريُّـوْدَهـَناستولى 

موا إلى الملوك معدومي الضمير الذين انضده على يوقتل الحق كان دون عدو، لكن تمت استعادة الحق بنعمة 

كما صرع غيرهم الذين قصرت اعمارهم جزاء تجرأهم على لمس شعر الملكة ) Duryodhana (دوْريُّـوْدَهـَن

DraupadI . ) (ْدراوَپـدّي

 التفسير



 . كَلي عصرفي األيام المجيدة أو قبل حلول   واألبقار والنساء واالطفال والعجزة تامةـةْبراْهـَمنَٰكانت حماية الـ

 الذي يمثل خير تربية علمية لبلوغ الحياة)Azrama( آشْـَرَم و )varNa( وْرنَٰ الحفاظ على نظام ـةْبراْهـَمنَٰة الـن حمايتضم -١

 . الروحية

 ٦\٨\١. ب. ش

. تحفظ حماية األبقار معجزة الطعام المتمثلة بالحليب الذي يغذي األنسجة الدقيقة للدماغ الالزمة لفهم الغايات الرفيعة للحياة -٢

. لسالم والهدوء والتقدم في الحياةتحقيق اة المجتمع التي تؤمن ذرية صالحة لف النساء عتحفظ حماية -٣

-ـْرْبـهاْدهاَنَچتبدأ حماية األطفال بإقامة مراسم . تؤمن حماية األطفال خير فرصة لتهيئة طريق الحرية من العبودية المادية -٤

. صفيةبداية حياة  قبل المجامعة ل)garbhAdhAna-saMskAra( ـْسـكاَرَسـمْٰ

. تهيئة أنفسهم لحياة أفضل بعد الموتل لهم توفر حماية العجزة فرصة -٥

قتل المخلوقات البريئة المذكورين.  نجاح البشرية ازاء حضارة القطط والكالب المصقولةحققتستند تلك النظرة الكاملة إلى عوامل ت

 وهذاكَلي عصرالحماية الصحيحة في بون حظسبب قصر العمر، لكنهم ال ييأعاله محرم تحريما تاما ألن مجرد توجيه اإلهانة لهم 

 في غياب الحمايةنالنساء عفتهالنسل يختلط عندما تفقد  ان ـتاچّيـَوْد َچْبَهـجاء في . هو سبب قصر عمر االجيال الحاضرة

دوْهـشاَسـَن. همرأة عفيفة هالكرجل الالتجلب إهانة . ذرية فاسدة  أي)varNa-saGkara( َرـكَـشَـنْ -وْرنَٰتولد  فالصحيحة

)DuHzAsana( دوْريُّـوْدَهـَن أحد أخوة) Duryodhana (ْدراوَپـدّي أهان) DraupadI (مات الوغد ف مثال السيدة العفيفةالتي كانت

 . المذكورة أعالهللحقهذه بعض القوانين الصارمة . قبل آوانه

 التعريب

-ِمـْدَهىَوآشْـثة  ثال)YudhiSThira (َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَر قضاء وراء شْٰـنَٰكْرِِٰ شْـرّيالرب كان 

YudhiSThira (َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَرقرابين من الخيل عقبها انتشار ذكر   أي)( ْزـياْچيا Azvamedha-yajJas( 

 . مائة من تلك القرابينضى الذي قإنْـْدَريعادل ذكر على نحو الجهات في كل 

 التفسير

 ٧\٨\١. ب. ش

َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَرالذي أقامه قربان الحصان  أي )Azvamedha-yajJa( ـياْچ يا-آشْـَوِمـْدَهىـ التمهيد لهذا ما يشبه 

)YudhiSThira( . َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَرمقارنة )YudhiSThira( مالك الجنان يفوقألن  بمالك الجنان يحمل داللة خاصة

 ال يقل)YudhiSThira( َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَرذكر كان  ألوف المرات بالعظمة لكن )YudhiSThira( هيشْـتْهيَرَمهاراَج ّيـوْد

ّيـوْدهيشْـتْهيَروبنعمته بلغت شهرة الملك للحقصفيا  تيم  كان)YudhiSThira( َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَرألن وهذا عائد . عن ذكره

)YudhiSThira(الجميع .الحق تيم هذا هو امتياز. جنان رغم تقريبه ثالثة قرابين بينما قضى مالك الجنان مائة قربان شهرة مالك ال

تنتشر اشعة الشمس في كل مكان على حد سواء لكن. العظيمالرب الجميع مجدا لصلته الدائمة بالتيم يفوق  لكنالحق سواسية عند 

مائة بالمئة كل رحمةالحق  تيمكذا، ينال . لى الشمس بل إلى قدرة اإلستقبالليس هذا عائدا إ. تبقى بعض األماكن في ظلمة دائمة

. المتوفرة في كل مكان على حد سواء دوماالحق 

 التعريب

تعظيم  بعد انقضاء )PANDu(  پانْٰـٰدو أبناءوة إلىدعوجه ال.  للرحيلكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب  ئعندئذ، تهي

. كما رد على تحياتهم) zrlla VyAsadeva( وّيـاَس ِدَوـَل شْـرّيه الذين تصدرهم  لـةْبراْهـَمنَٰالـ

 التفسير
ـةْبراْهـَمنَٰ، لكن الــةْبراْهـَمنَٰدون منزلة الـي منزلة  وه)kSatriya( ـتْـريـياكْـشَٰ يلعب دور كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب كان 

 يتصدرهم كانوا على دراية تامة بأنه شخصية الالهوت)zrlla VyAsadeva( َووّيـاَس ِدـَل شْـرّيالحاضرين هناك الذين كان 

)kSatriya( ـتْـريـياكْـشَٰا للنظام اإلجتماعي الذي يقضي طاعة احترامالتحية الحق بادلهم . قدموا له شعائر التبجيل والتعظيمف

 لم يخرج مطلقاه لكن من جميع األطرافالعظيمالرب ئق بم الال التعظيكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب رغم تلقي . ـةْبراْهـَمنَٰألوامر الـ

من اجلعلى مراعاة كل تلك التقاليد اإلجتماعية الحق حرص . عن العادات اإلجتماعية المتبادلة بين الطبقات اإلجتماعية االربعة

 .  في المستقبلتيمهوضع قدوة ل



 ٨\٨\١. ب. ش

 التعريب

 ْدواَركاه في ذعر حالما أجلس ذاته على المركبة لإلنصراف إلى  مقبلة علي)UttarA( أوتَّـراشاهد 

)( . DvArakA

 التفسير

 ٩\٨\١. ب. ش

كلالحق يحمي . في كل الظروفالحق حماهم والحق  يد إلى  مفوضين أمورهم)PANDavas (پانْٰـدََٰوْزكان جميع أفراد عائلة الـ

. له الذي يعتمد عليه أكثر من سائر أطفالهيسهر االب على طف. االحياء لكنه يرعى من يفوض أمره إليه على األخص

 التعريب

اشملني بحمايتك ألنه ال يقدر . يا رب األرباب ورب الكون، انت السلطان العظيم: )UttarA( أوتَّـراقالت 

. سواك على حمايتي من براثن الموت في عالم اإلزدواجية هذا

 التفسير

 ١٠\٨\١. ب. ش

المادة والروح بينما العالم المطلقاقتران عالم اإلزدواجية متقوم ب. خالف وحدة العالم الروحيالعالم المادي هو عالم اإلزدواجية ب

لسيطرة على العالم على نحو مصطنع بينما فيإلى ايسعى كل حي في عالم اإلزدواجية . متقوم بالروح دون شائبة من شوائب المادة

يتحاسد األحياء في عالم اإلزدواجية، والموت محتم بداعي. المطلقينالمطلق وكل ما سواه خدمه الحق هو الحق العالم المطلق 

ال يقوى أحد على النجاة بنفسه من يد الموت في العالم. هو المالذ الوحيد من الخوف للنفس المسلمةالحق . اقتران المادة والروح

 .للحقالمادي دون تسليم نفسه للقدمين اللوتسيتين 

 التعريب

شئت لكن  ان احرقني شخصيا ان ربي، ال بأس. سهم حديدي ناري مقبل علي بسرعة.  انت القويرباه،

. هذا ما أرجوه منك يا ربي. ضهاجهسبب اوي ال تدعه يحرق جنيني ان ارجوك

 التفسير

 ١١\٨\١. ب. ش

 أرملة)UttarA( راأوتَّـكان يتعين على . )UttarA( آوتَّـرا زوج )Abhimanyu( أْبـهيـَمـنْـّيـووقعت تلك الحادثة بعد موت 

في رحمها وكانتللحقا كبيرا تيم يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج الموت مع زوجها لكنها كانت حبلى وكان )Abhimanyu( أْبـهيـَمـنْـّيـو

 من التعبير عن ذلك بصراحة أمام)UttarA( أوتَّـراوبناء عليه، لم تخجل . االم مكلفة بمسؤولية حماية طفلها. مسؤولة عن حمايته

وفي نهاية األمر كانت ام ملك صالحللحقة كبيرة تيم ابنة ملك كبير وزوجة بطل كبير و)UttarA( أوتَّـراكانت . كْرِِٰشْٰـنَٰالرب 

. كانت محظوظة من كل وجه. أيضاً

 التعريب

، تيمهعطوفا على  كالمها بصبر، الذي كان كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب سمع  ان بعد: ْسـوامّيچُوسّوتَ قال 

 للقضاء على آخر ْبـَرْهماْسـتْـَرأطلق ) DroNAcArya (ْدرُوٰنـاتْــشاْريا  ابنآشْـوتّْـهاما ان أدرك فورا

. )PANDu(  پانْٰـٰدوذرية

 التفسير
عائلة )PANDavas (پانْٰـدََٰوْزكانت عائلة الـ.  ألن في ذلك ضرورة كبيرة لخير كل حيتيمهمحايد من كل وجه لكنه يحابي الحق 

وإقامة) Duryodhana (دوْريُّـوْدَهـَنكان ذلك سبب انهيار حكم فريق . يحكموا األرضان الحق وبناء عليه، شاء  .الحق تيممن 

لم يحب.  الذي كان جنينا في الرحميتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجناء عليه، أراد حماية وب. )YudhiSThira (َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَرحكم 

. لمثالية االتيمعائلة )  (پانْٰـدََٰوْزة حرمان األرض من الـفكر PANDavas



 ١٢\٨\١. ب. ش

 التعريب

PANDavas (شاونَـَكيا خير الحكماء  (پانْٰـدََٰوْز كل من الـ رفع،) zaunaka(سة سالحه عند رؤية  الخم

.  الساطع مقبال عليهم)( ْبـَرْهماْسـتْـَر brahmAstra

 التفسير

 ١٣\٨\١. ب. ش

ْبـَرْهماْسـتْـَرح سال) AzvatthAmA (آشْـوتّْـهاماأطلق .  من االسلحة النوويةةدقكثر  سالح أ)brahmAstra( تْـَرْبـَرْهماْسـ

)brahmAstra(پانْٰـدََٰوْز لقتل الـ) PANDavas ( َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَرالذي كان االخوة) YudhiSThira(بيرهم مع حفيدهم ك

 كان أكثر فعالية وأدق من)brahmAstra( ْبـَرْهماْسـتْـَروبناء عليه، . )UttarA( أوتَّـرا الوحيد الذي كان جنينا في رحم

ال تميز القنبلة النووية بين الهدف وسواه بل تؤذي االبرياء لغياب. عشوائيا كالقنابل النووية يصيب هدفه االسلحة النووية وال

.  ويالحقه دون إلحاق أذى باالبرياءهيعلم هدف الذي )( ْبـَرْهماْسـتْـَرالسيطرة بخالف  brahmAstra

 التعريب

 االصفياء الذين نذروا انفسهم له تيمه الخطر الكبير المحدق بكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالحظ شخصية الالهوت القوي 

.  لحمايتهم)( سوَدْرشَـَنفرفع فورا قرصه  Sudarzana

 التفسير

 ١٤\٨\١. ب. ش

السالح النووي لكنه يولديشبه ) AzvatthAmA (آشْـوتّْـهاما الخطير الذي أطلقه )brahmAstra( ْبـَرْهماْسـتْـَركان سالح 

ِوَدْز مدونة في الـَمـنْـتَْر من انتاج صوت أكثر دقة تولده )brahmAstra( ْبـَرْهماْسـتْـَر  سالح.إشعاعا وحرارة أكثر

)Vedas( .آشْـوتّْـهاماأطلق . ة الهدف دون سواه السالح هي القدرة على توجيهه إلصابلكفائدة أخرى لذ) AzvatthAmA(

وبناء عليه، كان يشكل خطرا أكبر من القنابل النووية لقدرته على. )PANDu(  پانْٰـٰدواء على جميع الذكور من ذريةالسالح للقض

 الذين التيمهلمه بكل ذلك، لحماية  سالحه الشخصي لعكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب رفع . النفاذ في أمنع الحصون وال يخطئ هدفه مطلقا

 التيتتيميةال الخدمة بنسبة نوعية أو نسبةتجيب  ال يهلك مطلقا، وهو يستيمه ان ـتاچّيـَوْد َچْبَهـفي الحق وعد . سواهون يعرف

ـَْمـناْمـّييشَٰ و-أنَـنْـيا : عبارةتميزت.  تيمهيؤديها پانْٰـدََٰوْزـكان ال.  داللة خاصة هنا)ananya-viSayAtmanAm( ـات

)PANDavas (يتجاهل حتى أكبر محارب ويهلكهالحق نهم كانوا من كبار المحاربين، لكن رغم االحق ضين أمر حمايتهم إلى مفو.

سع إلبطالال يت) PANDavas (پانْٰـدََٰوْزوقت الـ ان سالحه حتى على حساب المخاطرة بنقض وعده عندما أدركالحق رفع 

ملحمة رفع سالحه طيلة مبعدالحق وعد . )AzvatthAmA (آشْـوتّْـهاما الذي أطلقه )brahmAstra( ْبـَرْهماْسـتْـَر

معروف بـالحق .  كانت على وشك اإلنتهاءالحرب ان رغم لكن االمر الطارئ كان أهم من الوعد) KurukSetra (كوروكْـشِٰـتَْر

-bhakta(  َوتْـَسـَل-ْبـَهـكْتَيبقى ان الحق  عليه، يفضل وبناء.  تيمهحبيب  أي)bhakta-vatsala(  َوتْـَسـَل-ْبـَهـكْتَ

vatsala( يكون أخالقي دنيوي ال ينقض وعده ان على .

 التعريب

ء عليه، أحاط وبنا. )ParamAtmA (َپـَرماتْـما دور في قلب كل حي بكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّييحل المتصرف العظيم 

. )( كورولحماية ذرية   الشخصية بقدرته)( أوتَّـراجنين  Kuru UttarA
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وبناء.  النفس العلياأي) ParamAtmA (َپـَرماتْـما دورالمتصرف العظيم قادر على الحلول في قلب كل حي أو حتى في الذرات ب

 الذي كان)Kuru( كورو َمهاراَج لحماية ذرية )UttarA( أوتَّـرا من داخل بدن يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجعليه، حجب الجنين لتنجية 

كورو َمهاراَج من ذرية )PANDu( پانْٰـٰدووأبناء ) DhRtarASTra (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْركان أبناء .  منها)PANDu(  پانْٰـٰدوالملك

)Kuru( . كورووبناء عليه، كان معروفين بآل )Kuru( ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْر لكن أصبح أوالد) DhRtarASTra (وروكوفين بآل معر

)Kuru( پانْٰـٰدوأبناءاصبح  بينما  )PANDu(پانْـدََٰوْز معروفين بالـ )PANDavas(  وصف االبن. الخالف بين ابناء العمنشوء بعد

ملحمةفي ) DhRtarASTra (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْر بعد مصرع جميع أبناء وأحفاد )Kuru( كورواالخير من الساللة بابن 

. )( كوروكْـشِٰـتَْر KurukSetra

 التعريب

( ْبـَرْهماْسـتْـَرطل السالح الفائق با ،) brahmAstra (شاونَـَكيا  zaunaka( آشْـوتّْـهاما الذي أطلقه 

AzvatthAmA . ال يمنع أو يبطلسالحا  رغم انه كان )كْرِِٰشْٰـنَٰالرب ( ويشْٰـٰنوبقوة وفسد ) (

 التفسير

 ١٦\٨\١. ب. ش

بكالم. كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب  أي نور الوجود صادر عن )brahmajyoti( َرْهـَمـْجـيُّـوتيْبـ ان ـتاچّيـَوْد َچْبَهـجاء في 

إذن، فشل سالح. أشعة الشمس هي أشعة قرص الشمس ان كماالحق  ليس سوى بهاء )brahma-tejas(  ِتـَجـْز-ْبـَرْهـَمآخر، 

 سالحكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب أبطلت قدرة . د الماديرغم انه ال يقاوم على الصعيالحق في تخطي قوة   هذاْبـَرْهـَم

. لم يستعن بسواه ألنه مطلقالحق  ان يمما يعن) ( ْبـَرْهماْسـتْـَر AzvatthAmA brahmAstra (آشْـوتّْـهاما الذي أطلقه )

 التعريب

شخصية الالهوت الغامض ذلك أمر رائع على االخص في تسالي  ان ، ال تعتقدواـةْبراْهـَمنَٰايها الـ

.  بقدرته العلية رغم انه نفسه ال يولدهاويهلككل الماديات والعاصم الذي يحفظ 

 التفسير
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 لكن كل تساليه رائعة بالنسبة الينا ألنها وراءالعظيمالرب ال يستحيل أمر على . وراء الدماغ الصغير لألحياءالحق ان تسالي 

 والمالئكة وسائرشيـَوو   ْبـَرْهما  ونارايانَٰكامل بالتمام بينما ال يملك سواه أي الحق . لكمالتام القوة واالحق . مداركنا المحدودة

. ال يعادله وال يكبره أحد. االحياء سوى نسب متفاوتة من كماله

 التعريب

(كونْـتّي  خاطبت ،) KuntI( ْبـَرْهماْسـتْـَروبالنجاة من اشعاع  brahmAstra(وأوالدها للحقعفيفة  التيم ال

.  فيما كان على وشك الرحيل إلى دارهكْرِِٰشْٰـنَٰالرب ) DraupadI (ْدراوَپـدّيالخمسة و 
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، وستفصح اآلن عن عقلها فيكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب بالصفي  تتيمهابداعي أي عفيفة  )satI( َسـتّي  هنا)KuntI(كونْـتّي  توصف

للخالص منوان كان ذلك إلى سواه سواء أكان مالكا أو بشرا حتى للحقالعفيف  التيم ال يتطلع. كْرِِٰشْٰـنَٰالرب الدعاء التالي إلى 

في عونهم من كلالحق لذلك، كان . كْرِِٰشْٰـنَٰسوى ون ال يعرف. )PANDavas( پانْٰـدََٰوْزالـتلك هي خواص مجمل عائلة . الخطر

لذلك، ال ينبغي إلنسان طلب العون من االحياء القاصرة أو.  تيمهوبينالحق دل بين التوكل متبا. الوجوه والظروف على الدوام

دائم الشوق إلىالحق مطلقا لكن الحق العفيف عون  التيم ، وال يطلب مثل ذلكتيمه القادر على تنجية كْرِِٰشْٰـنَٰالرب المالئكة بل من 

 . عونه

 التعريب



. ، اسجد تعظيما لك ألنك الشخص األصلي العلي عن جبالت العالم الماديكْرِِٰشْٰـنَٰيا : كونْـتّي شْـرّيقالت 

. انت داخل وخارج كل شيء ومع ذلك أنت ال تُرى

 التفسير
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ال ترتكب مثل.  رغم لعبه دور ابن اخيهاشخصية الالهوت االولية هو كْرِِٰشْٰـنَٰ ان  تدري تماما)KuntI(كونْـتّي  شْـرّيكانت 

جميع ان رغم. ي وراء االكوان الماديةاألصل) puruSa (پوروشَٰلذلك، وصفته . دة خطأ بالسجود البن اخيهايشيدة الرتلك الس

لذلك، جاء .الحقتنزع االحياء إلى الوقوع في براثن الطبيعة المادية بخالف . عاصمةاللية وال واالحياء علية أيضاً لكنها ليست اال

أي) nityo nityAnAM cetanaz cetanAnAm(  تْـِشـتَـنَـشْ تْـِشـتَـناناْمـانامْٰيـتْـيُّو نيـتْـّينـ وصفه )Vedas( ِوَدْزفي الـ

)SUrya( ْرياسّو و )Candra( تْـشَـنْـْدَراالحياء أو المالئكة نظير .  أي الملك)Izvara( إشْـَوَركما وصف " كبير االحياء"

 أي الملك)paramezvara( َپـَرِمـشْـَوَرهو .  العظيم)Izvara( أشْـَوَرنهم ليسوا  إلى حد ما أيضاً لك)Izvara( إشْـَوَرون يعتبر

يقول.  وفي كل شيء رغم حضوره أمامها بدور ابن اخيها)KuntI(كونْـتّي يحل في . هو في كل شيء ومحيط بل شيء. العظيم

ِوَدْزنني ضالة الـاورغم . والنسيان والعلم الخاحل في قلب كل حي ومني يصدر الذكر :")١٥\١٥( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـفي الحق 

)Vedas( ِودانْـتَالـ فإنني كاشفها وانا معلم )VedAnta(" . كونْـتّي تؤكد الملكة)KuntI( ال ُيرى رغم انه داخل كلالحق  ان

 كان حاضرا أمامها لكنهشْٰـنَٰكْرِِٰالرب  ان )KuntI(كونْـتّي شهدت الملكة .  اإلعتيادياإلنسانلغز عند الحق .  ومحيط بهماالحياء

آشْـوتّْـهاما الذي أطلقه )brahmAstra( ْپـَرْهـماْسـتْـَر لتنجية جنينها من سهم )UttarA( أوتَّـرادخل رحم 

)AzvatthAmA( .كونْـتّي تكان )KuntI(في.  في كل مكان أو محصور في مكان واحدكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيكان  ان  نفسها محيرة ما

ويتحكم) mAyA (ماّيـايدعى هذا الستار قدرة . ع، هو االثنين، لكنه يحتفظ بحق عدم الكشف عن ذاته لغير النفوس المسلمة لهالواق

 . ية المحدودة للنفس المتمردة ويوضح على الوجه التاليبالرؤ

 التعريب

انت غير مرئي . لحسية المحدودةكونك وراء المدارك ا الفتنة الخارجيةانت ال تقارب أزليا وراء ستار 

. الممثل الذي يتزيا بدور ماما ال ُيعَرف للمراقب األحمق ك

 التفسير
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هذا عين ما تقوله الملكة.  الفطنة يحسبونه بشرا مثلهم فيستخفون بهضعفاء ان ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ في كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب يؤكد 

 على)asuras( أسوَرْزال يقوى . )asuras( أسوَرْزويطلق عليهم الحق م المتمردين على  الفطنة هضعفاء.  هنا)KuntI(كونْـتّي 

نْرِٰسيمْٰـَهى وأ) RAma(راَم شخصية بفي اوساطنا الحق عندما يتجلى معجزات ال تحصى، الحق يكشف  .الحقاإلنصياع لسلطان 

)NRsiMha (وراَهى وأ) VarAha ( عن افعال يعجز عنها البشر حتىكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب شف  وككْرِِٰشْٰـنَٰلية وصورته االبأو 

نها مسحت رغم ا)PUtanA( تَـناپّوقتل الجنية .  كما سنتبين في الباب العاشر من هذا الكتاب الجليلمنذ كان طفال في حجر امه

 كما)Govardhana( َوْرْدَهـَنچُوكذا، رفع جبل . حليب ثديها مثل طفل بشري كما رضع روحهاالحق رضع . ثديها بالسم لقتله

الواردةالحق  بعض معجزات هذه. )VRndAvana (ورِٰنْـداَوَنيرفع الطفل مظلة ضفدعة ووقف طيلة سبع أيام بلياليها يظلل أهالي 

ى تعاليماكما ألق) UpaniSads( اتْدـَپـنيشَّٰواأل أي كتب التاريخ و )ItihAsas( إتـيـهاَسـْز  و )purANas( پـوراٰنـاتْفي الـ

 مثلةِوديالـلعب دور البطل ورب العائلة والمعلم والزاهد وتقطع بربوبيته جميع المرجعيات  .ـتاچّيـَوْد َچْبَهـرائعة في صورة 

و) zaGkara (كََرشَـنْـ و) Madhva (َمـْدْهـَو  وناَرَد و) Asita (آسيـتَ و) Devala (َلِدَو و) VyAsadeva( وّيـاَس ِدَو

ويشْـواناتْـَهى و) JIva GosvAmI( ْسـوامّيچُوجـّيـَو   و َمـهاْپـَرْبهو تْـشايتَـنْياشْـرّي و) RAmAnuja (رامانوَج

 وسائر)BhaktisiddhAnta SarasvatI( ْبـَهـكْتي سيدّْهانْتَ َسَرْسـَوتّي و) VizvanAtha CakravartI (تْـشَـكْـَرواْرتي

رغم كل ذلك، توجد فئة تمتاز بعقلية فاسدة ال. ةِوديالـ في معظم االسفار الحقن انه ، كما أعلِوديالـ تتيمالمرجعيات في خط ال

ال يقوى أمثالهم على اإلقرار.  الحاضرة والسابقةتهاسيئات كثيرة في حياارتكابها تقبل بربوبيته بداعي فقر العلم والمعاندة نتيجة 

السمتندين إلى عقولهم وحواسهم القاصرة ال ان هم، والصعوبة األخرى هي حتى عندما كان حاضرا أمامكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيبألوهية 

ي اختبار كل شيء بعلمه التجريبي، لكن منعصريطلب العالم ال. يعصر، وخير مثال عليهم هو العاِلم الالعظيمالرب انه ون يفهم

 أي وراء العلم)adhokSaja( ـَجهـُوكْـشَٰأْدهنا الحق وصف .  بالعلم التجريبي القاصرشخصية الالهوت العلياالمحال العلم ب

نزعم مالحظة كل شيء لكن علينا اإلقرار بأن قدرتنا محصورة بمالحظة االشياء في ظروف. جميع حواسنا قاصرة. التجريبي

.ا النساء عامة هذا وال سيمالمسيَّرةالنفس  بقصور كونْـتّيتقر الملكة . المدارك الحسيةالحق ال تدرك . مادية محددة خارج سيطرتنا

والسماع عنه من المرجعيات في تلكالحق  الفطنة ليتسنى لهم الرضوخ لسلطان ضعفاء والمساجد أو الكنائس ضرورية لالهياكل

 الفطنة وال يعارض انشاء مثل تلك االماكن المقدسة المطلوبة لرفع مستوىضعفاءبداية الحياة الروحية الزمة ل. األماكن المقدسة

ضعفاء والمساجد والكنائس بصورة عامة مفيد لالهياكلكما يجري في للحقالسجود . حي لسواد البشر سوى االغبياءاإلتصاف الرو

 . بالخدمة النشطةالحق المستبحر بالتأمل في  التيم الفطنة بمقدار الفائدة التي يستمدها

 التعريب

ون صف الذين يتاهل النظرقلوب المتعالين المستبحرين و في تتيميةال للخدمةأنت تنزل بنفسك لنشر العلم العلي 

فكيف نستطيع نحن معشر النساء العلم بك على أتم وجه؟. بالقدرة على تبين المادة عن الروح

 التفسير
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هرحمت. الحق المطلق شخصية الالهوت وراء العقل ان )UpaniSads( اتْدـَپـنيشَّٰواألجاء في . حتى ألكبر النظارالحق يدرك ال 

هذه الحقيقة تؤيدها الملكة التي تلعب. سنين طويلة لكنه لن يصل إلى معرفته على مدى  التنظيرلإلنسانيمكن . هي سبيل العلم به

لذلك، يسجدن له. باركهن لسرعة إيمانهن بعظمته وقوتهالحق النساء عامة قاصرات عن التنظير الفلسفي لكن . دور امرأة بريئة

لهذا السبب وحده،. عليم بإخالص الغرضالحق . في حظوته الخاصة ليس للفيلسوف الكبير فحسبق الحيظهر لطف . دون تحفظ

بساطة. عناية النساء بالدين تفوق عناية الرجال في مختلف البلدان واألديان. أعداد كبيرة في المناسبات الدينيةبتتجمع النساء عادة 

. ات العواطف الدينية غير المخلصةتلك هي أكثر فعالية من مسرحيالحق التسليم بسلطان 

 التعريب

( ِدَوكّي ومتعة ) DevakI( َوسو ِدَوالذي اصبح ابن للحقلذلك، اسجد تعظيما  Vasudeva ( وسائر نَـنْـَدوصبي 

 . حياة االبقار والحواسومهجة )  (ورِٰنْـداَوَنرعاة البقر في 

 التفسير

VRndAvana
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تيمه المادية مهما بلغت، ينزل من رحمته العلية على حاله إلظهار رحمته الخاصة على مقتنيات بالالذي ال سبيل إليهالحق ان 

 على االخص فوق سائر نزالته لسهولة مقاربتهكْرِِٰشْٰـنَٰالرب  نزلة )KuntI(كونْـتّي تبجل الملكة .  ورفع عبء األشرارصفياءاال

ِدَوكّي والملكة )Vasudeva( َوسو ِدَو ترك والديه الملك هلكنراَم  نزلته بصورة ابن ملك منذ طفولته فيالحق بقي . في تلك النزلة

)DevakI( ياشـُودامايِّى رغم انه كان ابن ملك وانتقل إلى حجر كْرِِٰشْٰـنَٰه بصورة تجلي فور )YazodAmAyI(ليلعب دور صبي 

 أوسعكْرِِٰشْٰـنَٰالرب لذلك، رحمة . تطهرت بتسالي طفولته المباركة التي )VrajabhUmi( ميـْبـهّوَرَجومن رعاة البقر في أرض 

لو لم يصبح.  والعائلة)Vasudeva( َوسو ِدَو المدعو )KuntI(كونْـتّي كثير الرحمة بأخ الحق كان . )RAma(راَم الرب من رحمة 

تدعوه ابن اخيها وتخاطبه بحنان أمومي، ان )KuntI(كونْـتّي  لما استطاعت الملكة )DevakI( ِدَوكّي و )Vasudeva( َوسو ِدَوابن 

ال تضاهى تسالي طفولة. التي كانت خير تساليهالحق  أكثر حظا ألنهما تمتعا بتسالي طفولة )YazodA( ياشـُودا و نَـنْـَدكان لكن 

ت التي وصف)KRSNaloka( لُوَك كْرِِٰشْٰـنَٰ في األولية  وهي مطابقة لتساليه الباقية)VrajabhUmi( ميـْبـهّوَرَجفي والحق 

شْـرّيالرب نزل . )Brahma-saMhitA(  َسـْمـهيتا-ْبـَرْهَم في قصيدة )cintAmaNi-dhAma( ْدهاَم -يتْـشيـنْـتاَمـٰن

حظ أهالي ان  َمـهاْپـَرْبهو تْـشايتَـنْياشْـرّيلذلك، أكد .  مع كل بطانته ولواحقه)VrajabhUmi( ميـْبـهّوَرَجو إلى كْرِِٰشْٰـنَٰ

الحقتسالي  .الحق ال يعادل وال سيما حظ صبايا رعاة البقر اللواتي نذرن كل غال ونفيس لمرضاة )VrajabhUmi( ميـْبـهّوَرَجو

الرب. يـنَْدوچُو وتساليه مع رعاة البقر وال سيما رعاة البقر الصبيان واألبقار أضفت عليه كنية )YazodA( ياشـُودا و نَـنْـَدمع 

 يستند إلىاإلنسانرغد  ان مما يدلبصورة اكبر  واألبقار ـةْبراْهـَمنَٰإلى الـالذي يميل  )Govinda( َدــنْويچُو بصفة كْرِِٰشْٰـنَٰ

 .  مطلقا بغيابهماكْرِِٰشْٰـنَٰالرب  وحماية األبقار وال يرضى ْبَرْهـَمـنيةالتربية الـ

 التعريب

ولحظك في وبطنك معلم بغور يشبه زهرة اللوتس لوتس  دوما باكاليل أزهار المزينتبجيلي لك رباه، وال

. برودة اللوتس وباطن قدميك معلمتان برسوم اللوتس

 التفسير
من عداد البشر لكنهالحق قد يبدو . تميز بدنه عن سائر األبدانيي  للبدن الروحي لشخصية الالهوت الذهذه بعض السمات الخاصة

النساء ان ألنها امرأة على أساسالحق  نفسها غير جديرة برؤية )KuntI( كونْـتّيترى . متميز دوما بسماته الشخصية

 العليا الثالثالطبقات االجتماعية أي انسباء )dvija-bandhus(  َبـنْـْدهوْز-َجـيدو الصناعيين و  أي)zUdras( ْزْدَرـّوشوالـ

 لكن يمكنهمولواحقه ه وصوره وصفاتهوذكرطلق العظيم الحق المالفطنة الالزمة لفهم األمر العلي المتعلق باسم ون الذين ال يملك

 الذي ينزل إلى العالم المادي لمجرد اإلنعام على النفوس المتردية بما)arcaA-vigraha( ـَرَهىْچيـ و-أْرتْـشاصورة بالحق رؤية 

رتهم في الخوض في الشؤون الروحيةرغم عدم جدا )dvija-bandhus (هوْز َبـنْـْد-يـَجْدو و )zUdras( ْزْدَرـّوشفيها النساء والـ

يظهر عطفه عليها بدخول كل كون من األكوانالحق فان تلك النفوس المتردية ال تقوى على رؤية شيء وراء المادة  ان لما .للحق

شبية وسط بطنه العلي من الغور المنتخرج سويقة لوتس  الذي )GarbhodakazAyI ViSNu (ويشْٰـٰنوـْرْبهُوَدكَشاّي َچ شخصيةب

الحقيقبل . )PaGkajanAbhi (ـكَـَجـناْبـهيَپـنْيكنى الحق وبناء عليه، .  في الكونْبـَرْهماباللوتس فيولد المخلوق االول 

: في مختلف العناصر المادية وهي)arcA-vigraha( ـَرَهىْچيـ و-آْرتْـشارته العلية صو) PaGkajanAbhi (ـكَـَجـناْبـهيَبـنْ

الخشب، صورة من الطين، صورة من المعدن، صورة من االحجار الكريمة، صورة من الصباغ، صورةصورة فكرية، صورة من 

لشدهيكل زين دوما باكاليل من ازهار اللوتس كما ال بد من خلق جو مسر في التللحقكل تلك الصور . مرسومة على الرمال، الخ

رحيم حتى بالنساءالحق وبناء عليه، .  المتأملون صورة فكريةعبدي.  المنصرفين إلى التخاصم الماديالتيماإلنتباه المتحرق لغير 

 التي تضم صورا متباينةالهياكل شريطة موافقتهم على زيارة )dvija-bandhus(  َبـنْـْدهوْز-ْدويـَج و )zUdras( ْزْدَرـّوشوالـ

المرجعيات الروحية أي )AcAryas( اْزآتْـشاْري جميع أقام.  فقراء العلمحسب زعمليسوا وثنيين هيكل زوار ال. مصنوعة لهم

بينما هو في الواقعهيكل  في الالتبجيل والتعظيم لعون عامة الناس وال ينبغي ألحد الزعم بأنه تخطى مرحلة الهياكلتلك ، ةِوديالـ

وتسيتين ورفع نظره من قدميه اللابتداءالحق بالنظر إلى  ان لإلنسانينبغي .  والنساء أو أدنى)zUdras( ْزْدَرـّوشمن عداد الـ

يألف رؤية قدميه ان قبلالحق لى النظر إلى وجه إال يسعى أحد  ان يجب. تدريجيا إلى الساقين ثم الخصر ثم الصدر ثم الوجه

بدأت ف وقد يسبب ذلك شعوره بالحرجتهمن قدميه اللوتسيتين ألنها عمالحق  بالنظر إلى )KuntI(كونْـتّي لم تبدأ . اللوتسيتين أوال

لتنقذ ظر إليه فوق قدميه اللوتسيتين أي من خصره ثم رفعت نظرها تدريجيا إلى وجهه ثم خفضت نظرها إلى قدميه اللوتسيتينبالن

 . من موقف محرجالحق 



 ٢٣\٨\١. ب. ش
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( ِدَوكّيلقد أطلقت سراح امك  ،) DevakI( ـِكـشَـّيٰشْهـرِٰيا رب الحواس واألرباب  HRSIkeza( التي كانت 

كما خلصتني مع أطفالي من سلسلة ) KaMsa( ـَسكَـمْٰة لوقت طويل ومشقية على يد الملك الحسود مسجون

. من األخطار الدائمة

 التفسير
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 لخوف الملك الحسود من)Vasudeva( َوسو ِدَو في السجن مع زوجها َسـكَمْٰ واخت الملك كْرِِٰشْٰـنَٰ ام )DevakI( ِدَوكّيأودعت 

نجى  لكنكْرِِٰشْٰـنَٰ الذين ولدوا قبل )DevakI( ِدَوكّيجميع أوالد  َسـكَمْٰالملك قتل . كْرِِٰشْٰـنَٰلثامن أي  اهاالموت على يد ابن

َوسو ِدَوكان .  الذي رعاهَمهاراَج نَـنْـَد حمله إلى دار )DevakI( ِدَوكّي زوج )Vasudeva( َوسو ِدَو من خطر الذبح ألن كْرِِٰشْٰـنَٰ

)Vasudeva(عناية أكبركْرِِٰشْٰـنَٰيولي  جملة الكالم،. كْرِِٰشْٰـنَٰ أرملة وال معين لها سوى ّيِدو كونْـتّي الحياة بينما كانت  على قيد 

 في حالة العجز التام يزداد تعلقا به،تيمه االصفياء في وسط تلك االخطار ألن تيمهاألخطار، كما يضع ون  الذين يواجهتيمهب

. زيد من نجاحهيالحق  ب التيماد تعلقيوازد

 التعريب

، حميتنا من قرص الكعك المسموم ومن الحريق ومن آكلة لحوم البشر ومن اإلذالل في البالط كْرِِٰشْٰـنَٰحبيبي 

الملكي ومن عذاب النفي في الغابة ومن الحرب التي اشترك بها كبار القادة، كما انقذتنا اآلن من سالح 

. )AzvatthAmA (آشْـوتّْـهاما
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 سليمة االحوال عموما ولم تقع في)DevakI( ِدَوكّيكانت . )PANDavas( پانْٰـدََٰوْزالـيرد هنا سرد للمخاطر التي تعرض لها 

 وأوالدها اليتامى في المتاعب مرة تلو)KuntIdevI( ّيِدو كونْـتّيوقعت  لكن سوى مرة واحدة المتاعب على يد أخوها الحسود

فيالحق لفائه في المتاعب بسبب الخالف على العرش لكن نجاهم وح) Duryodhana (دوْريُّـوْدَهـَنأوقعهم . ويلةمرة لسنوات ط

شمع الشيلك  كما وضعوا في بيت مصنوع منذات مرة )BhIma( ـَمْبـهّيدس السم في قرص كعكة كانت معدة لولدها . كل مرة

بإمدادالحق ى البالط الملكي وأهينت في مسعى لتعريتها فنجاها ذات مرة إل) DraupadI (ْدراوَپـدّيواشعل النار به، كما جرجرت 

 إلى مبارزة الغول)BhIma( ـَمْبـهّيكذا، اضطر .  عاريةبرؤيتها) Duryodhana (دوْريُّـوْدَهـَنثوب طويل ال يحد ففشل فريق 

كوروكْـشِٰـتَْرملحمة بعد ذلك، اندلعت . انقذهالحق  لكن اثناء نفيهم في الغابة )HiDimbA RAkSasa( ـَسهيـديـْمـبا راكْـشَٰ

)KurukSetra (ْدرُونَٰ كبار القادة مثل أْرجوَنيث واجه ح) DroNa (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَو و) BhISmadeva (كَـْرنَٰو  )KarNa(

ْبـَرْهماْسـتْـَرسالح ) DroNAcArya (ْدرُوٰنـاتْــشاْرياوغيرهم من األبطال األشداء، وأخيرا، بعد انقضاء الحرب، اطلق ابن 

)( . Kuru ( كورو آخر ذرية يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجالحق  فأنقذ ) UttarA ( أوتَّـرا لقتل الجنين في رحم ) brahmAstra
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ب نراك مرة وثانية ألن رؤيتك تعني انقطاع تعاق ان تتوالى كل تلك المصائب مرة وثانية ليتسنى لنا ان اتمنى

. والدتنا وموتنا

 التفسير
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ونه غالبا، لكن من يعيشتعظيمبون أو يبدأالحق ون عظمالبؤساء والمعوزين والفطناء والمستطلعين الذين قدموا أعماال صالحة ي

 بديال الصالحلذلك، ال يجد. الفتنة الخارجيةلضاللهم بالحق لى عن التوجه إون نظر عن منزلتهم يقصرعلى الخطيئة فقط بغض ال

يعني التهيئة للخالص منللحقالذكر الدائم للقدمين اللوتسيتين . عندما يصاب بمصيبة ماالقدمين اللوتسيتين للحق عن اللجوء إلى 

 . مما يعني الخالصالحق وبناء عليه، رغم المصائب الظاهرية فإنها تلقى الترحيب ألنها تتيح الفرصة لذكر . الوالدة والموت

وهما خير قارب لعبور بحر الجهالة، تحقيق الخالص بسهولة القفز فوق آثار حوافردمين اللوتسيتين للحق القيستطيع من يلجئ إلى 

 . الخطر في كل خطوةكمن حيث يالعالم المادي وال شأن لهم بالحق العجل، وأمثاله مقصودين لإلقامة في دار 

 الفطنة الخطط لتعديل تلكضعفاءيضع . حافل بالمصائبهذا العالم المادي مكان خطر  ان ـتاچّيـَوْد َچْبَهـفي الحق يقول 

لذلك،. التامة بالهناء المنزه عن المصائبالحق ال علم لهم بدار . المصائب جاهلين بأن طبيعة هذا المكان بحد ذاتها حافلة بالمصائب

 الروحي ازاءتحقيق التقدم في ال احرازلإلنسانينبغي . واجب الراشد عدم اإلضطراب بالمصائب الدنيوية الحتمية في كل الظروف

وبناء. النفس الروحية علية عن كل المصائب المادية. عذاب كل أشكال المصائب التي ال يمكن تفاديها، ألنها مهمة الحياة البشرية

 نمر والقد يشاهد الفرد نمرا يلتهمه في منامه وقد يبكي على مصابه، لكن ال يوجد. عليه، المصائب المزعومة هي مصائب وهمية

الحقمن يحالفه الحظ باإلتصال بيكسب السعادة جميع مصائب الحياة أحالم، و ان على هذا النحو، قيل. عذاب بل هي أضغاث أحالم

 . بالعبادات التسع أو احداها هو خطوة أمامية على درب الرجوع اليهالحق اإلتصال ب. تتيميةالالخدمة ب
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 لتحسين أحواله )المادي(السائر على درب التقدم . ك سهل على المنهكين ماديا وحدهمربي، اإلقتراب من

. بالنسب والحسب والعلم الرفيع والجمال قاصر عن التوجه اليك بمشاعر مخلصة

 التفسير
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يدعى رقي الحضارةالرقي المادي يعني الوالدة في عائلة عريقة كبيرة الثراء والعلم والجمال وهي مطلب جميع الماديين وهذا ما 

يا:"بمخاطبته بحرارةللحقالمادية لكن ال يعقب امتالكها سوى اإلغترار المصطنع بتلك المقتنيات الزائلة مما يمنع نطق االسم القدوس 

ندمامن ذنوب يقصر عن ارتكابها ع يتخلصالمذنب  ان )zAstras( ْزشاْسـتَْرـالجاء في . "كْرِِٰشْٰـنَٰ يا ،)Govinda( َدــنْويچُو

في الواقع، االسم. ال توجد مغاالة في هذا الكالم .للحقتلك هي فعالية نطق االسم القدوس . مرة واحدةللحقينطق االسم القدوس 

يستطيع من ال حول له. إلى نوعية المشاعرالحق يستند التفوه باسم . مجهز بتلك القدرة، لكن توجد نوعية النطق أيضاًللحقالقدوس 

يمكن للمغتر ماديا نطق. التفوه به بتلك الحرارةعن من يتفوه به في رضى مادي يقصر بحرارة بينما للحقلقدوس التفوه باالسم ا

 النسب-١: أركان الرقي المادي وهي، وبناء عليه .رضة لكنه قاصر عن التفوه باالسم القدوس بشعورابصورة عللحقاالسم القدوس 

يةصف الالروحيةالحجاب المادي للنفس . ال، تعيق الفرد عن التقدم على الدرب الروحي الجم-٤.  سعة العلم-٣.  الثراء-٢. الرفيع

هو رداء خارجي كالحمى التي هي مظهر خارجي لبدن سقيم، ويستهدف العالج خفض درجة حرارة الحمى وليس رفعها بالعالج

في المقابل، اإلفتقار المادي عالمة جيدة.  يثبط العزميشهد أحياناً افتقار المستبحرين روحيا على الصعيد المادي لكن ذلك ال. السيء

 وهم الفرد ازاء هدفشدةسبب تي ت الة الماديثمالةيكون مبدأ الحياة خفض مستوى ال ان يجب. انخفاض الحرارة عالمة جيدة ان كما

  .الحقالمتوهمين غير جديرين بدخول ملكوت . الحياة
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لذلك، أنت . انت راض بذاتك. ال شأن لك بأفعال وردات أفعال الجبالت المادية. معدم مادياسجد لك يا قنية الا

 .اتباع الوحدة المطلقةخير اللطفاء ورب 

 التفسير



من يزهد بشيء يكسب. كلمةلل دقيقيصبح زاهدا بالمعنى ال ان اإلنسانوبناء عليه، ال يستطيع .  عندما يصبح معدمااإلنسانال خير ب

 التيمكذا، يضحي.  وظيفة أفضلابتغاءيترك الخادم وظيفته . يضحي التلميذ بلهو طفولته من اجل اكتساب العلم. ضل بالمقابلشيئا أف

َسـناتََن و) zrIla RUpa GosvAmI( ْسـوامّيچُوَپ رّوـَل شْـرّي. بالعالم المادي من اجل اكتساب شيء ملموس ذو قيمة روحية

)zrIla RaghunAtha dAsa GosvAmI( ْسـوامّيچُو ـهوناتَْهى داَسْچَرـَل شْـرّي و )SanAtana GosvAmI( ْسـوامّيچُو

كان. كانوا من كبار الشخصيات على الصعيد المادي .الحق خدمة في سبيلة الدنيا ورغدها زخرفوغيرهم زهدوا في 

 zrIla RaghunAtha( ْسـوامّيچُو ناتَْهى داَسـهوْچَرـَل شْـرّيل كما كان چافي حكومة البن وزراء )GosvAmIs (ْسـوامّيْزچُوالـ

dAsa GosvAmI(معظم. لكنهم زهدوا في كل شيء لكسب شيء أفضل مما كانوا يملكونه في السابق  ابن اقطاعي كبير

لطيفةتوجد قصة  .للحقكنز سري في القدمين اللوتسيتين ون  من الرغد المادي لكنهم يملك محرومين)VaiSNavas (ْزوايشْٰـنَٰـَوـال

في كومةملقى كان يحمل معه حجر فالسفة وكان هذا الحجر . )zrIla SanAtana GosvAmI( ْسـوامّيچُوَسـناتََن ـَل شْـرّيعن 

كلمة. فعاد فأعطي االسم القدوس التقط هذا الحجر رجل محتاج لكنه تساءل عن سبب وجود هذا الحجر الثمين في النفاية. من النفاية

الفعلي ال يعطي أحدا شيئا ماديا التيم أي) mahAtmA (َمهاتْـما.  تعني من ال يملك شيئا ماديا يعطيه)akiJcana( آكـينْـتْـشَـَن

التي يملكها الوحيدة قنيةشخصية الالهوت ألنه الب تتمثل قنيةألنه زهد في كل مقتنياته المادية، لكنه قادر على تسليم أعظم 

 ولم)SanAtana GosvAmI( ْسـوامّيچُوَسـناتََن  عند مهمال في النفاية حجر الفالسفةان ك.  الفعلي)VaiSNava (وايشْٰـنَٰـَولـا

يضرب هذا المثل المخصوص للمبتدئين إلقناعهم بأن اإلشتهاء المادي ال يتوافق مع التقدم. يكن ملكه وإال لما كان في النفاية

الحق رؤية كل االشياء روحية ذات صلة بدام قاصرا عنما بداية يتبين دوما الروح عن المادة في ال ان ال بد للفرد من. الروحي

 تلك القدوة لنا فقط رغم قدرته على)zrIla SanAtana GosvAmI( ْسـوامّيچُوَسـناتََن ـَل شْـرّيروحي نظير  تيم وضع. األعلى

 . رؤية كل شيء روحيا ألننا محرومين من مثل تلك البصيرة الروحية

يورط الرقي المادي النفس في سجن البدن المادي الذي. ة أو الحضارة المادية عائق كبير للرقي الروحيتعمق النظرة الماديان 

يجري. هذا هو الواقع. أشياء ال لزوم لها  أي)anartha( أنَـْرتْـَهىذلك الرقي المادي هو . تعقبه الشقاوة المادية على أشكالها

 وليدة مفاهيم الحياة الماديةكمالياتلمسار الحالي للرقي المادي كما توجد كثير من الاستعمال أحمر الشفاه بكلفة عدة دوالرات في ا

.اإلنسانق الروحي وهو الضرورة األولى لحياة ي، يفسد الطاقة البشرية دون انجاز التحقالكمالياتاإللتهاء بهذا العدد الكبير من و

الحق تيميطلق على . وصول إلى القمر ال يحل معضالت الحياةمساعي السفر إلى القمر هو مثل آخر على هدر الطاقة ألن ال

وبناء عليه،. المقتنيات المادية من مولدات الجبالت المادية وتفسد القدرة الروحية.  لفقرهم المدقع)akiJcanas( آكيـنْـتْـشَـنَْز

 . تزداد فرصتنا للتقدم الروحي كلما قل ما نملكه من تلك المولدات

 بالعمل المادي، وكل تساليه وأفعاله التي تكشف حتى في هذا العالم المادي روحية منزهةصية الالهوت العلياشخال شأن مباشر ل

جميع اعماله بما فيها جلوته وخلوته علية وان كل من يلم بها جيدا لن ان ـتاچّيـَوْد َچْبَهـفي الحق يقول . عن الجبالت المادية

 . بل سيرجع اليهثانية دي في هذا العالم الماتناسخ إلى العود ي

تيمهأو للحقهذا اإلشتهاء عائد إلى تفاعل الجبالت الثالث وال تعلق .  السيطرة على الطبيعة الماديةرغبةالمرض المادي عائد إلى 

-نَٰچو -تَّرِٰنـو. )nivRtta-guNa-vRtti( تِّرِٰ َو-نَٰچو -تَّرِٰنـيـو تيمهوالحق لهذا السبب، وصف . ةالزائلبمثل تلك الملذات 

. ألنه ال ينجذب مطلقا بالجبالت المادية بخالف االحياء التي تنزع إلى ذلكالعظيمالرب  الكامل هو )nivRtta-guNa-vRtti( تِّيرَِٰو

 . بفتنة الطبيعة المادية االحياءبعضتعلق 
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 االصفياءالتيمالخالصة البديهية، وهؤالء تلك هي .  عليين عن الجبالت الماديةالتيمفان الحق  قنية التيم وتيمهقنية الحق  ان لما

الحق االصفياء والتيم. من اجل رفع الشقاوة والفقر أو حب اإلستطالع والتنظيرالحق لى إون توجه المختلطين الذين يالتيمبائنين عن 

آتْـماراَمه، هو وبناء علي. ما يتبادله معهمللحق فليس ،أما من جهة اآلخرين. متعلقين ببعضهم البعض على الصعيد العلي

)AtmArAma(الفناء في نوره الذي يدعىون لذين يطلب وفي الرضى الذاتي هو رب كل اتباع الوحدة المطلقة ا.راض بذاته  أي

brahmajyoti . تساليه العلية التي ال ينبغي مطلقا سوء فهمها بمثابة تسالي ماديةون  يدخلتيمه لكن )( ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتي

 التعريب

أنت . ربي، انت عندي الدهر الخالد والملك العظيم دون مبدأ ودون منتهى وانت الواحد الذي يعم الوجود

. الخالفات بين االحياء عائدة إلى تفاعلها اإلجتماعي. رحمتك دون استثناءالجميع ب شملت

 التفسير
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الرب هو كْرِِٰشْٰـنَٰ ان كانت تعلم جيدا.  وليس نسيب عائلتها االبوية ليس ابن اخيهاكْرِِٰشْٰـنَٰ ان )KuntIdevI( ّيِدو كونْـتّيعلمت 

َپـَرماتْـمااسم آخر إلمتداده . لياأي النفس الع) ParamAtmA (َپـَرماتْـما دور باالحياءب كل ول في قلا الحاألولي

)ParamAtmA ( كاَلهو )kAla(ال ينفع أحد القول اننا نجهل. يهسبنا عليشهد الدهر خير وشر عملنا جميعا ويحا. الدهر الخالد  أي

مالزمنا) ParamAtmA (َپـَرماتْـما ان  العلميتعين السيئات التي نتعذب بسببها في الوقت الحالي لكن ينانسربما . سبب عذابنا

 يحساب على كل عملكْرِِٰشْٰـنَٰالرب امتداد ) ParamAtmA (َپـَرماتْـما ان  والحاضر والمستقبل، ولماالعليم بالماضيهو الدائم 

ال. تمنح االحياء الخيار بصورة حسابها وسوء استعمال خيارها هو سبب عذابها. دون إذنه ال تتحرك قشة. فإنه الملك العظيم أيضاً

دخيارهم بالشقاوة المقدرة على يون ويصاب خالفهم الذين يسيئللحقلذلك، انهم االبناء الصالحين . استعمال خيارهمالحق  تيميسيئ 

 السعادة دونتصيبنا.  على ما قدمته من خير وشر العمل بالسعادة والشقاءالنفوس المسيَّرة )kAla( كاَليجازي .  الخالد)kAla( كاَل

يشقى كل حي ويسعد. عدو أو صديقللحقلذلك، ليس . )kAla( كاَلنطلبها ألنها من حساب  ان نطلبها كما تصيبنا الشقاوة دونان 

لذلك، تخلق. يطلب كل حي السيطرة على الطبيعة المادية.  اإلجتماعيا بمجرى تفاعلههاحسابتوفى االحياء . ما قدم من عملجزاء 

 ألنه دون مبدأ ودونالدهر  أي)kAla( كاَلـ بالحق يعرف .  عمل كل حيشاهدهو العميم . العظيمالرب االحياء حسابها بإشراف 

 . منتهى

 التعريب

احدا  خصانت ال ت. د على فهم تساليك العلية التي تبدو تسالي انسانية فتقود إلى التضليلربي، ال يقوى أح

. محاباتك من خيال البشر ال غير. كما ال تقصد أحدا بالحسدة حظوالب

 التفسير
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هوت بحدمفهوم بشرية شخصية الال. ال يعادي أحد على وجه الخصوص. على النفوس المتردية متوفرة على حد سواءالحق رحمة 

 األصفياء حتما لكنهتيمهيحابي . تسالي إنسان لكنها تسالي علية غير مشوبة بشائبة ماديةالحق تبدو تسالي . ذاته هو مفهوم مضلل

االحجار كريمة باإلنتفاع بأشعة الشمس بينما يقصر االعمىبعض تصبح . ليس محابيا على اإلطالق كالشمس التي ال تحابي أحدا

ضوء الشمس. الشمس تحابي في نشر اشعتها ان الظلمة نقيض النور لكن ذلك ال يعني. وعها عليه بوفرةعن رؤيتها رغم سط

.تحصيال لرحمة خاصةالحق  شكل من اإلطراء على تتيميةالالخدمة  ان يعتقد الحمقى. متوفر لكل حي لكن تتفاوت سعة اإلستقبال

 االصفياء الخدمة إلىالتيمال يؤدي . يؤجر التاجر داره لقاء بعض المال. تجاراليسوا الحق  االصفياء الذين وقفوا انفسهم لخدمة التيم

جلباالحق يجري البائس والمحتاج والمستطلع أو الفيلسوف إتصاال عابرا ب. متوفرة لهللحقلذلك، الرحمة التامة . لقاء اجرالحق 

يسأل الشفاء، لكنه الالحق حا فإنه يدعو إلى  البائس صالإذا كان. بعد قضاء الغرضالحق لغرض مخصوص، وتنقطع صلتهم ب

 التيمهذا هو الفرق بين. مفتوحة له لكنه معرض عن قبولهاالحق رحمة . في أغلب االحيان حالما يشفىالحق يعود يحفل باإلتصال ب

قط مستلمينعند الحاجة فالحق نعمة ون في جهل مطبق ومن يطلبون يعتبرالحق خدمة ون من يعارض. المختلطوالتيم الصفي 

عائدة إلى المتلقي وليسالحق تلقي رحمة صدد تلك المحاباة ب. تهكل رحمون تماما يتلقالحق والموقوفين لخدمة الحق جزئيين لرحمة 

 . الرحيمالحق إلى محاباة 

رحمته متوزعة. اقع وحدهم بخالف الوتيمهلذلك، يبدو محابيا ل. دورا بشريا عندما ينزل إلى هذا العالم المادي برحمتهالحق يلعب 

)KurukSetra( كوروكْـشِٰـتَْرملحمة في الحق جميع من قتلوا في حضور نال . على حد سواء رغم تلك المحاباة الظاهرية

.النفس الراحلة فتحصل على مكان في الدار العليةذهب بكل ذنوب يالحق الخالص دون المؤهالت الالزمة ألن الموت في حضور 

أحداالحق لذلك، ال يحابي . ينتفع باالحرارة واألشعة فوق البنفسجية ان لشمس بطريقة ما فمن المحتممن يعرض نفسه لضوء ا

 . واعتقاد العامة بمحاباته هو اعتقاد خاطئ

 التعريب

انت . يا روح الكون، من المحير فعال انك تعمل رغم انت ال تعمل، وانك تولد رغم انك الروح الذي ال يولد

.  ذاتك بين الحيوانات والبشر والحكماء والمائيات وهذا أمر محيِّر بحقتنزل

 التفسير
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هو الشهيد الذي يعم كل الوجود ومع ذلكالحق . بكالم آخر، انها ال تعقل. ليست محيرة فحسب بل تظهر متناقضةللحقالتسالي العلية 

 مثل)RSi( ـيٰشرِٰصورة ب ووغيرها كْرِِٰشْٰـنَٰ و) RAma(راَم صورة إنسان مثل بصورة خنزير بري بين الحيوانات وبيتجلى 

قدراته. ال يعادله وال يكبره سواه.  العظيم غير فاعل)Brahman( ْبـَرْهـَمـْن ان صورة سمكة بين المائيات لكن جاءب ونارايانَٰ

الوصوره وأفعاله الحق أعمال ن  اكل تلك النصوص دون جدال تثبت .متشعبة وكل ما يقضيه كامل بالعلم العفوي والقوة والنشاط

ال يمكن. اإلنسانيثير حيرة للحقلذلك، ال يقوى أحد على تقديره بدقة وكل عمل .  ولما انه علي القوة فال يستحيل عليه أمرتعقل

انات فليسرغم ظهوره بين الحيو ان تيمهلذلك، يعلم .  األصفياء بسهولة لصلتهم الحميمة بهتيمه يفهمه  لكنِوديالـفهمه بالعلم 

.  ازليا في كل األحوالالعظيمالرب  وال سمكة بل )( ـيٰشرِٰحيوانا وال بشرا وال  RSi

 التعريب

على ذنبك فغمرت الدموع عيناك التي قصاصا  حبال لتوثقك )YazodA( ياشـُودا امسكت، كْرِِٰشْٰـنَٰحبيبي 

. هذا المشهد يصيبني بالحيرة. شخص يخافكالخوف المت ان غسلت كحل عينيك، وكنت خائفا منها رغم

 التفسير
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هنا مثل.  هو العظيم في كل الظروف كما تقدم بحثهالعظيمالرب . العظيمالرب هنا توضيح آخر للحيرة التي تخلقها تسالي 

بدافعلحق اخدمته إلى الصفي  التيم يقضي. بوقت واحدمن جهة اخرى الصفي   تيمهوكونه ألعوبةمن جهة الحق مخصوص لعظمة 

 أكثر عندما تكون الخدمة عفوية بدافعتيمهبود الحق يستمتع  .الحق ينسى عظمة تتيميةال الخدمة اءقض اثناءوحده والصفي الحب 

فيالحق تسالي تتسم .  بدافع حبه الخالصهعندما يعامله معاملة صغير التيم يرضى عنالحق وخالية من التبجيل لكن الصفي الحب 

ينظر . يعتبرونه من عدادهم وال يبجلوهكْرِِٰشْٰـنَٰاصدقاء .  المعاملة بتلك)Goloka VRndAvana (لُوَك ورِِٰٰنْـداَوَنُوچالدار األصلية 

كذا،. ةِوديالـ َمـنْـتْرات أبويه بسرور يفوق سروره من أدعية الـقصاصالحق يقبل .  نظرة الطفل) االصفياءتيمهمن ( هابوي إليه

 في هذا العالم المادي،عند جلوته كْرِِٰشْٰـنَٰالرب كشف . ةِوديالـ َمـنْـتْرات الـهعاه بمتعة تفوق متعة سمتقريع خطيباتالحق يقبل 

عن موقفالحق كشف . مة لجذب البشرية عا)Goloka VRndAvana (لُوَك ورِِٰٰنْـداَوَنچُوعن تساليه الباقية الجارية في داره العلية 

تحطيم ب)YazodA( ياشـُودافي ألعاب طفولته على إفساد مؤنة االم الحق اعتاد . )YazodA( اياشـُود امهفريد من الطاعة أمام 

.الحقبسخاء الذين انتفعوا ) VRndAvana (ورِٰنْـداَوَنوتوزيع محتوياتها على خالنه بما فيهم القردة المحتفى بهم في الزبدة جرار 

نكس. هتوثيقبالحق حملت حبال وهددت . لصفي بمعاقبة الطفل العليمن حبها اتظاهرت  ذلك و)YazodA( ياشـُوداشاهدت االم 

 وانهمرت الدموع على خديه تغسل)YazodA( ياشـُودارأسه وبدأ بالبكاء مثل طفل بشري عندما رأى الحبل في يد االم الحق 

الخوف .الحقنها تعي بعظمة مقام  أل)KuntIdevI( ّيِدو كونْـتيهذا هو المنظر الذي تبجله . الكحل األسود حول عينيه الجميلتين

ياشـُودا بخالف كْرِِٰشْٰـنَٰ تعي بعظمة مقام )KuntI(كونْـتّي كانت  .المتشخص يخافه لكنه كان خائفا من امه التي ارادت عقابه

)YazodA( . ياشـُودالذلك، منزلة )YazodA( كونْـتّي تفوق منزلة )KuntI( . ياشـُودانعمت االم )YazodA(لو. فال لهاطالحق  ب

أراد لعبالحق عقابه لكنها حملت على نسيان عظمته ألن صدد لترددت حتما بالحق  تعلم بعظمة )YazodA( ياشـُوداكانت االم 

 متحيرة بهذا المشهد فأثنت على الحب)KuntI( كونْـتّيجرى تبادل الحب هذا بين االم وطفلها بصورة طبيعية وكانت . دور طفلها

تحكم حتى ان  لعمق حبها االمومي الفريد إذ استطاعت)YazodA( ياشـُودانها تثني بصورة غير مباشرة على االم ا. ي العليماالمو

 . القوي بصفة طفلها الحبيبالحق 

 التعريب

غير المولود يولد تمجيدا للملوك الصالحين بينما يقول البعض اآلخر انه ولد لمرضاة الملك  ان يقول البعض

. )( َمـلَـيا في عائلته كظهور خشب الصندل في جبال كروظه. ك المقربينتيم أحد )( يادو Malaya Yadu

 التفسير
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فيالحق يقول . في هذا العالم الماديالحق توجد آراء متضاربة حول والدة غير المولود نتيجة الحيرة التي يخلقها ظهور 

إذن، ال يمكن انكار والدة الذي ال يولد ألنه تكلم عن. نه رب الخليقة الذي ال يولد انه يولد في العالم المادي رغم اـتاچّيـَوْد َچْبَهـ

بقدرته الباطنةالحق يظهر .  أيضاًـتاچّيـَوْد َچْبَهـ آراء مختلفة حول سبب والدته، وقد ورد سبب والدته في ثمةمع ذلك، . والدته

عالءنزل الالحق  ان قيلمع ذلك، . لك هي مهمة ظهور الذي ال يولدت. إلعادة إقامة مبادئ الدين وحماية الصالح وإهالك الشرير

يرلخ) PANDavas (پانْٰـدََٰوْز إقامة مملكة الـكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب د أرا. )YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَرمجد الملك الصالح 

ينتخبلكن  عندما يكون الحاكم فاسدا الجميع تغيب السعادة عن. يسعد البشر بوجود ملك صالح يحكم األرض. جميع أهل األرض

نَـَل َمهاراَجكان . ، وال يمكنهم مالمة أحد على غياب سعادتهمفي النظام الديمقراطي  الحكمتولي مهمةالمواطنين الفاسدين ممثلهم ل

)Nala(يشْـتْهيَرَمهاراَج ّيـوْدهلذلك، . كْرِِٰشْٰـنَٰالرب  معروفا بالملك الصالح لكنه كان عديم الصلة ب) YudhiSThira( المقصود هو

و) YaduvIra (ـَرّي يادو وو) YAdava (يادوالحق يكنى .  لوالدته في ذريته)Yadu( يادوالملك الحق هنا بتمجيد الرب، كما مجَّد 

ينمو في جبالكخشب الصندل الذي الحق . مستقل دوما عن مثل ذلك اإللتزامالحق  ان رغم. الخ) Yadunandana( يادو نَـنْـَدَن

بفضل نمو أشجار متالزمان )Malaya( َمـلَـيااسم خشب الصندل وجبال تنمو األشجار في كل مكان لكن . )Malaya( َمـلَـيا

ال يولد كالشمس لكنه يظهر كظهور الشمس على االفقالحق لذلك، . )Malaya( َمـلَـياخشب الصندل غالبا في منطقة جبال 

. ابو الوجود وليس ابن أحدالحق فت بشمس االفق الشرقي الشمس ليس ان الشرقي، وكما

 التعريب

( ِدَوكّي و ) DevakI( َوسو ِدَوكل من  ان يقول غيرهم Vasudeva(ال شك انك .  رفعا الدعاء اليك فولدت ابنا لهما

. ال تولد، لكنك تولد لخيرهما ولقتل حسدة المالئكة

 التفسير
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)PRzni (شْـنيْپـرِٰ  و)SutapA (پاسوتَـ دور في والدتهما السابقة ب)DevakI( ِدَوكّي و )Vasudeva( َوَوسو ِد ان كما جاء أيضا

ـَوْدَچْبَهـفي الحق أعلن . نتيجة تلك المجاهدات ابنا لهماالحق ولدا لهما وظهر الحق قضيا مجاهدات قاسية للحصول على  و

asuras . األشرار  أي)( أسوَرْزك خير البشرية كلها وإهالمن اجل  انه يظهر ـتاچّي

 التعريب

 دعا إليك ْبـَرْهمااألرض المثقلة مثل قارب في البحر كانت في غاية الكآبة وان ابنك  ان يقول البعض

. فظهرت لرفع عبئها

 التفسير
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ـْرْبهُوَدكَشاّيَچصورة ب  المادي اوالالكون نارايانَٰدخل . نارايانَٰ الذي ولد بعد الخلق مباشرة هو ابن ْبـَرْهماالمخلوق االول 

دخل. هذا المبدأ متبوع منذ بداية الخليقة. ال تقوى المادة على الخلق دون إقتران بالروح. )GarbhodakazAyI ViSNu (ويشْٰـٰنو

ويشْٰـٰنولذلك، . يشْٰـٰنووللرب  على زهرة اللوتس المنبثقة من البطن العلي ْبـَرْهماالروح العظيم الكون فولد المخلوق االول 

 من االبهجو لخرالمولود بذاته  أي)Atma-bhU(  ْبـهّو-آتْـَمـ  معروف بْبـَرْهما. )PadmanAbha( َپـْدَمـناْبـَهى وصف

ْهماْبـَر أنجب نارايانَٰ تقوم على خدمته لكن نارايانَٰب قر) LakSmI (لَـكْشْٰـمّي كانت. )LakSmI (لَـكْشْٰـمّيدون اتصال باالم 

 ليس كسائرنارايانَٰ.  من عداد سائر االحياء عليه اإلعتبار بذلكنارايانَٰ ان من يعتبر بحماقة .الحقتلك هي قدرة . دون اإلتصال بها

فضلينجب الكائن الحي اإلعتيادي الطفل ب. االحياء بل شخصية الالهوت ويملك جميع قدرات الحواس في كل اطراف بدنه العلي

 غير مقيد بحال بل كامل ومستقل بالعمل كيف يشاءنارايانَٰك وسيلة بديلة لإلنجاب سوى تلك المقّدرة له، لكن القدير الجماع وال يمل

ْبـَرْهمايتولى . )Atma-bhU(  ْبـهّو-آتْـَم من اب دون ام ويطلق عليه ْبـَرْهمالذلك، خرج . بقدراته على أتم وجه وبكل سهولة

كْٰشـٰيرُوَدكَـشاّي هو دار )zvetadvIpa( َپـوّيْد تَشْـويوجد في هالة الكون كوكب علي يسمى . أمر استئناف الخلق في الكون

، وحينما يحدث اضطراب في الكون يتعذرللرب العظيم) ParamAtmA ( َپـَرماتْـماصفة )KSIrodakazAyI ViSNu (ويشْٰـٰنو

ويشْٰـٰنوكْٰشـٰيرُوَدكَـشاّي وان تعذر عليه ذلك، فإنه يدعو إلى  لحله ْبـَرْهماجّيون على المالئكة المدبرين حله، فإنهم يقارب

)KSIrodakazAyI ViSNu(ـَسكَـمْٰطرأت مثل تلك المشكلة عندما استولى . ل االمر للنزول وح )KaMsa(وحلفاءه على األرض 

َدَكُورٰيـكْٰشعند شاطئ بحر  الدعاء مع سائر المالئكة  ْبـَرْهماجّيرفع. )asuras( أْسـوَرْزفثقل كاهل األرض بشرور 

)KSIrodaka( َوسو ِدَو بدور ابن كْرِِٰشْٰـنَٰ فعلموا بنزول )Vasudeva( ِدَوكّي و )DevakI( .ظهرالحق  ان لذلك، يقول البعض

 . ْبـَرْهماجّياستجابة لدعاء 

 التعريب

 وهلم جرا ليتسنى التبجيل والتعظيمالذكر و بالسماع وتتيميةال الخدمة مع ذلك، يقول غيرهم انك ظهرت لتجديد

.  المعذبة بالشقاء المادي اإلنتفاع وكسب الخالصالمسيَّرةللنفوس 

 التفسير
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 وال يستطيع أحدالعظيمالرب الدين هو شريعة .  إلعادة إقامة الدينعصر انه يظهر في كل ـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرّيفي الحق يعلن 

ال مفر. واداء خدمة إليه بحب عفويالحق الدين الحق هو التسليم بعظمة . ة كما هي عادة بعض الطموحينابتداع شريعة دينية جديد

كبيرالحق  .الحقالوظيفة الوحيدة للنفس هي اداء الخدمة إلى .  الخدمة ألن تكوينه مخصص لذلك الغرضاداءللكائن الحي من 

ة الماديةرغببخدمة الحواس بالالموهومة لسوء الحظ، تقوم االحياء . اهلذلك، واجب االحياء خدمته دون سو. واالحياء خاضعة له

ة االحياء على وضع خطط الملذاترغبتحمل تلك ال. جهالة  أي)avidyA( ـاِوديأة تدعى تلك الرغب. نتيجة المفاهيم المغلوطة

التناسخ في أبدان مختلفة على مختلفبالمتمثلة الحسية التي تدور حول حياة جنسية منحرفة تورطها في حلقة الوالدة والموت 

هذا. دون تخطي حدود تلك الجهالة لذلك، ال يقوى أحد على التحرر من الشقاوة الثالثية للحياة المادية. العظيمالرب الكواكب بتوجيه 

 . هو ناموس الطبيعة

 المتقومة بالسماعتتيميةال الخدمة  ويجدد أصولبدافع رحمته العلية ويظهر امامهمون أكثر لطفا باالحياء المعذبة مما يتوقعالحق لكن 

النفستبني كل البنود المذكورة اعاله أو أحدها، يعين .  والدعاء والتعاون والتسليمالتبجيل والتعظيموالتسبيح والذكر والخدمة و

هذه الرحمة. تنة الخارجيةالفة بسحور على الخروج من ورطة الجهالة والتحرر من العذاب المادي الناتج عن النفس المالمسيَّرة

 .  َمـهاْپـَرْبهو تْـشايتَـنْياشْـرّي مولىصورة البوهبت لالحياء للحقالمخصوصة 

 التعريب

ون رؤية انشغال اآلخرين بها، يربمتعة ون على سماع وتسبيح افعالك العلية أو يجدون ، من يداومكْرِِٰشْٰـنَٰيا 

. ان على قطع التناسخحتما قدميك اللوتسيتين القادرت
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يجب على من يطلب رؤيته، تغيير نظرته الحالية بتنمية حالة.  ببصرنا الحاليكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي العظيمالرب من المحال رؤية 

بصفة  حضوره الشخصي على وجه األرضاثناء كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي لم يستطع الجميع رؤية. مختلفة تامة بالحب العفوي للالهوت

و) KaMsa( ـَسكَـمْٰ و) HiraNyakazipu (ـوپهيَرنْٰـياكَـشيـ و) RAvaNa (راَونَٰالماديين نظير كان . شخصية الالهوت العليا

لذلك، .الحق من أهل الجاه المادي لكنهم قصروا عن تقدير حضور )zizupAla( پاَلشيـشو و )JarAsandha( َجـراَسـنْـْدَهى

 وحدها ابتداءتتيميةالالخدمة ننا فمن المحال رؤيته دون امتالك البصيرة الالزمة التي يمكن تنميتها بألعيالحق حتى وان تراءى 

به الخ، لكنون  هو أحد الكتب الشائعة الذي يسمعه عامة الناس ويتغنـتاچّيـَوْد َچْبَهـ. من المصادر الصحيحةالحق بالسماع عن 

األهمية البالغة للبند االول ان الرب، ويعود السبب إلىون  تلك ال يرتتيميةال الخدمة القائمين بمثل ان نشهد أحياناً رغم كل ذلك،

ربما. لكن الغالبية تستمع من أشخاص غير موثوقين الية عند اإلستماع إلى المصادر الصحيحةسريع الفع) zravaNa (شْـَرَونَٰوهو 

ونفسر واإلستماع منهم مضيعة للوقت، كما يتتيميةال الخدمة ادئبمبون كان هؤالء من كبار االساتذة الجامعيين لكنهم ال يعمل

تصبح سائر.  اختيار متكلم كفوء موثوق به لإلستماع منهلإلنسانلذلك، ينبغي . تفسيرا يتناسب مع أغراضهمغالبا النصوص 

 . الوسائل كاملة تلقائيا عندما تكون وسيلة السماع كاملة ونموذجية

فيالحق تبدأ اعمال .  وكل منها كفيلة بإعطاء النتيجة المنشودة شريطة توفر كمال عملية اإلستماعغزيرةللحقاالعمال العلية 

)asuras( أسوَرْزكما توجد غيرها من التسالي المتعلقة بالتعامل مع ) PANDavas( پانْٰـدََٰوْزالـ من معامالته مع ـَوتَـْمَچْبهاـال

.)DvArakA( ْدواَركا باإلضافة إلى زوجاته في )gopIs( پـّيـْزچُوالـ عشيقاته وغيرهم، ونجد في الباب العاشر معامالته مع

معامالته عين بعضها البعض، لكن يخطئ البعض بحصر اهتمامهم بالسماع عن معامالته مع ان مطلق مما يعنيالحق 

لإلنسانينبغي . ال يعير أذنا لذلكحق اللذلك، المتكلم السليم عن معامالت .  مما يكشف عن شهوة المستمع)gopIs( پـّيـْزچُوالـ

 وهذا ما سيعين المستمع على بلوغةِوديالـ أو غيره من الكتب ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّيمنذ البداية كما جاء في الحق اإلستماع عن 

شأنا من معامالته معأقل  )PANDavas (پانْٰـدََٰوْزمع الـالحق لذلك، ال ينبغي ألحد اعتبار معامالت . الكمال بالتنمية التقدمية

في المعامالت المذكورة اعاله هو البطل في كلالحق . علي دوما عن كل تعلق دنيويالحق  ان عين العلميت. )gopIs( پـّيـْزچُوالـ

پـوراٰنـاتْ والـ)Vedas( ِوَدْزالـ ان جاء.  أو خصومه موصل إلى الحياة الروحيةتيمهالظروف والسماع عنه أو عن 

purANas . تستهدف انهاض صلتنا المفقودة به مما يدل على ضرورة دراستها وغيرها )(

 التعريب

استقطبنا عداء  ان هل ستتركنا اليوم رغم اعتمادنا التام على رحمتك بعد. ربي، قضيت جميع الواجبات بنفسك

وال حام لنا سواك؟ كل الملوك

 التفسير
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اإلتكال على رحمة الغير في العالم المادي .الحقلجميع حظا لتفويضهم كل أمورهم إلى رحمة ااكثر ) PANDavas (پانْٰـدََٰوْزالـ

المرض المادي عائد إلى نزعة اإلستقالل من كل .الحقهو عالمة سوء الحظ، لكنه عالمة ذروة السعد في حالة الصلة العلية ب

 والمسعى الزائف لإلستقالل عن القوانين الصارمة للطبيعة معروفالطبيعة المادية القاسية باإلستقالل،ال تسمح لنا الوجوه، لكن 

)RAvaNa (راَونَٰابتداء من النمرود . يدور العالم المادي برمته حول مساعي اإلستقالل عن قوانين الطبيعة. برقي العلم التجريبي

انهم.  إلى التغلب على القوانين الطبيعيةناإلنسا الحاضر حيث يسعى عصرالذي أراد بناء سلم يصل إلى كواكب الجنة وانتهاء بال

الحقبالسفن الفضائية، لكن أرفع غايات الحضارة البشرية هي العمل الشاق بهداية اآلن إلى السفر إلى كواكب السماء ون يسع

پانْٰـدََٰوْزـكان ال. الوقت نفسهب كلياالحق واإلتكال على  أرفع منجزات الحضارة الكاملة هي العمل المجتهد. واإلتكال عليه

)PANDavas (لكنهمكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب ال شك انهم كانوا متكلين كليا على مشيئة . األمثلة الحية على هذا المستوى الحضاري 

لعلمهم بأن كلالحق كانوا جميعهم رفيعين الشأن بالشخصية والعمل، ومع ذلك تطلعوا دوما إلى رحمة  بل لم يكونوا طفيليات عاطلة

من. بدال عن اإلستقالل الزائف في العالم الماديالحق يتمثل كمال الحياة باإلتكال على مشيئة . لذلك. ئن حي متكل بتكوينهكا

يطلقالحق  بينما المتكلين كليا على مشيئة "لهم ولي من ال" أي )anAtha( أناتْـَهىيطلق عليهم الحق على اإلستقالل عن ون يعمل

 للتحصن من الحالة غير المالئمة)sanAtha( َسـناتْـَهىنصبح  ان لذلك، يجب علينا.  أي المحميين)sanAtha( َسـناتْـَهىعليهم 

ـتاچّيـَوْد َچْبَهـلذلك، نوجه في . الحالة المادية أكبر حيرة غير مرغوبة ان تحت وطأة الفتنة الخارجية ننسى. للوجود المادي

. هو الوجود وان خير وسيلة هي التسليم له كليا)VAsudeva( واسو ِدَو ان رةت غزيرجعابعد بالحقيقة المحظوظ يعي  ان )١٩\٧(

همفي حيات) mahAtmAs (َمهاتْـماْزنوا كا) PANDavas (پانْٰـدََٰوْزـجميع افراد عائلة ال. )mahAtmA (َمهاتْـماتلك هي عالمة 

 . العائلية

. امهم)KuntI (كونْـتّي وكانت الملكة )mahAtmAs( َمهاتْـماْزلـ رأس هؤالء ا)YudhiSThira( َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَركان 

 متصلة)BhAgavata PurANa( ـَوتَ پـورانََٰچْبها وال سيما )purANas( پـوراٰنـاتْ وجميع الــتاچّيـَوْد َچْبَهـلذلك، تعاليم 

كونْـتّي شْـرّيلذلك، كانت . ه فراق السمكة للماءبالنسبة اليهم، كان يشبالحق فراق . پانْٰـدََٰوْز َمهاتْـمابالضرورة بتاريخ الـ

)KuntI(اوالد واحفاد الملوك المناوئين القتلى بعد كان. بالبقاء معهمالحق دعاءها هو إقناع مراد  تشعر بذلك الفراق كالصاعقة و

ليسوا الوحيدين الذين )PANDavas( پانْٰـدََٰوْزالـ. )PANDavas( پانْٰـدََٰوْزـللون يتربص) KurukSetra( كوروكْـشِٰـتَْرملحمة 

والتغلب على كل متاعبالحق العداوة بل نبقى جميعنا في تلك الحالة وخير وسيلة للبقاء إنما هي اإلتكال كليا على مشيئة ون يجابه

. الوجود المادي

 التعريب

ذكرنا وعملنا مع  هبسيذ ،، كذاه النفس الروحيةفارقت ان عدوكما يذهب اسم وذكر بدن مخصوص ب

. دون رعايتك  دفعة واحدة)( يادوْز والـ) (پانْٰـدََٰوْزالـ Yadus PANDavas

 التفسير

 ٣٩\٨\١. ب. ش

پانْٰـدََٰوْزكان اسم وذكر الـ.  وحدهكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيتند إلى مس) PANDavas (پانْٰـدََٰوْزوجود الـ ان  جيداّيِدو كونْـتّيتدري 

)PANDavas (ّيـوْدهيشْـتْهيَرين بالملك الكبير ا وكانوا مسترشدراسخ) YudhiSThira(يادوْزان مثال األخالقية وكان الـ الذي ك

)Yadus( ال. حواس البدن عديمة النفع دون هداية الوعي ان  كماكْرِِٰشْٰـنَٰالرب  كبار حلفائهم لكن كل ذلك كان مستندا إلى هداية

االحياء اتكالية الطبع دوما وأقصى اتكال هو اإلتكال. العظيمالرب  مهديا بنعمة يكون ان  اإلفتخار بجاهه وقوته دونلإلنسانينبغي 

لذلك، بوسعنا إحداث كل أشكال التعديالت على المصادر المادية مستخدمين أحدث الوسائل العلمية لكن ستنتهي كل. نفسهالحق على 

 .الحقدون هداية  تلك التعديالت إلى الفشل مهما بلغت قوتها ورفعتها

 التعريب

وبناء عليه، تبدو جميلة، لكنها لن . ، مملكتنا منقوشة اآلن بآثار قدميككْرِِٰشْٰـنَٰ ،)GadAdhara( ـداْدَهـَرَچيا 

. تبقى كذلك بعد رحيلك عنها

 التفسير



 ٤٠\٨\١. ب. ش

اعقة وأداة قيادة الفيلعالمات الراية والصتظهر . وتميزه عن سواه من االحياءالحق توجد عالمات ال تظهر سوى على قدمي 

وبناء .الحقتنطبع تلك العالمات على الرمال الناعمة حيث يطأ  .الحقعلى باطن قدمي  وغيرهاومظلة وزهرة لوتس وقرص 

پانْٰـدََٰوْزالـ هناك مع ـنَٰشْٰكْـرِٰالحق  مطبوعة بتلك العالمات عندما كان )HastinApura( پوَرَهـْسـتيـناعليه، كانت ارض 

)PANDavas( پانْٰـدََٰوْزالـ مما ادى إلى ازدهار مملكة )PANDavas(كونْـتّي اشارت .  بتلك العالمات الميمونة)KuntI(إلى تلك 

 .الحقالعالمات وكانت تخشى من سوء الطالع في غياب 

 التعريب

شجار مثقلة بالثمار تزدهر كل تلك المدن والقرى من كل الوجوه لوفرة األعشاب الشافية والحبوب واأل

 . للحظككل ذلك، عائد . واألنهار جارية والهضاب غنية بالمعادن والبحار غنية

 التفسير

 ٤١\٨\١. ب. ش

المنشآت الصناعية الضخمة مولدات حضارة إلحادية وتقضي.  بالهبات الطبيعية وليس بالمنشآت الصناعية الضخمةاإلنسانيزدهر 

البشر واستياءهم عموما رغم  يزيد من قلة إستقراراإلنسانتلك الصناعات لحيوية ، وإزدياد امتصاص لإلنسانعلى األهداف النبيلة 

الهبات الطبيعية مثل الحبوب والخضار والثمار واألنهار والهضاب باألحجار الكريمة والمعادن والبحار. إثراء حفنة قليلة باإلستغالل

 باإلنتفاع بتلكلإلنسانيسمح القانون الطبيعي  .الحقنه منوط بمشيئة ووفرة انتاجها أو الحد مالحق مليئة بالأللئ التي تنتجها بأمر 

يزداد تورطنا كلما قويت نزعتنا إلى. ر بها دون اإلفتتان بالدافع إستغالل السيطرة على الطبيعة الماديةاالهبات الربانية واإلزده

توفرت لنا مقادير كافية من الحبوب والثمار ذاا. غالليةبردات فعل تلك المساعي اإلست تنا لمتعغالل الطبيعة المادية حسب اهواءاست

كان ان  إلى قتل الحيوانلإلنسانال حاجة  والخضار واألعشاب الشافية فما هي ضرورة فتح المسالخ وقتل الحيوانات المسكينة؟

 يتوفر للحضارةإذا كان. ابما يزيد عن احتياجاتنيخصب مجرى مياه االنهار الحقول . يملك ما يكفيه من حبوب الطعام والخضار

فما الذي يدفعه إلى بناء المنشآت الصناعية. ية ما يكفي من حبوب الطعام والمعادن واألحجار الكريمة والمياه والحليب الخاإلنسان

لذلك، ما نحتاجه هو طاعة قوانين .الحقالمرعبة على حساب جهد بعض البائسين؟ لكن كل تلك الهبات الطبيعية منوطة برحمة 

يصابوا ان شاءت  إذ النقاط على الحروف)KuntIdevI( ّيِدو كونْـتّيتضع دالالت . تتيميةالالخدمة ي باإلنسانوتحقيق الكمال الحق 

 . للحفاظ على الرغد الطبيعي بنعمتهالحق برحمة 

 التعريب

 پانْٰـدََٰوْز بأنسبائي، الـلذلك، ارجو منك فصم رباط ألفتي.  الكونهيكل، يا تشخيص يا رب الكون وروحه

. ) (ـيْزـٰنشَْٰورِٰ والـ)( VRSNis PANDavas

 التفسير

 شْـرّيكانت . ملك أو السياسي بسعة األفق حيال قضاء واجباتهم أو ال)VaiSNava (وايشْٰـنَٰـَوـال أو ْبراْهـَمنَٰيتحلى الـ ان يجب

( ّيِدو كونْـتّي

كونهمالحق من الرب، لكن ارباب العائالت مجبرين أحياناً على طلب نعم الشخصية من طلب ما يخدم مصلحته الحق  تيميخجل 

لقطع حنانها إلىالحق لذلك، دعت إلى . تلك الحقيقة تدري ب)KuntIdevI( ّيِدو كونْـتّيكانت . مقيدين بمشاعر الحنان العائلي

. أهل والدها)VRSNis( ـيْزـٰنشْٰرِٰوالدها والـأو) PANDavas (پانْٰـدََٰوْزالـ. يْزـٰنشْٰرِٰولـوا) PANDavas (پانْٰـدََٰوْزانسبائها الـ

.تيمهألن جميع أفرادهما كانوا الحق ن في حاجة إلى عون ا العائلتيتا العائلتين على حد سواء، وكانت كلت منتسبا إلى كلكْرِِٰشْٰـنَٰكان 

 ذلك سيحرم عائلةلكن) PANDavas (پانْٰـدََٰوْز مع أوالدها الـكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّييبقى  ان )KuntIdevI( ّيِدو كونْـتّي شْـرّيسألت 

 التيم الصفي صالته العاطفية بعائلته ويوسع منيقطع . فتمنت قطع حنانهاكونْـتّيكل تلك اإلنحيازات أتعبت عقل . والدها من النفع

طلبة الستة )GosvAmIs (ْسـوامّيْزچُوخير مثال هو الـ.  لما يعود على جميع النفوس الناسية بالخيرتتيميةنشاطات الخدمة ال

لمريحة من أجل البشرية وأصبحواكانوا جميعهم من أكبر العائالت الثرية الصالحة لكنهم تركوا حياتهم العائلية ا. تْـشايتَـنْياالمولى 

 أو الملك أو السياسي أو تيمْبراْهـَمنَٰقطع الحنان العائلي يعني توسيع مجال العمل وبخالفه ال يبلغ أحد درجة الـ. من الزهاد

بوبةزوجته المحصلته ب) RAmacandra (راَمـتْـشَـنْـْدَر شْـرّيقطع . القدوة بدور ملك مثالي  وضع شخصية الالهوت.الحق

 . إلظهار صفات الملك المثالي

برب الكون أو ق الحوصف . لضعفها  تعلم بتلك الحقيقة وطلبت التحرر من وثاق الحنان العائلي) zrI KuntIdevI



من عطفه على تيمه الضعيف، الحق لذلك، نشهد أحياناً . رب العقل الكوني مما يدل على قدرته على فصم الروابط العائلية الوثيقة

 . يقطع روابطه العائلية بقوة الظروف التي تخلقها قدرته، فيسبب إتكال تيمه عليه كليا مما يمهد طريق رجوعه إليه

 ٤٢\٨\١. ب. ش

 يبالتعر

( َچـنْـَچال يشغلني سواك كما تجري مياه الـ ان  عسى،) Ganges( َمـْدهويا رب  Madhu( لتصب في البحر 

. دون صعوبة

 التفسير

 ٤٣\٨\١. ب. ش

ال يعني االنكار التامالحق قطع كل رابط سوى روابط حب . سواها التيم  الصفية عندما ال يشغل بالتتيميةال الخدمة يتحقق كمال

من. مهما كان الكائن الحي فال مفر له من الشعور بحب اآلخرين ألنها سمة الحياة. هذا محال.  اآلخرينللعواطف النبيلة مثل حب

من المحال انكار. بل المراد تغيير وجهتها وغيرهاالمحال القضاء على سمات الحياة مثل الرغبة والغضب واإلشتياق واإلنجذاب 

الحنان المزعوم للعائلة والمجتمع. التشبعة الحسيةبدال عن الرغبة في الحق مة  بخدتتيميةال الخدمة الرغبة فيتتمثل الرغبة لكن 

نشهد في. تتيميةخدمة فإنها تدعى الحق عند توجيه تلك الرغبة لمرضاة . التشبعة الحسيةهو أشكال مختلفة من  وسواهوالبلد 

رغباته الشخصية، لكنه عدل عن قراره وخدم الرب، بعدل اققتال ابناء عمه وأهله تحقيب كان ال يرغب أْرجوَن ان ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ

 بلغ الكمالأْرجوَن ان  تذكرةِوديالـ المعروفين ألن األسفار التيم، فأصبح من ـتاچّيـَوْد َچْبَهـالمتمثلة في الحق سماع رسالة 

 اصبح شخصاأْرجوَن، لكن كْرِِٰشْٰـنَٰو أْرجوَنكان هناك قتال وصداقة كما كان هناك .  في شعور أخويتتيميةالالخدمة الروحي ب

)zrI KuntI( كونْـتّي شْـرّيشاءت .  على التغيير في العمل)KuntI(كونْـتّي لذلك، يدل دعاء . تتيميةال الخدمة مختلفا بفضل

ال يتضمنهاوربانية انتباهنا ملتفت عادة إلى خدمة أشياء غير . هو الغاية القصوى للحياةالصفي تتيم هذا ال. دون التهاءالحق خدمة 

شْـرّيطلبت .  صفيةتتيميةخدمة فذلك يدعى الحق  الحواس بخدمة صفيةأو عند تالحق عند تغيير البرنامج لخدمة  .الحقبرنامج 

  .الحق ذلك الكمال وطلبته من )zrI KuntIdevI( ّيِدو كونْـتّي

تيمهوخدمة الحق  ألن خدمة تتيميةال الخدمة  خارج منظور)VRSNis( ـيْزـٰنشْٰرِٰوالـو) PANDavas (پانْٰـدََٰوْزلم يكن حبها للـ

 مستندا إلى صلة الدم، والحب)VRSNis( ـيْزـٰنشْٰرِٰولـوا) PANDavas (پانْٰـدََٰوْزحبها لكل من الـكان هي خدمة واحدة، لكن 

الصلة بالروح القائمة بالروح العظيم. يةالفتنة الخارجالمستند إلى صلة الدم هي صلة وهمية ألن صالت البدن والعقل قائمة بسلطان 

صلة.  قطع صالتها العائلية فقد كانت تعني قطع صلة الدم أو الرحم)KuntIdevI( ّيِدو كونْـتّيعندما أرادت . هي الصلة الحقيقية

ها بالروحال تقوم صلة الروح بالروح سوى من خالل صلت. الرحم هي سبب اإلرتهان المادي لكن صلة الروح هي سبب الحرية

هذا هو. النظر في الظلمة هي نظرة مبهمة، لكن النظر في ضوء الشمس يعني تبين الشمس وسواها ما ال نتبينه في الظلمة. العظيم

 . تتيميةال الخدمة طريق

 التعريب

السياسية للعناصر  انت مهلك األحزاب ،)VRSNi( يـٰنشَْٰورِٰ، يا شيخ ذرية أْرجوَن، يا صديق كْرِِٰشْٰـنَٰيا 

 ـةْبراْهـَمنَٰانت مالك الدار العلية وتنزل لرفع شقاء األبقار والـ. تك ال تتوانىرقد. المخلة باألمن في األرض

 . اسجد لك تعظيما. القويالحق انت . انت السلطان العظيم ومعلم الكون كله. )VaiSNavas( ْزوايشْٰـنَٰـَوالـو

 التفسير

 ٤٤\٨\١. ب. ش

القوي داره الباقيةالحق يملك . كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي العظيمالرب  هنا لمحة موجزة عن )KuntIdevI( ّيوِد كونْـتّي شْـرّي أعطت

إلى العالم المادي لحمايةالحق ينزل . على خدمته  وتقوم مئات وألوف أمهات السعد)surabhi( سوَرْبـهيها أبقار فيالتي يرعى 

ويحفظ ويهلك بقدراته التي الالحق يخلق . زاب السياسية والملوك من حكام األرضبين االحمن  وقتل العناصر المخلة باألمن تيمه

 ألهمية الخير الذيته برعاي)VaiSNavas( ْزوايشْٰـنَٰـَوالـ وـةْبراْهـَمنَٰ األبقار والـخصي. تحد دون نقصان أو وهن بقوته

 . به لكل االحياءون يقوم

 التعريب



. تسبيحهب البليغ )KuntIdevI( ّيِدو كونْـتّيابتسامة طفيفة بعد سماع دعاء الحق ابتسم : ْسـوامّيچُوسّوتَ قال 

. كانت تلك اإلبتسامة تعادل اعجازه العلي روعة

 التفسير

 ٤٥\٨\١. ب. ش

زاته المنصرفة إلى السيطرة على العالم المادي مفتونة أيضاً بمعجالنفوس المسيَّرة .الحقكل ما هو رائع في العالم هو آية من آيات 

 وجوه متباينة كما تعمل الطاقة الكهربائيةفيتظهر قدرته . ببركاته الرحيمةون  مفتونين بأمجاده من وجه مختلف وبنعمتيمهلكن 

 بكالم أنيقتيمهيعبده جميع . لمجرد سرد لمحة عن أمجادهالحق  تدعو إلى )zrI KuntI( كونْـتّي شْـرّيكانت . بسعات متفاوتة

لكنهالحق لكالم البليغ كله إلحصاء مجد ال يكفي ا. )Uttamazloka (أوتَّـَم شْـلُوَكمعروف بصفة الحق ، لذلك. على هذا الوجه

معنى الفتنة والرحمة لكنها) mAyA (ماّيـا كلمةحمل ت. يرضى بتلك األدعية رضى االب حتى بالكالم ضعيف اإلنشاء لطفله

. )( ّيِدو كونْـتّيعلى الحق جاءت هنا بمعنى رحمة  KuntIdevI

 التعريب

 أخبر سائر السيدات برحيله بدخول قصر ،)zrI KuntIdevI( ِدوّي كونْـتّي شْـرّيدعاء الحق بعد قبول 

YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَرلكن عند التهيء للرحيل، منعه الملك  ،)( پوَرَهـْسـتيـنا HastinApura( الذي 

. تضرع إليه بمحبة

 التفسير

 ٤٦\٨\١. ب. ش

 بعد عزمه على التوجه إلى عاصمته)HastinApura( پوَرَهـْسـتيـنا على البقاء في مدينة كْرِِٰشْٰـنَٰالرب وى أحد على حمل ال يق

 انبضعة أيام كان فعاال مما يدل علىالحق ء  لبقا)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر لكن الطلب البسيط للملك )DvArakA( ْدواَركا

سوى بالخدمة الودية الالحق لذلك، ال يقهر . انكارهالحق ن حنانه الذي لم يستطع  كا)YudhiSThira (تْهيَرّيـوْدهيشْـقوة الملك 

   .  االصفياءتيمههو مستقل تماما في كل افعاله لكنه يقبل االلتزامات بداعي حنان . غير

 التعريب

وعا، رغم كالم كبار الحكماء الذين يتصدرهم  كان مفج الذي)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَرتعذر اقناع الملك 

.  نفسه القائم بالمعجزات ورغم كل األدلة التاريخيةكْرِِٰشْٰـنَٰالرب  و)( ـاَسَوّي

 التفسير

VyAsa



 ٤٧\٨\١. ب. ش

التي) KurukSetra (كوروكْـشِٰـتَْر ملحمةعا من المجزرة الكبيرة في  مفجو)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَركان الملك الصالح 

ل العرش وكانت إدارته حسنة ومن ذلك الوجه لم يكن ما يدعو إلى الحرب،يحت) Duryodhana (دوْريُّـوْدَهـَنكان . كان سببها

 ذلك قطب السياسة المتمثلة في النزاع بين اوالد العمكان. )YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَرلكن اقتضت العدالة استبداله بالملك 

جاء في. )YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر إلى جانب الملك كْرِِٰشْٰـنَٰالرب جميع ملوك وأهل األرض، كما وقف ه فيوالتي اشترك 

 مليون شخصا خالل الثمانية عشر يوما التي دامت٦٤٠عدد القتلى بلغ  ان )MahAbhArata (َمهاْبهاَرتَ من )٢٠ َوَپـْر -آدي(

. كانت تلك الحرب أكبر حروب األرض خالل الخمسة اآلف سنة الماضية. غ مئات األلوف وكان عدد المفقودين يبلملحمةبها تلك ال

وبناء عليه،.  العرش كان مفجعا له على)YudhiSThira (َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَروضع مجرد هذا العدد الكبير من ضحايا الحرب ل

نفسه والتي دلت على عدالةالحق  و)VyAsadeva( وّيـاَس ِدَو نظير حاول اإلقتناع باألدلة التاريخية التي استشهد بها كبار الحكماء

 هناكْرِِٰشْٰـنَٰوصف . عصر شخصيات الىكبرء اإلقناع رغم كالم وراكان  )YudhiSThira (َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَرالقضية، لكن 

يعني ذلكهل . )VyAsadeva( وّيـاَس ِدَوشل كما ف )YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَرفشل بإقناع الملك  بصاحب المعجزات لكنه

ّيـوْدهيشْـتْهيَر في قلب كل الملك )Izvara( إشْـَوَربصفة الحق  ان التفسير هو. في اإلعجاز؟ كال، حتماالحق فشل 

)YudhiSThira(وّيـاَس ِدَو  و )VyAsadeva(للملك بدور النفس العلياالحق  محلم يس.  قام بعمل إعجازي أكبر لمشيئته بذلك

يستمع الملك إلى ان ألنه شاء  وغيره بما فيه هو نفسه)VyAsadeva( وّيـاَس ِدَوباإلقتناع بكالم  )YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر

رحيل المحارب الكبيرالحق شاء .  أيضاًهتيم المشرف على الموت الذي كان من كبار )BhISmadeva( ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَوكالم 

يراه ويرى حفيده المحبوب الملك ان  في آخر مراحل وجوده المادي عن العالم بسالم بعد)BhISmadeva(  ِدَوْبـهـّيـشْٰـَم

پانْٰـدََٰوْز قتال الـ)BhISmadeva( ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَولم يحب . الذي اعتلى العرش اآلن )YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر

)PANDavas (ْزـتْـريـياكْـشَٰحبوبين، لكن كان الـين كانوا أحفاده اليتامى المالذ )KSatriyas( لذلك، كان ملزما. يتسمون بالشدة

تهدءة روع الملكالحق عالوة على ذلك، شاء . نه كان ينفق عليهأل) Duryodhana (دوْريُّـوْدَهـَنبالوقوف إلى جانب 

ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَو امتياز شهدي ان لعالمليتسنى ل) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَوم  بكال)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر

BhISmadeva . نفسهالحق لى علم حتى عفي ال) (

 التعريب

ايها الحكماء، . إنسان ماديمثله مثل  بموت خالنه  مفجوعا)Dharma( ْدَهـْرَمبن ا ّيـوْدهيشْـتْهيَركان الملك 

. بدأ بالكالم متوهما بالحنان

 التفسير

 ٤٨\٨\١. ب. ش

 فقد شابته أوهام الحنان،يعة مثل إنسان إعتيادي لم يكن يليق به بالفج)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَراصابة الملك  ان غمر

النفس مغايرة لبدنها المادي وعقلها المادي وانها علية عن ان يعلم صاحب البصيرة. )أْرجوَنكما شابت (الحق الدنيوي بمشيئة 

كل إنسان مقيد.  وهذا شكل من اشكال الوهمبالمنظور البدني اإلعتيادي إلى العنف والالعنف اإلنسانر ينظ. مفهوم الحياة المادي

 مكلف بالقتال في سبيل القضية العادلة بغض النظر عن الفريق المعارض، وفي القيام بذلك)kSatriya( ـتْـريـياكْـشَٰالـ. بتكاليفه

َمهاراَجكان . لبدن المادي الذي ال يعدو أكثر من رداء خارجي للنفس اإلضطراب بهالك الإلنسانالواجب، ال ينبغي 

لوجود فكرة جليلة أخرى وراءالحق بمشيئة  اإلعتيادي اإلنسانلكنه اصبح كبذلك ة تامة يادرعلى  )YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر

BhISmadeva .الحق على يد أْرجوَنقن تلكما )  (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَوهذا الوهم وهي تلقين الملك على يد 

 التعريب

انظروا إلى قلبي الذي تخيم عليه . متي، أنا أكثر البشر إثمايا لقس: )YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَرقال الملك 

 . قتل هذا البدن كتائب كثيرة من الرجال رغم انه مقصود لخدمة اآلخرين. الظلمة

 التفسير



 ٤٩\٨\١. ب. ش

 من المشاة١٠٩،٦٥٠ مركبة وما يعادلها من الفيلة و٨٧٠ ألف و٢١ هي الكتيبة الكاملة وقوامها )akSauhiNI( ّيـاوهيـٰنأكْـٰش

ن أكثر ملوك األرض صالحا اعتبر نفسه مسؤوال عن الذي كا)YudhiSThira (َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَر.  من الخيالة٦٥،٦٠٠و

ما دامت النفس لخدمة اآلخرينقصود البدن المادي م. استعادة عرشه والدهقتل هذا العدد الكبير من االحياء ألن غرض الحرب كان 

. كان متأسفا لحدوث تلك المجزرة الكبيرة من اجل بدنه الزائل.  بعد موته ومقصود طعاما للكالب وبنات آوى أو الدودهتعمر

 التعريب

لن اعفى  .الخير والخالن واآلباء والمعلمين واألخوة ومحبي ـةْبراْهـَمنَٰلقد قتلت عددا كبيرا من الصبية والـ

.  حتى وان عشت لماليين من السنينمن النار التي تنتظرني جزاء على كل تلك الذنوب

 التفسير

 ٥٠\٨\١. ب. ش

. والنساء الذين يعتبر قتلهم أكبر الذنوبـةْبراْهـَمنَٰتقع في كل حرب مجازر يموت فيها كثير من االبرياء مثل الصبيان والـ

علم على )YudhiSThira (َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَركان .  قتلهم في كل الظروفةِوديالـم مخلوقات بريئة وال تجيز األسفار جميعه

لذلك، كان. كان التفكير بكل تلك الضحايا مرعبا له. كذا، قتل جميع الخالن واآلباء والمعلمين على كال الجانبين. بتلك المجازر

. لماليين ومليارات من السنينيعتقد انه سيدخل النار 

 التعريب

.  هذا الحكم عليال ينطبق  يسهر على رعيته ويقتل في سبيل القضية العادلة لكنال يأثم الملك الذي

 التفسير

 ٥١\٨\١. ب. ش

يحسن حكم المملكةالذي كان ) Duryodhana (دوْريُّـوْدَهـَنلم يكن الملك بل انه  )YudhiSThira (َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَراعتقد 

تقعلم . )Duryodhana (دوْريُّـوْدَهـَنالضحايا من اجل استعادة مملكته من سبب قتل عدد كبير من دون اذية الرعية لكنه هو الذي 

 . وبناء عليه، اعتقد نفسه مسؤوال عن كل الذنوب. المجازر في مجرى الحكم بل من اجل النفع الشخصي

 التعريب

. ل كثير من اصدقاء النساء كما سببت العداوة إلى حد ال يمكن إبطالها بأعمال الخير الماديةسببت قت

 التفسير

 ٥٢\٨\١. ب. ش

 على من ال شاغل لهم سوى العمل على تحسين أوضاعهم المادية، لكن الذنوب تمنع)gRhamedhIs( ْزَهـِمـْدهـّيـرِْٰچ كلمةتدل 

ِوَدْزتشرع الـ حالة الماديين حتى دون تعمد في مجرى قضاء التكاليف المادية، والرغد المادي أحياناً ألن ارتكاب الذنوب حتمي في

)Vedas( ِوَدْزجاء في الـ. من اجل الخالص من جزاء السيئات أشكال مختلفة من القرابين )Vedas( ـياْچ يا-آشْـَوِمـْدَهى ان

)Azvamedha-yajJa(اــّي َهـتْ-ْبـَرْهـَمقربان الحصان يذهب حتى بذنب   أي )brahma-hatyA(ْبراْهـَمنَٰقتل   أي .

يعفى من الذنوب الكبيرة التي تقدم ان من غير الممكن ان صان لكنه يعتقد قربان الح)YudhiSThira (َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَرأقام 

لحرب ويخلق مقتلهم عداوة جديدةالقتال في اعلى يجبر الزوج أو االخ أو حتى االب أو االوالد .  حتى بقضاء تلك القرابينارتكابها

. )Azvamedha-yajJa( ـياْچيا -ِمـْدَهىآشْـَو وال يمكن إبطالها حتى بألوف ردتهمما يولد حلقة من العمل و

بوقت واحد مما يزيد من حلقة العمل المادي ويرهنبأن كل عمل ينطوي على ثوابه  أي العمل )karma( كَـْرَمسبيل يتلخص 

ملحمةجرت . للرب العظيموهبه هو  ردته العمل وسبيل قطع )٢٨-٢٧\٩( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـجاء في . لمادي في الوجود اهعامل

ّيـوْدهيشْـتْهيَر اعتلى كما يتضح من كالمه وبمشيئته وحدها كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي العظيمالرب شيئة بم) KurukSetra (كوروكْـشِٰـتَْر

)YudhiSThira( وَرپَهـْسـتيـنا على عرش )HastinApura( .پانْٰـدََٰوْزلذلك، لم يمس الـ) PANDavas (لق إثم ألنهم كانوامط

 .  كلها تقع عليهمجريرتهافان الحرب لخدمة أغراضهم الشخصية ون  يعلنأما من جهة من .الحقحملة أوامر 

 التعريب



جس بالخمرة بالخمرة فمن المحال إبطال قتل  الوعاء المنصفيةكما يستحيل ترشيح المياه الموحلة بالوحل أو ت

. الرجال بالتضحية بالحيوانات

 التفسير

 عالفصل التاس

قربان الثور لم  أي)Gomedha-yajJas( ـياْچيا -ِمـْدَهىچُوقربان الحصان أو   أي)Azvamedha-yajJa( ـياْچ يا-آشْـَوِمـْدَهى

إنما كانت تهدف إلى تجديد بدني الحيوانية على المذبح تلك األضاح ان تْـشايتَـنْياقال المولى . يكن غرضه قتل الحيوانات

 الصحيح يعفي القائم بالتضحية منةِوديالـ َمـنْـتْراتتجويد الـ. ةِوديالـ َمـنْـتْراتكانت تهدف إلى إثبات فعالية الـ. ضحيةال

ـةْبراْهـَمنَٰ تقريب االضحية على يد يصبح القائم بالتضحية مسؤوال عن ذنب قتل الحيوان في حالة ان جزاء سيئاته لكن من المحتم

ـةْبراْهـَمنَٰإلنعدام الـ الخصام والنفاق الحالي عصرفي من المحال تقريب القرابين على الوجه الصحيح . معدومين الخبرة

دة المشرعة فيالتضحية الوحي. كَلي عصرالقرابين في  إلى تقريب )YudhiSThira (َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَرلذلك، يلمح . الخبراء

شْـرّي مولىالتي استهلها ال" قربان تسبيح االسم القدوس"  أي)hari-nAma yajJa( ـياْچ يا-ناَم-َهري هي إقامة كَلي عصر

ونال يقتلالحق  تيم. ـياْچ يا-ناَم-َهري قتل الحيوان والتكفير عن ذلك بقضاء لإلنسان، لكن ال ينبغي  َمـهاْپـَرْبهوتْـشايتَـنْيا

 .الحق من قبل أْرجوَنكما أمر  )kSatriya( ـتْـريـياكْـشَٰواجب ون  لخدمة مصلحتهم الذاتية وال يتجاهلحيوانا

كونْـتّيادعية الملكة "  بعنوان ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي على الفصل الثامن من الباب االول من ْبـَهـكْتي ِودانْـتَانقضى بحث 

 ".يتْكْٰشـرّيَپـوانقاذ 

 كْرِِٰشْٰـنَٰالرب  في حضور ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَورحيل 
 ١\٩\١. ب. ش

 التعريب

ى مكان المجزرة لخوفه من مقتل  إل)YudhiSThira (َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَر توجه :ْسـوامّيچُوسّوتَ قال 

مستعليا فراش ) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَوهناك، كان . كوروكْـشِٰـتَْر ملحمةعدد كبير من الرعايا في 

. ى الموتمن السهام، مشرفا عل

 التفسير

 ٢\٩\١. ب. ش

تكاليف حول )YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر إلى الملك تعاليم) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَوفي هذا الفصل التاسع، سيلقي 

بلقالحق خير إلى دعاءه اال) BhISmadeva (َوْبـهـّيـشْٰـَم ِد، كما سيوجه كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب بمشيئة  الطبقات االجتماعية

 القدرة على مفارقة بدنه متى يشاءةبركيملك ) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَوكان . مفارقة بدنه ويتحرر من رهن العمل المادي

افدوا لحضور رحيله الذين توعصرجذب رحيل المحارب الجليل انتباه جميع كبار ال. وكان مستعليا فراش السهام بمحض اختياره

. هم وعطفهماحترامإلظهار حبهم و

 التعريب

وّيـاَس بات جميلة تجرها خير الجياد المزينة بالحلى الذهبية ويصطحبهم مركحينئذ، لحقه جميع اخوته على 

( ْدهاوْمـيا نظير كاهنهم )( ِدَو .  وغيره)( ـيْزٰشرِٰ  و) Dhaumya RSis VyAsadeva

 ٣\٩\١. ب. ش

 لتعريبا

. أْرجوَن معهم أيضاً على مركبة مع كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي، كان شخصية الالهوت ـةْبراْهـَمنَٰايها الحكيم بين الـ

Kuvera( َركوِوبالغ العراقة مثل  ) (ّيـوْدهيشْـتْهيَر بدا الملك بذلك، YudhiSThira( ْزْهـياكَـچو محاطا ببطانته 

)( . Guhyakas

 التفسير



 ٤\٩\١. ب. ش

اية األبهة والفخامةفي غ) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَوم أما) PANDavas (پانْٰـدََٰوْز حضور الـكْرِِٰشْٰـنَٰ ّيشْـرالرب شاء 

 هنا ألن)َركوِو(به  )YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر هو أثرى المالئكة ويقارن الملك )Kuvera( كوِوَر. حتى يفارق بدنه في سعادة

. ) (ّيـوْدهيشْـتْهيَر كان يليق تماما بفخامة الملك شْٰـنَٰكْرِِٰ شْـرّيالموكب مع  YudhiSThira

 التعريب

 ّيـوْدهيشْـتْهيَر پانْـدََٰو مطروحا على األرض مثل مالك خر من السماء، فسجد الملك الـ)ـَمْبهـِيـشْٰ(رأوه 

.  لهكْرِِٰشْٰـنَٰالرب وته و مع اخ)( PANDava YudhiSThira

 سيرالتف

 ٥\٩\١. ب. ش

پانْٰـدََٰوْز جميع أفراد عائلة الـكان ، لكنأْرجوَنيم  وحم)YudhiSThira (َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَر ابن خال كْرِِٰشْٰـنَٰالرب كان 

)PANDavas (ـوبناء عليه، سجد ل.  مسلكا بشريا رغم علمه بعظمة مقامهكْرِِٰشْٰـنَٰالرب سلك . كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيوهية ألون يدرك

YudhiSThira . ) (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَو BhISmadeva (ّيـوْدهيشْـتْهيَرلو كان صغير أخوة الملك كما  المشرف على الموت) 

 التعريب

 بين المالئكة )RSis( ـيْزٰشرِٰتجمعت هناك جميع كبار شخصيات الكون المجبولة باألصالة مثل الـ

 ْبَهـَرتَ شيخ ذراري الملك )BhISmadeva( ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَوة  والملوك لمجرد رؤيـةْبراْهـَمنَٰوالـ

)( . Bharata

 التفسير

٧-٦\٩\١. ب. ش

ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَو.  الزهادلكل إنسان سواء أكان من الملوك أم هم الكملة المحققين وذلك الكمال الروحي متوفر )RSis( ـيْزٰشرِٰالـ

)BhISmadeva (ـيٰشْبـَرْهـَمـرِٰن كا )brahmasRsi(ْبَهـَرتَكبير ذراري الملك  و )Bharata( .جبولين مـيْزٰشرِٰجميع الـ

.  األصالة وتجمعوا هناك فور سماع نبأ دنو رحيل المحارب الكريمبأخالق

 التعريب

) Dhaumya (ْدهاوْمـيا  و ناَرَدو) Parvata Muni (مونيَوتَ َپـْركان بين الحاضرين جميع الحكماء نظير 

 و) BharadvAja (َواَج ْبـَهـْدَرْدو) BRhadazva (َوَهـَدشْـْبـرِٰ و) VyAsa( ـاَسَوّي النزيل الالهوت تجليو

 و) Indrapramada (ْپـَرَمـَدإنْـْدَر و) VasiSTha(َوسيشْٰـتَْهى   و مع مريديهم،)ParazurAma(راَم َپـَرشو

 و) KakSIvAn (وانــّيكَـكْـٰش و) Asita(  آسيتَو) GRtsamada (تْـَسـَمـَدـرِْٰچ و) Trita (تْـريتَ

( سوَدْرشَـَن و ) (وتَـَمچا (  كاوشيَكو)  Sudarzana . ) ( آتْـريو)  Kauzika Atri Gautama

 التفسير



 وهما من رجال الفضاء الذينموني ناَرَد هو المالزم الدائم تقريبا لـ. يعتبر من أقدم الحكماء: )Parvata Muni( موني تَـْرَوَپ

devarSi( ـيٰشِدَو رِٰ هو )( موني تََپـْرَو. في السماء دون عون سفن مادية ونيعرج Parvata Muni(حكيم جليل بين المالئكة  أي

كان هذا القربان يستهدف. يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج ابن )Janamejaya( َجـنَـِمـْجـيا َمهاراَج قربان ناَرَدحضر مع . ناَرَدأيضاً مثل 

Gandharvas( َوْزـنْْدَهـْرَچ يطلق عليهما موني ناَرَد  و)( موني تََوَپـْر. لى األرضقتل جميع الحيات ع Parvata Muni(ًأيضا 

لقدرتهما على السير على الهواء يسبحان امجاد الرب، وبفضل قدرتهما على السير على الهواء فقد راقبا من السماء احتفال

( موني تَـْرَوَپكان . إلختيار زوجها) ( َوَرـْسـَويامْٰ Parvata Muni (ْدراوَپـدّي ) DraupadI svayaMvara( يرتادموني ناَرَد مثل 

Kuvera( َركوِو فقد كان يرتاد أحياناً بالط المالك )( َوـنْْدَهـْرَچصفه و، وبإنْـْدَرالبالط المالئكي لمالك الجنان  Gandharva(

SRJjaya( نْـَجـياْسـرِٰ َمهاراَج في ورطة مع ابنة )( تَوََِپـْر و ناَرَدخزان المالئكة، وقع كل من  Parvata(  فباركذات مرة

. بإنجاب ولدالملك بنتيجتها  )( موني تََپـْرَو Parvata Muni

كان في حياته السابقة ابن جارية. ـَوتَـْمَچْبهاـالجاء ذكره في . )purANas( پـوراٰنـاتْهو متالزم مع حكايات الـ: موني ناَرَد

.فياء وبعد مفارقة بدنه رجع كامال ال يقارن بسواه االص)VaiSNavas (ْزوايشْٰـنَٰـَوـال بفضل مخالطة تتيميةالالخدمة  بلكنه استنار

devarSi( ـيٰشِدَورِٰهو . ) (َمهاْبهاَرتَيرد اسمه في موارد كثيرة في  MahAbhArata(هو ابن. كبير الحكماء بين المالئكة  أي

و) PrahlAda (ْپـَرْهالَد َمهاراَجيتضمن مريديه . ْبـَرْهما في خط على يده السلسلة المريدية العلية  وابتدأتْبـَرْهماجّيومريد 

VyAsadeva( وّيـاَس ِدَوهو الذي اورد  .للحق المعروفين التيم وكثير من )( ْدْهـروَو َمـهاَرَج Dhruva( ةِوديالـ الحكمة كاشف،

MadhvAcArya( اتْـشاْرياـْدْهـوَم أخذ )( وّيـاَس ِدَووعلى يد  VyAsadeva( تعرفالسلسلة المريدية العلية العلم واصبحت 

GauDIya-sampradAya( ْپـَردايا َسـْمـ-ـياّيوٰدچا التي تتضمن )( ْپـَرداياَسـْمـ -َمـْدْهـوَِباسمه أي  Madhva-sampradAya(

لذلك،. )Madhva-sampradAya( ْپـَرداياَسـْمـ -َمـْدْهـَوإلى   َمـهاْپـَرْبهو تْـشايتَـنْياشْـرّيينتمي . التي انتشرت في الكون

VyAsa (وّيـاَس  وناَرَد تضم )( ْپـَرداياَسـْمـ-ْبـَرْهما التي تسمى السلسلة المريدية العلية Brahma-sampradAya (َمـْدْهـَو و

)Madhva (ْسـوامّيْزچُو والـتْـشايتَـنْيا و) GosvAmIs( . يستفاد من. ن الملوك منذ زمن غابر كثير مناَرَدجّيلقن

Vasudeva( َوسو ِدَو عندما كان جنينا في رحم امه كما لقن )( ْپـَرْهالَد َمـهاَرَج انه لقن ـَوتَـْمَچْبهاـال PrahlAda( كْرِِٰشْٰـنَٰ والد

YudhiSThira . ) (َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَرباإلضافة إلى تلقينه 

ـْكُوتْـشَـَك تـّي جليل قضى مجاهدات قاسية في حكيم: ) ( ـْرتْـَهىأوت Utkocaka TIrtha( ْدهاوْمـيا Dhaumya(وكان الكاهن 

saMskAra( ـْسـكاَرَسـمْٰقام بدور الكاهن في طقوس دينية . )( پانْٰـدََٰوْزالـالملكي لملوك  PANDavas(پانْٰـدََٰوْز كثيرة اقامها الـ

)PANDavas (انْٰـدََٰوْزپواج الـوهو الذي قام بمراسم ز) PANDavas ( ْدراوَپـدّيو) DraupadI( .پانْٰـدََٰوْزان حاضرا مع الـك

)PANDavas (ي ظروفهم الصعبة كما أشار عليهم بوسائل التخفي لمدة سنة وعملوا بمشورته، كمافي المنفى واعطاهم المشورة ف

القى دروسا دينية. )KurukSetra( كوروكْـشِٰـتَْرمة ملحف مراسم الجنازة العامة التي اقيمت بعد انقضاء اوصايرد اسمه في 

MahAbhArata (َمهاْبهاَرتَ من )١٦-١٥\١٢٧( َوَپـْر -ـاَسـَنآنوٰسي  ف) (َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَرمسهبة إلى  YudhiSThira(.

الكاهن مقصود. درب الديني الصحيح الإلى) PANDavas (پانْٰـدََٰوْزكان الكاهن المناسب ألرباب العائالت ألنه استطاع إرشاد الـ

ال يوجد. )Azrama-dharma(  ْدَهـْرَم-آشْـَرَم استنادا إلىتهم اإلجتماعية طبقإلرشاد أرباب العائالت حول التكاليف المخصصة ل

.  مكلفين باإلرشادـةْبراْهـَمنَٰالحكماء والربانيين والـ. السيد الروحيفرق عملي بين كاهن العائلة و

( وّيـاَس ِدَو أي ) (پاياَنايـْدو-كْرِِٰشْٰـنَٰ، كْرِِٰشْٰـنَٰيكنى : ) KRSNa-dvaipAyana( نَٰباَدرايا VyAsadeva BAdarAyaNa (و

َپـراشَـراتْـَمـَج و) PArAzarya (پاراشَـْريا و) SatyavatI-suta (سوتَ -َسـتْـياَوتّي و) DvaipAyana (پاياَناْيـْدو

)ParAzarAtmaja (باَدرايانَٰ و) BAdarAyaNa (َدوّيـاَسِو و )VedavyAsa(َپـراشَـَرَمهاموني كان ابن .  وغيرها من االسماء

(  شَـنْـتَـنوَمهاراَج قبل زواجها من )( zantanu( َسـتْـياَوتّي من رحم ) SatyavatI MahAmuni ParAzara(والد الجد الكبير 

وبناء.  في األرضةِوديالـ وعمل على نشر الحكمة نارايانَٰالالهوت لشخصية  تجلي نزيلهو . )BhISmadeva( ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَو

purANas( پـوراٰنـاتْ وال سيما الـةِوديالـ قبل تالوة األسفار )( وّيـاَس ِدَوإلى االحترام عليه، يجري تقديم  VyAsadeva( .كان

كانوا مريديه الذين أوكل اليهم مختلف فروعف )VaizampAyana( پاياَنوايشَـْمـ مثل ـيْزٰشرِٰالـأما  ولده وسـوامّيچُوشـوَك ِدَو 

MahAbhArata( َمهاْبهاَرتَ مصنفهو . )( ِوَدْزالـ Vedas( سّوتْـَرْز-ْبـَرْهـَم باإلضافة إلى ـَوتَـْمَچْبهاـال والكتاب العلي 

( تْـَرْز سّو-باَدرايانَٰ أو )( BAdarAyaNa-sUtras( ْزِودانْـتَ سّوتْـَر أو ) VedAnta sUtras Brahma-sUtras( .هو كبير الحكماء

، كان يشعركَلي عصر لخير البشرية في )MahAbhArata( َمهاْبهاَرتَعندما أراد تدوين . المبجلين بفضل مجاهداته القاسية

وّيـاَسوقف ال يت ان  بتولي أمر الكتابة شرط)zrI GaNezajI( ـشَـجّيـنَِٰچ شْـرّي المالك ْبـَرْهماجّيبضرورة كاتب فائق فأمر 

MahAbhArata( َمهاْبهاَرتَتم وضع  ف عن اإلمالء لحظة واحدة)( ِدَو VyAsadeva(وّيـاَس ِدَو  لكل من بالجهد المشترك

. )( ـشَـنَِٰچ و )( GaNeza VyAsadeva

( شَـنْـتَـنو َمهاراَج التي تزوجت ) zantanu( َسـتْـياَوتّيوالدته  SatyavatI(  ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَولب امرته بناء على طفيما بعد

Ganges( شَـنْـتَـنو َمهاراَجد كبير أوال)  (َچـنْـَچ من زوجته االولى الـ)( zantanu BhISmadeva(جاب ثالثة أوالد المعين بإن

( وّيـاَس ِدَوكتب . )( ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْرهم  ( ويـدوَر و ) DhRtarASTra (پانْٰـٰدوو  )VyAsadeva Vidura PANDu( اَرتََمهاْبه

)MahAbhArata( كوروكْـشِٰـتَْر ملحمة بعد انقضاء) KurukSetra (َمهاْبهاَرتَصرع جميع أبطال وم) MahAbhArata( .تلى

Janamejaya( َجـنَـِمـَجـيا َمهاراَجرة األولى في بالط  للم) . يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج ابن ) (َمهاْبهاَرتَ MahAbhArata

Rَِٰوَهـَدشْـْبـر )BRhadazva( : َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَرحكيم قديم كان يلتقي) YudhiSThira(َمهاراَجالتقى . ن الحين واالخر بي

.)Nala( نَـَل َمهاراَجقص هذا الحكيم سيرة حياة . )KAmyavana( َنكاْمـياَوولى في  للمرة األ)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر

IkSvAku من)٥-٤\٢٠٩ وَپـْر -َوَن( يرد ذكره في )( َوَهـَدشْـْبـٰر يوجد ( واكوـإكْـشْٰمن ذرية الملك  آخر ) BRhadazva



 ٨\٩\١. ب. ش

 التعريب

 َرَسچيـآنْۤ و )Kazyapa( َپكَـشْـيا و الصفية والنفوس سـوامّيچُوشـوَك ِدَو كما وصل كثير غيرهم مثل 

. وغيرهم في صحبة مريديهم) ( AGgirasa

 التفسير

 ٩\٩\١. ب. ش

)zrI VyAsadeva (وّيـاَس ِدَو شْـرّيهو االبن المعروف ومريد : )BrahmarAta( ْبـَرْهـَمـراتَ أي سـوامّيچُوشـوَك ِدَو 

 ألف بيت من٤٠٠ مليون وسـوامّيچُوشـوَك ِدَو تال . ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي  أوال ثم)MahAbhArata (َمهاْبهاَرتَي لقنه الذ

ـَسـْزراكْـشَٰ والـ)YakSas( ـْزياكْـشَٰ والـ)Gandharvas( َوْزـنْْدَهـْرَچجلس الـ في م)MahAbhArata (َمهاْبهاَرتَقصيدة 

)RakSasas( كله عن والدهِوديالـأخذ العلم . يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج للمرة األولى في حضور ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي كما تال 

 من)١١\٤ َپـْرَو -ـْبـهاَس(يستفاد من . ة على أتم وجه بفضل استبحاره في أصول الدينصفيوبناء عليه، كان نفسا . الجليل

َمهاراَج صيام اثناء و)YudhiSThira (َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَران حاضرا في مجلس  انه ك)MahAbhArata (َمهاْبهاَرتَ

 والقيم الروحية بصفتهةِوديالـيء حول االصول كل شعن ) zrI VyAsadeva (وّيـاَس ِدَو شْـرّي تقصى من والده. يتْكْٰشـرّيَپـ

 التي تقود إلى دخول الملكوت الروحي والفارق بين العمل والعلمةچّيـويُّلقنه والده الجليل الرياضة الـفيد صادق لوالده مر

 وعظمة)حياة التلمذة والحياة الزوجية وحياة اإلعتزال وحياة الزهد( االربعة آشْـَرَمالتجريبي وسبل ووسائل التحقق الروحي و 

 والمرشح الجدير بتلقي العلم واعتبار العناصر الخمسة والموقع الفريد للفطنة ووعي الطبيعةمعاينتهيلة  ووسشخصية الالهوت العليا

لة للبدن المادي وسمات الجبالت المادية وشجرة الرغبة الدائمة واألعمالوسمات النفس المحققة والمبادئ الفاعالمادية والكائن الحي 

 من)٣٣٢ َپـْرَو -شانْـتي(أوصاف سفرته الفضائية في ترد . ناَرَدجّي بإذن والده و ذهب أحياناً إلى كوكب الشمس. المعنوية

ـيـسوتَ آروٰنو) AraNeya (ـياآَرنِٰيكنى بكنيات كثيرة مثل . بلغ الملكوت العليوأخيرا، ) MahAbhArata (َمهاْبهاَرتَ

)AruNisuta (ـاَسـكيايـّي وو )VaiyAsaki(ـاساتْـَمـَجّي و و) VyAsAtmaja( . 

َدكْـشَٰ َپـتيْپـَرجاواج بنات وأحد أز) MarIci (َمـرّيـتْـشي وابن )PrahApatis( َپـتـيْزْپـَرجاأحد : )Kazyapa( َپكَـشْـيا

)PrajApati DakSa( .ـروَدَچلطائر الضخم هو والد ا )GaruDa(تزوج ثالث عشر اخت من.  الذي اعطي فيلة وسالحف طعاما

ـطْها كاشْٰو) Danava(  َدنوو) Diti ( ديتيو) Aditi (آديتي: ماءهن هيواس) PrahApati DakSa (ـشََٰدكْ َپـتيْپـَرجابنات 

)KASThA (ـطا آريـشْٰو) AriSTA (سوَرسا و) SurasA (إيـال و) IlA (موني و) Muni (كْـرُوْدَهـَوشاو ) KrodhavazA(

ب من زوجاته كثير من االطفال منانج. )Timi (تيمي و )SaramA(  َسـَرماو) Surabhi ( سوَرْبـهيو) TAmrA ( تاْمـراو

 ِدَوواَمَن الذين بلغوا اثنى عشر وأحدهم هو )Adityas( آديتْـياْز جميع )Aditi( آديتيمن زوجته األولى انجب . المالئكة والجن

)VAmanadeva(َپكَـشْـياكان هذا الحكيم الكبير .  شخصية الالهوت )Kazyapa(وهبه.  أيضاًأْرجوَندة  حاضرا عند وال

ـكَـِنـميآريـشْٰكنيته هي .  بترك األرض)ParazurAma(راَم َپـَرشو األرض كلها ثم أمر )ParazurAma(راَم َپـَرشو

)AriSTanemi(ويقيم في شمال الكون  .

قيل.  كاهن المالئكة)BRhaspati( َپتيْسَهـْبـرِٰ ويكنى )MaharSi AGgirA( راچيـآنْ ـيٰشرِٰ َمهاابن : )AGgirasa( َرَسـچيـآنْ

 للجن وتحداهالسيد الروحي )zukrAcArya( شوكْـراتْـشاْرياكان .  له جزئيتجليكان ) DroNAcArya (ْدرُوٰنـاتْــشاْرياان 

.)BharadvAja Muni( موني اَجْبـَهـَرْدو وسلم سالح النار أوال إلى )Kaca( كَـتْـشَولده هو . )BRhaspati( َپتيْسَهـْبـرِٰ

.كان يسير في الفضاء.  احدى النجوم المعروفة)CandramAsI( ماسّي تْـشَـنْـْدَر من زوجته )مثل مالك النار(انجب ستة أوالد 

 حول قهرإنْـْدَرأشار على مالك الجنان . )Indraloka( لُوَك إنْـْدَر و )Brahmaloka( ْبـَرْهـَمـلُوَكلذلك، كان يذهب إلى كوكبي 

ال يحب. الفتنة الخارجية هذا هو سحر.  ذات مرة بمسخه إلى خنزير على األرض فرفض بعدها العودة إلى الجنةْدَرإنْـلعن . الجن

. كان المعلم الديني ألهالي مختلف الكواكب. ته األرضية لقاء ملوك الجنةمقتنياحتى الخنزير التفريط ب

 التعريب

( ـيْزٰشرِٰ الثمانية، استقبل جميع الـ) RSis( سوْزَو كان خير الذي) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَو Vasus( 

.  تجمعوا هناك لعلمه التام بكل االصول الدينية حسب الزمان والمكاننالكبار الذي

 التفسير
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الدينيين في العالم  أو الدعاة)AcAryas (اآلتْـشاْرياْزجميع كبار . أرباب الدين خبراء بتعديل االصول الدينية حسب الزمان والمكان

توجد بيئات وأوضاع مختلفة في مختلف أرجاء األرض وان تعين. قضوا مهمتهم بتعديل األصول الدينية حسب الزمان والمكان

ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَوكان . يصبح خبيرا بتعديل االشياء حسب الزمان والمكان ان فال بد منالحق على أحد قضاء واجبه بنشر رسالة 

)BhISmadeva (لذلك، استطاع استقبال جميع. تتيميةال الخدمة  نشر مذهبأحد المرجعيات الكبيرة البالغ عددهم اثنى عشر في مجال

كان قاصرا حينئذ عن استقبالهم ألنه لم يكن صحيح البدن وال في. الحكماء األقوياء المتجمعين عند فراش موته من كل ارجاء الكون

 القيام بواجبه ببدنه أو بعقلهلإلنسانيمكن .  بمشاعر قلبية فكان استقباله حسناا عذبالك، نطق كالملذ. خير حالبداره لكن كان عقله 

. لذلك، لم يصعب عليه استقبالهم رغم مصابه البدني. أو بكالمه، وكان خبيرا بذلك في المكان الالئق

 التعريب

الحق هذا . ذلك، يكشف عن صورته العلية بقدرته الباطنةومع .  في قلب كل حيكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب يحل 

ليق به كما ي) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَوه عظِّمف) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَوعينه كان جالسا أمام 

. لعلمه بأمجاده

 التفسير
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 Goloka (لُوَك ورِِٰٰنْـداَوَنچُوة هو دائم الحضور في داره الباقي. وقت واحدبفي حضوره في كل مكان الحق تظهر قدرة 

VRndAvana( . عندما يكشف عن صورته العلية الباقية في العالم. قلب كل حي وحتى في كل ذرة غير منظورةومع ذلك، هو في

ائق معلومة عندكانت كل تلك الحق.  أو القدرة المادية بصورته الباقيةللفتنة الخارجيةال صلة . المادي، فإنما يفعل ذلك بقدرته الباطنة

. ه كما يليق بجاللهعظِّمي الذ)  (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَو شْـرّي zrI BhISmadeva

 التعريب

 الحظ. شرف على الموت جالسين في المقربة صامتين من غمرة حب جدهم الم پانْٰـٰدوَمهاراَجكان اوالد 

 دموع الفرحة تنهمر من عينيه من غمرة الحب انتك. حرارةذلك وهنأهم ب) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَو

. والحنان

 التفسير
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ْبـهـّيـشْٰـَمعند موته وكان من الطبيعي رعاية كبار العائلة الملكية لهم وال سيما   صغارا)PANDu(  پانْٰـٰدوَمهاراَجكان أوالد 

فاءهوحل) Duryodhana (دوْريُّـوْدَهـَنشد، خدعهم الرسن ) PANDavas (پانْٰـدََٰوْزبلغ الـ ان فيما بعد، بعد. )BhISmadeva( ِدَو

قعوا في متاعب دون ضرورة، فلم يقفهم أووان) PANDavas (پانْٰـدََٰوْزة الـببراء) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَوورغم علم 

َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَردمهم فاده الذين يتقخير أح) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَوشاهد . إلى جانبهم إلعتبارات سياسية

)YudhiSThira(ذكر. منع دموعهعن  الجد والمحارب الكبير في المرحلة االخيرة من حياته فقصر السين بلطف إلى جانبه ج

 عن بدال)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَرال شك انه كان في غاية الرضى بتتويج . المصائب الكبيرة التي ابتلتهم رغم صالحهم

. لذلك، بدأ بتهنئتهم. )( دوْريُّـوْدَهـَن Duryodhana

 التعريب

أواه، ما ارعب العذاب الذي قاسيتم وما أرعب المظالم التي ارتكبت : )BhISmadeva( ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَوقال 

م على قيد الحياة بعد كل والدين لما بقيتالحق  وـةْبراْهـَمنَٰلوال حماية الـ. بحقكم ألنكم أوالد الدين المتشخص

 .تلك المصائب

 التفسير
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.)KurukSetra( كوروكْـشِٰـتَْرملحمة  بسبب المجزرة الهائلة التي حصلت في  كئيبا)YudhiSThira (َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَركان 

َج ّيـوْدهيشْـتْهيَرَمهارا ذلك فبدأ حديثه عن العذاب الكبير الذي عاناه إلى) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَوفطن 

)YudhiSThira( . كوروكْـشِٰـتَْرملحمة كل ما أصيب به كان ظلما ال غير وقامت) KurukSetra (وبناء عليه، ال. د هذا الظلمض

 داعيالواالصول الدينية، والحق  وـةْبراْهـَمنَٰأراد التنويه إلى حمايتهم الدائمة من قبل الـ. ينبغي له الندم على المجزرة الكبيرة

َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَرجع ش) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَو. ما داموا محميين بتلك العوامل الثالثةلخيبة االمل 

)YudhiSThira( الحقما دام يعمل بمشيئة ال حاجة للفرد إلى الكآبة بغض النظر عن ابتالءه . على هذا االساس رفع كآبته على

التنويه) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَوأراد . ومتقيدا باألصول الدينية )VaiSNavas (ْزوايشْٰـنَٰـَوـال وـةْبراْهـَمنَٰمسترشدا بالـ

. تلك النقطة بوصفه أحد المرجعيات في الخطب

 التعريب

( و پانْٰـٰد فقد أصبحت أرملة بعدة أطفال بعد موت الملك الكبير،) PANDu(كونْـتّي من جهة كنتي  KuntI( .

. بلغتم سن الرشد ان بعد وبناء عليه، عانت معاناة كبيرة، وعانيتم انتم قدرا كبيرا أيضاً بسبب اعمالكم

 التفسير
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 كان كبيرا نتيجة ترملها في سن مبكر ورعاية أطفالها في العائلة الملكية، واستمر)KuntIdevI( ّيِدو كونْـتّيعذاب  ان ال شك

قدرا وهو أمر يتعين على الفرد الصبر عليه دونمعذابها كان  ان دها سن الرشد بسبب اعمالهم مما يعنيبلغ أوال ان عذابها بعد

 . اضطراب

 التعريب

من رأيي، هذا عائد إلى الدهر الذي ال مفر منه، والذي يحمل كل حي على جميع الكواكب حمل الرياح 

. للغيوم

 التفسير
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.جميع الكواكب بما فيها الشمس محكومة بقوة الهواء كما يحمل الهواء الغيوم. كون كما يحكم كل الكواكبالزمان يحكم المكان في ال

 العظيم الذي)kAla كاَللذلك، كل شيء تحت حكم . الزمان الحتمي يحكم حتى حركة الهواء وسائر العناصر  أي)kAla( كاَلكذا، 

.ال يأسف على التأثير اللطيف للزمان ان )YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر ـلذلك، ينبغي ل. في العالم الماديالحق هو من صور 

)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَرال ينبغي للملك . كل حي محكوم بأفعال وردات أفعال الزمان ما دام داخل أوضاع العالم المادي

جبر حتى أكثر الصالحين صالحا على تحمل أوضاع الطبيعةي. االعتقاد انه ارتكب ذنوبا في والدته السابقة وان عذابه جزاء عليها

 العاملين باألصولسليم ال)VaiSNava (وايشْٰـنَٰـَوـال وسليم الْبراْهـَمنَٰألنه مسترشد بالـالحق المادية، لكن الصالح مؤمن ب

حتى كبير مالئكة الكون. هر الباقيب بخدع الداضطراال لإلنسانينبغي ال . عوامل اإلرشاد الثالثة تلك هي غاية الحياة. الدينية

. يمتعض من حكم الدهر رغم عمله الصحيح باألصول الدينية ان لإلنسانينبغي ال لذلك، .  محكوم أيضاً بذاك الدهرْبـَرْهماجّي

 التعريب

تحدث انعكاسات في حضور الملك  ان انه مبرم وإال كيف يمكن. يا لعجب تأثير الدهر الحتمي

BhIma( ـَمْبـهّيمالك الدين والمقاتل الكبير حامل الهراوة  ابن ) (ْدهيشْـتْهيَرّيـو YudhiSThira( والنبال الكبير 

 پانْٰـدََٰوْزمريد خير الـالحق  وفوق كل هذا، )GANDIva( َوـّيـٰدنْٰچا صاحب القوس القوي أْرجوَن

PANDavas ؟)(

 التفسير
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كان في عدادهم. كانوا على الصعيد المادي. بكل المصادر المادية والروحية المطلوبة اغنياء) PANDavas (پانْٰـدََٰوْزكان الـ

، وعلى الصعيد الروحي، كان في عدادهم الملك نفسه الذي كان شعار الدين وفوقأْرجوَن و )BhIma( ـَمْبـهّيالمحاربين الكبيرين 

شخصيا، لكن جابهتهم انعكاسات كثيرة على الرغم من شدة صالحهم يتولى امرهم كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيكل ذلك، كان شخصية الالهوت 

 كانت بلواهم ال توصف وال تعلل سوى إلى تأثير. أمورهم شخصياكْرِِٰشْٰـنَٰالرب وشدتهم وشدة ادارتهم وشدة اسلحتهم وتولي 

)kAla(كاَل. الزمان الحتمي  أي )kAla( كاَلوبناء عليه، تأثير . عينهالحق  هو )kAla(يغتم ان لإلنسانينبغي   ال.الحق مشيئة  هو

. يتعدى االمر حكمه عندما

 التعريب

كبار الفالسفة في حيرة حتى بعد استنفاد . )كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي(الحق ايها الملك، من ذا القادر على فهم تدبير 

. بحوثهم

 التفسير
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َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَرحيرة  ، أحد المرجعيات االثنى عشر)BhISmadeva( ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَوينفي المرجعية الكبيرة 

)YudhiSThira( ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَوأراد . وغيرها حول ما قدم من سيئات وجزاءها )BhISmadeva( َمهاراَج لفت نظر

 وشيـَوكبار المالئكة نظير حتى الحق استطاع التيقن من تدبير  ال أحد منذ زمن غابر ان )YudhiSThira( ّيـوْدهيشْـتْهيَر

قصرت حتى التحريات الفلسفية التي ال تحصى .الحقإذن، فماذا نستطيع نحن البشر فهمه؟ من العبث التقصي عن تدبير . ْبـَرْهما

)PANDavas( پانْٰـدََٰوْزال يعود عذاب الـ. دون اعتراضالحق خير وسيلة هي العمل بأوامر  .الحقللحكماء عن التيقن من تدبير 

ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَوكان .  مؤقتا في سبيل إقامتهاتيمهإقامة مملكة الفضيلة فقاسى الحق إلى ما قدموا من سيئات بل شاء 

)BhISmadeva( ّيـوْدهيشْـتْهيَر في تمام الرضى برؤية انتصار الفضيلة وكان سعيدا بجلوس الملك )YudhiSThira(على العرش 

)BhISmadeva( ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَو حتى مقاتل كبير مثل )KurukSetra( كوروكْـشِٰـتَْرملحمة في لم ينتصر . رغم انه قاتل ضده

 من كبار)BhISmadeva( ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَوكان . الرذيلة ال تتغلب على الفضيلة بغض النظر عمن يرفع رايتها ان شاءالحق ألن 

ْبـهـّيـشْٰـَممقاتل من طراز  ان يثبت ان أرادالحق ألن الحق بمشيئة  )PANDavas( پانْٰـدََٰوْزلكنه اختار القتال ضد الـالحق  تيم

. كان على الجانب الخاطئ ان  ال يقوى على االنتصار)( ِدَو BhISmadeva

 التعريب

( ْبَهـَرتَ ية ذرخيريا  ،) Bharata (ّيـوْدهيشْـتْهيَرلذلك، يا  YudhiSThira(،عائد إلى كل ذلك ان علننني ا ا 

 . اآلن، ومن واجبك حماية الرعية التي ال عون لها اآلن انت الملك. وعليك العمل به بقبولهالحق تدبير 

 التفسير
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الحق بتلقي أمر جديد من  للتيمال حاجة. يةتسمع البشرلتيمه الحق كذا، يلقن .  كنتهاابنتها لتسمع الحماة تلقن ان يقول المثل الشائع

هو تعليم دوني ـتاچّيـَوْد َچْبَهـكما في حالة إلقاء  التيم لذلك، غرض التظاهر بتلقين.  المخلص في قلبه دوماه تيميلقنالحق ألن 

إلى) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَونصيحة . تهرحمبه بمثابة الحق تقبل المصائب التي ينزلها  التيم ، ومن واجبالفطنة

كوروكْـشِٰـتَْرملحمة كانت الرعية دون حماية بعد . سؤولية الحكم دون ترددي قبول مه) PANDavas (پانْٰـدََٰوْزالـ

)KurukSetra (َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَر  توليوكانت تترقب) YudhiSThira(الحق رحمةالصفي الباليا بمثابة  التيم يقبل.  السلطة.

 .الحقمطلق فال توجد مغايرة بينها وبين الحق  ان لما

 التعريب

 األول، لكنه نارايانَٰهو المتمتع العظيم و . ة العليشخصية الالهوت االولية هذا ليس سوى كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي

.  كواحد منا ويحيرنا بقدرته)( يـٰنَورِٰشْٰيسير بين ذراري الملك 

 التفسير

VRSNi
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ذلك العلم ال يتطلب .السلسلة المريدية العلية الوجه التام من  علىِوديالـيتم تلقي العلم .  لتحصيل العلم هو اإلنزالِوديالـالنهج 

لذلك، المرجعية ليست. هي المرجعية بهذا العلم الخفي. االم هي مرجعية العلم بهوية الوالد.  الفطنةضعفاءإيمانا أعمى كما يحسبه 

 هو االخذ عن المرجعية، وهذا النظام مقطوع بصحته ونظام التعليم الكامل)٢\٤( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـتؤكد تلك الحقيقة في . عقائدية

للمثال، تطلق السفن الفضائية في السماء وعندما يعلن العلماء وصولهم إلى القمر. من قبل الجميع وال يعارضه سوى الجدلي العابث

الم المرجعيات، لكن فيتصدق عامة الناس ك. ي يعتبر مرجعيةعصرعامة الناس تصدقهم تصديقا اعمى ألن العالم المادي الفان 

كل إنسان فهمايطلب . ، فقد لقنت العامة بعدم التصديق بها، وحتى بحال تصديقها فإنها تعرض بتفاسير مختلفةةِوديالـحالة الحقائق 

ةي لكنه يرفض مرجعيعصر المضلل يصدق مرجعية العالم المادي الاإلنسان ان  لكنه ينكره بحماقة مما يعنيِوديالـصريحا للعلم 

.  وهذا ما أدى إلى تدهور البشرية)Vedas( ِوَدْزالـ

الوحدة المطلقةحتى كبير جماعة .  االولنارايانَٰ  وشخصية الالهوت االولية بوصفه كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيتتكلم مرجعية هنا عن 

 وراء الخليقةنارايانَٰة الالهوت شخصي ان ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ كتب في بداية تعليقه على )zaGkarAcArya( شاْرياـكَراتْشَـنْـ

.  علي عن كل تلك الخالئق الماديةنارايانَٰالكون هو أحد الخالئق المادية لكن . المادية

الرب االثنى عشر أي مرجعيات العلم العلي، وتأكيده بأن )mahAjanas( َمهاَجـنَـْزأحد هو ) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَو

وقطع) zaGkarAcArya( شاْرياـكَراتْشَـنْـ الوحدة المطلقة مؤيد ببيان شيخ جماعة شخصية الالهوت االوليةو  هكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي

 االول، وهذا ما يؤيدهنارايانَٰ هو كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي ان )BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَويقول .  بذلكِوديالـجميع أعالم العلم 

 أي)VaikuNTha (وايكونْٰطَْهىيوجد في .  االولنارايانَٰ هو كْرِِٰشْٰـنَٰ. )١٤\١٤\١٠( ـَوتَـْمَچهاـَمْد ْبشْـرّي في ْبـَرْهماجّي

وسعتت. كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي شخصية الالهوت االولية امتدادات نارايانَٰالملكوت الروحي عدد ال يحصى من شخصيات الالهوت 

 بدوره إلى صور مثل)Baladeva( َبـَل ِدَو  ثم يتوسع)Baladeva( َبـَل ِدَوورة  إلى صكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيللرب ورة االولى الص

و) VAsudeva( واسو ِدَو و) Aniruddha( آنيـرودَّْهى و )Pradyumna( ْپـَرْدّيـوْمـَن و) SaGkarSaNa( ـنَٰشَـنْكَـْرشَٰ

-viSNu( تَـتّْـَو-ويشْٰـٰنوكل تلك االمتدادات هي . )NRsiMha (نْرِٰسيمْٰـَهى و )RAma(راَم  و) puruSa (پوروشَٰ، نارايانَٰ

tattva( الحقهو خالق العالم المادي و. ولية األية الالهوتلذلك، هو شخص.  هو فياض كل امتداداته التامةكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيو

فيالحق لذلك، يقول . ن الحيرة حركته بين البشر شكل آخر ملذلك،. )VaikuNTha (وايكونْٰطَْهى على كواكب نارايانَٰالمهيمن 

 . الحمقى يعتبروه من البشر جاهلين بتعقيدات حركته ان ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ

االحياء. الظاهرة على القدرة الثالثة المعروفة بالقدرة البينيةفتنته  الباطنة وفتنته عائدة إلى فعل كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالحيرة بصدد 

في نارايانَٰ إلى عدد ال يعد من كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّييمتد .  آخر حيناالفتنة الخارجيةحينا ورها الفتنة الباطنة تسحامتدادات قدرته البينية ف

 ينزل إلى العالم المادي بين البشرخارجيةالفتنته ويتبادل مشاعر الحب مع االحياء في الملكوت العلي، وبامتدادات فتنته الباطنة 

ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَو الصلة المفقودة مع االحياء في مختلف اجناس الحياة، لكن المرجعيات مثل والحيوانات والمالئكة إلعادة

BhISmadeva .  برحمتهمن فتنتهون يفلت) (

 التعريب

 )Kapiladeva( ِدَو پـيَلكَـ النزيل ة الالهوتشخصي تجلي و ناَرَد والحكيم بين المالئكةَوشيايها الملك، يعلم 

. م عن أمجاده بفضل اتصالهم الحميم بهجميعه

 التفسير
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امتدادات غير منحصرةللحق ان في مختلف االذواق العلية، وكماالحق  بأمجاد ءعلما أي )bhAvas( ْزْبـهاَو االصفياء التيمجميع 

و ْبـَرْهما: لبارزة همالمرجعيات ا. مختلف االذواقفي خدمة المنصرفين إلى تبادل ون  اصفياء ال يحصتيملصورته التامة، يوجد 

 َجـنَـَكو) BhISma (ـَم ْبهـِيـشْٰو) PrahlAda (ْپـَرْهالَد و) Manu (َمـنو و) Kapila (كَـپيَل  وكوماَرو  شيـَو  وناَرَد

)Janaka (َبـلي َمـهاَرَجو  سـوامّيچُوشـوَك ِدَو  و) Bali (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَو ذكر . ياَمـراَجو) BhISmadeva ( اسماءثالثة

 zrIla VizvanAtha CakravartI (ويشْـواناتْـَهى تْـشَـكْـَرَوْرتي طْهاكوَرـَل شْـرّييوضح . دهماح هامة منهم رغم انه

ThAkura ( آتْـشاْرياْزأحد كبار) AcAryas(أنوْبـهاَو أوال حققيالتيم  ان ث، العصر الحدي )anubhAva( في الوجدالحق  أي مجد

تبودلت مختلف مفاهيم .الحقالتي تغتني بفهم ثابت ألمجاد  وغيرهاتصبب العرق والرعشة والبكاء ظهر فيه عالمات يي الذ

 تعبيرا عنأْرجوَنمركبة الحق  وفي قيادة )بالحبالالحق توثيق (الحق  و)YazodA( ياشـُودا تلك بين االم )bhAvas( ْزْبـهاَو

ْزكوماَرالـ وسـوامّيچُوشـوَك ِدَو تحول . ذا وجه آخر من امجاده وهتيمهتلك تكشفه يلعب دور دون مقام الحق امجاد . الحب

)KumAras(ْبـهاَو بوجه آخر من تيم إلى  األربعة )bhAva( المحن التي. على الصعيد العليمسبقا  ينستقرانهم كانوا م رغم

يقول. تيمهوالحق  بين )bhAva( ْبـهاَوتشكل تبادل آخر من تبادالت الحق  على يد )VaiSNavas (ْزوايشْٰـنَٰـَوـالتصيب 

 في المتاعب المادية يستلزم تخليصه تيمهايقاع. " العلي معي)bhAva( ْبـهاَو في تبادل صفية ليزداد ت بتيميأنا اوقع المتاعب:"الرب

 الخدمةإلى التيم لتفتلذلك، ي.  إلى تبادل الملذات المادية المستندة بدورها إلى المصادر الماديةةستند المه بالفتنة الخارجيةمن صلت

النفس المتردية من مستنقع الوجود المادي،الحق  ينتزع بذلك، .المصادر الماديةالحق عندما يسحب الحق  العلية إلى تتيميةال

َمهاَجـنَـْزتلك معلومة عند كبار الحق كل امجاد .  مباينة للمصائب جزاء السيئاتتيمهبالحق والمصائب التي ينزلها 

)mahAjanas( كَـپيَلو  ناَرَد  وشيـَوو  ْبـَرْهما مثل )Kapila (ْزكوماَرالـو )KumAras(ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَو و  األربعة

BhISmadeva . استيعابها برحمتهمعلى  الفرد قوى أعاله ويرمكما ) (

 التعريب

د خيرك ومستشارك ايها الملك، ذلك الشخص الذي تحسبه بداعي الجهل فقط ابن خالك وحميمك ومري

. كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي، هو شخصية الالهوت عينه، .ورسولك ونافعك الخ

 التفسير
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پانْٰـدََٰوْزالـ.  لعب دور ابن خال وأخ وصديق ومريد خير ومستشار ورسول ونافع الخكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب  ان رغم

)PANDavas ( شكال الخدمة بدافع رحمته العلية لكن ذلك ال يعني طروء تغيير الذي يقوم بكل أشخصية الالهوت العليافقد كان

 . تهالجهل االكبر هو اإلعتقاد ببشري. على مقامه بصفة الشخص المطلق

 التعريب

منزه عن األنية اللطيف بكل حي على حد سواء والهو شخصية الالهوت المطلق الحال في قلب كل حي، وهو 

. متعادلهو ال. لذلك، كل ما يفعله منزه عن الشوائب المادية. التمييزة المستندة إلى الزائل

 التفسير
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وبناء.  قدرتهعروضكل شيء وكل حي .  أي ليس في الوجود سواه)kaivalya( كايـَولْـياهو . لما انه مطلق فال شيء مباين له

بمختلفكل الوجود الحق عم كذا، ي. مسضوء الشمس هو عين الش. عليه، هو حاضر في كل مكان بقدرته التي هي عين ذاته

لملذلك، هو حوذي ومستشار كل االحياء، و.  الهادي العظيمدورل في كل حي بالحا) ParamAtmA (َپـَرماتْـماهو الشهيد . قدراته

وذي أو وحدها بصفة الحتتيميةال الخدمة يظهر بقوة  بلأْرجوَنعندما ظهر بدور حوذي مركبة يطرأ تغيير على مقامه العظيم 

منزه عن األنية الزائلة.  الن ال صلة له بالمفاهيم الماديةهويته الروحية هي هوية مطلقة وال تتباين أعماله بين عليا وسفلى .الرسول

بالدونية عندماالحق لذلك، ال يشعر .  فيهعادلالمفهوم المادي لألنية مت. وال يوحد ذاته بما سواه كونه شخصية الالهوت المطلق

 . العطوفالحق  الصفي الذي يتلقى الخدمة من  تيمه الصفي بل يمجد تيمهور حوذييلعب د

 التعريب



لكن، رغم لطفه بكل حي على حد سواء، فقد تلطف بالحضور أمامي في لحظاتي األخيرة ألنني خادمه 

. الخالص

 التفسير
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 الصفي الذي فوض أمره إليه وال يعرف سواه تيمه فإنه ميال إلىـنَٰكْرِِٰشْٰ شْـري شخصية الالهوت العليارغم استواء الجميع عند 

تسعد النفس ان العظيمالرب شاء ي.  بصفة الحامي والصديق والسيد هو حال الحياة األزليةالعظيمالرب االيمان التام ب. حاميا ووليا

.استقاللها التام بالسيطرة على العالم الماديتنزع النفس إلى السقوط نتيجة توهم . بخالف ذلكتتردى في حال فوضت أمرها له و

. في كل الظروفالحق يجب على الفرد شغل نفسه ب. ةالزائلالسبب األصلي لكل المتاعب في اآلنية يكمن 

 بصلةكْرِِٰشْٰـنَٰينتسب إلى أْرجون كان .  الصفي تيمهألنه) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَو الى فراش موت كْرِِٰشْٰـنَٰالرب حضر 

الحق مستندا إلى الصلة الحميمة للنفس، لكن  ِدَوـَمْهـِيـشْٰلذلك،  كان حب.  ِدَوـَمْبهـِيـشْٰكان ابن خاله بخالف الحق القرابة ألن 

الن صلة النسب بديهية )RAdhAraNI( ّيراْدهاراٰن وحبيب )YazodA( ياشـُودا وابن نَـنْـَد َمهاراَجيسر أكثر عندما يخاطب بابن 

)BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَويدري .  معهتتيميةال الخدمة هي وجه آخر من وجوه تبادلالحق ألفة النسب البدني إلى . متعةوم

)PArtha-Sakhe( پاْرتْها َسـكِْهى  و )Vijaya-Sakhe( كِْهىـيَجـيا َسوالحق عه إلى مخاطبة بحالوة تلك الصلة العلية مما دف

ر وسيلة إلقامة صلتنا فيخي. )YazodA-nandana (نَـنْـَدَن ياشودا أو )Nanda-nandana( نَـنْـَدَن ـَدنَـنْ، تماما مثل غيرهاو

 السعي إلى إقامة صلة مباشرة به بل ال بد من وسيطلإلنسانال ينبغي .  المعروفينتيمهالحالوة العلية تتمثل بالتوجه إليه من خالل 

. حشفاف قادر على إرشادنا إلى الدرب الصحي

 التعريب

 والتأمل وترجيع االسم القدوس، يخلصبحبه التام تتيم  بفضل ال تيمهشخصية الالهوت الذي يظهر في عقل

.  من رهن العمل عند مفارقة بدنه الماديتيمه

 التفسير
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إلنصراف التام إلى خدمةأي ا) samAdhi( َسماْدهيوهذا ما يسمى الحق  تعني تفريغ العقل من خواطر ما سوى چايُّـو كلمة

 ينكب طوال أربعة وعشرين ساعة علىچّييُّـوالـ التيم ، ومثل ذلكچّييُّـو على هذا النحو هو فكرهشغل بومن ينجح  .الحق

 والدعاء والتطوع علىتبجيل والتعظيمالسماع والتسبيح والذكر وال: في العبادات التسع وهيالحق غارقا في خواطر الحق خدمة 

 أوچايُّـو الـهذه عن طريق ممارسة الفرد. ها في خدمتهبذلمل أوامره وعقد صداقة معه أو وهبه كل ما بحوزته وخدمته وح

مثل هذاالحق يصف . َسماْدهي بصدد أرفع درجات كمال ـتاچّيـَوْد َچْبَهـبه كما جاء في الحق اإلتصال بخدمة الرب، يعترف 

وبناء .الحق بفضل هوعيكامل  النموذجي من تركيز عقله بچّييُّـومكن مثل ذلك الـ، ويتينچّييُّـونادر الوجود، خير الـالتيم 

 فورا على يد القدرة الباطنة إلى أحد الكواكب الباقية حيث تغيبچّييُّـوعليه، بتسبيح اسمه القدوس قبل مفارقة بدنه، يتم نقل الـ

ي، على العيش في األوضاع المادية للشقاء الثالثي رجعة بعد رجعةيجبر الحي في الوجود الماد. الحياة المادية وعواملها المالزمة

 الرغبات الطبيعية للنفس بلتتيميةال الخدمة ال تقطع. جزاء ما قدم من عمل، ومثل تلك الحياة المادية وليدة الرغبات المادية وحدها

ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَوشير القائد العسكري ي. دخول الملكوت الروحيب فتتحول الرغبة إلى رغبة تتيميةال الخدمة تشغلها في

)BhISmadeva ( عند مفارقة بدنه الماديالحق  وكان محظوظا برؤية چايُّـو ْبـَهـكْتي يدعى چايُّـونهج مخصوص من الـإلى.

 . أمام ناظريه في النصوص التاليةالحق يبقى  ان لذلك، شاء

 التعريب

يتلطف بإنتظاري إلى  ان سم بعينين في حمرة الشمس المشرقةاجه اللوتسي البعسى ربي ذو االيد االربعة والو

. حين أفارق بدني المادي

 التفسير



 ٢٥\٩\١. ب. ش

تيم) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَوكان .  االصلينارايانَٰ هو كْرِِٰشْٰـنَٰالرب  ان جيدا) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَوعلم 

المح إلى رغبته في. كْرِِٰشْٰـنَٰالرب  ذو االيد االربعة هو امتداد تام من امتدادات نارايانَٰ ان نه علم ذو االيد االربعة لكنارايانَٰ

يقينرغم . واضع في مسلكه دائم الت)VaiSNava (وايشْٰـنَٰـَوـال.  ذو االيد االربعةنارايانَٰصورة ب كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب ظهور 

 بعد مفارقة بدنه المادي فقد)VaikuNTha-dhAma(ْدهاَم  َهىطْايكونْٰول كان سيدخ) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَو بأن الجميع

الحقيكون في وضع لرؤية متواضع، بأن  )VaiSNava (وايشْٰـنَٰـَوبوصفه  لم يكن موقنا،ألنه للحقرغب في رؤية الوجه الجميل 

يقول.  الصفي دخول داره لتيمهيضمنالحق  ان غم قط ر)VaiSNava (َووايشْٰـنَٰــالال يغتر . بعد مفارقة بدنه الحالي ثانية

القائد الكبير سيفارق بدنه بمشيته دون اجبار ان مما يعني "ما دمت لم أفارق بدني هذا:"هنا) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَو

أمامه فيالحق يبقى  ان شاء.  التي باركه والده بهاتلك هي البركة.  البقاءكان يملك قوة البقاء في بدنه ما شاء. القوانين الطبيعية

وايشْٰـنَٰـَوـ الال يتلهف. لذلك، لم يكن يهمه اين يؤول مصيره .الحق عقله بذكر تصفيةل  ذو االيد االربعةنارايانَٰصورة 

)VaiSNava(ال. له النارادخالحق ابل يفوض أمره إليه ويبقى قانعا حتى وان شاء الحق  إلى الرجوع إلى ملكوت  الصفي كثيرا

الوحيد) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَومطلب  .للحقسوى بذكر القدمين اللوتسيتين  الصفي )VaiSNava (وايشْٰـنَٰـَوـاليرغب 

VaiSNava . ي الصف) (وايشْٰـنَٰـَوـالعند مفارقة بدنه وهو مطمح الحق كان ذكر 

 التعريب

 ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَو لىع سوأله )YudhiSThira (َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَرطرح  :ْسـوامّيچُوسّوتَ قال 

RSis( ـيْزٰشرِٰفي حضور جميع كبار الـ عن المبادئ الضرورية لمختلف التكاليف الدينية) ( BhISmadeva( بعد 

 .الحقإلى دعائه إلى  استمعان 

 التفسير
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 الهمكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب . عاجل بموته ال)YudhiSThira (َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَرع نأق) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَوابتهال 

مثلالحق تيم  ان ه عن مبادئ الدين في حضور حشد كبير من كبار الحكماء ليثبت بسؤال)YudhiSThira (َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَر

رغم انه كان يحيا حياة رجل )VyAsadeva( وّيـاَس ِدَو الحكماء بما فيهم ر من كباريفوق كثي) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَو

 لم يكن مستعليا فراش من السهام فحسب بل كانت السهامحينئذ) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَو ان النقطة الثانية كانت. دنيوي

كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب تلك الحالة المؤلمة لكن أراد تخرق كل اعضاء بدنه وتسبب له اآلالم حادة وال ينبغي طرح اسئلة عليه في 

في حالة مناسبة تماماالحق  تيم وبناء عليه،. دوما بصحة بدنية وعقلية بفضل استنارتهم الروحيةون  االصفياء يتمتعتيمه ان اإلثبات

ل إشكاله بسؤال يفضل ح)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر، كما كان في مطلق الظروف للكالم عن طريق الحياة الصحيح

ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَوون ن الحاضرين الذين كانوا ظاهريا يفوقبدال عن سؤال سواه م) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَو

)BhISmadeva (يحب.  تيمه الذي يسره اعالن امجادكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيكل ذلك كان عائدا إلى تدبير حامل القرص العظيم . علما

. هتبجيلفوق ي  تيمهتبجيلان الحق يعلن . لد رؤية ولده يبزه شهرةالوا

 التعريب

BhISmadeva (َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَرعند سؤال  (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَواجاب  ،) YudhiSThira (وال بتعريف جميع أ

التجرد ووسيلة وساطة  المعادلة ب وفقا للطبع ثم وصف منهجيا وسيلةالمقامات الروحية والطبقات االجتماعية

 . التعلقواسطة التفاعل ب

 التفسير



اإلنسان تخلق  تستهدف تسريع)١٣\٤ ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ(الحق  االربعة التي شرعها المقامات الروحية االربعة والطبقات االجتماعية

يرد. ها للتحرر من الرهن المادي أو حياة الرهنيعمل بموجبمن ثم  هويته الروحية تدريجيا وتحقيقلعلية ليتسنى له باالخالق ا

ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَووبناء عليه، نجد وصف كالم .  على النحو نفسه)purANas( پـوراٰنـاتْوصف االمر في معظم الـ

)(. MahAbhArata zAnti-parva (َمهاْبهاَرتَ  من) ( َپـْرَو -شانْـتَمسهب ابتداء من الفصل الستون في على نحو )  BhISmadeva

تحقيق الذات مباين.  المتحضر لتدريبه على انهاء حياته البشرية بنجاحلإلنسانرع  مش)varNAzrama-dharma (َوْرٰنـاشَْرَم ْدَهـْرَم

بالمؤهالت التسعةالبشرية ) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَونصح . لحياة الحيوانات المنصرفة إلى االكل والنوم والخوف والجماع

-٦. نجاب من الزوجة الشرعية فقطاإل -٥.  المسامحة-٤.  توزيع الثروة بعدالة-٣.  عدم الكذب-٢.  عدم الغضب-١: وهي

 متحضرااإلنسانيكون  ان ال يمكن.  دعم الخدم أو الصغار-٩.  البساطة-٨.  عدم معاداة مخلوق-٧.  العقل ونظافة البدنصفاء

 وأهل الحكم والتجارة)الفطناء( ـةْبراْهـَمنَٰعالوة على ذلك، يجب على الـ.  اعالهدون اإلتصاف بتلك الصفات المبدئية المذكورة

بالنسبة إلى الفطناء، لجم. ةِوديالـوالزراعة والصناعة اإلتصاف بصفات خاصة تناسب تكاليفهم المذكورة في جميع االسفار 

يسيئ. حتى مع الزوجة أيضاً مما يحقق تحديد النسل تلقائياال بد من لجم اإلنغماس الجنسي . الحواس هو أهمها وهو مسند االخالقية

 بجدية والةِوديالـمن واجبه دراسة االسفار  ان  مما يعنيةِوديالـالفطين استعمال مؤهالته الرفيعة عندما ال يعمل بطريقة الحياة 

 . تتيميةال الخدمة يدنو من منقطع إلى ان لإلنسانبغي ، ينِوديالـمن جهة العلم . ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ و ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّيسيما 

تؤخذ المؤهالت. كان يشرب أو يدخن ان يصبح معلما ان ال ينبغي ألحد. )zAstras( ْزشاْسـتَْرـاليجب عليه اإلنتهاء بنواهي 

 استغالل الفطنة الرفيعة منسوىلتعليم ثمر اال يلذلك، . واغفال اخالقهاالكاديمية للمعلم بعين اإلعتبار في المناهج التعليمية الحديثة 

 . عدة وجوه

دقات في كل الظروف، لكن على االخص بتوزيع الصدقات وعدم قبول الصحكمأهل ال  أي)KSatriyas( ْزـتْـريـياكْـشَٰيوصى 

لرسمية وهذاالتبرعات ألغراض سياسية دون توزيع الصدقات على المواطنين في المناسبات اون  يجمععصر في هذا الأهل الحكم

يجب.  لكن ال ينبغي لهم قبول وظيفة المعلم)zAstras( شاْسـتْـَرْزيجب على اهل الحكم اإللمام بالـ. ْزشاْسـتَْرـالأحكام يخالف 

بشدة عندما أراد أْرجوَن كْرِِٰشْٰـنَٰالرب عنف . ال يزعموا بأنهم من انصار الالعنف فينتهي امرهم إلى النار ان على رجال الحكم

يجب.  حينها بالبربرية لقبوله بمذهب الالعنفأْرجوَننعت الحق . )KurukSetra( كوروكْـشِٰـتَْرملحمة يصبح جبانا مسالما في ن ا

ان جميعك.  وحدهااتتدريب رجال الحكم في المجال العسكري، كما يجب عدم رفع الجبناء إلى سدة الحكم استنادا إلى االنتخاب

يجب على الملك أو رئيس الجمهورية. تكاليف الملكعلى جب الحفاظ على الملكية ما دام الملك متدربا لذلك، ي. الملوك من الشباب

بل نجدهم خبراءفي يومنا الحاضر ال يزور الملوك جبهة الحرب مطلقا . يلحقه االذى على يد العدو ان ال يرجع من القتال دونان 

ة، وحالما يتحول رجال الحكم إلى عصابات من المرتزقة والعمال فستفسدفلزائاالتشجيع المصطنع على القتال بالشعارات الوطنية ب

. اإلدارة الحكومية بكاملها

حماية االبقار تعني زيادة انتاج مشتقات. على االخص تجارة والزراعة بحماية االبقارأي اهل ال) vaizyas (ْزَوايشْـيايوصى 

ِوديالـعام هي الواجبات الرئيسية ألهل الزراعة والتجارة المدعومين بالعلم الزراعة وتوزيع الط. الحليب مثل اللبن والزبدة

، تقع مسؤلية حماية)KSatriyas( ْزـتْـريـياكْـشَٰوالمدربين على توزيع الصدقات، وكما تقع مسؤلية حماية المواطنين على 

المنتجات. حيوانات هو عالمة المجتمع البربريقتل ال. الحيوانات غير مقصودة للقتل. )vaizyas (ْزَوايشْـياالحيوانات على 

.يجب على المجتمع البشري ايالء انتباه أكبر لحماية الحيوانات. لإلنسانالزراعية والثمار والفاكهة هي الطعام الكافي والمناسب 

 المنتجات انتاج ضرورياتال تستطيع صناعة مختلف. يساء استعمال القدرة اإلنتاجية للعمال عند استغاللها في المنشآت الصناعية

يرفع انتاج اآلليات واألدوات مستوى حياة فئة ذات مصالح خاصة على.  وهي األرز والقمح والحليب والثمار والخضاراإلنسان

  .يكون ذلك مستوى حضاريا ان نحو مصطنع ويبقي ألوف الرجال في حالة الجوع وعدم اإلستقرار وال ينبغي

 قليلة الفطنة واستقاللها ال يخدم مصلحتها بل هي مقصودة الداء خدمة مخلصة إلى الطبقات)zUdras( ْزْدَرـّوشطبقة الـ

. تحصيل كل اسباب الراحة بمجرد اداء الخدمة إلى الطبقات العليا)zUdras( ْزْدَرـّوشتستطيع طبقة الـ. اإلجتماعية العليا الثالث

 للمال يقود إلى انفاقه على اآلثام مثل الخمرة)zUdra( ْدَرـّوش الـجمع.  على االخص عدم تخزين المالّوْدَرـشيقضى على الـ

يجب على أهل. )zUdra( ْدَرـّوش إلى ما دون درجة الـاإلنسانتدل الخمرة والنساء والقمار على انحدار . والنساء والقمار

ْدَرـّوشيجب على الـ. ستعملة والجديدة وتزويدهم بالثياب الم)zUdras( ْزْدَرـّوشالدرجات العليا السهر دوما على إعالة الـ

)zUdra(يجب أوال إشباع.  عدم ترك سيده عندما يشيخ سيده ويصاب بالعجز ومن واجب السيد إرضاء خدمه من كل الوجوه

ن دوعصرتقام مناسبات كثيرة تكلف الماليين في هذا ال.  بالطعام الوفير والثياب قبل تقريب القرابين)zUdras( ْزْدَرـّوشالـ

 . مما ادى إلى استياء العمال ودفعهم إلى خلق اإلضطرابات. التصدق إلى العمال الفقراء بالطعام والثياب الخ

 هي عمليةالمقامات الروحية أي )Azrama-dharma(  ْدَهـْرَم-آشْـَرَمالطبقات اإلجتماعية و   أي)varNas( ـْزَوْرنَٰتكاليف 

 هو)Azrama-dharma(  ْدَهـْرَم-آشْـَرَمالغرض الرئيسي لنظام . ترابطة اإلعتمادتدريجية على درب تحقيق الذات وصلتهما م

هذا العالم المادي ان  هو حياة تدريب المريد حيث يفاد)brahmacArI Azrama( آشْـَرَم ْبـَرْهـَمـتْـشاْرّي. انهاض العلم والتجرد

مجمل. لذلك، تحقيق الذات هو الغاية القصوى للحياة. سجينة المادة بعملها المادي هي النفوس المسيَّرة. ليس موطن النفس الروحية

يؤذن لمن يفشل بتحقيق التجرد دخول الحياة الزوجية بروح التجرد.  يعني التجرد)Azrama-dharma(  ْدَهـْرَم-آشْـَرَمنظام 

حدلسد لصدقة وحدها ليس الكتساب المال بل لذلك، ينبغي لمحقق التجرد دخول المرتبة الرابعة المتمثلة بالزهد ويحيا على ا. نفسها

 للمتجردين عن الحياةقصودين اإلعتزال والزهد مقامي للمتعلقين ومقصودةالحياة العائلية م.  وصوال إلى التحقيق األقصىهكفاف

brahmacArI Azrama . د سواءلتدريب كل من المتعلق والمتجرد على حقصود  م)( آشْـَرَم -ْبـَرْهـَمـتْـشارّي. المادية
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 التعريب

 على التيمثم وصف تكاليف النساء و. ثم أوضح بالتصنيف، اعمال الصدقة وتكاليف الملك واعمال الخالص

. نحو موجز وموسع

 التفسير

 ـهيتاَسـمْٰ َمـنومثل األسفار طبقا لما جاء في  ةحكومالتدبير أمر تسديد خطى الملوك في  يهاألكفاء ـة ْبراْهـَمنَٰالـ وظيفة

)

رّيْبـَرْهـَمـتْـشاالـاجبات تتلخص و. قلاال نصف مدخوله على وهب نبغي له، ويرب العائلة واجبات ولى اوالصدقات هتوزيع 

)brahmacArI(هذه.  وأما واجبات المعتزل والزاهد فهي المجاهدات والكفاراتاتالصدقتوزيع وواجبات المتزوج  تقريب القرابين ب

في مجالالمريد تدرب ي.  الذاتتحقيق على درب المقامات الروحية  أي)Azramas( آشْـَرَمـْزهي الواجبات العامة لجميع 

حدأل حقلذلك، ال ي. على اإلطالقمالكية لشخصية الالهوت لبأن افهم الحياة التلمذة على   أي)brahmacarya( ْبـَرْهـَمـتْـشاْريا

طاقة. جماعالفي حياة الزوجية التي هي ترخيص الحق المال لخدمة عني انه يتوجب على المتزوج وهب  مما يادعاء ملكية شيء

كما تستمد األنهار، ولهودية  عليةصورة خدمة بالحق  إلى هب ثمرتهاو مما يوجبالحق قدرة  ذخر من ةستعارمأو متولدة كل فرد 

.هذا ما يمثل كمال قدرتنا .الحقاقتنا المستعارة من قدرة من الضروري رد طفم وتعود لتصب فيه، يوالماء من البحر بواسطة الغ

ما نأكل أو كل وكلنضحي به ما   وكلمجاهداتمن البذل ما ن ما نفعل وكل كل ان )٢٧\٩( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـفي الحق ل وقلذلك، ي

 علىبذلهاعند  طاقتنا من الشوائب المادية تتصفى. هذا هو سبيل االنتفاع بطاقتنا المستعارة. )الرب(وهبه له يجب  تصدق بهما ن

 .الحقخدمة في بحياتنا األصلية جديرين هذا النحو، ونصبح 

 يخضع لتدريبكان الملك. إلى السيادة السياسيةية الرامية عصر الدبلوماسية ال نقيضجليل علم )rAja-dharma( ْدَهـْرَم راَج

جلب الرخاءالتي تقصد إلى  مختلف القرابين قضاءعلى ون  الملوك يتدربكان.  ضرائببيا وليس مجرد جايسخليصبح منهجي 

 والملك التنصل من مسئولية ارشاد الروحيالسيد لألب و ينبغيال. الخالص إلى تهرعيإرشاد أولى واجبات الملك كانت . رعيتهمل

عند تنتفي الحاجة إلى حكومة الشعب بالشعب. والموت واألمراض والشيخوخة من الوالدة صىقرعاياهم إلى درب الخالص األ

دونفي يومنا الحاضر  سنة الديموقراطية الشعب ادارة الحكومة حسب الولىيت. واجبات األولية على الوجه الصحيح تلك الاءقض

من اجل يوقع الحكام االغرار الفوضى في ظل تلك الظروف،شخص، فأي  يقوى عليه التوعي بالواجبات األولية للملك وهو أمر ال

الضرائبون يتحولوا تدريجيا إلى لصوص ويزيد، ينحدر هؤالء الحكام االغرار لعلى هذا النحو. اسعاد المواطنين من كل الوجوه

  .نفع من كل الوجوهلدعم ادارة مثقلة عقيمة ال

( َپـراشََرللحكيم  ) ParAzara( شاْسـتْـَر-ْدَهـْرَمو  ) Dharma-zAstras Manu-saMhitA( . قدوة لعامة الملك النموذجي هو

 ومثل ذلك الملك ليس خليعا كسوال يعيش على حساب الشعب بل. سخياوفتيا إذا كان صالحا متدينا وتقتدي الرعية بالملك . الناس

 أي )ahiMsA( ساأهيـمْٰ باسم صوص والمختلسينلالبرحمة أي  ك الصالحال يظهر المل. المختلسينصوص وللقتل المتيقظ دوما 

ل اولئك امثالم يكن ، و بصورة منظمةالمستقبل على ذلككيال يتجرأ أحد في للجميع رة  ليصبحوا عبهمبل يعاقبالتافه الالعنف 

 . الحال اآلنعليه اصب الحكومية كما هي نإلى المون  يصل والمختلسيناللصوص
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 له جبايةكان يحق. دخول المواطنينكان يحق للملك جباية ربع م. القوة أو التعديوال يتطلب كان نظام الضرائب في غاية البساطة 

 حبوب الطعام والفواكه واألزهار والحرير والقطنمثلالمصادر الطبيعية بفضل وفرة فعها ض أحد من دعثروة ولم يمتربع ال

كانت الرعية ترتع في.  الدينيالوئامبفضل بفضل صالح الملك و  أحد القلةرفولم يع. لجواهر الكريمة والمعادن الخواأللبان وا

حاجة إلى كماليات مصطنعةوفر لهم مقادير كافية من الطعام دون ما ي، مما الحيواناتلزراعية ووفرة بحبوحة من المحاصيل ا

 . ن والمراحيض ودور السمينما والمالهي الليليةكالصابو

.لذاتتحقيق اية، بل حيوانشباع النزعات الليست مقصودة الالطاقة البشرية . كان الملك يسهر على حسن االنتفاع بالطاقة البشرية

يحسن اختيار وزراءه دون حاجة إلى الملك كان وبناء عليه،.  تحقيق هذا الغرض ال غيركانت الحكومة برمتها تعمل على

نهمي، وكان الملك يتحقق منهم قبل تعيكفاءةالمستند إلى ديين تياعكان اختيار الوزراء والقادة العسكريين وحتى الجنود اإل. اتاالنتخاب

.في سبيل نشر العلم الروحيشيء ضحوا بكل  أي من )tapasvIs( ْزوّيَپـْسـتَـ احتراميقظا بصدد تأمين لملك كان ا. في مناصبهم

موضعفداة هؤالء  )tapasvIs (ْزوّيَپـْسـتَـكان .  األصفياءتيمهمهانة  ال يطيق شخصية الالهوت العليا ان يدري جيداكان الملك 

 . )tapasvIs( ْزوّيَپـْسـتَـ أمرون صللصوص وقطاع الطرق الذين ال يع حتى اةثق

كانت جباية.  هجوم العدو تتخذ قبلالتدابير الدفاعية، وكانت  والعجزة واألراملباألميينكان الملك يولي في مملكته عناية خاصة 

كان تدريبهم يتمكان التجنيد يجري من جميع انحاء األرض، و. تبذير بل لتعزيز خزانة المملكة للقصودة، ولم تكن مسهلةالضرائب 

 . واجبات خاصةلقيام بل

تعلم، كما يجب عليه رغبات غير المشروعة والطمع والحيرةالضب والغ وةشهوقهر ال الفردالخالص، يقتضي على من جهة 

ريستطيع قه. بالتربية الروحية مقهر النوالمحرمة، وخطيط من اجل التحرر من الرغبات تاسقاط ال، وضبغالمسامحة للتحرر من ال

ن طريق عيتحرر من اآلمال الزائفة، وبالحمية المنتظمة يتجنب ازعاجات مختلف االمراضبالصبر وحده، و  والطمعالرغبات

في حين چايُّـوالـبفضل ممارسة يستطيع التحكم بالجوع . العشرة السيئةن طريق تجنب فممكن عادخار المال أما  وضبط النفس

ةالزائليمكن التغلب على الحجج . يمكن التغلب على الدوخة باإلستيقاظ الباكر. بزوال االشياءالعلم بتربية  يستطيع تجنب الدنيوية

لإلنسانينبغي . العلم الكامل ممكن بتبين الذات. يمكن تجنب الثرثرة بالوقار والصمت ويتغلب على الخوف بالشجاعة. بالتبين الفعلي

 . ذ إلى درب الخالصباألخ. التحرر من الشهوة والطمع والغضب والحلم الخ

النساء القويات. كليوباتر القيصر القويغلبت . وبناء عليه، النساء أقوى من الرجال. من جهة النساء، المرأة مصدر إلهام الرجل

لذلك، الحياء مهم للنساء، وحالما يتواهن الحياء يمكن للنساء خلق الفوضى في المجتمع بالخيانة الزوجية التي. محكومات بالحياء

 . ذرية فاسدة تعيث الفوضى في األرض  أي)varNa-saGkara( ـكَـَر َسـنْ-َوْرنَٰتعني والدة 

ونقع في االوضاعللحقجميعنا خدم أزليين  .الحقيلة مرضاة كان وس) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَوالبند االخير الذي لقنه 

في البيت فيتمكنالحق  )mUrti( ْرتيمّو هي نصب ) سيما المتزوجينوال(الحق الوسيلة البسيطة لمرضاة . ما ننسى ذلكحالالمادية 

في البيت والقيام على خدمةممارسة العبادة . )mUrti(مّورتي الفرد من اإلستمرار بعمله اليومي بفضل تركيز الفكر في الـ

الي مكان مقدس وتسبيح االسم القدوس هي أمور  واإلقامة فـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّيع إلى  واإلستما)VaiSNavas (ْزوايشْٰـنَٰـَوـال

 . بذلك، أوضح الجد االمر إلى أحفاده. بهاالحق يستطيع الفرد مرضاة تكلف شيئا و

 التعريب

 مستشهدا باألدلة التاريخية استنادا إلى علمه المقامات الروحيةثم وصف تكاليف مختلف الطبقات اإلجتماعية و

 . التام بالحق

 فسيرالت
)RAmAyaNa (رامايانَٰ و )MahAbhArata (َمهاْبهاَرتَ و )purANas( پـوراٰنـاتْالـمثل  ةِوديالـاألحداث الواردة في الحكمة 

إلى.  عبر لسواد الناستتابع زمني لتكون التاريخية دون وقائعتلك ال صنفت. نها غير متسلسلة زمنياارغم  سالفةي وقائع تاريخية ه

.أبعادمما جعل وصف القصص يقاس احيانا بثالثة مختلفة، اكوان  كواكب مختلفة ال بل في فيتلك االحداث  وقعتجانب ذلك، 

ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَوصف و. رغم انها غير متالحقة بمفهومنا المحدود  فقط بالعبر المستخلصة من تلك الوقائعمعنيوننحن 

. ا على اسئلته جواب)( YudhiSThira BhISmadeva (َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَر القصص لـتلك ) 
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 التعريب

 ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَوفيما كان  بلغت الشمس االفق الشمالي وهي الفترة التي ينشدها المستعلي الذي يموت بمشيئته

)BhISmadeva (اليفيصف التك .

 التفسير
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ـَوْدَچْبَهـفي جاء .  إلى الكوكب المقصودوصولناسب والم يشاء في وقتمفارقة بدنه المادي متى الكامل  چّييُّـويستطيع الـ

 فترةاثناءعلى ادق وجه قادرة على مفارقة البدن المادي الحق  التي وحدت مصلحتها بمصلحة النفوس المحققة ان )٢٤\٨( ـتاچّي

تلك األوقات أوقات ان ةِوديـالالحكمة جاء في . العليةاء مدخل السفت دما تكون الشمس في االفق الشماليعنمالك النار وهج 

عقلالالتي تتعدى بلوغ تلك الحاالت يعني  چايُّـوالـل كما. هاالذين اتقنوا نهج چايُّـوالـخبراء بها لمفارقة البدن، وينتفع ميمونة 

ةفينة فضائيسكوكب في اقل من لحظة دون أي  إلىالذهاب  ينچّييُّـوالـيستطيع .  المشيئةدي حسبللتمكن من مفارقة البدن الما

مجرد السعي إلى الوصول إلى أعلى كوكب. الماديينبخالف بلوغ اعلى نظام كوكبي في فترة وجيزة  چّييُّـوالـيستطيع . مادية

ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَوهذا علم مختلف، وكان ، لكن ستغرق عدة ماليين من السنيين بسرعة ماليين من الكيلومترات في الساعةي

)BhISmadeva ( اثناءالفرصة الذهبية تلك كان يترقب اللحظة المناسبة لمفارقة بدنه المادي، وقد حانت . بهبكيفية االنتفاع خبيرا

)PANDavas (پانْٰـدََٰوْزالـ وكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـري العظيمالرب كان يتهيئ لمفارقة بدنه في حضور . پانْـدََٰوْز الـتلقين أحفاده النبالء

. نفوس الكريمةمن ال وغيرهم ) (وّيـاَس ِدَوسهم أ وعلى ر األجالءالصالحين والحكماء VyAsadeva

 التعريب

 في ألوف المعارك وحمى ألوف شاركمختلفة بألوف المعاني والذي أمور عندئذ ذاك الرجل الذي تكلم حول 

بت عيناه الواسعتان ر وث أفرغ عقله من سائر األفكا،البشر، توقف عن الكالم ولتحرره التام من كل عبودية

. وتألقسطع  الواقف أمامه باربع ايدي بسرواله األصفر الذي كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـري شخصية الالهوت االوليةعلى 

 التفسير



الخاطرة التي. اإلنسانمجيدة متعلقة بالوظيفة الهامة لحياة  قدوة مفارقة بدنه الماديساعة ) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَووضع 

العظيمالرب  عندما يكون الفرد مستغرقا في أفكار وبناء عليه،.  تشكل بداية عمره الالحق عندما يلفظ آخر أنفاسهلإلنسان خطرت

:)١٥-٥\٨( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـيؤكد في هذا ما . دون شكرجوعه اليه  فمن المحتم كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي

 .  أبدالكفي ذ ريب ال. في الحال  يبلغ ملكوتييذكرني وحدوهو يت عند لحظة الموت بدنه يفارق من -٥

 . بدنه يحرزها حتماًيذكرها الفرد عندما يفارق  وجود من الحالة ةيأ -٦

 انوحيث. عين لك بالقتال واجبك المذنفِّت وبذات الوقت كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰفي صورة ، عليك المداومة على ذكري أْرجوَن يالذلك،  -٧

 .  بال ريببلغنيوف تسف، عليثابتة وفطنتك عقلك لي و ةبووهاعمالك م

 . يصلني حتماً بذكري دون حيدان، دوما مشغول هعقلو، شخصية الالهوت العليا يف يتأمل من ،)أْرجوَن( پاْرتَْهىيا   -٨

كل عن ليع الفيظالح صغر،األمن أصغر ، أقدم القدماء ،العليمالملك  بصفته  عن ذكر الشخص العظيمال يفتر لإلنسانينبغي   -٩

 .  الماديةطبيعةال هذه عن عليلشمس وهو الكا مضيء هو.  والفرد أبداًالمفاهيم والتصورات المادية
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 . وف يصله حتماً، س تامتتيمب المولى القديرذكر يشغل نفسه ب والحاجبين ريح حياته حين يحضره الموت بين تِبيثَّ من  -١٠

اذا. ْبـَرْهـَمـْن يدخلون كاَرآُومْٰ الذين ينطقون المقطع اللفظي زهاد الالحكماءر  من كباِڤـديةفي الحكمة الـالمتبحرين  ان -١١

 . نجاةال بلوغ لإلنسانالذي يمكن به  هذا المنهج اآلنلك صف سأ. تبتل بهذا الكمال، عليه مراعاة الالفردرغب 

 عندالحياة نسمة على القلب وعقلالاس وتثبيت  الحوخروقغالق كل ، بإ الحسيةمشاغل الكافةهي التجرد عن  چايُّوـال حالة  -١٢

 . چايُّوـ نفسه في الالفرد يرسِّخ هكذا. أخمص الرأس

 للحروف، ذاكراًعظم المقدس الذي هو التركيب اال)oM( آُومْٰ مع لفظ المقطع چّييُّـوالمنهج الـ في هذا الفردبعدما يثبت   -١٣

 .  حتماًالروحيةالكواكب صل وف يعند مفارقة بدنه، فس شخصية الالهوت العليا

ـْرِِٰٰتْهاال ينقطع عن ذكري دون حيدان، يا ابن من  لالمنالاصبح سهل   -١٤  الخدمةفيله المتواصل اشغانبفضل ) PRthA( ْپ

 . تتيميةال

خر بالشقاء ألنهم بلغوا الزاالزائل،إلى هذا العالم عود هؤالء  يال ،ينچيّۤيُّـوالـ التيم من كبار عظيمةالنفوس البعدما تحرزني   -١٥

 .  الكمالدرجاتأرفع 

 محط انتباههكْرِِٰشْٰـنَٰالرب كمال مفارقة بدنه متى يريد وكان محظوظا بحضور ) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَو شْـرّينال 

 ألنه كانةچّيـويُّحاجة إلى تفاصيل ممارسة الرياضة الـ دون أمامه عند لفظ أنفاسه األخيرة فثبت عيناه المفتوحتان عليه

ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَولهذا السبب، كانت رغبة .  البسيطة بتحقيق الكمالچاْبـَهـكْتي يُو  تفي. صفي)VaiSNava (وايشْٰـنَٰـَو

BhISmadeva .الحقبرحمة  له على فراش الموتسنحت هذه الفرصة و، كْرِِٰشْٰـنَٰالرب بوبه العظيم شديدة برؤية مح) (

 لتعريبا

اع بدنه وجأكل ارتاح من  وكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب نظر إلى تام بالتأمل في تحرر فورا من كل نحس مادي 

عليا دعاء  ا جميع نشاطات حواسه البدنية الخارجية في الحال، ودعتتوقف بذلك،.  جراح السهاماسببتهالتي 

.  مفارقته بدنه المادياثناء جميع األحياء ملكإلى 

 يرالتفس
وهم عينية النفس الروحية والبدن المادي عائد إلى نسيان.  الخارجيةفتنةالالبدن المادي هبة القدرة المادية المصطلح على تسميتها 

الرب .كْرِِٰشْٰـنَٰالرب حال وصول  )BhISmadeva( ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَوعن التيم الصفي  فتنة اله هذتارتفع .الحقصلتنا الباقية ب

لذلك، زالت جميع الشوائب المادية فور وصول. تغيب الظلمة في حضور الشمس.  كالظلمةفتنة الخارجية كالشمس والنَٰكْرِِٰشْٰـ

.المادةبستواء على الصعيد العلي بوقف نشاطات الحواس المشوبة اإل) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَو فاستطاع كْرِِٰشْٰـنَٰالرب 

تستعيد الحواس حريتها من الشوائب. بالمادة ها نتيجة اتصالها تصاب بالقصور والشوب، لكنالنفس صفية باالصل وكذا الحواس

كل تلك الحاالت العلية) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَوبلغ . كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيفي العظيم االمادية عن طريق بعث اإلتصال بالص

هو الحي. )Vedas( ِوَدْزنافع جميع االحياء، وهذا ما تعلنه جميع الـ وملكالحق  .الحقه المادي بفضل حضور قبل مفارقة بدن

. العظيم بين جميع االحياء القديمة



 ٣٢\٩\١. ب. ش

 التعريب

اشغل اآلن فكري وشعوري ومرادي التي كانت مشغولة في مختلف : )BhISmadeva( ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَوقال 

هو الراض بذاته دوما لكنه ينعم بسرور . كْرِِٰشْٰـنَٰ ـرّيشْالقوي الحق ، في لوقت طويل األمور والتكاليف

. رغم انه الخالق الوحيد للعالم الماديبوصفه رائد تيمه علي بالنزول إلى العالم المادي أحياناً 

 التفسير
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ْزـتْـريـياكْـشَٰ الملكية وكبير امراء الحرب وقائد الـكوروة وشيخ آل رجل دول) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَوكان 

)KSatriyas( .لذلك، كان عقله وتفكيره وشعوره ومراده مشغول في كثير من االمور، لكنه شاء اآلن شغل تفكيره وشعوره ومراده

. صفيةتتيميةمن اجل تحقيق خدمة  )VaiSNavas (ْزوايشْٰـنَٰـَوـال هنا بالقوي وقائد وصف الذي كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيفي الحي العظيم 

 انه شخصية الالهوترغم  االصفياء)VaiSNavas (ْزوايشْٰـنَٰـَوـال على تتيميةال الخدمة نعام إلى األرض إلكْرِِٰشْٰـنَٰلرب انزل 

)VaiSNavas (ْزوايشْٰـنَٰـَوـال وكالهما قادة تْـشايتَـنْياصورة ب على حاله وأحياناً كْرِِٰشْٰـنَٰصورة بأحياناً الحق ينزل . االولية

.)sAtvatas( ساتْـَوتَـْززعيم الحق . )sAtvata( ساتْـَوتَلذلك، يطلق عليهم . لذين ال رغبة لهم سوى رغبة خدمتهفياء ااالص

من.  من كل الرغبات الماديةصفىسوى من تالحق ال يقود . ى ذلكسو) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَو ال رغبة لـ لذلك،

دون الصفي المنقطع إلى خدمته  تيمه انه يوحي إلى)١٠\١٠( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـفي  الحقيقول . هاتصفيتالمحال محق الرغبات بل 

هتيا هددونبذلك ويشهد عمله إلنسان اإلعتيادي الذي يطلب السيطرة على الطبيعة المادية يأذن لالحق  .غرض مادي للرجوع إليه

الملك كل من السجناء واالحراريحكم  و قائد جميع االحياء كماه. لمختلف االحياءالحق هذا هو الفرق بين معاملة . إلى الرجوع إليه

يتخطى. الصمت رغم انه يشهد خير وشر عملهم ويجازيهم عليهالحق بهدايته فيلزم ون ال يحفلالحق ون من ال يعبد. في مملكته

بة لهم في مطلق شيء مادي، كمالذلك، ال رغ.  على درب العليينقدم متوشر العمل المادي خير )VaiSNavas (ْزوايشْٰـنَٰـَوـال

ويشْٰـٰنوـَوشايِّي ـاْرنَٰكاَرٰن األصلي ألنه يظهر بصورة نارايانَٰ هو كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي ان )VaiSNavas (ْزوايشْٰـنَٰـَوـاليعلم 

)KAraNodakazAyI ViSNu(هم واجل االصفياء وينزل إلى األرض من اجلتيمهصحبة الحق كما يطلب . اض الخلق المادي فّي

 عنالقوي لتعاليه  أي)vibhu( يْبـهوولذلك، وصف هنا . بمشيئته العلية وليس مسيرا بأوضاع الطبيعة الماديةالحق يظهر . همنعاشا

 . قوانين الطبيعة المادية

 التعريب

 تَـماَلشجرة ظهر على األرض في بدنه العلي في بشرة تشبه لون . أْرجوَن هو حميم كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي

)tamAla( . يجذب بدنه كل حي في االفالك الثالثة)يكون سرواله  ان عسى. )السماوية والوسطى والتحتية

ال أرغب في  ان االصفر اللون المتألق ووجه اللوتسي المدهون بمرهم خشب الصندل محط انتباهي وعسى

 . جزاء العمل

 التفسير
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جمال بدنه العلي منشود في كل االفالك الثالثة. إلى األرض فإنما يفعل ذلك بقدرته الباطنة النزول كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيعندما يشاء 

.لذلك، ال صلة لبدنه العلي بشيء مادي.  في كل االفالك الثالثةكْرِِٰشْٰـنَٰالرب ال يضاهى جمال . السماوية والوسطى والتحتية

وح على فراش من السهام بعدالمطر) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَو.  بحميمهكْرِِٰشْٰـنَٰ هنا بالقهار كما وصف أْرجوَنوصف 

السرول. أْرجوَن سوق مركبة اثناء كْرِِٰشْٰـنَٰالرب يذكر الرداء المخصوص الذي كان يرتديه ) KurukSetra( كوروكْـشِٰـتَْرملحمة 

، فغبط عدوه الظاهريأْرجوَنالقتال الذي جرى بينه وبين  اثناء) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَو شد انتباه كْرِِٰشْٰـنَٰللرب المتألق 

تلك) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَوينتهز . كْرِِٰشْٰـنَٰ مظفرا دوما بفضل صداقة أْرجوَنكان  .الحق على صلته الحميمة بأْرجوَن

 المتصلين بهتيمهيسر عند مخاطبته مع الحق ألن  أْرجوَنبحميم  أي )vijaya-sakhe(  َسـكْـِهى-يَجـياوالحق الفرصة لمخاطبة 

ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَو، وانطبع في ذهن أْرجوَنيقود مركبة فيما كان  كْرِِٰشْٰـنَٰالرب تألقت أشعة الشمس على سروال . باألذواق العلية

)BhISmadeva(الحقالصلة العلية ب.  بصلة الفتوةـنَٰشْٰكْرِٰبـ متصال ،صفه مقاتال كبيراوبكان .  البهاء الجميل إلنعكاس ذلك الضوء

 الفطنة الذينضعفاءالدنيويون . وجدفع  في أر)VaiSNavas (ْزوايشْٰـنَٰـَوـالاالذواق العلية يتمتع بها   أي)rasas( َرَسـْزفي أي 

لكن) vrajadhAma( ْدهاَم وَرَج بتقليد صبايا بصورة مصطنعة في ذوق العشق فوراون يخوضالحق  بة العليةبالصلون يتظاهر

.بالعشق المادي الذي يذمه حتى االخالقيونون ال يتعلقالحق عن شهوانية الدنيوي ألن عشاق الحق  تلك الصالت المبتذلة بتكشف

بإحدى االذواق الرئيسية الخمسة والالحق تنحصر الصلة الحقيقية للنفس ب. هي صلة متطورةالحق الصلة الباقية لنفس مخصوصة ب

BhISmadeva .الحقخير مثال على ذلك وال بد من المالحظة بكل عناية الصلة العلية التي تربطه ب)  (ـهـّيـشْٰـَم ِدَوْب. فرق بينها

 التعريب

 كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيحيث (في ساحة الحرب  كْرِِٰشْٰـنَٰللرب غطى الغبار الذي أثارته قوائم الجياد الشعر المسرح 

ازدادت كل تلك الزينة . من بذل جهده وتصببت قطرات العرق من وجهه)  الصداقة بداعيأْرجوَنرعى 

 . كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّييتوجه عقلي إلى  ان عسى. جماال بالجراح التي سببتها سهامي الحادة التي سرته

 التفسير
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شانْـتَحدى الصالت الرئيسية وهي بإ العلية ةتتيميالالخدمة الحق وبناء عليه، يقبل . هو الصورة المطلقة للعلم والهناء والبقاءالحق 

)zAnta (داْسـيا و) dAsya (َسـكْـْهـيا و) sakhya (اتْـَسـلْـيا وو) vAtsalya(ماْدهوْريا و  )mAdhurya( عندما وغيرها

سهاما حادة علىلذلك، رميه . بصلة الخدمةالحق  تيممن كبار ) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَو شْـرّي. تؤدى إليه بحب صفي

 . آخر بالورود عليه تيم يعادل رميللحقالبدن العلي 

بدنه ليس مصنوعا. علي الوجودللحقه تجاه الرب، لكنه لم يسبب ألما يتندم على ما فعل) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَو ان يبدو

ـَوْدَچْبَهـوهذا موضح تماما في . ال تبل الخوبدنه روحية صفية والروح ال تخرق وال تحرق وال تيبس والحق ذات . من المادة

عندما يظهر.تشقى أو تيبس ان الروح منزهة دوما عن الشوائب والهالك ومن المحال ان پـورانَٰ ْسـكَـنْـَد، كما جاء في ـتاچّي

غير  أي)asuras( ْزأسوَر بعملها لمجرد تحيير النفوس المسيَّرة ى امامنا فإنه يشبه أحدتجلي شخصي نزيل في ويشْٰـٰنوالرب 

راَونَٰ كما اراد كْرِِٰشْٰـنَٰ قتل َسـكَمْٰاراد . حتى منذ أول لحظات ظهورهالحق  في حالة تأهب لقتل نالمؤمنين الذين يبقو

)RAvaNa ( ال يقتل ألن الروح ال تهلك مطلقاالحق لجهلهما التام بأن راَم قتل . 

 .  يمثل إشكاال للملحد بخالف النفوس المحررةكْرِِٰشْٰـنَٰالرب ق بدن  إلى خر)BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَولذلك، مسعى 

 وحيدا رغم انزعاجه بسهامه الحادة كما لم يتردد فيأْرجوَنالذي لم يترك الحق حمة ر) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَواستحسن 

ْبـهـّيـشْٰـَمندم  ان .ه له في ساحة الحربة االخيراملء معرغم سو) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَوالحضور إلى فراش موت 

 . ا المنظرفريدان في هذالحق ورحمة ) BhISmadeva (ِدَو

)AcAryas(اآلتْـشاْرياْز  أحد كبار )zrIla VizvanAtha CakravartI ThAkura( طْهاكوَراتْـَهى تْـشَـكْـَرَوْرتي وانويشْـ شْـرّي

 كانت)BhISmadeva( ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَوبالسهام الحادة التي اطلقها الحق جروح  ان هذا الصددفي ذوق العشق، يكتب مالحظا في 

لذلك، كان. عض الجنس اللطيف ليس عالمة عدائية حتى وان جرح البدن. مثل سروره بعض الحبيبة من شدة الشهوةللحقمسرة 

الحقعدا عن ذلك، بدن . )zrI BhISmadeva(  ِدَوـَمْبهـِيـشْٰ ـرّيشْالصفي ه تيموالحق القتال تعبيرا عن تبادل المسرة العلية بين 

اإلنسان لتضليل ت مقصودةالجروح الظاهرية التي سببتها السهام القاطعة إنما كان. ومن المحال جرح البدن المطلقالحق هو عين 

مسرورا بالجراح التي سببتهاالحق كان . يةاإلعتيادي لكن يستطيع حتى من يملك بعض العلم المطلق فهم تبادل مشاعر الفتوة العل

هو عينالحق  ذات داللة خاصة ألن جلد )vibhidyamAna( يـْبـهيـْدياماَنو كلمة. )BhISmadeva( ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَوسهام 

يتميز الهناء العلي. بمعنى مجروحعلينا في حالتنا  )vibhidyamAna( يـْبـهيـْدياماَنو كلمةتنطبق جلدنا مغاير لذاتنا و .الحق

كل شيء في العالم الدنيوي مشوب.  الهناء العليظلمنوعات العمل في العالم المادي ليست سوى  ان بمنوعات مختلفة في حين

ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَو الكبير  تيمهبالجروح التي احدثهاالحق سر لقد . بينما منوعات اللذة في الملكوت العلي منزهة عن الشوائب المادية

)BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَو ان اولم) BhISmadeva (في تلك الحالةكْرِِٰشْٰـنَٰ بصلة الفتوة فقد ثّبت عقله على متصل به 

 . المجروحة

 التعريب

) Duryodhana (دوْريُّـوْدَهـَن و أْرجوَنين جيشي  بكوروكْـشِٰـتَْرملحمة  ساحة كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب دخل 

فعل . بلحظه الرحيم )Duryodhana (دوْريُّـوْدَهـَنر أعمار فريق انصياعا ألمر صديقه وفيما وقف هناك، قصَّ

.  ذاككْرِِٰشْٰـنَٰبت عقلي على يث ان عسى. ذلك بمجرد النظر إلى العدو

 التفسير
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طلب منه البقاء هناك. بوضع مركبته بين الجيشين كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب  أمر أْرجوَن ان )٢٥-٢١\١( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـفي جاء 

لهذا االمر مثل حامل اوامر ثم اشار إلى جميعالحق صدع . ينتهي من تفقد االعداء الذين كان عليه مواجهتهم في الحرب ان إلى

 ليسالحي العظيم .لم جراوه" )DroNa (ْدرُونَٰهنا و) BhISmadeva( ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَوهنا :"البارزين على الجانب اآلخر بالقول

بالسرورالحق يشعر .  االصفياءتيمه كالخادم المتأهب بدافع رحمته العلية وحبه ل تيمهيحمل امر لكنه حامل اوامر سواه مهما كان

ـَمْبـهـّيـشْٰ كان وتيمهوالحق هذا ممكن فقط بدافع الحب العلي الصفي الذي يربط  و سرور االب بتنفيذ امر طفله تيمهبتنفيذ أمر

 . أْرجوَنبحميم الحق  تهخاطب فداللة مملما بتلك الحقيقة) BhISmadeva (ِدَو

كوروكْـشِٰـتَْرملحمة شاركوا في جميع المقاتلين الذي  ان قيل. بلحظه الرحيم عمر جنود الجيش المعاديالحق قّصر 

)KurukSetra ( ال يعني انحيازه إلى قضيةأْرجوَنمار اعداء ألعالحق لذلك، انقاص . عند موتهمالحق نالوا الخالص بفضل رؤية 

هنا سنحت لهم فرصة. رحيما بالفريق المعادي ألنهم لو ماتوا في بيوتهم ما كانوا بلغوا الخالصالحق في الواقع، كان . أْرجوَن

كان. ه على الجميع بالخيركل ما يفعليعود هو الخير المطلق والحق لذلك، . عند موتهم فنالوا الخالص من الحياة الماديةالحق رؤية 

وكل من يفهمها ينال الخالصللحقتلك هي االعمال العلية . أْرجوَن لنفع اعداء ذلك  لكن كانأْرجوَن حميمه ذلك في الظاهر لنصرة

 . في مطلق الظروف ألنه الخير المطلق في كل االوقاتالحق ال يخطئ . أيضاً بعد مفارقة بدنه المادي

 التعريب

 مشوبا بالجهل عند رصد الجنود والقادة الواقفين أْرجوَن بإلقاء العلم العلي عندما بدا أْرجوَن جهلالحق أزال 

. تبقى قدميه اللوتسيتين شاغلي الوحيد ان عسى. أمامه في ساحة الحرب

 التفسير
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سوا رؤساء جمهورية أو وزراء دفاع زائفين كماالملوك والقادة لي. هذا هو نظام القتال الفعلي.  الجنود يتقدمونكان الملوك والقادة

قد يكون االمر على هذه الحال في.  الجنود المساكين أو المرتزقة وجها لوجهيتقاتل لم يبقوا في بيوتهم بينما. هي عليه الحال اليوم

كان جميع قادة. عن الكفاءة الملكية الفعلية جبناء منتخبين بغض النظر في عهدي لكن لم يكن الملوك عصرالنظام الديمقراطي ال

ملحمةاد من كما يستف) DroNAcArya (ْدرُوٰنـاتْــشاْريا و أْرجوَن و) BhISma (ـَمْبهـِيـشْٰ و) DroNa( ْدرُونَٰالحزبين مثل 

المواطنين ان ليسوا نائمين بل في المقدمة الجيش في مكان تم اختياره بعيدا عن المدنيين مما يعني) KurukSetra( كوروكْـشِٰـتَْر

كان عليهم دفع.  تلك الحرباثناءال شأن للمدنيين برؤية ما يجري . يناالبرياء كانوا بعيدين عن آثار القتال بين الملوك المتخاصم

كوروكْـشِٰـتَْرتواجه جميع قادة الفريقين في ساحة . )Duryodhana( دوْريُّـوْدَهـَن  أمأْرجوَن سواء أكان ملكربع مدخولهم إلى ال

)KurukSetra (لم يكن يخاف. عرش المملكة برأفة كبيرة وحزن على اضطراره لقتل أهله في الحرب من اجل أْرجوَندهم وشاه

فقرر عدم القتال من اجلللحقصفه تيم رحيم بوالزهد في العالم كان أمرا بديهيا له لكن ) Duryodhana (دوْريُّـوْدَهـَنجيش 

ومالزمه الدائم ومنالحق  تيم أْرجوَنكان . تتنجسفطنته  ان  بل يذكر هناها إلى فقر علممقتنيات مادية، لكن لم يكن ذلك عائد

ت ظاهريا وإال لمانجس، لكن فطنته تـتاچّيـَوْد َچْبَهـ فطنته في مطلق وقت كما سيتضح في الفصل الرابع من نجسالمحال ت

ة المورطة في العبودية المادية بمفهوم عينية النفسنجس الالمسيَّرةالنفوس  لخير جميع ـتاچّيـَوْد َچْبَهـاتيحت فرصة القاء تعاليم 

 في العالم المادي من مفهوم عينية النفسالنفوس المسيَّرة تخليص ـتاچّيـَوْد َچْبَهـالقاء  كان غرض .الروحية والبدن المادي

العلم العلي لنفع جميع  أي)Atma-vidhyA( ـاِودي -آتْـَمالحق تكلم . العظيمالرب والبدن وإعادة إقامة الصلة الباقية بين النفس و

 . المعنيين في جميع ارجاء الكون
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. رغبتي بنقض وعده وانتزع عجلتها وانقض علي بسرعة انقضاض االسد على الفيلل انزل من المركبة تحقيق

. في الطريقاسقط لفاعه 

 التفسير
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. اساس المبادئ العسكرية وروح رياضية بذات الوقت كالقتال االخويعلى) KurukSetra (كوروكْـشِٰـتَْرملحمة جرت 

ال.  بداعي الحب االبويأْرجوَندد في قتل واتهمه بالتر) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَو انتقد) Duryodhana (دوْريُّـوْدَهـَن

 سيقتلبأنه) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَولذلك، وعد . المبادئ القتالتي تمس  اإلهانات )kSatriya( ـتْـريـياكْـشَٰيطيق الـ

)Duryodhana (دوْريُّـوْدَهـَنرضي . مسة في اليوم التالي بسهام مخصوصة لهذا الغرضالخ) PANDavas (پانْٰـدََٰوْزجميع الـ

دوْريُّـوْدَهـَن السهام من أْرجوَنخذ ا.  القتالاثناءفي الغد  ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَو إلىبذلك الوعد وأبقى السهام معه ليسلمها 

)Duryodhana (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَوأدرك فعة بالخد) BhISmadeva( فنذر بأن يجبركان وراء تلك الخدعة  كْرِِٰشْٰـنَٰالرب  ان

في اليومبضراوة ) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَوقاتل . أْرجوَن في اليوم التالي على حمل السالح وإال سيموت صديقه كْرِِٰشْٰـنَٰ

 على وشك الهزيمة وتوتر الوضع إلى درجة انه كان علىأْرجوَنكان .  في المتاعبكْرِِٰشْٰـنَٰو أْرجوَنإلى حد أوقع كل من التالي 

ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَو  تيمه مرضاةكْرِِٰشْٰـنَٰالرب حينئذ، شاء . )BhISmadeva( ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَووشك الموت على يد 

)BhISmadeva ( ملحمةوعده ظاهريا الذي تعهد به قبل ابتداء الحق نقض . من وعده شخصياالحق  وعده الذي كان أهم عندبإحترام

،أْرجوَن من اجل حماية نزل من المركبة حمل سالح وعدم الميل إلى أحد الفريقين، لكنهبعدم ) KurukSetra (كوروكْـشِٰـتَْر

ينتبه له ان سقط لفاعه دونفي غضب انقضاض االسد على الفيل ف) BhISmadeva (ـّيـشْٰـَم ِدَوْبـهوانتزع عجلتها وانقض على 

الحبيبنفسه من كل اسلحته ووقف للموت على يد معبوده ) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَوحينئذ، جرد . من فورة غضبه

نفسهالحق  كان مستحيال ألن أْرجوَنموت  ان ال ريب. أْرجوَني  النهار ونجإلنقضاءالقتال في تلك اللحظة توقف  لكن كْرِِٰشْٰـنَٰ

 يحمل السالح لتنجية صديقه فقد خلقكْرِِٰشْٰـنَٰالرب  رؤية أراد) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَو ان كان في المركبة معه، لكن لما

)BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَو امام مركبةرافعا دوالب الالحق وقف ف أْرجوَنكاد يؤدي إلى موت حد ذلك الوضع إلى الحق 

 . دهلتحقيق وع
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انقض علي في ساحة الحرب . يكون مصيري األقصى ان  العاتقكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيعسى شخصية الالهوت 

اء من كان درعه محطما وبدنه مغطى بالدم.  التي سببتها سهامي القاطعةهكما لو كان غاضبا بسبب جراح

. جروحه

 التفسير
هتمام ألنمثيرة لإل) KurukSetra (كوروكْـشِٰـتَْرحة في سا) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَو و كْرِِٰشْٰـنَٰالرب كانت معامالت 

لك كان كل ذلكن) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَو  وعداوته لـآرجونلـ  كانت تظهر محاباته كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب أفعال 

بلعبالحق يستطيع مرضاة التيم  ان تبرز تلك المعامالت. )BhISmadeva( ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَومقصودا إلظهار حظوة خاصة على 

عدو وال يستطيع عدوهللحقال يوجد . حتى وان كان في دور عدوالصفي   تيمهالمطلق قادر على قبول الخدمة منالحق . دور عدوه

في دور عدوه أو يوبخه من مقام يكبره رغمالصفي   تيمهعندما يغلبهالحق  لكن يسر القهار  أي)ajita( تَأجـيه ألنه تذي االظاهري

فهم الصفية إلى تتيميةالالخدمة والرب، وال سبيل لمن ليس لديهم علم ب التيم هذه بعض التبادالت العلية بين .الحقال كبير يكبر ان 

ليبدو للعين المادية إصابةالحق قاتل باسل وتعمد خرق بدن دور م) BhISmadeva ( ِدَوْبـهـّيـشْٰـَملعب . غموض تلك التبادالت

لو .الحقعدوا  التيم يصبح ان من المحال احداث جرح في البدن الروحي وال يمكن .التيمبالجروح لكن كان ذلك تضليال لغير الحق 

ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَولو كان . عينه مصيره األقصىالحق  يكون بأن) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَوكان االمر كذلك لما رغب 

)BhISmadeva ( ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَو دون حركة، وإلنتفت الحاجة إلى اإلنقضاض على كْرِِٰشْٰـنَٰالرب ألهلكه الحق عدو

)BhISmadeva ( التيمزينا بالجروح للحق العلي المحارب أراد رؤية الجمال التيم تغطي بدنه من الجروح، لكنه فعل ذلك ألنبالدماء

ه فيتيموالحق كل من يتمجد ه، وبمثل تلك المبادالت تيموالحق العلية بين  )rasa(َرَس هذه هي وسيلة تبادل . صفيتيم احدثها 

 علىاقبال المحب) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَو عندما كان مقبال على أْرجوَنغاضبا إلى درجة منعه الحق كان . مقامهما

الحق.  تيمهنه كان يحقق رغبةلك) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَوكان في الظاهر عازما على قتل . حبيب دون اكتراث بالعوائقال

ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَوحسب تطلعه لكن الحق  الخالص منه ويجازيه المؤمن بالوحدة المطلقةيطلب . النفوس المسيَّرةص جميع هو مخلِّ

BhISmadeva .  االصفياءالتيموجهه الشخصي، وهذا ما يتطلع إليه جميع بالحق  إلى رؤية يتطلع هنا) (
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اجمع عقلي على سائق . كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيلينصب انجذابي االقصى عند لحظة الموت، إلى شخصية الالهوت 

الذي كان في غاية السهر على حماية  الذي وقف يمسك سوطا في يمناه والعنان في يسراه وأْرجوَنمركبة 

 . نالوا صورهم االصلية بعد الموت كوروكْـشِٰـتَْرملحمة من شاهدوه في ساحة .  بكل الوسائلأْرجوَنمركبة 

 التفسير

بعد الحق  صورة من نوعورهم الروحية االصلية ص) KurukSetra (كوروكْـشِٰـتَْرملحمة المشاركين في الجنود  جميع استعاد

 ْبـَرْهما التي تدور في دوامة النشوء من المائيات إلى النفوس المسيَّرة. برحمته وجها لوجه في ذلك الوقتالحق موتهم ألنهم رأوا 

 (ماّيـا صورب

الصفي على نسيان التيم ، وال يقوى مثل ذلكتتيميةالالخدمة ضمنيا بفضل صلته العلية بالحق دوما حضور للحقالصفي  التيم يرى

الحواس عنالنأي ب عن طريق نفس العليا إلى التركيز على الچّييُّـوف الـرصمتيسعى ال. هذا ما يدعى غيبوبة. لحظة واحدةلحق ا

ه بسهولة كبيرة بفضل ذكر)samAdhi( َسماْدهي التيم يبلغ.  في نهاية االمرالغيبوبة  أي)samAdhi( َسماْدهيسائر المشاغل فيبلغ 

 هوچّييُّـوتركيز الـ. التيم وتركيز چّييُّـولذلك، يوجد بون بين تركيز الـ. ولواحقهسمه وذكره وتساليه مع االحق الدائم لمحيا 

اتيم) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَوكان . عفويالحنان الحب وبال مصحوبالصفي تركيز بديهي  التيم تزكيز آلي بينما تركيز

حوذي أي )PArtha-sArathi(  ساَرتْـهي-باْرتْـَهىبصفة للحقشهد العسكري صفيا وبوصفه أمير حرب فقد داوم على ذكر الم

ابتداء منالحق تسالي تجري .  هي تسالي باقية أيضاً)PArtha-sArathi(  ساَرتْـهي-پاْرتَْهىبصفة الحق لذلك، تسالي . أْرجوَن

 في النهاية، بالتتابع في جميع األكوان كما يتحرك)mausala-lIlA( ـال لّي-ماوَسـَل إلى حين )KaMsa( ـَسكَـمْٰوالدته في سجن 

 معه في)BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَوو ) PANDavas (پانْٰـدََٰوْزه مثل الـومالزم عقرب الساعة من نقطة إلى نقطة، ويبقى

)PArtha-sArathi(  ساَرتْـهي-َهىپاْرتْبصفة الحق قا جمال مطل) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَوإذن، ال ينسى . كل تلك التسالي

 الجميل بينما كان)PArtha-sArathi(  ساَرتْـَهى-باْرتْـَهى خلف أْرجوَنكان .  رؤيتهاأْرجوَنوهي صفة لم يستطع حتى 

 تذوقبحالوة تفوقللحقلسمات العسكرية ا) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَوتذوق  .الحق يواجه) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَو

 .  لهاأْرجوَن

mAyA (الصور المادية للنفس المقيدة هي . صورة التي تهبها الطبيعة المادية جزاء ما قدمته النفس من عملأي ال

 المؤمن بالوحدة المطلقةيريد .  من رهن عملهاهاصخالتستعيد النفس المسيَّرة صورتها االصلية إال بعد  الوجميعها أردية غريبة 

المؤمن لذلك، يعاود  .للحقاالحياء افراد القدرة البينية لكن هذا النور ال يالئم الحق أي نور  )Brahman( ْبـَرْهـَمـْنالوصول إلى 

الحق  صورة من نوعالصورة الروحية الحق  تيميستعيد .  السقوط لتحصيل صور مادية غريبة عن النفس الروحيةبالوحدة المطلقة

لُوَك چُو أو كوكب نارايانَٰ يسودها  التي)VaikuNTha (وايكونْٰطَْهىواكب ذات اليدين االثنتين أو االيد االربعة سواء على ك

svarUpa( َپْسـَورّوهذه الصورة الروحية الصرف هي . كْرِِٰشْٰـنَٰالرب  دار ) (ورِِٰٰنْـداَوَن Goloka VRndAvana( النفس وجميع 

 طبقا لكالم )svarUpa( ْسـَورّوَپانبين نالوا على الج) KurukSetra (كوروكْـشِٰـتَْرملحمة االحياء الذين شاركوا في 

PANDavas (پانْٰـدََٰوْز لم يحصر الـكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب إذن، . )( ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَو BhISmadeva (بل شملت جميع برحمته 

منزلته  ان رغمالحق دعاءه إلى ن هذا هو ذلك وكا) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَواراد . المشاركين الذين نالوا النتيجة عينها

كل من يموت ناظرا إلى شخصية الالهوت ضمنيا أو خارجيا ينال  جملة القول،. مضمونة في كل الظروفالحق بصفة مالزم 

svarUpa .  أي ارفع درجات كمال الحياة)( ْسـَورّوَپ
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 )gopIs (پـّيـْزچُوالـفتنت حركاته وابتساماته الودية  الذي كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب يثبت عقلي على  ان عسى

. )راَسبعد اختفاءه من حلقة رقصة (الحق دت الصبايا حركات قل. ) ( ْدهاَمَوَرَجصبايا 

 التفسير

VrajadhAma
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اق في خدمة ودية، بالرقص معه على قدم وسبشدة الوجدالحق  وحدة نوعية مع )VrajabhUmi( ميْبـهّو وَرَجبلغت صبايا 

ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَو نظير التيم جديرة بثناء أْرجوَنبحميمه الحق صلة . بتتيمنظر إليه المزاح وبم له ابتساله واقتعانمو

)BhISmadeva ( پـّيـْزچُوالـصلة لكن )gopIs(محظوظاأْرجوَنكان . اشدتستأهل ثناء أكبر بفضل تفوقهن في خدمة حب الحق  ب 

پـّيـْزچُوالـ قوة معادلة له بينما توحدت أْرجوَنلم يهب الحق  لكن  برحمتهبقيادة مركبتهالحق خوية من بالقدر الكافي لتلقي خدمة ا

)gopIs(ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَوطموح . ببلوغ المساواة معهالحق  عمليا ب) BhISmadeva (پـّيـْزچُوالـ بذكر )gopIs(هو دعاء لطلب 

ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَولذلك، لم يقتصر .  االصفياءتيمهأكثر عند سماع تمجيد لحق ايرضى . رحمتهن عندما كان يلفظ آخر انفاسه

)BhISmadeva (پـّيـْزچُوالـ موضع انجذابه المباشر فحسب بل ذكر أْرجوَنجيد اعمال على تم) gopIs( أيضاً اللواتي فزن

ساّيـوْجـيا خالص ابةمثبالحق  مع )gopIs( ـْزپـّيچُوالـال ينبغي سوء فهم مساواة  .الحقبفرص فريدة لتأدية خدمة ودية إلى 

. عاشق والمعشوق كامل حيث يتالشى مفهوم التباين لتوحد مصلحة ال وجدالمساواة هي. الوحدة المطلقة الذي يبلغه اهل )( sAyujya

 التعريب

قربان الحصان   أي)RAjasUya-yajJa( ـياْچيا-ياراَجـسّولحضور مراسم  األرض اجتمعت نخبة ملوك وعلماء

عمل الجميع دون استثناء في ذلك المجلس الكبير على و) YudhiSThira (َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَر االذي اقامه

 .الحق حضوري وذكرت تلك الحادثة ألبقاء عقلي على اثناءحدث ذلك . كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب  عظيمت
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 بعد انتصاره في)RAjasUya( ياراَجـسّو قربانمراسم قضاء  )YudhiSThira (وْدهيشْـتْهيَرَمهاراَج ّيـأقام امبراطور األرض 

م، يرسل حصان تحدي في كل األرضكان اإلمبراطور عند اعتالء العرش في تلك االيا. )KurukSetra( كوروكْـشِٰـتَْرملحمة 

.أو رفضها  االمبراطور المخصوصالتسليم بسلطةه سواء بن عظمته ولكل امير أو ملك خيار قبول التحدي والتعبير عن رغبتعالإل

ال بد لمن يقبل التحدي من قتال االمبراطور واقامة عظمته باإلنتصار بينما على المهزوم التضحية بحياته ليحل محله ملك أو حاكم

يع ملوك األرض بسلطته علىلجياد في كل األرض فقبل جم تلك ا)YudhiSThira (َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَرأرسل  إذن،. آخر

قربانمراسم قضاء دعوة لجميع ملوك األرض للمشاركة في  ال)YudhiSThira (َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَروجه بعد ذلك، . األرض

مستحيل اآلن مثل ذلك القربانقضاء . يتطلب ذلك القربان مئات ماليين الدوالرات وليس باألمر السهل على ملك صغير. الحصان

. بقضائه لكلفته الباهظة وصعوبة اتمامه في الظروف الحاضرة كما ال يستطيع أحد تأمين الكهنة الخبراء كَلي صرعفي 

من العلماء كبارتض. )YudhiSThira (َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَرإذن، اجتمع جميع ملوك وكبار عقالء األرض المدعوين في عاصمة 

)KSatriyas( ْزـتْـريـياكْـشَٰ والــةْبراْهـَمنَٰمما يعني حضور نخبة المجتمع من الـالفالسفة ورجال الدين والطب والحكماء 

 عناصر غير هامة في المجتمع وهذا سبب عدم ذكرهم)zUdras( ْزْدَرـّوشـوال) vaizyas (ْزَوايشْـياالـافراد كان . في المجلس

 .  الحديثعصرداعي التغيير اإلجتماعي الذي طرأ على التهم بمقاماتهم وطبقاهنا، لكن تبدلت أهمية الرجال استنادا إلى 

االحترام وإظهار كْرِِٰشْٰـنَٰالرب اراد جميع الحاضرين رؤية . في ذاك المجلس الكبير  قرة عين الجميعكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب كان 

العظيمالرب لذلك، التأمل في . خصياك وكان سعيدا بحضور معبوده امامه شكل ذل) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَوذكر . له

ـَوْدَچْبَهـجاء بوضوح في  .الحقوهذا اسهل مما يتخيله البعض تأمال في نور الحق يعني التأمل في تسالي وصورة واسم وذكر 

التيمة، لكن ة المنشودنتيجبالغ الصعوبة وليس تأمال عمليا بل مضيعة للوقت لندرة تحصيل الالحق التأمل في نور  ان )٥\١٢( ـتاچّي

هوالحق . )٩\١٢( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـوهذا سبب سهولة مناله عندهم، كما جاء ذلك في للحقفي الصورة والتسالي الفعلية ون يتأمل

شخصية بصفته  العام كان أعظم شخصية آنذاك رغم الجهلكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب  ان عين تساليه العلية، كما يستدل من هذا النص

تأليهبأن  قائلةالالنظرية . )KurukSetra (كوروكْـشِٰـتَْرملحمة  حضوره في المجتمع البشري وال سيما في اثناء ت العلياالالهو

شخصية الالهوت ان  ألنه ال يمكن تأليه إنسان بعد موته، كماةمضللنظرية  يه كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب يطبق العظماء بعد موتهم 

الالحق  على اإلنسانفكرة خلع صفات . مردودتانا النظريتين تكل. االرض ليس دليال على انه من البشروتجليه في ليس من البشر 

 . كْرِِٰشْٰـنَٰالرب تنطبق على 
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 ذاك، الماثل أمام عيني اآلن ألنني تخطيت كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالواحد الحق استطيع اآلن التأمل بتركيز تام في 

هو يحل في قلب . النظرة بصدد حضوره في قلب كل حي وحتى في قلوب أهل الزائلفاهيم اإلزدواجية اآلن م

. الشمس واحدة لكن قد تختلف وجهات النظر اليها. كل حي
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يقول. ته العليةنية عائد إلى الجهل بقدرثمفهوم اال.  بقدرته العليةوسع الذي يتشخصية الالهوت العليا هو كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب 

فيالحق يحل . بقدراته العليةون االحمق يحسبه من البشر، وأمثال هؤالء الحمقى ال يدر ان )١١\٩( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـفي الحق 

.بدور النفس العلياالحق هو ) ParamAtmA (َپـَرماتْـما. قلب كل حي بقدرته العلية كما تحل الشمس أمام كل فرد في األرض

جاء.  أي النور)brahmajyoti( ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتي في قلب كل حي بقدرته العلية كما يمتد بصفة دور النفس العليابالحق يمتد 

لذلك،.  نوره الشخصي)brahmajyoti( ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتي ان )Brahma-saMhitA(  َسـْمـهيتا-ْبـَرْهَمفي 

 الفطنةضعفاء. )ParamAtmA (َپـَرماتْـماوعين صفته الحق هو عين  الحق أي نور )brahmajyoti( ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتي

،كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّير وغي) ParamAtmA (َپـَرماتْـما غير )brahmajyoti( ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتيون الجاهلين بتلك الحقيقة يعتبر

شْـرّيالرب  ان  اآلنتحققالذي ) BhISmadeva( ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَوية الخاطي الذي زال نهائيا من عقل ثنوهذا هو مفهوم اال

 بأن)٩\٧( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ كما جاء في التيمأي ) mahAtmAs (َمهاتْـماْزيبلغ تلك اإلستنارة كبار .  هو الوجود كلهكْرِِٰشْٰـنَٰ

شخصية الالهوت هو كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب  أو )VAsudeva( اسو ِدَوو.  هو الوجود كله وال وجود لسواه)VAsudeva( واسو ِدَو

تلك.  الصفي اإلقتداء بهالتيمالمبتدئ والتيم وبناء عليه، يجب على كل من .  اآلن)mahAjana( َمهاَجـَنلي كما يؤكد الـو االالعليا

 . التتيمهي طريقة خط 

 ومعبود)PArtha-sArathi(  ساَرتْـهي-ىپاْرتَْه بصفة كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب  هو )BhISmadeva( ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَومعبود 

يخلط. )zyAmasundara( ـاَمـسونْـَدَرشْـّي بصفة )VRndAvana( ورِٰنْـداَوَن عينه في كْرِِٰشْٰـنَٰ هو )gopIs( پـّيـْزچُوالـ

كوروكْـشِٰـتَْرملحمة  كْرِِٰشْٰـنَٰ غير )KRSNa of VRndAvana( ورِٰنْـداَوَن كْرِِٰشْٰـنَٰ ان العلماء أحياناً بالتوهمصغار بعض 

)KRSNa of KurukSetra ( ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَولكن زال ذلك المفهوم الخاطئ من عقل )BhISmadeva(الوحدةحتى غاية أهل .  تماما

.)ParamAtmA( َپـَرماتْـما بصفة كْرِِٰشْٰـنَٰ هي چّييُّـوالنور وغاية الـ  أي)jyoti( ْجـيُّـوتي بصفة كْرِِٰشْٰـنَٰ هي المطلقة

يخلو في المقابل،. )ParamAtmA( َپـَرماتْـما و )brahmajyoti( ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتي هو كل من كْرِِٰشْٰـنَٰ

 هوكْرِِٰشْٰـنَٰ. هب أو الصالت الحلوة كْرِِٰشْٰـنَٰشخص من ال )ParamAtmA( َپـَرماتْـما و )brahmajyoti( ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتي

 لكنه ليس)zyAmasundara of VRndAvana(  ورِٰنْـداَوَنـاَمـسونْـَدَرشْـّي و )PArtha-sArathi( َرتْـهي سا-پاْرتَْهىكل من 

 نظير)mahAtmAs( َمهاتْـماْزكبار الـ. )ParamAtmA( َپـَرماتْـما أو في )brahmajyoti( ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتيشخصيا في 

 علما منهم انه أصل كلكْرِِٰشْٰـنَٰالرب ون لذلك، يعبد. كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب وه كل وجون  يدرك)BhISmadeva( ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَو

 . الوجوه

 التعريب

 شْـرّي شخصية الالهوت العلياه في نفس) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَو دمج بذلك،: ْسـوامّيچُوسّوتَ قال 

. طبق على الصمت ولفظ آخر أنفاسه بعقله وكالمه ونظره وعمله فأكْرِِٰشْٰـنَٰ

 التفسير
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-nirvikalpa( َسماْدهي -َپيـكَـلْـنـيْرورقة بدنه المادي تسمى  مفااثناء) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَوالدرجة التي بلغها ان 

samAdhi(أمامه فتركزت كلاثلالمالحق وبدأ ينظر بعينيه إلى الحق سبح امجاد . ذاكرا مختلف تساليهالحق  ألنه شغل فكره ب 

تتقوم. تتيميةال الخدمة هذه هي ارفع درجات الكمال وممكنة لكل من يبلغ تلك الدرجة بممارسة. دون حيدانالحق نشاطاته على 

التبجيل -٥.  القيام على خدمة القدمين اللوتسيتن-٤.  الذكر-٣.  التسبيح-٢.  السماع-١:  بالعبادات التسع وهيتتيميةالالخدمة 

 مجتمعة أو على حدةةكل عبادة من تلك العبادات التسع.  التسليم التام-٩.  المؤاخاة-٨.  حمل االوامر-٧.  الدعاء-٦. تعظيموال

 أهمي السماع هي أى االولبادةالع. خبير تيم كفيلة بإعطاء النتيجة المنشودة لكن المطلوب ممارستها دون انقطاع تحت إرشاد

 ضروري للمريد الجدي الذي يطلب بلوغ الدرجةـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي وفيما بعد ـتاچّيـَوْد َچْبَهـوبناء عليه، سماع . باداتعال

)BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَو المشهد الفريد عند موت تحصيليمكن  .ايةفي النه) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَوالتي بلغها 

 عينه،كْرِِٰشْٰـنَٰ هو ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي أو كالم كْرِِٰشْٰـنَٰ كالم ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ. ا شخصيكْرِِٰشْٰـنَٰالرب دم حضور رغم ع

َوسوْز كان أحد الذي) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَو شْـرّي اإلنتفاع بهما لبلوغ درجة لإلنسانويمكن للحق الصوتي تجليوهما ال

)Vasus(ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَوكن من يموت ميتة الموت أمر محتم ل.  الثمانية) BhISmadeva (كمال بينما من يموت بقسر القانونيبلغ ال

ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَوة للموت ميتة قصودية ماإلنسانالصورة .  والحيواناإلنسانهذا هو الفرق بين .  الحيوانةتيميموت الطبيعي إنما 

)( . BhISmadeva

 التعريب

 ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَو ج ااندم ادركوا ان على جميع الحاضرين كما لو كان على رأسهم الطير بعد الصمت خيم

)BhISmadeva (قاء المطلق العظيمفي ب .

 التفسير
 القدرة البينية التيفراداالحياء ا. لمطلق العظيم أو اإلندماج فيه يعني دخول الوطن االصلي للنفوسالذي ال يحد لبقاء في الدخول ال

هاربخدمة بالقدرة تقوم . الصلة األزلية التي تربطهما هي صلة الخادم والمخدوم، لذلك. ة المطلقية الالهوتال تتجزأ من شخص

من المطلققدرة كذا، كل . الكاملة، وكل قطعة تزال من اآللة تفقد اهميتهاالكاتبة  اآللة خدمةبقطع اآللة الكاتبة  كما تقوم القدير

مماالجامع العظيم قدرات متجردة عن خدمة االحياء التي تأهل العالم المادي جميع . نفعال عديمة قدرةصبح ت الحقتجرد عن خدمة ت

مدبرة دار  أي) DurgA-zakti(  شَـكْتي-چادوْر.  لكن هناك احياء محررة أزليا تقوم بوظيفتهاقدرات عاطلة اهمتيها بصفة افقدها

عندما تعيالرجوع الى الالهوت النفس  طلبت. وتخضعها للناموس الطبيعيجامع العظيم منقطعة عن ال الالسجن تتولى أمر القدرات

 أي التحري عن)brahma-jijJAsA( ساچا جيـ-ْبـَرْهـَمهذا الدافع الروحي هو . فيبدأ بذلك دافعها الروحيبتلك الحقيقة 

العلم يعني  أي)jJAna( ـياَنْچ. تتيميةالالخدمة الزهد و هذا بالعلم و)brahma-jijJAsA( ساچا جيـ-ْبـَرْهـَمينجح . ْبـَرْهـَمـْن

 هي النهضةتتيميةالالخدمة  العظيم، والزهد يعني التجرد عن االلفة المادية، و)Brahman( ْبـَرْهـَمـْن العلم بكل ما يتعلق بـ

و )jJAnIs (ـيانـّيْزْچ: لق هياالحياء الناجحة المؤهلة لدخول ملكوت المط. الصليبعمل النفس على صعيد مقامها االروحية 

ْبـَهـكْـتَْزلكن الحق  نور )yogIs( ْزچّييُّـوـ وال)jJAnIs (ـيانـّيْزْچيدخل الـ. )bhaktas (ْبـَهـكْـتَْز و )yogIs( ْزچّييُّـو

لنفوس المحررة وتحيا انارايانَٰصورة بالكواكب الروحية التي يسودها شخصية الالهوت   أي)VaikuNTha (وايكونْٰطَْهىون يدخل

 النور)yogIs( ْزچّييُّـوـ وال)jJAnIs (ـيانـّيْزْچبينما يدخل الـالحق وتنعم بالحياة بحرية تامة مع الحق خدمة بهناك بالقيام 

نورها نيرة كالشمس ويسمى م)VaikuNTha (وايكونْٰطَْهىكواكب . )VaikuNTha (وايكونْٰطَْهىالمحيط بكواكب 

العالم المادي بقعةيحتل  الوجود دون حد و)brahmajyoti( ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتييعم . )brahmajyoti( ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتي

. الوهمزائل أي نوع من يشكل هذا الحجاب . محجبة منه

قالح  حيث)VaikuNTha (وايكونْٰطَْهى، العالم الروحي على أحد كواكب صفي تيم فهصوب) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَودخل 

الحب يظهر . يسود على االحياء المحررة التي تقوم بخدمته دون انقطاع)PArtha-sArathi( ي ساَرتْـَه-پاْرتَْهىفي صورة 

الحق) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَولم ينس . )BhISmadeva( ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَوفي حالة  هتيموالحق والحنان الذي يربط بين 

ند انتقاله إلىع) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَوحاضرا امام الحق  مطلقا وكان )PArtha-sArathi( ـهي ساَرتْ-پاْرتَْهىصورة ب

 . هذه هي أرفع درجات كمال الحياة. العالم العلي



 ٤٥\٩\١. ب. ش

 التعريب

طت من ، وسقاالحترامبعد ذلك، قرع البشر والمالئكة الطبول تكريما وبدأ الملوك االمناء بإظهار التكريم و

. السماء رشات من الزهور

 التفسير

 ٤٦\٩\١. ب. ش

يأهل البشر األرض وغيرها من الكواكب. البشر والمالئكة على حد سواءبإحترام  يحظى) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَوكان 

ونعهم يعرفجمي  أي المالئكة اهل الجنان كانوا)suras( ْسـَوْر لكن )Bhuvar( ْرْبـهوَو و )BhUr( ْرْبـهّوالواقعة في فلك 

َمهاَجـَنكونه كان  شيـَو و ناَرَد  وْبـَرْهماعلى مستوى وومقاتل عظيم، الحق  تيم بصفة) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَو

)mahAjana(لذلك، كان. المساواة مع كبار المالئكة ممكن فقط عند بلوغ الكمال الروحي. رغم انه كان من البشرمرجعية   أي

 زمانه بوسائل ألطف من المساعيفي كافة األكوان وكان السفر بين الكواكب معهودا معروفا في) BhISmadeva (َوْبـهـّيـشْٰـَم ِد

عند انتشار خبر ا للرحيل الكريماحترامنثر جميع اهالي السماء واألرض رشاش من الزهور . العقيمة للسفن الفضائية اآلليةالحالية 

.زهور من كواكب السماء عالمة إعتراف كبار المالئكة وال يقارن مطلقا بتزيين جثمان الميتإمطار ال.  الكواكب النائيةفيرحيله 

. مثل احمرار الحديد عند تعرضه للنار"تروحن" و مادية لتشبعه بالعلم الروحيتأثيراته ال) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَوفقد بدن 

واإلعتراف الذي نالهاالحترام . راسم خاصة لمثل تلك االبدان الروحيةوتراعى م. لذلك، بدن محقق الذات ليس بالبدن المادي

كن تقليده مطلقا بالوسائل المصطنعة كما أصبح رائجا اليوم في الهند بإقامة مراسمال يم) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَو

لإلنسان )jayantI( َجـيانْـتّيإقامة مراسم  ان )zAstras( ْزشاْسـتَْرـالجاء في .  الزائفة لكل إنسان إعتيادي)jayantI( َجـيانْـتّي

علىالحق  تجلي مخصصة ليوم )jayantI( َجـيانْـتّيألن مراسم الحق اإلعتيادي مهما بلغت منزلته المادية هي جناية بحق 

BhISmadeva . فريداالحق رحيله إلى ملكوت كما كان  اعماله فريدا في)  (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَوكان . األرض

 التعريب

YudhiSThira( چوْبـْهـرِٰيل سل) zaunaka (شاونَـَكيا  (َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَرغمر الحزن  ،) BhRgu(قتيا  و

. )BhISmadeva( ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَو إقامة مراسم جنازة جثمان اثناء

 التفسير
بل كان فيلسوفا كبيرا فحسب )YudhiSThira (َج ّيـوْدهيشْـتْهيَرَمهارا عائلة شيخ) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَولم يكن 

 لكنتهوالراعي) PANDavas (پانْٰـدََٰوْزلجد الحنون للـمثال ا) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَوكان . وصديق له والخوته وامه

َمهاراَجالخوة الخمسة الذين يكبرهم  والد ا)PANDu(  پانْٰـٰدوَمهاراَجمنذ موت  )KuntIdevI( ّيِدو كونْـتّياالرملة 

َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَرعم ) DhRtarASTra (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْر َمهاراَج ان مرغ. )YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر

)YudhiSThira(دوْريُّـوْدَهـَنان يحن اكثر على أوالده المئة الذين كان يكبرهم  كان موجودا لرعايتهم فإنه ك )Duryodhana(

.)HastinApura( پوَرَهـْسـتيـناوفي النهاية، تم تدبير مؤامرة كبيرة لحرمان االخوة الخمسة اليتامى من حقهم المشروع بعرش 

ن مريد خير متعاطفكا) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَونجحت مؤامرة في القصر الملكي بإبعاد االخوة الخمسة إلى الغابة، لكن 

عمره، ومات سعيدا برؤيةلحظات ر لحظة من  إلى أخ)YudhiSThira (َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَريلسوف لـ وجد وصديق وف

العرش ولوال ذلك، لكان فضل مفارقة بدنه المادي منذ وقت طويل بدال عن التأسي على )YudhiSThira (َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَر

 في)PANDu(  پانْٰـٰدوكان يترقب الفرصة المناسبة ليقينه بانتصار أبناء. )PANDavas( پانْٰـدََٰوْزالـعلى المظالم التي تعرض لها 

ال يهلكالحق تيم  ان فقد علمالحق  تيم ه كانبوصف، وكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب ل حماية بفض) KurukSetra (كوروكْـشِٰـتَْرملحمة 

.تلك) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَوي جيدا بكل اماني  يدر)YudhiSThira (َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَركان . في مطلق وقت

ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَوكان متأسفا على فراق نفس كريمة وليس على البدن المادي الذي فارقه .  بد انه شعر بفراقهلذلك، ال

)BhISmadeva( .ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَو ان كانت مراسم الجنازة واجب ضروري رغم) BhISmadeva (انلما. ن نفسا محررةكا 

ملك الحق بإقامة ي)YudhiSThira (َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَرأكبر احفاده   فقد كان،كان دون عقب) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَو

BhISmadeva . رجل عظيم ابن عظيم للعائلة بمراسم جنازة بأن يقوم)  (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَولك نعمة كبيرة لـ ت تتلك المراسم، وكان



 ٤٧\٩\١. ب. ش

 التعريب

 َمـنْـتْرات الذي كان حاضرا هناك، بالـكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب عمل جميع كبار الحكماء على تمجيد 

.  في قلبه دوماكْرِِٰشْٰـنَٰالرب الخفية ثم عاد كل منهم إلى صومعته يحمل  ةِوديالـ

 التفسير

 ٤٨\٩\١. ب. ش

يراه المنذورين له. مهتيبالحق تلك هي الصلة الحلوة التي تربط .  دوماهتيمي قلوب فالحق دوما ويبقى الحق  في قلب التيميبقى 

قانون الطبيعة. ال واجب يوجبه وال يتطلع إلى شيء ان  رغمتيمهدائم السهر على الحق  ان ، كماهلالصفي  همضمنيا بداعي حب

 تحت الرعايةالتيميبقى لذلك، .  على الدرب الصحيحيمهتدائم الشوق إلى وضع الحق لكن عامة االحياء  هناك لمجازاة عمل موجود

)VyAsadeva( وّيـاَس ِدَولذلك، كان جميع الحكماء الذين يتقدمهم .  وحدهمتيمهذاته في رعاية الحق يضع  الشخصية للرب، كما

تقصد تالوة. ن حاضرا شخصياالذي كاالحق  بعد اتمام مراسم الجنازة لمرضاة ةِوديالـ َمـنْـتْرات تلوا الـالذينالحق  تيممن 

ِوَدْزهو ضالة جميع الـ. )١٥\١٥( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـهذا ما يؤكد في . كْرِِٰشْٰـنَٰالرب  مرضاة ةِوديالـ َمـنْـتْراتجميع الـ

)Vedas (اتْدـَپـنيشَّٰواأل و )UpaniSads (ِودانْـتَالـو )VedAnta( لذلك،. ه تمجيده وحدَمـنْـتْرات وتقصد جميع الـوغيرها

. قام الحكماء بما يناسب الغرض وعادوا إلى صوامعهم

 التعريب

( پوَرَهـْسـتيـناعاصمته  إلى ) HastinApura (َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَربعد ذلك، توجه  YudhiSThira( فورا في 

.  التي كانت متنسكة)( نْـدهارّيچا وعمل على مؤاساة عمه وعمته كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب صحبة  GAndhArI

 التفسير

 ٤٩\٩\١. ب. ش

 واخوته كانا عم وعمة)Duryodhana( دوْريُّـوْدَهـَن والدي )GAndhArI( نْـدهارّيچا و )DhRtarASTra( ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْر

ـتَْركوروكْـشِٰملحمة فقد الزوجين المعروفين كل اوالدهما واحفادهما في . )YudhiSThira( َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَر

)KurukSetra( َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَر وكانا يقيمان في رعاية )YudhiSThira( . حزن كبير على مصابهمابكانا يمضيان ايامهما

 صدمة)DhRtarASTra( ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْر عم )BhISmadeva( ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَونبأ موت كان . وكانا يعيشان حياة النساك عمليا

)YudhiSThira( َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَركان . )YudhiSThira( َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَرلذلك، تطلبا مؤاساة .  والملكةأخرى للملك

 بكالم لطيف من)DhRtarASTra( ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْر لتهدئة روع المفجوع كْرِِٰشْٰـنَٰالرب يعي بواجبه هذا وتوجه اليهما فورا مع 

. يضاًأالحق قبله وقبل 

نْـدهارّيچا ان قيل.  من كبار النساك رغم انها كانت تحيا حياة زوجة وفية وأم حنونة)GAndhArI( نْـدهارّيچاكانت 

)GAndhArI(نْـدهارّيچاواجب الزوجة هو اإلقتداء بزوجها دوما، وكانت .  عصبت عينيها ألن زوجها كان اعمى

)GAndhArI(عالوة على ذلك، عانت من صدمة. لذلك، كانت ناسكة كبيرة بأعمالها.  في غاية الوفاء لزوجها حتى في عماه

نْـدهارّيچالم تكن . مصرع اوالدها البالغ عددهم مائة إلى جانب جميع احفادها، لكنها صبرت على كل تلك المصائب صبر النساك

)GAndhArI( ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَو تقل أهمية عن) BhISmadeva ( َمهاْبهاَرتَهما من أبرز شخصيات انها كانت امرأة ورغم

)( . MahAbhArata

 التعريب

قة حسب االحكام الملكية التي  مهامه بد)YudhiSThira (َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَربعد ذلك، أنجز الملك الصالح 

 . كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب أقرها عمه وصادق عليها 

 التفسير



 الفصل العاشر

 دائم الوعي بواجبه الملكي الذي ال يقل عن واجب االب بلجابي للضرائب مجرد )YudhiSThira (ـتْهيَرَمهاراَج ّيـوْدهيشْلم يكن 

يجب.  واجب الملك هو السهر على رعيته من جميع وجوه الرفعة اإلجتماعية والسياسية واإلقتصادية والروحية.السيد الروحيأو 

يرعى بلوغهم ان وبناء عليه، واجبه. النفس السجينة من رق االوضاع الماديةالحياة البشرية مقصودة لتحرير  ان على الملك العلم

. أرفع درجات الكمال

لم يقتصر على العمل بتلك المبادئ. ئ كما سيتضح في الفصل الالحق بتلك المباد)YudhiSThira (َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَر التزم

ـَوْدَچْبَهـ متكلم فلسفة كْرِِٰشْٰـنَٰالرب شؤون السياسية باإلضافة إلى مصادقة البفحسب بل نال تصديق عمه الكبير الذي كان خبيرا 

. ـتاچّي

َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَرالملك المثالي والملكية تحت حكم ملك خبير نظير  هو )YudhiSThira (َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَر

)YudhiSThira(عصرعامة البشر وال سيما في .  الشعب بالشعبةي أو حكومرعصهوري ال هي نظام حكم خير من النظام الجم

.أرفع غايات الحياةون  وضعاء الوالدة والتدريب وانعدام الحظ وسوء العشرة ويجهل أي)zUdras( ْزْدَرـّوشون  الحاضر يولدكَلي

 . )YudhiSThira (ـتْهيَرَمهاراَج ّيـوْدهيشْ تحمل ممثلين مسؤولين إلى سدة الحكم نظير لذلك، أصواتهم اإلنتخابية ال

ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَورحيل " بعنوان ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي على الفصل التاسع من الباب االول من ْبـَهـكْتي ِودانْـتَانقضى بحث 

BhISmadeva . "كْرِِٰشْٰـنَٰالرب  في حضور )(

 ْدَواَركا إلى كْرِِٰشْٰـنَٰالرب رحيل 
 ١\١٠\١. ب. ش

 التعريب

YudhiSThira (شاونَـَك مونيسأل  (َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَركيف حكم كبير الصالحين : ئالقا)  zaunaka Muni( 

ذي سلبوا عرشه الشرعي؟ ال شك انه لم يستطع التمتع بمملكته بحرية بعون اخوته بعد قتل اعداءه الرعيته 

. بوعي دون قيود

 التفسير

 ٢\١٠\١. ب. ش

لذلك، لم يكن يميل إلى قتال ابناء عمه من اجل التمتع بالمملكة بل. ر الصالحين خي)YudhiSThira (تْهيَرَمهاراَج ّيـوْدهيشْـكان 

لذلك،.  كانت حقه الشرعي التي اراد ابناء عمه سلبها)HastinApura( پوَرَهـْسـتيـناقاتل في سبيل القضية العادلة ألن مملكة 

 لكنه لم يتمتع بثمرة انتصاره لموت جميع ابناء عمه في الحرب فحكم الملكةشْٰـنَٰكْرِِٰ شْـرّيالرب قاتل في سبيل الحق مهتديا ب

َمهاراَج اراد العلم عن مسلك الذي) zaunaka RSi (ـيٰششاونَـَك رِٰكان هذا السؤال هاما عند . بدافع الواجب مستعينا باخوته

. لكة تيسر له التمتع بالمم انعدب ) (ّيـوْدهيشْـتْهيَر YudhiSThira

 التعريب

َمهاراَج  حفيظ الكون كان مسرورا بإستعادة كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي شخصية الالهوت العليا: ْسـوامّيچُوسّوتَ قال 

Kuru( كوروبعد إعادة الصحة إلى ساللة  عرشه و) (ّيـوْدهيشْـتْهيَر YudhiSThira( التي عبثت بها نيران 

 . خيزران الغضب
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حريق الغابة هذا تلقائيا ألن إحتكاك اشجار الخيزرانيندلع .  هذا العالم بحريق الغابة الذي يندلع من احتكاك أشجار الخيزرانيقارن

السيطرة على الطبيعة المادية في العالم المادي فتندلع نيران الحربون طلبكذا، يتفاعل غضب الذين ي. يحدث دون سبب خارجي

بها، لكن تتمثل مشيئته بإتباع البشر الدرب الصحيح للعلم بالذاتللحقتندلع نيران الحرب تلك وال شأن  .لتقضي على الذرية الفاسدة

رجوع البشرية المعذبة إليه في الوطن الباقيالحق يريد . ألنه يشاء الحفاظ على الخليقةالحق  دخول ملكوت إلى االحياء قودالذي ي

الفتنة الكوني قائم على ذلك ومن ال يستعيد رشده يتعذب في العالم المادي بعذاب مجمل التدبير. وقطع عذاب الشقاوة الثالثية

 إلقامة هذا الحكم وقتل الفاسدين الذينكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب نزل .  في األرضسليمإقامة حكم ممثله الالحق لذلك، يريد . الخارجية

لذلك، كان.  تيمهإلهالك الفاسدين وإقامة حكمالحق قا لتدبير طب) KurukSetra (كوروكْـشِٰـتَْرملحمة وقعت . ال شأن لهم بتدبيره

كورو آخر ذراري يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجعرش وتنجية  على ال)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَرراضيا عن جلوس الملك الحق 

)( . Kuru
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لعلم الكامل لزوال كل هواجسه، بعد إستنارته بكالم إلى ا )YudhiSThira (َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَرانصرف 

. حكم البر والبحر بعون اخوته فكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالعاصم الحق و)  (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَو BhISmadeva
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ملك. ض لألر)YudhiSThira( َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَر حكم اثناءكان قانون الوراثة االنكليزي أو وراثة االبن البكر سائدا أيضاً 

 في تلك االيام والتي هي جزء من مدينة نيو دلهي الحالية، كان امبراطور البر والبحر إلى حين)HastinApura( پوَرَهـْسـتيـنا

)YudhiSThira (َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَرن اخوة كا. )YudhiSThira (َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَر حفيد يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجعهد 

كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب  كان الملك المثالي أو ظل  الذي)YudhiSThira (َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَربدور وزراء وقادة جيش ون يعمل

رونََٰو و) Candra( تْـشَـنْـْدَرو  إنْـْدَرالمالئكة نظير . إنْـْدَرعلى مملكة األرض الواحدة وكان يقارن بمالك الجنان 

)VaruNa( واّيـو و )VAyu( َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَر هم مالئكة مختلف كواكب الكون وكذا، كان) YudhiSThira(دهم من عدا

 غير مستنير في ديمقراطية حديثة بل كان مسترشدا بكل سياسي)YudhiSThira (َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَرلم يكن . يحكم األرض

 . وبناء عليه، كان يحيط علما بكل شيء. عاصمالالحق و) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَومن 

ي المنتخب ليس سوى العوبة وال يملك قوى تنفيذية، وال يقوى على أمر بداعي منصبه الرسمي حتى وان كانعصررئيس الدولة ال

العقائدية أو غيرها من المصالحاصم دول األرض نتيجة الفروق لذلك، تتخ. )YudhiSThira (َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَرمستنيرا مثل 

العاصمالحق  يملك عقيدة خاصة به بل يعمل بأوامر  كان ال)YudhiSThira (َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَراألنانية، لكن ملك من طراز 

 المرجعية إتباعاإلنسانمن واجب  ان )zAstras( ْزشاْسـتَْرـالجاء في . )BhISmadeva( ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَووممثله ومرجعيته 

 حكم من)YudhiSThira (َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَرلذلك، تمكن . العاصم دون غرض شخصي ودون ابتداع العقائدالحق الكبيرة و

ال يتحقق مفهوم دولة ارضية واحدة سوى بإتباع. األرض وبحارها بفضل المبادئ العلية التي تنطبق على الجميع دون استثناء

على وضعوحده الخالق الكامل هو القادر . تطيع قاصر ابتداع عقيدة مقبولة لدى الجميع دون استثناءال يس. مرجعية معصومة

كمال الحكومة. شخصية  هو الشخص وليس حكومة غيرصاحب االمر. برنامج ينطبق على كل مكان ويعمل به جميع أهل األرض

توجد قصص كثيرة عن ملوك. هذا هو القانون الطبيعي. تكون الحكومة جنة المجانين كمال الشخص، وان كان الشخص أحمقاب

حقق له لتت)YudhiSThira (َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَريكون رئيس الدولة كامل التدريب مثل  ان لذلك، ال بد من. وقادة قاصرين

وْدهيشْـتْهيَرَمهاراَج ّيـ يتبلور مفهوم الدولة األرضية سوى في ظل حكم ملك كامل مثل ال. سلطة مطلقة على األرض

)YudhiSThira( . َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَر نظيركان البشر سعداء في تلك االيام عندما كانت ملوك) YudhiSThira(كم تح

 . األرض
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نت وكا) YudhiSThira (َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَر حكم اثناء اإلنسانكانت الغيوم تمطر الماء الذي يحتاجه 

 من امتالء ضروعها  تبلل المراعي بحليبهااألبقار ، وكانتبوفرة اإلنساناألرض تنتج كل ضروريات 

. وسعادتها
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 هي حبوب الطعام والثمار والحليب والمعادن والثياباإلنسانضروريات جامعة . يقوم المبدأ االساسي لإلزدهار باالرض واألبقار

. ليس بحاجة إلى اللحوم والسمك أو االدوات الحديدية واآلالته هذه لسد احتياجاته المادية، لكن إلى كلاإلنسانيحتاج . والخشب الخ

ر خارج سيطرةاالمطا. )YudhiSThira (َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَرفي عهد  كانت االمطار تسقط بصورة منتظمة على األرض

عندما يكون الملك ينتظم سقوط االمطار أسباب منتجات األرض .الحق هو مالك االمطار وخادم إنْـْدَرمالك الجنان . اإلنسان

انتاجعلى  تعين االمطار المنتظمة على انتاج محاصيل كافية من الحبوب والثمار فحسب بل ال. ويكون البشر تحت حكمهللحقمطيعا 

 والحيوان وتدر الضروعاإلنسانر تغذي الحبوب والخضا. عندما يتوافق سقوطها مع التأثيرات النجمية االحجار الكريمة والأللئ

 بالحيوية والعنفوان، وفي وفرة الحليب والحبوب والثمار والقطن والحرير واالحجار الكريمة فما الذي يحيجاإلنسانالحافلة ما يمد 

 والراديو لدور السينما والسياراترخاء المصطنع؟ ما هي الحاجة إلى الوغيرها إلى دور السينما والدعارة والمسالخ اإلنسان

واللحوم والفنادق؟ هل انتجت الحضارة الحالية سوى الخالف على الصعيد اإلفرادي والوطني؟ هل أغنت الحضارة سبب المساواة

 واالخوة عن طريق ارسال الرجال إلى المصانع الجهنمية وجبهات الحرب بموجب نزوات شخص مخصوص؟

لذلك، أال تتطلب الحماية المناسبة. امتالء ضروعها وكانت الحيوانات مرحةاالبقار كانت تبلل المراعي بالحليب من  ان ذكر هنا

 علىاإلنسان على قتل االبقار ألغراضه األنانية؟ ما الذي يحمل اإلنسانلتسعد بما تتغذى به من خصب المراعي؟ ما الذي يحمل 

 ولماذا يجري ذبح الحيوانات البريئة في المسالخ فيعدم القناعة بالحبوب والثمار والحليب التي تنتج مئات والوف االطباق الشهية،

ود البشرة إنسانا اساثناء تفقده مملكته )YudhiSThira (َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَر حفيد يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجكل األرض؟ شاهد 

 حماية الحيوانات البريئة القاصرة عنأال ينبغي للملك أو الرئيس العمل على. يسعى إلى قتل بقرة فاعتقله فورا وعاقبه على فعلته

سالخ المنظمة؟ هل هذهمية؟ اليست الحيوانات من المواطنين أيضاً؟ إذن، لماذا يباح ذبحها في الاإلنسانحماية انفسها؟ هل هذه هي 

 هي عالمات المساواة واالخوة والالعنف؟

َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَرلمطلقة يرأسه ملك نظير نظام الملكية ا، لذلك، على نقيض النظام الديمقراطي المتقدم الحديث

)YudhiSThira(بصوته اإلنتخابي لبهيمءدالال ااطية زائفة تبيح قتل الحيوان ويتوفر فيه لبهيم مصقول افضل بكثير من ديمقر 

ة المادية هي ام جميع انه االب وان الطبيعـتاچّيـَوْد َچْبَهـفي الحق يقول . جميعنا صنيعة الطبيعة المادية. مصقول آخر

.كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي والحيوان بنعمة االب القوي اإلنسانإذن، لدى الطبيعة المادية االم ما يكفي لتغذية . المخلوقات من كل االشكال

بغيين.  االب القويآياتمجهز بفطنة تفوق فطنة الحيوان للعلم بمجرى الطبيعة و و هو االخ الكبير لسائر المخلوقاتاإلنسان

ية االعتماد على منتجات الطبيعة المادية دون تنمية اقتصادية مصطنعة تحل الفوضى في األرض باسم الطمعاإلنسانللحضارات 

 . ليس ذلك سوى حياة الكالب والخنازير. التشبعة الحسيةة وزائفوالسلطة لغرض الكماليات ال
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غابات والعرائش واالعشاب الشافية دفعت ضريبتها إلى الملك بسخاء االنهار والبحار والهضاب والجبال وال

. في كل فصل
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منالحق ملكية فان  أي العاصم كما مر أعاله )ajita( أجيـتَ تحت حماية  كان)YudhiSThira (َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَر ان لما

سر النجاح هو اللجوء إلى حماية. وتدفع ضريبتها إلى الملككانت مسرورة جميعها  وغيرهاانهار وبحار وهضاب وجبال وغابات 

الربالتنمية اإلقتصادية بجهدنا الخاص استنادا إلى االدوات واآلليات ليست كافية بل ال بد من إذن . دون اذنه ال يحدث امر .الحق

َمهاراَجكان الملوك نظير  .الحق أي )daiva( دايـَوالسبب االقصى للنجاح هو . دون إذنه  ولن تنجح كل التدابير اآلليةالعظيم

االنهار .الحقالدولة ملك .  للسهر على راحة رعيتهالعظيمالرب الملك عامل  ان جيداون  يعلم)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر

ذون باإلنتفاع مأاإلنسان والعظيمالرب  بل من خلق اإلنسانليست من صنع  وغيرهاوالبحار والغابات والجبال واالعشاب الشافية 

 هو الدولة للشعب وحكومة الشعب بالشعب، لكن ال بد من اإلقتداء بملوك نظيرعصرشعار ال .الحقها في خدمة بذللالحق بملكية 

 من اجل والدة اجيال جديدة من البشرية في الوقت الحاضر استنادا إلىيتْكْٰشـرّيَپـو  أ)YudhiSThira (َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَر

ويمكننا اإلنتفاع بها على الوجهالحق توجد وفرة بمشيئة . ية على مبدأ اإلشتراكية الربانيةاإلنسان الرباني وكمال الحياة الوعي

قائم فيالحق حكم .  والطبيعةاإلنسان والحيوان أو اإلنسان أو اإلنسان واإلنسانالصحيح لننعم بحياة مريحة دون خلق عداوة بين 

ب األرض وستمد البحار الكميات الكافية مناخصستجري االنهار بوفرة إل. ناحية من الطبيعةكل مكان وبرضاه ترضى كل 

المعادن والأللئ واالحجار الكريمة وستمد الغابات األخشاب الكافية واألعشاب الشافية والخضار وستعين الفصول بفعالية على انتاج

زائف المستند إلى المصانع واألدوات سوى سعادة زائفة لفئة قليلة علىلن يوفر مستوى الحياة ال. الثمار واألزهار بكميات كبيرة

تقتدي عامة البشر دون تعليم مناسب بقدوة ذوي المصالح الخاصة بإستغالل المصادر الطبيعية يعقبه تزاحم حاد. حساب الماليين

ية بالمقارنةعصرالتنبه إلى عيوب الحضارة اليتعين  .للحقال يوجد انضباط على يد وكيل مدرب . بين الفرد والفرد واالمة واالمة

YudhiSThira .  والقضاء على الفوضوييناإلنسان تصفية ل) (َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَرهنا كما علينا العمل بقدوة 
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 الملك كان لم يضطرب االحياء في مطلق وقت باآلالم العقلية أو االمراض أو الحرارة والبرودة الزائدة ألن

 . دون عدو
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تقوم في.  فلسفة الشياطينسوى وتطبيق العنف على الحيوان أو معاداة الحيوانات المسكينة اإلنسانتطبيق مبدأ الالعنف على ليس 

 المجتمعتصيب ردة فعل الحيوانات المسكينة. المخلوقات المسكينة في قلق دائم، لذلك.  عداوة تجاه الحيوانات المسكينةعصرهذا ال

لم يكن البشر منقسمين إلى أمم. البشري وهذا ما يفسر توتر الحرب الباردة أو الساخنة على الصعيد اإلفرادي واإلجماعي أو الدولي

كانت األرض موحدة برئاسة ملك. ضوعهم إلى دول خاضعة رغم خ)YudhiSThira (َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَرمختلفة في عهد 

كان الرخاء يعم. ن رعيتهع القلق واالمراض والحرارة والبرودة الزائدة الذي أبعد )YudhiSThira (شْـتْهيَرّيـوْدهيمدرب نظير 

يوجد مثل. األرض كما كان البشر في خير صحة في غياب المصائب المتمثلة بعداوة اآلخرين واإلضطراب باآلالم العقلية والبدنية

والحكماء ودونللحقالملك كان تقيا ومطيعا  ان لما. لمملكة والزوجة الفاسدة تفسد العائلةن الملك الفاسد يفسد ايقول الي مأثور چابن

الحقبحماية ون وكان محميا على يده فقد نعم جميع المواطنين بحماية الملك أو بكالم آخر، كانوا ينعمللحقعدو وعامل معروف 

وبينالحق  واإلنسانيوجد تعاون تام بين  .الحقومعترف به من قبل يكون تقيا  ان ال يستطيع أحد إسعاد رعيته دون. السليموعامله 

ّيـوْدهيشْـتْهيَر والطبيعة من جهة متمثال في الملك اإلنسانمن جهة والحق  واإلنسان والطبيعة وهذا التعاون الواعي بين اإلنسان

)YudhiSThira (غالل كل فرد آلخر كما هو شائع اآلن سوىاستال يجلب لسالم والرخاء على األرض، لكن جلب السعادة وا يمكنه

 . الشقاء
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 بضعة أشهر لترضية أقاربه )HastinApura( پوَرَهـْسـتيـنا في مدينة )كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي( َهري شْـرّيأقام 

. )سوْبـَهـْدرا(واخته 
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ّيـوْدهيشْـتْهيَر وتتويج )KurukSetra( كوروكْـشِٰـتَْرملحمة بعد انقضاء  ْدَواَركا على وشك العودة إلى عاصمته كْرِِٰشْٰـنَٰكان 

)YudhiSThira( پوَرَهـْسـتيـنا سفره لبضعة أشهر للبقاء في كْرِِٰشْٰـنَٰالرب  لكن أرجئ )HastinApura( پانْٰـدََٰوْزالـ عاصمة

)PANDavas(  َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَربناء على طلب )YudhiSThira( ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَو وإلظهار رحمة خاصة على

)BhISmadeva( . سوْبـَهـْدراالبقاء لمؤاساة الملك المفجوع وترضية اخته الحق قرر )SubhadrA( حاجة ماسة إلىب التي كانت

َمهاراَج ام )UttarA( أوتَّـرا الذي تزوج لتوه مخلفا زوجته )Abhimanyu( آْبـهيـَمـنْـّيـوالمؤاساة بعد خسارة ولدها الوحيد 

. مطلقالحق .  لعب دور اقاربهتيمهال يستطيع سوى .  في أي سعةتيمهدوما بمرضاة الحق يسر . يتْكْٰشـرّيَپـ

 التعريب

 َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَره إلى احترامالحق باإلنصراف واجابه الملك، قدم الحق بعد ذلك، عندما استأذن 

)YudhiSThira(لآلخرين وتلقي الحق بته بعد معانقة مركالحق بعد ذلك، ركب . نقه الملكسجود عند قدميه فعا بال

. سجودهم

 التفسير

١٠-٩\١٠\١. ب. ش

عند إنصرافهعند قدمي الملك الحق سجد لذلك، .  ويكبره سناكْرِِٰشْٰـنَٰالرب  عمة  ابن)YudhiSThira (َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَركان 

تيمهمتعة عندما يقبله أحد الحق يجد . شخصية الالهوت العليا هو كْرِِٰشْٰـنَٰن ا علم الملك الجيد فعانقه الملك بصفة أخ صغير رغم

ال .للحقتلك هي التسالي العلية . تيمهيعامل أصغر سنا من  ان وال يعادله سواه لكنه يجد متعة فيالحق ال يكبر . ادنى أهمية

الحق أْرجوَن  و)BhImasena( ـِسـَنـَمْبـهّيبعد ذلك، عانق  .الحق تيم لتي يلعبها اعليةاألدوار الفهم  الوحدة المطلقةيستطيع أهل 

Sahadeva . سنا ألنهما كانا أصغر منهللحق )( نَـكوَلسجد ألنهما كانا من سن واحدة لكن  ( َسـَهى ِدَو و ) Nakula

 التعريب

 و) KuntI (كونْـتّي و) DraupadI (ْدراوَپـدّي و) SubhadrA (سوْبـَهـْدراعندئذ، كاد اإلغماء يصيب 

Yuyutsu (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْر و)  ( ّيـوّيـوتْـسوو)  (نْـدهارّيچا DhRtarASTra GAndhArI (پاتْـشاْريا كْـرِٰو 

)KRpAcArya (نَـكوَلو ) Nakula (َوَسـَهى ِد و) Sahadeva (ـِسـَنـَم ْبـهّيو) BhImasena (ْدهاوْمـيا و 

SatyavatI( َسـتْـياَوتّي و ) .  كان ال يطاقكْرِِٰشْٰـنَٰالرب  ألن الفراق عن )( Dhaumya

 التفسير

١٢-١١\١٠\١. ب. ش

الفتنةة بسحور المالمسيَّرةالنفس تنسى . فراقهون  إلى درجة ال يطيقالتيم جذاب لكل االحياء وال سيما كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب 

صبيانشعر جميع .  تخيلهاالتيمك الفراق ال توصف لكن ال يستطيع سوى مشاعر ذل. وإال فلن تقوى على فراقهللحق الخارجية

نوكا) VRndAvana (ورِٰنْـداَوَنعن الحق رعاة البقر والسيدات واآلخرين األبرياء بالصدمة طوال حياتهم بعد ابتعاد وصبايا 

كوروكْـشِٰـتَْرذات مرة، التقوا في  .وراء الوصفالحق على  أحب الصبايا )RAdhArANI( ّيراْدهاراٰنالفراق الذي شعرت به 

)KurukSetra (بين األذواق التي يتذوقهااوتفتال شك بوجود . التي بثوها توجع القلب الكسوف الشمسي وكانت المشاعر اثناء 

. الصفي التيم ذاك هو موقف. بطريقة ما ال يقوى على فراقه لحظة واحدةالحق  االصفياء لكن كل من اتصل بالتيممختلف 

 التعريب

 االصفياء وتحرر من العشرة المادية السيئة، ال يقوى على التيم في صحبة العظيمالرب ان الفطين الذي فهم 

 پانْٰـدََٰوْزيطيق الـ ان فكيف إذن، يمكن. حتى وان سمعها مرة واحدة فقطالحق تجنب السماع عن أمجاد 

)PANDavas(حميما ورأوه وجها لوجه ولمسوه وتجاذبوا الحديث معه وشاركوه  به اتصاالهملاتص ا فراقه بعد 

 النوم وتناول الطعام وجلسوا معه؟

 التفسير



 ١٣\١٠\١. ب. ش

 وال تكل عنالتشبعة الحسية في مختلف مراحل فتنة الخارجيةالبقوة امالءات مجبرة على الخدمة  وخدمة الكبيرنفس مفطورة على ال

ال منتهى. رضى دون انقطاع مهما كانت منهكة وال تستمد من خدمة الحواس ذلك  على الفتنة الخارجيةتجبرها . خدمة الحواس

التيمال يتحقق الخالص سوى بصحبة .  في تلك الخدمة دون أمل بالخالصالمسيَّرةالنفس  وتتكبل التشبعة الحسيةشاغل تلك ل

مقامه األزلي يتمثل بالقيام على خدمة ان  العلم يستطيعبذلك،. بفضل تلك الصحبة يترقى الفرد تدريجيا إلى وعيه العلي. االصفياء

ليس المجتمع المادي والصداقة والحب سوى. وغيرهاوليس الحواس المنحرفة بصورة الشهوة والغضب ورغبة السيطرة الحق 

لمادي الذي تالزمهالدار والوطن والعائلة والمجتمع والمال وكل ما يستتبعها هي أسباب اإلرتهان في العالم ا. مراحل مختلفة للشهوة

 واإلستماع المذعن األصفياءالتيمعن طريق مخالطة للحقيتواهى التعلق المادي ويسود اإلصغاء إلى التسالي العلية . الشقاوة الثالثية

حتى ان  علي الجاذبية إلى درجةَهريشخصية الالهوت  ان قيل. وحالما يبدأ ذلك، سيستمر دون عائق كالنار في البارود. اليهم

پانْٰـدََٰوْزفي ظل الظروف، من السهل فهم حالة الـ. أيضاًبحبه ون تتيملعالمين بالذات والمحررين من رهن العمل المادي يا

)PANDavas (ة الشخصيةصلاق ألن انجذابهم كان أشد بسبب الال يطالحق كان الفراق عن  .للحقانوا مالزمين دائمين الذين ك

الصفي إلى درجة انه ينسى كل صورة وصفة واسم  للتيمجذاب أيضاً ولواحقهمه وتساليه ذكر صورته واخالقه واس. ةالمستمر

 .  االصفياءتيمبفضل المخالطة الناضجة لل لحظة واحدةالحق وذكر وتسالي سواه وال تنقطع صلته ب

 التعريب

. ا هنا وهناك من الحيرةرنت عيونهم إليه دون طرف وتحركو.  وعاء اإلنجذابفيكل قلوبهم إليه ذابت 

 التفسير

 ١٤\١٠\١. ب. ش

كَـطْـَهىهذا ما جاء في . هو وحده حفيظ جميع األزليين.  جذاب لكل االحياء ألنه األزلي العظيم بين جميع األزليينكْرِِٰشْٰـنَٰ

التي نسي يستطيع الفرد تحصيل السالم والرخاء عن طريق إنهاض صلته الباقية به وبذلك،. )KaTha UpaniSad( ـْدَـنيشَٰپأو

الحقة ل وتتحرق إلى صالفتنة الخارجية فورا من وهم المسيَّرةالنفس تتحرر . الفتنة الخارجيةأي ) mAyA (ماّيـاتحت وطأة عنها 

فحسب بل بصحبة اسمه وذكرهالحق هذه الصحبة ممكنة ليس باإلتصال الشخصي ب. حالما يجري بعث تلك الصلة إلى حد بسيط

 التيم على مرحلة الكمال تلك عن طريق اإلصغاء المذعن إلىالمسيَّرةالنفس  ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهارّيشْـيدرب . وصورته وصفاته

. الصفي

 التعريب

، ومنعن دموعهن بصعوبة فائقة كْرِِٰشْٰـنَٰخرجت النساء من االقارب من القصر، تفيض دموعهن تحرقا إلى 

.  وقت الرحيلتسبب الدموع سوء الحظ عند ان فقط خشية

 التفسير

 ١٥\١٠\١. ب. ش

شعرن بالقلق. كْرِِٰشْٰـنَٰجميعهن كن يحن إلى . )HastinApura( پوَرَهـْسـتيـنا في قصر تسكن كانت مئات السيدات من قريباته

الدموع ساعة الفراق قد تكون ان  يغادر القصر إلى عاصمته، لكنهم اعتقدنكْرِِٰشْٰـنَٰوانهمرت الدموع من عيونهن عندما شاهدن 

.لذلك، مسحن دموعهن وخفقت قلوبهن. كان ذلك صعبا جدا عليهن لتعذر منع الدموع.  فمنعن الدموعكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰلـعالمة نحس 

 اتصاال شخصيا لكنهن سمعن عنه وسمعن اسمهـنَٰشْٰكْرِٰبـالحرب صرعى لذلك، لم تتصل السيدات اللواتي كن زوجات وكنات 

ويتحدث  كْرِِٰشْٰـنَٰ كل من يذكر كْرِِٰشْٰـنَٰيتعلق بـلذلك، .  الذين كانوا على اتصال شخصي بهوذكره الخ، وشعرن بحبه على نحو

هضتن. عين ذاته.  مطلق واسمه وصورته وصفاته الخكْرِِٰشْٰـنَٰ.  بصورة مباشرة أو غير مباشرةكْرِِٰشْٰـنَٰ أو يعبد كْرِِٰشْٰـنَٰعن 

. عنه والسماع عنه أو ذكره نتيجة التأثير الروحي الفعال بالحديث ـنَٰشْٰكْرِٰبـصلتنا الحميمة 

 التعريب

 و) nagra (ـَرْچ نَـو) dhola ( ْدهُوَلو) mRdaGga (َچـَدنْْۤمـرِٰتعالت أصوات قرع الطبول مثل 

( اــٰنّيَو والمزامير المختلفة واآلالت الوترية ) (ْدهونْـْدهورّي vINA) (  دونْـدوْبـهيو)  dundubhi dhundhurI



(  ْبـِهـرّي و) bherI( موكْـَهىچُو و gomukha(  پوَرَهـْسـتيـنافيما كان يغادر قصر للحقتكريما 

)( . HastinApura

 ١٦\١٠\١. ب. ش

 التعريب

 إلى سطح القصر من شدة الشوق لرؤيته، يبتسمن بحب )Kuru( كورووصعدت السيدات الملكيات من آل 

. وحياء ويرشنه بالزهور

 تفسيرال

 ١٧\١٠\١. ب. ش

 أي)MahAbhArata (َمهاْبهاَرتَكان هذا األمر متبعا حتى أيام . الرجال احترامالحياء هو الجمال اإلضافي للجنس اللطيف ويبعث 

فيبأن مراعاة الفصل بين الجنسين ون  الفطنة وحدهم غير ملمين بتاريخ األرض الذين ينادضعفاء.  سنة على االقل٥٠٠٠منذ 

سيدات القصر كن محجبات ان  وراء الشك ما)MahAbhArata (َمهاْبهاَرتَتثبت هذه الواقعة من . اإلسالميفي العهد الهند ابتدئ 

سيدات القصر توجهن إلى سطحفان  واآلخرين مجتمعين كْرِِٰشْٰـنَٰالرب تماما عن الرجال وبدال عن الخروج إلى الشارع حيث كان 

السيدات كانت تبتسم على سطح القصر ان يذكر هنا بوضوح.  برش الزهورنَٰكْرِِٰشْٰـالرب إلى االحترام القصر حيث أظهرن 

هذا الحياء هو الهبة الطبيعية للجنس اللطيف ويزيد من جمالهن وحشمتهن حتى وان كن قليالت األهمية في العائلة. يمنعهن الحياء

عدد من الوجهاء بمجرد إظهار حياء احترام بعثت كناسة شوارع. كن ال يتمتعن بجمال كبير وقد شهدنا ذلك عمليا ان أو حتى

. الجميع احترام أوجبت  شوارعمطلقا لكن كناسةاالحترام ال تبعث السيدات شبه العاريات في الشوراع . السيدات

للمرأةالجمال المادي .  الفتنة الخارجيةهماوا على تحرير نفسه من قبضة اإلنسانية التي رسمها حكماء الهند تعين اإلنسانالحضارة 

ال ينجذب. التراب والماء والنار والهواء الخ، لكن يبدو البدن جميال عند إقتران النفس الروحية بالمادةمن  ؤلفوهم فقط ألن البدن م

لذلك، الجمال هو جمال النفس. تخلو الجثة من الجمال لعدم قبول أحد بجثة امرأة جميلة. هاجمالمهما بلغ أحد إلى دمية خشبية 

 من الميل إلى الجمالةِوديالـلذلك، تحرمنا الحكمة .  إلى جمال النفس وليس إلى جمال البدن الخارجياإلنسانينجذب الروحية و

هذا التقييد البالغ عائد. اآلن ننا في ظلمة الجهل الاختالط بالغ التقييد بين الرجل والمرأةسوى  ةِوديالـالحضارة  تجيزوال  ،لالزائ

لذلك، ال ينبغي الجمع بينهما سوى عند اللزوم،. ال محالة من ذوبان الزبدة في النار. الزبدةبنار والرجل لبا المرأة تقارن ان إلى

 . انه هبة الطبيعة وال بد من اإلنتفاع به. والحياء مانع لإلختالط المطلق

 التعريب

، حمل مظلة ذات مقبض مرصع  األحبالعظيمالرب  المحارب الكبير وقاهر النوم وحميم أْرجوَنحينئذ، 

. باألحجار الكريمة ومطرزة بالدانتيل والأللئ

 التفسير

 ١٨\١٠\١. ب. ش

.كان الذهب واألحجار الكريمة والأللئ يستعمل في المراسم الملكية الفاخرة وكلها من هبات الطبيعة التي تنتجها الجبال والبحار الخ

التي اليوم أوعية من األلمنيوم اإلنسانيستعمل . ليات باسم الضروريات وقته الثمين بإنتاج الكمااإلنسانعندما ال يهدر الحق بأمر 

المارجرين بدال عن السمن المصفى ويفتقر ربع سكان المدن إلىون  بدال عن الذهب والفضة والنحاس ويستعملصانعالمتصنعا 

. مأوى

 التعريب

( ساتْـياكي و ) SAtyaki( أودَّْهـَوبدأ  Uddhava(َمـْدهوبصفة سيد الحق بمروحة مزينة وجلس الحق ية  بتهو 

. هم على طول الطريقيلإ على أزهار متناثرة يصدر االوامر )(

 ١٩\١٠\١. ب. ش

 التعريب

Madhu



 لم تكن الئقة وال غير الئقة ألنها تبارك المطلق الذي يلعب اآلن دور كْرِِٰشْٰـنَٰ مباركة ان  هنا وهناكقيل

 . إنسان

 التفسير

 ٢٠\١٠\١. ب. ش

 انكانت البركات الئقة من باب. في بعض االماكن كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي لشخصية الالهوت ةِوديالـ ةكمبارتسمع أصوات الكانت 

مطلقالحق غير الئقة أيضاً ألن  لكنها كانت )YudhiSThira (َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَركان يلعب دور إنسان بصفة ابن خال الحق 

ال يوجد تناقض.  أي منزه عن الصفات المادية لكنه كامل بالصفات العلية)nirguNa( نَٰچونيْرهو . ةوال صلة له بالنسبيات المادي

في عالم النسبية لكن ال يتباين اللونيننقيض اللون االسود اللون االبيض . في الملكوت العلي بينما لكل شيء في العالم المادي نقيض

 هنا وهناك متناقضة بصلتهاـةْبراْهـَمنَٰاصوات البركات التي كان ينطقها الـتبدو ه، وبناء علي. في العالم العلي االبيض واالسود

وصف. نورد هنا مثل لتوضيح تلك الفكرة.  عند تطبيقها على الشخص المطلقتفقد تناقضها وتصبح علية هاإلى الشخص المطلق لكن

.سارق الزبدة  أي)MAkhana-cora(  تْـشُوَر-ماكْـَهـَنصفياء  االتيمه وهو معروف بين أحياناً  باللصكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب 

واصبح معروفا باللص منذ ذلك الحين، لكن يعبد صباهفي ) VRndAvana (ورِٰنْـداَوَن الجيران في بيوتكان يسرق الزبدة من 

النه شخصية الالهوت المطلقينطبق كل شيء عليه .  بينما يعاقب اللص في العالم الدنيوي وال يثنى عليهرغم ذلك بصفة اللص

 . شخصية الالهوت العلياورغم كل التناقضات فإنه 

 التعريب

 الغارقات في ذكر )HastinApura( پوَرَهـْسـتيـنابدأت بالتحدث عنه السيدات على سطوح جميع دور 

. ةِوديالـ َمـنْـتْراتكان هذا الحديث أكثر متعة من الـ. الذي يمجد بخير القصائدللحقالصفات العلية 

 التفسير

 ٢١\١٠\١. ب. ش

ِوَدْزمبينة في الـالحق في الواقع، امجاد . كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي هو شخصية الالهوت ِوديالـضالة العلم  ان ـتاچّيـَوْد َچْبَهـجاء في 

)Vedas (رامايانَٰ و) RAmAyaNa (َمهاْبهاَرتَ و) MahAbhArata(الحق السيدات عن حديثكان لذلك، . ـَوتَـْمَچْبهاـالا في  كم

 َمـنْـتَْر-شْـروتيهو للحقكل تسبيح . ةِوديالـ َمـنْـتْرات أكثر متعة من الـكوروعلى سطوح البيوت في عاصمة ملوك آل 

)zruti-mantra( . نَـرُوتَـَم داَس تْهاكوَرـَل شْـرّيتوجد قصائد) zrIla Narottama dAsa ThAkura (آتْـشاْرياْزد أح) AcAryas(

ويشْـواناتْـَهى تْـشَـكْـَرَوْرتي طْهاكوَرلية بسيطة، لكن چالغة بنب )GauDIya-sampradAya( ْپـَردايا َسـْمـ-ـياّيوٰدچا  خطفي

)zrIla VizvanAtha CakravartI ThAkura(  آتْـشاْرياوهو )AcArya(ْپـَرداياَسـْمـ آخر من الـ) sampradaya (اننفسها أعلن 

 ألنها تدورةِوديالـ َمـنْـتْراتحة مثل الـصال) zrIla Narottama dAsa ThAkura (تَـَم داَس تْهاكوَرنَـرُوـَل شْـرّيقصائد 

 بنعمةةِوديالـالسيدات اللواتي كن مستغرقات في ذكر الرب، انمين وعيا بالحكمة . اللغة ليست بأهمية الموضوع. حول االمر نفسه

تحتوي. رغم عدم استبحارهن في اللغة السنسكريتية ةِوديالـَمـنْـتْرات من الـلذلك، كل ما تكلمن به كان أكثر متعة  .الحق

 لكن احاديث السيدات كان يدور حولالعظيمالرب  على لمحات عن )UpaniSads( اتْدـَپـنيشَّٰواأل في ةِوديالـَمـنْـتْرات الـ

 . ـةْبراْهـَمنَٰة من بركات الـبدت احاديث السيدات أكثر قيم. مما جعله حديثا أكثر متعة إلى القلبالحق 

 التعريب

 كما نذكرنه بالتحديد، وجوده كان متقدما على ظاهرة الجبالت المادية وفي شخصية الالهوت االوليةهنا : "قلن

.  ترجع كل االحياء كما لو كانت نائمة في الليل معلقة الطاقةالعظيمالرب هذا 

 التفسير



 ٢٢\١٠\١. ب. ش

ولى مْبـَرْهما مليون سنة شمسية عندما يخلد ٣٢٠ مليارات و٤يحدث الدمار االول أو الجزئي كل : نوعيندمار الظاهرة الكونية 

 الذي يعمر دهراً أي مائة سنة تعادلْبـَرْهما عمر اءانقضعند ، ويحدث الدمار الثاني أو الشامل إلى النوم أحد األكوان المخصوصة

-mahat ( تَـتّْـَو-َمـَهـتْ وفي كال الدمارين تدخل ١٠٠ ضعف ١٢ضعف  ٣٠ ضعف ) مليون سنة شمسية٦٤٠ مليارات و٨(

tattva ( جّيـَو تَـتّْـَوة مع الكليالمادية أي القدرة )jIva-tattva(في حالة من الرقادتبقى االحياء  .الحقبدن  في القدرة البينية  أي

 . إلى ما ال نهايةعلى هذا المنوال والدمار إلى حين اعادة خلق العالم المادي وتدور دورة الخلق الحق داخل بدن 

متقدم على بدءالحق وجود  ان لذلك، ذكر هنا. حركتهاالحق يحدث الخلق المادي نتيجة تفاعل الجبالت المادية الثالث التي يستهل 

وجود الوحيد قبل خلقكان الم ويشْٰـٰنو العظيمالرب  ان )zruti-mantra(  َمـنْـتَْر-شْـروتيجاء في . حركة الجبالت المادية

تخرج كل األكوان الذي يستعلي البحر السببي و)MahA-ViSNu( ويشْٰـٰنو-َمها يعني ويشْٰـٰنو.  أو سائر المالئكةشيـَو أو ْبـَرْهما

تنمو. في كل زفرة من زفراته وتنمو تدريجيا إلى أشكال هائلة الحجم تحتوي كل منها عدد ال يعد من الكواكبفي شكل البذور 

 . ليةچاعدد ال يعد من اشجار التين البن إلىلية چانمو بذور شجرة التين البنمثل ذور األكوان إلى أشكال ضخمة ب

 :)٥٨\٥(  َسـْمـهيتا-ْبـَرْهَم الوارد وصفه في كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب  امتداد تام من امتدادات )MahA-ViSNu( ويشْٰـٰنو-َمها

جميع. )MahA-ViSNu( ويشْٰـٰنو -َمها الذي امتداده التام هو )Govinda( َدــنْويچُو ولية االلالهوتا يةاسجد تعظيما لشخص"

 ."فقط خالل زفيره بعد خروج األكوان من مسام بدنه العليون  األكوان يعمراسياد أي )BrahmAs( ْبـَرْهماْز

 الذي يبلغ دهرا أي مائة سنة منْبـَرْهمامر  تلقائيا عند انقضاء ع)MahA-ViSNu( ويشْٰـٰنو-َمهايحدث دخول االحياء في بدن 

جميع االحياء الراقدة تطلق ثانيةفان الحق الفردية باقية وحالما يعاد الخلق بمشيئة . الحي يفقد فرديته ان سنواته، لكن ذلك ال يعني

اإلستيقاظ من النوم  أي)suptotthita naya( نَـيا ْپـتُوتّْـهيـتَسوهذا ما يدعى . إلستئناف نشاطها السابق في مختلف المجاالت

ه يتذكر واجباته ويعود إلى أعمالهاثناء نومه لكن  نفسه وهويته وواجبه وكل ما يتعلق بحالة يقظتهالفرد ينسى. إلستئناف أعمالها

تفيق عندما يعادتس  فترة الدمار لكنهااثناء )MahA-ViSNu( ويشْٰـٰنو-َمهاتبقى االحياء في بدن .  حالما يستفيق من نومهالمعتادة

 . )٢٠-١٨\٨( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـهذا ما يؤكد أيضاً في . الخلق لتستأنف اعمالها المعتادة

الحقكان . بدنه روحي تماما وعين ذاته. مصنوعا من القدرة الماديةالحق ليس . موجودا قبل ابتداء حركة القدرة الخالقةالحق كان 

 . قبل الخلق في داره المطلقة

 التعريب

. في عهدة القدرة المادية، اسماء وصوراعطاء االحياء افراد قدرته البينية المرتهنة شخصية الالهوت شاء 

. بقدرته الشخصية دة الخلقإعاالطبيعة المادية موكلة ب

 التفسير



nitya-baddha(  موكْـَهى-نيـتْـيا: وهي فئتينللحقافراد القدرة البينية االحياء  ( َبـدَّْهى-يانيـتْـ و ) nitya-mukta( .نيـتْـيا-

في داره الباقية وراءالحق  العلية مع تتيميةال الخدمة  هي النفس المحررة المنصرفة أزليا إلى تبادل)nitya-mukta( موكْـتَ

 (نـيتْـيا َبـدَّْهىالظواهر المادية، لكن 

 ٢٣\١٠\١. ب. ش

 التعريب

 ن الوعي المادي بفضلم تماما صفياء االالتيم عينه الذي يشهد صورته العلية كبار اشخصية الالهوت العليهنا 

 .  الوجودتصفيةالتام لحواسهم، وتلك هي الوسيلة الوحيدة لضبط  والتتيميةالالخدمة 

 التفسير

 ٢٤\١٠\١. ب. ش

 التعريب

nitya-baddha (ماّيـا بمساق المسيَّرةالنفس  هي) mAyA ( قويم لتنة الخارجيةالفأي

موقفها المتمرد على االب العظيم وتتوهم انها من صنع المادة فتبقى مشغولة في وضع الخطط ابتغاء السعادة في العالم المادي لكن

 ترجع،)KuntI(كونْـتّي يا ابن :")٧\٩( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـهذا ما يؤكد في . طع خططها عندما يحين دمار الخلقاتقالحق مشيئة 

 على تعاقب الخلق والحفظ)bhUyaH( ياهْبـهّوتدل كلمة . " في نهاية الدهر ثم اعيد الخلق بقدرتي الظاهرةجميع االحياء الّي

التي تنسى صلتها الحلوةللحقهو سبب الوجود، لكن االحياء شقوق القدرة البينية . إلى ما ال نهايةللحقوالدمار على يد الفتنة الخارجية 

 هو هدايةِوديالـالعلم . الكتب المقدسة لبعث وعيهاالحق انية للخالص من قبضة الفتنة الخارجيةة، وكشف به، تمنح فرصة ث

 . للنفوس المسيَّرة للخالص من دورة الخلق والدمار والبدن المادي

 بسلطةمرة وثانيةالمادية الظاهرة د خلق اعيوالقدرة المادية خاضعة لحكمي والمخلوقة الظاهرة :"ـتاچّيـَوْد َچْبَهـفي الحق يقول 

 . "القدرة المادية

 من اجل تحقيق رغبتها فيزائلةلك الملذات التذوق تتمنح فرصة لت  اسماء أو صور مادية، لكنهاالروحيةفي الواقع، ليس للنفوس 

النفس. ِوديالـعلم السيطرة على القدرة المادية لالسماء والصور كما تمنح في الوقت نفسه، فرصة فهم منزلتها الحقيقية من ال

 مجنوناإلنسان. ةزائلية هي ذروة تلك االسماء والصور العصرالوطنية ال. ةزائلالحمقاء الناسية ملتهية دوما بالصور واالسماء ال

 إلى استغاللالمسيَّرةالنفس االسم يضلل  ان  كمادائمةة تعتبر حددفي أوضاع ممتصور صورة البدن ال. ةزائلباالسماء والصور ال

 تلقي العلم منازاءمع ذلك، يتردد البشر . دائمة يعطي الدليل الالزم لفهم المنزلة الِوديالـلقدرة بشعارات كثيرة، لكن العلم ا

 بتعاليمهاإلنسانال يعمل   كتاب هداية لكل إنسان لكنـتاچّيـَوْد َچْبَهـللمثال، . لمختلف االزمنة واالوقاتالحق االسفار التي كشفها 

. على أتم وجهـتاچّيـَوْد َچْبَهـ هو الدراسة العليا لمن استوعب مبادئ ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي.  بالفتنة الخارجيةنه مسحورال

 .  في دائرة الوالدة والموت)mAyA(ماّيـا لذلك، يبقى في قبضة .  ذوقا بهمااإلنسانسوء الحظ، ال يملك 

ما جاء في 

ل

فية العقل من كلـتاچّيـَوْد َچْبَهـ صت ان كر هنايذ.  وحدهاالصفية تتيميةال الخدمة بفضلالحق من الممكن العلم ب ان ك

جـتِتـنْـْدريـيا كلمة.  ال تتحقق سوى لكبار التيمعلى ما هو عليهالحق  الملتزمة ليشهدوا تتيميةالالخدمة الشوائب المادية ب

)jitendriya(الوسيلة المصطنعةأثبتت .  نشاطهاقطعالحواس اعضاء نشطة ومن المحال .  الحواس على أتم وجهنضبط تعني م

موني ويشْـواميتْـَر مثل )yogIs( ـْزچّييُّـوالـ التي تهدف إلى تعطيل الحواس فشلها حتى في حالة كبار ةچّيـويُّرياضة الـلل

)VizvAmitra Muni( . موني ويشْـواميتْـَرلجم )VizvAmitra Muni(حالماه وقع فريسة الشهوة لكنةچّيـويُّ حواسه بالغيبوبة الـ 

 منع الحواس عن أي نشاطتملكن ال ي.  وفشلت وسيلة لجم الحواس المصطنعة)MenakA( ِمـنَـكالجنان التقى حورية من حواري ا

 في شاغلهاعند شغلالحواس إلى مشاغل أدنى  ينقطع انجذاب. بل تعطى شاغل أفضلفي حالة التيم الصفي بالوسائل المصطنعة 

 الحواس أو شغلهاتصفية تتيميةال الخدمة تستلزم.  سوى بمشاغل أفضلالحواس ال يمكن لجمها ان ـتاچّيـَوْد َچْبَهـجاء في . أفضل

المفهوم.  من طبيعته المادية فورايتصفىالحق ى في خدمة قضكل ما ي.  ليست عطالةتتيميةالالخدمة . تتيميةال الخدمة مشاغلفي 

 تدريجيا في قلب)VAsudeva( واسو ِدَوم ينمو مفهو. )VAsudeva( واسو ِدَوال يوجد وجود وراء . المادي عائد إلى الجهل وحده

 الخدمةتلك الوسيلة مبدأ تشكل .)VAsudeva( واسو ِدَوطول لحواس اإلستقبال وينتهي إلى العلم بأن الوجود هو مالعاِلم بعد تسريع 

 هوتتيميةالالخدمة بلذلك، لجم الحواس . في القلبالحق  إمالء فضلبالحق بنعمة  التيم ، وينكشف العلم الفعلي في قلبتتيميةال

 . الوسيلة الوحيدة واسهلها



وصف تساليه الخفية  ةِوديالـالسفار ا بطونصديقاتي الحبيبات، هنا شخصية الالهوت ذاك الذي تحتوي 

. ريطرأ عليه تغيي ان  دونها ويهلكهاويحفظالظاهرة الكونية هو وحده الذي يخلق . تيمهالممتعة من قبل كبار 

 التفسير

 ٢٥\١٠\١. ب. ش

 التعريب

 في أدنى بهائميةحياة ون عظيمة حينما يوجد ملوك وحكام يقودفي صورته العلية عن قوته الالحق يكشف 

معجزات صور علية كما تستدعي الضرورة في كشف جبالت الوجود، ويظهر رحمة خاصة على المؤمن وي

. مختلف العصور

 التفسير

ي ما جاء في  شْـرّيالرب  تدور حول تمجيد عظمة ةِودــتاچّيـَوْد َچْبَهـك ميع االسفار ال ج  ، وهذا ما يؤكد فيكْرِِٰشْٰـنَٰ ان

سـوامّيچُوشـوَك ِدَو   وناَرَد و) VyAsadeva( وّيـاَس ِدَو مثل ة المفوضةلينزتجليات ال والالتيمكبار .  أيضاًـَوتَـْمَچْبهاـال

)Bali (َبـلي و) Janaka (َجـنَـَك و) PrahlAda( ْپـَرْهالَد و) Kapiladeva( ِدَو پـيَلكَـ  و األربعة)KumAras( ْزكوماَرالـ و

 اوصاف على االخصـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّيفي رد  إلى فروع وفروع الفروع لكن ت)Vedas( ِوَدْز توسعوا في الـياَمـراَجو 

 أو)VedAnta sUtra( ِودانْـتَ سّوتْـَرال يوجد في . سـوامّيچُوشـوَك ِدَو المقرب  التيم سانالتسالي الخفية على ل

الحقبوضوح ان  )UpaniSads( اتْدـَپـنيشَّٰواأل في جاء .للحق سوى لمحات حول التسالي الخفية )UpaniSads( اتْدـَپـنيشَّٰواأل

 الفطنةضعفاء عن المادة وهذا ما أدى إلى فهم ه ولواحقه وصفاتهواسملحق اجرت مباينة صورة . ن المفهوم الدنيوي لوجودهعن ئبا

ْبـَرْهـَمـْنو أ) ParamAtmA (َپـَرماتْـما وما عظيمشخص الال أي )BhagavAn( ـوانَچْبـَهـ لكنه انه ليس بشخص

)Brahman(سوى اجزاء منه  .



 ٢٦\١٠\١. ب. ش

 التعريب

 حيث ولد عظيم االحياء وزوج ام )MathurA( َمـتْـهورا، وفضيلة ارض يادوأواه، يا لمجد ذرية الملك 

. السعد وتنقل في طفولته

 التفسير

 عدم التعدي علىينبغي لإلنسان. )IzopaniSad( ـْدپانـيشَٰإشـُوهذا هو مبدأ . كما يذكر اعاله العظيمالرب الظاهرة الكونية ملك 

 أوشقوق قدرتهاالحياء . على اإلطالقالحق لذلك، األرض أو سائر الكواكب أو الكون ملك .  وان يقنع بقسمتهالعظيمالرب حدود 

لك أوالم .الحقلذلك، ال ينبغي ألحد التعدي على حق إنسان أو حيوان دون إذن .  للعمل بأمرهتهابناءه ولها الحق بالعيش على رحم

َمهاراَجيكون شخص مشروعا مثل  ان لذلك، يجب .الحقعلى األرض للسهر على التدبير بمشيئة الحق رئيس الدولة هو ظل 

 الذين قاموا بمسؤولياتهم على أتم وجه وتلقوا العلم عن المرجعيات بصدد تدبيريتْكْٰشـرّيَپـو  أ)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر

جبلة  أي)tamo-guNa( نَٰچو -تَـمُوورؤوساء دون علم ومسؤولية في بعض االوقات التي تسود فيها لكن يبرز ملوك . األرض

المحاباة والرشوةلذلك، . حياة البهائم ال هم لهم سوى بطونهم وفروجهم فيصبح الجو مشحونا بالفوضى والرذائلون التلبيس، ويقود

لمعدية والحرب وما شابهها من المصائب في المجتمع البشري ويجري الجفاف واالمراض اةدياستؤدي إلى الخداع والعدوان  و

إلعادة إقامة مبادئ الدين والقضاء على الحكامرباني نزيل  تجليتدل كل تلك العالمات على حلول . بكل الوسائلالحق  تيماضطهاد 

.  أيضاًـتاچّيـَوْد َچْبَهـاألرذال وهذا ما يؤكد في 

 انالحالة الطبيعية هي. ينزل إلعادة االمور إلى نصابها. علية المنزهة عن شوائب الصفات الماديةصورته البالحق حينئذ، يظهر 

تكاليفهم من اجل تحقيق الخالص في النهاية عمالون زود كل كوكب في الكون بكل احتياجات أهله ليعيشوا بسعادة ويقضالحق 

 أي)nitya-baddha(  ّبـدَّْهى-نيـتْـيا العالم المادي هو إشباع نزوات مقصد خلق. باألحكام والنواهي الورادة في االسفار المقدسة

لكن تقوم ضرورة نزول. فيما عدا ذلك ن باأللعاب وال حاجة إلى العالم الماديي أبديا كما يزود االطفال المشاغبالنفوس المسيَّرة

التشبعةالمادي إلستغالل المصادر الطبيعية في سبيل لتأديب المتمرد وحماية المؤمن عندما يصاب الفرد بسكرة سلطة العلم الحق 

  .الحق دون إذن الحسية

)HiraNyakazipu (ـوپهيَرنْٰـياكَـشيـ و) RAvaNa (راَونَٰثبات عظمته ويعاقب الماديين مثل إلبالمعجزات عند نزوله الحق يقوم 

عائما من الحجارةجسرا الحق للمثال، أقام . ى تقليدهمسلكا ال يقوى أحد علالحق يسلك .  بالعقاب المستحق)KaMsa( ـَسكَـمْٰ و

و) PUtanA (تَـناّوپوقام بمعجزات منذ بداية طفولته بقتل ) RAma(راَم صورة ب تجلىعندما   المحيط الهنديعلى سطح مياه

عندما )KaMsa( ـَسكَـمْٰخاله غيرهم مثل و) KAliya(  كاليـياو) zakaTAsura (شَـكَـطاسوَر و) AghAsura (ـهاسوَرْچآ

.)DvArakA( ْدواَركاعندما انتقل إلى   أميرة وبارك كل واحدة منهن بعشرة أوالد١٠٨ ألف و١٦، وتزوج كْرِِٰشْٰـنَٰصورة ب جلى ت

.على األرضحضوره  اثناء وأهلكهم جميعا )Yadu-vaMza( ـشَ َومْٰ-يادوبلغ عداد عائلته قرابة مائة ألف كانوا معروفين بذرية 

قتل.  في سن السابعة)Govardhana( َوْرْدَهـَنچُورافع جبل   أي)Govardhana-dhArI( ْدهارّي َوْرْدَهـَنچُو  بـهو معروف

ال  أي)asamaurdhva( أَسـماوْرْدْهـَو ومعروف بـ )kSatriya( ـتْـريـياكْـشَٰ بوصفه من الملوك ا كبيراعددببسالته الحق 

. ال يكبره وال يعادله سواه. بارى ي



 ٢٧\١٠\١. ب. ش

 التعريب

 ْدواَركايرى اهالي .  امجاد الجنان وزادت من ذكر األرض)DvArakA( ْدواَركايا للروعة، لقد تخطت 

)DvArakA( دوما روح كل االحياء )ْٰفي صورته الودية ويرمقهم ويحظيهم بابتسامات حلوة)ـنَٰكْرِِٰش  .

 التفسير

ان الفرد يجبر على العودة إلى  )٢١-٢٠\٩( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـكواكب الجنان معروفة بتوفير ملذات مادية أفضل لكننا نطلع من 

الحق  كواكب الجنان أهمية ألن كل من يحظى بلحظ )DvArakA( ْدواَركاتفوق . حالما ينفق اجر العمل الصالح هذه األرض ثانية

 ليست األرض مكان شقاوة فحسب بل سائر كواكب األكوان. بمكان الشقاوةالحق لن يعود ثانية إلى هذه األرض العفنة التي وصفها 

 باإلقامة في االماكن الثالثة تتيميةيوصى كل منشغل في الخدمة ال. التي تغيب عنها الحياة الباقية والعلم الباقي والهناء الباقي ايضا

 في تتيمية ان الخدمة اللما. )VRndAvana (ورِٰنْـداَوَن أو )MathurA( َمـتْـهوراو ) DvArakA( ْدواَركا: المذكورة اعاله وهي

الرب النتيجة عينها التي نيلت اثناء حضور ون  ينالِوديةالـفيها للعمل بتعاليم الحكمة ون  الثالثة تتوسع فان من يستوطنالماكنتلك ا

 . داره عين ذاته  والتيم الصفي المسترشد بتيم صفي آخر يستطيع تحصيل كل النتائج حتى في الوقت الحاضر. كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي
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في عائلةالحق ظهر . ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ عن جلوته وخلوته وتساليه بصراحة  كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي شخصية الالهوت تكلم ي  أو مكانفي

. الشمسطلوع ومغيبوالدته مثل  يفارق بدنه لدخول بدن آخر بلو المسيَّرةالنفس  والدةالحق ال يولد . مخصوص بقدرته العلية

الشمس موجودة في كل جزء من النظام الشمسي. االفق الشرقي والد الشمس ان تطلع الشمس من وراء االفق الشرقي لكن ال يعني

في هذا الكون كالشمس ويغيب عن انظارنا في وقتالنظارنا الحق كذا، يظهر . وقت محددبكما تغيب وقت محدد بكنها تظهر  ل

كل من يستطيع فهم. نفترض والدته عندما يظهر امامنا برحمته العلية موجود في كل االوقات وفي كل االماكن لكنناالحق . آخر

ال يتحقق الخالص سوى بعد رجعات غزيرة وبعد جهد. فارقة بدنه الحالي سيتحرر حتما بعد مِوديالـلك الحقيقة طبقا لكالم العلم 

هيد

ت

هذا ما جاء في.  العليةهوتساليالحق صبر ومثابرة في علم وزهد، لكن يخلص الفرد فورا بمجرد العلم الصحيح عن والدات ب  ج

،اإلنسان في العالم المادي تشبه والدة وتسالي وتساليهالحق والدة  ان ، لكن يستخلص المتخبطين في بهمة الجهلـتاچّيـَوْد َچ ْبَهـ

َوسو ِدَو بدور ابن الملك )Yadu( يادوفي عائلة الملك الحق لذلك، والدة . تلك المحصالت القاصرة إلى الخالصال تقود و

)Vasudeva( َمـتْـهورا في ارض َمهاراَج نَـنْـَد وانتقاله إلى عائلة )MathurA(حظ .للحقة الباطنة  هي جميعها من تدبير القدر

هوتساليالحق  مجرد العلم بحقيقة والدة إذا كان. ةماديبالتقديرات ال ال يقدر )MathurA( َمـتْـهورا وأهالي ارض يادوعائلة 

كل من حالفه الحظ. بصفة نسيب أو جارالحق صلة شخصية مع ب يخلص الفرد بسهولة فيمكننا تخيل ما يترقبه الذين تمتعوا 

ب  .الحقمجيدة دوما بنعمة الحق واالرض التي تجلى فيها لذلك، العائلة .  ام السعد، نالوا ما يفوق الخالص حتمااإلتصال بزوج

) VaruNa( رونََٰو تْـشَـنْـْدَر  وإنْـْدَر و  (  )Candra و    وتدخلها النفوس)VAyu( واّيـو كواكب الجنان يسكنها المالئكة مثل 

 على كواكب السماء مختلف عن الزمانالزمان ان عصريوافق علماء ال. الصالحة بعد قضاء كثير من العمل الصالح على األرض

ستة أشهر على. )من سنواتنا(مدة العمر في الجنان تعادل عشر اآلف سنة  ان ِوديالـلذلك، نستفيد من العلم . على األرض

اسباب الراحة في الجنان تفوق اسباب الراحة على األرض كذلك، جمال اهل الجنان. األرض تعادل نهار واحد على كواكب الجنان

 على األرض مولع بدخول كواكب الجنان ألنه سمع عن اسباب الراحة التي تفوق اسباب الراحة على األرضاإلنسان. وراء الخيال

كواكب ان وان اخذنا كل ذلك بعين االعتبار، نجد.  اليوم إلى الوصول إلى القمر بالسفن الفضائيةاإلنسانيسعى .  مضاعفةضعافأ ب

شْـرّيالرب  التي حكمها )DvArakA( ْدواَركاكن شهرة األرض فاقت شهرة كواكب الجنان بفضل الجنان تفوق األرض شهرة، ل

 تفوق شهرة كل ما)DvArakA( ْدواَركا و )MathurA( َمـتْـهورا و) VRndAvana (ورِٰنْـداَوَنثالثة أماكن هي . ْرِِٰشْٰـنَٰ

واها في الكون

ك

حينما ينزل إلى ساليه العلية في تلك االماكن على االخصيكشف عن تالحق ة دوما ألن صفيتلك االماكن .  س

. األنالحق باالماكن المقدسة رغم خلوة ون وما زال االهالي ينتفعللحقهي المقدسات األزلية . األرض

ي الحياةة للمشاركة ففطريمنزلتها ال  أي)svarUpa( ْسـَورّوَپروح كل االحياء ومشيئته الدائمة هي استعادة جميع االحياء الحق 

ةالذي ال رجعالحق ينفذ محياه الجذاب وابتساماته الحلوة في قلوب كل حي وحالما يحدث ذلك، يدخل الفرد ملكوت . العلية بصحبته

ب .ـتاچّيـَوْد َچْبَهـهذا ما يؤكد في . عده



ن عظِّموقرابين نار وواستحمام ال بد انهن قضين نذورا . زوجاته اللواتي قبل ايديهنال تنسوا ها الصديقات، ايت

 )VrajabhUmi( ميـْبـهّوَوَرَجتصاب صبايا . )بالتقبيل(رب الكون دون انقطاع للتمتع اآلن برحيق شفتيه 

. غالبا باإلغماء بمجرد ترقب مثل تلك الحظوات

 التفسير

 ٢٩\١٠\١. ب. ش

 التعريب

خطف . وغيرهم )Amba(  آْمـَبو) Samba (ساْمـَب و) Pradyumna( ْپـَرْدّيـوْمـَن: اطفال تلك السيدات هم

 )JAmbavatI( تّيَوجاْمـَبـ و )SayabhAmA( َسـتْـياْبـهاما و) RukmiNI( ّيروكْـميٰنيدات مثل  سبالقوةالحق 

 بعد التغلب على عدد كبير من الملوك االشداء الذين يتقدمهم )svayaMvara( َرـَويامَْٰوْسـمن حفالت 

.  وألوف من مساعديه)BhaumAsura( ْبـهاوماسوَركما خطف سيدات اخريات بعد قتل ) zizupAla( پاَلشيـشو

. جميع تلك السيدات مجيدات

 التفسير

يالطقوس ا ةِودـلدينية التي تشرعها الحكمة  ل لتمكينها من اإلرتقاء تدريجيا إلىالمسيَّرةلنفوس  الجبالت المادية تصفية مقصودة لال

ْسـَورّوَپ يمثل أرفع درجات الكمال وتدعى الصفيةبلوغ تلك الدرجة من الحياة الروحية . العظيمالرب صعيد اداء خدمة علية إلى 

)svarUpa(ْسـَورّوَپ نهضةالخالص يعني . علية للنفس الروحية أي الهوية الف )svarUpa(تستعيد التفس تذوق األذواق.  تلك

ْسـَورّوَپعند استعادتها  ذوق العشق  أي)mAdhura-rasa(  َرَس-ماْدهوْرياهو  تلك االذواق حدأ وتتيميةال للخدمةالخمسة 

)svarUpa( . تيمهذاته، لكنه يصبح سيد وصديق أو ابن أو زوج لتحقيق حب من اجلشئ وال يتوق إلى  كامل بذاته دوماالحق .

.كْرِِٰشْٰـنَٰوكالهما يعشقان شخصية الالهوت ) parakIya( ـياـّيَپـَرك و )svakIya( ـياْسـَوكـّي: فئتين  في ذوق العشقالتيم

. قبل زواجهالحق  صديقات )Vraja( وَرَجالزوجات لكن صبايا   أي)svakIya( ـياْسـَوكـّي من فئة )DvArakA( ْدواَركاملكات 

ـياَپـَركـّيحين بلغ سن السادسة عشر وصالته الودية بالصبايا كانت صلة إلى ) VRndAvana (ورِٰنْـداَوَنفي الحق مكث 

)parakIya( .قضت تلك الصبايا والملكات مجاهدات قاسية تشتمل على نذور واستحمام وتقريب قرابين في النار حسب ما تشرعه

ليست غاية بحد ذاتها وال العمل الصالح أو تحصيل العلم أو سلطة التصرف في الطبيعة الماديةوالشعائر الطقوس . ةِوديالـالسفار ا

فيالحق لكل نفس ذوق فردي من االذواق الخسمة تتبادله مع  .الحق واداء خدمة علية إلى )svarUpa( ْسـَورّوَپ بل وسائل لبلوغ 

سواء من قبل زوجاته أوالحق تقبيل .  وهي تنكشف بعد زوال األلفة الدنيويةالصفيةصورتها الروحية  أي )svarUpa( ْسـَورّوَپ

شـوَك ِدَولو كانت دنيوية لما كان محرر مثل . خطيبهن، ليس تقبيال من مسار جبلة ماديةالحق يكون  ان صديقاته اللواتي طمحن

لك الدرجة ال.  بعد دخوله سلك التبتل َمـهاْپـَرْبهو تْـشايتَـنْياشْـرّي مولىل يحفل بالتمتع بها ولما استمع اليها اسـوامّيُو تچ

. سبيل اليها اال بعد أعمار غزيرة من المجاهدات

ذوات الكفاءات الفائقة من بنات للملوك الكبار اختيار عريسهن في منافسة عامة تدعى سمح لالميرات  َوَرـْسـَويامْٰي

)svayaMvara( . َوَرـْسـَويامْٰلما كانت )svayaMvara(يدعو االمراء إلى المشاركة منافسة عامة بين االمراء، كان والد االميرة 

روح رياضية لكنها ال تخلو أحياناً من القتل وكان االمير المنتصر يفوز باألميرة التي تبارز عليهاب  وكانت تقوم مبارزات بينهم

ريد اعطاء ابنته الذي كان ي)Vidarbha( ْرْبـَهىِوَد ابنة ملك كْرِِٰشْٰـنَٰالرب  كبيرة ملكات )RukmiNI( ّيروكْـميٰنكانت . االمراء

جرت. كْرِِٰشْٰـنَٰ الذي كان ابن عم )zizupAla( پاَلشـيشواخوها الكبير تزويجها إلى الملك أراد ، لكن كْرِِٰشْٰـنَٰالرب الجميلة إلى 

ّيروكْـميٰنت انجب.  وسائر االمراء بقوته التي ال تعادل)zizupAla( پاَلشيشو كعادته بعد إذالل كْرِِٰشْٰـنَٰالرب منافسة عامة وفاز 

)RukmiNI( ْپـَرْدّيـوْمـَن عشرة اوالد بكرهم كان )Pradyumna ( يرد وصف تام.  كثير من االميراتكْرِِٰشْٰـنَٰالرب كما خطف

دعت تلك.  ألف اميرة وأحتفظ بهن اسيرات١٦ )BhaumAsura( ْبـهاوماسوَرخطف .  في الباب العاشركْرِِٰشْٰـنَٰالرب م نغا لم

ْبـهاوماسوَر إلى دعائهن واطلق سراحهن بعد قتل كْرِِٰشْٰـنَٰالرب  لتخليصهن فاستجاب كْرِِٰشْٰـنَٰالرب  االميرات إلى

)BhaumAsura(لدعاء االميرات وتزوج بهنكْرِِٰشْٰـنَٰالقوي الحق استجاب .  ثم قبلهن زوجات له رغم عار االسر الذي لحق بهن .

 ووضعت كل منهن عشرة أوالد وتزوج هؤالء االوالد بعد بلوغهم سن١٠٨ ألف و١٦ كْرِِٰشْٰـنَٰالرب إذن، بلغ عدد زوجات 

. الشباب وانجب كل منهم عددا مماثال من االوالد فبلغ مجموع العائلة عشرة ماليين
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ت لوتسي لم يترك زوجهن شخصية الالهو. اوةصفتمجدت حياة كل تلك النساء رغم افتقارهن إلى الفردية وال

 . جانبهن مطلقا بل ارضى قلوبهن دوما بالهدايا الثمينة العين

 التفسير
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مبتسما الحق على هذ النحو، تقبل ويعظمنه   يبجلنه)HastinApura( پوَرتيـناَهـْسـفيما كانت سيدات العاصمة 

.  ورمقهن وانصرف عن المدينةتبجيلهن وتعظيمهن

 ٣٢\١٠\١. ب. ش

 التعريب

حصان، فيل، (ن عدو، فقد أمر أربعة فرق عسكرية  كان دو)YudhiSThira (َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَر ان رغم

 ذلك بداعي وجود َمهاراَجفعل .  أي الشياطين)asuras( أسوَرْز عدو كْرِِٰشْٰـنَٰلرب ا بمواكبة )مركبة ومشاة

  .للحقاالعداء وحبه 

 التفسير

.ة يقبل  يم في صن النفوس الالحق  م الفرد حالما يسلم لقدميه اللوتسيتين بإخالص، فيتحرر فورا من كل الشوائب الماديةالحق 

يتخطى الجبالت المادية الثالث

ت

اه المجارير بعد ومي)Ganges (َچـنْـَچنوعي بين مياه الـلافرق ينتفي البنسبه كما  التيم ال يعاب. و

أوالحق لذلك، يتعذر عليهم فهم العلم ب. ال تتمتع النساء وأهل الزراعة والتجارة والصناعة بنصيب وافر من الذكاء. تصب فيهاان 

و) Andhras (آنْـْدْهـَرْز و) HUNas (ـْزنَٰ هّوو) KirAtas (كيراتَـْز جناس بل أغلبهم ماديين ودونهم أتتيميةالخدمة الاألخذ إلى 

)Yavanas (نَـْز ياَوو) KaGkas (ـكَـْزكَـنْ و) AbhIras (ـَرْز آْبـهـّيو) Pulkazas (پولْـكَـشَـْز و) Pulindas (ولـينْـَدْزپ

يبهم بفضل االخذ إلى خدمةال يعود نسبهم يع. تتيميةالالخدمة  ءاضقب ، لكن يمكنهم جميعهم الخالصالخ) Khasas (كْـَهـَسـْز  و

. صفيةبصفة نفوس الحق مؤهلين لدخول ملكوت ون الرب، بل يصبح

 لخالصهن وهذا االخالصكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب ، دعين بإخالص إلى ْبـهاوماسوَراالميرات اللواتي لحقهن العار نتيجة اسر 

دورالحق  السعيد عندما لعب مجدالازداد هذا . ت حياتهنبهن زوجات له فتمجدالحق لذلك، قبل  .الحقهرهن فورا بفضل حب  ط

 . زوجهن الوفي

جاء .الحق وكان كل امتداد من امتداداته عين امتداد ١٠٨ ألف و١٦ إلى امتد. ١٠٨ ألف و١٦زوجاته البالغ عددهن الحق الزم 

دور زوج هذا العدد با مهما كلفه من جهد، وأرضاهن بالهدايالتوسعقادر على الحق  ان )zruti-mantra( َمـنْـتَْر-شْـروتي في 

 احدى)SatyabhAmA( َسـتْـياْبـهاما من الجنان وغرسها في قصر )pArijAta( پاريـجاتَ شجرةجلب . الكبير من الزوجات

 . تطلبه زوجاانثى رغبة كل الحق لذلك، يحقق . زوجاته البارزات

يجري تدريب الجياد والفيلة على التحرك في الجبال أو الغابات. الجياد والفيلة مع المركبات والرجال هي خير تدابير دفاعية

ْبَرْهـماْسـتْـَر  بسالحبة قتال عدد كبير من الجياد والفيلة بسهامه الفعالة وحتىيستطيع المقاتل على المرك. والسهول

)brahmAstra(َمهاراَج ّيـوْدهيشْـتْهيَرعلم .  الذي يعادل االسلحة النووية) YudhiSThira(صديق ومريد خيركْرِِٰشْٰـنَٰ ان يدا ج 

خوفا من عدوانهم كْرِِٰشْٰـنَٰالرب ، أمر قواته الدفاعية بمواكبة لذلك .الحق من حسدة )asuras( يوجد أسوَرْزل حي لكن كان  ك

َمهاراَج قادرا بمفرده على الدفاع عن نفسه من هجمات االعداء لكنه قبل بكل التدابير التي اجراها كْرِِٰشْٰـنَٰالرب كان . وبدافع الحب

دور التابع في تساليهالحق عب يل. مته الذي يكبره سنا حتى ال يعصى الملك الذي كان ابن ع)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر

 أي)lIlA( ـاللّيهذا مثال على .  لحمايته في طفولته الظاهرية)YazodAmAtA( ماتا ياشـُودالذلك، وضع نفسه في رعاية . العلية

 بقارن بهناء حتى بهناء للتمتع بهناء علي التيمهوالحق يجري الكشف عن المبدأ االساسي للتبادل العلي بين  .الحق تسالي

 . )brahmAnanda( ْبـَرْهمانَـنْـَد



 ٣٣\١٠\١. ب. ش

 التعريب

 فقد كْرِِٰشْٰـنَٰللرب  )Kuru( كورو ساللة  من)PANDavas (پانْٰـدََٰوْزبدافع الحب العميق الذي كان يكنه الـ

 ْدواَركاالعودة وتابع المسير إلى اقنعهم بالحق كانوا مغمورين بفكرة الفراق الوشيك، لكن . واكبوه مسافة كبيرة

)DvArakA(مع بطانته  . 

٣٥-٣٤\١٠\١. ب. ش

 التعريب

 و) PAJcAlA (پانْـتْـشاال و) KurujAGgala (ـَلَچـكوروجانْإلى الحق جه ات ،)zaunaka (شاونَـَكيا 

 و) BrahmAvarta (َوْرتَْبـَرْهما و ياموناراضي التي يجري فيها نهر واال) zUrasenA (َرِسـناسّو

. والية الصحراء وأرض المياه الضحلة) SArasvatA (تاساَرْسـَو و) Matsya (َمـتْـْسـيا  وكوروكْـشِٰـتَْر

ثم غربهما بلغ بعد المرور بكل تلك الواليات  )AbhIra( َر آْبـهـّيو) SauvIra (ـَرَوّيساوبلغ تدريجيا واليتي 

.  أخيرا)DvArakA( ْدواَركا

 التفسير

 ٣٦\١٠\١. ب. ش

 التعريب

في عن رحلته الحق توقف . في رحلته عبر تلك الواليات المختلفة والهدايا التبجيلالترحيب والحق تلقى 

. راعى ذلك بعد مغيب الشمس بصورة منتظمة.  الطقوس المسائيةالمساء في جميع االمكنة لقضاء

 التفسير

راجستان و البنجاب وانت اسماء لهي د  اليات وختلفة في تلك االيام لكن الوجهة كافية للداللة انه عبر الحق  الواليات التي عبرها ك م

اقتصرنا على ان لن نكسب شيئا. )DvArakA( ْدواَركاوصوال إلى مملكته  ساوَرْسـتْـَر و كوجارت  وْپـَرِدشَْمـْدْهـيا و 

م موجودة حتى كانتْپـَرِدشْ َمـْدْهـيا صحراء راجستان وواليات المياه الضحلة مثل ان  لكن يبدولحديثةباقارنة الواليات القديمة 

نترك االمر ان يمكننا. ـَوتَـْمَچْبهاـالنظرية خبراء التربة بأن الصحراء حديثة التكون غير مؤيدة في نصوص .  سنة٥٠٠٠ منذ 

 من)DvArakA( ْدواَركاوصل اآلن إلى مملكته الحق  ان يرضينا.  النمولخبراء علم األرض ألن للكون المتغير مراحل مختلفة من

 ومن الحماقة البالغة تجاهل بعضِوديالـ منذ العهد موجودة) KurukSetra (كوروكْـشِٰـتَْرما زالت . )Kuru( كوروعاصمة آل 

. المفسرين لوجودها

خاضع الحقذكر هنا توجد تظرات فلسفية محددة تقول بأن .  رحلته بصورة منتظمةاثناءكان يراعي الطقوس الدينية الحق  ان ي

ه يع، لكنكل ما يفعله إنما هو لخير الجم، مطلقالحق  ان لما. إلى العمل خيره وشرهالحق ال يعتمد . رهن العمل بخالف الواقع ل

.رغم انه غير موجب بواجب فما زال يعمل قدوة لآلخرين.  عندما ينزل إلى األرض والقضاء على االشرارتيمهعمل على حماية 

لك هي الوسيلة الفعالة

ي

هو. هو المجازي على العملالحق . يعلم بمثاله العملي وإال لن يقبل أحد بتعاليمه ان يجب على الفرد.  للتعليم ت

 علىاإلنسانلكن عندما يستطيع  اإلنسان قدوة لنا، وان لم يفعل ذلك فسيضل ِوديالـمكتفي بذاته لكنه يعمل بأحكام ونواهي العلم 

 .هذا محال. ه ال يسعى إلى تقليدهفهم جوهر الرب، فإن الدرجة المتقدمة

 إتباع اعمالاإلنسانمن واجب . ال ينبغي تقليده عندما يتعدى الواجبات أحياناً ي لكناإلنسانفي المجمتع بواجب اإلنسان الحق يقوم 

 الشمس التيمن المحال تقليد. )gopIs( پـّيـْزچُوالـعلى إنسان رفع جبل أو الرقص مع يستحيل بالدعاء في المساء لكن الحق 

 التقليد في يوقعنايعمل المجهزين بالقوة على ما يعود على الجميع بالخير لكن. عمل على تبخير الماء حتى من االماكن النجسة

تاعب ال تنتهي

ت

م الذي هو الرحمة المكشوفةالسيد الروحيبلذلك، ينبغي الرجوع في كل االعمال إلى المرشد الخبير المتمثل . 

 . التقدممما سيضمن للحق

كْرِِٰشْٰـنَٰالرب رحيل " بعنوان ـَوتَـْمَچـَمْد ْبهاشْـرّي على الفصل العاشر من الباب االول من ْبـَهـكْتي ِودانْـتَانقضى بحث 

 . "ْدواَركاإلى 



 الفصل الحادي عشر
 ْدَواَركا إلى كْرِِٰشْٰـنَٰالرب دخول 

 ١\١١\١. ب. ش

 التعريب

صدفته المسعودة عند وصوله إلى حدود مملكته المزدهرة التي تسمى ق الحنفخ : ْسـوامّيچُوسّوتَ قال 

. اعالنا لوصوله والتخفيف ظاهريا عن حزن االهالي )Anartas( آنَـْرتَـْزبلد   أو)DvArakA( ْدواَركا

 التفسير

 ٢\١١\١. ب. ش

 التعريب

.  التي نفخها، بدت محمَّرة من لمس شفتيه العليتينكْرِِٰشْٰـنَٰالرب دفة البيضاء واسعة الجوف في قبضة الص

. لعب في سيقان أزهار اللوتس الحمراء اللوني  بيضاء اللون كانتّمطائر  ان بدى

 التفسير

 ٣\١١\١. ب. ش

 التعريب

الحق لم المادي، إلى  بعد سماع الصوت الذي يهدد الخوف المتشخص في العا)DvArakA( ْدواَركاهرع أهالي 

. تيمهحامي الحق إلشباع رغبتهم الطويلة برؤية 

 التفسير

.)KurukStra (ـتَْركوروكْـشِٰملحمة  لوقت طويل بسبب )DvArakA( ْدواَركاالمحبوب بعيدا عن مملكته المزدهرة الحق كان 

، يصطحبه مالزموه الدائمون كما تالزم الحاشيةاألرض إلىالحق عندما ينزل . من الكآبة لفراقهون كان جميع االهالي يعانلذلك، 

لذلك، كان اهالي. حتى لحظة واحدة من شدة حبهم لهالحق فراق ون الملك، وهؤالء المالزمين من النفوس المحررة أزليا وال يطيق

صوت الصدفة المسعودة مشجعا للغايةكان وبناء عليه، . في كل لحظةالحق وصول ون  في حزن ويترقب)DvArakA( ْدواَركانة ي مد

ذه هي عالمات الحب العفويه. تأهبوا جميعهم إلستقباله بما يليقفالحق  رؤية إلىون كانوا ما زالوا يتطلع. رفع حزنهم ظاهريا و

. هللا

الص والمادة هي الجهل بهذا الوجود خوح الحق . هي شعار الداللة الروحيةالحق حمرة الصدفة بيضاء اللون من لمس شفتي  ر

حاضر فيالحق . كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي العظيمالرب في الواقع، المادة غائبة عن اإلستنارة الروحية التي تتحقق فور اإلتصال ب. الروحي

الحقحي بباإلتصال الروالحق يحمر كل شيء روحيا كالصدفة في قبضة  .ل ذرة من ذرات الكون ويستطيع الظهور في كل حي ك

 في مياه الهناء الروحي المزينة التّم طائرة يلعب دورالفطنكبير  أي) paramahaMsa (َسـَرَمَهـمَْٰپ. تتيميةشدة الحب والخدمة ال

وما بزهرة لوتس قدمي 

ب

د .الحق



٥-٤\١١\١. ب. ش

 التعريب

 الذي يرزقهم بقدرته  بهاوالراضيبذاته يحمل كل منهم هديته وقدموها إلى المكتفي الحق وصل االهالي أمام 

الحق سرور إلستقبال بباح إلى الشمس، لكن بدأ االهالي بالكالم كانت تلك الهدايا مثل تقديم المص. دون انقطاع

 .  وابيهمموالهم استقبال الموالي

 التفسير

 ٦\١١\١. ب. ش

 التعريب

انت .  وحتى مالك الجنان األربعة)KumAras( ْزكوماَرالـ وْبـَرْهماربنا، يعبدك المالئكة مثل : قال االهالي

. العلي عن الدهر الحتمي العظيمالرب انت .  االخير للطامحين حقا إلى نيل أرفع منافع الحياةالمستقر

 التفسير

كما مثابة بطانتهالحق  من النفوس المحررة الذين نزلوا مع كْرِِٰشْٰـنَٰالرب  حضور اثناء )DvArakA( ْدواَركا أهالي جميع كان ب

كان اهالي. مطلقا بفضل إتصالهم الروحيالحق  لم يفارقوا نهمارغم الحق كانوا جميعهم في غاية الشوق إلى لقاء . قدم التوضيح ت

 )DvArakA( ْدواَركا غيابه عن اثناءالحق  غارقين في ذكر )DvArakA( كوروكْـشِٰـتَْرملحمة  لحضور) KurukStra( ْدواَركا

استخلص. ه عن القرية لرعي االبقار غياباثناء كْرِِٰشْٰـنَٰر ذك) VRndAvana (ورِٰنْـداَوَن في )gopIs( پـّيـْزچُوالـا اعتادت كم

ان مغايراك) KRSNa of VRndAvana (ورِٰنْـداَوَن كْرِِٰشْٰـنَٰ ان ليةچاأحد المتخصصين البارزين في كتابة الخرافات في اللغة البن

كْرِِٰشْٰـنَٰ.  بخالف الحقيقة)KRSNa 0f DvArakA( ْدواَركا في كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰلـ و)KRSNa of MathurA( َمـتْـهورا في كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰلـ

عن المدينةالحق  في كآبة لغياب )DvArakA( ْدواَركاكان أهالي . ْدواَركا في كْرِِٰشْٰـنَٰ عين هو) KurukStra (كوروكْـشِٰـتَْر

.لشمس في الصباح شبيها بطلوع اكْرِِٰشْٰـنَٰالرب صوت صدفة كان .  الليل لغياب الشمساثناءالعلية بقدر الكآبة التي نشعر بها 

. سواه حامياالحق  تيمال يعرف .  وهرعوا لرؤيتهكْرِِٰشْٰـنَٰ من رقادهم بفضل طلوع )DvArakA( ْدواَركاإذن، استيقظ جميع اهالي 

مشاكل الخوف. الوجود المادي في حالتنا الراهنة حافل بالخوف. مقام مطلقالحق كما مر ألن مقام الحق هذا الصوت هو عين 

نحن نحيا في خوف دائم. اسواه بمشكلة الطعام ومشكلة المأوى ومشكلة الجماع ومشكلة الدفاع تسبب لنا متاعب أكبر من المتمثلة

ماّيـاـ الوجود المادي كله حافل بالمشاكل وهذا سبب هيمنة مشكلة الخوف دوما، وهذا عائد إلى إتصالنا ب. ةالحقلجهلنا بالمشكلة ال

)mAyA ( شْـرّيالمولى المتمثل باسمه القدوس كما أفاد الحق الخوف فور سماع صوت يتالشى لكن للحق الفتنة الخارجيةأي

:الكلمات الستة عشر التاليةب  َمـهاْپـَرْبهوتْـشايتَـنْيا

  َهـِرى َهـِرىكْـرِٰشْٰـنَٰ كْـرِٰشْٰـنَٰ كْـرِٰشْٰـنَٰ َهـِرى كْـرِٰشْٰـنََٰهـِرى 

  َهـِرى َهـِرى راَم راَم راَمَهـِرى راَم َهـِرى 

. المهددة لوجود الماديايمكننا اإلنتفاع بتلك االصوات والتحرر من كل إشكاالت 

ـنَٰصف  هو. هو المكتفي بذاته وال يحتاج إلى طلب السعادة من سواه.)AtmArAma(  آتْـماَرَم هنا شْٰكْـرِٰ شْـرّي العظيمالرب و

لذلك، ال يحتاج إلى هدايا مهما بلغت. هو الباقي والعليم والبهيج على اإلطالق. وده العليالمكتفي بذاته ألن الهناء الكلي قوام وج

 علية ليس لحاجته إليها بل ألنتتيميةخدمة مع ذلك، هو محب خير الجميع على اإلطالق ويقبل من كل حي كل ما يهبه في . قيمتها

كل شيء ناري ومضيء ليس. بتقديم مصباح في عبادة مالك الشمسلحق اتقارن هنا الهدايا إلى . قدرتهفيض ن ماالشياء بحد ذاتها 

في مجال عبادة الشمس، يوجد طلب من قبل العابد. وى فيض قدرة الشمس ومع ذلك المطلوب تقديم مصباح لعبادة مالك الشمس س

. التيمو الحقبين الصفي ين بل عالمة الحب فريق ال مجال إلى الطلب من التتيميةال الخدمة لكن في حالة

االب بدورهيسر يطلبوا من االب و ان يمكنهمالحق لذلك، من يعوا بتلك الصلة الحيوية ب. هو االب العظيم لجميع االحياءالحق 

، لكن بوصفه االب برحمته العليةكشجرة االماني ويستطيع كل حي تحقيق مرادهالحق . تحقيق طلبات االبناء المطيعين دون مساومة

تتيميةال الخدمة  اإلرتقاء إلىتتيميةال الخدمة لمنصرفين إلىستطيع اي. تتيميةال الخدمة  ما يعيق اداءالصفي تيمه العظيم ال يعطي

 .  بحبه العليالصفية



 ٧\١١\١. ب. ش

 التعريب

بالسير  نجحنا من كل الوجوه. نا الروحي ومعبودناسيد ومريد خيرنا وربنا ووابونا يا خالق الكون، انت امنا

 . تستمر بمباركتنا برحمتك ان لذلك، نسألك. خطاكعلى 

 التفسير

 ٨\١١\١. ب. ش

 التعريب

بمقدورنا . نحظى اليوم بحمايتك ثانية بحضورك ألنك نادرا ما تزور أهالي الجنان ان أواه، من حظنا السعيد

. يمناملة بالنستطيع اآلن رؤية صورتك العلية الك. اآلن رؤية وجهك الباسم الحافل بلحظ عطوف

 التفسير

 ٩\١١\١. ب. ش

 ريبالتع

ورِٰنْـداَوَن أو  َمـتْهوراربنا لوتسي العين، كل لحظة تغيب عنا تعادل مليون سنة حينما ترحل إلى 

)VRndAvana( پوَرَهـْسـتيـنا أو )HastinApura(اليها العاصم، حينئذ ال تعود اعيننا .  لمالقاة خالنك واقاربك

. تنفعنا كما لو كانت محرومة من الشمس

 التفسير

 وسائر االسفار)Brahma-saMhitA(  َسـْمـهيتا-ْبـَرْهَم وـتاچّيـَوْد َچْبَهـ طبقا لما جاء في  كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي هو العظيمالرب 

ثير الزمان والمكان على االحياء شقوق القدرةيعمل تأ. يكبره سواه وهذا ما تقطع به جميع االسفارال يعادله وال .  المعروفةةِوديالـ

نسىيحالما .  المتبوع)Brahman( ْبـَرْهـَمـْن العظيمالرب  تابعة بينما )Brahman( ْبـَرْهـَمـْناالحياء . للرب العظيمالبينية 

الوعي الصفي للحي هو. ستتبعه الشقاوة الثالثية كما يقع في الظلمة المطبقةتالذي قع في الوهم فورا ي تلك الحقيقة الواضحة الفرد

.  في كل الظروفالرباني الذي يوجبه على السجود هللالوعي 

لتيخصية الالهوت هو الخير المطلق وخالق الكون ومدبر خير جميع الصالحين الحق ل يوصى الصالحين بالعمل بالنصيحة الطيبة . ش

لى اإلنعام علينا بالبركات التيقادر عالقوي هو الالحق  .الحقال حاجة إلى عبادة سوى . ة يستتبعها النجاح في جميع مجاالت الحيا

ية هي فرصة لبلوغ الوجوداإلنسانالحياة .  عندما يرضى بطاعتنا لقدميه اللوتسيتين تنجح مساعينا في حياتنا المادية وحياتنا الروحية

 انرحمتهاً ب أيضهضيمكن نسيانها لبعض الوقت لكنها تن. صلتنا به هي صلة ال تزول وال تهلك. هالروحي وفهم صلتنا الباقية ب

. عملنا بأمره الوراد في االسفار في كل وقت وكل زمان

من الشخصية بل هو الشخص المطلق العظيم والالحق ال يخلو . االصفياء التيمفي صورته الشخصية الباقية سوى الحق ال يرى 

الرب وسائر المالئكة استشارة ْبـَرْهماجّي عندما أراد.  وهذا مستحيل حتى على أهل الجنانتتيميةالالخدمة زار وجها لوجه سوى ب

ْٰ

ي

 علىويشْٰـٰنوالرب ، اقتضى عليهم اإلنتظار على شاطئ بحر الحليب حيث يقيم كْرِِٰشْٰـنَٰللرب  أحد االمتدادات التامة ـٰنويش

ْـِو

و

 هما نسخة مطابقة عن)zvetadvIpa( َپـوّيتَ ْدشْـِوبحر الحليب وكوكب . الجزيرة البيضاء  أي)zvetadvIpa( َپوّيتَ ْدش

َپـّيشْـِوتَ ْدو قادرين على دخول جزيرة إنْـْدَر وال المالئكة مثل ْبـَرْهماجّي ال. كون داخل ال)VaikuNTha (وايكونْٰطَْهى

)zvetadvIpa( ويشْٰـٰنوكْٰشـٰيرُوَدكَـشاّي  في صورة ويشْٰـٰنوالرب  لكن يمكنهم الوقوف على شاطئ بحر الحليب ونقل رسالتهم إلى

)KSIrodakazAyI ViSNu( .ْدواَركالكن يحظى اهالي الحق ة معاين النادر لذلك، من )DvArakA( هتيمبنعمته ألنهم الحق  برؤية

ية لألحياء ومنالها يكون ببعث حالتناهذه هي الحالة األصل. صفياء من كل الشوائب المادية للعمل والنظرة الفلسفية التجريبيةالا

.  وحدهاتتيميةالالخدمة ة التي تنكشف بفطريال



 ١٠\١١\١. ب. ش

 التعريب

كيف نقوى على . رفع كل عذابناموالنا، يحرمنا غيابك الدائم من النظر إلى وجهك الجذاب وبسماته التي ت

عندما سمع كالمهم  )DvArakA( ْدواَركامدينة بالغ اللطف بالمواطنين والتيم الحق الوجود في غيابك؟ دخل 

 . ه العليلحظقر تحياتهم بأو

 التفسير

 ١١\١١\١. ب. ش

 التعريب

 كانت ،)NAgaloka( لُوَك َچنا عاصمة )BhogavatI( تّيَوـَچْبـهُو على حماية )NAgas( ْزـَچناكما تعمل 

 َمـْدهو و) Bhoja (ْبـهوَج من عائالت )VRSNi( يـٰنشَْٰورِٰة على يد ذراري محمي) DvArakA (ْدواَركا

)Madhu ( َدشاْرَهىو) DazArtha (آْرَهى و) Arha ( كوكوَرو) Kukura ( آنْـْدَهـَكو )Andhaka( الذين  وسواهم

 . كْرِِٰشْٰـنَٰالرب كانوا بقوة 

 التفسير

 ١٢\١١\١. ب. ش

 التعريب

كانت تضم صوامع وبساتين وحدائق . بغنى كل الفصولمليئة ) DvAraka purI (پورّيْدواَركا كانت مدينة 

 . أزهار ومنتزهات وأحواض مياه تغطيها أزهار اللوتس

 التفسير

حواسنا غير مطلقة بحد ذاتها وال تعمل سوى في ان حن نفتخر ب حواسنا المادية إلجراء تجارب للتيقن من وجود الرب، لكننا ننسى ن

شْـرّي األوليالرب يقارن . وال نتبين شيئا في غياب الشمس وجود ضوء الشمسفي للمثال، ال نفع للعين سوى . أوضاع محددة

.كْرِِٰشْٰـنَٰض نقي) mAyA (ماّيـا الظلمة نقيض الشمس و.  أو جزئيفزائا دونه اما علم علمن.  والحق المطلق بالشمسكْرِِٰشْٰـنَٰ

لذلك،.  بالتيمتحيط الظلمة ان من المحال. كْرِِٰشْٰـنَٰالرب  تبين كل شيء في وضعه الصحيح بفضل النور العائد إلى التيمستطيع  ي

وكما ال نتبين شيئا في غياب. مع مختلف قدراتهالحق لى رؤية انفسنا ورؤية  لنقوى عكْرِِٰشْٰـنَٰالرب نبقى تحت نظر  ان  من الالزم

 . علمنا دونه محجب بالوهم .للحق دون الحضور الفعلي انفسناالشمس فإننا ال نقوى على تبين شيء بما فيه 

ما هو سبب ذلك؟ . ن ينجذب إليه ال يعود يطيق فراقهكل  ان ج فعالة إلى درجةكْرِِٰشْٰـنَٰالرب اذبية  الننا متصلين به أزليا مثلم

هباء اشعاع شمسي، وهذا ما يفسر استحالة فصل ضوءمن  ؤلفضوء الشمس م. اإلتصال األزلي لضوء الشمس بقرص الشمس

كذا،. حالما تتبدد الغيوم حجب الغيوم زائل ومصطنع ويعود ضوء الشمس إلى السطوع في حضور الشمس. الشمس عن الشمس

)mAyA (ماّيـاتار س. الفتنة الخارجيةأي ) mAyA ( ماّيـا بالحجاب المصطنع لـهوح الجامع تنفصل عناالحياء شقوق هبائية للر

يريد كل منا ارتفاع شقاوة الحياة لكننا نجهل. وجها لوجه فتزول كل شقاوته فوراالحق عند رفعه رؤية يستطيع الحي لرفع واجب ا و

 . ستيعابه عائد الينايعطى الحل هنا وأمر استيعابه أو عدم ا. الوسيلة

قع كوكب 

ب

تزول  تحت كوكب األرض ونفهم)NAgaloka( لُوَك َچنا ضوء الشمس ال يصله، لكن ان  الكوكب بلمعانهذا  ظلمة ي

ـْزَچنالمتعة . وجود حدائق جميلة وروافد الخبالحيات السماوية وقيل   أي)NAgas( ـْزَچناالجواهر الموجودة على رؤوس 

)NAgas( .ْدواَركاإذن، مدينة . المكان جيد الحماية على يد أهله ان يذكر هنا )DvArakA(محمية جيدا أيضاً على يد ذراري 

. نزلته إلى األرض اثناءالتي كشفها الحق قوة ب الذين كانوا )VRSNis( ـيْزـٰنشْٰرِٰ و



ام نجد هنا في وصف غنى  التي) DvArakA (ْدواَركاكمال الحضارة البشرية ممكن بإستغالل هبات الطبيعة على ما هي عليه، ك

ال يرد ذكر المطاحن والمصانع أو. كانت محاطة بحدائق االزهار وبساتين الفاكهة وأحواض الماء التي تغطيها ازهار اللوتس

. الحديثاإلنسانب ما زالت النزعة إلى استغالل الهبات الطبيعية موجودة حتى في قل. يةعصرالمسالخ التي هي مسلتزمات المدن ال

عامة المواطنين في اماكن مزدحمة تخلوون ية مساكنهم بين الحدائق الجميلة واحواض المياه لكنهم يتركعصرختار قادة الحضارة ال

ن المنتزهات والحدائق

ي

يةالسكنالمجمعات   أي)dhAma( ْدهاَم ان ديستفا. )DvArakA (ْدواَركا نجد هنا وصف مختلف لمدينة .

لها كا

م

علىون جميع االهالي كانوا يعتمد ان يستفاد. نت محاطة بالمنتزهات والحدائق واحواض الماء التي تنمو فيها ازهار اللوتسك

يقاس تقدم الحضارة بنمو المصانعال . هبات الطبيعة من فاكهة وأزهار دون منشآت صناعية تؤدي إلى نمو االحياء الفقيرة القذرة

انشاء.  وتوفير فرصة لهم للرجوع الى الالهوتلإلنسان بل بتنمية الغرائز الروحية الكامنة لإلنسان التي تحط من الغرائز النبيلة

 والمجتمع وتحوله إلىلإلنسانتدهور العواطف النبيلة تؤدي إلى اعمال مؤذية   أي)urga-karma( كَـْرَم -ـَرْچأوالمصانع هو 

 . بؤرة لألشرار

االشجار الطالحة سوى ادغال عقيمة ال تنفع سوىليست . تنتج االزهار والفاكهة الموسميةنجد هنا ذكر االشجار الصالحة التي 

يجب اإلنتفاع بالطاقة البشرية. ات والشوارع الطرقيية غرس تلك االشجار الطالحة على جانبعصريجري في الحضارة ال. قود و

الفاكهة والزهور والحدائق الجميلة. ن فيه حل الحياة إلى الفهم الروحي الذي يكمقودعلى الوجه الصحيح لتنمية حواس أفضل ت

والمنتزهات واحواض الماء التي تسبح فيها االوز والتّم تلعب في وسط ازهار اللوتس واالبقار التي تدر ما يكفي من حليب وزبدة

تنمي نزعات شيطانية في طبقة، ونقيضها انفاق المناجم والمصانع والمعامل التي اإلنسان ضرورية لتنمية االنسجة الدقيقة لبدن 

 ١٣\١١\١. ب. ش

 التعريب

جميلة الزينة بعالمات مثل اشجار الموز كانت طرقات بوابة المدينة وابواب المساكن واالقواس على طول ال

تشاركت الرايات واكاليل الزهور والعالمات المنقوشة والشعارات في  .الحق للترحيب بچوواوراق شجر المان

 . حجب ضوء الشمس

 التفسير

 ١٤\١١\١. ب. ش

 التعريب

كانت الطرق العامة واألزقة واألسواق والصاالت العامة في غاية النظافة ومرشوشة بالمياه المعطرة، وجرى 

  .الحقترحيب بلل نثر الفاكهة واألزهار والبذور غير المكسورة في كل مكان

 التفسير

ْدواَركا ْدهاَموصف . تزدهر المصالح الخاصة على حساب طبقة العمال ويستتبعها اصدامات حادة بينهما من عدة وجوه. العمال

)DvArakA dhAma (ضارة البشريةهو وصف مثال الح . 

ما زالت . والثمار واالزهارتم جمع عالمات الزينة في المناسبات الخاصة من هبات الطبيعة أيضاً مثل اشجار الموز والمان چو ي

ـروَدَچالرايات المذكورة اعاله كانت مرسومة إما بصورة . اليوم عالمات سعيدة إلى وجوز الهند والموز تستعمل چواشجار المان

)GaruDa( َهـنوماْن أو )HanumAn( ْزوايشْٰـنَٰـَوـالما زالت تحظى تلك الرسوم والزينة بتبجيل  .الحق كبيري خدم

)VaiSNavas(الحقابتغاء رضى االحترام مظاهر  كثيرا من  إلى اليوم وما زال خادم السيد يتلقى.  

ْدهاَم-ْدواَركا ورشها في الطرقات واألزقة في )keora(ت  ِكـُوَرالمياه المعطرة بتقطير الزهور مثل الورد وحضير  كان يتم

)DvArakA-dhAmA( . مدينة ان يبدو من االوصاف اعاله. ن العامة على أتم وجهتلك االماكن مع االسواق واألماككما تم تنظيف

اماكن االجتماعلى كثير من الطرقات العامة والشوارع وكانت مدينة كبيرة تحتوي ع) DvArakA-dhAmA (كا ْدهاَمْواَر

المنتزهات والحدائق واحواض الماء التي تغطيها االزهار والثمار، ونثرت تلك االزهار والفاكهة مع البذور غير المكسورة في

د

و

 غير المكسورة للحبوب أو الفاكهة بصورة الشتالت تعتبر ميمونة وما زال الهندوسكانت البذور .الحقاالماكن العامة ترحيبا ب

. هم واعيادهم يستعملونها في اغلب مناسبات



 ١٥\١١\١. ب. ش

 التعريب

كانت عند بوابة كل بيت توجد االشياء الميمونة مثل اللبن والفاكهة غير المكسورة وقصب السكر والجرار 

 .  والبخور والشموعالتبجيل والتعظيمالمليئة بالماء مع لوازم 

 التفسير

١٧-١٦\١١\١. ب. ش

 التعريب

راَم َبـلَـ إعجازي القوةو) Ugrasena (ـَرِسـَنْچأو و) AkrUra( أكْـرّوَر و) Vasudeva( َوسو ِدَوحالما سمع 

)BalarAma(ْپـَرْدّيـوْمـَن  و )Pradyumna (ـنَٰتْـشاروِدشْٰ و )CArudeSNa(تّيَوجاْمـَبـ ابن ساْمـَب  و 

)JAmbavatI( ْدهاَم-ْدواَركا أحب االحباء إلى كْرِِٰشْٰـنَٰ بوصول) DvArakA-dhAmA (رقادهم ومقاعدهم هبوا من 

. وتناول طعامهم من غمرة السعادة البالغة

 التفسير

ياإلستقبال حسب المراسم  بلوازمالحق  ليس ممالةِودـ رم اعاله بل بعبادة  ال يقتصر اإلستقبال على تزيين الطرق والشوارع كما .  ال

تلك اللوازم تقدم إلىكانت كل . ة كل فرد مثل البخور والزهور والحلوى والفاكهة وسائر المأكوالت حسب سعالتبجيل والتعظيم

كان كل بيت معد. إذن، لم يكن استقباال ممال كما هي الحال في اليوم الحاضر. ومن ثم يجري توزيعها بين الحاضرينالحق 

ال. لذلك، كانت المناسبة ناجحة .الحقبعد تقديمه إلى  لذلك، كان الطعام يوزع على المواطنين. على ذلك النحوالحق إلستقبال 

ت . ةِوديالـسبة دون توزيع الطعام وهذه هي طريقة الحضارة كتمل منا



Rَوسو ِدَو )RVasudevaR( : َرِسـَنشّوابن الملك )RzUrasenaR( ِدَوكّي وزوج )RDevakIR(كونْـتّيهو اخ . كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب والد  و

)RKuntIR( سوْبـَهـْدرا ووالد )RSubhadrAR( . سوْبـَهـْدراكانت )RSubhadrAR( ابن عمتها والزواج بين أوالد الخال أْرجوَن زوجة

 وتزوج فيما بعد ثمانية)RUgrasenaR( ـَرِسـَنْچأو وزير )RVasudevaR( َوسو ِدَوكان . والخاالت ما زال سائدا في بعض اجزاء الهند

)RKaMsaR( ـَسكَـمْٰكان .  واحدة منهن)RDevakIR( ِدَوكّيكانت . )RUgrasenaR( ـَرِسـَنْچأواخو ) RDevakaR( َكِدَوبنات من بنات 

تسليمه االبن الثامنتعهد فيها ب تسوية تمت بينهما بناء على )KaMsa( ـَسكَـمْٰ دخول سجن )Vasudeva( سو ِدَوَو اختار .هره ص

التي اقيمت مراسم التصفية في )Vasudeva( َوسو ِدَوشارك . كْرِِٰشْٰـنَٰ بمشيئة وعده نقض هلكنفور والدته  )DevakI( ِدَوكّي ـل

 zatasRGga( تََپـْرَو َچـنْشَـتَـْزرِٰ من )Kazyapa( َپكَـشْـياارسل بطلب الكاهن . بوصفه خالهم )PANDavas( پانْٰـدََٰوْزلـل

Parvata( َوسو ِدَوحمل . تلك المراسم إلتمام )Vasudeva( ـَسكَـمْٰداخل سجن عندما تجلى  كْرِِٰشْٰـنَٰ طفله )KaMsa (إلى دار

َوسو ِدَو قبل خلوة )Baladeva( َبـَل ِدَو مع كْرِِٰشْٰـنَٰاختلى . )Gokula( كوَلچُو في كْرِِٰشْٰـنَٰ الذي ربى َمهاراَج نَـنْـَد

)Vasudeva( أْرجوَن فقام )ن اخته بمراسم جنازتهاب( .

 النجاح في)AkrUra( أكْـرّوَربلغ . كْرِِٰشْٰـنَٰالرب  تيم ومن كبار )VRSNi( يـٰنشْٰرِٰوامير قوات ذرية : )AkrUra( أكْـرّوَر

 عندما خطفأْرجوَنوقف إلى جانب . )AhUka( َكآهّو ابنة )SUtanI( تَـنّيشّوكان زوج .  بالدعاء وحدهتتيميةالالخدمة 

 بعد نجاحه في خطفأْرجوَن لرؤية )AkrUra( أكْـرّوَر مع كْرِِٰشْٰـنَٰتوجه . كْرِِٰشْٰـنَٰ بالقوة بمشيئة )SubhadrA( ْبـَهـْدراو

وْبـَهـْدرا

س

آْبـهيـَمـنْـّيـو حفلة زواج )AkrUra( أكْـرّوَرحضر .  بعد تلك الحادثةأْرجوَن وحمال الدوطة إلى )SubhadrA( س

)Abhimanyu( سوْبـَهـْدرا ابن )SubhadrA( أكْـرّوَرتزوج . يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجوالدة  أوتَّـرا و )AkrUra( َكآهّو ابنة

)AhUka(الحق تيم كالهما من كان  لكنه لم يكن على وفاق معه لكن.  

كنيته. )Kuntibhoja( هُوَجكونْـتيـْبـ َمهاراَج وابن عم )VRSNi( يـٰنشْٰرِٰوأحد كبار ملوك ذرية : )Ugrasena( َرِسـَنـْچأو

 الذي سجن والده وأعلن نفسه ملك)KaMsa( ـَسكَـمْٰ وولده كان العتي )Vasudeva( َوسو ِدَو ووزيره كان )AhUka( َكآهّو

ـَنـَرِسْچأو فاستعاد )Baladeva( َبـَل ِدَوالحق  واخوه كْرِِٰشْٰـنَٰالرب  على يد )KaMsa( ـَسكَـمْٰقتل . )MathurA( َمـتْـهورا

)Ugrasena(ـَرِسـَنْچأوقاتل .  عرشه Ugrasena( ْدواَركا ببسالة ودفع العدو عن مدينة) DvArakA (شالْـَوجمها عندما ها

)zAlva( . ـَرِسـَنْچآوتحرى Ugrasena( ساْمـَبوضعت كتلة الحديد التي نزلت من رحم . كْرِِٰشْٰـنَٰ عن ربوبية ناَرَدجّي من

)SAmba(يادو إهالك ذرية كْرِِٰشْٰـنَٰ شاء عندما  في عهدته )Yadu(مياه البحرفي ق ثم عجنها ونثرها ا فقطع قطعة الحديد إلى دق

 . نال الخالص بعد موته. ملكةوالم) DvArakA (ْدواَركامر بمنع تام داخل مدينة أو) DvArakA (ْدواَركاعلى شاطئ 

 نَـنْـَدَن-يرُوهيـٰنكما كان يكنى ) RohiNI( يرُوهـيٰن و )Vasudeva( َوسو ِدَواالبن الرباني لكل من : )Baladeva( َبـَل ِدَو

)RohiNI-nandana( َوسو ِدَو عهد به. يرُوهـيٰن أي االبن المحبوب لالم )Vasudeva( يرُوهـيٰن  مع زوجته )RohiNI( إلى

َبـَل ِدَو ربوب كل من َمهاراَج نَـنْـَد كان إذن،. )KaMsa( ـَسكَـمْٰ السجن عقب االتفاق مع ه قبل دخولَمهاراَج نَـنْـَدرعاية 

)Baladeva( َبـَل ِدَوالحق  وكْرِِٰشْٰـنَٰالرب كان . كْرِِٰشْٰـنَٰو )Baladeva(متالزمين منذ طفولتهما رغم انهما ليسا من ام واحدة .

-viSNu ( تَـتّْـَوويشْٰـٰنو ومن فئة رِِٰشْٰـنَٰكْالرب لذلك، هو عين . شخصية الالهوت العليا هو االمتداد التام ل)Baladeva( َبـَل ِدَو

tattva( .ْدراوَپـدّي زواج كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيع حضر م) DraupadI (َوَرـْسـَويامْٰاحتفال  يف )svayaMvara( . َبـَل ِدَوغضب

)Baladeva( سوْبـَهـْدرا على خطف أْرجوَن واراد قتله فورا عندما اقدم أْرجوَن من )SubhadrA(  كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيتبعا لتدبير،

َبـَل ِدَو شْـرّي فرضي أْرجوَنلرضى عن حميمه ع إليه لوتضر) Baladeva (َبـَل ِدَوالحق  سقط عند قدمي كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيلكن 

)Baladeva( . ،َبـَل ِدَو شْـرّيغضب كذا) Baladeva (كورون ذرية ذات مرة م )Kuru(ا في أعماق اغراق مدينتهم كلهشاء و

 لكن تم نقله بمشيئةكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي قبل والدة )DevakI( ِدَوكّي كان االبن السابع لـ.  لكنهم سلموا لقدميه اللوتسيتينياموناالـنهر 

 وهو)SaGkarSaNa( ـنَٰشَـنْكَـْرشَٰلذلك، كنيته . )KaMsa( ـَسكَـمْٰ لإلفالت من غضب )RohiNI( يرُوهـيٰنإلى رحم الحق 

التيم وقادر على تجهيز كْرِِٰشْٰـنَٰالرب قوة ب النه كان) Baladeva (َبـَل ِدَو معروفا باسم كان. )Baladeva (َبـَل ِدَوامتداد تام من 

)bala( َبـَل كلمة. )Baladeva (َبـَل ِدَو دون حظوة العظيمالرب من المحال العلم ب ان )Vedas( ِوَدْزجاء في الـ. القوة الروحية ب

، لكن ال يستطيع أحد بلوغ التحقق الروحي بالقوةيةقوة البدنالب) bala( َبـَل كلمةيفسر بعض الحقى . ي قوة روحية وليست ماديةتعن

َبـَل ِدَولذلك، ال تضيع قوة . قوة البدن بهالك البدن لكن القوة الروحية تتبع النفس الروحية إلى البدن الالحقتهلك . البدنية

)Baladeva (َبـَل ِدَولذلك، . ليةقوته أز لمطلقا ب) Baladeva ( التيم االصلي لجميع السيد الروحيهو . 

ا كبيراقتل عدد. كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب  مع )SAndIpani Muni(پاني موني ـسانْـدّي العلم عن) Baladeva (َبـَل ِدَو شْـرّيأخذ 

طالَـَوَن في غابة )DhenukAsura( ْدِهـنوكاسوَزقتل الذي وهو  في طفولته كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي مع )asuras( أسوَرْزمن 

)TAlavana( .كوروكْـشِٰـتَْرملحمة ذ موقفا محايدا في اتخ) KurukStra ( كان يميل إلى. قصارى جهده لمنعهاوبذل

دوْريُّـوْدَهـَن و )BhImasena( ـِسـَنـَمْبـهّيحضر المبارزة بالهراوات بين . ه التزم الحيادلكن) Duryodhana (دوْريُّـوْدَهـَن

)Duryodhana( . ـِسـَنـَمْبـهّيغضب عندما وجه )BhImasena( دوْريُّـوْدَهـَن ضربة قاضية اصابت فخذ) Duryodhana (أو

لمكان من غضبه فترك ا)BhImasena( ـِسـَنـَمْبـهّي انقذ كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب ت الزنار وأراد الرد على ذلك اإلعتداء لكن تح

قام. ألرض قتيالإلى ا) Duryodhana (دوْريُّـوْدَهـَن وبعد مغادرته وقع )BhImasena( ـِسـَنـَمْبـهّي من فوره امتعاضا من 

نكانوا مفجوعي) RPANDavasR (پانْٰـدََٰوْز ألنه كان خاله وألن الـأْرجوَن ابن )RAbhimanyuR( آْبـهيـَمـنْـّيـومراسم جنازة  ب

ثعبان كبير أي )RzeSanAgaR( َچـناِشـشَٰبإخراج  رحل عن العالم المادي في نهاية االمر. تحال عليهم إقامتها بالمصاب إلى درجة اس

  . ابيض اللون من فمه حمله إلى الملكوت الروحي

Rْپـَرْدّيـوْمـَن )RPradyumnaR( :كاَم ِدَو تجلي )RKAmadevaR( كوماَر-َسـنَـتْ تجلي وحسب رأي البعض  )RSanat-kumAraR( .دول

ْدواَركا رز ملكات أبّيلَـكْشْٰـمّي دوّي روكْـميٰن من رحم كْٰرشْٰـنَٰمن صلب شخصية الالهوت  ) RLakSmIdevI RukmiNIR (



 ١٨\١١\١. ب. ش

 التعريب

. تقدمتهم الفيلة وشارات الحظ السعيد. الزهورون  يحملـةْبراْهـَمنَٰصحبة بتهم في مركباالحق هرعوا لمالقاة 

هم بكل احترام قدموا بذلك،. ةِوديالـ َمـنْـتْراتاصوات الصدفات والقرون وتعالت اصوات الـصدرت 

. حنان

 التفسير

 ١٩\١١\١. ب. ش

 التعريب

وكانت الحق شوق كبير لمالقاة بحينئذ، خرجت جماعة من مئات العاهرات المعروفات في عدة مركبات 

. وجوههن الجميلة مزينة باالقراط المتألقة التي زادت من جمال جباههن

 التفسير

 ٢٠\١١\١. ب. ش

 التعريب

يستند الجو السعيد لذلك. المشبع بالحب والتوقير للشخص المستقبلالحترام اجوا من تخلق ستقبال العظماء  الَويديةالـالطريقة 

 االكفاء، وهذاـةْبراْهـَمنَٰاالستقبال إلى اللوازم المذكورة اعاله والتي تتضمن الصدف والزهور والبخور والفيلة المزينة وتجويد الـ

. اإلستقبال متسم باإلخالص من جانب المستقبل والمستقبل

.الحق  ما زال يوجد عدد كبير من العاهرات في المدن الكبيرة في الهند إلى اليوممكننا ال نكره حتى العاهرات ان  ان كن من تيم ي

ال. تتيميةال الخدمة اءقض ن عذلك  على تبني مهنة فاسدة لكن ال يعيقهربما ارغمت الظروف اإلنسان .للحق المخلصين التيممن 

كان يقيم فيهاالتي ) DvArakA (ْدواَركامهنة الدعارة كانت موجودة في مدينة  ان يستفاد هنا.  في كل الظروفتتيميةال الخدمة منع ت

ترخص الحكومة محال لبيع الخمرة لكن. العاهرات من عداد المواطنين الالزمين لحفظ المجتمع ان  سنة مما يعني٥٠٠٠منذ الحق 

منع ان مهما كلف االمر وقد اثبتت التجربةون فئة من الرجال سيشرب ان المراد. الحكومة على شرب الخمرة ذلك تشجيع ال يعني

إلى إفسادون شهوتهم مع زوجتهم يضطرون كذا، بعض األرذال الذين ال يشبع.  المدن الكبيرة يشجع تهريب الخمرةالخمرة في

 . بحال عدم وجود العاهرات النساء

وهذا ماالحق اإلصالح الحقيقي يعني حث الجميع على عبادة . من االفضل الترخيص للعاهرات بدال عن تشجيع العهر في المجتمع

آتْـشاْريا من كبار )zrI BilvamaGgala ThAkura( ـَل طْـهاكوَرَچـبـيلْـوَمـنْ شْـرّي. دهور االخالقي اإلجتماعيسيمنع الت

.الحق تيم كان شديد الشغف في حياته الزوجية بعاهرة اتفق كونها من ويةــنَٰايشْٰـوال )ViSNusvAmI( سوامّي ويشْٰـٰنومدرسة 

يتْـشيـنْـتاَمـٰن، استغربت ذات ليلة  في ليلة عاصفة ممطرة)CintAmaNi( ينْـتاَمـٰنتْـشـي لزيارة طْهاكوَرعندما جاء 

)CintAmaNi(ـَل طْهاكوَرَچـْبـيلْـوَمـنْ إلى بيتها بعد عبوره نهر هائج فقالت إلى ه وصول )BilvamaGgala ThAkura( من ان

كانت تلك لحظة غيرت مجرى حياته. دال من الولع بلحم امرأة تافهةبللحق والولع بالجمال العلي تتيميةال الخدمة الخير له األخذ إلى

 الروحية ومجد تلك العاهرة التيسيدته تلك العاهرة طْهاكوَرفيما بعد، اعتبر . حيث انصرف إلى الحياة الروحية بتأثير كالم عاهرة

 . في عدة قصائد أرشدته إلى الدرب الصحيح

وضيع الوالدة  أي)CANDAla( اَلـٰدتْـشَـنْٰحتى ، يبلغ )PRthA( تْـهاْپـرِٰيا ابن :")٣٢\٩( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـفي الحق يقول 

 بل هي مفتوحة لكل من يوافقتتيميةال الخدمة  لعدم وجود اعتبارات النسب والمهنة في بيالصفيالتتيم اخذ إلى خدمة  ان الكمال

 . "على االخذ بها

لذلك، كن على درب الخالص طبقا لكالم. تيمهكن من الحق ت إلى مالقاة قاتاشالم) DvArakA (ْدواَركاعاهرات  ان يبدو

ما يستتبعهالحق وبناء عليه، اإلصالح الوحيد الالزم في المجتمع هو بذل الجهد لوقف المواطنين في خدمة . ـتاچّيـَوْد َچ مْبَهـ

انالفرق . فات الطيبة مهما بلغت سعة علمهم الماديمن الصالحق في المقابل، يخلو المعرضين عن . اتصافهم بكل الصفات الطيبة

مقياس الرقي الحضاري إلى التقدم علىيستند .  في العبودية الماديةب الخالص بينما يزداد خالفهم تكبالسائرون على درالحق  يم ت

د . رب الخالص



لتاريخ واالنساب والخطباء ساهموا ملهمين المسرحيين الخبراء والفنانين والراقصين والمغنين وعلماء ا

 .  شاركوا في موكب اإلستقبالبذلك، .للحقبالتسالي اإلعجازية 

 التفسير

 ٢١\١١\١. ب. ش

 التعريب

والتكريم الالئق بكل فرد من خالنه وأقاربه ورعيته االحترام  منهم وقدم كْرِِٰشْٰـنَٰاقترب شخصية الالهوت 

 . وسائر المستقبلين الحاضرين

 التفسير

 ٢٢\١١\١. ب. ش

 التعريب

 الحاضرين من أكبرهم إلى أصغرهم بنكس الرأس وتبادل التحيات العزيز التحية على جميعالحق ألقى 

. والعناق والمصافحة والنظر واالبتسام والتطمين والمباركة

 التفسير

 ٢٣\١١\١. ب. ش

 التعريب

 سنة كان يحتاج أيضاً إلى خدمات المسرحيين والفنانين والراقصين والمغنين ورجال التاريخ واالنساب٥٠٠٠المجتمع منذ  ان بدو

الخطباء 

ي

 رجال في الغالب بينما ينتسب)zUdras( ْزْدَرـّوشن إلى طبقة الـون والمسرحيولمغنن واوالراقصينتسب . وغيرهمو

كان.  وتلقوا التدريب في عائالتهمسبون إلى طبقات مختلفةجميعهم ينتكانوا . ـةْبراْهـَمنَٰالتاريخ واالنساب والخطباء إلى طبقة الـ

في مختلف العصورللحقالتسالي اإلعجازية ون اب والمتكلمين يعرضأولئك الممثلين والراقصين والمغنين وارباب التاريخ واالنس

الرب وقائع تاريخية متصلة ب)purANas( پـوراٰنـاتْجميع الـ. تلك التسالي غير متسلسلة تاريخيا. ليس االحداث اإلعتيادية و

ي عنعصرك، يقصر المؤرخ اللذل.  في مختلف العصور واالزمنة وعلى مختلف الكواكب وهذا سبب عدم تسلسلها الزمنيالعظيم

.  قصص خرافية)purANas( پـوراٰنـاتْالـ ان  جهلهمنتلمس الصلة فيكتب 

 اإلعتيادي التي يحضرهااإلنسانكان .  سنة٥٠٠حتى منذ  للرب العظيمتدور حول التسالي اإلعجازية في الهند كانت المسرحيات 

يتثقف حتى المزارع  كانبذلك، .الحقالفرقة المسرحية تعرض تسالي  ي أ)yAtrA( ـاتْـراّي يتمتع بتلك المسرحيات بينما كانت 

في وغيرهمن والخطباء ون والمغنون والراقصز اهمية الدور الذي يلعبه الممثلو رغم اميته، وهذا ما يبرِوديالـاالمي في العلم 

إلى في علم االنسابيتخصص اج في الهند ما زال دليل الحج. كان عالم اإلنساب يسرد جميع ذراري العائلة. تثقيف عامة الناس

 .  مما يستقطب كثير من الحجاج لإلطالع على انسابهماليوم الحاضر

ْدهيـي و-ياتْـهاعبارة .  وال مفتقرا إلى الشخصيةتيمه ليس شيئا جامدا قاصرا عن اإلستجابة لمشاعر شخصية الالهوت العليا

)yathA-vidhi( التيم ان ال شك.  كما يليقالتيممع مختلف أشكال المعجبين والحق يتبادل .  ذات داللة خاصة"كما يليق" التي تعني

ليس شخصاالحق  ان  يسهر عليهم دوما، لكن يعتقد البعض،معهم كما يليق أو بكالم آخرالحق لك، يتبادل لذ. االصفياء فئة واحدة

. كل حي تبعا لتنمية وعيه الروحي ونجد هنا عينة عن تعامله مع مستقبليهالحق يرضي . بعناية شخصيةالحق ال يعيرهم 

ان في 

ف

و) Ugrasena (ـَرِسـَنْچأو و) Vasudeva( َوسو ِدَو جميع الفئات اإلجتماعية ابتداء من كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب استقبال ك

 أي آكلة لحوم)CaNDAlas( الَـْزـٰدتْـشَـنْٰ أي الوالد والجد والمعلم فنزوال إلى العاهرات و )Gargamuni(  مونيَچـْرَچ

وبناء عليه، ال يوجد غريب عن .الحقنحن اجزاء منفصلة ال تتجزأ من . مة كل منهالتحية كما يليق بمنزلالحق الكالب، ورد عليهم 

على جميع اجزاءه التي ال تتجزأالحق يعطف  حسب نسبة تنجسها بالجبالت المادية لكن تلك االحياء متدرجة. الصلة الباقية به

إلرجاع االحياء المتعفنة في المستنقع المادي إلى ملكوته وينتفع الفطين بالفرصة التيالحق ينزل . غض النظر عن درجاتها المادية

تيحها شخصية الالهوت إلى جميع االحياء

ب

منوط برغبة ،ن ملكوته وامر اختيار الرجوع إلى ملكوته أم الأحدا عالحق ال يصد .  ي

. االحياء



 على  العجزة مع زوجاتهم الذين اغدقوا بركاتهمـةْبراْهـَمنَٰالمدينة في صحبة كبار االهل والـالحق ثم دخل 

  .الحق كما شاركهم اآلخرين بتسبيح امجاد هوتغنوا بأمجادالحق 

 التفسير

 ٢٤\١١\١. ب. ش

 التعريب

لى ع تصعد إلى سطوح قصورهن إللقاء نظرة )DvArakA(اَركا ْدوكانت جميع سيدات العائالت المحترمة في 

 . اعتبرن ذلك أعظم احتفال.  مروره في الطرق العامةاثناءالحق 

 التفسير

 ٢٥\١١\١. ب. ش

 التعريب

 . رؤية ذخر الجمال دون شبعون يألف) DvArakA (ْدواَركاي كان أهال

 التفسير

ن إلى بالط الملوكـةْبراْهـَمنَٰم يكن الـ وياتهم بعد التقاعد بل كانوا يفد ح  ن في الماضي بإدخار المال في المصارف لتأمين وم ل يهت

ون يداهنـةْبراْهـَمنَٰلم يكن هؤالء الـ. بالثناء على منجزات الملوككل ضروريات الحياة ون ويتلق مع زوجاتهم الشيخوخة في 

الرب يستحق . يزيدهم تشجيعاـةْبراْهـَمنَٰمال الملوك مجيدة وكان الثناء على اعمالهم الصالحة على لسان الـالملوك بل كانت اع

 .الحق وسواهم كان ممجدا بتسبيح امجاد ـةْبراْهـَمنَٰ المجد كله ودعاء الـكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي

تل تلك العادة معمول بها من. )DvArakA (ْدواَركاهو احتفال عظيم ال ريب حسب تقدير سيدات مدينة الحق لى عالقاء نظرة  ما زا

 الباقيةتهجري عبادة صورحيث تالحق هيكل  ما زالت السيدات في الهند تتدفق بأعداد كبيرة إلى . في الهندقبل السيدات الفاضالت

هيكلالمنصوبة في الللحقالصورة العلية . )JanmASTamI( ـطَـمّيَجـنْـماشْٰ و )Jhulana( ْجـهولَـَنالعلية وال سيما في اعياد 

بقدرته الباطنةالحق  وهي من امتداد )arcA( أْرتْـشا تجلي أي ال)arcA-vigraha( ـَرَهىْچي و-أْرتْـشاوتدعى الحق هي عين 

-آْرتْـشاالحق لذلك، يقبل  .الحقال تقوى الحواس المادية على الشعور ب.  في العالم الماديتيمهل لتسهيل عبادة العدد الكبير 

 التراب والخشب والحجارة لكنها غير مشوبة بالشوائب المصنوعة ظاهريا من العناصر المادية مثل)arcA-vigraha( ـَرَهىْچيـو

العزيز قادر على الظهور فيالحق لذلك، . هو واحد ال ثان له. واحد أحد منزه عن المادة  أي)kaivalya( كَـيـَولْـياالحق . المادية

فيالحق  ظهور اثناءت التي أقيمت  اإلحتفاالعلى منحىالحق هيكل اإلحتفاالت في تقام . طلق صورة دون شوائب المفاهيم المادية م

م طبقا لألحكامالهياكل العالمين به، تلك  المعروفين)AcAryas (آتْـشاْرياْزيشيد .  سنة٥٠٠٠ي منذ حوال) DvArakA (ْدواَركادينة 

في أمور الون ضذلك عبادة وثنية ويخوون  الفطنة دون المام بالعلم الرباني يحسبضعفاء لكن التيم لمجرد توفير التسهيالت لعامة 

مجداون لى الصورة العلية يفوقعإللقاء نظرة الحق اإلحتفاالت في معابد ون لذلك، السيدات أو الرجال الذين يقيم. بيل لهم اليها س

 .للحقالصورة العلية ون الذين ينتقد

صعدت السيدات إلى. لمدينةفي قصور فخمة يدل على رخاء اون  يسكنكانوا) DvArakA (ْدواَركااهالي  ان  من هذا النصستدلي

لم يكن في ذلك مساواة زائفة. لم تختلط السيدات بالجماهير على الطريق حفظا لحرمتهن .الحقالسطوح إللقاء نظرة على موكب 

ب . ال ينبغي اختالط الجنسين دون قيود. تصان حرمة االنثى بالفصل بين النساء والرجال. الرجال

رات كثيرةDvArakA (ْدواَركاعندما صعدت سيدات مدينة  ملحق البدن الجميل  ل ن نهن شاهدا القصور، لم يخطر لهن إلى سطوح) 

ة مرات ويفقد شوقه إليهبضعيء مادي يشعر الفرد بالشبع بعد النظر إلى ش .الحق يشبعن من النظر إلى انهن ال في السابق مما يدل 

الحق العاصم ذات داللة خاصة هنا إذ رغم نزول كلمة. حكم الشبع فعال ماديا لكنه ال ينطبق على العالم الروحي. حسب حكم الشبع

ي مما يستتبعهاالحياء غير معصومة ألنها تنسى هويتها الروحية بعد اتصالها بالعالم الماد.  فإنه يبقى العاصمبرحمته إلى األرض

الحقينزل  .الحقمرور ابدانها المادية بالوالدة والنمو والتحول والوضع واإلضمحالل والهالك بتأثير القوانين الطبيعية بخالف بدن 

لذلك، ال يشبع أحد من. مصدر الوجود وذخر كل جمال وراء مداركناالحق بدن . بدنه الروحي غير المجبول باألخالق المادية ب

 العلية جميعها بيانات روحية وال يشبع أحد منته وبطانه وصفاتتهوصورالحق  اسم. لتجدد جماله الدائمللحقى البدن العلي النظر إل

ت . هو مصدر الجميع وال يحد بحد. منحصرةالغير الحق وبطانة الحق ال يشبع أحد من مناقشة صفات  سبيح اسمه القدوس كما



 ٢٦\١١\١. ب. ش

 التعريب

ذراعيه مقر . لعيون التي ترنو إلى كل جمالا ام السعد، وجهه الشبيه بالبدر وعاء شرب مقامالحق صدر 

 . بسواهون أو يتغنون  االصفياء الذين ال يتحدثالتيمالمالئكة المدبرين، وقدميه اللوتسيتين مالذ 

 التفسير
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سه محميا من اشعة الشمس بمظلة بيضاء وكان رأ) DvArakA (ْدواَركاعلى الطريق العامة في الحق  سار

. اتجاه نصف دائري وسقطت رشات الزهور على الطريقب اللون بيضاءتحركت مراوح الريش . اللون

صفر اللون واكليل الزهور جعل المنظر يبدو مثل غيمة داكنة محاطة بالشمس والقمر والبرق سرواله اال

. واقواس قزح

 التفسير
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ظوة ام السعد فتفيدهم الحكمة حن  من يطلبهناك. لذات مختلفة من اشياء مختلفةون توجد درجات مختلفة من البشر وجميعهم يطلب و م

ه أي دار)cintAmaNi-dhAma( ْدهاَم -يتْـشيـنْـتاَمـٰندوما في الحق  بأن ألوف والوف امهات السعد تقوم على خدمة ةِوديالـ

 برعاية ابقارفيها مشغول ويـنْـَدچُوالحق . حجر الفالسفةب بنيةالعلية حيث جميع االشجار اشجار تحقيق االماني والمباني م

 قاصرين عن رؤيةالوحدة المطلقةاهل . يرى امهات السعد تلقائياان الحق يمكن لمن ينجذب إلى محيا . )surabhi( سوَرْبـهي

للشعور بالرضىللحقحري بالفنانين المفتونين بجمال الطبيعة النظر إلى الوجه الجميل . امهات السعد بسبب عادة التخمين الممل

ثمة. تشخيص الجمال، وما يعرف بالطبيعة المادية ليست سوى بسمته وما تغاريد العصافير سوى صوته الهامسق الحوجه . التام

لجئوا إلى ان جميعهم في خوف دائم من المزاحمة لكن.  في خدمة الدولةيينرادا مالئكة موكلين بتدبير النظام الكوني كما يوجد 

هسوا، واما حكوميه مصالح مساهر علىالذي يتولى الحكم هو مثال الحاكم الللحقفي الخادم الو. فسيحميهم من االعداءالحق راعي 

ن الحكام فرموز الفوضى التي تسبب تعاسة كبيرة للمحكومين

ذ

ساَرْمالحق  .الحقيستطيع الحاكم البقاء في حماية ذراعي . م

)sAram(ـْزَچـساَرنْعنه ون به ويتحدثون صفوة الوجود ومن يتغن  أي )sAraGgas(دوما إلىالتيميتطلع .  االصفياءتيمه  أي 

)zrIla RUpa GosvAmI( ْسـوامّيچُوَپ رّوـَل شْـرّي نظم. ن برحيق زهرة اللوتس كالنحلو مولعالتيم .للحقالقدمين اللوتسيتين 

هرة اللوتس مقارنا قصيدة عن رحيق ز)GauDIya-VaiSNava-sampradAya( ْپـَرداياَسـْمـ وايشْٰـنَٰـَو -ـياّيوٰدچاكبير أئمة 

لذلك، تلطف بإعطاء نحلة عقلي مكانا عند. كالنحلة  الشهدعقلي يطلب. ، تلطف بسماع دعاءيكْرِِٰشْٰـنَٰربي :"فسه بالنحلة قائال ن

 أظافر قدميك اللوتسيتين رغماعاشعون  ال يرْبـَرْهماحتى كبار المالئكة مثل  ان أعلم. قدميك اللوتسيتين ذخر الشهد العلي

يا.  لكةسلمنفس الم واسع الرحمة بالكرغم ذلك هذا هو مطمحي ايها العاصم، ألن. ةمديدغراقهم العميق في التأمل لسنوات است

في خدمة قدميك اللوتسيتين لكن لما انك القوي العلي فما هو مستحيلالصفي  حب إلى اليراعلم أيضاً افتق، أ)MAdhava( ماْدَهـَو

لذلك، ايها الباقي العظيم، اسمح لعقلي بالثبات عند قدميك.  حتى شهد الجنان وهذا ما يشدني اليهما قدميك اللوتسيتينفوقت. عليك

وال يطمح إلى رؤية وجهه كاملالقدمين اللوتسيتين للحق  بالبقاء عند التيميرضى . "اللوتسيتين ليتسنى لي تذوق خدمتك العلية

 . ينخنوع الالتيمميال دوما إلى هؤالء الحق لتواضع وفي غاية او الجمال أو حماية ساعديه القويتين بل ه

في تزامنال تظهر الشمس والقمر وقوس قزح والبرق في السماء بوقت واحد يغيب البرق  و،ذهب نور القمر في وجود الشمس.  ي

.تقارن المظلة البيضاء فوق رأسه بالشمس. هنا بالغيمةالحق يقارن . مثقلة بالماءغيمة جديدة الحق تشبه بشرة . الغيوم وقوس قزح

يقارن سرواله االصفر اللون بقوس. تقارن رشات الزهور بالنجوم. قارن حركة المروحة المصنوعة من شعر ذيل البقرة بالقمر ت

.للحق بالقدرة العلية ناريفكتالتعديل ممكن فقط عند . رنة بالمقا العوامل التي ال تظهر بوقت واحدكل تلكال يمكن تعديل إذن، . قزح

قوي وحضوره يجعل كل مستحيل ممكن بقدرته العلية، لكن كان الوضع الناشئ من الجمال الذي ال يقارن بشيء سوىالحق 

. )DvArakA (ْدواَركاعند مروره بطرقات   بوصف الظواهر الطبيعية



 ِدَوكّيكانت تتقدمهن والدته .  قصر والده فسجد عند اقدامهنهبعد دخولالحق  الحاضرات االمهات عانقت

)DevakI( .
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 ٢٩\١١\١. ب. ش

 التعريب

. وضعت االمهات ولدهن في حجرهن بعد معانقته وتدفق الحليب من صدورهن من شدة حنانهن الخالص

 .الحقغمرتهن البهجة فبللت الدموع 

 التفسير
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قصوره التي كانت كاملة دون حد وتقيم فيها زوجاته اللواتي بلغ عددهن ما ينيف عن الحق بعد ذلك، دخل 

.  ألف١٦

 التفسير
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 التعريب

نهضت الملكات فورا من .  بعودة زوجهن بعد غياب طويلكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب ابتهجت عقول ملكات 

 . حسب العادات اإلجتماعية مجالسهن وتأمالتهن، وحجبن وجوههن بحياء ونظرن بحشمة

 التفسير

صشخكْرِِٰشْٰـنَٰالرب  والد )Vasudeva( َوسو ِدَو ان يبدو  مع زوجاته البالغ عددهن ثمانية عشر ومن بينهني كان يقيم في قصره ال

ميع زوجات والده تعطف عليه كما سيتضح من النص الالحق،كانت ، ، لكن رغم كل ذلكـنَٰكْرِِٰشْٰالرب  والدة )DevakI( َِوكّي جد

جاء.  الحاضرات)Vasudeva( َوسو ِدَو لم يميز بين والدته وسواها من زوجات والده وسجد لجميع زوجات كْرِِٰشْٰـنَٰالرب  ان  كما

-٥.  زوجة الملك-٤. ْبراْهـَمنَٰ زوجة الـ-٣. السيد الروحيزوجة  -٢.  الوالدة-١:  سبعإلنسانامهات ا ان ةِوديالـفي الحكمة 

 الروحيينياد ويشمل ذلك جميع زوجات الوالد ألن الوالد أحد االسإلنساناجميعهن امهات .  األرض-٧.  المرضعة-٦. البقرة

. والده زوجات ولد دور ابن مثالي لتعليم اآلخرين معاملة الكْرِِٰشْٰـنَٰيلعب رب الكون . أيضاً

كان  كْرِِٰشْٰـنَٰانت  يرضع الحليب من حلماتVRndAvana (ورِٰنْـداَوَن و للرب  مبللة بالحليب من حنانها ) في قرية البقار حتى اك

 .  والدتهقامل حنون فماذا يقال عن امهاته اللواتي كن في م

ان 

ك

وصف كامل لكل جة قصرها المجهز تجهيزا كامال بالحدائق والمنتزهات زوجة وكان لكل ز١٦،١٠٨ كْرِِٰشْٰـنَٰ يرد.  و للرب  ك

كانت جميع القصور مبنية بخير الرخام، وكانت تضاء باالحجار الكريمة وتزينها. في الباب العاشر من هذا الكتاب  تلك القصور

شخصية الالهوت يعني التام بكل عزة. بي الذهاتالستائر والسجاد المخملي والحريري وجميع الفراش مرصعة ومطرزة بالتطريز

ال يحد ورغباته ال تحد أيضاً وذخيرته الالحق . تحتوي على كل ما يشاءالحق لذلك، كانت قصور . هدزوقدرة وجاه وجمال وعلم و

. حددون   تدل على احتوائه على كل شيء"تام بكل التجهيزات المنشودة" أي )sama-kAmam(  كاَمـْم-َسـَم :عبارة. حد أيضاً ت
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في أعماق قلوبهن أوال ثم عانقنه بعيونهن الحق الوجد الغامر من الشدة دفع الملكات الخجالت إلى معانقة كان 

يا رغم تمالك شعورهن، لكن سالت دموعهن ) وهذا ما يعادل المعانقة الشخصية(ثم ارسلن اوالدهن لمعانقته 

. )BhRgu( چوْبـْهـرِٰشيخ ذرية 

 التفسير

الحق قصوره التي تقيم فيها  ملكة مما يعني١٦،١٠٨ ما ذكر اعاله، دخل  امتد فورا إلى عدد يعادل عدد ملكاته وقصورهالحق  انك

 إلى مطلق عدد كيف يشاء رغم انهضتعفقادر على التالحق .  قدرته الباطنةمن آيات ىخرهذه آية ا. ودخل كل قصر بوقت واحد

. إلى مطلق عدد يشاءضاعفله لكنه يتالمطلق واحد ال ثان  ان )zruti-mantra(  َمـنْـتَْر-شْـروتيجاء في . الواحد االحد

بذلك،.  ذاته الشخصيةشقوققدرته واالمتدادات التامة شقوق االمتدادات المنفصلة .  تلك هي امتداداته التامةالعظيمالرب  اضعاف

 أي)vaibhava( َوايـْبـَهـوودخل كل قصر من قصور ملكاته، وهذا ما يدعى شخصية  ١٦،١٠٨ شخصية الالهوت إلى ضاعف

در

ت

فاضع إلى عشرة أ التضاعفچّييُّـويستطيع الـ. المتصرف العظيم  أي)Yogezvara( ـشْـَوَرِچيُّـو وصفلذلك، .  العليةتهق

١٦أكثر من ب كْرِِٰشْٰـنَٰالرب زواج يتعجب الملحدون عند السماع ب.  دون حد كيف يشاءيتضاعفالحق بدنه على أقصى حد لكن 

ليس على مستوىالحق  ان  العلمتعينلذلك، ي. قدرته بقدراتهم المحدودةون  من عداد البشر ويقارنشْٰـنَٰكْرِِٰ ان ألف أميرة العتقادهم

الملكات. القدرة من سنخ القدير ان  معادلة القدير والقدرة رغملإلنسان قدرته البينية وال ينبغي وسعاالحياء الذين ليسوا سوى ت

ألحدلذلك، ال ينبغي  .الحقتسالي معروف ب القدير المتعة مع قدراته وهذا التبادل وبناء عليه، يتبادل.  الباطنةته قدرتوسعات

حتى وان كان ال يكشف عن مدى قدرته التي ال تحد وال تنضبالحق هذا العدد الكبير بل ينبغي اإليمان بأن بالحق إستغراب زواج 

 اناألرضفي ن قصوره ليشهد تاريخ البشرية تزوج بستة عشر ألف زوجة فقط ودخل كل قصر م. له ستة عشر مليون زوجة

عظيم من كل الوجوه علىالحق . وال يكبره سواهالحق لذلك، ال يعادل . مهما بلغت قوته هوال يدنو منالحق   ال يعادلاإلنسان

 . أكبر من كل كبيرالحق ان الحقيقة األزلية . الدوام

مسافة بعيدة، وتهيئن إلستقبال زوجهن الحبيب الذي كان غائبا لمدةلذلك، نهضت الملكات من غيبوبة التأمل حالما شاهدنه من 

فيتزين بدنها أو تضحك  ان ال ينبغي للزوجة حضور أي مناسبة اجتماعية أو. )KurukStra (كوروكْـشِٰـتَْرملحمة ويلة بسبب  ط

 ينبغي لها زيارة دار أحد انسباءها في كلكما ال) YAjJavalkya( َولْـكْـياـيـْچيا االحكام الدينية التي وضعها حسبغياب زوجها 

ال تمثل أمام زوجها في حالة قذرة بل ان في الوقت نفسه، يجب على الزوجة. هذا هو نذر السيدات في غياب أزواجهن. الظروف

 فيهلتأمل في تمارس اكْرِِٰشْٰـنَٰالرب كانت ملكات . تزيين نفسها بالحلى والثياب الجميلة وان تكون في حالة سرور في حضوره

ْدواَركافي الحق ات أمهات السعد في تسالي تجليالملكات كيف بعلى الحياة لحظة واحدة دون ذكره فالحق ال يقوى حبيب . غيابه

)DvArakA( . پـّيـْزچُو الـلم تستطع. سواء في حضوره أو الغيبوبةالحق من المحال انفصالهن عن )gopIs( ورِٰنْـداَوَن في

)VRndAvana (پـّيـْزچُوالـكانت .  غيابه في الغابات لرعاية االبقاراثناءالحق نقطاع عن ذكر اإل )gopIs(يطأ ان  تغتم خشية

كانت تلك الخاطرة تغمرهن بالغيبوبة.  غائبا عن القريةكْرِِٰشْٰـنَٰالصبي الحق عندما كان على الحصى   بقدميه اللوتسيتين الناعمتين

 غياب الرب،اثناءلذلك، كانت الملكات في غيبوبة . في غيبوبة دائمةون الذين يبقللحقالصفياء تلك هي حالة المالزمين ا. والقلق

ويشْـواناتْـَهى شْـرّيكتب . عن بعدالحق بعد رؤية  كنهن أقلعن عن كل شاغل بما فيه نذور الزوجة التي ذكرت أعاله

ْـشَـكْـَرَوْرتي طْهاكوَر

ل

عنوية اعتيادية في تلك المناسبة بالقول عن وجود ردة فعل م)zrIla VizvanAtha CakravartI ThAkura (ت

الملكات نهضت من مقاعدهن أوال ورغم شوقهن إلى رؤية زوجهن فقد منعهن الحياء، لكنهن تغلبن على ذلك الضعف من شدةان 

 سائر الرسميات والعاداتأزال هذا الوجد. فشغلتهن تلك الخاطرة عن كل ما يحيط بهنالحق الوجد، وخطرت لهن خاطرة معانقة 

 . كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيس ووهي المرحلة الكاملة لمالقاة رب النفالحق اإلجتماعية فتغلبن على جميع العوائق لمالقاة 

غم وجود معيقات  بالنظر إليه وضمه في أعماق قلوبهن وارسال أوالدهن لمعانقتهكْرِِٰشْٰـنَٰشْـرّيعانقت الملكات زوجهن  ر 

تعانق الزوجة زوجها بصورة غير مباشرة عن. مع ذلك، بقي الفعل غير تاما فانهمرت الدموع رغم سعيهن إلى منعها .الحياء

عناق الولد ال يعادل عناق الزوجين من وجهة النظر الجنسية لكن العناق. طريق ارسال ولدها لمعانقته ألن الولد جزء من بدن االم

حسب رأي وال عيب في ذلك بين الزوجينالغرام ق العين يفوق فعالية في صلة عنا. حقق الرضى من وجهة نظر الحنان ي

. )zrIla JIva GosvAmI( ْسـوامّيچُوجـّيـَو ـَل  شْـرّي
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لم تقو .  كان إلى جانبهن دوما وبمفرده أيضاً فقد بدت لهن قدميه دائمة التجددكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب  ان رغم

إذن، أي امرأة قادرة عن التجرد عن هاتين . رغم انها دائمة التململ والحركةالحق على ترك قدمي عد ام الس

القدمين بعدما لجئت اليهما مرة واحدة؟

 التفسير

 ٣٤\١١\١. ب. ش

 التعريب

كانوا مغترين بقواتهم العسكرية وجيادهم . كاهل األرضون بعد قتل الملوك الذين كانوا يثقلالحق رضي 

 التي كان كالريح. في القتال بل خلق العداوة بينهم فتقاتلواالحق لم يشارك . وفيلتهم ومركباتهم ومشاتهم الخ

. تسبب اإلحتكاك بين خشب الخيزران فأندلعت شرارة الحريق

 التفسير

ال يحظى أحد في العالم المادي بالحظ.  دوما إلى حظوة ام السعد رغم تحركها الدائم من مكان إلى آخرالنفوس المسيَّرةتسعى 

ظهرت كثير من االمبراطوريات والملوك الكبار والمحظوظين في مختلف انحاء األرض لكنهم ذهبوا. ة دائمة مهما بلغ ذكاءهصور ب

-Brahma(  َسـْمـهيتا-ْبـَرْهَمجاء في . الروحيةذلك امر مختلف تماما من الناحية هذا هو القانون الطبيعي، لكن . تدريجيا

saMhitA( الحقبالغ ويبقين في خلوة معه على الدوام، لكن صحبة بإحترام الحق عد تقوم على خدمة مئات والوف امهات الس ان

الحقالصلة الروحية ب. لحظة واحدة رغم تململهن وحركتهن الدائمةالحق  تقوى امهات السعد على ترك إلى درجة الائمة التجدد  د

. ذ بهحالما يلوالحق مليئة بالحيوية إلى درجة ال يستطيع أحد ترك صحبة 

تيَركْـرِٰ ْپ-َپـرا :ـتاچّيـَوْد َچْبَهـوبيانات مختلف قدراته اثنوية، وصفت االحياء في الحق النفوس انثى والذكر الوحيد هو 

)parA prakRti(تيَركْـرِْٰپ-َپـراأالعناصر المادية هي . القدرة العلوية  أي )aparA prakRti(تعمل تلك القدرات. قدرة دنيا  أي

بذللذلك، عند . )٢٩\٥( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـنفسه طبقا لما جاء في الحق المتمتع والذكر العظيم هو . مرضاة القديردوما على 

 . القدرات في خدمة القدير فإنها تبعث لونها االصلي وتستعيد صلتها بالقدير

هو المتمتع العظيم بكل شيء داخلحق ال ان لما. في الدولة أو في حكومة المتمتع العظيمما يسعى الجميع عموما إلى وظيفة 

.فال يعود يرغب في تركهاالحق حالما ينشغل الفرد في حكومة . الحصول على وظيفة في حكومته هي سعادةفان وخارج الكون 

 إلىاإلنسانال يحتاج . وهذا ما سيجعله سعيدا إلى أقصى حدالحق ية هي طلب شاغل في خدمة اإلنسانأرفع درجات كمال الحياة 

طلب ام السعد المتنقلة بمنأى عن صلتها   .الحقب
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ة وانعم  ذاك، على هذا الكوكب من رحمته العلية بقدرته الباطنكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي شخصية الالهوت العلياظهر 

. ذاته وسط النساء الكفوءات كما لو كان مشغوال في االمور الدنيوية

 التفسير

تأثر النفوس، سوء الحظ. هو المالك والمتمتع على اإلطالقالحق . كما ذكر اعالهالحق االحياء ليست المتمتعة الفعلية في خليقة  ل

 بالتأله يزيد من قوتها الماديةزائلاغترار النفس بحس . ادية يجعلها متمتعة زائفة طبقا لما تمليه عليها الجبالت المالفتنة الخارجيةب

يـالٰنْچْدَهـْرَمـْسـيا تلك الحالة . بمختلف االعمال فتثقل كاهل األرض إلى درجة ال تعود األرض صالحة لسكنى العقالء

)dharmasya glANi( لقه الحكام الفاسدونالذي يخ وبسيادتها يضطرب العقالء بالوضع الكريه اإلنسان هي إساءة استعمال طاقة

ال يحابي. بقدرته الباطنة لحماية الفئة العاقلة من البشر برفع عبء الحكام في األرضالحق  عبئا على األرض فيظهر الذين يشكلون

يندلع. أحدا من الحكام الفاسدين بل يخلق العداوة بينهم بقدرته كما يخلق الهواء النار في الغابة بإحتكاك خشب الخيزرانالحق 

يتقاتل الحكام المغترين بسلطتهم وقواتهم .الحقالحريق في الغابة تلقائيا بفعل الهواء وكذا تقوم العداوة بين مختلف الساسة بتدبير 

وسيستمر ذلك إلى حينالحق تاريخ األرض خير شاهد على مشيئة . كل قواهمون ة حول خالفات عقائدية ويستنزفالزائلالعسكرية 

 هي قدرتي ومن المحال على االحياء التغلبالفتنة الخارجية:" بوضوح)١٤\٧( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـجاء في  .الحقبخدمة يتعلق البشر 

هذا يعني. "المحيط الواسع للقدرة الماديةون  يعبر)كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيشخصية الالهوت (بي ون على الجبالت المادية، لكن من يلوذ

تتمثل الوسيلة الوحيدة  السالم والرخاء على األرض بالعمل الصالح أو التنظير الفلسفي أو العقائد بلمن المحال على أحد إحاللان 

 . الفتنة الخارجية فيتحرر من أوهام للرب العظيمبالتسليم 

سلوبيلسوء الحظ، المنصرفين إلى الدمار قاصرين عن التسليم لشخصية الالهوت وحمقى من الطراز االول ألنهم أرذل البشر وم

وراءون انهم ماديين يركض .الحقعن تحدي سلطة ون بعقلية شيطانية وال ينقطعون انهم يتسم. العلم رغم رفعة درجاتهم األكاديمية

السلطة المادية والقوة وال علم لهم بقدرة الحياة ومشغولين في العلم المادي الذي يهلك بهالك البدن المادي لجهلهم بالعلم الروحي

تلك الفرصةون لكنهم يفوتالحق ية مقصودة على االخص إلعادة إقامة الصلة المفقودة باإلنسانم ارذال ألن الحياة انه. العظيم

حتى عن الوصول إلى درجة العلم بشخصية الالهوت والخير االعظمون سلبت علومهم ألنهم يقصر. اإلنصراف إلى العمل المادي ب

و) RAvaNa (راَونَٰالعواقب كما فعل االبطال الماديون مثل ون شيطانية وسيواجهوجميعهم من ذوي المبادئ ال. عد تنظير طويل ب

.  وغيرهم)KaMsa( ـَسكَـمْٰ و) HiraNyakazipu (ـوپهيَرنْٰـياكَـشيـ
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ابتساماتهن الجميلة ولحظهن الفاتن كان بالغ اإلثارة ورغم  ان رغمالحق قصرت الملكات عن تهييج حواس 

 الصبور نفسه وقع َوشي ان له على التخلي عن قوسه من اليأس ورغمقدرتهن على غلبة كيوبيد نفسه وحم

. فريستهن وعلى الرغم من كل إعجازهن السحري وفتنتهن

 التفسير

 اميرة وأقام مع كل منهن١٦،١٠٨كان ذلك أشبه باألمر الدنيوي حتما لكن عندما نطلع انه تزوج . وقاد حياة رب عائلةالحق تزوج 

بصفة رب العائلة بين زوجاتالحق حياة  ان لفهم مطلقالذلك، يجب عدم ا. ذلك ليس بأمر دنيوي حتمافان ي قصر على حدة  ف

زوجا هوالحق لسن من البشر ألن الحصول على الحق النساء اللواتي تزوجن . فوءات ومسلكه تجاههن هي صلة جنسية دنيوية ك

يكشف عن تساليه العليةعلى كوكب البشر هذا فإنه الحق عندما يظهر . المجاهدات  أي)tapasya( َپـْسـياتَـتيجة ماليين من حياة  ن

. لتصبح خدمه األزليين واصدقاءه وابويه وعشيقاته في العالم العلي حيث يتبادل تلك المحبة أزلياالنفوس المسيَّرةلمجرد استقطاب 

ادية الالنفس الموهومة المقيدة عند الطبيعة الم. الخدمة في العالم المادي منحرفة وتنقطع في غير أوقاتها مما يخلق تجربة حزينة

لن تساعدنا تلك الصالت على. جميع صالتنا هنا في العالم الدنيوي هي صالت زائلة مشوبة ان  تقوى على الفهم بدافع الجهل

نظفر بالصلة األزلية التيفيتم نقلنا إلى العالم العلي بعد مفارقة هذا البدن المادي الحق  تحصيل السعادة الدائمة لكن عند بناء الصلة ب

 ْبـَرْهـَمَپـَرمْٰهو الحق . تلك هي كفاءتهن. تتيميةال الخدمة بلغن تلك الحظوة بكمالالحق لنساء اللواتي تزوج بهن ا. نرغبها

)paraM brahma(إلى السعادة األزلية في جميع االماكن وليس على هذهالنفوس المسيَّرةتسعى . شخصية الالهوت العليا  أي 

 لكنها تعمل على السفربوصفها شق روحيالحق  ارجاء الكون إذ يمكنها التنقل في خليقة األرض وحدها بل على سائر الكواكب في

 . بداعي ارتهانها بالجبالت المادية إلى الفضاء بالمركبات الفضائية دون نجاح

كب في هذا الكونيمكنها السفر إلى أي مكان بوسائل أخرى لكن حتى وان بلغت أرفع الكوا. قانون الجاذبية يقيدها مثل قيود السجين

عندما تستعيد رشدها )Brahman( ْبـَرْهـَمـْن تطلب سعادة هافلن تجد السعادة األزلية تلك التي تبحث عنها رجعة تلو رجعة، لكن

الحي أي) Prabrahman (ْبـَرْهـَمـْنَپـَر ال يطلب  وبناء عليه،. لعلمها اليقين انها سعادة ال تحد غير موجودة في العالم المادي

هو شخص وهو الحي العظيم بينالحق . سعادته المالزمة غير موجودة في العالم المادي ان دي كماسعادته في العالم الما العظيم

مثلنا لكن زواجه ليس دنيويا والالحق يتزوج . هو مثلنا تماما ولديه كل نزعات الحي الفردي بتمامها. ائر االحياء التي ال تحصى س

لذلك، تبدو زوجاته كنساء البشر لكنهن جميعهن نفوس محررة علية وبيانات كاملة. ورة في حالة الرهنحدودا بتجربتنا المحص م

للقدرة الباطنة . 
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متأثر بالمادة رغم انه غير الحق  ان تحسب من جهلها. من عدادهاالحق دية بأن  الماالنفوس المسيَّرةتنظِّر 

. متعلق

 التفسير

 أو)sanAtana-dharma(  ْدَهـْرَمَسـناتََنان درب الخالص أو الرجوع الى الالهوت يمنع دوما اإلختالط بالنساء ويحرم 

 مولعشخصية الالهوت العليافكيف يمكن التصديق إذن بأن .  يقيد اإلختالط بالنساء أو)varNAzrama-dharma (َوْرٰنـاشَْرَم ْدَهـْرَم

، وناقش حكماءالعظيمالرب يطرحه المستطلع المتشوق حقا للعلم بتعالي  ان  ألف زوجة؟ هذا السؤال يمكن١٦بما ينيف عن 

يتضح. للجواب على مثل ذلك السؤال في هذا النص والنصوص الالحقةقللحية الشخصية العل) NaimiSAraNya (نايميـٰشـاَرنْٰـيا

شاغل كيوبيد هو بعث .الحق حواس  علىغلبالت الصبور قصر عن شيـَوالجمال االنثوي الذي غلب كيوبيد أو حتى المولى  ان هنا

يبحث الذكر عن حبيبة وتبحث االنثى. قطب اعمال الكون هو الذكر واالنثى. الكون كله يدور بفعل سهام كيوبيد. الشهوة الدنيوية

. هذا هو الدافع المادي للحياة. عن ذكر مناسب

تشتد العقدة المادية فورا بالصلة الجنسية حالما يقترن الذكر باألنثى ويستتبعها افتتانهما بالدار والوطن والنسل والمجتمع والصداقة

لذلك، يوصى. همي ال يكل للوجود المادي الزائل الزاخر بالشقاوةجمع المال وتصبح المجال الوهمي للعمل ويظهر استقطاب و و

التيمالسائرين على درب الخالص ابتغاء الرجوع الى الالهوت بالتجرد عن لواحق الجاذبية المادية، لكن ذلك ممكن في صحبة 

لتعلق بالجنس اآلخر بغض النظرامن اجل بيد سهامه على االحياء يطلق كيو. )mahAtmAs (َمهاتْـماْزحدهم الذين يطلق عليهم  و

 تأثير كيوبيدبذلك،. ى القبح في نظر االمم المتحضرةهفي منتون اغراء كيوبيد قائم حتى في عالم الحيوان الذين يعتبر. عن الجمال

هم كيوبيد وقع ضحية سبنبراصال الذي يعتبر خير شيـَوالمولى . عال حتى بين أقبح االشكال فماذا يقال عن ذوي الجمال األكمل ف

 .  وأقر بالهزيمة)MohinI( موهينّيالحق  تجليأيضاً ألنه افتتن ب

هذا مدى جمال. لكن كيوبيد نفسه وقع ضحية السلوك المهيب والمثير ألمهات السعد وطرح قوسه وسهامه جانبا من شدة اإلحباط

ال. المكتفي بذاته  أي)AtmArAma(آتْـماراَم ألنه حقلل، لكنهن قصرن عن تكدير صفاء الحواس العلية كْرِِٰشْٰـنَٰالرب وفتنة ملكات 

بجاذبيتهن االنثوية لكنهن ارضينه بحنانهنالحق لذلك، قصرت الملكات عن إرضاء . إلى عون سواه لرضاه الشخصيالحق حتاج  ي

 الحنان والخدمة بصفة وكان من دواعي سروره مبادلتهنالصفية العلية تتيميةالالخدمة سوى بالحق ال يرضى . خدمتهن الخالصتين

وجات

و

. وحدها، وإال ال حاجة له إلى هذا العدد من الزوجاتالصفيةالخدمة بدور زوج وفي لرضاه بخدمتهن الحق إذن، بادلهن . ز

ال يقارن بالشهوة الدنيوية مطلقا بلللحقالصفي هذا الحنان . تصبح له زوجة ان هو زوج جميع االحياء لكنه يبادل النفس التي تتمنى

 . هو حنان علي

 انتقدم التوضيح في النص السابق. السلوك االنثوي المهيب للملكات سلوكا عليا ألن المشاعر كانت من تعابير الوجد العليكان 

. بدا كزوج بشري لكن صلته بزوجاته كانت صلة صفية علية عن الجبالت الماديةالحق 
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عن ون يتعالالحق  الذين الذوا بتيمهكذا، . علي عن الجبالت المادية رغم اتصاله بهاالالحق هذه هي ربوبية 

. الجبالت المادية

 فسيرالت
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 يتبعهن ويأتمر بأمرهن، دون دراية كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيزوجهن الحبيب  ان اتاعتقدت النساء البسيطات والرقيق

 . بمدى امجاد زوجهن كما ال يدري الملحدون بأنه الملك العظيم

 التفسير

تخيالتهم الحمقاء ذات داللة خاصة هنا)abudhaH( أبوْدَهـه لمة ون  بدافع جهلهم ويشيعالعظيمالرب  . يسيء الجدليين الحمقى فهم  ك

 الشخص االصلي األولي وكشف عن قدرة ربانية كاملة في كل مجال من مجاالت هوكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي العظيمالرب . بين االبرياء

كما تقدم توضيحه في النص االولهو مستقل تماما بالعمل كيف يشاء عندما كان حاضرا شخصيا على مرأى من الجميع، و الحياة

الدنيوي االحمق وحده يسيء فهمه لعدم درايته بصورته . لكن اعماله متسمة بالهناء والعلم والبقاء التامـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرّيمن 

عمل بقدراته المختلفة في تدبير كامل منلقد . )UpaniSad (األّوَپـنيشَٰـداتْ وـتاچّيـَوْد َچْبَهـالباقية للعلم والهناء المعلنة في 

زل إلى العالم المادي من رحمته العلية بمختلفعندما ين. التتابع الطبيعي وقضاء كل امر بمختلف قدراته ويبقى المستقل العظيم أزليا

يسيئ أهل النظر فهمه بصفة. االحياء فإنما يفعل ذلك بقدرته وال يخضع ألوضاع الجبالت المادية وينزل على حاله االصلية

 الرهن أيضاًمثل ذلك المفهوم وليد حياة. هو الوجودأي نوره  )Brahman( ْبـَرْهـَمـْنان ون  ويعتبرشخصية الالهوت العليا

ليس سوى شخص اعتيادي ال يقوى علىالحق  ان لذلك، من يعتبر حسب قدرته المحدودة. قصورهم عن تخطي سعتهم الشخصية ل

يقارن أهل. الشمس علية دوما عن المادة المعدية ان ال يمكنه الفهم اإلقتناع بأن شخصية الالهوت علي دوما عن الجبالت المادية

 في العقد الزوجي فإنهم يعتبرونهاإلنسانمسلك الحق لذلك، عندما يسلك .  نظر العلم التجريبي لذواتهم كل شيء من وجهةالنظر

سوى جانب واحد من االمرون ال يقبل. احدا منهم دون اعتبار قدرته على الزواج بستة عشر ألف زوجة أو اكثر دفعة واحدة و

احكامهم السخيفة وغيرون  مثلهم ويصدركْرِِٰشْٰـنَٰالرب ان ون يعتقدالجانب االخر بداعي فقر علمهم مما يعني انهم ون ويرفض

 . ـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرّيالمشروعة ازاء نصوص 

شاْسـتَْراء في الـ و  شْـروتي وكل من )Vedas( ِوَدْزج  )zruti zAstra( الالهوت منزهة ان )smRti zAstra( ْسـْمـرِٰتي شاْسـتَْر 

 أو شخصية الالهوت هو الشخص العظيم العلي عنَهري. علي  أي)nirguNa( نَٰچونيْر صورة العلم والحق . عن الشوائب المادية

لإلنسانيمكن . )zaGkarAcArya( شاْرياـكَراتْشَـنْـ بما فيهمهذه النصوص  )Vedas( ِوَدْزجميع أئمة الـيؤكد . الجبالت المادية

 التي ولد فيها أو قتله الملحدين مثليادوبأم السعد قد تكون صلة علية لكن ماذا عن صلته بعائلة الحق صلة  ان المجادلة

كْرِِٰشْٰـنَٰربوبية  ان الجواب هو. االشرار المجبولين بالجبالت المادية  أي)asuras( أسوَرْز وسائر )JarAsandha( َجـراَسـنْـْدَهى

لذلك،. هو متصل بتلك الجبالت إلنبثاقها عنه لكنه علي عن أفعال تلك الجبالت. عديمة الصلة بالجبالت المادية في مطلق الظروف

ْسـوامّيْزچُوكان الـ. عن الجبالت الماديةون  يتعاليمهتحتى . المتصرف العظيم  أي)Yogezvara( ـشْـَوَرِچيُّـوهو 

)GosvAmIs(ورِٰنْـداَوَنلكبار من  الستة ا) VRndAvana (ورِٰنْـداَوَناطية لكنهم اصبحوا زهادا في من عائالت ثرية وارستقر

)VRndAvana (َمها الكبار أي التيم هؤالء كان. بدوا في حالة معدمة ظاهريا لكنهم كانوا في غاية الغنى بكل القيم الروحيةو-

 غير مشوبين بالتكريم أو اإلهانة، الجوع أو الشبع، النوم أو اليقظة والتي هي نتائج الجبالت)mahA-bhAgavatas( ـَوتَـْزَچْبها

بار أحد قدمن المحال اعت. كذا، كان بعضهم منصرفين إلى الشؤون الدنيوية لكنهم متعالين. رغم تحركهم بين البشر المادية الثالث

اـماّيـَچيُّـوة دوما بعمل صفيوبطانته على الصعيد العلي عينه وامجادهم الحق . بلغ العلى دون تعادل كل تلك االضداد عنده

)yogamAyA( بقوةالحق يعلن . عليين دوما حتى ولو ظهرت بعض العيوب في مسلكهم أحياناًالحق  تيم .للحق أي القدرة الباطنة

حتى ولو زل بداعي شائبة تتيميةال الخدمة بفضل انصرافه التام إلىالصفي   تيمه ضرورة قبول تعالي)٣٠\٩( ـتاّيچـَوْد َچْبَهـ  في

. دوما ألنه يقضي خدمة إليه وال بد من اعتبار زلته مؤقتة وعرضية وسرعان ما تزولالحق يحميه . ادية سابقة م
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 يتْكْٰشـرّيَپـوالدة اإلمبراطور 
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 بسالح يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج والدة )UttarA( أوتَّـراد رحم فس): zaunaka (شاونَـَكقال الحكيم 

 َمهاراَج نجا نلك) AzvatthAmA (آشْـوتّْـهاما الفتاك الكبير الذي أطلقه )brahmAstra( تْـَرْبـَرْهماْسـ

. العظيمالرب  على يد يتْكْٰشـرّيَپـ

 التفسير
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 الرب؟ ما الذي تيم الذي كان بالغ الفطنة ومن كبار يتْكْٰشـرّيَپـكيف ولد من ذاك الرحم االمبراطور الكبير 

 أدى إلى موته وما كان مصيره بعد الموت؟

 التفسير

نشْـرّي  كن يجهلن تماما باالمجاد العظيمة للرب، لكن هذا الجهل ليس جهال دنيويا بل مكْرِِٰشْٰـنَٰتى الزوجات العليات  للرب  ح

صلة المالك: الصالت العلية على خمسة وجوه هيالحق يتبادل . في تبادل المشاعر بينه وبين بطانته األزليةللحقعمل القدرة الباطنة 

انه. في كل من تلك التسالي )yogamAyA( اـماّيـَچيُّـووصلة السيد وصلة الصديق واالبن والحبيب ويلعب تماما بقدرته الباطنة 

ياشـُودايجيد لعب دور ابن في حضور . أْرجوَنديق مع انداده رعاة البقر الصبيان أو حتى مع الخالن مثل لعب تماما دور ص

اتا

ي

ْدواَركا كما يلعب دور العشيق في حضور صبايا رعاة البقر ويلعب دور الزوج في حضور ملكات )YazodAmAtA( م

)DvArakA ( تلك هي الصلة. و ابن مفضل أو عشيق أو زوج قريب من القلبديق اعتيادي أبل صالحق  انه التيموال يفكر هؤالء

وايكونْٰطَْهى العليين الذين يالزموه في السماء الروحية حيث يوجد عدد ال يحصى من كواكب تيمهبالحق التي تربط 

)VaikuNTha( . دونالصفي د الحب إنما يفعل ذلك مع بطانته للكشف عن المشهد الكامل للعالم العلي حيث يسوفالحق عندما ينزل

 على نسيانكْرِِٰشْٰـنَٰالرب حمل زوجات تم . الفتنة الخارجيةغياب تام لتأثير بشائبة مادية من شوائب القدرة البينية أو الباطنة 

يكان زوجا مطيعا يتبعهن دوما فالحق  ان افترضنفبالقدرة الباطنة كيال يتطرق عيب في مجرى التبادل للحقاالمجاد التي ال تقاس 

 أو كتبة االطروحات الجامعية عن االمجاد العلية للرب؟النظرال تعلم به جيدا فماذا يعلم اهل الحق بكالم آخر، حتى بطانة . خلوة

اسباب الخلق وعناصر الخلق أو السبب المادي للخلق الخ، لكن ذلكالحق  فرضياتهم المختلفة حول كيف يصبح النظريعرض اهل 

 انلكن لما. سوى برحمته دون سواهاالحق ال يمكن العلم ب.  اإلعتيادياإلنسانيعادل جهلهم جهل  .الحقيس سوى علم جزئي ب

عامالت 

ل

 . جميع زوجاته على الصعيد العلي دون شوائب ماديةفان مع زوجاته مستندة إلى الحب الصفي العلي الحق م

الربدخول " بعنوان ـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرّيل من  على الفصل الحادي عشر من الباب االوْبـَهـكْتي ِودانْـتَانقضى بحث 

. "ْدواَركا إلى ْرِِٰشْٰـنَٰ ك

الدةعن و) SUta GosvAmI (ْسـوامّيچُوسّوتَ ) من NaimiSAraNya (نايميـٰشـاَرنْٰـيااستقصى الحكماء المجتمعين في غابة 

 سالح)DroNa( نَْٰدرو في مجرى القصة مثل اطالق ابن إلى أمور أخرى  لكن تشعب الحديثيتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج

نالمك) PANDavas (پانْٰـدََٰوْز وزيارة الـ)KuntI(كونْـتّي  له ودعاء الملكة أْرجوَن وعقاب )brahmAstra( ْـَرْهماْسـتْـَر اب

انك. الخ) DvArakA (ْدواَركاإلى الحق ا على الموت ودعاءه ثم انصراف رفمش) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَويث كان  ح

ـيٰششاونَـَك رِٰالحكماء مستغرقين في سماع تلك القصص لكنهم ارادوا الرجوع اآلن إلى موضوعهم االول وهذا سبب سؤال 

)zaunaka RSi( . ْبـَرْهماْسـتْـَرإذن، تطرق الحديث ثانية إلى سالح )brahmAstra(آشْـوتّْـهاماي أطلقه  الذ) AzvatthAmA(.
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.  العلم العليسـوامّيچُوشـوَك ِدَو  الذي القى عليه )يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج(السماع عنه  احترامنود بكل 

. تحدثنا عنه ان نرجو منك
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 اثناءبسخاء  كل فرد )YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَرمبراطور رعى اال: ْسـوامّيچُو سّوتَ شْـرّيقال 

 بفضل خدمته ا على أشكالهالتشبعة الحسيةصي ومنزها عن كان يخلو من الطموح الشخ. كان كاالب. حكمه

. كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالقدمين اللوتسيتين للحق المستمرة إلى 

 التفسير

)HastinApura( پوَرَهـْسـتيـناان ملك  يتْكْٰشـرّيَپـهي الحالية هو امبراطور األرض إلى حين ابن االمبراطور  وهي مدينة دلك

لذلك، كان يمكن تنجيته حتما من الموت الطارئ بسبب لعنة .الحق في رحم والدته بفضل يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجنجي . على االقل

 العرش، فقد ظهرت أول عالمات الشكوك في لعنيتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج بدأ بالتأثير فور اعتالء كَلي عصر ان لما. ْبراْهـَمنَٰابن 

خيرها ورخاءها ان الملك هو حامي الرعية القاصرة عن حماية انفسها كما. يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج ملك كبير الفطنة والوالء مثل 

عصر البريء نتيجة حض اليتْكْٰشـرّيـَپ َمهاراَج للعن ْبراْهـَمنَٰ لسوء الحظ، تم استخدام ابن عاثر الحظ لـ.  منوطة بهوسالمتها

 معروف على االخص بالمحمي على يديتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج.  فعمل الملك على التحضير لموته خالل سبعة أيامكَليالمتردي 

 التيمال يسأل. فيص تيم لتنجيته لكنه احجم عن ذلك ألنه كانالحق  كان بمقدوره طلب رحمة ْبراْهـَمنَٰ وعندما لعنه ابن الـويشْٰـٰنو

لما كما علم الجميع ذلك لكنه لم يطلب إبطالهاظ له كانت ْبراْهـَمنَٰلعنة ابن الـ ان يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجعلم . مطلق نعمةالصفي 

 بللم يرغب في التدخل بمجرى الزمان. ـةْبراْهـَمنَٰ وظهور أولى عالماته المتمثلة بإنحطاط الـكَلي عصرعلمه أيضاً بحلول 

هيء لمالقاة الموت بسرور كبير وعلى الوجه الصحيح

ل

لحسن حظه، كان لديه سبعة ايام على االقل للتهيئة لمالقاة الموت فانتفع.  ت

 . سـوامّيچُوشـوَك ِدَو بالوقت على الوجه الصحيح في صحبة الرباني الكبير 

َمهاراَج االيام السبعة االخيرة من حياته واصغى اثناءسـوامّيچُوشـوَك ِدَو القى  يتْكْٰش ـّيَپـ َمهاراَج العلم العلي على   ر

انتفع كل من المستمع والقارئ على حد سواء بتأثير مثل هذا اإلصغاء الصادق. د إليه بحضور ذهن كالتلميذ المجتهيتْكْٰشـرّيـ

تالوة 

َپ

 سواء جميعها أوـْمـَوتََچْبهاـال في نصوص تتيميةال الخدمة من العبادات التسع التي تتضمنها. ـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرّيو

شـوَك ِدَو و يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجقضى كل من . لصحيحعضها أو حتى احدها نافع على حد سواء عند اتمامها على الوجه ا

ُو

ب

ال يتم الفهم العلي سوى بمثل ذلك السماع والتسبيح. هم العبادات المتمثلة بالتسبيح والسماع ونجحا في مسعاهما الحميد أسـوامّيچ

 مريده بالقوة الروحيةد الروحيالسي والمريد حيث يحقن السيد الروحي الحاضر صنف غريب من كَلي عصريروج في . الجديين

. فيشعر المريد بالصدمة ويغمى عليه فيبكي االستاذ على نفاد ما يملكه من القوى الروحيةالسيد الروحيبتيار كهربائي متولد عن 

شـوَك ِدَو اإلعتيادي المسكين فريسة لذلك، لكننا ال نستدل ذلك في سلوك اإلنسان ويقع عصرهذا ما يروج له في هذا ال

 بمحبة واصغى الملك الكبير إلى تالوتهـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرّيتال الحكيم . يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج ومريده الكبير سـوامّيچُو

يقع أحد فريسة تلك الشائعات الزائفة التي تجري على ان لذلك، ال ينبغي. لم يشعر الملك بصدمة تيار كهربائي من استاذه. يقظة ب

َمهاراَجعن  احترامبكل ون يصغ) NaimiSAraNya (نايميـٰشـاَرنْٰـياكان حكماء . ِوديالـمثلين االدعياء للعلم  لسان بعض الم

 هو الوسيلةالسليماالصغاء المتحمس من االستاذ .  باإلصغاء بحماسةسـوامّيچُوشـوَك ِدَو  ألنه تلقى العلم عن يتْكْٰشـرّيَپـ

الطريقة بسيطة لكن ال يستطيع سوى المخلص الظفر. إلى مسرحيات سحرية أو شعوذة روحيةالوحيدة لتلقي العلم العلي وال داعي 

. النتيجة المنشودة ب
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تي ضمنت له مصير  والقرابين ال)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجات قتنيبلغت كواكب السماء اخبار م

 . أفضل وملكته واخوته الشجعان وامتداد مملكته وسلطته التي طالت كل األرض وذكره الخ

 التفسير

شْٰكْرِٰاء في مقدمتنا بـ  :"توجد حاجة ماسة إلى العلم  لخيرهمكْرِِٰشْٰـنَٰ في المجتمع البشري ونطلب من قادة الدول االخذ إلى علم ـنَٰج

ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَج، وهذا ما يؤكد في هذا النص بمثال شخص االصالة "معاتهم وخير البشرية جمعاءوخير مجت

)YudhiSThira( .راْجـيا-راَملهند متشوقين إلى جميع اهل ا  )RAma-rAjya(ألن شخصية الالهوت كان الملك المثالي وكان 

)prajAH( اْپـَرجاْهـ كلمة. ألرض لتوفير الرخاء لكل وليد على األرضبمصير اون سائر الملوك أو االباطرة في الهند يتحكم

توجد اجناس كثيرة من الحياة على األرض من المائيات. "الذي يولد"الواردة في هذا النص ذات داللة خاصة ومعناها الجذري هو 

َپـتيْپـَرجا يسمى ْبـَرْهمالمخصوص خالق هذا الكون ا. )prajAs( ْپـَرجاْز وجميعها تدعى لإلنسانإلى الصورة الكاملة 

)PrajApati(ْپـَرجا كلمةتستعمل  إذن،.  ألنه جد جميع المولودين )prajA(في اليوم تلك الكلمة هنا بمعنى أوسع مما تعنيه 

وكل واحد منهم هو جزء من. يمثل الملك جميع االحياء من مائيات ونبات واشجار وزواحف وطيور وحيوانات وبشر. الحاضر

 فإنه موجب بحماية كل منهم على الوجهالعظيمالرب الملك ممثل  ان  ولما)٤\١٤ ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ( للرب العظيمالقدرة البينية 

على حماية الحيوانات العليا،ون  في حين يعملسفليةالصحيح وهذا ما يهمله االن الرؤساء والمتسلطين حيث تهمل حماية الحيوانات ال

كان.  ودونه لن تنفعه الدرجات األكاديمية العاليةـنَٰشْٰكْرِٰبـيكمل الفرد بالعلم . ـنَٰشْٰكْرِٰبـ ال يفهمه سوى العالم كن هذا علم جليل ل

كتسب كفاءة إدارة الدولة بالتنمية المستمرة الفرد ان  بداللة ما ورد هناـنَٰشْٰكْرِٰبـ  عالما)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر  يَمهاراَج

.الوالد فقد اهليته كوالدان ذلك  قد يبدو الوالد قاسيا على ولده أحياناً لكن ال يعني. كْرِِٰشْٰـنَٰالرب علم أو بالخدمة المنقطعة إلى لهذا ال

. الوالد هو الوالد دوما وال يكن سوى الخير لولده دوما

ينجح كل ان ان رمز االصالة، اراد الذي ك)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجلذلك، ملك نظير . يبزه ولده ان  يريد الوالد

كان خير.  للتحرر من تفاهات الوجود الماديكْرِِٰشْٰـنَٰللرب  فرد تحت حكمه وال سيما البشر في تطوير وعي أفضل بنذر انفسهم 

ـسيراكْـشَٰ وجه إدارته حسب هذا الشعار وليس حسب. بوصفه رمز االصالة  لعلمه بخيرهم جيداشعار حكمه المواطنين

)rAkSasi(بوصفه كان ملكا مثاليا، ولم يترك مجاال إلى التشبعة لم يكن لديه طموح شخصي.  أي مبدأ التشبعة الحسية الشيطانية

تلك الخدمة التي تشمل الخدمة الجزئية لألحياء التي هي اجزاء ال. في كل االوقاتالحق الحسية إلنقطاع جميع حواسه إلى خدمة 

وقتهمون  على خدمة االجزاء التي تتجزأ لكنهم معرضين عن الجامع الكامل إنما يهدرونعملان من ي. جامع الكامل تتجزأ من ال

 . وطاقتهم مثل سقاية أوراق الشجرة دون جذورها

ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجلذلك، كان .  تتغذى االوراق تلقائيا بسقاية الجذور، لكن سقاية االوراق وحدها مضيعة للوقت

)YudhiSThira( جزاء التي ال تتجزأ تحت حكمه تحظى بكل اسباب الراحة في هذه الحياةبذلك، كانت اال .الحق منقطعا إلى خدمة

. هذا هو مثال اإلدارة الكاملة للدولة. تتقدم في الحياة االخرى و

 كواكب)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجال ينتشر سوى اسم وذكر االثرياء والعظماء في األرض لكن بلغ اسم وذكر 

 وامتداد سلطتهأْرجوَن و ـِسـَنـَمْبـهّيوة اخويه وق) DraupadI (ْدراوَپـدّياته وزوجته المجيدة قتني حسن إدارته ومماء بفضلالس

توجد.  ذات داللة خاصة هنا)lokAH( لُوكاْهـا كلمة. )JambUdvIpa(  ْدوّيـَپَجـْمـبّوعلى كامل األرض التي كانت تسمى 

يستطيع الفرد الوصول اليها بعمله حسب ما جاء في.  العليا المادية والروحية في السماء أي الكواكب)lokas( ْزلُوكَ كثير من 

العلماء والمهندسين الماديين التافهين الذين صنعوا السفن الفضائية. من المحال الوصول اليها بالقوة ان )٢٥\٩( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ

ليست هذه هي وسيلة دخول. ي لن تمكنهم من دخول كواكب السماءالقادرة على السفر بضعة آالف ميال في الفضاء الخارج

مصير اآلثمين هو اإلنحدار إلى عالم. بل يجب على الفرد تأهيل نفسه لدخول كواكب السماء بالتضحية والخدمة الكواكب العليا

القرابين الكبيرة التي كانت .)١٩\١٦( تاـچّيـَوْد َچْبَهـالحيوان لمعاناة مزيد من العذاب في قبضة الوجود المادي وهذا ما جاء في 

أهل السماء هيئوا انفسهم إلستقباله كواحد ان الته رفيعة وفاضلة إلى درجة ومؤه)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجربها 

نهم

ق

م . 
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لم يكن يرضى سوى بخدمة  هإليه، لكن رغد الملك كبيرا إلى درجة طمح أهل الجنان كان ،ـةْبراْهـَمنَٰايها الـ

 .الحقالنه كان غارقا في خدمة الحق 

 التفسير
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 أوتَّـرام امه  في رحيتْكْٰشـرّيَپـعندما كان المقاتل الكبير  ،)BhRgu( چوْبـْهـرِٰابن ) zaunaka (شاونَـَكيا 

)UttarA ( ْبـَرْهماْسـتْـَروكان يعاني من حرارة )brahmAstra( آشْـوتّْـهاما الذي أطلقه) AzvatthAmA(، 

.  عليهالعظيمالرب الحظ اقبال 

 التفسير
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ضيه سوى التشبعة الحسية لكن عندماوجد امرين ترضى االحياء بهما في العالم المادي رت رد بالبحبوحة المادية فلنعندما ينعم الف. ي 

النفس تقوم بتأدية الخدمة وليس ان مما يعنيالحق  لمرضاة  سوى تأدية خدمة وديةيه يرضلنف يخلص من أوضاع الجبالت المادية 

 فإنها تتوهم انها تتقبل الخدمة بخالف الواقع ألنها خادمة الحواسالفتنة الخارجيةتقبل الخدمة، لكن عندما تتوهم النفس بأوضاع 

ثل الشهوة والرغبة والغضب والجشع والكبرياء والجنون والتعصب

ب

م سيدة العالم المادي بل خادمة الحواستفهم النفس انها ليست. 

كان. فتسعد دون وهام السعادة المادية الزائفةالحق حينئذ، تطلب خدمة . تحصيل العلم الروحيفضل  فحسب عندما تبلغ الرشد ب

ة مطيعينلذلك، لم يجد لذة في مملكة واسعة وزوجة طيبة واخو. النفوس المحررة من )YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َهاراَج

رعية سعيدة وارض رخية

م

 . و

الجائع ال يرضى سوى ان جاء. المثل المضروب هنا هو مثل مناسب للغاية. تلقائيا حتى ولو لم يطلبهاالصفي  التيم تتبع تلك النعم

وع هو جوع إلىالج. العالم المادي كله ممتلئ بالجياع، وهذا الجوع ليس إلى الطعام الجيد أو إلى مأوى أو تشبعة حسية. الطعام ب

هذا هو الوهم. اإلستياء عائد إلى قلة الطعام والمأوى والدفاع وأغراض التشبعة الحسية ان بداعي الجهلون يتوهم. الجو الروحي

حتى ان تحقيقجوعه مادي، لكن القادة الحمقى قاصرين عن ال ان  جائعا إلى الرضى الروحي يتوهماإلنسانعندما يكون . عينه ب

فما هو جوعهم وفقرهم؟ هذا الجوع هو جوع إلى الطعام الروحي والمأوى الروحي والدفاع. ا ما زالوا جائعينالمشبعين مادي

لذلك، من ظفر بها ينقطع جوعه إلى. ـنَٰشْٰكْـرِٰ شْـرّيالروحي والتشبعة الحسية الروحية التي تتوفر في صحبة الروح العظيم 

.  العالم المادي حتى وان نعم بها أهل السماءالطعام والمأوى والتشبعة الحسية الوهمية في

من المحال على أحد اشباع جوعه حتى وان وصل إلى أعلى كواكب الكون ان )١٦\٨( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـفي الحق لذلك، يقول 

دْپـَرْهـَم  النفسيتستع دون انمن المحال اشباع هذا الجوع .  حيث يدوم العمر مليارات السنين األرضية)Brahmaloka( لُوَك

 اللذة العليةتيمه الذي يهب )Mukunda( موكونْـَدالحق  في صحبة )Brahmaloka( لُوَك ْبـَرْهـَمأزليتها في السماء الروحية فوق 

. لخالص

تطلب الموت عادة البقاء في غيبوبة تدوم سبعة اشهر

ل

ن عمل حسب ما قدمت م يؤذن للنفس دخول رحم أم بواسطة مني الوالد. ي

 بمتاعب السجن فيالنفس تشعر. هذا هو قانون الوالدة في ابدان مقدرة جزاء ما قدمت النفس من عمل. فتطور بدنها المقدر لها

 بسالحيتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج اصيب. تسأله الخالصالحق فتطلب الخروج منه وتدعو أحياناً إلى عندما تستفيق من غيبوبتها الرحم 

عر بحرارة الوكان يفيما كان جنينا في رحم امه ) AzvatthAmA (آشْـوتّْـهاما الذي أطلقه )brahmAstra( ْـَرْهماْسـتْـَر شب

تحّمل. يرى شخصا مقبال لتنجيته ان فورا في الرحم بقدرته فاستطاع الجنينالحق فقد ظهر الحق  تيم تطاق، لكن لما انه كان من 

ـَرهّيو كلمةة حتى في حالة العجز تلك بفضل جبلته القتالية وهذا سبب استعمال  درجة الحرارة العالييتْكْٰشـرّيَپـالجنين 

)vIraH( .



كانت بشرته سمراء في غاية الجمال وكان يرتدي سرواال .  في حجم اإلبهام فقط لكنه كان عليا)الرب(كان 

. لتي انطبعت في ذهن الطفلتلك هي الصورة ا. برَّاقا اصفر اللون وتاج من الذهب الساطع

 ٩\١٢\١. ب. ش

 التعريب

ذو أيد اربعة وكانت اقراطه من الذهب المصهور وعيناه حمراويتين تتقدان غضبا، وكان صولجانه الحق كان 

. فيما كان يعوم حوله يحيط به مثل نجم مقذوف

 التفسير

 ١٠\١٢\١. ب. ش

 التعريب

 كما تعمل الشمس على تبخير قطرة )brahmAstra( ْبـَرْهماْسـتْـَريعمل على إزالة اشعاع الحق لذلك، كان 

. الحظه الجنين وتساءل عن هويته. ندى

 ١١\١٢\١. ب. ش

 التعريب

كل حي وحامي الصالح الذي يعم جميع ل النفس العليا مالحظة الجنين لشخصية الالهوت واثناءاختفى فورا 

. اإلتجاهات والذي ال يحد بزمان وال مكان

 التفسير

ــنْويچُو العظيمالرب  ن  َسـْمـهيتا-ْبـَرْهَم  )Brahma-saMhitA(َدجاء في الفصل الخامس من  ا )Govinda(يدخل جوف 

. قلب كل حي فحسب بل في كل ذرة من العناصر الماديةليس في) ParamAtmA (َپـَرماتْـماالكون بإمتداده التام ويحل بصفة 

فيالحق يقول . يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج الحبيب  تيمه لتنجية)UttarA( أوتَّـرافي المكان بقدرته العلية ودخل رحم الحق ذلك، يحل  ل

ال يقوى أحد على انقاذ منالحق بفضل حماية الحق  تيم ال يقوى أحد على قتل.  ال يهلك مطلقاتيمه ان )٣١\٩( ـتاچّيـَوْد َچ وْبَهـ

في رحم امه عندما كان جنينا يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج  لتيمهظهر. قوي قادر على انقاذ من يشاء وقتل من يشاءالحق . قتلهالحق ريد  ي

وقت واحد، ويظهر من رحمته فيبيصبح أكبر حجما من ألوف األكوان أو اصغر من الذرة  ان قادرالحق . صورة مناسبة لرؤيته ب

يصبح أكبر أو أصغر من ان يستطيع. بمقاييسناالحق ال يحد . بحدالحق ال يحد . ورة مناسبة لرؤية الكائن الحي المحدود ص

 فينارايانَٰ  و)UttarA( أوتَّـرا في حجم اإلبهام في رحم ويشْٰـٰنوال فرق بين . القوي في كل الظروف الحقصوراتنا، لكنه يبقى 

لكوته 

ت

)arcA-vigraha( ـَرَهىْچوي -أْرتْـشا أي )mUrti(مّورتي صورة الحق يقبل . )VaikuNTha-dhAma( ْدهاَموايكونْٰطَْهى م

تيمهفي العناصر المادية، يستطيع الحق  أي صورة )arcA-vigraha( ـَرَهىْچوي -أْرتْـشابرحمة . تيمهمجرد قبول الخدمة من 

ؤيته في العالم المادي رغم قصور المدارك المادية عنه

ل

 صورة روحية على)arcA-vigraha( ـَرَهىْچوي -أْرتْـشالذلك، . ر

ال يوجد. المسيَّرةالنفس بخالف الحق ن عند المادة والروح متساويتا.  الماديين وليست صورة ماديةالتيماإلطالق لتسهيل رؤية 

سوى وجود روحي بالنسبة إلى  . االصفياء تيمهوالحق 



 ١٢\١٢\١. ب. ش

 التعريب

 الذي سيكون صنوه في )PANDu(  پانْٰـٰدوبعد ذلك، عندما ظهرت جميع العالمات السعيدة للفلك، ولد وريث

. القوة

 التفسير

 ١٣\١٢\١. ب. ش

 التعريب

في هذاالحق  يالحظ نفسا محدودة بالزمان والمكانيتْكْٰشـرّيَپـم يكن الجنين  وصف . النفوس الفردية الصغيرةالحق شتان بين . ل و

لكن يوجد بون كبيرالحق كل نفس محدودة بالزمان والمكان رغم انها من سنخ . النص بالحي العظيم الذي ال يحد بالزمان والمكان

يّْىَن: النفوس الصغيرة والحي العظيم يعمان الوجود ان ـتاچّيـَوْد َچْبَهـجاء في . والنفوس الفردية الصغيرةالحق ين حجم 

َـْرَو

ب

النفس الصغيرة.  لكن يوجد فرق بين عمومية النفس الصغيرة والنفس الكبيرة)yena sarvam idaM tatam(  تَـتَـْمْم ايـَدمْٰس

 من النفوس لكن شخصيةاتعم سواه ان ال تستطيع النفس الصغيرة. تعم بدنها المحدود لكن الحي العظيم يعم الزمان والمكان

فوس الصغيرة، ولما انه يعم الوجود والزمان والمكان فإنه قادر على الظهور حتى في رحم امالالهوت يعم الزمان والمكان والن

على حمايتها فيالحق  هي نفس صالحة ويعمل للرب العظيمكل نفس مسلمة . يذكر في هذا النص انه حامي الصالح. يتْكْٰشـرّيـ

ل الظروف

َپ

الحقوصف . نه يعمل على تقويم سيئاتهم بقدرته الظاهرةغير الصالحين بصورة غير مباشرة أيضاً ألالحق يحمي . ك

هو حاضر في كل. سرواله ملتف في جميع الجهات بما فيها فوق وتحت ان ي هذا النص بالمستور في الجهات العشر مما يعني

كان ويخلو ويجلو بمشيئته من مطلق وأي مكان

ف

كان. من مكان آخر ال يعني جلوته يتْكْٰشـرّيَپـتواريه عن أنظار الجنين .  م

هذا الستار المادي في صورة السماء الساطعة هو مثل. اضرا هناك وبقي هناك حتى بعد خلوته رغم تواريه عن انظار الجنين ح

چادوْرهو يحل في كل مكان حتى في الرحم المادي لالم . اب جميع االحياءالحق رحم الطبيعة االم ونحن في رحمها بمشيئة 

)DurgA(مستحق رؤيتهيمكن لكل  و . 

ل. ـَوتَـْمَـَمْد ْبـهاشْـرّيالحسابات النجمية لدائرة البروج عند الوالدة ليست افتراضيات بل فعلية كما جاء في   مولود محكومكچ

يمكن الهرب من قانون الدولة بخالف القانون الطبيعي ألنه وراء مفاهيمنا. قانون الطبيعة في كل لحظة حكم الدولة للمواطن ب

 أي)YajJa( ـياْچيالكل عمل ردة أو ثواب يرهن عامله بإستثناء العاملين لحساب  ان )٩\٣( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـجاء في . الكثيفة

قانون الطبيعة هو قانون لطيف. بأبدان عملنا ونجازى على ما قدمنا من عملون ينظرالحق المرجعيات العليا عمال  .ويشْٰـٰنو

اإلنسانلذلك، قدر . حيث كل عضو من اعضاء بدننا محكوم بالنجوم وتجازى النفس ببدن لمدة سجنها عن طريق التأثيرات النجمية

تبين من خ

ب

يتجلى. علم النجوم علم كبير واستغالله ال يجعل منه علما عقيما. دة التي يعدها المنجمالنجوم عند الوالتشكيل رطة ا م

نجوم السعيدة مما يجعل التأثير على البدنمواقع ا أو حتى شخصية الالهوت عند ظهور تشكيل معلوم ليتْكْٰشـرّيَپـ  لَمهاراَج

)jayanti( َجـيانْـتّيفي هذا العالم المادي ويطلق عليه الحق أسعد تشكيل نجمي يحدث عند ظهور . المولود في لحظة مسعودة

ْزـتْـريـياكْـشَٰ امبراطورا كبيرا من الـيتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجلم يكن . وهو مصطلح ال ينبغي استغالله لغرض آخر

)KSatriyas( ار زمان ومكان مناسبينيتم اختي. لذلك، ال تحدث والدته في لحظة منحوسة مطلقا .الحق تيم فحسب بل كان من كبار

َمهاراَجع جميع النحوم المسعودة لوالدة شخص نظير اجتماإلستقبال كبار الشخصيات وكذا االمر، يتم اختيار لحظة مناسبة عند 

،ـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرّيلذلك، ولد ليصبح معروفا ببطل .  ليكون تأثيرها كبيرا عليهالعظيمالرب  يحظى برعاية يتْكْٰشـرّي َپـ

. شخصية الالهوت العليا بل من تدبير اإلنسانوهذا الترتيب النجمي المناسب ليس من صنع 

بالعمل الصالح وحده يؤذن ألحد تحصيل الثروة الكبيرة. تدبير وقت الوالدة يتم حسب خير وشر ما قدمت النفس من عمل ان ال شك

و هي خير)sanAtana-dharma(  ْدَهـْرَمَسـناتََن لمدرسة راسم التصفيةم أي )saMskAras( ـْسـكاَرْزَسـمْٰ. العلم الرفيع والجمال

 أي)garbhAdhAna-saMskAra( ـْسـكاَر َسـمْٰ-ـْرْبـهاْدهاَنَچلذلك، . قوس لخلق جو مناسب لإلنتفاع بتأثير النجوم المسعودة

قوس 

ط

ستقبال درجة صالحة وفطينة من الرجال الجماع مفروضة على الدرجات العليا وهي بداية كل االعمال الصالحة إلتصفية ط

في المجتمع التي تؤدي إلى إحالل السالم والرخاء على األرض لكن الذرية الفاسدة الشيطانية المدمنة على الجنس ال يستتبعها سوى

حلول الجحيم على األرض. 



 الذين يتصدرهم ـةْبراْهـَمنَٰ عند والدته والـلتصفيةمراسم ا جميع )YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَرأقام الملك 

 َمهاراَج المسعودة لسعادته الكبيرة بوالدة َمـنْـتْرات الـا تلو)KRpa( َپكْـرِٰ و )Dhaumya( ْدهاوْمـيا

. يتْكْٰشـرّيَپـ

 التفسير

 ١٤\١٢\١. ب. ش

 التعريب

علم الملك كيف واين ومتى يتوجب توزيع الصدقات عند والدة طفل ذكر، فأعطى الذهب والعقارات والقرى 

. ـةْبراْهـَمنَٰوالفيلة والجياد وحبوب الطعام الجيدة إلى الـ

ة التي يشرعها نظام  الصالحين والفطناء الخبراء بإقامة طقوس الـةْبراْهـَمنَٰ يف صت َوْرٰنـاشَْرَم ْدَهـْرَمتوجد حاجة إلى طبقة من الـ

)varNAzrama-dharma( .الحاضر منكَلي عصر ومعظم البشر في تلك مراسم التصفية يوجد أمل بذرية صالحة دون إقامة ال 

عصر في هذا الةِوديالـ مراسم التصفية، لكن من المحال بعث تلك مراسم التصفية أو دونها لغياب )zUdras(شـّوْدَرْز جبلة الـ

نظام. عصر موصى لهذا ال)PAJcarAtrika( پانْـتْـشَـراتْـريَك صالحين والوسائل المناسبة لكن نظام ـةْبراْهـَمنَٰعدم توفر  ل

مراسم التصفية وهي كَلي عصر وهي الجبلة السائدة في )zUdras(شـّوْدَرْز  فعال لجبلة الـ)PAJcarAtrika( پانْـتْـشَـراتْـريَك

الرفعة الروحية غير.  مخصصة للرفعة الروحية فقط وليس لغرض آخرمراسم التصفية تلك.  والزمان الحاضرعصرسبة للالمنا

. مستندة إلى النسب

 حبل المرأة مثلاثناءتوجد غيرها من الطقوس ) garbhAdhAna-saMskAra( ـْسـكاَر َسـمْٰ-ـْرْبـهاْدهاَنَچبعد إتمام طقوس 

وأما بعد والدة الطفل فتوجد.  الخ)sadhabhakSaNam( ـْمـنَٰ َسـْدَهـْبـَهـكْـشَٰو) simantonnayana (اَنـَمـتُونَّـيسـّيقوس  ط

ون بع)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجانجزت كل تلك الطقوس على يد . )jAtakarman( جاتَـكَـْرَمـْنقوس  ط

 الذي كان كاهنا ومن القادة)KRpAcArya( پـاتْـشاْرياكْـرِٰ و )Dhaumya( ْدهاوْمـيا مثل كاهن العائلة ـةْبراْهـَمنَٰالـ

)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَج الذين استخدمهم ـةْبراْهـَمنَٰالعسكريين وكانا كالهما من خيرة الكهنة مع عدد من الـ

 ليست مجرد رسميات أو مناسبات اجتماعية بلفيةطقوس التص  أي)saMskAras( ـْسـكاَرْزْسـمْٰلذلك، جميع . إلتمام الطقوس

ليسوا هؤالء. )KRpa( َپ كْـرِٰ و)Dhaumya( ْدهاوْمـيا الخبراء مثل ـةْبراْهـَمنَٰ تخدم اغراضا عملية وتنجز بنجاح على يد الـ

 بموجبمراسم التصفيةة اقام )GosvAmIs (ْسـوامّيْزچُولذلك، يفضل الـ. عصر نادرين بل معدومين في هذا الـةْبراْهـَمنَٰالـ

. ةِوديالـ على الطقوس عصر في هذا ال)PAJcarAtrika( انْـتْـشَـراتْـريَكپنظام 

قيل. )Gautama( وتَـَمچا من ذرية )Sardban RSi(شي َسـْرْدَبـْن رِٰ الكبير ـيٰشرِٰ هو ابن الـ)KRpAcArya( پـاتْـشاْرياكْـرِٰ

َپـدّيَجـنَـ حورية الجنان المعروفة )Sardban RSi( شيرِٰ َسـْرْدَبـْن الكبير ـيٰشرِٰ الـالوالدة كانت بمحض اإلتفاق إذ التقىان 

)JanpadI(َپكْـرِٰظهر طفل ذكر اسمه سمي .  فسال ماءه على جزئين )KRpa( پـّيكْـرِٰ انثى سميت ظهرت ومن الجزء االول

)KRpI( شَـنْـتَـنو َمهاراَجكان . من الجزء الثاني )zantanu( يصطاد في الغابة فعثر على الطفلين ورفعهما إلى المقام

ْدرُوٰنـاتْــشاْريا فيما بعد قائدا عسكريا مثل )KRpAcArya( پـاتْـشاْرياكْـرِٰاصبح .  المناسبةطقوس التصفية بيْبَرْهـَمنَٰالـ

)DroNAcArya (اتْــشاْرياـْدرُوٰن واخته تزوجت )DroNAcArya( . اپـاتْـشاْريكْـرِٰشارك )KRpAcArya( ملحمة في

 والد)Abhimanyu( آْبـهيـَمـنْـّيـوساهم في قتل كما ) Duryodhana (دوْريُّـوْدَهـَننب إلى جا) KurukStra (كوروكْـشِٰـتَْر

ــشاْريااتْـْدرُوٰن كبير مثل ْبراْهـَمنَٰه ألنه كان احترامعلى ) PANDavas (پانْٰـدََٰوْز لكن حافظ الـيتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج

)DroNAcArya( . ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْرعهد) DhRtarAStra (پانْٰـدََٰوْزد الـأمر إرشا) PANDavas ( پـاتْـشاْرياكْـرِٰإلى

)KRpAcArya(پانْٰـدََٰوْز عندما جرى نفي الـ) PANDavas ( دوْريُّـوْدَهـَنخسروا كل شيء في لعبة النرد مع  ان الغابة بعدإلى

)Duryodhana(.  پـاتْـشاْرياكْـرِٰاستعاد )KRpAcArya(عضويته في مجلس الشورى الملكي بعد انقضاء الحرب، واستدعي 

َمهاراَجبعد تنازل .  المسعودة إلنجاح المراسمةِوديالـ َمـنْـتْراتتالوة الـمن اجل  يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجلحضور والدة 

 بأمر)KRpAcArya( پـاتْـشاْرياكْـرِٰيمااليا، عهد إلى ل الهجرة إلى جبال اله عن عرشه من اج)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر

كان كبار الملوك. )KRpAcArya( پـاتْـشاْرياكْـرِٰ بصفة مريد ثم هجر القصر راضيا بكفاءة يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجإرشاد 

 مما كان يقدرهم على تحمل مسؤولياتهم)KRpAcArya( ياپـاتْـشاْركْـرِٰ مثل ـةْبراْهـَمنَٰدوما بكبار الـون واألباطرة يسترشد

 . السياسية على الوجه الصحيح



 سيرالتف
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 ان  واعلموه)PUrus( ْزروپّو الذين كانوا في غاية الرضى بصدقات الملك، خاطبوه بشيخ ذرية ـةْبراْهـَمنَٰالـ

.  حتما)PUrus( ْزروپّوولده سليل 

 ١٦\١٢\١. ب. ش
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 القوي ـٰنوويشْٰهذا الولد الذي ال غبار عليه تجددت حياته على يد شخصية الالهوت : ـةْبراْهـَمنَٰقال الـ

. نجاه عندما كان مقدرا له الهالك بالسالح الذي ال يقاوم. الذي يحل في الوجود، تكريما لك

 التفسير

يجري توزيع الصدقات على. قات من ارباب العائالتتقبل الصد) sannyAsI (ـْزَسـنّْـّيـاسّيالـ وـةْبراْهـَمنَٰال يحق سوى للـ

 وال سيما في مناسبة الوالدة والزواج والموت بفضل تقديمهم أرفع)saMskAras( ـْسـكاَرْزَسـمْٰ عند اقامة طقوس ـةْبراْهـَمنَٰالـ

صورة الذهب والعقارات والقرى والجياد والفيلة وحبوب الطعام معبكانت الصدقات كبيرة . رورة االولى للبشريةدمة بصدد الض خ

كانوا. ثروات كبيرة تغنيهم عن اإلكتسابون  بل كانوا يملككلمةلل فقراء بالمعنى الحرفي ـةْبراْهـَمنَٰلذلك، لم يكن الـ. أواني الطبخ

. مع برمته بالخيرمنصرفين إلى ما يعود على المجت

ال توزع الصدقة.  ذات داللة خاصة ألن الملك كان يدري اين ومتى ينبغي توزيع الصدقات)tIrthavit( ويتْـْرتْـَهـتـّي كلمة

أما.  وجوب توزيع الصدقات على المستحقين بفضل استبحارهم الروحي)zAstras( ْزشاْسـتَْرـالجاء في . عبثيا أو دون نفع

)zAstras( ْزشاْسـتَْرـال عند المتوهمين فال يرد في للرب العظيم )daridra-nArAyaNa( نارايانَٰ -َدريـْدَر المفهوم الخاطئ

 وال)ـةْبراْهـَمنَٰالـ(الفطناء  ان جملة القول،. ال يستحق التعيس تلقي الجياد والفيلة والعقارات والقرى صدقة. استحقاقهم للصدقات

الرعاية السليمة دون قلق بشأن احتياجات البدن وكان من واجب الملك وسائر اربابون ، يستحقسيما المتفرغين إلى خدمة الرب

. العائالت السهر على راحتهم

الطفل ما دام موصوال بحبل السُّـرة إلى امه فال بد من اعتباره واحدا مع بدن امه لكن حالما ان )zAstras( ْزشاْسـتَْرـالجاء في 

ضر المالئكة المدبرينيح. )jAtakarman (جاتَـكَـْرَمـْنصال الطفل عن امه فال بد من إقامة طقوس قطع حبل السُّرة وانف ي

واألسالف الراحلين للعائلة لرؤية الطفل المولود وتلك المناسبة على االخص هي الوقت المناسب لتوزيع الصدقات على المستحقين

. الروحيةالمجتمع المنقطعين إلى رفعة 

الجنين كان ال ان  لسببين، االول هويتْكْٰشـرّيَپـ الجنين )كْرِِٰشْٰـنَٰالرب ( ويشْٰـٰنونجى شخصية الالهوت القوي العام في الوجود 

ّيـوْدهيشْـتْهيَر السلف الصالح للملك الصالح پورووالسبب الثاني هو انه كان آخر ذرية لحقل تيم صفي غبار عليه ألنه

)YudhiSThira( . ممثليه إلحراز التقدم الملموس في حياة سلميةاستمرار ذرية الملوك الصالحين في حكم األرض بدورالحق أراد 

ّيـوْدهيشْـتْهيَر الجيل الثاني للملك إلى) KurukStra (شِٰـتَْركوروكْـملحمة الملوك بعد انقضاء جميع ذرية هلكت . ومزدهرة

)YudhiSThira (ابنيتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجكان . ياة إلنجاب وريث للعائلة المالكة الكبيرةولم يبق منهم على قيد الح 

 الذي ال يقاوم الذي أطلقه)brahmAstra( ْبـَرْهماْسـتْـَرسالح كان  السليل اآلخير في العائلة و)Abhimanyu( آْبـهيـَمـنْـّيـو

شخصيةيقوم .  ولهذه الصفة داللة خاصةويشْٰـٰنوالرب  هنا بكْرِِٰشْٰـنَٰالرب وصف . بإهالكهكفيال ) AzvatthAmA (آشْـوتّْـهاما

في الزمانالحق يحل . كْرِِٰشْٰـنَٰلرب ل هو االمتداد التام ويشْٰـٰنوالرب . ويشْٰـٰنو بالحماية واإلهالك بدور كْرِِٰشْٰـنَٰ الالهوت االولية

 علىاالصفياء التيميظهر هؤالء  .للحق تيم صفي  هنا بالبياض الناصع ألنهيتْكْٰشـرّيَپـ الطفل وصف. ويشْٰـٰنوصورة بوالمكان 

ره ويعينهم بكشف العلم الهائمة في الخليقة المادية ورجوعها إلى داالنفوس المسيَّرةاستعادة الحق يشاء  .الحقاألرض لتنفيذ مهمة 

ناصعين البياض لتعاليهمالحق تلك الكتب العلية والرسل وممثلي . السيد الروحي وإرسال الربانيين والحكماء وتوكيل ممثله ِوديالـ

َرْبـَرْهماْسـتْـسالح . على حمايتهم عندما تتهددهم االخطار بالتهديدات الحمقاء للماديينالحق عن الجبالت المادية، ويعمل 

)brahmAstra( آشْـوتّْـهاما الذي أطلقه) AzvatthAmA (الحق كان سالحا فوقطبيعيا ال يرد، لكن يتْكْٰشـرّيَپـ على الطفل

)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَج  تيمهالقوي الذي يحل في المكان داخال وخارجا، رده بقدرته لتنجية خادمه الصادق وسليل

 . ما برحمته العليةدوالحق ذي أكرمه ال
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هذا الطفل  ان يا خير المحظوظين، ال شك. لهذا السبب، سيصبح هذا الطفل معروفا بمحمي شخصية الالهوت

. ا من الدرجة االولى وسيتصف بكل الصفات الطيبةتيمسيصبح 

 التفسير
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النفوس، هل سيصبح ملكا ربانيا تقيا في اسمه وشهرته وممجدا كرام يا ): ّيـوْدهيشْـتْهيَر(سأل الملك الصالح 

 بمنجزاته على خطى أسالف عائلتنا الملكية الكبيرة؟

 التفسير

شخصيةهو الحق  ان )KaTha UpaniSad( ـْدَـنيشَٰپكَـطْـَهى أوجاء في . الحماية لجميع االحياء ألنه قائدهم العظيمالحق يولي 

.شخصية الالهوت يرزق سائر االحياء وبالعلم به ينال الفرد السالم الباقي ان  بين سائر االشخاص والفارق بينهما هوالالهوت العليا

َمهاراَجلذلك، كان . شخصيا االصفياء ة تيمهه يتولى حمايلف درجات االحياء، لكن تلك الحماية تتوالها مختلف قدراته لمخت

 المتصفين بكلتيمهفال بد من انه سيصبح من خيرة الحق  محميا منذ بداية نموه في رحم امه، ولما كان ينعم بحماية يتْكْٰشـرّيَپـ

 و)madhyam-adhikArI(  أْدهيـكارّي- َمـْدْهـياْمو) mahA-bhAgavata (ـَوتََچ ْبها-َمها:  ثالثة درجاتالتيم. الصفات الجميلة

 أي اهل الدرجة)kaniSTha-adhikArI(  أْدهيـكارّي-ـطَْهىكَـنيـشْٰ. )kaniSTha-adhikArI(  أْدهيـكارّي-ـطَْهىكَـنيـشْٰ

 دون علم كاف به مما)mUrti(مّورتي  تعظيما للـون ويسجدالحق  هياكلإلى ون  الماديين ألنهم يذهبالتيمالثالثة ويطلق عليهم 

الرحمة علىون الصداقة مع أندادهم ويظهرون ويعقدالحق لكن من طوروا خدمة مخلصة إلى  .الحق تيمهم لاحترامعدم يستتبعه 

صلة خالدة لكل شيءون ويرالحق كل الوجود في ون أما من ير.  من الدرجة الثانيةالتيمالملحدين، يطلق عليهم ون االبرياء ويتجنب

 من الدرجة االولى وهم الكملةالتيم أي )mahA-bhAgavatas( ـَوتَـْزَچْبها-َمهافإنهم ق الحسوى ون ال يرمما يعني انهم الحق ب

)mahA-bhAgavata( ـَوتََچْبها-َمها التيم لذلك،. تلقائيا  من الدرجات الثالثة بكل الصفات الجميلةالتيميتصف . من كل الوجوه

ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَج ولد في عائلة يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج  ان كامل من كل الوجوه، ولمايتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجنظير 

)YudhiSThira(ـَوتََچْبها-َمها هنا وصف قد ف )mahA-bhAgavata(ـَوتََچْبها-َمهاالعائلة التي يولد بها . خير المحظوظين  أي

)mahA-bhAgavata(ائة جيال تكريما بفضل تلك الوالدة بنعمة هي عائلة محظوظة ألنها تنال الخالص مع اسالفها وخلفها إلى م

 .للحقا تيما صفيلذلك، ينفع الفرد عائلته بالنفع األعظم عندما يصبح .  المحبوب لتيمهتكريماالحق 

)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَرأسالف الملك  ان  كانوا ربانيين. ن كبار الملوك الربانيين االتقياء والممجدين بمنجزاتهم جميعك م

تربى هؤالء الملوك.  والرشد الروحيلذلك، كانت رعيتهم في غاية السعادة والتقى وحسن السلوك والرخاء. على العرش الملكي

الربانيين على يد النفوس الكريمة والتعاليم الروحية وبالنتيجة كانت المملكة حافلة بالربانيين وكانت في ارض سعيدة بالحياة

عرش صنون صنو اسالفه وكان يرغب بأن يكون خليفته على ال نفسه م)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجكان . الروحية

ـَوتََچْبها-َمها بأن الحسابات النجمية تدل على والدة طفل سيكون ـةْبراْهـَمنَٰأسالفه العظام وشعر بالسعادة باإلستطالع من الـ

)mahA-bhAgavata (هذا هو مثال النظام. كان الطفل سيسير على خطى أسالفه الكبار ان كما شاء اإلستزادة باإلستطالع ما

يخلف وريثا يساويه كفاءة ان ا فتيا وأن يكون الخوف المتشخص للخارجين على القانون، كما يجبتيمكون الملك ي ان يجب. الملكي

في النظام الديمقراطي الحديث، والحكومة بيد أو دونها )zUdras (شـّوْدَرْزتتصف الشعوب بصفات الـ. حكم الرعية البريئة ل

 بالشهوة والجشع ويتقاتل المتمثلة)zUdras (شـّوْدَرْز الجو مشحون بصفات الـلذلك،. ِوديالـممثلهم الجاهل بالنظام الملكي 

ال يعتزل أحد. يود كل فرد استغالل مصادر الدولة إلى حين موته. الحكام يوميا ويتبدل الوزراء بتبدل االحزاب واالنانية الجماعية

وضعاء تحقيق ما يعود على الشعب بالخير؟ النتيجة هي الفسادكيف يستطيع أمثال هؤالء ال. يجبر على ذلكدون ان الحياة السياسية 

يسمح لهم بتولي مختلف ان  على مثال الملوك قبلـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرّييجب عليهم اإلطالع من . المؤامرات والنفاق و

. المناصب
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 ابن )IkSvAku( واكوـإكْـشْٰن هذا الطفل مثل الملك سيكو ،)PRthA( تْـهاْپـرِٰيا ابن : ـةْبراْهـَمنَٰقال الـ

، سيكون مثل ْبَرْهـَمـنيةومن جهة المبادئ الـ.  في مجال الحفاظ على جميع المولودين)Manu( َمـنو

. وال سيما بصدد الوفاء بوعده )Dazaratha( َدشَـَرتْـَهى َمهاراَج ابن )RAma(راَم شخصية الالهوت 

 التفسير



Rْپـَرجا كلمة )RprajAR(ال تولد النفس في الواقع وال تموت لكن نتيجة انقطاعها عن خدمة.  تعني جميع المولودين في العالم المادي

وبداعي رغبتها في السيطرة على الطبيعة المادية فإنها توهب بدنا مناسبا لتحقيق رغباتها المادية، وبعملها ترتهن بقوانينالحق 

 ألف صنف من٤٠٠ ماليين و٨لذلك، تتناسخ النفس من بدن إلى آخر في خالل . ادي حسب عملهاالطبيعة المادية وتبدل البدن الم

تهفحسب بل تنعم بحمايالحق فإنها ال تتلقى ضرورياتها الحياتية من قبل للحقافراد القدرة البينية من اجناس الحياة، لكن كونها 

االحياء للعيش واستيفاء مدة  أي)prajAs( ْپـَرجاْزنيين على حماية جميع يعمل هؤالء الملوك الربا. ممثليه الملوك الربانيينحماية و

 جولته لتفقد احوال مملكته، شاهد بقرة ضعيفة على وشك الموت علىاثناء ملكا ربانيا مثاليا ألنه يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجكان . سجنهم

الحيوانات بحمايتهم أيضاً ليس من وجهةون انيون كانوا يشملالملوك الرب ان  فأعتقله بتهمة القتل فورا مما يعنيكَلييد تشخيص 

كان جميع الملوك الربانيين ابتداء بمالك الشمس فنزوال. النظر العاطفية فحسب بل ألن كل من يولد في العالم المادي يحق له العيش

 عن)١\٤( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ جاء في  التي تدرس على كواكب السماء أيضاً طبقا لماةِوديالـبالحكمة ون إلى ملك األرض يعمل

ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ وتسليم مالك الشمس تعاليم )VivasvAn( َوْسـوانيـو على مالك الشمس ـتاچّيـَوْد َچْبَهـتعاليم الحق القاء 

َمـنوْز اربعة عشر قبعايت. السلسلة المريدية العلية ب)IkSvAku( واكوـإكْـشْٰ َمهاراَج إلى َمـنو ومن )Manu( َمـنوإلى ولده 

)Manus( َمـنو. ْبـَرْهما في نهار )Manu( َپـتـيْزْپـَرجا السابع أحد َمـنو المشار إليه هنا هو )PrajApatis(اآلباء االوائل  أي

وواكـإكْـشْٰ َمهاراَج  من بينهمانجب عشر أوالد كان. )Vaivasvata Manu( َوْسـَوتَ َمـنوايـووهو ابن مالك الشمس واسمه 

)IkSvAku( . واكوـإكْـشْٰ َمهاراَجأخذ )IkSvAku( َمـنو عن والده ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ تعاليم )Manu(الذي تلقاه من والده مالك 

 لكن اندرست)IkSvAku( واكوـإكْـشْٰ َمهاراَج من السلسلة المريدية العلية بـتاچّيـَوْد َچْبَهـفيما بعد، نزلت تعاليم . الشمس

كوروكْـشِٰـتَْرملحمة  في ساحة أْرجوَنعلى الحق لذلك، ألقاه .  بمرور الوقت على يد معدومو الضميردية العليةالسلسلة المري

)KurukStra( .ـياپاوروشِٰأ من صنع البشر بل هي ةِوديالـست الحكمة إذن، لي )apauruSeya( . الذيالحق  هو كالم ِوديالـالعلم

. ـَرْهماْبأوحاه إلى المخلوق االول في الكون 

خلفه. انجب مائة ولد ومنع أكل اللحوم. )Vaivasvata Manu( َمـنو َوْسـَوتَايـوأحد أوالد : )IkSvAku( واكوـإكْـشْٰ َمهاراَج

 .  على العرش بعد موته)zazAda( شَـشاَدولده 

َوْسـواني وابن مالك الشمس و)IkSvAku( واكوـإكْـشْٰ السابع والد َمـنو الوارد ذكره في هذا النص هو َمـنو: )Manu( َمـنو

)VivasvAn( َمـنوالبشر انحدروا من . أْرجوَن قبل القاءها على ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ تعاليم كْرِِٰشْٰـنَٰالرب  الذي القى عليه )Manu(.

و) Nabhaga (َچنَـْبـَهـ و) IkSvAku (واكوـإكْـشْٰ:  عشرة أوالد)Vaivasvata Manu( َمـنو اتََوْسـويـوانجب 

ـطَ ديـشْٰو) NAbhAga (َچناْبـها و) NariSyanta (ـيانْـتَنَـريـشْٰ و) zaryAti (ـاتي شَـْرّيو) DhRSTa (ـطَتَـراشْْٰدْهـرِٰ

)DiSTa (شَٰكَـرّو و )KarUSa (ـْدْهـَرشَْٰپـرِٰ و )PRSadhra(سوماْن و و) VasumAn( . َمـتْـْسـيافي صورة الحق نزل

)Matsya(َمـنو َوْسـَوتَاْيـ و حقبةضخمة في بداية أي السمكة ال )Vaivasvata Manu( . عن والدهـتاچّيـَوْد َچْبَهـأخذ مبادئ 

 َمـنولى إتتيميةال الخدمة لقن. )IkSvAku( واكوـإكْـشْٰ َمهاراَج وألقاه على ولده )VivasvAn( َوْسـوانيـومالك الشمس 

)Manu( َچتْـِرتا ّيـو في بداية )TretA-yuga(واكوـإكْـشْٰ بدوره لقنها إلى َمـنو  و )IkSvAku(لخير البشرية  .

َدشَـَرتْـَهى َمهاراَج الصفي  تيمه بدور ابن)RAma(راَم  شْـرّي في صورة شخصية الالهوت العليانزل : )RAma(راَم الرب 

)Dazaratha( ـاآيُّـوْدْهـّي ملك )AyodhyA( . راَم الرب نزل)RAma(ين الذين ظهروا بصفة أخوته االصغر مع امتداداته التام

تْـشايـتْـَركعادته إلقامة مبادئ الدين والقضاء على العناصر المخربة في اليوم التاسع للقمر المتزايد من شهر الحق ظهر . سنا

)Caitra( تْـِرتا عصر) Treta( .ويشْـواميـتْـَر كان صبيا، ساعد الحكيم الكبير عندما )VizvAmitra( هوسوَبـ بقتل )Subahu(

ـةْبراْهـَمنَٰالـ.  اداء واجباتهم اليوميةاثناء التي كانت تضايق الحكماء )MArIca( ـتْـشَمارّيضرب الجنية 

الـ

و

 على تنوير البشر بالعلمـةْبراْهـَمنَٰيعمل الحكماء الـ.  مقصودين للتعاون لما فيه خير البشرية)KSatriyas(كْـشَٰـتْـريـياْز و

لمثالي لحفظهو الملك ا) RAmacandra (راَمـتْـشَـنْـْدَرالحق . حمايتهممقصودين ل) KSatriyas (ـتْـريـياْزكْـشَٰالكامل والـ

 بحمايته مماـةْبراْهـَمنَٰاالبقار والـالحق يخص . أرفع تربية إنسانية  أي)brahmaNya-dharma( ْدهاَم -ـياْبـَرْهـَمـنْٰوحماية 

.)VizvAmitra( ويشْـواميـتْـَرالئكة المدبرين بأسلحة فعالة للتغلب على الشياطين بواسطة المالحق جازى . دعم رخاء األرض ي

ّيِدوسّيـتا وتزوج شيـَو  وكسر القوس الخارق لـ)Janaka( َجـنَـَككان حاضرا في قربان القوس الذي أقامه الملك 

)SItAdevI( َجـنَـَك َمهاراَج ابنة )Janaka( . 

 ألف جني١٤وقتل ) Dazaratha( َدشَـَرتْـَهى َمهاراَج في الغابة مدة اربعة عشر سنة رضوخا ألمر والده بعد زواجه اختار النفي

الحقعقد . )SItAdevI( ّيِدوسّيـتادة الجن، على خطف زوجته بمكي) RAvaNa (راَونَٰ عمل .مساعدة المالئكة في تدبيرهم

داقة مع 

ل

 بعون)SugrIva( َوــرّيْچسواصبح . )SugrIva( َوــرّيْچسو اخو )Vali( َولي  وأعانه بقتل)SugrIva( َوــرّيْچسوص

جسرا من الحجارة على المحيط الهند بين شبه القارة الهنديةالحق أقام .  احد اجناس الغوريال)VANaras(  وانَٰـَرْزملكراَم الرب 

عد، على يدهفيما ب) RAvaNa (راَونَٰقتل . )SItA( سّيـتاي خطف الذ) RAvaNa (راَونَٰ التي كانت مملكة ـكالَـنْ وجزيرة 

ـنَٰـشَٰيـْبـهـّيوكان . ـكالَـنْ  جزيرةعرشعلى ) RAvaNa (راَونَٰ اخ )VibhISaNa( ـنَٰـشَٰـّييـْبـهونصب و

)RVibhISaNaR( راَونَٰ أحد اخوة الجني) RRAvaNaR (راَم الرب  خلّده لكن)RRAmaR(ـاّيآيُّـوْدْهـإلى مملكته الحق عاد .  ببركاته

)RAyodhyAR(ـْهـَنْچشَـتْـروأمر اخوه .  سنة من النفي١٤بعد انقضاء   على طائرة من الزهور )RzatrughnaR(بالهجوم على 

)RAzvamedhaR( آشْـَوِمـْدَهىعشرة الحق أقام .  فقتل الجني)RMathurAR( َمـتْـهورا الذي كان يحكم )RLavNAsuraR( ـاسوَرٰنلَـو

راَمالرب اريخ اعمال هي ت) RRAmAyaNaR (رامايانَٰ. )RzarayuR (شَـَرّيـو اإلستحمام في نهر ثناءاقرابين من الخيل ثم اختفى  أي

)RRAmaR( ـكيالْـمـّيَو على األرض من نظم الشاعر الكبير )RVAlmIkiR( . 
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 لبالد )zibi( شيبيسيكون هذا الطفل في غاية السخاء وحاميا للنفوس المسلمة مثل الملك المعروف 

 ـيانْـتَدوشْٰ َمهاراَج ابن )Bharata( ْبَهـَرتَكما سيذيع اسم وصيت عائلته مثل ) UzInara( ـنَـَرأوشـّي

)DuSyanta( .

 التفسير
. بحماية النفوس المسلمة)kSatriya( ـتْـريـياكْـشَٰ. يفتخر الملك الـشتهر الملك بجوده وقرابينه وحماية النفوس المسلمة الخ

وقف المل

ي

ـتاچّيـَوْد َچْبَهـاالحياء في الحق يأمر . لقضية العادلةاقوة حماية   أي)Izvara-bhava(   ْبـَهـَو-إشْـَوَرك ذلك هو م

يتخذ الملك ان ال بد. تيمهلذلك، ال يتقاعس مطلقا عن حماية مختلف . قوي ووفي بوعدهالحق . التسليم له ويعدهم بالحماية التامة ب

 حميم)UzInara( ـنَـَرأوشـّي ملك )zibi( شيبي َمهاراَجكان  .الحقبوصفه ممثل  لمة مهما كلفه االمرموقف حماية النفوس المس

 يدري بأن)zibi( شيـبي َمهاراَجكان . )zibi( شيـبي َمهاراَج الذي استطاع دخول كواكب الجنان مع )YayAti( ـاتيياّي َمهاراَج

كان. )MahAbhArata (َمهاْبهاَرتَ من )٩-٦\٩٦  َپـْرَو-آدي(لجنة في واكب الجنان كانت مصيره بعد الموت ويرد وصف ا ك

. لكن االخير احجم عن قبول هبته)YayAti( ـاتيياّي َمهاراَجهب منزلته في الجنة إلى و  جوادا إلى حد أراد)zibi( شيـبي َمهاراَج

عند تقصي الحكماء، سرد.  وغيرهم)ASTaka( ـطَـَكآشْٰمثل ) RSis( ـيْزٰشرِٰ الجنة مع كبار الـ)YayAti( ـاتيياّيخل 

ّ

د

اصبح من اعضاء مجلس معبوده مالك الموت.  في طريقهم إلى الجنة)zibi( شيبي االعمال الصالحة للملك )YayAti( ـاتيياي

 yAnti deva-vratA( َرتـا ِدوانو-ِدَوـانْـتي ّي: مصير عباد المالئكة كواكب المالئكة ان ـتاچّيـَوْد َچْبَهـجاء في . ياَمـراَج

devAn( .،شيبي َمهاراَج اصبح بذلك )zibi( كان مشهورا في.  على كوكبهياَمـراَج ىالكبروايشْٰـنَٰـوية ـال من بطانة المرجعية

 كما)نسر(تمثل مالك الجنان ذات مرة في صورة طائر صائد حمام . حياته على األرض بحماية النفوس المسلمة وبسخائه البالغ

. وأراد النسر انتزاعها من الملك)zibi( شيبيلجأت الحمامة إلى حجر الملك .  في صورة حمامة)Agni( ـنيْچآالنار تمثل مالك 

 بقبول النسر ماةسويتمت التالنسر عرض الملك وفي نهاية االمر رفض عرض الملك عليه بعض اللحم لقاء عدم قتل الحمامة لكن 

عندئذ، وضع الملك. ملك بقطع اللحم من بدنه ووزنه لكن وزن الحمامة كان يزداد دائمابدأ ال. يعادل وزن الحمامة من بدن الملك

ـيٰشِدَو رِٰكما أثنى . كشف مالك الجنان ومالك النار عن هويتهما وباركا الملك. فسه في الميزان لقاء الحمامة فسر المالكين منه

اَرَد

ن

 )DevarSi NArada( شيبي  َمهاراَج على)zibi(شيبي َمهاراَجضحى .  الكبيرة وال سيما في الجود والحماية لمآثره )zibi(بولده 

ي سبيل ارضاء رعيته

ن

 .  ثاني في الجود والحماية)zibi( شيبي سيصبح يتْكْٰشـرّيَپـ كان الطفل بذلك،. ف

: وأشهرهم)Bharata( تَْبَهـَريوجد عدد كبير من االشخاص في التاريخ باسم : )DauSyanti Bharata( داوشْٰـيانْـتي ْبَهـَرتَ

َمهاراَج ابن )Bharata( ْبَهـَرتَ و )RSabha(ـْبـَهـى ٰشرِٰ ابن الملك )Bharata( ْبَهـَرتَ  و)RAma(راَم الرب اخو 

َوْرشَٰ -ْبـهاَرتَ  باسمهذا الكوكب األرضي معروف أيضاً.  وجميعهم معروفين في تاريخ الكون)DuSyanta( ـيانْـتَدوشْٰ

)Bharata-varSa(ْبـهاَرتَكوكب   أي )BhArata( ْبَهـَرتَ تيمنا بالملك )Bharata( ـْبـَهـى ٰشرِٰ ابن)RSabha(لكن حسب رأي 

من جهتنا، نحن مقتنعون بأن اسم. )DuSyanta( ـيانْـتَدوشْٰ نسبة إلى حكم ابن )BhArata( ْبـهاَرتَالبعض، سميت األرض 

انت. )RSabha(ـْبـَهـى ٰشرِٰ ابن الملك )Bharata( ْبَهـَرتَعلى األرض منذ عهد  اطلق )Bharata-varSa( َوْرشَٰ -ْـهاَرتَ كب

بعد تتويج )Bharata-varSa( َوْرشَٰ -ْبـهاَرتَ  باسم لكنها اصبحت معروفة)IlAvati-varSa(  َوْرشَٰ-تيإالَواألرض تسمى قبله 

 . )RSabha(ـْبـَهـى ٰشرِٰ ابن الملك )Bharata( ْبَهـَرتَ

هو ابن الجميلة المعروفة.  لم يقل عنه اهمية)DuSyanta( ـيانْـتَدوشْٰ َمهاراَج ابن )Bharata( ْبَهـَرتَم كل ذلك، لكن رغ

عد ذلك،. )Bharata( ْبَهـَرتَ في غرامها في الغابة وولد )DuSyanta( ـيانْـتَدوشْٰ َمهاراَجع وق. )zakuntalA (َـكونْـتَـال بش

)Bharata( ْبَهـَرتَ فنشأ الطفل )KaNva Muni( موني َوـكَـنْٰيجة لعنة نت) zakuntalA (ونْـتَـالشَـك عن زوجته َمهاراَجسي 

ع امه 

ن

 مع القططاإلنسانكان في غاية القوة منذ طفولته وكان يتحدى االسود والفيلة في الغابة ويقاتلهم كما يلعب . في الغابة

الكالب، ومن نمو قوة الصبي التي فاقت قوة شخصية

م

َدَمـْنَسـْرَو في الغابة اسم )RSis( ـيْزٰشرِٰ طرزان الخيالية، اطلق عليه الـو

)Sarvadaman(في ْبَهـَرتَ َمهاراَجيرد وصف كامل عن .  أي القادر على التحكم بأي حي )َمهاْبهاَرتَ من )َپـْرَو  -آدي

)MahAbhArata( .پانْٰـدََٰوْزـال) PANDavas (كوروْزأو الـ )Kurus( ْبَهـَرتَا أحياناً ووصف )Bharata(لوالدتهم في ذرية 

. )DuSyanta (ـيانْـتَدوشْٰ ابن الملك )Bharata( ْبَهـَرتَ َهاراَج م
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. سيكون ال يقاوم كالنار وغالبا كالمحيط. بين كبار النبالين أْرجوَنسيكون الطفل مثل 

 التفسير



R أْرجوَنــْرّيّيكاْرتَـو واحد هو :وَنأْرجيوجد شخصين في التاريخ باسم )RKArttavIrya ArjunaR( هايـَهـيا ملك )RHaihayaR(

نورد هنا.  معادال لهما في القتال على االخصيتْكْٰشـرّيَپـكالهما مشهورين برمي النبال، وسيكون الطفل . والثاني هو جد الطفل

 RPANDava ArjunaR( .R( أْرجوَنَو پانْـدَٰ وصف وجيز للـ

Rأْرجوَنَو انْـدَٰپالـ )RPANDava ArjunaR( : پانْٰـٰدوَمهاراَج وابن ـتاچّيـَوْد َچْبَهـهو بطل  )RPANDuR( . ّيِدو كونْـتّيكانت الملكة

)KuntIdevI( هو جزء تام لمالكأْرجوَنلذلك، . أْرجوَن تستطيع استدعاء المالك الذي تشاء فاستدعت مالك الجنان فأنجب منها 

أعلن.  أيضاً)Phalguni( نيچوْپـَهـلْـلذلك كان يكنى . آذار- أي شباط)Phalguna(َن چوْپـَهـلْـلد في شهر و. إنْـْدَرالجنان 

عند والدته، صوت من السماء عن أمجاده المستقبلية وحضر تلك المناسبة الوجهاء من مختلف ارجاء الكون مثل المالئكة

ـْزَچنا و )Vasus( َوسوْز و) Rudras (روْدَرْز من كوكب الشمس و )Adityas( آديـتْـياْز و )Gandharvas( َوْزـنْْدَهـْرَچوالـ

)NAgas( ْپـَسـراْزآ ومختلف كبار الحكماء باإلضافة إلى )ApsarAs(حوريات الجنة اللواتي أمتعن جميع الحضور برقصهن  أي

 بمختلفأْرجوَن تصفية ل)Kazyapa( َپكَـشْـيانه  أرسل كاهأْرجوَن وخال كْرِِٰشْٰـنَٰالرب  والد )Vasudeva( سو ِدَوو. غناءهن

َـمْٰ

و

َچـنْشَـتَـْزرِٰ للتسمية في حضور الحكماء وأهالي طقوس التصفية، كما اقيمت طقوس التصفية  أي)saMskAras( ـْسـكاَرْزس

)zatasRGga( .ْدراوَپـدّي: تزوج أربعة زوجات) DraupadI (سوْبـَهـْدرا و) SubhadrA (ـَدَچـنْ تْـشيـتْـَرو )CitraGgada(

و) Abhimanyu (آْبـهيـَمـنْـّيو و) zrutakIrti (ْرتيشْـروتَـكـّي:  وضعن له أربعة أوالد)UlUpI( پّيأولّوو 

 .  على التوالي)IrAvAn( إراوان و )BabhruvAhana( اَهـَنَبـْبـْهـروو

ناء عمهواب) PANDavas (پانْٰـدََٰوْزع سائر الـم) DroNAcArya (ْدرُوٰنـاتْــشاْريادرس في حياة التلمذة على يد االستاذ الكبير 

اعتبره.  انضباطهإلى) DroNAcArya (ْدرُوٰنـاتْــشاْريالكنه بز الجميع بإجتهاده فلفت نظر ) Kurus( كوروْزالـ

ة كان يمارس اطالقكان مجتهدا إلى درج. يرا وباركه بكل أسرار العلم العسكريعالما كب) DroNAcArya (ْدرُوٰنـاتْــشاْريا

.ل منه أفضل نبال على األرضيجع ان )DroNAcArya (ْدرُوٰنـاتْــشاْريا الليل ولكل هذه االسباب، قرر استاذه اثناءالسهام حتى 

 من ذرية)Tripura( پوَرتْـريـ و )NaNipur( پوْرـيَمـٰنكانت العائالت الملكية في واليتي . اجتاز امتحان خرق الهدف بإمتياز

 اعتداء تمساح فباركهمن) DroNAcArya (ْدرُوٰنـاتْــشاْريا حياة أْرجوَنانقذ . )BabhruvAhana( اَهـَنَبـْبـْهـرووه ولد

وعندما) DroNAcArya (ْدرُوٰنـاتْــشاْريا من اعداء )Drupada( َپـَدْدرو َمهاراَجكان . )brahmazira( ْبـَرْهـَمـشيَربسالح 

آهـيـتْشْـَهـتْـَر مدينة أْرجوَناجتاح . )DroNAcArya( اتْــشاْرياـْدرُوٰن وساقه أمام  باعتقالهأْرجوَنهاجمه، قام 

)Ahichhatra( َپـَدْدرو َمهاراَج التي يحكمها )Drupada( اتْــشاْرياـْدرُوٰن ووهبها إلى )DroNAcArya( .أفضى

عده بإستعمال ان أْرجوَن وطلب من )brahmazira( ـشيَرْبـَرْهـَم بأسرار سالح أْرجوَنإلى ) DroNAcArya (ْرُوٰنـاتْــشاْريا يد

)DroNAcArya (ْدرُوٰنـاتْــشاْريابذلك، تكهن . أْرجوَن عدو )اتْــشاْرياـْدرُوٰن(هذا السالح ضده عند الضرورة عندما يصبح 

 نيابة عن استاذهأْرجوَن على يد )Drupada( َپـَد ْدروَمهاراَج رغم هزيمة. )KurukStra (كوروكْـشِٰـتَْرملحمة وقوع ب

 لكنه حزن عندما سمع بالخبرأْرجوَن إلى) DraupadI (ْدراوَپـدّيقرر اعطاء ابنته فقد ) DroNAcArya (ْدرُوٰنـاتْــشاْريا

ْدراوَپـدّيعلى شرف ابنته لذلك، أقام حفلة . )Duryodhana( دوْريُّـوْدَهـَن في بيت شمع شيلك بمكيدة أْرجوَنالكاذب بموت 

)DraupadI ( هو الوحيد القادر علىأْرجوَنوضع هذا الشرط ألن . يخرق عين سمكة متدلية من السقف ان جها شريطةزوإلختيار 

دوْريُّـوْدَهـَنمتخفين في المنفى بناء على اتفاق مع ون  يعيشأْرجوَنكان اخوة . أْرجوَنذلك فنجح في اعطاء ابنته الجديرة إلى 

)Duryodhana (ْدراوَپـدّي إلى حفلة اختيار ـةْبراْهـَمنَٰ مع اخوته في زي الـأْرجوَنر فحض) DraupadI (أفضى. وجهاز

 االميرة)kSatriyas( ْزـتْـريـياكْـشَٰالـعندما شاهد جميع الملوك ) BalarAma(راَم َبـلَـ بحقيقة االمر إلى كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي

 . وجا لها فقير زْبراْهـَمنَٰكلل ت) DraupadI (ْدراوَپـدّي

 رزق منها بولد اسمه)NAgaloka( لُوَك َچنا كما احب فتاة من أهالي )َهـْرْدواْر( اَرَهريـْدو في مدينة )UlUpI( پـّيأولّوالتفى 

 ورزق منها بولد اسمه)MaNipur( پوَرـيـَمـٰن ابنة ملك )CitraGgada( ـَدَچـتْـشـيـتْـَرنْكذا، التقى . )IravAn(إَروان 

سوْبـَهـْدرا اخته  على خطفأْرجوَن خطة لمساعدة كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب دبر . )BabhruvAhana( اَهـَنووَبـْبـْهـر

)SubhadrA( َبـَل ِدَو ألن) Baladeva (دوْريُّـوْدَهـَنيل إلى تزويجها كان يم )Duryodhana(.  ّيـوْدهيشْـتْهيَروافق

)YudhiSThira(  سوْبـَهـْدرا بخطف أْرجوَن فقام كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيمع )SubhadrA(بالقوة ثم تزوجها فوضعت 

َوـدَٰكْـهانْٰ مالك النار بإشعال النار في غابة أْرجوَنارضى . يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج والد )Abhimanyu( آْبـهيـَمـنْـّيـو

)KhANDava(مع سائر المالئكة لكنأْرجوَنة فهاجم  من اشعال النار في تلك الغابإنْـْدَرغضب .  فأهداه مالك النار سالحا 

َدتَّدَو فأهداه صدفة قيمة تسمى )MayAsura( َمـياسوَر بحماية الجني أْرجوَنوعد .  إلى جنتهإنْـْدَر هزمه وعاد أْرجوَن

)Devadatta( . لرضاه عن فتوتهإنْـْدَر أسلحة كثيرة من أْرجوَنكذا، تلقى  . 

أكد ،)Magadha( ـْدَهىَچَمـ ملك )JarAsandha( َجـراَسـنْـْدَهىهزيمة ب )YudhiSThira( يَرّيـوْدهيشْـتْه َمهاراَجعندما فشل 

 لقتل)Magadha( ـْدَهىَچَمـ إلى مدينة كْرِِٰشْٰـنَٰالرب  و)BhImasena( ـِسـَنـَمْبـهّي مع أْرجوَنيقتله فتوجه  ان  لهأْرجوَن

 إلىثم سار )Bhagdutt( ـدوتّْْچَهـْبـ وأخضع ملك )Kelinda( ِكـلـنْـَد بالد أْرجوَنقهر . )JarAsandha( َجـراَسـنْـْدَهى

عندما خرج إلخضاع  واخضع جميع ملوكها)Modapur( وْرپمُوَد  و)Ulukpur( پوْرأولوكْـ و) Antagiri (ـريچيآنْـتَـالد  ب

R.  امبراطور كما كانت العادة بعد تتويج كل)RPANDavasR( پانْٰـدََٰوْزالـسائر ملوك األرض لسلطة 

R فجاء في صورة أحدأْرجوَن تجربة قوة شيـَو، كما اراد المولى إنْـْدَر بعض المجاهدات القاسية أحياناً ونال مكافأة أْرجوَنمارس 

 عنه أهداهشيـَوتواضع ومن رضى المولى بكل  إليه أْرجوَنفدعى بعد رضاه عنه كان الغابات وبارزه وكشف له عن هويته 

الح 

س

اْسـتْـَرـٰدَدنْٰتلقى سالح .  من االسلحة من سائر المالئكةا كبيرا عددأْرجوَناكتسب . )RpazupataR( تََپـَپـشو س

َٰ )RdaNDAstraR( َپـشاْسـتْـَر وتلقى سالح ياَمـراَج من مالك الموت )RpazAstraR( وتلقى سالحرونَو من مالك البحار  )RVaruNaR(
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. سيكون متسامحا كاالرض وجلودا كوالديه. سيكون هذا الطفل في قوة االسد ومأوى منيع كجبال الهيمااليا
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سيكون في سخاء .  في إتزان العقلْبـَرْهما  أو)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَرسيكون هذا الطفل مثل جده 

 .  مالذ أم السعدنارايانَٰ شخصية الالهوت العلياوسيكون مالذ كل حي ك) KailAsa( كايـالَس سيد جبل َوشي

 سيرالتف

يكون الرجل غنمة في البيت وأسدا في المطاردة ان قارن اإلنسان ال يخيب االسد في. يجب.  باالسد عندما يطارد عدوه بقوة بالغةي

جبال الهيمااليا معروفة بمصادرها الطبيعية حيث تحتوي. ال يخيب رأس الدولة في مطاردة العدو ان كذا، يجب. طاردة حيوان قط م

واالشجار الغزيرة المليئة بالثمار الصالحة للطعام كما تحتوي على الينابيع للشرب وعلى وفرة االعشاب مأوىعلى الكهوف 

يستطيع المادي والروحي. يستطيع الفقراء اللجوء إلى تلك الجبال الشاهقة والحصول على كل احتياجاتهم. المعادن لشفاء االمراض و

 الحديث بتفجير القنابل النووية علىعصر األرض اضطرابات كثيرة وبدأ البشر في التسود.  على حد سواءاإلنتفاع بجبال الهيمااليا

.يسامح الوالدين دوما كل شغب اوالدهما.  على أعمال اهلها كاالم التي تغفر طفلها الصغيرتصبر سطح األرض وما زالت األرض

.  سيتصف بها على أتم وجهيتْكْٰشـرّيَپـالطفل  ان مكن للملك المثالي اإلتصاف بكل تلك الصفات ويذكر هنا ي

د هو ال.  جد جميع االحياءْبـَرْهما  و)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر جَمهاراَج َمهاراَجيشير اإلتزان العقلي إلى كل من  

، لكن المقارنة في كلتا الحالتين)zrIdhara SvAmI (ـْدَهـَر ْسـوامّيشْـرّيحسب رأي ه  نفس)YudhiSThira (ّـوْدهيشْـتْهيَر

الحة ألنهما ممثلي

ي

كل مدبر. وكالهما متسمان باإلتزان العقلي إلنصرافهما إلى ما يعود على جميع البشر بالخيرللحقن معروفين  ص

تيم أكمل )gopIs( پـّيـْزچُوالـ حتى من قبل ْبـَرْهماجرى انتقاد . مسؤول في الحكومة مجبر على تحمل انتقادات من يعمل لهم

 ألنه بوصفه خالق هذا الكون المخصوص، خلق الجفن الذي يعيقْبـَرْهماجّين عمل  مستاءة م)gopIs( پـّيـْزچُوالـكانت  .الحق

إذن، ماذا يقال عن اآلخرين. كْرِِٰشْٰـنَٰكانت طرفة العين ال تطاق ومنعتهن من النظر إلى محبوبهن . كْرِِٰشْٰـنَٰالرب نظرهن إلى 

ب على التغل)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجتضى على كل عمل من اعمال الرجل المسؤول؟ كذا، اقون الذين كانوا ينتقد

لذلك، مثل كال الجدين للحفاظ على اإلتزان العقلي هو. روف كثيرة خلقها اعداءه وأثبت رباطة جأشه في جميع المواقف الحرجة ظ

 . مثل مناسب للغاية

 أي سريع الرضى، كما يكنى)AzutoSa( تُوشَٰآشولذلك، كنيته هي .  هو مالك معروف باإلنعام على المتسولينشيـَو

 بالمولىمولع) RAvaNa (راَونَٰكان .  أي رب العوام المتعلقين بنعمه بغض النظر عن عواقبها)BhUtanAtha( تَـناتْـَهىْـهّو

يـَو

ب

ىعل) RAvaNa( راَونَٰ لم يعن شيـَوالمولى  ان ال شك،. )RAma(راَم الرب  ألنه بلغ من القوة كل مبلغ وتحدى سلطة ش

 ببركة تتسم)VRkAsura( كاسوَررِٰو على الجني شيـَوانعم المولى . شيـَو ورب )RAma(راَم  شخصية الالهوت العليامبارزة 

يجرب تلك البركة بلمس ان  لكن هذا المكار أراد)VRkAsura( كاسوَررِٰوكانت البركة بأن يتالشى رأس كل من يلمسه . الخطر ب

 بركته علىةجربت )VRkAsura( كاسوَررِٰو من ويشْٰـٰنوالرب  طلبعندئذ، . ويشْٰـٰنوالرب  بشيـَوالذ المولى  فشيـَورأس المولى 

 ال يمنع بركة عنشيـَوالمولى  ان المراد. من المالئكة رأسه ففعل وهلك ونجي العالم من كل اشكال المتاعب على يد متسول ماكر

 . قبلذلك، هو في غاية السخاء رغم العوا. أحد

يوجد عدد ال يعد من االحياء ليس.  هو حفيظ جميع االحياءويشْٰـٰنوالرب . ويشْٰـٰنوالرب  تعني أم السعد ومالذها هو راما كلمة

بكل ضروريات الحياة من اجل فهم ذاتهم لكنون على سطح هذ الكوكب فحسب بل على مئات ألوف الكواكب، وجميعهم يرزق

بذلك على درب التنميةون ويسيردرب التشبعة الحسية ون عندما يسلكتنة توقعهم في المتاعب ة الفاأي القدر) mAyA (ماّيـا

أمان ون يتراكض هؤالء وراء رحمة ام السعد الوهمية لكنهم يجهل. ال تفلح تلك التنمية اإلقتصادية مطلقا ألنها وهمية. اإلقتصادية

 بدال عن طلب حمايةويشْٰـٰنونا طلب حماية ب حريلذلك، . ويشْٰـٰنودون  أم السعد وهم. ويشْٰـٰنوالسعد ال تحيا سوى تحت حماية 

 فقد كانويشْٰـٰنو كان في حماية يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج ان  قادرين دون سواهم على حماية الجميع ولماتيمه وويشْٰـٰنو. ام السعد

. يعطي حماية كاملة لجميع من يحيوا تحت حكمه ان مكنا له م
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 َوَرنْـتي ِدسيكون في عظمة الملك .  باإلقتداء بقدوتهكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب سيكون هذا الطفل مثل 

)Rantideva(  ـاتيياّي َمهاراَجفي السخاء، وسيكون مثل )YayAti( في التدين .

 التفسير
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ضعفاءال يوافق .  تخلي الفرد عن كل شيء والتسليم له وحده كان وجوبـتاچّيـَوْد َچْبَهـ في كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب اخر أوامر 

العشرة هي سبب ان ال يعلم الحمقى. هذا لسوء حظهم لكن الفطين يعمل بهذا االمر الجليل وينتفع كثيراللحقالفطنة على االمر الكبير 

بصحبته، وكما تقدم لناالحق بصفات لذلك، يتصف الفرد . المعنى الماديبصحبة النار تجعل الشيء حارا حتى . اكتساب الصفات

.هي العمل بأمرهالحق صحبة . عشرته الحميمة بنسبة ثمانية وسبعين بالمئةفضل بالحق بحثه، تستطيع النفس اإلتصاف بصفات 

في كل المكان وكل الزمان، ومن الممكن صحبته بمجردالحق يحل . ليس شيئا ماديا يقتضي حضوره للشعور بتلك الصحبةالحق 

يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجصاحب . علم مطلقالحق  ن علمواسمه وذكره وصفاته ومعيته هي عين ذاته ألالحق مل بأمره ألن صحبة الع

 . في تمامهاللحقحتى عندما كان جنينا في رحم امه إلى اخر لحظة من لحظات حياته فأتصف بجميع الصفات الطيبة الحق 

َسـنْـَجـيا تلقين اثناء موني ناَرَد أشار إليه  وقد)MahAbhArata (َمهاْبهاَرتَ قبل عهد هو ملك قديم: )Rantideva( َرنْـتي ِدَو

)SaJjaya( كما ذكر في )َٰ(َمهاْبهاَرتَ من )٦٧ َپـْرَو -ْدرُون MahAbhArata( . من كبار الملوك المعروفين بحسن الضيافةكان

 ألنه)VasiSTha Muni( موني ـطَْهىَوسيشْٰباركه .  أعمال ضيافته وكرمه علىكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب أثنى حتى . وتوزيع الطعام

 بالفاكهة والجذور واألوراق وباركوه بأن يحقق كل)RSis( ـيْزٰشرِٰاعتاد على التصدق إلى الـ. أمده بماء بارد وكان مصيره الجنة

أحسن ضيافة.  لم يأكل اللحوم طوال حياتهنهلك) KSatriyas (كْـشَٰـتْـريـياْزرغم انه كان ملكا من أرومة الـ. رغباته

هو أحد الملوك االتقياء الذين.  على االخص وببركاته وحدها نال مكانا على كواكب السماء)VasiSTha Muni( موني ـطَْهىَوسيشْٰ

 . ذكر اسماءهم في الصباح والمساء

لي لجميع االمم الكبيرة على األرض من االممامبراطور كبير بسط سلطته على األرض وهو االب اال: )YayAti( اتيـياّي

ت

ص

إعتزال اخوه االكبر الذي اصبحنتيجة  واصبح امبراطور األرض )NabuSa( نَـبوشَٰ َمهاراَجهو ابن . اآلرية الهندية االوروبية

دونة في التاريخ رغم من القرابين واالعمال الصالحة الا كبيراحكم األرض عدة اآلف السنين وقضى عدد.  ربانيا محررااچّيُّـو مي

.)zukrAcArya( شوكْراتْشاْريا االبنة المحبوبة لـ )DevayAnI( ـانّيّيِدَو وقع في حب .انه كان شهواني مغرم بالنساء في شبابه

اْهـَمنَْٰبرتجيز االحكام زواج الـ. ْبراْهـَمنَٰيتزوجها لكنه رفض ذلك في بداية االمر ألنها ابنة  ان )DevayAnI( ـانّيّيِدَومنت 

ن ابنة 

ت

– َوْرنَٰ خشية ْبراْهـَمنَٰزواج بإبنة ال) kSatriya (كْـشَٰـتْـريـيا لكن ال يجاز للـ)kSatriya(كْـشَٰـتْـريـيا  م

. اختالط الذرية وفسادها على األرض  أي)varNa-saGkara( ـكَـَرنَْسـ

ـانّيّيِدَو قبول )YayAti( ـاتيياّيب من االمبراطور  على تعديل هذا الزواج المحرم وطل)zukrAcArya(  شوكْراتْشاْرياعمل

)DevayAnI( .ـطْـهاشَـْرميـشْٰت كان )zarmISThA( ـاتّيّيِدَو صديقة) DevayAnI (عت بحب االمبراطور فرافقتووق

 من مباشرة)YayAti( ـاتيياّي االمبراطور )zukrAcArya( شوكْراتْشاْريامنع . عند زواجها) DevayAnI (ـانّيّيِدَوصديقتها 

رش حالما علمتالقص) DevayAnI (ـانّياّيِدَوتركت .  لكنه فعل ذلك فوضعت له عدة أوالد)zarmISThA( ـطْـهاَـْرميـشْٰ

ما ذهب إلى دار حماهوعند) DevayAnI (ـانّيّيِدَو شديد التعلق بزوجته )YayAti( ـاتيياّيكان . االمر وعادت إلى دار والدها ب

 إلى عمه لرفع اللعنة لكنه)YayAti( ـاتيياّيتضرع .  منه ولعنه بالعنة)zukrAcArya( شوكْراتْشاْرياودة، غضب إلقناع زوجته بالع

 وثالثة)DevayAnI( ـانّيّيِدَو اثنين من : خمسة)YayAti( ـاتيياّيكان أوالد . تهال له بأن يطلب الفحولة من أوالده والقبول بعن

ن 

ق

ْدروْهـّيـو -٣. )Turvasu( سوتوْرَو -٢. )Yadu( يادو -١ :من أوالده الخمسة. )zarmISThA( ـطْهاشَـْرميـشْٰم

)Druhyu( .آنو -٤ )Anu( .روپّو -٥ )PUru(يادو آل -١:  تحدرت خمسة سالالت معروفة هي )Yadu( .َنياَو ساللة -٢

)Yavana(ْبـهُوَج ساللة -٣.  أي االتراك) Bhoja( .ْمـِلـتْـشّْـَهىساللة  -٤ )Mleccha(َوپاوَر ساللة -٥.  أي اليونان

)Paurava(دخل الجنة بفضل اعماله الصالحة لكنه سقط منها بسبب تعظيمه الذاتي وانتقاد.  وانتشرت تلك السالالت في األرض

س وأصبحيشيببعون حفيده وصديقه عاد إلى دخول الجنة وهبته ابنته وحفيده اعمالهما الصالحة بعد سقوطه، و. ائر النفوس الكريمة

بسط سلطته. قضى أكثر من ألف قربان وكان كثير الصدقات وملكا كبير النفوذ. ياَمـراَج من اعضاء شورى معبوده مالك الموت 

تجرد عن الحياة الدنيوية في. وافق اصغر أوالده على اعطائه فحولته عندما غلبته الشهوات واحتفظ بها مدة ألف سنة. على األرض

 وافقوا على قبولهم على العرش لكن االعيان والرعية لم يوافقوا، لكنروپّويخلفه  ان أراد. روپّوولة إلى ولده النهاية، واعاد الفح

 الحياة العائلية وهجر)YayAti( ـاتيياّي فأعتزل االمبراطور )PUru( روپّو بعد ان كشف لهم عن عظمة  ملكا)PUru( روپّو

. القصر إلى الغابة



 ْپـَرْهالَد َمهاراَج مثل كْرِِٰشْٰـنَٰللرب ا ثابتا تيم في الصبر، و)Bali( َبـلي َمهاراَجسيكون هذا الطفل مثل 

)PrahlAda( ِمـْدَهىَوآشْـ الذي قام بعدة )Azvamedha(قرابين جياد كما سيكون من اتباع المسنين   أي

. المجربين

 التفسير
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م سيكون معاقب المخربين والمشاكسين من اجل احالل السال. ةحكمبالون يتمتعسيكون هذا الطفل والد ملوك 

 . على األرض ومن اجل الدين

 التفسير
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بلسعة حية الشخصي سيتحرر من كل تعلق مادي ويسلم لشخصية الالهوت الئذا به بعد السماع عن موته 

. ْبراْهـَمنَٰطائرة أرسلها ابن 

 التفسير

تتيميةال أحد المرجعيا: )Bali( َبـلي َمهاراَج  الخدمة هو مرجعية كبيرة في)Bali( َبـلي َمهاراَج.ت االثنتي عشر في مجال الخدمة 

أرفع .الحق المزعوم الذي منعه من وهب كل شيء لخدمة سيده الروحيوقطع صلته بالحق  ألنه ضحى بكل شيء لمرضاة تتيميةال

 عازما)Bali( َبـلي َمهاراَجكان . و عائق بمطلق التزام دنيوي دون سبب أ صفيةتتيميةخدمة كمال الحياة الدينية هو بلوغ درجة 

يرد في.  الذي كان مرجعية اخرى)PrahlAda( ْپـَرْهالَد َمهاراَجهو حفيد . ولم يحفل بعائقالحق على وهب كل شيء لمرضاة 

. ويشْٰـٰنوالرب  و)Bali( َبـلي َمهاراَج عن )٢٤-١١الفصول ( ـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرّيالباب الثامن من 

ذابا كبيراع) HiraNyakazipu (ـوپهيَرنْٰـياكَـشيـعذبه والده . كْرِِٰشْٰـنَٰالرب  تيمكامل من  تيم :)PrahlAda( ْپـَرْهالَد َمهاراَج

هوـاْدكَـّيمه وكانت ا) HiraNyakazipu (ـوپهيَرنْٰـياكَـشيـكان بكر  .للحقعندما كان في الخامسة من العمر لوالئه التام 

)KayAdu( . ْپـَرْهالَد َمهاراَجكان )PrahlAda(الحقسبب قتل والده على يد كان  ألنه تتيميةال الخدمة  مرجعية في

ان له أربعة أوالد. كان عائقا ان تتيميةال الخدمة  بوضع قدوة وجوب إزالة الوالد من درب)NRsiMhadeva( ـَهى ِدَوسـيمْْٰـرِٰ كن

 في)PrahlAda( ْپـَرْهالَد َمهاراَجترد اعمال .  المذكور أعاله)Bali( َبـلي َمهاراَج هو والد )Virocana( يرُوتْـشَـَنووبكره 

. ـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرّيالباب السابع من 

لذلك، ما لم يكن الملك أو رئيس.  في مختلف فروع المعارفيم كماء حل جد أشكال مختلفة من ا وت .هو أحكم أهل األرضالحق  ت 

يشْـتْهيَرّيـوْده َمهاراَجكان جميع الملوك في ذرية عائلة . الدولة أحكم الجميع فلن يمكنه حكم جميع أشكال الحكماء في الدولة

)YudhiSThira(َجـنَـِمـَجـيا َمهاراَج وولده يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجلذلك، يجري التنبوء هنا عن . دون استثناء همعصر  حكماء

)Janamejaya(أو عناصر التخريب كماكَلي عصرل هؤالء الملوك الحكماء خليقين بمعاقبة أشرار امثاكان .  الذي لم يولد بعد 

عالمات.  المتشخص الذي كان يهم بقتل بقرة شعار السالم والدينكَلي قتل يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج أراد .ول الالحقةسيتضح في الفص

َمهاراَجيجب على الحكام الحكماء لجميع الدول االعتبار بعبرة .  المسالخ-٤.  القمار-٣.  النساء-٢.  الخمرة-١:  هيَلي ك

 واألخالقية بقمع األشرار والمخربين المنغمسين في الخمرة والزنا والقمار وأكل اللحوم التي في الحفاظ على السالميتْكْٰشـرّيَپـ

إذن، كيف.  الحاضركَلي عصربصورة منتظمة في  ترخص الحكومات كل دوائر الخالف تلك. زودها المسالخ بصورة منتظمة ت

بمعاقبة الخارجين عن القانونالحق ة اإلسترشاد بحب  يمكنهم فرض السالم واألخالقية في الدولة؟ لذلك، يجب على آباء الدول

ال تتوافق النار المتقدة مع الوقود.  ايقاد النار فال بد لنا من استعمال الوقود الجافإذا اردنا. واقتالع عالمات الخالف كما ذكر أعاله

.  واتباعهيتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجال يحل السالم واألخالقية سوى بمبادئ . الرطب



ذ التعلق المادي يعني الجهل بالسعادة العلية في مال  
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 التعريب

ابن سيزهد في كل تعلق مادي وينال حياة خالية من الخوف بعد التقصي عن العلم بالذات الصحيح من 

 . الذي سيكون فيلسوفا كبيرا) VyAsadeva( وّيـاَس ِدَو

 التفسير
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  عن)YudhiSThira (ـوْدهيشْـتْهيَرّيلذلك، الخبراء في العلم النجمي وفي إقامة مراسم الوالدة أخبروا الملك 

. بعد تلقي الجزاء الكبير مستقبل طفله ثم عادوا جميعهم إلى مقراتهم

 التفسير

.لحقال يتوافق التعلق المادي مع اللياذ بالقدمين اللوتسيتين  الخدمة .الحقل

ويتحرر الفرد كليا من كل تعلق مادي ويصبح جديراالحق  الوجود في العالم المادي هي وسيلة لممارسة الصلة العلية باثناء تتيميةال

بفضل تعلقه الخاصالحق يحظى دوما بمالذ  يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجكان . عندما تنضج تلك الصلة العلية لرجوع الى الالهوت با

 كانتْبراْهـَمنَٰوالتحذير الظاهري لموته في خالل سبعة أيام من تاريخ اللعنة على لسان ابن الـمنذ كان جنينا في رحم امه ق الح

ركه له لتمكينه من تهيئة نفسه للرجوع إلى الوطن، الى الالهوت

ب

الحقألنه كان في حماية الحق كان بمقدوره تجنب اللعنة بنعمة . ب

 من المصدر الصحيح طوال سبعة أيامـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرّيأصغى إلى . عل بل احسن اإلنتفاع بصفقة سيئةالدائمة، لكنه لم يف

. بتلك الفرصةالقدمين اللوتسيتين للحق فنال مالذ 

الفلسفة هي تخمين ممل أو مضيعة. الفلسفة تعني تقصي العلم الصحيح بذاته أو العلم بالذات. العلم المادي يعني جهل الفرد بذاته

العلم الصحيح بذاته ويستطيع الفرد التحرر من التعلق اإلنسان ـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرّييعطي . دون العلم بالذات للوقت والطاقة

حالةسجناءه في . هذا العالم المادي هو الخوف. ـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرّيباإلستماع إلى  المادي ودخول ملكوت انعدام الخوف

كذا، نحن في خوف. سجنهخرقها يعني تمديد مدة ألن ال يستطيع أحد في دار السجن خرق قوانين السجن . وف دائم في السجن خ

كل فرد في الحياة المادية في جميع اجناس الحياة ممتلئ بالخوف سواء بخرق. هذا الخوف هو الهموم. ائم في هذا الوجود المادي د

 أي الخالص يعني ارتفاع كل تلك الهموم الدائمة، وهذا ممكن فقط عندما ينتقل هم)mukti( موكْتي. أو عدم خرق قوانين الطبيعة

يتم ذلك في صحبةو  الفرصة لتغيير نوعية الهم من المادة إلى الروحـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرّييعطينا . تتيميةال الخدمة إلىلفرد ا

 بتلك الفرصةيتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجتفع ان. )zrI VyAsadeva (وّيـاَس ِدَو شْـرّي ابن سـوامّيچُوشـوَك ِدَو الفالسفة مثل المحقق 

 .  بعد تلقي نبأ موته فظفر بالنتيجة المنشودةسـوامّيچُوشـوَك ِدَو بمجالسة 

من قبضةون مستمعيهم الحمقى انهم سيتحرريتوهم  من قبل القراء المحترفون وـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرّييوجد تقليد لتالوة وسماع 

يضلل ان  هذا سوى مهزلة وال ينبغي ألحدـَوتَـْمَچـهاـَمْد ْبشْـرّيتقليد سماع ليس . حياة انعدام الخوفون التعلق المادي وينال

.  التي يقوم بها حمقى جشعين لإلنفاق على ملذاتهم المادية)bhagavatam saptAha( ْپـتاَهىَسـ ـْمـَوتََچْبهاـال بمسرحية 
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ألنه سيتفحص كل من يصادفه في بحثه متفحص  أي )يتْكْٰشـرّيَپـ(لذلك، سيصبح ولده معروفا في العالم 

.  سيذكره طوال حياته دون انقطاعبذلك،. عن الشخص الذي شاهده قبل والدته

 تفسيرال

بكالم آخر، الـ. لك العلم إلى كمال العلم بالذاتيرمي  هي ذخر العلم المادي والروحي، لكن )Vedas( ِوَدْزالـ  هي)Vedas( ِوَدْزذ

ية هي فرصة للتحرر من كل شقاوة مادية فإنها تهتدي على الوجهاإلنسانالحياة  ان لما. مجاالت المتحضر في كل الاإلنسانليل  د

ِوَدْز الفطناء المتفرغة إلى دراسة الـفئة.  في مجال الضروريات المادية والخالص الروحي)Vedas( ِوَدْزالسليم بمعارف الـ

)Vedas( ْپـَرْزيـو يطلق عليها )vipras(ِوَدْزلذلك، تحتوي الـ. ِوديالـ جين العلميخر  أي )Vedas(على جميع مجاالت العلم 

 في جميع)ـةْبراْهـَمنَٰالـ(تخصص الفطناء يإذن، .  اإلعتياديلإلنسانمجال العلم النجمي والعلم الطبي ضروريان فان ومن بينها 

 وكان"مجال العلم العسكري"  أي)Dhanur-veda( ِوَد - ْدَهـنوْرفيتخصصوا حتى .  لهداية المجتمعِوديالـمجاالت العلم 

كلمة. أساتذة هذا العلم  أي)vipras( ْپـَرْزيـو من )KRpAcArya(پـاتْـشاْريا  كْـرِٰو) DroNAcArya (ْرُوٰنـاتْــشاْريا د

 الخبير)vipra( ْپـَريـو. ْبراْهـَمنَٰ و )vipra( ْپـَريـويوجد فرق بسيط بين .  الواردة هنا، ذات داللة خاصة)vipra( ْپـَريـو

 خبيرْبراْهـَمنَٰالصالح يرشد المجتمع إلى تحقيق الضروريات المادية بينما الـأي العمل ) karma-kANDa (كَـْرَم كانْٰـدَٰ  قسمفي

ذروة. )upAsanA-kANDa( ـدَٰكانْٰ -پـاَسـناأو  قسمفوقهمايوجد  لم الروحي و أي الع)jJAna-kANDa (ـياَن كانْٰـدَْٰچ  قسمي ف

وايشْٰـنَٰـَو الكمال فإنه يدعى ْبراْهـَمنَٰ وعندما يبلغ الـويشْٰـٰنو خدمة تتيم بحب هو )upAsanA-kANDa( ـدَٰكانْٰ -پـاَسـناوأ

)VaiSNava( . ْزوايشْٰـنَٰـَوـال هم ـةْبراْهـَمنَٰكبار الـ. العبادة أرفع درجات ويشْٰـٰنو تبجيل وتعظيمان) VaiSNavas(

ْزوايشْٰـنَٰـَوـال هو كتاب عزيز على تتيميةال الخدمة  الذي هو علمـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرّيلذلك،  .الحق  إلى خدمةالمنصرفين

)VaiSNavas (ويمتاز على دوائر العلم الثالثةِوديالـ، هو الثمرة اليانعة لشجرة العلم ـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرّيا تقدم في وكم :

. )upAsanA( پـاَسـناأو و )jJAna( ـياَنْچ و) karma( كَـْرَم

ـََكخبراء  صين في علم النجوم ويمكنهم التنبوء بمستقبل الطفلمتخص) karma-kANDa (كَـْرَم كانْٰـدَٰ خبراء بين )jAtaka( جات

َمهاراَججده  وجازاهم يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج والدة اثناء حاضرين )JAtaka-vipras( ْپـَرْزيـ و-جاتَـَككان خبراء . من طالعه

توجد حاجة إلى. وحبوب الطعام وسائر ضروريات الحياة التي تتضمن االبقار بالذهب والقرى )YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر

تنفق الدولة على هؤالء. ِوديالـالخبراء في المجتمع ومن واجب الدولة رعايتهم طبقا للنظام   أي)vipras( ْپـَرْزيـوهؤالء 

. يصبح علم التنجيم متوفرا للجميع ف لهم تقديم خبرتهم لعامة الناس مجاناالخبراء ليتسنى
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 .  بسرعة تحت عناية اجداده كما يزداد القمر على مدى اسبوعين)يتْكْٰشـرّيَپـ(سينمو االمير 
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ذلك الحين يتدبر تقديم قربان حصان للتحرر من ذنوب قتال  في )YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَركان الملك 

ذلك القربان ثروة كبيرة ولم يكن في الخزينة مال سوى عائد الغرامات وجباية يتطلب اوالد عمه لكن 

. الضرائب

 التفسير
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 . )َمـروتَّتركة الملك ( فجمعوا المال من الشمال كْرِِٰشْٰـنَٰبمشورة العاصم  أدرك اخوة الملك امنيته القلبية

 التفسير

يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج صل حالما. ذلك، لم ينقطع قط عن ذكره. حتى عندما كان جنينا في رحم امهالحق على انطباع من سعده  ح ل

 بعد خروجه منيتْكْٰشـرّيَپـكانت عادة . في عقل الفرد فلن يقوى على نسيانه في مطلق الظروفالحق يثبت انطباع صورة 

أوالحق لكن ال يعادل أحد .  ليتحقق من انه كان الشخص الذي سبق له رؤيته عندما كان في الرحمالرحم، تفحص كل من يصادفه

 الخدمة منقطعا إلىيتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجلذلك، كان . كان يالزمه بذلك التفحصالحق لذلك، لم يستطع قبول أحد، لكن . يبزه جماال

 .  بالذكرتتيميةال

منذ بداية طفولتهالحق  عندما يتاح للطفل انطباع  انه في هذا الصدد)zrIla JIva GosvAmI( ـوامّيْسچُوجـّيـَو ـَل شْـرّييكتب 

فسيصبح من كبار  بالحصول علىيتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج محظوظا مثل اإلنسانقد ال يكون . يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجمثل الحق  تيم

يوجد مثل. يكون محظوظا ان شاء والديه ان يحالفه الحظ ان الحظ فيمكن  فرصة رؤيته في رحم امه لكن حتى ولو لم يكن بهذا

عندما )RAdhA-KRSNa( كْرِِٰشْٰـنَٰو راْدهاواعطاني صورة للحقا صفيا تيمكان والدي . عملي في حياتنا الشخصية في هذا الصدد

ي كانذ الالتبجيل والتعظيممع اختي وكنت أقلد  )mUrtis( ـيْزْرتمّوكنت معتادا على عبادة تلك الـ. نت في الرابعة أو الخامسة ك

المجاور بصورة منتظمةهيكل بزيارة هذا الللحقنما حبي .  المجاور لنا)RAdhA-Govinda( ويـنْـَدچُو-راْدهاهيكل جري في ي

.راسم التي تليق بسنياعتاد والدي على مراعاة جميع الم.  التي كنت أملكها)mUrtis( ْزـّيْرتمّووتقليد المراسم بتطبيقها على الـ

َمْدـشْـرّي شْـرّيي الروحي سيد، لكني التقيت في مطلع شبابي بالعبادةلك تانشغلت في الدراسة فيما بعد، وانقطعت عن 

ب فأستأنفت عادتي القديمة)zrI zrImad BhaktisiddhAnta SarasvatI GosvAmI( َمهاراَج ْـَهـكْتي سيدّْهانْتَ َسَرْسـَوتّي طْهاكوَر

والدي ان ويسعدني.  كما يجب ولم انقطع عنها إلى حين قطعت صالتي العائلية)mUrtis( ْزـّيْرتمّوعدت إلى عبادة تلك الـ و

ْپـَرْهالَد َمهاراَجنصح .  في رعاية رحمته الربانيةتأدبية تتيميةخدمة الكريم اعطاني اإلنطباع االول الذي تطور فيما بعد إلى 

)PrahlAda(ية القيمة رغم انها صورة زائلة كسواهااإلنسانل الطفل بالصلة الربانية وإال سيفوت عليه فرصة الحياة  أيضاً بطبع عق.

ق لرئيس الدولة جباية الضرائب وفرض يح. من ضمن حقوقهم)vipras( وْپـَرْز والــةْبراْهـَمنَٰدعم الحكومة للـ ان كما

، لم يكن في الخزانة سوى عائداتلذلك. )KurukStra (كوروكْـشِٰـتَْرملحمة كانت الخزينة فارغة بعد . الغرامات على المواطنين

اراد . قربان الحصانضاءقلملك يتدبر وسيلة لتحصيل المال لالغرامات والضرائب التي كانت مخصصة لميزانية الدولة وكان ا

. )BhISmadeva( ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَولقربان بناء على نصيحة ا ذلك  إقامة)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َهاراَج م
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ّيـوْدهيشْـتْهيَر  الملك الصالح بذلك،. استطاع الملك بتلك الثروة تأمين لوازم ثالثة قرابين حصان

)YudhiSThira( كوروكْـشِٰـتَْرملحمة  الذي كان في غاية الخوف بعد) KurukStra(، ت ى شخصية الالهوارض

. َهري

 التفسير

فا من الذنوب الناتجة عن الحرب فأراد مرضاة كان خائ. )YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجينبغي لإلنسان االعتبار بأعمال 

المرجع العظيم مما يدل اننا نرتكب ذنوبا غير متعمدة في مجال قضاء واجباتنا اليومية وال بد لنا من قضاء القرابين تكفيرا عن تلك 

 ُو أنْـياتْـَر لُوكُو أيامْٰكَـْرَمـٰنْرتْـهاتْ چا يا:ـتاچّيـَوْد َچْبَهـفي الحق يقول .  غير المتعمدة حسب ما جاء في االسفارالذنوب

 من واجب اإلنسان قضاء القرابين )yajJArthAt karmaNo 'nyatra loko 'yaM karma-bandhanaH(  َبـنْـْدَهـنَـه-كَـْرَم

كان. )YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَج)Marutta( َمـروتَّ اَجَمهار كم األرض قبل عهد  ح   ابن.أحد كبار أباطرة األرض: 

 كاهنا ينافس)Samvarta( َسـْمـَوْرتَكان اخوه .  ابن مالك الشمسياَمـراَجومن كبار عباد ) AvikSit (ـيتْيـكْـٰشآو َمهاراَج

ولىالبقضائه  أرضى )SaGkAra-yajJa( ـياْچيا -ـكاَرشَـنْأقام قربان .  الكبير كاهن المالئكة)BRhaspati( َپـتيَهـْسـْـرِٰ مپ

كان امبراطورا من القوة إلى درجة. يين البحث عنهاعصرل وانعم عليه بقلة جبل من الذهب في جبال الهيمااليا ويمكن للمغامرين ا

قلة. يرتادون قصره بعد قضاء القربان )BRhaspati( َپـتيَهـْسـْپـرِٰ و )Candra( َرتْـشَـنْـْدو  إنْـْدَر كان مالئكة السماء مثل 

لُوَكّيـو وادعى أهل . كانت مظلة مذبح القربان مصنوعة من الذهب الخالص. الجبل الذهبية وفرت له كل ما يحتاجه من الذهب

)VAyuloka(َو ِدَوشْـيكان و. رابين القضاء قاثناءالكواكب الهوائية لتسريع طبخ القربان   أي )Vizvadeva(يتصدر مجلس المالئكة 

.  مراسم القرباناثناء اقامة

لُوَك ِدَوكان أهل جميع كواكب السماء مثل . كان قادرا على دفع االمراض على أشكالها من مملكته بفضل اعماله الصالحة الدائمة

)Devaloka(لُوَك يـتْـرِٰپـكواكب المالئكة و   أي )PitRloka(أي كواكب األسالف في غاية الرضى من مراسم قرابينه الكبيرة .

كان.  العلماءْبراْهـَمنَٰـةيوميا على الـ ان يوزع الصدقات في صورة الفراش والمقاعد والمركبات وكميات كبيرة من الذهب ك

افظ على شبابه طوال عمره بفضل صالحهح.  في غاية الرضى من سخاءه وقرابينه وكان يطلب خيره دوماِدَو إنْـْدَر مالك الجنان 

كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب أثنى حتى . وحكم األرض مدة ألف سنة كان محاطا برعيته ووزراءه وزوجته وأوالده واخوته الراضين

اية االمر،في بد.  وببركاته دخل الجنة)MaharSi AGgirA( ـراچيـآنْ ـيٰشَمهارِٰاعطى ابنته الوحيدة إلى . على أعماله الصالحة

 رفض ألن الملك كان من البشر من)BRhaspati( َپـتيَهـْسـْپـرِٰ كاهنا لقرابينه لكن )BRhaspati( َپـتيَهـْسـْپـرِٰاراد تعيين 

. فنجح مسعاه موني ناَرَدبناء على نصيحة  كاهنا )Samvarta (َسـْمـَوْرتَتأسف لذلك وعين . اهل هذه األرض

 في هذاـةْبراْهـَمنَٰ الحاضر تقريب القرابين إلنعدام كفاءة الـكَلي عصريحرم في .  الذي يتوالهنجاح القربان منوط بالكاهن

ـياْچيا ـّيْرتَـْنـكَسـنْ هو عصرلذلك، القربان الوحيد لهذا ال.  ألن نسبهم اصبح مسندهم الوحيد بغض النظر عن الكفاءةعصرال

)saGkIrtana-yajJa( َمـهاْپـَرْبهو تْـشايتَـنْياشْـرّيالمولى أه الذي ابتدالحق  أي قربان ذكر  .

)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجان  ومع ذلك، كان في خشية من المجازر التي. يا معروفا في األرض ملكا مثاليا وتك ق

أراد تقريب ثالثة اجل تتويجه على العرش فتحمل مسئولية ذنوب الحرب ومن) KurukStra (كوروكْـشِٰـتَْرملحمة وقعت نتيجة 

ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجاضطر حتى . تلك القرابين باهظة التكاليف. لص من كل تلك الذنوبللتخالجياد قرابين من 

)YudhiSThira(  َمـروتَّ َمهاراَجإلى جمع أكوام الذهب التي خلفها )Marutta( الذين تصدق عليهم بذلك الذهبـةْبراْهـَمنَٰالـو .

 به اليهم بل تركوا معظمه في مكانه، لكن)Marutta( َمـروتَّ َمهاراَجب الذي تصدق  حمل كل الذهـةْبراْهـَمنَٰم يستطع الـ

َهاراَج

ل

إلى جانب ذلك، جميع االطباق واآلواني الذهبية التي جرى استعمالها.  لم يستعد ما سبق له التصدق به)Marutta( َمـروتَّ م

)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجقت طويل إلى حين جمعها في القربان كانت مرمية في النفاية وبقيت أكوام الذهب تلك لو

 الذهب ألنه من حق بجمع ذلك)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَج اخوة كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب نصح . إلستعمالها في قرابينه

الرعية كانت تنعم بكل ضروريات ان  مما يعنيذلك الذهب وتصنيعهعلى جمع أحد من الرعية عدم اقدام  أغرب أمر هو. الملك

 جمع)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَج ان كما. لذلك، لم يكن من داع لمنشآت صناعية تستهدف التشبعة الحسية. الحياة

. دولة وإال لما كان بحاجة إلى إيداعها في خزانة الَهري شخصية الالهوت العلياذهب لتقديم القرابين ومرضاة ال



. كفير عن كل ما يقترفه من اعمال غير مشروعة أو حتى عن الجرائم غير المتعمدة التي ينزع إلى ارتكابهاالمشرعة في االسفار للت

بالقرابين نتحرر من كل الذنوب على أشكالها، لكن من يتقاعس عن ذلك وال يعمل سوى لمصلحته األنانية أو تشبعته الحسية فال مفر 

قد تختلف . َهري، الغرض االول لتقريب القرابين إنما هو إرضاء شخصية الالهوت لذلك. له من معاناة جميع المصائب جزاء ذنوبه

هذا هو مثال الحياة . جميع الظروف  فيَهريالحق مراسم القربان باختالف المكان والزمان واالشخاص لكن هدفها هو مرضاة 

لك الصالح المثالي  كل ذلك بصفة الم)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجفعل . الصالحة واحالل السالم والرخاء على األرض

 . لألرض
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رابين  القضاء قإلى) YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَج بدعوة كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيتأكد شخصية الالهوت 

 . عدة أشهر لترضية أقاربهالحق بعد ذلك، مكث .  أكفاء)مولودين مرتين( ـةْبراْهـَمنَٰى يد عل

 التفسير

ل والحيوان فنا معروفااإلنسان القيام بواجباته الملكية حيث يعتبر قتل  آثما في مجال)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجو كان 

 الذين ال سبيل لهم إلى تقريب القرابين لمرضاةليكَ عصرفيمكننا تخيل مقدار الذنوب المرتكبة المتعمدة وغير المتعمدة على يد أهل 

.)١٣\٢\١. ب. ش( بقضاء تكاليفه العظيمالرب  هي مرضاة اإلنسانأولى واجبات  ان ـْمـَوتََچْبهاـاللذلك، جاء في . العظيمالرب 

لكن ال بد له من الموافقة علىا التي ينتمي إليهعقيدة الطبقة أو الجماعة أو ال أومكان بغض النظر عن ال بتكاليفه ليقم كل إنسان

 تمجيدكَلي عصرعلى أهل  ان ةِوديالـجاء في االسفار .  القرابين المشرعة في االسفار حسب الزمان والمكان والشخصضاءق

 kIrtanAd eva( ِجـتْوَر َپـَرمْٰـه َچـ َسـنْ-ـْسـيا موكْـتَكْرِِٰشْٰـنََٰو ْرتَـناْد ِاكـّي: كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰلـبتسبيح االسم القدوس الحق 

kRSNasya mukta-saGgaH paraM vrajet(دون تجني، ومن يفعل ذلك يتحرر من كل ذنوبه ويبلغ أرفع درجات كمال الحياة 

تقدم لنا بحث ذلك في أكثر من موضع في هذا الكتاب الجليل وال سيما في سيرة. المتمثل بالرجوع الى الالهوت في الدار الباقية

 الواردة في المقدمة وما زلنا نكرر االمر نفسه بصدد إحالل السالم والرخاء على َمـهاْپـَرْبهو تْـشايتَـنْياشْـرّيالمولى حياة 

 في حياته َمـهاْپـَرْبهو تْـشايتَـنْياشْـرّيالمولى ما يرضيه كما عرض ذلك عن  ـتاچّيـَوْد َچْبَهـفي الحق اعلن . األرض

 إنما هي اإلقتداء بقدوة)الذي يرفع عنا شقاوة الوجود( َهري العظيمالرب  القرابين إنما هي مرضاة الوسيلة الكاملة لتقريب. دعوته

ْـرّي

و

 .  الحاضر للشقاق والخالفعصر في ال َمـهاْپـَرْبهو تْـشايتَـنْياش

الحصان في عهد اإلزدهارميات كبيرة من الذهب لتأمين لوازم قربان  جمع ك)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجتعين على 

لدينا اليوم أكوام من األوراق النقدية التي تتعهد. ال يمكننا تخيل اقامة تلك القرابين في اليوم الحاضر الذي يشكو من ندرة الذهب و

يشْـتْهيَرّيـوْده َمهاراَجمع ذلك، ال مجال إلى انفاق ثروة على نحو . يةعصربتحويلها إلى ذهب بالتنمية اإلقتصادية للحضارة ال

)YudhiSThira(شْـرّيالمولى لذلك، القربان المناسب الوحيد هو وصية . كومي سواء افراديا أو جماعيا أو نتيجة الدعم الح

ال تتطلب تلك الوسيلة نفقات على اإلطالق لكنها تعطي نفع أكبر من. )zAstra( شاْسـتَْرالـ طبقا لشرعة  َمـهاْپـَرْبهوتْـشايتَـنْيا

.  الباهظة التكاليفةِوديالـ القرابين

عمرل اديجدت يتعلق بقتل الحيوانات بل كان ةِوديالـقربان الحصان أو البقرة الذي كان يقدم حسب االحكام  ان يجب عدم الفهم

 عمليةةديِوالـَمـنْـتْرات الـ.  عند تجويدها على الوجه الصحيحةِوديالـ َمـنْـتْراتالقرابين الحيوانية في أبدان جديدة بقوة الـ

 على لسانةِوديالـ َمـنْـتْراتيوجد بون كبير بين ذلك التجويد السليم للـ. وكانت تدل على فعاليتها بإحياء القرابين في بدن جديد

ن لعائالت المولدين مرتيةاألجيال غير المتدرب  ان. الحاضرعصر أو كهنة في الـةْبراْهـَمنَٰ القدماء وما يزعم من ـةْبراْهـَمنَٰالـ

اإلنسان.  واحدةمرة أو المولودين )zUdras (شـّوْدَرْزاآلن في عداد الـون لذلك، يعد.  الحاضر ال تعادل أسالفهاعصرفي ال

 .  غير مثمر اآلنةِوديالـ َمـنْـتْراتلذلك، تجويد الـ. ةِوديالـ َمـنْـتْراتالمولود مرة واحدة غير جدير بتجويد الـ

 إلنقاذ البشرية ومن صالح أهل)saGkIrtana-yajJa( ـياْچيا ـّيْرتَـْنـكَسـنْ حركة  َمـهاْپـَرْبهويا تْـشايتَـنْشْـرّيالمولى بدأ 

.  الحاضر السير على خطاهعصرال



 ٣٦\١٢\١. ب. ش

 التعريب

وسائر االقارب ) DraupadI (ْدراوَپـدّي و) YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَرالملك  ،)zaunaka (شاونَـَكيا 

 يادو وسائر أفراد آل أْرجوَنفي صحبة ) DvArakA (ْدواَركادينة وتوجه إلى مبعد ذلك الحق تودعوا اس

)Yadu( . 

 الفصل الثالث عشر
 يهجر القصر ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْر

 ١\١٣\١. ب. ش

 التعريب

 مايـتْـِرياالعلم بمصير الذات عن الحكيم الكبير  )Vidura( ويـدوَر تلقى: ْسـوامّيچُو سّوتَ شْـرّيقال 

)Maitreya(  پوَرَهـْسـتيـناثم عاد إلى العاصمة اثناء زيارة اماكن الحج )HastinApura( بعد استبحاره المنشود 

. في ذلك االمر

 التفسير
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 التعريب

لكالحق  ففعل )yajJa( ـياْچيا اإلشراف على مراسم كْرِِٰشْٰـنَٰلب  ذشْـرّيالرب  من )YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجط 

جعل الفرد جديرا بإقامةت ال ْبراْهـَمنَٰمجرد الوالدة في عائلة . ماء من المولودين مرتين علـةْبراْهـَمنَٰ وأقيمت القرابين على يد 

 الحاضرة لعائالتالذرية بينما، سليم )AcArya( آتْـشاْريايولد مرتين بالتدريب والتوريد الصحيحين على يد  ان القرابين بل يجب

-ْبـَرْهـَم ال بد من رفض وبناء عليه،. ودين مرة المول)zUdras (ْدَرْزشـّوعادل الـت المولودين مرة واحدة ـةْبراْهـَمنَٰالـ

شْـرّيأوكل امر تدبير مراسم القربان إلى . ةِوديالـ هؤالء لكل أغراض المناسبات الدينية أو )brahma-bandhus( َـنْـْدوْز

ْرِِٰشْٰـنَٰ

ب

. القربان لتأمين نجاحها مولودين مرتين بمراسم ـةْبراْهـَمنَٰ ولكماله، تأكد من قيام ك

والدة االمبراطور" بعنوان ـَوتَـْمَچَمْد ْبـهاـشْـرّي على الفصل الثاني عشر من الباب االول من ْبـَهـكْتي ِودانْـتَث انقضى بح

. "يتْكْٰشـرّيَپـ

صلب ن هو . )MahAbhArata (َمهاْبهاَرتَأحد الشخصيات البارزة في تاريخ : )Vidura( ويـدوَر )VyAsadeva( وّيـاَس ِدَوم

)MaNDUka Muni( َك مونيّوـٰدَمـنْٰ الذي لعنة ياَمراَج تجلي هو. )PANDu ( پانْٰـٰدوَمهاراَج ام )AmbikA( أمبيكاورحم جارية 

معةذات مرة على بعض اللصوص الذين كانوا مختبئين في صوالقبض الشرطة القاء   نتيجة)zUdra( ْدَرـّوشالوالدة في أرومة  ب

كم. )MaNDUka Muni (َك مونيّوـٰدَمـنْٰكالعادة قبضت الشرطة على الجميع بما فيهم و) MaNDUka Muni (َك مونيّوـٰد حَمـنْٰ

 خصيصا بالموت على خازوق، وفيما كانوا يضعوه على الخازوق، وصل الخبر إلى الملك الذي أصدر أمرامونيالقاضي على الـ

 إلى دار قضاء مالكمونيعندئذ، توجه الـ. طلب الملك منه مسامحة رجاله على ما بدر منهم. ه لرفعة مكانت نظرا سراحهبإطالق

مونيرأى الـ. في طفولتهخرق نملة بعود قش حاد استحق العقاب ألنه  مونيبأن الـعند سؤاله  ياَمـراَج أجاب. ياَمـراَجالموت 

في شخصية األرضولد على  ف)zUdra( ْدَرـّوشض في عائلة  عاقبه على عمل طفولي فلعنه بالوالدة على األرياَمـراجان 

)BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَو لكن) PANDu ( پانْٰـٰدوَمهاراَج و) DhRtarAStra (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْر واخ )Vidura( ويـدوَر

يْدراٰن شـّوأمفي شبابه بفتاة من تزوج .  على حد سواء مع سائر اخوته)Kuru( كورو ذرية من) zUdra (ْدَرـّوشذا الـعامل ه

)zUdrANI( ويـدوَر ان رغم. ْبراْهـَمنَٰ وأب )Vidura(  لم يرث والده) فقد تلقى من اخوه االكبر)ـَم ِدَوْبهِيشْٰاخو 

 ما فيشديد التعلق بأخيه األكبر، وبذل كل )Vidura( ويـدوَركان . فيه من االمالكما يك) DhRtarAStra (ْْهـرِٰتَـراشْٰـتَْر

سعه لهدايته على الطريق الصحيح

د

ويـدوَرت نتيجة خالف عائلي، توسل التي دار) KurukStra (كوروكْـشِٰـتَْرملحمة  اثناء. و

)Vidura(  پانْٰـٰدوعادة العرش إلى أبناءاخيه األكبر إل إلىمرارا  )PANDu ( دوْريُّـوْدَهـَنلكن) Duryodhana (امتعض من

. )Maitreya( مايـتْـِرياهجر أهله وزيارة أماكن الحج وتلقي العلم من   إلى)Vidura( ويـدوَر، مما دفع خل عمه وأهانه عملياد ت



 العلية تتيميةال الخدمة  بعد طرح اسئلة مختلفة وبعد الترسخ في)Maitreya Muni( مايتْـِريا مونيفرغ من سؤال 

. كْرِِٰشْٰـنَٰللرب 

 التفسير
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 َمهاراَج(، استقبله بفرحة كبيرة جميع سكان القصر  إلى القصر)Vidura (ويـدوَرعندما شاهدوا عودة 

 و كونْـتّي و پـاتْـشاْريا كْـرِٰو َسـنْـَجـيا و ساتْـياكي و ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْرخوته و وا ـوْدهيشْـتْهيَرّي

 وسائر ْزَوكاوَروكثير من سائر زوجات الـ پـّيكْـرِٰ و  أوتَّـراو سوْبـَهـْدرا و ْدراوَپـدّي و نْـدهارّيچا

. م بعد وقت طويلبدى وكأنهم استعادوا وعيه. )السيدات مع أطفالهن

 التفسير

 Maitreya( ـيٰشرِٰ مايـتْـِريا بعدما أقنعه )Maitreya Muni( موني مايـتْـِريا عن طرح االسئلة على )Vidura( ويـدوَرتوقف 

RSi( َدــنْويچُو، كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب  العلية إلى تتيميةال الخدمة الخير األعظم للحياة يكمن في ان )Govinda(الذي يرضي 

ت ان حواسها في الجبالت المادية لكن ذلك ال يمكنبذل في الوجود المادي السعادة بالمسيَّرةالنفس  تطلب.  من كل الوجوهيمه

لم تجد الغاية القصوى فإنها تنزل ثانية إلى ان  والرفعة الفكرية، لكنالنظرعن طريق   يشعرها بالرضى فتبحث عن الحق المطلق

إذن، ال العمل الصالح وال التخمين الفلسفي يعطي.  التي ال تعطيها الرضىالعمل المادي وتنشغل في األعمال الخيرية واإليثارية

 إلى تلك الغايةةِوديالـ وتوجهها جميع االسفار كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي العظيمالرب الفرد الرضى ألن قوام النفوس هو الخدمة األزلية إلى 

سيدإتخاذ ) Vidura( ويـدوَر المستطلعة على غرار لمسيَّرةاالنفس يجب على  :)١٥\١٥( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـجاء في . القصوى

 أي العمل الصالح و)karma( كَـْرَم بكل ما يتعلق بـباألسئلة الفطينة  ويجب عليها العلم )Maitreya( مايـتْـِريا مثل روحي سليم

ن ال يميل إلى طرح مثل تلك.  الروحي أي وسيلة اإلتصال الهادفة إلى العلمچايُّـو أي النظرة العقلية والـ)jJAna( ـياَنْ مچ

كان قاصرا عن شغل ان سيد روحيلعب دور  لإلنسان مزعوم وال ينبغي سيد روحي ال حاجة له إلى سيد روحي سليماالسئلة على 

 مثلروحيسيد  ناجحا في مسعى اتخاذ )Vidura( ويـدوَركان . كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب  العلية إلى تتيميةال الخدمة مريديه في

 له ما يعلمه عن التقدمتبقلذلك، لم ي. )Govinda( َدــنْويچُو فحقق الغاية القصوى للحياة المتمثلة بحب )Maitreya( مايـتْـِريا

. الروحي



Rنْـدهارّيچا) RGAndhArIR :(سوَبـَل َمهاراَجكانت ابنة .  السيدة العفيفة في تاريخ األرضمثال )RSubalaR( نْـْدهاَرچا ملك

)RGAndhAraR( تعبد الفتيات الهندوسيات المولى.  قبل زواجهاشيـَوكانت تعبد المولى .  في كابول حالياكانْـْدَهـْر وهي مدينة

تزوجت. ببركته وضعت مائة ولدو شيـَوى المول) RGAndhArIR (نْـدهارّيچاأرضت . لحصول على زوج صالحابتغاء ا َوشيـ

جها كان اعمى، عصبتزو ان )RGAndhArIR (نْـدهارّيچاعندما علمت .  انه ولد اعمىرغم) RDhRtarAStraR (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْر

شَـكونيبناء على طلب أخوها الكبير ) DhRtarAStra (ـرِٰتَـراشْٰـتَْرْدْهعيناها طوال عمرها بعصابة حريرية وتزوجت 

)zakuni( . كاوَرَوها وكانت تتحلى بكل الصفات االنثوية مما قربها إلى جميع أعضاء بالط عصركانت أجمل فتاة في )Kaurava(.

ثار.  عندما وضعت ولدا)KuntI(كونْـتّي ن  على الرغم من كل صفاتها الطيبة وكانت تغار ماتسمت بعيب الغيرة االنثوية ها لكن

 فقد)VyAsadeva( وّيـاَس ِدَونها كانت مريدة ابت بطنها فسقطت كتلة من اللحم لكن لما فضر) GAndhArI (نْـدهارّيچاغضب 

 ترعى كلقسمت كتلة اللحم تلك إلى مئة جزء ونمى كل جزء تدريجيا ليصبح ولدا فتحققت رغبتها بأن تصبح أما لمئة ولد وبدأت

ىعل) DhRtarAStra (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْرت زوجها والم) PANDavas (پانْٰـدََٰوْزعارضت قتال الـ. أطفالها بحسب رفعة منزلتها

 ترغب بتقسيم المملكة ما بينكانت. )KurukStra (كوروكْـشِٰـتَْرملحمة عندما كانت المؤمرات تنسج ل التسبب بتلك الحرب االهلية

تلعن ان ادتوأر) KurukStra (كوروكْـشِٰـتَْرملحمة فجعت بموت جميع أوالدها في . )PANDavas( پانْٰـدََٰوْزالـين أوالدها وب

واحها على موت.  منعها)VyAsadeva( وّيـاَس ِدَو  لكن)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر و )BhImasena( ـِسـَنـَم نْبـهّي

كْرِِٰشْٰـنَٰالرب  كان مثيرا للشفقة وقد واساها كْرِِٰشْٰـنَٰالرب  أمام )DuHzAsana( ـشاَسـَندوْه و) Duryodhana (دوْريُّـوْدَهـَن

ـَلشْـرّيهدأ . كْرِِٰشْٰـنَٰالرب  إلى )KarNa( كَـْرنَٰ ووصفت نواح زوجة )KarNa( كَـْرنَٰكما حزنت على موت . الرسالة العلية

ّيـاَس ِدَو

ب

ماتت مع زوجها في غابات. دما جعلها ترى جميع أوالدها الموتى ودخولهم الجنة من روعها عن)zrlla VyAsadeva( و

)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجقام . ي حريق غابة واحترقت ف)Ganges (َچـنْـَچجبال الهيمااليا قرب منبع نهر الـ

. بمراسم جناز عمه وعمته

َمهاراَجتبناها . كْرِِٰشْٰـنَٰالرب  والد )Vasudeva( َوسو ِدَو واخت )zUrasena( َنَرِسـشّو َمهاراَجابنة : )PRthA( تْـهاـرِْٰپ

ان أهل.  قدرة النجاح لشخصية الالهوتتجليهي . منذ ذلك الحين )KuntI(كونْـتّي  فكنيت )Kuntibhoja( ونْـتيـْبـهُوَج كك

قامت على خدمة الحكيم.  موكلة بإستقبالهم)KuntI(ـتّي كونْ وكانت )Kuntibhoja( كونْـتيـْبـهُوَجقصر الملك ون السماء يزور

 فاستدعت لرضاه عن خدمتها الوفية تمكنها من استدعاء أي مالك تشاءَمـنْـتَْر  وباركها بـ)DurvAsA( اساودوْر چّييُّـوالـ

.ظة على بكارتها فوافقتدافع حب اإلستطالع، مالك الشمس الذي طلب مجامعتها لكنها أعرضت، فأكد مالك الشمس لها المحاف

بلت 

ب

)KarNa( كَـْرنَٰ تخلت عن وليدها هاعادت بكارتها بنعمة مالك الشمس، لكناست. )KarNa( كَـْرنَٰنتيجة المجامعة ووضعت ح

لعائلية ترك الحياة ا)PANDu(  پانْٰـٰدوَمهاراَجفيما بعد، أراد .  زوجا لها)PANDu(  پانْٰـٰدوبعد ذلك، اختارت. خوفها من والديها ل

 فيما بعد بأن تصبح أما ألوالد من صلب)PANDu(  پانْٰـٰدوَمهاراَج السماح له بالزهد فسمح لها )KuntI(كونْـتّي رفضت  لكن

. بعدة شواهد)PANDu(  پانْٰـٰدوداوافقت على االمر عند استشه  االمر في البداية لكنها)KuntI(كونْـتّي عارضت . المالئكة

 فولدت)DurvAsA Muni( موني اساودوْر التي لقنها لها َمـنْـتَْربفضل الـ )DharmarAja (راَج َهـْرَمْداستدعت مالك الدين 

استدعت مالك. )BhImasena( ـِسـَنـَمْبـهّي فولد )VAyu( واّيـودعت مالك الهواء است. )YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر

 في)PANDu(  پانْٰـٰدو فقد ولدا من صلب)Sahadeva( َسـَهـى ِدَو و )Nakula( َلنَـكوأما التوأمين . أْرجوَن فولد إنْـْدَرالجنان 

واغمي عليهابموته  )KuntI(كونْـتّي  في سن مبكرة ففجعت )PANDu(  پانْٰـٰدوَمهاراَجفيما بعد، مات . )MAdrI( ماْدرّيحم  ر

تبقى على قيد الحياة ان )KuntI(كونْـتّي قررت ) MAdrI( ماْدرّي و )KuntI(كونْـتّي بعد التشاور بين الزوجتين . ن المصاب م

.)SatI( َسـتّي الموت مع زوجها حسب مراسم )MAdrI( ماْدرّي بينما قررت )PANDavas( پانْٰـدََٰوْزالـة االطفال الخمسة يرعا

ادق كبار الحكماء مثل 

ل

.  وغيره من الحاضرين على ذلك االتفاق)zatasRGga( َچـنْشَـتَـْسرِٰص

)KuntI(كونْـتّي لحقت ) Duryodhana( دوْريُّـوْدَهـَنلمملكة بمكيدة من ا) PANDavas (پانْٰـدََٰوْز نفي الـتمما بعد، عندما في

ـِسـَنـَمْبـهّي من )HiDimbA( يـْمـباهيـٰدأرادت جنية تسمى . أوالدها وواجهت معهم كل أشكال المصائب في تلك االيام

)BhImasena( كونْـتّي  اقامتهم في الغابة، لكنه رفض فتوجهت الجنية إلى اءاثن الزواج منها)KuntI( ّيـوْدهيشْـتْهيَر و

)YudhiSThira(ـِسـَنـَمْبـهّيا  فأمر )BhImasena( ـَهـطُوتْـكَـتْـشَْچ بالزواج منها ففعل ووضعت له صبيا اسمه

)GhaTotkaca(ْزكاوَرَو الذي حارب فيما بعد ببسالة مع والده ضد الـ )Kauravas( .پانْٰـدََٰوْزأقام الـ) PANDavas (امهم عندمع 

ـِسـَنـَمْبـهّي ولدها )KuntI(كونْـتّي  فأمرت )BakAsura( َبـكاسوَر كانت تعاني من جني اسمه ْبراْهـَمنَٰعائلة 

)BhImasena(ّيـوْدهيشْـتْهيَرنصحت .  من هذا الجنيْبراْهـَمنَٰ بقتله لحماية عائلة الـ) YudhiSThira(پانْـتْـشاَله إلى  بالتوج

 جميع أوالدها الخمسة بالزواج)KuntI(كونْـتّي أمرت هناك ف) DraupadI (ْدراوَپـدّي أْرجوَن حيث كسب )PAJcAladeza( ِشَ

نها

د

 يدعلىالخمسة ) PANDavas (پانْٰـدََٰوْز من الـ)PAJcAlI( پانْـتْـشالّيتي تكنى ال) DraupadI (ْدراوَپـدّيتزوجت . 

ّيـاَس ِدَو

م

كوروكْـشِٰـتَْرملحمة  وبعد موته في )KarNa( كَـْرنَٰ طفلها االول )KuntI(كونْـتّي لم تنس . )VyAsadeva( و

)KurukStra (پانْٰـدََٰوْز عليه وأخبرت أوالدها الـندبت) PANDavas (پانْٰـٰدوَمهاراَجان ولدها االول قبل زواجها من بأنه ك 

)PANDu( .كوروكْـشِٰـتَْرملحمة بعد الحق عيتها الجميلة إلى ورد ذكر اد) KurukStra (على وشككْرِِٰشْٰـنَٰالرب دما كان عن 

 إلى الغابة لممارسة المجاهدات)RGAndhArIR( نْـدهارّيچا، صاحبت في نهاية االمر. )RDvArakAR (ْدواَركاالتوجه إلى مملكته 

 R. ما ثم جلست في اخر االمر في تأمل عميق واحترقت في حريق غابةالقاسية حيث اقتصرت على الطعام مرة كل ثالثين يو

Rْدراوَپـدّي) RDraupadIR :(َپـَدْدرو َمهاراَج نة العفيفة لـاالب )RDrupadaR( شَـتْـشّي وكانت امتداد جزئي للمالك )RzacIR(زوجة 

ـطَـْدّيـوْمـَنشْْٰدْهـرِٰولد . )RYajaR( ياَج قربانا كبيرا على يد الحكيم )RDrupadaR( َپـَدْدرو َمهاراَج أقام. إنْـْدَر

)RDhRSTadyumnaR(  ْدراوَپـدّيوولدت في تقدمته االولى) RDraupadIR( ـطَـْدّيـوْمَنشْْٰدْهـٰري اخت لذلك، ه. في التقدمة الثانية
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. تبادلوا السجود والعناق. القوه بفرحة كبيرة كما لو عادت الحياة إلى ابدانهم

 التفسير
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لسا  مج)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَرعندئذ، رتب الملك . اجهش الجميع بالبكاء بداعي القلق والفراق الطويل

. إلستقباله

 ٧\١٣\١. ب. ش

 التعريب

عندئذ، بدأ الملك بالكالم . اإلخالد إلى الراحةعد ب بعد تناول وجبة كبيرة و بإرتياح)Vidura (ويـدوَرأجلس 

. إليه بينما انصت جميع الحاضرين

 التفسير
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ماه، هل تذكر حمايتك الدائمة لنا مع أمنا من كل المصائب؟ ع: )YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َجَمهاراقال 

. مثل جناحي الطير محاباتك لنا نجتنا من السم والحريق

 التفسير

 محبوبا عند)Vidura(ويـدوَر كان . بقى االطراف عاطلة في غياب الوعي لكنها تستعيد نشاطها وحيويتها عندما تستعيد الوعي

ميع افراد عائلة 

ت

ويـدوَرشعر الجميع بلوعة فراق . غيابه الطويل عن القصر يقارن بالعطالةكان  و)Kaurava( كاوراَوج

)Vidura( .لذلك، غمرهم الفرح بعودته إلى القصر .

احسن الجميع استقبال. استقبال افراد عائلته خبيرا باإلستقبال أيضاً بما في ذلك )YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَران الملك 

يـدوَر

ك

بعد استيقاظه، هيئ له مجلسا. الحمام وتناول وجبة كبيرة ثم خلد إلى الراحةبعد ذلك، اعد له . د بالعناق والسجو)Vidura (و

تقضي المبادئ االخالقية الهندية. تلك هي آداب استقبال الصديق المحبوب أو العدو. ريحا وبدأ الملك بالحديث عن كل ما جرى م

وه لكن ذلك مختلف عند استقباله في البيت مما يعنييخاف العدو عد. حسن استقبال العدو في البيت كيال يشعر بالعداوة أو الخوف ب

َمهاراَجلذلك، بدأ . يد خير اهله الذي كان مر)Vidura (ويـدوَروجوب معاملته معاملة االهل فماذا يقال عن نسيب حبيب مثل 

. ديث في حضور سائر االقارب بالح)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر
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 تجوالك في األرض؟ في أية أماكن مقدسة ومحاج قمت بالخدمة؟اثناءكيف حافظت على نفسك 

 التفسير

ويـدوَراتْـما َمهو ) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَو واوالده بعناية كبار العائلة وال سيما )PANDu( پانْٰـٰدو حظيت ارملة

)MahAtmA Vidura(ويـدوَركان . ه في سن مبكرة نتيجة موت) Vidura(پانْٰـدََٰوْزابي الـ يح) PANDavas (ضيتهمبسبب ق

 كان أحد المتآمرين لحرمانهم من لكنه)PANDu ( پانْٰـٰدوَمهاراَج أطفال يرعى) DhRtarAStra (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْركان . السياسية

.وحلفاءه) DhRtarAStra (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْر على مكائد  مطلع)MahAtmA Vidura (ويـدوَرَمهاتْـما كان . ح اوالدهالعرش لصال

ويـدوَركان . م يحبذ طموحه السياسي لصالح اوالدهفإنه ل) DhRtarAStra (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْرلذلك، رغم موالته ألخيه االكبر 

)Vidura(پانْٰـدََٰوْزية الـ حريصا على حما) PANDavas (پانْٰـدََٰوْزلذلك، كان يحابي الـ. رملةوامهم اال) PANDavas (مفضال

كان يقف موقفا محايدا. طفه على جميع أوالد اخوته على حد سواءرغم ع) DhRtarAStra (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْراياهم على اوالد 

انتقد دوما سياسة أخيه االكبر التي تشجع أوالده. ره ضد اوالد عمهلى تآمع) Duryodhana (دوْريُّـوْدَهـَنازاء الجميع بتوبيخ 

. )PANDavas( پانْـدََٰوْزبقي يقظا في حماية الـو

ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجكان . )PANDavas( پانْـدََٰوْزعروفة بمحاباته للـ في القصر م)Vidura (ويـدوَركانت اعمال 

)YudhiSThira(ويـدوَري قبل رحيل ض يشير إلى الما) Vidura(َمهاراَجذكَّره . ن القصر لزيارة طويلة لمختلف أماكن الحج ع

صاباالتي كانت ) KurukStra (كوروكْـشِٰـتَْرملحمة  لطيف بأوالد اخيه حتى بعد  بأنه كان)YudhiSThira (ّـوْدهيشْـتْهيَر مي

كوروكْـشِٰـتَْرملحمة قبل   أوالد اخيه بالدسيسةقتلإلى ) DhRtarAStra (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْر سياسة هدفت. اعائليا كبير

)KurukStra( . پورُوتْـشَـَنلذلك، أمر )Purocana(تَـاَواَرٰن ببناء قصر في و )VaraNAvata(فيمةقا وأرسل اوالد اخيه لإل 

پانْٰـدََٰوْزبه الـ ن)Vidura (ويـدوَر  ان)MahAbhArata (َمهاْبهاَرتَ من )١١٤ َپـْرَو -آدي( جاء في. ذاك القصر لبعض الوقت

)PANDavas (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْرى ما يدبره لهم إل في حضور جميع افراد العائلة الملكية) DhRtarAStra (هم إلى هناكعند ذهاب.

أشار. "علم به ال يقتل بهيكون فتاكا بعدو ومن ي ان سالح غير مصنوع من الحديد أو سائر العناصر المادية يمكن:"ألمح إليهم بالقول

ّيـوْدهيشْـتْهيَر إنما كان لقتلهم فحذر )VAraNAvata( ـاَوتَاَرٰن وإلى) PANDavas (پانْٰـدََٰوْزارسال الـ ان بذلك التلميح

)YudhiSThira(النار تهلك البدن المادي وليس النفس، لكن من يحمي ان كما ألمح إلى النار وقال. حرص في القصر الجديد بال

 و)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَج هذا الحديث المبهم الذي دار بين )KuntI(كونْـتّي لم تفهم . النفس يستطيع البقاء

ي الحديث تلميحف ان )YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَرما استفهمت من ولدها عن معنى الحديث، اجابها  وعند)Vidura (ويـدوَر

 انواعلمهم) PANDavas (پانْٰـدََٰوْزة إلى الـ خفي)Vidura (ويـدوَرفيما بعد، جاء . فيهون  سيقيمنيت الذي اشعال النار بالبإلى

وتم) DhRtarAStra (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْردبر . ارس القصر سيشعل النار في القصر في ليلة الرابعة عشر من القمر المزداد ح

حذير بالهرب من خالل نفق تحت القصر دونبفضل هذا الت) PANDavas (پانْٰـدََٰوْزالـنجى . مع امهم) PANDavas (پانْٰـدََٰوْزالـ

غمر الحزن جميع سكان. ذي أيقن بموتهم بالحريق وقام بمراسم جنازتهم بفرحة كبيرةال) DhRtarAStra (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْرعلم 

پانْٰـدََٰوْز اصيب الـكما. )PANDavas( پانْـدََٰوْزة الـلعلمه بنجا )Vidura (ويـدوَر فترة الحداد بإستثناء اثناء القصر

)PANDavas (ويـدوَر ذلك من المصائب وكان بمثل) Vidura( يعمل على حمايتهم في كل مرة كما كان يعمل في الوقت نفسه

.ه بجناحيهكما يحمي الطير بيض )PANDavas (پانْٰـدََٰوْزالـلذلك، كان يحابي . )DhRtarAStra (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْرعلى ردع اخيه 

)Vidura (ويـدوَررج  ن القصر لقطع تعلقه بالشؤون العائلية وال سيما المؤامرات السياسية، وكما تقدم ذكره، أهانه مخ

انت ام. استخفاف الحفيد بجدته لم يكن نادرا ان  رغم)zUdrANI( ّيْدرانشّول انه ابن بالقو) Duryodhana (ـوْدَهـَن كدوْريُّ

، والمزاح بين الجدة واألحفاد ليس مستغربا، لكنّيْدرانشّوم انها كانت رغ) Duryodhana (دوْريُّـوْدَهـَن  جدة)Vidura (ويـدوَر

وانـْپـَرْسـتَْهى. تبرها إهانة فقرر هجر القصر واستعد لحياة الزهد واع)Vidura (ويـدوَرستسيغها المالحظة كانت حقيقية ولم ي

 وكثيرالتيميوجد كثير من . المرحلة التحضيرية مخصصة للسفر وزيارة المحاج في األرض أي) vAnaprastha Azrama (آشْـَرَم

َهـْرْدواْر و) VRndAvana (ورِٰنْـداَوَنفي االماكن المقدسة في الهند مثل  عبادةالمن مطابخ توزيع الطعام مجانيا للمتفرغين إلى 

)Hardwar (ورّيپ ـنّـاتْـَهىَچَجـ و )JagannAtha purI( َچـاْپـَرّي و )PrayAga( .ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَج سأل

)YudhiSThira(ويـدوَر اعتمد ان  ما) Vidura(ـَرْزتْـشْـَهـتْ الطعام المجاني في  على )chatras(أي تلك المراكز  .
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نك تحول كل االماكن إلى محاج ألنك تحمل ا.  هم أماكن مقدسة متشخصةتيم االخيارسيدي، امثالك من ال

. شخصية الالهوت في قلبك

 التفسير

 ١١\١٣\١. ب. ش

 التعريب

 الرب اليقظين في خدمة يادويم خالننا ومريدو خيرنا آل حيث يق) DvArakA (ْدواَركاعماه، ال بد انك زرت 

هل جميعهم بخير وسعادة في بيوتهم؟. ربما رأيتهم أو سمعت عنهم. كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي

 التفسير
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صف كل ما  بو)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجسؤال  على )MahAtmA Vidura (ويـدوَر َمهاتْمااجاب 

. )Yadu( يادوك آل جرى له شخصيا بصورة تدريجيا بإستثناء خبر هال

كذا، يشعر .  الكهربائية في كل مكانشخصية الالهوت الوجود بقدراته المختلفة المنتشرة في كل مكان مثل توزع الطاقيعم  التيمة

مثلالصفي  التيم يشعر. كما يمكن الشعور بالكهرباء في الضوء الكهربائيالحق ضور  بح)Vidura (ويـدوَراألصفياء مثل 

المقدسات في. في كل شيءالحق كما يرى الحق في كل مكان دوما ويرى كل شيء في قدرة الحق  بحضور )Vidura (ويـدوَر

، وال بد لكل زائر لألماكن المقدسة من البحث االصفياءالتيم بجو مشبع بحضور لإلنسان الوعي المشوب تصفيةرض مقصودة لاأل

 نفسه تدريجيا للخالص النهائيإلعداد تلك االماكن واخذ العلم عنهم وتطبيق تعاليمهم على حياته ن االصفياء الذين يقطنوالتيمعن 

 أو)Ganges (َچـنْـَچزيارة المحاج ال يعني اإلقتصار على اإلستحمام في نهر الـ. وت في الدار الباقيةالمتمثل بالرجوع الى الاله

 ال رغبة له سوى في القيام على الذي)Vidura (ويـدوَر البحث عن ممثل لإلنسان فيها، كما ينبغي الهياكل أو زيارة ياموناالـ هر

دمة شخصية الالهوت

ن

انهم.  غير المشوبة باالجر أو التخمين العقيمالصفية االصفياء بفضل خدمتهم تيمهيالزم شخصية الالهوت . خ

امجادون ويكتبون ويتغنون  األصفياء إلى المراجع ويسبحالتيميستمع . وال سيما إلى السماع والتسبيحالحق منصرفين إلى خدمة 

 العلم عن والدهسـوامّيچُوشـوَك ِدَو بَّح بالكتابة واخذ  ثم سناَرَد سمع )MahAmuni VyAsadeva( وّيـاَس ِدَو موني َمها .الحق

بأعمالهم تحويل مطلق مكان إلىالحق  تيمإذن، يستطيع . ـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرّيتلك هي طريقة . يتْكْٰشـرّيَپـوصفه إلى  ثم 

و المدنس لمطلق مكان فماذا يقال عن الجتصفية االصفياء هؤالء قادرين على التيم. حج والمحج جدير باسمه استنادا إلى ذلك م

. التعليم على حساب صيت المكان المقدسون المكان المقدس الذي يتدنس بخطايا ذوي المصالح األنانية الذين يمتهن

كلمة هي كْرِِٰشْٰـنَٰالرب  بحد ذاتها التي تعني اليقظ في خدمة )kRSNa-devatAH( َوتاْهـاِد-كْرِِٰشْٰـنَٰ لمة . ذات داللة خاصةك

 وتساليه المختلفة بيقظة دائمة، كانوا جميعهمكْرِِٰشْٰـنَٰالرب ون انوا يذكر الذين ك)PANDavas (پانْٰـدََٰوْز والـ)Yadus( يادوْزالـ

پانْٰـدََٰوْز الـكان لكنالحق راف إلى خدمة  القصر لإلنص)Vidura (ويـدوَرجر ه. )Vidura (ويـدوَر االصفياء مثل تيمه

)PANDavas(ْزَوياَدلـ وا )YAdavas(الصفات. الصفيةلذلك، ال يوجد فرق في صفاتهم .  بيقظةشْٰـنَٰكْرِِٰالرب على ذكر ون  يداوم

 ان المطلق بغض النظر عماية الالهوت هو شخصكْرِِٰشْٰـنَٰالرب  ان  بيقظة أو العلم جيداكْرِِٰشْٰـنَٰهي ذكر الصفي   للتيمالحقيقية

 وأمثالهم من)zizupAla( پاَلشيشو و) JarAsandha( َجـراَسـنْـْدَهى و) KaMsa( ـَسكَـمْٰكان . كان في بيته أو زاهدا في بيته

لذلك، يوجد بون بعيد بين ذكر.  لكنهم كانوا يذكرونه بصفته احد االقوياء فقطكْرِِٰشْٰـنَٰالرب عن ذكر ون االشرار ال ينقطع

پانْٰـدََٰوْزـ وال)Vidura (ويـدوَر مثل كْرِِٰشْٰـنَٰللرب  االصفياء التيم وبين ذكر )zizupAla( اَلپشيشو و )KaMsa( ـَسكَـمْٰ

)PANDavas(ْزَوياَدـ وال )YAdavas( .

 أيضاً وإال لما تجشم)DvArakA( ْدواَركا ومعيته في كْرِِٰشْٰـنَٰالرب  يداوم على ذكر )YudhiSThira( ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجكان 

 رغم)Vidura( ويـدوَر نظير )YudhiSThira( هيشْـتْهيَرّيـوْد َمهاراَجلذلك، كان .  عنهم جميعهم)Vidura( ويـدوَرعناء سؤال 

. انشغاله في تدبير شؤون مملكته األرضية
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حزن في أي  في )PANDavas (پانْٰـدََٰوْز رؤية الـ)MahAtmA Vidura(ويـدوَر  َمهاتْـمالم يستطع الرؤوف 

 . لذلك، لم يكشف لهم عن ذلك المصاب الذي ال يحتمل ألن المصائب تنزل من تلقاء نفسها. وقت

 التفسير
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 عامله اهله معاملة الرباني، بقي في القصر لبعض الوقت  الذي)MahAtmA Vidura (ويـدوَرَمهاتْـما  بذلك،

. لتقويم عقلية اخيه االكبر مما يسبب السعادة لجميع اآلخرين

 التفسير
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 ْدَرـّوش  دور)Vidura (ويـدوَرثمين طيلة المدة التي لعب فيها  لمعاقبة اآلياَمـراَج منصب آْرياماشغل 

)zUdra( موني َكّوـٰدَمـنْٰ نتيجة لعنة )MaNDUka Muni( .

 التفسير

يتحدث عن حقائق غير مستساغة تسبب الشقاء ان القوانين المدنية ال ينبغي ألحد  أي)NIti-zAstra( ح شاْسـتَْر-ـتينـّيسب 

كان شخص رؤوف مثل. يزيد من حدته بترويجه ان يصيبنا الشقاء من تلقاء نفسه بالقانون الطبيعي وال ينبغي ألحد. آلخرين ل

)Yadu( يادوال يحتمل الكشف لهم عن هالك آل  االحباء) PANDavas (پانْٰـدََٰوْز سيما في معاملته مع الـ وال)Vidura (ويـدوَر

. تعمد كتم االمر ف

ن قصورا مثل قصر )Vidura (ويـدوَر وان اهل السماء حينذاك يزور. ل السماء مثل اهيجب معاملة الربانيين مثل  َمهاراَجك

 هو رجل فضاء طليق الحركةناَرَد. أهل السماءون  وغيره يزورأْرجوَنا كان اشخاص مثل  كم)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر

)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَج يزور قصر ناَرَدكان حتى . فحسب بل في العالم الروحي أيضاًيس في األكوان المادية 

ماذا يقال عن سائر مالئكة السماء

ل

ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجلذلك، . الحركة بين الكواكب مستندة إلى التربية الروحيةكانت . ف

)YudhiSThira(  ويـدوَراستقبل) Vidura(تقبال المالئكةا يليق بإس كم .

عودته إلى القصر لغرض التمتع بأسباب الراحة الماديةلم تكن لذلك، . ك التبتل في سل)MahAtmA Vidura (ويـدوَرَمهاتْـما كان 

راشْٰـتَْرْدْهـرِٰتَـرشاد أخيه االكبر  لكن غرضه كان إ)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجبل تقبل برحمته كل ما قدمه له 

)DhRtarAStra ( ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْرفقد . تعلقه الماديالذي كان مفرطا في) DhRtarAStra (َمهاراَجته وأوالده في قتال كل سلط

ان. )YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجعر بالعار من قبول صدقة وضيافة يش ان  دون)YudhiSThira (ّـوْدهيشْـتْهيَر كي

كَمهاراَج الضيافةبتل) DhRtarAStra (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْر كما يليق لكن قبول  عمهستضيف ي)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر 

 إلرشاد)Vidura (ويـدوَرجاء . كان يعتقد انه كان مجبرا على قبول الضيافة. الكريمة كان أمرا غير مرغوبا فيه

جب النفوس المستنيرة العمل على إرشاد الساقطين وهذا ما كانمن وا. حياة الروحيةإلى ال) DhRtarAStra (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْر

ميع أفراد انتباه ج)Vidura (ويـدوَريوية بحيث لفت لكن احاديث اإلستنارة الروحية هي احاديث ح) Vidura (ويـدوَرغرض 

يجب.  الروحيتحقيقتلك هي طريقة ال. إليه بصبرون علسوا يستمفج) DhRtarAStra (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْرعندما كان يرشد  العائلة

سماع الرسالة بحضور ذهن وعندما تلقيها نفس محققة فإنها تؤثر على القلب الكامن للنفس المقيدة ويستطيع الفرد بلوغ كمال العلم

. بفضل اإلستماع المستمر ذاته ب



 ١٦\١٣\١. ب. ش

 التعريب

نعم بسالم . الفوز بمملكته وحضور والدة حفيد كفوء لخالفته بعد )YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجحكم 

.  كانوا جميعهم خبراء بسياسة العامة بالتعاون مع اخوته االصغر سنا الذينينورخاء استثنائي

 التفسير
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. لقهار المفرطين في التعلق باالمور العائلية التي تستحوذ على افكارهميغمر الزمان الباقي ا

 التفسير

ْدَرـّوان ممنوعا على ش  الذي ولد)Vidura ( ويـدوَرك  الملكي مع اخويهرث حتى من مشاركة اال)zUdra(  من رحم امرأة

كْـشَٰـتْـريـياْز، كيف استطاع تعليم كبار الملوك الـإذن. )PANDu ( پانْٰـٰدوو) DhRtarAStra (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْر

)KSatriyas ( ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْرمثل) DhRtarAStra ( ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجو) YudhiSThira(ول هو رغم انه كان؟ الجواب اال

 وأخذ العلم)Maitreya Rsi( مايـتْـِريا ـيٰشرِٰن اجل اإلسترشاد على يد المرجع  بالوالدة فقد زهد في الدنيا م)zUdra( ْدَرـّوش

كل مستبحر في العلم العلي بغض النظر عن نسبه. السيد الروحي أي )AcArya( آتْـشاْريالذلك، كان جديرا بمقام . العلي عنه

شْـرّيحسب  ا روحيايدر بأن يصبح سجدي) sannyAsI (َسـنّْـّيـاسّي أو رب عائلة أو ْدَرشّو أو ْبراْهـَمنَٰسواء أكان 

تى حسب المبادئ االخالقية ال يلحق االذى باإلنسان )zUdra( ْدَرـّوشتلقي العلم عن شخص دون الـ. ْـشايتَـنْيا َمـهاْپـَرْبهو حت

ا جزء واحد من الجواب، والجزءهذ. )CANakya PaNDita( يتَـٰدـنَْٰپ ـكْياتْشانَٰالتي وضعها السياسي واالخالقي الكبير (العامة 

َكّوـٰدَمـنْٰ لمئة سنة نتيجة لعنة )zUdra( ْدَرـّوش فعال بل كان يلعب دور )zUdra( ْدَرـّوش  ليس)Vidura (ويـدوَر ان الثاني هو

ناَرَد  واْبـَرْهم االثنى عشر على قدم وساق مع )mahAjanas( َمهاَجـنَـْز أحد ياَمـراَج تجليكان . )MaNDUka Muni( وني م

)mahAjana( َمهاَجـَن بصفة ياَمـراَجمن واجب .  الخ)PrahlAda( ْپـَرْهالَد  وـَمْبهـِيـشْٰ و) Kapila( كَـپيَل  وشيـَو و

 منهمك دوما فيياَمـراَجلكن ) mahAjanas( َمهاَجـنَـْز وسائر الـْبـَرْهما  وناَرَدمثل مثله  في األرض التتيمالدعوة إلى مذهب 

بتولي كوكب يبعد مئات ألوف االميال عن كوكب األرض لمحاسبة النفوس الفاسدةالحق  موكل من قبل ياَمـراَج.  اآلثمينعاقبة م

ياَمـراَجلذلك، عمل . لذلك، ال يتسع وقته ألن عدد المذنبين يفوق عدد الصالحين. عد الموت ومجازاتها على ما قدمت من عمل ب

 بمشيئة)MaNDUka Muni( موني َكّوـٰدَمـنْٰفلعنه الحق التدبير الكوني، لكنه اراد نشر امجاد  بينيفوق عمل سائر المالئكة الموكل

 بل علي عنْبراْهـَمنَٰ أو )zUdra( ْدَرـّوشلذلك، هو ليس . كبير تيم ة بصف)Vidura (ويـدوَرشخصية بللنزول إلى األرض الحق 

 بل هو علي عنْبـَرْهماصورة خنزير بري لكنه ليس خنزيرا وال بهوت قسيمات المجتمع البشري الدنيوية كما ينزل شخصية الال

ميع المخلوقات الدنيوية

ت

 االصفياءتيمهوالحق  لكن النفوس المسيَّرة المعروفين ادوار مخلوقات دنيوية إلستعادة تيمهوالحق يلعب . ج

)Kazyapa( َپكَـشْـيا أحد أوالد )AryamA( ماآْرياغل منصبه  ش)Vidura (ويـدوَر في صورة ياَمـراَجعند نزول . عليين دوما

آديـتْـياْز هو أحد )AryamA( آْرياما.  وعددهم اثنى عشر)Aditi( آديتي أوالد )Adityas( آديـتْـياْز. )Aditi (آديتيو 

)Adityas( . ويـدوَر غيابه في صورة اثناء ياَمـراَجلذلك، كان جديرا بتولي منصب) Vidura(لة القولجم.  مائة سنة مدة،

. ْبراْهـَمنَٰ بل أرفع من أطهر )zUdra( ْدَرـّوشس  لي)Vidura (يـدوَر

ان كل من 

و

كن) KurukStra (كوروكْـشِٰـتَْر لحمة  حزينان منذ بداية أْرجوَن ل و)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَج م  رغمك 

بعد انقضاء الحرب، كان. كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب عدم رغبتهما في الحرب االهلية فقد تمت بدافع الواجب ألن ذلك كان مشيئة 

پانْٰـدََٰوْز لخالفة الـ)Kuru( كورولم يتبق أحد من ساللة .  على تلك المجازر حزينا)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَج

)PANDavas (أوتَّـرا الطفل في رحم كنتهم واالمل الوحيد كان )UttarA( آشْـوتّْـهاما الذي هاجمه) AzvatthAmA (طفلللكن ا

نجي برحمة  رغم قلة عنايته بالسعادة المادية العابرة والوهمية بالرضى)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجإذن، شعر  .الحق

. يتْكْٰشـرّيَپـ  دوما بعد استتباب االمر وعودة السالم إلى المملكة وبعد رؤية الطفل االخير
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) DhRtarAStra (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْرلذلك، خاطب . ذلك كل )MahAtmA Vidura (ويـدوَرَمهاتْـما علم 

انظر إلى الخوف الذي . مليكي العزيز، ارجو منك الخروج من هذا المكان فورا دون ادنى تأخيير:"قائال

 . يتآكلك

 التفسير

أنا سعيد اآلن، جميع:"تتمثل خواطر المفرطين في التعلق بأمورهم العائلية التي تعميهم عن مرور الزمان الباقي بالقول للنفس

)sannyAsIs (َسـنّْـّيـاسّيْزالـيعتمد . ح اآلنانا ناج. رصيدي البنكي كبير وسيرث أطفالي ما يكفيهم. أموري في حكمي

يعمر ثانية واحدة أكثر مما ان آجالنا محدودة وال يقوى أحد. "لذلك، أنا أكبر من الرب. منيون  لكنهم يستجدالحقين على المتسول

 غفلة ومن المحال استبدالها حتى، وال بد من اإلنتفاع بكل ثانية تمراإلنسانذلك الوقت الثمين وال سيما عند  .الحققدر له بمشيئة 

 مقصودة لوضع حل شامل لمشاكل الحياة المتمثلة بمعاودةاإلنسانكل ثانية من عمر . لقاء ألوف النقود الذهبية المكتسبة بجهد كبير

مراضالبدن المادي الخاضع للوالدة والموت واال.  ألف صنف من اجناس الحياة٤٠٠ ماليين و٨الوالدة والموت والنشوء عبر 

وسيلة حل مشاكلون ينسى االغبياء هذه المشكلة ويجهل. ال تولد النفس وال تموت مطلقا. الشيخوخة هو سبب عذاب النفس الباقية و

الزمان الباقي يمر غفلة وان اجلهم يتناقص في كل لحظة دون وضع ان في امورهم العائلية الزائلة جاهلينون الحياة لكنهم ينغمس

لكن تلك االوهام ال تؤثر على. هذا هو الوهم. اة المتمثلة بمعاودة الوالدة والموت والمرض والشيخوخةل ما لمعضالت الحي ح

صرفين إلى خدمةمن) PANDavas (پانْٰـدََٰوْزاخوته الـ و)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجكان . تتيميةال الخدمة اليقظين في

ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجة لهذا العالم المادي، وكما تقدم لنا البحث، كان زائلبالسعادة ال دون عناية كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب 

)YudhiSThira(موكونْـَدالحق تا في خدمة  ثاب )Mukunda(اسباب الراحةعنلذلك، كانت رغبته منقطعة حتى . العاتق  أي 

النفس باقية وال تسعد سوى في. زائلة  هي سعادة وهمية)Brahmaloka( ْبـَرْهـَمالمتوفرة في الجنان ألن حتى السعادة على كوكب 

ذلك، جميع. الدار الباقية التي ال عودة منها إلى عالم تعاقب الوالدة والموت والمرض والشيخوخة  أي)paravyoma( يُّـوَموَـَر لپ

من يفهم ذلك على اتم وجه هو العاِلم .س الباقيةاسباب الراحة أو السعادة المادية التي ال تقود إلى حياة باقية ليست سوى وهم للنف

المتعالي. السعادة المطلقة  أي)brahma-sukham(  سوكْـَهـْم-ْبـَرْهـَم على التضحية بكل سعادة مادية لتحقيق ينله قادرامثاو

السعادة المطلقة الباقية الالجائع إلى فان الحقيقي جائع لتلك السعادة وكما يستحيل إسعاد الجائع بكل اسباب الراحة دون طعام 

 أو اخوته)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجلذلك، ال تنطبق عبرة هذا النص على . يرضى بمطلق قدر من السعادة المادية

. صا إلرشادهم خصي)Vidura (ويـدوَرء الذين جا) DhRtarAStra (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْر أو امه بل على اشخاص مثل
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شخصية الالهوت سيدي، انه . هذا الوضع المخيف يعمل شيئا حيال ان يستطيع أحد في هذا العالم الماديال 

. الزمان الباقي  أي)kAla( كاَل يداهمنا جميعا في صورة العليا

 التفسير
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عظيم مجبر على مفارقة الحياة فماذا يقال عن سائر االشياء الزمان ال  أي)kAla( كاَلكل من يخضع لسلطة 

. مثل المال والتكريم واالطفال والعقارات والبيت

 التفسير

.)YudhiSThira( ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجأو حتى ) DhRtarAStra (ْهـرِٰتَـراشْٰـتَْرْدال يعبأ الموت القاسي بأحد سواء أكان 

ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجتنطبق على ) DhRtarAStra (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْرلذلك، كانت التعاليم الروحية التي القيت على 

)YudhiSThira(ًإلى التعاليم، لكنون ر بما فيهم الملك واخوته وامه كانوا يستمععلى وجه العموم، جميع اهل القص.  الفتي أيضا

.الذي كان مغاليا في المادية) DhRtarAStra (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْرتعاليمه كانت موجهة إلى  ان )Vidura( ويـدوَران معروفا لدى 

جهت 

ك

لذلك،. بكر والده) DhRtarAStra (ـرِٰتَـراشْٰـتَْرْدْهكان . خصيصا )DhRtarAStra (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْر إلى راَجـْن كلمة و

لكنه ولد اعمى مما جرده من اهليته لوراثة العرش، لكنه قصر عن نسيان) HastinApura( پوَرَهـْسـتيـناان وريث عرش  ك

اصبحخلف اخوه االصغر خمسة اطفال ف.  يشعر بالتعويض عن خيبته)PANDu(  پانْٰـٰدو فجيعته وجعله موت اخيه االصغر

 العرش ألوالده الذين كانتركيصبح الملك الفعلي ومن ثم  ان الوصي عليهم لكنه كان يود قلبيا) DhRtarAStra (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْر

صبح الملكان بكل تلك الطموحات السياسية  )DhRtarAStra (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْراراد .  يتقدمهم)Duryodhana( وْريُّـوْدَهـَن يد

يبقى الملك ان وفي المرحلة االخيرة ارادالحق لكن كل جهوده خابت بمشيئة ) zakuni( شَـكونيكائد بالتشاور مع صهره  فدبر الم

َمهاراَج قام. حتى بعد خسارة كل شيء من رجال ومال )YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَج كونه العم االكبر لـ

ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْرتكريم الملكي وكان بال) DhRtarAStra (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْر وأكرم عمه بواجبه )YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر

)DhRtarAStra ( ّيـوْدهيشْـتْهيَرسعيدا بتمضية ايامه المتبقية في وهم الملك أو العم الملكي للملك) YudhiSThira( .نت الشفقةكا

رقدة المرضمن ) DhRtarAStra (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْرظ صغر، إيقا بصفة رباني واالخ اال)Vidura (يـدوَر تملي على و

يملك شيئا ان لذلك، ال يمكن ألحد. كل حي هو خادم الزمان الباقي. اخرا بالملك س)Vidura (ويـدوَرلذلك، خاطبه . الشيخوخة و

اإلنسانلذلك، . الزمان فسخر الزمان منهيأمر  ان اراد الملك االنكليزي المعروف. ملك يعني صاحب االمر. في هذا العالم المادي

ة وباالحداث المخيفة التيالزائلمنزلة بتلك ال) DhRtarAStra (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْرلذلك، كان يذكِّر . هو ملك زائف في العالم المادي

َمهاراَجيطلب ذلك من لم . أراد النجاة من الموت العاجل ان  فورا بالخروج)Vidura (ويـدوَر نصحه. كانت تتربص له آنذاك

ألوضاع المخيفة لهذا يعي با)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر  َمهاراَجملك نظير ان الجيد لعلمه )YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر

. حاضرا حينئذ لن يكون )Vidura (ويـدوَر ان العالم التافه وسيعنى بحاله في مجرى الوقت رغم

يخوخة أو الموت حتى فيال يوجد عالج للش.  عذابه البدنياشتدال يطلب أحد الموت مهما . ال توجد قوة عليا قادرة على منع الموت

الشيخوخة وال يمكن ألحد رفض تسلم الدعوة أو الحكم الحتمي للزمانصورة يعلن الموت عن وصوله ب. ايام التقدم العلمي الزائف

 تدبير كفيل بالعثور على)Vidura (ويـدوَريأمر  ان كنألنه يم) DhRtarAStra (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْرتقدم بحث ذلك امام . الباقي

ويـدوَره اخبر ،)Vidura (ويـدوَر ه إلىمرواأصدر ي ان بمنع الموت كما كانت عادته في اصدار االوامر في السابق، لكن قبل

)Vidura(فيالحق  كما جاء على لسان شخصية الالهوت العليالذلك، الموت هو صورة .  ذلك في هذا العالم المادي بإستحالة

. )٣٤\١٠( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ

وقضى مجاهدات ال توصف احدثت االضطراب فيالخلود ) HiraNyakazipu (ـوپهيَرنْٰـياكَـشيـطلب .  المحال منع الموتمن

 مباركته بالخلودْبـَرْهمامن ) HiraNyakazipu (ـوپهيَرنْٰـياكَـشيـطلب .  إلقناعه بقطع مجاهداتهْبـَرْهماالكون فدنا منه المولى 

إذن، الموت حق حتى على أعلى كوكب في الكون فماذا يقال عن سائر الكواكب التي.  الشيء ال يعطيهفاقدان  ْبـَرْهما  اجابهكن

قع تحت مقام المولى 

ل

. حيثما يمتد سلطان الزمان الباقي تتوالى الوالدة والمرض والشيخوخة والموت. ْبـَرْهما ت
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انت نفسك اصبحت طاعنا في السن وبدنك مصاب بالعجز فيما  ومات والدك واخوك ومريدو خيرك واوالدك

 . تقيم في دار غير دارك

 التفسير
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 التعريب

اسنانك مقلقلة . ولدت اعمى منذ الوالدة واصبح سمعك ثقيال مؤخرا وقصرت ذاكرتك واضطربت فطنتك

. وكبدك معيب وسعالك يسبب خروج البلغم

 التفسير
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 ـِسـَنـَمْبـهّيانت تحيا مثل كلب البيت وتأكل بقايا طعام . تبا، يا لقوة آمال الحي بالبقاء على قيد الحياة

)BhImasena( .

امام  ضر الزمان الباقي   حضوره لقاء هام لهيئة التخطيط ففارق حياته وزوجتهاثناءأحد كبار العلماء الهنود المنهمك في التخطيطح

 اإلضطراباتاثناءقتل ماليين من االثرياء وذوي النفوذ الهنود بداعي سلطة الزمان . وغيرهاله واطفاله وداره وعقاراته وما

لذلك،. توجد مئات االمثلة على ذلك في كل األرض والكون بتأثير الزمان. السياسية في الهند وتقسيمها إلى باكستنان وهندوستان

وقعت مصائب. كتب كثير من الشعراء القصائد التي تندب الزمان. تهمالموت حق على جميع اهل العالم المادي بغض النظر عن قو

صاب بنوازل خارج حكمنا حتى في مجال حياتنا اليومية، لكنناحن نن. ال تحصى في األكوان نتيجة الزمان ومن المحال منعها

. تلك هي ثمار الزمان. نقوى على شيء حيالها ان  مجبرين على تحملها دون

مات. فضل خبرته السابقة يفطن إلى ما كان مقبال ان ه الملك إلى حالته المتداعية بتأثير الزمان القاسي وكان يتعين عليهينبجري تي ب

ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَو منذ زمن بعيد في طفولته وترعرعوا برعاية ولطف )VicitravIrya( ـْرياوّييـتْـشـيـتْـَرووالده 

)BhISmadeva (پانْٰـٰدومات اخوه كما ) PANDu (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَوع اوالده المائة مع احفاده ومريدو خيره مثل ثم قتل جمي

)BhISmadeva (اتْــشاْرياـْدرُوٰن و )DroNAcArya (كَـْرنَٰ و )KarNa(ملحمةفي   وغيرهم من الملوك والخالن

، فقد كل ماله ورجاله وهو يعيش االن على فتات ابن اخيه الذي سبب له كثير من المتاعب،إذن. )KurukStra (كوروكْـشِٰـتَْر

كل ان ىإل) DhRtarAStra (ـراشْٰـتَْرْدْهـرِٰتَ نظر  لفت)Vidura (ويـدوَراراد . طول العمر رغم كل تلك المصائبتوهم  كنه ل

لن يقوى صديق أو .الحق قضاء واجبه بإخالص وترك النتيجة إلى لإلنسانينبغي  .الحقيحمي نفسه بعمله وبنعمة  ان إنسان يجب

يةنساناإلألن الحياة الحق  طلب حماية لإلنسانلذلك، ينبغي  .الحقابن أو اب أو اخ أو دولة على حماية من ال يحظى بحماية 

. اراد زيادة تحذيره بأوضاعه المزرية بالكالم التالي. قصودة لطلب تلك الحماية

انت عالمات الشيخو

م

ر بإقتراب الموت لكنه كان خالي البال بصدد مستقبلهDhRtarAStra (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْر الخة ك ذتن  ( ظاهرة على

 أي ضمور البدن المادي قبل ضربة)apakSaya( ـياَپـكْـشَٰأنت عالمات  كا)Vidura (ويـدوَرالعالمات التي سردها . لحماقته

يريد االغبياء وضع تسوية دائمة للبدن الزائل  ويتناسل ثم يضمحل ويتالشى، لكنيولد البدن وينمو ويبقى لبعض الوقت. الموت

بمثل تلك االفكار السخيفةستحميهم من يد الموت، وتغمرهم المشاغل الزائلة . عهم وبلدهم الخمعقاراتهم واطفالهم ومجت ان  متوهمين

انهم.  طقم جديد من المجتمع والصداقة والحب وهكذا دواليك فيلتهوا عن امر مفارقة ابدانهم الزائلة لدخول ابدان جديدة وترتيب

ويـدوَريعمل الربانيون والحكماء نظير . بحماقة في المشاغل الزائلة ناسين واجبهم االولون هويتهم الدائمة وينشطون ينس

)Vidura( مجتمع ويرفض معظمهم سماعالربانيين طفيليات في الون على إيقاظ هؤالء االغبياء إلى الوضع الحقيقي لكنهم يعتبر

لم يكن. هم على ترضية حواسهميعشجعلى تون عملبالربانيين الزائفين الذين يون ب كالم امثال هؤالء الربانيين رغم انهم يرح

ار إلى الوضع الحقيقي للحياة ووسيلة النجاةبل اش) DhRtarAStra (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْرباني يسترضي عواطف  ر)Vidura (يـدوَر و

من تلك المصائب. 
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ال حاجة إلى الحياة المنحطة والتقاط بقايا من عملت على قتلهم بالسم والنار، كما انك اهنت احدى زوجاتهم 

. وسلبت مملكتهم ومالهم

 التفسير
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سيضمر بدنك ويتالشى مثل رداء قديم على الرغم من هربك من الموت ورغبتك في العيش على حساب 

 . كرامتك وسمعتك

 يرالتفس

 إرشاد ارباب العائالتأي الرباني عدم مجاملة الملوك أو االثرياء من اجل اإلثراء على حسابهم بلي )sAdhu( ساْدهوجب على 

ر مثال على العجوزهو خي) DhRtarAStra (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْر. عن الحقيقة العارية للحياة والتوعي بالحالة المزرية للوجود المادي

)PANDavas( پانْٰـدََٰوْزالمعنى الحرفي للكلمة ومع ذلك طلب الرفاهية في قصر الـبلقد اصبح مستجديا . المتعلق بالحياة العائلية

ماوه) DhRtarAStra (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْر المذكور هنا والذي قتل أبرز ولدي )BhImasena( ـِسـَنـَمْبـهّيال سيما  و

 والتنويه إلى. اللذين كانا ولديه المفضلين بسبب اعمالهما الشريرة)DuHzAsana( دوْهـشاَسـَنو ) Duryodhana (دوْريُّـوْدَهـَن

مب في قصريقي) DhRtarAStra (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْرلماذا كان .  هنا ألنه قتل هذين الولدين المفضلين)BhImasena( ـِسـَنـَمْـهّي

ب يستغر)Vidura (ويـدوَرلذلك، كان . ؟ ألنه اراد االستمرار بالعيش الرخي حتى على حساب المهانة)PANDavas( پانْٰـدََٰوْزالـ

عمارة النفس في البدن هو ان يجهل االحمق. ى خلود النفس التي ال تحب تغيير عاداتها البدنيةحب البقاء عليدل . قوة حب البقاء

فرصة للعلمالبدن البشري ضاء مدة سجنها وال تنال البدن البشري إال بعد المرور بعدد غير منحصر من الوالدة والموت، ويشكل  ق

الخطط لجلب النفعون يضع) DhRtarAStra (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْر أمثال لكن االشخاص.  في الدار الباقيةالحقبذاتها والرجوع إلى 

مى ويأمل باستمرار الرغد فياع) DhRtarAStra (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْر. المادي لتأمين اسباب الراحة لعدم تبينهم االشياء على حقيقتها

ود إليقاظ أمثال هؤالء العميان وإرشادهم إلى دربص مق)Vidura (ويـدوَر مثل )sAdhu( ساْدهو. سط المنعكسات على أشكالها و

يمكننا تخيل مدى.  حيث الحياة باقية، وحالما ترجع النفس فلن تطلب العودة إلى عالم الشقاء المادي ثانيةالحقالرجوع الى 

. )MahAtmA Vidura (ويـدوَرَمهاتْـما  مثل ساْدهوالمسئولية التي تقع على كاهل 

تحقيق  إلى اإلنسان)varNAzrama-dharma (َوْرٰنـاشَْرَم ْدَهـْرَمخصص نظام  هذا. العلم بالذات وتحقيق الخالصي جزء من عمر 

البقاء في البيت حتى في آخر عمرهم ولوون ودي) DhRtarAStra (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْرند تقسيم الحياة لكن االشخاص مثل هو مست

يه بتلك النقطة والتشديد انه كان من الخير له الموت التنو)Vidura (ويـدوَراراد . اقتضى ذلك العيش على صدقات اعداءهم

ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْر سنة لكن يوجد ٥٠٠٠حد منذ وا) DhRtarAStra (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْر كان يوجد. كأوالده من مهانة الصدقة

)DhRtarAStra ( ال يعتزل الساسة مناصبهم إال عندما ينتزعهم الموت أو يغتالهم أحد االعداء. في الوقت الحاضر كل بيتفي.

 لتلقين)Vidura (ويـدوَرطاط وتوجد حاجة ماسة إلى اشخاص نظير اإللتزام بالحياة العائلية حتى الموت يمثل أدنى درجات اإلنح

 . في الوقت الحاضرحتى ) DhRtarAStra (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْراشخاص نظير 
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. ان منعزل مجهول ويتحرر من كل التزاماته ويفارق بدنه عندما ال يعود نافعايتجه صفي البال إلى مك

 التفسير
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الشخص الممتاز بحق هو من ينهض ويفهم زيف وشقاوة هذا العالم المادي سواء من تلقاء نفسه أو على يد 

. اآلخرين، مما يقوده إلى هجر البيت وتفويض أمره إلى شخصية الالهوت القاطن في قلبه

 التفسير

 و)kRpaNa( َپـنَٰكْـرِٰ: البشر نوعين.  ذات داللة خاصة)kRpaNasya jijIviSoH( ُوهـٰشـْسـيا جـيـجـّيَپـنَٰكْـرِٰ كلمتي

 الذين يعلم بقيمة ذاته وقيمة البدنْبراْهـَمنَٰالبخيل ال يعرف أهمية بدنه المادي بخالف الـ  أي)kRpaNa( َپـنَٰكْـرِٰ. ْبراْهـَمنَٰ

تقدير خاطئ لبدنه المادي يطلب التشبعة الحسية بقدر اإلمكان كما يريد التشبب بالمعالجةلديه  الذي )kRpaNa( َپـنَٰـرِٰكْ. المادي

 ألنه يريد العيش)kRpaNa( َپـنَٰكْـرِٰا بصفة هن) DhRtarAStra (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْريخاطب . حتى في شيخوخته الطبية أو سواها

 أكثر مما قدر لهعمري ان  فتح عينيه ليدرك انه لن يقوى إلى)Vidura (ويـدوَريسعى . ير لبدنه الماديهما كلف الثمن دون تقد

ان عليه

م

الموت حتمي فما الذي يجبره على قبول المهانة؟ من االفضل له االخذ إلى الدرب الصحيح حتى ان لما. يتهيء للموت ان و

شقاوة الوجود المادي على أشكالها ومن الضروري تنظيم الحياة لتحقيق مقصودة لوضع حد لاإلنسانحياة . على حساب الموت

.ئ للحياة، سبق له افساد ثمانين بالمئة من طاقته المدخرةالخاط) DhRtarAStra (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْربداعي مفهوم . الغاية المنشودة

 ال يقوىاإلنسانتوصف تلك الحياة شحيحة ألن . ر االعظملذلك، حري به اإلنتفاع بااليام المتبقية من حياته الشحيحة لتحصيل الخي

ويـدوَربالحظ السعيد وحده يصادف مثل ذلك الشحيح محققا مثل . ية على الوجه الصحيحاإلنسانعلى اإلنتفاع بإمتيازات حياته 

)Vidura( فضلهب من جهالة الوجود المادي ويتخلص .

zrIla Narottama dAsa ThAkura (نَـرُوتَـَم داَس طْهاكوَرـَل شْـرّي  مذهب من)AcArya (آتْـشاْريا  والتيمر أحد كبا) شد ان

ذلك،. بعد نوال بدن بشري تقاعست عن عبادتك.  ضيعت عمريربي، لقد:"قائال) GauDIya VaiSNava (وايشْٰـنَٰـَوـيا ّيوٰدا لچ

.دونها  التي تمتلئ الحياة بالقلق والشقاءتتيميةالالخدمة بكالم آخر، البدن البشري مقصود خصيصا لتنمية العلم ب. "ربت السم طوعا ش

اربه وبتحرره من جميع اإللتزامات العائلية يوصى بهجر بيته خفية عن اصدقاءه واقتتيميةالالخدمة ب لذلك، من أفسد حياته دون علم 

)dhIra( ـَرْدهـّي كلمة. يفارق بدنه في مكان مجهول بعيد كي يجهل اآلخرين اين وكيف فارق بدنه. واإلجتماعية والوطنية الخ

العلم. وجته واطفالهال يستطيع أحد التخلي عن حياته العائلية المريحة بداعي حنانه إلى ز. تعني صفي البال حتى في وجه الكدورات

مع.  أي خالي البال)dhIra( َرْدهـّيالذات ممتنع بوجود حنان على العائلة وان كان أحد قادرا على نسيان ذلك الحنان فإنه يدعى  ب

تلك. درب الزهد هذا مستند إلى حياة خائبة، لكن ثبات مثل ذلك الزهد ممكن بمخالطة الربانيين والمحققين الصادقين فقط، لك ذ

ممكن بنهضة الحس العلي بالخدمة وهوللحقالتسليم المخلص للقدمين اللوتسيتين . تتيميةال الخدمة لمخالطة يستتبعها االنشغال فيا

وظا بالقدر الكافي بمخالطة اخ كان مصدرامحظ) DhRtarAStra (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْركان  .للحق االصفياء التيم ممكن بمخالطة 

. ة من حياته الخائبه لخالص
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 لذلك، ارجو منك التوجه إلى الشمال فورا دون علم أقاربك ألن الوقت الذي سينقص الصفات الطيبة للبشر

. سيحين قريبا

 التفسير
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 التعريب

ـ  قناعة تامة ب)AjamIDha( َهىـدْٰآَجـمـّي عائلة سليل) DhRtarAStra (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْر َجَمهارا اقتنع بذلك،

فقطع فورا الشبكة المتينة للحنان العائلي بالعزم الراسخ وهجر القصر العلم اإلستبطاني  أي )prajJA( چاْپـَر

 . )Vidura (ويـدوَرفورا للسير على درب الخالص بتوجيه اخوه االصغر 

 التفسير

يشغل باله بفضل النأي عن عائلته والثاني هو  الذي ال َرْدهـّيالمتعالين ثالثة واحد هو   )dhIra(َسـنّْـّيـاسّيالـ) sannyAsI (أي

الذي ينهض وعيه الرباني بالسماع والتسبيح ويهجر بيته مفوضا أمرهللحقالمخلص  التيم الزاهد في الدنيا لخيبته العاطفية والثالث هو

 لخيبة عاطفية قد يكون تمهيدا للسير على درب العلم بالذات لكنالزهد في الدنيا ان المراد. إلى شخصية الالهوت القاطن في قلبه

دور الذي يحل في قلب كل حي بشخصية الالهوت العلياض الفرد أمره كليا إلى يفوتيتحقق الكمال الحقيقي على درب الخالص عند 

الثابت تماما انه التيم يدري بيته لكنيحيا في األدغال المظلمة بمفرده بعيدا عن  ان لإلنسانكن يم. )ParamAtmA (َپـَرماتْـما

لإلنسانلذلك، ينبغي .  المخلص في أي حالة بغيضة تيمه دوما وقادر على حمايةشخصية الالهوت العليايالزمه   بليس بمفرده

مارسة

ل

االصفياء التيمفي صحبة . ه الخلواحق في بيته وسماع وتسبيح االسم القدوس وصفاته وصورته وتساليه وتتيميةال الخدمة 

تلك الممارسة تعين الفرد على انهاض وعيه الرباني بنسبة اخالصه

م

من يطلب النفع المادي بتلك العبادات، لن يفوض امره إلى.  و

امثالالحق يبارك . لنفع المادياجلب ابتغاء من يعبده الحق  رغم انه يقطن في قلب كل حي، كما ال يهدي شخصية الالهوت العليا

التيمتوجد شواهد كثيرة على امثال هؤالء . عن بلوغ درجة الكمال كما ذكر اعالهون  يقصرمديين بالنفع المادي لكنه الماالتيمهؤالء 

 هو)MahAtmA Vidura (ويـدوَرَمهاتْـما . المخلصين في تاريخ األرض وال سيما في الهند وهم مرشدينا على درب العلم بالذات

. لى اإلقتداء بقدوته من اجل العلم بالذات إومن واجبنا السعيالحق  تيمأحد كبار 

ّي َرْدهـ  ويـدوَرئيا دون اإلتصال بأهله وهنا ينصح  بهجر بيته نها)dhIra( يستطيع الفرد التعويض عن حياة الخيبة عندما يصبح

)Vidura(ةالمادب هاإقتراننتيجة  منحطة مسبقا المسيَّرةالنفس . كَلي عصر حلول  اخيه الكبير بتبني ذلك دون أدنى تأخير إلقتراب

جر القصربه) DhRtarAStra (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْرنصح .  ستتدهور إلى أدنى مستوىكَلي عصر في لإلنسانكن الصفات الجميلة  ل

ليس.  المقبلعصرليمه القيمة حول حقائق الحياة سيزول بتأثير ال بتعا)Vidura (ويـدوَر ألن الجو الذي خلقه كَلي عصر قبل حلول 

شْـرّي شخصية الالهوت العلياكامال بتفويض امره كليا ل  أي)narottama( نَـرُوتَّـَميصبح  ان  اإلعتيادياإلنساني مقدور 

ْرِِٰ

ف

الربمن تطهر كليا من كل الخطايا هو الوحيد القادر على تفويض أمره كليا إلى  ان )٢٨\٧( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـجاء في . شْٰـنَٰك

 في البداية في)dhIra( َرْدهـّيصبح بأن ي) DhRtarAStra (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْر  نصح)Vidura (يـدوَرو. كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي العظيم

 علىفردة في مجال العلم بالذات تعين الالمثابر. )sannyAsI (َسـنّْـّيـاسّي أو )narottama( نَـرُوتَّـَميصبح  ان ليهحال تعذر ع

 أحد قبل ممارسة طويلة للرياضة)dhIra( َرْدهـّيال يبلغ مقام . )dhIra( َرْدهـّي من مقام )narottama( نَـرُوتَّـَمبلوغ مقام 

 وهو)dhIra( َرْدهـّي ذلك المقام فورا عن طريق تبني وسائل مقام  بلوغ)Vidura (ويـدوَرالفرد بفضل  لكن يستطيع ةچّيـويُّالـ

. الممتاز التيم أي مقام )paramahaMsa(َپَرَمَهـمْٰـَس ي تمهيد لمقام التي ه) sannyAsa (َسـنّْـّيـاَسالمقام التمهيدي لمرحلة 
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 كَـنْـْدَهـْر ملك )Subala( سوَبـَل التي كانت ابنة الملك )GAndhArI( نْـدهارّيچاالسيدة الرقيقة والعفيفة 

)Kandahar( نْـْدهاَرچا أو )GAndhAra( لحقت بزوجها لعلمها انه كان متوجها إلى جبال الهيمااليا متعة من 

 . الضربات القوية للعدوون يقبلعصا الزهد كالمقاتلين الذين ون يحمل

 التفسير

ساْدهوْز شدد على أهمية مخالطة ـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرّي الداعية العظيم لمبادئ  َمـهاْپـَرْبهو تْـشايتَـنْياشْـرّيالمولى 

)sAdhus(نناانحن ال نخجل من اإلقرار ب. تمكن الفرد من بلوغ الكمالالصفي  التيم بضعة لحظات في صحبة ان قال. الربانيين  أي

َمهاراَجَمْد ْبـَهـكْتي سيدّْهانْتَ َسَرْسـَوتّي طْهاكوَر ـشْـرّيدون حظوة رحمته الربانية . لك الحقيقة في حياتنا العمليةشهدنا ت

)zrImad BhaktisiddhAnta SarasvatI GosvAmI MahArAja(في لقائنا االول الذي دام بضعة دقائق فقط، لما امكن لنا من 

ربما اصبحنا دون لقاءه في الوقت المناسب، من كبار رجال.  باللغة االنكيزيةـَوتَـْمَچ ْبـهاـَمْدشْـرّيالشروع بأمر وصف 

مسترشدين برحمته الربانية، ونجدللحقاالعمال الناجحين لكن لما استطعنا السير على درب الخالص واإلنقطاع إلى الخدمة الفعلية 

ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْر َمهاراَجان ك. )DhRtarAStra (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْر و )Vidura (ويـدوَرة صحبهنا مثاال عمليا على فعالية 

)DhRtarAStra (سياسة واإلقتصاد والتعلق العائلي وقد بذل كل جهده لتحقيق النجاح المزعوممقيدا بشبكة االلفة المادية في مجال ال

على الرغم من فشله فقد حقق أعظم النجاح في العلم بالذات بقوةومع ذلك، . في مخططاته المادية التي فشلت من بدايتها إلى نهايتها

ت وحدهم)sAdhus( ساْدهوْز بوجوب مخالطة )zAstras( ْزشاْسـتَْرـاللذلك، تقضي . ساْدهوالذي هو مثال الـالصفي  التيم عاليم

.ة االلفة الوهمية في العالم المادي القادر على قطع عقد)sAdhu( ساْدهو بسماع الـلإلنسانورفض مخالطة سواهم لتتاح الفرصة 

تبدو.  في لباس الحق لكن في اللحظة التالية يتبخر كل شيء كرغاوة البحر أو الغيمة في السماءزائلالعالم المادي  ان الحقيقة هي

مر أي الغيمةكل شيء في نهاية االينتهي الغيمة في السماء حقيقية ألنها تمطر ويتبع المطر ظهور النبات االخضر الزائل لكن 

كذا، الحق المطلق الذي يقارن بالسماء يبقى إلى ما ال نهاية.  السماء كما تبقى نجومهاتبقى  والمطر والنبات بمجرى الوقت، لكن

. بالسماء الباقية مع منوعاتهاون ينجذب االغبياء إلى الغيمة الزائلة لكن الفطناء يعن. ينما يظهر الوهم الزائل كالغيمة ويختفي ب
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واجباته الصباحية بالدعاء وتقريب قربان لم يولد له عدو، قضى  الذي )YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَج

ليهم، ثم ع وتوزيع حبوب الطعام واالبقار والعقارات والذهب ـةْبراْهـَمنَٰالنار إلى مالك الشمس والسجود للـ

 . )Subala( سوَبـَله أو عمته ابنة الملك يإلى الكبار، لكنه لم يعثر على عماالحترام دخل القصر لتقديم 

 التفسير

ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْر وزوجة الملك )Subala( سوَبـَل ابنة الملك)GAndhArI(  نْـدهارّيچا أي )SaubalinI( ساوَبـليـنّي

)DhRtarAStra (نْـدهارّيچا خصيصا زوجات وفيات وكانت ةِوديالـة تعد الحضار. كانت زوجة وفية لزوجها )GAndhArI(

الحقت ابنة ملك كبير أيضاً لكنها لحقت بزوجها التي كان )LakSmIjI SitAdevI (ّيِدو سّيـتا جّيلَـكْشْٰـمّيكذا كانت . ن عدادهن

اَمـتْـشَـنْـْدَر

م

 البقاء في القصر أو في قصر والدها)GAndhArI( نْـدهارّيچاكان في مقدور . ى الغابةإل) RAmacandra (ر

تبعتهالذي ) DhRtarAStra (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْر حول التبتل إلى  تعاليمه)Vidura (ويـدوَرالقى . ائهاكنها لحقت بزوجها لوف ل

به ألنه كان عازما في ذلك الوقت عزم المقاتل الذي يواجهللحاق  ايطلب منها زوجهادون ان ) GAndhArI( نْـدهارّيچاوجته  ز

السيدة العفيفةقررت هله المزعومين بعد اتخاذ قراره بالمضي بمفرده لكن ما عاد متعلقا بزوجته أو ا. المخاطر في المعركة

رحلةم) DhRtarAStra (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْر َمهاراَجدخل .  اللحاق بزوجها حتى الموت)GAndhArI( نْـدهارّيچا

عية لكن ال ينبغي للزوجةصطحاب زوجته بصفة خادمة طوويجاز للرجل في تلك المرحلة ا) vAnaprastha (وانـْپـَرْسـتَْهى

حسب القانونمائت ) sannyAsI (َسـنّْـّيـاسّيالـبر يعت. )sannyAsa (َسـنّْـّيـاَس سلك عند دخوله البقاء مع زوجها السابق

ية الوفزوجته) DhRtarAStra (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْر  َمهاراَجمنعلم ي. المدني وتصبح الزوجة ارملة مقطوعة الصلة بزوجها السابق

 . على مسؤليتها الخاصةمن اللحاق به 

واحد يعمل بمذهب: يننوع) sannyAsIs (َسـنّْـّيـاسّيْزالـ. صا عالمة سلك التبتلع) sannyAsIs (َسـنّْـّيـاسّيْزالـيحمل 

-eka( ـدَٰنْٰ دَٰ-ِاَكون  ويحمل)zrIpAda zaGkarAcArya( شاْرياـكَراتْشَـنْـ پاَدـشْـرّيه نشئي االذ) MAyAvAda (ماّيـاَواَدالـ

daNDa(ـدَٰ َدنْٰ-تْـريون يقبلوايشْٰـنَٰـوية ـالعصا واحدة لكن اتباع مذهب   أي )tri-daNDa(ثالثة عصي مربوطة  أي.

وايشْٰـنَٰـَو بينما )eka-daNDa-svAmIs( ْزسوامـّي يـٰد َدنْٰ-ِاَك هم) MayAvAdI sannyAsI (اّيـاوادّي َسـنّْـّيـاسّيْز

َـنّْـّيـا

م

ْسـوامّيْزچُو -ـٰدتْـريـَدنْٰ أو )tridaNDi-svAmIs( ْز سـوامـّي-يـٰدتْـريـَدنْٰم ه) VaiSNava sannyAsIs (سّيْزس

)tridaNDi-GosvAmIs( ماّيـاوادّي َسـنّْـّيـاسّيْز للتبين عن) MayAvAdI sannyAsI( .ْز سوامـّي-ي َدنْٰـٰد-ِاَك )eka-daNDa-

svAmIs(َسـنّْـّيـاسّيْز وايشْٰـنَٰـَويا لكن  مغرمين بجبال الهيماال) VaiSNava sannyAsIs (ورِٰنْـداَوَنولعين بكل من م

)VRndAvana (پورّي و )PurI( .َسـنّْـّيـاسّيْز وايشْٰـنَٰـَو) VaiSNava sannyAsIs ( نَـرُوتَّـَمـْزهم )narottamas(بينما 

)DhRtarAStra (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْر َمهاراَجنصح . )dhIras( ـَرْزْدهـّي هم) MayAvAdI sannyAsI (ماّيـاوادّي َسـنّْـّيـاسّيْز

. )narottama( نَـرُوتَّـَميصبح  ان  ألنه كان من المتعذر عليه)dhIras( ـَرْزْدهـّيالسير على خطى 

ان 

ب

ارباب.  الملوك ألنه كان يمارس شخصيا التكاليف الدينية ألرباب العائالتأتقىك من )YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َجَمهارا

 في البيت بالدعاء وتقديم الوقود)mUrtis( ـيْزْرتمّوللـاالحترام العائالت مكلفين بالنهوض في الصباح الباكر وبعد اإلستحمام تقديم 

من.  وبعد ذلك، السجود تكريما لكبار العائلةـةْبراْهـَمنَٰإلى الـ. زيع العقارات واالبقار والحبوب والذهب الخي النار المقدسة وتو ف

يألف. يصبح إنسانا صالحا استنادا إلى الدراسة النظرية للكتب المقدسة ان  ليس على استعداد لممارسة التكاليف الدينية ال يستطيع

طقوسالشاي في الفراش دون استحمام ودون قضاء ون  ثم يشربفي الوقت الحاضر تأخرارباب العائالت النهوض في وقت م

ال يمكن توقع الخير فيهم. لذلك، تنزلق االجيال الصاعدة إلى الجحيم. اطفالهم على عادات اآلباء  المذكورة اعاله ويتربىالتصفية

 مثل)sAdhu( ساْدهوعلم على يد الت) DhRtarAStra (شْٰـتَْرْدْهـرِٰتَـرايمكن للمادي مثل . )sAdhus( ساْدهوْزون مخالطة الـ

يـدوَر

د

. عصرطهر من تأثيرات حياة ال والت)Vidura (و

ويـدوَر و) DhRtarAStra (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْر يعثر في القصر على اثر عميه  لم)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجلكن 

)Vidura(نْـدهارّيچا  وعمته )GAndhArI( سوَبـَل ابنة الملك )Subala( .َسـنْـَجـيالذلك، سأل عنهم . كان متلهفا لرؤيتهم

)SaJjaya( ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْر المساعد الشخصي للملك) DhRtarAStra( .



 ٣٢\١٣\١. ب. ش

 التعريب

 الذي كان جالسا )SaJjaya( َسـنْـَجـياالتفت إلى ) YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَرمن استبداد القلق بالملك 

 اين عمنا العجوز واالعمى؟،)SaJjaya( َسـنْـَجـيايا :"هناك وقال له

 ٣٣\١٣\١. ب. ش

 التعريب

 المفجوعة بموت كل اوالدها؟ كان )GAndhArI( نْـدهارّيچااالم و مريد خيري )Vidura (ويـدوَراين عمي 

انا عديم اإلمتنان دون . ضاً بموت جميع اوالده واحفادهرا أيكبي) DhRtarAStra (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْرمصاب عمي 

؟)Ganges( َچـنْـَچلذلك، هل حمل اهانتي على محمل الجد وأغرق نفسه مع زوجته في مياه الـ. شك

 التفسير

 ٣٤\١٣\١. ب. ش

 التعريب

. ا صغار عندما كنا اطفاال)PANDu ( پانْٰـٰدو والديموت قبن الحماية من كل المصائب عأوالنا هذين العمي

تبا، اين ذهبا من هنا؟. كانا يطلبا خيرنا

 ٣٥\١٣\١. ب. ش

 التعريب

 ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَج بالكآبة وقصر عن اجابة )SaJjaya( َسـنْـَجـياشعر : ْسـوامّيچُوسّوتَ قال 

)YudhiSThira(ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْربسبب رأفته واضطرابه الفكري لعدم رؤية سيده  ى الوجه الصحيح عل 

)DhRtarAStra( . 

 التفسير

أْرجوَنان الـ مترتبة  )YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَج سيما وال) PANDavas (پانْٰـدََٰوْزك ت الالتأثيرا ون  يتوقع  عنو

لكن اعقبها مصابالحق كانت الحرب من تدبير .  معرضا عن القتالأْرجوَنلك، كان لذ. )KurukStra (كوروكْـشِٰـتَْرلحمة  م

ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْربمصاب عمه  يعي دوما )YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجكان . عائلي كبير كما توقع وتحقق

)DhRtarAStra (لذلك، ساورته الشكوك. لذلك، كان بالغ الحرص على العناية بهما في شيخوختهما ومصابهما. نْـدهارّيچاه عمتو

َمهاراَجبر نفسه جحودا ألن اعت. )Ganges (َچـنْـَچنهما غرقا في مياه نهر الـاعندما لم يجد لهما اثر في القصر، وظن 

ملحمةالتسهيالت عندما كانوا يتامى صغار لكنه قتل جميع اوالد عمه في م جميع قدم له) DhRtarAStra (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْر

) KurukStra( .ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَج اخذ) YudhiSThira( كنه غضمن صالحه ن االعتبار بعي كل سيئاته لكوروكْـشِٰـتَْر

ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجلكن الحق روره بمشيئة  شجزاء) DhRtarAStra (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْرعانى . النظر عن سيئات عمه وحلفاءه

)YudhiSThira(إلى عيوبالحق  تيم ال ينظر .للحقالصالح  التيمهذا مثال على طبع . ط كان ينظر إلى سيئاته الشخصية فق

. اآلخرين بل يقتصر على البحث عن عيوبه وتصحيحها بقدر اإلمكان

ت طويل مما أتاح له فرصة دراسة حياةوق) DhRtarAStra (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْر المساعد الشخصي للملك َسـنْـَجـياكان  ل

) DhRtarAStra(ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْر ان االسى الكبير عندما أدركر بشع و) DhRtarAStra (ر القصر دونه جْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْر

هجر الملكء عليه، وبنا. )KurukStra (كوروكْـشِٰـتَْرملحمة كان رؤوفا بمليكه الذي فقد كل ما يملك من مال ورجال في . علمه

)Vidura (ويـدوَريد على ) DhRtarAStra (ْهـرِٰتَـراشْٰـتَْرْد بيقظة )SaJjaya( َسـنْـَجـياجهل . الملكة القصر في خيبة بالغة و

مما دفعه إلى هجر القصر  الثبات في سلك التبتللإلنسانال يمكن . حماسة وهناء من اجل حياة افضل بعد هجر البئر المظلم للبيتب

. ه الراهنةيقتنع بحياة افضل بعد الزهد في حياتقبل ان   بناء على زي خارجي أو اإلبتعاد عن البيت



 ٣٦\١٣\١. ب. ش

 التعريب

أ بد ،)DhRtarAStra (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْرفي البداية، هدأ عقله بفطنته وبمسح دموعه والتفكير بقدمي سيده 

. )YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجبالجواب على سؤال 

 ٣٧\١٣\١. ب. ش

 التعريب

 نْـدهارّيچا  العزيز، ال علم لي بعزم عميك و)Kuru( كورويا سليل : )SaJjaya( َسـنْـَجـياقال 

)GAndhArI( .ايها الملك، لقد خدعتني تلك النفوس الكبيرة .

 التفسير

ـطْـهاشْـِرشْٰ -َجْدويـپوْمـْبـهيْر أتَـه 

ـشَـهَچيـْبـهاو -َوْرٰنـاشَْرَم 

 ياْسـيا ْدَهـْرَمـْســطْـهيـتَـنوشَْٰوْسـ

ـْمـنَٰتُوشَٰ -ـسيـدّْهيْر َهـريَسـمْٰ

 ٣٨\١٣\١. ب. ش

 التعريب

 َسـنْـَجـيا كالم اثناء )tumburu( روّوپتوْمـ في المكان يحمل آلته الوترية ناَرَد شْـرّيظهر الحكيم الكبير 

)SaJjaya( ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَج فاستقبله) YudhiSThira(ن مقاعدهم والسجود مته كما يليق بالنهوض  واخو

. له

 التفسير

قيل. كنها تخدع اآلخرين من اجل سبب كبيرتخدع النفوس الكبيرة اإلنسان ان ستغرب ن ي ايمكن  نصحكْرِِٰشْٰـنَٰالرب  ان ل

هيالحق مشيئة . اجل سبب كبير أيضاًمن ) DroNAcArya (ْدرُوٰنـاتْــشاْريا  بالكذب على)YudhiSThira (ّـوْدهيشْـتْهيَر

بب كبير

ي

تلك هي إشارة.  تكاليفهاإلنسانعن قضاء الحق هو معيار المصداقية ويتمثل أرفع كمال الحياة برضى الحق رضى .  س

 :)١٣\٢\١( ـْمـَوتََچْبهاـال وـتاچّيالـ

ويـدوَرم يكشف  )DhRtarAStra  )Vidura (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْر و   ( َسـنْـَجـيا عن عزمهم إلى )GAndhArI( نْـدهارّيچا معل

)SaJjaya( ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْر رغم انه كان يالزم) DhRtarAStra (َسـنْـَجـيالم يخطر ببال . بصفة مساعده الشخصي )SaJjaya(

عن) DhRtarAStra (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْرقادر على القيام بعمل دون مشاورته، لكن رحيل ) DhRtarAStra (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْران 

شْـرّي ذهابه لمالقاة اثناء مدير السجن أيضاً ْسـوامّيچُوَسـناتََن خدع . )SaJjaya( نْـَجـياَسـالقصر كان سريا حتى عن 

 خدع كاهنه وهجر داره)RaghunAtha dAsa GosvAmI( ْسـوامّيچُو ـهوناتَْهى داَسْچَر ان  كما َمـهاْپـَرْبهوتْـشايتَـنْيا

حت لنا فرصة خداع عائلتنا وهجر الدار من اجل التفرغ لخدمةكل شيء جائز في سبيل مرضاة الرب، كما اتي .الحقمرضاة  ل

.  ذلك الخداع ضروري من اجل سبب كبير وال يخسر أحد في ذلك الخداع العلي. ـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرّي

يعامل .الحق إلى التيمعظيم ألنه أقرب  أي )BhagavAn( ـوانَچْبـَهـ كلمة هنا ب)DevarSi NArada( ناَرَد ـيٰشرِٰ ِدَو وصف

كل جهودهمون ألنهم يبذلالحق  مقربين إلى التيمهؤالء  .الحق المقربين على حد سواء من قبل المنقطعين إلى خدمة تيمهولحق ا

ألن في ذلك قوامها لكن عندماالحق في الواقع، ال يمكن للنفس قطع عبادة . برفعهم إلى صعيد الرشدالحق دعوة الجميع إلى عبادة 

عرض عن عبادة 

ل

الحقيقول . لهمالحق هؤالء الموهومين وهذا سر حب الحق  المقربين إلى التيميعالج . ا تكون سقيمةفإنهالحق  ت

من الواجب تقديم كل. أعز المقربين إليه هو من ينشر امجاده إلدخال الجميع في حظيرة االيمان به ان ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ  في

خوته النبالء قدوة في استقبال مع ا)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجكان . ناَرَدألشخاص من طراز الحق الالئق باالحترام 

. )vINA( ـاـٰنّيوعلى آلته الوترية الحق  الذي ال شاغل له سوى التغني بأمجاد ناَرَدمثل للحق الصفيالتيم 



 ٣٩\١٣\١. ب. ش
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الكريم، ال اعلم بمكان عمّي االثنين، كما ال اجد  الرباني ايها: )YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجقال 

 . عمتي الناسكة المفجوعة بموت جميع أوالدها

 التفسير
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 DevarSi( ناَرَد ـيٰشرِٰ َوِدالرباني .  السفينة في بحر واسع ويمكنك توجيهنا إلى مصيرنابانمثل رانت 

NArada( الفالسفة بدأ بالجوابالتيم وعظيم  .

 التفسير

 ٤١\١٣\١. ب. ش

 التعريب

لذلك، جميع . العظيمالرب ايها الملك الصالح، ال تحزن على أحد، ألن كل حي محكوم بيد : ناَرَد شْـرّيقال 

. هو وحده الذي يجمع شملهم ويفرقهم.  ابتغاء الحماية التامةالعبادةفي ون  يمضاولياءهماالحياء و

 التفسير

)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجان  يدري دوما بالخسارة الكبيرة التي اصيبت بها عمتهالحق  تيمفه نفس كريمة و بوصك

.طرب الناسك بالعذاب على أشكاله مما يجعله قويا وعازما على درب التقدم الروحيال يض. وعذابها الذي كان يعادل عذاب النساك

كانت مثال المرأة بصفة ام وزوجة وناسكة ويندر.  هي مثال النساك لتغلبها على كثير من المحن)GAndhArI( نْـدهارّيچاالملكة 

وجود امرأة مثيلة في تاريخ األرض. 

 DevarSi( ناَرَد ـيٰشرِٰ ِدَوثمة أشكال مختلفة من الفالسفة وأعظمهم من شاهدوا شخصية الالهوت وسلموا انفسهم لخدمته العلية و 

NArada(وفيلسوف كبير دون دراسة فلسفة تيم يصبح ان ال يمكن ألحد.  الفالسفةالتيملذلك، وصف هنا بكبير جميع .  هو كبيرهم

 تيمايصبح ان يكون الفرد بالغ الوفاء والعلم والزهد وإال ال يمكن ان يجب. سيد روحي سليم على يد )VedAnta( ِودانْـتَالـ

َمهاراَج زيارة قصر )DevarSi NArada( ناَرَد ـيٰشرِٰ ِدَواعتاد .  إرشادنا إلى ما وراء الجهلالصفي التيم يستطيع. صفيا

)DevarSi( ـيٰشرِٰ ِدَووكان للحق االصفياء التيمعهم من جمي) PANDavas (پانْٰـدََٰوْزن الـ أل)YudhiSThira (ّـوْدهيشْـتْهيَر

تأهبا دوما إل

ي

. دعت الحاجة كلما سداء المشورة الطيبة إليهم

ل كائن حي سواء في هذا

م

جميعهم ملزمين بأمر .خصية الالهوت العليا العالم المادي أو في العالم الروحي تحت حكم ك  الربش

االحمق وال .الحقلذلك، قوام النفس هو الخضوع لحكم .  مالك هذا الكون فنزوال إلى النملة التافهةْبـَرْهماجّي  ابتداء منالعظيم

العظيمالرب تنزل النفس منزلة مخصوصة بأمر .  ويستحق العقاب)asura( أسوَرفيصبح الحق  يتمرد على سلطة اإلنسانسيما 

ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَج و) Candra( تْـشَـنْـْدَر  وإنْـْدَر  وشيـَو  وْبـَرْهما.  أو عماله الموكلينالعظيمالرب وتنقل منها بأمر 

)YudhiSThira(شْـهوْبـَهـشْ وندي غا و اسكندر ور أكب و أو في التاريخ الحديث نابليون ) Shubhash (جميعهم خدمونهر و 

أكثرون فإنهم ينحدرالحق حتى وان تمرد هؤالء القادة على سلطة  .الحقوال يستقل أحد منهم عن الحق رت منزلتهم بأمر وقدِّالحق 

َمهاراَجكان . الحمقسوى االحق بعدم وجود ال ينادي لذلك، . بالقوانين الصارمة للعالم المادي بمختلف أشكال الشقاوة

َمهاراَجوضع . تفاء المفاجئ لعميه وعمته مقتنعا بتلك الحقيقة العارية ألنه كان مغمورا باالخ)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر

يب حثه علىفي تلك المنزلة جزاء على ما قدم من سيئات لكن لحسن حظه، كان له اخ ط) DhRtarAStra (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْر

. يل طلبا للخالص من العالم الماديالرح

)kAla( كاَلـ  من السعادة والشقاء بل كل فرد مجبر على قبول قدره حسب التدبير اللطيف لال يقوى أحد على تغيير قدر اإلنسان

حده بفضل ولإلنسانلذلك، خير سبيل هو السعي إلى الخالص وهذا االمتياز متوفر . ال فائدة من تعديل القدر. الزمان الخفي أي

 وحده ومن يفوت فرصة الفطنة الحادة إنما يلعن نفسه ويواجهلإلنسان إلى الخالص متوفرة ةِوديالـالهداية . طور عقله وفطنته

قاوة ال تحد سواء في هذا العمر أو في المستقبل

ت

. كل االحياءلالحق هذا هو سبيل حكم .  ش



 ٤٢\١٣\١. ب. ش

 التعريب

كالبقرة المرهونة المربوطة بأنفها بحبل الحق وملزم بطاعة أوامر  ةِوديالـم  مربوط بمختلف االحكااإلنسان

. طويل
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 . تجمع البشر وتفرقهم كما يرتب الالعب لعبه ومن ثم يبعثرها كيف يشاءالحق مشيئة 
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صارمة لتعذرالحق ل حي سواء أكان إنسانا أ قوانين  .لحق طائرا يتوهم حريته لكن ال يوجد حر من القوانين الصارمة م حيوانا أمك ل

 لكن ال مهرب من أحكام المشرعاإلنسانالقانون اإلفالت من قوانين يمكن للماكرين الخارجين عن . عصيانها في مطلق الظروف

هي أحكام الدين في مختلف األوضاعالحق قوانين . يسبب خطرا داهما لمسببهالحق تعديل في مجرى قانون اجراء مطلق العظيم، و

جميع. تلك هي حالة الوجود المادي.  أو احكام الدينالعظيمالرب  لكن مبادئ الدين هي عينها في كل مكان وتتمثل بطاعة أوامر 

السبيل الوحيد للفكاك إنما هو الموافقة على. االحياء في العالم المادي تخاطر بحياة الرهن بخيارها فتعلق بقوانين الطبيعة المادية

 التعيينات، يرتهن البشر الحمقى بمختلفأي الفتنة الخارجية) mAyA (ماّيـاإطاعة الرب، لكن عوضا عن التحرر من قبضة 

سي، مسلم، هندي، اوروبي، هندووأ) zUdra (ْدَرـّوش وأ) vaizya( َوايشْـيا وأ) kSatriya (كْـشَٰـتْـريـيا أو ْبراْهـَمنَٰصفة  ب

القوانين المدنية هي.  تحت تأثير مختلف الكتب المقدسة أو القوانين المدنيةالعظيمالرب بأوامر ون وبذلك يعمل. اميركي، صيني الخ

 من عصيان قانون الدولة مماملكنها تمنعهالحق بخرق قانون للمواطنين تسمح الدولة العلمانية الملحدة . يد قاصر لألحكام الدينيةقل

عقبه

ت

كل إنسان قاصر في اوضاع الوجود المادي. طاعة قوانين الدولةإمن الحق عامة المواطنين تعاني أكثر بعصيان قانون  معاناة  ي

منزه عن العيوب، وبتلقين القادة القانون الرباني تنتفيالحق في المقابل، قانون . ثر الراقين تشريع قانون كامليستحيل حتى على أك و

احكام. الكاملالحق تقتضي التشريعات البشرية التعديل بخالف قانون . ضرورة المجالس التشريعية المتقومة برجال دون هدف

من قبضةالحق  التي تعمل بأوامر النفوس المسيَّرة مختلف ظروف الحياة وتتحرر آخذين بعين اإلعتبارالدين رسمها المحررون 

في حالتهاالحق تؤدي النفس الخدمة إلى . للرب العظيمتدريجيا، لكن المنزلة الحقيقية للنفس هي الخدمة االزلية  الوجود المادي

لكن تطلب كل نفس في حياة. أو اكثر أحياناًالحق ع المحررة في حب علي فتنعم بذلك بالحرية المطلقة حتى على قدم مساواة م

إذن، يزداد رهن النفس في العالم المادي. الرهن المادي، السيطرة على سائر االحياء وبوهم السيطرة تزيد من تكبلها في حياة الرهن

. لكتب المقدسة على األرض وسائر اـتاچّيـَوْد َچْبَهـهذا هو آخر أمر في . ببعث خدمتها األزلية إليهللحقتسلم  ان إلى

ور ان علينا العلم دي قلب كل حي بالحق  ف يحل . ا قدمنا من عملعلى جزاء الحق تدبير من المنزلة التي ننزلها االن  َپـَرماتْـما م

)ParamAtmA (ـتاچّيـَوْد َچْبَهـاء في حسب ما ج )ويشهد عملنا في كل مراحل حياتنا وينزل كل فرد منزلة حسب)٢٣\١٣ 

إذن، تتالقى االحياء .الحقينجب الثري ولدا بملعقة فضية في فمه لكن الطفل الذي يولد للثري يستحق منزلته التي أنزلها به . عمله

ملزمالحق  ان يسأل بما ان يمكن لسائل. ل الالعب ولعبه وال ينبغي لنا اساءة فهم هذا المثليضرب هنا مث .الحقتفترق بمشيئة  و

.هو المشيئة العليا وغير ملزم بحكمالحق  ان علينا العلم دوما. هذا المثل ال ينطبق هنا بخالف الواقعفان مجازاتنا على عملنا 

انون

ب

هو الوحيد القادرالحق . في الحاالت الخاصة قادر على تعديلهاالحق لكن  هو جزاء خير العمل بخير وشر العمل بشر جزاء الق

يفعل ما يشاء كيف يشاء وهو الكامل وعمله منزه عنالحق لذلك، مثل الالعب مناسب ألن . على تعديل القضاء والقدر دون سواه

الصفي التيم ينقذالحق  ان )٣١-٣٠\٩( ـتاچّي ـَوْدَچْبَهـجاء في . الصفي التيم علىسوى تعديل الجزاء ال ينطبق . الجزاء والخطأ

قادرا على تعديلالحق  إذا كان .الحقثمة مئات االمثلة على تعديل الجزاء من قبل . الذي سلم له من كل الذنوب وال ريب بذلك

جزاء عمل الفرد فذلك يعني انه غير ملزم بعمله بل هو كامل وعلي عن كل األحكام والقوانين. 



شعور الفراق عائد إلى االلفة الوهمية ال غير في جميع الظروف سواء اعتبرت النفس باقية أو  ان ايها الملك،

 .  أو كل شيء نتيجة اقتران النفس والمادةالشخصيكل شيء قائم بالحق المطلق ال ان البدن المادي هالك أو
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انت تفكر اآلن كيف يتسنى لتلك المخلوقات المسكينة العيش . لذلك، اقلع عن قلقك الناجم عن الجهل بالذات

. دون عونك

 التفسير
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 )karma( كَـْرَم لزمان األزلي وا  أي)kAla( كاَل الكثيف مركب من العناصر الخمسة بحكم هذا البدن المادي

فكيف بمقدور من هو في فكي الثعبان حماية اآلخرين؟.  أي الجبالت المادية)guNa( نَٰچوالعمل و  أي

 التفسير
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. االحياء التي ال تملك االيدي طعام االحياء التي تملك االيدي واالحياء التي ال تملك االرجل طعام ذوي االربع

 . كل حي طعام غيرهن  االضعيف طعام القوي والقاعدة العامة هي

سواء فيالحق الحي محكوم بيد . البينية هللا وقدرته هي جزء ال يتجزأ منه وتقوم بخدمته ان الحقيقة هي جميع االحياء افراد القدرة 

افتراضيات حول منزلة الكائن الحي،ون حالة ارتهانه المادي أو تحرره في علم أزلي تام، لكن غير الملمين بالعلم الفعلي يطرح

. والرداء الخارجي المركب من العناصر الخمسة هو هالك وزائلالنفس باقية ان يبّين هنا استنادا إلى جميع المذاهب الفلسفية و

لذلك، ال داعي. ية هالكة البنيةد واالبدان الماأي قانون الجزاء )karma( كَـْرَم تتناسخ النفس من بدن مادي إلى آخر بمقتضى 

بفناء النفسون جد بعض من يؤمن للحزن على انتقال النفس إلى بدن آخر أو على هالك البدن المادي في مرحلة محددة، كما يو

.كما ال يؤمن البعض اآلخر بوجود النفس أو الروح بل بالمادة الملموسة الروحية في الروح العظيم عند فكاكها من رهنها المادي

اتفي كل فيها لإلنسان لكننا ال نحزن على ذلك، وقوة القدرة الربانية ال تمنع وال يد في تجربتنا اليومية شهد انقالب صورة المادة ن

. لذلك، ال داعي لألسى. الحالتين أعاله

حسب منزلته التي انزلهالحق ظى كل مخلوق بحماية ي. أهلنا متكلين علينا وال عون لهم فذلك ناتج عن الجهل ان عندما نعتقد ح

المطلوب من الفرد قضاء تكاليفه فقط ألن. حامي جميع االحياء  أي)bhUta-bhRt( تْ ْبـْهـرِٰ-تَْبـهّوالحق يسمى . بهاالحق 

. يتضح ذلك أكثر في النص الالحق. هو الحامي دون سواهالحق 

لدعايات التربوبية ال تنفع أحدا ألنها محكومةان حركات التحرير في األرض في المجاالت السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية وا

الجبالت المادية.  خاضعة لسلطة الطبيعة المادية المتمثلة بالزمان األزلي والعمل بمسار مختلف الجبالتالمسيَّرةالنفس .  علياسلطة

الث

ب

ال يوجه المجبول بالتملك. ة األصالةتبلغ جبلقبل ان  ال تقوى النفس على تبين االشياء على حقيقتها .عمى األصالة والتملك وال:

العمى

ث

.عمىغالبية البشر مجبولة بالتملك وال. المسيَّر بجبلة األصالة قادر على العون إلى حد ما.  عمله على الطريق الصحيحو

يء في العالمر كل ش ألنه يغيِّ)kAla( كاَلالزمان الخالد فوق الجبالت المادية ويطلق عليه . لذلك، مشاريعهم ال تفيد اآلخرين

الزمان في مجرى الوقت، والخيار الوحيد هو التخلص منسيحبطه فحتى وان اقتدرنا على فعل شيء مفيد بصورة مؤقتة . المادي

ـَوْدَچْبَهـجاء في . ال عالج للسعة الكوبرا. حية الكوبرا المميتة  أي)kAla-sarpa( َپ َسـْر-كاَل  بـالزمان الخالد الذي يقارن

أرفع.  الشبيه بالكوبرا المتمثلة بالجبالت المادية)kAla( كاَل خير عالج للفكاك من قبضة چايُّـو ْبـَهـكْتي ان )٢٦\١٤( ـتاچّي

 قادرة على انقاذ الفرد منچايُّـو ْبـَهـكْتي في األرض ألن چايُّـو ْبـَهـكْتيعمل خيري إنما هو شغل كل إنسان في الدعوة إلى 

.  أي الطبع كما مر أعاله)guNa( نَٰچو  أي العمل و)karma( كَـْرَم أي الزمان و )kAla( كاَل  بـثلالمتم) mAyA (ماّيـاكم  ح
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 وهو في  بمختلف قدراتهتجلى وحده الذي ال ثان له والذي يالعظيمالرب لذلك، ايها الملك، عليك التوجه إلى 

. الداخل وفي الخارج
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 أي الزمان )kAla-rUpa( رّوَپ-كاَلإلى األرض في صورة  كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي علياشخصية الالهوت النزل 

. من اجل القضاء على الحسدة الذي يبلي كل شيء

ال مهرب منه بأي قدر من التخطيط  و  الحقاالحياء التي تدخل العالم المادي ضد مشيئة .الطعام في نزاع البقاء قائم بمشيئة الحق

 احدها في هذا بالشقاوة الثالثية التي توضحالنفوس المسيَّرةتعذيب الموكلة ب )mAyA-zakti( شَـكْـتي-ماّيـارهينة القدرة الربانية 

الضعيف طعام القوي وال سبيل للقوي إلى حماية نفسه من األقوى منه وتوجد فئات منهجية للضعيف والقوي واألقوى. النص

، لكنالعظيمالرب ال داعي للحزن عندما يفترس النمر حيوان أضعف منه حتى ولو كان إنسانا ألن هذا هو قانون  .الحقمشيئة 

غم

ب

. العيش على حساب غيره فإنه ملزم بطاعة أحكام الكتب المقدسة وهذا محال على سائر الحيواناتإلنسانلالقانون يبيح  ان ر

 األطعمة المعدة منتيمهمن الحق يقبل  .للحق مقصود للعلم بذاته ولهذا الغرض ال ينبغي له أكل سوى ما سبق تقديمه اإلنسان

تقدمةالحق وبعد تناول للحق بجواز تقديم الفاكهة والخضار والحليب )٢٦\٩( تاـچّيـَوْد َچْبَهـجاء في . الخضار والفواكه والحبوب

يمكن حتى للمعتادين على أكل الحيوانات.  الذي يرفع عذاب نزاع البقاء تدريجيا)prasAda( ْپـَرساَد تناول  لتيمهالطعام، يمكن

أحكام الكتب المقدسة مقصودة لتشجيع آكلة الحيوانات بلليست .  طقوس دينية مقيدةضمنبل إلى عماله الحق قديم اللحوم ليس إلى 

قييدهم

ت

. ت

ال ينبغي ألحد القلق بصدد طعامه في مطلق الظروف لوجود أحياء في كل مكان وال يموت. كل كائن حي طعام لغيره أقوى منه

على معاش أعمامه ألن بوسعهم العيشلقلق  بعدم ا)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَج نصح ناَرَد.  في أي مكاناأحد جوع

استغالل.  والسير بذلك على درب الخالصالعظيمالرب  )prasAda( ْپـَرساَدعلى الخضار المتوفرة في الغابات في صورة 

أكل الضعيف جاري في مختلف المجاالت ومن المحال منع تلك النزعة في. األضعف من قبل االقوى هو الناموس الطبيعي

 بالعمل باالحكام الروحية، لكن االحكام الروحية السوى بإنهاض الحس الروحي عند اإلنساندية بالوسائل المصطنعة االوضاع الما

 حلول السالم في األرض عندما الاإلنسانكيف يتوقع .  ذبح الحيوانات وتعليم اآلخرين التعايش السلمي بوقت واحدلإلنسانجيز 

سمح للحيوانات بالحياة؟

ت

 أي)RAma-rAjya(  راْجـيا-راَم على الساسة العميان فهم الحي العظيم والعمل على انشاء لذلك، يجب. 

لكوت 

ي

. لكن هذا محال دون انهاض الوعي الرباني عند البشرالحق 

خصية الالهوت العليا

م

ش من سنخه ويوجد عدد ال، بيانات قدرته البينية،االحياء. واحد ال ثان له لكنه يتجلى بمختلف قدراته لبهجته 

االحياء التيفان باطنة العالم الروحي بيان القدرة ال ان لما.  والقدرة الباطنة هللاة الخارجيةقدرال يحصى من االحياء داخل وخارج 

عندما تظهر النفس بصور منحرفة فتشهد السعادة والشقاء. الفتنة الخارجية دون شوب الحق تحيا في القدرة الباطنة هي من سنخ 

الشعور. ، لكن تلك التجربة هي تجربة ظاهرية وال تؤثر على النفس الروحيةالحقشاب بشوائب العالم المادي رغم انها من سنخ 

تلك

ت

 في الداخل وفي الخارج لتقويم الحالةالحقيحل ، لكن الحق السعادة والشقاء الظاهري عائد إلى نسيان صفاتها التي هي صفات ب

 والكتبالسيد الروحي دورخارج بومن ال) ParamAtmA (َپـَرماتْـما دورمن الداخل ببإصالح النفس الحق  يقوم. المتردية للنفوس

في اصالح النفوس المتردية،الحق دون اضطراب بظواهر السعادة والشقاء والتعاون مع الحق ه إلى ينبغي للفرد التوج. المقدسة

السيد الروحي. وليس لإلنتفاع الشخصي أو وسيلة إلى اإلرتزاقالحق ا روحيا والتعاون مع سيديصبح الفرد  ان وبأمره وحده يجب

ناَرَدلذلك، تمثلت وصية . والنفوس الناسية هي انعكاسات منحرفة فقط الحقللتعاون معه هو من سنخ الحق  الذي يتوجه إلى السليم

الحقالتي ينزل الحق ضطراب بالسعادة والشقاء بل المساهمة في مهمة  بعدم اإل)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجإلى 

. كان هذا هو واجبه االول. ألجلها
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 التعريب

نتظار  اإل)PANDavas (پانْٰـدََٰوْزم انتم الـيمكنك. جميع واجباته عونا للمالئكة وهو يترقب ما تبقىالحق قضى 

 . على األرضلحق اما دام 

 التفسير
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 التعريب

 نْـدهارّيچاجته  وزو)Vidura (ويـدوَرخوه وا) DhRtarAStra (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْرالملك، توجه عمك ايها 

)GAndhArI(إلى الجانب الجنوبي لجبال الهيمااليا مالذ كبار الحكماء  .

 التفسير
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 )Ganges( َچـنْـَچ إلنقسام مياه نهر الـ"المنقسم إلى سبعة"  أي)Saptasrota( ْپـتَـْسـرُوتََسـيسمى المكان 

.  السبعة الكبار)RSis( ـيْزٰشرِٰالمقدسة إلى سبعة روافد لمرضاة الـ

 ٥٣\١٣\١. ب. ش

 التعريب

 أي)asuras( أسوَرْزالحسدة ابناءه أيضاً لكنهم فان  هو آب جميع االحياء العظيمالرب  ان لما.  الحسود والمطيع:البشر نوعين

ال. المالئكة ألنهم غير مشوبين بمفهوم عينية البدن المادي والذات الروحية  أي)devatAs( تاْزِدَولكن المطيعين هم المعتدين، 

ي على األرض)asuras( أسوَرْزهيمنة الحق يصحح . سائر االحياءون بل يحسدالحق  على انكار وجود )asuras( أسوَرْزقتصر 

 أي)kAla( كاَلوصفه بالمتخفي في صورة . )PANDavas( پانْٰـدََٰوْزالـ مثل )devatAs( تاْزِدَوبالقضاء عليهم واقامة سلطة 

انه ليس خطرا على االطالق بل هو الصورة العلية للعلم والهناء والبقاء ويكشف عن صورته الشخصية. الزمان ذات داللة خاصة

 أي)asuras( أسوَرْزغير مسرة لـ للحقصورة السببية هذه ال.  بينما يظهر لغيرهم في صورة الزمان وهي الصورة السببيةتيمهل

. عديم الصورة ليشعروا باآلمان من الهالك على يدهالحق ان ون األشرار فيتوهم

لُوَكنزل  من داره الحق   كْرِِٰشْٰـنَٰ  أعلى كوكب في السماء الروحية من اجل اعانة المالئكة المدبرين لهذا الكون)KRSNaloka(ي

بالمادة النفوس المسيَّرة، وكما مر أعاله، تقترن تيمهوالحق ون الشياطين الذين يحسد  أي)asuras( أسوَرْزالمادي عندما يغمرهم 

يصبح ربا ويوجد ان يسعى كل حي إلى. محض اختيارها مدفوعة بالسيطرة على مصادر العالم المادي فتصبح سادة زائفين للمادة ب

تتحول األرض إلىوعندما يتزايد عددهم على األرض  )asuras( أسوَرْز تزاحم شديد بين هؤالء االرباب الزائفين الذين يطلق عليهم 

تيمهمن داره أو يرسل أحد الحق فينزل ) asuras( أسوَرْزنتيجة تزايد عدد   الغوثنإليه يطلبوالحق  تيمدعو ي .الحق تيمجحيم ل

 وعالم الحيواناتاإلنسانتقع تلك اإلضطرابات في عالم . إلصالح الحالة المتردية للمجتمع البشري أو حتى في عالم الحيوان

 مثل)asuras( أسوَرْز شخصيا للقضاء على كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب ينزل . ماءوالطيور أو سائر االحياء كما في عالم أهل الس

اثناءالحق قتل معظم هؤالء الشياطين على يد . )zizupAla( پاَلشيشو و )JarAsandha( َجـراَسـنْـْدَهى و) KaMsa( ـَسكَـمْٰ

 التي)Yadu-vaMza( ـشَ َومْٰ-يادولته التي تدعى و يترقب اآلن هالك سال وه)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجعهد 

يادو الوشيك آلل عن الهالك) Vidura (ويـدوَر مثل ناَرَدلم يكشف . اراد رحيلهم قبل عودته إلى داره الباقية. تهظهرت بمشيئ

)Yadu( الحق بل المح إلى الملك واخوته باإلنتظار إلى ما بعد خلوة. 

ن، ثم بدأ الحزي)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَج بالكالم من وجهة النظر الفلسفية رغبة في تهدئة روع ناَرَدابتدئ 

.  بدأ بوصف ما يليبذلك،. بصيرته بوصف الحركات المستقبلية لعمه ب



 على ضفاف )aSTAGga-yoga( چايُّـو َچــطانْأشْٰ بممارسة اآلن) DhRtarAStra (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْر بدأ

-ـنيْچآ باإلستحمام ثالثة مرات يوميا في الصباح والظهر والمساء بتقديم )Saptasrota( ْپـتَـْسـرُوتََسـ

قربان النار وباإلقتصار على شرب الماء وهذا ما يعين الفرد على لجم عقله وحواسه   أي)Agni-hotra( تْـَرهُو

 . ويحرره كليا من أفكار الحنان العائلي

 التفسير
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 وعملية التنفس يستطيع توجيه حواسه نحو شخصية ةچّيـويُّالجلسات الـ  أي)Asanas( آَسـنَـْزمن يتقن 

 . المادية وهي االصالة والتملك والعمىالالهوت مما يحصنه من شوائب الجبالت 

 التفسير

الخطوات المبدئية هي الجلسات والتأمل.  هي وسيلة آلية للجم العقل والحواس وتحويلها من المادة إلى الروحةچّيـويُّالرياضة الـ

َپـَرماتْـما شخصية الالهوت العلياوالذكر الروحي والتحكم بالهواء الجاري في البدن واإلستغراق التدريجي في الغيبوبة ورؤية 

)ParamAtmA( .عيد الروحي بعض االحكام التي تقتضي اإلستحمام ثالث مرات يومياتتضمن تلك الوسائل اآللية لإلرتقاء إلى الص

 أي)viSaya( ـيايشَٰواإلمكان والجلوس وتثبيت العقل على االمور الروحية والتحرر تدريجيا من والصيام عن الطعام بقدر 

الدار والوطن والعائلة والمجتمع واالطفال. الوجود المادي يعني اإلستغراق في األغراض المادية الزائلة. االغراض المادية

والعقارات والمال هي بعض االحجبة المادية ل الفرد على التحرر من كلةچّيـويُّتعين الرياضة الـ. الروح  أي)AtmA( آتْـماـ 

بواسطة الصلة الماديةنقتصر . )ParamAtmA (َپـَرماتْـما شخصية الالهوت العليا تلك االفكار الوهمية واإللتفات تدريجيا إلى 

ةچّيـويُّيين والمناهج الـعصر الينچّييُّـوالـ.  هي وسيلة لنسيانها كلهاچايُّـووالتعليم على التركيز على االشياء التافهة لكن الـ

لشفاء امراض البدن  وسيلة رخيصةةچّيـويُّالرياضة الـان ون حقق بعض الخوارق السحرية التي يفتتن بها الجهلة أو يعتقد ت

ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْران ك.  هي وسيلة التدرب على نسيان ما اكتسبناه في نزاع البقاءةچّيـويُّالرياضة الـ. المادي بخالف الواقع

)DhRtarAStra ( پانْٰـدََٰوْزياة اوالده أو سلب عرش الـرفع مستوى حعن طريق منصرفا إلى تحسين أوضاعه العائلية

)PANDavas (انال يستطيع. علم بالقوة الروحيةالمفتقر إلى والهذه بعض األمور العامة عند المفرط في المادية . الح اوالدهلص 

)Vidura (ويـدوَرمة اخوه االصغر برح) DhRtarAStra (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْراستنار . جر ذلك الفرد من الجنة إلى الناررى كيف ي

أدرك

ي

 يتنبئ بتقدمه الروحي في مكانناَرَد شْـرّيكان . بفضل اإلستنارة  مشاغله الوهمية وكان قادرا على هجر القصر للعلم بذاتهو

م عن الطعام وشرب الماء نوع من الصيام أيضاً وضروري لإلستبحارالصيا. )Ganges (َچـنْـَچي الـطهَّر بمجرى النهر السماو م

من ال يقوى على ـاچّييُّـويصبح  ان ال يستطيع.  رخيصا دون العمل باالحكامـاچّييُّـويصبح  ان يريد االحمق. ي العلم الروحي ف

 انالذي يأكل ويشرباإلنسان المادي  أي) bhogI (چّيْبـهُوـ لال يمكن . ّيچْبـهُو نقيض الـچّييُّـوالـ. جم لسانه في البداية

صبح 

ل

)DhRtarAStra (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْر ان علينا اإلشارة.  باالكل والشرب كما يحلو لهچّييُّـو ألنه غير مسموح للــاچّييُّـوي

بهدوء في جو روحي مستغرق في ذكر شخصية الالهوت باإلقتصار على شرب الماء فقط والجلوس ةچّيـويُّئ الرياضة الـابتد

. َهري
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ه الصفية بالفطنة ثم دمجها بالحي العظيم بعلم بوحدة دمج هويت) DhRtarAStra (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْرى سيكون عل

 . ةغلقعليه اإلرتقاء إلى السماء الروحية بعد تحرره من السماء الم.  العظيم)Brahman( ْبـَرْهـَمـْنالسنخ مع 

 التفسير
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صد تفاعالت الحواس المتأثرة باإلضافة إلى قطع كافة نشاطاته الحسية حتى من الخارج تعين عليه سي

بعد الزهد   على الدربيصبح عديم الحركة تماما وراء كل مصادر العوائق ان يجب عليه. بالجبالت المادية

 . في كل التكاليف المادية

 التفسير

)pratyAhAra (ـاهاَرْپـَرتْـّي النشاطات و) prANAyAma (ـاَمـاّيْپـراٰن و) Asana (آَسـَن:  هيةچّيـويُّ المبدئية للرياضة الـ

ناجحا في تلك) DhRtarAStra (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْر َمهاراَجكان . وغيرها )dhAraNA( ـاْدهاَرٰن و) dhyAna (ـاَنْدْهـّي  و

لذلك، كانت جميع حواسه مشغولة في. )َهري( شخصية الالهوت العليا وتثبيت عقله على قدسمكان مالخطوات المبدئية إلقامته في 

 جبلةيحتى أرفع الجبالت المادية أ. بصورة مباشرة على التحرر من شوائب الجبالت المادية التيم تلك الوسيلة تعين .الحقخدمة 

تزيد جبلتي التملك والتلبيس من النزعات المادية إلى الملذات.  والتلبيساألصالة تسبب الرهن المادي فماذا يقال عن جبلتي التملك

من غلب تلك الجبلتين وارتقى إلى جبلة األصالة الغنية بالعلم واالخالقية ال يقوى.  المال والسلطةتحصيلالمادية كما تزيد من شهوة 

 كما مر أعاله،َهريللحقكن من سلم نفسه للقدمين اللوتسيتين العينين واللسان واالنف واالذن واللمس، ل: أيضاً على لجم حواسه وهي

 توظف الحواس بصورةچايُّـو ْبـَهـكْتيلذلك، وسيلة  .الحقستطيع تخطي كل تأثيرات الجبالت المادية والثبات في خدمة 

باشرة في

ي

 الخدمةن الشاغل المادي إلىعملية نقل الحواس م.  مما يمنع صاحبها من اإلنشغال في العمل الماديتتيميةال الخدمة م

 التي تنتهي)prANAyAma( ـاَمـاّيْپـراٰن والعملية بحد ذاتها تسمى )pratyAhAra( ـاهاَرْپـَرتْـّيتسمى الحق  العلية إلى تتيميةال

.  بكل الوسائلَهري العظيمالرب  أي اإلستغراق في مرضاة )samAdhi( َسماْدهيإلى 

)mahat-tattva ( تَـتّْـَو- َمـَهـتْ فتتصل بـالعظيمالربت التعاون مع  رغب النفس في السيطرة على العالم المادي معرضة عن

ة بالعالم المادي فتنمي فطنة وعقل وحواس تحجبالزائلويتها تنشئ ه) mahat-tattva ( تَـتّْـَو-َمـَهـتْالمادة الكلية، ومن  أي

 ال بد لها من استعادة مقامها االصليةچّيـويُّياضة الـعندما تدرك النفس هويتها الصفية وذاتها بفضل الر. هويتها الروحية الصفية

-َمـَهـتْدمجها في عن طريق اعادة عن طريق خلع العناصر الكثيفة الخمسة والعناصر اللطيفة المركبة من العقل والفطنة 

ررها من قبضةبعد تيا أي النفس العل) ParamAtmA (َپـَرماتْـماماج في وجود  عليها اإلندبذلك،. )mahat-tattva (َـتّْـَو حت

ى عن السماء المادية بفطنتها الصفيةفتتعالالحق تدرك انها من سنخ  ان بكالم آخر، عليها. )mahat-tattva ( تَـتّْـَو-َمـَهـتْ

تَْرْدْهـرِٰتَـراشْٰـ أرفع مراحل كمال تنمية الهوية الروحية التي بلغها يهذه ه .الحق العلية إلى تتيميةال الخدمة لتنشغل في

)DhRtarAStra (ويـدوَر بفضل) Vidura(ويـدوَره بإتصاله بأخيالحق تمثلت رحمة  .الحق و) Vidura(على بلوغالحق أعانه  و

 . )Vidura (ويـدوَر بتعاليم عملهل أرفع درجات الكمال

بدنه المادي الظاهري.  الماديةعلى مطلق كوكب من كواكب السماء المادية كما ال يشعر بالصلة بالعناصرللحقالصفي  التيم ال يحيا

أي) mahat-tattva ( تَـتّْـَو-َمـَهـتْوهذا ما يحرره أزليا من كل شوائب الحق غير موجود لتشبعه بالتيار الروحي لمصلحة 

النفوسهل تأ. تتيميةال الخدمة  يدخلها بالتعالي عن االحجبة المادية السبعة بفضلالمادة الكلية وهو يبقى في السماء الروحية التي

.  األحجبة المادية بينما تحيا النفس المحررة وراءهاالمسيَّرة
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.  في اليوم الخامس من اليوم وسيتحول بدنه إلى رمادايها الملك، سيفارق بدنه على األغلب

 التفسير
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 مراقبة زوجها في الخارج الذي سيحترق في نيران القوة اثناءالعفيفة في النار بحضور ذهن ستدخل زوجته 

.  مع صومعتهةچّيـويُّالـ

 التفسير
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. رحة والحزن، ترك المحج المقدس ذاك الذي تأثر بالف)Vidura (ويـدوَر

 التفسير

تأثيرات الجبالت المادية. ةچّييُّـوـبالرياضة ا درجة نفي ردات الفعل المادية على أشكالها) DhRtarAStra (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْربلغ  ل

.ةچّيـويُّة بالرياضة الـالزائلت من تلك الملذات جر الضحية إلى الرغبات التي ال تكل في التمتع بالمادة لكن تستطيع النفس اإلفال

ل حاسة دائمة اإلنشغال في البحث عن طعامها

ت

. من كل الجوانب دون فرصة الثبات في أي مسعىالمسيَّرةالنفس لذلك، تهاجم . 

اَرَد

ك

 بل كان اآلن وراء فتنةزعاج عمه بالسعي إلى ارجاعه إلى القصر بعدم ا)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَج نصح ن

نَٰچونيْر كلمة. الجبالت المادية لكن فوقها يقوم المسار الروحي المطلق  أي)guNas( ـْزنَٰچوتتفاوت مسارات . الماديات

)nirguNa(نَٰچونيـْر كلمةلذلك، الطبع الروحي متبين عن الجبالت المادية ب. المسار الروحي هو عين رداته.  تعني دون ردة فعل

)nirguNa( . الخدمةأيْبـَهـكْتي تدخل النفس الجو الروحي بعد انقطاع الجبالت المادية، والعمل بوحي المسار الروحي يدعى 

.  التي تتحقق باإلتصال المباشر بالمطلق)nirguNa( نَِٰچونيـْر هي ْبـَهـكْتيلذلك، . تتيميةال

)DhRtarAStra (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْرلتوجه إلى مكان عمه  من ا)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَج منعت موني ناَرَدنبوءة 

يتمثل كمال الرياضة. بدنه سيتحول إلى رماد ان  ذكرموني ناَرَد ولن يحتاج إلى جنازة ألن ةچّيـويُّالذي سيفارق بدنه بقوته الـ

 مفارقة بدنه متى يشاء كما يستطيع دخول أي كوكب يشاء عنچّييُّـويستطيع الـ. ةچّيـويُّ بتحصيل تلك القوة الـةچّيـويُّالـ

. طريق تحويل بدنه الحالي إلى رماد بالنار التي تندلع من داخله

لذلك، شعرت باليأس عندما شاهدت زوجها يحترق في. ك مثال السيدة العفيفة ومالزمة لزوجها)GAndhArI( نْـدهارّيچاانت 

تركت القصر بعد خسارة أوالدها المائة وشاهدت زوجها.  مع كوخه المصنوع من أوراق الشجرةّيچـويُّالنار المندلعة بالقوة الـ

دخول السيدة العفيفة في.  فدخلت النيران التي تحرق زوجها وتبعته إلى الموتاآلن اصبحت وحيدة. في الغابة المحبوب يحترق

 جرائم)satI( َسـتّياصبحت طقوس . ة للسيدات العفيفات ومقصود)satI( َسـتّيالنيران التي تحرق جثمان زوجها هي طقوس 

َسـتّي الرديء العمل بطقوس عصرال يمكن ألي سيدة في هذا ال. بغيضة في الفترة األخيرة، نتيجة اجبار االرملة على دخول النار

)satI( نْـدهارّيچا كما فعلت )GAndhArI(نْـدهارّيچا تشعر الزوجة العفيفة مثل.  وغيرها في العصور الغابرة )GAndhArI(

 وال جريمة في ذلك، لكن عندما)satI( َسـتّي طقوس قضاءفراق زوجها أصعب من اإلحتراق في النار ويمكن لها اختيار أن ب

 إلىموني ناَرَدنبوءة . لذلك، صدر قانون بمنعها.  عليها فقد اصبحت عمال اجرامياتجبر اصبحت الطقوس شكلية وأصبحت الزوجة

. عته من الذهاب إلى عمته االرملة من)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َهاراَج م



 ٦٠\١٣\١. ب. ش

 التعريب

احتفظ . إلى الفضاء الخارجي بعد فراغه من كالمه )vINA( اــٰنَوّي حامل ناَرَدالحكيم الكبير صعد 

 . ع كل حزنه بكالمه في قلبه واقتدر على رف)YudhiSThira (َرّيـوْدهيشْـتْهي

 التفسير

 الفصل الرابع عشر
 كْرِِٰشْٰـنَٰالرب خلوة 
 ١\١٤\١. ب. ش

 التعريب

 وسائر الخالن كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب ارة لزي) DvArakA (ْدواَركا إلى أْرجوَنتوجه : ْسـوامّيچُوسّوتَ قال 

. عن اعماله القادمةالحق ستطالع من باإلضافة إلى اإل

 التفسير

 ٢\١٤\١. ب. ش

 التعريب

ض النذر حظة بع بمال)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَج بعد انقضاء عدة اشهر فبدأ أْرجوَنلم يعد 

. المنحوسة التي كانت مخيفة بحد ذاتها

 التفسير

بصفة ) DhRtarAStra (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْر  عند رؤ)Vidura (ويـدوَرتعجب   محرر ألنه كانچّييُّـوية الرحيل الرائع ألخيه

ويـدوَرلذلك، كان .  وحده)Vidura (ويـدوَرالفضل بتحقيق غاية الحياة ذاك كان عائدا إلى  ان ال شك. مفرطا في المادية

)Vidura(ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْربسبب عداوة صفي  تيم عيدا بذلك لكنه شعر بالحزن على قصوره عن تحويل اخيه إلى س

)DhRtarAStra (پانْٰـدََٰوْزه الـاتج) PANDavas (وايشْٰـنَٰـَوـالالذنب بحق قدمي  .الحق تيمين كانوا الذ) VaiSNava(أخطر من 

)DhRtarAStra (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْرفي الرأفة على اخيه  متسامحا )Vidura (ويـدوَركان  .للحقحق القدمين اللوتسيتين الذنب ب

ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْرلذلك، بلغ . العظيمالرب  لكن نتيجة تلك الرحمة كانت منوطة بمشيئة حياته مادية إلى أقصى حد،الذي كانت 

)DhRtarAStra (ويـدوَركان . تتيميةال الخدمة  غزيرة في حالة التحرر تلك يستطيع الفرد بلوغ درجةرجعاتخالص فقط وبعد ال

)Vidura(ّيـوْدهيشْـتْهيَرلذلك، لم تتح الفرصة للملك . للعزاءا طلب عا بموت اخوه وزوجته فخرج إلى زيارة المحاج مفجو

)YudhiSThira( ويـدوَرعمه المتبقي  إلقناع) Vidura(ودة إلى القصر على الع .

ويستطيع السفر في الفضاء الخارجي لكل من العالم الماديالحق  ناَرَد شْـرّي  هو رجل فضاء أزلي مجهز ببدن روحي بفضل

تقدم لنا بحث حياته السابقة. مان الزخارج حدود والعالم الروحي دون قيد كما يستطيع دخول مطلق كوكب في الفضاء الالمحدود 

لذلك،.  االصفياءالتيمبفضل قيامه على خدمة   بدور ابن جارية لكنه ارتقى إلى منزلة رجل فضاء أزلي واحرز حرية مطلقة للحركة

َجَمهاراكان .  دون بذل جهد عقيم للوصول إلى سائر الكواكب بالسفن الفضائيةموني ناَرَد السير على خطى لإلنسانينبغي 

جب على كل من يرغب برؤية. خر من وقت آلموني ناَرَد فسنحت له فرصة رؤية  ملكا تقيا)YudhiSThira (ّـوْدهيشْـتْهيَر يي

 . موني ناَرَديصبح تقيا صالحا والسير على خطى  ان موني ناَرَد

ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْر" بعنوان ـَوتَـْمَچْبـهاـَمْد شْـرّي على الفصل الثالث عشر من الباب االول من ْبـَهـكْتي ِودانْـتَى بحث انقض

)DhRtarAStra (يهجر القصر" .

ملحمةـتاچّيـَوْد َچْبَهـاء في  بعد الحق  تحققإذن، . نزل إلى األرض لحماية المؤمن والقضاء على الفاسدالحق  ان ج مهمة  ت ي

) KurukStra ( ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجحكم وإقامة) YudhiSThira( .َوْزپانْٰـدَٰكان الـ) PANDavas (وخاص ةكوروكْـشِٰـتَْر

عن برنامج عملهالحق طلع من لي) DvArakA (ْدواَركا إلى أْرجوَنلذلك، ذهب  .للحق من المالزمين الدائمين أْرجوَن شْـرّي

. الالحق



 ٣\١٤\١. ب. ش
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اصبحت عامة . حدث اختالل في الفصول. ا للغايةالحظ طروء تغيير في اتجاه الزمان الخالد وكان ذلك مخيف

. وسائال غير مشروعة لإلرتزاقون نهم كانوا يستعملالطمع والغضب والخداع، كما الحظ االناس في غاية 

 التفسير

 ٤\١٤\١. ب. ش

 التعريب

بين في الحياة العائلية ية بالغش حتى بين االصدقاء، وقام سوء تفاهم دائم فسدت جميع المعامالت اإلعتياد

واصبح يوجد توتر وخالف دائمين حتى بين الزوج . اآلباء واالمهات واالبناء وبين مريدي الخير واالخوة

 . وزوجته

 التفسير

 ٥\١٤\١. ب. ش
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 ّيـوْدهيشْـتْهيَر َجَمهاراتكلم . اصبحت عامة الناس بمرور الوقت تألف الطمع والغضب واإلستكبار الخ

)YudhiSThira(ك النذر إلى اخيه االصغر عندما الحظ كل تل .

خلق .  بحد وهو أقوى من الشمس التي هي أقوى شيء ضمن تجربتناكْرِِٰشْٰـنَٰخصية الالهوت العلياال يحد  ماليينالحق  شْـرّي ي ش 

في الكون المادي الماديةتعتبر الشمس مصدر الخصوبة والطاقة . مليارات من الشموس ويهلكها خالل نفس واحد من أنفاسه و

لذلك، ظهرت كل لوازم السالم والرخاء وال سيما الدين والعلم على أتم وجه. بداعي الشمس وحدها  ونحصل على ضروريات الحياة

)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجالحظ . الشخصي كما يوجد ضوء كامل في حضور الشمس الساطعةالحق فضل حضور 

عض الخلل 

ب

.)DvArakA (ْدواَركانقطاع االخبار عن احوال قا إل الذي كان غائبا كما كان قلأْرجوَنلى في مملكته فاشتد قلقه ع ب

 .  وإال ال سبيل إلى النذر المخيفةكْرِِٰشْٰـنَٰالرب ساروته المخاوف بصدد خلوة 

عندما تنقطع الحضارة تسود عالمات مثل التغيرات في انتظام الفصول والوسائل غير المشروعة للعيش والطمع والغضب والخداع

يشير اختالل نظام الفصول إلى ظهور فصل الصيف في فصل آخر مثل انتقال موسم. شخصية الالهوت العلياعن صلتها الودية ب

الملحد متسم بالطمع والغضب والغش وعلى استعداد. االمطار إلى فصل الخريف أو تفتح الثمار واالزهار الربيعي في فصل آخر

َمهاراَجلكن ) YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجفي عهد  تلك العالمات غائبةكانت كل . لكسب عيشه بأي وسيلة كانت

تشير .الحقخلوة الجو الرباني لمملكته فحدس فورا  الشعور حتى بتغيير طفيف في  استغرب)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر

)kSatriya (كْـشَٰـتْـريـيا والـْبراْهـَمنَٰية مثل الـالوسائل الخبيثة لإلرتزاق إلى اإلنحراف عن تكاليف الطبقات اإلجتماع

 تكاليف غير تكاليف درجتهةارسم لكن كل من ينحرف عن تكاليفه المقررة لم)zUdra( ْدَرـّوش والـ)vaizya( َوايشْـياالـو

الفرد يحيا مرة ان عندما يعتبريشتد طمع الفرد بالمال والسلطة عندما تخلو حياته من غاية عليا و. اإلجتماعية إنما يعتبر منحرفا

ـَمْدشْـرّيالجهل هو سبب كل تلك العيوب في المجتمع البشري وتوجد الشمس القوية لنشر الضوء في صورة . واحدة فقط

.  اإلنحطاط الحاضرعصرمن اجل رفع هذا الجهل وال سيما في  ـَوتَـْمَچْـها

تسم 

ب

 عائدة إلىالنفوس المسيَّرةملكة الغش في . شارتكاب االخطاء والخبل والقصور وأبرزها الغ:  بأربعة عيوبالمسيَّرةالنفس ت

لذلك،. النفس غير مرهونة في حالتها االصلية لعلمها بخضوعها االزلي للحي العظيم. غبتها الزائفة في السيطرة على العالم المادي ر

 بالرضى حتىالمسيَّرةلنفس اال تشعر . العظيمالرب  إلى السيطرة على ملكية هان الخير لها البقاء على خضوعها له بدال عن سعي

ان أصبحت سيدة كل شيء وهذا محال

م

لذلك، تصبح ضحية الغش على أشكاله حتى في تعاملها مع أقرب المقربين اليها، وفي.  و

غياب الشعور بالرضى ينعدم الوئام والوفاق حتى بين الوالد وولده أو بين الزوج وزوجته، لكن تزول كل تلك اإلشكاالت بوسيلة

)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجحدس . تتيميةالالخدمة من المحال الحد من النفاق سوى ب .الحقخدمة التتيم بي واحدة ه

. تلك اإلضطرابات بعد مالحظة عن األرضالحق خلوة  ب



 التفسير
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 أْرجوَن ارسلت :)BhImasena( ـِسـَنـَمْبـهّي اخيه االصغر  إلى)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجقال 

.  عن مشاريعهشْٰـنَٰكْرِِٰرؤية خالنه واإلستطالع من شخصية الالهوت ل) DvArakA (ْدواَركاإلى 

 ٧\١٤\١. ب. ش

 التعريب

. ال علم لي باألحوال هناك. انقضت سبعة أشهر على غيابه دون خبر

 ٨\١٤\١. ب. ش

 التعريب

؟ هل حان ذاك الوقت؟)DevarSi NArada( ناَرَد ـيٰشرِٰ َوِدهل سينهي تساليه األرضية حسب تلميح 

 التفسير

ية هيمنة عالمات مثل الطمع والغضب واهمال الواجبات فور رؤ)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجينزعج ملك صالح نظير 

 الخالفعصرنت مجهولة آنذاك، وكان مستغربا رؤيتها عند حلول سمات المجتمع المنحط تلك كا ان يبدو من هذا النص. والنفاق

. كَلي



ما سبق  امتدادات تامة ال تحصى وكل منها هي عين االخرى لكنها تقوم بمهمات مختلفةشْٰـنَٰكْرِِٰ ك شْـرّي  لشخصية الالهوت العليا

 وكل أمر تكلم عنه مقصود إلى مختلف امتداداته التامة أوـتاچّيـَوْد َچْبَهـعن أمور مختلفة في الحق تكلم . لنا بحثه عدة مرات

 :ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ في كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيللمثال، يقول . امتدادات امتداداته التامة

ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ(. ")Bharata(ْبَهَرتَ  سليل يا ،األرضنزل الى  أ ويعّم اإللحاد، يوجد انحراف في الممارسات الدينيةوحيثما نمايأ"

٧\٤( . 

ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ(. "ر بعد عصرعصهبط بنفسي  الدين، أأصول إقامةاعادة هالك األشرار، ومن أجل ا إنقاذ األخيار وأجل من"

٨\٤( . 

."انقطعت عن العمل ستضل كل البشرية، كما سأكون سببا في ازدياد الذرية الفاسدة مما يستتبعه ذهاب سالم كل االحياءان "

. )٢٤\٣ ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ(

 . )٢١\٣ ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ(. "كافة الناسه مثال يضعه بأعماله، يتبعأي و. الناس خطاهعامة  يقوم به رجل عظيم، يتبع عمل يأ"

و) VAsudeva( واسو ِدَو و) SaGkarSaNa( ـنَٰشَـنْكَـْرشَٰمثل للحقتنطبق جميع النصوص أعاله على مختلف االمتدادات التامة 

 يتبادلكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيرب التلك هي امتدادات ذاته لكن . نارايانَٰ و )Aniruddha( آنيـرودَّْهى و) Pradyumna( ْپـَرْدّيـوْمـَن

 مرة واحدة في كل اربعة وعشرين ساعة من عمر المولىكْرِِٰشْٰـنَٰالرب  تجلىي.  على مختلف درجاتهمتيمهالحب العلي مع 

ل في كل كون من األكوان المادية وتظهر جميع تساليه العلية في ك) مليون سنة على األرض٦٤٠ مليارات و٨ما يعادل ( ْبـَرْهما

في  اإلعتيادياإلنسانهي إشكال معقد عند .  الخ)VAsudeva( واسو ِدَوالحق ، كْرِِٰشْٰـنَٰالرب  متتابعة، لكن تسالي ات كون في دور

 ٩\١٤\١. ب. ش

 التعريب

نا ئتقوم به وحده سلطتنا الملكية وزوجاتنا الطيبات وحياتنا وذريتنا وسلطتنا على رعيتنا وانتصارنا على اعدا

 . كل ذلك، عائد إلى رحمته العلية بنا. لمستقبلية في الجنانومنزلتنا ا

 التفسير

بصورةالحق بتسالي مختلفة، لكن عندما يظهر الحق تقوم امتدادات . هي عين بدنه العليالحق ذات . لك الدورات المتالحقة ت

الربوبناء عليه، . )yogamAyA (اـماّيـَچيُّـوافراد امتداداته التامة تنضم إليه بقدرته العلية التي تسمى فان  كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي

ْدواَركا في كْرِِٰشْٰـنَٰالرب  أو )MathurA( َمـتْـهورا في كْرِِٰشْٰـنَٰالرب هو غير ) VRndAvana (ورِٰنْـداَوَن في كْرِِٰشْٰـنَٰ

)DvArakA( .َْپ رّو-ويـراط )virAT-rUpa( بقدرته العليةكْرِِٰشْٰـنَٰالرب  مغاير لذات كْرِِٰشْٰـنَٰللرب  الهيكل الكوني أي .

. المفهوم المادي لصورتههو) KurukStra (كوروكْـشِٰـتَْرملحمة في ساحة الحق  الذي كشفه )virAT-rUpa( َپ رّو-يـراطْو

هوالحق . عندما قتل ظاهريا بسهم الصياد  المادي الظاهري في العالم المادي فارق بدنهكْرِِٰشْٰـنَٰالرب  ان  العلمتعينذلك، ي

ايـَولْـيا

ل

.لذلك، مفارقة بدن أو قبول بدن آخر ال يعني انه مثل االحياء.  والمادة عين الروح عنده إلنبثاق الوجود عنه)kaivalya( ك

من احتمال رحيله، يشكو )YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر راَجَمهاعندما كان . ل تلك التسالي هي واحدة ومباينة بقدرته العلية ك

ال يفارق بدنه العلي على اإلطالق كما يتوهم المتوهمين الذين ذمهمالحق كان ذلك على عادة الشكوى على رحيل صديق كبير لكن 

ْدهاَمـْزجميع امتداداته التامة إلى بدنه تعني عودة الحق مفارقة . )mUDhas( َهـْزدْٰمّو بصفة ـتاچّيـَوْد َچْبَهـفي الحق 

)dhAmas(َپ رّو–ويـراطْ  خلفكما تماما دورها العلية   أي )virAT-rUpa(في العالم المادي  .

يتقوم الرخاء المادي بزوجة صالحة وبيت صالح وعقار كبير وأطفال صالحين وصالت عائلية رفيعة والتقوق على المنافسين

الربير المشروعة بل برحمة ال تكتسب نعم الجنان بالعمل الشاق أو الوسائل غ. بفضل العمل الصالح ودخول كواكب السماء

ال بد من وجود الجهد الشخصي لكن ال ينجح أحد بالجهد .الحقيتحقق رغد العيش بالجهد الشخصي واإلعتماد على رحمة . العظيم

حتى. العظيمالرب بركة ون  في الوقت الحاضر بالجهد الشخصي وينكركَلي عصريؤمن اهل  .الحقالشخصي دون بركة 

، لكن من جهةالعظيمالرب من الهند القى خطابا في مدينة شيكاغو يعترض فيه على بركات كبير ) sannyAsI (َسـنّْـّيـاسّي

ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجيقر . العظيمالرب النجاح منوط بإذن  ان ـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرّي، نجد في صفحات ةِوديالـالكتب 

)YudhiSThira(لتحقيق النجاح الكامل فيللحق كبير تيم السير على خطى ملك واإلنسانحري بي و بتلك الحقيقة في نجاحه الشخص

يموت المريض رغم أحدث األجهزة. لما أخفق طبيب بشفاء مريضهالحق لو كان بمستطاع الفرد تحقيق النجاح دون إذن . ياته ح

لذلك، كل ما يصاب الفرد به من خير. الجالطبية على يد خيرة االطباء وفي الحاالت الميئوس منها يشفى البعض دون دواء وع

. على نجاحهللحقيشعر باإلمتنان  ان  وشر منوط بإذن الرب، وحري بالناجح



 ١٠\١٤\١. ب. ش

 التعريب

انظر ايها الرجل بقوة النمر إلى المصائب العائدة إلى التأثيرات النجمية وردات الفعل األرضية واألوجاع 

.  تنذر بالخطر في المستقبل القريب بإيهام فطنتناالبدنية والخطيرة بحد ذاتها التي

 التفسير

 ١١\١٤\١. ب. ش

 التعريب

 . يدل كل ذلك على مجريات غير منشودة. قلبي يخفق خوفا. جانبي األيسر وفخذي وعيناي ترتجف مرة وثانية

 التفسير

 ١٢\١٤\١. ب. ش

 التعريب

 كيف تبكي اثنى الغراب عند طلوع الشمس وتقذف النار من فمها ،)BhImasena( ـِسـَنـَمْبـهّيانظر يا 

 . وكيف تعوي الكالب علي دون خوف

 رالتفسي

 ١٣\١٤\١. ب. ش

 التعريب

 ايها النمر بين الرجال، الحيوانات المفيدة مثل األبقار تمر اآلن عن يساري ،)BhImasena( ـِسـَنـَمْبـهّييا 

. رؤيتيتبدو جيادي باكية عند . والحيوانات الوضيعة مثل الحمير تطوف حولي

 ١٤\١٤\١. ب. ش

 التعريب

يبدو انها تود . صراخ البومة ومنافسها الغراب تسبب ارتجاف قلبي. انظر، هذه الحمامة تشبه رسول الموت

. تفريغ الكون برمته

تسبب. قي الحضارة المادية يعني رقي ردات فعل الشقاوة الثالثية العائدة إلى التأثيرات النجمية واألرضية والبدنية أو العقلية ر

ستتبع ذلك من جفاف وأمراض وعدوىالتأثيرات النجمية مصائب مثل البرودة والحرارة البالغتين وسقوط المطر أو عدمه وما ي

)mAyA (ماّيـاال ينفع العلم المادي البشري بصدد إبطال تلك الشقاوات الثالثية التي تشكل عقاب قدرة . سبب شقاء البدن والعقل

مشيئة 

ت

لبشرية، لكن يغيثنا من اإلضطراب في مجال قضاء تكاليفنا اتتيميةالالخدمة بالحق لذلك، اتصالنا الدائم ب. العظيمالرب  ب

سوىون خططهم الهادفة إلى إبطال تلك الشقاوة الثالثية وال يجدون يضعالحق وجود ون األشرار الذين ينكر  أي)asuras( أسوَرْز

من المحال التغلب على ردات فعل القدرة المادية نتيجة ائتالف ان  بوضوح)١٤\٧( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـجاء في . الفشل في كل مرة

. بكل حبللحقجبالت الثالث وال يتغلب عليها سوى من سلم نفسه للقدمين اللوتسيتين أثيرات ال ت

تلك االشياء غير ان  ي اء التي ال نريدها تجبرها علينا قوة عليا وال نرىاالش الوجود المادي مليء باالشياء غير المرغوب فيهاان  .

ه من العلم بوقوع حدث غير مرغوب فيه عندما ترتجف عينيلفردال بد ل. المرغوب فيها هي في قبضة الجبالت المادية الثالث

ل الحريق فيها بلاشعذهب أحد إلى الغابة إلال ي. تقارن تلك االحداث غير المرغوب فيها بحريق الغابة.  بإستمراره وفخذيهذراعي و

الذي يرسل الغيوم لتمطرالحق ال يمكن اطفاء تلك الحريق بالجهود البشرية بل برحمة . تندلع النيران تلقائيا وتهدد حياة جميع أهلها

ال تمنع تلك .الحقحمة كذا، ال يمكن منع االحداث غير المرغوب فيها في الحياة بأي عدد من الخطط بل بر. الماء على الحريق

 . الذي يرسل ممثليه إلرشاد البشرية مما ينقذهم من كل المصائبالحق االحداث سوى برحمة 

. هذه بعض النذائر السيئة التي تدل على وقوع الشر في المستقبل القريب



 ١٥\١٤\١. ب. ش

 التعريب

والى انظر إلى الرعد في غياب الغيوم . األرض والجبال ترتجف ان يبدو. انظر إلى الدخان يحيط بالسماء

 . االحداث المفاجأة

 ١٦\١٤\١. ب. ش

 التعريب

مصائب يعقبها الغيوم تمطر في كل مكان . الريح تهب بعنف تعصف الغبار في كل مكان وتخلق الظلمة

. دموية

 ١٧\١٤\١. ب. ش

 التعريب

. تبدو االحياء المحيرة تتلظى وتنتحب. أشعة الشمس تتضاءل وتبدو النجوم تتقاتل فيما بينها

 ١٨\١٤\١. ب. ش

 التعريب

ما هو هذا الوقت . لم تعد الزبدة تشعل النار. احواض الماء والعقول متكدرة جميعها والروافد واالنهار

االستثنائي؟ وما سيحدث؟

 ١٩\١٤\١. ب. ش

 التعريب

العجول ال تمص حلمات االبقار وال االبقار تدر الحليب بل تقف باكية دامعة والثيران ال تجد اللذة في 

. عيالمرا

 ٢٠\١٤\١. ب. ش

 التعريب

جميع . يبدو انها على وشك الرحيل. منها شاكية يتصبب العرقهيكل  باكية في ال)mUrtis( يْزْرتمّوتبدو الـ

ال أعلم . المدن والقرى والحدائق والمناجم والصوامع خالية اآلن من الجمال ومحرومة من كل سعادة

. المصائب التي تتربص بنا اآلن

 ٢١\١٤\١. ب. ش

 التعريب

كانت األرض . كل تلك اإلضطرابات األرضية تدل على فقدان الحظ السعيد للعالم إلى حد كبير ان اعتقد

. تلك العالمات تدل على انقطاع كل ذلك .للحقمحظوظة بنقوش آثار القدمين اللوتسيتين 

 ٢٢\١٤\١. ب. ش

 التعريب

 فيما كان )Yadus( يادوْز مدينة الـ)DvArakA( ْدواَركا من أْرجوَناد  ع،)zaunaka (شاونَـَك ْبراْهـَمنَٰايها الـ

. حظ النذر المشؤمة على األرض ويتكلم إلى نفسه يال)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَج

 ٢٣\١٤\١. ب. ش

 التعريب



ينيه كان منكس الرأس والدموع تنحدر من ع. حزنه لم يسبق له مثيل ان وعندما سجد لقدميه، شاهد الملك

. اللوتسيتين

 ٢٤\١٤\١. ب. ش

 التعريب

 وطرح عليه االسئلة ناَرَدذكر الملك تلميحات الحكيم ت بداعي القلق العميق فأْرجوَن الملك شحوب لون الحظ

. أمام االصدقاء

 ٢٥\١٤\١. ب. ش

 التعريب

 َمـْدهووأقاربنا مثل كان خالننا  ان خي الحبيب، اخبرنيا: )YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجقال 

)Madhu (ْبـهُوَجو ) Bhoja (َدشاْرَهىو ) DazArha (آْرَهىو ) Arha (تََو ساتْـو) SAtvata (آنْـْدَهـَكو  

)Andhaka( يادو وأفراد عائلة )Yadu(أيامهم في سعادةون  يمض .

 ٢٦\١٤\١. ب. ش

 التعريب

 واخوته بخير؟)Vasudeva( َوسو ِدَوي  في سعادة؟ هل خال)zUrasena( َرِسـَنسّوهل جدنا الفاضل 

 ٢٧\١٤\١. ب. ش

 التعريب

هل هن بسعادة مع اوالدهن وكناتهن؟.  اخوات)DevakI( ِدَوكّيزوجاته السبعة وعلى رأسهن 

٢٩-٢٨\١٤\١. ب. ش

 التعريب

ة؟ هل  واخوه االصغر ما زاال على قيد الحيا)KaMsa( ـَسكَـمْٰ والد الشرير )Ugrasena( ـَرِسـَنْچأوهل 

 َجـيانْـتَ و) AkrUra( أكْـرّوَر سعيدين؟ هل )KRtavarmA( ْرماتَـَوكْـرِٰ وولده )HRdIka( ـَكدّيْهـرِٰ

)Jayanta (ـَدَچ و) Gada (ساَرنَٰو  )SAraNa( شَـتْـروجيتْ و )zatrujit( سعداء؟ كيف حال شخصية الالهوت 

؟التيمامي ح) BalarAma(راَم َبـلَـ

 التفسير



 ٣٠\١٤\١. ب. ش

 التعريب

 آنيـرودَّْهى؟ هل هو سعيد؟ وهل )VRSNi( يـٰنشَْٰورِٰ كبير امراء آل )Pradyumna( ْپـَرْدّيـوْمـَنكيف حال 

)Aniruddha(االمتداد التام لشخصية الالهوت في أحسن حال؟  

 التفسير

 ٣١\١٤\١. ب. ش

 التعريب

 ساْمـَب و) CArudeSNa (ـنَٰتْـشاروِدشْٰ و) SuSeNa (ـنَٰشوشِٰ مثل كْرِِٰشْٰـنَٰالرب هل جميع كبار اوالد 

)Samba( تّيَوجاْمـَبـ ابن )JAmbavatI( ىشَـْبَهـرِٰ و )RSabha(دهن في خير حال؟ مع أوال 

 التفسير

٣٣-٣٢\١٤\١. ب. ش

 التعريب

 سونَـنْـَد و) Nanda (نَـنْـَد ثل م وغيرهما)Uddhava(  أودَّْهـَوو) zrutadeva (َوشْـروتَ ِد ان كما

)Sunanda( راَم َبـلَـالحق محميين على يد الحق  وسائر النفوس المحررة من مالزمي)BalarAma (كْرِِٰشْٰـنَٰو .

 كيف احوالهم؟ هل تطلب خيرنا تلك النفوس التي تربطنا بها روابط الصداقة؟

في مدينة نيو دلهي الحالية بينما كانت مملكةPANDavas (پانْٰـدََٰوْز عاصمة الـ)HastinApura( پوَرـتيـناَهـْسكانت  تقع ) 

 عودته مناثناء )MathurA( َمـتْـهورا بمدينة أْرجوَن مرور ال بد. )MathurA( َمـتْـهورا في )Ugrasena( ـَرِسـَنْچأو

ـوانَچْبـَهـ كلمة ةضافنجد بين اسماء االقارب ا. سؤال الملك في محلهلذلك، كان . إلى دلهي) DvArakA (ْدواَركا

)BhagavAn(راَم  إلى اسم العظيمالرب   أي)RAma( راَم َبـلَـ أو)BalarAma (راَمَبـلَـ ألن كْرِِٰشْٰـنَٰللرب خ الكبير اال

)BalarAma (تَـتّْـَوويشْٰـٰنوو ه ) viSNu-tattva(ـَرَهىْچوي  -ْپـَركاشَ بصفة كْرِِٰشْٰـنَٰلرب امتداد االول لذات  أي اال

)prakAza-vigraha( .تَـتّْـَوويشْٰـٰنوواحد ال ثان له فإنه يمتد إلى الحق  ان رغم ) viSNu-tattva(جّيـَو تَـتّْـَو فراد ذاته و أي ا

)jIva-tattva(تَـتّْـَوويشْٰـٰنو.  البينية أي افراد قدرته  )viSNu-tattva (جّيـَو تَـتّْـَو، لكن الحق افراد ذات )jIva-tattva( افراد

.ملعون في هذا العالم )viSNu-tattva ( تَـتّْـَوويشْٰـٰنوو  )jIva-zakti( جّيـَو شَـكْـتيدرته البينية، وكل من ينادي بمساواة 

ري 

ق

التيم لجميع السيد الروحيور  بد)Baladeva (َبـَل ِدَويعمل  .الحق تيم هو حامي) BalarAma(راَم َبـلَـ أو )RAma(راَم ش

 zrI( ْپـَرْبهو انَـنْـَدـنيـتْـّي شْـرّيصورة في ) Baladeva (َبـَل ِدَو شْـرّي تجلى. برحمته العلية وتخلص النفوس المتردية

NityAnanda Prabhu( يچاَجـ وعرض رحمته العلية بتخليص التوأمين الساقطين تْـشايتَـنْيا نزلة المولى اثناء )JagAi(و 

الربوبفضله يستطيع الفرد التقرب من الحق  تيم حامي) BalarAma(راَم َبـلَـ ان لذلك، يذكر هنا خصيصا. )MAdhAi( ماْدهاي

 مخلِّصالسيد الروحيالتي تتجلى في صورة الحق حمة  رتجليهو ) BalarAma(راَم َبـلَـ شْـرّيلذلك، . كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي العظيم

.  االصفياءالتيم

امتدادات شخصية  أي)viSNu-tattva ( تَـتّْـَوـٰنوويشْٰ من عداد )Aniruddha( آنيـرودَّْهى و )Pradyumna( ْپـَرْدّيـوْمـَن

ـنَٰشَـنْكَـْرشَٰ تساليه العلية مع امتدادات ذاته في) DvArakA (ْدواَركا في )VAsudeva( واسو ِدَوالحق ينشغل . الالهوت

)SaGkarSaNa (ْپـَرْدّيـوْمـَن و )Pradyumna( آنيـرودَّْهى و )Aniruddha( .منهم بشخصية الالهوتلذلك، يمكن مخاطبة كل 

. )Aniruddha( آنيـرودَّْهىكما مر في حالة 

لذلك، . ما تقدم ذكره  أميرة وانجب من كل منها عشرة أوالد١٦،١٠٨ تزوج كْرِِٰشْٰـنَٰالرب   ضعف عشرة يعادل١٦،١٠٨ك

. فردا٨٠ ألف و٦١٠ جميعهم وانجب كل منهم عددا يعادل عدد أوالد والده فبلغ مجموع العائلة مليون وواشب.  ولدا١٦١،٠٨٠

على) DvArakA (ْدواَركالذلك، يستدعى بعضا منها لمصاحبته في تساليه العلية بصفة سيد . االحياء التي ال تحصى جميع أبالحق 

بأنفسنا وستصبح حقيقة بسيطةالحق من االفضل اإلقالع عن مقارنة . حافظ على عائلة ضخمةالحق  ان ال يستغرب. هذه األرض

الحق أوالد على ذكر ابرز )YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر الملك اقتصر. العليالحق حالما ندرك على االقل تقدير جزئي لمقام 

و .الحق سرد كل اسماء أفراد عائلة ستحالةإلساءل عنهم يت فيما كان) DvArakA (ْدواَركااحفاده في 
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، ينعم تيمه والعطوف على ـةْبراْهـَمنَٰ سبب متعة االبقار والحواس والـكْرِِٰشْٰـنَٰ شخصية الالهوت العلياهل 

  محاطا بأصدقائه؟)DvArakA PurI( پورّيْدواَركا بالمجلس الصالح في 
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 يادو في بحر آل )Ananta( آنَـنْـتَ األوليالرب ) BalarAma(راَم َبـلَـ مع شخصية الالهوت االوليةيقيم 

)Yadu( يادو لما يعود على الكون باسره بالخير والحماية والتقدم، وينعم أفراد آل )Yadu( المحميين بذراعي 

 . بالحياة على حال أهالي السماء الروحيةالحق 

كْرِِٰشْٰـنَٰ  إلى هذاكْرِِٰشْٰـنَٰالرب  من النفوس المحررة وقد نزلوا مع )Uddhava( أودَّْهـَو مثل للرب ان جميع المالزمين الدائمين 

 لخدمتهكْرِِٰشْٰـنَٰالرب النفوس المحررة التي نزلت مع من ) PANDavas (پانْٰـدََٰوْزالـ ان الكون المادي للعمل بمشيئة الرب، كما

إلى هذهالحق كون ومالزميه الدائمين االحرار ينزلالحق  ان )٨\٤( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـجاء في . في تساليه العلية على هذه األرض

إلى النسيان ألنهمون جميعهم لكن مالزميه رغم انهم نفوس محررة فإنهم ينزعالحق يذكرهم . األرض في دورات منتظمة

جّيـَو تَـتّْـَوو  )viSNu-tattva ( تَـتّْـَوـٰنوويشْٰهذا هو الفارق بين . قدرته البينية  أي)taTasthA zakti( طَـْسـتْها شَـكْـتي

)jIva-tattva( .جّيـَو تَـتّْـَو )jIva-tattva( الحقفي كل االوقات، ويسر الحق  قدرات هبائية متناهية في الصغر وتتطلب حماية

بل تسعى دوما إلىالحق و قوة حريتها تعادل حرية أ ان لذلك، ال تتوهم النفوس المحررة. ماية خدمة االزليين في كل االوقات ح

 في بنيتها ألن النفوسكامنةاتكالية النفس المحررة . في كل الظروف سواء في العالم المادي أو في العالم الروحيالحق حماية 

ى عنلذلك، من يتخل. ر عند تبتعادها عن الناراينطفئ نور الشر. ر النار المضيئة مع النار وليس بمنأى عنهااالمحررة تشبه شَر

هذا ما تعلنه جميع الكتب. جهله الروحي، يعود إلى هذا العالم المادي ثانية مهما بلغت مجاهداته وطالتنتيجة ويتأله الحق حماية 

. ةِوديالـ

َدــنْويچُو رد وصف  ـياْبَرْهـَمـنْٰ و) Govinda( و) BhagavAn (ـوانَچْبـَهـفي هذا البيت المخصوص بكلمات الحق ي

)brahmaNya( وتْـَسـَل-ْبـَهـكْتَ و  )bhakta-vatsala( . ْسـَوياْم ـوانَچْبـَهـهو )bhagavAn svayam(الشخص االصلي  أي

 ألنه)Govinda( َدــنْويچُوهو . ال يعادله أو يكبره سواه. شخصية الالهوت الغني بتمام القوة والعلم والجمال والعرف والزهد

تعة االبقار والحواس

ل

هناء علي من تلك الحواسن واداء خدمة حقيقية إليه فيستمدون  يستطيعتتيميةالالخدمة من طهروا حواسهم ب. م

ة للحواس فتصبحل المشوبة هي الوحيدة التي ال تقوى على استمداد لذة من الحواس لتوهمها بالملذات الزائالمسيَّرةالنفس . الصفية

 إلى حمايةال يحظى المجتمع المفتقر. ْبَرْهـَمـنيةحامي االبقار والتربية الـالحق . لذلك، تسلتزم مصلحتنا حمايته. خادمة حواسها

ال يطول. كما ال يحظى السجناء بحماية الملك بل حماية عماله الصارمينللحق بالحماية الشخصية ْبَرْهـَمـنيةاالبقار والتربية الـ

. في المجتمع البشري عند قسم من المجتمع على االقلْبَرْهـَمـنية الـخالقازدهار حضارة إنسانية دون حماية االبقار وتنمية األ

ت الحواس والجلد والبساطةضبطالصدق واإلتزان و:  وهيْبَرْهـَمـنية الصفات الكامنة لجبلة األصالة بفضل التربية الـتطور

.على ما هو بهالحق  فيرى ْبراْهـَمنَٰيصبح  ان يستطيع الفرد. ةِوديالـالمعارف العامة والعلم العلي واإليمان الراسخ في الحكمة 

ال بد للفرد بعد تجاوز ال

و

 التيمال تنمو درجة. بصفة المالك والسيد والصديق واالبن والحبيبالحق يحب  ان  منيْبَرْهـَمنَٰكمال الـو

 وليس إلىْبراْهـَمنَٰ الـاخالقميال إلى الحق .  كما مر أعالهْبراْهـَمنَٰ الـاخالق ةنميتسوى عند للحقالتي تجذب العطف العلي 

كما ال تتقد النار في األرض الخام دون حطب رغم وجودالحق  إقامة صلة بْبراْهـَمنَٰالـ نسبه، ولن يستطيع من لم يتصفوا بصفات 

ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجلهذا السبب، اقلع . كامل في ذاته فال مجال إلى السؤال عن احوالهالحق  ان لما. صلة بين الحطب واالرض

)YudhiSThira(پورّيكا ْدواَررح هذا السؤال بل سأل عن داره  عن ط )DvArakA PurI(الحقال يبقى .  حيث يجتمع الصالحون

طالع متشوقا إلى اإل)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجكان . بتمجيد الحق المطلقون وى مع جماعة الصالحين الذين يلتذ س

. )DvArakA (ْدواَركاعلى اخبار الصالحين واالعمال الصالحة في مدينة 
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قمة الخدمات المتمثلة  )SatyabhAmA( َسـتْـياْبـهاماتصدرهن اللواتي ت) DvArakA (ْدواَركاالملكات في 

 نعمت الملكات باألشياء ك،بذل. على قهر المالئكةالحق الراحة للقدمين اللوتسيتين للرب، حملن بتأمين 

. المحصورة بمتعة زوجات مالك الصاعقة

 التفسير

 و)GarbhodakazAyI ViSNu( ويشْٰـٰنوـْرْبهُوَدكَشاّي َچ في كل كون من األكوان بصفة ويشْٰـٰنويحل شخصية الالهوت 

ويشْٰـٰنوكْٰشـٰيرُوَدكَـشاّي دار تقع . كما سبق لنا بحثه عدة مرات )KSIrodakazAyI ViSNu( ويشْٰـٰنوكْٰشـٰيرُوَدكَـشاّي 

)KSIrodakazAyI ViSNu( َبـَل ِدَو هعلى عرشالحق أعلى الجهة الشمالية من الكون حيث يوجد بحر الحليب الذي يستعليه  في

)Baladeva( . ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجإذن، يقارن )YudhiSThira( يادو آل )Yadu( راَمَبـلَـ شْـرّي ببحر الحليب ويقارن

)BalarAma (آنَـنْـتَ تجليبال )Ananta( ْدواَركا كما يقارن اهالي شْٰـنَٰكْرِِٰالرب  أي عرش )DvArakA(بالمحررين في عالم 

يوجد البحر السببي التي تطفو عليه كل األكوان كالكريات وراء السماء المادية ومداركنا الحسية. )VaikuNTha( وايكونْٰطَْهى

ْبـَرْهـَمـْنلروحية المعروفة عموما بـ  وراء البحر السببي يوجد الفضاء الذي ال يحد للسماء ا.ووراء الحجب السبعة للكون

)Brahman( وايكونْٰطَْهىيوجد في هذا النور عدد ال يعد من الكواكب الروحية التي تسمى كواكب . الحق أي نور )VaikuNTha(

.ويشْٰـٰنوالرب وحجم كل منها يفوق حجم أكبر األكوان المادية ويأهلها عدد ال يحصى من االحياء الذين تشبه مالمحهم مالمح 

وينعم جميعهم بسعادة ال يشوبها الشقاء وفيالحق  أو خدم )MahA-pauruSikas( ـيـكَـْزپاوروٰش -َمهاطلق على هؤالء االحياء  ي

 كاَلسلطانعنفوان لشباب ازلي متسم بالهناء التام والعلم الكامل المنزه عن مخاوف الوالدة والموت والشيخوخة واالمراض وخارج 

)kAla(ّيـوْدهيشْـتْهيَر  َمهاراَجقارن . لزمان الخالدا  أي)YudhiSThira( ْدواَركا  اهالي)DvArakA( َمها باألهالي-

ـتاچّيـَوْد َچْبَهـجاء في . الحق لسعادتهم بجوار )VaikuNThaloka( لُوَكوايكونْٰطَْهى من  )MahA-pauruSikas( ـيكَـْزپاوروٰش

. الحقملكوت   أي)mad-dhAma(   ْدهاَم-َمـْد التي وصفت )VaikuNThaloka(  لُوَكوايكونْٰطَْهىعدة إشارات إلى 
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لذلك، استولوا . كْرِِٰشْٰـنَٰ رّيشْـالرب شيئا بفضل حماية ساعدي ون  ال يهاب)Yadu( يادوكان كبار ابطال آل 

.  خير دور المالئكة وداسوها أرضها بأقدامهم)SudharmA( سوْدَهـْرماعلى دار مجلس 
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ا. )DvArakA (ْدواَركا في كْرِِٰشْٰـنَٰ)SatyabhAmA( َسـتْـياْبـهاما ر شْـرّيالرب احدى كبار ملكات :    قصركْرِِٰشْٰـنَٰالرب ز

 مع)Indraloka( لُوَك إنْـْدَر كما ذهب إلى )NarakAsura( نَـَركاسوَر بعد قتل )SatyabhAmA( َسـتْـياْبـهاما مع َـَركاسوَر

َـتْـياْبـهاما

ن

آديتيكانت . )Aditi( آديتي وقدمتها إلى ام المالئكة )zacIdevI( ّيِدو شَـتْـشّي التي استقبلتها )SatyabhAmA( س

)Aditi( َسـتْـياْبـهاما مسرورة بزيارة )SatyabhAmA(على األرض واصطحبتهاكْرِِٰشْٰـنَٰالرب   وباركتها بالشباب الدائم ما دام 

 في)pArijAta( پاريـجاتَ الحصول على زهرة )SatyabhAmA( َسـتْـياْبـهاماتمنت . رؤية ما يمتاز به المالئكة في السماء

صرها في 

ل

.نيتهاها واعربت له عن اممع زوج) DvArakA (ْدواَركابعد ذلك، عادت إلى . شاهدتهاعندما ) DvArakA (ْدواَركا

ان قصر 

ق

 مرّصع بخيرة االحجار الكريمة وكانت البرودة تبقى في القصر حتى عند اشتداد)SatyabhAmA( َسـتْـياْبـهاماك

كان قصرها مزينا بمختلف الرايات التي تعلن حضور زوجها العظيم في. الحرارة في فصل الصيف كما لو كان هواءه مكيفا

تنصحها بوسائل ان )DraupadI (ْدراوَپـدّييما كانت مع زوجها وطلبت من ذات مرة ف) DraupadI (ْدراوَپـدّيالتقت . القصر

. مرضاة زوجها

الذين) PANDavas (پانْٰـدََٰوْزيرة في هذا االمر كونها كانت زوجة مشتركة لألخوة الخمسة الـخب) DraupadI (ْدراوَپـدّيكانت 

كانت. )DvArakA (ْدواَركات لها الخير وعادت إلى وتمن) DraupadI (دّيْدراوَپـسرت بنصائح . انوا يحبونها على حد سواء ك

 ندبت على)RukmiNI( ّيروكْـميٰن و )SatyabhAmA( َسـتْـياْبـهاماجميع الملكات بما فيهن . )SatrAjit( َسـتْـراجيتْابنة 

دخلت الغابة في آخر مراحل حياتها، لممارسة .كْرِِٰشْٰـنَٰالرب  خلوة بعد) DvArakA (ْدواَركا مدينة أْرجوَنعند زيارة الحق 

 .المجاهدات القاسية

بالقوة منالحق  من الجنان فاستولى عليها )pArijAta( پاريجاتَ زوجها على جلب زهرة )SatyabhAmA( َسـتْـياْبـهاماحثت 

هذا العدد الكبير من الزوجات للعملبللحقكما سبق التوضيح، ال شأن . المالئكة تماما كما يقدم زوج بشري الهدايا لمرضاة زوجته

من المحال على مخلوق أرضي.  رفيعةتتيميةالن الملكات قضين خدمة  دور مثال الزوج الوفيالحق  بأمرهن كإنسان، لكن لعب 

لكن نعمت الملكات بإمتيازات خيرة.  التي يستأثر بها المالئكة)pArijAta( پاريجاتَ تحصيل شيء من الجنان وال سيما زهرة 

 النادرة من أي ركناالشياء) DvArakA (ْدواَركابكالم آخر، ال غرابة في امتالك ملكات . زوجات المالئكة بفضل خدمتهن الوفية

. هو المالك على اإلطالقالحق  الن من أركان الكون

جميع االحياء بعينالحق رى . بخير االشياء حتى وان استولوا عليها بالقوةون خدمه الشخصيين من كل خوف وينعمالحق يحمي  ي

تبنى دار. شياء في العالم الماديغنية بخير اال) DvArakA (ْدواَركاكانت مدينة . االصفياء لعطفه عليهم تيمهاحدة لكنه ميال إلى  و

 أجمل مبانيها وال يقوى البشر)SudharmA( سوْدَهـْرمافي الجنان، الذي يسمى  كان مبنى الشورى. الرئاسة حسب عظمة الدولة

 علىكْرِِٰشْٰـنَٰالرب  حضور اثناء المبنى السماوي إلى األرض )Yadu( يادود آل على بنائه مهما بلغ تقدمهم المادي، لكن حمل افرا

بكالم آخر،. كْرِِٰشْٰـنَٰ العظيمالرب تلك القوة ليقينهم بحماية اظهار قادرين على كانوا . )DvArakA (ْدواَركااألرض، ووضعوه في 

 كل اسباب الراحة المتوفرة في الكونكْرِِٰشْٰـنَٰللرب  )Yadu( يادول امن افراد آ. خير االشياء في الكونللحق االصفياء التيموفر 

نعموا في المقابل بالحماية من كل خوف

ي

 . و

. الناسية لكن النفس المحررة ال تهاب شيئا على االطالق كما ال يهاب الطفل في كنف والده احداالمسيَّرةالنفس ال ينقطع خوف 

ـتاچّيـَوْد َچْبَهـالنفس ال تهلك كما جاء في  ان لما .الحقراقدة الناسية لصلتها الباقية بالخوف من اشكال الوهم عند النفس ال

لذلك، النمر غير. نمرا في جواره يخاف الفرد نمرا في حلمه لكن ال يرى المستيقظ ان  فما هو سبب الخوف؟ يحتمل)٢٠\٢(

 يقظين تماما فييادوكان افراد آل  إذن،. ف من لم ينس ذلكوجود امام النائم والمستيقظ لكن من نسي حياة يقظته خائف بخال

دمة 

م

. كفيل بحمايتهم حتى في وجود نمر حقيقيالحق لذلك، لم يروا نمرا يخيفهم في مطلق وقت ألن  .الحق خ



ك من قبل هل ذلك عائد إلى اهانتك وتجاهل. يبدو انك فقدت نضارة بدنك. أْرجوَنهل انت بخير يا اخي 

؟)DvArakA (ْدواَركااآلخرين لطول بقاءك في 

 التفسير

 ٤٠\١٤\١. ب. ش

 التعريب

هل أخشن أحد بكالمه اليك أو هددك؟ هل قصرت عن اعطاء سائل أو قصرت عن الوفاء بوعدك ألحد؟

 التفسير

 ٤١\١٤\١. ب. ش

 التعريب

هل قصرت عن حماية .  واالطفال واالبقار والنساء والمرضىـةْبراْهـَمنَٰانت تحمي دوما المستحقين مثل الـ

احدهم عندما لجئوا اليك؟

 التفسير

 ٤٢\١٤\١. ب. ش

 التعريب

ت معاملة امرأة مستحقة؟ هل هزمت على يد ند أو من هو دونك؟أهل باشرت امرأة مشبوهة الشخصية أو اس

 التفسير

هات لكنه استخلص أخيرا) DvArakA (ْدواَركا عن أحوال أْرجوَن من )YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجتساءل  جل من كل ا

 شاحب اللونأْرجوَن الوقت نفسه، كان  حاضراً هناك، لكن فيكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب من المحال حدوث شيء منحوس ما دام ان 

. سأل الملك عن احواله الشخصية

توافد 

ف

دقة فمن واجب صاحب المالkSatriya (كْـشَٰـتْـريـياعلى الـالمعوزين إلى المال ي صن  وً وعندما يطلب ان ) أو الثري أحيا

ن الوفاء بالتزاماته فال بد له منع) kSatriya (كْـشَٰـتْـريـيااعطاء الصدقة حسب الشخص والمكان والزمان وان قصر الـ

إلنتقاد الذي قديسبب ذلك القصور الحزن كما يستدعي ا.  الوفاء دوما عندما يعد بالصدقةلإلنسانكذا، ينبغي . التأسف على تقصيره

. أْرجوَنيكون وراء كآبة 

ماية الملك من كلـةْبراْهـَمنَٰان الـ حن  ومع على الصعيدين المادي والروحي، يستحق المتفرغين دوما إلى العلم النافع لرفعة المج ت

)kSatriya (كْـشَٰـتْـريـياكذا، يحتاج اطفال الدولة والبقرة والمريض والمرأة والعجوز إلى حماية الدولة أو الملك الـ. الوجوه

ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجن كا .)kSatriya (كْـشَٰـتْـريـياعلى االخص وإال يشكل ذلك وصمة عار على الدولة أو الـ

)YudhiSThira(كانت تلك هي الحالة ان أْرجوَنطالع من  في لهفة لإل .



 ٤٣\١٤\١. ب. ش

 التعريب

مشاركة الطعام معك؟ هل أهملتهم بتناول طعامك ون هل اهملت العناية بالعجزة واالطفال الذين يستحق

بمفردك؟ هل ارتكبت اخطاء مشينة ال تغتفر؟

 التفسير

 ٤٤\١٤\١. ب. ش

 التعريب

 سبب آخر يدعو إلى تلك أْرجوَن؟ ال أرى يا اخي كْرِِٰشْٰـنَٰالرب أم انك تشعر بالفراغ الدائم لخسارة حميمك 

. الكآبة البادية عليك

 التفسير

) PANDavas (پانْٰـدََٰوْزبدو من هذا النص كان يجاز. ن مسموحا في حاالت معينة فقطكساء في عهد الـاتصال الرجال بالن ان ي ا

أو) vaizyas (ْزَوايشْـيارأة من طبقة الـقبول ام) KSatriyas (كْـشَٰـتْـريـياْز والــةْبراْهـَمنَٰألهل الطبقات العليا من الـ

كْـشَٰـتْـريـياال ينبغي حتى للـ. دنى بامرأة من الطبقات العليا اتصال اهل الطبقات األجازال ين لك )zUdras (شـّوْدَرْزالـ

)kSatriya ( من االمهات السبعة ْبراْهـَمنَٰتعتبر زوجة الـ. ـةْبراْهـَمنَٰمن طبقة الـاإلتصال بامرأة ) السيد الروحيالوالدة، زوجة

أوتَّـَم: ذلك اإلتصال بين الرجل والمرأة على نوعين. )، زوجة الملك، البقرة والمرضعة واألرضْبراْهـَمنَٰأو المعلم، زوجة الـ

)uttama(أْدَهـَم و ) adhama( .كْـشَٰـتْـريـيا بامرأة ْبراْهـَمنَٰصال الـإت) kSatriya ( أوتَّـَمإتصال هو )uttama(أي جائز 

ال ينبغي رفض امرأة تدنو. جائزغير ) adhama (أْدَهـَم هو إتصال ْبراْهـَمنَٰة بامرأ) kSatriya (كْـشَٰـتْـريـياكن إتصال الـ

ن الرجل لكن ال بد من مراعاة التحليل والتحريم المذكور اعاله

ل

 ذات مرة الجنية)BhImasena( ـِسـَنـَمْبـهّيدنت من . م

 رفض الزواج من ابنة)YayAti( ـاتيياّي ان كما) zUdra( ْدَرـّوش التي تدنو عن طبقة الـ)HiDimbI( يـْمـبّيهيـٰد

 پانْٰـٰدو إلنجاب)VyAsadeva( وّيـاَس ِدَو ْبراْهـَمنَٰاستدعي الـ. ْبراْهـَمنَٰ نسل ألنها من )zukrAcArya( شوكْراتْشاْريا

)PANDu( ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْر و) DhRtarAStra ( كْـشَٰـتْـريـيازوجة من) kSatriya( .تّيَسـتْـياوت كان )SatyavatI(من 

إذن، توجد عدة امثلة. )VyAsadeva( وّيـاَس ِدَو انجب منها )ParAzara( ْپـراشَـَر الكبير ْبراْهـَمنَٰالـعائلة صيادين سمك لكن 

اإلتصال بين الرجل والمرأة هو إتصال طبيعي لكن.  ولم ينتج ذرية فاسدة)uttama( أوتَّـَمعلى اإلتصال بالنساء لكنه كان إتصال 

. ع ازدياد الذرية الفاسدة في األرضيبقى ضمن النظام اإلجتماعي لمن ان يجب

. دونه قوة وال يقبل سوى بالهزيمة على يد من يفوقه قوةنيغلب على يد نده أو م ان )kSatriya( ـتْـريـياكْـشَٰمن العار على الـ

ْبـهـّيـشْٰـَمهانة له ألن لم يمثل ذلك إ.  من الخطركْرِِٰشْٰـنَٰالرب انقذه و) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَو على يد أْرجوَنهزم 

 محرجا عند مبارزةأْرجوَنلذلك، كان . أْرجوَن ند )KarNa( كَـْرنَٰكان ا وسنا، لكن احترام يفوقه قوة وكان) BhISmadeva (َِو

َـْرنَٰ

د

 )KarNa( . كَـْرنَٰلذلك، قتل )KarNa(كْـشَٰـتْـريـياْزتلك هي مشاغل الـ.  بوسائل غير مستقيمة) KSatriyas(ك وهذا

. )YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجبب سؤال  س

نَٰ عدا عن ذلك، المطلوب من المتزوج المثالي.  والعجزة أوالـةْبراْهـَممن واجب المتزوج إطعام جميع االطفال وكبار العائلة والـ

ينادي الجياع ثالث مرات في الطريق، وتجاهل ان المطلوب منه. تناول طعامه استدعاء أي جائع مجهول الهوية وإطعامه قبل

. تفرالمتزوج لهذا الواجب وال سيما بصدد االطفال والعجزة هو ذنب ال يغ

انظار العالم وها هو يحدسها اآلن عن كْرِِٰشْٰـنَٰالرب انت جميع اسئلة   مستندة إلى خلوة )YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَج ك

 . ناَرَد شْـرّي بناء على كالم أْرجوَنإذن، اضطر رغم مخاوفه إلى سؤال . أْرجوَننظرا للكآبة الشديدة التي تبدو على 

ربالخلوة " بعنوان ـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرّي على الفصل الرابع عشر من الباب االول من ْبـَهـكْتي ِودانْـتَانقضى بحث 

. "كْرِِٰشْٰـنَٰ



 الفصل الخامس عشر
  في الوقت المناسبپانْٰـدََٰوْزتقاعد الـ

 ١\١٥\١. ب. ش

 التعريب

 عدا وعالوة كْرِِٰشْٰـنَٰ مفجوعا لشعوره الشديد بفراق كْرِِٰشْٰـنَٰالرب  حميم أْرجوَنن كا: ْسـوامّيچُوسّوتَ قال 

. )YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجعلى تخمينات 

 التفسير

 ٢\١٥\١. ب. ش

 التعريب

 كلمةجابة بالتفوه بلذلك، فقد نضارة بدنه، ولم يستطع اال.  وقلبه اللوتسي من الحزنأْرجوَنجف كل من فم 

.  اآلنالعظيمالرب عند ذكر  واحدة

 ٣\١٥\١. ب. ش

 التعريب

 عن عينيه كْرِِٰشْٰـنَٰالرب كان في حزن كبير لتواري . منع دموع حزنه التي غسلت عينيه بصعوبة كبيرة

 . ومن ازدياد الحب له

 ٤\١٥\١. ب. ش

 التعريب

.  مركبتهيادة وتمنياته الطيبة ونعمه ومودته الحميمة وقشْٰـنَٰكْرِِٰالرب بدأ بالكالم يتنفس بثقل من غمرة ذكر 

 التفسير

 ٥\١٥\١. ب. ش

 التعريب

لذلك، .  الخليل، تركني وحيداة الذي عاملني معاملَهري شخصية الالهوت العلياايها الملك، : أْرجوَنقال 

. فارقتني قوتي الخارقة التي أدهشت حتى المالئكة

 التفسير

ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجلذلك، لم يستطع االجابة على مختلف تخمينات . ك يشعر باإلختناق من شدة كربهأْرجوَنان 

)YudhiSThira( على الوجه الصحيح .

أْرجوَنمع الحق الصفي في صلة االخوية ومعامالت  التيم شْـرّي. ه الصفي بتيم  مثالأْرجوَنالحي العظيم كامل في كل صالته

بصلة النسب بتدبير زواجه باختهالحق ك، ربطه عدا عن ذل.  فحسب بل نافعه أيضاأْرجوَنمريد خير الحق لم يكن . ثال الصداقة م

 لحمايته من مخاطر الحرب وكان سعيدا بإقامة سلطةأْرجوَنيصبح سائق مركبة ان الحق كما وافق ) SubhadrA( سوْبـَهـْدرا

.  كل تلك االحداث بالتتابع فغمرته تلك الخواطرأْرجوَنذكر .  األرضعلى) PANDavas (پانْٰـدََٰوْزالـ



 ٦\١٥\١. ب. ش

 يبالتعر

. يسبب فراقه لحظة واحدة فراغ جميع األكوان وعقمها كالجسد دون حياةمن لقد فقدت 

 التفسير

 ٧\١٥\١. ب. ش

 التعريب

ن الذين كانوا مجتمعين في قصر كنت قادرا بقوته الرحيمة وحدها على القضاء على جميع االمراء الشهوانيي

خرقت الهدف المتمثل في .  لهازوجا) DraupadI (ْدراوَپـدّي مناسبة اختيار اثناء )Drupada( َپـَدْدروالملك 

. )DraupadI (ْدراوَپـدّيالسمكة بقوسي وسهمي وكسبت يد 

 

قول 

التفسير

لذلك، ال يمكن. "هائي من واحدقبس ينبع من مجيد وقوي كل خلق جميل و ان علمإ:")٤١\١٠( ف انـتاچّيـَوْد َچْبَهـي الحق ي ب

إلى األرض مع بطانته المحررة أزليا، فإنه ال يقتصر على عرضالحق عندما ينزل  .الحقستقل أحد مهما بلغت قوته دون إذن 

درته الربانية فحسب بل يجهز بطانته بكل القدرات المطلوبة لتحقيق مهمة نزلته

ي

الحق ان )٥\٤( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـجاء في . 

بطانته ينزل

ق

كذا،. يذكر كل أدوار نزالته بينما بطانته تنسى كل شيء عنها بمشيئتهالحق دوري لكن على نحو إلى األرض ون  و

وبعد نجاح المهمةالحق  مجهزا بالقوة الالزمة لتحقيق مهمة أْرجوَنكان .  عن األرضهليمعه كل بطانته عند رحالحق  يصطحب 

ألنها لم تعد الزمة كما انها ليست مقصودة للرجوع.  التي ادهشت حتى أهل السماءأْرجوَنتع بها سحبت القوة الخارقة التي كان يتم

 فماذا يقال عن سواهم الذين الأْرجوَن مثل التيملو كان تجهيز وسحب القوة ممكنا حتى في حالة كبار . الى الالهوت في الدار الباقية

يشعر ان  للراشدنبغيي. امر غير جائزالحق اغترار الفرد بقواه المستعارة من  ان يلذلك، العبرة ه. بتلك النفوس الجليلةون قارن ي

لذلك، من. قادر على سحب تلك القوى متى يشاءالحق  .الحقعلى مثل تلك النعم واإلنتفاع بتلك القوى في خدمة للحقاإلمتنان  ب

 .الحقاالفضل استعمال تلك القوى والجاه في خدمة 

.هو اعز واقرب شيء على النفسالحق  يمتد الحق و)svAMza( ـشَْسـوامْٰإلى عدد غير منحصر من  ي الواقع،  ف

االحياء بينما الحقامتداد ذات  أي )svAMza( شَـسوامْٰو ه) ParamAtmA (َپـَرماتْـما. )vibhinnAMza( ـشَيـْبـهيـنّـامْٰو

البدن الماديفان النفس عامل مهم في البدن المادي  ان ، وكماالحق أي امتداد قدرة )vibhinnAMza( ـشَيـْبـهيـنّـامْٰوهي 

َپـَرماتْـماأو  )Brahman( ْبـَرْهـَمـْن ان ماك) ParamAtmA (َپـَرماتْـماكذا، ال تقوم النفس دون . دونها عديم النفع

)ParamAtmA (الحقلذلك، .  إذ جميعهم مترابطينبالتفصل ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ وهذا ما يوضح في كْرِِٰشْٰـنَٰ العظيمالرب يقومان ب

.  الفصل وحياة الوجودكلمةهو ال

ملك DraupadI (ْدراوَپـدّيانت  لنات ا مل ب َپـَدْدرو َمهاراَج فتاة كان ينشد ودها معظم االمراء، لكن  وعندما كانتَپـَدْدروجا) ك

)Drupada( منب فدبر تعليق سمكة من سقف القصر فوق دوالب واشترط على تزويجها أْرجوَن كان عازما على اعطاء ابنته إلى

األرض للنظر إلى الهدفوضع إناء من الماء على . نجح في خرق عين السمكة من خالل الدوالب دون السماح بالنظر إلى أعلى

على النبال تثبيت سهمه على الهدف بالنظر إلى سطح المياه في الوعاء

ي

كَـْرنَٰ أو أْرجوَن ان )Drupada( َپـَدْدرو َمهاراَجعلم . و

)KarNa(ـطَـْدّيـوْمَنشْٰ ْدْهـرِٰ هما الوحيدان القادران على إصابة الهدف وعند حضور المتنافسين خرج )DhRSTadyumna( اخ

كَـْرنَٰ تفادت) DraupadI (ْدراوَپـدّي بينهم، لكن )Drupada( كَـْرنَٰضها على الجميع وكان وعر) DraupadI (ْدراوَپـدّي

)Drupada( كْـشَٰـتْـريـيا عندما اعلن اخوها بأن اخته لن تقبل سوى أْرجوَن منافس) kSatriya (ْزَوايشْـياالـ. زوجا لها

)vaizyas (شـّوْدَرْزالـو )zUdras (ْزـتْـريـياكْـشَٰل اهمية من الـأق )KSatriyas( كَـْرنَٰ وكان )Drupada(معروفا بابن نجار 

 فيأْرجوَنوعندما نجح ) KarNa( كَـْرنَٰ بتلك الذريعة) DraupadI (ْدراوَپـدّيذن، تفادت إ. )zUdras (شـّوْدَرْزأي من عداد الـ

 لكن)KarNa( كَـْرنَٰ وال سيما أْرجوَن المستحيل، استغرب الجميع وتحدوا جميعهم  فقير في إصابة الهدف شبهْبراْهـَمنَٰزي 

كان. )KRSNA( ـاكْرِِٰشْٰـٰن  كانت تكنىالتي) DraupadI (ْدراوَپـدّي وكسب يد كْرِِٰشْٰـنَٰالرب  تغلب على الجميع بفضل أْرجوَن

. الذي جهزه بقوة خارقةالحق  يذكر الحادثة في غياب أْرجوَن



 ٨\١٥\١. ب. ش

 التعريب

 مع معيته من المالئكة مما سهل لمالك النار إنْـْدَرتمكنت بفضل قربه من التغلب بمهارة على مالك الجنان 

 َوـدَٰكْـهانْٰ من حريق غابة )Maya( َمـياوبفضله وحده نجى الجني ) KhANDava( َوـدَٰكْـهانْٰالتهام غابة 

)KhANDava(ـياْچيا -ياراَجـسّوهش حيث تجمع جميع االمراء في مناسبة  فأهدانا مبنى بالطنا المد 

)RAjasUya-yajJa(أي قربان الحصان ودفعوا االتاوة اليك  .

 التفسير

 ٩\١٥\١. ب. ش

 التعريب

 بجل الذي ي)JarAsandha( َجـراَسـنْـْدَهىاخوك االصغر المحترم الذي يملك قوة عشر اآلف فيل، قتل بنعمته 

أي  )MahAbhairava-yajJa( ـياْچيا َوَمهاْبـهايَرهؤالء الملوك أضاحي إلى  قيس. قدميه عدد كبير من الملوك

اطلق سراحهم بعد قتله ودفعوا االتاوة إلى  لكنه َوَمهاْبـهايَر إلى )JarAsandha( َجـراَسـنْـْدَهىقربان الملك 

. جاللتك

 التفسير

لب حماية َوـدَٰكْـهانْٰ من سكان غابة )Maya DAnava( َمـيا دانَـَوكان الجني   )KhANDava(عند اندالع الحريق أْرجوَنط و

ف فشعر الجني باإلمتنان واهداه قصرا رائعا نال اعجاب جميع ملوك العالم الذين شعروا بالسلطة الفوقطبيعية حياتهأْرجوَنانقذ . يها

يملك الجن قدرات عجيبة ومدهشة لكنهم. لذلك، بايعوا االمبراطور ودفعوا االتاوة له دون تردد. )PANDavas( پانْٰـدََٰوْزـلل

.صورة العلماء الماديين بعض العجائب المادية لخلق اإلضطراب في المجتمعيخترع الجن في األرض في . عناصر إزعاج دائم

مادي من هذا الطراز وكان خبيرا في اختراع مثل تلك )Maya( َمـياكان . اختراع االسلحة النووية ذعرا في األرضسبب لمثال،  ل

 الذي نجاه من غضب نارأْرجوَن، التجئ إلى كْرِِٰشْٰـنَٰرب ال قتله وعندما طاردته النار وقرص كْرِِٰشْٰـنَٰالرب اراد . االشياء الرائعة

.الحقخدمة التتيم بفي مجال الحق تفوق رحمة  التيم رحمة .الحقأكبر من رحمة الحق  تيملذلك، رحمة . كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب 

عور الجني باإلمتنان فقد أراد تقديم خدمة، ولشأْرجوَنعن مطاردة الجني حالما شاهدا الجني نال حماية الحق وقفت النيران وقرص  ت

 تقديم خدمة إلى الملككْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب فطلب منه  رفض قبول أي شيء في المقابل أْرجوَنلإلعراب عن شكره لكن 

هي البابم  التيرحمة ان المراد.  تيمهه إلىئ للجو)Maya( َمـياعجيب لرضاه عن  ببناء قصر )YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر

َمـيا دانَـَو هدية من )BhImasena( ـِسـَنـَمْبـهّيكانت هراوة  .الحق تيم تتوفر فرصة لخدمةالحق وبرحمة الحق إلى رحمة 

)Maya DAnava(ًأيضا  .



 ١٠\١٥\١. ب. ش

 التعريب

وا على ارخاء جديلة شعر ملكتك التي كانت هو الذي ارخى جدائل شعر جميع زوجات االرذال الذين تجرأ

.  بعينين دامعتينكْرِِٰشْٰـنَٰالرب  فسقطت عند قدمي )RAjasUya( ياراَجـسّوانيقة الجدل ومطهرة لمناسبة قربان 

 التفسير

 ١١\١٥\١. ب. ش

 التعريب

كان والده الملك.  بالغ النفوذ وتاريخ والدته وسيرته مثيرة)Magadha( ـْدَهىَچَمـ ملك )JarAsandha( َجـراَسـنْـْدَهىكان 

دخل) KAzI( كاشّي من الملوك االشداء لكنه كان دون عقب رغم زواجه بابنتين من بنات ملك )BRhadratha( َهـْدَرتْـَهى فْبـرِٰ

 كبير بولد)RSi( ـيٰشرِٰفي الغابة  في عدم الحصول على ولد من زوجتيه فباركهلخيبة امله الغابة مع زوجتيه لممارسة المجاهدات 

 لتأكلها زوجتيه ففعلت الزوجتين وحبلتا فشعر الملك بالسعادة لكن عندما حان الوقت وضعت الملكتينچواعطاه ثمرة من المان

طري طفل فقذف الملك الشطرين في الغابة حيث كانت تقيم جنية عثرت عليهما 

و

وبدافع الفضول ضمت الشطرين فاكتمل الطفل ش

سر.  ومن رأفتها بالملك الذي ال عقب له فقد توجهت إليه واعطته الطفل)JarA( َجـراكانت الجنية تسمى . ظهرت الحياة فيه و

َهىَجـراَسـنْـْدفاطلق على الطفل . يسمى الطفل باسمها ان تتمنى عليه ما تشاء فطلبت ان الملك من الجنية وطلب منها

)JarAsandha( َجـرا أي من وصلته )JarA( . َجـراَسـنْـْدَهىفي الواقع، ولد )JarAsandha(بمثابة جزء من الجني 

 وتنبأ بالطفل)Candra Kauzika( كاوشيَك تْـشَـنْـْدَري الذي بارك الملكتين بالطفل يسمى الربان. )Vipracitti (ْپـَرتْـشيتّييـو

 .)BRhadratha( ـَهىَهـْدَرتْْبـرِٰأمام والده 

راَونَٰكان .  سيد االشباح واالرواح والشياطينشيـَولما كان الطفل متصف بالصفات الشريرة منذ والدته فقد كان من كبار عباد 

)RAvaNa ( َجـراَسـنْـْدَهى وكذا، الملك شيـَوعباد المولى من كبار )JarAsandha(الذي كان يضحي بكل الملوك الذين يهزمهم 

 وضحى بملوكها إلىبفضل قوته العسكرية  وهزم ممالك صغيرة كثيرةَويـش أي )MahAbhairava( َمهاْبـهايـَرَو أمام

م في)KAlabhairava( كالَـْبـهايَرَو أو )MahAbhairava( َمهاْبـهايـَرَويوجد كثير من عباد . )MahAbhairava( َهاْبـهايـَرَو

 من انسباء)JarAsandha( َجـراَسـنْـْدَهىكان .  في قديم الزمان)Magadha( ىـْدَهَچَمـوالية البيهار التي كانت تسمى 

 وقامت حروبكْرِِٰشْٰـنَٰ من كبار اعداء )JarAsandha( َجـراَسـنْـْدَهىلذلك، اصبح الملك . كْرِِٰشْٰـنَٰ خال )KaMsa( ـَسكَـمْٰ

ـِسـَنـَمْبـهّي  وكْرِِٰشْٰـنَٰلذلك، خرج .  قتله دون قتل افراد جيشهـنَٰكْرِِٰشْٰالرب اراد . )KaMsa( ـَسكَـمْٰبعد مقتل  كثيرة بينهما

)BhImasena(َجـراَسـنْـْدَهى إلى أْرجوَن  و )JarAsandha( لم يرفض.  فقراء وطلبوا الصدقة منهـةْبراْهـَمنَٰ في ثياب

 )JarAsandha( لب. تتيميةال الخدمة بين لكنه كان معرضا عن وقضى عدة قراْبراْهـَمنَٰ اعطاء الصدقة إلى طَجـراَسـنْـْدَهى

َجـراَسـنْـْدَهى مبارزته فوافق )JarAsandha( َجـراَسـنْـْدَهى من أْرجوَن  و)BhImasena( ـِسـَنـَمْبـهّي  وكْرِِٰشْٰـنَٰ

)JarAsandha( ـِسـَنـَمْبـهّي على مبارزة )BhImasena(ـِسـَنـَمْبـهّيين  ودامت المبارزة به فقط فبقي الجميع ضيوفا عند

)BhImasena(َجـراَسـنْـْدَهى  و )JarAsandha( ـِسـَنـَمْبـهّي عدة ايام شعر بعدها )BhImasena( كْرِِٰشْٰـنَٰ بخيبة االمل لكن

 وقتله بذلك واطلق)BhImasena( ـِسـَنـَمْبـهّي في طفولته ففصله )JarAsandha( َجـراَسـنْـْدَهىاطلعه على قصة وصل 

 ودفعوا االتاوة إلى الملك)MahAbhairava( َمهاْبـهايَرَويع الملوك االسرى الذين كانوا معدين للتضحية إلى سراح جم

. )PANDavas (پانْٰـدََٰوْزعورهم باإلمتنان للـ لش)YudhiSThira (ّـوْدهيشْـتْهيَر

ان جديلة شعر الملك 

ي

ها خسرت في لك)RAjasUya( ياراَجـسّو نDraupadI (ْدراوَپـدّي جميلة مطهرة في مناسبة اقامة قربان ال  ( ك

القدمينند ع) DraupadI (ْدراوَپـدّيعندئذ، سقطت . شعرها المجيد إلهانتها )DuHzAsana( دوْهـشاَسـَند فلمس لعبة النر

ملحمةوحلفائه نتيجة  )DuHzAsana( دوْهـشاَسـَنتنحل جدائل جميع زوجات  ان كْرِِٰشْٰـنَٰالرب  فقرر كْرِِٰشْٰـنَٰاللوتسيتين للحق 

لحمةالمعركة بعد انقضاء في ) DhRtarAStra (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْرلذلك، مات جميع اوالد واحفاد . )KurukStra( ـتَْر مكوروكْـشِٰ

كوروبكالم آخر، اصبحت جميع زوجات آل . ع زوجات العائلة جدائلها إشعارا بالترملفحلت جمي) KurukStra (كوروكْـشِٰـتَْر

)Kuru( ـْشا أرامل نتيجة إهانة تحمل االهانات بحقه من قبل االرذال ألن االبالحق يستطيع  .الحق تيم )DuHzAsana( َسـَندوه

. من يهين النفس الكريمة تذهب كل اعماله الصالحة ونعمه. تيمه  يتحمل حتى االهانات من اوالده لكنه ال يتحمل االهانات بحق



ناول طعامه مع تالميذه البالغ عددهم عشرة اآلف، تآمر مع اعداءنا  الذي يت)DurvAsA Muni( موني اساودوْر

 بمجرد تذوق بقايا الطعام كما جعل )كْرِِٰشْٰـنَٰالرب (حينئذ، انقذنا . عندما كنا في المنفى إليقاعنا في المتاعب

. يضاً استحمامهم كما شعرت االفالك الثالثة بالشبع أاثناءبالشبع ون  يشعر)munis( مونيْزجميع الـ

 التفسير
رد.  كبير عازم على مراعاة احكام الدين بنذور عظيمة ومجاهدات قاسيةْبراْهـَمنَٰ)DurvAsA Muni( موني اساودوْر يچّييُّـو:   

يبارك مضيفه عندما يرضى لكنه يسبب. شيـَواسمه في عدة وقائع تاريخية ويبدو انه سريع الرضى وسريع الغضب مثل المولى 

في الكبار ـةْبراْهـَمنَٰ تشرف على خدمة جميع الـ)KumArI KuntI(  كونْـتّيكومارّيكانت . عند استياءه بيرةمضيفه مصائب ك ل

.حسن ضيافتهامن عندما سر  بالقدرة على استدعاء المالك الذي تشاء )DurvAsA Muni( موني اساودوْرباركها وقصر ابيها 

)zvetaketu( تَـِكـتوشْـو وبأمره عمل بصفة كاهن للملك شيـَو عباد المولى كان من كبار. شيـَو  تام للمولىتجلييستفاد انه 

 كماةچّيـويُّكان يسلك الخطوط الجوية الفضائية بقوته الـ. إنْـْدَركان يرتاد بالط مالك الجنان . الذي أقام قربانا دام مائة سنة

قطع كل تلك المسافة في. اء الفضاء المادي ور)VaikuNTha( وايكونْٰطَْهى  يستفاد انه قطع مسافة كبيرة في الفضاء ودخل كواكب

 . أحد اباطرة األرض )AmbarISa (َمـهاَرَج أْمَبرّيـشَٰالكبير  التيم  خالفه معاثناءخالل سنة واحدة 

ـتْهيَرّيـوْدهيشْ َمهاراَجن عم اب) Duryodhana (دوْريُّـوْدَهـَنزار قصر . كان له عشرة اآلف تلميذ ويصطحبونه إينما حل

)YudhiSThira(  كان.  الكبير وعرض عليه طلب بركةـيٰشرِٰسن ضيافته وأرضاه بكل الوسائل فرضي منه الـفأحذات مرة

َمهاراَجلذلك، طلب منه زيارة .  كما كان يدري انه كبير االذية عند اإلستياءةچّيـويُّي بقواه الـيدر) Duryodhana (دوْريُّـوْدَهـَن

دوْريُّـوْدَهـَنم عل. )DraupadI (ْدراوَپـدّيانتهاء ابن عمه من تناول الطعام مع ملكته  بعد )YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر

)Duryodhana( ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجالمحال على من  ان) YudhiSThira(ـةْبراْهـَمنَٰستقبال هذا العدد الكبير من الـ ا

 وصب)DurvAsA Muni( موني اساودوْرتناول طعامها مما سيؤدي إلى استياء من ) DraupadI (ْدراوَپـدّيالضيوف بعد انتهاء 

موني اساودوْرووافق عليها ) Duryodhana (دوْريُّـوْدَهـَن كانت خطة تلك. )YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجاللعنة على 

)DurvAsA Muni( ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَج فتوجه إلى) YudhiSThira( دوْريُّـوْدَهـَنمنفاه حسب خطة  في) Duryodhana (بعد

. امهماطع) DraupadI (ْدراوَپـدّي  الملك وتناول

طلب منه الملك التوضوء باإلستحمام في النهرو) YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجتم استقباله بحرارة عند وصوله إلى باب 

ّيـوْدهيشْـتْهيَر مع تالميذه لإلستحمام في النهر واستبد القلق بالملك )DurvAsA Muni( موني اساوْردوتوجه .  الطعامادعدليتسنى ا

)YudhiSThira(ْدراوَپـدّيبمقدور . ف بصدد الضيو) DraupadI (لم تتناول م الطعام إلى أي عدد من الضيوف ما دامتتقدي

.)Duryodhana( دوْريُّـوْدَهـَنطبقا لطلب  ول طعامهامن تنا) DraupadI (ْدراوَپـدّي بعد انتهاء ـيٰشرِٰطعامها، لكن وصل الـ

 فيكْرِِٰشْٰـنَٰالرب تذكر ) DraupadI (ْدراوَپـدّيلذلك، كانت . بإنتباه بالغالحق في المتاعب تسنح له فرصة ذكر  التيم عندما يقع

ذلك الموقف العصيب فأدرك  ان)DraupadI (ْدراوَپـدّيي الحال وطلب من  فظهر فتيمهالذي يعم الوجود خطورة وضع الحق 

طلب منها بعض الطعام لكنها كانت قاصرة عنالحق ألن ) DraupadI (ْدراوَپـدّيه بما تجده من طعام في أواني الطبخ فتأسفت  تأتي

ن سبق لها تناولالطبق السحري الذي اهداها لها مالك الشمس يمد بالطعام ما دامت لم تأكل شخصيا لكان الحق االمر فاجابت 

. وجبتها في ذلك الوقت

ْدراوَپـدّيطلب من الحق كما تفعل النساء عندما تقع في المتاعب، لكن الحق اجهشت بالبكاء أمام . الخطرون لذلك، كانوا يواجه

)DraupadI( ْدراوَپـدّيكان فيها بعض الطعام ففعلت  ان يرى ماتجلب له آنية الطبخ ل ان) DraupadI ( بعض الخضارق الحفوجد

 DurvAsA (موني اساودوْر عاء ضيوفها جماعةاستد) DraupadI (ْدراوَپـدّي إلى الوعاء فالتقطها وأكلها وطلب من ةالملتصق

Muni( .

، لكن"ما التأخير ايها السادة؟ تفضلوا، الطعام جاهز:" إلى النهر إلستدعائهم وقال)BhImasena( ـِسـَنـَمْبـهّيتوجه 

َمهاراَج ان  تناول قطعة الخضار واعتقدواكْرِِٰشْٰـنَٰالرب  شعروا بالشبع التام فيما كانوا في المياه ألن ـةْبراْهـَمنَٰالـ

وليمة كبيرة لهم لكنهم كانوا غير جائعين وسيشعر الملك باألسف فرأوا من االفضل لهم قد اعد )YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر

 . عدم الحضور وقرروا الرحيل

من واجب كل متزوج ان المتصرف العظيم، والعبرة االخرى هي  أي)Yogezvara( َوَرـشْـِچيُّـوهو الحق  ان لك الحادثةتدل ت

. تتيميةال الخدمة لي سبولك هذ .الحقوبفضل ذلك سيشعر جميع ضيوفه بالشبع بفضل شبع الحق  تقديم الطعام إلى 



 ١٢\١٥\١. ب. ش

 التعريب

 وزوجته ابنة جبال الهيمااليا ومسرته مني واهداءي سالحه، كما َوشي  المولىتمكنت بنفوذه وحده من ادهاش

. عالوة على ذلك، دخلت الجنان في بدني الحالي وحظيت بمقعد نصف مرتفع. اهداني سائر المالئكة اسلحتهم

 التفسير

 ١٣\١٥\١. ب. ش

 التعريب

من اجل قتل  )GANDIva( َوـّيـٰدنْٰچاإلى ساعدي المعلمتين بقوس  إنْـْدَرالتجئ جميع مالئكة الجنان بما فيهم 

ايها الملك سليل .  اقامتي فيها بعضة ايام بصفة ضيفاثناء )NivAtakavaca( تْـشََواكَـَونيـالجني 

 .  الذي كنت اتمتع بالقوة بمشيئتهشخصية الالهوت العليا حرمت اآلن من ،)AjamIDha( َهىدْٰآَجـمـّي

 تفسيرال

 ١٤\١٥\١. ب. ش

 التعريب

 مثل بحر ال يغالب لكنني كنت قادرا على عبوره، )Kauravas( ْزَوكاوَركانت القوة العسكرية التي كان يملكها 

 بفضل صداقته، وبفضله وحده كنت قادرا على استعادة االبقار وجمع الغنائم المتمثلة انا الجالس في المركبة

 . الكثيرة التي كانت مرصعة بجواهر كانت مصدر كل بريق بالتيجان الملكية

ن يحظيه ان المراد. كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي  مأْرجوَن راضين عن شيـَوكان جميع المالئكة بما فيهم  شخصية الالهوت العليا بفضل 

 كبار عباد المولىمن) RAvaNa (راَونَٰكان . كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي العظيمالرب  أو غيره من المالئكة ال يحظيه بالضرورة يـَو

يـَو

ش

ة شواهدتوجد عكما ) RAmacandra (راَمـتْـشَـنْـْدَر شخصية الالهوت العليا لكن كان من المحال انقاذه من غضب  دش

الرب تيم كني. أْرجوَن كان راضيا حتى بمبارزة شيـَوالمولى  ان لكن نجد في هذا النص) purANas( پـوراٰنـاتْمثيلة في الـ

 وبمثل ذلك المفهومشخصية الالهوت العلياللمالئكة لكن يتحامق عباد المالئكة أحياناً بمساواة المالئكة مع االحترام  كل العظيم

 هيكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب  في صلته بأْرجوَنالشواهد التي ذكرها . ثالهوأم) RAvaNa (راَونَٰجنيا ويلقي مصير يصبح الفرد مت

 بينما ال يظفر عباد المالئكة سوىكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي العظيمالرب عبر لمن يعتبر بأن الفرد يظفر بكل حظوة عن طريق مرضاة 

. انفسهمبمنافع مادية زائلة مثل المالئكة 

إنْـْدَر وأكرمه مالكها كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب  دخل الجنة حتى ببدنه البشري بفضل أْرجوَن ان داللة خاصة أخرى لهذا النص هو

 الكتبمن) karma-kANDa (كَـْرَم كانْٰـدَٰيمكن للفرد دخول الجنة بقضاء االعمال الصالحة الواردة في قسم . بمقعد نصف مرتفع

القمر من. بعد نفاق جزاء عمله الصالح يعود إلى هذا الكوكب األرضي ثانية الفرد ان )٢١\٩( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـجاء في  .ةِوديالـ

دخل. عداد الجنان وال يدخله سوى من قضى الصالحات مثل تقديم القرابين وتوزيع الصدقات وممارسة المجاهدات طيلة العمر

المساعي الحالية لدخول كواكب الجنان من قبل علماءان . وإال فهذا محالالحق ري بنعمة  كواكب الجنان في بدنه البشأْرجوَن

 بل من المفتقرين إلى القرابين وتوزيع الصدقاتأْرجوَن ستبوء بالفشل حتما ألن أمثال هؤالء العلماء ليسوا على صعيد عصرال

 الحاضر مسيَّرينعصرغالبية أهل ال. االصالة والتملك والتلبيسالبدن المادي مسيَّر بالجبالت المادية الثالث وهي . والمجاهدات

توجد كواكب. جبلتي التملك والتلبيس وعالماتها هي الشهوة والجشع ومن المحال على أمثال هؤالء الفاسدين دخول كواكب السماء ب

كب الجنان وغيرها من كواكب السماء،يتحلى جميع اهل كوا. أخرى فوق كواكب الجنان وال يدخلها سوى المسيَّرين بجبلة األصالة

 بدرجات وجميعهم صالحون ورغم صفاء اصالتهم فإنهم معروفين بالمالئكة المتصفين بأكبراإلنسانالفطنة الرفيعة التي تفوق فطنة 

در من الصفات الجميلة الممكنة في الكون المادي

ب

 .

فوق مالئكة السماء 

ق

 الذي)GANDIva( واـّيـٰدنْٰچا بفضل قوسه أْرجوَن لكنهم اضطروا إلى طلب عون  فطنة وقوة وجماالاإلنساني

التسلح بقوته كيف يشاء ودون حد، وعندماالصفي   تيمهقوي وبمشيئته يستطيعالحق . كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب كان فتاكا بفضل 

ي .الحقأي حي فإنه يفقد قوته بمشيئة قوته من الحق سحب 



 التفسير

 ١٥\١٥\١. ب. ش

 التعريب

هو وحده الذي قصر اعمار جميع المشتركين في الحرب وأفقد قوة وحماسة الفيالق الكبيرة التي جمعها 

 و) DroNa ( ْدرُونَٰو) KarNa (كَـْرنَٰ و) BhISmadeva (ـهـّيـشْٰـَم ِدَوْب بقيادة )Kauravas( ْزَوكاوَرالـ

 فعل كل ذلك )كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب (كانت تشكيالتهم بارعة وفوق الكفاية لكنه . وغيرهم )zalya( شَـلْـيا

.  التقدماثناء

 التفسير

 ١٦\١٥\١. ب. ش

 التعريب

 َواريـشْـَر ْبـهّوو) KarNa ( كَـْرنَٰو) DroNa ( ْدرُونَٰو) BhISma (ـَمْبهـِيـشْٰكبار القادة مثل 

)BhUrizravA (سوشَـْرماو ) SuzarmA (شَـلْـياو ) zalya (ـَهىَجـياْدَرتْ و) Jayadratha ( باْهـليَكو 

)BAhlika(بفضله  من رأسيواحدة  لم يمسوا شعرة هم أطلقوا اسلحتهم الفتاكة علي، لكن) كذا، . )كْرِِٰشْٰـنَٰالرب

تي ال لم يتأثر بأسلحة الجن )NRsiMhadeva( ـَهى ِدَوسـيمْٰنْـرِٰالحق  تيم كبير )PrahlAda( ْپـَرْهالَد َمهاراَج

. هضد تعملتسا

 التفسير

) DroNa( ْدرُوَنقف إلى جانب الـ و) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَو محاربين أشداء مثل )Kaurava( كاوراَوو َپكْـرِٰ و 

)KRpa( كَـْرنَٰ و )KarNa(الجالس في مركبته قادرا على القضاء عليهمأْرجوَن كان قوتهم العسكرية كالبحر الواسع، لكنكانت  و 

 في المركبةأْرجوَنجلس طرأت تبديالت كثيرة في قيادة فيالق العدو لكن . كْرِِٰشْٰـنَٰالرب بفضل  واحدا تلو اآلخر دون أدنى صعوبة

)Kauravas (كاوَرَوْزكذا، تنازع الـ. رب الكبيرةوقاد الح) PANDavas( پانْٰـدََٰوْزالـعلى جانب  كْرِِٰشْٰـنَٰالرب التي كان يسوقها 

يراطَوفي قصر ون ميقي) PANDavas (پانْٰـدََٰوْز واستولوا على عدد كبير من ابقاره عندما كان الـ)VirATa( يراطَمع الملك و

)VirATa( غنيمة سلبها بالقوة تمثلت بعددواستطاع استعادة االبقار مع االبقار ون فيما كانوا يقود متخفيا أْرجوَن متخفين، وقاتلهم

ك .الحقكل ذلك حدث بفضل  ان أْرجوَنذكر . بير من التيجان الملكية المرصعة بالجواهر

ف قلب كل حي ويوجهه بصدد الذكري) ParamAtmA (َپـَرماتْـمام  بإمتداده التاكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّييحل شخصية الالهوت المطلق 

الرب بوصفه ويطيل أو يقصر عمر كل حي) ١٥\١٥ ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ(والنسيان والعلم وغياب الفطنة وجميع النشاطات المعنوية 

ّيـوْدهيشْـتْهيَر تنصيبك الحرب اراد بتل. ب تدبيرهحس) KurukStra (كوروكْـشِٰـتَْرملحمة على الحق لذلك، اشرف . العظيم

)YudhiSThira(كان العدو مجهزا بكل القوة العسكرية. تسهيال لمشيئته العلية قتل جميع افراد الفيالق المعادية امبراطورا لألرض و

 من المحال على وكان)zalya( شَـلْـيا و )DroNa( ْدرُونَٰ و) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَوالتي يقودها كبار القادة مثل 

يعمل كل رجل دولة بتلك المناورات حتى في مجال الحروب. له في كل مناورةالحق  اإلنتصار في تلك الحرب دون عون أْرجوَن

بكلالحق فقام للحقالحنون التيم  أْرجوَن كان ية لكنها تعتمد اآلن على اإلستخبارات والمناورات العسكرية والدبلوماسية، لكنعصرال

ذلك بنفس . تتيميةال الخدمة هذا هو مثال.  إلى القلق باالمرأْرجوَنيحيج  ان ه دون



R ْپـَرْهالَد َمهاراَجترد سيرة حياة )RPrahlAdaR( ـَهى ِدَوسـيمْٰنْـرِٰ تيم كبير )RNRsiMhadevaR( ـَمْدشْـرّي في الباب السابع من

 الذي كان طفال في الخامسة من العمر كان موضع حسد والده النمرود)RPrahlAdaR( ْپـَرْهالَد َمهاراَج. ـَوتَـْمَچْبـها

)RPrahlAdaR( ْپـَرْهالَداستخدم الوالد كل اسلحته لقتل ولده  .للحقا فيا صتيمصبح ألنه ا) RHiraNyakazipuR (ـوپـهيَرنْٰـياكَـشي

رماه في النار وفي الزيت المغلي ومن قلة جبل وتحت أقدام فيل ودس .الحقبفضل  لكنه نجي من كل المخاطر التي أوقعه والده بها

. وقتل الوالد الشرير في حضور ولده)NRsiMhadeva( ـَهى ِدَوسـيمْٰنْـرِٰقتل ولده فظهر له السم، وأخيرا، رفع والده ساطورا ل

ـَمْبهـِيـشْٰرغم جميع االسلحة الفتاكة التي استخدمها منازليه مثل الحق  بفضل أْرجوَنكذا، نجي  .الحق تيم إذن، من المحال قتل

)BhISma( .

كَـْرنَٰلد و. )PANDu ( پانْٰـٰدوَمهاراَجمن صلب مالك الشمس قبل زواجها من  )KuntI(كونْـتّي وضعته : )KarNa( كَـْرنَٰ

)KarNa(َوسوِسـَنكان اسمه .  مزينا بأساور في يديه واقراط في أذنيه وهي عالمات استثنائية تدل على بطل مغوار )Vasusena(

قذفته الفتاة. إنْـْدَراوره وقرطيه التي ولد بها إلى اهدى أس ان  بعد)Vaikartana( تَـَنايـكَـْري البداية لكنه اصبح يكنى و ف

 فيما بعد، واخذه إلى)Adhiratha( آْدهيـَرتْـَهىالتقطه . والدته منها بعد )Ganges (َچـنْـَچ في نهر الـ)KuntI(ونْـتّي 

وجته 

ك

ز ولم يبخل عليهم بشيء، ومنـةْبراْهـَمنَٰ معطاءا وال سيما إلى الـ)KarNa( كَـْرنَٰكان .  واعتنيا به)RadhA( راْدها

علم العسكري على يدأخذ ال. )KarNa (شَـكْـتي الذي سر منه واعطاه بالمقابل سالح إنْـْدَر سخاءه اهدى أساوره وقرطيه إلى 

) DroNAcArya (دوْريُّـوْدَهـَناختاره .  منذ البدايةأْرجوَنس بينه وبين وجرى تناف) Duryodhana (م نْدرُوٰنـاتْــشاْريا

ابه ومن ثم توطدت الصلةمن اصح) Duryodhana (دوْريُّـوْدَهـَناختاره . أْرجوَنه بعد رؤية المنافسة الدائمة بينه وبين اصحاب

 وعندما هم بعرض)svayaMvara( ْسـَويامْٰـَوَرفي حفلة زوجها ) DraupadI (ْدراوَپـدّيكان حاضرا في مناسبة اختيار . ينهما

هارته في تلك المناس

ب

ْدَرـّوش لن يستطيع المشاركة في المنافسة ألنه )KarNa( كَـْرنَٰ ان )DraupadI (ْدراوَپـدّيبة، أعلن اخ م

)zUdra( ْدراوَپـدّي في اصابة الهدف وتكليل أْرجوَنرغم منعه من المنافسة وبعد نجاح  .ابن نجار) DraupadI (كليل الزهورله با

.)DraupadI (ْدراوَپـدّي ترك المكان مع اثناء ووقفوا في وجهه أْرجوَناء الخاسرين  وسائر االمر)KarNa( كَـْرنَٰفقد تحدى 

)KarNa( كَـْرنَٰ من مسرورا) Duryodhana (دوْريُّـوْدَهـَنكان . أْرجوَن بكل ضراوة لكنه هزم على يد )KarNa( كَـْرنَٰ ارزه

سبب منافسته 

ب

 كَـْرنَٰنتيجة فشل. بعد جلوسه على العرش )AGga( َچـآنْ والية  أميرا على)KarNa( كَـْرنَٰن  دوما وعّيأْرجوَنب

)KarNa( ْدراوَپـدّي في الفوز بيد) DraupadI (دوْريُّـوْدَهـَنح نص) Duryodhana (َپـَدْدرو الملك بمهاجمة )Drupada(إذ 

ك المؤامرةعلى تل) DroNAcArya (ـشاْرياْدرُوٰنـاتْـوبخهما  نلك) DraupadI (ْدراوَپـدّي و أْرجوَن بقهره يمكن اعتقال كل من 

كان.  أيضاً)BhImasena( ـِسـَنـَمْبـهّي وحده بل على يد أْرجوَن عدة مرات ليس على يد )KarNa( كَـْرنَٰهزم . أقلعا عن ذلك ف

يشْـتْهيَرّيـوْده َمهاراَج الذي اقامه )RAjasUya( ياراَجـسّوفيما بعد، حضر قربان . ل واوريَس وَمْدراْسچاملك البن

)YudhiSThira(ّيـوْدهيشْـتْهيَرعندما جرت لعبة النرد بين  و) YudhiSThira(دوْريُّـوْدَهـَن  و) Duryodhana (شرفالتي أ

يف) DraupadI (ْدراوَپـدّي فيها وكان مسرورا عندما جرى الرهان على )KarNa( كَـْرنَٰاشترك ) zakuni( شَـكونيعليها 

 بتعرية كل من)DuHzAsana( دوْهـشاَسـَنينته القديمة وكان متحمسا بإعالن االنباء وهو الذي أمر اللعبة ألنها اثارت ضغ

پانْٰـدََٰوْزيار زوج آخر لخسارة الـاخت) DraupadI (ْدراوَپـدّيلب من ط. )DraupadI (ْدراوَپـدّيو ) PANDavas (پانْٰـدََٰوْزالـ

)PANDavas ( وروْزكفي اللعبة وأصبحت جارية الـلها )Kurus( .پانْٰـدََٰوْزكان يعادي الـ) PANDavas (مل علىدوما وع

 انن بنتيجتها الحاسمة بالقولتكه) KurukStra (كوروكْـشِٰـتَْرملحمة  اثناء. كلما سنحت له الفرصة التغلب عليهم بكل الوسائل

روكان يفتخ) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَوف مع كان دائم االختال.  سيكون سائق مركبتهكْرِِٰشْٰـنَٰالرب  سيفوز ألن أْرجوَن

ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَوالل خمسة أيام شريطة عدم تدخل في خ) PANDavas (پانْٰـدََٰوْزدوما بقدرته على القضاء على الـ

)BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَو االمر، لكنه شعر بالفجيعة عند موت في ذلك) BhISmadeva( .ُوتْـكَـتْـشَـَهـطْچ قتل

)GhaTotkaca( شَـكْـتي بسالح )zakti( ـِسـَنشَٰرِٰو وقتل ولده إنْـْدَر الذي كان هدية من )VRSasena( قتل. أْرجوَن على يد

 عنأْرجوَنيلقي خوذة  ان  لوقت طويل واستطاعأْرجوَنوفي نهاية االمر، بارزه ) PANDavas( پانْٰـدََٰوْزالـأكبر عدد من جنود 

ال ان أْرجوَن فرصة نزوله لرفع العجلة اليمنى، وقتله رغم انه طلب من أْرجوَنانتهز فكن علقت عجلة مركبته في الوحل رأسه، ل

 . يفعل ذلك

 من)Somadatta( سُوَم َدتَّ ابن )BhUrizravA( واريـشْـَرْبـهّوكان : )BhUrizravA( واريـشْـَرْبـهّو أو )NaptA( ْپـتانَـ

 على شرف)svayaMvara( ْسـَويامْٰـَوَرحفلة حضر االخوين مع والدهما . )zalya( شَـلْـياه كان اخو. )Kuru( كوروآل 

واريـشْـَر ْبـهّونهىلهذا السبب،  .الحق بفضل صداقته الحميمة بأْرجوَنميعهم قوة قّدر ج. )DraupadI (ْدراوَپـدّي

)BhUrizravA( ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْر اوالد) DhRtarAStra (پانْٰـدََٰوْزالـال تعن ق )PANDavas( . ياراَجـسّوحضروا جميعهم قربان

)RAjasUya( ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَج الذي اقامه) YudhiSThira( .يـاوهيـٰنأكْـٰشان يملك ك )akSauhiNI(فيلقا واحدا من  أي

.)Duryodhana( دوْريُّـوْدَهـَنى جانب إل) KurukStra (كوروكْـشِٰـتَْرملحمة المشاة والخيالة والفيالة والعرابة واشتركوا في 

 على االخص في)SAtyaki( ساتْـياكيبارز . )yUtha-patis( ْزَپـتي -َهىتْـّيّو من عداد )BhImasena( ـِسـَنـَمْبـهّيعده 

دمج بعدان. )SAtyaki (ساتْـياكي يديه فقتله أْرجوَن، قطع فيما بعد. وقتل عشرة من اوالده) KurukStra (كوروكْـشِٰـتَْرلحمة  م

RVizvadevaR( .R( َو ِدَويشْـوموته في وجود 

Rـْرتََچتْـريـ )RTrigartaR( سوشَـْرما أو )RSuzarmAR( : ـتْـَردَّْهـكْـشِٰورِٰ َمهاراَجابن )RVRddhakSetraR( .كان ملك

.)RDraupadIR (ْدراوَپـدّيلى شرف  التي اقيمت ع)RsvayaMvaraR( ْسـَويامْٰـَوَرحضر حفلة . )RTrigartadezaR( ـْرتَ ِدشََچْـريـ

ان من حلفاء 

ت

َمـتْـْسـيا ِدشَوم على بالهج) RDuryodhanaR (دوْريُّـوْدَهـَنصح ون) RDuryodhanaR (دوْريُّـوْدَهـَن ك

َر )RMatsyadezaR( َچـَدْرْبـَهـنْ أي )RDarbhaGgaR( .ـَچ نَـ-اطَوي حادثة سرقة االبقار من مدينة اثناء استطاعر  )RVirATa-nagaraR (



 ١٧\١٥\١. ب. ش

 التعريب

برحمته وحده اغفل اعداءي عن قتلي عندما نزلت من مركبتي لجلب الماء إلى جيادي العطشى، ولقلة 

 . تجرأت على قبوله سائقا لمركبتي ألنه معبود خير طلبة الخالص القائمين على خدمتهي لربي احترام

 التفسير

 ١٨\١٥\١. ب. ش

 التعريب

 تْـهاْپـرِٰيا ابن "مخاطبته لي . ايها الملك، مزاحه واحاديثه الصريحة كانت مسرة ومزينة بجمال ابتساماته

)PRthA (كورو يا صديقي، يا ابن آل و )Kuru( "وتغمرني كل تلك النداءات القلبية التي أذكرها اآلن . 

 ١٩\١٥\١. ب. ش

 التعريب

عند في مناسبات التباهي بالفروسية والفتوة   ونتنزه سوية، وكنت في بعض االحيان ألومهكنا نجلس وننام

حتى في تلك االوقات التي كنت أقلل من شأنه، كان يتحمل . "انت صادق يا صديقي:"بالقولجنوح االحداث 

 . ذلك ويعذرني كما يعذر الصديق الحقيقي صديقه الحقيقي أو كما يعذر الوالد ولده

 رالتفسي

 ٢٠\١٥\١. ب. ش

 التعريب

لذلك، يبدو قلبي فارغا .  خير صديق ومريد خيرشخصية الالهوت العلياايها االمبراطور، انا بعيد اآلن عن 

. كْرِِٰشْٰـنَٰ حراستي زوجات اثناءزمت في غيابه على يد عدد من رعاة البقر المعتدين ُه. من كل شيء

 التفسير

الوحدة اهليعبد . )VaiSNavas (ْزوايشْٰـنَٰـَوـال والوحدة المطلقة هو معبود كل من أهل كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي شخصية الالهوت العليا

شخصية فيعبدوه بصفة )VaiSNavas (ْزوايشْٰـنَٰـَوـالوالهناء الباقي وأما  نوره الصادر عن بدنه العلي صورة العلم المطلقة

ينزل إلستقطاب الجميع إلى تساليه العليةالحق  يعتبروه من عظماء البشر، لكن الوحدة المطلقةمن هم أدنى من اهل . الالهوت العليا

لعب دور الصديق الكامل كما فعل مع ابويه وعشيقاته وأْرجوَنكان صديق .  الكامل فيلعب دور السيد والصديق واالبن والحبيب

.الحق رغم تحيرهم أحياناً بأعمال شخصية الالهوت العليا على النسيان بأن صديقه أو ابنه هو التيمالقدرة الباطنة تحمل . وزوجاته

تيمهبالحق ينجذب الفطناء إلى صداقة . شْٰـنَٰكْرِِٰ بعد رحيله لكنه ال يالم على نسيانه ربوبية كْرِِٰشْٰـنَٰ واعيا بربوبية أْرجوَناصبح 

. أْرجوَناالصفياء مثل 

نقع غليلهم في ساحة القتالون المياه التي يتطلبها الرجال والحيوانات الذين يتطلب. قلة المياه هي حقيقة معروفة في ساحة المعركة

كانتوغالبا ما يموت معظمهم لنقص الماء، لكن  على االخصيشعر الجنود الجرحى بالعطش الشديد عند الموت . هي نادرة جدا

على الماء بسهولة من أيالحق يمكن الحصول بنعمة .  األرضتعالج بحفر) KurukStra (كوروكْـشِٰـتَْرملحمة درة الماء في 

كان بحفر األرض، و

ن

حيثما تطرأ الحاجة،هذا المبدأ جاريا إلى اليوم لكن العلم الحديث ما زال يجهل وسيلة الحفر الفوري ما زال  م

 كانوا قادرين على تحصيل الماءأْرجوَن االمراء مثل كبار ان )PANDavas (پانْٰـدََٰوْز عهد الـاثناءكن يبدو من التاريخ القديم 

تى للجياد فورا فماذا يقال عن البشر، عن طريق خرق األرض الصلبة بسهم حاد وهي وسيلة ما زالت مجهولة عند العلماء

ل

ح

. نالماديي

. االصفياء شيء سواء بصفة صديق أو ابن أو حبيبتيمه كامل الكمال وال يعوز تساليه العلية مع كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي العظيمالرب 

 التي يترنم بها كبار رجال العلم والدينةِوديالـ َمـنْـتْراتبتأنيب خالنه أو ابويه أو عشيقاته أكثر من سروره بالـالحق يسر 

. صورة رسمية ب



رعاة بقر وكيف استطاعوا لمس أبدانن  على يد نفر من صعاليك أْرجوَن م ن هزيمة  كم النقطة الهامة في هذا النص هي كيف ا

 zrIla VizvanAtha (ويشْـواناتْـَهى تْـشَـكْـَرَوْرتي طْهاكوَرـَل شْـرّيأوضح . أْرجوَن تحت حماية كْرِِٰشْٰـنَٰالرب زوجات 

CakravartI ThAkura ( انَٰپـور ويشْٰـٰنوكل من هذا التناقض بالبحث في)  ViSNu PurANa(  پـورانَْٰبـَرْهـَم و)  Brahma 

PurANa( موني َوكْـَرـطاآشْٰبنات المالئكة أرضت  ان حيث جاء )ASTAvakra Muni( الرب بالخدمة فباركهن بالزواج من

 تستطع بناتلم.  منحنيا في ثمانية أوصال وكان يعرج بحركة غريبة)ASTAvakra Muni( موني َوكْـَرـطاآشْٰكان . العظيم

.الحق فغضب منهن ولعنهن بالخطف على يد بعض الرعاع حتى وان تزوجن مونيالمالئكة من منع ضحكهن عند رؤية حركة الـ

إذن، خطف. يخطفهن الرعاع ان  بكسب زوجهن حتى بعدموني بالدعاء فباركهن الـمونيفيما بعد، عملت الفتيات على ترضية الـ

عالوة على. حال مس الرعاع لهنزوجاته  الكبير، وإال إلختفت موني من اجل تحقيق كالم الـأْرجوَنزوجاته من حماية الحق 

لك، بعض 

 ٢١\١٥\١. ب. ش

 التعريب

 نفسه والسهام نفسها والمركبة نفسها والجياد نفسها واستعملتها أنا )GANDIva( َوـّيـٰدنْٰچاما زلت املك قوس 

، اصبحوا جميعهم بال كْرِِٰشْٰـنَٰالرب العائد لي، لكن في غياب االحترام نفسي الذي كان يقدم لي جميع الملوك 

 السمن المصفى على الرماد أو تجميع المال بعصا سحرية أو غرس البذور في ارض صبجدوى مثل 

 . جدباء

 التفسير

٢٣-٢٢\١٥\١. ب. ش

 التعريب

نهم اصيبوا بلعنة ااعلمك  ،)DvArakA (ْدواَركانك سألتني عن خالننا وأقاربنا في مدينة اايها الملك، لما 

يتعرفوا إلى بعضهم  ان  ونتيجة لذلك، سكروا بخمرة االرز المخمر وتقاتلوا بالعصي دونـةْبراْهـَمنَٰالـ

. البعض والقوا حتفهم بإستثناء أربعة أو خمسة

 ٢٤\١٥\١. ب. ش

 التعريب

. بعضهم البعض أحياناًون اً ويحميقتل الناس بعضهم البعض أحيان. جرى كل ذلك بمشيئة شخصية الالهوت

 التفسير

الربأراد . يصبحن زوجات الرب، استعدن مقامهن بعد تحقيق رغبتهن ان  اللواتي طلبن)gopIs( پـّيـْزچُوالـ

ْرِِٰشْٰـنَٰ

ذ

.  في ظروف مختلفة الباقية بعد رحيله، فرجع الجميعه رجوع بطانته إلى دارك

كْرِِٰشْٰـنَٰالرب كل قدرة وسلطة مستمدة من المصدر العظيم . كما تقدم لنا بحثه مرارا ال يتحلى بحلية مستعارة ان حري بالفرد

تصدر تلك. محطة توليد الكهرباء وبإنقطاعها تنقطع فائدة األدوات الكهربائيةلطاقة الكهربائية من اتصدر . تعمل وتبطل بمشيئته و

لذلك،. لعب االطفال منوط بإذن الوالدين. ليست سوى لعبة أطفالالحق الحضارة المادية دون بركة  .الحقالقدرات وتنقطع بمشيئة 

يذكر هنا. ية مثل زينة جثمان الميتاإلنسانالحضارة ودونها يصبح رقي الحق ية واعمالها ببركة اإلنسانتقترن الحضارة  ان يجب

الحضارة الميتة ونشاطاتها تشبه صب السمن المصفى على الرماد أو تجميع المال بعصى سحرية أو غرس البذور في ارضان 

. دباء ج



لذلك،.  وراء القانون الطبيعي ان  توجيه شخصية الالهوت العليا ن ول يتحدث علماء اإلناسة عن نزاع البقاء وبقاء األقوى لكنهم يجه

ذلك، تقوم الحربل .الحقال يتحرك عود قش دون إذن  .الحقذلك منوط بمشيئة فان  حينما يحل السالم أو تدب الفوضى في األرض 

نطلب من وراء ان يجب .الحقلذلك، خير وسيلة لضمان السالم هي العمل بأحكام  .الحق بين االفراد واالمم عندما تعصى أحكام 

الحيطة خير .الحقيفعل شيئا أو يأكل شيئا أو يتصدق بشيء ضد مشيئة  ان ال ينبغي ألحد .الحقل قربان وكل صدقة مرضاة 

قاية وال بد 

ك

و

٢٦-٢٥\١٥\١. ب. ش

 التعريب

شخصية الالهوت في البحر، كذا  ايها الملك، كما تأكل المائيات االكبر واالقوى المائيات االصغر واالضعف

 االصغر، )Yadu( يادو االكبر لقتل )Yadu( يادو االضعف و )Yadu( يادو االقوى لقتل )Yadu( يادو شغل العليا

 . لتخفيف عبء األرض

 التفسير

 ٢٧\١٥\١. ب. ش

 التعريب

 علي إلشتمالها على تعاليم إغاثة )Govinda( َدــنْويچُوأميل اآلن إلى التعاليم التي ألقاها شخصية الالهوت 

 . القلب المحروق في كل ظروف الزمان والمكان

 التفسير

إذن، تحكم االعمال بناء على رضى أو .الحقوالتي ال ترضي الحق  من تعلم تبين األعمال التي ترضي سانلإلن

ـه كَـْرَمـسوَچيُّـووذلك العمل يسمى الحق ما يسر إلى وال مجال إلى التملك الشخصي بل يجب علينا اإلهتداء دوما الحق استياء 

. هذا هو فن إجادة العمل. العظيمالرب  متصل ب أي عمل)yogaH karmasu kauzalam( كاوشَـلَـْم

 التي تطلب السيطرة على المصادرالنفوس المسيَّرةنزاع البقاء وبقاء االقوى في العالم المادي هي قوانين عائدة إلى وجود تباين بين 

الء السادة الزائفين عن طريق التباين بين هؤالفتنة الخارجيةخلقت . عقلية السيطرة على الطبيعة المادية هي سبب اإلرتهان. المادية

ادت عقلية السيطرة على الطبيعة المادية والخليقة إلى ذلك التباين الذي استتبعه نزاع. خلق االقوى واالضعف في كل اجناس الحياة

الحياء، وغيابغياب نزاع البقاء عن العالم الروحي مرجعه أزلية جميع ا. يغيب هذا التباين ونزاع البقاء عن العالم الروحي. البقاء

فياض الوجود بما في ذلكالحق . في دور المنتفعالحق  حيث ال يريد أحد تقليد العظيمالرب التباين مرجعه توافق الجميع على خدمة 

سبب، ترتهن النفسلهذا ال. )mAyA (ماّيـالكن يجري في العالم المادي نسيان ذلك بتأثير الحق االحياء هو مالك الوجود متاع 

. زاع البقاء وبقاء االقوىنقانون  ب



.)KurukStra (كوروكْـشِٰـتَْر

 ٢٨\١٥\١. ب. ش

 التعريب

لحمة ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ في هذا النص إلى تعاليم أْرجوَنيشير  مي ساحة الحق التي القاها عليه   ف

شخصية كالم ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ.  وحده بل لجميع االوقات وفي كل األرضأْرجوَن ليس لنفع ـتاچّيـَوْد َچْبَهـتعاليم الحق لّف خ

األّوَپـنيشَٰـداتْ الغزيرة مثل ةِوديالـ لدراسة الكتب  من ال يتسع وقتهملكلالحق عرضه . ةِوديالـ هو زبدة الحكمة الالهوت العليا

)UpaniSads (پـوراٰنـاتْالـو )purANas( ِودانْـتَ سّوتْـَر و )VedAnta sUtra( . ضمن ملحمةـتاچّيـَوْد َچْبَهـوضع 

ـةْبراْهـَمنَٰاري الـمخصصة لدرجات البشر دون الفالسفة والعلماء مثل النساء والعمال وذر ال)MahAbhArata (َهاْبهاَرتَ

الـ

م

 اإلشكال الذي شعر بهـتاچّيـَوْد َچْبَهـحلت تعاليم . دين المتر)vaizyas (َوايشْـياْزـوال) KSatriyas (كْـشَٰـتْـريـياْزو

هلعن انظار االحق  مشكلة تالشي قوته ونفوذه بعد خلوة أْرجوَنجهت وا. )KurukStra (كوروكْـشِٰـتَْرملحمة  ساحة في أْرجوَن

 في جميع االوقاتـتاچّيـَوْد َچْبَهـ لتكون عبرة للجميع بالرجوع إلى ـتاچّيـَوْد َچْبَهـاألرض، فأراد التعمق ثانية في تعاليم 

الحرجة وليس لمجرد التخلص من اآلالم العقلية على اشكالها بل وسيلة الفكاك من العالئق الكبيرة التي تحرج الفرد في الساعات

ال تدرك. متجليا للمدارك الحسيةالحق  عندما ال يكون اإلنسان لهداية ـتاچّيـَوْد َچْبَهـالرحيم وراءه تعاليم لحق اخلف . العصيبة

 من خالل المادة التي ال تعدو سوىالمسيَّرةيتجلى بقدرته العلية للمدارك الحسية للنفوس الحق  لكن العظيمالرب المدارك الحسية 

ال توجد مغايرة. أيضاًالحق  تجليهو للحق أو أي صورة صوتية شرعية ـتاچّيـَوْد َچْبَهـكتاب لذلك، . صورة اخرى من قدراته

 .الحق في حضور أْرجوَن الذي استمده ـتاچّيـَوْد َچْبَهـيستطيع الفرد استمداد النفع عينه من . وذاتهللحقبين الصورة الصوتية 

ومن هذا المنظور، ألقاه.  بكل سهولةـتاچّيـَوْد َچْبَهـطيع االنتفاع بتعاليم المؤمن الذي يطلب التحرر من قبضة الوجود المادي يست

-١:  حول خمسة عوامل علمية هامة هيـتاچّيـَوْد َچْبَهـيدور .  في حاجة إلى تلك التعاليمأْرجوَن كما لو كان أْرجوَنعلى الحق 

 والنفس الصغيرةالعظيمالرب من بينها، .  العمل-٥. والمكان الزمان -٤.  الطبيعة المادية-٣.  النفس الصغيرة-٢. العظيمالرب 

هي مادة ميتة تعرض تفاعل الجبالت المادية الثالث وأماالمادية الطبيعة . من سنخ واحد والفرق بينهما هو الفرق بين الجزء والكل

لنفس الصغيرة بتفاوت الجبلة التي تطورهايتفاوت عمل ا. الزمان الخالد والمكان الذي ال يحد فإنهما وراء وجود الطبيعة المادية

 ومن ثم يجري التوسعـتاچّيـَوْد َچْبَهـتبحث كل تلك القضايا في . والتي تؤدي إلى أسرها في الطبيعة المادية أو خالصها منها

عة المادية والزمان والمكان والنفس الصغيرة والطبيالعظيمالرب يشترك .  لإلستزادة في اإلستنارةـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرّييها في  ف

الحق.  المطلق والمستقل كليا عن سلطة سواهالعظيمالرب  بمشيئة ةسيَّرمفي الخلود لكن النفس الصغيرة والطبيعة المادية والزمان 

الحقتسم ي. العمل المادي للنفس الصغيرة دون مبدأ لكن يمكن تصحيحه بتطبيقه في المجال الروحي فتنقطع ردته. هو الحاكم العظيم

)mahat-tattva ( تَـتّْـَو-َمـَهـتْ أوضاع ضمنالحق والنفس الصغيرة بالعلم واآلنية والحياة، لكن النفس الصغيرة تنسى صلتها ب

تصبح النفوس.  هو إزالة هذا الوهم وتخليص النفس الصغيرة من وهم العينية الماديةةِوديالـقطب الحكمة .  الطبيعة الماديةأي

هو حس حقيقي بخالف النفسالحق حس المتعة عند . عند زوال هذا الوهم بالعلم والزهد ة مسؤولة وممتعة أيضاًالصغيرة عامل

. عن النفس الصغيرةالحق يمثل هذا الفرق العلمي تباين . الصغيرة

والنفوس الصغيرةالحق  وصف. ـتاچّيـَوْد َچْبَهـلذلك، النفس الصغيرة هي واحدة النوع متباينة اآلنية أزليا وهذا مجمل مستند 

 )sanAtana(الوسيلة التيللحقتدعى النفس الصغيرة إلى اإلقامة في الوجود الباقي . ـتاچّيـَوْد َچْبَهـفي   أي بالخلود وَسـناتََن

دارأي دار الخلود، لكن من المحال دخول  )sanAtana-dharma(  ْدَهـْرَمَسـناتََنهي الحق  تعين النفس الصغيرة على دخول دار 

. ترتسم وسيلة بلوغ درجة الكمال تلكـتاچّيـَوْد َچْبَهـقبل التحرر من مفهوم عينية الذات الروحية والبدن المادي وفي الحق 

 الخدمةوسيلة التحرر من عينية الذات والبدن المادي بإختالف المرحلة من العمل الصالح إلى الفلسفة التخمينية إلىتختلف تسمية 

 التي تفرضها الحكمةاإلنسانتكاليف  .الحقتحصيل ذلك العلم العلي ممكن بوصل تلك المراحل أعاله ب.  بالعلم العلي وانتهاءتتيميةال

.تتيميةال الخدمة  إلكتساب العلم مستندالصفيةالدرجة تصبح . ، تطهر العقل األثيم للنفس االسيرة وترفعها إلى درجة العلمةِوديالـ

 الخدمة ما دام منصرفا إلى بحث حل إلشكاالت الحياة، لكنه يرسخ فيصفي أي علم )jJAna( ـياَنْچ اإلنسانيطلق على علم 

 بإشكاالت الحياة عن طريق تبّين النفس عن عناصر المادة واإلثباتـتاچّيـَوْد َچْبَهـيبتدئ .  عند إدراك الحل الفعلي للحياةتتيميةال

 األردية الخارجية المصنوعة من المادة في صورة البدن والعقل تحملالنفس ال تهلك في كل الظروف وان ان بالمنطق والحجة

 إلىأْرجوَنلجئ .  إلى القضاء على الشقاوة على أشكالهاـتاچّيـَوْد َچْبَهـلذلك، يهدف . النفس في الوجود المادي الغني بالشقاوة

. )KurukStra (كوروكْـشِٰـتَْرملحمة هذا العلم الجليل الذي القي عليه في بداية 



 وفرغ من كل الشوائب المادية بفضل استغراقه في ذكر قدمي أْرجوَنمأن عقل اط: ْسـوامّيچُوسّوتَ قال 

. اللوتسيتين وتعاليمه التي القيت عليه في مودة حميمةالحق 

 التفسير

 ٢٩\١٥\١. ب. ش

 التعريب

 زادت من حبه بسرعة واستتبعه تفريغ كل كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالقدمين اللوتسيتين للحق  على ذكر أْرجوَنمداومة 

. تافه من خواطره

 التفسير

 ٣٠\١٥\١. ب. ش

 عريبالت

لذلك، . وغيابه بخالف الواقعالحق  نسي التعاليم التي خلفها شخصية الالهوت نتيجة تسالي أْرجوَن ان بدى

. عاد إلى تمالك حواسه

 التفسير

 ْبـَهـكْـتُو -َمـنا ْبـَهـَو َمـْد -َمـْن

 كوروْسـ نَـَمـ مامْٰـاجّيّي -َمـْد

 ماْم ِإوايـشْٰـياسي َسـتْـيامْٰ ِتى

 ْپـَرتيـجاِنى ْپـريـيُّـو أسي ِمى

أْرجوَنبدأ .  اسمه وصورته وصفاته وتساليه وبطانتههو عينالحق . ةچّيـويُّلذلك، التأمل العميق فيه يشكل غيبوبة . مطلقالحق 

ها بدأت بإزالة الشوائب المادية منتلك التعاليم وحد. )KurukStra (كوروكْـشِٰـتَْرملحمة التي القاها عليه في الحق بذكر تعاليم 

 يبدد التأثيرات المادية تيمهفي عقلالحق كالشمس وطلوع الشمس يعني تبدد الظلمة أو الجهل فورا وظهور الحق . أْرجوَنعقل 

الحقالشعور بفراق . للحماية من كل شوائب العالم الماديالحق  بالتسبيح الدائم السم تْـشايتَـنْيالذلك، أوصى المولى . الشقية فورا

ء العلي أيضاًمشاعر الفراق هي مصادر الهنا. له تأثير علي خاص يطمئن القلبفان الحق  لكن لما انهم متصلين بتيمهؤلم دوما ل

ال تقارن بالمشاعر المادية المشوبة للفراق

م

. و

ية، وتواجه النفس بتلك الشوائب، كثير من االشياء الموافقة وغير الموافقة التيالرغبات المادية في العقل هي نفاية الشوائب الماد

ة والعابرة التيالزائلالنفس االسيرة عالقة والدة تلو والدة بكثير من العناصر المسرة والبغيضة . وهن النهضة إلى الهوية الروحية ت

الحقارية لكل الرغبات المادية وتطمئن فطنة النفس عندما نتصل بع تتراكم نتيجة ردة فعلنا للرغبات المادية لكن تتبدى الصور ال

 بالتحرر من كل الشوائب المادية حالما لفتأْرجوَنوشعر الحق ت الصلة العلية بتجل. تتيميةالالخدمة العلي في قدراته المتنوعة ب

. ـتاچّيـَوْد َچْبَهـالتي يحتويها الحق انتباهه إلى تعاليم 

 أي)kAla( كاَل عند نزوله إلى األرض لسلطان العظيمالربالنفس االسيرة مغمورة بأعمالها بقوة الزمان الخالد، لكن ال يخضع  

جميع. قدرة الباطنةأي ال) Atma-mAyA ( ماّيـا-آتْـَمخالدة وتعرضها الحق أعمال . المادي للماضي والحاضر والمستقبلالمفهوم 

)KurukStra (كوروكْـشِٰـتَْرملحمة منشغلين في الحق  وأْرجوَنبدى . اإلنسانروحية لكنها تبدو اعماال مادية في عين الحق  تسالي 

لذلك، تلك االعمال المادية ظاهريا التي قام بها. أْرجوَنيؤدي غرض نزلته في صحبة حميمه ق الح كإنشغال اآلخرين لكن كان 

 :)٦٥\١٨( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـهذا البعث في الحق يضمن  .الحق لم تبعده عن مقامه العلي بل بعثت ذكره لنشيد أْرجوَن

من يحيا. ان يسجد لهالحق  تيم اإلنسانيصبح  ان ينبغي. كما ينبغي للعقل عدم نسيانهالحق  المداومة على ذكر لإلنسانينبغي  و

 ألنه كان حميمأْرجوَنالقي العلم على . ال ريب بتلك الحقيقة الباقية. تهببركالقدمين اللوتسيتين للحق على هذا المنوال ينال مالذ 

 .الحق

 علىأْرجوَنلذلك، بقي  .الحقكان منصرفا إلى تنفيذ مهمة  .الحق قاتل من اجل تحقيق مهمة بل راغبا في قتال اهله أْرجوَنلم يكن 

 تعديل اعماله لتتوافق مع مهمةلإلنسانلذلك، ينبغي . ـتاچّيـَوْد َچْبَهـرغم ما ظهر من نسيانه تعاليم الحق مقامه العلي بعد رحيل 

. هذه هي أرفع درجات كمال الحياة. يضمن رجوعه الى الالهوت في الدار الباقيةفالحق 



 ٣١\١٥\١. ب. ش

 التعريب

عالى تحرر من الجبالت المادية الثالث وت فتالشت جميع شكوك اإلزدواجية من عقله بفضل مقتنياته الروحية

. عنها ولم يعد من مجال إلى تورطه في الوالدة والموت لتحرره من الصورة المادية

 التفسير

 ٣٢\١٥\١. ب. ش

 التعريب

الرب ع الى الالهوت في الدار الباقية عند سماع رجوع و الرج)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجقرر 

.  على األرضيادو إلى داره وعندما سمع عن هالك آل كْرِِٰشْٰـنَٰ

 التفسير

 الفطنة، وأحمق جزء من جهلنا هو توهم عينية البدنضعفاءان هواجس اإلزدواجية ابتداء بمفهوم عينية الذات والبدن المادي تساور 

بدني ان بكالم آخر،. الشكوك العائدة إلى مفاهيم أنا وخاصتي. دن هو خاصتناكل ما يتصل بالب ان  والتوهم الروحيةالمادي والذات

.وأقاربي وأمالكي وزوجتي وأطفالي ومالي ووطني وجماعتي ومئات وألوف المفاهيم الوهمية المماثلة تسبب حيرة النفس االسيرة

شخصية الالهوت العلياعلم الحقيقي هو العلم بأن  تحرر الفرد من تلك الحيرة ألن الـتاچّيـَوْد َچْبَهـضمن استيعاب تعاليم 

ْـرِٰ

ي

القدرة هي عين. الوجود هو عرض قدرته بصفة جزء ال يتجزأ منه. اتناو هو الوجود بما فيه ذ)VAsudeva( واسو ِدَو، ـنَٰشْٰك

ته تبديد المفهوم المادي بصدد بخبرأْرجوَناستطاع . وبناء عليه، سرعان ما يزول مفهوم اإلزدواجية بتحصيل العلم الكامل. القدير

ما زال حاضرا أمامه في صورة تعاليمهالحق  ان أدرك. ـتاچّيـَوْد َچْبَهـحالما التجئ إلى تعاليم  كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي صديقه الخالد 

لعلي في قدرات ما زال حاضرا بحضوره اكْرِِٰشْٰـنَٰالرب صديقه  ان أْرجوَنأدرك . صورته وتساليه وصفاته وكل ما يتعلق به و

يستطيع الفرد بتحصيل العلم المطلق،. بتبديل بدني ضمن الزمان والمكانالحق  مختلفة غير مزدوجة وال مجال إلى دخول صحبة 

والشعورالحق يستطيع الفرد رؤية . التبجيل والتعظيمحتى في العمر الحالي بفضل السماع والتسبيح والذكر والحق الزمة  م

 التي تبدأتتيميةال الخدمة المطلق بواسطةالحق  أي فهم )advaya-jJAna( ـياَنْچ -ياأْدَوعمر بفضل بحضوره حتى في هذا ال

ب نفض الغبار عن مرآة الوعي الصفي قصرا على تسبيح االسم القدوساإلنسانبإستطاعة  ان تْـشايتَـنْيايقول المولى . السماع عنه

الفرد تبدد مفاهيم والتحرر من االوضاع المادية يعني خالص النفس. لغبارحالما يزول ا ويتحرر من كل االوضاع الماديةللحق

. ة حالما يدرك العلم المطلقالزائلالمادية 

 العملي من جانب النفس ممكن بداعي تحررها من ردات فعلتحققهذا ال.  الروحيهاتحقق تستعيد النفس الصفية وظيفها في بذلك،

وهناك ال مجال إلىالحق فورا إلى دار المطلق بنعمة الصفي  التيم يرتقي. التملك والتلبيس األصالة و:الجبالت المادية الثالث

 يتجهز بالبصيرة العلية بفضلدون انفي كل الظروف الحق ال يستطيع الفرد الشعور بحضور . التورط المادي ثانية في حياة االسر

ـَوْدَچْبَهـيل ولجئ فورا إلى تعاليم بوقت طو) KurukStra (ـشِٰـتَْركوروكْملحمة  تلك الدرجة قبل أْرجوَنبلغ . تتيميةالالخدمة 

. أي التحرر من كل حزن وقلق)vizoka( يشُوَكوهذا هو مقام  .الحقعندما شعر ظاهريا بغياب   واستعاد مقامه االصلي ثانيةـتاچّي



 ٣٣\١٥\١. ب. ش

 التعريب

، فانشغلت كْرِِٰشْٰـنَٰالرب  وعن خلوة )Yadu( دويا عن هالك آل أْرجوَن حديث ولدها )KuntI(كونْـتّي سمعت 

 .  الالهوت العلي بحضور ذهن وانعتقت من الوجود الماديخدمة التتيم بحب شخصيةفي 

 التفسير

 ٣٤\١٥\١. ب. ش

 التعريب

هذا .  أبدانهم فرفع بذلك عبء األرضيادو سّبب مفارقة افراد آل كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي الذي ال يولد العظيمالرب 

 .  مثل قلع شوكة بشوكة وكالهما سواء عند الملك العظيمالعمل كان

 التفسير

.عن انظار أهل األرضالحق سمع عن خلوة  ان  أيضاً بعدـتاچّيـَوْد َچْبَهـ انتباهه إلى تعاليم ـطْـهيَرّيـوْدهيـشْٰ َمهاراَجلفت 

.في الكون المادي منوط بمشيئته العلية وال تفوقه قدرة تجبره على ذلكالحق غرض جلوة وخلوة  .الحقلوة وخلوة دأ يتدبر بج

تجلى بمشيئته من أي مكان دون مقاطعة جلوته وخلوته في مكان آخر

ب

تشرق الشمس وتغيب في أي مكان دون. هو كالشمس.  ي

يعم حضور الشمس النظام. تغيب عن االفق الغربي ان ي الهند دونتطلع الشمس في الصباح ف. قاطعة حضورها في مكان آخر م

ال يقيد الزمان الشمس فماذا يقال عن. الشمسي كله لكن يبدو طلوعها في مكان محدد في الصباح ومغيبها في وقت محدد في المساء

. العظيمالرب صانعها وحاكمها 

بقدرته العلية يتحرر من حكم الوالدة والموت ويدخل كواكبالحق ة وخلوة من يفهم بحق جلو ان ـتاچّيـَوْد َچْبَهـلذلك، جاء في  

في صبا أزلي الالحق دي خدمة ودية علية إلى ؤتحيا النفوس المحررة هناك ت. اء الروحية في السم)VaikuNTha (وايكونْٰطَْهى

طيع الفرد بلوغ درجة كمال الحياة االزليةلذلك، يست. غياب الموت يعني غياب الوالدة. طرأ عليه الشيخوخة والمرض أو الموت ت

يتجلى. كير في الرجوع الى الالهوت بالتف)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجلذلك، بدأ . بحقالحق  بمجرد فهم جلوة وخلوة 

هم من عداد بطانتهوالحق في تسالي ون  الذين كانوا يشاركيادوعلى األرض أو غيره من الكواكب المادية مع بطانته وآل الحق 

ال يتحير ان وبطانته علية فعلى الفردالحق جلوة وخلوة  ان لما. امه الخ واخوته و)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجكذا  و

. الظواهر الخارجية لتلك الجلوة والخلوة

غيب الشمس ال يعني هالك الشمس بل تواريها عن انظارنا

ب

على كوكب أو كون مخصوص ال يعنيالحق كذا، قضاء غرض . م

َمهاراَجعن انظارنا، وكما قرر الحق  ال يعني هالكها بل تواريها مع )Yadu( يادو آل يةنها. سوى تواريه عن أنظارنا

تتيميةخدمة  التي انقطعت إلى )KuntI(كونْـتّي  للرجوع الى الالهوت، كذا قررت  التهيء)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر

الصفي التيم يقطع ف البدن الحالي"روحنة" بداية تتيميةال الخدمة بدايةتشكل . ضمن الرجوع اليه بعد مفارقة هذا البدن المادي الحالي ت

ليست خرافية كما يعتقد غير المؤمنين أو الجاهلين لكن من المحال دخولها بالوسائلالحق دار . كل صلة مادية له ببدنه الحاليق للح

بممارسةالحق لي وال بد من تهيئة النفس للرجوع الى  يمكن دخولها بعد مفارقة هذا البدن الحالكنالمادية مثل السفن الفضائية، 

. )KuntI(كونْـتّي  مما يضمن الرجوع إليه وهذا ما انجزته تتيميةالالخدمة 
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ينقلب كالساحر من صورة إلى صورة .  بدنه الذي ظهر به من اجل رفع عبء األرضالعظيمالرب فارق 

. مثل صورة السمكة وغيرها
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حالما رحل شخصية  بمظهره التام بعد ان كان ظهوره جزئيا وخلق االوضاع المنحوسة لفقراء العلم كَليحل 

.  عن هذا الكوكب األرضي في صورة ذاتهكْرِِٰشْٰـنَٰلالهوت ا

شاونَـَك مثل ـيْزٰشرِٰان  )zrIla VizvanAtha CakravartI ThAkura(ي ويشْـَواناتْـَهى تْـشَـكْـَرَوْرتي طْهاكوَرـَل شْـرّيقترح 

)zaunaka(ْسـوامّيچُوسّوتَ ى لسان  علـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرّيإلى ون  وجماعته الذين كانوا يستمع )SUta GosvAmI(في 

لذلك، اراد.  في جنون السكر)Yadu( يادو لم يشعروا بالسرور عند السماع عن موت آل )NaimiSAraNya( نايميـٰشـاَرنْٰـياغابة 

 ألبدانهم لرفع عبء)Yadu( يادوسّبب مفارقة آل الحق  ان  التخفيف من حزنهم بالتأكيد لهم)SUta GosvAmI( ْسـوامّيچُوسّوتَ 

وبطانته على األرض إلعانة المالئكة المدبرين على رفع عبء األرض فأمر بعض المالئكة المقربين بالظهورالحق تجلى . األرض

بعد تحقيقالحق بمشيئة   لخدمته في هذا الشأن ثم فارق المالئكة ابدانهم بالتقاتل فيما بينهم بتأثير الخمرة)Yadu( يادوي آل  ف

فيون لذلك، شرب الخمرة ليس مستغربا عليهم وكانوا يقع. )soma-rasa(  َرَس-سوَممن عادة المالئكة شرب عصارة  .غرضه

ترد. كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب لكنهم استعادا صورتهما بنعمة ذات مرة  لسكرهم َركوِو ولدي المالك ناَرَد لعن. المتاعب نتيجة السكر

لذلك، مثل قلع الشوكة بشوكة أخرى هو مثل لطيف. العظيمالرب لجن والمالئكة على حد سواء عند ا. لك القصة في الباب العاشر ت

.الحقهي مزعجة والشوكة االخرى التي تقلع العناصر المزعجة تؤدي خدمة إلى الحق الشوكة التي تسبب الوخز في ساق . للغاية

هو شيطاني ومن يتطوع بخدمةالحق من يسبب وخز فان ينية بوصفها قدرته البالحق كل نفس جزء ال يتجزأ من  ان إذن، رغم

.الحقينجي المالئكة دوما من ايدي الشياطين وكالهما في يد الحق هو مالك، ويتزاحم المالئكة والشياطين على الدوام لكن الحق 

. ما تقتضي الحاجة ونفع كالهماحماية المالئكة والقضاء على الشياطين دوما حينالحق العالم حافل بالمالئكة والشياطين ومهمة 

جاء في. العلم والهناءلذلك، هو معروف بصورة البقاء .  هو شخص وله صورة لكن بدنه عين ذاتهشخصية الالهوت العليا و

 مصنوعة،كْرِِٰشْٰـنَٰالرب صورة  ان كل من يعتقد ان  بوضوح)BRhad-vaiSNava Tantra( تَـنْـتْـَر وايشْٰـنَٰـَو -َهـْدْبـرِٰ

تَآْمـرِٰالحق  وصف.  الرذيل فال بد له من التوضوء بالقفز في النهر بثيابهلكذ الوسائل، وان شاهد أحد وجه مثل يجب نبذه بكل

)amRta( أو مفارقته بدنه يشبه خفة الساحرالحق في ظل الظروف، موت .  لنزاهته عن البدن المادي"الذي ال يعرف الموت" أي.

.ظهر الساحر خدعه بأنه قطع إلى اشالء أو احترق وصار رمادا أو غاب عن الوعي باإليحاء المغنطيسي لكن كل ذلك أوهام بحتة ي

صورا أزلية متنوعة دون حدالحق يملك  كذا،. ر ولم يقطع إلى اشالء ولم يمت ولم يغب عن وعيه في الواقع، لم يحترق الساح

ترد. عدد األكوان ال يعد وتتجلى صورة السمكة في كون بعد آخر دون انقطاع. منها صورة السمكة التي ظهر بها في هذا الكون و

المراد.  التي تعني صورة عابرة)dhitvA( اْدهـيـتْـو كلمةوليس  التي تعني صور أزلية )dhatte( ْدَهـتِّى كلمةفي هذا النص 

فيالحق يقول . غير محدثة بل من ضمن صوره الباقية وتخدم جلوة وخلوة تلك الصورة غرضا خاصاللحقصورة السمكة ان 

ور في صورة ما لغرضني عديم الصورة كما يعتقد اني اتا المؤمن بالوحدة المطلقةيعتقد :")٢٥-٢٤\٧( ـتاچّيـَوْد َچ صْبَهـ

انني احتفظ. ِوديالـرغم استبحارهم في العلم  لكنهم جاهلين بقدراتي العلية وبصوري الباقية. حدد، لكن كل تلك الدعاوى سخيفة م

َپـْدَم پـورانَٰجاء في . "ال يدري الحمقى بصورتي الباقية التي ال تولد لذلك،. ي بستاري العليتيمبحق عدم الكشف عن ذاتي لغير 

)Padma PurANa( بدا كالصاعقةالحق  ان ـْمـَوتََچْبهاـالكما جاء في  .للحقغير جديرين بالعلم بالصورة الباقية الحق حسدة  ان

لذلك،. )brahmajyoti( ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتي من شدة بهاء كْرِِٰشْٰـنَٰلم يستطع رؤية الحق  الذي قتله پاَلشيشو. أمام المصارعين

پاَلشيشو كما أزال البهاء الذي أعمى بصر )KaMsa( ـَسكَـمْٰاهرة الصاعقة التي تجلت للمصارعين الذين جاء بهم ظالحق أزال 

)zizupAla( تتبدى الصور الزائلة ألبصار الشياطين فقط ومن ثم تنقشع. الساحر أزلي البقاء وال يهلك في مطلق الظروفالحق  لكن

منزه عن البدنالحق  ان جملة القول.  المتفرجين الحمقى احتراق الساحر أو قطعه إلى اشالءكما يتوهمالحق  فيتوهم الشياطين هالك 

. لذلك، ال يهلك وال يطرأ تغيير على بدنه العلي. المادي
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 المتميز بإزدياد الجشع كَلي عصرالقدر الالزم لفهم نفوذ  فطينا ب)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجكان 

لذلك، هيء نفسه بحكمة . فرادوالزيف والغش والعنف في جميع انحاء العاصمة والمملكة والبيت وبين اال

. لهجر القصر وتزيا بما يناسب

 التفسير
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 حفيده الذي كان حسن التدريب )HastinApura( پوَرَهـْسـتيـنابعد ذلك، نصب على العرش في العاصمة 

. والكفاءة بصفة امبراطور كل اليابسة التي تحدها البحار

 التفسير

 عندما يفوض أمره تماما إلىكَلي إبطال تأثيرات . يمكن لإلنسان سوى من لم يطوروا الوعي الرباني تماماكَليال تطال سلطة 

يستطع بسط نفوذه لحضور الرب،لم لكنه ) KurukStra (كوروكْـشِٰـتَْرملحمة  فور انقضاء كَلي عصرحل . خصية الالهوت ش

حالما )DvArakA (ْدواَركا من أْرجوَنبل وصول  ق)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَج أمام كَلي عصر لكن تجلت عالمات 

عن األرض،الحق ة  خلو)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجس  فحدعن هذا الكوكب األرضي في بدنه العليالحق رحل 

. عن أنظار أهل األرض شبيه بمغيب الشمسالحق تواري فان وكما مر 

تي وقعت قبلا) KurukStra (كوروكْـشِٰـتَْرتسم ال لكَلي عصربدأ نفوذ . كَلي الحاضر بصفات عصري ملحمة  باإلنتشار منذ ايام 

 التي تذكر اعاله هي الجشعكَلي عصرعالمات .  ألف سنة تبقت منه٤٢٧ ان ةِوديالـ سنة، ويستفاد من الكتب ٥٠٠٠حوالي 

والزيف والدبلوماسية والغش والمحاباة والعنف التي أصبحت سائدة اآلن وال يستطيع أحد تخيل ما سيجري تدريجيا مع ازدياد نفوذ

عصرهذا الليس له ما يخشاه في الحق  مقصود للمتحضر الملحد وان من ينعم بحماية كَلينفوذ  ان سبق لنا العلم.  إلى منتهاهكَلي

 لكنهكَلي عصرولم يكن هناك ما يدعوه إلى خشية الحق  تيمر  من كبا)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجكان . المرعب

مين الدائمينمن المالز) PANDavas (پانْٰـدََٰوْزالـ. في الدار الباقيةالحق   فضل اعتزال الحياة الزوجية وتهيئة نفسه للرجوع الى

 الذي)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجعدا عن ذلك، أراد . اكثر من أي شيء آخرالحق بصحبة ون ك، كانوا يعنلذل .لحق

ان مثال الملك وضع قدوة لآلخرين

ل

حالما يشب االوالد  الروحيتحقيقيجب على رب العائلة هجر الحياة العائلية في سبيل ال.  ك

 اإلقتداء بقدوةعصرينبغي لساسة ال.  التعفن في البئر المظلمة للحياة الزوجية في انتظار الموتلإلنسانال ينبغي . لعناية بالعائلة

َهاراَج

ل

ري. دد اإلعتزال الطوعي من الحياة اإلجتماعية وافساح المجال للجيل الصاعد بص)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر  حم

. وحي قبل الموت الرتحقيقالابتغاء كبار السن أخذ العبرة وهجر البيت 

ان 

ب

ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجاحسن . )HastinApura(جميع البر الذي يحده البحر تحت سلطة ملك پوَرَهـْسـتيـنا ك

)YudhiSThira(لذلك، تم.  الذي كان يعادله في الكفاءة، على واجبات الملك تجاه رعيتهيتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجفيده  تدريب ح

يـنَـيِّـنَـْمو كلمة. هوت الى الال)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَج على العرش قبل رجوع يتْكْٰشـرّيَپـتنصيب 

)vinayinam( پوَرَهـْسـتيـنالماذا كان ملك .  ذات داللة خاصةيتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج بصدد )HastinApura( َمهاراَج إلى عهد

أهل األرض كانوا سعداء بحسن ادارة االمبراطور ومرد سعادتهم كانت ان  امبراطور األرض؟ السبب الوحيد هويتْكْٰشـرّيـ

فرة المنت

َپ

كانوا ال. اإلنسانجات الطبيعية مثل الحبوب والثمار والحليب واألعشاب واالحجار الكريمة والمعادن وكل احتياجات  و

كان اإلمتعاض واالستياء غائبين.  سائر االحياءالمصائب على يدالشقاوة البدنية أو الهموم الفكرية أو المصائب الطبيعية أو ون عرف ي

 واعيااإلنسانلذلك، كان . كان كل إنسان يدري بأرفع غايات الحياة. ين الملوك إلعتبارات سياسيةرغم الحروب التي كانت تدور ب

لذلك، نشأ وضع.  في الصفات الطيبة لكل من الملوك والرعاياكَلي عصرتغلغل نفوذ . عدم لزوم الخالف حول االمور التافهة ب

حتى في وجود التباين بين باني ما زال محتمال وهذا امتياز خاص متوتر بين الحاكم والمحكوم لكن التحرر الروحي والوعي الر

. عصرالحاكم والمحكوم في هذا ال
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 َمـتْـهورا على عرش كْرِِٰشْٰـنَٰالرب  حفيد )Aniruddha( آنيـرودَّْهى ابن )Vajra( ْجـَرَوثم نصب 

)MathurA( َرِسـَنشّو بصفة ملك )zUrasena( .ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَج، أقام بعد ذلك) YudhiSThira( قربان 

. نفسه اعالنا لهجر الحياة العائليةفي  ووضع النار )PrAjApatya( َپـتْـياْپـراجا
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 . زامه وحاله الملكية وتجرد من كل العالئق ثيابه وح)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجخلع 

 ٤١\١٥\١. ب. ش
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نفسه ومجمل وجوده في العناصر الخمسة وبدنه تثم دمج كل حواسه في عقله وعقله في روحه وروحه في 

. ثم تحرر بصفة ذات صفية من المفهوم المادي للحياة إلى الموت

 التفسير

پوَرَهـْسـتيـنا على عرش يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجد سلك التبتل بعد نصب حفيده )YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجخل 

)HastinApura ( َوْجـَرونصب )Vajra( َمـتْـهورا على عرش كْرِِٰشْٰـنَٰالرب  كبير احفاد )MathurA( .نظام الطبقات

-varNAzrama (َوْرٰنـاشَْرَم ْدَهـْرَم االربعة استنادا إلى الصفات والعمل الذي يسمى المقامات الروحيةاإلجتماعية االربعة و

dharma(  ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجاعتزل . ية الحقيقيةساناإلنهو بداية الحياة) YudhiSThira( العملية بوصفه حامي هذا الحياة

َوْرٰنـاشَْرَم ْدَهـْرَميقسم النظام العلمي . النظام، ودخل سلك التبتل بعد تسليم مقاليد الحكم إلى امير أتم تدريبه على الحكم

)varNAzrama-dharma( هيالمقامات الروحية. مقامات روحيةاربعة طبقات إجتماعية وأربعة  ية إلىاإلنسان الحياة :

 َسـنّْـّيـاسّيو) vAnaprastha (وانـْپـَرْسـتَْهى و) gRhastha (ـرَِِٰٰهـستَْهىْچ و) brahmacArI( ْبـَرْهـَمـتْـشارّي

)sannyAsI (الحياة العملية حتى ولو بلغواعصرالال يعتزل ساسة . وهي واجبة على الجميع بغض النظر عن طبقتهم اإلجتماعية 

يجب تدبير. تهيئة نفسه للحياة االخرى بوصفه ملكا مثاليا الملك ل)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجاعتزل  ن متأخرة لكن س

اجل بلوغ أرفع من تتيميةال الخدمة  سنة قبل موته للتفرغ إلى٢٠ أو ١٥ في آخر عمره تخصيص لإلنسانالحياة على نحو يتسنى 

من الحماقة شغل السنوات االخيرة من العمر في الملذات الحسية والعمل ألن ال مجال إلى الفكاك من حياة. رجات كمال الحياة د

 عدم اتباع سياسة انتحارية بتجاهللإلنسانينبغي . االسر أو العبودية المادية ما دام العقل مستغرقا في العمل ابتغاء الملذات المادية

. لوغ أرفع درجات كمال الحياة المتمثلة بالرجوع الى الالهوت في دار البقاء ب

حد دخول بطانة ال يستطيع أ أو الرجوع اليه دون تلكالحق .الحقالتصفية من الشوائب المادية شرط الزم للدخول في صحبة  

ـاياكْـٰش. ة الروحيةصفيه الملكي من اجل الت عنه ثيابه وجاه)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجلذلك، خلع . التصفية

)kaSAya( َسـنّْـّيـاسّيالـ أي الثوب الزعفراني اللون الذي يلبسه) sannyAsI (وبناء عليه،. اقة ماديةى الحرية من كل أنيدل عل

تتعلق غالبية البشر بمختلف التعيينات. مملكته وعائلته فتحرر من كل الشوائب أو التعيينات الماديةبفقد عنايته . رتدي ما يناسب ي

عصرعلق قادة اليت. ناتييعتبر الفرد مشوبا ماديا ما دام متعلقا بتلك التعي. العائلية واإلجتماعية والوطنية والمهنية والمالية وغيرها

 من عداد التعيينات المادية للنفس المغلولة وال بد من خلع تلكالزائلمثل ذلك الوعي ان ون الحديث بالوعي الوطني لكنهم يجهل

في الوعي الوطني لكننا نجد في هذا النصون يبجل الحمقى من يموت. يصبح الفرد جديرا للرجوع الى الالهوت ان التعيينات قبل

مع ذلك، ما زال ذكره شائعا. ء نفسه لهجر العالم دون ذلك الوعي الوطني الذي هي)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر اَجَمهارثال  م

كان اهل البشر سعداء من كل الوجوه بحكم. )RAma(راَم  شْـرّيإلى اليوم ألنه كان ملكا تقيا يسير على خطى شخصية الالهوت 

. ألرضامثال هؤالء الملوك الذين حكموا ا



أْرجوَن )YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَج

 ٤٢\١٥\١. ب. ش

 التعريب

ها في جهل واحد ثم  بإهالك البدن الكثيف المتقوم بالعناصر الخمسة في الجبالت المادية الثالث، دمجبذلك،

.  أي الذات التي ال تنضب في كل الظروف)Brahman( ْبـَرْهـَمـْنأغرق ذاك الجهل في 

 التفسير

 ٤٣\١٥\١. ب. ش

 التعريب

 ان  ثيابا بالية وصام عن كل طعام خشن واختار)YudhiSThira(ّيـوْدهيشْـتْهيَر  َمهاراَجبعد ذلك، وضع 

لم يتكل على اخوته بشيء، ولم يسمع . ه أو البهلولكل ذلك جعله يبدو مثل االبل. يصبح أبكما ثم سرح شعره

 . كاألصم شيئا

 التفسير

 ٤٤\١٥\١. ب. ش

 التعريب

حصر جميع نشاطات. رر تدريجيا من العبودية المادية، وتأخوه كبالتركيز  بدأ  ح

العمل المادي هو وظيفة العقل استنادا إلى فعل وردة ان دعا لما .للحق وجه عقله إلى الخدمة العلية ي حواسه ودمجها في عقله أ

ويلها إلى الخدمة العلية إلىعلى عقله طي جميع نشاطاته المادية وتحفان  فعل الحواس المادية ولما انه كان راجعا الى الالهوت 

في الواقع، من المحال وقف نشاط العقل ألن ذلك النشاط يعكس نشاط النفس الباقية لكن ال. انقطعت الحاجة إلى العمل المادي .الحق

من شوائبيطرأ التغيير على اللون المادي للعقل عند غسله  .الحق بد من تبديل نوعية النشاط من المادة إلى الخدمة العلية إلى 

يظهر كل ذلك في الصورة العابرة للبدن. يستقر في الحياة الروحية الصفيةفالتنفس مما يحرره من شوائب تعاقب الوالدة والموت 

 الخدمةعندما يتصفى العقل بممارسةستنقطع فرصة انتاج العقل بدنا ماديا آخرا بعد الموت المادي التي ينتجها العقل عند الموت و

 النفستمكنت فكما سيتحرر من اإلستغراق في الشوائب الماديةالقدمين اللوتسيتين للحق وينقطع إلى خدمة الحق لية إلى  العتتيميةال

.  الرجوع الى الالهوت في دار البقاءمنالصفية 

 أي)mahat-tattva-avyakta(  المادة الكلية المجردة وليستياكْـتَأو - تَـتّْـَو -َمـَهـتْهر الكون المادي من نتاج وظجميع 

ما يلزمهاوألشياء المادية عن انة ئات وتحوالت تلك األشياء المادية، لكن النفس الروحية باب جميع االشياء المرئية لنا سوى تركي

 بأنها سيدةالزائلباإلضافة إلى مفهومها للحقة هو نسيانها جوهرها الخالد بصفة الخادمة االزلية الزائلدخول وجود الملذات الحسية 

رات المادية هو السبب الرئيسي لتأثر العقل ماديا وانتاجه البدن المادي من العناصروبناء عليه، التولد المالزم للقد. الطبيعة المادية

لية فدمج العناصر الخمسة التي يتألف منها البدن في الجبالتالعمتلك  )YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجعكس . الخمسة

يء أو بين بين وتندمج الجبالت في القدرة المادية الكلية التي نشأتيزول التباين في جبلة االبدان بوصفه جيد أو س. المادية الثالث

يدرك انه نفس صفيةان ولقدرة المادية وان ال صلة له بها للفرد التفكير دوما بمغايرته ينبغي ل.  عند النفس الصفيةالزائلعن الحس 

 عندما يغدو مياال بذلك إلى دخول)paramezvara( َرَپـَرِمـشْـَوأي  العظيم )Brahman( ْبـَرْهـَمـْن من سنخ )ْبـَرْهـَمـْن(

.)Goloka VRndAvana (لُوَك ورِِٰٰنْـداَوَنچُو على احدى الكواكب التي ال تعد في السماء الروحية وال سيما في العظيمالرب صحبة 

 بعد تسليم مملكته)Kuru( كورو  بأنه امبراطور األرض أو رأس آل عن التفكير)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجع انقط

هذا االحساس بالحرية من الصالت المادية باإلضافة إلى الحرية من السجن المادي. )Vajra( َوْجـَر و يتْكْٰشـرّيَپـإلى كل من 

-َوْنـجـّيتسمى تلك الدرجة . رغم وجودها في الكون الماديالحق ي البدن الكثيف والبدن اللطيف، يحرر النفس للعمل في خدمة 

وكْـتَ

ف

ال ان لإلنسانينبغي . تلك هي وسيلة انهاء الوجود المادي.  أي درجة التحرر حتى في الكون المادي)jIvan-mukta( م

من يقتصر على التفكير.  أيضاً)Brahman( ْبـَرْهـَمـْنيعمل مثل ان  فحسب بل )Brahman( ْبـَرْهـَمـْنقتصر على العلم بأنه  ي

. )Brahman( ْبـَرْهـَمـْن عمل يعمل التيم الصفي  بينماالمؤمن بالوحدة المطلقة هو )Brahman( ْبـَرْهـَمـْنانه 

ل بالتحرر من كل الشؤون الخارجية، فبدى كالبهلول وانقطع عن الحديث عن الشؤون الماديةم يعد له صلة بالحياة الملكية أو الحسب

.  إلنعدام الخوفالصفيةء تسمى الحالة مرحلة اإلستقالل التام تلك عن كل شي.  وعن اخوته الذين كانوا خير عون له



، وعاش على تلك شخصية الالهوت العلياثم توجه إلى الشمال على خطى أسالفه والعظماء لإلنقطاع إلى ذكر 

. الحال حيثما ولى وجهه

 التفسير

 ٤٥\١٥\١. ب. ش

 عريبالت

 في األرض كما الحظوا كَلي عصرغر سنا، حلول  االص)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجأدرك اخوة 

. تأثر رعية المملكة بالمخالفات الدينية فقرروا السير على خطى اخوهم االكبر

 التفسير

 ٤٦\١٥\١. ب. ش

 التعريب

 هما كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالقدمين اللوتسيتين للحق قضى جميعهم كل مبادئ الدين وبالنتيجة اصابوا القرار بأن 

. وا في قدميه دون انقطاعلذلك، تأمل. الغاية العظمى للجميع

 التفسير

سبق لنا البحث في عدة .الحق تيمطى اسالفه وكبار خ على  سار)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَج ان يستفاد من هذا النص

َوْرتَـاآْرّيما كان يلتزم به أهل األرض وال سيما أهل والية  ك)varNAzrama-dharma (َوْرٰنـاشَْرَم ْدَهـْرَممواضع بأن نظام 

)AryAvarta (ادا إلى التدريب والتربية يشدد على أهمية قطع كل الصالت العائلية في مرحلة معينة من العمر استنفي الماضي.

ميع صالتهم العائلية في سبيل العلم بالذاتجون  يفصم)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَج وبناء عليه، كان العظماء مثل 

 كماليخالفلم يكن ملكا أو فاضال يبقى في حياته العائلية حتى الموت ألن ذلك كان يعتبر عمال انتحاريا . والرجوع الى الالهوت

تتيميةال الخدمة مدار هذا النظام الذي يمثل درب المرجعيات هو التحرر من كل العوائق العائلية واإلنقطاع إلى. يةاإلنسانالحياة 

ي آخر مراحل عمره على االقل، ومنللحق نذر حياته اإلنسانمن واجب  ان )٦٢\١٨( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـفي الحق يلقن . ْرِِٰشْٰـنَٰ فك

. ل بهذا االمر حفظا لمصلحته العم)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجمثل للحقنفس المخلصة واجب ال

 على لسان)١٣\١٠( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ في ةؤيدم وكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب  على )brahma param( َپـَرْمْبـَرْهـَم تدل عبارة 

 َمهاراَجلذلك، كان. )VyAsadeva( وّيـاَس ِدَوو  ناَرَد و) Devala (َل ِدَو وآسيتَ الذي أشار إلى المراجع الكبيرة مثل أْرجوَن

اثناء في كل االوقات التيم ضمنيا اقتداء بأسالفه وكبار كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب  يداوم على ذكر )YudhiSThira (ّـوْدهيشْـتْهيَر

حيله عن 

ي

. ه متوجها جهة الشمالقصرر

ع المطيعين لإلمبراطور الكبير وكان تدريبهم تاما)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجان اخوة  اب نه سنا من االت مر  ك االصغ

ْدَهـْرَمَسـناتََن تفرض احكام .  اقتداء بأخيهم االكبركْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي تتيميةال الخدمة اءقضبالدراية بالغاية القصوى للحياة فقرروا 

)sanAtana-dharma(  والتفرغ إلى العلم بالذات، لكن أمر التفرغ ال اعتزال الحياة العائلية بعد انقضاء منتصف عمره اإلنسانعلى

انصرفوا. )PANDavas( پانْٰـدََٰوْزالـهنا قرار مراجع مثل . يحتار المتقاعدون أحياناً بصدد الشاغل في آخر العمر. قرر دوما

ميعهم إلى تنمية 

ي

اء العمل الصالحقض ان )zrIdhara SvAmI (ـْدَهـَر ْسـوامّيشْـرّييكتب . كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي خدمة تتيم بحب ج

والشهوة والخالص أي  ليست بالغاية القصوى للحياة)MokSa( مُوكْـشَٰ و) kAma ( كاَمو) artha (أْرتْـَهى و) dharma( ْدَهـْرَم

ـَوْدَچْبَهـنفسه الغاية القصوى للحياة في الحق رسم . مشاغل الجاهلين بالغاية القصوى للحياةهي سب ما يعتقده الكثيرون بل 

ّ

ح

. الفطنة الالزمة بالعمل بها دون ترددون لكيم) PANDavas (پانْٰـدََٰوْز وكان الـ)٦٤\١٨( ـتاچي



٤٨-٤٧\١٥\١. ب. ش

 التعريب

 الذكر قضل بالوعي الصفي ب)شْٰـنَٰكْرِِٰالرب ( نارايانَٰ العظيمالرب لذلك، دخلوا السماء الروحية التي يحكمها 

 تلك كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب دار .  الواحد دون حيدانالعظيمالرب في ون من يتأمللال يتحقق ذلك سوى . الدائم

ها الغارقين في المفهوم المادي للحياة، لكن  ال يدخل)Goloka VRndAvana (لُوَك ورِِٰٰنْـداَوَنچُوالتي تسمى 

. ين تماما من كل الشوائب المادية، دخلوا تلك الدار في ابدانهم نفسها المتطهر)PANDavas (ْزپانْٰـدََٰوالـ

 التفسير

 ٤٩\١٥\١. ب. ش

 التعريب

ور المحاج واستقبله اهل كوكب فيما كان يز )PrabhAsa (ْپـَرْبـهاَس عند  بدنه)Vidura (ويـدوَرفارق 

. كْرِِٰشْٰـنَٰالرب بفضل استغراقه في ذكر  صلي حيث استعاد منصبه اال)PitRloka( لُوَكيـتْرِٰپ

 التفسير

من عملوا صالحا في اعمارهم السابقة وسبق لهم التحرر من جزاء كل السيئات ان ـتاچّيـَوْد َچْبَهـفي الحق يقول  ٢٨( \  )٧

ليس فيلحين صا) PANDavas (پانْٰـدََٰوْزكان الـ. كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالقدمين اللوتسيتين للحق   وحدهم القادرين على التركيز على

القدمين اللوتسيتين للحقلذلك، من البديهي انهم ركزوا عقولهم على . اعمارهم السابقة فحسب بل لم ينقطعوا عن العمل الصالح

 يعمل بها غير)MokSa( مُوكْـشَٰ و )kAma(  كاَمو) artha (أْرتْـَهى و) dharma (ْدَهـْرَممبادئ . كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالعظيم 

 zrIla VizvanAtha CakravartI (ويشْـَواناتْـَهى تْـشَـكْـَرَوْرتي طْهاكوَر شْـرّياستنادا إلى رأي  ن من سيئاتهمالمتحرري

ThAkura( . في السماء الروحية فوراالقدمين اللوتسيتين للحق إشابة هؤالء بالمبادئ االربعة المذكورة اعاله تمنعهم من قبول.

أي القدرة المادية هي الموكلة بالسماء المادية )DurgAdevi( ّيِدو چادوْر. لمادية وراء السماء ا)VaikuNTha (وايكونْٰطَْهىملكوت 

 .للحقبير القدرة الباطنة  من تد)VaikuNTha (وايكونْٰطَْهىكن ملكوت 

تب 

ل

المتحرر من الجبالت المادية الثالث االصالة والتملك والتلبيس ان ْسـوامّيچُوجـّيـَو ـَل شْـرّي  )zrIla JIva GosvAmI( ك

ْسـوامّيچُوَسـناتََن ـَل شْـرّيكتب . حاجة إلى مفارقة بدنهما كمال الحياة دون والراسخ في التعالي، يستطيع بلوغ أرفع درجات 

)zrIla SanAtan GosvAmI( يالَسو-ْبـَهـكْتي-َهري في كتابه )Hari-bhakti-vilAsa( يستطيع بلوغ من كاننئالشخص كا ان ،

 تماما، كما يستطيع الكيمائي تحويلسيد روحي سليمدا ب المولود مرتين بفضل مراعاة اإلنضباط الروحي مسترشْبراْهـَمنَٰمال الـ

عدن االجراس بالمعالجة الكيماوية

ك

 حتى دونْبراْهـَمنَٰلذلك، الهداية الفعلية هي العامل الهام في مجال بلوغ منزلة الـ. إلى ذهب 

فارقة البدن أو في الرجوع الى الالهوت دون مفارقة البدن

م

 ان)zrIla JIva GosvAmI( ْسـوامّيچُوجـّيـَو ـَل شْـرّييالحظ . 

لمة

م

ـَوْدَچْبَهـ من )٢٦\١٤(نص يؤيد . الواردة في هذا الصدد تؤيد تلك الحقيقة وال ريب بصدد هذه المنزلة الفعلية) hi (ْهي 

ّ

ك

منهجيا دون تتيميةال الخدمة كل من يقضيان الحق  بكالم )zrIla JIva GosvAmI( ْسـوامّيچُوجـّيـَو ـَل شْـرّي كالم ـتاچي

ْبـَرْهـَمـْن بالتعالي عن شوائب الجبالت المادية الثالث وعندما يكون كمال )Brahman( ْبـَرْهـَمـْنحيدان يستطيع بلوغ كمال 

)Brahman(لُوَكچُوبمقدور الفرد دخول الكوكب الروحي األعظم  ان  فال شك على اإلطالقتتيميةال الخدمة  أكثر كماال بقضاء

. إلى داره دون تبديل بدنيالحق ل بدني كما سبق لنا بحثه بصدد رجوع  دون تبدي)Goloka VRndAvana (َنرِِٰٰنْـداَو و



 ٥٠\١٥\١. ب. ش

 التعريب

الحق ري بكانت تد. القصر غير عابئين بأمرهاون هدت أزواجها يهجرأيضاً شا) DraupadI (ْدراوَپـدّي

ا بلغت وكْرِِٰشْٰـنَٰ في ذكر )SubhadrA( سوْبـَهـْدرا خير دراية فاستغرقت مع )VAsudeva( واسو ِدَو، ـنَٰشْٰكْـرِٰ

 . مصير أزواجهن

 التفسير
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الغاية القصوى للحياة المتمثلة بالرجوع الى الالهوت هو أمر مسعود  إلى )PANDu ( پانْٰـٰدوأمر رحيل أبناء

، أرفع كمال تتيميةالالخدمة  كل من يسمع تلك الحكاية بإيمان تام يظفر حتما بلذلك،. تماما وفي غاية الصفاء

 . الحياة

 التفسير

نة شخصية الالهوت بينمان بطا) PANDavas (پانْٰـدََٰوْزالـ ان  هو)Vidura (ويـدوَر و) PANDavas (پانْٰـدََٰوْزالفرق بين الـ م

) Vidura( لُوَك پـيـتْـرِٰالمدبرين الذي يتولى حكم كوكب  من المالئكة )PitRloka( خشى البشر. ياَمـراَج في منصب يويـدوَر

 وصورة الخوف لسواهم،التيمهو صديق . ال يخشونهالحق  تيم ألنه يتولى محاسبة وعقاب اآلثمين في الكون المادي لكن ياَمـراَج

فنزللنا بحثه كما تقدم  )zUdra( ْدَرـّوش بالوالدة بصفة )MaNDUka Muni( مونيَك ّوـٰدَمـنْٰ أصيب بلعنة ياَمـراَج ان يستفاد و

وعرض حبه بحرارة وعاش عيشة صالحة دفعت حتى إنسان مادي مثلللحقه الخادم االزلي  لكن)Vidura (ويـدوَر بصفة 

القدمينعلى ذكر تتيمه إذن، كان قادرا بفضل خدمة . الص بفضل تعاليمهل الخينإلى ) DhRtarAStra (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْر

 وعاد إلى)PitRloka( لُوَك پـيـتْـرِٰ وفي النهاية استقبله أهل )zUdra( ْدَرـّوش شائبة والدة الـدوما فتطهر مناللوتسيتين للحق 

ينزل. على إتصال شخصي بهللحقدون مسحة شخصية بينما المالزمين الشخصيين الحق المالئكة من مالزمي . نصبه االصلي م

كل نزالته بينما ينسى مالزموه ذلك ألنهم اجزاء هباءية ال تتجزأق الحيتذكر . ومالزميه الشخصيين إلى األكوان دون انقطاعالحق 

 . )٥\٤( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـهذا مؤيد في  وإلى نسيان تلك االحداثون من قدرته البينية ويميل

يعنى كل إنسان بطائرته وفي وجود المخاطر لن تستطيع طائرة إعانة. عندما يقود الفرد طائرة فإنه ال يحفل بسائر الطائرات

كذا، في نهاية العمر، ال بد لكل فرد من العناية بنفسه دون عون اآلخرين عندما يتعين الرجوع الى الالهوت في الدار. يرهاغ

 واالب واالم واالقارب والزوج واآلخرين قادرينالسيد الروحيكذا، . العون متوفر على األرض قبل الطيران في الفضاء. الباقية

. عبور البحر واإلنتفاع بالتعاليم التي تلقاها طيلة حياتهاثناء من العناية بنفسه لإلنسانالفرد لكن ال بد على مد يد العون طيلة حياة 

واج ولم يطلب أحد منها مصاحبته بل تعين عليها العناية بنفسها دون ترقب عونخمسة از) DraupadI (ْدراوَپـدّيان لدى  ك

تبلغ تدريبها، ونبفضل حس )VAsudeva( واسو ِدَو، ـنَٰشْٰكْـرِٰلوتسيتين للحق القدمين الأزواجها الكبار فشرعت بالتركيز على 

ويشْـَواناتْـَهى تْـشَـكْـَرَوْرتيـَل شْـرّييقترح . الزوجتين مصير أزواجهن أو بكالم آخر، رجعتا الى الالهوت دون تبديل بدني

 بلغتا)SubhadrA( سوْبـَهـْدرا و) DraupadI (َپـدّيْدراوكل من  ان )zrIla VizvanAtha CakravartI ThAkura (طْهاكوَر

. رغم عدم ذكر اسمهما في النص المصير عينه دون تبديل بدني

يمهپانْٰـدََٰوْزالـ مثل تيمه هو حكاية شخصية الالهوت وـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرّي  )PANDavas( .تكاية شخصية الالهوت و  هيح

بستطيع الفرد بلوغ أرفع درجات الحياة المتمثلة. وبطانتهالحق  اإلتصال بلذلك، سماعها بإيمان يعني. كاية مطلقة بحد ذاتها ح

 . ـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرّيبفضل سماع  بالرجوع الى الالهوت في دار البقاء دون ريب

اعتزال" بعنوان ـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرّي على الفصل الخامس عشر من الباب االول من ْبـَهـكْتي ِودانْـتَانقضى بحث 

. "ت المناسبفي الوق) PANDavas (پانْٰـدََٰوْزالـ



 الفصل السادس عشر
 كَلي عصر يتْكْٰشـرّيَپـكيف استقبل 
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  بحكم األرض بصفةيتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج العلماء، عندئذ، بدأ ـةْبراْهـَمنَٰا الـايه: ْسـوامّيچُوسّوتَ قال 

حكم األرض بالصفات الطيبة التي تنبئ بها .  المولودين مرتينـةْبراْهـَمنَٰير الـبهداية خللحقكبير تيم 

. المنجمون الخبراء عند والدته

 التفسير
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 َمهاراَج وانجب منها أربعة أوالد أكبرهم كان )UttarA( أوتَّـَر بابنة الملك يتْكْٰشـرّيَپـتزوج الملك 

. )Janamejaya( ـِمـَجـياَجـنَ

 التفسير

ـرّيَپـ َمهاراَجنبئ الـ ور .  عند والدتهيتْكْٰش ـّيَپـ َمهاراَج المنجمون ببعض صفات ـةْبراْهـَمنَٰت  كل تلك الصفات ألنهيتْكْٰشطر

ومن ثم يتصف بجميع الصفات الجميلة الجديرةالحق  تيميصبح الفرد من  ان المؤهل االول هو .الحق تيمرفيع من  تيم ان ك

ا من الدرجة االولى ليس مستبحرا في علمتيم  أي)mahA-bhAgavata( ـَوتََچْبها -َمها كان يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج. اإلتصاف ب

ا من الطراز االولتيم يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجلذلك، كان .  بتعاليمه العليةتيملى فحسب بل قادرا على تحويل اآلخرين إالحق التتيم ب

ْزشاْسـتَْرـالعليه بحكم المملكة طبقا لما جاء في ون  العلماء الذين كانوا يشيرـةْبراْهـَمنَٰواعتاد التشاور مع كبار الحكماء والـ

)zAstras(الرؤساء المنتخبين اليوم بفضل عملهم بتعاليم المراجعمسؤولية فوق ت أمثال هؤالء الملوك الكبار ت مسؤولية وكان

االحكام والنواهي مكتوبة. القوانين اليومية ومن ثم تعديلها مرة وثانية لخدمة اغراضهمون لم تكن من حاجة إلى حمقى يسن. الكبيرة

 وسائر الحكماء)ParAzara( َپـراشَـَر و) YajJavalkya (َولْـكْـياـَچيا و) Manu( َمـنومسبقا على يد كبار الحكماء مثل 

 . المحررين وهي صالحة لكل العصور واالماكن

 مجلس شورى متقوميتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجلذلك، كانت االحكام والنواهي قياسية منزهة عن العيب أو الخطأ، وكان لدى الملوك مثل 

كانت الدولة تحصل على خير مشورة. اجرا وال بحاجة إلى االجورون اض وكانوا ال يتقـةْبراْهـَمنَٰ من خير كبار الحكماء أو الـ

لم يكن بين اعضاء الشورى حمقى.  والحيوان بعين واحدةاإلنسانإلى ون  أي ينظر)sama-darzI(   َدْرشّي-َسـَمكانوا . ون نفقات د

اد جميع االحياء في الدولة سواء في هذه الحياةأو ممثلين لفردوس زائف بل كانوا من النفوس المحققة وعلى دراية تامة بوسائل اسع

 للكلمةدقيقلم يكن لهم عناية بفلسفة اللذة المنطوية على الشرب واالكل والملذات بل كانوا فالسفة بالمعنى ال. وفي الحياة التالية

 الصحيح وكان الملك يعملكان مجلس الشورى في ظل كل تلك اإللتزامات، يوجه الملك على الدرب. اإلنسانوخبراء بمهمة حياة 

، دولة خيريةيتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجأو  )YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجكانت الدولة في أيام . بمشورتهم لما فيه خير الدولة

 مثاليتْكْٰشـرّيـَپ َمهاراَجكان .  حيوانامبالمعنى الدقيق للكلمة ألن الدولة كانت تخلو من مواطن غير سعيد سواء أكان انسانا أ

. الملك في مملكة أرضية خيرية
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 بعد اختيار )Ganges( َچـنْـَچضفاف نهر الـ ثالثة قرابين من الجياد على يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجأقام 

استطاع حتى . قضى تلك القرابين بعطاء جزيل للمشاركين به. سيده الروحي )KRpAcArya( پاتْـشاْرياكْـرِٰ

.  قضاء تلك القرابيناثناء  اإلعتيادي رؤية المالئكةاإلنسان

 التفسير
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 الذي كان دون كَلي عصرذات مرة، شاهد سيد   في طريقه إلى قهر العالميتْكْٰشـرّيَپـ  َمهاراَجعندما كان

أمسك الملك به فورا لمعاقبته بما . قوائم بقرة وثورب ىذلحق اال في لباس ملكية وي)zUdra( ْدَرـّوشالـ

. يستحق

انت .يتْكْٰشان  ـّيَپـ َمهاراَج وخال )VirATa( يراطَو ابن )Uttara( أوتَّـَر َمهاراَجك أوتَّـَر َمهاراَج ابنة )IrAvatI( إراَوتّي كر

)Uttara( تْـَرچُو وكان الزواج بين ابناء الخال جائزا ما دام االثنين ال ينتسبا إلى يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج ابنة خال )gotra( أي

 رغم)SubhadrA( سوْبـَهـْدرا  تزوج بـأْرجوَن. العائلة  أي)gotra( َرتْـچُو على اهمية ِوديالـيشدد الزواج . العائلة الواحدة

. انها كانت ابنة خاله

تّيإراَوكانت امه . يتْكْٰشـرّيَپـ واالبن المعروف للملك )rAjarSi( ـيٰشراَجـرِٰأحد الملوك : )Janamejaya( ـِمـَجـيانََجـ

)IrAvatI( تّيماْدَرَو أو حسب رأي البعض )MAdravatI( . َجـنَـِمـَجـيا َمهاراَجانجب )Janamejaya( ـَككاتانـّي ولدين هما

)JJAtAnIka( ـكوكَـْرنَٰشَـنْ و) zaGkukarNa( .كوروكْـشِٰـتَْر قرابين في مكان الحج  عدةضىق) KurukSetra (ثالثةوكان له 

ـالتَـكْـشَٰغزا .  الثاني)BhImasena( ِسـَنــَمْبـهّي و )Ugrasena( ـَرِسـَنْچ أوو) zrutasena( شْـروتَـِسـَن: أخوة هم

)TakSalA( آَجـنْـتَ المكنى )Ajanta( أقام قربانا كبيرا. يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج وكان عازما على اإلنتقام لموت والده الكريم

عدل عن. ي سببت موت والده الت)takSaka( ـَكتَـكْـشَٰ لقتل جميع الحيات بما فيها حية )Sarpa-yajJa( ـياْچيا -َپَسـْردعى 

راره بناء على طلب عدد كبير من المالئكة والحكماء، وقطع القربان لكنه ارضى جميع الكهنة الذين شاركوا في القربان بجزاء

ي

ق

كوروكْـشِٰـتَْرملحمة  قصة على الملك لمراسم وتال شخصيا تلك ا)MahAmuni VyAsadeva( وّيـاَس ِدَو موني َمهاحضر . كبير

)KurukSetra( .،وّيـاَس ِدَو بأمر فيما بعد )VyAsadeva ( پاياَنايشَـْمـوقص مريده )VyAsadeva(َمهاْبهاَرتَ  على الملك ملحمة

)MahAbhArata( . شديد التأثر بالموت المبكر لوالده الجليل وكان في غاية الشوق إلى رؤيته ثانية وأعرب عن رغبته إلىكان

بإحترام )VyAsadeva( وّيـاَس ِدَو بجله وبجلحضر والده امامه ف.  فحقق الحكيم رغبته)VyAsadeva( وّيـاَس ِدَوالحكيم الكبير 

. من شعوره بالرضى  الذين أقاموا القربانـةْبراْهـَمنَٰوأبهة بالغين واجزل العطاء إلى الـ

ـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرّينالحظ من عدة نصوص من . اء كان سهالالسفر بين الكواكب من قبل أهل السم ان يبدو من هذا النص

هذه األرض لحضور مراسم تقريب القرابين التي كان يقيمها كبار الملوك واالباطرة، كما نجد في هذاون المالئكة كانوا يزوران 

َمهاراَجم قربان الحصان الذي أقامه  مراساثناء اإلعتيادي لإلنسانالمالئكة من كواكب السماء كانوا مرئيين حتى  ان النص

رحمته العلية ويكشف عن ذاته ألنظار العامةالحق المالئكة غير منظورين لعامة البشر غالبا كالرب، لكن كما ينزل . يتْكْٰشـرّي بَپـ

ف المالئكة عنكشأهل السماء غير مرئيين ألعين أهل هذه األرض فقد  ان رغم. عن انفسهم ألعين العامةون المالئكة يكشف فان 

ليست الغيمة.  تقديم تلك القرابيناثناءأمواال باهظة كالغيوم الممطرة ون كان الملوك ينفق. يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجبفضل نفوذ انفسهم 

اثناءكانت الصدقات التي كان الملوك يوزعونها  كذا،. سوى صورة اخرى من الماء أو بكالم آخر، مياه األرض تتحول إلى غيوم

. امة تلك القرابين، صورة اخرى من الضرائب التي تمت جبايتها من الرعيةاق

ال. كما يسقط المطر بغزارة وبكميات تفوق الالزم  الصدقات التي وزعها هؤالء الملوك تبدو فوق ما تحتاجه الرعيةكانت لكن

سيد روحيتوجد حاجة إلى . يل النظام الملكيوبناء عليه، لم تستدع الحاجة تبد. سبب المواطنين الراضين اإلضطرابات ضد الملك ي

 انيجب. السيد الروحيال يقوى أحد على التقدم في الحياة الروحية دون إرشاد . يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجحتى بالنسبة إلى ملك مثل 

. حقيقي لتحقيق النجاح السيد روحي سليما وال بد لمن يطلب علم الذات من اللجوء إلى سليم السيد الروحيكون  ي



 التفسير

 ٥\١٦\١. ب. ش

 التعريب

 ْزْدَرـّوش على معاقبة أرذل الـيتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجلماذا اقتصر : ائالق) zaunaka RSi (ـيٰششاونَـَك رِٰسأل 

)zUdras(كانت ذات  ان تصف لنا كل تلك االحداث ان  في اللباس الملكي ويضرب قائمة البقرة؟ نرجو منك

. كْرِِٰشْٰـنَٰالرب حاديث صلة بأ

 التفسير

 ٦\١٦\١. ب. ش

 التعريب

ع الحياة الثمينة ما هي فائدة االمور التي تضيِّ .للحقلعق الشهد عن القدمين اللوتسيتين الحق  تيميألف 

؟لإلنسان

 التفسير

رج  َمهاراَجج الملك لقهر العالم ليس التعظيم الذاتيالغرض من وراء خرو خ   لقهر العالم بعد اعتالءه العرش لكنيتْكْٰشـرّيَپـ.

غرض خروجه تفقد أحوال المملكةكان . كان امبراطور األرض وكانت جميع الممالك خاضعة له. ليس لإلعتداء على سائر الممالك

َمهاراَجلذلك، حالما شاهد . ال مجال إلى التعظيم الذاتي. على أتم وجهالحق شيئة هو العمل بمالحق واجب الملك ممثل . الربانية

ال يتحمل الملك.  شخصا من الدرجة الوضيعة في ثياب ملكية يلحق االذى بقوائم بقرة وثور، اعتقله فورا لمعاقبتهيتْكْٰشـرّيَپـ

ال  وْبَرْهـَمـنيةالحضارة البشرية تعني دعم التربية الـ.  أبرز البشرْبراْهـَمنَٰإهانة البقرة أبرز الحيوانات كما ال يتحمل إهانة الـ

حتوائه كل الفيتامينات الالزمة لتغذية الحاالت المعنوية الضروريةتوجد معجزة في الحليب ال. من حماية البقرة د للحفاظ عليها ب

طوير الفرد جبلة األصالة المستندة إلى الحليب والثمار سوى بتْبَرْهـَمـنيةال يمكن دعم التربية الـ. الكبيرة  لتحقيق المنجزات

 أسود اللون في ثياب ملكية يسيء معاملة بقرة أبرز حيوان في)zUdra( ْدَرـّوش رؤية يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجاستغرب . والحبوب

و احتالل المجبولين بالجبلتينالسبب الجذري لسوء اإلدارة والخالف ه.  يعني سوء اإلدارة والخالفكَلي عصر. المجتمع البشري

ْبَرْهـَمـنيةعلى إذية البقرة والتربية الـون سدة الحكم دون طموح رفيع في الحياة، وأمثال هؤالء على سدة الحكم يعمل الوضيعتين

دريبه فاراد هذا السبب الجذري للخالف في األرض بفضل حسن تيتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجتلمس . أوال مما يدفع المجتمع إلى الجحيم

. معه من جذوره

عر 

ق

ـيْز ٰشرِٰ  الصالح اقتصر على عقابيتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج انباإلستغراب عندما سمعوا) RSis( لـوا) ش zaunaka (شاونَـَك

 الزي الملكي قتل مذنب أراد خداع العامة بإرتداءيتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجملك صالح مثل من واجب  المجرم دون قتله مما يدل ان

 في تلك االيام انه سيجري انتخاب أرذلـيْزٰشرِٰوتجرأ بذات الوقت على إهانة البقرة أنقى الحيوانات، لكن لم يكن يخطر ببال الـ

ص المسالخ المنظمة لقتليرخعلى تون عملسيالذين  كَلي عصر لمناصب الدولة في االيام البعيدة من )zUdras(شـّوْدَرْز الـ

 مخادع يتجنى على بقرة ليس باألمر الذي يثير اهتمامهم)zUdraka( ْدَرَكشّو عن ـيْزٰشرِٰسماع الـ ان ى كل حال، رغمعل. األبقار

 ألن كل ما يتعلق بقصصكْرِِٰشْٰـنَٰالرب كانوا معنيين بأحاديث . كْرِِٰشْٰـنَٰالرب كان ذلك الحادث ذو صلة ب ان قد تقصوا ما

ْرِِٰشْٰـنَٰ

ف

ن باب وغيرها في مجاالت علم اإلجتماع والسياسة واإلقتصاد والشؤون التربوبية ـْمـَوتََچْبهاـاليخوض .  جدير بالسمع مك

كل.  في جميع األمور بغض النظر عن ماهيتهاتصفية هو عامل الكْرِِٰشْٰـنَٰ. لذلك، جميعها جديرة بالسمع. كْرِِٰشْٰـنَٰالرب لتها ب ص

. تصفيتها هو عامل كْرِِٰشْٰـنَٰاج الجبالت المادية الثالث لكن ت شيء مشوب في الكون المادي ألنه من ن



 ٧\١٦\١. ب. ش

 التعريب

منه بإستدعاء مالك ون الخلود والحرية من الموت ويفلتون ن البشر من يطلب يوجد بي،ْسـوامّيچُوسّوتَ يا 

 . ياَمـراَجالموت 

 التفسير

 ٨\١٦\١. ب. ش
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ما القي أحد من الحاضرين الموت لن يألنه الحق  ممثل ياَمـراَجوجه كبار الحكماء دعوة إلى مالك الموت 

ينبغي لالحياء تحت سلطانه اإلنتفاع بالسماع عن الشهد الخالد في .  حاضرا معهمياَمـراَجدام مالك الموت 

  .للحقصورة هذه الحكاية للتسالي العلية 

 التفسير

 ٩\١٦\١. ب. ش

 التعريب

. نوم ونهارهم في أعمال عقيمةيقضي الكسالى قصار العمر ذوي الفطنة الضئيلة لياليهم في ال

 التفسير

ملحمة يمه وشْٰـنَٰكْرِِٰيمه وكْرِِٰشْٰـنَٰالرب  كوروكْـشِٰـتَْركانت .  االصفياء صالح على حد سواءتلذلك، ذكر .  على الصعيد العليت

)KurukSetra ( ال. كْرِِٰشْٰـنَٰالرب م في كل األرض بفضل صلة مضامينه ب يكرَّـتاچّيـَوْد َچْبَهـبالسياسة والدبلوماسية لكن زاخرة

تلك االحاديث هي احاديث علية بالنسبة إلى. عن الدنيوي. ة الخحاجة إلى تنحية االمور الدنيوية السياسية واإلقتصادية واإلجتماعي

پانْٰـدََٰوْزسمعنا وتحدثنا عن نشاطات الـ.  االصفياءتيمهأو الحق المتصل إتصاال فعليا بالرب، عندما تكون متصلة بالصفي التيم 

)PANDavas ( كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب طات علية لصلتها ب لكنها جميعها نشايتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجنشاطات في نخوض اآلن ونحن

. )BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَوسبق لنا بحث ذلك بصدد أدعية .  االصفياءالتيمويعنى بسماعها 

نتأكد من عدم ضياع لحظة ان لذلك، من واجبنا. أعمارنا ليست طويلة وال يوجد يقين متى سنالقي الموت لمواجهة المرحلة الالحقة

الربكان عديم الصلة ب ان ، لكن مطلق حديث مهما كان مسرا ال يستحق السمعكْرِِٰشْٰـنَٰالرب أحاديث عديمة الصلة ببمرنا  من ع

. يشبه شكل دوار زهرة لوتسكْرِِٰشْٰـنَٰللرب ار الباقية  الد)Goloka VRndAvana (لُوَك ورِِٰٰنْـداَوَنچُوالكوكب الروحي . ْرِِٰشْٰـنَٰ

تى عندما ين

ك

إلى أي كوكب من الكواكب الدنيوية فإنما يفعل ذلك بتبيان داره على حاله في ذلك الكوكب فتبقى قدميه علىالحق زل ح

.  قدمين لوتسيتينكْرِِٰشْٰـنَٰللرب  ان لذلك، يقال. قدميه في جمال زهرة اللوتس ان الدوار الكبير لزهرة اللوتس نفسه، كما

تصبح النفس جديرة بالرجوع الى الالهوت. مة الوالدة والموت عائد إلى إتصالها بالقدرة الماديةالنفس باقية القوام ووجودها في دوا

الخلود دون تبديل أبدانهم المادية، اضاعة الوقت الثمين بأمور سوىون ال ينبغي لمن يطلب. عندما تتحرر من تلك القدرة المادية

. تيمه وكْرِِٰشْٰـنَٰالرب المتعلقة ب

. ومن ثم إلى فطنة أرفع يجعلها تتشوق إلى التحرر من قبضة الموتاإلنسانعندما تطور النفس أبدانا من عالم الحيوان إلى عالم 

 من القسوة إلى درجة الياَمـراَج إلى تجنب الموت عن طريق التقدم الكيماوي الطبيعي للعلم لكن مالك الموت عصرماء السعى عل

ستثني حتى حياة العاِلم نفسه

ي

 الموت بالتقدم العلمي يصبح نفسه فريسة الموت عندما يستدعيهقطعالعاِلم الذي يعلن نظرية . ي

االمل الوحيد لرفع يد مالك الموت هي.  الموتقطعفماذا يقال عن  د من عمره لحظة واحدةيزي ان ال يستطيع أحد. ياَمـراَج

 الذكر التيأي حفلة) kIrtana (كيْرتَـَن الدعوة إلى حضور لبيويالحق  تيم  هوياَمـراَج. استدعاءه لسماع وتسبيح االسم القدوس

ىدعوة إل) zaunaka (شاونَـَكك، وجه كبار الحكماء الذين يتصدرهم لذل. تتيميةال الخدمة  المنقطعين إلىاالصفياء التيميعقدها 

. تفادي الموتون خير من يريدوهذا ل) NaimiSAraNya (نايميـٰشـاَرنْٰـيا لحضور القربان القائم في غابة اَمـراَج

ل إنسان يبغض الموت لكنه يجهل وسيلة تالفيه

ي

ما كلحقعلى سماع التسالي الحلوة  ل خير عالج لتالفي الموت هو تعويد النفس .  ك

ا النص كل منفي هذ) zaunaka (شاونَـَكلذلك، يوصي الحكماء على لسان . ـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرّيتروى منهجيا في متن 

. طلب الحرية من الموت بتطبيق ذلك ي



 ١٠\١٦\١. ب. ش
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 إقامته في اثناء يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج بالتغلغل في مملكة كَلي رعصأت عالمات بد: ْسـوامّيچُوسّوتَ قال 

عندما اطلع على ذلك لكنه اتاح له فرصة للقتال فحمل  لم يجد االمر مستساغا. كوروعاصمة امبراطورية 

. قوسه وسهامه واستعد للعمل العسكري

 التفسير

 ١١\١٦\١. ب. ش

 التعريب

ترك .  على مركبة تجرها جياد سوداء اللون ورايته كانت منقوشة بصورة أسديتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَججلس 

 . ميع الجهاتلقهر ج ت والمشاة والفيلة والخيالةمركباالعاصمة في تلك الزينة محاطا بال

 التفسير

 ١٢\١٦\١. ب. ش

 التعريب

ية هبة خاصة من الطبيعة المادية في مجرى تطبيق قوانينها الصارمةاإلنسانالحياة . يةاإلنسان الفطنة قيمة الحياة ضعفاءيجهل 

يعنى. الدة والموتية فرصة لتحقيق أعظم نعم الحياة وهي الخروج من علقة تعاقب الواإلنسانالحياة . المتمثلة بالشقاوة على النفس

 الفطنة كسالى وقاصرين عن تقييم هبة البدن المادي لتحقيقضعفاءالفطين بتلك الهبة الهامة ببذل كل جهده للفكاك من العلقة، لكن 

بدنبجد طوال حياتهم ابتغاء الملذات الحسية للون اهتماما بالتنمية اإلقتصادية الزائفة ويعملون الخالص من العلقة المادية ويزداد

 قدر محدد من الملذات الحسية جزاء علىلإلنسانوبناء عليه، يقّدر . يوفر القانون الطبيعي الملذات الحسية في عالم الحيوان. الزائل

 بذل الجهد للفهم بأن الملذات الحسية ليست الغاية القصوى للحياةاإلنسانما قدم من عمل في عمره السابق أو الحاضر، لكن واجب 

يمكننا المالحظة على االخص.  يعمل طوال عمره مقابل ال شيء ألن غايته هي الملذات الحسيةاإلنسان ان يذكر هنا. يةاإلنسان

تنتج الطاقة البشرية عددا كبيرا من المصنوعات لكنها مقصودة جميعها.  مقابل ال شيء في المدن الكبيرة والصناعيةاإلنسانعمل 

اثناءية المادية، وينام المتعب بعد العمل الشاق طوال النهار، أو ينشغل في عاداته الجنسية للملذات الحسية وليس للخروج من العبود

. وا هنا بالكسالى والتعساء وقصيرين العمروصفلذلك، .  الفطنةضعفاءهذا هو برنامج الحياة المتحضرة المادية ل. الليل

يتْكْٰشانت إدارة  ـرّيَپـ َمهاراَج  قد تغلغلتكَلي عصركان جالسا بسالم في عاصمته، لكنه اطلع بأن عالمات  مثالية إلى درجة انه ك

. الميل إلى القمار-٤.  الخمرة-٣.  أكل اللحوم-٢.  الزنا-١؟ كَلي عصرما هي عالمات . في مملكته ولم يرق له ذلك الخبر

مجتمع البشري هي اسباب كل أشكال الخالف والعالمات المذكورة أعاله في العصر يعني بالمعنى الحرفي للكلمة كَلي عصر

 من جذورها مماقتالعهاتلك العالمات ظهرت في بعض رعيته فأراد اتخاذ تدابير فورية إل ان يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجسمع . الخالف

 ترق له تلكلم. حالما سمع بظهورهاأراد اقتالعها  ويتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجتلك العالمات كانت مجهولة عمليا في عهد  ان يعني

روعصالأرذل  كَليال حاجة إلى قتال الممالك الصغيرة ألنها كانت رغيدة بسلطته لكن اتاح له . االنباء لكنها اتاحت له فرصة للقتال

ي حالما تسنح له فرصة القتال ابتهاج الرياضي عندماالمثال) kSatriya (كْـشَٰـتْـريـيايبتهج الملك الـ. فرصة عرض شجاعته

لو كان االمر كذلك فما الذي يدعو إلى اإلستعداد. كَلي عصررة في تلك العالمات مقّد ان ال خالف. فرصة عرض براعتهسنح له  ت

االمطار حتمية في موسم االمطار لكن يتخذ الفرد اإلحتياطات الالزمة لحماية. مجابهتها؟ تلك الحجج يطرحها الكسالى والتعساء

فسه

ل

 لكن من واجب الدولة حماية المواطنين منكَلي عصرورة اعاله في الحياة اإلجتماعية في كذا، ستغلغل العالمات المذك. 

خالطة عمال 

ن

 لحماية المواطنين االبرياءكَلي عصرقضية ون  معاقبة االرذال الذين يدعميتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجاراد . كَلي عصرم

.  مصيبا في اإلستعداد للقتاليتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج تلك الحماية وكان من واجب الملك اعطاء.  بالتربية الدينيةاصفياءالذين كانوا 

رايته كانت تحمل رسم اسد ان  ألن جياده كانت سوداء اللون وليس بيضاء اللون كماأْرجوَن عن جده يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجيتميز 

بينما  بالشارات الملكيةيتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجموكب ملكي مثل موكب . )HanumAnjI( ـجّيَهـنومانَراية جده تحمل رسم كانت 

. بات والخيالة والفيلة والمشاة والفرق الموسيقية ليس مسرا للنظر فحسب بل يدل على حضارة جمالية حتى في جبهة القتالكرمل وا



  ِكـتوماَلو) BhadrAzva (َوْبـَهـْدراشْـ:  جميع انحاء الكوكب األرضييتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج قهرثم 

)KetumAla (تَ ْبـهاَرو) BhArata (پوروشَٰكيـْمـ  و الشمالية كوروو) KimpuruSa( جمع األتاوة و) وغيرها

. من جميع ملوكها

 التفسير

 َوـشْ تْـشايـنامْٰ وـشْ تْـشَـرامَْٰچنَـ

 يَمـلُوَدكاْهـاوـشْ تْشَ نَـدّي

 شَتْــشْ پامْٰكَـلْـ -ِدَواْن ـوروٰشپ

 َدْرشَـناْهـا -ْپـريـيا تْـشَ شْـنارّي

 

 ْنچاسوْبـَهـوان ْرپّو -ـطَشْٰأْدرِٰ

 َسـ َدَدْرشَ ْدَهـنَـنْـَجـياه

 يَسـَدناني تْـشَ شوْبـْهـراٰن

  نيـْبـهاْهـاْپـَسـَرسامْٰشْ تْـشاـنارّي

-Gandha( تََپـْرَو  ماَدَن-نْـْدَهىچا وتمتد من )Meru Parvata(هي منطقة قرب تََپـْرَوِمـرو :  )Bhadrazva( ْبـَهـْدراشْـَو

madana Parvata(َوْرشَٰيرد ذكر تلك . مالحة إلى بحر المياه ال )varSa(من١٨-١٤\٧ َپـْرَو – ـَمْبهـِيـشْٰ  جزء أي البالد في 

َمهاراَجقهر . )DhRtarASTra (ْدْهـرِٰتَـراشْٰـتَْر إلى )SaJjaya( َسـنْـَجـياى لسان  عل)MahAbhArata (َمهاْبهاَرتَ

 امبراطور جميعيتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجاعلن . ضاً وكانت تخضع لسلطته أي)varSa( َوْرشَٰ الـ تلك)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر

 .  خروجه من عاصمته لجمع االتاوة من كل تلك البالداثناءالبالد التي كانت خاضعة لحكم جده لكن كان عليه إرساء دعائم سلطته 

 أي جزر تحيطها سبعة بحار وتقسم الجزيرة)dvIpas( ـْزْدوّيـَپيقسم هذا الكوكب األرضي إلى سبعة : )KetumAla( ِكـتوماَل

. أي اجزاء تحدها ثمانية جبال شاهقة)varSas( ـْزَوْرشَٰ إلى سبعة )JambUdvIpa( ْدوّيـَپَجـْمـبّوالوسطى التي تسمى 

 َوْرشَِٰكـتوماَلفي  ان قيل.  المذكورة أعاله)varSas( ـْزَوْرشَٰ هي احدى تلك الـ)Bharata-varSa( َوْرشَٰ -ْبـهاَرتَ

)KetumAla varSa(َوْرشَٰ تلك الـأْرجوَنقهر .  أجمل النساء )varSa(ًَسـْبـها  جزءيرد وصف هذا الجزء من األرض في.  أيضا

. )MahAbhArata (َمهاْبهاَرتَ من ٦\٢٨

 اآلف سنة١٠ون  وان اهله يعمر)Meru Parvata( تََپـْرَوِمـرو هذا الجزء من األرض يقع على الجانب الغربي من  ان قيل

 الجنة ويخلوا أهلها من كلّياتيمتاز أهل هذا الجزء من األرض بالبشرة الشقراء وتماثل النساء حور. )٣١\٦ َپـْرَو ـَمْبهـِيـشْٰ(

 . االمراض واالحزان

ْدوّيـَپَجـْمـبّو التسعة من )varSas( ـْزَوْرشَٰهذا الجزء من األرض هو أحد : )Bharata-varSa( َوْرشَٰ -ْبـهاَرتَ

)JambUdvIpa( . َوْرشَٰ -ْبـهاَرتَيرد وصف )Bharata-varSa( في )من)َپـْرَو ـَم ْبهـِيـشْٰمن الفصلين التاسع والعاشر 

 وتقع في)JambUdvIpa( ْدوّيـَپَجـْمـبّو في وسط )IlAvRta-varSa( َوْرشَٰ -تَإيالَورِٰ تقع. )MahAbhArata (َهاْبهاَرتَ

نوبها 

م

َمهاْبهاَرتَ من )٨\٧\٢٨ َپـْرَو -َسـْبـها( في )varSas( ـْزَوْرشَٰيرد وصف تلك الـ. )Hari-varSa(  َوْرشَٰ-َهريج

)MahAbhArata(: 
näréç cäpsarasäà nibhäù 



١٥-١٣\١٦\١. ب. ش

 التعريب

. كْرِِٰشْٰـنَٰالرب حيثما توجه كما سمع امجاد الحق  تيمسمع الملك امجاد اسالفه العظام الذين كانوا جميعهم من 

ذكر الناس المودة الحميمة كما ) AzvatthAmA (آشْـوتّْـهاماله من حرارة سالح الحق سمع أيضاً عن حماية 

فتح الملك عينيه . )Kezava( َوِكـشَـللحق بداعي حبهم )PRthA( تْـهاْپـرِٰ و )VRSNi( يـٰنشَْٰورِٰ بين ذراري

. برضى كبير لسروره بالمتغنين بتلك االمجاد فأجاد عليهم بالعقود والثياب الفاخرة

 التفسير

 ١٦\١٦\١. ب. ش

 التعريب

 برحمته العلية الذي كان مطاعا في كل مكان، قام )ويشْٰـٰنو( كْرِِٰشْٰـنَٰالرب  ان يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجسمع 

.  والصديق والحارس الليلي الخأْرجوَنسوق مركبة  مثل )PANDu ( پانْٰـٰدوبكل أشكال الخدمات إلى أبناء

 غمر. اعة الخادم وتقديم السجود مثل صغير السن وأطاعهم ط)PANDavas (پانْٰـدََٰوْزاستجابة لما تطلّبه الـ

 . عندما سمع ذلكالقدمين اللوتسيتين للحق  حب يتْكْٰشـّيرَپـ َمهاراَج

.ح ور الجنان  أي)ApsarAs( ـراْزْپـَسآ في غاية الجمال وبعضهن في جمال )varSas( ـْزْرشَٰالنساء في هاتين ااـَو ان يذكر هنا

)JambUdvIpa( ْدوّيـَپَجـْمـبّو في أقصى شمال )Uttarakuru-varSa(  َوْرشَٰ-أوتَّـَركوروتقع : )Uttarakuru( أوتَِّـَركورو

َوْرشَٰ -ـَمـياهـيَرنْٰ عن )zRGgavAn(وان ـَچـنْشْـرِٰويحيط بها بحر المياه المالحة من ثالثة جهات ويحدها جبل 

)HiraNmaya-varSa(  ِوديالـحسب الوصف الجغرافي . 

. ألف ميل١٦ ألف ميل وعرضها ٨٠مال جبال الهيمااليا وطولها وارتفاعها تقع ش): KimpuruSa-varSa ( َوْرشَٰ-پوروشَٰكيـْمـ

َدكْـشَٰنت رية ب من ذ)KimpuruSa (پوروشَٰكيـْمـأهل . )٢-١\٢٨ َسـْبـها( أْرجوَنتلك االجزاء من األرض قهرها 

)DakSa( .ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَج اقامة اثناء حضر أهالي تلك البلدان تلك المناسبة ودفعوا االتاوة إلى االمبراطور

)YudhiSThira( َوْرشَٰ-پوروشَٰ كـيْمـهذا الجزء من األرض يسمى . قربان الحصان ) KimpuruSa-varSa (ياتأي وال

َوْرشَٰ -ْبـهاَرتَ ولد في واليات الهيمااليا تلك وجاء إلى سـوامّيچُوشـوَك ِدَو  ان قيل. )HimavatI( هيـَمـَوتّيالهيمااليا 

)Bharata-varSa(بعد عبور واليات الهيمااليا  . 

قهر جميع القارات التي تحدها كل البحار من كل الجهات الشرقية والغربية.  األرضيتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجبكالم آخر، قهر 

. شمالية والجنوبيةوال

حيق وقد القى جري استقبال الملوك وكبار رجال الدولة بكلمات الترحيب وهو نظام جاري منذ زمن س يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجي

 يعنيكْرِِٰشْٰـنَٰ. مدار كلمات الترحيب كْرِِٰشْٰـنَٰالرب كان . الترحيب حيثما توجه ألنه كان أحد كبار االباطرة المعروفين في األرض

 . الملك يعني الملك وحاشيته ان  كماتيمه وكْرِِٰشْٰـنَٰ

 يسر منيتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجما كان . والعكس صحيحالحق يعني تمجيد  التيم لذلك، تمجيد.  عن بطانتهكْرِِٰشْٰـنَٰمن المحال فصل 

خصيصاالحق ينزل . كْرِِٰشْٰـنَٰالرب  عديم الصلة بتسالي التسبيحلك لو كان ذ) PANDavas (پانْٰـدََٰوْزماع امجاد اجداده الـ س

على الحياةون ألنهم ال يقوالحق  بحضور التيميتمجد . )paritrANAya sAdhUnAm( ناْم ساْدهّوـاياَپـريـتْـراٰن: تيمهلتخليص 

الحق بحضور يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجشعر  لذلك،. التيمبتساليه وامجاده عند الحق يحضر . وقدراتهالحق لحظة واحدة دون حضور 

خطر لكن الكون الماديالحق  تيمال يحيق ب. هله عندما كان جنينا في رحم امالحق وال سيما تنجية الحق عند سماع تمجيد اعمال 

)PANDavas (پانْٰـدََٰوْزدون تورط الـ. عندما يسعفهمالحق  في المخاطر ظاهريا ويتمجد التيم زاخر بالمخاطر في كل خطوة ويقع 

تلك في كلماتالحق ت كل أفعال ذكر. ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ بإلقاء كْرِِٰشْٰـنَٰالرب مجد لما ت) KurukSetra (كوروكْـشِٰـتَْرملحمة   في

الفرق بين كلمات الترحيب في اليوم.  الخطباء بالعطاء الجزيل من شعوره بالرضى التاميتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجالترحيب وجازى 

ونن يتلق وكانت مليئة بالحقائق وكان المتكلمييتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجالترحيب كان بأشخاص نظير  ان الحاضر وفي تلك االيام هو

في اليوم الحاضر بل تطري أصحاب المناصب العليا وغالبا ما تحتوي علىتخلو من الحقائق العطاء الجزيل بينما كلمات الترحيب 

. االكاذيب ونادرا ما يجازى المتكلمين الفقراء بشيء



 التفسير

 ١٧\١٦\١. ب. ش

 التعريب

 ايامه في السماع عن منجزات يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج تمضية اثناء مني عما حدث تسمعوا ان م اآلنكيمكن

 . اسالفه واستغراقه في ذكرهم

 ١٨\١٦\١. ب. ش

 التعريب

شخصية األصول الدينية يتجول في صورة ثور فالتقى شخصية األرض في   أي)Dharma( ْدَهـْرَمكان 

 )Dharma( ْدَهـْرَمسأل  لذلك،. دامعة العين وشاحبة اللونكانت . صورة بقرة بدا عليها حزن أم فقدت طفلها

. األرض ما يلي

 التفسير

 ١٩\١٦\١. ب. ش

 التعريب

سيدتي، ما هو سبب غياب صحتك وعافيتك؟ لماذا يغمرك :  في صورة الثور قائال)Dharma( ْدَهـْرَمسأل 

هل تعاني من مرض باطني أو انك تذكري قريب في مكان بعيد؟. الحزن؟ يبدو اسوداد وجهك

 تفسيرال

 ٢٠\١٦\١. ب. ش

 التعريب

يدپانْٰـدََٰوْزالـ االصفياء مثل التيم هو كل شيء عند كْرِِٰشْٰـنَٰالرب   )PANDavas( . معبودهم وسالحق ان هم الروحي ومرشدهمك

 بصفةيتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج. مشاعرهمالحق  بادلهم بذلك،. وسائق مركبتهم وصديقهم وخادمهم ورسولهم وكل ما يمكن لهم تخيله

معالحق يستطيع الفرد نيل الخالص بمجرد تقدير تعامل .  فغمره الحبتيمهوالحق استطاع تقدير التبادل الودي بين للحقالصفي التيم 

 الفور بالرجوع الىاالعمال البشرية لكن من يعلمه بحق يصبح جديرا علىباب  من تيمهمع الحق يبدو تعامل .  االصفياءتيمه

وعلى استعداد للتضحية بكل غالي ورخيص فيالحق نقادين لمشيئة م) PANDavas (پانْٰـدََٰوْزكان الـ. الالهوت في الدار الباقية

 . بفضل ذلك العزم الخالص في أي صورة شاءواالحق فاستطاعوا تأمين رحمة الحق خدمة 

اهل األرض في ان عندما يكون الثور والبقرة في حالة فرح فال بد من العلم. الثور رمز المبدأ االخالقي بينما تمثل البقرة األرض

لذلك، يرعى المجتمع.  وتدر البقرة الحليب معجزة الطعام الكاملالثور يعين على انتاج الحبوب في الحقول ان يعود ذلك إلى. رح ف

البشري الثور والبقرة بعناية فائقة ليتسنى لهما التنقل بحرية في فرح، لكن يجري ذبح كل من الثور والبقرة في الوقت الحاضر من

لما يعود على الجميع بالخير بمجرد نشر التربيةيمكن حماية الثور والبقرة . ْبَرْهـَمـنية من قبل الجاهلين بالتربية الـكَلي عصر

بفضل تقدم تلك  التي تمثل خير كمال جميع االمور الثقافية، ويتم الحفاظ على اخالق المجتمع على الوجه الصحيحْبَرْهـَمـنيةالـ

 مماْبَرْهـَمـنيةالتربية الـتجري إساءة معاملة الثور والبقرة عندما تتدهور .  فيحل السالم والرخاء دون بذل جهد اضافيالتربية

. ستتبعه ظهور العالمات التالية ي

يشعر كل فرد بغياب قريب بعيد. الوجه هو مرآة العقل.  وكل فرد مصاب بمرض ماكَلي عصريستبد القلق بجميع اهل األرض في 

يحيا االب بعيدا عن اوالده أو الزوجة عن زوجها وهلم جرا.  هي تشتت شمل العائلةكَلي عصرالعالمة التي يتميز بها . عن الوطن

توجد معاناة من االمراض الباطنية والفراق عن القريب والحبيب والهموم بصدد الحفاظ على الحالة و  من اجل كسب لقمة العيش

. عصرليست تلك سوى بعض العوامل الهامة التي تسبب حزن الجميع في هذا ال. القائمة



ة على حالتي؟ أم يستبد بك القلق من هل انت حزين. لقد فقدت ثالثة قوائم وأنا أقف اآلن على قائمة واحدة فقط

استغالل آكلة اللحوم غير المشروعين لك منذ اآلن فصاعدا؟ أم انك حزينة لحرمان المالئكة اآلن من حصتهم 

من القرابين إلنقطاع تقديمها اآلن؟ أم انك حزينة على االحياء لعذابهم بالقلة والجفاف؟

 التفسير
 انلما. الرحمة وقوة الذاكرة والمبادئ االخالقية أو الدينية:  وهيكَلي عصرخص مع تقدم ستتناقص تدريجيا اربعة اشياء على اال

عندما يصبح ثالثة.  أي مبادئ الدين ستفقد بنسبة ثالثة من اربعة فقد كان الثور يقف على قائمة واحدة فقط)dharma( ْدَهـْرَم

كَلي عصرستخلق الحضارات الملحدة في . بالنسبة إلى الحيواناتالدين سيتحول الوضع إلى جحيم ون أرباع من أهل األرض يخالف

لذلك، ستجعل جمعيات.  من الجمعيات الدينية الكاذبة حيث سيعصى شخصية الالهوت على نحو مباشر وغير مباشرا كبيراعدد

المؤمن من الدرجة االولى. شخصية الالهوت العلياالبشر درجات بنسبة إيمانهم ب. الملحدين األرض غير صالحة لسكنى الراشدين

ثم) vaizyas (ْزَوايشْـيا ثم الـ)kSatriyas( ْزـتْـريـياكْـشَٰالـ ثم ـةْبراْهـَمنَٰالـ و)VaiSNavas( ْزوايشْٰـنَٰـَوالـهو 

 أي)caNDAlas( الَـْزـٰدتْـشَـنْٰرا وأخي) yavanas (ـْزنَياو ثم الـ)mlecchas( ْمـِلـتْـشّْـَهـْز ثم الـ)zUdras( ْزْدَرـّوشالـ

 غير مقصودة لعقيدة أو نسب مخصوص بل هي درجات البشرةِوديالـكل تلك المصطلحات الواردة في الكتب . أرذل البشر

وبناء. يستطيع الفرد اكتساب صفات أي درجة من الدرجات بمجهوده الشخصي. بصلة  بصورة عامة وال تمت إلى نسب أو عقيدة

اَلـٰدتْـشَـنْٰيتخطى ابن  ان يمكن  أو)mleccha( ْمـِلـتْـشّْـَهىيصبح  ان كن يم)VaiSNava (وايشْٰـنَٰـَوـالعليه، ابن 

)caNDAla(العظيمالرب ة والصلة بصحبتستند جميع تلك الدرجات إلى ال. ْبراْهـَمنَٰ درجة الـ .

اللحومون من يأكل. )mlecchas( شّْـَهْزْمـِلـتْـ لكن ليس جميع آكلة اللحوم )mlecchas( ـْزـَهْمـِلـتْـشَٰيطلق على آكلة اللحوم 

ْمـِلـتْـشّْـَهـْزاللحوم دون قيد أو شرط يطلق عليهم ون  لكن من يأكل)mlecchas( ْمـِلـتْـشّْـَهْزطبقا ألحكام الدين ليسوا 

)mlecchas( . ِوديالـتباع العلم يتمتع الثور والبقرة بحماية خاصة من قبل ا. ةِوديالـاكل لحم الثور والبقرة محظور في الكتب،

لن يقدم أهل. على انفسهم كل اشكال الشقاءون وسيجلبون  الحاضر، سيستغل الناس بدن الثور والبقرة كيف يشاءكَلي عصركن في  ل

تقريب القرابين ضروري للمنغمسين في ان  بتقريب القرابين رغم)mleccha( ْمـِلـتْـشّْـَهىلن تحفل فئة .  القرابينعصرهذا ال

 . )١٦-١٤\٣( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـتقريب القرابين موصى بشدة في . ات الحسيةالملذ

ة ويوصي بتقريب القرابين حفاظا على تقدم النفوس المغلولة على دربسيَّر هو صانع االبدان المادية للنفوس المْبـَرْهماالمولى 

بوب والخضار وبتناولها يتغذى البدن بصورة الدم والمنييقضي هذا النظام بأن يحيا الجميع على منتجات الح. الرجوع الى الالهوت

ممكن باالمطار وال تسقط االمطار بصورة منتظمة دون تقريب. بالدم والمني يتناسل االحياء، لكن انتاج الحبوب والخضار الخ و

جاء في. )Atharva (آتْـَهـْرَو و) Rg (ْچ رِٰو) Yajur (ياجوْر و) SAma (ساَمفي الواردة  ةِوديالـالقرابين التي تقام بالطقوس 

عندما يرضى مالك الشمس فإنه يجمع. مالك الشمس يرضى عند تقريب القرابين في النار ان )Manu smRti( ْسـْمـرِٰتي َمـنو

َهْزْمـِلـتْـشّْـ والحيوان بعد سقوط االمطار لكن اإلنسانالمياه من البحار فتتجمع الغيوم الكافية وتمطر فتنبت الحبوب طعام 

)mlecchas(على الطعامون المسالخ لقتل الثيران والبقر مع سائر الحيوانات على امل الثراء بزيادة عدد المصانع ويعيشون  ينشئ

عليهم انتاج الخضار واالعشاب للحيوانات وإال لن تقوى ان  العلميتعينالحيواني دون اكتراث بإقامة القرابين وانتاج الحبوب، لكن 

لذلك، ال مفر لهم من اإلعتماد. من اجل انتاج االعشاب لطعام الحيواناتال بد من توفر االمطار الكافية  العيش، والحيوانات على

.  ومن الواجب مرضاتهم بتقريب القرابين)Candra( تْـشَـنْـْدَر و إنْـْدَر  وعلى رحمة المالئكة مثل مالك الشمس

يريد هؤالء. الموكلين بالحفاظ على دار السجنالحق المالئكة خدم . ره مراراهذا العالم المادي هو دار سجن كما تقدم لنا ذك

 . وهذا هو الغرض من تقديم القرابينالحق المالئكة من النفوس المتمردة التي تطلب الحياة الخالية من اإليمان، التوجه إلى 

الذنوب على أشكالها في كل خطوة منون سبب، يرتكبلهذا ال. عمل بإجتهاد والتمتع بأجر عمله في الملذات الحسيةل ا الماديطلبي

 متعالين عن جميع أشكال العمل الصالح والطالح معا، واعمالهم منزهة عن شوائبتتيميةال الخدمة عمرهم، لكن المنقطعين إلى

بان، لكن المنقطعين إلى إلى تقريب القرابين المشرعة ألن حياته بحد ذاتها هي مثال القر للتيمال حاجة. الجبالت المادية الثالث

العمل الصالح ابتغاء الملذات الحسية ملزمين بتقريب القرابين ألنها الوسيلة الوحيدة للتحرر من جزاء كل الذنوب التي يرتكبها طلبة

سجناءيرضى المالئكة بالقرابين كما ترضى إدارة السجن عندما يصبح ال. القرابين مقصودة إلبطال تلك الذنوب المتراكمة. االجر

 أي قربان تسبيح)saGkIrtana-yajJa( ـياْچيا ـّيْرتَـْنـكَسـنْ بقربان واحد هو تْـشايتَـنْيامواطنين مطيعين، لكن أوصى المولى 

وطالب االجر استمداد نفع متعادل من قضاء التيم  يمكن لكل منبذلك،.  الذي يستطيع الجميع المشاركة بهكْرِِٰشْٰـنَٰ َهـِرى

. )saGkIrtana-yajJa( ـياْچيا ـْنـّيْرتَـكَـنْ س



 ٢١\١٦\١. ب. ش

 التعريب

هل تشعرين بتأنيب الضمير على النساء واالطفال الحزانى الذين أهملهم معدومو الضمير؟ أم انك حزينة ألن 

 مدمنين على اعمال تخالف مبادئ الدين؟ أم انك حزينة على رؤية لجوء ـةْبراْهـَمنَٰمالك العلم في يد 

؟ ْبَرْهـَمـنية إلى عائالت ملكية ال تحترم التربية الــةـَمنَْٰبراْهالـ

 التفسير

 ٢٢\١٦\١. ب. ش

 التعريب

هل .  مما استتبعه اختالل الجهاز الحكومي عامةكَلي عصراصبح الساسة المزعومين مضللين اآلن بتأثير 

. انت حزينة على هذا اإلختالل؟ ال تعمل عامة الناس اآلن بأحكام ونواهي االكل والنوم والشرب والجماع الخ

 هل أنت حزينة على ذلك؟. كل وأي مكانإليها في ون بل ينزع

 التفسير

 ٢٣\١٦\١. ب. ش

 التعريب

سيؤدي الزنا في هذا. ون حمايةون  إلى أبعد حد ويترككَلي عصر واالبقار في ـةْبراْهـَمنَٰسيجري اهمال النساء واالطفال والـ د

وسيصبح الزواجفي ظل تلك الظروف ل عن حماية الرجال ستسعى النساء إلى اإلستقال.  إلى إهمال العناية بالنساء واالطفالعصرال

مجرد اتفاق شكلي بين الرجل والمرأ من الفطناء بفضلـةْبراْهـَمنَٰالـ. في معظم االحوال ةالصحيحالعناية  األطفال جدلن ي. ة

لصعيد االخالقيإلى اسفل درك على اون  سيصلبلي إلى أقصى مدى عصر تراثهم العائلي ولن يصعب عليهم تحصيل العلم ال

الدولة العلمانيةون  ويفضلةِوديالـسيذم الساسة الحكمة . ال يتوافق العلم مع الشخصية السيئة لكن ذلك سيصبح سائدا. الديني

سيجري شراء الـ

و

سيقبل حتى فيلسوف وكاتب لعدة كتب حول المبادئ الدينية.  العلماء الزائفين من قبل الساسةـةْبراْهـَمنَٰ و

 على االخص من قبولـةْبراْهـَمنَٰ التي تمنع الـ)zAstras( ْزشاْسـتَْرـاللرفيعة في حكومة تنكر المبادئ االخالقية في بالمناصب ا

تلك هي بعض. ذلك مهما كانت وضيعةون الخدمة في الحكومة، لكنهم لن يقتصروا على قبول الخدمة في الحكومة فحسب بل سيفعل

. العام للمجتمع البشري التي تؤذي الخير كَلي عصرعالمات 

 إشباعهااإلنساناالكل والنوم والدفاع والجماع، لكن واجب :وجد بعض متطلبات الحياة المشتركة بين والحيوان وهياإلنسان  

من االحكام والنواهي وليس دون قيود كالحيوانات

ت

لكن ذلك أمر شائنيستطيع الكلب جماع الكلبة في االماكن العامة دون تحفظ .  ض

يتجنب المجتمع البشري تلك االحكام والنواهي. اإلنسانلذلك، تقيد االحكام والنواهي أعمال .  ويوقعه بمتاعب قانونيةاإلنسانعند 

 بتلك الضروريات البدنية دون اهتمام باألحكام والنواهي ويستلزم هذاعصرينغمس البشر في هذا ال. كَلي عصرعندما يتحير بتأثير 

يشعر اآلباء واالوصياء باإلستياء من مسلك ابناءهم ويقتضي عليهم. لتدهور الحزن بسبب التأثيرات الضارة لذلك المسلك البربريا

 انـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرّينطلع من .  الحاضركَلي عصرمعظم االطفال االبرياء ضحايا العشرة السيئة التي يبثها  ان العلم

 في عناق)zUdras (شـّوْدَرْز كان يسير في الطريق العام عندما شاهد زوج من الـْبراْهـَمنَٰ بن البريء لـ اال)AjAmila( أجاميَل

)AjAmila( أجاميَلوقع في تلك االيام ضحية واحدة مثل . اصبح ضحية الرعاع وزل إلى منزلة قطاع الطرق نتيجة العشرة السيئة ف

اضر ضحايا لدور السينما التي تشجع الشباب على الفساد، وجميع الساسة جاهلين الحكَلي عصر لكننا نجد الطلبة االبرياء في 

ب مقصود للخبرةْبراْهـَمنَٰلمقصود لتسلم السلطة السياسية والعسكرية بينما الـالخبير ا) kSatriya (كْـشَٰـتْـريـياواجبات الـ

إلى سدة الحكم دونون  إلى الساسة الزائفين أو الذين يصل)kSatra-bandhu( هو َبـنْـْد-ـتْـَركْـشَٰ كلمة تشير .العلم واإلرشادب

وناصبحت اإلنتخابات العامة الطريق إلى سدة الحكم بناء على اصوات من ال يعمل. دريب مناسب مستند إلى التربية والتقليد ت

لذلك، اختلط الحابل بالنابل في. كانوا جهلة بمستوى الحياة؟ ان  باالحكام والنواهي فكيف يمكن ألمثالهم انتخاب الرجل المناسب

.  في جميع المجاالت السياسية واإلجتماعية والدينية وهذا أمر مؤسفكَلي عصر



كل تساليه هنا تسالي علية تحدد درب .  لرفع كاهلكَهري شخصية الالهوت العلياايتها األرض االم، نزل 

. ما تفكري اآلن بتلك التسالي وتشعري باألسف على غيابهرب. اآلن انت محرومة من حضوره. الخالص

 التفسير

 ٢٤\١٦\١. ب. ش

 التعريب

التأثير الفعال ن  ااعتقد. ارجو منك اخباري عن سبب بلواك التي أوهنتك. ايتها االم، انت ذخر كل ثراء

 . للزمان الذي يقهر أقوى االقوياء ربما سلب كل حظك الذي غبطك عليه حتى المالئكة

 التفسير

 ٢٥\١٦\١. ب. ش

 التعريب

 ْدَهـْرَميا :  في صورة الثور قائلةاجابت مالك األرض المتمثلة في صورة بقرة مالك الدين المتمثل

)Dharma(، كنت تقوم بقوائم اربعة أيضاً وكنت تضفي السعادة على .  سألتني عنه بالتتابعسأخبرك بكل ما

  .الحقالكون برحمة 

 التفسير

٣٠-٢٦\١٦\١. ب. ش

 التعريب
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 -١١.  المساواة-١٠.  المسؤولية-٩.  لجم الحواس-٨.  ثبات العقل-٧.  اإلستقامة-٦. الرضى بالذات
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.  اإلستقالل التام-٢١. لواجب السليم قضاء ا-٢٠.  القوة على جعل كل شيء ممكنا-١٩.  النفوذ-١٨. الفتوة

 -٢٨.  الدماثة-٢٧.  اإلبداع-٢٦.  رقة القلب-٢٥.  الطمأنينة-٢٤.  تمام كل الجمال-٢٣.  البراعة-٢٢

 -٣٤.  الهناء-٣٣.  حيازة كل المتاع-٣٢.  اإلجادة-٣١.  الكمال في كل علم-٣٠.  العزم-٢٩. الكرم

 القوامة بصفة شخصية -٣٩.  النزاهة عن اإلستكبار-٣٨. بادةعال -٣٧.  الصيت-٣٦.  الوفاء-٣٥. الثبات

-نَٰ نيـْرَو الواردة هنا هيتضمن تسالي  كلمةال. أي الخالص )nirvANa( نَٰنيـْرَوالخالص لكنها تفوق المتعة المستمدة من الحق ت

ـَل جـّيـَوشْـرّي رأي كل من حسب  والتي تعني ما يقلل من قيمة الخالص)nirvANa-vilambitAni( يلَـْمـبيـتانيو

.)zrIla VizvanAtha CakravartI ThAkura (ويشْـَواناتْـَهى تْـشَـكْـَرَوْرتي طْهاكوَر و )zrIla JIva GosvAmI( ْسـوامّيُو چ

برحمته لرفع عبء األرض،الحق ينزل  الخالص لكن  أي)nirvANa( نَٰنيـْرَو بلوغل ينبغي لإلنسان قضاء مجاهدات قاسية 

والدخول في صحبته واإلنقطاع إلى خدمتهللحق لبلوغ الدار العلية )nirvANa (نَٰنيـْرَوستطيع الفرد تخطي المتعة المستمدة من  وي

. بمجرد ذكر تلك التسالي الودية البهيجة

.الحق  الحقإذن، األرض مجهزة بكل الغنى الالزم لحياة أهلها لكن عندما ينزل كل كوكب من الكواكب مجهز على اتم وجه بنعمة 

تتغير األرض كلها على ان يمكن وها بكل محبة، لكنعظِّملى درجة حتى أهل السماء يإلى األرض فإنها تغتني بكل أشكال الثراء إ

 .الحقال يعتبر نفسه مستقال عن  ان لإلنسانلذلك، ينبغي . يفعل ما يشاء كيف يشاءالحق  .الحقبمشيئة  الفور

تراعى تلك الشريعة في. تطبيقه ياَمـراَج أو )DharmarAja( راَج ْدَهـْرَمهو مشرع الدين الذي اوكل الحق  َچَسـتْـيا ّيـو ب

)Satya-yuga( َچتْـِرتا ّيـو على اتم وجه لكنها تنقص بنسبة الربع في )TretA-yuga( َچَپـَر ّيـوْدوا والى النصف في

)DvApara-yuga( تستند السعادة في الكون. وتتناقص تدريجيا إلى نقطة الصفر فيقوم الدمار كَلي عصرفي  تنقص إلى الربع ثم

بذلك،. التقى يعني الحفاظ على االصول الدينية رغم كل المصاعب. الحفاظ على االصول الدينية إفراديا أو جماعياالمادي إلى نسبة 

. سعد الفرد طوال عمره ويرجع في النهاية الى الالهوت ي



طوى شخصية الالهوت وذخر كل .  البقاء وغيرها من الصفات العلية التي ال تنفصل عنه-٤٠. الالهوت

 في غيابه في كل كَلي عصرفانتشر اآلن  تساليه العلية على سطح األرض كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّياصالة وجمال 

 . زني على تلك الحالةمكان وهذا سبب ح

 التفسير



R الحق ان قيل. حتى وان أمكن إحصاء الذرات بعد سحق األرض إلى ذرات دقيقةللحقمن المحال تقدير الصفات العلية بعيدة الغور

ـَنْـتَ ِدَو من بألسنته التي ال تحصى لسنوات ال تحصى ولم ينته للرب العظيم سعى إلى إحصاء الصفات العلية )RAnantadevaR( آن

مع ذلك، يمكن تقسيم. اإلنسانلى عقل إالحق إنما هو تقريب صفات الحق النص اعاله حول صفات . بعدالحق إحصاء صفات 

الصفة الثالثة يمكن تقسيم ه ان)zrIla JIva GosvAmI( ْسـوامّيچُوجـّيـَو ـَل شْـرّييكتب . الصفات الواردة أعاله إلى فروع كثيرة

 كلـتاچّيـَوْد َچْبَهـفي الحق يأمر . التيمحماية النفوس المسلمة وطلب خير : آلخرين إلى فئتينوهي عدم الصبر على تعاسة ا

بحمايتهللحقال تحظى النفوس التي ال تسلم . فس بالتسليم له دون سواه ويعد كل من يفعل ذلك بالحماية من جزاء السيئات ن

يهدي.  ويشملهم برعايته الشخصيةتيمهيطلب خير الحق ل، لكن وبناء عليه، تحساب على ما قدمت من خير وشر العم. الشخصية

من جهة الصفة العاشرة وهي. يد العون في مجال قضاء واجباتهم على درب الرجوع الى الالهوتلهم  االصفياء ويمد تيمهالحق 

كذا، يقول.  بضياء الشمسرفيق كل حي كالشمس التي تنشر ضياءها على الجميع، لكن يقصر البعض عن اإلنتفاعالحق . المساواة

إذن، رغم استواء الجميع عند. الشقاوة الماديةون فيواجهالتسليم له التسليم له يشكل السالمة منه لكن التعساء قاصرين عن ان الحق 

تيمهبمريد خير الحق  وصف. على ذلكالحق تعيس الحظ بداعي العشرة السيئة يعرض عن العمل بأمره وال يالم فان الحق 

. أو عدم التسليم له راجع إلى االحياءللحق لكن امر التسليم تيمهمحابيا لالحق يظهر . موحده

الثبات في قضاء تكاليفه التيالصفي  التيم من واجب. عندما يعد بالحماية فإنه يفي بوعده في كل الظروف. وعدهالحق ال ينقض 

. قضاء الباقييتكفل بالحق ، والسيد الروحي السليمأو ممثله الحق يكلفه بها 

بتحمل المسؤوليةالحق عن أمر ألن عمله يقضى على يد قدراته الموكلة، لكن يتطوع الحق ال يسأل . مسؤولية فريدةالحق مسؤولية 

نَـنْـَد ابن صفةلعب دور راعي بقر في صباه وقام بمسؤولياته على أتم وجه ب. ي مختلف االدوار التي يلعبها في تساليه العلية

َهاراَج

ف

.)Vasudeva( َوسو ِدَو َمهاراَجفة ابن بص) kSatriya (كْـشَٰـتْـريـياكذا، أظهر براعة الروح العسكرية عندما لعب دور . م

 وهو مثال المسلكظم الحاالتفي مع تأمين زوجة عن طريق المبارزة أو الخطف) kSatriya (كْـشَٰـتْـريـيايجب على الـ

)RAma(راَم  شْـرّيهر حتى شخصية الالهوت أظ. )kSatriya (كْـشَٰـتْـريـياالـالعسكري لضرورة إظهار الشجاعة إلبنة 

تظهر الفتوة في. )SItAdevI( ّيِدو سّيـتا ونال يد أم السعد )Haradhanur( َهـَرْدَهـنوْر زواجه بكسر اقوى االقواس اثناءتوته  ف

ألنه قاتل في كل من تلك المناسبات تلك المسؤولية على أتم وجه بكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب قام . مناسبات الزواج وال عيب في ذلك

 ألف اميرة، كما قام بمسؤولياته في كل١٦رغم زواجه بما يزيد عن  ي للفوز بزوجةالفت) kSatriya (كْـشَٰـتْـريـياقتال الـ

. تساليه العلية المختلفة

 علم تام-٤. درة على تفهم ظروف المكان والغرض والزمان ق-٣.  إمتنان-٢.  فطنة-١: يمكن تقسيم الصفة الرابعة عشر إلى

إلى نفع سواه لتمامه في ذاته لكنه يشعرالحق ال يشعر الحمقى باإلمتنان لمن ينفعهم، لكن ال يحتاج .  علم بالذات-٥. بكل شيء

تيمه ان ل غرض ويبادلها بالخدمة رغم من كالصفيةباإلمتنان لتلك الخدمة الحق يشعر . تيمه التي يقدمها له الصفيةبالنفع بالخدمات 

ةِوديالـحسب المقولة  .الحقشيئا من  التيم لذلك، ال يتوقع.  للتيمهي بحد ذاتها نفع عليالحق الخدمة العلية إلى . ال يطلب ذلك

 بكل شيء من الخارج وينفذيحيطالحق  ان  يسعنا الفهم)sarvaM khav idaM brahma(  ْبـَرْهـَمَو ايَدمْٰ كْـَهـلْـَسـْرومْٰ: المأثورة

.  من الداخل كالسماء المادية التي تتخلل كل شيء)brahmajyoti( ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتيفيه بنوره 

ّيراْدهاراٰنجماله الشخصي يأخذ حتى بمجامع قلب أجمل االحياء  ان يبينه عن سائر االحياء كماالحق من جهة جمال الرب، محيا 

)RAdhArANI( . ،مُوَهـَن-َمـَدَنهو  الحقلذلك  )Madana-mohana( ْسـوامّيچُوجـّيـَو ـَل شْـرّيعمل . أي ساحر كيوبيد

)zrIla JIva GosvAmI( ْبـَرْهـَمـْنَپـَر  هو كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي ان وكتب مؤكداللحق على تحليل سائر الصفات العلية

)Parabrahman( ـشْـَوَرِچيُّـولذلك، هو .  العليةهو القدير بقدراته. شخصية الالهوت العليا أي )Yogezvara(أي المتصرف 

قاصرين عن فهم حركية علمه لرضاهم بالوصولالحق ون من ال يحب. العظيم وصورته الروحية هي صورة العلم والهناء والبقاء

 ليس كافيا وثابتا ومحدودا بينماسائر العلم ان تطمح جميع النفوس الكريمة إلى مساواته بالعلم مما يعني. إلى صورة علمه الباقية

 انه رغم رؤية اهاليـْمـَوتََچْبهاـالي ف) zrIla SUta GosvAmI (ْسـوامّيچُوسّوتَ ـَل شْـرّييؤكد . ثابت عميق الغورالحق علم 

بمثابة الغاية الحقيستطيع االحياء استحسان صفات . يوميا فقد كان شوقهم دائم اإلزدياد لمعاودة رؤيتهللحق) DvArakA (ْدواَركا

الحق حلم وهي حالة) mahat-tattva ( تَـتّْـَو-َمـَهـتْالكون المادي من نتاج . بلوغ مجاراة علمهون القصوى لكنهم ال يستطيع

 مستعليا البحر السببي ورغم ذلك، يظهر الخلق عرضا حقيقيا لملكوتهةچّيـويُّالـرقدته   أي)yoga-nidrA(  نيـْدرا-چايُّـوفي 

لذلك، هو قادر على بسط سلطته العلية على كل الوجود وحينما وحيثما يتجلى. بيانات حقيقية أيضاًالحق أحالم  ان مما يعنيالباقي 

هو كل ما مر أعاله، فإنه يحفظ األنظمة الكونية ويهب الخالص بذلك العمل حتى ألعدائهالحق كون . فإنما يفعل ذلك في تماميته

هو رب القدرة الخالقة. شيـَو  وْبـَرْهمالذلك، هو معبود حتى أكبر المالئكة  .الحقفوس المحررة إلى تنجذب حتى الن. الذين يقتلهم

ينزل إلى عدد ال يعد من األكوان في هو رب القدرة المادية و. )puruSa avatAra( تاَرپوروشَٰ أَو ته في صورةتى في نزل ح

 إلى جانب سائرَمـنو حكم الكون الواحد ما يزيد عن نصف مليون يتوالى على. لحكمها شخصيات ال تحصى في جميع األكوان

 الملكوت الروحي بل امتدادتهحيث يقع) mahat-tattva ( تَـتّْـَو-َمـَهـتْالنزالء في مختلف األكوان، لكن ال يوجد نزالء وراء 

 الكواكب في األكوانضعفاءحية ثالثة أعادل الكواكب في السماء الروت. )RVaikuNThaR (وايكونْٰطَْهىالشخصية في مختلف كواكب 

.)RVAsudevaR( واسو ِدَوليست سوى امتدادات للحق نارايانَٰع صور وجمي) Rmahat-tattvaR ( تَـتّْـَو-َمـَهـتْالتي ال تحصى في 

َهـِرى موراِرى، ِهى ويـنْـَدچُو كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي: هو.  بوقت واحدكْرِِٰشْٰـنَٰ و نارايانَٰ و) RVAsudevaR( واسو ِدَوذلك، هو 

اتْـَهى 

ل

ذلك، من.  في واحد ال ثان له)RzrI-kRSNa govinda hare murAre, he nAtha nArAyaNa vAsudevaR(  واسو ِدَونارايانَٰ لن

 R. المحال ألحد مهما كان إحصاء صفاته



 ٣١\١٦\١. ب. ش

 التعريب

الحق  تيم و)PitRloka( لُوَك ْپـيتْـرِٰهل يا خير المالئكة، اني افكر بنفسي وبك وبكل المالئكة والحكماء وأ

.  البشر في جامعة)varNAzrama (َوْرٰنـاشَْرَموجميع العاملين بنظام 

 التفسير
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 ومن اجل ذلك قدموا الغالي ْبـَرْهما التي ينشد لحظها المالئكة مثل )LakSmIjI( ـجّيلَـكْشْٰـمّيان ام السعد 

فت إلى خدمة القدمين والنفيس لشخصية الالهوت، تخلت عن موطنها في غابة أزهار اللوتس وانصر

 بقوى خصيصة لتخطي حظ االفالك الثالثة بزينة الراية والصاعقة وقضيب ةكنت مجهز .للحقاللوتسيتين 

الحق لوتس وهي النقوش المرسومة على باطن القدمين اللوتسيتين للرب، لكن تركني السوق الفيل وزهرة 

. بعدما شعرت بسعدي

 التفسير

لُوَك النظام العلمي پـيـتْـرِٰ  والحق  )varNAzrama (َوْرٰنـاشَْرَمتيم و)PitRloka(  ثمة تعاون بين البشر والمالئكة والحكماء وأهل 

باإلسترشاد بتجربة )varNAzrama (َوْرٰنـاشَْرَم وحياة الحيوان بنظام اإلنسانيبدأ الفارق بين حياة . يةاإلنساناة تفعيل كمال الحي ل

النظام الرباني. كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالحكماء مع المالئكة وصوال إلى الذروة المتمثلة بإعادة إقامة صلتنا الباقية بالحق المطلق العظيم 

 لتنمية الوعي الحيواني إلى وعي بشري والوعي البشري إلى وعي رباني مقصود)varNAzrama-dharma (َهـْرَمَوْرٰنـاشَْرَم ْد

 وجهت ضد النظام الربانيكَلي عصرأولى هجمة الحية السامة في . ويختل السالم والتقدم عند انقطاع هذا النظام بتنمية الحماقة

صفاته) zUdra (ْدَرـّوش والـ)zUdra( ْدَرـّوش الجدير يعتبر ْبراْهـَمنَٰح الـ فاصب)varNAzrama-dharma (َْرٰنـاشَْرَم ْدَهـْرَم بو

ة رغم انها تحقق أحد الشروط، لكنزائل بالوراثة هي دعوى ْبراْهـَمنَٰدعوى الـ.  استنادا إلى الحسب والنسبْبراْهـَمنَٰ يعتبر 

ية الصبر والبساطة والنظافة والعلم والصدق والوالء واإليمان بالحكمة عقله وحواسه وتنمضبط هو ْبراْهـَمنَٰالمؤهل الحقيقي للـ

 للحسب والنسب حتى على لسان شاعر شعبي مصقولا الحاضر وترويجعصريجري تجاهل المؤهالت المطلوبة في ال. ةِوديالـ

 . )RAma-carita-mAnasa(  مانَـَس- تْـشَـريتَ-راَمكتب 

. لذلك، كانت األرض االم في صورة بقرة حزينة على الحالة المؤسفة. كَلي عصركل ذلك عائد إلى تأثير 

ليس بتدبير اإلنسان  و  آثار النقوش الخاصة على باطن قدميه اللوتسيتين كانت مطبوعة على.زداد جمال وغنى األرض بنعمة الحق

طح هذه األرض 

ي

بكالم آخر،. بفضل تلك النعمة الخاصة ظهرت األرض في أكمل صورها فكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب  حضور اثناء س

. والحيوان بكل ضروريات الحياة كانت تقوم بوظائفها على اتم وجهساناإلناالنهار والبحار والغابات والجبال والمناجم التي تمد 

إلى الحضورالحق يدعو  ان لذلك، حري بالفرد. لذلك، تخطت ثروات األرض ثراء سائر الكواكب في االفالك الثالثة في الكون

العظيمالرب يسأل عن وسيلة إلبقاء ان  لإلنسانيمكن . على األرض بصفة دائمة لننعم برحمته العلية ونسعد بكل احتياجات الحياة

 انالذي يعم الوجود، حاضر معناالحق  .الحقالجواب هو ال حاجة إلى إبقاء . على األرض بعد تحقيق مهمته والعودة إلى داره

.  بالسماع والتسبيح والذكر الختهتعلقنا بخدم ان معنا لحلوله في كل مكانالحق يبقى . طلبناه

االمر الوحيد الذي يتعين علينا علمه هو البحث عن مصدر الصلة ونتصل به. بصلةالحق رض ال يمت إلى ال بوجد شيء على األ

ومن يسّبح االسمالحق االسم القدوس عين . يمكننا اإلتصال به بالصوت العلي الذي هو عين ذاته. الخدمة الخالية من التجني ب

صوتالتمكننا ذبذبات صوت الراديو من إدراك نسبية الصوت وبترداد . فورا امامهالحق ك حضور ادر االقدوس دون تجني يمكنه

شْـرّي وأمر المولى ةِوديالـجاء في الكتب . كَلي مدنس بشوائب عصركل شيء في هذا ال .الحقالعلي يمكننا الشعور بحضور 

. والتعالي تدريجيا والرجوع الى الالهوتبتسبيح االسم القدوس يمكننا من التحرر فورا من الشوائب ان  َمـهاْپـَرْبهوتْـشايتَـنْيا

 في كل األرض تغير فورا الوجه المتعباالصفياء التيم اتحركتتسبيح االسم القدوس الخالي من التجني سعيد سعد الرب، و

. بنشر تسبيح االسم القدوس وحده كَلي عصرنستطيع التحصن من تأثيرات . ألرض ل
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كذا، كنت . ، كانت القوى العسكرية للملوك الملحدين تثقل كاهلي فرفعها شخصية الالهوتيا شخصية الدين

 .  لنجدتكيادوبقدرته الباطنة في عائلة الحق انت في حالة سقيمة تقف في وهن فنزل 

 التفسير
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 ذاك؟ قهر الهيبة والغضب الشديد لزوجاته شخصية الالهوت العليالذلك، من ذا القادر على تحمل لوعة فراق 

كنت أغرق في غبار .  بابتسامة حبه الحلوة ولحظه المسر ودعواته القلبية)SatyabhAmA( ـتْـياْبـهاماَسمثل 

 كانت االعشاب تغطيني بوفرة التي بدت مثل اقشعرار بذلك،. )األرض(عندما وطأ سطحي  قدميه اللوتسيتين

 . جلدي من الهناء

 التفسير
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 تذي كان يجري شرقا، فيما كان ال)SarasvatI( تّيَوَسـَرْسـضفة نهر إلى  يتْكْٰشـرّيَپـوصل الملك الرباني 

 . األرض والدين منشغالن بالحديث

 الفصل السابع عشر
 كَـليعقاب وثواب 
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 بالتعري

 وضيع )zUdra( ْدَرـّوش بعد وصوله إلى ذاك المكان، يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجحظ ال: ْسـوامّيچُوسّوتَ قال 

. الدرجة في ثياب ملكية يضرب بقرة وثور بعصا كما لو كانا دون صاحب

 التفسير

شرار أي اال)asuras( أسوَرْزريد   ولتحقيق تلك الغاية، يجهز التمتع بالتشبعة الحسية ولو كان ذلك على حساب سعادة اآلخرين،ي

لذلك،. طموح الشيطاني الوحيد هو التعظيم الشخصي. الشياطين انفسهم بكل أشكال االسلحة الفتاكة إلعالن الحرب في مجتمع مسالم

  .الحق تيم أي )devas( ِدَوْزثقل كاهل األرض بتلك القوى العسكرية، وإزدياد ذرية الشياطين يحزن الصالحين وال سيما 

شْـرّيالرب تلك كانت مهمة . مثل ذلك الوضع، ينزل شخصية الالهوت للقضاء على الشياطين وإعادة أركان الدين الحقفي 

.  وقد حققهاكْرِِٰشْٰـنَٰ

بل كان يطأها دوما بقدميهالحق ف مرارا بخالف األرض التي لم يفارقها عن زوجاته البالغ عددهن عدة ألوالحق فراق حدث 

. بالغا عندما ترك سطح األرض عائدا إلى داره الروحيةالحق لذلك، كان شعور األرض بفراق . اللوتسيتين

يف استقبل" بعنوان ـَوتَـْم ْبـَهـكْتيانقضى بحث  َچـَمْد ْبـهاشْـرّي على الفصل السادس عشر من الباب االول من تَ ـنْويـ كدا

. "كَلي عصر ـكْشيتْرّي َپـ
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 الذي كان يضربه كما كان )zUdra( ْدَرـّوشكان مذعورا من الـ.  بياض زهرة اللوتس البيضاءكان الثور في

. يرتجف ويبول من خوفه واقفا على قائمة واحدة

 التفسير
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 )zUdra( ْدَرـّوشضرب الـ. البقرة مفيدة ألنها تدر أركان الدين فقد كانت اآلن ضعيفة ودون عجل ان رغم

. كانت تتحرق إلى بعض األعشاب في المراعي. كانت دامعة العين في حالة انهاك بائس. ئمهاقوا

 التفسير

 ٤\١٧\١. ب. ش

 التعريب

مقاليدن  والتوريد الروحي سيتولَرْهـَمـنيةْبى التربية الـ المفتقرين إل)zUdras (شـّوْدَرْزالـ ان  هيكَلي عصرالعالمة الرئيسية ل و

طبقة أي ال)vaizyas (َوايشْـياْزالحكم وسيكون شاغلهم الوحيد قتل الحيوانات البريئة وال سيما البقرة والثور اللذين سيفقدا حماية الـ

ونيزوداعة والتجارة وحماية االبقار لكنهم بالزر مكلفين )vaizyas (َوايشْـياْزالـ ان )٤٤\١٨( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـجاء في . الزراعية

 بحماية)vaizya( َوايشْـيااية الرعية بينما يكلف الـهي حم) kSatriya (كْـشَٰـتْـريـياتكاليف الـ. كَلي عصرفي المسالخ باالبقار 

 في)zUdras (شـّوْدَرْزالـكن تدر البقرة الحليب والثور يحرث األرض، ل. االبقار والثيران واإلنتقاع بها إلنتاج الحبوب والحليب

ر والثيران أي االمهات واآلباء ويسوقونها حماية االبقا)vaizyas (َوايشْـياْزالمناصب الحكومية بينما اهمل الـون  يحتلكَلي رعص

. )zUdras (شـّوْدَرْزالـالمتخلقين بأخالق إلى المسالخ التي ينظمها الساسة 

 منعصرأركان الدين ناصعة البياض كزهرة اللوتس البيضاء ستهاجم من قبل أهل ال ان ع هيكَلي صرالعالمة الثانية ل

فان كَلي عصرن في لك) kSatriya (كْـشَٰـتْـريـيا أو ْبراْهـَمنَٰيكونوا من ذراري  ان يمكن.  تربية دون)zUdras (شـّوْدَرْزالـ

انهمون سيعلن.  مما يخيف الصالحينِوديالـأمثال تلك الذراري ستناهض أركان الدين بداعي نقص اإللمام الكافي والتربية في العلم 

ستعلن الدولة علمانية أو دون صبغة دينية معينة. تكاثر المذاهب لقتل ثور الدين الذي ال عيب فيهبأية مبادئ دينية وستون ال يعمل

شاْسـتَْر و) sAdhu( ساْدهوالـ احترامستطلق يد المواطنين بالعمل كيفما يحلو لهم دون . ستتبعه الالمباالة التامة بأركان الدينيمما 

)zAstra( روچو و) guru(. سيواجه حتى الوجود المشتت. قائمة واحدة يدل على تآكل أركان الدين تدريجيار على وقوف الثو

. ألركان الدين عقبات كثيرة كما لو كان على وشك التهاوي في أي لحظة

كان. لب البقرة يعني در أركان الدين في صورة سائل. ع هي الحالة البائسة التي تجد البقرة نفسها فيهاكَلي صرالعالمة الثالثة ل ح

 يطرق باب أحدسـوامّيچُوشـوَك ِدَو كان . على الحليب وحدهون  يعيش)munis( مونـيْز والـ)RSis( ـيْزٰشرِٰكبار الـ

ساْدهو سنة عن اعطاء بعض الحليب إلى ٥٠لم يمتنع أحد حتى منذ . المتزوجين وقت حلب البقرة ويكتفي بشرب بعض الحليب

)sAdhu(ْدَهـْرَمَسـناتََناع من أتبواجب كل رب عائلة . الحليب كالماءون  أي الرباني وكان ارباب العائالت يوزع  )sanAtana-

dharma(  بجلي. امتالك بعض االبقار والثيران ليس لشرب الحليب فحسب بل إلستمداد المبادئ الدينية أيضاً، ِوديالـأي العلم

ة وبتقريب القرابينحليب البقرة مطلوب للنار القرباني. ـةْبراْهـَمنَٰالـون  البقرة عمال باألصول الدينية ويحترمِوديالـاتباع العلم 

عجل البقرة ليس لذة للعين فحسب بل يرضي البقرة فتدر أكبر قدر من الحليب، لكن العجول تبعد عن االبقار. يسعد رب العائلة

تقف البقرة دامعة العين ويمتص. ـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرّي ألسباب لن نوردها في صفحات كَلي عصرأقرب وقت ممكن في  ب

تلك االعمال األثيمة هي سبب كل المتاعب. حالما يجف حليبها  حليبها بأجهزة مصطنعة وتساق إلى المسلخ)zUdra( ْدَرـّوشالـ

ال بد لهم من السهر.  في ظلمة الجهلكَليسيبقيهم تأثير . يجهل البشر ما تفعل أيديهم باسم التنمية اإلقتصادية. في المجتمع الحاضر

قى وسيلة تحقيق السعادةميجهل الح. رغم كل الجهود الساعية إلى السالم والرخاء ل الوجوهعلى سعادة االبقار والثيران من ك

 وتبني مبادئ تحقق السعادة لكلـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرّيعلينا تصديق كالم . بإسعاد البقرة والثور لكنها حقيقة القانون الطبيعي

. البشرية



 بصوت هادر )شّوْدَرالـ( المجهز بالقوس والسهام في مركبة ذهبية، تكلم إليه يتْٰشكْـرّيَپـ َمهاراَج

. كالصاعقة

 التفسير

 ٥\١٧\١. ب. ش

 التعريب

 )ملك( ثيابك انك رباني يظهر من. من انت؟ تبدو عليك الشدة لكنك تتجرأ على قتل القاصرين تحت حمايتي

.  المولودين مرتين)KSatriyas( ْزـتْـريـياكْـشَٰلكنك تخالف باعمالك مبادئ الـ

 التفسير

 ٦\١٧\١. ب. ش

 التعريب

 َوـّيـٰدنْٰچا حامل قوس أْرجوَن و كْرِِٰشْٰـنَٰالرب ايها اللص، هل تجرؤ على ضرب بقرة بريئة لغياب 

)GANDIva( لذلك، تستحق القتل. مجرما النك تضرب بريئا في مكان منعزل؟ انت تعتبر .

 التفسير

 ٧\١٧\١. ب. ش

 التعريب

انت ثور في بياض زهرة لوتس أم من انت؟ هل :  إلى الثور قائال)يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج(عندئذ وجه سؤاله 

هل انت مالك متمثل لنا في صورة . انت مالك؟ أرى انك فقدت ثالثة من قوائمك وتقف على قائمة واحدة فقط

ثور لتسبب لنا الحزن؟

 التفسير

عصر جيد التجهيز باالسلحة لمعاقبة االرذال، يستطيع تحدي عمال يتْكْٰشلك نظير  ، وفي تلك الحالة فقط،كَليم ـرّيَپـ َمهاراَج

رجال الدولة المنتخبين لتمثيل العوامال يمكن ل. ي غياب مثل ذلك الملك القوي وتغيب الطمأنينة ف. المنحطعصرمكن إبطال ال ي

 . الثياب الملكية ال تفيد بل العمل. يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجيعادلوا ملك قوي مثل ان المنحطة، 

وي الوالدتين )vaizyas (َوايشْـياْزطلق عل والدة من الوالدين ووالدة. KSatriyas (كْـشَٰـتْـريـياْزالـو ـةْبراْهـَمنَٰالـى ي ذ ـل ا و  (

مولود مرتين) kSatriya (كْـشَٰـتْـريـياإذن، الـ. السليم السيد الروحي ي أ)AcArya (آتْـشاْريالى يد  ثانية بالتورد الروحي ع

لحماية الضعفاء ومعاقبةالحق ممثل ) kSatriya (كْـشَٰـتْـريـيايعتبر الملك الـ.  ومكلف بحماية الضعفاءْبراْهـَمنَٰ مثله مثل الـ

كَلي عصريجري قتل الحيوانات الضعيفة في . حينما يحدث اختالل في اإلدارة ملكة ربانيةإلعادة إقامة أسس مالحق ينزل . األرذال

لذلك، أرباب الحكم الذين تجري تلك االمور تحت اعينهم ال. ال سيما االبقار دون رحمة في حين يجب على اهل الحكم حمايتهم و

نين الضعفاء اسميا لكنهم وضعاء ال قيمة لهم مفتقرين إلى تربيةيحكم هؤالء الحكام األقوياء المواط. سوى باالسم فقطالحق ون ل يمث

لذلك، كل إنسان حزين في. )محروم من التربية الروحية(ال يمكن ألحد ترقب العدالة من وضيع وحيد الوالدة . وي الوالدتين ذ

لذلك، حكومة الشعب.  الروحيةي غير مولود مرتين بالتربيةعصرالمجتمع البشري ال.  نتيجة سوء اإلدارة الحكوميةكَلي عصر

.  التي تغيب عنها السعادةكَلياالصوات اإلنتخابية ألشخاص غير مولودين مرتين ليست سوى حكومة 

ي حضارة يغيب عنها 

ب

 تلك المملكة التي يغيب عنها القانون لقتلكَلي عصر، يستغل مالزموا أْرجوَن مقاتل نظير تيموالحق ف

المجرم. يحكم على قتلة الحيوانات بالموت تْيكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجملك صالح مثل . الحيوانات البريئة مثل البقرة في مسالخ نائية

الذي يقتل حيوانا في مكان منعزل يستحق القتل على يد الملك الصالح كما يستحق القتل القاتل الذي يقتل طفال بريئا في مكان

. نعزل م

ذلك، استغرب .  على االقليتْكْٰش ـّيَپـ َمهاراَجلم يستطع أحد تخيل الحالة المزرية للبقرة والثور في وقت  يتْكْٰشـرّيَپـ هاراَجَملر

ر . كان مالكا متمثال في تلك الصورة للداللة على ما يخبئه المستقبل للبقرة والثور ان سأل الثور. ؤية ذلك المشهد المرعب



 ٨\١٧\١. ب. ش

 التعريب

لم يذرف أحد دمعة . )Kuru( كورواراك كئيبا بعين دامعة للمرة االولى في مملكة محمية بسواعد ملوك آل 

. حتى اآلن دة نتيجة إهمال ملكيواح

 التفسير

 ٩\١٧\١. ب. ش

 التعريب

 ْدَرـّوشال حاجة لك إلى الخوف من هذا الـ.  ال حاجة لك إلى الحزن االن،)Surabhi( سوَرْبـهييا ابن 

)zUdra( الوضيع، ويا ايتها البقرة االم، ال داعي لك إلى البكاء ما دمت حيا بصفة حاكم ومعاقب جميع 

. سيصلح امرك. الحسدة

 التفسير

١١-١٠\١٧\١. ب. ش

 التعريب

الطيبة عندما تخاف االحياء على اشكالها من االرذال ايتها العفيفة، يذهب االسم الطيب للملك وعمره ورجعته 

لذلك، ال بد لي من قتل هذا . الواجب االول للملك هو رفع عذاب البؤساء أوال ان من االكيد. في مملكته

. الرذيل ألنه يلحق االذى بغيره من االحياء

 التفسير

فيةماية حياة  صن المرعب لنفس . جب على الحكومة عدم التمييز في هذا االمر.  والحيوان هي أولى مهام الحكومةاإلنسانح م ي

 عيني الثور حزين على رؤية الدموع فييتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجكان .  الحاضركَلي عصرالقلب رؤية القتل المنظم للحيوانات في 

بحماية متساوية فيون  والحيوان يحظاإلنسانكان . كان يستغرب رؤية مثل ذلك االمر الذي لم يسبق له مثيل في مملكته الصالحة و

 .الحقملكة 

ماية الثور والبقرة وسائر الحيوانات غير ممكنة سوى في دولة يحكمها ملك نظير 

م

َمهاراَج خاطب . يتْكْٰشـرّيَپـ ي َمهاراَج ح

 هو اسم االبقار التي تأهل)surabhi( سوَرْبـهي.  الوالدةمثنى) kSatriya (كْـشَٰـتْـريـياقرة باالم ألنه ملك  البيتْكْٰشـرّيَپـ

 وصورةالعظيمالرب  على خيال صورة اإلنسانصورة .  نفسهكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب الكواكب الروحية وال سيما تلك التي يرعاها 

لإلنسانيولي المجتمع البشري في الكون المادي كل حماية .  في الملكوت الروحي)surabhi( سوَرْبـهيالبقرة على خيال صورة 

يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج بحليبها وهو الطعام المعجزة، لكن كان اإلنسان التي تحمي سوَرْبـهيكن ال يوجد قانون لحماية ذرية 

الـ

ل

حدثت في الهند اضطرابات. ر وكانوا يقظين لمعاقبة قاتل البقرة بالموت تماما أهمية البقرة والثويعون) PANDavas (پانْٰـدََٰوْز و

يجب على المجتمع البشري. في غياب الساسة الصالحين والقوانين المناسبةبقيت البقرة والثور دون حماية  لحماية البقرة لكن 

 سيرضى عناْبَرْهـَمـنيةبحماية االبقار والتربية الـ. يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجاإلعتراف بأهمية البقرة والثور وحمايتهما اقتداء بقدوة 

.ـةْبراْهـَمنَٰكبير اللطف باالبقار والـ  أي)go-brAhmaNa-hitAya( هيـتايا -ْبراْهـَمنَٰ -چُوويباركنا بالسالم الحقيقي ألنه الحق 



 َمهاراَجيقول . الواردة في الكتب المقدسةالحق ال ينبغي لحكومة الشعب الترخيص بقتل الحيوانات البريئة بل اإللمام بأحكام ونواهي 

وسلطته وقوته وتقدمه إلى حياة افضل بعد تقضي بذهاب اسم الملك الطيب وعمره الحق  في هذا النص ان شريعة يتْكْٰشـرّيَپـ

تكشف . نطالع وصية نهرو الذي مات مؤخرا اثناء كتابتنا التعليق على هذا النص قيد البحث. ال يؤمن الحمقى بالحياة التالية. الموت

مامها عند موتي يعني انني ال أؤمن بالطقوس وات:"يكتب نهرو. يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجالتي ذكرها الحق وصيته عن جهله بأحكام 

". ليس لدي عاطفة دينية في هذا الصدد. . . النفاق والكذب 

 ١٢\١٧\١. ب. ش

 التعريب

 من قطع قوائمك ،)Surabhi( سوَرْبـهىيا ابن : ؤال الثور ومخاطبته قائال س)يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج(عاود 

. كْرِِٰشْٰـنَٰ شخصية الالهوت العلياالثالثة؟ ال يعادلك أحد حزنا في دولة تعمل ملوكها بأحكام ونواهي 

 التفسير

 ١٣\١٧\١. ب. ش

 التعريب

ارجو منك اخباري عمن سبب قطع قوائمك، . لذلك، اتمنى لك كل الخير. ايها الثور، انت بريء بالغ األمانة

 . )PRthA( تْـهاْپـرِٰمما يشوه صيت اوالد 

ا، من واجب الحكومة قتل جميع العناصر المجرمة مثلكذ.  ماث اضطراب في قرية أو بلدةوالسباع عند حد تقوم الشرطة بقتل

كلمة.  أي الرعية)prajA( ْپـَرجا ألنها من عداد أيضاً ينطبق هذا العقاب على قتل الحيوانات. اللصوص والمختلسين والقتلة

حيوانات الغابة. ماية الملكيحق لكل من يولد في الدولة بح.  والحيواناإلنسان تعني من ولد في الدولة وهذا يشمل )prajA( ْپـَرجا

 .فماذا يقال عن الحيوانات األليفة مثل البقرة والثور. ن رعية الملك أيضاً وتملك الحق بالحياة

ل من يخيف سائر االحياء هو رذيل ومن واجب الملك قتله فورا، وكما تقتل السباع عندما تخلق اإلضطرابات فال بد من الحكم

م

ك

وال يملك أحد الحقالحق  بأن جميع االحياء ابناء العظيمالرب يقضي قانون .  أو يخيف الحيوانات بالموت الفوري على من يقتل

هذه هي.  قتل حيوان للطعاملإلنسانيستطيع النمر قتل حيوان آخر للطعام لكن ال ينبغي . قتل سواه ما لم يأمر بذلك بالحكم الطبيعي

ريعة 

ب

 سوى على االحياءاإلنسانال يحيا  ان لذلك، يقتضي ذلك. حياء من األالذي شرع بأن الكائن الحي طعام سواهالحق ش

يستطيع. وليس كيف يشاءالحق  بأحكام ونواهي اإلنسانلى وجوب عمل إ )IzopaniSad( ـْدَپـنِيـشَٰإشُويوجهنا . المخصصة له

ة إلى الطعام الحيواني سوى في الحاالتله طعاما وال حاجالحق يتغذى بمنوعات الحبوب والثمار والحليب التي قسمها  ان اإلنسان

. اإلستثنائية

 انيجب على الحاكم. تعذيب الحيوانات الضعيفة يمهد طريقهم إلى الجحيم ان يسمح الساسة الموهومين في الهند بالمسالخ دون علم

يجب إعتقال المضطهد وقتله.  والحيوان وعدم استهداف أحد باإلضطهاداإلنسان أي )prajAs(  ْپـَرجاْزبقى يقظا بصدد سالمة ي

. يتْكْٰشـرّيَپـورا قدوة بالملك  ف

ّيَپـ َمهاراَج ان . يتْكْٰش ـّيَپـ َمهاراَج الحديث وكالم عصريوجد بون شاسع بين كالم نهرو في ال  تقيا بينما كان نهرويتْكْٰشـركر

 انها حرةالمسيَّرةالنفس  بحبال الطبيعة المادية، ومع ذلك، تتوهم جميع عظماء الكون المادي نفوس مقيدة اليدين والرجلين. ملحدا

ينكر.  وكانت الحيوانات تلقى الحماية المناسبةيتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج حكم اثناء كان الناس سعداء ،جملة القول. العمل كيف يحلو لها ب

لكنالحق ية مقصودة للعلم باإلنسانالحياة . ية الثمينةاناإلنسالعلمانية على حساب الحياة ون ويعلنالحق الحمقى الملحدين وجود 

المتمثلةالحق بدال عن الدراسة عنه، رغم انهم مقيدين دوما بأحكام الحق االديان وون  يهاجمكَلي عصرالحمقى وال سيما في 

. الوالدة والموت والشيخوخة والمرض ب

 والعمل بموجبها لتحقيق)ـَوتَـْمَچَمْد ْبـهاـشْـرّي و ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ( كْرِِٰشْٰـنَٰالرب يجب على ملوك االرض دراسة تعاليم 

 تلك الغاية دونكْرِِٰشْٰـنَٰالرب يحقق كل من يدرس تعاليم . ية المتمثلة بوضع حد لعذاب االوضاع الماديةاإلنسانغاية الحياة 

 . ـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاـرّيشْ وتفاصيلها من ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ من كْرِِٰشْٰـنَٰالرب نستطيع فهم موجز ألحكام ونواهي . صعوبة

، وبخالف ذلك، فالعالمة االولى هي قطع القوائم الثالثةكْرِِٰشْٰـنَٰالرب ال يصاب أحد بالحزن في دولة تعمل بأحكام ونواهي 

ابه يحتوي لكن في غيه حضوراثناء  معمول بها دون ترددكْرِِٰشْٰـنَٰالرب كانت احكام ونواهي . شخصية الدين مما يستتبعه العذاب ل

. مقاليد الحكم بمحض اإلتفاقون  عليها لهداية المعميين الذين يتسلمـَوتَـْمَچـَمْد ْبـها شْـرّي



 التفسير
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 التعريب

.  االبرياء عن طريق قمع االرذالاإلنسانينفع . توجهييخافني حيثما  ان كل من يسبب العذاب لألبرياء يجب

 التفسير
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 التعريب

 الذنوب بتعذيب االبرياء حتى وان كانوا من أهل الجنان المجهزين بالسالح نسأقتلع المحدثين الذين يرتكبو

. والحلى

 يرالتفس
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هي أولى واجبات  االحكام والنواهي في الحاالت اإلعتياديةون الفالقانون ومعاقبة من يخون حماية من يطيع

. الملك

 التفسير

مذريته) PANDavas (پانْٰـدََٰوْزالذين ساروا على خطاه مثل الـ ) RAmacandra (راَمـتْـشَـنْـْدَر َمهاراَجشهرة حكم  و والملوك

الثور والبقرة هما رمز االحياء البريئة ألن حتى روثهما. هي شهرة خالدة ألن االبرياء واالمناء لم يعرفوا المتاعب في مملكتهم

على سمعتهم في حين ال يخافون  كانوا يخافيتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج مثل )PRthA( تْـهاْپـرِٰذرية أوالد . ما نافع للبشروبوله

يةعصرهنا يكمن الفرق بين عهد أولئك الملوك الصالحين والدول ال والساسة في االيام الحاضرة حتى قتل تلك الحيوانات البريئة

. شرائع الدينيةالتي يحكمها ساسة جاهلين بال

لقمع كلزدهر االرذال الكاذبين بسبب جبن وعجز أهل الحكم، لكن يتعذر عليهم اإلزدهار عندما يكون الحكام أشداء بالقوة الكافية  ي

الواجب االولفان الحظ السعيد يستتبع تلقائيا معاقبة االرذال بما يستحق، وكما مر . أشكال االرذال الكاذبين في كل انحاء الدولة

لذلك، من اولى واجبات الدولة تدبير. مسالمين وابرياء بطبعهمالحق  تيم. لملك هو حماية الرعية المسالمة البريئة من كل الوجوه ل

ابرياء مسالمين وال يتبقى أمام الملك سوى قمع االرذال الكاذبين فيحل السالم والوئام فيون فيصبح للحقميع المواطنين عبادة ج

  . المجتمع

أَمـَرطلق على أهل الجنان   مائة سنة على أكثر تقديراإلنسانيعمر . اإلنسان أي خالدين لطول عمرهم الذي يفوق عمر )amara( ي

النهار على كوكب ان ـتاچّيـَوْد َچْبَهـللمثال، نطلع من . بينما العمر الذي يعادل ماليين السنين هو عمر قريب من الخلود

ذا، نهار كواكب الجنان يعادل ستة أشهر أرضية وعمر.  مليون سنة أرضية٣٠٠ مليار و٤ يعادل )Brahmaloka( لُوَك ْـَرْهـَم كب

 رغم عدمينلدا خواوصف بكثير واإلنسانلذلك، يفوق عمر أهل السماء عمر . عن عشرة ماليين سنة من سنواتهميزيد أهل الجنان 

. خلود أحد في الكون المادي

َمهاراَجيعادل  ان الملك يجب ان أقدموا على تعذيب االبرياء مما يعني ان  حتى أهل الجنانيتْٰشكْـرّيَپـ َمهاراَجيتحدى 

. هو مبدأ الملكالحق يكون عقاب المجرمين استنادا إلى أحكام ونواهي  ان يجب.  قوة لردع المعتدينيتْكْٰشـرّي َپـ
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خدمهم حتى شخصية  الذين )PANDavas (پانْٰـدََٰوْزكالمك يليق بشخص من ذرية الـ: قال شخصية الدين

 .  بدور رسول لهم إلنجذابه إلى صفاتهم العليةكْرِِٰشْٰـنَٰالالهوت 

 التفسير
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ء النظريات يا أعظم البشر، تحديد المجرم الذي سبب عذابنا هو أمر بالغ الصعوبة ألننا محيرين بتضارب آرا

 . الفلسفية

 التفسير

-َپـْد ْدَهـْرَمرسم الكتب  جاء. أي الحاالت الطارئةآ ةِوديالـت   )Apad-dharma( ويشْـواميـتْـَرالحكيم الجليل  ان  التكاليف في

)VizvAmitra(في  التغذي بلحوم الحيوانات على أشكالهالإلنسانيجاز .  اضطر إلى العيش على لحوم الكالب في حاالت خطرة

 أكل اللحوملإلنسانال ينبغي .  لكن ذلك ال يعني الترخيص للمسالخ لتغذية آكلة اللحوم وتشجيع ذلك من قبل الدولةالحاالت الطارئة

.  ملذات كماليةفي االحوال اإلعتيادية لمجرد إشباع لسانه وكل من يفعل ذلك يستحق عقاب الملك إلنغماسه في

يوصى. ملتزم بتكاليفه  أي)sva-dharma( ْدَهـْرَم -ْسـَو تكاليف كل درجة اجتماعية ومن يعمل بها هو ةِوديالـترسم الكتب 

 بعدم التخلي عن تكاليف درجته اإلجتماعية حتى وان كان ال يجيدها لكن يجاز له مخالفتها)٤٨\١٨( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ في اإلنسان

واجب الملك هو التأكد من عدم إهمال. حوال الطارئة عندما تقصره الظروف لكن ال يجاز مخالفتها في االحوال اإلعتياديةي اال ف

يعاقب المخالف بموجب الكتب.  درجته اإلجتماعية كما من واجبه حماية الملتزم بها)sva-dharma( ْدَهـْرَم -ْسـَوأحد تكاليف 

.  من قيام كل مواطن بتكاليف درجته اإلجتماعية استنادا إلى الكتب المقدسةيقنالمقدسة ومن واجب الملك الت

ـرّيَپـ َمهاراَج ليس مغاالة لسلطتهيتْكْٰشعهد وتحدي  مخالف االركان الدينية لن يهرب من عقابه حتى وان كان من ان الملكقال . ت

الحقيتحقق بنعمة  التيم وكل وعد يعدهالحق أو أكثر منها بنعمة الحق يتجهز بقوة الحق  تيم لم يكن كالمه استكبارا ألن. أهل الجنان

مهم التام له بخدمتهم منوتسلي) PANDavas (پانْٰـدََٰوْز الـ التي قضاهاتتيميةالخدمة الالحق بادل . ب التحقيق ظاهرياهما كان صع م

ل الوجوهمن ك) PANDavas (پانْٰـدََٰوْز الـتيمهالقيام بخدمة الحق كان من دواعي سرور . أْرجوَن كل الوجوه مثل سوق مركبة 

 االصفياء مثلالتيممن الحق  صديق أْرجوَن حفيد يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجكان . الذي نذر نفسه لهالصفي   تيمهيحب خدمةالحق ألن 

طلقهالذي أ) brahmAstra (ْبـَرْهماْسـتْـَريالزمه دوما حتى عندما كان جنينا في رحم امه وأصابه سالح الحق لذلك، كان . ده ج

 بالحماية فارغا منيتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج تعهد  لم يكنلذلك،. دوماحق البحماية  التيم يحظى .)AzvatthAmA (آشْـوتّْـهاما

. قبل شخص الدين بتلك الحقيقة وشكر الملك على كونه حقيق بمنزلته الرفيعة. المعنى

ن نظرياتهم حول السبب والمسبب وال سيما حول سبب العذاب وتأثيره وح يوجد كثير من الفالسفة المنظريين في األرض الذين يطر

)Gautama( وتَـَمچا و )VaizeSika( ـيَكايِشـٰشو كاتب فلسفة )KaNAda( ـاَدكاٰن: أكبر فالسفة الهند ستة. على مختلف االحياء

سانْـكْـْهـيا فلسفة مصنف )Kapila( كَـپيَل الصوفية، و چايُّـو الـمصنف )PataJjali( َپـتَـنْـَجـلي  المنطق، ومصنف

)SAGkhya( جايميني و )Jaimini( ـساـمامْٰمـّي -كَـْرَم مصنف )Krama-mImAMsA( وّيـاَس ِدَو  و )VyAsadeva( مصنف

 .)VedAnta-darzana(  َدْرشَـَن-ِودانْـتَ

 كان السبب االول لعذابهما لكنهما كاناكَليالثور شخص الدين والبقرة شخصية األرض كانا على دراية تامة بأن الشخص  ان رغم

 Padma(  َپـْدَم پـورانَٰجاء في  .الحقيسبب أحد االذى لآلخرين دون إذن  ان من المحالان الحق  تيمصفهما من ويعلمان جيدا ب

PurANa( الخدمةتذهب تدريجيا بقضاء ان  الحاضرة مردها إثمار ذنوبنا في طور الشتلة لكن حتى تلك الذنوب يمكنمتاعبنا ان 

 فإنه ال يلومه على إذيته بل يفترض انه اداة سبب غير مباشر فيصبر على اإلذيةامؤذي التيم لذلك، حتى وان رأى. الصفية تتيميةال

. زاء المستحق صغير من الجقدرتلطف به بالحق  ان إلعتقاده

اهل النظر ال يعترف .يسمع اتهام ضد المؤذي لكنهما رفضها استنادا إلى االسباب المذكورة اعاله ان يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجأراد 

ْسـوامّيچُوجـّيـَو ـَل شْـرّيكتب . على البحث عن سبب العذاب كما سيتضح في النصوص الالحقةون بل يعملالحق بإذن 

)zrIla JIva GosvAmI( هو السبب األخير لكل االسبابالعظيمالرب  ان عن العلمون لذلك، يقصر.  هم المضلليناهل النظر ان  .
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الفرد نفسه هو المسؤول عن سعادته  ان اإلزدواجيات على أشكالها،ون يعلن بعض الفالسفة الذين ينكر

العمل هو ان ية هي المسؤولة بينما يرى بعضهم اإلنسانق القوى فوان اآلخر  في حين يعلن بعضهم. وشقاءه

. الطبيعة هي السبب االخيران ون المسؤول وأما الماديين اإلفظاظ فيعلن

 التفسير

 ٢٠\١٧\١. ب. ش

 التعريب

من المحال على أحد تبين سبب الشقاوة بالحجج أو التخمين أو ان ون كما يوجد بعض المفكرين الذين يؤمن

. ايها الحكيم بين الملوك، احكم بنفسك بفطنتك بكل ذلك. التعبير عنه بالكلمات

 يرالتفس

العمل هو سبب الشقاء والسعادة وحتى وان افترضنا وجود رب اني وأتباعه كما أشير أعاله،)Jaimini(  جايمينيعلن فالسفة مثل 

العمل ليس مستقال بلان ون  خير وشر العمل، كما يعلنمجازاةأو االرباب يخضع لقانون العمل ألنه ملزم بلحق افان أو أرباب 

 الذي يتحرر من االلفةاإلنسان ان )٥\٦( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـلذلك، العامل هو سبب سعادته أو شقاءه، كما جاء في . منوط بالعامل

وبناء عليه،.  توريط نفسه بالمادة بااللفة المادية العقليةلإلنسانإذن، ال ينبغي . لشقاء الماديالمادية بعقله يستطيع تخليص نفسه من ا

.  هو صديقه أو عدوه بصدد سعادته وشقاءهاإلنسانعقل 

لماديةالطبيعة المادية هي سبب االسباب وان تركيبات العناصر ا ان حدين الماديين المل)SAGkhya (سانْـكْـْهـيايعلن اتباع فلسفة 

وتَـَمچا يعلن. هي أسباب السعادة المادية والشقاء المادي وان انحالل التراكيب المادية هو سبب الخالص من كل االوجاع المادية

)Gautama( ـاَدكَـٰن و )KaNAda ( َوكْـَرـطاآشْٰ مثل الوحدة المطلقةالتركيب الذري هو سبب الوجود بينما يعلن أهل ان

)ASTAvakra( ْهـَمـْنْبـَر ان )Brahman(ـَوْدَچْبَهـ في كْرِِٰشْٰـنَٰالرب النور الروحي هو سبب كل االسباب، لكن يعلن   أي

نجدلذلك، هو، شخصية الالهوت السبب االخير لكل االسباب، كما .  هو نوره الصادر عنه)Brahman( ْبـَرْهـَمـْن ان ـتاچّي

.  هو السبب االقصى لكل االسبابكْرِِٰشْٰـنَٰالرب  ان )Brahma-saMhitA(  َسـْمـهيتا-ْبـَرْهَم في كتاب اديكأ

ؤمن 

ت

هو المدبر العظيم الذي يؤكد في. الحقال شيء يحدث دون إذن  ان )VaiSNavas (ْزوايشْٰـنَٰـَو ـال تيم  بما مر أعاله،الحق ي

عوى.  العليا ويشهد كل عملأي النفس) ParamAtmA (َپـَرماتْـما دور انه يحل في قلب كل حي ب)١٥\١٥( ـتاچّيـَوْد َچ دْبَهـ

قبولنا بالنفس العليااستنادا إلى حد على ذنب دون دليل أمام قاضي شرعي هي دعوى مردودة في هذا النص الملحد بتعذر معاقبة أ

ربما نسيت النفس ما قدمت من عمل في عمرها السابق أو الحاضر لكن يتعين العلم بوجود طائرين. المالزمة للنفس المتناهية

لذلك،. عملهاالحق تأكل النفس الفردية ثمار الشجرة بينما يشهد . )البدن المادي( على الشجرة الواحدة )هداالشالحق النفس الفردية و(

َپـَرماتْـمالذلك، يوجد . تذكر أو تنسى ما قدمت من عمل ان بصفة الشهيد هو شاهد العمل وبتدبيره تستطيع النفسالحق 

)ParamAtmA (ْبـَرْهـَمـْننوره و )Brahman( يلم . والحاضر والمستقبل وال يفوته أمرهو العليم بالماضي. في قلب الحي

إلى جانب ذلك، ال يقوى أحد. لحقيقة مما يدفعه إلى قضاء واجباته بإخالص دون ترقب اجر بتلك ا)VaiSNava (وايشْٰـنَٰـَوـال

هولحق االبعض بالمتاعب دون البعض اآلخر؟ الحق لماذا يصيب . سواء بالتخمين أو سعة اإلطالعالحق على تقدير ردات فعل 

ال يستقل احد. )VedAnta( ِودانْـتَالـبذات الوقت، هو كاشف .  الفعليويـدانْـتويالـلذلك، هو . ِوديالـالعليم العظيم بالعلم 

 بتسيير الطبيعة المادية بينما تعين القدرةفي حالة الرهن تؤدي النفس الخدمة. وكل حي يقوم على خدمته من عدة وجوهالحق عن 

تسير. منزهة عن الشوائب والتناقضالحق أفعال  .الحقة النفس في حالة التحرر، على اداء خدمة ودية طوعية إلى الباطنة الروحي

لذلك، عذاب .للحقالم عن التسالي العلية مصيبا بالك) BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَوكان . ميع االحياء على درب الحق المطلق ج

 كانيتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجهدف إلى اإلثبات بأن ي كان يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجأمام شخصية الدين وشخصية األرض كما عرضت 

جميع االحياء. )االصول الدينية( ـةْبراْهـَمنَٰ والـ)األرض( البقرة :عمادي التقدم الروحي ثال الملك لعلمه التام بواجب حماية م

َمهاراَجكان ذلك امتحان لعظمة . ل أمر بغض النظر عن حالتهأفعاله مصيبة تماما عندما يريد من أحد عم .الحق تحت حكم 

. في االمربحصافته لنشهد اآلن كيف يتدبر . يتْكْٰشـرّي َپـ



 ٢١\١٧\١. ب. ش

 التعريب

 تماما من كالم شخصية يتْكْٰشـرّيَپـ، رضي االمبراطور ـةْبراْهـَمنَٰالـير يا خ: ْسـوامّيچُوسّوتَ قال 

.  ندمالدين واجابه دون خطأ أو

 التفسير

 ٢٢\١٧\١. ب. ش

 التعريب

 في صورة الثور، انت عليم بجوهر الدين وكالمك يوافق المبدأ القائل بأن المصير المتمثلا هيا: قال الملك

 . لست سوى شخصية الدين عينه. المعد لمخالف الدين هو عين المصير لمن يحدد المخالف

 التفسير

 ٢٣\١٧\١. ب. ش

 التعريب

انها ال تعقل بالمدارك العقلية وال يمكن التعبير عنها . قدرات عليةالحق قدرات  ان لذلك، جرى اإلستخالص

. بالكلمات

 التفسير

 ٢٤\١٧\١. ب. ش

 التعريب

 انال يستطيع أحد. الثور المعذب ليس بثور إعتيادي انك ان كالم الثور شخصية الدين متسما بالفلسفة والعلم فرضي الملك لفهمه

اصاب االمبراطور الجواب دون. العظيمالرب تكلم عن تلك األمور التي تتطرق إلى الحقائق الفلسفية دون إستبحار تام بشريعة 

يبة أو ا

ي

. خطاء ألنه كان يعادله حصافةر

لذلك، ال .الحقه ال يوجد أحد مسؤول بصورة مباشرة عن كونه نافع أو ضار دون إذن  هي ا)VaiSNava (وايشْٰـنَٰـَوـالمحصلة  ن

في هو سبب النفع أو الضرالحق بل يسلم بأن اشرة مببصورة عن نفعه أو ضره  أحد مسؤوال )VaiSNava (وايشْٰـنَٰـَوـالعتبر  ي

في حالة الضرر أويرتاب الفرد لكن الحق ان النفع من لن ينكر أحد  .الحقلذلك، النفع أو الضر هو نعمة . لتا الحالتين ك

اصيب يسوع بمصيبة كبيرة لكنه لم يغضب ممن سببوا. ه ليصيبه بالضرر بتيمعديم اللطفالحق يكون  ان اإلنعكاسات، كيف يمكن

وايشْٰـنَٰـَوـالنب المؤذي عند  تعريف المؤذي يعادل ذذنب لذلك،. )VaiSNava (وايشْٰـنَٰـَوـالهذا هو ديدن . له االذى

)VaiSNava( . وايشْٰـنَٰـَوـاليصبر) VaiSNava( الثور ان ب، أدركبلهذا الس.  ذلكيتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجأدرك . المحن على كل

هو نعمةاب مطلقا ألن العذاب الظاهري  العذ)VaiSNava (وايشْٰـنَٰـَوـ البكالم آخر، ال يعرف. ليس سوى شخصية الدين بعينه

ك الثور والبقرة إلى الملك عن الضرر الذي ألحقهتلم يش. في كل شيءالحق ى  الذي ير)VaiSNava (وايشْٰـنَٰـَوـالعلى الحق 

الثور هو ان المسلك اإلستثنائي للثور دفع الملك إلى اإلستخالص.  رغم اشتكاء الجميع إلى السلطات حول ذلككَليهما شخص 

خصية الدين ألنه دون 

ب

 . سواه قادر على فهم التعقيدات العميقة ألحكام الدينش

هم اليقين بأن مكن لسائل لع رغم عل اف يسأل عن سبب وجوب إقالع ان  التيم عن تعريف ال ال ينبغي. هو الفاعل االقصىالحق ي

ليس المسؤول بصورةالحق ن بأ هو الفاعل االقصى ونجيب على هذا السؤالالحق يزعم الجهل بالفاعل لعلمه بأن  ان إلنسان ل

.الحق حول سلطة تثير القدرة المادية الشكوك دوما. فتنته الخارجية أي )mAyA-zakti( شَـكْـتي-ماّيـا مباشرة ألن الفاعل هو 

 فأقلع عن ذكر السببالفتنة الخارجية لكن ساوره الشك بسبب العظيمالرب ال شيء يتحرك دون إذن  ان شخصية الدين جيدايعلم 

 ونسبة القياسالفتنة الخارجية على يد كَلي عصريتضخم جو . فتنة الخارجية والكَليتلك الريبة عائدة إلى شوائب كل من . العظيم

م . بهمة



 صفاءالمجاهدات وال:  أي الصدق، تقوم باالركان االربعة)Satya( َسـتْـيا عصركانت قوائمك االربعة في 

ثالثة قوائم قطعت بداعي مخالفة الدين بأشكال الكبرياء والشهوة إلى النساء  ان والرحمة والصدق، لكن يبدو

. والخمرة

 التفسير

 ٢٥\١٧\١. ب. ش

 التعريب

 الذي )كَلي(مة واحدة فقط هي صدقك وانت تقفز بطريقة ما، لكن الخالف المتشخص انت تقف على قائ

. يزدهر بالخداع يسعى إلى قطع تلك القائمة المتبقية

 التفسير

كذا، تفتن . قبل العث على الضوء فيقع فريسة النار.  القدرة المادية على االحياء بنسبة فتنهم بها أوالفتنة الخارجيةتؤثر  الفتنةي

 بعدم الوقوع ضحية األوهام بلالنفوس المسيَّرة ةِوديالـ لتقع فريسة نيران األوهام وتنبه الكتب النفوس المسيَّرة دوما الخارجية

أو الخارجية فتنتهبأن الحق التوجه إلى ظلمة الجهل بل إلى الدرب التقدمي للنور، كما يحذرنا  بعدم ةِوديالـتحذرنا الكتب . رفعها

ال يستطيع التسليم للقدمين. ليس بتلك السهولةللحقمع ذلك، أمر التسليم . مادية ال تغالب لكن يتغلب عليها من يسلم له كلياال

َسـتْـيا عصركانت تلك االركان االربعة للحضارة الراقية سمة . الصدق والرحمة وصفاءسوى أهل المجاهدات والللحقاللوتسيتين 

)Satya( . َسـْزـَرَمَهـمَْٰپ الطبقات االجتماعية وكان جميع أهل ْبراْهـَمنَٰ بكل صفات الـا متصفعصر في ذاك الاإلنسانكان

)paramahaMsas(مطلقا بفضل التربيةة الخارجيةالفتنب ينسحور غير معصركان البشر في ذاك ال.  أي في غاية الزهد 

ن اصبح درب الخالص أو درب الهناء العلي يتراجعلك) mAyA (ماّيـاكانت شخصياتهم القوية كفيلة بدفع فتنة . ْبَرْهـَمـنيةالـ

دق بنسبة والرحمة والصصفاء المتمثلة بالمجاهدات والْبَرْهـَمـنيةالـ في المجتمع البشري بعد تناقص المبادئ االساسية للتربية 

يفتخر حتى المفلس. كَلي عصرمع تقدم   وتعلقه بالنساء والمسكراتاإلنسانيزداد استكبار . ازدياد الكبرياء والتعلق بالنساء والخمرة

 بفلسه وترتدي النساء الثياب التي تظهر محاسنهن لإلستحواذ على عقول الرجال والرجل مدمن على الخمرةكَلي عصري 

التدخين وشرب الشا

ف

لذلك،. كل تلك العادات أو الرقي الحضاري الزائف هي أسباب التراجع الديني. ي والقهوة ومضع التبغ الخ و

 على منع كل تلك الرذائل بسن القوانين وسهر الشرطة لكنهاإلنسانال يقوى .  منع الفساد والرشوة والمحاباةاإلنسانمن المحال على 

 والرحمةصفاءالمجاهدات وال:  أو أركانهاْبَرْهـَمـنيةالـلمتمثل بالدعوة إلى التربية ستطيع شفاء مرض العقل بالدواء المناسب ا

الصدق

ي

انفق الساسة اذا. ية والتنمية اإلقتصادية وضعا جديدا من الفقر والقلة التي يستتبعها ابتزاز السلععصرتخلق الحضارة ال. 

االثرياء نصف أموالهم المدخرة على العوام وتثقيفهم في ا

و

 فمن األكيد دحر مساعيـْمـَوتََچْبهاـاللوعي الرباني المتمثل في علم و

 قّيمه والتعلق الزائد بالنساءاإلنساناإلستكبار أو المغاالة في تقدير  ان دومايتعين التنبه .  في شباكهالنفوس المسيَّرة إلى تعليق كَلي

الدعوة إلى.  إلى السالماإلنسانن درب السالم مهما تشوق ية عاإلنسانواإلختالط بهن والمسكرات والمخدرات تلهي الحضارة 

تلك هي. جعل جميع البشر مجاهدين وطاهرين نظيفين ورحماء بالمعذبين وصادقين في معامالتهم اليوميةت سـْمـَوتََچْبهاـالبادئ  م

وسيلة تقويم عيوب المجتمع البشري السائدة اآلن. 



يجب تدريب عامة.  والرحمة والصدق

 ٢٦\١٧\١. ب. ش

 التعريب

.  نزلته بفضل آثار قدميه المسعودةاثناءعم الخير . حمل األرض وحمل سواها أيضاًالحق رفع 

 ٢٧\١٧\١. ب. ش

 التعريب

ب حكمها اآلن لسوء الحظ وهي ترثي مستقبلها بعينين دامعتين بسب رحل شخصية الالهوت عن تلك العفيفة

. ملكهاون اآلن على يد أرذال يزعم

 التفسير

 ٢٨\١٧\١. ب. ش

 التعريب

مفرده على قتال ألف مقاتل، هدأ بذلك من روع شخصية الدين وشخصية  القادر بيتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج

.  سبب اإلنحطاط الدينيكَلياالرض ثم استل سيفه لقتل شخصية 

 التفسير

صفاء بل إلى المجاهدة والاإلنسانال تستند أركان الدين إلى عقائد أو معادالت من صنع 

تحقيقالمجاهدة تعني قبول أوضاع قد ال تكون مريحة للبدن لكنها موصلة إلى ال. رسة تلك االركان منذ الطفولةالبشر على مما

 تطبيقه ابتغاء العرفان الروحيلإلنسانالصيام مرتين أو أربعة مرات شهريا هو نوع من المجاهدة التي يمكن . الروحي مثل الصيام

صفاءكذا، . )٦-٥\١٧( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـغراض سوى عرفان الذات، مذموم في الصيام أل. وليس ألغراض سياسية أو سواها

ال يمكن ألحد نفض الغبار .الحقتحقق بتعظيم ي العقل الزم وصفاءقد تفيد النظافة البدنية إلى حد ما لكن . العقل ونظافة البدن الزمة

ولهذا السبب البسيط تخلو مثل تلكالحق دة العقل لجهلها بال تطهر الحضارة الملح. العظيمالرب المتراكم في العقل دون ذكر 

عصرنتائج الحضارة البشرية في . علينا النظر إلى االشياء بنتائجها. الحضارة من الصفات الجميلة بغض النظر عن رقيها المادي

)Satya( َسـتْـيا عصرلية كاملة في كانت تلك الطمأنينة العق.  هي اإلستياء وهذا سبب استبداد القلق وانعدام طمأنينة العقلكَلي

ب إلى ثالثة أرباع ثم إلى النصف)TretA( تْـِرتا عصرتناقصت تلك الصفات تدريجيا في . فضل الصفات االربع المذكورة أعاله

. الحاضر وهو يتناقص تدريجيا نتيجة انتشار الكذبكَلي عصر ولم يبق منها سوى الربع في )DvApara(ْدواَپـَر  عصرفي 

التعلق الزائد بمخالطة النساء يفسد الطهارة والنظافة وأما اإلدمان الزائد على ان لكبرياء الكاذب أو الصادق يفسد المجاهدة في حينا

 هو وسيلة)bhAgavata-dharma( ْدَهـْرَم ـَوتََچْبهابعث . المسكرات والمخدرات فيفسد الرحمة وبالدعايات الكاذبة يفسد الصدق

. لبشرية من الوقوع ضحية للشرور على أشكالهاانقاذ الحضارة ا

حماية المعذبين هو الرجل المناسب للحكمأي الرجل المؤهل لkSatriya (كْـشَٰـتْـريـيا ال يحق لألرذال الذين لم يتدربوا على. ) 

 استناداكَلي عصرسدة الحكم في لسوء الحظ، يحتل الوضعاء . إلى حماية المعذبين، تسلم مقاليد الحكمون الملك أو الذين ال يطمح

الملذات على حساب راحةون أوضاعا ال تحتمل بدال عن حماية المعذبين كما انهم يطلبون  ويخلقات الشعبيةإلى نظام اإلنتخاب

ل األرضهذا هو مستقب. لهذا السبب، تبكي األرض االم العفيفة عند رؤية الحالة المرثية البنائها من البشر والحيوانات. المواطنين

 بصورة منهجية سيزيل الجو الضبابيـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرّي في تعاليم اإلنسان التدهور الديني، وتثقيف في سيادة كَلي عصرفي 

.في غياب ملك مناسب لقمع النزعات الالدينية. لفساد والرشوة واإلبتزاز الخ ل



 ٢٩\١٧\١. ب. ش

 التعريب

. الملك كان ينوي قتله ان عندما أدرك  لباسه الملكي فورا ومن ذعره، نكس رأسه مستسلماكَليخلع شخصية 

 التفسير

 ٣٠\١٧\١. ب. ش

 التعريب

 المستسلم الساقط بل كَلي الذي كان جديرا بقبول اإلستسالم وجديرا بالتعظيم، لم يقتل يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج

 . قا بدافع لطفه بالضعيفاشفاابتسم 

 التفسير

 ٣١\١٧\١. ب. ش

 التعريب

ا البعض فال ملذلك، لما انك استسلمت بضم كفيك إلى بعضه. أْرجوَنلقد ورثنا صيت : عندئذ، قال الملك

 . لك إلى الخوف على حياتك، لكن ال يمكنك البقاء في مملكتي ألنك عدو الدينحاجة 

 التفسير

سيبقى . ما يذكر أعاله ةِوديالـ هو الذي يتعمد ارتكاب جميع الذنوب المحظورة في الكتب كَليشخصية   حافالكَلي عصرك

ال شك. كَلي عصروعدم اإلكتراث بردات فعل الحق  تيمقعود الساسة والمفكرين والعلماء أو ذلك ني  لكن ال يعكَلينشاطات  ب

من واجب. عدم اتخاذ الفرد الحيطة لحماية نفسه من االمطارذلك   بسقوط االمطار الغزيرة في موسم االمطار لكن ال يعني

 هو مثال الملك وكان يقفيتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج. كَلي عصرلمتأثرين ب أو اكَليالحكومات اتخاذ جميع التدابير الكفيلة لدفع أعمال 

 للمشرعين عدم اإلقتصار على سن القوانين التي تحد من الفساد بل الوقوفنبغيي.  بسيفه القاطعكَليالمرصاد لقتل شخصية 

سيوف مستلة لقتل الفاسدين عمال بأحكام ونواهي الكتب المقدسة

ب

ترخيص محالت الخمرعن طريق منع الفساد ال يستطيع الساسة .  ب

.ل يجب عليهم إغالق جميع محالت الخمرة والمخدرات وتطبيق حكم االعدام على كل من ينغمس في عادات السكر على أشكاله ب

قتال ألفالقادر على " أي )mahA-ratha( َرتْـَهى-يتْ َمهاكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج كما يضع قدوتها كَلي  تلك هي وسيلة منع نشاطات

. "قاتل م

ن عندما يتزيا الوضيعك) kSatriya (كْـشَٰـتْـريـياالرداء الملكي مناسب لملك .  زائفاكَليكان الرداء الملكي الذي يلبسه شخصية  ل

ال يستسلم. يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجر نظي) kSatriya (كْـشَٰـتْـريـياحقيقته حالما يتحداه ستنكشف فبالزي الملكي زيفا 

ه سوىامام وليس) kSatriya (كْـشَٰـتْـريـياعلى اإلطالق بل يقبل تحدي منافسه الـالحقيقي ) kSatriya (كْـشَٰـتْـريـياالـ

كَلي عصر، لكن يرتدي الجبناء الزي الملكي في الحقيقي) kSatriya (كْـشَٰـتْـريـياستسالم مجهول عند الـاإل. الموت أو النصر

 زيه الملكي ونكس رأسه مستسلماكَليلك، خلع شخصية لذ. حقيقي) kSatriya (كْـشَٰـتْـريـياحقيقتهم عندما يتحداهم تنكشف كن 

الما شاهد

ل

.  كانت وراء قدرتهيتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجمنازلة  ان 

تى 

ح

 الذي كان رؤوفا ولطيفايتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج عن ي ال يقتل المستسلم فماذا يقالإعتياد)ح kSatriya (كْـشَٰـتْـريـيا

كَليمن سخرية القدر نجاة الوضيع الضعيف  ان كان يفكر.  كشف عن حقيقته بصفة وضيع جبانكَليابتسم ألن . بالضعيف

 فييتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجلذلك، تغنى امجاد ولطف . بإستسالمه في الوقت المناسب رغم انه ال يفلت احد من سيفه القاطع من الموت

.  بمشيئة العناية الربانيةكَليلذلك، نجى شخصية . كان امبراطورا رؤوفا لطيفا يستحق قبول اإلستسالم حتى من عدوه. التاريخ

 صديق كل ما يخالف الدين، عند استسالمه لكن ال يمكن السماح له في مطلق الظروف بالتوطن في أيكَليمكن معذرة شخص 

كن من أركان الدولة الخيرية

ي

ملحمة الذي كان وراء كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيصية الالهوت شخوكالء ) PANDavas (پانْٰـدََٰوْزكان الـ.  ر

)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجض سوى مشيئته بإقامة حكم ملك مثالي مثل ليس لغر) KurukSetra (وروكْـشِٰـتَْر

ذريته مثل 

ك

على السماح لصديق الالدين باإلزدهار يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجلذلك، ال يقوى ملك مسؤول مثل . يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج و

يجب. تلك هي الوسيلة الوحيدة للقضاء على الفساد في الدولة. )PANDavas( پانْٰـدََٰوْزـل في مملكته على حساب االسم الطيب ل

. ابعاد اصدقاء الالدين عن الدولة وهذا ما ينقذها من الفساد



 ٣٢\١٧\١. ب. ش

 التعريب

 بلعب دور رباني أو ملك يسبب هيمنة اركان الالدين مثل الجشع )يض الديننق( كَليان السماح لشخصية 

. والزيف والسرقة والخشونة والخيانة والمصائب والخداع والخالف والغرور

 التفسير

 ٣٣\١٧\١. ب. ش

 التعريب

لذلك، يا صديق الالدين، انت ال تستحق البقاء في مكان يقيم فيه الخبراء القرابين استنادا إلى الحق واالصول 

 . شخصية الالهوت العلياالدينية لمرضاة 

 التفسير

 ٣٤\١٧\١. ب. ش

 التعريب

 في جميع الطقوس القربانية، ألنه علياشخصية الالهوت الرغم عبادة احد المالئكة احيانا فال بد من عبادة 

. التيملذلك، هو وحده الذي يجازي .  كل شيء كالهواءالنافذ فيمحيط بكل شيء والكل حي والنفس العليا ل

 التفسير

 ْبـَهـكْـتا  - تاِدَو  - ِپى أنْـيايّْى أ

 ويـتاْهـاـانْـياَجـنْـِتى شْـَردَّْهـّي

  كاونْـِتـياَوپي ماْم ِاِتى أ

 َوكَـْمْرپّو  -ْدهيـيياَجـنْـِتى أو

لما مر اركان الدين اربعة صفاءالمجاهدة وا ك ىال حاجة إل.  والرحمة والصدق وينبغي لكل انسان العمل بها مهما كانت عقيدته:

 ليس عقيدة أو أحكام ونواهي مذهبية تقبلـْمـَوتََچْبهاـالدين . من يخرج عن دينه ال يعمل بأركان الدين. الخروج عن الدين

اإللتزام بالعقائد دون اإلستناد إلى مبادئ حقيقية أمر غير.  تبين تحقيق مقاصد الدينلإلنسانينبغي . التعديل تبعا للزمان والمكان

.دولة العلمانية بعيدة عن اإلنحياز إلى عقيدة معينة لكن ال يمكن للدولة عدم المباالة بأصول الدين المذكورة اعالهقد تكون ال. افع

ع ذلك، لن يبالي الساسة بتلك االصول الدينية

ن

م اعداء الدين في صورة الجشع والزيفةاديز مما سيؤدي إلى كَلي عصرفي  

 . منادية بالحد من الفساد في الدولةوالخداع واإلختالس ولن تنفع الدعايات ال

تختلف تلك الطقوس.  هو المنتفع بكل الطقوس القربانية على أشكالها)YajJezvara( ـشْـَوَرـيْچيا شخصية الالهوت العليا أي 

.من كل الوجوهالحق مما يستتبعه القيام بأعمال ترضي الحق بكالم آخر، القربان يعني القبول بعظمة . القربانية بإختالف العصور

الحقي بلد أو مكان يجري فيه القبول بعظمة أ .الحقمما يمنعهم عن تقديم القرابين ابتغاء رضى الحق ال يؤمن الملحدين بوجود 

ثمة بلدان كثيرة في األرض وفي كل بلد تقدم أشكال مختلفة من. )brahmAvarta( ْرتَْبـَرْهماَو وتقدم فيه القرابين يطلق عليه 

مستند الدين هو. الصدق وهذا مثال العظيمالرب  حول مرضاة ـْمـَوتََچْبهاـاليدور التشديد في   لكنالعظيمالرب القرابين لمرضاة 

ـياْچيا ـّيْرتَـْنـكَسـنْ هي كَلي عصراكثر القرابين المشتركة في  .الحقالصدق والغاية القصوى لجميع االديان هي مرضاة 

)saGkIrtana-yajJa( فاد إلى ذلك القربان ويستتْـشايتَـنْيادعى المولى . هذا هو رأي الخبراء بالدعوة إلى القربان. أي قربان الذكر

 أي قربان الذكر هو القربان الواجب في كل وأي مكان لدفع)saGkIrtana-yajJa( ـياْچيا ـّيْرتَـْنـكَسـنْ ان ن هذا النص

خصية 

م

. عصر وانقاذ البشرية من الوقوع ضحية تأثير الكَليش

)Candra( تْـشَـنْـْدَر أو إنْـْدَر هو الذي يجازي على القرابين التي يقدمها القائمون بها رغم عبادة المالئكة مثل العظيمالرب 

كل حي متحركل النفس العلياهو الحق م ألن تعظيمهرغم الحق المالئكة فعل شيء دون إذن  ال يستطيع.  تقديم القرباناثناءأحياناً 

 :)٢٣\٩( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـذلك في الحق يؤكد  .أو غير متحرك



 ٣٥\١٧\١. ب. ش

 التعريب

تكلم . يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج يرتجف خوفا عند سماع أمر كَليشخصية بدأ : ْسـوامّيچُو سّوتَ شْـرّيقال 

. له متهيئا لقتياَمـراَج إلى الملك الواقف أمامه مثل كَلي

 التفسير

 ٣٦\١٧\١. ب. ش

 التعريب

 . اينما أتوجه بأمرك س وسهاميا صاحب الجاللة، سأراك ماثال أمامي بقو

 التفسير

 ٣٧\١٧\١. ب. ش

 التعريب

 . تحدد موطنا دائما لي بحماية حكومتك ان لذلك، يا شيخ حماة الدين، ارجو منك

 التفسير

 ٣٨\١٧\١. ب. ش

 التعريب

 وأعطاه موطنا دائما حيث يدور كَلي إللتماس شخصية يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَججاب است: ْسـوامّيچُوسّوتَ قال 

. القمار والشراب والدعارة وذبح الحيوان

 التفسير

ۤديةي أ" يحكونْتي ، المالئكة الى اإلنسان ايقدمه ف حون مفهوم ص ب د ا تفدى لي وحدي، لكنه ةقصود) KuntI( يا ابن  . "م

العمال الماديينية، لكن يوجد كثير من عباد المالئكة علي عن الخليقة المادالحق لذلك، .  واحد ال ثان لهالعظيمالرب  ان الحقيقة هي

ء على يعلم باالشيا)VaiSNava (وايشْٰـنَٰـَوـاليمثل هؤالء المالئكة الرب، لكن العاِلم أو . إنْـْدَرمثل الشمس والقمر و لحق

قيقتها

ل

المفتقرين إلى العلم تلك الصفات يبجل  في حين بصورة مباشرة وال يلتهي بالمالئكة الماديينالعظيمالرب لذلك، يعبد . ح

 . شكلي لعدم انتظامهمجرد تبجيل  تبجليهمالمادية لكن 

شخصية ان  فور عصيان أمره وإال لم يكن لدى الملك اعتراض على إبقائه على قيد الحياة، كماكَلي  كان الملك متهيئا لقتل شخصية

يكون الملك أو ان يجب.  قرر اإلستسالم له بعد سعيه إلى اإلفالت من العقاب بشتى الوسائل وبدأ باإلرتجاف خوفا على حياتهكَلي

.ال محالة من طاعة أمر الملك وإال ال مفر له من الموت. ياَمـراَج  مالك الموت في صورةكَليويا بالوقوف أمام شخصية الحاكم ق

 .  التي تخلق االضطراب في مجرى الحياة اإلعتيادية للمواطنينكَليتلك هي وسيلة ضبط شخصيات 

ـّيَپـ  كان امبراطور األرض كلهايتْكْٰشَمهاراَج ان كَليأدرك شخصية  مقصد شخصية. إينما توجهر وبناء عليه، سيواجهه الملك.  

لك، كان منل. كَلي مقصودا لقمع الضارين على أشكالهم وال سيما شخصية يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج هو العبث في حين كان  ذكَلي

كان نفس مستسلمة للملك وكان على الملك عمل.  الموت على يد الملك هنا بدال عن الموت في مكان آخركَلياالفضل لشخصية 

. الالزم

جب حماية المستسلم.  بصفة شيخ حماة الدين ألن الملك اقلع عن قتل شخص استسلم لهيتْكْٰشخصية  ـّيَپـ َجَمهارا خاطب كَليش ير

هذا أحد أصول الدين، ويمكننا تخيل الحماية التي يوليها شخصية الالهوت لمن سلم له ليس كعدو بل خادم. تى وان كان عدوا ح

. )٦٦\١٨ ـتاچّيـَوْد َچَهـْب(النفس المسلمة له من كل الذنوب الحق يحمي . تيم م



 ٣٩\١٧\١. ب. ش

 التعريب

 أمرا آخرا ولتوسله أعطاه الملك اإلذن بالتوطن حيث يوجد الذهب ألن كل مكان يسود فيه كَليطلب شخصية 

 . يوجد فيه الذهب الكذب والسكر والشهوة والحسد والعداوة

 التفسير

فاءاالركان التي تنقض دعائم الدين االربعة المتمثلة بالمجاهدة وا .االستكبار والدعارة والسكر والكذب:  والرحمة والصدق هيصل

.دور القمار والدعارة والخمرة وذبح الحيوان:  باإلقامة الدائمة في االماكن التي ذكرها الملك وهيكَليأعطى الملك االذن لشخصية 

 مثلةِوديالـف ألحكام الكتب شرب الكحول المخال ان )zrIla JIva GosvAmI( ْسـوامّيچُوجـّيـَو ـَل شْـرّيشير 

اوتْـراَمـٰن

ي

ِوديالـيرسم العلم .  ومعاشرة سوى الزوجة وقتل الحيوانات تنقض االصول الدينية)sautrAmaNI-yajJa( ـياْچيا –ّيس

ةِوديالـام األحك.  أي درب المحررين)nivRttas (تَّـْزرِٰنيـَرو أي درب الملذات المادية و )pravRttas( تَّـْزرَِٰوْپـَر: نهجين

لذلك، من بلغوا أسفل مدارك الجهل.  تنظم نشاطاتهم تدريجيا تجاه درب الخالص)pravRttas( تَّـْزرِٰوْپـَرالمتعلقة بنهج 

-sautrAmaNI( ـياْچ يا– ّيساوتْـراَمـٰنقربان  تقديم اثناءبشرب الخمرة ون والمنغمسين في الخمرة والزنا وأكل اللحوم يوص

yajJa( بالنساء عن طريق الزواج واكل اللحوم في طقوس معينة واالختالط .

ةِودي مقصودة لفئات مخصوصة من البشر وال تنطبق على الجميع، لكن لما انها احكام ةِوديالـتلك التوصيات الواردة في الكتب 

طعام إنسان قد. لدينمخالفة ل أي )adharma( أْدَهـْرَم عتبر جائزة وال ت)pravRttas( تَّـْزرِٰوْپـَرأعمال فان فئات مخصوصة  ل

جـّيـَوـَل شْـرّيلذلك، يؤكد . كذا، االحكام المتعلقة بأهل جبلة التلبيس قد تكون سم ألهل جبلة األصالة. كون سم لغيره

ُو

ي

مخالفةأي  )adharma( أْدَهـْرَماالحكام المختصة بدرجة مخصوصة من البشر ال تعتبر  ان )zrIla JIva GosvAmI( ْسـوامّيچ

 تشجيع نقض االصول الدينية بل تنظيم نقيض الدين تدريجياةِوديالـال تقصد احكام الكتب . لدين، لكنها كذلك، وال ينبغي تشجيعها

جاه درب 

ل

.  أي الدين)dharma( ْدَهـْرَمت

الرحمة وصفاءال والمجاهدة(ن  بالسهر على حماية االركان االربعة للدييتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجمن واجب جميع الحكام االقتداء بقدوة 

يمكن توطين شخصية.  بكل الوسائل)السكر والكذب والزنا أو الدعارة والكبرياء( ومنع االركان االربعة التي تنقض الدين )الصدق و

عاداتالمدمنين على تلك ال. من اجل خير انتفاع بصفقة خاسرة كانت موجودة ان  في دور القمار والخمرة والدعارة والمسالخكَلي

بكالم آخر، يجب على الدولة. المناقضة للدين يمكن تنظيمهم بأحكام األسفار، وفي كل الظروف يجب عدم تشجيعها من قبل الدولة

الدولة التي تطلب القضاء على معظم الفساد، يجب عليها إشاعة اصول الدين. منع جميع اشكال القمار والخمرة والدعارة والكذب

 :على النحو التالي

صيام يومين شهريا سيوفر على الدولة، حتى من وجهة النظر اإلقتصادية. )مجاهدة( فرض يومين على االقل للصيام شهريا -١

 . أطنان من الطعام وسيحسن ذلك من صحة المواطنين

ياتال ضرر في اختالط الجنسين في المدارس والكل.  على التوالي١٦ و٢٤ عند بلوغ سن ت فرض زواج الفتيان والفتيا-٢

علىيشجع الطالق . شريطة زواجهم وفي حالة نمو صلة حميمة بين فتى وفتاة من الطالب فال بد من تزويجهما قبل ارتكاب الزنا

 . الدعارة وال بد من الغاءه

 يجب على جميع المواطنين التصدق بنصف مدخولهم لغرض خلق جو روحي في الدولة أو المجتمع البشري على الصعيد-٣

 أي فعل كل ما)karma-yoga( چايُّـوكَـْرَم  أوال عن طريق ـْمـَوتََچْبهاـاليجب عليهم الدعوة إلى مبادئ . و اإلجماعياإلفرادي أ

في البيت أوالحق إقامة ذكر :  على لسان النفوس المحققة وثالثاـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرّيوثانيا باإلستماع المنتظم إلى الحق رضي  ي

اإلقامة: خامسا. ـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرّي المنصرفين إلى الدعوة إلى ـَوتَـْزَچْبهااداء جميع الخدمات إلى : عاراب. العبادةأماكن 

القمار بكل اشكاله حتى البورصات تعتبر. سيعم الوعي الرباني كل دولة تستند إلى المبادئ اعاله. ي مكان مشبع بالوعي الرباني

ن دواعي اإلنحدار و

ف

البقاء دون زواجمن يجب منع الفتيان والفتيات . عندما تعمل الدولة على تشجيع القماردق كليا سيغيب الصم

يمكن السماح آلكلة اللحوم طبقا لما جاء في الكتب المقدسة، كما يجب منع.  للفتيات وإغالق المسالخ١٦ للفتيان و٢٤عد سن  ب

. ب الشايالمخدرات على أشكالها بما فيها السجائر ومضغ التبغ أو شر



 ٤٠\١٧\١. ب. ش

 التعريب

 بالتوطن في تلك االماكن كَلي اإلذن لشخصية )UttarA( أوتَّـرا ابن يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجبذلك، اعطى 

. الخمسة

 التفسير

 ٤١\١٧\١. ب. ش

 التعريب

 ةـْبراْهـَمنَٰوالـكل من يرغب في الخير التقدمي وال سيما الملوك وأهل الدين والكبار ال ينبغي للذلك، 

. عدم اإلتصال باالركان االربعة المذكورة اعاله التي تنقض الدين) sannyAsIs (َسـنّْـّيـاسّيْزالـو

 التفسير

 ٤٢\١٧\١. ب. ش

 التعريب

بتشجيع االعمال على تحسين حالة عمل  و)الثور(بعد ذلك، اعاد الملك القوائم المفقودة لشخصية الدين 

. األرض

 التفسير

 عهداثناءكن فقد كان ذلك متعذرا لعدم وجود تلك االماكن  بالتوطن في أربعة أماكَلي سمح لشخصية يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج ان رغم

 االذن بالتوطن فييتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج من الملك أمرا عمليا ينفع اغراضه الشريرة فاعطاه كَلي فطلب يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج

إذن، اصبح. باإلضافة إلى وجود العداوة فيهااالماكن التي يوجد فيها الذهب ألن تلك االمور االربعة المذكورة اعاله تستتبع الذهب 

حتى. ـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرّيحسب  الذهب يشجع على الكذب والسكر والدعارة والحسد والعداوة.  معيار الذهبكَليخصية  ش

قوم بالكذب ألن إصدارالعملة المستندة إلى الذهب سيئة ألنها تقوم على الكذب ألن العملة النقدية ال تعادل االحتياط الذهبي بل ت

يرتفع. ةيقتصادالدعارة االالعملة النقدية يفوق االحتياط الذهبي الفعلي، وهذا التضخم المصطنع للعملة من قبل الدولة يشجع على 

س بالمال الجيد، ويجب صك نقوديذهب المال السيء. عر السلع بصورة مصطنعة بسبب المال الزائف أو العملة النقدية المصطنعة

يمكن ضبط الحلى الذهبية للنساء ليس بالكمية بل بالنوعية وهذا ما سيمنع.  وهذا سيمنع دعارة الذهب بدال عن العملة الورقيةبيةذه

بفضل وجود عملة ذهبية وستنقطع الحاجة إلى انشاء. سينقطع تأثير الذهب على توليد الكذب والدعارة الخ. الشهوة والحسد والعداوة

. اد لفترة حكم أخرى من الدعارة وكذب الغرضوزارة للحد من الفس

 وذبح الحيوان والدعارة في االرض ممالذلك، يسود الكذب والسكر.  عندما اصبح الذهب معياراكَلي عصرعلى هذا االساس، بدأ 

. وسيلة اإلبطال مقترحة أعاله وبوسع كل إنسان اإلنتفاع بذلك اإلقتراح. جعل الراشدين متشوقين لدفع الفساد ي

 الروحيين لجميعدايهم االسفإن) sannyAsIs (َسـنّْـّيـاسّيْزالـ وأما الطبقات االجتماعية هم المعلمين الدينيين لسائر ـةْبراْهـَمنَٰالـ

ينبغي ألرباب الدين. كذا، الملك وكبار الدولة مسؤولين عن الخير المادي لعامة الناس. لمقامات الروحيةا والطبقات االجتماعية

.إفساد حياتهم البشرية الثمينة، اإلمتناع عن جميع االركان التي تنقض الدين وال سيما الزناون طلبالتقدميين والمسؤولين أو من ال ي

اء تصبحبالنس) sannyAsI (َسـنّْـّيـاسّيالـ، وان اتصل ْبراْهـَمنَٰيبطل زعمه فورا بأنه  الذي ال يعرف الصدق ْبراْهـَمنَٰالـ

افتخر الملك والوجهاء بعادات الشرب والتدخين دون ضرورة فال بد من تجريدهم من اهليتهم ان كذا،. ة فوراباطلجميع مزاعمه 

َسـنّْـّيـاسّيالـيجب امتحان القادة االربعة للمجتمع البشري أي . الصدق هو مستند جميع االديان. بإداء اعمال الخير اإلجتماعية

)sannyAsI (كان كبار المجتمع مفتقرين إلى ان ال يهم.  والملك والوجهاء بموجب معيار المسلك المذكور اعالهْبراْهـَمنَٰوالـ

. عارة وذبح الحيوان القمار والشراب والد:المؤهالت األكاديمية لكن يجب نزاهتهم عن الشوائب االربعة



٤٤-٤٣\١٧\١. ب. ش

 التعريب

كة  ممل)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَج عظيم الحظ الذي عهد إليه يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجاالمبراطور 

اح كبير بفضل تمجيده بمنجزات  عند تقاعده إلى الغابة، يحكم األرض اآلن بنج)HastinApura( پوَرَهـْسـتيـنا

. )Kuru( كوروملوك ساللة 

 التفسير

 ٤٥\١٧\١. ب. ش

 التعريب

 ـنْـّيـوآْبـهيـَم ابن يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج  خبرة إدارة ونفوذبفضلتسنى لكم قضاء مثل هذا القربان 

)Abhimanyu( .

 التفسير

ْدَهـْرَم و ليكَاستطاع تقييم الوضع العام في مملكته في حضور .  بتحديد مواطنهكَلي عمليا شخصية يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجخدع 

)dharma(المتمثل في صورة الثور واألرض المتمثلة في صورة بقرة فاتخذ الخطوات المناسبة فورا إلعادة قوائم الثور وهي :

 الكذب والسكر والدعارة والعداوةيولد الذهب.  والرحمة، كما استخدم الذهب لإلستقرار من اجل الخير العامصفاءالمجاهدة وال

تحت رعاية ملك مناسب أو حاكم أو ن يمكن استخدام الذهب إلعادة إقامة القوائم المفقودة للثور شخصية الدينالعنف حتما لك و

 . )sannyAsI (َسـنّْـّيـاسّي أو ْبراْهـَمنَٰ

مه ثم استخدكَلي، جمع كل الذهب المخزون دون صفة شرعية لتغذية نزعات أْرجوَن على خطى جده يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجلذلك، 

، ويمكن تقسيم مدخرات الفرد كما سبق لناـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرّي طبقا لتعاليم )saGkIrtana-yajJa( ـياْچيا ـّيْرتَـْنـكَسـنْفي 

إنفاق. وانفاق ربعها على أفراد العائلة واإلحتفاظ بربعها لإلحتياجات الشخصيةالحق نصفها لخدمة  :اقتراحه إلى ثالثة أقسام للتوزيع

 هو)saGkIrtana-yajJa( ـياْچيا ـّيْرتَـْنـكَسـنْأو الدعوة إلى العلم الروحي في المجتمع وإقامة الحق ف المال في خدمة نص

لذلك، الدعوة إلى العلم. تتيميةال الخدمة يغط أهل األرض في الظلمة بصدد العلم الروحي وال سيما. أعظم مظهر من مظاهر الرحمة

والرحمة عند صفاءال شك من تحقق المجاهدة وال.  اظهارها في هذا العالملإلنسانكبر رحمة يمكن الروحي بصورة منهجية هي أ

كما. ستتبعه إقامة القوائم الثالث المفقودة لشخصية الدينتمما الحق تعويد كل إنسان على التضحية بنصف مدخراته الذهبية لخدمة 

.  في البنية اإلجتماعيةكَليرض االم ويفوت فرصة تغلغل  والرحمة والصدق سيرضي األصفاءتوفر المجاهدة والان 

يل عد رح) NaimiSAraNya (نايميـٰشـاَرنْٰـيا يبدأت الطقوس القربانية الطو ب . بقليليتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجلة التي تعهد بها حكماء

. زاروا ذلك المكانكْرِِٰشْٰـنَٰللرب خ الكبير  اال)Baladeva (َبـَل ِدَوبعض معاصري  ان ان القربان مقصودا أللف سنة ويستفاد

اء على لسان بعض المراجع

ك

صيغة الحاضر تستعمل أيضاً للداللة على أقرب وقت من الماضي، ومن هذا المعنى، تنطبق ان  ج

كن متابعة مبادئيم. ، كما يمكن استعمال صيغة الحاضر بمعنى اإلستمراريةيتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج صيغة الحاضر هنا على عهد 

ا زال ممكنا.  أيضاً كما يمكن تحسين حالة المجتمع البشري في حال وجود عزم عند السلطات السياسيةيتْكْٰشـرّيَپـ  مَمهاراَج

 الذي خصص موطنايتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجعزمنا على اإلقتداء بقدوة  ان كَليإزالة كل االعمال الالأخالقية على يد شخصية 

 بمنع دور القمار والشراب والدعارةيتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج تلك المواطن على األرض بفضل يقظة  كَلي لكن لم يجديكَلشخصية 

ذبح الحيوان

ل

وسائل تحقيق ذلك لحماقتهم بإصدار التراخيص لدور القمارون  إزالة الفساد من الدولة لكنهم يجهلعصريريد ساسة ال.  و

مملكةون انهم يريد. بذات الوقت القضاء على الفساد في الدولةون والكذب في كل معامالتهم ويريدالسينما دور الخمرة والدعارة و و

 القضاء على الفساد في الدولة فال بد لنا من تنظيم المجتمع استنادا إلىإذا اردنا. دون وعي رباني وهذا هو عين التناقضالحق 

اغالق جميع دور القمار والشراببيقتضي خلق الجو المناسب . لرحمة والصدق واصفاءأركان الدين االربعة المتمثلة بالمجاهدة وال

. ـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرّيهذه بعض العبر العملية من صفحات .  والدعارة والكذب



 الفصل الثامن عشر
 يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج صبي يلعن ْبراْهـَمنَٰ

 ١\١٨\١. ب. ش

 التعريب

حم امه رغم اصابته بسالح  عندما كان في ريتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجم يحترق ل: ْسـوامّيچُو سّوتَ شْـرّيقال 

.  الذي يقوم باألعجازاتكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي برحمة شخصية الالهوت )DroNa( ْدرُونَٰابن 

 التفسير

 ٢\١٨\١. ب. ش

 التعريب

لذلك، لم تخيفه لعنة موته .  دائم الوعي بالتسليم لشخصية الالهوتيتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجالوة على ذلك، كان ع

.  صبيْبراْهـَمنَٰبلسعة حية طائرة بداعي غيظ 

 التفسير

 ٣\١٨\١. ب. ش

 التعريب

بعد ترك  )VyAsadeva( وّيـاَس ِدَو ابن سـوامّيچُوشـوَك ِدَو فة مريد عالوة على ذلك، سلم الملك امره بص

.  كان قادرا على فهم عظمة مقام شخصية الالهوتبذلك،. جميع مالزميه

لتقدم الروحي للمجتمع بينما أهل السلطة السياسية أيsannyAsIs (َسـنّْـّيـاسّيـْزالـ وـةْبراْهـَمنَٰالـان  اب براء  خ  (

تعاونهماوبناء عليه، فإنهما عمادي السعادة و. إحالل السالم والرخاء في المجتمع البشريبخبراء ) KSatriyas (كْـشَٰـتْـريـياْز

 عن حقل أعماله مما حقق استجابة الدولةكَلي خبيرا بالقدر الالزم لدفع يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجكان . التام يضمن الخير العام

أركان الدين االربعة المجاهدة. من المتعذر اقناع العامة بضرورة اإلستنارة الروحية عندما ال تكون مستجيبة. إلستنارة الروحية ل

لهذا.  هذا الجو المناسبيتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجخلق . والرحمة والصدق تهيء لإلستجابة إلى التقدم في العلم الروحي صفاءل وا

بكالم آخر، من المتعذر.  على تقديم القرابين على مدى ألف سنةقادرين) NaimiSAraNya (نايميـٰشـاَرنْٰـياالسبب، كان حكماء 

كْـشَٰـتْـريـياْز والــةْبراْهـَمنَٰالـال بد من وجود تعاون تام بين . دون دعم الدولة نشر نظرية فلسفية أو مبادئ دينية

)KSatriyas ( آشُوَك َمهاراَجكان ذلك التعاون قائما إلى عهد . العامةلتحقيق هذه المصلحة )Azoka(الذي دعم المولى بوذا فأنتشرت 

 . البوذية في األرض

عقاب وثواب" بعنوان ـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرّي على الفصل السابع عشر من الباب االول من ْبـَهـكْتي ِودانْـتَانقضى بحث 

 . "كَلي

ـNaimiSAraNya (نايميـٰشـاَرنْٰـيااصيب حكماء  لدهشة بعد السماع عن كمال إدارة  َمهاراَج  وال سيما بصدديتْكْٰشـرّيَپبا) 

لهم شوقا إلىيعاد) SUta GosvAmI (ْسـوامّيچُوسّوتَ كان .  مملكتهداخلماما من إلحاق األذى  ومنعه تكَليعقاب شخصية 

النص لزيادة إهتمام حكماءهذا ) SUta GosvAmI (ْسـوامّيچُوسّوتَ ذكر ف يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجوصف روعة والدة وموت 

. )NaimiSAraNya (نايميـٰشـاَرنْٰـيا

 حتى الموت وذلك الشخص ال يهاب مكان أو أحد أو)nArAyaNa-parAyaNa (َپـرايانَٰيطلق على من وهب نفسه للحق -نارايانَٰ

الحياة ان كماالحق لذلك، تستوي عنده الجنة والنار لعلمه التام بأنهما من خلق .  عنده ال توازيها اهميةالعظيمالرب فسه واهمية  ن

َپـرايانَٰ -نارايانَٰهذا هو ديدن .  الزم في مطلق االوضاع والظروفنارايانَٰوذكر الحق والموت وضعين مختلفين من خلق 

)nArAyaNa-parAyaNa( . عندما لعنكَلي الغرير تحت تأثير ْبراْهـَمنَٰكان ابن الـ. الصفي التيم  مثاليتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجكان 

 نجاه عندما احترق في رحم امه)كْرِِٰشْٰـنَٰالرب ( نارايانَٰ ان علم. نارايانَٰ إشارة من  تلك اللعنة الذي اعتبريتْكْٰشـرّيَپـ َهاراَج

ان توجب قتل

م

لذلك،.  للتيمهو نعمةالحق مطلقا وكل ما يأتي من الحق مشيئة  التيم ال يعارض. وحدهالحق ه بلسعة حية فإنها مشيئة  و

. الصفي التيم تلك هي عالمة.  ولم يقع في الحيرة بذلك االمريتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج لم يغمر الخوف 



 التفسير

 ٤\١٨\١. ب. ش

 التعريب

َمـنْـتْرات ن وهبوا حياتهم لدراسة التسالي العلية لشخصية الالهوت الذي تعظمه الـهذا صحيح ألن م

لمخاطر المفاهيم السيئة حتى في آخر لحظات ون  اللوتسيتين ال يتعرضهوالمنقطعين إلى ذكر قدمي ةِوديالـ

. عمرهم

 التفسير

 ٥\١٨\١. ب. ش

 التعريب

 ـنْـّيـوآْبـهيـَم طيلة حكم امبراطور األرض القوي ابن كَلية في وجه شخصية غلقكانت جميع المنافذ م

)Abhimanyu( . 

 التفسير

 ٦\١٨\١. ب. ش

 التعريب

أجـيتَ هو كْرِِٰشْٰـنَٰلمة ات دال) ajita (أجيـتَ  شْـرّي وىال يق.  أي القهار)Ajita( شخصية الالهوت . لة خاصة في هذا النصذك

)Goloka VRndAvana (لُوَك ورِِٰٰنْـداَوَنچُوسمعنا عن داره الباقية . أحد على العلم بعظمته الفعلية، كما هو قهار بعلمه أيضاً

أو داره الباقية ولواحقه العلية في تلك الدارللحقيختلف كثير من العلماء في تفسير داره، لكن يستطيع الفرد فهم العظمة الفعلية و

كان الملك واثقا من مصيره االخير بفضل.  الذي سلم الملك نفسه له بصفة مريدسـوامّيچُوشـوَك ِدَو  نظير روحيسيد نعمة  ب

بفضل والوسيلة العلية لمقاربة داره العلية والتجرد عن كل شيء مادي بما فيه بدنه المادي دون أدنى صعوبةالحق العلم بتعالي 

 أي يستطيع الفرد قطع)paraM dRSTvA nivartate( وا نيـَوْرتَـِتىـطْـشْٰ ْدرَِٰپـَرمْٰ: ـتاچّيـَوْد َچْبَهـجاء في . علمه بمصيره

النوعية الروحية ان ـتاچّيـَوْد َچْبَهـنطلع من . النوعية العليا لألشياء  األشياء أي)param( َپـَرْمكل عالئقه المادية عندما يفهم 

اسمه وصفاته وتساليهالحق التي يبين بها للحقكن العلم بكل ما يتعلق بالقدرة العليا  المادية ويمتهخير من نوعية قدرالحق قدرة 

توابعه ومنوعاته

ل

من المحال على أحد ترك القدرة المادية دون فهم القدرة. سـوامّيچُوشـوَك ِدَو  مثل سيد روحي سليمبفضل   و

 بنعمةسـوامّيچُوشـوَك ِدَو  رحمة يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج تلقى. مهما طال تخمينه حول جوهر الحق المطلقللحقالروحية العليا 

 لكن من بالغ السهولة العلم بهةِوديالـمن صفحات الكتب الحق يتعذر فهم . القهارالحق  فتوصل إلى فهم عظمة كْرِِٰشْٰـنَٰالرب 

. سـوامّيچُوشـوَك ِدَو ر نظير محر تيم رحمة ب

منالحق  ياة هذا ممكن عند من اطلع عن تعالي  حل .العلي في آخر لحظات الموتالحق يتحقق أرفع كمال الحياة بذكر  كمال ا

ال نفع في.  أو شخص من سلسلته المريديةسـوامّيچُوشـوَك ِدَو  التي تتغنى بها النفوس المحققة مثل ةِوديالـ َمـنْـتْراتالـ

في غاية الوضوح عند لكن االمر مختلف عند سماعها من نفس محققة وتصبح اهل النظر من ةِوديالـَمـنْـتْرات اإلستماع إلى الـ

يستطيع الفرد بفضل. وبناء عليه، المريد المنقاد قادر على تحقيق التعالي والبقاء فيه طوال عمره. اقتران السمع بالخدمة واإلنقياد

ادي اإلعتياإلنسانيتعذر على . حتى في آخر لحظات العمر عندما تتداعى الذاكرة وتختلف وظائف البدنالحق المهايئة العلمية ذكر 

، وهذا ماالسيد الروحيوالحق بنعمة  كر االشياء على حقيقتها عند آخر لحظات الموت لكن تسنح تلك الفرصة للمريد بكل سهولة

ققه 

ذ

. يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجح

سد  األرض منذ وقت طويل كما تقدم لنا توضيحه، وكان يتربص الفرص لنشر نفوذه في كل األرض، لكنكَليخل شخصية  د

 عنكَليلن تنقطع عناصر التخريب مثل شخصية . هذا هو مثال الحكومة الصالحة.  جميع المنافذ في وجههيتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج

 فرصةيتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجلم يترك . إلى توسيع اعمالها الشريرة لكن من واجب الدولة القادرة منعها بكل الوسائلالسعي 

. كَلي رغم تحديده مواطن شخصية كَليلمواطنين للتأثر بشخصية  ل



ظة التي خلى بها شخصية  إلى تآكل االصول الدينية في اللحؤدي الذي يروج لكل ما يكَليحل شخصية 

 .  عن هذه األرضكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالالهوت 

 التفسير

 ٧\١٨\١. ب. ش

 التعريب

كان على دراية تامة بأن . )الزهرة( واقعيا كالنحل الذي يقتصر على جمع الرحيق تْيكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجكان 

لتعطي (قضاء االشياء المنحوسة أوال   الحاضر بينما يجبكَلي عصراالشياء المسعودة تنتج السعد فورا في 

 .  مطلقاكَليإذن، لم يحسد شخصية . )هاتأثير

 التفسير

 ٨\١٨\١. ب. ش

 التعريب

 بالغ القوة لكن ال خوف على ملجمي كَليشخصية ون  الفطنة قد يجدضعفاء ان يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجاعتبر 

. كان الملك في قوة النمر ورعى الحمقى الطائشين. الذات

 التفسير

 ٩\١٨\١. ب. ش

 التعريب

 المتصلة بسيرة حياة كْرِِٰشْٰـنَٰالرب اجبتكم تقريبا بوصف كل ما يتعلق بحكايات لتّم أايها الحكماء، كما س

. يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجالصالح 

 قاصرا عن الحلول في األرض بفضل حضور شخصيةكَلي.هي عين ذاته.  كان شخصية اسم شخصية الالهوت وصفاته الخ

شخصية الالهوت دوسة وصفات على التوطن في األرض في حال تدبير تسبيح االسماء القكَليكذا، لن يقوى شخصية . الالهوت

ي في العلم المادي بإختراع الراديو عبرعصراستبحر المجتمع البشري ال.  عن األرضكَليهذه هي وسيلة اقصاء شخصية . العليا

 أوـتاچّيـَوْد َچْبَهـطبقا لما جاء في الحق إذن، يمكن للدولة نشر االصوات العلية لالسم القدوس وتسالي . موجات االثير

.بدال عن إذاعة أصوات مزعجة للتلذذ الحسي  مما يؤدي إلى خلق جو مناسب إلعادة إقامة أصول الدينـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاّيشْـر

 .الحقه في خدمة بذلال شيء سيء عند .  سينجح الساسة المتشوقين إلى القضاء على الفساد في األرضذلك،

سمى 

ب

عصر في هذا الصر الكَلي عصر لإلنسان بعض التسهيالت الخاصة العظيم لرب  ااعطى  . الرديء  ع . الرديء لصعوبة وضعهي

في العصور األخرى،  فور التفكير بإرتكاب ذنباإلنسانسوى بعد قضاء الذنب في حين يذنب الحق  بمشيئة اإلنسانإذن، ال يذنب 

 كونه كان من كبار الملوكيتْكْٰشـرّيَپـ اراَجَمه.  على العمل الصالح بمجرد التفكير بهعصر في هذا الاإلنسانلكن يجازى 

 ألنه كان ال ينوي السماح له بفرصة ارتكاب الذنوب وعمل على حماية رعيته منكَليالمجربين بنعمة الرب، لم يحسد شخصية 

عصر ان تَـْمـَوَچـَمْد ْبـهاشْـرّيجاء في ختام .  مواطنهكَلي وفي الوقت نفسه حدد لشخصية كَلي عصرالوقوع فريسة ذنوب 

 نيل الخالص بمجرد تسبيح االسماإلنسانيستطيع .  في الوقت الحاضركَلي يمتاز بفائدة كبيرة على الرغم من شرور شخصية كَلي

وبناء على تلك الفائدة. كَلي مسعى لنشر تسبيح االسم القدوس فأنقذ المواطنين من قبضة يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجلذلك، نظم . القدوس

 يستطيع الخالص من كل مضاراإلنسان ان )Vedas( ِوَدْز، كما جاء في الـكَلي عصريتمنى كبار الحكماء كل الخير لوحدها 

 يتمـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرّيبتالوة  ان ـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرّي، كما جاء في بداية كْرِِٰشْٰـنَٰالرب  بالحديث عن تسالي كَلي عصر

كَلي عصريضمر شرا ل ان  بها دونيتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج وانتفع كَلي عصرهذه بعض منافع . القلب فورا في العظيمالرب سر ا

. )VaiSNava (وايشْٰـنَٰـَووهذا حقيق بالـ

ضحية شرورالحق غير تيم تصف  يقع  . وى مثال الفطينالحق  التتيم بحبال يقوى أحد على . بالحمق والطيشالحق غير تيم ي س

ينالحق  مذهب التتيم بحبثلة بنشر  المتميتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجمن المحال إعادة االمور إلى نصابها دون القبول بقدوة . َلي بك

 . العامة



 التفسير

 ١٠\١٨\١. ب. ش

 التعريب

نقياد إلى جميع األحاديث المتصلة بالصفات تحقيق الكمال التام في الحياة اإلستماع بإون يجب على من يطلب

. والتسالي العلية لشخصية الالهوت صاحب المعجزات

 التفسير

 ١١\١٨\١. ب. ش

 التعريب

يطول عمرك ويخلد ذكرك لحسن كالمك  ان  عسى،ْسـوامّيچُوسّوتَ ايها الوقور : قال الحكماء الصالحون

 . هذا الكالم كالشهد ألمثالنا المكتوب عليهم الموت. كْرِِٰشْٰـنَٰالرب عن تسالي 

 التفسير

 ١٢\١٨\١. ب. ش

 التعريب

اسودت . لعمل الصالح المتمثل بالنار القربانية دون يقين بنتيجته بداعي قصور عملنالقد بدأنا بتقديم هذا ا

 )Govinda( َدــنْويچُوابداننا من الدخان لكننا مسرورين فعليا بشهد القدمين اللوتسيتين لشخصية الالهوت 

. الذي توزعه

 التفسير

لذلك، ال يختلف تاريخ . يمهدائمة الصلة بالحق تسالي  .الحق هو تاريخ تسالي ـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرّي  عن تاريخ تساليالتيمت

 .  االصفياء على حد سواء ألنها تسالي عليةتيمهوتسالي الحق كل من تسالي الحق  تيم يعتبر. كْرِِٰشْٰـنَٰالرب 

شْـرّيالرب   االستماع.  تدفع الفرد قدما صوب الحياة األزليةكْرِِٰشْٰـنَٰان االستماع المنهجي للتسالي والصفات العلية واسماء 

تلك التسالي العلية. ـتاچّيـَوْد َچْبَهـما يعني بلوغ الحياة األزلية طبقا لما جاء في يا مهجي يعني العلم به بحق وصدق تدريجالمن

 هي البلسم الشافي لقطع تعاقب الوالدة والموت والشيخوخة والمرض التي تعتبر الجزاء الماديكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيللرب اإلعجازية 

. ناء العلي ذروة درجة كمال الحياة تلكية وبلوغ الهاإلنسانتمثل غاية الحياة . لنفس المقيدة

تعين علينا العلم

ل

جميع تساليه هي.  عندما نسمع عن التسالي العلية لشخصية الالهوت)٩ـتاچّيـَوْد َچْبَهـفي الحق  بكالم ي \  )٤

وصفت تساليه في. سالي علية حتى عندما يعمل في المجتمع البشري ألنها من بيان قدرته الروحية البائنة عن قدرته المادية ت

دنه ليس بدنا ماديا وال يطرأ ان  ال يعمل أو يولد كاالحياء تحت سلطان القدرة المادية، كما بالربانية مما يعني انهـتاچّيـَوْد َچ بْبَهـ

أو المصادر الموثوقة ال يرجع إلى هذاالحق كل من يفهم تلك الحقيقة سواء من . عليه التغيير كما هي حال ابدان النفوس الصغيرة

لذلك، يزداد علمنا بالجوهر .الحق العلية إلى تتيميةال الخدمة ي وينصرف إلىالعالم بعد مفارقة بدنه المادي بل يدخل العالم الروح

ـَمْدشْـرّي و ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ العلية كما ترد في هونحرز تقدما على درب الرجوع اليه كلما ازداد سماعنا عن تساليللحقالعلي 

. ـَوتَـْمَچْـها ب



خان والشكوك بسبب كثرة العيوب وأولهانايميـٰشـاَرنْٰـيا

 ١٣\١٨\١. ب. ش

 التعريب

لحظة واحدة حتى بدخول الجنة أو الخالص من المادة فماذا يقال عن النفع الحق  تيم ال تقارن قيمة مجالسة

. المادي في صورة الرغد المادي المقصود للمكتوب عليهم الموت

 التفسير

 ١٤\١٨\١. ب. ش

 التعريب

 هو المالذ الوحيد لجميع كبار األحياء ووراء قياس سادة )Govinda( َدــنْيوچُو، كْرِِٰشْٰـنَٰشخصية الالهوت 

يشبع من  ان الرحيق أي )rasa(َرَس هل يستطيع الخبير بتذوق . َوشي  والمولىْبـَرْهماالمتصرفين مثل المولى 

سماع االحاديث عنه؟

 التفسير

دليئة بال) NaimiSAraNya( كانت النار القربانية التي اشعلها حكماء  م

 تقديم تلكاثناءمطلق خلل يحدث .  الحاضركَلي عصر الخبراء القادرين على قضاء تلك القرابين بنجاح في ـةْبراْهـَمنَٰالـندرة 

لذلك، النتيجة غير. حقل االرز منوط باألمطارالنتيجة الصالحة لحرث . القرابين يفسد االمر كله والنتيجة غير أكيدة مثل الزراعة

 على حض العامةكَلي عصر الطماعين معدومي الضمير لـةْبراْهـَمنَٰالـيعمل .  غير اكيدكَلي عصركذا، تقديم القرابين في . أكيدة

ربان ذكر االسم سوى قكَلي عصريكشفوا عن حظر جميع القرابين في  ان البريئة على تقديم تلك المسرحيات القربانية دون

تيجةنبون  يشعر الحكماءفي مجلس الحكماء وكانللحقتسالي العلية يقص ال) SUta GosvAmI (ْسـوامّيچُوسّوتَ كان . القدوس

.  الروحي بالمبدأ نفسهتحقيقيعمل ال.  الشعور بذلك عمليا شعوره بنتيجة االكلاإلنسانيستطيع . سماع تلك التسالي العلية

من الدخان المتصاعد من النار القربانية وكانوا مرتابين بالنتيجةون يعان) NaimiSAraNya (يميـٰشـاَرنْٰـياناكان حكماء غابة 

 في كتابشيـَو المولى ويشْٰـٰنوالرب يخبر . )SUta GosvAmI (ْسـوامّيچُوسّوتَ كنهم شعروا بالرضى بسماع محقق نظير 

ْـَرْهـَم

ل

هودهم في العملون  يضيعكَلي عصرالذين تتملكهم الهموم في  ان )Brahma-vaivarta PurANa( پـورانَٰ واْيـوْرتَ  - جب

بكالم آخر، ال ينجح مسعى في مجال. النتيجة أكيدة دون هدر للطاقةفان  تتيميةته الالصالح والتخمين الفلسفي لكن عند قضاء خدم

 .الحقخدمة التتيم ب الروحي أو النفع المادي دون تحقيقال

.مطلق شيء ماديالصفي  التيم السةعندما توجد بعض النقاط المتشابهة يمكن مقارنة الواحدة باالخرى، لكن ال يمكن مقارنة مج ب

ون فيطمحاهل النظر وأما )Indraloka( لُوَك إنْـْدَر يطمح المدمنين على السعادة المادية إلى دخول الجنان مثل القمر والزهرة و 

فشل بكل أشكالانقطاع التناسخ عندما ي أي )apunar-bhava( َو ْبـَهـ-پونَـْرأ اإلنسان يطلب. إلى الخالص من كل عبودية مادية

بكالم آخر، نعم الجنة كالسراب. إلى سعادة الجنان وال إلى الخالص من العبودية الماديةون ال يطمحالحق  تيمالرقي المادي لكن 

التيم ان الصفي الذي سبق له الخالص من جميع المفاهيم المادية للسعادة والشقاء وألنه محرر حتى في الكون المادي يعني التيم عند

 بشيء مادي إلنقطاعه إلى للتيمال صلة.  في كل من العالم المادي والعالم الروحيتتيميةال الخدمة فاعل في الوجود العلي أيفي الص

الموظف الحكومي هو نفسه سواء في مكتبه أو في داره أو في أي مكان، ولعدم صلته بالمادة فما هي اللذة ان كماللحقالخدمة العلية 

 هي خدمة باقيةتتيميةخدمة الالدها من النعم المادية مثل الملك أو السيادة التي سرعان ما تنتهي بنهاية البدن؟ التي يستطيع استمدا

ْسـوامّيچُوسّوتَ كان . الصفي مباينة كليا للقنية المادية، ال يمكن المقارنة بينها التيم قنية ان لذلك، لما. دون منتهى ألنها روحية

)SUta GosvAmI (نايميـٰشـاَرنْٰـيامخالطته للحكماء في غابة كانت لذلك،  .للحقا صفيا تيم) NaimiSAraNya (مخالطة. فريدة

 التي تعني شديد التعلق)yoSit-saGgI( چّيـ  َسـنْ-ـيـتْيُّـوٰشيطلق على المادي . االفظاظ في العالم المادي مذمومةالماديين 

-bhAgavata(  چّيـَسـنْ – ـَوتََچْبهاد ألنه يدفع الرغد وبركات الحياة، ونقيضه ذلك التعلق مقيَّ. )النساء وسائر التوابع(المادي 

saGgI(والثناء ويمكن قبوله بمثابة أرفعبجيلالتذلك الذكر مرغوب دوما ويستحق  .الحق  أي من يالزم اسم وصورة وصفات 

 . غايات الحياة



 ـنُو أنَـنْـِتىچّييُّـوَرَمـنْـِتى 

 َمـني آتْـ– تْـشـيْد  -ـانَـنْـَدَسـتْـّي

 َپـِدناساو  -ايتي راَم

 ـياِتىْبـهيـْدهـّيْبـَرْهما ـَرمَْٰپ

 ١٥\١٨\١. ب. ش

 التعريب

لذلك، نرجو . متكألن شخصية الالهوت هو الغاية األولى لخدللحق تيم صفيعالم و انت ،ْسـوامّيچُوسّوتَ يا 

. العلية عن جميع المفاهيم المادية لتشوقنا لتلقيهاالحق تصف لنا تسالي  ان منك

 التفسير

 ١٦\١٨\١. ب. ش

 التعريب

 ثابت الفطنة على يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجكن بها التي تمالحق جو منك وصف احاديث ار ،ْسـوامّيچُوسّوتَ يا 

تلك االحاديث التي تكلم . )GaruDa( ـروَدَچمالذ ملك الطيور القدمين اللوتسيتين للحق بلوغ من الخالص، 

. )VyAsa( ـاَسَوّيابن  َوشـوَك ِدـَل شْـرّيعنها 

 التفسير

للمثال، شرب .دي هما كبار المالئكة المتصرفين في الكون الم ْبـَرْهما  وشيـَو  بحرا من السم تكفي قطرة واحدة منه لقتلشيـَوا

 أي مالئكة)Izvaras( إشْـَوَرْزإذن، هما . شيـَو انجاب عدد كبير من المالئكة االقوياء بما فيهم ْبـَرْهماكذا، استطاع . اإلنسان

 العلي وال يقوى على سبر غور صفاته العلية)شْٰـنَٰكْرِِٰالرب ( ويـنْـَدچُو العظيمالرب الكون المادي، لكنهما غير مستقلين عن 

يعد المولى.  هو المالذ الوحيد لمالئكة الكون الماديكْرِِٰشْٰـنَٰالرب لذلك، . ْبـَرْهما و شيـَو حتى مالئكة الكون المادي مثل 

؟ ألنهكْرِِٰشْٰـنَٰللرب علق باالحاديث العلية  من األحياء الصغيرة لكنه كبيرنا جميعا، ولماذا نجد أكبر جميع األحياء شديد التْـَرْهما

خر كل لذة

ب

يستطيع استمداد لذة ال تحدالحق  العلية إلى تتيميةال الخدمة يطلب كل حي تذوق طعم ما في كل شيء لكن المنقطع إلى.  ذ

.يشعر بالشبع ان  بال حد دونومن يتذوقها إنما يتذوقها. واسمه وصفاته وتساليه وبطانته ومنوعاته الخالحق ال يحد . من انقطاعه

. )Padma PurANa(  َپـْدَم پـورانَٰهذه الحقيقة مؤكدة في 

 . " أيضاً)RAma(راَم لذلك، الحق المطلق العظيم يسمى . الحق المطلقيستمد الصوفي لذات علية ال تحد من "

ْسـوامّيچُوسّوتَ رغب . يوجد قانون الشبع في األمور الدنيوية لكنه غائب في االمور العلية. ال نهاية لمثل تلك االحاديث العلية

)SUta GosvAmI (ٰشـاَرنْٰـيانايميـ إلى حكماء كْرِِٰشْٰـنَٰالرب ث باإلستمرار في احادي) NaimiSAraNya (رب الحكماء عنكما أع

. قابلية المستمعين المطهرين لتعاليه وتعالي صفاتهالحق تزيد االحاديث عن . شوقهم إلى متابعة اإلستماع إليه

نبغي

ت

كْرِِٰشْٰـنَٰ يكون ان هي الغاية الوحيدة لمن يتكلم عن التسالي العلية للرب، كما ينبغي   العظيمالرب تكون عبادة  ان ي وخدمته

ن وال يساعد المتكلم. تصبح االجواء مناسبة عند تحقق جدارة المتكلم والمستمعين. اعهاالمستمعين لتلك التسالي في شوق لسم

ْپـتاَهىَسـ – ـَوتََچْبهايتلو المتكلم المحترف . ن في المادة على خلق جو نافع من تلك االحاديثون الغارقون والمستمعوالمحترف

)BhAgavata-saptAha(غارقون في المادة ابتغاء بعض النفع المادي مثل التدين والمالإليه المستمعون الون  لكسب رزقه ويستمع

كانت االحاديث بين حكماء  تلك ال تطهر شوائب الجبالت المادية، لكنـْمـَوتََچْبهاـالاحاديث . التشبعة الحسية أو الخالص و

) NaimiSAraNya (ْسـوامّيچُوسّوتَ  شْـرّي و) zrI SUta GosvAmI (عيد العلي دون رغبة في النفعى العل صنايميـٰشـاَرنْٰـيا

.منها ولو دامت أللوف السنينون لذلك، ال يشبع. في مثل تلك االحاديث يستمد كل من المتكلم والمستمع لذة علية ال تحد. المادي

إلى اسئنافيعود كل من المتكلم والمستمع ثم  لسبعة ايام فقط )BhAgavata-saptAhas( ـْزْپـتاَهَسـ – ـَوتََچْبهاتقام اآلن 

المستمع ليس ان  كما)bhagavat-pradhAna( َرْدهاَنْپـ –ـَوتْ َچْبـَهـألن المتكلم ليس بعد انتهاء تلك المسرحية اعمالهم المادية 

.  كما مر توضيحه)zuzrUSatAm( ـتاْمشَٰوشْـرّو ش



الصورة العليةالحق   .الحق  يعبد تيم

 ١٧\١٨\١. ب. ش

 التعريب

 يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجالقيت على . تقص علينا قصص الذي ال يحد ألنها مطهِّرة وعظيمة ان لذلك، نرجو

. چايُّـو ْبـَهـكْتي  االصفياء الذين اكملواالتيموهي عزيزة على 

 التفسير

 ١٨\١٨\١. ب. ش

 التعريب

رغم والدتنا  في العلمه، ارتقى حقنا قصرا على خدمة وإتباع المستبحرين ربا: ْسـوامّيچُو سّوتَ شْـرّيقال 

 نفسه من كل ما ينزع اهليته الناتج عن تصفية دون ادنى تأخيير اإلنسانيستطيع . في درجة مختلطة النسب

. حتى بمحادثة تلك النفوس الجليلة ضعة النسب

 التفسير

تيم والوحدة المطلقة أهل :إلى فئتينون ثمة بعض الخالف بين طلبة الخالص الذين ينقسم

َمهاراَج ان جاء في هذا النص. )brahmajyoti( ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتي في نوره الذي يسمى الوحدة المطلقةبينما يتأمل اهل ق للح

وّيـاَس ِدَو ابن سـوامّيچُووَك ِدَو شــَل شْـرّيبفضل العلم الذي أخذه عن القدمين اللوتسيتين للحق  بلغ يتْكْٰشـرّيَپـ

)VyAsadeva( . ـْمـَوتََچْبهاـال في بداية االمر كما أقر في الوحدة المطلقة من أهل سـوامّيچُوشـوَك ِدَو كان )لكنه)٩\١\٢ 

 أي)mahA-bhAgavata( ـَوتََچْبها -َمها الذين اكتمل علمهم هم التيم .للحقبعد انجذابه إلى التسالي العلية الحق  تيماصبح من 

-mahA( ـَوتََچْبها–َمها و )madhyama(  َمـْدْهـياَمو) prAkRta (تَْپـَركْـرِٰ:  ثالثة درجاتالتيم. أهل الدرجة االولى

bhAgavata( . تَْپـَركْـرِٰالتيم )prAkRta( َمـْدْهـياَممن التيم . تيمهوالحق  دون علم بالهياكل أي من الدرجة الثالثة يتعبد في

)madhyama (ـَوتََچْبها –َمها التيم سواهم أيضاً، لكن المبتدئين وتيمهوالحق أي الدرجة الثانية يعلم ب )mahA-bhAgavata(يرى 

 التيم تباينا بين)mahA-bhAgavata( ـَوتََچْبها – َمهالذلك، ال يرى. في كل شيءالحق كما يرى حضور الحق صلة كل شيء ب

ـَوتََچْبها –َمها بفضل تورده على يد الـ)mahA-bhAgavata( ـَوتََچْبها –َمها مثال يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجكان . ونقيضه

)mahA-bhAgavata(  ؟اآلخرينب كيف فكَليكان لطيفا حتى بشخصية . سـوامّيچُوشـوَك ِدَو . 

إلى وحدوي مطلقا التيم ن ال ينقلبلك تيم  إلىالمؤمن بالوحدة المطلقةإذن، توجد كثير من الشواهد في المجال العلي على انقالب 

)٥\١٢( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـعلى الصعيد العلي، كما جاء في  المؤمن بالوحدة المطلقةفوق درجة  التيم درجة ان وتلك الحقيقة تثبت

َمهاراَج على سـوامّيچُوشـوَك ِدَو لذلك، العلم الذي ألقاه . بعذاب كبير وإدراك قليلون  يمرالوحدة المطلقةالمتشبثين بان 

العلم النظري. درجة الخالص التام  أي)apavarga( َچَوْرَپـأودرجة الكمال تلك هي الحق  ساعده على تحقيق خدمة يتْكْٰشـرّي َپـ

تلك. هي كمال الخالصالحق تحقيق الخدمة العلية إلى بينما  بالخالص هو علم مادي لكن الحرية من العبودية المادية هي الخالص 

سـوامّيچُوشـوَك ِدَو ـَل شْـرّيوالعلم الكامل الذي ألقاء ) ١٢\٢\١. ب. ش(بيلها العلم والزهد كما تقدم لنا توضيحه الدرجة س

  .الحقعقبه تحقيق الخدمة العلية إلى 

ا ألقي على 

ي

يتْكْٰش ـّيَپـ َمهاراَج االصفياء  ر ـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرّي. ـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرّي هوالتيم والعزيز على قلوب 

افل بقصص نشاطات 

م

.تتيميةال الخدمة  أي علمچايُّـو ْبـَهـكْتي هو ـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاـرّيشْلذلك، . الذي ال يحد بحدالحق ح

.  على االخصتتيميةبالعلم والدين وبالخدمة ال وغني أي جليل )para( َپـَرذلك، هو علم  ل



 ١٩\١٨\١. ب. ش

 التعريب

 ال يحد ذو القدرة التي ال تحد؟ مناالسم القدوس لون  الذين يسبحالتيموماذا يقال عن المسترشدين بكبار 

.  أي دون حد)ananta(أنَـنْـتَ  ، التي ال تحد وعلي الصفات شخصية الالهوت ذو القدرةوصف

 التفسير

ن بل كان مختلط النسب ْبراْهـَمنَٰم يولد ة وضيعة تخلو من التربية لكن عائلSUta GosvAmI (ْسـوامّيچُو سّوتَ  م ئلة  اع ) في  ل

نايميـٰشـاَرنْٰـيا في ـيْزٰشرِٰ وكبار الـسـوامّيچُوشـوَك ِدَو  شْـرّية صحب مثل م اهليته تلك تطهرت بفضل رفعة المجالسةعد

)NaimiSAraNya( .من شأن كثير ورفع ةِوديالـ بهذا المبدأ في التزامه باالعراف  َمـهاْپـَرْبهو تْـشايتَـنْياشْـرّيولى عمل الم

مراجع  أي)AcAryas (آتْـشاْرياْزوجعلهم بفضل صحبته العلية  تتيميةال الخدمة  من المجردين من أهلية النسب أو العمل إلى درجة

 . ـنَٰشْٰكْرِٰبـكان عالما  ان ا روحيايدأي إنسان بغض النظر عن درجته اإلجتماعية أو مرتبته الروحية يمكن قبوله س ان كما اعلن

وّيـاَس ِدَو و سـوامّيچُوشـوَك ِدَو  عن كبار الحكماء والمراجع مثل العلم) SUta GosvAmI (ْسـوامّيچُوسّوتَ أخذ 

)VyAsadeva( نايميـٰشـاَرنْٰـيا وتمثلت اهليته بتشوق حكماء) NaimiSAraNya (في صورةكْرِِٰشْٰـنَٰ اإلستماع منه عن إلى 

زداد عن المراجع وـنَٰشْٰكْرِٰبـيجب اخذ العلم العلي . س كبار النفوس باإلستماع والدعوةإذن، جال. ـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاْـرّي يش

اإلستماع والدعوة فتحرر تماما من عدمبكل من ) SUta GosvAmI (ْسـوامّيچُوسّوتَ إذن، انتفع . هعنعندما يتحدث اإلنسان اهلية 

سّوتَ لم يرفض تلقين سـوامّيچُوشـوَك ِدَو ـَل شْـرّي ان عةيثبت هذا النص بصورة قاط. اهلية النسب واآلالم العقلية

اعه بسبب وضاعة نسبهس) NaimiSAraNya (نايميـٰشـاَرنْٰـياما لم يرفض حكماء العلم العلي ك) SUta GosvAmI (ْسـوامّيُو مچ

اصبح تزمت النظام الطبقي. ف السنينمنذ ألو مما يعني انه لم يكن ما يمنع تلقين العلم العلي أو نشره استنادا إلى وضاعة النسب

جدد. الزائف في المجتمع الهندوسي سائدا منذ حوالي مائة سنة تقريبا نتيجة ازدياد عدد المتساقطين في عائالت الطبقات العليا

تْـشاْرياناما إلى مقام )ThAkura HaridAsa( طْهاكوَرَهريداَس  االصلي ورفع ِوديالـ النظام  تْـشايتَـنْياشْـرّيالمولى 

)nAmAcArya(رضي بالظهور في عائلةـَل َهريداَس طْهاكوَرشْـرّيقداسته  ان  أي مرجع الكالم عن امجاد االسم القدوس رغم 

. مسلمة

يمكن ه صفية ويستطيع الفرد التطهر بعد اإلستحمام في مياهه، لكن ميا)Ganges (َچـنْـَچمياه نهر الـ.  االصفياءالتيمهذا هو نفوذ 

 َمـهاْپـَرْبهو تْـشايتَـنْياشْـرّيأراد المولى .  النفس المنحطة حتى بالنظر اليهم فماذا يقال عن مجالستهمتصفيةالحق  تيمر كبا

صفية

ل

لكون المدنس عن طريق إرسال دعاة اكفاء في ارجاء األرض، واالمر منوط بحمل الهنود تلك المهمة والقيام بأعظما جو  ت

ـَمْدشْـرّي نشر يقتضي االمرة التي تصيب االجيال الصاعدة أكثر حدة من االمراض البدنية واالمراض العقلي. عمل خيري

 تعني أيضاً قاموس)mahattamAnAm abhidhAna( َمـَهـتَّـماناْم أْبـهيـْدهاَنعبارة .  في األرض دون تأخييرـَوتَـْمَچْـها

بار 

ب

 وآدابها الملحقة)Vedas( ِوَدْزهو الـالحق  وكالم التيملجامع لكالم كبار القاموس ا. التيم أو كتاب يحتوي على كالم كبار التيم

ال سيما 

ك

. ـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرّيو

)dvija-bandhu(  َبـنْـْدهوْدو –ـَج  ججا كثيرة ضدي حن  وربية من نسب الطبقات العليا يطرح الفطنة المفتقرين إلى الضعفاء أي  ت

 أو دونها دليل على)zUdras(شـّوْدَرْز  عائلة الـبأن الوالدة فيون يجادل.  في هذا العمرـةْبراْهـَمنَٰالـوصول سواهم إلى درجة 

ـَمْدشْـرّي الوضيعة، و يؤكد تهالمضار العائدة إلى والدتصفية لذلك، يجب على الوليد إكمال . ارتكاب اآلثام في العمر السابق

 فورا من كل المضار الناتجةيتحررصفي  تيممن يسبح االسم القدوس مسترشدا بان جوابا على ذلك المنطق الزائل  ـَوتَـْمَچْبـها

توجد عشرة ذنوب في مجال تسبيح.  تسبيح االسم القدوساثناءالصفي الذنوب  التيم ال يرتكب. عن الوالدة في عائلة وضيعة النسب

قدوسالتسبيح الخالي من الذنوب لالسم ال. هو تسبيح يخلو من الذنوبالصفي  التيم تسبيح االسم القدوس تحت رعاية. االسم القدوس

الفرد ان يدل هذا التسبيح الخالي من الذنوب على.  ذلك التسبيح المسبح فورا من جزاء الذنوب السابقةلذلك، يصفي. هو تسبيح علي

قوة االسم القدوس عين. ألنه اسم مطلقالحق االسم القدوس عين  .للحق  قد أدرك تماما الجوهر العلي لالسم القدوس وعلى تسليمه

 هو حماية كل منـتاچّيـَوْد َچْبَهـفي للحقاالمر االخير . و القدير واسماءه التي ال تحصى عين ذاته وعين قوتههالحق  .الحققوة 

يخلص تسبيح االسم. من جزاء الذنوب التيم االسم القدوس قادر على حمايةفان عين ذاته الحق اسم  ان لما. سلم له من كل ذنوبه ي

وبناء عليه،. ةليالنزالتجليات  والتيم الذي ال يحد لكل من توسعبالللحقتد القوة التي ال تحد تم. القدوس النفس من مضار ضعة النسب

أو حتى بجزء بسيط من قدرته فلن تقف في وجهه عدمالحق مجهز بقدرة التيم  ان لما .الحق بقدرة تجليوكل  تيم يمكن تجهيز كل

. اهليته الناتجة عن ضعة الوالدة



 ٢٠\١٨\١. ب. ش

 التعريب

وبناء عليه، ال يقوى أحد على الكالم عنه .  ال يحد وال يعادله سواه)شخصية الالهوت(تم القطع به اآلن انه 

ال يستطيع كبار المالئكة الحصول على حظوة أم السعد حتى باألدعية لكنها تقوم هي نفسها . بما فيه الكفاية

. رغم عدم احتياجه إلى تلك الخدمةالحق على خدمة 

 التفسير

 ٢١\١٨\١. ب. ش

 التعريب

 المياه المنبثقة عن ْبـَرْهما؟ جمع كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي سوى شخصية الالهوت العظيمالرب من ذا الجدير باسم 

 َچـنْـَچالـ(تطهر تلك المياه بحد ذاتها . رحيبي تتبجيل بها بمثابة َوشي أظافر قدميه من اجل مجازاة المولى

)Ganges(َوشي  الكون كله بما فيه المولى .

 التفسير

 ٢٢\١٨\١. ب. ش

 التعريب

 التجرد فورا عن جميع العالئق المادية بما  قادر علىكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي العظيمالرب ان ملجم الذات المتعلق ب

فيها علقة البدن الكثيف وعلقة البدن اللطيف واإلستغناء عن عالم المادة لبلوغ أرفع درجات كمال سلك التبتل 

. التي يعقبها المسالمة والزهد

 التفسير

ْبـَرْهـَمـْنَپـَر   أي شخصية الالهوت ال يوجبه)Paramezvara Parabrahman(  َپـَرِمـشْـَوَر ان )zrutis( شْـروتيْزاء في ج

شخصية الالهوت العليالذلك، . قدراته ال تحد وكل أفعاله تقضى منهجيا على نحو طبيعي وكامل. ال يعادله وال يكبره أحد. اجب و

يطلب سواه حظوة أم السعد وال تأبه لهم رغم دعواتهم. ْبـَرْهمامن سواه بما فيهم كبار المالئكة مثل  تام بذاته وال يعوزه شيء 

ويشْٰـٰنوـْرْبهُوَدكَشاّي َچينجب شخصية الالهوت في صورة .  رغم انه ال يعوزهاشخصية الالهوت العليالكنها تقوم على خدمة 

)GarbhodakazAyI ViSNu(من سويقة سرته اللوتسية وليس من رحم ام السعد المنشغلةْبـَرْهماالمادي   أول المخلوقات في الكون 

 انال تعني انه عديم الشخصية بل" ال يوجبه واجب"عبارة . هذه بعض االمثلة على استقالله الكامل وعلى كماله. أزليا في خدمته

رب كل  أي)Yogezvara( ـشْـَوَرِچيُّـوك، هو لذل. مشيئته تقضى دون بذل جهد من جانبه ان دراته العلية تامة إلى درجة ق

  . التصرفات في الطبيعة المادية

ي واحد ال ثان له لكنه يمتد من عدة وجوه وهذا مؤكد فيالحق  هو مفهوم خاطئ كلياةِودـمفهوم الجهلة بتعدد االرباب في الكتب   . ال

لذلك، .للحقاألحياء قدرة االمتدادات التامة قدرة ال تعادل . حد لكن األحياء من ضمنهاتلك ال تالحق امتدادات . )Vedas( ِوَدْزالـ

 فوق األحياءشيـَو من عداد قدرته البينية لكن المولى ْبـَرْهماالمولى . امتدادات قدرتهإلى إلى امتدادات شخصية والحق متد 

دون 

ي

أم السعد. شيـَو و ْبـَرْهماحتى عظماء المالئكة  شْٰـٰنوويبكالم آخر، ال يعادل وال يكبر شخصية الالهوت  .الحقو

الربلذلك، من ذا الذي يفوق . كْرِِٰشْٰـنَٰالرب  أو ويشْٰـٰنو تيم من شيـَوو  ْبـَرْهماوكبار المالئكة ) LakSmI (َـكْشْٰـمّي

ْرِِٰشْٰـنَٰ

ل

ك غيرشيـَو  وْبـَرْهماو ) LakSmI (لَـكْشْٰـمّي؟ ام السعد شخصية الالهوت العليا ةوالجدير بصف) Mukunda (موكونْـَد، 

توجد اربعة مذاهب. كسائر األحياءللحق العلية تتيميةالالخدمة جميعهم بون  ويقومالعظيمالرب  مستقلين بالقوة بل قوتهم مستمدة من 

و) Rudra-samparadAya (اياْپـَرد َسـْمـ–روْدَر و) Brahma-sampradAya (ْپـَردايا َسـْمـ–ْبـَرْهـَم : ابرزهاالحق  تيم

ْـرّي

ل

إلى جانب تلك.  وأم السعد على التواليشيـَو والمولى ْبـَرْهما تتحدر من المولى )zrI-sampradAya( ْپـَردايا َسـْمـ– ش

-Sanat(  كوماَر–َسـنَـتْ  المتحدرة من )KumAra-sampradAya( ْپـَردايا َسـْمـ–كوماَر السلسالت الثالث توجد سلسلة 

kumAra( .موكونْـَد، كْرِِٰشْٰـنَٰالرب  ان وتعلنالحق إلى ة قوم بالخدمة العليما زالت جميع تلك السلسالت االربعة ت )Mukunda(

.  وال يعادله وال يكبره سواهشخصية الالهوت العلياهو 



 

 ٢٣\١٨\١. ب. ش

 بالتعري

 لكم بقدر علمي، ويشْٰـٰنوللرب  ة الشمس، سأسعى إلى وصف التسالي العليصفاءايها الحكماء االقوياء في 

 . قهميبقدر تحقالحق  العلماء التيمكما تطير الطيور في السماء بقدر طاقتها، كذا، يصف 

 التفسير

٢٥-٢٤\١٨\١. ب. ش

 التعريب

شعر بالصداع الشديد والجوع والعطش  ف يصطاد في الغابة بقوس وسهاميتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجكان ذات مرة، 

 فشاهد اثناء بحثه عن حوض ماء )zamIka( ـَكشَـمـّيدخل صومعة الحكيم المعروف .  مطاردة إيلاثناء

 . الحكيم جالسا بصمت مغمض العينين

 التفسير

عدم اإلنغماس في الملذات الحسية أكثر منضبط النفس يعني . تدريجياشخصية الالهوت العليامضبط النفس وحده يستطيع التعلق ب

.تقود الملذات الحسية الفرد إلى درب الظلمة. ةفكريالتخمين الفلسفي لذة . بينما يستسلم غير ملجم الذات للملذات الحسية. الالزم

 بعدم السير)Vedas( ِوَدْزلذلك، تقضي الـ. يستطيع منضبط النفس احراز التقدم على درب الخالص من عبودية الوجود المادي

الحواس عن الملذات الحسية بصورةطع ال يتحقق ضبط النفس بق. على درب الظلمة بل التقدم على درب النور أو الخالص

س بالقوة بلا نشاط الحوقطعمن المحال . ة في خدمته العليةالصفي عن طريق شغل الحواس العظيمالرب صطنعة بل بالتعلق ب م

.چايُّـو ْبـَهـكْتيوهذا الشاغل الحسي الكامل هو للحق مشغولة دوما في الخدمة العلية الصفيةواس لذلك، الح. بالشاغل الصحيح

 منضبط النفس الحقيقي والقادر على التجرد فورا من جميع العالئق العائلية والبدنية فيچايُّـو ْبـَهـكْتيإذن، المتعلق بوسائل 

 يستخلص الحليب من مزيجأي طائر التّم )haMsa( ـَسَهـمْٰ. )paramahaMsa (َپَرَمَهـمْٰـَسهو على مقام الحق سبيل خدمة 

صف بكلالمت) paramahaMsa (َپَرَمَهـمْٰـَسو ه) mAyA (ماّيـابدال عن خدمة الحق كذا، من يأخذ إلى خدمة . الحليب والماء

تتواجد كل.  واإلخالصتتيموالالتبجيل ية وحتراماالالصفات الجميلة مثل انعدام الكبرياء والخيالء والعنف كذلك الصبر والبساطة و

نادر الوجود حتى بين النفوسالحق قطع إلى خدمة المن) paramahaMsa (َپَرَمَهـمْٰـَس .الحق تيم  تلك الصفات الربانية في

لالكام) paramahaMsa (َپَرَمَهـمْٰـَسكل حي في هذا العالم سواه، لكن يحسد . الالعنف الحقيقي يعني الحرية من الحسد. المحررة

الزهد الحقيقي يعني تفويض االمر إلى. العظيمالرب انه يحب كل حي بفضل صلته ب .الحقغير حسود بفضل انقطاعه إلى خدمة 

عندماه يعتمد على أوضاع الطبيعة المادية فعليا لكنالعظيمالرب  على رحمة كل حي معتمد. كل حي معتمد بطبعه على سواه .الحق

اإلستقالل الحقيقي يعني .الحقالزهد يعني الزهد في اإلعتماد على أوضاع الطبيعة المادية وتفويض االمر إلى  .الحقينسى صلته ب

ْبـَهـكْتيفع كمال درجات هي أر) paramahaMsa (َپَرَمَهـمْٰـَسدرجة . دون اعتماد على أوضاع المادةالحق اإليمان التام برحمة 

. چايُّـو

يعم . خص وغير شخصحق ال. ال يستطيع المحدود إدراك الالمحدود. ال يحد الحق المطلق العظيم بحد الوجود بنورهالحق ش

إذن،.  إلى حد ماتيمهفي مختلف وجوهه سوى كبار الحق ال يفهم تسالي .  الشخصيالنفس العليا وبصفة )Brahman( ْبـَرْهـَمـْن

وحده القادر الحقفي الواقع، . قهيبقدر تحقالحق صف تسالي انه سي) zrIla SUta GosvAmI (ْسـوامّيچُوسّوتَ ـَل شْـرّيأعلن 

 .الحق العلماء بقدر ما يسمح لهم تيمهعلى وصف ذاته لكن يصفه 



 ٢٦\١٨\١. ب. ش

 التعريب

 وتنفسه وعقله وفطنته منقطعة عن النشاطات المادية وكان غارقا في غيبوبة بمنأى عن مونيكانت حواس الـ

.  بعد بلوغ الصعيد العلي وراء المادة)اليقظة والحلم وغياب الوعي(الثالثة 

 التفسير

 ٢٧\١٨\١. ب. ش

 التعريب

طلب منه الملك بعض الماء لشعوره بجفاف . عره مبعثرا يغطيهكان الحكيم في تأمله يتغطى بجلد إيل وكان ش

. الحلق

 التفسير

 ٢٨\١٨\١. ب. ش

 التعريب

. لتجاهل ألنه لم يتلق أي ترحيب رسمي كتقديم مقعد أو ماء أو كلمة طيبةنتيجة اشعر الملك بالغضب 

 التفسير

يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجيمه لطيف بالعظيمالرب  كان . عندما يستدعيهم إليه في الوقت المناسب  االصفياء وت يخلق لتيمه ظرفا مسعودا

 انال يتأثر بتلك المتطلبات البدنية، لكن يمكنالحق  تيم ا صفيا ولم يدعوه سبب للشعور بالصداع الشديد والجوع والعطش ألنيم

شعر

ت

 التجرد عن الصالتلإلنسانينبغي . تهيئه لخلق وضع مناسب لزهده في العالمالحق لجوع بمشيئة ا ظاهريا بالصداع و تيمهي

في الهموم الدنيوية التيم تغرقوضعا يسبب الالمباالة عندما يسالحق لذلك، يخلق . يستطيع الرجوع الى الالهوت ان الدنيوية قبل

وضعاالحق يخلق .  في الشؤون الدنيوية ظاهريا تيمهمطلقا حتى وان انغمسالصفي   تيمهالعظيمالرب ال ينسى . أكثر من الالزم

يبةلكن يتوهم اآلخرون انها مصالحق فهم إشارة  التيم يستطيع.  على الزهد في كل الشؤون الدنيوية تيمه محرجا أحياناً إلجبار

 كما كانكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب  على يد ـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرّي سببا لكشف يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجيصبح  ان كان مقدرا. خيبة

ده 

و

خير لـتاچّيـَوْد َچْبَهـالحق لما تكلم الحق  بمشيئة أْرجوَنلو لم يغمر الحنان العائلي . ـتاچّيـَوْد َچْبَهـ سببا لكشف أْرجوَن ج

شـوَك شْـرّيـ لحينذاك بالصداع والجوع والعطش لما سنحت الفرصة  يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجكذا، لو لم يشعر . ميع المعنيين ج

 لنفع جميعـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرّيإذن، كان ذلك لخلق الظروف المناسبة لتالوة . ـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرّي بتالوة سـوامّيچُوِدَو 

. "ذات مرة"لذلك، بدأ التمهيد بعبارة . يينالمعن

 أي)jJAna( ـياَنْچ:  ال سبيل إلى تحقيقها سوى بثالث وسائلةچّيـويُّلذي دخل الملك صومعته كان في غيبوبة  امونيالـ ان يبدو

 الفعلي للغيبوبة عن طريق التحكم بالوظائف المعنوية والطبيعية للبدن و أي التحقيقچايُّـوالعلم النظري بالوجود العلي، والـ

 عن التنمية التدريجيةـتاچّيـَوْد َچْبَهـلشغل الحواس في خدمة الرب، كما نستطلع من  أي الوسيلة االوثق چايُّـو ْبـَهـكْتي

ننسى هويتنا الحقيقية نتيجة التأثر بالجبالت الماديةفينمو عقلنا المادي وبدننا المادي من النفس الحية . لشعور من المادة إلى الحي ل

. تشغل النفس الروحية في العملچايُّـو ْبـَهـكْتيول واقعية النفس، لكن  على التخمين ح)jJAna( ـياَنْچوسيلة تنطوي . الثالث

يتم. عن الشعور بالمادة ويعلو العقل اللطيف عن الحواس ثم إلى عملية التنفس ثم إلى الفطنة تدريجيا الحالة اللطيفة للحواسعلو  ت

 أو ممارسة التأمل المنطوي على ضبط الحواس وتنظيمةّيچـويُّإدراك النفس الروحية وراء الفطنة بالنشاطات اآللية للرياضة الـ

 في ذلكمونيشاهد الملك الـ.  تلك الغيبوبة جميع النشاطات المادية للبدنطعتق. عملية التنفس ورفع الفطنة إلى الصعيد العلي

. الوضع كما شاهده كالتالي

والملك بعض الماء من حكيم غارق في الغيبوبة وإال التيم لب الملك بعض الماء من الحكيم طلب مثل ذلكالحق  ان من تدبير  ك  . ط

ك . ـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرّيئة لكشف  في ذلك الوضع الحرج تهييتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجوضع . ان يستحيل حدوث ذلك



 ٢٩\١٨\١. ب. ش

 التعريب

 الحكيم وحسده له دون مثيل نتيجة الظروف التي ْبراْهـَمنَٰ، كان غضب الملك على الــةْبراْهـَمنَٰالـايها 

. جعلته يشعر بالجوع والعطش

 التفسير

 ٣٠\١٨\١. ب. ش

 التعريب

 خروجه من الصومعة حية ميتة بقوسه ووضعها بغضب على كتف الحكيم لشعوره باإلهانة اثناءالتقط الملك 

. ثم عاد إلى قصره

 التفسير

 ٣١\١٨\١. ب. ش

 التعريب

كان الحكيم يتأمل بحواس موجهة وعينين مغمضتين فعال أم  ان  عودته ويتساءل في نفسه مااثناءأ بالتفكير بد

 . ه درجةدون) kSatriya (كْـشَٰـتْـريـياتصنع الغيبوبة لتفادي استقبال انه 

 التفسير

ند دخول ع. ال يشعر بحلوله في بيت عدو ان  بحسن إستقبال حتى العدو في البيتِوديالـتقضي اصول اإلستقبال  الربيجب. 

و) Magadha( ـْدَهىَچَمـ ملك )JarAsandha( َجـراَسـنْـْدَهى على )BhImasena( ـِسـَنـَمْبـهّي و أْرجوَن مع كْرِِٰشْٰـنَٰ

َجـراَسـنْـْدَهى مع )BhImasena( ـِسـَنـَمْبـهّي مبارزة الضيف العدو تتقرر. استقبلهم الملك استقباال ملكيا ال تشوبه العداوة

)JarAsandha(مخاطرينون معا في المساء بصفة اصدقاء وضيوف وكانوا يتقاتلون كانوا يجلس.  لكن استقبالهم كان استقباال حارا

تقتضي اصول اإلستقبال على الفقير الذي ال يملك ما يقدمه إلى ضيفه، تقديم. كانت هذا هي أصول اإلستقبال.  النهاراثناء  بالحياة

لذلك، استقبال الضيف سواء أكان صديقا أو عدوا ال.  للشرب وبعض الكلمات الحلوة على االقل حصيرة للجلوس وكوب من الماء

. يكلف شيئا بل مسألة حسن المسلك

الربانيين ان  لعلمه)zamIka RSi( ـيٰشرِٰ ـَكشَـمـّيعندما دخل باب  استقباال ملكيايتوقع  يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجلم يكن 

لم يكن ضيفا إعتياديا كما لم. يسوا اثرياء لكنه لم يتوقع انكار حصيرة وكوب من الماء وبعض الكلمات الحلوة ل)RSis( ـيْزٰشرِٰالـ و

كان الملك محقا بالغضب.  دعا الملك إلى اإلستغراب)RSi( ـيٰشرِٰاإلستقبال البارد من قبل الـ، لذلك. )RSi( ـيٰشرِٰ يكن عدو الـ

الغضب في مثل ذلك الوضع مستغربا من قبل الملك لكن لما كان الملك ربانيا فقدليس . ماء لحاجته إلى كوب )RSi( ـيٰشرِٰمن الـ

 ال يقل عنهمونيا كبيرا وكان الـتيمكان الملك  .الحقإذن، ال بد من القبول بأن ذلك كان من تدبير . كان غضبه وانتقامه مستغربا

الحقيخلق . كْرِِٰشْٰـنَٰالقدمين اللوتسيتين للحق والملكية واإلنقطاع إلى لقطع الملك صالته العائلية الحق خلقت الظروف بتدبير  لكن

.تبدو تلك األوضاع باليا ظاهرية  أحياناً لجرهم إليه من مستنقع الوجود المادي، لكناالصفياء تيمهالرحيم تلك االوضاع المحرجة ل

االصفياء التيملذلك، يقبل . ق الظروف الناجحة أو الخائبة في مطلتيمههو الهادي العظيم لالحق دوما والحق في حماية الحق  تيم

 .الحقالبلية بمثابة نعمة من 

ان.  في غاية الغرابة دون شكْبراْهـَمنَٰ بالغضب والحسد وال سيما على حكيم و يتْكْٰشان  ـّيَپـ َمهاراَجظير شعور ملك نك كر

كذا، ال يالم الملك حتى وان ارتكب.  والحكماء واالطفال والنساء والعجزة وراء العقاب دوماـةْبراْهـَمنَٰالـ ان الملك يدري جيدا

كان .الحقبسبب جوعه وعطشه بتدبير في هذه الحالة  غضبه وحسده على الحكيم يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج خطأ كبيرا، لكن وجه 

الحقال يحسد .  في غاية الغرابةْبراْهـَمنَٰالملك محقا بعقاب رعيته نتيجة تجاهله أو عدم استقباله لكن كان ذلك في حالة حكيم أو 

 .الحقالحادثة كانت من تدبير  ان  هويتْكْٰشـرّيَپـ اراَجَمهالتبرير الوحيد لمسلك .  تيمهسواه على االطالق وكذا

وهكذا، عامل الملك. اة الحكيم بحية ميتة على عدم استقبالهفأرتأى مجاالحق  خروجه حية ميتة أمامه بتدبير اثناءوجد الملك  ز

َمهاراَجذلك المسلك ليس غريبا لكن كانت الغرابة في سلوك . تلك االعمال التافهة ليست من عادته ان الحكيم بالمثل رغم

َپـ  .الحق حكيم لكن ذلك كان بتدبير ْبراْهـَمنَٰ تجاه يتْكْٰشـرّي
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 لعبه مع صبيان اثناء سمع عما أصاب والده على يد الملك. ْبراْهـَمنَٰكان للحكيم ولد بالغ القوة بوصفه ابن 

. عندئذ، تكلم الصبي ما يلي. اراغر
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 عجبا لشرور الحكام الشبيهين بالغربان وكالب الحراسة التي تقف ):چيـنْشْـرِٰ الصبي ْبراْهـَمنَٰقال الـ(

.  الذنوب بحق اسيادهم مخالفين أصول الخدمةنعند االبواب، الذين يرتكبو

 يرالتفس

ة فعال أم كان يتظاهر بها لتجنب استقبالم يستحسن الملك ما بدر عنه كونه بان الحكيم في غيبو ان الرب، وبدأ بالتدبر ما تيم ل ك

ويشْـَواناتْـَهى تْـشَـكْـَرَوْرتي طْهاكوَرـَل شْـرّيال يؤمن . الندم دليل النفس الصالحة حالما تخطئ. الملك الذي كان دونه درجة

)zrIla VizvanAtha CakravartI ThAkura ( ْسـوامّيچُوجـّيـَو ـَل شْـرّيو )zrIla JIva GosvAmI(  عمل الملك كان جزاءان

. إلستدعاء الملك إلى الرجوع الى الالهوت في الدار الباقيةالحق سيئات سابقة بل من تدبير على 

الوضع الحرج كانهذا  ان )zrIla VizvanAtha CakravartI ThAkura (ويشْـَواناتْـَهى تْـشَـكْـَرَوْرتي طْهاكوَرـَل شْـرّييكتب 

 مما يجبر الملككَلي صبي غرير متأثر بشخصية ْبراْهـَمنَٰالملك على هذه الخطيئة الظاهرية على يد ليسبب لعن الحق من تدبير 

تجلي الـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرّي إلى تالوة سـوامّيچُوشـوَك ِدَو ـَل شْـرّي السيد الروحييقود اتصاله بلعلى الزهد في العالم، و

 مع الصبايا الروحيات من قرية)rAsa-lIlA( ـاللّي –راَسمثل للحقن التسالي العلية  الصوتي عتجلييكشف هذا ال .للحقالصوتي 

تلك التسلية داللة خاصة ألن كل من يطلع على تلك التسلية على الوجه السليم سيقلع عن الجنس. )VrajabhUmi( ميْبـهّو َرَج لو

الحقابتلى . مقصود لترقيته إلى الصعيد العليالصفي   للتيمديالفشل الما .للحق الكريمة تتيميةال الخدمة الدنيوي ويسير على درب

ـَوْدَچْبَهـدا لكشف تمهي) KurukSetra (كوروكْـشِٰـتَْرملحمة  أدى  إلى ممار ابناء عمهم نتيجة تآم) PANDavas (پانْٰـدََٰوْزالـ

اكان شعور الملك بالجوع والعطش اسباب. ـَوتَـْمَچهاـَمْد ْبـشْـرّي هذا هو التمهيد لكشف يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج، وابتالء ـتاچّي

ْبـَرْهماْسـتْـَرلم يتأثر الملك بالحرارة المرتفعة لسالح . ظاهرية ألن الملك تحمل أكثر من ذلك حتى عندما كان جنينا في رحم امه

)brahmAstra (آشْـوتّْـهاما أطلقه الذي) AzvatthAmA( . أقوياءيتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج نظير مالتيالء غريبا ألن ذلك االبتكان 

بالقدر الكافي لتحمل تلك الباليا بمشيئة .الحقلذلك، كان الوضع في هذه الحالة من تدبير  .الحق 

ـ اسم هذا الصبي. يتْكْٰشـرّيَپان حتى صبي يلعب مع زمالءه في قوة  َمهاراَج  كفوء بفضل الحكومة الصالحة لـْبراْهـَمنَٰ

ْـرِٰ

ك

)brahmacarya( اْبـَرْهـَمـتْـشاْري في تلك السن بفضل تدربه الجيد على حياة ْبراْهـَمنَٰ وكان في قوة )zRGgi( چيـنْش

 االربعة فقد اعطاه هذا الصبي الغريرالطبقات االجتماعية يتربص فرصة إلفساد تراث كَلي عصرعلى يد والده، لكن لما كان 

بدأ النظام. كَلي الصبي بتأثير ْبراْهـَمنَٰ الدونية من هذا الـالطبقات االجتماعيةبدأ الحقد على . ةِوديالـ فرصة لدخول حقل التربية 

. كَليإلجتماعي بالتدهور يوميا مما أضعف حماية الملك ضد عدوان ا
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ما هو عذر دخول . ذراري الدرجة الملكية معينين بصفة كالب حراسة وال بد لهم من الوقوف عند الباب

 . الكلب إلى البيت والمطالبة بتناول الطعام من طبق السيد

 التفسير
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. ياب حامينا الحاكم العظيم لكل حي، ازدهر هؤالء المحدثين لغكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيبعد خلوة شخصية الالهوت 

 . اشهدوا قوتي. لذلك، سأتولى االمر بنفسي واعاقبهم

 التفسير
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غضب  مخاطبا زمالءه بعينين متقدتين من ال)Kauzika( كاوشيـَك بلمس مياه نهر ـيٰشرِٰتوضئ ابن الـ

 . وأطلق الصاعقة التالية من الكلمات

ـةْبراْهـَمنَٰالـعتبر  ظيفة الساعد حماية البدن منواعد) kSatriya (كْـشَٰـتْـريـيا رأس ودماغ البنية اإلجتماعية بينما الـي وو هاس

الطبقاتظائف الطبيعية للبدن و إلى الو)varNAzrama (َوْرٰنـاشَْرَميستند النظام الرباني . االذى لكنها تعمل بتوجيه الرأس والدماغ

من.  مستندة إلى الطبع والعمل)zUdra( ْدَرـّوش و )vaizya( َوايشْـيا و) kSatriya( ـتْـريـياكْـشَٰ  وْبراْهـَمنَٰ أي تماعيةاالج

الطبقاتإذن، . ابن الطبيب فرصة أكبر بأن يصبح طبيبا  لدى بتوجيه والده كماْبراْهـَمنَٰيصبح  ان ْبراْهـَمنَٰالطبيعي البن الـ

دون أو طبيب ْبراْهـَمنَٰيصبح ان ال يمكنه  يجب على الولد اإلنتفاع بمؤهالت والده، لكن. دة إلى العلم الطبيعي مستناالجتماعية

 بفضل الوالدة والتدريبْبَرْهـَمـنيةالـ القوة )zRGgi( چينْـشْـرِٰهنا اكتسب . ةِوديالـوهذا ما تجمع عليه جميع الكتب أهلية 

يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج واخطأ بمقارنة كَلي بتأثير ْبَرْهـَمـنيةالـ الصبي بقوته ْبراْهـَمنَٰتر الـاغ.  إلى الخبرةاكنه كان مفتقر

الغربان وكالب الحراسة

ل

الملك كلب حراسة الدولة من معنى سهره على حدودها لحمايتها والدفاع عنها لكن نعته بكلب ان ال شك. 

راسة هو عالمة صبي غرير

ب

األهمية إلى النسب دون ْبراْهـَمـنَٰـةالـ ى عندما أولْبَرْهـَمـنيةالـالقوى لذلك، بدأ انحطاط . ح

 رأس النظام اإلجتماعي فقد استتبع ذلك تدهور سائرـةْبراْهـَمنَٰالـ ان ، ولماكَلي عصر في ْبراْهـَمنَٰبدأ سقوط درجة الـ. تربية

.  كما سيتضح الحقاـةْبراْهـَمنَٰالـية انحطاط  على بدا)zRGgi( چينْـشْـرِٰر والد تحّس. الطبقات االجتماعية

الملك طلب الماء من والده وان والده لم يستجب لطلبه وهو يبرر اآلن عدم ضيافة والده ان  الصبي علمْبراْهـَمنَٰالـ ان ال شك

قارن. كَلي عصر في ـةْبراْهـَمنَٰالـلم يتأسف على عدم استقبال الملك بل برره بأسلوب يتميز به . وقاحة تليق بصبي غرير ب

يعتني السيد. ْبراْهـَمنَٰ وطلب شرب الماء من كوب الـْهـَمنَْٰبرالذلك، كان الملك مخطأ بدخول بيت الـ. الملك بكلب الحراسة

عقلية الرفعة الكاذبة تلك هي سبب تداعي النظام. بكلبه لكن ذلك ال يعني مطالبة الكلب باالكل والشرب من طبق السيد وكوبه

ـيٰشرِٰ ـَكشَـمـّيللملك دخول بيت ال يحق . ْبراْهـَمنَٰ نرى انه بدأ على يد ابن غرير لـ ان اإلجتماعي الكامل ويمكن لنا

)zamIka RSi(  چيـنْشْـرِٰحسب رأي )zRGgi(  وبناء عليه، برر صمت والده بلوم الملك. دخول البيتبكما ال يسمح للكلب .

يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجخصص . كَلي تحت تأثير شخصية )brahma-tejas(  ِتـَجـْز–ْبـَرْهـَم وقع الصبي الغرير المختال ببعض 

كَليلذلك، كان شخصية . يتْكْٰشـرّيَپـ هاراَجَم لم يجد منفذا بفضل حكمة كَلي أربعة مواطن كما مر لكن شخصية كَليشخصية  ل

 الصغير إظهارْبراْهـَمنَٰاراد هذا الـ. ْبراْهـَمنَٰ وجد منفذا على يد ذلك االبن المختال لـالحق بحث عن فرصة للنفاذ وبنعمة 

درته على الدم

ي

هذه.  بعد خلوتهكْرِِٰشْٰـنَٰالرب  يحل محل ان اراد. يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجر ومن وقاحته عاقب ملكا كبيرا نظير اق

يسعى المغتر بقوة تافهة إلى. كَلي عصر بتأثير كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالحلول محل ون هي العالمات البارزة لحديثي النعمة الذين يريد

لبريئة واستغالل طاعتهاعلى تضليل العامة اون  عن سطح األرض ويعملكْرِِٰشْٰـنَٰالرب يوجد كثير من المتألهين بعد خلوة . التأله

چيـنْشْـرِٰ ْبراْهـَمنَٰ بالنفاذ من خالل ابن الـكَليبكالم آخر، سنحت الفرصة لشخصية . ةزائلالروحية للحفاظ على رفعة 

)zRGgi( .
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 هاراَجَم(في اليوم السابع من اليوم ستلدغ حية طائرة أرذل تلك الذرية :  الملك بالقولْبراْهـَمنَٰلعن ابن الـ

.  لخرقه أصول اآلداب بإهانة والدي)يتْكْٰشـرّيَپـ

 التفسير
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. بيبعد ذلك، عاد الصبي إلى الصومعة فشاهد الحية على كتف والده ومن كآبته بدأ بالنح

 التفسير
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 بكاء ولده ففتح عينيه تدريجيا )AGgirA Muni( موني راچيـآنْ من ذرية ـيٰشرِٰ، سمع الــةْبراْهـَمنَٰالـايها 

. وشاهد الحية الميتة حول عنقه
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عند سماع ذلك، اوضح الولد . االذى بهألحق أحد  ان رمى الحية الميتة بعيدا وسأل ولده عن سبب بكاءه وما

. كل ما جرى

 التفسير
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 ـيٰشرِٰلم يهنء الـ. سمع الوالد من ولده انه لعن الملك رغم انه لم يكن يستحق اللعن ألنه كان خير البشر

لقد حكمت على الملك بعقاب كبير ال يتناسب مع . بئس االمر، ارتكب ولدي ذنب كبير: الائولده بل بدأ يتندم ق

. ذنب تافه

.  كانت ظروف صبيانية كما يبدو من هذا النصيتْكْٰش ـّيَپـ َمهاراَجان الظروف التي لعن بها   يظهر)zRGgi( چيـنْشْـرِٰكان ر

ارتكب. جتمع البشري برمتهكان منعه أي رجل عاقل من إلحاق مثل ذلك االذى الكبير بالم. وقاحته بين زمالءه الذين كانوا ابرياء

. ْبَرْهـَمـنيةالـإظهار قوته رغبته ب لمجرد يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجالصبي الغرير ذنبا كبيرا عن طريق قتل ملك نظير 

ـ كما بدأتْبَرْهـَمـنيةالـ بدأ استغالل القوى بذلك، ضعف قواهم  ْبراْهـَمنَٰالـ. كَلي عصر وتربيتهم تدريجيا في ْبَرْهـَمـنيةالت 

 الصبي كان نفسه أرذلْبراْهـَمنَٰ لكن الـ" الساللةأرذل" أي )kulAGgAra( َرچاـكوالنْ :يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجالصبي نعت 

الحية مخيفة ما دامت انيابها السامة موجودة.  بدأت على يده مثل سحق أنياب الحية السامةيةْبراْهـَمنَٰالساللة ألن خسارة القوى الـ

 انقلب النظامبذلك،.  تدريجيا االجتماعيةالطبقات الصبي أوال وسائر ْبراْهـَمنَٰ قهر الـكَليشخصية . وإال ال تخيف سوى االطفال

. على القضاء عليه اآلنكَلي عصرتعمل فئة متأثرة بو إلى نظام طبقي فاسد مستند إلى النسب، عصراإلجتماعي العلمي في هذا ال

. يستهدف سبب فساد النظام وليس النظام نفسه دون علم بقيمته العلمية ان لإلنساننبغي  ي

لذلك، بدأ بالنحيب بعد دخول الصومعة ومشاهدة والده.  قلبهنحزن الصبي كان مرده ارتكابه ذنب كبير ونحيبه كان لرفع الوطأة ع

 . على كل ما جرىتأسف والده . في تلك الحالة، لكن بعد فوات اآلوان

 جديا لكنيتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجفي الواقع، لم يكن عمل . م يحمل الوالد الحية الميتة حول عنقه على محمل الجد بل رماها بعيدا

مله 

ل

.  في التاريخ، لعن الملك وانهى فصال سعيداكَليالصبي االحمق على محمل الجد ولتأثره بشخصية  ح



 التفسير

 ٤٢\١٨\١. ب. ش
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يجب عدم . لذلك، تجهل بأن الملك خير البشر ويقوم مقام شخصية الالهوت. ناضجةايها الصبي، فطنتك غير 

. تحيا الرعية حياة رخية بحماية قوته الفائقة.  اإلعتيادياإلنسانمساواته ب

 ٤٣\١٨\١. ب. ش

 التعريب

ض ، وعند الغاء تلك السنة تمتلئ األرالذي يحمل عجلة مركبةالحق حبيب، تمثل السنة الملكية ولدي ال

. الرعية غير المحمية كالنعاج المشتتةون باللصوص الذين سرعان ما يسلب

 التفسير

 ٤٤\١٨\١. ب. ش
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نتيجة إلغاء السنة الملكية ونهب ثروات الشعوب على يد اللصوص والمختلسين ستقوم اضطرابات اجتماعية 

 . ات والنساء، وسنكون نحن المسؤولين عن كل تلك الذنوبوستسلب الحيوانون ذتأسيقتل الناس وي. كبيرة

 التفسير

 انْبراْهـَمنَٰيأمر بشنق ابن  ان يحق للملك. بكالم آخر، الملك فوق المالمة. وال ينبغي ذم اعمالهالحق ملك خير البشر وممثل ال

قد يموت المريض على يد الطبيب بالخطأ لكنه ال يحاكم على. ال يالم الملك حتى وان أخطئ. ْبراْهـَمنَٰيذنب بقتل  ان أجرم دون

ملكا ربانيا كبيرا  أي)rAjarSi( ـيٰشراَج رِٰ؟ يتدرب الملك ليصبح يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج ملك صالح نظير فماذا يقال عن. طئه خ

راَجكان . الحكومة الصالحة للملك هي التي تضمن سالمة المواطنين دون خوف. رغم انه يحكم بصفة ملك ِوديالـحسب النظام 

 الملكوصف. )Vedas( ِوَدْزهذا هو حكم الـ. عينهالحق ه كما لو كان احترامى  يدير المملكة بصالح يجبر الرعية علـيْزٰشرِٰ

َمهاراَج كفوء ملكا نظير ْبراْهـَمنَٰ يملك قوة ْبراْهـَمنَٰ فكيف يلعن ابن مختال غرير لـ. "خير البشر"  أي)narendra( َـِرنْـْدَر ن

؟ يتْكْٰشـرّيَپـ

كان. بدأ بالتحسر على ما فعله ولده.  صالح مجرب فقد استنكر عمل ولدهْبراْهـَمنَٰ )zamIka RSi (ـيٰشرِٰ ـَكشَـمـّيلما كان 

 zamIka (ـيٰشرِٰ ـَكشَـمـّيلذلك، تأسف . ارتكب الملك هفوة بسيطة ولعنه بالموت ذنب كبير. بصورة عامة الملك وراء اللعن

RSi (رىعلى كل ما ج .

ـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرّياء في  ت المطلق بفضل تدريبهالسنة الملكية تمثل شخصية الالهوت وان الملك ممثل شخصية الالهو ان ج

َمهاراَجم ممثله الحقيقي إلقامة حك) KurukSetra (ـشِٰـتَْركوروكْملحمة الحق دبر . لحماية األحياءالحق  على التخلق بأخالق

مثل تلك السنة الملكية.  والروح القتاليةتتيميةالالخدمة ثالي كامل التسلح بالتربية والملك الم. )YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر

يترشح لصوص الديمقراطية الحديثة. يةالشخصية أفضل بكثير من السنة الديمقراطية الزائفة الخالية من التدريب والمسؤول

ملك جيد التدريب خير من مئات من اللصوص المنتخبين. النتخابات باستغالل الناخبين ويسلب اللصوص الناجحين ثروات الشعب ل

نةلن تسعد الشعوب بالس. كَلي تعرض الشعوب لغزوات يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجإلغاء السنة الملكية مثل سنة  ان  ويشار هنا

. نتيجة مثل تلك الحكومات الديمقراطية في النصوص التالية توصف .الترويج لهابالديمقراطية التي يغالى 

) naH (نَـه لمة  الجماعية عن قتلـةْبراْهـَمنَٰالـيتحمل الحكيم بحق مسؤولية .  ذات داللة خاصة في هذا النص"نحن"التي تعني ك

يتسلم الديمقراطيون الكاذبون مقاليد الحكم . ثروات الشعوبنالسنة الملكية التي تعطي فرصة للديمقراطيين الكاذبين الذين يسلبو

الملك الواحد بعدة ملوكون  الشخصي ويستبدلميتزاحم الجميع على سدة الحكم ابتغاء إشباعه. دون تحمل مسؤولية رغد الشعوب

 المالفي غياب الحكومة الملكية الصالحة سيسبب كل فرد اإلضطراب بنهب ان يجري التنبوء هنا. فرض الضرائب على الشعب

الحيوانات والنساء الخ

ل

 . و
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حينئذ، ستسقط الشعوب منهجيا عن درب الحضارة التقدمية المستندة إلى التدرج اإلجتماعي واألحكام 

بالتنمية اإلقتصادية ابتغاء التشبعة الحسية ويعقبها تدهور البشرية إلى مستوى ون  سيفتتنبذلك،. ةِوديالـ

. ةالكالب والقرد

 التفسير

 ٤٦\١٨\١. ب. ش
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وقضى هو رباني بين الملوك .  لشخصية الالهوتتيم صفي ملك صالح ذائع الصيت ويتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج

. كثير من قرابين الجياد، وال يستحق اللعن لشعوره باإلنهاك والصداع من الجوع والعطش

 التفسير

 ٤٧\١٨\١. ب. ش

 التعريب

للعفو عن ولده الغرير المفتقر إلى الفطنة الحال في كل الوجود الهوت لا ية إلى شخصـيٰشرِٰعندئذ، دعا الـ

 .  الحمايةنوالذي ارتكب ذنبا كبيرا بلعن شخص منزه تماما عن الذنوب وكان من التابعين الذين يستحقو

 التفسير

ة في غياب السنة الملكية، وكما يميل القردة والكالب إلىجري التنبوء في هذا النص الشعوب ستنحط إلى درك الكالب والقرد  ي ان

. الطبقات االجتماعية وتكاليف ةِوديالـستتكاثر الذرية الفاسدة بالزنا وتنحرف عن اآلداب فالجماع دون الشعور بالخجل أو العار 

 هو الرجوع الىةِوديالـمصير الحضارة . ةِوديالـاآلريين تقدميين في الحضارة .  هو تقدم حضارة اآلريينةِوديالـياة سبيل الح

 عن ظلمة الكون المادياإلنسان )Vedas( ِوَدْزتنهى الـ. الالهوت في دار البقاء حيث تغيب الوالدة والموت والشيخوخة والمرض

الحق هو نظام علمي شرعه المقامات الروحية والطبقات االجتماعيةنظام . راء السماء الماديةتهديه إلى نور الملكوت الروحي و

كبار الـ

و

ال تسمح طريقة الحياة.  في المجالين المادي والروحياإلنسانالطريقة الكاملة للحياة خطى تسدد . )RSis( ـيْزٰشرِٰو

ة المستندة إلى التشبعة الحسية والتنمية اإلقتصادية وليدة الحكوماتالحضارة المنحط.  التشبه بالقردة والكالبلإلنسان ةِوديالـ

. ة السيئة التي انتخبهاموحكإلمتعاض من ال اللشعبال ينبغي لذلك، . الشعبية الملحدة

ٰشّو ـّيَپـ َمهاراَجالتي يمتاز بها بالصفات ) zamIka (ـَكشَـمـّيه الحكيم ن  بعد توضيح االصول العامة للمنصب الملكييتْكْر

الملك كان ذائع ان  يمتاز بها بالقوليتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجلخص الصفات التي كان ت. والتأكيد بأن الملك لم يخطء وال يستحق اللعن

الطبقات االجتماعية تكاليف جميع )zAstras( ْزشاْسـتَْرـالترسم . الصيت بالحكم استنادا إلى االصول الدينية للسنة الملكية

حلى بهاالتي يت) kSatriya (كْـشَٰـتْـريـياع صفات الـ وصف جمي)٤٣\١٨( ـتاچّيـَوْد َچْبَهـجاء في . المقامات الروحية و

لعن مثل ذلك الملك في حالة اإلنهاك والصداع من الجوع والعطش كان. ومن النفوس المحققةالحق  تيمكان من كبار . االمبراطور

رغم براءة جميع. وجوهمن كل ال  لعن ظلمايتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجان ) zamIka RSi (ـيٰشرِٰ ـَكشَـمـّي أقر بذلك،. غير مصيبا

ـيٰشرِٰ ـَكشَـمـّيلذلك، تحمل .  قلب الوضع العالمي كلهْبراْهـَمنَٰ من هذا الحادث لكن العمل الصبياني البن ـةْبراْهـَمنَٰالـ

)zamIka RSi (ور النظام الصالح في األرضتبعة تده .
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زعاجهم أو تجاهلهم أو حتى متسامحين إلى درجة حتى وان جرى التشهير بهم ولعنهم وخداعهم وإالحق  تيم

 . مطلقا إلى اإلنتقام إلنفسهمون قتلهم فإنهم ال يميل

 التفسير
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. بذلك، تأسف الحكيم على ذنب ولده ولم يحمل إهانة الملك على محمل الجد

 سيرالتف

َمهاراَجل إنسان مسؤول عن خير وشر عمله لده ا ان )zamIka RSi (ـيٰشرِٰ ّي رتكب ذنبا كبيرا بلعن ـَكشَـمـ . ك و تنبئ 

ن العسير .الحقبالتام تتيمه  لصالح حكمه ونزاهته التامة عن كل الذنوب لـةْبراْهـَمنَٰالـكان يستحق حماية الذي  يتْكْٰشـرّي مَپـ

توجد.  رأس البنية اإلجتماعية مكلفين بحماية اتباعهم وعدم لعنهمـةْبراْهـَمنَٰالـ .الحق تيم عند ارتكاب ذنب بحق تفادي الجزاء 

 الخ، لكن ال ينطبق)vaizya( َوايشْـيالـأو ا) kSatriya (كْـشَٰـتْـريـيا أحد االتباع من الـْبراْهـَمنَٰمناسبات تستوجب لعن الـ

ال .الحقلذلك، يستحق عقاب . فعل الصبي االحمق ذلك بدافع اختياله بنسبه.  كما تقدم توضيحهيتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجعلى ذلك 

لهذا السبب، قال.  الملك كان أعظم الذنوب)zRGgi( چيـنْشْـرِٰلذلك، لعن االحمق . الصفي  تيمهذنب من يلعن الحقغفر  ي

 بصورة غير مباشرةالعظيمالرب لذلك، دعى إلى .  وحده هو القادر على تنجية ولده من ذنبهشخصية الالهوت العليا ان ـيٰشرِٰالـ

 .كان االبتهال باسم الصبي االحمق عديم الفطنة. ر على رد أمر من المحال ردههو الوحيد القادالحق ليعفو عن ولده ألن 

لرفعه من الوجود الماديالحق  كانت من تدبير يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجتلك المصيبة التي اصابت  ان يسأل هنا لما ان يمكن لسائل

.يغفر له بسهولة ان لعنة صدرت على لسان طفل ليتسنىال ان  الذنب؟ الجواب هولك مسؤوال عن ذْبراْهـَمنَٰفكيف كان ابن الـ

 بدخول األرضكَلي مسؤولية السماح لشخصية ـةْبراْهـَمنَٰالـدعاء الوالد، لكن لو كان السؤال عن تحميل مجمل الحق ذلك، قبل 

ان 

ل

لم يقتلوا على يده سمحن الشياطين الذين عادوا شخصية الالهوت وبأ) VarAha PurANa (وراَهى پـورانَٰالجواب يرد في  ف

الرحيم فرصة الوالدة في عائالت صالحة ليتسنى لهمالحق اعطاهم . كَلي عصر لإلنتفاع بـةْبراْهـَمنَٰالـلهم بالوالدة في عائالت 

ع بالفرصةبدال عن اإلنتفا ـةْبراْهـَمنَٰ بداعي االختيال بأنهم ْبَرْهـَمـنيةالـالشياطين التربية استغل التقدم إلى الخالص، لكن 

هنا بعدمون  الذين يحذرـةْبراْهـَمنَٰ االوالد الحمقى للـوجميع) zamIka RSi (ـيٰشرِٰ ـَكشَـمـّيالصالحة، وخير مثال هو ابن 

الحق ان ال شك.  واالحتراز دوما من الصفات الشيطانية التي اكتسبوها في والداتهم السابقة)zRGgi( چينْـشْـرِٰارتكاب حماقة 

 انبالمصائب الكبيرةون فسيصاب) zamIka RSi (ـيٰشرِٰ ـَكشَـمـّيصبي االحمق لكن من ال يحالفهم الحظ بوالد نظير غفر ذنب ال

. ْبراْهـَمنَٰاستغلوا المنافع التي توفرها الوالدة في عائلة 

 انقال لنفسه.  تيمه بل يوجه فقط للجوء إلى تيمهال يغفر لمن اذنب بحقالحق  ان أيضا )zamIka RSi( ـيٰشرِٰ ـَكشَـمـّيعلم 

.ال يحفل بمنافع ومضار الدنياالصفي التيم  ان نة ولده، لكنه علم أيضاً لعيتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجأبطل  ان يغفر ان نب ولده يمكن

بناء عليه، ال يميل

ذ

بها التيم من جهة تلك االمور، ال يحفل. و غيرهأإلى الرد على التشهير الشخصي أو اللعنات أو التجاهل  التيم و

ـَكشَـمـّيلذلك، علم . كانت اللعنة شخصية. تيمهوالحق كانت تتعلق ب ان كانت تتعلق به شخصيا لكنه يتخذ تدبيرا شديداان 

مغفرة ذنب الصبيالحق لذلك، كان ال يجد مفرا من التضرع إلى . الملك لن يسعى إلى ابطال اللعنة ان )zamIka RSi( ـيٰشِٰ لر

. الغرير

 قوة حتى وان لم يكنـةْبراْهـَمنَٰالـفوق يالحق تيم .  ليسوا وحدهم اقوياء بالقدر الكافي للعن أو مباركة من دونهمـةْبراْهـَمنَٰالـ

.  فقطتيمهوالحق توظف دوما في خدمة  التيم كل قوة يملكها. القوي ال يستغل قوته للنفع الشخصي التيم ، لكنـةْبراْهـَمنَٰالـ من 
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في (متعة ون ال يبتئس المتعالين عموما، رغم شغل اآلخرين لهم في إزدواجية العالم المادي، كما ال يجد

 .  ألن مشاغلهم مشاغل علية)ديةاالشياء الما

 التفسير

 الفصل التاسع عشر
 سـوامّيچُوشـوَك ِدَو ظهور 

 ١\١٩\١. ب. ش
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 عودته إلى قصره، بأنه اقدم على اثناء )يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج(عر الملك ش: ْسـوامّيچُو سّوتَ شْـرّيقال 

. لذلك، كان يشعر باإلبتأس.  قوي بريءْبراْهـَمنَٰ عمل شائن همجي ضد

 التفسير
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الرب أبتلي بمصيبة في القريب العاجل بداعي تجاهلي أحكام  ان ال بد ): لنفسهيتْكْٰشـرّيَپـقال الملك (

 . ل ثانيةيمثذنب بي وال اعود إلى أود بحرارة اإلبتالء اآلن ألتحرر بذلك من ذن. العظيم

 التفسير

يتْكْٰش. اآلن اتضح الحادث كله ـّيَپـ َمهاراَجتكليل   الملك)zRGgi( چيـنْشْـرِٰ الحكيم بحية ميتة لم تكن جناية جدية لكن لعن ر

 ان له رغم استحالة اإلفالت من جزاءه، كماالعظيمالرب لذلك، يستحق غفران . الذنب الخطير ارتكبه طفل احمق. كان ذنبا خطيرا

يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجبلغ الحق  احمق له فتحمل تبعة الوضع الحرج، وبمشيئة ْبراْهـَمنَٰ لم يجد بأسا في لعن يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج

 ويتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجوكان الحق في الواقع، كانت مشيئة . سـوامّيچُوشـوَك ِدَو ـَل شْـرّيأرفع درجات كمال الحياة بفضل 

إذن، لم يلحقهم االذى ألن كل شيء .الحق أدوات تحقيق مشيئة )zRGgi( چيـنْشْـرِٰ وولده )zamIka RSi( ـيٰشرِٰ ـَكشَـمـّي

. شخصية الالهوت العلياان من تدبير  ك

.الحق  يستهدف الفيلسوف التجريبي كمال اإلندماج في الحق المطلق ويهدفيم وچّييُّـوالمتعالين هم الفيلسوف التجريبي والـ ت

ْبـَرْهـَمـْن ان لما.  العليةتتيميةال الخدمة منقطع إلىالحق  بينما تيم إلى الشعور بالنفس العليا الذي يحل في المكان چّييُّـوالـ

)Brahman( َپـَرماتْـما و) ParamAtmA ( ـوانَچْبـَهـو) BhagavAn(جميع المتعالين وراءفان العلي الحق جوه ذات  و

لذلك، اسباب الشقاء والسعادة المادية عديمة الصلة. الشقاء والسعادة المادية وليدة الجبالت المادية الثالث. الجبالت المادية الثالث

كان .الحقكالهما غير متعلقين بالحادث العرضي من تدبير كانا لذلك، . ـاچّييُّـو ـيٰشرِٰا وكان الـتيمكان الملك . المتعالين ب

  .الحقالطفل أداة لتحقيق مشيئة 

 صبيْبراْهـَمنَٰ" بعنوان ـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرّي على الفصل الثامن عشر من الباب االول من ْبـَهـكْتي ِودانْـتَانقضى بحث 

ي . "يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجلعن 

ذلك الندم طبيعي عند رجل صالح نظير الملك وهذا الندم يخلص.  القويْبراْهـَمنَٰ  التيمندم الملك الصالح على ما بدر عنه تجاه الـ

ن جميع الذنوب التي يرتكبها بمحض االتفاق

ت

م عليها بإخالص وتحترقيند التيم  ال غبار عليه والذنوب العرضية التي يرتكبهاالتيم.  م

ك .الحق بنعمة دون تعمد بنار الندم التيم ل تلك الذنوب التي يرتكبها
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لذلك، اتمنى لو تحترق .  والوعي الرباني وحماية االبقارْبَرْهـَمـنيةالـأنا همجي أثيم بداعي اهمال التربية 

 كيال اهتدي في المستقبل بمثل تلك المواقف ْبراْهـَمنَٰمملكتي وقوتي ومالي فورا بنيران غضب الـ

 . المشؤومة

 التفسير
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قبل الملك ذلك بمثابة . نبأ موته المحتم بلسعة حية طائرة أطلقتها لعنة ابن الحكيمفيما كان الملك يتندم، تلقى 

 . عالم الماديخبر صالح ألنه سيكون سببا إلنقطاعه عن ال

 التفسير

الحق  أي)go-brAhmaNa-hitAya ca(  هـيـتايا تْـشَ– ْبراْهـَمنَٰ – چُو:  واالبقارـةْبراْهـَمنَٰالـ بحماية العظيمالرب يقضي 

سيعاقب بقانون إلى اإلستخالص انه كل ذلك، وهذا ما دفعه يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجعلم .  واالبقارـةْبراْهـَمنَٰالـفسه ميال إلى خير  ن

تسقط المصيبة المحتمة عليه وليس على ان لذلك، ود.  كبير وكان يترقب المتاعب في القريب العاجلْبراْهـَمنَٰعلى إهانته الحق 

 على رأسهتنزل المصيبة ان يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجلذلك، رغب . يؤثر سوء مسلك الرجل على جميع افراد عائلته. أفراد عائلته

 التيمتشارك افراد عائلة. المسؤول التيم هذا هو مثال تفكير. في المستقبلذنب مثيل العذاب من العودة إلى ارتكاب سيمنعه وحده، و

عمةفي العائلة هو أكبر ن التيم االبن. تتيميةالالخدمة  والده النمرود ب)PrahlAda( ْپـَرْهالَد َمهاراَجانقذ  .الحقأثيرات خدمته إلى  ت

 .الحقمن 

يجب اإلنتفاع بكل التنمية.  والوعي الرباني وحماية االبقارْبَرْهـَمـنيةالـية التقدمية مستندة إلى التربية اإلنسانالحضارة 

اإلقتصادية للدولة عن طريق التجارة والصناعة والزراعة بناء على المبادئ أعاله وإال ستصبح التنمية اإلقتصادية مصدرا

يهدف. يةاإلنسان التي تقود إلى الوعي الرباني فيتحقق كمال الحضارة ْبَرْهـَمـنيةالـالتربية عني تغذية تحماية البقرة . إلنحطاط ل

عصرنفوذ  قد جاءف على األرض كَلي هيمنة شخصية يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج إلى قتل المبادئ العليا للحياة ورغم مقاومة كَلي عصر

 بداعي استفزاز بسيط للجوعْبَرْهـَمـنيةالـ أهمل التربية يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج في الوقت المناسب وحتى ملك قوي مثل َلي

العطش

ك

. تحترق مملكته وقوته وماله لذلك اإلهمال ان  الحادثة وتمنىيتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجاشتكى . و

إذا اردنا. اللعنة الدولة والبيت والوعي الرباني وحماية البقرة تصيب ْبَرْهـَمـنيةالـ المال والقوة في دعم التربية بذلعند عدم 

 الذاتتحقيق للذات والوعي الرباني لتصفية ْبَرْهـَمـنيةالـاحالل السالم والرخاء في األرض فمن واجبنا دعم سبيل التربية 

. حماية البقرة لتحصيل ما يكفي من الحليب لمتابعة حضارة كاملة و



 ٥\١٩\١. ب. ش

 التعريب

 موليا عن سائر كْرِِٰشْٰـنَٰ لشغل عقله في )Ganges( َچـنْـَچ بثبات على ضفة الـيتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَججلس 

. ي اإلنجاز األعظم الذي يفوق سائر الوسائل هكْرِِٰشْٰـنَٰ العلية إلى تتيميةال الخدمة  الذات ألنتحقيقوسائل 

 التفسير

ستطيع النفس قطع تعاقب الوالدة والموتستمد السعادة الحقيقية  ت.  الوجود الروحي أو في انقطاع تعاقب الوالدة والموت من ت

تعاقب أوضاع الوالدة والموت في العالم المادي حتى بعد الوصول إلى أعلى الكواكب يستحيل اإلفالت من. جوع الى الالهوتالر ب

 )Brahmaloka( حرر درب الكمال النفس من كل.  رغم ذلك، لكن ما زلنا ال نقبل درب الكمالْبـَرْهما أي كوكب يْبـَرْهـَم لُوَك

َمهاراَجكان . لذلك، الفقراء ماديا مرشحين أفضل من األثرياء. جديرة بدخول الملكوت الروحيتصبح النفس  فالعالئق المادية

ه المادية كانت تشكل عائقا في وجهمقتنيافان لكن رغم كل ذلك الحق ومرشح سليم لدخول ملكوت الحق  تيم من كبار يتْكْٰشـرّي تَپـ

 الصبي كانت نعمةْبراْهـَمنَٰلعنة الـ ان التيمكان يدرك بوصفه من . يةفي السماء الروحالحق بلوغ غايته المتمثلة بدخول صحبة 

 الخبر)zamIka Muni( موني ـَكشَـمـّيأرسل . له رغم حماقتها ألنها تسبب تجرده عن الشؤون الدنيوية السياسية واإلجتماعية

 إلى)zamIka Muni( موني ـَكشَـمـّيأرسل . إلى الملك بدافع الواجب رغم أسفه ليتسنى للملك تهيئة نفسه للرجوع الى الالهوت

 صبي قوي فقد اساء استعمال قوته الروحية بلعن الملك دونْبراْهـَمنَٰ رغم انه )zRGgi( چيـنْشْـرِٰبأن ولده االحمق الخبر الملك 

على الملك تهيئة نفسهفان ما حصل قد حصل  ان حادثة تكليل الملك للحكيم بحية ميتة ال تستدعي لعن الملك بالموت لكن لما. مبرر

 zamIka( موني ـَكشَـمـّيكان .  والملك من النفوس المحققة)zamIka Muni( موني ـَكشَـمـّيكان . للموت في خالل اسبوع

Muni( َمهاراَجكان بإمكان . لذلك، كانا من المحققين وال يأبها للموت. التيم من يتْكْٰشـرّيَپـ بينما كان الملك ـاچّييُّـو

 لتفاديمونياللعنة إلى الملك مصحوبا بشدة أسف الـ خبر كان نقل وطلب المغفرة منه لكن موني التوجه إلى الـيتْكْٰشـّيرَپـ

. قرر الملك تهيئة نفسه لموته بالبحث عن وسيلة للرجوع الى الالهوت.  بحضور الملكمونيإحراج الـ

لذلك،. لتخلص من الوجود المادي المتمثل بتعاقب الوالدة والموت فرصة لتهيئة النفس للرجوع الى الالهوت أو لاإلنسانحياة 

بكالم آخر، نظام. لغرض وحده لهذا ا)varNAzrama-dharma (َوْرٰنـاشَْرَم ْدَهـْرَم يجري تدريب كل رجل وامرأة في نظام 

) varNAzrama-dharma( ْدَهـْرَمَسـناتََنأيضاً  يسمى  )sanAtana-dharma( عد نظام. أي الوظيفة الخالدة يَوْرٰنـاشَْرَم ْدَهـْرَم

لذلك، يأمر المتزوج باإلعتزال في الغابة بصفة.  للرجوع الى الالهوتاإلنسان )varNAzrama-dharma (َوْرٰنـاشَْرَم ْدَهـْرَم

) vAnaprastha (َسـنّْـّيـاَسكتساب علم كامل ثم دخول إل) sannyAsa (َمهاراَجكان . وتهلك التبتل قبل مأي س وانـْپـَرْسـتَْهى

الموت ان  اإلعتيادي ليس بذلك الحظ رغماإلنسان محظوظا بالحصول على سبعة أيام لمالقاة موته المحتم، لكن يتْكْٰشـرّيـ

كتوب على الجميع

َپ

حياتهم فيون انهم يفسد. واجب تهيئة انفسهم للرجوع الى الالهوتون ينسى الحمقى حتمية الموت ويتجاهل.  م

 بسبب رغبتهمكَلي عصروانية المتمثلة باالكل والشرب والمرح، ومثل تلك الحياة الخالية من المسؤولية يقودها أهل النزعات الحي

 عائداتها لدعمبذليجب على الدولة .  والوعي الرباني وحماية البقرة التي تقع على عاتق الدولةْبَرْهـَمـنيةالـالشريرة بذم التربية 

حري بدولة الهند إظهار مثال. الدولة التي تفعل ذلك هي الدولة الخيرية.  تثقيف الشعب للتهيئة للموتلك االهداف الثالثة وبذلك ت

الغاية القصوى للحياةالحق  مثال الملك بدال عن تقليد الدول المادية التي ليس لديها أدنى فكرة عن ملكوت يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج

. ندية إلى تدهور الحياة المدنية ليس في الهند فحسب بل في األرض عامةأدى تدهور أمثلة الحضارة اله. يةاإلنسان
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القدمين  يحمل أكثر المياه المسعودة المختلطة بغبار ) الذي جلس الملك عنده صائما)َچـنْـَچالـ(النهر 

 الثالثة من الداخل والخارج لمياه االفالك تلك الذلك، تصفي. )tulasI( تولَـسّيوأوراق اللوتسيتين للحق 

 . وبناء عليه، يجب على كل من كتب عليه الموت اللجوء إلى هذا النهر.  وسائر المالئكةَوشي حتى وتصفي

 التفسير
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 للصيام )Ganges( َچـنْـَچوس على ضفة الـ الجل)PANDavas (پانْٰـدََٰوْزبذلك، قرر الملك السليل الجدير للـ

إذن، نذر نذور حكيم محررا نفسه . كْرِِٰشْٰـنَٰالرب للعاتق الوحيد حتى الموت ونذر نفسه للقدمين اللوتسيتين 

. من كل صلة وتعلق

لُوَكچُو  كوكب يثير اهتمامه بقدر اهتمامه بدخوللُوَك ْبـَرْهـَم كوكبا ماديا حتى أعالها يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجنظير  تيم ال يجد

ي احدى الكواكب المادية التي ال تحصى فياألرض ه. كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي األوليالرب   دار)Goloka VRndAvana (ورِِٰٰنْـداَوَن

جميع تلك األكوانان الحق يقول . د من األكوان الماديةعلى عدد ال يع) mahat-tattva ( تَـتّْـَو-َمـَهـتْالكون المادي وتحتوي 

الى الالهوت فيسوى في الرجوع  التيم ال يرغب.  لتيمهالمادية التي ال تحصى وما تحتويه من كواكب ال تحصى ال تليق وطنا

سواء على أحد الكواكب التي ال تحصى منللحقبصفة خادم أو صديق أو أب أو ام أو عشيق الحق الدار الباقية لدخول صحبة 

تقع جميع. كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب  دار )Goloka VRndAvana (لُوَك ورِِٰٰنْـداَوَنچُو على  أو)VaikuNTha (وايكونْٰطَْهىواكب  ك

 تَـتّْـَو-َمـَهـتْ أي السماء الروحية على الجانب اآلخر من المحيط السببي خارج )paravyoma( يُّـوَموَپـَر كب في تلك الكوا

)mahat-tattva( . يعي بكل ذلك بفضل اعماله الصالحة المتراكمة ووالدته في عائلة من كباريتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجكان 

 متشوقين إلى الوصول إلى القمرعصرعلماء ال. لم يكن يحفل بالكواكب المادية مطلقاك، لذل. )VaiSNavas (ْزوايشْٰـنَٰـَوـال

 ال يحفل بالقمر أو سواه منيتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجنظير  تيم بأعلى كوكب في هذا الكون المادي، لكنون بالوسائل اآللية لكنهم يجهل

 بالصيامكْرِِٰشْٰـنَٰالرب  العلية إلى تتيميةال الخدمة دد، ازداد عزمه فيا وصله خبر موته في وقت مححالملذلك، . الكواكب المادية

 وهي)HastinApura( پوَرَهـْسـتيـنا الذي يجري عبر عاصمة ياموناالـالتام عن الطعام والشراب والنوم على ضفة النهر العلي 

ياموناالـ لكن نهر العلية  أي)amartyA(ـا أَمـْرتْـّي  من االنهارياموناالـ و)Ganges (َچـنْـَچنهري الـ. العاصمة الحالية دلهي

. مطهر أكثر لألسباب التالية

تلقى خبر موته خالل ان عد ياموناالـ حياته العائلية فورا وانتقل إلى الضفة المقدسة لنهر يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجترك  . سبعة أيامب

 zrIla JIva( ْسـوامّيچُوجـّيـَو ـَل شْـرّييكتب .  صفة عامة هي)Ganges (َچـنْـَچعبارة لجوء الملك إلى ضفة نهر الـ

GosvAmI( پوَرَهـْسـتيـنا كان يقيم في عاصمته يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج ان )HastinApura(التي تقع قرب مدينة دلهي الحالية 

من جهة.  الذي يجري قرب قصرهياموناالـوبناء عليه، من البديهي جلوس الملك على ضفة نهر . ري عبرها يجياموناالـنهر  و

 منذ بدايةياموناالـنهر الحق طهر . )Ganges (َچـنْـَچ من نهر الـكْرِِٰشْٰـنَٰالرب  صلة مباشرة أكثر بياموناالـ، لنهر صفاءال

 يعبر)Vasudeva( َوسو ِدَوفتطهر النهر فورا بغبار قدميه اللوتسيتين عندما كان والده في النهر الحق وقع . ساليه العلية في األرض

هر 

ت

 على الجانب اآلخر من النهر من مدينة)Gokula( كوَلچُو  قرية إلى مكان أمين فيكْرِِٰشْٰـنَٰالرب  يحمل الطفل ياموناالـن

 إلى ذاك النهر المخصوص الذي يجري حامال غباريتْكْٰشـرّيـَپ َمهاراَجيذكر في هذا النص التجاء . )MathurA( َمـتْـهورا

 دوما على)tulasI( تولَـسّيتبقى أوراق شجرة . )tulasI( تولَـسّي المختلط بأوراق شجرة كْرِِٰشْٰـنَٰالقدمين اللوتسيتين للحق 

)Ganges (َچـنْـَچتسيتين مياه نهري الـحالما لمست قدميه اللوتطهر النهرين  بذلك،. كْرِِٰشْٰـنَٰالقدمين اللوتسيتين للحق 

يفيد) VarAha PurANa (وراَهى پـورانَٰ بنص من )zrIla JIva GosvAmI( ْسـوامّيچُوجـّيـَو ـَل شْـرّياستشهد . ياموناالـ و

 بمئة مرةفىص أ)Ganges (َچـنْـَچ مياه واحدة لكن عندما تكون مياه نهر الـياموناـ وال)Ganges (َچـنْـَچأن مياه نهري الـب

 تعادل)RAma(راَم واحد وثالثة اسماء راَم  يعادل اسم ويشْٰـٰنوألف اسم  ان ةِوديالـكذا، جاء في الكتب . ياموناالـفإنها تدعى 

 .  واحدكْرِِٰشْٰـنَٰاسم 



 التفسير

 ياْسـْپـريـيا ْبـَهـَجـتَـه مْٰلَـ مّو–اَد پـ – َوْسـ

َپـِرشَـهيا َهـريه ْسـتْـياكْـتاِنى أْبـهاَو

 تْـَهـنْـتْـشيـْد كَـَپـتـيـتَـمْٰويـكَـْرَم ياتْـشْ تْـشُو

ـطَـهويـشْٰدي َسـنِّـ ْهـرِٰمْْٰدهونُوتي َسـْرَو

 ٨\١٩\١. ب. ش

 التعريب

 تصفيةمصحوبين بمريديهم والحكماء القادرين على بذريعة الحج حينئذ، وصل المكان جميع كبار المفكرين 

. المحاج بحضورهم

 التفسير
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 وان شَـَرْدو) Cyavana (َوَن تْـشْـياو) Atri (آتْـري: وصل من مختلف انحاء الكون الحكماء الكبار مثل

)zaradvAn (ـطَـِنـميآريـشْٰ و) AriSTanemi (چوْبـْهـرِٰ و) BhRgu (َوسيشْٰـتَْهى و) VasiSTha (و 

 و) ParazurAma(راَم َپـَرشو و) AGgirA (راچيـآنّ و) VizvAmitra (ويشْـواميـتْـَر و) ParAzara (َپـراشَـَر

  ِمـْدهاتـيتْـهيو) IdhmavAhu (َواهو إْدْهـَمـو) Indrapramada (ـَدْپـَرَمإنْـْدَر و) Utathya (أوتَـتْـْهـيا

)MedhAtithi (َوَل ِدو) Devala (ـنَٰـطيـشِٰآْرشْٰ و) ArSTiSeNa (َواَجْبـهاَرْد و) BhAradvAja (وتَـَمچا و 

)Gautama (پَّـالَدپـيـ و) PippalAda (مايـتْـِرياو ) Maitreya (َو آوْرو) Aurva (شَٰ كَـَوو) KavaSa (و 

. ناَرَد والجليل )DvaipAyana( پاياَنَوايـ ْدو) Kumbhayoni (كوْمـْبـَهـيُّـوني

 التفسير

سيتين للحق القدمين اللو الكون بما فيه المالئكة إلنبثاقها عن  االفالك الثالثة في)Ganges (َچـنْـصفي تَچ مياه نهر الـ .ويشْٰـٰنوت

لذلك، تخلص قدميه اللوتسيتين النفس من كل ذنوبها بما فيها الذنب. )viSNu-tattva( تَـتّْـَو – ويشْٰـٰنو هو مبدأ كْرِِٰشْٰـنَٰالرب 

 العاتق أيكْرِِٰشْٰـنَٰ ـرّيشْالقدمين اللوتسيتين للحق  التأمل في يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجلذلك، قرر . ْبراْهـَمنَٰالذي ارتكبه الملك بحق 

َمهاراَج قطع. دون انقطاعالحق  فرصة ذكر  لإلنسانياموناـ أو ال)Ganges (َچـنْـَچ ضفاف نهر الـتيحت. )Mukunda( وكونْـَد م

 جميع الصالتقطع.  وهذا هو سبيل الخالصكْرِِٰشْٰـنَٰالقدمين اللوتسيتين للحق  جميع صالته المادية وجلس للتأمل في يتْكْٰشـرّيَپـ

أوضاع. يعني التحرر من جميع الذنوب السابقةالقدمين اللوتسيتين للحق التأمل في . المادية يعني اإلنقطاع التام عن كل الذنوب

 نفسه الذي كان مثال الملك الصالحيتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجالكون المادي مقصودة إلرتكاب الذنوب عمدا أو دون تعمد وخير مثال هو 

المبدأ. ا كبيراتيمكما اصيب باللعنة لكن جميع تلك المصائب كانت مناسبة ألنه كان  يء، لكنه اصبح ضحية ذنب دون تعمدالبر

يضمن عتقما دون حيدان وهذا القدمين اللوتسيتين للحق العام هو ال ينبغي للفرد ارتكاب ذنب عن عمد بل المداومة على ذكر 

 من كل الذنوب كما جاء في تيمهيحميالحق فان حتى وان ارتكب ذنوبا عرضية  .للحق له وبلوغه القدمين اللوتسيتينالحق 

:)٤٢\٥\١١( ـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرّي

ٰشانتشر الخبر  ـّيَپـ َمهاراَجعندما جلس في جميع انحاء الكون  الحكماء الذين أدركوا. )Ganges (َچـنْـَچ على ضفة نهر الـيتْكْر

 وليس اإلستحمام في مكانيتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجفي الواقع لقاء ون كانوا يطلب. أهمية المناسبة، وصلوا إلى المكان بذريعة الحج

 تتراكمبذلك،.  من ذنوبهصفيةللتطلبا تيادي إلى المحاج  اإلعاإلنسانيذهب .  نفسهاجالحج ألن رفعة مكانتهم كانت تطهر المحا

الحكماء الذينلم يكن هدف لذلك، . الذنوب في المحاج، لكن عندما يزور الحكماء تلك االماكن المقدسة فإنهم يطهروها بحضورهم

يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجلك المكان للقاء  اإلعتيادي بل تذرعوا بالحج في ذاإلنسان انفسهم كتصفية يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَججاءوا للقاء 

.  فأرادوا اإلنتفاع بالمناسبة العظيمةسـوامّيچُوشـوَك ِدَو  على لسان ـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرّيألنهم ترقبوا تالوة 



Rَنتْـشـياَو )RCyavanaR( : موني چوْبْهـرِٰحكيم كبير من أوالد )RBhRgu MuniR( .َنتْـشـياَو. ولد قبل اآلوان عند اختطاف امه

)RCyavanaR(هو أحد االوالد الستة لوالده  . 

Rِٰچوْبـْهـر )RBhRguR( : رونََٰو يقدم قربانا كبيرا لصالح ْبـَرْهماجّيعندما كان )RVaruNaR ( چوـي ْبْهـرِٰٰشَمها رِٰولد )RMaharSi 

BhRguR(پولُوماكان من كبار الحكماء وزوجته هي .  من النار القربانية )RPulomAR( . دوْرواساكان يسير في الفضاء مثل

)DurvAsA (كوروكْـشِٰـتَْرملحمة سعى إلى منع .  وكان يزور جميع كواكب الكون وغيرهما ناَرَدو) KurukSetra ( اندالعهاقبل.

ـهيتاَسـمْٰ – چوْبْهـرِٰ الحسابات الفلكية المشهورة مصنف عن نشوء النجوم وهو )BhAradvAja Muni( موني اَجْبـهاَرْدولقن 

)BhRgu-saMhitA( .لتراب من االثير، كما أوضح كيف يعمل الهواء في المعدة ويحكمأوضح تولد الهواء والنار والماء وا

 كان من علماء اإلناسة الكباركما) َمهاْبهاَرتَ(االحشاء، وبوصفه فيلسوفا كبيرا، أثبت بالحجة والمنطق خلود النفس الروحية 

َوْرٰنـاشَْرَم التي يقوم بها نظام روحيةالمقامات ال والطبقات االجتماعيةكان من كبار دعاة . وأوضح نظرية النشوء منذ زمن غابر

)varNAzrama( .ايـتَـَهـْوّيو ـتْريـياكْـشَٰ على تحويل الملك الـعمل )VIItahavya( ْبراْهـَمنَٰ إلى .

 . )٦\٩\١( ـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرّيانظر : )VasiSTha (َوسيشْٰـتَْهى

ـيٰشرِٰ َمهاهو ابن . )VyAsadeva( وّيـاَس ِدَو ووالد )VasiSTha Muni( موني ـطَْهىَوسيشْٰحفيد : )ParAzara( َپـراشَـَر

ِوَدْزدرس الـ. حملت به امه عندما كانت في سن الثانية عشر. )AdRzyatI( شْـياتّيآْدرِٰ وامه كانت )MaharSi zakti( شَـكْـتي

)Vedas(پـاَدـكَـلْـماشَٰقتل والده على يد الغول .  في رحم امه )KalmASapAda(لكنلإلنتقام منه  وأراد اهالك األرض كلها 

ـيٰشرِٰ َمهامنعه   أي الغيالن لكن)RAkSasas( َزـراكْـشَٰقدم قربانا لقتل جميع . )VasiSTha(َوسيشْٰـتَْهى منعه جده 

پ قبل زواجها)SatyavatI( َسـتْـياَوتّي من رحم )VyAsadeva( وّيـاَس ِدَوانجب .  من اتمامه)MaharSi Pulastya( ولَـْسـتْـيا

حضر. )ParAzara( َپـراشَـَرببركة   يفوح لعدة أميال)SatyavatI( َسـتْـياَوتّيكان عبير . )zAntanu( شـانْـتَـنو َمهاراَج من 

وضع عدة. شيـَو ومن عباد المولى )Janaka( َجـنَـَك َمهاراَج  لـالسيد الروحيكان . )BhISmadeva (ْبـهـّيـشْٰـَم ِدَو موت 

 . تماعيةج ووصايا إةِودي كتب

 سوتَ–ْدهي چايكنى . حكيم من كبار المجاهدين المتصرفين: )VizvAmitra( ويشْـواميـتْـَر أو )GAdhi-suta(  سوتَ–ْدهي چا

)GAdhi-suta( ْدهيچا ألن والده )GAdhi( ـاكوْبـَجكَـنْـّي كان ملك والية )KanyAkubja( أوتَّـَر وهي جزء من والية

 في البدن نفسه بقوة منجزاتهْبراْهـَمنَٰبح فقد اص) kSatriya (كْـشَٰـتْـريـيارغم انه من أرومة . )Uttara Pradesh (ْپـَرِدشْ

بانا كبيرا بالتعاون معفقدم قر) kSatriya (كْـشَٰـتْـريـيا عندما كان )VasiSTha Muni( موني ـطَْهىَوسيشْٰاختلف مع . الروحية

 كبير لكنه فشلچّييُّـواصبح . )VasiSTha(َوسيشْٰـتَْهى  استطاع بموجبه قتل جميع اوالد )MagaGga Muni( موني َچـنْـَچَمـ

كْـشَٰـتْـريـياذات مرة، عندما كان . )zakuntalA( شَـكونْـتَـالالملكة الجميلة المعروفة  في لجم حواسه فأصبح والد

)kSatriya ( موني ـطَْهىَوسيشْٰزار صومعة )VasiSTha Muni(ويشْـواميـتْـَرطلب .  فاستقبله استقباال ملكيا )VizvAmitra(من 

 طلبه فسرق البقرة وقام الخالفموني فرفض الـ)NandinI( نَـنْـدينّيهبه بقرة اسمها و )VasiSTha Muni( موني ـطَْهىَوسيشْٰ

 ان بفضل قوته الروحية فقرر الملك)VasiSTha(َوسيشْٰـتَْهى  على يد )VizvAmitra( ويشْـواميـتْـَرانهزم . بين الحكيم والملك

ملحمةكان من عداد العاملين على منع . )Kauzika( كاوشيـَكلذلك، قضى مجاهدات قاسية على ضفة نهر . ْبراْهـَمنَٰصبح  ي

. )KurukSetra (كوروكْـشِٰـتَْر

 كاهن المالئكة)BRhaspati( َپـتيَهـْسـْپـرِٰلد  من عقله وهو واْبـَرْهماأحد االوالد الذين انجبهم المولى : )AGgirA( راچيـآنّ

قيل انه. )SaMvarta( َوْرتَـَسـمْٰ و )Utathya( أوتَـتْـْهـياأوالده .  في النارالمصبوب ْبـَرْهماولد من ماء المولى . ي الجنان ف

َچـنْـَچلى ضفاف نهر الـ ع)AlokAnanda( آلُوكانَـنْـَدما زال يمارس المجاهدات وتسبيح االسم القدوس في مكان يسمى 

)Ganges( . 

 . )٦\٩\١( ـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرّيانظر : )ParazurAma(راَم َپـَرشو

َمهاراَجكان شيخ . )MaharSi AggirA( راچيـآنْ ـيٰشَمهارِٰأحد االوالد الثالثة الذين انجبهم : )Utathya( أوتَـتْـْهـيا

)VaruNa( رونََٰوخطف مالك المياه . القمر  أي)Soma( سُوَم ابنة )BhadrA( راْبـَهـْدتزوج . )MandhAtA( َـنْـْدهاتا

وجته 

م

 . لإلنتقام منه شرب كل مياه األرض ف)BhadrA( ْبـَهـْدراز

َوـكَـنْٰ ولده كان .إنْـْدَرحكيم من الزمان الغابر ومن اعضاء مجلس شورى مالك الجنان : )MedhAtithi( ِمـْدهاتـيـتْـهي

ـَكونْـتَـال الذي رعى )KaNva Muni( وني خل الجنة بفضل التزامه الصارم بأحكام.  في الغابة)zakuntalA( ش دم

. عتزالأي حياة اإل) vAnaprastha (وانـْپـَرْسـتَْهى

ـَوْدَچْبَهـيرد اسمه الطيب في عداد المراجع في . )VyAsadeva( وّيـاَس ِدَو و موني ناَرَدمرجع كبير نظير : )Devala( ِدَوَل

كوروكْـشِٰـتَْرملحمة د انقضاء  بع)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجالتقى . كْرِِٰشْٰـنَٰ بربوبية أْرجوَن في نص تسليم ـتاچّي

)KurukSetra (پانْٰـدََٰوْزكاهن الـوهو االخ االكبر ل) PANDavas (ْدهـاوْمـياعو المد )Dhaumya( .ْسـَويامْٰـَوَرام احتفال أق

)svayaMvara(كْـشَٰـتْـريـياْزعلى عادة الـ  على شرف ابنته إلختيار زوجها) KSatriyas ( ـيْزٰشرِٰجميع اوالد الـإليه ودعى

)RSis( . َلآسيـتَ ِدَوهو غير )Asita Devala( حسب رأي البعض . 

R٦\٩\١( ـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرّيانظر : اَجْبـهاَرْدو( . 

Rَموتَـچا )RGautamaR( :شَـَرْدوان  احد اوالد أحد الحكماء السبعة الكبار في الكون المادي وهو)RzaradvAnR( . وتَـَم چاجميع–

تْـَرچُو –وتَـَم چا من ـةْبراْهـَمنَٰالـ. إليه بصلة الدم أو العلمون  أي ذراريه في الوقت الحاضر ينتسب)RGautama-gotraR( تْـَرچُو

)RGautama-gotraR(كْـشَٰـتْـريـياْزدم بينما الـإليه بصلة الون  ينتسب) RKSatriyasR (َوايشْـياْزالـو) RvaizyasR(وتَـَم چا  من–

)RAhal(  المعروفة التي تحولت إلى حجر عندما لمسهاـاآَهـلْـّيهو زوج . إليه بصلة العلمون  ينتسب)RGautama-gotraR( تْـَرچُو yAR



 ١١\١٩\١. ب. ش

 التعريب

 ـيْزٰشراَج رِٰ من عداد )aruNAdayas( ْزـاَدياأروٰنكما توافد عدد كبير من المالئكة والملوك وال سيما ملوك 

)rAjarSi(بعد تجمعهم  بما يليق وسجد لهم يتْكْٰشـرّيَپـاالمبراطور استقبلهم .  من مختلف ذراري الحكماء

. للقائه

 التفسير

 ١٢\١٩\١. ب. ش

 التعريب

 وغيرهم بإرتياح، وقف الملك امامهم بكفين متضامين واعلن لهم عن )RSis( ـيْزٰشرِٰبعد جلوس جميع الـ

 . عزمه على الصيام حتى الموت

 التفسير

 ١٣\١٩\١. ب. ش

 التعريب

. في الواقع، نحن أكثر الملوك الممتنين الذين تدربوا على طلب حظوة النفوس الكريمة: قال الملك المحظوظ

. لملكية نفاية يجب رميها وتركها في مكان بعيداون  تعتبر)الحكماء(انتم 

 التفسير

 ١٤\١٩\١. ب. ش

 التعريب

ي انسامح حتى كبير الذنب عند سجوده ورغم. إلى الكبار تجعل الضيف المكرم يشعر باإلمتنان في قلبهاالحترام السجدة إلظهار 

تجري العادة.  فقد رحب بهم بالسجدة لغفران أي ذنب بدر عنهيتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج  أكرموا)RSis( ـيْزٰشرِٰميع الملوك والـ ج

 منيتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجعلى هذا النحو، طلب .  في آخر مراحل عمره ليسامح على كل ما بدر عنه قبل موتهاإلنسانبسجود 

. وع الى الالهوت في دار البقاءالجميع تمني الخير له للرج

ـالملك قرر الصيام عن الطعام والشراب والنوم حتى الموت على ضفة نهر ال ان غم أعلن ذلك ليسمع فقد )Ganges (َچـنْـَچر

. مصادقة مرجع ما، وهذا ما يجعله قرارا كامالاإلنسانينال كل قرار يتخذه  ان لكن يجب. آراء كبار المرجعيات الحاضرة هناك

الحكماء طبقاالملوك الذين حكموا األرض في تلك اآليام لم يكونوا مستبدين ظالمين بل عملوا بمشورة الربانيين و ان مما يعني

. خر عمرهآ مثال الملك، عمل بذلك بإستشارة المرجعيات حتى في يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج. ةِوديالـألحكام 

جب ابقاء البراز والبول ومياه الغسل الخ

ل

ربما كانت الحمامات والمباول من تيسيرات. سب االحكام الدينية في مكان بعيد. ي ح

مضروب في هذا النصيتعلق المثل ال.  بوضعها على مسافة بعيدة عن المساكنةِوديالـالكتب تحكم ية لكن عصرالحضارة ال

اإلتصال بأهل المال أو ان  َمـهاْپـَرْبهو تْـشايتَـنْياشْـرّيقال المولى . بالملوك السائرين على طريق الرجوع الى الالهوت

يعلم .الحقبكالم آخر، ال يخالط المتعالي عادة المفتونين بخليقة . الرجوع الى الالهوتون الملوك اسوء من اإلنتحار عند من يطلب

بالجاه الملكي وما يماثله، لكنون لذلك، ال يفتتن .الحقزينة الدنيا ظل ملكوت  ان  طالب التعالي بفضل استبحاره في العلم الروحي

استدعاهالحق  صبي غرير لكن ْبراْهـَمنَٰلعن الملك بالموت ظاهريا على يد . مختلفا يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجكان الوضع في حالة 

 حتى الموت،يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج الذين تجمعوا بسبب صيام ينچّييُّـو سائر طلبة التعالي من كبار الحكماء والـكان. لرجوع إليه

ي شوق لرؤيته ألنه كان على وشك الرجوع الى الالهوت

ل

كبار الحكماء الذين ان يدرك ان يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجكما استطاع .  ف

لذلك، شعر باإلمتنان لحضور الحكماء في. تتيميةخدمتهم الضل بف) PANDavas (پانْٰـدََٰوْزالـ تجمعوا حوله كانوا لطفاء بأسالفه 

.التيم فشعر بالفخر بإنتسابه إلى أسالفه )PANDavas( پانْٰـدََٰوْزالـكل ذلك كان بفضل عظمة أسالفه  ان آخر أيام عمره كما شعر

. فزائفخر واقعي بينما الثاني  فخراالول . هذا ليس اختياال بمتاع الحياة التيم خر ف



الحق ظهر . ْبراْهـَمنَٰلعالمين الروحي والمادي في صورة لعنة شخصية الالهوت العليا رب اأنعم علي 

 . ، للتجرد عن العالم خوفا من تلك اللعنةفرط تعلقي العائليأمامي في تلك الصورة من جراء 

 التفسير

 ١٥\١٩\١. ب. ش

 التعريب

 )Ganges( َچـنْـَچم الـتقبلني كذلك اال ان ، ارجو منكم قبولي بصفة نفس مسلمة وعسىـةْبراْهـَمنَٰالـايها 

لدغتني فورا الحية الطائرة أو مطلق  ان ال بأس. في قلبيالقدمين اللوتسيتين للحق ألني وضعت الحق ممثلة 

. ويشْٰـٰنوالرب تسبيح أفعال بون تستمر ان جل مرادي هو. ْبراْهـَمنَٰشيء سحري خلقه الـ

 التفسير

 ١٦\١٩\١. ب. ش

 التعريب

يكون تعلقي  ان  علي الرجعة إلى هذا العالم المادي،تتعين ان ، ادعوـةْبراْهـَمنَٰلـابالسجود لكم جميعا ايها 

.  وصالت ودية بجميع األحياءتيمه الذي ال يحد وصحبة كْرِِٰشْٰـنَٰالرب كامال ب

 التفسير

 ١٧\١٩\١. ب. ش

 التعريب

 في انضباط ذاتي مثالي على حصيرة من القش تواجه جذورها الشرق على يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَججلس 

 . نصب ولده على العرش ان  ووجهه قبالة الشمال بعد)Ganges( َچـنْـَچجنوبية من نهر الـالضفة ال

 التفسير

رغم والدته في عائلة كبارالحق و مغريات الحياة العائلية الدنيوية من القوة كان عليه التجرد منها بتدبير يتْكْٰشـّيرَپـ َمهاراَججد 

َمهاراَجأدرك . ذلك في الحاالت الخاصةالحق يدبر  .الحقورغم تدربه على التعلق العلي ب) PANDavas( پانْٰـدََٰوْزالـ التيم

الحقلذلك، يدل حضور كبار الربانيين على حضور . تيمهالحق يالزم . ع المتعالين في الكونحضور أرفمن  ذلك يتْكْٰشـرّي َپـ

. العظيمالرب  الذي يدل على حظوة )RSis( ـيْزٰشرِٰ فرحب الملك بحضور كبار الـ

على ضفةالحق  تيمالجو الذي خلقه حضور كبار . العظيمين اللوتسيتين للحق القدمال يعود الفرد يهاب الموت حالما يلوذ ب

انقطع فكان ضمانة كافية للملك بالرجوع الى الالهوتالقدمين اللوتسيتين للحق  بيتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجياذ  ول)Ganges (َچـنْـَچالـ

. خوفه من الموت

الحق تيم ال يحب. كثرة اعداءهأحدا رغم الحق  تيم ال يعادي. هو الحي الكامل فقطالحق تيم  ان ي هنايتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجوضح 

أولى عنايات. وهذا أمر بديهي ألن الطيور على أشكالها تقعالحق  تيممخالطة  التيم يطلب.  رغم انه ال يعاديهمالتيممخالطة غير 

تيم ، كذا.ائر اخوانه جميع األحياء، وبوصفه االبن الصالح ألبيه فإنه ودود تجاه س ابكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب هي التعلق التام بالتيم 

 فإنه ينظر إلى سائر األحياء من باب صلتهم باالب العظيم ويعمل علىكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيبوصفه االبن الصالح لالب العظيم الحق 

عةه الرج راجعا الى الالهوت حتما لكن حتى وان كان مقدرا ليتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجكان  .الحق  ردهم إلى كنف االب وقبول أبوة

 بل يفضل صحبة حي تافهْبـَرْهماحتى صحبة المولى الصفي  التيم ال يطلب.  في أمثل دورفي الكون المادي فقد دعا إلى الرجوع

 .الحق تيم كانان 

و ف بزوجة البحر معر)Ganges (َچـنْـَچهر الـ  تعتبر مطهرة عندما تقتلع من)kuza( كوشَالحصيرة المصنوعة من قش .ن

َمهاراَجولى . جهة الشمال مناسبة لتحقيق النجاح الروحي. األرض بجذورها وان كانت الجذور تواجه الشرق فإنها تعتبر مسعودة

. وبناء عليه، كان مجهزا تماما بكل االوضاع المناسبة.  ولده العرش قبل هجر القصريتْكْٰشـرّي َپـ



 ١٨\١٩\١. ب. ش

 التعريب

 الملك أثنى جميع أهل السماء على عمل.  صائما حتى الموت)يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج(بذلك، جلس الملك 

. ورشوا الزهور على األرض من سرورهم وقرعوا الطبول السماوية دون انقطاع

 التفسير

 ١٩\١٩\١. ب. ش

 التعريب

جيد " وصادقوا عليه بالهتاف يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجلمتجمعين هناك على قرار كما أثنى جميع كبار الحكماء ا

لذلك، كانوا في . العظيمالرب ميل الحكماء إلى ما فيه خير العامة هو أمر طبيعي، ألنهم مجهزين بقوى . "جدا

 .  وقالوا ما يلييتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج التيم غاية السرور برؤية

 التفسير

 ٢٠\١٩\١. ب. ش

 التعريب

، تخليك كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيالرب ر  انصا)PANDu ( پانْٰـٰدو يا شيخ الملوك الربانيين من ذرية):قال الحكماء(

 .  ليس مستغرباالعظيمالرب المزين بتيجان كثير من الملوك ابتغاء دخول صحبة عن عرشك 

 التفسير

 حتى الموت في سبيليتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج وبلغت انباء صيام يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجكانت االتصاالت بين الكواكب سائدة حتى أيام 

الرببأوامر ون  رخاء لكن جميع المالئكة يعملاإلنسان حياة المالئكة حياة تفوق. كواكب السماء موطن المالئكة الفطناء الخالص

َمهاراَجعلى سطح األرض دوما وكانوا في غاية السرور من الحق  تيمون لذلك، يمدح. تخلو كواكب السماء من ملحد. العظيم

مالك عند رؤية نفس راجعة الى الالهوت،يسر ا. لتكريمه  ونثروا الزهور على األرض وقرعوا الطبول السماويةيتْكْٰشـرّي لَپـ

ومن سرور المالئكة ب حلقة خفية من التعاون التامثمة .الحقرضى ون  بقواهم السماوية من كل الوجوه فيكسبالتيمون  فإنهم يعينالتيم

.  على األرضتيمهومالئكته في السماء والحق ين 

زداد الجما

ب

ان. كْرِِٰشْٰـنَٰ كلرب  غارقا في تعلقه بيتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجكان . تتيميةال الخدمة  بارتقائه إلى صعيدلإلنسانل الطبيعي ي ا

يميل هؤالء الحكماء بطبعهم إلى ما يعود على الجميع بالخير. "جيد جدا"  كبار الحكماء مسرورين بذلك وصادقوا على ذلك بالهتاف

 مسعودةتتيميةالالخدمة . تتيميةال الخدمة  فييتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجعندما رأوا استبحار لحدود وقدموا بركاتهم كان سرورهم وراء او

تزول جميع االشياء. كل شيء مسعودا التيم لذلك، يجد. التيممن ون نفسه يسرالحق جميع المالئكة والحكماء وحتى  ان إلى درجة

لعنةكانت لذلك، . يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج ء جميع الحكماء عند الموت كانت مناسبة مسعودة لـلقا. التقدمي التيم المنحوسة من وجه

.  الصبي بركة فعالْبراْهـَمنَٰالـ



ن بها حتى الموت جاهلين وتمسك ف ي

 ٢١\١٩\١. ب. ش

 التعريب

 إلى الكوكب العظيم المنزه كليا عن )يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج(الحق  تيمسننتظر جميعنا هنا إلى حين رجعة خير 

. جميع الشوائب الدنيوية وجميع أشكال الحزن

 التفسير

 ٢٢\١٩\١. ب. ش

 التعريب

  كبار الحكماءيتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجلذلك، هنأ .  للسماع وزاخرا بالمعاني وصادقا تماماعذباكان كالم الحكماء 

. كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيشخصية الالهوت الحق بعد سماعهم، رغبة بسماع تسالي 

 انمناصبهم الزائلة أرفع نفع مادي ان المناصب اإلداريةون يعتقد الساسة الحمقى الذين يحتل

الحقأكد لنا . الحياة البشرية مقصودة لتحقيق هذا الغرض. ظمفي داره الباقية هو النفع األعالحق الخالص المتمثل بدخول صحبة 

)PrahlAda( ْپـَرْهالَد َمهاراَجقال . الرجوع الى الالهوت، إلى داره الباقية هو اإلنجاز األعظم ان  عدة مراتـتاچّيـَوْد َچْبَهـفي 

)NRsiMhadeva( ـَهى ِدَوسـيمْٰنْـرِٰصورة ال أخاف وجهك المرعب في ربي، ):"NRsiMha (نْرِٰسيمْٰـَهىالحق في دعائه إلى 

لقد سقطنا في هذه الدوامة المرعبة من االمواج. كنني شديد الخوف من طريقة الحياة المادية التي تشبه حجر الطاحون الذي يطحننا ل

ذا هو رأس كمال الحياةه. تستدعيني إلى دارك الباقية بصفة أحد خدمك ان لذلك، ادعو عند قدميك اللوتسيتين. المتالطمة للحياة

في كل صنف منمررت بتجربتين مؤلمتين هما فراق الحبيب ولقاء المكروه . مررت بتجربة مريرة من الحياة المادية. المادية

.العالج الذي جربته كان اخطر من الداء نفسهفان اجناس الحياة التي ولدت فيها جزاء ما قدمت من عمل، وفي سبيل ابطالهما 

. " تحت قدميك اللوتسيتيناي ملجئهبنت ان وبناء عليه، أدعو اليك. ف من نقطة إلى نقطة رجعة تلو رجعةلذلك، انجر

 أكبر من كثير من الربانيين، علموا بالنتائج المريرة لطريقة الحياة المادية ولم يفتنهمالذين كانوا) PANDavas (پانْٰـدََٰوْزالملوك الـ

َمهاراَج  الحفيد الجدير لـيتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجكان . لصحبتهالحق دوما إلى فرصة استدعاء بريق عرشهم االمبراطوري بل سعوا 

َمهاراَجرشه االمبراطوري لحفيده وكذا،  عن ع)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَجخلى ت. )YudhiSThira (ّـوْدهيشْـتْهيَر ي

.)Janamejaya( َجـنَـِمـَجـيان العرش االمبراطوري لولده  تخلى ع)YudhiSThira (ّيـوْدهيشْـتْهيَر َمهاراَج حفيد يتْكْٰشـرّي َپـ

ببريق الحياة الماديةالحق  تيموبناء عليه، ال يفتتن . كْرِِٰشْٰـنَٰالرب بحب  التام تتيمهم ذاك هو طريق جميع ملوك تلك الساللة بفضل 

. ةالزائلعدم اإلنحياز والتعلق بمتاع الحياة المادية ون ل يلتزم ب

تلك السماء الروحية.  التي تقارن بغيمة في السماءالسماء الروحية وراء حدود الخليقة المادي  أي)paravyoma(يُّـوَم وَپـَران  ة

ـُوتَّـَم لُوَكپوروٰش  مثل)VaikuNTha (وايكونْٰطَْهىاسماء كواكب تختلف . )VaikuNTha (وايكونْٰطَْهىمليئة بالكواكب التي تسمى 

)PuruSottamaloka (آتْـشْـّيـوتَ لُوَكو ) Acyutaloka (لُوَكيـكْـَرَم  تْـريـوو) Trivikramaloka (لُوَكـِكـشَ ـّيٰش ْهـرِٰو

)HRSIkezaloka (لُوَك  ِكـشَـَوو) Kezavaloka (آنيرودَّْهى لُوَكو ) Aniruddhaloka (لُوَك  ماْدَهـَوو) Madhavaloka (و

و) zrIdharaloka( ـْدَهـَر لُوَكشْـرّي و) SaGkarSaNaloka ( لُوَكـنَٰ َسـنْكَـْرشَٰو) Pradyumnaloka ( لُوَكْـَرْدّيـوْمـَن

اسو ِدَو

پ

 وماليين غيرها من الكواكب الروحية التي)DvArakAloka(  ْدواَركا لُوَكو) AyodhyAloka (لُوَكـا آيُّـوْدْهـّي و لُوَك و

كل شيء في السماء. للرب العظيم وجميع اهلها من النفوس المحررة بأبدان روحية مثل البدن الروحي العظيمالرب سودها  ي

السماء الروحية متقومة بالهناء الروحي وتغيب عنها الوالدة.  روحي يخلو من الشوائب المادية مما يعني خلوها من الشقاءالروحية

 Goloka (لُوَك ورِِٰٰنْـداَوَنچُووالموت والشيخوخة والمرض، ويوجد كوكب عظيم واحد بين الكواكب الروحية المذكورة اعاله يدعى 

VRndAvana( دخول ذلك الكوكب وهذا ما تنبأيتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجكان مصير .  وبطانتهكْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي عظيمالالرب  هو دار 

تشاوروا جميعهم فيما بينهم حول الرحيل الجليل للملك الجليل وأجمعوا على البقاء إلى.  المجتمعين هناك)RSis( ـيْزٰشرِٰه كبار الـ ب

، لكن يكمن الحزن في افتقاده وهذاالحقليست مناسبة حزينة ألن مصيره دخول ملكوت للحقالكبير  التيم مناسبة رحيل. آخر لحظة

ـيْزٰشرِٰلذلك، قرر كبار الـ. التيمبأعيننا الشحمية، كذا، تندر رؤية كبار الحق ما يدعو إلى االسف، وكما انه من النادر رؤية 

)RSis(البقاء في المكان إلى اللحظة االخيرة  .



 ٢٣\١٩\١. ب. ش

 التعريب

جميعكم تعادلوا شخصية العلم . جميع ارجاء الكون للتجمع هنايا كبار الحكماء، تلطفتم بالقدوم من : قال الملك

وبالتالي، انتم مياليون بطبعكم إلى ما . فوق االفالك الثالثة )Satyaloka( َسـتْـيا لُوَكالعظيم المقيم على كوكب 

. فيه خير اآلخرين، وهذا هو غرضكم الوحيد سواء في هذه الحياة أو في الحياة االخرى

 التفسير

 ٢٤\١٩\١. ب. ش

 التعريب

 ارجو منكم اخباري بعد التدبر الصائب، عن.  االكفاء، اسألكم اآلن عن واجبي الفوريـةْبراْهـَمنَٰالـايها 

.  الظروف وال سيما المشرف على الموتافةلكل فرد في كالصفي الواجب 

 التفسير

 ٢٥\١٩\١. ب. ش

 التعريب

ر  جاب األرض غير عابئ بأم الذي)zrI VyAsadeva (وّيـاَس ِدَو شْـرّيـ لحينذاك، ظهر االبن القدير 

كان محاطا . لم يحمل شارات تدل على انتمائه إلى مطلق درجة اجتماعية أو مرتبة روحية. وراضيا بذاته

. بالنساء واالطفال وبدى من لباسه كما لو أهمله االخرين

 التفسير

تتصف األحياء افراد القدرة. الثراء والقوة والذكر والجمال والعلم واإلستغناء:  هو غنى سداسيشخصية الالهوت العلياى ان غن

 محجبة بالقدرة المادية كما تحجب) بالمئة من صفات الرب٧٨(تلك الصفات .  بالمئة٧٨بها جميعها بنسبة أقصاها للحقالبينية 

.كذا، اتصاف األحياء بتلك الصفات بالغ الضآلة. الشمس باهتة بالمقارنة مع ضوءها االصليالقوة التي تحجب . الشمس بالغيوم

يقع البشر على األرض في وسط الكون لكن األحياء مثل المولى.  السماوي واألرضي والتحتي:في الكون المادي ثالثة أفالك وجد ت

َسـتْـيا لُوَكأهل . )Satyaloika( َسـتْـيا لُوَك هو الفلك السماوي ذلك في الفلك السماوي وأعلى كواكبون  وأشباهه يقيمْبـَرْهما

)Satyaloka( ِوديالـلذلك، يطلق عليهم تشخيصات العلم . لذلك ستارة القدرة المادية مرفوعة عن اعينهم. ةِوديالـ خبراء بالحكمة

ال حاجة لهم إلى العالم.  المنزهين عن الرغباتتيمالبكالهما ألنهم من ون ولدرايتهم بكل من العلم الدنيوي والعلي فإنهم ال يعن

إلى مختلف الكواكبون فما الذي يحملهم على القدوم إلى العالم الدنيوي؟ انهم ينزل. الدنيوي كما انهم كاملين بذاتهم في العالم العلي

.لف الظروف وحسب مختلف األجواءإلى األرض ليعملوا بما فيه خير اهلها في مختون ينزل. لتخليص النفوس المترديةالحق بأمر 

 . فتنة الخارجيةال صلة لهم بهذا العالم سوى استعادة النفوس المتردية في الوجود المادي والغارقين في أوهام ال

. ما هو واجب كل حي في كل الظروف وما هو واجب المشرف على الموت: في هذا النصط سؤالينرح الملك على الحكماء

العمر غير.  قصير أو بعد مائة سنة مائت سواء في وقتاإلنسانالسؤال المتعلق بواجب المشرف على الموت باألهمية ألن متاز 

هم لكن واجب المائت بالغ االهمية

ي

 فور وصوله أيضاً،سـوامّيچُوشـوَك ِدَو  هذين السؤالين على يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجطرح . 

مجمل 

م

خالصة التي تم من بداية الباب الثاني إلى الباب الثاني عشر يدور حول هذين السؤالين، والـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرّي و

د هي كلمة الفصل بصدـتاچّيـَوْد َچْبَهـنفسه في ختام الحق  حسب تأكيد كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي خدمة التتيم بحب ان التوصل اليها هي

معين لكنه اراد من جميع كبار الحكماء المتجمسبقا  يعي بتلك الحقيقةيتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجكان . الواجب الدائم لكل حي في الحياة

 التي)zuddha( شودَّْهى كلمةذكر . تسنى له متابعة واجبه المصادق عليه دون تضارب بالرأيتهناك االدالء بقناعتهم باإلجماع ل

ت الذات، بعضها طرقتحقيق العلي أو تحقيقيقترح مختلف الفالسفة طرق مختلفة بصدد ال. عني صائب على أتم وجه على االخص

توجب الطريقة من الدرجة االولى التولي عن سائر الطرق والتسليم للقدمين. من الدرجة الثانية أو الثالثة من الدرجة االولى وبعضها 

. للنجاة من كل الذنوب وجزاءهاللحقاللوتسيتين 



 ٢٦\١٩\١. ب. ش

 التعريب

ساقيه ويديه وفخذيه وذراعيه وكتفيه وجبينه كانت .  في السادسة عشر فقط)VyAsadeva( وّيـاَس ِدَوكان ابن 

ل وعنقه كان وجهه في غاية الجما. كانت عيناه واسعتان وانفه وأذنيه مرتفعين.  التشكلةوسائر سيماءه رقيق

 . حسن التشكل وفي جمال الصدفة

 التفسير

 ٢٧\١٩\١. ب. ش

 التعريب

كان طويل . كانت ترقوته ممتلئة وكان صدره عريضا وسميكا وكانت سرته عميقة وعكنات بطنه جميلة

 . كْرِِٰشْٰـنَٰالرب كان عاريا وكانت بشرته تعكس بشرة . وجهه الجميلالذراعين وشعره االجعد مبعثرا على 

 التفسير

 ٢٨\١٩\١. ب. ش

 التعريب

أكرمه . كان جذابا للنساء بفضل بهاء بدنه وابتسامته الساحرة. كان اسمراني وفي غاية الجمال بفضل شبابه

 .  رغم سعيه إلى اخفاء رفعة مقامهلخبرتهم بعلم الفراسة كبار الحكماء الحاضرين بالنهوض من مقاعدهم

 ٢٩\١٩\١. ب. ش

 التعريب

ستقبال الضيف  نكس رأسه إل)ويشْٰـٰنومحمي ( راتَ ويشْٰـٰنو الذي كان يكنى أيضاً يتْكْٰشـرّيَپـ راَجَمها

شـوَك ِدَو جلس . حينئذ، انقطع جميع الصبيان والنساء الجهلة عن اللحاق به. سـوامّيچُوشـوَك ِدَو البارز 

. من الجميعاالحترام  في مقعده الرفيع متقبال سـوامّيچُو

 يرالتفس

سـوامّيچُوَو شـوَك ِد مثل التيم لإلشارة أحياناً إلى بعض كبار العظيمالكامل )BhagavAn (ـوانَچْبـَهـ كلمةتستعمل   أي 

 لم.تتيميةال للخدمةالمنجزات العظيمة فضل بشؤون الكون المادي لرضاهم بالذات بون وأمثاله من النفوس المحررة الذين ال يحفل

وّيـاَس ِدَوكان . كما تقدم توضيحه ا روحيا رسميا ولم يمر بأي من الطقوس اإلصالحية الرسميةيد سسـوامّيچُوشـوَك ِدَو  يتخذ

)VyAsadeva(بعد ذلك، اصبح راضي بذته كليا.  منهـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرّي سمع سـوامّيچُوشـوَك ِدَو ه الطبيعي ألن يد س

شـوَك ِدَو شْـرّيتحقيق الخالص التام لكن ون الطرق الرسمية ضرورية لمن يطلب. لم يكن يحتاج إلى أي طريقة رسمية

ُو

و

ان يترقب منه حسن الملبس عندما كان صبيا لكنه مضى عاريا ال يكترث. الده بلغ تلك الدرجة مسبقا بفضل وسـوامّي كچ

 ترحاله فياثناء ظهر في المكان بذلك،. تجاهلته عامة الناس وكان يلحقه الصبيان والنساء كما لو كان مخبوال. بالعادات اإلجتماعية

ثمة توصيات. يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجباإلجماع على سؤال قرار  كبار الحكماء لم يتوصلوا إلى ان يبدو. األرض ال يلوي على شيء

خدمة التتيمختالف الجبلة، لكن تتمثل الغاية القصوى للحياة في تحقيق أرفع درجات كمال نظرا إل مختلفة بصدد الخالص الروحي 

 zrI (وّيـاَس ِدَو شْـرّيـ لدير ، وكما يختلف االطباء، فقد اختلف الحكماء في توصياتهم، وفي تلك الغضون، ظهر االبن القبالرب

VyAsadeva( . 

كان. سـوامّيچُوشـوَك ِدَو  تجري اللياقة بوصف الشخصية المحترمة ابتداء بالساقين وقد روعيت تلك اللياقة هنا بصدد وصف 

 الذيسـوامّيچُوشـوَك ِدَو  شْـرّيكان . يكون الشخص أكبر بالتجربة وليس بالسن ان يمكن. ي السادسة عشر من العمر فقط

صف هنا بابن 

ف

.  أكثر خبرة بعلمه من جميع الحكماء الحاضرين هناك رغم حداثة سنه)VyAsadeva( وّيـاَس ِدَو

انت مالمحه تدل على رفعته

و

ميع العالمات التي وصفت بصدد اسارير  ج  .  كانت عالمات استثنائية يتميزسـوامّيچُوشـوَك ِدَو ك

ب . كْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّيكانت بشرته تشبه بشرة الحي العظيم . ها العظماء حسب علم الفراسة



 و)zrlla VyAsadeva( وّيـاَس ِدَوـَل شْـرّي إلى اللقاء، بإستثناء سـوامّيچُوشـوَك ِدَوهض الجميع من مقاعدهم فور وصول  

اَرَد

ن

 على التحيةسـوامّيچُوشـوَك ِدَو رد . الجليل التيم  الذي كان سعيدا بإستقباليتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج ونفر قليل، في حين سجد 

اإلستقبا

ن

 ٣٠\١٩\١. ب. ش

 التعريب

 باهرا وبجله الجميع عندما احاط كبار الحكماء والمالئكة به كما تحيط سـوامّيچُوشـوَك ِدَو كان حضور 

 . النجوم والكواكب وسائر االجسام السماوية بالقمر

 التفسير

 ٣١\١٩\١. ب. ش

 عريبالت

 في غاية الطمأنينة والفطنة متهيئا لإلجابة على اي سؤال دون سـوامّيچُوشـوَك ِدَو  شْـرّيجلس الحكيم 

ا وتقصى منه بكل أدب بكالم حلو وكفين احترام وسجد له )يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج(الكبير  التيم دنا منه. تردد

. متضامين

 التفسير

 ٣٢\١٩\١. ب. ش

 التعريب

حلولك علينا ، طهرتنا وجعلتنا مثل المحاج برحمتك وحدها بْبراْهـَمنَٰايها الـ: يتْكْٰشـرّيَپـقال الملك السعيد 

. التيمبرحمتك، نحن الملوك التافهين نصبح جديرين بإداء الخدمة إلى . بصفة ضيف

 التفسير

ابتعد الصبيان.  قدم له مقعد الصدارةبذلك،. موني ناَرَدل بالعناق والمصافحة ونكس الرأس والسجود وال سيما لوالده و 

النساء 

و

.  عندما استقبله الملوك والحكماءانقطعوا عن اعمالهم الصبيانية وخيم الوقار والهدوء على الجميعو و

) brahmarSi VyAsadeva (وّيـاَس ِدَو وـيٰشْبـَرْهـَمـرِٰ  ـيٰشناَرَد ِدَورِٰ كان المجلس الكبير يضم شخصيات ربانية مثل 

)devarSi NArada (راَم َپـَرشو و)ParazurAma(كْـشَٰـتْـريـياْز كبير حكام الملوك الـ) KSatriyas(كان بعضهم من.  وغيرهم

 أو)devarSi( ـيٰش ِدَورِٰوأ) brahmarSi (ـيٰشْبـَرْهـَمـرِٰ لم يكن سـوامّيچُوشـوَك ِدَو . ةلينزتجليات الالهوت البار 

اَجـرِٰ

ك

 القسطتلقىلكنه ) ParazurAma(راَم َپـَرشو أو )VyAsadeva( وّيـاَس ِدَو  أوناَرَدا نظير تجلي وال كان )rAjarSi( ـيٰشر

 عدم التقليل من اهميةلإلنسانلذلك، ينبغي . نفسهالحق يكرم على األرض أكثر من تكريم الحق تيم  ان االكبر من التكريم مما يعني

. سـوامّيچُوشـوَك ِدَو نظير يم 

انت 

ت

تقتضي االحكام. ةِوديالـألحكام ا الئقة تماما حسب السيد الروحي اآلن بالتقصي من يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجا اتخذهالهيئة التي ك

 متهيئا االن لموته وكان عليه ايجاد وسيلةيتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجكان .  لفهم العلم العليالسيد الروحي بالدنو بتواضع من ةِوديالـ

ال ضرورة إلى.  في مثل تلك الحاالت الهامةسيد روحي اتخاذ اإلنسانالمفروض ب. في خالل سبعة أيام قصيرة الحقدخول ملكوت 

 السيد روحيمن يجهل كيف يطرح االسئلة على ال. حاجة إلى حل معضالت الحياةب اإلنسان دون ان يشعر سيد روحيالدنو من 

سيد روحيبلغ الكمال كل من ال. سـوامّيچُوشـوَك ِدَو  على أتم صورة في شخص سيد روحيشأن له برؤيته، وتظهر مؤهالت ال

سـوامّيچُوشـوَك ِدَو . ـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرّي بواسطة يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج و سـوامّيچُوشـوَك ِدَو  شْـرّيوالمريد أي 

ـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرّيتال .  لكن لم تسنح له فرصة تالوته)VyAsadeva( وّيـاَس ِدَو من والده ـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرّيتلقى 

.  ومريده الخالصسيد روحيوبناء عليه، نال كل من ال.  واجاب على كل اسئلته دون تردديتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجعلى 



 ٣٣\١٩\١. ب. ش

 التعريب

رؤيتك أو لمسك أو غسل قدميك المقدستين وتقديم مقعد لك في دارنا؟ب كيفف تتطهر بيوتنا فورا بمجرد ذكرك

 التفسير

 ٣٤\١٩\١. ب. ش

 التعريب

كما ال يقوى الملحد على البقاء في   فورا في حضوركلإلنسانالجليل، تزول الذنوب الجسيمة  چّييُّـوايها الـ

  .الحقحضور 

 التفسير

 ٣٥\١٩\١. ب. ش

 التعريب

جرد نسباءهم لمأحد ا) PANDu ( پانْٰـٰدو حبيب اوالد الملككْرِِٰشْٰـنَٰ شْـرّي شخصية الالهوت العلياقبل بي 

. إرضاء أوالد عمته االجالء

 التفسير

َپـروْدَرْپـَرتا َمهاراَجكان .  من أرباب المتعة الدنيوية وال سيما الملوكسـوامّيچُوشـوَك ِدَو  نظير التيمال يدنو 

)PratAparudra (النساء وأهل. يأذن له برؤيته ألنه كان ملكا ان  عندما طلب رؤيته رفض المولى لكنتْـشايتَـنْيا اتباع المولى من

 برؤية الملوك،سـوامّيچُوشـوَك ِدَو  من طراز التيملذلك، ال يعنى . الذي يطلب الرجوع الى الالهوت التيم المال محرمين على

شعر.  لرؤيته قبل موتهسـوامّيچُوشـوَك ِدَو لذلك، جاء . ا جليال رغم انه ملكتيمكان .  مختلفايتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج كان كن ل

عه رغم انه كان يعادلبدافع توا) KSatriyas (كْـشَٰـتْـريـياْز بنفسه سليال غير جديرا بأسالفه الـيتْكْٰشـرّيَپـ  ضَمهاراَج

ة ويطلق على الذراري الساقط)kSatra-bandhavas( َوْزَبـنْـْدَهـ -ـتْـَركْـشَٰ للملوك ةيطلق على الذراري الساقط. اسالفه

َمهاراَجتشجع . )brahma-bandhus(  َبـنْـْدهوْز–ْبـَرْهـَم  أو )dvija-bandhus( نْـْدهوْز َبـ– ْدويـَج ـةْبراْهـَمنَٰ للـ

. محججليل قادر بحضوره على تحويل أي مكان إلى  تيم شعر انه تطهر بحضور. سـوامّيچُوشـوَك ِدَو  بحضور يتْكْٰشـرّيَپـ

راءهم ذنوبهم، لكنالتيمأهيمة المقدسات عائدة إلى حضور كبار الحكماء و ون إلى المقدسات ويخلفن اآلثمين يذهب ان قيل.  و و

 جميع الذنوبالتيم يزيل.  والحكماء فيهاالتيمة بفضل حضور صفي يزيل تلك الذنوب المتراكمة فتبقى المقدسات التيمحضور 

تصفية مصلحتهم عند زيارة المتزوجين بل غايتهم الوحيدة التيملذلك، ال يخدم . بهاون المتراكمة في بيوت أهل الدنيويين حالما يحل

رب العائلة الذي يسيء تكريم.  عند ابوابهمالتيمجين الشعور باإلمتنان عند ظهور الحكماء ولذلك، ينبغي للمتزو. يوت المتزوجين ب

في اليوم الذي ال يسجد فيهتكفيرا عن ذنبه الكبير لذلك، تقضي االحكام على المتزوج الصيام .  إنما يرتكب ذنبا كبيراالتيمالحكماء و

. للتيم

.التيم تيم الحق مالك بفضل تخلقه باألخالقلحد وال فئتين اإلنسان ال يقوى الشيطان على الوقوف في.  الربانية بينما الملحد شيطانم

لهم سواء فيالحق لكن يتالشى الشيطان حالما يظهر الحق لشياطين عن السعي إلى القضاء على ال ينقطع ا. ويشْٰـٰنوالرب ضور  ح

.االشباح تزول فور تسبيح االسم القدوس ان قيل. صورة اسمه القدوس أو صورته العلية أو صفاته أو تساليه أو لواحقه أو منوعاته

.ةِوديالـفي المكان حسب ما جاء في جميع الكتب ون ا حالما يحضروتتالشى أشباح الذنوب فورالحق  من عداد لواحق التيمبار  ك

لذلك، يوصى الفرد باإلقتصار على مخالطة .  لمنع تأثير الشياطين واألشباحالتيم 



 ٣٦\١٩\١. ب. ش

 التعريب

ا رغم انك تتحرك مخفيا عن انظار العامة وانظارنا،  كيف ظهرت هنا تلقائي)كْرِِٰشْٰـنَٰالرب دون إلهام (وإال 

 نحن المشرفون على الموت؟

 التفسير

 ٣٧\١٩\١ .ب. ش

 التعريب

 الكمال لجميع االشخاص وال دربر اظهإل لذلك، اتوسل اليك. التيم وينچّييُّـو لكبار الـالسيد الروحيانت 

. سيما المشرف على الموت

 التفسير

 ٣٨\١٩\١. ب. ش

 التعريب

تجيبني على  ان ارجو. يسمعه ويسبحه ويذكره ويعبده ان لإلنسانتخبرني ما ينبغي وما ال ينبغي  ان ارجو

.  عنهكل ما سألتك

 ٣٩\١٩\١. ب. ش

 التعريب

 . ما يستغرقه حلب بقرةوقتا اطول م القدير، قيل انك ال تبقى في بيوت الناس ْبراْهـَمنَٰايها الـ

 التفسير

مصالح عائلته بمهارة تفوق غيره المتعلقين بالشؤون العائلية الوهميةالصفي  التيم خدم غالبية البشر متعلقة بشؤونها العائلية ويدور. ي

عندماء خدمة أفضل إلى عائلته دااالفرد على بقدرة يجهل هؤالء المضللين . الدافع اإلقتصادي للمجتمع البشري حول الحنان العائلي

ْپـَرْهالَد َمهاراَجكان . همن غير تيمبحماية خاصة حتى وان كانوا   تيمهأفراد عائلة وذريةالحق يخص  .الحق يصبح من تيم

)PrahlAda( ـوپهيَرنْٰـياكَـشيـلكن كان والده للحقا جليال تيم) HiraNyakazipu ( ك، نال للرب، ومع ذليجهر بعداوتهكبيرا ملحدا

افراد عائلةالحق يشمل لطف . )PrahlAda( ْپـَرْهالَد َمهاراَج ألنه كان والد الخالص) HiraNyakazipu (ـوپهيَرنْٰـياكَـشيـ

َمهاراَجكان . تتيميةال الخدمة إلى السهر على افراد عائلته حتى وان هجرهم في سبيل التيم وبناء عليه، ال يحتاج. تيمه

الرب برعاية يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج ويقر كْرِِٰشْٰـنَٰالرب  عمة )KuntI(كونْـتّي   واخوانه ابناء)YudhiSThira (ّـوْدهيشْـتْهيَر

ْرِِٰشْٰـنَٰ

ي

. كبارال) PANDavas (پانْٰـدََٰوْزألنه الحفيد الوحيد للـله  

ان الحكيم الكبير 

ك

يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجالجليل  التيم  للظهور فجأة امامكْرِِٰشْٰـنَٰالرب  ملهما حتما من قبل سـوامّيچُوشـوَك ِدَو ك

سيد روحيال .الحق والسيد الروحي برحمة تتيميةال الخدمة يستطيع الفرد تحقيق صفوة. ـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرّيليلقي عليه تعاليم 

ـَلشْـرّي .الحقا روحيا دون أمر يديصبح س ان ال ينبغي ألحد. لهداية المريد إلى تحقيق النجاح االقصىللحقهو الصورة المتجلية 

ـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرّي وتالوة يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَجهور امام بالظالحق لذلك، الهمه . سيد روحي سليم سـوامّيچُوشـوَك ِدَو 

.المتمثلة بإرسال ممثله الحقيقيالحق يستطيع الفرد تحقيق النجاح األقصى المتمثل بالرجوع الى الالهوت عندما ينال حظوة . عليه

 التيم، لكن ذلك، يستند إلى اخالصثل الحقيقي للربحالما يلتقي بالمم رجوعه الى الالهوت فور مفارقة بدنه الحاضر التيم يضمن

ممثله إلى كل نفس يجدها شديدةالحق يرسل . لذلك، هو عليم بتحركات جميع االشخاص. جالس في قلوب جميع األحياءالحق . فسه ن

. نفسهالحق  يعني تلقي عون السليم سيد روحيعون ال ،جملة القول. الشوق إلى الرجوع الى الالهوت

يد روحينتفي الحاجة إلى اتخاذ  سيس ال.  دون شوق تام إلى التقصي عن طريق الكمال ل اتخاذاصبح .  زينة لرب العائلةسيد روحي

يد روحي

ت

َمهاراَج. المريد الزائف فينتهي كل منهما الى الجحيم حتماعلى  الزائف سيد روحييطري ال.  دون نفع امرا رائجا س

السؤال الذي طرحه.  هو مثال المريد ألنه يطرح اسئلة حيوية تعنى جميع البشر وال سيما المشرف على الموتيتْكْٰشـرّيـ

َهاراَج

َپ

.  الجليل في اجوبتهسيد روحيلنرى اآلن فطنة ال. ـَوتَـْمَچـَمْد ْبـهاشْـرّي مدار  هويتْكْٰشـرّيَپـ  م



 ٤٠\١٩\١. ب. ش

 التعريب

عندئذ، بدأ الحكيم الجليل . ذلك، تكلم الملك وتقصى من الحكيم بكالم عذبب: ـوامّيْسچُو سّوتَ شْـرّيقال 

 . بالجواب  بأصول الدينخبير ال)VyAsadeva( وّيـاَس ِدَوابن 

 ولختام الباب األ

.عض الحليب للغذاءدخل الحكماء و ب ون  في سلك التبتل بيوت ارباب العائالت في اوقات حلب االبقار في الصباح الباكر ويطلبالتيم ي

. بالحليب وحدهلربانيينلذلك، يتغذى الحكماء وا. تامينات الالزمةوفر رطل من الحليب الطازج من ضرع البقرة للبالغ جميع الفي

مقدور أفقر ارباب العائالت اإلحتفاظ بعشر بقرات على االقل وتدر كل منها حوالي 

ي

لذلك، ال.  إلى عشرين رطال من الحليب١٢ ب

إذن، كان. ن كأطفالهملربانييكماء وامن واجب ارباب العائالت الحفاظ على الح. لربانيينتردد أحد بتوزيع بضعة أرطال على ا

باني

ي

بكالم آخر، من النادر رؤية.  ال يبقى عند باب رب العائلة سوى بضعة دقائق في الصباحسـوامّيچُوشـوَك ِدَو  مثل  ر

 العائالته تلقينه بأسرع وقت ممكن، كما ينبغي ألربابمن يتْكْٰشـرّيَپـ َمهاراَج لذلك، طلب. ن في دور ارباب العائالتلربانييا

يحقق له شيء ان يطلب من الحكيم ان التحلي بالقدر الكافي من الفطنة للتقصي من الحكماء الزائرين كما ال ينبغي لرب العائلة

.  وارباب العائالتالتيمتقوم بين  ان تلك هي الصلة المتبادلة التي يجب. توفر في األسواق م

."سـوامّيچُوشـوَك ِدَو  ظهور " على الفصل التاسع عشر من الباب االول بعنوان ْبـَهـكْتي ِودانْـتَانقضى تفسير 
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	ش. ب. 1\6\31
	ش. ب. 1\6\32
	ش. ب. 1\6\33
	ش. ب. 1\6\34
	ش. ب. 1\6\35
	ش. ب. 1\6\36
	ش. ب. 1\6\37
	ش. ب. 1\6\38


	الفصل السابع
	عقاب ابن دْروُنَ
	ش. ب. 1\7\1
	ش. ب. 1\7\2
	ش. ب. 1\7\3
	ش. ب. 1\7\4
	ش. ب. 1\7\5
	ش. ب. 1\7\6
	ش. ب. 1\7\7
	ش. ب. 1\7\8
	ش. ب. 1\7\9
	ش. ب. 1\7\10
	ش. ب. 1\7\11
	ش. ب. 1\7\12
	ش. ب. 1\7\13-14
	ش. ب. 1\7\15
	ش. ب. 1\7\16
	ش. ب. 1\7\17
	ش. ب. 1\7\18
	ش. ب. 1\7\19
	ش. ب. 1\7\20
	ش. ب. 1\7\21
	ش. ب. 1\7\22
	ش. ب. 1\7\23
	ش. ب. 1\7\24
	ش. ب. 1\7\25
	ش. ب. 1\7\26
	ش. ب. 1\7\27
	ش. ب. 1\7\28
	ش. ب. 1\7\29
	ش. ب. 1\7\30
	ش. ب. 1\7\31
	ش. ب. 1\7\32
	ش. ب. 1\7\33
	ش. ب. 1\7\34
	ش. ب. 1\7\35
	ش. ب. 1\7\36
	ش. ب. 1\7\37
	ش. ب. 1\7\38
	ش. ب. 1\7\39
	ش. ب. 1\7\40
	ش. ب. 1\7\41
	ش. ب. 1\7\42
	ش. ب. 1\7\43
	ش. ب. 1\7\44
	ش. ب. 1\7\45
	ش. ب. 1\7\46
	ش. ب. 1\7\47
	ش. ب. 1\7\48
	ش. ب. 1\7\49
	ش. ب. 1\7\50
	ش. ب. 1\7\51
	ش. ب. 1\7\52
	ش. ب. 1\7\53-54
	ش. ب. 1\7\55
	ش. ب. 1\7\56
	ش. ب. 1\7\57
	ش. ب. 1\7\58


	الفصل الثامن
	ادعية الملكة كونْـتيّ وانقاذ پَـريّـكْشٰيتْ
	ش. ب. 1\8\1
	ش. ب. 1\8\2
	ش. ب. 1\8\3
	ش. ب. 1\8\4
	ش. ب. 1\8\5
	ش. ب. 1\8\6
	ش. ب. 1\8\7
	ش. ب. 1\8\8
	ش. ب. 1\8\9
	ش. ب. 1\8\10
	ش. ب. 1\8\11
	ش. ب. 1\8\12
	ش. ب. 1\8\13
	ش. ب. 1\8\14
	ش. ب. 1\8\15
	ش. ب. 1\8\16
	ش. ب. 1\8\17
	ش. ب. 1\8\18
	ش. ب. 1\8\19
	ش. ب. 1\8\20
	ش. ب. 1\8\21
	ش. ب. 1\8\22
	ش. ب. 1\8\23
	ش. ب. 1\8\24
	ش. ب. 1\8\25
	ش. ب. 1\8\26
	ش. ب. 1\8\27
	ش. ب. 1\8\28
	ش. ب. 1\8\29
	ش. ب. 1\8\30
	ش. ب. 1\8\31
	ش. ب. 1\8\32
	ش. ب. 1\8\33
	ش. ب. 1\8\34
	ش. ب. 1\8\35
	ش. ب. 1\8\36
	ش. ب. 1\8\37
	ش. ب. 1\8\38
	ش. ب. 1\8\39
	ش. ب. 1\8\40
	ش. ب. 1\8\41
	ش. ب. 1\8\42
	ش. ب. 1\8\43
	ش. ب. 1\8\44
	ش. ب. 1\8\45
	ش. ب. 1\8\46
	ش. ب. 1\8\47
	ش. ب. 1\8\48
	ش. ب. 1\8\49
	ش. ب. 1\8\50
	ش. ب. 1\8\51
	ش. ب. 1\8\52


	الفصل التاسع
	رحيل بْـهـيّـشْٰـمَ دِوَ في حضور الرب كْرِِٰشْٰـنَٰ
	ش. ب. 1\9\1
	ش. ب. 1\9\2
	ش. ب. 1\9\3
	ش. ب. 1\9\4
	ش. ب. 1\9\5
	ش. ب. 1\9\6-7
	ش. ب. 1\9\8
	ش. ب. 1\9\9
	ش. ب. 1\9\10
	ش. ب. 1\9\11
	ش. ب. 1\9\12
	ش. ب. 1\9\13
	ش. ب. 1\9\14
	ش. ب. 1\9\15
	ش. ب. 1\9\16
	ش. ب. 1\9\17
	ش. ب. 1\9\18
	ش. ب. 1\9\19
	ش. ب. 1\9\20
	ش. ب. 1\9\21
	ش. ب. 1\9\22
	ش. ب. 1\9\23
	ش. ب. 1\9\24
	ش. ب. 1\9\25
	ش. ب. 1\9\26
	ش. ب. 1\9\27
	ش. ب. 1\9\28
	ش. ب. 1\9\29
	ش. ب. 1\9\30
	ش. ب. 1\9\31
	ش. ب. 1\9\32
	ش. ب. 1\9\33
	ش. ب. 1\9\34
	ش. ب. 1\9\35
	ش. ب. 1\9\36
	ش. ب. 1\9\37
	ش. ب. 1\9\38
	ش. ب. 1\9\39
	ش. ب. 1\9\40
	ش. ب. 1\9\41
	ش. ب. 1\9\42
	ش. ب. 1\9\43
	ش. ب. 1\9\44
	ش. ب. 1\9\45
	ش. ب. 1\9\46
	ش. ب. 1\9\47
	ش. ب. 1\9\48
	ش. ب. 1\9\49


	الفصل العاشر
	رحيل الرب كْرِِٰشْٰـنَٰ إلى دْوَارَكا
	ش. ب. 1\10\1
	ش. ب. 1\10\2
	ش. ب. 1\10\3
	ش. ب. 1\10\4
	ش. ب. 1\10\5
	ش. ب. 1\10\6
	ش. ب. 1\10\7
	ش. ب. 1\10\8
	ش. ب. 1\10\9-10
	ش. ب. 1\10\11-12
	ش. ب. 1\10\13
	ش. ب. 1\10\14
	ش. ب. 1\10\15
	ش. ب. 1\10\16
	ش. ب. 1\10\17
	ش. ب. 1\10\18
	ش. ب. 1\10\19
	ش. ب. 1\10\20
	ش. ب. 1\10\21
	ش. ب. 1\10\22
	ش. ب. 1\10\23
	ش. ب. 1\10\24
	ش. ب. 1\10\25
	ش. ب. 1\10\26
	ش. ب. 1\10\27
	ش. ب. 1\10\28
	ش. ب. 1\10\29
	ش. ب. 1\10\30
	ش. ب. 1\10\31
	ش. ب. 1\10\32
	ش. ب. 1\10\33
	ش. ب. 1\10\34-35
	ش. ب. 1\10\36


	الفصل الحادي عشر
	دخول الرب كْرِِٰشْٰـنَٰ إلى دْوَارَكا
	ش. ب. 1\11\1
	ش. ب. 1\11\2
	ش. ب. 1\11\3
	ش. ب. 1\11\4-5
	ش. ب. 1\11\6
	ش. ب. 1\11\7
	ش. ب. 1\11\8
	ش. ب. 1\11\9
	ش. ب. 1\11\10
	ش. ب. 1\11\11
	ش. ب. 1\11\12
	ش. ب. 1\11\13
	ش. ب. 1\11\14
	ش. ب. 1\11\15
	ش. ب. 1\11\16-17
	ش. ب. 1\11\18
	ش. ب. 1\11\19
	ش. ب. 1\11\20
	ش. ب. 1\11\21
	ش. ب. 1\11\22
	ش. ب. 1\11\23
	ش. ب. 1\11\24
	ش. ب. 1\11\25
	ش. ب. 1\11\26
	ش. ب. 1\11\27
	ش. ب. 1\11\28
	ش. ب. 1\11\29
	ش. ب. 1\11\30
	ش. ب. 1\11\31
	ش. ب. 1\11\32
	ش. ب. 1\11\33
	ش. ب. 1\11\34
	ش. ب. 1\11\35
	ش. ب. 1\11\36
	ش. ب. 1\11\37
	ش. ب. 1\11\38
	ش. ب. 1\11\39


	الفصل الثاني عشر
	ولادة الإمبراطور پَـريّـكْشٰيتْ
	ش. ب. 1\12\1
	ش. ب. 1\12\2
	ش. ب. 1\12\3
	ش. ب. 1\12\4
	ش. ب. 1\12\5
	ش. ب. 1\12\6
	ش. ب. 1\12\7
	ش. ب. 1\12\8
	ش. ب. 1\12\9
	ش. ب. 1\12\10
	ش. ب. 1\12\11
	ش. ب. 1\12\12
	ش. ب. 1\12\13
	ش. ب. 1\12\14
	ش. ب. 1\12\15
	ش. ب. 1\12\16
	ش. ب. 1\12\17
	ش. ب. 1\12\18
	ش. ب. 1\12\19
	ش. ب. 1\12\20
	ش. ب. 1\12\21
	ش. ب. 1\12\22
	ش. ب. 1\12\23
	ش. ب. 1\12\24
	ش. ب. 1\12\25
	ش. ب. 1\12\26
	ش. ب. 1\12\27
	ش. ب. 1\12\28
	ش. ب. 1\12\29
	ش. ب. 1\12\30
	ش. ب. 1\12\31
	ش. ب. 1\12\32
	ش. ب. 1\12\33
	ش. ب. 1\12\34
	ش. ب. 1\12\35
	ش. ب. 1\12\36


	الفصل الثالث عشر
	دْهْـرِٰتَـراشْٰـتْرَ يهجر القصر
	ش. ب. 1\13\1
	ش. ب. 1\13\2
	ش. ب. 1\13\3-4
	ش. ب. 1\13\5
	ش. ب. 1\13\6
	ش. ب. 1\13\7
	ش. ب. 1\13\8
	ش. ب. 1\13\9
	ش. ب. 1\13\10
	ش. ب. 1\13\11
	ش. ب. 1\13\12
	ش. ب. 1\13\13
	ش. ب. 1\13\14
	ش. ب. 1\13\15
	ش. ب. 1\13\16
	ش. ب. 1\13\17
	ش. ب. 1\13\18
	ش. ب. 1\13\19
	ش. ب. 1\13\20
	ش. ب. 1\13\21
	ش. ب. 1\13\22
	ش. ب. 1\13\23
	ش. ب. 1\13\24
	ش. ب. 1\13\25
	ش. ب. 1\13\26
	ش. ب. 1\13\27
	ش. ب. 1\13\28
	ش. ب. 1\13\29
	ش. ب. 1\13\30
	ش. ب. 1\13\31
	ش. ب. 1\13\32
	ش. ب. 1\13\33
	ش. ب. 1\13\34
	ش. ب. 1\13\35
	ش. ب. 1\13\36
	ش. ب. 1\13\37
	ش. ب. 1\13\38
	ش. ب. 1\13\39
	ش. ب. 1\13\40
	ش. ب. 1\13\41
	ش. ب. 1\13\42
	ش. ب. 1\13\43
	ش. ب. 1\13\44
	ش. ب. 1\13\45
	ش. ب. 1\13\46
	ش. ب. 1\13\47
	ش. ب. 1\13\48
	ش. ب. 1\13\49
	ش. ب. 1\13\50
	ش. ب. 1\13\51
	ش. ب. 1\13\52
	ش. ب. 1\13\53
	ش. ب. 1\13\54
	ش. ب. 1\13\55
	ش. ب. 1\13\56
	ش. ب. 1\13\57
	ش. ب. 1\13\58
	ش. ب. 1\13\59
	ش. ب. 1\13\60


	الفصل الرابع عشر
	خلوة الرب كْرِِٰشْٰـنَٰ
	ش. ب. 1\14\1
	ش. ب. 1\14\2
	ش. ب. 1\14\3
	ش. ب. 1\14\4
	ش. ب. 1\14\5
	ش. ب. 1\14\6
	ش. ب. 1\14\7
	ش. ب. 1\14\8
	ش. ب. 1\14\9
	ش. ب. 1\14\10
	ش. ب. 1\14\11
	ش. ب. 1\14\12
	ش. ب. 1\14\13
	ش. ب. 1\14\14
	ش. ب. 1\14\15
	ش. ب. 1\14\16
	ش. ب. 1\14\17
	ش. ب. 1\14\18
	ش. ب. 1\14\19
	ش. ب. 1\14\20
	ش. ب. 1\14\21
	ش. ب. 1\14\22
	ش. ب. 1\14\23
	ش. ب. 1\14\24
	ش. ب. 1\14\25
	ش. ب. 1\14\26
	ش. ب. 1\14\27
	ش. ب. 1\14\28-29
	ش. ب. 1\14\30
	ش. ب. 1\14\31
	ش. ب. 1\14\32-33
	ش. ب. 1\14\34
	ش. ب. 1\14\35-36
	ش. ب. 1\14\37
	ش. ب. 1\14\38
	ش. ب. 1\14\39
	ش. ب. 1\14\40
	ش. ب. 1\14\41
	ش. ب. 1\14\42
	ش. ب. 1\14\43
	ش. ب. 1\14\44


	الفصل الخامس عشر
	تقاعد الـپانْٰـدَٰوَزْ في الوقت المناسب
	ش. ب. 1\15\1
	ش. ب. 1\15\2
	ش. ب. 1\15\3
	ش. ب. 1\15\4
	ش. ب. 1\15\5
	ش. ب. 1\15\6
	ش. ب. 1\15\7
	ش. ب. 1\15\8
	ش. ب. 1\15\9
	ش. ب. 1\15\10
	ش. ب. 1\15\11
	ش. ب. 1\15\12
	ش. ب. 1\15\13
	ش. ب. 1\15\14
	ش. ب. 1\15\15
	ش. ب. 1\15\16
	ش. ب. 1\15\17
	ش. ب. 1\15\18
	ش. ب. 1\15\19
	ش. ب. 1\15\20
	ش. ب. 1\15\21
	ش. ب. 1\15\22-23
	ش. ب. 1\15\24
	ش. ب. 1\15\25-26
	ش. ب. 1\15\27
	ش. ب. 1\15\28
	ش. ب. 1\15\29
	ش. ب. 1\15\30
	ش. ب. 1\15\31
	ش. ب. 1\15\32
	ش. ب. 1\15\33
	ش. ب. 1\15\34
	ش. ب. 1\15\35
	ش. ب. 1\15\36
	ش. ب. 1\15\37
	ش. ب. 1\15\38
	ش. ب. 1\15\39
	ش. ب. 1\15\40
	ش. ب. 1\15\41
	ش. ب. 1\15\42
	ش. ب. 1\15\43
	ش. ب. 1\15\44
	ش. ب. 1\15\45
	ش. ب. 1\15\46
	ش. ب. 1\15\47-48
	ش. ب. 1\15\49
	ش. ب. 1\15\50
	ش. ب. 1\15\51


	الفصل السادس عشر
	كيف استقبل پَـريّـكْشٰيتْ عصر كَلي
	ش. ب. 1\16\1
	ش. ب. 1\16\2
	ش. ب. 1\16\3
	ش. ب. 1\16\4
	ش. ب. 1\16\5
	ش. ب. 1\16\6
	ش. ب. 1\16\7
	ش. ب. 1\16\8
	ش. ب. 1\16\9
	ش. ب. 1\16\10
	ش. ب. 1\16\11
	ش. ب. 1\16\12
	ش. ب. 1\16\13-15
	ش. ب. 1\16\16
	ش. ب. 1\16\17
	ش. ب. 1\16\18
	ش. ب. 1\16\19
	ش. ب. 1\16\20
	ش. ب. 1\16\21
	ش. ب. 1\16\22
	ش. ب. 1\16\23
	ش. ب. 1\16\24
	ش. ب. 1\16\25
	ش. ب. 1\16\26-30
	ش. ب. 1\16\31
	ش. ب. 1\16\32-33
	ش. ب. 1\16\34
	ش. ب. 1\16\35
	ش. ب. 1\16\36


	الفصل السابع عشر
	عقاب وثواب كَـلي
	ش. ب. 1\17\1
	ش. ب. 1\17\2
	ش. ب. 1\17\3
	ش. ب. 1\17\4
	ش. ب. 1\17\5
	ش. ب. 1\17\6
	ش. ب. 1\17\7
	ش. ب. 1\17\8
	ش. ب. 1\17\9
	ش. ب. 1\17\10-11
	ش. ب. 1\17\12
	ش. ب. 1\17\13
	ش. ب. 1\17\14
	ش. ب. 1\17\15
	ش. ب. 1\17\16
	ش. ب. 1\17\17
	ش. ب. 1\17\18
	ش. ب. 1\17\19
	ش. ب. 1\17\20
	ش. ب. 1\17\21
	ش. ب. 1\17\22
	ش. ب. 1\17\23
	ش. ب. 1\17\24
	ش. ب. 1\17\25
	ش. ب. 1\17\26
	ش. ب. 1\17\27
	ش. ب. 1\17\28
	ش. ب. 1\17\29
	ش. ب. 1\17\30
	ش. ب. 1\17\31
	ش. ب. 1\17\32
	ش. ب. 1\17\33
	ش. ب. 1\17\34
	ش. ب. 1\17\35
	ش. ب. 1\17\36
	ش. ب. 1\17\37
	ش. ب. 1\17\38
	ش. ب. 1\17\39
	ش. ب. 1\17\40
	ش. ب. 1\17\41
	ش. ب. 1\17\42
	ش. ب. 1\17\43-44
	ش. ب. 1\17\45


	الفصل الثامن عشر
	بْراهْـمَنَٰ صبي يلعن مَهاراجَ پَـريّـكْشٰيتْ
	ش. ب. 1\18\1
	ش. ب. 1\18\2
	ش. ب. 1\18\3
	ش. ب. 1\18\4
	ش. ب. 1\18\5
	ش. ب. 1\18\6
	ش. ب. 1\18\7
	ش. ب. 1\18\8
	ش. ب. 1\18\9
	ش. ب. 1\18\10
	ش. ب. 1\18\11
	ش. ب. 1\18\12
	ش. ب. 1\18\13
	ش. ب. 1\18\14
	ش. ب. 1\18\15
	ش. ب. 1\18\16
	ش. ب. 1\18\17
	ش. ب. 1\18\18
	ش. ب. 1\18\19
	ش. ب. 1\18\20
	ش. ب. 1\18\21
	ش. ب. 1\18\22
	ش. ب. 1\18\23
	ش. ب. 1\18\24-25
	ش. ب. 1\18\26
	ش. ب. 1\18\27
	ش. ب. 1\18\28
	ش. ب. 1\18\29
	ش. ب. 1\18\30
	ش. ب. 1\18\31
	ش. ب. 1\18\32
	ش. ب. 1\18\33
	ش. ب. 1\18\34
	ش. ب. 1\18\35
	ش. ب. 1\18\36
	ش. ب. 1\18\37
	ش. ب. 1\18\38
	ش. ب. 1\18\39
	ش. ب. 1\18\40
	ش. ب. 1\18\41
	ش. ب. 1\18\42
	ش. ب. 1\18\43
	ش. ب. 1\18\44
	ش. ب. 1\18\45
	ش. ب. 1\18\46
	ش. ب. 1\18\47
	ش. ب. 1\18\48
	ش. ب. 1\18\49
	ش. ب. 1\18\50


	الفصل التاسع عشر
	ظهور شـوكَ دِوَ چوُسـواميّ
	ش. ب. 1\19\1
	ش. ب. 1\19\2
	ش. ب. 1\19\3
	ش. ب. 1\19\4
	ش. ب. 1\19\5
	ش. ب. 1\19\6
	ش. ب. 1\19\7
	ش. ب. 1\19\8
	ش. ب. 1\19\9-10
	ش. ب. 1\19\11
	ش. ب. 1\19\12
	ش. ب. 1\19\13
	ش. ب. 1\19\14
	ش. ب. 1\19\15
	ش. ب. 1\19\16
	ش. ب. 1\19\17
	ش. ب. 1\19\18
	ش. ب. 1\19\19
	ش. ب. 1\19\20
	ش. ب. 1\19\21
	ش. ب. 1\19\22
	ش. ب. 1\19\23
	ش. ب. 1\19\24
	ش. ب. 1\19\25
	ش. ب. 1\19\26
	ش. ب. 1\19\27
	ش. ب. 1\19\28
	ش. ب. 1\19\29
	ش. ب. 1\19\30
	ش. ب. 1\19\31
	ش. ب. 1\19\32
	ش. ب. 1\19\33
	ش. ب. 1\19\34
	ش. ب. 1\19\35
	ش. ب. 1\19\36
	ش. ب. 1\19\37
	ش. ب. 1\19\38
	ش. ب. 1\19\39
	ش. ب. 1\19\40
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