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 تقديم

 تعريف بالفيدا
عام أو خمسة على  آالف بين يدي البراهمة كتاب تعددت مجلداته، يضم التراث الضارب في قلب القرون يدعى الفيدا تعيده التقاليد لثمانية

 . االقل وال يزال متداوالً كمرجع ديني يحاول التحليق بقارئه في سماء الروح
تتحدث عنها  التي  ولدنا االستاذ رابح يونس وهذا لم يكتف بالترجمة بل زار الهند ولمس المواضعهارجموبين يدي القارئ فصول منها ت

، كذلك منطقة َوايشنَو الال تزال لآلن تزار بأوقات معلومة، أو هي محجَّ التي ريشَنن ذاات الصلة الوثيقة ببحث كَونداريوالفيدا، منها قرية 
 .  توجيه كريشَن، وهي تزار وقت الكسوفوَنجأرتلقى فيها  التي كوروكْشتَْر

 عن شيئاًولعل االستاذ رابح حين أقدم على هذه المهمة، يذكرنا بالعصر العباسي الذي عرف فيه العرب ألول مرة منذ ثالثة عشر قرناً 
الحظ حاجتنا فوضع بين . مقارنةالفيدا، فاستأنف معرفتنا القديمة وعرض ما لم يكن مجهوالً عند اسالفنا وساعدنا في مهمة التمحيص وال

 الذي يرينا حقائق من أْرجوَنايدينا تراثاً شرقياً يضع الحقائق باسلوب جذاب يملك القلب ويحفِّز على المتابعة، كما نرى تحاور كريشَن و 
ينقصهم وسائل المقابلة تنطوي عليها صدور الذين يودون الفوز بهذه اللذة و التي وساعدنا في مهمة التمحيص والمقارنة. خالل تطاحن
 . والحيثيات

ذ هي حرب تفضي لتحرير  ا يخوض غمار حرب، ال ينبغي ان نتخيل معركة عنف، بل نجزم انه ضد العنفأْرجوَنفاذا ما شاهدنا 
الحقيقة  من سيطرة االسرة، وما ندعوه نحن العرب سجوناً قبلية وتحمله على معانقة  اإلنسان مما يشدها لألرض وتنقذالنفس الروحية

 : جوَنأرلـ يموت كثيرون عاكفين عليها، فكأن كريشَن يقول  التي وحدها واإلنعتاق من غيالن المادة
 . حارب الرواسب، واصعد لسماء التحليق

 
 يجابي االالتنزيه

 ). وما جاء على اصله ال يسأل عنه(وحدانية اهللا في الفيدا، ملموسة، جاءت على االصل األصلي 
  اإلنسان الهندي يمثلاإلنسانطبعاً و. ال ترضى عن الوحدانية السليمة المنزهة بديالً التي تاذ رابح قوة النصوص الفيداويةادرك ولدنا االس

 .  أو كريشَناْنَوَچدعته أحياناً ْبَهال الخالق العظيم وإن  االسليم في األصل ولذا تحتفظ فيداه بسالمة العقيدة فال ترى
 . نحن مالئكة موكلون ولسنا آلهة: َو لكن تراهم مخلوقين وطالما صرحاشيَرْهما و صحيح ان الفيدا تتحدث عن ْب
ه وزوجاته لكنها تعود وترى كل هذا من قبيل التجاوزيات وتصرح تسلياتريشَن ووالداته وكراته ورجعاته ووصحيح انها تتحدث عن ك

 . يجابياً ابتنزيهه تنزيها
 وما نعبدهم(ال ما يقوله مشركو الجاهلية  الهة متعددين بل الهاً واحداً، اما احترام هؤالء فال يعنيومن هنا يجزم القارئ ان الفيدا ال ترى آ

 ). اهللا زلفى إلى ال ليقربوناا
 . الذين يحرصون على التوسط ويرون التنزيه حقيقة: ها هوذا موقف الراسخين من خدام الفيدا

يض كوحي على ها بينبوع أفذاتيا وطوراً بصفة راَم، ذلك ألن الفيدا تصف  تشايتن تارة بصفةمراراًعجاز نزول كريشَن لألرض  امن هذا
يعرضها المترجم على  التي نشيد المولىاسم ومن اشهر تفاسيره الفصول المعروضة ب ووّياس دما ثم كتبه الحكيم رئيس المالئكة بره

 . القراء كخالصة معارف الفيدا
ضافات فيدعونها سمريتي وال تزال  االأما. شروطي أي المسموعاسم اباً وأحقاباً وعرفه البحاثون بذاك الينبوع شكل نهراً سار نقياً أحق

هذا هو موجز . ريتي سم-نو من الحكماء والقديسين اعطوا أنظمة فاضيفت السمهم كما نرى في كلمة َمكثيراًًتتناقل بهذا االسم، ذلك ألن 
 . ما في اصل الفيدا حول األلوهية السليمة

التنازل المؤقت لعقول -كما يفهم بعض علماء الفيدا-مشتركة في التكوين بل يعني ) جواهر(ى ان احترام المالئكة ال يعني انهم أقانيم عل
 : السواد البسيط الذي يراهم مظاهر ساهمت بالتكوين كأن التوجيه المخلص يقول لهم

 ألن عبادتهم ولو كانت -ومون بدور الوساطة بين اهللا والناس برأي ذاك السواد يعني الذين يق-"اذا لم تعبدوا اهللا وحده، اعبدوا المالئكة"
 . ذ ال يخفى ان كـريشَن وصف عابدي غير اهللا باألغبياء الحاد االغير صحيحة خير من



ذان االسمان يطلقان كريشَن هو اسم آخر هللا أو هما اسمان لمسمى واحد وه: أما الذين بالغوا بإحترام كريشَن فقد برروا مبالغتهم بكلمة
 : على ذات واحدة هي

، المسيطرة على الكون، هي علة العلل، هي كائن ليس كالكائن العادي، ليس لها شكل تجسدي، وكل حواسها علية، ليست الذات العليا
ي مع االهواء، كما فعل جاء بتوجيه بريء من االخطاء وحذر من تفسيره بما يلتق. مولودة، ليست فيضاً، ما تتكلم به هو مقدس بل المقدس

وحذر من تعدد اآللهة، ألن . عتزال االوأعلن ان بذل العمل هللا خير من. ، ونصح من عدم التغيير ال سيما في العقائد والعباداتشنكر
 . عبادة اهللا وحده إلى بحاجة- كما قال كريشَن -البشر

 
 جتماعية االمهمة الفيدا

ال شيء في العالم (حترام األنظمة النافعة ووفرت على الناس تطاحناً وتحاسداً، أما كلمة حرصت الفيدا على تقويم المجتمع ووجهت ال
 . قتصاد في الترامي على المادة واإلقتتال حولها االال افال تعني) يخص أي فرد بل كل شيء يخص اهللا

نقطاع وتبارك التوسط، كما نرى  االت تحذر منتناساها كثيرون ال سيما في الهند جاء التي )عتزال االبذل العمل خير من(على ان كلمة 
 : في هذا النص

 ). ولو كان العمل من اجل البقاءدائماً ال تترك عملك بل تذكر كريشَن (
.  بل تكتفي ان يراقب الشخص حالته حتى في ساعات العملمطلقاً ال تأمر بترك الدنيا تركاً - بل وشروحها المتوسطة-اعني ان الفيدا 

 . نقطاع تعذيب جوارحهملالال سيما اذا ضموا . ا هذا المقصود رأت المنقطعين أشراراًولتؤكد الفيد
أما فتح باب . ال عنف، لكن اذا اصبح العنف دواء يستلزمه المرض، جاز تناوله: ال انقطاع بل نقطة توسط وحكمة فردية وجماعية، مثالً

 أما هذا اذا تجاوز فال تقره الفيدا. فال يباح لسواهم) الجنود المحاربين (زريياتش الموت في ساحته كما نرى جماعة كصرار على االالعنف
 . ترى التوسط، نقطة محبوبة بين نقطتي غلو وتطرفالتي 

 الروح في الفيدا
نات  وترى سواها من الكائالذات العلياان الشروح ترى روحاً واحدة هي روح الكائن الحي األزلي العلي وتعبر عنها بمصدر االرواح أو 

ذ الكائن غير المنظور يتخلل الكون،  ا.صور غير محدودة إلى ذ هي وحدها فائزة باألبدية على الرغم من امتدادها اجزء ال تتجزأ منها
منها أو قطرة من البحر لكن في القطرة كل خصائص البحر وذرة من المنجم لكن بها ثواب هو كل شيء روحاً واحدة، وما سواها ا

 . خصائص المنجم
 : د هذه الشروح لو قالتتو

. كواكب اهللا وحينذاك ال يعتريه التغيير إلى من سقط في مهاوي الشهوات نسي هويته الروحية لكن اذا حقق ذاته بالذكر والعبادة ينجذب
ذ يقول  الالكل أي عودة روحه للروح األصيل، عودته لخدمة األص إلى يعني يستطيع الذي نسي هويته استعادتها وهذا يعني عودة الجزء

أي يصبح مؤهالً لخدمتي ) الذي يذكرني عند الموت ينال طبيعتي(ويقول ). هذا العالم المادي إلى من يصل داري ال يعود أبداً: (كـريشَن
.  الباهتةاألشياءيعني انه ال يعود لجسد آخر مادي بل ينال درجة الخدمة الروحية فيفقد ذوقه ب) الراسخ في معرفتي يقطن بي(ويقول 

وهو يعي بجسده واجسادنا أما نحن فنعي بجسدنا ثواب ذ هو الكل ونحن ا احيح نحن ذرات منه لكن هذا ال يعني اننا نعادله أو نفوقهص
 . الخاص فقط

 ال حاجة للعبادة
عبادة وعن هؤالء ال إلى ، فقد زعموا المعادلة وأعلنوا عدم الحاجةرك، أما المسرفون فيه وهم جماعة شنهذا ما يراه المقتصدون في الغلو

 . نادى وعرف بها التي نقل ابن عربي جذور وحدة الوجود
 

 الشيخ محمد علي الزعبي



 المقدمة

 
 اۤيـكَـالشَ -ـَنَچايْچـۤياناايـرانْْدَهـْسـيـميت-ْچـۤياَن أآُومْٰ

  نَـَمـهىِڤَرچو - شْرّيي تَـْسماَن ىي تَـمْٰيـلـۤيـ اونْموْرـشَـكْٰشتْـ
  

شْرۤيَل رۤوَپ  يمنحني متى. تكريماً له أسجد. العلم ةبشعلينيَّ  الروحي عموالي وفتح كانت والدتي في حنُدٍس من ظُلمات الجهل"
 "؟مالذاً تحت قدميه اللوتسيتين) تْشايتَنْيا المولى رغبة في هذا العالم المادي مهمة تحقيق انشأ الذي( ْپَرْبهوپاَد ْسوامّيُچو

 ىتَـِل - َن ْبهۤوىي مْٰتَـيـاپــْسـتْه مْٰطَــشْٰـۤيْبهٱ - َمـنو - تْشايتَنْيا - شْرّي
 كَـْميــَپـدانْت - ْسـڤَي َددات مْٰايـَمـْهـَپـه كَدا  رۤومْٰايــْسـڤَ

 شَتْـ شْمْٰاڤـنَٰشْـيا ڤْنرۤوچو -شْرّيمْْٰلَـكََم-َپـَد-وتَيـ-شْرّيهُروچو-شْرّيمْٰ َهـىـنْـِدڤَ
 ـْمجۤيـڤَ -  َسـ  تَْممْٰتَيــڤاتْهانْـــهونْچَر - نَٰـَچ َسَهى مْٰاتَــَرجْچاـس مَْٰپـۤور - شْرّي

 ْسوامّيُچوشْرۤيَل رۤوَپ  أقدام عند جالالً وإكراماًً اأسجد. ْزڤايشْنَڤَالـجميع و الروحي اللوتسية لموالي االقدام عند جالالً وإكراماًً اأسجد"
جالالً  اأسجد. ْسوامّيُچوشْرۤيَل جۤيڤَ  و ْبهَّطَ پاَلُچو و ْبهَّطَهوناتَْهى ْچَر و هوناتَْهى داَسْچَرم وعند أقدا ْسوامّيُچو َسناتََن كبراأل وأخيه

جالالً  اأسجد. صحبه اآلخرينو شْرۤيڤاَس و َچداْدَهَر و آتْشاْريا أْدڤايتَ مع نيتْيانَنَْد والمولى  تْشايتَنْياَنِرشْكْلمولى عند أقدام ا وإكراماًً
 . "كْهاشاڤي و لَليتا شْرّيابتهما ح صمع ِرشَْنكْ شْرّي و نيشْرّي راْدهارا لـ وإكراماًً

 مْٰـِدڤَ - تْشايتَنْيا - شْٰـنَٰرِٰكْ مْٰـيـتََسه - َجَنيـَپـر مْٰـتَـْدهۤو ساڤَمْٰـأْدڤايتَس
 شَتْـ ـشْمْٰتايـڤاكْهانْــشي ڤ- شْرّي - لَـليتا - ـنََٰچ َسَهى پـاداْن - شْٰـنَٰرِٰكْ - راْدها - شْرّي

 َپـِتى - ـتَْچَجُهوَبنْْد-َنۤيـدونْْدُهيـس-اـروٰن كَشْٰـنَٰرِٰكِْهى

 . "جالالً وإكراماً ا لكأسجد. نيراْدهارا عشيقو ْزۤيوپُچسيد الـ أنت .لخلقا تعساء وينبوعصديق ال أنت ،ِرشَْن
 يـرڤَـِنشْڤَنْدارِٰـ ڤْراْدِهىچيـنْٰوراچا-شََنـتْـكانْۤ–تَْپـتَ

 ْسـتو ِتىٱ ونَُم كانْتَ - راْدها كانْتَ -ا كيـپچو ِپـشَچو
كْ حبيبي يا"

ڤْ ىييـْپـر -ي َهري مامـْپـَرنَٰي  ِدڤسوِتى - ْبهانوـشَٰرِٰـ



 ويا عزيزة جداً على قلب ِرشَبهانوڤْ ابنة الملكيا  أنت .ل بشرتها الذهب المصهورتماث التي ڤِْرنْداڤََن ملكة نيراْدهارا إلى جاللي اقدمأ"
 . "ِرشَْنكْالرب 

شَتْـاشْيـكَلَپـتَروْبْه-هاتْشْـنْۤاڤ
كْ شَتْـِاڤَ  ايـنْْدهوْبْهيـس - پارِٰ

  على تحقيق رغبات كل فردالقادرينالمتردية و النفسوالمشبَّعين بالرأفة على تيم الحق المطلق  ْزڤايشْنَڤَالـ  وإكراماً لجميعجالالً اأسجد"
 . "منىالأشجار مثل 

ـِْبْه پاڤَمْٰتانايـَپـت  ويُّــِن
اڤ نََمـهو نَُم ويُّــْبـْهِڤــنَٰشْٰيـ

ايـتَنْيـشاتْـ-شْٰـنَٰرِٰكْ-شْرّي
  انَنَْدۤيـنيتْ – ْپـَرْبهو

 . "تتيمكل اآلخرين في خط الو شْرۤيڤاَس و َچداْدَهَر و أْدڤايتَ شْرّي  وَنتْيانَنْدْپَرْبهو   وتْشايتَنْيا ِرشَْنكْشْرّي  ـ

 َچـداْدَهَر أْدڤايتَ - شْرّي
 نَْدرِٰـ ڤْ- ْبَهكْتَ - وَرچا -ي اسادڤـۤيـشْـر

ل أسجد"
 َهِرى َهِرىشْٰـنَٰرِٰكْشْٰـنَٰرِٰكْشْٰـنَٰرِٰكَْهِرىشْٰـنَٰرِٰكَْهِرى

، وقد ْبهَچڤَْد چۤيتا تفاسير عدد كبير من ثمة. داتْشَأوَپني وأبرز ِڤديةحكمة الـ الصفوة هو ْدشَوَپنيچيتُباسم  أيضاً معروفال ْبهَچڤَْد چۤيتا كتاب
ْبهَچڤَْد كتاب لمعينة  ةبترجم صحهاسيدة نمني ت طلبعندما هذا التفسير راودتني فكرة كتابة . آخرتفسير  ضرورة عن البعضيتساءل 

ال  معتمد واحد، ال في الهند وال في خارجها، وفسيروجد تيحسب ما رأينا ال  لكن  وجود طبعات كثيرة لهذا الكتابعلى الرغم من. چۤيتا
 . ْبهَچڤَْد چۤيتاغرض  إلى ال تتطرق التي شخصية الاآلراءواحد من تفسير يكاد يخلو 

 َهِرى َهِرى راَم راَم راَم َهِرى راَم َهِرى

ال يصح له اتباع هـواه أو و ،هراد تناولا ان دواءمصحوبة بالرشادات ال اال اتباعمن لفردبد لال . وصه نص واضح فيْبهَچڤَْد چۤيتا غرض
 َنِرشْكْ شْرّي الرب هو ْبهَچڤَْد چۤيتا متكلم. ْبهَچڤَْد چۤيتا فهم طلبنا ذا اْبهَچڤَْد چۤيتامتكلم  أمر  ال بد لنا من العمل بمقتضى،كذا. هوى صديق

 الرب إلى  حتماًتشير هنا كما أحياناً عزيزأو ملك تسان  إلى اشيرت ْبَهَچڤاْنلفظة . شخصية اهللا العزيزانه فحاته  كل صفحة من صعلنوت
 أئمةجميع يقطع بذلك  كما شخصية اهللا العزيز هو َنِرشْكْ شْرّي ربالان واحد  بوقت العلم عينيت لكن  بصفة شخص عظيمَنِرشْكْ شْرّي

 في هم من المراجعسواو َمهاْپرْبهو تْشايتَنْيا شْرّي و نيْمباْرَك ْسوامّي و َمْدْهڤاتْشاْريا و رامانوجاتْشاْريا  وتْشاْرياراشَنْكَمثل  ِڤديةالـالحكمة 
وكافة  هيتاْم َس-ْبَرْهَم بذلك في كتاب جري القطع، وياهللا العزيزشخصية  انه ْبهَچڤَْد چۤيتافي شخصياً  الربعلن  يكما. الهندبالد 
ْبهَچڤَْد  تناول قتضي عليه، يوبناء. ) ْسڤَياْمْبَهَچڤاْن تو ْسنَشْكِر( َنْبهَچڤَتَ پوراـ بالـ المعروف شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم كتابال سيما و تْناپوراالـ
 : )٣ -١\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتافي الفصل الرابع من  شخصية اهللا العزيز أمر  حسبچۤيتا

 اْميـايــڤْأ أَهْماْنڤوكْتَـْپـُرمْٰـيُّـوَچـِتىڤَـْسڤَيـ ڤمَْٰمإ
 تْـۤيـڤْبَرٱ ىِڤكَــڤاكْشْٰ إَمنوْر ْپـراَهى ى َمنَـِڤڤيڤَـشْـڤاْن

 
 دوهيـ ڤيُّـوـشَْٰرَج َرمْٰـَمإ ْپـراْپـتَْم - َپـَرْمـَپـرا ِاڤَـْم

 طَـه َپـَرنْـتََپـنَشْ ويُّـوُچ ـَهى َمَهـتاـِن كْاِلَسـ
  

مالك الشمس الذي ى  أوالً علاألقاه.  عبر العصورْبهَچڤَْد چۤيتا ةيُّوچيالـرياضة ال هذ هت فيخبره كيف انتقلأْرجوَن إلى  هناالربتوجه ي
  عبرآخر إلى من محدِّثبالتواتر  ةيُّوچيالـ رياضة اله هذت انتقل، هذه الوتيرةوعلى .إكْشْڤاكو إلى بدوره انقله والذي َمنو إلى اأبلغه

 . تَْرِشكوروكْ ميدان في أْرجوَنلـ  ا عنهكشفالأعاد الرب  فمرور الزمنب ت اندرسالكنه  العليةالسلسلة المريدية

 پوراتَنَـهوكْـتَـه  ْپـُرـهيُّـوَچا يـْدٱِتى َمـۤيا  مْٰايـِاڤا َسـ
 اوتَّـَمْم ِاتَـْد ّى همْٰايـَرَهْسـي ِشـتتْـكْها ـِمى َسي ٱس وْبَهـكْتُ

طلبة  . دون سواهمالرب تيم لةمقصود ْبهَچڤَْد چۤيتا ان مما يعني ه،حميمألنه  العليبهذا السر  إليه  انه يفضيأْرجوَن إلى الرب يقول
سلسلة  رأس أْرجوَنيجعل من في هذا النص انه يصرح الرب . )بَهكْتَْز(التيم و) يُّوچۤيْز(أهل التأمل و) ْزۤيْچۤيان (النظر أهل : ثالثةالتعالي



عينها لسلسلة السابقة املتزمة بخط ، حق المطلقبمشيئة الجديدة  َپَرْمَپرا قامت ،لكلذ.  السابقةالسلسلةنقطاع إلنظراً  )َپَرْمَپرا(ديدة ج
 .ْبهَچڤَْد چۤيتا  المرجع األول في فهمأْرجوَن بحيث يصبح أْرجوَنعلى يد مجدداً  تعاليمهنشر كانت مشيئته  كما  من مالك الشمسرةمتحدال
من يتمتع بخصال  ان يه، نقول علوبناء. نما كان ألنه خليله االمباشر ِرشَْنكْ وجعله تلميذ أْرجوَنلـ  ْبهَچڤَْد چۤيتاكشف  ان  نرىذن،ا

نا ال ان اواسع جداً موضوع وهذا.  العظيمالحق المطلق بشخصيةذا صلة  تيماً يكون ان  ال بد منيأ ْبهَچڤَْد چۤيتاخير من يفهم هو  أْرجوَن
 :  في احدى الصالت التاليةشخصية اهللا العزيزة بصل يجازه هنا بالقول ان للتيم استطيعن

 تيماً يكونقد  ذا صلة سلبية،
خدميذا صلة  تيماً يكونقد  ة،

 ،ذا صلة اخوية تيماً قد يكون
 ،ذا صلة أبوية تيماً قد يكون
 . ذا صلة غرامية تيماً قد يكون
تلك .  القائمة في العالم الماديوالصداقة الصداقة تلكبون بعيد بين هناك  ان  شكال. صلة صداقةبالرب  أْرجوَنتربط  التي صلةال كانت

 لكن ال يمكن بعثها سوى بإكتمال حبها لهو  المطلقبالحقة متميزة صل نفسلكل . بإمكان أي كان بلوغها ليسة وعليالصداقة هي صداقة 
. بالرب )ْسڤَرۤوَپ( قديمة صلة شخصية نفسلكل .  أيضاً بهةقديمالنسينا صلتنا  بل  فحسبفي حالتنا الراهنة الرب نسيانلم نقتصر على 

 كان ذن، ا.)هيْسيدّْ -ْسڤَرۤوَپ( للنفس المقام األصليكمال  وتسمىالعظيم  ببعث حبها للحق المطلق هذهْسڤَرۤوَپ  نهاض االنفس تستطيع
 . صداقةالصلة ببط به تري  وكانالرب تيم من أْرجوَن
 : )١٤ -١٢\١٠( هذا الموقف في الفصل العاشر ويتضح ،ْبهَچڤَْد چۤيتا أْرجوَن استقبالموقف تنويه بال يقتضي

اوڤاتْـشَأْرجوَن
 اْنڤْبَهـ مْٰـَپـَرَم مَْٰپـڤيتَْر ْدهاَم َپـَرمْٰ  ْبَرْهَممَْٰپـَر
 ڤيْبهوْم أَجـْم ـْمِدڤَ -ي آْد اْميــڤْيـد شاشْـڤَـتَمْٰ پوروشَٰـْم

  
  تَـتَهاْزناَرَد ْريـــْرٰشِدڤَ ىِڤَسْراه يــشَٰرِٰ اْم تْـڤآهوْس

 ِمىي ٰشـۤيـڤْبَريـڤَ شاتْـ مْٰايــْسـڤَ ـهڤْـۤياَس وـلُِدڤَ وتُيـ
 

 شَـڤَِكي سِڤـَد  مامْٰاْنيـ ىيـَمنْ تَـمْٰرِْٰد ِاتَـ ـْمَسـْرڤَ

سأ

مولود الال أنت .ليالرب العلي االص أنت .الشخص القديم والحق المطلق ووالمقدس العظيم والمستقر، العظيم ْبَرْهَمْن أنت :أْرجوَن قال
انني  .اآلن  ليتعلنهبذاتك  أنت  وها؛عنكأعلنوا ذلك  ڤْۤياَس و َلِدڤَ و سيتَ أو ناَرَدل امثأالحكماء كبار  جميع.  الوجودوالجمال الذي يعّم

 . " يا الهيكيت شخصيعرفون المالئكة وال الجن ال. ِرشَْنكْ هو الحقيقة يا  ليبأن كل ما اعلنته اصدق

 ااهڤدانَــ  نَا ِدڤدوْريـ ڤمْٰيـاكْتيــ ڤْـْنـڤََچِتى ْبهي  ِهنَـ

 لكن )ْبَرْهَمْن( هو روح حيكل . شخصية اهللا العزيزمن  ْبهَچڤَْد چۤيتابعد سماع  )َپَرْم ْبَرْهَم (عظيمالروح ال  هوِرشَْنكْان  أْرجوَنأعلن 
مشوب الصفي غير ال انه تعني َپڤيتَْرْم  و. كل شيءمستودعتعني انه ف ْدهاَم َپَرْم  أما.)َپَرْم ْبَرْهَمْن (الروح العظيم و ه العزيزشخصية اهللا

ي الذي لم  تعنَأَجْم. المالئكة تعني ملك  ِدڤَْم-آْدي. صاحب الملك تعني ديڤْياْم.  تعني األصلشاشْڤَتَْم. درمقت التعني ْمشَپورو.  المادةشواكلب
 .  األكبرتعني ڤيْبهوْم. يولد
 الشكوك تلكبغية دفع حمده في النص التالي  أْرجوَن أيد لكن  صديقطراء ا من بابِرشَْنكْ كان يحمد أْرجوَن ان هنا المطالع رتابقد ي

  وِدڤََل  وآسيتَ  وناَرَدذلك  إلى سبقهبل  زيزشخصية اهللا الع  هوِرشَْنكْالذي يسلم بأن  ليس الوحيد أنهببالقول  ْبهَچڤَْد چۤيتامن أذهان طلبة 
 أصدق كل كالمك يننا: ِرشَْنكْ بصدق كالم أْرجوَن يشهدذن،  ا.ِڤديةالـبث الحكمة  علىالعاملين عالم ألامن جميعاً وهؤالء  ِدڤَ ڤْۤياَس
 كيف ذن ا. والجن الفائقين على البشرالمالئكة وراء فهم شخصية اهللا العزيز  انأْرجوَن يشهد كما )ى َمنْيْمتَِرتَْد ِا ْمَسْرڤَ ( وتفصيالجملة
 .؟هتيميكون من  ان  دونَنِرشْكْ شْرّيفهم الرب  أحد يسع
ن عداد مبشر أو من ال َنِرشْكْعتقاد بأن  االوال حتى َنِرشْكْ بمعادلة تفكير ودون أدنى موقف وديب ْبهَچڤَْد چۤيتا تناول لإلنسان ينبغي ،لكلذ

 ْبهَچڤَْد چۤيتا فهم  يستحيل.ْبهَچڤَْد چۤيتافهم  إلى  الذي يسعىأْرجوَن أو بيان ْبهَچڤَْد چۤيتاحسب بيان  شخصية اهللا العزيز هو َنِرشْكْ. العظماء



 دون  چۤيتاْبهَچڤَْديتعذر فهم . بذلك االنقياد ْبهَچڤَْد چۤيتا فهم يمكننا تقدير، وأقل ولو على الصعيد النظري على َنِرشْكْ ةألوهيدون التسليم ب
 . ألنه سر جليلانقياد 

كان  كما وجه من كل نسانباإلعب صا المتحيط.  جهالة الوجود الماديمنالبشرية رفع  هو ْبهَچڤَْد چۤيتاغرض  ؟ْبهَچڤَْد چۤيتا ي هما
 يجة تسليمه، كشف الربونت، َنِرشْكْ شْرّي  لـأْرجوَن سلم. تَْرِشكوروكْملحمة في شتراك أو عدمه  االيواجه المصاعب بصدد أْرجوَن

. في هذا العالم المادي متلبس بالزوالوجودنا .  أيضاًهذا الوجود الماديومعاناة  بهموم مثقلكل ل بل  فحسبأْرجوَنلـ  ليس ْبهَچڤَْد چۤيتا
 . الزائلعلى   تدلَأَستْ لفظة .بطريقة ما )َأَستْ( حالة الزوال فيضعنا  ونالكن وجودنا أزلي
 ن علةيبتدون   اإلنسانملكال ي.  الحرجالوضع في هذا اسبب وقوعهعن  واماهيته وا وضعهعن فهمتست التي ة الشقيةالبشريثمة قلة من 

 وأتْهاتُ: يسمىو عقلال في تحريهذا ال ببداية  اإلنسانحياة تبدأ. عذابه لحدوضع طلب الشقاء فعالً بل ه ال ينأبيدرك دون ان  ومعاناته
الطالب  عليه، وبناء. الحق المطلق  يعد محبطاً ما لم يستفسر عن كنه اإلنسانكل عمل يقوم به.  سۤوتَْر-ْبَرْهَمكتاب  في ااسۤيجيْچْبَرْهَم 

كما . ستفهام واإلستعالم عن سبب معاناته أو من اين جاء وعن مصيره بعد الموتباال هو من يبدأ ْبهَچڤَْد چۤيتاالمناسب المؤهل لفهم 
 . أْرجوَنكان مثيل ، وطالب  لشخصية اهللا العزيزخلص توقير ثابتيكون لدى الطالب الم ان يقتضي

واحد فقط وضعه فقد يحقق فرد  ذلك، معو.  هذا الغرض اإلنسان الغرض الحقيقي للحياة كلما نسيكشفلخصيصاً  َنِرشْكْ  الربنزلي
 لكن من قبل سبع الجهالةفعلياً  وننحن مطارد. تاْبهَچڤَْد چۤيجرى كشف   اإلنسانأجل هذامن و، ناهضينال من البشر عديدال من بين فعالً

 . همريد أْرجوَن جاعال من صديقه ، الغرض لهذاْبهَچڤَْد چۤيتاكشف و خاصة والبشرعامة  األحياء اللطف بشديدالرب 
من  الحياة ضالتعم عن ماستفهلال تَْرِشكوروكْساحة احيط بالجهل في  لكنه  وكان فوق كل جهلَنِرشْكْلرب صحاب ا من اأْرجوَنكان 
 ل رسالة حياتهاكم العمل بتعاليمه إللإلنسانفيتسنى   الحياة نهجرسم فتتاح الفرصة للرب لشرحها نفعاً لألجيال المقبلة من البشر والرب
 . يةاإلنسان

 األحياء مقام ثم عن ومن اهللابعلم ال ذي بدء، يجري الكشف عن بادئ. ةجوهري خمس حقائق استيعاب يتطلب ْبهَچڤَْد چۤيتامضمون 
ة ملوكم النفس ألن ملوكغير محر أنه ب ادعى ذاا  مخبوالً الفردال بد من اعتبار .)جۤيڤَْز( المملوكة األحياءو) إشْڤََر( الملك هناك. )جۤيڤَْز(

 باإلضافة )جۤيڤَْز ( المملوكةءاألحياو )إشْڤََر (العظيمالملك أمر  ْبهَچڤَْد چۤيتاكتاب  يتناولذن،  ا.على االقلالمهايأة  في حياة من كل الوجوه
 وجميع األعمال بشتى مليئةالظاهرة المادية . )كَْرَم (عملالوضح ي كما )عمر الظاهرة المادية(دهر ال ثم )تيِركْْپر( المادية قدرةالإلى 

 . عملكمها الدهر وال والظاهرة المادية وكيف يحاألحياءسائر  و اهللاكنه علىالضوء تلقي  ْبهَچڤَْد چۤيتا. هابمشغولة  األحياء
 أو ما شئت العظيم نور أو الَنِرشْكْأو أي اهللا  ْبَرْهَم َپَرَم  ان،ْبهَچڤَْد چۤيتا عنهاكشف ت التي ةالقضايا األساسية الخمسهذه  من ستخلصي

كما سيتضح في الرب ا بيد  المادية وغيرهقدرةالشؤون الكونية وال، للمثال. الملك العظيمنوع  من األحياءجميع . الحي العظيم هوتسميته 
) تيِرْپَركْ (القدرة المادية تعمل":َنِرشْكْ الرب يقول. ست مستقلةمالكها ولي بتدبير القدرة الماديةتعمل . ْبهَچڤَْد چۤيتا الالحقة من الفصول
ظهر ظاهرة دون حكم ومن عبث ذ ال تاالطبيعة المادية بدائع  نشهد عندما ماحاكم وراء هذه الظاهرة المادية ان  العلم عينتي. "بأمري

طبيعة بفي حين يعلم العاقل  يجرها، حيواندون تحرك السيارة من العجب  الطفل تريلمثال، قد يعل. عدم اعتبار الحاكم الطفولة وجهلها
) جۤيڤَْز( ألحياءاجميع  ان تية اآلالفصول تكشف. عمل لكل موجه هو الالرب ،النحوهذا على . وجهملية كما يعلم بأن وراءها السيارة اآل

ذرة الذهب ذهب وقطرة الماء من ان . مملوكة شْڤََرْزإ ننا ألدقيقةونتصف بكل صفاته بمقادير  َنِرشْكْ شْرّي )إشْڤََر(در تقالم ة قدرآحاد
كب، ونزعة أو الكواالخارجي  الفضاء على هيمنة اآلن الطلبن كما على الظاهرة الماديةهيمنة  النحن نطلب.  من الملحتخلوالبحر ال 

وهذا  ، على الظاهرة الماديةهيمنةال إلى  نزوعنا على الرغم منالعظيم هيمن العلم اننا لسنا بالميتعين لكن َنِرشْكْ في ةمنا كهيمنة تلكال
 .  على أتم وجهْبهَچڤَْد چۤيتا في موضح

في  المقتدرالقدرة ملك . ايعل )تيِرْپَركْ( قدرة األحياء  انيوضح كما ادني) تيِرْپَركْ( قدرة  انهاچۤيتاالـيوضح في  ؟القدرة المادية هي ما
قتدر الم امالكه في يد  القدرة. أعمال زوجتهزوجمثلما يحكم العليها در تقمحكمها الأنثى ويالقدرة . ا عليم أادنيكانت أ سواء االحوال مطلق
القدرة  : ذلك في النص الخامس من الفصل السابعيتضح. ڤَْد چۤيتاْبهَچلما جاء في وفقاً  القدرة البينية الهبائيةآحاد  األحياء. طالق االعلى

 ِمى َپراْم يّدهي ڤْمتيِرْپَركْ (األحياء هي) تاْمْبهۤوجۤيڤَ ( ثانيةقدرة  توجد ،االدني قدرتي وراء .)ْماأنْۤي تَْس تْڤْإ ياْمأَپِر(يا قدرتي الدنالمادية هي 
 . )َچتْى َجياِتَدْم ْدهاْرايى باهو ي-َمهاتاْم  ْبهۤو-جۤيڤَ
شواكل الطبيعة المادية  فوق زلي الزمان االوجدي.  الظلمةشاكلةو  الحماسةشاكلة و األصالةشاكلة: شواكلثالثة من  ا مؤلفةالدني القدرة
 هواشراف قديملتحت سلطان الزمان ا منذ زمن سحيقألحياء الذي يحرك ا  الطبيعة الماديةشواكل مزاجيحدد ف )كَْرَم (العملأما  وهذه الثالثة



 مصرف الماليمن المال في الكبيراً  مبلغاًجمعت رجل اعمال وانني  لنفترض. خير وشر العملما قدمنا من ثواب ونحن نشقى ونسعد 
 حقول في نسعد أو نشقى نحن ،على هذا االساس. خسرت كل اموالي في التجارة ذا ا اشقىي لكنن.نتيجة اجتهادي وفطنتي، عندها أسعد

 . )كَْرَم(هو  هذا وما قدمنا من عملاب ثوالحياة 
) كاَل (الزمانو) تيِرْپَركْ(الطبيعة المادية و) جۤيڤَ ( الهبائيةالنفس و)إشْڤََر (المقتدر الملك من الضوء على كل ييلق ْبهَچڤَْد چۤيتاكتاب 

 بعض ناديي. يةوهممؤجلة لكنها ليست  تيِرْپَركْرة ظاه تكون قد. ءامقد والطبيعة المادية والزمان األحياء وهللا بينها اومن )كَْرَم (عملالو
 واقعية ةظاهرة الماديال. يڤايشْنَڤَالـ المذهب أو ْبهَچڤَْد چۤيتاواقعية حسب فلسفة  لكنها  وال وجود لهايةوهم ظاهرة الماديةالن بأ الفالسفة

 موسم االمطاراء نقضا حال يجف  الذيذي النباتغذي يالاألمطار حلول موسم  السماء أو فيتتحرك ة غيملكنها واقع زائل وتقارن ب
 الرب شيري. يةوهمليست  وقديمة تيِرْپَركْ ،لكلذ.. دون انقطاعمن الظهور والغياب في حالة  الظاهرة الماديةتبقى  كذا،. غيوم العانقشاو

 .أزلياًوهي قدرة متصلة به البينية  قدرته ادآح األحياء بينما العظيملرب عن االقدرة المنفصلة هذه الطبيعة المادية هي . نها قدرتهأإلى 
 ان ال ا سحيق القدمالعمل كوني قد. )كَْرَم (عملالخالف على وقديمة الصلة جميعها مترابطة والزمان  والطبيعة المادية األحياءو  اهللاذن،ا
. علمناكمال  وهذا التغيير منوط بعملال تغيير وسعنافي  لكن منذ وقت غابر ما قدمنا من عمل ثواب أو نشقى نسعد نحن. حدثم عملال

 .  ايضاًْبهَچڤَْد چۤيتاموضح في هذا  لكن األعمال تلك ثواب  العمل الواجب تبنيه لرفع حتماً ونجهلاألعمال بشتىن ومشغولنحن 
من خالية  الثانية )تيِرْپَركْ( القدرة ما بينلمبالععلوية إلتصافها ) تيِرْپَركْ( قدرة هي )جۤيڤَْز (األحياءو كليال يعو الوه) إشْڤََر(  العزيزملكال
 -جۤيڤَى دعت ،السبب لهذا. )تيِرْپَركْ -َجَد(القدرة المادية الخامدة و) تيِرْپَركْ -جۤيڤَ (القدرة البينية الهبائية  هو الفرق بينهذا. يعوال

مع الرب  يعودعاء تساوي  األحدال يجوز ، ويهمتناالالرب  يعو ان ال ا.الحق المطلق وعي ية من نوعهاوعي  علوية ألنتيِرْپَركْ
 هموعيلكن الرب  وعي من األحياء وعي. مضللة والنظرية القائلة بذلك ،مكماله عند مطلق مرحلة من مراحل قدرته البينيةآحاد  يعو

 . متناه
 قدرته آحادو المقتدر يتصف. تاْبهَچڤَْد چۤيفي الفصل الثالث عشر من  )إشْڤََر (المقتدر يعوو) جۤيڤَ (األحياء وعيبين  الفرق يوضح
 لم ويع، قدراتهأبدانجميع  المقتدر يعويشمل  بينما نهاابدأحد  بحدود مالقدرة البينية الهبائيةآحاد  يعولكن  ) ْچيا-كِْشتَْر (يعوال بالبينية

 الذات العليا ان يوضح كما. سيان ذلك نلنا ال ينبغي. بهاوفي قللها  تهالزمم ل حدةعلى) جۤيڤَ (هاأفرادمن  أحد بالحركات المعنوية لكل
القدرة آحاد  نسىي. يطلب ذلك الفردللعمل كيف  منهمكل وجه وت) إشْڤََر( الملك فةصب القدرة البينية الهبائيةآحاد  بوقلفي  نفذت )َپَرماتْما(

. ثيابالكما نخلع ونرتدي  تماماً على التناسخ مما يجبرهم ثوابه بونرتهني ف العمل على نحو ماونقرريو في البداية ما العمل البينية الهبائية
هم  من وال يتسنى ألحدعلى هذا النحو متناسخهمجرى في  لم عمن واقدمما ثواب  السعادة والشقاءيتذوقون  القدرة البينية الهبائيةآحاد 
 عمله وجهةتغيير مما يمكنه من واجب  العمل النوع ها عنديتبينذ  ا األصالةشاكلةمسار يبلغ  ندماال ع اعملهثواب  مجرى مركومتغيير 

 القدرة البينية الهبائيةآحاد  و)إشْڤََر (المقتدرالملك : من بين البنود الخمسةان مر  ، السببلهذا. أزليغير  )كَْرَم (عملال ،وبالتالي. شاءن ا
 . محدث )كَْرَم (عملال بينما قديمةفإن أربعة ) كَْرَم( عملالوالزمان  و)تيِرْپَركْ(القدرة المادية  و)جۤيڤَ(العلوية 
 نجد.  الماديالتركيب وليد يعوبأن الما يشاع  على خالف  المادةمنزه من اليعووآحاد قدرته البينية متصفون بال) إشْڤََر (المقتدرالملك 

حجب خالل   منحرفاًيعوالظل قد يكون .  الماديالتركيب من عينة تحت ظروف ميعو النشوء بالقائلة رفض النظرية ْبهَچڤَْد چۤيتا في
  انَنِرشْكْ الرب يقول. المادةعلي عن مس   اهللايعو لكن  بصبغة معينةمصبوغ كما يبدو الضوء من خالل زجاج تماماً دة،عناصر الما

 يفعل كما العليةقضايا بالكالم حول الجديراً  كان لما وإال )هتيِرْپَركَْن ِشْدْهياكْاۤيَم (الظاهرة الماديةفي عندما يتجلى  المادةبال يشاب ه يعو
  لكنب المادةائشوعلي عن  الرب ذن، ا.المادةب ائو شنممنزهاً يكون  ان  دونالعلي ملكوت يحق ألحد الكالم عن الال. ْبهَچڤَْد چۤيتافي 
) إشْڤََر (المقتدرك الملرادة  امع أعمالنا وافقتتوف س. بونا المشلم عصفيةت وجوب على ْبهَچڤَْد چۤيتا من نطلع. ها حالياًب بونا مشلمع

تبدو  .)ْبَهكْتي (عظيمالالمطلق حب الحق  دعى يصفي الوالعمل صفيتهت بل  العملتركاألمر بهذا  يتعلق ال. سعدنا فنيعوفور تصفية 
الرب مل ه أو ععمل ان  لجهلهالبشره من سوايعمل ك ان تيم الرب  الجاهلرى يقد. غير مشوبة لكنها ديةاتيع االاألعمال كْبَهكْتي أعمال

 . حالياًدنس نا ملمع ان التنويهتعين ي ذلك، مع. الثالثةالمادية  ةعيالطب شواكلعلي عن 
ال يقوى ذاته  من يتوهم بدنه الماديكل . " المادةابن أنا":توحي التي األنا الزائفةهي  يعوالجس داللة تن. نحن نرتهن بالمادة عند مسها

ه في هذا ذاتوضع  أْرجوَن لكن بدن الماديمع ال تهاعينيمن مفهوم  نفسالصفية تهو  چۤيتاْبهَچڤَْد كشف المراد من . على فهم وضعه
تحقيق . والجسم عينية الذاتمن مفهوم  هو تصفية علمه لمستعلي الواجب المبدئي ل.الحق المطلق منتلقي هذا العلم من اجل الوضع 

 في ها تعريفيرد من المادة ووعيتصفية ال" تعني موكْتي.  المادةديةعبو من كاكفلغيرية البدن والذات هو الخطوة االولى على درب ا



 ْمَپ رۤو-انْياتْهاڤهيتْموكْتيْر  (صفي لمع في قامةواالستتعني تصفية العلم من ارجاس المادة  موكْتي:  بالنص التاليشْرۤيَمْد ْبهاَچڤتَْم كتاب
 تعاليم ختام في أْرجوَن يسأل َنِرشْكْ نجد لذا،. صفي اليعونهاض هذا الإلى ا  چۤيتاْبهَچڤَْد تعاليم جميع تهدف. )هْستْهيتْيڤَيا ڤِْبَنرۤوْسڤَ
 يعوال. صفي الوعي جوهر ومجمل الهو هذا. المقتدرنا مالكستكانة ل اال يعنيصفيال وعيال. وعيقد بلغ صفاء ال كانذا  ا ماچۤيتاالـ

القدرة  بين الفرق هو هذا. الربجارية وهي  ماديةال  الطبيعةشواكلان بفتتاال إلى نا ننزعلكنالعظيم  حقالآحاد قدرة ننا موجود أل
 . المقتدرو
  بشوائب المادةالمشوب يعو الفيالذات الشخصية . ؟هي الذات الشخصية ما ذن، ا. الشخصيةماهية الذات بوعيهو ال ؟وعي هو الما

. اقوامههويتها والمادة بأن  نفستوهم كل  إلى عالم المادة مستندمجرى . "العالم متاعي. بصري إليه كل ما يمتددر على تالمق أنا "تعني
القدرة البينية آحاد  .متمتع والمقتدرهو كل من الالوجود اهللا أم  لكن "متمتعأنا ال"و، "خالقالأنا ": بنزعتين معنويتين المادي وعي الميزتي

ساق التتعاون .  مع مجمل البدنالجوارح تعاون لةاآلة تتعاون مع مجمل قطعة اآلل. ينالمتعاون بل ينال المتمتعوبالخالقين ليسوا  الهبائية
 العاملرضاء للمعدة ألنها  ا جميع أعضاء البدنوتنشغلاألسنان تمضغ  بالطعام ويدالمد تو ساقالتتحرك . المعدةمع غيرها ووالعين 
 ال بد من . المعدةبإطعام البدن يتغذىقاية أصلها و بسالشجرة تتغذى. المعدة إلى لذلك، يقذف كل شيء. البدن لتغذية مجمل األساسي

، مقتدرتمتع والهو المالرب  كذا،.  جيدةصحة الحفاظ على البدن في تداأر ذا االمعدة إلى  الطعامإليصالتعاون جميع أعضاء البدن 
 . تتناوله المعدة جميع أعضاء البدنيالذالطعام يساعد   كماالتعاون هذاسيساعدنا و قدرته،آحاد بصفتنا لمرضاته  التعاون المراد مناو

سوى   قدراتهآحاد وما ، والمتعةخلقلهو محور ا الرب. المعدة إلى ن تقديمهم بدالًعليها تناول الطعام  ان توهمت لو األصابع ستفشل
 مقتدرالرضاء  ايجب كذا،.  من رضى السيدالخادم رضىو. سيد والمسود الصلة هي م بهتربطه التي الصلة. بالتعاون تمتعتذ  امتعاونة
لوجودها كامنة في آحاد القدرة  النزعة تلك.  بهنعي والمتمتالعالم المادين على يالمقتدر دور انتحال إلى  نزوعناعلى الرغم منالمتمتع 

 . ة المادعالم خالق المقتدرفي 
 جميعها.  موضحة في هذا الكتابوجميعها )كَْرَم (العملواألزلي الزمان الظاهرة الكونية و وهقدراتيشمل  كامل الالكلن ا ْبهَچڤَْد چۤيتافيد ي

 الكامل الحق المطلق وكاملالكل ال هو َنِرشْكْ شْرّي شخصية اهللا العزيز . العظيمالحق المطلقهو الكامل الكل . وجودتشكل المعاً 
 قارني .)طْهاَهْمشْْپَرتي ِهي نوْبَرْهَم(لحق المطلق نور اهو  ْبَرْهَمْن :ْبهَچڤَْد چۤيتافي  يوضح كما.  مصدر جميع الظواهرهيقدراته مختلف و

، شامل الكل غير مكتمل للتحقيق هو ْبَرْهَمْن تحقيقو. شخصية اهللا العزيز نور ْبَرْهَمْن.  الشمسبأشعة  سۤوتَْر-ْبَرْهَم كتابفي  ْبَرْهَمْن
  العزيزشخصية اهللا ان  في الفصل الخامس عشرنجدوف س. شر في الفصل الثاني عابحثهوارد ال) َپَرماتْما (الذات العليا  تحقيقو هاذكو
 - تْشيْد-َستْشْ و  هشخصية اهللا العزيز .مكانمتداده النافذ في ال ا)َپَرماتْما( الذات العليا و)ْبَرْهَمْن(  نوره منتخطى كلي) تََّمشوپورو(

 هإشْڤََر (العلم والبهجة والبقاء وصورة علة الفاعلةال هو.  األسبابكلهو سبب ) َنِرشْكْ( ُچوڤينَْد :هي هيتاْم َس-ْبَرْهَم فاتحة.  ڤيْچَرَهى-آنَنَْد
) تْشَْس( خلوده يمثل) ْبَرْهَمْن( نوره تحقيق. )ْمنَكاَر – َن كاَر- َسْرڤَهڤينَْدُچو آديْر أناديْر \ هَرَهْچي ڤ- آنَنَْد -يْد تْش -تْشْ َسهنَِرشْكْ پَرَمه
 َنِرشْكْ شخصية اهللا العزيز تحقيق وأما)  تْشيْد-َستْشْ ( علمه القديم يمثل) َپَرماتْما (امتداده النافذ في الظاهرة المادية ان تحقيق  حينفي
 . )يْچراَهىڤ (البهجة والبقاءالصورة الكاملة للعلم و يمثلف

 َدشَأوَپنيكَطَْهى  كتابجاء في . ِڤدية الحكمة الـ ما تقطع به حسبليالع شخصاللكنه مجرد من الشخصية   الحق المطلقفقراء العلم يعتبر
ه يت شخصتحقيقو) ِشتَناناْمتْ شِْشتَنَتْ ْمانانيتْۤي ونيتْيُّ (قدرته البينية أفراد  هو الشخص العظيم مثله مثل جميعالعظيم الحق المطلق :)١٣\٢\٢(

لما كان  وسواه من أقلكان لو لو صح ذلك أو ذ  اال يخلو من الصورة لشام الكلال .كاملةال هاتصورفي ه بهجتعلمه وخلوده و تحقيق هو
 قوى شخصية اهللا العزيز امل أوشللكل ال.  وخارجها وإال لما كان كامالخبرتناامل من امتالك كل شيء ضمن ش الكل بد للال. امالش كالً

 . وفيرة
 التي والعشرينالعناصر األربعة ذ  ا أيضاًكاملهذا العالم الظاهري الذي نعيشه . اه المختلفةو بقَنِرشْكْ كيف يعمل تاْبهَچڤَْد چۤي في يوضح

 إلى  مطلق حاجةدون الكاملة والالزمة لحفظها وصيانتها المواردإنتاج ب كفيلة ةالمؤجلحالة تركيبها الكثيف تشكل هذه الظاهرة المادية 
حالما يحين  التدبير الكامل للكاملبتهدم وف سوامل ش الكل البقدرة محدد لهذه الظاهرة المادية أجل. كْْهيانْسافلسفة  لطبقاً  عنهاشيء خارج

 .العلم بالكاملعيب ن عناجم قصور  هونما  ا الكامل وكل قصور قائمتحقيق لالكاملة القدرة البينية الهبائيةحاد تامة آلاسباب  تتوفر. أجلها
 . ِڤديةحكمة الـ التام للالعلميتضمن   چۤيتاْبهَچڤَْد ذن،ا

وضؤ بالت) تيِرْسْم( ِڤديةالـ األحكامتقضي  روث البقر براز حيوان و،للمثال.  بعصمتهاالهنادكة ويسلم وحي اهللا ِڤديةالحكمة الـ
ه من المسلمات ألنه كنل ك تناقضاً ذليبدو وقد. صفيةتروث البقر من عوامل الان تذكر  ِڤديةالحكمة الـلكن  غائطال لمس عندستحمام باال



 شك وريبة كل كاملة ألنها فوق ِڤدية الحكمة الـذن، ا. البقر يتضمن جميع الخواص المعقمةروث ان  وقد أثبت العلم الحديثِڤدي حكم
 . صفوتها ْبهَچڤَْد چۤيتاكتاب و

 الكامل المنزل في العلم عليه، يتعين علينا تلقي وبناء. ةبمعيحواس نتلمس األشياء بننا بالقصور ألتتسم أبحاثنا . األبحاثفوق  ْزِڤَدالـ
 التي العلية السلسلة المريدية أي المصدر الصحيح من العلم استالم علينايتعين . )َپَرْمَپرا( العلية السلسلة المريدية  من طريقْبهَچڤَْد چۤيتا

 مه جملة وتفصيالً يصدق كالَنِرشْكْ شْرّي الرب يد العلم على استلم الذي أْرجوَن مريدال.  الروحي العظيميدسال، الحق المطلق إلى تنتهي
 ليقودون تجملة وتفصيالً  ْبهَچڤَْد چۤيتاكل ما جاء في ب مناص من التسليم ال.  دون آخرْبهَچڤَْد چۤيتا جزء من قبول ال ينبغي.  نقضدون

 العليةهي الحكمة  ِڤديةالـالحكمة . ِڤديةـلصور الحكمة ا أمثل اْبهَچڤَْد چۤيت ان  بد من التسليمال. شخصيةنظرياتنا التحميله ودون 
. األربعة بالنقائص تسمينالمهذا العالم  أهل كالم على خالفتعني كالم اهللا  ياِشأپاورولفظة  .شخصياً من فم اهللاولى رت كلماتها األوصد
 بحواس محدود -٤. خداع الغيرنزعة  -٣. ع في الشبهةالوقو -٢.  ارتكاب األخطاءحتمية -١:  وهية بالنقائص األربعالدنيوي يتسم
 . علم كامل من كل وجهاعطاء  ة النقائص األربعتلكمتسم بال على يستحيل. معيبة

  بدورهْبَرْهما  فأبلغهاْبَرْهماالمخلوق األول  إلى تأوحي بل ربعةعلى يد شخص متسم بتلك النقائص األ ِڤديةالـ الحكمة استالمال يجري 
 عن احكام العلي هي احدى صفات اهللا وتعني كامل الكمال ْمنَپوْر. ليه اما أوحاها اهللا لطبقاًدون زيادة أو نقصان  ومريديه دهأوالإلى 

 األولي أي خالقهو الوعلى االطالق مالك ال هو اهللان بأ  للفهمالفطنةالقدر الكافي من   اإلنسانيكون لدى ان جبي ،لكلذ. الطبيعة المادية
 لإلنسانينبغي  ذن، ا.)پيتاَمَهى (الكون أهل جد ْبَرْهماألن ) ْپَرپيتاَمَهى ( الجدخالقبفي الفصل الحادي عشر الرب يخاطب . ماْبَرْه خالق

الرب ما رزقنا سبل بذل  حول ْبهَچڤَْد چۤيتا عدة أمثلة في ترد. ملكيةمطلق  دون ادعاء  من نصيبر له اهللاما قدب القناعة على االقتصار
بعجزه عن الرب  أْرجوَن أخبر. يشخص هو قراره الذلك وكان. بداية االمرفي  تَْرِشكوروكْملحمة  عدم االشتراك في ْرجوَنأقرر . به
 لهذا. نسباء بدنها كانواه وأبناء عمه واجداده تخو انا ووالذاتالبدن مفهوم عينية  إلى اًستندم قراره كان.  حال قتل أهلهفيبالمملكة متع الت

طاعة للرب ا القتال أْرجوَن قرر ، وفي الختام.ي تغيير هذا الرألمجرد ْبهَچڤَْد چۤيتا الرب كشف. رضاء متطلباته البدنيةا  أراد،السبب
 . ) تَڤَشَنَْمتْ ڤَىيشْكَري(صدع بكلمتك سأ :بقوله
 الهداية تلكحياته وغاية  تحقيق لنةالفط من  كافياًقدراًيملك  ان ينبغي بل  في هذا العالم المادي لكي يكدح كالخنازير اإلنسانخلقلم ي

 سواهقتل ذنب  عن الحيوان يسألال . للحيوان وليس لإلنسان قصودة مِڤديةالحكمة الـ. ْبهَچڤَْد چۤيتاتها  وصفوِڤديةفي الحكمة الـواردة 
 في يوضح.  الجامحلمذاقه رضاءا ذا قتل حيواناً اة الماديةطبيع أحكام الخرقلية و مسئو اإلنسانيتحمل ان من المحتم لكن من الحيوانات
 شاكلة وعمل  الحماسةشاكلة وعمل  األصالةشاكلةعمل : الثالثة مادية الطبيعةل اشواكل لمن العمل تبعاًضروب  ثالثةجود و ْبهَچڤَْد چۤيتا

وف ك بوضوح، وس وصف كل ذليجري.  الظلمةشاكلةطعام  و الحماسةشاكلة طعام و األصالةشاكلة طعام:  ثالثةطعام الكذا،. الظلمة
 .  الصحيحالوجه على ْبهَچڤَْد چۤيتا بتعاليم انتفعناذا  االمطاففي نهاية  الماديةالسماء هذه  ونتمكن من بلوغ المصير وراء  حياتناصفوت

ر وضمصاب بالحين ويتناسل ثم ي إلى ظهرذ ي ازائل شيء في العالم المادي كل. )َسناتََن( الباقيةالسماء الروحية هو  المصير ذلك
 الغيب وراء هذا عالم يوجد لكن هسوا م أعمالً م أبدناً سواء أكان المادية الذي ينطبق على كل شيء الطبيعة اموسن هو هذا. الزوالو

 في هللاوا) جۤيڤَ (األحياء وصف كل منجاء  كما. )َسناتََن( خالدةأخرى  قدرة وقوامهالذي تتوفر لدينا معلومات عنه  العالم المتحول
 )ْدهاَم -َسناتََن( دار الحق المطلقو َسناتََن نحن .ألننا من نوعية واحدة الربب  عالقة حميمةتربطنا. )َسناتََن(البقاء  بلحادي عشرالفصل ا

حاد آلجميع ) ْدَهْرَم -َسناتََن(األزلي  الشاغل نهاض ا هوْبهَچڤَْد چۤيتامجمل غرض . )َسناتََن (أزلية شخصية اهللا العزيزو )َسناتََن(أزلية 
 التي األعمال ونتبنى  الزائلةاألعمال تلك  عندما نتركصفيتها تالممكن ومن األعمال بشتى  حالياًنونحن مشغول. القدرة البينية الهبائية

 . صفيةحياتنا التلك هي و. اهللاشرعها 
 داره الروحية في أفراد قدرته البينية ولرباتجمع  التي الصحبة وأما. اتهقدرأفراد  والعليةداره  واهللا صفة مشتركة بين )َسناتََن( الخلود

 األحياءجميع  والد أنا :ْبهَچڤَْد چۤيتا في َنِرشْكْ الرب يعلن. أشعة نوره م ألنهاألحياء شديد اللطف باهللا. ية اإلنسانحياةالتمثل كمال ف )َسناتََن(
الرب يعلن  لكن عملما قدمت من  ة بمقتضىهيأ الماألحياءة من  كثيرجناس أبالطبع وجدت. )يتاپ هه ْبَرَد-آَهْم ْبۤيَج … شونييُّو -َسْرڤَ(

 اهللا في صحبة )َسناتََن (شاغلها ةداستع إلَسناتََنداره  إلى لدعوتها َسناتََن قدرته البينية أفراد  الستعادةاهللاهبط  ي،لكلذ.  المطلقةهتهنا ابو
 . رهائن القدرته أفراد  الستعادةآتْشاْرياْز أوه اصحاب أوبين  أو يبعث خدمه المقرةشخصيال ضهوصور فيتجلى الرب بي. )َسناتََن(



 شاغل على التدل ْدَهْرَم -َسناتََن.  من باب صلتها باهللاحياءلأل األزلي شاغلهي ال بل  ملة دينيةمطلقعلى   ال تدلْدَهْرَم -َسناتََن ،لكلذ
 ال بد من التسليم ان ذن، ا."دون مبدأ ودون منتهى "بأنها َسناتََن لفظة ارامانوجاتْشاْري شْرۤيپاَدالقطب الكبير  شرح.  اهللاوىق لكل األزلي
 . رامانوجاتْشاْريا شْرۤيپاَد مرجعية إلى ستناداًا  ودون نهايةبداية دون ْدَهْرَم -َسناتََن

 بملة ما وقد  مؤمناً اإلنسان يكونقد. رييغلتطوارئ اليمان قابل  االلكنيمان  اال علىتدل الدينلفظة . ْدَهْرَم -َسناتََن عن تختلف لفظة الدين
 الحرارة سلب السيولة من الماء أو ال يمكن ،للمثال. الشاغل المالزم للشيء على تدل ْدَهْرَم -َسناتََن لكن هاسوا ملةنها ليدخل في ميخرج 
 ال عليه، وبناء. ةقديم الالقدرة البينية الهبائيةد حا مالزمة آلْدَهْرَم -َسناتََن. م األزلية منهالقدرة أفراد شاغل يستحيل سلب كذا،. من النار

ة ي بأيصطبغأن   وال نهاية لهبداية ال ما ان ال يعقلو رامانوجاتْشاْريا شْرّيمرجعية  إلى ستناداً ا نهايةودونبد من التسليم انها دون بداية 
 ال تعدو أكثر من ملة ْدَهْرَم -َسناتََن ان طئون بالظن فلسوف يخالدينيةالملل  أهل وأما. بحدذ يستحيل حده  اعلى االطالق ملية صبغة
 في األمر على اتمعنذا ا قاطبةأحياء الكون  جميع البشر ال بل جميع شاغل و هْدَهْرَم -َسناتََن ان نخلصلسوف   لكن كسائر المللأخرى

 . الحديثضوء العلم 
من . هللا القدرة البينية الهبائيةآحاد   المالزمة لجميعْدَهْرَم -َسناتََنخالف ى عل في حوليات التاريخ البشري بداية َسناتََنملل الدينية غير لل

  ال تهلكباقية  بل ال تولد وال تموتالنفس ان چۤيتاالـ في قد جاءو. الموت انها ال تعرف الوالدة وال ِڤديةجاء في الحكمة الـ، النفسجهة 
لفظة .  الجذري لهذه اللفظة السنسكريتيةالمعنى فهم مفهوم الدين من تعيني ،ْدَهْرَم -َنَسناتَ باب مفهوم من. زائلد هالك بدنها المادي العن

 إلى  التوصلتعين النحو، يهذا على. دونهما  معنى للنارالذ  ا مالزمة الحرارة والنور للنار نستنتجنحن.  ما يالزم الشيءعلى تدل ْدَهْرَم
 . ديمق دينها الوهوها المالزم ل للذات الحيويالجزء 

المقام االصلي ان  )ْسڤَرۤوَپ (للنفس المقام األصلي عن همن ْسوامّيُچو َسناتََن عندما استفسر َمهاْپرْبهو تْشايتَنْيا شْرّي أجاب المولى
غولة مش نفس كلان  تْشايتَنْيا المولى كالمفي  تمعنا ذاا نخلص بسهولة .شخصية اهللا العزيز إلى اء الخدمةقضهو  نفس كلل) ْسڤَرۤوَپ(
  الحيوان يخدمنجد.  الحياةتذوق وبذلك تالنفوس من سواهاخدمة  بحسب سعتها نفس كل تقوم.  دون انقطاعسواها إلى اء خدمة ماقضب

 تخدم ولدها واألم هذه الظروف، نجد الصديق يخدم صديقه تحت .هكذا دواليكفوقه و سيداً  بدوره يخدموعبيد.  عبيدزيديخدم . اإلنسان
 على هذا البحث تابعنا إذا  سوى تبادل الخدمةاألحياءسنجد انه ال يوجد في جامعة و.  كما يخدم الزوج زوجتهزوجهاوالزوجة تخدم 

 إلى مة قّية على اداء خدمقتدارهإبلقناعته  شعبينتخبه الو  على الخدمةبقدرته إلقناعهم شعب يعرض بيانه على الالسياسينجد . المنوال
 ال ،وبذلك. األزلية للنفساألزلي ل العائلة وتخدم العائلة المجتمع على اساس الشاغل الممول ويخدم الممويخدم المحترف سيده . المجتمع

 . األحياء جميع الدين األزلي لواء الخدمة هقض ان القولوبناء عليه، يمكننا . مستثنى من خدمة الغير أحداً نجد
 أو  مسيحي أو مسلم أوعي انه هندوسييدَّين فظهرت في زمان ومكان محددالتي  الدينيةملة من الملل  إلى نتماءه ا اإلنسان يعلن، ذلكمع

 ر المسلميمانه ليصبح مسلماً وقد يغي الهندوسير اقد يغي. بصلة ْدَهْرَم -َسناتََنإلى  التعيينات هذه ال تمت لكن  أو غيرها من المللبوذي
في كل  الغير إلى  األزلي المتمثل باداء الخدمةهشاغل في يؤثر يمان الديني ال اال تغيير لكن وقد يغير المسيحي دينهيمانه ليصبح هندوسياًا

 إلى  يمتال ملة من الملل الدينية إلى االنتماء، عليه وبناء. الظروف في كافة دم سواهم أو المسلم أو المسيحي خالهندوسي. الحاالت
 . لخدمة ااداءهو  ْدَهْرَم -َسناتََن ان ، حيث بصلةْدَهْرَم -َسناتََن

 اهْچـۤيانا-تَرِْٰر ْهيـْس تايـ تاْسيـ
 اـتاهِدڤَ -ا يـنْٱ ىانِْتيـْپـَرَپـْد

كاما

 ايـهااَمْم آْستْيـ نْمْٰ تَـمْٰتَـ

 ونيعبد ن بالشهوةونساقالم. "همشواكلبمقتضى  ة المالئكةعبادأحكام ب عملون للمالئكة وييسلمون عقولهم سلبت الشهوات المادية من"
شْكْالرب  دون المالئكة

 اۤيــْسـڤَ ااتاهيـ ناۤيـتْرِْٰپَركْ

 اهللا بأن التسليم وقد جرى اللذة العظمى تعني َنِرشْكْ لفظة. َنِرشْكْ نذكر اسم عندما ديني إلى اسم نشيرال  نحن. َنِر
، فارق اهللاتال البهجة . ناهام جةهبوال) اساتْۤي ْبْهوَميُّ -آنَنَْد ( كاهللالم العة تاماألحياء :ِڤدانْتَ سۤوتَْرجاء في .  اللذةنحن نطلب ولذةينبوع ال

 . في صحبتههالومعه ودخها تعاون عند يها فاألحياءوتشاركه 
رب  التسلياتكانت . ڤِْرنْداڤََنداره  في بهجةبال طافحةه التسليات هو رفع الستار عن نما الم الموت هذاعا إلى لونزالغرض الرب من 

 سوى ڤِْرنْداڤََن يعرف أهالي لم. فيها ته جلوثناءا ڤِْرنْداڤََنأهالي سائر  وارينالبق من وخليالته مع خالنه ة التامبهجةبالتفيض  َنِرشْكْ شْرّي



عبادته  بل المالئكةعبادة إلى   ليس بحاجة اإلنسانبأن نويهأراد التذ إ إنْْدَر الك عن عبادة المَمهاَرَج نَنَْد أباه نهى َنِرشْكْالرب  لكن َنِرشْكْ
 . داره إلى وحده ألن غايتهم القصوى هي الرجوع

 الرب دار وصف جاء : السادس من الفصل الخامس عشرالنص  في َنِرشْكْ شْرّي
 ـكَـهو نَـ پاڤَكُ شَـشانْٰنَـيُّـوْراِتى سۤويـ تَـْد ْبهاَسـنَـ
  َمـَمـمَْٰپـَرَم ْدهاَم تَـْد ـْرتَـنِْتىڤَيـن نَـ اـتْـڤَچ اْديـ

 ال.  هذا النصفي وصف السماء األزليةيرد . "هذا العالم المادي إلى مطلقاً يعود ال ، وكل من يدخلهاالقمربالشمس وال  ال تضاءداري "
ء السما ان في هذا النص اهللايقول  لكن  والنجوموالقمرونفكر فيها من باب صلتها بالشمس  لسماءحول امادي  لدينا مفهوم ان شك

 إلى سفرلل وبصعوبة بالغة نسعى اننا. )ْبَرْهَمْجيُّوتي(  بدنهنور مضاءه بها والكهرباء والنار ألنوالقمرعن الشمس غنية الروحية األزلية 
السابع النص  في ا وصف جميل لهجاء وُچولُوَكتسمى  التي الربدار  فهمليس من الصعب  لكن  السابحة في الفضاءاألخرىالكواكب 

 يمكن ، ومع ذلك.)تَهبهۤو -كْهيالتَْمأ ىَستڤَني ِاڤَ ُچولُوَك (ُچولُوَك كوكبه فيأزلياً  اهللا يقيم: هيتاْم َس-ْبَرْهَم من الفصل الخامس من نالثالثيو
. ها عن تخيلفيغنينا)  ڤيْچَرَهى- آنَنَْد-ْد تْشي-َستْشْ (ة باقيصورته ال للكشف عن الغرضلهذا تجلى هو ي منه في هذا العالم المادي والتقرب

 صورةب هتجليبه ل يستخف األغبياء الحظ، لسوء.  التخيالتتلك أجل ثنينا عن من اْم سونَْدَرۤيشْصورة بذاته على حالها هبط كاشفاً عن ي
 . في داره جريه أمامنا كما تتسليات وعنه وتيكشف عن ذاته بق بل بشراً ال يبرر اعتباره ذلك لكن اإلنسان
-آنَنَْد كواكب فيه تسبحو لُوَك َنِرشْكْ دار العظمى من الصادرال) ْبَرْهَمْجيُّوتي (نورالو وال تحصى في السماء الروحية تعد كواكب ال تسبح
 ـنَ وْرُيْبهاَسياِت سۤو تَْد ـنَ ( الماديةالسماء إلى عودةلعلى ا اًجبر الروحية ال يعود مالسماءمن يبلغ هذه كل  :اهللا يقول. ايَمتْشينْ-َميا
 والمرضالوالدة والموت : وهيها عينأحوال الحياة واجه نسوف . ) َمَمْمَپَرَم ْدهاَم تَْد ىْرتَنِْت نيڤَـنَ ا ياْد َچتْڤ\ كَه باڤَـنَ وكُنْشَشا

في  اهللالذلك، يقول . علو القمر بكثيروهو الكوكب الذي ي لُوَك ْبَرْهَم  الذي يدعىالكونقبة   المادية حتى وإن بلغناالسماء  فيوالشيخوخة
ْرتينو ڤَپونَْر أه لُوكَنََل ڤَ ْبهو-ْبَرْهَمأ ( األربعة للوجود الماديقواعد من هذه الالمادي يخلو كوكب من كواكب الكون ال: ْبهَچڤَْد چۤيتا

 حاجة ال :رب الفي كالم وهذا مذكور أيضاً.  الفضائيةسفنالواسطة ال يتم ذلك ب لكن آخر إلى  من كوكب الهبائيةالنفوس تتنقل. )ْرجوَنٱ
القمر فلك السماء التي تضم  هي لُوَك  ْرَچْسڤَ. )اَرتاه ڤْ-پيتْر پيتْرْن ۤيانْتي اْن ِدڤَرتا ڤْ-ِدڤَۤيانْتي  ( الفضائية للسفر في الفضاءسفنالإلى 

 من نطلع. الفلك الوسيط إلى فياألرض . ةتحتيضية وسماوية وأر: ثالثة أفالك إلى مرتبةالكواكب . السماويةالكواكب سائر والشمس و
  الكوكب المنشود بلوغهالكمالمطلوب هو عبادة : بطريقة بسيطة جداً) لُوَك ِدڤَ (كواكب المالئكة إلى  السفروسيلة ن عْبهَچڤَْد چۤيتا

 . يةسماوالكواكب ال غيره من م القمر أم الشمس أأكان سواء )اْن ِدڤَرتَ ڤْ-ۤيانْتي ِدڤَ(
كالوالدة ها عين الماديةنواجه العقبات وف سذ  ا كوكب من كواكب العالم الماديمطلق إلى سفرالعلى جعنا تشال  ْبهَچڤَْد چۤيتا ذلك، مع

عّمر هذه يومن (ة فضائية تستغرق أربعين ألف سنة سفينواسطة ب لُوَك ْبَرْهَمحتى وإن بلغنا كوكب  والموت والمرض والشيخوخة
 كوكب عظيم يوجد.  العقبات الماديةتلك هواجي لنف  غيره من كواكب السماء الروحيةأو لُوَك َنِرشْكْ إلى الوصولطلب  ي منلكن) ؟سنينال

 واردة في المعلومات هذه وكل. َنِرشْكْ شْرّي  الفّياضدار اهللاوالكوكب األصلي  وهو ڤْرنْداڤََن ُچولُوَك يسمىبين كواكب السماء الروحية 
 . الروحيةفي السماء ية زل األبهجةال وبداية حياة المادي تعاليمه طريقة الرحيل عن العالم والذي تشمل ۤيتاْبهَچڤَْد چكتاب 

 في  الصورة الحقيقية للعالم الماديجاء وصف : )٥/١( ْبهَچڤَْد چۤيتا
  شاكَْهـْم-أْدَهـهلَـْم مۤو-ڤَْرْدْهـۤو

 اْميـايــڤْأ ْپـراهوْر مَْٰأشْـڤَـتَّـَه
آ

 يانـا َپـْرٰنيـاْسيـي سمْٰـَهـنْداتْشْ

والعاِلم بها هو العاِلم بالحكمة   أوراقهاِڤدية الـتَْمنْتْرا وفروعها في االسفل والـالعالءأصلها في  )َبنْياْن(توجد دوحة ":الربقال 
 تنعكس حيثفنا على ضفاف نهر و وقعند ذلك ونشهد. اسفل إلى ى وفروعهاأعل إلى صلهاأيقارن العالم المادي هنا بدوحة . "ِڤديةالـ

 على همن نستدل لكن  الظلفي ثباتوجد يال .  العالم الروحيظل هذا النحو، العالم المادي هو على.  الماءسطح األشجار على ظالل
 الحقيقيالماء  لكن  المادي من الماء والسعادةالعالم يخلو. ه وجودعلى السرابيدل  لكن  الصحراء من الماءتخلو. وجود الجوهر والحقيقة

 . الروحيللسعادة الفعلية موجود في العالم 

 تْيـ ڤ- ِڤـَد  َسـ ِڤـَد مْٰتَـ اْسيـ

 : التاليالخامس عشر من الفصل الخامس بالنص النص علينا بلوغ العالم الروحي في  الرب يقترح



ن وشَُٰد-َسنْۤـَچ-تَيـوها ج ُم-ْرماَنيـ
 ااماه ك- تَّرِٰـڤْيـنيـا ڤـۤيتْـيـ ن- تَْمْدْهـۤياأ

 ْرچايــمَْٰس - دوْهكَْهى -كَْهى سـو اموكْتاهي ڤْريـاڤـنْْدڤَْد

الثروة السيادة كما يطلب آخر  أحد طلبي. التعيينات نركض وراء نحن  يعني ذلك؟وماذا. وَهى ُم-َنانيْرم سوى ياياْم أڤَْپَدْم يبلغ ال
هذه عن  نوبائن لكننا. البدن المادي إلى ةعائدالتعيينات ألن  التعيينات تلك دمنا متعلقين ب ما بالبدن الماديمتعلقيننبقى وف سوغيرها و
خدمة الب وال مناص من قطع هذا التعلق الثالثة شواكلال شواكل في قبضة نحن.  التحقيق الروحياطوار أول ذلك هو تحقيقاألبدان و

 ونزوعناشهوتنا ورغبتنا  إلى  والتعلقاتالتعيينات تعود. التتيميةخدمة ال بتعلق  دون الطبيعة الماديةشواكلبنا قطع تعلقنا مكنال ي. يميةالتت
ة الطبيع عن نزعة السيطرة على عقال االوند) ْدهاَم -َسناتََن (ملكوت اهللا إلى يستحيل علينا الرجوع. المادية الطبيعة على ستقواءإلى اال
ك ا بلوغ ذعلى وهو القادر الرب في خدمة المستقيم المادية الزائلة أو تشبعةفتون بال المغير األزلي سوى الملكوت ذاكال يدخل . المادية

 . الملكوت العظيم بكل سهولة

  تَـتْمْٰايـايــ أڤَْپـَدْم اهاهذْمۤوَأ ـَهـنْتىشّْتّْـَچ

 : ن من الفصل الثامنيفي النص الواحد والعشرجاء 
ْزاوكْتَتىإَرـشَٰكْـٱواكْتُيــڤْأ

 يـْمـتَچ امْٰ آهوه َپـَرمتَـْم
 ـْرتَـنِْتىڤَيـن نَـا يـ ْپـراْپـمْٰايـ

 تحول دون رؤيتنا  انهادرجة إلى اسنا قاصرة على أكمل وجه فحو العالم المادي غير مكشوف ألبصارناحتى.  غائبتعني ياكْتَآڤْ لفظة
 أو تصديقها خيار لدينا حول جميع الكواكب، وِڤديةكبير من العلم من الحكمة الـ قدر استالم نستطيع. ا الكون في هذوجودة النجوم المكل

وصف العالم  جاءحيث على األخص  َنپورا شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم في وِڤديةفي الحكمة الـ  أوصاف جميع الكواكب الهامةترد. عدم تصديقها
 لرجعةا إلى مضطراًال يعود ذ  ا العظيمالملكوتبلوغ  إلى تحرق شوقاًال نسانلإل ينبغي ).ياكْتَآڤْ (الغائبب  وراء السماء الماديةالروحي

 . حالما يبلغه هذا العالم الماديإلى 

  َمـَمـمَْٰپـَرَم ْدهاَم تَـْد

 : الخامس من الفصل الثامنالنص ويرد الجواب على هذا السؤال في . ؟اهللاكيف نقارب ملكوت سائل  قد يسأل وبالتالي،
شَ ماْم ِاڤَتْـىاِل ك-أنْتَ

 ـَرْمڤَكَـِلـ اتْـڤ موكْْسَمَرْن
 مْٰـڤَْبها -ـاتي  َسـ َمـْد  ْپـَرۤييـاه

الذكر هنا . يبلغه عند لحظة الموت َنِرشْكْ من يذكر كل. "دون أدنى ريب في الحال، ملكوتي من يذكرني عند مفارقة بدنه، يدخل كل"
على   تدلْمَمْد ْبهاڤَ ةكلم . دخوله الملكوت الروحيالمحتمهذه الصورة فمن  يذكر ه المادي يفارق بدنمن وكل "َنِرشْكْذكر صورة "يعني 
 . آنَنَْد ڤيْچَرَهىَستْشْ تْشيْد تليس ةننا الحاليابدا. ) آنَنَْد ڤيْچَرَهىَستْشْ تْشيْد (بهجةوالبقاء والصورة العلم   هوالحي العظيم. اهللا ملكوت
نفتقر  بل الملكوت الروحيليس لدينا أي علم عن . الجهل كاملةبل ) تْشيْد (العلم ةكامل تانها ليسكما ) َأَستْ (زائلة بل) َستْ( ةيباق ليست
 عن امتالئه عوضاً) نيَرنَنَْد (بالشقاءممتلئ  البدن كما ان  كثيرة مجهولة لديناأشياء حيث تبقى هذا العالم المادي كامل بعلم إلى حتى
 يحصل على بدن، شخصية اهللا العزيز  يذكركل من يفارق بدنه لكن الماديالشقاء الذي نعانيه في العالم  منشأ كل هوالبدن . بهجةبال

 . فوراً  آنَنَْدَستْشْ تْشيْد

 اهيــشَتى اتَْر َسـمْٰناْسي تـاۤي

عناية  على يد الالالحقال بعد تقدير صورة بدنها  ا بدنهاالنفسال تفارق ذ  اة أيضاًدبر جديد مبدنطريقة مفارقة هذا البدن والحصول على 
 وبناء. سوى توطئة للعمر الالحقعمرنا الراهن  ليس. حالياللت في بدنها ما عمثواب  أو تنحدر في عمرها التالي النفسترقى . نيةرباال

 . الراهنالمركب عد مفارقة بدننا المادي  ب الفّياضاهللا كبدنبسيط على بدن روحي حصولنا  فمن المحتم لمعادنانا اآلن أهيتذا  اعلى ذلك،
  في تعد وال تحصىالتسبح كواكب و التيم -٣و ڤادّي َپَرماتْما -٢و ڤادّي -ْبَرْهَم -١: ثالثة إلى ءعالست االطلبةف صني، تقدم وكما

 المادية مليارات من البقعة هذه ضمنتوجد و )َچتَْجو كَْمِشَن ْستْهيتُِا (وجودربع ال عادلي عالم الماديال. )ْبَرْهَمْجيُّوتي (الروحية السماء
 صغير من مجمل جزءليس هذا الخلق المادي سوى  لكن  المليارات من الكواكبماليينتحتوي كل منها على  التي المادية كواناأل
 تيم أما. يبلغ السماء الروحيةو ْبَرْهَمْجيُّوتي إلى فوراً نقله يتم، ْبَرْهَمْن في فناء يطلب المن.  في السماء الروحيةمعظم الوجود قائم. وجودال



:  والمتعددة األسماءاألربع ذات األيدي َننارايا صورةفي  اهللا هيمن عليهاي التي طَْهىنْڤايكوكواكب  أحد ون فيدخلينشدون قربه الذين اهللا
شخصية اهللا  م أَپَرماتْما م أْبَرْهَمْجيُّوتيواء على قله سالمستعلي عجمع  يذن، ا. هناكهنوحيث يالزم ُچوڤينَْد و آنيرودَّْهى و ْپَرْديوْمَن

 ڤِْرنْداڤََن ُچولُوَك كوكب و أطَْهىنْڤايكو كواكب يدخلال  لكن  األحوالكل  فييدخل السماء الروحية. ه أجليحينعندما  َنِرشْكْ شْرّي لعزيزا
  لنا رفضال ينبغي ويمان الراسخ بذلك اال بد منال. "ريبدون أدنى ": قائالًاهللا يضيف. اهللابشخصية ته الصلتنكشف له الذي  تيمالسوى 

 تكذيب كالم إلى ال سبيل ،لكلذ. " كل كالمكأصدقي نان":القائل أْرجوَنيماثل موقفنا موقف  ان المفروض بل تناصوراتما ال يتوافق مع 
  الروحية بالالسماءفمن المحتم دخوله  شخصية اهللا العزيز م أَپَرماتْما م أْبَرْهَمْن الموت بصفة لحظةكل من يذكره عند  ان عندما يقول اهللا

 . ريبأدنى 
في  كما ترد وسيلة ذكر الحي العظيم عند لحظة الموت : )٨/٦( ْبهَچڤَْد چۤيتا

مْٰـڤَْبهاْسَمَرْنياپ ڤامْٰيـمْٰايـ
 ـَرْمڤَكَِلـ انِْتى ىاَجـِتيـتْ
 ايـَكاونِْتـي تيـِاڤا تَـْم مْٰتَـ
 تَـهيـڤْبها -ڤَ  ْبها- تَـْد َسـدا

 الطبيعة المادية ان  العلميتعين. "في هذا أبداً ريب ال. في الحال، يبلغ ملكوتي ذكرني وحديوهو يتت  عند لحظة الموبدنه يفارق منكل "
 : )٦١ -٧ -٦( َنپورا نوشْڤي كتاب في جمالية للرب العظيم اال القدراتوصفجاء . الرب احدى قدرات عرضليست سوى 

وكْتاـُرْپـه َپـراشَكْتي-ڤيشْٰـٰنو
 َپـراـا تَـتْها ۤيكْْهـاۤيْچـ - ـتَْركْشِٰ

أ ـاۤينْـاۤيْچـمَْٰس - كَْرَم - ڤيْدۤيا
تْ اِتىيــشْٰإْر ـشَكْتي ـاۤيترِٰ

 وىالق جميع. ثالثة إلى وصنفوها وى القتلك ين من المحررالحكماءكبار  درس لكن  منحصرةغير متفرعة فردةة معلي وى قالرب يملك
 ي القدرات األخرى أأما.  كما مرالقدرة البينية الهبائيةآحاد وكذا، ) َپَر(علية  األولى القدرة. )شَكْتي نوشْڤي (نوشْڤي الربهي قدرات 

قدرة ملكوت ال إلى أو ننتقل  لحظة الموتعند  لهذا العالم الماديادنيالقدرة النبقى في  ان ما ا. الظلمةشاكلة فإنها في الماديةالقدرات 
 ):٦\٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتا جاء في. باطنةال

مْْٰسـَمـَرْن ْبهاڤَـي ڤاپـمْٰايمْٰ
  انِْتى كَـِلـڤَـَرْمىاَجـتيتْ
اي

 ايكاونِْتـ يتياِاڤ تَـْم مْٰتَـ

  ."ال محالةليها  اصل يته،
 تَـهي ْبهاڤ- ْبهاڤَ -ا تَـْد َسـد

فاوالفرد عند فكر فيها ي كينونة من الحالة ةيأ"
صحف  كالديةالماقدرة التمأل أفكارنا ب التي منشورات من الغزير عدد ثمة. الروحيةقدرة القدرة المادية أو الالتفكير سواء بنألف  نحن

 صنف ،لكلذ. ِڤَدْزالـ إلى اال بد من تحويل مجرى تفكيرنا المشبَّع بهلكن  وافكارنا مشّبعة بها حالياً وغيرهاوالمجالت والروايات اليومية 
تْشايتَنْيا اب كت فيجاء .  خياليةغيرسجالت تاريخية واقعية  تْناپوراالـ. تْناپورا كالـِڤدية الـاألسفارمن كبيراً عدداً كبار الحكماء 

 : )١٢٢ -٢٠ َمْدْهيا( تَِرتْشَريتاْم

كتب ال من ضخماًعدداً  ڤْۤياَس ايَپياَنڤْد َنِرشْكْيم  الحكصنف.  الماديعملالببعة  وأفكارها مشالربها بصلت مهيأة الاألحياء نست لقد"
 َمهاْبهاَرتَ  ثم دّونتْناپوراالـ في توسع فيها ثم أربعة إلى ْزِڤَد قسم الـبدء، ذي بادئ. الروحيةالسماء  إلى لفت انتباهنالمجرد  ِڤديةالـ

 ِڤدانْتَ سۤوتَْر على قه كتب تعلي ثمِڤدانْتَ سۤوتَْر في ْزِڤَدالـمجمل  لخصبعد ذلك، .  الناسعامةفهمها على  تسهيلل ْبهَچڤَْد چۤيتا تتضمنالتي 
  علينا تحويل أفكارناعينيت. نقطاع ا دونِڤديةالـالكتب هذه ب شغل أفكارنا يتعين علينا. "المستقبليةمن أجل الهداية  شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمبعنوان 

 وعلى.  والمجالت وغيرها من العلوم الماديةصحف اليوميةالمطالعة ب يشغل الماديون أفكارهم كما ِدڤَ ڤْۤياَس كشفه الذيم مطالعة العلإلى 
 : " ريب بذلكال": بقولهنتيجتهايقترحها الرب ويضمن  التي  الوحيدةالطريقة هي هذه.  الموتعند الرب نتمكن من ذكروف  س،هذا األساس

 ْچـۤياَن - شْٰـنَٰٰرِٰكْـتَـهْسـڤَي ناهـَرِڤـۤيــْدَهى جْچ مو-اۤي
 پورانَٰ – ِڤـَد شْٰـنَٰٰرِٰكْال يـاا كيـپارِٰ كْىـِرِڤۤيـج

ما



وـٰشاِلكوٰشـْرِڤـَستَْسماتْ
 شَتْـ اْدْهـي أنوْسَمَر يـوماْم
 ْرـبودّْهي -و  َمنُ-ْرپيـتَ أ ّىَم

لي  ةبووهاعمالك م ان وحيث. عين لك بالقتال واجبك المذنفِّتواحد  وقتبو. ِرشَْنكْصورة ب، عليك المداومة على ذكري أْرجوَن يالذلك، "
 . " بال ريببلغنيوف تسف، علي ثابتةعقلك وفطنتك و

 اهيــشَـمْٰاَس اسىيــٰشيـ ِاڤاماْم

 من العمل من أجل الحفاظ لناال بد . بأمر غير عمليالرب  ال يوصي كال،.  ذكرهعلى االقتصارو هعملترك ب أْرجوَنال ينصح  ِرشَْنكْان 
إلى  رتيبهذا التيستند  وْدَرشۤو  وڤايشْيا و تْريياشَكْ و َنْبراْهَم :طبيعية تبامرأربع  إلى مرتب مجتمعال.  الماديالعالمعلى البدن في 

 أو اً أو عالماً بصفته أديبمراتبال شرفأ إلى ينتمياإلنسان  حتى وان كان قوتالعمل ضروري لكسب ال .متمايز مرتبةكل وعمل  العمل
وف س. بعمله قيامه اءاثن) ماْم أنوْسَمَر( هذكر  ال يقتضي ترك العمل بلاألمر ان أْرجوَنإلى  ِرشَْنكْ الرب عليه، يقول وبناء. رجل دين
 تْشايتَنْيا يوصي المولى كما. تكاليفه االجتماعية به قياماثناء هذكر ةمارسدون م الموتلحظة ند ع ِرشَْنكْ ذكرى اإلنسان عليستحيل 

" اذكرني": وله بقالمتمثل أْرجوَن إلى َنِرشْكْالرب  أمر ذن، ا.ربالعين الرب أسماء . دون انقطاعالرب  أسماء تسبيح وجوب إلى الدعوةب
االسم ذ  ا واسمهَنِرشْكْ بين مغايرة توجد ال. واحد أمر ماه" َنِرشْكْ أسماء الرب تسبيح تنقطع عن ال": المتمثل بقولهتْشايتَنْيا المولى وأمر
 من والنهارالليل طوال الرب  التدرب على ذكر عليناتعين ي ،لكلذ. المطلق بين االسم والمسمى على الصعيد المغايرة تنتفي.  المسمىعين

 . ذكره دون انقطاعتسهيالً ل حياتناه وصياغة أعمال ءطريق تسبيح أسما
ال ينفك مثيل  عاشق. تعلقشدة ال يدل على العكس أو زوجهاسوى متزوجة عشق  :التالي المثل )آتْشاْريا( اإلمام ضربي  ذلك؟مكن يكيف

تنجز عملها بعناية أكبر كيال بل ال  المنزليةقيام بأعمالها العشيقها حتى اثناء  ء بلقاالتفكيرعن الزوجة تلك  ال تنفك. بمعشوقهعن التفكير 
.  بوقت واحد بكل عنايةجتماعية االنجاز واجباتناا وَنِرشْكْ شْرّي علينا ذكر المعشوق العظيم تعين ي،النحو هذا على. بتعلقهايشك زوجها 

 علينا تنمية ذلك يقتضيلكن له اشتد حبنا ذا ا  بوقت واحدهللا وذكراء عملنا قضنقتدر على سوف  ذ االمطلوبالشعور الشديد بالحب هو 
 ترك َنِرشْكْ يطلب منه لم. وقت واحدب فرسانمن ال والدائمكان مالزمه  كما َنِرشْكْ بـالتفكير دائم أْرجوَن كان ،لمثالل. الشعور بالحب

  عليهةمستحيل ةيُّوچيالـ رياضةال ةمزاول بأن  من الفصل السادس)٣٣ (في النص أْرجوَنأجاب و ، الغابة للتأملفي واالنقطاعالقتال 
 : له ها شرحعندما

 اوڤاتْـشَأْرجوَن
 كْتَـهُروپ ـاۤيـ تْـڤَْزـَچيـاْم يُّـوٱيُّـو 

 َمْدهوسۤوَدَن َنىساْمـي
 َپـشْـۤيامي نَـ مْٰـاَهـۤيِاتَـْس

 . "ستقر وال يثبتال ي العقل ألن غير محتملو عملي غيرلي  يبدو لخصته الذي يُّوچاالـ نهج ،َدَنَمْدهوسۤو يا: أْرجوَن قال
 راْميـ ْستـهمْٰيـتيـْسته اتْڤلَـتْـشَـتْــشَـنْۤتْـ

"
مْٰاـٰش أپي َسرِڤـناْم يُّوچي

 نانْـتَراتَْمـناـِتـَچ - َمـْد
 مْٰما ْبَهـَجـِتى يُّـو اْنڤهاشَْردّْ

، ذن ا."أكثرهم رفعةو ،يُّوچاالـ في قرب صلة بيأ هوة، علييعبدني بخدمة ودية و ،عميق يمانالذي يذكرني بإ ،يُّوچۤيينلـا كل بين من"
انه ال يمكنه  أْرجوَن بتبليغ الرب يضيفكما .  بوقت واحد االكبرتيم والفائقال ْچۤيانّيالـ وكبراأليُّوچّي الـهو  دوماً الربمن يذكر 

 هنا التنويه يقتضي. ِرشَْنكْاً متذكر قاتل ذاا  عند الموتذكرهيقوى على وف سلكن ) تْريياشَكْ( فارساً هبوصف قتالالتخلي عن واجب ال
 .الرب إلى  العليةتتيميةالخدمة البتبني التسليم التام بوجوب 

  َمـتَـهُموـتَـوكْتَي  ِمىَسـ

 تبقى .هذكربند انشغال العقل والفطنة ع  تلقائياًالرب ةخدمبالحواس سوف تنشغل  ،لذلك.  بالفعلةفطنوالعقل الب بل  بالبدنملال نعحن ن
هو ع ي التشبوهذا الرب والفطنة في ذكر العقل كيفية تشبيع ن عْبهَچڤَْد چۤيتا من نطلع.  يتبدلعلملكن الظاهرياً  الحواس على حالها أعمال

  الفّنهو هذا. خدمتهب العقل اذا انشغل تلقائياً ِرشَْنكْخدمة ب تنشغل الحواس. الحق المطلق ملكوت إلى  االنتقالمن فرديمكن الالذي سوف 
 . َنِرشْكْ شْرّيذكر ب االستغراق التام يأ أيضاً ْبهَچڤَْد چۤيتاسر هذا هو و



 اإلنسان بولىاأل .شأنه الروحيمن  رفعللال يبذل مطلق جهد  لكنه القمر إلى حديث بشكل مرهق من اجل السفرال  اإلنسانجاهد لقد
 -٥ -٧( شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في . التتيميةخدمة الالتدريب هو  وهذان سنة يخمسيعمر  كان ذاا الربر تنمية ذكب عمره الوجيزتوظيف 

٢٣( : 
هنُٰوڤيشْٰـتَـنَمْْٰرــۤي كْمــنَٰڤَشَْر

 ـنَْم ِسـڤَ- پاَد ـْمْسَمـَرنَٰ
 مْٰداْسـيـا مْٰـنَْدنَـ ڤَمْٰشَـنَـتْـأْر

 الحصول من همكنيمما الرب ذكر  إلى لفرد اتوجِّهوف س، محققال من ْبهَچڤَْد چۤيتا إلى )ْمنَشَْرڤَ(االستماع  وأسهلها ة العبادات التسعهذه
 . عند مفارقة البدن الربجدير بصحبة بسيط  روحيعلى بدن 

 ْمنَـِڤـَديـن - آتْـَم اْمـَسـكْْهـي

 (في النصستطرد الرب ي :  من  الفصل الثامن)٨
َنــوكْـِت ي-َچـويُّ-اَسـۤيأْبْهـ
 ناميـچا - نانْـيـا ِشـتَـساتْـ

 مْٰديڤْـيا پوروشَٰـمْٰ مْٰـَپـَرَم

 . " حتماًيصلنيبذكري دون حيدان،  دوماً  مشغولهعقلو، شخصية اهللا العزيز يف يتأمل من، )أْرجوَن (پاْرتَْهىيا "
 اْنيـنْـتَيـشتْـتْهانوپاْرـاتي ۤي

من الضروري  لكن ال ينفك العقل عن الشرود هنا وهناك.  متمرسعلى يد خبيراخذها  بد من  اللكن،. ليست هذه الطريقة بالغة الصعوبة
 )ْمشََپَرَمْم پورو (الشخص العظيم التأمل في يتعين بذلك،. اسمه أو ترداد َنِرشْكْ شْرّيالرب على صورة  دوماً  العقلجمع على التدرب

 مهما إنسان يمكن لكل. ستثناء اوند  للجميعمشرعة، وأبواب هذا العلم ڤَْد چۤيتاْبهَچمكشوفة في  هومسالكألقصى  االتحقيقسبل . بلوغهو
 . الجميعمتوفر  وذكرهن السماع عنه أل بالذكر َنِرشْكْ الربالتقرب من  ،كانت درجته

 :  من الفصل التاسع)٣٣ ( و)٣٢(قول الرب متابعاً في النصين ي
ـيـاپاشْـريـتْيـاى ڤْپاْرتَْهي ِهمْٰما
 اهنَـيـُيو -پي ْسـيـوه پاَپ ٱ ىيـ
 ْزْدرا شۤوتَـتْها َزـاۤيايـشْـڤيُّـو يْسـتْر

 ْمـتيـَچ  َپـرامْٰۤيانْتيپي ٱ ِتى
  

 اۤيــپونْٰ ااه پونَـْر ْبراْهـَمٰنمْٰيـك
 اْس تَـتْهاـيـشَْٰرَج َرْبَهـكْتا

 ةنَْبراْهَم في الـالقول فما. خيرالمصير االمقاربة  مكنهي، عمالأو  تجار ،نساء: دةوضيع الوال وإن كان ي يلوذ بمن ان ،تْهاِرْپ ابن يا"
 . "لزائل الذين يخدمونني بحب وبذل في هذا العالم ا الربانيينوالملوك التيمالصالحين وو

 ـْملُوكَ  أسوكَْهـمْٰأنيـتْـيـاْم
 ْمما ْسـڤَْبَهَجـا يـراْپـ ْپـمَْٰمـإ

في الرب يقارب سورفعة الذكاء  األمر يقتضي ال. الصناعة بلوغ اهللا أهل التجار أو النساء أو حتى في المنزلة السفلية مثل لإلنسانمكن ي
ْبهَچڤَْد من يتبنى تعاليم كل . قبلة حياته وقصوى غاياتهالرب ويجعل من  )يُّوچا ْبَهكْتي( التتيميةخدمة ال مبدأكل من يقبل السماء الروحية 

ْبهَچڤَْد  هو جوهر هذا. ل لكل معضالت الحياة الناشئة عن الطبيعة المتحولة للوجود الماديكمال حياته ووضع حل شام ا، يستطيعچۤيتا
 . هتفووص چۤيتا

 عمره الراهنمجمل المخاوف في من   اإلنسانيتحرر سوف. فائقة مطالعته بعناية لإلنساننبغي  ويعليسفر  ْبهَچڤَْد چۤيتا ، القولخالصة
 . على الوجه الصحيح) ٤٠\٢( ْبهَچڤَْد چۤيتاتعاليم ب عملا ذ ا حياته الالحقة حياة روحيةوتصبح

يْسـتـٱو نـاشُ-كَْرَميـِنهاْبه
 ِتىڤيْديا نَـ يُّـواڤايـْپـَرتْـ

 ايـْدَهْرَمْس ايـَأْسـ ىـَپـْم َأپلْأ -ْسـڤْ 
تْرا اتْۤيـ ْبَهتُوى َمـَهـاِتيـ



 . "الخوف ضروب خطرمن أفرد  الفيه يحمي  بسيطاًتقدماً بل ان ال يضيع جهد وال تقوم عقبةا المسعى، هذ في"
(جاء في النص  ): ماهاتْْميا -چۤيتا (چۤيتاالـتمجيد كتاب  من )٢

يـالَـْسۤيـ ش-اَنيـْدْهـۤياچۤيـتا
 شَتْـا يـ َپـَرْسـ- اَمْپراٰناي

 . " بإخالص بالغْبهَچڤَْد چۤيتا

 يپاپاني ِهي َسـنْتڤَ يـنا
 شَتْـي تانرِٰ كْ- َجنْـَم -ڤَ ْرپۤو

طالع يغفر اهللا جميع ذنوب من ي"
 في ختام الرب يعلن : )٦٦ -١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتا

ايـاْجيـتْـيـْدْهْرماْن َپـر-ڤََسـْر
 ـْم ڤْـَرَج شَـَرنَٰماْم ِاكَمْٰ

 وـيُّـپاِپـْبْه -ڤَ  َسـْرمْٰ تْـڤامَْٰأَهـ
 ـهتْـشَوـشما  اميۤيـشْٰىيكْشَٰـُمو

 . "تخف ال. وف انجيك من كل ذنوبكس. اعرض عن كل ضروب الدين واقتصر على التسليم لي"
 .سلم له ويمحو كل ذنوبهالم أمر  الربيتولى لذا،

(جاء في النص  : ماهاتْْميا -چۤيتان  م)٣
شَـنَـمْٰ پومْٰسامْٰتْـمو نيْر-َمـّل
 ىِنيـ دىِنيـ د ْسـنانَـمْٰ- َجَل
 مْْٰسـنانَـ -تَ رِْٰمـچۤيـتا ْدرَِٰسـكْ

ْبهَچڤَْد كتاب المقدسة ل َچنَْچفي مياه ستحم من يتزول عسوف  لكن يومياً َچنَْچالـ في مياه نهر باالستحمامه ذات صفية تلإلنسان الممكن من"
 . "ةكليبال شوائب الحياة المادية جميع ،مرة واحدة چۤيتا

  ناشَـنَْم- َمـَل - ـساَرمَْٰس

(كما جاء في النص  : ماهاتْْميا -چۤيتا من )٤
ـاۤيـ كَـْرتَـڤْچۤيـتا-سوچۤيـتا

 يـْستَرايـه ڤ- شاْستَْر أنْـيـايـه كْيـْم
 ـناْبَهـْسيـاَپـْدَم مْٰـيـاْسـڤَ ـاۤي

 ما هو مطلوب مطالعته جل. ِڤديةحكمة الـالسواه من كتب  مطالعة إلى لإلنسان ال حاجة لك، لذ. الوجودفّياضالرب  كالم ْبهَچڤَْد چۤيتا"
 لكن ِڤدية الـاألسفار يحول دون مطالعة جميع  مماعصر الراهنال الدنيوية في األعمال بنومشبعلبشر ا. منتظمةبحضور ذهن وبصورة 

 :  ماهاتْْميا -چۤيتا من )٥ (جاء في النص كما. "كالم اهللاو ْزِڤَدة الـزبد ألنه ه وجتم على أبالغرض يفي ْبهَچڤَْد چۤيتان ألذلك  إلى حاجة ال

موكْ تارِْٰهـْسيـنيـ ڤَپـْدماْد - ىَه

مْٰـْسـڤَـڤََسـْر-تَْبهاَرتاْمرِٰ
 تَـْمرِٰيـنيـْهـْس ڤـكْتْراْد ڤَ- ڤيشْٰـٰنو

 َنِرشْكْوكالم الرب  َمهاْبهاَرتَ هو صفوة ْبهَچڤَْد چۤيتا ؟ْبهَچڤَْد چۤيتا بمن يشرب رحيق فكيفيحقق النجاة  َچنَْچالـ يشرب مياه نهر من كل"
 توجد مغايرة بين فم ال.  اللوتسيتينه من قدميصدر يَچنَْچالـ نهر ان جاءو شخصية اهللا العزيز م من فْبهَچڤَْد چۤيتا صدر. )ي األولنوشْڤي(
 . َچنَْچ الـ نهرمياه أكثر من ْبهَچڤَْد چۤيتاتقدير على صعيدنا، نستطيع  لكن هوقدم اهللا

 اڤتْــپۤيـ كَـمَْٰدُچوـنَْٰچ - چۤيـتا
 ِتىاڤيْدي َجـنَْم نَـ پونَْر

جاء في النص  :  ماهاتْْميا -چۤيتا من ٦
ڤُوچاُدوَپـنيـشَٰـڤُوَسـْر

 نَنْـَدنَـه - پاَلُچو ـْدهاْچُدو
 كْتاُهو بْرـۤيـْده - سو تَْسهـ ڤَُهوپاْرتْ

دو َمَهـتْ ْمِرتَـمْٰچۤيـتا مَْٰهــْدْچ



 ْزِڤَدالـحليبها زبدة . َنِرشْكْالرب حالبها هو راعي البقر  واشبه ما يكون ببقرة حلوب )ْبهَچڤَْد چۤيتا"( داتْشَأوَپنيصفوة  ْدشََپنيتُوچي الـهذا"
  ".ْبهَچڤَْد چۤيتالو شربوا رحيق حليب   الربتيمماء وال ضير على الفطناء وكبار الحك. أْرجوَن جلها و

 چۤيـتَـْم-پوتَْر-ِدڤَـكّيمْٰشاْستَْرمِْٰاكَ
 ِاڤَ پوتَْر - ِدڤَـكّي ڤُو ِدكُوِا

 رباً عبدنول .األرض أهل  كتابْبهَچڤَْد چۤيتا ليكن كتاب ،لذلك.  واحدشاغلواحد و ربب واحد وكتا إلى  في هذا العصر اإلنسانطلعيت
 - َهِرى َهِرى ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ َهِرى ِرشَْنكْ َهِرى: واحدة سبيحةنسبح تول. َنِرشْكْ شْرّي شخصية اهللا العزيز :واحداً على األرض

 . َهِرى ِرىَه راَم راَم راَم َهِرى راَم َهِرى

 يانـۤيي ا نامانيـ تَـْسْز َمنْـتَْركُوِا
 ا ِسـڤايــْسِدڤَا يـ تَـْس ِاكَمْٰـىكَْرماپ

 .الفّياضالرب  خدمة هو  واحدبشاغلولنتكلف 





 السلسلة المريدية
  :٢\٤ .چ.ب. )يدوه ڤويُّشَْرَجا رْمَم ا ْپراْپتَْمَپرا َپرْم ْمڤَِا( العلية مريدية دون تصرف من خالل هذه السلسلة الْبهَچڤَْد چۤيتا استالم جرى

 . كِْرشَْن -١
 . ْبَرْهما -٢
 . ناَرَد -٣
 . ۤياَسڤْ -٤
 . َمْدْهڤَ -٥
 .  ناْبَهىَپْدَم -٦
 . ريَهِرنْ -٧
 . ماْدَهڤَ -٨
 . ْبْهىشُوأكْ -٩
 .  تْۤيْرتَْهىَجيا -١٠
 .  سينْْدهوْچۤياَن -١١
 . انيْدهيَدي -١٢
 . ۤيا نيْدهيڤيْد -١٣
 . راِجنْْدَر -١٤
 . ْدَهْرَميا َج -١٥
 . تَّْمشُوپورو -١٦
  . تۤيْرتَْهىْبَرْهَمنْيا -١٧
 .ڤْۤياَس تيْرتَْهى -١٨
 . َپتيمّيشْلَكْ -١٩
 . ّينْْدَر پورماْدَهِڤ -٢٠
 . )أْدڤايتَنيتْيانَنَْد،  (َر پورّيشْڤَإ -٢١
 . تْشايتَنْيا المولى -٢٢
 . )َپ، َسناتََنرۤوْسڤَ( رۤوَپ -٢٣
 . جۤيڤَ، َرْچهوناتَْهى -٢٤
 .  داَسكِْرشَْن -٢٥
 . نَروتََّم -٢٦
 . ىڤيشْڤَ ناتَْه -٢٧
 . َچناتَْهىَج) َبلَِدڤ(-٢٨
 . َدنُوڤي ْبَهكْتي -٢٩
 . َرشُووَر كيچا -٣٠
 .تّيڤَهانْتَ َسَرْس سيدّْْبَهكْتي -٣١
 .نْتَ ْسوامي ْپَرْبهوپاَدْبَهكْتي ڤيَد. يس. ىإ لهية رحمته اإل-٣٢





 الفصل االول

 
 تَْركوروكِْش في ميدان ينالجيشمعاينة 

 ١\١. چ.ب 

  اوڤاتْـشَطَْر ـتَراشْٰرِٰـْدْه

Da*Taraí\ ovac  
DaMaR+ae}ae ku-å+ae}ae SaMaveTaa YauYauTSav" )  

MaaMak-a" Paa<@vaêEv ik-Maku-vRTa SaÅYa )) 1 ))  

 ىِركْشِٰٰـتْ -كورو  ىِرـتْكْشِٰٰ - ْرَمـْدَه
 وتَْسـڤَـهيـويــتا َمـِڤـَس

 ڤَيـشاتْـڤاشْ نْٰـذَ پااماَمـكاه
 ايـَجـنْْم َأكوْرڤَـتَ َسـيـكـ

 المفردات
؛  محتشد--اتاهَسَمِڤ؛ كْشِٰٰتَْرفي المكان المسمى كورو --ىِرشِٰٰتْكْ-كورو؛ في مكان الحج --ىِرشِٰٰتْكْ-ْدَهْرَم؛ قال الملك ْدْهرِٰتَراشْٰطَْر --اوڤاتْشَْدْهرِٰتَراشْٰطَْره 

يا  --َجيانَْس؛ هل فعلوا --َأكوْرڤَتَ؛ ماذا --كيْم؛  حتماً--ِاڤَ؛ و --تْشَ؛ وذالد پانْٰ او--اڤاهذََنْٰپا؛ )الدياو(فريقي  --اماَمكاه؛  على القتال عازم--يويوتَْسڤَه
 . َجيانَْس

 الترجمة
، ذوپانْ فعل أوالدي وأوالد ماذا، تَْركورِوكِْش في مكان الحج في حتشاد االبعد ،َسنَْجيايا : ْدْهِرتَراشْطَْر قال

 ؟لقتالكونهم متشوقين ل
 فسيرالت

 تيم مطالعته بعناية بالغة بعون بوجوبنوه ي مطالعة حيث لالهوت اعلومهو أكثر  "چۤيتاالـ تمجيد"في كتاب وجز  المْبهَچڤَْد چۤيتا
 ْبهَچڤَْد الذي سمع ْبهَچڤَْد چۤيتا لتعاليم أْرجوَن فهم هو الواضح الفهممثال ان .  عن التعليقات المغرضةبمنأىستيعابه إ وِرشَْنكْ شْرّي
 خط من ْبهَچڤَْد چۤيتا الحظ بفهم هحالف ذا االمقدسةوكافة الكتب  ْزِڤَدالـجميع دراسات   اإلنسانيتخطىوف س .شخصياً اهللا من چۤيتا



 إلى باإلضافةالكتب المقدسة  جميعيتضمن  ْبهَچڤَْد چۤيتا ان  اإلنسانيجدوف س. المغرضة شروح بعيداً عن الالسلسلة المريدية العلية
 شْرّي شخصية اهللا العزيز الكامل ألنه كالم الهوت علم ال هوْبهَچڤَْد چۤيتاكتاب . چۤيتا هو المستوى الفريد للـهذا. تضمنهما ال ت

 .ِرشَْنكْ
 ميدانفي كشفت  التي جليلةهذه الفلسفة المستند  تشكل، َمهاْبهاَرتَوردت في  كما َسنَْجيا و ْدْهِرتَراشْطَْردارت بين  التي المواضيع

 األرض هداية هذه في شخصيه الحضوراثناء الرب كشفه .  القديمِڤديالـ  منذ زمن العهدللحج مكان مقدس وهو تَْرِشوكْكور
 .للبشر

آل والد  ْدْهِرتَراشْطَْرالملك كان . أْرجوَن جانب إلى شخصية اهللا العزيز  مغزى لحضور)الدينيةمقام الشعائر ( تَْرِشكْ ْدَهْرَمكلمة ل
 أوالدي فعل ماذا":قولالب غمرة ارتيابه في  احتمال انتصارهمعن شخصيمن مساعده التقصى و بصدد انتصار أوالده  مرتاباًكورو

 ذو تقصيه ان ال االقتالعازمين على  تَْرِشكوروكْفي ميدان  ذونْپا واثقاً من احتشاد أوالده وأوالد أخيه كان. "؟ذونْپاوأوالد أخي 
 تفاق اال انمالو. المعركةأراد التيقن من مصير أوالده في  بل  العمأبناءحل سلمي بين  إلى توصلالب لديه أدنى رغبة تكن لم. مغزى

 انه ِڤَدْزالـتذكر  التي  المعركة من تأثير المكانمصيرعلى  ْدْهِرتَراشْطَْرخشي  فقد تَْرِشكوروكْ في ميدان حربقد تم على خوض ال
 ،ڤْۤياَس مريد َسنَْجيا كان.  لفضيلتهمذونْپا وأوالد أْرجوَن كفةسيرجح تأثير المكان ان   من موقناًكان. المالئكةمكان مقدس حتى عند 

 عنمنه  ْدْهِرتَراشْطَْر عليه، تقصى وبناء. داخل القصر ْدْهِرتَراشْطَْر من غرفة الملك تَْرِشكوروكْ ميدان مشاهدةعلى ته حمبراقتدر و
 .الوضع في ميدان المعركة

 ،كوروزأوالده بالـ إلى ْدْهِرتَراشْطَْرشارة  ا لكنالواحدةالملكية  كوروساللة  إلى ْدْهِرتَراشْطَْر وأوالد ڤَْزذَنْپا كل من الـينتسب
 ْدْهِرتَراشْطَْريستطيع المطالع فهم موقف على هذا االساس، . تحيزهعن شف كانت اشارة متعمدة وتك ذونْپا نسب أوالد أخيه منكراً

اقتالع األعشاب  ِرشَْنكْ شْرّي الدين و يتوقع في حضور أباألرز، تقتلع األعشاب الضارة من حقل مثلماو. ذونْپا أخيه بناءزاء أا
 ي داللة هههذ. الربعلى يد  طْهيَرشْيوْدهي الحوار ونصب األبرار مثل هذاوغيرهم من بداية  ْدْهِرتَراشْطَْر أوالدالضارة أمثال 

 .ِڤدية والـة التاريخيأهميتهما عن عدا ،ىِرتِْشكْ -كورو  وىتِْرِشكْ - ْدَهْرَم
 ٢\١. چ.ب

  َجـيـا اوڤاتْـشَنَْسـ

SaÅYa ovac 
d*îa Tau Paa<@vaNaqk&- VYaU!& duYaaeRDaNaSTada )  

AacaYaRMauPaSa(r)MYa raJaa vcNaMab]vqTa( )) 2 ))  

 مْٰكَـڤانۤيـذَطْـڤا تو پانْٰــشْْٰدرِٰ
ڤْ  تَداْسْدَهـنَـيُّو دوْرمَْٰهـذْيۤوـ
آ ـْميـاـَچَسنْٰشاْريـاْم اوْپـتْـ

 ـتْۤيراجا ڤَـَسـنَـْم َأْبـَرڤ
 المفردات

-تَدا؛ ْدَهَنيُّوالملك دوْر --ْدَهنَهيُّودوْر؛ تشكيل عسكري --َهْمذْيۤوڤْ؛ ڤَْزذَالپانْٰ نودج --كَْمَأنۤي-ڤَْزذَپانْٰ؛ لكن --تو؛ رؤية بعد --ْدرۤيشْٰطْڤا؛ َجيانْقال َس --َجياه اوڤاتْشَنَْس
 . تكلم --تَْأْبَرڤۤي؛ كلمات --ڤََسنَْم؛ الملك --راجا؛ يدنو --اْميَچَسنَْٰپاو؛ المعلم --شاْرياْمتْآ؛ عندئذ -

 الترجمة
 إلى توجهي، ذونْپا لجيش أوالد العسكريالتشكيل  دوْريُّوْدَهَن الملك شاهد ان ، بعدايها الملك: َسنَْجيا أجاب
 :التاليةلكلمات ل له اوقي ومعلمه

 التفسير
اوالده عميان على  ان تماماًعلم  وأيضاًالروحية البصيرة محروماً من  كان ، الحظولسوء.  منذ والدته ضريراًْدْهِرتَراشْطَْركان 

 يخشى كانوبناء عليه، . صالحين منذ والدتهم كانوا الذين ڤَْزذَنْپاالـغراره فيما يتعلق بالدين، وكان مؤمناً بإستحالة تفاهمهم مع 
 أوالدهبأن تحذيره  المبتئس بالملكتشجيع فعمل على   القتالميدانوضع في عن ال الملك غرض سؤال َسنَْجياأدرك . تأثير مكان الحج

 تْشاْرياناْدرو جيشه قائد إلى دوْريُّوْدَهَن ولده بتوجه َسنَْجياأخبره  لذلك،.  المقدسالمكانتأثير ب أي نوع من المساومة إلى صلواوتلن ي
 لجدية نظراًالقائد العام  إلى  الذهابدوْريُّوْدَهَنملك ال ىعلتعين  . الحقيقيإلعالمه عن الوضع ڤَْزذَنْپا القوة العسكرية للـمشاهدةفور 



التشكيل العسكري اخفاء الخوف الذي استولى عليه فور رؤية بته هذه اخفقت دبلوماسي ان ال ا،ه السياسيةلباقتمما ينم عن  الوضع
 .ڤَْزذَنْپالخصومه الـ

 ٣\١. چ.ب

 ـاْم پوتْراٰن- ذو پانْٰـمْٰتايـايـَپـشْ

PaXYaETaa& Paa<@uPau}aa<aaMaacaYaR MahTaq& cMaUMa( ) 
VYaU!a& d]uPadPau}ae<a Tav iXaZYae<a DaqMaTaa )) 3 ))  

آ ْمۤومـشَتْـ مْٰـۤيَمـَهـت ايـشاْرتْـ
 پوتْـِرنَٰ -  ْدروَپـَدمْٰاهذْۤويڤْـ

 َمـتاـۤيـ ْدهنَٰيىـشْٰيـتَـڤَ شـ
 المفردات

ابن  --ِرنَٰپوتْ-ْدروَپَد؛ تبمّر --هاْمذْڤْيۤو؛ قوة عسكرية --َسمۤوْم؛ جليل --ْمَمَهتۤي؛ أيها المعلم --آتْشاْريا؛ پانْٰذوالد او --ْمٰناپوتْرا-پانْٰذو؛  هذا--ِاتاْم؛ أنظر --َپشْيا
 . بالغ الفطنة --َمتا-ّيْده؛ تلميذ --نَٰيىشيشْٰ؛ لك --تَڤَ؛ ْدروَپَد

 الترجمة
 يا .ْدروَپَدتلميذك الفطن ابن الذي نظَّمه بكل حنكة  ذونْپاوالد الجيش العظيم أل إلى  انظرمعلمي،

 رالتفسي
بين سابق  خالف سياسي وقع. تْشاْرياناْدرو الكبير َنْبراْهَم جيشه الـقائد اخطاء إلى شارة االدبلوماسية، بحنكته الدوْريُّوْدَهَن أراد
لبركة  استلم بموجبه ا هذا الخالفعقب اًكبيرقرباناً  ْدروَپَدالملك  قضىو. أْرجوَنزوجة  ْدراوَپدّي والد ْدروَپَد  والملكتْشاْرياناْدرو

فضاء بااللم يتردد   متسامحَنْبراْهَمه بوصف  لكنجيداًاالمر ذلك  تْشاْرياناْدرو أدرك. تْشاْرياناْدرو قادر على قتل المتمثلة بوالدة ابن
 اآلن َنطاْديوْمشْْدْهرانضم .  فنون القتالفيمهمة تدريبه  إليه هدتع عندما ْدروَپَد ابن طاْديوْمَنشْْدْهر إلى  العسكريةاالسراركل ب

 دوْريُّوْدَهَننّوه . تْشاْرياناْدرو على يد تعلمهتهم العسكرية بناء على ما اقوقام بتنظيم و تَْرِشكوروكْ ميدان في ڤَْزذَنْپاالـجانب إلى 
تال في ق هتساهلوجوب عدم  إلى شارة االبذلكأراد كما  وبتمسك بمبادئه في القتالتيقظ ي ان على املتلك  تْشاْرياناْدروبغلطة 

 .الهزيمة إلى فضيسوف يل يمثبأن تساهل  منبهاً المفضلينذه ي كانوا تالم الذينڤَْزذَنْپاالـ
 ٤\١. چ.ب

 ساآ-شْٰــڤَْأتْـَر شۤورا َمـِهـ

A}a éUra MaheZvaSaa >aqMaaJauRNaSaMaa YauiDa ) 
YauYauDaaNaae ivra$=ê d]uPadê MaharQa" )) 4 ))  

 يوْدهـيما ـَس - ـَمْرجـوَنۤيـْبه
يوي تْـشَراطَـشْ يـ ڤنُوهاوْد

 َرتْـَهـه - ْدروَپـَدشْ تْـشَ َمـها
 المفردات

؛ هاَنيويوْد --نَهَهوْدييو؛ في القتال --يوْدهي؛ ند --اَسماه؛ أْرجوَنَم وإلى ْبهۤي --أْرجوَن-يَمۤهْب؛ نبال قدير --اآساه-شوإ-َمها؛  أبطال--اۤوراهش؛ هنا --َأتَْر
 . مقاتل عظيم --َرتَْهه-َمها؛ أيضاً --تْشَ؛ ْدروَپَد --ْدروَپَده؛  أيضاً--تْشَ؛ ڤيراطَ --ڤيراطَه

 الترجمة
 كبار مثل قاتلونيوجد م كما أْرجوَن و ْبهۤيَم عادلون بقتالهميمن الرماة األبطال الذين كثير  جيشهذا ال في

 .ْدروَپَدو  ڤيراطَ و يويوْدهاَن
 التفسير

 قدو يسببون المخاوفيوجد كثيرون غيره فقد كان  ةالعسكري تْشاْرياناْدرو قوة في وجه كبيرة ال يشكل عقبة طاْديوْمَنشْْدْهر  كانإنو
يعلم قوة  دوْريُّوْدَهَن كان. أْرجوَن وْبهۤيَم لكل من  واحد منهم كان نداًكلذ ان  افي طريق النصركبيرة عقبات انهم  دوْريُّوْدَهَنذكر 
 .اآلخرين بهمامما دفعه إلى قياس ، أْرجوَن وْبهۤيَم



 ٥\١. چ.ب

 هـتانَيــكتِْشـتوشْ ِكْدْهرِٰشْٰــطَـ

Da*íke-Tauêeik-TaaNa" k-aiXaraJaê vqYaRvaNa( ) 
PauåiJaTku-iNTa>aaeJaê XaEBYaê NarPau(r)v" )) 5 ))  

 اڤاْنيـْرۤيـراَجـشْ تْـشَ ڤيكاشـ
تْ كونْتيپوروج َجـشْ تْـشَُهوْبيـ

شا ـڤَـهَچـنْٰپو - اشْ تْـشَ نَـَريـْبـيـ
 المفردات

 --َجهُهوكونْتي ْب؛ پوروجيتْ --پوروجيتْ؛ شديد القوة --ڤاْن-ْرياڤۤي؛  أيضاً--تْشَ؛ كاشيراَج --كاشيراَجه؛ كيتاَنتِْش --كيتانَهتِْش؛ توِكْدْهرِٰشْٰطَ --توهِكْدْهرِٰشْٰطَ
 . بطل في مجتمع البشر --ڤَهَچپونْٰ-نََر؛ و --تْشَ؛ شايبيا --شايبياه؛ و --تْشَ؛ َجُهوكونْتي ْب

 الترجمة
 .شايْبيا و َجُهو ْبكونْتّي و وروجيتْپ و كاشي راَج و ِشكيتاَنتْ و تَِكتوشْْدْهرمثل وأبطال أشداء ن ومقاتلومعهم 

 ٦\١. چ.ب

يو كْرانْتَيوشْ تْـشَ ڤيَمـنْـهاْد

YauDaaMaNYauê iv§-aNTa otaMaaEJaaê vqYaRvaNa( )  
SaaE>ad]ae d]aEPadeYaaê SavR Wv MaharQaa" )) 6 ))  

 اڤاْنيْرـۤياوتَّـماوجاشْ تْـشَ ڤ
 اشْ تْـشَۤيَپـِد ْدراوُروساوْبَهـْد

 اَرتْهاه - َسـْرڤَ ِاڤَ َمـها
 المفردات

؛ ابن سوْبَهْدرا --ساوْبَهْدَره؛ شديد البأس --ڤاْن-ْرياڤۤي؛  أيضاً--تْشَ؛ تَّماوجا او--اتَّماوجاهاو؛ ويق --ڤيكْرانْتَه؛  أيضاً--تْشَ؛ هاَمنْيويوْد --هاَمنْيوهيوْد
 . ةعربمقاتل على  --اَرتْهاه-َمها؛  حتماً--ِاڤَ؛ الجميع --ىَسْرِڤ؛ و -- تْشَ؛ّيالد ْدراوَپد او--ااهۤيْدراوَپد

 الترجمة
 .حربية عظام اتعرب مقاتلو وكلهم ،ْدراوَپدّيوأبناء  اسوْبَهْدر وابن القدير أوتَّماوجا القوي و يوْدهاَمنْيو و

 ٧\١. چ.ب

 ىيـطا شْٰـيشيـ تو ڤمْٰكَماـَأْس

ASMaak&- Tau iviXaía Yae TaaiàbaeDa iÜJaaetaMa )  
NaaYak-a MaMa SaENYaSYa Sa&jaQa| TaaNb]vqiMa Tae )) 7 ))  

ت تَّـَمُجوي ْدڤىْدَهُبويـاْن نــ
 ايـاْسيـنْـيـاكا َمـَم سايـنـا

 ِتىي مــۤيـ تاْن ْبَرڤمْٰاْرتْـَهۤيـْچـمَْٰس
 المفردات

؛ لي --َمَم؛ أمراء --اناياكاه؛ خير الْبراْهَمنَٰة --تََّماو-ْدڤيَج؛ اعلم --ىْدَهُبوني؛ هم -- تاْن؛ذي ال--يى؛ خارق القوة --اڤيشيشْٰطاه؛ لكن --تو؛ لنا --ْسماكَْمَأ
 . كل --ِتى؛ أقول --ْبَرڤۤيمي؛ هم --تاْن؛ لمعلوماتك --َأْرتَْهْم-اۤيْچَسْم؛ للجنود --ساينْياْسيا

 الترجمة
 .المؤهلين لقيادة قواتي العسكريةدة قاال خبرك عن أبرزأ ان ، اسمح ليةنَْبراْهَم الـخير يا



 ٨\١. چ.ب

 ـشْ تْـشَـشْٰـَمـشْ تْـشَ كَْرنَٰـۤيـْبَهـڤاْن ْبـه

>avaN>aqZMaê k-<aRê k*-Paê SaiMaiTa&JaYa" )  
AìTQaaMaa ivk-<aRê SaaEMaditaSTaQaEv c )) 8 ))  

كْ اهيـَجـ - مْٰيـتـيـمـ تْـشَ َسَپـشْرِٰ
 ـشْ تْـشَكَْرنَٰيــهاما ڤَأشْـڤَـتّْ
 ڤَ تْـشَيـتَـتْها ْسيـساوَمـَدتِّ

 المفردات
 --هاماَأشْڤَتّْ؛ رمظفَّ --َجياه-يتيْمَسم؛  أيضاً--تْشَ؛ كْريَپ --َپهرِٰكْ؛  أيضاً--تْشَ؛ كَْرنَٰ --هكَْرنَٰ؛  أيضاً--تْشَ؛ الجد ْبهۤيشَْٰم --ْبهۤيشَْٰمه؛ كحضرت --ڤاْنْبَه

 .  أيضاً--تْشَ؛  حتماً--ِاڤَ؛ أيضاً -- تَتْها؛َمَدتَُّسوابن  --يهساوَمَدتِّ؛  إلىباإلضافة --تْشَ؛ ڤيكَْرنَٰ --هڤيكَْرنَٰ؛ َأشْڤَتّهاما

 الترجمة
دائماً نتصرون  مكلكم و،اڤريشَْرْبهۤو دعوالم سوَمَدتَّوابن  َنيكَْرڤ و هاماتّشْڤَأ و كْرَپ و َنكَْر و َمشْْبهۤي ، وأنت

 .في المعارك
 التفسير

 هاماتّشْڤَأوأما  ، دوْريُّوْدَهَن شقيق هو َنيكَْرڤ. ن ابداًوم منصوروصف انه، ويدان المفياالفذاذ الموجودين  األبطال دوْريُّوْدَهَنذكر 
قبل زواجها من الملك  كونْتّي  من أمهأْرجوَن و هو أخَنكَْربينما  ْزلۤيكَباْه ابن ملك اڤريشَْرْبهۤو ان في حين، تْشاْرياناْدروهو ابن ف
 .مالتؤا تْشاْرياناْدروهو زوج شقيقة  تْشاْريااپِركْ و ذونْپا

 ٩\١. چ.ب

  تْـشَ ْبَهـڤَـه شۤوراىيـَأنْ

ANYae c bhv" éUra MadQaeR TYa¢-JaqivTaa" )  
NaaNaaXañPa[hr<aa" SaveR YauÖivXaarda" )) 9 ))  

 اتاهيـڤۤيـج - تَـاكْيـَأْرتِْهى تْ - َمـْد
 اـاهَرٰنـْپـَرَه - شَـْسـتَْر - نـانـا
 اشاَرداهيـڤ - َهىودّْيـ ىْرِڤـَس

 المفردات
؛ كثير --نانا؛  بالحياةيةتضحمستعد لل --اجۤيڤيتاه-تياكْتَ؛ من أجلي --َأْرتِْهى-تَْم؛ َأبطال --اشۤوراه؛ أعداد كبيرة --هْبَهڤَ؛ أيضاً --تْشَ؛ غيرهم الكثير --ىَأنْي

 . فنون القتالبخبير  --اڤيشاَرداه؛ معركة --َهىيودّْ؛ جميعهم --ىَسْرِڤ؛ مجهَّز --ااهْپَرَهَرٰن؛ أسلحة --شَْستَْر

 الترجمة
 ّن في فحاذقون و،سلحة أنواع األل بكدَججون مجميعهم. في سبيليبحياتهم تضحية مستعدون لل آخرون أبطالو

 .القتال
 التفسير

 بكالم. دوْريُّوْدَهَن على التضحية بحياتهم من أجل نوازمإنهم ع فوغيرهم ياشالْ  وْرَمتاڤَِركْ و ياْدَرتَْهىَج أمثال  يتعلق باآلخرينفيما
 أما. األثيم دوْريُّوْدَهَنجانب  إلى انضمامهمبسبب  تَْرِشكوروكْ ةلحممفي  جميع هؤالء سوف يقتلون ستخالص بأن اال سبقآخر،

 .جانبه إلى نفسه، فقد كان موقناً بالنصر بسبب قوى اصدقائه المجتمعة دوْريُّوْدَهَن
 ١٠\١. چ.ب

 مْٰماكَـ تَـْد َأْسمْٰـتَـاْپۤيَأَپـْر

APaYaaRá& TadSMaak&- bl&/ >aqZMaai>ari+aTaMa( )  
PaYaaRá& iTvdMaeTaeza& bl&/ >aqMaai>ari+aTaMa( )) 10 ))  



 تَـْميــكْشَٰٰٰريشْٰــماْبهـۤيـ ْبهمَْٰبـلَـ
 مْٰاـٰشِاِتـ إَدْم تْـڤْ مْٰاْپـتَـۤيَپـْر

 تَـْميـكْشَٰٰٰريماْبهــۤي ْبهمَْٰبـلَـ
 المفردات

َدْم إ؛ لكن --تو؛ محدود --اْپتَْمۤيَپْر؛ محمي على أتم وجه --كْشَٰٰيتَْمَأْبهيَر؛ من قبل الجد ْبهۤيشَْٰم --ْبهۤيشَْٰم؛ قوة --َبلَْم؛ لنا --َأْسماكَْم؛ ذاك --تَتْ؛ ال يقاس --اْپتَْمۤيَأْپْر
 . حماية فائقة --كْشَٰٰيتَْمَأْبهيَر؛ َمْبهۤي --َمْبهۤي؛ قوة --َبلَْم؛ ْزڤَذَللبانْ—ِتٰشاْمِا؛ كل هؤالء --

 الترجمة
 .ودةمحد ْبهۤيَمالمحمية من قبل  ڤَْزذَنْپاقوة الـ ان في حين َمشْْبهۤيالجد  بكوننا محميون كلياً ال تقاس، قوتنا إن

 التفسير
أكثر القادة خبرة أال  ال تقاس بفضل حماية مسلحةالته اقومقدرة ان : في هذا النص  يجري المقارنة التقديرية التاليةدوْريُّوْدَهَن نجد

 ْبهۤيَميحسد  وْدَهَندوْريُّ كان. ْبهۤيَمقل خبرة وهو أ قائد على يدمحدودة كونها محمية  ڤَْزذَنْپاقوة الـ ان حين في َمشْْبهۤياالكبر  الجدوهو 
لنصر نظراً لوجود واثقاً من ا، كان واحد في وقت لكن. ْبهۤيَملى يد ذلك عون فسوف يكتحتم عليه الموت  ان لعلمه التام انهدوماً 
 .في المعركة هنتصار اكان موقناً بحتمية. كثيراًً ْبهۤيَم يفوق الذي كان َمشْْبهۤي

 ١١\١. چ.ب

أ وـو تْـشَ َسْرِڤـٰشـاِنـٰشيـ

AYaNaezu c SaveRzu YaQaa>aaGaMaviSQaTaa" )  
>aqZMaMaevai>ar+aNTau >avNTa" SavR Wv ih )) 11 ))  

 اتاهيــْم َأڤَـْستْهَچْبها - اتْـهايـ
 ـنْتوكْشََٰٰريـْبهـِاڤاـشْٰـَمـْم ـۤيـْبـه

 يـ ِاڤَ ْهَسـْرڤَْبَهـڤَـنْتَـه 
 المفردات

 --ِاڤَ؛ إلى الجد ْبهۤيشَْٰم --ْبهۤيشَْٰمْم؛ مستوي --اَأڤَْستْهيتاه؛ تبعاً للترتيب --ْمَچْبها-ياتْها؛ في كل مكان --وَسْرِڤٰش؛  أيضاً--تْشَ؛  الحيويةثغورعند ال --وأياِنٰش
 .  حتماً--ْهي-ِاڤَ؛ على التوالي --ىَسْرِڤ؛ جميعكم --ْبَهڤَنْتَه؛ تقديم الدعم --كْشَٰٰنْتوَأْبهيَر؛ حتماً

 الترجمة
الجد  إلى هقدم دعمي ان يجبكلكم  .المحددة لكمحيوية ال النقاط وقوف علىبال َمشْْبهۤي

 التفسير
، تصحيح سيدبلومابأسلوبه الحاول لذلك، . أهميةنهم أقل بان واآلخريظن  ان  خشي،َمشْْبهۤي على قوة دوْريُّوْدَهَنأثنى  ان بعد

  اثناء القتالحمايته من كل الجهاتعمل على على الجميع الويتوجب  كان ِمسَعر الميدان َمشْْبهۤي ان شدد على. هنابالبيان الموقف 
ال يترك  ان الضروريمن لذلك، .  عليهاضنقضلالالكامل على جهة واحدة انشغاله فالعدو قد يغتنم فرصة لسن  افينظراً لكبره 

نصر ان  إلى بوضوح دوْريُّوْدَهَنكذا، اشار . الجيشفوف ختراق صإلللعدو مجاالً  اوحتى ال يفسح الحيوية مواقعهماألبطال سائر 
  على الرغم منفي المعركةالكامل  تْشاْرياناْدرو و ِدڤَ َمشْْبهۤي واثقاً من دعم كل من انك. َم ِدڤَشْْبهۤي  يعتمد على حضوركوروزالـ

 ناشدة ليهماا أْرجوَن زوجة ْدراوَپدّي عندما تضرعتتفوها بكلمة واحدة  يلم لكنهما، ذَڤَْزنْپابعض المودة نحو الـيكنان  هما اناقتناعه
كانت في .  في القمارذَڤَْزنْپا القادة الكبار بعد خسارة الـجميع في حضور ط الملكي التعري في البالعلىالعدالة فيما كانت تجبر 

 من القائدين نبذ كل مودة اثناء دوْريُّوْدَهَنوبناء على ذلك الموقف، توخى . العدلحالة يرثى لها ولم يشفع لها تضرعها من اجل 
 . كما هي العادة اثناء المقامراتتماماًالقتال 

 ١٢\١. چ.ب

 مْٰـشَْٰرـاْن َهيـَجـنَـنْا َسـيـتَْسـ

TaSYa SaÅNaYaNhz| ku-åv*Ö" iPaTaaMah" )  
iSa&hNaad& ivNaÛaeÀE" Xa«& dDMaaE Pa[TaaPavaNa( )) 12 ))  

  ـهتاَمـَهيـَهـه پـدّْرِٰڤْـ -كورو  



 هيــاشّتّْيُّـونَـْديـ ڤمْٰنـاَد -ى َهمْٰيسـ
 ْهماو ْپـَرتاَپـڤاْن َدْدمْٰـكَْهـشَـنْٰ

 المفردات
؛  يرعد--ياڤينَْد؛ ر األسدكزئي --ناَدْم-سيْمهى؛  الجد--هپيتاَمَه؛ )ْبهۤيشَْٰم (جد آل كورو --َههدّْرِٰڤْ- كورو؛ حبور--شَْٰمَهْر؛ يزداد --نَياْنَسنَْۤج؛ هخاصت --تَْسيا
 . الجسور --ڤاْن-ْپَرتاَپ؛ نفخ --ْهماوَدْد؛ صدفة --كَْهْمشَنْٰ؛ مرتفع --ايهوتْشّا

 الترجمة
 ،األسدكزئير زمجزت  والتي صدفته عالياً ينفخ ،فرسانال جدو كورو، جد ساللة باسل الكبيرال َمشْْبهۤي ،واآلن

 .دوْريُّوْدَهَنقلب  إلى فرحدخالً الم
 التفسير

بهاجه بنفخ صدفته  إلى اسعى نحوه، األصليمن حنانه ، وبدافع دوْريُّوْدَهَن حفيدهفهم اعماق قلب   الملكيةكوروجد ساللة استطاع 
في ال امل له بالنصر  ان دوْريُّوْدَهَن تكدرالمحفيده  َمشْْبهۤياسطة الصدفة، اعلم بصورة غير مباشرة، وبو.  وبقوة تناسب مركزهعالياً

 .لن يوفر جهداً في القتالوانه ال محالة بأن المعركة واقعة  إليه ، موحياً اآلخرالجانب كان يقف على ِرشَْنكْالرب  ألنهذه المعركة 
 ١٣\١. چ.ب

 اشْ تْـشَيــكْهاشْ تْـشَ ْبِهـْرتَـتَـه شَـنْٰ

TaTa" Xa«aê >aeYaRê Pa<avaNak-GaaeMau%a" )  
SahSaEva>YahNYaNTa Sa XaBdSTauMaul/ae_>avTa( )) 13 ))  

 اموكْهاهچو - ـَكنَـڤانَٰـَپ
 انْـتَيــَهنْايـڤاْبْهـيـَسـَهـسا

 ْبَهـڤَـتْٱ لُوتومو ْسَسـ شَـْبَد
 المفردات

 --ِاڤَ؛ فجأة --َسَهسا؛ قرون --اموكْهاه-چو؛ وطبول َأبواق --آنََك-ڤَنََٰپ؛ أيضاً --تْشَ؛ قرون --ْبِهْرياه؛  أيضاً--تْشَ؛ صدفات --اكْهاهشَنْٰ؛ بعدئذ --تَتَه
 . أصبح --َأْبَهڤَتْ؛ مدوي --تومولَه؛ أصوات مختلطة --شَْبَده؛ ذاك --َسه؛ رتفعت معاًا --َأْبْهياَهنْيانْتَ؛ حتماً

 الترجمة
 .في دوّي مختلط يولّد جلبة هائلة والقرونأصداء قرع الطبول ومختلف األبواق يعقبها ارتفاع و

 ١٤\١. چ.ب

 وكِْتىيـْر يـايـْر َهـيـتَتَـه شْـِڤـتا

TaTa" ìeTaEhRYaEYauR¢e- MahiTa SYaNdNae iSQaTaaE )  
MaaDav" Paa<@vêEv idVYaaE Xa«aE Pa[dDMaTau" )) 14 ))  

 تاويـ ْستْـهىانْـَدِنيـْسـي َمـَهـتـ
 ڤَيـڤَـشْ تْـشاذَماْدَهـڤَـه پانْٰـ

 كْهاو ْپـَرَدْدْهـَمـتوهنْٰاو شَـيڤْـيد
 المفردات

 --ڤَهذَپانْٰ؛ )زةقرين الع(شْٰنَٰ رِٰكْ --ماْدَهڤَه؛ راكب --ْستْهيتاو؛ ةعرب --ىْسيانَْدِن؛ فخم --َمَهتي؛ مربوط --يوكِْتى؛ خيل --َهيايه؛ بيضاألب --شِْڤتايه؛ بعدئذ --تَتَه
 . سمع --ْپَرَدْدْهَمتوه؛ صدفات --كْهاونْٰشَ؛ عليا --ديڤْياو؛  حتماً--ِاڤَ؛  أيضاً--تْشَ؛ )پانْٰذو (أْرجوَن

 الترجمة
صدفتيهما  ويمسكان  بيضاءجيادتجرها عظيمة  ربةعوان  يعلأْرجوَن وِرشَْنكْالرب ،  اآلخرالجانب وعلى
 .العليتين

 التفسير



نقطاع  إلى اأشار نفخ الصدفتين العليتين. َم ِدڤَشْْبهۤينفخها  التي  الصدفةخالف  علىبأنهما عليتان أْرجوَن وِرشَْنكْ صدفتيوصفت 
 معلى صلة به ِرشَْنكْالرب ألن  ذونْپاال أبناء حليف امثدائماً نصر ال: ذَڤَْزنْپاالـجانب  إلى ِرشَْنكْف نتصار الجانب اآلخر لوقو اامل

لذلك، . قرينها دون ألنها ال تبقى الرب يحضر وحيثما حينما لَكْشْمّي العزة تحضر . )هَجناْرَدنَ كِْش َپْمشاىي ْمناپوتْرا -ذونْا پتو ْزَجيا(
 التي ربة الحربيةعال عدا ذلك،. )ِرشَْنكْالرب  (نوشْڤين صدفة مدر  الصاالعلي الصوت بداللة أْرجوَن بإنتظار سعدان النصر والك

حيثما  الجهات جميع قهرعلى ة عرب التلكيدل على قدرة  مما أْرجوَن إلى ْچنيآالنار مالك ، كانت هبة من يها الصديقانفيجلس كان 
 .الثالثة األفالك تتقدم عبر

 ١٥\١. چ.ب

 شُوِكـــۤيـٰشرِٰ ْهمْٰايـَـنْ ـشَجنْپا

PaaÄJaNYa& ôzqke-Xaae devdta& DaNaÅYa" )  
PaaE<@\& dDMaaE MahaXa«& >aqMak-MaaR v*k-aedr" )) 15 ))  

 اهيـَجنْ ْدَهـنَـمِْٰدڤَـَدتَّـ
 مْٰكْـَهـنْٰـشَ -  َدْدْهماو َمهامَْٰرذْپاونْٰ
 َدَرهكُورِٰ كَْرما ڤْـ-ـَم ـۤيـْبه

 المفردات
، أْرجوَن( َجيادَهنَنْۤ --َجياه -ْدَهنَْم؛ المسماة ِدڤََدتَّالصدفة  --ِدڤََدتَّْم؛ )هتيمحواس وجَّه ، مشْٰنَٰرِٰكْ (ٰشۤيِكشَرِْٰه --شَهإ-ٰشيَكرِْٰه؛ شََجنْيانْاالصدفة المسماة پ --شََجنْياْمنْپا

كول األ --َرهَداو-ڤْريَك؛ القائم بأعمال خارقة --كَْرما-َمْبهۤي؛ الصدفة المرعبة --كَْهْمنْٰشَ-َمها؛  نفخ--َدْدَهماو؛ َرْمذْالصدفة المسماة پاونْٰ --َرْمذْپاونْ؛ )غانم الثروة
 . )َمْبهۤي(

 الترجمة
 وذو المآثر األكول ْبهۤيَم أما ،ِدڤََدتَّصدفته في  أْرجوَن و تْشََجنْيانْپاصدفته المسماة في  ِرشَْنكْ الرب نفخي

 .ذَْرْمنْپاو المرعبة صدفتهفي نفخ يف الخارقة،
 التفسير

حواسهم ، وبالتالي.  شقوقه أيضاًاألحياء. طالق االمالك كل الحواس علىألنه  ِكشَشۤيِرْهة لفظ في هذا النص بِرشَْنكْ الرب إلى شاري
 مال. ن الحسم مجردة األحياءجميع  ان دعاءباال األحياءحواس عن توضيح وجود  أتباع وحدة الوجود المطلقة يعجز. من حواسه

 الربيوجه . الصفي تيمه حسشخصياً يتولى  الرب بنسبة تسليمها له لكن حسهافي قلوبها فإنه يوجه  األحياءجميع  الزم يالربان 
 على تدل الربأسماء . ِكشَشۤيِرْه الخاصة لصفة الداللة وهذه هي شخصياً، أْرجوَنلـ  العلية الحواس ،تَْرِشكوروكْ ميدان في هنا

على جلوته  يدل ڤاسوِدڤَاسم . اسوالحولذة البقر  انه على ُچوڤينَْد اسم يدل كما َمْدهو قتله الجني على يدل َمْدهوسوَۤۤدَناسم . أفعاله
 األم طفولته على ألعابنعامه ب اعلى  يدل نَنَْدَن-ياشودااسم .  أمهدورب ِدڤَكّي قبولهعلى  يدل  نَنَْدَن-ِدڤَكّياسم . ڤَسوِدڤَابن بوجه 

على  يدل ِكشَشۤيِرْهاسم  كذا،. أْرجوَن صديقه سائق عربةعلى لعبه دور  يدل  ساَرتْهي-َپْرتَْهىاسم . ڤْرنْداڤََنفي قرية  داشُويا
 .تَْرِشكوروكْ في ميدان أْرجوَنتوجيهه حواس 

نفاق لالكان يحتاجها اخوه الملك  التي في البحث عن الثروةر يه الكبا أخساعدنه أل َجيانَْدَهنَ في هذا النص بصفة أْرجوَنخاطب ي
 بأعمال هرقلية على القيام قدرته إلى ضافة ا كميات هائلة من الطعامتهامال لقدرته على َدَركوِرڤْ كنىي ْبهۤيَم كذا،. قربانعلى مراسم ال

مصدر ، ِرشَْنكْ الربصدفة ب ابتداء ،ذَڤَْزنْپاجانب الـنفخها االبطال على  التي جميع الصدفاتكانت  ذن، ا.هْيذيْمَبمثل قتل الجني 
لذلك، . العزة وِرشَْنكْ العظيم الموجِّهحماسي ومن حضور ، في حين كان الجانب اآلخر يخلو من مثل هذا الشعور التشجيع لجنودهم

 .داللة أصوات الصدفاتهذه كانت و - مقدرة لهم في المعركة الهزيمةكانت 



 ١٨-١٦\١. چ.ب

  راجامْٰايـَجـيـَأنَـنْتَـڤ

ANaNTaivJaYa& raJaa ku-NTaqPau}aae YauiDaiïr" )  
Naku-l/" Sahdevê SaugaaezMai<aPauZPak-aE )) 16 ))  
k-aXYaê ParMaeZvaSa" iXa%<@q c MaharQa" )  

Da*íÛuManae ivra$=ê SaaTYaik-êaParaiJaTa" )) 17 ))  
d]uPadae d]aEPadeYaaê SavRXa" Pa*iQavqPaTae )  

SaaE>ad]ê Mahabahu" Xa«aNdDMau" Pa*QaKPa*Qak(- )) 18 ))  

كونْت هيشْٰطْهيَريوْده ُروپوتْ -ّي
 نَـكولَه َسَهـِدڤَـشْ تْـشَ

سو پوشْٰــَپـكاويـَمـٰن - شَُٰهوـْچ
 

 هـآْس - شْٰــڤْاشْ تْـشَ ْپـَرِمـيـكاشْٰـ
 َرتَْهه - تْـشَ َمـها ذۤيـكْـَهنْٰيـشـ

 شْ تْـشَـراطَيـ ڤنُووْمـيـْدْهرِٰشْٰـطَـْد
ساتْ تَـهيـشْ شاَپـراجـيـاكـيـ

 
 اشْ تْـشَۤي ْدراوَپـْدُدوْدروَپـ

 َپـِتى - ۤيڤيـتْهـرِْٰرڤَـشَه ْپــَس
 باهوه - ساوْبَهـْدَرشْ تْـشَ َمـها

 تَْهـْكرِٰتَْهـْك ْپـرِْٰپــكْهاْن َدْدْهموه شَـنْٰ
 المفردات

؛  أيضاً--تْشَ؛ َسَهِدڤَ --َسَهِدڤَه؛ نَكوَل --نَكولَه؛ ْدهيشْٰطْهيَريو -- يوْدهيشْٰطْهيْره؛ّيابن كونْت --پوتَْره-ّيكونْت؛ الملك --راجا؛ الصدفة َأنَنْتَڤيَجيا --ڤيَجياْم-َأنَنْتَ
؛ ذيشيكَْهنْٰ --ذيشيكَْهنْٰ؛ النبال الكبير --آَسه-وٰشإ-َمَپَر؛ و --تْشَ؛ )ڤاراناسي(ملك كاشي  --كاشْياه؛  وَمنيپِوشَْٰپَكشَٰهوْچن شواالصدفت --كاويپِوشَْٰپَمٰن-شَٰهوْچشو
األمير الذي لجأ (ڤيراطَ  --ڤيراطَه؛ )ابن الملك ْدروَپَد(ْدْهرِٰشْٰطَْديوْمَن  --ْدْهرِٰشْٰطَْديوْمنَه؛ القادر على مبارزة ألف رجل في وقت واحد --تَْههَر-َمها؛  أيضاً--تْشَ

؛ من لم يهلكوا في السابق --َأَپراجيتَه؛  أيضاً--تْشَ ؛ )نَٰشْٰرِٰكْالرب هاَن حوذي يويوْد(ساتْياكي  --ساتْياكيه؛  أيضاً--تْشَ؛ ) تخفيهم في الغابةاثناءڤَ ذَعنده الپانْٰ
؛ )َأْبهيَمنْيو(ابن سوْبَهْدرا  --ساوْبَهْدَره؛ الملك --َپِتى-تْهيڤّيرِْٰپ؛ الجميع --شَهَسْرڤَ؛  أيضاً--تْشَ ؛ّيالد ْدراوَپد او--ااهۤيدراوَپد؛ تْشاَلنْْدروَپَد، ملك الپا --ْدروَپَده

 . كل على حدة --تَْهْكرِٰتَْهْك ْپرِْٰپ؛ نفخ --َدْدْهموه؛ صدفات --كْهاْننْٰشَ؛ مدجج بالسالح --باهوه-هاَم؛  أيضاً--تْشَ

 الترجمة
 صدفتيهمافي  َسَهِدڤَ و نَكوَلنفخ ي، في حين يَجيا ڤ-أنَنْتَصدفته في  نفخفي كونْتّيابن  طْهيَرشْيوْدهي الملكأما 
 و دّينْيكَْهش العظيموالمحارب  كاشّي النبال الكبير ملك لككذ. على التوالي پوْسَپَكنيم و شَُهوسوْچ

 مثل أبناء الملك،، أيها آخرونو ْدراوَپدّيوأبناء  ْدروَپَد الذي ال ُيقهر، و كيياساتْ و يراتَڤ و ْديوْمَنطَشْرْهْد
 .صدفاتهم على التواليفي  ننفخويبدأوا  بالسالح،ن والمدجج سوْبَهْدرا

 التفسير
 عرش المملكة كانت على ولده نصبو ذونْپاأوالد خداع  إلى هادفةالسياسته الحمقاء  ان بكل لباقة، ْدْهِرتَراشْطَْر الملك َجياَسنْاعلم 

ابتداء  الضاريةملحمة في هذه البرمتها سوف تهلك  كورو ساللةن أ إلى تشير كل الدالئل بوضوح تام.  العواقبسياسة غير محمودة
 الكارثة هذهسبب كان .  في الميدانالمحتشدينملوك األرض هذا يشمل جميع  وأْبهيَمنْيو باألحفاد مثل وانتهاء َمشْْبهۤيالكبير بالجد 
 .ستيالء على العرش دون حق إلى االلخطط ابنائه الهادفة ْدْهِرتَراشْطَْرالملك تشجيع  بأكملها



 ١٩\١. چ.ب

 مْٰـاراشْٰــطْراٰنـ ْدهاْرتَُهوشُٰوـْچَسـ 

Sa gaaezae DaaTaRraí\a<aa& ôdYaaiNa VYadarYaTa( )  
Na>aê Pa*iQavq& cEv TauMaul/ae_>YaNauNaadYaNa( )) 19 ))  

 اتْيـاداَريـڤْـي انـۤيَدرِْٰه
 ڤَيــشا تْمْٰۤيـڤيـتْهـرِٰنَـْبَهـشْ تْـشَ ْپـ
ٱ لُوتومو اْنيـانونـاَديـْبْه

 المفردات
سطح  --تْهيڤۤيْمرِْٰپ؛  أيضاً--تْشَ؛ السماء --نَْبَهه؛ تقطعت --ڤْياداَرياتْ؛ أفئدة --انيۤيَدرِْٰه؛  ْدْهرِٰتَراشْٰطَْربناءأ --اْمٰنراشْٰطْراْدهاْرتَ؛ ترداد --هشَُٰهوْچ؛ ذاك --َسه

 . يرتفع --َأْبْهيانوناَدياْن؛ راعد --تومولَه؛  حتماً--ِاڤَ؛  أيضاً--تْشَ؛ األرض

 الترجمة
 ابناءقلوب ويمزق ، األرض والسماءهز أرجاء ي انه  لدرجةرتفعي  هذه الصدفات المختلفة،دوّيو

 .ْدْهِرتَراشْطَْر
 التفسير

ان  إلى في حين تشير الوقائع ذَڤَْزنْپاالـعلى حدث أي تأثير يلم على التوالي، ، صدفاتهم دوْريُّوْدَهَناآلخرين على جانب و َمشْْبهۤينفخ 
وثقتهم  ڤَْزذَنْپا ذلك هو الـومرجع. ڤَْزذَنْپاالـنفخها القادة  التي صدفاتأصوات ال من  قد تقطعت هلعاًْدْهِرتَراشْطَْرنياط قلوب ابناء 

 .كوارث الأعظم حتى في وسط شيئاً ىال يخش العظيمبالرب ذ يستعالم. ِرشَْنكْ الربب
 ٢٠\١. چ.ب

 تاْن ْدرِٰشْٰــطْـڤايـتْهاڤَـْسيـ ڤْـىَأتْه

AQa VYaviSQaTaaNd*îa DaaTaRraí\aNk-iPaßJa" )  
Pa[v*tae XañSaMPaaTae DaNauåÛMYa Paa<@v" )  

ôzqke-Xa& Tada vaKYaiMadMaah MahqPaTae )) 20 ))  

 ْدْهـڤَـَجه -ي ْدهاْرتَـراشْٰــطْراْن كَپـ
 َسْمـپاِتى -  شَـْسـتَْرىتّرِْٰپـَرڤْـ

 ڤَـهذَا پانْٰـيـاْميـْدَهـنوْر اوْد
 اْميـ تَدا ڤاكْمْٰشَـــِكۤيٰشـرِْٰه

 َپـِتى - ۤي َمـهى آَهإَدْم
 المفردات

 على وشك --ىتّرِْٰپَرڤْ؛ على رايته رسم َهنوماْن --ْدْهڤََجه-كَپي؛ الد ْدْهرِٰتَراشْٰطَْر او--ْدهاْرتَراشْٰطْراْن؛ ينظر --ْدرِٰشْٰطْڤا؛ مستوي --ڤْياڤَْستْهيتاْن؛ عندئذ --ىَأتَْه
-ڤاكْياْم؛ عندئذ --تَدا؛ شْٰنَٰرِٰكْالرب إلى  --شَْمِكٰشيرِْٰه؛ )أْرجوَن (پانْٰذوالد او --ڤَهذَپانْٰ؛ بعد رفع --ْدياْميااو؛ قوس --ْدَهنوه؛ يطلق سهامه --َسْمپاِتى-شَْستَْر؛ البدء

 . أيها الملك --َپِتى-َمْهّي؛ قال --آَهى؛ هؤالء --إَدْم؛ كلمات -

 الترجمة
من د ستع، ويقوسهبلحظة  الهفي هذ مسك ي،َهنوماْن راية ته ورافععربالمعتلي  ذونْپا ابن أْرجوَن أيها الملك،

 :قائالً) ِرشَْنكْ( شَِكشۤيِرْه إلى  كالمهثم يوجه ،ْدْهِرتَراشْطَْر ابناءعلى  هنظر مركِّزاً سهامهإلطالق ته عرب
 التفسير

وهنت نتيجة التنظيم غير المتوقع لقوات  قد ْدْهِرتَراشْطَْر عزائم ابناء ان بتداء ونفهم من هذا النص المعركة على وشك االكانت
ذ  ا عالمة أخرى من عالمات النصرأْرجوَن المرسومة على راية َهنوماْنصورة كانت  كما .شخصياً ِرشَْنكْ الربه يوجبت ذَڤَْزنْپاالـ
ن احاضر َهنوماْن و راَم من كلكان . راَمالرب انتهت بإنتصار والتي  راڤََن الغولفي حربه ضد  راَممع الرب اشترك  َهنوماْنان 
 عزته إلى باإلضافة َهنوماْن القديم خادمه يالزمه راَمما يحضر الرب ث، وحيراَم عين ِرشَْنكْ الرب .لنصرته أْرجوَنة عربفي  اآلن



 إلى شخصياًواقفاً  ِرشَْنكْ شْرّي مالك الحواس كان. أي مبرر للخوف من اعدائه مهما بلغت قوتهم أْرجوَن لم يكن اماملذلك، . سۤيتا
 . فيما يختص بحتمية النصرأْرجوَنلـ  كانت المشورة الصالحة متوفرة كذا،. جانبه

 ٢٢-٢١\١. چ.ب

 اوڤاتْـشَ اْرجوَن

AJauRNa ovac  
SaeNaYaaeå>aYaaeMaRDYae rQa& SQaaPaYa Mae_CYauTa )  

YaavdeTaaiàrq+ae_h& Yaaed(Dauk-aMaaNaviSQaTaaNa( )) 21 ))  
kE-MaRYaa Sah YaaeÖVYaMaiSMaNr<aSaMauÛMae )) 22 ))  

 ىيـْهْر َمْديُّوْر اوْبَهـيُّوِسـنَـ
 تْشْـيوتَٱِمى  ايـ ْستْهاَپـمَْٰرتْـَه
 مْٰ َهـىكْشِٰٰۤيـريتاْن نِااڤَـْد ۤي
ويُّ تاْنيـكاماْن َأڤَـْستْـه - هودّْ
كا اْميـَهـڤْـدّْويَُّسَهى  اۤيـَمْر يـ
 ىاِميـَسموْد - ْن َرنَٰيـَأْسم

 المفردات
؛ لي --ِمى؛ تلطف بوضعه --ْستْهاَپيا؛ ة الحربيةعربال --َرتَْهْم؛ بينهما --ىَمْدهي؛ لكل من الجانبين --هيُّووْبَها؛ للجيوش --وهِسنَيُّ؛ أْرجوَنقال  --ه اوڤاتْشَجونَأْر
مع  --كايه؛ حتشدم --َأڤَْستْهيتاْن؛  بالقتالراغب --كاماْن-هودّْيُّو؛ أنا --َأَهْم؛ ربما يبدو --ىنيْرۤيكْشِٰٰ؛ الجميع --ِاتاْن؛ ما دام --اڤَتْۤي؛ أيها العاصم --تْشْيوتََأ

 . في المسعى --ِمىَسموْديا؛ نزاع --َرنَٰ؛ في هذا --َأْسميْن؛ يجب القتال --َهڤْياْمدّْيُّو؛  معاً--َسَهى؛  على يدي--اۤيَم؛ من

 الترجمة
، َمن يرغب  المحتشدين هنارىوسط الجيشين حتى أ  إلىتيعربتنتقل ب ان ، أرجوايها العاصم: أْرجوَن قال

 .الكبيرةملحمة الفي هذه اجابه ان علّي  جبن يوَمبالقتال، 
 التفسير

ال  تيمهحنانه على . شخصية اهللا العزيز  انه على الرغم منأْرجوَنصديقه عربة  سائق دور العلية بدافع رحمته ِرشَْنكْلعب الرب 
نه ال يتردد في هذا أل هذه الصفةوصف ب و.سائقفي دور ال أْرجوَنتعين عليه تنفيذ أوامر . لعزمبذي اوهذا معنى وصفه هنا يني 

 التي ةصلال. طالق االعلى ِكشَشۤيِرْه ومالك الحواس شخصية اهللا العزيز  بل يبقى من مقامه العلييقلل ال سائقلعبه دور ال. الصدد
اء قض فرصة لكل الرب على الدوام واغتنام الرب لخدمة متأهباً التيمل ببقاء  بالغة الحالوة وتتمثعليةة صل هي وتيمه ربالتربط 

 الجميع ألمره وال يخضع.  اآلمر من لعبه هو هذا الدوردورالصفي  تيمه  لذة أكبر عندما يتخذالرب يجد. هتيم إلى بعض الخدمة
 . طالق االالسيد الفائق على انه لى الرغم من عالصفي يأمره تيمه عندما يجدكبر أ علية لذة يستمد هلكنليأمره  أحد يفوقه
 على  كان مجبراًلكنه الصفي التيم وأبناء عمه كما يليق بخوانهارغبة بقتال كن لديه مطلق تللرب ولم صفياً  تيماً أْرجوَنكان 

محتشدين في رؤية اللهفاً ل متأْرجوَنلذلك، كان . السلمية المساعي جميع الذي رفض دوْريُّوْدَهَن عنادالميدان بسبب  إلى الحضور
 انعدام  على الرغم منحرب غير مرغوب فيها إلى تعطشهم مدىنظرة أخيرة لتحسس  اءق الاراد. القتالب تهم بدافع رغبالميدان

 .الميدانحل سلمي في  إلى فرصة التوصل
 ٢٣\١. چ.ب

يُّ مَْٰهـٱ ىامانـاْن َأِڤـكْشِٰٰيـوتْـْســ

YaaeTSYaMaaNaaNave+ae_h& Ya WTae_}a SaMaaGaTaa" )  
DaaTaRraí\SYa dubuRÖeYauRÖe iPa[Yaick-IzRv" )) 23 ))  

 اـتاهَچتْـَر َسمااى ِاِتـا يـ
 ـْرا دوْربودِّْهيـْدهاْرتَـراشْٰــطَْرْسـ

يو ـڤَـهشَٰ ْرۤيـكيــتْٰش - اييـ ْپـردِّْهى



 المفردات
بن ا --ْدهاْرتَرِاشْٰطَْرْسيا؛ حتشدم --اتاهَچَسما؛ هنا --َأتَْر؛ هؤالء --ِتىِا ؛ الذي--ىي؛  أنا--َأَهْم؛ برؤيةاسمح لي  --ىَأِڤكْشِٰٰ؛ من سيقاتلون --تْْسياماناْنيُّو

 . متمنياً --ڤَهشَٰشيكۤيْرتْ؛ حسن --ْپريا؛ في القتال --ودِّْهىي؛ خبيث --ْدوْربودِّْهه؛ ْدْهرِٰتَراشْٰطَْر

 الترجمة
جتمعين هنا أرى المدعني  .ةصد الشريراذي المق ْدْهِرتَراشْطَْربن الرضاء  اللقتال

 التفسير
 ال بدلذلك، . ْدْهِرتَراشْطَْر والدهتفاق مع باالخططه الشريرة ب ذَڤَْزنْپا المملكة من الـاغتصاب أراد وْريُّوْدَهَندأن ب  معلوماً سراًكان
حل إلقتراح هويتهم وليس ن تبيالمعركة لمجرد بدء  رؤيتهم قبل أْرجوَن أراد.  شاكلتهعلىصفه كانوا  إلى جميع من انضمواان 

 .لى جانبهإ ِرشَْنكْ الربنصر لوجود  بالالتامةثقته   على الرغم منة المعادية يود تقدير القوكان.  معهمسلمي
 ٢٤\١. چ.ب

 اوڤاتْـشَا يـَجـنَْسـ

SaÅYa ovac  
WvMau¢-ae ôzqke-Xaae Gau@ake-XaeNa >aarTa )  

SaeNaYaaeå>aYaaeMaRDYae SQaaPaiYaTva rQaaetaMaMa( )) 24 ))  

 شُوــِكۤيشرِٰـ ْهتُوْم اوكِْاڤَـ
 ِكِشـَن ْبهاَرتَذاچو
 ىيـْر َمْدْهيُّوْر اوْبَهيُّوِسـنَ

 تَّـَمـْمُهوتْـڤا َرتْىيْستْهاَپـ
 المفردات

 --وهِسنَيُّ؛ يا سليل ْبَهَرتَ --ْبهاَرتَ؛ أْرجوَنمن قبل  --ِشَنِكذاچو؛ شْٰنَٰرِٰكْ الرب --شَهِكۤيشرِْٰه؛ خوطب --كْتَهاو ؛ حتماً--ِاڤَْم؛ قال --اوڤاتْشَ؛ َجيانَْس --َجياهنَْس
 . ةعربَأفخم  --تََّمْماو-َرتْهى؛ من طريق وضع --ْستْهاَپيتْڤا؛ في الوسط --ىيَمْدْه؛ لالثنين --وهْبَهيُّاو؛ للجيوش

 الترجمة
 .الجيشينوسط  إلى الفخمةربة عال ِرشَْنكْ قاد الرب، هكذاعندما خاطبه أْرجوَن  ،ْبَهَرتَيا سليل : َسنَْجيا قال

 التفسير
 قهر ذن، ا.هو من يغلب النوم چوذاِكشَ. ني الجهل كما تع"النوم" تعني چوذاَك كلمة. چوذاِكشَ في هذا النص بصفة أْرجوَنيخاطب 
 لحظة ِرشَْنكْنسيان ستطيع يوبالتالي، ال . ِرشَْنكْ اصدقاءقرب أ من أْرجوَنكان . ِرشَْنكْ صداقة من النوم والجهل بفضل  كالًأْرجوَن
 سواء في يقظته أو هتسليات وهوصفات هت وصورِرشَْنكْ اسم  عن التحرر من ذكرِرشَْنكْ تيم يعجز. التيم هي طبيعة تلك ألن واحدة
 حب )َسماْدهي ( الروحيةغيبوبةال يه هوهذ دون انقطاع ِرشَْنكْقهر كل من النوم والجهل بمجرد ذكر  ِرشَْنكْ تيم وسعفي . منامه

 .بالكلمات التالية أْرجوَنة ثم خاطب عرب فنقل ال بين الجيشينة الحربيةعربال من طلبه وضع أْرجوَن مقصد ِرشَْنكْ أدرك. ِرشَْنكْ
 ٢٥\١. چ.ب

 ْپـَرموكَْهـتَـه - نَُٰروْد -ـشْٰـَم ـۤيـْبـه

>aqZMad]ae<aPa[Mau%Ta" SaveRza& c Mahqi+aTaaMa( )  
ovac PaaQaR PaXYaETaaNSaMaveTaaNku-æiNaiTa )) 25 ))  

 تاْميـكْشٰٰ - ۤي تْـشَ َمـهمْٰاَسْرِڤـٰش
 تاْنيـايـَهى َپـشْـ پاْرتْاوڤاتْـشَ

 يتإْن َسَمـِڤـتاْن كورۤو
 المفردات

-َهىپاْرتْ؛ قال --اوڤاتْشَ؛ زعماء العالم --كْشٰٰيتاْم-ّيَمه؛  أيضاً--تْشَ؛ الجميع --اْمَسْرِڤٰش؛ في المقدمة --ْپَرموكَْهتَه؛ نَُٰروْدمعلم ال --نَُٰروْد؛ الجد ْبهۤيشَْٰم --ْبهۤيشَْٰم
 . لذا --تيإ؛ كوروجميع ذرية  --ْنكورۤو؛ محتشد --َسَمِڤتاْن؛ جميعهم --تاْنِا؛ أنظر --َپشْيا؛ تْهارِٰيا ابن ْپ -



 الترجمة
 ذرية ،ىپاْرتَْه أنظر يا: أْرجوَن مخاطباً ِكشَشۤيِرْهل الرب يقو، األرضملوك  جميعو ْدروَن و َمشْْبهۤيوأمام 
 .برمتها محتشدة هنا كورو

 التفسير
بكل  المطلقعلمه  إلى شيري في هذا الصدد ِكشَشۤيِرْه  كلمةعمالاست. أْرجوَنخلد ما يدور في  ،ة الحياذاتصفه و بِرشَْنكْ الرب فهم

لى لعب دور موافقته ع أْرجوَنعالم  اأراد. أْرجوَنمغزى أيضاً وتدل على ) تْهاِرْپ( كونْتّيتعني ابن  التي پاْرتَْهى كلمةل ان كما شيء
 أْرجوَن أراد هل. "؟كوروذرية  أنظر":أْرجوَن  اآلن بقوله مخاطباًِرشَْنكْ قصد ماذا. ألنه ابن عمته وصديقهالحربية  سائق عربته

لعلمه  اًزحاملكنه خاطبه على هذا النحو  تْهاِرْپ من ابن عمتهل يمثموقف  ِرشَْنكْ ينتظركال، ال  .؟اإلمتناع عن القتالتوقف هنا وال
 . في تلك اللحظةهبما دار بخلد

 ٢٦\١. چ.ب

 تاْن پاْرتَْهـهيـاتْ ْستْهيـتَـتْراَپـشْ

Ta}aaPaXYaiTSQaTaaNPaaQaR" iPaTa›NaQa iPaTaaMahaNa( )  
AacaYaaRNMaaTaul/aN>a]aTa›NPau}aaNPaaE}aaNSa%q„&STaQaa ) 
ìéuraNSauôdêEv SaeNaYaaeå>aYaaeriPa )) 26 ))  

 تاَمـهاْنيـْن َأتَْهى پـرِٰتْيـپـ
 ْنرِْٰهراتْاْن ماتوالْن ْبۤيآتْـشاْر

 تَـتْها ْسـمْٰۤيـپوتْراْن پاوتْراْن َسكْه
 ڤَيَدشْ تْـشارِٰشْـڤَـشوراْن سوْه

 يَأپْر يُّوْر اوْبَهـيُّوِسنَـ
 المفردات

 --ماتوالْن؛ معلمين --اْنۤيآتْشاْر؛ أجداد --پيتاَمْهاْن؛ أيضاً --َأتَْهى؛ أباء --ْنرِٰپيتْ؛ أْرجوَن --پاْرتَْهه؛ واقفاً --ْستْهيتاْن؛ رؤية استطاع --َأَپشْياتْ؛ هناك --تَتَْر
؛  أيضاً--تْشَ؛ مريد خير --َدهرِٰسوْه؛ أعمام --شْڤَشوراْن؛ أيضاً --تَتْها؛ أصدقاء --ْنَسكْهۤي؛ أحفاد --پاوتْراْن؛ الد او-- پوتْراْن؛اخوان --ْنرِْٰبْهراتْ؛ أخوال
 . يتضمن --َأپي؛ للجانبين --وهوْبَهيُّا؛ للجيوش --وهيُِّسنَ؛  حتماً--ِاڤَ

 الترجمة
وكذلك  وأصدقاءه وأحفاده ُهه وأبناَءانإخوو وأخواله ومعلميه جدادهأالجيشين، آباءه و في صفوف أْرجوَن شاهدي

 .كل مريدي الخير لهو ُهأحماَء
 التفسير

  وَمشْْبهۤي مثل اًأجدادرأى  كما  كان في سن والدهالذي ڤَپوۤۤريشَْر مثل رأى اشخاصاً:  أهله في الميدانجميعيرى  ان أْرجوَناستطاع 
، َمَنشْلَكْ وأبناء مثل ،دوْريُّوْدَهَن، وإخوان مثل شَكوني  وياشالْ، وأخوال مثل تْشاْريااپِركْ  وياتْشاْرناْدرو، ومعلمين مثل َدتََّمسو

 .على الجانبين هئأصدقامن كبيراً عدداً رؤية استطاع  كما وغيرهم ْرَمڤَتَِركْ مثل ن ومحبيَ،هامتّْأشْڤَ مثل وأصدقاء
 ٢٧\١. چ.ب

 اهيـكاونْـِتـ  َسـ ايكْشْٰـۤيـتاْن َسم

TaaNSaMaq+Ya Sa k-aENTaeYa" SavaRNbNDaUNaviSQaTaaNa( )  
k*-PaYaa ParYaaivíae ivzqdiàdMab]vqTa( )) 27 ))  

 تاْنيـڤاْن َبنْْدهۤوْن َأڤَـْستْهـْرَس
كْ طُوشْٰـيـاڤۤيَرَپـ اۤيَپـرِٰ
يڤ تْۤيـ َأْبـَرڤإَدْم َدنّْـۤيٰش



 المفردات
 --اۤيَپَر؛ بالشفقة --اۤيَپرِٰكْ؛ مستقيم --َأڤَْستْهيتاْن؛ هلأ --ْنَبنْْدهۤو؛ كل أصناف --ڤاْنْرْس؛ ابن كونْتّي --كاونْتياه؛ هو --َسه؛ بعد رؤية --َسميكْشْٰيا؛ جميعهم --تاْن

 . تكلم --ڤۤيتْ َأْبَر؛ بذلك--ِإَدْم؛ فيما يشكو --ۤيَدْنڤيٰش؛ مغمور --آڤيشْٰطَه؛ رفيع الدرجة

 الترجمة
 شاهد عندما : اتالكلماخذته الشفقة وتفوه بهذه ، جميع من ارتبطوا معه بصداقة وقرابة كونْتّيبن  اأْرجوَن

 ٢٨\١. چ.ب

 اوڤاتْـشَ اْرجوَن

AJauRNa ovac  
d*îeMa& SvJaNa& k*-Z<a YauYauTSau& SaMauPaiSQaTaMa( )  

SaqdiNTa MaMa Gaa}aai<a Mau%& c PairéuZYaiTa )) 28 ))  

 شْٰـنَٰرِٰكْ مْٰ ْسـڤَ َجنَـمْْٰدرِٰشْٰـطْـِڤـَمـ
 تَـْميـ َسموَپـْستْـهمْٰوتْسويـويـ

س يـتْراٰنچاَمـَم ي َدنْتــۤيـ
 ياتيـشوشْٰـيـ تْـشَ َپـرمْٰموكْـَه

 المفردات
؛ الجميع في روح قتالية --يويوتْسوْم؛ شْٰنَٰرِٰكْيا  --شْٰنَٰرِٰكْ؛ أهل --َجنَْم-ْسڤَ؛ ءكل هؤال --َمْمإ؛ بعد رؤية -- ْدرِٰشْٰطْڤا؛أْرجوَن قال --ه اوڤاتْشَأْرجونَ

 . يجف --َپريشوشْٰياتي؛  أيضاً--تْشَ؛ فم --َهْمموكْ؛ أطراف البدن --يتْراٰنچا؛ لي --َمَم؛ يرتعش --َدنْتيسۤي؛ حاضرين --َسموَپْستْهيتَْم

 الترجمة
كل اطرافي ترتجف بللقتال، أشعر شوقون متو واقفين أمامي وخالني، برؤية أهلي ِرشَْنكْحبيبي : أْرجوَن قال

 .وفمي يجف
 التفسير

مهما بلغت درجاته العلمية  الصفاتتلك الذي تنقصه   سواهعلى خالف الصفات الربانيةتصف بكل لرب ممن تيم اصادق تيم كل 
 يأبى منذ البداية تعرض كان. أهله وخالنه في الميدان لتحمسهم للقتال بعد رؤية أْرجوَنعلى تغلبت مشاعر الرأفة لذلك، . والتربوية

 . ريقه أطرافه وجفافش ارتعاسببتمثيلة وخاطرة . هالكهم لعلمه بحتمية أعدائهشعر بالرأفة حتى على جنود  لكنه لألذيةده وجن
 مثله لطيفاً تيماً حملللقتال وهذا ما ) أْرجوَن اقارب جميع(ت العشيرة بأسرها حضرلقد . رؤية روح القتال الظاهرة عليهمادهشته 

 ان فحسب بل كانت عيناه تفيضريقهاألمر لم يقتصر على ارتجاف أطرافه وجفاف ان  التخيل سعنافي و. نفعال عاطفياً االعلى
شْرۤيَمْد كتاب جاء في لذلك، .  الصفيالتيميتميز بها  التي  القلبرقةنفعال العاطفي ليس مرده الضعف بل  االوهذا بالدموع أيضاً

 : )١٢\١٨\٥ (تَْمڤَْبهاَچ
 شَـنـاـتْنْۤيـكأىـڤَـتَچْر ْبَهـيـْبَهكْتياْسـتـۤيـاْسـيـ

 ا َسماَسـِتى سوراهتَـتَْريـْز ـاٰنچوْر يـْرڤاـَس
 ـاچوٰن -  َمـَهْدتُوأْبَهـكْـتَْسيـا كوڤَ َهـرا

  َبهيـهتُوڤَـاَرتِْهـنـاَسـتي ْده - َمـنو
خبطه  نتيجة ت ال تساوي الكثيرماديةمؤهالت الذي ال يملك سوى  سواه  على خالفللمالئكةبكل الصفات الحميدة الرب  تيم يتصف"

 ."ريق الطبيعة الماديةب إلى نجذابهإوعلى الصعيد الفكري 
 ٢٩\١. چ.ب

  ِمىىِرۤيـِڤـَپـتْهوشْ تْـشَ شَـر

vePaQauê Xarqre Mae raeMahzRê JaaYaTae )  
Gaa<@qv& ó&SaTae hSTaatvKcEv PairdùTae )) 29 ))  

 اِتىيــشْ تْـشَ جاشََٰهْر - َمُرو
چا َسـِتى َهـْسـتاتْمْٰ ْسَرمْٰڤَــذۤينْٰ



 اِتىيـَدْهيـڤَ َپـريـتْـڤَـْك تْـشا
 المفردات

قوس  --ڤَْمذۤينْٰچا؛ يجري --جاياِتى؛  أيضاً--تْشَ؛ اقشعرار الجلد --هشََٰهْر-َمُرو؛ لي --ِمى؛ على البدن --ىِرشَرۤي؛  أيضاً--تْشَ؛ رتعاش البدنا --ْپتْهوهِڤ
 . يحترق --ريَدْهياِتىَپ؛  حتماً--ِاڤَ؛  أيضاً--تْشَ؛ جلد --تْڤَْك؛ من اليد --َهْستاتْ؛ ينزلق --ْسَرْمَسِتى؛ أْرجوَن

 الترجمة
 .شتعل من يدي وجلدي يينزلق .ذيڤَنْچا، وقوسي شعري يقف يرتعش وبدني كل

 التفسير
 الخوف على صعيد يغيب. ماديةأوضاع  أو رعب شديد في ظل روحي وجدما نتيجة  ا:الجلد اقشعرار ان وكذارجفة البدن نوع

ا هذو ،ه الحالةفي هذ وف على فقدان الحياة نتيجة خوف مادي أو خأْرجوَنظهرت على  التي العوارضكانت  لذلك،. العلي تحقيقال
 باحتراقشعوره  إلى ضافة ا يده،من ذيڤَنْچا عروفالم انزالق قوسه الذي سببد صبره انفمثل  أيضاًثابت من عوارض اخرى 

 .والبدن الماديعينية الذات ا نتيجة مفهوم  هذكلكان . قلبه ودبيب الحرارة في جلده
 ٣٠\١. چ.ب

 مْٰڤَـْستْهاتوأ ىمنُونَـ تْـشَ شَـكْ

Na c Xa¥-aeMYavSQaaTau& >a]MaTaqv c Mae MaNa" )  
iNaiMataaiNa c PaXYaaiMa ivParqTaaiNa ke-Xav )) 30 )) 

 ڤَ تْـشَ ِمى َمنَـهۤيـْبْهَرَمـت
ن يامـۤيـتْـشَ َپـشْي ـانتّيـميـ

ڤ ـشَـڤَي ِكتانـۤيـَپـريـ
 المفردات

-تْشَ؛ أسباب --انينيميتّ؛ عقل --َمنَه؛ لي --ِمى؛ و --تْشَ؛ كما --ڤَإ؛ ينسى --ْبْهَرَمتي؛ البقاء --َأڤَستْهاتوْم؛ هل أقوى --مينُوشَكْ؛  أيضاً--تْشَ؛ وال --َن
 . )شْٰنَٰرِٰكْ(شي ِكقاتل الجني  يا --ڤَ ِكشَ؛ النقيض --رۤيتانيڤيَپ؛ أتوقع --يامۤيَپشْ؛  أيضاً-

 الترجمة
 .الشرسوى اتوقّع وال  نفسيانسى انني .  استطيع أن أبقى هنا طويالً ال،ِكشّي جنييا قاتل ال

 التفسير
 ضعت ماديات التعلق بالشدةان . تواهن عقله لبالضياع ه وإحساسه من نفاد صبرميدانال عن البقاء في  نفسه عاجزاًأْرجوَنوجد 

 شَتَهِڤاْبهينيۤيۤييتڤْد ْمْبَهيا (األحوال الماديةيحدث مثل هذا الخوف واإلضطراب الفكري عند المتأثرين جداً ب: في حالة ضياع اإلنسان
ذ  ا خاصةداللة انيترۤييَپ ڤانييميتّن: عبارةل. على اعدائهنتصار  اال يسعدهلن ي سوى الشقاء في الحرب أأْرجوَن يبصر لم. )ْسۤياتْ
الذات  بمباالةمصلحته الشخصية دون ب يعنى كل فرد.  توقعاتهفي ال يجد سوى الخيبة عندما ل عن مغزى وضعهؤبالتساالفرد يبدأ 
 الحقيقية لكل تيةذا الالمصلحة الذي يمثل ِرشَْنكْ مرأل نقياد الشخصية واإلتهظهار ازدراء بمصلح اأْرجوَنبـ المفترض  كان. العليا
 .سوف يسبب فجيعتهتصاره في المعركة ان ان أْرجوَن ظن.  الماديعذابها ذلك وهذا ما يسبب النفس المهيأة تنسى. نفس

 ٣١\١. چ.ب

 يامـۤيـنوَپـشْٱو ـيُّنَـ تْـشَ شِْر

Na c é[eYaae_NauPaXYaaiMa hTva SvJaNaMaahve )  
Na k-a¿e ivJaYa& k*-Z<a Na c raJYa& Sau%aiNa c )) 31 ))  

 ىَجـنَـْم آَهـِڤ - َهـتْـڤا ْسـڤَ
 شْٰـنَٰرِٰكْ مْٰايـَجـيـ ڤىكْشِٰٰنْٰ كانَـ

 تْـشَي انـ سوكْـهمْٰايـ تْـشَ راْجـنَـ
 المفردات

 --ڤيَجياْم؛ أرغب --ىكْشِٰٰنْٰكا؛ وال --َن؛ في القتال --ىآَهِڤ؛ هلاأل --َجنَْم-ْسڤَ؛  بقتل--َهتْڤا؛  أتوقعال --اميۤيَأنوَپشْ؛ جيد --هايشِْر؛  أيضاً--تْشَ؛ وال --َن
 .  أيضاً--تْشَ؛ سعادة الحقة --سوكْهاني؛ مملكة --راْجياْم؛  أيضاً--تْشَ؛ وال --َن؛ نَٰشْٰرِٰكْ --شْٰنَٰرِٰكْ؛ نشر



 الترجمة
، على الرغبة بأي نصر، أو ِرشَْنكْيا حبيبي  وال أقوى  في هذه الحربقاربيأيعقب قتل  خير ي أأرى الانني 

 . الحقةمملكة أو سعادة
 التفسير

 هو سبب ِرشَْنكْ ان تها في تلك العالقات فتنسى تحت وطأة الوهم الشاملتحقيق سعادآملة بالبدنية العالقات  إلى النفس المهيأة تنجذب
ن ي من الرجال مؤهليننوع ان جاء. )تْريياْزشَكْ(لفرسان لنسي حتى المبادئ األخالقية قد  أْرجوَن ان  هنايبدو.  المادية أيضاًالسعادة

. التربية الروحية إلى المنقطعشخصياً والزاهد  ِرشَْنكْ بإمرةوت في ساحة المعركة  الذي يمفارسال: لدخول كوكب الشمس الساطع
لذلك، عزف عن القتال .  أهله بقتللن يذوق السعادة في حياتهحسب انه .  فكيف بقتل اقرباءهءه حتى عن قتل اعداأْرجوَنيعزف 

ال  فارسلا ان ذ امن اجل معاشهمملكة  إلى  يحتاجهلكن. لخيبةمعتكفاً بعد االغابة اآلن  إلى قرر الذهاب وعزوف الشبعان عن الطعام
قتال ب المملكة تكمن لكسب فرصته الوحيدة كانت. اذا ترك ساحة القتال مملكة دونسيبقى . مارة والحماية االيستطيع القيام بعمل خال

 .ما كان يحاول تجنبهه وهذا والد ملك واستعادةأبناء عمه وإخوانه 
 ٣٥-٣٢\١. چ.ب

 ڤينَْدُچوَن يى راْجـنُو مْٰيـكـ

ik&- Naae raJYaeNa GaaeivNd ik&- >aaeGaEJas„ivTaeNa va )  
YaezaMaQaeR k-ax(i+aTa& Naae raJYa& >aaeGaa" Sau%aiNa c )) 32 ))  

Ta wMae_viSQaTaa YauÖe Pa[a<aa&STYa¤-a DaNaaiNa c )  
AacaYaaR" iPaTar" Pau}aaSTaQaEv c iPaTaaMaha" )) 33 ))  
MaaTaul/a" ìéura" PaaE}aa" XYaal/a" SaMbiNDaNaSTaQaa )  
WTaaà hNTauiMaC^aiMa ganTaae_iPa MaDauSaUdNa )) 34 ))  
AiPa }aEl/aeKYaraJYaSYa heTaae" ik&- Nau Mahqk*-Tae )  

iNahTYa DaaTaRraí\aà" k-a Pa[qiTa" SYaaÂNaadRNa )) 35 ))  

 ِتـَن ڤايـڤۤيـْر جچايـُهو ْبمْٰيـكـ
ىي نُو مْٰتَـيـكْشٰٰنْٰ َأْرتِْهى كامْٰاٰش

 تْـشَي  سوكْهانـاهچاوُه ْبمْٰايـراْج
 

إتَـ  ودِّْهىيتا يـڤَـْستْهٱ ىِم
 تْـشَي تْـڤا ْدَهنـانــاكْيـْس تْمْٰـاْپـراٰن

 ْزتََره پوتْرايـپـ ااهۤيآتْـشاْر
 اتاَمـهاهيـڤَ تْـشَ پـيـتَـتْها

 
 ا پاوتْراها شْـڤَـشوراهاماتواله

شْ نَـْس تَـتْهايـنْْدهــَبـ َسْمااالهۤيـ
 يـهامـتْشّْإتوْم ـ َهنْنَـإتاْن 
 َمْدهوسۤوَدَني پـٱ تُوـْهنَـْچ

 
 ايـاْسيـراْج - ايــكْلُويـتْراي َأپـ
 ِتىرِٰكْ - ۤي نو َمـهمْٰيـه كـتُوِهـ
 ا ْدهاْرتَـراشْٰـطْراْن نَـهيـتْـَهيـنـ

 اْج َجنـاْرَدَنۤيـه ْسيـتـۤيـكا ْپـر



 المفردات
؛ بشدد --َأْرتِْهى؛ لمن --ٰشاْمىي؛ سواء --ڤا؛ بالعيش --جۤيڤيِتَن؛ اللذة --يهچاُهوْب؛ ماذا --كيْم؛ شْٰنَٰرِٰكْ --ڤينَْدُچو؛ المملكة --َنىراْجي؛ لنا --نَه؛ ما نفع --كيْم
؛ قائم --َأڤَْستْهيتاه؛ هذه --ِمىإ؛ جميعهم --ِتى؛  أيضاً--تْشَ؛ كل السعادة --سوكْهاني؛ ةلذة مادي --يهچاُهوْب؛ مملكة --راْجياْم؛ لنا --نَه؛ مطلوب --كْٰشيتَْمنْٰكا
 --تَتْها؛ أبناء --اپوتْراه؛ أباء --پيتََره؛ معلمين --ااهۤيآتْشاْر؛  أيضاً--تْشَ؛ ثروات --ْدَهناني؛ متخلياً --تْياكْتْڤا؛ حياة --اْنْپراٰن؛ في هذه المعركة --ودِّْهىي

 --َسْمَبنْْدهينَه؛ أبناء عم --ااالهۤيشْ؛ أحفاد --اپاوتْراه؛ أعمام --اشْڤَشوراه؛ أخوال --اماتواله؛ أحفاد --اپيتاَمهاه؛  أيضاً--تْشَ؛  حتماً--ِاڤَ؛  إلىضافةباإل
قاتل الجني َمْدهو  يا --َدَنَمْدهوسۤو؛ حتى --آپي؛ يقتل --ْهنَتَهْچ؛ أطلب --ميإتّْشّْها؛ لقتل -- َهنْتوْم؛أبداً --َن؛ كل هؤالء --ِاتاْن؛  إلىباإلضافة --تَتْها؛ أقارب

؛ بقتل --نيَهتْيا؛ األرضمن أجل  --ِتىرِٰكْ-َمهّي؛ فكيف --نُوكيْم ؛ مقابل --هتُوِه؛ الممالك --راْجياْسيا؛ العوالم الثالث --كْيالُو-تْراي؛ ولو --پيأ؛ )شْٰنَٰرِٰكْ(
 . األحياءحفيظ  يا --َجناْرَدَن؛ سيكون --اتْۤيْس؛ لذة --ْپريتيه؛ ماذا --كا؛ لنا --نَه؛ رِٰتَراشْٰطَْرالد ْدْه او--ْدهاْرتَراشْٰطْراْن

 الترجمة
 األشياء، منخرطين هذه جلهمألالسعادة أو حتى الحياة عندما يكون من نطلب  وأ الممالك نفعهو  ما، ڤينَْدُچويا 

 واألخوال داواألجدبناء  واآلباء واألالمعلمون وثرواتهم،كر لحياتهم  عندما يتن،َمْدهوسوَۤۤدَن يا. في هذه الحرب
 وان  حتى،قتلهمبأرغب  ان  علييتوجب ويقفون أمامي، لماذا قارب األجميع والعم واألحفاد وأبناء حماءواأل

 الثالثةك لك األفالطيت ُمْع ُألو وحتى لقتالهم حفيظ، لست مستعداًأيها ال؟ نا، بعد ذلك على قيد الحياةأبقيت 
 . وحدهااألرض بفكيفبديال 

 التفسير
ما يرضي حواسه  إلى أْرجوَن وبهذا أشار . والحواسالبقربهجة  ذخر ِرشَْنكْ ألن ُچوڤينَْدباسم هنا  ِرشَْنكْ الرب أْرجوَن خاطب
ترضية الحسية على ال. ڤينَْدُچوس رضاء حوا ا عملنا علىذا ا تلقائياًحواسناترضى  .ةنا الحسيتشبعتليس أداة ل ڤينَْدُچو لكن المادية

 بقدر األحياء حواس شباع ا مطالبالرب يحقق.  الشخصيةهمطالب حقيقتسعياً لالرب  إلى  يتوجهمن هي مطلب كل الصعيد المادي
 اًمستعلي ڤينَْدُچو حواسرضاء اطلب  ذاا ُچوڤينَْد برحمة  الفردتتحقق كل أمانيس لكن ودتتعدى الحد التي المطالبما عدا استحقاقها 

لذلك، لم يكن . لهمالطبيعي حبه  نتيجة ةجزئيولو بصورة  وخالنه أهله على العميق أْرجوَن هنا حنان ظهر. الشخصي هرضاعن 
 في موتهميخاف فقدانه في حال  أْرجوَن ما كان تحديدهذا بال و، هو مطلب كل فردخالنالوهل األجاه أمام الالتباهي ب. مستعداً للقتال

 حيث المطلب هو العلية الحياة على خالفكل هذه ليست سوى اعتبارات مادية  لكن  لن يجد قريباً له يرمقه بإعجابذ االمعركة
 دون مشيئة  واحداًفلساًحتى قبول  يرفض لكنه تهفي سبيل خدمالرب بمشيئة  الجاهقبول  التيمومن اجل ذلك يستطيع الرب مرضاة 

سبق   انهتماماً يجهل أْرجوَنكان . قتلهم إلى اقتضت الحاجةان شخصياً  قتلهم ِرشَْنكْد من كان يوو قتل أهله أْرجوَنال يريد  .ربال
وهذا ما سوف تكشف  ِرشَْنكْفي يد تنفيذية يصبح أداة  ان أْرجوَنبـ فترض ساحة القتال وي إلى م حضورهقبلقتلهم و ِرشَْنكْـل

لهية  االالمشيئة لكن معتدينالأبناء عمه هذا مرد نفوره من فكرة االنتقام من و بديهياً تيماً أْرجوَنكان .  النقاب عنهالتاليةالفصول 
ال  لكنه  تجاهه اإلنسان خطيئةرب الغفري. هتيممهانة ال يطيق  ربال لكن  الرد على المعتدينالتيم يحبال . قضت بقتلهم التي هي
 . لهمأْرجوَن مسامحة على الرغم من  على قتل المعتدينعازماًرب  الكانلذلك، . هبتيملحق االذى  من يغفري

 ٣٦\١. چ.ب

 ماْنـْد َأْسىيـَرڤاشِْاپاَپـْم 

PaaPaMaevaé[YaedSMaaNhTvETaaNaaTaTaaiYaNa" )  
TaSMaaàahaR vYa& hNTau& DaaTaRraí\aNSabaNDavaNa( )  

SvJaNa& ih k-Qa& hTva Saui%Na" SYaaMa MaaDav )) 36 ))  

 هيىنَتَـتاآتاْن يـَهـتْـڤا
 مْٰ َهـنْـتومْٰايـماْن نـاْرها ڤَــتَْس

 ْدَهـڤاْنـبانْ - ْدهاْرتَـراشْٰـطْراْن ْسـڤَ
  َهـتْـڤامْٰتَْهــكَي  ِهـمْٰنَــَج - ْسـڤَ

سوكْه اَم ماْدَهـڤَۤيـنَه ْسيـ



 المفردات
 ؛أبداً --َن؛ لذا --تَْسماتْ؛ نومعتد --نَهىآتَتاي؛ كل هؤالء --ِاتاْن؛ قتلب --َهتْڤا؛ نحن --َأْسماْن؛ ال بد من وقوعه --تْيىآشَْر؛  حتماً--ِاڤَ؛ رذائل --پاَپْم

 --كَتَْهْم؛  حتماً--ْهي؛ أهل --َجنَْم-ْسڤَ؛ مع االصدقاء --ْدَهڤاْنبانْ-َس؛ الد ْدْهرِٰتَراشْٰطَْر او--ْدهاْرتَراشْٰطْراْن؛ يقتل --َهنتوْم؛ نحن --ڤَياْم؛ يستحق --َأْرهاه
 . العزة، قرين شْٰنَٰرِٰكْيا  --ماْدَهڤَ؛ يصبح --اَمۤيْس؛ سعيد --سوكْهينَه؛ بقتل --َهتْڤا؛ كيف

 الترجمة 
، يا ِرشَْنكْنكسب يا س ماذا. وخالننا ْدْهِرتَراشْطَْر ابناءقتل ال يليق بنا لذلك، . قتلنا هؤالء المعتدينسوف نأثم ل

 ؟نسعد اذا قتلنا اقاربنا ان يمكن لناكيف و ،العزةقرين 
 لتفسيرا

 مال ومن ينهب ، بسالح فتاك اعزالًيهاجم، ومن من يحرق داراًوه، سوامن يدس السم ل: ستة إلى  المعتدينِڤدية الـحكمة التصنف
قد قتل المعتدين  لكن  وال يأثم قاتلهفوريهو الموت ال المعتدي وقصاص .هسواه ومن يخطف زوجة سواأرض حتل  يومن ،هسوا

 ربانية التلك لكن  االساسذلكة ابناء عمه المعتدين على  معامليود ربانياًبالرجل االعتيادي بل  أْرجوَنيكن لم ويليق بإنسان اعتيادي 
 ال ينبغي لكن الصفات الربانيةبالتحلي السلطة  أهل المطلوب من ).تْريياْزشَكْ(الفرسان يحيا بها  التي فروسيةمع اصول ال تتوافقال 
لم لكنه ) راْجيا - راَم (العيش في مملكته إلى يطمحونما زالوا الناس ان درجة  إلى  من القدسيةراَم الرب كان. جبناءيكونوا ان 

 حالته خاصة أْرجوَناعتبر . سۤيتا زوجتهختطاف إ عليه باعتدى حين في تاريخ األرضال يضاهى   درساًراڤََنلقن بل  يظهر جبناً
 اقاربه على اساس ةغفرم أْرجوَنوبناء عليه، قرر . )وسواهمبناءه وأحفاده  وأوأصدقاءهجده ومعلمه (دين عليه تنظراً لقرابة المع

 المختصة األحكام تلكو بالتسامح يوصى الربانيين عدا ذلك،. ن قتلهم إلعتبارات سياسيةم بدالًالدين والسلوك الروحي السمح 
 بدال منالمسلك الديني والرباني  إلى ستناداً ا أهلهمن الخير له مسامحة ان أْرجوَن رأى.  الطوارئ السياسية أهميةتفوقبالربانيين 

ذن، ما  ا.ةزائلها باهجالممالك وم ان ذ ا البدنية الزائلةالسعادة من باب اًمجدي لم يجد قتلهم ، السببلهذا. عتبارات سياسية إلقتلهم
 على داللة نطويت ماْدَهڤَ باسم ِرشَْنكْ أْرجوَنمخاطبة  ان كما. ؟أقدم على قتلهم ذا اةه األزلينجات وبحياتهالمخاطرة  إلى الذي يدعوه

كارثة فكيف ب أحد ال يصيب ِرشَْنكْ لكن وخيم العواقب أمر ما كان عليه حثه على انه العزة قرين ِرشَْنكْ نظر لفت أراد. خاصة
 .الصفي هبتيم

 ٣٨-٣٧\١. چ.ب

 يانْتـيـى نَـ َپـشِْاِتـ ياْدى أپـيـ

YaÛPYaeTae Na PaXYaiNTa l/ae>aaePahTaceTaSa" )  
ku-l/+aYak*-Ta& daez& iMa}ad]aehe c PaaTak-Ma( )) 37 ))  

k-Qa& Na jeYaMaSMaai>a" PaaPaadSMaaiàviTaRTauMa( )  
ku-l/+aYak*-Ta& daez& Pa[PaXYaiÙJaRNaadRNa )) 38 ))  

لُو َسهـِشـتَ - تَـَپـَهُهوْب
 مْٰـشَُٰدو مْٰتَـرِٰكْ - ايـكْشَٰـ - كوَل
م تَـكَـْمِهى تْـشَ پاُروْد - تَْريـ

 
 هيـماْبهـاْم َأْسيْچ نَـ مَْٰهـكَـتْ

 توْميـڤَـْرتـيـپاپاْد َأْسماْن نـ
 مْٰـشَُٰدوتَـْم رِٰا كْيـكْشَٰـ - كوَل

 ْر َجنـاْرَدَنيـاْدْبهـيـْپـَرَپـشْ
 المفردات

-تَْمرِٰكْ؛ في قتل العائلة --كْشَٰيا-كوَل؛ القلوب --ِشتََسه؛ مغمور --اوْپَهتَ؛ طمع --ْبَهىلُو؛ يرى --ۤيانتيَپشْ؛ ال تفعل --َن؛ هم --ِتىِا؛  حتماً--َأپي؛ إذا --ياْدي
من  --َأْسماْبهيه؛ اعلم --ْماىْچي؛ غير جائز --َن؛ لماذا --كَتَْهم؛ ذنوب --پاتَكَْم؛  أيضاً--تْشَ؛ مخاصمة األصدقاء --ِهىُروْد-ميتَْر؛ خطأ --ْمشَُٰدو؛ قضي -

 قبل من --ْپَرَپشْياْدْبهيه؛ جريمة --ْمشَٰدو؛ بهذا العمل --تَْمرِٰكْ؛ هالك العائلة --كْشَٰيا-كوَل؛ يتوقف --نيڤَْرتيتوْم؛ نحن --َأْسماتْ؛ من الذنوب --پاپاتْ؛ جانبنا
 . شْٰنَٰرِٰكْ يا --َجناْرَدَن؛ رينصالمتب

 الترجمة



خصام بعائلتهم أو  أفراد قتلرون أي خطأ ب يالهؤالء الرجال وقد اخذهم الجشع ان  عم ،َجناْرَدَن يا
 ؟األعمالثم، في هذه باالفلماذا ننشغل نحن، على معرفتنا  ،اصدقائهم

 التفسير
 بقبول  ملزماًأْرجوَن كان ذن، ا.المقامرة م أمبارزةال إلى آخر سواء أكان تحدياًفارس  رفض تحدي) تْريياشَكْ(فارس فترض بي ال

قبوله بثم  اال ويرده مدعياً عن عواقب هذا التحديمعمياً كان دوْريُّوْدَهَن ان يبرر نقيض ذلك بالقول أْرجوَنلكن  دوْريُّوْدَهَنتحدي 
 تلك كل أخذ بعد  عدم القتالأْرجوَن قرر.  العاقبة حميدةتكونال عندما  الزام اال هذا يلزمال.  بعواقبه الوخيمةه متبصراًذات ألنه يرى

 .عتبار االالمنافع والمضار بعين
 ٣٩\١. چ.ب

 يانْتـيــشْ ْپـَرنَٰىيـكْشَٰـ - كوَل

ku-l/+aYae Pa[<aXYaiNTa ku-l/DaMaaR" SaNaaTaNaa" )  
DaMaeR Naíe ku-l&/ k*-TòMaDaMaaeR_i>a>avTYauTa )) 39 ))  

 انـاتَنـاهـ َساْدَهْرماه - كوَل
 ـْمـتْْسنَرِٰ كْمْٰ كولَىنَـشْٰـِطِمى ْدَهْر

 ى اوتَْبَهـڤَـتيـْبهـٱ ُموَأْدَهْر
 المفردات

؛ عائلة --كولَْم؛ هلك --ىنَشِْٰط؛ في الدين --ِمىْدَهْر؛ َأبدي --اَسناتَناه؛ تقاليد العائلة --اْدَهْرماه-كوَل؛ يهلك --ۤيانتيشْْپَرنَٰ؛ في هدم العائلة --ىكْشَٰي-كوَل
 . قيل --اوتَ؛ يتحول --َأْبهيْبَهڤَتي؛ نقيض الدين --َأْدَهْرَمه؛ مجمل --تْْسنَْمرِٰكْ

 الترجمة
 .الدينمخالفة تورط بال إلى تبقى منهاما يدفع من م، قديمال يطيح بتراثها عائلةال تدميرإن 

 التفسير
يعتبر . القيم الروحية يققتح وسليمة اليةنمت العلىالعائلة  أفراد  سائرساعدت التي  من المبادئ الدينيةكثيراًتضمن ي شَْرَمناڤَْر نظام

 تلكهمال  إلى ايؤدي لذلك، موت كبار العائلة. اللحد إلى من المهدلخير العائلة ة صفيطقوس التقامة  اكبار العائلة مسؤولين عن
بار  قتل كال ينبغي ذن، ا.ة الروحينجاة الفرصةفتفوتهم  عادات خارجة عن الدين تنمية إلى العائلة أفراد الطقوس مما يقود بقية

 .العائلة لمطلق سبب كان
 ٤٠\١. چ.ب

 شْٰـنَٰرِٰكْْبَهـڤاتْ يـْرماْبهــَأْدَه

ADaMaaRi>a>avaTk*-Z<a Pa[duZYaiNTa ku-l/iñYa" )  
ñqzu duíaSau vaZ<aeRYa JaaYaTae v<aRSaªr" )) 40 ))  

 اهييـتْركوَل ْسـتي ۤيانْْپـَردوشْٰــ
 ايــشْٰـطاسو ڤارِْشْٰـنِٰو دوـٰشۤيـْستْـر

جا ـكَـَرهنْٰـَس - اِتى ڤَـْرنَٰيـ
 المفردات

بهذه الدرجة  --شْٰطاسودو؛ النسوة --وشْْٰستْري؛ نساء العائلة --ْستْرياه-كوَل؛ سديف --ۤيانتيْپَردوشْٰ؛ شْٰنَٰرِٰكْيا  --شْٰنَٰرِٰكْ؛ سائد -- َأْبهيْبَهڤاتْ؛نقيض الدين --َأْدَهْرَم
 . ذرية فاسدة --كََرهنَْٰس-ڤَْرنَٰ؛  يصبح--جاياِتى؛ شْٰنيرِٰيا سليل ذرية ڤْ --اّيشْٰنِٰڤاْر؛ من الفساد

 لترجمةا
  ذريةتولد ،نيِرشْڤْيا سليل هن، انحطاطفي و ؛وتهانحط نس ت،ِرشَْنكْيا ما   الدين في عائلةمخالفةسود تعندما 
 .فاسدة

 التفسير



 الصالحة الذريةسيادة  هو شَْرَمناڤَْرنظام   ومقصد البشرجامعة السالم والرخاء والتقدم الروحي في تحقيق قاعدة هي الذرية الصالحة
فاء ووعفة يعتمد على  الصالحة الذريةازدياد . والمواطنينألهل السلطة  الروحي العام التقدمعالء شأن  اتمع من أجلفي المج
حماية كبار  إلى  عليه، يحتاج كل من األطفال والنساءوبناء. الضالل إلى  نزوع االطفالالفساد بسهولة إلى  المرأةتنزع. النساء
قدر  ال يتمتعن بالنساءان  ذيتْنْكْيا َپنَتْشا الحكيم يقول. الدينيةمختلف الممارسات ب الفساد هو شغلهن وخير وسيلة لحمايتهن من العائلة

عفتهن ووفائهن تثمر  ذن، ا.التقليدية بد من شغلهن بإقامة شتى الطقوس العائلية ال. الثقةب  جديراتمما يجعلهن غيرالفطنة كبير من 
 ختالط االالمرأة حريةواعطاء  شَْرَمناڤَْرنظام أما االخفاق بتطبيق . )شَْرَمناڤَْر (جتماعي االمنظاال جديرة بالمساهمة فيذرية صالحة 

في الفساد على  ونيشجع الرجال المسئولية من عديمو. اختالط النسل إلى تقود التي  الزوجيةالخيانة إلى فسوف يؤدي بهاالرجال ب
 .األوبئةوب ولحرباللقطاء ويعرضه لالمجتمع مما يمأل المجتمع 

 ٤١\١. چ.ب

 ڤَيـايـ نَـَركاُروـكَنَْٰس

Saªrae Nark-aYaEv ku-l/ganaNaa& ku-l/SYa c )  
PaTaiNTa iPaTarae ùeza& lu/áiPa<@aedk-i§-Yaa" )) 41 ))  

 ا تْـشَيـ كولَـْسمْٰـْهنـانـاْچ - كوَل
 مِْٰاٰشا هى ُروتَيـپـي َپـتَنْـتـ

 ااهۤييكْر - َدَكذُونْٰيـپـ - لوْپـتَ
 المفردات

 --پيتََره؛ يسقط --َپتَنْتي؛  أيضاً--تْشَ؛ العائلة --كولَْسيا؛ قاتلي العائلة --ْهناناْمْچ-كوَل؛  حتماً--ِاڤَ؛ الحياة الجهنمية --نََركايا؛ مثل هؤالء اللقطاء --كََرهنَْٰس
 . قضاء --ااهۤييكْر؛ ماء --اوَدَك؛ تقدمات --ذَپينْٰ؛ قطع --لوْپتَ؛  لهم--ِاٰشاْم؛  حتماً--ْهي؛ َأسالف

 الترجمة
في مثل هذه . تقاليدهاولمن أطاح بلعائلة اكل من لجهنمي ، يخلق وضع ما تتكاثر هذه الذرية الفاسدةوعند

 .هاسالفأ إلى الطعام والماءالعائالت الفاسدة، تنقطع تقدمات 
 التفسير

ذ إ نوشْڤي عبادة التقدمة هذه يضتقت. منتظمةأسالف العائلة بصورة  إلى  الطعام والماءتقديم إلى حاجة الصالح الأحكام العملتوجب 
 تمنع عنهم وقدأحياناً،   على ذنوبهم العذاب عقاباًاألسالفقد يقاسي . ها من كل ذنوبالنفس يعتق نوشْڤي إلى قدمةت الفضلتناول ان 
 أو الشبحيةلذلك، يتم تحرير السلف من الحياة . أشباحاً اويصبحفالبقاء في بدن لطيف  إلى يضطرهمفي بدن مادي كثيف مما رجعة ال

عرف السلف ي إلى  العونهذا.  الخلفقبلاألسالف من  إلى )ْپَرساَدْم (نوشْڤي بانقر فضل تقديمية عند شقالحياة الاشكال غيرها من 
 األلوف مئاتكفيل بعتق  الخدمة التتيميةمجرد قضاء .  الطقوستلك بقضاء كلفمغير  الخدمة التتيمية إلى قطعمنالوعائلي التقليد بال

 :)٤١\٥\١١ (ْبهاَچڤَتَْمجاء في الـ. من األسالف من كل عذاب
 ـامْٰٰنرِٰ پـيـتْـامْٰٰنرِٰنْ-تاْپـتَْبهۤو-يٰشـرِِٰدڤَ

 تْـشَ راَجْنّي ٰن رِٰاْميـ نـاُروكَيـنْٰنَـ ك
 يـامْٰـَرنْٰــْم شَاه شَـَرنَٰيـَسرڤاتْـَمنـا 

يتخطى كل سوف  جدية على الدرب بكل يسير، ولتزامات االسائرن  عمتخلياً )موكونَْد (مخلِّصلالقدمين اللوتسيتين ل من يلوذ بكل"
توفى  لتزامات اال هذهكل ." أو األسالف والبشريةالعائلة والحكماء وعموم البشر وأفراد المالئكةتجاه جتماعية وإلتزاماته  االهفروض

 .الخدمة التتيميةتلقائياً بقضاء 

 ا كَْرتَـْميـتْرِْٰهيـ َپـرمْٰموكونَْد تُوـَچ

 ٤٢\١. چ.ب

 مْٰـْهنـانـاْچ - ه كوَليـْر ِاتايـاـٰشُدو

daezEreTaE" ku-l/ganaNaa& v<aRSaªrk-arkE-" )  
oTSaaÛNTae JaaiTaDaMaaR" ku-l/DaMaaRê XaaìTaa" )) 42 ))  

 هيـكاَركا - ـكََرَسنْٰ - ڤَـْرنَٰ



 ا ْدَهْرماه-ي انِْتى جاتيـاوتْساْد
 اْدَهْرماشْ تْـشَ شاشْـڤَـتاه - كوَل

 المفردات
 --اْدَهْرماه-جاتي؛  الخراب--أوتْساْديانِْتى؛  االسباب--كاَركايه؛  لقطاء--كََرَسنْٰ ڤَْرنَٰ؛  لهادم العائلة--ْهناناْمْچ-كوَل؛  كل هذه--ِاتايه؛  بهذه االخطاء--ايهٰشُدو

 .  أبدي--اشاشْڤَتاه؛ أيضاً --تْشَ؛  تقاليد العائلة--اْدَهْرماه-كوَل؛ مشاريع اجتماعية

 الترجمة
 . تنقطع مشاريع االنعاش االجتماعي والعائليتولد ذرية فاسدة و التقاليد العائلية، سبب شرور مبيديب

 التفسير
قود يي الذ) ْدَهْرَم َسناتََن( شَْرَمناڤَْر نظامتعود على العائلة بالخير هي االصول األزلية ل التي طقوس والةتب االجتماعية االربعمراال

شيوع الفوضى في ذلك  إلى يؤديالمستهترين  على يد قادة المجتمع ْدَهْرَم َسناتََنتعطيل طقوس ، لذلك. ةالنهائينجاة ال إلى النفس
كل من يتبعهم في وقوع  ومن المحتم عميانبال هؤالء القادة وصفي. نوشْڤي  بـالمتمثلة عن غاية الحياة  اإلنسانيضل فالمجتمع
 .الفوضى

 ٤٣\١. چ.ب

 مْٰـاْدَهْرماٰن -  كوَل- نَّـاوتَْس

oTSaàku-l/DaMaaR<aa& MaNauZYaa<aa& JaNaadRNa )  
Narke- iNaYaTa& vaSaae >avTaqTYaNauéué[uMa )) 43 ))  

  َجنـاْرَدَنمْٰـااٰنۤيَمـنـوشْٰــ
 ُسو ڤامْٰتَـاييـنَـَرِكى نْ

 روَمـتى انوشوشْۤيـْبَهـڤَـت
 تالمفردا

 --ڤاَسه؛  دوماً--نْياتَْم؛  في النار--نََرِكى ؛ شْٰنَٰرِٰكْ يا --َجناْرَدَن؛  لمثل اولئك الرجال--اْماٰنۤيَمنوشْٰ؛  لمن لديهم تقاليد عائلية--اْمْدَهْرماٰن-كوَل؛  فاسد--أوتَْسنَّ
 . ليةالسلسلة المريدية الع سمعت من --َأنوشوشْروَم؛  لذا--تيإ؛  يصبح--ْبَهڤَتي؛ مقام

 الترجمة
 يخلدون في يالعائلالتراث  بيديم ان ،السلسلة المريدية العلية، لقد سمعت من األحياءحفيظ  يا ،ِرشَْنكْ يا
 .جحيمال

 التفسير
 أحد  يقوىال.  العلم الصحيحاستالم هي طريقة هذه. علياما سمعه من المراجع ال إلى  بلالشخصيةخبرته  إلى أْرجوَنحجج تند م تسل

 للتكفير عن  اإلنسانيقضيها اًطقوسشمل  يشَْرَمناڤَْرنظام . العلمذلك  في ني عون الراسخ دونصيل جوهر العلم الصحيحعلى تح
ء هذه قضادون  ا ذنوبهعلى  طويلة من العذاب عقاباًاًقاسي أعمارت لالجحيمكواكب  إلى مةيث األالنفسوفاته، حيث تنتقل ل بذنوبه ق
 .يتَّشتْراياشْْپتسمى  التي الفريضة

 ٤٤\١. چ.ب

 مْٰ َبتَ َمـَهتْ پاَپـُهوَأ

Ahae bTa MahTPaaPa& k-Tau| VYaviSaTaa vYaMa( )  
Yad]aJYaSau%l/ae>aeNa hNTau& SvJaNaMauÛTaa" )) 44 ))  

 اْميـتا ڤَـيـاڤَـسـيـ ڤْـمْٰكَْرتو
 ْبِهـَنلُو -  سوكَْهى- ايـاْد راْجيـ

 ااتاهيـ ْسـڤَ َجنَـْم اوْدمَْٰهنْتو
 المفردات

 دفوع م--ْبِهَنلُو-سوكَْهى-راْجيا؛  حتى--ياتْ؛  نحن--ڤَياْم؛  قرر--اڤَسيتاهڤْيا؛  يقوم--كَْرتوْم؛  ذنوب--پاَپْم؛  كبير--َمَهتْ؛ عجب ما أ--َبتَ؛  حسرة يا--ُهوَأ
 .  يسعى--اأوْدياتاه؛  أقارب--َجنَْم-ْسڤَ؛  يقتل--َهنْتوْم؛ بالطمع في السعادة الملكية



 الترجمة
قتراف ذنوب جسيمة اقدامنا على ايا لغرابة !أواه . في السعادة الملكيةمدفوعين برغبة التلذذ  ،

 التفسير
 كان  لكنالشواهد التاريخيةعليه كما تدل ه أو أمه ي أو أبهيأخارتكاب ذنوب مثل قتل  إلى الفردتدفع  التي الحوافز األنانية هي

 .هذه الذنوب لتفادي يتوخى الحذر لذلك، .دوماًالمبادئ األخالقية بويعي تيم الرب من  أْرجوَن
 ٤٥\١. چ.ب

 كاَرْمـۤيماْم َأْپـَرتي اديـ

Yaid MaaMaPa[Taqk-arMaXañ& XañPaa<aYa" )  
DaaTaRraí\a r<ae hNYauSTaNMae +aeMaTar& >aveTa( )) 45 ))  

 اهيــپانَٰ -  شَـْسـتَْرمَْٰرـَأشَـْستْ
 ْسيو َهنْـىْدهاْرتَـراشْٰــطْرا َرِن

  ْبَهـِڤـتْمَْٰرـتَـْن ِمى كْشِٰـَمتَ
 المفردات

 في --ىَرنِٰ؛  أوالد ْدْهرِٰتَراشْٰطَْر--اْرتَراشْٰطْراهْدها؛  حملة السالح--ياهپانَٰ-شَْستَْر؛  َأعزل--َأشَْستَْرْم؛  دون مقاومة--َأْپَرتيكاَرْم؛  إلي--ماْم؛  حتى وإن--يياد
 .  يصبح--ْبَهِڤتْ؛  أفضل--َرْمتَ-كْشَِٰم؛  لي--ِمى؛  ذاك--تَتْ؛ يقتل ان  يحتمل--َهنْيوه؛ المعركة

 الترجمة
أبناء خير لي ان يقتلني  .أقاتلهم ان منأعزل دون مقاومة  ْدْهِرتَراشْطَْر

 التفسير
عدم من حيرته  أْرجوَن مع ذلك، قرر.  عن القتالعرضمأعزل أو عدو مهاجمة تحظر ) تْريياْزشَكْ(الفرسان   عندقتالأصول ال

 .التيمكبار يتميز بها  التي رقة القلبتدل على كل هذه األعراض . لقتالا إلى  غير مكترث بتشوق عدوههاجمه العدو اذا حتىالقتال 
 ٤٦\١. چ.ب

 اوڤاتْـشَا يـَجـنَْسـ

SaÅYa ovac 
WvMau¤-aJauRNa" Sa&: Yae rQaaePaSQa oPaaivXaTa( )  

ivSa*JYa SaXar& caPa& Xaaek-Sa&ivGanMaaNaSa" )) 46 )) 

 ىيـكْْهـنْٰـه َساْرجونَِاڤَـْم اوكْـتْـڤ
 تْشَـيـَپـْستَْهى اوپاڤُهوَرتْ
ڤ مْٰ شاَپـمْٰشَـَر -  َسـ ايـْجرِْٰسيـ
شُو مانَـَسه - ـَنيـْچـڤمْٰـَس - َك

 المفردات
 --أوپاڤيشَتْ؛  على المقعد--أوَپْستِْهى؛ ةعرب --َرتَْهى؛  في المعركة--ىكْْهينَْٰس؛ أْرجوَن --هأْرجونَ؛  يقول--أوكْتْڤا؛  بذا--ِاڤَْم؛ َجيانْ قال َس--َجياه أوڤاتْشَنَْس

 .  في الفكر--مانََسه؛  مبتئس--َنْچڤيَسمْٰ؛  بالشكوى--َكشُو؛  القوس--شاَپْم؛  مع السهام--شََرْم-َس؛  منحياً--رِْٰجياڤيْس؛ جلس ثانية

 الترجمة
 بقوسه وسهامه لقياًته معرب مقعدلى سقط ع،  هذا في ساحة المعركة كالمهأْرجوَنعندما انهى : َسنَْجيا قال
 .الحزنيثقله  ... جانباً

 التفسير
يل مث وديع سمح إنسان.  وسهامه جانباًقوسه منحياًالحزن فسقط جالساً  أثقله لكن  وضع عدوهتهمعايناثناء ته عرب في أْرجوَنوقف 
 .  الذات بتلقي علمجدير
 .تَْرِشكوروكْمعاينة الجيشين في ميدان  بعنوان شْرۤيَمْد ْبهَچڤَْد چۤيتا األول من الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ تنتهي تفاسير هنا إلى



 الفصل الثاني

 
موجز محتويات ال تاچۤي

 ١\٢. چ.ب

 اوڤاتْـشَ َسـنَْۤجـيا

SaÅYa ovac  
Ta& TaQaa k*-PaYaaivíMaé[uPaU<aaRku-le/+a<aMa( )  

ivzqdNTaiMad& vaKYaMauvac MaDauSaUdNa" )) 1 ))  

 شْٰـطَْميـاڤۤيـَپرِٰـ تَـتْها كْمْٰتَـ
 ـْموِلكْشَٰـنَٰكـارٰنپۤو - َأشْرو
ڤ اْميـ ڤاكْمْٰإَدَدنْتَـْم ـۤيـٰشيـ

 َدنَـه َمـْدهوسۤواوڤاتْـشَ
 المفردات

؛ عيون --ْمكْشَٰنَٰۤإ؛ يفيض بالدموع --آكْوَل-ْرنَٰپۤو-َأشْرو؛ مغمور --آڤيشْٰطَْم؛ بالرأفة --اۤيكْريَپ؛ بذا --تَتْها؛ أْرجوَنإلى  --تَْم؛ َسنَْۤجياقال  --ه اوڤاتْشَاَجيَسنْٰ
 . قاتل َمْدهو يا --َدنَهسۤو-َمْدهو؛ قال --اوڤاتْشَ؛ كلمات --ڤاكْياْم؛ هؤالء --َدْم إ؛يشكو --ۤيَدنْتَْمڤيٰش

 الترجمة
بالدموع، مغرورقتان  عيناهو، وعاطفته العميقين أْرجوَنحزن  )ِرشَْنكْ( َمْدهوسوَۤۤدَنعندما شاهد : انَْجيَسقال 
 . بهذا الكالم إليه توجَّه

 التفسير
تحقيق  ي الباقية هالنفسالشفقة على . قيةبا الالنفسجهل شكوى وذرف الدموع على الصعيد المادي هي عالمات الشفقة والاظهار  نا

 قتل جني سوء ِرشَْنكْ من أْرجوَن وود، َمْدهو الجني ِرشَْنكْ الرب قتل لقد. في هذا النصخاص  دلولم َمْدهوسوَۤۤدَن ةنيكل. الذات
نقاذ الغارق في ا.  غباء محضلشفقة على لباس الغريقاذ  االشفقةمتى تجب  أحد  يعلمال. واجبالقضاء تغلَّب عليه بصدد  الذيالفهم 

على اللباس  ويشعر بالحزن لكذب من يجهل وكل.  محالالكثيفلباسه الظاهري أو البدن المادي ط بمجرد التقا جهلمحيط ال



 قادر ِرشَْنكْ الرب.  مثيلتصرفمتوقعاً لم يكن  و)تْريياشَكْ(فارساً  أْرجوَن كان. )شۤوْدَر (الظاهري يسمى من يحزن دون موجب
التحليلية لكل من  من خالل الدراسة تحقيق الذاتموضوع  هذا الفصل بحثي. ْبهَچڤَْد چۤيتاكشف وهذا مراد  الجاهل رفع حزنعلى 

 .ِرشَْنكْ شْرّي الرب عظم على لسان المرجع األذاتوالالبدن المادي 
 ٢\٢. چ.ب

 اوڤاتْـشَ ْبَهَچـڤاْن - شْرۤي

é[q>aGavaNauvac  
ku-TaSTva k-XMal/iMad& ivzMae SaMauPaiSQaTaMa( )  
ANaaYaRJauíMaSvGYaRMak-IiTaRk-rMaJauRNa )) 2 ))  

 مَْٰدإَمـلَْم ـكْوتَـْس تْـڤا كَشْ
ڤ تَـْميـ َسموَپـْستْـهىِمـيـشَٰ

 اْميــْچجوشْٰـطَْم َأْسـڤَـْر - ايـأناْر
 اْرجوَنكََرْم  -ي ْرتۤيـَأك

 المفردات
 --َسموَپْستْهيتَْم؛  المحنةفي ساعة --ِمىڤيشَٰ؛ هذه الشكوى --إَدْم؛  ألواث--كَشَْملَْم؛ إليك --تْڤا؛ نأيمن  --كْوتَه؛  المباركالربقال  -- اوڤاتْشَْبَهَچڤاْن-ّيشْر

 . أْرجوَنيا  --أْرجوَن؛ سبب --كََرْم؛ عار --َأكۤيْرتي؛ ما ال يقود إلى كواكب أرفع --ْمْچياَأْسڤَْر؛ يمارس من قَبل --شْٰطَْمجو؛ الجاهل بقيمة الحياة --أناْريا؛ وصل

 الترجمة
 قيم الحياة رجٍل يعرفال تليق ب؟ انها جاءتك هذه الشوائب كيف ،أْرجوَنحبيبي  : العزيزشخصية اهللاقال 

 .لحضيضا إلى  بلالجنان إلى  تقودوال ،التقدمية
 التفسير

رأس  هو ْبَهَچڤاْن. )عزيزال( ْبَهَچڤاْنكلمة  بْبهَچڤَْد چۤيتا في متن ِرشَْنكْالرب  إلى ، يشارلهذا السبب. شخصية اهللا العزيز  هوِرشَْنكْ
ب وفي قلالنافذة ) َپَرماتْما( الذات العلياو )ْبَرْهَمْن (عيد الروح الجامعص: أطوار على ثالثة لقالحق المطتحقيق  يتم. الحق المطلق

 :)١١\٢\١ (ْبهاَچڤَتَْم شْرۤيَمْدذا التعريف في جاء ه. ِرشَْنكْ )ْبَهَچڤاْن (شخصية اهللا العزيزو األحياء جميع
ْزڤيـَد-ڤَـڤَـَدنْتي تَـتْ تَـتّْ

 اْميـــْم َأْدڤَْچـۤيانَاْج يـتَـتّْـڤَـْم 

 ."ْبَهَچڤاْن  وَپَرماتْماو  ْبَرْهَمْن

 يَپـَرماتْـِمـتي ْبَرْهِمـت
 ىاِتيـشَْبـْدي تإ ْبَهَچـڤاْن

:  هيمتغايرة غير أطوار على ثالثة الحق المطلق تحقيق يتم"
دراسة يعنى التلميذ المبتدئ ب. ا وكوكبهاتها وسطحهأشع :تملك ثالث ظواهر هي التي بالشمس الثالثي هذا التحقيق  السهل تشبيهمن

 الذي يقنع عتيادي االيمكننا اآلن مقارنة التلميذ. كوكب الشمسدراسة  إلى  وينتهيسطح الشمسثم يتابع بدراسة أشعة الشمس 
 تعمق أكثر بمعرفة التلميذ الذي بينما )ْبَرْهَمْن (الروحبمجرد فهم االشعة من باب انتشارها في ارجاء الكون بالروحاني الذي حقق 

 الحق المطلق يةشخصمحقق  بقارنكوكب الشمس فيالطالب الذي دخل  أما. )َپَرماتْما (الذات العليايقارن بمحقق  استدارة الشمس
محور دراسة على الرغم من ان  ال يمكن فصل أشعة الشمس وقرصها وأمورها الداخلية عن بعضها البعض. )ْبَهكْتَ( التيم وهو
 . ليسوا على صعيد واحدالثالثة األوجه ومحقق، ومع ذلك.  محور واحدحق المطلقال طالب جميع

 بالقوة والجمال عزيزاليتصف :"قول بالالسنسكريتية ْبَهَچڤاْنكلمة المعنى الحرفي لشرح ي ِدڤَ ڤْۤياَس والد مونيَپراشََر المرجع الكبير 
من يتمتعون بقدر  والمشهورين وواألقوياءكثير من األثرياء والعلماء ال شك ب يوجد. "ْبَهَچڤاْنكلمة  والزهد بوالشهرةوالعلم والثروة 

.  اهللا ألنهطالق اال علىعزيز وحده هو الِرشَْنكْ. ال يمكن ألحد ادعاء امتالك كل هذه الصفات مجتمعة لكنبالغ من الجمال أو الزهد 
 في ْبَرْهماالمولى جاء على لسان . ِرشَْنكْ عز ةعادلم َنراياناأو  شيڤَ أو المولى ْبَرْهمامهما كان وال حتى ال يمكن ألي كائن 

 :علة كل علةو ڤينَْدُچو ْبَهَچڤاْن على االطالق وهو األحياءهو أعظم  . اهللا هوِرشَْنكْبأن  )١\٥( هيتاْم َس-ْبَرْهَم قصيدته



هشْٰـنَٰرِٰكْـهَپـَرَمهإشْـڤَـَر
 ڤيـْچـَرَهه - آنَـنَْد - يـْدشتْ - شَْسـتْ

أناد هُچوڤينَْدْر يـْر آْديـ

العلم بدنه صورة  الشخص العظيم، وهو.  فائقال يفوقهالذي اهللا  هو ِرشَْنكْلكن  ْبَهَچڤاْنصفات شخصيات كثيرة متصفة ب ثمة"
 ."األسبابكل  وسبب ُچوڤينَْد األولي الرب هو. والبهجة والبقاء

 كاَرنَٰـْم - كاَرنَٰ -ڤَ َسـْر

الفّياض ومنه ذات الحق المطلق  ِرشَْنكْ ان يوضح لكن ْبهاَچڤَتَْم شْرۤيَمْدفي كتاب  تجليات الحق المطلق بأسماءوجد قوائم كثيرة  تكما
 :)٢٨\٣\١ (ْبهاَچڤَتَْم شْرۤيَمْدجاء في . منحصرةشخصيات غير تفيض 

 ـَسه پومْٰاكَاله-ـشَامْٰتْشـِاِتـى
كْ اْميــْسـڤَ ْبَهَچـڤاْنتو  ْسـشْٰـنَٰرِٰ

 . "عينهب ينبوع الفيض هو ِرشَْنكْ لكن فيوض الحق المطلق من مة أو فرعيةجلوات تاما  ا المذكورة هنا هيض اهللاوكل قوائم في"

 لُوكَـمْٰ ۤيـاكولَمْٰڤْـ -نْْدراري إ
 ىِچيـو ىِچ يـورِٰذَيانْتيْم

روح الوجود  ومكانفي الالنافذة ) َپَرماتْما (الذات العليا مصدر كل من  المطلقالحق وهولي صاألالفّياض  هو ِرشَْنكْ، عليه وبناء
 .)ْبَرْهَمْن(

كلمة  بدهشته عن ِرشَْنكْ وهذا سبب اعراب ، حتماً حزن غير الئقشخصية اهللا العزيز في حضور على أهله أْرجوَن حزن كان
من يعي  آري تعني كلمة. يناآلريين المتحضر إلى  ينتميأْرجوَن رشخص نظيال تليق ب ةليمث ذ لم يتوقع عاطفة ا)؟نيمن أ( ْسكوتَ
ان  فيجهلون الماديوالبدن عينية الذات أما الموهومين بمفاهيم .  الروحيتحقيقال إلى تندةسمحضارة  إلى والمنتميقيمة الحياة ب

 إلى شاري لذلك،. نجاةمعنى الب اهلين جلماديةالطبيعة اسحورين بنراهم مو الحياة  غايةهو )نوشْڤي ْبَهَچڤاْن (الحق المطلقتحقيق 
ال يليق .  فارساًانه كان عم  عن واجبه بعزوفه عن القتالأْرجوَنلقد تقاعس . غير آريب ة الماديعبوديةال من نجاةبمعنى الالجاهل 

وعليه، . رة في هذا العالممن الشه هيحرمبل روحياً على التقدم  الفردهذا الجبن بآري ومثل هذا االنحراف عن الواجب ال يساعد 
 .أهلهعلى المزعوم  أْرجوَنعطف  ِرشَْنكْ الرباستهجن 

  ٣\٢. چ.ب

كْال ـَمه پاْرتَْهىَچْسـَم   مامْٰايـْبيـ

(c)E-BYa& Maa SMa GaMa" PaaQaR NaETatvYYauPaPaÛTae )  
+aud]& ôdYadaEbRLYa& TYa¤-aeitaï ParNTaPa )) 3 ))  

 اِتىيـَپـَپـْداو ّيتَـتْ تْـڤَـيـنـا
 مْٰايـداوْرَبـلْـ - ايـَدرِٰ ْهمْٰكْشْٰـوْدَر

ت ـشْٰـطَْهى َپـَرنْتَـَپيتّڤُواكْتْـيـ
 المفردات

 --َديارِْٰه؛  تافه--ٰشوْدَرْمكْ؛ يليق --أوَپْدياِتى؛ إليك --تْڤَيِّ؛ هذا -- ِاتَتْ؛أبداً --َن؛ تْهارِٰيا ابن ْپ --پاْرتَْهى؛ ليس --َمهَچ؛ ال تفعل --ماْسَم؛ عنة --كْاليْبياْم
 . معاقب العدو  يا--تََپ-َپَرْم؛  ينهض--طَْهىتْشْٰيوتا؛ اركاً ت--تْياكْتْڤا؛  وهن--داوْرَبلْياْم؛ القلب

 الترجمة
يا معاقب  نهضاو بضعف قلبك بعيداً، اطرح.  ال يليق بكأنه . لهذا العجز المهينتستسلم  ال،تْهاِرْپ ابنيا 

 .األعداء
 التفسير

  يصبحالقتالعن العازف  )تْريياشَكْ( فارس ابن .ِرشَْنكْسيب نكان  أْرجوَن لذا، نعلم ان. ِرشَْنكْعمة  تْهاِرْپ هنا بابن أْرجوَنوصف 
 لفرساناية من لشكل االفئة أفراد تلكوفقط  أسمياً َنْبراْهَميجعله بأعمال الاخالقية،  َنْبراْهَمابن  ضاءق و،باالسم فقط فارساً
 يوجهه ِرشَْنكْ وكان ِرشَْنكْ خليل أْرجوَن كان.  مثيلةمنزلة أْرجوَنلـ  ِرشَْنكْرتض لم يلذلك، . همأسالفغير جديرين ب ةنَْبراْهَموالـ

 ِرشَْنكْ قال ،لذا. متيازات اال كل هذهمنالمعركة على الرغم ساحة  ترك ذا اشائناً عمال أْرجوَن يرتكبسوف  لكن تهعربمن على 
تجاه على اساس موقفه السمح ن كاسبب تركه ساحة القتال  ان أْرجوَنقد يجادل . أْرجوَنال يتناسب مع شخصية مثيل موقف ان 



 الشخصية ِرشَْنكْ هداية تحت لإلنسانينبغي لذلك، . مرجعقره يال ا النوع من النبل هذان  ِرشَْنكْ اعتبر  لكنوأهلهالموقر  َمشْْبهۤي
 .ينالمزعومالالعنف وا التسامح مثل هذالتخلي عن  أْرجوَننظير 

 ٤\٢. چ.ب

 اوڤاتْـشَ اْرجوَن

AJauRNa ovac  
k-Qa& >aqZMaMah& Sa&: Yae d]ae<a& c MaDauSaUdNa ) 

wzui>a" Pa[iTaYaaeTSYaaiMa PaUJaahaRvirSaUdNa )) 4 ))  

 يىـكْْه َسنْٰمْٰـشْٰـَمـْم َأَهــۤيـ ْبـهمْٰكَتْـَه
 َدَنْدهوسۤو تْـشَ َممْٰـْدرونَٰ
إ يامۤيوتْـْسـيـيُّه ْپـَرتيـشْٰـوْبه
پ َدَنسۤو -ي جاْرهاڤْ َأرۤو

 المفردات
؛ قاتل َمْدهو  يا--َدَنسۤو-َمْدهو؛  أيضاً--تْشَ؛ نَُٰروْد --ْمْدرونَٰ؛  في القتال--كْْهّيَسنْٰ؛  أنا--َأَهم؛  ْبهۤيشَْٰم--هۤيشَْٰمْمْب؛  كيف--كَتَْهْم؛ أْرجوَن قال --ه اوڤاتْشَأْرجونَ

 . قاتل العدو  يا--َدَنسۤو-َأْري؛  المبجلين--َأْرهاو-جاۤوپ؛  رد الهجوم--اميۤيْپَرتيوتْْس؛  بسهام--وْبهيهٰشإ

 الترجمة
 َنُرود و َمشْْبهۤيمثل سهام على رجال بال رديسوغ لي في المعركة أن أ كيف ،َمْدهو جنييا قاتل ال: َنأْرجو قال

 ؟المستحقين تبجيلي
 التفسير

 تقضي يجب عدم الرد عليهم بالمثل كماو ،اعتدوا وان حتى دوماً  مقدسونتْشاْرياناْدرو والمعلم َمشْْبهۤي السادات الكبار مثل الجد نا
مكن  كيف يذن، ا.خشن تصرفهم في بعض االحيان وان يجب عدم معاملتهم بخشونة. بنقاش عليهم حتى وال عامة بعدم الرداآلداب ال

 .ِرشَْنكْ امام أْرجوَنحجج كانت هذه بعض  ؟موني َپني سانْدي معلمه أو أوْچَرِسَن جده ِرشَْنكْقاتل يهل و؟ يهاجمهم ان أْرجوَنلـ 
 ٥\٢. چ.ب

چو َمـهانوْبهاڤاْني رۤوْن َأَهـتْـڤا ِهـ

GauæNahTva ih MahaNau>aavaNa(  
 é[eYaae >aae¢u-& >aE+YaMaPaqh l/aeke- )  

hTvaQaRk-aMaa&STau GauæiNahEv  
 >auÅqYa >aaeGaaNåiDarPa[idGDaaNa( )) 5 ))  

 َهى لوِكىـۤيَأپـاْم يـكْشْٰــيـ ْبهامْٰكْتوُهو ْبيُّـوشِْر
 ڤَيـهاإْن رۤوچوْس تو مْٰكاما - َهـتْـڤاْرتَْهى

 ـْدهاْنيـْچْپـَرد - َريـْن روْدهـچاُهوا ْبيـۤيـجنْْبهو
 المفردات

 --َأپي؛  بالتسول--ْبهايكْشْٰياْم؛  ينعم بالحياة--كْتوْمُهوب؛  من األفضل--شْرياه؛  نفوس نبيلة--َأنوْبهاڤاْن-َمها؛  حتماً--ْهي؛  ال يقتل--َأَهتْڤا؛  السادات--ْنرۤوچو
-ِاڤَ؛  في هذا العالم--َهىإ؛  سادات--ْنرۤوچو؛  لكن--تو؛  راغباً--كاماْن؛  كسب--َأْرتَْهى؛  قتل--َهتْڤا؛ ي هذا العالم ف--لوِكى؛  في هذا العمر--َهىإ؛ حتى

 .  ملطخ--ْدهاْنْچْپَردي؛  دم--روْدهيَر؛  مباهج--ْنچاْبهو؛ ينعم ان  ينبغي--ايجۤيْبهونْۤ؛  حتماً-

 الترجمة
 حتى هم سادتيان.  معلمّي العظماءعلى حساب حياةاعيش  ان  علىاعيش في هذا العالم متسوالً ان خير لي

 . ئهممالطخ بدفإن مباهجنا ستت والِتقُلو و. كانوا جشعينوان 
 التفسير



على ن اجبر مَنُرود  وَمشْْبهۤي كان. ِڤديةالـتبعاً لألحكام  يمكن نبذ المعلم الذي يقوم بعمل شائن أو اذا فقد قدرته على البت باالمور
هما حترام افقدانتيجة لذلك، . وحده هذا األساسوكان ينبغي لهما رفض العمل على  ةماليالعتبارات  دوْريُّوْدَهَنجانب  إلى وفلوقا

التنعم  يعنيسوف بعد قتلهما بمكاسب مادية التنعم  ان  ذلك، مصرحاً على الرغم منابقى على احترامهما أْرجوَن لكن كمعلمين
 .مغانم ملطخة بالدماءب

 ٦\٢. چ.ب

 يُّوـۤيـرَچ نُوْدَمه كَتَـَرْن يـتَـْد ڤيـشاتْـنَـ 

Na cETaiÜÚ" k-Taràae GarqYaae  
 YaÜa JaYaeMa Yaid va Naae JaYaeYau" )  

YaaNaev hTva Na iJaJaqivzaMa‚  
 STae_viSQaTaa" Pa[Mau%e DaaTaRraí\a" )) 6 ))  

 هوىيي َجـنُوڤا ي اْديـَم يىاْد ڤا َجـيـ
 اَمـْسٰشيـڤۤيـجيـاْن ِاڤَ َهـتْـڤا نَـ جۤي
 ا ْپـَرموكِْهى ْدهاْرتَـراشْٰـطْراهاتاهيـڤَـْستْهٱِتى 

 المفردات
؛  سواء--ڤا؛  اذا--ياْدي؛  قد نقهر--َميىَج؛  سواء--ياتْ ڤا؛  خير--رياهَچ؛  لنا--نَه؛  الذي--كَتََرتْ؛ علمت هل --ڤيْدَمه؛  هذا--ِاتَتْ؛  أيضاً--تْشَ؛  وال--َن
؛  واقفين--اَأڤَْستْهيتاه؛  جميعهم--ِتى؛ نحيا ان  نود--اَمه جيجۤيڤيٰش؛أبداً --َن؛  بقتل--َهتْڤا؛  أيضاً--ِاڤَ؛  الذيناولئك —اْنۤي؛  يقهرون--وهييىَج؛  نحن--نَه

 .  أوالد ْدْهرِٰتَراشْٰطَْر--اراهْدَهْرتَراشْٰطْ؛  في المقدمة--ْپَرموكِْهى

 الترجمة
 أمامنا اآلن في الواقفين ْدْهِرتَراشْطَْر ناءاب قتل ّن ا.اقهرون أم أن يقهرهمأن ن: أفضلهو ما ال نعرف و
 .سيطيح برغبتنا في الحياةمعركة، ال

 التفسير
سوف يكون ذ  ا متسوالوالعيشنسحاب  اال القتال وما يعقبه من عنف وبينوهو )تْريياشَكْ(الفارس  ما بين واجب أْرجوَن احتار

حالفه النصر ان . ألن أياً من الجانبين قد يخرج منتصراً يس موقناً لواإلنتصار. التسول وسيلته الوحيدة للعيش في حالة هزيمته
.  للهزيمة له وسيكون هذا وجهاً آخراًفي غيابهميحيا  ان تعذر عليهيفي المعركة فس ْدْهِرتَراشْطَْر قتل ابناءو، )عادلةوقضيته كانت (

أيضاً ستنارة  االعلى قدر رفيع منجليالً فحسب بل ماً  تيدارت في خلده بصورة قاطعة انه لم يكن التي كل هذه االعتباراتتبرهن 
على أخرى ، هي داللة  عائلة ملكيةفيالنبيلة  والدته  على الرغم منرغبته بالعيش متسوالًان .  على أتم وجهوحسه لعقله لكاًاومتم
 خليقاً أْرجوَنقصارى القول، كان . ِرشَْنكْ شْرّي الروحي هسيديمانه بتعاليم  إلى اباإلضافةكان في غاية الورع بداللة خصاله . زهده

 تلك بكل  متصفاًأْرجوَن كان. زهد دون علم والنجاةستحيل توس، وا الحدون ضبط صعيد العلم إلى تنتفي فرصة الرقي. النجاةب
 . الماديةكفاءاتهالصفات فوق وعدا 

 ٧\٢. چ.ب

 ْسـڤَْبهاڤَـه - َپـَهتَُدوشُٰو - ايـكاْرَپـنْٰ

k-aPaR<YadaezaePahTaSv>aav"  
 Pa*C^aiMa Tva& DaMaRSaMMaU!ceTaa" )  
YaC^\eYa" SYaaiàiêTa& b]Uih TaNMae  

 iXaZYaSTae_h& XaaiDa Maa& Tva& Pa[PaàMa( )) 7 ))  

 اِشـتاه تْ- َهىذّْمۤوـَس -  ْدَهْرَممْٰتْـڤاي هامتْشّْرِْٰپـ
 تَْن ِمىي ه ْبرۤومْٰتَـيــتْششْيـاْن نۤياه ْسـيـرتْشْ تْشّْايـ

ش ـْم ْپـَرَپـنَّمْٰ تْـڤامْٰماي اْدهـ شمَْٰهٱ ِتى ْسايـشْٰـيـ



 المفردات
 في --اِشتاهتْ؛  مبلس--ىمۤوذَْهَس؛  دين--ْدَهْرَم؛  إليك--تْڤاْم؛  أطلب--هاميتْشّْرِْٰپ؛  خصائص--ْبهاڤَه-ْسڤَ؛  يصاب--أوَپَهتَ؛  بالوهن--شَُٰدو؛  بخل--ياكاْرَپنْٰ
؛  أنا--َأَهْم؛  لك--ِتى؛  تلميذ--شْيشْٰياه؛  إلي--ِمى؛  ذاك--تَتْ؛  أخبر--يهْبرۤو؛  بثقة--يتَْمتْشنيشْ؛  ربما--اتْۤيْس؛  خير مطلق--شْرياه؛  ماذا--ياتْ؛ القلب

 . لمتس مس--ْپَرَپنَّْم؛  إليك--تْڤاْم؛  لي--ماْم؛  مرني--شاْدهي

 الترجمة
ما فيه  إلى تخبرني بوضوح ان لذلك، ارجوك.  اآلنوضعت عن واجبي فقدت رباطة جأشي لوهني لقد

 .داك هاًطالب إليك ك وروح مستسلمةمريداآلن انني . خيري
 التفسير

 سيد روحي ثقةاتخاذ  نسانباإليجدر  لذلك،. تكمن الحيرة في كل خطوة. لحيرةل لعمل المادي مصدراًاجعل تقضي سنة الطبيعة 
لتحرر  لسيد روحي ثقةب من ارتقباال ِڤدية الحكمة الـتوصينا. قضاء غرض الحياةإلى   وصوالالصحيحةالهداية  اعطاءقادر على 

ال . انطلبه ان  تلقائياً دونالطبيعة الماديةكذا، تظهر . الغابة الذي يندلع تلقائياً بحريق الطبيعة المادية قارنت. الطبيعة الماديةمن 
السلسلة المريدية  إلى منتسب سيد روحي من دنوبال ِڤدية الـالحكمةتوصينا لذلك، . ينشب مسبباً ارتباكنا لكنه بالحريق أحد يرغب

أحد در بيج السبب، ال لهذا. أمربكل ثقة العلم روحياً  سيداً  اتخذبمن ويفترض.  رفعهتقنيةشكال الحياة وفهم  اأردنا رفعالعلية ان 
 .ذا النص هدلول مهو هذا. سيد روحي البحث عن شكاالت المادية بل االالبقاء في

بخيل حالً الال يجد : )١٠\٨\٣ (ْدشَأوَپني ياَكنْآَرَهْد ِرْب فيجاء .  الحياةعضالتهو من ال يفقه م؟ الطبيعة المادية هو الغارق في من
 اْسماْلڤتْيديڤأ چاْرچي ْمَرشَ ِاتَْد أكْا ڤُيو (تحقيق الذاتدون فهم علم القطط والكالب ة فارقم هايفارقبل  إنسان بصفة الحياة عضالتمل
 هو من ال بخيلال،  عليهوبناء.  الحياةعضالت لمن ينتفع بها لوضع حل لمهبة عظم هي أ اإلنسانصورة. )هنََپِركْ ـ َسْپرايتيكاتْ لُو
 لحل كل البشرينتفاع بالبدن لال )َنْبراْهَمالـ( صاحب الفطنة الكافية المقابل، يوجد في.  الفرصة على الوجه الصحيحبهذهع فينت
 .كل الحياةمشا

  اإلنسانيتعلقما غالباً . لحياةة لالماديمن المفاهيم وما شاكلها  ووطنه ومجتمعهعائلته بمفرط بولعه الوقته  يهدر) َنَپكْر (البخيل
 الموت من عائلته أفراد  على حمايةقدرته َنَپكْر يظن. "بدني الالمرض"اسرته نتيجة  أفراد سائراألطفال و، ب بالزوجة،العائليةبالحياة 
  بفطنتهأْرجوَن أدرك. في عالم الحيوانحتى شائع مثيل  عائلي تعلق. الموتبراثن نقاذه من  اعلىعائلته أو مجتمعه بقدرة   أومالمحت
ال انه  اانتظارهبالقتال كان واجب ن بأ علمه  على الرغم من عائلته ورغبته بحمايتهم من الموتأفراديتمثل بتعلقه بلتباسه  اسببان 

 سأل هذا بصفة مريد. د لحيرته حوضع ِرشَْنكْ  العظيمسيده الروحينجده يسأل لذلك، . نتيجة التعلقالواجب هذا  قضاءزاء تردد ا
 ِرشَْنكْ.  اآلنأْرجوَنهذا ما اراده  و،اً جدياً يتخذ طابع والمريدسيد الروحيالذي يدور بين الالحديث . اراد قطع االحاديث األخويةذ ا

 فذلك ْبهَچڤَْد چۤيتا أْرجوَنكيف فهم أما . چۤيتاالـ بصدد فهم األول مريد هو الأْرجوَن  وْبهَچڤَْد چۤيتا لعلم صليأل االسيد الروحيهو 
 إلى بلشخصياً  ِرشَْنكْـلالتسليم  اإلنسان إلى  حاجةمعي الدارسون الدنيويون االغبياء بعدمع ذلك، يّدو. نهعيواضح في الكتاب 

 فهم بصددغبى االغبياء أ وكل من ال يفهم ذلك يعتبر من وباطناً  ظاهراًِرشَْنكْ توجد مغايرة بين ال. "ِرشَْنكْ ضمن المولودغير "
 .ْبهَچڤَْد چۤيتا

 ٨\٢. چ.ب

 اْدۤيَمماَپـنوْدي امۤيـْپـَرَپـشْي نَـ ِهـ

Na ih Pa[PaXYaaiMa MaMaaPaNauÛa‚  
 ÛC^aek-MauC^aez<aiMaiNd]Yaa<aaMa( )  

AvaPYa >aUMaavSaPaÒMa*Ö& 
 raJYa& Saura<aaMaiPa caiDaPaTYaMa( )) 8 ))  

 اْماٰنۤييرإنْْدـنَـْم شَُٰهوتْشّْكَـْم اوُهوتْش شْتْايـ
 مَْٰهـدّْرِٰ ْمماڤْ َأَسـَپـتْنَـا ْبهۤويــَأڤاْپ
 اْميـَپـتْـيـشاْدهتْـي ـاْم َأپـ سوراٰنمْٰايـراْجـ



 المفردات
؛  الحواس--اْماٰنۤيينْدرإ؛ فج ي--ْمنَٰشَُهوأوتْشّْ؛  كآبة--وكَْمشُ؛  ذاك الذي--ياتْ؛  قادر على دفع--اتْۤيَأَپنوْد؛  لي--َمَم؛  َأرى--اميۤيْپَرَپشْ؛  حتماً--ْهي؛  ال--َن
 .  سلطان--ياْمآْدهيَپتْ؛  أيضاً--شَ؛  حتى--َأپي؛  للمالئكة--اْمسوراٰن؛  مملكة--راْجياْم؛  رخي--َهْمدّْرِٰ؛  فريد--َأَسَپتْنَْم؛  على األرض--ماوۤوْبه؛  ينال--ياَأڤاْپ

 الترجمة
 بتُِسحتى ولو كَ ن أقوى على التغلب عليهل. حزن بعيداً وقد جمَّد احاسيسيدفع هذا السبيالً ل أجد الانني 

 .في الجنان مالئكةال مع سيادة األرضعلى  منافس هانافسيمملكة ال 
 التفسير

يطرح الحجة تلو كان  انه  على الرغم منِرشَْنكْ شْرّيلرب  االسيد الروحي عن حل مشكلته الحقيقية دون عون عاجزاً أْرجوَنبدا 
تستنفد كل كانت  التي  دفع مشاكلهبصددعلمه المزعوم كان قليل النفع  ان أدرك. المبادئ الدينية واألخالقية إلى المستندةاالخرى و

ال يقدم  و الحياةعضالتبصدد حل ميلة الجدوى  العليا وغيرها، قلناصب أو المةسئمماالكاديمية والدراسات النظرية الم والعل. طاقاته
عضالت  حل معلى قدرته لالسيد الروحي الثقة هو ِرشَْنكْ، السيد الروحي تيم  عليهوبناء .ِرشَْنكْ مثل سيد روحيسوى العون 

 .  االجتماعيةتهرتب عن مالنظر الحقيقي بغض السيد الروحي هو ِرشَْنكْذكر من حقق ان كل  تْشايتَنْيا المولى قال. لحياةا
تْشايتَنْيا جاء في  :)١٢٨\٨ -َمْدْهيا( تَِرتْشَريتاْم

ك ايـ نَىِنِكشۤوْدَر،ّياسۤيـبا نْيـ، كْپـَريـبا ڤيـ

 ." الزهادمن م أضيع النسب ومأ) يْپَرڤ (ِڤديةة الـ الحكممن علماءكان سواء أ ِرشَْنكْفي علم هو المتبحر  الكامل السيد الروحي الثقة"
 :َنپورا َپْدَم كتاب فيجاء  كما. ِرشَْنكْ علم ذكر تحقيق  دونثقةروحياً  سيداً  ال يصبح الفردذن،ا

  َهـيـا"چورو"، ساي اِڤـتّ -ڤَ ـتّْـتَ - شْٰـنَٰرِٰكْيـاي 

 ُرو ڤيـْپـنُٰونيـپو-كَْرَم-ـطْشَٰ
 ڤيـشاَرَده - تَنْـتَْر - َمنْـتَْر

 اْدۤيـروْر نَـ ْسچو ڤُوـشْٰـنَٰيـَأڤا

 ِرشَْنكْذكر علم بخبيراً يكون  ان دونروحياً  سيداً ، غير مؤهل ألن يصبحِڤدية الحكمة الـجوانبكل ب خبير الَنْبراْهَمالـ"
 ."ڤَشْنَڤاي كان ذا اروحياً سيداً يصبح ان في المقابل، يمكن لوضيع النسب. )ڤَشْنَڤاي(

  چوروهشُوتْـَپـ -ڤَ ـه شْـايٰشنَٰڤَڤ

والدليل على ذلك وجود  ،من طريق جمع المال  والشيخوخة والمرض والموتلوالدةالمتمثلة باجود المادي  الوعضالتميستحيل حل 
انهم يبتغون .  عينها الوجود الماديعضالتما زالت تواجه تنعم بكل أسباب الرخاء، وم التي متطورة اقتصادياًال دانبلكثير من ال

 علمال بهما يتقومن ا اللذْبهاَچڤَتَْم شْرۤيَمْد و ْبهَچڤَْد چۤيتا أو ِرشَْنكْ ة استشارقيقية عندكن بإمكانهم تحقيق سعادة حالسالم بشتى السبل ول
 .ذكره إلى  المنقطعِرشَْنكْأو استشارة الممثل الصادق لـ ِرشَْنكْبـ
عائلية واالجتماعية والوطنية  الناتجة عن همومه ال اإلنسانناحزأ المادية قادرة على دفع الراحةقتصادية وأسباب  اال كانت التنميةلو

. ، ال تستطيع دفع احزانه بعيداً"السماءسيادة مثل سيادة مالئكة  أو األرضمملكة ال تنافس على "حتى  ان أْرجوَنأو الدولية، لما قال 
 ضةمعّردة على األرض قتصادية والسيا االالتنمية. ئام والولسالمتحقيق ال وهذا هو السبيل الصحيح ِرشَْنكْذكر نشد مالذاً في لذلك، 

القمر، معرض للفشل  إلى السفر اآلن  اإلنسانكما يسعىكواكب السماء  إلى رتقاء االحتى و لحظة كلللزوال بالكوارث الطبيعية في
ى أدن إلى من قمة السعادة خير ما عملت في عمرها فإنها تسقط ثانية ثواب النفسوفى ت حالما: ْبهَچڤَْد چۤيتا جاء في.  واحدةبضربة
 وتشكل تلك السقطة اسباباً أكثر النحو كثير من ساسة األرض على هذا سقط. )يشَنْتي ڤْملُوكَ َمْرتْيا ىنيپو ىنشيكْ ( الحياةمنازل
 . للحزن
 بسؤاله الرب وضع حل جذري  هناأْرجوَنفعل  كما مالذاً، اذا اردنا دفع االحزان نهائياً ِرشَْنكْ الربنجد ب ان علينايتعين  لذلك،

 .ِرشَْنكْا هو نهج ذكر هذ. شكلتهلم
 ٩\٢. چ.ب

SaÅYa ovac 
WvMau¤-a ôzqke-Xa& Gau@ake-Xa" ParNTaPa" )  

Na YaaeTSYa wiTa GaaeivNdMau¤-a TaUZ<aq& b>aUv h )) 9 ))  



 اوڤاتْـشَ َسـنَْۤجـيا
 مْٰـِكـشَـــۤيـٰشرِِٰاڤَـْم اوكْتْـڤا ْه

 ِكشَـه َپـَرنْتَـَپـهذاچو
 ْمڤينَْدُچوي تإا يـتْْسـيُّونَـ 

 ڤَ َهىْم َبْبـهۤوۤيـشْٰـٰناوكْتْـڤا تۤو
 المفردات

َن ؛  معاقب العدو--َپَرنْتََپه؛ ، قاهر الجهلأْرجوَن --ِكشَهذاچو؛ ، سيد الحواسشْٰنَٰرِٰكْ إلى --ٰشۤيِكشَْمرِْٰه؛  يتكلم--أوكْتْڤا؛  بذا--ِاڤَْم؛  قالَسنَْۤجيا  —ياه اوڤاتْشََسنَْۤج
 .  حتماً--َهى؛  أصبح--ڤََبْبهۤو؛  صامت--ۤيْمشْٰٰنتۤو؛  يقول--أوكْتْڤا؛ ، لذة الحواسشْٰنَٰرِٰكْ إلى --ْمڤينَْدُچو؛  بذا--تيإ؛  لن أقاتل--ىتْسيويُّ

 الترجمة
 .صمتوالذ بال "اقاتل لن ،ڤينَْدُچو":قاهر االعداء ،أْرجوَن، قال هكذا ِرشَْنكْعندما خاطب : َسنَْجيا قال

 التفسير
 خّيب َسنَْجيا لكن متهان التسول من المعركة إلواإلنسحاب بعدم القتال أْرجوَناع قرار  عند سمكثيراً أبتهج ْدْهِرتَراشْطَْر ان ال بد

 يدل انه مما مريد، بصفة ِرشَْنكْ العظيم الروحي سيد للأْرجوَنسلم . َپَرنْتََپهعلى قتل اعدائه بوصفه  أْرجوَنآماله بالتأكيد على قدرة 
الذي يشعر به الحنان نتيجة  مؤقتاً هغمرت التي  الكآبة على الرغم من حتماًقاتل وسوف يتحقيق الذاتسوف يستنير بالعلم الكامل ل

 .ْدْهِرتَراشْطَْر وسوف تزول فرحة النهايةيقاتل حتى وف  وسِرشَْنكْ على يد أْرجوَنيهتدي وف سبذلك، . اآلن تجاه عائلته
 ١٠\٢. چ.ب

 هِكـشَـــۤيـٰشرِٰ ْهاوڤاتْـشَتَـْم 

TaMauvac ôzqke-Xa" Pa[hSaiàv >aarTa  
SaeNaYaaeå>aYaaeMaRDYae ivzqdNTaiMad& vc" )) 10 ))  

 ڤَ ْبهاَرتَإ ْپـَرَهـَسنّْ
 يىْر َمْدْهـيُّوْر اوْبَهـيُّونَــِس

ڤ اهتْـش ڤَـمْٰإَدَدنْتَـْم ـۤيـٰشيـ
 المفردات

؛  الجيوش--هويُِّسنَ؛ ْدْهرِٰتَراشْٰطَْر  يا سليل ْبَهَرتَ، يا--ْبهاَرتَ؛  مثل ذلك--ڤَإ؛  يبتسم--ْپَرَهَسْن؛ ، سيد الحواسشْٰنَٰرِٰكْ --ٰشۤيِكشَهرِْٰه؛  قال--اوڤاتْشَ؛  إليه--تَْم
 .  كلمات--هتْشَڤَ؛  التالي--َدْمإ؛  إلى المشتكي--ڤيشْٰۤيَدنْتَْم؛  ما بين--يىَمْدْه؛  الفريقين--هيُّوأوْبَه

 الترجمة
 يا : بالكلمات التاليةأْرجوَنالكئيب وهو بين الجيشين مخاطباُ  ِرشَْنكْابتسم عندئذ  ،ْبَهَرتَ سليل

 التفسير
 دور المريد السائل بمحض اختياره، أْرجوَن اختار  لكننيكانا نّد و)چوذاِكشَ  وِكشَشۤيِرْه (نان حميمايقصد الحديث يدور بين كان

 ذلك، فإنه يقبل بالدور الذي يرغبمع  و.دوماً عليعظم الجميع على االطالق ومقامه أ هو ِرشَْنكْ. ِرشَْنكْ ةوهذا هو سر ابتسام
مريده  يلعب هذا الدور ويخاطب فإنهدور السيد، ب أحد هعندما يقبل. عشيقال ماالبن أ مأدور الصديق سواء أكان تيمه منه لعبه 

كان يدور على مرأى ومسمع من جميع الحاضرين وذلك لخيرهم جميعاً، فإنه تأكيد بأن تعاليم الحديث  ان ولما. المطلوببالوقار 
 . وأعداء على حد سواءأصدقاء للجميع من قصودةم معينة بل ةجماع أو مجتمع أو شخصعلى  ة مقصورت ليسْبهَچڤَْد چۤيتا

 ١١\٢. چ.ب

 اوڤاتْـشَ ْبَهَچـڤاْن -شْرۤي 

é[q>aGavaNauvac  
AXaaeCYaaNaNvXaaecSTv& Pa[javada&ê >aazSae )  

GaTaaSaUNaGaTaaSaU&ê NaaNauXaaeciNTa Pai<@Taa" )) 11 ))  

 مْٰشَـْس تْـڤَـتْـشُوـڤَـ أنْاْنۤيتْشْـشُوَأ
 ىـِسشَٰـشْ تْـشَ ْبهامْٰڤادا - ايــْچْپـَر



 ـشْ تْـشَمْٰـتاسۤوَچْن َأـتاسۤوَچ
 اتاهـذيَپـنْٰ يـنْتتْشَشُونـانو

 المفردات
 --تْشَ؛  رفيع المستوىبحث --ڤاداْن-ْچياْپَر؛ تأن --تْڤَْم؛  تحزن--هتْشََأنْڤَشو؛  ال يستأهل الحزن--اْنۤيتْشْشُوَأ؛ شخصية اهللا العزيزقال  -- اوڤاتْشَْبَهَچڤاْنشْرّي 
 .  العاِلم--اتاهذيَپنْٰ؛  يحزن--نْتيتْشَشُو َأنو؛أبداً --َن؛  أيضاً--تْشَ؛  حياة--ْنَأسۤو؛  غير ماض--َأَچتَ؛  حياة--ْنَأسۤو؛  ضاع--تََچ؛  يتكلم--ىِسْبهاشَٰ؛ أيضاً

 الترجمة
أحياء وال  حكيمالبكي  يال. حزنلى ما ال يستأهل الحزن عتبينما تتحدث بإلمام أراك  : العزيزشخصية اهللاقال 
 .أمواتاً

 سيرالتف
 ذاتالبدن والماهية العاِلم ب ان عاِلم لكنك تجهلكلم مثل انك تت“: الربقال. حماقته إلى محاًمل فوبخ مريده فوراً معلمالرب دور الاخذ 
ملكهما كما سيتضح في  يعني العلم بالمادة والروح والعلم. " رحيلها عنهأو به النفس على البدن سواء في مرحلة عمارة يحزنال 

 أهم حتى  واهللالنفس وبالمادةالعلم  ان  أو علم االجتماع جاهالالسياسةعلى المبادئ الدينية بأولوية  أْرجوَن جادللقد . تاليةالفصول ال
 يولد.  علمهقصور دون موجب لحزن يأْرجوَن كان. م الكبيردعاء دور العاِل اهذا العلم إلى من يفتقر لنبغيال ي. الدينيةمن المراسم 

 داعي الم بحق، وبالنسبة له  بذلك هو العاِلوالعليم.  أهميةالنفس عليه، فإنه ال يساوي وبناء. جالآعاجال أم موته تم من المحالبدن و
 . الماديالبدن هيئةعلى البدن مهما كانت  لحزنل

 ١٢\٢. چ.ب

 مْٰ جاتو نـاَسـمَْٰهـِاڤانَـ تْـڤْ 

NaTvevah& JaaTau NaaSa& Na Tv& NaeMae JaNaaiDaPaa" )  
Na cEv Na>aivZYaaMa" SaveR vYaMaTa" ParMa( )) 12 ))  

 اپاهيـ َجنـاْدهـى ِنـِممْٰنَـ تْـڤَـ
 هۤياَمـشْٰيـڤَ نَـ ْبَهـڤيـنَـ تْـشا

 تَـه َپـَرْمأاْم يــ ڤَىْرِڤَس
 المفردات

-اَأْدهيپاه-َجَن؛  هذه--ِمىإ؛  ليس--َن؛  أنت--تْڤَْم؛  ليس--َن؛  يوجد--آَسْم؛  ال--َن؛  في مطلق وقت--جاتو؛  انا--َأَهْم؛  حتماً--ِاڤَ؛  لكن-- تو؛أبداً --َن
 .  بعدئذ--ِاتَه َپَرْم؛  جميعنا-- ڤَياْمىَسْرِڤ؛  سيوجد--هشْٰۤياَمْبَهڤي؛  ليس--َن؛  حتماً--ِاڤَ؛  أيضاً-- تْشَ؛أبداً --َن؛  ملوك-

 الترجمة
 .لن نكونوقت كون ي ولن ، هؤالء الملوككلوال  أنت والحتى ،  ثمة وقت لم أكن فيه موجوداًيكن لم

 التفسير
 ال حصر الذين األحياءالقائم على   هوشخصية اهللا العزيز  انْدشَشِْڤتاشْڤَتََر أوَپني و ْدشَنيأوَپكَطَْهى  مثل ِڤدية الـالحكمةكتب جاء في 

 التام متداده افي في قلوبها األحياءيالزم جميع  شخصية اهللا العزيز  انكما. عملما قدموا من بتفاوت لهم، والذين تتفاوت أوضاعهم 
جاء في . األزلي والكامل داخالً وخارجاً، يمكنه بلوغ السالم شخصية اهللا العزيز نةمعايالرباني القادر على . الذات العليابوجه 

 :)١٣\٢\٢ (َدشَكَطَْهى أوَپني
ن ـتَنـانـاْمتْـِشـتَـنَشْتْـِشۤيانامْٰـنيتْيُّـوتْـيـ

  يُّـو ڤيـَدْدهاتي كاماْننـامْٰ َبـهۤوكُوِا

  ضئيل من العلمقدرال يملك سوى في حين  رفعة العلم نتحلمن يلكل نما تكشف  اأْرجوَنلـ تكشف  التي ِڤدية الحقيقة الـهذه
آحاد على منذ األزل انه القائم قدماء و أفراد  في الميدانالمحتشدينوك  وجميع الملأْرجوَن نه هو وأبوضوح  هنا الرب يقول. بالفعل
 وجميع الملوك أْرجوَنهو الشخص العظيم ومالزمه األزلي الرب . المحررةأم حالة المهايأة انت في كء أسوا ةبيني القدرته

 بعد اه بالجهل وزوالحجبهمتهم اثناء  بحداثة فرديأتباع وحدة الوجود المطلقة دعوى خالف على قدماء أفراد المحتشدين هناك

 اْز ْدهۤيـرانْتيينوَپـشْٱ يـى ْسـتْـَهمْٰ - تَـْم آتْـَم
 اْمـٰشِنـتَِرّي ڤَـت شانْتيـه شاشْـامِْٰتـٰش



.  في المستقبل دون انقطاعأفراداًون يبق الحاضر وسالوقت في زالوا أفراداً في الماضي وما نوا أفراداً كايقديمة أفرديتهم  .منجاته
 . الحزنعلى أحد  عليه، ال موجب يوجبوبناء
لكن  )ماۤيا(من حجاب الوهم ها نجاتبعد  فرديتها تزولو )ْبَرْهَمْن (روحال في تنحل النفس الهبائيةأن ب ماۤياڤاديۤۤة النظرية الـتقول

 هنا ِرشَْنكْ يقول. قطالمادية ف مهايأة حالة الفي أفراد  يؤيد النظرية القائلة بانناالكما مثيلة  نظرية  ال يؤيد هناِرشَْنكْ خيراألالمرجع 
 وراء ِرشَْنكْ ألنكلمة الفصل  هو ِرشَْنكْ كالم. داتْشَأوَپنيمؤكد في  كما هو فردية باقيةهي   سواهةفرديته وفردي ان وضوحكل ب
تكلم  التي ةفرديأن الجادلة بالم ڤادّيماۤياـ لليمكن.  عليها حتى في المستقبلِرشَْنكْ، لما شدد فردية زائلة كانت اللو. ماديةة الطبيعال
 وماذا عن السؤاليبقى وف سف مادية فردية بأن ال سلمنا فرضاًوول حتىلكن .  روحيةليست فردية ومادية عنها هي فردية ِرشَْنكْ

 هو ْبَرْهَمْن ان  وأعلنفرديته من كل الوجوهقطع ب لقد.  في المستقبل أيضاًوفرديته بفرديته في الماضي ِرشَْنكْ يجزم. ؟ِرشَْنكْفردية 
 ْبهَچڤَْد چۤيتا يفقد، مهيأةذاتاً  ِرشَْنكْ حال اعتبار في. تهخاتم إلى كالمه فاتحة من الروحيةة فرديالب ِرشَْنكْ قطع.  وتابع لهكلي الروحه

 يأيقارن به ال  والدنيوي فوق العلم ْبهَچڤَْد چۤيتا.  ما هو جدير بالسمعتعليم عاجز عن ة بالنقائص البشرية األربعالمتسم  ألنشرعيته
 الواردةصيغة الجمع أتباع وحدة الوجود المطلقة ان  يجادل. بشرياً ِرشَْنكْ اعتبار عند  مجمل أهميتهْبهَچڤَْد چۤيتا يفقد. كتاب دنيوي

 ِرشَْنكْ يدينان يمكن  كيففالمثيل  مفهوم البدنيالدانة  ا السابقالنص في جاء لكن البدن على دالةصيغة شائعة هي في هذا النص 
نحن نقبل بالفردية على في مجمل األحوال، . !؟ واحدوقتب  يستعمل أداة التعظيم للداللة على البدن ثمللنفوس الهبائيةالمفاهيم البدنية 
ْبهَچڤَْد  عديدة من مواضع في يوضح. هسواو اتْشاْريارامانوج شْرّيأمثال ) ياآتْشاْر( ْزِڤَدالـ أئمةكبار هذا ما قطع به أساس روحي و

تناول ان . عليالكتاب هذا الإلى  خصية اهللا العزيزش ة بصفِرشَْنكْحساد لسبيل  ال. التيم الروحية ال يفهمها سوى فرديةال تلك ان چۤيتا
وبناء .  محال العسل دون فتح زجاجة العسلتذوق . المختومةالعسلزجاجة للعق النحل يشبه  ْبهَچڤَْد چۤيتا الرب تعاليم تيم سوى

ذا  اْبهَچڤَْد چۤيتا أحد ستحالة لمسكما سوف يأتي ذكره في الفصل الرابع عن ا. ِرشَْنكْ تيم سوى ْبهَچڤَْد چۤيتاغموض فهم ال يعليه، 
 لقد. أكثرها تشويهاً للحق المطلق ْبهَچڤَْد چۤيتاعلى  أتباع وحدة الوجود المطلقةح وشر ان نرى عليه، وبناء. كان حاسداً لفردية اهللا

 كل قدرة على فهم غموض إلنسان اهم يسلبمفهوم بأن ، محذراًأتباع وحدة الوجود المطلقة تعليقاتمطالعة عن  تْشايتَنْيا المولى نهانا
هي   واهللاقدرةال أفراد  جمعصيغة.  اهللاتعاليم إلى  على الظاهرة المادية التجريبية النتفت الحاجةةلاية دفرد كانت اللو. ْبهَچڤَْد چۤيتا

 .رم كما ِڤدية أزلية تقطع بها الحكمة الـحقيقة
 ١٣\٢. چ.ب

 اتْها ِدِهىيـْن يـمـْسٱ نُويـِدهـ

deihNaae_iSMaNYaQaa dehe k-aEMaar& YaaEvNa& Jara )  
TaQaa dehaNTarPa[aiáDasrSTa}a Na MauùiTa )) 13 ))  

 َجرامْٰ اوڤَـنَـيـكاوماَرمْٰ 
 ْريـْپـراْپـت - تَتْـها ِدهانْـتََر

 ياتيـ موْهـنَـ تَـتَْر ْزَرـۤيـْده
 المفردات

نتقال ا --َأنْتََر-ِدِهى؛  هكذا--تَتْها؛ وخةشيخ --َجرا؛  شباب--ياوڤَنَْم؛  طفولة--كاوماَرْم؛  في البدن--ِدِهى؛  مثل--ياتْها؛  في هذا--َأْسميْن؛ د المتجس--ِدهينَه
 . مو موه-- موْهياتي؛أبداً --َن؛  بناء عليه--تتَْر؛  الراشد--ْدهۤيَره؛  انجاز--ْپراْپتيه؛ البدن

 الترجمة
 النفس تنتقل هكذاالشيخوخة،  إلى ،الشباب إلى  الطفولةمن، بدن باستمرار في هذا الالمتجسدة النفس تمر كما

 .غييرهذا التبمثل  تهمحقق لذا يضطرب الال. آخربدن  إلى عند الموت
 التفسير

 شيخ طاعن في السن ثمصورة طفل ثم شاب بظهور ال في كل لحظة باألبدان ونبدلي م، فإنهالقدرة البينية الهبائيةآحاد  األحياء ان مال
 لموت لتدخل بدناً اعند بدنها في النهاية النفس هذهل تبدِّ.  القاطنة داخل البدن الماديعينها النفسعلى ال يطرأ مطلق تغيير لكن 
، َنُرود وأ َمشْْبهۤيلحزن على موت ا إلى أْرجوَن يدعو داعي فال )حي مادي أو روبدن( دخول بدن آخر عليها يتحتمما انه ل، واًآخر

ديل التبمقصد هذا ان . يجدد طاقتيهماخرى شابة مما أب االبدان الهرمةلتبديلهما بتهاج  االكونه كان مهتماً بأمرهما بل كان حري به



 للتنعم بحياة ملكي بدنأو دخول من المؤكد حصولهما اما على بدن روحي و حيثو عملقدمت من ما ثواب  النفس حصد البدني هو
 .في الحالتين للحزنلم يكن هناك من مبرر  ذن، ا.ة نبيلتكان ُروَند  وَمشْْبهۤي ألن أعمال على أقل تقدير نالجنا

االعان  . بالتبديل البدنييضطربومثله ال ) َرْدهۤي (عاقل  عليهيطلق المادية والروحية،تين القدر وات العلياالذ والنفس الهبائية كنهم بِل
مختلفة ثواب ا إلى القول بتجزئة اهللان ذ  احالة تجزءة اهللاعلى أساس استدودة  مرتنفي الفردية الروحية، التي ةاڤاديۤۤماۤيـنظرية الال

جاء الجزم في .  وهذا يناقض الحقيقة بأن الذات العظمى ثابتة ال يطرأ عليها التغيير عليهغييرالقول بطروء طوارئ الت إلى يؤدي
وبناء عليه، تبقى ثابتة . هذه الشقوق قديمة. السقوط في الطبيعة المادية إلى وتنزع) َسناتََن(اهللا قديمة ) كْشََر( أن شقوق ْبهَچڤَْد چۤيتا

 النافذة في الذات العليانعكاس على  االنظريةيمكن تطبيق . م أزلي بهيج مع شخصية اهللاعلى حالها حتى بعد النجاة حيث تحيا في عل
الظالل كل من الشمس والقمر تعكس عند انعكاس السماء على سطح الماء . النفس الهبائيةأنها بائنة عن . َپَرماتْماكل بدن وتدعى 
الذات  بينما النفس الروحية أْرجوَنيمثل . رب العظيم بالشمس أو القمريمكن مقارنة النجوم باألحياء بينما نقارن ال. والنجوم أيضاً

 ستفقد صلة الملِقن والملقَن معناها . وليسا على صعيد واحد كما سيتضح في بداية الفصل الرابعكِْرشَْن رّيشْ هي شخصية اهللا العليا
ملِقن  إلى فذلك ينفي الحاجة )اماۤي(كانا كالهما مضللين بالفتنة لو . أْرجوَنيفوق  كِْرشَْن ولم يكن كِْرشَْن على صعيد أْرجوَنلو كان 
 هو كِْرشَْنفي ظل الظروف، يقر أن الرب . ثقة عديمة النفع ألن ضحية الوهم ال يستطيع أن يكون ملقناً صبحتعاليم مثيلة ست. وملقَن

  . الذات الناسية المغمورة بالوهمأْرجوَنالرب العظيم الفائق على 
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 - ماتْرا ايـْسـَپـْرشاْس توَ كاونِْتـ

Maa}aaSPaXaaRSTau k-aENTaeYa XaqTaaeZ<aSau%du"%da" ) 
AaGaMaaPaaiYaNaae_iNaTYaaSTaa&iSTaiTa+aSv >aarTa )) 14 ))  

 ا داه- دوْهكَْهى -سوكَْهى  - شْٰـَنتُوـۤيـش
آ اْسۤيتْـيـنٱ نُوىيـماپاَچ
تا كْشَٰـْسـڤَ ْبهاَرتَيـتيـْس تمْٰ

 المفردات
 --داه؛  وجع--دوْهكَْهى؛  سعادة--ْسوكَْهى؛  فصل الصيف--َنشْٰأو؛ فصل الشتاء --ۤيتَ ش؛ّي يا ابن كونْت--كاونِْتيا ؛ فقط--تو؛  إدراك حسي--اْسَپْرشاه-ماتْرا
 .  يا سليل ْبَهَرتَ--ْبهاَرتَ؛  تحمَّل--تيتيكْشَْٰسڤَ؛  جميعهم--تاْن؛  زائل--اهۤيَأنيتْ؛  خلوة--نَهيىَأپا؛  يطهر--َمَچآ؛ اعطاء

 الترجمة
ظهور  يماثل وقت، بمرور الاختفاءهماوعلى التوالي ء لسعادة والشقاالظهور الزائل ل ان ،كونْتّي ابن يا

ان  اإلنسانعلى  و،تَْبَهَردراك الحسي، يا سليل  االيتولدان من انهما.  الشتاء والصيففصليواختفاء 
 .اضطرابون يتعودهما د

 التفسير
 ِڤدية الـاألحكامتوصي . الوجه االكمل تحمل ظهور واختفاء السعادة والشقاء الزائلين في سبيل القيام بالواجب على لإلنسانينبغي 

 الوقت من لك، حيث يكون الطقس قارصاً في ذشباط- الثانيكانونالموافق  ماْچَهىباالستحمام عند طلوع الفجر حتى اثناء شهر 
ناء شهري ايار  الطعام اثال تتردد الزوجة بالبقاء في مطبخها إلعدادستحمام كما باالالملتزم بتكاليفه الدينية ال يتردد السنة، و
واجب ال هو القتالكذا، .  مضايقات الطبيعة على الرغم من واجباتهضاء قلإلنسانينبغي .  اشد أوقات الصيف حرارةوحزيران

 حدود والاألحكاملتزام ب االن ا.رباقال أو اءصدقاال بعض اقتالهذا الواجب اقتضى  وان وعدم التقاعس عنه حتىفرسان  للالديني
 .)اماۤي (الطبيعة الماديةشبهة  من النجاةفقط يستطيع تتيم وبالعلم وال. درب العلمنسان إلى  اإلالدينية يقود

 كنية نسبه من جهة أمه، ومخاطبته بعراقةيدل على  ياكاونِْت كنية بمخاطبته. أيضاً داللةين مختلفين ذو كنيت بأْرجوَن مخاطبة نا
نطوي على مسؤولية قضاء الواجب على ت النسبعراقة وق من الجهتين  عرينسبه. هي يدل على عراقة نسبه من جهة أبْبهاَرتَ

 .لذلك، ال مفر له من القتال. الوجه الصحيح
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 ىِاِتـانْتى يـاتَْهـيـ ڤْـنَـي  ِهـمْٰايـ

Ya& ih Na VYaQaYaNTYaeTae Pauåz& PauåzzR>a )  
SaMadu"%Sau%& Daqr& Saae_Ma*TaTvaYa k-LPaTae )) 15 ))  

 ْبَهىـشَٰرِٰـ پوروشَٰمْٰـپوروشَٰٰ
 مَْٰرـۤيـ ْدهمْٰكْـَهسـو - دوْهكَْهى -َسَم 

 ا كَلْـَپـِتىيـتَـتْـڤارِْٰمٱ ُسو
 المفردات

؛  غير معَّدل--َسَم؛ الرجال خير  يا--ْبَهىشَٰرِٰ-پوروشَٰٰ؛  إلى شخص--پوروشَْٰم؛  كل هذه--ِتىِا؛  محزنة--ۤيانتي ڤْياتَْه؛أبداً --َن؛  حتماً--ْهي؛ الذي إلى --ياْم
 .  جدير--كَلَْپِتى؛  االنعتاق--تَتْڤايارَِٰأْم؛  هو--َسه؛  صبور--َرْمْدهۤي؛  وسعادة--ْسوكَْهْم؛  في كآبة--دوْهكَْهى

 الترجمة
هما لهو مؤهل تضاد  على الرغم من والشقاء ويبقى ثابتاًالسعادة تزعجهال َمن ، )أْرجوَن(الرجال افضل  يا
 . بال ريبنجاةلل

 التفسير
  حتماً والسعادة على حد سواء جديرالشقاءى تحمل هجمات  الروحي والقادر علالتحقيقرحلة المتقدمة من مالفي  ثابت العزم نا
 على بصدد كمال حياتهيلتزم به الجدي   اإلنسان لكنشَْرَمناڤَْر درجات أصعب وه )ۤياَسَسنّْ (الروحيةالرابع للحياة قام الم. نجاةلبا

درب الفرد  يكمل ان من المحتم  لكنفال بالزوجة واألطالعائلية الصعوبات عادة من قطع الصالت أتنش. الصعوباتافة  كالرغم من
 أفراد قتالصعب عليه ن إ و حتىتْريياشَكْ بصفته واجبهعلى بالمثابرة هنا  أْرجوَن يوصى كذا،. على ذلك ذا اقتدرا تحقيقه الروحي
وامه الطاعنة في السن  تيةالفوجته ولم يكن لدى زن ي سن الرابعة والعشرفي َسنّْۤياَسالـسلك  تْشايتَنْياالمولى دخل . أهله أو خالنه
من الفكاك طريق هذا هو . العليااء واجباته قض في لى وكان ثابتاًمن اجل قضية أع َسنّْۤياَس الـومع ذلك، دخل سلك. من يرعاهما

 .ة الماديعبوديةال
 ١٦\٢. چ.ب

 ڤُوِتى ْبهاڤيْدۤيا تُونـاَسـ

NaaSaTaae ivÛTae >aavae Naa>aavae ivÛTae SaTa" )  
o>aYaaeriPa d*íae_NTaSTvNaYaaeSTatvdiXaRi>a" )) 16 ))  

 ِتى َسـتَـهاڤيْدي ڤُونـاْبها
 نْـتَْسٱ طُوشْٰـرِْٰدي ْر َأپـيُّواوْبَهـ
 هيـْبـهيـ َدْرش-ْس تَـتّْـڤَ ويُّتْـڤْ َأنَـ

 المفردات
-َأپي؛ الثنينل --هيُّوأوْبَه؛ زلي لأل--َستَه؛  موجود--ِتىڤيْدۤيا؛  صفة متغيرة-- َأْبهاڤَه؛أبداً --َن؛  بقاء--ْبهاڤَه؛  يوجد--ِتىڤيْدۤيا؛  غير موجود-- َأَستَه؛أبداً --َن
 . ةريلبصصحاب ا من قبل ا--َدْرشيْبهيه؛  الحقيقة--ڤَتَتّْ؛  لهم--هيُّوأنا؛  بالفعل--تو؛  خالصة--َأنْتَه؛  الحظ--ْدريشْٰطَه؛  بحق-

 الترجمة
  هؤالءخلص. من زوال) النفس(من بقاء وليس للباقي ) البدن المادي(ه ليس للزائل انحق ال شهود أجمَعلقد 
 .عة كليهماذلك بدراسة طبيإلى 

 التفسير
ينقطع النمو ف وتموت في كل لحظة حيث تولد مختلف الخاليايعترف الطب الحديث بتحول البدن . عرضة للزوالالمادي البدن 

 الفرقهذا هو . طرأ عليهاتال   الطارئة على البدن والعقلالتغيرات وةقديمه داخل النفس لكن ه على الدواموصالأالشيخوخة في تدب و
 مذهب :من المذهبين حق المطلقال شهود أعلنها الحقيقة هذه.  الباقيةالنفسالبدن المادي دائم التغير على نقيض . دة والروحبين الما



: روحة بالير منوكواكبه نوشْڤي ان )٣٨\٢١\٢ (َنپورا نوشْڤي فيجاء . نَڤّيشْڤايالـثنائية الوجود  ومذهب المطلقةالوجود وحدة 
 .الحق المطلق شهود مقولة هي هذه.  فقطوالروح والزائل تدالن على المادة ثابت التاكلم. )ڤيشْنُوه ناني ْبهوڤَْرنوشْ ڤيشيْمۤيْجيُّوت(

وما  والمعبود العابد الصلة األزلية بين قامة ا بإعادةفتنةرفع اليتم . مادية الطبيعةبالة فتونالم النفس إلى  هي فاتحة تعاليم الربهذه
 اهللاما يفرقه عن  ان ه والفهمذات فهم جوهر اهللا بدراسة  اإلنسانيستطيع. الرب والقدرة البينية الهبائيةآحاد  من فهم الفرق بين ايعقبه

هذا ويمكن تلمس . ْبهاَچڤَتَْم شْرۤيَمْد كما في ِڤدانْتَ سۤوتَْرفي الوجود اض  بفّيصف اهللاو. هاأصلقدرة وهو الصلة القائمة ما بين ال
 كما  العلويةالقدرة البينية الهبائية إلى منتسبةالواعية  حاداآل.  السفليةةماديوالالعلوية  بينية الهرمي للقدرتين البالتسلسلالفيض 

 عليه، وبناء. امصدره عدم وجود فرق بين القدرة و على الرغم من والقائم عليهاةقدرالرب در هو تقمال. سيتضح في الفصل السابع
 طبيعةالفهم هذا العلم الواضح تحت وطأة يمكن  ال.  األستاذ والتلميذأوي حال السيد والمسود هكما  دوماً درتقمرة بالتقوم القد

 .في كل زمان األحياء لهداية جميع جهل الهذادفع مقصود ل ْبهَچڤَْد چۤيتا الرب كشف. ةماديال
 ١٧\٢. چ.ب

 يهدّْيـتو تَـْد ڤي نـاشيـَأڤ

AivNaaiXa Tau TaiÜiÖ YaeNa SavRiMad& TaTaMa( )  
ivNaaXaMaVYaYaSYaaSYa Na k-iêTk-TauRMahRiTa )) 17 ))  

  تَتَـْممْٰإَدْرڤَـْم ـ َسيىَن
ڤ ايـاْسۤياْسـيـايـنـاشَـْم َأڤْـيـ

 يتْ كَْرتوْم َأْرَهـتيـتْشّْـنَـ كَشْ
 المفردات

-َأْسيا؛ ل زائ--َأڤْياياْسيا؛  هالك--ڤيناشَْم؛  يعم--تَتَْم؛  هذا--إَدْم؛  كل البدن--َسْرڤَْم؛ ل من ِقب--َنيى؛  اعلم--ڤيدّْهي؛  ذاك--تَتْ؛  لكن--تو؛  فاني--َأڤيناشي
 .  قادر--َأْرَهتي؛  يفعل--كَْرتوْم؛  ال َأحد--يتْتْش كَشَْن؛  له-

 الترجمة
 كله بدنما يعم ال ان اعلم . القديمةالنفسهالك  احدمكن أل يال. ال يزول

 التفسير
فرد كل  يعي. الفرديه ي وعهوما يعم البدن كله ان  أحد  وال يخفى علىتعم البدن المادي التي النفسكنه  هذا النص بتوضيح توسعي

 مجهولة هوأفراح بدنالأوجاع ذ ان  االشخصيالبدن بمحصور هذا لوعي اإنتشار و.  على صعيد جزئي أو كليه بدنه وأفراحبأوجاع
 واحد يعادل النفس تلكحجم . فردي هو سَِّمة حضورهاوعيها الو ،النفس الهبائية شاكلة المادي هو البدنلذلك، . سائر األفراد عند
 :)٩\ ٥ (ْدشَأوَپني شِْڤتاشْڤَتََرما جاء في  إلى ستناداً ا شعرةرأس ألف جزء من من

 يـاْبهاَچـْس-شَـتَ-باالْچـَر
 يـا تْـشَشَـتَـْدها كَلْـپـيـتَْس

 هْچـياـه ڤيـجۤيـڤَ وُچْبها
 ايـا كَلْـَپـِتىۤيـشانَـنْـتْتْـ ـَس

  ."النفس الهبائية حجم يعادلمئة جزء آخر فذلك  إلى منها ثم قطعنا كل جزء جزءمئة  إلى  قطعنا رأس شعرةإذا"
 يـاْبهاَچـْس-شَـتَ-ِكـشاْچـَر
 تْـَمكَهاـشَه ساْدرِٰششَتامْٰ

 يـامْٰٱ ُپوـرۤوْسـڤَ -ـَم كْشْٰسۤوـه جۤيـڤَ

 ."واحد من ألف جزء من رأس شعرةكل منها حجم عادل ي التي دد ال يحصى من الهباء الروحيثمة ع"
 ـهكَـنَٰ -يتْ تْش ِهـي تُواتۤيـۤيــكْْهَسـنْٰ

نتشر ي التي النفس الهبائية تلكيقوم البدن المادي ب.  كثرةتحصى وال تعد وال ية المادةذرال من  حجماًأدق النفس الهبائية عليه، وبناء
  وعيدونالبدن المادي ان  أحد  وال يخفى على برهان حضورهاو وهللدواءعامل الفعال  تأثير الانتشار البدن أنحاءفي كافة تأثيرها 

 سَِّمة بلوليد التركيب المادي  ليسالوعي  ،لذلك.  محال هذا الوعي في البدن بالوسائل الماديةبعث. ال حياة فيههامدة نما هو جثة ا
 :)٩\١\٣) َدشَأوَپني ذََكنْمو كتاب في النفس الهبائيةإيضاح بيستفاض . النفس الهبائية



 وـتَـڤْـيُِّڤـديـتَـساتِْش آتْماوْرٰنٱشُٰوِا
 ـڤيـِڤـشَْدها َسمْٰـشَـتْنْـه َپـْپـرانَٰيـاْسميـْن 

  اُوتَـمْٰ ْپـَرجانـامْْٰرڤَـْمـ َسيـتَّـمْٰتْشــايـشْ ْپـراٰن

 و أپاَن و َنْپرا:  األهوية هيفي خمسة من النفس الهبائية هذه عومت. الفطنة الكاملةبيكون التحقق منها  وسبيل الحجم  هبائيةالنفس"
 للنفسوحي يظهر التأثير الر. النفس المهيأة في مجمل أرجاء بدن تأثيرها في القلب حيث تنشر ستقرهاوم أوداَن و َسماَن و اَنۤيڤْ

 ."هوية المادية الخمسةعندما تتصفى من ألواث اال

  آتْماشَِٰاى ـَهـڤَـتْبيـِهى ڤشودّْـيـاْسميـْن ڤي

 اغرضه مختلف األوضاع الجلوسية وليس بفضل الصفية النفستغلِّف  التي  الخمسةباألهويةلتحكم ل ةدوقصم َهطَْهى يُّوچا رياضة
 .الجو الماديرهن  من النفس الهبائيةمادي بل تحرير النفع ال
ال يستطيع  .فعلياًعاقل تلمسها بالتجربة العملية المقدور في  كما ِڤديةالحكمة الـأسفار  جميعحة في  موضالنفس الهبائية بنية إذن،

 .ڤَتَتّْ نوشْڤي  ذاتعموم تعم الوجود النفس الهبائيةلقول بأن هذه م العقل اادسوى ع
بعضهم وجودها ينكر و َدشَذََك أوَپنينْمولى  إستناداً االمخلوقاتب كل وهو قل اهطنومو يشخص يتعدى بدنها الال النفس الهبائيةنفوذ 
سبب انبعاث كل هو  وهذا الذات العليا في القلب مع  حتماً موجودةالنفس الهبائية. المادييناس العلماء يحجمها وراء قن أل بحماقة

تتوقف الدورة . الهبائيةالنفس  تستمد طاقتها من ،كسجين من الرئتينوتحمل األ التي كريات الدم.  البدنية من القلبالحركة وىق
 مصدر هي النفس ان عاجز عن التيقن من لكنه الحمراء الطب الحديث بأهمية كريات الدم يقبل.  موقعهاالنفس تفارق  حالماالدموية

 . البدنطاقة قراره بأن القلب مصدر  ا على الرغم منةطاقال
 الرب قدرةق وهي شقة الهبائي النفوس ،كذا.  غير منحصرالشمسهباء أشعة . بهباء أشعة الشمس قارني هذا الجامعلروح هباء ا
 ذاتعلم الو ،الحديث العلم م أِڤدية بالحكمة الـسلم البدن سواء داخل الروحية النفسنكار وجود  احدأل مكن ال يذن، ا.)ْپَرْبها( البينية

 .شخصية اهللا العزيز  لسانعلى ْبهَچڤَْد چۤيتافي وضح م
 ١٨\٢. چ.ب

  ِدهاىِمإَأنْتَـڤَـنْتَ 

ANTavNTa wMae deha iNaTYaSYaae¢-a" Xarqir<a" )  
ANaaiXaNaae_Pa[MaeYaSYa TaSMaaÛuDYaSv >aarTa )) 18 ))  

ن هنَٰيـرۤيـ شَـراهكْتاويُّاْسـيـتْـيـ
أنا ايـاْسيْپـَرِمـٱ نُويـشـ

 ْسـڤَ ْبهاَرتَْدْهـۤياويماْد ـتَْس
 المفردات

 --َأْپَرِمياْسيا؛ ال يهلك --ينَهشأنا؛ اإلنسان المتجسم --هشَرۤيرينَٰ؛ قيل --أوكْتاه؛ أزلي الوجود --نيتْياْسيا؛ أبدان بدنية --ِدهاه؛ كل هذه --ِمىإ؛ زائل --ڤَنْتَه-َأنْتَ
 . يا سليل ْبَهَرتَ --ْبهاَرتَ؛ قاتل --ْسڤَْدْهۤيايو؛ لذا --تَْسماتْ؛ ال يقاس

 الترجمة
لذلك، قاتل يا . وحده للزوالهو الخاضع ها اسيقيمكن تدميرها والمتعذر ال  التي  القديمةللنفس المادي بدنال

 .ْبَهَرتَسليل 
 التفسير

لكن محال  األبد إلى بقاءهوانها مسألة وقت فقط . مائة سنةمرور  يزول في الحال أو بعد قد. أجال عاجال أم زائلالبدن المادي 
يجعل قياس أبعادها درجة  إلى الدقةانها من . قتلهاب فكيف  على العدو رؤيتهاحتىيتعذر معها درجة  إلى من الدقة النفس الروحية

 لحظة واحدة المادينقاذ البدن  ا أوالنفسإلستحالة قتل  من وجهتي النظر للحزن ال موجب ،ذن ا.ي النص السابقمر ف كما متعذراً
قدمت من ما ببدن مادي حسب  تجازى لروح الجامعا إلى العائدة النفس الهبائية. ما ال نهاية إلى حمايته أو قدرتزيد عن عمره الم

النفس نور .  اهللانورألنها  ِڤدانْتَ سۤوتَْر في بالنور لنفس الهبائيةا توصف. االنتفاع باألصول الدينية ينبغي ،لهذا السبب. عمل
، وبناء عليه. النفس هتفارق  حالما والتفسخبالفساديبدأ البدن . الكون تحفظ أشعة الشمس مجمل  كما الماديالبدنيحفظ   هذاالروحية

بدن المادي في بال هنا بالقتال والتضحية أْرجوَن يوصى لذلك،. هميةعديم األ بحد ذاته البدن. تحفظ البدن التي  هيالنفس الروحية
 .سبيل الدين



 ١٩\٢. چ.ب

 مْٰ َهـنْـتاَري ِڤـتّمْٰا ِانَـيـ

Ya WNa& veita hNTaar& YaêENa& MaNYaTae hTaMa( )  
o>aaE TaaE Na ivJaaNaqTaae NaaYa& hiNTa Na hNYaTae )) 19 ))  

ي اِتى َهـتَـْميــ َمـنْمْٰنَـيـاـشتْاشْ ـ
 تُوـۤيـجانيـ ڤنَـاوْبهاو تاو 

 اِتىيـ َهنْـنَـي  َهنْـتمْٰايـنـا
 المفردات

 --َن؛  هم--تاو؛ ما كال--أوْبهاو؛  قتل--َهتَْم؛  يظن--َمنياِتى؛  هذا--ِانَْم؛  أيضاً-- تْشَ؛ الذي--ياه؛  القاتل--َهنْتاَرْم؛  يعلم--ِڤتيِّ؛  هذا-- ِانَْم؛ الذي--ياه
 .  يقتل--َهنْياِتى؛  وال--َن؛  يقتل--َهنْتي؛  هذا-- أياْم؛أبداً --َن؛  في علم-- ڤيجانۤيتَه؛أبداً

 الترجمة
 ال تَقتل وال النفسالراسخ في العلم وحده يعلم بأن . شيئاً يفقه هي القاتلة أو المقتولة ال النفس ان تقديع من
 .تُقتل

 التفسير
 بمطلق تلهادرجة تحول دون ق إلى  من الدقةالنفس الروحية. بسالح فتاكبدن  اليةذ ا عند تهلك داخل البدن الالنفس ان العلم يتعين

ال : ِڤديةجاء في الحكمة الـ. ال يشجع على قتل البدنهذا  لكن  ال تهلك بل البدن المادي هو الهالكلنفسامر ان سالح مادي كما 
 بدنقتل ان .  الحيوانذبح على هلك ال يعني تشجيعاً ال تالنفسالفهم بأن  ان كما )تاني ْبهۤوَسْرڤاتْ اۤيْسْمهيما  (مخلوق كان يتأذي أ

 .اًنزوي وليسفي سبيل الدين يقاتل  أْرجوَنلكن  ربالالدولة وينطبق عليه عقاب بغيض شروع هو عمل مطلق مخلوق دون سبب م
 ٢٠\٢. چ.ب

 ْنيـتْشِتى ڤا كَدااييـرـاِتى ْميـنَـ جا

Na JaaYaTae iMa]YaTae va k-daic‚  
 àaYa& >aUTva >aivTaa va Na >aUYa" )  
AJaae iNaTYa" XaaìTaae_Ya& Paura<aae  

 Na hNYaTae hNYaMaaNae Xarqre )) 20 ))  

 اهيـۤو ْبهنَـتا ڤا يـتْـڤا ْبَهـڤ ْبهۤومْٰايـنـا
 نُٰو پورامْٰايـٱ تُواه شاشْـڤَـيـتْيـ نُجوَأ

 ِرىۤيـ شَرىاماِنيـاِتى َهنْـيـ َهنْـنَـ
 المفردات

؛  بعد وجوده--اْبهۤوتْڤ؛  هذا-- أياْم؛أبداً --َن؛ )ماضي، حاضر أو مستقبل( في مطلق وقت --كَداسيتْ؛  سواء--ڤا؛  يموت--مريياِتى؛  يولد-- جاياِتى؛أبداً --َن
 ؛أبداً --َن؛  االقدم--پورانَٰه؛  هذا--أياْم؛  أزلي--شاشْڤَتَه؛  أزلي--نيتْياه؛  غير مولود--َأَجه؛  أو سيتواجد--ياهْبهۤو؛  ليس--َن؛  أو--ڤا؛  سيتواجد--ْبَهڤيتا
 .  البدن--ىرۤيِرشَ؛  يقتل--ىَهنْياماِن؛  يقتل--َهنْياِتى

 الترجمة
غير مولودة، قديمة، سرمدية، باقية ال انها . ا توجد ال تتوقف عن الوجود، وعندم وال تموتالنفس تولْد ال

 .  الماديال تُقتل عندما ُيقتل البدنانها . تموت
 التفسير

 يتعرض. أحياناً )ْستَْهى–طَكۤو(ثابتة ير كالبدن، ويطلق عليها ي عليها التغيطرأ والقدرته  أفراد هي ذات اهللا ونوعمن  النفوس الهبائية
 ال النفس.  الثابتةللنفس ثم يضمحل خالفاً تدريجياً وينحل ويتناسل رحم أم ويبقى لبعض الوقت ثم ينمو من يولد:  لستة تحوالتالبدن
وراء الزمان النفس .  محتم لمن يولدالموت.  بالوالدة والموتللنفس عالقة ال. مادياً  بدناًتدخلنها أل ال بد من والدة البدن لكن تولد

 النفس تاريخ والدة طلبننحن . قديمة الوجود أوليةبل  لم توجد بعد عدم . قديمةالنفس.  ال تولدهان أل ومستقبله وحاضرهبماضيه



ال  ذ اوختهشيخ أو شبابه أو طفولتهسواء في  ال يتغير شعور الفرد ، السببلهذا.  كالبدنالنفستشيخ  ال. يالبدنالمفهوم  تأثير تحت
ان  كما. سواها من األبدان والشجرةمثل  للتردي كاألشياء المادية النفس تتعرض ال. النفس فيالتغير الطارئ على البدن  يؤثر
 فضل البدن بينمو.  البدنبداعي  معينإنسان وكأنهم أطفالون يظهروفردية روحية نفوس  البدن كاألطفال نسل.  تتناسل الالنفس

 ْدشَكَطَْهى أوَپنيجاء في .  على البدنالطارئةوراء التغيرات الستة  النفس، لذلك. ال تتغير وال تتناسل لكنها النفس الروحيةحضور 
)١٨\٢\١(: 

 ْنيــتْـشَپـشيـاِتى ڤا ڤييـاِتى ْمريـنَـ جا
 تْيــتْـشكَشْڤَ ْن نَـ َبْبهۤويتْش كوتَـامْٰيـنـا

 . )علمات ذ (يتْتْشيَپشْڤ:  خاصة هي كلمةباستثناء  قيد البحثْبهَچڤَْد چۤيتا

 نُٰوامْٰ پورايـٱ تُواه شاشْـڤَـيـتْيـ نُجوَأ
 ىرِٰۤيـ شَرىاماِنيـاِتى َهنْـيـ َهنْـنَـ

مطابق لما جاء في نص  معنى هذا النص نا
من   النفسالشعور بحضور اإلنسان يستطيع. الهبائية النفس الروحيةلذلك، الوعي هو ّسَمة . منذ األزل كاملة العلم أو الوعي النفس
 نشهد الشمس في السماء أحياناً الحتجابها ال قد. القلب حيث تقطنفي  يهاعن العثور عل عجزوان  حتى حضور الوعي وحدهداللة 
 بصيص ينبعث نعلم بوجود الشمس في السماء حالما نناا. ننا في وقت النهارا ونعلم دائم الحضورضوء الشمس  لكن ومغي الوراء

  وحيوانإنسان من - في جميع األبدان الوعيمن وجود بعض  حيةالنفس الروكذا األمر، ندرك حضور . الضوء في الصباح الباكر
إلى  النفس الهبائيةوعي  ينزع بينما بالماضي والحاضر والمستقبلحاطة علمه  إلقدرته البينية أفراد وعيعن  الربوعي  يتميزلكن 

 كان ولو الناسية النفس الهبائية ليس كِرشَْنكْلكن  اهذات نسيان عند ِرشَْنكْـل  التعاليم الرفيعةفي واإلستنارة العلمالنفس  جدتو. النسيان
 .فعه نْبهَچڤَْد چۤيتافقد ل لكاألمر كذ

 :)٢٠\٢\١ (ْدشَكَطَْهى أوَپنيفي جاء . )آتْما -يْبهوڤ ( الالمتناهية في الكبرذاتالو) آتْما -أنو(ية هبائ الذاتال :اثنتان ذاتال
اْنۤيۤيـ َمهتُواْن َمَهــۤيۤيـٰنْر َأنُٰو ا
تْماآ اْمـۤيهاچو تُويـهيـْر نتُوا َجنْـيـْس

 أمجادوال يستطيع فهم  بدن مادي كل داخل قلبالواحد على شجرة البدن ) جۤيڤاتْما (الذات الهبائية مع )َپَرماتْما( الذات العليا تقف"
 . الالحقةالفصولسيتضح في  كما  أيضاًِرشَْنكْمن فيض  الذات العليا. "الرب برحمة الماديةمن تحرر من كل الشهوات  سوى لنفسا

 .السيد الروحي، ثقةممثله ال أو ِرشَْنكْ هداية إلى مما يحيجه ناسية الالنفس الهبائية هو أْرجوَن

 شُوكُو -تَ ـڤۤيـ يـاتيتَـْم َأكَْرتوه َپـشْ
 مانَـْم آتْـَمـنَهيـْدهاتوه ْپـَرساداْن َمه

 ٢١\٢. چ.ب

 مْٰايـتْيـ نمْٰنَـيـنـاشيـِڤـداڤ

vedaivNaaiXaNa& iNaTYa& Ya WNaMaJaMaVYaYaMa( )  
k-Qa& Sa Pauåz" PaaQaR k&- gaaTaYaiTa hiNTa k-Ma( )) 21 ))  

 اْميـايـا ِانَـْم َأَجـْم َأڤْـيـ
 ه پاْرتَْهىـپوروشَٰ  َسـ مْٰكَتْـَه
كَ كَْمي َهنْـتي اتيــهاتَْچ مْٰ

 المفردات
 --پوروشَٰه؛  ذاك--ساه؛  كيف--ْمكَتَْه؛  ال يحرك--َأڤْياياْم؛  غير مولود--َأَجْم؛ )الذات( هذه -- ِانَْم؛ الذي--ياه؛  أزلي--نيتْياْم؛  ال يهلك--َأڤيناشينَْم؛  يعلم--ِڤَد

 . الذي --كَْم؛  يقتل--َهنْتي؛  يسبب االذى--هاتَياتيْچ ؛ الذي--كَْم؛ )أْرجوَن(پاْرتَْهى   يا–-پاْرتَْهى ؛ شخص

 الترجمة
 ؟احدب قتل يسبِّأن  أويقتل ن أ ،زول وال تولد بل قديمة وثابتةت ال النفس ان  كيف يمكن لمن يعلم،پاْرتَْهى يا

 تفسيرال
أما كيفية تطبيق النفع فيعتمد . نفعه للعنف كذا،. على الوجه الصحيح شياءن ينتفع باألي الراسخ في العلم كيف وأيعلم. لكل شيء نفعه
عدام القاتل  اشرع ي)هيتاْمَس َمنو ( اإلنسان شريعةكتاب .القاتل بالقتلعلى حكم ال بلقانونعلى تطبيق ا القاضي ال يالم. على الخبير

لفهم ال بد من ا. النافعة األعمالمن يعد  عليه، شنق القاتل على يد الملك وبناء. في عمره الالحقه تمي جرعلىثواب ه ذابدياً لعتفا



متمثل في مثيل عنف  ان  مدركاً لألمرنقياد االأْرجوَن بالقتال ومن واجب ِرشَْنكْ يأمر عندما سماويةلعدالة ال العنف مقصود لأنب
.  تحقيقاً للعدالةتطبيق العنف المزعومذن، يجاز  ا.النفس الروحية قتل إلستحالة طالق اال على ليس عنفاًِرشَْنكْفي سبيل القتال 

. علم كاملرن بت مقِرشَْنكْ بأمر أْرجوَنالقتال المفروض على ، لذلك.  بل عالجهالمريضقتل  إلى ال تهدفالعملية الجراحية 
 .وبالتالي، ال يؤثم

 ٢٢\٢. چ.ب

ڤاسا ايـهايـاتْها ڤي يـْرنـانـۤيجي سمْٰ

vaSaa&iSa Jaq<aaRiNa YaQaa ivhaYa  
 NavaiNa Ga*õaiTa Narae_Parai<a )  
TaQaa Xarqrai<a ivhaYa Jaq<aaR‚  

 NYaNYaaiNa Sa&YaaiTa NavaiNa dehq )) 22 ))  

 ياٰنَپـرٱ ُرونَـي ـاتْهـٰنرِٰي ْچنَـڤانْ
 ىانٰنْرـۤيا جيـهايـڤي ٰنراۤيـتَـتْها شَـر

 ۤيِدهي نَـڤاني اتۤيـمَْٰسي انۤيـَأنْ
 المفردات

 --تَتْها؛  آخرين--يَأَپراٰن؛  إنسان--نََره؛  يقبل--تيٰناْهرِْٰچ؛  ثياب جديدة--نَڤاني؛  تاركاً--ڤيهايا؛  كمثل--ياتها؛  قديمة وبالية--نانيجيْر؛  ثياب--ڤاساْمسي
 .  المتجسم--ِدهّي؛  طقم جديد--ڤانينَ؛  يقبل بحق--اتيۤيمَْٰس؛  مختلف--انيۤيَأنْ؛  بالي وقديم--جيْرناني؛  تاركاً--ڤيهايا؛  أبدان--شَرۤيراني؛ على النحو ذاته

 الترجمة
مادية جديدة وتلقي جساماً أ النفس ترتدي هكذا،  بعيداًالبالية جديدة ويلقي بثيابه  ثياباً اإلنسانيرتدي كما
 .جانباً البالية جسامباأل

 التفسير
القلب، نه عن تفسير مصدر طاقة عيوقت ال ويعجزون في النفسالذين ينكرون وجود  المادة علماء حتى ومقطوع به يالبدنغيير الت

 بعد النفستنتقل . المشيب إلى الشباب ومن الشباب إلى الصبا ومن الصبا إلى ن على التسليم بتحول البدن من الطفولةيمجبر
 . )١٣\٢( في النص السابق ذلكتوضيح  مر بدن آخر وقد إلى الشيخوخة

ذََك نْمو مثل ِڤدية الـاألسفار.  كما يحقق الصديق رغبة صديقهتماماً النفس الهبائية حقق رغبةت التي الذات العليايتم التناسخ برحمة 
 النفس الهبائيةأكل ت. واحدةالشجرة ال صديقين يقفان على رينائبط الذات العليا والنفس الهبائية تقارن ْدشَشِْڤتاشْڤَتََر أوَپني و َدشَأوَپني

 بثمار مفتونواحد ، )وحدتهما النوعيةمن رغم على ال(رين ائمن هذين الط. اعمله )شَْنِركْ(ر اآلخر ائيشهد الط بينما ثمار الشجرة
 اآلخريبقى احدهما السيد و. أْرجوَن  هو اآلكلالطائرو ِرشَْنكْر الشاهد هو ائالط. عمل صديقهاآلخر  يشهد  بينماالشجرة المادية

 أخرى إلى شجرة تنقلها من سببفهو ) النفس الهبائيةقبل من  (الصداقة هذهة صل نسيانواما .  صداقتهما على الرغم منالمسود
كل  التابع من رائالط يتحرر لكن  الماديالبدن على شجرة اً بالغاً جهد)جۤيڤَ (النفس الهبائيةتبذل . آخر إلى من بدنبمعنى التناسخ 

 ِرشَْنكْـ لالتسليم أْرجوَناختار  كما(يم العظ السيد الروحي اآلخر بصفة لطائر التسليم لوافق علىيحالما  على الفور احزانه
 :)٧\٤( ْدشَشِْڤتاشْڤَتََر أوَپني و) ٢\١\٣( َدشَذََك أوَپنينْمو في كل من هذا ما جاء. )وتعاليمه

 نُو نيـَمْچـشُٰو پوروىكْشِٰ ڤْـرِٰىَسماِن
ٱ ـتي موْهيـامانَهتْـشَشُو اۤينۤيـشَـ
 ـْمشَإيـاتى َأنْيـاْم  يـادا َپـشْجوشْٰـطَمْٰ

 كَهوـ شُ-تَ ـتي ڤۤيـْسـيـا َمهيـمانَـْم إَأ
من كافة  فوراًيتحرر  هلكنواحدة  شجرةن يقفان على يرالطائ ان مع ثمار الشجرةتذوقه ثواب  والكآبةر اآلكل مغمور بالهموم ائالط"

 ْبهَچڤَْد چۤيتافهم  وِرشَْنكْ القديمه اآلن نحو صديق  وجههأْرجوَنأدار . "هأمجاد صديقه الرب وفهم ذا أدار وجهه لسبب ما نحو اهمومه
 . ِرشَْنكْ إلى ستماع االتحرر من الحزن بفضلال العظيمة للرب ومجاديستطيع فهم األ عليه، وبناء. منه



 كةالمعرقتل بدنيهما في يسعد ويفرح ل ان ينبغي له بل ومعلمهالكبير  لجده البدني بعدم الحزن على التبديل أْرجوَن هنا ِرشَْنكْي يوص
يتصفى في المعركة العادلة،  أو قربان حياته على محرقة البذلمن يكل .  دفعة واحدةالبدنية األعمالثواب مما يشكل تصفية العادلة 
  .أْرجوَنلذلك، ال مبرر لحزن . منزلة حياتية أرفع إلى  البدنية ويرقىذنوبه من فوراً

 ٢٣\٢. چ.ب

 يشَـْستْراٰني نْـَدنْـتيـهتْشْ مْٰنَـيـنـا

NaENa& i^NdiNTa Xañai<a NaENa& dhiTa Paavk-" )  
Na cENa& (c)e-dYaNTYaaPaae Na XaaezYaiTa MaaåTa" )) 23 ))  

 پاڤَـكَهي  َدَهـتمْٰنَـيـنـا
 ُپوانْتى آيـ كِْلـَدمْٰنَـيـشاتْـنَـ 

 ماروتَهي اتيـشْٰـشُونَـ 
 المفردات

 --ِانَْم؛  أيضاً-- تْشَ؛أبداً --َن؛  نار--پاڤَكَه؛  يحرق--َدَهتي؛  هذه الذات-- ِانَْم؛أبداً --َن؛  أسلحة--يشَْستْراٰن؛  تجزَأ--هينَْدنْتيتْشّْ؛  هذه الذات-- ِانَْم؛أبداً --َن
 .  ريح--ماروتَه؛ فج ي--شْٰياتيشُو ؛أبداً --َن؛  ماء--آَپه؛  يرطب--ۤيانتيكِْلد؛ هذه الذات

 الترجمة
 .ريحتبلل بماء أو تذرى ب ان يستحيل كما تحرق بنار ان أو،  بأي سالحالنفستجزَّأ  ان يستحيل

 التفسير
 كثيرة اًانواع ان يبدو. النفس الروحية عن قتل عاجزةنيران وأمطار واعاصير وغيرها سيوف و من، جميع األسلحة على أنواعها

.  الناريةاألسلحة جانب إلى  في الماضي القديمموجودة كانت ،وغيرها والماء والهواء واألثير رض األمنمن األسلحة المصنوعة 
 الماضي مصنوعة من مختلف فيكانت توجد أسلحة أخرى ن  لك الناريةاألسلحة النووية في العصر الحديث من األسلحةتعد 

 األعاصير مجهولة أسلحة ان كما. الحديث المائية المجهولة في علم األسلحة باألسلحة األسلحة النارية تبطل كانت. العناصر المادية
 . العلميةدقتها  مهما بلغت حةاألسل عدد من يهالكها بأ ا أوالنفس شطر يستحيل ذلك، على الرغم من. الحديثعند علماء العصر 

 فسيرت عن ، خيالية الوجود المادي يدعونالذين ڤادۤيةاۤيمادعاة الـ يعجز. الذات العلياعن  القدرة البينية الهبائيةآحاد ال يمكن قطع 
 الربع عن صحبة  فتنقطالطبيعة الماديةبحتجاب  إلى االإنها تميل. الطبيعة الماديةبوحجبها المعقب لجهل من ا النفسكيف نشأت 

 األحياء توصف. )َسناتََن( أزلياً  الحجمهبائيةنها أل انها من النار عم نطفاء عند ابتعادها عن النار إلى االتنزع التي  النارشرارمثل 
حتى باقية  فرديتها ،ذن ا.ْبهَچڤَْد چۤيتاما جاء في  حسب ة البقاءأزليفرديتها و.  هللالقدرة البينية الهبائيةآحاد  بَنڤَراَهى پورافي سفر 

دون  ِرشَْنكْ بالعلم الذي تلقاه من أْرجوَن تحرر لقد. أْرجوَن إلى الربيتضح من كالم  كما الطبيعة المادية  من وهمهانجاتبعد 
 .ِرشَْنكْانحالل فرديته في 
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 اْميـٱ يُّـواْم َأداْهـيـٱ يُّـوِهْدــشّْتّّْأ

AC^eÛae_YaMadaùae_YaMa(c)e-Ûae_XaaeZYa Wv c )  
iNaTYa" SavRGaTa" SQaa<aurcl/ae_Ya& SaNaaTaNa" )) 24 ))  

 ڤَ تْـشَِاا يـشْٰـشُوٱ يُّـوَأكِْلـْد
ن وْرـتَه ْستْهاٰنَچ - َسـْرڤَاه يـتْيـ
 اْم َسـنـِاتَـنَـهيـٱ لُوشَـتْـَأ

 المفردات
 --نيتْياه؛  أيضاً--تْشَ؛  حتماً--ِاڤَ؛  ال ينشف--شْٰياهشُوَأ؛  ال ينحل--َأكِْلْدياه؛  هذه الذات--اْميأ؛  ال يحترق--َأداْهياه؛  هذه الذات--اْميأ؛  ال ينكسر--ِهْدياهَأتْشّْ
 .  باقية الحال--َسناتَنَه؛  هذه الذات--اْميأ؛  ال تحرك--شَلَهتَْأ؛  ال يطرأ عليه التغير--وهستْهاٰن؛  عميم--تَهَچ-َسْرڤَ؛ أزلي

 الترجمة
 . تحركة الثابت ؛تتخلل كل شيء قديمة،انها . جفتُحرق وال ب، ال تُاذ وال تُالنفس الهبائيةهذه  شطرتُ ال

 التفسير



ارئ وطأن تطرأ عليها دون أزلياً  ذريةالروح الجامع وتبقى  نور انها  بما ال يدع مجاالً للشكتثبت تلك النفس الهبائيةخواص 
ربما  .تهافردي ذوبان ستحالةإلتعذر تطبيقها هنا ي للنفسالقائلة بأن الفردية عارضة  أتباع وحدة الوجود المطلقةنظرية . يريالتغ
 تدخل احدى الفطنة النفوس ة لكن المادألواث من هانجات بعد شخصية اهللا العزيز  بمثابة شعاع نورالبقاء النفس الهبائية ضلتف

 . شخصية اهللا العزيز صحبة إلى الكواكب الروحية سعياً
 وفي الماء األرضعلى انها تحيا . ة اهللاخليق تمأل األحياءنها تقطع الشك بأن هنا أل ةدالل " الوجودتمأل" تعني التي هَچتََسْرڤَ كلمة ل

 احتراق باستحالة لوضوح البيان هنا ةدودمرالنار هي دعوى عدم وجود حياة في ب دعوىوال. الناروالهواء وباطن األرض وحتى في 
 غير مأهول  كان كوكب الشمسلو. هناكحياة  بأبدان مناسبة للأيضاًلذلك، ال ريب بوجود حياة على كوكب الشمس .  بالنارالنفس

 . فارغة المعنىهَچتََسْرڤَ   كلمةألصبحت
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 اْميـٱ يُّـونْتْـيـاْم َأشيـٱ تُواكْيـَأڤْـ

AVYa¢-ae_YaMaicNTYaae_YaMaivk-aYaaeR_YaMauCYaTae )  
TaSMaadev& ividTvENa& NaaNauXaaeicTauMahRiSa )) 25 ))  

 اوتْشْياِتىاْم يـٱ يُّـوكاْريـَأڤ
 مْٰنَـيـتْـڤايـديـ ڤمْٰڤَـِاتَْسماْد 
 يتوْم َأْرَهسيــششُونـانو

 المفردات
 --تَْسماتْ؛  قيل--اوتْشْياِتى؛  هذه الذات--أياْم؛  ال يطرأ عليه التغير--َأڤيكاْرياه؛  هذه الذات--أياْم؛ لعقَ ال تُ--َأشينْتْياه؛  هذه الذات--اْمأي؛  ال ُيرى--َأڤْياكْتَه
 . تستحق أنت —يَأْرَهس؛  يحزن--سيتوْمشُوَأنو؛  ال تفعل--َن؛  هذه الذات--ِانَْم؛  لعلمه الجيد--ڤيديتْڤا؛  مثل ذلك--ِاڤَْم؛ لذلك

 الترجمة
 . بدن على الحزنتال  ان ، عليكهذا وبمعرفتك. ثابتة غير متحولةال تُعقل،  عليةال تُرى،  النفس ان قيل

 التفسير
.  مرئيةغيروعليه، فإنها . تقدم كما مجاهرأقوى الواسطة ب قياسها باآلالت المادية أو رؤيتها يتعذردرجة  إلى  من الدقةالنفسحجم 

نعدام  لنا من التسليم بهذه الحقيقة إلمفر ال. )شْروتي( ِڤديةالـ بمنأى عن برهان الحكمة تجريبياً النفسلبرهنة على وجود يتعذر ا
 كثيرة بناء على مرجعية بأشياءيتحتم علينا التسليم .  الشعور بهاواقعية  على الرغم منالنفس فهم وجود صددببديل  مصدر وجود
 .مرجعية األموجود  لنظراًار وجود والده نك ا أحد بإمكانليس. فوقية

 أن ِڤَدْرتنص الـ.  وراء مدارك العلم التجريبي البشريالنفس بكالم آخر، .ِڤَدْز سوى بدراسة الـالنفسكذا، ال يوجد مصدر لفهم 
 الحجم دون أن يطرأ  هبائيةالنفستبقى .  على خالف البدنالنفسال يطرأ التغيير على .  وعي وال مفر لنا من التسليم بذلكالنفس

هذا هو المفهوم الذي تشدد .  معادلة الذات الالمتناهيةللنفس الهبائيةلذلك، ال يمكن .  المتناهية الحجمالذات العليا .أزلياًعليها التغيير 
 .لفهم األمر دون خطأالتكرار ضروري .  بأشكال مختلفة لمجرد ترسيخ مفهوم الذاتِڤَدْزعليه الـ
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 مْٰتَـ جا-ا يـتْيـ نمْٰنَـيـشاتْـَأتَْهى 

AQa cENa& iNaTYaJaaTa& iNaTYa& va MaNYaSae Ma*TaMa( )  
TaQaaiPa Tv& Mahabahae NaENa& XaaeicTauMahRiSa )) 26 ))  

ن تَـْمرِٰ ْمىاِسيـ ڤا َمـنْـمْٰايـتْيـ
 ُهو با- َمـها مْٰتْـڤَـي تَـتْهاپـ

 يتوْم َأْرَهسيـتْـششُو مْٰنَـيـنـا
 المفردات

 --تَتْها َأپي؛  ميت--تَْمرِْٰم؛  هكذا تظن--ىَمنْياِس؛  سواء--ڤا؛  إلى االبد--ياْمنيتْ؛  دائم الوالدة--تَْمجا-نيتْيا؛  هذه الذات--ِانَْم؛  أيضاً--تْشَ؛ ، مع ذلكاذا—َأتَْهى
 .  يستحق--َأْرَهسي؛  يحزن--يتوْمتْششُو ؛أبداً --ِانَْم؛  يا شاكي السالح--ُهوبا-َمها؛  أنت--تْڤَْم؛ مع ذلك

 الترجمة



 يا شاكي للحزن،فليس لديك مبرر  دوماً تموتو دوماً تولد النفس ان  هذا على الرغم من تعتقدنتوإن ك
 .السالح

 التفسير
 يبدو.  البدن عنعلية الذات ان تنكر أو  والبدنالذاتة ي البوذية التي تنكر غيرالملة من  القريبة من الفالسفةفرقة على الدوام توجد
. ْزكَشيايْبهاڤ و ْزكاياتيكَلُوى دع وكانت تْبهَچڤَْد چۤيتا ِرشَْنكْ لربافيه تكلم كانت موجودة في الوقت الذي فالسفة هذه الفرقة من الان 

نضج حالة عند دث ، تحالنفسأو رض الحياة اوعن أ علماؤنا وفالسفتنا الماديون في يومنا الحاضر بهعي ما يدتماماًادعى هؤالء 
 تركيب إلى يؤدي معاً عل عناصر طبيعية وكيماويةعوارض الحياة تتطور نتيجة تفان بأ تقول نظريتهم. ماديالركيب معينة من الت

الذين ) موجة شائعة في اميركا اآلن(كما نجد مؤخراً العديد من المتدينين السطحيين . هذه النظرية إلى ناسة األعلم يستند. يفيزيائ
 .ةفراغيالتنادي ب التي جانب الطوائف البوذية إلى يقبلون بهذه النظرية ايضاً

سس الحرب أنجد العلم الحديث و. َكشيايْبهاڤفلسفة  بناء على النفسوجود لم يؤمن ب وان  حتىللحزن مبرر وَنأْرج يوجد لدى ال
على خسارة كتلة من الكيماويات  أحد ينوح ان ذن، ال يعقل ا. على االعداءنتصار االات لمجرد من الكيماوياً أطنانستهلكالعلمية ت

 أْرجوَن ال داعي يدعو ذن، ا.بهالك البدن المادي المزعومة تهلك النفسان  َكشيايْبهاڤ فلسفةتقول . اجبهوتسبب اقالعه عن اداء و
  هذه النظريةتقول.  أنكر وجودهام أالنفس الهبائية بوجود ة القاطعِڤدية الحكمة الـنصوصبسلم أسواء  في كل األحوالللحزن 
مثل هذا على  للحزن مبررال ذن،  ا.يضاًأ في كل لحظةكثير منها يهلك الكما من المادة في كل لحظة  احياء كثيرة تنشأ ان المادية

 فيلكن ، النفسفي حال عدم رجوع   جده ومعلمهقتلثم الذي يعقب  االلخوف منا إلى أْرجوَنال يوجد ما يدعو . يعتيادالحدث اال
للحكمة خالفة الم ْزكَشيايْبهاڤنظرية ب يقبل  ال،األقلعلى  ألنه )باهوَمها (شاكي السالح كلمةب  متهكماًِرشَْنكْ، يخاطبه هعينالوقت 

 .لتزام بأصولها االبهحري كان  وِڤديةالـ التربية فيعلى الفروسية ترعرع  بل ِڤديةالـ
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 وْريـتْرِٰ ْمڤُوْدْهروي  ِهـايـجِاتَـْس

JaaTaSYa ih Da]uvae Ma*TYauDa]uRv& JaNMa Ma*TaSYa c )  
TaSMaadPairhaYaeR_QaeR Na Tv& XaaeicTauMahRiSa )) 27 ))  

 ا تْـشَيـتَـْسرِٰ َجنْـَم ْممْْٰدْهروڤَـ
 تِْهىٱر يـىهاْريـتَْسماْد َأَپـر

 يتوْم َأْرَهسيـتْـششُو مْٰـ تْـڤَنَـ
 المفردات

؛  لذلك--تَْسماتْ؛  أيضاً--تْشَ؛  الميت--تَْسيارِْٰم؛  والدة--َجنَْم؛  حقيقة--ْدْهروڤَْم؛  موت--تْيوهرِْٰم؛  حقيقة--ْدْهروڤَه؛  حتماً--ْهي؛ وليدال --جاتَْسيا
 .  يستحق--َأْرَهسي؛  يحزن--يتوْمتْششُو؛  أنت--تْڤَْم؛  ال--َن؛  بصدد--َأْرتِْهى؛ يتعذر تجنبه ما --يىَأَپريهاْر

 الترجمة
، هفاديالذي ال يمكن تواجبك في مجرى القيام ب ذن، ا.يموت لمن ؤكدةلمن يولد، والوالدة مؤكد الموت مألن 
 .حزنتال  ان ينبغي

 التفسير
لوالدة ثانية لتستوفى ثم اجزاءها وفاة بعد كما أن الموت حتمي ما عملت في عمرها السابق اب ثو النفس وفىلتحتمية الوالدة إن 

دوامة الوالدة  ان  التنويهعينيت لكن  دون انقطاعتناسخ هذا المنوال تدور في دوامة الوعلىما عملت في عمرها الحالي ثواب 
القانون لعنف عامالن ال يمكن تجنبهما من اجل الحفاظ على واالحرب  لكن مبرر دون القتل والذبح والحرب دعم ال توالموت
 . جامعة البشرفيوالنظام 
حزن ذن أو ي اأْرجوَنذا يتردد مالف. )تْريياشَكْ(فارس  الواجبهو والقتال في سبيل القضية العادلة  مشيئة اهللا تَْرِشكوروكْ ملحمة كانت
ى الوقوع فيه بقيامه يخش ثم الذي كانلالبه ترك الواجب مما يعرضه ال يليق ؟ سليم واجبه الاداء مجرى فيموت أقاربه على 
اختيار سبيل عاقبة سوف يتردى  بل سليماء واجبه القض تجنب من طريقأهله  دفع الموت عن أْرجوَنمقدور في يكون لن . بواجبه

 .العمل الخاطئ
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 يتانْبهۤوي نۤيـاكْتاديـَأڤْـ

AVYa¢-adqiNa >aUTaaiNa VYa¢-MaDYaaiNa >aarTa )  
AVYa¢-iNaDaNaaNYaev Ta}a k-a PairdevNaa )) 28 )) 

 ْبهاَرتَي انۤي َمْدْهـ-اكْتَ يـڤْـ
 ْدَهـنـانى ِاڤَيـ ن-اكْتَ يـَأڤْـ

 ِدڤَـنـايـتَـتَْر كا َپـر
 المفردات

؛  غير مركَّب--َأڤْياكْتَ؛  يا سليل ْبَهَرتَ--ْبهاَرتَ؛  في الوسط--انيۤيَمْدْه؛  مركَّب--ڤْياكْتَ؛  كل المخلوقات--تانيۤوْبه؛  غير مركَّب في البداية--نيآدۤي-َأڤْياكْتَ
 .  حزن--َپريِدڤَنا؛  ماذا--كا؛  لذلك--تَتَْر؛  كذاه كل--ِاڤَ؛ انحالله عند --نيْدَهناني

 الترجمة
 نحيبلل الداعي ماف .انيةثالغياب  إلى لبعض الوقت لتعودتظهر في  ثم البدايةي غائبة فكل المخلوقات  تكون

 !ذاً؟ا
 التفسير

. الحزن في الحالتين إلى يدعو فما الذي ا والثانية تنكرهيةالنفس الروح بوجود تؤمن واحدة : من الفالسفةنارقتافتراض وجود فعند 
 ال داعي يدعو للحزن حتى ولو سلمنا بصحة لكن. ِڤدية الحكمة الـتباع من قبل املحدينيطلق عليهم روح وجود المن ينكرون 

يتكاثف . تتكاثف ثم الخلققبل غياب  المادية في حالة الالعناصرتبقى  الروحية، للنفسجانب الوجود المنفصل  إلى .لحادية االالنظرية
ناطحة تتكون .  كثيرة من الظواهراًتتولد أنواعأرض ومنها  إلى ماء والماء إلى لناراونار  إلى هواء ثم يتكاثف الهواء إلى األثير

حفظ  قانون يبقى. في نهاية األمر صورة ذراتفي  لتبقى بعد هدمها اللطيفةحالة التركيب  إلى تعودو رضمن األمثالً السحاب 
ذن، ما الذي  ا. وهذا هو الفارق الوحيدبمجرى الزمنظهور والغياب  التي األشياء ما بين حالتتراوح.  في كل االوقاتطاقة قائماًال

تبقى جميع العناصر في . غيابحتى في حالة ال  أو بأخرىبطريقة شيءنعدم ال ي .؟ظهور والغيابال تيحاليسبب الحزن سواء في 
 . فارق مادي فعليي يشكل ذلك أوالسوى في الحالة الوسيطة ظهر  توالي البداية والنهاية  فغياب اللةاح
وكْتاها يُّنيتْياْس (النفس وثبات ) ِدهاهاىِم انْتَأنْتَڤَ (المادية بزوال األبدان ْبهَچڤَْد چۤيتا الواردة في ِڤديةسلمنا بالمقولة الـذا  اأما
هذا ال وجود فعلي ل .؟ثوبهل يعقل الحزن على مجرد تبديل  وثوب،ليس سوى  الماديالبدن ذا هان  دوماً فيتعين العلم )هنَۤيريشَر
يتالشى لكن ة ملكية وعربنعتلي  السماء أو فينطير اننا في المنام عتقد قد ن. كالحلم بل هو القديمة النفسمع  بالمقارنةلبدن المادي ا

 البدن زوالبناء على  تحقيق الذات على ِڤدية الـالحكمة تشجع. ث احالم فندرك بأن ما كان ليس سوى اضغا نستيقظ حالماالحلم
 .وجودها نكرأأو روح  البوجود  اإلنسانآمن سواء  على فقدان البدنمبرر للحزنيوجد من  ال ،لكلذ. المادي
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 ْد ِانَـْميــتْـشكَشْي اتيـ ڤَـتْ َپـشْ-ا يـْرـتْـشَآشْ

AaêYaRvTPaXYaiTa k-iêdeNa‚  
 MaaêYaRvÜdiTa TaQaEv caNYa" )  

AaêYaRvÀENaMaNYa" é*<aaeiTa  
 é[uTvaPYaeNa& ved Na cEv k-iêTa( )) 29 ))  

 اهيـنْتْـشَـڤَ يـتَـتْهاي  ڤَـْد ڤَـَدت-ا يـْرـتْـشَآشْ
 يتنُٰواه شْرِِٰيـنَـْم َأنْيـاتْـش شْ ڤَـتْ-ا يـْرـتْـشَآشْ

 تْيــتْـشڤَ كَشْيـشاتْـ نَـ ِڤـَد مْٰنَـِاشْروتْـڤاپـى 



 المفردات
؛  أيضاً--تْشَ؛  حتماً--ِاڤَ؛  بذا--تَتْها؛  يتكلم عن--ڤََدتي؛ بديع --ڤَتْ-ْرياتْشَآشْ؛  هذه الذات--ِانَْم؛  أحد--يتْتْشكَشْ؛  يرى--َپشْياتي؛ بديع --ڤَتْ-ْرياتْشَآشْ
 --ِڤَد؛  هذه الذات--نَْمِا؛  حتى--َأپي؛  سمع--شْروتْڤا؛  يسمع--تينُٰوشْرِٰٰ؛  آخر--َأنْياه؛  هذه الذات--ْمِانَ؛  أيضاً--تْشَ؛  مثلهبديع --ڤَتْ-ْرياتْشَآشْ؛  آخر--َأنْياه
 .  أحد--يتْتْشكَشْ؛  حتماً--ِاڤَ؛  أيضاً-- تْشَ؛أبداً --َن؛ يعلم

 الترجمة
 حتى بعد آخروننما  بيةلهذم انها يسمع البعض كما ةلهذمبال، ويصفها البعض ةلهذم النفس البعض بريعت
 .عنها ال يفقهونها على االطالقسماع ال

 التفسير
 :)٧\٢\١ (ْدشَأوَپنيكَطَْهى  وجود هذا النص في المستغرب فليس من بعيدحد  إلى داتْشَأوَپني إلى  يستندْدشََپنيتُوچي ان مال

 اهيـ لَـْبْهــ نَيُّـوْريـَبهوْبهياپــۤيـشَْرڤَـنَٰ
 وهيـْديـ ڤـ نَامْٰيـ ڤُوَبـَهـي پـٱ تُوـڤَـنْنْٰشْرِٰ

 ا لَـْبْدهايـْسٱ لُو ڤَـكْتا كوشَـيُّـوْرتْـشَآشْـ

 الحجم تشغر مليارات منها ضئيلة جرثومة جسم وداخل بنْچالية تين ةشجر جسم وداخل ضخم حيوان جسمداخل  النفس ان الواقع"
شرحها  وان  حتىشق الروحيال عن فهم عجائب الرياضات فقراء العلم وقصري.  حتماًمذهل أمر يعادل بوصة مربعة، هو ال حيزاً

 عن تخيل كيف نتيجة مفاهيمهم المادية العصر هذا أهل يعجز معظم. ْبَرْهما األحياءكبير  إلى دروساً الذي أعطى المرجع األخير
 وأ من حيث البنية سواء ذهول بالنفس إلى لذلك، ينظر الناس.  من الضخامة أو الدقةتصبح بهذا الحجمن هبائية أ نفس تستطيع
فهم هم عن قضية لهيتستنفد كل اوقاتهم مما يحد  إلى هم بالطبيعة الماديةتتانفإل الحسيةمواضيع العين ب مشّبالبشريبقى . الوصف
وجوب  عن أدنى فكرة لديهم ت ليسربما. فهمهادون  التامالفشل  إلى  تنتهيالبقاءنزاع غايات جميع  ان  على الرغم منالنفس

 . حد للشقاء الماديوضع من أجل النفسالتفكير ب

 شْٰـطَهيـتا كوشَالنوشاۤيْچـا يـْسٱ يُّـوْرتْـشَآشْـ

 ذات بوحدة البالتسليم نيضللوما غالباً  لكنهم صالحة عشرةالمحاضرات في  بحضور بعض النفسهتمام بأمر اال إلى بعضقد يميل ال
 الذات العلياقام شخص بمقدوره التمييز بين معلى في وقتنا الحاضر  جداً العثور سيرالع من. تمييزدون  النفس الهبائيةوالالمتناهية 

ستخلص كل الفائدة من  هو العثور على من يصعوبة وأكثر ،هاصيلا بكل تفتربطهما التي الصلةبعلم ال، والنفس الهبائيةمقام و
 . بطريقة ماالذاتفهم   استطاعذاا بالنجاح فردة الحياكلل تست وجوه لكن ويقدر على شرح مقامهما من مختلف التهمامعرف
 لكن عراض عن أية نظرية اخرىكشفها المرجع االخير واإل التي تاۤيْبهَچڤَْد چتعاليم  هو التسليم بنما االنفسأسهل سبل فهم ،  ذلكمع

 هو ِرشَْنكْ التسليم بأن قبل  في العمر الراهن أو في األعمار السابقةسواء، تضحيات والالرياضاتمن كبيراً  يتطلب قدراًذلك 
 . الصفيتيم للالعليةمة رح أيضاً باللك، يمكن فهم ذذلك مع. شخصية اهللا العزيز

 ٣٠\٢. چ.ب

 مْٰايـٱ يُّـواْم َأڤَـْدْهيـتْيـ نۤيهِد

dehq iNaTYaMavDYaae_Ya& dehe SavRSYa >aarTa )  
TaSMaaTSavaRi<a >aUTaaiNa Na Tv& XaaeicTauMahRiSa )) 30 ))  

 ا ْبهاَرتَيــْسَسـْرڤَى ِدِه
 يتانۤوْبهي ٰنَسـْرڤاتَْسماتْ 

 يتوْم َأْرَهسيـتْـششُو مْٰ تْـڤَـنَـ
 المفردات

؛  يا سليل ْبَهَرتَ--ْبهاَرتَ؛  لكل فرد--ْسرڤَْسيا؛  في البدن--ِدِهى؛  هذه الذات--أياْم؛  مستحيل قتله--َأڤَْدْهياه؛  أزلي--نيتْياْم؛  مالك البدن المادي--ِدهۤي
 .  يستحق--َأْرَهسي؛  يحزن--يتوْمتْششُو؛  أنت--ْم تْڤَ؛أبداً --َن؛ )المولودة (األحياء --تانيۤوْبه؛  الجميع--يَسْرڤاٰن؛  لذلك--تَْسماتْ

 الترجمة
يا  .بك للحزن على أي مخلوق حاجة اللذلك، . هلكيقطن البدن قديم ال من ي ان ،ْبَهَرتَ سليل

 التفسير



. بدن المادي زائلال وان  مؤكداً انها قديمةجوه الباقية من جميع الوالنفسلقد وصف . ثابتةالنفس ال الرب اآلن تعاليمه حول يختتم
 لإلنساننبغي ي.  في المعركةَنُرودومعلمه  َمشْْبهۤي جده هالك الخوف على حجة واجبه بهمال اأْرجوَنلفارس ل ال ينبغي وعليه،

ة  مرحلعندتنمو أعراض الحياة  ان  بالقولللنفسوليس ادعاء الجهلة المنكر  ِرشَْنكْكالم  إلى ستناداً البدنوا النفسة ي بغيريماناال
اما في الحرب فالعنف ضرورة الزمة . النفس أزلية  على الرغم من يدين العنفِرشَْنكْ لكن الكيماويتفاعل النضج مادي من 

 . وحدهاِرشَْنكْومشروعة بمشيئة 
 ٣١\٢. چ.ب

 ايـشاِڤـكْشْٰـتْـي  ْدَهْرَمـْم َأپـ-ْسـڤَ 

SvDaMaRMaiPa cave+Ya Na ivk-iMPaTauMahRiSa ) 
DaMYaaRiÖ YauÖaC^\eYaae_NYaT+ai}aYaSYa Na ivÛTae )) 31 ))  

 يتوْم َأْرَهسيـكَْمـپـيـنَـ ڤ
 اتْيـنْٱ ويُّْهِرتْشْ تْشّْهادّْيوي اْد ْدهۤيْدَهْرْمـ

 ِتىاڤيْديا نَـ يـاْسيـيـكْـشَٰـتْـر
 المفردات

 --اتْۤيْدَهْرْم؛ تستحق أنت —يَأْرَهس؛  يتردد-- ڤيكَْمپيتوْم؛أبداً --َن؛  اعتبار--َأِڤكْشْٰيا؛  بالفعل--تْشَ؛  أيضاً--َأپي؛  المبادئ الدينية الشخصية--ْدَهْرَمْم-ْسڤَ
 .  يوجد--ِتىڤيْدۤيا؛  ال--َن؛  كْشَٰتْرييا--كْشَٰتْريياْسيا؛  من غيره--َأنْياتْ؛  شغل أفضل--شْرياه؛  من القتال--هاتْيودّْ؛  بالفعل--ْهي؛ للمبادئ الدينية

 الترجمة
 داعيلذلك، ال . شريعة الدينتضى عمل تقوم به هو القتال بمقأفضل  ان اعلم ،فارسك حددمال لواجبك نظراً
 .رددللت

 التفسير
.  تعني أذىتْشَكْ كلمة. )تْريياشَكْ( الفروسية تدعى ة االجتماعية األربعمراتب بين المن  الثانية المختصة بالحكومة الصالحةمرتبةال

 ويقاتله نمراً واجه يات حيثتل في الغابعلى القفارس ال يتدرب.  الحمايةعطاء اتعني تْراياِت. تْريياشَكْ من األذى يسمى يحمي ومن
 حتىالفرسان  ْرجاياپو واليةملوك ما زال هذا التقليد متبعاً من قبل . الملكيةحسب الطقوس حراق باال هبعد قتل النمر كرمي. بسيفه

سلك  دخول فارسلح ل يبالذلك، ال.  العنف الديني أحياناًلحتميةنظراً  على التحدي والقتل فارس التدريب يجري. يومنا الحاضر
في جاء . دبلوماسياً في المجال السياسيشأناً يكون  قد مبدأ أو عامل حيوي مع انه ليس الالعنف .بصورة مباشرة) َسنّْۤياَس (زهدال

 :كتب الشريعة الدينية
ونْيـامْٰيُّـنْٱُهوو ميـتْـآَهـِڤـٰش
 يـتَهـكْٰش -ّي  َمهتُونْــَسجيـْچـهامْٰ
 ـاۤيـشَكْتْ ـَرمَْٰپ اَهمانـاهيـودّْ

 اموكْهاه - ۤيـانْتى َأَپـرانْٰ ڤَـْرَچـمْٰـْس
 

 ْنـ ْبَرْهَمڤُوو َپـشَــٰشيىـْچيـا
 ڤيـجايـهَهنْـيـانِْتى َستَـتَـمْٰ ْد

في نار  ةضحي األوضع الجنة بفضل َنْبراْهَمالـيحرز  كما  ميدان المعركةفي يحسده اً آخركاًملذا قتل  ابالجنةفارس الملك اليفوز "
نتفاع الجميع  العنف إلأعمالمن  قرباننار ال الحيوانات في ديمتقو القتل في سبيل المبادئ الدينية مكن اعتبارلذلك، ال ي. "قربانال

 بينما خرآ إلى نوع بعملية النشوء التدريجية من المرور دون فوراً اًبشري بدناًضحى  المحيوانال نفس تدخل.  المتعلقةالدينيةبالمبادئ 
 .تضحية المن طريق َنْبراْهَمالـيدخلها  التي  أيضاًنكواكب الجنا المعركةالمقتول في ميدان فارس اليدخل 

  كيـَل َمنْـتْرايـشْ تْـشَاتاهرِٰـْسكَْسمْٰ
 ـْم َأڤاْپـنوڤَـْنَچـْرْسـڤَپـي ٱِتى 

 الدينيةصول بموجب األتكاليف مرتبته اء  قضإنسانيقتضي على كل . ْدَهْرَم - ْسڤَ تسمى التي خاصة من الواجبات النوعان يوجد
 واجبات ثمة. تحرري عندما يمفهوم البدنال خطىيتروحياً واجباً ) ْدَهْرَم- ْسڤَ (يشخصال الفرد واجب يصبح. النجاةقبل بلوغ 

 هي شرعة ْدَهْرَم ْسڤَ . تلك الواجباتاءقضال مفر من و التوالي على تْريياْزشَكْوالـ ْبراْهَمنةعلى اساس المفهوم البدني للـ شرعةم



الذي ما زال   اإلنسانعند) ْدَهْرَم شَْرَمناڤَْر( الفهم الروحي عتبة ْدَهْرَم ْسڤَيطلق على . ي الفصل الرابعمر فهذا األوسيوضح الرب 
 اإلنسان ىرقتي. بعهلط طبقاً إنسان لكل الواجبات المحددة شرعتو شَْرَمناڤَْر صعيد لىة عياإلنسان الحضارة تبدأ. البدنيعلى الصعيد 

  .ْدَهْرَم شَْرَمناڤَْربموجب  حقول العمل من حقل ي في أشرع واجبه الماءعند قض أرفعحياتية منزلة إلى 
 ٣٢\٢. چ.ب

 مْٰــنَّـَپَپشُو تْـاۤيَهـتْشّْاْدرِٰيـ

Yad*C^Yaa caePaPaà& SvGaRÜarMaPaav*TaMa( )  
Saui%Na" +ai}aYaa" PaaQaR l/>aNTae YauÖMaqd*XaMa( )) 32 ))  

 تَـْمرِٰ ْدڤاَرْم َأپاڤْـ- َچْسـڤَـْر
سوكْه  پاْرتَْهىااهۤييـنَـه كْـشَٰـتْـريـ

 ْدرِٰشَـْمإ ْمدَّْهـيولَـْبـَهنِْتى 
 المفردات

؛  شديد السعادة--سوكْهينَه؛  على مصراعيه--تَْمرَِٰأپاڤْ؛  باب--ْدڤاَرْم؛  كواكب الجنات--َچْسڤَْر؛  وصل--ْمأوَپَپنَّ؛  أيضاً--تْشَ؛  من تلقاء ذاته--اۤيَهشّْياْدرِٰتْ
 .  كهذا--ْدرِٰشَْمإ؛  حرب--ْمَهيودّْ؛  ينال--لَْبَهنِْتى؛ تْهارِٰ يا ابن ْپ--پاْرتَْهى؛ االسرة المالكةاد  أفر--اهۤيكْشَٰتْري

 الترجمة
 .الجنان أمامهم أبواب فاتحةًدون ابتغائها، هذه فرص القتال سنح لهم تالذين فرسان طوبى لل ،پاْرتَْهى يا

 التفسير
 كالم. "جحيم في الالخلودتسبب وف س بل الحربهذه خيراً في  أجد ال": القائلأْرجوَن موقفيم  العظمعلمالصفة  بِرشَْنكْ الرب ديني

. ليس سوى جبنفي ميدان المعركة فارس التخاذل . شرع المواجبه  ناقضاًيصبح مسالماً ان أرادذ  االجهل وحدهمبني على  أْرجوَن
 :تيِرْسْم َپراشََرفي جاء 

  ِهـي ْپـَرجا ِركْشَٰٰـْنيُّـويتْرـكْشَٰ
 يـاْنذَـيـه ْپـَرَدنْٰپاٰن -شَْسـتَْر 

 اديۤيسايـنْـ -جيـتْيـا َپـَر نيـْر
 تْىيـ پالَ ْدَهْرِمـنَٰمْٰكْٰشـيـتْيـ

لذلك، . النظام العنف من أجل فرض القانون وتطبيقيحتم عليه  مما  أنواع المتاعبكافةهو حماية المواطنين من  الفارس واجب"
 . "بادئ الدينم إلى ستناداً ااألساسحكم األرض على هذا  والمعادين الملوك يوشيتعين عليه قهر ج
ذا لقي مصرعه في  ايدخل الجنان قهر عدوه وسذا ابالمملكةينعم سذ  ا لتجنب القتال عند تحليل موقفهاً مبررأْرجوَن لذا، ال نجد لدى

 . الحالتينفيخير له  القتال ذن، ا.المعركة
 ٣٣\٢. چ.ب

 مْٰيـامْْٰدَهْر مَْٰمـإِشـتْ تْـڤَـْم تْـَأتَْهى 

AQa cetviMaMa& DaMYa| Sa°aMa& Na k-irZYaiSa )  
TaTa" SvDaMa| k-IiTa| c ihTva PaaPaMavaPSYaiSa )) 33 ))  

 ياسيـشْٰــي نَـ كَرمْٰـراَمــْچَسنْٰ
  تْـشَمْٰيـْرتـۤيـ كمْٰ ْدَهْرَمـ-تَـتَه ْسـڤَ 

 ياسيـتْـڤا پاَپـْم َأڤاْپـْسيـهـ
 المفردات

-ْسڤَ؛  عندئذ--تَتَه؛  يقضي--يشْٰياسيكَر؛  ال--َن؛  قتال--راَمْمْچَسنْٰ؛  بمثابة واجب ديني--ْدَهْرْمياْم؛  هذا--َمْمإ؛  أنت--تْڤَْم؛  اذا--ِشتْتْ؛  لذلك--َأتَْهى
 .  سيكسب--َأڤاْپْسياسي؛  ذنوب--پاَپْم؛  يفقد--هيتْڤا؛  أيضاً--تْشَ؛  سمعة--كۤيْرتيْم؛  واجبك الديني--ْدَهْرَمْم

 الترجمة
 .فارسفقد سمعتك كفلسوف تذنب بتجاهلك لواجبك فت ةالدينيلكن اذا لم تقم بهذه الحرب 

 التفسير



 وهزيمة مبارزة بعد. شيڤَ ولىالم  ومن ضمنهم شهرته بمبارزة عدد من المالئكةنال وقد  المعروفينمن الفرسان أْرجوَن كان
اً فارسلقد كان يعرفه الجميع . شجاعتهل تقديراً أْستَْرپاشوَپتَ افأه بسالح وكسر منه صياد، خفياً بثوب تالذي كان م شيڤَ ولىالم

كرمه الكثير من العظماء لكفاءاته العسكرية أكما . قتلهحتى به  يمكن خاصاً  وأهداه سالحاًتْشاْرياناْدرومعلمه  حتىباركه وعظيماً 
مهد وي الطيبصيته سمعته ويفقد وف س بل فحسب فارس بصفتهواجبه همل لن ي لكن إنْدَر ك الجنانه بالتبني مالومن ضمنهم ابو

 .شتراكه فيهاإلليس لفراره من المعركة و جحيميدخل الوف  آخر، سبكالم.  من المعركةاآلن انسحباذا  جحيمال إلى طريقه
 ٣٤\٢. چ.ب

 يتانۤوْبهي شاپـتْـ مْٰيـْرتۤيـَأك

Ak-IiTa| caiPa >aUTaaiNa k-QaiYaZYaiNTa Tae_VYaYaaMa( )  
SaM>aaivTaSYa cak-IiTaRMaRr<aadiTairCYaTae )) 34 ))  

 اْمۤيايڤْـٱِتى تي ۤيانْـىشْٰـيكَتَْه
 ْريـْرتۤيـشاكتْـا يـتَـْسيــْبهاڤْمـَس

 اِتىيــتْشْيـْريــاْد َأتَمـَرٰن
 المفردات

؛  محترم--َسْمْبهاڤيتَْسيا؛  إلى االبد--اْمۤيَأڤْيا؛  لك--ِتى؛  سيتكلم--ۤيانتيكَتَْهيشْٰ؛  جميع البشر--تانيۤوْبه؛  عالوة على ذلك--َأپي؛  أيضاً--تْشَ؛  عار--َأكۤيْرتيْم
 .  يزداد--َأتيْريْسياِتى؛  من الموت--تْٰناَمَر؛ ء صيت سي--َأكۤيْرتيه؛  أيضاً--تْشَ

 الترجمة
 .من الموتاسوأ  فإن المهانة ،رِّفشُ، وبالنسبة لمن  دوماًكعاِرحول  الناس كلميت سوف

 التفسير
سوف ينعتك الجميع بالجبن ":يقول و عن القتالجوَنأْرعزوف   بصدداً وفيلسوفاًصفه صديقو اآلن بحكمه النهائي بِرشَْنكْ الرب يدلي

 ان ذا هربت للنجاة بحياتك دونإ تموت في المعركة ان االحرى بكو أْرجوَنيا تركت ساحة الوغى  إذاتترك مكانك  ان حتى قبل
 ان لذلك، من االفضل. محترم مثلكفارس  إلى العار اشد سواداً من الموت بالنسبة. تعبأ بما سوف يصفك به الجميع من القاب مشينة
 صداقتي وفقدان سمعتك في يكون ذلك اشرف لك من عار استغاللسوف . تموت في المعركة على الفرار خوفاً على حياتك

 . "المجتمع
 .دون تخاذل في المعركة أْرجوَن الرب بأن يموت حكمتمثل  إذن،

 ٣٥\٢. چ.ب

 مْٰـاْد اوَپـَرتَـاْد َرٰنۤيْبَهـ

>aYaad]<aaduParTa& Ma&SYaNTae Tva& MaharQaa" )  
Yaeza& c Tv& bhuMaTaae >aUTva YaaSYaiSa l/agavMa( )) 35 ))  

 ا َرتْهاه- َمها مْٰانِْتى تْـڤايـْسـمَْٰمـ
يى وتُ َمـ- َبهو مْٰ تْـشَ تْـڤَـمْٰٰشا

 ـَهـڤَـْمْچالي اسيـاْسـۤيتْـڤا ۤوْبه
 المفردات

؛  أيضاً--تْشَ؛  لمن--ٰشاْميى؛  كبار القادة--اهاهَرتْ-َمها؛  أنت--تْڤاْم؛  سيعتبرون--َمْمْسيانِْتى؛  انقطع--أوَپَرتَْم؛  من المعركة--َرنٰٰاتْ؛  بدافع الخوف--اتْۤيْبَه
 .  تنقص قيمته--َهڤَْمْچال؛  ستذهب--اْسياسيۤي؛  بعد أن--تْڤاۤوْبه؛  بتقدير رفيع--َمتَه-َبهو؛  أنت--تْڤَْم

 الترجمة
وبذا سوف الخوف فقط، روا اسمك وشهرتك، بانك تركت المعركة بسبب سوف يعتقد القادة العظام الذين قّد

 . يعتبرونك جباناً
 التفسير



وف أمثالهم من الفرسان س وَنكَْر و دوْريُّوْدَهَنمثال أالكبار القادة  ان ال تظن": بالقولأْرجوَن إلى  مبدياً رأيهِرشَْنكْالرب تابع 
، يتالشى ك جباناً خائفاً على الحياة، وبذاسوف يعتبرو بل قون حجة تركك ساحة الوغى بدافع الشفقة على اخوانك وجدكيصد

 ."اعتبارهم العالي لشخصك
 ٣٦\٢. چ.ب

 ْنـشْ تْـشَ َبـهۤومْٰ ڤادا-ا يـتْشَْأڤا

AvaCYavada&ê bhUNvidZYaiNTa TavaihTaa" )  
iNaNdNTaSTav SaaMaQYa| TaTaae du"%Tar& Nau ik-Ma( )) 36 ))  

 اتاهـيتَـڤاهتي انْيشْٰـۤيـڤَـد
ن مْٰايـنَْدنْـتَْس تَـڤَ ساَمْرتْْهـيـ

 ْميـ نو كمْٰ دوْهكَْهـتََرتُوتَـ
 المفردات

؛  لك--تَڤَ؛  اثناء االستخفاف--نينَْدنْتَه؛  َأعداء--اَأهيتاه؛  أنت--تَڤَ؛  سيقول--ۤيانتيڤَدۤيشْٰ؛  عديد--ْنۤوَبه؛  أيضاً--تْشَ؛  كلمات مختلقة--ڤاداْن؛  فظ--ياتْشَْأڤا
 .  ماذا هناك--كيْم؛  بالطبع--نو؛  أكثر ألماً--تََرْم-دوْهكَْهى؛  من ذلك--تَتَها؛  قدرة--ساَمْرتْْهياْم

 الترجمة
أ. قدرتك  شنيعة ويزدروناتكلم أعداؤك بينعتك سوف ؟اذمن هأقسى عليك  شيء ّي
 التفسير

كْ الرب ابتأص .وهو يندد بها هنا بأسلوب آخر. ها غير مناسبة آلري ووصفغير الالئقة أْرجوَنلشفقة  الدهشة في البداية ِرشَْن
 ٣٧\٢. چ.ب

 مْٰـَچْسـڤَـْري اسيـ ڤا ْپـراْپـْستُوَهـ

hTaae va Pa[aPSYaiSa SvGa| iJaTva va >aae+YaSae MahqMa( )  
TaSMaaduitaï k-aENTaeYa YauÖaYa k*-TaiNaêYa" )) 37 ))  

ج ْمـۤيـ َمهىاِسيـكْشْٰــُهوتْـڤا ڤا ْبيـ
 ايـشْٰـطَْهى كاونِْتيـتَْسماْد اوتّ

 اهيـــتْـشَشْيـ ن-تَ رِٰا كْيـهاودّْيـ
 المفردات

؛  لذلك--تَْسماتْ؛  العالم--َمهيْم؛ نعم ت--ىكْشْٰياِسُهوْب؛  أو--ڤا؛  بقهر--جيتْڤا؛  ملكوت الجنات--ْمَچْسڤَْر؛  تكسب--ْپراْپْسياسي؛  سواء--ڤا؛  قتل--َهتَه
 .  بالتأكيد--ياهتْشَنيشْ؛  عازم--تَرِٰكْ؛  يقاتل--هايايودّْ؛  يا ابن كونْتّي--كاونْتيا؛  انهض--أوِتشْٰطَْهى

 الترجمة
لذلك، انهض . يةاألرضمملكة ال أو تنتصر وتتمتع ب،الجنانقتل في ساحة الوغى وتدخل  ان تما ا،كونْتّييا ابن 

 .عزموقاتل بكل 
 التفسير

من واجب  . اذا قتلالجنانسوف يدخل كواكب  كان النصر غير محقق لصالحه ألنه وان  القتال حتىأْرجوَن
 ٣٨\٢. چ.ب

 تْـڤارِٰ كْىِم دوْهكِْهى َس-كَْهى سـو

Sau%du"%e SaMae k*-Tva l/a>aal/a>aaE JaYaaJaYaaE )  
TaTaae YauÖaYa YauJYaSv NaEv& PaaPaMavaPSYaiSa )) 38 )) 

 اويـاَجۤيـالْبهاالْبهاو َج
 اْسـڤَيوْجي ادّْهاييو تُوتَـ
 ياسيـ پاَپـْم َأڤاْپـْسمْٰڤَـيـنـا



 المفردات
؛  بعد ذلك--تَتْها؛  والهزيمة--َأَجياو-َجيا؛  كل من الكسب والخسارة--َأالْبهاو-ىالْبَه؛  بفعل ذلك--تْڤارِٰكْ؛  اتزان--َسِمى؛  وشقاء--دوْهكِْهى؛  سعادة--ْسوكَْهى

 .  ستكسب--َأڤاْپْسياسي؛  إثم--پاَپْم؛  هذا النحو على-- ِاڤَْم؛أبداً --َن؛ )قتال( يشتبك --يوْجياْسڤَ؛  القتال--هايايودّْ

 الترجمة
 . لن تأثماذهوب -  أو ربح، نصر أو هزيمةخسارةسعادة أو شقاء، اعتبار ل، دون فقط لقتالل قاتل

 التفسير
حسبان عواقب عمله من في ال الفردال يأخذ . ِرشَْنكْيقاتل بدافع الواجب ألنها مشيئة  ان أْرجوَنبأن على  اآلن ِرشَْنكْ الرب صرحي

 مما علي هو وعي ِرشَْنكْمن أجل كل ما يقضى . ِرشَْنكْتتيم بحب حين ي  الهزيمةأو أو الشقاء، الربح أو الخسارة، النصر السعادة
  أم األصالةشاكلةمسار بدافع ترضيته الحسية، يرتهن بشر أو خير عمله سواء في من يعمل . ثوابيعني انه عمل مقطوع ال

شْرۤيَمْد جاء في . اديتيعال يرتهن ألحد كما هي الحال في مجرى العمل اال ،ِرشَْنكْه في أعمال ذكر ذات سلم منلكن  حماسةال
 :)٤١\٥\١١ (ْبهاَچڤَتَْم

 ـامْٰٰنرِٰنٰٰـاْم پـيـتْرِٰنْ-تاْپـتَْبهۤو-يٰشْرـِدڤَ
 تْـشَ راَجـْنّي ٰنرِٰ  نـايـاْمُروكَنْٰ كيـنَـ

 وال الحكماء وال عموم المالئكة ال - أو ملزماً ألحد مداناً ال يعود  سائر الواجبات، تاركاًتسليماً تاماً) موكونَْد( ِرشَْنكْ من سلم لـكل"
 فيأكثر وف يتضح االمر  في هذا النص وسأْرجوَن إلى ِرشَْنكْ هو مغزى كالم هذ. ”األسالفأو  وال البشر األهلوال الناس 

 .النصوص الالحقة

 ـيـامْٰ شََرنْٰـمْٰ شَـَرنَٰهَسـْرڤاتْـَمـنـا يـا
 كَْرتَـْم ايـتْرِْٰهيـ َپـرمْٰموكونَْد تُوـَچ

 ٣٩\٢. چ.ب

 ىيكْْهتا سانْٰيـهيـْبهٱى ا ِتـٰشِا

Wza Tae_i>aihTaa Saa&: Yae buiÖYaaeRGae iTvMaa& é*<au )  
buÖya Yau¢-ae YaYaa PaaQaR k-MaRbNDa& Pa[haSYaiSa )) 39 ))  

 وٰنرِٰ شْمْٰماإ تْـڤْ ىِچيُّوْر يـهبودّْ
 پاْرتَْهى اۤياي تُووكْي اۤيـْهبودّْ
 ياسيـ ْپـَرهاْسمْْٰدَهـ َبنْـ-كَـْرَم 

 المفردات
؛  اسمع--وٰنرِٰشْ؛  هذا--ماْمإ؛  لكن--تو؛ أجر  العمل دون--ىِچيُّو؛  فطنة--هيهبودّْ؛  دراسة تحليلية--يىكْْهسانْٰ؛  وصف--َأْبهيهيتا؛  إليك--ِتى؛  كل هذا--اإٰش
 .  تعتق--ْپَرهاْسياسي؛  رهن العمل--َبنْْدَهْم-كَْرَم؛ تْهارِٰ يا ابن ْپ--پاْرتَْهى؛  بالذي--اۤييا؛  متعشق--يوكْتَه؛  بالفطنة--ْهيابودّْ

 الترجمة
 دون  اإلنسانوبممارسته يعمل يُّوچاالـعلم  إلى  اآلنمعتاس. كْْهيانْسا  فلسفةتحليلعلم  لك تنبيَّبذاك اكون قد 

 .التحرر من رهن العملل يمكنك يمثعلم  تعمل بعندما ،هاتِْرْپيا ابن . ثوابالتعلق ب
 التفسير

 الفلسفة إلى شير أيضاًت كْْهيانْسا كلمة. نيروكْتي اللغة السنسكريتية حسب قاموس" وصف موسع للظاهرة المادية" تعني كْْهيانْساكلمة 
 أراد. الحسيةالترضية  إلى اًستندم بعدم القتال جوَنأْركان قرار . الحواسضبط  بتعلقت يُّوچاالـرياضة . النفس ماهيةوضح تالتي 
 ، منْدْهِرتَراشْطَْره ابناء براكثر سعادة فيما لو امتنع عن قتل أهله واقأوف يكون سنه بأإلعتقاده  القتال مغفال واجبه الرئيسي ترك
نتصار على  اال المستمدة منالسعادةن  امرين أيكانت الترضية الحسية محور األ ذن، ا.يتمتع بالملك بعد قهرهم في المعركةان 

 ِرشَْنكْ أرادلذلك، .  والواجبالحكمةعلى حساب  الترضية الحسية الشخصية إلى ةستندم ، أحياءتهم من رؤيالمستمدةأهله والسعادة 
. قدماء غير محدثيند  أفراِرشَْنكْ ومن ضمنهم جميع األفراد ان لهأوضح  كما .هبدن جده بقتله ذاتال يقتل  انه أْرجوَنلـ يوضح ان 
 وإنما جميعاً ننا نفوس فردية باقيةذلك ألتبقى فرديتهم في المستقبل، وف  الحاضر وسفي أفراداً في الماضي وما زالوا أفراداً كانوا
النفس تحليل ب ِرشَْنكْ الربتوسع . المادي لباسنا من رهن النجاةفرديتنا حتى بعد نحتفظ ب اننا.  تناسخنا مجرى البدنية فيثيابنانبدِّل 



. نيروكْتي حسب تعريف المعجم كْْهيانْسا يسمى الوجوه، من مختلف الماديوالبدن  للنفس العلم التفصيلي هذا.  الماديوالبدن الروحية
 جهفي جلوته بو ِرشَْنكْ ربلاكشفها  التي كْْهيانْسافلسفة . كَپيَلبها الملحد نادى  التي كْْهيانْسا تختلف عن فلسفة هذه كْْهيانْسافلسفة و

الرب  ان فيهاجاء  وقد.  طويلزمن بكَپيَلالملحد ظهور فلسفة قبل  ِدڤَهۤوتي والدته إلى في تعاليمه ْبهاَچڤَتَْم شْرۤيَمْدفي ، ترد كَپيَل
كمة  في كل من الحمسلمات المن هذا. )تيِرْپَركْ(الطبيعة المادية  خاطفة علىلقاء نظرة  ابمجردخلق فاعل ي) شَپورو( العظيم
في عاملين  الاألحياء فيها  خاطفة غارساً بنظرة)تيِرْپَركْ(الطبيعة المادية  قرم ان الرب ِڤديةالـالحكمة جاء في . چۤيتاالـو ِڤديةالـ

 ةالنجا العقلية حتى آخر لحظة قبيل تلك تبقى. هاتنتبف الطبيعة المادية متاع لهمان  حسبونيولترضية الحسية، الطبيعة المادية ابتغاء ا
 ِرشَْنكْ للرب العظيم التسليم على مجيدةال النفس توافق .)ماۤيا (الطبيعة الماديةآخر حبائل  هذه. فناء في اهللاعندما يطلب الفرد ال

 .الحق المطلق بحثها عن فينتهي الترضية الحسية  االنغماس فيبعد عدد غير منحصر من الوالدات من ) ڤاسوِدڤَ(
 له يكشفوف س وبالتالي،. )َپنَّْمْپَر ْما تْڤ ْم شاْدهي َمْمَهٱ ىِتياْس شْشي( الروحي معلمه دور بِرشَْنكْـ لالتسليم أْرجوَنلـ  سبق لقد
بودّْهي يضاح  ا تملقد. وحدهرب  حس ال لمرضاةالخدمة التتيميةاء قض باب من كَْرَم يُّوچا  أوبودّْهي يُّوچا رياضةعن  اآلن ِرشَْنكْ

ال يتم  لكن قلبالفي  نفس لكل ةمالزملا )َپَرماتْما( الذات العليا بالمباشرتصال  االفصل العاشر بمثابة من الالعاشر في النص يُّوچا
 بالرحمة بودّْهي يُّوچا يبلغ صعيد ،ِرشَْنكْذكر  أو في العلية في الخدمة الودية تقيمالمس، لذلك. الخدمة التتيميةتصال دون  االهذا

 ملكوته التيميدخل بذلك، . الخدمة التتيمية إلى قطعينلمنلسوى التتيم الصفي ينعم بعلم ال  انه بر يقول الالسبب، لهذا. ربالخاصة لل
 .سعيد بكل سهولةال

 التي كْْهيا يُّوچانْساـ بهنا مذكورة  الكْْهيانْساـ ة لصلال  في حين الخدمة التتيمية النص هي هذا الوارد ذكرها في بودّْهي يُّوچا ،إذن
 كْْهيانْساالواردة هنا وبين فلسفة  كْْهيا يُّوچانْسابين فلسفة وجود مطلق صلة عدم الفهم بوبناء عليه، يجب . كَپيَلالملحد نادى بها 

جاء . لحادي االلفلسفيذلك التخمين اذكر ب يأبه ِرشَْنكْ الرب ان في ذلك العصر أونافذة  الفلسفة كانت تلك ان عتقاد االلحادية أواال
. القضايا المتناولة هناتلك ب األصلية كْْهيانْسالـ حتى صلة ال  لكن ْبهاَچڤَتَْم شْرۤيَمْد  كتاب الحقيقية فيكْْهيانْسافة فلسل كَپيَل  الربكشف
 إلى أْرجوَن جلبلمجرد  نفسلل صورة تحليلية ِرشَْنكْ الربعطى أ. الذاتووصف البدن المادي سوى تعني ال  هنا كْْهيانْسا كلمة

ليست  ْبهاَچڤَتَْم شْرۤيَمْد الواردة في كَپيَلالرب  كْْهيانْسا وفي هذا الكتاب  ِرشَْنكْ الرب كْْهيانْسالذلك، . )يُّوچا كْتيْبَه( بودّْهي يُّوچا
 كْْهيا يُّوچانْسا بين ميزون وحدهم يضعاف الفطنة ان ِرشَْنكْ الربلذلك، قال . )يُّوچا ْبَهكْتي(الخدمة التتيمية  وهيفلسفة واحدة سوى 

 .يُّوچا َهكْتيْب و
ْبهَچڤَْد في ليها  اشارة ا بوجودضعاف الفطنةدعاء  ا على الرغم من بصلةيُّوچا ْبَهكْتي إلى تمتلحادية ال  االكْْهيا يُّوچانْسا ان  ريبال

 .چۤيتا
 رب لوجه اليعمل من. مية التتيللخدمة التامين والعلم سعادة في الِرشَْنكْ في ذكر العمل تعني بودّْهي يُّوچا ان يقتضي التنويه لذا،
 تلقائياً بهذا العمل العليالفرد الفهم ينال .  عملهمشقة بلغت مهما  باقيةعليةسعادة به ذات ويجد بودّْهي يُّوچا بأصولنما يعمل  اوحده
 ذكر فيل يوجد بون شاسع بين العم.  لتحصيل العلمضافي ا جهديبذل أ إلى حاجة كامل دون تحرره ، فإنوبذا .رب برحمة الالعلي

 هي النوعية بودّْهي يُّوچا ،ذن ا. أو السعادة الماديةالعائلة المتمثل بثوابلل طلباً الترضية الحسية فيال سيما  وثوابلل والعمل ِرشَْنكْ
 .ضيه الذي نقللعمل العلية

 ٤٠\٢. چ.ب

 يْسـتـٱ شُو نـا-كَْرَم يـِنهاْبه

Naehai>a§-MaNaaXaae_iSTa Pa[TYavaYaae Na ivÛTae )  
SvLPaMaPYaSYa DaMaRSYa }aaYaTae MahTaae >aYaaTa( )) 40 ))  

 ِتىاڤيْدي نَـ يُّـواڤايـْپـَرتْـ
 ايـْدَهْرَمْس ايـَأْسـ ىـَپـْم َأپلْأ -ْسـڤْ 

ـَيـ تْرا اتْۤيـ ْبَهتُواِتى َمـَه
 المفردات

 --َألَپْم-سو؛  يوجد--ِتىڤيْدۤيا ؛أبداً --َن؛  نقصان--ْپَرتياڤاياه؛  يوجد--َأْستي؛  خسارة--ناشَه؛  في المسعي--َأْبهيكَْرَم؛ اليُّوچا في هذه --هىإ؛  ال يوجد--َن
 .  خطر--اتْۤيْبَه؛  كبير--هَمَهتَ؛  إطالق--تْراياِتى؛  وظيفة--ْدَهْرَمْسيا؛  لهذا--َأْسيا؛  ذلكمع --َأپي؛ قليل

 الترجمة
 .الخوف ضروب هولمن أ الفرد فيه يحمي  بسيطاًتقدماً بل ان ال يضيع جهد وال تقوم عقبةا المسعى، هذ في



 التفسير
ما بهذا  بسيطة لعمل بداية حتى.  للعملالعليةالمزايا أرفع  وه  حسيشباع ا دون انتظارِرشَْنكْ حساب أو ِرشَْنكْذكر العمل في 

في ذكر العمل  لكن فشلباء بال وإال تمامه ا عمل على الصعيد المادي يقتضيكل. طالق االعلىهباء تضيع المفهوم ال تتعثر وال 
في . نقطة اثنين بالمئةباقية ليستأنف من  يتسم بنتائج ِرشَْنكْالمئة من ذكر قضاء واحد ب. دون اتمامهحتى بالديمومة  يتسم ِرشَْنكْ

 النتيجة لكن ِرشَْنكْفي ذكر  بعضاً من واجبه أجاميَلادى . على الصعيد المادي تمامه ادونالعمل المادي ال تستمد فائدة من المقابل، 
 :)١٧\٥\١ (ْبهاَچڤَتَْم شْرۤيَمْدفي جاء .  كانت مئة بالمئة برحمة اهللالنهايةحصل عليها في التي 

 ِرْرَرنٰٰـاْمبوَجـمْٰ َهتْـشَـمْْٰدَهْرَم-ْسـڤَتْيـاكْتْـڤا
  يـاديتُوتَْهى َپـِتـتْ تَـٱ ڤُو َأَپـكْـَهـَجنّْْب

 كيـمْٰ ْد َأموشْٰـيـاڤاْبَهـْدَرْم َأْبهۤوڤَ يـاتَْر كْـ

 يكسب ان مكنهيوماذا ؟ عملهلسبب ما قبل اتمام  ثم زل ِرشَْنكْذكر في عمل من تخلى عن مطاردة ملذاته الحسية وما هي خسارة "
 ."؟ه الخالدةذاتذا ربح العالم كله وخسر  اإلنسان اينفعماذا ":صارىنأو كما يقول ال؟ الماديعمله  تمذا أا

كُو ـتَهْرَمْدَه - ْسـڤَ مْٰاْبَهَجـتٱ تُو ڤاْرتَْهى آْپـ

على األقل، يضمن الفرد . ثانية ِرشَْنكْذكر  إلى  يحمل الفردِرشَْنكْبهالك البدن لكن العمل في ذكر النشاطات المادية وثمارها تهلك 
.  جانب كبير من العلم أو في عائلة عريقة ثرية تتيح له فرصة الترقية علىْبراْهَمَن سواء في عائلة إنسان فرصة الرجوع في صورة

 .ِرشَْنكْتلك هي الميزة الفريدة للعمل في ذكر 
 ٤١\٢. چ.ب

 ْريـدّْهكا بويـاتْمۤياڤَـسايـڤْـ

VYavSaaYaaiTMak-a buiÖreke-h ku-åNaNdNa )  
bhuXaa%a ùNaNTaaê buÖYaae_VYavSaaiYaNaaMa( )) 41 ))  

  نَـنَْدَن-َهى كورو ِكِا
 انَـنْتاشْ تْـشَ ى شاكْها ِه-َبهو 
 نـاْميىاڤَـسايـڤْـٱ يُّـوَهبودّْ

 المفردات
 --اشاكْهاه-ْبهو؛  المحبوب كورو طفل--نَنَْدَن-كورو؛  في هذا العالم--َهىإ؛  واحد ال غير--كاِا؛  فطنة--هيهبودّْ؛ شْٰنَٰرِٰكْ عاقد العزم في ذكر --آتْميكا-ڤْياڤَسايا

 . شْٰنَٰرِٰكْ من هم خارج ذكر --ناْميىَأڤْياڤَسا؛  فطنة--َهياهبودّْ؛  أيضاً--تْشَ؛  غير محدود--اَأنَنْتاه؛  بالفعل--ْهي؛ ذو فروع مختلفة

 الترجمة
ذكاء  ان ،كورو لساللة طفل المحبوبالا هيا.  الهدفدووموّح على هذا الدرب هم عاقدو النية السائرين نا

 .عبشُالحيارى كثير ال
 التفسير

 تَِرشَريتاْمتْ تْشايتَنْياكتاب في جاء .  درجات الكمالعلىأ إلى  وفعاليته برفع الفردِرشَْنكْالراسخ بذكر  يمان اال هياتْميكاۤيساڤَياڤْ فطنة
 :)٦٢\٢٢ َمْدْهيا(

شْ' يـاـتْـشََهى نيـشْذِْهى سوْدرِٰڤيـشْـڤاَس كَ-ىشَْبـِد-'هاَردّْـ
كْ تَ َهيـارِٰ كْكَْرَم -ڤَ َسـْر ى كايـِلْبَهكْتي ىنِٰـشْٰرِٰ

 العائلية أو البشرية التقاليدبلتزام باال المادي المتمثل بالعالمالعمل المتعلق  إلى الفرد اجتحيال . جليلأمر بالثقة التامة يعني اإليمان "
.  بدنه السابقفيخير وشر من  الفرد ما قدمثواب الجزائي يمثل مشاغل العمل . ِرشَْنكْ ذكر اتواجبب هلانشغ ا عنديةوطنأو ال

وال يعود  ِرشَْنكْ يتوعى الفرد بـعندما طالقي اال على الصعيدعملهصبح ي. عملهثواب طلب  إلى ، ال يعودِرشَْنكْذكر  إلى الناهض
 ويتحقق ذلك ،الماديها ثوب والنفس الروحيةعينية مفهوم  بنبذ ِرشَْنكْر  كمال ذكدرجات أرفعتتمثل .  الخير والشرضدادألعرضة 

 .ِرشَْنكْ في ذكر لتقدمتلقائياً بفضل ا
 هو سبب كل االسباب )ِرشَْنكْ( ڤاسوِدڤَ ان تماماًصفية نادرة تدري  نفس هو ِرشَْنكْ تيم . العلممبني على ِرشَْنكْ تيمرسوخ عزم  نا

كل حي أي ذاته، وعائلته ومجتمعه  إلى يستطيع الفرد قضاء أرفع خدمة .)دوْرلَْبَهه- سوَمهاتْما ـَستي  اْمَسْرڤََ هڤاسوِدڤَ (الظاهرة
 .ِرشَْنكْرضى كل حي من رضى . وراقهاأعلى جميع فروع الشجرة والمياه توزع ووطنه والبشرية كما أن سقاية أصل الشجرة 



 رشاده ا وقادر علىمريد الطبع بوعليم ِرشَْنكْ  معتمداً من قبلثالًمميكون د روحي سي هدايةتتحقق ب ِرشَْنكْخير سبل الخدمة في ذكر 
 السيد الروحي الثقة أوامر وضعو ِرشَْنكْ لممثل واإلنقيادالعمل بثبات طلب يت ِرشَْنكْالتبحر في ذكر  ، عليهوبناء. ِرشَْنكْفي ذكر 

 :السيد الروحي إلى ه المعروفئ في دعاطْهاكوَرْرتّي ڤَشَكَْرتْ ناتَْهىڤيشْ ڤشْرۤيَل يقول .نصب عينيه
 ُدوْپـَرسا-ْپـَرساداْد ْبَهـَچـڤَـتْيـاْسيـا

 يپـٱ تُوه كويــتَچ نَـاْپـَرساداْن ـۤياْسيـ
 يامْٰـنْْدْهـَس -يـاشَْس تْري  ْس تَـْسيـاۤيايـاْن ْستوڤَـمْٰـْدْه

 ليلذلك، ينبغي . السيد الروحي كسب رضى  دونِرشَْنكْذكر مقام  إلى الرقي إلى ال سبيل. السيد الروحيمن رضى اهللا  رضى"
 . "تكريماً، والسجود له يومياً ثالث مرات الروحيي سيدرحمة نيل التأمل والدعاء ل

 َرنٰٰـاَرڤيـنْـَدْمتْشَ - شْرّيه ُروچو ىڤَـنِْد

نقطاع فرصة  اعند التحقيقلى الصعيد النظري بل ، ليس ع الماديلباسهاوراء مفهوم  النفسبالعلم الكامل مر منوط ب مجمل األلكن
 .ضروب العملبشتى لتهاء  االأما مشتت الفكر فال مفر امامه سوى. ظهور الترضية الحسية في العمل

 ٤٣-٤٢\٢. چ.ب

 مْٰـتْـشَ ڤامْٰتايـشْٰـپـ پومْٰماإاْم ۤي

YaaiMaMaa& PauiZPaTaa& vac& Pa[vdNTYaivPaiêTa" )  
vedvadrTaa" PaaQaR NaaNYadSTaqiTa vaidNa" )) 42 ))  

k-aMaaTMaaNa" SvGaRPara JaNMak-MaRf-l/Pa[daMa( )  
i§-YaaivXaezbhul/a& >aaeGaEìYaRGaiTa& Pa[iTa )) 43 ))  

 تَـهيــتْـشَپـشْيـْپـَرڤَـَدنْتى أًَڤ
  پاْرتَْهىا َرتاه- ڤاَد - ِڤـَد
 نَـهيـڤادي تـۤياْد َأْسـتـيـنـانْ

 
اكام  َپـرا- َچتْمانَـه ْسـڤَـْر

  ْپـَرداْم-  ْپـَهَل- كَـْرَم -َجنَْم 
يكْر مْٰ َبهوال- شَِٰشـيـ ڤ-ا ۤي

 ي ْپـَرتمْٰيــتَچ -ا يـشْـڤَـْرچايـُهوْب
 المفردات

 --پاْرتَْهى؛ يةدِڤسفار الن باألون مزعومو مؤمن--َرتاه- ڤاَد-ِڤَد؛  فقراء العلم--يتَهتْشَأڤيَپشْ؛  يقول--ْپَرڤََدنْتي؛  كلمات--ڤاَسْم؛  بليغ--پيتاْمپِوشْٰ؛  كل هذه--ماْمإاْم ۤي
-َجنَْم؛  طلبة الجنات--َپراه-َچْسڤَْر؛ لبة الترضية الحسية ط--آتْمانَه-كاَم؛  دعاة--ڤادينَه؛  بذا--تيإ؛  يوجد--َأْستي؛ شيء آخر -- َأنْيات؛أبداً --َن؛ تْهارِٰيا ابن ْپ

؛  تقدم--تيْمَچ؛  جاه--أوشْڤَْريا؛  ملذات حسية--َچُهوْب؛  متنوع--ْبهوالْم؛  شعائر فخمة--ڤيِششَٰ-اۤييكْر؛  من الطيباتا والدة راقية وغيره--ْپَرداْم-ْپَهَل-كَْرَم
 .  نحو--ْپَرتي

 الترجمة
 حيث الوالدة ندخول الجنااالجور لمختلف بتوصي  التي زاهرة الْزِڤَد الـألفاظب كثيراً فةمعر العلق قليلويت

 .نهاية المطاف ها ان والحياة الرخية، يدَّعونلذات الحسيةمالب ولرغبتهم. هما شاكلوعز والالصالحة 
 التفسير

ما ال يطلبون ، وِڤديةمن الحكمة الـ ذَنْكا-كَْرَم  في جزءوصىالعمل المبون يتعلقنتيجة ذلك الفطنة وتصف عامة الناس بحدة ي ال
 ِڤدية الحكمة الـتوصي. المادي عز السودي وّيات حيث تتوفر الخمرة والحورالجنان الحسية المتمثلة بالتنعم بترضيةيتعدى وعود ال

 على الراغب قربانلك الذوجوب يذكر فيها بو، َمطُوشْْجيُّوتي قربانوبخاصة ابتغاء بلوغ هذه الجنان  قرابين كثيرة من الضروبب
 يصعب على أمثالهم المثابرة على انجاز العمل في لذلك،. دخول الجنة إلى  تنتهيِڤديةالـالحكمة مقاصد  ان  العلمفقراءيظن . بالجنة
جنان بما يعدون كذا، يتعلق الجهلة بملذات ومباهج ال. يتعلق االغبياء بثمار االشجار السامة، جاهلين عاقبة تعلقهم. ِرشَْنكْذكر 
 .هم به من ملذات حسية هناكأنفس



. َرَس -وَمُص أكسير الشباببشرب جديراً يصبح ربعة أشهر من يقضي كفارة األ ان ِڤدية من الحكمة الـذَنْكا-كَْرَم جاء في جزء
جد هؤالء مولعين باداء ن. لتنعم بالترضية الحسيةكسير المقوي والمنشط ل االهذا إلى  على هذا الكوكب األرضيحتىيتوق الكثير 

. ن سوى مباهج الجنانوال يطلبوغالباً  نوحسي نهما.  المادةعبودية الفخمة دون طلب الفكاك من ِڤديةطقوس وشعائر الحكمة الـ
بدنية حسية مثل هذه المباهج ال.  َرَسوَمُص أكسير الشبابنهار أ وّياتتوجد فيها الحور التي كانََن -نَنَْدَن  جنان ِڤديةتذكر الحكمة الـ

 .ر مالئكة العالم الماديادوبأها سوى المتعلقين بالملذات المادية الزائلة أهللذلك، ال ي. بال شك
 ٤٤\٢. چ.ب

 مْٰ ْپـَرَسكْتانـا-ا يـشْـڤَـْرچايـُهوْب

>aaeGaEìYaRPa[Sa¢-aNaa& TaYaaPaôTaceTaSaaMa( )  
VYavSaaYaaiTMak-a buiÖ" SaMaaDaaE Na ivDaqYaTae )) 44 ))  

تَ ِشـتَساْمتْـ -تَ رِٰاَپـْهۤيـ
 هيـهكا بودّْيـاتْمۤياڤَـسايـڤْـ

 ىيـاِتۤيـْدهيـ ڤنَـَسماْدهاو 
 المفردات

؛  عاقد العزم--آتْميكا-ڤْياڤَسايا؛  مبلس في العقل--ِشتَساْمتْ-تَرَِٰأَپْه؛ األشياء بهذه --اۤيتَ؛  للمتعلقين--ْپَرَسكْتاناْم؛  جاه--أوشْڤَْريا؛  إلى الملذات المادية--َچُهوْب
 .  يجري--ِتىياهۤي ڤيْد؛أبداً --َن؛ مضبوط في عقل --َسماْدهاو؛ ةتتيمي خدمة --هيهبودّْ

 الترجمة
لذات الحسية والجاه المادي مغرمين بالمن عقول المالعظيم  الرب إلى قضاء الخدمة التتيمية عزم خلوي
 .شياءحيرين بما شاكلها من األالمو

 التفسير
في  انه يقال النفس الروحية فهم فيالعقل  عند ثبات: ِڤدي الـنيروكْتيفي معجم جاء . " ثابتعقل"حرفياً  تعني َسماْدهيكلمة 

 تلكولعين بالملذات الحسية أو المفتونين بمثل  على المَسماْدهيتستحيل . )ياْمْماتْهاتْۤي تَتّڤَ َم أتْنّْْسميٱ اِتيۤيآْدهَسْمياْچ  (َسماْدهي
 . الطبيعة الماديةعبيدوتتمثل ادانتهم ببقائهم ،  الزائلةاألشياء

 ٤٥\٢. چ.ب

چو -ي تْرا ِڤـدا اۤيـيـشَٰ ڤ-ا يـنْٰ

}aEGau<YaivzYaa veda iNañEGau<Yaae >avaJauRNa )  
iNaÜRNÜae iNaTYaSatvSQaae iNaYaaeRGa+aeMa AaTMavaNa( )) 45 ))  

ن اْرجوَنْبَهـڤ يُّـونْٰچو -ي تْراـْسيـ
ن ُهوتْــ ْس- َستّْڤَ -ا يـتْيـ نڤُوْرْدڤَـنْْديـ

ن  كْشِٰـَم آتْـَمـڤاْن- يُّـوَچْريـ
 المفردات

؛  يكون--ْبَهڤَ؛  الطبع الثالثشواكل عن علي --نْٰٰياهچو-نيستْراي؛ ِڤدية الحكمة ال--اِڤداه؛  في موضوع--اهاۤيشاڤي؛  الطبع الثالثشواكل يتعلق ب--نْٰٰياچو-تْراي
 --ڤاْن-آتَْم؛  يخلو من أفكار الكسب والحماية--كْشَِٰمه-َچيُّونيْر؛ الوجود الروحيصفاء  في --ْستَْهه-َستّْڤَ-نيتْيا؛ تضاد دون --نيْرْدڤَنْْدڤَه؛ أْرجوَن يا --أْرجوَن

 . راسخ في الذات

 الترجمة
، ها جميعاًن عتعاَل. أْرجوَن يا شواكلال عن هذه تعاَل.  الطبيعة الماديةشواكل بصورة رئيسية ْزِڤَدالـتعالج 

 .تأصل في الذاتو ، والسالمةربحال بصددالقلق و ضدادوتحرر من األ
 التفسير

 تناولت.  الماديالعالم في عبودية الذي يسبب الثواب المقصده و الثالثةعة المادية الطبيشواكل بفعل وردة فعل تعلقي العمل المادي
 يوصى. العليالصعيد  إلى الترضية الحسية حقل منعامة البشر الرفع التدريجي ل العمل بصورة رئيسة من أجل ِڤدية الـالحكمة



حق العن اآلن  ىحرلنت :كلمةتفتتح ب التي ِڤدانْتَ لفلسفة العليالصعيد  إلى هذات برفع ه وصديقِرشَْنكْ الرب مريدصفه و بأْرجوَن
أفاض  ان بعد ِڤديةالحكمة الـأوحى اهللا .  في الطبيعة الماديةاألحياءنزاع البقاء هو العمل المشترك لجميع . )سااجيْچۤي ْبَرْهَم (المطلق

 جزءتمثل  التي داتْشَأوَپني في صورة الروحيق يجري عرض فرصة التحقي. معاش والمعاد النهج األحياء لتعليم الظاهرة المادية
أعمال الترضية ( كانْذَ-كَْرَمقضي جزء ني حالما )َمهاْبهاَرتَ( الخامسة ِڤَد هو جزء من الـْبهَچڤَْد چۤيتا و ِڤديةآخر من الحكمة الـ

 .العليةهي بداية الحياة  داتْشَأوَپني .)الحسية
 مثل السعادة والشقاء ضداداأل تعلم الصبر على لإلنسانينبغي .  البدن الماديطيلة بقاء ية الطبيعة المادشواكلثمة فعل وردة فعل في 

عندما يفوض  ِرشَْنكْ بـالتيميكتمل وعي . بفضل هذا الصبر  المتعلقة بالربح والخسارةالهموم ويتحرر من ارةوالحر ةدوأو البر
 .العلي المقام هذافيبلغ  ِرشَْنكْ إلى أمره

 ٤٦\٢. چ.ب

 اڤاْن َأْرتَْهى اوَدپاِنۤي

YaavaNaQaR odPaaNae SavRTa" SaMPl/uTaaedke- )  
TaavaNSaveRzu vedezu b]aø<aSYa ivJaaNaTa" )) 46 ))  

 َدِكىتُوـتَـه َسْمـْپـلوَسـْرڤَ
 وـو ِڤـِدٰشـْرِڤـٰشـتاڤاْن َس
 جانَـتَـهيـاڤيـْسـْبراْهَمـنَٰ

 المفردات
 في --وَسْرِڤٰش؛ ذا هك--تاڤاْن؛  في حوض كبير من الماء--أوَدِكى-َسْمْپلوتَ؛  من كل الوجوه--َسْرڤَتَه؛  بئر ماء--پاِن-أوَد؛  مقصود--َأْرتَْهه؛  كل ذلك--اڤاْنۤي

 .  كامل العلم--ڤيجانْتَه؛ ة الجامعذات للعاِلم بال--ْسياْبراْهَمنَٰ؛ ِڤدية الحكمة ال--وِڤِدٰش؛ كل

 الترجمة
 تُقضى ،هكذا.  دفعة واحدةكبير الماء الحوضيقضيها  ان يمكنتقضيها البركة الصغيرة،  التي غراضاال كل
 . ورائها منغرضال يعلم لمن ِڤديةالـالمقاصد كل 

 التفسير
. ِڤديةمن الحكمة الـ ذَنْكا-كَْرَم جزءالوارد ذكرها في  قرابينال وطقوسالهو مقصد  تحقيق الذات تشجيع التنمية التدريجية لنا

 الرب هو تحقيق ِڤديةالـغرض دراسة الحكمة : )١٥\١٥ (ْبهَچڤَْد چۤيتا موضح في الفصل الخامس عشر من تحقيق الذات وغرض
 أيضاً في موضحة ِرشَْنكْ بـالنفسصلة . به القديمة النفس وصلة ِرشَْنكْ عرفان يعني تحقيق الذات ذن، ا.لة كل علةع ِرشَْنكْ

 ِڤدي درجات كمال العلم الـأرفع، وبناء عليه. ِرشَْنكْلـ القدرة البينية الهبائيةآحاد  األحياء. )٧\١٥ (ْبهَچڤَْد چۤيتا الخامس من الفصل
 :)٧\٣٣\٣ (ْبهاَچڤَتَْم شْرۤيَمْدفي جاء . النفس الهبائية من قبل ِرشَْنكْ بعث ذكر هو

 اْنۤيـۤي َچـرتُوٱشُوتْـَپـ-ڤَ َبـتَ شْـُهوَأ
 يـاْمـ ڤَـْرتَـِتى نـاَم توْبْهىجيـْهـڤاْچـِر -يـاْج 

 اـۤيِتـپوْس تَـَپـْس ِتى جوهوڤوه َسـْسنوْر آْر

 لحومكلة من آ) ذاَلنْتْشَ (ضيع الوالدةو كان اذا  حتىتحقيق الذاتستوي على أرفع صعد ي من يسبح اسمك المقدسكل  ،يا الهي"
 بعد مراراً ِڤديةالحكمة الـأسفار  جميع ودراسة ِڤدية للمراسم الـطبقاً قرابينالو قد قضى جميع الكفارات همثل ان  بدال. الكالب

 ."اآلرية هذا الفرد يعتبر خير العائلة ومثل. يع أماكن الحج المقدسة في جماستحمامه

 ى ِتىي يــنْـتنَٰرِْٰچوْر نـاَم تْـشنۤوْبَرْهما

 ، وإالطقوسها على التعلق باقتصار دون ِڤدية لفهم غرض الحكمة الـالفطنة بالقدر الكافي من يكون الفرد متحلياً ان ال بد إذن،
جميع العمل ب في هذا العصر عتيادينسان اال اإل علىعذريت. الترضية الحسية لمستوى أفضل من طلباً الجنان بدخول يرغبفلسوف 

من الوقت كبيراً  يتطلب ذلك قدراًذ  اةيفوا دراسة داتْشَأوَپني  وِڤدانْتَ أسفارتعذر عليه دراسة جميع ت كما ِڤديةأحكام الطقوس الـ
يمثل  ن تسبيح االسم القدوس لك باألمر السهل في هذا العصرذلك وليس. ِڤديةالـ والمصادر لقضاء أغراض الحكمة والعلمة طاقوال

 كبير يسمى ِڤدي عالم طرح عندما. ساقطينال جميعص  مخلّتْشايتَنْياحسب توصية المولى  ِڤديةالـخير سبل قضاء غرض التربية 
 ،ِڤدانْتَفة  عن دراسة فلس العاطفيين عوضاًمثل عن سبب تسبيحه االسم القدوس تْشايتَنْيا السؤال على المولى َسَرْسڤَتّيَد انَنْْپَركاش

 ففعل، وانتشى ببحران من ِرشَْنكْ ربل االسم القدوس لبتسبيحأمره ف حد بعيد إلى غبياً وجده سيده الروحي ان تْشايتَنْياأجاب المولى 



غرض  يقضي التسبيح الصفي لالسم القدوسو ِڤدانْتَ لسفةأغبياء غير مؤهلين لدراسة ف الذي نعيشه كَليعصر  أهل غالبية. الوجد
 لذتهاتجد  التي النفس المجيدةهو االرفع ف دانتويِڤأما الـ، و صاحبهاِرشَْنكْالرب  و" الحكمةحد" تعني ِڤدانْتَ كلمة. ِڤدانْتَ فةفلس
 .ِڤديالـتتيم مقاصد ال هو منتهى هذا. القدوستسبيح االسم ب

 ٤٧\٢. چ.ب

 كاَرْس ِتىيـڤاْدهِاكَـْرَمـنٰٰـى 

k-MaR<YaevaiDak-arSTae Maa f-le/zu k-dacNa )  
Maa k-MaRf-l/heTau>aURMaaR Tae Sa(r)ae_STvk-MaRi<a )) 47 ))  

 شَـَنتْـو كَداـما ْپـَهـِلـٰش
 ْر ِهـتوْر ْبهۤو- ْپـَهَل -ما كَـْرَم 

 ي َأكَـْرَمـنٰٰـَستّْڤَٱ چوـَسنْٰما ِتى 
 المفردات

 في --ْپَهَل- كَْرَم؛اًأبد --ما؛  في مطلق وقت--شََنتْكَدا؛  في الثمار--و ْپَهِلٰش؛أبداً --ما؛  لك--ِتى؛  حق--َأْدهيكاَره؛  حتماً--ِاڤَ؛  التكاليف المشرعة--كَْرَمنٰٰي
 .  ال يؤدي التكاليف المشرعة--َأكَْرَمٰني؛  واجب--َأْستو؛  تعلق--هَچَسنْٰ؛  لك-- ِتى؛أبداً --ما؛  يصبح--هْبهۤو؛  سبب--ِهتوه؛ العملثواب 

 الترجمة
 وال تتعلق ،مطلقاًعملك  ثوابعلة ك ذات تعتبر ال. هثوابفي  حقال، وليس لك تأدية واجبك المعين لكب حقال لك
 . الواجباداء برغبة عدم قط

 التفسير
العمل " يعني نزويال العمل. طبعللوفقاً  الواجبات تشرع. عملالال ونزوي والعمل الالمشرعة تكاليفال:  هنا ثالثة اعتباراتوجدت

اء قض بل العملال إلى ع هي عدم النزوأْرجوَن إلى رب الوصية. واجبة الظيفةعمل يعني عدم قضاء الوالال و"سلطة علياذن  ادون
 .هثوابب اءه أو شقهسعدعقب  في عمله أيضاًعلةيصبح  عمله ثوابالمتعلق ب. ثوابه دون تعلق بالتكاليف

 الروتيني المؤدى العمل. نشود والعمل المالطارئالعمل الروتيني والعمل : ثالثة إلى تصنيفها المشرعة، يمكن ظائفالومن جهة 
 عمل فانهلذلك، .  للرهن يصبح سبباًالعملثواب .  األصالةشاكلةمن  هو ،اهثوابب ودون رغبة ِڤدية الـكاماألح بتكاليفبمثابة التزام 
 تقود ثوابالعن  المتجردة اجبات والو،ثوابالبالعمل دون تعلق ينبغي له  لكن  المشرعةهتكاليفبتأدية  حقال إنسانلكل . غير مسعود

 . حتماًالنجاةإلى 
.  جوانب التعلقمن آخر  يشكل جانباًه القتالياجبقيامه بوعدم . تعلق بالثوابدون بدافع الواجب لقتال اب أْرجوَناوصى  الرب لذا،
لذلك، . مؤثم الالعمل ان  في حينيجابياً امأسلبياً كان سواء أ عبوديةالسبب يكل تعلق .  أبداًنجاةدرب ال إلى  هذا التعلقيقود وال

 .أْرجوَن نجاةلسعود الوحيد  الواجب كان السبيل المدافعبالقتال 
 ٤٨\٢. چ.ب

 ي ْستَْهـه كورو كَْرماٰن- يُّـوَچ

YaaeGaSQa" ku-å k-MaaRi<a Sa(r)& TYa¤-a DaNaÅYa )  
iSaÖyiSaÖyae" SaMaae >aUTva SaMaTv& YaaeGa oCYaTae )) 48 ))  

 ايـَجـنْۤاكْتْـڤا ْدَهـنَيـ تْمْٰـَچـَسنْٰ
س تْـڤاۤو ْبهُموه َسـويُّْهـدّْيـ اس-هى يـدّْ

 اوتْشْياِتى يُّـوَچ مَْٰمتْـڤَــَس
 المفردات

-َسَمه؛  في النجاح والفشل--هيُّوْهَأسيدّْ-ِهيسيدّْ؛ أْرجوَن يا --َجيانْۤنَدَه؛  تاركاً--تْياكْتْڤا؛  تعلق--ْمَچَسنْٰ؛  واجباتك--كَْرماٰني؛  يؤدي--كورو؛  متزن--هْستَْه-َچيُّو
 .  يسمى--اوتْشْياِتى؛ چاويُّ --يُّوَچه؛  اتزان--َسَمتْڤَْم؛  يصبح--تْڤاۤوْبه؛  متزن-

 الترجمة
 .يُّوچا دعى يعقلي هذا االتزان المثل.  أو فشلبنجاحكل تعلق قم بواجِبك واهجر . أْرجوَنيا  يُّوچاالـبت في اث



 التفسير
 الحواسضبط   من طريقالعقل على اهللاجمع  تعني يُّوچاكلمة ؟ يُّوچاالـ هي هذه وما. يُّوچاالـ على وجوب العمل في ِرشَْنكْ يشدد
 أننتصار من ش االالربح أو.  بالقتالأْرجوَنشخصياً  يأمر  اهللانأل أْرجوَنشأن ليست من ة القتال تبع. زعاج االال تفتر عنالتي 

. ِرشَْنكْذكر نهج هو  وهذا الحقيقية يُّوچاالـ هو ِرشَْنكْ أمر  بمقتضىالعمل.  عليهيمليهما  إلى نقيادباال أْرجوَن ييوص الذي ِرشَْنكْ
نهج الصحيح  هو الذلك. خادمهخدمة  أو ِرشَْنكْ  خدمةلإلنسانينبغي . ِرشَْنكْبذكر سوى كية بالملستطيع الفرد طرح شعوره ال ي
 .يُّوچاالـ في العملعلى وهو المعين  ِرشَْنكْاء الواجب في ذكر قضل
 ان َن پورانوشْڤيفي جاء . َمشَْرَم ْدَهْرناڤَْر نظاملتزمين بمن الم أْرجوَن ، عليهوبناء. )تْريياْزشَكْ(  الفرسانةمرتب إلى أْرجوَن نتميي

رضاء  ا بل الماديالعالمه كما هي الحال في ذاترضاء  ا ألحدحقي ال. شَْرَم ْدَهْرَمناڤَْر ةشرعل الغرض الوحيد ي هنوشْڤي مرضاة
 أْرجوَن إلى ِرشَْنكْ ألمح. ِرشَْنكْدون ارضاء  على الوجه الصحيح شَْرَم ْدَهْرَمناڤَْر أصولمراعاة  أحد ى عليستحيل ذن، ا.ِرشَْنكْ

 .مرهنصياع ألباال
 ٤٩\٢. چ.ب

د   كَـْرَممَْٰأڤَـَرى  هنَٰۤوِر

dUre<a ùvr& k-MaR buiÖYaaeGaaÖNaÅYa )  
buÖaE Xar<aMaiNvC^ k*-Pa<aa" f-l/heTav" )) 49 ))  

 ايـَجْد ْدَهـنَـنْۤيُّـوچا -ي بودّْه
 َهىتْشّْيــْم َأنْـڤهاو شَـَرنَٰبودّْ
كْ  ِهـتَـڤَه- ْپـَهَل اَپـنٰٰـاهرِٰ

 المفردات
؛  في هذا الوعي--هاوبودّْ؛  ياغانم الثروة--َجيادَهنَنْۤ؛ شْٰنَٰرِٰكْ بقوة ذكر --تْچايو-بودّْهي؛  عمل--كَْرَم؛  بغيض--َأڤََرْم؛  حتماً--ْهي؛ بعيداً اطرحه --نَِٰردۤو
 . العملثواب  طلبة --ِهتَڤَه-ْپَهَل؛  عذاب--اكْريَپنٰٰاه؛  يسعى--هشََأنْڤيتْ؛  تسليم تام--ْمشََرنَٰ

 الترجمة
 ثوابالراغبين بان . هذا الوعيل، وسلم كلياً  التتيميةةخدمشاطات البغيضة بالالنعن جميع كف  ،َجيانْْدَهنَيا 

 .لبخالءاعملهم هم 
 التفسير

 بودّْهي يُّوچا. رب األزلي للالخادم هو األصليالفهم بأن مقامه  إلى توصلعند ال ِرشَْنكْذكر  سوى شاغلكل الفرد يترك وف س
تعزيز عبوديتهم  إلى  مما يؤديهمعمل ثواب ب في التمتعبخالءيرغب ال. ائبالصعمل هي سبيل الكما تقدم و الخدمة التتيميةتعني 
  ألحدنبغي يال ،وعلى هذا االساس.  والموتالوالدةدوامة ب ألنها ترهن عاملها ِرشَْنكْذكر  مكروهة ما عدا األعمالجميع . المادية

مال الذي نتفاع بال االالبخيل سبل يجهل. ِرشَْنكْ لرضى طلباً َنِرشْكْ بمقتضى ذكر  بل قضاء العململهاً لعيرغب بأن يصبح سببان 
 بخالء الحظ كالتعساء.  مما يجعل حياته ناجحةِرشَْنكْذكر سبيل  واجبه بذل كل طاقاته في من. بالحظ السعيد أو العمل الشاقكسبه 
 .الرب في خدمة البشريةطاقتهم  ونبذلال ي

 ٥٠\٢. چ.ب

 َهىۤيـ َجهاتتُوكْيو -ي هبودّْ

buiÖYau¢-ae JahaTaqh o>ae Sauk*-TaduZk*-Tae )  
TaSMaaÛaeGaaYa YauJYaSv YaaeGa" k-MaRSau k-aEXal/Ma( )) 50 ))  

 ِتىرِٰ دِوشْٰـكْ-تَ رِٰاوْبِهى سوكْ
 اْسـڤَيـْجـيو ايـچاوـيُّتَْسماْد 
 ـه كَـْرَمسو كاوشَـلَْميُّـوَچ

 المفردات
؛ الخير والشرثواب  --ِتىرِٰدِوشْٰكْ-تَرِٰسوكْ؛  كال--أوْبِهى؛  في هذا العمر--َهىإ؛  يستطيع التخلص--َجهاتي؛ التتيميةالخدمة  للمنخرط في --يوكْتَه-هيبودّْ

 .  فّن--كاوشَلَْم؛ األعمال في كل --كَْرَمسو؛ شْٰنَٰرِٰكْ ذكر --يُّوَچه؛  ينشغل على هذا االساس--يوْجياْسڤَ؛ التتيميةلخدمة  من أجل ا--ياچاويُّ؛  لذلك--تَْسماتْ



 الترجمة
. الحاليعلى حد سواء، حتى في عمره  وشرهالعمل  خير ثوابعن تعرى  ية التتيم بحبيخدمشغل بالمنان 

 .عملكل  فّنهي  التي ،أْرجوَنيا  يُّوچاالـاجتهد في لذلك، 
 التفسير

ْبهَچڤَْد   كتاببتعاليمزالة هذا الجهل ممكن  الكن مقامها األصلي بغابر فيستمر جهلها منذ زمن يتراكم نفس  شر وخير عمل كلاجر
لذلك، .  والدةتلووالدة رهن العمل، ن  مالنجاةوسيلة  إلى باإلضافة  من كل الوجوهِرشَْنكْ  للربالتسليم وسيلة ذي يلقن الچۤيتا

 . العملثواب وسيلة تصفيةبمثابة  ِرشَْنكْ بالعمل في ذكر أْرجوَن يوصى
 ٥١\٢. چ.ب

 ي ْهكْتايو -ي ه بودّْمْٰ َجـ-كَـْرَم 

k-MaRJa& buiÖYau¢-a ih f-l&/ TYa¤-a MaNaqiz<a" )  
JaNMabNDaiviNaMauR¢-a" Pad& GaC^NTYaNaaMaYaMa( )) 51 ))  

 هنَٰيــٰشـۤيـاكْتْـڤا َمـنيـ تْمْْٰپـَهلَـ
 اْرموكْتاهيـنيـ ڤ- َبنْـْدَهى -َجنْـَم 

 اْميـ أناَمىنْتـَهتْشّْـَچَپـَدمْٰ 
 المفردات

-َجنَْم؛  كبارتيم أو  حكماء--هينََٰمنۤيٰش؛  تاركاً--تْياكْتْڤا؛ أجر --ْپَهلَْم؛  حتماً--ْهي؛ التتيميةالخدمة ب مشغول --يوكْتاه-بودّْهي؛  من جراء الصالحات--َجْم-كَْرَم
 .  دون عذاب--أناَمياْم؛  يبلغون--َهنْتيتْشَّْچ؛  مقام--َپَدْم؛  عتيق--اڤينيْرموكْتاه؛  من عبودية الوالدة والموت--َبنْْدَهى

 الترجمة
 ،هكذا. الخدمة التتيميةنشغال في باال في العالم الماديالعمل ثواب هم من ذاتيحرر كبار الحكماء أو التيم 

 .)اهللا إلى بالرجوع (ما وراء كل الشقاء حالة ونلغن دوامة الوالدة والموت ويبمن نجوي
 التفسير

 فيجاء .  الماديالشقاءالمكان الذي يغيب فيه  إلى المحررة النفوس تنتمي :)٥٨\١٤\١٠ (ْبهاَچڤَتَْم شْرۤيَمْد
 ْپـلَـڤَـمْٰ-ڤََپـلَّـ-َسماشْريـتا يـى َپـَد

 هِررا موشُويـا -يـا ـپونْٰ َپـَدمْٰ -َمَهـتْ 
 َپـَدمْٰ َپـَرمْٰ َپـَدمْٰ -ـْر ڤَـتَْس هيبوْدبَهـڤاْم
 اْم ِتـٰشنَـ َپـدامْٰيـْد ڤ يـاَپـَدمْٰ َپـَدمْٰ

 الكون مالذ ربمن بلغ قارب القدمين اللوتسيتين للعند   عجلقدمأثر موجودة في كمية الماء البمقدار  محيط العالم المادي صبحي"
المكان الذي تحدق وليس ) طَْهىنْڤايكو  أيَپَدْم َپَرْم( المادي الخالي من العذاب المكانمصيره . )موكونَْد( موكْتيواهب ف بوالمعرو

 ." من عمرهكل خطوةبه االخطار في 
وضاعهم تعديل أ إلى ضعاف الفطنةيسعى .  كل خطوةحيث يكمن الخطر فيهذا العالم المادي ال يدرك الفرد بنتيجة الجهل، شقاء 

 شقاء. في الكون شقاءحياة خالية من الاستحالة ضمان  جاهلين سوف يجلب لهم السعادة، العملثواب  ان متوهمينثواب للعمل بال
 يصبح مؤهالً فالعلية ته التتيميةخدم إلى وف ينقطعس لكن الماديالعالم يعم  والمرض والشيخوخةالحياة المتمثل بالوالدة والموت 

فهم مقام  إلى مما يقوده للرب يفهم انه الخادم األزلي اذا  الزمان والموتالشقاء المادي ووراء وراء طَْهىنْوڤايكلدخول كواكب 
 نسب اإللهية إلى نفسه ويالخدمة التتيميةعن الفرد يضل و. أيضاً الرب مقامعظمة  يعني تحقيقها امها األصليوق تحقيق الذات. الرب

 )لُوَك طَْهىنْڤايكو (الملكوت الروحي لدخوللتوه يصبح مؤهال  لكن .لتناسخ لطريقهيمهد و الرب  ومقاماألحياءبتساوي مقام  اذا زعم
 .بودّْهي يُّوچا و أكَْرَم يُّوچا الخدمة التتيمية تدعى الربخدمة سبيل . الرب خدمة دخلوية ي الخدممقامهو مقامه  ان فهممن ي

 ٥٢\٢. چ.ب
Yada Tae Maaehk-il/l&/ buiÖVYaRiTaTairZYaiTa )  

Tada GaNTaaiSa iNaveRd& é[aeTaVYaSYa é[uTaSYa c )) 52 ))  



 مْٰلَـيـ كَل-َهى ُموادا ِتى يـ
 ياتيـشْٰــيتَريـاتيـْر ڤْـيـهبودّْ

تَدا  مِْٰڤـَدْريـني ـنْتاسَچ
 تْـشَ ايـشْروتَـْسا يـاْسيـتَـڤْـُروشْ

 المفردات
-ْمِڤَدنيْر؛  ستذهب--سينْتا َأَچ؛  آنذاك--تَدا؛  يتخطى--شْٰياتيڤْياتيتَري؛  خدمة علية بفطنة--بودّْهيه؛  غابة كثيفة--كَليلَْم؛  الوهم--هُمو؛  لك--ِتى؛  عندما--يادا
 .  أيضاً--تْشَ؛  تجاه كلما سبق سماعه--شْروتَْسيا؛  تجاه ما يجب سماعه--شْروتَڤْياْسيا؛  غير مبالي-

 الترجمة
 .عهاسمتعين يلن تعوَد تهتم بما سمع وبما ، غال الوهمغياهب أدفطنتك  تخطىت عندما

 التفسير
ال يعود الفرد . الخدمة التتيمية  بمجرد قضاءِڤديةالـبلغوا حالة الالمباالة بالطقوس  ينالذ تيم الرب كثيرة في حياة كبار شواهد ثمة

 َنْبراْهَمالـيقول . ته بهصل ويفهمفعلياً   فهماًِرشَْنكْيفهم حالما   خبيرَنْبراْهَمكان  وان حتىه ثوابيبالي بطقوس العمل الصالح و
 :تتيمخط ال اآتْشاري أحد  پورّينْْدَرماْدَهِڤ شْرّيالكبير 

 و نَُميـامْٰـوه ْسنـاَن توْبْه ْبُهتُوڤَـ ڤَـنَْدَن ْبَهـْدَرْم َأْستو ْبَهـ-اۤيَسنْْدْهـ
  كْشَٰـَمه كْشَٰـْمـيـاتاْمڤيـْدهاو نـاَهمْٰ -  پـيـتََرشْ تْـشَ تَـْرَپـنَٰاو ِدڤاهْبُه

 هـْدڤيشَٰ - مَْٰسكَ ايـْسَسـمَٰتَّلُوكو -ڤَ ـاَدۤي يـاتْـَر كْـڤاپـي نيـشَٰـْديـا

 تقديم عنلعجزي ! أيها األسالف! المالئكةأيها  عذراً. متوضئاً، اسجد لك. يومياً مراتأقضيها ثالثة  التي  المجد يا صلواتيلك"
.  من كل اغالل الذنوبكفيل بتصفيتيوهذا ينما اجلس اآلن ا َسْمكَ عدو) ِرشَْنكْ (دويا مجيد آللذكر السليل اليمكنني  .احترامي

 ."يكفيني أعتقدوهذا على ما 

 َن ِمىىيْم َأنْيـى كي َمـنْــمْٰلَأتَـْد ي  َهرامـَهمْْٰچَرْم أ ْسماْسماَرمْٰ

 حترام االاظهاروستحمام عند السحر باال ؤ والوضيومياً مراتثالث دعية رفع مختلف األ لزامية للمبتدئين وتقتضي اِڤدية الـالشعائر
يكون قد بلغ  ألنه بذكر تام ِرشَْنكْالتتيم بـخدمة  إلى نقطعيعندما  فروض يبالي بكل هذه اليعودال الفرد لكن   وغيرهااألسالفإلى 

 ِرشَْنكْ الربخدمة فضل  استطاع بلوغ صعيد الفهم بذا اِڤدية الـقرابينال الكفارات وضروبيتخطى الفرد تكاليف . الكمالمرتبة 
 تيم .وغيرها الطقوساء قضيقتصر على و يهدر وقتهنما  اِرشَْنكْ إلى صول هو الوِڤديةغرض الحكمة الـمن لم يدرك بأن لكن 
 .)ْبَرْهَم - ْبَدشَ (داتْشَأوَپني  وِڤَدْزمجال الـى يتخط ِرشَْنكْ

 ٥٣\٢. چ.ب

 ڤ- شْروتي ـنَّ ِتىَپيــَرتْپيـ

é[uiTaivPa[iTaPaàa Tae Yada SQaaSYaiTa iNaêl/a )  
SaMaaDaavcl/a buiÖSTada YaaeGaMavaPSYaiSa )) 53 ))  

 الـتْـشَشْيـني اتيـادا ْستْهاْسـيـ
ـََسماْدهاڤْ أ  ْزيـهشَـال بودّْتْ
تَدا  ياسيــْم َأڤاْپـْسـيُّـوَچ

 المفردات
 أو ذكر علي في وعي --َسماْدهاو؛  ال يتحرك--التْشَنيشْ؛  يبقى--ْستْهاْسياتي؛  عندما--يادا؛  لك--ِتى؛ جر دون تأثر باأل--ڤيْپَرتيَپنَّ؛  الكشف الِڤدي--شْروتي

 .  ستنال--َأڤاْپْسياسي؛ تحقيق الذات --ْميُّوَچ؛  عندئذ--تَدا؛  فطنة--بودّْهيه؛ في ص--شَالتَْأ؛ شْٰنَٰرِٰكْ

 الترجمة
تحقيق غيبوبة في بل يبقى ثابتاً ،  العمل الصالحثواب بْزِڤَدـالترغيب وعود ال يعود عقلك يضطرب ب عندما
 .ربانيالوعي ال فستدرك حينذاك الذات

 التفسير
 و َپَرماتْماو  ْبَرْهَمْن يعني تحقيق التام َسماْدهي ان كما .ِرشَْنكْذكر قد حقق يعني انه  َسماْدهيفي ما شخصاً أن ب القولان مغزى 

تحقيق  درجات أرفعهي  ِرشَْنكْ  ذكر واجباتاغله الوحيد هو قضاءش وان ِرشَْنكْ األزلي لـالخادمادراك المحقق بأنه . ْبَهَچڤاْن



 هو االتصال ِرشَْنكْذكر . نالجناالصالحات ابتغاء ء  وال بقضاِڤَدْزالـبالغة ال يبالي ب ان ِرشَْنكْينبغي لمن بلغ حالة ذكر . الذات
 .السيد الروحي ممثله أو ِرشَْنكْمر جل ما هو مطلوب، العمل بأ.  من كل وجهِرشَْنكْ وسبيل فهم ِرشَْنكْبـالشخصي 

 ٥٤\٢. چ.ب

 اوڤاتْـشَ اْرجوَن

AJauRNa ovac  
iSQaTaPa[jSYa k-a >aaza SaMaaiDaSQaSYa ke-Xav )  

iSQaTaDaq" ik&- Pa[>aazeTa ik-MaaSaqTa v]JaeTa ik-Ma( )) 54 ))  

 اـكا ْبهاٰش ايـاْسيــْچ ْپـَر-تَ يـْستْه
 ـڤَِكـشَـ ايـ ْسـتَْهْس-ي َسماْده

 ـتَ ْپـَرْبهاشِٰمْٰيـه كۤيـْده -تَ يـْستْه
ك ْميـ ڤْـَرِجـتَ كـتَۤيآسْم يـ

 المفردات
 يا –ِكشَڤَ ؛  الراسخ في الغيبوبة--ْستَْهْسيا-َسماْدهي؛  لغة--اهاٰشْب؛  ماذا--كا؛ شْٰنَٰرِٰكْ الراسخ في ذكر --ْسياْچياْپَر-ْستْهيتَ؛ أْرجوَن قال --ه اوڤاتْشَأْرجونَ

 .  كيف--كيْم؛  يسير--ڤَْرِجتَ؛  يبقى هادئاً--يتَسآ؛  كيف--كيْم؛  يتكلم--تَْپَرْبهاشِٰ؛  كيف--كيْم؛ شْٰنَٰرِٰكْ الراسخ في ذكر --ْدهۤيه-ْستْهيتَ؛ شْٰنَٰرِٰكْ

 الترجمة
ما هو كيف يجلس و؟ ه كالمماحدث وكيف يت؟ ِرشَْنكْ يا العليمحقق ذكرك  عالماتما هي : أْرجوَن قال
 ؟دربه

 التفسير
تظهر دالئل وكما . تحسسه وغيرهاه وتفكيره وت وحديثه وسيرهطبعب ِرشَْنكْيتسم محقق ذكر  ، الشخصيوضعهيتسم كل فرد ب كما

كل . تصرفاتهميز ت التي سماته ِرشَْنكْ تيملف ،ملعاِلعلى اكما تظهر دالئل العلم لمريض وعلى ا عوارض المرضلثري وعلى ا الثراء
ه ال هيفتح فا ان غبي ال ُيعرف قبلال ان قيل. ما يميز الفردأهم هو الكالم ان ذ  اكالمه وأهمها ،ْبهَچڤَْد چۤيتاهذه العالمات واردة في 

ه واما سائر  بتعلقا ي ومِرشَْنكْانه ال يتحدث سوى عن  هي ِرشَْنكْسَِّمة محقق ذكر . سيما اذا كان انيقاً بحيث يخدع مظهره الناس
 .جاء أدناه كما سماته فتتبع تلقائياً

 ٥٥\٢. چ.ب

شْر اوڤاتْـشَ ْبَهَچـڤاْن - ۤي

é[q>aGavaNauvac  
Pa[JahaiTa Yada k-aMaaNSavaRNPaaQaR MaNaaeGaTaaNa( )  

AaTMaNYaevaTMaNaa Tauí" iSQaTaPa[jSTadaeCYaTae )) 55 ))  

 ادا كاماْني يـْپـَرَجهات
 ـتاْنَچ - نُوْن پاْرتَْهى َمـَسـْرڤا

 تْـَمنـا توشْٰـطَهاڤِاآتْـَمـنـى 
 اِتىيـتْشُْدوْس تَچا ْپـَر-تَ يـهْستْ

 المفردات
 يا --پاْرتَْهى؛  كل المنوعات--َسْرڤاْن؛  شهوات الترضية الحسية--كاماْن؛  عندما--يادا؛  يترك--ْپَرَجهاتي؛ شخصية اهللا العزيزقال  -- اوڤاتْشَْبَهَچڤاْن-ّيشْر
؛  المقامعلي --هَچْپَر-ْستْهيتَ؛  راضي--توشْٰطَه؛  بالعقل الصفي--آتَْمنا؛  حتماً--ِاڤَ؛  الحال الصفية للروح--آتَْمني؛  االختالق الفكري--تاْنَچ-َمنَه؛ هاتْرِٰابن ْپ
 .  قيل--ياِتىتْشْاو؛  عندئذ--تَدا

 الترجمة
 بنات التخمين،الحسية بالملذات  لرغباتشتى ا  اإلنسانينبذحينما  ،پاْرتْهايا : شخصية اهللا العزيز أجاب

 . عليمحض ئذ يقال بأنه في وعي عند .الذاتبسوى رتضي عود ييبتصفية عقله هكذا، ال و



 التفسير
سواه  يملكال  بينما  لكبار الحكماءالحميدةيع الخصال متصف بجمعلى أتم وجه  ِرشَْنكْمن بلغ حالة ذكر  ان ْبهاَچڤَتَْم شْرۤيَمْدفي جاء 

تخمين على طرح الشهوات الحسية وليدة النصيحة هذا النص هي  وبالتالي،. سوى بتخميناتهيلوذ ال  ألنه مطلقاًحميدة  خصاالً
عندما  ضافي ا شهواته الحسية تلقائياً دون بذل جهدتتناقصسوف لكن الشهوات الحسية  تلكقطع  تكلفع ذلك، يستحيل م. اشكالها

الوعي مقام  إلى وف ترقى به سالخدمة التتيميةن  ألتردد دون ِرشَْنكْذكر وعيه ب تشبيع لإلنسانبغي لذلك، ين. ِرشَْنكْبلغ الفرد ذكر ي
  تخلو من الرغبات الحسيةاومثله راضية بذاتها بتحقيق منزلتها السرمدية الخادمة للرب العظيمتبقى  رفيعة التطور النفس. العلي
 .للرب العظيمتها الباقية ي خدمقامبم دوماً منتشية النفسالتافهة كما تبقى دنيويات تولدها الالتي 

 ٥٦\٢. چ.ب

 ا َمنـاه-ـَن يـْچدوْهكِْهـشْٰــڤْ َأنوْدڤ

du"%eZvNauiÜGanMaNaa" Sau%ezu ivGaTaSPa*h" )  
vqTaraGa>aYa§-aeDa" iSQaTaDaqMauRiNaåCYaTae )) 56 ))  

 َهـهرِٰ ْسـْپـ-ـتَ يـَچو ڤـسوكِْهـٰش
 ْدَهـهُرو كْ-ا يـ ْبَه- َچ را-ـتَ ۤيـڤ

 اِتىيـتْشْْر اويـْر مونـۤي ْده-تَ يـْستْه
 لمفرداتا

؛  تعلق--َچرا؛  حر من--تَڤۤي؛  غير مهتم--َههرِْٰسْپ-تََچڤي؛  في سعادة--وسوكِْهٰش؛  دون اضطراب فكري--اَمناه-َنْچَأنوْدڤي؛  في العذاب الثالثي--ودوْهكِْهٰش
 .  يسمى--ياِتىتْشْاو؛  حكيم--ونيهم؛  ثابت العقل--ْدهيه-ْستْهيتَ؛  وغضب--كْروْدَهه؛  خوف--ْبَهيا

 الترجمة
التعلق حرر من ، الذي ت بحضور سعادةينتشيال َمن  ؛ةالثالثيوة لشقاحتى في خضم ا  يضطربال نَم

 .مستقرذا عقل حكيماً كون  ي، والغضبوالخوف
 التفسير

ال و، ةمتباين وجهة نظر مونيلكل  ان قيل. فعليةنتيجة  إلى جوه دون الوصولكل الوفكره من المفكر الخبير بفرك تعني  موني كلمة
من   َپْرڤََنڤَ فصل من )١١٧\٣١٣(جاء في . ندادها عن مونيـيختلف الدون ان   الدقيق للكلمةبالمعنى مونييمكن تلقيبه 
 مونييختلف عن الـ  قيد البحثالمقصود في هذا النص مونيْستْهيتَ ْدْهۤيْر : لكن. ْبهينَّْمَن  ْمَمتَ ياْسيا ْرشيِرساڤَ ان: َمهاْبهاَرتَ
بكالم آخر، . ِرشَْنكْة والذ بذكر الخالقتخميناته  افة ألنه استنفد كدون انقطاع ِرشَْنكْذكر في غارق  مونيْستْهيتَ ْدْهۤيْر . ياالعتياد

 وةالشقاغزوات ال تزعجه الذي بلغ السكينة و مونيهذا هو الـ. الوجودكل  هو )ِرشَْنكْ( ڤاسوِدڤَان  إلى خلصلقد تجاوز الظنون و
 يرى كما سيئاتما قدم من ثواب  من العذاب أكبر اًنه يستحق قدرأيقينه ب ورب رحمة العذابهطالق لقناعته بأن كل ال ا علىةالثالثي

وضعه المريح هذا هو  ان  مدركاًبهاشعر يعندما اللسعادة  أهل نه غيرأيجد  كذا، .ربال األدنى برحمة حده إلى عذابه قد أنقصان 
 التعلق. في سبيل خدمة الرب كما نراه جسوراً نشيطاً دون تأثر بتعلق أو نفور. فضلأمة نعمة الرب عليه ليتمكن من قضاء خد

متعلقاً يس ل ِرشَْنكْغارق في ذكر ال لكن  غياب هذا التعلق الحسييعني، والتجرد ة ما يناسب الترضية الحسية الشخصيقبول يعني
 العزم في راسخيبقى فشلت جهوده بل  وان خفاق حتىبااليشعر  ال ،ةنتيجوبال. ربال لخدمةن التعلق ألن حياته موقفة م اًوال متجرد

 . أو الفشلالنجاحكل من 
 ٥٧\٢. چ.ب

 ْسِنـَهْسيــتْرانَـْبهَسـْرڤَاه يـ

Ya" SavR}aaNai>aòehSTataTPa[aPYa éu>aaéu>aMa( )  
Naai>aNaNdiTa Na Üeií TaSYa Pa[ja Pa[iTaiïTaa )) 57 ))  

 ا شوْبهاشوْبَهـْميـتَـتْ تَـتْ ْپـراْپـ
 ي ْدِڤـشْٰـطنَـي نَـنَْدتيـنـاْبه

 تايـشْٰـطْهيـْپـَرت ايــْچا ْپـَريـتَـْس



 المفردات
 -- َأبهينَنَْدتي؛أبداً --َن؛  شر--َأشوْبَهْم؛  خير--شوْبَهى؛  ينال--ْپراپيا؛  ذاك--تَتْ؛  ذاك--تَتْ؛  دون حنان--َأنَْبهيْسِنَهه؛  في كل مكان-- َسْرڤَتَْر؛ الذي--ياه

 .  ثابت--ْپَرتيشْٰطْهيتا؛ مل علم كا--ْچياْپَر؛  له--تَْسيا؛  يحسد-- ْدِڤشْٰطي؛أبداً --َن؛ مديح

 الترجمة
فرح بمفرح وال يحزن بمحزن المتعلق الذي ال يغير نا .، هو راسخ في علم كامل

 التفسير
ال بد .  بل هو وراء خيرها وشرهاِرشَْنكْ تيمر  لكن تلك التقلبات المادية ال تكّدفي العالم المادي  تنقطعال تقلبات النافعة والضارةال

الخير يتعدى مفاهيم  ِرشَْنكْ تيم لكن  مبني على األضدادهذا العالم ألن في العالم الماديطالما بقي الخير والشر فرد  المن مواجهة
 .)َسماْدهي (العليفي مقام الكمال  يرسخ الفرد ،ِرشَْنكْ  فيوعيالوهذا . ِرشَْنكْ بفضل تعلقه بالخير المطلق الشرو

 ٥٨\٢. چ.ب

 مْٰايـاتْـشـَهَرِتى مْٰادا َسيـ

Yada Sa&hrTae caYa& kU-MaaeR_(r)aNaqv SavRXa" )  
wiNd]Yaa<aqiNd]YaaQaeR>YaSTaSYa Pa[ja Pa[iTaiïTaa )) 58 ))  

 ـشَهَسـْرڤَـڤَ ۤيـنچانْٰٱ ُموْركۤو
 اْسيـِهـْبْهاْرتْۤييـنْْدرـإنْْدريۤياٰنۤي

 تايـشْٰـطْهيـْپـَرت ايــْچا ْپـَريـتَـْس
 المفردات

-ياينْْدرإ؛  حواس--ٰنياۤيينْْدرإ؛  معا--َسْرڤَشَه؛  مثل--ڤَإ؛ اف أطر--نيچانْٰا؛  سلحفاة--ْرَمهكۤو؛  هو--أياْم؛  أيضاً--تْشَ؛  يقنع--َسْمَهَرِتى؛  عندما--يادا
 .  راسخ--ْپَرتيشْٰطْهيتا؛  وعي--ْچياْپَر؛  له--تَْسيا؛  من َأغراض الحواس--َأْرتِْهْبْهياه

 الترجمة
 في  أطرافها داخل ترسها، هو الراسخ حقاًالسلحفاة كما تسحب ،محسوساتها على سحب حواسه من القادر نا

 .العلم
 التفسير

 ،وبناء عليه. سهمواحعبيد البشر غالبية  لكن كيف يشاء حواسه ضبط على يتمثل بقدرته  المحققةالنفس أو التيمأو  يُّوچّيالـامتحان 
 تودذ  ا السامة باألفاعيالحواس تقارن. ّيوچيُّالـ عن مقام أْرجوَنهو جواب سؤال هذا . ن بما تمليه عليهم الحواسي مسيَّرفإنهم

 مثل الحاوي األفاعي قادراً على السيطرة على التيمأو  يُّوچّيالـيكون  ان وعليه، يقتضي. قيودوازع ودون العمل كيف تشاء دون 
 للفرد يمكنال . حظور والمباح تتضمن المِڤديةالحكمة الـ عدة أحكام في ترد. تشاءبالعمل كيف يسمح لحواسه ال  ان يجبذ ا

جوارح السلحفاة .  مثال هو السلحفاةوخير  الترضية الحسيةعننائياً عمل بالمباح وتجنب المحظور ين ان دو ِرشَْنكْذكر الرسوخ في 
تستخدم  ِرشَْنكْ تيم حواس كذا،. طوع بنانها داخالً وخارجاً بمعنى انها تحتفظ بها داخالً عند شعورها بالخطر وتخرجها عندما تسعى

 .الدوامقاء الحواس في خدمة الرب على بب ها لتشبيهتقنع حواسها التي ل السلحفاةمثبكالم آخر، ضرب الرب . الربقضاء خدمة ل
 ٥٩\٢. چ.ب

ڤ ڤَـْرتَنِْتىيـنيـڤ اۤيـيـشَٰ

ivzYaa iviNavTaRNTae iNaraharSYa deihNa" )  
rSavJa| rSaae_PYaSYa Par& d*îa iNavTaRTae )) 59 ))  

ن نَـهيـا ِدهـيـْسراهاَريـ
 ايـَأْسـ ىپٱ ُسو َرمْٰ ڤَـْرَج-َرَس 
 ڤَـْرتَـِتىيـ ْدرِٰشْٰـطْـڤا نمَْٰپـَر

 المفردات
؛  حس اللذة--َرَسه؛  ترك الذوق--ڤَْرَجْم-َرَس؛  المتجسم--ِدِهينَه؛  الكبت السلبي--نيراهاَرْسيا؛  يمارس الحصر--ڤينيڤَرتَنِْتى؛ ة َأغراض اللذة الحسي--ااهۤيڤيشَ
 .  يقلع عن--نيڤَْرتَِتى؛  باختبار--ْدرِٰشْٰطْڤا؛  أشياء أعلى بكثير--َپَرْم؛  له--َأْسيا؛  رغم وجود--َأپي



 الترجمة
 هذا نتيجة اختباربانقطاعها  لكن لمحسوسات ميلها لبقاءالحسية رغم عن الملذات  لمتجسدةا النفس تنقطع قد

 . الوعيفي  رسخفإنها تتذوق أعلى، 
 التفسير

 األحكامبعمالً عن الترضية الحسية نقطاع  االعملية. العلي استقراره على الصعيد قبل الحسيةيستحيل على الفرد تجنب الملذات 
الحمية  عند فرض أحياناًكذا، هي الحال . شهيته يحب الحمية وال يفقد  الذي الالمريضية المفروضة على الحمتشبه  حدودوال

 َناۤيْدْه  وْدهاَرنا  واهاَرۤيْپَرتْ و َامۤيناْپَر  وآَسَن  ونْياَم  وياَم خصوصب َچ يُّوچانْطاشْأ الروحية مثل رياضاتالواسطة بالحسية 
 مجرى تقدمه في في ِرشَْنكْ الرب من تذوق جمال لكن أفضلملكون معرفة  الذين ال يضعاف الفطنةالتقييد الحسي مفيد ل. وغيرها

تبقى  و مجال التقدم في الحياة الروحية،في ضعاف الفطنة، الحمية الزمة للمبتدئين من ذن ا. الميتةمادياتبالفقد ذوقه ، يِرشَْنكْذكر 
 .فعلياً ِرشَْنكْ بـ حالما يعييفقد الفرد ذوقه باألشياء الباهتة تلقائياً. ِرشَْنكْبذكر  فعلياًذوقاً حتى يبلغ الفرد مفيدة  الحمية تلك

 ٦٠\٢. چ.ب

 ايـكاونِْتـي َأپـ ى هتُواتَـيـ

YaTaTaae ùiPa k-aENTaeYa PauåzSYa ivPaiêTa" )  
wiNd]Yaai<a Pa[MaaQaqiNa hriNTa Pa[Sa>a& MaNa" )) 60 ))  

 تَـهيــتْـشَپـشْيـا ڤيـپوروشَْٰس
 ينۤيـْپـَرماته اٰنيۤييإنْْدر
  َمـنَهمْْٰپـَرَسْبـَهي َهـَرنْت

 المفردات
-ْپَرماتْهۤيني؛  الحواس--اٰنيۤييإنْْدر؛  تام بالعلم التمييزي--يتَهتْشڤيَپشْ؛  رجل-- پوروشَْٰسيا؛ّي يا ابن كونْت--كاونِْتيا ؛ رغم--َأپي؛  حتماً--ْهي؛ سعى في الم--ياتَتَه

 .  العقل--َمنَه؛  بالقوة--ْپَرَسْبَهْم؛  يطرح--َهَرنْتي؛  يسبب االضطراب-

 الترجمة
ا  يقوية وجامحة الحواس نا . هاضبط إلى  يسعىلبيبحتى عقل تأخذ بالقوة  انها ذ ا،أْرجوَن

 التفسير
 الماديةضحية الترضية الحسية شأناً حتى أرفعهم يقع  لكن  الحواسضبطلى ع تعلينسوالمعدد كبير من الحكماء والفالسفة لقد عمل 

 التي نَكاِم الجميلة في حبائل اميتَْرڤيشڤ نموذجيال يُّوچّيلـاالحكيم الكبير ووقع . ةتقلبنتيجة طبيعة العقل الم ،مساعيهم على الرغم من
ما ك. يُّوچيةالـ والتمارينمن الكفارات نواعاً قاسية  حسه بممارسة أضبط إلى كان يسعىعلى الرغم من ان  حملته على مواقعتها

يستحيل تفريغ . على اتم وجه ِرشَْنكْذكر  دون العقل والحواس يتعذر ضبطلذلك، . في تاريخ العالمة ثيل المشواهدوجد كثير من الت
 :بقوله التيمكبار  أحد ۤياموناتْشاْرياشْرّي  على لسان العملي المثالجاء . ِرشَْنكْبـ  ه دون شغلالماديةالمشاغل العقل من 

 ىَپـداَرڤيـنِْد-شَْنرِِٰشـتَه كْتَْأڤَـْدهي َمـَم-يـاْد
  َرنْتوْم آسۤيـتْـاتَـمْٰى اوْديـنْدهاَم -َرَس  -ڤَ نَـ -ڤَ نَـ

 ى ْسَمْريـاماِنىَچـِمنْٰـَس -ّي َأڤَـْدهي َبـتَ نار -تَـْد 

ة امرأة، عاشررة مراودني فكوحينما ت، ِرشَْنكْ لربالقدمين اللوتسيتين لخدمة بعقلي نشغال  امنذ متجددة عليةبمسرة أشعر انني "
 . "فوراً  الخاطرة متحوالً عنهاتلك وأبصق على نقباضباالاشعر 

  تْـشَشْٰـطْهو نيشْٰـطْهۤيـڤَـنَـمْٰكاَره سوڤي -ْبَهـڤَـتي موكَْهى 

يتالشى شعوره بالجوع عند تناول الجائع الذي حالة انه ك.  تلقائياًرونقهاالمادية لذات م الذي تفقد به الالعلي لمعال هو ِرشَْنكْذكر 
 .ِرشَْنكْانشغال عقله بذكر  بفضل موني اساڤدوْرالكبير  يُّوچّيالـ شَأْمَبرۤيَمهاَرَج لقد هزم . كمية وافرة من أشهى الطعام

 ٦١\٢. چ.ب
TaaiNa SavaRi<a Sa&YaMYa Yau¢- AaSaqTa MaTPar" )  
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 ايـاْميـمْٰـَسي ٰني َسـْرڤاتان
  َپـَره-تَ َمتْ ۤيـس آكْتَيو
 ياٰنۤيينْْدريىاْسـي يـ ِهـىڤَـِش

 تايـشْٰـطْهيـْپـَرت ايــْچا ْپـَريـتَـْس
 المفردات

؛  حتماً--ْهي؛  خضوع تام--ىڤَِش؛  متصلة بي--َپَره-َمتْ؛  ينبغي اقامته--يتَسآ؛  مشغول--يوكْتَه؛  محكومة--َسْمياْميا؛  كل-- َسْرڤاني؛ هذه الحواس--تاني
 .  ثابت--ْپَرتيشْٰطْهيتا؛  وعي--ْچياْپَر؛  له--تَْسيا؛  حواس--اٰنيۤينْْدريإ ؛ الذي--ياْسيا

 الترجمة
فت وعيه ثبِّ ويحواسهكبح جماح ي منان  .  مستقرذكاء، ُيعرف برجل ذي ّي

 التفسير
دوْرڤاسا الحكيم الكبير غضب .  محال، وضبط الحواس دونهيُّوچاالـ كمال هو أرفع مفاهيم ِرشَْنكْذكر  ان  في هذا النصيوضح
 التي يُّوچيةالـالقوة يملك  شََبرۤيأْمالملك لم يكن  المقابل، في. ضبط حواسهبففشل  الكبرياء افعبدوأحتد  شَأْمَبرۤي َمهاَرَجمن  موني

ورد  التي وخرج منتصراً بفضل خصاله ظلم الحكيم بصمت على فقد صبر ، تيماًصفهوبلكن  موني دوْرڤاساالحكيم كانت لدى 
 :)٢٠-١٨\٤\٩ (ْبهاَچڤَتَْم شْرۤيَمْدفي ذكرها 

 ْروـنْـَديَُّپـداَرڤي-شْٰـنَٰرِٰكْ ڤاي َمنَهـَس
 ىِنانوڤَـْرنَٰٰچوٰن - ونْٰطَْهىڤايكسي امْٰتْشڤَـ

 وـناديـٰشـماْرَج –ْر َمـنْْديـَر كَراو َهِر
 ىَديـُهوكَتْـ -َستْ  - تْشْـيوتَشَكاراتْ ـمْٰشْروتي

 
 ِن ْدرِٰشاوـَدْرشَ -ـيـا ـچالَليـنْٰ -َد موكونْ

 َچـَمـْمنْٰـَس - ـَچٱنْٰ ىْسـَپـْرِش -چاتْـَر  -تْيـا رِْٰبْه -تَـْد 
 ساوَرْبِهى -َج ُروَس -پاَد  - تْـشَ تَـتْ ـمْْٰچـْهرانَٰ

 َأْرپـيـِتى - تَـْد َرَسـنـامْٰ اۤيتولَـْسـ -شْرۤيـَمتْ 
 

 ىَپـدانوَسْرَپـنِٰ - كْشِٰٰـتْـَره ِرپاداو َه
 ىَپـداْبهيـڤَـنْـَدِن - ٰشـۤيـِكـشَرِْٰه ُروشيـ

 هيكلتنظيف ب الرب، ويديه داروصف  على كالمهقصراً م، ِرشَْنكْالعظيم لرب القدمين اللوتسيتين لعلى فكره  شَأْمَبرۤي الملك ثبَّت"
ر وشم عبير الزهب خريهومن الرب، تيملمس أبدان بصورة الرب، وبدنه  إلى بالنظره ي الرب، وعينتسليات بسماعذنيه االرب، و
 المقدس المكان إلى السيربالرب، ورجليه  إلى المقدمة تولَسّيزهرة تذوق أوراق بلرب، ولسانه القدمين اللوتسيتين ل إلى المقدمة

تيم  بأن يصبحجديراً  وكل هذه الصفات جعلته الرب، مشيئةتنفيذ بالرب، ورغباته  إلى نحناءباال الرب، ورأسه هيكلحيث يقع 
 ).َپَره-َمتْ  (بالر

 ـاۤيكاْميـا - نَـ تو كاَم ـيىكاَمـمْٰ تْـشَ داْس
 َرتيـه ـاۤيَجنـاشَْر - وَكلُشْـ -وتَّـَم ياتْـُه

شْرۤيَل َبلَِدڤَ  كتبي. َپَره-َمتْ  يصبح الفرد كيف شَأْمَبرۤي َمهاَرَجحياة سيرة في يرد . الصدد بالغة الداللة في هذا َپَره-َمتْ  كلمة
 ْبَهكْتيَمْد (  وحدهاشَْنِركْ إلى التتيميةخدمة ال بقوة الحواس على أتم وجه ضبطيمكن : معلقاً َپَره-َمتْ  خط أئمة أحد َنشَاْبهوۤۤۤيڤيْد

 في قلب النافذ نوشْڤيالرب .  مثل النار أحياناًرد يكما. )ْبهاڤَهطيه سولَْبِهتي شْْدر - اتَْمڤْس يَكْرڤوۤۤ پيايَجڤ – ياينْْدرَسْرِڤ َنْپَرْبهاِڤ
 سۤوتَْريُّوچا سمى  الميُّوچاـال كتابيوصي . الغرفة تحرق النار المتأججة كل شيء في كما  يحرق كل أصناف الشوائب،ّييُّوچالـ
.  عن سرابعقيمنما يهدر وقته في بحث  انوشْڤي سوى الذي يتأمل فيما مالمزعو يُّوچّيالـ. فراغ الفي وليس نوشْڤيالتأمل في ب

 .يقي الحقيُّوچاالـ هو غرض هذا. التتيم بهفي  النفسباذلين  ِرشَْنكْالتشبع بذكر  لنا ينبغي
 ٦٢\٢. چ.ب

DYaaYaTaae ivzYaaNPau&Sa" Sa(r)STaezUPaJaaYaTae )  
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 ـَسهمْٰاْن پوۤيـيـشَٰ ڤتُوايـاۤيْدْهـ
 اِتىيـَپـجاۤوــْس ِتـٰشَچـَسنْٰ
 اِتى كاَمهيـاچـَسنْۤتْ چاـَسنْۤ

 اِتىيـجايـْبهٱ ُهوْدُروكاماتْ كْ
 المفردات

؛  من التعلق--تْچاَسنْۤ؛  ينمو--أوَپجاياِتى؛ راض الحواس في أغ--وِتٰش؛  تعلق--هَچَسنْٰ؛  شخص--پوْمَسه؛  َأغراض الحواس--اْنۤيڤيشَٰ؛  اثناء التأمل--ايِاتَهۤيْدْه
 .  يظهر--َأْبهيجاياِتى؛  غضب--كْروْدَهه؛  من رغبة--كاماتْ؛  رغبة--كاَمه؛  ينمو--جاياِتىَسنْۤ

 الترجمة
عندما ي . الغضبينبعالشهوة، ومن الشهوة مو  هذا التعلق تنومن. بها اًتعلق، ينمي في المحسوسات إنسان تأمل

 التفسير
 ان المحتممن ومشاغل حقيقية  إلى  الحواستحتاج. محسوسات الفي اثناء تأمله المادية عرضة للشهوات ِرشَْنكْان المنقطع عن ذكر 

بمن  المحسوساتالعالم المادي عرضة لتأثير  أهل جميع. ةالعلي الخدمة التتيميةب شغلها عدمحال بخدمة المادية بالنشغال  االتطلب
فالت من لالالسبيل الوحيد هو  ِرشَْنكْ، وذكر ن كواكب الجنافيسائر المالئكة ب فكيف شيڤَم مه وعظيْبَرْهمالمالئكة ا كبير فيهم

في . كاْرتيِكيا دة ذلك والوكانت نتيجة، حالما استثارته تّيپاْرڤَ باشره  لكنتأمله في غارقاً شيڤَ المولى كان.  الوجود المادياحجية
 بسهولة بفضل متحاناالاجتاز  لكنه  صورهاأجملفي  ّيا ِدڤَماۤيتمثلت له في مقتبل الشباب عندما  تيماً كوَرَهريداَس طْها حين كان

 التيم بأن ۤياموناتْشاْريا شْرّي النص المذكور أعاله على لسان  من يتضح سر النجاحكما. ِرشَْنكْالعظيم الرب حب ب الخالص هتتيم
مساعي  وءبت ان حتم، في حين من المالرب صحبة في الروحيةضل رفعة ذوقه بالملذات  الترضية الحسية بفكلصفي يعرض عن ال

تدفعه أقل وف سذ  اكلفتضبط حواسه بالكبت الممجال  في يقظته بالفشل في نهاية المطاف مهما بلغت ِرشَْنكْالبعيد عن ذكر 
 .رضاء شهواتها إلى  الترضية الحسيةخواطرخاطرة من 
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 َهـهوَسمُّي ْدهاْد ْبَهـڤَـتُروكْ

§-aeDaaÙviTa SaMMaaeh" SaMMaaehaTSMa*iTaiv>a]Ma" )  
SMa*iTa>a]&Xaad(buiÖNaaXaae buiÖNaaXaaTPa[<aXYaiTa )) 63 ))  

 ْبْهَرَمـهيـ ڤ-ي ترِٰهاتْ ْسْموَسمُّ
 شُو نـا-ي ـشاْد بودّْهمْٰ ْبْهَر-ي ترِْٰسْم

 ياتيــشْ نـاشاتْ ْپـَرنَٰ-ي بودّْه
 المفردات

 بعد تبلبل --ْبْهَرْمشاتْ-تيرِْٰسْم؛  بلس--ڤيْبْهَرَمه؛ ةتيم لل--تيرِْٰسْم؛  من الوهم--هاتْوَسمُّ؛  وهم كامل--َههوَسمُّ؛  يجري--ْبَهڤَتي؛  من الغضب--كْروْدهاتْ
 .  يسقط الفرد--شْياتيْپَرنَٰ؛  ومن فقدان الفطنة--ناشاتْ-بودّْهي؛ طنةف فقدان ال--ناشَه-بودّْهي؛ ةتيمال

 الترجمة
 حيث يسقطالذكاء زول ي ذاكرةالا تضيع عندم و،ذاكرةاليأتي ضياع  ينبع الوهم، ومن الوهم الغضب من

 .الماديالمستنقع  من جديد في اإلنسان
 التفسير

 :)٢٥٨ \٢ \١ ( سينْْدهو-تَِرَرساْم -ْبَهكْتيكتابه في  ْسوامّيُچوشْرۤيَل رۤوَپ  يفيدنا
 اۤيـبودّْْهـاۤييـكَتَــتْـشْپـراَپـنْۤ

 ڤَـْستونَه -مَبـنْـْدهي  َس-َهري 
مومو وُچاۤيوْبهيـه َپـريـتْــكْٰش

 األغراضتجنب  إلى ِرشَْنكْذكر ، في حين يسعى البعيد عن ه عند تشبعه بذكرِرشَْنكْ الربنفع كل شيء في خدمة تعلم الفرد ي
من بلغ  المقابل، في.  رغبته بالفكاك من العبودية المادية على الرغم منال الزهدوال يبلغ صعيد كمبصورة مصطنعة بتكلف المادية 

أتباع وحدة الوجود يقول  لمثال،ل. الماديفريسة الوعي  مما يمنعه من الوقوع الرب خدمة فيكل شيء  بذل كيفية يعلم، ِرشَْنكْذكر 

 اِتىيـ كَتْْهـچو ْپـَهـلْـمْٰڤايراْچـيا



 في بحب إليه  يأكل كل ما يقدمنهاو العظيم تمتع هو المِرشَْنكْ ان التيم يعلم. ليس بشخص ال يقوى على األكل ألنه اهللا ان ،المطلقة
بعد تقديم المأكوالت  الرب )ْپَرساَدْم(فضل   التيم يتناولذن، ا.شهيةتجنب المأكوالت ال إلى أتباع وحدة الوجود المطلقةحين يسعى 

 بمثابة ْپَرساَدْمه سوايرفض  بينما ِرشَْنكْ في ذكر ْپَرساَدْم التيم يتناول. زلة خطر الرتفعويروحياً شبع كل شيء يتبذلك، . يه إلالطيبة
 أقل استثارة فكرية تعيد لكن تكلف نتيجة زهدهم الم على التنعم بالحياةأتباع وحدة الوجود المطلقة يقوى ال وبناء عليه،. طعام مادي

فكاك من عبودية  النقطة وابلغ وان حتى خدمة التتيميةال سندلغياب   ثانيةونزلأمثالهم يان جاء . مستنقع الوجود المادي إلى هملوعق
 .المادة
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را ْس تويـموكْتايـ ڤ-  ْدِڤـشَٰ- َچ

raGaÜezivMau¢E-STau ivzYaaiNaiNd]YaEêrNa( )  
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ڤ َرْنتْـشَشْ يـايـرإنْْداْن ۤيـيـشَٰ
  اتْماۤيـّدِهيـْر ڤيـايـ ڤَـشْ-آتْـَم 

 يـَهـتتْشّْـيـَچْپـَرساَدْم َأْدهـ
 المفردات

-آتَْم؛  العمل بمقتضى--َرْنتْشَ؛  بالحواس--يهإنْْدرييا؛  أغراض الحواس--اْنۤيڤيشَٰ؛  لكن--تو؛  من قبل المتحرر من--ڤيموكْتايه؛  وتجرد--ِڤشَْٰد؛  تعلق--َچرا
 .  ينال--َهتيتْشَّْچَأْدهي؛  رحمة الرب--ْپَرساَدْم؛  الملتزم بحرية منظمة--آتْما-ايِهڤيْد؛  بتحكم الفرد--ڤَشْيايه

 جمةالتر
، يمكنه النجاة إلى  المفضيةحدود والاألحكامضبط حواسه عمالً بلكن المنزه من كل تعلق ونفور والقادر على 

 .احراز رحمة اهللا
 التفسير

 إلى العليةالخدمة ب  دون شغل الحواساثلةبقى فرصة الزلل مت لكنتكلف بظاهرياً بمقدور الفرد ضبط حواسه  انه البحث مر لقد
 الصعيدعلى انه بدا  وان  حتىِرشَْنكْسوى رضى  بفضل ذكره وال يطلب  الحسيةاألعمالتعلق بمن ال ِرشَْنكْ تيميخلو . لربا

 اًبغيضعمال   حتى وان بداِرشَْنكْبمشيئة   عملمطلق دائم االستعداد لقضاء التيم.  عن كل تعلق وتجردعلي هو ،وبناء عليه. الحسي
طوع بنانه  أمر نما هو ايعمل أو ال يعمل ان لذلك،. ِرشَْنكْدون مشيئة  ه الشخصيةيرتدع عن ترضيت وعتياديالاحسب المفهوم 

 .الحسيبالصعيد نوالها على الرغم من تعلقه التيم يستطيع  التيو للرب العلية الوعي هو الرحمة هذا.  وحدهِرشَْنكْلهام  ابفضل
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 مْٰ دوْهكْهانـا- َسـْرڤَْپـَرساِد 

Pa[Saade SavRdu"%aNaa& haiNarSYaaePaJaaYaTae )  
Pa[SaàceTaSaae ùaéu buiÖ" PaYaRviTaïTae )) 65 ))  

هان اِتىيـَپـجايُّوْر َأْسـيـ
 آشو ى هُسوِشـتَتْـ -ْپـراَسـنَّ 

 شْٰـطْـَهـِتىۤيـاڤَـتيـه َپـْريـهبودّْ
 المفردات

د  سعي--ِشتََسهتْ-ْپراَسنْنَّ؛  يجري--أوَپجاياِتى؛  له--َأْسيا؛  دمار--هانيه؛  عذاب مادي--دوْهكْهاناْم؛  الكل--َسْرڤَ؛ العلية عند نوال رحمة الرب --ْپَرساِد
 .  يترسخ--َأڤَتۤيشْٰطَْهِتى؛  كافياً--َپري؛  فطنة--بودّْهيه؛  قريب جداً--آشو؛  حتماً--ْهي؛ الفكر

 الترجمة
السعيد اقع الولوجود المادي، وبمثل هذا ة لالثالثييتخطى الشقاوة هكذا، ) ِرشَْنكْفي ذكر (محقق الرضى 

 .فطنتهستقر تسرعان ما 
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 ايـْسـكْتَيوْر ايـبودّْهي نـاْسـتـ

NaaiSTa buiÖrYau¢-SYa Na caYau¢-SYa >aavNaa )  
Na ca>aavYaTa" XaaiNTarXaaNTaSYa ku-Ta" Sau%Ma( )) 66 ))  

 ا ْبهاڤَـنـايـْسـكْتَيوشاتْـ نَـ
 ْريـِاتَـه شانْتـيڤَـاشاْبهتْـنَـ 

 كْـَهْمسـوا كوتَـه يـَأشانْـتَْس
 المفردات

 --ْبهاڤَنا؛ شْٰنَٰرِٰكْ المفتقر إلى ذكر --وكْتَْسيااي؛  و--تْشَ؛  ليس--َن؛ )شْٰنَٰرِٰكْبذكر ( غير المتصل --وكْتَْسياأي؛  فطنة علية--بودّْهيه؛  يستحيل كونه--َن َأْستي
 .  سعادة--ْسوكَْهْم؛  حيث--كْوتَه؛  لغير الحاصل على السالم--َأشانْتَْسيا؛  سالم--شانْتيه؛  لغير الثابت--تَهَأْبهاڤْيا؛  و--تْشَ؛  ليس--َن؛ )في سعادة(ثابت العقل 

 الترجمة
 وكيف ،السالمستحيل ي همادونبو،  وال فطنة علية ثابتاًحرز عقالًفال ي، )شَْنِركْفي ذكر (غير المتصل باهللا  أما

 ؟السالم في غيابتوجد  ان للسعادةيمكن 
 التفسير

خير عندما يدرك بأن  االالسالم احرازيستطيع الفرد  ان )٢٩\٥(في الفصل الخامس جاء .  محالِرشَْنكْالسالم دون ذكر تحقيق 
لذلك، . األحياءوالصديق الحقيقي لجميع المالك على االطالق  والكفارات، وقرابين للالصالحةكل النتائج يد بالوح هو المتمتع ِرشَْنكْ

 كينةالسر الفرد بفيظ.  نهائيغرض إلى  الحاجةسبب عدم االستقرار هو. ِرشَْنكْذكر قطعي دون   من غرض اإلنسانيخلو عقل
دائم  ِرشَْنكْ عن ذكر بعيداليبقى س. وكل شيء نفس  والمالك وصديق كلتمتعالمهو  ِرشَْنكْن أبلغ حالة اليقين ب ي عندماراسخبعقل 
التعلق ال ب ااهتحقيقال يتم  و الظهورة ذاتيكينة هو سِرشَْنكْذكر .  في الحياةروحيالتقدم التكلف  مهما تحقيق السكينة دون التعاسة

 .ِرشَْنكْبـ
 ٦٧\٢. چ.ب

 مْٰشَـَرتاتْـي  ِهـمْٰـاٰناۤييرإنْْد

wiNd]Yaa<aa& ih crTaa& YaNMaNaae_NauivDaqYaTae )  
TadSYa hriTa Pa[ja& vaYauNaaRviMavaM>aiSa )) 67 ))  

 اِتىـۤيهْديـنوڤٱ نُواْن َمـيـ
 مْٰاـۤيـْچْپـَري ا َهـَرتـيـتَـْد َأْسـ
ڤا يڤاْمْبَهسإڤَـْم اوْر نـيـ

 المفردات
 --َهَرتي؛  له--َأْسيا؛  ذاك--تَتْ؛  ال ينقطع عن العمل--اِتىۤيَأنوڤيْده؛  العقل--َمنَه؛  بالذي--ياتْ؛  اثناء سواحه--شََرتاْم؛  حتماً--ْهي؛  للحواس--ناْمإنْْدريۤيا
 .  على الماء--َأْمْبَهسي؛  مثل--ڤَإ؛  قارب--ڤَْمان؛  ريح--ڤايوه؛  فطنة--ْماْپَرْچۤي؛ يسلب

 الترجمة
ركز تي التي الحواسفي مقدور حاسة واحدة من  الماء، على سطح  القارب بعيداًهائجةالرياح الحمل ت كما

 . اإلنسانفطنةطيح بت ان العقلحولها 
 لتفسيرا

يجب . الربخدمة ب هكل حواس شغل دون العلي عن درب التقدم التيمتحرف  ان الترضية الحسيةبفي مقدور حاسة واحدة منشغلة 
 .شَأْمَبرۤي َمهاَرَجحياة  لما تقدم من سيرة طبقاً العقلر على اقتدلال ألنه السبيل الصحيح ِرشَْنكْذكر ب الحواسشغل كل 



 ٦٨\٢. چ.ب

 ُهو با-ا َمـها يـاْسيـتَْسماْد 

TaSMaaÛSYa Mahabahae iNaGa*hqTaaiNa SavRXa" )  
wiNd]Yaa<aqiNd]YaaQaeR>YaSTaSYa Pa[ja Pa[iTaiïTaa )) 68 ))  

ن ـشَهي َسـْرڤَتانۤيـهرِٰـيـْچ
 اْسيـاْرتِْهـْبْهۤيينْْدرـاٰنۤيۤييإنْْدر

 تايـشْٰـطْهيـْپـَرت اـۤيـْچا ْپـَريـتَْس
 المفردات

 --َأْرتِهْبْهياه-إنْْدرييا؛  الحواس--إنْْدريۤياٰني؛  من كل الجوانب--ڤَشَهَسْر؛  مقموع--تانيۤيهرِْٰچني؛ شاكي السالح  يا--ُهوبا-َمها؛  اؤلئك--ياْسيا؛  لذلك--تَْسماتْ
 .  ثابت--ْپَرتيشْٰطْهيتا؛  فطنة--اۤيْچْپَر؛  له--تَْسيا؛ من أغراض الحواس

 الترجمة
هكذا .الفطنة بال ريبراسخ  هو هامحسوساتحواسه عن نأى بمن ي ان السالح،ب أيها المدجج ،

 التفسير
ستطيع  يوحده ِرشَْنكْذكر بان (يدرك ذلك  منكل . كما يتم قمع العدو بقوة متفوقة لرباخدمة حواس بشغلها الدائم في يمكن قمع ال

 .نجاةؤهل لل عليه مرشح ميطلق )سيد روحي ثقةداية هبواجبة  ارسة هذا الفّنممن أبحق وفطنته الفرد ترسيخ 
 ٦٩\٢. چ.ب

 مْٰتانـاۤو ْبه- َسـْرڤَشا يـن اۤي

Yaa iNaXaa SavR>aUTaaNaa& TaSYaa& JaaGaiTaR Sa&YaMaq )  
YaSYaa& JaaGa]iTa >aUTaaiNa Saa iNaXaa PaXYaTaae MauNae" )) 69 ))  

 ۤياميـمَْٰسي ـْرتَچ جامْٰاۤيتَْسـ
ي يتانۤوْبهي ـَرتْچ جامْٰاۤيـاْس

سا ن  موِنـهتُوايـشا َپـشْيـ
 المفردات

؛  متيقط--َرتيْچ جا؛ بالذي--اْمۤيياْس؛  مالك الذات--ّيمَْٰسْميا؛ ظ يق--ْرتيَچجا؛  في ذاك--اْمۤيتَْس؛ األحياء --تاناْمۤوْبه؛  كل--َسْرڤَ؛  ليل--نيشا؛  ماذا--اۤي
 .  حكيم--موِنه؛  المتبصر--َپشْياته؛  ليل--نيشا؛  ذاك--سا؛ األحياء جميع --تانيۤوْبه

 الترجمة
 الحكيم كلها هو ليل مخلوقات ووقت استيقاظ ال؛النفسعلى تمالك يقظة القادر  كلها هو وقت مخلوقات الليل نا

 .تبصرالم
 التفسير

المتبصر أو المفكر عمل . تحقيق الذات إلى  متبصر ناهضفطن و،لمادي ابتغاء الترضية الحسية اعمل في الفطن: نا نوعالفطناء
 يشعر. المادّي" ليلة" في  الحكيم المتبصر يقظاًيبقى. تحقيق الذات أمرب لجهله ه في ليلراقداً المادّي يبقى. المادةفي  غارق ليل الوه

 أشكال، يحلمون بتحقيق الذات أمر نعالمادي النيام العمل  أهل  بينماالروحيةية بحثيث في التر في تقدمه العليةال لذةالبالحكيم 
ه غير مضطرب  ذاتتحقيق المتبصرتابع يبكالم آخر، .  في منامهمأخرى شاعرين بالسعادة تارة والشقاء تارة ،الترضية الحسية

 .والشقاءالسعادة اد دضأببالتبعة المادية دون اكتراث 



 ٧٠\٢. چ.ب

 مْٰشْٰـطَْهـيـ ْپـَرت-شَـَل تْــْم َأامانَٰيـْرآپۤو

AaPaUYaRMaa<aMacl/Pa[iTaï&  
 SaMaud]MaaPa" Pa[ivXaiNTa YaÜTa( )  
TaÜTk-aMaa Ya& Pa[ivXaiNTa SaveR  

 Sa XaaiNTaMaaPanaeiTa Na k-aMak-aMaq )) 70 )) 

 اْدڤَـتْي يـشَـنْتيـ آَپـه ْپـَرڤَسموْدَرْم
 ىَسْرِڤي شَـنْتيـ ْپـَرڤمْٰايـتَـْدڤَـتْ كاما 

 ۤي كام- كاَم نَـي تنُوْم آْپـيـ شانْتـَس
 المفردات

؛  رغبات--كاماه؛  هكذا--تَْدڤَتْ؛  مثل--ياْدڤَتْ؛  يدخل--ْپَرڤيشَنْتي؛  مياه--آَپه؛  المحيط--َسموْدَرْم؛  راسخ الثبات--ْپَرتيشْٰطَْهْم-شََلتَْأ؛  دوماً يمأل--ْريامانَْمآپۤو
 .  من لديه رغبات يود تحقيقها--ّيكام-كاَم؛  ليس--َن؛  ينال--تينُوآْپ؛  سالم--شانْتيْم؛ ذاك الفرد --َسه؛  كل--ىَسْرِڤ؛  يدخل--ْپَرڤيشَنْتي؛  إليه--ياْم

 الترجمة
نهار، لبحر الذي يبقى هادئاً رغم انصباب األكا -ان من ال يضطرب بفيض الرغبات المتدفقة دون انقطاع

 . شباع تلك الشهوات إلى االذي يسعى وليس وحده، السالم حرزي
 تفسيرال

وال سيما في فصل الشتاء حيث تصب فيه المزيد من  دوماً مليئاً بالمياهيبقى الذي  الواسعالمحيط ك ِرشَْنكْحال الراسخ في ذكر 
ال التيم   لكنماديالبدن سجين الما دام الفرد الترضية الحسية متطلبات تبقى . يفيض ويضطرب أو يتعدى حدوده ان المياه دون

يبقى راسخاً في عمله ال يأبه . اته الماديةيضرورال ينقصه شيء ألن الرب يسد كل  كما ه بذاتهئ بفضل امتالرغباتال يضطرب بتلك
الغارق في ذكر برهان هذا هو .  في فكره كما تصب االنهار في البحرها تدفق على الرغم منلذات الحسيةموال حتى قليالً برغبات ال

 ينعم بسالم تام  كالبحراًبتاوسعه البقاء ثفي .  وجود الشهوات على الرغم منةلحسية الماديالترضية ا إلى  أو من فقد كل ميلِرشَْنكْ
 ينال ال، نجاة السبق تلحظةتحقيق رغباته حتى آخر من يعمل على  بينما  العظيملربا إلى العلية في الخدمة الودية نه يبقى راضياًأل

غير سعداء التصرف في الطبيعة المادية، قوى طلبة  نويُّوچۤيالـ ونجاةبة الطل الصالحات واجر طلبة. النجاح الماديبفكيف  السالم
 ال الواقع،في .  لديه يطلب تحقيقهارغبات وال الرب في خدمة اًسعيديبقى  ِرشَْنكْذكر في الغارق  لكن همرغباتعدم تحقق نتيجة 

 .إلنقطاع رغباتهم المادية امل في سالم كِرشَْنكْ تيم.  المادية المزعومةالعبودية من فكاكيطلب حتى ال
 ٧١\٢. چ.ب

ڤ ْنَسـْرڤااه يـا كاماْن يـهايـ

ivhaYa k-aMaaNYa" SavaRNPauMaa&êriTa iNa"SPa*h" )  
iNaMaRMaae iNarhªar" Sa XaaiNTaMaiDaGaC^iTa )) 71 )) 

پوما َههرِْٰهْسـْپـيـني شَـَرتتْــشْ مْٰ
ن ـكاَرهَرَهنْٰيـ نُموْرَمـيـ

 يَهـتتْشّْـيـَچْم َأْدهيـَسـ شانْت
 المفردات

 --نيْرَمَمه؛  عديم الرغبة--َههرِٰنيْهْسْپ؛  َأعمار--شََرتيتْ؛  شخص--پوماْن؛  كل-- َسْرڤاْن؛ الذي--ياه؛  رغبات مادية لالرضاء الحسي--كاماْن؛  تاركاً--ڤيهايا
 .  ينال--َهتيتْشَّْچهيَأْد؛  سالم كامل--شانْتيْم؛  هو--َسه؛  دون آنية باطلة--كاَرهنيراَهنْٰ؛ عديم الحس بالملكية

 الترجمة
 ويخلوبالملكية، حس ن كل عتجرد  و،الرغبات كلها منزهاً من حياي وة الحسيتشبعةينبذ كل رغبة في ال من
 . الحقيقيالسالم  إلى يصل وحده، ةزائف الااألنمن 



 التفسير
مرحلة كمال ذكر  تتبلور . هو حالة انقطاع الرغباتِرشَْنكْبكالم آخر، طلب ذكر . خلو الرغبات يعني عدم طلب الترضية الحسية

ولباسها المادي وزيف ادعاء عينية الذات  ويدرك زيف مفهوم ِرشَْنكْمه الفعلي بأنه الخادم السرمدي لـ عندما يدرك الفرد مقاِرشَْنكْ
 رفض. ِرشَْنكْ اةرضم لشيءكل توظيف  كما يعلم وجوب على االطالق المالك هو ِرشَْنكْ ان هذا المقاممحقق  يعلم. الملكية المادية

حالة الالرغبة . ِرشَْنكْلحسية لكنه استفاق وقاتل بكل ما يملك من قوة عمالً بمشيئة لذات امتمشياً مع رغبته بال القتال أْرجوَن
 عن النفسذ يستحيل تجريد  ازائلةال تحاالمن المفهوم كبت الرغبة يعد  بينما ِرشَْنكْ ةرضامالمتصفة بالثبات هي الرغبة الشديدة ب

 هو ِرشَْنكْ ان تماماًن الرغبات المادية عيعلم المتجرد . س كبتها المطلوب هو تبديل نوعية الرغبة وليلذلك،. الرغبة والحواس
 التام أو العلم تحقيق الذات إلى العلي العلم هذاستند ي. عي ملكية شيءال يّدوبناء عليه،  ).ْم َسْرڤََْمَدإ اْسياْمشاڤإ (المالك على االطالق

 يفوقه وال ِرشَْنكْ ال يساوي مقام نفسللالمقام األزلي ، لذلك. روحيةتها الهوي في ِرشَْنكْقدرة  من  هبائيةنفوس األحياءجميع أن ب
 .الحقيقيلسالم سند ا هو فهوم وهذا الممطلقاً

 ٧٢\٢. چ.ب

 ه پاْرتَْهىيـتيـ ْستْهۤيا ْبراْهمـٰشِا

Wza b]aøq iSQaiTa" PaaQaR NaENaa& Pa[aPYa ivMauùiTa )  
iSQaTvaSYaaMaNTak-ale/_iPa b]øiNavaR<aMa*C^iTa )) 72 ))  

 ياتيـموْهـيـا ڤيـ ْپـراْپـمْٰنـايـنـا
 يپـٱ ى كاِل- أنت اْمۤيـتْـڤاْسيـْستْه

 يَهتـشّْـتّْرِٰ ـْمْرڤانَٰيـ ن-ْبَرْهَم 
 المفردات

 --اْمۤيَأْس؛  قائم--ْستْهيتْڤا؛  مبلس--ڤيموْهياتي؛  نوال--ْپراْپيا؛  هذا-- إناْم؛أبداً --َن؛ تْهارِٰ يا ابن ْپ--پاْرتَْهى؛  وضع--ْستْهيتيه؛  روحي--ْبراْهمي؛  هذا--اإٰش
 .  ينال الفرد--َهتيتْشّْرِٰ ؛ ملكوت اهللا الروحي--ْمنيْرڤانَٰ-ْبَرْهَم؛  أيضاً--َأپي؛  عند نهاية العمر--ىاِلك-َأنْتَ؛ في هذا

 الترجمة
 ةالحالوبثباته في هذه . شكل عليه شيءي ال الفرد ايصله، وعندما ربانية الحياة الروحية واله هي طريقهذ

 .وت اهللايستطيع دخول ملكفإنه يحضره الموت، عندما  حتى
 التفسير

انها مسألة . رجعاتال  ال ينالها حتى بعد ماليينوقدلحظة واحدة أقل من في  و على الفورِرشَْنكْبلوغ حالة ذكر  الفرد يستطيع
 َننيْرڤا كلمة. ِرشَْنكْلـوفاته بمجرد تسليمه معدودة من ثوان  قبل ةالحال تلك َچنْاڤتْكَْه َمهاَرَجبلغ . التسليم بهااستشفاف الحقيقة و

مغايرة للفلسفة  ْبهَچڤَْد چۤيتا تعاليم لكن  الماديةالحياةهذه وراء سوى الفراغ تقول الفلسفة البوذية بعدم وجود . الماديةالحياة قطع تعني 
 بينما لمادية اتهحيابأن عليه وضع حد لطريقة  ةماديغارق في الاليعلم  ان يكفي. الماديةالحياة قطع  الحياة الفعلية بعد تبدأ. البوذية

.  الراهنل نهاية عمره قبِرشَْنكْحالفه الحظ بتحقيق ذكر  ذا اَننيْرڤا-ْبَرْهَم درجةالفرد  يبلغ. الموتبعد بالحياة روحياً يؤمن المتقدم 
 الملكوتتعادل دخول لرب ا إلى العليةة وديالخدمة ال. مطلقصعيد ه ألنهما التتيم بوخدمة  الرببين ملكوت مغايرة وجد ت ال

 ِرشَْنكْذكر بلوغ . عالم الغيب في قائمة ِرشَْنكْنشاطات ذكر  بينما  العالم الماديفي ةدووجم  الترضية الحسيةنشاطات. الروحي
 . حتماًالرب ملكوتل و دخِرشَْنكْ في ذكر لمستقيمسبق ل وْبَرْهَمْنفي هذا العالم هو تحقيق فوري لصعيد حتى 
 ستناداً االخدمة التتيميةهو  يةمقام الحر. "صعيد العمل المادي على ليس" تعني يتْبراْهمّي ْستْهي :ةعبارلذلك، .  نقيض المادةْبَرْهَمْن

 . من العبودية الماديةية هي الحرْستْهيتّيْبراْهمّي  ،لذلك. ْبهَچڤَْد چۤيتاإلى 
كَْرَم : هي ْبهَچڤَْد چۤيتامواضيع . الكتابوجز محتويات  بمثابة مْبهَچڤَْد چۤيتاالفصل الثاني من هذا  َروكشْرۤيَل ْبَهكْتي ڤينوْد طْها أوجز
، ْبَهكْتي يُّوچاواعطيت لمحة عن  الفصل الثاني في ْچۤياَن يُّوچا و كَْرَم يُّوچايضاح كل من  القد تم. ْبَهكْتي يُّوچا و ْچۤياَن يُّوچا  ويُّوچا
 . الكتابمتن مضمون هو  اوهذ

 تنتهي تفاسير هنا إلى .چۤيتاالـموجز محتويات  بعنوان شْرۤيَمْد ْبهَچڤَْد چۤيتا الثاني من الفصل على نْتَْبَهكْتي ِڤَد



 الفصل الثالث

 
 كَْرَم يُّوچا

 ١\٣. چ.ب

 اوڤاتْـشَ اْرجوَن

AJauRNa ovac  
JYaaYaSaq ceTk-MaR<aSTae MaTaa buiÖJaRNaadRNa )  

TaiTk&- k-MaRi<a gaaere Maa& iNaYaaeJaYaiSa ke-Xav )) 1 ))  

 ـْس ِتىِشـتْ كَـْرَمـنَٰتْ ۤياسيـاۤيـْج
 ْر َجـنـاْرَدَنيـَمـتا بودّْه

 مْٰ ماىِرُهوـي ْچـٰنـ كَـْرَممْٰيـتَـتْ ك
ن ـڤَي ِكـشَـاسيـَجـيُّـويـ

 المفردات
 ؛ شْٰنَٰرِٰكْ  يا--َجنارَدَن؛  فطنة--بودّْهيه؛ ر يعتب--َمتا؛  من قبلك--ِتى؛ العملثواب  --كَْرَمنَه؛  اذا--ِشتْتْ؛  أفضل--ّياياسۤيَج؛ أْرجوَن قال --ه أوڤاتْشَأْرجونَ
 . شْٰنَٰرِٰكْ يا –ِكشَڤَ ؛ تعمل --وَجياسييُّني؛  لي--ماْم؛  مرعب--ىهْوِرْچ؛  في العمل--كَْرَمٰني؛  لماذا--كيْم؛  لذا--تَتْ

 الترجمة
 فلماذا، لصالح الدنيويادرب الفطنة خير من  درب ان  ترىكنت ان ،ڤَِكشَ يا ،َجناْرَدَنيا : أْرجوَن قال

 ؟هذه الحرب البشعةفي االشتراك تحثني على 
 التفسير

 الماديةة معانال صديقه الحميم من محيط انتشال امستهدفاً  في الفصل السابقالنفس بنيةبتوضيح  ِرشَْنكْ شْرّي  العظيمالرب سهب ألقد
 ينفردمن اساء الفهم  وخمولبمثابة  أحياناً ِرشَْنكْذكر ساء فهم ين  لك الروحيالتحقيقفي سبيل  )ِرشَْنكْذكر ( يُّوچا بودّْهيموصياً 
لمام  االقبل  في خلوةِرشَْنكْـلبتسبيح االسم القدوس  أحد ال يوصى لكن  االسم القدوسبتسبيح ِرشَْنكْلذكر مكان منعزل  إلى غالباً

 أو ِرشَْنكْذكر أن بأيضاً فهمه  أْرجوَنا ما اساء هذ.  من الجمهور البريءرخيصعجاب  اسوىسب كيال حيث  ِرشَْنكْذكر فلسفة ب



 تفادي أراد آخر، بكالم. خلوة في الرياضات وممارسة الكفارات والعملاعتزال  تعني )يُّوچا بودّْهي (للعلم الروحي التقدمالفطنة في 
 يجيب. لعملا سبل خيرملتمساً توضيح الروحي ه سيدأمام سؤال طرح الإلى   اخالصهدفعه  لكنِرشَْنكْ بذكر القتال بمهارة متذرعاً

 .)يُّوچا كَْرَم( ِرشَْنكْ في ذكر العملبتوضيح   الثالثالفصل في هذا ِرشَْنكْ الرب
 ٢\٣. چ.ب

 َنيىـڤَ ڤاكْـنِٰرِٰشْيـامۤيڤْـ

VYaaiMaé[e<aev vaKYaeNa buiÖ& MaaehYaSaqv Mae )  
Tadek&- vd iNaiêTYa YaeNa é[eYaae_hMaaPanuYaaMa( )) 2 ))  

 ڤَ ِمىۤيـاسيـَهـُمو مْٰيـبودّْه
 ايـتْيــتْـششْيـ ڤَـَد نمْٰتَـْد ِاكَ
 اْمۤيَهْم آْپـنوٱ ويُّشِْرَن يى

 المفردات
 أخبرني --ڤََد؛  واحد فقط--ِاكَْم؛  لذا--تَتْ؛  لي--ِمى؛  حتماً--ڤَإ؛ تبلس --َهياسيُمو؛  فطنة--بودّْهيْم؛  كلمات--َنيىڤاك؛  حتماً--ڤَإ؛  ملتبس--نَٰرِٰاْميشْۤيڤْ

 .  يمكن--اْمۤيآْپنو؛  أنا--َأَهْم؛  نفع فعلي--شْرياه؛  بالذي--َنيى؛  تيقن--يتْياتْشنيشْ؛ لطفاً

 الترجمة
 .نفعي فيهما اخبرتني بصورة حاسَِّمة  لو حبذا .مبهمة بتعاليمك الت فطنتيتحير لقد

 التفسير
 الحواس بالفطنة ضبط ويُّوچا بودّْهي و كْْهيا يُّوچانْسا مثل رياضاتعدة تناول كان الفصل السابق بمثابة مقدمة لنشيد المولى وقد 

 كان من الضروري ابراز لذلك،. دون ترتيبضها كان عر لكن المبتدئمستوى المريد  إلى باإلضافة بالثواب بة دون رغوالعمل
وقطع دابر ظاهر بال المبهمة مسائل تجلية هذه الأْرجوَنطلب .  بتوسع وعرض منطقي تسهيالً للفهم والتطبيقتحقيق الذاتنقاط درب 

 صرح  لكن اللفظيالتالعب بأْرجوَن تحيير ِرشَْنكْلم يقصد . لبس دونستيعابها االعتيادي ا لإلنسانالظن الالحق حتى يتسنى 
 كانت أْرجوَناسئلة  ان يمكن القول آخر، بكالم. ةموجبأو الخدمة اللبة االخدمة السجهة ، سواء من ِرشَْنكْذكر بعدم فهم  أْرجوَن
 .ْبهَچڤَْد چۤيتاطلب فهم غموض المريد الجدي الذي يلنفع  ِرشَْنكْتوضيح طبيعة درب ذكر  إلى تهدف

 ٣\٣. چ.ب

 اوڤاتْـشَ ْبَهَچـڤاْن -شْرۤي 

é[q>aGavaNauvac 
l/aeke-_iSMaiNÜivDaa iNaïa Paura Pa[ae¢-a MaYaaNaga )  

jaNaYaaeGaeNa Saa&: YaaNaa& k-MaRYaaeGaeNa YaaeiGaNaaMa( )) 3 ))  

 طْهاـشْٰيـْدها نيـ ڤ-ي  ْدڤْنيـْسمٱِكى لُو
 ـَهىْچانَـۤيـكْتا َمُروپورا ْپـ

 مْٰانـاۤيـكْـْهـ سانْٰيُّـوِچـَن - ْچـۤياَن
 نـاْميُّـوچيـ ـوِچـَنيُّ -كَـْرَم 

 المفردات
؛ قيل --كْتاُروْپ؛ سابقاً --پورا؛  إيمان--نيشْٰطْها؛  صنفين--ڤيْدها-ِدڤي؛  هذا--َأْسميْن؛  في العالم--ِكىلُو؛ شخصية اهللا العزيزقال  -- أوڤاتْشَْبَهَچڤاْن-ّيشْر
؛ التتيميةالخدمة  بوصل درب --َنِچيُّو-كَْرَم؛  الفالسفة المنظرين--اناْمۤيكْْهسانْٰ؛  بوصل درب العلم--َنِچيُّو-ْچۤياَن؛ اهر الذنوب يا ط--َهىْچَأنَ؛  من قبلي--اۤيَم
 . التيم --ناْمچييُّو

 الترجمة
 يميل. ذاتال حققونطبقتي الرجال اللذين يلك  تشرحوسبق لقد ، أْرجوَن صفيأيها ال :قال شخصية اهللا العزيز

 .الخدمة التتيميةلتحقيقها بيميل البعض اآلخر  بينما التجريبيمن طريق النظر الفلسفي لتحقيقها  همبعض
 التفسير



شرحها بوهو يتوسع ) بودّْهي يُّوچا( كَْرَم يُّوچادرب  وكْْهيا يُّوچانْسا من درب كال من الفصل الثاني )٣٩( النص فيأوضح الرب 
لكل من الدراسة التحليلية  هو والفلسفة وفهم األمور بالعلم التجريبي نظرال إلى ميلالذي يسلكه كل من يالدرب .  النصهذا في
.  من الفصل الثاني)٦١(لنص جاء في ا لما طبقاً ِرشَْنكْ تيم فيقتصر على بودّْهي يُّوچادرب  أما. )كْْهيا يُّوچانْسا ( والمادةروحال

نهج ال هو و) ِرشَْنكْذكر ( بودّْهي يُّوچا بمبادئ العمل بالعملمن رهن مريد التحرر الر مقدوفي  ان )٣٩(أوضح الرب في النص 
 وعلى هذا النحو ،ِرشَْنكْ إلى ستند كلياًت بودّْهي يُّوچا ان مبيناًً )٦١( ذاته في النص المبدأومن ثم استفاض بتوضيح هذا . غبار عليه

 دون فلسفة الدين.  والفلسفةالدينة تداخل متداخل يُّوچيةالـ رياضاتميع الجان  إلى نخلص ،ذن ا.يسر بكل الحواس سنى ضبطيت
فيلسوف الباحث باخالص عن  ألن الالقطعي الهدفهو  ِرشَْنكْ. تبقى ظنيةدين الالفلسفة دون  بينما تعصب عاطفة أو أحياناًمجرد 

من  للنفس الهبائيةالغاية هي فهم المقام الحقيقي .  أيضاً چۤيتاْبهَچڤَْدفي ما جاء الجزم به  وهذا. ِرشَْنكْذكر  إلى ، ينتهيالحق المطلق
ثاني هو ال لكن تدريجيعلى نحو  ِرشَْنكْنقطة ذكر  إلى وينتهير الفلسفي هو النهج غير المباشر ينظتال. الذات العلياباب صلتها ب

 الحواس ةصفي لعدم اعتماده على تهماأفضل َنِرشْكْ ذكر  دربلذلك،.  بصورة مباشرةِرشَْنكْ كل شيء بذكر صلالنهج المباشر بو
لذلك، فانها سهلة . ةصفي الالخدمة التتيميةالغاية المتمثلة ب إلى ا وصوالًذاتهحد وسيلة التصفية ب هو ِرشَْنكْذكر . بالتنظير الفلسفي

 . كما انها الوسيلة والغايةمجيدةو
 ٤\٣. چ.ب

 ـاْم َأناَرْمْبهاْنٰنـنَـ كَـْرَم

Na k-MaR<aaMaNaarM>aaàEZk-MYa| Pauåzae_énuTae )  
Na c SaNNYaSaNaadev iSaiÖ& SaMaiDaGaC^iTa )) 4 ))  

 نوِتىـشْٱ شُٰو پـورومْٰايــكَـْرْمـشْٰيـنـا
 َسـنـاْد ِاڤَاَسنّْـيشَ تْـنَـ 

 يـَهـتتْشّْـيـَچ َسَمـْدهـمْٰيـدّْهـيـْسـ
 المفردات

؛  أيضاً--تْشَ؛  ال--َن؛  يحقق--شْنوِتىَأ؛  إنسان--پوروشَٰه؛ العملثواب حرية من  --كَْرْمياْمنايشْٰ؛  بترك--أناَرْمْبهاتْ؛  تكاليف الواجب--اْمكَْرَمٰن؛  ال--َن
 .  يحصل–َهتيتْشَّْچَسَمْدهي؛  نجاح--هيْمْسيدّْ؛  فحسب--ِاڤَ؛  بالزهد--َسناتَْسنّْۤيا

 الترجمة
 .الكمال حققي وحده زهد وال بالالعملثواب  من الفرد حرر عن العمل يت كلياًمساكباال ليس

 التفسير
سلك بدخول  أحد ال ينجح. قلوب الماديينالمقصودة لتصفية المشرعة  تكاليفالتصفية بقضاء اليمكن ابتداء حياة الزهد فور تحقق 

 ثوابالزهد في الشروع في بمجرد ) َننارايا( اهللا مقاميبلغ الفرد  ان يدَّعي أرباب النظر.  التصفيةتحقق قبل فجأة) َسنّْۤياَس (الزهد
 في. في المجتمع  من عوامل الفوضىعامال  يصبح القلبةصفي دون تَسنّْۤياَس. ه الدعوىذهال يؤيد  ِرشَْنكْ الرب لكن) َسنّْۤياَس (العمل

بودّْهي  في هما استطاع تحقيقه في سبيلكل سوف يقبل الرب ف واجبه المشرعء قضا حتى دون العلية الخدمة فردال استهل ذا االمقابل،
 تُو َمَهىتْراياِتْسيا ْدَهْرَمْسيا أ ى أپَپْملْ أ- ْسڤْ (سير على هذا الدربجهد يعند بذل  حتى عقباتأكبر التخطي  لإلنسان يمكن .يُّوچا
 .)اتْۤيْبَه

 ٥\٣. چ.ب

 يـْم َأپـتْ كْشَٰـنَٰيـــتْـشكَـشْي نَـ ِهـ

Na ih k-iêT+a<aMaiPa JaaTau iTaïTYak-MaRk*-Ta( )  
k-aYaRTae ùvXa" k-MaR SavR" Pa[k*-iTaJaEGauR<aE" )) 5 ))  

جاتو ت تْرِٰ كْ-شْٰـطَْهـتى َأكَـْرَم يـ
  ڤَـشَـه كَـْرَمأاِتى هى يـكاْر
 هيــاٰنچوْر يـ جا- تيرِْٰپَركْـه َسـْرڤَ



 المفردات
 --كاْرياِتى؛  دون فعل شيء--َأكَْرَم؛  يبقى--تيشْٰطَْهتي؛  في مطلق وقت--جاتو؛  أيضاً--َأپي؛  لحظة--ْمكْشَٰنَٰ؛  مطلق كان--كَشْسيتْ؛  حتماً--ِهي؛  ال--َن

 .  الطبعشواكل ب--ايهنٰٰٰچو؛  الطبيعة الماديةشواكل وليد --جايه-تيرِْٰپَركْ؛  كل--ْرڤَهَس؛  عمل--كَْرَم؛  بعجز--َأڤَشَه؛  حتماً--ِهي؛ مجبر على

 الترجمة
ما  عمل دون على البقاء أحد قوىال يلذلك،  ؛اي اكتسبهت الة الماديشاكلةألخالق الوفقاً مجبر على العمل كل 
 . واحدةحظةلولو 

 التفسير
ال يفتر نشاطها  التي النفسومن خالله تعمل  غير حيةليس البدن سوى آلة . هافي غياب حرك يال  الماديالبدنذ  اندلبمحّركة ا النفس

 النفس تكتسب. )ماۤيا (الطبيعة الماديةتمليها أعمال ب تنشغل وإال ِرشَْنكْ ذكر أعمالب النفسجب شغل  عليه، يوبناء. لحظة واحدة
 من تلك صفيتهات ل)ْزشاْستَْر( األسفار تشرعها التي اجباتبالوقيام المن  نفسللال بد و المادةبها قترانا عند  الطبيعة الماديةشواكل

 ْبهاَچڤَتَْم شْرۤيَمْدفي جاء . هانفعنما يكون لا ِرشَْنكْذكر  ألعمال ةطبيعيال تهاظيفبو لقيام بهمهما استطاعت من اف في المقابل،. لفةالا
)١٧\٥\٠١(: 

  َهـِرْرـاْمبوَجـمْٰـَرٰنشَتْـمْْٰدَهْرَم-ْسـڤَتْيـاكْـتْـڤا
 ـو يـاديتْـَهى َپـِتـتْ تَـتُٱـو  َأَپـكْـڤُْبـَهـَجـنّْ
 ـيـا كـيـمْٰوشْْٰد َأُمڤاْبـَهـْدَرْم َأْبـهۤوڤَ يـاتْـَر كْـ

 مطلوب أو زل عنهاال على الوجه الخدمة التتيمية  قضاءلم يحسنلو و ِرشَْنكْذكر إلى  اخذ إذاشيء  وال يضره شيئاًالفرد  يخسر ال"
،  المتعلقة بالتصفيةِڤدية الـاألحكام والحدود جميع قضىذا  افي المقابل،. شاْستَْرْز الـ فيتكليفه المشرعلو كان ذلك على حساب و

ه سوا و أَسنّْۤياَس، وعلى هذا المبتنى. ِرشَْنكْ ذكر نقطة إلى صول الزمة للوالتصفية ذن، ا."؟ِرشَْنكْدون التشبع بذكر فماذا يستفيد 
 .فشالً، ودونه يعتبر كل شيء ِرشَْنكْذكر  إلى نتهاءلالليست سوى وسائل مقصودة  صفيةالتوسائل من 

 ـتَهْدَهْرَم - ْسـڤَ ٱْبـَهـَجـتامْٰـو ـو ڤاْرتَْهى آْپـتُكُ

 ٦\٣. چ.ب

 ايـاْميــمْٰـَسي اٰنۤييكَْرِمـنْْدر

k-MaeRiNd]Yaai<a Sa&YaMYa Ya AaSTae MaNaSaa SMarNa( )  
wiNd]YaaQaaRiNvMaU!aTMaa iMaQYaacar" Sa oCYaTae )) 6 ))  

 َمَرْنـا آْسـِتى َمنَـسا ْسيـ
إ  تْمااهذْۤوميـاْرتْهاْن ڤۤيينْْدر

م اِتىيتْشْاو  َسـ شاَرهتْـاۤيتْـْهـيـ
 المفردات

؛  المحسوسات--َأْرتْهاْن-إنْْدريۤيا؛  التفكير--ْسَمَرْن؛  بالعقل--َمنَسا؛  يبقى-- آْسِتى؛ الذي--ياه؛ ضبط ي--ياْميامَْٰس؛ ة حواس العمل الخمس--إنْْدريۤياٰني-كَْرَم
 .  يسمى--ياِتىتْشْاو؛  هو--َسه؛  مدَّعي--شاَرهتْآ-اۤيميتْْه؛ تذاال --آتْما؛  أحمق--ىذَْهۤوڤيم

 الترجمة
ةملاالعحواسه ضبط ي من .يقال عنه مدَّعو  حتماًدع نفسهايخنما  االمحسوسات،يستمر عقله يحيا في  بينما ،

 التفسير
ن ّدعيهؤالء المال ينسى . تحوم افكارهم حول الملذات الحسيةما  بينيمسرحالالتأمل مفضلين  ِرشَْنكْعين ذكر ر من المّدرفض كثيي

على يعمل  ان لإلنسانيمكن . النصهذا مفاد ن حسب دجاليأكبر الهم المضللين لكنهم أتباعنانة لخداع رالتالعب بااللفاظ الفلسفية ال
بينما يبحث  ّييُّوچالـلعب دور يتظاهر ب من أما.  تدريجية وجودهصفيةتتكون سلكن  في سبيل الترضية الحسية ةاجتماعي ةمرتب ةيأ

الفتنة مسلوب ب علمهعلمه قليل النفع ألن تأثير ومهما قال في الفلسفة ف األكبر دجال العتبر فإنه ي، الترضية الحسيةأغراضعن 
 .قليلة النفعيُّوچي الـ تأمله ةهزلم، لذا .دائم االشابة ه مثلوعقل المادية



 ٧\٣. چ.ب

 َمنَـسا إنْْدريۤياٰنياْس تْـڤْ ي

YaiSTviNd]Yaai<a MaNaSaa iNaYaMYaar>aTae_JauRNa )  
k-MaeRiNd]YaE" k-MaRYaaeGaMaSa¢-" Sa iviXaZYaTae )) 7 ))  

ن ْرجوَنٱاَرْبَهـِتى ۤيـاْميـ
 ـْميُّـوَچ - ه كَـْرَميـايـكَْرِمـنْْدر
 اِتىيــشْٰيـشيـڤ  َسـ آَسـكْتَـه

 المفردات
-ْميُّوَچ-كَْرَم؛  بحواس العمل--هإنْْدرييا-كَْرَم؛ َنأْرجو --أْرجوَن؛  يبدأ--آَرْبَهِتى؛ بطض ب--نياْميا؛  بالعقل--َمنَسا؛  الحواس--إنْْدريۤياٰني؛  لكن-- تو؛ الذي--ياه
 .  أفضل بكثير--ياِتىڤيشيشْٰ؛  هو--َسه؛  دون تعلق--آَسكْتَه؛ تتيم -

 الترجمة
دون تعلق، ) ِرشَْنكْفي ذكر  (اچكَْرَم يُّوضبط حواسه العاملة بالعقل وابتدأ  إلى ذا سعى مخلص افي المقابل،

 .فهو أرفع بكثير
 التفسير

االستعالء   من بدالملكوت اهللا ودخول ة الماديعبودية من الالنجاة في عمله وقضاء غرض الحياة المتمثل بستمرار االنسانباإلري ح
 وهذا مجمل غاية نوشْڤي إلى الوصول يه )َچتي-اْرتَْهىْسڤ( المصلحة الذاتية غاية.  والترضية الحسيةة الرخيحياة الابتغاءالزائف 
 حراز التقدم بتبني الإلنسانيمكن . ِرشَْنكْ في ذكر نظاميةبقضاء خدمة بلوغ هذا المصير يمكن لرب العائلة . َرَمآشْ  وَنڤَْر ترتيب
 الذي يتبع هذا المخلص.  دون تعلقةالمشرعتكاليفه قيامه بومتابعة  شاْستَْرْزشرعة  بموجب تحقيق الذات سبيل فية ضبطحياة من

من متأمل كناس شوارع مخلص أفضل ان .  لخداع الجمهور البريءيةهزلالذي يتبنى روحانية دجال السبيل هو أكثر استقامة من ال
 .دّجال يمتهن التأمل معاشاً

 ٨\٣. چ.ب

نْ مْٰ كورو كَـْرَم تْـڤَـمْٰتَـايـ

iNaYaTa& ku-å k-MaR Tv& k-MaR JYaaYaae ùk-MaR<a" )  
XarqrYaa}aaiPa c Tae Na Pa[iSaÖyedk-MaR<a" )) 8 ))  

 هاكَـْرَمـنَٰ ى هيُّـواۤيكَـْرَم ْجـ
 شَ ِتىتْـي اتْراپـۤي -َر ۤيـشَـر

 هْد َأكَـْرَمـنَٰيىْهـدّْيـنَـ ْپـراْس
 المفردات

؛ ظ حف--اتْراۤي؛  بدني--شَرۤيَر؛  من العمل--هَأكَْرَمنَٰ؛  حتماً--ِهي؛  خير--اياهۤيْج؛  عمل--كَْرَم؛  أنت--تْڤَْم؛  تكاليف--كَْرَم؛  يفعل--كورو؛  مشرع--ْمنْياتَ
 . دون عمل --هَأكَْرَمنَٰ؛  يسبب--تْيىْه ْپراسيدّْ؛أبداً --َن؛  لك--ِتى؛  أيضاً--تْشَ؛  حتى--َأپي

 الترجمة
دون ب المادي جسمهالحفاظ على حتى  لإلنسانيمكن  ال. بطالة ألن العمل خير من ال،بواجبك المعين لك قم

 .عمل
 التفسير

 التقدم في سبيلبكل غال ورخيص في يدَّعي الكثير من المحترفين التضحية  كما رفعة النسب الكثير من المتأملين الزائفين دعيي
 كان. )تْريياْزشَكْ( للفرسانالمشرعة  منه القيام بالوظيفة رادا بل احدهم أْرجوَنيصبح  ان ِرشَْنكْ الربرغب  يلم. الحياة الروحية

 ألن نالمتزوجي الفرسان الدينية المتعلقة بتكاليفهإنجاز  وجتماعيفي وضعه االالبقاء وكان من االفضل له   ورب عائلةفارساً أْرجوَن
ال تؤيده  كما رتزاقلالطلباً وم ال يؤيد الرب الزهد المزع. تدريجياً قلب الدنيوي من الشوائب الماديةل ةصفيتتكاليف وسيلة مثل هذه ال

 النزعات صفيةت قبل  ترك العمل نزوياًال ينبغي.  للحفاظ على البدنبالعمل ال مفر من كسب المعاش عدا ذلك،. ِڤديةسفار الـاأل



 تلك صفية بد من توال. الطبيعة الماديةلسيطرة على اأو  الترضية الحسيةإلى نزعة مشوبة لكل فرد في العالم المادي . المادية
 وادعاء الزهد أو التعالي تصفيته قبل تحقيق هااهمال لإلنسان نبغيال ية وجتماعياالتكاليف  قضاء المن طريق النزعات المشوبة

 .آلخرينوالعيش على حساب ا
 ٩\٣. چ.ب

 اتَْريـنْٱـو اْرتْهاتْ كَـْرَمـٰنۤيـْچايـ

YajaQaaRTk-MaR<aae_NYa}a l/aek-ae_Ya& k-MaRbNDaNa" )  
TadQa| k-MaR k-aENTaeYa Mau¢-Sa(r)" SaMaacr )) 9 ))  

ٱ لُوكُو  َبنْْدَهـنَـه- كَـْرَم مْٰايـ
 ايـ كَـْرَمَ كاونِْتـمْٰ َأْرتَْهـ-تَـْد 

 -موكْتَ  شَـَرتْــه َسماـَچَسنْٰ
 المفردات

؛  له--تَتْ؛  رهن العمل--َبنَْدَهنَه-كَْرَم؛ هذا --ْمأيا؛  العالم--هلُوكَ؛  خالف ذلك--َرَأنْياتْ؛  من العمل--نَهكَْرَم؛ )ْچيايا (ڤيشْٰٰنو العمل لوهب --َأْرتْهاتْ-ْچيايا
 .  يفعل على أكمل وجه--شََرتَْسما؛  محرر من صحبة--هَچَسنْٰ- موكْتَ؛ّيابن كونْت يا – كاونِْتيا ؛عمل --كَْرَم؛  من أجل--َأْرتَْهْم

 الترجمة
قم بواجباتك المعينة  ،كونْتّي ابنلذلك، يا . هذا العالم الماديب عامله وإال رهن نوشْڤي لـ قرباناًالعمل  بذل يجب
 .حر من العبودية دوماً تبقىوعلى هذه الحال سوف  لمرضاته،لك 

 التفسير
تعني الرب  ياْچۤيا كلمة. رمقهملزماً بالعمل ولو كان ذلك من اجل سد  ما دام معاش اإلنسان تحقق التكاليف االجتماعية المشرعة

 ذاته في مأ ئاًشي  اإلنسانقّربتقضى الغاية ذاتها سواء : ِڤدي الـالحكميقول . نوشْڤيرضى الرب  يعني قربانال. قربانال أو نوشْڤي
 ان كما. هذا النص في جاءلما وفقاً  )ياْچۤيا (قربان هو ِرشَْنكْلذلك، ذكر . )ڤيشْنُوه اي ڤُيوياْچ ( بصورة مباشرةنوشْڤيالرب خدمة 

 ْرنوشْ ڤي\  َپَره پوماْنَنِشپورو تاڤَشاَرتْشَْرماناْرڤ: )٨\٨\٣ (َنپورا نوشْڤيجاء في . شَْرَمناڤَْر ترتيبقصد  هو منوشْڤيرضى الرب 
 .ىآراْدْهياِت

 العمل لإلنسانينبغي  ك،لذل. جزاءبالعامله يرهن  نوشْڤيمرضاة  لمقربغير  عمل وكل قربانسوى بال نوشْڤي ىرضال يتحقق  ،إذن
 نساناإل لزمت لكن  الجليل للعمل الفّنهو هذا. ويكون في حالة محررة اثناء قيامه بهذا العمل رضاه لكسب) نوشْڤي (ِرشَْنكْفي ذكر 

شخصياً  شَْنِركْ الرب بإمرة أو ِرشَْنكْ الرب تيم أحد هدايةتحت  بالغ باجتهادعمل  اللإلنسانينبغي لذلك، . خبير في البداية هداية
هذه لن تنقذ و. ِرشَْنكْرضى  قربانعمل سوى كل هذا التدريب االنقطاع عن الملذات الحسية واالمتناع عن يستلزم و. )أْرجوَنمثل (

 .ملكوت اهللا إلى رفعه وحده كفيل بوهذا  ايضاًالرب إلى الخدمة الودية العلية إلى ترقى به بل رهن العمل فحسبمن الفرد العادة 
 ١٠\٣. چ.ب

 ـطْـڤاشْٰ ْسرِٰا ْپـَرجاهااهۤيـْچايـ -َسَهى 

SahYaja" Pa[Jaa" Sa*îa Pauraevac Pa[JaaPaiTa" )  
ANaeNa Pa[SaivZYaßMaez vae_iSTvík-aMaDauk(- )) 10 ))  

 هيـشَ ْپـَرجاَپـتتْڤاُروپو
 اْدْهـڤَـْميــشْٰيـَأِنـَن ْپـَرَسـڤ

  ْدهوْك- كاَم -ـطَ شْٰإ ـڤَْسـتْٱ ڤُو شَِٰا
 المفردات

 --ياْدْهڤَْمْپراَسڤيشْٰ؛  بذلك--َأِنَن؛  رب المخلوقات--َپتيه-ْپَرجا؛  قال--أوڤاتْشَ؛  قديماً--پورا؛ لق يخ--ْسرۤيشْٰطْڤا؛  أجيال--ْپَرجاه؛  قرابين--هْچيايا؛  مع--َسَهى
 .  منعم--ْدهوْك-كاَم؛  كل المرغوبات--شْٰطَإ؛  ليكن--َأْستو؛  لك--ڤَه؛  بذلك--هإشَٰ؛ يزداد رخاء

 الترجمة



:  قائالوباركهم ،شْنوڤي  لـقرابين مع والمالئكةلبشر  أجياال من اة،قي الخلءبد فيجميع المخلوقات أفاض رب 
 . "الطيباتيغدق عليكم كل وف سالقيام به  ألن، قربانال هاسعدوا بهذ"

 التفسير
الطبيعة على يد ة هيأ داخل الظاهرة المادية مالنفوس جميع. ةأهيم الالنفوسمعاد فرصة لهذا العالم المادي ) نوشْڤي( األحياءرب خلق 
ْبهَچڤَْد في  لما جاء طبقاً األزلية ةصللا على فهم هذه ِڤديةالمبادئ الـ تساعدنا. نوشْڤي أو ِرشَْنكْ الرب باتهصلتيجة نسيان  نالمادية
 ْمَپتي: ِڤدية الـسابيحالتكما جاء في . )ه أَهْم ِاڤَ ِڤديايْر َسْرڤاتْشَ دايشِْڤ ( هو فهمهِڤديةغرض الحكمة الـ ان  الربيقول :چۤيتا
 من َپتيبصفة الرب  ْسوامّيُچو شوَك ِدڤَ شْرۤيَل يصف .األحياء رب هو نوشْڤي شخصية اهللا العزيز،  عليهوبناء. َرْمڤَشِْماتْۤيْسڤَيشْڤ

 :)٢٠\٤\٢ (ْبهاَچڤَتَْم شْرۤيَمْد في عدة وجوه
يشْر َپـتيـْر -َپـتيـه ْپـَرجا-ياْچـۤيايـاه َپـتيـْر

 َپـتيـه -يـْر ْدَهـرا َپـت - لُوَك َپـتيـْر ۤيامْْٰدهيـ
 مْٰساتْـڤَـتا -ي ـٰنشْٰرِٰڤْـ -انْـْدَهـَك تْـشَپـتيـْر َچـتيـشْ 

كين  العالم المادي لتمهذاخلق الرب . األحياءسائر  المسرات وحامي والعوالم والجمال واألحياء رب وهو نوشْڤي هو الرب ْپَرجاَپتي
ى تتوع. للنفس المهيأة البرنامج المعد مجمل هو هذا.  لتأمين معاشها ومعادهانوشْڤي ةرضام ل)ياْچۤيا (قربانال تعلم من النفوس المهيأة
تسبيح أسماء  قربان بِڤدية الحكمة الـتوصي.  من كل الوجوهربانيةوتصبح  )ياْچۤيا (قربانال فضل بتدريجياً ِرشَْنكْ بـالنفوس المهيأة

 ياْچۤيا َسنْكۤيرتََن. العصرهذا  أهل تحقيق نجاةل تْشايتَنْيا المولى إليه هذا ما دعا و)كَلي(  الحديديالعصرفي  )ياْچۤيا َسنْكۤيرتََن (لربا
 خاصةشارة  امع) ٣٢\٥\١١ (ْبهاَچڤَتَْم شْرۤيَمْدفي ) تْشايتَنْيا مولىال( التيم جهو في ِرشَْنكْ الربذكر  جاء. معاًيتوافقان  ِرشَْنكْوذكر 

 :ياْچۤيا َسنْكۤيرتََنإلى 

 هيـ َپـت َسـتامْْٰبَهَچـڤاْن ِمى َدتامْٰۤيـْپـَرس

 ـمْٰشْٰـنَٰرِٰكْاـ تْـڤيـٰشـمْٰڤَـْرنَٰٰ-شْٰـنَٰرِٰكْ
 پاْرشَٰـَدْم -ـچاْسـتَْر نْٰوپاـُچسانْٰ
 ْپـرايـايـْر -كۤيـرتَـَن نْٰـيـه َسياْچـۤيا

تميز عن ي ) ياْچۤياَسنْكۤيرتََن ( التسبيحقربان. " ياْچۤياَسنْكۤيرتََن بقضاء صحابهايالزمه  الرب الذي ،كَلي في عصر فطناءسوف يعبد ال"
  .كَليته لعصر ناسب بسهولته ومِڤَدْزـتشرعها ال التي قرابينسائر ال

 ِمـْدَهـَسـه - وسِهـي  يـاَجـنْـتي

 ١١\٣. چ.ب

 اتاِنـَنيـِدڤاْن ْبهاڤَـ

devaN>aavYaTaaNaeNa Tae deva >aavYaNTau v" )  
ParSPar& >aavYaNTa" é[eYa" ParMavaPSYaQa )) 11 ))  

 انْتو ڤَـهيـِتى ِدڤا ْبهاڤَـ
 انْتَـهيـ ْبهاڤَـمَْٰپـَرْسـَپـَر

 اتَْهىيـاه َپـَرْم َأڤاْپـْسيـشِْر
 المفردات

 رضى --ْبهاڤَيانْتَه؛  متبادل--َپَرْسَپَرْم؛  أنت--ڤَه؛ سيرضى --ْبهاڤَيانْتو؛  مالئكة--ِدڤاه؛  أولئك--ِتى؛  بهذه القربان--َأِنَن؛  رضي--ْبهاڤَياتا؛  مالئكة--ِدڤاْن
 . ل ستحص--َأڤاْپْسياتَْهى؛ العلي --َپَرْم؛  نعمة--شْرياه؛ متبادل

 الترجمة
بهذا التعاون بين البشر و .فإنهم سوف يرضون البشر بالمقابل، ليهم اقرابينتقديم هذه ال بالمالئكة برضاء

 . على الجميعلرخاءسوف يعم ا، والمالئكة
 التفسير

لحفظ معاش جميع  من النعم الالزمة وغيرهامداد الهواء والنور والماء  امثل ة الكونيحكومة بالنوالموكلود الرب جنالمالئكة 
 هدفت. قربانال البشر ضاءق إلى همء واستيام ال يحصى في مختلف اطراف الهيكل الكوني ويستند رضاه المالئكة وعدداألحياء
.  في هذا الصددحتى مفدىصفه الو بقرابينال جميع في نوشْڤيالرب عبادة تجري  لكن طلب شفاعة مالك معينإلى  قرابينالبعض 



هو ) َپتي-ياْچۤيا (قربانرب اللذلك، الرضى القطعي ل ).تََپساْم - ياْچۤياْمكْتاَرُهوْب (ىفدالمهو شخصياً  ِرشَْنكْ ان ۤيتاْبهَچڤَْد چفي جاء 
إمداد بث قلة وحدعدم  ويضمن رضاهم على أتم وجه، قرابينال  هذهقضاءرضى المالئكة عند ي. قرابينالغرض األول لكل 

 .الطبيعية ضرورياتال
جاء في الحكمة كما قربان  بالاألعمال جميع صفىتت.  من عبودية المادةفكاكال إلى وتقود في النهايةدة منافع جانبية  عقرابينلل نا

 : ِڤديةالـ
 هاوشودّْ–َستّْڤَهيهشودّْ-َستّْڤَهاوشودّْ-آهاَر

 شَٰـهكُْمويْپـَر ڤمْْٰچـَرنْتْهۤيناـڤََسـْرلَْمْبـِهى  -تيرِْٰسـْم هتيرِْٰسـْم اْدْهـروڤ
يتمكن االنسجة الدقيقة في الحافظة، و رتطهَّبتناول الطعام المطّهر، وبتطهر وجوده ت هوجود رتطهَّيو قربانبال  اإلنسانطعام رتطهَّي
 .حاضر المجتمع الراتضرو كبرى ِرشَْنكْذكر  إلى  تقودمجتمعةوكل هذه الحافظة،  رتطهَّعندما ت نجاةالتفكير بالب

 ١٢\٣. چ.ب

إ  ِدڤاڤُوي ْن ِهـچاُهوطاْن ْبـشْٰ

wíaN>aaeGaaiNh vae deva daSYaNTae Yaj>aaivTaa" )  
TaEdRtaaNaPa[daYaE>Yaae Yaae >au»e STaeNa Wv Sa" )) 12 ))  

 اتاهيـ ْبهاڤ-ا يــْچايـانِْتى يـداْس
تا يُّوْبْهيـايــاْن َأْپـَرداْر َدتّيـ
 كِْتى ْسـِتـَن ِاڤَ َسـههونْٰ ْبيُّـو

 المفردات
؛  لرضاهم من تقدمة القرابين--اْبهاڤيتاه-ْچيايا؛  سيغدق--داْسيانِْتى؛  المالئكة--اِدڤاه؛  إليك--ڤَه؛  حتماً--يِه؛  ضروريات الحياة--ْنچاُهوْب؛  مراد--شْٰطاْنإ

 .  هو--َسه؛  حتماً--ِاڤَ؛  لص--ْسِتنَه؛  ينعم--كِْتى ْبهونْٰ؛ الذي--ياه؛  إلى المالئكة--إْبْهياه؛ دون تقديم --َأْپَردايا؛  هبات--َدتاْن؛  لهم--تايه

 الترجمة
 بمختلف ين موكلمكونه، بشرحاجات العن سد جميع ون ال يتوان، )اياْچۤي (قربانء البرضى المالئكة من قضا

 . بال ريبلصاًكون ، يشيئاًلهم يقدم  ان دونولكن من يتنعم بهباتهم . الحياةضروريات 
 التفسير

 مختلفة من ضروباً ِڤدية الـتشرع الحكمة.  المشرعقربان باللذلك، ال بد من مرضاتهم. نوشْڤي شخصية اهللا العزيز المالئكة وكالء
القاصرين بصورة المالئكة محإلى  قرابين ان توصيات الكما. هدفها شخصية اهللا العزيز لكن تناسب مع مقام كل مالكتي تالقرابين ال

للمثال، . ةعبادة المالئكب يةتوصال مما يحيج إلى  اإلنسانطبع باختالف قرابينوتختلف تلك ال. بوجه عام شخصية اهللا العزيز عن فهم
 بعبادة  األصالةشاكلة أهل  توصيِڤديةالحكمة الـلكن ليها  االحيوانتقريب  وكَلي دنيايوصى آكلة اللحوم بعبادة الصورة المرعبة لل

تْشَ نَْپ (قرابينخمسة قضاء  ب االعتيادي اإلنسانيكلف. العليالمقام  إلى الترقي وصوالًالقرابين هو مراد جملة الكالم، . العلية نوشْڤي
 .)اياْچۤيَمها 
 طعام.  محال ما يقوم بأوده اإلنسانألن تصنيعرب  الالمالئكة وكالءمداد  اي من اإلنسانكل ضروريات المجتمع ان  التنويهيتعين

غير  مأكول ان  كما األصالةشاكلة أهل مأكولوغيرها من  والخضار والحليب والسكر والفاكهة الحبوب والثمار  مثالً يشملاإلنسان
ضروريات وغيرها والتي تعتبر من  الحرارة والنور والماء والهواء لنأخذ ثم  اإلنسان صنعمنيست غيرها لنباتيين مثل اللحوم وال

تستحيل و ، اهللادون وغيرها هواء ونور القمر وهطول األمطار والالشمسيستحيل وجود ضوء . وال يمكن إلنسان صناعتهاالحياة 
المواد الخام مثل المعادن  إلى حتاجت التي المصانعتشغيل ل حتى اهللارحمة حياتنا تعتمد على ن  االواضح من. في غيابها الحياة

تحقيقاً لغرض على لياقتنا وصحتنا  للحفاظ  اهللاوكالءمداد  ا منوجميعها والمغنطيس وغيرها من المستلزمات والزئبقوالسلفر 
نزداد ارتهاناً في الوجود  .قربان هذا بالالحياة غرضيتحقق و  الماديبقاءال من نزاع النجاة إلى وهو ما ينتهي  الروحيةتحقيق الذات

 الخلقرض  غفي مما ينترضية الحسيةية مكتفين بالتزود من وكالء الرب واالنغماس في ال اإلنسان نسينا غرض الحياةذا االمادي
. الحياة في غياب غرضيسعد  ان صوصن اللال يمكن لمجتمع م.  الماديةطبيعة للعقاب بأحكام الوعرضة اً بال شكنصبح لصوصف

لكن  قربانال جاهلين اصول الترضية الحسيةالغرض الجوهري للحياة نتيجة انسياقهم وراء  إلى ن األفظاظوي المادياللصوصيفتقد 
ذكر  قبوله بأصول عند هقضاء إنسان  أيبمقدور يذوال ) ياْچۤياَسنْكۤيرتََن ( الذكرقربان  وهيقرباناسهل  تْشايتَنْياالمولى عرض 

 .ِرشَْنكْ



 ١٣\٣. چ.ب

 تُونَـه َسنْـيــطاششْٰيـ ش-ا يــْچايـ

YajiXaíaiXaNa" SaNTaae MauCYaNTae SavRik-iLbzE"  
>auÅTae Tae Tvga& PaaPaa Yae PacNTYaaTMak-ar<aaTa( )) 13 ))  

 هيـاٰشيـلْـبـي ك- َسـْرڤَانِْتى يـتْشْمو
  پاپامْٰـَهْچ ِتى تْـڤْ َأَجـِتىْبهونْۤ

 ـاتْ كاَرٰن-شَـنْتى آتْـَم تْـى َپـيـ
 المفردات

؛  يتمتع--َجِتىنْْۤبهو؛  من اآلثام--ايهكيلْبيٰش؛  كل--َسْرڤَ؛  يغاث--يانِْتىتْشْمو؛ ينالتيم --شَنْتَه؛  آكلة--َأشينَه؛  الطعام المتناول بعد تقديم القربان--شيشْٰطَ-ْچيايا
 .  من أجل اللذة الحسية--اتْكاَرٰن-آتَْم؛  يعد الطعام--شَنْتيتْ َپ؛ الذي--يى؛ نو آثم--اپاپاه؛  آثام كبيرة--َهْمْچَأ؛  لكن--تو؛  هم--ِتى

 الترجمة
الطعام عدون يذين الال يأكل ولكن . اًقربانالمقدم طعام الال يأكلون االّ  ألنهم يئةخطمن كل  اهللا تيم يتحرر

 .الخطيئة بال ريب سوى شخصيةاللمتعتهم 
 التفسير

  ذخر اللذةالرب) شَنْتَ(تيم : )٣٨\٥( هيتاْم َس-ْبَرْهَم اء فيج. ه أشد الحبويحبون ْزشَنْتَ يطلق عليهم ،ِرشَْنكْفي ذكر  الرب تيم
 شَنْتَه ِنَنتْشَلُويڤ -ْبَهكْتي -وريتَهشّْتّْ -َجَن نْماْپِر (أوالً قربان يقدمما سوى بل  ال يق)ِرشَْنكْ (جذابال أو) موكونَْد(عاتق ال و أ)ُچوڤينَْد(

 شَنَْمتْأْر  و ْسَمَرنَْم وْرتَنَْمۤيك  وْمنَشَْرڤَ: وهي التسعة العباداتفي  دوماً قرباناليقدم المثيل  التيم ذا،وب. )تيانْيلُوكَي ڤوشىَديِرْهَسدايڤَ 
النفسهم ولذتهم الحسية، ليسوا يحضرون الطعام من بينما  الطبيعة الماديةبقتران  االنأى به عن كل شوائبي قربانوهذا ال. وغيرها
لذلك، . حالهذا م؟ حدا ووقتب اثيماً وذا كان لصاً ا أحديسعد ان مكني كيف.  أيضاًلخطايا اشكال أجميعكلة آ بل  فحسبلصوصاً

 يستحيل وإال الوجوه من كل تهم أجل سعادمن ِرشَْنكْ ذكر في ) ياْچۤياَسنْكۤيرتََن ( تسبيح االسم القدوسقربانيجب تدريب البشر على 
 .األرضدة في يعم سالم أو تطل سعاان 

 ١٤\٣. چ.ب

 يتانۤوْبهي ـاْد ْبـَهـڤَـنْتنَّأ

AàaÙviNTa >aUTaaiNa PaJaRNYaadàSaM>av" )  
YajaÙviTa PaJaRNYaae Yaj" k-MaRSaMauÙv" )) 14 ))  

  َسْمـْبَهـڤَـه-  انَّاْدۤيـَپـْرَجـنْ
 يُّوَپـْرَجـنْـي اْد ْبَهـڤَـتـۤيـْچايـ
  َسموْدْبَهـڤَـه-اه كَـْرَم يــْچايـ

 المفردات
تقديم  --تْْچيايا؛  محاصيل--َسْمْبَهڤَه؛  حبوب الطعام--َأنَّ؛ ن االمطار م--اتْۤيَپْرَجنْ؛ دية األبدان الما--تانيۤوْبه ؛ ينمو--بَهڤَنْتي؛ من حبوب الطعام --أنَّاتْ

 .  وليد--َسموْدْبَهڤَه؛  تكاليف الواجبات--كَْرَم؛  تقديم القربان--هْچيايا؛  أمطار--َپْرَجنْياه؛  يصبح ممكناً--ْبَهڤَتي؛ القربان

 الترجمة
 تكاليف القربانفيهطل بفضل قضاء المطر وأما .  المطرينتجها التي الحبوب على األحياء جميع جسام أتعيش

 .المشرعة
 التفسير

 المالئكة سيدهو ) شَپورو-ياْچۤيا(ى المفّدعروف ب المالرب العظيم: ْبهَچڤَْد چۤيتاكبار المعلقين على  أحد َنْبهۤوَسڤيْدۤيا َبلَِدڤَ شْرۤيَلكتب 
 أشْنَنْتيْم شَِه تْشْ-شْ تَياشْتْْهياْرأْب ْمنوشْ ڤيْمَرڤَشَْسْرِڤ ْما ياْچيْمْستْهيتَڤَاۤيَچتَنْا ىرادنْْد اىي( لبدنوارح لخدمة الجلى خدمته  عونعملي نيذال

 هايْردِّْرڤْيڤ-كاَل- أنادييْرشاكيلْبي- ْبَهكْتاها َسْرڤَْسياشَپورو- ياْچۤيا َرْسياڤَشَْسْرِڤ َسنْتَه ى ِتانْتي،َسْمپاَدي ْماتْرا ۤي-ِتَن تَْد ِدَهى
 َتْشَنْْدر  وإنْْدَر  المالئكة أمثالةمرضاتهدف  قرابين ِڤدية الحكمة الـتشرع. )تيانْيتْشْيمو نيكْهياليه پاپايْر ڤَبنْْدَهكايْرتي ْپَر-َهڤَنوْبآتْما



 ِرشَْنكْعبادة لكن   الطعام حبوباج إلنت الكافيقدر بالوالماءالهواء والنور ا بننوزودي حتى الظاهرة الماديةحكومة  بينالموكل َنڤَرو و
 إلى  طعامهمِرشَْنكْفي ذكر ن و العاملالتيم قدمي السبب، لهذا.  على حدةممما ينفي ضرورة عبادته تلقائياً المالئكةجميع عبادة تشمل 

صبح لدى البدن ت بل حسبفبعمل مثيل  السابقة من البدن الذنوب تالشىتال و .روحياًوهي عملية تغذي البدن ه ونتناوليثم  ِرشَْنكْ
 إلى قرب الطعام الميكتسب كذا،. معٍد عدوى مرض رانتشايحمي من حصين التللمثال، .  أيضاً المادية الطبيعةرجاسمناعة ضد أ

 الطعامالمقتصر على تناول  التيملذلك، . رب تيم اليسمىمناعة ضد العدوى المادية وكل من يتعود على هذه العادة  نوشْڤيالرب 
 من المقابل،في . تحقيق الذات في وجه تقدم عقباتتشكل  التي  فعل العدوى المادية السابقةرداتبطال ايستطيع ، ِرشَْنكْ إلى مالمقد

على  نجسالعالم المادي .  الذنوبتلك في صور الكالب والخنازير ليشقى به تناسخ الذنوب مما يهيأمراكمةنما يتابع  اهذاال يفعل 
 .هذا يقع فريستهمن ال يفعل  بينما )ْپَرساَدْم( نوشْڤيالرب  إلى قربلطعام المه بتناول ا نفسمن يحصِّن جاسهنال تمس أ لكن االطالق
ال  كما. وغيرها فضالت الحبوب والخضار والعشب والنبات هوطعام الحيوان  والفاكهة بينما والخضارالحبوب  هو  اإلنسانطعام

وليس بالكلية  الزراعية نعتمد على المنتجات نحن ،ذن ا.يل الزراعية طعاماً للحيواناتبد لغير النباتيين من االعتماد على المحاص
 المالئكةبيد  من السماء واألمطار كافيةبكميات هطول األمطار على  الزراعية المحاصيل تعتمد . المصانع الكبيرةمنتجاتعلى 
هذا هو حكم . هاضيكل من ال يق ةيصاب بالقل وقربانبال يرضى  الذيالرب خدم وجميعهم وغيرها والشمس والقمر إنْْدَر أمثال

 على قلة العصر لتفادي اللهذاالمشرع  ) ياْچۤياَسنْكۤيرتََن ( تسبيح االسم القدوسقربان  واجب وال سيماقربان، ال السببلهذا. الطبيعة
 .األقل

 ١٥\٣. چ.ب

 يدّْهيـ ڤمْْٰدْبـَهـڤَـُموـكَـْرَم ْبَرْه

k-MaR b]øaeÙv& iviÖ b]øa+arSaMauÙvMa( )  
TaSMaaTSavRGaTa& b]ø iNaTYa& Yaje Pa[iTaiïTaMa( )) 15 ))  

  َسموْدْبـَهـڤَـْم-ـاَر كْـٰشْبَرْهما
  ْبَرْهَممْٰـتَـَچ - َسـْرڤَتَْسماتْ 

ن تَـْميـطْهـشْٰيـ ْپـَرتىيـْچايـ مْٰايــتْيـ
 المفردات

؛  ظاهر بصورة مباشرة--َسموْدْبَهڤَْم؛ )اهللا( الجامع  من الروح--أكْشََٰٰر؛ الِڤَدز --َمْبَرْه؛  اعلم--ڤيدّْهي؛  حاصل--أودْبَهڤَْم؛ الِڤَدزمن  --ْبَرْهَم؛ عمل --كَْرَم
 .  قائم--ْپَرتيشْٰطْهيتَْم؛  في قربان--ْچيايا؛  أزلياً--نيتْياْم؛ العلي --َمْبَرْه؛  عميم--تَْمَچ-َسْرڤَ؛  لذا--تَْسماتْ

 الترجمة
تعم  التي الذات العليا، تاليوبال. شخصية اهللا العزيز من كشف ْزِڤَدوالـ، نشاطات النظاميةال ْزِڤَدالـ شرعت

 .قربانمراسم الفي أزلياً  الوجود حاضرة
 التفسير

من الضروري البحث عن توجيه  . أكبربوضوح )كَْرَم-ياْچۤياْرتَْهى (وحده ِرشَْنكْ لمرضاةضرورة العمل   عنفي هذا النصذكر ي
 هي ِڤَدْزالـ. )شَپورو - ياْچۤيا (نوشْڤيالعمل ابتغاء رضى الرب  فتداء اعلينا تعين ذاا) ْبَرْهَمْن (العلية ِڤدية الحكمة الـفيالعمل 

 العمل بتوجيه الحكمة لإلنسانينبغي لذلك، . )ْرَميكَڤ (خاطئعمل  دعى يِڤدية دون توجيه الحكمة الـعمل كلو. شريعة العمل
 في مجرى حياته الدولةبقانون مواطن الحتمية عمل حتمي  كونية للرب الةحكومال بشريعة العمل. رهن العمل من فكاك للِڤديةالـ

 ْچِر:  األربعةِڤَدْزالـان : )١١\٥\٤( ْدشَياَك أوَپنينْآَر-َهْدِرْبجاء في . شخصية اهللا العزيز سفَنَمن  تفيض ِڤَدْزالـ توجيهات. العملية
 ُدوِڤ -ْچِر ياْد ِاتَْد سيتَْمتَْسيا نيشْڤَۤ ْبهوتُوَمَهْسيا أ (شخصية اهللا العزيز سفَنَ فيض  هي جميعاًِڤَدأتَْهْرڤَ   وِڤَد ساَم  وِڤَد ياجوْر  وِڤَد

  تقوماهللا حواس منكل حاسة ان  هيتاْم َس-ْبَرْهَمفي جاء . الرب قادر على الكالم بزفيره. )چيَرَسهنْاڤتَْهْرٱ ُدوِڤساَم هِڤَد -ياجوْر
 جميع فغرس المادية بنظرة خاطفة طبيعة الرمق لقد. نجاب بعينه االعلىأو لى الكالم بزفيره قادر ع  ان اهللاي أ حواسهسائربوظيفة 
 ال.  الماديةطبيعة في رحم الها غرس بعدفي داره الباقية إليه معادها حول ِڤديةفي الحكمة الـتوجيهاته أعطى . فيها  المترديةالنفوس
من  فردلمكن ا مرتبة بحيث تِڤدية الـلتوجيهاتا لكن  الماديةالملذات إلى  الماديةلطبيعةل النفوس المهيأةق جميع وت نسيان نال ينبغي
 بناء عليه،و. النجاة لتحقيق مهيأةاللنفوس اانها فرصة .  بعد قضاء ملذاته المزعومةاهللا إلى  رغباته المنحرفة ومن ثم الرجوعاشباع



 مما يعوض عن ِرشَْنكْ ذكر أصول تبني ،ِڤديةل بالتوجيهات الـيمكن حتى للقاصرين عن العمو.  هو واجبهاِرشَْنكْذكر  قربان
 .ِڤديةالـ ْزكَْرَم و أياْچۤياْز

 ١٦\٣. چ.ب

 مْٰشَـكْـَرتْـ مْٰتَـيـ ْپـَرڤَـْرتمِْٰاڤَـ

Wv& Pa[viTaRTa& c§&- NaaNauvTaRYaTaqh Ya" )  
AgaaYauiriNd]YaaraMaae Maaega& PaaQaR Sa JaqviTa )) 16 ))  

 اهيـَهى ۤيـاتيـنـانوڤَـْرتَـ
أ ُمواراۤييرإنْْدوْر يــهاْچ

 يـڤَـتۤيـج  َسـ  پاْرتَْهىمْٰـَهْچُمو
 فرداتالم

؛ تماماًحياة خاطئة  --آيوه-َهىْچَأ؛ الذي --ياه؛  في هذا العمر--َهىإ؛  يتبنى--َأنوڤَْرتَياتي؛  ال--َن؛  دورة--شَكَْرْمتْ؛ الِڤَدز برهان --ْپَرڤَْرتيتَْم؛  بذا--ِاڤَْم
 .  يحيا--جۤيڤَتي؛  هو--َسه؛ )أْرجوَن( تْهارِٰن ْپ يا اب--پاْرتَْهى؛  عديم الفائدة--َهْمْچُمو؛  قنوع بالترضية الحسية--آراَمه--إنْْدرييا

 الترجمة
 ان ذ ا؛ حتماًخطيئةنما يقود حياة  ا، في الحياة البشريةِڤديالـ قرابينالشرعة تبع  ال يمن ان ،أْرجوَنحبيبي 

 .يحيا عبثاًمن يتلذذ بالحواس فقط 
 التفسير

 العالم المادييعلن عن ضرورة التزام طالب ملذات  كما "سواالحإشباع  والشاق العمل" إلى عبادة المال المستندة هنا الربيدين 
 غرض الحياة. محفوفة بالمخاطر مما يزيد من ادانتهحياة يجازف ب قربانتجاهل ال يمنكل  وان أعاله المذكورة ةِڤدي الـقرابينبال

درب  و)ْچۤياَن يُّوچا ( النظردربو )كَْرَم يُّوچا (ل العمقربان درب :الثالثةالسبل حدى إ بتحقيق الذاتهو  ،حكم الطبيعةية باإلنسان
 يحتاج، في حين  معاًوالرذيلة كل من الفضيلة ىالذي تخطتعلي سالم سوى  المشرعقرباناليتخطى ال . )يُّوچا ْبَهكْتي(الخدمة التتيمية 

 على نحو قرابينال رتيبت تم قدو. مل كثيرةضروب الع. المذكور آنفاً قربانالب الصالحة األعمالصفية بالت إلى الترضية الحسيةطلبة 
على جهودنا بل على وازدهاره  العالم رخاء ال يعتمد. رهنهاب الحسي تحقيق رغباته دون التورط الوعيفي  يستطيع معه الغارق

  ينتهي بتلك األصولمن ال قربان ال يعد لكن  حتماًِرشَْنكْذكر  إلى  ينتهيقربانألن من يجيد أصول ال  المالئكةتنفيذ والربتدبير 
 .ِرشَْنكْذكر  إلى يتعداها انتهاء بل ان المبادئ األخالقيةبصر تقدمه حألحد نبغي  ال ي،لذلك. مبادئ أخالقية سوى، ِرشَْنكْذكر إلى 

 ١٧\٣. چ.ب

 اْدۤيـْر ِاڤَ ْسيـ َرت-ـڤْ آتْـَم اْس تْي

YaSTvaTMariTarev SYaadaTMaTa*áê MaaNav" )  
AaTMaNYaev c SaNTauíSTaSYa k-aYa| Na ivÛTae )) 17 ))  

 ْپـتَشْ شَـ مانَـڤَـهرِٰ تْ-آتْـَم 
ـَْسـتوٰشـآتْـَمـنـى ِاڤَ شَـ َسنْ  طَ

 ِتىاڤيْدي نَـ مْٰايـكاْرا يـتاْس
 المفردات

؛  فقط--ِاڤَ؛  بذاته--آتَْمني؛  إنسان--مانَڤَه؛  و--تْشَ؛  منير--تْريپتَه-آتَْم؛  يبقى--اتْۤيْس؛  حتماً--ِاڤَ؛  يجد لذة في ذاته--َرتيه-آتَْم؛  لكن-- تو؛ الذي--ياه
 .  يوجد--ِتىڤيْدۤيا؛  ليس--َن؛  واجب--كاْرياْم؛  له--تاْسيا؛  تام الرضى--طَهشَْٰسنْتو؛  و--تْشَ

 الترجمة
 بالتمام وحدهابالذات مرتضي ، والتحقيق الذاتالذي ال تبتغي حياته البشرية سوى ، و متعته بالذاتيجدمن  أما
 .يتخطى التكاليف –

 التفسير



بفضل  فوراً الداخلية هتزول كل شوائبذ  اِرشَْنكْ في ذكر  بعملهتماماً والمرتضي على اتم وجه ِرشَْنكْ يوجب من بلغ ذكر ال واجب
كما يتجلى له شاغله بنعمة اهللا  بفضل صفاء وعيه باهللاته الباقية صلوتنكشف له  ،قرابينالمن  آالف عدة قضاءنتيجة  بما يعادل ذكره

 والنساء وغيرها الخمرةالمالهي المادية مثل في  يجد لذة واللعمل المادي با يبالي مثلهال يعود و ،ِڤديةالـفترتفع عنه كافة التكاليف 
 .من المغريات

 ١٨\٣. چ.ب

 ُهوِتـنـاْرتْرِٰا كْيـڤَ تاْسيـنـا

NaEv TaSYa k*-TaeNaaQaaeR Naak*-TaeNaeh k-êNa ) 
Na caSYa SavR>aUTaezu k-iêdQaRVYaPaaé[Ya" )) 18 )) 

 ـَنـتْـشَِتـِنـَهى كَشْرِٰنـاكْ
 وـِتـٰش ْبهۤو- َسـْرڤَا يـشاْستْـنَـ 
 اهيـاپاشَْريـ ڤْـ-ْد َأْرتَْهى يــتْـشكَشْ

 المفردات
؛ أو --كَشَْسَن؛  في هذا العالم--َهىإ؛  الواجبقضاء دون --ِتَنرَِٰأكْ؛  وال--َن؛  غرض--َأْرتَْهه؛  بقضاء الواجب--ِتَنرِٰكْ؛  له--تاْسيا؛  حتماً-- ِاڤَ؛أبداً --َن
 . إلىأ ج يل--ياهڤْياپاشَْر؛  غرض--َأْرتَْهى؛  أو--يتْتْششْكَ؛ األحياء من بين --ِتٰشوْبهۤو-َسْرڤَ؛  له--َأْسيا؛  و-- تْشَ؛أبداً --َن

 الترجمة
 كما الواجبات تلكبلعدم القيام سبب يدعوه  المشرعة، وال واجباته اءقضبيقضيه يس لدى محقق الذات غرض ل
 .سواهعتماد على لالليس بحاجة  نها

 التفسير
 كما  عطالةِرشَْنكْذكر لك ان ال يعني ذ لكن ِرشَْنكْذكر العمل في استثناء  بشرعةجتماعية الماإل التكاليف افةك يتخطى محقق الذات

 ِرشَْنكْمهما فعل في ذكر و ِرشَْنكْسوى  المالئكة البشر أو أي كان منب ِرشَْنكْمحقق ذكر  ال يلوذ.  في النصوص الالحقةضحتسي
 .التزاماتهفإنه يعتبر كافياً للوفاء بكافة 

 ١٩\٣. چ.ب

 مْٰتَْسماْد آَسـكْـتَـه َسـتَـتَـ

TaSMaadSa¢-" SaTaTa& k-aYa| k-MaR SaMaacr )  
ASa¢-ae ùacrNk-MaR ParMaaPanaeiTa PaUåz" )) 19 )) 

 شَـَرتْـ كَـْرَم َسمامْٰايـكاْر
 ْرَمشَـَرْن كَـتْـآ ى هتُوكْـَأَس

 ـهشَٰروۤوپي تنُوَپـَرْم آْپـ
 المفردات

 --شََرْنتْآ؛  حتماً-- ِهي؛ غير متعلق--آَسكْتَه؛  يؤدي--شََرتَْسما؛ عمل --كَْرَم؛  كواجب--كاْرياْم؛  على الدوام--َستَتَْم؛  دون تعلق--آَسكْتَه؛  لذا--تَْسماتْ
 .  إنسان--هروشَٰۤوپ؛  يحصل--تينُوآْپ؛ العلي --َپَرْم؛ عمل --كَْرَم؛ يؤدي

 الترجمة
لذلك .عليحقق ال يتعلقبالعمل دون ألنه ، هثواب تعلق ب دون بدافع الواجب فقطبعمله  اإلنسانيقوم ان  يجب،

 التفسير
 ِرشَْنكْحساب يعمل لمن كل يتقدم لذلك، . أتباع وحدة الوجود المطلقة عند النجاةهو  بينما هتيم عند شخصية اهللا العزيز  هوالعلي

 ملحمة في ِرشَْنكْلصالح القتال  أمر أْرجوَنتلقى . عملهثواب  بهداية سليمة ودون تعلقبمنتهى أغراض الحياة بخطى حثيثة نحو 
شخصية اهللا  لحسابالعمل  لكن  شخصيتعلق هي مسألة  أو مسالماًصالحاً  الفردكون. ِرشَْنكْمشيئة  كانالقتال  ألن تَْرِشكوروكْ
 . الربأمر بهالعمل الكامل الذي يأرفع درجات  هوو تعلق بالثواب دون العملهو  ِرشَْنكْ شْرّي العزيز



 ٢٠\٣. چ.ب

 ْميـدّْهيـسمَْٰسي ڤَ ِهـيــاكَـْرَمٰن

k-MaR<aEv ih Sa&iSaiÖMaaiSQaTaa JaNak-adYa" ) 
l/aek-Sa°hMaevaiPa SaMPaXYaNk-TauRMahRiSa )) 20 ))  

 اهيـتا َجنَـكاَديـآْستْـه
 ياپـِاڤَهـْم ـَرْچَسنْٰ - لُوَك

 ياْن كَْرتوْم َأْرَهسيـْمـَپـشْـَس
 المفردات

 --ِاڤَ َأپي؛  الناسسواد --راَهْمْچنَْٰس-لُوَك؛  َجنََك والملوك--آَدياه-َجنََك؛  قائم--آْستْهيتاه؛  بالكمال--َسْمسيدّْهيم؛  حتماً--ِهي؛  حتى--ِاڤَ؛  بالعمل--ٰناكَْرَم
 .  تستحق--َأْرَهسي؛ للعمل --كَْرتوْم؛  نظراً--َسْمَپشْياْن؛ أيضاً

 الترجمة
واجبك  ضاءقلذلك، ينبغي لك . اجباتهم المشرعة لهمو ءاضقبوا الكمال حققوآخرون  َجنََك مثل ،ملوكال حتى

 .قدوة لعامة الناس
 التفسير

 ابو َجنََك كان. قدوة لآلخرين تكاليفهمال انهم اتموا كافة  اِڤَدْزالـتكاليف  تخطوا من المحققين الذين سواهو َجنََكل امثا لوكالمكان 
مناطق احدى  ميتْهيالملك كان لكنه  علياً ه مقام كانلذلك،. ه األوفياءتيم ومن ابرز شْرّي راَملرب ة الباطنة لفتن وهي السۤيتا العزة
يته من اجل تعليم البشر قاتل مع رع. الحق المطلقه تعليم رعيته القتال في المعركة في سبيل اجب، وكان و الهندبالد في بيهاْر والية

 تَْرِشكوروكْملحمة استنفدت كل الجهود لتفادي الحرب قبل قيام . تفشل فيها المحادثات السلمية التي بأن العنف ضروري في الظروف
ي  فالمتأصل  يضع.على القتالالجانب اآلخر  لتصميم  القتال في سبيل القضية العادلةاقتضى لكن شخصية اهللا العزيز حتى من قبل

وضع قدوة على  ِرشَْنكْذكر بيشجَّع الخبراء .  الماديبالعالم هكتراثعدم امن  رغمعلى ال  مقاييس الحياة والعمل لآلخرينِرشَْنكْذكر 
 .النص التاليهذا ما سوف يوضح في  ولناسل

 ٢١\٣. چ.ب

 شْطَْهـْسرِٰشْي شَـَرتتْـاْد آيـاْد يـ

YaÛdacriTa é[eïSTatadeveTarae JaNa" )  
Sa YaTPa[Maa<a& ku-åTae l/aek-STadNauvTaRTae )) 21 ))  

  َجـنَـهُروـتَِاِڤتَـتْ تَـْد 
  كوروِتىمْٰـاتْ ْپـَرمانَٰيـَسـ 

لُوكَ ْد َأنوڤَـْرتَـِتى تَــْز
 المفردات

 --ياتْ؛  هو--َسه؛  شخص--َجنَه؛  عام--تََرهإ؛  حتماً--ِاڤَ؛  وذاك وحده--تَتْ؛  ذاك--تَتْ؛  قائد محترم--شْٰطَْههرِٰشْ؛  يفعل--َرتيتْشَآ؛  حيثما-- ياتْياتْ
 .  على خطى--َأنوڤَْرتَِتى؛  ذاك--تَتْ؛  كل العالم--هلُوكَ؛  يفعل--كوروِتى؛  مثال--ْپَرمانَْم؛ مطلق شيء

 الترجمة
 .كافة الناسمثال يضعه بأعماله، يتبعه أي و. الناس خطاهعامة  يقوم به رجل عظيم، يتبع عمل يأ

 التفسير
يطلب من اتباعه  ان ال ينبغي لهذ  اد عمله القائكالمال يخالف  ان يجب. بقدوته العملية تعليمهمقائد قادر على  إلى عامة البشر يحتاج

 ومن.  بالتعليميسلك مسلكاً الئقاً قبل شروعه ان  المعلمواجب ان تْشايتَنْيا المولى قال .شخصياًيدخن ذا كان  االتدخينعن وقف الت
  من اجل الوصول)شاْستَْرْز( يةِڤدالـ األسفار يتوجب على المعلم العمل بأصوللذلك، . )آتْشاْريا (اًمامإ ىدعي يعلم على هذا النحو

من الكتب القياسية الواجبة على جامعة وغيرها  )هيتاْمَس َمنو( َمنوشريعة  مثل سفارألمخالفة  اُله ابتداع أحكامال يحق . العامةإلى 
تقدم على هذا هو طريق ال. لبوجوب السير على خطى األوائ ْبهاَچڤَتَْم شْرۤيَمْدجاء في . يهالا تيماستناد الينبغي  عليه، وبناء. البشر



مسئولية كبيرة عامة، وتلقى على عاتقهم لا األولياء على ومعلم المدرسة من لوالد أو رئيس الدولة واالملك ديع.  الروحيتحقيقدرب ال
 . الروحيةاألحكامو المشتملة على المبادئ األخالقية القياسيةلكتب واجبهم هو االستبحار في الذلك، . أتباعهمتجاه 

 ٢٢\٣. چ.ب

 مْٰايـكَْرتَـڤْـي نَـ ِمى پاْرتْهاْسـتـ

Na Mae PaaQaaRiSTa k-TaRVYa& i}azu l/aeke-zu ik-ÄNa ) 
NaaNavaáMavaáVYa& vTaR Wv c k-MaRi<a )) 22 ))  

تْر شَـَنـتْـنْۤيـو كـٰشِكلُوـو ٰشيـ
 مْٰايـنـانَـڤاْپـتَـْم َأڤاْپـتَـڤْـ

 يشَ كَـْرَمـٰنـتْـڤَـْرتَ ِاڤَ 
 المفردات

 ال --َن؛  أو--شََنتْنْۤكي؛  االفالك--وِكٰشلُو؛  في الثالثة--وتْريٰش؛  تكليف الواجب--ْمياكَْرتَڤْ؛  يوجد--َأْستي؛ تْهارِٰ يا ابن ْپ--پاْرتَْهى؛  لي--ِمى؛  ليس--َن
 .  في تكليف الواجب--كَْرَمٰني؛  أيضاً--تْشَ؛  حتماً--ِاڤَ؛  فاعل--ڤَْرِتى؛  يكسب--ياْمَأڤاْپتَڤْ؛  أراد--َأنَڤاْپتَْم؛ شيء

 الترجمة
 مع - بحاجة لكسب شيء أنا  والءي شيينقصنال  . كلهاالثالثةفالك األضمن واجب بني يوج ال ،تْهاِرْپيا ابن 
 .عملأني إذلك ف

 التفسير
 في شخصية اهللا العزيز وصفجاء  :)٨-٧\٦( ْدشَأوَپني شِْڤتاشْڤَتََر

 ـمْٰ َمِهـشْـڤَـَرمَْٰپـَرَمامْٰاٰنتَـْم إشْـڤَـر
  شَـ دايـڤَـتَْمـمَْٰپـَرَم ـتانامِْٰدڤَ تَـمْٰ

  َپـَرْسـتاْدـمَْٰپـَرَم  َپـتۤيـنامَْٰپـتيـمْٰ
 يـاْمذْإڤَـِنـشَْم ُهو بـمِْٰدڤَڤيـداَم 

 
 ِتىاڤيْديشَ تْـ ـمْٰ كََرنَٰيـا كاْريـامْٰنَـ تَْس

 شَ ْدرِٰشْيـاِتىتْـشْ ـاْدهيـكَياْبْهـتْـشَسَمـشْ  -نَـ تَـتْ 
 يـاِتىشْرۤوڤَ ـْر ڤيـڤيـْدهايـشَكْتيَپـراْسيـا 
 شَ تْـاۤيكْريـ -َبـَل  - ْچـۤياَنّي كْسـڤاْبهاڤيـ

 هو معبود كما. يستقل عنه أحد وال  مستعارة من قدرتهاألحياءوكل قدرة تملكها .  وحاكمهااألحياء ملك سائر الملوك وكبير الرب"
ق وهو سبب كل  يفوقه فائال. واجب العبادة وأرباب ومالئكة الكون عن جميع علياللذلك، هو .  والمدبر العظيمالمالئكةجميع 

 .األسباب
 حاسة من حواسه قادرة وكل عليةجميع حواسه . هو المطلق. بسيط عين ذاتهال ه بل جسمجسماً مركباً مثل المخلوقاتلرب ليس ل"

 بعتا بمثابة تتلقائياً مشيئته قضى، تلذلك. ةباينقدراته مت. لذلك، ال يكبره كبير وال يعادله عديل.  الحواسسائر بوظائفعلى القيام 
 ."طبيعي

موجب بواجب كل من يطلب غرضاً من عمله، . هب يوجواجبال دون شوب المادة و قدرةتام ال شخصية اهللا العزيز كل شيء في
ملحمة  في ِرشَْنكْ الربشارك  ي،ذلك على الرغم من. الثالثة لديه ما يحققه ضمن األفالك ليسمن   واجبيوجبال   لكنمحدد

 تعاليه  على الرغم منِڤدية الـاألحكام ِرشَْنكْالرب  ينقضال  بحماية البائس، وكلف م الفارس ألنعظيمالفارس البوجه  تَْرِشكوروكْ
 . جميعهاعنها

 ٢٣\٣. چ.ب

 مْٰايــ نَـ ڤَـْرِتمِْٰهـى اَهـي اْديـ

Yaid ùh& Na vTaeRYa& JaaTau k-MaR<YaTaiNd]Ta" )  
MaMa vTMaaRNauvTaRNTae MaNauZYaa" PaaQaR SavRXa" )) 23 ))  

 تَـهيـجاتو كَـْرَمـٰنـى ِاتَـنْْدر



 َمـَم ڤَـْرتْمانوڤَـْرتَـنِْتى
 ـشَهَسـْرڤَ پاْرتَْهى ااهۤيـَمـنـوشْٰ

 المفردات
؛  درب--ڤَْرتَْم؛  لي--َمَم؛ بعناية كبيرة --ِاتَنْْدريتَه؛  بتقديم القربان-- كَْرَمٰني؛أبداً --جاتو؛  بذا--ياْمڤَْرت؛  ليس--َن؛  أنا--َأَهْم؛  حتماً--ِهي؛  اذا--ياْدي

 .  من كل الوجوه--َسْرڤَشَه؛ تْهارِٰ يا ابن ْپ--ْرتَْهىپا؛  كل البشر--ااهۤيَمنوشْٰ؛  سيتبع--َأنوڤَْرتَنِْتى

 الترجمة
 . حتماً البشر حذوييذتفلسوف يح ،پاْرتَْهى ابن يااعمل،  مل نإ

 التفسير
 رغمعلى ال و للتقدم في الحياة الروحيةالالزم االجتماعي ستتباب الهدوءلى ا متحضر حفاظاً عإنسانتوجد تقاليد عائلية مقصودة لكل 

عمل بها قدوة  فقد أصول الدينقامة  اهوه تجليألن غرض  المهيأةللنفوس  األحكامالحدود و تلك شرع ِرشَْنكْلرب العظيم ان امن 
 قضى جميع ِرشَْنكْ الرب ان ْبهاَچڤَتَْم شْرۤيَمْد من ستفيدن. االخير المرجعكونه  خطاه عتيادي اإلنسان االيتبعوف  سوإاللآلخرين 
 .وخارجهافي داره الدينية ت ارباب العائالواجبات 

 ٢٤\٣. چ.ب

 كالُو ىِمإوْر يـِدۤيـاوتْـس

oTSaqdeYauirMae l/aek-a Na ku-Yaa| k-MaR cedhMa( )  
SaªrSYa c k-TaaR SYaaMauPahNYaaiMaMaa" Pa[Jaa" )) 24 ))  

 ِشـْد َأَهـْمتْـ كَـْرَم مْٰاۤينَـ كوْر
 اْمۤيـشَ كَْرتـا ْستْـا يــكََرْسَسنْٰ

 ا ْپـَرجاهاماهإاْم ۤياوَپـَهنْـ
 المفردات

؛  ذرية فاسدة--ْسياكََرَسنْٰ؛  أنا--َأَهْم؛  اذا--ِشتْتْ؛  تكاليف الواجبات--كَْرَم؛  افعل--اْمۤيكوْر؛  ليس--َن؛ والمالع --اكاهلُو؛  كل--ِمىإ؛ سيخرب --أوتْسۤيِديوه
 . األحياء --اْپَرجاه؛  كل هذه--اماهإ؛  سيدمر--اْمۤيأوَپَهنْ؛ سوف --اْمۤيْس؛  خالق--كَْرتا؛  و--تْشَ

 الترجمة
 حيث ال يعود سالٌم فاسدة ذريةوالدة في  اًسبب وأكون هذه األفالكيع جمهلك توف فساذا توقفت عن العمل، 

 .لدى كائن
 التفسير

 في التقدم الروحي رتيبتؤمن سالمة وت حدودو أحكامتوجد . سالم المجتمع عموماًمن وأتهدد  التي الفاسدة هي الذرية َركَ َسنْْرَنڤ
 الرب. نزوله عند تهاوضرور تها على سمعحفاظاً بها ِرشَْنكْ الربعمل ي  انالبديهيمن .  االجتماعيخللمع هذا ال أجل قمن الحياة
ألصول همال عام  االمجتمع كلما وقعصالح إلشخصياً  الرب تجلىلذلك، ي.  بصورة غير مباشرةيهعلتبعة ضاللها تقع  واألحياء ابو

برفع  الربمعجزة  علينا تقليد يستحيل. التقليدبين وتباع  اال كبير بينبون يوجد. تقليده دوناه  خطعلىالسير ينبغي لنا  لكن الدين
 شْرۤيَمْدجاء في . وقت من األوقاتمطلق  في تقليدهى تعاليمه وعدم علينا العمل بمقتض بل كما فعل في طفولته ڤَْرْدَهَنُچوجبل 

 :)٣١-٣٠\٣٣\١٠ (ْبهاَچڤَتَْم
ِرْج جاتوتْشَـتْ َسماتَيـ نا

  انۤيـشْـڤَـَرهىَمـنَساپي ِهـ
 اْدۤيـذْْهشَـَرْن ماوتْــنَـشْيـاتى آڤي

 ْمـ ڤيـشََٰجـمْٰ -ْبـْدهي ٱ ُروروْدٱ يـاتْها
 

 ه َسـتْيـامْٰتْـشَ ڤَـمْٰاشْـڤَـراٰنإ
 يـتْتْـش كْـڤَـشَريـتَـمْٰتْتَـتْهايـڤا

 وكْتَـمْٰي - شُوتْـڤَـ - ْسـڤَ يـاتْ ِتـٰشامْٰ
 تِْرتْـشَ تَـتْ َسماـْسمْٰـمابودّْهي



 تعيني لكن حذافيرهانفع هذه التعاليم بها بكل  إلى الفطنيعمل وف سو. وكلينوخدمه الم اهللا تعاليم العمل بمقتضى نسانلإلينبغي "
 ."بشرب بحر من السم الزعاف شيڤَ تقليد معجزة المولىألحد ال يمكن ذ  ا وخدمه الموكليناهللا عدم تقليد أفعال إلى تنبهال

 المولى تجرع. ويستحيل تقليدهم دون امتالك قدراتهم )إشْڤََرْز (الشمس والقمر ةالذين يحكمون حركاعتبار مقام جميع  دوماً ينبغي لنا
 الزائفين شيڤَعباد المولى  من كثير يوجد. السم لكذ نقطة واحدة من شرب حاولذا ااإلنسان  سيهلك  لكنبحراً من السم شيڤَ

كثير من  يوجد كما. هعمال بتقليد أالسريعيدعون الموت ناسين انهم ات، وغيرها من المخدر) جانَْچ (الحشيشة تدخينفي المنغمسين 
. ڤَْرْدَهَنُچورفع جبل معجزة  عن تقليد عجزهمناسين  )الۤي ل-َسَر(رقصة التتيم   تقليديفضلون الذين ِرشَْنكْللرب  الزائفين التيم

 كثير يوجد. رةدون جدا ادعاء مقاماتهم  اإلنسانيحاول ان نبغي يال كما تعاليمهم بل اتباع ولياءاأل عدم تقليد لإلنسانلذلك، من الخير 
 .اهللاوة ق إلى المفتقرينمدعين اإللهية من 

 ٢٥\٣. چ.ب

 ُسوـمْْٰدڤايـ َأڤىـ كَـْرَمـٰناَسكْتاه

Sa¢-a" k-MaR<YaivÜa&Saae YaQaa ku-vRiNTa >aarTa )  
ku-YaaRiÜÜa&STaQaaSa¢-iêk-IzuRl/aeRk-Sa°hMa( )) 25 ))  

 ْبهاَرتَي اتْها كوْرڤَـنْتيـ
 ْس تَـتْهاَسكْـتَشْمْْٰدڤايـاْد ڤۤيكوْر

 ـَرَهـْمـْچَسنْٰ - لُوَكوْر ـْرٰشۤيـكيـشتْـ
 المفردات

 --ڤيْدڤاْن؛  واجب--اتْۤيكوْر؛ سليل ْبَهَرتَ يا --ْبهاَرتَ؛  يفعلون--كوْرڤَنْتي؛  بقدر--ياتْها؛  الجاهل--َأڤيْدڤاْمَسه؛  بتكاليف الواجبات--كَْرَمٰني؛  متعلق--َسكْتاه
 .  عامة البشر--َرَهْمْچَسنْٰ-لُوَك؛  طالب الريادة--وهشيكۤيْرٰشتْ؛  دون تعلق--آَسكْتَه؛  لذا--تَتْها؛ المتعلم

 الترجمة
 .لآلخريندون تعلق، قدوة  لكن أيضاًيعمل  ان للعاِلمها، يمكن أجور الجاهل بواجباته وهو متعلق بيقوم كما

 التفسير
عمل ، وربما ِرشَْنكْمل ال يساعد على تنمية ذكر  على عِرشَْنكْيقدم محقق ذكر  ال. عن سواه بتباين الرغبةبائن  ِرشَْنكْمحقق ذكر 

رضى  ِرشَْنكْمحقق ذكر يطلب  لترضيته الحسية بينما األعمال تلكالمتعلق بيقوم  لكن  مثل الجاهل شديد التعلق بعمله الماديتماماً
 .ِرشَْنكْ وضع قدوة العمل وبذله لغرض ذكر ِرشَْنكْالمطلوب من محقق ذكر  ،ذن ا.ِرشَْنكْ

 ٢٦\٣. چ.ب

نَ ْديى َجنَـمْٰ ْبِهـَد-ي ـ بودّْه

Na buiÖ>aed& JaNaYaedjaNaa& k-MaRSai(r)NaaMa( )  
JaaezYaeTSavRk-MaaRi<a ivÜaNYau¢-" SaMaacrNa( )) 26 ))  

 نـاْمچيـ َسنْٰ- كَـْرَم مْْٰچـۤياناَأ
 ي كَْرماٰن- َسـْرڤَتْ يىـشَُٰجو

ڤ شَـَرْنتْـه َسماكْتَيوْدڤاْن يـ
 المفردات

؛  كل--َسْرڤَ؛  تعشيق--تْيىشَُٰجو؛ العملثواب  ب المتعلق--ناْمچيَسنْٰ- كَْرَم؛ الجاهل--ْمْچۤياناَأ؛  يسبب--تْيىَجنَ؛  اضطراب الفطنة--ْبِهَدْم-بودّْهي؛  ليس--َن
 .  يمارس--َرْناتْشَْسم؛  مشغول--يوكْتَه؛  عاِلم--ڤيْدڤاْن؛  عمل--كَْرماٰني

 الترجمة
 بهحري .  على ترك العملهمعيشج بتالتكاليف المشرعةثواب  بالمتعلقينجهلة العقول  عاِلمالبلبل  يال ان يجب

 . ِرشَْنكْكل أشكال النشاطات للتنمية التدريجية لذكر بتتيم وشغلهم وضع قدوة لهم ببذل العمل ب
 التفسير



 هو غرض ِرشَْنكْ المتمثل بفهممنتهى أغراض الحياة . )اهِڤديِاڤَ  يْر َسْرڤاشَتْ دايشِْڤ (هو ِڤديةالـ لشعائراغراض جميع امنتهى 
 ما النفوس المهيأةتجهل  لكن  الماديعمل المتعلقة بالالتوجيهاتومن ضمنها جميع  ِڤديةالـ المضامين وكل قرابينمراسم الجميع 
 إلى الذاتال ترتقي  لكن هذا الغرض فقط إلى نتهاء اِڤديةالحكمة الـ النفوس المهيأةلهذا السبب، تدرس . الترضية الحسيةيتعدى 

 بل بأعمالهم أو مفاهيمهم خرينزعاج اآل ا عدمِرشَْنكْجب محقق ذكر من وا وبناء عليه،.  الحسي وحدهالضبطسوى ب ِرشَْنكْذكر 
ن واجب م .بدرب العمل والمسلك الحسيشباعه  الالجاهل العامل من اج لتعليم ِرشَْنكْخدمة في  عملكل بذل  ةوسيللعرض عمل لا

  عدم جوازعلى الرغم من ه بسيطاًقدمولو كان ت ِڤديةالـالمرور بسائر السبل دون انتظار  تهخدم إلى يأخذان  ِرشَْنكْذكر ب قدمالمت
 بمجرد ِرشَْنكْستطاعته قطف كل االجور في ذكر  إلِڤديةالـتمام الشعائر ا إلى  الحظ هذاسعيدال حاجة ل. بأعمالهزعاج الجاهل ا

 .هطبع ل المشرعفرضاتمام ال
 ٢٧\٣. چ.ب

 يـاناماٰنيـِتـه كْررِْٰپـَركْ

Pa[k*-Tae" i§-YaMaa<aaiNa Gau<aE" k-MaaRi<a SavRXa" )  
AhªarivMaU!aTMaa k-TaaRhiMaiTa MaNYaTae )) 27 ))  

چو ـشَهي َسـْرڤَه كَْرماٰنيــاٰن
  تْمااهذْۤوميـ ڤ-كاَر َأَهنْٰ

 اِتىيـَمـنْـي تإكَـْرتاَهْم 
 المفردات

-آتْما؛ األنا الزائفة معمي ب--ىذَْهۤوڤيم-كاَرَأَهنْٰ؛  كل أصناف--َسْرڤَشَه؛  أعمال--يكَْرماٰن؛ شواكلال ب--نٰٰايهچو؛  مفعول--انيكْرياماٰن؛  للطبيعة المادية--ِتهرِْٰپَركْ
 .  يعتقد--َمنْياِتى؛  بذا--تيإ؛  أنا--َأَهْم؛  فاعل--كَْرتا؛ شخصية الذات ال-

 الترجمة
 .ةالفاعلهي  ابأنهحسب  تاألنا الزائفة المحيَّرة بالنفس هي الفاعلة لكن  الطبيعة الماديةشواكل

 التفسير
صاحب يعمل . قاميهما بعيد بين ملكن يوجد بونالوعي المادي في  على صعيد واحد مع الغارق ِرشَْنكْقد يبدو عمل محقق ذكر 

يجهل . ِرشَْنكْبتدبير من انتاج الطبيعة المادية العاملة البدن آلية  ان جاهالًنه الفاعل بأتوهمه  التي ةزائفالاألنا الوعي المادي ب
 بدنه الكثيف وبدنه اللطيف كل من ان يجهل. جهله سَِّمة تلك و استقالله بالعملاألنا الزائفة صاحب يتوهم. كِْرشَْنالمادي أنه في يد 

شخصية اهللا   انينسى الجاهل. ِرشَْنكْبذل عمل بدنه وعقله في خدمة   مما يستلزمشخصية اهللا العزيز الطبيعة المادية بأمرخلق  من
 هو وهذافي الترضية الحسية استغالل حواسه  إلى ويعود نسيانه هذا) ِكشَشۤيِرْه (البدن المادي حواسرب باسم  معروف العزيز

 .ِرشَْنكْ بـاألزليةصلته تنسيه  التي األنا الزائفةسبب حيرته ب
 ٢٨\٣. چ.ب

 ُهو با-تْ تو َمـها يـ ڤ-تّـتّـڤَ 

Tatvivtau Mahabahae Gau<ak-MaRiv>aaGaYaae" )  
Gau<aa Gau<aezu vTaRNTa wiTa MaTva Na SaÂTae )) 28 ))  

چو هيُّوـَچْبهايـ ڤ- كَـْرَم - نَٰ
چو و ڤَـْرتَـنْـتَــٰشنِٰچوـا نَٰٰ
 َمتْـڤا نَـ َسـجَّـِتىي تإ

 المفردات
؛  حواس--نٰٰاهچو؛  فروق--وهايَُّچڤيْبها؛  العمل تحت سلطان المادة--كَْرَم-نَٰٰچو؛ شاكي السالحيا  – ُهوبا-َمها؛  لكن--تو؛  العاِلم بالحق المطلق--ڤيتْ-تَتّْڤَ
 .  يتعلق-- َسجَِّتى؛أبداً --َن؛  تفكير--َمتْڤا؛  بذا--تيإ؛  مشغول--ڤَْرتَنِْتى؛  بالترضية الحسية--ونِٰٰٰشچو

 الترجمة
 والعمل المتيم بين العمل الفارق، لعلمه ملذاتهاشغل بالحواس ونيا شاكي السالح، ال ي العالم بالحق المطلقان 

 . للثواب



 التفسير
وضع هو  في الخليقة المادية وضعه وان ،ِرشَْنكْالرب قدرة  انه ويعلمة يالمادالصلة  فيوضعه حراجة  الحق المطلق محققيدرك 
عينية الذات مفهوم يعلم انه تورط في  كما . والعلم والخلودالبهجةدرة اهللا، صورة قمثابة يعلم بهويته الحقيقية ب كما مناسبغير 

أعمال  إلى نقطعي فِرشَْنكْالرب  إلى الخدمة التتيميةفي  نشاطاته بذلغرض وجوده الصفي هو  ان والبدن المادي بطريقة ما ويعلم
 على ثوابيتكدر بمصاب ال ال ،وبالتالي. في يد اهللاحياته المادية ان  يعلم. زائلة الالماديةأعمال الحواس يقطع تعلقه ب وِرشَْنكْذكر 
  وَپَرماتْما و ْبَرْهَمْن: الثالثة بوجوهه الحق المطلقب المعال ان ،ْبهاَچڤَتَْم شْرۤيَمْدجاء في .  يعتبره رحمة اهللاوالذيمهما صعب  هضروب
 .اب الصلة باهللامن بمقامه الفعلي فهم  ألنه يتْڤ -تَتّْڤَى دع يْبَهَچڤاْن

 ٢٩\٣. چ.ب

 اهاهذْۤومُّـ َس-نَٰ چوِتـْر رِْٰپـَركْ

Pa[k*-TaeGauR<aSaMMaU!a" SaÂNTae Gau<ak-MaRSau )  
TaaNak*-Tòivdae MaNdaNk*-Tòivà ivcal/YaeTa( )) 29 ))  

  كَـْرَمـسو-نَٰ چوَسـجَّـنْـِتى 
  َمنْـداْنُدويـ ڤ-تْـْسَن رِٰتاْن َأكْ

كْ تْيىـلَشاتْـيـْن نَـ ڤيـ ڤ-تْـْسَن رِٰ
 المفردات

-تْْسَنرَِٰأكْ؛  أولئك--تاْن؛  بالعمل المادي--كَْرَمسو-نَٰٰچو؛  يرتهن--َسجَّنِْتى؛  مخدوع بالتوحد المادي--اهاهذَۤوَسمُّ؛ شواكل ب--نَٰٰچو؛ مادية للطبيعة ال--ِتهرِْٰپَركْ
 .  ال تزعج--تْىشالَيتْڤي؛  ليس--َن؛  العليم--ڤيتْ-تْْسَنرِٰكْ؛  متكاسل عن تحقيق ذاته--َمنْداْن؛  فقراء العلم--ڤيَده

 الترجمة
 على هزعزعال ي ان  الحكيمعلى. هيتعلق ب ف الماديةةعيالطب شواكلب العمل المادي مضلالً إلى اهلالجنصرف ي

 .القائم بها معرفةقصور ، بسبب األعمال دنيوية هذه الرغم من
 التفسير

شديد يطلق على  و،مادي هبة الطبيعة الماديةالالجهاز البدني . تغمرهم التعيينات المادية وة الكثيفةالمادوعي بذاتهم الجهلة  يوحد
 هأهلنسباء البدن ايعتبر  كما عينية ذاته ولباسه البدنيالجاهل توهم ي. )ْنَمنَْد (النفس الروحيةفهم  إلى مفتقركسول  مادة بالشبعالت

 ة والقوميةاالجتماعيت محصور بالمجاال مل هؤالء الجهلةع. ال وسيلة غاية الدينية المراسميعتبر و  مكان مقدسرأسهومسقط 
ال تستحق العناية وربما عمل هؤالء التحقيق الروحي خرافة معتبرين  عييناتسحر هذه التب  الماديالحقلب دوماً ينشغلون. ةواإليثاري

ياة لهذا السبب، ال ينبغي لمن تتجلى لهم انوار الح.  مشابهةدنيويةعمال خيرية أفي سبيل مبادئ اخالقية راقية مثل الالعنف و
 . عملهم الروحي بصمتقضاءلهم األفضل المادة بل من في غارقين هؤالء ال اثارة ،الروحية

  أشداهللا  لكن تيملوقت الثمينوإضاعة ا زعاجهم ا بعدمِرشَْنكْالرب نصحنا  ي، السببلهذا. ِرشَْنكْأعمال ذكر مكن للجهلة تقدير  يال
تشكل  التي ِرشَْنكْأعمال ذكر ب شغلهل سعياً المخاطر مثل التقرب من الجاهل كليقدمون على ، وبالتالي. هم مرادهفهمل منه لطفاً
 .لإلنسان ملحةالضرورة ال

 ٣٠\٣. چ.ب

 يكَْرماٰني ْرڤاٰنـ َسيَِِّم

MaiYa SavaRi<a k-MaaRi<a SaNNYaSYaaDYaaTMaceTaSaa )  
iNaraXaqiNaRMaRMaae >aUTva YauDYaSv ivGaTaJvr" )) 30 ))  

 ِشـتَسـاتْـ -تْـَم اۤيـاْدْهۤيـْساَسنّْـي
ن تْـڤا ْبهۤوُموـْرَميـْر نـۤيراشيـ

  ْجـڤَـَره-ـتَ يـَچاْسـڤَ ڤيـوْدْهيـ
 المفردات

 --نيْرَمَمه؛  دون رغبة بنفع--نْيراشْيه؛  بالوعي--ِشتَساتْ؛  علم تام بالذات--اتَْمۤيَأْدْه؛  ترك تام--ياْسيانَّْس؛  أعمال--كَْرماٰني؛  كل أصناف--يَسْرڤاٰن؛  إلّي--َميِّ
 .  دون خمول--ْجڤََره-تََچڤي؛ قتال --يوْدْهياْسڤَ؛  على هذه الحال--تْڤاْبهۤو؛ دون ملكية



 الترجمة
كل شعور بالملكية من نزهاً ، منفعرغبة في الما  دون، بيبعلم تام كل عملك هبني  ،أْرجوَن يا لك،لذ
 . قاتلالخمول،و

 التفسير
قد يزيد . كريحد القيام بواجباته بإنضباط عس إلى  بذكره ذكراً بالغاًإنسان كل اهللا يأمرذ  اهذا النصفي  ْبهَچڤَْد چۤيتاغرض وضح ي

على السعادة  النفس تقوى ال. النفس قوام به ألن ِرشَْنكْتكال على باال الواجبات قضاءال بد من  لكن مثل هذا االمر من الصعوبة
 كما لو كان قائده ل بالقتاأْرجوَن إلى امره ِرشَْنكْالرب  صدرألذلك، . ته لمشيئالخضوع هو مقامها األصلي ألن ه معالتعاوندون 
. ملك بالتحسن كل ع متجرداً واجبه المشرعيتعين عليه القيام بكما كل غال ورخيص الرب بافتداء   اإلنسانيتعين على. كريالعس

 إليه فوض امرهمن يكل لذلك، . األحياءحياة  و هشخصية اهللا العزيز . اعتباردونو حفظالرب دون ت أمر تنفيذب أْرجوَنتمثل واجب 
 سيد البأمر وجوب العمل تعني هنيراشۤي كلمة. ْزِشتَتْ-اتَْمۤيأْدْه يسمى ، على أتم وجهِرشَْنكْ ذكرمن يكل  أو شخصيدون أدنى اعتبار 

 المالكية  ان الفهملإلنسانينبغي  كذا،. هشخص واحد لعاء فلسدون اّد المصرف ماليين الدوالرات موظفعد ي. زاءج انتظاردون 
  بحبهتتيم عند ملكية شيءالفرد عي  يّدال ان المحتممن و. )َميِّ (لّيإ كلمةحيد ل الوالتفسير هو هذا.  وحدهلشخصية اهللا العزيز

 الذي يخلو من ألمر الصارمالتقيد بهذا اتردد بصدد مطلق  طرححري به و )نيْرَمَم (شيءال يخصني   يدعىهذا الوعيو. ِرشَْنكْ
نوع فرد يوجد لكل . )َرْجڤَ-يَچتَڤ (الخمولو المحمومةلعقلية ن ا يتنزه ع،في هذه الحالة و.هاذا وجد مزعومالنسب البدني ال اعتبار

 .النجاةدرب  إلى  ما يقودوهذا أعاله مر كما ِرشَْنكْ ذكر الواجبات في تلكويمكن قضاء كل  هرتبته وطبعلوفقاً مناسب من العمل 
 ٣١\٣. چ.ب

Yae Mae MaTaiMad& iNaTYaMaNauiTaïiNTa MaaNava" )  

 اْميـتْيـ نإَدْم ِمى َمتَـْم ىيـ
é[ÖavNTaae_NaSaUYaNTaae MauCYaNTae Tae_iPa k-MaRi>a" )) 31 ))  

 امانَـڤاهي طْـَهنْتـشْٰيـَأنوت
 تُوانْيـۤونَـسٱڤَـنْتو اشْـَردّْه

 هيـْبهـكَـْرَمي پـٱانِْتى ِتى يتْشْمو
 المفردات

-يانْتَهۤوَأنَس؛ يمإيمان وتتب—ڤَنْتَه-شَْردّْها؛  بشر--امانَڤاه؛  منتظمقضاء --َأنوتۤيشْٰطَْهنْتي؛  وظيفة أزلية--نيتْياْم؛  أولئك--إَدْم؛  َأحكام--َمتَْم؛  لي-- ِمى؛ الذي--ىي
 . من رهن العمل --كَْرَمْبهيه؛  حتى--َأپي؛  منهم جميعاً--ِتى؛  يتحرر--يانِْتىتْشْمو؛  دون حسد-

 الترجمة
 .العمل الجزائييتحرر من فإنه  ، بإيمان، دون حسداهويتبعحسب ارشاداتي  يقضي واجباته من

 التفسير
 وضع لإلنسانينبغي . ِڤَدْزالـك قديم ِرشَْنكْذكر و. قديمة وهذه حقيقة ِڤديةالـحكمة جوهر كل ال وه ِرشَْنكْ شخصية اهللا العزيز مرأ

 مما ِرشَْنكْبـيمان  ا دونْبهَچڤَْد چۤيتا علىتعليقات المن الفالسفة الذين يكتبون ثمة كثير . اهللايحسد  ان  دونيمانه في هذا االمر اكل
 التعاليم القديمةب راسخاً يماناً ايملككان ذا ا ملثواب الع من عتيادياال نساناإلسوف يتحرر لكن الجزائي  يمنع تحررهم من العمل

 ان ال اِرشَْنكْ بكل تعاليم الرب بحذافيرها في بداية سيره على درب ذكر نسانقد ال يتقيد اإل.  العمل بهاعنعجز ولو   العظيمللرب
 .ِرشَْنكْ لـالصفيمقام الذكر  إلى سوف يرقى به المبدأ،  من هذاامتعاضه وعدم ،عمله المخلص دون اعتبارات الفشل واليأس

 ٣٢\٣. چ.ب

 تُوانْيـاسۤويـى تْـڤْ ِاتَـْد َأْبْهـيـ

Yae TveTad>YaSaUYaNTaae NaaNauiTaïiNTa Mae MaTaMa( ) 
SavRjaNaivMaU!a&STaaiNviÖ NaíaNaceTaSa" )) 32 ))  

 ِمى َمـتَـْمي طْـَهنْتـشْٰيـانوتنـ
  تاْنـْزهاْمذْمۤوي ڤ- ْچـۤياَن - َسـْرڤَ



ڤ ـتََسهتْـِشطاْن َأـنَـشْٰي دّْهيـ
 المفردات

 جميع --ْچۤياَن--ڤََسْر؛  َأحكام--َمتَْم؛  لي--ِمى؛  منتظمقضاء --َأنوتۤيشْٰطَْهنْتي ؛َن ال تفعل ؛ بدافع الحسد--يانْتَه أْبْهياسۤو؛ هذا-- ِاتَتْ؛ رغم--تو؛ أولئك --ىي
 . نَٰشْٰدون ذكر كْرِٰ --تِْشتََسه أ؛ يفسد--طاْن ناشْٰ؛جيداً اعلم --يڤيدّْه ؛ هم-- تاْن؛تماماً مخدوع --هاْنذْيمۤوڤ ؛ضروب العلم

 الترجمة
ن كل علم، م جردونممارسونها بإنتظام، هم يالحسد، وال من بدافع هذه التعاليم  ونتجاهلأما الذين ي
 .لكمالمحبطون في مساعيهم ل، ومخدوعون

 التفسير
. حاكممر الالعاصي أل يعاقب كما ب العقاهينتظر شخصية اهللا العزيز أمر كل من يعصى. ِرشَْنكْتوضح هنا نقيصة عدم ذكر 

تحقيق ب أمل له اللذلك، . هشأنعال  مهما  نتيجة خواء قلبهشخصية اهللا العزيز وَپَرماتْماو العظيم  ْبَرْهَمْنبذاته وذات جاهل  العاصي
 .الحياةكمال 

 ٣٣\٣. چ.ب

 ااهۤيشْٰـطَـِتى ْسـڤَـْســِستْ مَْٰسـْدرِٰشَـ

Sad*Xa& ceíTae SvSYaa" Pa[k*-TaejaRNavaNaiPa ) 
Pa[k*-iTa& YaaiNTa >aUTaaiNa iNaGa]h" ik&- k-irZYaiTa )) 33 ))  

 يـڤاْن َأپـْچـۤيانَِتـْر رِْٰپـَركْ
 يتانْبهۤوي انْتۤي مْٰـتيرِْٰپَركْ

نْ ياتيــشْٰيـ كَرمْٰيــَرَهـه كيـْچ
 المفردات

 --تانيْبهۤو؛  يمر--انْتيۤي؛  طبع--ْمتيرِْٰپَركْ؛  رغم--َأپي؛  المتعلم--ڤاْن-ْچۤياَن؛  الطبعشواكل --هْپَركْريِت؛  بله--ااهۤيْسڤَشْٰ؛  يسعى--ِسشْٰطَِتى؛  تبعاً--َسْدرِٰشَْم
 .  قادر--ياتيكَريشْٰ؛  ماذا--كيْم؛  قمع--َرَههْچنْي؛ األحياءكل 

 الترجمة
 حتى ؟ يحقق ان قمع لليمكن ما. مخلوق يتبع سليقتهذ كل  ا،على شاكلته العلم يعمل رجل

 التفسير
 الفصلفي يؤكد الرب  كما ِرشَْنكْ ذكر لالعليالصعيد ستقرار على اال قبلمن المحال   الماديةةعيالطب شواكل سلطانمن الفرد  نجاة

 أو النظريالعلم  بمجردأعظم علماء األرض حتى على غير ممكنة  )ماۤيا (الطبيعة الماديةشراك  من النجاةلذلك، . )١٤\٧(السابع 
ال انهم منساقين  االعلمية العاليةالدرجات  نحملوالذين ي الروحانيين المزعومين منكثير ال يوجد. الماديعن البدن ذات بين الت
 يبقى مغلوالً نتيجة صلته لكنه عاليةمؤهال بدرجة جامعية   اإلنسانيكون ربما. تخطيها المادية وقاصرين عن ةعيالطب شواكلب

ال لذلك، . ةه المشرعتكاليفب منشغالًكان  وان  حتىالمادية من العبودية فكاكالفرد على اليعين  ِرشَْنكْذكر . السحيقة بالطبيعة المادية
البقاء في وضعه  به يبل حر فاًائ زتعلياًس مزعوما أو ميُّوچۤيا ليصبح ِرشَْنكْ  ذكرتحقيق غياب في ة المشرعتكاليفه تركينبغي ألحد 

 .ماۤيامكنه من الفكاك من قبضة ي مما رعاية فوقية تحت ِرشَْنكْالحالي وتنمية ذكر 
 ٣٤\٣. چ.ب

 اْرتِْهىۤيـاْسيـنْْدرىـيْسايـرإنْْد

wiNd]YaSYaeiNd]YaSYaaQaeR raGaÜezaE VYaviSQaTaaE )  
TaYaaeNaR vXaMaaGaC^etaaE ùSYa PairPaiNQaNaaE )) 34 ))  

را تاويـاڤَـْسـتْهيـاو ڤْـ ْدِڤـٰش- َچ
 ِهـتْتْشّْـَچْر نَـ ڤَـشَـْم آيُّوتَ
 اونـيـَپـنْـتْهيـا َپـريـَأْسـ ىتاو ه



 المفردات
؛  تحكم-- ڤَشَْم؛أبداً --َن؛  لهم--هيُّوتَ؛  يحكم--ْستْهيتاوڤْياڤَ؛  تجرد أيضاً--اوٰشْدِڤ؛  تعلق--َچرا؛  المحسوسات--ْسيا َأْرتِْهىإنْْدرييا؛  للحواس--ْسياإنْْدرييا

 .  عوائق--َپريَپنْتْهيناو؛  له--َأْسيا؛  حتماً--ِهي؛  أولئك--تاو؛  ال بد من الوصول--ِهتْتْشَّْچآ

 الترجمة
تحت تأثير مثل ذلك   اإلنسان ان يقعغيال ينب. الحواس ومحسوساتها إلى ثمة مبادئ تنظم التعلق والنفور العائد

 .تحقيق الذاتعلى درب كأداء وائق ، ألنها عالتعلق والنفور
 التفسير

 األحكام البعيد عن هذا الذكر مكلف بالحدود وفي المقابل،. تلقائياًة  الترضية الحسية الماديعن يعرض ِرشَْنكْان العامل في ذكر 
للمثال، . المحسوسات بِڤديةالـ األحكام والحدودبالملتزم  علق يال لكن ة الماديعبوديةال علةي هقيود دون  المادية الملذات. ِڤديةالـ

 معاشرة سوى الزوجة وتفرض على ِڤديةالحكمة الـ تحظر لكن  ضمن الزواججائزةو المهيأةللنفوس الزمة اللذة الجنسية ضرورة 
ومن الضروري ، حظر الهذا على الرغم من الزنا إلى لرجل ميااليبقى ا. األمنظرة  سوى زوجتهجميع النساء  إلى الرجل النظر

 البدن المادي ضمن متطلبات اشباع ِڤديةز الحكمة الـيتج. تحقيق الذات على درب عقباتتشكل وف  الميول وإال ستلكضبط 
حدود  والاألحكاملتزام ب االإلنسانل بل ينبغي ةكليبالهذه المسموحات  إلى ال يعني الركونذلك   لكن البدنحياةطيلة  حدود والاألحكام
بكالم آخر، ال يستطيع الفرد ضمان عدم .  أيضاًنحرافلالعرضة لمسموحات ا ممارسة الترضية الحسية ضمن  ألن تعلقدون

سلك اكثر المسالك  وان  اللذة الجنسية حتىحدودلتزام بأحكام و اال توخي الحذر بصدد على الرغم مناالنزالق في مهاوي الشهوة
يجب تجنب التعلق حتى في  ،وبناء عليه. نا بالمادةقترانأي منذ بداية امنذ زمن سحيق كامنة في قلوبنا  روح اللذة الحسية  ألنناًام

 مرحلة من مراحل ة في أيِرشَْنكْال يقدم الفرد على اهمال ذكر  ان لذلك، يجب. ل تفادياً للزلةسب الافة بكةنضبطالماللذة الحسية 
 .ِرشَْنكْ ذكرلى صعيد رسوخ عال هي غاية االنقطاع عن التعلق الحسي على اشكالهل مجم ألن حياته

 ٣٥\٣. چ.ب

 نَٰـهيـچو ڤُمو ْدَهـْر-اْن ْسـڤَ ۤيشِْر

é[eYaaNSvDaMaaeR ivGau<a" ParDaMaaRTSvNauiïTaaTa( )  
SvDaMaeR iNaDaNa& é[eYa" ParDaMaaeR >aYaavh" )) 35 ))  

 تاتْيـطْهـ َأنوشْٰ- ْدَهـْرماتْ ْسـڤْ -َپـَر 
 اهيـِر شْمْٰيـْدَهـنَـ ْدَهـْرِمى ن-ْسـڤَ 

 اڤَـَههۤي ْبَهـُمو ْدَهـْر-َپـَر 
 المفردات

-ْسڤَ؛  على أتم وجه--َأنِوشْٰطْهيتاتْ-سو؛ رغي من تكاليف ال--ْدَهْرماتْ-َپَر؛  حتى المعيب--نَٰٰهچوڤي؛  التكاليف الشخصية--ْدَهْرَمه-ْسڤَ؛ أفضل بكثير --اْنۤيشْر
 .  خطر--ڤََههآ-ْبَهيا؛ رغي تكاليف ال--ْدَهْرَمه-َپَر؛ أفضل --شْرياه؛  خراب--نيْدَهنَْم؛  التكاليف الشخصية--ْدَهْرِمى

 الترجمة
 التكاليف المشرعةيقوم ب ان على ،ولو بشكل ناقص شاكلتهل التكاليف المشرعة ب اإلنسانيقوم ان فضلاال من
ذ  ا،خرين اآلتكاليفمن القيام بأفضل ي شخصالتكليف الهالك نتيجة القيام بالن  ا. على أتم وجهسواه شاكلةل

 . خطرخريناآلتقليد ان 
 التفسير

 ة المشرعتكاليفال.  لسواهةلمشرعتكاليف ا على القيام بالِرشَْنكْ في ذكر تام لـةه المشرعتكاليف ب اإلنسانيقوم ان من االفضل
 السيد الروحيطة بفمنو الروحية الواجباتأما . ه المكتسبمزاجتناسب ته المعنوية التي أوافق تهيت المادي الصعيد  علىلشخص ما
 وان حتى روحية مأجتماعية  اكانتأ سواء همزاج لةالمناسبتكاليف ال بالقيام  اإلنسانمن واجب لكن ِرشَْنكْ إلى العليةفي الخدمة 

لشرعي التقيد بالتوجيه امبدأ  لكن الماديةالواجبات الروحية عن  تتباين الواجبات قد.  سواه بقضاء تكاليفهتقليد بدال من  بحياتهتودأ
شواكل مسيَّراً ب يكون عندما  دون تقليد الغيرهرتبتملالمشرعة تكاليف الالتقيد ب الفرد من واجب. يبقى لخير القائم به على الدوام

 من وعليه،. الحماسةب سيَّرالم) تْريياشَكْ(للفارس  المجاز ينأى بطبعه عن العنف األصالةبسيَّر  المَنْبراْهَمالـ ،مثالً.  الماديةالطبيعة
ية القلب على نحو تدريجي وليس بين ية تصفعملتتم . المسالم َنْبراْهَمالـالهالك في سبيل مبادئ العنف من تقليد  فارساألفضل لل



قر على ويست  الطبيعة الماديةشواكلحين يتخطى  السيد الروحي الثقةهداية لفرد القيام بمطلق وظيفة تحت ليمكن لكن . ليلة وضحاها
 مراتب.  صحيحوالعكس َنْبراْهَم الـوظيفةالقيام ب ِرشَْنكْالذي بلغ مقام ذكر فارس ال يستطيع.  على اكمل وجهَنِرشْكْمقام ذكر 

  في حين،َنْبراْهَمـلادور لعب فيما بعد لكنه بالوالدة من الفرسان  اميتَْرڤيشْڤ كانللمثال، . العلي الصعيدعلى ترتفع العالم المادي 
قيام  من اللإلنسانال بد  لكن العلي إلستقرارهما على المقام لكتسنى لهما ذ. فارسالبدور قام  لكنه  بالوالدةَنبراْهَم اَمَپَرشوران ك
 . ما دام على الصعيد الماديواحدوقت ب ِرشَْنكْ  مع ذكره االجتماعيةتمرتب وشاكلتهل ةالمشرع تكاليفبال

 ٣٦\٣. چ.ب

 اوڤاتْـشَ اْرجوَن

AJauRNa ovac  
AQa ke-Na Pa[Yau¢-ae_Ya& PaaPa& criTa PaUåz" )  

AiNaC^àiPa vaZ<aeRYa bl/aidv iNaYaaeiJaTa" )) 36 ))  

 مْٰايـٱ تُووكْيـَأتَْهى ِكىَن ْپـَر
 روشَٰـهۤوپي شَـَرتتْـ مْٰپاَپـ

 ايـــنِٰڤاْرشْٰي  َأپـَهـنّْتْشّْيـَأن
 تَـهيـجـيُّويڤَ نإَبـالْد 

 المفردات
 --َهْنتْشَّْأني؛  إنسان--روشَٰهۤوپ؛  يفعل--شََرتي؛  خطايا--پاَپْم؛ د واح--أياْم؛  مجبر--ْپَريوكْتَه؛  بالذي--ِكَن؛  عندئذ--َأتَْهى؛ أْرجوَن قال --ه أوڤاتْشَأْرجونَ

 .  مشغول--جيتَهيُّون؛  كما لو--ڤَإ؛  بالقوة--َبالتْ؛ يٰنشْٰرِٰ يا سليل ڤْ–يانِٰڤاْرشْٰ؛  رغم--َأپي؛ دون رغبة

 الترجمة
 جبرموكأنه  ،رادته اعن اًرغمها ولو يقترف ،خطيئةال إلى  اإلنساندفع ما الذي ي،شْنيِرڤْيا سليل : أْرجوَن قال

 ؟على ذلك
 التفسير

 الطرقبشتى تعمل  لكنها المادي العالم خطاياعرضة لا ليست نه مما يعني اصل هللا وصفية باألالقدرة البينية الهبائية هي األحياء
سؤاالً كان  ِرشَْنكْ أمام الذي طرحه أْرجوَن سؤال لذلك،. الطبيعة المادية بصلتما تكون مجبرة حالما تغالباً وة دون تردد خاطئال

 بل  القلبفي نافذةال الذات العلياالخاطئ من دفع  دافعليس هذا ال. أحياناً وتسييرها باالثم  لألحياءالمنحرفة يتعلق بالطبيعة جوهرياً
 . التاليالنصفي  اهللايشرحه آخر بدافع 

 ٣٧\٣. چ.ب

 اوڤاتْـشَ ْبَهَچـڤاْن -شْرۤي 

é[q>aGavaNauvac  
k-aMa Wz §-aeDa Wz rJaaeGau<aSaMauÙv" ) 

MahaXaNaae MahaPaaPMaa ivÖyeNaiMah vEir<aMa( )) 37 ))  

 شَِٰاْدَهى ُرو كْشَِٰاكاَم 
  َسموْدْبَهـڤَـه-نَٰ چو - ُجوَر

  پاْپـما- َمـها نُومهاشَـ
ڤ ـْمنَٰيـريـَهى ڤاإِانَـْم  ىدِّْهيـ

 المفردات
؛  وليد--َسموْدْبَهڤَه؛ الحماسة شاكلة --نَٰٰچو-َرَجه؛  هذا--هإشَٰ؛  غيظ--كْروْدَهه؛  هذا--هشَِٰا؛  شهوة--كاَمه؛ شخصية اهللا العزيزقال  -- أوڤاتْشَْبَهَچڤاْن-ّيشْر
 .  العدو اللدود--ْمڤايرينَٰ؛  في العالم المادي--َهىإ؛  هذا--ِانَْم؛  اعلم--ڤيدّْهي؛  كبير االثم--پاْپما-َمها؛  نهم--َأشَنَه-َمها

 الترجمة



 غيظ إلى  فيما بعدتتحولوالتي ، أْرجوَنيا  ، الحماسةاكلةشدة يفقط، ولالشهوة نها  ا:قال شخصية اهللا العزيز
 .في هذا العالمثيم األهي العدو هذه الشهوة . يلتهم كل شيء

 التفسير
 إلى  الحليب، كما يتحولالطبيعة الماديةقترانها ب اعند  الحماسةشاكلة تأثيرشهوة ب إلى ِرشَْنكْلـ األزلي النفس الروحية حب يتحول

هو الذي وهذا الوهم . وهم إلى  الغيظتحولويعندما ال تشبع غيظ إلى شهوتها  تحولتو. ه بالتمر الهندي الحامض امتزاجعندلبن 
. العالم الماديرهينة  الصفية النفستسبب بقاء  التي هي وللنفسالعدو اللدود ، الشهوة هي لذلك.  في الوجود الماديالنفس يستبقي
 بالطريقة المشرعة للعيش  األصالةشاكلة إلى النفس يجدر بالفرد رفع ذن، ا.صورة الغيظ وغيرهتأخذ  التي  الظلمةشاكلة سَِّمة الغيظ
 . الظلمةشاكلة إلى  الحماسةشاكلةمسار  من هاتردي عن عوضاً التعلق الروحي من الغيظ بهافيتسنى انقاذ ،والعمل
 كما.  هي مقومات تلك السعادة الروحيةاألحياء و،تناهيةسعادته الروحية الالمبامتدادات غزيرة لتوسيع  شخصية اهللا العزيز يتوسع
.  الحسيالتلذذنزعة  إلى تهاتحول موقف خدمي و نتيجة سوء خيارهاتخضع لسلطان الشهوةو  مقداراً ضئيالً من الخياراألحياءتملك 
عندما تعيا من تماديها في الحقيقي امها تبدأ بالسؤال عن مقالشهوانية، وشباع ميولها إل هذا العالم المادي تسهيالً لألحياء اهللاخلق 

 .االستمرار والمعاودة
شْرۤيَمْد  في  اهللاتعريفجاء . )جيْچۤياسا-ْبَرْهَم تُوأتْها( الحق المطلق عنللتقصي اآلوان حان  :سۤوتَْر- دانْتَِڤفاتحة هذا التساؤل هو 

 اهللاأصل الشهوة كامن في  ان ال بد ،وبناء عليه. )تََرتَشْ تْشَ ااْدۤينْڤَٱ تُواي ْسياأ ىَجنْماد (اض الوجود هو فّي العظيمْبَرْهَمْن: ْبهاَچڤَتَْم
. ِرشَْنكْكل شيء لـ بذل  من بابِرشَْنكْ ذكر إلى أو اهللاحب إلى ذا تحولت  ا روحيةغيظالالشهوة و تصبح سوف ،لذلك. أيضاً

 في هماعند توظيفود  إلى الشهوة والغضب ينقلب عداءسوف . جام غضبه على اعدائه لمرضاتهصب  راَم ربالكبير خدم  َهنوماْن
 .ِرشَْنكْذكر 

 ٣٨\٣. چ.ب

 ْريـاِتى ڤَـْهـنيـِمـنـاڤْـرْدهۤو

DaUMaeNaaiv]YaTae viöYaRQaadXaaeR Male/Na c )  
YaQaaeLbeNaav*Taae Ga>aRSTaQaa TaeNaedMaav*TaMa( )) 38 ))  

 شَتْـ َمـِلـَن شُوهاَدْراتيـ
 ـْرْبَهـْسَچ تُورِِٰبـنـاڤْـلُْهواتْيـ

 تَـْمرِٰتَـتْها ِتـِنـَدْم آڤْـ
 المفردات

 --تَهرِٰآڤْ؛  بالرحم--أولِْبَن؛  مثل--هاياتْ؛  أيضاً--تْشَ؛  بالغبار--َمِلَن؛  مرآة--آَدْرشَه؛  مثل--ياتْها؛  نار--ڤَْهنيه؛  مغلَّف--ياِتىرِٰآڤْ؛  بالدخان--ِمَنْدهۤو
 .  مغلَّف--تَْمرِٰآڤْ؛  هذا--َدْمإ؛  بهذه الشهوة--ِتَن؛  هكذا--تَتْها؛  جنين--ْرْبَههَچ؛ مغلَّف

 الترجمة
درجات  بالنفستغطى  هكذا وكما يغلِّف الرحم الجنين، ، المرآةالغبار شىدخان النار، وكما يغ يغطي الكما

 .  الشهوةهذه من ةمتفاوت
 التفسير

نفهم . االم ورحم المرآةتظهر كدخان النار وغبار  التي وليس هذا الحجاب سوى الشهوةثالث درجات بحجب م للنفسالوعي الصفي 
يغطيها  التي  بالنارِرشَْنكْ ذكر ةمقارنيمكن  بينما  مقارنة الشهوة بالدخانعند بعض الشيء  الروحيةرارة نار الشدراك امكانيةا

 هذه وتقارن وجودها عند تصاعد الدخان  على الرغم منال تظهر النار في البداية.  ظهوراً طفيفاًالنفسيظهر في ما عند الدخان
تسبيح هو  ذه الطرقه وخير  الروحيةالطرق العقل بمختلف مرآةجلي عملية  إلى يرمزفار المرآة  غبأما. ِرشَْنكْ ذكرالمرحلة ببداية 

 إلى جنين في الرحمتماثل عجز ال التي ، فإنها لمقارنة حالة العجز المغلَّف بالرحمالجنينأما حالة .  العظيماألسماء المقدسة للرب
لتناسخها مثيلة حالة حياتية وضعت في  لكنها كذلك األحياء من األشجار. حياة األشجار والتي تشبه لحراكدرجة ال يستطيع معها ا

الدخان الذي يحجب  بينما وحوشبحياة الطيور والفتقارن  المغبرةالمرآة أما . تكاد تخلو من الوعيفي أكثف حاالت الشهوة بحيث 
. لتقدممزيد من احراز  ا حالفي حياة الروحيةتتقد نار ال ان يمكنو. ِرشَْنكْ حيث قد يبعث قليالً من ذكر  اإلنسانالنار يقارن بحياة



يمكن .  الماديالوجودعلقة من فكاك  للالنفس البشرية هي فرصة الحياة صورة لذلك،. يمكن ايقاد النار بالعناية الحذرة لدخان النار
 .رةيقدداية  تحت هِرشَْنكْ ذكر تنمية من طريق عدوها اللدود،  الحياة البشرية قهر الشهوةصورةتبلغ  التي للنفس

 ٣٩\٣. چ.ب

 ـَنِاِتــْم ْچـۤيانَ مْٰتَـرِٰآڤْـ

Aav*Ta& jaNaMaeTaeNa jaiNaNaae iNaTYavEir<aa )  
k-aMaæPae<a k-aENTaeYa duZPaUre<aaNale/Na c )) 39 ))  

 ـاٰنيـريـ ڤا-ا يـتْيـ ننُويـانۤيـْچ
 ايـَ كاونِْتـِپـنَٰ رۤو-كاَم 
 شَتْــانَـِلـَن ٰنرِٰـپۤودوشْٰ

 المفردات
 ؛ّيابن كونْت يا – كاونِْتيا ؛ في صورة الشهوة--ِپنَٰرۤو-كاَم؛  بالعدو األبدي--اڤايريٰن-نيتْيا؛  العليم--نينَهْچيا؛  بذلك--إِتَن؛  وعي محض--ْمْچۤيانَ؛  مغلَّف--تَْمرِٰآڤْ

 .  أيضاً--تْشَ؛  بالنار-- َأنَِلَن؛أبداً ال تشبع --نَٰرِٰپۤودوشْٰ

 الترجمة
بذا .ركالناحارقة هي و، والتي ال تشبع أبداً  الشهوةصورة األبدي في ابعدوه للنفسالوعي الصفي  بحَجُي ،

 التفسير
تزداد اشتعاالً  التي الشهوة بطبيعتها كالنار ان  حيثة الحسيةشبعكن اشباع الشهوة بمطلق قدر من التانه ال يم تيِرْسْم َمنوجاء في 
قفص الشهوة  دعىي، هذا العالم المادي السببلهذا . عالم الماديمحور كل عمل في الالشهوة الجنسية هي . حطبال فيها يكلما ألق
 باصفاد اهللا قوانينون يعص الذين نوالمجرمون يقيد كذا،  في السجنالقضبان وراءن ويبقى المجرم. )آچاَر-مايتْهونْيا (يةالجنس

 هيالشهوة هذه  ذن، ا. في المادةالنفستمديد عمارة  يعني الترضية الحسيةعلى اساس تقدم الحضارة المادية ان . الحياة الجنسية
تلك  لكن لذات الحسيةمال إلى هفانصر اقد تتملك الفرد بعض مشاعر السعادة عند. العالم المادي في النفسالذي يستبقي جهل رمز ال

 . اللدودهالسعادة الظاهرية هي عدو
 ٤٠\٣. چ.ب

 ْريـدّْه بونُوَمـ إنْْدريۤياٰني

wiNd]Yaai<a MaNaae buiÖrSYaaiDaïaNaMauCYaTae )  
WTaEivRMaaehYaTYaez jaNaMaav*TYa deihNaMa( )) 40 ))  

 اِتىيـتْشْطْهانَـْم اوـشْٰيـاْدهۤيَأْسـ
 شَِٰااتى يـَهـُمويـْر ڤيـتاِا

 نَـْميـا ِدهـيـتْرِٰـْم آڤْـْچـۤيانَ
 المفردات

؛  يحير--َهياتيُموڤي؛  بكل ذلك--ِاتايه؛  يسمى--ياِتىتْشْاو؛  مقعد--َأْدهۤيشْٰطْهانَْم؛  هذه الشهوة--َأْسيا؛  الفطنة--بودّْهيه؛  العقل--َمنَه؛  الحواس--إنْْدريۤياٰني
 .  للمتجسم--ِدهينَْم؛  يحجب--تْيارِٰآڤْ؛  علم--ْمْچۤيانَ؛  هذه الشهوة--هٰشِا

 الترجمة
 . وتحيرهاللنفسيقي العلم الحقتحجب  التي  والفطنة هي مواطن هذه الشهوة،والعقل الحواس

 التفسير
 المواقع حتى يتسنى لمن تلك إلى ِرشَْنكْالرب  يشير لذلك،. النفس المهيأة بدنمختلف المواقع الحيوية في  )الشهوة(احتل العدو 

  الترضية الحسيةأفكار جميع مجمععموماً  ويصبح العقل النشاط الحسي محور العقل. معرفة مكامنهمن  هذا العدو قهررغب بي
 الفطنة. الشهوانيةعاصمة للميول  إلى الفطنة فتتحول والحواسالعقل ، تستوطن الشهوة في وبالتالي. المحسوسات نسمع عن حالما

المادة  والنفستوهم عينية  إلى تقود التي األنا الزائفة مما يولد النفس في الشهوانية الفطنةتؤثر .  الروحيةللنفس ةالمباشري الجارة ه
 للنفس التوحد الزائف هذا. ةباقيسعادتها ال المادية وتحسبها يةملذات الحسال إلى النفس فتنصرف  والحواسلعقل واالنفسعينية  إلى ثم

 :)١٣\٨٤\١٠ (ڤَتَْمْبهاَچ شْرۤيَمْدفي على نحو لطيف الروحية موضح 



 ْدهاتوِكى- تْريىـِپنَٰكُوـهبودّْهي-تْـَماۤيـيـاْس
 دهۤيـه -ْجيـا إو ْبهاوَم راديـٰشتَـْدهۤيـه كَـلَ - ْسـڤَ
 يْجتْش كَـْرهيـنَـ ىهيـه َسـليـِلدُّْبو -تۤيـْرتَْهى  -يـاتْ 

 ، ومن يذهباً عينية ذاته وبدنه المصنوع من ثالثة عناصر، ومن يعتبر ذرية بدنه انسباء، ومن يعتبر مسقط رأسه مقدسمن يتوهم"
 ".ن مجالسة أرباب العلم العلي هناك فإنما يعتبر مثل حمار أو بقرةم بدالًستحمام  االأماكن الحج لمجردإلى 

 كَْهـَرَهه - وُچِاڤَ و  َسـ َأْبهيـچيـٰش ڤْـَجـِنـشْٰ

 ٤١\٣. چ.ب

 ٰنى آداوإنْْدريۤياتَْسماتْ تْـڤَـْم 

TaSMaatviMaiNd]Yaa<YaadaE iNaYaMYa >arTazR>a )  
PaaPMaaNa& Pa[Jaih ùeNa& jaNaivjaNaNaaXaNaMa( )) 41 ))  

ن ْبَهَرتَـْرشَٰـْبَهىا يـاْمـيـ
  مِْٰهـى ِانَـي  ْپـَرَجهمْٰپاْپـمانَـ

  نـاشَـنَـْم- ْچـۤياَنيـ ڤ- ْچـۤياَن
 المفردات

؛  رمز الخطيئة الكبير--پاْپمانَْم؛  ذرية ْبَهَرتخيا شي –ىْبَهشَٰرِٰ-ْبَهَرتَ؛  بتنظيم--نياْميا؛  في البداية--آداو؛  حواس--إنْْدريۤياٰني؛  أنت--تْڤَْم؛  لذا--تَْسماتْ
 . دمِّر الم--ناشَنَْم؛ الذات الصفيةب العلم --ْچۤياَنڤي؛  علم--ْچۤياَن؛  هذا--ِانَْم؛  حتماً--ِهي؛ ضبط ي--ْپَرَجهي

 الترجمة
الحواس، بضبط ) شهوةال( لخطيئةالكبير لرمز هذا المن البداية  أقمع ،ْبَهَرتَ ساللة خير يا ،أْرجوَن يا ،لكلذ

 . هذاتحقيق الذاتالعلم ودّمر  موأقتل
 التفسير

 وال تحقيق الذاتدمر دافع  والتي تاًثم ااألعداءالشهوة ألد من كبح جماح  مكن حتى يتهنا بضبط حسه من البداية أْرجوَن ينصح اهللا
على   تدلۤياَنيْچڤ كلمةو ،للبدن المادي الذاتمغايرة  ب عن نقيضه أو العلمالمتميز ذاتعلى علم ال تدل ْچۤياَن كلمة. سيما علم الذات
 :)٣١\٩\٢ (ْبهَچڤَْد چۤيتافي جاء . الذات العلياوصلتها ب للنفس األصليالقوام العلم المتعلق ب

  ِمىچوْهـيـامْٰ-َپـَرَمـمْْٰچـۤيانَ
 َمـنْـڤيـتَـْمـَس - ْچـۤياَنيـاْد ڤي

 شَتْـ َچـمْٰأنْٰ - تَـْد مَْٰرَهـْسـيـا -َسـ 

. ْبهَچڤَْد چۤيتاوهذا هو عطاء . "اهللاعندما يكشفه  فهمه وتحقيقهلكن يمكن  ماۤيا تحجبه  ومغمضخفيعلم الذات وذات اهللا هو علم "
 هذا منذ نعومة اظافره شَْنِركْ تعلم ذكر لإلنسانينبغي  ذن، ا.ِرشَْنكْ هو ذكر هذا.  وما وجدت سوى لخدمتهاهللا ةقدرمن  األحياء

 .العمل بموجبه على أتم وجه وِرشَْنكْ ليتسنى له ذكر

 اۤيَمـ ديـتَـمَْٰچ هانَٰرِْٰچـ

ذكر بتثقف ذا  اشهوة إلى وتحوله هللالفرد  حبال يمكن فساد   لكناألحياءاهللا وهذا الحب بديهي عند  حبظل الشهوة سوى ليست 
من  ِرشَْنكْر ذكلكن   إلى شهوة يتدهور حب اهللاعندما عوبة الصة بالغصليةحالته األ إلى  عودتهتصبح. فولتهط منذ بداية ِرشَْنكْ

يمكن  ذن، ا.حدودهاو الخدمة التتيميةأحكام العمل ب من طريق  هللايصبح محباً ان بتدئ متأخريمكن حتى لمأنه درجة  إلى الفعالية
هو  ية اإلنسانحياة كمال الدرجات فعأر في أي سن أو فور ادراك حاجته الملحة، وِرشَْنكْ ذكر فيالحواس يبدأ بضبط  ان لإلنسان
 .حب اهللا إلى الشهوةتحويل 

 ٤٢\٣. چ.ب

 َپـرانى آهوْر إنْْدريۤياٰني

wiNd]Yaai<a Para<YaahuiriNd]Yae>Ya" Par& MaNa" )  
MaNaSaSTau Para buiÖYaaeR buÖe" ParTaSTau Sa" )) 42 ))  

  َمـنَهمْٰ َپـَراهيـْبْهـيىرإنْْد
 ْريـَمـنَـَسْس تو َپـرا بودّْه



 ـه َپـَرتَـْس تو َسه بودِّْهيُّـو
 المفردات

؛  فوقي--َپرا؛  أيضاً--تو؛  فوق العقل--َمنََسه؛  العقل--َمنَه؛  فوقي--َپَرْم؛  فوق الحواس--ْبْهياهيىرإنْْد؛  قيل--وهآه؛  فوقي--َپراني؛  حواس--إنْْدريۤياٰني
 .  هو--َسه؛  لكن--تو؛  فوقي--َپَرتَه؛  فوق الفطنة-- بودِّْهه؛ الذي--ياه؛  فطنة--بودّْهيه

 الترجمة
 النفس لكن العقلأشرف من الحواس، والفطنة أشرف من قل ، والعخامدةالمادة الأشرف من  ةملا العحواسال

 . الفطنةأشرف حتى من 
 التفسير

 عليه،بناء و.  خالل الحواسمنيتم تصريفها  لكن  المادي الشهوة داخل البدنتكمن. الحواس هي مخارج مختلفة لعمل الشهوة
 مباشراً اتصاال النفستتصل . ِرشَْنكْقي أو ذكر  فووعيحضور  ب المخارجتتعطل هذه لكن بصورة عامةمن البدن  شرفأالحواس 

 يعني البدني الفعل.  أعالهمر كما الذات العليا في خدمة ةبذول مالبدنيةالوظائف تصبح بذلك، . هذكر بِرشَْنكْ العزيزشخصية اهللا ب
 كان راقداً وان حتىلعقل نشط ان أل البدن نشطاً يبقىوف س لكن ة البدنياتيقاف كل النشاط ايعنيوظائف الحواس وإيقاف الحواس 

انشغال جميع  من البديهي ذن، ا. عينهاالنفس وفوق الفطنة توجد العقلفوق عزم الفطنة  لكن النوم هي الحال اثناء كما في صمت
المحسوسات ان  َدشَكَطَْهى أوَپني فيجاء . مباشرةبصورة  اهللا بشغلنما تعند  والعقل والحواس تلقائياًالفطنة: وهي النفس الهبائية اتباع

ط ارتبيمنع ا انقطاع، دون  العظيمالرب إلى الخدمة العليةب انشغال العقل مباشرة ذن، ا.المحسوسات يفوق العقللكن وتفوق الحواس 
 فرصة قطعالعظيم ي الرب  إلىالخدمة العليةب العقلشغال انان  يأ يضاح هذا الموقف الفكري امروقد . اشياء أخرىالحواس ب
من  واتوسسحم الأشرف من النفسمما يعني ان ) ْنَمها( مجيدة النفس وصف ْدشَنيأوَپكَطَْهى  فيجاء . الميول السفليةب انشغاله

 . برمتهاهو حل المشكلة بصورة مباشرة النفس مقام فهملذلك، . والفطنةالحواس والعقل 
يوصى الروحاني .  مما يحل المسألة كلها،انقطاع دون ِرشَْنكْذكر ب ومن ثم شغل فكره بفطنته النفس على الفرد تحري مقام يتعين

 شدة  على الرغم منتلقائياًالفرد  عقلعزز سيت . عقله باستخدام فطنتهعزيزعليه تتعين يكما . المحسوسات عن يبالنأعموماً  المبتدئ
لشخصية تسليم تام ب بالفطنة ِرشَْنكْذكر ب شغل عقله ذاا  األنيابةمخلوع ةحّيتفقد فعاليتها كال التي اتحّيبالتقارن  التي قوة الحواس
كانت ملكة  وان حتى هذكر في ِرشَْنكْ بصحبة عززتت ان دون هائج الالعقلبداعي  النفس  كل فرصة بسقوطتبقى لكن اهللا العزيز

 . أيضاًوالحواسالفطنة والعقل 
 ٤٣\٣. چ.ب

  بودّْْهـڤامْٰـه َپـَر بودِّْهمِْٰاڤَـ

Wv& buÖe" Par& bud(ßa Sa&STa>YaaTMaaNaMaaTMaNaa )  
Jaih Xa}au& Mahabahae k-aMaæPa& duraSadMa( )) 43 ))  

 اتْمانَـْم آتْـَمنـاۤيـْسـتَـْبْهـمَْٰسـ
 ُهو با- َمـها مْٰشَـتْروي َجـه

  دوراَسـَدْممَْٰپـۤو ر-كاَم 
 المفردات

-َمها؛  العدو--شَتْروْم؛  يغلب--َجهي؛  متعمد تفطن--آتَْمنا؛  العقل--آتْمانَْم؛  بتثبيت--اۤيْستَْبْهمَْٰس؛  عالماً--ْهڤابودّْ؛  فوقي--َپَرْم؛  الفطنة--بودِّْهه؛  بذا--ِاڤَْم
 .  ال يقهر--دوراَسَدْم؛  في صورة الشهوة--رۤوَپْم-كاَم؛  يا شاكي السالح--ُهوبا

 الترجمة
السالح، المدجج با ايه ة،المادي المادية والعقل المادي والفطنة الحواس عن عليةأن ذاته الفرد  بمعرفة ،لكلذ

 العدو الشره اقهر هذ ا، الروحيةقوةال، بهكذاو. )ِرشَْنكْذكر (متروية وحية تثبيت العقل بفطنة رعليه 
 . بالشهوة عروفالم

 التفسير
 دون  لشخصية اهللا العزيز هي الخادمة القديمةالنفس ان بالداللة على ِرشَْنكْبذكر لتزام  اال يوصيْبهَچڤَْد چۤيتا الفصل الثالث من هذا

 السيطرة على مصادر ورغبة الشهوة  بنزعاتالمادي وجود الفي النفستتأثر . هاية المطافالشخصية هي نفراغية بأن اعتبار 



ة  الماديته وفطنه وعقله حواسضبطالفرد ستطيع ي لكن النفس المهيأة والترضية الحسية هي ألد أعداء الهيمنةشهوة . الطبيعة المادية
 تأثير عن العليستواء على الصعيد  اال الفرديستطيع لكن  فجأةلمشرعةا تكاليف المطلوب ترك العمل والليس. ِرشَْنكْ ذكر بفعالية

.  هذا الفصله هي خالصةهذ. تدريجياً ِرشَْنكْتنمية ذكر ب  نحو هويته الصفيةة الراسخة المتجهبالفطنةالحواس المادية والعقل 
تساعد  ان  يمكن ال،المزعومة يُّوچيةالـلوس أوضاع الجبممارسة الحواس ضبط  إلى الرامية تكلفة المالرياضات الفلسفية وةالنظر

 . الفوقية ته بفطنِرشَْنكْذكر يجب تدربه في  بل طالق االعلىفي الحياة الروحية الفرد على التقدم 
 كَْرَم (ِرشَْنكْ في ذكر التكاليف المشرعة قضاء بعنوان شْرۤيَمْد ْبهَچڤَْد چۤيتا من الثالث على الفصل ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ تفاسير هنا تنتهي إلى
 .)يُّوچا

 الفصل الرابع

 
 العلم العلي

 ١\٤. چ.ب

 شَاوڤاتْـ ْبَهَچـڤاْن -شْـرۤي 

é[q>aGavaNauvac  
wMa& ivvSvTae YaaeGa& Pa[ae¢-vaNahMaVYaYaMa( )  

ivvSvaNMaNave Pa[ah MaNauir+vak-ve_b]vqTa( )) 1 )) 

 مْٰـيُّـوَچڤَـْسـڤَـِتى يـ ڤمْٰإَمـ
 اْميـايـكْتَـڤاْن َأَهـْم َأڤْـُروْپـ

ڤ  ْپـراَهىىڤَـسڤاْن َمنَـِڤيـ
 تْۤيـْبَرڤٱ ىِڤـَمـنـوْر إكْشْٰـڤاكَ

 المفردات
؛  أنا-- َأَهْم؛ كشف--كْتَڤاْنُروْپ؛  علم صلة اإلنسان باهللا--ْميُّوَچ؛  إلى مالك الشمس--ڤيڤَْسڤَِتى؛  هذا--َمْمإ؛ شخصية اهللا العزيزقال  -- أوڤاتْشَْبَهَچڤاْن-ّيشْر

؛  إلى الملك ِإكْشْٰڤاكو--ىكْشْٰڤاكَِڤإ؛  أبو البشر--َمنوه؛  تكلم--ْپراَهى؛ )باسم ڤايڤَْسڤَتَ( أبو البشر --ىَمنَِڤ؛ )اسم مالك الشمس(ڤاْن  ڤيڤَْس--ڤاْنڤيڤَْس؛  أزلي--َأڤْياياْم
 .  قال--َأبَرڤۤيتْ

 الترجمة



 بدوره أبلغه الذي ،ڤيڤَشْڤاْنمالك الشمس  إلى هذاالقديم  يُّوچاالـلقد كشفت عن علم  :قال شخصية اهللا العزيز
 .إكْشْڤاكو إلى نقله َمنو و ، البشريأب َمنوإلى 

 التفسير
 على األحياءهذا العلم مقصود لحماية . مالئكة الكواكب إلى عندما كشفه الربزمن سحيق  إلى عائدال ْبهَچڤَْد چۤيتا هنا تاريخ نجد

 الحياة. الماديةالشهوة  من عبودية وحمايتهمالمواطنين حكم سنى لهم  ليتْبهَچڤَْد چۤيتافهم رجاالت دول األرض االخص ومن واجب 
 هذا بتبليغ وقادة جميع الدول والكواكب مكلفين ، العزيزشخصية اهللا الروحي من باب الصلة األزلية بالعلملتنمية ية مقصودة اإلنسان
بكالم آخر، ينبغي لجميع رجاالت دول العالم نشر علم . حب اهللااهج التربية والتعليم واغناء تراثهم ببإدراجه في من شعوبهم إلى العلم
 .الحياة البشرية االستفادة من فرصة من طريق تزام الدرب الناجح والمجيد الالعلمنتفاع بهذا  االعامةشر  حتى يتسنى للبِرشَْنكْذكر 

 هيتاْم َس-ْبَرْهَمفي جاء .  المنظومة الشمسيةكواكبأصل كل والشمس هي  ڤَشْڤاْنڤيباسم معروف  ه الحقبةمالك الشمس في هذ
)٥٢\٥(: 

 امْْٰچـَرهاٰن -شَٰ َسـڤيـتا َسـكَـَلِاكْشْٰٰـوْرشَتْـ-تْشْيـا
 اِتـجاه - شَٰـْر َأِشـمۤورتي -سوَر  -راجا َسَمـْستَ 

 والتي تملك الكواكب كل ةالشمس ملكتخضع له األولي الذي  شخصال )ِرشَْنكْ (ڤينَْدُچو شخصية اهللا العزيز عبدأ: ْبَرْهما قال المولى"
 ." ألمرهطاعةا ا في مدارهجري وهي عين اهللا وتوحرارة غزيرةقوة 

 ُروـكْتْشَ -كاَل  -تَ رِْٰهـَمـتي َسْمْبْبْهَر ۤيايااْچـۤييـاْسـ
  ْبَهجاميپوروشَٰـمْٰ تَـْم َأَهـمْٰ -ْم آدي ڤينَْدُچو

ه األول مريد ڤيڤَشْڤاْن من ِرشَْنكْجعل الرب . ڤيڤَشْڤاْنسائر الكواكب بتزويدها بالحرارة والضوء ويحكمها حالياً المالك تحكم  الشمس
 .سحيق زمن منزل منذليس كتاب ظني لعاِلم دنيوي تافه بل كتاب علم قياسي  ْبهَچڤَْد چۤيتا لذلك،. ْبهَچڤَْد چۤيتاوكشف له 

نستطيع تقفي تاريخ  :)٥٢\٥١\٣٤٨ َپْرڤَ-شانْتي( َمهاْبهاَرتَكتاب   فيچۤيتاالـ
تُوشَ تَـتْـ يـوچاداو-تاِرـتْ

  َدداوىڤيـڤَـْسـڤاْن َمـنَـِڤ
 َأْرتَْهمْٰ -تى رِْٰبْه - لُوَكشَ تْـشْ َمـنو

ىسوتاي  َدداوىكْشْٰـڤاكَـِڤ
 

 إكْشْڤاكو َمهاَرَجولده  إلى أبلغه بدوره َمنو و. يوَچ-تِْرتا مستهل عصر في َمنو أب البشر إلى بعلم الصلة باهللا ڤيڤَشْڤاْن  المالكعهد"
 المجتمع موجود في ْبهَچڤَْد چۤيتا عليه، ءوبنا. "راَمتْشَنْْدَرتجلى فيها الرب  التي  الملكيةَرْچهوكوكبنا األرضي وجد ساللة أول ملوك 

 ."إكْشْڤاكو الملك عهدالبشري منذ 

 تُوشَ كَتْهيـتْـا ٰنإكْشْٰـڤاكو
ڤْ تَـهيـكاْن َأڤَـْستْهلُوا يـْپـاۤيـ

 ٨٠٠ الذي امتد حوالي ْدڤاَپَر يوَچ كان عصر هقبلو.  ألف سنة٤٣٢متد حوالي الذي ي كَليعصر من حتى اآلن سنة  ٥٠٠٠انقضت 
 إلى ْبهَچڤَْد چۤيتا ابلغ َمنوان  إلى بناء عليه، نخلصو .سنة ألف ٢٠٠مليون والذي امتد حوالي  تِْرتا يوَچقبله كان عصر  سنة وألف

 ٣٠٥ حوالي متدت ةالحالي َمنو حقبة . سنة٥٠٠٠ ومليونينحوالي منذ   أول ملوك هذا الكوكب األرضيإكْشْڤاكو َمهاَرَجمريده وابنه 
 ْبهَچڤَْد چۤيتا ألقى ِرشَْنكْ الرب  انوحيث. حتى اآلن  ألف سنة٤٠٠مليون و ١٢٠ حوالي انقضى منها ، وقدسنة ألف ٣٠٠مليون و

موجود في  ْبهَچڤَْد چۤيتا ان نخلص، ة سنألف ٤٠٠ مليون و١٢٠ أي قبل حوالي َمنو قبل والدة ڤيڤَشْڤاْن مالك الشمس على مريده
 منذ حوالي جوَنأْرلـ عاد الرب كشفه اومن ثم . إكْشْڤاكو أودع في عهدة الملك ان المجتمع البشري منذ حوالي مليوني سنة أي منذ

. ِرشَْنكْ شْرّي ربإلشارة صاحبه الوفقاً  وچۤيتاالـما يرد في  إلى ستناداً اچۤيتاالـ التقدير التقريبي لتاريخ هو هذا. سنة آالف خمسة
  ساللةيوه ذريتهحدرين من تالمفرسان ميع الووالد ج أيضاً) تْريياشَكْ( فارساً كانفألنه  ڤيڤَشْڤاْنه لمالك الشمس كشفأما سبب 

 ِڤَدْزالـتُقبل تعاليم . )أپاوروشْيا(اهللا   ألنه كالمِڤَدْزالـتعادل قدسية  ْبهَچڤَْد چۤيتاقدسية ان . )تْريياشَكْ -ْمشَڤَ -سوْريا(فرسان الشمس 
 كيف چۤيتالـاربما يضع العابثون الدنيويون تعليقاتهم الشخصية على . الذي ال يمسه تعديل چۤيتاالـكذا حال و. تعديلدون كما هي 
 إلى  تكلمه ان اهللاوقد جاء هنا السلسلة المريدية العليةكما هو عليه وكما تفهمه  ْبهَچڤَْد چۤيتاقبول يجب . هذا ينافي جوهره لكن شاءوا

 .إكْشْڤاكو ولده إلى أبلغه بدوره َمنو و َمنوولده إلى  الشمس الكم ابلغهمالك الشمس و



 ٢\٤. چ.ب

  ْپـراْپـتَـْم- َپـَرْمَپـرا مِْٰاڤَـ

Wv& ParMParaPa[aáiMaMa& raJazRYaae ivdu" )  
Sa k-ale/Naeh MahTaa YaaeGaae Naí" ParNTaPa )) 2 ))  

 دوهيـ ڤيُّـوـشَْٰر رجمْٰإَمـ
 َسـ كالـِنـَهى َمـَهـتا

  نَـشْٰـطَه َپـَرنْـتَـَپُچويُّـو
 المفردات

 في --َنكاِل؛ العلم ذاك --َسه؛  فهموا--ڤيدوه؛  الملوك الربانيون--ياهشَٰرِٰ-راَج؛  هذا العلم--َمْمإ؛  نزل--ْپراْپتَْم؛ السلسلة المريدية العلية ب--َپَرْمَپرا؛  بذا--ِاڤَْم
 . أْرجوَنيا معاقب العدو،  --َپَرنْتََپ؛  اندرس--نَْسطَه؛  علم صلة اإلنسان باهللا--يُّوَچه؛  كبير--َمَهتا؛  في هذا العالم--َهىإ؛ مجرى الوقت

 الترجمة
ون على هذا صالح وعرفه الملوك ال،السلسلة المريدية العليةمن طريق بالتواتر  رباني هذا العلم الانتقل، هكذا
 . قد ضاعوكأنه السلسلة وبدا هذا العلم هذه انقطعت وقتال ولكن بمرور .النحو

 التفسير
حقيق  لألشرار الذين يفترسون فائدته لتوليسالربانيين لتحقيق غايته لخير المواطنين  للملوكمقصود  چۤيتاالـهذا ان نا  هوضحي

درك ا. السلسلة المريدية العليةقامة  اعادةإلليقات المغرضة، تقتضي الحاجة األصلي بالتعلتبس معناه ي وحالما. اغراضهم الشخصية
بدا وكأنه  چۤيتاالـهذه داللة كالمه هنا بأن مغزى  والسلسلة المريدية العلية انقطاععند سنة  آالف  هذه الحاجة منذ حوالي خمسةاهللا

 بعد ظهور تعليقات السلسلة المريدية العليةلمفهوم وفقاً الصحيح نشر التفسير  إلى الوقت الحاضروهذا بالذات ما دفعنا في . قد ضاع
ن يوضعها كبار االساتذة الجامعي التي توجد كثير من التعليقات. السلسلة المريدية العلية مفهومبعيدة كل البعد عن  چۤيتاالـعلى كثيرة 

هذا و. ِرشَْنكْ شْرّي على حساب كالم هانويج التي ئلةطااألرباح ال  على الرغم منِرشَْنكْ شخصية اهللا العزيزمعظمهم ب وال يقبل
 إلى ستناداً اچۤيتاالـ فسير لكتابت إلى لحاح الحاجة انتيجةو. يمان به ابملك اهللا دونون  ينعم الجن ألن محضيجناالتجاه هو اتجاه 

لكن ية اذا قبلته كما هو لإلنسان كبيرة هو نعمة ْبهَچڤَْد چۤيتا. تحقيق هذا الغرض إلى نسعى هنافاننا ، السلسلة المريدية العليةمفهوم 
 . ظني فلسفيباعتباره مجرد كتا عند مضيعة للوقتدراسته تصبح 

 ٣\٤. چ.ب

 ايـْدٱِتى  اۤيَمـ مْٰايـاِاڤَسـ 

Sa WvaYa& MaYaa Tae_Û YaaeGa" Pa[ae¢-" PauraTaNa" )  
>a¢-ae_iSa Mae Sa%a ceiTa rhSYa& ùeTadutaMaMa( )) 3 ))  

 تَـنَـهكْتَـه پوراُروـه ْپـيُّـوَچ
 يِشـتتْـِمى َسـكْـها ي ٱس تُوْبَهـكْ

 ْد اوتَّـَمـْمى ِاتَـ ِهـمْٰايـَرَهـْسـ
 المفردات

 --ْبَهكْتَه؛  من زمن سحيق--تَنَهپورا؛  تكلم--ْپَروكْتَه؛ اليُّوچا علم --هَچيُّو؛  اليوم--َأْديا؛  إليك--ِتى؛  من قبلي--اۤيَم؛  هذا--أياْم؛  حتماً--ِاڤَ؛  مثل--َسه
 . علي --أوتََّمْم؛  هذا--تِْاتَ؛  حتماً--ِهي؛  غامض--َرَهْسياْم؛  لذا--تيإ ؛ أيضاً--تْشَ؛  صديق--َسكْها؛  لي--ِمى؛  أنت--َأْسي؛ تتيم

 الترجمة
الغموض فهم يمكنك  لذا صديقي،و تيمي ألنك ،الصلة باهللاعن هذا العلم القديم ن لك اليوم عن أعلها أنذا و

 . لهذا العلم العلي
 التفسير

.  محالهذا العلم الخفي الجليلالجني لفهم  ألن يكون التمليذ االول لكتابهل َنأْرجو صديقه الرباختار . جن وةكئ مال:نانوعالبشر 
على حقيقية  ِرشَْنكْ تيمتعليقات .  الجنمن كتابة بعضها وِرشَْنكْ تيم هاكتب  هذاجيدكثير من التعليقات على كتاب الحكمة الم ثمة



هو خدمة يتوافق مع هذا المفهوم  تعليق وكل شخصية اهللا العزيز بصفته ِرشَْنكْلـ أْرجوَنسلم .  عديمة الجدوى الجنتعليقات خالف
حري وبناء عليه، . ِرشَْنكْ تعاليم عامة عن دربالون يضللو ِرشَْنكْالنظريات حول ون  فيختلق الجنأما. هذا العلم الجليل إلى تتيمية
 .أْرجوَن من المتحدرة السلسلة المريدية العليةنتفاع باتباع  االنسانباإل

 ٤\٤. چ.ب

 اوڤاتْـشَ اْرجوَن

AJauRNa ovac 
APar& >avTaae JaNMa Par& JaNMa ivvSvTa" )  

k-QaMaeTaiÜJaaNaqYaa& TvMaadaE Pa[ae¢-vaiNaiTa )) 4 ))  

  َجنْـَمتُو ْبَهـڤَـمَْٰأَپـَر
 ـتَـهڤَـْسـڤَيـ َجنَْم ڤمَْٰپـَر

 مْٰاۤيـۤيجانيـكَـتَْهـْم ِاتَـْد ڤ
 يكْتَـڤاْن إتُروتْـڤَـْم آداو ْپـ

 المفردات
؛  هذا--ِاتَتْ؛  كيف--كَتَْهْم؛  مالك الشمس--ڤيڤَْسڤَتَه؛  والدة--َجنَْم؛  متقدم--َپَرْم؛  والدة--َجنَْم؛  لك--ْبهاڤَتَه؛ رخأ مت--َأَپَرْم؛ أْرجوَن قال --ه أوڤاتْشَأْرجونَ
 .  بذا--تيإ؛  كشف--كْتَڤاْنُروْپ؛  في البداية--آداو؛ أنت --تْڤَْم؛  سأفهم--اْمۤيۤيڤيجان

 الترجمة
لقنته هذا العلم أفهم انك  ان اذن اقدر كيف. ة مالك الشمس متقدمةالدووالدتك كانت متأخرة و: أْرجوَن قال
 ؟صلاألب

 التفسير
ال تروق لهم فكرة لألشرار الذين بل ه نفع لأْرجوَن ال يسأل الواقع،في  .؟ِرشَْنكْكالم ذب يك ان ف فكيف يعقلومعرتيم  أْرجوَن

 عند هذه أْرجوَنتوقف و . أجلهم فقطمن النقطة السؤال حول هذه أْرجوَنيطرح . شخصية اهللا العزيز  هوِرشَْنكْقبول الحقيقة بأن 
 أْرجوَنكان .  في الفصل العاشرسيتضح كما ِرشَْنكْ أو شخصية اهللا العزيزبمستوضحاً متظاهراً بالجهل من اجل هؤالء فقط،  النقطة
تجلى على هذه  ِرشَْنكْ ان ال شك. الحق المطلقوم كلمة الفصل في مفهوالوجود اض  فّيشخصية اهللا العزيز  هوِرشَْنكْ ان تماماًيعلم 

 أْرجوَنلذلك، طرح .  فهمه اإلنسانيصعب على أمر هذا؟ وأقدم األشخاصاهللا يكون  ان أيضاً فكيف يمكن ِدڤَكّيابن بوجه األرض 
 ليس في هذا اء الحق المطلقعلم وهذه حقيقة يقبل بها قطعي هو المرجع الِرشَْنكْ .شخصياًح هذا األمر اضإلي ِرشَْنكْسؤاله على 

صفه وبشخصياً ه ذات ِرشَْنكْ سؤاله حتى يصف أْرجوَناذن، يطرح .  الجنالوقت فحسب بل منذ زمن سحيق وال ينكرها سوى
 ان الضروريمن  لكن اتباعهممفهوم  وهممفهوممع طابق ت الذين يحاولون تشويه حقيقته لتجنالمرجع االخير ويقطع دابر تقويالت ال

ربما بدت هذه . خير الكون كله لذلك ه فإنما يفعلذات عن ِرشَْنكْ يتكلم عندمالذا، . ةذاتي لمصلحته ال تحقيقاًِرشَْنكْ علملفرد يفهم ا
برحابة  ِرشَْنكْ  يتقبلون كالمِرشَْنكْ  ان تيمال اصا من زاوية فهمهم الخِرشَْنكْ إلى ينظرون ألنهم  الجندىلالتوضيحات غريبة 

 من البشر، سماع هذا الحوار ِرشَْنكْقد يتسنى للمالحدة الذين يعتبرون . سماع المزيد من كالمه إلى يتلهفونه ويعظمونصدر و
  الطبيعة الماديةشواكلسلطان  عن المتعالي) يْچَرَهىڤ  آنَنَْدَستْشْ تْشيْد(خلود بهجة والوال العلمصورة   هوِرشَْنكْون ان فيعلم

سؤاله هذا  أْرجوَنطرح . شك دون ِرشَْنكْكل لبس بصدد حقيقة مقام  فوق أْرجوَن مثل شَْنِركْتيم . الزمان والمكانسلطان و
 . الطبيعة الماديةشواكللرضة عاً إنسان ِرشَْنكْن دوالذين يعلتحدي موقف المالحدة تيم ال محاولة من قبلك

 ٥\٤. چ.ب

 اوڤاتْـشَ ْبَهَچـڤاْن - ۤيشْـر

é[q>aGavaNauvac  
bhUiNa Mae VYaTaqTaaiNa JaNMaaiNa Tav caJauRNa )  
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 يتانۤيـاتيـِمى ڤْـي نَبهۤو



 اْرجوَنشـتْـتَـڤَ ي َجنْمان
 يٰنَسـْرڤا ِڤـَد مَْٰهـتانى َأ

 َهى َپـَرنْتَـَپ ِڤـتّْمْٰنَـ تْـڤَـ
 المفردات

 يا --أْرجوَن؛  أيضاً--تْشَ؛  لك--تَڤَ؛  والدات--مانيَجنْ؛  مضت--ڤْياتۤيتاني؛  لي--ِمى؛  كثير--نيَبهۤو؛ شخصية اهللا العزيزقال  -- أوڤاتْشَْبَهَچڤاْن-ّيشْر
 . يا معاقب العدو --َپَرنْتََپ؛  اعلم--َهىِڤتّْ؛  أنت--تْڤَْم؛  ليس--َن؛  كل--يَسْرڤاٰن؛  اعلم--ِڤَد؛  أنا--َأَهْم؛  أولئك--تاني؛ أْرجوَن

 الترجمة
ستطيع تال  أنت  بينماجميعاًذكرها تا أنا .وأنا أنت ،والدات عديدة وكثيرة مررنا بها :قال شخصية اهللا العزيز

 . العدوقاهر يا، ذلك
 التفسير

 فيجاء  :ال تحصىالتي نزالت الرب العظيم توضيحا ل ) ٣٣\٥( هيتاْم َس-ْبَرْهَم
 َپـْمرۤو-نَـنْتَآـْم أناديـْمتْشْـيوتَـْم َأأْدڤايتَ
 شَتْـ يـاوڤَـنَـمْٰ -ڤَ  نَـمْٰپوروشَٰـ - پورانَٰ آديـامْٰ

 ْبَهكْتاو -ِڤـِدٰشـو دوْرلَـْبَهْم َأدوْرلَـْبَهْم آتْـَم 

األولي  شخصال الذي ال يطرأ عليه التغيير بل يبقى  العاصم المطلق،ِرشَْنكْ االصلي شخصال، ُچوڤينَْد شخصية اهللا العزيزأعبد "
 عادة خير يفهمها ، صور الرب العظيمالعلم والبهجة والبقاءصور . ةلالمتناهيتجلياته ا على الرغم منسرمدية  فتوةبالقديم عينه 

 ." من تيمهألصفياءلسوى تتجلى ال  لكنها ِڤديةعلماء الحكمة الـ

  ْبَهجاميمْٰ تَـْم َأَهـپوروشَٰـمْٰ -ْم آدي ڤينَْدُچو

جاء في  كما :)٣٩\٥( هيتاْم َس-ْبَرْهَم
 اِمـَن تيـشْٰـطْـَهْنينيـ-ٰشـو كَالمۤورتي-ماديرا

 ْد ْبهوڤَـِنـٰشـو كيـنْـتوُروْم َأكََرـتاڤَانان

 نزالءالكثير من  إلى افةاض َهىْمشيِرنْ و راَم مثل ينغير منحصر نزالء إلى وسع يتالذي )شَْنِركْ (ڤينَْدُچو شخصية اهللا العزيزأعبد "
 ." أيضاًليةصبصورته االنزل الذي ي ِرشَْنكْل ي األصشخصية اهللا العزيز يبقى لكنه ينالفرعي

 وه پوماْن يَُّپـَرَمڤَـتْ ـ َسَمْبَهمْٰـيـاْسـڤَـه شْٰـنَٰرِٰ
  ْبَهجاميپوروشَٰـمْٰ تَـْم َأَهـمْٰ -ْم آدي ڤينَْدُچو

كْ

 لونهايتغير  التي ْرياايدۤوڤ كجوهرة هو .صور ال تعد وال تحصىبيتجلى  لكنه  واحد ال ثان له ان اهللاِڤديةفي الحكمة الـكما جاء 
 شوِدِڤ (ِڤَدْزالـ وليست مفهومة بمجرد دراسة األصفياء هتيم يفهمها متدادات الشخصية االهذه كل :يطرأ عليها أدنى تغيير ان دون
 النص من هذا ستفيدن. سعات متباينةبلى خدمته للقيام ع متجلين معه اهللاالزمون  يأْرجوَن امثال التيم. )ْبَهكْتاو-َمتْآ ْرلَْبَهْمأدوْرلَْبَهْم دو
لكن   ماليين من السنينبضعة منذ ڤيڤَشْڤاْن لمالك الشمس ْبهَچڤَْد چۤيتاكشف  عندما أيضاً ِرشَْنكْالرب مع حاضراً كان  أْرجوَنان 

نسي . اهللا وبين البينية الهبائيةالقدرة آحاد  الفرق بين هو هذا. أْرجوَن على خالفعلى االطالق  اهللا ال يدرك نسيانال انالفرق 
كان الفرد جليالً على الصعيد المادي،  مهمالذلك، . بقاهر االعداء هنا ته مخاطب على الرغم من السابقةوالداتهما جرى في  أْرجوَن

 هيتاْم َس-ْبَرْهَمفي  اهللاجاء وصف .  لها معادلته لكن ال يعني ذلك المحررةالنفس سوى اهللاال يالزم . اهللاال انه يعجز عن معادلة 
من كل  اهللا النفس الهبائيةتعادل  ان يستحيل ذن، ا.المادةاتصل ب وان عني انه ال يضيع عن ذاته حتىي مما) أتْشْيوتَ(العاصم ب

على  الرب عاصمية فهم التيم يستطيع لكن هتيمانه  عم  أحياناً مقام الربأْرجوَنينسى . أْرجوَنمثل  محررةكانت  وان حتى الوجوه
 أْرجوَن على نقيض السنين ما فعل منذ ماليين من ِرشَْنكْذكر .  الجن منيعة على أدمغةچۤيتاالـأوصاف ، وبالتالي .جنيال خالف

َستْشْ ل بدنه تبديتعاليه عن  بالماضي لعليم لكن الرب تناسخها مرده نفسالنسيان  ان التنويه هنايقتضي .  أزليتهماعلى الرغم من
عن مقام  دوماً علي  اهللامقام.  الماديلبدنها مغايرة النفس المهيأة بينما  يتصل به روحيما وكل )آْدڤايتَ (عين ذاته بدنه.  آنَنَْدتْشيْد

 .ص التالييوضح في النوهو ما س اهللا التسليم بفوقية مقام  الجنعلى يتعذر. عين بدنه اهللا ذاتن أل ةالماد نفذ في وان  حتىقدراته
 ٦\٤. چ.ب

AJaae_iPa SaàVYaYaaTMaa >aUTaaNaaMaqìrae_iPa SaNa( )  
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  تْمااۤياي َأڤْـَسنّْي پـٱ ُجوَأ
 َسـْني پـٱ ُروشْـڤَـإتاناْم ْبهۤو
 ايشْٰـطْهاي ْسـڤاْم َأْدهـمْٰتيرِْٰپَركْ

 اۤيماۤيا -َسـْمْبـَهـڤامى آتْـَم 
 المفردات

 --ْمتيرِْٰپَركْ؛  كونه--َسْن؛  رغم--َأپي؛  اهللا--شْڤََرهإ؛  كل المواليد--تاناْمۤوْبه؛  بدن--ماآتْ؛  دون فساد--َأڤْيايا؛  كونه--َسْن؛  رغم--َأپي؛  غير مولود--َأَجه
 .  بقدرتي الباطنة--اۤيماۤيا-آتَْم؛ هبط ا--َسْمْبَهڤاْمي؛  قائم--َأْدهۤيشْٰطْهايا؛  ذاتي--ْسڤاْم؛ في صورة علية

 الترجمة
أتجلى في كل عصر بصورتي نني إ فاألحياءجميع رب ني نامع ، وزول ال يالعليبدني  ولدال أوني ناع م
 .العلية ليةصاأل

 التفسير
 غير السابقة والداتهيذكر كل ما فعل في ال انه  اكسائر البشرفي الظاهر  يبدو انه على الرغم من:  والدتهميزة كشف الرب لقد

 ه سألناذاا يةفورالجابة  االى اإلنسانتعذر علتس .ت قليلةفعلت حتى منذ ساعاكر ما تذّ األحياءمقدور سائر في ليس  بينما المنحصرة
ال ينبغي . دعي اإللهيةما يغالباً  ذلك فإنه معما فعل و ذكرال بد له من جمع شتات فكره ليت والوقت عينهعما فعل البارحة في 

 كما تعني" طبيعة" تعني تيِرْپَركْ  كلمة.)تيِرْپَركْ( ذاته الشخصية ثانية اهللايوضح كما .  مثيلةتافهةدعاءات ابيضلل  ان لإلنسان
 في النفس المهيأةحل ت. األحياءتناسخ كسائر  يوال بصورته الشخصية الرب انه يتجلى يقول. )ْسڤَرۤوَپ(الذات الشخصية الروحية 

 في صورته الباطنة بقدرتهيتجلى  اهللا لكن  الالحقتناسخها مختلف في بدن إلى نتقال االمجبرة على لكنها  حالياًاألبداننوع من 
هو . تمسه ألواث المادة ان نايه دون بيدين اثنتين يحمل القديمةصورته ب في هذا العالم المادي شَْنِركبكالم آخر، يتجلى . االصلية

 ن على الرغم مفتوةال ِرشَْنكْالرب ال يتخطى . األحياء والدته مثل سائر  على الرغم من عينهالعليبدنه برب الكون الذي يتجلى 
 تَْرِشكوروكْملحمة  اثناء وقوع  األحفادمنلديه ماليين كان . عجازه ا وذلك هوالشباب إلى  الصباومنالصبا  إلى من الطفولةنموه 

 قط على الرغم منشيخ يألنه ال يتعدى فيها سن الشباب  ِرشَْنكْ من صور صورةنجد  وال فتى لكنه بدا  بالتقدير المادي كان مسناًيأ
 صورةلذلك، يبقى غير المولود ذاته و.  جسمه وفطنته ال يتلفان وال يتحوالن.ومستقبالحاضراً و  ماضياً،في الوجودانه أقدم شخص 

 وخلوته جلوتهتقارن .  حضوره في العالم المادي على الرغم من وفطنتهبدنه تغير على ودون طرا عينه العلم والبهجة والبقاء
 عند في األفقها ونتوهم انها مغيب عندتوهم غياب الشمس ن. ثم يتوارى عن انظارنابشروق الشمس ومغيبها، يتحرك امامنا ومن 

 سعيد العلم بقدرته قديم ِرشَْنكْ. ونتوهم شروقها وغروبها في السماء لقصور حواسنا في موقعها دوماً ثابتة الشمس لكن شروقها
شخصية   انِڤَدْز تؤكد الـكما.  تمام االختالفاألحياءسائر جلوة وخلوة عن  وخلوته تهجلووتختلف شوائب المادة الباطنة، ال تمسه 

في جاء . وليداًظهر  وان ايضاً انه ال يتناسخ حتى ِڤَدْز الـملحقاتتؤكد  وآحاديةشخصيات ببل يبدو للعيان  ال يولد اهللا العزيز
سوى ية باقلية الصصورته األبتجليه وما  التام لسداسي اعزه بمزيناً ةد أربعي بأَنناراياصورة ب أمام أمه تجلى انه ْبهاَچڤَتَْم شْرۤيَمْد
تنسى كل  التي األحياء سائر على خالفة لف عليم بجلواته وخلواته السااهللا. شَكُو-ڤيشْڤَحسب ما جاء في قاموس  العلية رحمته
 اهللالذلك، . ى هذه األرض حضوره عللهية اثناء اعجازية ا يقوم بأفعالالذي األحياء جميع رب هو. حالما تحل في بدن آخرشيء 

عن سبب على ذهن المطالع  سؤال يطرأ اآلن قد. وبدنه صورته وذاته أو صفاته ية غيردون عينه على الدوام الحق المطلقهو 
 . في النص التاليوضح وهذا ما سوف يفي هذا العالم اهللاجلوة وخلوة 

 ٧\٤. چ.ب

 ايْرَمـْسـْدَهي ادا ِهـيادا ي

Yada Yada ih DaMaRSYa Gl/aiNa>aRviTa >aarTa )  
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 ْبهاَرتَي ْر ْبَهـڤَـتيـالنْچ
 ايْرَمْسـهانَـْم َأْدَهوتّْيَأْبْهـ

 َأَهـْمى جاِمرِٰـ ْسمْٰتَداتْمانَـ



 المفردات
 نقيض --َهْرَمْسياَأْد؛  يسود--هانَْموتَّْأْبْهي؛  يا سليل ْبَهَرتَ–تَ ْبهاَر؛ هرظ ي--ْبَهڤَتي؛  اختالل--النيههْچ؛  الدين--ْدَهْرَمْسيا؛  حتماً--ِهي؛ حينما وحيثما --يادا يادا
 .  أنا--َأَهْم؛  اتجلى--جاْميرِْٰس؛  ذات--آتْمانَْم؛  عندئذ--تَدا؛ الدين

 الترجمة
 .ْبَهَرتَ سليل يا ،األرض إلى بذاتيهبط  ألحاد، اال ويعّم يوجد انحراف في الممارسات الدينيةوحيثما نمايأ

 التفسير
غير قديمة  الرب شخصية ان النص السابقذ مر في  ا بمعنى الخلقجاميِرْسل  يمكن استعماال.  ذات داللة خاصة هناجاميِرْسكلمة 

 من يوَچ -ْدڤاَپَر عصرة أو في ختام ثابت قيتموافي اهللا يتجلى .  القديمةهشخصيتبيتجلى   ان اهللا تعنيجاميِرْسلذلك، . ةصنوعم
لحاد  االسود حينما يشاءيتجلي متى  ألنه مستقل بالقيتوا المتلك باًملزمليس  لكنه ْبَرْهمانهار في السابع  َمنو ـلالعهد الثامن 

 يجعل ِڤديةالـوالنواهي ألحكام ل السليم قضاء البصدد وكل عيب ،ِڤديةاصول الدين واردة في الحكمة الـ. الحقدين ال نحسروي
ال  اِڤَدْزالـكما ال تُقبل . يأتي بدينواه ان سوال يحق ل اهللا ناموسهي هذه االصول  ان ْبهاَچڤَتَْم شْرۤيَمْدفي جاء .  غير متديناًاإلنسان

ومذكورة في ) تَْمنيْپَر-تْڤْبَهَچْد شا تو شاكْْمْدَهْرما (شخصية اهللا العزيز  هو أوامر)ْدَهْرَم (الدين لذا، .ْبَرْهمافي قلب  اهللاكما اوحاها 
 له وحده ميتسل الهورأس الدين  ان چۤيتاالـفي ختام يأمر  الذي اهللا بأمر صولاألهذه قامة  ا هوِڤديةالحكمة الـ غرض. ْبهَچڤَْد چۤيتا
جاء .  الجنعبثنتيجة  على التسليم التام له ويتجلى الرب حينما تلتبس هذه الحقيقة  اإلنسانحث تِڤديةالحكمة الـ ان كما. دون سواه

غل بعض است. ِڤَدْزالـتذرع الماديون بسلطة  ولماديةاعندما سادت  تجلى الذي ِرشَْنكْ فيوضمن بوذا المولى  ان ْبهاَچڤَتَْم شْرۤيَمْد في
 مثل تلكصارمة بصدد  الحدود والاألحكاممن  رغمعلى ال ِڤديةالحكمة الـفي  الحيوانية قرابينالجواز ذوي النزعات الشريرة 

للتشديد على مبادئ  المولى بوذا سوى لوضع حد لتلك الهرطقات وتجليوما سبب  ِڤدية في الحكمة الـحددة مألغراض المسموحات
 من ليس. ِڤدية وموضحة في الحكمة الـبائنةمهمة المطلق  الحق تجلياتمن تاَر ڤَألكل  ان نرى عليه، وبناء. ِڤديةالـالالعنف 
 هللا ألنفمردودة  ال يتجلى سوى في بالد الهند اهللا بأن دعوىاما ال وِڤَدْزالـ إلى  الرجوعدون )أڤَتاَر (نزيل بصفة أحد  قبولالجائز

الرسالة واحدة وهي لكن ته اوجل من وةفي كل جل يتجلى اينما وحيثما يشاء ويتكلم عن الدين على قدر عقول الناس في ذلك الظرف
 . تارةةتارة ويرسل خدمه المخلصين أو ذاته مستترشخصياً  ِرشَْنكْيهبط . ذكره والعمل بأصول الدين إلى هداية البشر

ه سوا إلى  كان رفيع الشأن بالمقارنةأْرجوَن  ألنذات الوقتبروحياً  وجميع المحلقين أْرجوَن إلى تاْبهَچڤَْد چۤيكشف الرب عن أصول 
بتدائية  االجميع مستويات التعليم إلى عملية حساب اثنين زائد اثنين تساوي اربعة وهي عملية حساب صحيحة بالنسبة. من البشر

 لكن يبدو هذا المبدأ في غاية تهنزالاهللا المبدأ ذاته في كل كذا، لقن . لتعقيدوالعليا لكن توجد رياضيات بسيطة واخرى غاية في ا
 مراتب روحية واربع قاماتمتبدأ شريعة الدين العليا بقبول اربعة . للظروفوفقاً البساطة تارة وفي غاية التعقيد تارة اخرى 

وفقاً ويخلو هذا الذكر  يجلو في كل مكان وِرشَْنكْذكر نهاض  ا هيوة اهللاجلجل غاية رسالة . اجتماعية للبشر كما سيتضح الحقاً
 .الظروف فقطختالف إل

 ٨\٤. چ.ب

 مْٰناا ساْدهۤوياتْراٰنيَپـر

Pair}aa<aaYa SaaDaUNaa& ivNaaXaaYa c duZk*-TaaMa( )  
DaMaRSa&SQaaPaNaaQaaRYa SaM>avaiMa YauGae YauGae )) 8 ))  

 تاْمرِٰكْـا شَـ دوشْٰياشـانيڤ
 ايـْستْهاَپـناْرتْهامْٰ َس-ْدَهْرَم 

 ىِچوي ىِچوي يَسمـْبَهـڤام
 المفردات

 --َسمْبَهڤامي؛  العادة اقامة--َأْرتْهايا-َسْمْستْهاَپَن؛  للهالك--ڤيناشايا؛ رذالء لل--اْمترِٰكْدوشْٰ؛  و--تْشَ؛  قتل--ڤيناشايا؛ التيم --ناْمۤوساْده؛  للتحرر--اياَپريتْراٰن
 .  عصر--ىِچيو؛  عصر--ىِچيو؛ اتجلى

 الترجمة
 .عصر بعد عصر شخصياًهبط  الدين، أأصول قامة ااعادةهالك األشرار، ومن أجل انقاذ األخيار و اأجل من

 التفسير



كان ذا ا ساْدهواعتباره ال بد من   لكن الفرد غير متديناًبدا ربما. ْبهَچڤَْد چۤيتا حسب تعريف ِرشَْنكْ تيم تعني "رباني"  أيساْدهو كلمة
 ِرشَْنكْبذكر أبه من ال يكل تنطبق على  "رذيل"تعني  التي تاْمِركْشْدو  ان كلمةكما.  على أكمل وجهِرشَْنكْبصفات ذكر متصفاً 

كان  وان  حتىساْدهو هو ِرشَْنكْتنمية ذكر  إلى المتفرغ ان  حينفي مهما كانت درجته العلميةرذالة ويوصم مثله هنا بالغباء وال
 قسحوكالء قادرين على  اهللا لدى. َسْمكَ  وراڤََن شريرينلكما فعل في حالة اشخصياً  الملحدين هالك إلى ااهللا يحتاج ال. دون علم

 َمهاَرَجكان . كانوا من اقاربهم وان  معاملتهم حتى الجن الذين يخشناألصفياءإلرضاء تيمه خصيصاً  اهللا هذا، يتجلى معو. الجن
اودعها لكن  َسْمكَ أخت ِرشَْنكْأم  ِدڤَكّيكما كانت . ومع ذلك حاول والده القضاء عليه بشتى الطرق، وپياكَشينْهيَرابن  ْپَرْهالَد
 على ِدڤَكّينقاذ  امن اجل ِرشَْنكْالرب ى لذلك، تجل.  لهماِرشَْنكْة والدة ءسماعه بنبولمجرد  ڤَسوِدڤَزوجها ن مع السجاألخير 
 .من اجل انقاذ االخيار واهالك االشرار ينمتباين نزالءبالرب يتجلى  ان يذكر هنا. َسْمكَاالمر الذي انتهى بقتل  ،االخص

 شايتَنْياتْفي كتاب ؤالء النزالء  تعريف هجاء :) ٢٦٤-٢٦٣\٢٠َمْدْهيا( تَِرتْشَريتاْم
 ى َأڤَـتَِرىـتِْش ْپـَرَپـنْۤمۤورتيِهـتو ياي-شْٰـطيرِْٰسـ

ساي  َهِرىناَم ْد" ـتاَرڤَأ" مۤورتي - إشْـڤَـَر
 

 ِمى َسـباَر َأڤَـْستْهاَنويُّـتَ َپـَرڤْـۤيـاتۤيما

 تتجلى عندما أڤَتاَرى دعوت في الملكوت الروحي قائمة الشخصيات وهذه. العالم المادي إلى من ملكوت اهللالهابط تعني  أڤَتاَركلمة "
 ."في الظاهرة المادية

شْيڤ ناَم "ـتاَرڤَأ" َهِرىْدي  َأڤَـتَرىـِڤ

تجلى يو ْز أڤَتاَر-يوَچ  وْز أڤَتاَرنْتََرَمنْڤَ و ْزأڤَتاَر شاِڤآ-شَكْتۤي و ْز أڤَتاَر-اللۤي و ْز أڤَتاَر-َنچو و ْز أڤَتاَر-شَپورو : كثيرةْزأڤَتاَر فئات
 األصفياء هتيم قلق لرفع على االخص ِرشَْنكْالرب  يتجلى. ِرشَْنكْالرب  من مجميعهون فيضي و الكونأرجاء في كافة دورياً مجميعه

 .األصفياءه تيمرضاء  اهونما  اِرشَْنكْ وةلك، الغرض الرئيسي لجللذ.  األوليةنْداڤََنِرڤْ تسلياترؤية  إلى  دوماًالمتحرقين
 َمهاْپرْبهو تْشايتَنْيا المولى ان ْبهاَچڤَتَْم شْرۤيَمْدفي جاء . أيضاً كَلي في عصر نزوله علىفي كل عصر مما يدل  نزلي الرب انه يقول

  األرض من مدينةكل في ِرشَْنكْ ذكر تعميمشاء و، كَلي في عصر شَْنِركْ نزيلهو ) َسنْكۤيرتََن (الذكر قربان بِرشَْنكْالذي نشر عبادة 
 مثل ِڤدية الحكمة الـبطونفي  ة المكتوموةالجل بالوارد ذكره ِرشَْنكْالرب  وة هو جلتْشايتَنْيا المولى. قرية إلى مدينة ومن قريةإلى 
في  تْشايتَنْياالمولى استهله ي ذ ال)َسنْكۤيرتََن ( الذكرقربان إلى تلقائياً ِرشَْنكْالرب  تيم ينجذب. ْبهاَچڤَتَْم و َمهاْبهاَرتَ  وداتْشَأوَپني
 .العلية برحمتهيعتقهم بل فيها رذالء الال يقتل  التي جلوته

 ٩\٤. چ.ب

 اْميڤْـيشَ ِمى دتْــَم كَـْرَم َجنْ

JaNMa k-MaR c Mae idVYaMaev& Yaae veita TatvTa" )  
TYa¤-a deh& PauNaJaRNMa NaEiTa MaaMaeiTa Saae_JauRNa )) 9 ))  

  تَـتّْـڤَـتَهّي ِڤـتيُّـو مِْٰاڤَـ
  پونَـْر َجنْـَممْٰاكْتْـڤا ِدَهـيتْ
 ْرجوَنٱو ُسي تِاماْم ي تيان

 المفردات
؛  هذا البدن--ِدَهْم؛  طارحاً--تْياكْتْڤا؛  حقاً--تَتّْڤَتَه؛  يعلم-- ِڤتيِّ؛ الذي--ياه؛  هكذا--ِاڤَْم؛ علي --ديڤْياْم؛  لي--ِمى؛  أيضاً--تْشَ؛  فعل--كَْرَم؛  والدة--َجنَْم
 . أْرجوَن يا --أْرجوَن؛  هو--َسه؛  يحصل--إتي؛  لي--ماْم؛  يحصل--تيِا ؛أبداً --َن؛  والدة--َجنَْم؛  ثانية--پونَه

 الترجمة
 يا ،ةباقي الداريل يدخل بفي هذا العالم عند مفارقة بدنه،  ثانية، ال يولد عماليجلوتي وأدرك تعالي ي من

 .أْرجوَن
 التفسير

 سراألمن فقد سبق تحرره  شخصية اهللا العزيز يفهم حقيقة جلوة من وكل.  السادسالنص في العلية داره الرب من نزلةمر ذكر 
 ال. ليس بأمر سهل التحقيق  الماديسر من األالنفس فكاك لكن  فور مفارقة بدنه المادي الحاضرهللا املكوت دخل، يذاوب. المادي

وحدة من جهة المؤمن ب.  منحصرةغيرت جعارال بعد صعوبة بالغة وبعد  انجاةال يُّوچاالـ وأهل أتباع وحدة الوجود المطلقة حرزي



هذا  إلى الرجعةنطوي على مجازفة ت ة جزئينجاةسوى  ه هذتوليس) ْبَرْهَمْجيُّوتي( بدن الرب نور مراده الفناء فيالوجود المطلقة ف
هذا العالم المادي ثانية  إلى يدخل دار اهللا بعد مفارقة بدنه المادي وال يخاطر بالرجعة، المؤمن بفردية اهللا لكن  ثانيةالعالم المادي

 أناديْمْم أتْشْيوتَ ْمآْدڤايتَ ( ال تحصى الشخصية هللالفيوض :)٣٣\٥( هيتاْم َس-ْبَرْهَمفي جاء . هوأفعال العليالرب بدن بفضل فهمه تعالي 
 الواحدة عينها وهذا ما يقتضي فهمه بإيمان النفسال انها صور  ا غير متناهيةالعليةصور الرب على الرغم من ان . )رۤوَپْم -تَأنَنْ

 :ْدشََپنيأوْدهينّي ُبو-شَپورو  كتابفيجاء .  التجريبيين الدنيويينوالفالسفةاألساتذة ثابت وهذا ممتنع على 
تُوالنوَركْۤيل- نيتْياڤُو ِدكُوِا
 آتْما –دى َأنْـتَْر رِْٰهّي اپـۤيڤْـ -ْبَهـكْتَ 

 في هذا اهللاهذا ما يؤكده كالم و. "ال تحصى التي العلية شخصياته في األصفياءه تيمبتبادل المحبة مع أزلياً  حد مشغول الوااهللا"
  الفلسفيتنظيرهدر وقته في ال ، دوناهللا وِڤدية الحكمة الـسلطة إلى ستناداً ا الحقيقةهذه من يسلم بوكل چۤيتاالـمن النص قيد البحث 

.  أسيْمتَتْ تْڤَ: ِڤدي الـ بداللة النص حتماًنجاةال إلى يمان بهذه الحقيقة يقود الفرد االمجرد.  كماالًالنجاة مراتببلغ أرفع فسوف ي
 على نجاةاليحرز  ، سوف" عينهالعظيم ْبَرْهَمْنأنت ": أو كل من يخاطبه قائالشخصية اهللا العزيز  هوِرشَْنكْ ان الرب  من يفهمكلو

 :)٨\٣) ْدشَأوَپني شِْڤتاشْڤَتََر لما جاء في طبقاًالكمال يحقق مثيل  مؤمن تيمبكالم آخر، . العليةصحبته يضمن  والفور
يتِاوْميتْرِْٰميتْـڤاتيديڤِاڤَتَـْم

 ايانايٱِتى اڤيْديها اه َپـنْتْينانْـ
ال بديل عن . " الكمالفهم لتحقيق، وال بديل عن هذا الشخصية اهللا العزيز د فهم من تناسخها بمجرالنجاة أرفع حاالت النفستبلغ "
مثله مثل  .مطلقاً ولن يتحرر  حتماً الظلمةشاكلةر أسي يبقى ، العظيمرب بصفة الِرشَْنكْ ألن كل من يقصر عن فهم الرب مطلقاً لكذ

 اً التجريبي دورالفيلسوفقد يلعب . النظر االكاديمية من وجهة تاْبهَچڤَْد چۤيكتابة تعليق على  زجاجة العسل من الخارج أو من يلعق
ال بد ألمثاله من االساتدة الدنيويين المغترين انتظار الرحمة العلية  بل ه للتحرر بالضرورةلياقتال يعني ذلك  لكن جتماعياً بارزاًا
  .تغاء تحقيق الكمال اب وعلمبإيمان ِرشَْنكْذكر  تنمية لإلنسانوعليه، ينبغي . تيم الربحد أل

 ١٠\٤. چ.ب

 ْدهاُرو كْ-ا ي ْبَه- َچ را-ـتَ ۤيـڤ

vqTaraGa>aYa§-aeDaa MaNMaYaa MaaMauPaaié[Taa" )  
bhvae jaNaTaPaSaa PaUTaa MaÙavMaaGaTaa" )) 10 ))  

 اتاهيماْم اوپاشْـر اۤيَمـ -َمـْن 
  تَـَپـسا- ْچـۤياَن ڤُوَبَهـ
 اـتاهَچ ْبهاڤَـْم آ-تا َمـْد پۤو

 المفردات
-تََپسا؛  علم--ْچۤياَن؛  كثير--َبَهڤَه؛  قائم--اأوپاشْريتاه؛  بي--ماْم؛ اًتمام بي --اۤيَم-َمتْ؛  غضب--اكْروْدهاه؛  خوف--ْبَهيا؛  تعلق--َچرا؛ تحرر من --ڤۤيتَ

 .  حصل--اتاهَچآ؛  ليعلي حب --ْبهاڤَْم-َمتْ؛  تطهر--اتاهپۤو؛  بالتقشف-

 الترجمة
 اً ليعليهم من التعلق والخوف والغضب، وبلغوا حباً نعتاق ابفهمي بفضل كثيرون في الماضي رتطهَّ لقد

 . بيهم بي واعتصامهمع وعيبتشبي
 التفسير

 ولباسها بمفهوم عينية الذاتالمتعلقين ما نجد غالباً .  على المادي الصرفللحق المطلقالوجه الشخصي فهم  تتضح هنا صعوبة
لجهل  امطبقالبدن زائل . العلم والبهجة والبقاء قوامه متعالحد يستحيل عليهم فهم معنى وجود جسم  إلى في الماديةن والبدني غارق

 ان يعتبر هؤالء الماديون. بدن الحق المطلق هذا المفهوم عند الكالم عن  اإلنسانقما يطّبغالباً دي ووالتعاسة حسب المفهوم الما
ه الشخصي ولتشبعهم المفرط بالمادة، فإنهم يفزعون من المفهوم هنفي وج إلى برمتها مما يدفعهمالظاهرة المادية هو الحق المطلق 

الحياة الروحية  ان الوجود الشخصي ثانية عندما يعلمون إلى ينتابهم الخوف من فكرة الرجوع.  المادةأسرفكاك من الشخصي بعد ال
 ما التي  بفقاقيع الماءاألحياءما نجدهم يقارنون غالباً . نوع من الفناء أو الحلول في خالء مجردون شخصية أيضاً فيفضل حياة فردية

انه . لوجود المادي الذي يمكن بلوغه دون فردية شخصيةارفع كمال أوهذا هو . ل في مياههتظهر على سطح البحر حتى تنحان 
 عن فهم الوجود تماماًفوق وعدا ذلك، يوجد كثير من العاجزين . حالة خوف خالية من العلم الكامل بالوجود الروحينوع من 



بحماقة م اشمئزازاً أو استياء فيستنتجون ية مما يولد عندهن بالكثير من النظريات وتناقضات النظرات الفلسفوالروحي، كونهم مثقل
 على كثيراًًيتعلق البعض بالمادة . ن بحالة حياتية مرضيةوامثالهم مصاب.  ويقطعون بأنه ال يوجد سوى العدمعليةعدم وجود علة 

 اآلخر كل شيء بدافع اليأس ونتيجة ، في حين ينكر بعضهمعلة االولىكلية كما يطلب بعضهم الحلول في البالحساب الحياة الروحية 
 وتتوهم الربالمخدرات في بحثها عن  إلى هذه الفرقة االخيرة تلجأ. حتمية إلستيائهم من كل انواع النظريات حول الوجود الروحي

حياة الروحية تجاهل ال:  للعالم المادي وهيالثالثة التخلص من حاالت التعلق لإلنسانينبغي . أحياناًها المؤثر رؤى روحية ذيانه
 والعمل سيد روحي ثقة تحت رعاية اهللا اللياذ بلإلنسانوينبغي .  في الحياةد الفشليمفهوم العدمية ولوالخوف من الفردية الروحية و

 .)ْبهاڤَ ( هللالعلي الحب بلوغ هي تتيمآخر أطوار ال. الثالثة للمفهوم الماديللتخلص من تلك الحاالت  حياة التتيم حدودبأحكام و
 :)١٦-١٥\٤\١(  سينْْدهو-تَِرَرساْم -ْبَهكْتي في اءج

-ساْدهوها تَـتَـهآداو شْـَردّْ
 اۤييكْر -تَْهى ْبَهـَجـَن ٱ ُچونْٰـَس
 اتْۤيـيه ْستِّرِٰنيڤْـ -نَـْرتَْهى ٱ تُوتَـ
 ْس تَـتَهيشتْـشْٰـطْها روي نتُوتَـ

 
  ْبهاڤَـْستُوْس تَيتَأتْهاَسـكْ
 يـتشَتْــوَدنْۤيماْبْهـتَـتَـه ْپـِر

 ْمـنَـهمْٰ ْپـِرايساْدَهـكاناْم أ
  ْبَهـِڤـتْ كَْرَمـهىْپـرادوْرْبهاِڤ

في  جري تعميدهي ثمروحياً  المتقدمين الزمةم إلى سيدفعه مما  في بداية االمرتحقيق الذاتب اإلنسانال بد من وجود رغبة عند "
فضل تعاليمه وعند قضاء تلك الخدمة ب الخدمة التتيمية المبتدئ مريد اليبدأ ومحقق سيد روحي يد على المرحلة التالية فيالطريقة 

الرب  عنبالسماع ذوقاً   ويكسبتحقيق الذات في الثبات ويبلغ المادية اته تعلقافة من كمريديتحرر ال، السيد الروحيتحت هداية 
 الحقيقي الحب. )ْبهاڤَ (العلي للحبئي مبد الطور ينضج في الحيث ِرشَْنكْالتعلق بذكر  إلى المريد بيرقى الذوق هذا. ِرشَْنكْ شْرّي
  بفضلْپِرَمأرفع الدرجات على صعيد واحراز  العليةالخدمة الودية  إلى طاعنق ايوجد. )ْپِرَم ( كمال الحياةدرجات أرفع ىدع يهللا
 ."اهللا وآنذاك، يدخل دار. فلسفة الفراغالذي تولده الفشل الناجم وية الروحية ردفالخوف من من كل  ومادين كل تعلق نعتاق ماال

 ١١\٤. چ.ب

اتْها مايى ي انِْتىي ْپـَرَپـْدمْٰ

Yae YaQaa Maa& Pa[PaÛNTae Taa&STaQaEv >aJaaMYahMa( )  
MaMa vTMaaRNauvTaRNTae MaNauZYaa" PaaQaR SavRXa" )) 11 ))  

تا ڤَ ْبَهجامى َأَهـْميْس تَـتْهامْٰ
 َمـَم ڤَـْرتْمانوڤَـْرتَـنْـِتى

 ـشَـهَسـْرڤَ پاْرتَْهى ااهۤيـَمـنـوشْٰ
 رداتالمف

؛  درب--ڤَْرتَْم؛  لي--َمَم؛  أنا--َأَهْم؛ أجر --ْبَهجامي؛  حتماً--ِاڤَ؛  هكذا--تَتْها؛  لهم--تاْن؛  تسليم--ْپَرَپْديانِْتى؛  لي--ماْم؛  كما--ياتْها؛  جميع--يى
 . ن كل الوجوه م--َسْرڤَشَه؛ تْهارِٰ يا ابن ْپ--پاْرتَْهى؛  كل البشر--ااهۤيَمنوشْٰ؛  يتبع--َأنوڤَْرتَنِْتى

 الترجمة
 .تْهاِرْپيا ابن  تتبع طريقي من كل الجهات، األحياءجميع . ي، أجازيهمل تسليمال بنسبة

 التفسير
 الظاهرة المادية  فينافذ التجليه و)ْبَرْهَمْجيُّوتي(  بدنهنور في  جزئياًِرشَْنكْالرب  تحقيق يتم. تهآيا في مختلف ِرشَْنكْعن نا نبحث كل

فرد كل ورضى  ،مرام تحقيق كل فردهو  ِرشَْنكْ وبالتالي، .األصفياء تيمهعلى أتم وجه سوى  ِرشَْنكْحقق ال ي لكن اتحتى في الذر
 قد.  أيضاًالعلي العالم في كل منهم رامعلى قدر م العليعلى الصعيد  األصفياء هتيم مع ِرشَْنكْكذا يتبادل .  رغبته بهشدةمنوط ب
. بصفة صديق شخصي، في حين يحبه آخر بصفة ابن وآخر بصفة معشوقآخر حبه يقد ه العظيم و سيدبصفة ِرشَْنكْ التيم يحب

ه ويالزم األصفياءه تيم.  أيضاًهتيم ومختلف اهللابين ها عينمبادلة المحبة  المادي العالم فيتقوم .  حبهقدرب تيم كل ِرشَْنكْ يجازي
أتباع وحدة الوجود  رغبة ِرشَْنكْكما يحقق . على خدمته الشخصيةون ويقومشخصياً  العليةأو في الدار في هذا العالم المادي سواء 



شخصية   على قبولوحدة الوجود المطلقة بيال يوافق المناد. الفناء في نورهطريق رغبون باالنتحار الروحي من ي والذين المطلقة
. اهللا إلى العليةالخدمة الشخصية  تذوق سعادة ال يمكنه ،يوبالتال. الفناء فيه وخسارة فرديتهنجاته ب السرمدي السعادة بعد اهللا العزيز

وحدة يمنع جميع دعاة .  بالعملرغباتهم الكامنةتشبعة الحقل المادي ل إلى ونفيعود نورانيحتى في الوجود الأما غير الراسخين 
يجازيهم ف  العملثوابأما طلبة . دية للعمل على الكواكب الماانيةفرصة ثون منحي هم لكندخول الكواكب الروحية من الوجود المطلقة

التأمل طلبة  أهل من يُّوچّيالـو من طلبة النظر ْچۤيانّيالـأما . )َرڤَشِْچيا(ى العظيم  المفد بصفته المشرعةظائف الوقضاء اجر اهللا
 الطرق الروحية سوى  وما وحدهاتهرحمبكالم آخر، نجاح كل فرد منوط ب. تلك القوىاهللا هم هبقوى التصرف في الطبيعة المادية في

جاء في . ِرشَْنكْذكر أرفع درجات كمال  إلى يبقى مسعى الفرد قاصراً دون الوصوللذلك، . النجاح على الدرب الواحدمعارج 
 :)١٠\٣\٢ .ب.ش(

 ڤاُموكا-ڤََأكاَمـه َسـْر
 ْدهۤيــه - كاَم اوداَر -كْشَٰ ُمو
 ـَنِچيُّـو - ْبَهكْتي نَٰڤْـِرـتۤيـ

حال  (فارغ الرغباتكان أ  سواءِرشَْنكْذكر ج في  المتأوالكمالطلب  في شخصية اهللا العزيز عبادةبذل كل جهده لينبغي لكل فرد "
 ."نجاة بالعمله أم ثواب بم راغباًأ) التيم

 َپـَرْم شَٰـمْٰپورواِجـتَ ي

 ١٢\٤. چ.ب

 مْٰيهدّْي ْسمْٰاكْشَٰـنْتَـه كَـْرَمـٰنكانْٰ

k-a¿NTa" k-MaR<aa& iSaiÖ& YaJaNTa wh devTaa" )  
i+aPa[& ih MaaNauze l/aeke- iSaiÖ>aRviTa k-MaRJaa )) 12 ))  

 ااَجـنْتَ إَهى ِدڤَـتاهي
 ِكىلُو ىمانوشِٰي  ِهـمْْٰپـَريكْٰشـ
 ا ج-كَـْرَم ي ْر ْبَهـڤَـتيهدّْيْس

 المفردات
-ِهي؛  سرعان--كْٰشيْپَرْم؛  المالئكة--اِدڤَتاه؛  في العالم المادي--َهىإ؛  يعبدون بالقرابين--ياَجنِْتى؛  كمال--سيدّْهيْم؛ العملثواب  --كَْرَمناْم؛  راغب--كْشَٰنْتَهكانْٰ
 . للجزاء من العمل --جا-كَْرَم؛  يصل--ْبَهڤَتي؛  نجاح--هيهْسيدّْ؛  في هذا العالم--ِكىلُو؛  في جامعة البشر--مانوشِٰ؛  حتماً-

 الترجمة
 هاثواب ويحصلون على المالئكةعبادة  إلى ، مما يدفعهمالعمل الصالح ثوابرغب البشر في هذا العالم بي

 .ملعاهذا البسرعة في 
 التفسير

 انتحالمن رغم على ال الواقع على خالف  مختلفة هللاًيعتبرون المالئكة صورو هذا العالم المادي اعتقاد خاطئ حول مالئكة يوجد
جاء في الحكمة . قدراته ال تحصى لكن واحد اهللا.  هللالقدرة البينية الهبائيةآحاد المالئكة من . األساتذة الكبار دور ضعاف الفطنة

من  المالئكةجميع .  الظاهرة الماديةبتدبيرين  الموكلاألحياءمن المالئكة  ).هِرشْنَكْ هَپَرَم هَرشْڤَإ .ناْماو نيتْۤينيتْيُّ( اهللا واحد :يةِڤدالـ
 أو نوشْڤي( َنناراياالرب  معادلة م وال يمكنه الماديةطة درجات متفاوتة من السلونملكي ذين ال)نيتْۤياناْم( القدرة البينية الهبائيةآحاد 

. باهللا شيڤَ  وْبَرْهما المالئكة مثل كبار حتىمكن مقارنة ي ال. )ذّينْشَپا(ملحد دعى  اهللا يونعادليالمالئكة ن بأ ؤمن من يكل ).ِرشَْنكْ
من  يراًًكثومن العجيب رؤية االغبياء يعبدون . )نوتَْم -شيتْنْيريڤ -شيڤَ (تيم اهللامن  شيڤَ  وْبَرْهماالمالئكة مثل  في الواقع،
 أو ملك من هذا العالم إنسان تدل على تاهاْيَهى ِدڤَا :عبارة. )ةالتأنيسي (تشبيه اهللا بصفات البشرمغالطة بناء على  البشر سالطين
 مؤسس مذهب تْشاْرياشَنْكَرا شْرۤيپاَدحتى  كتب .ه عن بل علي العالم الماديسرى ليس من أِرشَْنكْ أو نوشْڤي، َننارايا لكن المادي

 المالئكةعلى عبادة ) ْچۤياَن-تَِرْه(الحمقى ، يثابر ذلكومع .  عن هذا الخلق الماديعلي) ِرشَْنكْ( َنناراياان ، حدة الوجود المطلقةو
 وال حاجة ِرشَْنكْ ذكر فطناليطلب . قليلي الذكاءلقصود زائل ومنفع  المالئكةنفع  ان للنفع العاجل الذي يحصلون عليه، جاهلينجلباً 

جميع . المالئكة مادية وزائلةبركات . العالم الماديهذا  هالك يهلكون بمهعبادالمالئكة و.  زائلعاجلنفع من اجل  المالئكةادة ه لعبل
بحيازة المادي المتمثل  عزين بالنوتونجد البشر مف الكونيالبحر  مياهفقاقيع في  تعتبر مجرد ،مهعباد ومالئكةه من ضماألكوان وما ت

 األشياء سعياً وراء تلك  سالطين السماء واألرضونعبدينجد الناس . من ذلكرغم على ال ها من الملذاتاتلحقم وةوالعائل عقاراتال



يعكف الناس لذلك، .  زعيم سياسي فإنه يعد ذلك نفع عظيمظيمعتما ب حكومة وزاري في منصب على  اإلنسان حصلذا ا.الزائلة
 من أجل وضع ِرشَْنكْبذكر ال يكترث الحمقى . بالفعلمثيلة  يحصلون على منافعو، زائل على تملق الزعماء المزعومين ابتغاء نفع

 عبادة المقتدرين مثل المالئكة إلى منجذبين ،الترضية الحسيةنراهم ينشدون  المادي بل الوجودحٍل نهائي لكل متاعب  إلى يؤدي
مما  المادية لملذاتا إلى ين منصرفاألحياءغالبية  ان ذ اِرشَْنكْبذكر المهتمين  هذا النص على ندرة يدل. مجرد الحصول عليهال

 . كل ذي سلطةظيمعت إلى يضطرهم
 ١٣\٤. چ.ب

 مْٰشْٰـطَرِٰـْس اۤيـ َممْٰايـ ڤَـْرنْٰ-شـاتوْر تْـ

caTauvR<Ya| MaYaa Sa*í& Gau<ak-MaRiv>aaGaXa" )  
TaSYa k-TaaRrMaiPa Maa& ivÖyk-TaaRrMaVYaYaMa( )) 13 ))  

 ـشَـهَچْبهاي ڤ- كَـْرَم -نَٰ چو
 مْٰماي ا كَْرتاَرم َأپـيتَْس
يڤ اْمياي َأكَْرتاَرْم َأڤْـىهدّْ

 مفرداتال
 --كَْرتاَرم؛  ذاك--تَْسيا؛ ةمرتب تبعاً لل--شّهَچڤيْبَه؛  عمل--كَْرَم؛ شاكلة --نَٰٰچو؛  خلق--شْٰطَْمرِْٰس؛  من قبلي--اۤيَم؛ بعر المجتمع األمراتب --ياْمڤَْرنْٰ-شاتوهتْ
 .  ال يتبدل--َأڤْياياْم؛  غير الفاعل--َأكَْرتاَرْم؛  اعلم--ڤيدّْهي؛  لي--ماْم؛  رغم--َأپي؛ باال

 الترجمة
خالق ني أ ومع. ها المالزمة لاألعمالو  الطبيعة الماديةشواكلبناء على  المجتمع البشري مراتب خلقتلقد 

 .ال أتغير بل ثابت لست بالفاعلانني علم  ا،هذا النظام
 التفسير

ة مرتبب ابتداء  االجتماعية األربعةمراتبلق ال هو خاعليه، وبناء. ليه اهو ينبوع الفيض وكل شيء يقوم به ويرجعذ  االخالقهو  اهللا
) ڤايشْياْز ( والمزارعين التجارةمرتب و الحماسةشاكلةفي ) تْريياْزشَكْ( الفرسان مرتبة، و األصالةشاكلة في )ةنَْبراْهَمالـ(المفكرين 

ألي  ينتمي ال ِرشَْنكْالرب .  الظلمةلةشاكفي ) شۤوْدَرْز(ن ين والصناعيي الحرفيةمرتب أخيراً و، الحماسة والظلمةشاكلتيمزاج في 
 مثله  اإلنسانجتمعم.  البشري جزء منهاالمجتمعيؤلف  التي النفوس المهيأةمن  ليس ه ألننه خالقهاأ عمالمراتب االجتماعية من هذه 

ذكر ية وتنمية نزلة الحيوانمال من  اإلنسانمن أجل ترقية  اعالهمراتبال إلى ي اإلنسان قسم المجتمعِرشَْنكْ لكن مثل مجتمع الحيوان
 إلى ة المنقطعرتبم لكن. في الفصل الثامن عشر من هذا الكتابها عالمات وترد شاكلتهما فتقرره عمل  اإلنسان إلى أما ميل. ِرشَْنكْ

 معظم فشاكلتهببالحق المطلق  َنْبراْهَمعلم الـ افتراض على الرغم من وَنْبراْهَمة الـرتبة بما فيها مرتبكل مفوق ت ِرشَْنكْذكر 
شخصية اهللا العلم ب قامم ويبلغ َنْبراْهَمللـ العلم المحدود خطى من يتأما. ِرشَْنكْالعظيم لرب العلم بنور ا خطونال يت ْبراْهَمنةالـ

  وَهىْميسِرنْ  وراَم :ِرشَْنكْ اتوجلالعلم بكل يتضمن  ِرشَْنكْذكر . )ڤَشْنَڤاي (ِرشَْنكْ تيم قامم إلى ، فإنه يصلِرشَْنكْ شْرّي العزيز
 .الحياة سناأج والقومية والمراتب االجتماعية عن كل ِرشَْنكْ تعالي ِرشَْنكْذكر في الغارق يبلغ ، مع ذلك. وغيرها ڤَراَهى

 ١٤\٤. چ.ب

 يْمـَپـنْتيلي  كَْرماٰنمْٰنَـ ما

Na Maa& k-MaaRi<a il/MPaiNTa Na Mae k-MaRf-le/ SPa*ha )  
wiTa Maa& Yaae_i>aJaaNaaiTa k-MaRi>aNaR Sa bDYaTae )) 14 ))  

 هارِٰ ْسـْپـى ْپـَهـِل-نَـ ِمى كَـْرَم 
ماي تإ يجاناتيْبهٱ يُّـو مْٰ

 ِتىاْدْهـيَب  َسـ ْر نَـيْبهـكَـْرَم
 المفردات

 --ياه؛  لي--ماْم؛  بذا--تيإ؛  طموح--هارِْٰسْپ؛ جر في األ--ىْپَهِل-كَْرَم؛  لي--ِمى؛  وال--َن؛  يتأثر--ليْمَپنْتي؛  كل عمل--كَْرماٰني؛  لي-- ماْم؛أبداً --نا
 .  يرتهن--َبْدْهياِتى؛  هو-- َسه؛أبداً --َن؛ هذا العملثواب  ب--هيهكَْرَمْب؛  يعلم-- َأْبهيجاناتي؛الذي

 الترجمة



 .الجزاءبأيضاً  يفقه هذه الحقيقة عني ال يرتهن من. عملثواب أطلب  أنا عمل والني  َيُعلُّال
 التفسير

 ان  دوناهللايخلق . قانونالالملك فوق   انتنص الماديعالم كما توجد قوانين في الانه خالقه  مع الماديالعالم هذا أعمال  فوق اهللا
رب .  الماديةصادر على المالسيطرة إلى عملها المادي نتيجة ميلها باألحياءترتهن سائر  بينما يرتهن بعمل الخلق لنأيه عما يخلق

هي اعمال ال و الحسية  ترضيتهاأعمالب األحياءتنشغل . معينهيتحملها العمال  بل شر وخير عمل عمالهثواب  ال يتحملالعمل 
 بذاتهكامل  الرب. سعادة الجنان بعد الموت إلى  الترضية الحسية وتطمحنمية في هذا العالم ابتغاء تاألحياءتعمل . اهللايمليها عليها 
قد  التي بالسعادة الدونية يرغب المالك ال. خدمته إلى ونمالئكة السماء منقطع. السعادة السماوية المزعومة إلى قطوال ينجذب 

النبات  على الرغم من ان  على األرضالنبات علة هطول األمطار ليس للمثال،. هجزاء المادي وعملعن ال اهللاينأى . بها عمالهيطل
 :ِڤدية الـتيِرْسْمجاء في . ال ينمو دون مطر

ڤاساوِاماتَْرْم -نيميتَّ
 ـٰنـيكَْرَم - َچْرمْٰ َساناۤيْجـرِْٰس

 تاْبهۤو -ّي كاَرٰن -ْپـَرْدهاَن 
تُواي كْتَـياهشَ -ْجيا رِٰـ ڤاي ْس

هل تأات  والبشر والحيوانالمالئكةمثل غزيرة  اجناس. "ةها المباشرعلتللخلق المادي بينما الطبيعة المادية  صليةعلة األ هو الاهللا"
يعطيها بل  ة والحاضرةلها السابقاعمأليس مسئوالً عن اهللا  .عملقدمت من ما شر وخير ثواب  لةوجميعها خاضعالكون المادي 

الجميع سواسية عند اهللا دون ان ) ٣٤\١\٢( سۤوتَْر-ِڤدانْتَجاء في .  الطبيعة الماديةشواكل وأحكام األعماللتك  المناسبة سباباأل
اً تام لماماً ا)كَْرَم(عمل ال وكل من يلم بتعقيدات. الطبيعة الماديةفقط على يد سباب يوفر الرب األ. ل عن عملهؤومسكل فرد  .انحياز

 عملخاضعاً لقانون اليعود وال  ِرشَْنكْذكر بخبير الهو  العمل فوق قانون  ان اهللان يعلم كل مبكالم آخر،. العمل يؤثر فيهال يعود 
  في حينيرتهن بعمله ان  فمن المحتماألحياءشأن سائر عمل ابتغاء غرض شأنه اهللا ي ان  ذلك متوهماً من يجهلأما. طالق االعلى

 .ِرشَْنكْ في ذكر راسخمحرر  عظيمق الالحان العالم ب
 ١٥\٤. چ.ب

   كَـْرَممْٰتَـرِٰاتْـڤا كْيـْچ مِْٰاڤَـ

Wv& jaTva k*-Ta& k-MaR PaUvŒriPa MauMau+aui>a" )  
ku-å k-MaŒv TaSMaatv& PaUvŒ" PaUvRTar& k*-TaMa( )) 15 ))  

 هيموموكْٰشـوْبهي پـْر َأيْرڤاپۤو
 مْٰڤَ تَْسماتْ تْـڤَـيكورو كَْرما

 تَـْمرِٰ كْمْْٰرڤَـتََره پۤويْرڤاپۤو
 المفردات

 --كَْرَم؛  افعل--كورو؛  تحرروا--موموكْٰشوْبهيه؛  بالفعل--َأپي؛  من قبل المراجع السابقة--ْرڤايهپۤو؛ عمل --كَْرَم؛  فعلوا--تَْمرِٰكْ؛ موقناً --تْڤااۤيْچ؛  لذا--ِاڤَْم
 .  كما فعلوا--تَْمرِٰكْ؛  في الماضي--تََرْم-ْرڤَپۤو؛ سالف اال--ْرڤايهپۤو؛  أنت--تْڤَْم؛  لذا--تَْسماتْ؛  حتماً--ِاڤَ؛ تكليف الواجب

 الترجمة
 عملت . قتداء بهم ا،كواجب عليك إنجاز ،لذلك. تلك ةالعلي قدرتيفي الماضي بفهم محررة  نفس كل

 التفسير
 إلى خذاأل بالكليةلمشوبين يمكن ل. ثنينلالنافع  ِرشَْنكْذكر  . منهاصفي المشوبة والثاني مادياتقلبه باليزخر  واحد : نوعاناإلنسان

ذكر ب فينبغي لهم االستمرار األصفياء أما. الخدمة التتيميةحدود وسيلة للتصفية التدريجية من طريق العمل بأحكام و ِرشَْنكْذكر 
 لم. ِرشَْنكْذكر فهم العمل قبل ترك  إلى ِرشَْنكْن في ذكر ي أو المبتدئالحمقىينزع ما غالباً  .قدوة لآلخرين ونفعهملوضع  ِرشَْنكْ
 نفراد واالِرشَْنكْ ترك أعمال ذكر أما. عملال يةتعلم كيف إلى ال يحتاج الفرد سوى. ه القتاليتكليفترك  بأْرجوَن رغبة الربستحسن ي
ه كما فعل األوائل ذكرمتسلحاً ب بالعمل أْرجوَن هنا ِرشَْنكْيوصي . ِرشَْنكْ عمل لحسابالقل من اهميتها  فأتباهيبدافع ال ِرشَْنكْذكر ل

 ِرشَْنكْمدح يلذلك، . العاملين السابقين الذين داوموا على ذكرهأفعال وعليم بكل أفعاله السابقة  اهللا. مرما  كڤيڤَشْڤاْن مالك الشمسمثل 
مالك  امثال ِرشَْنكْالرب جميع تالمذة  ان يذكر هناو.  منذ بضعة ماليين من السنينهعن  الفّنهذااخذ الشمس الذي ك مال عمل

 .ِرشَْنكْ ابهم كلفه التي جبات الواءقضامنشغلين ب ين كانوا محررالشمس



 ١٦\٤. چ.ب

يك يْم َأكَْرِمـتي كَـْرَم كمْٰ

ik&- k-MaR ik-Mak-MaeRiTa k-vYaae_PYa}a MaaeihTaa" )  
Tatae k-MaR Pa[v+YaaiMa YaJjaTva Maae+YaSae_éu>aaTa( )) 16 ))  

 اتاهيهُموپـى َأتَْر ٱ يُّـوكَـڤَـ
 يامۤيكْشْٰٰـتَـتْ ِتى كَـْرَم ْپـَرڤَ

 شـوْبهاتْٱ ىاِسيكْشْٰـُمواتْـڤا ۤيـْچاْج ي
 المفردات

 --ِتى؛  ذاك--تَتْ؛  مضلل--اهيتاهُمو؛  بهذا الصدد--َأتَْر؛  أيضاً--َأپي؛ فطن ال--كَڤَياه؛  بذا--تيإ؛  بطالة--َأكَْرَم؛  ماذا--ْمكي؛  عمل--كَْرَم؛  ماذا--كيْم
  .حظ من سوء ال--َأشوْبهاتْ؛  ستتحرر--ىكْشْٰياِسُمو؛  عالماً--تْڤاْچيا؛  الذي--ياتْ؛  سأكشف--اميۤيكْشْْٰٰپَرڤَ؛ عمل --كَْرَم؛ إليك

 الترجمة
 العمل وه  لك اآلن ماسأبين.  مقطوع الجزاءعمللاوما هو  مجزيال يحتار في تقرير ما هو العمل فطنال حتى
 . حظ عاثروف تتحرر من كل سفهمه وب

 التفسير
مثيل ل عمأما لماذا ال ينبغي . )١٥(لنص هذا ما نصح به الرب في ا.  الصادقين األولينالتيمعلى خطى  ِرشَْنكْذكر يجب قضاء 

 .فلسوف يأتي شرحه في النص التالي
كشف الرب . في مستهل هذا الفصل مر  كماالسلسلة المريدية العلية عالملسير على خطى أ اِرشَْنكْينبغي لطالب العمل في ذكر 

 هذا  زالوما إكْشْڤاكو ولده إلى  بدورهَمنوأبلغه و َمنوولده  إلى نقله مالك الشمسثم عن نهج ذكره في البداية  مالك الشمسل ِرشَْنكْ
سوف  وإالللسلسلة المريدية االقطاب السابقين خطى ينبغي السير على  عليه، وبناء. منذ ذلك الزمن السحيقبالتواتر  النهج متبعاً
شكل امر  يولن .شخصياً هذكرنهج  أْرجوَن لقين السبب، شاء الرب تلهذا.  فطنةرجال الرفع حتى على أِرشَْنكْذكر يلتبس أمر 

 .شخصياً اهللا تلقى تعاليم أْرجوَنن أل أْرجوَن على خطى السائر
 َمْد ْبهاَچڤَتَْمۤيشْرجاء في . هسوادون  اهللاهو شرعة  الواقع، الدين في. القاصر يبيتجرعلم الالبسبل الدين باستحالة التيقن من جاء 

 السير على خطى  اإلنسانيجب على. التشريع من طريق التخمينحد مكن ألي ال. تَْمنيْپَر-تْڤَْبَهَچْد شا شاكْ توْمْدَهْرَم: )١٩\٣\٦(
 ْسوامّيُچو شوَك ِدڤَ و َمشْْبهۤي و ْپَرْهالَد  وكَپيَل و األربعة ْزكوماَرالـ وَمنو  وناَرَد و شيڤَ  وْبَرْهما: ِڤديةالحكمة الـجع امر كبار
 يوضح الرب عليه، وبناء. التخمينواسطة  بهعلى التيقن من ماهية الدين أو تحقيق ذات أحد يقوى ال. َبلي هاَرَجَم و َجنََك  وياَمراَج و

قيود  من النفس وحده على تخليص القادرهو  ِرشَْنكْ في ذكر نجز المالعمل. أْرجوَن إلى الالعمل العمل وهيةما العليةبرحمته 
 .الماديالوجود 
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 مْٰايَهـڤْـدُّْبوي  ِهـى َأپـنُٰوكَـْرَمـ

k-MaR<aae ùiPa baeÖVYa& baeÖVYa& c ivk-MaR<a" )  
Ak-MaR<aê baeÖVYa& GahNaa k-MaR<aae GaiTa" )) 17 ))  

 ـهنَٰـكَـْرَميشَ ڤتْـ مْٰايَهـڤْـدُّْبو
 مْٰايَهـڤْـدُّْبوشَ تْـشْ ـَأكَـْرَمـنَٰ

 هيـتَچ نُٰوـَهنا كَـْرَمـَچ
 المفردات

؛  للبطالة--هَأكَْرَمنَٰ؛  العمل المحظور--هڤيكَْرَمنَٰ؛  أيضاً--تْشَ؛  يتعين فهمه--ياْمَهڤْدُّْبو؛  يتعين فهمه--َهڤْياْمدُّْبو؛  أيضاً--َأپي؛  حتماً--ِهي؛  العمل--كَْرَمنَه
 .  مدخل--تيهَچ؛  للعمل--هكَْرَمنَٰ؛  شديد الصعوبة--َهناَچ؛  يتعين فهمه--َهڤْياْمدُّْبو؛  أيضاً--تْشَ

 الترجمة



 عمللا وظورالمحالعمل والعمل حة تبين  ص اإلنسانعلىيجب . عسيرة الفهملِجّد معقدة، ولعمل إّن طبيعة ا
 .المقطوع

 التفسير
 من فكاك بشأن الكان جدياًاذا  غير المشروععمل والثواب مقطوع ال عملوالالمجزي ل عمبين الالفرق  من فهم فردال مناص لل

ذكر لتعلم عن صلته باهللا ابتغاء فهم ينبغي للفرد ا. شائك أمر عمل وردته والعمل المنحرف ألنهتحليل النبغي للفرد ي.  الماديةالعبودية
.  هي الخادمة االزلية هللالنفس ان تماماًكل من بلغ هذا العلم، يعلم  بكالم آخر،.  الطبيعة الماديةشواكلعمل بمقتضى الفهم  وِرشَْنكْ

عمل  ا الذكر ومعقباته هينتيجة تخالف هذ وكل. هذه النتيجة في صب يْبهَچڤَْد چۤيتاجمل وبالتالي، من واجبها العمل في ذكره وم
 من الرب تعلمهما يعادل وهذا  يعاب هذا كلهاست بغيةوتعلم سره منهم  ِرشَْنكْمرجعيات ذكر مالزمة ي نبغي. )ْرَميكَڤ (غير مشروع

 .رفع البشر فطنةأعلى حتى هذا االمر شكل وإال سيشخصياً 
 ١٨\٤. چ.ب

 ْديىاه َپـشْـيـى أكَـْرَم كَـْرَمـٰن

k-MaR<Yak-MaR Ya" PaXYaedk-MaRi<a c k-MaR Ya" )  
Sa buiÖMaaNMaNauZYaezu Sa Yau¢-" k*-Tòk-MaRk*-Ta( )) 18 ))  

 اهيشَ كَـْرَم تْـي ـَأكَـْرَمـٰن
 ٰشـويىـماْن َمـنـوشْٰيَسـ بودّْه

 تْرِٰ كْ- كَـْرَم -تْْسـَن رِٰه كْكْتَيوَسـ 
 المفردات

 -بودّْهي؛  هو-- َسه؛ الذي--ياه؛  جزائي--كَْرَم؛ يضاً أ--تْشَ؛  في البطالة--َأكَْرَمٰني؛  يرقب--تْى َپشْي؛ الذي--ياه؛  بطالة--َأكَْرَم؛  في العمل--كَْرَمٰني
 . كل عملب انشغاله مع --تْرِٰكْ-ْرَمكَ-تْْسَنرِٰكْ؛ العلي على المقام --يوكْتَه؛  هو--َسه؛  في مجتمع البشر--وۤيٰشَمنوشْٰ؛ فطن --ماْن

 الترجمة
 العلي على الرغم من المقام في هو.  بين البشرفطنالعمل في الالعمل هو ال يرى الالعمل في العمل ومن

 .األعمال أنواعبكل ، الظاهرفي انشغاله 
 التفسير

 بين البشر فطنالهو  ،وبالتالي. العمل رهن من بديهياًعتق هو عامل م  بلِرشَْنكْ بفضل عمله لحسابثواب الال يذوق  ِرشَْنكْ تيم
 أتباع وحدة الوجود المطلقة ركيت. زاءج تعني العمل دون َمكَْرَأ كلمة. ِرشَْنكْ لحساب األعمال شكال أكلبكان منشغال  وان حتى

والذي ال  األزلي هنه خادمبأ  المؤمن بفردية اهللا الموقنعلى خالف تحقيق الذات عقبة على درب هثوابيصبح  ان خوفاً منالعمل 
ُيعرف العاملين و. ِرشَْنكْساب مله لحع بخدمته بفضل ه محض في مجرى قيامعلية ينعم بسعادة  بلِرشَْنكْ ذكر يخاف من العمل في

 ثوابأشكال صاحبه من كل  نحصِّ، يِرشَْنكْخدمية األزلية تجاه ال شعور. ن رغبات الترضية الحسيةمعلى هذا الدرب بتجردهم 
 .العمل
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اي ا َسماَرْمْبَهـاهىا َسْرِڤيْس

YaSYa SaveR SaMaarM>aa" k-aMaSaªLPaviJaRTaa" )  
jaNaaiGandGDak-MaaR<a& TaMaahu" Pai<@Ta& buDaa" )) 19 ))  

 اتاهي ڤَـْرج-كَلْـَپ  َسنْٰ-كاَم 
 مْٰـ كَْرمانَٰ-ـْدَهى ْچ َد-ي ـنْچْچـۤيانا
 ا بوْدهاهمْٰتَـذيْم آهوه َپـنْٰتَـ

 المفردات
 العلم --ْچۤياَن؛  يخلو من--اڤَْرجيتاه؛  تصميم--كَلَْپَسنْٰ؛ الرغبة بالترضية الحسية إلى  مستند--كاَم؛  مساعي--اَسماَرْمْبهاه؛  كل أصناف--ى َسْرِڤ؛ الذي--ياْسيا
 .  من يعلم--ابوْدهاه؛  عليم--تَْمذيَپنْٰ؛ علني --آهوه؛  له--تَْم؛  من عمله--ْمكَْرمانَٰ؛  احترق--ْدَهىْچَد؛  بالنار--نيْچَأ؛ الكامل



 الترجمة
عامال بصفته الحكماء عرفه وي. ةحسيشباع شهوة  امنيقوم به  مسعىحين يخلو كل العلم كامل  على يستدل
 .مل الكاالعلمعمله على محرقة ثواب  احرق

 التفسير
 قديتعين الفهم أنه وبناء عليه، . اهشكال على أالترضية الحسيةميول نظيره ويخلو مثله من  تيم  سوىِرشَْنكْ تيم ال يعي حقيقة عمل

 زليةتنمية العلم بالخدمية األ. وَمن بلغ كمال العلم هذا، هو العالم حقاً. اهللا إلى خدميته االزليةبيقينه التام عمله بفضل ثواب أحرق 
 .عمله بها حالما تتقدثواب يستطيع الفرد احراق كل  التي بالنارتقارن  اهللاإلى 
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 مْٰــَچَسنْٰ ْپـَهال-اكْتْـڤا كَـْرَم يتْ

TYa¤-a k-MaRf-l/aSa(r)& iNaTYaTa*áae iNaraé[Ya" )  
k-MaR<Yai>aPa[v*taae_iPa NaEv ik-iÄTk-raeiTa Sa" )) 20 ))  

 تْ-ا يتْين اهيراشَْري نتُوْپـرِٰ
 يپـٱو تُّرِٰڤْـَرْپـي َأْبهىـكَـْرَمـٰن
يڤَ كينا َسـهي تُروتْ كَيـتْـشنْۤ

 المفردات
 مشغول --تَهرَِٰأْبهيْپَرڤْ؛  في عمل--كَْرَمٰني؛  دون ملجئ--ياهنيراشَْر؛  مقتنع--ْپتَهرِٰتْ؛  دوماً--نيتْيا؛ جر تعلق باأل--ْمَچَسنْٰآ-ْپَهَل-كَْرَم؛  كونه تخلى--تْياكْتْڤا
 .  هو--َسه؛  يفعل--تيُروكَ؛  أي شيء--يتْتْشكينْۤ؛  حتماً--ِاڤَ؛  ال يفعل--َن؛ رغم --َأپي؛ تماماً

 الترجمة
 انشغاله  على الرغم منجزياً معمالنجز  يالمستقال، فإنه و عمله بل يبقى قانعاًثواب  ب اإلنسانعندما ال يتعلق

 .األعمال نواعبكافة أ
 التفسير

 بدافع ِرشَْنكْالغارق في ذكر  يعمل. ِرشَْنكْحساب لبدأ الفرد بالعمل  يوحالما  فقطِرشَْنكْ في ذكر هذه الحرية من رهن العمل ممكنة
 غير معاشهبتدبير تعلق حتى  دون ِرشَْنكْ إلى يفوض كامل امرهوثواب ال إلى مما يقطع انجذابه  لشخصية اهللا العزيزصفيحبه ال
. ِرشَْنكْـلكاً سوى ذلك يقوم بواجبه على قدر طاقته تار بل حماية ما بحوزته إلى تحصيل ما يتطلب مشقة وال يسعى إلى متلهف
عالمة العمل هذه . يحيا وكأنه ال يعملذ  اهذا الفرد غير المتعلق، محرر على الدوام من رهن العمل خيره وشره على حد سواء مثل

 .ركما م يكَْرَمڤ الحقيقية لـالميزة هي  وتلك. ، يرهن عاملهِرشَْنكْ كل عمل يخلو من ذكر لذلك،. )ْرَمأكَ (دون رهن
 ٢١\٤. چ.ب

  تْمااتَّـيشـتْـ -اتَ يْر ـۤيـراشين

iNaraXaqYaRTaictaaTMaa TYa¢-SavRPairGa]h" )  
Xaarqr& ke-vl&/ k-MaR ku-vRàaPanaeiTa ik-iLbzMa( )) 21 ))  

 ـَرَههيْچ َپـر- َسـْرڤَ -اكْتَ يتْ
   كَـْرَممْٰـڤَـلَِك مَْٰرۤيـ شَـر

 ْمـيشَٰلْـبيكي تنُوْپـاكوْرڤَـْن ن
 المفردات

 --ِكڤَلَْم؛  حفظ البدن--رۤيَرْمشَ؛  حس تملكي--َرَههْچَپري؛  كل--َسْرڤَ؛  متخلياً--تْياكْتَ؛  عقل وفطنة--آتْما-يتْتْشِّ؛  محكوم--ياتْ؛ أجر دون رغبة ب--نْيراشۤيه
 . شر العملثواب  --ْمكيلْبيشَٰ؛  يكتسب-- آْپنوتي؛أبداً --َن؛  يفعل--كورڤَْن؛  عمل--كَْرَم؛ فقط

 الترجمة
 .سوى لكفافهعمل ال يومقتنياته  بملكية حسكل عن  متخلياً، تماماً ينمضبوطفطنة يعمل بعقل ومثيل  فهيم

 . ذنبيرتهن ب ال هكذا بالعمل



 التفسير
دور جزء من الكل دوره ن أ ومن قدرة اهللاأنه كما يعلم   بل يبقى محكم العقل والفطنةفعلشر أو خير ما ثواب ال ينتظر  ِرشَْنكْ تيم

 لخلوه من الربمع مشيئة  دوماً وافق متِرشَْنكْ تيم. بفعل جهد مجمل البدنتحدث  بل حركة اليد غير مستقلة. داتهأليس سوى وأنه 
 الخدمة قضاءلبالحفاظ على لياقته  هذات ِرشَْنكْ تيميصون . من اآللةجزء مثل  دوماً يتحركة والرغبة بالترضية الحسية الشخصي

 الذي ال يملك الحيوانمثله مثل . رهن عمله منيع على هو ،السبب لهذا. يانةالص إلى  تحتاج قطعة اآللةمثلما هللا إلى العليةالودية 
مطلق استقاللية  يملك ال ِرشَْنكْ تيمكذا، .  ذلكوال تعترض الحيوانات على يملكها التي الحيواناتالقاسي  مالكاليقتل . شيئاًمن امره 

ئل غير التوسل بوسا إلى ال يحتاج. تحقيق الذات إلى قطاعه، نتيجة انزائف مادي على نحو شيء يأ المتالك هيتسع وقت وال فعلية
 .رهن العمل لحريته من تدنسه ال  الذنوب الماديةهذهلذلك، مثل . هلمعاش جمع المالل مشروعة

 ٢٢\٤. چ.ب

ي طُوـ َسنْـتوشْٰ- الْبَهى -ـها تْشّْاْدرِٰ

Yad*C^al/a>aSaNTauíae ÜNÜaTaqTaae ivMaTSar" )  
SaMa" iSaÖaviSaÖaE c k*-TvaiPa Na iNabDYaTae )) 22 ))  

 تَْسـَرهـَمي ڤتُوۤيْدڤَـنْْدڤات
 شَتْـهاو دّْيهاڤْ َأْسدّْيَسَمـه ْس

كْ اِتىيـَبْدْهينَـ ني تْـڤاپـرِٰ
 المفردات

؛  نجاح--هاوْسيدّْ؛  ثابت--َسَمه؛  حر من الحسد--ڤيَمتَْسَره؛  اجتاز--َأتيتَه؛ تضاد --ْدڤَنْْدڤَ؛  قنوع--َسنْتِوشْٰطه؛ بكسب --الْبَهى؛  من تلقاء ذاته--هاتْشّْياْدرِٰ
 .  يتأثر-- نيَبْدْهياِتى؛اًأبد --َن؛  رغم--َأپي؛  يفعل--تْڤارِٰكْ؛  أيضاً--تْشَ؛  فشل--هاوَأْسيدّْ

 الترجمة
 وأح انجؤثر فيه الالذي ال يال يحسد قط، و وضداداأل عالى عنويت هذاتء تلقامن بكسب يأتي قنع  يمنان 
 .لاعمقيامه بأ  على الرغم منمطلقاًتكبل ال ي ،فشلال

 التفسير
 يقدر عليه شريفيقوم بعمل  بل  وال يقترضتجديسال ي. صيبهيقنع بمطلق كسب ي بل معاشه حتى لكسب  جهداًِرشَْنكْ تيم يبذل ال

 ِرشَْنكْتحول دون خدمته في ذكر ان  أحد  لخدمةيسمح الكما .  المعاشمستقل فإنه وعليه،. أمانةكل بويقنع بما يحصله بجهده 
 صورةب العالم المادي ادأضداننا نتلمس . المادي العالم أضداددون اضطراب ب، ِرشَْنكْجل خدمة ا نميقدم على مطلق عمل ولكنه 

بناء و. ِرشَْنكْرضى كسب  ألنه ال يتردد بعمل مطلق شيء لداضداأل تلك ِرشَْنكْ تيميتخطى .  أو السعادة والشقاءوالبرودةالحرارة 
 .العليالعلم كمال الفرد بلغ العالمات عندما يهذه  تظهر. كل من النجاح والفشل عنده يوتيس عليه،

 ٢٣\٤. چ.ب

 ايا موكْتَـْسيـْسـَچَسنْٰ -ـتَ َچ

GaTaSa(r)SYa Mau¢-SYa jaNaaviSQaTaceTaSa" )  
YajaYaacrTa" k-MaR SaMaGa]& Pa[ivl/IYaTae )) 23 ))  

 ِشـتََسـهتْـ -تَ يڤَـْستْهْچـۤيانا
اي  تَـه كَـْرَمشَـَرتْـاۤياۤيـْچ

 اِتىـيۤيلي ْپـَرڤمْٰـَرْچَسَمـ
 المفردات

 --َرتَهشَتْآ؛ )شْٰنَٰرِٰكْ (ْچيا لحساب يا--يااۤيْچيا؛  حكمته--ِشتََسهتْ؛  علَي المقام--َأڤَْستْهيتَ-ْچۤياَن؛  للمتحرر--موكْتَْسيا؛  الطبعشواكل غير المتعلق ب--ْسياَچَسنْٰ-تََچ
 .  يتوحد كلياً--ياِتىۤيْپَرڤيل؛  بالكلية--َرْمْچَسَم؛ عمل --كَْرَم؛ يفعل

 الترجمة
 .عالى بالكليةت ي،العليفي العلم  تماماً راسخوال  الطبيعة الماديةشواكلبعلق غير المت عمل نا



 التفسير
علة تحرره هي فهم . ةكليبال ِرشَْنكْحالما يتشّبع بذكر   الطبيعة الماديةشواكل سارجا من هحرر مما يتضاد كلمن الفرد يتحرر 
من أجل نما يفعله  ا عمل يقوم به،كل، وبالتالي. ِرشَْنكْن ذكر ععقله ، ال ينحرف لكنتيجة ذو. ِرشَْنكْـب المتصل األصليمقامه 

كل هذا ثواب بذل الفرد يو. )ِرشَْنكْ (نوشْڤي العظيم شخصرضى ال غايتها بينقرا كل أعماله ،وبناء عليه. )ليو األنوشْڤي (ِرشَْنكْ
 .يرتهن به ان  دون حتماًالعمل في المطلق

 ٢٤\٤. چ.ب

 ْري ْبـَرْهـَم َهـڤمْٰـَرْهماْرَپـنَْٰب

b]øaPaR<a& b]ø hivb]RøaGanaE b]ø<aa huTaMa( )  
b]øEv TaeNa GaNTaVYa& b]øk-MaRSaMaaiDaNaa )) 24 ))  

 ا هوتَـْمٰنــناو ْبَرْهَمْچْبَرْهما
 مْٰايـنْتَـڤْـَچڤَ ِتـَن يْبَرْهما
 ناي َسماْده- كَـْرَم -ْبَرْهَم 

 المفردات
؛  قدم--هوتَْم؛ النفس الروحية ب--اْبَرْهَمٰن؛  في نار القربان--ناوْچَأ؛  روحي--ْبَرْهَم؛  زبدة--َهڤيه؛ العلي --ْبَرْهَم؛  مساهمة--َأْرَپنَْم؛  روحي الجوهر--ْبَرْهَم
 .  بالتشبع التام--َسماْدهينا؛  في أعمال--كَْرَم؛  روحي--ْبَرْهَم؛  يتعين وصوله--ڤْياْمنْتََچ؛  من قبله--َنِت؛  حتماً--ِاڤَ؛  الملكوت الروحي--ْبَرْهَم

 الترجمة
تمامها مطلق  ا التي الروحيةنشاطاتالبسهامه الكامل  ابفضل  حتماً الروحيالملكوت يبلغ ِرشَْنكْذكر من بلغ 
 .عينهمن الجوهر الروحي وبذلها 

 التفسير
 في النصوص كلها وصفها وف يرد متنوعة وسِرشَْنكْ ذكر أعمال. الهدف الروحي إلى قطعياً ِرشَْنكْقود ذكر ي هنا كيف يوضح
 ،مع ذلكو .في الجو الماديتعمل ن أ  بالشوائب الماديةالمكبلة النفس المهيأةعلى حتم يت. ِرشَْنكْ يوضح هنا مبدأ ذكر لكن التالية

 شتقات مفراط بتناول االمنالناجم  الهضمسوء عالج  للمثال،. ِرشَْنكْ ذكر  هيهاخروج ووسيلة جو الا هذالخروج منيقتضي عليها 
 كما هو مبين في ِرشَْنكْ بذكر مادياًعة  المشّبالنفس المهيأة شفاء يمكن. الحليب شتقاتال تعدو سوى م التي خثارة اللبنهو الحليب 

 أعمال العالم المادي بإزدياد انجازروحياً ع الجو يزداد تشب. )ِرشَْنكْ( نوشْڤي ةرضام الذكر المقصود لقربانيدعى  النهج هذا. چۤيتاالـ
 الوجود. )ْبَرْهَمْجيُّوتي( هوالعلي  روح محض ونور بدنه اهللا. ي تعني روحْبَرْهَمْن كلمة.  وحدهنوشْڤي ي لحساب أِرشَْنكْذكر في 

الحق المادة المبذولة في تستعيد و. )ماۤيا (ضية الحسيةالترب النور عند حجب صبح وجود ماديي لكنه  النوراذهقائم في بأكمله 
عند  )َسماْدهي (نه بلغ تصفيته من المادةبأيقال . ْبَرْهَمْن إلى  هو وسيلة تحويل الوعي الماديِرشَْنكْذكر .  صفتها الروحيةالمطلق

 صاحبه وقربانكل من القائم على ال. لمطلقا إلى قربانوكل ما يبذل في هذا الوعي الروحي هو . تماماً ِرشَْنكْشبع العقل بذكر ت
 .ِرشَْنكْ نهج ذكرا هو هذ. المطلق في حالة الوعي الروحي تلكيتوحد في   والنتيجة أو الكسب القطعيقربانوال

 ٢٥\٤. چ.ب

 مْٰايـْچاي ىاَپـِرِاڤڤَـْم يدا

dEvMaevaPare Yaj& YaaeiGaNa" PaYauRPaaSaTae )  
b]øaGanavPare Yaj& YajeNaEvaePaJauûiTa )) 25 ))  

 وپاَسـِتىينـه َپـْريُّـوچي
 مْٰايـْچاي ىـناڤْ َأَپـِرْچْبَرْهما
اي يَپـجوْهـڤَـتڤُوينايـْچ

 المفردات
؛  للحق المطلق--ْبَرْهَم؛ ون على اتم وجهيعبد --َپْريوپاَسِتى؛ نويُّوچۤي --نهچييُّو؛ قرابين --ْمْچيايا؛  غيرهم--ىَأَپِر؛  هكذا--ِاڤَ؛  في عبادة المالئكة--دايڤَْم

 .  يقدم--أوَپجوْهڤَتي؛ ا بذ--ِاڤَ؛  بالقربان--َنىيْچيا؛  قربان--ْمْچيايا؛  غيرهم--ىَأَپِر؛  في النار--ناوْچَأ

 الترجمة



صب ي وبعضهم. مليه اقرابيناشكال ال مختلفتقديم عن طريق  تامةعبادة  المالئكة نييُّوچۤيالـ بعضعبد ي
 .العظيم ْبَرْهَمْن نار  فيقرابينال

 التفسير
 سواههناك  ان ال ا. األولىدرجة من الصاحب خوارق أو كامل يُّوچّيهو  ِرشَْنكْ ذكر واجباتبالمنشغل  ان نتبين من هذا النص

 ضروبثمة ، على هذاو. )ْبَرْهَمْن(الحق المطلق  روح  وآخرين يبذلون فيمعبادتهمجال في  مماثلة قرابينالمالئكة ب إلى يتقربون
 الرب إلى قربانل الفعلي فإنه اقربانأما ال. قربانها جماعات مختلفة لكنها ليست سوى تعيينات ظاهرية للقدمت التي قرابينالكثيرة من 

  تيم.العلي طلب العلم قربانات الدنيوية وقتني المقربان: قسمين رئيسيين إلى قربانيمكن تقسيم ال.  أيضاًياْچۤيا سمىذي يال نوشْڤي
تهم قتنيامب ضحون يالزائلة،هم من طلبة بعض السعادة المادية سوا بينما اهللا لباً لرضى المادية طتهمقتنيامكافة ب نضحو يِرشَْنكْ

ن ضحوإنهم ي فأتباع وحدة الوجود المطلقةوأما . وغيرهم من المالئكة مالك الشمس وإنْْدَر  لرضى المالئكة مثلطلباًالمادية 
 مثل شراف على جميع الشؤون الكونية االسلطةبيوكلها اهللا  التي األحياء من المالئكة. )ْبَرْهَمْن (كلي الشخصية في الروح المفرديتهب

 ويطلق ِڤديةالـ للشعائروفقاً  قرابين بمختلف المنهمالتقرب بالمالئكة يعبدون المنافع المادية طلبة . نارةاالة والمياه والحرارتزويد 
 صوراًالمالئكة ون  الروح الكلي الذين يعتبرأتباع وحدة الوجود المطلقة عبادوأما ) ڤادّي-إشْڤََر-ڤََهْب (ن بتعدد االربابيالمؤمن عليهم

قصارى القول، . الكليلروح كنه ا  وهم اتباع طريقة النظر في)ْبَرْهَمْن (بالفناء في الروح الكلي فرديتهمبن ضحوي فإنهمزائلة، 
في على امل الفناء مادية تعييناتهم الب أتباع وحدة الوجود المطلقة ضحيي بينما  الملذات الماديةابتغاء همقتنياتمب ثوابال طلبة ضحيي

 كلب يضحي أْرجوَن نظير ِرشَْنكْ تيم لكن ْبَرْهَمْن الذات المستهلكة في نار اهأن فقربان وأما القربانهو نار ال ْبَرْهَمْن. كليالروح ال
من الدرجة يُّوچّي الـهو لذلك، . ِرشَْنكْ رضى ابتغاءة شخصيذاته الته المادية وقتنيامب تضحيتهوتشمل ، ِرشَْنكْ ةرضالم شيء

 . فرديته يفقدهذا، فإنه المن رغم على الواألولى 
 ٢٦\٤. چ.ب

 ىي َأنْىانۤيينْْدرۤيـنۤيـتْرادُروشْـ

é[ae}aadqNaqiNd]Yaa<YaNYae Sa&YaMaaiGanzu JauûiTa )  
XaBdadqiNvzYaaNaNYa wiNd]YaaiGanzu JauûiTa )) 26 ))  

 يٰشـو جوْهـڤَـتيـنْچامايـمَْٰس
 ايـ أنْاْنۤيـيشَْٰن ڤۤيـشْـْبداد

 يـو جوْهـڤَـتٰشيـنْْچاۤيرإنْْد
 المفردات

 ترداد صوتي --ۤيْنآد-شْْبَد؛  يقدم--جْوْهڤَتي؛  في نيران--نيشوْچَأ؛ تقيد ل--َسْمياَم؛  غيرهم--ىَأنْي؛  حواس--إنْْدريۤياٰني؛  مثل طريقة السمع--ۤينيآد-تَْرُروشْ
 .  يضحون--جوْهڤَتي؛  في النيران--ونيٰشْچَأ؛  أعضاء الحس--إنْْدرييا؛  غيرهم--ىيَأنْ؛  أغراض الترضية الحسية--اْنۤيشَٰڤي؛ .الخ

 الترجمة
 ونضحي) ارباب العائالت الملتزمين(بعضهم ، وط الفكريباضن االارنفي  والحواسالسمع ب نضحو يبعضهم

 . حواسالفي نار المحسوسات ب
 التفسير

المريد و) ڤانَْپَرْستَْهى(المريد المعتزل و) َهستَْهىِرْچ(المريد المتزوج و) ْبَرْهَمتْشارّي( المريد المتبتل :األربعةالروحية ت قاماالمأهل 
الحياة بلوغ كمال على نحو يتيح ة درج متربعةاالالروحية ت قاماالم. ن كاملينمستعليأو  يُّوچۤيين ليصبحوا ونأهيم) َسنّْۤياسّي(الزاهد 
سيد الذي يبقى تحت رعاية ) ْبَرْهَمتْشارّي (المريد المتبتل .الحيوانك الترضية الحسيةملذات ن الحياة البشرية غير معدة ل ألالروحية

في نار العقل  معاً  السمع والحواسقرباننها أ إلى ار في هذا النص ويشالترضية الحسيةعن نقطاع باال عقله ضبط يروحي ثقة
 يعكف عليه،وبناء . رأس الفهمالسمع ان ذ  اِرشَْنكْالكالم المتعلق بذكر  إلى سوى) ْبَرْهَمتْشارّي (ل المريد المتبتال يصغي. ضبطنالم
ترداد األصوات  إلى ستماع اال عنالوقت عينهبانه ينأى . )تَنَْمنامانوكۤيْرْر ِرَه (وترديدها  اهللاأمجادعلى سماع  ْبَرْهَمتْشارّيالـ

لمتزوج بعض الترضية الحسية جاز لعلى النحو ذاته، ت. ِرشَْنكْ َهِرى ِرشَْنكْ َهِرى :العلي الصوت ترداد إلى تيهكليبيصغي والمادية 
 الملتزمالمتزوج ال ينغمس  لكن  المجتمع البشرينزعات سائدة فيهي والكحول والمخدرات وأكل اللحوم الحياة الجنسية . ةنضبطالم
وهو وسيلة  المتحضرة المجتمعاتفي جميع شائع  الزواج الديني ،السبب لهذا. دون قيود الحياة الجنسية وسائر الملذات الحسية في



نزعته الطبيعية ب ضحينضبط ي المتزوج الم ألن أيضاًقرابيندون تعلق هي من عداد الالحياة الجنسية النظامية . ضبط الحياة الجنسية
 .ازاء اللذات الحسية في سبيل حياة متعالية أرفع

 ٢٧\٤. چ.ب

 ي كَْرماٰن-ا ينْْدرـۤيَسـْرڤاٰن

SavaR<aqiNd]Yak-MaaRi<a Pa[a<ak-MaaRi<a caPare )  
AaTMaSa&YaMaYaaeGaaGanaE JauûiTa jaNadqiPaTae )) 27 ))  

 ىشـاَپـِري  كَْرماٰن-ْپـرانَٰ 
 ـناوچاْچيُّـو -اَم يـمْٰ َسـ-آتْـَم 

 ِتىيـپـۤيـ د- ْچـۤياَني جوْهـڤَـت
 المفردات

-َچيُّو؛  لضبط الحواس--مْٰياَمَس -آتَْم؛  غيرهم--ىَأپاِر؛  أيضاً--تْشَ؛  وظائف التنفس--يكَْرماٰن-ْپرانَٰ؛  الحواس--كَْرماٰني؛  الحواس--ريياإنْْد؛  لكل--َسْرڤاني
 . تحقيق الذات بسبب دافع --دۤيپيِتى-ْچۤياَن؛  يقدم--جوْهڤَتي؛  في نار--ناوْچَأ؛  طريقة التوصيل-

 الترجمة
 باإلضافة يةوظائف الحسجميع البن وضحيف ،والحواس عقلال التحكم بمن طريق تحقيق الذاتبهتمين الم أما

 .حكم نار العقل المفي الحياةنسَِّمة إلى 
 التفسير

. آتْما-َپراْچ  وآتْما-ْپَرتْياْچ الذات دعىت. سۤوتَْر يُّوَچ ه المسمىفي كتاب َجلينَْپتَ اوضعهي ت الةيُّوچيالـ رياضةال إلى يشير هذا النص
 النفس.  هذه الترضية الحسيةعن حالما تتجرد آتْما-ْپَرتْياْچ دعىت ها لكنةمتعلقة بالترضية الحسي ما دامت آتْما-راْچَپ الذاتى دعت

 ةيُّوچيالـ رياضةال.  التنفسيالجهاز في البدن ويتم الشعور بذلك من خالل ةناشطال يةهو لوظائف األصناف العشرة من األعرضة
 داخل البدن يةهو كافة وظائف األتصبحبحيث تقني باسلوب  البدن يةهوأ بوظائف تحكمال وسيلة  اإلنسانمعلّت َجلينَْپتَ اي وضعهتال

 في العملن ع النأي حيث يجري آتْما-ْپَرتْياْچ هو ةيُّوچيالـ رياضة اله القطعي لهذغرضال.  الماديها من تعلقالنفس صفيةلتمالئمة 
لشم واللسان مع النظر واألنف مع ا والعين مع الصوتن ذاألتفاعل  مثل ها الحواس مع أغراضتفاعلت. آتْما-ْپَرتْياْچ بواسطة المادة
 أسفل إلى  هي الحركةڤايو-أپاَنوظيفة . ڤايو-َنْپراوظائف تسمى و ذاتهاأعمال خارج ب كلها  فتنشغلمسللمع ا واليد لتذوقمع ا
 يشغلو -أعلى إلى الحركة هي ڤايو-أوداَنظيفة و وتوازنال حفظ ي هڤايو-ْسماَنظيفة و ووالبسط هي القبض ڤايو-ڤْۤياَنظيفة وبينما 
 .ةراستن االبلغي عندما تحقيق الذاتب  كل تلك االهويةالفرد

 ٢٨\٤. چ.ب

  اۤيـْچاي - ُپواْس تَـۤيـْچاي -ا يْدَرڤْـ

d]VYaYajaSTaPaaeYaja YaaeGaYajaSTaQaaPare )  
SvaDYaaYajaNaYajaê YaTaYa" Sa&iXaTav]Taa" )) 28 ))  

 ىاْس تَـتْهاَپـِرۤيـْچاي - يُّـوَچ
 شَتْـاشْ ۤيـْچاي - ْچـۤياَن -ا ياۤيْسـڤاْدْهـ
اي ا ڤْـَرتاه-تَ يـشـمْٰه َسـايتَـ

 المفردات
 --اياۤيْسڤاْدْه؛  غيرهم--ىَأَپِر؛  بذا--تَتْها؛ الثمانية اليُّوچا قربان --اهاۤيْچيا-َچيُّو؛  قربان التقشف--اهاۤيْچيا-تََپه؛  القربان بالممتلكات الشخصية--اهاۤيْچيا-ْدَرڤْيا

 نذر نذور --اڤَْرتاه-َسْمشْيتَ؛ نستنيرو م--تَياهيا؛  أيضاً--تْشَ؛  القربان المتمثل بالتقدم في مجال العلم العلي--اهاۤيْچيا-ْچۤياَن؛ الِڤَدز المتمثلة بدراسة ينقرابال
 . صارمة

 الترجمة
ضات قاسية رياة زاولمب سواهمويستنير  صارمةنذور ب تهم الماديةقتنيام قربانبن وتنيرن يس ميوجد كما
 .العلي العلمابتغاء التقدم في  ْزِڤَدالـكما يدرس آخرون . ةالثمانّي ةيُّوچيالـ رياضةالو



 التفسير
في بالد مراء ثرياء واألالتجار األ. هاالتصدق بتهم من طريق قتنيامب بعضهم يضحي.  مختلفةأقسام إلى نبيقرا الههذ تقسيم يمكن

كما يوجد في . پۤيطَْهى-اۤييْدڤ  وياأناتْهالَ و الاش-أتيتْهي و تَْرِشكْ-أنَّ و الاش-ْدَهْرَم سمىمختلفة ت خيريةمؤسسات ينشئون الهند، 
ج الطبي الالبلدان االخرى كثير من المستشفيات ومآوي العجزة ومؤسسات خيرية مشابهة تعنى بتوزيع الغذاء وتوفير العلم والع

 بمحض اختيارهم الرياضاتنواعاً كثيرة من أ ويمارس آخرون .ياْچۤيا-َمۤياياَرڤْْد دعى تخيرية الاألعمال تلك وكل. للفقراء يمجانال
. ةقاسي على نذور صارمة تستلزم العيش في ظروف وتنطوي من اجل الترقي أو دخول الجنان تْشاتوْرماْسيا  وَنشَنْْدراياتْمثل 

 يقتصرأو محددة  مأكوالت عن صوم أول ويتشرينخر آ إلى تموزمن  شعره طوال أربعة اشهر في السنة مريد اليحلق ال للمثال،
 ىدعتهذه أسباب الراحة البدنية  قربان. تْشاتوْرماْسيانذر بموجب  المنزل يغادرأو ال  يومياًعلى تناول وجبة واحدة من الطعام 

 في الروح فناءال إلى الرامي َجلينْتََپ مثل نهج يُّوچاالـ مختلفة من أنواععلى ممارسة ون  يوجد غيرهم ممن يعكفكما. ياْچۤيا-َمۤياُپوتَ
جميع  إلى كما يسافر بعضهم اآلخر. قوى التصرف في الطبيعة الماديةتحصيل  إلى ةالرامي يُّوچا َچنْطاشْأ أو يُّوچا-َهطَْهىالكلي أو 

عكف وي. )ياْچۤيا-وچايُّ (قوى التصرف في الطبيعة الماديةتحصيل ابتغاء  قرابين دعىت  هذه الممارساتكل. أماكن الحج المقدسة
 الدراسة قربان دعىت ههذو كْْهيانْسا فلسفة  أوسۤوتَْر-ِڤدانْتَ و داتْشَأوَپني وبخاصة ِڤديةالـالكتب  مختلفعلى دراسة آخرون 

 ِرشَْنكْذكر  ان ال ا من الحياةفع لتحقيق منزلة أرقرابينبإيمان بتقديم مختلف انواع ال يُّوچۤيْزالـينشغل كل هؤالء . )ياْچۤيا-اياۤياْدْهْسڤ(
 اهللاأعاله بل برحمة مذكورة  القرابين الأشكال من ي بأِرشَْنكْذكر ال يمكن بلوغ . اهللا إلى  مباشرةخدمةا ألنه ه جميعهاعنن ئبا
 .العلي الذكر هو ِرشَْنكْذكر ، لذلك.  فقطثقةال تيمه رحمةو

 ٢٩\٤. چ.ب

 مْْٰپـرانَٰـي  جوْهـڤَـتىَأپاِن

APaaNae JauûiTa Pa[a<a& Pa[a<ae_PaaNa& TaQaaPare )  
Pa[a<aaPaaNaGaTaq åd(ßa Pa[a<aaYaaMaParaYa<aa" )  

APare iNaYaTaahara" Pa[a<aaNPa[a<aezu JauûiTa )) 29 ))  

 ى تَـتْهاَپـِرمْٰپانَـٱ ىْپـرانِٰ
 ْهـڤا رودّْۤيـتَچ -َن ااپراٰنْپـ

 ااهاٰني َپـرا-اَم ۤياْپـراٰن
 ااتاهاراهـيي نىَأَپـِر

 يـٰشـو جوْهـڤَـتاْن ْپـرانِْٰپـراٰن
 المفردات

 --ىرَِٰأَپ؛  كما أيضاً--تَتْها؛  الهواء النازل--َأپانَْم؛  في الهواء الخارج--ىْپرانِٰ؛  الهواء الفاعل خارجياً--ْپرانَْٰم؛  يقدم--جوْهڤَتي؛  في الهواء النازل--ىَأپاِن
 --ااهَپراياٰن؛  غيبوبة ناجمة عن ايقاف عملية التنفس--اَمآۤي-رانَْٰپ؛  يحول--ْهڤارودّْ؛ ة الحرك--تيَچ؛  الهواء النازل--َأپاَن؛  الهواء الخارج--ْپرانَٰ؛ غيرهم
 .  قربان--تيجوْهڤَ؛ واء الخارج في اله--وٰشْپرانِٰ؛  الهواء الخارج--اْنْپراٰن؛  يأكل--اآهاراه؛  محكوم--اتْينْي؛  غيرهم--ىرَِٰأَپ؛ يميل

 الترجمة
وقف ، ويمارسون غيبوبةالحالة  البقاء في بغيةالتنفس عملية التحكم بطريقة لى  إيميلونآخرون أيضاً  ويوجد

. التنفس عملية تعليقببوبة تامة غيفي اء قمن الب النهايةفي حركة الزفير بالشهيق والشهيق بالزفير مما يمكنهم 
 . الزفير عينه إلى الزفيربتقديم ، لون من طعامهميقلبعضهم و

 التفسير
من خالل اتقان  يُّوچا-َهطَْهى رياضة ةممارس بداية يهو ۤياَمناْپراى دعت التنفسي بالجهازالتحكم  إلى ة الراميةيُّوچيـ الرياضةال ههذ

هذه  وتتعلق. الروحيق يعلى صعيد التحق والتقدم الحواسضبط  إلى تمتدح هذه الطرق كلها الهادفة. مختلف أوضاع الجلوس
. أعلى إلى َنْپرا هواءيتحرك في حين أسفل  إلى أپاَنيتحرك هواء . ها حتى يتم عكس اتجاه بالتحكم باألهوية داخل البدنرياضةال
الزفير  إلى  الشهيققربان. )َكپۤوَر (حالة االتزان  حركتهما لبلوغسرأكس التيارين بحيث يحقق تجابهما هي عيُّوچّي  اَمۤينااْپر غايةو
مدة يستطيع الفرد تطويل عمره . الحركةن لتحقيق أسر ا يتواجه التيارعندما يُّوچا-َككوْمْبَه في حالة الفرد ان يقال. )َكتْشَِر(دعى ت

 في عمر واحد الكمال ببلوغ فطناليُّوچّي الـيعنى . يُّوچا-كوْمْبَهَك يبلغ صعيد حين  الروحيالتحقيقبلوغ كمال كافية ليتسنى له 



 تيم ضبط يالمقابل، في. يُّوچا-كوْمْبَهَك ممارسة  عندسنوات مديدةل عمره تطويليستطيع و من جديد الوالدةانتظار  إلى دونما حاجة
 على الدوام ال يتيح لها فرصة ِرشَْنكْبقاء حواسه منشغلة بخدمة ذ ان  االعليةية ود استقامته في الخدمة البفضل حواسه تلقائياً ِرشَْنكْ
 ):٢٦\١٤ (چۤيتا َهَچڤَْدْب كما جاء في دنى تأخيرأون الدار العلية للرب العظيم د إلى وعلى هذا، ينقل. انشغال بسواهاال

 نَٰشـاِرتْـياْبهيڤْـٱيُّـوماْم تْـشَ
  ِسـڤَـِتىيُّـوِچـَن - ْبَهكْتي
 تاْنيايتْـۤيٰناْن َسَمـتچوَسـ 

 تيميبدأ . "ْبَرْهَمْنمقام  بلغيو  الطبيعة الماديةشواكل يتعالى لتوه عن ، دون وهن في كافة الظروفخدمة تتيمية صفية إلى ينقطع من"
كما . الزلل ويدخل الدار العلية في النهاية دون تأخير إلى  لذلك، ال مجال.دوماًعلى ذلك الصعيد  من الصعيد العلي ويبقى ِرشَْنكْ

يستحيل ذ  اانقاص كمية الطعام مفيد بصدد ضبط الحواس أمر .)ْپَرساَدْم-ِرشَْنكْ (ِرشَْنكْفضل تتناقص كمية طعامه تلقائياً بتناوله 
 . من العبودية المادية دون ضبط الحواسفكاكال

 ا كَلْـَپـِتىياۤيْبهۤو - ْبَرْهَم

 ٣٠\٤. چ.ب

 ُدوي ڤ-ا يـْچايى ِاِتـپـى ٱ ىَسْرِڤ

SaveR_PYaeTae Yajivdae Yaj+aiPaTak-LMaza" )  
YajiXaíaMa*Ta>auJaae YaaiNTa b]ø SaNaaTaNaMa( )) 30 ))  

اي ا كَلْـَمـٰشـاه-تَ ي كْشَٰـپـ-ا يـْچ
اي ُجو ْبهو-تَ رِٰشْٰـطَاْمي شـ-ا يـْچ

 تَـنَـْمْبـَرْهـَم َسـناي انْتۤي
 المفردات

 --ااهكَلَْمٰش؛  القرابينقضاءن بو متطهر--كْشَٰپيتَ-ْچيايا؛  القرابينقضاء ملم بغرض --هڤيَد-ْچيايا؛  هؤالء--إِتى؛  رغم االختالف الظاهر--َأپي؛  كل--ىَسْرِڤ
 .  الجو األزلي--تَنَْمَسنا؛ ي العل--ْبَرْهَم؛  يقارب--انْتيۤي؛  من تذوقوا هذا الرحيق--ْبهوَجه-تَرَِٰأْم؛  القرابينقضاء نتائج --طَشيشْٰ-ْچيايا؛ شر العملثواب ل

 الترجمة
تلك،  قرابينالبقايا  رحيق بتذوقهمو آثامهم، من صفون يت،قربانالمعنى ب، العارفين قربان القائمين بالالءهؤ كل
 .العلي سرمديالملكوت  الندخلوي

 التفسير
 رياضةال أو المذاهب الفلسفية وممارسة ْزِڤَد ودراسة الـاتقتني المقربان (قرابينالالسابق لمختلف أنواع تضح لنا من الشرح ي
 لذلك، تنقطع فرصة الرقي. لوجود الماديي العلة الجذرية له الترضية الحسية.  المشتركها قاسم هو الحواسضبط ان )ةيُّوچيـال

 جو هو الصعيد هذا. ع الفرد عن كل اشكال الترضية الحسيةاقط دون انة والخلود الكاملةبهج الكامل والللعلمالصعيد األزلي إلى 
التقدم في بمثل هذا و.  من شوائب الوجود الماديصفيةعلى التالفرد  تعين ، أعالههاذكر  الواردقرابينال. )ْبَرْهَمْن (كليالروح ال
 أو ِرشَْنكْالرب نور في فناء سواء بالفي نهاية المطاف،   اهللاملكوتيدخل  بل  في هذا العمر فحسبويثرىال يسعد الفرد الحياة، 

 .الفوز بقربه
 ٣١\٤. چ.ب

اينا ايْسـاْچياي أىْسـتـٱ لُوكُو مْٰ
NaaYa& l/aek-ae_STYaYajSYa ku-Taae_NYa" ku-åSataMa )) 31 ))

  َسـتَّـَم-اه كورو ينْٱ تُوكو
 المفردات

 . خير ذرية كورو يا --تََم-َستْ-كورو؛ غير ال--َأنْياه؛  حيث--كوتَه؛ لمن ال يقدم القربان --يْسياْچأيا؛  يوجد--َأْستي؛  الكوكب--هلُوكَ؛  هذا-- أياْم؛أبداً --َن

 الترجمة
يمكن  فكيف. على هذا الكوكبفي عمره الراهن سعد ي ان تضحيةدون  لإلنسانمكن  يال ،كورو ساللة خير يا

 ؟عمر المقبلالفي  اًذ ايسعدأن 



 التفسير
لم االعالتواجد في  بكالم آخر،.  الماديالوجود تقطنه في ذي كانت صورة البدن ال مهما نسبياًالحقيقيوضعها  جاهلة بالنفستعتبر 

 في خضم استمرار األسربدورها هي علة ، وحياة الخطيئة علة الحياة الخاطئة هو الجهل.  من سيئاتقدمناهو نتيجة رهن ما المادي 
الفكاك  فرصة ِڤديةلذلك، تمنحنا الحكمة الـ.  من العلقة الماديةللخروجلمنفذ الوحيد  الحياة البشرية هي اصورة. الوجود المادي

الدين درب .  وتحقيق المعاد من حالة الشقاء كلياًالخروج سبل أخيراً وترضية الحسية المنضبطةالالمعاش وسبل الدين و معالم رسمب
الغذاء الكافي، والحليب  علىصول يمكننا الح. تلقائياًاالقتصادية مشاكلنا كل  أعاله، تحل ا بهالموصى قرابينأشكال الأو مختلف 

 يةتنضج المرحلة التالية أال وهي اشباع الحواس عند تغذ. حدث ازدياد كبير في عدد السكان وان حتى القرابينفضل ب وسواهالكافي 
مقام  إلى فردال للحواس فيترقى ة منضبطةشبعتبهدف  الزواج المقدس ِڤديةتشرع الحكمة الـلهذا، . البدن على الوجه المطلوب

 ذن، ا.كما مر أعاله )ياْچۤيا(قرابين اليمكن بلوغ الكمال ب. نجاةأرفع درجات كمال الهي  اهللاوصحبة  المادية، الحرية من العبودية
 المادية على لراحةمتفاوتة لت  درجاثمة. ؟ِڤدية الـة عمالً بالحكمقرابينال إلى ذا كان ال يميلا يأمل بحياة سعيدة للفرد ان يمكنكيف 

 دخول لكن قرابينالشكال أ مختلف قضاء إلى حوال، سعادة تفوق التصور للمنقطعين األكلفي ن حيث تتوفر مختلف كواكب الجنا
حل  الو هِرشَْنكْ ذكر عليه، وبناء. تحصيلها فرديستطيع ال التي  السعادةات درجأرفع و هِرشَْنكْ ذكر من طريقالكواكب الروحية 

 . الوجود الماديمشاكلكل لالشامل 
 ٣٢\٤. چ.ب

 اۤيـْچايْدها ي ڤ- َبـهو مِْٰاڤَـ

Wv& bhuivDaa Yaja ivTaTaa b]ø<aae Mau%e )  
k-MaRJaaiNviÖ TaaNSavaRNaev& jaTva ivMaae+YaSae )) 32 ))  

يڤ  موكِْهىنُٰوتَـتا ْبَرْهَمـ
 ڤاْنْرَسـتاْن ي دّْهي جاْن ڤ-كَـْرَم 
 ىاِسيكْشْٰـُموياتْـڤا ڤۤيـْچ مِْٰاڤَـ

 المفردات
؛  اعلم--ڤيدّْهي؛  وليد العمل--جاْن-كَْرَم؛  من خالل الفم--موكِْهى؛ ِڤَدْز لل--هْبَرْهَمنَٰ؛  منتشر--ڤيتَتاه؛ رابين ق--هاۤيْچيا؛  شتى أصناف--ڤيْدهاه-ّبهو؛  لذا--ِاڤَْم
 .  ستتحرر--ىكْشْٰياِسُموڤي؛  عالماً--تْڤااۤيْچ؛  بذا--ِاڤَْم؛  كل--ْسرڤاْن؛  لهم--تاْن

 الترجمة
لها على هذا معرفتك وب. أنواع العمل شتى ةديولوجميعها  هذه المختلفة قرابينكل أنواع العلى  ْزِڤَدالـ دقاصت

 .اةنجظفر بالوف تسالنحو، 
 التفسير

 بحيث قرابينت هذه السمر.  العامليندرجاتمر ذكرها اعاله لمالئمة مختلف  التي قرابين الشكال مختلف أِڤديةالحكمة الـتشرع 
وتمتدح سبل العمل . والبدن الماديعينية الذات  غارق في مفهوم ن اإلنسانأل أو لسانه أو فطنتهيعمل سواء ببدنه  ان لإلنسانيمكن 
 .شخصياًالرب هنا ؤكده  يما وهذا.  في النهايةالبدن الماديرر من تحقيق التحهذه ل

 ٣٣\٤. چ.ب

 اْجۤيـْچايْد اۤيَمـ -ا ياْن ْدَرڤْـۤيشِْر

é[eYaaNd]VYaMaYaaÛjaGyAnaYaj" ParNTaPa )  
Sav| k-MaaRi%l&/ PaaQaR jaNae PairSaMaaPYaTae )) 33 ))  

 اه َپـَرنْـتَـَپيـَچاي - ْچـۤياَن
  پاْرتَْهىمْٰلَـي كَْرماكْهمَْٰسـْرڤَـ

 اِتىيَسماْپـيـر َپىاِنۤيـْچ
 المفردات

؛  أعمال--كَْرَم؛  كل--َسْرڤَْم؛ يا معاقب العدو --َپَرنْتََپ؛  قربان العلم--هْچيايا-ْچۤياَن؛  من القرابين--تْاۤيْچيا؛ المقتنيات المادية --اتْۤيَم-ْدَرڤْيا؛  أكبر--ْناۤيِرشْ
 .  نهاية--َپريَسماْپياِتى؛  في العلم--ىِناۤيْچ؛ تْهارِٰ ابن ْپ يا--ْرتَْهىپا؛ كليةبال --َأكْهيلَْم



 الترجمة
 يا ابن ، ذلكعلى الرغم من. الماديةت قتنيا المقربانمجرد فوق يعلم المنجز ب قربانال ،اءعد االعاقبيا م

 . العملقرابينجميع  هو رأس العلي العلم فإن ،تْهاِرْپ
 التفسير

 إلى العلية الخدمة الودية إلى نهايةالفي واالنقطاع  الماديمن العذاب  نجاةالثم ومن  العلم الكامل صعيد تحقيق هو قربانالغرض 
يعنى بكشف  ان  اإلنسانهذه، ويتعين على المختلفة نبيقراأعمال ال الغموض فليغ ذلك، على الرغم من. )ِرشَْنكْذكر (لرب العظيم ا

من  العلييمان صعيد العلم  ايبلغ عندما أكثر تطوراً الفرد اعتبارينبغي . يمان القائمين بها اتباين بنبيقراالتباين ت. غوامض حقيقتها
.  روحي دون تحصيل العلمنفع  على الصعيد الماديقربانيعقب ال الذ  ا العلمهذا دون الماديةت اقتني المقربان قضاءالمقتصر على 

 كل بلغت لكن ي العلمالرقي دونمجرد نشاطات مادية  قربانبقى الي. العلي العلمجات ، أرفع درِرشَْنكْ في ذكر الحقيقي العلميتأوج 
العمل الصالح :  الوعيلدرجةوفقاً  نبيقراتسمى أعمال ال. العليصعيد العلم إلى قربان رقى ال حالما ي الصعيد الروحياألعمال هذه

 .العلم إلى تنتهي التي  هيفي كل االحوالفضلها أو. أحياناً آخرى )وچايُّ ْچۤياَن( الحق المطلقتحري  دعى وت أحياناً)ذَنْكا– كَْرَم(
 ٣٤\٤. چ.ب

 پاِتـَنيْپـَرٰني ِهدّْيتَـْد ڤ

TaiÜiÖ Pa[i<aPaaTaeNa PairPa[éneNa SaevYaa )  
oPade+YaiNTa Tae jaNa& jaiNaNaSTatvdiXaRNa" )) 34 ))  

 اۤيِنـَن ِسـڤَـْپـَرشْـيَپـر
 مْٰـْچـۤيانَِتى تي ۤيانْاوَپـِدكْشْٰـ

 نَـهينَـْس تَـتّْـڤَ َدْرشـيانۤيـْچ
 المفردات

؛  الخدمةقضاء من طريق --اۤيڤَِس؛  بالتقصي المذعن--ِنَنْپَرشَْپري؛  بالبحث عن معلم روحي--يپاِتَنْپَرٰن؛  اسعى إلى الفهم--هيڤيدّْ؛  العلم بمختلف القرابين--تَتْ
 .  نظار--ينَه َدْرش؛الرب --تَتّْڤَ؛  من وجد ذاته--نينَهاۤيْچ؛  في العلم--ْمْچۤيانَ؛  أنت--ِتى؛  سيولج--تيۤيانْأوَپِدكْشْٰ

 الترجمة
يستطيع أن محقق الذات ان .  وقم على خدمتهذعان منه بإاستعلم. روحي سيدتخاذ إب حقال تعلمت ان حاول

 .الحق شاهدقد  هألن إليك العلمب يفضي
 التفسير

 السلسلة المريدية العليةخط  إلى منتسب سيد روحيالرب بالبحث عن  ينصحنا لذلك،.  درب التحقيق الروحي صعب بال ريبنا
السيد هو  ربال. السلسلة المريدية العلية إلى انتسابهدون روحياً  سيداً يصبح ان ي كانصح ألي ال .شخصياًب  الرمنالنازلة 
 بلوغ التحقيق الروحي بمفرده حدمكن أل يال. مريده إلى  الرسالةمؤهل لنقل السلسلة المريدية العلية إلى المنتسب األول، والروحي
لذلك، . )تَْمنيْپَر -تْ ْبَهَچڤْدشاشاكْ تو ْمْدَهْرَم (الدين هو شرعة اهللا: )١٩\٣\٦ (ْبهاَچڤَتَْم شْرۤيَمْدجاء في . عين الحمقىالمدَّعم احسب مز

 وال يتم ذلك سوى سيد روحي ثقةينبغي اخذ العلم عن . على التقدم في الحياة الروحية أحد ال يساعد العقيم أو الجدال تخمينال
محقق هو سر التقدم ال السيد الروحي رضى. ة باطلاتخدمته بدور خادم وضيع دون اعتبار ولثقةالسيد الروحي ا لكسليم التام لذبالت
نفعاً دون لن يجدي م  العاِلالسيد الروحياالستفسار من . الروحيق يآلف المناسب للتحق هما التطاعةوال األسئلةو.  الحياة الروحيةفي

السيد وعندما يجتاز المريد امتحان ،  للتيقن من صفاء مرادهيد الروحيالسال بد للمريد من اجتياز امتحان . الطاعة والخدمة
ال  ان على المريديتعين . هذا النص في مذمومةاما التقليد االعمى واالسئلة التافهة ف. صحيح يباركه تلقائياً بفهم روحي فإنه، الروحي

.  والخدمة واالستفسارنقيادباال وال يتحقق ذلك سوى أيضاًص نتائج واضحة منه ستخالا بل  فحسبالسيد الروحي إلى يصغي بإذعان
تخذ المريد موقفاً  يعندما تبلغ عملية تبادل المعرفة واالستفسار مرحلتها الكاملة لذلك،. لطيف ورحيم بمريده السيد الروحي الثقة

 .مذعناً من سيده الروحي وعندما يبقى على اهبة االستعداد لخدمته



 ٣٥\٤. چ.ب

 َهـْمُمواتْـڤا نَـ پونَـْر ۤيـْچاْج ي

YaJjaTva Na PauNaMaaeRhMaev& YaaSYaiSa Paa<@v ) 
YaeNa >aUTaaNYaXaezai<a d]+YaSYaaTMaNYaQaae MaiYa )) 35 ))  

 پانْٰـذَڤَي اسياْسۤي مِْٰاڤَـ
يى يـاٰنتانى َأِشـٰشۤوَن ْبه

 يِّ َمُهوـى َأتْـاسى آتْـَمـِنيكْشْٰٰـْدَر
 المفردات

 --تانيۤوْبه؛  بالذي--َنيى؛ وذابن پاٰن يا –ڤَذَپانْٰ؛  ستذهب--اْسياسيۤي؛  هكذا--ِاڤَْم؛  في الوهم--َهْمُمو؛  ثانية-- پونَه؛أبداً --َن؛  عالماً--تْڤااۤيْچ؛ الذي --ياتْ
 .  فّي--َميِّ؛  بكالم آخر أو--ُهوَأتْ؛ الذات العليا في --يآتَْمِن؛  سترى--كْشْٰٰياسيْدَر؛  كل--انيَأِشٰش؛ األحياء

 الترجمة
جميع أن ب بفضل هذا العلم رىتوف سبعد أن تأخذ العلم من محقق الذات، لن تسقط في وهم مثيل ثانية ألنك 

 .خاصتيأنها أو بكالم آخر،   قاطبة هي شقوق من اهللاألحياء
 التفسير

 شخصية اهللا العزيز  من قدرةاألحياءجميع  ان ياألشياء، هحقيقة  بالعاِلم ذاتتلقي العلم من محقق اليحققها المريد ب التي نتيجةال
 التي ياكلمة و "ه الشيءبما هو خالف " تعني التي ما  كلمة المشتقة منماۤيافيسمى  ِرشَْنكْعن ستقالل باال الشعور اما. ِرشَْنكْ شْرّي
 نور ن الحق المطلقأ وشخصية تاريخية عظيمة، ليس سوى ِرشَْنكْن أ و،ِرشَْنكْبعدم وجود صلة تصلنا بـالبعض عتقد ي. هذا تعني

 -ْبَرْهَم فيجاء . علة كل علة هو ِرشَْنكْالرب . ِرشَْنكْمجرد هو نور نور الال هذا ان ،ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في لكن  طالق االعلىمجرد 
. ِرشَْنكْ ذات امتدادات سوى تليستجليات الماليين  ان حتى.  وسبب كل األسبابشخصية اهللا العزيز هو ِرشَْنكْ ان بوضوح هيتاْمَس
 امتدادته بداعي ة الشخصيفرديته يفقد ِرشَْنكْ ان )ماۤياڤادۤيْز( وحدة الوجود المطلقة فالسفةيقول . َنِرشْكْ قدرةتوسع  األحياء ،اكذ

 فالسفة قصري لكن  األصليةتوزع الشي يفقده فرديته ان العالم المادي شك اننا نختبر في ال. جوهر مادية ال لكن هذه الفكرةالغزيرة
 واحد يساوي واحد ناقصواحد ن أ و يعني واحد زائد واحد يساوي واحد،المطلق ان  الفهمعن) ماۤياڤادۤيْز(وحدة الوجود المطلقة 

 .هي الحال في العالم المطلقهذه . أيضاً
 على  من نوعية روحية واحدةِرشَْنكْ  لكننا وِرشَْنكْعن ن بالوهم الشامل حالياً نتيجة قصور علمنا فنتوهم انفصالنا ونحن محجب
 ِرشَْنكْغرض وجودنا سوى مرضاة وما  )ماۤيا (الطبيعة الماديةهو حياء ألالمادية لصور التباين . قدرته البينية أفراد ننا االرغم من

غرض . ِرشَْنكْ إلى الروحية األزليةنسبته أهمية تفوق  كانت ،أهله إلى  الزائلةالبدنية نسبتهان  ماۤياتحت تأثير  أْرجوَن توهم لكن
 ِرشَْنكْكل شعور انفصالي عن ن أ و،ها عنه علمويستحيل فصل ِرشَْنكْ قدرة  منباقية أفراد األحياءن  ا هوهاوجوهر چۤيتاالـتعاليم 

 صور بشرية وحيوانية وملكية وغيرهابلألحياء غرض الزم التحقيق ونسيان هذا الغرض منذ زمن غابر هو علة تناسخها . ماۤياهو 
السيد سوى من الصفي وال يمكن تلقي هذا العلم . ِرشَْنكْالخدمة التتيمية إلى تنشغل بحالما تتحرر من هذا الوهم على الفور  هالكن

يع لجم األخير مالذ هو الِرشَْنكْ روح العظيمالبأن  الكامل العلميتمثل . ِرشَْنكْ لـاألحياءمعادلة ذيان  ه اإلنسان فيتجنبالروحي الثقة
 بدرجات متفاوتة من مفهوم ِرشَْنكْفتنسى   هوية منفصلةمتوهمة المالذ، بالطبيعة المادية بالتخلي عن هذا األحياءتفتتن و األحياء

جاء . نجاةعلى درب الاصبحت  انها الفهم، ينبغي ِرشَْنكْ المسحورة في ذكر األحياء تستقيم هذه احالم لكن عينية ذاتها وبدنها المادي
 َنرۤوِپ ْسڤَرۤوَپْم -ياتْها اْنموكْتيْر هيتْڤ (ِرشَْنكْ إلى مية األزلية في الخدامةاالستقعني ت نجاةال :)٦\١٠\٢ (ْبهاَچڤَتَْم شْرۤيَمْدي ف
 .)ستْهيتيهڤَياڤْ

 ٣٦\٤. چ.ب

 اهيپاِپـْبْهـي ـْد َأْستْـِشي َأپـ

AiPa cediSa PaaPae>Ya" SaveR>Ya" PaaPak*-taMa" )  
Sav| jaNaâveNaEv v*iJaNa& SaNTairZYaiSa )) 36 ))  

  تََمـه-تْ رِٰ كْ-اه پاَپ يَسْرِڤـْبْهـ
 ڤَي ْپـلَـِڤـنا- ْچـۤياَن مْٰـَسـْرڤَ



 ياسيـشْٰي َسنْـتَرمْٰنَـيجرِٰڤْـ
 المفردات

 بقارب --ْپلَِڤَن-ْچۤياَن؛ جر كل ذلك األ--َسْرڤَْم؛  كبير الخاطئين--تََمه-تْرِٰكْ-پاَپ؛  لكل--َسْرِڤْبْهياه؛  للخاطئين--پاِپْبْهياه؛  أنت--َأْسي؛ لو --تْتِْش؛  حتى--َأپي
 .  ستعبر--اسيَسنْتَريشْٰي؛  محيط العذاب--جينَْمرِٰڤْ؛  حتماً--ِاڤَ؛ العليالعلم 

 الترجمة
 .ثماً ا كنت أكثر اآلثمينلوو حتى شقاء يمكنك عبور محيط الالعلي العلمقارب متن حالما تعتلي 

 التفسير
 من نزاع البقاء في محيط فردرفع ال فوراًيمكنه  بحيث  بمكانمن األهمية ِرشَْنكْ إلى نسبتها بابمن  األحياءالفهم الصحيح لمقام 

ط صراعه في وس ان ال ااحب السبلغت مهارةمهما .  الغابة أحياناًحريق أحياناً وجهل المادي بمحيط الالعالمقارن هذا ي. جهلال
. نجاة هو درب الشخصية اهللا العزيز العلم الكامل الذي يكشف عنه. نتشلهالذي يأتي ويمنقذه االكبر المحيط هو صراع مضن لكن 

 .احدبوقت و بسيط للغاية وجليل ِرشَْنكْقارب ذكر 
 ٣٧\٤. چ.ب

 ْريـنْچٱ ُهودّْيمـَسي ـسمْْٰدهاياتْهاي

YaQaEDaa&iSa SaiMaÖae_iGan>aRSMaSaaTku-åTae_JauRNa )  
jaNaaiGan" SavRk-MaaRi<a >aSMaSaaTku-åTae TaQaa )) 37 ))  

 ْرجوَنٱ ساتْ كوروِتى -ْبَهـْسَم 
 ي كَْرماٰن- َسـْرڤَه يـنْچْچـۤيانا

  ساتْ كوروِتى تَـتْها-ْبَهـْسَم 
 المفردات

؛  نار العلم--نيهْچَأ-ْچۤياَن؛ أْرجوَن يا --أْرجوَن؛  يتحول--كوروِتى؛  رماد--ساتْ-َهْسَمْب؛  نار--نيهْچَأ؛  يتقد--َههَسميدّْ؛  وقود--سيإْدهامْٰ؛  هكذا--ياتْها
 .  هكذا--تَتْها؛  يتحول--كوروِتى؛  إلى رماد--ساتْ-ْبَهْسَم؛ العملثواب  كل --كَْرماٰني-َسْرڤَ

 الترجمة
 .رماد إلى العمل الماديثواب   نار العلم كللتحوِّ هكذارماد،  إلى  وقودهاشتعلة النار الملتحوِّ كما

 التفسير
ثواب تحرق  بل رماد فحسب إلى كل الذنوب وتحولهاثواب ال تحرق هذه النار .  واهللا، يقارن هنا بالناراألحياءفردية  الكامل بالعلم

 بمقامالعلم  لكن لمقبثواب ابق وسثواب ثمار و االطورفي ثواب وقيد التنفيذ ثواب : بعدة اطوارثواب اليمر . خير العمل أيضاً
 ياَكنْآَر-َهْدِرْب فيجاء . تبلغ العلم الكامل حالما معاً  السابق والمقبلالنفسثواب يتالشى . رمادإلى ثواب ال  كفيل بإحراق كلاألحياء
 .)أساْدهۤونّي-ڤْْهاْدستاه ِرْمأ ى تََرتىِتِا شَياڤوهاياأوْبِهى ( معاً كل من خير وشر العملثواب  فرد الخطىيت: )٢٢\٤\٤( ْدشَأوَپني

 ٣٨\٤. چ.ب

 مْٰـشَٰاِنـَن َسـْدرِٰۤيـي ْچنَـ ِهـ

Na ih jaNaeNa Sad*Xa& Paiv}aiMah ivÛTae )  
TaTSvYa& YaaeGaSa&iSaÖ" k-ale/NaaTMaiNa ivNdiTa )) 38 ))  

 ِتىاڤيْديتَْرم إَهى يَپـڤ
 ـهدَّْهيسمْٰ َس- يُّـوَچ مْٰايتَـتْ ْسـڤَـ

 ينْـَدتيڤي تْـَمـنـاـنكاِل
 المفردات

 --َچيُّو؛  ذاته--ْسڤَيام؛  ذاك--تَتْ؛  يوجد--ِتىڤيْديا؛  في هذا العالم--َهىإ؛ هر مط--َپڤيتَْرْم؛  بالمقارنة--َسْدرِٰشَْم؛  بعلم--ِنَناۤيْچ؛  حتماً--ِهي؛  ليس--َن
 .  ينعم--ڤينَْدتي؛  في ذاته--آتَْمني؛  بمجرى الوقت--َنكاِل؛  الناضج--هسيدَّْهَسمْٰ؛ بتكريس

 الترجمة



فوز به  يومن. مكنون لكل نعةاي الثمرة العلم هو الهذا. العالم في هذا اء وعلواًصف العليالعلم ضاهي  يشيء ال
 .وقتال بمرور ضمنياً هينعم ب

 التفسير
عبوديتنا  سبب الجهل. العليالعلم أكرم وأصفى من  ال يوجد عليه، وبناء. العلي العلم عند الكالم عن إليه الفهم الروحي هو ما نشير

ينعم بل   مكان آخرفي السالم البحث عن إلى  حاجتهتنقطع وللخدمة التتيمية الناضجة نتيجة العلم هو الهذا. داة حريتناأوالعلم 
كلمة الفصل في ال هي هذه.  هذا العلم والسالمرأس هو ِرشَْنكْذكر  بكالم آخر،. العلي الفرد في العلم يرسخ عندما بالسالم ضمنياً

 .ْبهَچڤَْد چۤيتا
 ٣٩\٤. چ.ب

 مْٰـْچـۤيانَشْـَردّْهاڤاْل لَـْبَهـِتى 

é[Öavamç>aTae jaNa& TaTPar" Sa&YaTaeiNd]Ya" )  
jaNa& l/Bßa Para& XaaiNTaMaicre<aaiDaGaC^iTa )) 39 ))  

 اهييـْدرـنْاِتيـمْٰـ َپـَره َس-تَـتْ 
 ْمي شـانْتمْٰ لَـْبْدْهـڤا َپـرامْٰـْچـۤيانَ
 يَهـتتْشّْـيَچاْدهـِرٰنْيشـتْـَأ

 المفردات
؛  يحصل--لَبْدْهڤا؛  علم--ْمانَْچۤي؛  حواس--هإنْْدرييا؛  محكوم--ياتََسمْٰ؛  شديد التعلق به--َپَره-تَتْ؛  علم--ْمْچۤيانَ؛  يحصل--لَْبَهِتى؛  المؤمن--ڤاْن-شَْردّْها
 .  يحصل--َهتيتْشَّْچهيَأْد؛  قريباً--ِرنَٰشيتَْأ؛  سالم--شانْتيْم؛ علي --َپراْم

 الترجمة
العليالعلم في  غارقالالمخلص و المؤمن نا . خيرالسالم الروحي االيحرز بسرعة  ،حواسه ومن يضبط ،

 التفسير
 درجات مؤمناً عندما يثق بإمكانية احرازه ارفع  اإلنسانقال عني. ِرشَْنكْيمان بـ االسخفي متناول را ِرشَْنكْالعلم في ذكر هذا 

 َهِرى ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ َهِرى ِرشَْنكْ َهِرى : وتسبيحالخدمة التتيميةيمان ب االيبلغ الفرد هذا. ِرشَْنكْالكمال بمجرد العمل في ذكر 
ذلك، ال مفر من  وعدا فوق.  القلب من كل الشوائب الماديةعمل على تصفيةذي يال َهِرى َهِرى راَم راَم راَم َهِرى راَم َهِرى \ َهِرى

 .تأخيرادنى  دون ِرشَْنكْفي ذكر بلوغ الكمال  ،حواسه الذي حقق ضبط ِرشَْنكْـبالمخلص المؤمن بمقدور . ضبط الحواس
 ٤٠\٤. چ.ب

 شَتْـشـاشْـَردّْهانَـشَ تْـاْس يـْچَأ

Ajêaé[ÕDaaNaê Sa&XaYaaTMaa ivNaXYaiTa )  
NaaYa& l/aek-ae_iSTa Na Parae Na Sau%& Sa&XaYaaTMaNa" )) 40 ))  

 ياتيـنَـشْياتْما ڤۤيـشْٰـمْٰـَس
اينا ُرونَـ َپـي ْسـتـٱ لُوكُو مْٰ
 اتْـَمـنَهۤيـشَـمْٰ َسمْٰكْـَهسـونَـ 

 المفردات
 ؛أبداً --َن؛  يسقط--ياتيڤينَشْ؛  شخص--آتْما؛  للشكوك--شَياَسمْٰ؛  أيضاً--تْشَ؛ األسفار دون إيمان ب--َأشَْردّْهانَه؛  و--تْشَ؛ األسفار أحمق غير ملم ب--هْچياَأ

 .  للشخص--آتَْمنَه؛  مشكوك فيه--شَياَسمْٰ؛ سعادة --ْسوكَْهْم؛  ليس--َن؛  في الحياة الالحقة--َپَره؛  وال--َن؛  يوجد--َأْستي؛  العالم--هلُوكَ؛  في هذا--أياْم

 الترجمة
 ةداع سيعرفالشك ال ذا ن  ا.بانيرال يبلغون الوعي ال، ًدْزِڤـالبكون كذين يشيمان ال اال ومعدوميالجهلة لكنو

 .الحقالعمره وال في عمره الراهن في 
 التفسير



 األسفاريمان أو حتى العلم ب إلى االفيفتقرونالبهائم اما من هم على مستوى . والقياسيةة شرعي الِڤدية الـاألسفارزبدة  هو ْبهَچڤَْد چۤيتا
كذا، يوجد . يمان بها اال لديهم ذرة منتاالستشهاد ببعض نصوصها فليسعلم بعضهم بها أو قدرتهم على من رغم على الالقياسية و

يكون  ان يستحيل.  أو يعبدونهِرشَْنكْ شْرّي العزيزشخصية اهللا بون  ال يؤمنلكنهم ْبهَچڤَْد چۤيتايمان بكتب مثل  االآخرون لديهم بعض
أي ون من بين اصناف المذكورين اعاله، ال يحرز دوماً كايمان والشك االعدومم. زلوني بل ِرشَْنكْذكر ألي من هؤالء مطلق شأن ب

لذلك، ينبغي .  سعادةةال يجد أي كما  التاليعمر وال في الا العمر وكالمه، ال يجد خيراً في هذاهللامن ال يؤمن ب. طالق االتقدم على
 للفهم العليالمقام  إلى  وحده على الترقيمقام العلم وسوف يساعده هذا العلم إلى  بإيمان للترقيِڤدية العمل بالشريعة الـلإلنسان
 )آتْشاْرياْز(ة مأئكبار  السير على خطى لإلنسانينبغي  لذلك،. ة الروحيالنجاةفرصة بمطلق بكالم آخر، ليس لدى المشكك . الروحي

 .النجاح وإحراز السلسلة المريدية العلية
 ٤١\٤. چ.ب

 مْٰـ كَْرمانَٰ-اْستَ يـَسـنّْ – يُّـوَچ

YaaeGaSaNNYaSTak-MaaR<a& jaNaSaiH^àSa&XaYaMa( )  
AaTMavNTa& Na k-MaaRi<a iNabDaniNTa DaNaÅYa )) 41 ))  

 اْميـشَـمْٰ َس- نَّيـهشْتْـَسنْۤ - ْچـۤياَن
 يكَْرماٰن نَـ مْٰآتْـَمـڤَـنْتَـ

 ْدَهـنَـنَْۤجياي َبـْدْهـنَـنْتين
 المفردات

 قائم --ڤَنْتَْم-آتَْم؛  الشكوك--شَياْمَسمْٰ؛  قطع--شْهينَّتَْسنْۤ؛  بالعلم--ْچۤياَن؛ العملثواب  --ْمكَْرمانَٰ؛  من زهد--ياْستََسنّْ؛ چا كَْرَم يوفي التتيميةالخدمة ب --َچيُّو
 .  ياغانم الثراء--ْدَهنَنَْۤجيا؛  يرهن--نيَبْدْهنَنْتي؛  يعمل-- كَْرماٰني؛أبداً --َن؛ بالذات

 الترجمة
الذات، ال يرتهن في  ومن استقام العليالعلم فضل  بعمله والذي زالت كل شكوكهثواب في زهد  من ،لكلذ
 .لغنىنم اغال، يا العمثواب ب

 التفسير
في العلم  يرسخ. العلي العلم فضل بالشكوكيتحرر من كل ، شخصية اهللا العزيز  عنهاكشف كما ْبهَچڤَْد چۤيتاتعاليم عمل بمن يكل 

 .اهللا العامل على ذكرهصفه من قدرة وب يتحرر من رهن العملوبالذات 
 ٤٢\٤. چ.ب

تَ مْٰتَـۤو َسـمْبـه- ْچـۤياَنْسماْد َأ

TaSMaadjaNaSaM>aUTa& ôTSQa& jaNaaiSaNaaTMaNa" )  
i^tvENa& Sa&XaYa& YaaeGaMaaiTaïaeitaï >aarTa )) 42 ))  

 تْـَمـنَهانيسْچـۤيانا مْٰ ْسـتَْهـ-تْ رِْٰه
تْشْ ـْميُّـوَچ مْٰايـشَـمْٰ َسمْٰنَـيتّـڤايـه
 شْٰـطَْهى ْبهاَرتَيتُّهوشْٰـطْيآت

 المفردات
؛  هذا--ِانَْم؛  قطع--ڤاهيتّْتْش؛  الذات--آتَْمنَه؛  بالسالح--َأسينا؛  للعلم--ْچۤياَن؛  نافذ في القلب--ْستَْهْم-تْرِْٰه؛ الحماسة وليد --تَْمۤوَسمْبه-ْچۤياَنَأ؛  لذا--تَْسماتْ

 . سليل ذرية ْبَهَرتَ يا --ْبهاَرتَ؛  يقف للقتال--يشْٰطَْهىتأو؛  قائم--آتيشْٰطَْهى؛ اليُّوچا في --ْميُّوَچ؛  شك--ياْمشََسمْٰ

 الترجمة
، انهض يُّوچاالـ بمتسلحاً. ن الجهلعد متول والقلبكذي في شك ال، ال هذاتقطع بسالح العلم ان يجب ،لكذل

 .َرتَهاْب يا ،وقاتل
 التفسير



 يُّوچاالـ بمقتضى هذه قربانيقسم ال. )يُّوچا-َسناتََن (للنفس الهبائيةشاغل القديم ال دعىت ، في هذا الفصلة الواردةييُّوچالـرياضة ال
 التحقيق المادية في هتقتنياممن ال يبذل كل .  الفعل الروحي الصفيوهو ذات بالالعلم نقرباو المقتنيات المادية قربان: قسمينإلى 

اما النشاطات . ةكاملته تضحيفإنه يجعل  اهللا عبادةغرض روحي أو في بذله لمن يان  مادية، في حين تضحيتهتعتبر الروحي، 
 انحراف، دون ْبهَچڤَْد چۤيتا دربمن يتبع .  اهللاوفهم) ألصليمقامها اأو  (النفس الهبائيةفهم : قسمين أيضاً إلى الروحية، فتنقسم

. صفه من قدرة اهللاو بالنفس العلم الكامل بتحقيقال يواجه مطلق صعوبة ب كما  سهولةبكل يستطيع فهم هذين القسمين للعلم الروحي
وكل .  هذا الفصلبداية في العلية أفعاله لقد تحدث الرب عن.  بسهولةالرب تسليات يستطيع فهم  من يبلغه ألن نافعالفهم هذا ومثل

صورة  ة بصفاهللان ال يفهم حقيقة م. له اهللا وهبه يمان ومسيئاً لخياره الضئيل الذي االيعتبر عديم چۤيتاالـتعاليم من يقصر عن فهم 
 قواعدل التدريجي تسليمبال رفع الجهل يمكن. هو أحمق من الدرجة األولى  التعاليموضوح هذه على الرغم من العلم والبهجة والبقاء

الحياة الزوجية  قربانالتبتل و قربانو ْبَرْهَمْنالمالئكة وإلى  إلى قرابينالمختلف قضاء فضل ب ِرشَْنكْذكر ينهض . ِرشَْنكْذكر 
 جتماعي االالترتيب والمساهمة في ِڤَدْز ودراسة الـالمقتنيات المادية ووالكفاراتة باطني اليُّوچاالـبط الحواس وممارسة ضو

الطالب الحقيقي و. قربانا الهذ كل  مقصدهو تحقيق الذات لكن العمل المنضبط إلى  المستندةقرابينمن ال جميعها وْدَهْرَم-ڤَْرناشَْرَم
 بدراسة  اإلنسان يوصىلذلك،. ِرشَْنكْمن يشكك بسلطة تردى ي بينما تحقيق الذاتنشد هذا العامل المهم أي  يمن هو ْبهَچڤَْد چۤيتا ـل

دون ان   زمن سحيق،منذ النازلة السلسلة المريدية العلية إلى منتسب سيد روحي في كنف ِڤديةالكتب الـ أو غيره من ْبهَچڤَْد چۤيتا
.  األرضيةالمملكة إلى  والذي نزلت منهالسنين منذ ماليين مالك الشمسل  عنها كما كشفشخصية اهللا العزيز تعاليمعن  مطلقاًيحيد 
ين عن فة والمنحرذاتي الالهثين وراء العظمة الاالحتراز من النفعيين وعديل دون تْبهَچڤَْد چۤيتاعلى درب السير  سانلإلن ينبغي لذلك،
 .ْبهَچڤَْد چۤيتا بداية دراسته ن مالمحرر هو لكمن يفهم ذوكل  عليةأفعاله كل  العظيم بالفعل وشخص الهوالرب . عظيمالحق السبيل 
  . العلم العليبعنوان شْرۤيَمْد ْبهَچڤَْد چۤيتا من رابعال على الفصل تي ِڤَدنْتَْبَهكْ تفاسير هنا تنتهي إلى

 الفصل الخامس

 



 َنشْ عمل في ذكر كِْر-كَْرَم يُّوچا
 ١\٥. چ.ب

 اوڤاتْـشَ اْرجوَن

AJauRNa ovac  
SaNNYaaSa& k-MaR<aa& k*-Z<a PauNaYaaeRGa& c Xa&SaiSa )  

YaC^\eYa WTaYaaerek&- TaNMae b]Uih SauiNaiêTaMa( )) 1 ))  

 شْٰـنَٰرِٰكْ مْٰا كَـْرَمـٰنمْٰـَسَسنّْـۤيا
 يَسـسمْٰ تْـشَ شَـمْٰـيُّـوَچپونَـْر 

 شْاتْي مْٰكَِاْر ويُّ ِاتَـايـْهِرتْشّْ
 تَـْميتْـششْـي ن-سو ي ِهـتَْن ِمى ْبرۤو

 المفردات
 --َسسيشَمْٰ؛  أيضاً--تْشَ؛ التتيميةالخدمة  --ْميُّوَچ؛  ثانية--پونَه؛ شْٰنَٰرِٰكْ يا --شْٰنَٰرِٰكْ؛ األعمال لكل --كَْرَمناْم؛  زهد--ْمَسَسنّْۤيا؛ أْرجوَن قال --ه أوڤاتْشَأْرجونَ
 .  بصورة حاسَِّمة--يتَْمتْشنيشْ--وس؛  اخبرني--ِهيْبرۤو؛  إلّي--ِمى؛  ذاك--تَتْ؛  واحد--ِاكَْم؛  من االثنين--هيُّوتَ ِا؛ َأكثر نفعاً--ياهِرشْ؛  الذي--ياتْ؛ تمدح

 الترجمة
 يدنيفت ان  لكهل. أوصيتني بالعمل بتتيم ثم العمل الزهد في مني أوالًلقد طلبت  ،ِرشَْنكْيا : أْرجوَن قال
 ؟أفضل هماي أ،ديدبالتح

 التفسير
 إلى الخدمة التتيميةذ ان  اسئم المتخمينن المافضل ته التتيمية خدمالعمل في  ان ْبهَچڤَْد چۤيتاالخامس من يقول الرب في هذا الفصل 

 النفس بالمبدئيالعلم لقد تقدم كالمنا في الفصل الثاني عن .  من رهن عملهاالنفسحرر  تعليةخدمة  ألنها تخمينالأسهل من  الرب
التوضيح مر . )دّْهي يُّوچابو (تيميةالخدمة الت بواسطة المادي خروجها من هذا السجن تم ايضاح وسيلة كما  البدن الماديفي هاسجنو

. قرابينالالعلم رأس  ان ، الفصل الرابعفي أْرجوَن إلى يقول الرب.  صعيد العلم يتخطى التكاليفمن بلغ ان في الفصل الثالث
 أْرجوَنتزعزع عزم لذلك، . ذلك على الرغم من الكامل بالنهوض والقتال لرسوخه في العلم الرابع في ختام الفصل أْرجوَنيوصى 

بعد حصول العلم الزهد  ان أْرجوَن ظن.  على استواء اهمية كل من وهب العمل له والالعمل في علمِرشَْنكْد يشدتوتحير عند 
 ان بكالم آخر، ظن .؟الخدمة التتيميةبعمله في كان يقوم اذا  العملالفرد  تركي كيف لكن نطوي على ترك اعمال الترضية الحسيةي

بعد حصول ن العمل أب انه فهم يبدو، وال الزهد بنظرهنقيض ن العمل  يقتضي خلوه من كل عمل أل)ۤياَسَسنّْ (بعد حصول العلم الزهد
كلية بالعن العمل مساك  االذا كان عليه ا عماأْرجوَنلذلك، يستفسر . العمل بعد حصول العلم يعادل الالعمل، وبالتالي.  ال يرهنعلمال
 .علم كاملبعمل ال مأ

 ٢\٥. چ.ب

 اوڤاتْـشَ ْبَهَچـڤاْن -شْرۤي 

é[q>aGavaNauvac  
SaNNYaaSa" k-MaRYaaeGaê iNa"é[eYaSak-ravu>aaE )  

TaYaaeSTau k-MaRSaNNYaaSaaTk-MaRYaaeGaae iviXaZYaTae )) 2 ))  

 ـشْ تْـشَيُّـوَچ -اَسـه كَـْرَم ۤيـَسنّْ
ين  كَراڤْ اوْبهاو-َس ايْهـشِْر

 اساتْۤيـنّْـ َس-ْس تو كَـْرَم ـيُّوتَ
 اِتىيـشْٰيشـي ڤُچويُّـو -كَـْرَم 

 المفردات
 يفضي إلى درب --كَراو-َساينيْهشِْر؛  أيضاً--تْشَ؛ التتيميةالخدمة  --يُّوَچه-كَْرَم؛  الزهد في العمل--هَسَسنّْۤيا؛ شخصية اهللا العزيزقال  -- أوڤاتْشَْبَهَچڤاْن-ّيرشْ
 .  َأفضل--ياِتىشْٰيڤيش؛ التتيميةالخدمة  --يُّوَچه-ْرَمكَ؛ جر بالمقارنة مع األ--اساتْۤيَسنّْ-ْرَمكَ؛  لكن--تو؛  االثنين--هيُّوتَ؛  كال--أوْبهاو؛ نجاةال



 الترجمة
 من ترك  أفضل في الخدمة التتيميةالعمللكن و ،نجاةال إلى يقودكالهما  تتيمعمل بالالعمل وترك : الرب قال

 .العمل
 التفسير

 عمل على الة منكبت دامماي مختلف االبدان  فالنفس تناسخ حتممن الم. ة الحسييةرضت ابتغاء ال العملهو ةالمادرتهان في  االسبب
 :)٦-٤\٥\٥ (ْبهاَچڤَتَْم شْرۤيَمْدجاء في . أجل غير محدود إلى  الماديا رهنهيمددما وهذا  البدنية تهاراحمستوى  رفع إلى هادفال

كَْرَميـه كورِتى ڤْپـَرَمتَّنَـمْٰنۤو
 تيونُٰرِْٰپـرۤيـتَـيا آْپـ -يا يرإنْْدياْد 
 ياْمٱ َمـنو آتْياتَ ى َمـنْـيساْدهونَـ 

 َد آَس ِدَهـه -پـي كِْلـشَ  أَأَسـنّْ
 

 تُوجا -ْدَهى ُبوڤَـْد َأاَپـراْبَهـڤَـْس ت
 ـڤَـْمتَـتّْ -تَ آتْـَم ـَساۤيْچـاڤَـْن نَـ جيۤي

 ي ڤاوَمـنُمْٰ إَدڤَـْد ااْس تۤيياڤَـتْ كْرۤي
 َبـنْـْدَهـه -َن شَـرۤيـَر ىمْٰ يتْـَمـكَـاكَْرمـ

 
 كْـِتىونْٰي ْپـَرمْٰڤَـشَٰ - كَْرَمَمـنَه ِاڤَـمْٰ 
 ىاماِنـيۤيتْـَمـنـى اوَپـْدهاۤياڤيْديَأ

 ىوِدِڤس ڤايِّاڤَـْن َمـۤيْر نَـ يتۤيـْپـر
 ڤَـتْاـَن تِچيُّـو -ـياتى ِدَهى تْشْنَـ مو

سبب ي. السابقعمل في عمره قدم من ما ثواب  صورةذا البدن المادي الكامل بالشقاء هو ه ان يجهل المفتون بالترضية الحسية"
  اإلنسانيعتبر. ابتغاء الترضية الحسية هو عمل عديم الجدوىالعمل  لذلك،. زائل هعلى الرغم من ان كل وجه من المتاعبالبدن 

ئي لجزااالعمل ب يطلال مفر له من التناسخ طالما بقي عقله ذ  االجزائيستفهام عن طبيعة العمل باالفاشالً في حياته طالما لم يبدأ 
 ."من رهن الوجود المادينجاة فرصة الكي تسنح له  ڤاسوِدڤَ تنمية حب لإلنسانينبغي .  للجهلوخاضعاً

وإال ال  النفس الروحيةعلى الفرد العمل على مقام يتعين  لتحقيق الحرية بل مفردهليس كافياً ب) ْچۤياَن(لبدن وا ذات الةيبغيرالعلم  إذن،
 العمل الذي يقضى بعد تحصيل العلم  ألنزائيالعمل الج صعيدليس على ف ِرشَْنكْالعمل في ذكر أما . ة الماديالعبوديةمن له مفر 

يبقى الفرد  . بالفعلِرشَْنكْذكر دون  العملثواب زهد في  مجرد الالنفس المهيأةال يطهر قلب  .صيل األالعلم في فرداليعزز تقدم 
تلقائياً رهن العمل على الهرب من الفرد  يعين ِرشَْنكْ العمل في ذكر المقابل، في. قلبما دام مشوب الثواب المجبراً على طلب 

 زهدال. مجازفة الزللخير من الزهد في العمل الذي تصاحبه  ِرشَْنكْ العمل في ذكر ،ذن ا. الماديدركال إلى هانحدارفتنتفي حاجة 
 :)٢٥٨\٢\١(  سينْْدهو-تَِرَرساْم -ْبَهكْتي كتابهفي  وامّيْسُچوشْرۤيَل رۤوَپ  كامل حسب تأكيد غير ِرشَْنكْدون ذكر 

 اۤيـبودّْْهاۤيشـيكَـتَــتْـْپـراَپـنْۤ
 ڤَـْستونَـه -ـي َسـْمـَبـنْـْده -َهـري 

 وُچاۤيـتْيه َپـريموموكْٰشـوْبه
 اِتىي كَـتْْهـچوْپـَهـلْـمْٰ ڤايراْچـيا

اهللا  ان عند الفهم الزهد كتملي. "ماديةشياء أانها منه ، ظناً شخصية اهللا العزيزصلة بلها شياء أ بهكون زهد الفرد كامالً عند زهدال ي"
وهذا فهم الزم  المالك الوحيد هو اهللا دون سواهأن ب ال بد من الفهم.  ملكية شيءادعاءنه ال ينبغي ألحد ا وهو المالك على االطالق

فقد  هو المالك المطلق ِرشَْنكْ ان من يعلم. هبفهم الفرد انه ال يملك ما يزهد  عند يسقط معنى الزهد يتم فهم ذلك، مادعن. التحقيق
ذكر  وهذا هو كمال العمل في ِرشَْنكْطالق، يقتضي بذل كل ما في متناول الفرد في خدمة  اال علىِرشَْنكْمفهوم مالكية . تحقق زهده

 .)ةۤيڤادماۤياـال( وحدة الوجود المطلقةتباع مذهب أ ذي يتكلفهال زهد قدر من اليمن أوهو أفضل  ِرشَْنكْ
 ٣\٥. چ.ب

jeYa" Sa iNaTYaSaNNYaaSaq Yaae Na Üeií Na k-ax(+aiTa )  
iNaÜRNÜae ih Mahabahae Sau%& bNDaaTPa[MauCYaTae )) 3 ))  



 ۤياسۤيـ َسنْ–ا يتْين  َسـ اهيْچ
 يكْشَٰـتنَـ كانْٰي طـشْٰ نَـ ْدِڤـيُّـو

ين ُهو با- َهى َمـها ڤُوْرْدڤَـنْْد
 اِتىي َبـنْـْدهاتْ ْپـَرموشْٰـمْٰكْـَهسـو

 المفردات
 حر من --نيْرْدڤَنْْدڤَه؛  يرغب--كْشَٰتي كانْٰ؛أبداً --َن؛  ينفر-- ْدِڤْسطي؛أبداً -- َن؛ الذي--ياه؛  زاهد--ّياسۤيَسنّْ؛  دائماً--نيتْيا؛  هو--َسه؛  واجب العلم--هْچيا
 . تماماً متحرر --ْپَرموشْٰياِتى؛  من العبودية--نْْدهاتَْب؛  بسعادة--ْسوكَْهْم؛  يا شاكي السالح--ُهوبا-َمها؛  حتماً--ِهي؛ تضادكل 

 الترجمة
عبودية ال، يتغلب على ضداد عن األالمستعليمثل هذا  .دوماًزاهد هو  هطلبوال يعمله ثواب  كرهيال الذي 
 .أْرجوَن شاكي السالح يا ،ةكليبالر  بسهولة ويتحرةالمادي

 التفسير
 تماماًجدير ، العلية الخدمة الودية إلى منقطعمثيل  زاهد. هطلب يوالعمله ثواب كره ي الزهد ألنه ال دائم على أتم وجه ِرشَْنكْ تيم نا

لصحته  العلم كامل هذا. ِرشَْنكْشق من قدرة  نهاوامل ش هو الكل الِرشَْنكْ ان جيداً يعلم وِرشَْنكْـب  مقامهبصلةالتام يقينه بالعلم ل
 واحدة األحياء بأن العلمقدرة ال تعادل مالكها بينما  هو مفهوم خاطئ ألن ال،الوجوه من كل ِرشَْنكْتوحد بـمفهوم ال. ة والنوعيةكميال

 ضدادأ توجد ال و وال يحزن على شيءشيئاًطلب  وال يعود يالذاتي كمالال إلى يقود الفردو صحيح علي علم هو نوعياً ومغايرة كمياً
 .ضداد من صعيد األبتحرره  في هذا العالم الماديحتى يصبح محرراًو ،شَْنِركْنما يفعله لحساب  ايفعلهفي عقله ألن كل ما 

 ٤\٥. چ.ب

 ا باالهْچتَْهـرِٰو ْپـچايُّـو -ا يكْـْهـسانْٰ

Saa&: YaYaaeGaaE Pa*QaGbal/a" Pa[vdiNTa Na Pai<@Taa" )  
Wk-MaPYaaiSQaTa" SaMYaGau>aYaaeivRNdTae f-l/Ma( )) 4 ))  

 اتاهذينَـ َپـنْٰي ْپـَرڤَـَدنْت
 ْچايتَـه َسـْميتْهـِاكَْم َأپـى آْس

 نَْدِتى ْپـَهلَـْميْر ڤيُّواوْبَهـ
 المفردات

 --اتاهذي َپنْٰ؛أبداً --َن؛  يقول--ْپَرڤََدنْتي؛  ضعيف الفطنة--ابااله؛  مختلف--تَْهْكرِْٰپ؛ ةيتتيمفي الخدمة ال فعل --ويُّوچا؛  الدراسة التحليلية للعالم المادي--كْْهياسانْٰ
 .  النتيجة--ْپَهلَْم؛  ينعم--ڤينَْدِتى؛  لكال--هيُّوأوْبَه؛  تام--َسْمياْك؛  قائم--آْستْهيتَه؛  حتى--َأپي؛  في واحد--ِاكَْم؛ المتعلم

 الترجمة
 حصل علىييكمل احدهما، من  ان حقاً لماء العيقول. كْْهيانْسا عن تختلف يُّوچا كَْرَم ان  يعتقدالجاهل وحده
 . معاًاالثنتيننتائج 

 التفسير
الذات خدمة تعني  الخدمة التتيمية. نوشْڤي يلعالم المادي ه اذاتو الوجود ذات المادي هو العثور على للعالمغرض الدراسة التحليلية 

العالم صل أ كْْهيانْسالفلسفة الطالب الحقيقي يجد لذلك، . المرحلة الثانية ريهأصل الشجرة ولعثور على ا األولىالمرحلة  تقصد. العليا
 من يجهل الغرض أما.  غرضهمانوشْڤيفرق فعلي بين المرحلتين ألن  يوجدلذلك، ال . بهتام  لمبعيعكف على خدمته و نوشْڤي المادي

 .نان المختلفتاالطريقت بحق يعلم وحدة غرض مالعاِل لكن كَْرَم يُّوچاعن غرض  كْْهيا يُّوچانْساغرض اختالف  يعفيدَّ
 ٥\٥. چ.ب

اتْي مْٰاتى ْستْهانَـيـه ْپـراپيايكْْه سانْٰ

YaTSaa&: YaE" Pa[aPYaTae SQaaNa& TaÛaeGaEriPa GaMYaTae )  
Wk&- Saa&: Ya& c YaaeGa& c Ya" PaXYaiTa Sa PaXYaiTa )) 5 ))  

 اِتىيـْمي َچْر َأپـيُّـوچايتَـْد 
  تْـشَمْٰـيُّـوَچ تْـشَ مْٰايكْْهنْٰ سامِْٰاكَ



 ياتيَپـشْي  َسـ اتياه َپـشْي
 المفردات

 يستطيع --ْمياِتىَچ؛  أيضاً--َأپي؛ ميةالتتيالخدمة  ب--يهچايُّو؛  ذاك--تَتْ؛  مكان--ْستْهانَْم؛  يحصل--ياِتىْپراپ؛ نْٰكْْهيا بواسطة فلسفة سا--كْْهيايهسانْٰ؛  ماذا--يات
 .  يرى بحق--َپشْياتي؛  هو--َسه؛  يرى-- َپشْياتي؛ الذي--ياه؛  و--تْشَ؛ فعل تتيمي --ْميُّوَچ؛  و--تْشَ؛  دراسة تحليلية--ْمنْٰكْْهياسا؛  واحد--ِاكَْم؛ الحصول

 الترجمة
درب الدراسة  ان ، وبالتالي يرىأيضاًثواب اله بالزهد في تحقيقيمكن الدارسة التحليلية غرض ن أ يعلم من

 .حقاًفإنه ذو بصيرة درب واحد، ثواب البالتحليلية ودرب الزهد 
 التفسير

 حد هو تحقيق الذاتن أل يوجد اختالف بين نتائج المنهجينال  للحياة، اية القصوىالغ إلى ينتهيالغرض الحقيقي للبحث الفلسفي 
 ال وبالتالي،. الروح الجامعمن  بل ليست من العالم المادي النفس ان الفلسفي كْْهيانْسا بحث ريقمن طيستنتج الفرد . غايات الحياة

 مقامها األصلي علىعمل تو باهللا صلة النفسعمال  ان تكون أليجب عليه، وبناء.  الماديلعالم وبين االنفس الروحيةنسبة بين توجد 
التعلق بواجبات ذكر ، في حين يطلب منه كْْهيانْسا األولى من المرحلة فيه بالمادة قطع تعلقبالفرد  وصىي. ِرشَْنكْذكر بعمل ت عندما

حول  ثانيوالظاهر بالقطع التعلق دور حول األول ي على الرغم من ان هما ال يوجد فرق بين،الواقع في. يُّوچيالـ تتيمال في ِرشَْنكْ
 .يرى األشياء على حقيقتهاذلك  يرى منكل و.  واحداًخدم غرضاًي ِرشَْنكْمع تها  بالمادة وإقامصلةال قطع. التعلق

 ٦\٥. چ.ب

 ُهو با-اَسـْس تو َمـها ۤيـَسنْ

SaNNYaaSaSTau Mahabahae du"%MaaáuMaYaaeGaTa" )  
YaaeGaYau¢-ae MauiNab]Rø Naicre<aaiDaGaC^iTa )) 6 ))  

 ـتَـهَچيُّـودوْهكْـَهـْم آْپـتوْم ا
 ْر ْبَرْهَمي مونتُوكْيو - يُّـوَچ
 يَهتتْشّْـيَچاْدْهٰنِريـتْشنَـ 

 المفردات
 يعمل --يوكْتَه-َچيُّو؛ يةتتيمال خدمةال دون --تَهَچويُّأ؛  يصاب ب--آْپتوْم؛  شقاء--دوْهكْهْم؛ شاكي السالحيا  --ُهوبا-َمها؛  لكن--تو؛  مرتبة الزهد--هَسَسنّْۤيا
 .  يحصل--َهتيتْشَّْچَأْدْهي؛  دون تأخير--نَِٰريتْشَن ؛ العلي --ْبَرْهَم؛  مفكر--مونيه؛ التتيميةالخدمة ب

 الترجمة
لكن المتدبر المنشغل بالخدمة التتيمية . العملفي زهد  بمجرد الالفرد يسعد ال ،الخدمة التتيميةقضاء دون 

 . يدرك اهللا بدون أدنى تأخير
 التفسير

 كْْهيانْسا دراسة فلسفة علىيعكف ) َسنّْۤياسّي ّياڤادۤيما( وحدة الوجود المطلقة درسةممن  الزاهد .ذهبينم إلى )َسنّْۤياسّي( زاهدال ينتمي
 محقق ال التفسيروهو ْبهاَچڤَتَْم شْرۤيَمْد فلسفة دراسةعلى  يعكف) َسنّْۤياسّي ڤايشْنَڤَ( يةڤايشْنَڤَالـ تَْبَهَچڤَ درسةممن  الزاهد بينما

. ياتْشاْرشَنْكَراوضعه  الذي ياشْ ْبها-شارۤيَرَك تعليق يدرس لكنه  أيضاًسۤوتَْر - ِڤدانْتَيدرس  َسنّْۤياسّي ڤادّيماۤياالـ. سۤوتَْر -ِڤدانْتَـلل
 َسنّْۤياسّي ڤايشْنَڤَالـ لدى ، السببلهذا. هاحدود وشَراتْريكّيتْنْپا سنة حكامبأعمالً  الخدمة التتيمية إلى ْبَهَچڤَتَ مدرسة  طالبينقطع
 أما. ه مجرى بذلفي بأعمال متنوعة ه قيام على الرغم من الماديبالعملال صلة لها  التي لربا إلى العلية مشاغل في الخدمة عدة
يضجر و.  المطلقالحق إلى العليةالخدمة تذوق يقصر عن  فنظروال ِڤدانْتَ و كْْهيانْسا دراسة علىالمقتصر  َسنّْۤياسّي ڤادّيماۤيالـا

تصبح دراسته  ف دون فهم صحيحْبهاَچڤَتَْم شْرۤيَمْد إلى أويلج  مضنيةهدراستن أل )ْبَرْهَمْن ( الكليالروح  حولالتخمينأحياناً من 
 ان في حين َسنّْۤياسّي ڤادّيماۤياالـ فيديال فردية اهللا نكار اتكلف  إلى  الراميتأويل المضجر والتخمينال.  متعبةْبهاَچڤَتَْم شْرۤيَمْد
 ڤادّيماۤياالـ زلي.  في النهايةاهللا دخول ملكوت ضامناً العلية واجباته ءبقضاد ي، سعالخدمة التتيمية إلى المنقطع َسنّْۤياسّي ڤايشْنَڤَالـ
 خالصة.  بحت ليست سوى مشاغل ماديةوالتي وااليثارية الخيرية األعمال إلى لعودةل الروحي أحياناً فهم الدربعن  نّْۤياسّيَس

 على ونقيضها )ْبَرْهَمْن( الروح حول كنهالتخمين  إلى المنقطع َسنّْۤياسّيالـ من رسوخاً أكثر ِرشَْنكْأعمال ذكر  إلى قطعنالم الكالم،
 . كثيرةترجعا أيضاً بعد ِرشَْنكْذكر  إلى نتهيي انه الرغم من



 ٧\٥. چ.ب

 تْمااهشـودّْي ڤتُووكْي - يُّـوَچ

YaaeGaYau¢-ae ivéuÖaTMaa iviJaTaaTMaa iJaTaeiNd]Ya" )  
SavR>aUTaaTMa>aUTaaTMaa ku-vRàiPa Na il/PYaTae )) 7 ))  

يتْما جاتيجيڤ اهيرِتـنْْد
 تْمااتْبهۤو -تْـَم ات ْبهۤو- َسـْرڤَ

 ليْپـياِتىنَـ ي  َأپـكوْرڤَـنّْ
 المفردات

 إلى كل --تَْبهۤو-َسْرڤَ؛  من غلب حواسه--هإنْْدرييا-جيتَ؛  ذاتي االنضباط--آتْما-ڤيجيتَ؛ صفية نفس --آتْما-ڤيشودَّْهى؛ التتيميةالخدمة  يعمل ب--يوكْتَه-َچيُّو
 .  يتكبل--ليْپياِتى ؛أبداً --َن؛  رغم عمله--كوْرڤَْن َأپي؛  رؤوف--آتْما-تَۤوْبه-آتَْم؛ األحياء

 الترجمة
ومع .  عليهكل حي عزيز وحيز على كل  هو عزي، وحواسهعقلهيضبط  والنفس يكون صفيوخدم بتتيم ي من
 .يرتهن أبداًفإنه ال دائم العمل نه أ

 التفسير
 على التفكير  وال يقوى مثلهِرشَْنكْ ذكر  بفضل عليهعزيز حي وكل حي عزيز على كل ِرشَْنكْبذكر  نجاةرب المن يعمل على دكل 
 إلى المياهوزع ي أصل الشجرة ري ان موقن  بل هولشجرة عن االمنفصلة كأوراق وفروع الشجرة غير ِرشَْنكْ عن ل حي منفصيبأ

. همخادم ألنه األحياء عجمي ىعزيز عل ِرشَْنكْ تيم.  تلقائياًالبدنكل  إلى طاقةوزع الي بالطعام المعدةمد  األوراق والفروع أوجميع 
 فرصة وتنتفي. مضبوطقله عن أل مضبوطةحواسه و.  وعيهلصفاء مضبوطعقله و.  عن عملهاألحياءجميع  لرضى صفي الوعيو

 سوى سماع يحب الكما .  دوماًِرشَْنكْعقله على ثبات ل  المطلقالحق خدمة سوىبما  تنتفي فرصة انشغال حواسه كما ِرشَْنكْمجانبة 
يه، حواسه  علوبناء. ِرشَْنكْـب  مكان ال يتعلقيأ إلى الذهابب وال يرغب ِرشَْنكْ إلى  لم يقدمطعامو تناول أ ِرشَْنكْـما يتعلق ب
 تيممن ألم يكن ؟  في الحربسواه أْرجوَنلماذا هاجم : بالقول أحد  يسألقد. سواه الحواس ال يتجنى على ضبطنوم مضبوطة

 النفس اهالك ألنباقية  المعركة ميدانجميع المحتشدين في فردية  ان ذ مر في الفصل الثاني اظاهرياً أْرجوَنكان تجني . ؟ِرشَْنكْ
حاضراً  الذي كان ِرشَْنكْ بأمر  لباسهم البدنيتبدل بل  المنظور الروحي منتَْرِشكوروكْملحمة في  أحداً أْرجوَنتل  لم يقذن، ا.محال

  تامذكر في ِرشَْنكْمر ه كان تنفيذاً أل ألنطالق اال علىعنفاً تَْرِشكوروكْملحمة  في أْرجوَنالعنف الذي ارتكبه  يكنلم ، اذن .شخصياً
 .عملالب رتهن ي الومثله ِرشَْنكْـب

 ٩-٨\٥. چ.ب

يڤَ كينا يتۤيـمُروتْ كَيـتْـشنْۤ

NaEv ik-iÄTk-raeMaqiTa Yau¢-ae MaNYaeTa TatvivTa( )  
PaXYaHXa*<vNSPa*XaiÅga]àénNGaC^NSvPaNìSaNa( )) 8 ))  

Pa[l/PaiNvSa*JaNGa*õàuiNMaziàiMazàiPa )  
wiNd]Yaa<aqiNd]YaaQaeRzu vTaRNTa wiTa DaarYaNa( )) 9 ))  

تُووكْي تْي ڤ-تَ تَـتّْـڤَ يى َمـنْـ
 ـْهَرنّْيْچشَـْن جرِٰـڤَـْن ْسـْپـنْٰرِٰاْن شْـيَپـشْ

 َهْن ْسـڤَـَپـْن شْـڤَـَسْنـتْشّْـَچَأشْـنَـْن 
 ْهـنَٰـنّْرِٰـْچَجْن رِٰـْسيْپـَرلَـَپـْن ڤ
اونْم ي َأپـنّْـيشَٰميْن نـيشَٰ

 ـواْرتِْهـٰشۤييْدرنْٰۤيـانۤييرإنْْد
 اْنيْدهاَري تإڤَـْرتَـنْـتَ 



 المفردات
؛ الربالعاِلم ب --ڤيتْ-تَتّْڤَ؛ يعتقد --تَيىَمنْ؛ ربانيمشغول بالوعي ال --هّيوكْتَ؛ لذا --تيإ؛ افعل --ميُروكَ؛  شيءي أ--يتْتْشكينْۤ؛  حتماً-- ِاڤَ؛أبداً --َن

-َجْنرِٰڤيْس؛ يتحدث --ْپَرلََپْن؛ تنفس --شْڤََسْن؛ يحلم --ْسڤََپْن؛ ذهب --َهْنتْشَّْچ؛ َأكل --َأشْنَْن؛ شم --ْهَرْنْچجي؛ لمس --شَْنرِْٰسْپ؛ سمع --ڤَْننْٰرِٰشْ؛ رؤية --َپشْياْن
نشغلوا على لي —ڤَْرتَنِْتى؛ الترضية الحسية --وَأْرتِْهٰش-إنْْدرييا؛ الحواس --إنْْدريۤياٰني؛ رغم --َأپي؛ اغالق --يشَٰنّْمين؛ فتح --ْنيشَٰاونْم؛ لقبو --ْهنَْٰنرِْٰچ؛ يترك -

 . اعتبار --ياْن ْدهاَر؛ بذلك--تيإ؛ هذا النحو

 الترجمة
ات والملموسات والمشمومات واالكل وعممرئيات والمسبال انشغاله  على الرغم منلهيالوعي اإلمن بلغ 
 سمعوال والتغوط تكلم الاثناء ألنه. طالق اال الفاعل علىليسنه ا ضمنياً دوماً  والتنفس، يعلموالنوموالتنقل 

 .بمنأى عنها هنأب ومحسوساتها بوحدها هي المشغولةالحواس المادية  ان ، يعلم يقيناالقهاوإغالعيون تح وف
 التفسير

 والظرفالعامل والعمل : وهي المباشرة والبعيدة األسباب إلى عائدعمل مطلق  ال صلة له ب،وبالتالي. الوجودي  صفِرشَْنكْ تيم
تنشغل .  يعمل ببدنه وحواسهوكأنهبدا  وان غله الروحياشبواعياً  يه يبق الذيِرشَْنكْ بـالعلي تيمهت هو ذلك ومرد. والجهد والحظ

 ِرشَْنكْ تيم ينعم عليه، وبناء. ِرشَْنكْذكر   فيِرشَْنكْ حواس ةرضامبتنشغل  لكنها ي المادي نطاق الوعالترضية الحسية فيبالحواس 
الحركة والكالم  بينما يةخبار االواسالح وظائف مثل النظر والسمع هي األعمال. يةشؤون الحسالب منشغالًبدا  وان  حتىدائمةبحرية 
ه يقين لالرب يقوى على القيام بعمل سوى في خدمة وال  العمل الحسيِرشَْنكْ تيمى خطيت.  حواس العملوظائفهي  وغيرها والتغوط

 . األزليهنه خادمأب
 ١٠\٥. چ.ب

 يا كَْرماٰنيْبَرْهَمـٰنـى آْدها

b]ø<YaaDaaYa k-MaaRi<a Sa(r)& TYa¤-a k-raeiTa Ya" )  
il/PYaTae Na Sa PaaPaeNa PaÚPa}aiMavaM>aSaa )) 10 ))  

 اهي يتُرواكْتْـڤا كَي تْمْٰــَچَسنْٰ
 پاِپـَن  َسـ  نَـليْپـياِتى

 ڤاْمْبَهـساإ َپـتْـَرْم -َپـْدَم 
 المفردات

 -- َسه؛أبداً --َن؛  يتَأثر--ليْپياِتى ؛ الذي--هاي؛  يعمل--كَروتي؛  تاركاً--تْياكْتْڤا؛  تعلق--ْمَچَسنْٰ؛  كل عمل--كَْرماٰني؛  يعتزل--آْدهايا؛ اهللا إلى --يٰنْبَرْهَم
 .  بالماء--َأْمْبَهسا؛  مثل--ِاڤَ؛  ورقة لوتس--َپتَْرْم-َپْدَم؛  بالخطيئة--پاِپَن؛ هو

 الترجمة
 ثوابال واهباً تعلق، دون واجبه ؤديي منالخطيئة ال تمس  ، فإن ورق زهرة اللوتسبللال ين الماء أكما 

 .للرب العظيم
 التفسير

جاء . ْپَرْدهاَنتقنياً  والتي تسمى الثالثة  الطبيعة الماديةشواكلل هو الظاهرة الكاملة المادي العالم. ِرشَْنكْذكر  تعني هنا نيْبَرْهَمكلمة 
ْبهَچڤَْد  وفي ىِتارۤوَپْم تْشَ جاي-ناَم ْبَرْهَمتاْد ِاتَْسماْد : )١٠\٢\١( ْدشَأوَپنيذاَك نْموفي  وتَْد ْبَرْهَمِا ىْه ْمَسْرڤَ: )٢( ْدشَأوَپني اۤوكْيذنْامفي 
 مع عللالال تختلف عن  تعلوالالمو )ْبَرْهَمْن (الروح الجامع عرضلعالم المادي ا ان تدل وْبَرْهَمنيْر َمَهْد وَمَم يُّ: )٣\١٤ (چۤيتا

. طالق اال هو المالك علىعليه،وبناء . ِرشَْنكْالروح العظيم أو  إلى منتسبكل شيء ان  إشُوَپنيشَْد شْرّي فيجاء . ها ظهوراختالف
 هخيرعمله ثواب ال شأن له ب ان الطبيعيكل شيء في خدمته فمن بذل  مما يوجب المطلقةالمالكية  ِرشَْنكْـل ان جيداً يعلم ومن
 يصبح ،عندئذ. ِرشَْنكْفي ذكر  إلنجاز نوع معين من العمللها  يهبه اهللا الذي للنفس الهبائية البدن المادي حتى بذليمكن . هوشر

 كل هبني :)٣٠\٣ (چۤيتاالـ في ِرشَْنكْيقول .  بقائها في الماء على الرغم منلتبلتال  التي اللوتسالذنوب كزهرة رهن وراء شوائب 
 لكن ه ولباسه البدنيذاتعينية  يعمل بموجب مفهوم ِرشَْنكْالفرد دون ذكر  ان ، القولخالصة. )ياْساينّْ َسني كَْرمانيَسْرڤا َميِّ (عملك
 .ِرشَْنكْ في خدمة بذله بوجوبو ِرشَْنكْ بموجب العلم بأن البدن ملك ِرشَْنكْ تيم يعمل



 ١١\٥. چ.ب

يىكا اۤيـَن َمنَـسا بودّْْه

k-aYaeNa MaNaSaa buÖya ke-vlE/iriNd]YaEriPa )  
YaaeiGaNa" k-MaR ku-vRiNTa Sa(r)& TYa¤-aTMaéuÖYae )) 11 ))  

 يْر َأپـيايرإنْْدْر يـڤَالِك
 ينـه كَـْرَم كوْرڤَـنْتيُّـوچي

 ىي شـودَّْهـ-تْـَم ااكْتْـڤي تْمْٰـَچَسنْٰ
 المفردات

؛  أعمال--كَْرَم؛ شْٰنَٰرِٰكْ وعاة ذكر --نَهچييُّو؛  حتى--َأپي؛  بالحواس--يهإنْْدرييا؛  متطهر--ِكڤَاليه؛  بالفطنة--اۤيبودّْْه؛  بالعقل--َمنَسا؛  بالبدن--َنيىكا
 . ةصفيللت --ىَهيشودّْ؛  الذات--آتَْم؛  تاركاً--تْياكْتْڤا؛  تعلق--ْمَچَسنْٰ؛  يفعلون--كوْرڤَنْتي

 الترجمة
أن  . وحدهاتصفيةلابتغاء ا بالحواس والعقل والفطنة وحتى بدنبال التعلق، يعملون بنبذ نييُّوچۤيالـ

 التفسير
 من أجل يعمل عندما  الشوائب الماديةمن صفي عقله أو فطنته أو حتى بحواسه، هو عمل وأ سواء ببدنه ِرشَْنكْ تيم كل عمل يقوم به

 يمكن شاَرتْآ-َسْدعموماً  تسمى التي ةصفي الاألعمال السبب، لهذا. ِرشَْنكْ تيملعمل مادي ثواب  يوجد ال. ِرشَْنكْ حواسرضى 
 :)١٨٧\٢\١(  سينْْدهو-تَِرَرساْم -ْبَهكْتيفي  ْسوامّيُچورۤوَپ شْرۤيَل ما كتبه  إلى ستناداً ا بسهولةِرشَْنكْقضاءها في ذكر 

ىيِرْر داْسـا َهياْسيإَها
 راچيـٰنا َمنَـسا كَْرَم

 المادية األعماله وعقله وكالمه هو محرر حتى في العالم المادي وإن كان منشغال بكثير من  ببدنشَْنِركْخدمة بمن يعمل "
 بثواب يضحيعندما  فوراً ِرشَْنكْ يتعشق مع. شَْنِركْ النه ال يؤمن بعينية بدنه وذاته ويعلم انه ملك األنا الزائفةيخلو من ". الظاهرية

هذا هو . عتقاد انه عين البدن إلى االتقود الفرد التي األنا الزائفة من  وخالياًشَْنِركْهو واحد مع . عمل بدنه وعقله وفطنته في خدمته
 .شَْنِركْكمال ذكر 

 َأپـى َأڤَـْستْهاسو ْسـڤْاليكْهين
 اوتْشْياِتى  َسـ  موكْتَـه-ـْن جۤيـڤَ

 ١٢\٥. چ.ب

 اكْتْـڤايتْ مْٰ ْپـَهلَـ-ه كَـْرَم كْتَيو

Yau¢-" k-MaRf-l&/ TYa¤-a XaaiNTaMaaPanaeiTa NaEiïk-IMa( )  
AYau¢-" k-aMak-are<a f-le/ Sa¢-ae iNabDYaTae )) 12 ))  

 ْمۤيكيشْٰـطْهيناي تنُوْم آْپـيشـانْت
 نَٰ كاِر-ـه كاَم كْتَيوأ

 ِتىاْدْهـيَبي نتُو َسـكْىْپـَهـِل
 المفردات

 --وكْتَهيأ؛  ال يحيد--نايشْٰطْهيكۤيْم؛  يحصل--تينُوآْپ؛  سالم تام--شانْتيْم؛  تاركاً--تْياكْتْڤا؛ األعمال عاقبة كل --ْپَهلَْم-كَْرَم؛ منشغل في الخدمة التتيميةال —يوكْتَه
 .  يتكبل--ِتىاْدْهينيَب؛  متعلق--َسكْتَه؛ جر في األ--ىْپَهِل؛ العملثواب  ب التمتع--نَٰكاِر-كاَم؛ شْٰنَٰرِٰكْغير الواعي بذكر 

 الترجمة
 والطامع  عن اهللاقطعالمن بينما عملهاثواب هبي بفضل والسالم الخالص  إلى في التتيم،برة ثا المالنفستصل 

 .هعمله يرتهن بثواب ب
 التفسير

المقتصر على العمل و ِرشَْنكْـالمتعلق ب. عملهثواب بينما الثاني متعلق ب ِرشَْنكْـ بألولهو تعلق ا  عن سواهِرشَْنكْ تيم ميز ما ينا
 أو اددضاأليمان بمفهوم إلى االثواب ال على القلق يعزى ،ْبهاَچڤَتَْم شْرۤيَمْد في. هعملثواب  ببالي وال ي حتماً محررِرشَْنكْلحساب 



الحق  هو ِرشَْنكْ و ِرشَْنكْقدرة الوجود وليد . ِرشَْنكْ ذكر في دضداتنتفي األ. الحق المطلق هو ِرشَْنكْالرب . الحق المطلق بالجهل
 المقابل، في. بالسالم ممتلئ ِرشَْنكْ تيملذلك، . ة الماديعلة عن العلي عمل مطلق وِرشَْنكْذكر بلذلك، العمل . درتقم الالمطلق

 مطلق وجود قطاعبان فهم أو الِرشَْنكْ هو سر ذكر هذا. سالم الهذاعن قاصر  الترضية الحسيةالمرتهن بحسابات الربح من أجل 
 . الخوفقطاع وانالسالم هو صعيد وهذا ِرشَْنكْخارج 

 ١٣\٥. چ.ب

 َمنَـساي  كَْرماٰن- َسـْرڤَ

SavRk-MaaRi<a MaNaSaa SaNNYaSYaaSTae Sau%& vXaq )  
NavÜare Paure dehq NaEv ku-vRà k-arYaNa( )) 13 ))  

 ـۤي ڤَـشمْٰكْـَهسـواْسِتى ۤيـاْسينّْـَس
 ۤي ِدهوِرى پىِر ْدڤا-نَـڤَ 

ينا اْنيڤَ كوْرڤَـْن نَـ كاَر
 المفردات

 حيث توجد بوابات --ىِرْدڤا-نَڤَ؛  المحكوم--ّيڤَش؛  في سعادة--ْسوكَْهْم؛  يبقى--آْسِتى؛  تاركاً--ياْسيانَّْس؛  بالعقل--َمنَسا؛  أعمال--كَْرماٰني؛ ل ك--َسْرڤَ
 .  يسبب الفعل--كاَرياْن؛  ليس--َن؛ شيئاً يفعل --كوْرڤَْن؛  حتماً-- ِاڤَ؛أبداً --َن؛  المتجسم--ّيِده؛  في المدينة--ىِرپو؛ تسع

 الترجمة
 بواباأل في مدينة المقطن بست ا، فإنهاألعمال كلبزهد فكرياً ا وتشاكلتهعلى  المتجسدة النفس تسيطر عندما
 .سبب عمالًتوال تقوم بأي عمل ال ، التسعة

 التفسير
 وضاع أل ذاتهاتخضع التي النفس.  البدنشاكلةب البدن أو مدينة البدن مسيَّرة أعمال.  التسعةالبوابات في مدينة النفس المهيأة تقطن

تستطيع .  المادي الذي يسبب عذابهابالبدن توحدها سوى عند العليجوهرها  النفسال تنسى .  شاءتن ا عنهالتعاليالبدن، يمكنها 
بدأ  حالما يالبدنية األعمال السبب، ينأى الفرد عن لهذا. سجنها الماديمن فتخرج  ِرشَْنكْذكر من طريق  مقامها األصلي احياء النفس

 البواباتجاء وصف . مفاهيمه بالتي تتبدل بها ضبطةنم الحياة الهذه مثل في التسعة داخل مدينة البوابات يحيا سعيداًو. ِرشَْنكْذكر ب
 :)٨\٣( ْدشَأوَپني شِْڤتاشْڤَتََرفي  التسعة

ِدهۤيى پوِرىْدڤاِر-ڤَنَـ
 هياِتى َبـهي ِلـالُسومْٰـَه
 ـْسـيالُوكَا يْرڤَـْســَسـّي ڤَـش

 ا تْـشَيشَـَرْسـتْـا يتْهاڤَـَرْســْس
ن المنخروااألذن والفم :  البدن من تسع بواباتيتألف.  الكونحياءأهو ملك جميع  في بدنها المادي النفسالزم م شخصية اهللا العزيز"
  الماديالبدنقامتها في  ا حتى أبان كاهللاطليقةتصبح  ها لكنحياة المهايأةفي المادي  بالبدن ذاتها سالنف توحد. نسبيال والانالعينو

 . " ضمنياًعندما توحد ذاتها باهللا
 . الماديللبدن الداخلية والخارجية اتالنشط جميعحر من  ِرشَْنكْ تيم، لذا

 ١٤\٥. چ.ب

 ي نَـ كَْرماٰنمْٰتْـڤَـرِٰنَـ كَْرتْ

Na k-Ta*RTv& Na k-MaaRi<a l/aek-SYa Sa*JaiTa Pa[>au" )  
Na k-MaRf-l/Sa&YaaeGa& Sv>aavSTau Pa[vTaRTae )) 14 ))  

 ْپـَرْبـهوهي َجتـرِٰـ ْسـْسـيالُوكَ
 مْٰـيُّـوَچـمْٰ َسـ- ْپـَهَل -نَـ كَـْرَم 

 ْسـڤَْبهاڤَـْس تو ْپـَرڤَـْرتَـِتى



 المفردات
؛ العملثواب  ب--ْپَهَل-كَْرَم؛  وال--َن؛  سيد مدينة البدن--ْبهوهْپَر؛  يخلق--َجتيرِْٰس؛  للبشر--ْسيالُوكَ؛  أعمال--كَْرماٰني؛  وال--َن؛  ملكية--تْڤَْمرِٰ كَْرتْ؛أبداً --َن
 .  فعل--ْپَرڤَْرتَِتى؛  لكن--تو؛  الطبيعة الماديةشواكل --ْسڤَْبهاڤَه؛  صلة--وَچمْٰيُّمَْٰس

 الترجمة
 ملالعثواب  كما ال تخلق ؛ على عملسواهاحث  وال تالًافعا  تخلقالا، هجسد مدينة  سيدةالمتجسدة النفسإن 
 .ةعلاالفهي   الطبيعة الماديةشواكلبل 

 التفسير
وصفت بقدرته االخرى أو القدرة  التي  المادةنم جردةم لكنها  في الفصل السابعيأتي شرحه سكما اهللاقدرات احدى  هي النفس

 الزائل أو الموطن المادي الذي تحصل البدن.  ما منذ زمن سحيقيعة المادية بطريقةبالطب )النفس (ت القدرة العلويةاقترن. ةدونيال
نتيجة جهلها الذي  ها الماديعمل بدنثواب  هيأفي مثل هذا الجو الم النفس ذوقتت بالعيش. هثوابنوع العمل وتهو سبب  النفس عليه

 من النفستتحرر . ومعاناتهذ زمن سحيق هو سبب العذاب البدني  منالمكتسب الجهلهذا . توهم عينيتها مع لباسها البدني إلى يقودها
لكنها فيها  تقطن دامت مامدينة البوابات التسعة ة  سيدوكأنها النفستبدو . يالبدنلباسها   خدمة عنتنأى حالما أيضاًرهن اعماله 

 حل خير و حول دون أمواج المحيطوتتقاذفها  البقاء في وسط المحيط الماديتنازع بل هثواب وعملهاسيدة وال في الواقع سيدته ت ليس
 . كفيل بإنقاذها من حرجهاوحده  وهذاالعلي ِرشَْنكْبذكر  هلها هو الخروج من مياه

 ١٥\٥. چ.ب

 مَْٰپـتْ پايشـتْـاي كْْسـىناَدتِّ

Naadtae k-SYaicTPaaPa& Na cEv Sauk*-Ta& iv>au" )  
AjaNaeNaav*Ta& jaNa& TaeNa MauùiNTa JaNTav" )) 15 ))  

 ْبهوهي ڤمْٰتَـرِٰڤَ سوكْينَـ شا
 مْٰـْچـۤيانَ مْٰتَـرِٰاِنـناڤْـۤيـْچَأ

 َجـنْـتَـڤَـهتي انْـييِتـَن موْه
 المفردات

؛  بالجهل--َنْچۤياِنَأ؛ اهللا --ڤيْبهوه؛  خير العمل--تَْمرِٰكْ-سو؛  حتماً--ِاڤَ؛  أيضاً--تْشَ؛  وال--َن؛  خطيئة-- پاَپْم؛ي كان أ--شيتْتْياْسكَ؛  يقبل-- آَدطِّ؛أبداً --َن
 . األحياء --هَجنْتَڤَ؛  مضلل--يانتيموْه؛  بذاك--ِتَن؛  علم--ْمْچۤيانَ؛  مغلف--تَْمرِٰآڤْ

 الترجمة
  يحجبالذي بالجهل محيرة المتجسدة األحياءلكن، و. مل أحدعخير أو شر عن لة و مسئوالذات العليايست ل

 . األصيلعلمها
 التفسير

وال  بذاته الرضىائم  دهو. طالق االال والزهد والشهرة علىلجم واوالقوة وة بالعلم والثرعزيزال تعني يْبهوڤالسنسكريتية كلمة ال
عمل السلسلة فتنة الجهل مما يستهل الفردية نتيجة  اوضاعهاتطلب  التي هي بل األحياء أوضاع اهللا سببال ي. خير وشر العمليمسه 

ى عل) يْبهوڤ (عليمال قدرته البينية وهو أفراد  هو مالكاهللا. ها حجملتناهي الجهل سلطةعرضة ل لكنها  كاملة العلمالنفس. هثوابو
 عليه، يأذن وبناء. الرغبة  تلكاهللارغبة بفضل فرديتها ويحقق ال  خيارالنفستملك . )أنو(قدرته البينية  أفراد النفوس الهبائية خالف

 النفس المهيأةلذلك، تصبح . نشود المالمعين الوضع رهنعمل وثواب  ال يتحمل لكنه تحيرهاعندما  هابتحقيق رغبات لنفس لربال
 بوجه الذات العليا النفسيالزم اهللا . نتيجة افتتانها زائل الالمادي لباسها البدني توحد ذاتها ب عندما الزائلة للحياةسعادةوالشقاء  الةنيره
 النفس رغبة هللا ايحقق. النفس ئةتهيلطيفة لالصورة ال هي الرغبة. عبير زهرة قريبة منه  اإلنسانيشم كما علم برغباتهايو )َپَرماتْما(

 يحقق اهللا لكن  عاجزة عن تحقيق رغباتهاالنفس،  السببلهذا.  بالتدبير بالتفكير واهللا اإلنسان: أو كما يقول المثلاستحقاقهاحسب 
به يرغب من كل شخصياً  ِرشَْنكْ رعى ي،لكذ على الرغم من. قدرته أفراد زاءلحياديته ا هابخيارتدخل  دون جميع الرغبات

 :)٨\٣( ْدشَتَكّي أوَپنيشۤيكاوجاء في . ةباقي الحقق البهجةفي إليه عوديالرغبة حتى تلك يشجعه على و
ىِتـينۤيشَٰـ أونِّايِكـْبْهلُوويُّـْبْه ِا-ْمايـٱتي تَـمْٰا كاَريكَْرَمساْدهوِاڤَى يو ْهشَِٰا

 ىِتـ نينۤيشَُٰهوْم أْدا يـتياكاَري كَْرَم ساْدهواڤِا يو شَِٰا



 ."نحدارلال العمل الفاسد في وأ سموالصالح للالعمل في قدرته سواء  أفراد الربيشغل "
ياْمٱشُووْر َأنۤيـ َجنْتُيوـْچَأ

 وهدوْهكَْهـيُّ -آتْـَمـنَه سـوكَْهى 
 ِهـتْشّْتّْ َچـتُوريِرْپـ - إشْـڤَـَر

 تْـشَِاڤَ َأْبْهـَرْم ڤَ ڤاشْـمْٰ ـَچـْرْسـڤَ
 ."ة بالهواءغيم النسياق ا،أو النار بمشيئة اهللا ةالجن إلى مساقة بل  وسعادتهاشقاءها غير مستقلة بصدد النفس"

الرب من جراء  إلى تنسى مقام خدمتها فِرشَْنكْ بتفادي ذكر منذ أمد بعيدرغبتها نتيجة تسبب حيرتها  التي هي النفس المهيأة لذا،
الرب مسئول عن  ان الجهل ربتأثي النفسعي تدَّ.  العلم والبهجةقديمة انها  على الرغم منشبهةال فخاخ في تعلقفحجمها تناهي 

 : )٣٤\١\٢ (سۤوتَْر - ِڤدانْتَجاء في . وجودها المهيأ
تيايـَدْرشَ تَتْها ِهي اتْ ساِپـكْشَٰـتْـڤنَـ ىيٰنرِٰـْهْچنايْر-ايشَٰـْمياڤ

 ."االمر على تلك الحال ولو بدا أحدوال يحب اهللا ال يبغض "
 ١٦\٥. چ.ب

 مْٰـْچـۤيانَاِنـَن تو تَـْد َأۤيـْچ

jaNaeNa Tau TadjaNa& Yaeza& NaaiXaTaMaaTMaNa" )  
TaezaMaaidTYavGyAna& Pa[k-aXaYaiTa TaTParMa( )) 16 ))  

يى تَـْم آتْـَمـنَهي ناشـمْٰٰشا
 مْٰـْچـۤيانَ ڤَـْج -ا يتْيِتـٰشاْم آد

 تَـتْ َپـَرْمي اتيْپـَركاشَـ
 المفردات

 --ْمْچۤيانَ؛  كطلوع الشمس--ڤَتْ-يتْياآد؛  لهم--ِتٰشاْم؛  للحي--آتَْمنَه؛  يتبدد--يتَْم ناش؛ الذي--ٰشاْميى؛  جهل--ْمْچۤيانََأ؛  ذاك--تَتْ؛  لكن--تو؛  بالعلم--ِنَناۤيْچ
 . شْٰنَٰرِٰكْ ذكر --تَتْ َپَرْم؛  يكشف--ْپَركاشَياتي؛ علم

 الترجمة
محق الذي يالعلم ب الفردنير يست عندما لكنو .شيءكل النهار  يكشف علمه كل شيء كما تكشف شمس الجهل،

 التفسير
  نيكَْرما- َسْرڤَاناْچنيهۤيْچ، َنْپلَِڤ-اَنْچۤي ْمَسْرڤَ: تاْد چۤيْبهَچڤَفي  جاء. هذكر إلى  المنقطععلى خالف  حتماًمفتون، ِرشَْنكْمن ينسى كل 

. ِرشَْنكْـل التسليم  عندالكاملالعلم تحصيل يتم ؟ لعلمهذا ا هو وما. علمتقديراً عالياً لل دوماً نجد.  ْچۤياِنَن َسْدرشَْمِهي ـنَ :كما جاء
 هذكر إلى  منقطعاًِرشَْنكْـلة من التناسخ فيسلم غزير رجعاتبعد د في العلم يرسخ الفر : من الفصل السابع)١٩(جاء في النص 

الفرد  يفتتن. )ِتاْپَرَپْدي ْمما اْن ْچۤيانَڤىِت َأنَْجنَْمناْم ْمناَبهۤو (النهارتكشف الشمس كل شيء في وضح  كما وعندئذ ينكشف له كل شيء
تضلل  ان مكنا كيفف  هي اهللالنفس الهبائية كانت لو. دعي اإللهية يندما عجهل الشراكفي آخر  الفرد يسقط للمثال،. بأساليب شتى

ذكر محقق من الرب ب العلم تحصيل يمكن. اهللالشيطان أكبر من   أوجهل اللكان، صح ذلك لو؟ جهلبال  اهللايضلل هلو؟ جهلبال
فع رت كما جهلالفع كل ر سيِرشَْنكْ ذكر ألني كنفه ف ِرشَْنكْماهية ذكر  ليتعلم سيد روحي ثقة اتخاذ لإلنسانينبغي لذلك، . ِرشَْنكْ

المادي  هلبدنكان على علم تام بمغايرته  وان حتى الذات العلياعن  هبائية الالنفستبين  عن قد يبقى الفرد عاجزاً. مةظلالالشمس 
ه تصل واهللا العلم ب اإلنسانيستطيع. َنِرشْكْ تيم، السيد الروحي الثقة إلى أذا التج اوسعه العلم بكل شيءفي  لكن عن البدنتعاليه بو

عادة الرب جالل الذي يحظى به  اال بكليحظىانه  مع لقاًدعي اإللهية مط ال يالرب ممثل. فقطالرب  يلتقي بممثل عندمابه الفعلية 
عن ) ١٢\٢( الثاني الفصل في ِرشَْنكْشْرّي  ربال علنلذلك، ي. األحياءوسائر الرب الفارق بين فهم  فردلنبغي لي. ه بلمهعبفضل 

 حتى بعد المستقبلفي  وف تبقى فرديتهم وس أفراداًزالوا وما في الماضي،  أفراداًلقد كانوا جميعاً. األحياءفرديته وفردية سائر 
  فيفردية الالهوية.  وضح النهارفي لكل شيء في حضور الشمس الحقيقيةنتبين الهوية نا الليل لكن  الفروق في ظلمةتالشىت. همنجات

 .الحقيقيالحياة الروحية هي العلم 



 ١٧\٥. چ.ب

  آتْمانَـْس-ْس تَـْد اي بودَّْه-تَـْد 

Tad(buÖYaSTadaTMaaNaSTaiàïaSTaTParaYa<aa"  
GaC^NTYaPauNarav*ita& jaNaiNaDaURTak-LMaza" )) 17 ))  

 ااهاٰنيـرا َپ-هاْس تَـتْ شْٰـطْي ن-تَـْن 
 مْٰيتِّرِٰ آڤْـ-ى َأپونَـْر ِتـَهنْتْشّْـَچ

 اـاه كَلْـَمٰش-تَ ْرْدهۤوي ن- ْچـۤياَن
 المفردات

-َهنْتيتْشَّْچ؛  من الذ به كليا--ااهٰنپارايا-تَتْ؛  من ال يقوم إيمانه إال باهللا--انيشْٰطْهاه-تَتْ؛  من يكون فكره باهللا--آتْمانَه-تَتْ؛  من تكون فطنته باهللا--هايدَّْهبو-تَتْ
 .  الظنون--ااهكَلَْمٰش؛  يتطهر--تَنيْرْدهۤو؛  بالعلم--ْچۤياَن؛  للتحرر--يْمتِّرِٰآڤْ-َأپونَه؛  يذهب-

 الترجمة
بذلك بالعلم التام ويخطو ه بالكلية هواجسترتفع ، اهللافي جميعاً  ومالذهوعقله وإيمانه  الفردفطنة ثبت ت عندما
 . النجاة درب على قدماً

 التفسير
الحكمة سفار أجميع داللة  هذه. شخصية اهللا العزيز  هوِرشَْنكْ ان ْبهَچڤَْد چۤيتاحور وم. ِرشَْنكْالرب  العظيم هو  العليحق المطلقال

شخصية اهللا و )َپَرماتْما( الذات العلياو )ْبَرْهَمْن (الروح الجامع بمثابة رفاء يعرفه العالذيالعظيم الرب تعني  ڤَتَتّْ-َپَر كلمة. ِڤديةالـ
هو  أنا .)اَجينْ أْستي ْدَهنَشيْدتْنْكيتْ ا نانْيْمَمتَّه َپَرتََر(الحق المطلق  إليه المنتهى الذي ينتهي هو ْبَهَچڤاْن: ربال لاق. )ْبَهَچڤاْن (العزيز
 يقطن عقله وذكاءه وإيمانه منكل و. العظيم من كل الوجوهرب ال هو ِرشَْنكْلذلك، . )طْهاَهْمشْْپَرتيْهي  نوْبَرْهَم ( أيضاًْبَرْهَمْنصمد 

 ِرشَْنكْ تيم يستطيع.  العظيمالعليكل ما يتعلق بهو كامل العلم بو الظنون من كل  حتماًصفي على الدوام، هو ِرشَْنكْومالذه في 
 .العلي العلم هذا ب مجهزاًالنجاة  على دربحثيثحراز تقدم  ايستطيعو، ِرشَْنكْ في المقتدرثنائية القدرة واستيعاب وجود 

 ١٨\٥. چ.ب

يڤ ىـَپـنِّ َسْم-ا ينَـي ڤ-ا ۤيْد

ivÛaivNaYaSaMPaàe b]aø<ae Gaiv hiSTaiNa )  
éuiNa cEv ìPaake- c Pai<@Taa" SaMadiXaRNa" )) 18 ))  

 ينيتــَهـْسي ـڤَچ ىْبراْهَمـنِٰ
  پاِكى تْـشَ-ڤَ شْـڤَ يشاي شـون

 نَـهي َدْرشـ- َسَم اتاهذيَپـنْٰ
 المفردات

-ِاڤَ؛  و--تْشَ؛  في الكلب--شوني؛  في الفيل--تينيَهْس؛  في البقرة--ڤيَچ؛ ي الْبراْهَمنَٰ ف--ىْبراْهَمِن؛  مجهز كليا--ىَسمَپِن؛  والكياسة--ڤينَيا؛ بالتعليم --اۤيڤيْد
 .  من يرى بعين واحدة--َدْرشينَه-َسَم؛  العقالء--اتاهذيَپنْٰ؛  على التوالي--تْشَ؛ )النجس(كل لحوم الكالب آ في --پاِكى-شْڤَ؛  حتماً-

 الترجمة
 وآكل ،البقرة، والفيلالعاِلم، وس  الكّيَنْبراْهَمالـكل من  إلى ،االصيلم  المتواضع بفضل العلالحكيمنظر ي

 . بعين واحدةالنجس الكالب لحوم
 التفسير

 االجتماعي وقد يختلف الكلب أو المنظور من النجس عن َنْبراْهَم يختلف الـقد. تهادرجا أو  الحياةجناس ابين  يميزال ِرشَْنكْ تيم
 الذي اهللاجميعاً ب صلتهم هو اذه ومرد. مستعليال محقق من منظور الالبدنية الفروق تلكال معنى ل لكن لنوع الفيل من باب اأوالبقرة 

 على النفوسجميع لطيف ب ، اهللامرتبةمن جهة فوارق النوع أو ال. هو علم حقيقيمثيل مفهوم و. )َپَرماتْما (بوجه الذات العليايالزمهم 
 اوضاع النظر عن بغض )َپَرماتْما( بوجه الذات العليا يبقى  ذلك،على الرغم من. صديقصفة  باألحياءجميع حد سواء ألنه يعامل 

 الطبيعة شواكلأخالط األبدان وليدة .  االجتماعيةتهمارتبم تفاوت  على الرغم منَنْبراْهَم والـالنجسن  كل ماهللا يالزم. األحياء



 النفس الهبائية تجعل ال الذات العليا والنفس الهبائية نوع وحدة. واحدة النوع داخل البدن الذات العليا والنفس الهبائية لكن المادية
 حاضرة في جميع الذات العليا بينما  واحد فقطفي الحضور في بدن الذات العليا تشارك النفس الهبائية  ألنحجماً الذات العلياتعادل 
 الذات العليا والنفس الهبائيةلكل من  المشتركة ميزةال. وبصيرته واحدةق حبعالم مما يعني انه عليم بهذه الحقيقة  ِرشَْنكْ تيم. األبدان
يعم  الذات العلياوعي ان   الواحد، في حينالبدن بحد النفس الهبائية هو محدودية وعي بينهما والفارق  والخلودالبهجةوعي وهي ال

 .تمييز حاضرة في جميع األبدان دون الذات العليا. جميع األبدان
 ١٩\٥. چ.ب

 ُچوتَـه َسـْريْر جيڤَ تايإها

whEv TaEiJaRTa" SaGaaeR Yaeza& SaaMYae iSQaTa& MaNa" )  
iNadaeRz& ih SaMa& b]ø TaSMaad(b]øi<a Tae iSQaTaa" )) 19 ))  

يى  َمـنَهمْٰتَـيتْـهـ ْسىي ساْممْٰٰشا
ين  ْبَرْهَممَْٰمــَسي  ِهـمْٰـشَُٰدوْر

 اتاهيتْـهـِتى ْسي ماْد ْبَرْهَمـٰنــتَْس
 المفردات

؛  عقل--َمنَه؛  قائم--ْستْهيتَْم؛  باالتزان--ى ساْمي؛ الذي--اْمشيى؛  والدة وموت--هَچَسْر؛ مغلوب --جيتَه؛  من قبلهم--تايه؛  حتماً--ِاڤَ؛  في هذا العمر—َهىإ
 .  قائمون--اْستْهيتاه؛  هم--ِتى؛  في اهللا--يْبَرْهَمٰن؛  لذا--تَْسماتْ؛ العلي ك--ْبَرْهَم؛  باالتزان--َسَمْم؛  حتماً--ْهي؛  غير معيب--ْمشَُٰدونيْر

 الترجمة
 فوق كل عيب ال ثلمة فيهم نهما. والدة والموتال يتخطسبق لهم  ،والمساواة رزانة عقولهم على المتقو من

 . راسخون فيهو ْبَرْهَمْنمثل 
 التفسير

األوضاع تغلبوا على  قداعتبارهم فال بد من فعلياً  تلك الحالة بلغوا منأما و. أعاله كما يذكر رباطة الجأش هي تحقيق الذاتسَِّمة 
 إلى ترجع ال ي أمهايأة من حياة التتحرر هالكنذاتاً   الماديلباسها هموة طيلة تمهيأ النفستبقى . والموت الوالدة ال سيماة والمادي

 كامل اهللا. ها ذاتتحقيق بفضل تبلغ رباطة الجأشحالما  المادي ا دخول السماء الروحية بعد مفارقة بدنهستطيعتالعالم المادي بل 
تنابذ  والاالنجذاب من النفستتحرر عندما   السماء الروحيةدخولتبلغ الكمال وتصبح جديرة ب كذا، .تنابذال ونجذابلتعاليه عن اال
 .وعالماتها توصف ادناهمسبقاً محررة  ومثلها تعتبر

 ٢٠\٥. چ.ب

 اي ْپـراْپـمْٰاييتْ ْپـرىيـٰشرِٰنَـ ْپـَرْه

Na Pa[ôZYaeiTPa[Ya& Pa[aPYa NaaeiÜJaeTPa[aPYa caiPa[YaMa( )  
iSQarbuiÖrSaMMaU!ae b]øivd(b]øi<a iSQaTa" )) 20 ))  

نُو اْمييشـاْپـرتْـا يِجـتْ ْپـراْپـيْدڤ
 ُهوذْۤوّمـْر َأَسي بودّْه-َر يْسـتْـه

 تَـهيْسـتْهـي ْد ْبَرْهَمـٰنـي ڤ-ْبَرْهَم 
 المفردات

-بودّْهيه-ْستْهيَر؛  غير المسر--ياْميْپرَأ؛  أيضاً--تْشَ؛  حصول--ْپراْپيا؛  يهتاج--أوْدڤيِجتْ؛  يحصل--ْپراْپيا؛  المسر--ياْميْپر؛  يبتهج--تْيىشِّٰرِٰ ْپَرْه؛أبداً --َن
 .  قائم--ْستْهيتَه؛ العلي في --يْبَرْهَمٰن؛  العليم باهللا--ڤيتْ-ْبَرْهَم؛  غير المضلل--هذَْهۤوَأَسّم؛  ذاتي الفطنة-

 الترجمة
م  العلبلغ والفطنة،محزن وال يقع في حيرة أبداً وذاتي بمصاب وال يحزن فرح بحصوله على مفرح ي ال من
 .تعاليالفي الراسخ  هو ،باهللا

 التفسير



شق من  نهاوبمغايرته للبدن المادي، علمه تام  بل يلبدنه ولباسه اذاتعينية  بافتتانهعدم برزها أ و هناذكورةمحقق الذات معالمات 
 االتزان الفكري هذا.  على فقدان ما يتعلق بالبدن المادييحزنلذلك، ال يفرح بحصوله على شيء وال . شخصية اهللا العزيز قدرة

  العلم بههذايرقى . هذات مغفالًالمادي  هبدن خلود وال يقبل بعين ذاتهبدنه ان  إليه ل يخيَّال ،لذلك. )بودّْهي-ْستْهيَر (فطنة ذاتية دعىي
 وبناء. )ْبَهَچڤاْن (العزيز و)َپَرماتْما( الذات العليا و)ْبَرْهَمْن (الجامعلروح ا :الثالثةفي وجوهه  الحق المطلق بالكاملصعيد العلم إلى 

 الوعي هذا ومثل. )ْبَرْهَمْن (الذات  هو تحقيقهذا. اهللاوحدته المطلقة مع عاء اّد دون، وجهخير على  األصليمقامه فقد حقق عليه، 
 .ِرشَْنكْالثابت يسمى ذكر 

 ٢١\٥. چ.ب

  تْمااـڤْ َأَسـكْـت ْسـَپـْرِشـشْٰ-ا يباْه

baùSPaXaeRZvSa¢-aTMaa ivNdTYaaTMaiNa YaTSau%Ma( )  
Sa b]øYaaeGaYau¢-aTMaa Sau%Ma+aYaMaénuTae )) 21 ))  

يڤ  كْـَهْمسـواتْ ي ينَْدتى آتْـَمـنـ
  تْماكْتايو - يُّـوَچ -َسـ ْبَرْهَم 

 اْم َأشْـنوِتىيسوكْـَهْم أكْشَٰٰـ
 المفردات

؛  هو--َسه؛  سعادة--ْسوكَْهْم؛  ذاك الذي--ياتْ؛  في ذاته--آتَْمني؛  ينعم--ڤينَْدتي؛  غير المتعلق--آتْما-آَسكْتَ؛  في اللذة الحسية الخارجية--وْسَپْرِشٰش-باْهيا
 .  ينعم--َأشْنوِتى؛  غير محدود--أكْشَٰٰياْم؛  سعادة--ْسوكَْهْم؛  ذاتي االتصال--آتْما-يوكْتَ؛  بالتركيز على الروح--َچيُّو-ْبَرْهَم

 الترجمة
 .ضمنيهناء ينعم ب دوماً الروحيةغيبوبة الفي مستغرق ل ب الحسية المادية لملذاتا إلى محررال  هذايميلال 
 .  على اهللابفضل تركيزه، ال تحد عادة بسذات ينعم محقق ال،هكذا

 التفسير
 :ِرشَْنكْ تيمكبار  أحد اموناتْشاْرياۤيشْرّي  قال

 ىَپـداَرڤيـنِْد-شَْنرِِٰشـتَه كْتَْأڤَـْدهي َمـَم-يـاْد
 َرنْتوْم آسۤيـتْتَـمْٰ ـنـى اوْديـاْدهاَم -َرَس  -ڤَ نَـ -ڤَ نَـ

 ى ْسَمْريـاماِنىـَچـِمنْٰـَس –ّي ـْدهي َبـتَ نـارَأڤَ -تَـْد 

 الخاطرة، وتنقبض علىأبصق ، ببالي تخطر اللذة الجنسيةحينما و، العلية الودية ِرشَْنكْ شغلت في خدمة انمنذ متجددةذة تنتابني ل"
 يفقد معها ذوقه بالترضية الحسية درجة إلى لرب العظيما إلى الخدمة الوديةمستغرق في ) يُّوچا-ْبَرْهَم (ِرشَْنكْ تيم ."شفتاي امتعاضاً

 حافزهذا ال على الحراك دون المادّي، وال يقوى اهسحرسره بأب العالميتحرك ذ  ا المادةملذات أرفعاللذة الجنسية هي . تماماً المادية
تحقيق  .تحقيق الذات امتحان هو وهذا يتفاداها التي اللذة الجنسية في غياب بحيوية أكبر العمل يستطيع ِرشَْنكْذكر غارق في اللكن 
 .محررة نفس ه ألن من الترضية الحسيةنوع يبأ ِرشَْنكْ تيم يفتتن ال. لجنسيةلذة امع ال توافقيال  الذات

 تْـشَڤيـكاَره سوشْٰـطْهو نۤيـشْٰـطْهۤيـڤَـنَـمْٰ  -ْبَهـڤَـتي موكَْهى 

 ٢٢\٥. چ.ب

 چاُهو جا ْب-ـْسـَپـْرشَ مَْٰسـي ى ِهـي

Yae ih Sa&SPaXaRJaa >aaeGaa du"%YaaeNaYa Wv Tae )  
AaÛNTavNTa" k-aENTaeYa Na Taezu rMaTae buDa" )) 22 ))  

 ا ِاڤَ ِتىينَـيُّو -دوْهكَْهى 
 اي َأنْتَـڤَـنْتَـهَ كاونِْتـ- ىآد

 ـو َرَمـِتى بوْدَههٰشنَـ ِتـ
 المفردات

؛ ماً حت--ِاڤَ؛  مصادر--ونَياهيُّ؛  عذاب--دوْهكَْهى؛  ملذات--اهچاُهوْب؛  من طريق االحتكاك بالحواس المادية--اجاه-َسْمْسَپْرشَ؛  حتماً--ْهي؛  أولئك--يى
 . فطن ال--َههْد بوG يجد لذة--َرَمِتى؛  به-- ِتٰشو؛أبداً -- َن؛ّي يا ابن كونْت--كاونِْتيا ؛ عرضة--ڤَنْتَه؛  نهاية--َأنْتَ؛  بداية--يآد؛  هي--ِتى



 الترجمة
  الملذات ذات بدايةهذه ،كونْتّييا ابن .  الشقاءأصلي حتكاك الحواس المادية ه اعنتتولد  التي كل الملذات

 . بهافطن يبتهج الالونهاية، وبالتالي 
 التفسير

كل ما هو  المحررة بالنفسال تعنى .  بحد ذاته زائلالبدن الماديألن  الزائلة الحواس الماديةاحتكاك مرجعها  الماديةالحسية الملذات 
 :َنپورا َپْدَم فيجاء  .؟ائلةالتمتع بملذات زوافق على يان ، العليةحيا في بهجة الملذات يي ذ اللمحررلكيف يمكن ذ  ازائل

نَـنِْتىٱنُويُّوچيَرَمـنْـِتى
 آتْـَمـنـي -ـيْد تْش ىانَـنْـِدۤيتْــَس

تي إ َپـِدنـاسـاو - راَم

 ." أيضاًراَم العظيم معروف باسم  المطلقلذلك، الحق. الحق المطلقمن   ال تحدعلية لذة باطنياليُّوچّي الـ
 اِتىۤيـْدهــيْبـهْبَرْهماَپـَرمْٰ 

 يستمد"
 :)١\٥\٥ (ْبهاَچڤَتَْمشْرۤيَمْد  فيجاء 

 ِكىلُو-رِٰنْْبهاجامْٰ– ِدَهىُهوِدنايامْٰ
 يىْبهوجامْٰ  - ذْـطاْن كاماْن َأْرَهـِتى ڤيكَشْٰ

تَ  ـمْٰ َستّْڤََن ىيپوتَْركا امْٰ ي ِدڤْـُپو

لذات متوفرة حتى متلك الذ اإلنسان ااثناء التواجد في صورة  الشاق من أجل الترضية الحسية للعملمبرر يوجد  األحباء، ال ابنائي"
 ."حدت ال ةعلي بهجةبنتيجتها بون تصفي وجودكم في هذا العمر وسوف تتمتع التي خليق بكم ممارسة الكفاراتو. لخنازيرل

 َأنَـنْتَـْم ڤْتْـكْهيامْٰ ساو -ْد ياْسماْد ْبَرْهَم ىْهـيشـودّْ

 ٢٣\٥. چ.ب

 مْٰهوذُْسواه يڤَ يهاۤيتنُوـكْشَ

Xa¥-aeTaqhEv Ya" Saae!u& Pa[aKXarqrivMaae+a<aaTa( )  
k-aMa§-aeDaaeÙv& veGa& Sa Yau¢-" Sa Sau%q Nar" )) 23 ))  

 ـناتْكْشَُٰموي ڤ-َر ۤيـْپـراْك شَـر
 مْٰـَچ ِڤـمْْٰدْبـَهـڤَـُهوْدُرو كْـ-كاَم 

  نَـَرهۤيسوكْه  َسـ ـهكْتَيوَسـ 
 المفردات

 --ْدَهىُروكْ؛  رغبة--كاَم؛  يفارق--ناتْكْشَُٰموڤي؛  البدن--شَرۤيَر؛  قبل--ْپراْك؛  يتحمل--هوْمذُْسو ؛ الذي--ياه؛  في البدن الراهن--َهى ِاڤَإ؛  قادر--تينُوكْشَ
 .  إنسان--نََره؛  سعيد--ّيسوكْه؛  هو--َسه؛  في غيبوبة--يوكْتَه؛  هو--َسه ؛ دوافع --ْمَچِڤ؛  يتولد--أوْدْبَهڤَْم؛ وغضب

 الترجمة
 بدنه ة الشهوة والغضب قبل مفارققوىعلى غلب تحواس المادية و ال الصبر على دوافعالفرداستطاع  إذا

 .  في هذا العالماًسعيديعيش و يُّوچّي هوالحاضر، 
 التفسير

 قوى النطق والغضب والعقل توجد. تحقيق الذات على درب حثيثحراز تقدم  ا ضروري لمن يطلبحواس الماديةال قوى ضبط
مثله و ْسوامّي أو ْسوامّيُچو لقب ي،العقل إلى ضافة اضبط قوى هذه الحواس المختلفة،بنجح ي منكل و ، واللسانالسبيلينووالمعدة 

 فكر التكدر إلى  مما يؤديشبع ال تعندما الغضبولد تالرغبات المادية . قوى الحواسكافة النظر عن صارفاً ، نضبطة حياة مقودي
 لذاته محققاًنجح في هذا األمر، يعتبر  يمنكل ، وبدنه المادي ةضبطها قبل مفارقيمارس الفرد سبل  ان ، يجبلذا. والصدروالعين 

 .والغضبضبط الرغبة  إلى  السعيمستعلي واجب المن. تحقيق الذاتوسعيداً على مقام 



 ٢٤\٥. چ.ب

  آراَمـْس-نْتَْر ٱ ُهو سوكْ-نْتَـه ٱ ويُّـ

Yaae_NTa"Sau%ae_NTararaMaSTaQaaNTaJYaaeRiTarev Ya" )  
Sa YaaeGaq b]øiNavaR<a& b]ø>aUTaae_iDaGaC^iTa )) 24 ))  

 اهيْر ِاڤَ يتيُّو ج-تَـتْهانْتَْر 
 مْْٰرڤانَٰـي ن- ْبَرْهَم يُّـوچۤيَسـ 
 يَهتتْشّْـيَچْدهٱ تُو ْبهۤو- ْبَرْهَم

 المفردات
-َسه؛  كانًأ أي—ياه؛  حتماً--ِاڤَ؛ مني االستهدافض --ْجيُّوتيه-َأنْتَه؛  إلىباإلضافة --تَتْها؛  ينعم ضمنياً--آراَمه-َأنْتَه؛  سعيد ضمنياً--ْسوكَْهه- َأنْتَه؛ الذي--ياه
 .  يحصل--َهتيتْشَّْچَأْدهي؛  واجد ذاته--تَهۤوْبه-ْبَرْهَم؛  تحرر في اهللا--نيْرڤانَْٰم-ْبَرْهَم؛ يُّوچّي --وچّييُّ؛  هو-

 الترجمة
في محرر  هو. ي الكامل بحقباطنالهو ضمنية؛ النشط والمبتهج ضمنياً؛ ومقصده ضمني  سعادتهتكون  من
 .ي النهايةظفر به ف وياهللا

 التفسير
ينعم ؟ ضمنياًالسعادة تذوق  على دون ان يكون قادراً ةتكلفم سعادة ستمدادإل قصودة المشاغل الظاهرة الم قطعإلنسانل مكنكيف ي

أية ب ال يرغب هومثل التمتع بنشاطات الحياة ضمنياًكان ومكنه البقاء بصمت في مطلق ميلذلك، .  الفعليةتجربةبالته  بسعادمحررال
 .الدار الباقية ببلوغ هذا المقام إلى  ويضمن الفرد معادهْبهۤوتَ- ْبَرْهَمقام يسمى هذا بم. ظاهرةمادية  سعادة

 ٢٥\٥. چ.ب

 ْرڤانَـْمي ن-لَـْبـَهـنِْتى ْبَرْهَم 

l/>aNTae b]øiNavaR<aMa*zYa" +aq<ak-LMaza" )  
i^àÜEDaa YaTaaTMaaNa" SavR>aUTaihTae rTaa" )) 25 ))  

 اـاه كَلْـَمـٰش-َن ۤياه كْٰشـيـشَٰرِٰ
تْشْ نَـهاتْمااتـيْدها ي ْدڤا- نَّيـه

 اِتى َرتاهي ه-تَ  ْبهۤو-َسـْرڤَ 
 لمفرداتا

؛ تضاد --اْدڤايْدهاه؛  كونه خلع--هينَّتْشْ؛  المتطهر من كل الخطايا--ااهكَلَْمٰش-َنۤيكْٰش؛  النشطاء ضمنياً--ياهشَٰرِٰ ؛ تحرر باهللا--نيْرڤانَْٰم-ْبَرْهَم؛  يحصل--لَْبَهنِْتى
 .  مشغول--اَرتاه؛ الخير في عمل --يِتىه؛ األحياء لكل --تَْبهۤو-َسْرڤَ؛  الباحث عن ذاته--آتْمانَه-ياتَ

 الترجمة
 األحياءتعود على جميع  التي األعمال، والدائب على ضمنياًال و ويبقى عقله مشغوالشك ضداد األتخطى من

 . اهللافيالنجاة بيظفر  ،هافة ذنوبكذي تصفى من ، والبالخير
 التفسير

ان  فهمعندما ي األحياءلصالح جميع  يعمل الفرد. األحياءخدم خير جميع تعمال أب، منشغل ِرشَْنكْمن بلغ ذكر  ان كل يمكن القول
 هو المتمتع والمالك والصديق على ِرشَْنكْالنسيان بأن  إلى عائد  اإلنسانعذاب. ويعمل بهذا المفهوم  الوجود هو فّياضِرشَْنكْ

يقوى على مثل هذا العمل الخيري  ال. خدمة اجتماعية هو أرفع  اإلنسانجامعةهذا الوعي في انهاض  على العمل، لذلك. االطالق
 عشق الة حالي هههذ. التامة من كل الذنوبتصفيته  بفضل ِرشَْنكْدنى شك بعظمة أالرفيع، سوى المحرر في اهللا الذي ال يساوره 

 .لهياال
ية للبدن الظاهر  الوقتغاثة اال.حدعانة ا ا علىفعال ال يقوى ، البدنية في المجتمع البشريالراحةالمقتصر على توفير أسباب ان 

  بحق محرراً الفرديكون. اهللاه بتصلفي نسيان الفرد تكمن نزاع البقاء العلة األصلية لمصاعب .  وليست كافيةمرضيةوالعقل غير 
 .ِرشَْنكْبـته صل يكون على وعي تام بعندما كان متواجداً ضمن هيكل البدن المادي وان حتى



 ٢٦\٥. چ.ب

 مْٰموكْتاناي ڤ- كْـروْدَهى -كاَم 

k-aMa§-aeDaivMau¢-aNaa& YaTaqNaa& YaTaceTaSaaMa( )  
Ai>aTaae b]øiNavaR<a& vTaRTae ividTaaTMaNaaMa( )) 26 ))  

 ِشـتَساْمتْـ - اتَي مْٰناۤيـاتي
 مْْٰرڤانَٰـي ن- ْبَرْهَم تُويَأْبه

 تْـَمـناْماتـيديڤَـْرتَـِتى ڤ
 المفردات

-ْبَرْهَم؛  في المستقبل مضمون--َأْبهيتَه؛  متمالك العقل--ِشتَساْمتْ-ياتَ؛  للربانيين--ناْمۤييات؛  للمحررين--ڤيموكْتاناْم؛  والغضب--كْروْدَهى؛  من رغبات--كاَم
 .  من وجدوا ذاتهم--آتَْمناْم-ڤيديتَ؛  هناك--ڤَْرتَِتى؛  تحرر باهللا--نيْرڤانَْٰم

 الترجمة
، المنزه من الغضب وجميع الرغبات المادية والذي حقق ذاته ومنضبط الذات ند عرعةسب نجاة في اهللالتتحقق 

 .من اجل الكمال دوماً جاهدوي
 التفسير

كْكر في ذالغارق  :)٣٩\٢٢\٤ (ْبهاَچڤَتَْم شْرۤيَمْدجاء في .  الربانييننجاةطلبة ال هو خير ِرشَْن
-ياتْ اۤيـْبَهكْتْ -ڤيالَس-َپـالشَ-ـكََجَپـنْٰ-پاَد

 نْـتَـهـ َسانْتييَهـــَرتْْچـَرتْهيتَـْم اوْدْچْرماشَـيامْٰ كَ
  -َهى ي رودّْپـٱَمـتَـيُّـو ياتَيُّـو  -تَـْدڤَـْن نَـ ريكْـتَ 

 التي  بالفعاليةالحواس كبار الحكماء عن ضبط قوى حتىيقصر . الخدمة التتيمية بڤاسوِدڤَ شخصية اهللا العزيز اقتصر على عبادة"
 ."زائيبالعمل الجلرغبة مستأصلين الجذور العميقة ل لربين لالقدمين اللوتسيتخدمة  المستمدة من العليةيضبطها الغارقون في البهجة 

 ـْمڤاسوِدڤَْبـَهـَج اْس تَـْم َأَرنَٰـمْٰ َچـٰن - ُروتُوْس

 ـْسـَپـْرشـايْرمْٰـَس–اَنۤيـْدْه–َدْرشَـَن
 اـَچـماهڤيَهـنْٰ -ْرَم كۤو -َمتْـْسـيا 

 ."َپْدَمَجأيضاً، يا  أنا  افعلكذا. على التوالي فقطتأمل واللمس ال والرؤيةب السمك والسلحفاة والطيور صغارهارعى ت"

 ـنَٰـنْتياني پوشْٰۤيـى أَپـتْْسـڤان
 َجـ - َپـْدَمتَـتْهاَهـْم َأپـي 

 ثم السلحفاة بيضها على اليابسة تطمر.  فيهاالتأملصغارها بمجرد  السلحفاةكما تربي . ليها امجرد النظر السمكة صغارها بتربي
 يشعر بأوجاع العذاب  والذكرهعلى  ةموداالمبمجرد ره إلى دا ِرشَْنكْتيم  رقىي ،كذا.  بيضهافيتأمل ل لهايتحت المالغطس  إلى تعود

نتيجة االستغراق ) َننيْرڤا-ْبَرْهَم (غياب الشقاء المادي هذه الحالة الحياتية تدعى. عن دار الرب هبعد  منعلى الرغم المادي
 .المتواصل في اهللا

 ٢٨-٢٧\٥. چ.ب

 ـشْمْٰاۤيـْر باْهيتْـڤا َبـْهرِْٰسـَپـْرشـاْن كْ

SPaXaaRNk*-Tva bihbaRùa&ê+auêEvaNTare >a]uvae" )  
Pa[a<aaPaaNaaE SaMaaE k*-Tva NaaSaa>YaNTarcair<aaE )) 27 ))  

YaTaeiNd]YaMaNaaebuiÖMauRiNaMaaeR+aParaYa<a" )  
ivGaTaeC^a>aYa§-aeDaae Ya" Sada Mau¢- Wv Sa" )) 28 ))  

 هڤُوُرـِر ْبْهڤانْتَيشـاتْــكْٰشـوشْ تْـشَ
 تْـڤارِٰاپاناو َسـماو كْْپـراٰن
 اوٰنيشـارتْـ -تَْر ـانْيـناساْبْه

 ْري بودّْه- نُو َمـ-ا ييْدراِتـنْي



 انَٰـهي َپـرا-كْشَٰ ُموْر يمون
ڤ ُهوْدُرو كْ-ا ي ْبَهـ-ها تْشّْـِتـيَچ

ي دا موكْتَ ِاڤَ َسـهـاه َس
 المفردات

؛  ما بين--ِرتََأنْ؛  حتماً--ِاڤَ؛  أيضاً--تْشَ؛  عيون--كْٰشوهشَ؛  غير ضروري--اْنۤيباْه؛  طاهر--هيهَب؛  مبقياً--تْڤارِٰكْ؛  محسوسات كالصوت--ْسَپْرشاْن
 --ياتْ؛  ينفخ--اوشاريٰنتْ؛  داخل المنخرين--َأْبْهيانْتََر-ناَس؛  مبقياً--تْڤارِٰكْ؛  بتعليق--َسماو؛  الهواء الصاعد والنازل--َأپاناو-ْپرانَٰ؛  الحاجبين--هُروڤُوْبه

؛  خوف--ْبَهيا؛  َأماني--هاتْشّْإ؛  ترك--تََچڤي؛  مقدر--َپرايانَه؛  للتحرر--كْشَُٰمو؛ مستعلي ال--مونيه؛  فطنة--بودّْهيه؛  عقل--َمنَه؛  حواس--إنْْدرييا؛ محكوم
 .  هو--َسه؛  حتماً--ِاڤَ؛  محرر--موكْتَه؛  دائماً-- َسدا؛ الذي--ياه؛  غضب--كْروْدَهه

 الترجمة
 داخل الشهيق والزفير تعليقبين الحاجبين، وتثبيت العينين والرؤيا  الخارجية، والمحسوسات  جميعصد لدى

 والخوف الشهوةمن ب النجاة طال مستعلي يتحرر الوالفطنة، على العقل والحواس بذا مسيطراً ،المنخرين
 . بال ريبناج، هو ة دوماً الحالهذه في يبقَ من. والغضب

 التفسير
 فرديبلغ ال. الخدمة التتيميةب اهللا فهم تمكن من ومن ثم ي،ِرشَْنكْذكر ب على الفور بفضل االنشغال الروحية الفرد فهم هويته يستطيع
 خاص يسمى المقام الهذا. نشاطاته في نطاق  يؤهله للشعور بحضور اهللامما تيميةالخدمة الت في جيداً عندما يستقيم العليالمقام 

 .التحرر في اهللا
ثمانية  إلى قسمتوالتي  يُّوچا َچنْطاشْأرياضة مزاولة ب المقامبلوغ هذا حول  أْرجوَن تعليمالرب تابع ي ، اعالهالنجاةمبادئ شرح  عدب

 في الفصل السادس يُّوچاالـ موضوع يوضح. َسماْدهي و اَنۤيْدْه و ْدهاَرَن و ياهاَرْپَرتْ و ياَمناْپَر و آَسَن و َماني و َماي: أطوار
مس والصورة والطعم ل والالصوت: المحسوسات دفع لإلنسانينبغي .  الفصل الخامسختامفي  فقط هموجزيوضح بالتفصيل و

 نصف ين ما بين الحاجبين وإغماض العيناألنفأرنبة  إلى حدقوبعدها ي )ْبَرتْياهاَر (يُّوچاالـفي عملية التنفس  والرائحة بواسطة
يتم . المحسوساتب هاءتل االخوفاُ من، كلياً من فتح العين فائدة ال كما. لئال يغلبه النعاس ةكليبالغماض العين  ا فائدة منال. ةتغميض

  ضبط حواسه اإلنسانستطيعي. خل البدنالهواء النازل داب الصاعد الهواء مصادمة من طريقضمن المنخرين حصر حركة التنفس 
 . للتحرر في اهللاه ذاتوبذا يحضِّر  الخارجيةالمحسوسات، ومنع يُّوچاالـ على هذه بالتدرب

. العلي في المقام الذات العليابحضور الفرد شعر فيالخوف والغضب ضروب  كل من النجاة على ةيُّوچي الـرياضةال ههذساعد ت
ال .  هذا في الفصل الالحق بصورة موسعةيوضحوف وس. يُّوچيةـالالرياضة  مبادئ تطبيقو أبسط سبل  هِرشَْنكْذكر  بكالم آخر،

 أفضل من هذهطريقة ضبط الحواس . الخدمة التتيميةب الدائم آخر بفضل انشغاله شاغل إلى  حواسهبانجراف ِرشَْنكْ تيميجازف 
 .يُّوچا َچنْطاشْأ رياضة

 ٢٩\٥. چ.ب

 مْٰ تَـَپـسا-ا يـْچاي مْٰكْتاَرُهوْب

>aae¢-ar& YajTaPaSaa& SavRl/aek-MaheìrMa( )  
Sauôd& SavR>aUTaaNaa& jaTva Maa& XaaiNTaMa*C^iTa )) 29 ))  

  َمـِهشْـڤَـَرْم- لُوَك - َسـْرڤَ
 مْٰتاناۤو ْبه-ڤَ ْرـ َسمَْٰدرِٰسوْه

 يـَهتتْشّْرِٰ ْمي شـانْتمْٰاتْـڤا ماۤيـْچ
 المفردات

 --َسْرڤَ؛  النافع--َدْمرِْٰه-سو؛ اهللا --ْمإشْڤََر-َمها؛ لكواكب ومالئكتها كل ا--لُوَك-َسْرڤَ؛  والكفاراتالرياضات --تََپساْم؛  للقرابين--ْچيايا؛  المنتفع--كْتاَرمُهوْب
 .  يحصل--َهتيتْشّْرِٰ ؛ رفع الوجع المادي--شانْتيْم؛ )شْٰنَٰرِٰكْ الرب( لي --ماْم؛  عالماً بذلك--تْڤااۤيْچ؛ األحياء --تاناْمۤوْبه؛ كل

 الترجمة
الكواكب جميع لالرب االعلى نني أ، ورياضة وقربانلكل قصى األالمرام نني أب عالماًً من يعي بي بالكلية،

 .ي الماداءالشق براثن من السالمدرك يومريد خيرها،  األحياء جميعونافع والمالئكة، 



 التفسير
 هذا معادلة السالم الموضحة فيتجهل  لكنها  في العالم الماديالسالمتحقيق  إلى الطبيعة المادية في قبضة النفوس المهيأةتتلهف 

ما كل بذل  لإلنسانينبغي . ي بشرجهدكل منتهى اغراض  هو ِرشَْنكْالرب ن بأ معادلة للسالم تتلخص خير. ْبهَچڤَْد چۤيتا من جزءال
جاء . ْبَرْهما و شيڤَمثل المالئكة عظام وهو أعظم من  أحد يفوقه ال. مالئكتهامالك جميع الكواكب و لالعليةخدمة ال في هفي وسع

ن و لكنهم مسيَّر،الطبيعة الماديةنتيجة بصرهم  إليه  على كل ما يمتدالهيمنة إلى األحياءيسعى : )٧\٦( ْدشَأوَپني تََرشِْڤتاشْڤَفي 
 تحقيق يستحيل.  محكومة بأحكامهاالنفوس المهيأة سيد الطبيعة المادية، وهو اهللا. )ْمَرڤََمِهشْ ْم َپَرَمْمناراڤَشْ اتَْم (بالطبيعة المادية هللا

الرب  بأن ِرشَْنكْذكر يتلخص مفهوم . هذه الحقائق العارية دون فهم يجماع اال الشخصي أوالصعيدم في العالم سواء على السال
 .ِرشَْنكْذكر سوى في نيل السالم الكامل  نساناإل يستطيعال .  كبار المالئكةبمن فيهم األحياء على سائر  هو المهيمنِرشَْنكْ

كيف يمكن :  الظنيالسؤال نيرد هنا الجواب عو، كَْرَم يُّوچاعموماً الذي يسمى  ِرشَْنكْلذكر لي  الخامس هو توضيح عمالفصلهذا 
ال يختلف عن مثيل عمل و ، هو المهيمن العظيم كامل بأن اهللاعلم يعني العمل عن ِرشَْنكْالعمل في ذكر . تمكين الحرية كَْرَم يُّوچاـل

العمل بعلم تام يعني  ِرشَْنكْذكر . يُّوچا-ْبَهكْتي إلى مدخل يُّوچا-ْچۤياَن ان في حين المباشر شَْنِركْ هو ذكر يُّوچا-ْبَهكْتي. العليالعلم 
 هي الخادمة األزلية النفس الهبائية. ِرشَْنكْالرب تام بالعلم ال هذا الوعي هو وكمال العظيم، مالكها بالنفس الهبائيةتربط  التي بالصلة
على مجبرة  النفستبقى . ةالشديد معاناتها، وهذا هو سبب ها هو نتيجة اتصالها بماۤيا على يمنةهبالقدرته ورغبتها بوصفها  للرب

في جوده اثناء و الروحية حتى الحياة إلى فردال ِرشَْنكْ ذكر يقود المقابل، في.  بالمادةةمتصلت  دامما المادية ااحتياجاتهالعمل لسد 
ال .  من براثن المادةهتحرراد يزد الفرد مع ازداد تقدمي.  في العالم الماديالروحينهاض الوجود  اعلىتدريب ه  ألنالماديالمجال 

 من كل ه ضبط حواسعلى فردما يعين الوهذا ، ِرشَْنكْ في ذكر للواجبات يعتمد كل شيء على التنفيذ العملي بل أحداً يحابي الرب
 ضبط من طريق) َننيْرڤا-ْبَرْهَم (ِرشَْنكْبعد بلوغ ذكر  العليم المقا علىفعلياً الفرد يبقى .  والغضبالشهوةقهر سلطان  فيالوجوه

  وَمانْي  وَمايممارسة .  تلقائياً بفضل قضاء الغرض القطعيِرشَْنكْ ذكر في الثمانية خفية اليُّوچاالـ تقضى ممارسة. الشهوة والغضب
 هيو الخدمة التتيمية كمالوى توطئة لليست س لكنها ي معارج الترقي هَسماْدهي  واَنْدْهۤي  وَنْدهاَر  وْپَرتْياهاَر  وياَمناْپَر  وَنآَس

 . الحياةكمالانها أرفع ذ  االفردنزال السالم على  االوحيدة القادرة على
 .)اكَْرَم يُّوچ (ِرشَْنكْعمل في ذكر   بعنوانشْرۤيَمْد ْبهَچڤَْد چۤيتا الخامس من الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ تنتهي تفاسير هنا إلى

 الفصل السادس

 



  يُّوچاكْْهيانْسا
 ١\٦. چ.ب

 اوڤاتْـشَ ْبَهَچـڤاْن - ۤيشْـر

é[q>aGavaNauvac  
ANaaié[Ta" k-MaRf-l&/ k-aYa| k-MaR k-raeiTa Ya" )  

Sa SaNNYaaSaq c YaaeGaq c Na iNariGanNaR cai§-Ya" )) 1 ))  

أناشْ مْٰ ْپـَهلَـ-تَـه كَـْرَم يرـ
 اهي يتُرو كَـْرَم كَمْٰايكاْر

  تْـشَيُّـوچۤي تْـشَ ۤيسَسنّْـۤياَسـ 
 اهييـشـاكْرتْـْر نَـ يـنْْچَرينَـ ن

 المفردات
 --ياه؛  يؤدي--تيُروكَ؛  عمل--كَْرَم؛  إلزامي--كاْرياْم؛ العملثواب  --ْپَهلَْم-كَْرَم؛ دون لجوء --أناشْريتَه؛ شخصية اهللا العزيزقال  -- أوڤاتْشَْبَهَچڤاْن-ّيشْر
 --ياهيَأكْر؛  أيضاً--تْشَ؛  وال--َن؛  نار--نيهْچَأ؛  دون--نيه؛  ليس--َن؛  أيضاً--تْشَ؛ يُّوچّي --يُّوچّي؛  أيضاً--تْشَ؛  الزاهد--ّيسَسنّْۤيا؛  هو-- َسه؛لذيا

 . دون تكليف

 الترجمة
 وهوبحق  زاهدلا هو نما ابدافع من الواجب يعملو عملهثواب بمن ال يتعلق  ان :قال شخصية اهللا العزيز

 .بواجبقوم ي وال ناِريقاد  امن يتقاعس عنوليس  ،الباطني بحق
 التفسير

صعوبة ممارسة هذه بيقتضي التنويه  لكن والحواس العقل لضبط وسيلة يه الثمانية يُّوچاالـ رياضة ان الفصل هذا فييوضح الرب 
بعد  )كَْرَم يُّوچا (ِرشَْنكْذكر  في العملتأكيد على افضلية ال إلى عاد الرب. كَلي عصر في وخاصة عموماً الناس على يُّوچاالـ

 ال يعمل لكن ظ على عائلته وتوابعهااالحف أجل من يعمل العالم هذا في فرد كل. الفصل هذا  في الثمانيةيُّوچاالـالتنويه بمزايا هذه 
 العمل. العملثواب  ب دون رغبةِرشَْنكْذكر  في العمل هو الكمال مقياس.  موَّسعمق أدون حافز شخصي، سواء على نطاق ضيأحد 
عضو رضاء  إلوليسمثالً إلرضاء مجمل البدن  البدن أعضاء تعمل. قدرته أفراد  ألنهااألحياء جميع واجب هو ِرشَْنكْذكر  في

 .النموذجيوچّي يُّالـو الكامل َسنّْۤياسّيالـدون رغبة بالترضية الحسية الشخصية هو  الجامع الكل لرضى يعمل من ذا،ك. دون آخر
  النارقرابين ضاءق عنون ينقطعنجدهم  عليه، وبناء. ارتفاع جميع التكاليف المادية عنهمب أحياناً َسنّْۤياسۤيْزالـفرقة من  تعتقد

ك  رفعة نوعية تلومع. )ْبَرْهَمْن (الروح الجامع فيمما يدل على وجود غرض شخصي متمثل برغبة الفناء ) ياْچۤياْز تَْرُهوأْچني(
 الذي خارقاليُّوچّي الـنانية والتي تظهر أيضاً عند ها عن سائر الرغبات المادية لكنها ال تخلو من المصلحة اآلتميزالرغبة و
 هرياضاتلذات الحسية الشخصية تبقى حافزاً له على متابعة مالرغبة الكامنة ببعض الذ ان  ا بعينين نصف مغمضتينيُّوچاالـيمارس 

 ومقياس نجاحه هو رضى شخصي غرض دون لكلارضاًء ل يعملف ِرشَْنكْ تيمأما . ه عن العمل المادي ابتعادعلى الرغم من
 : قائالًالزهد كمال مثال ،تْشايتَنْيا المولى يدعو. مثالياليُّوچّي الـو النموذجي َسنّْۤياسّيالـلذلك، هو . ِرشَْنكْ

 مْٰ نَـ َجـنَـمْٰ نَـ سونْـَدرۤيـمْٰنَـ ْدَهـنَـ
 ىشَ كاَميإ -ڤا َجـَچـْد مْٰ كَـڤيتا

 ىَمـَم َجـنْـَمـنـي َجـنْـَمـنـۤيـشْـڤَـِر
 ىيتْـڤَـّي توكيْر َأهايْد ْبَهكْتْبَهـڤَـتا

التتيم لخدمة  العلية الرحمة هومرادي  جل  بلاألتباع من عدد يبأ والت حسناوالبا التنعم وال المال جمعب لي رغبة ال ،المقتدر ربي"
 ."أخرى بعد ةوالد حياتي، في كب

 ٢\٦. چ.ب
Ya& SaNNYaaSaiMaiTa Pa[ahuYaaeRGa& Ta& iviÖ Paa<@v )  

Na ùSaNNYaSTaSaªLPaae YaaeGaq >aviTa k-êNa )) 2 ))  



اي ْپـراهوْري تإـْم َسَسنّْـۤيا مْٰ
 پانْٰـذَڤَي دّْهي ڤمْٰ تَـمْٰـيُّـوَچ
 ُپوكَـلْـ َسنْٰ-اْستَ ينَّْأَسـ ىنَـ ِهـ

 ـَنتْـشَكَشْـي  ْبَهـڤَـتيُّـوچۤي
 المفردات

؛  حتماً-- ْهي؛أبداً --َن؛ پانْٰذو يا ابن --ڤَذَپانْٰ؛  اعلم--ڤيدّْهي؛  ذاك--تَْم؛  اتصال باهللا--ْميُّوَچ؛  يقولون--هوهْپرا؛  بذا--تيإ؛  زهد--ْمَسَسنّْۤيا؛  ماذا--ياْم
 .  أيا كان--َنتْشَكَشْ؛  يصبح--ْبَهڤَتي؛ مستعلي يُّوچّي --يُّوچّي؛  رغبة بالرضى الشخصي--كَلَْپهَسنْٰ؛  دون ترك--ياْستَنَّْأَس

 الترجمة
ما لم يزهد  يُّوچۤياً يصبح ان حدال يمكن أل. قامة الصلة باهللا ا ومعناهيُّوچاى زهداً هو دع، ما يذونْاپابن  يا

 .بالرغبة في التشبعة الحسية
 التفسير

 هي بل صلة منفمستقلة هوية النفس تملك ال. بموجبه والعمل األصليفرد بمقامه ال علم وجوب تعني ْبَهكْتي أو فعليةال يُّوچا- َسنّْۤياَس
 أو ِرشَْنكْـ بتعي د حالتها األصلية حالمايعستلكنها ت الطبيعة المادية شباك في تقع عندما هيأةم تصبح وهللا القدرة البينية الهبائية

 عندما اأشكاله على الترضية الحسية عن يستغني أو ترضية حسية مادية كل عنالفرد  ينقطع السبب، لهذا. روحية الباطنة التهقدرب
 ال ماب حواسه لشغل فرصةال يجد  ِرشَْنكْ تيم لكن المادي التعلق عن هحواس يمنع الذييُّوچّي الـ يمارسه ما هذا. كاملال علمق الحقي

 رياضةستلزمه تالذي  الحواس وضبط العلم غرض قضىي. واحد بوقتيُّوچّي  و َسنّْۤياسّي هو ِرشَْنكْ تيملذلك، . ِرشَْنكْ غرض يخدم
 يتحقق. شخصيةكل ترضية  عن االنقطاع عنعند قصوره  أحداً يُّوچا وأ ْچۤياَن تنفع لن.  تلقائياًِرشَْنكْذكر  في ايُّوچ و ْچۤياَن

 دائم  بل هوشخصية لذة بمطلق ِرشَْنكْ تيم عند رغبة ال. اهللا إلرضاء واستعداده شخصي رضى  كلفردال بطرح الحقيقي الغرض
. انقطاعه عن العمل الستحالة الترضية الشخصيةبنشغال  االعلى مجبرلجاهل باهللا الهذا السبب، . كسب رضى اهللا على العمل
 .وجه أتم  علىِرشَْنكْذكر  فيكل هذه االغراض  تقضى

 ٣\٦. چ.ب

آروروكْ مْٰــوَچيُّْر موِنـْر شُٰو

Aaåå+aaeMauRNaeYaaeRGa& k-MaR k-ar<aMauCYaTae )  
YaaeGaaæ!SYa TaSYaEv XaMa" k-ar<aMauCYaTae )) 3 ))  

 اوتْشْياِتىكَـْرَم كاَرنَٰـْم 
 ڤَيايا تَْسـيَهـْسـذْرۤوچايُّـو
 اوتْشْياِتىـَمـه كاَرنَٰـْم شَ

 المفردات
 اليُّوچا --َچيُّو؛  يقال إنه--اوتْشْياِتى؛  وسائل--كاَرنَْٰم؛  عمل--كَْرَم؛  الثمانياليُّوچا نهج --ْميُّوَچ؛  الحكيم--موِنه؛ اليُّوچا من بدَأ بممارسة --هشُٰوآروروكْ
 .  يقال إنه--اوتْشْياِتى؛  الوسائل--ْمكاَرنَٰ؛ ع كل عمل مادي قط--َمهشَ؛  حتماً--ِاڤَ؛  له--تَْسيا؛  لمن بلغ--ْسياذَْهآرۤو؛ الثمانية

 الترجمة
 جميعنقطاع عن  االفإنالناضج  ّييُّوچ أما الـ؛مراحلال ة ثمانيايُّوچالـ رياضة في لمبتدئ اةسيلو هو العمل

 .ةسيلوال هو  الماديةاألعمال
 التفسير

 حياتي وضع أدنى من السلم هذا يبدأ. الروحي التحقيق درجات أرفع إلى وصوالً بالسلم  وتقارنيُّوچا تدعى باهللا النفس لاتصا وسيلة
 الممكن ومن يُّوچا السلم مجمل يسمى لكن مختلفة بأسماء السلم درجات تسمى. صفية روحية حياة في تحقيق الذات كمال إلى مترقياً
 الدرجة األولى. )يُّوچا-ْبَهكْتي(طريق التتيم و) يُّوچا-اَنۤيْهْد (طريق التأملو )ْچۤياَن يُّوچا (طريق النظر :أقسام ثالثة إلى تقسيمه
 .ذَْهىيُّوچارۤو تدعى درجة وأعلى شويُّوچاروروكْ تدعى



 الجلوسية األوضاع مختلف على تدربالو قواعد الضبط خالل من التأملحالة  لدخولالمساعي المبدئية ، ةالثمانّي يُّوچاالـمن جهة 
 لضبط ذي ال بد منهال الكامل الفكري االتزان حراز إلى اتقود ماديةة صالح أعماال تعتبر )بدنية مارينت من أكثر تعدو ال التي(

 .  يتقن ممارسة التأملحالماالفكار المزعجة االفرد جميع  يفرغ. الحواس
 يعتبر فإنه ،ِرشَْنكْ خدمةب الدائم غالهنش وإلِرشَْنكْ ذكر عن لعدم انقطاعه البداية منذ التأمل صعيد على ِرشَْنكْ تيم ستقيمي المقابل، في

 .المادية األعمال كل نمنقطعاً ع
 ٤\٦. چ.ب

 ـواْرتِْهٰشۤييِنـنْْدري ادا ِهـي

Yada ih NaeiNd]YaaQaeRzu Na k-MaRSvNauzÂTae )  
SavRSaªLPaSaNNYaaSaq YaaeGaaæ!STadaeCYaTae )) 4 ))  

 ِتىــجَّشَْٰسـڤْ َأنوـَمنَـ كَـْر
 ۤيسَسنّْـۤيا -كَـلْـَپ  َسـنْٰ-َسـْرڤَ 
 اِتىيـتْشُْدو تَْزَهـذْرۤوچايُّـو

 المفردات
-َسْرڤَ؛  ينشغل بالضرورة--جَِّتىَأنوشَٰ؛ العملثواب  ب-- كَْرَمسو؛أبداً --َن؛  بالترضية الحسية--وَأْرتِْهٰش-ريياإنْْد؛  ليس--َن؛  حتماً--ْهي؛ عندما --يادا
 .  يقال--ىاوتْشْياِت؛  آنذاك--تَدا؛ اليُّوچا محلق في --َههذْآرۤو-َچيُّو؛  زاهد--ّيسَسنّْۤيا؛  لكل الرغبات المادية--كَلَْپَسنْٰ

 الترجمة
،  مجزعملنشغل بشباع شهوة وال ي الذات المادية وال يعمل من اجلمبجميع ال  اإلنسانعندما يزهدنه أبقيل 

 .يُّوچاالـرتقاء في  االبالغفإنه يكون 
 التفسير

 ال وإالثواب لل العمل أو ية الحستنقطع ترضيته ،وبالتالي. وجه أكمل على العليةالودية خدمة الب نشغاله اعند النفسيرضى الفرد ب
 حول تدور أعمال إلى الدائم السعي مجبراً على ِرشَْنكْذكر  دونيبقى الفرد . شاغل دون البقاء الستحالة الترضية الحسيةمهرب من 

، في تماماً ضية الحسيةبالتر تعلقه يقطع مما ِرشَْنكْ يرضي ال أمر  علىِرشَْنكْ تيمقدم ي ال المقابل، في. سعةالموَّ أو قةالضّي نانيةاآل
السلم  درجات أعلىيتسنى له بلوغ  ان الهرب من الشهوات المادية بالوسائل اآللية قبلإلى ذكر ال هذا إلى فتقرالم يضطرحين 
 .يُّوچيالـ

 ٥\٦. چ.ب

او مْٰتْمانَـاَهـِرْد آتْـَمندّْ

oÖredaTMaNaaTMaaNa& NaaTMaaNaMavSaadYaeTa( )  
AaTMaEv ùaTMaNaae bNDauraTMaEv irPauraTMaNa" )) 5 ))  

ان تْيىتْمانَـْم َأڤَـساَد
يآتْما  َبنْْدهوْرنُوڤَ ِهـى آتَْمـ

 پوْر آتْـَمـنَهيڤَ ريآتْما
 المفردات

 --ْهي؛  حتماً--ِاڤَ؛  العقل--آتْما؛  يحط--تْىَأڤَساَدي؛ النفس المهيأة -- آتْمانَْم؛أبداً --َن؛ النفس المهيأة --آتْمانَْم؛  بالعقل--آتَْمنا؛ تسليم واجب ال--تَْهِرودّْا
 . النفس المهيأة --آتَْمنَه؛  عدو--ريپوه؛  حتماً--ِاڤَ؛  عقل--آتْما؛  صديق--َبنْْدهوه؛ النفس المهيأة --آتَْمنَه؛ بالفعل

 الترجمة
 . كذلك وعدوها ،النفس المهيأة صديق هو العقل. ط بهايح ان ال عقله،ه بعون نفستنجية   اإلنسانجب علىي

 التفسير
 آتْما. يةيُّوچ الـرياضةال في ةالنفس المهيأو العقل إلى خاصة أهميةولى ت. السياق حسب النفسو والعقل البدن على تدل آتْما كلمة
 هنا التشديد يجري. يُّوچاالـ غرض هو المحسوساتب تعلقه وقطع العقل ضبط. يُّوچيالـ التدريب محور ألنه العقل على تدل هنا



 العقل سلطان إلى المادي الوجود في النفس تخضع. جهلال مستنقع من النفس انتشال على يقوىل العقل تدريب وجوب على
الطبيعة  على السيطرةب الراغبة األنا الزائفة في العقل تورط نتيجة المادي العالم في مرتهنة الصفية النفس ان ،والواقع. سوالحوا
ينبغي  ال. النفس المهيأة تخليص يتسنىل الطبيعة المادية ببريقعلى نحو يقطع افتتانه  العقل تدريب يجب عليه، وبناء. المادية
ذكر ب عقلال شغلو المحسوساتب افتتانهبازدياد المادي  الوجود في  الفردتكبل يزداد. المحسوسات فتنةب ه ذاتيحط من ان لإلنسان

 :)٢( ْدشَأوَپني بينْدو-تَِرآْمجاء في . وجوبهاعلى  أو النقطة هذه على لتشديدهي ا ِهيداللة كلمة . نجاةلل سبيل خير وه دوماً ِرشَْنكْ
امْٰـياٰنشَْٰمـنوِاڤََمـَن

 وهكْشَٰـيُّمو -َبـنْـْدَهى ـمْٰ كاَرنَٰ
 وُچـنْٰـاَسۤيَبـنْـْدهايا ڤيشَٰـ

موكْتْ َمـنَهامْٰ يـاي نيْرڤيشَٰيـ
 هو المحسوسات عن المنقطع العقل بينما العبودية سبب هو المحسوسات في غارقال العقلذ  اهوتحررالفرد  عبودية سببالعقل "

 .نجاةالخير اسباب  هو دوماً َنِرشْكْذكر ب المنشغل العقل ذن، ا."النجاة سبب
 ٦\٦. چ.ب

 ايَبنْْدهوْر آتْماتْـَمنَـْس تَـْس

bNDauraTMaaTMaNaSTaSYa YaeNaaTMaEvaTMaNaa iJaTa" )  
ANaaTMaNaSTau Xa}auTve vTaeRTaaTMaEv Xa}auvTa( )) 6 ))  

 تَـهيتْـَمنا جاڤيتْماانيى
 ىتْـَمـنَـْس تو شّـتْروتْـِڤاأنـ

  ڤَـتْ-ڤَ شَـتْرو يتْمااڤَـْرِتـتـ
 المفردات

 --آتَْمنَه؛  مغلوب--جيتَه؛  من قبل الفرد--آتَْمنا؛  حتماً--ِاڤَ؛  العقل--آتْما؛  من قبله--َنىي؛  له--تَْسيا؛  للشخص--آتَْمنَه؛  العقل--آتْما؛  صديق--َبنْْدهوه
 .  بمثابة عدو--ڤَتْ-شَتْرو؛  العقل بحد ذاته--آتْما ِاڤَ؛  يبقى--ڤَْرِتتَ؛  بسبب العداوة--ىشَتْروتِْڤ؛  لكن--تو؛ من فشل بضبط عقله

 الترجمة
 قهر من . عداءألألّد ا عقلهفإن  ،لكبذ أخفق من لكن صدقاءير األخ عقلفإن ال العقل،

 التفسير
 ممارسة تصبح.  اإلنسانغرض حياة تنفيذ بصدد صديقاً ليصبح العقل ضبط هو نما االثمانية يُّوچاالـ على التدرب غرض نا

. غايتهاو حياته يفسد مما أعداءه ألد الزمي نما اهعقل ضبط عن يعجز منكل و. العقل ضبط دون للوقت مضيعة) للتظاهر (يُّوچاالـ
 والغضب الشهوةنوازع  عليه تمليه ما خدمة على مجبراًالفرد  عقل سيبقى. علياال لألوامر االمتثال هو  الهبائيةللنفس المقام األصلي

 غلبةب قلبه في نافذال ماَپَرماتْ ألوامر االمتثال على الفرد طوعا يوافقلكن  مغلوباً غير  عدواًعقله دام وما وغيرها والوهم والجشع
 ِرشَْنكْذكر  في يعمل من المقابل، في. فعليةال يُّوچاالـ ممارسة ألوامره يعقب االمتثال ثم ومن القلب في َپَرماتْما لقاء. العقل

 .تلقائياً الرب أمرب صدعي مباشرة،
 ٧\٦. چ.ب

يج ايتْـَمـنَه ْپـَرشانْـتَـْساتـ

iJaTaaTMaNa" Pa[XaaNTaSYa ParMaaTMaa SaMaaihTa" )  
XaqTaaeZ<aSau%du"%ezu TaQaa MaaNaaPaMaaNaYaae" )) 7 ))  

 تَـهيَپـَرماتْـما َسماه
شْ  دوْهكْـِهٰشـو-كَْهى سـو - ـنَٰشْٰتُوـۤيـ

 هيُّوتَتَـها ماناَپـمانَـ
 المفردات

؛  الحر--نَٰأوشْٰ؛  في البرد--شْۤيتَ؛ تماماً دنا --َسماهيتَه؛ الذات العليا --آتْما-َپَرَم؛  من بلغ الطمَأنينة بغلبة العقل--ْپَرشانْتَْسيا؛  لمن قهر العقل--آتَْمنَه-جيتَ
 .  والتحقير--هيُّوَأَپمانَ؛  في التكريم--ماَن؛  أيضاً--تَتْها؛  وشقاء--دوْهكِْهٰشو؛ عادة س--ْسوكَْهى



 الترجمة
 ،والبرودة الحرارة والشقاء، السعادةه ى مثيللد تويتس .حقق السكينةألنه  الذات العليا بلغ فقد العقل، قهر من
 . تكريم واالهانةال

 التفسير
 عقله يضل عندما بعمله المادي فردالرتهن ي. َپَرماتْمابوجه  في قلبه النافذ شخصية اهللا العزيز مرأل االمتثالهو  فرد كل واجب

ال مناص للفرد من . يُّوچيةالـ وسائلالاحدى ب عقله يضبط حالما  االخيرالمصير وبلغ سبق قد ه انمعلال يتعين كنل الطبيعة الماديةب
سلطة قرار ب االال بد للعقل من. القدرة العلوية على هتركيز  عند عن العمل بأمر اهللابديالً العقللن يجد . فوقيةال لألوامر االمتثال

 مثل المادي الوجود دضداأمفاهيم ل خاضعاً ِرشَْنكْ تيم يعود ال. َپَرماتْما ويتمثل نجاح ضبط العقل بالعمل بأمر مرهاأ والعمل بةفوقي
 .)َسماْدهي (اهللا في يبوبةالغعملياً  الحال هذهتسمى . فوراً العلي المقام يبلغ هنأل وما شاكلها والبرودة والحرارة والشقاء السعادة

 ٨\٦. چ.ب

  تْمااْپـترِٰ تْ- ْچـۤياَني ڤ- ْچـۤياَن

jaNaivjaNaTa*áaTMaa kU-$=SQaae iviJaTaeiNd]Ya" )  
Yau¢- wTYauCYaTae YaaeGaq SaMal/aeí\aXMak-aÄNa" )) 8 ))  

 اهيِتـنْْدريجي ڤُهو ْسـتْـ-طَ كۤو
 يُّوچّي اوتْشْياِتىتى إ كْتَيو

 شَـنَـهـتْـ كانْۤ-طْراشْـَم ـشْٰلُو -َم ـَس
 المفردات

 --يوكْتَه؛  محكوم حسياً--هإنْْدرييا-ڤيجيتَ؛ روحياًً قائم --ْستَْهه-طَكۤو؛  شخص--آتْما؛  قنوع--تَْپرِٰتْ؛  والعلم المكشوف--ْچۤياَنڤي؛ تسب بالعلم المك--ْچۤياَن
 .  ذهب--شَنَهتْكانْۤ؛  حجر--َأشَْم؛  فقاقيع--شْٰطَْرلُو ؛ متزن--َسَم؛ يُّوچّي --يُّوچّي؛  يقال--اوتْشْياِتى؛  بذا--تيإ؛ جدير بايجاد ذاته

 الترجمة
المكتسب  العلم بفضل الرضى تاّم يكون عندما، ًايُّوچۤي  ويدعىتحقيق الذات راسخ في يقال عن شخص

اً أم زبدسواء أكانت على حد جميع األشياء يرى  . وملك الذاتيذو قدم في التعال  مثيلشخص .هوتحقيق
 .اًذهبأم حجارة أم  حصى

 التفسير
 :)٢٣٤\٢\١( سينْْدهو-تَِرَرساْم-ْبَهكْتيجاء في .  العظيمالحق المطلق تحقيق  دونجدي نفعاًي ال النظري علمال

نامادي-شْٰـنَٰرِٰكْ-شْرّيتَـه ا
 هياييرإنْْداْم يـراْهـْچنَـ ْبَهـِڤـْد 

 هتسلياتو اتهوصف تهوصور الرباسم . مادياً المشوبة بالحواس هتسلياتو هصفاتو ته وصورِرشَْنكْ شْرّي اسم فهم أحد يستطيع ال"
 ."فقط العلية بالخدمةروحياً  يتشبع عندما لإلنسان كشفنت العلية

 ْهـڤاداويجي نْموكِْهى ِهـڤُوِسـ
 ْسـْپـهوَرتى أَدهِاڤَ اْم يـْسـڤَ

 بالقدر محظوظاً  اإلنسانيكون ان بد ال. الدنيوية كاديميةاأل الدراسة بِرشَْنكْتتحقق ديمومة ذكر  ال. ِرشَْنكْذكر  علم هو ْبهَچڤَْد چۤيتا
 الفرد بالعلم يكمل. ة الصفيالخدمة التتيميةب قتناعهإل ِرشَْنكْ برحمة  العلمحققي ِرشَْنكْ تيم. ة شخص صفي الذكرخالطلم الكافي
 عليهكل شتوحدها و الجامعية  بالدراسةفردال يضل ان السهل من المقابل، في. العلي بالعلم قناعته في الثبات يستطيع .المحقق

. الدنيوية الجامعية الدراسةنأيها التام عن ل علية هي وِرشَْنكْـل تسليمها بفضلفعلياً  حسها المحققة النفس تملك. الظاهرة التناقضات
 .عندها حجارة أو فقاقيع من أكثر يعدو ال لكنه غيرال عند كالذهب والتخمين الدنيوية الدراسة كونت قد

 ٩\٦. چ.ب
SauôiNMa}aaYauRdaSaqNaMaDYaSQaÜeZYabNDauzu )  

SaaDauZviPa c PaaPaezu SaMabuiÖivRiXaZYaTae )) 9 ))  



  -َن ۤيـ اوداس-تْرارى ي م-ْن رِٰسوْه
  َبنْْدهوٰشـو-ا يـ ْدِڤـشْٰ-ْستَهى ْدْهـۤياَمـ

 تْـشَ پاِپـٰشـوي ـڤْ َأپـساْدهوشْٰ
 اِتىيـشْٰيشـيْر ڤي بودّْه-َم ـَس

 المفردات
-َبنْْدهوٰشو؛  الحسود--ياِڤشْْٰد؛  الوسطاء--ْستَْهى-َمْدْهيا؛  المحايدين--ۤيَناوداس؛  َأعداء--َأري؛  النانفعين الحنونين--ميتَْر؛  إلى مريدي الخير بالطبع--تْرِْٰه-سو
 .  بالغ التقدم--ياِتىڤيشيشْٰ؛  انداد بالفطنة--بودّْهيه-َسَم؛  إلى الخاطئين--پاِپٰشو؛  و--تْشَ؛  إلىباإلضافة --َأپي؛ تقياءأل إلى ا--ساْدهوٰشو؛ قارب أو المحبين واأل-

 الترجمة
والحسود نافع الحنون وغير المتحّيز والموِفق الو ميناالمريد الخير  إلى ينظر حين تقدماً أكثرخص شال ويكون

 .واحدةعين بوالمؤمن واألثيم والصديق والعدو 
 ١٠\٦. چ.ب

 تَ َسـتَتَـْمۤيـجنْۤويُّ يُّـوچۤي

YaaeGaq YauÅqTa SaTaTaMaaTMaaNa& rhiSa iSQaTa" )  
Wk-ak-I YaTaictaaTMaa iNaraXaqrPairGa]h" )) 10 ))  

 تَـهيْستْـهي  َرَهـسمْٰآتْمانَـ
  تْمااتّيـتْش -اتَ ي ۤيكاكِا
 ـَرَهـهيْچْر َأَپـرـۤيـراشين

 المفردات
 --ْستْهيتَه؛  في مكان منعزل--َرَهسي؛ )بالبدن والعقل والذات( ذاته --آتْمانَْم؛  على الدوام--َستَتَْم؛ شْٰنَٰرِٰكْالتركيز على ذكر جب ي —ۤيتَجيُّونْۤ؛ مستعلي --يُّوچّي
 . الحماسة حر من مشاعر --َرَههْچَأَپري؛ ن انجذابه إلى ما عداه دو--ۤيهنْيراش؛ ط فكرياً متيق--آتْما-يتَّتْش-ياتَ؛  وحده--كاكّيِا؛ قائم

 الترجمة
نفراد  االيقتضي عليه؛ بكل ما له صلة باهللا دوماً شغل بدنه وعقله وذاتهالمثابرة على  مستعليالعلى  يقتضي

 .كل بالتمحسكل شهوة ون ععري  دائمة والتبيقظةوضبط عقله 
 التفسير

ب حالتتيم بخدمة ب الدائم االنشغال ،الدقة وجه على يعني ِرشَْنكْذكر . ْبَهَچڤاْن و َپَرماتْماو  ْبَرْهَمْن: اطوار ةثالث على ِرشَْنكْ تم فهمي
 ْبَرْهَمْن  ألنجزئي على نحو ِرشَْنكْـبون يع ،المادي العالم في النافذة الذات العليا أو روح الجامعبال نوالمتعلق لكن الشخص العظيم

 نوباطنيال نويُّوچۤيالـو أتباع وحدة الوجود المطلقة ،عليه وبناء. النفوس المهيأةا رقيبة فإنه الذات العليا وأما َنِرشْكْبدن نور  هو
ان  كما الذات العلياو بالروح الجامع لعلمه الرفيعتعلي سمال هو ِرشَْنكْشخص  تيم لكن أيضاً مباشر غير نحو على ِرشَْنكْبـ ونيع

 . علم قاصرِرشَْنكْـ بنوباطنيال نويُّوچۤيالـو أتباع وحدة الوجود المطلقةعلم  بينما املك علم الحق المطلقب علمه
مواصلة ذكر  هي تعليسالم مهام أولى. آجال أم عاجال الكمال درجات أرفع إلى وصوالً مشاغله بمتابعة منهم كل يوصى ذلك، مع
 من بد ال. )َسماْدهي(روحية  غيبوبة ىدعي اهللا لىجمع العقل ع. واحدة لحظة نسيانه و أِرشَْنكْذكر  عن االنقطاع عدم يجب. ِرشَْنكْ
 المعاكسة الحاالت عن واإلعراض المناسبة الحاالت بقبولنبغي العناية ت. المحسوسات كدورات وتجنب العقل لتحقيق جمع نفراداال

 .ملكتال بمشاعر ترهنه التي الكماليات وراء الركض له ال ينبغي ،تام عزم وفي. التحقيق تعيقالتي 
 ضئيلة فرصة توجد حيث الذاتي نكار االيعني ِرشَْنكْذكر  ألن ِرشَْنكْ بذكر شخص وجه أتم على والمحاذيريتحقق كل هذا الكمال 

 :)٢٥٦-٢٥٥\٢( سينْْدهو-تَِرَرساْم-ْبَهكْتيفي كتابه  ِرشَْنكْذكر ز ايتماعن  ْسوامّيُچوشْرۤيَل رۤوَپ  كتب. المادي تملكمشاعر الل



اْنيـيشَٰا ڤيأناَسـكْـتَـْس
اتْي َجـتَـهنْۤويـهاْرَهـْم اوَپ

 َبـنْْدِهىَسْم - شْٰـنَٰرِٰكْـْدَهـه نيْرَبنْ
  اوتْشْياِتىْم ڤايراْچـياـمْٰ ّيـوكْتَ

 
 اۤيـبودّْْه اۤيشـيكَتَــتْـْپـراَپـنْۤ

 ڤَـْستونَـه -ي َسـْمـَبنْْده -َهـري 
 وُچاۤيـتْيه َپـريـوْبهموموكْٰش

 كل عن يعرض من المقابل، في. ِرشَْنكْـ بمتصل شيء بكل يقبل وبشيء تعلقي ال التملك عندمامشاعر  فوق مستقيماًالفرد  يكون"
 ."زهده في كامل غير ِرشَْنكْـ بصلته جاهالً شيء

 اِتىي كَتْـْهچوْپـَهلْـمْٰ ايراْچـياڤ

 ١٢-١١\٦. چ.ب

 ايشْٰـطْهاْپـي ْپـَرتىشـاو ِدِشتْـشـو

éucaE deXae Pa[iTaïaPYa iSQarMaaSaNaMaaTMaNa" )  
NaaTYauiC^\Ta& NaaiTaNaqc& cEl/aiJaNaku-XaaetarMa( )) 11 ))  

Ta}aEk-aGa]& MaNa" k*-Tva YaTaictaeiNd]Yai§-Ya" )  
oPaivXYaaSaNae YauHJYaaÛaeGaMaaTMaivéuÖYae )) 12 ))  

 َرْم آَسـنَـْم آتْـَمـنَهيتْـهـْس
اوتْ -ناتى  مْٰشَــتْـۤيـ ن-ي  ناتمْٰتَـيْهـرـشّْ
 َرْمتَّشُو كو-َن يالجيشـاتْـ

 تْـڤارِٰ َمـنَه كْمْٰـَرْچكايتَـتْرا
 اهيي كْر-ا ييـنْـْدرتِّيتْـش -اتَ ي

 اْدۤيْجـونْۤي ىاَسـِنۤيشْـيـڤاوَپ
 ىيشـودَّْهي ڤ-ـْم آتْـَم يُّـوَچ

 المفردات
-ْهريتَْمتْشّْاو؛ أيضاً --َأتي؛ ليس --َن؛ ذاتي االعتماد --آتَْمنَه؛ مقعد --آَسنَْم؛ ثابت --ْستْهيَرْم؛ يضع --ْپَرتيشْٰطْهاْپيا؛ في االرض --ىِدِش؛ في مطَّهر --شاوتْوش
؛ على ذلك --تَتَْر؛ يغطي --تََرْماو؛ عشب كوشَ --كوشَ؛ من القماش الناعم وجلد الغزال --يَنَأج-شايَلتْ؛ منخفض --ْمتْشَنۤي؛ أيضاً --َأتي؛ ليس --َن؛ مرتفع -
على  --ىآَسِن؛ جالس --ياَپڤيشْاو؛ أعمال --ياهيكْر؛ حواس --إنْْدرييا؛ اً العقلضابط --يتَّتْش-ياتَ؛ جاعل --تْڤارِٰكْ؛ عقل --َمنَه؛ نتباه واحدا --َرْمْچَأ-ِاَك

 . للتوضيح --ىَهيودّْڤيش؛ القلب --آتَْم؛ ةاليُّوجيالممارسة  --ْميُّوَچ؛ عليه تنفيذ --اتْۤيْجيونْۤ؛ المقعد

 الترجمة
 ثم ،األرض على كوشَ عشب يضعن أ ومنعزل، مكان إلى ذهابال  اإلنسانعلىيتعين  ،يُّوچاالـ لممارسة
.  وال منخفضاًال عالياًوأن يكون مقدس، قعد في مكان الم ضعين أ يجب. اًناعم اًوقماش فوقه لأّي جلد يبسط

 وحواسه قلهلقلبه بضبط ع صفية تيُّوچاالـ زاولين أ و،يأخذ مكانه على المقعد بثباتان يُّوچّي الـعلى هكذا و
 .واحدة نقطة على هعقل جمعو

 التفسير
 المقدسة األماكن في توطنللالعائلية  بيوتهم هجروني الهند بالد في نوتعلسوالم يُّوچۤيونالـ. الحج أماكن على يدل" المقدس المكان"

 مثل المقدسة األنهار تجري حيثفي عزلة  يُّوچيةـالالرياضة  ومزاولة َهْردواْر و أِكشَشۤيِرْه أو نْداڤََنِرڤْ أو َمتْهورا أو ْپَرياَچ مثل
 الكبيرة المدن في المنتشرة المزعومة يُّوچاالـ جمعيات تكون قد. على االجانبعموماً  متعذر هذالكن  َچنَْچـال ونهر يامونا نهر

كن عقله، غير جدير ت ولم يس ذاتهمن لم يضبطان . طالق االعلى يُّوچاالـ لممارسة مالئمة غير لكنها المادية األرباح بجني ناجحة
 في االسم القدوس تسبيح هو الروحي التحقيق سبل خيران  َنپورا-ايناَردۤي-َهْنِرْب  كتابفيجاء  ،لهذا السبب. يُّوچاالـ ممارسةب



 الهموم دون بشتى محرجينالو الروحي التحقيق مجال في الذي يتسم اهله بالعمر القصير والبالدة وَچي-كَلي المسمى الراهن عصرنا
 .انقطاع

ناَم َهِرْر ناَمَهِرْر
 ِكـڤَـلَـْمڤَ َهِرْر ناماي

 تى ِاڤَـناْسِاڤَ و ناْسـتـى كَال
 اتْهاي َأنْـتيْرِاڤَ َچتى ـناْس

 ال بديل عن تسبيح االسماء القدوسة للرب .ال بديل عن تسبيح االسماء القدوسة للرب. ال بديل عن تسبيح االسماء القدوسة للرب"
 ".لنجاة في عصر الخصام والنفاق الحاليتحقيق ال

 ١٤-١٣\٦. چ.ب

 مْٰڤَـۤيــرْچ - ُروي شـ-ا ي كامَْٰسَمـ

SaMa& k-aYaiXaraeGa]qv& DaarYaàcl&/ iSQar" )  
SaMPa[e+Ya NaaiSak-aGa]& Sv& idXaêaNavl/aek-YaNa( )) 13 ))  

Pa[XaaNTaaTMaa ivGaTa>aqb]Røcairv]Tae iSQaTa" )  
MaNa" Sa&YaMYa MaiÀtaae Yau¢- AaSaqTa MaTPar" )) 14 ))  

 َرهي ْسـتْـهمْٰشَـلَـتْـ َأانّْيْدهاَر
 مْٰ ْسـڤَـمْٰـَرْچكايا ناسيَسمـْپـِركْشْٰـ

 اْنيـلُوكَشـانَـڤَـتْـشَـشْ يد
 ْرۤيـ ْبه-ـتَ يَچتْما ڤاْپـَرشـانْتـ
 تَـهي ڤْـَرِتى ْسـتْه-ي ْبـَرْهـَمـتْـشار

 وتّيتْـش - تْشْا َميـْمايمَْٰمـنَه َسـ
  َپـَره-تْ ـتَ َمۤيـس آكْتَيو

 المفردات
؛  االنف--ناسيكا؛  ناظراً--كْشْٰياِرَسْمْپ؛  ساكن--ْستْهيَره؛  دون حراك--شَلَْمتَْأ؛  ماسك--ْدهاراْن؛  وعنق--رۤيڤَْمْچ؛  رَأس--يَرهش؛  بدن--كايا؛  مستقيم--َسَمْم
-هْبهۤي-تََچڤي؛  عقل--آتْما؛  غير مهتاج--ْپَرشانْتَ؛  غير ناظر--ياْنلُوكََأنَڤَ؛  أيضاً--تْشَ؛  على كل الجوانب--ديشَه؛  خاصة--ْسڤَْم؛ نفعند َأرنبة اال --َرْمْچَأ

؛  تركيز العقل--هشيتَّتْ؛ )شْٰنَٰرِٰكْ (علي --َمتْ؛  غلبة تامة--ياْمامْٰيَس؛  عقل--َمنَه؛  قائم--ْستْهيتَه؛  في نذر التبتل--ڤَْرِتى-ْبَرْهَمتْشارّي؛  خالي من الخوف-
 .  الهدف االقصى--َپَره؛  لي--َمتْ؛ عليه الجلوس يجب —آسۤيتَ؛  الفعلياليُّوجي --يوكْتَه

 الترجمة
 بثبات دونما تهيُّج نفتركيز نظره على طرف األثبات، وب وضع مستقيم في ورأسه وعنقهليجعل من جسمه 

ياي هدفاً  امتخذاً قلبهضمن  فيَّ يتأمل ان وعليه .يةجنسحياة الال من تماماً متحرراًمخضعاً عقله، أو وجل، 
 .للحياةنهائياً 

 التفسير
 رضغو ةاألربع األيدي اتذ نوشْڤي وهي صورة َپَرماتْمابوجه  قلب في ال الهبائيةللنفسمالزم ال ِرشَْنكْ فهم هو الحياة غرض
امتداد تام من  هو القلب في مۤورتي-نوشْڤي. آخر غرض مطلقل وليس  ومعاينتهاتلك نوشْڤي صورة يقتحق هو يُّوچاالـ ممارسة
 ِرشَْنكْ. ريب دون يُّوچاـللهزلية  ممارسة في وقته يهدر نما ا هذا،مۤورتي-نوشْڤي تحقيقال يروم  منكل و. ِرشَْنكْ  ذاتاتامتداد
 تبتل التامالمراعاة يُّوچّي الـ على يقتضي .يُّوچيالـالمراس  غرض هو القلب في النافذ مۤورتي-نوشْڤي و الحياة غراضأ منتهى هو
 زوجته ضاجعةم ألحد ال ينبغي. قلبه في مۤورتي-نوشْڤي تحقيق ابتغاء مر، كما خلوة في قعدته في والثبات الزوجة هجر يستلزم مما
الترضية  وتجنب عقله ضبط على ال بد له من التدرب بل اوچۤييُّ ويصبح النهار اثناء مزعومة يُّوچية دروس وحضور الليل اثناء

 :ڤَلْكْيا ياْچۤيا الكبير الحكيم كتابجاء في . لمضاجعةا اوأبرزه اأشكاله على الحسية



شـاتْـا َمنَـسا ڤاـٰنكَْرَم
 ْسرڤاڤَـْستْهاسو َسـْرڤَـدا

 واُچۤيـتْ –َسـْرڤَـتَْر مايتْهوَن 

 األوقات كل في فكره وأ لسانهأو  ببدنهسواء  كليةباللجماع ا عن االنقطاع  علىفردال مساعدة هو) ْبَرْهَمتْشاْريا ( التبتلنذر غرض"
 يجري السبب، الهذ. والممارسة الجنسية بوقت واحد صحيحةال يُّوچاالـ ممارسةال تتوافق . " على االطالقاألمكنةو والظروف
 تسمى التي السيد الروحي دار إلى الخامسة سن في األطفال رسال ايجري. البلوغ قبل الطفولة منذ ْبَرْهَمتْشاْريا علىالتدرب 
 سواء يُّوچاالـ في تقدمأي  حراز ايستحيل ذلك، ودون .ْبَرْهَمتْشارۤيْز ليصبحوا تبتل التامال أحكامالعمل ب على للتدرب كوَل-چورو
 الزوجية الحياةحدود  يراعي منلكن ) يُّوچا ْبَهكْتي( درب التتيم مأ )ْچۤياَن يُّوچا( درب النظر مأ )چايُّو ْدْهۤياَن ( التأملدربعلى 

 في المتزوج ْبَرْهَمتْشارّيالـ لكذ قبول مثل ويجاز. أيضاً )ْبَرْهَمتْشارّي( دعى متبتلي حدودال من غيرها إلى باإلضافة هاأحكامو
 يجاز. مساومة دون تاماً تبتالً تتطلبانذ  االمتزوج ْبَرْهَمتْشارّي انترفضاللتان  اَنۤيْدْه و ْچۤياَن تيمدرس  على خالفْبَهكْتي مدرسة

 درجة أنها إلى فعاليةال من يُّوچا-ْبَهكْتي ألن ْبَهكْتي مدرسةحدود  واحكامممارسة الحياة الجنسية ضمن  المتزوج ْبَرْهَمتْشارّيـلل
 :)٥٩\٢ (ْبهَچڤَْد چۤيتا فيجاء . الرب إلى الخدمة العليةب انشغاله بفضل سيالجن افتتانه الفرد يفقد تجعل

 كْشَٰٰـِتىـشَتْـْپـَرمْٰ ايشَـْرتْـْبَرْهَمـ

ڤينيڤَـْرتَنْـِتىاۤيڤيشَٰـ
 هينَـهنيراهاَرْسـيا ِد

 پـى اْسـياٱ ُسوڤَـْرَجـْم َر -َرَس 

. هاعن االمتناع على آلخرينايتكلف  في حين علوي ذوقاكتساب  جةنتي  تلقائياًالترضية الحسيةجميع اشكال  عن ِرشَْنكْ تيم يقلع"
 ." اهللاتيم  سوىفوقيال الذوق هذا عن علم أحد لدى ليس

 ڤَـْرتَـِتىيطْـڤا ن ْدرِٰشْٰـَپـَرْم

 نسيان مرده النفس المهيأة خوف. وجه أتم على ِرشَْنكْفي ذكر  غرقي لم ما الخوف التنزه عن أحد على يستحيلتعني  هْبهۤي-يَچتَڤ
 هشَتَِڤاْبهينيۤيۤييتڤْد ْمْبَهيا( الخوف لغياب الوحيد األساس هو ِرشَْنكْذكر : )٣٧\٢\١١ (تَْمَچڤَاْبهالـ يفاء ج. ِرشَْنكْبـ األزلية هاصلت
 يُّوچۤيينالـ جميع خير هو ِرشَْنكْ تيم.  وحدهِرشَْنكْ تيمل ممكنة النموذجية الممارسةمما يعني ان  )هتيِرْسْم ٱويَپْريايُّ ڤأِپتَْسيا شاْدإ اْدۤيْس

 الشعبية يُّوچاالـ جمعيات مبادئ عن ةختلفم هنا الواردة يُّوچاالـ مبادئ. في القلب اهللا رؤية هو يُّوچاـلل القطعي الغرضن ألبة قاط
 .المزعومة

 ١٥\٦. چ.ب

يو مْٰتْمانَـا َسـدمْٰ ِاڤَـَجـنّْنْۤ

YauÅàev& SadaTMaaNa& YaaeGaq iNaYaTaMaaNaSa" )  
XaaiNTa& iNavaR<aParMaa& MaTSa&SQaaMaiDaGaC^iTa )) 15 ))  

  مانَـَسـه-اتَ يي نْـيُّـوچۤي
 مْٰ َپـَرما- ْرڤانَٰي نمْٰيشـانْت

 يهاتــتْشّْيَچـْستْهاْم أْدهمْٰ َسـ-َمتْ 
 المفردات

 --شانْتيْم؛  بعقل منضبط--مانََسه-اتَيين؛ يُّوچّي مستعلي --يُّوچّي؛  البدن والعقل والذات--آتْمانَْم؛  على الدوام--َسدا؛  كما مر ذكره--ِاڤَْم؛  يمارس--َجْننْۤيو
 .  يحصل--اتيهتْشَّْچأْدهي؛ )ملكوت اهللا( السماء الروحية --مْْٰستْهاْمَس -َمتْ؛ ماديالوجود الانقطاع  --َپَرماْم-نيْرڤانَٰ؛ سالم

 الترجمة
بممارسة ضبط الجسم  المادي هدووج بقطع اهللا ملكوت مستعليي النروحا الدركي .نشاطاتوال والعقل

 التفسير
 المادي الوجود قطع بل تحصيل التسهيالت المادية يُّوچاالـ ممارسةتستهدف  ال. يُّوچاالـ لممارسة نهائيال الغرض هنا وضحي

ال  المادي الوجود قطع ان كما. ْبهَچڤَْد چۤيتاحسب ما جاء في  يُّوچۤيا ليس المادي الكمال إلى أو صحته تحسين إلى يسعى من. نهائياً
 للنفس يتيح المادي الوجود قطع. العالم المادي في فراغ يوجد ال. خرافة من أكثر يعدو ال الذي" الفراغ "في النفس دخوليتطلب 
. كهرباء أو قمرالو شمسغني عن الال المكان بمثابة ْبهَچڤَْد چۤيتا في تلك الدار وصفجاء . اهللادار  الروحية السماء دخول الهبائية



 والكواكب ةالروحي السماء لكن الوجود بكل اهللا ملكوت يحيط. المادية السماء في كالشمس منيرة الروحي الملكوت كواكب جميع
 .)ْدهاَم َپَرْم(العلية الدار  دعىت فيها السابحة

 السالمتحصيل  يستطيعالذي  ْستْهانَْم-َمتْ و َپَره-َمتْ و شيتَّهتْ-َمتْ: هو هب العلمكامل  النموذجييُّوچّي الـ ان  هناِرشَْنكْالرب  قولي
: )٣٧\٥( هيتاْم َس-ْبَرْهَم فيجاء . نْداڤََنِرُچولُوَك ڤْ باسم المعروفة  لُوَكِرشَْنكْ تسمى التي العلية داره إلى النهاية فيعود وي الفعلي
 الوجود يعم الذي الروح الجامع إنهف ُچولُوَك داره عن يغيب ال اهللا على الرغم من ان أي هْبهۤوتَ-َمكْهيالتْأ ىَستڤَنيِاڤَ  ُچولُوَك

 ال. األحياءهي  التي العلوية الروحية قدراتهحضوره ب إلى باإلضافة )َپَرماتْما (شيء كل في النافذة العلياالذات  هوكما  )ْبَرْهَمْن(
 ِرشَْنكْ تحقيق قبل) طَْهىنْڤايكو (الروحية السماءأو  نْداڤََنِرُچولُوَك ڤْتسمى  التي العظيم للرب شخصيةال لدارا بلوغ على أحد يقوى

 َمنَه ايڤ ـَس (ِرشَْنكْ تسلياتب الدائم عقله انشغال بفضل النموذجييُّوچّي الـ هو ِرشَْنكْ تيم السبب، لهذا .نوشْڤي الكامل  ذاتهامتدادو
 اتيڤيديتْڤِاڤَ  تَْم (ِرشَْنكْالرب  بفهم سوى التناسخقطع  فردال يستطيعال  :)٨\٣) ْدشَأوَپني شِْڤتاشْڤَتََركما جاء في . )وهينَْديُّڤَپداَر-ِرشَْنكْ
 البدنية التمارين أو السحرية الشعوذة بعض وليس المادي الوجودالفكاك من رهن   هويُّوچاالـ كمال آخر، بكالم. )تيِا تْيوْمِرْم

 .األبرياء خداع إلى الرامية
 ١٦\٦. چ.ب

 يْسـتـٱ ُچويُّـوتو ٱ اشْـنَـتَْس -ناتى 

NaaTYaénTaSTau YaaeGaae_iSTa Na cEk-aNTaMaNaénTa" )  
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 كانْـتَـْم َأنَـشْـنَـتَـهيشـاتْـنَـ 
 ايـْسـلَـۤيـ ش- ْسـڤَـْپـَن -ي شـاتتْـنَـ 

جا اْرجوَنتْـشڤَ ي ناتُوـَرْچ
 المفردات

 الصيام عن --َأنَشْنَتَه؛  افراط--كانْتَْمِا؛  أيضاً--تْشَ؛  وال--َن؛  يوجد--َأْستي؛  االتصال باهللا--يُّوَچه؛  لكن--تو؛ كلأ من ي--َأشْنَتَه؛  مفرط-- َأتي؛أبداً --َن
؛  و-- تْشَ؛أبداً --ِاڤَ؛  ليس--َن؛ زمالل أو من يراقب ليال َأكثر من ا--َرتَهْچجا؛  من ينام--ايلَْسۤيش -ْسڤَْپَن؛  افراط--َأتي؛  أيضاً--تْشَ؛  وال--َن؛ الطعام
 . أْرجوَن يا --أْرجوَن

 الترجمة
 من أقل أو أكثر ينام كان أو الالزم، من أقل أو أكثر يأكل كان ذا ا،أْرجوَن يا وچايُّالـمزاولة  أحد ستطيعال ي

 .الالزم
 التفسير

 إلى  اإلنسانيحتاج ال. البدن ما يزيد عن حاجة تناول يعني بالطعام فراط اال.مراعاة الحمية والحد من النومب هنايُّوچّي الـ يوصى
 إلى ستناداً ا األصالةشاكلة طعام عداد في البسيط الطعام هذا يندرج. والحليب والثمار والخضارالطعام  حبوب  لوفرةالحيوان أكل

 وتناول والتدخين الخمرة وشرب اتالحيوان أكل على نوالمعتاد، السبب لهذا.  الظلمةشاكلة طعام هو الحيواني الطعام. ْبهَچڤَْد چۤيتا
 إلى تقديمهأن  دون طعامهيعد  أو الحسية لملذته يأكل من كل: الطعام النجس أكل وف يذوقون عاقبةس ،أوال ِرشَْنكْ إلى يقدم لم ما
 ڤْتْ ىِت َجِتنْْبهو (النموذجية يُّوچاالـ ممارسة على يقوى  ال فوق حاجتهويأكل الخطيئة يأكل من. فقط الخطيئة يأكل نما اِرشَْنكْ

 لم طعاماً ِرشَْنكْ تيم يتناول ال. ِرشَْنكْ إلى قربانال لفض تناول على القتصارا لإلنسان الخير من. )تْناكاَر-آتَْم ىشَنْتتَْپ ىي پاپا ْمأْچَه
 طريقته مبتدعاً الطعام عن  االمتناعتكلفي ومن. ِرشَْنكْ تيمسوى  يُّوچاالـ ممارسة كمال حققيال  لهذا،. أوال ِرشَْنكْ إلى يقدم

 وال يصوم وال ِڤديةالـ األحكامبموجب  ه لصياميُّوچاالـ بممارسة جدير ِرشَْنكْ تيم ان في حين يُّوچاالـ ممارسة ستطيعي ال بالصيام
 ينام ومن ،يومياً ساعات ست من أكثر النوم لإلنسان ينبغي ال. فيطول نومهتزداد احالمه فوق حاجته  يأكل من. فوق الالزم يأكل
 قضاء مثله يستطيع وال النوم من طويال وقتاً يتطلب لكسو  بالظلمةسيَّرالمو  حتماً الظلمةشاكلةب متأثر يومياً ساعات ستة من أكثر
 .يُّوچاالـ

 ١٧\٦. چ.ب
Yau¢-aharivharSYa Yau¢-ceíSYa k-MaRSau ) 
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 ايهاَرْسـي ڤ-هاَر كْتايو
ستْ - كْتَيو ـْرَمـسوا  كَيـشْٰـطَـْسـِش

 ايْدَهـْسـُبوڤَـا ْسـڤَـْپـن- كْتَيو
  ها-دوْهكَْهى ي  ْبَهـڤَـتُچويُّـو

 المفردات
؛  منتطم--يوكْتَ؛  التكاليفقضاء في --كَْرَمسو؛  من يعمل لكسب قوته--ياشْٰطَْسِشستْ؛ مظ منت--يوكْتَ؛  ترفيه-- ڤيهاَرْسيا؛ يأكل--آهاَر؛ مظ منت--يوكْتَ
 .  أوجاع متناقصة--ها-دوْهكَْهى؛  يصبح--ْبَهڤَتي؛ اليُّوچا ممارسة --يُّوَچه؛ ةقظ نوم وي--ْدَهْسياُبوَأڤَ-ْسڤَْپَن

 الترجمة
بفضل مزاولة  المادي هعذاب خفيفت يستطيع ،إستجمامهو وعمله ومنامه مأكله عاداتب المعتدلاإلنسان 

 . يُّوچاالـ
 التفسير

، الطعاممن جهة . يُّوچاالـ درب على التقدم عيقي ان يمكن، اعلجموا والدفاع مووالن كلاال: إشباع المتطلبات البدنية وهيب اإلفراط
 والحبوب والفاكهة واألزهار الخضار تقديم يجري. هوتكريم )ْپَرساَدْم(ام الصفي طعال تناول على لتعودا هو الوحيدضبطه  نهج

 قبول عدم على تلقائياً ِرشَْنكْ تيم يتدرب النحو، هذا على. )٢٦\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتاما جاء في  إلى ستناداً اِرشَْنكْالرب  إلى وغيرها
 للقيام  دائم التأهبِرشَْنكْ تيم، النوممن جهة .  األصالةشاكلة طعام ادعد في المدرج غير أو البشري لالستهالك المعد غير الطعام

 تيم ان تعني ْمڤَتْكالَ-ياْرتَْهىڤْآ. كبيرة خسارة النوم في يقضيها الزمة غير دقيقة كل يعتبر عليه، وبناء. ِرشَْنكْذكر  في بواجباته
 هو الصدد هذا في مثال وخير حد أدنى إلى قلل نومهي فبوبهمح خدمة في بذل دون عمره من واحدة لحظة مرور ال يطيق ِرشَْنكْ

َهريداَس  يكن لم. أحياناً لكذ من وأقل يومياً النوم من ساعتين على مقتصراً ِرشَْنكْ خدمة عن ينقطع لم الذي ْسوامّيُچوشْرۤيَل رۤوَپ 
من جهة .  اهللاأسماء مناسم  ألف مئة ثالث البالغ اليومي تسبيحه تمام اقبل واحدة لحظة النوم حتى و أْپَرساَدْم يتناول طْهاكوَر
 مادي فراغ يوجد ال. الترضية الحسيةعن شوائب  دوماً عملهبعد ي مما ِرشَْنكْ مصلحةال يخدم  بعمل ِرشَْنكْ تيم يقوم ال العمل،
  وكالمه ونومه ويقظتهالترضية الحسية وتغيب شقاوته المادية بفضل انضباط عمله فرصة بفضل غياب ِرشَْنكْذكر  في للعامل
 .النشاطات البدنية من وغيرها

 ١٨\٦. چ.ب

 ـْمتَّيشـتْـ مْٰتَـاـيينْيادا ڤي

Yada iviNaYaTa& ictaMaaTMaNYaevaviTaïTae )  
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 طْـَهِتىشْٰــيڤاڤَـتِاى آتْـَمـنـ
 يُّو كاِمـْبْهـ-َهـه َسـْرڤَ رِْٰسـْپـين

  تَدااوتْشْياِتىتى إ كْتَيو
 المفردات

؛  يخلو من الرغبات--َههرِٰنيْسْپ؛  يستقيم--َأڤَتيشْٰطَْهِتى؛  حتماً--ڤَِا؛  في العلى--آتَْمني؛  العقل ونشاطه--ْمشيتَّتْ؛ خص األ منضبط على--تَْمايڤينْي؛  عندما--يادا
 . ك آنذا--تَدا؛  يقال--اوتْشْياِتى؛  بذا--تيإ؛ اليُّوچا جيد االستقامة في --يوكْتَه؛  إرضاء حسي مادي--كاِمْبْهياه؛  لكل أصناف--َسْرڤَ

 الترجمة
ن كل شهوة عترسخ في التعالي متعرياً  وضبط نشاطاته الفكرية إلى يُّوچاالـواسطة ب ّييُّوچالـإذا توصل 

 .يُّوچاـفي الستقامة  االقال بأنه حسنمادية، ي
 التفسير

 النموذجييُّوچّي الـ .لجماعارغبة  وأبرزها -أشكالها على المادية هرغبات نقطاعإل عمل عامة الناس عنبائن يُّوچّي الـعمل 
 كما جاء  تلقائياًِرشَْنكْ تيم ينالها هذه الكمال ومرحلة كانت مهماداهمة  مادية برغبة يضطرب يعود الانه  درجة إلى العقل ضبطنم
 :)٢٠-١٨\٤\٩ (ْبهاَچڤَتَْم شْرۤيَمْد في



 ْروڤينَْديَُّپـداَر-شْٰـنَٰرِٰكَْسـ ڤاي َمـنَه
 ىـِنڤَـْرنَٰانوچوٰن -طَْهى سي ڤايكونْٰٰمْٰشـاتْـڤَـ

 ـويٰشماْرَجـناد -يَر كَراو َهِرْر َمـنْـد
 يىَدُهوكَـتْـ -َسـتْ  - ـيوتَتْشْـكاراتْشَمْٰ شْروتي

 
  ْدرِٰشـاوىَدْرشَـِن -ـيا چالَنْٰـلي - موكونَْد

 ـَمـْمَسنْۤـَچ - نْـَچٱ ىْسـَپـْرِش -چاتَْر  -تْـيا رِْٰبـْه -تَـْد 
 ساوَرْبـِهى -َج ُروَسـ -پاَد  -تْـشَ تَـتْ ـمْٰ ْچـْهرانَٰ

 َأْرپـيِتى -تَـْد َرَسـنامْٰ  تولَـْسـيا -شْـرۤيـَمتْ 
 

 ىَپـدانوَسـْرَپـِن - كْشِٰٰـتْـَر پاداو َهـِره
 ىَپـداْبهيڤَـنَْدِن -ِكـشَ ۤيشـرِٰ ْهُروشـي

 ،هأفعال إلى االستماعب هيذناو ههيكل تنظيفب هييد شغلو ،ِرشَْنكْالعظيم  لربذكر القدمين اللوتسيتين لب فكره شَأْمَبرۤي الملك شغل"
 تذوقب ولسانه ،هيل االمقدمة اللوتس أزهار رائحة شمب وأنفه ،التيمسواه من  أبدان لمسب وبدنه ،العلية هصور إلى النظرب هيوعين
 تنفيذب ورغباته ،هل السجودب ورأسه ،الحج أماكن واهللا هيكلإلى و السيرب هيورجل ،قدميه اللوتسيتين عند المقدمة تولسّي أوراق

 ."صفي بتيم تماماً تليق العلية األعمال هذه كل. شيئتهم

 اۤيياـكاْم –نَـ تو كاَم  ىيتْـشَ داْسكاَمـمْٰ 
 ا َرتيهۤيَجـناشْـَر - لُوَكشْـ -ـَم تَُّهويات

 كما ِرشَْنكْ تيم عند وعملي السهولة بالغ لكنه حيزت دون العلي الصعيد عن هذا حديثال عن أتباع وحدة الوجود المطلقة قصري قد
العظيم  القدمين اللوتسيتين للرب على العقل جمع دون عملية العلية المشاغل هذه .شَأْمَبرۤي َمهاَرَج لمشاغل أعاله الوصف في يتضح
 والعقل الحواس تحتاج. )َأْرتْشََن (اهللا إلى الخدمة التتيميةب الحواس جميع شغل دعىت المشرعة المشاغل هذه ،ذلكل. المتواصل بالذكر
 هو أعاله كما مر والعقل للحواس العلي غلاالش السبب، لهذا. ليس باالمر العملي  ما على الدوام واالقتصار على قطعهاشاغلإلى 

 الزهد مرتبة يبلغوا لم لمن وبخاصة البشر لعموم  بالنسبةْبهَچڤَْد چۤيتا في وكْتَي عليه يطلق الذي العلي قيتحقلل النموذجية العملية
 .بعد

 ١٩\٦. چ.ب

اتْها دي ُهو ْستْـ-ڤاتَ ي نُپوـۤيـ

YaQaa dqPaae iNavaTaSQaae Nae(r)Tae SaaePaMaa SMa*Taa )  
YaaeiGaNaae YaTaictaSYa YauÅTaae YaaeGaMaaTMaNa" )) 19 ))  

 تارِْٰمَپـما ْسُسوـِتى َچِنـنْٰ
 ايـْسـتَّيـشتْ -اتَ ي نُويُّـوچي
يُّو ـْم آتْـَمـنَهيُّـوَچ تُوَجـنْۤ

 المفردات
؛ چي لليو--نَهچييُّو؛  يعتبر--تارِْٰسْم؛  مقارنة--أوَپما؛  هذا--سا؛  يرتجف--ِتىَچإنْٰ؛  ال--َن؛ خالي من الريح --ستَْهه-نْيڤاتَ؛  مصباح--َپهۤيد؛  كما--ياتها
 .  في العال—آتَْمنَه؛  في التأمل--ْميُّوَچ؛  دائم االنشغال--َجتَهنْۤيُّو؛  ملك العقل--ْسياشيتَّتْ-ياتَ

 الترجمة
على الدوام  يبقى ؛هعقلالذي تحكم بتعلي سالم هكذاال يرتجف،  ه،في حاري ال مكان في السراج نور ان كما

 .العليةذات ال في تأمله في راسخاً
 التفسير

كْ تيم نا .الريح من يخلو مكان في شعلة هدوءهو هادئ و  ال يفترمستمر تأمل في  والغارق فيهبحق ِرشَْن



 ٢٣-٢٠\٦. چ.ب

 مْٰـتَّيشـتْـَپـَرَمِتى ُرواتي

Ya}aaeParMaTae icta& iNaåÖ& YaaeGaSaevYaa )  
Ya}a cEvaTMaNaaTMaaNa& PaXYaàaTMaiNa TauZYaiTa )) 20 ))  

Sau%MaaTYaiNTak&- Yatad(buiÖGa]aùMaTaqiNd]YaMa( )  
veita Ya}a Na cEvaYa& iSQaTaêl/iTa TatvTa" )) 21 ))  

Ya& l/Bßa caPar& l/a>a& MaNYaTae NaaiDak&- TaTa" )  
YaiSMaiNSQaTaae Na du"%eNa Gauå<aaiPa ivcaLYaTae )) 22 ))  
Ta& ivÛaÕu"%Sa&YaaeGaivYaaeGa& YaaeGaSa&ijTaMa( )) 23 ))  

ين اۤي ِسـڤَـ- يُّـوَچ مَْٰهـرودّْ
 مْٰتْمانَـاتْـَمـناڤياشـتْـتَْر اي

 ياتيـتوشْٰي اْن آتْـَمـنـيَپـشْ
 

 اتْ تَـْدي مْٰكَيانْتيسوكْـَهْم آت
 اْميينْْدرۤيـاْم َأتيـراْهـْچ -ي بودّْه

 مْٰايڤايشـاتْـاتَْر نَـ ي يِڤـتّ
 تَـتّْـڤَـتَـهي شَـلَـتتْـتَـشْ يْستْـه

 
اي مْٰ الْبـَهـمْٰشـاَپـَرتْـ لَْبـْدْهـڤا مْٰ

  تَـتَـهمْٰكَـياِتى ناْدهيَمـنْـ
  نَـ دوْهـكِْهَنتُويْن ْستْـهياْسمي

چو اِتىيـالْشـتْـيڤي اپـروٰن
 

  - يُّـوَچـمْٰ َس-اْد دوْهكَْهى ۤيْدي ڤمْٰتَـ
ڤ تَـْميـچـمْٰ َس- يُّـوَچ مْٰـيُّـوَچ

 المفردات
؛ اليُّوچا مزاولة ب--اۤيِسڤَ-َچيُّو؛  محصور عن المادة--َهْمنيْرودّْ؛  نشاط فكري--ْمشيتَّتْ؛ )لشعور اإلنسان بسعادة علية( يوقف --أوَپَرَمِتى؛  في حالة حيث--ياتَْر
 --سوكَْهْم؛  يرضى--توشْٰياتي؛  في الذات--آتَْمني؛  يدرك مقام--َپشْياْن؛  الفرد--آتْمانَْم؛  بالعقل الصفي--آتَْمنا؛  حتماً--ِاڤَ؛  أيضاً--تْشَ؛  بالذي--تَْريا

 -- تْشَ؛أبداً --َن؛  حيث--ياتَْر؛  يعلم--يِڤتِّ؛ علي --ياْمينْْدرۤيَأت؛  سالك--راْهياْمْچ؛ طنةف ب--بودّْهي؛  ذاك--تَتْ؛  الذي--ياتْ؛  عظيم--يانْتيكَْمآتْ؛ سعادة
؛  ما عداه--َأَپَرْم؛  أيضاً--تْشَ؛  بالتحصيل--لَْبْدْهڤا؛  ذاك الذي--ْماي؛  من الحق--تَتّْڤَتَه؛  يتحرك--شالَتيتْ؛  قائم--ْستْهيتَه؛  هو--أياْم؛  حتماً--ِاڤَ؛ أيضاً
 --ا َأپيروٰنچو؛  بالعذاب-- دوْهكِْهَن؛أبداً --َن؛  قائم--ْستْهيتَه؛  بالذي--ياْسميْن؛  من ذلك--تَتْها؛  أكثر--يكَْم َأْده؛أبداً --َن؛ تبر يع--َمنْياِتى؛  كسب--الْبَهْم

 يسمى غيبوبة في --تَْممْٰچيَس -َچيُّو؛  قتل--ْميُّوَچڤ؛  لعذاب االحتكاك المادي--مْٰيُّوَچَس -دوْهكَْهى؛  اعلم--اتْۤيڤيْد؛  ذاك--تَْم؛  يهتز--ياتْشالْتْڤي؛ ولو انه صعب
 . اليُّوچا

 الترجمة
الغيبوبة  التي تدعى ة الكمالعلى درج يُّوچاالـ زاولةم بفضلة الماديالشواغل افة من ك هعقل يفرغ الفرد
.  بالذاتينتشي ويبتهجذ  اصفيال العقلالذات ب رؤية على الفرد بقدرةهذا الكمال  تميزي .)َسماْدهي (الروحية

 كونهمؤمناً انه ال يوجد فوز اعظم، . علية حواسبها تخوم حدت ال عليةعادة سفي  الفرديغرق  ،بهجةالتلك  في
 الحريةفي الواقع  هي هذه. المصاعب أعظم وسط في حتى مطلقاً حقاليحيد عن  ال المقام، ذاعلى ه قراًمست

 .يالمادحتكاك  االعن ناشيءال شقاءال كل من الفعلية
 تفسيرال



 الفرد في يستقيم ،هاوبعد. يُّوچيالـ المبدأ ميزات أولى هذه ويُّوچاالـ ممارسة بفضل تدريجياً المادية بالمفاهيم الفرد تعلقه يقطع
ء ّدعا اأوهاموراء  ينالعلي والفطنة العقل بواسطة  في قلبهالذات العلياعثر على يُّوچّي الـ ان تعني التي )َسماْدهي(الروحية  الغيبوبة
 المشروعين غير المعلقين بعضيسعى . َجلينَْپتَ رياضة مبادئ إلى عموماً يُّوچاالـ ممارسة تستند. الذات العلياو النفس الهبائية وحدة
 الحقيقي الغرض جاهلين نجاةالهو غرض  التوحد هذا ان أتباع وحدة الوجود المطلقة يقولو، الذات العلياو النفس الهبائيةمطابقة إلى 

 تداعي من خوفاً ،أتباع وحدة الوجود المطلقة ينكرها التي َجلينَْپتَ رياضة في العلية باللذة تسليم ثمة. ةيُّوچيالـ َجلينَْپتَ رياضةل
 ما ووه العلية الحواسحققة بالم العلية اللذة بوجود قطع هنا يوجد لكن عاِلموال العلم ثنائية أتباع وحدة الوجود المطلقة ينكر. تهمنظري
 ْمناناچو ْماناۤينْشۤو-ْرتَْهىشاپورو: )٣٤\٣( سۤوتَْر-يُّوَچ في الكبير الحكيم ينص. ةيُّوچي الـرياضةالواضع  موني َجلينْتََپ يدعمه

 .تيإ شَكْتيْر-شيتيتْ ا ڤطْهاشْْپَرتي-ْسڤَرۤوَپ ْميالْڤَكاي هڤَْپَرتيْپَرَس
 وفي ةحسيال ترضيةالو المعاشو ماديال تدينال تعني ْرتَْهىشاپورو مةكل. علية قدرة هي تلك) شَكْتيْر-شيتيتْ (الروحية ةالباطن فتنةال

 التي العلية الباطنةقدرة ال هي ْمكايڤَلْيا لكن أتباع وحدة الوجود المطلقة  عندْمكايڤَلْياهو " هللابا التوحد "هذا. باهللا التوحد مسعى النهاية،
 مرآة عن الغبار نفض :الحال تلك على تْشايتَنْيا المولى يطلق. َجلينَْپتَإلى  ستناداً امقامها األصلي تحقيق إلى النفس الهبائيةب تدفع
 أيضاً المبدئية َننيْرڤا ونظرية. )ْمنَاَپڤنيْر -اْچنيڤدا -َمها -ْبَهڤَ(نجاة ال  هيتلك" النفض "وسيلةو. )ماْرَجنَْم-َنَدرَپ-تُوشيتْ (العقل
 هذا فيهنا  ذلك على ْبهَچڤَْد چۤيتا ويؤكد. يهْستهيتڤَيا ڤَْنِپْسڤَرۤو: سمىحيث ت) ٦\١٠\٢ (ْبهاَچڤَتَْم شْرۤيَمْد في المبدأ هذا مع فقةوامت

 .النص
 هذه :ْبهاَچڤَتَْم شْرۤيَمْد فيجاء . )َننيْرڤا (المادي الفراغ بعد ِرشَْنكْذكر  تسمى التي اهللا إلى الخدمة التتيمية أو الروحية األفعالتتجلى 

 هذه من نجاةالو المادية بالعدوى المشوبة الروحية الحياة حالة هي ماۤيا. )ْستهيتيهڤَيا ڤَنِپْسڤَرۤو ( الهبائيةفسللن الحقيقية الحياة هي
 )شَكْتي-شيتيتْ( هي ةباقيال الحياة: بقوله ذلك َجلينَْپتَ يقبل كما. للنفس الهبائية ليصاأل األزلي المقام زوال عنيت ال المادية العدوى
 العلية اللذة تلك: بعبارة) ١٢\١\١ (سۤوتَْر-ِڤدانْتَ في ذلك على ويؤكد. )تيإ شَكْتيْر-شيتيتْ ا ڤطْهاشْْپرتي-ْسڤَرۤوَپ ْمڤَلْياكاي (العلية اللذة
-يْبَهكْت ستوضح. )يُّوچا-ْبَهكْتي (اهللا إلى الخدمة التتيميةواسطة ب سهل ومنالها. )اساتْۤيْبْهٱ وَميُّ-آنَنَْد (يُّوچاالـ أغراض منتهى هي
 . بالتفصيلْبهَچڤَْد چۤيتا من السابع الفصل في يُّوچا

 بلغ  قدفردال  انيقال. الفصل هذا في ةمذكورال يُّوچاالـ رياضة  فيَسماْدهي -اتَۤيْچأَسمْپَر  وَسماْدهي -اتَۤيَسْمْپَرْچ:  نوعانَسماْدهي
-اتَۤيَسْمْپَرْچ في الدنيوية باللذة اتصال مطلق يوجد يعود ال .النظر من طريق العلي المقام في يستقيم عندما َسماْدهي -اتَۤيَسْمْپَرْچ
 يُّوچاالـ ممارسة. المقام هذافاشالً دون بلوغ يُّوچّي الـويعتبر  الحواس من المستمدة السعادة أشكال افةك  عنفردال  لتعاليَسماْدهي
لحياة ا فييُّوچّي الـ انغماس. متناقضةارسة هي مم الترضية الحسيةضروب  شتى هافي تجازالتي و الحاضر الوقت في المزعومة
 على مستقيم غير )يُّوچيةالـ سيّدهي (قوى التصرف في الطبيعة الماديةب المفتونيُّوچّي الـ حتى ومهزلة هو والمخدراتالجنسية 
 يتعينلذلك، . يُّوچاـلل انبيةالج لقوىإلى ا انجذب ذاا النص هذا بيان حسب الكمال بلوغ على يُّوچّيالـ يقوى لن .الصحيح الوجه
 .النحو هذا على يُّوچاالـ هدف بضياع العلم قوى التصرف في الطبيعة المادية طلب أو البدنية التمارينهازل م في ينشاركالم على
 إلى معها يطمح الانه  درجة إلى خدمته في سعيد ِرشَْنكْ تيم. العصر هذا في يُّوچاـلل ممارسة خير هو فيه فتنة ال الذي ِرشَْنكْذكر 
 ْچۤياَن يُّوچا و يُّوچا-ْدْهۤياَن و يُّوچا-َهطَْهى مارسةم  في وجهنعيشه الذي النفاق عصر فيكثيرة وال سيما  عوائق ثمة. سواها سعادة
 .يُّوچا-ْبَهكْتي و أكَْرَم يُّوچا مجال في العقبات هذه تخلولكن 
 حواس لكن  الماديالبدن ت الحياة تدب فيدام  ماالجماعو فاعوالد والنوم األكلوهي   البدن المادياحتياجات سد من مفر ال
ذوقاً مت رديئة، بصفقة انتفاع خير منتفعاً كفافه لقبوله حد البدن احتياجات سد اثناء جيتهت ال الصفية يُّوچا-ْبَهكْتي إلى منصرفال

 التأهب دائم لكنه -األقارب أعز موت وحتى قلةوال المرض مثل - الطارئة باألحداث يبالي ال كما ِرشَْنكْذكر  في علية سعادة
 ارضةالع األحداث تلك كل  يتحملانه :)١٤\٢ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في جاء. واجبه عن األحداث تحيده ال ويُّوچا-ْبَهكْتي في واجباته قضاءل

 كمال درجات أرفع يبلغ النحو، هذا على. )هاَرتَْب ْسڤَشَتيتۤيكْ ْزْمتا َزۤيانيتْٱ نُوآَچماپاي (واجباته على تؤثر وال وإدبارها بإقبالها لعلمه
 .يُّوچاالـ

 ٢٤\٦. چ.ب
Sa iNaêYaeNa Yaae¢-VYaae YaaeGaae_iNaivR<aceTaSaa )  
SaªLPaPa[>avaNk-aMaa&STYa¤-a SavaRNaXaezTa" )  

MaNaSaEveiNd]YaGa]aMa& iviNaYaMYa SaMaNTaTa" )) 24 ))  



 يُّوـڤْـكْتَويَُّن ىيـتْـشَشْـيَسـ ن
 ِشـتَـساتْـ - نَّٰيْرڤينٱ ُچويُّـو

 ْسمْٰ ْپـَرْبَهـڤاْن كاما-كَلْـَپ نَْٰس
 تَـهـشَٰاكْتْـڤا َسـْرڤاْن َأِشـيتْ

 مْٰـراَمـْچ -ا ييِڤـنْْدريَمنَـسا
 ا َسَمـنْـتَـتَـهياْمــيينيڤ

 المفردات
 --ْپَرْبَهڤاْن؛  تخمينات فكرية--كَلَْپَسنْٰ؛  دون حيدان--ِشتَساتْ-َأنيْرڤينَّٰ؛ ةاليُّوجي اضةري ال--يُّوَچه؛  مفروض الممارسة--كْتَڤْياهيُّو؛  بعزم--َنىيتْشَنيشْ؛  ذاك--َسه
 --ْمياڤينيا؛  طقم تام من الحواس--راَمْمْچ-إنْْدرييا؛  حتماً--ِاڤَ؛  بالعقل--َمنَسا؛ ةكليبال --تَهَأِششَٰ؛  كل--ْسْرڤاْن؛  تاركاً--تْياكْتْڤا؛  رغبات مادية--كاماْن؛ وليد
 .  من كل الجوانب--َسَمنْتَتَه؛ تنطيم

 الترجمة
 الرغبات جميع تفريغ ،دون استثناء عليهكما يجب  ؛ال ينحرفان وإيمان بعزم يُّوچاالـ مزاولة لإلنسانينبغي 
 .هات بالعقلالج كل من حواسه جميع يضبط هكذا و،تخمينالبنات  المادية

 التفسير
 ثابرةوالم النهاية في بالنجاح كون موقناًي ان يجب. حيدان دون بصبر دربه على المثابرةو عزمبالمتحلياً يُّوچّي الـ يكون ان يجب
رۤوَپ  كتبي ،يُّوچا-ْبَهكْتي من جهة. الهوادة يعرف ال لمن حتمي النجاح. للنجاح انتظاره طال ذا اعزمه يثبط ان دون وهوادة دون

 :)٣( تَِرأوَپِدشاْم كتابه بعنوان في ُچوْسوامّي
 اتْۤيْرياْد ْدهاۤيـتْـشَشْـياوتْساهاْن ن

 ْپـَرڤَـْرتَنـاتْ - كَْرَم -تَـتْ  -تَـتْ 

  الربتيم صحبة في اجباتهو اءقض  بفضلوالعزم والمثابرة بالحماس مفعم بقلب بنجاح يُّوچا ْبَهكْتي  تنفيذ اإلنسانيستطيع"
 ." األصالةشاكلة أعمالب وباالنشغال

 هـتِّرِٰ ڤْـتُواچاتْ َسـۤيـتْ – َچنْٰـَس
 يتاْدْهـييه ْپـَرسيْر ْبَهكْتيْبهذْـشَٰ

 على بيضها الدوري وضعت ،ذات مرة. البحر مواجأل بيضه فقد الذي الدوري العصفور مثال تباع الإلنسانينبغي  العزم، من جهة
 فراغ اعلى  جدوى فعزمتا دونبيضه إعادة البحر تلباوط ت العصفورةغضب فبأمواجه بيضها الواسع البحر حمل لكن الشاطئ
 َچروذَ ربانيال الطائر مسامع بلغ حتى ا وشاع خبرهاعزمه استحالة من علجميا سخرف الصغير ابمنقاره الماء بالتقاط تبدأ. همياه
 أمر ،عندئذ. بالمساعدة ووعد ،هاعزم من سرتفقد امرها ول جاءو الصغيرة ختها على شفاقباال َچروذَ شعر. نوشْڤي الربطية م

 برحمة عصفورةال تسعد فالبيض وأعاد همن البحر فزععصفورة فال عملبشخصياً  قام وإال الفور على بيضها بإعادة البحر وذََچر
 .َچروذَ
 المبادئمن يتبع  كل  حتماًيعين ربال لكن الصعوبة  في غايةِرشَْنكْذكر  في يُّوچا-ْبَهكْتي وبخاصة يُّوچاالـ ممارسة بدوت قد كذا،
 . ذاتهيعين من يعين الرب  ألنكبير بعزم

 ٢٥\٦. چ.ب

 ْر اوَپـَرِمـْديه شَـنايشَـنا

XaNaE" XaNaEåParMaed(buÖya Da*iTaGa*hqTaYaa )  
AaTMaSa&SQa& MaNa" k*-Tva Na ik-iÄdiPa icNTaYaeTa( )) 25 ))  

 اۤيـتَۤيهرِٰـْچ -ي ْدْهرِٰت اۤيـبودّْْه
 تْـڤارِٰ َمـنَه كْمْٰـْستَْهـمْٰ َس-آتْـَم 
 تْىينْتَـيشـتْـي ْد َأپـيـتْـشنْۤينَـ ك

 المفردات
؛  يضع في العلى--مْْٰستَْهمَْٰس -آتَْم؛  يحمل بالقناعة--اۤيتَۤيهرِْٰچ -ْدْهرِٰتي؛  بالفطنة--اۤيبودّْْه؛  عليه التراجع--أوَپَرِمتْ؛  خطوة خطوة--يهشَنا؛ تدريجياً --شَنايه
 .  مفروض ذكره--تْىشينْتَيتْ؛  حتى--َأپي؛  ما عداه--يتْتْشكينْۤ؛  ليس--َن؛  جاعال--تْڤارِٰكْ؛  عقل--َمنَه

 ةالترجم



ويفرغ عقله من كل شاغل  ة،فطنبال غيبوبةال في الفرد غرقيست ان يجب ، وبقناعة تامةفخطوة خطوة ،بالتدرج
 .الذاتما سوى 

 التفسير
 في  العقلةاستقام يفترض. ْپَرتْياهاَر يسمى ما وهذا الالزمتين والفطنة  بالقناعةتدريجياً ةالحسي هاتنشاط نقاص الإلنسانينبغي 
ولباسها البدني عينية الذات  مفهوم لهاء اخطر ينتفي عندئذ،. الحواس عن واالنقطاع والتأمل بالقناعةضبطه   عند)ْدهيَسما (الغيبوبة
هذه و البدنعمارتها في  طيلة بالمادة النفس قترانا  على الرغم منالذات العليا سوى بلذة التفكير لفردل ال ينبغي آخر، بكالم. المادي

 .مباشرة بصورة ِرشَْنكْذكر  مارسةمالحالة سهلة التحقيق ب
 ٢٦\٦. چ.ب

ي نتُواي تُواي يلَـتتْـشَشْـ

YaTaae YaTaae iNaêl/iTa MaNaêÄl/MaiSQarMa( )  
TaTaSTaTaae iNaYaMYaETadaTMaNYaev vXa& NaYaeTa( )) 26 ))  

 َرْميشَـلَْم َأْستْهتْــشَـنْۤتْـَمنَـشْ 
 تَـْدياياْمــيي نتُوتَـتَْس تَ

 تْيى نَـمْٰآتْـَمـنـى ِاڤَ ڤَـشَـ
 المفردات

-آتَْمني؛  هذا--ِاتَتْ؛  تنظيم--اْميايني؛ من هناك --تَتَه تَتَه؛  غير ثابت--َأْستْهيَرْم؛  مذبذب--شَلَْمتْشَنْۤتْ؛ قل الع--َمنَه؛  يهتاج بحق--لَتيتْشَنيشْ؛  حيثما--تَهياتَه يا
 .  ال بد من اخضاعه--تْىنَي؛  حكم--ڤَشَْم؛  حتماً--ِاڤَ؛  في الذات-

 الترجمة
الفرد ويعيده تحت سلطة  هيضبطن  ايجب ،بسبب طبيعته المذبذبة والمتقلبةالعقل من حيثما واينما يشرد 

 .الذات
 التفسير

) أيضاً تتبع والحواس (العقل يضبط من. العكس وليس عقله ضبط محقق الذاتيُّوچّي الـ واجبمن  لكن متقلبة العقل طبيعة نا
 السعادة قياسم امّيْسوُچوـال يعلم. )داَس-وُچ (الحواس خادم يسمىف هعقلوأما من يسيطر عليه  ْسوامّي أو ْسوامّيُچو يسمى

 ِرشَْنكْ خدمة. )ِرشَْنكْ (ِكشَشۤيِرْه: للحواس المطلق المالك خدمة في العلية الحسية السعادةب الحواس تنشغل. مستمدة من الحواسال
 .يُّوچاالـ ممارسة كمال درجات أرفع هو وبإحكام الحواس ضبط نهج هو وهذا. ِرشَْنكْذكر  يسمى صفية بحواس

 ٢٧\٦. چ.ب

 مِْٰانَـي  ِهـمْٰ َمـنَـَسـ-ْپـَرشـانْتَ 

Pa[XaaNTaMaNaSa& ùeNa& YaaeiGaNa& Sau%MautaMaMa( )  
oPaEiTa XaaNTarJaSa& b]ø>aUTaMak-LMazMa( )) 27 ))  

 ـَمـْم سوكْـَهْم اوتَّمْٰـنَيُّـوچي
 مْٰ َرَجـَسـ-شـانْتَ ي تياوپا

 ـْمشَٰتَـْم َأكَـلَْمـ ْبهۤو-ْبَرْهَم 
 المفردات

 --أوپايتي؛  َأرفع--َمْمأوتَّ؛  سعادة--سوكَْهْم؛ چّيو يُّ--ْمنَچييُّو؛  هذا--ْمِانَ؛  حتماً--ْهي؛  من عقله--َمنََسْم؛ شْٰنَٰرِٰكْ هادئ، ثابت على لوتس قدمي --ْپَرشانْتَ
 . شر العمل السابقثواب  تحرر من --ْمَأكَلَْمشَٰ؛  تحرر بالتوحد باهللا--تَْمۤوْبه-ْبَرْهَم؛  هدأ روعه--َرَجَسْم-شانْتَ؛ يحصل

 الترجمة
؛ ويدرك وحدة نوعيته  الحماسةشاكلةيتعالى عن . علّي عقله يتتثبب العليةسعادة كمال ال بأرفع ّييُّوچالـفوز ي

 .جميع ذنوب ما قدم من سيئات من هحررمع اهللا مما ي
 التفسير



 ال: )٥٤\١٨( ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في .  العظيمالرب إلى الخدمة العلية في واالستقامة المادية الشوائب من الحرية حال هي ْبهۤوتَ-ْبَرْهَم
 من ةالفعلي النجاة. )َپراْم ىلَْبَهِت ْمْبَهكْتي-َمْد ( العظيمالقدمين اللوتسيتين للرب على هعقل تثبيت قبل ْبَرْهَمْنثبات في ال أحد ستطيعي

 .)هوَديُّنْيڤَپداَر-ِرشَْنكْ َمنَه ايڤ ـَس (ِرشَْنكْذكر  يأ اهللا إلى الخدمة التتيمية في  الثبات هيالمادية الشوائب كلمن و  الحماسةشاكلة
 ٢٨\٦. چ.ب

ي مْٰتْمانَـا َسـدمْٰ ِاڤَـَجـنّْونْۤ

YauÅàev& SadaTMaaNa& YaaeGaq ivGaTak-LMaz" )  
Sau%eNa b]øSa&SPaXaRMaTYaNTa& Sau%MaénuTae )) 28 ))  

 هـ كَلْـَمـشَٰ-ـتَ يَچ ڤيُّـوچۤي
 ـْسـَپـْرشَـْممْٰ َس-سوكِْهـَن ْبَرْهَم 

  سوكْـَهْم َأشْـنوِتىمْٰانْتَـيَأتْ
 المفردات

؛  كل الشوائب المادية--هكَلَْمشَٰ؛ متحرر من --تََچڤي؛ الذات العليا المتصل ب--چّيويُّ؛  الذات--ْمآتْمانَ؛  دائماً--َسدا؛  لذا--ِاڤَْم؛ اليُّوچا مشغول بممارسة --َجْننْۤيُّو
 .  يحصل--َأشْنوِتى؛  سعادة--سوكَْهْم؛  االعلى--َأتْيانْتَْم؛  على اتصال دائم باهللا--ْسَپْرشَْممَْٰس -ْبَرْهَم؛  في سعادة علية--سوكِْهَن

 الترجمة
بإتصاله بالخدمة  سعادةال درجات أرفع ّييُّوچالـ من كل شائبة مادية، يحقق  ومتحرراً العلياالذاتمستقراً في 
 .اهللا إلى الودية العلية

 التفسير
 يه،ل اعلية خدمة اءقض هو ومقامها اهللا من قدرة النفس الهبائية. باهللا صلته باب من األصلي الفرد مقامه  تحقيقيعني تحقيق الذات

 .شَْسَپْرْمَس-ْبَرْهَم  يسمىاهللاب يالعل الوصال وهذا
 ٢٩\٦. چ.ب

 مْٰ ْستْـَهْم آتْمانَـ-تَ  ْبهۤو-َسـْرڤَ 

SavR>aUTaSQaMaaTMaaNa& SavR>aUTaaiNa caTMaiNa )  
wR+aTae YaaeGaYau¢-aTMaa SavR}a SaMadXaRNa" )) 29 ))  

 يتْـَمـنـاشـتْـي تان ْبهۤو-َسـْرڤَ 
  تْماكْتايو - يُّـوَچكْشَٰـِتى إ

  َدْرشَـنَـه-ـتَْر َسَم َسـْرڤَ
 المفردات

؛  يرى--كْشَِٰتىإ؛  في الذات--آتَْمني؛  أيضاً--تْشَ؛  مخلوقات--تانيْبهۤو؛  كل--َسْرڤَ؛ الذات العليا --آتْمانَْم؛ لمخلوقات نافذ في كل ا--ْستَْهْم-تَْبهۤو-َسْرڤَ
 .  يرى على حد سواء--َدْرشَنَه-َسَم؛  في كل مكان--َسْرڤَتَْر؛ شْٰنَٰرِٰكْ المتناغم مع ذكر --آتْما-يوكْتَ-َچيُّو

 الترجمة
الرب العظيم  أنا ،يرانيذاته  حققمن ، حقاً .فّيكل حي  يرىو ،األحياء كل فيالحقيقي  ّييُّوچالـراني ي

 .مكان كل في عينه،
 التفسير

 كل قلب في َپَرماتْمابوجه  الرب يحل :َپَرماتْمابوجه  حي كل قلب في ِرشَْنكْ يبصر ألنه النموذجي بصيرال هو ِرشَْنكْ تيميُّوچّي الـ
مس ي والأزلياً  علي اهللا ان النموذجييُّوچّي الـ يعلم. )طَْهتيشْتي ْرجوَنٱ ىِدِش-ْدِرْه ْمتاناْبهۤو-َسْرڤَ إشْڤََره (َنْبراْهَموالـ الكلب من
  البدن ايضاًقلب في النفس الهبائية تقطن.  العظيمللرب العلية الحيادية هيتلك . َنْبراْهَمالـ أو الكلببدن  في سواء عند نفاذه لمادةا

 عنيقصر فعلياً  يُّوچاالـ يمارس ال منو ،النفس الهبائية عن الذات العليا يميز ما هذا واألحياء جميعقلوب  في اضرةح غيرلكنها 
 كاألم الفياض الربان : تيِرْسْم فيجاء . والكافر المؤمن من كل قلب في ِرشَْنكْ يبصر ان ِرشَْنكْ تيم يستطيع. بوضوح لكذ رؤية

 .أطفالها من أحداً تحابي ال التي العظيم كاألم األب. )يهَهر ُموَپَر ِهي آتْما تْشَ تْشْاڤتِْرماتْ تْشَ شْاتڤآتَتَتْ (والمعيل



والمادية أو ) العلوية(للرب قدرتين كما سيوضح في الفصل السابع، وهما الروحية . حي قائم في قدرة الرب أيضاًخارجياً، كل 
كل حي قائم فيه . يبقى الحي في قدرة الرب على الدوام. أ على يد القدرة الدونيةمع أن الحي من القدرة العلوية لكنه يهي. الدونية

 .بطريقة أو بأخرى
 حسب منازلها اختالف  على الرغم منالظروف كافة في اهللا خدم تبقى النفوس جميع ان يرى ألنه واحدة بعينيُّوچّي الـ يبصر
 في وجودها اثناء مباشرة بصورة اهللا خدمةبو الطبيعة المادية، في جودهاو اثناء المادية حواسها خدمةب النفوس تقوم. عملهاثواب 
 . تلك البصيرة المتساوية على اتم وجهِرشَْنكْ تيميملك . في الحالتين هللا خادمة النفس تبقى. الروحيةالقدرة 

 ٣٠\٦. چ.ب

 َسـْرڤَـتَْري اتي َپـشْمْٰ مايُّـو

Yaae Maa& PaXYaiTa SavR}a Sav| c MaiYa PaXYaiTa )  
TaSYaah& Na Pa[<aXYaaiMa Sa c Mae Na Pa[<aXYaiTa )) 30 ))  

 ياتي َپـشْيِّ تْـشَ َممَْٰسـْرڤَـ
 يامۤيـشْـ نَـ ْپـَرنَٰمْٰاَهـۤيتَْسـ

 ياتيـشْـَسـ تْـشَ ِمى نَـ ْپـَرنَٰ
 المفردات

؛  ليس--َن؛  أنا--َأَهْم؛  له--تَْسيا؛  يرى--َپشْياتي؛  بي--َميِّ؛  و--تْشَ؛  كل شيء--َسْرڤَْم؛  في كل مكان--َسْرڤَتَْر؛  يرى--َپشْياتي؛  لي--ماْم؛ الذي --ياه
 .  ضائع--ياتيْپَرنَشْ؛  وال--َن؛  إلّي--ِمى؛  أيضاً--تْشَ؛  هو--َسه؛  ضائع--اميۤيْپَرنَشْ

 الترجمة
 في يراني من .مطلقاً هعّيضأ وال نيعّيضي ال ،فيَّ جميعال ويرى مكان كل

 التفسير
 المادية للطبيعة يرى ظواهر متباينة قد يبدو انه. ِرشَْنكْكل شيء في  يرى كما دون ريب مكان كل في ِرشَْنكْالرب  ِرشَْنكْ تيم يرى
 ألنه رب كل ِرشَْنكْيستحيل وجود شيء دون . ِرشَْنكْ قدرة عرض سوى ليس شيء كل ان عالماً أحواله، كل في ِرشَْنكْيذكر لكنه 
ة وعن المادن من ره نجاةالمفهوم  عن حتى علي مقام وهو ِرشَْنكْ حب تنمية هو ِرشَْنكْذكر . ِرشَْنكْذكر هذه هي قاعدة وشيء 
 عندئذ،. ِرشَْنكْه ويصبح قلبه مفعماً بحب عند يصبح كل شيء ِرشَْنكْ ان بمعنى ِرشَْنكْ  بموالهالتيم، حيث يتحد تحقيق الذاتحالة 
 هو فِرشَْنكْاما الفناء في . الصعيد هذا على بصره عن يغيبالرب  يعود وال التيم هالك يستحيل. ِرشَْنكْ وبين بينه حميمة ةصل تقوم

 : ) ٣٨\٥( هيتاْم َس-ْبَرْهَم فيجاء . يهعل التيم يقدم ال روحي انتحار
 شَـِنـَنتْڤيلو-ْبَهكْتي-هوريتَشّْتّْ-َجـَنمانْۤرِْٰپـ

 انْتييلُوكَيـو ڤٰشىيَدرِْٰهيڤَ َسـنْتَـه َسـدا
 ـمَْٰپْسـڤَـرۤو - چونَٰٰ -ـينْتْيا تْشـسونَْدَرم َأۤياَمـشْٰياْم 

 ، صورةاألزلية بصورته قلبهيتجلى في  بل الحب بمرهم عينه الممسوحة التيم نظر عن يغيب ال الذي ُچوڤينَْد األولي الرب عبدا"
 ."َمسونَْدَرياشْ

  ْبَهـجامي تَـْم َأَهـمْٰمْٰپوروشَٰـ -م آْدي ڤينَْدُچو

 اهللا يشهد الذييُّوچّي الـ حالة أيضاً هي تلكو. هنظر عن تيمه يغيب الكما  الصعيد هذا عند تيمه نظر عن ِرشَْنكْالرب  يغيب ال
 .في قلبهالرب حتمل مرور لحظة دون رؤية ي يعود وال صفيتيم  إلى يتحول يُّوچّيالـ هذا ومثل قلبه داخل َپَرماتْمابوجه 

 ٣١\٦. چ.ب

 مْٰ مايُّـو مْٰتَـيْستْه-تَْبهۤو-َسـْرڤَ

SavR>aUTaiSQaTa& Yaae Maa& >aJaTYaek-TvMaaiSQaTa" )  
SavRQaa vTaRMaaNaae_iPa Sa YaaeGaq MaiYa vTaRTae )) 31 ))  

 تَـهيكَتْـڤَـْم آْستْهِاْبَهـَجـتْى 
 يپـٱ نُوَسـْرڤَـتْـها ڤَـْرتَما

  ڤَـْرتَـِتىيِّ َميُّـوچۤيَسـ 



 المفردات
؛  من كل الوجوه--َسْرڤَتَه؛  قائم--آْستْهيتَه؛  في وحدة--كَتْڤَْمِا؛ التتيميةالخدمة  في --ْبَهَجتي؛  لي--ماْم؛ الذي --ياه؛  نافذ في القلب--ْستْهيتَْم-تَْبهۤو-َسْرڤَ
 .  يبقى--ڤَْرتَِتى؛  بي--َمّي؛ مستعلي ال--يُّوچّي؛  هو--َسه؛  على الرغم من--َأپي؛  قائم--مانَه-ڤَْرتَ

 الترجمة
 .على الدوامفيَّ  قىبي، الذات العلياعين ني نأ، عالماً الذات العليامثيل منشغل بخدمة عبادة  يُّوچّي

 التفسير
. لوتس وزهرة وهراوة اًوقرص صدفة مسكي ديأ بأربع نوشْڤي صورةب ِرشَْنكْ يشهد داخل قلبه، الذات العليا في يتأمل الذييُّوچّي الـ

الذات ، ذلك عدا. الذات العليا صورةب األحياء جميع بوقل في هو الحاضر ِرشَْنكْن أو ِرشَْنكْ عين نوشْڤي ان العلميُّوچّي للـ ينبغي
 الخدمة التتيمية إلى نقطعمال ِرشَْنكْ تيم بين مغايرة توجد ال كما.  متعددةذوات ت وليسةحد واذات األحياء جميع قلوب في العليا
 كان ولوعن ذكره  ِرشَْنكْذكر  فييُّوچّي الـال ينقطع . الذات العليا في تأمله في غارقال النموذجييُّوچّي الـ وبين ِرشَْنكْ إلى العلية

تيم  :)١٨٧\٢\١( سينْْدهو-تَِرَرساْم-ْبَهكْتي في ْسوامّيُچوشْرۤيَل رۤوَپ كتب . د المادي الوجوفي وجوده أبان األعمال شتىب مشغوال
-ناَرَد فيجاء  .)اوتْشْياِتى ـَس موكْتَه-جۤيڤَْن ْستْهاسوڤَا ىأپ نيكْهيالْسڤْ (ذكره، يتحرر من رهنه المادي تلقائياًً إلى  المنقطعاهللا
 :شَراتَْرتْنَْپ

ينِّهشِّتّْانَـڤَـ-كاالدى-ديْك
  ڤيْدهايا تْـشَتُوِشـتْـ نِٰشْـرِٰكْ
 ـيُّـو ْبَهـڤَـتي كْٰشـيْپـَرمَْٰم -تَـْن 

 ووراء الوجود يعم الذي ِرشَْنكْـ لالعلية الصورةب نتباهه احصر من طريق صحبته جةهب ينال ثم ومن ِرشَْنكْفي  يستغرق الفرد"
 ."والمكان الزمان

ج تْىيَجـوي يُّـ ْبَرْهَمـٰنڤُوۤي

. كامالًيُّوچّي الـ يجعل ،َپَرماتْمابوجه القلب في  ِرشَْنكْحضور فهم و ،يُّوچيالـالمراس  في بوبةغيال درجات أرفع هو ِرشَْنكْذكر 
 ويُّ َبهوْدها َسْن پي كُوِا( أحد واحد هعلى الرغم من ان األحياءجميع  قلوب في اهللاتوسع  :)٢١\١( ْدشَأوَپنيتاَپنّي  -پاَلُچوجاء في 

 :شاْستَْر تيِرْسْم فيكما جاء . )ْبهاتيڤَ
ڤيشْٰـٰنوهُروَپـِاڤََكِا
 ـشَـياهمْٰنَـ َسـّي اپۤيڤْـ -ڤَ َسـْر

أي  تْـشَمْٰـَپـْم ِاكَاْد رۤوۤيشْـڤَـْر
 ڤَـتْ َبـهوْدِهـياِتى -ْريا سۤو

 ان على الرغم من  بوقت واحدمكان كل في الشمس تظهر كمايحل . العلية مكان بقدرته  في كلالوجود يعم لكذ ومع واحد، نوشْڤي"
 ."واحدة صورته

 ٣٢\٦. چ.ب

 َن َسـْرڤَـتَْرىيآتْماوَپـْمـ

AaTMaaEPaMYaeNa SavR}a SaMa& PaXYaiTa Yaae_JauRNa )  
Sau%& va Yaid va du"%& Sa YaaeGaq ParMaae MaTa" )) 32 ))  

 ْرجوَنٱ ي يُّـواتي َپـشْمَْٰسَمـ
 مْٰڤا دوْهكْـَهـي اْدي ڤا مْٰسـوكْـَهـ

  َمـتَـهُمو َپـَريُّـوچۤيَسـ 
 المفردات

-ڤا؛  سعادة--سوكَْهْم؛ أْرجوَن يا --أْرجوَن؛ الذي --ياه؛  يرى--َپشْياتي؛  على حد سواء--َسَمْم؛  في كل مكان--َسْرڤَتَْر؛  بالمقارنة--َنىيأوَپْم؛  مع ذاته--آتَْم
 .  يعتبر--َمتَه؛  كامل--َپَرَمه؛ مستعلي --يُّوچّي؛  مثل--َسه؛  شقاء--دوْهكَْهْم؛  أو--ڤا؛ ذاإ --يادي؛  أو-

 الترجمة
في  األحياء جميعليها، بين  ارى المساواة الحقّة، بالنسبة لذاته وبالمقارنةي منهو  أْرجوَن يامثالي، ال يُّوچّيالـ

 . وشقائهم سعادتهمكل من 



 التفسير
 وسبب ،اهللا نسيان صلته بتكمن معاناة الفرد في. شخصيةال تجربته بفضليعي سعادة ومعاناة كل حي  نموذجييُّوچّي   هوِرشَْنكْ تيم

هو  النموذجييُّوچّي الـ. طالق االعلى المالك هو ِرشَْنكْ. إنسانجميع اعمال كل ب العظيم تمتعالم هو ِرشَْنكْ ان هعلم هو السعادة
ها لتصنتيجة نسيان  المادي الثالثي شقاءلل خاضعة  الطبيعة الماديةشواكلب محجبةال النفس ان  ويعلماألحياءأخلص صديق لكل 

ذكر  أهميةتوعيته ب بفضل ِرشَْنكْ خدم أعزوهو  ،هانئ البال هنأل مكان كل في ِرشَْنكْ ذكر تعميم إلى ِرشَْنكْ تيم يسعىو. ِرشَْنكْـب
 تيم عنىي آخر، بكالم. تََّمهِركْ-يايْپر ِمى يْنتْشكَشْ شوىَمنوشْي تَْسماْن تْشَ ـنَ: )٦٩\١٨( ْبهَچڤَْد چۤيتاما جاء في  إلى ستناداً اِرشَْنكْ
 شخصيال لنفعه يُّوچاالـ كمال يطلب ال ألنهيُّوچّي  خير هو. أيضاً الفعلي صديقهم منه يجعل مما األحياء جميع بخير دوماً ِرشَْنكْ
 برفعته سوى يعنى ال الذييُّوچّي الـبين و للرب الصفي التيم بين ما  هناباينت يوجد. األحياءسائر  يحسد وال هسوا لنفع بل
 وسعه في ما كل يبذل الذي  الصفيالتيم كمال درجة على يكون ال قد الكامل التأمل تحقيقمن اجل  نعزلالميُّوچّي الـ. يةخصشال
 .ِرشَْنكْذكر  إلى إنسان كلانتباه  لفتل

 ٣٣\٦. چ.ب

 اوڤاتْـشَ اْرجوَن

AJauRNa ovac  
Yaae_Ya& YaaeGaSTvYaa Pa[ae¢-" SaaMYaeNa MaDauSaUdNa )  

WTaSYaah& Na PaXYaaiMa cÄl/TvaiTSQaiTa& iSQaraMa( )) 33 ))  

 كْتَـهُروْپـ اۤي تْـڤَـْزـيُّـوَچ مْٰايٱ يُّـو
 َدَنَن َمْدهوسۤوىيساْمـ

 يامۤيـَپـشْ نَـ مْٰاَهـۤيْسـِاتَـ
 راْمي ْستْـهمْٰيتيشَـلَـتْـڤاتْ ْستْـهـتْـشَـنْۤتْـ

 المفردات
قاتل الجني   يا--َدَنسۤو-َمْدهو؛  عموماً--َنىيساْم؛  كشفت--وكْتَهْپر؛ قبلك من --اۤيتْڤَ؛ يُّوچا --يُّوَچه؛  هذا النهج--ياه أياْم؛ أْرجوَن قال --ه أوڤاتْشَأْرجونَ
 .  ثابت--ْستْهيراْم؛  وضع--ْستْهيتيْم؛  لعدم استقراره--شَلَتْڤاتْتْشَنْۤتْ؛  يرى--اميۤيَپشْ؛  ليس--َن؛  أنا--َأَهْم؛  لهذا--تَْسياِا؛ َمْدهو

 الترجمة
ال  العقل  ألنحتملتال و ةعملي غير بدوتلي  الخصته يتال يُّوچاالـ رياضة  ان،َدَنسۤوَمْدهو يا: أْرجوَن قال
 .ستقر وال يثبتي

 التفسير
 أْرجوَن ايرفضه َپَرَمه چّييوُّ :بعبارةانتهاء و ىِدِش اوتْششو :بعبارةابتداء  أْرجوَن إلى ِرشَْنكْالرب  ايوضحه يتال ةباطنيال رياضةال
 من الغابة أو الجبال فينعزال لالعائلته  هجر الحاضر كَلي عصر في عتيادي اال اإلنسان علىيصعب. بالعجز شعوره من بدافع هنا
 ولو تحقيق الذات ليس جدياً بأمر  اإلنسان انكما. قصيرعمر ل المرير البقاء بنزاع الحاضر العصر يتميز. يُّوچاالـ ةزاولم أجل

ستلزم تنظيم نمط حياته وجلسته وقطع صلة عقله بكل نشاط تي ت الةوچييُّ الـرياضةال  بهذهكيفمجرد اتباع ابسط الوسائل فبحتى 
 وفرة  على الرغم منيةيُّوچ الـرياضةال هتطبيق هذ استحالة فأدركعملياً  أْرجوَن كان. مادي واختيار مكان منعزل قبل كل شيء

عمر طويل وعالوة على كل ب ويتمتع فرسانالمن كبار  كان كما تعد ال حميدة بصفات متصفاًعائلة ملكية و إلى كان ينتسب .مزاياه
ومع ذلك، . سنة من تلك المتوفرة لدينا اآلن آالف ات أفضل منذ خمسةي يتمتع بإمكانأْرجوَنكان . ِرشَْنكْالرب  حميم كان، لكذ

يجب التسليم عليه، بناء و. رياضة الهال نجد اشارة في سيرة حياته تدل على ممارسته لهذ كما ةيُّوچي الـرياضةال هرفض هذ
 شك، أما بالنسبة دون ممكناً لحفنة نادرة من الرجال لكقد يكون ذ.  اآلننعيشه الذي كَلي عصر في رياضة الههذمزاولة بإستحالة 

مقلِّدي ان . يكون حاله في يومنا هذا ان سنة فكيف يمكن آالف ذا كان ذلك بتلك الصعوبة منذ خمسة ا.لعامة الناس فإنه فرض محال
 اعجابهم  على الرغم منون وقتهم دون جدوى لجهلهم بالغاية المنشودةضيع في المدارس والجمعيات المزعومة يياضةر المههذ

 . الممارساتتلكوتعلقهم بمثل 



 ٣٤\٦. چ.ب

 شْٰـنَٰرِٰكَْمـنَه ي  ِهـمْٰـلَـشَـتْـشَـنْۤتْـ

cÄl&/ ih MaNa" k*-Z<a Pa[MaaiQa bl/vÕ*!Ma( )  
TaSYaah& iNaGa]h& MaNYae vaYaaeirv SauduZk-rMa( )) 34 ))  

 َهـْمذَْبـلَـڤَـْد ْدرِٰي ْپـَرماتْه
 ىي َمـنْـمَْٰهــَريْچ نمْٰاَهـۤيتَْسـ

يُّڤا ـكََرْمدوشْٰ -ڤَ سوإْر ـو
 المفردات

 --َهْمَرْچني؛  أنا--َأَهْم؛  له--تَْسيا؛  عنيد--ْمذَْهْدرِٰ؛  قوي--ڤَتْ-َبَل؛  يتهيج--ْپَرماتْهي ؛ شْٰنَٰرِٰكْ يا --شْٰنَٰرِٰكْ؛  عقل--َمنَه؛  حتماً--ْهي؛  مذبذب--لَْمتْشَنْۤتْشَ
 .  صعب--كََرْمدوشْٰ -سو؛  مثل--ڤَإ؛  الريح--هيُّوڤا؛  يعتقد--ىَمنْي؛ يخضع

 الترجمة
 .الريح مغالبة منمغالبته أصعب  ان لي بدويو ،ِرشَْنكْ يا ،القوة بالغو لمدائم الهياج والعناد والتمل العقل

 التفسير
 في مجرى حياته  اإلنسانيضطر. دونها منزلةنه أ عم حيانغلب األأفي  الفطنة على يتغلبأنه  درجة إلى والعناد القوة من العقل نا

 خلق حالة اتزان فكري تجاه العدو  اإلنسانوقد يحاول. مجابهة كثير من العوامل الضاغطة، مما يحول دون ضبط العقل إلى العملية
 َدشَكَطَْهى أوَپنيجاء في .  الريح العاتية ضبط العقل أكثر صعوبة من ضبط ألنيستحيل عليه الثبات في تلك الحالة لكن والصديق

)٤-٣\٣\١(: 
يدّْهي ڤنَـمْٰي َرتْهآتْمانَـمْٰ

 تْـشَِاڤَ  َرتْـَهـْم َرمْٰۤيـشَـر
 يدّْهي ڤمْٰي تو ساَرتْهمْٰبودّْهي

 تْـشَِاڤَ َهـْم ـَرْچَمـنَه ْپـَر
 

 اْن آهوْرۤيَهـ إنْْدريۤياٰني
 شَـراْنتْـُچوْس ِتـٰشـو ۤيامْٰـڤيشَٰ
 يوكْتَـمْٰ - نُوَمـ - ِمـنْْدريياآتْ

أو  النفستسعد  ،على هذا النحو. الجياد هي والحواس المقود هو العقل. هاتسائق والفطنة المادي البدن سيارة في راكبة النفس الهبائية"
 إلى لعنادوا القوة من العقل لكن الفطنة من وظيفة العقل توجيهان . "المفكرين كبار هو مفهوم هذا. واسوالح العقل صحبةفي  تشقى
 عملية غير الممارسة تلك لكن يُّوچيالـبالمراس  القوي العقل هذا ضبط مثل يفترض. فطنةال على حتى يتغلبما غالباً انه  درجة
الهائجة   السيطرة على الريح اإلنسانتحيل علىيس:  للغايةمناسبة هنا المقارنة. ؟العصري نسانباإل كيفف أْرجوَن نظير عائلة لرجل

:  تامتواضعب تسبيحال يه تْشايتَنْيااسهل وسيلة للسيطرة على العقل حسب وصية المولى . الهائجواصعب منها السيطرة على العقل 
 فتنعدم الفرصة لمطلق تماماً ِرشَْنكْذكر  بالعقل شغل وجوب: يه ةشرعالم رياضةال. نجاةلل الكبرى َمنْتَْرـال هي التي "ِرشَْنكْ َهِرى"

 .)هوينَْديُّڤَپداَر-ِرشَْنكْ َمنَه ايڤ ـَس (العقلشاغل آخر يهيج 

 هنَٰيـٰشـۤيـ آهوْر َمـنىـتِتكْـُهوْب

 ٣٥\٦. چ.ب

 اوڤاتْـشَ ْبَهَچـڤاْن -شْـرۤي 

é[q>aGavaNauvac  
ASa&XaYa& Mahabahae MaNaae duiNaRGa]h& cl/Ma( )  

A>YaaSaeNa Tau k-aENTaeYa vEraGYae<a c Ga*ùTae )) 35 ))  

 ُهوبا -  َمـهامْٰايـشَـمَْٰأَس
 شَـلَـْمتْـ مَْٰهــَريْچ دوْرننُوَمـ

 اياِسـَن توَ كاونِْتـۤيَأْبْهـ



رايڤا اِتىيْهـرِٰـْچ تْـشَ نَٰىيـْچ
 المفردات

 --شَلَْمتْ؛  متعذر القمع--َهْمَرْچنيدوْر؛  العقل--َمنَه؛ شاكي السالح يا --ُهوبا-َمها؛  دون شك--مْٰايشَمَْٰأَس؛ شخصية اهللا العزيزقال  -- أوڤاتْشَْبَهَچڤاْن-ّيشْر
 .  ممكن الحكم--ْهياِتىرِْٰچ؛  أيضاً--تْشَ؛  بالتجرد--نَٰىْچيرايڤا ؛ّيابن كونْت يا --كاونِْتيا ؛ لكن--تو؛  بالممارسة--اِسَنۤيَأْبْه؛ متذبذب

 الترجمة
 بالغ متقلبال العقل على ان التغلب ال ريب ،كونْتّي، يا ابن السالح شاكي يا :قال شخصية اهللا العزيز

 .مارسة المناسبةالمو التجردب ممكن لكنهو ،الصعوبة
 التفسير

 بالممارسة ة ضبطهمكاني ا مقترحاًشخصية اهللا العزيز  فأيدهالجامح العقل ضبط صعوبة بةيُّوچيـه الرياضة الرفضه لهذ أْرجوَنبرر 
 فيقامة  االمثل الحاضر العصر في الصارمة األحكام والحدودبالعمل  على أحد يقوى ال .؟الممارسة تلك هي وما. التعلق وقطع
ذكر مجال في الفرد ينشغل  المقابل، في. تقييد الحواس والعقل والتبتل واإلنفراد وغيرهاو الذات العليا على جمع العقلو مقدس مكان

 ةاستنار زدادت. العقل من الظنون افةك لتبديد فعاليةال ةبالغ ةعلي رياضة ههذو ِرشَْنكْ عن االستماع وابرزها التسعة العباداتب ِرشَْنكْ
 من طريق سهولة بكل ڤايراْچيا الفرد تعلم يستطيع .ِرشَْنكْ عناستماعه  ازديادمع  ِرشَْنكْ عنصرف عقله ي ما كل عن يهونأ الفرد
المؤمن  تجرد ان .الروحب شغلهو المادة عن العقل قطع تعني ڤايراْچيا كلمة.  العظيمللربكل عمل غير مبذول ب عقله تعلق قطع

 ويطلق تلقائياً )ْبَرْهَمْن(نور اهللا الفرد ب يتعلق ِرشَْنكْ عن باالستماع ذ اعملي أمر ووه ِرشَْنكْبذكر  العقل تعلق من بنور اهللا اصعب
كذا، يشعر الفرد . ولهايتنا لقمة كل مع الجائع به يحس الذي الشبع شعورويماثل ) شانوْبَهڤَِرَپ (الروحي الرضى التعلق هذا على

تجرد عقله عن كل االغراض المادية ويشبه شفاء المرض بالعالج الصحيح  التي ِرشَْنكْ إلى الخدمة التتيمية بقضاء العليبالشبع 
 المقدم لطعاما تناولان  كما العقل لسفاهة الالفّع العالج هو ِرشَْنكْالعظيم  للرب العلية األفعال عن االستماعلذلك، . والحمية المناسبة

 .ِرشَْنكْذكر  رياضة يه العالج وهذا المعذب للمريض المناسبة الحمية هو ِرشَْنكْإلى 
 ٣٦\٦. چ.ب

  ُچويُّـوتْـَمنا ااتيـمَْٰأَس

ASa&YaTaaTMaNaa YaaeGaae duZPa[aPa wiTa Mae MaiTa" )  
vXYaaTMaNaa Tau YaTaTaa XaKYaae_vaáuMauPaaYaTa" )) 36 ))  

 هيِمى َمتي تإـْپـراَپ دوشْٰ
 تاـاتَياتْـَمـنا تو ۤيـڤَـشْ
 اتَهيڤاْپـتوْم اوپاٱ يُّـوـكْشَ

 المفردات
 --تو؛  بالعقل--آتَْمنا؛  محكوم--ياڤَشْ؛  حكم--َمتيه؛  لي--ِمى؛  لذا--تيإ؛  صعب المنال--ْپراَپهشْٰدو؛ تحقيق الذات --يُّوَچه؛  بالعقل--آتَْمنا؛  فالت--ياتَمَْٰأَس
 .  بالوسائل الصحيحة--تَهياأوپا؛  يحصل--َأڤاْپتوْم؛  ممارس--كْياهشَ؛  اثناء السعي--تاياتَ؛ لكن

 الترجمة
حيحة ص بوسائل يجاهدالذي وحكم العقل ملكن  العنان، مطلق عقله يكن منى عل صعب تتحقيق الذا إن
 . رأيي هو هذا.  النجاح حليفهسوف يكونف

 التفسير
، سوف تخفق جهوده في مجال المادية بالمشاغل العقل تعلق لقطع الصحيح العالجكل من يعرض عن  ان شخصية اهللا العزيز يعلن

 عليها الماء صبو النار يقاد امحاولةيشبه  المادية الملذاتب ه منشغللبينما عق يُّوچاالـ ممارسة إلى ن اإلنساىسعم. تحقيق الذات
 عقيمة لكنها أصحابها على طائلة أرباحاًة ليمث يُّوچية هازلم تدر قد. للوقت مضيعة الفكر ضبط دون يُّوچاالـ ممارسة. بوقت واحد

 أحد يقوى لن. العلية الخدمة التتيميةب الدائم شغله من طريق هعقل  ضبطلإلنسانينبغي  السبب، لهذا. الروحي التحقيق بصدد النفع
في . ضافي ابذل أي مجهود دون سهولة بكل يُّوچاالـ ممارسة نتيجة ِرشَْنكْ تيم ينال. ِرشَْنكْذكر دون  بثبات عقله ضبط على

 .ِرشَْنكْدون ذكر يُّوچّي الـالمقابل، يخفق مسعى 



 ٣٧\٦. چ.ب

 اوڤاتْـشَ اْرجوَن

AJauRNa ovac  
AYaiTa" é[ÖYaaePaeTaae YaaeGaaÀil/TaMaaNaSa" )  

APa[aPYa YaaeGaSa&iSaiÖ& k-a& GaiTa& k*-Z<a GaC^iTa )) 37 ))  

 تُوِپـيُّوه شْـَردَّْهـياتيا
 ـَسـهمانَ - تَيـلتْـشَ تْشْيُّـوچا

 مْٰيدّْهيسمَْٰس - يُّـوَچا يَأْپـراْپـ
كا يـَهتتْشّْـَچ شْٰـنَٰرِٰكْ مْٰيـتَچ مْٰ

 المفردات
 من --مانََسه؛  منحرف--شَليتَتْ؛ ةاليُّوجي من الصلة --تْيُّوچا؛  عامل--أوِپتَه؛  بإيمان--اۤيَهشَْردّْ؛  الفاشلمستعلي ال--أياتيه؛ أْرجوَن قال --ه أوڤاتْشَأْرجونَ

 .  يحصل--َهتيتْشَّْچ؛ شْٰنَٰرِٰكْ يا --شْٰنَٰرِٰكْ؛ ر مصي--تيْمَچ؛  الذي--كاْم؛ اليُّوچا أرفع درجة كمال --يمْٰدّْهيسمَْٰس-َچيُّو؛  فشل بتحصيل--َأْپراْپيا؛ يملك عقل مثيل

 الترجمة
يكف بإيمان لكنه  في البداية تحقيق الذاتدرب  إلى الذي يأخذ،  الفاشلمستعليال مصير هو ما: أْرجوَن قال
 ؟روحيال كمالال يبلغ، وبالتالي ال اتدنيويال بعض بسبب عنه

 التفسير
 ذاتال غيريةفهم  هي الروحي للتحقيق األساسية القاعدة.  بكل تفاصيلهْبهَچڤَْد چۤيتا في نستبطااال أو تحقيق الذاتيوضح درب 

 درب هوف تحقيق الذات مسعىأما . المادي والبدن العقل عن العلية العلم والبهجة والبقاء حياة في تكمن سعادتهان أو يلبدنلباسها او
 وصلتها باهللا للنفس الهبائية المقام األصلي ويتوجب في كل منها فهم يُّوچا-تيْبَهكْ أو الثمانية يُّوچاالـ ممارسة من طريق العلم

 الفرد الغاية يبلغ ان المحتم من. ِرشَْنكْذكر  كمال درجات أرفع بلوغمن ثم و المفقودة الصلةستعادة تلك  اوالعمل الذي يتسنى لها به
 بسيطبذل جهد  مجرد نالقول اب الثاني الفصل  فياهللاا سبق وأكده  وهذا مالثالثة الطرق احدى هذه بإتباع آجال أم عاجال القصوى

ه اقصرها  ألن لهذا العصرالثالثةهو انسب واسهل تلك الطرق  يُّوچا-ْبَهكْتي درب. نجاةبالكبيراً  أمالخلق ي العلي الدرب على
تحقيق قد يسلِّم الفرد بأهمية .  لزيادة التأكيدابقالس بيانه تأكيد ِرشَْنكْالرب من  أْرجوَن طلبي. الحق المطلقواكثرها مباشرة لفهم 

 على لذلك، قد يخفق الفرد لعدة اسباب. عسير في عصرنا الحاضر أمر  الثمانيةيُّوچاالـ لكن سبيل تنمية العلم أو ممارسة الذات
. يرةالمس متابعةل كافية أو مثابرة جدية وجود عدم االسباب هو تلكهم أأول و. هذين الدربين أحد  جهده الحثيث علىالرغم من

  بمغرياتهاالفرديقاع ب االعلى تعملوف س وبالتالي،. الطبيعة المادية على حرب عالن ابمثابة أقل أو أكثر هو العلي الدرب متابعة
 اثناء حتى انيةث فتتانهاإب احتمال كل ويوجد الطبيعة المادية، شواكلبمسبقاً  مفتونة النفس المهيأة. هابراثن من فالتإلى اال سعى كلما

 درب عن الزلل عواقب يتحرى أْرجوَنكان . )همانََس-شَليتَتْ تْشْيُّوچا (العلي الدرب عن الزلل سمىي ما وهذا العلية سبلال انتهاج
 .تحقيق الذات

 ٣٨\٦. چ.ب

 طَـشْــَرشْٰـْبْهْيڤ - ايْبَهـنُوْن يــشّتْكَـ

k-iÀàae>aYaiv>a]íiX^àa>a]iMav NaXYaiTa )  
APa[iTaïae Mahabahae ivMaU!ae b]ø<a" PaiQa )) 38 ))  

تْشْ ياتيـڤَ نَـشْإناْبْهـَرْم يـه
 ُهوبا -  َمـهاُهوشْٰـطْيَأْپـَرت
يڤ ينَٰـه َپـتْهـ ْبَرْهَمُهوذْمۤو

 المفردات
؛  دون مقام--َأْپَرتيشْٰطَْهه؛  يهلك--ياتينَشْ؛  مثل--ڤَإ؛  سحابة--َأْبْهَرْم؛  ممزق--ينَّهشْ؛  يحيد عن--طهشْٰڤيْبْهر؛  كال--أوْبَهيا؛  ليس--َن؛  سواء--يتْشّكَتْ
 .  على الدرب--َپتْهي؛  العلى--ْبَرْهَمنَٰه؛  مضلل--َههذْڤيمۤو؛  شاكي السالح يا--ُهوبا-َمها

 الترجمة



مثل سحابة عن كل من النجاح الروحي والمادي  ،تعالين درب العهوي الذي ضل يهل ، ِرشَْنكْأيها القوي 
 ؟دون قرارممزقة 

 التفسير
دخول الجنان بالعمل  أو االقتصادية لتنميةصورة اب المادي بالتقدمع بقدر عنايتهم فى الماديون بأمر التعالي والترعني ال. التقدم نوعان

لتزم بدرب ي عندما زائلةال المادية السعادةكافة أشكال ب والتضحية المادية األعمال كلصلته ب قطع  اإلنسانيتعين على. الصالح
 النجاحب وال المادية بالسعادة عمأو بكالم آخر، لن يتن جالينالم فيفي مجال يعني فشله  الطامح تعليسالم فشلأن  يبدو .التعالي
أكبر ولكن  سحابةلتحق بتو صغيرةاخرى سحابة  عن سحابة تنفصلقد . زقتها الرياحم سحابةمثله مثل  مكانة بالفيصبح  الروحي

اصله الفرد من طريق فهم  العلي التحقيق درب هو َپتْهي هنَْبَرْهَم. اذا لم يتسّن لها ذلكسوف تشتتها الرياح فتتبدد في السماء الواسعة 
 شْرّي ربال إلى الحق المطلقينتهي كمال . ْبَهَچڤاْن  وَپَرماتْما و ْبَرْهَمْن:  وهيالثالثة المعروف بوجوهه اهللالروحي وانه من قدرة 

 مما يستغرق  أوالًَپَرماتْماو  ْبَرْهَمْن  نجاحه بأطوار فهمورمر م لكن ال بد مني هو من يسلم للشخص العظالناجحتعلي سالمو ،ِرشَْنكْ
 .العليسبل التحقق  أرفع يه) ِرشَْنكْذكر ( يُّوچا-ْبَهكْتي ةالمباشررياضة ال، السبب لهذا. )ىأنِْت َجنَْمناْم ْمناَبهۤو (تحصى ال ترجعا

 ٣٩\٦. چ.ب

 شْٰـنَٰرِٰكْ مْٰايـشَـمِْٰاتَـْن ِمى َس

WTaNMae Sa&XaYa& k*-Z<a ^etauMahRSYaXaezTa" )  
TvdNYa" Sa&XaYaSYaaSYa ^etaa Na ùuPaPaÛTae )) 39 )) 

 تَـهـوْم َأْرَهسى َأِشـشَٰـِهـتّتْشْ
 اياْسـۤيـاْسيشَـمْٰاه َسيـَأنْ – تْـڤَـْد
 اِتىياوَپـَپـْد ىا نَـ ِهــِهـتّتْشْ

 المفردات
 من --شَياْسيامَْٰس؛  غير--َأنْياه؛  عداك--تْڤَتْ؛  كليا--تَهَأِششَٰ؛  تطلب--َأْرَهسي؛  يزيل--وْمتِّهتْشْ؛ شْٰنَٰرِٰكْ يا --شْٰنَٰرِٰكْ؛  شك--مْٰايشَمَْٰس؛  لي--ِمى؛  هذا--ِاتَتْ
 .  يوجد--أوَپَپْدياِتى؛  حتماً-- ْهي؛أبداً --َن؛  مزيل--اِهتّتْشْ؛  هذا--َأْسيا؛ الشك

 الترجمة
كْ ياهذه هي شكوكي  .أن يبددها يستطيع سواك أحد ال ذ ا.تماماًزيلها تأن  إليك أتضرع ،ِرشَْن

 التفسير
 كانوا أفراداً في الماضي األحياءجميع  ان ْبهَچڤَْد چۤيتا على اتم وجه وقد اعلن في بداية والمستقبل والحاضر بالماضي عليم ِرشَْنكْ

 مستقبلتوضيح  له سبق ذن، ا.وما زالوا أفراداً في الحاضر ولسوف تبقى فرديتهم في المستقبل حتى بعد الفكاك من الرهن المادي
يعادله كبار  ان فال يعقل كبير يكبره والعديل  ِرشَْنكْ يعادل ال. الفاشل يلتعسالم مستقبل رفةمع اآلن أْرجوَن يطلب. النفس الهبائية

 الشكوك كافةل والكامل الفصل الجواب هو ِرشَْنكْ حكم لذلك،. الفالسفة وما يسمى باالحبار العظام الخاضعين لرحمة الطبيعة المادية
 .هتيم وِرشَْنكْال يعرف الغث من السمين سوى .  أحد بهيعلم وال -بالكامل والمستقبل والحاضر الماضي لعلمه

 ٤٠\٦. چ.ب

 اوڤاتْـشَ ْبَهَچـڤاْن -شْـرۤي 

é[q>aGavaNauvac  
PaaQaR NaEveh NaaMau}a ivNaaXaSTaSYa ivÛTae )  

Na ih k-LYaa<ak*-Tk-iêÕuGaRiTa& TaaTa GaC^iTa )) 40 ))  

 ِڤـَهى ناْموتَْريْرتَْهى ناپا
يڤ ِتىاڤيْديا يناشَـْس تَـْس

 ْديتْـشتْ كَشْـرِٰكْ - انَٰۤيـكَـلْي نَـ ِهـ
 يـَهتشّْتّْـَچ تاتَ مْٰيـتَچدوْر



 المفردات
 في الحياة -- َأموتَْر؛أبداً --َن؛  في العالم المادي--َهىإ؛ مطلقاً ليست كذا --َن ِاڤَ؛ تْهارِٰ يا ابن ْپ--پاْرتَْهى؛ شخصية اهللا العزيزقال  -- أوڤاتْشَْبَهَچڤاْن-شْرّي
 --تيْمَچدوْر؛  مطلق كان--يتْتْشكَشْ؛  من يقوم بأعمال مسعودة--تْرِٰكْ-انَٰۤيكَلْ؛  حتماً-- ْهي؛أبداً --َن؛  يوجد--ِتىاڤيْدي؛  له--تَْسيا؛  خراب--ڤيناشَه؛ الالحقة

 .  يذهب--َهتيشّْتَّْچ؛  صديقي--تاتَ؛ إلى االنحطاط

 الترجمة
 اهذ فيسواء  كهالواجه الال ي ،ةميمون أعمالب المنشغل تعليسالم ،تْهاِرْپ ابن يا :قال شخصية اهللا العزيز

 .الشر يغلبه ال ،صديقي يا اً،خيرمن يفعل ان . الروحي عالمال فيو أ عالمال
 التفسير

 يلقن :)١٧\٥\١ .ب.ش( بالقول ِدڤَ ڤْۤياَس مريده موني ناَرَد شْرّي
  َهِرْراْمـبوَجـمْٰشَـَرٰنتْــمْْٰدَهْرَم-ْسـڤَتْياكْتْـڤا

 ي يادتُوتَْهى َپـِتـتْ تَٱ ڤُوـ َأَپـكْْبـَهَجـنّْ
 ْد َأموشْٰـيا كيمْٰڤاْبَهـْدَرْم َأْبهۤوڤَ ياتَْر كْـ

كُو تَـهْدَهْرَم - ْسـڤَ ْبَهَجـتامْٰٱ تُو ڤاْرتَْهى آْپـ
من يتجاهل ولن ينحدر قط بينما  تسليماً تاماً  لشخصية اهللا العزيزمسلماً المادية مطامحهب زهد إذا  الفردعلى جانب خسارة توجد ال"

توجد طرق  كما  بخصوص المعاشِڤديةتوجد توصيات كثيرة في الحكمة الـ. " واجباته المادية وان قضى حتىشيئاًذلك فلن يربح 
قد يجادل البعض بأن الفرد قد يبلغ المقام .  تركها في سبيل التقدم الروحيالمستعليواجب  لكن مألوفة يمكن بواسطتها كسب المال

خسر المقام المادي ي ذا اذا انحرف عن الدرب قبل تكملته خسارته مزدوجةون تك حال اتباع اصوله في حينب ِرشَْنكْالمثالي في ذكر 
 ذن، ا.المشرعة واجباته همال االفرد على عقاب حتمية ِڤديةالحكمة الـتذكر . جانب اخفاقه على الصعيد الروحي إلى الذي زهد به

ال داعي  ان ْبهاَچڤَتَْم شْرۤيَمْد في جاء. لعقابا لهذا يخضع وان لوجه الصحيح، ال بدعلى ا العلية األفعال عن قضاء يقصر من
 ذلك خسارة يعني الف الصحيح الوجه على المشرعة هواجباتترك ثواب ل خضوعه احتمل وان حتىذ  القلقا إلى الفاشل تعليسلمل

في المقابل، . وضيعةرجع في عائلة ن إ وحتى يستأنفهن وأ بدال  هاستهل ومن طالق، االعلى ضيعي ال ِرشَْنكْالسعيد لـذكر ال ألن
 .ِرشَْنكْذكر  إلى مفتقراً كان ذا ابالضرورة المسعودة النتائج ينالمن يقضي واجباته المادية على اتم وجه، ال 

 دون علم بالحياة ةالبهائمي الترضية الحسيةقتصر على الم. منضبط وغير منضبط: اثنين إلى ، يمكن تصنيف البشركالمخالصة ال
. نضبطينالمفمن عداد  ِڤديةفي الحكمة الـرسومة أما الملتزم بالواجبات الم. ، هو من عداد غير المنضبطينة الروحينجاةالتالية أو ال
 ألكلنية لرة أو البدائية، المثقفة أو الجاهلة، القوية أو الضعيفة تتميز بالنزعات الحيوامتحضهم سواء المراتببكل  نضبطينالم فئة غير
 في معارج ذكر ونيترق ،ِڤديةالـحدود  والاألحكامب الملتزمينان حين  في وتبقى في شقاوة الوجود المادي لجماعوا والدفاع والنوم

 .الحياة في تقدمونوبذا ب ِرشَْنكْ
 لبةط -٢. المادي بالرخاءن ونعمالذين ي ِڤديةالـ حدودالو األحكامب نوالملتزم -١: ثالثة إلى المسعود الدرباتباع  تصنيف يمكن
 إلى المادية السعادة ابتغاء ِڤديةالـ حدودالو األحكام نمن يتبعو تصنيف يمكن. ِرشَْنكْذكر  في التيم -٣. المادي الوجود من النجاة
 أفضل اتيحي مستوى إلى الترضية الحسية ابتغاء العملثواب  طلبةء ارتقا يمكن. زاءالجزاهدين بوالثواب ال طلبة: فرعيتين فئتين

 المسعودة األعمال. المادي الوجودرهن  من تحررهم بحق لعدم المسعود الدربون يتبع ال هملكن السماوية نالجنا بما في ذلك دخول
 المادي البدنيولباسها عينية الذات  مفهوم من النجاة إلى أو تحقيق الذات إلى يرمي ال عمل وكل النجاة إلى تقود التي وحدها هي
طلباً  البدنية المتاعب بكل يتطوع من وكل الوحيد المسعود العمل هو ِرشَْنكْذكر  في العمل. طالق االعلى مسعود غير عمل هو نماا
 ةمقصودألنها  أيضاً ةمسعود ةالثمانّي يُّوچاالـ رياضةو. لتقشفقائماً با نموذجياً تعلياًسم اعتباره يمكن ِرشَْنكْذكر  درب على تقدملل
 .ترديال من الخوف إلى يحتاج ال الصدد هذا في وسعه في ما كل يبذل ومن ،ِرشَْنكْكر ذ أو األقصى تحقيقلل

 ٤١\٦. چ.ب

 كاْنلُو مْٰتارِٰكْ - ايا پونْٰيْپـراْپـ

Pa[aPYa Pau<Yak*-Taa& l/aek-aNauizTva XaaìTaq" SaMaa" )  
éucqNaa& é[qMaTaa& Gaehe YaaeGa>a]íae_i>aJaaYaTae )) 41 ))  

 اـه َسماهۤيـتْـڤا شـاشْـڤَـتيـاوٰش
ش ـِهىِچ مَْٰمـتاۤيـ شرمْٰناۤيتْـشـو



 اِتىيجايْبهٱ طُوـْبْهَرشْٰ - يُّـوَچ
 المفردات

-ّيرشْ؛  للصالح--ۤيناْمتْششو؛  سنوات--اَسماه؛  عديد--شاشْڤَتۤيه؛  بعد االقامة--يتْڤاٰشأو؛  كواكب--كاْنلُو؛  من فعلوا خيراً--تاْمرِٰكْ-ياپونْٰ؛  بعد نيل--ياْپراْپ
 .  يولد--َأْبهيجاياِتى؛ يتحقيق الذاتدرب ال من سقط عن --طَهشْْٰبْهَر-َچيُّو؛  في الدار--ِهىِچ؛  الرخي--َمتاْم

 الترجمة
 عائلةفي  أو صالحة عائلة في الفاشل ّييُّوچالـ يولد ،صالحينال كواكب على سعادةال من مديدة سنوات بعد

 .ثرية عريقة
 التفسير

 تقدم بعد يسقط الذييُّوچّي الـ. طويل مراس بعد تسقط وفئة بسيط تقدم حراز ابعد تسقط ةواحد: فئتين إلى الفاشلين يُّوچۤيينالـ يقسم
 َنْبراْهَم ةعائل في بالوالدة نالجنا في مديد عمر بعدهذا الكوكب األرضي  إلى السماء موطن الصالحين ثم يرجع كواكب يدخل بسيط

 .عائلة تجار اغنياء أو صالح ڤايشْنَڤَ
بعض  بسبب ويفشل الحد اذه إلى يثابر من لكن شَْنِركْذكر  كمال درجات أرفع بلوغ هو يُّوچاالـ ةزاوللم الحقيقي الغرض
يتيح له فرصة العيش في مثل هذه العائالت الصالحة أو  هاوبعد المادية بميوله التام االنتفاع برحمته، اهللا له يسمحف المادية المغريات

 .ِرشَْنكْالتام لـذكر ال إلى  ذاتهرقيةالثرية حيث تتوفر تسهيالت ت
 ٤٢\٦. چ.ب

 ناْم ِاڤَيُّـوچي َأتَْهى ڤا 

AQava YaaeiGaNaaMaev ku-le/ >aviTa DaqMaTaaMa( )  
WTaiÖ dulR/>aTar& l/aeke- JaNMa Yadqd*XaMa( )) 42 ))  

 َمـتاْمۤيـْدهي  ْبَهـڤَـتىكوِل
 مْٰدوْرلَـْبَهـتََري ِاتَـْد ْده

 ـْمْدرِٰشَإاْد يِكى َجـنْـَم لُو
 المفردات

؛  حتماً--ْهي؛  هذا--ِاتَتْ؛ بيرة لذوي الحكمة الك--َمتاْم-ْدهّي؛  يولد--ْبَهڤَتي؛  في العائلة--ىكوِل؛  حتماً--ِاڤَ؛ ن العلماءمستعلي لل--ناْمچييو؛  أو--َأتَْهى ڤا
 .  مثل ذلك--ْدرِٰشَْمإ؛  ذاك الذي--ياتْ؛  والدة--َجنَْم؛  في هذا العالم--ِكىلُو؛  نادر جداً--تََرْم-لَْبَهىدوْر

 الترجمة
 .العالم هذا في نادرة من هذا القبيل والدةّن  ابالحقيقة،. الحكمةفي راسخين  تعلينسم عائلة في يولد أو

 يرالتفس
ينمو فيه الحافز  وليد تلك العائالت  ألنالحكمة من رفيعة درجة على تعلينسم أو يُّوچۤيين عائلة في الوالدةيمدح الرب في هذا النص 

حب اهللا تتميز  إلى اً قوياًتراثاً أصيالً ونزوع العائالت تملك تلك. ْسوامّيُچو  أوآتْشاْريا ةعائل بداية نشأته وال سيما في منذالروحي 
 اآلن انحطت لكنها والهند بالد  فيتلك آتْشاْريا عائالت من كثير يوجد.  روحيينون اسياداً تربيتها فيصبحابها تقاليدها وترسخه

 والوالدة. اهللابرحمة  ن جيالً بعد جيلالمستعليتتوارث  التي مع ذلك، ال تزال توجد بعض العائالت. والتدرب ربيةالت نقص بداعي
 ناموال من كلل اهللا برحمة العائالت هذه مثل في الوالدة فرصة أتيحت الحظ، لحسن. الكبير الحظ دواعي من العائالت تلك في

منذ نعومة التتيم نا على دربتو المتواضعة وذاتنا َمهاَرَج ْسوامّيُچو ْسيدّْهانْتَ َسَرْسڤَتي ْبَهكْتي شْرۤيَمْد شْرّي پاَدنوشْڤي ْمآُو الروحي
 .العلي سلكبأمر الاظفارنا والتقينا بعدها 

 ٤٣\٦. چ.ب

 مْٰـيُّـوَچمَْٰس -ي  بودّْهمْٰتَـتَْر تَـ

Ta}a Ta& buiÖSa&YaaeGa& l/>aTae PaaEvRdeihk-Ma( )  
YaTaTae c TaTaae >aUYa" Sa&iSaÖaE ku-åNaNdNa )) 43 ))  

 كَْميِده - لَـْبَهـِتى پاوْرڤَ



 اهي ْبهۤوتُوتَـِتى تْـشَ تَاي
 نَـنَْدَن -دّْهاُو كورو يسمَْٰس

 المفردات
 --تَتْها؛  أيضاً--تْشَ؛  يسعى--تَِتىيا؛  من البدن السابق--ِدهيكَْم-پاوْرڤَ؛  مكاسب--َهِتىلَْب؛  بعث الوعي--مْٰيُّوَچمَْٰس-بودّْهي؛  ذاك--تَْم؛  بناء عليه--تَتَْر

 .  كورو ابن يا--نَنَْدَن-كورو؛  للكمال--يدّْهاُوسمَْٰس؛  ثانية--ياهْبهۤو؛ بعدئذ

 الترجمة
ويجاهد لتحقيق  السابق، عمره فيسبق له تنميته  الذي ربانيال وعيه الفرد ثعبي الوالدة، هذه مثلفي االخذ ب

 . كورول يسل يا ، الكاملنجاحمزيد من التقدم ليبلغ ال
 التفسير

 العلي وعيال بعثالمقصودة ل ةصالحال الوالدة على مثال خير هو صالح، َنْبراْهَم عائلة في الثالثة والدته أخذ  الذيْبَهَرتَ لملكا
هذا االسم بوعرفه المالئكة اسمه ب تيمناً شَڤَْر -ْبهاَرتَ األرضيا الكوكب قد سمي هذو األرض مبراطور اْبَهَرتَ الملك كان. السابق
. النجاح قيقاخفق بتح لكنه الروحي الكمالابتغاء  مبكرة سن في عرشه الملك اعتزل. ْرشَڤَ-تَِرڤْال اكانت األرض تسمى ان بعد

فيما بعد انه كان  َچَنَرهۤو الملكلكن اكتشف  إلنطوائه التام تَْبَهَر ذََجسمي و التالية والدته في صالح َنْبراْهَم عائلةفي   رجعلذلك،
 تتوفر بل طالق االعلى سدى تذهب ال يُّوچاالـ ممارسة أو العلية المساعي ان حياته سيرةونستخلص من . نالمستعليمن كبار 

 .تهبرحم ِرشَْنكْذكر  كمالإل متكررة فرص تعليسللم
 ٤٤\٦. چ.ب

 ڤَينـاـِتاِسـَن ۤيْرڤاْبْهـپۤو

PaUvaR>YaaSaeNa TaeNaEv ih YaTae ùvXaae_iPa Sa" )  
iJajaSauriPa YaaeGaSYa XaBdb]øaiTavTaRTae )) 44 )) 

 َسـهي پـٱ شُواِتى ِهـى َأڤَـييْهر
ج ايـْسـي يُّـوَچاسوْر َأپـۤيـيْچ

شَ ڤَـْرتَـِتىيْبَرْهماتـ - ـْبـَد
 المفردات

 --سوهْچياجي؛  هو--َسه؛ ضاً أي--َأپي؛  تلقائياًً--َأڤَشَه؛  حتماً--ْهي؛  منجذب--ياِتىيْهر؛  حتماً--ِاڤَ؛  بذاك--ِتىَن؛  بالممارسة--اِسَنۤيَأْبْه؛  سابق--ْرڤَپۤو
 .  يتعالى--َأتيڤَْرتَِتى؛ ْزَدِڤ المبادئ الشعائرية لل--ْبَرْهَم-ْبَدشَ؛ اليُّوچا حول --ْسيايُّوَچ؛  حتى--َأپي؛ مستطلع

 الترجمة
. السابق عمرهالذي حققه في رباني ال الوعي بفضل هايغن يبتا دون حتى يُّوچاالـ مبادئ إلى تلقائياً ينجذب
 . على الدوامسفاراأل شعائر خطىيت، يُّوچاالـمجاهد ألجل ال امحالط المستعلي هذا مثل

 التفسير
 أرفع يمثل الذي الكامل ِرشَْنكْذكر  إلى به ترقى التي يُّوچاالـ مبادئ إلى بل ِڤديةالـ شعائرال إلى المتقدميُّوچّي الـال ينجذب 
 :)٧\٣٣\٣ (ْمْبهاَچڤَتَ شْرۤيَمْد فيجاء . يُّوچاالـ كمال درجات

 اْنۤيـۤي َچـرتُوٱشُوتْـَپـ-ڤَ َبـتَ شْـُهوَأ
  ڤَـْرتَـِتى ناَم توْبْهـياْمىجيْهـڤاْچـِر - ياْج

 اۤيِتـپوْس تَـَپـْس ِتى جوهوڤوه َسـْسـنوْر آْر
 ى ِتىي يتنَـنْٰرِٰـْچشـوْر ناَم تْـۤونْبَرْهما

سبق لمثل هؤالء . اللحوم كلةآ عائالت من كانوا وان حتى الروحية ياةالح في جداً نوحلقم المقدسة سمائكا ونسبحمن ي رباه،"
 كل واكملأ كما المقدسة األماكن جميع في واستحموا وأشكالها صورها مختلف على الرياضاتو قرابينال كلقضاء  نيلمسبحا

 .” بال ريبِڤديةالـ الدراسات
 ة،يمسالا والدته في عائلة  على الرغم منمريديه برزأ أحد َس طْهاكوَرَهريدا قبل الذي تْشايتَنْيا المولى عرضه لكذ على مثال خير
 ِرشَْنكْ َهِرى ِرشَْنكْ َهِرى: المقدسة الرب أسماء من اسم ألف ٣٠٠ بتسبيح الصارم نذره بفضل) شاْرياتْانام(مام التسبيح إ اعلنهو



السابق كل الشعائر عمره  مما يدل انه قد تجاوز في يومياً، َهِرى ِرىَه راَم راَم راَم َهِرى راَم َهِرى - َهِرى َهِرى ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ
 للرب االسم القدوس تسبيحنشغال ب االأو ِرشَْنكْذكر  العمل بأصول لإلنسان، ال يمكن خالصة الكالم. ْبَرْهَم-شَْبَد سمىت التي ِڤديةالـ

 .قبل بلوغه التصفية الروحية) ِرشَْنكْ َهِرى(
 ٤٥\٦. چ.ب

 اتَمانَـْس تويناْد ـاتْيْپـَر

Pa[YaÒaÛTaMaaNaSTau YaaeGaq Sa&éuÖik-iLbz" )  
ANaek-JaNMaSa&iSaÖSTaTaae YaaiTa Para& GaiTaMa( )) 45 ))  

 هـشَٰيلْبيك - ـشـودَّْهىمْٰ َسيُّـوچۤي
 ـْسدَّْهيسمَْٰس - ـنَْمَج - َأِنـَك

 تُوتَ ْميـتَچ مَْٰپـراي اتۤي
 المفردات

؛  بعد عدد كبير--َأِنَك؛ كل من خطاياه --هشَٰكيلْبي؛  غسل--شودَّْهىمَْٰس؛  مثيلمستعلي --يُّوچّي؛  و--تو؛  يسعى--ياتَمانَه؛ صارمةل بالممارسة ا--ياتْناتْْپَر
 .  مصير--تيْمَچ؛  ارفع--َپراْم؛  يحصل--اتيۤي؛  بعدئذ--تَتْها؛  بعد بلوغ الكمال--هدَّْهسمَْٰس؛  والدات--َجنَْم

 الترجمة
يصل الغاية القصوى  شائبة، كل من وبطهارته ،التقدم من مزيد حرازإلبإخالص  ّييُّوچالـثابر ي ندمالكن ع
 .مكللة بالدأبالمن الممارسة جداً  كثيرةوالدات  بعدلنهاية، في ا

 التفسير
  مهمتهأنفتسيلذلك، . يُّوچاالـ لممارسة وضعه مناسبةيعي  ان ، على االخصمقدسةال أو عريقةال أو صالحةال عائلةال ديوليستطيع 

 ِرشَْنكْمادي ويبلغ الكمال المطلق المتمثل بذكر  من كل الدنس ال ذاتهصفيلم يتممها في دور حياته السابق بتصميم وهمة ويالتي 
 :)٢٨\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في .  من كل االلواث الماديةكامل هو مقام التحرر الِرشَْنكْذكر . حالما يتحرر من كل تعلق مادي

 َچـتَـمْٰ پاَپـمْٰ- أنتڤْ تْـٰشامْٰ
 اْمـٰنكَْرَم - يا پونَْٰجـنانامْٰ

ىي

 نيْرموكْـتا - َهىُمو -ڤَ ِتى ْدڤَـنْْد

 . "عزمبخدمتي  إلى نقطعي، وهم التضادخطى تو تماماً ذهبت ذنوبهالذي في هذا العمر وفي أعماره السابقة وسلك الصالح  نَم
 اڤْـَرتاه - َهىذْْبَهَجـنِْتى مامْٰ ْدرِٰ

"
 ٤٦\٦. چ.ب

  يُّـوچۤي كُويْدهٱ يُّـوْبهيتَـَپـْسـڤ

TaPaiSv>Yaae_iDak-ae YaaeGaq jaiNa>Yaae_iPa MaTaae_iDak-" )  
k-iMaR>YaêaiDak-ae YaaeGaq TaSMaaÛaeGaq >avaJauRNa )) 46 ))  

 كَـهيْدهٱ تُوَمـي پـٱ يُّـوْبْهيانۤيـْچ
 يُّوچّي كُويشـاْدهتْـاشْ يْبْهيكَْرم

 اْرجوَنْبَهـڤ يُّـوچۤيتَـْسماْد 
 المفردات

؛ جراأل أهل  من--كَرميْبْهياه؛  أكبر--َأْدهيكَه؛  يعتبر--َمتَه؛  أيضاً--َأپي؛  من العاقل--نيْبْهياهاۤيْچ ؛مستعليال --يُّوچّي؛  َأكبر--َأْدهيكَه؛  من النساك--تََپْسڤيْبْهياه
 . أْرجوَن يا --أْرجوَن؛  صر--ْبَهڤَ؛ مستعلي --يُّوچّي؛ لك لذ-- تَْسماتْ؛مستعليال --يُّوچّي؛  َأكبر--َأْدهيكَه؛  أيضاً--تْشَ

 الترجمة
 في اۤييُّوچ كن ،لكلذ. الصالح الدنيويثواب  من طالب أرفع من المنظِّر وأرفعناسك والمن أرفع  ّييُّوچالـإن 

 .أْرجوَن يا ،الظروف جميعظل 
 التفسير



. الحق العظيميتبناها المتصل ب التي ا الوصال بإختالف الطرقهذ تسمية تختلف. عظيمالحق العني اتصال وعينا بت يُّوچاالـكلمة 
 وچايُّ-ْبَهكْتي وتسمى يالزمها النظر عندما ْچۤياَن يُّوچا تسمىبينما  كَْرَم يُّوچا تسمى تلك صالت االعمليةمع  ئيلجزااالزم العمل ت

على  هنا الرب شدد. التالي النص في ضحتسي كما ِرشَْنكْذكر  أو يُّوچا-ْبَهكْتي إلى يُّوچاالـتنتهي درجات . تتيمالزمها الي عندما
 هو نفسالب علم دون زهدال. والفائق التام الروحي العلم هي يُّوچا-ْبَهكْتي. يُّوچا-ْبَهكْتي من خير انها يذكر دون ان يُّوچاالـ فوقية

. للوقت مضيعة سوى يعدو ال ِرشَْنكْذكر  دون ئيلجزاا عملبينما ال أيضاًقاصر  العظيم للرب تسليم دون والتخمين ،زهد قاصر
 .التالي النص فيوف يزداد ذلك وضوحاً سلو يُّوچا-ْبَهكْتي الممتدحة هنا هي يُّوچاالـسمى مدارج أ، عليه وبناء

 ٤٧\٦. چ.ب

 مْٰاَسـْرِڤـٰشي ناْم َأپـيُّـوچي

YaaeiGaNaaMaiPa SaveRza& MaÓTaeNaaNTaraTMaNaa )  
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 آتْـَمنا - نانْتَْرِتـَچ - َمـْد
 مْٰ ماـويُّشْـَردّْهاڤاْن ْبَهـَجـِتى 

  َمـتَـهُموـتَـكْتَيوَسـ ِمى 
 المفردات

 يؤدي خدمة حبية --ْبَهَجِتى؛  بإيمان تام--ڤاْن-شَْردّْها؛  ضمنياً--آتَْمنا-َأنْتَه؛  يقطن بي--ِتَنَچ-َمتْ؛  كل أصناف--اْمَسْرِڤٰش؛  أيضاً-- َأپي؛لليُّوچّي --ناْمچييُّو
 .  يعتبر-- َمتَه؛يُّوچّي َأكبر --تََمه-يوكْتَ؛  من قبلي--ِمى؛  هو--َسه؛ )اهللا( إلّي -- ماْم؛ الذي--ياه؛ علية

 الترجمة
 يُّوچاـال في قرب صلة بيأ هو، لّيإ علية خدمة ودية ؤدييو عميق يمانبإضمنياً الذي يذكرني  ،يُّوچّيالـإن 
 .يُّوچۤيينالـ من جميع رفعأو

 التفسير
أتي تال تخدم المعنى بدقة حيث عبادة كلمة ال. الخدمة اقتضاءعني ي الذي ْبَهْج الفعل من مشتقة ىْبَهَجِت. هنا خاصة داللة ىْبَهَجِتكلمة ل

. شخصية اهللا العزيزب محصورة واإليمان بالحب المقترنة الخدمة لكن  مستحقعظيم في اللغة السنسكريتية بمعنى تكريم أو تبادةالع
 من وخلوصف بالوعندها ي إليه وقيرأو التكريم  شخص أو مالك جليل بمعنى عدم تقديم آيات التتعظيم  اإلنسانيتجنب ان يمكن

غرض  ان ني من قدرة اهللا مما يعاألحياءجميع .  باللعنة ذاتهيحكم على ان ال يستطيع تجنب خدمة اهللا دون لكنه دبالكياسة واأل
 :)٣\٥\١١ (ْبهاَچڤَتَْم شْرۤيَمْدجاء في . من يخفق بذلككل  يسقطو. وجودها هو خدمة اهللا

اي ساكْٰشـاْدپوروشَٰـمْٰمِْٰاٰشا
 ْمإشْـڤَـَرْپـَرْبَهـڤَـْم  - آتْـَم

 نَـ ْبـَهـَجـنْتى َأڤَـجانَـنْتي
  َپـتَـنْـتى َأْدَهـهاـطاهتْهاناْد ْبْهـَرشْٰـْس

 ." حتماًاألصليمقامه  نيزل ع  متجاهال واجبه تجاههالفياض األولي الربة بخدم يقوم ال من كل"
 يمكن بجيلتبمعنى الالتكريم  كلمة بينما وحده شخصية اهللا العزيز على دلت عليه، وبناء. أيضاً النص هذا في يتنْْبَهَج  كلمةترد

 :أيضاً ْبهَچڤَْد چۤيتا في واردة ،ْبهاَچڤَتَْم شْرۤيَمْد من النص هذا في الواردة تيجانَنْڤَأ كلمة. األحياء من مهسوا أو المالئكة على انطباقها
 ْبهَچڤَْد چۤيتا على التعليقات كتابة أنفسهم على هملامثا ويأخذ) ذْهاهامۤو ْمما جانَنْتيڤَأ (ِرشَْنكْالرب ب يستخفون وحدهم اللئامو ءرذالال

 .وقيرتكلمة و ىْبَهَجِت  كلمةبين الصحيح التمييز يسعهم ال ،وبالتالي .شخصية اهللا العزيز تجاه يتتيم موقف دون
  كلمة.يُّوچا-ْبَهكْتي التتيم في إلى معارج تنتهي سوى يُّوچاالـ درجات جميع وليست ِرشَْنكْذكر  في يُّوچاالـ تالرياضاتأوج جميع ت

 إلى ينتهي يُّوچا ْبَهكْتي ختام إلى كَْرَم يُّوچا بداية من طويل طريق ثمة. يُّوچيالـ سلم منتهى معارج اليُّوچا-ْبَهكْتيفعلياً  تعني يُّوچا
. ْچۤياَن يُّوچا بلغي زهدوال علمبال كَْرَم يُّوچامن يمارس  اديزدا. الطريق هذا بداية تشكلزائي ج عمل دون كَْرَم يُّوچا. تحقيق الذات

. يُّوچا َچنْطاشْأ بلغفإنه ي عليه، عقله جمعب وينجح الجلوسية باألوضاع علياالذات ال في  ويتأملْچۤياَن يُّوچا يتقدم من يمارس وعندما
-ْبَهكْتي. ِرشَْنكْالرب  إلى  منتهياًيُّوچا َچنْطاشْأمرحلة  يتخطى عندماالمطاف  نهاية أو يُّوچا-ْبَهكْتي  إلىالتقدمييُّوچّي الـ سيصلو

 على التقدمييُّوچّي الـيصبح ، السبب لهذا. بدقة تحليلها أجل السابقة من چايُّوالـ درجاتفهم  يقتضي لكن القصوى الغاية هي يُّوچا
يُّوچّي  ْچۤياَن أويُّوچّي  كَْرَم مثل بها سمىتفي يُّوچيالـالسلم  درجات من معينة درجة عند يتوقف من أما. السعيد األزلي لحظا درب



 الحظ هحالف ذاا يُّوچاالـ درجات سائر اجتاز قد  الفرد انالفهم ينبغي .كذا دواليكوهَهطَْهى يُّوچّي  أويُّوچّي  راَج أويُّوچّي  ْدْهۤياَن أو
 العالم جبال أعلى إلى نشير اننا كما يُّوچيالـالسلم  درجات أعلى بلغ ِرشَْنكْ تيم، السبب لهذا. يُّوچا-ْبَهكْتي درجة إلى بالوصول
 .ماالياياله عن نتحدث عندما ريستڤأ قمة وذروته
 انتباهه المثالييُّوچّي الـ يركز. ِڤديةالـ هدايةالب جيداً السعيد ويستقيم بالحظ يُّوچا-ْبَهكْتي درب على ِرشَْنكْذكر  إلى سان اإلنيصل
 بالجواهر سرواله ويتألق كالشمس اللوتسي وجهه يسطعو  الداكنةالسحب لون بشرته تحاكي الذي سونَْدْر ۤياَمشْ المسمى ِرشَْنكْ على
 ڤَراَهى و َهىْمْسِرنْ و راَم وجوهب جلىويت )ْبَرْهَمْجيُّوتي( هنور هو الجوانب كل يضيء الذي شعاع اال.زهورال من كليل ابدنه طوقوي
 والسيد والصديق والزوج الطفل هو. ڤاسوِدڤَ و ُچوڤينَْد و ِرشَْنكْ باسماء ويعرف ياشودا ماأل ابنبوجه   اإلنسانبصورة يتجلى كما

 .بكل هذه األوصافواعياً  بقي ذاا عرفاأليُّوچّي الـالفرد  يسمى .العلية بالصفاتلغني ا عزيزال وهو المثالي
 :)٢٣\٦( ْدشَشِْڤتاشْڤَتََر أوَپنيجاء في .  وحدهايُّوچا-ْبَهكْتيهذه بواسطة  يُّوچاالـ في الكماليمكن بلوغ أعلى مراتب 

ْرْبَهكْتي َپـراىا ِدِڤياْسـي
 راوچو تَـتْها ىياتْـها ِدِڤ

 ."السيد الروحيوالرب ب راسخاً يماناً اتملك التي مجيدةال لنفوسلتلقائياً  ِڤديةالحكمة الـ مغزى ينكشف"

 ا َأْرتْهاهىتَْسـيايِتى كَـتْهيتا ِهـ
 تْـَمـنَه َمـهاْپـَركاشَـنْتي

 أو العمر هذا في سواء المادي بالنفع بةرغ كل من الخالية الخدمة التتيمية تعني ْبَهكْتي: )١٥\١( ْدشَأوَپني-تاَپنّي-پاَلُچوجاء في 
 هعقل  تشبيعفردينبغي لل. )كَْرْمياْمشِْاڤَ ناي ِاتَْد كَلَْپنَْم،-َمنَه ميْنشْناموىنايراْسي-پاْدِهيُروهاموتْإ تَْد ْمْبَهَجنَ ْر أْسياْبَهكْتي (عمر التاليال

 ."اكَْرميشْناي غرض هو هذا. الميول هذه من تحرره بعدالرب  في تماماً
 بعض هي هذه .ةيُّوچي الـرياضةال كمال درجات أرفع ،ِرشَْنكْذكر  أو ْبَهكْتي قضاء سبل

 . يُّوچاكْْهيانْسا بعنوان شْرۤيَمْد ْبهَچڤَْد چۤيتا من السادس الفصل على ِڤَدنْتَ ْبَهكْتي تفاسير تنتهي هنا إلى

 الفصل السابع

 



 العلم باهللا
 ١\٧. چ.ب

 اوڤاتْـشَ ْبَهَچـڤاْن - ۤيشْـر

é[q>aGavaNauvac  
MaYYaaSa¢-MaNaa" PaaQaR YaaeGa& YauÅNMadaé[Ya" )  
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  پاْرتَْهىاَمـناه - آَسكْـتَ ّيَم
 اهيآشَْر - َجْن َمـْدنْۤوي مْٰـيُّـوَچ
 مْٰ مامْٰـَرْچ َسَمـمْٰايــشَمَْٰأَس

 وٰنرِْٰهتْشْ شْتَـ اْسياسيۤيْچـاتها ي
 المفردات

-َمتْ؛ ممارساً --َجْننْۤيو؛ تحقيق الذات --ْميُّوَچ؛ تْهاٰريا ابن ْپ -تَْهىپاْر؛ عقل متعلق --َمناه-آَسكْتَ؛ إلّي --َميِّ؛  قال المولى العظيم-- اوڤاتْشَْبَهَچڤاْن-شْرّي
 ان حاول --وٰنرِٰشْْه؛ ذاك --تَتْ؛ يسعك العلم --ْسياسياۤيْچ؛ كيف --ياتها؛ لي --ماْم؛ ةكليبال --َرْمْچَسَم؛ دون شك --مْٰايشَمَْٰأَس؛ )شْٰنَٰرِٰكْذكر (بوعي  --ياهآشَْر
 . تسمع

 الترجمة
،  بيقلعبعقل مت تام بي، ذكر في يُّوچاالـ تمارس عندما ،تْهاِرْپ يا ابن ،اسمع اآلن :قال شخصية اهللا العزيز

 .ال ادنى ريبتمام ببال لم بيستع
 التفسير

كشف عن  ويوضح هنا كيف يةتام ِرشَْنكْعظمة . فصيلالت بْبهَچڤَْد چۤيتا هذا الفصل السابع من في ِرشَْنكْ ذكر ماهيةيجري وصف 
 األربعة من معدومي الحظ والفئات ِرشَْنكْـ الذين يتعلقون بالمحظوظينفي هذا الفصل وصف الفئات األربعة من يجري  كما. هزع
 .ِرشَْنكْـلون يسلمذين ال ال
تحقيق  إلى رقيت على الة وقادرمغايرة للمادةروحية  نفس هوحي كائن الال ان ْبهَچڤَْد چۤيتا التوضيح في الفصول الستة األولى من تم

عند ه  على أتم وجالحق المطلق على العلم بقادرالفرد  ان  أوضح في ختام الفصل السادسكما يُّوچيةالـ طرق البمختلف الذات
العلم .  علم جزئيهو بل الحق المطلقب كمال العلم ال يمثل َپَرماتْما أو ْبَرْهَمْن فهم. ذلك عن بثبات وال بديل ِرشَْنكْ على ه عقلتركيز
 وان  هو العلم األقصى وراء كل ريبةِرشَْنكْ ان علم اليقين ِرشَْنكْ تيميعلم . من يذكره كل شيء لوينكشف التام  العلم هوِرشَْنكْبـ

و  ْبَرْهَمْنكل من ، يفهم مباشرة بصورة ِرشَْنكْذكر  إلى  من يأخذكل. ِرشَْنكْدرب ذكر ل توطئة يُّوچيالـ درجات السلم مختلف
ن  متهم مع لواحقهاا والطبيعة المادية وجلواألحياءو الحق المطلق بيتعلقلمام بكل ما  االيستطيع الفرد.  أتم وجه تلقائياًعلى َپَرماتْما
 .ِرشَْنكْ ممارسة ذكر قطري
 شخص العقل على التركيز ألن  السادسالفصل بتوجيه النص األخير من  عمالًيُّوچاالـ ةالرياض ابتداء فرد السبب، ينبغي لللهذا

 هو ِرشَْنكْ. )نوِرْهتْشّْ شْتَ( ّيلإ صغا :أْرجوَن إلى  عليه، يقول الربوبناء. ْمنَشَْرڤَ التسعة وأبرزها بالعبادات ممكن ِرشَْنكْالعظيم 
 ِرشَْنكْ من خذ العلم ألإلنسانينبغي لذلك، . ليه اصغاءباال وجهعلى أتم  ِرشَْنكْذكر  فرصة لخير لإلنسانتتاح  والمرجع األخير

 .ةشهاداته الجامعيمغرور ببعيد عن حبه و ٍعالصفي وليس من مدَّ تيمه  أو منمباشرة
كْ طلقالحق الم وشخصية اهللا العزيز  فهمطريقة وضحت :)٢١-١٧\٢\١ (ْبهاَچڤَتَْم شْرۤيَمْدفيَ تلك  ِرشَْن



 ـهشْٰـنَٰرِٰكْـهاهكَتْه-ْسـڤَـڤَـتامْٰنْٰرِٰشْـ
 رتَنَـهۤيك - شْـَرڤَـنَٰ -ـيا پونْٰ

 ي اْبَهْدراٰنى هـُهوْستْـ -دى انْتَـه رِٰـْه
 تاْمـتْ َسرِٰتي سوْهنُوڤيْدهو

 
 ـوٰشِرَأْبَهــْدڤَ ـشْٰىْپـراي -طَ ـنَـشْٰ

 اۤيِسـڤَـ - ْبهاَچڤَتَ نيتْيامْٰ
 ِكىلُوشْـ -ْبـَهـَچـڤَـتى اوتَّـَم 

 ْبَهكْتيْر ْبَهـڤَـتي نايشْٰـطْهيكۤي
 

 اْبهاڤاه - ُموتَـ -تَدا َرَجْس 
 شَ يىتْـَدياشْ ْبهالُو -كاَم 
 َهـمِْٰشـتَ ِاتـايْر أناڤيدّْتْـ

  ْپـَرسۤيـَدتيىـِڤ َسـتّْْستْهۤيـتَـمْٰ
 

 ُسوَمنَـ -  ْپـراَسـنَّمِْٰاڤَـ
 يُّـوَچـتَـه - ْبَهكْتي -ْبَهـَچـڤَـْد 
 ـمْْٰچـۤيانَڤي -ڤَ ـتَـتّْ -ْبَهـَچـڤَـتْ 

 ـْسـيا جاياِتىَچنْٰـَس
 

 -موكْتَ 

 نْتْـهيشْْچـَر -َديا رِْٰبهيْدياتى ْه
 اـشَـياهمَْٰسـ -ڤَ شـهيْديانِْتى َسـْرتْـ

 يشـاْسـيا كَْرماٰنتْـانِْتى كْٰشـۤي

 في حاضر الِرشَْنكْيستجيب .  صالح بحد ذاتهعمل بصورة مباشرة هو ْبهَچڤَْد چۤيتا أو من ِڤدية من الحكمة الـِرشَْنكْ عن الستماعا"
 العليعلمه الرب  تيم عثب النحو، يهذا على. االستماع عنه إلى منقطعال تيمه عمل على تصفيةوي النافع بصفة الصديق حي كل قلب

من  فرداليتحرر . ِرشَْنكْ تيم ومن ْبهاَچڤَتَْم شْرۤيَمْد من ِرشَْنكْ استماعه عن مرارتاس مع الخدمة التتيميةيرسخ في  في قلبه والكامن
 شاكلةمسار ي  ف ثابتاًيديبقى المر. الخدمة التتيميةن طريق تنمية  موجشعهتتالشى شهواته المادية ف  الحماسة والظلمةشاكلتي
 تقطع العقدة يُّوچا ْبَهكْتي ذا،وب.  على أكمل وجه علم اهللاويفهم الخدمة التتيمية هذه الشوائب وينتعش بتتالشى  عندماة الصفياألصالة
 ."ْمَسَمْچَر - ْمأَسْمشَيا المسمى شخصية اهللا العزيز مرحلة فهم إلى فوراً الوصول من كن الفردمما يّملفة المادية  لالالشديدة

 ىشْـڤَـِرۤيتْـَمـنـاڤِاطَ ْدرِٰشْٰـ

 ٢\٧. چ.ب

 ـْمْچـۤيانَي ڤ-  َسـ مَْٰهـٱ ِتى مْٰـْچـۤيانَ

jaNa& Tae_h& SaivjaNaiMad& v+YaaMYaXaezTa" )  
YaJjaTva Naeh >aUYaae_NYaJjaTaVYaMaviXaZYaTae )) 2 )) 

 ـتَـهشَٰامى أِشـۤيـكْشْٰٰ ڤَمْٰإَد
 اْجينْـٱ ـويُّاتْـڤا ِنـَهى ْبـهۤوۤيـْچاْج ي

 اِتىيـاْم أڤَـِشـشْٰيتَـڤْـۤياـْچ
 المفردات

؛ الذي --ياتْ؛ بالتمام --تَهشَٰأِش؛ سأكشف --اميۤيكْشْٰٰڤَ؛ هذا --إَدْم؛ جوهرالعلم بال --ْمْچۤيانَڤي؛ مع --تْشَ؛ انا --أَهْم؛ إليك --ِتى؛ عوارضالالعلم ب --ْمْچۤيانَ
 . يبقى --ياِتىڤَشيشْٰأ؛ معلوم --تَڤْياْماۤيْچ؛  فائض أي شيء--أنْياتْ؛ مزيد --هياْبهۤو؛  في هذا العالم--َهىإ؛ ليس --َن؛ عالماً --تْڤَاۤيْچ

 الترجمة
 لك سأعلن . لن يبقى لك شيء آخر تعرفهرفته عمتىو ،جوهر والعرضال  علمبالتمام،

 التفسير



 رياضةيضاح  االرب ريدي. العلي هو العلم هذا.  ومصدرهمااالروح وراءهظاهرة الطبيعية وكل من العلم باليشمل العلم الكامل 
 بتيمهمحصور  الكامل العلماكتساب  ان يؤكد هنا والرابعفي بداية الفصل لرب اهذا ما ذكره . خليله أْرجوَن  ألنأعالهالعلم المذكور 

  اإلنسانيكون لدى ان  يجب،ذن ا.السلسلة المريدية العلية إلى المنتسب تيمه وال يؤخذ هذا العلم الكامل سوى منه مباشرة أو من
 ينكشف.  على أشكالهايُّوچيةالـجميع الطرق لوحيد في لتأمل اا ومحور علة كل علة الفطنة لمعرفة مصدر العلم ومنالقدر الكافي 

 ڤُوْبَهَچيو  كَْسمينّْ: )٣\١) َدشَأوَپني ذََكنْموجاء في . اًلوم يصبح سبب األسباب مععندما مجهوال شيئاًما هو قابل للعلم وال يبقى كل 
 .تيْبَهڤَ ْمتَاۤييْچڤ ْمَدإ ْم َسْرڤَىاِتۤييْچڤ

 ٣\٧. چ.ب

 ـوٰش َسـَهْسِرمْٰااٰنۤيـَمـنوشْٰ

MaNauZYaa<aa& Sahóezu k-iêÛTaiTa iSaÖYae )  
YaTaTaaMaiPa iSaÖaNaa& k-iêNMaa& veita TatvTa" )) 3 ))  

 ىيدَّْهيْسـي تاتَيْد يتْـشكَـشْـ
 مْٰدّْهانايْسـي تَـتاْم أپاي
  تَـتّْـڤَـتَـهّي ِڤـتمْْٰن مايتْـشكَشْـ

 المفردات
من  --ْسيدّْهاناْم؛ بالفعل --أپي؛ للسعاة --تاْمياتَ؛ للكمال --ْسيدَّْهيى؛ مساعي --ياتتي؛ شخص ما --تْسيتْشكَشْ؛ من بين ألوف --وٰشَسَهْسِر؛ البشر --اْماٰنۤيَمنوشْٰ

 . بالفعل --تَتّْڤَتَه؛ يعلم --ِڤتيِّ؛ لي --ماْم؛ شخص ما --يتْتْشكَشْ؛ حققوا الكمال

 الترجمة
ال آالف بين .ق المعرفةحمعرفتي  إلى ، يندر من يتوصلحققونهالذين يبين من  والكمال،حد واطلب  قد يبشر،

 التفسير
 النفسة ماهي لفهم العليهتمام بالتحقيق  االمن الكافيلقدر ا أحد فقد يكون لدى ،فالآ درجات متفاوتة من البشر ومن بين عدة وجدت

 قلما و والنوم والدفاع والجماعاألكلالمتمثلة بية بهائمالميول ال إلى البشرتنزع غالبية . الحق المطلقوماهية المادي  البدن وماهية
 الذات العليا والنفس الهبائيةفهم المتعلق ب العلي بالعلمدة للمعنيين قصو مچۤيتاالـ األولى من الستة الفصول. العليبالعلم  أحد يعنى
 شَْنِركْ فهمال يمكن ألحد كل هذا،  على الرغم من.  عن المادةالنفس بينجانب ت إلى )يُّوچا ْدْهۤياَن (التأمل و)ْچۤياَن يُّوچا (النظرو

 شخص الهو ِرشَْنكْ. ِرشَْنكْ فهم من أسهل  فهمه ألنْبَرْهَمْن فهم مكنهمتعلين فيسم من المسواه وأما ذكره، إلى  المنقطعينتيمه سوى
 ۤيپاَدشْرأقر . ِرشَْنكْفهم  إلى  الراميةمساعيهم في نونياۤيْچـ واليُّوچۤيونالـ يحتار. َپَرماتْماو  ْبَرْهَمْن وفهمه يتخطى فهم العظيم
اتباعه ال  لكن شخصية اهللا العزيز  هوِرشَْنكْ ان چۤيتاالـ في سياق تعليقه على وحدة الوجود المطلقة مؤسس مدرسة تْشاْرياشَنْكَرا
 .ْبَرْهَمْنعلى محقق  الصعوبة حتى بالغ ِرشَْنكْ فهم  ألن على هذا األساسِرشَْنكْون يقبل
 آديْر أناديْر \ هيْچَرَهيْد آنَنََد ڤتْش-شَْستْ هِرشْنَكْ ه َپَرَمهإشْڤََر (ُچوڤينَْد األولي الربو علة العلل وشخصية اهللا العزيز  هوِرشَْنكْ

 على الرغم من) ْبَهكْتي( الخدمة التتيميةرب د إلى خذلعجزهم عن األ تيمهويتعذر فهمه سوى على ) ْمنَ كاَرَنكاَر َسْرڤَ هڤينَْدُچو
. ؟سلوك الدرب الوعر إلى عاء هؤالء فما الذي يدفعهمحسب اّد السهولة تلك بكْتيْبَه درب كان ول.  السهولةادعائهم بانه في منتهى

، درباً ْبَهكْتي ـن دون علم بي المشروعغير المزعوم الذي يمارسه ْبَهكْتي كان درب ربما. يتخيلون التي بالسهولةليس  ْبَهكْتيدرب 
شْرۤيَل رۤوَپ  يكتب. هحدود ألحكامه وطبقاً عن الدرب عند ممارسته وناقط يتسالنظر أهل من والفالسفة لكن األساتذة سهالً
 :)١٠١\٢\١ (سينْْدهو-تَِرَرساْم-ْبَهكْتيفي كتابه  ْسوامّيُچو

-شْروتي  -اديپوراٰن-تيرِْٰسـْم
  ڤينـاهيمْٰڤيْد -شَراتْـَر ـتْـَپـنْۤ

 ْرْبَهكْتيَهـِرْر ّي كانْتيكأي

 غير الزم زعاج اوغيرها هي مجرد شَراتَْرتْنَْپ- ناَرَد و تْناپوراوالـ داتْشَأوَپنيمثل  ِڤديةالـداب اآلتتجاهل  التي الخدمة التتيمية"
 ."في المجتمع

يڤَ ايوپاتاا كَـلَْپـِتى

 ِرشَْنكْظيم  فهم الشخص الع،َپَرماتْماحقق الذي يُّوچّي الـعلى و ْبَرْهَمْنن حققوا  الذيوحدة الوجود المطلقةين بمنادال على يتعذر
 يقول. )َرياهسۤوموْهۤيانْتي ياتْ  ( كبار المالئكةعلى أحياناً حتى ِرشَْنكْفهم  أمر يلتبس. أْرجوَن ةعربسائق   أوداشُوياابن األم بوجه 



. )دوْرلَْبَهه -سو َمهاتْماَسـ  ( من يعرفه، فإنه نادر الوجودوجد وان حتى. )َنتْشَ كَشْـ تَِڤَد تو ْمما (حق معرفة أحد يعرفنيال  :ربال
ال  .كبيراً  أو فيلسوفاًعالماًكان  وان حتى الخدمة التتيمية قضاءدون ) تَهتَتّْڤَ(حق العلم  ِرشَْنكْالعلم بـ أحد  عليه، يستحيل علىوبناء

 ةشهرالوء ثراال وعزال ووةقبال  غناهعن سبب األسباب ومثل العلية ِرشَْنكْن صفات ملمام بشيء  اال الصفيالتيم سوىيستطيع 
جاء في . بحقه معرفته تيمال يستطيع سوى  وْبَرْهَمْن هو. ِرشَْنكْ الصفي هو الذي يظفر بحظوة التيم  ألنعلم واستغناءهالجمال والو

 :)٢٣٤\٢\١(  سينْْدهو-تَِرَرساْم -ْبَهكْتي
ا نامـادي-شْٰـنَٰرِٰكْ-شْرّيتَـه

 يايهيرإنْْدياْم ــراْهْچـ ْبَهـِڤـْد نَ

 تهانهض عند النفس المهيأةيتصفى لسان . هتسليات وصورته وصفاته وشَْنِركْلذلك، المدارك المادية قاصرة عن فهم االسم القدوس ’"
 .‘تدريجياً فتدرك كنهه شَْنِركْبلسانها بتسبيح االسم القدوس وتذوق فضل طعام ليه  إخدمةأدية  وتشَْنِركْذكر إلى 

 نْـموكِْهى هي جيْهـڤاداوڤُوِسـ
 ْسـْپـهوَرتى أَدَهـهِاڤَ ـياْم ْسـڤَ

 ٤\٧. چ.ب

 وهي ڤالُونَـٱ ُپوْر آيمْبهۤو

>aUiMaraPaae_Nal/ae vaYau" %& MaNaae buiÖrev c )  
Ahªar wTaqYa& Mae i>aàa Pa[k*-iTaríDaa )) 4 ))  

 ْر ِاڤَ تْـشَي بودّْهنُو َمـمْٰكْـَهـ
  ِمىمْٰاۤيـتإكاَر َأَهـنْٰ

 طَـْدهاـشْْٰٰر َأتيرِْٰپَركْ نَّيْبه
 المفردات

 --تيإ؛ األنا الزائفة —كاَرهَأَهنْٰ؛ و --تْشَ؛  حتماً--ِاڤَ؛ فطنة --بودّْهيه؛ عقل --َمنَه؛ أثير --كَْهْم؛ هواء --ڤايوه؛ نار --لَهنَ ا؛ ماء--آَپه؛ تراب --ميهْبهۤو
 . ثمانية --طَْدهاشَْٰأ؛ تقدرا --ْپَركْْرتيه؛ منفصل --اْبهينّ؛ لي --ِمى؛ كل هذه -- إياْم؛بذلك

 الترجمة
  الماديةقدراتيهي  العناصر الثمانية هذه، األنا الزائفة ووالفطنةواء واألثير والعقل  والنار والهوالماء رضاأل

 .المنفصلة
 التفسير

 )شَپورو( نزالءمختلف في الرب ) تيِرْپَركْ(قدرة   تسمىالطبيعة المادية. ةفرعوقدراته المتالرب مقام  تحليل تضمن يوتهعلم الال
  :نْتَْر تَ–ڤَتَ شاتْ سفر إلى ستناداًا

يپاٰني رۤوو تْرۤيـٰن تْزڤيشْٰـٰنو
  ڤيدوهُهوى َأتْۤيانـاكْْهپوروٰش

 رِٰـطْ تو َمـَهـتَـه ْسَرشِْٰاكَمْٰ
 ـْستْـهيتَـْممْٰـَس -ذَـَأنْٰ ڤْ تْـامْٰـيۤيْدڤيت

 فيو) تَتّْڤَ-َمَهتْ (هيولىاليخلق  نوشْڤي- َمهااألول امتداده . ثالثة امتدادات تامة إلى الظاهرة المادية بالتوسع ِرشَْنكْالرب خلق ي
من  كون كل عم فينوشَْدكَشاّي ڤيُروشۤيكْ الثالث متداداال وأما.  لخلق منوعاتها جميع االكواندخلي نوشْڤي َدكَشاّيُهوَچْرْبالثاني امتداده 
 من الرهن فكاكالقوى على يهذه  الثالثة نوشْڤي من يعرف شخصيات كل. تى في الذرات الماديةنافذاً ح َپَرماتْمابوجه االكوان 
 ."المادي

 ْستْـَهـمْٰ -تَ ْبهۤو -ڤَ اْم َسـْرـيۤيـترِٰ
 اِتىيـتْشْمويـڤا ڤتْاۤيْچـتاني 

تْ

 من فيض نوشْڤي أفراد بتدبيرتجري جميع أعمال العالم المادي . حق المطلق القدراتحدى مؤجلة إلالظاهرة ال العالم المادي هو هذا
 وان األحياء تاعمهذا العالم المادي بأن ) ِرشَْنكْ (وتهلال كل من يجهل علم ايفترضما غالباً . شَپورو النزالء طلق عليهميو ِرشَْنكْ

 هذايوضح في . لحادية االدعوىال هذه د يرْبهَچڤَْد چۤيتا لكن )شَپورو ( بالطبيعة الماديةةوالمتمتع ةاألسباب والمهيمن هي األحياء
 الظاهرة المادية هي القدرات مقومات  انْبهاَچڤَتَْم شْرۤيَمْدفي جاء . ةالطبيعي للظاهرة قطعي هو السبب الِرشَْنكْ ان النص قيد البحث



 ال.  الروحيةلسماءا نور هو أتباع وحدة الوجود المطلقةجميع مقاصد  إليه الذي تنتهي )ْبَرْهَمْجيُّوتي( النور حتىو رب للالمنفصلة
أتباع وحدة الوجود   وهذا النور هو نهاية المطاف عندلُوَك طَْهىنْڤايكوفي حال الروحية كما هي النوعات  النور من الميخلو

. العالم الروحيغائب عن  َپَرماتْماحضور .  بالوجود الماديالمحيط نوشْڤي َدكَشاّيُروشيكْ لـفإنه حضور زمني  َپَرماتْمااما . المطلقة
 .الباطنةالقدرات  والمنفصلةالقدرات مختلف مالك  كامل القدرة وهو. ِرشَْنكْالرب  الفعلي هو لمطلق، الحق ا عليهوبناء

 الكثيفة العناصرسمى  وتواالثير والهواء والنار والماء رضاأل: خمسةمر وأبرزها الرئيسة في الطبيعة المادية ثمانية كما عناصر ال
 محصور بهذه البنود الماديالعلم مجال . )والرائحة واللمس والصورة والطعم ظواهر الصوت( الخمسة المحسوسات شمل وتالخمسة

  العقليةالنشاطاتون الفالسفة الذين يتناول ان كما. األنا الزائفة العقل والفطنة و:وهي المتبقية الثالثة عناصرال دون العشرة فقط
الوجود المادي، ند تمسالتي تشكل " خاصتي"و" أنا "كل منالمتمثلة ب ةاألنا الزائف. ِرشَْنكْ :مصدرهابالعلم الكامل لجهلهم  إلى نومفتقر

 األساس، هذا وعلى. )تَتّْڤَ-َمَهتْ (الخلق المادي الكليتدل على  الفطنة.  الالزمة للنشاطات الماديةالعشرةتضمن األعضاء الحسية ت
 كْْهيانْسا فلسفةموضوع بحث  ،نيأربعة وعشرومجموعها مقومات الظاهرة المادية تتبلور  رب،للالقدرات المنفصلة الثمانية هذه من 
 هو ِرشَْنكْ ان ،الضئيلةن يجهلون بمعرفتهم و الملحدكْْهيانْسا فالسفة لكن  ومنفصلة عنهِرشَْنكْقدرات نتاج باألصل هي و لحاديةاال

 .ْبهَچڤَْد چۤيتا وصف الوارد في للطبقاً ِرشَْنكْالقدرة الخارجية لـ ظاهرةب كْْهيانْسا بحث فلسفة ينحصر. سبب األسباب
 ٥\٧. چ.ب

 مْٰاۤيتَـْس تْـڤْ َأنْـإاْم يَأَپـِر

APareYaiMaTaSTvNYaa& Pa[k*-iTa& iviÖ Mae ParaMa( )  
Jaqv>aUTaa& Mahabahae YaYaed& DaaYaRTae JaGaTa( )) 5 ))  

 ـراْمِمى َپي دّْهي ڤمْٰتيرِْٰپَركْ
 ُهو با- َمـها مْٰتا ْبهۤو-ڤَ ـۤيـج

يىاي ـتَْچاِتى َجـي ْدهاْرمَْٰد
 المفردات

-جۤيڤَ؛  علوي--َپراْم؛ خاصتي --ِمى؛  اعمل على فهم--ڤيدّْهي؛  قدرة--ْمتيرِْٰپَركْ؛  آخر--اْمۤيَأنْ؛  لكن--تو؛  إلى جانب ذلك--تَهإ؛  هذا--إياْم؛ سفلي --َأَپرا
 .  العالم المادي--تَْچَج؛  ينتفع ب--ْدهاْرياِتى؛  هذا--إَدْم؛ بالذين --اۤييا؛  يا شاكي السالح--ُهوبا-َمها؛ األحياء يتألف من --تاْمْبهۤو

 الترجمة
ستغل ت التي األحياءمتقومة ب الوية توجد قدرتي العل،أْرجوَن ، يا، يا شاكي السالحدنيا هذه الطبيعة البجان إلى

 .الدونيةالطبيعة المادية مصادر هذه 
 التفسير

 :مختلفةالعناصر الة هي مادة ظاهرة في دوني القدرةال. العلوية هللا القدرة البينية الهبائية إلى  تنتمياألحياء ان  هنا بوضوحيذكر
) .الخو رضاأل (الكثيفةالظاهرة المادية في كل من حالتيها . األنا الزائفة والعقل والفطنة وواألثير والماء والنار والهواء رضاأل

 قدرة ألغراضها الخاصة فهي الةدوني الالقدرات تلكتستغل  التي األحياء أما. ةدوني التصدر من القدرةف) .الخ والعقل(اللطيفة بينما 
تحركها القدرة العلوية ن أدون ذ ليس لدى الظاهرة الكونية قدرة ذاتية على العمل  ا،بفضلها يتحرك العالم ويعمل للرب وويةلالع
 في  واهللاألحياءجاء وصف الفرق بين . فطنة الموعدم عاءاّد حسبتعادله  ان  مستقال وال يمكنها وجوداًالقدراتال تملك . )األحياء(

 :)٣٠\٨٧\١٠ (ْمْبهاَچڤَتَ شْرۤيَمْد
 ْزَچـتا -ڤَ ي َسـْر يادتُورِْٰبْه- تَـنوْزَأَپـريميتا ْدْهـروڤا

 ِنـتَـَرتْها ْدْهـروڤَ ُمواـيتَـْرهي نَـ شـاْسـياِتـتي ني
  ْبَهـِڤـتْرِٰانْتْـيـيا نيتْشْ تَـْد َأڤيمومَْٰميا -َأَجـني تْـشَ ياْن 
 اۤيطَـتَــدوشْٰ -  َمتَـتامْٰ ياْد َأَمـتَـمَْٰسَمـْم َأنوجانَ

ذا سلمنا بأن  الكن.  خالدة وتعم الوجود على غرارك، لما كانت تحت سيطرتكتجسدةم الاألحياءأيها السرمدي األكبر، لو كانت "
لذلك، لتحقيق النجاة الحقيقية يتحتم على . هيمنتك العظمى يصبح أمراً منطقياً إلى  من جاللك، فإن خضوعهاةهبائي قدرات األحياء

لذلك، فإن محدودي .  تصبح حاكمةنوفي تلك المنزلة البديهية فقط يمكن لها أ.  التسليم بحكمك، وهذا التسليم يجعلها سعيدةحياءاأل
ون خادعالحقيقة يفي نما  ا من كافة الوجوه،األحياءالمعرفة الذين يروجون لنظرية وحدة الوجود المطلقة القائلة بمساواة اهللا وسائر 

 ."أنفسهم واآلخرين



تنسى القدرة . هبألن ال قوة لها سوى تعادله  وال العلويةالبينية قدرته  شقوق هي التي األحياءلسائر  الوحيد  الملك هوِرشَْنكْالرب 
 إلى وفطنتها الروحية طيلة فترة استغاللها للقدرتين الماديتين الكثيفة واللطيفة ويعود هذا النسيانالروحي  عقلها )األحياء(العلوية 

 على النفس تحمل الطبيعة المادية. الطبيعة المادية من تأثير تحرره عند )موكْتي(نجاة ال الفرد حققي. األحياء وعي فيير المادة تأث
 مفاهيم الافة من كهقانعتاال عند  ا الفعلي مقامهفردال يدرك ال. "أنا مادة وكل الموجودات المادية ملكي":التفكير على النحو التالي

 هي النفس الهبائيةأن بيتلخص  چۤيتاـالتأكيد أن ستنتاج  االلإلنسانيمكن لذلك، . الوجوه من كل  مفهوم توحده مع اهللاافيه بما المادية
 أتمعلى  ِرشَْنكْـتعي ببمعنى انها سوف  المادية هاشوائبن تصفى مت تتحرر حالما النفسن أ وِرشَْنكْـاحدى القدرات الغزيرة ل

 .وجه
 ٦\٧. چ.ب

 يتانْبهۤويُّـونۤيـني  -ِاتَـْد 

WTaÛaeNaqiNa >aUTaaiNa SavaR<aqTYauPaDaarYa )  
Ah& k*-TòSYa JaGaTa" Pa[>av" Pa[l/YaSTaQaa )) 6 ))  

 ايـتى اوَپـْدهاَرۤيـَسـْرڤاٰن
 ـتَـهَچـا َجيتْْسـنَـْسـرِٰ كْمَْٰأَهـ

 اْس تَـتْهايْپـَرْبَهـڤَـه ْپـَرلَـ
 المفردات

؛ قاطبة --تْْسنَْسيارِٰكْ؛ أنا --َأَهْم؛ اعلم --هاَرياَپْداو؛ لذا --تيإ؛ كل --َسْرڤاٰني ؛كل مخلوق --تانيْبهۤو؛ من مصدر والدته --يُّونۤيني؛ نان القدرتاهات --ِاتَتْ
 .  إلىباإلضافة --تَتْها؛ دمار --ْپَرلَياه؛ مصدر الظواهر --ْپَرْبَهڤَه؛ للعالم --تَهَچَج

 الترجمة
ني أعلم  ا، العالمهذاكل ما هو مادي وكل ما هو روحي في  .تينن الطبيعاتيمصدرها في ه مخلوقاتجميع ال

 .إنحاللهوه كل من منشأ
 التفسير

 عند مطلق مرحلة من محدثة لروحليست ا. المادة وأصل  الخليقةحياة ي هالروح. هو نتاج اقتران المادة والروحالوجود المادي 
 الروح في المادة نفاذ المادي بفضل البدنأ ينش. على اساس القدرة الروحية وحدهاالمادي  بل يظهر هذا العالم مراحل النشوء المادي

 الظاهرة الماديةوينطبق هذا على فيه  النفس الروحية العلوية أو قدرةالفضل حلول  بالشباب إلى الصبا ومن ثم إلى  الطفلينموو
 اهللا، وبالتالي.  اهللاا والمادة أو قدرتالروح اقتران ي الكوني ههيكللذلك، ظاهرة ال. نوشْڤي الذات العليا نفاذبفضل تنمو  التي باسرها

 مدينة ضخمة حتى لبناء ناطحة سحاب أو مصنع كبير أو مباشرال، السبب  اهللامن قدرةهي  التي النفس ربما كانت. ةعلة كل علهو 
وبناء . النفس الهبائية والذات العليا من هو سبب كل ِرشَْنكْ العلي والرب. الذات العلياسبب الكون هو . كونلكنها ال تقوى على بناء 

 .ِشتَناناْمتِْشتَنَْس تْ ْمنيتْۤياناو نيتْيُّ: )١٣\٢\٢( َدشَكَطَْهى أوَپني في اذه ىعل ويؤكد علة كل علة هو عليه،
 ٧\٧. چ.ب

 اتْي نانْمْٰـه َپـَرتَـَرتَّـَم

Mata" ParTar& NaaNYaiTk-iÄdiSTa DaNaÅYa )  
MaiYa SavRiMad& Pa[aeTa& SaU}ae Mai<aGa<aa wv )) 7 ))  

يك ْدَهـنَـنَْۤجياي ْد َأْسـتـيشــتْـنْۤ
 مْٰتَـُرو ْپـمْٰإَد َسـْرڤَـْم يَِّم
س ڤَإا ـٰنَچ -ي ـ َمـٰنىِرتْۤو

 المفردات
 ما --إَدْم؛  كل وجود--َسْرڤَْم؛  بي--َميِّ؛  ياغانم الثروة--ْدَهنَنَْۤجيا؛  يوجد--َأْستي؛  ما عداه--يتْتْشَأنْياتْ كينْۤ؛  ليس--َن؛  علوي--تََرْم-َپَر؛ يتعداني --هَمتَّ

 .  مثل--ڤَإ؛ ؤلؤ ل--ااهٰنَچ-يَمٰن؛  على سلك--ِرتْۤوس؛ مظ منت--تَْمُروْپ؛ نرى

 الترجمة
 .  منظومبخيط لؤلؤتنتظم حبات ال كما يستند اليَّ شيء كل. يفوقني فائق قاهر الغنى، ال يا



 التفسير
كل  لتأكيد طبقاً ْبهَچڤَْد چۤيتا إلى ستناداً اِرشَْنكْ شْرّي والحق المطلق ه. م ال شخص أالحق المطلقذا كان  اخالف شائع حول ماثمة 

العلم والبهجة  صورة و هالحق المطلق :هيتاْم َس-ْبَرْهَم فيؤكد هو م كما  وبخاصة في هذا النص قيد البحثنص من نصوصه
 تدع ال المراجع هذه. )يْچَرَههڤ- آنَنَْد- تْشيْد -َستْشْ ه ِرشْنَكْ ْپَرَمه هإشْڤََر ( ذخر اللذة،ِرشَْنكْ ولياأل الرب ،ُچوڤينَْد الكامل والبقاء

النص  إلى ستناداً اأتباع وحدة الوجود المطلقة يجادل لكن  هو الشخص العظيم وسبب كل األسبابالحق المطلقمجاال للشك بأن 
 والبشر والحيوانات في العالم المالئكة هو رئيس  أول المخلوقات داخل الكونْبَرْهما ان يستفاد":ْدشَأوَپني شِْڤتاشْڤَتََر  من)١٠\٣(

 من يستطيع معرفته يتعالى أيضاًو. كل شوائب المادةالجسم المادي ون م المنزه شخصية اهللا العزيز يوجد ْبَرْهماوراء  لكن المادي
ِر دوْهكَْهْم  أتِْهتَْبَهڤَنْتي ى ِتْزتاِر أْميدوْر يا ِاتَْد ڤ\ أناَمياْمَپْم  أرۤو تَْدْمأوتََّرتََر ياْد تُوتَ (عذاب العالم المادي ونيعان به نوالجاهللكن 
 .)تيۤيانْيِاڤَاپ
  والخلودالبهجةللعلم و العليةتدل على الصورة  بل  ال تنفي الشخصيةَپْمأرۤولكن  َپْمأرۤو  كلمة علىأتباع وحدة الوجود المطلقة يشدد
 :)٩-٨\٣( ْدشَشِْڤتاشْڤَتََر أوَپني أخرى في نصوص ذلك فيعلى نجد تأكيداً  كما. أعاله هيتاْم َس-ْبَرْهَم في ذكرها يردالتي 

 نْـتَـْمَمـهاپوروشَٰـمْٰمِْٰڤـداَهـْم ِاتَـ
 -آديتْيا   تََمـَسـه َپـَرْسـتاتْڤَـْرنَٰـمْٰ

 يوْم ِاتـيـتْرِٰڤاتي ْميتْـڤيدِاڤَ تَـْم 
 ياناياٱِتى ايْديڤنانْياه َپـنْتَـها 
 

 شـيْدـتْـ َأْستي كينَْۤپـَرْم ناَپـَرمْٰياْسماتْ 
 يتْـتْـشٱْسـتـي كينْۤايُّـو ۤي ْجـنُو ويُّـۤيـياْسماْن ناٰن

 ْزكَِا ديڤي تيشْٰـطَْهـتى ُهوتَـْبـْدـْسڤَ إكْشَٰ رِٰڤْـ
  َسـْرڤَـْمـنَٰ پوروشِٰـمْٰنَْٰر پۤوِتـِنـَدمْٰ

ليس هناك . من يعرفه سوى دوامة التناسختخطي يستطيع وال   الماديةةظلمال عن كل مفاهيم العلي لعزيزشخصية اهللا ا أعرفانني "
 ." ذاكالعلم بالشخص العظيممن وسيلة للتحرر سوى 

ينشر قدراته  والعلية السماء نير كشجرة صامتة ويهو. كبر وأكبر من االصغر أصغر من االهو.  يعلو حق على الشخص العظيمال"
 . "كما تنشر الشجرة جذورهايرة الغز

 بقدراته الكثيرة من مادية الوجود الذي يعم شخصية اهللا العزيز  هو ان الحق المطلقهذه النصوصكل  من  اإلنسانيستخلص
 .وروحية

 ٨\٧. چ.ب

 ايكاونِْتـٱَهـْم َأْپـسو  ُسوَر

rSaae_hMaPSau k-aENTaeYa Pa[>aaiSMa XaiXaSaUYaRYaae" )  
Pa[<av" SavRvedezu XaBd" %e PaaEåz& Na*zu )) 8 ))  

 هيُّوايْر سۤو-ي شَـشـي ْپـَرْبهاْسم
 ـو ِڤـِدٰش-ـڤَـه َسـْرڤَ ْپـَرنَٰ

 ٰشـورِٰ نْمْٰـشَٰشَـْبـَده كِْهى پاورو
 المفردات

حرف الثالثة آ، و، األ --ڤَهْپَرنَٰ؛  للقمرين--هيُّوْرياسۤو-شَشي؛  أنا--َأْسمي؛  النور-- ْپَرْبها؛ّي يا ابن كونْت--كاونِْتيا ؛ في الماء--َأْپسو؛  أنا--َأَهْم؛  طعم--َرَسه
 .  في الرجال--ٰشورِٰنْ؛  قدرة--ْمپاوروشَٰ؛ ثير في اال--كِْهى؛  اهتزاز الصوت--ْبَدهشَ؛ الِڤَدْز --ِڤِدٰشو؛ ي الكل ف--َسْرڤَ؛ ْم

 الترجمة
 َمنْتْراتفي الـ ْمآُواللفظي  المقطع أنا .قمرشمس وال النور أنا .)أْرجوَن( كونْتّي يا ابن طعمه الماء من أنا
 . اإلنسانفي القدرة، والصوت في األثير أنا .ِڤديةالـ

 التفسير



 بصورة مبدئية من طريق فهم اهللايمكن فهم .  بقدراته المتنوعة من مادية وروحيةالماديالوجود  اهللا هذا النص كيف يعم يوضح
 ويمكن ادراكه من  حتماًعلى كوكب الشمس هو شخصالمهيمن المالك .  يتم فهم وجهه النورانيىنحم وعلى هذا ال.مختلف قدراته
الرغم من على تعم الوجود  التي  من طريق قدراتهاهللاعلى هذا النحو، يمكن ادراك . المتمثلة بأشعتهوتعم الوجود  التي طريق قدرته

 يستند حب الماء. لملوحتهاشرب مياه البحر  أحد  يحبال. فعَّال في الماء العامل الو الماء هطعم .مطلقاًانه ال يغادر داره السرمدية 
من في الماء الرب  بحضور أتباع وحدة الوجود المطلقة يشعر. الحق المطلق احدى قدرات و النقي هطعملك الذ وعمهطنقاوة إلى 

 هي طريقة الشعور هذه.  اإلنسانرواء ظمأ اه على لطفه بتوفير الماء من اجلحمد وياهللاة شخصيكذلك المؤمن ب وهطعمخالل 
 ان كل من يعرف اهللا يعرفذ  اوالنظرية القائلة بتجرده منهاة الرب شخصيقائلة ب بين النظرية الأي خالفعملياً ال يوجد . ربالب

شينْتْيا تْأ (بائنةالوحدة  القائلة بالالجليلة نظريته تْشايتَنْياعرض المولى لذلك، . دون تناقض آنياًالمفهومين موجودين في كل شيء 
 .)تَتّْڤَ-ْبِهَد اْبِهَد

فاتحة ) كاَرْمآُو( ڤَنَْپَر العليكذا، يفيض الصوت . ايضاً )ْبَرْهَمْجيُّوتي( بدن الرب نور نمينبعث نور الشمس والقمر باالصل 
 ِرشَْنكْالرب  خوفاً من مخاطبة كاَرْمآُو العلي الصوت نطق أتباع وحدة الوجود المطلقةيفضل . اهللا إلى  للتوجهِڤديةت الـَمنْتْراالـ
يتبارك كل مكان وممتد في  ِرشَْنكْذكر مجال . ِرشَْنكْـلة  الصوتيصورةالهو  كاَرْمآُو  الصوت انجاهلينسمائه الالمتناهية حد اأب

 به هو والجهل نجاةالهو  ِرشَْنكْ بـالعلم عليه، وبناء. الطبيعة الماديةفريسة فإنه  ِرشَْنكْمن يجهل  وأما. ِرشَْنكْيذكر من كل 
 .العبودية

 ٩\٧. چ.ب

  تْـشَمْٰاۤيڤْـيتْهرِٰـنْْدَهـه ْپـَچ يُّـوپونْٰ

Pau<Yaae GaNDa" Pa*iQaVYaa& c TaeJaêaiSMa iv>aavSaaE )  
JaqvNa& SavR>aUTaezu TaPaêaiSMa TaPaiSvzu )) 9 ))  

 ڤَـساواْبهيڤي شـاْسمتْـ شِْتـَج
 ِتـٰشـو ْبهۤو- َسـْرڤَ مْٰڤَـنَــۤيـج

 ٰشـويتَـَپـْسـڤي شـاْسمتْـتَـَپـشْ 
 المفردات

؛  حياة--جۤيڤَنَْم؛  في النار--ڤَساواڤيْبه؛  أنا--َأْسمي؛  أيضاً--تْشَ؛ ارة حر--ِتَجه؛  أيضاً--تْشَ؛ رضاأل في --اْمۤيتْهيڤْرِْٰپ؛  عبير--نْْدَههَچ؛  َأصيل--ياهپونْٰ
 .  في المجاهدين--وتََپْسڤيٰش؛  أنا--َأْسمي؛  أيضاً--تْشَ؛  تقشف--تََپه؛ األحياء --ِتٰشوْبهۤو؛  في كل--َسْرڤَ

 الترجمة
 . نساكالكفارات كل ا ، وأناألحياءحياة  أنا .حرارة النارألرض، وأنا ل صلي األاألريج أنا

 التفسير
في و الماء،في و في الزهرة أو في األرض، الرائحةمثل ، رائحة شيء في العالم المادي لكل. غير فاسدأو أصلي  تعني نْياپۤو كلمة

غير بالتمازج  والقابل للت شيء طعمه الفريدلكل كذا،. تتخلل كل شيء التي األصلية رائحةالو  هِرشَْنكْ. وغيرهفي الهواء، والنار، 
دون   وما شابه ذلك المصانع، والطهي،تشغيلال نقوى على .  نارتعني يْبهاسوڤ كلمة.  لكل شيء رائحة ما وطعم ماذن، ا.الكيماوي

 في الحرارةنخفاض درجة نتيجة إل ،ِڤدي الـالطب حسب سوء الهضم يعتبر. ِرشَْنكْ هي النار حرارة. ِرشَْنكْ هي النارالنار وهذه 
مواد  وكل الال عامل فعَّوكل والهواء األرض والماء والنار ان ِرشَْنكْفي ذكر نعلم . النار ضرورية لهضم الطعام ذن،ا .البطن

يطيل عمره أو  ان  اإلنسان عليه، يستطيعوبناء. ِرشَْنكْ مرده  اإلنسانعمر ان كما. ِرشَْنكْ مردهامادية  العناصرالكيماوية وال
 .الحياةل وال في كل حق فعَِّرشَْنكْ ذكر ،لذلك. ِرشَْنكْبرحمة يقصره 

 ١٠\٧. چ.ب

 مْٰتاناۤو ْبه- َسـْرڤَ مْٰ مامْٰـَجـۤيـب

bqJa& Maa& SavR>aUTaaNaa& iviÖ PaaQaR SaNaaTaNaMa( )  
buiÖbuRiÖMaTaaMaiSMa TaeJaSTaeJaiSvNaaMahMa( )) 10 ))  

 تَـنَـْمْرتَْهى َسـناپاي دّْهيڤ
 يمـ َأْسَمـتاْميْر بودّْهيبودّْه



 ناْم َأَهـْميِتـَجـْس ِتـَجـْسـڤ
 المفردات

 --َمتاْم-بودّْهي؛  فطنة--بودّْهيه؛  أولي--َسناتَنَْم؛ تْهارِٰابن ْپ يا –ى پاْرتَْه؛  اعمل على فهم--ڤيدّْهي؛ األحياء لكل --تاناْمْبهۤو-ڤََسْر؛  لي--ماْم؛  البذرة--َجْمۤيب
 .  أنا--َأَهْم؛  القوي--ِتَجْسڤيناْم؛  قوة--ِتَجه؛  أنا--َأْسمي؛ فطنلل

 الترجمة
 ابن يا .قدرة كل المقتدرين من الرجال، وفطنفطنة ال أنا .الوجود لكل ةصليرة األذالبنني أ اعلم ،تْهاِرْپ

 التفسير
عند اتصال البزرة بالطبيعة  متحركةالوغير  المتحركة األحياءتثمر مختلف . الوجودرة ز هو بِرشَْنكْ و "رةزب" تعني بۤيَجْمكلمة 
 يبلغ. غير المتحركة األحياءعداد  من فات األشجار والنباتوأما المتحركة، األحياءعداد من ا  والبشر وغيرهوالسباع الطيور. المادية
جاء في .  بزرة حياتها في كل األحوالِرشَْنكْ لكن غير متحرك بعضها متحرك وبعضها ألف، مائة ٤ مليون و٨ حياة الجناسعدد أ

 ْبَرْهَمْن. شخص َپَرْبَرْهَمْنولكن  )ْبَرْهَمْن(نور الال صورة في . َپَرْبَرْهَمْن هو ِرشَْنكْ. ْبَرْهَمْنمن الوجود يفيض  ان ِڤديةالحكمة الـ
 اض هو فّيِرشَْنكْ، عليه وبناء. ْبهَچڤَْد چۤيتا  حسب بيانبشخصه حق المطلقالروح تقوم . ه شخصِرشَْنكْ و حق المطلقالروح هو 

 :)١٣\٢\٢( َدشَكَطَْهى أوَپنيجاء في .  الشجرة بأصلهاتقوم  كماِرشَْنكْـب يقوم كل شيء. الوجود
 ِشـتَـناناْمتْـِشـتَـنَـشْتْـۤيانامْٰـنيتْونيتْـيُّ

 انه أصل ِرشَْنكْعلى شيء دون فطنة، ويقول  أحد  يقوىال. "األحياء سائر  العظيم القائم علىحيال هو. ءام رأس القدالقديم هو"
 .نةفط دون ِرشَْنكْالرب تعذر فهم ي. الفطنة

 كامـاْني َدْدهاتي ڤيُّـو نامْٰۤو َبهكُوِا

 ١١\٧. چ.ب

 مْٰشـاَهـتْـ مْٰ َبـلَـڤَـتامَْٰبـلَ

bl&/ bl/vTaa& cah& k-aMaraGaivviJaRTaMa( )  
DaMaaRivåÖae >aUTaezu k-aMaae_iSMa >arTazR>a )) 11 ))  

 تَـْميڤَـْرجي ڤ- َچ را-كاَم 
 ِتـٰشـو ْبهۤوُهورودّْيْدَهـْرماڤ

 ْبَهَرتَـْرشَٰـْبَهىي مـْسٱ ُموكا
 المفردات

 --ِتٰشوْبهۤو؛  ال يناقض مبادئ الدين--َههَأڤيرودّْ-ْدَهْرَم؛  خالي من--ڤيڤَْرجيتَْم؛  تعلق--َچرا؛  عاطفة--اَمك؛  أنا--َأَهْم؛  و--تْشَ؛  القوي--ڤَتاْم-َبَل؛  قوة--َبلَْم
 . تَهاَرْبذرية  زعيم يا --ْبَهىشَٰرِٰ-ْبَهَرتَ ؛  أنا--َأْسمي؛  حياة جنسية--كاَمه؛ في كل المخلوقات

 الترجمة
  ذريةشيخ، يا تخالف األصول الدينيةال  التي مضاجعةال أنا .شتهاءرغبة واإل من النزهالم أنا  القوي،قوة أنا
 .َرتَْبَه

 التفسير
الحياة الجنسية ان ) ْدَهْرَم (االصول الدينية تقضي كذا،. شخصي الللعدوانحماية الضعيف، وليس ل قوة القوي استعمال ينبغي
 .َنِرشْكْ ذكر في أطفالهم بتربيةن بويتتمثل مسئولية األ.  فقطنجابلال

 ١٢\٧. چ.ب

ى ي كا ْبهاڤايـڤڤَ ساتّْيشاتْـ

Yae cEv Saaitvk-a >aava raJaSaaSTaaMaSaaê Yae )  
Mata WveiTa TaaiNviÖ Na Tvh& Taezu Tae MaiYa )) 12 ))  

 ىي تْـشَ شْراَجـساْس تاَمـسا
 يدّْهيتاْن ڤي ِڤـتِا َمـتَّ

 يِّ ِتـٰشـو ِتى َممْٰنَـ تْـڤْ َأَهـ



 المفردات
؛  الظلمةشاكلة في --اتاَمساه؛ الحماسة اكلةش في --اراَجساه؛  حاالت الوجود--اْبهاڤاه؛  األصالةشاكلة في --اڤيكاهساتّْ؛  حتماً--ِاڤَ؛  و--تْشَ؛  كل الذي--يى
؛  هم--ِتى؛  فيهم--ِتٰشو؛  أنا--َأَهْم؛  لكن--تو؛  ليس--َن؛  اعلم--ڤيدّْهي؛  أولئك--تاْن؛  لذا--تيإ؛  حتماً--ِاڤَ؛  مني--هَمتَّ؛  كل الذي--يى؛  أيضاً--تْشَ
 .  فّي--َميِّ

 الترجمة
من جهة، الوجود  أنا .قدرتيض وهي عر ،أو الحماسة أو الظلمة ةصالاألحاالت الوجود سواء جميع إعلم أن 

 . ضمنييه بل  الماديةشواكللل ال أخضع .لكنني بائن عنه
 التفسير

 فوق الملك للمثال،. هفيضمن  هاان مع  عنها عليِرشَْنكْالرب و  الثالثة الطبيعة الماديةشواكلن فعل مجميع أعمال العالم المادي 
من  )األصالة والحماسة والظلمة(  الطبيعة الماديةشواكل جميع تفيض كذا،.  المواطنين لقانون الدولةخضوع  من على الرغمالقانون
 احدى مزايا هذه. يهفال تؤثر  )ْزنَچو (تفيض منه التي شواكلال  انعنيمما ي َننيْرچو هو ،لكلذ. فوقها ِرشَْنكْ ولكن ِرشَْنكْالرب 

 .)ْبَهَچڤاْن (شخصية اهللا العزيز
 ١٣\٧. چ.ب

تْ ْريْر ْبهاڤايَميا -نَٰ چوْر يْبـهرِٰ

i}ai>aGauR<aMaYaE>aaRvErei>a" SavRiMad& JaGaTa( )  
MaaeihTa& Naai>aJaaNaaiTa MaaMae>Ya" ParMaVYaYaMa( )) 13 ))  

 ـتَْچ َجـمْٰإَده َسـْرڤَـْم يْبهِا
 يجاناتي ناْبهمْٰتَـيهُمو

 اْمياياه َپـَرْم َأڤْـيْبـْهـِاماْم 
 المفردات

-هيتَْمُمو؛  الكرة الكونية--تَْچَج؛  هذا--إَدْم؛  كل--َسْرڤَْم؛  كل هذه--ْبهيهِا؛ لوجود بحاالت ا--ْبهاڤايه؛  الطبعشواكل يتألف من --َميايه-نَٰٰچو؛  ثالثة--تْْرْبهيه
 . ضب ال ين--َأڤْياياْم؛ العلي --َپَرْم؛  فوق هذه--ْبْهياهِا؛  لي--ماْم؛  ال يعلم--َن َأْبهيجاناتي؛  مضلل-

 الترجمة
ه  ألن)األصالة والحماسة والظلمة( الثالثة شواكلالالعلي عن  الذي ال ينفداألزلي  أنا بأسره يجهلني العالم

 . بهافتونم
 التفسير

 . عنهاِرشَْنكْالرب  تعاليفهم  مما يقصرهم عن  الثالثة الطبيعة الماديةشواكلالعالم المادي بأسره مفتون ب
النشاطات مع  االبدان ع خاص منطبب األحياء الطبيعة المادية كل حي من طبعت. الطبيعة المادية ناتج عن هذه األحياءوهم 

 نوسيَّرالم. مراتباربع  إلى  من البشر الثالثة الطبيعة الماديةشواكليقسم رهائن . تتوافق مع ذلك البدن التي البيولوجية والمعنوية
الحماسة خليط من  برونسيم ڤايشْياْزـالأما وبالكلية  الحماسةب ونسيَّرم )تْريياْزشَكْ(فرسان ال بينما ةنَْبراْهَمالـهم بالكلية  األصالةب

ذ  اليست ثابتة ناتيعيالتهذه  لكن بهائميةال الحيوانات أو الحياة دونهمو شۤوْدَرْزـهم البالكلية  الجهل بنيسيرالم ان في حين والظلمة
 على الطبيعة الماديةر هذه بتأثيننساق اننا . هسوا أم ڤايشْيا م أتْريياشَكْ م أَنْبراْهَم  اإلنسانكانأ  سواءاألحوالهذا العمر زائل في كل 

من هذه رغم  على الآخر ما هناك من تعيينات إلى ، هندوس، مسلمينْبراْهَمنةهدى هذا المفهوم المادي فنتخيل اننا عرب أو هنود أو 
 األحياءالتباس  ان ِرشَْنكْالرب  يقول ذن، ا. الطبيعة الماديةشواكلعندما نرتهن بها طابع  شخصية اهللا العزيزننسىو. الحياة الزائلة

 . الطبيعة الماديةتعاليه عن افهمه يحول دون الثالثة شواكلال تلكب
. اهللا تي وجميعها نساستثناء الطبيعة المادية دون تأثير لنوخاضع وجميعهم وغيرها ومالئكة وحيوانات بشر : كثيرةاألحياء جناسأ

 يقفون حيارى و النورانيالحق المطلق مفهومعن تخطي  قصروني ن باالصالة،يسير وحتى المبل الحماسة والظلمةن بوسيرالم
ن يصراقين باألصالة سيرحتى المو.  في صورته الشخصية الغنية بالجمال والقوة والشهرة والسلطة والعلم والزهداهللا امام مشدوهين
 في ذكر نوالراسخجميع و  هذهثة الثال الطبيعة الماديةشواكل عن علي ِرشَْنكْذكر . ؟الحماسة والظلمة هليبقى ألأمل أي  فهعن فهم

 .منها ونررمح ِرشَْنكْ



 ١٤\٧. چ.ب

ڤيدا يِّ َم-نَٰ چوـا ٰشِا ِهـى ۤي

dEvq ùeza Gau<aMaYaq MaMa MaaYaa durTYaYaa )  
MaaMaev Yae Pa[PaÛNTae MaaYaaMaeTaa& TariNTa Tae )) 14 ))  

 اۤيايا دوَرتْـۤيَمـَم ما
 انِْتىيى ْپـَرَپـْديماْم ِاڤَ 

ما ِتىي  تَـَرنْـتمْٰتاِااْم ۤي
 المفردات

 --ماْم؛  متعذر التغلب عليه--ادوَرتْياۤي؛  طاقة--اۤيما؛  لي--َمَم؛ الثالث للطبع المادي شواكلال يتألف من --َميِّ-نَٰٰچو؛  هذا--اٰشِا؛  حتماً--ْهي؛ علي --ّيدايڤ
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 الترجمة
ما وراءها  إلى يعبر ،من يسلم لي لكن  الطبيعة الماديةشواكلؤلفة من  المربانيةقدرتي التخطي  العسير من

 .هولةبكل س
 التفسير

قدراته عداد  ومن ربانية األحياءعلى الرغم من ان . ربانيةقدرات  وجميعها قدرات ال تعد وال تحصى شخصية اهللا العزيز ملكي
كل . هانتيجة حجب الطبيعة المادية  تأثيرعلى التغلب فرد الستطيعال ي. بالطبيعة الماديةها قتران امحجوبة بداعي األصلية العليةفقوتها 

ة ويالعل القدرة البينية الهبائية إلى األحياء تسبتن. شخصية اهللا العزيز ها من فيض ألنتقدم كما والروحية أزلية الماديةمن القدرات 
مكن ال ي. )َهىَبدّْْ-نيتْيا (اًأزلي النفس مهيأة دعى األساس، تاهذ وعلى. أيضاًقديم   هو افتتان الطبيعة الماديةبسلطان تتانهافا لكن للرب

 ألن بالغ الصعوبة أمر  سفليتها، على الرغم من من براثن الطبيعة الماديةفكاكها ان  مما يعنيوقت محدد إلى اشاكلته أثر تاريخ تبعت
 .ربال مشيئةعملها ببفضل  وربانيةفضل صلتها ال بربانيةالطبيعة المادية  ان  هنايوضح. ربال مشيئةة بوجه مالطبيعة المادية

جاء .  بصورة رائعةهاهدمو الظاهرة الماديةبناء ب قومفإنها ت تها،دوني الرب على الرغم منبإرادة موجهة الطبيعة المادية  ان وحيث
 تو ْمنَىماي ْنڤيْدۤيا ْمي تو ْپَركِْرتْماماۤي( يمالعظ والملك الساحرها فوراء  زائلةماۤياعلى الرغم من ان : )١٠\٤( ْدشَشِْڤتاشْڤَتََر أوَپنيفي 
 .)َرْمَمِهشْڤَ
 األيدي واألرجل ال موثقو. الطبيعة المادية موثقة بحبال النفس المهيأة ان ال بد من التأكيد و"حبل" هو َنچوكلمة  آخر لمعنىثمة 

عانة  االموثق ال يقوى علىن ألمحرراً يكون المعين  ان منال بد و. طليقد له من االستعانة بشخص  ال ببليقوى على الفكاك 
على  أحد ال يقوى. النفس المهيأةطالق  اقادر علىهو وحده ال السيد الروحي الشرعي نائبه أو ِرشَْنكْالرب  عليه، وبناء. آخر موثق

 رب ِرشَْنكْ.  العملهذا قادر على ِرشَْنكْ أو ذكر الخدمة التتيمية. العلي العون اهذ  دون الطبيعة الماديةشواكل عبودية من فكاكال
ة ورحمته األبوي هذا بدافع من مودته خالء السبيلا أمر يصدر. النفس المهيأة بإطالق هاقادر على أمرالهو  ،الغالبة الطبيعة المادية

السبيل الوحيد للخالص من ،  عليهوبناء. باألصلالعظيم  ة للرببنة المحبوباال هي النفس الهبائيةذ  اتسلم له التي النفس على العلية
 .العظيم التسليم للقدمين اللوتسيتين للرب  هوبراثن الطبيعة المادية

 ْهماْبَرعلى الرغم من ان . شيڤَ أو ْبَرْهما إلى  وليس"وحده نوشْڤي أو ِرشَْنكْإلى " تعني ماْم. داللة خاصة أيضاً ماْم ِاڤَ :عبارةل
أو ) َنچو-َرُجو ( الحماسةشاكلة  مولىْبَرْهماعلى يستحيل  لكن نوشْڤي إلى ما يكونمقامهما أقرب  والمالئكة عظماء من شيڤَو

 هو رب نوشْڤي آخر، بكالم. ماۤيا عبودية من النفس المهيأة إطالق بالطبيعة الماديةيأمرا ان ) َنچو-ُموتَ ( الظلمةشاكلة مولى شيڤَ
 ِرشَْنكْالحرية ممكنة بفهم  :)٨\٣( ْدشَشِْڤتاشْڤَتََر أوَپنيجاء في . اشاكلته من النفس المهيأةطالق  ا القادر وحده علىهوود  الوحيماۤيا
 العتق بيد أمر  انال ريب :شيڤَ المولى يقول. ا وحدهِرشَْنكْ برحمة ة ممكن ان النجاةشيڤَ المولى حتى يؤكد. )اڤيديتْڤِاڤَ تَْم  (فقط
 .)شَياهْم َسـِاڤَ نَ ْرنوشْ ڤيشاْم َسْرِڤْپَرداتا-موكْتي (نوشْڤي

 ١٥\٧. چ.ب

 اهاهذْ مۤونُويترِٰكْـ دوشْٰمْٰنَـ ما
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 اانِْتى نَـراْدَهـماهيْپـَرَپـْد
 ْچـۤيانا -تَ رِٰاَپـْهۤيماۤيا
 اتاهشْـري ْبهاڤَـْم آمْٰآسوَر

 المفردات
؛  مسلوب--تَرَِٰأَپْه؛  بقدرة الضالل--اۤيماۤيا؛  حثالة البشر--ا َأْدَهماه-نََر؛  يسلم--ْپَرَپْديانِْتى؛  َأحمق--اهمۤوذْها؛ رذالء --هنَيترِٰكْدوشْٰ؛  إلّي--ماْم؛  ليس--َن

 .  قبول--اآشْريتاه؛ شاكلة --ْبهاڤَْم؛  جني--آسوَرْم؛  علمه--اهْچۤيانا

 الترجمة
، لحادية االجناليعة طبب نضحون يوالذين لمهمع ظاهرة اليفتنبت سلالذين  ،البشرسافل  الحمقى أرذالءالهؤالء 

 .ال يسلمون لي
 التفسير

  لشخصية اهللا العزيزقدمين اللوتسيتينالتغلب على أحكام الطبيعة المادية بمجرد التسليم لل  اإلنسانوسعفي  ان ْبهَچڤَْد چۤيتافي جاء 
 إلى  قادة البشريسعى؟  لشخصية اهللا العزيزقدمين اللوتسيتينادة البشر لليع قجم يسلملماذا ال :  هذه النقطة عنديطرأ سؤال. ِرشَْنكْ

 الطريقةاألذكياء من تبني هذه البشر  قادةما الذي يمنع   لكن وخطط كبيرة ومثابرة لسنوات طويلةشتى بطرق )موكْتي (النجاة
 ؟ اهللا العزيز لشخصيةللقدمين اللوتسيتين بمجرد التسليم ة ممكنالنجاة تكان ذاا البسيطة
  واألربعة ْزكوماَرالـو كَپيَل و شيڤَ  وْبَرْهما مثلالذين يعتد بهم  العلماء كونقادة ال.  هذا السؤال بصراحة بالغةن عچۤيتاالـ يجيب
من هم الكثير سوا وتْشايتَنْيا شْرّي و رامانوجاتْشاْريا  وَمْدْهڤاتْشاْريا بعدوفيما  َبلي و ْپَرْهالَد  وَجنََك  وآسيتَ و ِدڤََل و ڤْۤياَس و َمنو

من  أما. خيرلشخص العظيم والمرجع األللقدمين اللوتسيتين ل يسلمون ،والعلماء سياد الروحيين من الفالسفة والسياسيين واالالمؤمنين
 يعرضون عن درب فإنهم اجل المعاش،من وسواهم  واإلداريينن سياد الروحييالفالسفة والعلماء واال دور نينتحلوالذين ال يعتد بهم 

 المادي في الوجودمشاكل تزيد من تعقيد  التي  الدنيويةمشاريعهمون بل يبتدعه  لديهم أدنى فكرة عنتليس وشخصية اهللا العزيز
ن أل "التخطيطلجان "كما انها قادرة على تنفيس بالونات معارف لملحدين امشاريع قادرة على مقاومة  نهاا. مساعي عقيمة لحلها

 .ادية قويةالطبيعة الم
 ذكاء الملحد بالغ الالمخطط.  من قام بعمل جديرتعني تيِركْ. )تينَهِركْشْدو (ءرذالبال وصف المخططين الملحدين في هذا النصجاء 

بسبب سوء استعمال الملحد لدماغه  لكن  للتنفيذذكاءمن الكبيراً  تتطلب قدرا ، خطة ضخمة مهما كانتةي أ ألنأحياناًوالجدارة 
 .ضالل ذكاءه وجهوده إلى تشير التي تيِركْشْدو دعىفإنه ي، شخصية اهللا العزيز اهض مشيئةعمال تنأب

. تتحرك كما يتحرك الظل تبعاً لحركة صاحبه بل  سلطة مستقلةدون اهللاإرادة ب تعملالطبيعة المادية  ان  بوضوحچۤيتاالـ في جاء
 ان يعرف كيف تعمل الطبيعة المادية وال يقدر ان فإنه ال يقدرد النزقة  الملحنزعة الطبيعة المادية بالغة القوة، ومن جراء ، ذلكمع

ن ا اللذَنراڤَ و وپياكَشينْهيَرفشل  كما  الحماسة والظلمةشاكلتي والطبيعة الماديةتفشل جميع مشاريع الملحد بتأثير . اهللايفهم مشيئة 
 :أربعة إلى )ْزۤيتِركْشْدو (ءرذالال يصنف. يةعالم التربأو الفالسفة ملوكمن كبار الانهما كانا  عم خططهماسحقت 

 دواب مثال على خير. هللا منهعملهم ويرفضون وهب قسم ثواب  ويطلبون  الحملدواب هاشبا )ْزذَْهمۤو ( الحمقى البلداءفئة -١
قنع بملء معدته ي بل اً نهارليالًبمشقة ن يعمل َم لصالح  الحماريجهل.  صاحبه على العمل الشاقيجبرهالحمل هو الحمار الذي 

ها الخوف الزمي التي رضاء شهوته اده ومن ثملوقت بأعصاب مشدودة مخافة ضرب سيبحزمة من الحشائش والتبن والنوم لبعض ا
هذا هو وضع العامل . ال يحدث سوى االزعاج لآلخرين نهيقه  لكنأحياناًكما ينشد الحمار االشعار ويتكلم في الفلسفة  .من ركل انثاه
 .قربانواجب البذل ) كَْرَم(ثواب ال  انكما ال يدري. يدري لصالح َمن يعمل ان اعي وراء بغيته دوناالحمق الس

 إلى صغاءلالابتدعوها ألنفسهم بأنفسهم دون متسع من الوقت  التي  الواجباتلقضاء اً نهارليالنجد في اغلب االحيان، الكادحين 
سوى بجزء ون  يتمتعالانهم  عم مهم االكبر في الحياة هةالزائل ة الماديسب، تعتبر المكاْزذَْهمۤومن جهة . النفسموضوع خلود 

 من الطعام بالقليلعملياً ون ، ويقنعةالماديدون نوم سعياً وراء المكاسب  أحياناًايامهم ولياليهم ون يقضانهم . معملهثواب  من ضئيل
نرى الحمقى االشقياء .  أو سوء الهضمالقرحةابتهم أص وان ىحت وهمال ةرضاء ساد ا من أجلاً نهار ليالًكدحاللشدة استغراقهم في 

 العظيم سيدللون  الحظ، ال يسلملسوءو. عظيمالحق النتيجة جهلهم بالسيد   المتمثل بالمالمعبودهميضيعون وقتهم الثمين في خدمة 
المصنوعة بالحلوى ال يكترث راب الخنزير الذي يلتهم الت.  الصحيحةالمصادرعنه من أي وقت للسماع ون  وال يوفراألسيادلكل 

 .ذنه اتطرب التي لعالم الدنيويلخبار المتقلبة األ إلى ستماع االعنالعامل األحمق ال يفتر  كذا،.  المصفَّىمن السكر والسمن



يوجد . أسفل تعني َهَمأْدكلمة  و"إنسان" تعني نََر كلمة. )نَراْدَهَم (حثالة البشر من عداد) ْزۤيتيِركْشْدو (ءالرذال  أخرى منفئة ثمة -٢
 أهل لدى.  غير المتحضرةاالجناس من ومعظمهم ألف ٤٠٠ ومليون ٨ البالغة حياة الجناس بين أمن بشري جنس ألف ٤٠٠

  فمن عداد دون الدينيوالسياسي على الصعيد االجتماعي نوالمتطورأما .  والسياسية والدينيةاالجتماعية حياتهم حكمتالحضارة سنن 
ة صلب وهالدين هو العلم ب حدودو العمل بأحكام غرض  ألنالحق المطلقن من تشريع و يكان دون كذا، ال يعتبر الدين ديناً. نَراْدَهَمْز
نهاض قصودة إل م المتحضر اإلنسانحياة. المرجع األخير والحق المطلق بكل وضوح انه ْبهَچڤَْد چۤيتا فيالرب يقول . الفرد به
 من الحكمة نستفيد. نَراْدَهَمْز من عدادهو تفوته ذه الفرصة دع ه من يوكل. ِرشَْنكْ شْرّي الربإلى   األزليةنسبتهمفقود ب الالوعي
. الرحم من  خروجه وحده حالعبادتهويعد بنجاة  للطلباًالرب  إلى يبتهل) ةجاوضع بالغ الحر(الجنين في رحم أمه  ان ِڤديةالـ

كما ينسى عذاب الوالدة  ينسى فرد لكن اله بألزليةبفضل صلتها ا األحياءكل  غريزة طبيعية عند و الضيق هعندالرب  إلى الدعاء
 .ماۤياتأثير ب والدتهصه بعد مخلِّ
ة تصفي الشعائر تقوم بهات التي الغرض الوحيد للطرق العشرة.  اطفالهم الكامن فيربانيالوعي النهاض  ا العمل علىالتيم واجب من

يجري حالياً  ال ،ذلك مع. شَْرَمناڤَْرمراتب  في ربانيالوعي النهاض  ا هونما ا)تيِرْسْم-َمنو (ة الدينياألحكامدليل  الوارد ذكرها في
 .نَراْدَهَمْز بالمئة من السكان ٩٩اصبح من األرض وعلى الوجه الصحيح في أي جزء ة طريقة يأتطبيق 

 َنْبراْهَمالـم هو من يرى العاِل ان ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في  .نَراْدَهَمْز إلى تحولون يعندماكافة البشر   علومماۤياتبطل  ان الطبيعيمن 
الذي تجلى  ْپَرْبهو نيتْيانَنَْد شْرّي لمولىا. يقيالحق التيم هي بصيرة هذه.  لحوم الكالب بعين واحدةوآكل والكلب والبقرة والفيل كّيسال

 الحقيقي التيمأظهر كيف تنزل رحمة كما  ماْدهاي  وجاچاي نتوأميالوهما  ينالمثالي نَراْدَهَمْزعتق ، عمل على السيد الروحيبوجه 
 .وحدها تيمه نهاض وعيهم الروحي برحمة ا،اهللالذين يلعنهم  نَراْدَهَمْزوسع في  ذن، ا.السفلةعلى 
 تلك  وجوهراهللارسالة ى  إلصغاء المذعنباالينصح ) ْدَهْرَم-ْبهاَچڤَتَ (األصفياءشاغل التيم  إلى الذي دعى َمهاْپرْبهو تْشايتَنْيا شْرّي

مجرد اعارة اذن حتى ون  يرفضهملكن حثالة البشرالسبيل الوحيد إلنقاذ  هي صغاء المذعن االطريقة .ْبهَچڤَْد چۤيتاهو الرسالة 
 . اإلنساناهمالهم ألولى واجبات )نَراْدَهَمْز(الرذالء  وف يتابعس .؟اهللا ما بالنا بالحديث عن التسليم لمشيئة فصاغية

ن كبار الفالسفة غلبهم مأو) هااْچۤيان-تَ ِرماۤياياَپْه (الرفيعة الطبيعة المادية علومهم تسلبمن  دعى تتۤيْزِركْشْدو من الثالثة لفئةا -٣
 .اهللا عصيانعقاباً على تضللهم  ماۤيا لكن والعلماءوالشعراء واألدباء 

 ان واضحةبسيطة  بلغة چۤيتاالـ فييذكر . ْبهَچڤَْد چۤيتا اساتذةى بين وقت الحاضر حتال في هااْچۤيان-تَِرۤياَپْهماۤياعدد كبير من ثمة 
في . باألصل أبو جميع البشر ،ْبَرْهما انه أبو ذكر يكما. فائق وال يفوقه  عديليعادله ال  الذيشخصية اهللا العزيز  هوِرشَْنكْ شْرّي

امتداده  سوى َپَرماتْماوما  ْبَرْهَمْن أصل هو.  أيضاًاًجميع اءاألحي أبو بل فحسب ْبَرْهما ليس أب ِرشَْنكْ شْرّي ان يوضحالواقع، 
 شخصية اهللا العزيز من شأن هااْچۤيان-تَِراَپْهۤيماۤيايقلل . قدميه اللوتسيتين ويوصى كل حي بالتسليم ل الوجوداض فّيهو. الكامل

 الصورةخيال  هي لإلنسان المباركةورة الصن بأ  الصريحة لجهلهمنصوصال تلك كل  على الرغم منمن عداد البشرويعتبرونه 
 . هللالعليةاألزلية 
داء أ، ليست سوى عقبات كالسلسلة المريدية العلية خارج هااْچۤيان-تَ ِرَپْهۤياماۤيا يخطها التي چۤيتاـ غير الشرعية لللشروحجميع ا
 .هذا المبدأالعمل به سوا من يطلب وال ِرشَْنكْ شْرّيقدمين اللوتسيتين للرب  للال يسلم نوالمفت شارحال.  درب الفهم الروحيعلى
 اهللاأن  افرادها ببعض ويجادللحاد باال الفئة تلك تجهر. )اها آشْريتْبهاڤَْم ْمآسوَر (دعاة  الشر دعى تتۤيْزِركْشْدو األخيرة من الفئة -٤

تلك الفئة  أفراد في حين يعتبر بعض. ياًدعواهم منطقن عن تبرير وعجزي لكنهم طالق االاألرض علىهذه  إلى نزولال يقدر على ال
 في مطبخ دعياء اإللهية امنعدد لالملحد يرّوج . ذلكوضح نقيض ي چۤيتاالـ ان  على الرغم من دون نورهشخصية اهللا العزيز ان

، يزشخصية اهللا العز امثال هؤالء االشخاص الذين يعتبر مبدأ حياتهم الرئيسي مذمة. شخصية اهللا العزيز دماغه بدافع حسد
 .ِرشَْنكْ شْرّين عن التسليم للقدمين اللوتسيتين للرب وقاصر
 كتسلياتوك مالمح صفاتك و على الرغم منلحادية االمجهول عند اتباع المبادئ أنت رباه،“: من جنوب الهندۤياموناتْشاْرياشْرّي  كتب
المتصفة  ووتهعروفة بتبحرها في علم الال المراجع المقطعاألصالة بها و أهل اطناب جميع أسفارمن رغم على العجازية واال

 . "كب ربانيةال بالصفات
 لشخصية للقدمين اللوتسيتينون  ال يسلممر، كما لحادباالن وجاهرالمون و التخمين المفتونأهل والحمقى البلداء والسفلة، عليه وبناء

 .ربانيةال والنصائح ِڤديةالـ األحكام  على الرغم مناهللا العزيز



 ١٦\٧. چ.ب

 مْْٰدها ْبَهـَجـنْـِتى ماي ڤ-ـتوْر تْشّْ

cTauivRDaa >aJaNTae Maa& JaNaa" Sauk*-iTaNaae_JauRNa )  
AaTaaeR iJajaSaurQaaRQas jaNaq c >arTazR>a )) 16 ))  

 ْرجوَنٱ نُويترِٰ سوكْاَجناه
 ۤياسوْر َأْرتْهاْرتْهۤيـيْچ جتُوآْر
 ـْبَهىشََٰرتَـْر تْـشَ ْبَهۤيانۤيـْچ

 المفردات
؛  التعيس--آْرتَه؛ أْرجوَن  يا--أْرجوَن؛  الصالحين--تينَهرِٰكْ-سو؛ أشخاص --اَجناه؛  إلّي--ماْم؛  يقدم خدمات--ْبَهَجنِْتى؛  َأربعة أصناف--اڤيْدهاه-توهتْشّْ
 .  ْبَهَرتَزعيم ذرية يا --ْبَهىشَٰرِٰ-ْبَهَرتَ؛  أيضاً--تْشَ؛ مور العاِلم بحال اال--نياۤيْچ؛  من يطلب نفع مادي--ّيَأْرتْه-َأْرتَهى؛  المتحري--سوهاۤيْچجي

 الترجمة
 ،طالب المال، ومنكوبال: التتيم بيخدمة  إلى يأخذون صالحين من الفئات ةربع أ،ْبَهَرتَ ذرية خير يا
 .المطلق معرفة باحث عنالالمستطلع وو

 التفسير
 ون اهللاعبد وي)تينَهِرسوكْ ( األخالقية واالجتماعيةوالمبادئ ِڤدية الـاألحكام والحدودالعاملين ب ِڤدية الـاألحكامالملتزمين ب ىيطلق عل

 للعمل في اهللا إلى  يتوجهون،اهللاب علمال والمستطلع وطالب عوزوالم نكوب المم بينهم، أربعة همن. ءرذالال ى خالفعل ماحد إلى 
 خدمة التتيميةال. الخدمة التتيمية لقاءنهم يطلبون النفع المادي  ألاألصفياء التيممن ون يعد ال و مختلف الظروفتحت العليةته خدم

 :)١١\١\١(  سينْْدهو-تَِرَرساْم -ْبَهكْتيفي جاء . لماديامن مطالب النفع  تخلوالصفية 
نْيامْٰشـۤو-ـيتااْبهيالٰشۤيَأنْـ
 تَـْمرِٰاناڤْـ -كَْرمادى  - ْچـۤياَن

  -انو ـٰنٰشرَِٰن كْىلْـيآنوكۤو

 ما هذهو. التخمين الفلسفيب أوالعمل ثواب  ب رغبةودون بصورة مالئمة ِرشَْنكْالرب  إلى علية وديةدمة  خقضاء  اإلنسانواجب"
 ."صفيةتتيمية سمى خدمة ت

 ماـْر اوتَّي ْبَهكْتلَـنَـمْٰـۤيـش

بدافع ون الرب ويخدم األصفياء ن التيمالخطويبالشقاء وون ما يصابدنعالرب  إلى ونيتوجهف دوماً ئيجزاالعمل ال في نوالغارق أما
 عندما أحياناًالرب عن الفالسفة ى قصت يكذا،. األصفياء التيمبون  عندما يلتقأحياناًالرب  عن نخائبوالى حريتكما . معاناتهم
 رحمة أو تهرحمبونه فهميف َپَرماتْماو  ْبَرْهَمْنعلم متخطين  الخدمةب إليه ون المعرفة ويتوجهحقولحباط في كل حقل من  االونيواجه
 ان تماماًون يفهمما بعد الرغبات المادية ومقطوعو وطالب العلم ستطلعوالمنكوب رر الم يتحعندماجمال،  االعلى. الصفيتيمه 

 وغيرهوالعلم الدنيوي  ئيالجزاالعمل ب  مشوباًالتيميبقى . األصفياء التيممن  نوصبحي بالتطور الروحي عديم الصلةالمادي ثواب ال
 .ة الصفيالخدمة التتيمية صعيد بلوغاقتداره على  قبل  تخطي كل هذالإلنساننبغي يذن،  ا.فاءهذا الصطالما لم يبلغ 

 ١٧\٧. چ.ب

 كْتَيو -ا يتْين ۤيانۤيـْچ مِْٰتـٰشا

Taeza& jaNaq iNaTYaYau¢- Wk->ai¢-ivRiXaZYaTae )  
iPa[Yaae ih jaiNaNaae_TYaQaRMah& Sa c MaMa iPa[Ya" )) 17 ))  

 اِتىيشْٰـيشـيْر ڤيْبَهكْت -َك ِا
 اْرتَْهـْميتْٱ نُويانۤيـي ْچ ِهـيُّـويْپـر

 اهييتْـشَ َمـَم ْپـر  َسـ مَْٰأَهـ
 المفردات

؛  حتماً--ْهي؛  مقرب--ياهيْپر؛  خاص--ڤيشيشْٰياِتى؛ التتيميةالخدمة  في --ْبَهكْتيه؛  فقط--َكِا؛  دائم الشغل--يوكْتَه-نيتْيا؛  كامل العلم--نّياۤي ْچ؛ م منه--ِتٰشاْم
 .  مقرب--ياهيرْپ؛  إلّي--َمَم؛  أيضاً--تْشَ؛  هو--َسه؛  أنا--َأَهْم؛ م رفيع العل--َأتْياْرتَْهْم؛  لصاحب العلم--نينَهاۤيْچ



 الترجمة
 . عزيز عليوهو عزيز جداً عليه نني  أل.أفضلهمهو تحد بي بخدمة تتيمية صفية كامل العلم الم

 التفسير
 كل شوائب الرغبات المادية من همحال تحررب األصفياء التيم من العلي والمستطلع والمفلس وطالب العلم نكوبالميصبح  ان يمكن
 ، التيم األربعةالفئات بين من. بحقتيماً صفياً  كل الرغبات المادية متنزه عن والالحق المطلق العلم بطالب صبحي، من بينهملكن 

و  ْبَرْهَمْنثم يحقق  المادي اسهابلوه ذاتة يغير فهم الفرد فهمي. ربال يقول كما أفضلهم الخدمة التتيمية إلى والمنقطعكامل العلم 
 يصبح ذن، ا.ةكليبال يةصفيبلغ الت عندما ربلا إلى ة األزلييةالخدم هو األصليمقامه  ان دركيو.  بعد احراز بعض التقدمَپَرماتْما

 اهللاب العالم ف المرحلة المبدئيةفي لكن األصفياء التيم صحبة بفضل األصفياء التيم وطالب العلم من مال وطالب الوالمبتئسالمستطلع 
يبقى  شخصية اهللا العزيزالراسخ في العلم الصفي ب. ربال قريب جداً من يصبحوقت واحد  بالخدمة التتيمية بائمقالعلى اتم وجه و

 . تمسهالمادةشوائب بحيث ال تعود  الخدمة التتيمية في اًمحمي
 ١٨\٧. چ.ب

 ِتىياِاڤ َسـْرڤَ ااوداراه

odara" SavR WvETae jaNaq TvaTMaEv Mae MaTaMa( )  
AaiSQaTa" Sa ih Yau¢-aTMaa MaaMaevaNautaMaa& GaiTaMa( )) 18 ))  

 ڤَ ِمى َمـتَـْمي تْـڤْ آتْماۤيانۤيـْچ
  تْماكْتايوي ِهـ  َسـ تَـهيآْستْه

 ْميـتَچ مْٰـماانوتَِّاڤماْم 
 المفردات

 --َسه؛  قائم--آْستْهيتَه؛  حكم--َمتَْم؛  لي--ِمى؛  مثلي--آتْما ِاڤَ؛  لكن--تو؛  العاِلم--ّيناۤيْچ؛  هؤالء--ِتىِا؛  حتماً--ِاڤَ؛  كل--ىَسْرِڤ؛  سخي--اأوداراه
 .  مصير--تيْمَچ؛  االرفع--ماْمَأنوتَّ؛  حتماً--ڤَِا؛  بي--ماْم؛ التتيميةالخدمة  مشغول ب--آتْما-يوكْتَ؛  حتماً--ْهي؛ هو

 الترجمة
 يصلني، العليةخدمتي بكونه منشغالً  .أعتبره عين ذاتي بي،راسخ العلم لكن و بال ريب التيم هؤالء كلنبالء 

 .أرفع وأكمل غايةأنا 
 التفسير

الرب  إلى  كل من يتوجه ألنانهم سمحاء جميعهمالرب  وليقليسوا أعزاء بل الذين لم يكتمل علمهم بعد  التيمسائر  ان  يعني هذاال
 وجود تبادل  بفضلالخدمة التتيمية لقاء نفع الذين يطلبون بعض الالتيمبالرب يقبل . )َمهاتْما (ةجيد ماًنفس يصبحلمطلق غرض كان، 

تدفعهم قدماً في انها درجة  إلى بعد تحصيلهاشعرون بالرضى  وي بدافع المودةالرببعض المكاسب المادية من ون يطلبانهم . ودي
 على الحياة لحظة همثلال يقوى و بذل بحب ومته هو خدالوحيد ألن غرضه هعن علم أقرب منبالرب  تيممالخدمة التتيمية لكن ال

 :)٦٨\٤\٩ (ْبهاَچڤَتَْم شْرۤيَمْدفي الرب يقول .  على بعادهيقوى وال هبتيم مغرم اهللاكذا، . ته أو خدماهللا باالتصالواحدة دون 
مْٰاـي َمْهَديامْٰرِٰ ْهڤُوساْدَهـ

 َأَهـْم ڤْ تْـَديامْٰرِٰنـامْٰ ْهساْدهۤو
 ياتْ ِتى نَـ جانَـنْـتيـَأنْ –َمـْد 

 ي َأپـْچ َمـنايُّـوْهـ ِتـْبناَهـمْٰ
. يتيمعلى نسيان أنا   شيء وراءي وال أقوىي أتيمي يعرف ال. الدوام على قلوبهمفي ابقى  وأنا  على الدوامقلبي في يتيميبقى "

 ."عليهو عزيز جداً لهذا،  .مطلقاًه الروحية بي نسبتال يقطع  ، الصفي العاِلمالتيم. تيمي بيني وبين حميمة عالقة توجد
 ١٩\٧. چ.ب

 ـنْـَمـناْم َأنِْتى َجمْٰناَبهۤو

bhUNaa& JaNMaNaaMaNTae jaNavaNMaa& Pa[PaÛTae )  
vaSaudev" SavRiMaiTa Sa MahaTMaa SaudulR/>a" )) 19 ))  



 اِتىي ْپـَرَپـْدمْٰـڤاْن ماْچـۤيانَ
 يتإڤاسوِدڤَـه َسـْرڤَـْم 

  دوْرلَـْبـَهـه-تْما سو اَسـ َمـه
 المفردات

؛  كل شيء--َسْرڤَْم؛ شْٰنَٰرِٰكْ الرب --ڤاسوِدڤَه؛  يسلم--ْپَرَپْدياِتى؛  إلّي--ماْم؛  العاِلم--ڤاْن-ْچۤياَن؛  بعد--َأنِْتى؛  والدات وموت متكرر--َجنَْمناْم؛  كثير--ناْمَبهۤو
 .  نادر الرؤية--لَْبَههدوْر-سو؛ ةدجيم ذات --آتْما-َمها؛  ذاك--َسه؛  لذا--تيإ

 الترجمة
 مثل.  وكل وجودعلّة كل العللنني أ عالماً ،يلحكيم الحقيقي ال يسلم ،من الوالدات والموتطويلة  سلسلة بعد

 .نادرة الوجود النفس المجيدةهذه 
 التفسير

شخصية اهللا   بأنالعلي الصفيالً في العلم  على مدى والدات كثيرة، فقد يستقر فعالعلية أو الشعائر الخدمة التتيميةبعد قضاء الفرد 
 اثناء في بداية التحقيق الروحيالمجرد  المفهوم الالشخصاني إلى بعض الميللديه يوجد وقد  ،الروحي  التحقيقحد و هالعزيز

 يزداد عندما يميةالخدمة التتتؤلف  النشاطات تلك وان  في الحياة الروحيةنشاطفهم وجود  مكنهي لكن مادياتمحاولته قطع تعلقه بال
الرب رحمة  ان وسع الفرد الفهمفي  عندئذ،.  عند بلوغ صعيد التحقيق هذالهامره  سلميو شخصية اهللا العزيزعلق بسوف يت. تقدماً
العالم منوعات  ان يدرككما . الظاهرة المادية هذه ليست مستقلة عنه وان  هي كل شيء، وانه سبب كل االسبابِرشَْنكْ شْرّي

 شْرّي( ڤاسوِدڤَ ة كل شيء بـصليرى  فِرشَْنكْالرب كل شيء بصلة الروحي كما يدرك الملكوت منوعات ظل  هيالمادي 
 النفسمثل تلك . القصوى الغاية هصفو بِرشَْنكْ شْرّي العظيم للربالتسليم التام  إلى بالفرد تدفع ، الشاملة تلكڤاسوِدڤَنظرة . )ِرشَْنكْ

للبدن المادي قوى  :)١٥-١٤) ْدشَأوَپني شِْڤتاشْڤَتََرمن  الثالث هذا النص بدقة بالغة في الفصل يوضح . نادرة الوجودمجيدة المةالمسلّ
 اسوِدڤَڤن أل تام عن علم التيم يسلمو. اهللاب كانت غير متصلة ذا اليست بذات أهميةلكنها  والسمع والتفكير وغيرها بصرالنطق وال

 .)٤٠\١١ و ١٧\٧ ْبهَچڤَْد چۤيتا( هو الوجود كلهو كل مكان في
 ٢٠\٧. چ.ب

 اهْچـۤيانا -تَ رِْٰر ْهيْس تايْس تايكاما

k-aMaESTaESTaEôRTajaNaa" Pa[PaÛNTae_NYadevTaa" ) 
Ta& Ta& iNaYaMaMaaSQaaYa Pa[k*-TYaa iNaYaTaa" SvYaa )) 20 ))  

 ا ِدڤَـتاه-ا ينْٱانِْتى يْپـَرَپـْد
 ايتْهاـاَمـْم آْسـيي نْمْٰ تَـمْٰتَـ

 اۤي ْسـڤَـااتاهيين اۤيـتْرِْٰپَركْ
 اتالمفرد

 --نياَمْم؛  يوازي--تَْم تَْم؛  مالئكة--اِدڤَتاه؛ االخرين إلى --َأنْيا؛  يسلم--ْپَرَپْديانِْتى؛  علم--اهْچۤيانا؛  محروم من--تَرِْٰه؛  شتى--تايه تايه؛  بالرغبات--كامايه
 . همما لدي ب--اۤيْسڤَ؛  محكوم--ااتاهيني؛  بالطبع--اۤيتْرِْٰپَركْ؛  يتبع--آْستْهايا؛ َأحكام

 الترجمة
 .مهشواكللتبعا  هاحدودو عبادة المالئكة ويراعون أحكام ،للمالئكةيسلمون م فطنتهلرغبات المادية سلبت اَمن 

 التفسير
 شوائب المادةما دام مشوباً بتتيم يبقى الفرد بعيداً عن ال. الخدمة التتيمية ويعمل في العظيم يسلم للرب ،المادية شوائبه افةمن زالت ك

سرعان ما و الصائبةالغاية   لمقاربتهحد كبير إلى  بالطبيعة الماديةليس مفتوناً اهللا إلى هالرغبات المادية الذي يتوجالمثقل ب ىحتلكن 
يخلو من كل صفياً  تيماً الفرد كانأ سواء ڤاسوِدڤَ  بالتسليم لـْبهاَچڤَتَْم شْرۤيَمْدفي توجد توصية . ماديةال اتهيتحرر من كل شهو

 :)١٠\٣\٢ .ب.ش( المادة شوائبب التحرر من لطي م أها باًزاخر ممادية، أالشهوات ال
 ڤاُموكا-ڤََأكاَمه َسـْر

 ْدهۤيـه -كاَم اوداَر  -كْشَٰ ُمو
 ـَنِچيُّـو - ْبَهكْتيَن تۤيـڤْـِر

 َپـَرْم پوروشَٰـمْٰاِجـتَ ي



 شخصية اهللا العزيز إلى غالباًال يتوجه أمثاله . للنفع المادي العاجلجلباً  بالمالئكة يلوذ ،روحي الفاقد الحسوضعيف الفطنة ان 
جاهلين  والتافهةالمالئكة مدفوعين بالرغبات  عباد. متهعباد حدودأحكام و عمالً بالمالئكةون عبديفالحماسة  والجهل بينسيرهم مألن

 أغراض تحقيق الرب بصدد من عبادة افضلعبادة المالئكة  ان البعضيظن .  بمضللليس اهللا لكن تيم  بلوغ الغاية القصوىبوسيلة
 ان  الصفيالتيميعلم  لكن المريض بعبادة الشمس مثل توصية النفع المادي بصدد جلب ِڤديةتوصيات الـبعض ال إلى ستناداً امحددة
 : )١٤٢\٥ي آد( تَِرتْشايتَنْيا تْشَريتاْمي جاء ف. رب المالئكة هو ِرشَْنكْالرب 

  من أجل تحقيق لوازمه المادية أبداًالمالئكة إلى  الصفيالتيم السبب، ال يتوجه لهذا. " خدمهاه الوحيد وما سوالسيد هو ِرشَْنكْالرب "
 . بكل ما يرزقه بهويقنع اهللا إلى فوض أمرهيبل 

، آَر َسَب شْٰـنَٰرِٰكْ إشْـڤَـَرىكَِلِا
 تْيارِٰـْبْه
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  ْبَهكْتَـهمْٰ تَـنومْٰاۤي مْٰاۤي يُّـو يُّـو

Yaae Yaae Yaa& Yaa& TaNau& >a¢-" é[ÖYaaicRTauiMaC^iTa )  
TaSYa TaSYaacl/a& é[Öa& TaaMaev ivdDaaMYahMa( )) 21 ))  

 يـَهتشّتّْإتوْم يشـتْـاْرۤيشْـَردَّْهـ
 مْٰ شْـَردّْهـامْٰشَـالتْـاۤيا تَْسـيتَْسـ

 َدْدهامى أَهـْميتاْم ِاڤَ ڤ
 المفردات

؛  ثابت--شَالْمتَْأ؛  إليه--تَْسيا تَْسيا؛  رغبات--َهتيشّتّْإ؛ يعبد --شيتوْمتَْأْر؛  بإيمان--اۤيشَْردَّْه؛ تيم --ْبَهكْتَه؛  صورة مالك--تَنوْم؛  أوما--اْمۤي اْمۤي ؛ الذي--ياه ياه
 .  أنا--َأَهْم؛  يعطي--ىڤيَدْدهام؛  حتماً--ِاڤَ؛  ذاك--تاْم؛  إيمان--شَْردّْهاْم

 الترجمة
على هذا  يمانه اثّبتافأنا ،  ماعبادة مالكبد  أحيرغب حالماو ؛بوجه الذات العليانافذ في قلب كل حي  أنا

 .ليه امكن من تكريس ذاتهحتى يتاألخير 
 التفسير

 مخلصاًبعض الملذات المادية وأراد  أحد ذا طلبا برغبته في قلبه الذات العليا بصفة اهللايعلم  عليه،وبناء . الحياءالخيار ل اهللا منح
يوفر التسهيالت بل  األب العظيم وصفه باألحياء بخيارال يتدخل  اهللا.  لهيحققهاو من المالئكة التسهيالت تلكالحصول على مثل 

 التسهيالت لالحياء من اجل التمتع بهذا العالم جميعالقوي  اهللالبعض عن سبب منح يسأل وهنا قد .  الماديةم رغباتهلتحقيقالالزمة 
 تلك اهللاذا منع  اشكلياً فارغاً من المعنىيصبح خياراً الخيار ن أ  هوالجواب. الطبيعة الماديةالمادي مما يسبب سقوطها في شباك 

و ه ْبهَچڤَْد چۤيتافي الحاسم  اهللا أمر لكن - شاء الفردمهما-كل فرد الخيار التام لالرب  يمنح لهذا،. الذات العلياالتسهيالت بصفته 
 .إلنسان اهو السبيل الوحيد لسعادة هذا.  كامالغل والتسليم له تسليماًا كل شطرح
 قوىيال  كما  وحدهاشخصيةرغبته الناء على  بالمالئكةعلى عبادة  أحد وال يقوى شخصية اهللا العزيز لمشيئة األحياءجميع  يخضع
 إلى  الماديالعالم في تعساءيتوجه ال. هذنإ  عشب دونقشةحرك ت تالذ  اشخصية اهللا العزيز ذنإ نعام شيء دون ا علىةكئالمال

 يوصى المريض للمثال،. عبادة هذا المالك أو ذلك يستطيعشيء محدد  إلى المحتاج. ِڤَدْز توصية الـاء علىبنعموماً  المالئكة
 على. شيڤَ ولى قرينة المأوما المالك بعبادةوالراغب بزوجة جميلة  ّيَسَرْسڤَتبعبادة مالك الشمس وطالب العلم بعبادة مالك العلم 

من التسهيل المادي الذي ينشده تحقيق ببرغبة شديدة الرب الفرد  يلهم.  األنواعتلف مالئكةلعبادة مخ ِڤدية توصيات ثمةهذا النحو، 
قوى المالئكة ي ال.  أيضاًاهللاك معين من تدبير عبادة مالاإلنسان إلى ميل  ان كما. رغبتهمالك  الحققيو هعندما يطلب معينمالك 
. عين لعبادة مالك ملإلنسان الحافز ي يعطاألحياء في قلوب الحاضر لعليابوجه الذات ا اهللا لكن  اإلنساناعطاء ذلك الدافع فيعلى 

 ان ْدَپيشَۤ أوتايتّيريياكتاب  االول من َكڤَأنو فيجاء .  بأمرونقلتسيوال المطلق  حقالمالئكة أعضاء مختلفة من الهيكل الكوني لل
كل من الملك  لكن  ذلك الملكخالل من  اإلنساندبر تحقيق رغبة ويالذات العليا الملك بصفة  في قلبحاضر شخصية اهللا العزيز

 .”وهما غير مستقلين. اهللامشيئة  على يعتمدانواإلنسان 
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 ْسـكْتَيو اۤيشْـَردَّْهـ اۤيَسـ تَـ

Sa TaYaa é[ÖYaa Yau¢-STaSYaaraDaNaMaqhTae )  
l/>aTae c TaTa" k-aMaaNMaYaEv ivihTaaiNhTaaNa( )) 22 ))  

 اراْدَهـنَـْم إَهـِتىۤيتَْسـ
 لَـْبـَهـِتى تْـشَ تَـتَـه كاماْن

 تاْني تاْن ِهـيهيڤَ ڤيَميا
 المفردات

من  --تَتْها؛  و--تْشَ؛  يحصل--لَْبَهِتى؛  يطمح--َهِتىإ؛  لعبادة--آراْدَهنَْم؛ ك لذاك المال--تَْسيا؛  مجهز--يوكْتَه؛  إلهام--اۤيشَْردَّْه؛  مع ذاك--اۤيتَ؛  هو--َسه
 .  أولئك--تاْن؛  حتماً--ْهي؛ دَبر م--ڤيهيتاْن؛  وحيد--ِاڤَ؛  من قبلي--اۤيَم؛  رغباته--كاماْن؛ ذاك

 الترجمة
تلك لالوحيد وهاب ال أنا في الحقيقةلكن  .رغباتهحقق يوبعض النعم مالك ال طلب منييمان،  االبهذامجهزاً 
 .النعم

 التفسير
 ذن، ا.وننسي ال مالئكةال لكن هو المالك العظيمالرب  ان  اإلنسانينسى قد. اهللاذن إ دون معبادهنعام على  االقوى المالئكة علىي ال

المالئكة  إلى ضعيف الفطنة توجهي. شخصية اهللا العزيز  بلالمالئكة  من تدبيرت ليسجلب النفع المادي والشهوات المالئكة وعبادة
ن  المادي ليس منفعطلب ال. له الرب هال يحققعندما يرغب الفرد بشيء كمالي و ذلك ويحدث  االمرهذاجاهالً ب نفع المادي للطلباً

شدة من المالئكة عادة  إلى  اإلنسانيتوجه. نفع ماديإلى حتاج اذا ا اهللا الصفي سوى من التيم يطلبال  ه لكنالصفي التيمشيمة 
 يوجد. في مقاصده متناقض ،احد وتوق مادية ببملذات ويرغب اهللامن يعبد  ان تَِرتْشَريتاْم تْشايتَنْيا في جاء. تها شهولتحقيقجنونه 

روحية الرب  إلى الخدمة التتيميةبينما مادية عبادة  عبادة المالئكة  ألن المالئكةوعبادةالرب  إلى الخدمة التتيميةبون كبير بين 
 . تماماً

فطنة قليل قد يطلبها ية الصفي منافع مادالرب تيمه هب  ال يعليه، وبناء. الرب إلى رجوعالعوائق في وجه  تشكل المادية الرغبات
 .اهللا إلى الخدمة التتيميةيفضل عبادة المالئكة على 
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 مْٰ ِتـٰشامَْٰأنْـتَـڤَـتْ تو ْپـَهلَ

ANTavtau f-l&/ Taeza& TaÙvTYaLPaMaeDaSaaMa( )  
devaNdevYaJaae YaaiNTa MaÙ¢-a YaaiNTa MaaMaiPa )) 23 ))  

  ِمـْدَهـساْم-ـَپ لْأتَـْد ْبَهـڤَـتى 
 يانْتۤي ُجواي -ِدڤاْن ِدڤَ 

 يماْم َأپـي انْتۤي ْبَهـكْـتا -َمـْد 
 المفردات

 --ياَجه-ِدڤَ؛  إلى المالئكة--ِدڤاْن؛ ةقليل لذوي الفطنة ال--ِمْدَهساْم-َپلْأ؛  يصبح--ْبَهڤَتي؛  ذاك--تَتْ؛  لهم--ِتٰشاْم؛ أجر --ْپَهلَْم؛  لكن--تو؛  زائل--ڤَتْ-َأنْتَ
 .  أيضاً--َأپي؛  إلّي--ماْم؛  يذهب--انْتيۤي؛ تيم --اْبَهكْتاه؛  لي--َمتْ؛  يذهب--انْتيۤي؛  المالئكةعباد

 الترجمة
لكن ، كواكبهم إلى لص المالئكة يعبد يمن. محدودةزائلة ولكن نعم المالئكة ، والمالئكة ونعبديان قليلي الذكاء 

 .المطافكوكبي العظيم في نهاية  إلى صليتيمي 
 التفسير

المالئكة كواكب هو  المالئكة مصير عباد ان يوضح هنا لكن اهللا إلى تقرِّبالمالئكة عبادة  ان ْبهَچڤَْد چۤيتان على ي بعض المعلقكتبي
ان  يعني وال كوكبهدخول  إنْْدَر د مالك نظيربعاليمكنه  كذا،. القمر عابد الشمس يدخل الشمس وعابد القمر مصيره مثل السماوية



 كواكب وكة ه المالئعباد مصير ان وضوحبهنا جاء .  المالك الذي يعبدهعن بغض النظر شخصية اهللا العزيز الفرد سوف يصل
 .ه العظيمكوكب اهللاتيم مصير  لكن  الماديةالسماء أهل المالئكة

المالئكة أقل فطنة لجهلهم عباد لكن أعضاء الهيكل الكوني  واذا كاناة المالئكة بعبادعينه المصير ال بد من بلوغ  :هنايحتمل السؤال 
اعضاء مطلق عضو من  إلى الطعاممداد  االدعاء بإمكانا إلى بعضهم وتصل الحماقة بطعاممداده بال ا من البدن يجبعضو يأ

 أعضاء الهيكل الكوني للرب العظيم مختلفالمالئكة  ان نهم يجهلونا؟  أو األذنالعينالطعام من خالل بالبدن  مداد ا يمكنوهل البدن
 .رب العظيمة االنواع أرباب مستقلة شركاء للكئمال ان جهلهم في ويتخيلون

الهيكل  رأس ةنَْبراْهَمالـ ان ْبهاَچڤَتَْم شْرۤيَمْد في جاء.  أيضاًاألحياءسائر بل  فحسب هللا أعضاء الهيكل الكوني م المالئكة وحدهليس
 .همرتبت بغض النظر عن  يخدمون وظائف مختلفةوجميعهمه، ساق شۤوْدَرْزه والـبطن ڤايشْياْزـوال ساعده تْريياْزشَكْالـوالكوني 

 هذا وليس. يدخل كواكب المالئكةه وإال رتبت عن المالئكة أعضاء الهيكل الكوني بغض النظر وجميعنه أب ذا علم ا الفرد علمملتسيك
 .ِرشَْنكْ تيم مصير

وانه ال عبادة المالئكة زائل، نفع  ان  عليه، يوضح في هذا النصوبناء. نو زائلمعباده الكواكب والمالئكة وألنالمالئكة زائلة نعم 
 وشتان بين  العلم السرمديبهجةته، يحقق  في خدمِرشَْنكْذكر بالذي يشغل نفسه  الصفي التيم.  الفطنةقليلسوى  تهميقوم بعباد
 . ال تحداألصفياء تيمه على اهللا عليه، رحمة وبناء. تحدال  ورحمته حد، ونعمهب ال يحد اهللا. المالئكة عبادتحصيل بين تحصيله و
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 مْٰـْم آَپـنَّياكْتي ڤْـمْٰاكْـتَـيَأڤْـ

AVYa¢&- VYai¢-MaaPaà& MaNYaNTae MaaMabuÖYa" )  
Par& >aavMaJaaNaNTaae MaMaaVYaYaMaNautaMaMa( )) 24 ))  

 اهيـانِْتى ماْم َأبودَّْهيَمـنْـ
 تُوـ ْبهاڤَـْم َأجانَـنْمَْٰپـَر

 ـَمـْماْم َأنوتَّيايَمـماڤْـ
 المفردات

 دون --َأجانَنْتَه؛  وجود-- ْبهاڤَْم؛ العظيم--َپَرْم؛  ضعاف الفطنة--ياهَأبودَّْه؛  لي--ماْم؛  يعتقد--َمنْيانِْتى؛  يحصل--ْمآَپنَّ؛  شخصية--ڤْياكْتيْم؛  محتجب--َأڤْياكْتَْم
 .  الفائق--َمْمَأنوتَّ؛ ى ال يفن--َأڤْياياْم؛  لي--َمَم؛ علم

 الترجمة
، كنت عادم ِرشَْنكْشخصية اهللا العزيز  أنا ني،عتقدون بأن ي، على أتم وجهرفونني الفطنة الذين ال يعودماع

 .نتيجة ضآلة علمهم ةفائق والة الثابتةالعليي تعيبط ونجهلي .ةشخصيال وةصورهذه الاآلن انتحلت الصورة ثم 
 التفسير

 أْرجوَن إلى  هناِرشَْنكْالرب  يتكلم.  عينه بالوصفأتباع وحدة الوجود المطلقة يوصف وهنا، ذكاء القلة عباد المالئكة بمر وصف
 إلى ينالمنتسبتيم الرب من كبار وهو  اۤياموناتْشاْري. ليس بشخصأتباع وحدة الوجود المطلقة ان الرب ذلك، يجادل ومع  .شخصياً

 :)١٢ َرتَْن-ستوتَْر ( نصين مناسبين في هذا الصدد نظم رامانوجاتْشاْريا من متحدرة الالسلسلة المريدية العلية
 شْٰـطايهرِْٰپـَركْ-َپـَرَمـتايهشَـريتْـ-َپرۤو- شـۤيـَلتْـڤامْٰ

 تْـشَ شـاْسـتْرايهْپـَرَباليشْ  اۤيـڤيكَـتَــَن ساتّْـِڤَسـتّْ

صفاتك وصورتك فهم  إلى الوصول  اإلنسانيستطيع. شخصية اهللا العزيز نكا ناَرَد و ِدڤَ ڤْۤياَس مثل كتيم يعلم ، الحبيبربي"
الحماسة بين سيرالم على خالف شخصية اهللا العزيز نكا الفهميستطيع بذلك، . ِڤدية الـاألسفار من طريق فهم مختلف أفعالكو

 األسفارها من سوا وداتشْنيأوَپ و ِڤدانْتَ بحثب تهملباق  الحسودين الذين يتعذر عليهم فهم شخصيتك مهما بلغت الجن منوالظلمة
 ."ِڤديةالـ

  َمـتايشْ تْـشَڤيدامْٰ -َپـَرماْرتَْهى  -ڤَ داي -اتَ ۤيْپـَركْْهـ
 هوْمدُّْبواه ْپـَرْبَهـڤَـنْتي تيرِْٰپَركْ -نايڤاسوَر 

. يستحيل فهمه سوى برحمتهذ  ا وحدهاِڤدانْتَدراسة من طريق  عن الفهم ممتنع شخصية اهللا العزيز ان هيتاْم َس-ْبَرْهَمفي جاء 
ن والعاكفايضاً،  ِرشَْنكْ تيم ىسو علىتعذر ي بل بقلة الذكاء وحدهمون ال يتسمعباد المالئكة  ان في هذا النص يتضح  عليه،وبناء
التحقيق  ان ْبهاَچڤَتَْم شْرۤيَمْد في جاء. ها بجاهل اهللاكل من ينكر شخصية . يته فهم شخص،هذكر دون والتخمين ِڤدانْتَدراسة على 



أتباع وحدة الوجود . الحق المطلق في كلمة الفصل و هشخصية اهللا العزيز لكن الذات العليا إلى  مترقياًْبَرْهَمْن يبدأ من قطعيال
. شخصية اهللا العزيز  هوِرشَْنكْ ان  بالتحديدأعلنالذي  تْشاْرياشَنْكَراكبيرهم حتى ون هم ال يتبع ألنن أقل فطنة المعاصريالمطلقة
 دانة ذلك انجدو  قويإنسان وأ فارس و أڤَسوِدڤَ و ِدڤَكّيابن ليس سوى  ِرشَْنكْن بأ العظيمالرب دون علم بون  عليه، يظنوبناء
 .)ۤيْم تَنوْم آشْريتَْمشذْها مانو مۤوْمما جانَنْتيآڤَ (شرمن البانني وحدهم يظنون الحمقى  :)١١\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتافي الظن 

شخصية اهللا  ستحيل فهمي.  تأكيد على ذلكْبهَچڤَْد چۤيتا في ءجا.  محاله ذكرتنمية ودون الخدمة التتيميةاء قض دون ِرشَْنكْفهم ان 
. الخدمة التتيمية بل ال بد من فهمه بةِڤديالـسفار  األبحث من طريق التخمين أو ته أو صفاته أو اسمهشخصي أو ِرشَْنكْ العزيز

 ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ َهِرى ِرشَْنكْ َهِرى: َمنْتَْرَمها ابتداء بالـِرشَْنكْ عندما يغرق في ذكر شخصية اهللا العزيز فهمالفرد يستطيع 
الرب ب )ماۤياڤادّي (وحدة الوجود المطلقة تباعأ جماعة من التيم سوى يجهل .َهِرى َهِرى راَم راَم راَم َهِرى راَم َهِرى - َهِرى َهِرى
 .ماۤيا وصورته أفعاله مجمل وان ماديبدن  ِرشَْنكْبدن م ان ظنهنتيجة ى علاأل

 كوكبه اهللا لدى لكن  الكون كواكبونملكي مالئكةال شك بوجود . للمالئكةون يسلمين بالشهوات عميالم ان في النص العشرينجاء 
 ِرشَْنكْكوكب  ونيدخل ِرشَْنكْالرب  تيم بينما  المالئكةكواكبيدخلون عباد المالئكة  :ني الثالث والعشرالنص إلى ستناداً االشخصي

 معلنين ة اهللا العزيزشخصيبانكار ون عاند يأتباع وحدة الوجود المطلقةما زال . )پيأ ۤيانْتي ماْم ا ۤيانْتي َمْد ْبَهكْتُجويا ِدڤَ ْنِدڤا( لُوَك
 ليست موكواكبهالمالئكة  ان چۤيتاالـ يتضح من دراسة وهل. نص قيد البحث وضوح هذا العلى الرغم من ة شخصيتهحداث

شخصية اهللا   هوِرشَْنكْالرب ، واشخاص مجميعه بل الشخصية إلى ني مفتقرِرشَْنكْالرب  وال المالئكةال  ان من الواضح؟ شخصية
 .مللمالئكة كواكبه كما به وله كوك،العزيز

 نستفيد.  هناةدود مروىدع يصورته محدثة هن أ و شخصليس الحق المطلق نأب أتباع وحدة الوجود المطلقةعاء  السبب، اّدهذال
العلم والبهجة  شخصية ي هِرشَْنكْالرب  شخصيةن أ وآنياً موجودة شخصية اهللا العزيزو المالئكة شخصيات ان ْبهَچڤَْد چۤيتا من
ذخر وهو ) و ْبْهياساتْآنَنَْد َميُّ (اللذة الكاملةغني ب العظيم  ان الحق المطلقِڤديةجاء في الحكمة الـ كما. ) آنَنَْديْدتْش تْشَْس (لبقاءوا

فهمها من تعين ي التي  الحقائقهي هذه. )َأَج (ولدال ي  انه على الرغم من انه يتجلىچۤيتاالـفي الرب  يقول. صفات سعيدة ال تحصى
أتباع وحدة الوجود يقول بها  التي قحام االنظرية. ن الشخصيةممجرداً الرب يكون  ان  الفهم كيف يمكنيسعنا ال. هَچڤَْد چۤيتاْب

 .وشخصيةصورة يملك  ِرشَْنكْ  العظيم ان الحق المطلقهنا الواضح من. چۤيتاالـ نصوص إلى ستناداً ا هي نظرية زائفةالمطلقة
 ٢٥\٧. چ.ب

 اي ْپـَركاشَـه َسـْرڤَـْسـمْٰناَهـ

Naah& Pa[k-aXa" SavRSYa YaaeGaMaaYaaSaMaav*Ta" )  
MaU!ae_Ya& Naai>aJaaNaaiTa l/aek-ae MaaMaJaMaVYaYaMa( )) 25 ))  

 تَـهرِٰ َسـماڤْـ-ا ۤي ما- يُّـوَچ
 يجاناتي ناْبهمْٰايٱ ُهوذْمۤو

لُوكُو اْمياي ماْم َأَجـْم َأڤْـ
 المفردات

؛ ليس --َن؛ هؤالء --أياْم؛ َأحمق --همۤوذَْه؛ محتجب --تَهرَِٰسماڤْ؛ بقدرة الباطن --اۤيما-َچيُّو؛ لكل فرد --ْسياَسْرڤَ؛ يتجلى --ْپَركاشَه؛ أنا --َأَهْم؛ ال --َن
 . ال ينفد --َأڤْياياْم؛ غير مولود --َأَجْم؛ لي --ماْم؛ أشخاص --هلُوكَ؛ يستطيع الفهم --َأْبهيجاناتي

 الترجمة
 أنا ينأنب ونال يعرف ،هكذا.  الباطنةقدرتيستار بأبقى محتجباً عنهم بل عادمي الفطنة حمقى وللكشف ذاتي أ ال
 .غير المولودعاصم ال

 التفسير
لكنه لم ؟  في الماضي على األرضهوتجلكان مرئياً اثناء مع أنه   اآلنِرشَْنكْ يتجلتساؤل عن سبب عدم  االعتراض هنا باليحتمل
ية اهللا شخص هو ِرشَْنكْن أ ْبهۤيشَْمشهد . ه حضورأبان شخصية اهللا العزيز هو ِرشَْنكْفهمت ان قليلة قلة . منظوراً لكل فرديكن 

قلة قليلة و ڤَْزذَنْپا الـعلم كذا،. كوروآلل بالط الملكي ال في للمجلس  رئيساًِرشَْنكْعلى انتخاب  شيشوپاَل عندما أعترض العزيز
  انْبهَچڤَْد چۤيتا في ِرشَْنكْ يقول ،لذا. هتيم سوىللعامة وذاته  عن ِرشَْنكْ يكشف لم. علجمي، وليس اشخصية اهللا العزيز غيرهم انه



ته فتن وراء عن سواهم بقي محتجباًو وحدهم تيمهأمام   بصفة ذخر اللذةتجلى لقد. األصفياءه تيم  باستثناءهمحدأ هنوديعجميع البشر 
 .ةباطنال
. ه البشر على فهمعموم وبهذا ال يقوى ماۤيا-يُّوچا ستار وراء يبقى  ان اهللا)١٩\٨\١ (ْبهاَچڤَتَْم شْرۤيَمْدفي  كونْتّي أدعية تضح مني

 : قائالاهللا تيم حيث يدعو) ١٥( َمنْتَْر إشُوَپنيشَْد  فيماۤيا-يُّوچا ستار  ذكرجاء
نَٰتْـِرَن پاىيـَمـَرنْٰيهـ
  موكَْهـْمتَـمْٰيهياپـۤياْسـيَسـتْـ

 وٰنرِٰ َأپاڤْــنّْشَٰ پۤوتَـتْ تْـڤَـمْٰ
 ى ْدرِٰشْٰـطَيماۤياْدَهـْر -َسـتْيا 

 محتجبة العلية صورتك. حفظي أيضاً ذلك، أسألكل.  هي رأس الدينكحبالتتيم بخدمة  وبرمتها، حفيظ الظاهرة المادية أنت ربي،"
 العلم والبهجة والبقاءصورة  رؤيتي الساطع الذي يمنع نور رفعت هذا الهال. باطنة التكفتن ستار ْبَرْهَمْجيُّوتي. ماۤيا-يُّوچاوراء 

مما يمنع  )ْبَرْهَمْجيُّوتي(  بدنهنور بحجاب حتجبي العلم والبهجة والبقاء في صورة  العزيزشخصية اهللا .؟)ىْچَرَهيڤ  آنَنَْدَستْشْ تْشيْد(
 .ن رؤيتهم غير األذكياء أتباع وحدة الوجود المطلقة

ذا  من ،المتصرف العظيم والذات العليا وشخصية اهللا العزيز يا":)٧\١٤\١٠ (ْبهاَچڤَتَْم شْرۤيَمْد  في التاليْبَرْهما في دعاء ، جاءكذا
 األساتذة وسعفي . على فهمك أحد  يقوى فال الباطنةتكفتنال تفتر عن توسيع  أنت ؟ في هذا العالمكتسلياتو قدرتك القادر على قياس

. "مامهمحضورك أ  على الرغم من وقدرتكقوتك تقديرعن  لكنهم يعجزون  أو حتى الكواكبالماديوالعلماء فحص ذرات العالم 
 .ضب وقدراته ال تن،جةهبوال األزلية هي صورة العلم صورته. أيضاً) ياياأڤْ (ضبينال  بل ير مولود فحسبغ ِرشَْنكْالرب ليس 

 ٢٦\٧. چ.ب

 يـتانۤيـ َسَمـتمِْٰڤـداَهـ

vedah& SaMaTaqTaaiNa vTaRMaaNaaiNa caJauRNa )  
>aivZYaai<a c >aUTaaiNa Maa& Tau ved Na k-êNa )) 26 ))  

 اْرجوَنتْـشي ڤَـْرتَـمانان
 يتاني تْـشَ ْبهۤواٰنۤيـشْٰيْبَهـڤ
ما ـَنتْـشَ نَـ كَشْـِڤـَد تو مْٰ

 المفردات
 كل --تانيۤوْبه؛  أيضاً--تْشَ؛  مستقبل--ياٰنۤيْبَهڤيشْٰ؛ أْرجوَن يا --أْرجوَن؛  و--تْشَ؛  حاضر--ڤَْرتَماناني؛  الماضي--تانيۤيَسَمت؛  أنا--َأَهْم؛  اعلم--ِڤَد

 .  مطلق كان--َنتْشَكَشْ؛  ليس--َن؛  يعلم--ِڤَد؛  لكن--تو؛  لي--ماْم؛ المخلوقات

 الترجمة
وف يحدث س في الحاضر وكل ما حدث الماضي، كل ما يفي حدثليم بكل ما عالشخصية اهللا  أنا ،أْرجوَن يا

 .حدأ ي بلميعال لكن  األحياءيع جمبأيضاً العليم  أنا .في المستقبل
 التفسير

 حسب )ماۤيا (ةصنوعم  صورةِرشَْنكْ شخصية اهللا العزيز ت صورة كانلو. الشخصية بكل وضوحوالرد هنا سؤال الشخصية ي
 المادي ال يقوى البدن صاحب. األحياء كسائر السابقةلكان يبدل بدنه وينسى كل شيء عن حياته  ة الوجود المطلقةأتباع وحدادعاء 

 .والمستقبل بالماضي والحاضر مصيره أو نهاية عمره الحالي مما يعني عدم علمهال يقوى على تبين  كما السابقةعلى تذكر حياته 
 الماضي وبما في ما جرى بكل بوضوح انه عليم ِرشَْنكْيقول . محرراً نويكدون ان   والحاضر والمستقبلبالماضي أحد يعلمال 

 ْبهَچڤَْد چۤيتامن  في الفصل الرابع ِرشَْنكْالرب رأينا . األحياء سائر على خالف المستقبليجري في وف يجري في الحاضر وما س
قليل  .الذات العليابصفة  ملمالزمته األحياءحي من  بكل عليم شَْنِركْ. السنين منذ ماليين ڤيڤَشْڤاْنمالك الشمس يذكر حادثة تلقين 

بوجه  هنفاذ على الرغم من  الشخص العظيمبصفة ِرشَْنكْ شْرّي فهمسعه في و يسلف ،ْبَرْهَمْنفهم  على قادراًكان  حتى وإن الفطنة
 ماۤيا بينما  كالشمسهو. زائل غير ِرشَْنكْ ّيشْرلرب  لالعليالبدن  ان ريب ال. وحضوره بصفة شخصية اهللا العزيز الذات العليا

 لكن وقتبعض ال في السماء أحياناً لغيوم الربما حجبتها.  والكواكب في العالم الماديوالنجوم غيوم الشمس والرؤية نستطيع. ةغيمكال
اهللا بل على حجب ال تقوى  اۤيام كذا،. بالفعل الشمس والقمر والنجوم تحجبال الغيوم . لرؤيتنا المحدودةسوى يظهر هذا الحجب ال 
 الكمال إلى يسعال ان  في النص الثالث من هذا الفصلمر. ذوي الفطنة المحدودة إلى  الباطنة بالنسبةقدرةالوراء ستار  يبقى



. كملة الل هؤالءامثامن  آالف من بين ِرشَْنكْالرب واحد بالكاد على فهم فرد  يقوى ماليين من البشر وبينفئة قليلة من محصور ب
 أو ْبَرْهَمْن ه لكل منكتمل فهم ا وان حتىِرشَْنكْ في ذكر رسوخه دون ِرشَْنكْ شْرّي شخصية اهللا العزيز فهمعلى الفرد ال يقوى 
 .َپَرماتْما

 ٢٧\٧. چ.ب

إ ـِهَنتّْ َسـمو-  ْدِڤـشَٰ-ـها تْشّْ

wC^aÜezSaMauTQaeNa ÜNÜMaaeheNa >aarTa )  
SavR>aUTaaiNa SaMMaaeh& SaGaeR YaaiNTa ParNTaPa )) 27 ))  

 ِهـَن ْبهاَرتَُمو -ْدڤَـنْـْدڤَ 
 مْٰوَهـَسـمُّي تان ْبهۤو-َسـْرڤَ 
 َپـَرنْـتَـَپي انْتۤي ىِچَسـْر

 المفردات
-َهْموَسمُّ؛  مخلوقات--تانيْبهۤو؛  كل--َسْرڤَ؛  يا سليل ْبَهَرتَ--ْبهاَرتَ؛  بالوهم--ِهَنُمو؛ تضاد لل--ْدڤَنْْدڤَ؛  يولد--ِهَنَسموتّْ؛  وبغض--ْدِڤشَ؛  رغبة--هاشّْتّْاي
 . قاهر العدو  يا--تََپَپَرنْ؛  يذهب--انْتيۤي؛ ثناء الوالدةا --ىِچْسْر؛  إلى الوهم-

 الترجمة
الرغبة ن ع الناشئة دضداباألمغلوبة ، في الوهمتولد  مخلوقات الجميع،  األعداءقاهر يا ،ْبَهَرتَ سليل يا
 .بغضوال

 التفسير
  عندالطبيعة الماديةن سلطال النفسخضع ت. صفيالعلم ، صورة الالعظيمرب المطلقة لل بعيةات هو الللنفس الهبائية ام األصليوالق

. الطبيعة المادية هي صورة كراهية والالرغبة اددضأ. شخصية اهللا العزيز فهم عن فتقصر الصفيباالنفصال عن هذا العلم  لهاضال
 والكراهية، شهوةالالضالل وون يتخطالذين  األصفياء التيم. ة والكراهيةشهوال بسبب تهشخصي ويحسد اهللافناء في يطلب الجاهل ال

 من شخصية اهللا العزيز  ان،جهالةال وضدادالمفتون باأليعتقد  بينما الباطنةه تفتن يتجلى بِرشَْنكْ شْرّيالرب  ان  الفهممنون تمكني
 والشرالخير  واألنثى والذكر و والشقاءالسعادةو وضاعةشرف وال الأضدادفي أمثالهم  يقطن. ه هي تعاستهموهذ المادية ةالقدرصنع 

الطبيعة  أضداد هي تلك. "المرأةزوج هذه  أنا .لبيتارب هذا  أنا .بيتي هذا.  زوجتيهذه":ونمط تفكيرهم غيرهاواللذة واأللم و
 .شخصية اهللا العزيز عن فهمقصر يحمق أا به فتونالم، والمادية

 ٢٨\٧. چ.ب

يى مْٰ پاَپـمْٰـتَـَچ - أنت  تْـڤْمْٰٰشا

Yaeza& TvNTaGaTa& PaaPa& JaNaaNaa& Pau<Yak-MaR<aaMa( )  
Tae ÜNÜMaaehiNaMauR¢-a >aJaNTae Maa& d*!v]Taa" )) 28 ))  

 اْمـ كَـْرَمـٰن-ا ي پونْٰمَْٰجـنانا
 ْرموكْتاي ن-َهى ُمو -ِتى ْدڤَـنْْدڤَ 
 ا ڤْـَرتاه-َهى ذْ ْدرِٰمْْٰبَهَجـنِْتى ما

 المفردات
 --ْدڤَنْْدڤَ؛  هم--ِتى؛  السابق من عملهم--ْمٰناكَْرَم؛  صالح--ياپونْٰ؛  لالشخاص--َجناناْم؛  الخطيئة--پاَپْم؛ تماماً يزيل --تَْمَچ-َأنْتَ؛  لكن--تو؛  أولئك--يىٰشامْٰ

 .  بعزم--اڤَْرتاه-ىذَْهْدرِٰ؛  إلي--ماْم؛ التتيميةالخدمة  يعمل في --ْبَهَجنِْتى؛  حر من--انيْرموكْتاه؛  وهم--َهىُمو؛ تضادلل

 الترجمة
 ضدادأمحررون من هم بالكلية،  مذهبت ذنوبه نالذيفي هذا العمر و السابقة ومفي أعماره الصالح واسلك نَم
 .عزمكل بويشغلون أنفسهم بخدمتي ، وهمال

 التفسير



 تضاد، تخطي دجاليناآلثمين والملحدين والحمقى والعلى تعذر ي. العلي المقام إلى ترقيةلااثنين من مؤهالت  هذا النص فييذكر 
ن على قبول و قادربهم، وصلحت اعمالهم وذهبت ذنوهحدود الدين وأحكامملتزمين ب من قضوا عمرهم وحدهم. الرغبة والكراهية
سبيل  هو هذا. شخصية اهللا العزيز سعهم التأمل فيفي و ثم ومن شخصية اهللا العزيزالعلم الصفي ب إلى ويترقون الخدمة التتيمية

 صحبةبضالله قطع  فرديستطيع الذ  ااألصفياء التيم في صحبة ِرشَْنكْ في ذكر تلك الترقية ممكنةو  على الصعيد الروحياالستقامة
 . التيمبار ك

سيجد الماديين صحبة ب لكن كل من يبقى ِرشَْنكْ تيم خدمة على من القيام نجاة اللباطانه ال بد ل) ٢\٥\٥ (ْبهاَچڤَتَْم شْرۤيَمْدفي جاء 
 . النفوس المهيأة ضاللةاألرض لمجرد رفع الرب  تيم طوفي. أظلم بقاع الوجود إلى  المؤدينفسه على الدرب

 اهللا فهم النفسى  علستحيلي. حكامه للرب العظيم هو أكبر خرق أل التابعاألصلينسيان مقامهم  ان جود المطلقةأتباع وحدة الو يجهل
 .ة األصلينهاض خدميتها اقبل  بعزمالعليةخدمته الحبية  إلى قطاعأو االن

 ٢٩\٧. چ.ب
JaraMar<aMaae+aaYa MaaMaaié[TYa YaTaiNTa Yae )  

 ايكْٰشـاُمو -  َمـَرنَٰ-َجرا 
Tae b]ø TaiÜdu" k*-TòMaDYaaTMa& k-MaR cai%l/Ma( )) 29 ))  

 ىي يِاتَـنْتيا يتْيماْم آشْـر
 تْْسـنَـْمرِٰدوه كْيِتى ْبـَرْهـَم تَـْد ڤ

 لَْميشـاكْهتْـ كَـْرَم مْٰاتْـَمـۤيَأْدْهـ
 المفردات

-ْبَرْهَم؛  أولئك االشخاص-- ِتى؛ الذي--يى؛  مسعى--نْتيياتَ؛  يلوذ--آشْريتْيا؛  لي--ماْم؛  لغرض التحرر--كْٰشاياُمو؛  والموت--َمَرنَٰ؛  من الشيخوخة--َجرا
 . ةكليبال --َأكْهيلَْم؛  أيضاً--تْشَ؛  أعمال--كَْرَم؛ علي --تَْمْماۤيَأْدْه؛  كل شيء--تْْسنَْمرِٰكْ؛  يعلمون--ڤيدوه؛  ذاك بالفعل--تَتْ؛  الروح-

 الترجمة
 ْنْبَرْهَم هم  بالحقيقة هؤالء.الخدمة التتيميةفي  وذون بي يل، والموتالشيخوخة من النجاةذين يطلبون  الفطناءال

 .نشاطات العلية باليتعلق كل ما تماماًلمون ألنهم يع
 التفسير

البدن الروحي والدة وال  يعرف ال.  البسيطدون البدن الروحيالمركب البدن المادي تصيب الوالدة والموت والشيخوخة واألمراض 
 شخصية اهللا العزيز صبح رفيق، ي الروحييستعيد بدنه والمادي من يتحرر من البدن كللذا، . وال مرضشيخوخة موت وال 

. )ْبَرْهَمْن (روحية ذاته نبأ فهم ال اإلنسانعلى ان جاء. )آَهْم ْبَرْهماْسمي (روح أنا : بحقالمحررهو و التتيميةخدمة بالنشغل وي
 .العليةفعال األخبراء بوعلى صعيد الروح، ن وعلي األصفياء التيم. النص هذا مفادأيضاً حسب تتيمية  هو خدمة ْبَرْهَمْن ومفهوم
 ِرشَْنكْ شخصية اهللا العزيز  التوالي، وبرحمةعلىمصيرهم ون  يبلغالعلية في الخدمة يعملون المشوبين الذين التيم أصناف من أربعة
 حتى سعو يس فيل.  العظيمكوكبه في شخصية اهللا العزيز ون فال يبلغعباد المالئكة أما. هذكركملون في ي حالما قربهبون ينعم

ون  يستحق)آشريتْياماْم  (ِرشَْنكْن في ذكر و العاملوحدهم. نْداڤََنِرُچولُوَك ڤْدخول الكوكب العظيم ، ْبَرْهَمْنالذين حققوا  فطنةضعاف ال
 ،األساسوعلى هذا . ِرشَْنكْ حول لهمامثال ريبة لدى أو. ِرشَْنكْ كوكب إلى  ألنهم يبذلون جهدهم فعالً من اجل الوصولْبَرْهَمْنلقب 
 .  بحقْبَرْهَمْن فإنهم

  وْبَرْهَمْن فحوى أيضاًون  العبودية المادية، يعلممنفيه لغرض الفكاك  المتأملين أو) شاتْأْر (ربال شخصية عبادة العاكفين على نا
 .في الفصل التاليالرب  يوضح كماالرب برحمة  وغيرها ْبهۤوتَأْدهي

 ٣٠\٧. چ.ب

 مْٰ مامْٰڤَـيدايتاْدهْبهۤويساْده

SaaiDa>aUTaaiDadEv& Maa& SaaiDaYaj& c Yae ivdu" )  
Pa[Yaa<ak-ale/_iPa c Maa& Tae ivduYauR¢-ceTaSa" )) 30 ))  

 دوهيى ڤي تْـشَ مْٰايـْچاييساْده
 مْٰتْـشَ ماي پـٱى  كاِل- انَٰۤيْپـَر



 ِشـتَـَسـهتْـ - كْتَيودوْر يِتى ڤ
 المفردات

 ؛ الذي--يى؛ ضاً أي--تْشَ؛  وحاكم كل القرابين--ْمْچيايايَأْده-َس؛  لي--ماْم؛  حاكم جميع المالئكة--َأْدهيدايڤَْم؛  عامل حكم الظاهرة المادية--تَۤوَأْدهيْبه-َس
 .  فكرهم بي--ِشتََسهتْ-يوكْتَ؛  اعلم--ڤيدوه؛  هم--ِتى؛  لي--ماْم؛  و--تْشَ؛  حتى--َأپي؛  عندئذ--كاِل؛  الموت--اَنۤيْپَر؛  اعلم--ڤيدوه

 الترجمة
، قربانجميع طرق الوالمالئكة و الظاهرة المادية ملكالرب العظيم،  أنا بي، العالمين أننيالذين يعون 

 . الموتشخصية اهللا العزيز حتى عند لحظة  أنا فهمي والعلم بي، طيعونيست
 التفسير

شخصية اهللا   انيفهم كيف ان ،ِرشَْنكْذكر ب العلية صلته  فيفرداليستطيع  .مطلقاً ه فهم درب عنِرشَْنكْن في ذكر وال يحيد العامل
 على قوىعود يي وال العليةتلك الصلة   بفضلتدريجياً اهللا العزيزشخصية ب فرديقتنع ال. ومالئكتهاعماد الظاهرة المادية و  هالعزيز
 .)نْداڤََنِرُچولُوَك ڤْ(اهللا كوكب  البديهي دخوله منلذلك، .  عند لحظة الموتِرشَْنكْنسيان 

) َپَرماتْما (لعلياالذات اوالعلم ب) ْبَرْهَمْن(النور بز والعلم و والمعوالمستطلع منكوب الفصل مثل الهذا في قضايا تم بحث عدة لقد
 بل  المختلفةبالطرقال يأبه  ِرشَْنكْ المتقدم في ذكر ،ذلك ومع. الخدمة التتيمية إلى باإلضافة مرض والموت والالوالدة من النجاةو

 في همدوح هعن لذته في السماع ويجد ِرشَْنكْالعظيم  للرب ةاألزلي ته خدمياألصلييستعيد مقامه  فِرشَْنكْيعكف على العمل في ذكر 
ا هو هذ. يُّوچا ْبَهكْتي بداية  وهيَرتَڤْ-ْدِرذَْهى ثابتةاله القناعة  على هذيطلق.  لقناعته بتحقيق جميع مقاصده بذلكخدمة تتيمية صفية
 . هو جوهر هذه القناعةْبهَچڤَْد چۤيتاالفصل السابع من وهذا  حكم جميع األسفار

 .اهللالعلم ب بعنوان شْرۤيَمْد ْبهَچڤَْد چۤيتا السابع من لفصلا على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ تنتهي تفاسير هنا إلى

 الفصل الثامن

 



 اهللابلوغ 
 ١\٨. چ.ب

 اوڤاتْـشَ اْرجوَن

AJauRNa ovac  
ik&- Tad(b]ø ik-MaDYaaTMa& ik&- k-MaR PauåzaetaMa )  

AiDa>aUTa& c ik&- Pa[ae¢-MaiDadEv& ik-MauCYaTae )) 1 ))  

يك مْٰاتْـَمـۤيْم َأْدْهـي تَـْد ْبـَرْهـَم كمْٰ
يك ـَم كَـْرَم پوروٰشـوتَّمْٰ

 كْـتَـْموُر ْپـمْٰي تْـشَ كمْٰتَـْبهۤويَأده
 اوتْشْياِتىْم ي كمْٰڤَـيدايَأْده

 المفردات
أيها  --أوتََّم-پوروشَٰ؛ جرقدر األ --كَْرَم؛ ماذا --كيْم؛ الذات --اتَْمْمۤيَأْدْه؛ ماذا --كيْم؛ الروح --ْبَرْهَم؛ ذاك --تَتْ؛ ماذا --كيْم؛ أْرجوَن قال --ه أوڤاتْشَأْرجونَ

 . يسمى --اوتْشْياِتى؛ ماذا --كيْم؛ المالئكة --َأْدهيدايڤَْم؛ يسمى --كْتَْمُروْپ؛ ماذا --كيْم؛ و --تْشَ؛ اهرة الماديةظال --تَْمۤوَأْدهيْبه؛ الشخص العظيم

 الترجمة
؟ عملالوما هو ؟ النفس هيوما ؟ ْبَرْهَمْن وخبرني ما هت ان ارجوك.  العظيمشخصرباه، أيها ال: أْرجوَن سأل

 ؟ المالئكةم هنوم؟ ما هي الظاهرة المادية
 التفسير

 يُّوچاالـ أصول والخدمة التتيميةو )كَْرَم (ثوابال وْبَرْهَمْنتعريف  هذا الفصل ابتداء ب فيأْرجوَن أسئلة ن عِرشَْنكْالرب يجيب 
 عدا ذلك،. ْبَهَچڤاْن و َپَرماتْما و ْبَرْهَمْن يسمى العظيم  ان الحق المطلقْبهاَچڤَتَْم شْرۤيَمْدجاء في .  صورهاصفىبأ الخدمة التتيميةو

 النفسعلى العقل و تدل آتْما كلمة.  والعقلالنفسوالبدن  إلى شيرت التي آتْما عن أْرجوَن يسألكما . أيضاً ْبَرْهَمْنى دع تالنفس الهبائية
 . ِڤديالقاموس الـ إلى ستناداً اأيضاًس والبدن والحوا

الشخص العظيم لعلمه انه على  بل هصديقعلى طرح هذه األسئلة ليس وي) تََّمشوپورو( خير األشخاص صفة باهللا أْرجوَنخاطب 
 .قاطعدالء بالحكم ال اال علىالقادرالمرجع األخير 

 ٢\٨. چ.ب

 تَْرٱ كُو مْٰاه كَـتَْهـيـْچايـيَأْده

AiDaYaj" k-Qa& k-ae_}a dehe_iSMaNMaDauSaUdNa )  
Pa[Yaa<ak-ale/ c k-Qa& jeYaae_iSa iNaYaTaaTMai>a" )) 2 ))  

 َدَنْن َمـْدهوسۤويْسـمٱى ِدِه
 مْٰ تْـشَ كَـتَْهـى كاِل- انَٰۤيْپـَر
 هيتْـَمْبهااتـينْـي سٱ يُّـوـْچ

 المفردات
عند لحظة  --ىكاِل-انَٰۤيْپَر؛ َدَنَمْدهوسۤو يا --َدَنَمْدهوسۤو؛ هذا --َأْسميْن؛ في البدن --ىِدِه؛ هنا --َأتَْر؛ من --كَه؛ كيف --كَتَْهْم؛ رب القربان --هْچياَأْدهيا
 . من قبل ذاتي االنضباط --آتَْمْبهيه-ياتَينْ؛ يمكن معرفتك --يه َأسْچيا؛ كيف --كَتَْهْم؛ و --تْشَ؛ الموت

 الترجمة
يمكن للمنشغلين في الخدمة التتيمية العلم بك  وكيف ؟َمْدهوسۤوَدَنيا  كيف يحيا في البدن وقرابينمن هو رب ال

 ؟عند لحظة الموت
مالئكة  فرئيس إنْْدَر وأما شيڤَ  وْبَرْهما بمن فيهمالمالئكة جميع ملك هو  نوشْڤي. نوشْڤي أو إنْْدَر على" قربان الرب"يدل   انيحتمل
وكيف يقطن في البدن  قربان رب اليةن هوع يسأل هنا أْرجوَن لكن قربانشعائر ال  فيإنْْدَر  ونوشْڤي من كلعبادة جري ت. التدبير
 الشكوك بناتتخطر هذه األسئلة  ان ينبغي يكن لم. َمْدهو قتل الجني ِرشَْنكْ ألن َمْدهوسۤوَدَنباسم هنا الرب  جوَنأْر يخاطب. المادي



 طرأت التي  منه قتل الشكوك الشريرةأْرجوَن يطلب. الجنب الشكوك تقارن تلك عليه، وبناء. ِرشَْنكْ تيم  بالفعل ألنهأْرجوَنعلى بال 
 . بقتل الجنِرشَْنكْ  لخبرةعلى باله

متوعين معرفة ال إلى شوقال شديد أْرجوَن.  سيمتحن عند لحظة الموتعملنا في هذا النص داللة خاصة ألن كاِل -َنْپَريا كلمةل ،اآلن
.  وال سيما العقلالموتالوظائف البدنية عند لحظة جميع تختل ؟ األخيرةاللحظة في تلك هم حاليكون عليه  ان ينبغي ما. ِرشَْنكْبـ
اتمتع انني  الحبيب، ربي": بالقولالتيم كبار أحد َركولَِشكْْه َمهاَرَجيدعو . البدني  من جراء ذلك االختاللاهللا الفرد عن ذكر عجزا ربم
 المجازهذا يستعمل . " ساق زهرة لوتس قدميكدخولعلى عقلي تّم  الفور حتى تقوى على الموتومن الخير لي  اآلن صحة جيدةب

الموت السريع  كولَِشكْْهَر َمهاَرَجيفضل . هوى النفاذ فيهات و)النيلوفر (بنقر أزهار اللوتستلتذ  التي  الماءورمن طي تّمهنا ألن ال
 ِرشَْنكْ على لوتس قدمي عقله جمع لإلنسان كيف يمكن أْرجوَن يسأل. لخوفه من اختناق حلقه مما يمنعه من تسبيح االسم القدوس

 .في تلك اللحظة
 ٣\٨. چ.ب

 اوڤاتْـشَ ْبَهَچـڤاْن -شْـرۤي 

é[q>aGavaNauvac 
A+ar& b]ø ParMa& Sv>aavae_DYaaTMaMauCYaTae )  

>aUTa>aavaeÙvk-rae ivSaGaR" k-MaRSa&ijTa" )) 3 ))  

 مْٰ ْبـَرْهـَم َپـَرَمـمْٰأكْشَٰٰـَر
 اوتْشْياِتىتْـَمـْم اۤيـْدْهٱ ڤُوـڤَـْبهاْس

 ُرو كَ-ْدْبـَهـڤَ ڤُو ْبها-تَ ْبهۤو
يڤ تَـهچيـمْٰ َسـ-ـه كَـْرَم َچَسـْر

 لمفرداتا
 --اوتْشْياِتى؛  الذات--تَْمْماۤيَأْدْه؛  جوهر أزلي--ْسڤَْبهاڤَه؛ مستعلي --َپَرَمْم؛  الروح--ْبَرْهَم؛  ال يفنى--أكْشََٰٰرْم؛ شخصية اهللا العزيزقال  -- أوڤاتْشَْبَهَچڤاْن-شْرّي
 .  يسمى--تَهمْٰچيَس؛ جر األ--كَْرَم؛  خلق--هَچْرڤيَس؛ تج األبدان المادية لالحياء ين--كََره-أوْدْبَهڤَ-ْبهاڤَ-تَۤوْبه؛ يسمى

 الترجمة
. )اتَْمأْدْهۤي (الذات دعى يقديموجوهره ال ْبَرْهَمْن  يدعى الذي ال يزولالعليالحي  :قال شخصية اهللا العزيز

 .كَْرَم  يدعى المادية لألحياء تنمية االبدانِعلَّةعمل ال
 التفسير

 َپَرْبَرْهَمْن بينما النفس الهبائية على دلت ْبَرْهَمْن كلمة. ْبَرْهَمْن وراء َپَرْبَرْهَمْن ثمة لكن  عليه التغييريطرأال بل قديم  يهلك ال ْبَرْهَمْن
وعي مشوبة ال النفس المهيأةتسعى .  في العالم الماديمقامها عن للنفس الهبائية المقام األصلي يختلف. شخصية اهللا العزيز علىدل ت
 في الوعي النفسترتهن . ِرشَْنكْذكر في الوعي الروحي أو الرب تعمل على خدمة  لكنها الماديةالطبيعة رة على السيط إلى ةالمادب

 .)كَْرَم (الوعي الماديعمل  قوة بالجبري ما يسمى التناسخ وهذا أبدان متنوعة في العالم المادي فيالمادي 
منازل ) جۤيڤاتْما (النفس الهبائية تنزل .مطلقاً َپَرْبَرْهَمْنى دع وال تْبَرْهَمْنى دعت كما ِڤديةفي الحكمة الـ جۤيڤاتْما ىدعت النفس الهبائية

 لهذا. حيناً  الروحيةةقدرة الباطنالتوحد ذاتها بأو  بالمادة حيناً، ذاتها المظلمة وتوحد الطبيعة الماديةتدخل إما انها  ذ ا-متفاوتة 
تستلمها  التي اجناس االبدان. وعيها المادي أو الروحي لطبقاًروحياً  أو مادياًتستلم بدنا  والقدرة البينية الهبائية يطلق عليها ،السبب

 في النفس تصورت. ةفي القدرة الباطنة الروحي واحداًروحياً  اًبدنسوى  ملكتال  لكنها  ألف٤٠٠ مليون و٨تبلغ في الطبيعة المادية 
 ابتغاء أحياناً قرابينال ربتق. عملقدمت من ما ثواب وغيرها ر وطيت والاحيوانوال ةكئمال والبشرال صورةالطبيعة المادية في 

 .الجزاء ىوفست حالما ت اإلنسانصورةب ثانية األرض إلى ترجع لكنها  السماوية والتنعم بتسهيالتهانالجنادخول كواكب 
 النارخمسة أصناف من  إلى قرابينواع من ال أنخمسة ريبيجري تق. ِڤديةالـن ابيقرشعائر الوصف  ْدشَ أوَپنيْچياُدوتْشْهانْجاء في 

 الخمسة قرابين النواعأما او والمرأة والسحب واألرض والرجل نتمثل كواكب الجنا الخمسةأصناف النار . قربانعلى منصب ال
 .مني وحبوب الطعام والمطر والالقمر على تمتعيمان والم االتمثلف
صورة قطرة في األرض  إلى يهبط ثانية ثم يدخلهون  من الجناعينبلوغ كوكب مب صةخاالشعائر ال محددة حسب اًقرابين  اإلنسانقدمي

 قذف فينطفة ت إلى تحولوت  اإلنسانيأكلها التي صورة حبة من حبوب الطعامفي  ثم هقربانثواب  استيفاءبعد  المطرمن قطرات 



 في دوامة أبدية على هذا المنوال ما بين  الهبائيةالنفستدور . هكذا دواليك وقربانال ضيليقصورة بشرية في يتصور  فمرأةالرحم 
 إلى رجوعهل  ذاتهلتهيئة بصورة مباشرة ِرشَْنكْذكر  إلى يأخذون بيقرا تلك اليتجنب ِرشَْنكْ تيم  لكنفي عالم المادةجيئة وذهاب 

 .الرب
 إلى ستناداً اجۤيڤَصورة في   العالم الماديفيور تص يْبَرْهَمْن ان ْبهَچڤَْد چۤيتاعلى في تعليقاتهم أتباع وحدة الوجود المطلقة يكتب 

 قديم من حق" بمثابة النفس الهبائية إلى في هذا النصالرب يشير  لكن ْبهَچڤَْد چۤيتا منالنص السابع من الفصل الخامس عشر 
 وىدع، عليه وبناء. )أتْشْيوتَ (طالق اال علىيسقطال  الرب  لكن الماديالعالمعرضة للسقوط في الرب من حق هذا ال. "حقاقي

في  )َپَرْبَرْهَمْن(اهللا   مميزة عن)ْبَرْهَمْن (النفس الهبائية  انيقتضي التنويه. دعوى مردودةهو  جۤيڤَ صورةفي العظيم  ْبَرْهَمْنتصور 
 .ِڤَدْز الـسفارأ

 ٤\٨. چ.ب

  ْبهاڤَـهُرو كْشَٰـمْٰتَـْبهۤويَأْده

AiDa>aUTa& +arae >aav" PauåzêaiDadEvTaMa( )  
AiDaYajae_hMaeva}a dehe deh>a*Taa& vr )) 4 ))  

 ڤَـتَْميدايشـاْدهتْـپوروشَٰـشْ 
 ڤاتَْرِاَهـْم ٱ يُّـوـْچاـييَأْده
  ڤَـَرمْٰتارِٰ ْبْه- ىى ِدَهِدِه

 المفردات
 --َأْدهيدايڤَتَْم؛  حتماً--تْشَ؛  الصورة الطبيعية بما فيها جميع المالئكة كالقمرين--پوروشَٰه؛  طبيعة--ْبهاڤَه؛  دائمة التحول--كْشََٰره؛  الظاهرة المادية--تَْمَأْدهيْبهۤو

 .  يا خير--ڤََر؛  المتجسم--تاْمرِْٰبْه-ىِدَه؛  البدن--ىِدِه؛  في هذا--َأتَْر؛  حتماً--ِاڤَ؛ )شْٰنَٰرِٰكْ( أنا --َأَهْم؛ الذات العليا —هْچياايهيَأْد؛ تدعى َأْدهيدايڤَ

 الترجمة
 ينالكوالهيكل  .أْدهيْبهۤوتَ  الظاهرة الماديةتدعىال تنقطع عن التحول  التي الماديةطبيعة ال ،جسدينيا خير المت

في قلوب كل ، الرب العظيم النافذ ناأ و.أْدهيدايڤَ دعىجميع المالئكة مثل الشمس والقمر يهللا الذي يتضمن 
 .)أْدهيياْچۤيا (قربانرب ال هو بوجه الذات العلياجسد مت

 التفسير
تضمر وعض الوقت ثم تتناسل  تنمو ثم تبقى لبثمتولد :  مراحل عامة المادية بستاألبدانتمر . تنقطع الالظاهرة المادية  تتحوال
 فهو أْدهيدايڤَتَاما .  في وقت محددتفسخفي وقت محدد ثم تالظاهرة المادية  تركبت .أْدهيْبهۤوتَ  هيالظاهرة المادية. تفسخ ثم تومن
وهو  ِرشَْنكْيم العظلرب ذات الهي امتداد تام  الذات العليا.  جميع المالئكة وكواكبهميحوي الكوني للرب العظيم الذي هيكل المفهوم
الرب  على األخص في سياق هذا النص لتشديد ةهام ِاڤَ كلمة.  الماديها بدنفي) جۤيڤَ (النفس الهبائية الزمم )اْچۤيايأْدهي( َپَرماتْما

. ها المتفاوتمصدر وعيو النفس الهبائية لاعمأ على ة الشاهدي هللنفس الهبائية مالزمة الَپَرماتْما. هل َپَرماتْما عدم مغايرةعلى بها 
عند   تلقائياًرب العظيمالشخصية للاالمتدادات  تلك كل وظائف تتضح. عملحرية ال فرصةمنحها تو النفس الهبائيةعمل  َپَرماتْما شهدت
 جه عن التوقصرالذي يع تأمل المبتدئ و موضهو) أْدهيدايڤَتَ(لرب ل الكوني هيكلال .العلية الخدمةالعامل في  ِرشَْنكْ لـ الصفيتيمال

ه والشمس ساقي السفلية الكواكبالذي تعتبر ) شَپورو -ڤيراطَ ( الكونيهيكلال  المبتدئ بالتأمل فييوصى. الذات العليا وجهبإليه 
 . العلوي رأسهوالفلكوالقمر عينيه 

 ٥\٨. چ.ب

  تْـشَ ماْم ِاڤَى كاِل-َأنْتَ 

ANTak-ale/ c MaaMaev SMarNMau¤-a k-le/vrMa( )  
Ya" Pa[YaaiTa Sa MaÙav& YaaiTa NaaSTYa}a Sa&XaYa" )) 5 ))  

 ْسَمـَرْن موكْتْـڤا كَـِلـڤَـَرْم
ي مْٰ ْبهاڤَـ-َمـْد ي  َسـ اتۤياه ْپـَر

 اهيـشَـمْٰ اتَْر َسـناْسـتـىي اتۤي



 المفردات
 --َسه؛  يذهب--اتيۤي ْپَر؛ الذي--ياه؛  البدن--كَِلڤََرْم؛  مفارقاً--موكْتْڤا؛ تيم --ْسَمَرْن؛  حتماً--ِاڤَ؛  لي--ماْم؛  أيضاً--تْشَ؛  عند نهاية العمر--ىكاِل-َأنْتَ
 .  شك--اهيشَمَْٰس؛  هنا--َأتَْر؛  يوجد--َأْستي؛  ليس--َن؛  يبلغ--اتيۤي؛ كوتي مل--ْبهاڤَْم-َمتْ؛ هو

 الترجمة
 .في هذا أبداً ريب ال. في الحال  يبلغ ملكوتي،ذكرني وحديوهو ي عند لحظة الموت بدنه يفارق منكل 

 التفسير
) يذكرني( ْسَمَرْن كلمة. هدار إلى فوراًينقل ، ِرشَْنكْ بذكر  بدنهيفارق من كل. ِرشَْنكْفي هذا النص على أهمية ذكر تم التشديد ي

 عليه، المفروض بالفرد وبناء. ته في خدمِرشَْنكْذكر ب المتمرسة غير المشوبة للنفس الهبائية ممكناًليس  ِرشَْنكْ ذكر. بالغة األهمية
ينبغي  السبب، الهذ. عمرهفي آخر  النجاح  تحقيق لمن يطلبةالزم ِرشَْنكْ ذكر رياضة.  نعومة أظافرهمنذ ِرشَْنكْممارسة ذكر 

 َهِرى راَم راَم راَم َهِرى راَم َهِرى - َهِرى َهِرى ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ َهِرى ِرشَْنكْ َهِرى: َمنْتَْرَمهاالـتسبيح مواصلة  لإلنسان
يطلب ن أ اآلخرين دون إلى  احترامهيقدمن أ وكثر صبراً من الشجرة واكثر تواضعاً من العشبأيكون الفرد  ان ينبغي. َهِرى

 . المصير االخيرمحققاً ِرشَْنكْ ذاكراً  ليتمكن على هذا النحو، من مفارقة بدنه بنجاحتْشايتَنْياالمولى احتراماً بالمقابل اقتداء ب
 ٦\٨. چ.ب

اي مْْٰسـَمـَرْن ْبهاڤَـي  ڤاپـمْٰاي مْٰ

Ya& Ya& vaiPa SMarN>aav& TYaJaTYaNTae k-le/vrMa( )  
Ta& TaMaevEiTa k-aENTaeYa Sada TaÙav>aaivTa" )) 6 ))  

  انِْتى كَـِلـڤَـَرْمىاَجـتيتْ
 ايكاونِْتـ يتياِاڤ تَـْم مْٰتَـ

 تَـهي ْبهاڤ- ْبهاڤَ -َسـدا تَـْد 
 المفردات

؛  حتماً--ِاڤَ؛  مماثل--تَْم تَْم؛  هذا البدن--كَِلڤََرْم؛  في النهاية--َأنِْتى؛  يفارق--تْياَجتي؛  قدرة--ْبهاڤَْم؛ يذكر --ْسَمَرْن؛  على االطالق--ڤا َأپي؛  أو--ياْم ياْم
 . ذاكراً --ْبهاڤيتَه؛  حالة الوجود--ْبهاڤَ؛  ذاك--تَتْ؛  دائماً-- َسدا؛ّي يا ابن كونْت--اونِْتياك ؛ يحصل--إتي

 الترجمة
فاوالفرد عند يذكرها  وجود من الحالة ةيأ . حتماًحرزها يته،

 التفسير
 ْبَهَرتَ َمهاَرَج بلغ .؟رية مالئمةكيف يمكن للفرد الموت في حالة فك:  الحرجة لحظة الموتعند الفرد طبيعة هنا منهج تغيير يوضح

 ذكر نشاطاته في عمره السابقتاستطاع  ، ومع ذلك.رجع في بدن غزالومفارقة بدنه  عند ذكر غزاالً لكنه درجة رفيعة من التحقيق
 عند لحظة  في عمره الحالي تؤثر على عقلههوعملالفرد مة لفكر والمسببات المرك ان ال شك.  تواجده في بدن غزالعلى الرغم من

وبناء . العلي على الصعيد ِرشَْنكْاذا كان غارقاً في خدمة  مادياًوليس ) روحياًً(اً عليلفرد بدناً لبدن التالي السوف يكون . الموت
 .العليةالحياة  إلى خير وسيلة لرفع الفردهو  ِرشَْنكْ َهِرىعليه، تسبيح 

 ٧\٨. چ.ب

 ـوـٰشتَْسماتْ َسـْرِڤـٰشـو كاِل

TaSMaaTSaveRzu k-ale/zu MaaMaNauSMar YauDYa c )  
MaYYaiPaRTaMaNaaebuiÖMaaRMaevEZYaSYaSa&XaYa" )) 7 ))  

  تْـشَاْدْهـيويماْم َأنوْسـَمـَر 
 ْري بودّْه- نُو َمـ-تَ ياْرپـ ىيَم

 اهيـشَـسى اَسـمْٰڤايشْياِاماْم 
 المفردات

؛  عقل--َمنَه؛ م يسل--َأْرپيتَ؛  إلي--َميِّ؛  أيضاً--تْشَ؛  قتال--ْهيايوْد؛  يتابع الذكر--َأنوْسَمَر؛  لي--ماْم؛  مرات--كاِلٰشو؛ مطلقاً --وَسْرِڤٰش؛  لذا--تَْسماتْ
 .  دون شك--شَياهمَْٰأَس؛  ستحصل--ياسيإشْٰ؛  حتماً--ِاڤَ؛  إلي--ماْم؛  فطنة--بودّْهيه



 الترجمة
. عين لك بالقتال واجبك المذنفِّت وبذات الوقت ِرشَْنكْفي صورة عليك المداومة على ذكري ، أْرجوَن يالذلك، 
 . بال ريببلغنيوف تسف، ليعثابتة عقلك وفطنتك لي و ةبووهاعمالك م ان وحيث

 التفسير
 المشرعة بل تكاليفترك الالرب  يطلب ال. العمل المادي إلى نصرفينيع الملجماألهمية بالغ  أْرجوَن إلى  الصادراألمر هذا نا

 ه عقلشغلى له يتسنو الشوائب الماديةكل من ه ضمن تصفيت مما يِرشَْنكْ َهِرىتسبيح ب ِرشَْنكْذكر ضافة  امعمتابعتها لفرد يمكن ل
 .ِرشَْنكْتسبيح اسماء ب  لُوَكِرشَْنكْالكوكب العظيم  إلى النفسقل تنت. ِرشَْنكْبـ تهوفطن

 ٨\٨. چ.ب

 وكِْتـَني - يُّـوَچ -اَس ۤيـَأْبْه

A>YaaSaYaaeGaYau¢e-Na ceTaSaa NaaNYaGaaiMaNaa )  
ParMa& Pauåz& idVYa& YaaiTa PaaQaaRNauicNTaYaNa( )) 8 ))  

 نايمچا -ا يِشـتَسا نانْتْـ
 مْٰايڤْـي دمْٰ پوروشَٰـمَْٰپـَرَمـ

 اْنينْـتَـيشـتْـپاْرتْهانوي اتۤي
 المفردات

؛ علي --ديڤْياْم؛ اهللا --پوروشَْٰم؛  العظيم--َپَرَمْم؛  دون حيدان--ميناچا-َن َأنْيا؛  بالعقل والفطنة--ِشتَساتْ؛  عاكف على التأمل--يوكِْتَن؛  بالممارسة--َچيُّو-اَسۤيْبْهَأ
 .  ذكر مستمر--ينْتَياْنتْشَأنو؛ تْهارِٰ يا ابن ْپ--پاْرتَْهى؛  ينال--اتيۤي

 الترجمة
 يصلنيبذكري دون حيدان،  دوماً  مشغولهعقلو، زيزشخصية اهللا الع يف يتأمل من، )أْرجوَن (ْرتَْهىپايا 
 . حتماً

 التفسير
 الفرد على تدريب. ِرشَْنكْ َهِرى َمهاَمنْتَْرتسبيح  وه ِرشَْنكْ ذكر مبعث. أهمية ذكرهمبلغ  في هذا النص على ِرشَْنكْالرب  يشدد

 ربالبالغ السهولة ويساعد الفرد على تحقيق  التأمل وهذا. وعقلهولسانه ذنه ا، يشغل هوسماع اهللا السم الصوتي التردادتسبيح 
القدرة إلى  هاساب انتعلى الرغم من رةمقتدتوهم انها الوتة مادبال ةدنس مالكون احياء. القادر العظيم تعني َموتَّشَپورو كلمة. عظيمال

 .وغيرها ڤاسوِدڤَ  وَننارايا مثل  التامةهامتدادات العظيم في درتقمهو ال ان الرب بوضوح هنا يبين.  العظيمللرب البينية الهبائية
هذا التسبيح عمل سيو وغيرها راَم ،ِرشَْنكْ ،َننارايا: امتداداته دون انقطاع أحد  فيمعبوده ذكر ِرشَْنكْ َهِرى بتسبيح التيم يستطيع

الذات تأمل في حالة  هو يُّوچيالـالمراس .  تسبيحه المتواصلبفضلحظة الموت عند ل ِرشَْنكْ ملكوت إلى وجوده فينقلعلى تصفية 
ما يرد غالباً و. ِرشَْنكْمما يستلزم اجباره على ذكر  قلبتمالعقل . اهللا على فردعقل اليثبِّّت  ِرشَْنكْ َهِرى تسبيح بينما ضمنياً العليا
 من المؤكد تحصيلنا جسماً بسيطاً مثل جسم كذا،.  في عمر واحدكذلتنجز  ففراشة إلى تركز على التحول التي دودة القزمثل 

 . بعد الموت اذا واصلنا ذكره دون انقطاعِرشَْنكْ
 ٩\٨. چ.ب

 تاَرْميـْم َأنوشـاسورانَٰٰ پمْٰيكَـڤ

k-iv& Paura<aMaNauXaaiSaTaar‚  
 Ma<aaer<aqYaa&SaMaNauSMareÛ" )  
SavRSYa DaaTaarMaicNTYaæPa‚  

 MaaidTYav<a| TaMaSa" ParSTaaTa( )) 9 ))  

 اهيـَسـْم َأنوْسـَمـِرْد امْٰۤيۤيوُر َأٰنَأٰن
 َپـْم رۤو-ا ينْتْيـتْشا ْدهـاتـاَرْم َأيَسـْرڤَـْسـ



  تَـَمـَسـه َپـَرْسـتاتْمْٰ ڤَـْرنَٰـ-ا يتْيآد
 المفردات

 لكل -- َسْرڤَْسيا؛ الذي--ياه؛  دائم الذكر--ِرتَْأنوْسَم؛  أصغر--َسْممْٰاَأنۤيۤي؛  من الذرة--هنُٰوأ؛  الحاكم--َأنوشاسيتاَرْم؛  االقدم--ْمپورانَٰٰ؛  العليم بكل شيء--كَڤيْم
 . علي --َپَرْستاتْ؛  للظلمة--تََمَسه؛  منير كالشمس--ڤَْرنَْٰم-آديتْيا؛  ذو الصورة--َپْمرۤو؛  ال يعقل--ينْتياتْشَّْأ؛  الحفيظ--ْدهاتاَرْم؛ شيء

 الترجمة
صغر من األ قدم القدماءأ العليمالملك صفه و بالشخص العظيمالتأمل في  عن  ان يفترلإلنسانينبغي ال 

وراء لشمس وكاالمنير هو  .أزلياًال يعقل والشخص  الذي  الماديةتصوراتال افةك عن ليالحفيظ الع األصغر
 . الماديةطبيعةال هذه

 التفسير
المجرد أو التأمل في يستحيل ذ  اغاًافر وال الشخصية نمليس مجرداً الرب  ان  نقطة هيأهم وفي هذا النصالرب ذكر طريقة ترد 
 نحن نذكر الشخص. روحي شَپوروهو  ذي بدء، بادئ. بوضوح السهولة ومبينة هنا بالغة ِرشَْنكْذكر  طريقة المقابل، في. غاالفر
 الفرد األقدم ألنه هو.  والمستقبلوالحاضرعليم بالماضي التعني انه  التي يكَڤ  هذا النص وصفهفيجاء  وقد ِرشَْنكْ شخص والراَم
 النفس الهبائيةحجم يعادل .  أصغر من األصغرهو.  البشريةمعلمالحفيظ و و هو الملك العظيم للظاهرة الطبيعيةكما. صل الحياةأ

قادر على النفاذ في الهو . ة الدقيقه الهباأة قلب هذفينفاذه درجة  إلى رغمن الصالرب  لكن جزء واحد من ألف جزء من رأس شعرة
 صمد جميع هو. دقته البالغة  على الرغم من الوجود ويحفظ كل شيءيعم. بوجه الذات العليامه  قلب األصغر وحكوفيالذرة 
 الضخمة يصمد كل هذه الكواكب اهللا ان هنا وضحي.  في الهواءعظيمةالهذه الكواكب كل ما نتساءل كيف تسبح غالباً . األفالك

وعلى هذا . مداركنا العقليةوراء  اهللاقدرة . وصخصعلى وجه ال لةاد" ل يعقال"تعني  التي شينْتْياتْأ كلمة. العليةواألفالك بقدرته 
 هذا العالم فهم علينا يستحيل.  هو وراءهذلك ومع الماديهو يعم هذا العالم ؟  يستطيع دحض هذاومن. عقلال ت قدرته ،األساس
 حججنا  ووراء ما وراء هذا العالم الماديتعني ياشينْتْتْأ كلمة. ؟ما وراءهنستوعب كيف  فالعالم الروحيمع  التافه بالمقارنة المادي

 مما العمل بأصولها وْبهاَچڤَتَْم شْرۤيَمْد  وْبهَچڤَْد چۤيتا  وِڤَدْز الـنصوصب التسليم فطنلل عليه، ينبغي وبناء. ة الفلسفينظرتناومنطقنا و
 .الفهم إلى هقودي

 ١٠\٨. چ.ب

 شَـِلـَنتْـ َمنَـساى كاِل- انَٰۤيْپـَر

Pa[Yaa<ak-ale/ MaNaSaacle/Na  
 >a¢-ya Yau¢-ae YaaeGable/Na cEv )  
>a]uvaeMaRDYae Pa[a<aMaaveXYa SaMYa‚  

 KSa Ta& Par& PauåzMauPaEiTa idVYaMa( )) 10 ))  

 ڤَي َبـِلـَن شا- يُّـوَچ تُووكْي اۤيْبَهـكْـتْـ
 اْكيا َسـْمي ْپـرانَٰـْم آِڤـشْـىيْر َمـْدهـڤُوْبهرو

 اْميڤْـيدي تي َپـَرْم پوروشَٰـْم اوپامَْٰسـ تَـ
 داتالمفر

 --ِاڤَ؛  أيضاً--تْشَ؛  الباطنيةاليُّوچا بقوة --َبِلَن-َچيُّو؛  مشغول--يوكْتَه؛  تامتتيم ب--اۤيْبَهكْتْ؛  دون حيدان--شَِلَنتَْأ؛  بالعقل--َمنَسا؛  عند الموت--ىكاِل-انَٰۤيْپَر
؛ اهللا --پوروشَْٰم؛ علي --َپَرْم؛  ذاك--تَْم؛  هو--َسه؛  كليا--َسْمياْك؛  يقيم--ياآِڤشْ؛  هواء الحياة--ْپرانَْٰم؛  ما بين--ىَمْدْهي؛  الحاجبين--هڤُوْبهرو؛ حتماً

 .  في الملكوت الروحي--ديڤْياْم؛  يحصل--أوپايتي

 الترجمة
 تتيمبالرب العظيم ذكر ب يُّوچاالـبقوة يشغل نفسه حين يحضره الموت و الحاجبينبين  حياته نسمة تِبيثَّ من
 . حتماً شخصية اهللا العزيزوف يصل، سبعقل ال يحيد تام

 التفسير



 التيم لكن ما بين الحاجبين إلى  برفع قوة الحياةيُّوچاالـطلبة يوصى . عند الموتالرب  على جمع العقلهذا النص لزوم في  وضحي
برحمته ن من ذكره  بصورة متواصلة حتى يتمكِرشَْنكْ ذكرب فينبغي له شغل عقله ةيُّوچي الـه الرياضةالذي ال يمارس هذالصفي 

 . من هذا الفصل الرابع عشرالنص في ضح كما سيتالموتعند لحظة 
 دون ممارسة الموت الوجودية عند ة الحالتلك بلوغال يمكن للفرد ذ  اداللة في هذا النصعلى االخص بالغ ال َبِلَن-يُّوَچ  كلمةاستعمال

ينبغي   بليُّوچا ْبَهكْتي وبخاصة يُّوچيةالـ ى الرياضاتحد اون ممارسة دالموت ما يباغته عنداهللاعلى ذكر  أحد  يقوىال. يُّوچاالـ
 .عند الموتيضطرب غاية االضطراب  هن عقلاثناء عمره الحالي أل يُّوچاالـ خالل من الءتعس االللفرد

 ١١\٨. چ.ب

ي ي ڤَـَدنْتُدوي ڤ- ِڤـَد مْٰاْد أكْشَٰٰـَر

Yad+ar& vedivdae vdiNTa  
 ivXaiNTa YaÛTaYaae vqTaraGaa" )  
YaidC^NTaae b]øcYa| criNTa  

 Tatae Pad& Sa°he<a Pa[v+Yae )) 11 ))  

 اهچا را-ـتَ ۤيـ ڤيُّـوتَـاياْد ي يشَـنْتيڤ
 يشَـَرنْتتْـ مْٰايشَـْرـتْــَهـنْـتو ْبَرْهَمتْشّّْإاْد ي

 ىيكْشْٰٰــَرِهـَن ْپـَرڤَْچَسنْٰ مْٰتَـتْ ِتى َپـَد
 المفردات

 --اهچارا-تَڤۤي؛  كبار الحكماء--تَياهيا؛  بالذي--ياتْ؛  يدخل--ڤيشَنْتي؛  يقول--ڤََدنْتي؛ الِڤَدز الملمين ب--ڤيَده--ِڤَد؛ "مْٰآُو" المقطع --أكْشََٰٰرْم؛  ذاك الذي--ياتْ
-ىكْشْٰٰيْپَرڤَ؛  موجز--َرِهَنْچَسنْٰ؛ ضع و--َپَدْم؛  إليك--ِتى؛  ذاك--تَتْ؛  ممارسة--شََرنْتيتْ؛  تبتل--ْمايشَْرتْْبَرْهَم؛  راغب--َهنْتَهشّْتّْاي؛  ذاك الذي--ياتْ؛ الزهاد

 .  سأكشف-

 الترجمة
 يدخلون ،كاَرْمآُو الذين ينطقون المقطع اللفظي زهادال الحكماء من كبار ِڤديةفي الحكمة الـتبحرين سالم إن

ه الذي يمكن ب هذا النهج اآلنلك صف سأ.  مثيلكمالباذا رغب  تبتل مراعاة الالفرد ىعليتعين . ْبَرْهَمْن
 .نجاةالالظفر ب لإلنسان

 التفسير
يوضح الرب .  بين الحاجبينتهالتي يضع الفرد بها نسمة حيا چايُّو-تْشَكَْر-َسطْ بممارسة رياضة أْرجوَن ِرشَْنكْ شريأوصى الرب 

 على الرغم متنوعة آياتهو ْبَرْهَمْنامتدادات يقول الرب أن .  كيف يمارسهاأْرجوَنتلك العملية في النصوص التالية بإفتراض جهل 
 ء يدخله الحكماالذي ْبَرْهَمْن ، هناِرشَْنكْ يوضح. ْبَرْهَمْن عين ْمآُو أتباع وحدة الوجود المطلقة كلمة يعتبر . انه واحد ال ثان لهمن

 .الزهاد
السيد اثناء اقامتهم في دار  )ْبَرْهَمْن ( النورانيون الحق المطلقويدرسمنذ البداية  ْمآُو  كلمةعلى نطق ِڤديالـة العلم  تالمذيتدرب
 التبتلحياة  لكن  الروحيةالحياة في مريدتقدم الل ضرورية جداً الممارسة  وتلكْبَرْهَمْن وجهأوجهين من ون حققيو تامتبتل ب الروحي

 داية حياة التلمذة بمنذمارسة التبتل مان درجة  إلى البنية االجتماعيةتغيرت  لقد.  في الوقت الراهنممكنةليست ) ْبَرْهَمتْشاْريا(
 تعليملال يوجد معهد واحد معروف  لكن  على األرضختلف حقول المعارفالمختصة بم المعاهد من ثمة كثير.  اآلناصبحت متعذرة

 ِڤديةـ الاألحكام تمشياً مع تْشايتَنْيا أعلن المولى السبب، لهذا. دونها  في الحياة الروحيةالتقدميتعذر و) ْبَرْهَمتْشاْريا (حياة التبتل
 ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ َهِرى ِرشَْنكْ َهِرى: اسمه القدوس تسبيحسوى الرب  تحقيق لةبديل توجد وسيلة  انه الالحاضر، كَليالمتعلقة بعصر 

 .َهِرى َهِرى راَم راَم راَم َهِرى راَم َهِرى - َهِرى َهِرى ِرشَْنكْ
 ١٢\٨. چ.ب

 اياْميـمَْٰسـي  ْدڤاراٰن-َسـْرڤَ 

SavRÜarai<a Sa&YaMYa MaNaae ôid iNaåDYa c )  
MaUDNYaaRDaaYaaTMaNa" Pa[a<aMaaiSQaTaae YaaeGaDaar<aaMa( )) 12 ))  



  تْـشَايـروْدْهيني درِٰ ْهنُوَمـ
 تْـَمـنَه ْپـرانَٰـْماۤي اْدهاىْرْدْهنمۤو

 اْمـ ْدهاَرٰن- يُّـوَچ تُويآْسـتْه
 المفردات

؛  على الرَأس--ْرْدْهنيمۤو؛ أيضاً --تْشَ؛  يحصر--نيروْدْهيا؛  في القلب--ديرِْٰه؛  العقل--َمنَه؛  حاكماً--اياْممْٰيَس؛  جميع خروق البدن--يْدڤاراٰن-َسْرڤَ
 . اليُّوجي الوضع --اْمْدهاَرٰن-َچيُّو؛  قائم--آْستْهيتَه؛  هواء الحياة--ْپرانَْٰم؛  الذات--آتَْمنَه؛  مثبتاً--آْدهايا

 الترجمة
ق خروجميع  صدب يُّوچاالـه في ذات الفرد يرسِّخ هكذا .شاغل الحسيةم الكافةن مهي التجرد  يُّوچاالـ حالة

 .الرأسعلى قّمة  الحياة نسمة و، على القلبعقلالوتثبيت  ؛الحواس
 التفسير

. )ْپَرتْياهاَر (المحسوسات  سحب الحواس منيسمى ذلكو يُّوچيةـالالرياضة  أجل ممارسة من كل لذة حسية باب يوصى الفرد بصد
 العقل جمعتي ف الترضية الحسيةمنعها من شاغلو واللسان واللمس واألنفذن العين واأل: وهي يةخبار االحواسال جميع ضبط يجب
 الفصلفي   وصفهاالوارد رياضة الهتم التوسع في هذ  الرأسأخمص إلى  الحياةنسمةرفع ومن ثم  في القلب الذات العلياعلى 

 عن عليةيبوبة  البقاء في غى الفرد علالسهلمن  .كما تقدم  هو خير وسيلةِرشَْنكْذكر . هذاعصرنا ي  فةغير عملي ا لكنهالسادس
 .الخدمة التتيمية في ِرشَْنكْعلى  دوماً  عقلهجمع على  كان قادراًذاا) َسماْدهي( زعاجاال

 ١٣\٨. چ.ب

  ْبَرْهَممْٰكاكْشَٰـَرِا ىتإ آُومْٰ

p wTYaek-a+ar& b]ø VYaahrNMaaMaNauSMarNa( )  
Ya" Pa[YaaiTa TYaJaNdeh& Sa YaaiTa ParMaa& GaiTaMa( )) 13 ))  

 اَهـَرْن ماْم َأنوْسـَمَرْنۤيڤْـ
ي مْٰاَجـْن ِدَهـيتْي اتۤياه ْپـَر
 ْميـتَچ مَْٰپـَرماي اتۤيَسـ 

 فرداتالم
 --ياه؛ يذكر --َأنوْسَمَرْن؛ )شْٰنَٰرِٰكْ( لي --ماْم؛  يردد--اَهَرْنۤيڤْ؛  المطلق--ْبَرْهَم؛  المقطع الواحد--أكْشََٰٰرْم-َكِا؛  بذا--تيإ؛ )أَُْمكاَر( تركيب الحروف آُومْٰ --آُومْٰ
 .  المصير--تيْمَچ؛  العظيم--َپَرماْم؛  يحقق--اتيۤي؛ و ه--َسه؛  هذا البدن--ِدَهْم؛  مفارقاً--تْياَجْن؛  أوراق--اتيۤي ْپَر؛الذي

 الترجمة
 المقدس الذي هو التركيب االسمى للحروف، ْمآُوالمقطع ترديد و ةيُّوچيالـه الرياضة  في هذالفردت ابعد ثب

 .فارق بدنهو شخصية اهللا العزيز كرذا ذ ا بال ريبالروحيةالكواكب يصل سوف ف
 التفسير

 يتضمن ِرشَْنكْ َهِرى الصوتلكن  ِرشَْنكْ عين ْمآُو الصوت. ِرشَْنكْالرب  وْبَرْهَمْن و ْمآُو  كلمة بينةغايرمد عدم وجووضح هنا ي
 يفارق بدنه عند عندماالروحية الفرد الكواكب  دخولمن المحتم  ذن، ا. لعصرنا على األخصموصى َمنْتَْر ِرشَْنكْ َهِرى وتسبيح ْمآُو

 تيم يدخلكذا، . ِىَهر َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى \ َهِرى َهِرى ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ َهِرى شَْنِركَْهِرى  :حاًمسّبالموت 
 شخصية اهللا العزيز بيمكن للمؤمنين. ْبَرْهَمْجيُّوتيفي  شخصية اهللا العزيز بالمؤمن غيريبقى  بينما نْداڤََنِرُچولُوَك ڤْ كوكبه ِرشَْنكْ

 .)طَْهىنْڤايكو (السماء الروحية في تعد وال تحصى  الكواكبدخول 
 ١٤\٨. چ.ب

 مْٰ َسـتَـتَـاِشـتاهتْـ -ا يَأنَـنْ

ANaNYaceTaa" SaTaTa& Yaae Maa& SMariTa iNaTYaXa" )  
TaSYaah& Saul/>a" PaaQaR iNaTYaYau¢-SYa YaaeiGaNa" )) 14 ))  

 اشَـهيتْـيني  ْسـَمَرتمْٰا ميُّـو



  سولَـْبَهـه پاْرتَْهىمْٰاَهـۤيتَْسـ
 نَهيُّوچيا يْسـوكْتَي -ا يتْين

 المفردات
 --لَْبَهه-سو؛  أنا--َأَهْم؛  إليه--تَْسيا؛ امظنتا ب--نيتْياشَه؛  يذكر--ْسماَرتي؛ )شْٰنَٰرِٰكْ( لي -- ماْم؛ الذي--ياه؛  دائماً--َستَتَْم؛ يدان العقل دون ح--اِشتاهتْ-َأنَنْيا

 . لتيم ل--نَهچييُّو؛  مشغول--يوكْتَْسيا؛ بانتطام --نيتْيا؛ تْهارِٰ يا ابن ْپ--پاْرتَْهى؛ سهل المنال

 الترجمة
 فيله المتواصل اشغان بفضل ،تْهاِرْپ يا ابن  له،المنالال ينقطع عن ذكري دون حيدان، اصبح سهل من 

 . الخدمة التتيمية
 التفسير

 التيم من درجاتأربع لقد مر ذكر . يُّوچا ْبَهكْتيفي  نفسهب يضحيالذي الصفي  التيمالمصير األخير الذي يبلغه نجد هنا وصف 
كَْرَم مثل  يُّوچيةالـ رياضات وصف مبادئ هذه المر كما. النصوص السابقة في ) والفيلسوفالمالالب  والمستطلع وطمنكوبال(

  يطلبال. َهطَْهى و أكَْرَم  أوْچۤياَن الصفية على األخص دون خليط من يُّوچا ْبَهكْتيهنا ذكر تلكن  َهطَْهى يُّوچا  وْچۤياَن يُّوچا  ويُّوچا
  يطلبال .)ْبَرْهَمْجيُّوتي( نورال  فيفناء وال الالجناندخول كواكب  التيم يطلب ال. ِرشَْنكْ الصفية سوى يُّوچا ْبَهكْتي فيتيم الرب 

 تامالسالم الالجدير ب وحده وهو) كاَمشْني( ةشخصييخلو من كل رغبة  الصفي ان التيم تَِرتْشايتَنْيا تْشَريتاْمفي جاء .  مطلق شيءالتيم
 يُّوچّي كَْرَمأو يُّوچّي  ْچۤياَن على خالف اهللارضى سوى ب الكامل التيمال يرغب . يةشخصالأغراضه خدمة لسعى سوى يوليس من ال 

 . يناله بسهولةالصفيالرب ان تيمه  يقول السبب، لهذا. َۤهطَْهى يُّوچّي أو
 ولدى َهىْمشيِرنْ و راَم وجوه إلى ِرشَْنكْ توسعي. يةشخص الامتدادته أحد  فيِرشَْنكْ إلى الخدمة التتيمية الصفي عن التيم ينقطع ال

 رياضاتال سائر تواجه طلبة التي دون مواجهة العقباتانتهاجها يشاء  التي شخصية اهللا العزيز  عقله على خدمةجمعخيار تيمه 
من لطيف بالرب . شَْنِركْ َهِرى بتسبيح  اإلنسانستهلهاي ان  صفية وبسيطة االداء ويمكنوهي بالغة السهولة يُّوچا ْبَهكْتي. يُّوچيةالـ
 ميتسنى لهالالزمة لالفطنة الرب تيمه  هبي.  كما يعينهم على فهمه على حالهةكليبالانفسهم في خدمته ويعينهم على التسليم له ون يبذل

 . في ملكوته الروحي في نهاية المطافبلوغه
  عائقيعوقه ان  يفترضوال الصفي التيممزية  لزمان أو المكان هيبغض النظر عن ا دون انحراف ِرشَْنكْالمداومة على ذكر  نا

 أو أي نْداڤََنِرڤْ المقدسة مثل األماكنفي  البقاء لتيميقول البعض انه ينبغي ل. في أي مكان وزمان قدرته على القيام بخدمتهترقب بل ي
 نْداڤََنِرڤْجو خلق  و مكانمطلقيحيا في  ان  الصفيالتيموسع في ذ  ابعضاً من وقته وهذا غير صحيحالرب مكان آخر قضى فيه 

 .” انتتحضروإينما  حيثما نْداڤََنِرڤْتحضر رباه، “:تْشايتَنْيا مولىالإلى  أْدڤايتَ شْرّي قال.  التي يقضيهاالخدمة التتيميةب
 رياضة هي الايُّوچ ْبَهكْتي. اهللاسهل نيل ت التي  الصفيالتيم تلك هي ميزة. فيه والتأمل ِرشَْنكْ الصفي عن ذكر التيمال ينقطع 

شانْتَ  (الحيادي حبال -١ :الخمسة ذواقاحدى األبغالباً يُّوچّي  ْبَهكْتيينشغل . رياضات فوق سائر الْبهَچڤَْد چۤيتافي  ابهموصى ال
 العشق -٥ و.)تَ ْبَهكْاتَْسلْياڤ( الحب األبوي -٤ .)ْبَهكْتَساكْْهيا  (خويالحب األ -٣و. )داسيا ْبَهكْتَ (ةيخدمالحب في ال -٢ .)ْبَهكْتَ

سهل الرب  وبالنسبة له فنسيانهوال يقوى على  ه بصلته أياً كانت ة اهللا الصفي عن البذل في خدمالتيمال يفتر . )ْبَهكْتَماْدهوْريا (
. الصفي لحظة واحدة تيمه نسيانعلى  العظيم ربالال يقوى  كما  واحدةلحظة  العظيمربال على نسيان  الصفيالتيم يقوى ال. المنال
 َهِرى راَم َهِرى - َهِرى َهِرى ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ َهِرى ِرشَْنكْ َهِرى: َمنْتْرَمها المتمثل بتسبيح ِرشَْنكْ هي النعمة الكبيرة لذكر تلك
 .َهِرى َهِرى راَم راَم راَم

 ١٥\٨. چ.ب

 ا پونَـْر َجـنْـَميماْم اوِپـتْ

MaaMauPaeTYa PauNaJaRNMa du"%al/YaMaXaaìTaMa( )  
NaaPanuviNTa MahaTMaaNa" Sa&iSaiÖ& ParMaa& GaTaa" )) 15 ))  

 شـاشْـڤَـتَـْمَأاْم يـدوْهكْهالَ
 تْمانَـهاَمـهي ناْپـنوڤَـنْت

 اـتاهَچ مَْٰپـَرمامْٰ يهدّْيسَسـمْٰ



 المفردات
 النفوس --آتْمانَه-َمها؛  يحصل-- آْپنوڤَنْتي؛أبداً --َن؛  مؤقت--َأشاشْڤَتَْم؛  مكان شقاء--ياْملَآ-دوْهكَْهى؛  والدة--َجنَْم؛  ثانية--پونَه؛  يحصل--وِپتْياا؛  لي--ماْم
 .  حقق--اتاهَچ؛  قطعي--َپَرماْم؛  كمال--يمْٰهدّْيسَسمْٰ؛ ةمجيدال

 الترجمة
 الزاخر الزائلهذا العالم  إلى أبداً رجعوني الفإنهم  المتيمون بحبي، نويُّوچۤيالـ مجيدة، الالنفوسدركني تبعدما 
 .الكمال درجات ألنهم بلغوا أرفع ،بالشقاء

 التفسير
هذا العالم  إلى الرجعة يطلب ال ان )َنڤَنْداِرڤْ ُچولُوَك( لُوَك ِرشَْنكْيم ظلكوكب الع اودخل الطبيعي لمن بلغ أرفع درجات الكمال من

على انه  ِڤديةوصف الكوكب العظيم في الحكمة الـجاء .  الوالدة والشيخوخة والمرض والموتوةبشقاالمادي الزائل الزاخر 
 في ون الخدمة التتيميةيطور المحققين والتيم من العليةالرسالة ) ْزتْماَمها (مجيدة الالنفوستستلم  .المصير األخير وراء نظرتنا المادية

جل  بل أي كوكب روحي إلى نتقال االمعها حتىون يطلبون ال يعودانهم درجة  إلى العليةفي الخدمة ون  ويغرقتدريجياً ِرشَْنكْذكر 
 . المحررةالنفوسبكالم آخر، انها . ت كمال الحياةأرفع درجا تحقق ،ِرشَْنكْفي ذكر مثيلة  مجيدة نفوس. ِرشَْنكْمرادهم قرب 

 ١٦\٨. چ.ب

 اكاهلُو ْبهوڤَـناْل -ْبَرْهَم  -آ

Aab]ø>auvNaaçaek-a" PauNaraviTaRNaae_JauRNa )  
MaaMauPaeTYa Tau k-aENTaeYa PauNaJaRNMa Na ivÛTae )) 16 ))  

 ّرجوَنٱ نُويڤَـْرتِآپونَـْر 
 ايكاونِْتـا تو يماْم اوِپـتْ

 ِتىاڤيْديپونَـْر َجـنَْم نَـ 
 المفردات

 ؛ لكن--تو؛  يصل--أوِپتْيا؛  إلي--ماْم؛ أْرجوَن يا --أْرجوَن؛  يرجع--ڤَْرتينَهآ؛  ثانية--پونَه؛ ك األفال--اكاهلُو؛ لُوَك لغاية كوكب ْبَرْهَم --ْبهوڤَناتْ-ْبَرْهَم-آ
 .  يجري--ِتىاڤيْدي ؛أبداً --َن؛  رجعة-- پونَه َجنَْم؛ّي يا ابن كونْت--كاونِْتيا

 الترجمة
بلغ يأما الذي . والموتتتعاقب الوالدة حيث  عذابمواطن  هي أسفلها إلى جميع كواكب الكون من أعالها

 .ينقطع تناسخه ،كونْتّي يا ابن ،داري
 التفسير

 ان  قبل،ِرشَْنكْ أو ذكر يُّوچا ْبَهكْتيالكمال في  من بلوغ  وسواهمَهطَْهى أو ْچۤياَنو  أكَْرَم سواء يينيُّوچالـبد لجميع ضروب  ال
للتناسخ ون خضع المالئكة يكواكبأعلى الكواكب المادية أو ن و من يبلغ بينمادون رجعة ِرشَْنكْـل العليةيتسنى لهم دخول الدار 

 إلى األرض أهل تقي يركما األرض إلى بدورهمون  يسقطلُوَك إنْْدَر  ولُوَك شَنْْدَرتْ  ولُوَك ْبَرْهَمكواكب السماء مثل  أهل .ثانية
ال مفر من لكن  لُوَك ْبَرْهَممن بلوغ الفرد مكِّن ي ْدشَوَپني أْچياُدوتْشْهانْ  كتابفي ي الموصڤيْدۤيا -شاْچنيتْنَْپ قربان. كواكب السماء

كواكب  إلى ونقتري، ِرشَْنكْذكر كواكب السماء الذين يحرزون تقدماً في  أهل . هناكِرشَْنكْ ذكر  دون متابعةاألرض إلى الرجعة
 التي مختلف الكواكب الروحية إلى هتيم وماْبَرْهيتم نقل .  الكونيدمارالوقت   عند القديمالملكوت الروحيون يدخلفأعلى وأعلى 

 بهذا النص في اْبهوَسَنۤييْد ڤَبَل ِدڤَيستشهد . في الملكوت الروحي عندما يحين اجل دمار هذا الكونليها  ايطلب كل منهم الوصول
 :ْبهَچڤَْد چۤيتاتعليقه على 

ىِڤَسـْرا َسـَهى ِتىٰنْبَرْهـَمـ
 ـِرىـشـتْْپـَرتيَسـنْْۤپـِتى ْپـراَسـْمـ

عندما يحين  الكون الروحي وإلى كواكب روحية معينة تبعاً لرغباتهم إلى ِرشَْنكْذكر  إلى  وجميع عباده المنقطعينْبَرْهمايتم نقل "
 ".وقت دمار هذا الكون المادي

 تاتْـمانَـهنْـتي كْرِٰاۤيْســَرَپ
 َپـَدْم َپـَرمَْٰرويشَـنْـتي  ْپـ



 ١٧\٨. چ.ب

 انْتَـْمي َپـْر- وَچي -َسـَهـْسـَر 

SahóYauGaPaYaRNTaMahYaRd(b]ø<aae ivdu" )  
rai}a& YauGaSahóaNTaa& Tae_haera}aivdae JaNaa" )) 17 ))  

 دوهي ڤنُٰواْد ْبَرْهَمـيَأَهـْر 
 َهـْسـرانْتامْٰ َسـ- وَچمْٰ ييراتْر
 ا َجـناهُدوي ڤ- راتَْر - ُهوٱِتى 

 المفردات
-َسَهْسَر؛  عصور--َچوي؛  ليلة--راتْريْم؛ ن يعلمو--هڤيدو؛  ْبَرْهما--هْبَرْهَمنَٰ؛  ذاك الذي--ياتْ؛  يوم--َأَهه؛  بما فيه--َپْريانْتَْم؛  عصر--َچوي؛  ألف--َسَهْسَر
 .  بشر--اَجناه؛  من يفهم--ڤيَده؛  نهار وليلة--راتَْر-َأَهه؛  هم--ِتى؛  كذا، ينتهي بعد ألف--أنْتاْم

 الترجمة
 . ، وليله مثل هذاْبَرْهما لـ واحداً اًنهار تعادل  اإلنسانمجتمعة في حسابالعصور من  دورة رباعية ألف

 التفسير
َستْيا : هيو) ْزَچوي (عصريةدورة  ألف يعادل ه ونهارْبَرْهمانهار  تعادلواحدة  كَلَْپ. كَلَْبْز تسمى يظهر بدوراتو أجل الكون محدود

 دمتيمن الجهل والرذيلة وعملياً  ويخلو دينتوال بالفضيلة والحكمة َستْياعصر  يتميز. يوَچ كَلي و ْدڤاَپَر يوَچ ويوَچ  تِْرتا ويوَچ 
 والدين وتتزايد الرذيلة الفضيلةتتدهور .  ألف سنة٢٩٦ مليون وومدته تِْرتاتظهر الرذيلة في عصر .  ألف سنة أرضية٧٢٨ ومليون
، يسود  ألف سنة٤٣٢  ومدتهسنة آالف ٥ منذ الحاضر الذي ابتدأ وَچي كَلي في ،أخيراًو.  ألف سنة٨٦٤  ومدتهْدڤاَپَر يوَچفي 

ن أحد  إلى يوَچ كَلي الرذيلة في دايتزت.  الفضيلة الفعليةمنسوى مسحة تبقى فيه  الباطلة والرذيلة وال يانواألدالخصام والجهل 
 دورةتعاقب ألف  فتجديديوَچ  َستْياصر ويستهل ع االخياراألشرار وينقذ جميع  ويهلك واخرهآفي  تاَرڤَأ كَلْكيبوجه سيتجلى الرب 

 ثم ومن" السنوات "تلك مائة سنة من ْبَرْهما عّمري. يعادل نهاره، وليله ْبَرْهمااحد من عمر  ونهاروتعادل من تلك العصور األربعة 
عمر (الدهر  يبدو عليه، وبناء. أرضية سنة ون ملي٤٠ وتريليون ألف ٣١١عادل هي مدة الدهر بكامله الذي ي هذه" سنة مائة". يتوفى
 في البحر ْزْبَرْهمامن وال تحصى  ال تعد أعداد ثمة. فة من منظور األزلية خاطومضة سوىال يعدو  لكنه خيالياً بال حد) ْبَرْهما

 .لذلك، فإنهم في تحول ال ينقطع. الكونخلقه جزء من جميع  وْبَرْهمايشكل . يظهرون ويختفون مثل زبد البحرالذين السببي 
دبير موكل بالت ْبَرْهما ذلك، على الرغم من.  والشيخوخة والمرض والموتالوالدةلتحوالت يخضع الكون المادي سيد  ْبَرْهماحتى 

  الكونكواكبوهو قبة  لُوَك ْبَرْهَم الذي يسمى َرْهماْبكوكب  إلى يرتقي الزهاد الكبار. وفاتهفور ويتحرر الرب  خدمةفي الكوني 
بمقتضى  وقتمرور المع  لموتل ونيتعرض لُوَك ْبَرْهَمكوكبه  أهل  وجميعْبَرْهما لكن  في السماءن الجناكواكبحتى بعد هدم ويبقى 
 .الطبيعة الماديةأحكام 

 ١٨\٨. چ.ب

 ااه َسـْرڤاهياكْـتَـياكْـتـاْد ڤْـيَأڤْـ

AVYa¢-aÜy¢-Ya" SavaR" Pa[>avNTYahraGaMae )  
ra}YaaGaMae Pa[l/IYaNTae Ta}aEvaVYa¢-Sa&jke- )) 18 ))  

 ـِمَچ آ-ـڤَـنْتى اَهْر ْپـَرْبَه
 انِْتىيۤيـِمى ْپـَرلـَچ آ-راتْْرى 

 اِكىيـْچـمْٰ َسـ-اكْـتَ يـڤْاڤياتَـتْر
 المفردات

؛  عند حلول الليل--ِمىَچآ-راتْري؛  عند طلوع النهار--ِمىَچآ-َأَهه؛  يتركب--ْپَرْبَهڤَنْتي؛  كل--اَسْرڤاه؛  أحياء--ڤْياكْتَياه؛ الة التركيب اللطيف من ح--َأڤْياكْتاتْ
 . يسمى --اِكىمْْٰچيَس؛  حالة التركيب اللطيف--َأڤْياكْتَ؛  حتماً--ِاڤَ؛  إلى ذاك--تَتَْر؛  تهلك--ْپَرلييانِْتى

 ترجمةال
تعود ثم  ظهور،الحالة إلى غياب من حالة ال األحياءتتحول هذه االعداد الوافرة من ، ْبَرْهمانهار لدى طلوع 

 .غيابحالة ال إلى هتحلول ليللدى 



 ١٩\٨. چ.ب

 مْٰا  َسـ ِاڤايـراَمهْچ -تَ ْبهۤو

>aUTaGa]aMa" Sa WvaYa& >aUTva >aUTva Pa[l/IYaTae )  
ra}YaaGaMae_vXa" PaaQaR Pa[>avTYahraGaMae )) 19 ))  

 اِتىيۤيتْـڤا ْپـَرلتْـڤا ْبهۤوْبهۤو
 ڤَـشَـه پاْرتَْهىٱِمى ـَچ آ-ى راتْْر

 ىـِمَچ آ-ْپـَرْبَهـڤَـتى اَهْر 
 المفردات

 عند --ِمىَچآ؛  الليل--راتْري؛  يهلك--اِتىيْپَرلي؛  والدة متكررة--تْڤاتْڤا ْبهۤوْبهۤو؛  هذا--أياْم؛  حتماً--ِاڤَ؛  أولئك--َسه؛ األحياء مجموع --راَمهْچ-تَْبهۤو
 .  عند حلول--ِمىَچآ؛  النهار--َأَهه؛  يظهر--ْپَرْبَهڤَتي؛ تْهارِٰن ْپ يا اب--َهىپاْرتْ؛  تلقائياًً--َأڤَشَه؛ حلول

 الترجمة
 وال حيلة لها،نحل تراكيبها الكثيفة تته  ليلانقضاء ولدى ،األحياءهذه وتولد ، ْبَرْهماطلع نهار ي ،اخرى بعد رةم

 .پاْرتَْهىيا 
. هذا الكوكب األرضي إلى الكواكب العليا ثم ال بد من نزولهم ثانية إلىفي هذا العالم المادي طلبة التوطن ضعاف الفطنة قد يرتقي 

عند حلول ليل يهلكون جميعاً  هم لكن ْبَرْهمااثناء نهار  يمكنهم اظهار نشاطاتهم على الكواكب العليا والسفلى داخل هذا العالم المادي
ثم ينشطون أثناء الليل  ونڤيشْاخل بدن عبأة دويبقون في حالة مر اثناء النهايتلقون شتى األبدان المناسبة للنشاطات المادية . ْبَرْهما

في نهاية األمر وعند ). اِتىيتْڤا ْپَرلۤيتْڤا ْبهۤوْبهۤو(هلكون في الليل ينشطون في النهار وي): ١٩\٨ .چ.ب (ْبَرْهماثانية مع طلوع نهار 
وعلى . جديدفي دهر آخر  ْبَرْهماالظهور عند والدة  إلى عودوالماليين من السنين ليغياب ، يهلكون ويبقون في حالة الْبَرْهماوفاة 

، ينتفع بالحياة البشرية على أتم وجه في الخدمة ِرشَْنكْذكر  إلى  الذي يأخذفطنلكن ال. هذا النحو، إنهم مسحورون بالفتنة المادية
بذلك، . ِرىَهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َه -ِرى ِرى َهَه ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ ِرشَْنكَْهِرى  ِرشَْنكَْهِرى الرب بتسبيح  إلى التتيمية

 . قطع رجعاته في هذا العالمي ويبعث بدنه البهيج القديم وِرشَْنكْالكوكب الروحي لـ إلى ينقلون نفسه حتى في هذا العمر
 ٢٠\٨. چ.ب

 يُّوـنْٱ ڤُوَپـَرْس تَْسماتْ تو ْبها

ParSTaSMaatau >aavae_NYaae_VYa¢-ae_VYa¢-aTSaNaaTaNa" )  
Ya" Sa SaveRzu >aUTaezu NaXYaTSau Na ivNaXYaiTa )) 20 ))  

 اكْـتاتْ َسـناتَنَـهيڤْـٱ تُواكْيڤْـٱ
 ِتـٰشـوَسـْرِڤـٰشـو ْبهۤو  َسـ اهي

 ياتيـنَـشْيسو نَـ ڤاتْيـنَـشْ
 المفردات

 --اتَنَهَسن؛  إلى حالة التركيب اللطيف--َأڤْياكْتات؛  حالة التركيب اللطيف--َأڤْياكْتَه؛  آخر--َأنْياه؛  جوهر--ْبهاڤَه؛  لكن--تو؛  إلى ذاك--تَْسماتْ؛ علي --َپَره
 .  ينحل--ياتي ڤينَشْ؛أبداً --َن؛  انحلت--سوياتْنَشْ؛  ظاهرة--وِتٰشۤوْبه؛  كل--وَسْرِڤٰش؛  ذاك الذي--ياه َسه؛ أزلي

 الترجمة
 العالم بل ثابت هذا يهلك عند هالكال  سرمدي عليلطيفة والمادة الكثيفة، يوجد ملكوت الهذه المادة وراء  لكن

 .يريالتغال يطرأ عليه 
 لتفسيرا

ظهور  التيتمر بحال التي كل التغيرات الطارئة على الطبيعة المادية عن عليةباقية هي قدرة  ِرشَْنكْـلالعلوية  القدرة الروحية نا
في الفصل قد جرى توضيحهما و  الماديةالطبيعةهي نقيض  ِرشَْنكْـ العلوية لقدرةال. ْبَرْهماثناء كل نهار وليلة من عمر والغياب أ

 .السابع



 ٢١\٨. چ.ب

 ْسـتى اوكْـتَإـَر كْشَٰٱ تُواكْيَأڤْـ

AVYa¢-ae_+ar wTYau¢-STaMaahu" ParMaa& GaiTaMa( )  
Ya& Pa[aPYa Na iNavTaRNTae TaÖaMa ParMa& MaMa )) 21 ))  

 ْميـتَچ مْٰتَـْم آهوه َپـَرما
اي تَنِْتىڤَـْريا نَـ ني ْپـراْپـمْٰ

  َمـَممْٰتَـْد ْدهاَم َپـَرَمـ
 المفردات

؛  الذي--ياْم؛  مصير--تيْمَچ؛  االقصى--َپَرماْم؛  معروف--آهوه؛ اك ذ--تَْم؛  قيل--أوكْتَه؛  لذا--تيإ؛  عاصم--كْشََٰٰرهأ؛  حالة التركيب اللطيف--َأڤْياكْتَه
 .  لي--َمَم؛ علي --َپَرَمْم؛  ملكوت--ْدهاَم؛  ذاك--تَتْ؛  يرجع--تَنِْتى نيڤَْر؛أبداً --َن؛  يكسب--ياْپراْپ

 الترجمة
 .مى العظداري يه  تلك.مطلقاًعود  ال يمن يدخله.  ونهاية المطافالعليب غيعالم الهو هذا الملكوت 

 التفسير
 دارال. كل الرغباتالمكان الذي تتحقق فيه  انها ِرشَْنكْ  لشخصية اهللا العزيزةالعظيم داروصف المجرى  في هيتاْمَس-ْبَرْهَمفي جاء 

 أشجار تسمى أشجار اتوجد فيه كما  بأحجار الفالسفةالمبنيةقصور ومليئة بال نْداڤََنِرُچولُوَك ڤْ تسمى ِرشَْنكْالعظيم  للرب ةالعظيم
من  آالف مئات ،في تلك الدار. حافلة الضرع تدر كميات ال تحد من الحليب سوَرْبهي أبقارتوجد و الطيباتكل بد مت التي األماني
تأخذ . تَْمنْنَڤَكْ ْمنوِڤالمسمى  نايه نفخالرب  عادة من. ُچوڤينَْد األولي وسبب األسبابالرب على خدمة اللواتي يقمن ) ْزكْشمۤيلَ (العزة

. كيوبيد آالف جماله جماليفوق و غيوم الداكنةاللون ب  زهرة اللوتس وبشرتهبتالتمثل  عيناه: بألباب كل العوالم العلية صورته
 ،ْبهَچڤَْد چۤيتا في ِرشَْنكْالرب يعطي .  رأسه ويشكل ريشة طاووس في شعرالزهوركليل من اب عنقه طوق وي اللونزعفرانيسرواله 

جاء . هيتاْم َس-ْبَرْهَمفي لها  مفصل لكن يوجد وصف الروحيكواكب الملكوت  قمة نْداڤََنِرُچولُوَك ڤْ لفائقة اداره عن لمحة بسيطة
 .مطلقاً العالم المادي إلى تبلغها ال تعود التي سالنفوخير األالمصير ي الدار العظمى وهالرب  داران ) ١١\٣\١( َدشَكَطَْهى أوَپنيفي 
 دارل مدينة دلهي على هذه األرض، هي صورة مطابقة يشرق ميال جنوب ٩٠ بعدت التي نْداڤََنِرڤْ  ان.ِرشَْنكْ عين ِرشَْنكْدار 

 التي نْداڤََنِرڤْ المعروفة باسم البقعةهذه في  هذه األرض في تجلىعندما يه تسليات ِرشَْنكْيقضي .  الروحيةالسماء في نْداڤََنِرُچولُوَك ڤْ
 .الهندبالد في  َمتْهورا ميل مربع في منطقة ٨٤تعادل 

 ٢٢\٨. چ.ب

 َپـَره پاْرتَْهى  َسـ پوروشَٰـه

Pauåz" Sa Par" PaaQaR >a¢-ya l/>YaSTvNaNYaYaa )  
YaSYaaNTa"SQaaiNa >aUTaaiNa YaeNa SavRiMad& TaTaMa( )) 22 ))  

 اۤيايتْـڤْ َأنَـنْـ ْسايـْبْهـلَ اۤيْبَهكْتْـ
 يتانۤوْبهي  ْستْهان-انْتَـه ۤياْسـي

  تَـتَـْممْٰإَدَن َسـْرڤَـْم يى
 المفردات

؛  خالص--اۤيَأنَنْيا؛  لكن--تو؛  ممكن النوال--لَْبْهياه؛ التتيميةالخدمة  ب--اۤيْبَهكْتْ؛ تْهارِٰ يا ابن ْپ--پاْرتَْهى؛  من كل كبيركبراأل —َپَره؛  هو--َسه؛ اهللا —پوروشَٰه
 .  يعم--تَتَْم؛  كل ما نقوى على رؤيته--إَدْم؛  كل--َسْرڤَْم؛  من قبل--َنيى؛  كل هذه الظاهرة المادية--تانيۤوْبه؛  ضمنيا-- ْستْهاني-َأنْتَه؛ الذي إلى --ياْسيا

 الترجمة
 الوجود في كل نافذهو . األحياء أكبر شخصية اهللا العزيز إلى ة هي وسيلة الوصولصفي الالخدمة التتيمية

 . في دارههحضورع مكل الوجود يحوى و
 التفسير



 :هيتاْم َس-ْبَرْهَم في ةالعظيم وصف تلك الدار جاء. ِرشَْنكْ الشخص العظيم دار منه هو رجعة الذي ال خيرالمصير األ ان هناتضح ي
بمثابة  منوعاتال هذهتتوسع . )َرَس -َمۤياتْشينْ -آنَنَْد (مادةال دون شوائب ة التامةالروحي بهجةال ها منوعاتجميعا وقوام قوامهدار 

ال  هان عم  الماديةبقدرته الوجود اهللايعم هذا العالم المادي، من جهة . ي الفصل السابعمر ف كما من قدرته الروحية هاألنالرب توسع 
  ْستْهانييانْتَهياْس :عبارة. لروحية والماديةالعوالم المادية والروحية بقدرتيه ا كل من فيالوجود  اهللا يعم ذن، ا.يغادر داره العظمى

 .الماديةو الروحية تينقدرالتعني انه حفيظ 
الموجود الوحيد في كل .  الالمتناهيةطَْهىنْڤايكوكواكب هي السبيل الوحيد لدخول ) ْبَهكْتي( الخدمة التتيمية ان من الواضح هنا

التامة ذات أيد أربع تهيمن على الكواكب  االمتدادات الشخصيةماليين وماليين  إلى  الفرد الذي يتوسعِرشَْنكْ هو طَْهىنْڤايكوكواكب 
 و آنيرودَّْهى و ماْدَهڤَ و ِكشَڤَ و يكَْرَمتْريڤ و تََّمشوپورو:  باسماء مختلفةاالمتدادات الشخصيةال تحصى وتعرف تلك  التي الروحية

وغيرها وتقارن بأوراق الدوحة  َپْدَمناْبَهى و اَمَنڤ و َنَجناْرَد و َدَرُمودا  وڤاسوِدڤَ و شْرۤيْدَهَر و ْپَرْديوْمَن و َنشَكَْرنْشَو  ِكشَشۤيِرْه
شؤون العالمين الروحي والمادي دون أي يوجه  ،نْداڤََنِرُچولُوَك ڤْمى  العظ المقيم في دارهِرشَْنكْ.  فيقارن بالدوحة ذاتهاِرشَْنكْوأما 

 .نقص بقوة حضوره الكلي
 ٢٣\٨. چ.ب

ي ْميـتِّرِٰڤْـ أنا تْـڤْىاتَْر كاِل

Ya}a k-ale/ TvNaav*itaMaav*ita& cEv YaaeiGaNa" )  
Pa[YaaTaa YaaiNTa Ta& k-al&/ v+YaaiMa >arTazR>a )) 23 ))  

 يُّـوچينَـهڤَ يشاتْـ مْٰيـتِّرِٰآڤْـ
 مْٰـ كالَمْٰتَـ ۤيانْتي اتاۤيْپـَر
ڤَ ـْبَهىشَْٰرـْبَهَرتَي امۤيكْشْٰٰـ

 المفردات
 --ااتاهۤيْپَر؛ يناليُّوجي درجات متفاوتة من --نَهچييو؛  حتماً--ِاڤَ؛  أيضاً--تْشَ؛  رجعة--يْمتِّرِٰآڤْ؛  ال رجعة--يْمتِّرِٰأناڤْ؛  و--تو؛  وقت--ىكاِل؛  عند--ياتَْر
 .  يا خير ذرية الملك ْبَهَرتَ--ْبَهىشَٰرِٰ–ْبَهَرت؛  سأكشف--اميۤيكْشْٰٰڤَ؛  وقت--كالَْم؛  ذاك--تَْم؛  يحصل-- ۤيانْتي؛رحل

 الترجمة
د مفارقة بدنه بع يُّوچّيالـيرجع فيها  التي  اآلن مختلف األوقاتلك أشرحوف س، ْبهاَرتَساللة  خير يا

 . فيهايرجعال  التي واألوقات
 التفسير

بمنتهى  إليه لذا، يرجعون. ِرشَْنكْ إلى مرهمأون يفوض بل  بوقت مفارقة ابدانهم أو وسيلتهاونال يأبه للرب العظيم األصفياء التيم
وغيرها من  َهطَْهى يُّوچاو َن يُّوچاْچۤياو  كَْرَم يُّوچا مثل الروحي التحقيق سبلعلى ون يعتمدمن  السهولة والسعادة، في حين

 . التناسخ أم ال إلى ونللتأكد ما اذا كانوا سوف يرجع المناسبفي الوقت المادي فارقة البدن يتحتم عليهم مرياضات ال
 اهللايشرح . عةيرحل بإرادة الطبيان ه يتعين عليتيار الزمان والمكان للرحيل عن هذا العالم المادي وإال اخالكامل  يُّوچّيالـ في وسع

 . تدل على مالك الزمانكاَل ان كلمة َنشَْبهۤوڤيْدۤياَبلَِدڤَ  آتْشاْرياكتب .  االوقات لمفارقة البدن وقطع التناسخخيرفي هذين النصين 
 ٢٤\٨. چ.ب

  َأَهـه شـوكْلَـهْرْجـيُّـوتيْر يـنْچَأ

AiGanJYaaeRiTarh" éu(c)-" z<MaaSaa otaraYa<aMa( )  
Ta}a Pa[YaaTaa GaC^iNTa b]ø b]øivdae JaNaa" )) 24 ))  

 ـْمانَٰيـرا ماسا اوتَّ- شَـنْٰ
 يـَهـنْتشّْتّْـَچاتا ۤيتَـتَْر ْپـَر

 ا َجـناهُدوي ڤ- ْبـَرْهـَم ْبَرْهَم
 المفردات

-تَتَْر؛  مجرى الشمس على الجانب الشمالي--أيانَْم-َرأوتَّ؛  االشهر الستة--اماساه-طْشَٰ؛  االسبوعين المنيرين--شوكْلَه؛  نهر--َأَهه؛  وال--ْجيُّوتيه؛  نار--نيهْچَأ
 .  االشخاص--اَجناه؛  العاِلم بالمطلق--َدهيڤ-ْبَرْهَم؛  إلى المطلق--ْبَرْهَم؛  يذهب--َهنْتيشّْتَّْچ؛ حلين الرا--ااتاهۤيْپَر؛  يوجد-



 الترجمة
 أو في  الضوءثناءأ أو  النارالكمنفوذ فترة  ثناءأالعالم المادي العظيم يرحلون عن  ْبَرْهَمْنذين يعرفون ال نا

 .شمالال إلى لمرور الشمسالستة شهر األ ثناءأ أو يلقمرهر االنصف المضيء من الش ثناءألحظة مسعودة 
 التفسير

 بتدبير مرور ين المالئكة الموكلمختلف على  الشهر القمري، انها تدل جميعاًونصف الفهم عند ذكر النار والضوء والنهار يقتضي
حدث وفارق  ذاا )ْبَرْهَمْجيُّوتي( نور بدن الرب غبلو لفردلمن الممكن  .بدن جديد عند الموت إلى يحمل العقل صاحبه. النفس الهبائية

 مكان وزمان وسعهم تقريرفي ف يُّوچاالـفي  اصحاب الخوارق أما.  التدبيرو الصدفة أبمحضفي األوقات المبينة أعاله سواء بدنه 
 وإال الصدفةة مسعودة بمحض في لحظتركوا البدن  ذاا والموتدوامة الوالدة  إلى لن يرجعوا لكن  سواهمعلى خالفبدانهم مفارقة ا

 بمحض منحوسة مفارق بدنه في لحظة مسعودة أأ الصفي سواء التيم، ال خوف من رجعة ذلك مع. يوجد كل احتمال برجعتهم
 .تدبير بالمالصدفة أ

 ٢٥\٨. چ.ب

 ـهشْٰـنَٰرِٰكْتَـتْها  ْسي راتْرُموْدهۤو

DaUMaae rai}aSTaQaa k*-Z<a" z<MaaSaa di+a<aaYaNaMa( )  
Ta}a caNd]MaSa& JYaaeiTaYaaeRGaq Pa[aPYa iNavTaRTae )) 25 ))  

 انَـْمياٰنيكْشٰٰـ ماسا َد- ـنْٰشَٰ
 ْرْجـيُّـوتي مَْٰمـَسـإنْْدَرشـتْـتَـتَْر 

 ڤَـْرتَـِتىيا نيـ ْپـراْپيُّـوچۤي
 المفردات

مس على الجانب  مجرى الش--أيانَْم-كْشٰٰينََٰد؛ شهر الستةاأل --ماساه-شَطْ؛  َأسبوعي محاق القمر--هشْٰنَٰرِٰكْ؛  أيضاً--تَتْها؛  ليل--راتْريه؛  دخان--َمهْدهۤو
 .  يرجع--نيڤَْرتَِتى؛  يبلغ--ياْپراْپ؛ يُّوچّي --يُّوچّي؛  النور--ْجيُّوتيه؛  كوكب القمر--َمَسْم-إنْْدَرشتْ؛  يوجد--تَتَْر؛ الجنوبي

 الترجمة
 أو األشهر محاق القمرفترة  الضباب أو الليل أو اثناءعن هذا العالم  رحلي عندما يُّوچّيالـ  من رجوعال بد

 .  كوكب القمر أو من يبلغجنوبال إلى الشمسلمرور لستة ا
 التفسير

.  الموتبعدالقمر ون  يبلغ، على األرضقربان الل وسبجزائيقضاء العمل البالخبراء  ان ْبهاَچڤَتَْم شْرۤيَمْدفي الباب الثالث من جاء 
 -وَمُس  أكسير الشباب بفضل شرببالحياة وتنعم )من سنوات المالئكة(سنة  آالف ١٠ قرابة على القمر مجيدة الالنفوس تحيا تلك

 اجسامهم لطيفة ال  السماوية لكنمخلوقاتالقمر من ال أهل  انيعني مما  ثانية،األرض إلى ال بد لها في النهاية من العودةلكن  َرَس
 .تدركها الحواس الكثيفة

 ٢٦\٨. چ.ب

ـِِهـى  ّيـتَچ ىـِنشْٰٰ رِٰ كْ-شـوكَْل   ىِات

éu(c)-k*-Z<ae GaTaq ùeTae JaGaTa" XaaìTae MaTae )  
Wk-Yaa YaaTYaNaav*itaMaNYaYaavTaRTae PauNa" )) 26 ))  

 ـتَـه شـاشْـڤَـِتى َمـِتىَچَجـ
 ْميـتِّرِٰاتى اناڤْـۤي اۤيكَـِا

 اڤَـْرتَـِتى پونَـهۤيايَأنْـ
 المفردات

 --اۤيكَِا؛ ي حسب رأ--َمِتى؛ الِڤَدز --شاشْڤَِتى؛  للعالم المادي--تَهَچَج؛ نا هاذ--إِتى؛  حتماً--ْهي؛  ممرات الرحيل--تيَچ؛ ةظلمال و--ىِنشْٰٰ رِٰكْ؛  وال--شوكَْل
 .  ثانية--پونَه؛  يرجع--ڤَْرتَِتىآ؛  من قبل اآلخر--َأنْيايا؛  دون رجعة--يْمتِّرِٰڤْأنَ؛  يذهب--اتيۤي؛ من قبل الفرد

 الترجمة



ينقطع .  في الظالمخراآل وضوءفي الواحد : ِڤَدْز الـ لما جاء فيطبقاً العالمهذا  لرحيل عن لناممر وجدي
 .مةظلال ثناءأ غادرعندما ي ه يرجعلكنو ضوءال في ه رحيلعند الفرد تناسخ

 التفسير
على . الذي يطابق وصف مفارقة البدن والرجعة ْدشََپني أوْچياُدوتْشْهانْ من )٥ -٣\١٠\٥( بنص َنشَڤيْدۤياْبهۤوَبلَِدڤَ  آتْشاْريا ستشهدي

ظفرون بالنجاة  وال ي منذ زمن سحيقرجعةوالبين الرحيل في العالم المادي النظر أرباب و ئيجزاعمل الاليراوح طلبة ، هذا النحو
 .ِرشَْنكْـل لعدم تسليمهم ةالقطعي

 ٢٧\٨. چ.ب

ينا  پاْرتَْهى جانَـْنۤيترِِٰتى ْس

NaETae Sa*Taq PaaQaR JaaNaNYaaeGaq MauùiTa k-êNa )  
TaSMaaTSaveRzu k-ale/zu YaaeGaYau¢-ae >avaJauRNa )) 27 ))  

 ـَنتْـشَكَشْـي اتي موْهـيُّـوچۤي
 تَْسماتْ َسـْرِڤـٰشـو كالـٰشـو

 اْرجوَنْبَهـڤ تُووكْي - يُّـوَچ
 المفردات

؛ ي كان أ--َنتْشَكَشْ؛  مضلل--موْهياتي؛ رب تيم ال--يُّوچّي؛  حتى ولو علم--جانَْن؛ تْهارِٰ يا ابن ْپ--پاْرتَْهى؛  دروب مختلفة--تّيرِْٰس؛ نا هاذ--ِتىِا ؛أبداً --َن
 . جوَنأْر يا – أْرجوَن؛  صر--ْبَهڤَ؛ شْٰنَٰرِٰكْ مشغول بذكر --يوكْتَه-َچيُّو؛  دائماً--وو كاِلٰششَٰٰسْرِڤ؛  لذا--تَْسماتْ

 الترجمة
 . على الدوامتتيمال اثبت في لذلك،. أْرجوَنيا  أبداًون ، ال يضلالممرينكال بإن التيم العارفين 

 التفسير
وسيلة .  من العالم الماديها عند رحيلالنفس تسلكها التي سالكبمختلف المبوجوب عدم ازعاج نفسه  أْرجوَن هنا ِرشَْنكْ يوصي
هذين االهتمام بأحد ن تعين علمه بأ كما يِرشَْنكْ َهِرى تسبيح وِرشَْنكْ في ذكر تماماً هخورسعنى بي بل اهللا تيمتعنى  ال بدنالمفارقة 
 الروحي الملكوت إلى هورجعل مر في خدمته مما سيالنفسنما هو بذل  اِرشَْنكْستغراق في ذكر لالسبيل خير . متعب أمر الممرين

 في كل ِرشَْنكْذكر عن  يُّوچاالـ في الراسخال ينقطع .  النصهذاذات داللة خاصة في  كْتَيو-يُّوچا كلمة.  ومباشراً وحتمياًمناًآ
لذلك، . ن كمالهاضم لِرشَْنكْل كل شيء في ذكر  بعدم التعلق بالعالم المادي بل بذإنسانكل  ْسوامّيُچورۤوَپ  شْرّي يوصي. نشاطاته

 .دار العظمىال إلى  يضمن وصولهدربخير  تتيميةالخدمة ال بأن هعلمالتيم بكل هذه االوصاف لال يضطرب 
 ٢٨\٨. چ.ب

 ڤَيشاتْــِنـٰشـو تَـَپـْهـسو ْچايـو ِڤـِدشْٰ

vedezu Yajezu TaPa"Sau cEv  
 daNaezu YaTPau<Yaf-l&/ Pa[idíMa( )  
ATYaeiTa TaTSavRiMad& ividTva  

 YaaeGaq Par& SQaaNaMauPaEiTa caÛMa( )) 28 ))  

 شْٰـطَْمي ْپـرادمْٰ ْپـَهلَ-ا يـاتْ پونْٰيداِنـٰشـو 
 تْـڤايدي ڤمْٰإَدتَـتْ َسـْرڤَـْم ي تيىَأتْـ
 اْميشـاْدتْـي تي ْستْهانَـْم اوپامْٰ َپـَريُّـوچۤي

 المفردات
-ياتْ؛  في التصدق--وداِنٰش؛  حتماً--ِاڤَ؛  أيضاً--تْشَ؛ الرياضات في معاناة مختلف أصناف --تََپْهسو؛  القرابينقضاء في --وِنٰشْچيا؛ الِڤَدز في دراسة --ِڤِدٰشو

 --َپَرْم؛ التيم --ّييوُّچ؛  عالماً--ڤيديتْڤا؛  عظيم--إَدْم؛  كل هذه--تَتْ َسْرڤَْم؛  يتخطى--تييىَأتْ؛  دل--ْپراديشْٰطَْم؛ خير العملثواب  --ْپَهلَْم-ياپونْٰ؛  ذاك الذي-
 .  أولي--آْدياْم؛  أيضاً--تْشَ؛  بلغ--أوپايتي؛  ملكوت--ْستْهانَْم؛ علي

 الترجمة



 رياضاتالوقضاء  ْزِڤَدالـدراسة من  لمستمدةالنتائج ا ال يحرم من الخدمة التتيميةدرب ان الذي يختار 
 .الباقية دار العظمىال غلبيفي النهاية  و.جزائيدرب النظر ودرب العمل ال الصدقات أو وتوزيعالقاسية 

 التفسير
 ِڤَدْزة الـ دراسلإلنسان ينبغي. الخدمة التتيمية وِرشَْنكْبحثان ذكر  يامه ان وال سيماوالثامنلفصلين السابع ل النص هو موجز هذا

 خادم بصفة السيد الروحيهو العيش في دار  ْبَرْهَمتْشارّي واجب. رعايته والكفارات تحت الرياضات وممارسة سيد روحيعلى يد 
إلى  ته دعواذا اغفل السيد م يومهياص مريدال من واجبو. السيد الروحي إلى حملهاوطرق األبواب من طريق وجمع الصدقات 

 .ْبَرْهَمتْشاْريابخصوص حياة  ِڤديةالـ حدودوال األحكام  بعضذهه. تناول طعامه
خمس وعشرين  إلى خمسبين ما  لمدة تتراوح سيد الروحيل في كنف اِڤديةدراسة الحكمة الـ  بعدتتبلور شخصية المريد المثالية

 ه تخرجبعد الزواج ْبَرْهَمتْشارّيـيجاز لل. ةشخصي العاجي بل لتكوين الالبرجهل ألهواية تنظير ليست  ِڤديةالحكمة الـ دراسة. سنة
 المضنية الرياضات ممارسةثم ال بد له من   المزيد من االستنارةلتحقيق حياته الزوجية طوال قرابين كثير من القضاءويكلف ب

 حياة العزلة بعد اعتزال الحياة الزوجية ودخول وهلم جرالحاء الشجر وإطالق الشعر ستر عورته بوفي الغابة نفراد باال
 ڤانَْپَرْستَْهىثم  الزوجيةالحياة ثم ) ْبَرْهَمتْشارّي (التلمذة :قاماتمصعيد كمال الحياة بفضل اجتياز  إلى فردالرقى تي. )ڤانَْپَرْستَْهى(
 بدن الربنور في سواء  عد تقدمهمفي السماء الروحية ب ون تحرر وين كواكب الجنابعضهم يدخل. )َسنّْۤياَس (الزهدسلك  أخيراًو
 .ِڤديالـدرب  الهو هذا.  لُوَكِرشَْنكْ أو طَْهىنْڤايكوكواكب  أحد علىأو  )ْهَمْجيُّوتيْبَر(

فهم تعاليم  إلى ينبغي للمريد السعي.  بضربة واحدةالروحيةقامات جميع شعائر المكن الفرد من تخطي ّمي انه ِرشَْنكْجمال ذكر لكن 
. التيم صحبةبالدراسة األكاديمية أو النظر بل بسماعها في  ليس ْبهَچڤَْد چۤيتا من  الفصل والفصل السابعهذا الواردة في ِرشَْنكْ شْرّي
لفصول الستة ا بطانة فإنها الفصول الستة األولى والستة األخيرة أما. ْبهَچڤَْد چۤيتاجوهر  تشكلالثاني عشر  إلى بعمن السا لوالفص

 والنظر توزيع الصدقاتو قرابينمجيدة وراء كل الكفارات وال ساناإلنة حيافسوف تصبح  .على األخصالرب يحميها  التي الوسطى
 فيال سيما  الستة الوسيطة والفصول ْبهَچڤَْد چۤيتاالحظ بفهم  ه حالفذاا ِرشَْنكْ بفضل ذكر نتيجتها جميعهاه يستطيع بلوغ  ألنوغيرها
 .ِرشَْنكْ تيم صحبة
 السبب، لهذا. ِرشَْنكْ تيمبصور ح مْبهَچڤَْد چۤيتاكما جاء في الفصل الرابع بأن فهم  التيممن  ْبهَچڤَْد چۤيتا إلى  االستماعلإلنسانينبغي 
 وصورته واسمه ِرشَْنكْ تسليات إلنسانتنكشف لس. النظر أهل  منوليس ِرشَْنكْ تيم  منْبهَچڤَْد چۤيتاتعلم هي يمان  االعالمة

ي  في غاية المتعة وينمچۤيتاالـشكوكه فتصبح دراسة افة كما تتبدد ك ِرشَْنكْ تيم في صحبة الخدمة التتيمية يدخل عندماومتعلقاته 
حيث الملكوت الروحي  في نْداڤََنِرُچولُوَك ڤْ دخول داره ِرشَْنكْ تيمل تتيح  الدرجة الرفيعة من كمال الحياةتلك. ِرشَْنكْوحباً لـذوقاً 

 .بديةاألينعم بالسعادة 
 .اهللابلوغ  بعنوان شْرۤيَمْد ْبهَچڤَْد چۤيتا الثامن من الفصلعلى  ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ تنتهي تفاسير هنا إلى



 الفصل التاسع

 
 مكنون العلم

 ١\٩. چ.ب

 اوڤاتْـشَ ْبَهَچـڤاْن -شْـرۤي 

é[q>aGavaNauvac  
wd& Tau Tae GauùTaMa& Pa[v+YaaMYaNaSaUYave )  

jaNa& ivjaNaSaihTa& YaJjaTva Maae+YaSae_éu>aaTa( )) 1 )) 

 مْٰتَـَمـايْهـچو تو ِتى مْٰإَد
 ىاِڤيامى َأنَـسۤوۤيكْشْٰٰــْپـَرڤَ
 مْٰتَـي َسه- َنْچـۤياي ڤمْٰـْچـۤيانَ

 شـوْبهاتْٱ ىاِسيكْشْٰـُمواتْـڤا ۤيـْچاْج ي
 المفردات

 إلى غير --ىياِڤَأنَسۤو؛  َأقول--اميۤيكْشْْٰٰپَرڤَ؛  سر االسرار--تََمْم-ْهياچو؛  إليك--ِتى؛  لكن--تو؛  هذا--إَدْم؛ شخصية اهللا العزيزقال  -- أوڤاتْشَْبَهَچڤاْن-شْرّي
 . من هذا الوجود المادي التعس --َأشوْبهاتْ؛  ستتحرر--ىكْشْٰياِسُمو؛  عالماً--تْڤااۤيْچ؛  الذي--ياتْ؛  مع--َسهيتَْم؛  علم حال--ْچۤياَنڤي؛  علم--ْمْچۤيانَ؛ الحسود

 الترجمة
أخفى حكمة والتي بها أكشف لك وف  سأبداً،ك ال تحسدني  ألن،أْرجوَنحبيبي  :قال شخصية اهللا العزيز

 . الوجود الماديمعاناة ستتخطى
 التفسير

 رسالة:" بالنص التاليْبهاَچڤَتَْم شْرۤيَمْدفي صغاء تلك اال طريقةتوصى . الرب العظيمعن ازدياد استماعه مع  ستنارة االتيم يزداد
 ةصحب تحقيق هذا في يمكن وال هتيمبين تدور حوله  التي لمواضيع عند بحث اتحقيقهايمكن  التي قدرات بالغنية شخصية اهللا العزيز

 ."ها علم حال ألن الجامعيينواألساتذةالنظر أهل 



ه في صحبة لفهم ةالزمالالفطنة يمنحه ف ِرشَْنكْذكر  في غارقة وإخالص الذهنيالعليم بالرب  في خدمة بذل عن الالتيم ينقطع ال
 إلى وسعى الصحبة تلكب  الحظهإذا حالف في التحقيق الروحي تقدماً  الفرديحرز ان من المؤكد والفعالية، بالغ ِرشَْنكْ بحث. هيمت
 إلى  على التحليقأْرجوَنمما كشف حتى اآلن، بغية تشجيع علم ابطن  عن في هذا الفصل التاسع ِرشَْنكْالرب  يكشف. العلمستيعاب ا

 .الفعالةصعد أرفع في خدمته 
.  والثالث بالعلم المكنونالثاني وصف العلم الروحي في الفصلين تم الكتاب وقد لبقية هو بمثابة تمهيد ْبهَچڤَْد چۤيتاالفصل األول من 

 رة في ذكرينها منأل بطنأعلم  بأنهاوصفت و على األخص الخدمة التتيمية فتتعلق بوالثامن المتناولة في الفصلين السابع مسائل الأما
من وبناء عليه، ال شك بتعالي كل . بطناألالعلم  وصفت ب،لذلك.  الصفيةالخدمة التتيميةتعلق بيالفصل التاسع موضوع  لكن ِرشَْنكْ

كل ان   سينْْدهو-تَِرَرساْم -ْبَهكْتيجاء في .  حضوره في العالم المادي على الرغم من الماديةوجاعيفهم أبطن العلوم وال يذوق األ
ْبهَچڤَْد  في الفصل العاشر من مر كما.  رهن الوجود المادي على الرغم منهو محرر ،اهللادمة من لديه رغبة مخلصة بالبذل في خ

 .محرركل من يعمل على هذا النحو هو  ان چۤيتا
 عظيم والتوالخدمةع والتسبيح والذكر االسم:  التسعةالعباداتعلى ل الداالعلم تعني   ْچۤيانَْمْمَدإ :عبارة. هذا النص األول داللة خاصةل

 حالما يتزكى ِرشَْنكْ ويفهم ةالتسعالعبادات هذه  قضاء بِرشَْنكْذكر  إلى رقى الفردتي. النفس نذر أخيراًمؤاخاة والوالدعاء والطاعة و
ال بد من  لكن  الروحيهبداية تحقيق بل يشكل ي بالمطلوب ال يفللمادة على فهم مغايرته فرداقتصار ال. كل شوائب المادةقلبه من 

 . المادي للبدنمغايرتهأراد تحقيق  ذا االفعل الروحيعن العمل البدني  بينتنمية قدرة ت
الرب سوف يكشف .  الفصل السابع في العلويةروحيةقدراته المادية الدونية والمختلف  وشخصية اهللا العزيزغنى  مر كالمنا عن لقد
 .ه في الفصلين التاسع والعاشرأمجادبعض عن  اآلن
الرب  حساد من ْبهَچڤَْد چۤيتاعلى المعلقين غلبية أ ان  ونجد في هذا النص بالغة الداللة أيضاًالواردة ىياِڤسۤوأنَالسنسكريتية كلمة ال
 فائدة من دراسة ة وال ترجى أيدقةف بالال تتص ْبهَچڤَْد چۤيتالكتاب   أرفع األساتذة علماًحتىة ترجم.  على الرغم من علمهمِرشَْنكْ

لقاء الضوء على  ا الحاسدعلى يتعذرذ  اةالمعتمدالوحيدة  هي التعليقات ِرشَْنكْ تيمتعليقات  لذلك،. ِرشَْنكْنهم من حساد  ألتعليقاتهم
 هو ِرشَْنكْ ان من يفهم. هتعليقات تجنب وينبغيأحمق ليس سوى  دون علم به ِرشَْنكْ ينتقد منكل .  علم كاملعطاء ا أوْبهَچڤَْد چۤيتا

 .سوف ينتفع بهذين الفصلين نفعاً جماً فالصفي شخصية اهللا العزيز
 ٢\٩. چ.ب

 مْٰايْهـچو -راَج  اۤيْدي ڤ–راَج 

raJaivÛa raJaGauù& Paiv}aiMadMautaMaMa( )  
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  اوتَّـَمـْمإَدْمتَْرْم يَپـڤ
 مْٰاي ْدَهـْرْمـمْٰـَمـَچڤَـااكْٰشـيْپـَرتْـ
 اْمياي كَْرتوْم َأڤْـمْٰ سـوكْـَهـ-سو 

 المفردات
؛  فهم--َمْمَچَأڤَ؛  بالتجربة المباشرة--ْپَرتْياكْشَٰ؛ علي --أوتََّمْم؛  هذا--إَدْم؛ ىصف اال--َپڤيتَْرْم؛  رَأس العلم المكنون--ْهياْمچو-راَج؛  رَأس التعليم--اۤيڤيْد-راَج

 .  أزلي--َأڤْياياْم؛ قضاء --كَْرتوْم؛  بالغ السعادة--سوكَْهْم-سو؛  قاعدة الدين--ْدَهْرمياْم

 الترجمة
 عن  مباشراًدراكاً اعطيينه أل كمال الدين وصفى علم أوه. خفاء األسرار بطنأ، وعليم رأس التا العلم هوهذ
 .  مبهجقديم والعمل بهانه . بالتحقيقذات ال

 التفسير
كبار فالسفة الهند . سبق الكشف عنها التي فلسفاتوالالنظريات مجمل  التعليم ألنه صفوة ملك ْبهَچڤَْد چۤيتاهذا الفصل من يسمى 
 ال توجد قلة ذن، ا.ِڤدانْتَ سۤوتَْر فصنم ِدڤَ ڤْۤياَس إلى باإلضافة انََرڤشْايڤ  وذيلْيانْشَ و لْكْياياْچۤياڤَ و كَپيَل  وَدناكَ  وچاوتََم: همالسبعة 

 دراسةمن معلوم  وصفوة كل موالعل هتاسع هو رأس كل هذهذا الفصل ال ان هناالرب  يقول. وتهال العلمفي الحقل الفلسفي أو 
البدن بين و النفس الروحيةن البون بي بفهم يتعلق خفي أو الالعلي ألن العلم العلم مكنون وهو الفلسفية ومختلف المذاهب ِڤَدْزالـ

 .الخدمة التتيمية يتأوج في مكنون كل علم ورأس. المادي



 االعتيادي، يتخصص لتعليممن جهة ا. لوم الظواهر الطبيعية محصور بعاإلنسانألن تعليم غالباً  نالمكنو هذا العلم  اإلنسانال يتلقى
 من الجامعات كثير وتعليميةوجد معاهد ت. وغيرها والهندسة والرياضيات والكيمياء طبيعة واالجتماع والالسياسة علومالطالب في 
 النفس الروحية. النفس الروحيةعلم  متخصصة في واحدةمعهد أو جامعة د ال يوج، الحظلسوء و لكن  األرضبلدان كافةالكبيرة في 

 دون عناية ية البدنالضروريات على كثيراً  اإلنسان يشدد، هذاومع.  في غيابهاة البدن وتنعدم قيم المادي مقومات البدنأهمهي 
 .ةحيوي الالنفسب

ان .  ال تهلكالنفسوالبدن هالك  ان في البدايةالرب  يقول.  فصاعداً وخاصة من الفصل الثانيالنفس على أهمية ْبهَچڤَْد چۤيتا يشدد
يجابية عن  اال يعطي معلومات لكنه العلممن خفايا  هو التغييرأزلي ال يطرأ عليه   الذاتجوهرن أولبدن وا ذات الغيريةمجرد العلم ب

 كيف.  الحقيقةعلى خالففراغ الفي تبقى  والك البدنعند ه تنعتق النفسن أ للبدن والنفس البعض أحياناً بمغايرة يعتقدذ  االنفس
 النفس نشاط. زلية النشاطهي ا بل هذا غير ممكن .؟هتاقها منانع بعد هاتوقف عن نشاطل ا النشطة داخل البدن الماديللنفسيمكن 
 هنا بأنها نفس الروحيةال نشاطات تلذلك، وصف. الروحي في الملكوت الروحي تشكل مكنون العلم أفعالهاو  أزليةكانت ذاا أزلي

 .أبطن العلم
مركوم ذنوب  ويستفاد انها َنَپْدَم پورا في  اإلنسانتحليل ذنوبيرد . كل نشاط العلم أصفى أشكال هذا ان ِڤديةفي الحكمة الـ جاء

تها بل رزبغرس ال تنمو الشجرة فور  لمثال،ل. أشكال العقاباوضاع الحياة و مختلف يف ئيجزاعمل الاليرتهن طلبة . متالحقة
 بعدذوق غارسها ثمارها تفيثم تزهر وتثمر ومن شجرة  إلى تتحولتأخذ صورة شتلة في البداية ثم يستغرق نموها بعض الوقت ف

قد يكون الذنب قد .  عندما يقترفه الفردعد مروره بمختلف المراحلثمار بلالبعض الوقت  الذنب ستغرقعلى هذا النحو، ي. هايناعا
 كما  وألمشقاوةصورة ب ذوقهاتنثمار  اال شكل البزرة وذنوب قيدعلى ذنوب ثمة.  قيد التذوقجزاءهكن ما زال انقطع داخل الفرد ل

 .مر في النص العشرين من الفصل السابع
 العمل الصالح إلى نصرفموهو من ارتفعت جميع ذنوب سيئاته بالكلية  ِرشَْنكْشخصية اهللا العزيز  إلى الخدمة التتيميةفي العامل 

 في عامللاتحرر قد سبق ل آخر، بكالم.  والعشرين من الفصل السابعالثامن في النص مر كما المادي العالم أضدادد تحرره من بع
 .پوراَن َپْدَم وهذا مؤكد في عملقدم من ما  من رهن كل شخصية اهللا العزيزخدمة التتيم ب

َپـمْٰپاْپـَهـلَـمْٰ-راَرْبـْدَهىْپـأ
 ْپـَهـلونْـموكْـَهـْم ـَجـمْٰ بّيمْٰطَـكّو

 لّْـيّْىتَْپَر َوكْـَرِمـناي

لخدمة اقدرة تصفية لذلك، . روبذصورة في أو المثمرة أو المخزونة سواء  تدريجياً اهللا إلى الخدمة التتيمية في عامللاذنوب ترتفع 
كلمة  أو هذا العالم المادي و"ةعتمال" تعني تََمْسكلمة و. عليتعني  أوتََّمْم كلمة. )وتََّمْمأ َپڤيتَْرْم (صفىاأل ىدع الفعالية وتبالغة التتيمية
  البشركسائر مشغولين ِرشَْنكْ تيم ان  بدا أحياناًولوطالق  االمادية علىليست  الخدمة التتيمية.  الماديعمل عن العلي تعني أوتََّم
 . الطبيعة الماديةشواكل بة على أتم وجه وغير مشوبروحيبذل نها ليست أعمال مادية بل  ايعلم الخدمة التتيميةالمبصر والملم بلكن 

وي َرتاتْـَمـناْم-ْبَهكْتي-وشْٰـٰن

تجربتنا تشهد وفعلياً  ملموسة المباشرةالنتائج تلك . نتائجه تلمس لإلنسانتيح يدرجة  إلى  من الكمالالخدمة التتيمية اءقض ان جاء
 َهِرى راَم َهِرى - َهِرى َهِرى ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ َهِرى ِرشَْنكْ َهِرى:  المقدسةِرشَْنكْسماء اح تسبي إلى كل من يأخذ ان العملية
 عدا ذلك،.  تسبيحه من التجنيخلو المادية شريطة ه شوائبافة من كصفى ما يتوسرعان عليةيشعر بلذة  َهِرى َهِرى راَم راَم راَم
وال  دعاتها إلى العونجانب تسبيحه أو مد يد  إلى الخدمة التتيميةة تبليغ رسالبذا انشغل اتدريجياً  الروحي بالتقدميشعر الفرد س

 .هنتهاجامجرد ب الفرد صفييانه درجة  إلى صفي المنهج ان بل شهادات اكاديمية الروحييستلزم هذا التقدم 
ْپركاشَشْ (ها بمجرد االنشغال ب ن اإلنسايستنير بهادرجة  إلى  بال ريبالةفعَّ ان الخدمة التتيمية: )٢٦\٢\٣( ِڤدانْتَ سۤوتَْر في جاء
في مه أفقير العلم والنسب ويعمل مع  كان.  في عمره السابقةجاري  ابن كانالذي موني ناَرَد هو مثال وخير )ْبهياساتْأ ىكَرَمنشَ تْ

 :)٢٥\٥\١ ( ْبهاَچڤَتَْم شْرۤيَمْد في موني ناَرَدقول ي. ِرشَْنكْ تيمخدمة كبار 
 ڤيجايهنوُموديتُو ْدپاْن أِل-أوتّْشّْهيشْطَ

 كيلْبيَسه-پاْستَأ-َسكِْرتْ ْسَم ْبهونِْجى تَْد
 تِْشتََسْس-ڤيشودَّْهىْسيا ڤِْرتَّْپَرڤَْم ِا
 ْپَرجاياِتىروتْشيه -ڤاتَْمْدَهْرَم ِا-تَْد

 ."اكلتهمتطّهر قلبي بإنشغالي على هذا النحو، واصبحت على ش. تناولت بقايا طعامهم بإذنهم فتالشت كل آثامي ،ذات مرة"



 األربعةخدمتهم طيلة األشهر ب هاثناء قيامفي عمره السابق  ِرشَْنكْ تيمدخل صحبة كبار انه  ڤْۤياَس ِدڤَه  هنا مريدموني ناَرَديخبر 
 من رهن كل تحررف تلك البقاياأذنوا له بأكل ف الصبي استأذنهملذلك، .  في االطباق قبل جليهاتذوق ما فضل عنهمكان ي. العتكافهم

 إلى نقطعتال تتيمية خدمة  لذة بِرشَْنكْ تيم كبار استمتع.  طعامهمفضل استمرار تناوله  معتدريجياً صفاء قلوبهمب قلبهأصبح  ووبهذن
 : بالقولناَرَد يستطرد .تدريجياً ذوقهم ناَرَد وقد أنمى والتسبيحمن طريق السمع الرب 

ْپَرچاياتاْمكَتْهاها-كِْرشَْنڤََهْمتَتْرانْ
أنو
تاها 

 َمنُوَهراهاڤَْم ِهناشَْمْچَر
 تَهڤيشِْرَپَدْم  ِمى ٱنواشَْردَّْهۤي

شَ تْكاشَشْ ْپَر:  بنصناَرَديستشهد  ،لذلك.  الحكماءصحبة بفضل هاوتسبيحالرب  أمجادرغبة شديدة بسماع  ناَرَدإذن، نمت عند 
.  الفهمعلى فيقتدر ه كل شيء تلقائياًل ينكشف الخدمة التتيميةب فردمجرد انشغال ال ان عنييي ذال تَ سۤوتَْرِڤدانْمن  اْبهياساتْ نيكَرَم
 . ملموس أيشَتْياكْْپَر يسمى ما هذا

  روتْشيهڤَْدَچ َمماْبَهأنْڤَِسى ْپريياشَْر

 حظه على لحسن  مقتصراًكان بل المدرسة إلى  له فرصة الذهابح تتلم وةجاري ابن ناَرَد كان.  تعني درب الدينْدَهْرْمياْمكلمة 
 غراض أأرفعي ه الخدمة التتيمية.  الدين بفضل الصحبة وحدهاغراضأ أرفع فحقق ِرشَْنكْ تيمخدمة ب تقومكانت  التي ساعدة أمهم

َپُرو پوْمساْم ڤاي َسـ  ( كمال الديندرجاتعلى أهي  الخدمة التتيميةان غالباً المتدينين يجهلون  ان ْبهاَچڤَتَْم شْرۤيَمْد جاء في. الدين
 الدراسةأرفع ثمار حقق  انه ناَرَدمن مثال نجد  لكن تحقيق الذاتلعموماً  مطلوب ِڤديالعلم الـ. ) ياتُو ْبَهكْتيْر أْدهوكْشَِجىْدَهْرُمو

أرفع  تحقيق لإلنسانيمكن بها درجة  إلى  الطريقة فعالةهذه. ِڤَدْز تعلم الـدون والسيد الروحيمدرسة  إلى دون الذهاب ِڤديةالـ
حظى يَمن  ان كل :ِڤدية في الحكمة الـيؤكد .؟مكن ذلك يوكيف. ى دون قضاء تكاليفه الدينية بصورة منتظمة حتدرجات الكمال

 اْنآتْشاْرياڤ (ِڤَدْزالـلم يكن متعلماً أو لم يدرس  وان تحقيقه حتىلمام بكل العلم المطلوب  االيمكنه) آتْشاْرياْز( األئمة  كباربصحبة
 .) ِڤَدشوپورو

  اإلنسانوسعفي  عليه، وبناء. ڤيشْنُوه كۤيرتَنَْمْم نَشَْرڤَ من تتألفالنها ؟ لماذا. )سوسوكَْهْم (السعادة ةبالغ طريقة ميةالخدمة التتي نا
 بمجرد  اإلنسانتعلمي .العليحول العلم  ثقة الآتْشاْريايلقيها  التي أو حضور المحاضرات الفلسفيةالرب  أمجادتسبيح  إلى االصغاء

طور من  بهيجة في كل الخدمة التتيمية. ربال إلى  بقايا أطباق الطعام الشهية المقدمة تناوليمكنهومن ثم الجلوس واالصغاء 
ولو كانت  حتى هتيميقبل كل ما يقدمه له   أنهربال يقول.  حاالت الفقرحدف حتى في أالخدمة التتيمية قضاء لإلنسانيمكن . طوارهاأ

مطلق وسع في قاع األرض وب منقعة بمتوفرة في كل هي و) ْپَهلَْمَپْم شَْپتَْرْم پو(الماء  من قليل أو ثمرةورقة خضراء أو زهرة أو 
 في ذلك كثيرة على شواهدثمة .  بحبتقديمهاشريطة الرب يقبلها وف سلته االجتماعية ورتب معنشخص تقديمها بغض النظر 

لذلك، .  اللوتسيتينهقدمي إلى المقدمة تولَسّي تذوق أوراق دبمجرالرب  تيم من كبار كوماَر -َسنَتْأصبح حكماء كبار مثل . التاريخ
 .األشياءبه بذل  الحب الذي تسوىالرب  يقبلال . بسعادة هي خدمة مناسبة ويمكن تأديتها الخدمة التتيمية

 على أمل نجاةالحقيق ت لأحياناًبها توسلون  الذين يأتباع وحدة الوجود المطلقة ادعاء على خالف قديمة  ان الخدمة التتيميةهناجاء 
 تهخدمب لهنشغا اتيم الربتابع ي. النجاة الفعلية حتى ما بعد الخدمة التتيميةتستمر . ةصفيليست تلك الوقتية تهم خدم لكن في اهللافناء ال

 .فناء فيهال إلى  هناك وال يسعىه في ملكوتالروحيالكوكب إلى  يذهب عندما
 فرد النجاة بعد  تبدأالخدمة التتيمية ان ْبهَچڤَْد چۤيتافي اذن، جاء . وف يتضح س كماالنجاةبعد  الفعلية تبدأ الخدمة التتيميةيرد هنا ان 
  أوَچ يُّوچانْطاشْأ و أْچۤياَن يُّوچا و أكَْرَم يُّوچا من طريق شخصية اهللا العزيز على فهم أحد  يقوىال. ْبهۤوتَ ْبَرْهَممقام على واستقامته 

على فهم  أحد ال يقوى لكن يُّوچا ْبَهكْتي ضئيل تجاه تقدمحراز  إلى ا بل يسعى الفرد بهاعلى حدة چيةيُّوالـ رياضاتغيرها من ال
الخدمة بعد تصفيته ب محققة اًنفسالفرد يصبح  ان ْبهاَچڤَتَْم شْرۤيَمْدجاء في . يُّوچا ْبَهكْتي دون بلوغ صعيد شخصية اهللا العزيز كنه

 عندماالرب كنه  على فهم فرد اليقوى :ِرشَْنكْفهم ها فقط يقتدر على عندو ْبهَچڤَْد چۤيتا أو هاَچڤَتَْمْب شْرۤيَمْدسماع وخاصة ب التتيمية
 رأس كل ي هِرشَْنكْ  في ذكر، الخدمة التتيمية عليهوبناء. ) يُّوَچتَهْبَهكْتي - َمنَسو ْبَهَچڤَْد-ْپَرَسنَّ ْمِاڤََ ( التفاهاتافة من كهيفرغ قلب

ها بسعادة قضاءالفرد  يستطيع الدين وصورأصفى نها أل الخدمة التتيميةب العمل لإلنسانلذلك، ينبغي . م مكنونم ورأس كل عليعلت
 . صعوبةىدون أدن

 ٣\٩. چ.ب
Aé[ÕDaaNaa" Pauåza DaMaRSYaaSYa ParNTaPa )  

APa[aPYa Maa& iNavTaRNTae Ma*TYauSa&SaarvTMaRiNa )) 3 ))  



 ـا پوروٰشاْدهاناهَأشْـَردَّ
 ا َپـَرنْتَـَپياْسۤيـْدَهْرَمـْس
 ِتىـڤَـْرتَنْي نمْٰا مايـَأْپـراْپ

 ي ڤَـْرتْـَمـنـ-ـساَر مْٰ َسـ-و يتْرِْٰم
 المفردات

؛  لي--ماْم؛  دون حصول--ياَأْپراْپ؛ قاتل العدو  يا--َپَرنْتََپ؛  هذا--أْسيا؛  تجاه سبيل الدين--ْدَهْرَمْسيا؛ لهمامثا --ااهپوروٰش؛  عديمي االيمان--اْدهاناهَأشَْردَّ
 .  على الدرب--ڤَْرتَْمني؛ مادي في الوجود ال--مسار طبعَس؛  الموت--تْيورِْٰم؛  يرجع--نيڤَْرتَنِْتى

 الترجمة
 دوامة إلى عودوني بل األعداء يا قاهر ،يونلغيب ان يمان ال يمكنهم ادون الخدمة التتيميةبان الذين يعملون 

 .العالم الماديهذا  في لتناسخا
 التفسير

ال يملك تعساء . ِرشَْنكْ تيم صحبة وليد انيم اال.وهذا هو مغزى هذا النص قضاء هذه الخدمة التتيميةيمان على  اال يقوى عديمال
هم الثبات مكنن وال يو مترددنهما. اتشخصيال على لسان كبار ِڤَدْز الـبراهينكل  إلى االستماعحتى بعد الرب يمان ب امطلقالحظ 

يمان هو القناعة  االأن تَِرشَريتاْمتْشايتَنْيا تْفي  جاء. ِرشَْنكْأهم عوامل التقدم في ذكر هو يمان  االعليه، وبناء. الخدمة التتيميةفي 
 شْرۤيَمْدجاء في . يمان الصحيح االهذا هو. ِرشَْنكْ شْرّي  العظيمالربخدمة  يستطيع تحقيق كل كمال بمجرد  اإلنسانالتامة بأن
 :)١٤\٣١\٤ ( ْبهاَچڤَتَْم

". بري أصلها هافروع الشجرة وأوراقما تتغذى  تلقائياً كاألحياء المالئكة ويرضي العظيم الرب إلى الخدمة العليةالعمل في ان "
  بعد قراءتهاِرشَْنكْ  العظيمالربخدمة شاغل المتمثلة بوجوب قطع جميع المشاغل سوى  ْبهَچڤَْد چۤيتا ةيدرك خالص لإلنسانينبغي 

 .وقناعة اإلنسان بفلسفة الحياة هذه هو اإليمان
خدمتهم  وهم تحقيق أرفع درجات الكمالمكنال ي والثالثةالدرجة  أهل منان يم االمعدومييعد  وِرشَْنكْ تيم ثالث درجات من وجدت

 القناعة إلى  الفتقارهمكِْرشَْن في ذكر االستمرارتعذر عليهم يشغالهم محتمل لكن ان. اهوضقذا ا ال تتسم بالثباتو  تكون شكليةالتتيمية
عاداتهم  إلى للعودةخدمة العن نقطعون يو لغاية في أنفسهم ِرشَْنكْ ذكر اقبال البعض على دعوتنافي مجال وجدنا . واإليمان التامين

الخبير يمان،  االمن جهة. وحدهيمان باال كِْرشَْنالتقدم في ذكر  لإلنسانمكن ي.  المادية بعض الشيءأحوالهمالقديمة حالما تتحسن 
 مفعدادهالدرجة الثانية  أهل أما. كِْرشَْنلى في ذكر الدرجة األو أهل نيعد ميمان الراسخ  االبلغ صعيدالذي  الخدمة التتيمية بأسفار

، وبناء عليه. السبل هي خير كِْرشَْن أو خدمة كِْرشَْن راسخ بأن ذكر يمان ا الخدمة التتيمية لكن لديهمأسفار فهمبغير المتقدمين من 
ْ واإليمان ِڤَدزكل من العلم التام بالـ إلى قرينالمفتالدرجة الثالثة  أهل  األساس، فإنهم فوقهذا وعلى. عميق بإيمان الخدمةبيلتزمون 

الثانية والدرجة  الدرجة أهل عرضة للزلل على خالفة لثالدرجة الثا أهل . بالصحبة والبساطةتباع إلى اال لكنهم يسعونعميقال
.  النتيجة في النهايةتحقيق و التقدمبعضالدرجة األولى  أهل من المحتم ان يحرز. همزلل إلى ال مجالالذين  كِْرشَْناألولى في ذكر 

 شْرۤيَمْد مثل ِڤديةالـالمصادر من  ِرشَْنكْـ من العلم ب كافياًقدراًون  فإنهم ال يكسب،ِرشَْنكْالدرجة الثالثة في ذكر  أهل من جهة
 ْچۤياَن يُّوچا  وكَْرَم يُّوچا إلى لثةالدرجة الثا أهل يميل.  هي األنسبِرشَْنكْ عبادةبأن قناعتهم   على الرغم منْبهَچڤَْد چۤيتا و ْبهاَچڤَتَْم
 من يتهمتصفتكتمل حالما  ِرشَْنكْ الثانية أو األولى في ذكر الدرجة أهل عدادمن ون يصبح هم لكنانهم عرضة للتكدركما أحياناً 
 يف ةثالث إلى التعلق تصنيفجاء . ڤَتَْمْبهاَچ شْرۤيَمْد إلى ستناداً اثالثة إلى ِرشَْنكْ يصنف ذكر كما. ْچۤياَن يُّوچا  وكَْرَم يُّوچا شوائب

 ذلكون يجد ،الخدمة التتيمية امتياز وعن ِرشَْنكْ حتى بعد السماع عن يمان االومعدوم. ْبهاَچڤَتَْم شْرۤيَمْدالباب الحادي عشر من 
 لهذا.  الكمالهمتحقيقبيوجد أمل ضئيل  والخدمة التتيميةب المفترضالدرب شديد الوعورة حتى بعد انشغالهم ون يجد كما مبالغة
 .الخدمة التتيمية اءقضيمان بالغ األهمية في  اال،السبب

 ٤\٩. چ.ب

 مْٰ َسـْرڤَـمْٰإَدتـتَـْم  اۤيَمـ

MaYaa TaTaiMad& Sav| JaGadVYa¢-MaUiTaRNaa )  
MaTSQaaiNa SavR>aUTaaiNa Na cah& TaeZvviSQaTa" )) 4 ))  

 نايْرتْ مۤو-تَ ـاكْيـْد َأڤْـَچَجـ
 يتان ْبهۤو-َسـْرڤَ ي تْهانـ ْس-َمتْ 



 تَـهيـڤْ َأڤَـْستْه ِتـشْٰمْٰشـاَهـتْـنَـ 
 مفرداتال

 --تانيْبهۤو-َسْرڤَ؛  بي--ْستْهاني-َمتْ؛  بالوجود غير المبين--ْرتْينامۤو-َأڤْياكْتَ؛ ةكوني الظاهرة ال--تَْچَج؛  كل--َسْرڤَْم؛  هذا--إَدْم؛  يعم--تَتَْم؛  من قبلي--اۤيَم
 . ئم قا--تْهيتَهڤََسأ؛  فيهم--وِتٰش؛  أنا--َأَهْم؛  أيضاً--تْشَ؛  ليس--َن؛ األحياءكل 

 الترجمة
 .فيهاموجوداً  ولكني لست داخلي توجد األحياء جميع. صورتي المجردةب اعم هذا الكونني نا

 التفسير
 وشهرته ِرشَْنكْ شْرّي اسم الرب ة عن فهمقاصر المادية اسالحو ان جاء.  المادية الكثيفةبالحواسفهم  ال يشخصية اهللا العزيز ان
 .ةسليم الصفية تحت هداية الخدمة التتيمية إلى نقطعسوى للمكشف وال ت وغيرهاه تسلياتو
  له علياً حباًتهينمتها عند  وخارج ذاته داخلُچوڤينَْد شخصية اهللا العزيز يستطيع الفرد رؤية: )٣٨\٥( هيتاْم َس-ْبَرْهَمجاء في  
حاضر  هنا انه يذكر. يبقى غير مرئياً لسواهلذلك، . )تيۤيانْلُوكَي ڤشوىَديِرْهنْته َسدايڤَ َس ِنَنتْشَويلُ ڤ- ْبَهكْتي-هوريتَشّ تّْ-َچَننْْپِرما(

الظاهرة مجمل . نا عن رؤيتهقصور  على الرغم منصمد كل شيءهو .  الماديةية والعقليةحسمدارك الفي كل مكان لكنه وراء ال
تصمد  التي الربقدرة .  في الفصل السابعمر كما ةيدون المادية الدرتهق البينية الروحية العلوية وقدرته ليست سوى اقتران المادية

 .الكون في كل أرجاء ا الشمس أشعتهنشرت الخليقة كمافي كل أرجاء تنتشر كل شيء 
 مكانأنا في كل ":لدعوى افع تلك أجل دمن رباليقول و  فرديتههيفقد  في الوجودانتشاره  ألحد االستنتاج انينبغي، ال مع ذلك

سوى مختلف الدوائر الحكومية ليست  وملكالالحكومة هي عرض قدرة  للمثال،. "ي بمنأى عن كل شيءن بكل شيء لكنحيطمو
كل  يقوم ،نحو هذا العلى. عام مثل هذا .شخصياً  في كل دائرةلملكاحضور ذلك ال يعني  لكن سلطته إلى قدرات الملك ومستندة

حاضر  وهمختلف قدراته وانتشار  الخلق بفضل حدثي. شخصية اهللا العزيز وحي بقدرة وفي العالم الرالماديهذا العالم وجود في 
 ْمَد ااَهْمۤيتَْبْهشْيڤ(يعم الوجود بآيته الشخصية ونشر مختلف قدراته  :ْبهَچڤَْد چۤيتاا جاء في كم هي آياته التي بفيض قدراتهفي كل مكان 

 ).ْمنَتْْسِركْ
 ٥\٩. چ.ب

 يتانْبهۤوي تْهانـ ْس- َمتْ تْـشَنَـ 

Na c MaTSQaaiNa >aUTaaiNa PaXYa Mae YaaeGaMaEìrMa( )  
>aUTa>a*à c >aUTaSQaae MaMaaTMaa >aUTa>aavNa" )) 5 ))  

 ْمشْـڤَـَرأيـْم يُّـوَچا ِمى يَپـشْ
 ُهوتْــ ْس-تَ ْن نَـ تْـشَ ْبهۤورِْٰه ْب-تَ ْبهۤو

  ْبهاڤَـنَـه-تَ تْما ْبهۤواَمـمـ
 المفردات

؛ األحياء حفيظ --تْرِْٰبْه-تَْبهۤو؛  قوة ال تعقل--ْمشْڤََرأيْم يُّوَچ؛  لي--ِمى؛  َأنظر--شْياَپ؛  كل الخلق--تانيْبهۤو؛  قائم بي--ْستْهاني-َمتْ؛  أيضاً-- تْشَ؛أبداً --َن
 .  فياض كل الظواهر--ْبهاڤَنَه-تَْبهۤو؛  الذات--آتْما؛  لي--َمَم؛  في الظاهرة المادية--تَْههْس-تَْبهۤو؛  أيضاً-- تْشَ؛أبداً --َن

 الترجمة
الحفيظ مع أني ظاهرة الكونية لست جزء من هذه ال أنا .العليةتأمل قدرتي .  فّيخلوقاتم الستقر ال تذلك، ومع
 .الخلقهي مصدر  ذاتي ألن المكانأعم و

 التفسير
 نرى .شخصياًمادية  الالظاهرةحفظ شؤون الرب ال يدبر .  البيانساءة فهم هذا اجدرت وال كل شيءالقائم على انه الرب  يقول

لبيضة هذه ا لِرشَْنكْحمل بمثيل يقارن تصور  ان ال ينبغي.  من حمله كتفيه ويبدو متعباًعلىضية صورة أطلس يحمل الكرة األر
لذلك، . لفضاءبائن عن ا  اهللالكن اهللا في الفضاء والفضاء قدرة األفالكتسبح . هبمنأى عنوالوجود  انه صمد يقول  بلالكونية
 .العلية للحق المطلق قدرةالهي تلك . " تصمدهاالعلويةقدرتي  ان  معلعزيزشخصية اهللا ا بصفة الظاهرة المادية عنائن ب أنا":يقول
ينبغي . علية حقيقة وعزمه ةاعلفقدراته الكامل ب شخصه. عجازية االهتسلياتبقدرته  اهللا عرضي":ِڤدي الـنيروكْتيفي قاموس جاء 
  أمراًِرشَْنكْ عندما يشاء لكن عزم عليهنون قيامنا بما تحول د دوماً  كثيرةعوائق ناجابهت. "النحو هذا  على شخصية اهللا العزيزفهم



على الرغم مجمل الظاهرة الكونية  نه ال يمسا قول الحقيقة بالتلكالرب  يوضح.  تم هذاكيف عقلوال ن  على اكمل وجهتهتم بمشيئي
كل  في الرب نافذ. مطلقح ه رو ألننا نحنعلى خالفعين ذاته الرب  عقل. بمشيئته وحدهايتم  ا وحفظهاه وصمدها خلقأن من

بائن  هو. شخصية الحتفاظ بفرديته االفي كل شيء وفي كل مكان معالرب  نفاذية  كيفعتيادي اإلنسان االلقع ال يذلكومع الوجود 
 .)ْمشْڤََرأييُّوَچْم (العلية لشخصية اهللا العزيز قدرة ال  وهذا هو معنى شيءكل  قرارهو ذلكلظاهرة المادية ومع عن ا

 ٦\٩. چ.ب

 مْٰايتْـي نتُويتْهـ ْس-اتْهاكاشَ ي

YaQaak-aXaiSQaTaae iNaTYa& vaYau" SavR}aGaae MahaNa( )  
TaQaa SavaRi<a >aUTaaiNa MaTSQaaNaqTYauPaDaarYa )) 6 )) 

  َمـهاْنچو -وه َسـْرڤَـتَْر يڤا
 يتانْبهۤوي تَـتْها َسـْرڤاٰن

 ايَپـْدهاَراوتى ۤيـتْهانـ ْس-تْ ـَم
 المفردات

 كل --َسْرڤاٰني ؛ كهذا--تَتْها؛  كبير--َمهاْن؛  يهب في كل مكان--هَچ-َرَسْرڤَتْ؛  الريح--ڤايوه؛  دوماً--نيتْياْم؛  قائم في السماء--ْستْهيتَه-آكاشَ؛  مثل--ياتْها
 .  اعلم--أوَپْدهاَريا؛  بذا--تيإ؛  قائماً بي--ْستْهاني-َمتْ؛  المخلوقات--تاني ْبهۤو؛شيء

 الترجمة
 . في الفضاء، مكانتهب في كل تستقر الريح القوية التي  كما  تستقر فيَّاألحياءجميع  نا اعلم

 تفسيرال
 أكبر ظاهرة السماء تكون قد. فهامنا ألتسهيالمثال الرب يضرب . الخليقة الماديةالرب  كيف يصمد عتيادي اإلنسان االال يعقل
 أكبر حتى من الذرة األشياء جميعحرك م الهواء. والريح أو الهواء هو اكبر ظاهرة في الظاهرة الكونية يمكن لنا تخيلهاطبيعية 

تخضع والرب  مشيئة بموجودة كونية، جميع الظواهر النحو هذا الىعل. حيط بالهواءم لكن الفضاء والقمرالكواكب مثل الشمس 
 ه كل شيء ويحفظيخلق  وبها بإرادتهشيء كلعلى هذا االساس، يتحرك . شخصية اهللا العزيز رادة ادونال تتحرك قشة . مشيئتهل

 .عمال الريح عن أالسماء ينأ  عن كل شيءبمنأى هو ذلك، ومع. هويهدم
 ْدشََپني أوياَكنْ آَر-َهْدْبرجاء في كما . )ِتىڤََپاتَه ڤ شاۤيْبه-ياْد ( من الرب العظيمتنفخ الريح خوفاً :)١\٨\٢( ْدشَتايتِّيريا أوَپنيجاء في 

تْشَنْْدَرَمساو -ْرياسۤوي چاْرْپَرشاَسِنى چَرْسيا شَا أكْڤِاتَْسيا  (وتدبيره اهللا بأمر الكواكبكل  والشمس ويتحرك القمر ): :)٩\٨\٣(
 .)َهتَهشْتاو تْييْدْهرڤياو ڤْتْهيْپرآ-ڤْْديا يچاْرچَسِنى ْپَرشاَرْسيا شَا اْكْڤ ِاتَْسياطَْهتَ شْتي اوتڤيْدْهر

في كما جاء  :)٥٢\٥( هيتاْم َس-ْبَرْهَم
 ـامْٰٰنْچـَرها-ويتا َسـكَـَل َسـشَٰوْر ِاياتْشْ تْشَـكْـٰش

 ِتـجاهـا-ْرتيْر أِشـشَٰمۤو-سوَر-راجا َسـَمـْسـتَ
 تْشَـكْـُرو-كاَل-تَ ْبـْهـَرَمـتي َسـْمـْبـْهـرِٰاْچـۤياۤيياْسـ

 ـمْٰ تَـْم أَهـمْٰ ْبـَهـجاميپوروشَٰ-ُچوويـنْـَدْم آدي
جري الشمس في ت ذلك، مع. ور الحرارة والننشر بالغة على تهاوقدرالرب عيون أحد  ها ان حيث جاءحركة الشمس وصف هذا

 ، هي ملك في اعينناتبدو عظيمة ورائعة التي ماديةال بأن الظاهرة ِڤدية في الحكمة الـ برهاناًنجد ذن، ا.ُچوڤينَْد بأمر امجراه
 . في النصوص الالحقة من هذا الفصليتضحهذا ما سوف و شخصية اهللا العزيز

 ٧\٩. چ.ب

 ايَكاونِْتـي تان ْبهۤو-َسـْرڤَ 

SavR>aUTaaiNa k-aENTaeYa Pa[k*-iTa& YaaiNTa MaaiMak-aMa( )  
k-LPa+aYae PauNaSTaaiNa k-LPaadaE ivSa*JaaMYahMa( )) 7 ))  

 كاْميمامي انْتۤي مْٰتيرِْٰپَركْ
 يتان ْس پونَـىي كْشَٰـ-كَـلْـَپ 

 جاْمى اَهـْمرِْٰسيكَلْـپاداو ڤ



 المفردات
؛  ثانية--پونَه؛ ند نهاية العصر ع--ىيكْشَٰ-كَلَْپ؛  لي--ماْميكاْم؛  يدخل--انْتيۤي؛  قدرة--ْمتيرِْٰپَركْ ؛ّي يا ابن كونْت--كاونِْتيا ؛ كل المخلوقات--تانيْبهۤو-َسْرڤَ
 .  أنا--َأَهْم؛  يخلق--يجامرِٰڤيْس؛ داية يوم ْبَرْهما في ب--آداو-كَلَْپ؛  كل أولئك--تاني

 الترجمة
مع طلوع نهاره اعيد خلقها  بقدرتيثم  ،ّيتدخل كل ظاهرة مادية ف ،ْبَرْهماعند انقضاء نهار  ،كونْتّي ابن يا

 .التالي
 التفسير

. ْبَرْهما فاةو عند تعني" دهر نهاية العند"عبارة . شخصية اهللا العزيز بمشيئة منوط كلياً ها وهدمهااهرة المادية وحفظ الظان خلق
.  شهرا١٢ً يوم وسنته ٣٠ شهره حساب.  هذامثل وليله  سنة أرضيةمليون ٣٠٠ مليار و٤مائة سنة ويعادل نهاره  ْبَرْهمامِّر يع

 الظاهرة عادت ثم  تغيض فيه،اهللا أفاضها التي قدرةال ان  الكونية مما يعنيالظاهرةهدم نتفمائة سنة  انقضاء بعد ْبَرْهمايحين أجل 
 المأثور ِڤدي هو القول الـهذا. " أحدنى واحدنا مع توسعأأنا ":يقول. عادة الخلق اوقتعندما يحين  اهللا مشيئةب ثانية الكونية

 . الكونيةالظاهرة مجمل خلق  فيعيد الماديةهذه القدرةفي رب ال يتوسع. )٣\٢\٦ ْدشَ أوَپنيْچياُدوتْشْهانْ(
 ٨\٩. چ.ب

 ايـ ْسـڤاْم َأڤَـشْٰـطَـْبْهمْٰتيرِْٰپَركْ

Pa[k*-iTa& SvaMaví>Ya ivSa*JaaiMa PauNa" PauNa" )  
>aUTaGa]aMaiMaMa& k*-TòMavXa& Pa[k*-TaevRXaaTa( )) 8 ))  

يڤ پونَـه پونَـهي جامرِْٰس
 تْْسـنَـْمرِٰ كْمَْٰمـإـراَمـْم ْچ -تَ ْبهۤو

 ِتـْر ڤَـشـاتْرِٰ ْپـَركْمَْٰأڤَـشَـ
 المفردات

 كل الظواهر --راَمْمْچ-تَْبهۤو؛  ثانية وثانية--پونَه پونَه؛  َأخلق--جاميرِٰڤيْس؛  يدخل إلى--ڤَْسطَْبْهيا؛  ذاتي الشخصية--ْسڤاْم؛  الطبيعة المادية--ْمتيرِْٰپَركْ
 .  ملتزم--ڤَشَاتْ؛ قوة الطبيعة --ِتهرِْٰپَركْ؛  تلقائياً--َأڤَشَْم؛  برمتها--تْْسنَْمرِٰكْ؛  هذه--َمْمإ؛ الطبيعية

 الترجمة
 .جلهما يستوفي اعندتنحل تراكيبه  مشيئتيوب، وثانية مرة ظهوره يعاد بمشيئتي.  بيديسرهأبالكوني النظام 

 التفسير
 تَتّْڤَ -َمَهتْ  المادية بصفةقدرة اليتم اطالق ،الخلق عند. مراراً  كما تقدم لشخصية اهللا العزيزالدونيةهذه المادة هي ظاهرة القدرة 

ثم  الكوني ال تحصى من البيض اً ويزفر أعدادالسببيبحر سطح مياه العتلي يو شَپورو -َمهااألول بوجه النزيل فيها  اهللاويدخل 
  ينفذ فيثمكل كون من االكوان الرب على هذا المنوال، يخلق . نوشَْدكَشاّي ڤيُهوَچْرْب الثانيوجه النزيل يدخل في كل واحدة منها ب

 .الخارج كلهفي الرب  حلي. هناتوضح هذه الحقيقة . نوشْڤي َدكَشاّيُروشۤيكْالثالث وجه النزيل كل ذرة وما بين كل ذرة في 
أعمال تستهل بذلك، . عملقدمت من ما ثواب  منازل متفاوتة األحياء فتنزلفي الطبيعة المادية الرب ، يغرسهم األحياءمن جهة 

 ما يقال عن مرور أعمالها على خالف  الخلقلحظات مذ أولى دفعة واحدة الحياة اجناسمختلف أعمال ستهل ت. العالم المادي
وقت واحد ب والطيور وغيرها والحيوان خلق البشر تمي.  آنياً خلق العالم الماديمع اجناس الحياة يتم خلق جميع. بمراحل تدريجية
كل ما   بل العملية بتاتاًيد بتلك لألحياءيس  هنا انه ليتضح.  األخيرالكهلحظة التراودها كانت  التي رغبات الاألحياءنتيجة استئناف 
 العلية قدرة الهي تلك. وحدهاالرب ة بمشيئ يتم كل ذلكوسابق  الخلق في العليهاتعاود الظهور في الحالة التي كانت في االمر انها 
بتلك الرب  يتدخل ال لذلك،. األحياء لميول تحقيقاً الخلق حدثي.  خلق مختلف اجناس الحياةبعد  بهمصلة ال يعود هللاو للرب العظيم

 .الميول
 ٩\٩. چ.ب

Na c Maa& TaaiNa k-MaaRi<a iNabDNaiNTa DaNaÅYa )  
odaSaqNavdaSaqNaMaSa¢&- Taezu k-MaRSau )) 9 ))  



 يكَْرماٰني  تانمْٰنَـ تْـشَ ما
 ايَجْدَهـنَـنْۤي َبـْدْهـنَـنْتين

 نَـْمۤيـ ڤَـْد آس-َن ۤيـاوداس
 ـو كَـْرَمـسو ِتـٰشمَْٰأَسـكْـتَـ

 المفردات
؛  قائم--نَْمآسۤي؛  حيادي--ڤَتْ-َنأوداسۤي؛ غانم الثروة  يا--ْدَهنَنَْۤجيا؛  يقيد--نيَبْدْهنَنْتي؛  أعمال--كَْرماٰني؛ أولئك كل --تاني؛  لي--ماْم؛  أيضاً-- تْشَ؛أبداً --َن

 .  أعمال--وكَْرَم؛ الء هؤ--وِتٰش؛  دون انجذاب--َأَسكْتَْم

 الترجمة
 .  حيادياًكنت كما لو دوماً عنه بمنأىانني . نيكبل العمل ال يهذا كل، َجياْدَهنَنْ يا

 التفسير
 -ْبَرْهَمجاء في . ملكوته الروحيفي دائم االنشغال هو  بل دون شاغل شخصية اهللا العزيز  ان ألحد التفكير بهذا الصددنبغي يال
 المادية على يد األعمالتجري . "اديةالطبيعة المعمال أال صلة له بلكن ال ينقطع  نشاطه الروحي السرمدي البهيج":)٦\٥( هيتاْمَس

 هيمنته على الرغم من  المادةبمنأى عنهو . هنابينة  الحيادية متلكو الطبيعة المادية حيال أعمال الحياددائم  اهللا. قدراتهمختلف 
شنق وقد يلقى الب أحد حكم علىقد يذ  ا كثيرة بأمرهاالمحكمة الذي تحدث أمورقاضي وللتوضيح، يمكن ضرب مثل . المطلقة عليها

 حيادياًالرب  يبقى ،كذا.  له بربح أو خسارةشأن ال حيادياًالقاضي بقى  لكن ي كبير من المالبلغبم ثالث ييجاز بينما بآخر في السجن
 أضدادأى عن بمنان الرب ) ٣٤\١\٢) ِڤدانْتَ سۤوتَْرجاء في .  مجال من مجاالت العملكل في هيد الدوام على الرغم من ان على

 في مختلف اجناس الحياة األحياء تتصور. هوهدم العالم الماديهذا  خلقب وال هو متعلق ضداداألهذه  عن علي هو. العالم المادي
 .بها اهللاعمل، وال يتدخل ما قدمت من  علىثواب 

 ١٠\٩. چ.ب

 هتيرِْٰپَركْكْشِٰـَن ْدْهـۤيااۤيَمـ

MaYaaDYa+ae<a Pa[k*-iTa" SaUYaTae SacracrMa( )  
heTauNaaNaeNa k-aENTaeYa JaGaiÜPairvTaRTae )) 10 ))  

 شَـَرْمتْـشَـراتْـ -  َسـ اِتىيسۤو
 ايِهـتوناِنـَنَ كاونِْتـ

 ڤَـْرتَـِتىيَپـريـْد ڤَچَجـ
 المفردات

 ؛ هذا-- َأِنَن؛ لسبب--ِهتونا؛  من متحرك وساكن--شََرْمتَْأ-شََرتْ؛  كال--َس؛  تظهر--ياِتىسۤو؛  الطبيعة المادية--هتيرِْٰپَركْ؛  بتدبير--َنْهياكْشَِٰأْد؛  من قبلي--اۤيَم
 .  تعمل--ڤيَپريڤَْرتَِتى؛  الظاهرة المادية--تَْچ َج؛ّي يا ابن كونْت--كاونِْتيا

 الترجمة
 يعاد هابحكم. غير المتحركة والمتحركة األحياء جميع أّم المادية طبيعة الهذه تعمل تدبيريب ،كونْتّييا ابن 

 .دورياً هاوهدمتعمير هذه الظاهرة 
 التفسير

 وراءرادة العظمى  اال هواهللا. خارجي العالم لكنه بمنأى عن أعمال الالعظيم هو المهيمن رب األربابضوح ان بوهنا يذكر 
 األحياءجميع " أنا ابو" ڤَْد چۤيتاْبهَچ في ِرشَْنكْ الرب قولي كما. الطبيعة المادية إلى موكل  الظاهرة المادية لكن تدبيرالظاهرة المادية

مختلف بتولد منها  ف في رحم الطبيعة الماديةاألحياء جميع اهللا األب البزرة في رحم األم كما يغرس غرسي. هاجناس وأهاأشكالعلى 
على الرغم من  بمقتضى أعمالها ورغباتها السابقة األحياء ذه كل هتجسدت. ةسابقالرغباتها وأعمالها  إلى ستناداً ا وأنواعهاصورها

 بل يستهله بنظرته  على نحو مباشرالماديهذا الخلق بمتعلقاً  اهللاليس  عليه، وبناء.  العظيمالخاطفة للرب نظرةال عقب تهاوالد
هذا المثل في يرد .  له بالظاهرة المادية بصورة مباشرةصلة ريب لكن ال عل بالفلمحته هي .  كل شيء في الحالالخاطفة فيولد

 الشم عن بعضهما وحاسةلى الرغم من انفصال الزهرة  عهعند وجود زهرة عابقة قرب الشخص  الرائحة حاسة شمتالمس: تيِرْسْم



ال الكالم،  خالصة. أمره وبنظرته لكن ال صلة له بها بل يخلق شخصية اهللا العزيزو صلة مماثلة بين الظاهرة المادية ثمة. البعض
 .الماديالعمل بمنأى عن  لكنه شخصية اهللا العزيز توجيه دون شيءتقوى الطبيعة المادية على 

 ١١\٩. چ.ب

 هاذُْمو مْٰماي َأڤَـجانَـنْت

AvJaaNaiNTa Maa& MaU!a MaaNauzq& TaNauMaaié[TaMa( )  
Par& >aavMaJaaNaNTaae MaMa >aUTaMaheìrMa( )) 11 ))  

 تَـْمـيوْم آشْـر تَـنمْٰۤيـمانوٰش
 تُو ْبهاڤَـْم َأجانَـنْـمَْٰپـَر

  َمـِهشْـڤَـَرْم-تَ َمـَم ْبهۤو
 المفردات

؛  جهل--َأجانَنْتَه؛  قدرة--ْبهاڤَْم؛ علي --َپَرْم؛ يتجلى --تَْمآشْري؛  بدن--وْمتَن؛  في صورة إنسان--ْمۤيمانوٰش؛  الحمقى--اهاهذْۤوم؛  أنا--ماْم؛  يستخف--َأڤَجانَنْتي
 .  المالك المطلق--ْمإشْڤََر-َمها؛  كل وجود--تَْبهۤو؛  لي--َمَم

 الترجمة
كل المطلق على سلطاني  وةالعلي تيقدر ونجهلنهم ي ا. اإلنسانصورة بهبطعندما أبي  حمقىالتخف يس
 .وجودال

 التفسير
 . اإلنسانصورةبتجليه   على الرغم منالبشر ليس من شخصية اهللا العزيز  ان في هذا الفصلابقةشروح النصوص الس من يتضح

 يوجد كثير من الحمقى ذلك، على الرغم من. من البشريس ها ل وهدمها الظاهرة المادية وحفظشؤون خلقبر مّد شخصية اهللا العزيز
 هَپَرَم هشْڤََر ا:هيتاْم َس-ْبَرْهَم  بتأكيدفياضال شخصية اهللا العزيز  انهمن على الرغم  قوي ال غيرإنسان  مجردِرشَْنكْ يعتبرونالذين 

 .هِرشْنَكْ
 هو ِرشَْنكْان  هيتاْم َس-ْبَرْهَم فيجاء .  هرمية نسبية وليست مطلقةاتهم السلطة لكن سلطمتفاوتين )إشْڤََرْز (االرباب  منكثير ثمة

 .) آنَنَْدَستْشْ تْشيْد هِرشْنَكْإشْڤََره َپَرَمه  (العلم والبهجة والبقاء وصورة رب األرباب
 يقلل الغبي من العلم والبهجة والبقاء يةهو شخص.  في النصوص السابقةمر ذكرها التي بدائععلى القيام بالال تقوى األبدان المادية 

 في يشارك وسياسي أْرجوَنصديق بصفة  ألنه يعمل كالبشر ۤيْمشْمانوهنا  بدنه يسمى.  ليس من البشر انه معشأنه بإعتباره بشراً
 من اًبشري دوراً لعب هلكن) ىْچَرَهيڤ  آنَنَْدَستْشْ تْشيْد (طالق اال علىالعلم والبهجة والبقاءشخصية   هوِرشَْنكْ. تَْرِشكوروكْملحمة 

َستْشْ  (العلم والبهجة والبقاء صورة ِرشَْنكْ  لشخصية اهللا العزيزأسجد :)١\١( ْدشَأوَپنياَپنّي ت-پاَلُچو في ذلك ويؤكد. وجوه كثيرة
 ْمكَِاْم تَ ( لذة الحواس والبقرُچوڤينَْد أنت :)٣٥\١( ْدشَأوَپنيتاَپنّي -پاَلُچوهناك أوصاف أخرى في . )اياِرشْنَكْپايا  آنَنَْد رۤوتْشيْد
 .)يْچَرَهْم آنَنَْد ڤَستْشْ تْشيْد (العلم والبهجة والبقاءكمال  هي العلية صورتك .)ْمينَْدڤُچو

الرب  لصورة العلية الصفات  على الرغم منمن البشر ِرشَْنكْون ديع الذين ْبهَچڤَْد چۤيتا على والمعلقينيوجد كثير من األساتذة 
 حول ه هذامفهوم لكن سابقفي عمره ال قضاها التي  الصالحةاألعمال بفضلفذاً  كان األستاذ ربما. هجتهبتمام علمه وو ِرشَْنكْ
 ِرشَْنكْ بأفعاللجهله  من البشرباعتباره  ِرشَْنكْ يحط من شأن وحده لئيم الألن َهىذْمۤو سمى يعليه، وبناء.  فقر العلممرده ِرشَْنكْ

  يجهلكما. المخلِّصوطالق  االمالك على النهأ و والعلم والخلودبهجةال صورةهو  ِرشَْنكْبدن  ان  كما يجهلالعليةومختلف قدراته 
 .العليةالصفات جميع ب يتصف ِرشَْنكْان 
مر توضيحه في  وكما.  سيد الطبيعة الماديةهو. ته الباطنةفتن كشفهو  المادي في العالم شخصية اهللا العزيز تجلي ان  يجهلكما

 ذا ا.أحكامها تخطىكل من يسلم له ين أ و قوتها على الرغم منبأمرهتعمل الطبيعة المادية  ان  يعلن)اۤيَمَم ماۤيا دوَرتْيا( :عدة مواضع
 خلقر  مدبِّشخصية اهللا العزيز يكون بدن ان  يعقلفكيف الطبيعة المادية احكام تخطي علىقادرة  ِرشَْنكْـ المسلمة لالنفسكانت 

 قصري لكن  محضغباء ليس سوى ِرشَْنكْ  هذا المفهوم حولذن، ا.؟من االبدان المادية ها وهدمهاوحفظ مجمل الظاهرة المادية
كل من . الكوني هيكلظاهرة العلى  المهيمن على كل الذرات وهوصورة بشر، ب الذي يتجلى ِرشَْنكْ ان الرب  عن الفهمبيالغ

هيمنة  قادرة على البشريةصورة مثل المطلق  للحقتخيل صورة  الغبي سعيس في ووبناء عليه، ل.  الغبي والدقيق وراء فهمالجليل
يُّوَچْم (العلية  تهقدر يذكر هنا بوضوح بصدد.  وتبقى بمنأى عن الظاهرة المادية كلها واحدوقتب والدقيقعلى كل من الجليل 



ل عن تخّيقصور االحمق  على الرغم من.  ويبقى بمنأى عنهماواحدوقت بعلى المتناه والالمتناه  الهيمنة، بأنه قادر على )ْمشْڤََرأي
يسلمون  األصفياءه تيم لكن المتناهي في الصغر والالمتناهي في الكبركل من  علىعلى الهيمنة  إنسان صورةبالمتجلي  ِرشَْنكْ قدرة

 .التتيم بحبهخدمة بون وينشغل لذلك، يسلمون له بالكلية. شخصية اهللا العزيز  هوِرشَْنكْ ان ، لعلمهمذلكب
  وْبهَچڤَْد چۤيتامن  نفهم نا لكنوالمنكرين لها اهللان المؤمنين بشخصية بي  اإلنسانفي صورةالرب  عدة نقاط خالف حول تجلي توجد
 على الرغم وليس من البشر شخصية اهللا العزيز  هوِرشَْنكْ ان ،ِرشَْنكْبـعلم ال بخصوص المعتمدين وهما الكتابين ْبهاَچڤَتَْم شْرۤيَمْد

 :)٢٠\١\١ (ْبهاَچڤَتَْم شْرۤيَمْد  فيِرشَْنكْالحكماء عن أفعال  بلسان الناطق َكشاونَفي معرض استفسار . يةصورة بشرب تجليه من
 إنسان صورةب ِرشَْنكْتجلى ".  معجزات كثيرة خلف ذلك القناعضى وق اإلنسانردوراَم َبلَ مع كِْرشَْن شْرّيلعب شخصية اهللا العزيز "

 ڤَسوِدڤَ والديهأمام  ِرشَْنكْتجلى .  حضوره على األرض على القيام بالمعجزات الرائعة التي كشفها اثناءإنسان ال يقوى. تحير الغبي
 عن كشف): ٤٦\٣\١٠ (ْبهاَچڤَتَْم شْرۤيَمْدجاء في . هما أربع ثم كشف عن صورة طفل بشري بعد ابتهالعند والدته بأيد ِدڤَكّي و

دعا كما . العلي بدنه آياتي احدى ه  اإلنسانيذكر اآلن أن تجلي الرب في صورة. )ْپراكِْرتَه شيشوهڤَ َبْبهۤو (صغير طفل صورة
-َن تْشَتوْرِپڤَ رۤوِتناي (تلك الصورة ذات االيدي االربعة ليكشف له عن ْبهَچڤَْد چۤيتا في الفصل الحادي عشر من ِرشَْنكْ إلى أْرجوَن
ية  اإلنساني صورته أن يعاود الظهور فأْرجوَنبسبب رجاء  هذه الصورة كشفبعد  صورته األصليةإلى  ِرشَْنكْ عاد ).ْبهوِجَن

 .إنسانكل تلك الصور المختلفة للرب العظيم ليست صور . ) َپْممانوشَْم رۤو(األصلية 
 ْبهاَچڤَتَْم شْرۤيَمْدالنص التالي من ، يستشهدون بوحدة الوجود المطلقةفلسفة  من المصابين بعدوى ِرشَْنكْقللون من شأن بعض من ي

جدر بنا ي لذلك،. ِرشَْنكْ بشريةللبرهنة على  ) َسداْستْهيتَهڤَتمااتْبهۤو شو ْبهوِتشوآَهْم َسْرِڤ (األحياءجميع  في حاضرالرب : )٢١\٢٩\٣(
 إلى ستماع االبدالً من هاكوَرطْْرتّي ڤَشَكَْرتْ ناتَْهىڤَيشْڤ و ْسوامّيُچو جۤيڤَ  مثليڤنَشْڤايمرجعيات المذهب الـرأي  إلى الرجوع
غير  المتحركة واألحياءفي جميع ينفذ  ِرشَْنكْ ان  بالقولالنصعلى هذا معلقاً  ْسوامّيُچو جۤيڤَ كتبي. ِرشَْنكْـالمستخفين بدعوى 

المنصوبة في  مۤورتي -شَتْأْرصورة بر اهتمامه حصالذي يالمطلق  للحق المبتدئ ، التيموعلى هذا األساس. َپَرماتْمابوجه  المتحركة
الدرجة  أهل المبتدئ منيعد  و،ثالث إلى تيم الربيصنف . جدوىدون  هيكلفي الب الر عبدنما ي ااألحياءسائر  دون احترام هيكلال

ة ذهني من تلك الجۤيڤَ ُچوْسوامّي يحذر ذلك،ل. الربتيم تفوق عنايته بعناية ب هيكلمنصوبة في الالالرب  المبتدئ صورة عبدي. الثالثة
مما الرب  هياكلجميع االبدان  ان مما يعني قلب كل حي يف ِرشَْنكْدراك حضور  امن واجب تيم الرب. هاوجوب تقويمويقول ب
 . دون استثناءاألحياءالالئق بكل فرد من حترام تقديم اال يوجب
 في كل موجود  ان اهللا على أساسهيكلالعبادة في المن اهمية ون قللي الذين أتباع وحدة الوجود المطلقة من عدد كبير يوجد كما

 التيميعلم ؟  أو في صورته أيضاًهيكلفي كل مكان، أليس هو في الاهللا اذا كان هيكل؟ لكن الب تهفلماذا يحصر الفرد عبادمكان 
الرب المؤمنين بشخصية على الرغم من ان  هيتاْم َس-ْبَرْهَمستناداً إلى  ا يعم الوجود الذي شخصية اهللا العزيز هوِرشَْنكْن صفي بأال

الطبيعة ملكوت ة في شخصي الوامتداداته في كل مكان في آيات قدرته حاضرالرب . ون في خالف دائمسوف يستمروالمنكرين لها 
 .طالق اال علىا وال يغادرهُچولُوَك ڤِْرنْداڤََنداره الشخصية هي على الرغم من ان  الداخليالملكوت و المادية
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 نُٰو كَْرما-َهى چُموـهاشـا ْچُمو

MaaegaaXaa Maaegak-MaaR<aae MaaegajaNaa ivceTaSa" )  
ra+aSaqMaaSaurq& cEv Pa[k*-iTa& MaaeihNaq& ié[Taa" )) 12 ))  

 ِشـتََسـهتْـي ڤْچـۤيانا -ـَهى ْچُمو
 ڤَيشاتْـ مْٰـۤيـْم آسورۤيـراكْشَٰـس

 اتاهي شْـرمْٰـۤيـنيهُمو مْٰتيرِْٰپَركْ
 المفردات

؛ لحاديإ --آسورۤيْم؛  جن--كْشَٰسۤيْمرا؛ نو مضلل--تََسهِشتْڤي؛  العلم محبط--اهْچۤيانا-َهىْچمو؛ عمل محبط ال--كَْرمانَه-َهىْچُمو؛  محبطة االماني--آشاه-َهىْچُمو
 .  يلجئ--اتاهيشْر؛  مضلل--ينۤيْمهُمو؛  طبع--ْمتيرِْٰپَركْ؛  حتماً--ِاڤَ؛  أيضاً--تْشَ

 الترجمة
 النجاةآمالهم بخفق  تضالل،مثل هذا ال وفي.  واإللحاديةالشريرةاآلراء على هذا االساس بن و المضللفتتني
 .يلعلمطورهم اأعمالهم وت تحبطو



 التفسير
بصفة شخصية اهللا العزيز  ِرشَْنكْقضاء الخدمة التتيمية لكنهم قلبياً ال يقبلون  وِرشَْنكْ تظاهرون بذكر الذين يلمنافقين كثير من ايوجد

شغل  يفلح المنلن كذا،. طالق االعلىالرب  إلى لرجوع باة المتمثلالخدمة التتيمية ثمرةولن يكون بإمكان هؤالء تذوق  الحق المطلقو
 آخر، بكالم. ِرشَْنكْ شخصية اهللا العزيزيحط من شأن ه  ألن من العلقة الماديةالنجاةالذي ال تتعدى مطامحه حد صالح عمل الالب
 .مطلقاً ِرشَْنكْـلون  ال يسلمشراراالالرذالء  هؤالء ان ْبهَچڤَْد چۤيتافي الفصل السابع من جاء .  أي اعتبارِرشَْنكْال يعير  جنيال

 ةمحجب األحياء نابداان ون يعتقدو األحياءسائر  مع ِرشَْنكْ ساواةالخالصة الخاطئة بم إلى الحق المطلق حول ظنونهم نتهيت ،لذلك
 ِرشَْنكْتوحد بـمسعى ال . الماديالبدنهذا من يتحرر الفرد حالما  اهللا وبين يزول الفرق بين األحياء بالطبيعة المادية فقط وحالياً

.  هذا النصداللة هي تلك. تنمية العلم الروحيفي مجال لحادي  االالمنحى هذامصير هو الفشل الدائم ن  ا.مالوه نتيجةسوف يفشل 
 .بالنسبة لهؤالء دوماً  محبطةداتْشَأوَپني وِڤدانْتَ سۤوتَْر  مثل ِڤديةالـمحاولة اكتساب العلوم 

باقية  الالصورةعن فهم  هقصور ل حتماًكل من يرتكبه مغرورو رم كبيرجهو  من البشر ِرشَْنكْ شخصية اهللا العزيز، اعتبار مع ذلك
 :تيِر ْسْمنوشْڤي-َهْدِرْب  كتابفيجاء . ِرشَْنكْـل

، االستحمام الصدفةمحض ويتوجب على كل من يرى وجهه ب شْروتيشعائر جميع عن  هقصاء اجبي مادياً ِرشَْنكْ من يعتبر بدن كل
هو دوام التناسخ في اجناس  ميحتال وقدرهم حسدالبدافع  ِرشَْنكْيقلل البشر من عظمة . دواهللتطهر من ع َچنَْچالـ نهر مياه في فوراً

 . ظلمة مناطق الخليقةحلكأ إلى تدريجياًينحطون سوف ، ومحجوباً بالوهم على الدوام الفعلي علمهم بقى وسوف يجنالمالحدة وال
 ١٣\٩. چ.ب

  پاْرتَْهىمْٰ تو ماْستْمانَـاَمـه

MahaTMaaNaSTau Maa& PaaQaR dEvq& Pa[k*-iTaMaaié[Taa" )  
>aJaNTYaNaNYaMaNaSaae jaTva >aUTaaidMaVYaYaMa( )) 13 ))  

 اتاهيْم آشْـرتيرِْٰپَركْ مْٰـۤيـڤيدا
 ُسو َمنَـ-ا يْبَهَجنْـتى َأنَـنْ

 اْميايْم َأڤْـيتاداتْـڤا ْبهۤوۤيـْچ
 المفردات

-َمنََسه-َأنَنْيا؛  يخدم--ْبَهَجنْتي؛  يلوذ--تاهآشْري؛  طبع--ْمتيرِْٰپَركْ؛ رباني --دايڤۤيْم؛ تْهارِٰ يا ابن ْپ--پاْرتَْهى؛  إلّي--ماْم؛  لكن--تو؛ ةمجيد الالنفوس --آتْمانَه-َمها
 . فدن ال ي--َأڤْياياْم؛  االول--آديْم؛  الخلق--تَْبهۤو؛  عالماً--تْڤااۤيْچ؛  دون حيدان العقل-

 الترجمة
الخدمة  شاغل هو اللهماغش. تْهاِرْپ ابن يا ةرباني قدرتي الحمايةتحت هي ، غير المضللة مجيدة الالنفوس أما
 .ينضبال ي  األصيل الذشخصية اهللا العزيزني أ لعلمهم ميةالتتي

 التفسير
حدث  يوكيف. الطبيعة المادية لسلطان ة وعدم خضوعهالربانيالقدرة  في عالماته تأصله أولى وَمهاتْمافي هذا النص وصف  يرد
 هو هذا. ِرشَْنكْ شْرّي ية اهللا العزيز لشخصكل من يسلم عن فوراًسلطان الطبيعة المادية يرتفع  ان  الفصل السابعفي جاء. ؟ذلك

تدخل .  المبدئيةالمعادلة هي هذه. لشخصية اهللا العزيز سلمحالما ي  من سلطان الطبيعة الماديةالنجاة الفرديستطيع .  المطلوبالمؤهل
هداية القدرة . قدرة بينية النفس الهبائية  ألن من سلطان الطبيعة الماديةتتحرر حالماتحت هداية القدرة الروحية  النفس الهبائية

 بفضل المرقىرقى هذا يعندما ) َمهاتْما (النفس المجيدة مقام  الفردبلغ يذن، ا.)تيِرْپَركّْي دايڤ (ةالربانيقدرة ال  الروحية تسمىداخليةال
 . للرب العظيمهتسليم

 في َمهاتْمايصبح الفرد . وسبب األسبابالفياض  الشخص العظيم هو ِرشَْنكْأن بعلمه تمام  لِرشَْنكْخارج  َمهاتْما انتباه يحيد ال
 تعلقهة بل  األربعاأليدي ات ذنوشَْمهاڤيمثل صورة  األخرى ِرشَْنكْصور  إلى  الصفيالتيمال ينجذب . اآلخرين ْزاَمهاتْم صحبة

ذكر بتأمله محصور . بشر صور المالئكة أو الأو ِرشَْنكْها من صور سوا دون تعلق باالثنتين ذات اليدين ِرشَْنكْمحصور بصورة 
 . ال تحيدخدمة ثابتةب ه في ذكردائماله شغانو ِرشَْنكْ
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 مْٰ ماتُوانْيْرتَـۤيـ كمَْٰسـتَـتَـ

SaTaTa& k-ITaRYaNTaae Maa& YaTaNTaê d*!v]Taa" )  
NaMaSYaNTaê Maa& >a¢-ya iNaTYaYau¢-a oPaaSaTae )) 14 ))  

اتَي ا ڤْـَرتاه-َهى ذْـنْتَـشْ تْـشَ ْدرِٰ
 اۤيـ ْبَهـكْتْمْٰانْـتَـشْ تْـشَ ماينََمـْسـ

كْتايو -ا يتْين  اوپاَسِتى
 المفردات

 --اۤيْبَهكْتْ؛  لي--ماْم؛  و--تْشَ؛  يسجد--نََمْسيانْتَه؛  بعزم--اڤَْرتاه-ىذَْهْدرِٰ؛  أيضاً--تْشَ؛  جهد تام--تَنْتَهيا؛  عني--ماْم؛  تسبيح--كۤيْرتَيانْتَه؛  دائما--َستَتَْم
 .  عبادة--أوپاَسِتى؛  انشغال دائم--ايوكْتاه-نيتْيا؛ تتيمب

 الترجمة
 .على الدوامبتتيم ة جيد المالنفوس هذه نيعبدتوساجدين لي، كبير ، مجاهدين بعزم  دوماًيأمجاد بحينمس

 التفسير
شخصية اهللا  أمجاد هو تسبيح الدائم َمهاتْماشغل الـ:  سماته واردة هنابلب بختم مطاطي َمهاتْما عتيادي االاإلنسانختم ال يمكن 
 واسمه القدوس مجيد الرب العظيمتيعني  سبيحالت. تهشخصيعدم انكار  مما يعني ربال سبيح تعنال ينقطع .  غيرال ِرشَْنكْ العزيز

 .شخصية اهللا العزيزحب  بتيمالم هو َمهاتْما ،وبالنتيجة.  وهذا ما ينبغي تمجيدهالفريدةه تسليات والعليةة وصفاته سرمدي الوصورته
غل اش. صفة مغايرة في النص التاليترد بل  َمهاتْمابصفة  )ْبَرْهَمْجيُّوتي( الرب  بدننور حققمن ي وصف ْبهَچڤَْد چۤيتافي ال نجد 
الخدمة . المالئكة أو البشرتسبيح وليس وسماعه  نوشْڤيتسبيح  وهو ْبهاَچڤَتَْم شْرۤيَمْدوصف  حسب الخدمة التتيميةب محصور َمهاتْما
  باحدىرب األربابتحقيق قرب في  راسخ َمهاتْماعزم . )ْمنَْسَمَر ڤيشْنُوه ْمكۤيرتَنَْم نَشَْرڤَ ( وسماعه وذكرهنوشْڤيتسبيح  تعني التتيمية

 هو هذا.  من أجل بلوغ مناهِرشَْنكْ شْرّيالرب  في خدمة فكره وبدنه ولسانه َمهاتْما بذلي.  المطافنهايةفي  ةالخمس) ْزَرَس( ذواقاأل
 .ِرشَْنكْ ذكر كمال

ويوم تجلي  )كاَدشّيِا (القمرياليوم الحادي عشر مثل ام محددة يمثل صيام أ عن العزم تنممعينة  اً نذورتضمنت الخدمة التتيمية
عمل تو. األحكام والحدود تلك كلب  العملونينصح ،العلي العالم في شخصية اهللا العزيز قرب طلبة) آتْشاْرياْز( األئمة كبار. ربال
 . ظفرها بالمناللضمان) َمهاتْما (النفس المجيدة بها

كما جاء في النص الثاني  قاسية رياضاتمعاناة كفارات و إلى وال تحيج بحبور تأديتهايمكن  بل  سهلة فحسبلخدمة التتيميةاليست 
 َسنّْۤياسّي م أكان متزوجاًأ سواء جتماعي االوضعهبغض النظر عن   لشخصية اهللا العزيزبذل حياته لإلنسانمكن  يبل هذا الفصل من
 . خبيرسيد روحي رعاية تحت َمهاتْماويصبح  ،موقعه الجغرافينظر عن وبغض ال ْبَرْهَمتْشارّي مأ

 ١٥\٩. چ.ب

 ىيشـاپـى انْتْـَن يىـْچاي - ْچـۤياَن

jaNaYajeNa caPYaNYae YaJaNTaae MaaMauPaaSaTae )  
Wk-TveNa Pa*Qa¤e-Na bhuDaa ivìTaaeMau%Ma( )) 15 ))  

  ماْم اوپاَسِتىتُواَجـنْي
 تَْهـكْتْـِڤـَنرِٰكَـتْـِڤـَن ْپـِا

  موكَْهـْم- تُوشْـڤَـيَبهوْدها ڤ
 المفردات

 في --تَْهكْتِْڤَنرِْٰپ؛  في وحدة--كَتِْڤَنِا؛  عبادة--أوپاَسِتى؛  لي--ماْم؛  قربان--ياَجنْتَه؛  غيرهم--ىَأنْي؛  حتماً--َأپي؛  أيضاً--تْشَ؛  بتنمية العلم--َنيىْچيا-ْچۤياَن
 .  وفي الصورة الطبيعية--موكَْهْم-ڤيشْڤَتَه؛  في تنوع--َبهوْدها؛ ثنائية

 الترجمة
حادي أو الثنائي أو  االالوجودالرب العظيم بصفه عبدون ي،  العلم تنميةقربانالمنشغلين بمن  نوآخر وهناك
 . الهيكل الكوني فةأو بصالكثير 



 التفسير
سوى ون  وال يعرفِرشَْنكْ ذكر فين وراسخالهم  ْزَمهاتْما ان أْرجوَن إلى الرب يقوللنصوص السابقة، حيث ل النص هو موجز هذا
 بعضهم بالتعساء وصف لقد مر.  من وجوه مختلفة أيضاًِرشَْنكْون عبدوي َمهاتْمالة منزمن ن دنوهم ممن يسوايوجد  لكن ِرشَْنكْ

رب  ال واحدة معصفهاوبه ذات عبد يمن -١: ثالثة إلى ون من دونهم درجة ويصنفيوجد لكن  العلموطلبةوالمعوزين والمستطلعين 
الثالثة، اولئك  بين ومن. عبدهوي) رۤوَپ-ڤَيشْڤ (كونيالهيكل ال  يقبلمن -٣. عبدهاوي رب العظيم صورة لليتخيل من -٢ .العظيم

م وفهم إلى ها عبادة مستندة ألن أيضاًالخدمة التتيميةتلك العبادة من عداد  .مدعي اإللهية الذي يعبد ذاته على هذا األساسأدناهم هو 
 فئةالأما و نحوعلى هذا الالرب  ود المطلقةأتباع وحدة الوجتعبد غالبية . على األقلهذا شعور بارز  ويلبدنلباسها او ة الذاتيغير

ذين ال تتعدى  الثالثة الفئةال  تتضمنفي حين .رب العظيمال صورة هي صورة لك عباد المالئكة الذين يتخيلونفتشمل الثانية 
 .يضاًأ اهللاصور من  الكون. هانعبدويفالظاهرة المادية أكبر وجود ون يعتبربناء عليه، و. الظاهرة الماديةمفاهيمهم 

 ١٦\٩. چ.ب

 اهيـَچاي مْٰ كَْرتوْر َأَهـمَْٰأَهـ

Ah& §-Taurh& Yaj" SvDaahMahMaaEzDaMa( )  
MaN}aae_hMahMaevaJYaMahMaiGanrh& huTaMa( )) 16 ))  

 ـْدَهـْمشَٰوأْسـڤَـْدهاَهـْم َأَهـْم 
 اْميْجـِاڤاَهـْم َأَهـْم ٱ ُروَمنْـتْ

  هوتَـْممْْٰر َأَهـيـنْچَأَهـْم َأ
 المفردات

؛ علي ترنيم --َمنْتَْره؛  عشب شافي--ْدَهْمأوشَٰ؛  انا--َأَهْم؛  أنا--َأَهْم؛  قربان--ْسڤَْدها؛ يترِْٰسْمقربان  --هْچيايا؛  انا--َأَهْم؛ دية شعائر ِڤ--كَْرتوه؛  أنا--َأَهْم
 .  قربان--هوتَْم؛  أنا--َأَهْم؛  نار--نيهْچَأ؛  أنا--َأَهْم؛  زبدة ذائبة--آْجياْم؛  حتماً--ِاڤَ؛  أنا--َأَهْم؛  أنا--َأَهْم

 الترجمة
 والنار ةالزبد أنا .العلية سبيحةالت والعشب الشافي واألسالف إلى التقدمةو، بانقرال أنا  الشعيرة،يه أنا لكن

 .والتقدمة
 التفسير

 لمرضاة لُوَكِرپيتْكوكب  إلى قربانال. تيِرْسْمفي  ذكرها الوارد ياْچۤيا -َمها وكذا أيضاً، ِرشَْنكْ وه) َمطُوشْْجيُّوتي( ِڤدي الـقربانال
 قربانال تي تجود اثناء اقامة هذاال) ْزَمنْتَْر (تسابيحال كذا،. أيضاً ِرشَْنكْ هوى المصفَّسمن صورة الفي  الدواء والمتمثل بنوع من هأهل
العناصر احدى ألن النار أيضاً  ِرشَْنكْ هي النار. ِرشَْنكْ الحليب هي شتقاتمن مرة حّض المنبيقرا المن اسواهو ، أيضاًِرشَْنكْ هي

من الحكمة  ذَنْكا-كَْرَم جزءفي  ى بهاموص الِڤدية الـنبيقراال  آخر،بكالم.  انها قدرته المنفصلةشَْنِركْأعلن  التي المادية الخمسة
مشرعة في  القرابينالجميع ون ض يقِرشَْنكْ إلى الخدمة التتيميةبمنشغلين ال ان بكالم آخر، يستفاد. ِرشَْنكْ هي بمجملها ِڤديةالـ

 .ِڤديةالحكمة الـ
 ١٧\٩. چ.ب

 تُوـَچا َجـيتاَهـْم َأْسـيپـ

iPaTaahMaSYa JaGaTaae MaaTaa DaaTaa iPaTaaMah" )  
veÛ& Paiv}aMa( pk-ar ‰k(- SaaMa YaJaurev c )) 17 ))  

 تاَمـَهـهيمـاتـا ْدهاتـا پـ
 تَْرْم آُومْٰـكاَري َپـڤمْٰايِڤـْد

 اْجـوْر ِاڤَ تْـشَيْك ساَم رِٰ
 المفردات

 المقطع --كاَره-آُومْٰ؛  المطهِّر--تَْرْمَپڤي؛ المعروف --ِڤْدياْم؛  جد--پيتاَمَهه؛  صامد--ْدهاتا؛  َأم--ماتا؛  كرة كونية--تَهَچَج؛  لهذا--َأْسيا؛  أنا--َأَهْم؛ أب --اپيت
 .  و--تْشَ؛  حتماً--ِاڤَ؛ ِڤَد ياجور --ياْجوه؛ ِڤَد ساَم --ساَم؛ ِڤَد ْچرِٰ --ْكرِٰ؛ آُومْٰ

 الترجمة



 و ْچِر: ْزِڤَدالـ ضاًأي أنا .ْمآُواللفظي س والمقطع دِّالعلم والمق مقصد أنا .هوأمه وصمده وجدُّ الكونهذا  وأب أنا
 .ياجوْر و ساَم

 التفسير
 في الوجود المادي مع تصال مختلف النقيم نحن. ِرشَْنكْقدرة بفعل  وغير متحركةمجمل الظواهر الطبيعية من متحركة تظهر 

 أو األجداد باء صورة اآلفي تيِرْپَركْ صنائعبعضهم يظهر  لكن ِرشَْنكْـل القدرة البينية الهبائية الذين ليسوا سوى األحياءمختلف 
وما  االب واالم والجد صورةون ب الذين يظهراألحياء عليه، وبناء. ِرشَْنكْالقدرات البينية لـ سوى الواقع في هم ليسوالكنيرهم وغ

 ِرشَْنكْ. أسالفهم أيضاً بل فحسب ِرشَْنكْقدرة  وينااب ليس. تعني خالق  هذا النصفيردة االو ْدهاتا كلمة. ِرشَْنكْليسوا سوى  شاكلهم
 ِڤدية نود معرفته من الحكمة الـما كل. ِڤديةالحكمة الـ هو غرض ِرشَْنكْ عليه، وبناء.  على االطالقاألحياءقع جميع هو في الوا
المستطلع عن  كذا،.  على األخصِرشَْنكْهو صفية وجودنا  الذي يساعدنا على توالموضوع ِرشَْنكْ فهم نحو تقدمية خطوةليس سوى 
 ِڤديةات الـمنْتْرـالجميع  ڤَنَْپَرهي  ْمآُو كلمة. عين مالكها ألنها  أيضاًِرشَْنكْهي القدرة  و أيضاً َنِرشْكْقدرة  هو ِڤديةالمبادئ الـ

  وْچِر و ياجوْر و ساَم:  األربعةِڤَدْزالـات منْتْر جميع بادئة ڤَنَْپَر هو ِرشَْنكْ ان كما. أيضاً ِرشَْنكْ وهي عليوترداد صوت 
 .أتَْهْرڤَ

 ١٨\٩. چ.ب

 ۤيـْر ْبَهـْرتا ْپـَرْبهوه ساكْٰشيـتَچ

GaiTa>aRTaaR Pa[>au" Saa+aq iNavaSa" Xar<a& SauôTa( ) 
Pa[>av" Pa[l/Ya" SQaaNa& iNaDaaNa& bqJaMaVYaYaMa( )) 18 ))  

ين تْرِٰ سوْهمْٰـڤاَسـه شَـَرنَٰ
 مْٰتْهانَــاه ْسيْپـَرْبَهـڤَـه ْپـَرلَـ

 اْميايَجـْم َأڤْـۤيـ بمْْٰدهانَـين
 المفردات

؛  انحالل--ْپَرلَياه؛  خلق--ْپَرْبهاڤَه؛  صديق حميم--تْرِْٰه-سو؛  ملجئ--ْمشََرنَٰ؛  مقر--هنيڤاَس؛  شاهد--ّيساكْشِٰ؛  رب--ْپَرْبهوه؛  صامد--ْبَهْرتا؛  هدف--َچتيه
 .  ال ينفد--َأڤْياياْم؛  بذرة--بۤيَجْم؛  مستقر--نيْدهانَْم؛  َأرض--ْستْهانَْم

 الترجمة
 بزرة والمستقَروال مادخلق والهالك والعال أنا .الحميمو ذوالمالقام  والصمد والسيد والشهيد والمامالمر أنا
 .باقيةال

 التفسير
 مغرورالهو  ِرشَْنكْالجاهل بـ.  به جهل الفرد على الرغم منِرشَْنكْهو صير االخير الم لكن "منشودالصير الم" تعني َچتيكلمة 

 مثلاكب مختلف الكوون دخليو،  مصيرهم مختلف المالئكةيجعلون كثير ممن ثمة. وهميجزئي أو تقدم ما  اوتقدمه المزعوم
من  )ْزلُوكَ (كواكب التلككل  لكن  عبادتهمحدودو أحكام مراعاة من طريق وغيرها لُوَكَمَهْر و َكولُإنْْدَر و لُوَكْرياسۤو و لُوَكشَنْْدَرتْ

بمثابة تخدم فقط  لكنها ته قدر ألنها عروض أيضاًِرشَْنكْ هي الكواكب تلك. ه بوقت واحدبائنة عنو ِرشَْنكْ عين  وهيِرشَْنكْخلق 
التقرب من  لإلنساننبغي ي.  بصورة غير مباشرةِرشَْنكْالتقرب من  يعني ِرشَْنكْمختلف قدرات التقرب من . فهمه إلى تقدميهخطوة 

 إلى ذا توفرت فرصة الوصول اصعود السلم، خطوة خطوة إلى حاجة ما الللمثال،.  للوقت والجهد مباشرة توفيراًبصورة ِرشَْنكْ
 هو ِرشَْنكْ. الوجودستحيل  مالذ الوجود ودونه يِرشَْنكْوبناء عليه، . شيء تصمد كل ِرشَْنكْقدرة  .؟مصعد الكهربائيال بالبنايةأعلى 

.  في القلباألحياءمالزمته كل فرد من  الشهيد على كل شيء لهو ِرشَْنكْ. بقدرته الوجودطالق ويقوم  االالملك العظيم والمالك على
 سواء  هو المالذ الواجبوبناء عليه،. خير هو المالذ االِرشَْنكْ.  أيضاًِرشَْنكْيها هي ف عيشن التي لكواكبالبيوت والبلدان وا ان كما
 هو الحي ِرشَْنكْ. الحماية إلى حينما نحتاج تأتي من قوة الحياة بالضرورةحمايتنا  ان العلمال بد من . لشقاءل رفعاً أو للحماية طلباً

. العظيم أو األب مصدر والدتنا ِرشَْنكْن أل ِرشَْنكْمن اكبر  خيرمكن وجود نافع  وال يِرشَْنكْ  منخيروجد صديق ال ي. العظيم
 . األسبابلكل هو السبب األزلي ِرشَْنكْ عليه، وبناء.  الخلق والقرار األخير بعد الهالكأصل ِرشَْنكْ



 ١٩\٩. چ.ب

 مْٰـشَٰ ڤَـْرمْٰتَپامى اَهـْم َأَهـ

TaPaaMYahMah& vz| iNaGa*õaMYauTSa*JaaiMa c )  
AMa*Ta& cEv Ma*TYauê SadSaÀahMaJauRNa )) 19 ))  

ن تْـشَي جامرِٰـتْْساوامى ـْهٰنرِٰـيْچ
 وشْ تْـشَيتْرِٰڤَ ْميشاتْـ مْٰتَـرَِٰأْم

 اْرجوَنشـاَهـْم تْـ تْشَْسـْد َأَسـ
 المفردات

؛  حتماً--ِاڤَ؛  و--تْشَ؛  أزلية--تَْمرَِٰأْم؛  و--تْشَ؛  يسقط--جاميرِٰأوتْْس؛  يمسك--ميٰناْهرِٰنيْچ؛  مطر--ْمڤَْرشَٰ؛  أنا--َأَهْم؛  أنا--َأَهْم؛  يعطي الحرارة--تَپامي
 . أْرجوَن يا --أْرجوَن؛  أنا--َأَهْم؛  و--تْشَ؛  مادة--َأَستْ؛  روح--َستْ؛  و--تْشَ؛  موت--تْيوهرِْٰم

 الترجمة
 روحكل من ال.  أيضاًالمتشخص وأنا الموت بقاءال أنا . والجفافمطروالالحرارة الماسك بزمام  أنا ،أْرجوَن يا
 . معاًّي فقطنانت ادةموال

 التفسير
فصل في سقوط األمطار من السماء هو الذي يمنع  ِرشَْنكْ.  والشمس بمختلف قدراتهالكهرباءب لضوء الحرارة واِرشَْنكْ ينشر

نا في يلتقي ب ِرشَْنكْو ِرشَْنكْرنا هي اعماتحفظنا بإطالة  التي القدرة. األمطار فصل فييأذن بهطولها بغزارة هو الذي  والصيف
 هي ِرشَْنكْ إلى المادة والروحنسبة ن بأ لفرد التثبتمكن لي  هذه جميعها،ِرشَْنكْمن طريق تحليل قدرات . صورة الموتبالنهاية 

ذ ال  اِرشَْنكْ من ذكر التمايز بينهما عند من يبلغ صعيداً متقدماًينتفي لذلك، .  بكالم آخر، هو كل من المادة والروحأو نسبة واحدة
 . الوجود وحده في ِرشَْنكْرى سوى يعود ي

صورة ب ڤِْرنْداڤََن فيه تسلياتو كل من المادة والروحهو  ِرشَْنكْن أل أيضاً ِرشَْنكْ المادية هو الظواهرمحيط بكل  الكوني الهيكلال
 .شخصية اهللا العزيز مزماره هي صورةعزف على  بيدين اثنتين يسونَْدَراَم ۤيشْ

 ٢٠\٩. چ.ب

ي ڤ-ي تْرا  پاپا-تَ  پۤوا پاه-َم ُسو مْٰما اۤيْد

}aEivÛa Maa& SaaeMaPaa" PaUTaPaaPaa  
 YajEirîa SvGaRiTa& Pa[aQaRYaNTae )  
Tae Pau<YaMaaSaaÛ SaureNd]l/aek-‚  

 MaéniNTa idVYaaiNdiv dev>aaeGaaNa( )) 20 ))  

اي انِْتىي ْپـراْرتَْهـمْٰيـتَچ -طْـڤا ْسـڤَـْر شْٰـيْر ايايـْچ
 ـْملُوكَ -ْدَر ـنْرِٰا سوياْم آساْديـِتى پونْٰ
 ْنچاُهوْب -ِدڤَ ي ڤياْن دۤيڤْـيدي َأشْـنَـنْت

 المفردات
؛  عبادة--شْٰطْڤاا؛  مع القرابين--يهْچيايا؛  الخطايا--اپاپاه؛  مطهر--تَۤوپ؛ َمُسوعصير  شارب --ا پاه-َمُسو؛  لي--ماْم؛  الثالثةالِڤَدز علماء --ااهۤيڤيْد-تْراي
؛  ينعم--َأشْنَنْتي؛  العالم--ْملُوكَ؛ إنْْدَر --إنْْدَر-سوَر؛  يحصل--آساْديا؛  صالح--ياْمپونْٰ؛  هم--ِتى؛  يدعو إلى--ْپراْرتَهيانِْتى؛ ات ممر إلى الجن--َچتيْم-ْسڤَه
 .  مباهج المالئكة--چاْنُهوْب-ِدڤَ؛  في الجنات--ديڤي؛  سماوي--اْنۤيديڤْ

 الترجمة
على يولدون وة مباشرغير بصورة نني عبدو، يالجنانمبتغين  وَمُس ةراويشربون عص ْزِڤَد يدرسون الـمن نا

 . ينعمون بمباهج سماويةحيث إنْْدَر كوكب
 التفسير



. الثالثة ِڤَدْزالـ دراسة كمل الذي أَنْبراْهَمالـهو لقب  ِڤدي -تْري. ْچِر  وياجوْر  وساَم: الثالثة ِڤَدْزـال تدل على هڤيْدۤيا -تْرايكلمة 
 يوجد عدد كبير من الحظ، لسوء.  المجتمعفياالحترام حظى ب ي،الثالثة ِڤَدْز الـتلك من خلصتعلق بالعلم المست شخص شديد الوكل

. ِڤدي -تْري لكل القطعي رض هنا انه الغِرشَْنكْ يعلن السبب، لهذا. ِڤَدْزالـة دراسل القطعي قصدالمجاهلين ب الِڤَدْزكبار علماء الـ
 الخدمة التتيمية تبدأ. ِرشَْنكْ لمرضاة خدمة تتيمية صفيةب ويشغل نفسه ِرشَْنكْ مين اللوتسيتين للربالقد بيلوذالفعلي  ِڤدي -تْري

 تكاد تنحصر ِڤَدْزـن للوالتالمذة الرسميعناية   الحظ،لسوء.  فهمحق ِرشَْنكْ فهم ىسعمجانب  إلى َمنْتَْر ِرشَْنكْ ىَهِربتسبيح 
 السفلية شواكلال المالئكة من شوائب مختلف يتصفى عباد المسعى، وبهذا. تْشَنْْدَر  وْدَرإنْ  أمثالالمالئكةمختلف إلى ن بيقرابال
أفضل ضعاف  حواسه مئات األشباعا فردلمكن لي. وغيرها لُوَكوتَُپ  ونُولُوَكَج  ولُوَكَمَهْر نجناأفالك الكواكب السماوية أو ون يدخلو

 . الكواكب السماويةهذهدى اح دخلحالما ي  الكوكب األرضيمن اشباعها على هذا
 ٢١\٩. چ.ب

 مْٰـشـالَي ڤمْٰـلُوكَ - َچ ْبهوكْتْـڤا ْسـڤَـْرمِْٰتى تَـ

Tae Ta& >au¤-a SvGaRl/aek&- ivXaal&/  
 +aq<ae Pau<Yae MaTYaRl/aek&- ivXaiNTa )  

Wv& }aYaqDaMaRMaNauPa[Paàa  
 GaTaaGaTa& k-aMak-aMaa l/>aNTae )) 21 ))  

 يشَـنْتي ڤمْٰلُوكَ -ا يى َمـْرتْـيـِن پونْٰۤيكْٰشـ
 ـا ْدَهْرَمـْم َأنوْپـَرَپـنَّ- ۤي تْرامِْٰاڤَـ
  كاما لَـْبـَهـنِْتى- كاَم مْٰـتَـَچـتاَچ

 المفردات
؛  إلى َأرض الموت--ْملُوكَ-َمْرتْيا؛  خير العملأجر --ىيپوٰن؛  نفد--ِنكْٰشۤي؛ سع وا--ڤيشالَْم؛  جنات--ْملُوكَ-ْسڤَْرَچ؛  ينعم--ْبهوكْتْڤا؛  ذاك--تَْم؛  هم--ِتى
؛  رغبة بالترضية الحسية--اكاماه-كاَم؛  موت والدة--آَچتَْم-َچتَ؛  مراعاة--اَأنوْپَرَپناه؛  الشرائع--ْدَهْرَمْم؛  الثالثةالِڤَدز --ّيتْرا؛  بذا--ِاڤَْم؛  يسقط--نْتيڤيشَ
 .  ينال--َهنِْتىلَْب

 الترجمة
 ،هكذا.  هذاالموتكوكب  إلى نعودو ي،ةاعمالهم الصالحثواب ونفاق  سماوية الحسية الملذاتالب التمتع بعد

 .الثالثة ال يحرزون سوى تعاقب الوالدة والموت ْزِڤَدالـلتزمون بأصول الذين يطلبة الملذات الحسية 
 التفسير

بل  األبد إلى البقاء هناك بللنفس الهبائية يسمحال  لكن  أفضل للملذات الحسيةتسهيالتوبعمر مديد ينعم  كواكب السماء دخلمن يكل 
 في جاء لما طبقاً كتمل علمه لمن لم يوبالنسبة.  الصالحعملهاثواب ور استيفاء ف ثانية األرضيالكوكب  إلى تجبر على الرجعة

لسماء ومن ثم ا إلى صعوديراوح ما بين ال سبب كل األسباب، ِرشَْنكْفهم بمن أخفق بكالم آخر،  يأ  ياتَهأْسياَجنْمادّي : ِڤدانْتَ سۤوتَْر
 على تناسخ في دوامة السيبقىانه المراد . دوالب قالَّب دون تحقيق اقصى غايات الحياة إلى لو كان مثبتاً كما األرض إلى الهبوط

 العالم الروحي فضل دخولاال منلذلك، . ته حيث يضمن عدم رجعالروحي،العالم  إلى ن الرقيم  واألرض عوضاًالسماءكواكب 
 .سبائ الوجود المادي الهذا إلى  دون رجعةجةهب أزلية من العلم والبحياةم للتنع

 ٢٢\٩. چ.ب

 مْٰ ماتُوانْينْـتَـيـتْشاشْ ۤيَأنَـنْـ

ANaNYaaiêNTaYaNTaae Maa& Yae JaNaa" PaYauRPaaSaTae  
Taeza& iNaTYaai>aYau¢-aNaa& YaaeGa+aeMa& vhaMYahMa( )) 22 ))  

 وپاَسِتىي َپـْراى َجـناهي
 مْٰوكْتانايياْبهۤيتْـي نمِْٰتـٰشا

  ڤَـهامى اَهـْممْٰ كْشِٰـَمـ- يُّـوَچ



 المفردات
؛  دائماً--نيتْيا؛  لهم--ِتٰشاْم؛  عبادة سليمة--َپْرّيوپاَسِتى؛  أشخاص--ا َجناه؛ الذي--يى؛ علي --ماْم؛  التركيز--شْينْتَيانْتَه؛  ال مقصد آخر لديه--اهاۤيَأنَنْ
 .  أنا--َأَهْم؛  يحمل--ڤَهامي؛  حماية--كْشَِٰمْم؛  متطلبات--َچيُّو؛ تتيم راسخ في ال--وكْتاناْميَأْبهي

 جمةالتر
ا ما ينقصهم واحافظ على م أحمل ليهم ا-العلية صورتيفي ، متأملين ييعبدونني بتتيم حصرلكن الذين 

 . يملكون
 التفسير

 عابالسم الخدمة التتيميةنقطاع عن  االلىلن يقوى ع والنهار، طوال الليل ِرشَْنكْذكر عن العيش لحظة واحدة دون ان من يعجز 
تلك .  ذاته بذلأخيراً الصداقة ووتنمية وغيرها من الخدمات رب القدمين اللوتسيتين للوخدمة عظيمتوالتسبيح والذكر والدعاء وال

شخصية اهللا   بحيث ال يعود يطلب سوى قربتحقيق الذات في التيمة وتكمِّل  الروحيتامة بالقدراتمسعودة جميعها و العبادات
طالق  اال علىالماديةالحياة أوضاع  إلى ال يعود مثله. يُّوچاالـ هي ههذ.  صعوبةأدنى دون  حتماًالربحظى بقرب يمثله و. العزيز

 في السقوط ويحميه من يُّوچاالـ بواسطة هعلى بلوغ ذكر تيمه يعين  الذيلربلعلى الحماية الرحيمة   تدلَمِشكْ كلمة. ربالبرحمة 
 . البائسةحياة المهايأة

 ٢٣\٩. چ.ب

  ْبَهـكْـتا- ِدڤَـتا -ا يپـى انْٱى ي

Yae_PYaNYadevTaa>a¢-a YaJaNTae é[ÖYaaiNvTaa" )  
Tae_iPa MaaMaev k-aENTaeYa YaJaNTYaiviDaPaUvRk-Ma( )) 23 ))  

ي اتاهيانْڤۤياَجـنْـِتى شْـَردَّْهـ
 ايكاونِْتـماْم ِاڤَ ي پـٱِتى 

 ْرڤَـكَـْم پۤو-ي هْدياَجنْتى اڤي
 المفردات

؛  لي--ماْم؛  أيضاً--َأپي؛  هم--ِتى؛  بإيمان--اا َأنْڤيتاهۤيشَْردَّْه؛  عبادة--ياَجنِْتى؛  عباد--اْبَهكْتاه؛  مالئكة--ِدڤَتا؛  من آخر--َأنْيا؛  أيضاً--ي َأپ؛ الذي--يى
 .  بطريقة خاطئة--ْرڤَكَْمپۤو-هيَأڤيْد؛  يعبدون-- ياَجنْتي؛ّي يا ابن كونْت--كاونِْتيا ؛ فقط--ِاڤَ

 الترجمة
لكنهم يفعلون ذلك على الوجه  ،كونْتّييا ابن نما يعبدونني وحدي بالفعل  االذين يعبدونهم بإيمانالمالئكة عباد 

 .الخاطئ
 التفسير

 يدل سبيل المثال، على. "بصورة غير مباشرةعبادتي  انها  على الرغم منضعاف الفطنة ، المالئكةبادةمشغولين بعال:"ِرشَْنكْ يقول
عني خدمة جميع  ي بالطعامالمعدةمد  كذا،. أصلها دون هاوفروع  على أوراق الشجرةالماء عندما يسكب على قصور علمه اإلنسان

يسنها  التي القوانينالحكومة وليس تسنها  التي قوانينالالتقيد ب  اإلنسان الكونية للرب وعلىحكومةال عضاءا المالئكة. اعضاء البدن
محصورة وظيفة األعوان .  تلقائياًهضي أعوانتر التي  وهي العبادة وحدهاهللاعبادة العبادة الواجبة هي  كذا،. المدراء أو الموظفين

غير الضرورية  العبادةال يقر  ِرشَْنكْ آخر، بكالم. كَْمڤَْرپۤو -يْدهيأڤهو مدلول عبارة  هذا. ةغير مشروعرشوتهم وتمثيل الحكومة ب
 .للمالئكة

 ٢٤\٩. چ.ب

 مْْٰچـۤيانااي -َسـْرڤَ ي  ِهـمْٰأَهـ

Ah& ih SavRYajaNaa& >aae¢-a c Pa[>aurev c )  
Na Tau MaaMai>aJaaNaiNTa TatveNaaTaXCYaviNTa Tae )) 24 ))  

 شَتْـكْتا تْـشَ ْپـَرْبهوْر ِاڤَ ُهوْب
 يجانَـنْتينَـ تو ماْم َأْبه



 ِتىي اڤَـنْتيـتْشْتَـشْ ـِڤـناتَـتّْ
 المفردات

-ماْم؛  لكن--تو؛  ليس--َن؛  و--تْشَ؛  أيضاً--ِاڤَ؛ ربال --ْپَرْبهوه؛  و--تْشَ؛  المتنعم--كْتاُهوْب؛  قرابين--ْمْچۤيانايا؛  لكل--َسْرڤَ؛  حتماً--ْهي؛  أنا--َأَهْم
 .  هم--ِتى؛  يسقط--نْتيياڤَتْشْ؛  لذا--ِاتَه؛  في الواقع--ِڤَنتَتّْ؛  يعلمون--َأْبهيجانَنْتي؛  لي-

 الترجمة
 .باقية الةالعليطبيعتي لذلك، يسقط كل من ال يعترف ب. المفدى والمتمتع الوحيدنا أ

 التفسير
تعني  ياْچۤيا كلمة. رب األربابهو ارضاء مقصدها الوحيد  لكن المشرعة ِڤدية الـنبيقراالمن  ضروب كثيرة  وجوديتضح هنا

 نظامال هي مقصد نوشْڤي مرضاة.  وحده)نوشْڤي( ياْچۤيا مرضاة وجوب بوضوح عن ْبهَچڤَْد چۤيتا من  الفصل الثالثفيجاء . نوشْڤي
بعبادة  ضعاف الفطنةيستمر . "فدىالمأنا “: في هذا النصِرشَْنكْ يقول عليه، وبناء. )ْدَهْرَم-شَْرَمناڤَْر (يةاإلنسانالكامل للحضارة 

 اإلنسانب حري لكن،. غ الغرض الحقيقي للحياة بلودونالوجود المادي  إلى ونيسقطف ذلك منعلى الرغم  لمنافع زائلةجلباً  لمالئكةا
 . ينال مرادهوبهذا) ةفيصخدمة تتيمية ها ليست  انمع (اهللاطلبها من أن ي تحقيقها يطلبمطلق رغبة مادية يه لدذا كان ا

 ٢٥\٩. چ.ب

  ڤْـَرتا ِدڤاْن-ِدڤَ ي انْتۤي

YaaiNTa devv]Taa devaiNPaTa›NYaaiNTa iPaTa*v]Taa" )  
>aUTaaiNa YaaiNTa >aUTaeJYaa YaaiNTa MaÛaiJaNaae_iPa MaaMa( )) 25 ))  

 ا ڤْـَرتاه- رِٰتْيپـ ۤيانْتي ْنرِٰتْيپـ
 اۤيْجــِتْبهۤوي انْتۤيي تانْبهۤو
 ماْمي پـٱ نُوياجۤي -َمـْد ۤيانتي 

 المفردات
 إلى --تانيْبهۤو؛  االسالفعباد --اڤَْرتاه-رِٰپيتْ؛  يذهب--انْتيۤي؛ سالفاأل إلى --ْنرِٰپيتْ؛  إلى المالئكة--ِدڤاْن؛  المالئكةعباد --اڤَْرتاه-ِدڤَ؛  يذهب--انْتيۤي

 .  إلّي--ماْم؛  لكن--َأپي؛ تيم --ينَهاجۤي؛  لي--َمتْ؛  يذهب--انْتيۤي؛  االشباح واالرواحعباد --ااهۤيْجإ-تَْبهۤو؛  يذهب-- ۤيانْتي؛االشباح واالرواح

 الترجمة
االشباح واالرواح  ابدوعوسالف األ إلى ذهبونياألسالف وعابدو ، يولدون بين المالئكة المالئكة عابدو

 . معيونوف يحيسفي ننويعبدأما الذين و ،األحياءالشريرة يولدون بين هذه 
 التفسير

 ِڤديةالـعمالً باألصول  أو غيرهما من الكواكب الشمسالقمر أو  إلى رغبة بالذهابلديه  كان إذا  اإلنسانمرادمن السهل تحقيق 
 الكوكب كماللالتي توصي بعبادة خاصة و ذَنْكا كَْرَمي قسم الوارد ذكرها ف ماسّينَپاوْر -َدْرشَمثل  بهذا الخصوصالموصى بها 

الكواكب أحد  إلى  الوصولمكنه يكما.  خاصةنبيقرامن طريق قضاء  پيتاكواكب  إلى وسع الفرد الوصولفي  كذا،. نشودالم
 منهم ظناً الذي يمارسه الكثير السحر األسودهي  اتْشَپيش ةعباد. اتْشَپيش أو شََركْأو  شَياكْ من اجناسيأهلها األشباح  التي العديدة

 و طَْهىنْڤايكو كواكب يصلوحده  شخصية اهللا العزيز  الذي يعبد الصفيالتيم كذا،.  بحتماديأمر  لكنه االمور الروحيةانه من 
كوكب دخول وعبادة المالئكة ممكناً ب ندخول الجناكان  ان نهبأ بالغ االهميةهذا النص يسهل الفهم من . دون ريب  لُوَكِرشَْنكْ

 أو ِرشَْنكْ كوكبخول دفال بد وان يكون   السحر األسودمزاولةبدخول كوكب االشباح ممكناً و، بعبادة االسالف) اپيت (األسالف
أتباع  حتى يسقط.  جراء جهلهم يسقطونومن نوشْڤي  وِرشَْنكْكواكب بيجهل معظم البشر   الحظ،لسوء. ِرشَْنكْ ممكناً بعبادة نوشْڤي

مجرد تسبيح  ان تفيد التي ةمجيدالعلوم ال تنشر ِرشَْنكْ حركة ذكر ذلك،ل. )ْبَرْهَمْجيُّوتي( بدن الرب نورمن  وحدة الوجود المطلقة
 .ةباقيفي داره الالرب  إلى الرجوعيتسنى له لعلى بلوغ الكمال في حياته ساعد الفرد  يَمنْتَْر ِرشَْنكْ ىَهِر

 ٢٦\٩. چ.ب
Pa}a& PauZPa& f-l&/ TaaeYa& Yaae Mae >a¢-ya Pa[YaC^iTa )  
Tadh& >a¢-yuPaôTaMaénaiMa Pa[YaTaaTMaNa" )) 26 ))  



 مْٰايتُو مْٰ ْپـَهلَـمْٰـَپـ پوشْٰمَْٰپـتَْر
 يـَهتشّْتّْايْپـَر اۤي ِمى ْبَهـكْتْـيُّـو

 تَـْمرِٰ اوَپـْه- ْبَهـكْتى مْٰتَـْد َأَهـ
 تْـَمـنَهااتيْپـَري َأشْـنام

 المفردات
-ْبَهكْتي؛  أنا--َأَهْم؛  ذاك--تَتْ؛  يقدم--َهتيشّْتّْياْپَر؛ تتيم ب--اۤيْبَهكْتْ؛  إلّي--ِمى؛ الذي --ياه؛  ماء--ياْمتُو؛ أجر --ْپَهلَْم؛  زهرة--َپْمپوشْٰ؛  ورقة نبات--َپتَْرم
 . الوعي الصفي صاحب —آتَْمنَه-ْپَرياتَ؛  يقبل--يَأشْنام؛ هب ي--تَْمرِٰأوَپْه

 الترجمة
 .أقبلهاسوف  ف ماء أوثمرة نبات أو زهرة أو من يقدم لي بحب وتفان، ورقة

 التفسير
ما معرفة  واجب الفرد من. مفدىاالولي والالرب المتمتع الوحيد و انه عالنه بعد اهابولقيشاء  التي قرابين هنا عن الِرشَْنكْ يكشف

 شاءما يقدم له وف ي سِرشَْنكْ يحب من.  ابتغاء التصفية وتحقيق غرض الحياةالخدمة التتيميةبكان راغباً  ذا اتقديمهمنه  اهللا طلبي
 لكان لك ذِرشَْنكْ شاء لو. ِرشَْنكْ إلى ا أشكالهعلىتقديم اللحوم واألسماك والبيض يجب عدم  عليه، وبناء.  يشاءالويتفادى تقديم ما 

ن يقبل الفهم انه ليجب  عليه، وبناء. "سأقبلها": ويقول عن هذه التقدمةوماء وفاكهة وأزهار خضار بوضوح تقديم ِرشَْنكْيطلب . هطلب
 ِرشَْنكْالرب يشرعها  التي بالبشر هي األطعمة الالئقة والماءالخضار والفاكهة والحبوب والحليب .  واألسماك والبيضاللحوم

 . الصادقتتيمالعلى مستوى  نعمل نكونال فعلنا ف وان يقبلهه لن  ألنال يجب تقديم ما سوى ذلكوشخصياً 
 لمن يطلبون التقدم في الحياة  طعاماًوالئق صفي قربانالفضل  ان من الفصل الثالث عشر في النص الثالث ِرشَْنكْ شْرّي يوضح

ها ن آخر، كل لقمة يلتقموبكالم. سوى الخطيئةون ال يأكلذاته فطعامهم حسب النص ون  من ال يقدموأما.  من العبودية الماديةفكاكوال
 هنمأو ص ِرشَْنكْالرب  أمام صورة وتقديمهانباتية بسيطة شهية تحضير أطباق  لكن  في تعقيدات الطبيعة الماديةتكبيلهمتزيد من 
 بدنه وتنمية األنسجة الدقيقة صفية وت بثباتحياتهمكن الفرد من التقدم في ، سوف يالمتواضعة والدعاء له لقبول هذه التقدمة والسجود

يقبل تقدمة  لكنه  عن الطعامغني ِرشَْنكْ. ب بحالتقدمةهذا، ال مناص من تحضير فوق كل و. تصفية فكره إلى  دماغه مما يقودفي
 .قربان هو العنصر االهم في عملية التحضير والخدمة والِرشَْنكْ نحوبحب وبناء عليه، العمل . طالب رضاه

 بل ْبهَچڤَْد چۤيتا النص من هذااستيعاب هم ال يمكن  يخلو من الحواس،الحق المطلقن بأن و القائلوحدة الوجود المطلقة فالسفة
  يملك حواساًِرشَْنكْ شخصية اهللا العزيز  لكنْبهَچڤَْد چۤيتا متكلم ِرشَْنكْ شخصية دنيويةعلى دليالً  أو ياًمجازالنص هذا معنى ون يعتبر

وهذا ما نعنيه  الحواس،ها من سوا وظيفة اداء من حواسه قادرة على حاسةمطلق  ان ي الوظيفة أحواسه متداخلة ان يردوبالفعل، 
 األحياء في الفصل السابع انه يغرس ِرشَْنكْ يوضح. لو نقصته الحواس لتعذر اعتبار كماله بكل القدرات.  مطلقِرشَْنكْ ان بالقول

 ان  التشديدقتضيي.  أكله وتذوقه الفعليعينهو تقديم الطعام عند  تيمه نداء ِرشَْنكْ عاسم، كذا.  بلمحته الخاطفةفي الطبيعة المادية
 .هبتيم حصور، موتذوقهعلى تناول الطعام  ِرشَْنكْعظيم الحق الفهم قدرة ان . طالق االعلىقه عين أكله وتذوهو سمعه 

 ٢٧\٩. چ.ب

 ياْد َأشْـناسي يـٰشُرواتْ كَي

YaTk-raeiz YadénaiSa YaÂuhaeiz ddaiSa YaTa( )  
YataPaSYaiSa k-aENTaeYa TaTku-åZv MadPaR<aMa( )) 27 ))  

 اتْي يَدداسي ـٰشُهواْج جوي
ي ايَكاونِْتـي اسياتْ تَـَپـْسـ

 ـْم َأْرَپـنَٰ-ـڤَ َمـْد شْٰتَـتْ كورو
 المفردات

 تقشفات --تََپْسياسي؛  كلما--ياتْ؛  كلما--ياتْ؛  تهب--َدداسي؛  تقدم--يٰشُهوجو؛  كلما--ياتْ؛  تأكل--َأشْناسي؛  كلما--ياتْ؛  تفعل--يٰشُروكَ؛  كلما--ياتْ
 .  بمثابة تقدمة--ْمَأْرَپنَٰ؛  إلّي--َمتْ؛  تفعل--ڤَكوروشْٰ؛  ذاك-- تَتْ؛ّي يا ابن كونْت--كاونِْتيا ؛تبذلها

 الترجمة
 ان ترتاضها، يجب التي ترياضاه وكل البته وأ تقدمهكل ما تأكله وكل ما كل ما تفعله و ،نْتّيكويا ابن 

 . ليقدمهات



 التفسير
ال بد من العمل للحفاظ على البدن، .  في مطلق الظروفِرشَْنكْيجعله ال ينسى  صياغة حياته على نحو إنسان واجب كل منلذلك، 

 بعض الشعائر الدينية اءقض. ِرشَْنكْفضل  قبول واجبهلذلك، .  من األكللإلنسان مفر ال. به هنا بوجوب العمل لحساِرشَْنكْ يوصيو
ويقول  حسان إلى االاإلنسان يميل. شََنتْأْر سمى ما يوهذا" اقضها من اجلي":  قائالًِرشَْنكْلذلك، يوصي . متحضرواجب على كل 

التأمل في  إلى الناسيميل . ِرشَْنكْدعم حركة ذكر سبيل في  خردالمض كل المال الفائبذل وجوب وهذا يعني  "لي احسنا":ِرشَْنكْ
 ِرشَْنكْ ىَهِر تسبيح طوال الليل والنهار من طريق ِرشَْنكْمارس التأمل في ي أما من. ال يناسب عصرنا  التأمل ولكنيومنا الحاضر

 .ْبهَچڤَْد چۤيتاالفصل السادس من ما جاء في  لبقاًط األكبر ّيچيوُّـوالكبر المتأمل األ فمن المؤكد انه مسبحته على َمنْتَْر
 ٢٨\٩. چ.ب

 مْْٰر ِاڤَـي ْپـَهال-ـوْبهاشـوْبَهى ش

éu>aaéu>af-lE/rev& Maae+YaSae k-MaRbNDaNaE" )  
SaNNYaaSaYaaeGaYau¢-aTMaa ivMau¢-ae MaaMauPaEZYaiSa )) 28 ))  

 هي َبنْـْدَهـنا- كَـْرَم ىاِسيـكْشُْٰمو
  تْماكْتايو - يُّـوَچ - َسَسنّْـۤيا
 ياسيـشْٰي ماْم اوپاتُوموكْيڤ

 المفردات
؛  الزهد--َسۤياَسنّْ؛  من العبودية--َبنْْدَهنايه؛ العمل --كَْرَم؛  ستتحرر--ىكْشْٰياِسُمو؛  لذا--ِاڤَْم؛  نتائج--ْپَهاليه؛  والمنحوس--َأشوْبَهى؛ عود من المس--شوْبَهى

 .  ستنال--ياسيأوپايشْٰ؛  إلّي--ماْم؛  محرر--ڤيموكْتَه؛  مثبتاً العقل--آتْما-يوكْتَ؛ اليُّوچا --َچيُّو

 الترجمة
هكذا .يل اتأتي و سوف تنعتق،بهذا الزهدبعقل ثابت علّي ، هوشر العملخير من رهن تتحرر  ،

 التفسير
 هذاتوضيح  برۤوَپ ُچوْسوامّيقد توسع و. ڤايراْچيا-يوكْتَ هو التقني لحالمصط تحت هداية فوقية وِرشَْنكْهو من يعمل بذكر  يوكْتَ

 :)٢٥٥\٢\١(  سينْْدهو-تَِرَرساْم -ْبَهكْتيفي كتابه 
اْنۤيـيشَٰا ڤيأناَسـكْـتَـْس

 َجـتَـهنْۤويـهاْرَهـْم اوَپاتْي
 َبـنْْدِهىَسْم - شْٰـنَٰرِٰكْـْدَهـه نيْرَبنْ

بذل  واألعمال تلكضاء  قعليه، وبناء.  إلستحالة ترك العمل دمنا في هذا العالم الماديمان بالعمل و اننا ملزمرۤوَپ ُچوْسوامّي يكتب
للرب وسوف يبلغ نقطة التسليم التام في الزهد، فعلياً  راسخمرآة عقل البذل العمل هذا يجلي . ڤايراْچيا-يوكْتَ هو ِرشَْنكْجرها لـأ

 نوراة في النج تلك بالنفس فنىال ت. أيضاً هذا األساس، يعتق وهذا العتق محدد على.  الروحيالتحقيقالعظيم مع تقدمه التدريجي في 
شكال ا. )ياسيشْأوپايماْم  (سرمدي الالوطن إلى يبلغني بالرجوع عبارة هنا بداره كما هو موضحتدخل بل  )ْبَرْهَمْجيُّوتي(الرب بدن 
 بعد لظفر بقربهوا إليه  عندها الرجوعيستطيع التي  النقطةبلغ قد ،اهللاهداية ب الذي قضى عمره التيم ان  هناذكر، وي خمسةالنجاة
 .رقة بدنهمفا

وكْتَي  اوتْشْياِتىْم ڤايراْچـيا ـمْٰ

 كل ما عليه، وبناء. ليه افوضاً امرهم اً أزلياً خادم ذاته يرىومثله ،ربالخدمة في  البذلالفعلي هو من ال هم له سوى  َسنّْۤياسّيالـ
. ِڤديةعمل أو تكاليف الحكمة الـثواب  بيعبأ ان دونالرب خدمة في  قربانهو  عمل يقضيه وكل. ربالنما يفعله لحساب  ايفعله
 وكأنهيبدو الرب خدمة  إلى قطع المن الصفيالتيم لكن على الرغم من ان  االعتيادي اإلنسانعلى مفروض ِڤديةلتكاليف الـ اقضاء

 .فإنه ال يفعل ذلك ِڤديةيعصى التكاليف الـ
 كما جاء في رالبشأفطن مستحيل حتى على  هونشاطات الصفي التيمتدبير فهم  ان يةڤناشْڤايـالعلى لسان المراجع جاء ، لهذا السبب

على هذا الرب خدمة  إلى قطعالمن).  نا بوْجَهياىَهييْچ موْدرا ڤا،ۤييكْر اكْيا، ڤَرنْتا(:تَِرتْشايتَنْيا تْشَريتاْم كتاب من )٣٩\٢٣- َمْدْهيا(
كل  فوقانه  كما دار البقاء مضمون إلى  ورجوعهومستقبالًاً حاضر تماماًهو محرر الرب في خدمة دبر  دائم التفكير والتأوالنحو 
 .ِرشَْنكْ مثل عيب



 ٢٩\٩. چ.ب

 ـوِتـٰشۤو ْبه- َسـْرڤَ مَْٰهـٱ ُموَس

SaMaae_h& SavR>aUTaezu Na Mae ÜeZYaae_iSTa Na iPa[Ya" )  
Yae >aJaiNTa Tau Maa& >a¢-ya MaiYa Tae Taezu caPYahMa( )) 29 ))  

 اهيينَـ ْپـري ْسـتـٱ يُّـوـنَـ ِمى ْدِڤـشْٰ
 اۤيـ ْبَهـكْتْمْٰتو ماي ى ْبَهـَجـنْتي
 شـاپـى اَهـْمتْــو ِتى ِتـٰش يَِّم

 المفردات
؛  قرب--اهيْپري؛  وال--َن؛  يكون--َأْستي؛  بغيض--ياهْدِڤشْٰ؛  إلّي-- ِمى؛أبداً --َن؛ األحياء إلى جميع --وِتٰشۤوْبه-َسْرڤَ؛  أنا--َأَهْم؛  على حد سواء--َسَمه
 .  أنا--َأَهم؛  حتماً--َأپي؛  أيضاً--تْشَ؛  بهم--وِتٰش؛  مثلهم--ِتى؛  بي--َميِّ؛ تتيم ب--اۤيَهكْتْْب؛  إلّي--ماْم؛  لكن--تو؛  يؤدي خدمة علية--ْبَهَجنْتي؛  إلّي--يى

 الترجمة
، وأنا يقطن فيَّ،  ليهو صديقتتيم من يخدمني ب لكن .دّيل سواسية جميعال. حدأل نحازوال أ أحداً  أحسدال

 . أيضاًصديقه
 التفسير

لكن العلية؟ خدمته  إلى المنقطع التيمشخصية ب يولي عناية فلماذا  استثناء دونِرشَْنكْسواسية عند  يعالجم كان ن اهنا أحد قد يسأل
الرب ان  يعلن. كان من كبار المحسنين وان  حتىشخصيةأطفاله عناية   اإلنسانيولي. من البديهيات بل  جانبهعلى تحيزاًهذا ليس 

 األمطار بغض تسقط التي  بالسحابةِرشَْنكْيقارن . هم بكل ضروريات الحياةزقوبناء عليه، ير. أبناءهمن كل صورة  األحياءجميع 
ذكره  إلى هي انقطاعه تيمه عالمه ان هنا ذكريو. تيمهبشخصية عناية  يولي لكنه  بحراًم يابسة أم على صخرة أسقطتالنظر سواء 

. )ى ِتَميِّ" (نهم فّيا":هنا بجالءالرب  يقول. ِرشَْنكْل في بأن المتصف به متعا ِرشَْنكْذكر يوحي . ِرشَْنكْ بـالعليمما يعني تأصله 
 ْميى ياتْها ما ( بنسبة تسليمها ليالنفسعتني با أنا :بعبارة وهذا واضح  التبادلحضورلفيهم أيضاً  ان الرب  من البديهي،وبالتالي

 هذا ترصيع الخاتم الذهبي باأللماس يبدو عند. الرب وتيمهوعي ى  إلالعلييستند ذلك التبادل . )أَهْمْبَهجامى  ڤَتَتْهايْس ْمْديانْتي تاَپْپَر
هو الرب . اهللاخدمة  إلى  ميلهعندما يصبح عند  كالذهبالفرد بدوي و،أزلياً بينيةالقدرته والرب  سطعي. اللجم افي غايةاالقتران 
دون تنتفي الفردية و. تيمهتيم الرب  يصبح. مى تيمس في حالتها الصفية تاألحياء. مناسب للغاية هذا االقتران عليه، وبناء. ةاأللماس

 .فرديةلمنكر للمذهب ا الفي النفس الهبائيةوالرب  بين تبادليغيب ال. الرب وتيمههذه الصلة المتبادلة بين 
 الرب لتيمهيذكر بأن محاباة ذ  االتفسير هنا أوضح لكن األحياءتحقق منى كل فرد من  التي األمانيجرة بشالرب مقارنة غالباً  ردت

ملكوت نشاطات  إلى ال تنتمي الخدمة التتيمية. عمل ال يخضع لحكم العليهو تجاوب الرب تجاوب . همبهو بيان رحمته الخاصة 
 .العلم والبهجة والبقاءقوامه الذي الروحي ملكوت  بل هي نشاط الالطبيعة المادية

 ٣٠\٩. چ.ب

 ُروشـاتْـ دورا-ِشـتْ سو تْـي َأپـ

AiPa ceTSauduracarae >aJaTae MaaMaNaNYa>aak(- )  
SaaDaurev Sa MaNTaVYa" SaMYaGVYaviSaTaae ih Sa" )) 30 ))  

  ْبهاْك-ا يْبَهـَجِتى ماْم َأنَـنْ
 اهيَمنْتَـڤْـ  َسـ ساْدهوْر ِاڤَ

 َسـهي  ِهـتُوياڤَـسي ڤْـْچايَسـْمـ
 المفردات

؛  رباني--اْدهوهس؛  دون حيدان--ْبهاْك-َأنَنْيا؛  إلّي--ماْم؛ التتيمية يعمل في الخدمة --ْبَهَجِتى؛  يرتكب ابغض عمل--اَرهشتْدورا-سو؛  اذا--ِشتْتْ؛  حتى--يَأپ
 .  هو--َسه؛  حتماً--ْهي؛  مستقيم بعزم--ڤْياڤَسيتَه؛ ةكليبال --َسْمياْك؛  يعتبر--َمنْتَڤْياه؛  هو--َسه؛  حتماً--ِاڤَ

 الترجمة



  صحيحنه أل اعتباره ربانياًب يج،الخدمة التتيميةبمنشغال ذا كان  اأبغض عمل، أحد ارتكب وان حتى
 .ستقرار في عزمهاال

 رالتفسي
العمل :  سوى خيارينالنفس المهيأةليس لدى .  الصحيحالوجهفهمها على ويتعين ، النص بالغة الداللة في هذا هشاَرتْ دورا-سوكلمة 
من المحتم ف والدولة،بأحكام المجتمع لتزام  اال حماية البدن أوجهة من.  الروحيمقامها األصليلوفقاً عمل الو أ ةالماديا شاكلتهلوفقاً 

المستقر على مقامه لديه ، ذلكجانب  إلى .مهيأةال األعمال وهي حياة المهايأة في اهللا تيمى لإ بالنسبةال مختلفة حتى وجود أعم
 الروحي وتسمى األصليمقامه صعيد على  األفعال تلكتقضى . عليةافعال  سمى أفعال ت،ته أو خدمِرشَْنكْغل بذكر  والمنشاألصلي

ما دمنا في حالة  جنب وتتعارض أحياناً إلى جنباً المتصلة بالبدن المادي مهيأة الخدمةالو خدمة التتيميةالتجري . الخدمة التتيميةتقنياً 
كمال عمله منوط بفهمه المضطرد في ذكر  ان هتزاز لعلمهلال لتالفي تعريض مجمل وضعه مكان االقدر بالتيمحرز يت. مهايأةال
 ان ْبهاَچڤَتَْم شْرۤيَمْدفي جاء . ال يجرده من مقامهمثيل عارض  لكن و سياسياً أحياناًما يشين اجتماعياً أ يحتمل ارتكابه لكن ِرشَْنكْ

يُّوچّي  تسبب زلة درجة انها إلى  من القوةنجاسة الماديةال. ذنبهغفر وي تههفوم ته يقّوخدم إلى المنقطعتيمه   في قلبحاضرالالرب 
مكللة  الخدمة التتيميةعليه، بناء و. على الفورمثيلة زلة تقويمه درجة لى  إلفعالية من اِرشَْنكْذكر الرب لكن خدمة  إلى قطعمن

ذكر ستقيم في الما يا سوف تعبر حه ألن عن الدرب السليمزلة عارضةسبب ب تيم حط من شأن النبغي ألحد يال. بالنجاح على الدوام
 . التاليالنصضح في  سيتكما ِرشَْنكْ

 َهِرى ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ َهِرى ِرشَْنكْ َهِرى: تسبيح إلى عزمقطع ب والمنِرشَْنكْفي ذكر  متأصلال ال بد من اعتبار السبب، لهذا
 ساْدهوْر ِاڤَ :عبارة. الصدفةحدث وزل بمحض ن أ وحتى العلي على الصعيد ،َهِرى َهِرى راَم راَم راَم َهِرى راَم َهِرى - َهِرى
من يعمل على ذ  ازيادة التشديدفإنها ل ياهَمنْتَڤْ  كلمةأما. ربانياًما زال  ألنه التيمزلة  باالستخفافعدم بتحذير تعني رباني، هي التي 

نقطاع  االهو الوحيد المطلوب المؤهل. الرب العظيم أمر إنما يعصىفتقيد بهذا االمر دون رضة ازلة ع نتيجة التيمالحط من شأن 
 .الخدمة التتيمية إلى التام

كذا، الهفوة العارضة عن المسلك . تظهر على سطح القمر ال تعيق نوره التي ان البقعة السوداء َنپورا َهىْمسينْرجاء في كتاب 
يشير بل  العليةخدمة ال إلى  المنقطعلتيمز لئجا التصرف المشينأن بساءة الفهم  األحد ينبغي الفي المقابل، .  التيم ال تشينالرباني

الطبيعة  على حربعالن  ا هي أكثر أو أقل بمثابةالخدمة التتيمية. رتباطات الماديةالزلة العارضة فقط نتيجة اال إلى هذا النص
  كما مرال يعود يخضع ثانية ألي زلل هلكن. تهامواجهل ال يملك القوة الالزمة التيم دام ما وهناك احتمال وقوع زلل عارض المادية

بذات  اًتيم انه ما زال يبقى معتقداً هذا النص والحماقات بناء علىكاب  ألحد ارتال ينبغيوبناء عليه، . عندما يشتد ساعده على القتال
 .الخدمة التتيميةب ه لم يتحسَّن مسلكذاا تحققليس على درجة رفيعة من ال التيم ال بد من الفهم ان. الوقت

 ٣١\٩. چ.ب

  تْمااْدَهـْرمـي  ْبَهـڤَـتمْْٰپـَريـكْٰش

i+aPa[& >aviTa DaMaaRTMaa XaìC^aiNTa& iNaGaC^iTa )  
k-aENTaeYa Pa[iTaJaaNaqih Na Mae >a¢-" Pa[<aXYaiTa )) 31 ))  

 يـَهتشّْتّْـيَچ نمْٰيشـهانْتتْـ - تْشْشَـشْـڤَـ
 يهۤيـجانيا ْپـَرتيكاونِْتـ

 ياتيـشْـنَـ ِمى ْبَهـكْتَـه ْپـَرنَٰ
 المفردات

؛  اعلن-- ْپَرتيجانۤيهي؛ّيكونْت يا ابن --كاونِْتيا ؛ يحصل--َهتيشّْتّْنيَچ؛ خيرأ سالم --شانْتيْم-شَشْڤَتْ؛  صالح--آتْما-ْدَهْرَم؛  يصبح--ْبَهڤَتي؛  سرعان--يْپَرْمكْٰش
 .  يهلك--ياتيشْْپَرنَٰ؛ تيم --ْبَهكْتَه؛  لي-- ِمى؛أبداً --َن

 الترجمة
. السالم األخيرفوز بويصلح  يما سرعان .طالق االعلىال يهلك ي تيم ان ،كونْتّييا ابن  ةقو بكل نهاِلأْع

 التفسير
سوى يتحلى ال و.  التتيم به ال يقوى علىالمعاصيالمنغمس في  ان السابعفي الفصل الرب  يقول.  النصساءة فهم هذا اينبغي عدم

ان تفاق  االمحض بمأ قصدنة سواء عن ائنشاطات شبكيف يمكن للمنشغل : التالي السؤال يبقىعليه، بناء و. البتةبصفات حميدة  التيم



نهم أ ومطلقاً الخدمة التتيمية إلى ونيأخذال ء الرذال ان في الفصل السابعجاء . جدير بالطرحمثيل وسؤال ؟ صفياً تيماً يكون
ة قلبه صفيتب العموم علىينشغل  التسعة العبادات إلى نصرفالم التيم :ْبهاَچڤَتَْم شْرۤيَمْد جاء في ،كذا .ن الصفات الحميدةم نومجرد
 سوف ذكر الدائم للرب العظيمال. ألواث ذنوبه مما يكفل غسل كل قلبه في شخصية اهللا العزيز يضعانه . الماديةكل الشوائب من 

حاجة لمثل تلك  ال لكن عن مقامه الرفيعزل يعندما للتصفية يتعين على الفرد قضاءها شعائر محددة  ِڤَدْزالـتشرع . يطهره تلقائياً
 ِرشَْنكْ َهِرى : تسبيحقتضي المداومة على مما يالمستمرالرب   بفضل ذكرالتيمفي قلب مسبقاً  قائمة ةصفيتالوسيلة   ألنالشعائر هنا

  حراً فيبقى الفردرضا زلل عكلمن  للوقاية، َهِرى َهِرى راَم راَم راَم َهِرى راَم َهِرى - َهِرى َهِرى ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ َهِرى
 .من كل الشوائب المادية

 ٣٢\٩. چ.ب

ما ايتْـشْـرياپايپاْرتَْهى ڤْـي  ِهـمْٰ

Maa& ih PaaQaR VYaPaaié[TYa Yae_iPa SYau" PaaPaYaaeNaYa" )  
iñYaae vEXYaaSTaQaa éUd]aSTae_iPa YaaiNTa Para& GaiTaMa( )) 32 ))  

ٱى ي اهينَـيُّو -وه پاَپ يـْسي پـ
 ْسْدرا تَـتْها شـۤوْساۤيـشْي ڤايُّـويْسـتْر

 ْميـتَچ مَْٰپـراي انْتۤيي پـٱِتى 
 المفردات

؛  وليد عائلة وضيعة--نَياهيُّو-پاَپ؛  هم--وهيْس؛  أيضاً-- َأپي؛ الذي--يى؛ خصاأل يلوذ على --ڤْياپاشْريتْيا؛ تْهارِٰ يا ابن ْپ--پاْرتَْهى؛  حتماً--ْهي؛  لي--ماْم
 --َچتيْم؛  إلى العظيم--راْمَپ؛  يذهب-- ۤيانْتي؛ حتى وإن--ِتى َأپي؛  الوضيعةطبقاتال أهل --اْدراهشۤو؛  أيضاً--تَتْها؛  التجار--اهڤايشْيا؛  نساء--ياهيْستْر

 . المصير

 الترجمة
 إلى فإنهم يرتقون، الً نساء أم تجاراً أم عما؛ضيعة ودةوالمن  واكان وان ،ي بون يلوذمن ان ،تْهاِرْپ ابن يا

 .خيرالمصير اال
 التفسير

عينية مايز في مفهوم ت الاقوم هذي. الخدمة التتيمية التمييز بين درجات البشر في مجال انعدام هنا بوضوح عن الرب العظيم يعلن
جاء في .  على حد سواء فرد جدير بالمصير العظيمكل. يةالخدمة التتيمب المنشغل إلى نتفي بالنسبةيلكنه  ولباسها البدني الذات
 في صفيةالت ،)ذاَلنْشَتْ (آكلة لحوم الكالب  أوالبشريةأدنى منازل الحياة هم على مكن حتى لمن يانه ) ١٨\٤\٢ ( ْبهاَچڤَتَْم شْرۤيَمْد
 زول معها كل فروقات الترتيبدرجة ت إلى قوةال الصفي من التيم ورشاد الخدمة التتيمية عليه، وبناء.  الصفيالتيم صحبة

 الطبيعة شواكليصنف البشر حسب .  صفيبتيمرشاد الصحيح ممكنة حتى ألبسط البشر اذا وجد مالذه باالالفرد تصفية . جتماعياال
 )شۤوْدَرْز (ظلمةلاوأهل  )ڤايشْياْز (الحماسة والظلمة وخليط من )تْريياْزشَكْ (الحماسة وأهل )ةنَْبراْهَم (صالةاألأهل  إلى المادية
 التيمو  لكن الخدمة التتيميةثيمةالعائالت اال عادة بذراري ون ال يتصلعليا المراتبال أهل .)ْزذالَنْشَتْ(نجسة لعائالت الذراري ا ودونهم
لوذ يلمن  ممكن فقط هذا وأرفع درجات كمال الحياة إلى تتيح ألهل المراتب السفلية الوصولانها درجة  إلى من القوةالصفي 

 .يُّوچۤيْزالـو) ْزْچۤيانۤي (أرباب النظر بصورة تامة ليتخطى ِرشَْنكْيلوذ بـ ان لإلنسانينبغي . ِرشَْنكْـب
 ٣٣\٩. چ.ب

يك اۤيـ پونْٰااهـ پونَـْر ْبراْهـَمـٰنمْٰ

ik&- PauNab]aRø<aa" Pau<Yaa >a¢-a raJazRYaSTaQaa ) 
AiNaTYaMaSau%& l/aek-iMaMa& Pa[aPYa >aJaSv MaaMa( )) 33 ))  

 اْس تَـتْهايـشَْٰرجاْبَهـكْتا ر
 ـْملُوكَ مْٰاْم َأسـوكْـَهـيتْـيَأن
 ا ْبَهـَجـْسـڤَ ماْمي ْپـراْپـمَْٰمـإ



 المفردات
 تام --َأسوكَْهْم؛  زائل--َأنيتْياْم؛  أيضاً--تَتْها؛  ملوك ربانيين--ياهشَٰرِٰ -راَج؛  عباد--اْبَهكْتاه؛  صالح--ااهۤيپونْ؛ ة براْهَمنَٰ--اهٰناْبراْهَم؛  ثانية--پونَه؛  كم--كيْم

 .  إلّي--ماْم؛ خدمة حبيةب ينشغل --ْبَهَجْسڤَ؛  يكسب--ْپراْپيا؛ هذا --َمْمإ؛  كوكب--ْملُوكَ؛ بالشقاء

 الترجمة
لزائل  الذين يخدمونني بحب وبذل في هذا العالم اينالرباني والملوك التيمالصالحين وو ةنَْبراْهَمالـكيف بف

 !؟الشقي
 التفسير

هذا العالم زائل ويغص  :وضوح هنا بيذكر. لألحياءة هذا العالم ليس موطن سعاد لكن  في العالم الماديالبشرتتفاوت درجات 
 يقول. بالشقاءهذا العالم زائل ويغص  ان شخصية اهللا العزيز أعلن. )ْملُوكَ ْمأنيتْياْم أسوكَْه (رفيقعاقل ل  الئقاً موطناًوليسبالشقاء 
 العالم زائلهذا أن ب ْبهَچڤَْد چۤيتا من هنفهما  معلى خالف  خياليالعالمهذا أتباع وحدة الوجود المطلقة ان ال سيما  والفالسفةبعض 

 .البهجةالعالم اآلخر سرمدي  بالثبات على خالف العالم هذا ال يتسم. زائلشيء خيالي وشيء  بون بعيد بين وهناك. وليس خيالياً
أحد يليق ب ال. "داري الباقية إلى  سريعاًرجعأو ك في خدمتي ذاتبذلا":قائالالرب  ويخاطبه عائلة ملكية ربانية سليل أْرجوَن كان

 هي الطريقة الوحيدة الخدمة التتيمية. لينعم بسعادة أبدية اهللا  التعلق بصدرلإلنسانينبغي . شقاءالغاص بالفي هذا العالم الزائل البقاء 
 . وجعل حياته كاملةِرشَْنكْ ذكر لإلنساننبغي  السبب، يلهذا.  البشرمراتبجميع  مشاكلالكفيلة بحل كافة 

 ٣٤\٩. چ.ب

 تُو ْبَهـكْ- َمـنا ْبـَهـڤَ َمـْد -َمـْن 

MaNMaNaa >av MaÙ¢-ae MaÛaJaq Maa& NaMaSku-å )  
MaaMaevEZYaiSa Yau¤E-vMaaTMaaNa& MaTParaYa<a" )) 34 ))  

   نََمْسـكورومْٰ ماۤياجۤي -َمـْد 
 ڤَـْميوكْتْـڤاي يسڤايشْياِاماْم 

 ـهنَٰاي َپـرا- َمتْ مْٰآتْمانَـ
 المفردات

 --ِاڤَ؛  لي--ماْم؛ يسجد --نََمْسكورو؛  إلّي--ماْم؛  عابد--ّياجۤي؛  لي-- َمتْ؛ تيم--ْبَهكْتَه؛  لي--َمتْ؛  يصبح--ْبَهڤَ؛  ال ينقطع عن ذكري--اَمناه-َمتْ
 . يب متيم --هنََٰپرايا-َمتْ؛  ذاتك--آتْمانَْم؛  بذا--ِاڤَْم؛ ع مشبَّ--يوكْتْڤا؛  ستصل--ياسيشِْٰا؛ ةكليبال

 الترجمة
 .بكل تأكيد إلّي أتيتوف  س بي،تشبعك التامب. عبدنياواسجد لي وحبي تتيم ب ؛ دون انقطاعذكريب عقلك اشغل

 التفسير
 أحياناً على رذالءالن ي المعلقبعض يعمل. ةالمادألواث  من تصفية الوحيدةالوسيلة هو  ِرشَْنكْذكر  ان وضوح من هذا النص بيستفاد

لمعلقون يصرف ا الحظ، لسوء. ِرشَْنكْ شخصية اهللا العزيز إلى ةصفي خدمة تتيميةقضاء وجوب  هنا بضحاوالمعنى ال حريفت
الحق  هو ِرشَْنكْ. ِرشَْنكْ عين ِرشَْنكْعقل  ان أمثالهمتصورات وهمية ال أساس لها من الصحة ويجهل إلى قارئ  عقل الرذالءال

تّي  َسَرْسڤَهانْتَ سيدّْْبَهكْتي يستشهد به َنپورا ْرَمكۤوفي نص جاء .  عقله وذاتهعينو  وصورته مطلقةالبشر وليس من المطلق
 تْشايتَنْيا من كتاب )الۤيل -آدي(باب من الفصل الخامس من  )٤٨ -٤١ وصالنص( تعليقه على معرض في ياشْآنوْبهافي  ْسوامّيُچو

ة وهيألطمس على ن والمعلق يعمللكن ) يتْتْش كْڤَِتاڤيْدي ِر ِنشْڤَْمياٱ ُدويْبِهِدَهى ِدهي ڤ(  عين ذاتهِرشَْنكْالرب  جسمان : تَِرتْشَريتاْم
 .ههذا جهل مطبق ب ان مع  تلكتضليليجني البعض أرباحاُ طائلة بعملية الو.  بهلجهلهم  بين عقله وبدنهالمغايرةاثبات  وِرشَْنكْ

كان  لكن ِرشَْنكْ عن ذكر ينقطع ال كان  الذيِرشَْنكْ خال َسْمكَالملك  على هذا النحو بدافع الحسد مثل ِرشَْنكْثمة فئة شريرة تذكر 
 وهذا  عميقحب بِرشَْنكْذكر  نبغييفيد بل  ال يذكر الهذا ولقتله ِرشَْنكْسيقدم بها  التي اللحظةينتظر  دائم في قلق كان. عدائياًتفكيره 

شخصية   هوِرشَْنكْ. سيد روحي ثقة ن عالعلمي انها تلق؟  هي التنمية المناسبةوما. ِرشَْنكْـب مواصلة تنمية العلمنبغي ي. ْبَهكْتيهو 
 ِرشَْنكْ عنالحديث هذا النوع من . والخلود العلم وجةهبال بل صورة مادياًبدنه ليس  ان مراراً التوضيحلنا تقدم  وقد اهللا العزيز

 .من المصدر الخاطئ ليس سوى فهم عقيم ِرشَْنكْ فهم وإال فمجرد التتيم بهسيساعد الفرد على 



عليه المثابرة على يتعين  كما اهللا هو ِرشَْنكْن بأ قلبيةبقناعة  ِرشَْنكْـالصورة األزلية لب فكره شغل لإلنسانذا األساس، ينبغي  هعلى
  السجود ومبدأهايةخدمة التتيمال حيث تمارس ِرشَْنكْ عبادةاقيمت ل التي  الهندبالد في هياكل مئات اآلالف من الثمة. عبادته

 ويعينه على بالكلية ِرشَْنكْوف يغرقه في حب  سما وهذا بدنهولسانه و عقله ، شاغالًِرشَْنكْ نم السجود لصي للفردنبغي. ِرشَْنكْـل
 ابتداءالعبادات التسعة ب  ذاتهشغلالخدمة التتيمية بل االنذال صرفه عن  علقينلمل سمحي ان ألحد نبغي يال.  لُوَكِرشَْنكْ إلى االنتقال
 .ياإلنسانالمجتمع  هي أرفع منجزات  الصفيةالخدمة التتيمية. ِرشَْنكْ والتسبيح حول عبالسم

النظر وطلب قوى التصرف في  الصفية تخلو من  ان الخدمة التتيميةْبهَچڤَْد چۤيتا من والثامنفي الفصلين السابع لقد تم التوضيح 
 في النافذ َپَرماتْما و )ْبَرْهَمْجيُّوتي(مثل الرب وجه أ مختلف إلى  قد ينجذبته تصفيكتملمن لم تان . ئيلجزااعمل والالعناصر المادية 

 . بصورة مباشرةاهللاخدمة  إلى يأخذ  الصفيالتيم لكن القلب
 التيمزلة . ِرشَْنكْـل  نيل الهبة العظيمةعن الفطنة وعاجزين ن معدوميعباد المالئكة ان  توضحِرشَْنكْ قصيدة جميلة حول توجد

 ال بد من اعتبار المنقطع.  هفوته على الرغم منالنظر والتصرف أهل  منسواهيقتضي اعتباره فوق ن  لكمسيرةمحتملة في بداية ال
شخصية   ألن دون ريبتامالكمال الرسخ في  ما يوسرعان انقضاء زلته العارضة من بد وال  على أتم وجهاًيربان ِرشَْنكْذكر إلى 

 بصورة مباشرة ليحيا بسعادة ِرشَْنكْذكر  إلى  األخذفطنلل ينبغي عليه، وبناء. مما يمنع زلتهم األصفياءه تيميتولى أمر  اهللا العزيز
  . في النهايةِرشَْنكْـل ة العظيمةهبال ويظفر ب الماديالعالمفي هذا 

 .مكنون العلم بعنوان شْرۤيَمْد ْبهَچڤَْد چۤيتا التاسع من الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ تنتهي تفاسير هنا إلى

 شرالفصل العا

 
 اهللا عز

 ١\١٠. چ.ب

 اوڤاتْـشَ ْبَهَچـڤاْن -شْـرۤي 

é[q>aGavaNauvac  
>aUYa Wv Mahabahae é*<au Mae ParMa& vc" )  

Yatae_h& Pa[qYaMaa<aaYa v+YaaiMa ihTak-aMYaYaa )) 1 ))  

 ُهو با-ا ِاڤَ َمـها يْبهۤو



 شَـهتْـ ڤَـمَْٰمـو ِمى َپـَرـٰنرِٰشْـ
 اياٰنامـايۤي ْپـرمَْٰهـٱاتْ ِتى ي

ڤَ اۤياي كاْمـ-تَ يهي امۤيكْشْٰٰـ
 المفردات

-شَهتْڤَ؛  عظيم--َمْمَپَر؛  لي--ِمى؛  اسمع--وٰنرِٰشْ؛  يا شاكي السالح--ُهوبا-َمها؛  حتماً--ِاڤَ؛  ثانية--ياهْبهۤو؛ شخصية اهللا العزيزقال  -- أوڤاتْشَْبَهَچڤاْن-شْرّي
 . لنفعك --اۤيكاْميا-هيتَ؛  يقول--اميۤيكْشْٰٰڤَ؛ نك من المقربين إلّيأل --اياٰناۤييامْپر؛  أنا--َأَهْم؛  إليك--ِتى؛  هذا الذي--ياتْ؛  أمر-

 الترجمة
 .يخليلألنك  نفعكلسأزيدك علماً خير مما سبق لي شرحه  ،أْرجوَن يا شاكي السالح: عزيزالشخصية اهللا قال 

 التفسير
. )ْبَهَچڤاْن (العزيز هو والزهدوالشهرة ال لجم والثراء والعلم واالقوةب غنيالان : اليالتعلى النحو  ْبَهَچڤاْن كلمة موني َپراشََرشرح 
 كبار الحكماء قطع األساس، هذا وعلى. على الكوكب األرضيحاضراً  عندما كان طالق اال السداسي علىهعزعن  ِرشَْنكْكشف 
الرب  تقدم كشف ،قبل ذلك. هأمجادوه عز عن أْرجوَنلـ  اآلن َنِرشْكْيكشف . شخصية اهللا العزيز  هوِرشَْنكْ بأن موني َپراشََرمثل 
سبق له . ه بالتفصيلعز في هذا الفصل عن أْرجوَنلـ  يكشف هنا،و.  بداية الفصل السابع من تعمل وكيفقدراتهمختلف عن 

ومرة ثانية  أْرجوَنلـ كشف يفي هذا الفصل و. تتيمالقناعة الراسخة في التثبيت من اجل في الفصل السابق   قدراتهمختلفوأوضح 
 . السداسيهعزو آياتهعن 

ق احساسه م مما يعهتيم صحبة في دوماً ه االستماع عنفردلينبغي ل. اهللا عن هاد استماعيازد بالخدمة التتيميةفي  خاًوزداد الفرد رسي
يقول . ه المشاركة فيسواهم على يتعذرينما  بِرشَْنكْذكر  إلى فعالًالمتلهفين  على التيم في صحبة يقتصر الحوار. الخدمة التتيميةب

 .عليهنه عزيز جداً  انه ينفعه بهذا الكشف ألأْرجوَن إلى الرب
 ٢\١٠. چ.ب

 اـناهَچ -دوه سوَر ينَـ ِمى ڤ

Na Mae ivdu" SaurGa<aa" Pa[>av& Na MahzRYa" ) 
AhMaaidihR devaNaa& Mahzs<aa& c SavRXa" )) 2 ))  

 اهيـشَٰ نَـ َمَهـْرمْْٰپـَرْبَهـڤَـ
 مِْٰدڤاناي ْر ِهـيَأَهـْم آد

  تْـشَ َسـْرڤَـشَـهمْٰاـٰنۤيـٰشَمَهـْر
 المفردات

 --ْهي؛  َأصل--آديه؛  أنا--َأَهْم؛  كبار الحكماء--ياهشَٰرِٰ-َمها ؛أبداً --َن؛  أصل، غنى--ْپَرْبَهڤَْم؛  المالئكة--اَچناه-سوَر؛  اعلم--ڤيدوه؛  لي-- ِمى؛بداًأ --َن
 .  من كل الوجوه--هَسْرڤَشَ؛  أيضاً--تْشَ؛  لكبار الحكماء--ْمٰناۤيٰشرِٰ-َمها؛  المالئكة--ِدڤاناْم؛ حتماً

 الترجمة
مصدر المالئكة  أنا من كل الوجوه،ذ  ا، أو عزيأصلين رفووال كبار الحكماء يعالكثيرون  المالئكة ال

 .والحكماء
 التفسير

 مصدر جميعانه شخصياً هنا الرب  يذكر. علة العلل يكبره كبير وهو ال ،عظيمرب الهو ال ِرشَْنكْان  هيتاْم َس-ْبَرْهَمفي جاء 
فما بالنا بالعلماء المزعومين لهذا الكوكب  واسمه وشخصيته ِرشَْنكْ وكبار الحكماء عن فهم المالئكة يقصر.  والحكماءالمالئكة

معجزات ادية تكشف عن تيعاقيامه بأعمال  وإنسان صورةب األرضلى ع تجلي اهللاسبب على فهم  أحد يقوىال ؟ األرضي الضئيل
 المالئكة حتى  تخميناتلقد اخفقت. ِرشَْنكْالمؤهل الالزم لفهم بية ليست كاديمالدرجات األ ان يقتضي التنويهيه،  علوبناء. رائعة

شخصية اهللا   حتى على كبار المالئكة فهمالمتعذر بوضوح انه من شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم في جاء. ِرشَْنكْ فهم في مسعىوكبار الحكماء 
 إلى  أووحدة الوجود المطلقةفلسفة تناقض  إلى وصوالخميناتهم حتى أقصى حدود حواسهم القاصرة يمكنهم التوغل في ت. العزيز

 .محال حمقاال تخمين الذلك بمثل ِرشَْنكْفهم  لكن تخيل شيء إلى  أو الثالثة الطبيعة الماديةشواكلشيء ال تكشفه 



 ".واجب العلمالرب  أنا .شخصية اهللا العزيز بصفةحاضر ذا  أنا ها:"بالقول الحق المطلق كل من يطلب فهم إلى هناالرب  لمحي
العلم والبهجة  صورة ِرشَْنكْ فهم واقع، يمكنناال في.  حضوره الشخصي عن فهم اإلنسانقصور  على الرغم من موجودالعلي المقتدر
 لكن ْبَرْهَمْنقدرة المادية فهم رين باللمسييمكن ل .شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم  وْبهَچڤَْد چۤيتاكل من  فيكالمه الوارد بمجرد التمعن في ، والبقاء

 .العليالمقام  بلوغ قبليستحيل فهمهم هللا 
 الطبيعة الماديةهؤالء النظار الملوثين بما زال .  حق فهمهالبشر عن فهمالنظر لقصور غالبية  أهل  علىنعمته إلظهار ِرشَْنكْ هبطي

له مين  المسل الرب العظيمتيمال يقدر سوى . عنها ِرشَْنكْكشف  التي معجزاتال رغم مناهللا على ال هو )ْبَرْهَمْن (النور ان ونيتوهم
  الفوريلتسليما إلى يمانهم وحبهم يدفعهم ا ألنالنوراني ْبَرْهَمْنبمفهوم تيم الرب  يعبأ ال. تهبرحم ِرشَْنكْ عين على الفهم انه ةكليبال

 )آتْما(اهللا ان حتى كبار الحكماء يوافق  عليه، وبناء. ِرشَْنكْ لـالعليةرحمة ال بمهسواعلى الفهم دون ون ويقدر لشخصية اهللا العزيز
 .واجب العبادة

 ٣\١٠. چ.ب

  تْـشَمْٰي ماْم َأَجـْم أناديُّـو

Yaae MaaMaJaMaNaaid& c veita l/aek-MaheìrMa( )  
ASaMMaU!" Sa MaTYaeRzu SavRPaaPaE" Pa[MauCYaTae )) 3 ))  

  َمـِهـشْـڤَـَرْم- لُوَك يِڤـتِّ
 ـوٰشىَمـْرتـي  َسـ َهـهذْۤوَأَسّم

 اِتىيـتْشْه ْپـَرموي پاپا-َسـْرڤَ 
 المفردات

 غير --هۤوذَْهّمَأَس؛  السيد العظيم--ْمإشْڤََر-َمها؛  للكواكب--لُوَك؛  يعلم--ِڤتيِّ؛  أيضاً--تْشَ؛  دون بداية--يْمأناد؛  غير مولود--َأَجْم؛  لي-- ماْم؛ الذي--ياه
 .  يعفى--ياِتىتْشْموَرْپ؛ لخطايااثواب  من كل --پاپايه-َسْرڤَ؛  بين الخاضعين للموت--وٰشىْرتْيَم؛  هو--َسه؛ مضلل

 الترجمة
من محرر ، بل بين البشر يكون ضاالً  ال، العوالملكل الرب العظيمأني و ،غير مولود وبال بدايةني أ يعلم من
 .بوذنالكل 

 التفسير
صعيد  إلى ترقية أنفسهم إلى عينان السا .سيدَّْهيى كَتْشسيْد ياتَتي شوَسَهْسِر ْمنااۤيشَْمنو: في النص الثالث من الفصل السابعجاء 

ن بأ من يبلغ نقطة الفهم لكن وتهعلم الال بالجاهلينماليين وماليين البشر ون يفوق بل عتياديين اال البشرمن الروحي ليسوا التحقيق
 فهم ن حقاً علىعاملي من بين ال وغير المولود، فإنه أكثر المحققين نجاحاًطالق اال والمالك علىشخصية اهللا العزيز هو ِرشَْنكْ

ا المقام  هذ على على أتم وجهِرشَْنكْ ألوهيةيستوعب  ان  بعد ذنوبه من كل شوائبتماماًالتحرر الفرد  يستطيع. الروحيهم جوهر
 .وحده
 األحياءسائر عن الرب  يتميز. َأَجْمالثاني بصفة وصفت في الفصل  التي األحياء إلى ال تشير "غير مولود" تعني التي َأَج كلمة

 عند  حتى غير المولود عينهبصفةويتجلى  تبدليثابت ال الرب  جسم لكن هاجسم النفس المهيأةتبدل .  بالمادةهاالمتناسخة نتيجة تعلق
 .ته العليا الباطنةفتنيبقى في للقدرة المادية بل ال يخضع  ان الرب  الرابعالفصل في جاءلذلك، .  العالم الماديهذا إلى هبوطه
مخلوقاً مثل  ليس ِرشَْنكْ لكن المادي العالم ن عداد مخلوقات هذاجميع المالئكة م.  خلقهبائن عنقبل الخلق وهو  موجوداًالرب  كان
 . المالئكةسائر و شيڤَ  وْبَرْهماخالق  ، الشخص العظيم لكل الكواكبهو. شيڤَ  وْبَرْهما المالئكة كبار

.  قبل تحرره من كل ذنوبهاهللا أحد ال يفهم. فوراً كل ذنوبهلك يتحرر من كل من ذ حققين عن المخلوقات وئ باِرشَْنكْوبناء عليه، 
 .ْبهَچڤَْد چۤيتا إلى ستناداً االخدمة التتيميةبكما ال يمكن فهمه سوى 

  بالقدرفطنال.  وهذا ما يعاد ذكره هنابشرمن اله حسب وحده يرذيلالذ مر ان  اإنسان ِرشَْنكْأن بالفهم  إلى  ألحد السعينبغي يال
 .شوائب ذنوبهعن كل  دوماً منزههو الرب مقام عظمة  لفهم الزمال
 عندما": بالنص التاليشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي التناقض  هذا توضيحجاء ؟ غير مولود فكيف يمكن القول انه ِدڤَكّيمعروف بابن  ِرشَْنكْ

 ."صورة طفل بشريب ثم ليةصصورته األ ب تضعه أمه بل تجلىلم ،ڤَسوِدڤَ  وِدڤَكّي أمام ِرشَْنكْتجلى 



س في العالم المادي هو ود والنحو السعمفهوم. ة أو منحوسةمسعود وال تشوبه ردة فعل علي أمر  هوِرشَْنكْ بتدبير ما يجري كل
يستند  . مسعودةنتخيلها نحن نما اذاتهابحد الطبيعة المادية  المنحوس لنحوس المادي لغياب السعادة في العالم تقريباً فكري اختالق

تكون أعمالنا  ان  أردناذاااهللا بهدى  بد لنا من العمل ال ، السببلهذا. ةصفي الالخدمة التتيمية في ِرشَْنكْذكر  إلى السعد الحقيقي
 هو الروحيالسيد  أمر. السيد الروحي الثقةكالم  وْبهَچڤَْد چۤيتا و شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم مثل الشرعية ِڤدية الـكتبمبين في الا ذ وهمسعودة

 عمل وكلالثالثة  المصادر تلكبين  دون تباين  هو أمر واحدِڤَدْزن والـوالرباني والسيد الروحي أمر .نه ممثلهأل مباشرة اهللاأمر 
 الزهد  موقفهو في مجرى قضاء نشاطاته تيمال موقف. العالم الماديعمل شر خير وثواب  منيخلو  األوامر تلكيباشر بمقتضى 

 .مزعوميُّوچّي  وأ َسنّْۤياسّيثوب يرتدي حقيق وليس من يُّوچّي و  زاهدهو ، اهللاوكل من يعمل بهدى . )َسنّْۤياَس(
 ٥-٤\١٠. چ.ب

 َهـهوـْم َأَسمُّْچـۤيانَ ْريبودّْه

buiÖjaRNaMaSaMMaaeh" +aMaa SaTYa& dMa" XaMa" )  
Sau%& du"%& >avae_>aavae >aYa& ca>aYaMaev c )) 4 ))  

Aih&Saa SaMaTaa TauiíSTaPaae daNa& YaXaae_YaXa" )  
>aviNTa >aava >aUTaaNaa& Mata Wv Pa*QaiGvDaa" )) 5 ))  

 ـَمـه َدَمـه شَمْٰايكْشَٰـما َسـتْـ
 ڤُوْبهاٱ ڤُو ْبَهـمْٰ دوْهكْـَهـمْٰسـوكْـَهـ

 ام ِاڤَ تْـشَيشـاْبَهـتْـامْٰ يْبَهـ
 ْسيـط َسَمـتا توشْٰأهيمْٰسا

 اشَـهيٱو اشي مْٰ دانَـُپوتَـ
 مْٰتاناْبهاڤا ْبهۤوي ْبَهـڤَـنْت

 اْدهاهي ڤ- ْچتَْهـرِٰ ِاڤَ ْپـَمـتَّ
 المفردات

؛  سعادة--سوكَْهْم؛  حكم العقل--شََمه؛  حكم الحواس--َدَمه؛  صدق--َستْياْم؛ غفران --كْشَٰما؛  حرية من الشك--َأَسمُّوَهه؛  علم--ْمْچۤيانَ؛  فطنة--بودّْهيه
 --َسَمتا؛  المسالمة--أهيمْٰسا؛  و--تْشَ؛  أيضاً--ِاڤَ؛  عدم الخوف--َأْبَهيام؛  أيضاً--تْشَ؛  خوف--ْبَهيام؛  موت--َأْبهاڤَه؛  والدة--ْبَهڤَه؛  شقاء--دوْهكَْهْم

 --اْمتانْبهۤو؛  طبائع--اْبهاڤاه؛  يتبلور--بَهڤَنْتي؛  الصيت السيء--أياشَه؛  الصيت--ياشَه؛  التصدق--دانَْم؛  تقشف--تََپه؛  القناعة--توشْٰطيه؛ اتزان العقل
 .  مدبرة--اڤيْدهاه-تَْهْكرِْٰپ؛  حتماً--ِاڤَ؛  مني--َمتَه؛ لالحياء

 الترجمة
 والعقل والسعادة  وضبط الحواسلصدقا والعفو و،وهمالالشك والحرية من  والعلمفطنة و خالق الوحدي أنا

 والصيت حساناإل ومجاهدةالوالقناعة و رزانةال ووالشقاء والوالدة والموت والخوف والشجاعة والالعنف
 .الحسن والسمعة السيئة

 التفسير
 من المنظورياء  على تحليل األشقدرةالهي  الفطنة . هنايأتي ذكرها وِرشَْنكْ خلق من الحميدة والذميمة األحياءمختلف صفات 

ال و وحدها بالمادةتعلق  في الكليات والجامعات ت اإلنسانيكتسبها التي خارجال موعل. والمادةعلى فهم الروح يدل العلم  بينما الصحيح
 العناية على إلقتصارهاعلم الروح إلى  حديثة الالتعليممناهج  فتقرت. والمادة يدل على التمييز بين الروح العلم ألن ماًوعل  هناايقبل به

 .ة علوم قاصرةالجامعيالعلوم ، لذلك.  الماديالبدنبالعناصر المادية واحتياجات 
يجب .  بالتأكيدلكن ببطء فيتحرر من الحيرة العلييتخطى التردد ويفهم العلم  عندما )وَهىَأَسمُّ( والوهمالحرية من الشك  الفرد حققي

 التغاضي عن االساءات لإلنساننبغي يذ  االتطبيق واجب )ماشَكْ (سامحتال .عناية وتأنيكل ب بل بشكل أعمىعدم قبول شيء 
 ماعييقتضي العرف االجت.  لنفع اآلخرين دون تشويه العاريةلحقائقتعني عرض ا َستْياْم. قد تبدر عن اآلخرين التي الصغيرة

 ذا ا.علجمي لكي يفهمها احقيقة دون مواربة القول بل يجب صدقاًهذا ليس  لكن  للغير فقطمستساغةلحقيقة عندما تكون المصارحة با
ذ  ابهاتفادي التصريح ال ينبغي  لكن  أحياناًمستساغةغير يقة ربما كانت الحق. تحذير الناس منهالصدق يقتضي ف  لصاًاإلنسان كان

 . هو تعريف الصدقهذا.  الغيرنفع الحقيقة العارية لعرضيتطلب الصدق 



توفير الحاجات الحسية بال بأس . غير الضروريةية شخص اللملذاتل ستغالل الحواسا عدم وجوبيعني ) شََم ( الحواسضبط
يجب الحد من استعمال  عليه، وبناء.  تشكل عقبة كأداء على درب التقدم الروحي،الملذات الحسية غير الضرورية لكن الضرورية

ه يشكل  ألنالمال في التفكير بكسب  تضييع الوقتكما ينبغي عدم ال تلزم التي الحواس دون ضرورة مثل تفريغ العقل من الشواغل
من أما القوة الفكرية ف. سناد والحجةباال ومن ثم عرضها لإلنسان الملحةفهم الضرورة بالعقل شغل  يجب. للفكرسوء استخدام 

تكون  ان ينبغي )سوكَْهْم( دةالسعا.  وذوي الفكر الرفيعالسيد الروحي ونوالرباني: ِڤَدْزلـ لالثالثةالمراجع في صحبة جب تنميتها اوال
كل ما جب قبول ي. ِرشَْنكْ ذكر نمية تيناسبال كذا، كل ما يسبب االلم أو الشقاء . ِرشَْنكْ الروحي لذكر العلماالمور المناسبة لتنمية ب

 .ما ال يناسبهكل  ورفض ِرشَْنكْيناسب تنمية ذكر 
تشير . ْبهَچڤَْد چۤيتا في بداية مركما  والموتلوالدة با للنفس الهبائيةصلة  ذ ال ا بالضرورةالبدن الماديتدل على ) ْبَهڤَ (الوالدة
 ال ِرشَْنكْذكر  إلى المنقطع. القلق بشأن المستقبلفمرده  الخوفأما  .الطبيعة الماديةملكوت في  النفستناسخ  إلى  والموتالوالدة

 له ئ ما يخبسواه يجهل بينما مشرق جداًمستقبله لذلك، . السماء الروحيةالوطن الخالد في  إلى رجوعهيعرف الخوف ليقينه من 
 فيجاء . يحررنا من كل مخاوفنا ،ِرشَْنكْالمثابرة على ذكر  وِرشَْنكْفهم . دائمقلقه البمصيره وهذا هو مصدر يجهل  كما المستقبل

 بمغايرته والموقنها يخيف المتحرر من شيءال  لكن الطبيعة الماديةع وعينا بمرد الخوف هو تشب ان )٣٧\٢\١١ ( شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم
 انعدام الخوف. ِرشَْنكْالبعيد عن ذكر الخوف هو سَِّمة . مستقبله المع.  هللا لفهمه بأنه من قدرتهالعليةالخدمة بينشغل  المادي وهلبدن

 .ِرشَْنكْذكر  أهل  سوى عندممكنغير ) أْبَهياْم(
واالجتماع السياسة رباب يعد بها أ التي المادية األعمال.  األذى أو الشقاء بأحدلحاقا فيدل على وجوب عدم) ساْمأهي (الالعنف أما

 ساْمأهي. لإلنسانحقاً  نافعجهلهم بما هو  والعليةالبصيرة  إلى فتقارهمإل نتيجة طيبة ةأي إلى ال تؤدي واإلحسان المادي وغيرهم،
وبناء عليه، كل حركة . الروحي للتحقيق قصودالبدن المادي م. تم وجه البشري على أبالبدننتفاع  اال علىفردعني وجوب تدريب الي

 .هايدعم السعادة الروحية المستقبلية للبشر عامة ويوطد ماهو  الالعنف .لبدن البشريفإنها مؤذية ل ،لكقصد ذتأو هيئة ال 
ر و أو النفالتعلقفراط في  االن ألنفورتعلق أو بول العالم المادي دون ينبغي ق. وروالنف التعلق تنزه عنتدل على ال) َسَمتا( رزانةال

 برفض ِرشَْنكْذكر  إلى نقطع للمصلة ال. ه هي الرزانةهذ. رفض ما خالفه وِرشَْنكْذكر تعميق  زيد منقبول ما ييتعين . غير الئق
 .ِرشَْنكْذكر بلوغ ب من باب نفعه ال ا أمرأو قبول

ما بالقناعة تعني رضى الفرد .  ضرورةتطلب بذل جهد بال ياالمر الذي ،مادياتال جمع إلى التلهفدل على عدم ت) يطتوشْ (قناعةال
توضؤ الو مثل النهوض عند السحر كثيرة بهذا الصدد اً أحكامِڤَدْزلـذكر ات. الرياضاتعلى  تدل ْستََپ  كلمة.برحمتهالرب يرزقه 

 اإلنسان إلى قد ال يميل كذا،. رياضةشقة هو ع به من مكل ما يتطو لكن السحر في النهوض عند صعوبة قد يجد الفرد. ستحمامباال
مع . ِرشَْنكْعلى التقدم في ذكر بالعزم  المطلوبةتقبل هذه المتاعب البدنية ال بد له من لكن   في الشهرعينةام مي في أالصيامفرض 

 شاكلةمسار  الصيام من لك ذ ألناسيةغراض سيألالصيام يحظر . لإلنسان أو كما يحلو ِڤديةالـ  لألحكامخالفاً الصيام ذلك، يحظر
كل ما  بينما الروحيالتقدم  إلى ال يقود  الحماسةشاكلة أو  الظلمةشاكلةمسار ، وكل ما يقضى في ْبهَچڤَْد چۤيتا إلى ستناداً االظلمة

 .وحي الرالعلمب يغني الفرد ِڤدية الـاألحكام بموجب والصيام  يدفع بالفرد قدماً األصالةشاكلةمسار يقضى في 
 بذكر ةعلقالمتانها القضية ؟  هي القضية الخيريةوما. لقضايا الخيريةفي سبيل ا مدخول الفرد نصف بذل، يفترض من جهة الصدقة

 إلى حسان االْزِڤَدالـتفرض .  مطلقخير وقضيته  هو الخير المطلقِرشَْنكْ. قضية قضية خيرية فحسب بل خير ليست  وهيِرشَْنكْ
 ةنَْبراْهَمالـ إلى حسان االوجوب لكن بالمعنى الدقيق ِڤدي انها ما عادت تتقيد بالفرض الـمعالت هذه العادة متبعة  وما زةنَْبراْهَمالـ
من هو  : بالكليةْبَرْهَمْنالتفرغ لفهم  َنْبراْهَمبالـ فترضي. العاليمية العلم الروحي تن إلى تفرغهم؟  السببهو وما. بقى النقطة االهمي

الخدمة الروحية  إلى رغهف لتَنْبراْهَمالـ إلى عليه، تعطى الصدقةبناء و. )هنَتي ْبراْهَمۤياتنَج-ْبَرْهَم (َنْبراْهَميسمى  وْبَرْهَمْنيعرف 
الذي يطرق ) َسنّْۤياسّي (الزاهد المتبتل إلى حسان االِڤَدْزالـكما تقضي .  عليه فرصة كسب معاشهفوتعلى أرفع مستوى مما ي

 عن غرضهم الحياتي يلهيهم العائلية أمورهمبن وشغال المتزوجان. جهل المتزوجين من رقدة الإلنهاضبل االبواب ليس لكسب المال 
 كل ِڤَدْزالـتكلف  كما. ِرشَْنكْليهم بصفة فقير وتشجيعهم على ذكر  اهي الذهاب َسنّْۤياسّيالـومهمة  ِرشَْنكْإنهاض ذكر المتمثل ب
 إلى يجب وهب الصدقة عليه، وبناء. هنهجم والعلم هذا َسنّْۤياسّيالـينشر . شرية البالحياةمقصد تحقيق  إلى  باليقظةإنسان
 .يحظر توزيعها عشوائياً من القضايا الخيرية ونظيرها إلى باإلضافة َسنّْۤياسّيالـ وةنَْبراْهَمالـ
هو  ِرشَْنكْ تيم . الحقيقيةالشهرة هي ههذ. تْشايتَنْياالمولى كالم  حسب ِرشَْنكْالمتقدمين في ذكر  إلى عودي) ْزياشَ (صيت الحسنال

 .اًمغموريعتبر  الشهرة تلك ال يتمتع بمنوكل   معروفاًوأصبحتقدم  ذاا صاحب الشهرة الفعلية



تأهل كواكب  التي  من البشركثيرة  وتتصف بها اجناسالكونمجتمع المالئكة في كل  و اإلنسان كل هذا الصفات في مجتمعتظهر
 الخدمة التتيميةبذل في ن يمكل و.  من الداخلتنمو لكنها ِرشَْنكْذكر مجال التقدم في  لطالب ل هذه الصفات كِرشَْنكْ يخلق. أخرى
 .ه الصفات الحميدة بتدبيركل  يطوراهللاإلى 
. ِرشَْنكْي أصله فيكون  ان دون شيء في العالم المادي ظهور يستحيل.  سواء أكان خيراً أم شراً كل ما نجدصلأ هو ِرشَْنكْ
 .األشياء رتببتفاوت  علمنا  على الرغم منِرشَْنكْكل شيء يفيض من  ان قتضي الفهمي

 ٦\١٠. چ.ب

 ىْرِڤاه َسـْپـتَ پۤويـشََٰمـَهـْر

MahzRYa" Saá PaUveR cTvarae MaNavSTaQaa )  
MaÙava MaaNaSaa JaaTaa Yaeza& l/aek- wMaa" Pa[Jaa" )) 6 )) 

  تَـتْهاْس َمـنَـڤَـُروشَـتْـڤاتْـ
  ْبهاڤا مانَـسا جاتا-َمـْد 
يى ا ْپـَرجاهاماهإ لُوَك مْٰٰشا

 المفردات
؛  من العقل--امانَساه؛  ولدوا مني--اْبهاڤاه-َمتْ؛  أيضاً--تَتْها؛ ْز َمنو--َمنَڤَه؛  َأربعة--شَتْڤاَرهتْ؛  قبل--ىْرِڤپۤو؛  سبعة--َسْپتَ؛ كماء كبار الح--ياهشَٰرِٰ-َمها

 .  السكان--اْپَرجاه؛  كل هذا--اماهإ؛  في العالم--ِكىلُو؛  منهم--ٰشاْميى؛  ولد--اجاتاه

 الترجمة
ولدت جميع من عقلي، ومنهم  ولدوا ْزَمنوالبشر آباء  والكبار ةبار وقبلهم الحكماء األربع الكةالسبع الحكماءان 

 . الكواكبمختلف أهل التي ت األحياء
 التفسير

ولد  ثمالرب  ولد من قدرة مخلوقهو أول  اَچْرْبَهىينْهيَر باسم يعرفالذي  ْبَرْهما. الكون أهل نسب عن موجزاًالرب  يعطي
. َمنوْز إلى باإلضافة  كوماَرَسنَتْ و َسناتََن  وَسنَنَْد  وَسنََك:  وهمكبارالربعة األحكماء ال وقبلهم ولد ْبَرْهما من لكبار االسبعةالحكماء 
كثرة  ال تعد وال تحصى أكوان ثمة. الكون في األحياءجميع األوائل ل باءاآلن هم ي الكبار البالغ عددهم خمسة وعشرالحكماء اولئك

  ولدوا من اآلباء الخمسة والعشرينوجميعهم األحياء مختلفة من نواعأ هاأهلت التي عدد ال يحصى من الكواكبوداخل كل منها 
  وَسنَنَْد  وَسنََك ولد ثم ِرشَْنكْيدرك كيف يخلق برحمة  ان  المالئكة قبلسنوات دامت ألف سنة من رياضات ْبَرْهما قضى. اعاله
شخصية  من قدرة تْريياْزشَكْوالـ ةنَْبراْهَمولد جميع الـ،  هذا النحووعلى . ومن ثم الحكماء السبعةْزروْدَرثم   كوماَرَسنَتْ و َسناتََن

ْبهَچڤَْد  في الفصل الحادي عشر من جاء ما هذا. )ْپَرپيتاَمَهى(بأبو الجد  ِرشَْنكْويعرف ) پيتاَمَهى (لجداب ْبَرْهما يعرف .اهللا العزيز
 .)٣٩\١١ (چۤيتا

 ٧\١٠. چ.ب

  تْـشَمْٰـيُّـوَچ مْٰيتْبهۤوي ڤمْٰاِاتـ

WTaa& iv>aUiTa& YaaeGa& c MaMa Yaae veita TatvTa" )  
Saae_ivk-LPaeNa YaaeGaeNa YauJYaTae Naa}a Sa&XaYa" )) 7 ))  

 ـڤَـتَـه تَـتّْي ِڤـتِّيُّـوَمـَم 
 يُّـوِچـَنكَـلْـِپـَن يڤٱ ُسو
 اهيـشَـمْٰاِتى ناتْـَر َسـيْجـيو

 المفردات
؛  دون تقسيم--َأڤيكَلِْپَن؛  هو--َسه؛  بالفعل--ڤَتَهتَتّْ؛  يعلم--ِڤتيِّ؛ كان اًي أ--ياه؛  لي--َمَم؛  أيضاً--تْشَ؛ باطنية قوة --ْميُّوَچ؛  الغنى--تيْمڤيْبهۤو؛  كل هذا--تاْمِا
 .  شك--اهيشَمَْٰس؛  هنا-- َأتَْر؛أبداً --َن؛  يعمل--يوْجياِتى؛ التتيمية في الخدمة --َنِچيُّو

 الترجمة
 . في ذلك ريب ال. ةبخدمة تتيمية صفي، ينشغل التصرف هو تصرفيهذا هو عزي و عزان الموقن بأن هذا ال



 التفسير
 ىغنبديه قناعة تامة تتبلور ل ان  قبلبالخدمة التتيميةنشغال  االمكن ألحدال ي. رأس الكمال الروحيو  هشخصية اهللا العزيزالعلم ب

 من إلنسانلال مفر . ها بعضوهنا كبره بالتفصيل قدارميجهل  لكنه كبيران الرب عموماً   اإلنسانيعلم. هجومطلق  من الرب العظيم
 وغيرهما من ْبهَچڤَْد چۤيتا و شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم مضمون على هذا العلم الفعلي من طالع االيمكن .لفعبال هغنادرك ي عندماالتسليم هللا 

 .ِڤدية الـسفاراأل
 اآلباءسائر و األربعة ْزاَركومالـو شيڤَ والمولى ْبَرْهما برزهموأ هذا الكون في مجال تدبير األفالك كثير من المالئكة في كل يوجد

 . باالصلاألسالف جميع و هو أبِرشَْنكْالرب . ِرشَْنكْالرب  من فاضوا الكون، وجميعهم مخلوقات أسالفيوجد كثير من . األوائل
دمة الخبدأ بالبذل في بإيمان كبير ودون شك، وي ِرشَْنكْيسلم لـيمان الفرد به،  ايترسخ عندما والرب العظيمغنى  بعض هو هذا

 في رسوخاليتمكن الفرد من وف  سِرشَْنكْ زبعبالعلم ذ  االخدمة التتيميةبزيادة عناية الفرد ل الخاص مطلوب العلم هذا كل. التتيمية
 .خدمة تتيمية صفية

 ٨\١٠. چ.ب

 ڤُوا ْپـَرْبَهـيـْسڤَـ َسـْرمَْٰهـَأ

Ah& SavRSYa Pa[>avae Mata" Sav| Pa[vTaRTae )  
wiTa MaTva >aJaNTae Maa& buDaa >aavSaMaiNvTaa" )) 8 ))  

  ْپـَرڤَـْرتَـِتىمَْٰمـتَّـه َسـْرڤَـ
 مَْٰمتْـڤا ْبَهَجـنِْتى ماي تإ

 اتاهيـڤ َسَمـنْ-بوْدها ْبهاڤَ 
 المفردات

؛  إلّي--ماْم؛ عبد ي--ْبَهَجنِْتى؛  عالماً--َمتْڤا؛  بذا--تيإ؛  يفيض--ْپَرڤَْرتَِتى؛  كل شيء--َسْرڤَْم؛  مني--هَمتَّ؛  مصدر توليد--ْپَرْبهاڤَه؛  لكل--ياْسَسْرڤَ؛  أنا--َأَهْم
 . نتباه بالغا ب--اَسَمنْڤيتاه-ْبهاڤَ؛  المتعلم--ابوْدهاه

 الترجمة
شغل بخدمة التتيم ين تحقق من هذا،الم العاقل.  يفيض منيالوجود كل. العالمين الروحي والماديأصل  أنا

 . قلبهكل ني من عبديبحبي و
 التفسير

  يستطيع الفهمها،تطبيقالخبير ب وايتَنْياتْشمراجع مثل المولى على أتم وجه ولديه معلومات من  ِڤديةم المتبحر في الحكمة الـالعاِلان 
ال ينحرف عن دربه بأي قدر من  كما علمهتمام  بفضل هحبخدمة التتيم بيرسخ في و الداخل والخارج شيء في كل أصل ِرشَْنكْان 

 فيجاء .  المالئكةائرسو شيڤَ  وْبَرْهما مصدر ِرشَْنكْن بأ ِڤديةالـ سفارقطع كافة األت. األغبياءيخطها  التي التعليقات التافهة
 ويُّ (ِڤديالـنشر العلم عمل على  الذي ْبَرْهما في قلب ِڤَدْزالـ ِرشَْنكْأوحى  :ِڤَدڤَ آتَْهْر من ْدشَأوَپنيتاَپنّي -پاَلُچو من) ٢٤\١(

 شخصية اهللا العزيز ثم شاء: )١(ْد شَنيأوَپ َنناراياجاء في كما ). هشْنِركْ تْشَ چاَپياتي ْسَم شْمدا ِڤاي ڤويُّ مْرڤَ پۤويَدْدهاتي ڤْبَرْهمانَْم
 .ْبَرْهماولد  َننارايامن : وجاء في النص التالي). يِتيى ْسِرِجاْپَرجاه نارايانو ٱكاَمياتَ اي َهى ڤپوروشوأتَْهى  (األحياء خلق َننارايا
 من .ةحد عشر األروْدَرْز ولد َننارايا من .الثمانية ْزوسڤَ ولد َننارايا من .َرإنْْد  ولدَننارايا من. أيضاًاألوائل  ولد اآلباء َننارايامن 
 جاياِتى، ُرونْْد انارايناْدَرجاياِتى، ْپتيه َپْپَرَج ، نارايناْدى جاياِتْبَرْهمانارايناْد  (ِرشَْنكْ هذا هو امتداد َننارايا. ْزآديتْيا ولد َننارايا

 ).اهۤيَدشاديتْاڤ ْدنارايناْد ِاكاَدشَ روْدرا جايانِْتى، نارايناْدِتى،  جايانْڤُوَسڤَطاو شْ أنارايناْد
في بداية  :)١( ْدشَنيأوَپ َمها  فيكما جاء). پوتَْرهِدڤَكّي  ويُّْبَرْهَمنْ (شخصية اهللا هو ِدڤَكّي ابن ِرشَْنكْ :)٤( ْدشَنيأوَپ َنناراياجاء في 
 وال السماء وال النار وال القمر وال النجوم في الماء وال شيڤَوال موجوداً  ْبَرْهمان  يكلم. وحدهموجوداً  َنناراياالرب  كان الخلق
َمها  في كما جاء. )ْرياه سۤوـ نَينتْراشكْنَّي آْپِرهيڤ -ْدۤياڤَى ِنِمشانُو ناُپو ناْچني َسماو  اـ نَْبَرْهما ـ نارايان آسۤيْن نَايكو ڤاِِ (الشمس

 واجب هو شيڤَ  وْبَرْهماخالق الرب  ان ِڤديةالحكمة الـبناء عليه، تعلن  و.جبين الرب العظيم من ولد شيڤَ مولىالان ) ١( ْدشَنيأوَپ
 .العبادة

 كما :ْدَهْرَم -شَموكْ في سفر ِرشَْنكْ يقول



 شـاپـى تْـْپـَرجاَپـتيمْٰ تْـشَ روْدَرمْٰ
 جامي ڤايرِٰـْسِاڤَ َأَهـْم 

 تُو نَـ ڤيجانۤيـ مامْٰتاو ِهـي

 :َنوراڤَراَهى پفي جاء كما . "لكنهم يجهلون هذا بفتنتي، سائر المخلوقاتو شيڤَواالوائل  اآلباءأنا خالق "
 هيتاوُمو ڤي–ا ۤيَمـَم ما

ْزـِدڤَُروـه َپـنارايانَٰ
 شَـتوْرموكَْهـهتْـتَـشْ تَْسماْج جا

 ـهِدڤَْبَهـڤَـْد ٱ ُروتَْسماْد روْد

 ."شيڤَ ومنه ولد ،ْبَرْهما، ومنه ولد شخصية اهللا العزيز  هوَن
 ـتَـهَچ اتامْٰيـَچ -ڤَ َسـ تْـشَ َسـْر

نارايا"
المهيمن على كل  أنا . كل شيء يفيض مني ألناصل الوجود أنا":يقولهو و. كل االسباب سببوالوجود فّياض  هو ِرشَْنكْالرب 

، ِڤديالـالبرهان  إلى ستناداً االسيد الروحي الثقة على يد يفهم هذا منكل و هو السلطان العظيم ِرشَْنكْ. "ئقشيء، وال يفوقني فا
 د وحده يعاألحمق. ليسوا سوى حمقىف حق فهم ِرشَْنكْون ال يفهم من  بينما سواه بحقالماً يصبح عِرشَْنكْذكر ب طاقتهكل ويبذل 

 والتقوالتعليه تجنب جميع التعليقات يتعين  بل يدع االغبياء يضللونه ان ِرشَْنكْذكر  إلى عينبغي للمنقطال .  من البشرِرشَْنكْ
 .بعزم وتصميم ِرشَْنكْعليه المثابرة على ذكر يتعين  كما ْبهَچڤَْد چۤيتاة حول عية غير الشرشخصيال

 ٩\١٠. چ.ب

 ٰنـا ْپـَر-ـتَ َچ -ا َمـْد تّيشـتْـ - تْشَْم

MaiÀtaa MaÓTaPa[a<aa baeDaYaNTa" ParSParMa( )  
k-QaYaNTaê Maa& iNaTYa& TauZYaiNTa c rMaiNTa c )) 9 ))  

 تَـه َپـَرْسـَپـَرْمـنْايـَهْدُبو
 مْٰايتْـي نمْٰتَـشْ تْـشَ ماانْيكَتَْهـ
 تْـشَي تْـشَ َرَمـنْـتتي انْيـتوشْٰ

 المفردات
؛  عني--ماْم؛  أيضاً--تْشَ؛  يتحدثون--تَهكَتَْهيانْ؛  فيما بينهم--َپَرْسَپَرْم؛ ينير --تَهنْايَهْدُبو؛ ة تتيميةحيا--ااهْپرٰن-َچتَ-َمت؛  فكرهم بي على الدوام--ااهيتّتْشّْ-َمت
 .  أيضاً--تْشَ؛  ينعمون ببهجة علية--َرَمنْتي؛  أيضاً--تْشَ؛  يسرون--تيانْيتوشْٰ؛  أزلياً--نيتْيام

 الترجمة
 .ينيرون بعضهم البعض ويتحدثون عني بتتيم، خدمتي إلى نقطعةوحياتهم م عليمثبَّتة  األصفياءي تيمافكار 
 .نبتهجووين سعدو يهكذا

 التفسير
كما .  اللوتسيتينهقدميوال تتحول عقولهم عن الرب  إلى العليةالخدمة الطوعية  إلى منقطعين صفاتهم هنا، واردة الاألصفياء التيم نا

 نومنقطعالرب  تيم. األخصعلى  األصفياء التيم إلى تشير في هذا النصالصفات الواردة . العليةالقضايا محصورة بأحاديثهم ان 
 .هتيمسائر كره في صحبة ذب على الدوام وال يجدون لذة سوى ِرشَْنكْفي غارقة  ونفوسهم قلوبهم وهتسليات وصفاتهتمجيد إلى 

. متقدم الالطورفي  اهللا حب يرسخون فعالً في  ثمالخدمة التتيميةأول أطوار  في  من الخدمة بحد ذاتهاعلية لذة الرب تيم ستمدي
الخدمة  تْشايتَنْيا المولىيقارن . العلي على هذا المقام  رسوخهمحال في دارهالرب  كشفهلكمال الذي يتذوق أرفع درجات ايمكنهم و

من المحظوظين حفنة  ومن بينهم الكون، في مختلف كواكب األحياء منحصى ي عدد ال ثمة. قلبال بزرة في بغرس العلية التتيمية
سوف تنمو تلك قلب والفي  بزرةهذه، تشبه غرس  الخدمة التتيمية. خدمة التتيميةال فهم فرصةيتيح لهم صفي  تيم  الكافي بلقاءبالقدر

 راَم راَم راَم َهِرى راَم َهِرى - َهِرى َهِرى ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ َهِرى ِرشَْنكْ َهِرى : سماع وتسبيحةتابعمع م  المنتظمريبالالبزرة 
في السماء  )ْبَرْهَمْجيُّوتي( بدن الرب نور وتدخل قشرة الكون تنفذ ان إلى تدريجياً ميةللخدمة التتيتنمو الشتلة الروحية . َهِرى َهِرى

قدميه  تحت أالذم تجد لِرشَْنكْـل  وهو الكوكب العظيمنْداڤََنِرُچولُوَك ڤْ: تبلغ أعلى الكواكبأكثر واكثر لنموها  حيث تتابع الروحية
كما تزهر النبتة الثمار  صورة السمع والتسبيحب تلك ثمارها مع متابعة ريها تيميةالخدمة التنبتة  وتنتج. تستقر هناكاللوتسيتين و

 حيث تَِرتْشَريتاْم تْشايتَنْيا من كتاب َمْدْهيا لۤيال باب التاسع عشر الفصل في الخدمة التتيمية لنبتة اً تاماًوصفنجد . تدريجياًواالزهار 



 خارج حياةال تقوى على ال التي  كالسمكةه واحدة دون وصاللحظة حياة وال يعود يقوى على التماماً هيغرق في حب الفرد نبأ ءجا
تصاله  افضلب العليةالصفات ب التيم تصفوفي تلك الحالة، ي. العظيمالقدمين اللوتسيتين للرب  تحت عندما تجد النبتة مالذاً الماء

 . رب العظيمالب
 برال تيمالكبيرة على  شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْموهذا سبب معزة ه تيم واهللا تربط التي صلةحول التدور  التي قصصالب غني ْد ْبهاَچڤَتَْمشْرۤيَم
على  تحتوي التي الوحيدة هو القصة شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم. نجاةتخلو هذه القصص من العمل المادي أو الترضية الحسية أو ال. العظيم

هذا  إلى االستماع بلذة دائمةتجد  ِرشَْنكْ المحققة في ذكر النفس ، السببلهذا. ه على أكمل وجهتيم وربلل العليةصفات التفاصيل 
 .اللقاء مثلما يجد الفتى والفتاة لذة في العليالكتاب 

 ١٠\١٠. چ.ب

 مْٰناكْتايو - َسـتَـتَ مِْٰتـٰشا

Taeza& SaTaTaYau¢-aNaa& >aJaTaa& Pa[qiTaPaUvRk-Ma( )  
ddaiMa buiÖYaaeGa& Ta& YaeNa MaaMauPaYaaiNTa Tae )) 10 ))  

 ْرڤَـكَْم پۤو-ي تۤيـ ْپـرمْْٰبَهَجـتا
 مْٰ تَـمْٰـيُّـوَچ -ي بودّْهي َددام

ىي ِتىي انْتۤي ماْم اوَپـَن
 المفردات

 --تَْم؛  فطنة حقيقية--ْميُّوَچ-بودّْهي؛  اعطي--َدداْمي؛  نشوة حب--ْرڤَكَْمپۤو-ْپرۤيتي؛  تتيميةء خدمةقضا --ْبَهَجتاْم؛ مدائ إنشغال --يوكْتاناْم-َستَتَ؛  إليهم--ِتٰشاْم
 .  هم--ِتى؛  يصل--انْتيۤيأوَپ؛  إلي--ماْم؛  بالذي--َنيى؛ ذاك

 الترجمة
 .يلّ ايأتون بها التي الفهم وة، قالمتيمين بحبي تبتلينالمأمنح 

 التفسير
تكلم عن مواضيع كثيرة أنه ب الثاني في الفصل أْرجوَن إلى الرب ربما نذكر كالم.  النصهذا بالغة الداللة في ْميُّوَچ-بودّْهي كلمة
 يُّوچا  و"فطنة" تعني بودّْهي كلمة. ِرشَْنكْذاتها هي رفعة الفطنة أو عمل في ذكر حد ب بودّْهي يُّوچا. بودّْهي يُّوچاسوف يلقنه وانه 
 في ِرشَْنكْذكر  إلى منقطعاًالرب ملكوت  إلى الرجوع إلى يسعى عندما بودّْهي يُّوچايسمى  الفرد عملذن،  ا.ل روحياتصاتعني 

ذلك الناس  عامةجهل ت. نهاية المطافهو  ِرشَْنكْ. ة المادفكاك من عبودية الرياضة ي هبودّْهي يُّوچا آخر، بكالم. الخدمة التتيمية
 ببطءن إ و الدربالسير علىمكن يو، ِرشَْنكْ هو هدفال ان التنويهتعين ي. السيد الروحي الثقة والتيمصحبة مما يؤكد على أهمية 

 .ليه الوصولتقدمي للكن على نحو  يتحدد الهدف حالما
 ان  يعلمعندما ْچۤياَن يُّوچايعمل في الفرد يكون . العملثواب  ب بيد انه متعلقهدف الحياةب ه علمعند كَْرَم يُّوچافي يكون عمل الفرد 

 يُّوچاالـتشكل  التي وچابودّْهي يُّ أو يُّوچا ْبَهكْتيفي الفرد يعمل و. ِرشَْنكْفهم  إلى  توصالتخمينالب لذة يجد لكنه ِرشَْنكْالهدف هو 
 الكاملة هي أرفع درجات كمال يُّوچاالـ تلك. الخدمة التتيمية وِرشَْنكْ في ذكر الكليةب ِرشَْنكْ إلى  يعلم الغاية ويسعىعندما الكاملة
 .الحياة
 لم يكن ذاا دون صعوبةيه  إللوصولل قلبه في ِرشَْنكْ هديهيسوف   لكن روحيةحركة إلى انضمو ثقةروحياً  سيداً  اإلنساناتخذربما 

 بعض قضاء منال بد .  بحبكل أشكال الخدمة قضاء وِرشَْنكْذكر  إلى نقطاع االهيالمطلوبة  الكفاءة. دميملك الفطنة الكافية للتق
 لم ذاا نهايةالفي  إليه للوصول لتقدما فرصة مريدلل الرب يتيحس .الحبهذا العمل على ينطوي ن من أ ال بد و،ِرشَْنكْالعمل لحساب 

 . درب التحقيق الروحيعلىتقدم يتحلى بالفطنة الالزمة لليكن 
 ١١\١٠. چ.ب

 نوكَْمـپاْرتَْهـْمِاڤاِتـٰشاْم 

TaezaMaevaNauk-MPaaQaRMahMajaNaJa& TaMa" ) 
NaaXaYaaMYaaTMa>aavSQaae jaNadqPaeNa >aaSvTaa )) 11 ))  

 تََمـه َجـمْٰ - ْچـۤياَنَأَهـْم َأ
ناشَ ُهو ْسـتْ- ْبهاڤَ -امى آتْـَم ۤيـ



 ـڤَـتاْسـِپـَن ْبهاۤيـ د- ْچـۤياَن
 المفردات

 في --ْبهاڤَ-آتَْم؛  يبدد--اميۤيناشَ؛  ظلمة--تََمه؛  الجهلبداعي --َجْم-ْچۤياَنَأ؛  أنا--َأَهْم؛  إنزال رحمة خاصة عليهم--تَْهْمأَْْر-َأنوكَْمپا؛  حتماً--ِاڤَ؛  لهم--ِتٰشاْم
 .  يشع--ڤَتاْسهاْب؛  بمصباح--دۤيِپَن؛  للعلم--ْچۤياَن؛  نافذ--ستَْهه؛ قلوبهم

 الترجمة
 .ساطعالعلم السراج  الجهل بةم ظلديبُأ و،في قلوبهممقيم ال أنا أعطف عليهم،

 التفسير
 َهِرى ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ َهِرى ِرشَْنكْ َهِرى :تسبيحمن اجل نشر  ِبناِرْس مدينة في ته اقاماثناء تْشايتَنْياالمولى  تبع ألوف الناس

 المولى قلل من شأن ّيت َسَرْسڤَْپَركاشانَنَْد المدعوكبار العلماء من ذوي النفوذ  أحد .َهِرى َهِرى راَم راَم راَم َهِرى راَم َهِرى \ َهِرى
 شاكلةمسار في   فلسفياًبسطاءن وعاطفيهم ناإلعتقادهم  أحياناًلإلنتفاد  التيمالفالسفة تعرض ي. بالعاطفية اياه متهماًحينها  تْشايتَنْيا
 شخصياً التيم في قلب النافذ كِْرشَْن ينعسوف ي تتيم لكنر العلماء عن فلسفة اللقد كتب عدد كبير من كبا.  الواقععلى خالف الظلمة

بإخالص ال يبقى  ِرشَْنكْذكر المثابر على  ذن، ا.سيده الروحيلم يدرس كتبهم أو كتب  وان حتى الخدمة التتيمية في مخلصاًذا كان ا
 .تامذكر  بالخدمة التتيميةقيامه ب و هالوحيد مؤهلال. دون علم

الخدمة العامل في  يمدانه   في هذا النص أنهالرب العظيمويرد عليهم بين  دون تصفي فالسفة العصر بتعذر تحصيل علم قولي
 .ِڤديةالـجاهالً باالصول كان  وان حتى  بالعون الصفيةالتتيمية
 في تخمينه لماليين من ستمراريمكن للفرد اال.  والتخمينراء النظرو الحق المطلق يةفهم شخصأمر  ان أْرجوَن إلى الرب يقول
. الصفي تيمه  قلبفي ةالعلييكشف عن ذاته بقدرته و  فقطالخدمة التتيمية بِرشَْنكْيرضى . حبهالتتيم بدون  ِرشَْنكْولن يفهم  السنين
 التي لرحمةا هي تلك.  المضيءِرشَْنكْ شمس حضور الحال في في الجهلوتتبدد ظلمة  دوماً  في قلبهِرشَْنكْ  الصفيالتيم يحمل

 .األصفياءه تيم ِرشَْنكْيخص بها 
 فردال  ويرقىالغبارسرعان ما ينجلي  لكن تحصىال تناسخات في  المادي قتران االشوبمن جراء  دوماً  القلب بغبار الماديةيتغطى

 التسبيح بهذا سوى نوشْڤيطعية  القالغاية تحققال ت. ِرشَْنكْ َهِرى تسبيح تابعوي الخدمة التتيميةحالما يدخل صعيد العلم الصفي إلى 
 بكل حوائجه تلقائياًالرب يمده ذ  اه الحياتية ضرورياتبشأن عن القلق ي الصفي غنالتيم. مماراة وليس بالنظر أو الالخدمة التتيميةو

 ذاتاً يصبح ان فرد اليستطيع. ْبهَچڤَْد چۤيتا تعاليم ا هو جوهرهذ. قلبه من ةظلمالحالما يزيل  العليةخدمته الطوعية عن  رضاهداللة 
 المادية على الجهود من كل التيميتحرر . ْبهَچڤَْد چۤيتامن طريق دراسة  خدمة تتيمية صفيةبل اشغاإلنوبالكلية مسلمة للرب العظيم 

 .امرهالرب حالما يتولى  أشكالها
 ١٣-١٢\١٠. چ.ب

 اوڤاتْـشَ اْرجوَن

AJauRNa ovac  
Par& b]ø Par& DaaMa Paiv}a& ParMa& >avaNa( )  

Pauåz& XaaìTa& idVYaMaaiddevMaJa& iv>auMa( )) 12 ))  
AahuSTvaMa*zYa" SaveR devizRNaaRrdSTaQaa )  

AiSaTaae devl/ae VYaaSa" SvYa& cEv b]vqiz Mae )) 13 ))  

  ْدهاَممْٰ ْبـَرْهـَم َپـَرمَْٰپـَر
  ْبَهـڤاْنمَْٰمـ َپـَرمْٰتَْريَپـڤ
 اميڤْـي دمْٰ شـاشْـڤَـتَـمْٰپوروشَٰـ
 ْبهوْمي ڤمْٰ ِدڤَـْم َأَجـ-ي آد

 ىه َسـْرِڤايـٰشرِٰ آهوْس تْـڤاْم
  ناَرَدْس تَـتْهاْريـٰشِدڤَـْر
 اَسهۤي ڤْـلُو ِدڤَـتُويَأس
 ِمىي ـٰشۤيـڤَ ْبَرڤيشاتْـ مْٰايْسـڤَـ



 المفردات
؛  شخص--پوروشَْٰم؛  أنت--ْبَهڤاْن؛ يمعظ --َمْمَپَر؛  صفي--َپڤيتَْرْم؛  صمد--ْدهاَم؛  علي--َپَرْم؛  الصدق--ْبَرْهَم؛  علي--َپَرْم؛ أْرجوَن قال --ه أوڤاتْشَأْرجونَ
؛  كل--ىَسْرِڤ؛  حكماء--ياهشَٰرِٰ ؛ أنت--تْڤاْم؛  يقول--آهوه؛  األكبر--ڤيْبهوْم؛ مولود غير --َأَجْم؛  االوليربال --ِدڤَْم-آدي؛  علي--ديڤْياْم؛  أصيل--شاشْڤَتَْم
؛  حتماً--ِاڤَ؛  أيضاً--تْشَ؛  شخصياً--ْسڤَيام؛ اَسۤي ڤْ--اَسهۤيڤْ؛  ِدڤََل--ِدڤَلَه؛  اسيتَ--َأسيتَه؛  أيضاً--تْهاتَ؛  ناَرَد--ناَرَده؛  حكيم بين المالئكة--يهٰشرِٰ-ِدڤَ
 .  إلّي--ِمى؛  تكشف--يَرڤۤيٰشْب

 الترجمة
لي صالشخص القديم اًأل أنت .الحق المطلق وسوالمقدِّ العظيم والمستقر العظيم ْبَرْهَمْن أنت :أْرجوَن قال

 ؛عنك هذه الحقيقةأعلنوا  ڤْۤياَس و َلِدڤَ و سيتَأ و ناَرَدل امثأالحكماء كبار  جميع .العلي الذي ال يولداألعظم 
 .اآلن تعلنه ليبذاتك  أنت وها

 التفسير
 من كل شك وريبة أْرجوَنتحرر . األحياءتفرده عن سائر ضح هنا ويذ  ا هذين النصين في العصريللفيلسوففرصة الرب  عطيي

 لنأع. ْبهَچڤَْد چۤيتا جوهرتشكل  التي الفصل النصوص األربعة في هذا سماعه  بعدشخصية اهللا العزيز هو ِرشَْنكْ ان شهدوبالكلية 
المالئكة يتوهم  لكن بشرال وةكئمالالوالقائم على كل الوجود  فّياض هو ِرشَْنكْلقد مر ان . " ْبَرْهَمْنْمَپَر أنت":بقوة  على الفورأْرجوَن
. السابقفي النص الرب هذا ما أوضحه . الخدمة التتيمية وال يزول هذا الوهم سوى ب شخصية اهللا العزيزعناستقاللهم التام والبشر 

 كل بل من باب المجاملة الودية ليس أْرجوَنتسليم . ِڤديةالـتوافقاً مع االصول  برحمتهالعظيم الرب ه بصفة ل أْرجوَن سلم ياآلن،و
الحق  شخصية اهللا العزيز كل من يعبد ان ِڤدية الـالتعاليم تجزم. ِڤديةفي الحكمة الـبه مقطوع  في هذين النصين أْرجوَنما يقوله 
 .ِڤدية في الحكمة الـمثبتةفي هذا النص  أْرجوَنمن كالم  كلمة كل.  القادر على فهمههو وحده المطلق

 ان الرب َدشَذََك أوَپنينْمو يقطع.  انه صمد الوجودِرشَْنكْ مر اعالن هو صمد الوجود وقد العظيم ْبَرْهَمْنان  َدشَأوَپني ِكَنفي جاء 
يستطيع الفرد .  التسعةاحدى العبادات ْمنَْسَمَر المتواصل هو الذكر هذا. كرهذ إلى نوال يعرفه سوى المنقطعو صمد الوجود العظيم

 .وحدها ِرشَْنكْ إلى الخدمة التتيمية المادي به من بدنخالصوالفهم مقامه 
 فيةتص.  ذنوبهكل من تصفى ياألصفياءأصفى  ِرشَْنكْن بأ  يفهممنكل و. األصفياءأصفى  الرب العظيم ان ِڤديةجاء في الحكمة الـ

 كما ِڤديةالـتوافق مع االصول  ياألصفياءأصفى صفة ب ِرشَْنكْـ بأْرجوَن قبول. محال العظيم للرب همن ذنوبه دون تسليمأحد 
 .ناَرَد أبرزهمكبار واله حققما توافق مع ي
 عن الحوائج غني الالعظيم حي الهو. معه علية ةصليه دون انقطاع والتمتع بف التأمل فردلينبغي ل وشخصية اهللا العزيز  هوِرشَْنكْ

ذلك ايضاً بوتاريخيات تقطع  تْناپورامن  ِڤدية بل كل الحكمة الـذلكالوحيد الذي يقطع ب ليس أْرجوَن. والموتالوالدة عن البدنية و
 ينصول الدا األرض إلقامة ه على هذأتجلى":بالقولشخصياً  الرابعفي الفصل  الربعلى هذا االساس كما يعلنه  ِرشَْنكْوتصف 

 .اهللاال برحمة  األحدالكامل  العلم هذاال يكشف . ه سبب كل سبب ألنوال سبب لهمنبع الفيض  هو. "غير مولودانني  على الرغم من
السلسلة  عمالً بسنة ْبهَچڤَْد چۤيتاأردنا فهم  ذاا ذين النصينال بد لنا من تصديق بيان ه. ِرشَْنكْ هنا عن نفسه برحمة أْرجوَن يعبر

 الحظ، لسوء. السلسلة المريدية العلية  دون العمل بسنةالمزعومة كاديمية بالدراسة األْبهَچڤَْد چۤيتا فهم يتعذر. )َپَرْمَپرا (العليةالمريدية 
 .ِڤدية الـالبراهين  على الرغم منبشرال من ِرشَْنكْ ان بقناعتهم ونيتشبث تهم الجامعيةشهادا بنومتباهال

 ١٤\١٠. چ.ب

  ىي َمـنْـمْٰتَـرِٰ َسـْرڤَـْم ِاتَـْد

SavRMaeTad*Ta& MaNYae YaNMaa& vdiSa ke-Xav )  
Na ih Tae >aGavNVYai¢&- ivdudeRva Na daNava" )) 14 ))  

ي ـڤَي ِكـشَـ ڤَـَدسمْٰ مااْن
 مْٰياكْتي ڤْــڤَـْنَچِتى ْبَهـي نَـ ِهـ
 ادوْر ِدڤا نَـ دانَـڤاهيڤ

 المفردات
؛ جاللك --ىِت؛  حتماً-- ْهي؛أبداً --َن ؛ شْٰنَٰرِٰكْ يا --ِكشَڤَ؛ تكشف --ڤََدسي؛  إلّي--ماْم؛  الذي--ياتْ؛  اقبل--َمنْيى؛  صدق--ْمتَرِٰ ؛ هذا--ِاتَتْ؛  كل--َسْرڤَْم
 .  الجن--ادانَڤاه؛  وال--َن؛  المالئكة--اِدڤاه؛  يسعك العلم--ڤيدوه؛  كشف--ڤْياكْتيْم؛ اهللا  يا--ْبَهَچڤَْن

 الترجمة



 .كيت شخصفقهوني المالئكة وال الجن الأيها الرب، . ِرشَْنكْ هو الحقيقة يا  ليبأن كل ما اعلنته انني اصدق
 التفسير

باألساتذة ما بالنا ف الذي يجهله حتى المالئكة ِرشَْنكْفهم والشريرة عن لحادية  االالطبائععلى قصور اصحاب  هنا أْرجوَن يؤكد
 لإلنسانبناء عليه، ينبغي و.  الكاملشخص والالحق المطلق هو ِرشَْنكْن بأالرب برحمة  أْرجوَن فهم لقد. ؟لهذا العصرالمزعومين 

 إلى موكلةكانت  التي ْبهَچڤَْد چۤيتا مرجعية ان في الفصل الرابعجاء  .الحق المطلق بمشيئة ْبهَچڤَْد چۤيتا  به ألنه مرجع فهماالقتداء
 ْدشََپنيتُوچۤيفي مقدمتنا على مر لذلك، .  على رأسهاأْرجوَن وتيمهة صديقه قام اِرشَْنكْأعاد  قد اندرست فالسلسلة المريدية العلية

جديدة علية  لسلسلة مريدية مرجعاً أْرجوَناختيار لقد تم . السلسلة المريدية العلية فهوم من مْبهَچڤَْد چۤيتا بوجوب دراسة ) چۤيتاْبهَچڤَْد"(
  ونفهم بفضل االقتداء بهْبهَچڤَْد چۤيتا صفوةفهم هو مسند  ِرشَْنكْ لكالم أْرجوَنتصديق .  السابقةالسلسلة المريدية العلية بعد اندراس

 .شخصية اهللا العزيز  هوِرشَْنكْان 
 ١٥\١٠. چ.ب

 مْٰتْمانَـاتْـَمنِاڤاام يْسـڤَـ

SvYaMaevaTMaNaaTMaaNa& veTQa Tv& PauåzaetaMa )  
>aUTa>aavNa >aUTaeXa devdev JaGaTPaTae )) 15 ))  

 ـَمتَّشُٰو پورومْٰ تْـڤَـَهىِڤـتّْ
 ِتـشَ ْبهاڤَـَن ْبهۤو-تَ ْبهۤو
  َپـِتى-ـتْ َچ ِدڤَ َجـ-ِدڤَ 

 المفردات
 يا َأصل --ْبهاڤََن-تَْبهۤو؛ كبير الشخصيات  يا--أوتََّم-پوروشَٰ؛  أنت--تْڤَْم؛  اعلم--َهىِڤتّْ؛ جاللك --آتْمانَْم؛ جاللك --آتَْمنا؛  حتماً--ِاڤَ؛  شخصياً--ْسڤَياْم

 . العالمرب   يا--َپِتى-َجَچتْ؛ ملك المالئكة  يا--ِدڤَ-ِدڤَ؛ رب كل الوجود  يا--شَإ-تَْبهۤو؛ الوجود

 الترجمة
 رب األحياءأيها الشخص العظيم، أصل الجميع، رب جميع  ، الباطنةقدرتكبذاتك  العليم بوحدك أنت حقا،

 !كونالسيد والمالئكة 
 التفسير

إلى لحادية  االالعقليةصحاب ال سبيل أل وهخلفو أْرجوَنعلى خطى  الخدمة التتيميةب به للمتصلين ِرشَْنكْالرب  معرفة وسيلةتوفر ت
ْبهَچڤَْد .  چۤيتاْبهَچڤَْدالتعليقات على  كتابة ِرشَْنكْلجاهلين بـ وال يحق لذنب جسيم هو اهللا الذي يبعد الفرد عن تخمينال. ِرشَْنكْ فهم
 شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم جاء في .الملحدين وليس على يد أْرجوَن همه فكما ِرشَْنكْعلى يد فهمه مما يقتضي   وعلمهِرشَْنكْ هو كالم چۤيتا

)١١\٢\١:( 
ڤيَدْس-ڤَتي تَتْ تَتّْڤََدنْ
 ڤَياْم أْدانَْمْچۤيياْج ڤَْم تَتّْ

 َپَرماتِْمتيْبَرْهِمتي 

 ."العزيز وَپَرماتْما و ْبَرْهَمْن: على أطوار هيالعظيم الرب  فهم تمي"
 إتي شَْبْدياِتىڤاْن َچْبَه

نجح  أو حتى المحرر الذي عتيادي اال اإلنسان.الحق المطلق األخير من فهم طور في الشخصية اهللا العزيز فهم لفرداحقق  يإذن،
أتباع وحدة الوجود  يقبل. ِرشَْنكْ كالم ،ْبهَچڤَْد چۤيتانصوص من الفّياض ب الرفهم شخصية بينجح د ال  قَپَرماتْماو  ْبَرْهَمْن قيحقتب

 خير األشخاص بصفة ِرشَْنكْ كثير من المحررين عن فهم قصري لكن هانسلطأو ب ْبَهَچڤاْن بصفة ِرشَْنكْ في بعض االحيان المطلقة
 أْرجوَن خاطبه ي، السببلهذا. األحياء  سائر أبنهأ  اإلنسانال يفهمقد . َتَّمشُوپورو بصفة أْرجوَن يخاطبه ، السببلهذا. )َمتَّشُوپورو(

 ملكال بصفة أْرجوَنلذلك، خاطبه . األحياءسائر العلم بأنه أب إلى  توصل إذا  العظيمملكنه الأ  الفرديجهلقد و. ْبهاڤََن-ْبهۤوتَبصفة 
 لهذا السبب،. األحياء سائر لالعظيم بأنه السيد فهمالإلى  وصلذا ت احتىالمالئكة نه ملك الفرد أما زال يجهل و. )ِتشَْبهۤو (العظيم

 أْرجوَن يخاطبه لذلك،. نه ملك المالئكةأ علم ان حتى رب الكوننه الفرد أ يجهلقد و. )ِدڤَِدڤَ (المالئكةملك  يخاطبه هنا بصفة



 التأسي بأسوة وينبغي لنا بالتحقيق النص  في هذاِرشَْنكْحقيقة  أْرجوَن وطد ،على هذا االساس. )َپتي َجَچتْ(رب الكون بصفة 
 .سليمالعلى الوجه  ِرشَْنكْفهم  إلى التوصل بغية أْرجوَن

 ١٦\١٠. چ.ب

 ـنَٰڤَـكْتوْم َأْرَهسى اِشـشِٰ

v¢u-MahRSYaXaeze<a idVYaa ùaTMaiv>aUTaYa" )  
Yaai>aivR>aUiTai>al/aeRk-aiNaMaa&STv& VYaaPYa iTaïiSa )) 16 ))  

 اهيتَـْبهۤوي ڤ-آتْـَم ي ِهـ اۤيڤْـيد
 كاْنلُو ْريْبهيتْبهۤويْر ڤياْبهۤي

ماإ يشْٰـطْـَهسيا تياْپـۤي ڤْـمْٰـْس تْـڤَـمْٰ
 المفردات

؛ غنى --تيْبهيهڤيْبهۤو؛  بالذي--اْبهيهۤي؛  غنى--اتَياهڤيْبهۤو؛ جاللك --آتَْم؛  حتماً--ْهي؛  رباني--ااهۤيديڤْ؛  بالتفصيل--َنَأِششِٰ؛  تستحق--َأْرَهسي؛  يقول--ڤَكْتوْم
 .  يبقى--تيشْٰطَْهسي؛  تعم--اْپياۤيڤْ؛  أنت--تْڤَْم؛  هذه--إيماْن؛ الكواكب جميع —كاْنلُو

 الترجمة
 .هذه األفالكبالذي تنفذ فيه في كل  لهي االعزكتفصيل عن الب أخبرنيحماك، ر

 التفسير
مكن يخبرة شخصية وفطنة ومعرفة وكل ما  أْرجوَن كان لدى.  هذا النص فيِرشَْنكْ العظيم للرب قد اقتنع بفهمه أْرجوَن ان يبدو

كيف يعم الوجود  ِرشَْنكْأل يسمع ذلك، .  ريب دونشخصية اهللا العزيز بصفة ِرشَْنكْفهم قد  وِرشَْنكْ برحمة نهايمتلكه مإلنسان ان 
 بمختلف توضيح كيف يعم الوجود ِرشَْنكْ أْرجوَن يسأل ، السببلهذا. أتباع وحدة الوجود المطلقة وال سيما  اإلنسانتسهيالً لفهم

 .عامةال عن نيابة يطرح سؤاله جوَنأْر ان هنا يقتضي التنويه. قدراته
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 ـْسمْٰيُّـوچۤيـ مْٰاْم َأَهـۤيْدي ڤمْٰكَتَْهـ

k-Qa& ivÛaMah& YaaeiGa&STva& Sada PairicNTaYaNa( )  
ke-zu ke-zu c >aavezu icNTYaae_iSa >aGavNMaYaa )) 17 ))  

 اْنينْتَـيشـتْـي َسـدا َپـرمْٰتْـڤا
 ـوـو تْـشَ ْبهاِڤـٰشٰشِكـو ِكٰش

 اۤيـَمـڤَـْن َچبَهـي ـسٱ يُّـونْـتْيشـتْـ
 المفردات

؛  أيضاً--تْشَ؛  بالذي--وِكٰش؛  بالذي--وِكٰش؛  يفكر--شينْتَياْنتَْپري؛  دائماً--َسدا؛  أنت--تْڤاْم؛  العظيماليُّوجي أيها --يُّوچيْن؛  سأعلم--اْم َأَهْمۤيڤيْد؛ يف ك--كَتَْهْم
 . ي من قبل--اۤيَم؛ ظيمالرب الع اهيا --ْبَهَچڤَْن؛  واجب الذكر--يشينْتْياه َأستْ؛  طبائع--وْبهاِڤٰش

 الترجمة
 كصورمن صورة  يأبكيف سأعلم بك؟ و؟ كيف يمكنني التأمل فيكأيها المتصرف العظيم،  ،ِرشَْنكْيا 

 ؟شخصية اهللا العزيزيا ،  ذكركسوغيالمتنوعة 
 التفسير

 أْرجوَن. هتيمسوى  وال يراه ماۤيا-َچيُّوتسمى  التي الباطنة  الروحيةتهقدرستتر ب مشخصية اهللا العزيز  انفي الفصل السابقمر  لقد
 االعتيادي فهم لإلنسانيمكن بها  التي طريقة العامةطالع على ال االودي لكنه شخصية اهللا العزيز  هوِرشَْنكْأن صديقه اآلن بمقتنع 
 طنة الباته الروحيةفتن ستار ألنه وراء ِرشَْنكْ عن فهم نوقاصر الناس ومن ضمنهم الجن والمالحدة، عامة. ذي يعم الوجودالالرب 

 بدافع أْرجوَن يفتح ذن، ا. البشرمجمل فقط بل بفهم شخصي بفهمه المتقدمال التيمال يعنى . لنفعهماالسئلة  أْرجوَنويطرح ) ماۤيا-يُّوَچ(
  سيدِرشَْنكْ شْرّي األخص ألن على يُّوچيْن بصفة ِرشَْنكْ أْرجوَن يخاطب. ڤَشْنَڤاي ه ألنفي كل مكانالرب حضور رحمته باب فهم 

، ِرشَْنكْ حب إلى مفتقر االعتيادي الاإلنسان ىيتعذر عل .ديعتيا االلإلنسان هاويكشفبها ذاته ستر بالتي ي) ماۤيا-يُّوَچ (ة الروحيةتنفال



. االعتبارالعالم بعين هذا  ماديونمط تفكير هنا  أْرجوَنيأخذ . ةمادبالالتفكير ال خيار امامه سوى  ان مما يعنيمداومة التفكير به 
 .هفهم بآياته الطبيعية لقصوره عن ِرشَْنكْفهم تجلي  إلى  الطبيعية والسعياألشياءالمادي بحصر تفكيره بيوصى 
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يڤ مْٰـيُّـوَچ نُوتْـَمـاْستَـِرٰن

ivSTare<aaTMaNaae YaaeGa& iv>aUiTa& c JaNaadRNa )  
>aUYa" k-QaYa Ta*iáihR é*<vTaae NaaiSTa Mae_Ma*TaMa( )) 18 ))  

يڤ َدَن تْـشَ َجـناْرمْٰيتْبهۤو
 يْر ْهيْپـترِٰا تْياه كَـتَْهـيْبهۤو

 تَـْمرِْٰمٱِمى ي  ناْسـتـتُونْـڤَـرِٰشْـ
 المفردات

؛  يصف--كَتَْهيا؛  ثانية--ياهْبهۤو؛ قاتل الملحدين  يا--َدَنأَْْر-َجَن؛  أيضاً--تْشَ؛ غنى --تيْمڤيْبهۤو؛  قوة يوچية--ْميُّوَچ؛ جاللك --آتَْمنَه؛  بالتفصيل--َنِرتَڤيْس
 .  رحيق--تَْمرَِٰأْم؛  لي--ِمى؛  ال يوجد--َن َأْستي؛  سمع--هنْڤَتَرِٰشْ؛  حتماً--ْهي؛  قناعة--ْپتيهرِٰتْ

 الترجمة
عذوبة ألن رغبتي بتذوق عنك، سماع الشبع من أ ال .)ِرشَْنكْ( َجناْرَدَن ياعزك عن  وبالتفصيل ثانية أخبرني
 .عاًامتس اتزداد كلما ازددت كالمك

 التفسير
 :ْسوامّيُچو تَسۤوبيان مماثل أمام ب انيَرشانايميسم حكماء  الناطق باَكشاونَ  ادالء)١٩\١\١ .ب.ش(جاء في 

اَمۤيْپـرِٰتْي تو نَـ ڤامْٰيڤَـ
 ىكَْرِمي ڤ- لُوَك شْـ-اوتَّـَم 
تْشْ تْشْاي ْمْچـۤيانا - َرَس ـڤَـتامْٰنْٰرِٰـْه

 ةصل أقاموا من. ِڤديةالـ تَمنْتْراالـ همجدت الذي العلية ِرشَْنكْ تتسليا إلى استمع بصورة متواصلة وان حتى أحد يشبع ان يستحيل"
خاصة كيف يبقى ب و،ِرشَْنكْ بالسماع عن ياً معنأْرجوَنلذلك، كان . "خطوةفي كل الرب  تسليات أوصاف ونيتذوق ،ِرشَْنكْ مع علية
 .حاضر في كل مكانال اهللا

 ى َپـِدىْسـڤادو ْسـڤادو َپـِد

الروايات  تختلف .بالتجربة الذاتيةرحيق الذي يمكن تذوقه  كالهو ِرشَْنكْ بـتعلق ينصمطلق قصة أو  ،)تَْمِرأْم (الرحيق من جهة
لن يشعر بالتعب  لكنه  الدنيويةالقصص  يتعب من سماع اإلنسان ان للرب من حيثالعلية تسلياتوالقصص والتاريخ الحديث عن ال

 هي تْناپوراالـلمثال، ل .ربتجليات ال تسليات إلى ع بالمراجالكون يزخر تاريخ ، السبب وحدهلهذا. ِرشَْنكْالسماع عن  من مطلقاً
 .المعاودة  على الرغم منمطالعتها متجددة تبقى ، هذا النحوعلى. ربال نزالء مختلف تسلياتب المتصلة غابرةتاريخ العصور ال
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 اوڤاتْـشَ ْبَهَچـڤاْن - ۤيشْـر

é[q>aGavaNauvac  
hNTa Tae k-QaiYaZYaaiMa idVYaa ùaTMaiv>aUTaYa" )  

Pa[aDaaNYaTa" ku-åé[eï NaaSTYaNTaae ivSTarSYa Mae )) 19 ))  

 يامۤيشْٰـىـيَهـنْتَ ِتى كَتَْه
 اهيتَـْبهۤوي ڤ-آتْـَم  ىِه اۤيڤْـيد

 شْٰـطَْهى شْـِر-اتَـه كورو يْپـراْدهانْ
 ا ِمىيْسـتََرْسـي ڤتُوناْسـتـى انْ

 المفردات
غنى  --تَياهڤيْبهۤو-آتَْم؛  حتماً--ْهي؛  رباني--اهۤيديڤْ؛  سأتكلم--اميۤيشْٰىكَتَْهي؛  إليك--ىِت؛  نعم--َهنْتَ؛ شخصية اهللا العزيزقال  -- أوڤاتْشَْبَهَچڤاْن-شْرّي

 .  لي--ِمى؛  إلى الحد--ياڤيْستََرْس؛  حد--َأنْتَه؛  ليس--َن َأْستي؛ كورو خير  يا--شْٰطَْهىشِْر-كورو؛  الرئيسية منها--تَهْپراْدهانْيا؛ شخصي



 الترجمة
يا حد، يال ي عز ألن ،فقطمنها ة بارزالنما  ارائعةال آياتيأخبرك عن  س.أجل :لعزيزقال شخصية اهللا ا

 .أْرجوَن
 التفسير

 ذلك، على الرغم من.  بالكليةِرشَْنكْ شؤون تسمح لها بفهم وال محدودة النفس الهبائيةحواس . عزهو ِرشَْنكْ استيعاب عظمة  يمكنال
 ِرشَْنكْأحاديث ن أل بل  وجه في مطلق وقت أو مطلق حالأكمل على ه قدرتهم على فهم على أساسليسه فهم إلى ِرشَْنكْ تيميسعى 
 سماعهاحملهم على  تعليةلذة بيغمرهم  ومختلف قدراته ِرشَْنكْ عز بحثو رحيق، كاللهمتبدو انها درجة  إلى ذاتهاحد  بممتعة
 أي ْپراْدهانْياتَه كلمة. قدراتهأبرز افق على الكشف عن وبناء عليه، يو. هعز سعة عن فهم األحياء قصور ِرشَْنكْ يعلم. وبحثها

كلمة و  جميعاًفهمها ويستحيل متناهية الآياتهذ ان  ااهللا رئيسة عن تفاصيلننا ال نقوى على فهم سوى  األهمية ألبالغة "رئيس"
-آَمَرقاموس في جاء .  الماديةةعلى مجمل الظاهرالرب  ا بهيسيطر التي قدرةهذا النص تدل على السياق  ترد في كما تييْبهۤوڤ

 . فائق عز تدل على تييْبهۤوڤان  شَكُو
.  العالمين المادي والروحيتعم التي العليةقدراته منوعات  واهللا غنى فهم األرباب أو تعدد وحدة الوجود المطلقة على القائل بيتعذر

 من قدرته المتنوعة على هذا جزء يصف لذلك،. اشرةصورة مبفهمه ب االعتيادي لإلنسان يمكن مااآلن عن  ِرشَْنكْالرب يكشف 
 .النحو
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 ِكـشَذاچوَأَهـْم آتْما 

AhMaaTMaa Gau@ake-Xa SavR>aUTaaXaYaiSQaTa" )  
AhMaaidê MaDYa& c >aUTaaNaaMaNTa Wv c )) 20 ))  

 تَـهي ْسـتْه-ا يتاشَـ ْبهۤو-َسـْرڤَ 
  تْـشَمَْٰمْدْهياشْ تْـشَ يَأَهـْم آد
 ِاڤَ تْـشَ أنت تاناْمْبهۤو

 المفردات
؛  أيضاً--تْشَ؛  االصل--آديه؛  أنا--َأَهْم؛  نافذ في القلب--ْستْهيتَه-آشَيا؛ األحياء لكل --تَْبهۤو-َسْرڤَ؛ أْرجوَن يا --ِكشَذاچو؛  الذات--آتْما؛  أنا--َأَهْم
 .  و--تْشَ؛  حتماً--ِاڤَ؛  نهاية--َأنْتَه؛ األحياءكل  من --تاناْمْبهۤو؛  أيضاً--تْشَ؛  وسط--ماْدْهيَم

 الترجمة
 . األحياءأول ووسط وآخر جميع  أنا .ِكشَذَچو يا مخلوقات،الكل  قلوب ة فينافذال ذاتال أنا

 التفسير
 كيف يتجلى يفهموا ان ،جهلال ةظلميستحيل على الراقدين في . )چوذاِكشَ ( في هذا النص بمن غلب عتمة النومأْرجوَن يخاطب
.  خاصة داللةذاتصفة  بهذه الأْرجوَنلـ  ِرشَْنكْ خطاب يجعل ما وهذا والروحي في كل من العالمين المادي آيات متباينةالرب ب
 .ةظلم التلك يتخطى أْرجوَن ألن  الكشف عن مختلف قدراتهعلىالرب يوافق 
أفراد  إلى  الخلق الماديقبل شخصية اهللا العزيز مددت. امتداده التام بفضل الطبيعة المادية ذات انه ،أوال أْرجوَن إلى ِرشَْنكْيقول 
سبب  ليست  المادية الكليةقدرةال. )تَتّْڤَ-َمَهتْ (قدرة المادية الكليةال )آتْما(ذات  يه، هو علوبناء. الظاهرة الماديةبدأ م م ومنهشَپورو
. األحياء في كل بوجه الذات العليا في البيض الكوني نفاذه عند ثانية نوشَْمها ڤييتوسع . ذاتال هو.  الذي يعمهانوشَْمها ڤي بل الخلق
 ال تقوى ظاهرة الحياة كذا،. دونه  يقوى البدن المادي على النمووال  الروحيشق الرحضو من أأن البدن المادي ينشب تجربة لدينا

 .فيها ِرشَْنكْلـ الذات العليا نفاذ دون النموالمادية على 
 شخصية تجلىي": كما يليشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي  تاَرڤَأ -شَپورو جاء وصف. بوجه الذات العلياحاضر في كل االكوان الظاهرة الرب 

 ِرشَْنكْالرب . "نوشْڤي َدكَشاّيُروشۤيكْ و نوشْيَدكَشاّي ڤُهوَچْرْب و نوشْڤي َدكَشاّينوكاَر: في هذه الظاهرة المادية وجوهبثالث  اهللا العزيز
حفيظه  هو مبدأ هذا الكون وِرشَْنكْ،  عليهوبناء. )نوشْڤي شاّيَدكَنوكاَر( نوشَْمها ڤي، يستعلي البحر السببي بصورة علة العللهو 

 .ومنتهى كل قدرة
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 ْرڤيشْٰٰنو مْٰاناْم َأَهـۤيـتْيآد

AaidTYaaNaaMah& ivZ<auJYaaeRiTaza& rivr&éuMaaNa( )  
MarqicMaRåTaaMaiSMa Na+a}aa<aaMah& XaXaq )) 21 ))  

 ـشوماْنْر َأمْٰي َرڤمْٰـاٰشْجـيُّـوتي
 يمـْر َمروتاْم َأْسيتْـشۤيـَمر
نَ ۤي شَـشـمْٰٰنـاْم َأَهـاكْشَٰٰٰـتْرـ

 المفردات
بين  من --َمروتاْم؛ يتْش َمرۤي--يهتْشَمرۤي؛  ساطع--ماْن-شوَأمْٰ؛  الشمس--َرڤيه؛  كل النيرات--اْمْجيُّوتيٰش؛ هللا —ڤيشْٰٰنوه؛  أنا--َأَهْم؛ زاديتْيابين  من --اناْمۤيآديتْ

 .  القمر--ّيشَش؛  أنا--َأَهْم؛ النجومبين  من --اْمٰناتْركْشَٰٰٰنَ؛  أنا--َأْسمي؛ ماروتَ

 الترجمة
ن بيو ؛يتْشَمرۤي أنا ،ْزَمروتْن مالئكة بي. نيرةالشمس الما  أن،ن االضواءبي ؛نوشْڤي أنا ،ْزآديتْيامالئكة ن بي

 .القمر أنا ،النجوم
 التفسير

 اهللانور الشمس ان  هيتاْم َس-ْبَرْهَمفي جاء . السماء وهو الشمس أبرز نيرات أثنى عشرالبالغ عددهم  ْزآديتْياأبرز  هو ِرشَْنكْ
 .ِرشَْنكْ هو آية يتْشَمرۤيمالك الفضاء السماوي تهب في الفضاء و التي حا من الريصنفاًن ومس خيوجد. حدى عيونهإو

متألقة في الليل عليه، النجوم البناء و.  النجوممن عدادالقمر  ان  هذا النصمن يبدو. ِرشَْنكْ وهو آية اثناء الليل النجومالقمر ابرز 
شمس واحدة  سوى وجدت ال. ِڤديةفي الحكمة الـ مردودةود عدة شموس في الكون  بوجالقائلة والنظرية أيضاً الشمستعكس ضوء 

 ان  يدل هناْبهَچڤَْد چۤيتان أل  بل مثل القمر شموساًليستالنجوم المتألقة  . كما هي حال سائر النجوماضوءهفي الكون والقمر يعكس 
 .النجوم أحد القمر
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 يْسمٱ ُدو ِڤـ- ساَم مِْٰڤـدانا

vedaNaa& SaaMavedae_iSMa devaNaaMaiSMa vaSav" )  
wiNd]Yaa<aa& MaNaêaiSMa >aUTaaNaaMaiSMa ceTaNaa )) 22 ))  

 ڤاَسـڤَـهي ِدڤاناْم َأْسم
إ ياْسمتْـش َمنَـشْ مْٰٰنـااۤيينْْدر

 ِشـتَناتْـي تاناْم َأْسمْبهۤو
 المفردات

 --َمنَه؛ اس ومن كل الحو--ْمٰناۤيريإنْْد؛  ملك الجنات--ڤاَسڤَه؛  أنا--َأْسمي؛  ومن كل المالئكة--ِدڤاناْم؛  أنا--َأْسمي؛ ِڤَد ساَم --هِڤَد-ساَم؛ الِڤَدز من كل --ِڤداناْم
 .  قوة الحياة--ِشتَناتْ؛  أنا--َأْسمي؛ األحياء من كل --تاناْمْبهۤو؛  أنا--َأْسمي؛  أيضاً--تْشَ؛ العقل

 الترجمة
 .)لمعال(  الحياةقوة أنا األحياءن م و؛العقل أنا ،ن الحواسم و؛إنْْدَر أنا ،ن المالئكةم و؛ِڤَدساَم  أنا ،ْزِڤَدمن الـ

 التفسير
شرافة الوعي وقدمه واستحالة توليده  مما يعني  الروحعلى خالف الوعيالمادة خالية من  ان ن المادة والروح هوبيان الفرق 

 .بالتركيب المادي
 ٢٣\١٠. چ.ب

 يشـاْسمتْـكََرشْ ـنْٰ شَمْٰٰنـااروْدر

åd]a<aa& XaªrêaiSMa ivtaeXaae Ya+ar+aSaaMa( ) 
vSaUNaa& Paavk-êaiSMa Maeå" iXa%ir<aaMahMa( )) 23 ))  



تِّيڤ كْشَٰٰـساْم َر-اكْشَٰ ي شُوـ
 يشاْسمتْـ پاڤَـكَـشْ مْٰناڤَـسۤو

 اْم َأَهـْمـٰنيكَْهـريـِمـروه ش
 المفردات

  الجن من الياكشَٰجناس من أ--كْشَٰٰساْمَر-ياكْشَٰ؛  خزان المالئكة--هشَإ-ڤيتَّ؛  أنا--َأْسمي؛  أيضاً--تْشَ؛ يڤَ شىولم ال--كََرهنْٰشَ؛  من كل روْدَر--اْمٰنروْدرا
 .  أنا--َأَهْم؛  من كل الجبال--اْميكَْهريٰنش؛  جبل ِمرو--ِمروه؛  أنا--َأْسمي؛ ضاً أي--تْشَ؛  نار--پاڤَكَه؛ ْز من ڤَسو--ناْمۤوسڤَ؛ والراكْشََٰس

 الترجمة
 ،ْزسوڤَن مالئكة بي. َركوِڤ المالئكةخزان  أنا ،َسَزكْشاار و ْزشَياكْ عفاريتن بي و؛شيڤَ المولى أنا ،ْزروْدر نبي

 .ِمروجبل  أنا ،ن الجبالبي و؛)آْچني( النارأنا 
 التفسير

هو  َركوِڤالمالك .  في الكون الظلمةشاكلةالذي يتولى  اهللا تجلي هوعشر و أحد  البالغ عددهمْزروْدَرهو أبرز ) كََرنْشَ( شيڤَمولى ال
 .مصادره الطبيعيةغنى  هو الجبل المشهور بِمرو. اهللاوهو آية  من الجن َسْزشَراكْ  وْزشَياكْ جناسأزعيم  و المالئكةخزان

 ٢٤\١٠. چ.ب

 مْٰ مامْٰاي تْـشَ موكْْهـمْْٰدَهساُروپو

PauraeDaSaa& c Mau: Ya& Maa& iviÖ PaaQaR b*hSPaiTaMa( )  
SaeNaaNaqNaaMah& Sk-Nd" SarSaaMaiSMa SaaGar" )) 24 ))  

يڤ ْميَهْسـَپـترِٰپاْرتَْهى ْبي دّْه
  ْسـكَنْـَدهمْٰناْم َأَهـۤيـِسـنان
 ـَرهَچساي َرساْم َأْسمَس

 المفردات
 ومن كل --ِسنانۤيناْم؛ َهْسَپتيرِٰ ْب--َهْسَپتيْمرِْٰب؛ تْهارِٰ يا ابن ْپ--ْرتَْهىپا؛  افهم--ڤيدّْهي؛  لي--ماْم؛  الزعيم--موكْْهياْم؛  أيضاً--تْشَ؛  من كل الكهنة--ْدَهساْمُروپو

 .  المحيط--ساَچَره؛  أنا--َأْسمي؛  ومن كل َأحواض الماء--َسَرساْم؛ تيِكيااْر ك--ْسكَنَْده؛  أنا--َأَهْم؛ امراء الحرب

 الترجمة
ن الكهنةبي .المحيط أنا ،األجسام المائيةن بي، وكاْرتيِكيا أنا ،مراء الحربن أبي. ْپرَهْسَپتيني أ أْرجوَنعلم يا  ا،

 التفسير
 إنْدَرن أل  كبير مشايخ الكونهو ْپرَهْسَپتي ،إنْْدَر شيخفهو  ْپرَهْسَپتي أما. الكوكب الذي يحكمهاسم  إنْدَر  انن كما ملك الجناهو إنْْدَر
المحيط هو . المالئكة رئيس إنْدَر ان كما  كل القادة العسكريينرئيسهو  شيڤَ والمولى تّيپاْرڤَ ابن )كاْرتيِكيا( ْسكَنَْد. المالئكة رئيس
 .تهفخام ومضات ليست سوى تلك ِرشَْنكْ آيات. األجسام المائيةأعظم 

 ٢٥\١٠. چ.ب

 مْْٰر َأَهـچورِٰ ْبْهمْٰاـٰنـۤيـَهـْرٰشَم

Mahzs<aa& >a*Gaurh& iGaraMaSMYaek-Ma+arMa( )  
YajaNaa& JaPaYajae_iSMa SQaavra<aa& ihMaal/Ya" )) 25 ))  

چي ِاكَْم أكْشَٰٰـَرْم ىراْم َأْسم
 يْسمٱ يُّـوـْچاي - َجـَپ مْْٰچـۤيانااي

 اهيـمالَي همْٰٰنـااڤَـرْستْها
 المفردات

-َجَپ؛  من القرابين--ْمْچۤيانايا؛  ْپَرنَڤَ--أكْشََٰٰرْم ِاكَْم؛  أنا--َأْسمي؛  من االصوات--چيراْم؛  أنا--َأَهْم؛ چورِٰ ْبْه--چوهرِْٰبْه؛  من بين كبار الحكماء--اْمۤيٰنٰشرِٰ-َمها
 .  جبال الهيمااليا--ياههيمالَ؛ الساكناتبين  من --اْمٰنارْستْهاڤَ؛  أنا--َأْسمي؛ سبيح ت--هْچيايا

 الترجمة



تسبيح  أنا ،قرابين النبي و؛"ْمآُو" العليةكلمة ال أنا ،ة الصوتياتترداد النبي و؛ْبْهرچو أنا ، الحكماء الكبارنبي
 .هيماالياال  أنا،غير المتحركة  األشياءنبيو ؛)َجَپ( ةالقدوساألسماء 

 التفسير
. الحكماء كبرهو أأوالده  أحد ،ْبْهرچو ووالد اآلباء االوائل لجميع مخلوقات الكون بينما الكونية األول في البيضة مخلوق هو الْبَرْهما

 َهِرى :تسبيح هو ينقراب كل ال منِرشَْنكْأصفى آيات . العلية الصوتية ترداداتالكل بين   منِرشَْنكْ هو آية) كاَرْمآُو (ْمآُوالصوت 
ال  لكن  الحيوانية أحياناًقرابين التوصى. َهِرى َهِرى راَم راَم راَم َهِرى راَم َهِرى \ َهِرى َهِرى ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ َهِرى ِرشَْنكْ

،  عليهوبناء. ِرشَْنكْ آية  جالل في العوالم هوكل. قربانى صفأوهي أبسط و ِرشَْنكْ َهِرى ِرشَْنكْ َهِرى قربانفي ف العن إلى مجال
 على خالف  يتحرك أحياناًِمرولكن  ِمرو في النص السابق ذكر جبل جاء.  أيضاًِرشَْنكْ من آيات العالمالهيمااليا أعلى جبال 

 .ِمروالهيمااليا أعظم من ، وبناء عليه. طالق اال علىتزحزحيال ي ذ الالهيمااليا
 ٢٦\١٠. چ.ب

 مْٰٰنـااكْٰشـرِٰ ڤْـ-ـَهـه َسـْرڤَ َأشْـڤَـتّْ

AìTQa" SavRv*+aa<aa& devzs<aa& c Naard" )  
GaNDavaR<aa& ic}arQa" iSaÖaNaa& k-iPal/ae MauiNa" )) 26 )) 

   تْـشَ ناَرَدهمْٰناـۤيـٰشِدڤَـْر
  تَْرَرتَْهـهيشـتْـ مْٰاــنْْدَهـْرڤاٰنَچ

 هي مونلُوي كَپـمْٰهانادّْيسـ
 المفردات

 من --اْمْرڤاٰنَچنْْدَه؛  ناَرَد--ناَرَده؛  و--تْشَ؛  من كل الحكماء بين المالئكة--ْماۤيٰنٰشرِٰ-ِدڤَ؛  من كل االشجار--ْمٰنااكْٰشرِٰڤْ-َسْرڤَ؛  شجرة التين البنچالية--َههَأشْڤَتّْ
 .  كَپيَل موني--كَپيلَه مونيه؛  من كل الكملة--هاناْمسيدّْ؛ يتَْرَرتَْهىتْش -ىشيتَْرَرتَْهتْ؛ أهالي كوكب َچنْْدَهْرڤَ

 الترجمة
 أنا ،َچنْْدَهْرڤَمغنو المالئكة ن بي. ناَرَد أنا ،المالئكةوحكماء لا بين. بنْچاليةالـ التين شجرة أنا ،ألشجاران بي
 .كَپيَلالحكيم  أنا ،ن الكملةبيو. شيتَْرَرتَْهىتْ

 التفسير
ون  كما يقدسالصباحية شعائرهم فيبالد الهند  أهل يقدسهاما غالباً  و أجمل األشجار وأعالهاهي) َهىتّْأشْڤَ (بنْچاليةالـ التين دوحة
 بأحياء مأهول َچنْْدَهْرڤَ كوكب. تيم بصفة ِرشَْنكْ هو آية عليه،بناء و. الكون في الرب تيمألنه كبير من بين المالئكة يضاً  أناَرَد
شْرۤيَمْد  في ةوارد وفلسفته نزيله وِرشَْنكْ امتداد هو تّيِدڤَهۤو ابن كَپيَل،  الكملةمن. شيتَْرتَْهىتْ  وأبرزهم األصواتجملبأون يغن

 . يوجد بون بعيد بينهمالهذا،. لحادية اكانت تهفلسفلكن   بعدفيما  آخركَپيَلاشتهر . تَْمْبهاَچڤَ
 ٢٧\١٠. چ.ب

 مْْٰهـشْـَرڤَـَسـْم َأشْـڤانايـاشّْاوتّْ

oÀE"é[vSaMaìaNaa& iviÖ MaaMaMa*TaaeÙvMa( )  
WeravTa& GaJaeNd]a<aa& Nara<aa& c NaraiDaPaMa( )) 27 ))  

يڤ ْدْبَهـڤَـْمتُورِٰماْم َأْمي دّْه
 مْٰٰنـااـِجـنْْدرَچ مْٰڤَـتَـارأي

 َپـْمي تْـشَ نَـراْدهمْٰٰنـاانَـر
 المفردات

-َچَج؛ ڤَتَاري أ--ڤَتَْماريأ؛  المتبلور من مخض بحر الحليب--أوْدْبَهڤَْم-تَرَِٰأْم؛  لي--ماْم؛  اعلم--ڤيدّْهي؛ الجيادبين  من --َأشْڤاناْم؛  أُوتْشايْهشَْرڤا--ايْهشَْرڤََسْمشّأوتّْ
 .  الملك--َأْدهيَپْم-نََر؛  و--تْشَ؛  من البشر--ْمٰناانَر؛  الفيلة الملكية--ْمٰناراإنْْد

 الترجمة



أكسير ابتغاء   اللبنبحراثناء مخض ظهر  الذي اْهشَْرڤاْيشّتّْوُأ االبيض الحصاننني أعلم  ان االحصنة،بي
 .ملكال أنا ،ن البشربيو ؛تايراڤَأ أنا ،ن الفيلة الملكيةبي و؛الشباب

 التفسير
من عدد كبير نتج . السم شيڤَ المولى  فشربوسمنتج عنه رحيق  ففي مخض البحر) ْزأسوَر (الجنو المالئكة شارك،  مرةذات

 لهما داللة خاصة وهما تكانو. تَراڤَيأفيل سمي  رحيق نتج من الكما. اْهشَْرڤاْيشّتّْوأ يسمى حصان  ضمنهممنو لرحيقمن ا األحياء
 .رحيق بحر اللبن نتجا من ماهنأل ِرشَْنكْمن آيات 

.  ممالكهمةفظ، هم حربانيةالهم على اساس أخالق والملوك الذين يتم نصبهم حفيظ الكون، ِرشَْنكْ ألن البشر بين ِرشَْنكْهو آية الملك 
بما فيه  دوماً وكانوا يعنون الصالحين الملوكمن جميعهم  كانوا راَم ربوال تْشيَپرۤيكْ َمهاَرَج و طْهيَرشْيوْدهي َمهاَرَجل امثا الملوك
األصول الدينية في مع فساد  تقريباً تضر وانقة الملكيسنةدب الفساد في ال لكن اهللاآية الملك  ان ِڤديةالحكمة الـتفيد . رعيتهمخير 

 . الصالحين في الماضيالملوكفي ظل   كان أسعد حاال اإلنسان انيتعين التنويه. هذا العصر
 ٢٨\١٠. چ.ب

يآ مْٰ ڤَـْجَرمْٰهاناْم َأَهـوْد

AaYauDaaNaaMah& vJa]& DaeNaUNaaMaiSMa k-aMaDauk(- )  
Pa[JaNaêaiSMa k-NdPaR" SaPaaR<aaMaiSMa vaSauik-" )) 28 ))  

 كاَمـْدهوْكي ناْم َأْسمْدِهـنۤو
 كَنَْدْرَپـهي شـاْسمتْـْپـَرَجـنَـشْ 

 هيڤاسوكي ٰنـاْم َأْسماَسـْرپ
 المفردات

-تْشَ؛ نجاب االطفال سبب إل--ْپَرَجنَه؛  بقرة سوَرْبهي--ْدهوْك-كاَم؛  أنا--َأْسمي؛  البقر--ناْمۤوْدِهن؛  الصاعقة--ڤَْجَرْم؛  أنا--َأَهْم؛ سلحةاأل من كل --هاناْمآيوْد
 .  ڤاسوكي--ڤاسوكيه؛  أنا--َأْسمي؛  من الثعابين--ْمٰناَسْرپ؛  كيوپد--كَنَْدْرَپه؛  أنا--ميَأْس؛  و-

 الترجمة
ن بي و؛كَنَْدْرَپ الحب الكم أنا ،ن اآلباء االوائلبي. سوَرْبهي أنا ،ن االبقاربي و؛الصاعقة أنا ،ن األسلحةبي

 .اسوكيڤ أنا ،الحّيات
 التفسير

 وغير الروحيةفي السماء   لُوَكِرشَْنكْعلى كوكب حافلة الضرع مدرارة  أبقار ثمة. ِرشَْنكْيات قوة  سالح فتاك ومن آالصاعقة
الرب  ان جاءكما . سوَرْبهي بعدد كبير من أبقار ِرشَْنكْ يحتفظ.  لُوَكِرشَْنكْ فيوجودها ع بوقطم لكن موجودة في العالم المادي

 ينغمس. ِرشَْنكْ آية كَنَْدْرَپوبناء عليه، . ذرية صالحة إلنجاب الجماع شهوة فإنها َدْرَپكَنْ أما. سوَرْبهي أبقار ةيارعبيقضي وقته 
نجاب أطفال صالحين  االجماع من أجل لكن ِرشَْنكْهذا من آيات ليس  و، أحياناًوحدها اللذة الحسية ابتغاءحياة الجنسية  في الالناس

 .ِرشَْنكْ ومن آيات كَنَْدْرَپ سمىي
 ٢٩\١٠. چ.ب

 مْٰناچاناي شـاْسمتْـَأنَـنْتَـشْ 

ANaNTaêaiSMa NaaGaaNaa& vå<aae YaadSaaMahMa( )  
iPaTa›<aaMaYaRMaa caiSMa YaMa" Sa&YaMaTaaMahMa( )) 29 ))  

 اَدساْم َأَهـْمۤي نُٰوڤَـرو
 يشـاْسمتْـاما ي َأْراْمـٰنرِٰتْيپـ
 اَمـتاْم َأَهـْميـمْٰامـه َسـي

 المفردات
؛  أنا--َأَهْم؛  من كل المائيات--اَدساْمۤي؛  بالماءك الموكل المال--هڤَرونَٰ؛  من الثعابين متعددة الرؤوس--ناچاناْم؛  أنا--َأْسمي؛  أيضاً--تْشَ؛  آنَنْتَ--َأنَنْتَه
 .  أنا--َأَهْم؛  ومن المعاقبين--تاْمياَمَسمْٰ؛  مالك الموت--ياَمه؛  أنا--َأْسمي؛  أيضاً--تْشَ؛  آْرياما--َأْرياما؛  من االسالف--ْمٰنارِٰپيتْ



 الترجمة
 ؛آْرياما أنا ،ن االسالف الراحلينبي. َنڤَرو المالك أنا ،ن المائياتبي. آنَنْتَ أنا ،متعددة الرؤوس َچنان ثعابين بي
 .مالك الموت ياَم أنا ،ن قضاة الشرعبيو

 التفسير
 يوجد كما. ِرشَْنكْ آيات كالهما منو ، بين المائياتَنڤَرو المالك وكذا ، الرؤوسالسماوية متعددة اتحّيال هو أعظم نْتَانَ فعواناأل

 الذي ياَم أبرزهم المذنبين ويعاقبون الذين األحياء كثير من يوجد. ِرشَْنكْآيات  أحد ياماآْرويملكه ) اْزپيت (األسالف الراحلين كوكب
 .بالطه للحساب إلى  الموتبعد حيث يساق المذنبين  من الكوكب األرضياً قريبيملك كوكباً

 ٣٠\١٠. چ.ب

 مْٰاناۤيـتْيداي شـاْسمتْـ ْپـَرْهالَدشْ

Pa[úadêaiSMa dETYaaNaa& k-al/" k-l/YaTaaMahMa( )  
Ma*Gaa<aa& c Ma*GaeNd]ae_h& vENaTaeYaê Pai+a<aaMa( )) 30 ))  

 اتاْم َأَهـْميكالَه كَلَـ
 مَْٰهـٱ ُروـنْْدِچرِٰ تْـشَ ْممْٰاـٰنچارِْٰم

يڤا ناْميكْشٰٰــاشْ تْـشَ َپينَـِتـ
 المفردات

-َچرِْٰم؛  و--تْشَ؛  من الحيوان--اْمچانرِْٰم؛  أنا--َأَهْم؛ نو القامع--كَلَياتاْم؛  الدهر--كالَه؛  من الجن--اناْمۤيدايتْ؛  أنا--َأْسمي؛  أيضاً--تْشَ؛  ْپَرهالَد--ْپَرْهالَده
 .  من الطيور--كْشٰٰيناْمَپ؛  أيضاً--تْشَ؛ ذَ َچرو--ياهِتڤاينَ؛  أنا--َأَهْم؛  االسد--هإنْْدَر

 الترجمة
 أنا ،ن الطيوربي و؛لليثا أنا ،ن الوحوشبي. رالده أنا ،ن القاهرينبي. ْپَرْهالَد التيم أنا ،دايتْيا عفاريتن بي

 .َچروذَ
 فسيرالت

 ان في حينالرب  تيممن  ْزآديتْيا جميع. ْزدايتْيا هميطلق علي ديتيوأبناء  ْزآديتْياهم يطلق علي آديتي أبناء. آديتيهي شقيقة  ديتي
 نيالرباطبعه   بفضلِرشَْنكْآية  وهو ْزدايتْيا ذريةمن كان  هان عم منذ طفولتهالرب  تيم من كبار ْپَرْهالَد .هئ أعدامن ْزدايتْياجميع 

  .تتيمهو
 الحيوانات، األسد شديد البأس الضروس، بين من. ِرشَْنكْ ة هو آيلذلك،. الكون كل األشياء في يبليالزمان  لكن عوامل القهر كثيرة

 .نوشْڤيالرب  طيةم َچروذَابرزها ،  ماليين الطيورومن
 ٣١\١٠. چ.ب

 يمـَپـڤَـنَـه َپـڤَـتاْم َأْس

PavNa" PavTaaMaiSMa raMa" Xañ>a*TaaMahMa( )  
‡za<aa& Mak-rêaiSMa óaeTaSaaMaiSMa Jaaövq )) 31 ))  

  َأَهـْمْمتارِٰ ْبْه-راَمـه شَـْسـتَْر 
 يشـاْسمتْـَرشْ ـكَـ َممْٰٰنـااـْجَهـٰش
 ۤيجاْهـنَـڤي تَساْم َأْسمُروْس

 المفردات
 سمك -- َمكََره؛سماك من كل األ--ْمٰنااْجَهٰش؛  أنا--َأَهْم؛  من حملة السالح--تاْمرِْٰبْه-شَْستَْر؛  راَم--راَمه؛  أنا--َأْسمي؛  من كل المطهِّرين--َپڤَتاْم؛  الريح--َپڤَنَه

- . َچنَْۤچال نهر -ّيجاْهنَڤ؛  أنا--َأْسمي؛  االنهار الجارية--تَساْمُروْس؛  أنا--َأْسمي؛  أيضاً--تْشَ؛ القرش

 الترجمة
ن األنهار بي و؛سمكة القرش أنا ،سماكاأل نبيو ؛راَم أنا ،ن الحاذقين بالسالحبي و؛الريح أنا ،هرِّينن المطبي
 .َچنَْچالـ أنا ،جاريةال



 التفسير
 .ِرشَْنكْلذلك، هو من آيات .  اإلنسانعلىسمك القرش هو أكبر وأخطر المائيات 

 ٣٢\١٠. چ.ب

 ْر َأنْـتَـشْ تْـشَيٰنـاْم آدچاَسْر

SaGaaR<aaMaaidrNTaê MaDYa& cEvahMaJauRNa )  
ADYaaTMaivÛa ivÛaNaa& vad" Pa[vdTaaMahMa( )) 32 ))  

 اْرجوَنڤاَهـْم يشـاتْـ مَْٰمْدْهيا
 مْٰناڤيْدۤيا اۤيْدي ڤ-اتْـَم ۤيَأْدْهـ

 ڤاَده ْپـَرڤَـَدتاْم َأَهـْم
 المفردات

-اتَْمۤيَأْدْه؛ أْرجوَن يا – أْرجوَن؛  أنا--َأَهْم؛  حتماً--ِاڤَ؛  أيضاً--تْشَ؛  والوسط--ْماْدْهيَم؛  و--تْشَ؛  والمنتهى--َأنْتَه؛  المبدأ--هآدي؛  من كل الخلق--ْماٰنَسْرچا
 .  أنا--َأَهْم؛ لحجج من ا--ْپَرڤََدتاْم؛ ة الطبيعيةنتيج ال--ڤاَده؛  وكل التعليم--ناْمڤيْدۤيا؛  علم روحي--اۤيڤيْد

 الترجمة
ن بي و؛ذاتبال علم الروحيال أنا ،العلومكل ن بي و،أْرجوَنيا البداية والوسط والنهاية،  أنا ،قئن كل الخالبي

 .ة الحاسَِّمةنتيجلا أنا ،المناطقة
 التفسير

هذه العناصر . هاحل شيڤَها بينما يتولى المولى  تركيبْبَرْهما والتي يتولى المولى  أوالًنوشَْمها ڤيتفيض العناصر المادية الكلية من 
 . ظاهرةكل مبدأ ووسط ومنتهى هو  اهللالذلك، . رب العظيم لل الطبيعة الماديةشواكلالفائضة هي مقومات 

  ْبهاَچڤَتَْمشْرۤيَمْد  وتْناپورالـواِڤدانْتَ سۤوتَْر  األربعة و ِڤَدْزـمثل ال سفاراألن من جهة علم الذات الروحي، ثمة ضروب كثيرة م
 .ِرشَْنكْآيات جميعها  وچۤيتاوالـ

الحقيقة . اَدڤ سمىتقاطعة ف النتيجة ال وأمااذنْيتَڤ  والتفنيد يسمىَجَپيسمى عرض البرهان . توجد أطوار مختلفة للحجة بين المناطقة
 .َنِرشْكْمراحل المنطق هي ليها  اتنتهي التي الحاسمة

 ٣٣\١٠. چ.ب

 يْسمٱ ُرو كا-ٰنـاْم َأ اأكْشَٰٰـر

A+ara<aaMak-arae_iSMa ÜNÜ" SaaMaaiSak-SYa c )  
AhMaeva+aYa" k-al/ae DaaTaah& ivìTaaeMau%" )) 33 )) 

 ا تْـشَيكَْسـيْدڤَـنْْدڤَـه ساماس
 لُواه كايكْشَٰـِاڤاَأَهـْم 
  موكَْهـه- تُوشْـڤَـيڤْدهاتاَهـمْٰ 

 المفردات
 --أكْشَٰٰياه؛  حتماً--ِاڤَ؛  أنا--َأَهْم؛  و--تْشَ؛  المركبات--ماسيكَْسياسا؛  الثنائي--ْدڤَنَْدڤَه؛  أنا--َأْسمي؛  أول الحروف--كاَره-َأ؛ هجاءف الو من حر--ْمٰنااأكْشَٰٰر
 .  ْبَرْهما--موكَْهه-ڤيشْڤَتَه؛  أنا--ْمَأَه؛  الخالق--ْدهاتا؛  دهر--كالَه؛ أزلي

 الترجمة
ن بي ونى،ف الذي ال يالزمانأيضاً  أنا .الثنائيب المركّ أنا ،ن الكلمات المزجيةبي و؛األلف أنا ،فون الحربي

 .ْبَرْهما أنا ،الخالقين
 التفسير

 كلماتتوجد . صوتهو مبدأ ال أكاَرلذلك، . أكاَر دون صوت ال يصدر. ِڤَدْزفاتحة الـوالسنسكريتية اللغة أول حروف هو  أكاَر
يقاع  ا ذاتِرشَْنكْ و راَمن المتكال. هڤَنْْدْدڤَتدعى  التي ِرشَْنكْ-راَم كلمة المزجية ومنها ال أيضاًالسنسكريتيةة كثيرة في اللغة زجيم

 .كلمة مزجية، ولهذا تسمى ا المركب الثنائي هذ فيواحد



ألن بمجرى الزمان ستندلع نار هائلة  ِرشَْنكْالزمان هو آية . الزمان هو القاتل األقوى من بين كافة أشكال القتل ألنه يقتل كل شيء
  .وتهلك كل الوجود

 أكبر منه يملك ثمانية رؤوس أو ستة عشر ْبَرْهما يملك أربعة رؤوس ويوجد ْبَرْهماأصغر . اءاألحي هو رئيس البنائين وْبَرْهما
 .ِرشَْنكْ  من آياتْبَرْهماْز ،لهذا. رؤوس

 ٣٤\١٠. چ.ب

 شـاَهـْمتْـ َهَرشْ -َسـْرڤَ ه يوتْرِْٰم

Ma*TYau" SavRhrêahMauÙvê >aivZYaTaaMa( )  
k-IiTaR" é[qvaRKc Naarq<aa& SMa*iTaMaeRDaa Da*iTa" +aMaa )) 34 ))  

 اتاْميشْٰـياوْدْبَهـڤَـشْ تْـشَ ْبَهـڤ
 مْٰاـٰنۤيـْر ڤاْك تْـشَ نارۤيـه شْـريْرتۤيـك

 ه كْشَٰـمايْر ِمـْدها ْدْهرِٰتيترِْٰسْم
 المفردات

 --هشْرۤي؛ صيت --تيهكۤيْر؛ لمقبلة الظواهر ا--ياتاْمْبَهڤيشْٰ؛  أيضاً--تْشَ؛  فيض--أوْدْبَهڤَه؛  أنا--َأَهْم؛  أيضاً--تْشَ؛  االكول--َهَره-َسْرڤَ؛  موت--وهيتْرِْٰم
 .  صبر--كْشَٰما؛  صالبة--ْدْهرِٰتيه؛  فطنة--ْدهاِم؛ ذاكرة --تيهرِْٰسْم؛  النساء--اْمٰنۤينار؛  أيضاً--تْشَ؛  كالم انيق--ڤاْك؛ أو جمالغنى 

 الترجمة
نيق حديث األالصيت والسعد وال أنا ،ن النساءبي. كل ما سيكونبدأ توليد مأنا  و؛ذي يلتهم كل شيء الالموت أنا
 .والصبر ثباتوالنجابة وال ذاكرةوال

 التفسير
حد ب الموت سمى القاضية تالضربة لكن في كل لحظةالمخلوقات يلتهم الموت  لذلك،.  بالموت في كل لحظة فور والدته اإلنسانيبدأ

 والتناسل ومن ثم الضمور الوالدة والنمو والبقاء ألجل ما: تمر جميع اجناس الحياة بست تحوالت رئيسة. ِرشَْنكْهو آية وذاته 
 . المقبلة نشاطاتبداية كل الوالدة االولى هي ال. ِرشَْنكْمن آيات هو  التحوالت، والخروج من الرحم هو أول هذه. واالنحالل

 لغةلها مما يجع السنسكريتية لغة كاملة اللغة. مجملهانثى عندما تمتلك بعضها أو للعظمة المذكورة انثوية، وتتمجد األ ةالسبع سماتال
والقدرة ليس على مطالعة عدد كبير من الكتب .  موضوع ما بعد دراستهحفظ استطاع ذاا )تيِرْسْم ( جيدةذاكرةالفرد  ملكي .مجيدة

القدرة على التغلب على عدم . وهي مقدرة أخرى) ِمْدها(حول مواضيع مختلفة فحسب بل فهمها وتطبيقها عند الحاجة هو الفطنة 
 ومع ذلك متواضع ودمث تماماًعندما يكون مؤهل ) كْشَما(يملك الفرد مقدرة أخرى تدعى الصبر و). ْدْهِرتي(الثبات يدعى ثبات 

 .ه في كل من السراء والضراءتزان اويكون قادراً على حفظ
 ٣٥\١٠. چ.ب

 مْٰ ساَم تَـتَـها ساْمـنا-تْ ـَهرِْٰب

b*hTSaaMa TaQaa SaaMana& GaaYa}aq ^NdSaaMahMa( )  
MaaSaaNaa& MaaGaRXaqzaeR_hMa*TaUNaa& ku-SauMaak-r" )) 35 ))  

اتْرچاي ـَهـنَْدساْم َأَهـْمتْشْ ۤي
ماسانا َهـْمٱ شُٰورـۤيـ شْ- َچ ماْرمْٰ
  كوسوماكََرهمْٰناۤوـترِٰ

 المفردات
 من --ماساناْم؛  أنا--َأَهْم؛  من كل الشعر--َهنَْدساْمتْشْ ؛ّير ترنيمة چاياتْ--ّيرچاياتْ؛ ِڤَد من َأغاني ساَم --ساْمناْم؛  أيضاً--تَتْها؛ ساَم-َهتْرِْٰب --ساَم-َهتْرِْٰب

 . الربيع --آكََره-كوسوَم؛  من كل الفصول--ناْمتۤورِٰ ؛ أنا--َأَهْم؛  كانون أول- شهر تشرين ثاني--هشْۤيْرشَٰ-ماْرَچ؛ الشهور

 الترجمة
 شَماْرَچشۤيْرشهر  أنا ،ن الشهوربي. چاياتْرّي أنا ،راشعن األبي و؛ساَم-َهتِْرْب أنا ،ِڤَدساَم  في التسابيحن بي
 .رازهاألحامل  يعربال أنا ،ن الفصولبي، و)١ك-٢ت(



 التفسير
-َهتِْرْبحدى هذه االغاني هي إ والمالئكةغنيها ي التي يلةلجمغنية باألغاني ا ِڤَدْز بين كل الـمن ِڤَدساَم الرب ان وأوضح  سبق لقد
 .تغنى عند منتصف الليلالمتميزة بلحن فريد و ساَم
هي أبرز  َمنْتَْرچاياتْرّي .  الشعر الحر الحديثعلى خالف تية في اللغة السنسكرييقاعواإل قواعد محددة تضبط الشعر والوزن وجدت

قصودة م هانأل  الربمن آيات َمنْتَْر چاياتْرّي و. شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم في َمنْتَْرچاياتْرّي ذكر  جاء. األكفاء ةنَْبراْهَم الـاهترنم بيقصيدة 
 يجب لكن الترنم بها نجاحه بعندالعلي للرب يمكن للفرد فهم المقام و، اًًروحيللمتقدمين قصودة  مَمنْتَْرالـ هذه. على االخصته عرفمل

 بالغة األهمية َمنْتَْرچاياتْرّي . َمنْتَْر چاياتْرّيالترنم بـب قبل النجاح  األصالةشاكلة اخالق الكمال أوالً وهي أخالقالفرد بخلق يتان 
 . السلسلة المريدية العليةمنه عبر انتقلت  وْبَرْهما نهاتسا قدل. ْبَرْهَمْن ـل الصوتي تجلي الهي وِڤدية الحضارة الـفي

فصل  ان  شكال. بالسعادةيشعر الجميع و ه وقت الحصاد الهند ألنبالدشهر السنة في خير ا يعتبركانون أول - تشرين ثانيشهر
 تسليات باحتفاء الربيعفي  ر كثيرة تقام شعائكما. ر واألشجار فيهازه مناخه وتفتح األعتدالإل محبوب عند جميع البشر الربيع

 .ِرشَْنكْالرب  هو من آيات ذلك،ل.  السنةفصول مما يجعله أبهج ِرشَْنكْ
 ٣٦\١٠. چ.ب

 ياتاْم َأْسميـَهلَـشَتْ مْٰتَـۤويْد

ÛUTa& ^l/YaTaaMaiSMa TaeJaSTaeJaiSvNaaMahMa( )  
JaYaae_iSMa VYavSaaYaae_iSMa Satv& SatvvTaaMahMa( )) 36 ))  

 ناْم َأَهـْميِتـَجـْس ِتـَجـْسـڤ
 يْسمٱ يُّـواڤَـسايڤْـي ْسمٱ يُّـوَج

 ـتاْم َأَهـْمَستّْڤَ مْٰـَستّْڤَ
 المفردات

 --ڤْياڤَساياه؛  أنا--َأْسمي؛ رص الن--َجياه؛  أنا--َأَهْم؛ سطوع من كل --ِتَجْسڤيناْم؛  البريق--ِتَجه؛  أنا--َأْسمي؛  من كل الخدع--شَْهلَياتاْمتْ؛  مقامرة--تَْمْديۤو
 .  أنا--َأَهْم؛  القوي--ڤَتاْم-َستّْڤَ؛ قوة ال--ْمَستّْڤَ؛  أنا--َأْسمي؛ مغامرة

 الترجمة
أنا المقامرة .قوة القويأنا و المغامرة أنا ،راصنتاال أنا . البهييننور أنا ؛

 التفسير
ال  . الماكر العظيمهو ِرشَْنكْ. ِرشَْنكْ المكر وهو من آيات ضروب أبرز والقمار الكون كثيرة من الماكرين في أرجاء أصنافثمة 
 فخامة وهو غالبهو ال.  على االطالقالجوانبتشمل كل  بل حادية الجانباليست عظمته  . المكر بأحدشاء ذااماكر  ِرشَْنكْ يفوق
 األقوياء، ومن بين عظمر األم هو المغاالمغامرين بين من والمثابر، وفي المثابرة هو  اقداماً المقدامين هو أعظمهمبين من. ميالفخ

 الغلبة أو في المكر أو الفخامة فائق فوقه يال.  حتى في طفولتهڤَْرْدَهَنُچورفع جبل و جلوته اثناءيع قوة لجم اِرشَْنكْ فاق. هو األقوى
 .قدام أو القوة االأو

 ٣٧\١٠. چ.ب

 يْسمٱ ڤُو ڤاسوِدمْٰاـنۤيـشْٰـٰنرِٰڤْـ

v*Z<aqNaa& vaSaudevae_iSMa Paa<@vaNaa& DaNaÅYa" )  
MauNaqNaaMaPYah& VYaaSa" k-vqNaaMauXaNaa k-iv" )) 37 )) 

 هْدَهـنَـنَْۤجيا مْٰاـڤانذَپانْٰـ
 اَسـهۤي ڤْـمْٰاْم َأپـى اَهــنۤيـمون

 هيـنا كَڤناْم اوشَۤيـكَڤ
 فرداتالم

 --َأَهْم؛  أيضاً--َأپي؛  من الحكماء--مونۤيناْم؛ أْرجوَن --هْدَهنَنَْۤجيا؛ ڤَذَنْٰاپال —ڤاناْمذَپانْٰ؛  أنا--َأْسمي؛  في ْدڤاَركاشْٰنَٰرِٰكْ --ڤاسوِدڤَه؛ شْٰٰنيرِٰ من ذرية ڤْ--شْٰٰنۤيناْمرِٰڤْ
 .  المفكر--كَڤيه؛ ناوشَا --ناوشَا؛ المفكرين من كبار --كَڤۤيناْم؛ الِڤَدز كاشف ڤْۤياَس --اَسهۤيڤْ؛ أنا

 الترجمة



 أنا ،ن كبار المفكرينبي و؛ڤْۤياَس أنا ، الحكماءنبي. أْرجوَن أنا ،ڤَْزذَنْپاالـن بيو. ڤاسوِدڤَ أنا ،نيِرشْڤْ ذرية نبي
 .انوشَُأ

 التفسير
مكان اطالق  ا مما يعنيڤَسوِدڤَ ولدي بدور ڤََبلَِد  وِرشَْنكْ كل من تجلى. المباشرامتداده  َبلَِدڤَ  وصلية االشخصية اهللا هو ِرشَْنكْ

هو اول  ڤاسوِدڤَ. هي امتداداته نْداڤََنڤِْر تتجلى خارجالتي  ِرشَْنكْ من وجهة نظر اخرى، جميع صور. عليهما ڤاسوِدڤَاسم 
المذكور في  ڤاسوِدڤَيتعين العلم ان  .ِرشَْنكْعين  ِدڤَڤاسومما يعني ان لى االطالق  عنْداڤََنڤِْر ال يغادر ِرشَْنكْ ألن ِرشَْنكْ امتدادات

االمتداد المباشر . ڤاسوِدڤَ مما يعني انه مصدر نزالءهو مصدر جميع ال َبلَِدڤَألن  َبلَِدڤَ  هوْبهَچڤَْد چۤيتان هذا النص قيد البحث م
 ).شَْمانّۤييْبهڤ(منفصلة امتدادات  كما توجد امتدادات تدعى) شَْماڤْس(امتداد مباشر يدعى  ِرشَْنكْمن 

 بفضل) مونيْز (ِڤديالعلم الـارباب   بينڤْۤياَس يبرز. ِرشَْنكْ الرجال وآية خير هوفي الواقع، . همواشجع ذونپاأبناء هو أبرز  أْرجوَن
 هو آية ،هذال. ِرشَْنكْ تجلي بمعروف ڤْۤياَس. حالي الكَلي كثيرة تسهيال لفهم الناس عامة في عصر بأساليب ِڤدي العلم الـهشرح

 للجن وكان بعيد النظر السيد الروحيوهو ) تْشاْريااشوكْر (أوشَنا  وأبرزهم على التمعن بمطلق موضوعنو القادرهم ْزيكَڤ. ِرشَْنكْ
 .ِرشَْنكْ عز من آيات شاْرياتْاشوكْر لهذا،.  في المجالين السياسي والروحي الفطنةوحاد

 ٣٨\١٠. چ.ب

 يتاْم َأْسمَميا َدذُوـَدنْٰ

d<@ae dMaYaTaaMaiSMa NaqiTariSMa iJaGaqzTaaMa( )  
MaaENa& cEvaiSMa GauùaNaa& jaNa& jaNavTaaMahMa( )) 38 ))  

 ـتاْميچۤيـشَٰجي ْر َأْسميتۤيـن
 مْٰاناۤيْهـي چوڤاْسميشـاتْـ مْٰماونَـ
 ـڤَـتاْم َأَهـْمْچـۤيانَ مْٰانَـۤيـْچ

 المفردات
 --ِاڤَ؛  و--تْشَ؛  الصمت--ماونَْم؛ نصر من طلبة ال--تاْمشَٰۤيجيچ؛  أنا--َأْسمي؛ خالقيةاأل --نۤيتيه؛  أنا--َأْسمي؛  من كل َأدوات القمع--َدَمياتاْم؛  عقاب--هذََدنْ

 .  أنا--َأَهْم؛ مي من الحك--ڤَتاْم-ْچۤياَن؛  علم--ْمْچۤيانَ؛ سراراأل من --اناْمۤيچوْه؛  أنا--َأْسمي؛ أيضاً

 الترجمة
  أنا،ن االسراربي. خالقيةاأل أنا ،النصرن الطامحين ببي و؛العقاب أنا ،خالل بالقانون االجميع وسائل قمعن بي

 .حكمةال أنا من الحكماء،و ؛الصمت
 التفسير

 برز هي أاألخالقية. ِرشَْنكْمن آيات  ءتعاقب الرذال التي أداة القمع. سفلةال الذين يقطعون دابر برزهموأ قمعال وكالءكثير من  يوجد
يستطيع الفرد ذ  التفكير والتأمل للسمع واسرية الالنشاطاتأما الصمت فهو أبرز . الحقولالغلبة في حقل من  ةطلبعوامل الغلبة بين 

عين   العلم هوهذا. وية والسفليةالعلالرب بين قدرات و القادر على التمييز بين المادة والروح هو الحكيم. سريع تقدم حراز ابالصمت
 .ِرشَْنكْ

 ٣٩\١٠. چ.ب

 تْشْاي مْٰتانا ْبهۤو-َسـْرڤَ ي شـاپـتْـ

YaÀaiPa SavR>aUTaaNaa& bqJa& TadhMaJauRNa )  
Na TadiSTa ivNaa YaTSYaaNMaYaa >aUTa& cracrMa( )) 39 ))  

 اْرجوَن تَـْد َأَهـْم مَْٰجـۤيـب
 اْنۤيـْساتْ ينا يڤي نَـ تَـْد َأْسـتـ

 شَـَرْمتْـشَـراتْـ مْٰتَـْبهۤوَمـۤيا 



 المفردات
 ؛ ذاك--تَتْ؛  ليس--َن؛ أْرجوَن  يا– أْرجوَن؛  أنا--َأَهْم؛  ذاك--تَتْ؛  بذرة--بۤيَجْم؛  كل الخالئق--تاناْمْبهۤو--َسْرڤَ؛  ممكن--َأپي؛  أيضاً--تْشَ؛  كلما--ياتْ
 .  متحرك وساكن--شََرْمتَْأ-شََرتْ؛  مخلوق--تَْمْبهۤو؛  لي--اۤيَم؛  يوجد--اتۤيْس؛  الذي--ياتْ؛ دون --ڤينا؛  يوجد--َأْستي

 الترجمة
 .يمعزل عنغير متحرك بتحرك أو وجد شيء م يال وات طراً،جودوالم رةذب أنا ،أْرجوَن يا عدا ذلك،

 التفسير
 متحركال يقوى . در سواهتقملذلك، ال . ِرشَْنكْشيء دون قدرة يقوم ال . ِرشَْنكْ هو اهرةزرة الظذا السبب أو به، واً سببشيء لكل
 .)ماۤيا (خالف ما هو عليه نما هو اِرشَْنكْن قدرة م وجود ال يفيض وكل.  على الوجود دون قدرتهغير متحركأو 

 ٤٠\١٠. چ.ب

 مْٰاناۤيڤْـيَمـَم دي ْسـتـٱ تُونانْ

NaaNTaae_iSTa MaMa idVYaaNaa& iv>aUTaqNaa& ParNTaPa )  
Wz TaUÕeXaTa" Pa[ae¢-ae iv>aUTaeivRSTarae MaYaa )) 40 ))  

يڤ نْتَـَپ َپـَرمْٰناۤيـتْبهۤو
 تُوكُْروشَـتَـه ْپـدِّ تۤوشَٰاِِ

يڤ اۤيـ َمُروْستَيْر ڤـِتْبهۤو
 المفردات

؛  َأمثلة--شَتَهأودِّ؛  لكن--تو؛  كل هذا--هشَِٰا؛ قاهر العدو  يا--نْتََپَپَر؛ غنى --تۤيناْمڤيْبهۤو؛  للرباني--اناْمديڤْۤي؛  لي--َمَم؛  يوجد--َأْستي؛  حد--َأنْتَه؛  وال--َن
 .  من قبلي--َمۤيا؛ سع الوا--ڤيْستََره؛ غنى من ال--ِتهڤيْبهۤو؛  قال--كْتَهُروْپ

 الترجمة
 .الالمتناهي عزية على يس سوى دالل للكاعلنته  وما.  األعداءقاهر يا، لهيةاإلياتي ال نهاية آل

 التفسير
. يستحيل شرح ما ال حد له على اتم وجه، ذلكل. م من عدة وجوهال تحد، ممكنة الفه التي الربات قدر ان ِڤديةفي الحكمة الـ جاء

 .أْرجوَنيجري ضرب بعض االمثلة إلشباع استطالع 
 ٤١\١٠. چ.ب

  مْٰـَستّْڤََمتْ يتْبهۤوياْد ڤياْد ي

YaÛiÜ>aUiTaMaTSatv& é[qMadUiJaRTaMaev va )  
TatadevavGaC^ Tv& MaMa TaeJaae_&XaSaM>avMa( )) 41 ))  

 تَـْم ِاڤَ ڤايْرجۤوَمْد اۤيـشْـر
 مَْٰهى تْـڤَـشّْتّْـَچڤَـِاڤاتَـتْ تَـْد 

  َسـْمْبَهـڤَـْم-شَ مْٰٱ - ُجوِتَمـَم 
 المفردات

؛  حتماً--ِاڤَ؛  كل هذه--تَتْ تَتْ؛ وأ --ڤا؛  حتماً--ِاڤَ؛  مجيد--جيتَْمْرۤوا؛  جميل--َمتْ-ّيشْر؛  وجود--ْمَستّْڤَ؛  قد--َمتْ؛ غنى --تيۤوڤيْبه؛ كلما --ياتْ ياتْ
 .  ولد--َسمْبَهڤَْم؛  شق--شَمَْٰأ؛  للبراق--ِتَجه؛  لي--َمَم؛  أنت--ڤَْمتْ؛  اعلم--َهىشّْتَّْأڤََچ

 الترجمة
 .بهائي من واحدقبس  من فيضي مجيد وعزيز،كل خلق جميل ون أ علمإ

 التفسير
. الروحيالعالم  م أالماديفي العالم أكان ، سواء ِرشَْنكْغنى من ية جزئجميل ليس سوى آية  وأ مجيد وجود كل ان يقتضي التنويه

 .ِرشَْنكْغنى  من آيات ، فوق اعتياديةقدرة كل اعتبار نبغيي



 ٤٢\١٠. چ.ب

 َنِتـيَأتَْهى ڤا َبهونا

AQava bhuNaETaeNa ik&- jaTaeNa TavaJauRNa )  
iví>YaahiMad& k*-TòMaek-a&XaeNa iSQaTaae JaGaTa( )) 42 ))  

يك اْرجوَناِتـَن تَـڤۤيـْچ مْٰ
 نَـْمـتْْسرِٰ كْمَْٰدإاَهـْم ۤيشْٰـطَْبْهـيڤ
 ـتَْچ َجـتُويِشـَن ْسـتْهمْٰكاِا

 المفردات
؛  هذا--َدْمإ؛  أنا--َأَهْم؛  يعم--ڤيشْٰطَْبْهيا؛ أْرجوَن يا --أْرجوَن؛  جنابك--تَڤَ؛  بالعلم--ْچۤياِتَن؛  ماذا--كيْم؛  بهذا النوع--ِتَنِا؛  عديد--َبهونا؛  أو--َأتَْهى ڤا

 . ونية الكرة الك--َجَچتْ؛  قائم-- ْستْهيتَه؛ شق--مِْٰشَنَأ؛ طة واحد بواس--َكِا؛ مجمل --تْْسنَْمرِٰكْ

 الترجمة
قبس  هذا الكون واصمده بمجرد انني انفذ في؟ لةفصَّمالكل هذه المعرفة  إلى ،أْرجوَن يا ، هي الحاجةما ،لكن
 .من ذاتي احدو

 التفسير
في هذا  أْرجوَن إلى الربيقول . العليابوجه الذات  في كل األشياء هنفاذ بفضل  الماديةناكواأل في مجمل رب األرباب آيات تظهر
هو وجود كل شيء مرد  ان العلم عليهيتعين  بل ه على حدةعزكل الموجودات في قدرته وفهم كيفية وجود ال فائدة من  ان النص
 .ا وصمدهافيهالرب  نفاذ إلى وجودهايعود أصغر نملة،  إلى األحياءأكبر  ،ْبَرْهما من. بوجه الذات العليا فيه ِرشَْنكْ نفاذ

ال يعادله . اهللا عزسوى جزء من  ونمثليال  شيڤَ  وْبَرْهماذ حتى عظماء المالئكة مثل  ا على عبادة المالئكةاًال نجد هنا تشجيع
كان  وان حتىواة مع المالئكة، على قدم مسا ِرشَْنكْالرب من يعتبر كل  ان َنپورا َپْدَمفي جاء . )ڤََسماوْرْدْه (عديل وال يفوقه فائق

 عبادة فيعقله كما يمكنه ترسيخ  دون ريب ِرشَْنكْ شْرّيالرب فهم مقام  لإلنسانمكن ي. فإنه يصبح ملحداً في الحال شيڤَ أو ْبَرْهما
بوجه لجزئي  اإمتدادهالوجود بالرب  يعم.  وانبساطهِرشَْنكْ عزمختلف أوصاف قدرات تفاصيل  عند دراسة  دون انحرافِرشَْنكْ

 الصعيد على مما يتيح له البقاء خدمة تتيمية صفية في ِرشَْنكْ الصفي عقله على ذكر التيم يركز ،وبناء عليه. كل وجود لالذات العليا
 هو هذا.  من هذا الفصل النص الحادي عشرحتى من النص الثامن ِرشَْنكْوعبادة  الخدمة التتيميةترد داللة واضحة على . العلي
 بقرب المتمثل تتيم كمال الدرجاتأرفع  تحقيق لإلنسانمكن كيف ي في هذا الفصل، وضيحالت قد تمو.  الصفيةخدمة التتيميةالنهج 

 . شخصية اهللا العزيز
 .عز اهللابعنوان  شْرۤيَمْد ْبهَچڤَْد چۤيتا العاشر من الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ تنتهي تفاسير هنا إلى



 الفصل الحادي عشر

 
 الهيكل الكوني

 ١\١١. چ.ب

 اوڤاتْـشَ اْرجوَن

AJauRNa ovac  
MadNauGa]haYa ParMa& GauùMaDYaaTMaSa&ijTaMa( ) 

YatvYaae¢&- vcSTaeNa Maaehae_Ya& ivGaTaae MaMa )) 1 ))  

 مَْٰمـا َپـَريـَرهاْچ أنو-َمـْد 
چو تَـْمچي َسـمْٰ-اتْـَم ۤياْم َأْدْهـيْهـ

ي شَـْس ِتـَنتْـ ڤَـمْٰـكْتَويُّاتْ تْـڤَـ
  َمـَمتُوـيَچ ڤمْٰايٱ ُموُهو

 المفردات
؛  ماذا--ياتْ؛ ألة في مس--چيتَْمَسمْٰ؛  روحي--اتَْمۤيَأْدْه؛  موضوع خفي--چوْهياْم؛  علي--َپَرَمْم؛ علي لتنعم --هاياأنوْچَر-َمتْ؛ أْرجوَن قال --ه أوڤاتْشَأْرجونَ

 .  لي--َمَم؛  زال--ڤيَچتَه؛  هذا--أياْم؛  وهم--َههُمو؛  بذاك--ِتَن؛  كالم--شَهتْڤَ؛  قال--أوكْتَْم؛  من قبلك--اۤيتْڤَ

 الترجمة
 .المور الروحيةا التعاليم التي تلطفت بإلقائها علي عن ابطن عاسم بي اآلنأوهامتالشت قد ل: أْرجوَن قال

 التفسير
هو ذات اهللا  ِرشَْنكْ. كواناأل جميعفيض منه الذي ت نوشَْمها ڤي حتى سبب هو.  سبب األسبابهو ِرشَْنكْ ان في هذا الفصلكشف ي
 .يضاح هذا في الفصل السابق على أتم وجه امر وقد هفيضليس و ةفياضال

. الوجوداض فّي بل  صديق بشريبصفة ِرشَْنكْ إلى نظر يعني انه ما عاد يمما تالشىالتباسه قد  ان ناآل يقول ،أْرجوَنمن جهة 
 على الرغم منبصفة الفّياض  ِرشَْنكْقد ال يقبل ن ياآلخر  انعتقدي لكنه ِرشَْنكْ مثل عظيملديه صديق ألن  وسر أْرجوَناستنار 
بالذعر كما الفرد يصاب س . الجميعلدى ألوهيته ثبات اه الكوني من أجلهيكليريه  ان  في هذا الفصلِرشَْنكْلذلك، يطلب من . قبوله



.  الصورةهذهبتجلى  ان لية بعدصصورته األ إلى من لطفهاد ع ِرشَْنكْلكن الً  فعِرشَْنكْـ الكوني لهيكلال يرى عندما أْرجوَن اصيب
بأن ن  اآلصدق لقد. ِرشَْنكْبرحمة   كل ما يجري لهالذي يعترف بأن أْرجوَن لنفع ِرشَْنكْيتكلم . ِرشَْنكْتصديقه كالم  أْرجوَنكرر ي
 .وجه الذات العلياب في  قلوبها األحياءجميع  الذي يالزم علةكل علة  هو ِرشَْنكْ

 ٢\١١. چ.ب

 مْٰتاناْبهۤوي او ِهـيايْبَهـڤاْپـ

>avaPYaYaaE ih >aUTaaNaa& é[uTaaE ivSTarXaae MaYaa )  
Tvta" k-Mal/Pa}aa+a MaahaTMYaMaiPa caVYaYaMa( )) 2 ))  

 اۤيـَم شُوْستََريشْـروتاو ڤ
 شَٰـ َپـتْراكْ-َل ــه كََمتْـڤَـتّْ

 اْميايشـاڤْـتْـي اْم َأپـيماهاتْْمـ
 المفردات

 --أكْشَٰ-َپتَْر-كََمَل؛  منك--تْڤَتَه؛  من قبلي--َمۤيا؛  بالتفصيل--ڤيْستََرشَه؛  سمع--شْروتاو؛ ءاألحيا لكل --تاناْمۤوْبه؛  حتماً--ْهي؛  خلوة--َأْپياياو؛  جلوة--ْبَهڤَ
 .  ال ينفد--َأڤْياياْم؛  و--تْشَ؛  أيضاً--َأپي؛ أمجاد --ماهاتْْمياْم؛ لوتسي العين يا

 الترجمة
 .ضبال تن التي كمجادأ  وحققتُعن جلوة وخلوة كل حيتفصيل بال العين، لقد سمعت منك لوتسي يا

 التفسير
 فصل في له ِرشَْنكْ تأكيد ل)اللوتسزهرة ببتالت  ِرشَْنكْ ناعيتقارن ( من شدة بهجته العينلوتسي ب ِرشَْنكْالرب  أْرجوَن يخاطب
ْپَرْبَهڤَه  يا َجَچتَه كْرِٰتْْسنَْسَأَهْم(إنحالله وأني كل من منشأه علم  ا، العالمهذاكل ما هو مادي وكل ما هو روحي في ): ٦\٧(سابق 

 ِرشَْنكْ ان أْرجوَنكما اطلع  بكل تفصيلالرب هذا من  أْرجوَن هذه الظاهرة المادية، وقد سمعوجود هو مصدر . )ْپَرلَياْس تَتْها
ه نفاذ  على الرغم منال يفقد فرديتهالرب في الفصل التاسع أنه كما يقول ،  عنها جميعاًائن ب في الوجود لكنهاض كل جلوة وخلوةفّي

 .تماماًقد استوعبها  انه اآلن أْرجوَنيقر  التي ِرشَْنكْـ لالعليةتلك هي القدرة . في كل الوجود
 ٣\١١. چ.ب

  تْـڤَـْمىـَهاتْهاتّْيِاتَـْد ِاڤَـْم 

WvMaeTaÛQaaTQa TvMaaTMaaNa& ParMaeìr )  
d]íuiMaC^aiMa Tae æPaMaEìr& PauåzaetaMa )) 3 ))  

 ِمشْـڤَـَر َپـَرمْٰآتْمانَـ
 َپـْمِتى رۤوي هامتْشّْيطوْم اـْدَرشْٰ

أيشْ تَّـَمشُو پورومْٰـڤَـَر
 المفردات

-ِتى؛  أتمنى--هاميشّْتّْإ؛ يرى --طوْمْدَرشْٰ؛ الرب العظيميها أ --إشْڤََر-َپرَم؛ جاللك --آتْمانَْم؛  أنت--تْڤَْم؛  تكلم--َهىَأتّ؛  كما هو--ياتْها؛  هذا--ِاتَتْ؛  لذا--ِاڤَْم
 . الشخصيات خير  يا--أوتََّم-پوروشَٰ؛ ني ربا--ْمڤََرأيشْ؛  صورتك--َپْمرۤو؛ جاللك -

 الترجمة
كما وصفته ، فعليمقامك البهنا أمامي  اكرأنني مع أ،  على االطالق والصورة العظمىياتيا اعظم الشخص

 . هذا الكونيرى هيكلكأود لو أ. كونيةالالظاهرة هذه نفاذك في  يةكيفرؤية  ودفإني أأنت، 
 التفسير

 لكنه ِرشَْنكْكان ملهماً بكالم  ،أْرجوَنمن جهة . بوجه الذات العلياه فيها نفاذية اصبحت ممكنة بفضل الظاهرة الكونان الرب  قال
لكي يرى كيف يعمل من  المستقبلفي  من البشر ِرشَْنكْون يعتبرقد قناع الذين  ا الكوني من أجل في هيكلهِرشَْنكْيرغب برؤية 
 ال يرغب أْرجوَنن بأ علم كما  برغبتهأْرجوَن قلب في النافذ ِرشَْنكْ  اهللا العزيزشخصيةعلم . نأيه عنه  من على الرغمداخل الكون

نما يطلب  اأْرجوَن ان ِرشَْنكْعلم . )ِرشَْنكْصورة (لقناعته التامة برؤيته في صورته الشخصية  في نفسه لغايةبرؤية هيكله الكوني 



  يود رؤية هيكلهأْرجوَن ان ِرشَْنكْ علم كما. لق رغبة شخصية للتيقنرؤيته في هيكله الكوني لمجرد اقناع سواه ولم تكن لديه مط
عي كل من يّدعلى  والتحرز واجب، وبناء عليه. ي المستقبلمدعين اإللهية فوف يوجد كثير من سذ  امن اجل وضع مقياس الكوني

 .يعدعواه أمام الجم ل تأكيداً الكونيعلى استعداد للكشف عن هيكلهيكون  ان ِرشَْنكْانه 
 ٤\١١. چ.ب

 مْٰايكْــَهتْشْ تْشْتَـي ادي ىاِسيَمـنْـ

MaNYaSae Yaid TaC^KYa& MaYaa d]íuiMaiTa Pa[>aae )  
YaaeGaeìr TaTaae Mae Tv& dXaRYaaTMaaNaMaVYaYaMa( )) 4 ))  

 ُهوْپـَرْبي تإطوْم ـْدَرشَْٰمـۤيا 
ويُّ مْٰ ِمى تْـڤَـتُوـشْـڤَـَر تَِچ

 اْمياياتْمانَـْم َأڤْـۤيـشََدْر
 المفردات

رب كل قوة   يا--إشْڤََر-َچيُّو؛  ربي--ْپَرْبهو؛  لذا--تيإ؛ يتعين رؤيته --طوْمْدَرشْٰ؛  من قبلي--َمۤيا؛  قادر--كْياْمشَ؛  ذاك--تَتْ؛  اذا--يادي؛ ترى --ىياِسَمنْ
 .  أزلي--َأڤْياياْم؛  ذاتك--آتْمانَْم؛  يبين--ياشََٰدْر؛  أنت--تْڤَْم؛  إلّي--ىِم؛  عندئذ--تَتْها؛ وچيةيُّ

 الترجمة
الذات تلك عن لي تلطف بالكشف ، يا سيد التصرفا ربي، ي الكوني هيكلكرؤية قادر على  ينأذا كنت تعتقد إ

 .التي ال تحد الكونية
 التفسير

قوى ت  والوحيهباء نور ر األحياء. بالكشف اهر ي منذ البدايةالخدمة التتيمية إلى من يأخذ لكن وراء المدارك الظاهرة اهللا ان جاء
. عينال وراء ِرشَْنكْ بمحدوديته ويسلم بأن مقام يقر بل العين على ال يعتمدوالرب  تيم أْرجوَن. أو فهمهالرب الكامل على رؤية 

. برحمته عن ذاتهعندما يكشف الالمتناهي يمكن فهم . الكبرلذات الالمتناهية في ل النفس الهبائيةباستحالة فهم  الفهم أْرجوَن استطاع
 ،لهذا.  لهحد ان ال  على الرغم منبرحمتهالكشف عن ذاته  على قادر هو وعليةالرب  هنا ألن قدرة داللة بالغة اليُّوِچشْڤََر كلمة

 دون وه في ذكرتماماً له فردالدون تسليم  غير ملزم بالكشف عن ذاته ِرشَْنكْ. العليةرحمته  إلى يتضرعبل  ِرشَْنكْ ال يأمر أْرجوَن
 .ِرشَْنكْرؤية  التخمين من الممكن للمعتمدين على قوة ليس ،لهذا.  إليهالخدمة التتيمية فييدخل ان 

 ٥\١١. چ.ب

 اوڤاتْـشَ ْبَهَچـڤاْن - ۤيشْـر

é[q>aGavaNauvac 
PaXYa Mae PaaQaR æPaai<a XaTaXaae_Qa SahóXa" )  

NaaNaaivDaaiNa idVYaaiNa NaaNaav<aaRk*-TaqiNa c )) 5 ))  

 ياٰنپى رۤوَهِمى پاْرت ايَپـشْ
 تَْهى َسَهْسـَرشَـهٱ شُوشَـتَ

 يانۤيڤْـيدي ْدهاني ڤ-نانا 
 تْـشَي نۤيـترِٰاكْ ڤَـْرٰن-نانا 

 المفردات
؛ يضاً أ--ىَأتَْه؛  مئات--شَتَشَه؛ صور --پانيرۤو؛ تْهارِٰ يا ابن ْپ--پاْرتَْهى؛  أنا--ِمى؛ أنظر --َپشْيا؛ شخصية اهللا العزيزقال  -- أوڤاتْشََچڤاْنْبَه-شْرّي

 .  أيضاً--تْشَ؛ صور --تينيرِٰآكْ؛  ألوان--َنڤَْر؛  منوع--نانا؛  رباني--انيۤيديڤْ؛  منوع--ڤيْدهاني-نانا؛  ألوف--هَسَهْسَرشَ

 الترجمة
 اآلالف من مختلف الصور مئات ،اآلن عّزيتأمل  ،تْهاِرْپ، يا ابن أْرجوَنحبيبي  :قال شخصية اهللا العزيز

 . واألنواعالوافرة األلوان ةلهياال
 التفسير



يجلو . زمانالواقع في لكنه علي سم ج  الهيكل الكوني انومعأي الظاهرة المادية كلها  الكوني  في هيكلهِرشَْنكْ رؤية أْرجوَن أراد
، ال التيممن جهة . ِرشَْنكْوال وجود له في السماء الروحية كسائر اجسام  تهاوخلو لطبيعة الماديةهذا الهيكل الكوني ويخلو مع جلوة ا

يعطي  ان  بدالذ  ا رؤية هذا الهيكل الكونيإنسان  مطلقدورمقبليس . أْرجوَن كشف عنه تلبية لطلب ِرشَْنكْ لكن لرؤيتهون يتلهف
 .رؤيتهالالزمة ل القوة ِرشَْنكْ

 ٦\١١. چ.ب

  روْدراْنْنان ڤَـسۤوۤيتْـيادۤيـَپـشْ

PaXYaaidTYaaNvSaUNåd]aNaiìNaaE MaåTaSTaQaa )  
bhUNYad*íPaUvaRi<a PaXYaaêYaaRi<a >aarTa )) 6 ))  

 ناو َمروتَـْس تَـتْهايَأشْـڤ
 يْرڤاٰن پۤو-نى َأْدرِٰشْٰـطَ َبهۤو
 ْبهاَرتَي اٰنيشَـْرتْـاشْـۤيـَپـشْ

 المفردات
 --هَمروتَ؛ آشْڤيني ان التؤام--َأشْڤيناو؛ حدى عشر لروْدَر الصور اإل--روْدراْن؛  الثمانيةْز ڤَسو--ْنسۤوڤَ؛ ديتي األوالد االثني عشر أل--اْنۤيآديتْ؛  انظر--َپشْيا

؛  كل الروائع--انيۤيْرتْشَآشْ؛  يرى--َپشْيا؛  قبل--يْرڤاپۤو؛  ما لم تَر--َأْدرِٰشْٰطَ؛  كثير--نيَبهۤو؛  أيضاً--تَتْها؛ )مالئكة الريح(ماروتَ البالغ عددهم تسعة وأربعين 
 . البهاَرتَ خير  يا--ْبهاَرتَ

 الترجمة
. مالئكة ال وسائركوماَرْز-ڤينيأشْ و ْزروْدَر ڤَسوْز و ْزآديتْيامختلف ظواهر  هناها أنظر ،ْبهاَرتَ ذرية خير يا
 . قبلمنسمع عنها يرؤيتها أو حد سبق أليلم  التي الكثيرةشياء األنظر أ

 التفسير
 ان  هنايوضح. الرجال علماًأرفع و ِرشَْنكْ انه كان خليل  على الرغم منِرشَْنكْـب يتعلقحاطة بكل ما اال أْرجوَن في وسعلم يكن 

 .اآلن البديعة الصور تلك عن ِرشَْنكْ يكشف.  الصور والظواهرتلكالبشر لم يسمعوا أو يعرفوا كل 
 ٧\١١. چ.ب

 مْٰنَــتْْسرِٰـتْ كَْچ َجـمْٰ ْسـتَْهـ-َك يإها

whEk-SQa& JaGaTk*-Tò& PaXYaaÛ SacracrMa( )  
MaMa dehe Gau@ake-Xa YaÀaNYad(d]íuiMaC^iSa )) 7 ))  

 شَـَرْمتْـشَـراتْـ -  َسـ اياْدۤيـَپـشْ
 ِكـشَذاچوَمـَم ِدِهى 

 تْشْاي يَهسشّْإتّْـطوْم ـاْد ْدَرشْٰيشـانْتْـ
 المفردات

 --َرْمشَتَْأ؛  المتحرك--شََرتْ؛  مع-- َس؛فوراً --ياَأد؛  يرى--َپشْيا؛  كلياً--تْْسنَْمرِٰكْ؛  الظاهرة المادية--َجَچتْ؛  في مكان واحد--ْستَْهْم-َكِا؛  في هذا--اْيها
 .  تتمنى--َهسيشّْتّْاي؛  يرى--شْٰطوْمْدَر؛  غيره--َأنْياتْ؛  أيضاً--تْشَ؛  ذاك الذي--ياتْ؛ أْرجوَن --ِكشَذاچو؛  في هذا البدن--ِدِهى؛  لي--َمَم؛ وغير المتحرك

 الترجمة
هذا الهيكل الكوني قادر على اظهار كل ما ! عة واحدةأنظره في هيكلي هذا دف ،حب رؤيتهكل ما ت، َنچوأْر يا

أمام من متحرك وغير متحرك تراه كل شيء  .في المستقبلترغب بمشاهدته اآلن وكل ما تطلب مشاهدته 
 . مكان واحدمنناظريك على أتم وجه 

 التفسير
 ما يجري في مطلق جزء مجمل رؤية اًيتعذر حتى على أكثر العلماء تطور. زاوية واحدةرؤية الكون كله من  أحد وسع في ليس
 أقتدر ،بذلك. مستقبلالحاضر وال وماضييراه، في ال ان ليرى ما يطيب له قوة النظر أْرجوَنصديقه  ِرشَْنكْيمنح . الكونثواب من أ

 .ِرشَْنكْ برحمة الكون مجمل على رؤية أْرجوَن



 ٨\١١. چ.ب

 طوْمـ ْدَرشْٰىاِسي شْـكْمْٰنَـ تو ما

Na Tau Maa& XaKYaSae d]íuMaNaeNaEv Svc+auza )  
idVYa& ddaiMa Tae c+au" PaXYa Mae YaaeGaMaEìrMa( )) 8 ))  

أ ـاوٰشـكْشٰٰتْـشَـ -ڤَ ْسـڤَ يناِن
 وهـكْشٰٰـشَتْـِتى ي  َدداْممْٰايڤْـيد

 ْمشْـڤَـَرأيـْم يُّـوَچا ِمى يَپـشْ
 المفردات

 أنا —َددامي؛  رباني--ڤْياْمدي؛  عيناك--اكْٰشوٰششَتْ-ْسڤَ؛  حتماً--ِاڤَ؛  بهذه--َأِنَن؛  يرى--شْٰطوْمْدَر؛  قادر--ىشَكْياِس؛  لي--ماْم؛  لكن-- تو؛أبداً --َن
 . ة ال تعقلچيو قوى يُّ--ْمشْڤََرأيْم  يُّوَچ؛  لي--ِمى؛  يرى--َپشْيا؛  عيون--كْٰشوهشَتْ؛  إليك--ِتى؛ عطيا

 الترجمة
 .ي العليعّز نظرأ .تين ربانيينعين أمنحكسلذلك، .  هاتينينراهنتبعينيك ال رؤيتيبيد أنك ال تستطيع 

 التفسير
ل ل بعقالب الكوني ليس رحمته الزمة لمعاينة هيكلهان  كما صورته ذات اليدين االثنتينفي  سوى ِرشَْنكْ الصفي رؤية التيم حب يال
 جانبعلى ليس  الهيكل الكونيهذا  لكن  بل بصيرتهمشاهدة الهيكل الكونيل ير عقلهيغت أْرجوَنمن  ِرشَْنكْلم يطلب . ن روحيةوعيب

نه  أل لرؤية هذا الهيكل الكونيالالزمةالبصيرة  أْرجوَن يمنح، الرب مع ذلك. الالحقةالنصوص سيتضح في  كما كبير من األهمية
 .رؤيتهطلب 

مع ون الذين يمرحلعب ال رفاق يس لدىل. عزلللحادي  ا بعرضبالحب وليس ِرشَْنكْ بـالعليةالذين ترسخت صلتهم  التيم نجذبي
تبادل عملية  فياهللا  هو ِرشَْنكْ ان نسيهم في حب صفي ينو بل غارقهعزبة برؤية مطلق رغ ِرشَْنكْ وآباء ِرشَْنكْ خالن وِرشَْنكْ

 ِرشَْنكْتسنح لهم فرصة اللعب مع  ولم الصالحفي غاية  ِرشَْنكْالصبيان الذين يلعبون مع  ان شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في . مشاعر الحب
 شوَك ِدڤَلذلك، يستشهد . خليلنظرة  إليه وننظري بل ة اهللا العزيزشخصي  هوِرشَْنكْون ان يجهل غزيرة لكنهم ترجعا بعدال ا

ه تيم إليه  بينما ينظرْبَرْهَمْنبصفة  إليه الحكماءكبار ينظر هنا الشخص العظيم الذي ):"١١\١٢\١٠ .ب.ش( ذا النص بهْسوامّيُچو
 اآلن ِرشَْنكْالذين يلعبون مع هؤالء الصبية . ةبصفة صنيعة الطبيعة المادي العوام إليه ، في حين ينظرشخصية اهللا العزيز بصفة
 ". غزيرة والداتبعدال  اِرشَْنكْتسنح لهم فرصة اللعب مع  ولم الصالح ينبالغ

 لإلنسانليتسنى  ِرشَْنكْكالم إلثبات مصداقية  رؤيته طلب أْرجوَنلكن ) رۤوَپ-ڤَيشْڤ (الكوني هيكلال  ال يهتم برؤيةالتيم الواقع ان
 تأكيد أْرجوَنتعين على . أْرجوَنلـ قتصر على اعالن ألوهيته نظرياً أو فلسفياً بل كشف عنها ي م لِرشَْنكْبأن ستقبل في المالفهم 

 العلم ،أْرجوَنعلى خطى من السائرين  ِرشَْنكْالرب فهم يقتضي على المعنيين الجديين بصدد .  جديدةمريدية سلسلة ذلك إلستهالله
 . عنهاكشف بل  فقطنظرياًه الوهيت لم يعلن ِرشَْنكْان 

كْ ان سبق لنا التنويهلقد  .لنفسه ذلك ال يطلب أْرجوَن ان  لعلمه،ه الكونيهيكل رؤيةل أْرجوَنلـ  القوة الالزمة منح ِرشَْن
 ٩\١١. چ.ب

 اوڤاتْـشَا يَسـنَْۤج

SaÅYa ovac  
WvMau¤-a TaTaae raJaNMahaYaaeGaeìrae hir" )  

dXaRYaaMaaSa PaaQaaRYa ParMa& æPaMaEìrMa( )) 9 )) 

  راَجْنتُوِاڤَـْم اوكْـتْـڤا تَـ
 هـي َهـرُروـشْـڤَـِچيُّو -َمـها 

 ايام آَس پاْرتْهاۤيَدْرشَـ
 ْمـڤَـَرأيشَْپـْم  رۤومَْٰپـَرَمـ



 المفردات
ام ۤيَدْرشَ؛ شْٰنَٰرِٰكْ الرب --َهريه؛  الغامض العظيم--هإشْڤََر-َچيُّو-َمها؛  أيها الملك--راَجْن؛  بعدئذ--تَتَه؛  خاطب--أوكْتْڤا؛  لذا--ِاڤَْم؛ ياَسنَْۤج قال --ياه أوڤاتْشََسنَْۤج
 .  جسم كوني—ْمڤََرأيشْ-َپْمرۤو؛ الرباني --َمْمَپَر؛ أْرجوَن إلى --پاْرتْهايا؛  اظهر--آَس

 الترجمة
 .أْرجوَنلـ  الكوني  هيكلهكشف عن تكلم المتصرف العظيم، ان ملك، بعدالا هيأ: َجياَسنْ قال

 ١١-١٠\١١. چ.ب

 انَـْمي نَـ- ڤَـكْتَْر -َأِنـَك 

ANaek-v£-NaYaNaMaNaek-ad(>auTadXaRNaMa( )  
ANaek-idVYaa>ar<a& idVYaaNaek-aeÛTaaYauDaMa( )) 10 ))  

idVYaMaaLYaaMbrDar& idVYaGaNDaaNaule/PaNaMa( )  
SavaRêYaRMaYa& devMaNaNTa& ivìTaaeMau%Ma( )) 11 ))  

  َدْرشَـنَـْم-َأِنـكاْدْبهوتَ 
 ـْماْبَهَرنَٰۤيڤْـي د-َأِنـَك 

 مْْٰدَهـيواتايْدكُواِنـۤيڤْـيد
 مْٰ ْدَهَر-اْمـَبَر ۤيـ مالْ-ا يڤْـيد
 ـنْْدهانوِلـَپـنَـْمَچ -ا يڤْـيد
  ِدڤَـْممْٰاي َم- ايشَـْرتْـْرڤاشْــَس

  موكَْهـْم- تُوشْـڤَـي ڤمَْٰأنَـنْتَـ
 المفردات

-ِنَكا؛  رباني--ديڤْيا؛  حلى--آْبَهَرنَْم؛  رباني--ديڤْيا؛  عديد--َأِنَك؛  مشاهد--َدْرشَنَْم؛ رائع --َأْدْبهوتَ؛  شتى--َأِنَك؛  عيون--نَيانَْم؛  أفواه--ڤَكْتَْر؛  شتى--َأِنَك
 --َأنوِلَپنَْم؛  روائح--نْْدَهىَچ؛  رباني--ديڤْيا؛  يرتدي--ْدَهَرْم؛ دية أر--َأْمَبَر؛  أكاليل--مالْيا؛  رباني--ديڤْيا؛  أسلحة--آيوْدَهْم؛  مرفوع--ياتَأود؛  شتى-

 .  عميم--موكَْهْم-هڤيشْڤَتَ؛  غير محدود--َأنَنْتَْم؛  مشع--ِدڤَْم؛ ائع ر--َميام-ْرياتْشَآشْ؛ جميع --َسْرڤَ؛ متطيب

 الترجمة
 هيكل الكان. غير منحصرة رائعةرؤى  ،ةحصرغير من وعيوناً الهيكل الكوني أفواهاً ذاك في أْرجوَن شاهد
وأكاليل   بثياباًمكسوكان الهيكل . لهية اال هائلة من االسلحةاًوترفع اعداد السماوية الحليكثير من  بمزيناً

 .بال نهايةتوسع يساطعاً  بديعاً،كل شيء  كان. لهية االنواع العطورأ بشتى اًبمتطيوسماوية 
 التفسير

 ان أْرجوَناستطاع . الكون في جميع أنحاء حصى كثرة وتنتشرتال  ه وأرجلهوأفواهالرب أيدي دد عان  إلى ناالنصن ايشير هذ
 .ِرشَْنكْـل ةالعلي بفضل القدرة مكان واحدكلها من يراها 

 ١٢\١١. چ.ب

ي ڤيد ايـْس َسَهـْسَر-ا يْرسۤو

idiv SaUYaRSahóSYa >aveÛuGaPaduiTQaTaa )  
Yaid >aa" Sad*Xaq Saa SYaaÙaSaSTaSYa MahaTMaNa" )) 12 ))  

 تايهـَپـْد اوتَّْچيوْبَهـِڤـْد 
ي اْدۤيـْس سا ۤيـش َسْدرِٰاْبهاهي اْد

 ا َمـهاتْـَمـنَهيْبهاَسـْس تَـْس
 المفردات

؛ نور --اْبهاه؛  اذا--ياْدي؛  حاضر--هيتاأوتّ؛  بوقت واحد--َپتَْچيو؛  كانوا--ْبَهِڤتْ؛  عدة الوف--ياْسَسَهْسَر؛  الشموس--ْرياسۤو؛  في السماء--ديڤي
 . الرب العظيم --آتَْمنَه-َمها؛  له--تَْسيا؛ نور --ْبهاَسه؛  يمكن--اتْۤيْس؛  ذاك--سا؛  كهذا--َسْدرِٰشي



 الترجمة
 .في الفضاء معاً الشموسالف من  مئات اآل يماثل سطوعك الهيكل الكونيسطوع الشخص العظيم في ذا

 التفسير
كن  يلم. ْدْهِرتَراشْطَْرالملك  إلى الكشف لهذا ذهنيةعطاء صورة ا إلى َجيانَْس  وراء الوصف، ومع ذلك يسعىأْرجوَنكان ما رآه 

قارن  يذلك،ل. ڤْۤياَسبرحمة هناك  يجري رؤية ما َجيانَْساستطاع لكن شخصياً  في ميدان الحرب حاضرين ْدْهِرتَراشْطَْرو  َجيانَْس
 .فهمهل تقريباً )مثل ألوف الشموس (التخيلظواهر ممكنة بمشهد اآلن ال

 ١٣\١١. چ.ب

 مْٰتْْسـنَـرِٰ َجـَچـتْ كْمْٰ ْسـتَْهـ-تَـتْرايَك 

Ta}aEk-SQa& JaGaTk*-Tò& Pa[iv>a¢-MaNaek-Daa )  
APaXYaÕevdevSYa Xarqre Paa<@vSTada )) 13 ))  

 كْتَـْم َأِنـكَْدهاـْبَهيْپـَرڤ
 ايـْس ِدڤَـ-اْد ِدڤَ يَأَپـشْ
  تَداْسڤَـذَ پانْٰـىِرۤيـشَـر

 المفردات
 --ياْسِدڤَ-ِدڤَ؛ يستطيع رؤية --َأَپشْياتْ؛  إلى عدة--َأِنكَْدها؛  مقسم--ْپَرڤيْبَهكْتَْم؛  كامل--تْْسنَْمرِٰكْ؛ ون الك--تَْچَج؛  في مكان واحد--ْستَْهْم-َكِا؛  يوجد--تَتَْر
 .  عندئذ--تَدا؛ أْرجوَن --ڤَهذَپانْٰ؛ جسم الكوني في ال--ىشَرۤيِر؛ اهللا

 الترجمة
 الهيكل الكوني على متدادات ال تحد في ارجاء الكون داخل ارؤية زاويتهمن  أْرجوَنالوقت، استطاع  في ذلك

 .عديدةآالف  إلى انقسامهاالرغم من 
 التفسير

 مشاهدة اثناءة الحربية عرب في الِرشَْنكْ وأْرجوَنتدل على جلوس كل من ذ  اداللةبالغة الكلمة هي  "هناك"تعني  التي َرتَتْكلمة 
 أْرجوَنلـ  البصيرة أعطى ِرشَْنكْ  ألنرؤية هذا الهيكل الكونيمن الحاضرين لم يكن بإستطاعة سواه  بينما  الكونيهيكل للأْرجوَن
 ال يحصى من االكوان والكواكبوجد عدد ي. ِرشَْنكْ هيكلفي  الكواكبف كثيرة من االكوان والو ؤيةر أْرجوَن استطاع. وحده

 الضخامةبعضها في غاية . صنوع من التراب، وبعضها من الذهب وبعضها من الجواهر مبعضها ،ِڤديةالحكمة الـ إلى ستناداًا
فهم ما  أحد م يكن بمقدورل لكن تهعربذلك وهو جالس في  كل ؤيةر أْرجوَن استطاع. هكذا دواليكوهذه الضخامة بوبعضها ليست 
 .ِرشَْنكْ و أْرجوَنكان يدور بين 

 ١٤\١١. چ.ب

 طُوشْٰـيڤاۤيـَمـْسيڤ  َسـ  تَـتَـه

TaTa" Sa ivSMaYaaivíae ôíraeMaa DaNaÅYa" )  
Pa[<aMYa iXarSaa dev& k*-TaaÅil/r>aazTa )) 14 ))  

 هْدَهـنَـنَْۤجياما ُرو -شْٰـطَ رِْٰه
 مَْٰرسا ِدڤَـيا شـيـْمـْپـَرنَٰ
كْ ـتَشَٰ َأْبهاليْرَجنْۤاـترِٰ

 المفردات
؛  بالرأس--شيَرسا؛  يسجد--ْمياْپَرنَٰ؛ أْرجوَن --هْدَهنَنَْۤجيا؛  اقشعر جلده من النشوة--ماُرو-شْٰطَرِْٰه؛  مغمور بالعجب--آڤيشْٰطَه-َمۤياڤيْس؛  هو--َسه؛  بعد هذا--تَتْه
 .  شرع بالكالم--تََأْبهاشَٰ؛ ينت بكفين مضموم--َجليهأنْۤ-تَرِٰكْ؛ اهللا إلى --ِدڤَْم

 الترجمة
رب لجالال  ارأسهنكس وديه ضم ي .شعرمقشعر المرتبك ومنذهل وباالبتهال وهو  أْرجوَن طفق، ئذعند
 .مالئكةال



 التفسير
 نجد نا على الصداقة، لكنهما تقومة بينصلالكانت . لهي اال بعد الكشفجوَنْرأ  وِرشَْنكْ تربط التي على الصلةطرأ تغير فوري 

.  بدل الصداقةأْرجوَنة صلى العجب على غط ،ذلكل.  الكونيهيكل على ال مثنياًليه، اويدعولغ  باوقير بتِرشَْنكْـلهنا  يسجد أْرجوَن
 وجميعها موجودة في ،ِڤدية أساسي في الحكمة الـذوق عشر ي اثنذكر جاء. ذواق ذخر كل االوصفهب إليه ِرشَْنكْ تيمينظر كبار 

 . هتيم واهللالمالئكة أو بين  بين ،األحياء من نيناث المتبادلة بين كل ذواق االجميع انه محيط جاء. ِرشَْنكْ
بعضهما  إلى  كفيهضاماً العظيمشرع يسجد للرب ف غمرة عجبه منانتشى واقشعر جلده و عجب الذوق بملهماًكان  أْرجوَن ان جاء

عجب هو كان ال. اهللاجزات مع بتأثر لكنه كان يخلو من الخوف بال شك. بطبيعته رصانة والهدوء والرزانةبالغ الكان نه  أعم البعض
 . النحوهذاانفعل على فية ود مشاعر الصداقة التحجب التي  الفعل األوليةردة

 ١٥\١١. چ.ب

 اوڤاتْـشَ جوَناْر

AJauRNa ovac  
PaXYaaiMa deva&STav dev dehe  
 Sava|STaQaa >aUTaivXaezSaºaNa( )  
b]øa<aMaqXa& k-Mal/aSaNaSQa‚  

 Ma*zq&ê SavaRNaurGaa&ê idVYaaNa( )) 15 ))  

 ـس تَـڤَ ِدڤَ ِدِهىمِْٰدڤاي امۤيـَپـشْ
 ـهاْنْچَسنْٰ - ـشَِٰشي ڤ-تَ  تَتَـها ْبهۤوـْسمْٰڤاْرـَس

  ْسـتَْهـْم-َن ـ كََمالَسمْٰشَـإ ـْمْبَرْهمانَٰ
 اْنۤيڤْـيـشْ تْـشَ دمْٰچاـشْ تْـشَ َسـْرڤاْن اوَرمْٰـۤيـٰشرِٰ

 المفردات
 --تَْبهۤو؛  أيضاً--تَتْها؛  كل--َسْرڤاْن؛  في البدن--ِدِهى؛  ربي--ِدڤَ؛ جاللك --تَڤَ؛  كل المالئكة--ِدڤاْن؛  أرى--اميۤيَپشْ؛ وَنأْرج قال --ه أوڤاتْشَأْرجونَ
؛  كبارحكماء —ۤيْنٰشرِٰ ؛على زهرة اللوتس جالس --ْستَْهْم-آَسَن-كََمَل؛  شيڤَىولم ال--شَْمإ؛  المولى ْبَرْهما--ْمْبَرْهمانَٰ؛  مركَّب خصيصاً--هاْنْچَسنْٰ-شَٰڤيِش؛ أحياء
 .  رباني--اْنۤيديڤْ؛  أيضاً--تْشَ؛  ثعابين--ْنچاأوَر؛ جميع --َسْرڤاْن؛  أيضاً--تْشَ

 الترجمة
 ْبَرْهما أرى. األحياء شكالمختلف أوالمالئكة جميع  هيكلكفي رى أ ،ِرشَْنكْ الحبيب موالي: أْرجوَن قال

 .ةالرباني والثعابينالحكماء  من كثيراًًو شيڤَلمولى ا إلى باإلضافةسِّْدر، الجالساً على زهرة 
 التفسير

المناطق في  نوشْڤي َدكَشاّيُهوَچْرْب  عرشلهياإل فعوان األشاهدكما  ْبَرْهما  المخلوق األولشاهد. في الكون كل شيء أْرجوَن شاهد
َدكَشاّي ُهوَچْرْبيمتد من  أْرجوَنكان مجال رؤية  .ن األفاعي وهذا اسم نوع ماسوكيڤ فعوان هذا األاسم من جوف الكون والسفلية

من كل شيء في الكون  ان  يعني مماْبَرْهما  المخلوق األولدار اللوتسقبة البيضة الكونية حيث كوكب زهرة  إلى  فصاعداًنوشْڤي
 .ِرشَْنكْ  العظيمالربحمة  برممكناً ذلك وكان ته،عربجالس في  الأْرجوَن في مجال رؤيةالمنتهى، كان  إلى مبدأال

 ١٦\١١. چ.ب

 مْٰ ِنـتَْر- ڤَـكْتَْر -َدَر  باهۤو-َأِنـَك 

ANaek-bahUdrv£-Nae}a& 
 PaXYaaiMa Tva& SavRTaae_NaNTaæPaMa( )  
NaaNTa& Na MaDYa& Na PauNaSTavaid&  

 PaXYaaiMa ivìeìr ivìæPa )) 16 ))  

 َپـْم رۤو-نَـنْتَ ٱ تُو َسـْرڤَـمْٰتْـڤاي امۤيـَپـشْ



 مْٰي نَـ پونَـْس تَـڤادمَْٰمْدْهيا نَـ مْٰنانْتَـ
 َپ رۤو-شْـڤَ يشْـِڤـشْـڤَـَر ڤيڤ َپـشْـۤيامي

 المفردات
 صور غير --َپْمرۤو-َأنَنْتَ؛  من كل الجوانب--َسْرڤَتَه؛  أنت--تْڤاْم؛  أرى--َپشْۤيامي؛  عيون--ِنتَْرْم؛  أفواه--ڤَكْتَْر؛  بطون--أوَدَر؛  أسلحة--باهو؛  عديد--َأِنَك

؛  يا رب العالم--إشْڤََر-ڤيشْڤَ؛  أرى--َپشْۤيامي؛  بداية--آديْم؛ جاللك --تَڤَ؛  وال ثانية--َن پونَه؛  دون وسط--ْماْدْهيَن َم؛  دون نهاية--تْمَن أنْ؛ محدودة
 .  في صورة الكون--َپرۤو-ڤيشْڤَ

 الترجمة
وجد ي ال. متدة بال نهايةبطوناً وأفواهاً وعيوناً م: من الصورجداً  كثيراًك الكوني هيكل ارى في ،كون الرب يا

 .بداية وال وسط لكل هذا وال نهايةمن 
 التفسير

كْ .خالله يمكن رؤية كل شيء من ، كانلهذا. ال حد لهالذي الرب  هو ِرشَْن
 ١٧\١١. چ.ب

  تْـشَمْٰـنَٰيـكْرشَتْـ مْٰنَـيـدَچ مْٰنَـيطۤيـريك

ik-rqi$=Na& GaidNa& ci§-<a& c  
 TaeJaaeraiXa& SavRTaae dqiáMaNTaMa( )  
PaXYaaiMa Tva& duiNaRrq+Ya& SaMaNTaa‚  

 ÕqáaNal/akR-ÛuiTaMaPa[MaeYaMa( )) 17 ))  

 َمـنْتَـْميـْپـتۤيـ دتُو َسـْرڤَـمْٰي راشـ- ُجوـِت
  َسَمـنْتاْدمْٰايـكْشْٰۤيـرين دوْرمْٰتْـڤا َپـشْـۤيامي

 اْميْم َأْپـَرِمـيوتي ْد-ـْپـتانَـالْرَك ۤيـد
 المفردات

؛  أرى--َپشْۤيامي؛  يتألق--َمنْتَْم-دۤيْپتي؛  من كل الجوانب--َسْرڤَتَه؛ نور --راشيْم-ِتجه؛  و--تْشَ؛  بأقراص--ْمنَٰكْريشَتْ؛ واتار به--دينَْمَچ؛  بخوض--كيرۤيطينَْم
 .  ال يقاس--َأْپَرِميام؛ عة الشمس أش--يوتيْمد؛  للشمس--َكأَْْر؛  نار متقدة--أنََل-دۤيْپتَ؛  في كل مكان--َسَمنْتات؛  صعب الرؤية--ياْمشْٰنيرۤيكْرود؛ أنت --تْڤاْم

 الترجمة
ومع . مثل نار متأججة أو سطوع شمس يفوق الوصف كل الجهات فيالالهب  بريقهلة هيكلك عسير رؤيال من
 . أرى هذا الوهج من كل مكان مزيناً بمختلف التيجان والهراوات واألقراص،ذلك

 ١٨\١١. چ.ب

 مْٰايتَـڤْـي ِڤـدمْٰ َپـَرَمـمْٰتْـڤَـْم أكْشَٰٰـَر

TvMa+ar& ParMa& veidTaVYa&  
 TvMaSYa ivìSYa Par& iNaDaaNaMa( )  

TvMaVYaYa" XaaìTaDaMaRGaaeáa  
 SaNaaTaNaSTv& Pauåzae MaTaae Mae )) 18 ))  

 ْدهانَـْمي نمْٰا َپـَريشْـڤَـْسـيا ڤيتْـڤَـْم أْسـ
 ْپـتاُچو - ْدَهْرَم -اه شـاشْـڤَـتَ يايتْـڤَـْم َأڤْـ
  ِمىتُو َمـشُٰو پورومْٰتَـنَـْس تْـڤَـَسـنا

 المفردات
؛ أنت --تْڤَْم؛  قاعدة--نيْدهانَْم؛ علي --َپَرْم؛  العالم--ياْسڤيشْڤَ؛  لهذا--أْسيا؛  أنت--تْڤَْم؛  واجب الفهم--ِڤديتَڤْيام؛  عظيم--َپرَمْم؛  العاصم--أكْشََٰٰرْم؛ أنت --تْڤَْم

 .  هذا هو حكمي--َمتَه ِمى؛ اهللا --پوروشَٰه؛ أنت --تْڤَْم؛  أزلي--َسناتَنَه؛ األزلي الدين ظ حفي--ْپتاچو-ْدَهْرَم-شاشْڤَتَ؛  ال ينفد--َأڤْياياه



 الترجمة
السرمدي شخصية الرب  أنت .األقدم الذي ال يزول أنت .أعظم ما في جميع االكوان أنت نهاية المطاف، أنت

 . هذا هو رأيي.القائم على الدين
 ١٩\١١. چ.ب

 اْميْرۤيـ ڤ-انْتَـْم َأنَـنْتَ ۤي َمـْدْهـ-ي أناد

ANaaidMaDYaaNTaMaNaNTavqYaR‚  
 MaNaNTabahu& XaiXaSaUYaRNae}aMa( )  
PaXYaaiMa Tva& dqáhuTaaXav£&-  

 SvTaeJaSaa ivìiMad& TaPaNTaMa( )) 19 ))  

 ـتَْرْم ِن-ا يْرۤوسـ -ي  باهوْم شَـشـ-َأنَـنْتَ 
 مْٰ ڤَـكْتَْر- هوتاشَ -ـْپـتَ ۤيـ دمْٰتْـڤا َپـشْـۤيامي
  تَـَپـنْـتَـْممَْٰدإشْـڤَـْم يسا ڤَجِت -ْسـڤَ 

 المفردات
 --ْرياسۤو؛  القمر--شيشَ؛  أسلحة--باهوْم؛  غير محدود--َأنَنْتَ؛ أمجاد --ياْمڤۤيْر؛  ال يحد--َأنَنْتَ؛  أو نهاية--ْمتَأنْ؛ ط وس--اْدْهيَم؛ دون بداية --أنادي

؛  هذا--َدْمإ؛  كون--ڤيشْڤَْم؛  ببهائك--ساِتَج-ْسڤَ؛  نار تخرج من فمك--ڤَكْتَْرْم-هوتاشَ؛  متقد--دۤيْپتَ؛ أنت --تْڤاْم؛  أرى--َپشْۤيامي؛  عيون--ِنتَْرْم؛ والشمس
 .  يسخن--تََپنْتَْم

 الترجمة
بين عيونك فهما من  الشمس والقمرعد لها؛ أما أذرعك ال .  ال بداية وال وسط وال نهاية لك.فّياضانت ال

 .سرهأ بلكونائ بنورك تدفّ. عظيمة والتي ال تحصىال
 التفسير

 ستناداً اأدبياً  ال يعد ضعفاًِرشَْنكْ أمجادتكرار  لكن هنا في مواضع عديدة تكرار ردي. حد بحدي ال  لشخصية اهللا العزيزالسداسي عزال
 .كاكة لغوية وليس هذا بمثابة عيب أو رالغامر وجد الحيرة أو العجب أو الالتكرار يحدث في حاالت ان قيل كما ِڤديةالحكمة الـإلى 

 ٢٠\١١. چ.ب

 ي ْهمَْٰرـتَـَدْم أنْإْر يُّوـڤْيتْهرِْٰپـ - آ اڤْۤيْد

ÛavaPa*iQaVYaaeirdMaNTar& ih  
 VYaaá& TvYaEke-Na idXaê SavaR" ) 

d*îad(>auTa& æPaMauGa]& Taved&  
 l/aek-}aYa& Pa[VYaiQaTa& MahaTMaNa( )) 20 ))  

 اشَـشْ تْـشَ َسـْرڤاهيـَن دِكيايـڤَـ تْمْٰاْپـتَـۤيڤْـ
 مِْٰڤَد تْمْٰـَرْچَپـْم او رۤومْْٰدرِٰشْٰـطْـڤاْدْبهوتَـ

  َمـهاتْـَمـْنمْٰتَـياتْهي ْپـَرڤْـمْٰاي تَْر- لُوَك
 المفردات

 --ديشَه؛  وحيد--ِكَنِا؛  من قبلك--اۤيتْڤَ؛  يعم--اْپتَْمۤيڤْ؛  حتماً--ْهي؛  ما بين--َرْمتَأنْ؛  هذا--َدْمإ؛  إلى األرض--هيُّوتْهيڤْرِْٰپ- آ؛من الفضاء الخارجي --دياو
 --تَْرياْم؛  االفالك--لُوَك؛  هذا--َدْمإ؛ جاللك --تَڤَ؛  مرعب--َرْمْچأو؛ صورة --َپْمرۤو؛  رائع--َأْدْبهوتَْم؛  برؤية--ْدرِٰشْٰطْڤا؛  كل--اَسْرڤاه؛  و--تْشَ؛ جهات
  . أيها العظيم--آتَْمْن-َمها؛ ربط مض--ْپَرڤْياتْهيتَْم؛ ثالثة

 الترجمة
ارى كل  ان استطيعالعظيم، أيها . الواحد الفرد انك  مع وكل الفضاء بينهاوالكواكبالسماء خالل منتشر انت 
 .عيرمال  إلى هذا الهيكلبالنظر َحْيص َبْيص في الثالثةفالك األ



 التفسير
 ان يبدو ألنه عميقة الداللة هنا) تَْرياْم-لُوَك (الثالثة فالكاأل :عبارةو) وهيُّتْهيڤِْرْپ-آ اڤْْدۤي ( واألرضالجنان ما بين الفضاء عبارة

شاهدوا الهيكل   بل حلماًأْرجوَنلم تكن رؤية . أيضاًالسماء  أهل  بل شاهدهأْرجوَن بـتكن محصورة  الكوني لم هيكلمشاهدة ال
 .أيضاً لهية االبالبصيرةروحياً الناهضين  جميعالكوني 

 ٢١\١١. چ.ب

 يشَـنْتيـها ڤْچَسنْٰ -َر سـو مْٰتْـڤاي  ِهـۤيَأم

AMaq ih Tva& SaurSaºa ivXaiNTa  
 ke-icÙqTaa" Pa[aÅl/Yaae Ga*<aiNTa )  
SvSTaqTYau¤-a MahizRiSaÖSaºa"  

 STauviNTa Tva& STauiTai>a" PauZk-l/ai>a" )) 21 ))  

  ينْتنَٰرِٰـْچ ويُّـَجلَـرانْۤ ْپاتاهۤيْد ْبهيشـتْــِك
 اـهاهَسنْۤـْچ -َهى دّْي س-ي ـْرٰشـى اوكْتْـڤا َمَهتۤيْسـڤَْسـت

 هيـكَالْبهوشْٰه پيْبهي ْستوتمْٰتْـڤاي ْستوڤَـنْت
 المفردات

 --َجلَياهْپرانْۤ؛  بدافع الخوف--اْبهيتاه؛  بعضهم--يتْتْشِك؛  يدخل--ڤيشَنْتي؛  طوائف المالئكة--اهاهْچَسنْٰ-سوَر؛  أنت--تْڤاْم؛  حتماً--ْهي؛  كل أولئك--َأمّي
؛  كملة--اهاهَسنْْۤچ-َهىيدّْس؛  كبار الحكماء--يٰشرِٰ-َمها؛  يتكلم--أوكْتْڤا؛  لذا--تيإ؛  السالم التام--تيْسڤَْس؛  يرفعون الدعاء--ينْتنَٰرِْٰچ؛ بكفين مضمومتين

 . دية ترانيم ِڤ--كَالْبهيهپوشْٰ؛ باالدعية --ْستوتيْبهيه؛  إليك--تْڤاْم؛  يرتلون الترانيم--ْستوڤَنْتي

 الترجمة
.  مضمومةبأيد األدعية إليك بعضهم في غاية الخوف، يرفعون. ليك ا ملتجئين فيكيدخلونالمالئكة  جميع

 .ِڤديةالـ َمنْتْراتالـ جويدبت إليك يدعون!" السالم:"افواج كبار الحكماء والكملة يهتفون
 التفسير

 . للحماية طلباًالدعاء إلى مما دفعهمتألقه الساطع  الكوني وهيكلللالسماء من الظاهرة المرعبة   أهلالمالئكة فزعلقد 
 ٢٢\١١. چ.ب

 اۤي تْـشَ ساْدْهـىي وڤُڤَـَسـ اۤيـتْيروْدراد

åd]aidTYaa vSavae Yae c SaaDYaa  
 ivìe_iìNaaE MaåTaêaeZMaPaaê )  

GaNDavRYa+aaSauriSaÖSaºa  
 vq+aNTae Tva& iviSMaTaaêEv SaveR )) 22 ))  

يڤ ـَمپاشْ تْـشَشْٰشُوتْـشْ ـناو َمروتَۤيـشْـڤٱ ىشْـِڤ
 ـهاْچَسنْٰ -ها دّْي س-اكْٰشـاسوَر ي -ـنْْدَهـْرڤَ َچ
 ىڤَ َسـْرِڤيشاتْـتاشْ يْسميـ ڤمْٰنِْتى تْـڤاـكْشَٰۤيـڤ

 المفردات
أشْڤيني  --َأشْڤيناو؛ ْز ڤيشِْڤِدڤَ--ىڤيشِْڤ؛ ْدْهۤيا سا--ااهۤيساْدْه؛  و-- تْشَ؛ كل هؤالء--ىي؛ ْز ڤَسو--ڤََسڤَه؛ ْز آديتْيا--ااهۤيآديتْ؛  المولى شيڤَتوسعات --رودَر
؛  من المالئكةة الكمل--ىَهدّْيس؛  الجن--َأسوَر؛  ياكْشَٰ--ياكْشَٰ؛ نَْدَهْرڤََچ --نْْدَهْرڤََچ؛  و--تْشَ؛  االسالف--اپاه-َمشْٰأو؛  و--تْشَ؛  َمروتَ--َمروتَه؛ ْزكوماَر

 .  كل--ىَسْرِڤ؛  حتماً--ِاڤَ؛  أيضاً--تْشَ؛  في عجب--اڤيْسميتاه؛  أنت--تْڤاْم؛  ينظرون--ڤۤيكْشَٰنِْتى؛ مجالسال --اهاهْچَسنْٰ

 الترجمة
 و ْزينّي كوماَرأشْڤ و ِدڤَْزڤَ يشْڤ و ْزساْدْهيا إلى باإلضافة ْزسوڤَ و ْزأديتْيا والمختلفة  شيڤَ المولىتجليات 
 .ذهولرمقونك ب يينملا الكالمالئكة وكل آسوَرْز و ْزشَكْيا و ْزنْْدَهْرڤََچ واألسالف و ْزَمروتْ



 ٢٣\١١. چ.ب

 مْٰ ِنـتَْر- ڤَـكْتَْر - َمـَهتْ ِتى َبهو مَْٰپـرۤو

æPa& Mahtae bhuv£-Nae}a&  
 Mahabahae bhubahUåPaadMa( )  

bhUdr& bhud&í\ak-ral&/  
 d*îa l/aek-a" Pa[VYaiQaTaaSTaQaahMa( )) 23 ))  

  پاَدْم-رو  باهۤو- َبهو ُهو با-َمـها 
 مْٰ كَرالَ-را ـطْشْٰمْٰ َد- َبهو مَْٰدَرَبهۤو

 تاْس تَـتْهاَهـْمياتْهي ْپـَرڤْـاكاهلُوْدرِٰشْٰـطْـڤا 
 المفردات

؛ سيقان --باهو؛  سواعد--َبهو؛  يا شاكي السالح--ُهوبا-َمها؛  وعيون--ِنتَْرْم؛ وجوه --ڤَكْتَْر؛  كثير--هوَب؛  لك--ِتى؛  بالغ الكبر--َهتَْم؛  الصورة--َپْمرۤو
؛  كل الكواكب--اكاهلُو؛  رؤية--ْدرِٰشْٰطْڤا؛  مرعب--كَرالَْم؛  أسنان كثيرة--طراشَْٰدْم-َبهو؛  بطون كثيرة--وَدَرْما-َبهو؛  وأرجل--َپَدْم؛ فخاذأ --روۤوا

 .  أنا--َأَهْم؛  كهذا--تَتْها؛  مضطرب--اْپَرڤْياتْهيتاه

 الترجمة
 ك وأذرعكوعيونوجوهك كثرة  تهارؤيلدى  ترتعد ،ةالئكم عليها من بمنالكواكب جميع  السالح، شاكي يا

 .هممثلرتاع مأنا  و.رهيبةسنانك الأ وسيقانكووبطونك 
 ٢٤\١١. چ.ب

 مْٰ ڤَـْرنَٰـ-ـْپـتَـْم َأِنـَك ۤيـ دمْٰشَـرِٰ ْسـْپـ-نَـْبَهه 

Na>a"SPa*Xa& dqáMaNaek-v<a|  
 VYaataaNaNa& dqáivXaal/Nae}aMa( )  
d*îa ih Tva& Pa[VYaiQaTaaNTaraTMaa  

 Da*iTa& Na ivNdaiMa XaMa& c ivZ<aae )) 24 ))  

  ِنـتَْرْم-شـاَل ي ڤ-ـْپـتَ ۤيـ دمْٰتَـانَـنَـۤياڤْـ
   آتْما-ْر ـتانْتَياتْهي ْپـَرڤْـمْٰتْـڤاي ْدرِٰشْٰـطْـڤا ِهـ

 ڤيشْٰٰنو تْـشَ مْٰشَـَمي نْداْمي نَـ ڤمْٰيْدْهرِٰت
 المفردات

؛  عيون--ِنتَْرْم؛  بالغ الكبر--ڤيشاَل؛  يتألق--دۤيْپتَ؛  أفواه--آنَنَْم؛  مفتوح--ۤياتَّڤْ؛  ألوان--ْمنَٰڤَْر؛  كثير--َأِنَك؛  يتألق--دۤيْپتَْم؛  يالمس السماء--شَْمرِْٰسْپ-هنَْبَه
 --شَْمْم؛  لدي--ڤينْدامي؛  ليس--َن؛  رباطة جأش--ْدْهرِٰتيْم؛  ذات--آتْما؛ منض --هتَأنْ؛  مضطرب--ْپَرڤْياتْهيتَ؛ أنت --تْڤاْم؛  حتماً--ْهي؛  رؤية--ْدرِٰشْٰطْڤا

 .  ڤيشْٰٰنوربال --نُٰوڤيشْٰ؛  أيضاً--تْشَ؛ طمأنينة فكر

 الترجمة
 .الساطعة تضيء السماوات ألوانك ةرؤيبحتفاظ بإتزاني  االأعد استطيعم لالوجود، يا من تعم  ،نوشْڤي يا

 .أرتعد، فواهكاوعيونك  إلى وبالنظر
 ٢٥\١١. چ.ب

d&í\ak-ral/aiNa c Tae Mau%aiNa  
 d*îEv k-al/aNal/Saià>aaiNa )  
idXaae Na JaaNae Na l/>ae c XaMaR  

 Pa[Saqd deveXa JaGaiàvaSa )) 25 ))  



 يتْـشَ ِتى موكْهاني  كَراالن-طْرا ـشْٰـمَْٰد
 يْبهانيـ َسنِّ-ڤَ كاالنَـَل يشْٰـطْـڤاْدرِٰ

شُويد  نَـ لَـْبِهى تْـشَ شَـْرَمى نَـ جاِن
 ڤاَسي ن-ـْن َچَد ِدِڤـشَ َجـۤيـْپـَرس

 المفردات
 كما --يْبهانيَسنّ؛  نار الموت--أنََل-كاَل؛  لذا--ِاڤَ؛  رؤية--ْدرِٰشْٰطْڤا؛ وجوه --موكْهاني؛ كجالل --ِتى؛  أيضاً--تْشَ؛  مرعب--كَراالني؛  اسنان--طْراشْٰمَْٰد
-تَْچَج؛ رب األرباب يا --شَإ-ِدڤَ؛  يسر--ْپَرسۤيَد؛  رحمة--شَْرَم؛  و--تْشَ؛  أحصل--لَْبِهى؛  ليس--َن؛ اعلم أنا --ىجاِن؛  ليس--َن؛  الجهات--ديشَه؛ لو

 .  العوالمذمال  يا--نيڤاَس

 الترجمة
 تشبه الموت التي المتوهجةأنني أنهار لمرأى وجوهك . ينمترحأن  إليك أبتهلفالك،  المالئكة ومالذ األملك يا

 .وأتوه في كل اتجاه. واسنانك المرعبة
 ٢٧-٢٦\١١. چ.ب

 اا پوتْراهي ْدْهرِٰتَراشْٰـطَْرْسـمْٰ تْـشَ تْـڤاۤيَأم

AMaq c Tva& Da*Taraí\SYa Pau}aa" SaveR SahEvaviNaPaal/SaºE" )  
>aqZMaae d]ae<a" SaUTaPau}aSTaQaaSaaE SahaSMadqYaEriPa YaaeDaMau: YaE" )) 26 ))  

v£-ai<a Tae TvrMaa<aa ivXaiNTa d&í\ak-ral/aiNa >aYaaNak-aiNa )  
ke-iciÜl/Gana dXaNaaNTarezu SaNd*XYaNTae cUi<aRTaEåtaMaa(r)E" )) 27 ))  

 هيـهاْچَسنْٰ - پاَل -ي ڤاڤَـنْيا َسهىَسـْرِڤ
  پوتَْرْس تَـتْهاساو-تَ ه سۤوـرونَْٰد ُموـشْٰۤيـْبه

 هياي موكْْهـ-ها وْدي يُّْر َأپـيـياۤيَمدـَسهاْس
 يشَـنْتيا ڤـِتى تْڤَـَرماٰني ڤَـكْتْراٰن

 يـكانۤيانَـْبَهي  كَراالن-طْرا ــشْٰمَْٰد
 ـوٰشـنا َدشَـنانْتَِْرْچلَيْد ڤيشـتْــِك

 هچايـنْٰماْر اوتَّيتايـْرٰنشـۤوتْـانِْتى يَسنْـْدرِٰشْـ
 المفردات

 --پاَل-يَأڤَنْ؛  بالفعل--ِاڤَ؛  مع--َسها؛  كل--ىَسْرِڤ؛ والداأل --اپوتْراه؛  من ْدْهرِٰتَراشْٰطَْر--ْدْهرِٰتَراشْٰطَْرْسيا؛  أنت--تْڤاْم؛  أيضاً--تْشَ؛  هؤالء--َأمّي
 --ايهۤيَأْسَمد؛  مع--َسها؛  ذاك--َأساو؛  أيضاً-- تَتْها؛نَٰكَْر --هپوتَْر-تَسۤو؛  ْدروٰناشاْريا--هْدرونَٰ؛ َمِدڤَشْٰۤي ْبه--َمهشْٰۤيْبه؛  الفئات--هايهْچَسنْٰ؛ محاربينللملوك ال

-كَراالني؛  أسنان--طْراشْٰمَْٰد؛  يدخل--ڤيشَنْتي؛  يندفع--ااهتْڤََرماٰن؛ كاللج --ِتى؛  أفواه--يڤَكْتْراٰن؛  امراء المحاربين--موكْْهيايه-َهىْديُّو؛  أيضاً--َأپي؛ كجالل
؛  مسحوق--يتايهْرٰنشۤوتْ؛  يشاهدون--يانِْتىَسنْْدرِٰشْ؛  بين االسنان--وٰشِرتَأنْ-َدشََن؛  يتعلق--اناهْچڤيلَ؛  بعضهم--شيتْتِْك؛  مرعب جداً--انَكانيۤيْبَه؛  مرعب-
 . رؤوس --هيچاأنْٰ-َموتَّأ

 الترجمة
يندفعون داخل جميعاً،  جنودنامع  ،َنكَْر و َنُروْدو  ْبهۤيشَْم  و،الملوكمع حلفائهم  ْدْهِرتَراشْطَْر بناءأجميع 

 .سنانتلك األبين  بعضهم سحق، وقد ةرهيبالسنانك أمهشمي الرؤوس بفواهك أ
 التفسير

 ْبهۤيشَْم(جميع امراء الفريق المعادي هالك اآلن  أْرجوَن شاهديالهمية، وأمراً في غاية ا أْرجوَن بإرائة ، السابقالنص فيالرب وعد 
 سوف يخرج من أْرجوَنداللة بأن  تلكو ،أْرجوَنجنود  إلى باإلضافة جنودهممع  )ْدْهِرتَراشْطَْر بناء وجميع أَنكَْر  وَنُروْد و

وف  سيقهر،أنه ال ب المفترض ْبهۤيشَْم ان  يذكر هناكما. ينسوف تلحق بالفريق التي  الخسائر الجسيمة على الرغم منالمعركة مظفراً
وحدهم بل سوف يهلك بعض كبار امراء  ْبهۤيشَْملن يهلك امراء الفريق المعادي مثل . أيضاً َنكَْرونفس المصير ينتظر يالقي حتفه 

 .أيضاً أْرجوَنفريق 



 ٢٨\١١. چ.ب

 اهچا ِڤـ-ْمبو ٱ ڤُو َبَهـمْٰاـنۤيـاتْها نَـدي

YaQaa NadqNaa& bhvae_MbuveGaa" SaMaud]Maevai>aMau%a d]viNTa )  
TaQaa TavaMaq Narl/aek-vqra ivXaiNTa v£-a<Yai>aivJvl/iNTa )) 28 ))  

 يموكْها ْدَرڤَـنْتيْبهِاڤاَسموْدَرْم 
 راۤيـ ڤ- لُوَك -نَـَر  ّيتَتَـها تَـڤام

 يْجـڤَـلَـنْتيڤياْبه ىڤَـكْتْراٰني شَـنْتيڤ
 المفردات

 --تَتْها؛  ينزلق--ْدَرڤَنْتي؛  نحو--اَأْبهيموكْهاه؛  حتماً--ِاڤَ؛  المحيط--َسموْدَرْم؛  تموجات الماء--اهچاِڤ-َأْمبو؛  الكثير--َبَهڤَه؛ نهار لأل--ناْمۤينَد؛  كما--ياتْها
  . ويتقد--َأْبهيڤيْجڤَلَنْتي؛  أفواه--يڤَكْتْراٰن؛ يدخلون --ڤيشَنْتي؛  ملوك المجتمع البشري--اڤۤيراه-لُوَك-نََر؛  كل هؤالء--ّيَأم؛ كجالل --تَڤَ؛ كهذا

 الترجمة
 .فواهك ويهلكونن أوهؤالء المحارب، يدخل كل هكذاكما تصب االنهار في البحر، 

 ٢٩\١١. چ.ب

 چا َپـتَنْٰمْٰ ْجـڤَـلَنَـمْٰـْپـتَـۤيـاتْها ْپـَردي

YaQaa Pa[dqá& Jvl/Na& PaTa(r)a ivXaiNTa NaaXaaYa SaMa*ÖveGaa" )  
TaQaEv NaaXaaYa ivXaiNTa l/aek-a‚ STavaiPa v£-ai<a SaMa*ÖveGaa" )) 29 ))  

 اهچا ِڤـ- ىَهدّْرِٰا َسـْميناشـاي شَـنْتيڤ
 كاْسلُوي شَـنْتيا ڤيڤَ ناشـايتَـتْها
 اهچا ِڤـ-ها دّْرَِٰسـْمي ڤَـكْتْراٰني تَـڤاپـ

 المفردات
 --ناشايا؛  كهذا--تَتَها ِاڤَ؛  سرعة--اهچاِڤ؛  بالتمام--هادّْرَِٰسْم؛  للخراب--ناشايا؛  يدخل--ڤيشَنْتي؛  عث--اهچاَپتَنْٰ؛  نار--ْجڤَلَنَْم؛  يتقد--ْپَردۤيْپتَْم؛  كما--ياتْها

 . بسرعة فائقة --اهچاِڤ-َهىدّْرَِٰسْم؛  أفواه--يٰنڤَكْتْرا؛  أيضاً--َأپي؛ كجالل --تَڤَ؛  كل البشر--اكاهلُو؛  يدخلون--ڤيشَنْتي؛ للخراب

 الترجمة
 . وتهلكنار متأججةعلى فراش ال تتهاف ،فواهكأ في بقوة هائلة نقودفيترى كل البشر أ

 ٣٠\١١. چ.ب

 ـَرَسمانَه َسَمـنْتاْلْچ ىاِسيْهـيِلـل

le/il/ùSae Ga]SaMaaNa" SaMaNTaa‚ çaek-aNSaMaGa]aNvdNaEJvRl/iÙ" )  
TaeJaaei>araPaUYaR JaGaTSaMaGa]& >aaSaSTavaeGa]a" Pa[TaPaiNTa ivZ<aae )) 30 ))  

لُو هيْر ْجـڤَـلَْدْبهيراْن ڤَـَدناـْچكاْن َسَمـ
 مْٰـَرْچـتْ َسَمـَچا َجـيْرْر آپۤويْبهُجوِت

 ڤيشْٰٰنوي  ْپـَرتَـَپـنْتاـراهْچڤُوْبهاَسـْس تَـ
 المفردات

؛ نور بال--ْبهيهُجوِت؛  يتقد--ْجڤَلَْدْبهيه؛ فواه باأل--نايهڤََد؛  كل--راْنْچَسَم؛  بشر--كاْنلُو؛ الجهات  من كل--َسَمنْتاتْ؛  تلتهم--َرَسمانَهْچ؛ تلعق أنت --ىِلليْهياِس
 .  العميمربال أيها --ڤيشْٰٰنو؛  تحترق--ْپَرتََپنْتي؛  مرعب--اراهْچأو؛ كجالل --تَڤَ؛  أشعة--ْبهاَسه؛  كل--َرْمْچَسَم؛  الكرة الكونية--تَْچَج؛  يحجب--ْرياآپۤو

 الترجمة
 .، حارقاً العوالمشعتك الالمتناهيةبأ الكون شىوتغ الملتهبةفواهك أ البشر بجميع أراك تلتهم ،نوشْڤي يا



 ٣١\١١. چ.ب

 ُپو رۤو-ـَر ْچ ْبَهـڤاْن اوكُوِمى ي ۤياهآكْْهـ

Aa: Yaaih Mae k-ae >avaNauGa]æPaae NaMaae_STau Tae devvr Pa[Saqd )  
ivjaTauiMaC^aiMa >avNTaMaaÛ& Na ih Pa[JaaNaaiMa Tav Pa[v*itaMa( )) 31 ))  

 َدـــۤي ڤَـَر ْپـَرس-تو ِتى ِدڤَ ـْسٱ ونَـُم
ڤ مْٰايْبَهـڤَـنْتَـْم آْدي هامشَّـتّْإاتوْم ۤيـيْچ

 ْميترِٰتَـڤَ ْپـَرڤْـي ْپـَرجانامي نَـ ِهـ
 المفردات

-ۤيَدسْپَر؛ ملك المالئكة  يا--ڤََر-ِدڤَ؛  إليك--ِتى؛  سجود--نََمه َأْستو؛ صورة قاسية --َپهرۤو-َرْچأو؛  أنت-- ْبَهڤاْن؛ الذي--كَه؛  إلّي--ِمى؛  أوضح--يۤياهآكْْه
 .  رسالة--تيْمرِْٰپَرڤْ؛ كجالل --تَڤَ؛  اعلم--ْپَرجانامي؛  حتماً--ْهي؛  ليس--َن؛ ولياأل --آْدياْم؛  أنت--ْبَهڤَنْتَْم؛  اتمنى--هاميشّْتّْإ؛  يعلم--توْماۤيْچڤي؛  ترحم بي-

 الترجمة
. علياعطف  ف لكتعظيماً اسجدنني  اها .قول ليتن أسترحمك أ أنت من، رهيب الهيئةملك المالئكة، يا  يا

 .سمع عنهاأود لو أ وكمهمتاني اجهل 
 ٣٢\١١. چ.ب

 اوڤاتْـشَ ْبَهَچـڤاْنشْـرۤي 

é[q>aGavaNauvac )  
k-al/ae_iSMa l/aek-+aYak*-TPa[v*Öae l/aek-aNSaMaahTauRiMah Pa[v*ta" )  

‰Tae_iPa Tva& Na >aivZYaiNTa SaveR Yae_viSQaTaa" Pa[TYaNaqke-zu YaaeDaa" )) 32 ))

ٱ لُوكا ُهودّْرِٰ ْپـَرڤْـتْرِٰ كْ-ا يـ كْشَٰ- لُوَكي ْسم
لُو هتَّرِٰماَهـْرتوْم إها ْپـَرڤْــكاْن َس

 ىَسـْرِڤانتي يشْٰـي نَـ ْبَهـڤمْٰتْـڤاي پـٱِتى رِٰ
 اهاهْديُّـوـو ـٰشۤيـِكاني ْپـَرتْاتاهيڤَـْسـتْهٱى ي

 المفردات
؛  كل البشر--كاْنلُو؛  كبير--هاهدّْرِْٰپَرڤْ؛  مدمر--تْرِٰكْ-كْشَٰيا؛ م للعوال--لُوَك؛  أنا--َأْسمي؛ الزمان --كالَه؛ شخصية اهللا العزيزقال  -- أوڤاتْشَْبَهَچڤاْن-شْرّي

 --ىَسْرِڤ؛  سيكون--تيانْي ْبَهڤيشْٰ؛أبداً --َن؛  أنت--تْڤاْم؛  حتى--َأپي؛ دون، بإستثناء --ِتىرِٰ ؛ مرتبط--هتَّرِْٰپَرڤْ؛  في هذا العالم--هاإ؛  في تدمير--َسماَهْرتوْم
 .  الجنود--اهاهْديُّو؛  على الجانبين--وِكٰشۤيأن-ْپَرتي؛  قائم--اْستْهيتاه َأڤَ؛ الذي--ىي؛ كل

 الترجمة
على هنا جنود  الجميع. البشركي أهلك جميع  لتيتأ، وقد فالك األهلك مزمانال أنا :قال شخصية اهللا العزيز

 .)ڤَْزذَنْپاالـ(سوف يقتلون ما عداكم الجانبين 
 التفسير

 لهذا،. شخصية اهللا العزيز كان صديقه وِرشَْنكْبأن علمه  عم ِرشَْنكْكشفها  التي رؤية مختلف الصوروارتبك ب أْرجوَناحتار 
 ْبَرْهما بمن فيهم شيء كل لك يه ان الحق المطلق)٢٥\٢\١( ْدشَأوَپنيكَطَْهى جاء في .  القوة المدمرةغرض تلكالسؤال عن استطرد ب

 :نهعي
 تْـشَمْٰ تْـشَ كْشَٰٰـتَْرْبَرْهَماياْسي

 اوْبِهى ْبَهـڤَـتَ اُوَدنَـه
 شَـنَـمْٰتْـَپـِسـويُّاْسيوْر يتْرِْٰم

يلتهم كوني صورة عمالق  هذا هو اهللا هيكل.  األمرنهاية في األحياءمع سائر  تْريياْزشَكْوالـ ةنَْبراْهَمجميع الـالرب يلتهم سوف 
كتوباً على جميع مالموت المحتم كان . ذي يلتهم الظاهرة الكونية كلهاال زمانصورة الفي ذاته ن ع ِرشَْنكْكشف يكل شيء، وهنا 

 . الخمسة ڤَْزذَنْپا الـ باستثناءالمحتشدين في ميدان المعركة

 اتَْر َسـهي ِڤَدها كَـ إتّّْ



ه دبر هالك ان  بالقولهناالرب رد عليه و لوضع حد للمغالبة،  القتالكان يرى انه من االفضل عدم بل  يحبذ القتالأْرجوَن يكن لم
ن إ و حتىال يمكن منع الموتذ ا عن القتال أْرجوَناذا توقف  بأسباب أخرىسوف يموتون . أْرجوَنلم يقاتل ن إ وحتىالجميع 
ه ذه. اهللالسوف تباد كل الظواهر بمشيئة  وهالك الهو الزمان. في عداد األمواتكان الجميع  الواقع، في. القتالعن  أْرجوَنأعرض 

 .عة الماديةهي احكام الطبي
 ٣٣\١١. چ.ب

 اشـو لَْبَهْسـڤَي ىشْٰـطَْهيتَْسماتْ تْـڤَـْم اوتِّ

TaSMaatvMauitaï YaXaae l/>aSv iJaTva Xa}aUN>au&+v raJYa& SaMa*ÖMa( )  
MaYaEvETae iNahTaa" PaUvRMaev iNaiMataMaa}a& >av SaVYaSaaicNa( )) 33 ))  

يج َهـْمدّْرِٰ َسـْممْٰايكْشْٰـڤَ راْجنْٰوْن ْبهتْـڤا شَـتْرۤو
 ْرڤَـْم ِاڤَ پۤواَهـتاهيِتى نيڤايايَم

 ماتْ- تَّيمين ْنيشتْـ سا-ا يـڤَ َسـڤْـ ْبَهمَْٰر
 المفردات

؛  مملكة--راْجيام؛  ينعم--كْشْٰڤَنْْٰبهو؛ أعداء --ْنشَتْرۤو؛  قهر--جيتْڤا؛  كسب--لَْبَهْسڤَ؛  صيت--هياشَ؛  انهض--يشْٰطْهاأوتِّ؛  أنت--تْڤَْم؛  لذا--تَْسماتْ
؛  يصبح--ْبَهڤَ؛  مجرد سبب--ماتَْرْم-نيميتَّ؛  بقضاء سابق--ْرڤَْم ِاڤَپۤو؛  قتل--انيَهتاه؛  كل هؤالء--ِتىِا؛  حتماً--ِاڤَ؛  من قبلي--َمۤيا؛  يزدهر--َهْمدّْرَِٰسْم
 . شّيتَْسڤْياسا  يا--شيْنتْسا-َسڤْيا

 الترجمة
  عليهم الموتب كتلقد دهرة؛زمم بمملكة ع، سوف تنكئعداأعندما تنتصر على و.  للقتالاستعدوذاً  انهضإ

 .لقتالفكن مجرد أداة ل، ّيتْشياساَسڤْيا  أنت أما .بتدبيري
 التفسير

كلمة . خبير القادر على قتل اعداءه بالسهام الفارسبال أْرجوَنلهذا، يخاطب .  في المعركةالماهر تدل على النبال شيْنتْسا-ياڤَْسكلمة 
فقراء  األغبياءيتوهم  .شخصية اهللا العزيز سره بتدبيرأب العالم تحركي.  أيضاًداللةبالغة الوهي " أداةجرد مكن "تعني  ماتَْرْم-نيميتَّ 
ذين يفترضون كل  من العلماء المزعومين الكثير ثمة. تفاق االوليدة الظواهر جميعن أ وتدبيردون تحرك  الطبيعة تأنبالعلم 

 تمثل كونيةالظاهرة ال .؟ا التدبير هذو هوما.  العالم الماديتدبير محدد وراءثمة   بل"يحتمل"و" ربما" إلى ال مجال لكن االحتماالت
  على الطبيعة الماديةالسيطرة إلى هادفعت التي  الهيمنةذهنية بمتسَِّمة دامت ما مهيأة الذاتتبقى سوف . قدرات الساقطةالمعاد  لفرصة
كانت  السبب، لهذا.  اهللا بتدبيرهاهدم الكونية والظاهرةيجري خلق . ِرشَْنكْتنمية ذكر والشروع ب اهللا تدبيرفهم  فطنيمكن لللكن 

يكمل الفرد بكمال ذكر . السعادةأراد  ان ه بالقتالأمرب ِرشَْنكْفذكّره عن القتال عازفاً  أْرجوَن كان. هتدبيرمن  تَْرِشكوروكْملحمة 
 .ةالعلي تهخدمبذله في  وِرشَْنكْ

 ٣٤\١١. چ.ب

  تْـشَمْٰاْدَرتَْهـي تْـشَ َجمْٰـَمـشْٰۤي تْـشَ ْبهمْٰـْدرونَٰ

d]ae<a& c >aqZMa& c JaYad]Qa& c k-<a| TaQaaNYaaNaiPa YaaeDavqraNa( )  
MaYaa hTaa&STv& Jaih MaaVYaiQaïa YauDYaSv JaeTaaiSa r<ae SaPaÒaNa( )) 34 ))  

 اْنرۤيـ ڤ-َهى وْدـي يُّ َأپـاْنۤيـ تَـتْهانْمْٰـكَْرنَٰ
 طْهاـشْٰياتْهيما ڤْـي ـ َجهمْٰـْس تْـڤَـمَْٰهتا اۤيـَم

  َسـَپـتْناْنىَرنِٰي ـتاسْسـڤَ ِجاْدْهـيوي
 المفردات

-َهىوْديُّ؛  حتماً--َأپي؛  غيرهم--اْنۤيَأنْ؛  أيضاً--تَتْها؛  كَْرنَٰ--ْمكَْرنَٰ؛  َجياْدَرتَْهى أيضاً--َجياْدَرتَْهْم تْشَ؛ َم أيضاًشْٰۤي ْبه--َمْم تْشَشْٰۤيْبه؛  أيضاًنَُٰروْد --ْم تْشَْدرونَٰ
ِجتا ؛  قاتل--ْسڤَاْدْهييو؛  يضطرب--اطْهاهشْٰڤْياتْهاي؛  ليس--ما؛  دمر--يَجه؛  أنت--تْڤَْم؛  سبق قتلهم--َهتاْن؛  من قبلي--َمۤيا؛  محاربين أبطال--اْنڤۤير
 .  أعداء--َسَپتْناْن؛  في المبارزة--َرنِٰ؛  ستغلب--يأس

 الترجمة



لذا، .  وسائر كبار الفرسانَنكَْرو  َجياْدَرتَْهىو  ْبهۤيشَْمو  َنُروْد  سبق لي وأهلكت:عزيزقال شخصية اهللا ال
 .قضي على اعدائك في المعركةولسوف ت ،لاقتاقتصر على ال. اقتلهم وال تضطرب

 التفسير
حرك الحياة على نحو يتيح لكل تت ان  ينبغيذلك،ل. بهممن لطفه  تنفيذ مشيئتهفضل ى تيمه لإ عزويلكن الرب من شأن تدبير ان ال

وبناء عليه، ينبغي للفرد .  تدبيرهمثله تيمتدبير  وبرحمتهالرب تدبير  فهم تمي. سيد روحيه على يد  وفهمِرشَْنكْذكر فرد العمل في 
 . نزاع البقاءفينتصار لالاً تحقيقا التدبير العمل بهذ

 ٣٥\١١. چ.ب

  اوڤاتْـشَا يَسـنَْۤج

SaÅYa ovac )  
WTaC^]uuTva vcNa& ke-XavSYa k*-TaaÅil/veRPaMaaNa" ik-rqTaq )  

NaMaSk*-Tva >aUYa Wvah k*-Z<a& SaGaÓd& >aqTa>aqTa" Pa[<aMYa )) 35 ))  

 ايـڤَـْسـِكـشَـ مْٰشَـنَـتْـْهروتْـڤا ڤَـتْشْ تْشِْاتَـ
كْ ۤيتۤيـريْر ِڤـَپـمانَـه كيلـَجتانْۤرِٰ

 مْٰـشْٰنَٰرِٰكْها ِاڤاا يتْـڤا ْبهۤورِٰكْـنَـَمْس
 ايـْمـتَـه ْپـَرنَٰۤيه ْب-تَ ۤي ْبهمْٰـَدَچـْدَچ -َسـ 

 المفردات
 --ّيكيرۤيت؛ تعش ير--همانَِڤَپ؛  بكفين مضمومتين--َجليههأنْۤ-تَرِٰكْ؛ شْٰنَٰرِٰكْ ل--ِكشَڤَْسيا؛  كالم--شَنَْمتْڤَ؛  سمع--شْروتْڤا؛  لذا--ِاتَتْ؛ ياَسنَْۤج قال --ياه أوڤاتْشََسنَْۤج

-ْمياْپَرنَٰ؛  خائف--تَهۤيْبه-تَۤيْبه؛ بصوت مرتجف --َدمَچْدَچ-َس؛ شْٰنَٰرِٰكْ إلى --ْمشْٰنَٰرِٰكْ؛  قال--آها؛  أيضاً--ِاڤَ؛  مرة ثانية--ياهْبهۤو؛  يسجد--تْڤارِٰنََمْسكْ؛ أْرجوَن
 .  يسجد-

 الترجمة
ثم قدم له  شخصية اهللا العزيز ات منكلمهذه ال عابعد سم أْرجوَن ارتعد: ْدْهِرتَراشْطَْرالملك  إلى َسنَْجيا قال

 .جفترم بصوِتقال و هكفي ضاماًحترامه  ابوجل
 التفسير

 إليه  وتكراراً واالبتهالمراراً ِرشَْنكْ لـتعظيماًبالسجود بدأ ف الهيكل الكوني للرب العظيم من مشاهدةالعجب حيرة  أْرجوَنتملكت 
 .عجبيغمره التيم ديق بل ليس بصفة صبصوت متهدج 

 ٣٦\١١. چ.ب

 اوڤاتْـشَ اْرجوَن

AJauRNa ovac )  
SQaaNae ôzqke-Xa Tav Pa[k-ITYaaR JaGaTPa[ôZYaTYaNaurJYaTae c )  

r+aa&iSa >aqTaaiNa idXaae d]viNTa SaveR NaMaSYaiNTa c iSaÖSaºa" )) 36 ))  

 اۤيْرتْـۤيـ تَـڤَ ْپـَركـشَِكــۤيـٰشرِٰ ْهىتْهاِنـْس
 اِتى تْـشَياتى انوَرْجيشْٰـرِٰـتْ ْپـَرْهَچَجـ
 يشـو ْدَرڤَـنْتيدي تانۤيـْبهي ـسمْٰكْشٰٰـاَر
 اـهاهْچَسنْٰ - ىَهيدّْتْـشَ ستي انْيــْس نََمىَسـْرِڤ

 المفردات
 --شْٰياتيرِْٰپَرْه؛  العالم برمته--تَْچَج؛ مجاد باأل--اۤيْپَركۤيْرتْ؛ كاللج --تَڤَ؛ سيد كل الحواس  يا--شَإ-َكۤيشرِْٰه؛  بحق--ىْستْهاِن؛ أْرجوَن قال --ه أوڤاتْشَأْرجونَ
 --انتيينََمْس؛  كل--ىَسْرِڤ؛  يهربون--ْدَرڤَنْتي؛  في كل الجهات--ديشَه؛  بدافع الخوف--ْبهيتاني؛  الجن--سيمِْٰركْشٰٰا؛  و--تْشَ؛  يتعلق--َأنوَرْجياِت؛ يبتهج

 .  الكاملين من البشر--اهاهْچَسنْٰ-ىَهيدّْس؛  أيضاً--تْشَ؛ يسجدون

 الترجمة



مع ان الكملة يبايعونك بإحترام لكن . بككل فرد يتعلق وبذا  اسمكسماع لدى العالم  يبتهج رب الحواس،يا 
 .ينبصوب مرتعفي كل  اررفباليلوذون  جنال

 التفسير
 وأقر بأن كل ما يجري بتدبير تَْرِشكوروكْملحمة ن مصير  عِرشَْنكْ من سمع ان بعد للرب العظيممستنيراً تيماً  أْرجوَن صبحا
 أدرك. يع على حد سواءلجملنافعة  أفعاله وان رافع كربهمو همه ومعبودتيمحفيظ  ِرشَْنكْأن ب أْرجوَنكد أ.  للغاية مناسبِرشَْنكْ

الذين الكواكب السماوية في الفضاء وحكماء في الطبيعة المادية التصرف رباب قوى أالمالئكة وهنا حضور جمع غفير من  أْرجوَن
 ونشعريالمالئكة  الهيكل الكوني،، اثناء كشف أْرجوَنشاهد . ِرشَْنكْبب حضور  بستَْرِشكوروكْ القتال في ملحمة يراقبونكانوا 

ي من  األدبار من خوفهم الطبيعولواف رب األرباب بشدة الحرج من سماع تسبيح واشعر نوالجن والملحد لكن بالسرور البالغ
جميع ن بأ  لعلمهالظروففي كل يمّجده  ِرشَْنكْتيم . والملحدين التيمكل من  لِرشَْنكْ على معاملة أْرجوَن يثني.  المهلكةتهصور

 .طالق اال علىلجميعأفعاله نافعة ل
 ٣٧\١١. چ.ب

  تْـشَ ِتى نَـ نَِمَرْن َمـهاتْـَمـْنشْكَْسمات

k-SMaaÀ Tae Na NaMaerNMahaTMaNa( GarqYaSae b]ø<aae_PYaaidk-}aeR )  
ANaNTa deveXa JaGaiàvaSa TvMa+ar& SadSataTPar& YaTa( )) 37 ))  

 ِرـ كَْرتْ-ي پـى آدٱ نُٰو ْبَرْهَمـىاِسۤيـرَچ
 ڤاَسي ن-ـْن َچِڤـشَ َجـَأنَـنْتَ ِد
 اتْي مْٰ أَسـتْ تَـتْ َپـَر- َسـْد مْٰتْـڤَـْم أكْشَٰٰـَر

 المفردات
-َأپي؛  من ْبَرْهما--هْبَرْهَمنَٰ؛  من هو أفضل--ىاِسۤيرَچ؛ عظيم يا --آتَْمْن-َمها؛  واجبهم السجود--َرْننَِم؛  ليس--َن؛  إليك--ِتى؛  أيضاً--تْشَ؛ لماذا --كَْسماتْ

 ال --ْمأكْشََٰٰر؛  أنت--تْڤَْم؛ مالذ العالم  يا--نيڤاَس-تَْچَج؛ رب األرباب يا --شَإ-ِدڤَ؛ من ال يحد بحد  يا--َأنَنْتَ؛  إلى الخالق العظيم--رِِٰكَْرتْ-آدي؛  رغم-
 . ن أل--ياتْ؛  علي--تَتْ َپَرْم؛  إلى السبب والمسبب--أَست-َستْ؛ يهلك

 الترجمة
ايها سجود التبجيل؟  لك قدمون ال يِلَمف. األصلخالق بال أنت .ْبَرْهماظم من يا من هو اع العظيم، ايها

الظاهرة هذه لي عن األسباب، العكل  سببالمصدر العلي،  أنت !الكونمالذ و ، رب األربابالالمتناهي
 . يةمادال

 التفسير
 َمهاتْما  بصفةِرشَْنكْ يخاطب أْرجوَن.  ذات لكلالذات العلياهو مكان واليعم هو  .واجب العبادة ِرشَْنكْ ان هنا بسجوده أْرجوَندل ي

 شَِدِڤكلمة  و،تهوقدر برب األربا انشيء خارج سلط تدل على عدم وجود أنَنْتَكلمة . الذي ال يحد بحدخير المحسنين تعني التي 
 السجود له قوياء والمالئكة األالكملةجميع ينبغي ل انه أْرجوَن رأى كما. هسرأبقطب الكون  هو. تدل على انه سيد جميع المالئكة

 المنبثقةة اللوتس  من ساق زهرْبَرْهما ولد. من صنعه ْبَرْهما  ألنْبَرْهماأكبر من  ِرشَْنكْ ان أْرجوَن هنّوي. الحي الفائق ألنه تعظيماً
 وغيرهما من ْبَرْهما ابن شيڤَ والمولى ْبَرْهما واجب من ،وبناء عليه. ِرشَْنكْ من تامالذي هو امتداد  نوشْڤيَدكَشاّي ُهوَچْرْب من ُسرَّة

. المادي خلق عن العلي الرب العظيم لكن زوال عرضة للالمادي بالغة الداللة ألن الخلق َرْمشَأكْكلمة .  لهتعظيماًالمالئكة السجود 
 .ظيمالعالرب  هو ذلك،ل.  ذاتها بحدالظاهرة المادية عن علي كما هو الطبيعة الماديةهذه  في النفس المهيأة  عنعليوعلة العلل  هو

 ٣٨\١١. چ.ب

  ِدڤَـه پوروشَٰـه پورانَٰـْس-ي تْـڤَـْم آد

TvMaaiddev" Pauåz" Paura<a‚ STvMaSYa ivìSYa Par& iNaDaaNaMa( )  
vetaaiSa veÛ& c Par& c DaaMa TvYaa TaTa& ivìMaNaNTaæPa )) 38 ))  

 ْدهانَـْمي نمْٰا َپـَريشْـڤَـْسـيا ڤيـتْـڤَـْم َأْس
  تْـشَ ْدهاَممْٰتْـشَ َپـَرامْٰ يِڤـْدي اسِڤـتّ



 َپ رۤو-نَـنْتَ آشْـڤَـْم ي ڤمْٰـتَـتَ اۤيتْـڤَـ
 المفردات

 --اِڤتّ؛  مالذ--نيْدهانَْم؛  علي--َپَرْم؛ ون ك--ڤيشْڤَْسيا؛  لهذا--َأسيا؛ أنت --ڤَْمتْ؛  قديم--هپورانَٰ؛  شخصية--هپوروشَٰ؛  االوليربال --ِدڤَه-آدي؛ أنت --تْڤَْم
  الصورة--َپرۤو-نَنْتَآ؛ ون الك--ڤيشْڤَْم؛  يعم--تَتَْم؛  من قبلك--اۤيتَڤَ؛  مالذ--ْدهاَم؛  و--تْشَ؛  علي--َپَرْم؛  و--تْشَ؛  المعلوم--ِڤدياْم؛ أنت --يأس؛ العاِلم
 . حدال تالتي 

 الترجمة
وانت بكل شيء العليم  أنت .كونيةال لهذه الظاهرة قصىالمالذ األ أنت .، األقدمولياأل زيزشخصية اهللا الع أنت

هذه  عمت أنت !حدي الذي ال ايها الهيكل.  الطبيعة الماديةشواكلالمالذ العظيم فوق  أنت .كل ما هو معلوم
 . كونية كلهاالظاهرة ال

 التفسير
 النور كل شيء بما فيه ان تعني نيْدهانَْمكلمة . الصمد االخيروبناء عليه، هو . ِرشَْنكْ شخصية اهللا العزيز  علىيستقر الوجود

. المعلوم هو ،لذلك. كل علم إليه والمنتهى الذي ينتهي العالم مجريات هذا بكل العليم هو. ِرشَْنكْ الرب العظيم إلى  مستند)ْبَرْهَمْن(
 .العليفي العالم المهيمن  هو الشخص كما. العالم الروحيفي سبب النه أل عليالهو و.  الوجوديعمالعلم ألنه هو غرض 

 ٣٩\١١. چ.ب

 كَهـشـانْٰـه شَْر ڤَـرونَٰيـنْچٱ ُموايوْر يڤا

vaYauYaRMaae_iGanvRå<a" XaXaaª" Pa[JaaPaiTaSTv& Pa[iPaTaaMahê ) 
NaMaae NaMaSTae_STau Sahók*-Tv" PauNaê >aUYaae_iPa NaMaae NaMaSTae )) 39 ))  

 تاَمـَهشْ تْـشَي ْپـراپـمْْٰس تْـڤَـيْپـَرجاَپـت
 تْـڤَـهرِٰ كْ-ْستو َسـَهـْسَر ٱ نَـَمْس ِتى نَـْمۤو

  نَـَمْس ِتىُمونَـي پـٱ يُّـوـشَ ْبهۤوپونَـشْ تْ
 المفردات

 --نََمه؛  أيضاً--تْشَ؛  الجد الكبير--ْپراپيتاَمَهه؛ أنت --تْڤَْم؛ ْبَرْهما --ْپَرجاَپتيه؛  القمر--كَهأنْٰ-شَشَ؛ ماء --هڤَرونَٰ؛ نار --نيهْچَأ؛  الحاكم--ياَمه؛  هواء--ڤايوه
 --نََمه؛  أيضاً--َأپي؛  ثانية--ياهْبهۤو؛  ومرة ثانية--پونَه تْشَ؛  ألوف المرات--تْڤَهرِٰكْ-َسَهْسَر؛  ليكن--وأْست؛  إليك--ِتى؛ جاللي مرة وثانيةا --نََمه؛ احترامي
 .  أسجد لك--نََمه ِتى؛ السجود

 الترجمة
ت الجد ن المخلوق األول، وأْبَرْهما أنت !أنت القمرالماء و أنت ،النار  أنت!، وأنت الملك العظيمالهواء أنت

 . وتكراراًمراراًالمرات،  آالف تعظيماًجالال و ا لكاسجد، الذ. العظيم
 التفسير

د الكبير  أيضاً بالجِرشَْنكْ أْرجوَن يخاطب كما. نفاذه في كل شيء لالمالئكة آيات جميع أبرزهنا بالهواء ألن الهواء الرب  يخاطب
 .مخلوقات الكبير ْبَرْهما  أبألنه

 ٤٠\١١. چ.ب

 شْطَْهـتَـْس ِتىرِٰتاْد َأتَْهى ْپــنََمـه پوَرْس

NaMa" PaurSTaadQa Pa*ïTaSTae NaMaae_STau Tae SavRTa Wv SavR )  
ANaNTavqYaaRiMaTaiv§-MaSTv& Sav| SaMaaPanaeiz TaTaae_iSa SavR" )) 40 ))  

 ْستو ِتى َسـْرڤَـتَ ِاڤَ َسـْرڤَٱ ُمونَ
 مْٰكَْرَمـْس تْـڤَـي ڤ-تَ ياْمۤيْرۤي ڤ-َأنَـنْتَ 
 َسـْرڤَـهي سٱ تُوتَـي ٰشنُو َسماْپـمَْٰسـْرڤَـ



 المفردات
 --ِاڤَ؛ من كل الجوانب --َسْرڤَتَه؛  إليك--ِتى؛  أسجد--نََمه َأْستو؛  إليك--ِتى؛ من الخلف --شْٰطَْهتَهرِْٰپ؛  أيضاً--ىَأتَْه؛  من االمام--پوَرْستاتْ؛  سجود--نََمه

 أنت --يٰشنُوَسماْپ؛  كل شيء--َسْرڤَْم؛  أنت--تْڤَْم؛  والقوة غير المحدودة--ڤيكَْرَمه-َأميتَ؛ ال تحد التي ذات ال--ڤۤيْريا-َأنَنْتَ؛ نك كل الوجود أل--َسْرڤَ؛ بالفعل
 .  كل الوجود--َسْرڤَه؛ أنت --يأس؛  لذا--تَتْها؛ تعم

 الترجمة
 أنت ! تحدالالتي  ةرب القو أنت ،ذي ال يحدسلطان الاليها أ ة، من األمام ومن الخلف ومن كل جهلك اسجد

 .الوجود أنت  ال بلجودتعم الو
 التفسير

 في فرسان الكبار(  عن الجميعالعلي وقوة وة كل قدررب بأنه ويسلم هوجدغمرة من كل الجهات من  ِرشَْنكْلصديقه  أْرجوَن يسجد
 :)٦٩\٩\١) َنپورا نوشْڤي في جاء. )حربميدان ال

ِدڤَتُوـَچ تَـڤاامْٰيٱيُّـو
 ـهـنََٰچ -ـتا ِدڤَ ْسمۤيــَپـمْٰ

 طاـَرشْٰـ ْس-ـتْ َچَجـِاڤَ َسـ تْـڤَـْم 
يا  ْبَهـڤاْنتُوـَچ -ڤَ تَـه َسـْر

 ."رب األرباب يا خلقك هو من حتى ولو كان من المالئكة، أمامك قف يمن كل"
 ٤٢-٤١\١١. چ.ب

 مْٰاْد اوكْتَـي مْْٰبَهــَمتْـڤا ْپـَرَسي كِْهتـَس

Sa%eiTa MaTva Pa[Sa>a& Yadu¢&- he k*-Z<a he Yaadv he Sa%eiTa )  
AJaaNaTaa MaihMaaNa& Taved& MaYaa Pa[MaadaTPa[<aYaeNa vaiPa )) 41 ))  

YaÀavhaSaaQaRMaSaTk*-Taae_iSa ivharXaYYaaSaNa>aaeJaNaezu )  
Wk-ae_QavaPYaCYauTa TaTSaMa+a& TaT+aaMaYae TvaMahMaPa[MaeYaMa( )) 42 ))  

 يكِْهتـاَدڤَ ِهى َسۤي ِهى شْٰنَٰرِٰكِْهى 
 مِْٰڤَد تَـمْٰمانَـيَأجانَـتا َمـه

 يَن ڤاپـيىـْپـَرماداتْ ْپـَرنََٰمـۤيا 
 تْشْاي يسٱ تُورِٰ كْ-تْ ـڤَـهاساْرتَْهـْم َأَساشـتْـ
 ـوَجِنـٰشوُه ْب-اَسـَن ۤي شَـ-هاَر يڤ

 مْٰكْشَٰٰــ َسَم- تَـتْ تْشْـيوتَ اىـتَْهى ڤاپٱ كُوإ
 اْميى تْـڤاْم َأَهـْم َأْپـَرِمـيتَـتْ كْٰشـاَم

 المفردات
 يا --ِهى َسكِْهى؛ اَدڤَۤي  يا--اَدڤَۤيِهى ؛ شْٰنَٰرِٰكْ --شْٰنَٰرِٰكِْهى ؛  قال--أوكْتَْم؛  أي شيء--ياتْ؛  بتطاول--ْپَرَسْبَهْم؛  يفكر--َمتْڤا؛  لذا--تيإ؛  صديق--َسكْها
-ڤا َأپي؛  بدافع الحب--َنىْپَرنَي؛  بدافع الجنون--ْپَرماداتْ؛  من قبلي--َمۤيا؛  هذا--َدْمإ؛ جاللك --ڤَتَ؛ أمجاد --َمهيمانَْم؛  دون علم--َأجانَتا؛  لذا--تيإ؛ خليلي

 --َنآَس؛  عند االستلقاء--اۤيشَٰ؛  عند االستراحة--ڤيهاَر؛  أنت--يأس؛  تحقير--تَهرِٰكْ-َأَستْ؛  للمزاح--أْرتَْهْم-َأڤَهاَس؛  أيضاً--تْشَ؛  أي شيء--ياتْ؛  سواء-
-تَتْ؛  بين االصحاب--كْشَْٰٰمَسَم-تَتْ؛ عاصمال اهي أ --يوتَتْشَْأ؛  أيضاً--َأپي؛  أو--َأتَْهى ڤا؛  وحيد--كَهِا؛ ثناء تناول الطعام سويةا أو --وَجِنٰشُهوْب؛ عند الجلوس

 . قاس ال ي--َأْپَرِمياْم؛  أنا--َأَهْم؛  منك--تْڤاْم؛  يسأل الغفران--كْٰشاَميِّ؛  كل أولئك-

 الترجمة
 مني ربد لي ما غفرارجو ان ت. عظمة مقامك علم بدون"  صديقييا "،"ڤََداۤي يا" ،"ِرشَْنكْ يا":ابقاًكنت أناديك س

  علىيق أوقات استراحاتنا وعندما كنا نستل:معك مرات عديدةت التصرف أ أسلقد. بدافع الجنون أو الحب
 قلة احتراميذراً على أيها العاصم، ع.  أحياناًصدقاء كثيرينأمام أوأحياناً  الطعام وحدنا ولانتاثناء  ؛سريرال
 .لك

 التفسير



لما بدر  ِرشَْنكْطلب مغفرة  إلى به مما دفعه صلة صداقته أْرجوَنيذكر ،  الكونيههيكلفي اآلن  أْرجوَنتجلى أمام ي ِرشَْنكْ ان مع
اعتبرها  ِرشَْنكْان  عم الهيكل الكوني هذا التجلي في على ِرشَْنكْ انه كان يجهل بقدرة ويعترف مودة المننابعة نه من رفع كلفة ع
 يا"و " ِرشَْنكْ يا"و" يا صديقي":  قائال بمخاطبته قدرتهفهم دون ِرشَْنكْاستهان بها بـ التي عدد المرات أْرجوَن يعلم لم. ةخل الدافعب
 على تبادل مثال وهذاته ا قدرعلى الرغم من مته ورحفهطلمن  أْرجوَن دور صديق لعب ِرشَْنكْ لكن وغيرها من النداء" اَدڤَۤي

 من نشهدكما محال  نسيانها وة ثابتة أزلياًصل هي ِرشَْنكْبـ النفس الهبائيةتربط  التي ةصلال. وتيمهمولى ال بين ةالعليالمشاعر 
 .ي الهيكل الكونيفعز ال اهدةمش  على الرغم منِرشَْنكْتربطه بـ التي ةصداقال عن نسيان صلة أْرجوَنعجز . أْرجوَن مسلك

 ٤٣\١١. چ.ب

 ايشَـَرْسـتْـشَـراتْـ ـْسـيالُوكَي تاسيپـ

iPaTaaiSa l/aek-SYa cracrSYa TvMaSYa PaUJYaê GauåGaRrqYaaNa( )  
Na TvTSaMaae_STYa>YaiDak-" ku-Taae_NYaae l/aek-}aYae_PYaPa[iTaMaPa[>aav )) 43 ))  

 اْنۤيۤيـرَچروْر چواشْ تْـشَ يْجا پۤويتْـڤَـْم َأْسـ
 يُّونْٱ تُوكَه كوياْدهيَأْبْهـي ْسـتـٱ ُمو َس-نَـ تَـڤَـتْ 
لُ ڤَا ْپـَرْبه-َم ياْپـَرتي پـٱ ىي تَْر- وَك

 المفردات
؛  أيضاً--تْشَ؛ معبود --ْجياهۤوپ؛  لهذا--َأْسيا؛  أنت--تْڤَْم؛  وغير متحرك--شََرْسياتَْأ؛  متحرك--شََرتْ؛  لكل العوالم--ْسيالُوكَ؛ أنت --يَأس؛  االب--پيتا
 في --ىتَْري-لُوَك؛  آخر--َأنْياه؛  كيف يمكن--هكوتَ؛  أكبر--َأْبْهياْدهيكَه؛  يوجد--َأْستي؛  يعادلك--َسَمه- تَڤَتْ؛أبداً --َن؛  مجيد--ياْنۤيرَچ؛  سيد--روهچو

 . ال تقاس التي  ايتها القوة--ڤَاْپَرْبه-َأْپَرتيَم؛  أيضاً--َأپي؛ االفالك الثالثة

 الترجمة
  الروحيهاسيد المعبود وهازعيم أنت .بكل بما فيها من متحرك وغير متحرككونية الظاهرة الهذه  وأب أنت

 لك ضمن ذاً أن يوجد فائق افكيف يمكن. بكالتوحد  أحد ستطيعيكما ال  أحد يفوقكال يعادلك وال . العظيم
 .األفالك الثالثة يا رب القوة التي ال تحد؟

 التفسير
وهو في قلبه  ْبَرْهما إلى ِڤدية الروحي ألنه الذي أوحى الحكمة الـسيدال هو. للوالد الولدوجوب عبادة بة  واجِرشَْنكْالرب عبادة 

خط السلسلة المريدية  إلى هو المنتسب السيد الروحي الثقة، وباالصل السيد الروحي هو ،لهذا.  اآلنأْرجوَن على ْبهَچڤَْد چۤيتايكشف 
 .ِرشَْنكْمثالً لـميكون  ان  دونالعلي للعلم السيد الروحي دور ه ال يحق ألحد لعب ألنِرشَْنكْمن 
يعادله عديل في العالمين المادي  والفائق  ِرشَْنكْ الرب العظيمال يفوق .  عظمته ال تحد ألن من كل الوجوهالعلي رب السجود لليقدم

 ):٦٨ (ْدنيشََپَر أوتَڤَتاشْڤِِشْ جاء في .سواه عليه يمتاز الاألعلى على االطالق والرب هو . والروحي

 حق ِرشَْنكْ  ال يعرفونالذينحمقى ال.  وذاتهعقلهحواسه عين األحياء لكن سائر جسماً كما تملكها  و حواساًِرشَْنكْالرب  يملك
 علىقادر انه  جاء كما. مطلقة وقدرته مطلقةأفعاله  و مطلقِرشَْنكْ.  مغاير لذاته وعقله وقلبه وهلم جراِرشَْنكْ  انعونيدَّمعرفة، 
 .هو المتبوع.  ليست قاصرة وال محدودةحواسهوبناء عليه، .  المركبةليست كحواسنابسيطة وحواسه ان مع  النشاطات الحسيةجميع 

يْدياِتىڤِنـ تَْسيا كاْرياْم كََرنَْم تْشَ
 َسَمشْ تْشاْبْهياْدهيكَشْ تْشَ ْدِرشْياِتى-نَـ تَتْ

 ):٩\٤. چ.ب(جاء في . ةعلم شخصية اهللا العزيز ونشاطاته علي
اْميڤْـيشَ ِمى دتْـَجنْـَم كَـْرَم

  تَـتّْـڤَـتَهّي ِڤـتيُّـو مِْٰاڤَـ
  پونَـْر َجنْـَممْٰاكْتْـڤا ِدَهـيتْ

 العلملذلك، يجب  ."أْرجوَن يا ،ةباقي الداريل يدخل بفي هذا العالم عند مفارقة بدنه،  ثانية، ال يولد عماليجلوتي وأدرك تعالي ي من"
هو السيد المتبوع  ِرشَْنكْ ان جاء كما. ِرشَْنكْ العمل بتعاليمو هلتحقيق الكمال  سبيل وخير. كأفعال سواه ليست ِرشَْنكْأفعال ان 

، ڤََر كِْرشَْنشْ إإكَِلى (وما سواه خدمه العاملين بأمرهالرب هو  ِرشَْنكْ) ١٤٢\٥ آدي( تَشَريتاْمِرتْنْيا شايتَتْ يؤكد . خدمهاألحياءوسائر 
 .علة كل علة انه هيتاْم َس-ْبَرْهَمفي جاء . ه لتبعيتها ل بتدبيرهاألحياءجميع  بل تعمل نكار أمره اعلى أحد ال يقوى. )آَر َسَب ْبْهِرتْيا

 ْرجوَنٱُسو ي تِاماْم ي تيان



 ٤٤\١١. چ.ب

 مْٰايا كايْدهايـا ْپـَرٰنيـْمـتَْسماتْ ْپـَرنَٰ

TaSMaaTPa[<aMYa Pa[i<aDaaYa k-aYa& Pa[SaadYae TvaMahMaqXaMaq@yMa( )  
iPaTaev Pau}aSYa Sa%ev Sa: Yau" iPa[Ya" iPa[YaaYaahRiSa dev Saae!uMa( )) 44 ))  

 اْميذ تْـڤاْم َأَهـْم إشَـْم إىيْپـَرساَد
 وهيا َسكِْهـڤَ َسكْْهيِتـڤَ پوتَْرْسـيپـ

 هوْمذُْسوِدڤَ ي اْرَهسۤياۤيياه ْپـرييْپـر
 المفردات

-ڤَإپيتا ؛  معبود--اْمذيإ؛ اهللا إلى --شَْمإ؛  أنا--َأَهْم؛ ك إلي--تْڤاْم؛  يطلب الرحمة--ىْپَرساَدي؛  البدن--كاياْم؛  يخر--يْدهاياْپَرٰن؛  يسجد--ْمياْپَرنَٰ؛  لذا--تَْسماتْ
؛  ربي--ِدڤَ؛  عليك--َأْرَهسي؛ حميمالمع  --هااۤياۤيْپري؛  حبيب--اهيْپري؛  مع صديق--َسكْْهيوه؛  كصديق--ڤَإَسكْها ؛ مع االبن --پوتَْرْسيا؛ بأل مثل ا-
 .  يتحمل--هوْمذُْسو

 الترجمة
كون أقد  التي عفو عن الهفواتأرجاء . حمتك راسجد لك تبجيال طالباًبذا، . العبادةاجب الرب العظيم و أنت

 .تمادي زوجتهزوج الو ،صديقهتمادي  ابنه، والصديق وقاحة األب عفو كما يارتكبتها بحقك
 التفسير

 أْرجوَن وِرشَْنكْأما . بصفة زوج أو صديق أو سيدبعضهم اآلخر بصفة ابن ويعامله بعضهم ذ  اِرشَْنكْبـ تيمتتفاوت صالت ال
 .ِرشَْنكْاالب أو الزوج أو السيد، كذا يصبر  يصبركما و.  صداقةةصلفتربطهما 

 ٤٥\١١. چ.ب

 ْدرِٰشْٰـطْـڤاي ْسمٱ تُويـٰشرِٰ ْهمْٰـْرڤَ پۤو-َأْدرِٰشْٰـطَ 

Ad*íPaUv| ôizTaae_iSMa d*îa >aYaeNa c Pa[VYaiQaTa& MaNaae Mae )  
Tadev Mae dXaRYa dev æPa& Pa[Saqd deveXa JaGaiàvaSa )) 45 ))  

  ِمىنُو َمـمْٰتَـياتْهيَن تْـشَ ْپـَرڤْـىيْبَهـ
 مَْٰپـا ِدڤَ رۤويتَـْد ِاڤَ ِمى َدْرشَـ

 ڤاَسي ن-ـْن َچ َجـشََٰد ِدِڤــۤيـْپـَرس
 المفردات

؛  مضطرب--ْپَرڤْياتْهيتَْم؛  أيضاً--تْشَ؛ بدافع الخوف --َنىْبَهي؛  برؤية--ْدرِٰشْٰطْڤا؛  أنا--َأْسمي؛  سعيد--يتَهٰشرِْٰه؛  لم يسبق رؤيته من قبل--ْرڤَْمپۤو-َأْدرِٰشْٰطَ
 يا رب --شَإ-ِدڤَ؛  تلطف--ۤيَدْپَرس؛ ورة الص--َپْمرۤو؛  يا رب--ِدڤَ؛  يظهر--شَياْرَد؛  إلّي--ِمى؛  حتماً--ِاڤَ؛  ذاك--تَتْ؛  لي--ِمى؛  عقل--َمنَه

 . مالذ العالم  يا--نيڤاَس-تَْچَج؛ المالئكة

 الترجمة
 عليتنعم  ان ارجوكلذلك، . فلخواعقلي ينهشه لكن أبتهج،  الذي لم اشهده من قبل، كونيك الهيكلة رؤي بعد

 . الكونمستقريا ملك المالئكة و ، صورة شخصية اهللا،عيد كشف صورتكتثانية و
 التفسير

 هو ِرشَْنكْصديقه  ان عند فهمه جوَنأْركذا يبتهج ، حميم بقدرة حميمه البتهج يوكما. حميمهألنه كبيرة ثقة  ِرشَْنكْبـ أْرجوَنثقة 
 بعد رؤية هذا الهيكل الوقتبذات  أصابه بعض الخوف لكن البديع مثل هذا الهيكل الكونيبالقادر على التجلي  شخصية اهللا العزيز

 من طلبمبرر فاستبد به الخوف دون   السبب،لهذا. الخالصة بدافع الصداقة ِرشَْنكْبحق  من الذنوب كثيراًًارتكب ه  ألنالكوني
مؤجل كالعالم مركب  الهيكل الكوني هو جسم مادي هذا. شاءمطلق صورة يب ألنه قادر على التجلي َنناراياصورة بالتجلي  ِرشَْنكْ

السماء الروحية مليئة . طَْهىنْڤايكو كواكب على ِرشَْنكْ هي امتدادات ةدي األربعي ذات األةالعلي َنناراياصور   لكنالمادي المؤجل
المهيمنة على صور الرؤية احدى ب أْرجوَنذن، رغب  ا.ها جميعها بامتداداته التامةفيحاضر  ِرشَْنكْ  والكواكبداد ال تعد من بأع

 :وهيرموزه األربعة  تحمل ةربعيد ا هي صورة ذات أطَْهىنْڤايكو على كواكب َنناراياصورة  ان  ريبال. طَْهىنْڤايكو كواكب



 عين هذه الصور جميع.  بإختالف هذا الترتيبَنناراياتختلف اسماء . ة مختلفاتس والقرص بترتيب وزهرة اللوتوالهراوةالصدفة 
 .ةدي األربعياألذات  رؤية صورته أْرجوَن يطلب ذلك،ل. ِرشَْنكْ

 ٤٦\١١. چ.ب

  َهـْسـتَـْم-ـكَْر تْشَ مْٰنَـيـدَچ مْٰنَـيطۤيـريك

ik-rqi$=Na& GaidNa& c§-hSTa‚ iMaC^aiMa Tva& d]íuMah& TaQaEv )  
TaeNaEv æPae<a cTau>auRJaeNa Sahóbahae >av ivìMaUTaeR )) 46 ))  

إ ڤَي تَـتْهامْٰطوْم َأَهــ ْدَرشْٰمْٰتْـڤاي هامتْشّْ
  ْبهوِجـَن-ـتوْر شَتْـ ِپـنَٰ رۤوڤَيِتـنا

 ْرِتى مۤو-شْـڤَ ي ْبَهـڤَ ڤُهو با-َسَهْسَر 
 المفردات

؛  في ذاك الوضع--تَتَها ِاڤَ؛  أنا--َأَهْم؛  يرى--ْدرَِشْٰطوْم؛  أنت--تْڤاْم؛  اتمنى--هاميشّْتّْإ؛ اليد قرص في --َهْستَْم-كَْرتْشَ؛  بهراوة--دينَْمَچ؛ بخوذة --طينَْمۤيكير
 . جسم الكوني ايها ال--ْرِتىمۤو-ڤيشْڤَ؛  صر--ْبَهڤَ؛  ذو االلف ساعد--ُهوبا-َسَهْسَر؛ دي َأربعي ذو أ--ْبهوِجَن-توهشَتْ؛ صورة --ِپنَٰۤور؛  في ذاك--ِتَن ِاڤَ

 الترجمة
 والتي ذات االذرع االربع، المزينة بتاجراك في صورتك أ نأ ودأأيها الرب ذا األلف ذراع، يا رب الكون، 

 .ةور الصتلكتك برؤي إلى  شوقاًتحرقااني . وزهرة لوتس محارةو اًراوة وقرصتحمل بها ه
 التفسير

 َننارايا  وَهىْمنْرسي و راَم: ف الصور وأبرزهاالآ مئات وفيأزلياً  حاضران الرب  هيتاْم َس-ْبَرْهَم من )٣٩\٥(النص في جاء 
الكوني في هيكله  فَياض الشخصية اهللا العزيز  هوِرشَْنكْ ان أْرجوَنعلم   لكن كثرةال تحصىال تعد و التي وغيرها من الصور

ما  الشك إلى  هذا النص بما ال يدعوؤيدي.  الباقيةالروحية ِرشَْنكْ صور احدى ي أَننارايا يطلب اآلن رؤية صورة هوو مؤجل،ال
 تامة الامتداداته أفراد  عينهو. سائر وجوهه هي فيضه وان فّياض الشخصية اهللا العزيز  هوِرشَْنكْ بأن شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في 

 لشخصية  السَِّمة األزليةهي تلك. الصور تلككل  في لشبابفي نضرة اويبدو  المتناهية، من صوره الصورةفي مطلق الرب وهو 
 .فوراً  الماديالعالم يتحرر من كل شوائب ِرشَْنكْ يعلم منكل و ،اهللا العزيز

 ٤٧\١١. چ.ب

 اوڤاتْـشَ ْبَهَچـڤاْن -شْـرۤي 

é[q>aGavaNauvac ) 
MaYaa Pa[SaàeNa TavaJauRNaed& æPa& Par& diXaRTaMaaTMaYaaeGaaTa( )  

TaeJaaeMaYa& ivìMaNaNTaMaaÛ& YaNMae TvdNYaeNa Na d*íPaUvRMa( )) 47 ))  

 مَْٰن تْـڤاْرجوِنـَدــنَِّسْپـَر اۤيـَم
 يُّـوچاتْ -تَـْم آتْـَم ي َدْرشـمْٰ َپـَرمَْٰپـرۤو
 مْٰايشْـڤَـْم َأنَـنْتَـْم آدي ڤمَْٰميا - ُجوِت

ي ْرڤَـْم پۤو-َن نَـ ْدرِٰشْٰـطَ ىياْن ِمى تْـڤَـْد َأنْـ
 المفردات

 --َپَرْم؛ صورة --َپْمرۤو؛  هذا--َدْمإ؛ أْرجوَن --أْرجوَن؛  إليك--تَڤَ؛  بسرور--َنْپراَسنِّ؛  من قبلي--َمۤيا؛ شخصية اهللا العزيزقال  -- أوڤاتْشَْبَهَچڤاْن-شْرّي
 ذاك --ياتْ؛  أصيل--ياْمآد؛  غير محدود--َأنَنْتَْم؛  كل الكرة الكونية--ڤيشْڤَْم؛ رنوكامل ال --َميام-ِتجه؛  بقدرتي الباطنة--تْچاويُّ-آتَْم؛ كشوف م--َدْرشيتَْم؛ علي
 .  لم يسبق ألحد رؤيته من قبل--ڤَْمْرپۤو-َن ْدرِٰشْٰطَ؛  إلى جانبك--َنىتْ َأنْيتْڤَ؛  لي--ِمى؛ الذي

 الترجمة
بفضل بكل سرور  خل العالم الماديهذا الهيكل الكوني دا لك، تكشف، أْرجوَن حبيبي :قال شخصية اهللا العزيز

 .تام بسطوع متوهجالاألصيل الذي ال يحد و هيكلالرؤية هذا  من قبل ألحد يسبق لم. قدرتي الباطنة
 التفسير



 هيكل الكان. هتيم بدافع رحمته على قدرة التألق والكاملة في هذه الصورة ِرشَْنكْالرب تجلى ف  مشاهدة الهيكل الكوني هللاأْرجوَن أراد
 تجلى. أْرجوَن رغبة صديقه تحقيق لمجرد هيكلهذا الب ِرشَْنكْتجلى . تتغير بسرعة مذهلة وجوهه وكانت الشمس، سطع سطوعي
كواكب  أهل ه منتيمسائر  لكن أْرجوَنقبل  هذا الهيكل الكوني هللا أحد  يشهدلم. ة عن العقلالعلي الباطنةته فتنب هيكل بهذا الِرشَْنكْ

هذا الهيكل منهم  أحد  يشهدلم. أْرجوَنلـ كشفه  في معرض  رؤيتهوااستطاع السابحة في الفضاء الخارجي  الكواكبسائرو الجنان
 المكشوف الهيكل الكونيمشاهدة تيم الرب  آخر، استطاع جميع بكالم. أْرجوَن أيضاً بفضل رؤيته استطاعوا همقبل لكنالكوني من 

 مفاوضات جراءإل ِرشَْنكْ إليه  عندما ذهبدوْريوْدَهَنـ ل جرى كشفه هيكلهذا الن  انيالمعلق أحد كتب. ِرشَْنكْ برحمة أْرجوَنلـ 
لـ  كشفها التي  غيرهالكن  الكونية آنذاكهياكله بعض عن كشف ِرشَْنكْ لكن ه السلمي لسوء حظ العرضدوْريُّوْدَهَنرفض . سلمية
 .من قبلهيكل هذا اللم يشاهد  أحداً  ان بوضوحهنا يذكرذ  اأْرجوَن

 ٤٨\١١. چ.ب

 ْريْر نَـ داناياناياْدْهـياۤيـْچاي - ِڤَدنَـ 

Na vedYajaDYaYaNaENaR daNaE‚ NaR c i§-Yaai>aNaR TaPaaei>aåGa]E" )  
Wv&æPa" XaKYa Ah& Na*l/aeke- d]íu& TvdNYaeNa ku-åPa[vqr )) 48 ))  

 هيـراْچْر اويْبهُپوْر نَـ تَياْبهۤييرنَـ تْـشَ كْ
 ِكىلُو - ىرِٰ نْمْٰا َأَهـيَپـه شَـكْ رۤو- مِْٰاڤَـ
 َرۤيـ ْپـَرڤ-َن كورو ىيـ تْـڤَـْد َأنمْٰطوـْدَرشْٰ

 المفردات
 ؛أبداً --َن؛  الصالحةاألعمال ب--اْبهيهۤيكْري؛  أيضاً-- تْشَ؛أبداً --َن؛  بالتصدق--ه داناي؛أبداً --َن؛ دية أو دراسة ِڤ--يانايهْدْهۤياَأ؛  بالقربان--ْچيايا-ِڤَد ؛أبداً --َن

 --طوْمشْْٰدَر؛  في هذا العالم المادي--ِكىلُو-ىرِٰنْ؛  أنا--َأَهْم؛  يستطيع--شْكْياه؛  في هذه الصورة--َپهرۤو-ِاڤَْم؛  قاسي--رايهْچأو؛  القاسيةلرياضاتا ب--تَپوْبهيه
 . كوروساللة   يا خير محاربي--َرۤيْپَرڤ-كورو؛  بآخر--َنىَأني؛  منك--تْڤَتْ؛ يشاهد

 الترجمة
وال  ْزِڤَدذ ليس بدراسة الـ ا،كوني هذا الهيكليرؤية قبلك من حد يسبق أل لم ،كورو  ساللةفرسان خير يا
 . ه الصورةبهذيراني ن ألحد أيمكن ، الرياضات الشديدةب وأحسان وال بالعمل الصالح باالوال  قرابينبال

 التفسير
مقام  ون بلوغ دربانيةامتالك بصيرة  أحد ر علىيتعذ. ؟ها بالجدير هو ومن.  الصددهذا دون لبس في ربانيةال بصيرةفهم اليتعين 

وأما سواهم ) ها ِدڤاتاِرْسْمْبَهكْتَها -نوشْڤي (ِڤديةالحكمة الـمفاد  حسب المالئكة هم نوشْڤيالرب   تيم.؟ك هو المالنوم. لمالئكةا
 وامتالك ِرشَْنكْ شأن من تقليل الن يمكال. ربانيةال ةربصيمتالك تلك الايتعذر عليهم نور مجرد فالرب جهر بأن ن على الوالمقتصر
 ربانيةيملكون بصيرة الذين  ان  آخر،بكالم. اًربانين و يكدون ان ربانيةبصيرة يستحيل امتالك الفرد   أووقت واحدب ربانيةبصيرة 
 . أيضاًأْرجوَنه آ على رؤية ما رقادرين

فكرة ما حول  اآلن  اإلنساناصبح عند لكن أْرجوَنالً قبل وقد كان هذا الوصف مجهو. ف الهيكل الكونياوصأ ْبهَچڤَْد چۤيتا عطيي
 تيمعداد يكون من  ان  دوناًربانييكون الفرد ال   لكن مشاهدة الهيكل الكوني هللاينربانيالوسع في و ،بعدما جرىرۤوَپ -ِڤيشْڤ
 بمشاهدة كثيراًًون ، ال يهتمربانيةالة  البصير اصحابربانيةالن في الطبيعة والمتأصلن وربانيال التيم ذلك، عم. األصفياء ِرشَْنكْ

 كما  بعد ارتعابه من رؤية الهيكل الكونيِرشَْنكْ للرب ةاألربعدي ي ذات األنوشْڤيرؤية صورة ب أْرجوَنرغب لقد .  هللالهيكل الكوني
 .في النص السابقمر 
 أحكام وِڤَدْزتدل على دراسة الـ التي نايهياْهياياْچۤياْد-ِڤَد مثل ،بحثالفي هذا النص قيد ألفاظ دالة على وجه الخصوص رد عدة ت
البالغ عددها  تْناپوراوالـ) ڤآتَْهْر و ساَم  وياجوْر  وْچِر ( األربعةْزِڤَدـال مثل ِڤديةالحكمة الـ على مجمل تدل ِڤَدكلمة . قربانال

-كَلَْپ مثل سۤوتَْرْز ثمة كذا،. منزل أو خارجهال يفدراسة كل هذه الكتب  لإلنسانويمكن . ِڤدانْتَ سۤوتَْر  وداتْشَأوَپنيوثمانية عشر 
 جهة مناسبة مثل المتفرغين إلى تعطى التي  تدل على الصدقةدانايهكلمة . قربان بدراسة مراسم الالمتعلقة ْزتَْرسا سوْۤۤممۤيما و تَْرْزسۤو

التكاليف المشرعة  وتَْرُهو-أْچنيعلى فتدل  الصالحة الاألعم أما. ْزڤايشْنَڤَالـ وةنَْبراْهَمالـل مثة للرب العليطوعية ت الالخدمةإلى 
  يستطيعذن، ا.األوجاع البدنية وتنطوي على بعض  اإلنسانيتطوع بها التي  فتدل على الرياضة،ياْستََپ أما. جتماعية االمراتبلل

 تعذر عليه مشاهدة الهيكل الكونيتسوف  نلك اوما شاكله ِڤَدْز ودراسة الـالبدنية الرياضات قبول ي أاألعمال هذه القيام بكل اإلنسان



 ان ْبهَچڤَْد چۤيتا نفهم من نا لكنهللا الكوني هيكللل تهمرؤيأحياناً  أتباع وحدة الوجود المطلقةيتخيل . أْرجوَننظير  تيماً ن ان يكونود
 .يكل الكوني عليه، يتعذر عليهم مشاهدة الهوبناء. ِرشَْنكْ تيمعداد  ليسوا من أتباع وحدة الوجود المطلقة

  وإال ال سبيل،ْبهَچڤَْد چۤيتا العمل بتعاليما ينبغي لن.  بدافع الغباءاإلنسان هللا مما يعقب نسب اإللهية إلى تجليات كثير من الناس يختلق
قد . وتهمدخل علم الال هان عم تبين الغث من السمين من دارسه نيمكِّ من الكمال بحيث ْبهَچڤَْد چۤيتا. بلوغ علم روحي كاملإلى 

 ألحد يمكنأنه ال ب هنا صريحالبيان التلك الدعوى مردودة من اساسها في  لكن  رؤيتهم للهيكل الكونيدعياء اإللهيةأتباع ايدَّعي 
دعاء  ايمكنه ان قبل ِرشَْنكْللرب  تيماً صفياً ان يصبحمن  لفرد ال بد لذن، ا.ِرشَْنكْ تيم نيكون م ان دون  الهيكل الكوني هللامشاهدة

 .عبادهم أو دعياء اإللهيةا يقبلال  ِرشَْنكْتيم . رائة الهيكل الكوني الذي شاهده ارته علىقد
 ٤٩\١١. چ.ب

 ڤُو ْبها-َهى ذْمۤويما تْـشَ ڤاتْها يما ِتى ڤْـ

Maa Tae VYaQaa Maa c ivMaU!>aavae d*îa æPa& gaaerMaqd*x(MaMaedMa( )  
VYaPaeTa>aq" Pa[qTaMaNaa" PauNaSTv& Tadev Mae æPaiMad& Pa[PaXYa )) 49 ))  

  َمـِمَدْمْدرِٰنَْٰرْم إُهوـْچ مَْٰپـْدرِٰشْٰـطْـڤا رۤو
 مْٰ تْـڤَـ پونَـْسا َمناه-تَ ۤيــه ْپـرۤيـ ْبه-اِپـتَ يڤْـ

 اي ْپـَرَپـشْمَْٰدإَپـْم تَـْد ِاڤَ ِمى رۤو
 المفردات

 --ْدرِْٰكإ؛  مرعب--هوَرْمْچ؛  صورة--َپْمرۤو؛  برؤية--ْدرِٰشْٰطْڤا؛  إلتباس--ْبهاڤَه-ىذَْهۤوڤيم؛  أيضاً--تْشَ؛  ليكن--ما؛  متاعب--ڤْياتْها؛  إليك--ِتى؛  ليكن--ما
 --ِمى؛  لذا--ِاڤَ؛  ذاك--تَتْ؛  أنت--تْڤَْم؛  مرة ثانية--پونَه؛  مبتهج الفكر--َمناه-تَۤيْپِر؛ يخلو من الخوف --هۤيْبه-ڤْياِپتَ؛  هذا--َدْمإ؛  لي--َمَم؛ على حاله

 .  انظر--ْپَرَپشْيا؛  هذا--َدْمإ؛  صورة--ْمَپرۤو؛ لي

 الترجمة
. اضطرابمن كل ثانية  رحرت و،تيمييا ، ن اآلهنس ا.وجهي المرعب هذا برؤيةتحيرت واضطرب عقلك  لقد

 .طمئنبعقل مأنظر الصورة التي تشاء اآلن 
 التفسير

. الخوف من قتلهما إلى نفى حاجته ِرشَْنكْ لكن المبجلين ْدروَنمعلمه و ْبهۤيشَْمجده  قتل صددب ْبهَچڤَْد چۤيتا في بداية  قلقاًأْرجوَن بدا
استحقا القتل لتقصيرهما  فهم في بالطْدراوَپدّي تعرية إلى ْدْهِرتَراشْطَْر بناء سعى أ عندماالصمتعلى  ْدروَن  وْبهۤيشَْمكل من اطبق 

 لك عن ذالكشف جرى. ا ذنبهمعلى ت قصاصاًاموي عداد األ فهمانايرى ل أْرجوَنلـ ه الكوني هيكل عن ِرشَْنكْ كشف. الواجبب
تيمه   ألنأْرجوَن المشهد أمام لكذالرب كشف .  البشعةالقتل للغاية وال يسعهم القيام بأعمال مسالمين التيم ألن أْرجوَنلـ المشهد 
الكشف عن الهيكل ح غرض اتض ا بعدة األربعاأليدي اآلن رؤية الصورة ذات أْرجوَن يود. القتل إلى وال ينزعون دوماً مسالمين
 يود.  مع الرب بهذه الصورةمشاعر الحب لغياب فرصة تبادل بالهيكل الكوني تماماًه االتيمعير  يال.  عنها لهِرشَْنكْكشف  فالكوني
تسنى له تبادل خدمة  ليةأو ذات األيدي االربع ذات اليدين االثنتين ِرشَْنكْ صورة مشاهدة أوالتبجيل ما التعبير عن مشاعر  االتيم

 .شخصية اهللا العزيز ودية مع
 ٥٠\١١. چ.ب

 اوڤاتْـشَا يَسـنَْۤج

SaÅYa ovac )  
wTYaJauRNa& vaSaudevSTaQaae¤-a Svk&- æPa& dXaRYaaMaaSa >aUYa" )  

AaìaSaYaaMaaSa c >aqTaMaeNa& >aUTva PauNa" SaaEMYavPauMaRhaTMaa )) 50 ))  

 كْتْـڤاُهو ڤاسوِدڤَـْس تَـتْمْٰـاْرجونَ ىتإ
 اهياْم آَس ْبهۤوۤي َدْرشَـمْٰـَپۤور مْْٰسـڤَـكَ
 مْٰتَـْم ِانَـۤيـاْم آَس تْـشَ ْبهۤيـآشْـڤاَس

  ڤَـپوْر َمهاتْما-ا يـاوْمـتْـڤا پونَـه سْبهۤو



 المفردات
؛  صورة--َپْمرۤو؛  له--ْسڤَكَْم؛  يتكلم--أوكْتْڤا؛ على هذا النحو --تَتْها؛ شْٰنَٰرِٰكْ --ڤاسوِدڤَه؛ أْرجوَن إلى --ْمأْرجونَ؛  لذا--تيإ؛ ياَسنَْۤج قال --ياه أوڤاتْشََسنَْۤج
 --ڤَپوه-ُومْٰيااس؛  مرة ثانية--پونَه؛  يصبح--تْڤاْبهۤو؛  هو--ِانَْم؛  خائف--ْبهۤيتَْم؛  أيضاً--تْشَ؛  شجع--اْم آَسۤيآشْڤاَس؛  مرة ثانية--ياهْبهۤو؛  أظهر--اْم آَسۤيَدْرشَ

 .  العظيم--تْماآ-َمها؛ الصورة الجميلة

 الترجمة
صورته ذات ، كشف له أْرجوَن إلى كِْرشَْن شخصية اهللا العزيزعد كالم ب: ْدْهرتََرشْطَْر إلى قائالً َسنَْجيا أضاف

 .الخائف أْرجوَنمما شجع  االثنتينذات اليدين صورته كشف  إلى عادثم األصلية   األربعذرعاأل
 التفسير

صورة طفل بثم كشف عن ذاته  ِدڤَكّي و ڤَسوِدڤَابن بوجه  تجلى  عندماأوالة ذات األيدي األربع َننارايا صورةب ِرشَْنكْتجلى 
  كشف لهِرشَْنكْ لكن .ة ذات األيدي األربعتهصور مشاهدة بهتم غير مأْرجوَن ان ِرشَْنكْ علمكذا، .  طلب أبويهبناء علىبشري 

كان .  وتعرف بأجمل الصوراللجما تدل على صورة فائقة پوهڤَ-ااوْميس. يركبدلول  ذات مپوهڤَ-اْميواسكلمة . عنها بناء على طلبه
 فائقة ِرشَْنكْ صورة كشف إلى  فقد عادالكون، مدبر ِرشَْنكْ ان مالو.  اثناء حضوره على األرضِرشَْنكْ بصورة كل فرد مأخوذاً

 الصورةه بمرهم الحب يستطيع وحده رؤية ا عينتكحلت منان  )٣٨\٥( هيتاْم َس-ْبَرْهَم فيجاء . أْرجوَن تيمه مخاوف اًبدد ماللجما
 .ِرشَْنكْ شْرّيـ يلة للجما

 ٥١\١١. چ.ب

 اوڤاتْـشَ اْرجوَن

AJauRNa ovac )  
d*îed& MaaNauz& æPa& Tav SaaEMYa& JaNaadRNa )  

wdaNaqMaiSMa Sa&v*ta" SaceTaa" Pa[k*-iTa& GaTa" )) 51 ))  

 مَْٰپـ رۤومْٰـشَٰ مانومِْٰڤَدْدرِٰشْٰـطْ
  َجناْرَدَنمْٰايـوْماتَـڤَ س

دانإ هتَّرِٰـڤْـمَْٰسـي ْم َأْسمۤيـ
 ـتَـهَچ مْٰتيرِْٰپَركْ اِشـتاهتْـ - ـَس

 المفردات
عاقب  يا م--َجناْرَدَن؛ اللجم فائق ا--ُومْٰياْماس؛ جاللك --تَڤَ؛  صورة--َپْمرۤو؛  بشر--ْممانوشَٰ؛  هذا--َدْمإ؛  مشاهدة--ْدرِٰشْٰطْڤا؛ أْرجوَن قال --ه أوڤاتْشَأْرجونَ
 .  عاد--تَهَچ؛  طبيعتي--ْمتيرِْٰپَركْ؛  في وعيي--اِشتاهتْ-َس؛  استعاد--هتَّرِٰڤْمَْٰس؛  أنا--ميَأس؛ ن اآل--دانۤيْمإ؛ العدو

 الترجمة
  صورتك البشرية الفائقة الجمال، بمشاهدةَجناْرَدَنيا : قالة، ليصصورته األفي  ِرشَْنكْ أْرجوَنما ان رأى 

 .رباطة جأشيستعدت ، اطمئن قلبي واهذه
 التفسير

 من البشر ِرشَْنكْكل من يعتبر  ان ؤكد هناي.  باألصليدين اثنتينذو  شخصية اهللا العزيز  انبوضوحتدل  هنا َپْم رۤوْمشَمانو :عبارة
 ذن، ا.؟ةبع ذات األيدي األرَنناراياصورة من البشر فكيف أمكن له الكشف عن الهيكل الكوني و ِرشَْنكْكان  لو. يتهبوربهل باج

نما  ا،ِرشَْنكْالمجرد ضمن نور  الهوالمتكلم  ان لهاء سواه مدعياً ايعمل على وِرشَْنكْ ؤمن ببشريةكل من ي ان ْبهَچڤَْد چۤيتافي يوضح 
. ؟يكون من البشرة فكيف  ذات األيدي األربعنوشْڤي صورةه الكوني وعن هيكل عن ِرشَْنكْكشف .  بأعظم المطاعنِرشَْنكْفي يطعن 

شموع  وضوح الشمس وال تتطلب واضحة ْبهَچڤَْد چۤيتا نصوص ن أل الصفيالتيمال تضلل  ْبهَچڤَْد چۤيتا المضللة على عليقاتالت
 .ن األغبياءيالمعلق



 ٥٢\١١. چ.ب

 اوڤاتْـشَ ْبَهَچـڤاْن - ۤيشْـر

é[q>aGavaNauvac )  
SaududRXaRiMad& æPa& d*ívaNaiSa YaNMaMa )  

deva APYaSYa æPaSYa iNaTYa& dXaRNak-ax(i+a<a" )) 52 ))  

 مَْٰپـ رۤومَْٰدإ دوْرَدْرشَـْم -سو 
  اْن َمـَمي يْدرِٰشْٰـطَـڤاْن َأْس
 ايـْسـَپا رۤويِدڤا َأپـى َأْسـ

ين ـهنَٰيـكْٰش كانْٰ-ـَن ام َدْرشَيتْـ
 المفردات

؛ الذي --ياتْ؛  كما شاهدت--شْٰطَڤاْن َأْسيْدرِٰ؛ صورة --َپْمرۤو؛  هذا--َدْمإ؛  متعذر الرؤية--دوْرَدْرشَْم-ْسو؛ شخصية اهللا العزيزقال  -- أوڤاتْشَْبَهَچڤاْن-شْرّي
 .  يطمح إلى رؤية--هكْٰشينَٰكانْٰ-َدْرشََن؛  أزليا--نيتْيام؛  صورة--َپْسيارۤو؛  هذا--َأْسيا؛  أيضاً--َأپي؛  المالئكة--اِدڤاه؛  لي--َمَم

 الترجمة
 المالئكة حتى. ةبوصعة الالتي تشهدها اآلن بالغصورتي رؤية ، أْرجوَن حبيبي :قال شخصية اهللا العزيز

 .ةغالية الصورهذه الرؤية فرصة  إلى يتحرقون شوقاً
 التفسير

 ُيرى  الهيكلهذا ال ان أْرجوَنوأخبر في النص الثامن واالربعين من هذا الفصل  عن هيكله الكوني ِرشَْنكْالرب انتهى كشف 
ربما . تهنزال خفىهي أ االثنتين ذات اليدين ِرشَْنكْصورة ان  ْمدوْرَدْرشَ-سوكلمة  دلت . وغيرهاقرابين الصالحة والاألعمالمركوم ب

 ته ودراسهترياضا إلى ِرشَْنكْ إلى الخدمة التتيمية بإضافة شعور بسيط من ِرشَْنكْـمشاهدة الهيكل الكوني لكان الفرد قادراً على 
مشاهدة ، وراء هذا الهيكل الكوني  لكن. كما مرلتتيميةاخدمة القليل من دون  غير ممكنة رؤيةتلك ال لكن .ة الفلسفيتهونظر ْزِڤَدالـ

شْرۤيَمْد في  جاء. لمشاهدتها شيڤَ والمولى ْبَرْهما حتى المالئكة مثل تشوقذ ي اتفوقها صعوبة ذات اليدين االثنتين ِرشَْنكْصورة 
 إليه وا ورفعِدڤَكّي رحم أمه فيه حضور  عندما كان مفترضاًِرشَْنكْعجاز  ا لرؤيةالسماء جميع المالئكة من عن هبوط ْبهاَچڤَتَْم
اً بشريته لكن توهم مِرشَْنكْقد يستهين االحمق بشأن . رؤيتهترقبوا  لقد.  لهم آنذاك انه لم يكن منظوراً على الرغم من الئقةأدعية

 .االثنتين صورته ذات اليدين رؤية إلى ونتوقي شيڤَ و ْبَرْهمامالئكة مثل ال
الرب وحسب ما قطع به  هيتاْم َس-ْبَرْهَمحسب تأكيد  ِرشَْنكْجسم .  بهنيستخفال يظهر للحمقى الم ِرشَْنكْ ان ۤيتاْبهَچڤَْد چفي كما جاء 

 لغزاً ِرشَْنكْيبقى  لكن ن المادةمجسمه مجرد . العلم والبهجة والبقاءصورة و جسم روحي بسيط هو ْبهَچڤَْد چۤيتافي شخصياً  ِرشَْنكْ
من الشخصيات  ِرشَْنكْفإنهم يعتبرون ، المسالك المادية أهل من جهة. ِڤديةالـوسواه من الصحف  ْبهَچڤَْد چۤيتاطلبة كتاب  لبعض

  قوته على الرغم من كان مجبراً على التصورِرشَْنكْ ان مع ذلك، يعتقد البعض. ليس بإنسانلكنه حكيماً اً وفيلسوفالتاريخية الكبيرة 
 قياس هذاة لكن  ماديبصورة صورنور تون ان الرب وبناء عليه، يعتقد. يةشخصمنزه من الصورة وال الحق المطلق ان دهمعتقاإل

يظن  وعلى هذا االساس،.  دون اهمية الهيكل الكونيِرشَْنكْأهمية الحق المطلق ان يقول طلبة . ظني اآلخر قياسوال. مادي هللا
مطلق صورة هللا  ان  إلعتقادهم،هميةأ الشخصية ِرشَْنكْ يفوق صورة أْرجوَنلـ  عنه شَْنِركْالهيكل الكوني الذي كشف ان البعض 

 من ِرشَْنكْ عن بالسماع يقضي ْبهَچڤَْد چۤيتا من الرابعوارد في الفصل ال العلينهج م ال لكننور مجردالرب هي من نسج الخيال ألن 
، ويألفون مرجع الروحيالمن سوى  ِرشَْنكْ عن ِڤديبالخط الـالملتزمون ال يسمع  الفعلي وِڤدي هو النهج الـهذا. مرجع الروحيال
وال يكشف عن ذاته سوى لمن يشاء وليس ) ماۤيا-يُّوَچ (ته محتجب بقدرِرشَْنكْ ان مراراًا بحثنتقدم و لقد. تكررصغاء المباال ِرشَْنكْ

. تسليماً تاماًالمسلمة  للنفس الهبائيةفر تو مالحق المطلق همف أمر ذن، ا.ِڤديةالحكمة الـما تقطع به  هذا.  وكل كانيرؤية أعرضة ل
غير ممكن حتى مثيل كشف و.  بالكشفِرشَْنكْ مشاهدةو نيته الروحييفتح عينيستطيع الخدمة التتيمية  إلى المنقطع المستعلي
صورته ذات اليدين ب ِرشَْنكْرؤية لى امل عالمتقدمين من المالئكة يبقى  بينما  حتى على المالئكةِرشَْنكْلذلك، يصعب فهم . للمالئكة
 الهيكل الكوني صعوبة رؤيةعلى الرغم من  أكثر صعوبة ۤياَم سونَْدَرشْ شخصية الِرشَْنكْ ة صورفهم، الكالم خالصة. االثنتين

 . كانيأل ِرشَْنكْـل



 ٥٣\١١. چ.ب

 ْر نَـ تَـَپـساي ِڤـدامْٰناَهـ

Naah& vedENaR TaPaSaa Na daNaeNa Na ceJYaYaa )  
XaKYa Wv&ivDaae d]íu& d*ívaNaiSa Maa& YaQaa )) 53 ))  

 اۤيايِشـْجـتْـنَـ داِنـَن نَـ 
 مْٰطوـ ْدَرشُْٰهوْدي ڤ- مْٰا ِاڤَـيـكْشَ

 اتْهاي مْٰماي شْٰـطَـڤاْن َأْسْدَر
 المفردات

 --اۤيْجياإ؛  أيضاً-- تْشَ؛أبداً --َن؛  بإعطاء الصدقات-- داِنَن؛أبداً --َن؛  الصعبةالرياضات ب-- تََپسا؛أبداً --َن؛ الِڤَدز بدراسة --ِڤدايه؛  أنا-- َأَهْم؛أبداً --َن
 .  كما--ياتْها؛  لي--ماْم؛  أنت--يَأس؛  مشاهدة--شْٰطَڤاْنْدر؛  يرى--شْٰطوْمْدَر؛  مثل هذا--ڤيْدَهه-ِاڤَْم؛  ممكن--كْياهشَ؛ ديسبالتق

 الترجمة
ة الجدي الكفارات قضاءبوال  ْزِڤَددراسة الـال يمكن فهمها بمجرد  ،نيك العليتينآلن بعيتراها ا التي الصورة

 .يراني كما أناستطيع بتلك الوسائل ان يس من يل. عبادةل باوال حسانباالوال 
 التفسير

 الغموض هذايتعذر فهم . رته ذات اليدين االثنتينكشف عن صو  ثمةد أربعيصورة ذات أب ڤَسوِدڤَ و ِدڤَكّي أمام أبويه ِرشَْنكْ تجلى
، النظرة االكاديمية أو التخمين من باب ِڤَدْزالـيدرسون األساتذة الذين أما من جهة . الخدمة التتيمية إلى المفتقرين الملحدين أو لىع

 على ما ِرشَْنكْ لقضاء عبادة شكلية ألن زيارتهم ال تتيح لهم فهم هيكلال إلى يذهبوامن على  فهمه كما يتعذر.  عسير الفهمِرشَْنكْفإن 
 . في النص الالحقشَْنِركْ لما يوضح طبقاً ِرشَْنكْ هي السبيل الوحيد لفهم الخدمة التتيمية. هو عليه

 ٥٤\١١. چ.ب

 ايـكْشَ اۤيايـڤْ َأنَـنْتْ اۤيْبَهـكْتْـ

>a¢-ya TvNaNYaYaa XaKYa AhMaev&ivDaae_JauRNa )  
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 ْرجوَنٱ ُهوْدي ڤ- مَْٰأَهـْم ِاڤَـ
 ـِڤـَن تْـشَ تَـتّْمْٰطوـ ْدَرشْٰمْٰاتوۤيـْچ

 نْتَـَپ تْـشَ َپـَرمْٰطوـْپـَرِڤـشْٰ
 المفردات

؛ أْرجوَن --أْرجوَن؛  مثل هذا--ڤيْدَهه-ِاڤَْم؛  أنا--َأَهْم؛  ممكن--كْياهشَ؛  دون اختالطه بالعمل أو المعارف النظرية--اۤيَأنَنْيا؛  لكن--تو؛ التتيمية بالخدمة --ْبَهكْتْۤيا
 . ا شاكي السالح ي--نْتََپَپَر؛  أيضاً--تْشَ؛  يدخل في--ْپَرِڤشْٰطوْم؛  بالواقع--تَتِْڤَن؛  و--تْشَ؛  يرى--ْدرَِشْٰطوْم؛  يعلم--توْماۤيْچ

 الترجمة
. معاينتيبممارستها يمكن  ؛ة وحدهاصفيبالخدمة التتيمية الالواقف امامك،  أنا يمكن فهمي كما، أْرجوَن حبيبي

 .خفايا فهميدراك هذه هي الوسيلة الوحيدة إل
 التفسير

 شروعينالملمعلقين غير  ليتسنى لي هذا النصفصراحة كالمه  إلى ستناداً اغير المجزأة الخدمة التتيمية سوى بِرشَْنكْفهم  يمكن ال
صورة ب أبوين من يه تجلية أو كيفِرشَْنكْفهم يستحيل . نهم يضيعون وقتهم عبثاًا يعلموا ان ،لنظرا بْبهَچڤَْد چۤيتافهم  إلى الذين يسعون

مكن  يلكن ِڤديةالـدراسة أو البالنظر األمور متعذر فهم هذه  ان يذكر هنا بوضوح. صورة ذات يدين اثنتينبثم  ةد أربعيذات أ
 من ِرشَْنكْفهم ال مناص لمن يطلب ، و كثيرةِڤدية الـحدودال واألحكام.  شتىطرقها ب التعلم عنه منِڤديةالحكمة الـبللطلبة الخبراء 

الخدمة لى  إ المنقطعينِرشَْنكْ تيم إلى من الواضح وجوب اعطاءها من جهة الصدقة،. ت الموصى بهارياضاالقضاء  و بهاعملال
 ِرشَْنكْحب نين لتوزيعه المحسخير  تْشايتَنْياالمولى  ان رۤوَپ ُچوْسوامّي قال.  نعمة للبشريةِرشَْنكْذكر .  في مجال نشر ذكرهالتتيمية



ة في العباد.  على الوجه السليمهيكل في الِرشَْنكْ نمفرصة التقدم متوفرة لمن يقوم بعبادة ص. بحرية وهذا ما كان متعذراً من قبل
 :)٢٣\٦) ْدشَأوَپني شِْڤتاشْڤَتََرما جاء في  إلى ستناداً االخدمة التتيمية بالغة الضرورة للمبتدئين في هيكلال

ْرْبَهكْتيـراَپياْسـيا ِدِو
 چوراو تَـتْـها ياتْـها ِدِو

 ـايـِتى كَـتْـهيـتا ِهى أْرتْـهاهتَـْسـيا
 َركاشَـنْـِتى َمـهاتْـَمـنَـهْپـ

 لم من ى عليستحيل . وهذا مستحيل بالنظربالكشفالرب مشاهدة يستطيع ، سيد روحيكن حباً عميقاً للرب العظيم تحت رعاية  يمن
 ِرشَْنكْفهم ب النجاحاستحالة هنا هي  توكلمة الداللة الخاصة ل. ِرشَْنكْ بفهميبدأ  ان ، حتىسيد روحي ثقةعلى يد شخصياً تدرب ي
 .لة اخرىيوسب

 َننارايا صورة. أْرجوَنرآه  الكوني الزائل الذي هيكللل تماماً مباينة ةيدين االثنتين وااليد االربعذات ال ِرشَْنكْـ لشخصية الالصور
 أْرجوَنلـ ي الذي كشف الهيكل الكون ان ، في حينباقيةة الالعلي الصور ذات اليدين االثنتين من ِرشَْنكْ وصورة ةذات األيدي األربع

 عدمتقترح  كما من قبل أحد هذا الهيكل الكوني لم يرهان  تقترح " الرؤيةمتعذر"تعني  التي سودوْرَدْرشَْمكلمة . الزمانفي يقع 
 اجل  ومنلمستقبلفي ا لهيةاإل أحد إلدعاء  تحسباًأْرجوَن بناء على طلب هيكل عن هذا الِرشَْنكْ كشف. ِرشَْنكْ تيملضرورة كشفه 

 .عن هيكله الكوني بالكشف مدعي اإللهيةوضع سابقة تلزم كل 
 بل ِڤدية بمؤهالته مثل درجاته األكاديمية في األسفار الـ اإلنسان في النص السابق، يدل على وجوب عدم افتخارنَـة متكرار كل
 .ْبهَچڤَْد چۤيتا على  قبل أن يقدم على كتابة التعليقاتِرشَْنكْ إلى الخدمة التتيمية إلى خذ االيجب عليه

 ممالية ذات اليدين االثنتين ص األصورته إلى  ثم عادة ذات األيدي األربعَننارايا عن الهيكل الكوني ثم عن صورة ِرشَْنكْ كشف
 من  هيِڤديةامتداداته الشخصية االخرى الوارد ذكرها في الحكمة الـ إلى باإلضافةامتداداته الشخصية ذات االيدي االربعة  ان يدل
من جهة . ما بالنا بالحديث عن نوره ف الشخصيةالتجلياتتلك حتى عن بائن  ِرشَْنكْ.  ذات اليدين االثنتينِرشَْنكْ صورة فيض

 الذي نوشَْمها ڤي امتداد(ربعة قرباً من صورته اليدي االذات اامتداداته الشخصية حتى أكثر  ان وضحي، بأربعة أيدي ِرشَْنكْامتدادات 
 جاء في . أيضاًِرشَْنكْ من فيض ي ه)فيهانفذ ي التي الكوني زفيره أعداد ال تحصى من البيض منوتخرج   السببيبحر الستعليي

 ):٤٨\٥ (َسْمهيتا-ْبَرْهَم
  كالَـْم أتْـهاَولَـْمـْبـيا- نيشْـَوسيتَ–ياْسـيايَك

  ناتْـهاْهـا– ـذَنْٰ أ–َچـْد جا َجـ ويلَـ–ـَونْـتي لُوَم جـّي

م لشخصية اهللا الذي ليس سوى امتداد تا) نَڤَشايِّ ڤيشْنوْرناكاَر (ڤيشْنو َمهاتبقى جميع االكوان غير المنحصرة ما بين زفرة وشهقة "
العلم ، صورة  شخصية اهللا العزيز بصفةِرشَْنكْقتصار على عبادة الصورة الشخصية لـ االلإلنسانغي لذلك، ينب ."ِرشَْنكْاالصلية 

 .ْبهَچڤَْد چۤيتاما جاء في  إلى ستناداً ا األولياهللا وهو التجلياتوسائر  شْنوڤيهو فّياض امتدادات . والبهجة والبقاء

 ـُو ويِشـٰش–َمـهاْن َسـ اْيـَهى ياْسـيا كَـال ْر ويشْٰـٰنو
  ْبـَهـجامي تَـْم أَهـمْٰمْٰـپوروشَٰ –ْم آدي چُوڤينْـَد

في جاء النص التالي في  ):١\١( ْدشَأوَپنيتاَپنّي  -ُچوپاَل
پايا آنَنَْد رۤوَستْشْ تْشيْد

 كاِرِنى-كْليشْطَاياِرشْنَكْ
 ِڤْديايا-ِڤدانْتَنَُمو 

لذلك، هو السيد الروحي . ِڤَدْزأسجد له ألن فهمه يعني فهم الـ. العلم والبهجة والبقاء صورة ِرشَْنكْ  لشخصية اهللا العزيزأسجد
 ذاك كِْرشَْن: كما جاء). ڤَتَْمَپَرَمْم دايڤاي نُو ِرشْكْ( هو شخصية اهللا العزيز كِْرشَْن :)٣\١ (ْدشَأوَپنيتاَپنّي -َلپاُچوثم جاء في . العظيم

ِاكُو (صور غير منحصرة   إلى  واحد لكنه يمتدكِْرشَْن).  ْدياه اَچه كِْرشَْن-ڤَڤَشّي َسْرِاكُو (هو شخصية اهللا العزيز وواجب العبادة 
 ):١\٥ (َسْمهيتا-ْبَرْهَمجاء في ). ڤَْبهاتيٱهوْدها يُّو پي َسْن َبٱ

 ساكْشيِنى-بودّْهيِڤى چوَر

هـكْرِِٰشْٰـنَٰهَپـَرَمـَرهَوإشْـ
 ىـَرَهْچوي نَنَْد آيْدتْـش ـشَْْسـتْ

 هچُوويـنَْدأناديْر آديْر 

 ".هو علة كل علة.  مبدأ الوجودال مبدأ له ألنه.  وبدنه العلم األزلي البهيجِرشَْن
 ـْمكاَرنَٰ-كاَرنَٰ-َوَسـْر

كْشخصية اهللا العزيز هو "



كما جاء وصف جميع . أحياناًهذه األرض  إلى  ويهبطِرشَْنكْ العظيم شخص اسمه  ان الحق المطلقِڤديةجاء في الحكمة الـ
 ). تو ْبَهَچڤاْن ْسڤَياْمْسِرشْنَ كَْسهْموپكَاله -شَْمِاِتى تْشا ( فّياضهاِرشَْنكْ مع التنويه بأن ْبهاَچڤَتَْم شْرۤيَمْدهللا في التجليات الشخصية 

 أنا :ْبهَچڤَْد چۤيتا يقول في موضع آخر من كما. ) نانْياتَْپَرتََرْمَمتَّه  (الشخصية فائقال يفوق صورتي  :ْبهَچڤَْد چۤيتافي الرب ما يعلن ك
 وجهأفهم على أتم انني : بالقول أيضاً لك ذأْرجوَن يجزم، ِرشَْنكْ من هَچڤَْد چۤيتاْب فهم وبعد. )ناْمأَهْم آديْر ِهي ِدڤا ( المالئكةصدرم
هي  ِرشَْنكْ صورة ،ذن ا.)ْن ْبَهڤاَپَرَمْم َپڤيتَْرْم  ْدهاَمَپَرْم  ْبَرْهَمَپَرْم (الوجودنك مالذ ا والحق المطلق و شخصية اهللا العزيزنكا

ف رؤوسه ولأ بالهيكل الكونيغرض الكشف عن . أْرجوَنلـ  ِرشَْنكْ  عنه الذي كشفالهيكل الكونيالصورة الفياضة هللا وليس 
 .هو صورته الفّياضة، وليس اهللالبعيد عن حب  انتباه لفتكان ديه، يوأ

صورة ( االولية في صورته العليمشاعر الود الرب يتبادل . ةعلي ةصلين به بصل المتألصفياءا ِرشَْنكْتيم   يجذبال الهيكل الكوني
لم يكن .  بل كانت مخيفةِرشَْنكْة حميمة بـصل الذي كانت تربطه أْرجوَنلـ  تكن ظاهرة الهيكل الكوني ممتعة النظر لم. )ِرشَْنكْ

أنفسهم ن بترقية عنييلمقد يبدو هذا الهيكل رائعاً ل. ِرشَْنكْصفه المالزم الدائم لـوبتين عليعتيادياً بل كان يتمتع بعينين  ااًإنسان أْرجوَن
 .الخدمة التتيمية إلى  صورة على قلوب المنقطعين هي أعزاالثنتين ذات اليدين ِرشَْنكْصورة العمل الصالح لكن من طريق 

 ٥٥\١١. چ.ب

 ُمو َپـَر-ْن َمتْ رِٰ كْ- كَـْرَم -تْ ـَم
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 تَـهي ڤَـْرج- َچَسنْٰ ْبَهكْـتَـه -َمـْد 
ين ِتـشْٰـو ْبهۤو-َره َسـْرڤَ يْرڤا
 ڤَذَٰپانْٰـي تِاماْم   َسـ اهي

 المفردات
 --نيْرڤايَره؛  حر من شوائب العمل والنظر--ڤَْرجيتَه-َچَسنْٰ؛  يعمل في خدمتي--ْبَهكْتَه-َمتْ؛ ربال يعتبرني --َمهَپَر-َمتْ؛  يعمل في خدمتي--تْرِٰكْ-كَْرَم-َمتْ

 . وذَانْٰپ  يا ابن--ڤَذَپانْٰ؛  يصل--تيِا؛  إلّي--ماْم؛  هو-- َسه؛ الذي--ياه؛ األحياء بين كل --ِتشْٰوْبهۤو-َسْرڤَ؛ دون عدو

 الترجمة
صالح الدنيوي العمل الشوائب نشغل بخدمة التتيم الصفي بحبي منزهاً من الذي ين  ا،أْرجوَن حبيبأيها ال

 .حتماً إلّي يصل -يعمل لصالحي، الذي يجعلني الغاية القطعية لحياته والودود لكل حيووالتخمين 
 التفسير

يتحتم عليه تبني  لة حميمة معه،صإقامة و في السماء الروحية  لُوَكِرشَْنكْ كوكب  فيِرشَْنكْ الفّياض العظيم من يود التقرب من كل
 المشغولة في النفوس المهيأةهدى  هو ْبهَچڤَْد چۤيتا. ْبهَچڤَْد چۤيتالذلك، هذا النص هو صفوة  .شخصياًالرب  ايعلنه التي هذه المعادلة

وجوده الروحي  إلى  اإلنسانمقصود لهداية ْبهَچڤَْد چۤيتا.  الحقيقيةالروحية، جاهلة بالحياة  الماديةالسيطرة على الطبيعةبالعالم المادي 
 جانهم النص ونجد اآلن في هذا. وطن الخلود إلى سبيل المعادتعليمه  إلى باإلضافة ظمىشخصية الروحية العال باألزلية تهصلإلى و

 .الخدمة التتيميةصورة في  الروحي نشاطالنجاح 
 ):٢٥٥\٢\١(  سينْْدهو- َرساْمِرتَ-ْبَهكْتيجاء في . ةكليبال ِرشَْنكْنشاطات ذكر في  طاقته من بذل لإلنسانال بد العمل، من جهة 

ْنّياــشَٰويأناَسـكْـتَـْسـيا
 َپـّيـونْـَجـتَـهياتْـهاْرَهـْم أو

 َسـْمـَبـنْـْدِهى-كْرِِٰشْٰـنَٰنيْرَبـنْـْدَهـه 

لق بفضل صلته كل من يقبل بشيء دون تع. شباعه الشخصي اس من أجلولي قبول األشياء من اجل خدمة الرب لإلنسانينبغي "
يجب  لكن ال بأس بالعمل. )كَْرَم-ِرشَْنكْ (ِرشَْنكْسوى العمل لحساب بعمل  القيام لإلنسان ال ينبغي". ياْچيراڤا-كْتَيو فزهده ِرشَْنكْبـ

 ذاا َنِرشْكْلحساب تحويل عمله  ى اإلنسان عليقتضي مثال،على سبيل ال.  وحدهلحسابهخير عمل هو العمل ذ  اِرشَْنكْـ لهثوابوهب 
  اإلنسانيعمل .عمل مالك الِرشَْنكْ كان ذاا ِرشَْنكْ لـ العملال بد من وهب ارباح .ِرشَْنكْذكر يصبح عمله واألعمال من رجال  كان

 ونصب ِرشَْنكْـميال ل جهيكالً بناء يمكنه. ِرشَْنكْـ ووهبها كلها لالدوالراتفاً من الآيملك  أعمالرجل  كان ذا اِرشَْنكْلحساب 
-ِرشَْنكْهو  هذا . الشخصيةكبير لملذاته الحسية عن بناء مبنى  عوضاًالخدمة التتيميةحكام عمالً بأ وتدبير خدمته ِرشَْنكْ صورة

 ـياْم أوتْـشْـياِتْچيراڤا ّيـوكْـتَـمْٰ



 اهبن ذاافخم   مبنىالسكن فيمانع من ال  .)ْپَرساَدْم (ِرشَْنكْفضل  لوثم قب ِرشَْنكْـوهبه لالعمل بل  ثواب بالتعلقال ينبغي . كَْرَم
 شغل اإلنسان وسعفي   لكنِرشَْنكْى ذكر دع ما يوهذا ه مالكِرشَْنكْ ان ما دام ال ينسى ِرشَْنكْ صورةونصب  ِرشَْنكْـل اإلنسان
 تحويل لإلنسانكما يمكن . أيضاً كَْرَم-ِرشَْنكْمن عداد  وهذا ِرشَْنكْـ لهيكالًبناء  هبمستطاعذا لم يكن ا ِرشَْنكْ هيكلتنظيف بنفسه 

 غرس بِرشَْنكْخدمة االنتفاع بها لو من األرضصغيرة فقير امتالك قطعة  حتى اليستطيع. ةحديقإلى  قطعة صغيرة من األرض
برضاه  ْبهَچڤَْد چۤيتافي  ِرشَْنكْح يصرلت نظراً األهمية فائقة أوراقها ألن تولَسّي غرس شجيرات لإلنسانمكن ي. تقديمها لهواألزهار 
مكن  يذن، ا.تولَسّي لىدل ع تتلك خضراء الورقةال. )ياْمتُو َپْم ْپَهلَْمشْ پوَپتَْرْم (اءالم أو قليل من زهرةخضراء أو ورقة بتقدمة 
 على كيفية العمل األمثلة بعض هذه. ِرشَْنكْخدمة بفقر الناس االنشغال يمكن أل عليه، وبناء. بالماءوريها  تولَسّي غرس لإلنسان
 .ِرشَْنكْلحساب 

حتى دخول كواكب ال يطلب   ومثله. الحياةكمال في داره العظيمة أرفع درجات ِرشَْنكْ صحبة من يعتبرعلى كل  دل تَپَرَمه-َمتْ
ها ال ألن لُوَك ْبَرْهَمتسمى  التي ْبَرْهما، دار  حتى أعلى كواكب البيضة الكونيةأو نالسماء مثل القمر أو الشمس أو كواكب الجنا

 السماء  في)ْبَرْهَمْجيُّوتي( الرب  بدننورفناء في  بالحتىال يرضى و الروحيةالسماء  إلى  الوحيد هو االنتقالجذابهان غريه بلت
دار ال يعنى بلذلك، .  تام بذاك الكوكبعلم ولديه )نْداڤََنِرڤْ ُچولُوَك (لُوَك ِرشَْنكْ كوكب روحي أرفع دخول طلبي بل الروحية
، لمولى العظيم وخدمة القدمين اللوتسيتين لعظيموالتالسمع والتسبيح والذكر :  التتيميةللخدمة ةالعبادات التسعلى  إقطعينو سواها،

 لامك تحقيق الالفرد وسعفي . ْبَهكْتَه-تَْم حسب داللة  لههذاتوهب  أخيراًصداقة معه، وصلة  وإقامة ه،أوامرالعمل بوالدعاء و
 .أو سبعة أو واحدة على األقلمنها  ثمانية، أو ةتسع التلك العباداتاالنشغال في كل ب

  فحسبِرشَْنكْمن عداد اعداء  وحدهم الملحدين ليس.  واجبِرشَْنكْـل المناهضين ترك صحبة. ذات داللة خاصة ْرجيتَهڤَ-َچنَْسكلمة 
 سينْْدهو-تَِرَرساْم َهكْتيْب  كتاب فيللخدمة التتيمية جاء وصف الصيغة الصفية ،ذلكل. وأهل النظر أيضاًثواب الطلبة بل 

)١١\١\١(: 
نْـيامْٰ شـۤو-ـيتاالٰشياْبهۤيـَأنْ

 تَـْمرِٰ اناڤْـ-ي ماد كَْْر- ْچۤياَن
  -انو ـٰنشْٰرَِٰن كْىلْيآنوكۤو

يقتضي ترك . ةصفي الخدمة التتيميةالوجوب التصفية من كل الشوائب المادية قبل بلوغ  في هذا النص رۤوَپ ُچوْسوامّي وضحي
 تلكن ع بتعد ي عندماناسبة بصورة مِرشَْنكْويعمل لحساب  ِرشَْنكْـالعلم بالفرد يطور . تخمينوالثواب الالمدمنين على عشرة 
ياْسيا لْۤوأنوك(خدمة تتيمية صفية ) ٦٧٦\١١ َيالسڤ.هكْتيْب.ريه(هذا ما يسمى .  الماديةالشهواتب ائن شوع وبغيضةالالعشرة 
. ِرشَْنكْ عدو َسْمكَ كان.  والعمل لحسابه بصورة مالئمة وليس بصورة غير مالئمةكِْرشَْنيجب ذكر ). نَْمڤَْرَجلْياْسيا ۤوْپراتيكَپه َسنْكَلْ

 ِرشَْنكْكان يذكر  ،ذلكل. نتيجة اخفاقه في هذا االمر ِرشَْنكْـب التفكيردائم كان  منذ والدته وِرشَْنكْ لقتل جميع الوسائل َسْمكَاستخدم 
 طوال الليل ِرشَْنكْ هدوام ذكرمن رغم على الو اًناسب مكان ذكراً غير ِرشَْنكْ لـه ذكر لكن عمله ومأكله ومنامهاثناءمن كل الوجوه 

هو ليس هذا  لكن من فورهعتق ن يِرشَْنكْكل من يقتل على يد  ان  شكال.  في نهاية األمرِرشَْنكْ وقتله اًجني فقد كان يعتبر والنهار،
 هو خدمة الوحيد مرامه  ألن أعلى كواكب ملكوت الداخلنْداڤََنِرُچولُوَك ڤْ إلى االنتقال بل نجاةال يطلب ال الذي  الصفيالتيم غرض

 .حيثما حل به المقام ِرشَْنكْ

 ـماْر اوتَّْبَهكْتي مْٰلَـنَـشـۤي

 ِرشَْنكْ في ذكر راسخ الالتيملم يع .؟ هذافوكي. )ايَرهڤنيْر(ال عدو له  يذكر هنا ان ،لهذا.  على حد سواءيعللجمق ي صدِرشَْنكْتيم 
وبالتالي، . ذلكب شخصية ة تجربلديه وعضالت حياته، من كل م اإلنسانغاثة اقادرة علىهي الخدمة الوحيدة الالخدمة التتيمية أن ب

  الربانيالوعي بحياتهم من أجل نشر ضحواالذين تيم الرب  على ية كثيرة تاريخشواهد ثمة.  في األرضِرشَْنكْيريد تعميم ذكر 
َمهاَرَج  و َهريداَس طْهاكوَرمثلة كثيرة مثل كذا، ثمة أ. القول بقتله من السذاجة بمكان ان شك، ال. مسيحالوأحد هذه االمثلة هو 

 شقاء مرد ان ِرشَْنكْ تيميعلم . صعب أمر و وهِرشَْنكْذكر ألنهم أرادوا نشر ؟ تضحية الما هو غرض تلكو. في بالد الهند الَدْپَرْه
. المادية عضالتغاثة جاره من كل الم انما هو ايةلبشر وهبه للإلنسانمكن نفع يعظم أ، لهذا. ِرشَْنكْـب األزلية تهصل  نسياننساناإل

ال  ،لهذا. هغال ورخيص في سبيل مجازفين بكل خدمته إلى قطعين بالمنِرشَْنكْ تخيل رحمة اآلن مكنناي.  الصفيالتيمهذا هو شاغل 
 .انهم الماديةبدأ العظيم بعد مفارقة كبالكو شك من بلوغهم

كشف  كما  يلتهم كل شيءالذيالدهر  عن هيكله الكوني الذي هو ظاهرة مؤجلة كما كشف عن صورة ِرشَْنكْمجمل الكالم، كشف 
 فيض َنِرشْكْ ان  داحضاً ما يدعيه البعض منالفيوضتلك ل فّياض ك ِرشَْنكْ ان  مما يدلة األيدي األربعذات نوشْڤي صورة عن
 على لية ذات اليدين االثنتينص األسونَْدَراَم ۤيشْصورة  ما يفوق ِرشَْنكْ تيم ال يرى. ينبوع الفيض هو ِرشَْنكْ. )رۤوَپ-ڤَيشْڤ( نوشْڤي



يراها  ان يستطيع )ِرشَْنكْ( سونَْدَر اَمۤيشْْورة عاشق صان  هيتاْم َس-ْبَرْهَم فيجاء . نوشْڤيامتدادات  من مئات واآلف  وجودالرغم من
 ِرشَْنكْ صورة ان هذا الفصل الحادي عشر هودلول م ان على هذا المبتنى الفهمقتضي ي. اسواه على رؤيةوال يقوى  دوماً  قلبهفي

 . االصلية الفائقةصورة الهي 
 . الهيكل الكونيبعنوان  ْبهَچڤَْد چۤيتاشْرۤيَمْد الحادي عشر من الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ تنتهي تفاسير هنا إلى

 الفصل الثاني عشر

 
 يميةتالتخدمة ال

 ١\١٢. چ.ب

 اوڤاتْـشَ اْرجوَن

AJauRNa ovac ) 
Wv& SaTaTaYau¢-a Yae >a¢-aSTva& PaYauRPaaSaTae )  

Yae caPYa+arMaVYa¢&- Taeza& ke- YaaeGaivtaMaa" )) 1 ))  

 ىي كْتايو - َسـتَتَ مِْٰاڤَـ
 وپاَسِتىي َپـْرمْٰ تْـڤاْزْبَهكْتا
ى ي مْٰاكْتَـيشَٰٰـَرْم َأڤْـأكْ ىشـاپـتْـ

  اـماهتَّي ڤ- يُّـوَچ ِكى مِْٰتـٰشا
 المفردات

 --يى؛  صحيحهممتتي --َپْريوپاَسِتى؛  أنت--تْڤاْم؛  عباد--ا ْبَهكْتاه؛ الذي--يى؛  مشغول--ايوكْتاه؛  أيضاً--َستَتَ؛  لذا--ِاڤَْم؛ أْرجوَن قال --ه أوڤاتْشَأْرجونَ
 . اليُّوچا األكمل في علم --اتَماه-ڤيتْ-َچيُّو ؛ الذي--ِكى؛  لهم--ِتٰشاْم؛  المستور--َأڤْياكْتَْم؛  وراء الحس--شََٰٰرْمأكْ؛  مرة ثانية--َأپي؛  أيضاً-- تْشَ؛الذي

 الترجمة
 ْبَرْهَمْنعبد يالذي  مأالصحيح لى الوجه بحبك عخدمة التتيم ب شغلالمن :كثر كماالأيعتبر هما يأ: أْرجوَن لسأ

 ؟المجرد غير المتشكل
 التفسير



 إلى تعلينس تقسيم الميمكن. يُّوچۤيْزالـ والتيمأوضح جميع أصناف هيكله الكوني كما نوره و وشخصهاآلن حتى  ِرشَْنكْ أوضح
يعرض عنها المنكر بينما الرب مة كل طاقته في خديبذل الرب المؤمن بفردية . وأخرى تنكرهاالرب  واحدة تؤمن بفردية :فرقتين

 .النورالتأمل في  إلى للفردية منقطعاً
خدمة السوى بالرب قرب  إلى ال سبيل. الحق المطلقتحقيق أرفع سبل ) يُّوچا-ْبَهكْتي(  ان الخدمة التتيمية في هذا الفصلنجد

 .التتيمية
 أْرجوَن يسأل. نورهالتأمل في ن لها يعكفون على يالمنكرينما الخدمة التتيمية ب بمباشرةصورة ب يعبدونهالرب  بفردية  المؤمنيننا

انها . بالكلية خيرها يُّوچا ْبَهكْتي ان يدل في هذا الفصل ِرشَْنكْكالم  لكن الحق المطلقق مختلفة لتحقيق ائ طرثمة. فضلهما أيهنا أ
 .الحق المطلقللتقرب من  هاوأسهل أقصر وسيلة

القدرة روحي من شق  النفس الهبائية ان قاطعاًً ْبهَچڤَْد چۤيتا المادي في الفصل الثاني من يالبدن للباسها النفسمغايرة الرب  أوضح
الكل  إلى النفسبصرف انتباه   موصياًمن الكل الجامع شق النفس ان  في الفصل السابع كما صرحلحق المطلق لالبينية الهبائية

 كما في ملكوت الداخل ِرشَْنكْدار  إلى  عند مفارقة بدنه المادي سينقل لتوهشَْنِركْ قال في الفصل الثامن بأن كل من يذكر ثم الجامع
جميع  ان نجد ذن، ا.كملهم أضمنياً ِرشَْنكْالمداوم على ذكر ف يُّوچيةالـات رياضال أهل من بين ان تام الفصل السادسأوضح في خ

 .التحقيق الروحي هي صفوة ِرشَْنكْـ لشخصية الالصورةالتعلق بان  إلى تنتهي ْبهَچڤَْد چۤيتافصول 
يكتبون درجة انهم  إلى انهم متجردون بثبات. كِْرشَْنوجد غير المتعلقين بالصورة الشخصية لـيما زال ،  كل هذا الوضوحمع

يفضلون التأمل في الحق انهم . َرْهَمْجيُّوتيْبالنور  إلى  ونقل كل تتيمهمكِْرشَْن البشر عن إلهاء سائر رغبة بْبهَچڤَْد چۤيتاالتعليقات على 
 .المطلق المجرد وراء المدارك الحسية وال يظهر

 عن تعلقه أْرجوَن يستوضح آخر، بكالم. كماالوأكثر سهل  المذهبين أيأ في ِرشَْنكْحكم  اآلن أْرجوَنطلب ي. ستعالءلاليوجد دربان 
سواء في العالم  ْبَرْهَمْن  بيان.كان حاله مضموناً ان علمي  انويود) ْبَرْهَمْن(النور  متعلق بغيرانه . ِرشَْنكْـل بالصورة الشخصية

 .الصعوبةهللا بالغ المجرد وجه الفهم  أمر . التأملعندمعضلة شكل ي أو في العالم الروحي، المادي
ة الشخصية  بالصورالتعلق ان  في الفصل الحادي عشرأْرجوَن خلص. "؟الفائدة من وراء تضييع الوقت ما": القولأْرجوَنلذلك، اراد 

 هطرحهذا السؤال الهام الذي . ِرشَْنكْ لحبه تهديداًفهمه هذا يشكل  ان دوندفعة واحدة الصور  بفضل فهمه سائر فضل أِرشَْنكْـل
 . المطلقللحق شخصاني والالشخصاني الين الفارق بين المفهوميوضحوف س أْرجوَن

 ٢\١٢. چ.ب

 اوڤاتْـشَ ْبَهَچـڤاْن - ۤيشْـر

é[q>aGavaNauvac )  
MaYYaaveXYa MaNaae Yae Maa& iNaTYaYau¢-a oPaaSaTae )  

é[ÖYaa ParYaaePaeTaaSTae Mae Yau¢-TaMaa MaTaa" )) 2 ))  

 مْٰى ماي نُوا َمـيــشِْڤآ ىمَّ
كْتايو -ا يتْين  اوپاَسِتى

 ِپـتاْسيُّوَپـَر اۤيَهـشْـَردّْ
 اـتَما َمـتاهكْتَيوِتى ِمى 

 المفردات
؛  مشغول--ايوكْتاه؛  أيضاً--نيتْيا؛  لي-- ماْم؛ الذي--يى؛  العقل--َمنَه؛  تثبيت--ياآِڤشْ؛  عليَّ--ّيَمي؛ شخصية اهللا العزيزقال  -- أوڤاتْشَْبَهَچڤاْن-شْرّي

 .  يعتبر--اَمتاه؛  األكملاليُّوجّي --اتَماه-يوكْتَ؛  من قبلي--ِمى؛  هم--ِتى؛  مجهز--اأوِپتاه؛  علي--اۤيَپَر؛  بإيمان--اۤيَهشَْردّْ؛  عبادة--أوپاَسِتى

 الترجمة
بإيمان عبادتي  إلى ونالمنقطعو شخصية على صورتي الملهوعقجمعون  ينالذي نا :قال شخصية اهللا العزيز

 .كثر كماالًاأل مأعتبره عميق، علي
 التفسير

رفيع الدرجة في  هو تتيمويعبدها بإيمان وية شخصعلى صورته اليجمع عقله  من ان موضحاً أْرجوَن سؤال ن عِرشَْنكْ جيبي
 الصفي عن خدمته التيمال ينقطع . ِرشَْنكْ لحساب  عند الثابت في هذا الذكر بفضل عملهة المادياألعمالتنتفي . يُّوچاالـ رياضة



بعض السوق لشراء  إلى التوجه و أْپَرساَدْم طبخ أو ِرشَْنكْ تسلياتتصف  التي كتبال دراسةأو  هوسماع ِرشَْنكْاسم تسبيح بسواء 
في كل  ِرشَْنكْـ لعمله يدع لحظة واحدة تفوته دون وهب وال المطبخي ف وانياأل أو جلي هيكل أو مسح أرض الِرشَْنكْـلالتقدمات 

 .َسماْدهيبلوغ األحوال مما يعني 
 ٤-٣\١٢. چ.ب

 اْميـْرِدشْيشَٰٰـَرْم َأنى تْـڤْ أكْي

Yae Tv+arMaiNadeRXYaMaVYa¢&- PaYauRPaaSaTae )  
SavR}aGaMaicNTYa& c kU-$=SQaMacl&/ Da]uvMa( )) 3 )) 

SaiàYaMYaeiNd]YaGa]aMa& SavR}a SaMabuÖYa" )  
Tae Pa[aPanuviNTa MaaMaev SavR>aUTaihTae rTaa" )) 4 ))  

 ىاَسِتوپي َپـْرمْٰاكْـتَـيَأڤْـ
  تْـشَمْٰايتْـنْيشـتْــْم َأَچ -َسـْرڤَـتَْر 

 ـْمْدْهروڤَ مْٰشَـلَتْـ ْسـتَْهـْم َأ-طَ كۤو
 مْٰـراَمـْچ -ا يينْْدرىياْميَسـنِّ

 هاي بودَّْه-َسـْرڤَـتَْر َسَم 
 ماْم ِاڤَي ِتى ْپـراْپـنوڤَـنْت

 اِتى َرتاهي ه-تَ  ْبهۤو-َسـْرڤَ 
 المفردات

 ال --شْينْتْياْمتَْأ؛  عميم--ْمَچ-َسْرڤَتَْر؛ عبادة عاكف على ال--َپْريوپاَسِتى؛  مستور--َأڤْياكْتَْم؛  ال يحد--ياْمَأنيْرِدشْ؛  ما وراء الحس--شََٰٰرْمأكْ؛  لكن-- تو؛ الذي--يى
-َسَم؛  في كل مكان--ْرڤَتَْرَس؛  كل الحواس--راَمْمْچ-إنْْدرييا؛  حاكم--ياْمياَسنِّ؛ ثابت --ْدْهروڤَْم؛  ال يتحرك--شَلَْمتَْأ؛  ال يتغير--ْستَْهْم-طَكۤو؛  أيضاً--تْشَ؛ يعقل
 .  مشغول--اَرتاه؛ األحياءلنفع جميع  --هيِتى-تَْبهۤو-َسْرڤَ؛  حتماً--ِاڤَ؛  لي--ماْم؛  يحقق--ْپراْپنوڤَنْتي؛  هم--تى؛  على حد سواء--ياهبودَّْه

 الترجمة
ي ال يطرأ عليه الذ الحضور، مدارك الحسية والكليغير المتشكل العلي عن الالذين يعبدون المجرد  لكن

جميع  إلى النظر و،الحواسمختلف  ضبط ن طريقع )نور الحق المطلق(لثابت غير المتحرك اوالتغيير 
 .  في النهايةّييأتون ال،  الجميع خير إلى نوالمتفرغ هؤالء بعين واحدة، مثل األحياء

 التفسير
النص  إلى ستناداً ا،ِرشَْنكْ شْرّي، عينهالغرض إلى  يينته،  بصورة غير مباشرةِرشَْنكْالرب قضاء عبادة  إلى ى من يسعنا

 يبلغ العلم بعد  عندماِرشَْنكْللرب الفرد يسلم . "الوجودكل  هو ڤاسوِدڤَن أخلص ت كثيرة، عندما يرجعا بي بعد ميالحكيلوذ ":التالي
  بالخير قبلاألحياءلى جميع  والعمل على ما يعود عاألحياءقضاء خدمة كل حي من و الحواس ال مفر من ضبط. غزيرة ترجعا
 ِرشَْنكْالرب وجوب التفرب من  إلى وبناء عليه، يلمح هنا.  في هذا النصةالمذكوربواسطة الطريقة الرب يظفر الفرد بقرب ان 
 .التسليم التام إلى هوصولقبل كثيرة  ترياضا لضرورة قضاء الحق المطلقتمام تحقيق  اعنالفرد فسوف يقصر  وإال

، يفهم عندئذ. وغيرها والذوق والعمل والسمع وقف النشاطات الحسية للنظر يقتضيف، للنفس الهبائية المالزمة ت العلياالذاأما فهم 
يرى يعود  ال ذ اوالحيوان  إلى اإلنسانالمتفاوتةنظرته ويزول حسده ،  وبفضل هذا الفهم في كل مكانالذات العلياالفرد حضور 

 . االعتيادي اإلنسانذا، متعذر علىه مفهوم الوحدة المجردة  لكنلخارجيان لباسها موحدها مجردة  النفسسوى 
 ٥\١٢. چ.ب

 كَـتََرْس ِتـٰشاْميْدهٱ شُوكِْل

(c)e-Xaae_iDak-TarSTaezaMaVYa¢-aSa¢-ceTaSaaMa( ) 
AVYa¢-a ih GaiTaduR"%& dehviÙrvaPYaTae )) 5 ))  

 ِشـتَساْمتْـ -ـكْـتَ اكْتاَسيَأڤْـ
 مْْٰر دوْهكْـَهـيـتي َچاكْتا ِهـيَأڤْـ



 اِتىيْر َأڤاْپـيِدَهـڤَـْدْبه
 المفردات

؛  حتماً--ْهي؛  تجاه المستور--َأڤْياكْتا؛  لمن عقولهم--ِشتَساْمتْ؛  متعلق--آَسكْتَ؛  إلى المستور--َأڤْياكْتَ؛  لهم--ِتٰشاْم؛  شديد--َرهتَ-َأْدهيَك؛  متاعب--كِْلشَه
 .  يحصل--َأڤاْپياِتى؛  بواسطة المتجسم--ڤَْدْبهيه-ِدَهى؛  بصعوبة--دوْهكَْهْم؛  تقدم--تيهَچ

 الترجمة
درب هذا ال على تقدمحراز ال انأعلم  ا.ضنياً تقدمهم ميكون ، هللامجردالالالشخصاني وجه العقولهم بمن تتعلق 
 . على المتجسدينعسير جداً

 التفسير
الخدمة  إلى نوالمنقطع ِرشَْنكْذكر  أهل وأما) يُّوچۤيْز-ْچۤياَن (النظر أهل يطلق عليهم اهللاذين يعبدون نور ين الستعل المان فرقة
. )يُّوچا ْبَهكْتي (بين الخدمة التتيميةو )ْچۤياَن يُّوچا (النظردرب  تحديد الفارق بين اآلنيجري هنا . يُّوچۤيْز ْبَهكْتي عليهم يطلقفالتتيمية 
النفس . النفس المهيأة إلى هي أسهل كما انها طبيعية بالنسبة التي الخدمة التتيمية إلى نتهييكان  وان  النظر بالغ الصعوبة حتىدرب
 ْبَهكْتي عليه، وبناء. نظريعلى الصعيد ال المادي يلبدنللباسها ا مغايرتها ومن الصعب عليها فهم سحيقمنذ دهر ة د متجسالمهيأة
ليست عبادة  هيكلالصورته داخل ب اهللاعبادة  ان  شكال.  العقلفيراسخ البدني الفهوم نتفاع بالملال ِرشَْنكْ ورة صعبادةضي ت تقيُّوچا
 عبادة. )َننيْرچو (دون صفات بابمن و) َنوَسچ (صفات من بابالرب  عبادة على جواز ِڤديةالـ في الحكمة أدلة وجدت. يةثنو

مصنوعة من الرب كانت صورة وان فعلياً  مادة ليستها  لكن من المادةةمصنوعصورة  هاألن َنوَسچ ي عبادة ههيكل في الورةالص
 .للرب العظيم  الخاصية المطلقةهي تلك . مثل الحجر أو الخشب أو الزيتالمادة

يد  إلى وصولها الطبيعي فمن ها أودعنا رسالة في أحدوإذا، ة العامارعوبريد في الشالنجد صناديق : يمكن هنا ضرب مثال عام
) يْچَرَهىڤ-اشتْأْر (الرب صورة كذا،.  وزارة البريدقبل من عتمد صندوق قديم غير مي أعلى خالف صعوبةأدنى دون  إليه المرسل

من خالل  تيمه خدماتعزيز، القوي الالرب يقبل . ها الخدمة من خاللقبل الذي ياهللا وةجل ي هيْچَرَهىڤ-اشتْأْر. همعتمدة من قبل
 .المهايأة في حياة  اإلنسانعلىتسهيل االمر من أجل  يْچَرَهىڤ-اشتْأْر

يتعين ذ  ا االعتيادي اإلنساناء قدرةدرب النور ور لكن على نحو مباشر وفوراًالرب  من تقرب أدنى صعوبة في الالتيم يجد اللذا، 
تتعدى المدارك وال غنى عن فهم كل  التي  تعلم اللغة السنسكريتية وفهم المشاعرتعينيكما  اتدشََپنيأو مثل ِڤديةالـ سفارمن األ هفهم
 السيد الروحي الثقةد رشا ابفضل سهولةبكل الرب  ، يستطيع فهمالخدمة التتيمية في ِرشَْنكْذكر  إلى المقابل، المنقطع في. ذلك
شديد   يسلكون درباً ان أتباع وحدة الوجود المطلقة شكال. يهل ا المقدمالطعامتناول ه وأمجاد سماعوالرب صورة السجود المنتظم لو

 دون مباشرةبصورة ه ، يقترب منربال فردية بالمؤمن  لكننهايةال في الحق المطلقتحقيق  وايضمندون ان بال ضرورة  الوعورة
 صعوبات تجشم، وبناء عليه.  هو نهاية المطاف)ْبَهكْتينهج م(للرب العظيم التسليم  ان شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي جاء . زفة أو مشقةمجا

عدم وجود ضمانة بسبب  تحقيق الذاتلمتعب وغير محمود  أمر هوعمر على هذا النحو، ال هو خالفه وقضاء وما ْبَرْهَمْنفهم ما هو 
 .النهايةفي 
على يمكن للمستعلي . ْبَرْهَمْن الفناء في تطلب ذااا هبهجت دون ا وخلودهاحقق علمهت ان المحتملمن  و، فردية أزلياًذات لنفساان 
يمانه السابق بعدم  ايصبح عندئذ،. صفي تيم  برحمة)يُّوچا ْبَهكْتي( الخدمة التتيمية نقطة إلى الوصول )ْچۤياَن يُّوچا( النظر درب

على الصعيد الرب نكار فردية  اعلى درب دوماً المصاعب النفس المهيأةتواجه  ذلك،ل. تخطيه عن قصورهأيضاً ل عائقاًالرب فردية 
 النفس الروحيةيناقض جوهر الوجه النوراني هللا  تحقيق ان تنويه ويقتضي الخياراً محدوداً كل نفستملك . النظري والتطبيقي معاً

السبل وكل من يتجاهله يجازف  هو خير الخدمة التتيمية إلى ذي يتطلب االنقطاع الِرشَْنكْذكر . ه ألحد انتهاجينبغي الة وجهيبال
 النصهذا حسب بيان  وقت يأغير مستحسن ب التصور والحواس راءالنور و إلى طريقة التوجه ،ذلكل. لحاد االبالوقوع في مهاوي

 . بهِرشَْنكْالرب  ينصح الذ  ا في هذا العصروبخاصة



 ٧-٦\١٢. چ.ب

 يكَْرماٰني ى تو َسـْرڤاٰني

Yae Tau SavaRi<a k-MaaRi<a MaiYa SaNNYaSYa MaTPara" )  
ANaNYaeNaEv YaaeGaeNa Maa& DYaaYaNTa oPaaSaTae )) 6 ))  

TaezaMah& SaMauÖTaaR Ma*TYauSa&SaarSaaGaraTa( ) 
>avaiMa Na icraTPaaQaR MaYYaaveiXaTaceTaSaaMa( )) 7 ))  

 ا َپـراه- ا َمتْياْسيـَسـنّْ يَِّم
 يُّـوِچـَنڤَ يناىيـَأنَـنْ
ما انْتَ اوپاَسِتىياۤي ْدْهـمْٰ

 َهـْرتا َسمودّْمِْٰتـٰشاْم َأَهـ
 ـراتَْچ سا-ـساَر مْٰ َسـ-و يتْرِْٰم

 راتْ پاْرتَْهىيشـتْـنَـ ي ْبَهـڤام
 ِشـتَساْمتْـ -تَ يِڤـشـآ ىَِّم

 المفردات
؛  حتماً--ِاڤَ؛  دون تقسيم--َنىيَأنَنْ؛  كونه متعلق بي--اَپراه-َمتْ؛  ترك--ياْسياَسنّْ؛  إلّي--َميِّ؛  أعمال--كَْرماٰني؛  كل--َسْرڤاٰني ؛ لكن-- تو؛ الذي--يى
؛  للموت--تْيورِْٰم؛  المخلِّص--َهْرتاَسمودّْ؛  أنا--َأَهْم؛  لهم--ِتٰشاْم؛  يقدس--اَسِتىأوپ؛  يتأمل--ايانْتَهۤيْدْه؛  عليَّ--ماْم؛  هذهاچيُّو ْبَهكْتيممارسة ب --َنِچيُّو
-آِڤشيتَ؛  عليَّ--َميِّ؛ تْهارِٰ يا ابن ْپ--پاْرتَْهى؛  بعد وقت طويل--شيراتْتْ؛  ليس--َن؛  أصبح--ْبَهڤامي؛  من المحيط--راتَْچسا؛  في الوجود المادي--ساَرمَْٰس
 .  لمن عقولهم--ِشتَساْمتْ؛  ثابت-

 الترجمة
بعد جمع بتأمل ثابت فيَّ منشغالً في الخدمة التتيمية دون انحراف متيماً بحبي  و، ليعمله ني واهباًعبديالذي 

 .والموتالسريع من محيط الوالدة كون له المنقذ أ ،تْهاِرْپيا ابن ، عقله علي
 التفسير

 الصفية الخدمة التتيمية فييدرك الفرد . الوجود الماديلهم من الرب بالغ لسرعة عتق  يمالتحظ  ان  هنا بما ال يدع مجاال للشكيذكر
 .ماۤياأو خدمة الرب خدمة : ن ال ثالث لهمايلديه خيار ان كما يدرك.  قدراتهاألحياءسائر  وان المقتدرهو ان الرب 

 ال ينبغي له. هبلوغ أجل من ِرشَْنكْفريغ عقله من كل ما سوى ت لإلنسانلذلك، ينبغي . الخدمة التتيميةبسوى  اهللافهم لقد مر استحالة 
. الخدمة التتيمية مقياس هو هذا.  وحدهِرشَْنكْ لحساب قوم به، ما دام يالعمل الذي يقوم به يهم نوع ال. ِرشَْنكْلحساب يعمل سوى ان 

 كما نفيس لكسب رضاهللتضحية بكل غال و ستعداد االدائم وهو اهرض وال غرض لحياته سوى ِرشَْنكْرضى  سوى التيمال يطلب 
 :تسبيحعمله و فيالتفاني يستطيع   اإلنسان انبالقولالسهولة منتهى بيمكن تلخيص الطريقة . تَْرِشكوروكْملحمة  في أْرجوَنفعل 
 العلي التسبيح وهذاواحد وقت ب ِرىَه َهِرى راَم راَم راَم َهِرى راَم َهِرى - َهِرى َهِرى ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ َهِرى ِرشَْنكْ َهِرى
 .الرب العظيم إلى التيم يجذب
لى نقل عن و قادريُّوچاالـ رياضةن في والمتقدم.  من محيط الوجود المادي دون أدنى تأخيرانتشالهوالصفي تيمه إنقاذ ب هنا اهللا يعد

 ،التيمأما من جهة .  بالفرصة بشتى الطرقمهسوا ينتفعفي حين ،  خبرتهمبفضل  بمحض اختيارهمطلبون يكوكبمطلق  إلى أنفسهم
 .السماء الروحية إلى نقل نفسهاكتساب خبرة  إلى حاجةما دون شخصياً تولى امره ي ان الرب هنايوضح 

 :َنڤَراَهى پورافي جاء 
 ْستْهانَـْممْٰـَپَرَميامۤينَـ

  ڤيناَچـتيمْٰ - آدي -شيْر تْـَأْر

شخصياً   أمرهاهللايتولى ذ  االروحيةالكواكب  إلى لاقتنلال المقصودة أشْطانَْچ يُّوچا رياضة عن التيم  غنى النص هوهذاداللة 
  نفسهنقل إلى تيم حاجة للال كذا،. بالكلية مما يضمن وضعه األبوين من شأن الطفل رعاية. صه الشخصيمخليصبح بتصريحه انه 

ينازع .  الوجود الماديمن تيمه إلنتشال َچروذَالطائر  ممتطياً  برحمته الواسعةاهللايحضر  بل يُّوچاالـكواكب أخرى بواسطة إلى 

 ْپـياُرونْـْدَهـْم آكَ ْس-ذَـروَچ
 تَـهيڤاري َأنَهـْمشّْتّْاتِْهـي



الرب تيمه  ينتشل كذا،. من الماء أحد تشلهينجو عندما ين لكنه مهما بلغت مهارته في السباحةدون فائدة بجهد كبير غريق في البحر ال
 فطنينبغي لكل .  متواصلةتتيميةفي خدمة  ِرشَْنكْذكر المثابرة على  عمله هو فرد ما يتعين على الكل. وجود الماديمن هذا ال
 :ايۤينَانارايا في جاء. سائر السبل على الخدمة التتيميةتفضيل 

َپَرَمْم ْستْهانَْمنَيامي
 يه َسـْمـَپـتِّ-ساْدَهـَن ي ڤا اۤي

پو ىـتوشْٰـطَيشَتْـ -َهى ـاْرتْروٰش
 تينُوڤينا تَـْد آْپـ اۤيـ
 اهياشَْرـاٰني ناراُرونَـ
تَ

جني جميع أن ي العظيم لشخصنذر نفسه ليمكن لمن . ودرب النظرثواب للالنأي عن درب العمل وجوب هو  النص هذامدلول 
 .للخدمة التتيمية الخاصة النعمة هي تلك. أعمال الخير وغيرهاو قرابين والوالشعائر والنظر ايُّوچالـسائر سبل المنافع المستمدة من 

َهِرى كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن : كِْرشَْنيمكن بلوغ المصير العظيم بكل سهولة وسعادة بمجرد تسبيح االسم القدوس لـ
ْبهَچڤَْد ترد خالصة  . ق التدينائلوغ هذا المصير بسائر طرب ال يمكن  لكن َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى-َهِرى َهِرى 

 ):٦٦\١٨( في الفصل الثامن عشر چۤيتا
تْياْجيايـْرماْن َپـر ْدَه-ڤََسـْر

  ڤْـَرَجـمْٰ شْـَرنَٰماْم ِاكَمْٰ

 ال. الحياةبلوغ أرفع درجات كمال ، مما يضمن له الخدمة التتيمية في ِرشَْنكْذكر  سوى تحقيق الذات كل سبل  تركلإلنسانينبغي 
عل ألحد طلب التحقيق الروحي بالسبل العقيمة بل ل ينبغيال  ،ذلكل.  يتولى أمرهاهللا  ألنالقلق بشأن ذنوبه السابقة إلى لإلنسانحاجة 

 .أرفع درجات كمال الحياة ي هههذ. ِرشَْنكْدر العظيم تقم بالالجميع يلوذون

 ويُّـ پاِپـْبْه-ڤَ  َسـْرَأَهـمْٰ تْـڤامْٰ
 ـهتْـشَما شـو ـۤياميشْٰيىكْشَٰـُمو

 ٨\١٢. چ.ب

 ِاڤَ َمـَن آْدَهـتْْسـڤَ ىَِّم

MaYYaev MaNa AaDaTSv MaiYa buiÖ& iNaveXaYa )  
iNaviSaZYaiSa MaYYaev ATa Oß| Na Sa&XaYa" )) 8 ))  

 ايِڤـشَـي نمْٰي بودّْهيَِّم
 َمى ِاڤَي اسيشْٰـيڤَـسين
 اهيـشَـمْٰ نَـ َسـمْْٰرْدْهـڤَـَأتَ اۤو

 المفردات
ِاتَه ؛  حتماً--ِاڤَ؛  عليَّ--َميِّ؛  ستحيا--نيڤَسيشْٰياسي؛  يطبق--نيِڤشَيا؛  فطنة--بودّْهيْم؛  عليَّ--َميِّ؛  يثبت--آْدَهتْْسڤَ؛  عقل--َمنَه؛  حتماً--ِاڤَ؛  عليَّ--َميِّ
 .  شك--شَياهمْٰ َس؛أبداً --َن؛  بعدئذ--ْرْدْهڤَْمۤوا

 الترجمة
 . على الدوام، دون شكيبحيا تسوف ا، بذ. يب واشغل كل فطنتك ،شخصية اهللا العزيز أنا ، عقلك عليتثّب

 التفسير
 مستعلياً عن الصعيد ِرشَْنكْيحيا في وبناء عليه، ال شك انه . به مباشرةصلة ب تمتعي ِرشَْنكْالرب  إلى الخدمة التتيميةإلى  قطعالمن

وعند تقديمه  ِرشَْنكْ َهِرى التيمح  تسبي عندالتيم ته الباطنة على لسانفتنمع  ِرشَْنكْ يرقصوالرب عين الرب اسم . المادي منذ البداية
 انها على الرغم منمثيلة  خدمة إلى نقطع ال يمنكل . تناول فضلهفيتشبع ويغرق فيه بشخصياً يتناوله  ِرشَْنكْ  وِرشَْنكْ  إلىالطعام

 .ذلك فهم يقصر عن ،ِڤدية الـسفاراأل من سواه وْبهَچڤَْد چۤيتافي الدرب الموصى 
 ٩\١٢. چ.ب

 مْٰ َسماْدهاتومْٰـتَّيشـتْـَهى َأتْ

AQa icta& SaMaaDaaTau& Na Xa¥-aeiz MaiYa iSQarMa( ) 
A>YaaSaYaaeGaeNa TaTaae MaaiMaC^aáu& DaNaÅYa )) 9 ))  



 َرْمي ْسـتْهيَِّمي ـٰشنُونَـ شَـكْ
 تُو تَيُّـوِچـَن -اَس ۤيَأْبْهـ

 ْدَهـنَـنَْۤجيا مْٰهاْپـتوـشّْـتّْإماْم 
 المفردات

من طريق ممارسة الخدمة  --َنِچيُّو-اَسۤيَأْبْه؛  بثبات--ْستْهيَرْم؛  عليَّ--َميِّ؛  تقدر--يشٰٰشَكْنو؛  ليس--َن؛  ليثبت--َسماْدهاتوْم؛  عقل--ْمشيتَّتْ؛  إذا--َأتَْهى
 . )أْرجوَن(غانم الثروة  يا —َجيا-ْدَهنَْم؛  يحصل--آْپتوْم؛  رغبة--هاشّْتّْإ؛  لي--ماْم؛  عندئذ--تَتَها؛ التتيمية

 الترجمة
 يُّوچا ْبَهكْتيأحكام  اعمل باعندهدون انحراف، لم تستطع ذكري ذا  ا يا غانم الثروة،،أْرجوَن عزيزي

 .لّي االرجوعبرغبة الي بذلك، تنّم. هاحدودو
 التفسير

هو دونه وما زال  لمن والثاني ،ِرشَْنكْالرب بوبلغ التعلق سبق له واحد لمن : في هذا النص يُّوچا ْبَهكْتي ـل نين متميزينهج يوضح
 األحكامختلف  وتوجد م. بالحب العليِرشَْنكْشخصية اهللا العزيز صعيد التعلق ب إلى لوصول لحدود والاألحكاممكلفاً بمختلف 

  . كِْرشَْنصعيد التعلق بـ إلى رتقاء اال بهالإلنسانوالحدود لهذه الفئة الثانية ليتسنى 
تصفيتها   لكنالترضية الحسيةبانشغالها  حالياً نتيجة  الوجود الماديفي دوماً الحواس ملوثة.  الحواسوسيلة تصفية هي يُّوچا ْبَهكْتي

 قد يخلو  الماديالوجودخدمة سيد ما في بالعمل . مباشرةبصورة  ةصفيتها الفي حال اهللاب تتصل حيث يُّوچا ْبَهكْتي ممكنة بممارسة
 الحب ،ذن ا.هخدمتدفع له اجراً مقابل ي بل  بالفعلخادمهالسيد   ال يحبكما.  بعض المالمن الحب ألن غرض الخدمة هو كسب

الخدمة يمكن بلوغ صعيد الحب ذاك بممارسة . ي الحياة الروحيةف الصفي تتيملا صعيد إلى رتقاء اال يتعين على الفرد لكنمفقود
 .حالية بالحواس الالتتيمية
ة وال مفر من  الماديصلةمشوب بال لكنه وجهاعدة ب في العالم المادي يظهر حيث األحياءجميع  اآلن في قلب هذا كامن اهللا حب

 .  بمجملهاالطريقةا هو ملخص هذ. شَْنِركْـل لحب البديهينهاضاً ل االماديةة تلك الصلالقلب من تصفية 
 هيكلال النهوض عند السحر واالستحمام ودخول ،السيد الروحيرعاية  المريد في على قتضي ييُّوچا ْبَهكْتي حدودأحكام وان العمل ب

وما  ْپَرساَدْموتناول يه  إلوطبخ الطعام لتقديمهالرب  إلى جمع األزهار لتقديمها إلى باإلضافة ِرشَْنكْ َهِرىورفع األدعية وتسبيح 
 التيم من شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم  وْبهَچڤَْد چۤيتا المداومة على سماع نبغي للمريدي كما. حدودالو األحكامال مناص من العمل ب. شاكل ذلك
 يُّوچا ْبَهكْتي ممارسة ان مجمل القول،. وتكفل معاده اهللاصعيد حب  إلى  هذه الممارسة المريد على الترقيعينسوف ت. األصفياء
 . حتماًاهللاصعيد حب  إلى ، سوف تصل بالمريدالسيد الروحيرشاد  ا حسبهاحدودوحكامها عمالً بأ

 ١٠\١٢. چ.ب
A>YaaSae_PYaSaMaQaaeR_iSa MaTk-MaRParMaae >av )  

 يٱس ُهو اَسَمْرتْىپـٱ ىاِسۤيَأْبْهـ
MadQaRMaiPa k-MaaRi<a ku-vRiNSaiÖMavaPSYaiSa )) 10 ))  

  ْبَهـڤَُمو َپـَر- كَـْرَم -َمتْ 
 يكَْرماٰني  أْرتْـَهـْم َأپـ-َمـْد 

 ياسيْم َأڤاْپـْسـيهدّْيكوْرڤَـْن ْس
 المفردات

؛  لحسابي--أْرتَْهْم-َمتْ؛  يصبح--ْبَهڤَ؛  مكرَّس--َمهَپَر؛  عملي--كَْرَم-َمتْ؛  أنت--يَأس؛  عاجز--تَْههْرَأَسَم؛  حتى وإن--َأپي؛  في الممارسة--ىاِسۤيَأْبْه
 .  ستحصل--ياسيَأڤاْپْس؛  كمال--سيدّْهيْم؛  يؤدي--كوْرڤَْن؛  عمل--كَْرماٰني؛  حتى--َأپي

 الترجمة
ذ بالعمل لحسابي  احسابيتعمل ل ان عندئٍذفحاول  هاحدود ويُّوچا ْبَهكْتيالعمل بأحكام ذا لم يكن بمقدورك إ

 .الكمال درجةسوف تبلغ 
 التفسير



 في  لما جاءطبقاً هللاعمل لحساب بالالكمال تحقيق ، السيد الروحي في كنف ها ونواهييُّوچا ْبَهكْتيعن العمل بأحكام  للقاصر يمكن
نشر ذكر  إلى  المتفرغينثمة كثير من. ِرشَْنكْذكر  إلى الدعوة التعاطف مع لإلنسانينبغي . من الفصل الحادي عشر) ٥٥(النص 

العمل بأصول عن حال قصوره في  ِرشَْنكْذكر  إلى المساهمة في مجال الدعوة الفرد يستطيعلذلك، . تعين مؤازرتهمت وِرشَْنكْ
الترضية  ان  الوحيد هوالفارق. ِرشَْنكْ الحال في مضمار خدمة كذا يد عاملة، وتنظيم وتمويل وقر ميتطلبمسعى كل . يُّوچا تيْبَهكْ

المساهمة في يمكن لمن يملك ما يكفي من المال، .  وراء المساعي الروحيةِرشَْنكْمرضاة  بينما الحسية وراء مساعي المجال المادي
. ينبغي المساهمة بهاللعمل وثمة مجاالت مختلفة .  أو توزيعهاالمنشوراتطباعة تبرع بال أو ِرشَْنكْ ذكر ميمتع لهيكلبناء مكتب أو 

 ه تلكعين وسوف تعملهثواب  وهب عنحال قصوره في  ِرشَْنكْ ذكر نشرمن أجل من دخله وهب نسبة مئوية  لإلنسانيمكن 
 . كمالهفيحقق اهللا حب مراقي تدرج في التطوعية على الاتالخدم

 ١١\١٢  چ.ب

 يٱس تُوتَـْد َأپـى َأشَـكْيَأتْها

AQaETadPYaXa¢-ae_iSa k-Tau| MaÛaeGaMaaié[Ta" )  
SavRk-MaRf-l/TYaaGa& TaTa" ku-å YaTaaTMavaNa( )) 11 ))  

 تَـهيـْم آشْـريُّـوَچ - َمـْد مْٰكَْرتو
 مْٰـَچاۤيـ تْ– ْپـَهَل - كَـْرَم -َسـْرڤَ 

 تْـَمـڤاْنااتيتَـتَـه كورو 
 المفردات

؛  يلوذ--آشْريتَه؛ الخدمة التتيمية في --ْم يُّوَچ؛  إلّي--َمتْ؛  يؤدي--كَْرتوْم؛  أنت--ي َأس؛ عاجز--َأشَكْتَه؛  أيضاً--َأپي؛  هذا--ِاتَتْ؛  حتى وإن--َأتَْهى
 .  قائم بذاته--ڤاْن-آتَْم-ياتَ؛  يفعل--كورو؛  عندئذ--تَتَه؛  زهد--ْمَچاۤيتْ؛  للنتائج--ْپَهَل؛ األعمال لكل --كَْرَم-َسْرڤَ

 الترجمة
 على التوطدجتهد عملك واثواب نبذ جميع ئٍذ عند فحاولفي ذكري مل  عن الع ذلك، على الرغم من عجزتذاإ
 .ذاتبال

 التفسير
 أو دينية أو غيرها من عائليةعتبارات اجتماعية أو  إلِرشَْنكْذكر  إلى الدعوة نشاطاتحتى عن التعاطف مع   اإلنسانربما قصر
، مباشرةبصورة  ِرشَْنكْتفرغ لنشاطات ذكر  أخرى في وجه المصاعب كثيرة أوالعائلة  أفراد قبلقد تقوم اعتراضات من ذ  االعوائق

تتضمن قرابين  التي ِڤديةالـحكمة  الفيترد تلك التوصيات . يةقضية خيرمطلق  إلى مالهوفي تلك الحالة يوصى الفرد بوهب 
ان أيضاً يشهد  كما. علمصعيد ال إلى  السابق من اجل الترقيعملهثواب  يهب به الفرد )ياپونْ (مل صالحعومراسم خاصة تسمى 

 هنا أيضاًبه ما يوصى  وهذا  أو غيرها من المؤسسات االجتماعيةما لمستشفى عملهثواب  هبي ،ِرشَْنكْ ذكر بنشاطاتغير المعني 
 ال. بعد اكتمال تلك التصفية ِرشَْنكْفهم ذكر ويتسنى له  العملثواب وهب التعود على بفضل  تدريجياً عقله فرد تصفيةيضمن الذ ا

 عملهثواب وهب بمقدوره  لكن عقلال صفيةذاته على تحد  قادر بِرشَْنكْ ذكر  ألن ال يعتمد على تجربة خارجيةِرشَْنكْذكر  ان شك
مثل التضحية  والقوميةالخدمة االجتماعية والمحلية يمكن تبني . ِرشَْنكْذكر تمنعه من االقبال على  عقبات  وجودحال بلجهات اخرى

في جاء . يوماً ما  الصفيةالخدمة التتيميةإلى ذ قد تنتهي  ا هذا الخصوصفيهي من الخدمات النافعة ويرها وغ الوطن في سبيل
 بفضل ألعظمالسبيل ا لكذ هو ِرشَْنكْ ان الفهمتدريجياً إلى  اإلنسان يصلوف س )تاناْمْبهۤو تِّيْرِره ْپَرڤْياتَ (:)٤٦\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتا

 .ِرشَْنكْعظم هو األسبيل ال ان جهل وان حتى السبيل االعظمفي بذل ال  قررذاا قربانالسير على درب ال
 ١٢\١٢. چ.ب

 اساْجۤيـْم َأْبْهـْچـۤيانَي  ِهـوـيُّشْـِر

é[eYaae ih jaNaMa>YaaSaaGyAnaaÖyaNa& iviXaZYaTae )  
DYaaNaaTk-MaRf-l/TYaaGaSTYaaGaaC^aiNTarNaNTarMa( )) 12 ))  

 اِتىيشْٰـيشـي ڤمْٰانَـۤياناْد ْدْهـۤيـْچ
 ـْزَچاۤيـ تْ– ْپـَهَل -اناتْ كَـْرَم ۤيْدْهـ

تْ ْر َأنَـنْتَـَرْميشْـهانْتتْ شْتْچااۤيـ



 المفردات
؛  من التأمل--ناتْْدْهۤيا؛  يعتبر أفضل--ياِتڤيشيٰش؛ ملأ ت--نَْمْدْهۤيا؛  من العلم--تْْچۤيانا؛  من الممارسة--اساتْۤيَأْبْه؛  علم--ْمْچۤيانَ؛  حتماً--ْهي؛  أفضل--ياهشِْر
 .  بعدئذ--َأنَنْتََرْم؛  سالم--شانْتيه؛  بمثل هذا الزهد--تْچااۤيتْ؛ لالعمثواب  الزهد في --هَچاۤيتْ-ْپَهَل-كَْرَم

 الترجمة
 من وخير خير من العلم هو التأمللكن . تنمية العلمفاشغل نفسك به الممارسة هذ إلى األخذذا لم تستطع إ

 .نة من احراز السكيالفردالزهد يتمكن بمثل هذا ذ  االعملثواب زهد في التأمل هو ال
 سيرالتف

عن فعلياً  قاصرلمن جهة ا. هللابا التام تتيم الومنهج األحكام والحدودمنهج : يننهج ملخدمة التتيميةل ان في النصوص السابقةلقد مر 
التأمل  إلى العلم نتهييوف س. الفعليبالعلم يستطيع الفرد فهم مقامه ذ  االعلممن األفضل له تنمية ف ِرشَْنكْ ذكر حدودو بأحكام عملال

ذا  ا من التأمل مفضلالنوعوهذا الرب  يفهم انه هو فردتجعل الثمة مذاهب . التدريجيكشف بالالرب  يمكن فهم وبالتأمل يجياًتدر
 ِڤدية في الحكمة الـالمشرعةالتكاليف يوصى ب على هذا الوجهالتأمل صر عن اقال لكن الخدمة التتيمية عن  قاصراً اإلنسانكان

 مفر ال  لكنْبهَچڤَْد چۤيتافي الفصل األخير من يتضح سكما  ْزَرشوۤد و ڤايشْياْز و تْريياْزشَكْ  وةنَراْهَمْب: االجتماعية تهمرتببمقتضى 
 . ماخيريةقضية ل) كَْرَم (العمل قربان مما يعني األحوالفي كافة  اًقربانالعمل قضاء من 

 ِرشَْنكْ في ذكر الخدمة التتيمية. ةمباشرالطريقة الوريجية التنمية التد: وهو الغاية القصوىالرب بلوغ ل ناطريقت وجدت ،مجمل القول
ذن، يمكن  ا. في القلبالذات العليافهم صعيد  إلى  ثمالعلمصعيد  إلى  وصوالًالعملثواب  بالزهدثانية هي  والةالمباشرطريقة  الهي

 لهذا.  المباشر صالح أيضاًغيرالطريق ، ذلكل. كاني  غير ممكن ألالمباشر المسلك.  المباشرأوجي يسلوك المسلك التدر لإلنسان
ه ممن لم يبلغوا سوايوصى ل بل  الصفيةالخدمة التتيمية تأصله فيالنهج غير المباشر لب يوَصلم  أْرجوَن ان  التنويهتعيني ،السبب

ْبهَچڤَْد د على المنهج المباشر في  يجري التشدي لكنْبَرْهَمْن و الذات العليا وتحقيق والتأملاتباع الزهد والعلم  ويتحتم عليهم مقامه بعد
 .ِرشَْنكْ  لشخصية اهللا العزيز التسليميوصى  حيثچۤيتا

 ١٤-١٣\١٢. چ.ب

 مْٰتانا ْبهۤو-طا َسـْرڤَ ـَأْدِڤـشْٰ

AÜeía SavR>aUTaaNaa& MaE}a" k-å<a Wv c )  
iNaMaRMaae iNarhªar" SaMadu"%Sau%" +aMaq )) 13 ))  

SaNTauí" SaTaTa& YaaeGaq YaTaaTMaa d*!iNaêYa" ) 
MaYYaiPaRTaMaNaaebuiÖYaaeR MaÙ¢-" Sa Mae iPa[Ya" )) 14 ))  

يما  ِاڤَ تْـشَتَْره كَرونَٰ
ين كاَرهراَهـنْٰي نُموْرَم

 ۤيكَْهى كْشَٰمسـو -كَْهى  دوْه-َسَم 
 يُّوچّي مَْٰسـنْتوشْٰـطَه َسـتَـتَـ

 اهيـتْـشَشْـي ن-َهى ذْتْما ْدرِٰااتـي
 ْري بودّْه- نُو َمـ-تَ يَأْرپـ ىَِّم
 اهييِمى ْپـرَسه  ْبَهكْـتَـه - َمـْد يُّـو

 المفردات
؛ ربانيةحس بال دون --نيْرَمَمه؛  أيضاً--تْشَ؛  حتماً--ِاڤَ؛  تلطف--هكَرونَٰ؛  ودود--مايتَْره؛ األحياء تجاه كل --تاناْمْبهۤو-َسْرڤَ؛  غير حسود--َأْدِڤشْٰطا
-ياتَ؛ متيم --يُّوچّي؛  أيضاً--َستَتَْم؛  مقتنع--َسنْتوشْٰطَه؛  يغفر--ّيكْشَٰم؛  وسعادة--سوكَْهى؛  في شقاء--دوْهكَْهى؛  معادل--َسَم؛  دون آنية باطلة--كاَرهنيَرَهنْٰ
؛  هو--َسه؛ يتيم --ْبَهكْتَه- َمتْ؛ الذي--ياه؛  وفطنة--هبودّْهي؛  عقل--َمنَه؛  عاطف--َأْرپيتَ؛  عليَّ--َميِّ؛ بعزم --ياهتْشَنيشْ-ىَهْدرِٰذْ؛  ذاتي االنضباط--آتْما
 .  حميم--يهيْپر؛  إلّي--ِمى

 الترجمة



 ينظرو ؛األنا الزائفةن حر مال واً مالكرى نفسهال يمن  ؛األحياء جميع لاًودوداً صديقويكون اً  أحدسدمن ال يح
 لخدمة التتيميةشغل باوالمنمنضبط الذات  ،دائم القناعة، جلودال  سواء؛على حدالسعادة والشقاء كل من إلى 
 .علي عزيز جداًتيمي المثيل ي، لع ته وفطنهعقل رتكزوالذي ي ،بعزم

 التفسير
 الصفي أبداً التيمال يضطرب .  ثانية الصفيةالخدمة التتيمية إلى  بالعودةالنصين الصفي في هذين هلتيمة العلي الصفات ربال يصف

ثواب   ليعدو دور ب اإلنسان هذايعمل":لنفسهقول ي بل طالق االه علىيداعمن ي عادي يوالقط  أحداً  يحسدال كما الظروفمطلق في 
عندما  مشقةال في ضائقة أو التيم ىير :)٨\١٤\١٠ ( شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي جاء . "عتراض االمن خير ليالمعاناة لذلك، . ذنوبي السابقة

قدار يفوق م لي  مقدراًكانما ":  لنفسهقولوي )ْمكَپايڤ ْمتَركْ-اتَْمڤجاَن ِانْْبهو نوماشََسمۤيكْ- سوْمٱنوكَْمپا ىِتتَتْ  (بهالرب مة رحتقع عليه 
 في غاية الهدوء والطمأنينة يبقىلهذا، . "الربي لم اتلق كل العقاب الذي استحقه بل جزء يسير برحمة ن لكن بكثيرعذابي الحالي

  ان التيمتعني َمَمنيْركلمة  .بمن فيهم اعداءه األحياءدائم اللطف بجميع  التيم. المصاعب والمشقاتكل  على الرغم منماً  دووالصبر
مما المادي ه وبدنه ذاتتوهم عينية يانه ال  كما  لهبمغايرتهالبدن لعلمه التام له يسببها  التي والمتاعب لماالال يعلق كبير أهمية على 

 يبذل ال. تهبرحمالرب  به ه وقانع بكل بما يرزقصبور هو. السعادة والشقاءومتزن في كل من  األنا الزائفةمفهوم  من يعني حريته
السيد من تلقاها  التي التعاليم في رسوخه وجه لتم على أرباني هو. جةهب مما يجعله دائم المشقةاليتطلب ما لتحصيل كبيراً جهدا 

 هو ِرشَْنكْ ان تماماً يعي كما الخدمة التتيميةقضاء  على هعزمباطلة ال تثني الحجج الو حواسه متمالكةن أل مهو عاز .الروحي
الخدمة مستوى . الرب العظيم إلى مرهأؤهله لتفويض  هذه الصفات تكل. زعاجه اعلى أحد  ال يقوىالتالي،وب. لسرمدياالرب 
الرب  يقول عدا ذلك،. الخدمة التتيمية أحكام وحدوده بفضل عملعلى هذا المقام بيستقر  التيم لكن  شكدوننادر جداً هذا  التتيمية

 .خالصال ه في ذكركل اعمالهعن  لرضاه الدائم  عزيز جداً عليهالتيممثل هذا ان  ِرشَْنكْ
 ١٥\١٢. چ.ب

 لُوكُوَجِتى يْدڤنُواْسماْن ي

YaSMaaàaeiÜJaTae l/aek-ae l/aek-aàaeiÜJaTae c Ya" )  
hzaRMazR>aYaaeÜeGaEMauR¢-ae Ya" Sa c Mae iPa[Ya" )) 15 ))  

 اهيَجِتى تْـشَ يْدڤنُوكاْن لُو
 ْرچايْدِڤـيُّو ْبَهـ- ـاَمْرشََٰهـْرٰش
 هاييـرتْـشَ ِمى ْپ  َسـ اهي تُوموكْ

 المفردات
من  -- َهْرشَٰ؛ الذي--ياه؛  أيضاً--تْشَ؛  مضطرب-- أوْدڤيَجِتى؛أبداً --َن؛ من البشر --كاتْلُو؛  بشر--هلُوكَ؛  هائج-- أوْدڤيَجِتى؛أبداً -- َن؛ الذي--ياْسماتْ
 .  حميم--اهييْپر؛  إلّي--ِمى؛  أيضاً-- تْشَ؛ الذي-- َسه؛ الذي--ياه؛  محرر--موكْتَه؛  وهموم--يهچا أوْدِڤ؛ خوف--ْبَهيا؛  شقاء--ْرشََٰأَم؛ السعادة

 الترجمة
الذي تستوي عند السعادة والشقاء، الخوف  عج من أحد،زنال يالذي و أحد  في وجهمصاعب يضع الالان الذي 
 . جداًعليعزيز والقلق، 

 التفسير
 التيمال يتصرف .  أو خوف أو استياءقلقلظرف صعب أو  أحداً انه ال يعرِّض. هتيمبسرد صفات  النص في هذاالرب  ضييستف

 إلى  بل هو متمرسالتسبب بقلقه إلى  أحدذا سعى امطلقاًال يضطرب  كما األحياء لطفه بجميع نتيجة حدألقلق ال تسبب بطريقة
 في كافة الظروف المادية بفضل استغراقه التام التيمقع، ال يتضايق في الوا. ربال ال يعود شيء خارجي يسبب قلقه برحمة درجة

يشعر بالحسد واالسف  لكنه  وبدنهالحصول على ما يرضي حسهالمادي ب  اإلنسانما يفرحغالباً . الخدمة التتيميةفي  ِرشَْنكْفي ذكر 
عدو عندما يترقب ثأر أو انتقام لخوف يصبح فريسة لانه  كما يملكه ان اً لملذاتهم الحسية دونمناسب شيئاًه سوالدى  ان عندما يرى

 .ِرشَْنكْ عزيز جداً على لهذا، هو. كدورات التلكعن كل  دوماً علي التيم لكن .واجه االخفاق في مسعى ما عندما ييتكدرو



 ١٦\١٢. چ.ب

 شَٰٰـكْْر َديتْـشكْشَٰـه شـوَأنَـِپـ

ANaPae+a" éuicdR+a odaSaqNaae GaTaVYaQa" )  
SavaRrM>aPairTYaaGaq Yaae MaÙ¢-" Sa Mae iPa[Ya" )) 16 ))  

اوداس اتْهاهي ڤْـ- ـتََچ نُوۤي
 چّياۤيـتْي َپـر-َسـْرڤاَرْمبَهى 

 اهييِمى ْپـر  َسـ تَـه ْبَهـكْ- َمـْد يُّـو
 المفردات

 --ّيچاۤيَپريتْ؛  من كل جهد--ىآَرْمَبَه-َسْرڤَ؛  حر من كل شقاء--ڤْياتْهاه-تََچ؛  خالي من الهم--نَهأوداسۤي؛  خبير--كْشَٰٰهَد؛  صفي--شوسيه؛  حيادي--َأنَِپكْشَٰه
 .  حميم--ياهيْپر؛  إلّي--ِمى؛  هو--َسه؛ يتيم --ْبَهكْتَه- َمتْ؛ي الذ--ياه؛ زاهد

 الترجمة
ال  و،الماآل الحر من كل ، البالئنا ه،الخبير ،صفيال ، لألعمالعتيادي االمجرى العلىتمد  ال يعالذيي تيم
 . جداًعليعزيز ، ماثواب دأب على طلب ي

 التفسير
 برحمةض المال تلقائياً رزق ببع ذا اال يرقص طرباًاشه لكن ال بأس بقبول الصدقات و جهد كبير لكسب معلتيمأن يبذل اال ينبغي 

ه داخالً تصفيت مما يعني التيم هي من االمور السهلة على الخدمة التتيمية عند السحر لمباشرة والنهوض يومياًمرتين االستحمام . اهللا
 من الهموم التيميخلو . ةعروفم الاألسفارمؤمن بقدسية  والحياةنشاطات جميع بجوهر التام لعلمه على الدوام  خبير التيم. وخارجاً
 من مما يجعله حراً تعييننما هو  ابدنه بحد ذاته ان لعلمه التعييناتافة ن كتنزهه ع ل وجعاًيتأوه الاالحزاب و إلى هئلعدم انتما

 مما يعني كبير مجهود إلى يحتاج  مبنى كبيربناء ،للمثال. الخدمة التتيمية أصول أمراً يخالف الصفي التيمال يطلب . ةبدنيالع اوجاال
 وال يدخر جهداً في هذا هيكلمع ذلك، فقد يقوم ببناء . للخدمة التتيميةجد فيه فائدة ترجى يدون ان  ال يستهل عمل مثيل التيمان 

 .شخصياً لسكناهالصدد لكنه ال يقوم ببناء دار كبيرة 
 ١٧\١٢. چ.ب

 ينَـ ْدِڤـشْٰـطي اتيشْٰـرِٰ نَـ ْهيُّـو

Yaae Na ôZYaiTa Na Üeií Na XaaeciTa Na k-ax(+aiTa )  
éu>aaéu>aPairTYaaGaq >ai¢-MaaNYa" Sa Mae iPa[Ya" )) 17 ))  

 يتـكْشَٰنَـ كانْٰي شَـتتْـشُونَـ 
 چّياۤيـتْي َپـر-شـوْبهاشـوْبَهى 

 اهييِمى ْپـر  َسـ اهيماْن ْبَهكْتي
 المفردات

؛  من المسعود--شوْبَهى؛  يرغب--كْشَٰتي كانْٰ؛أبداً --َن؛  يشتكي--تيتْشَ شو؛أبداً --َن؛  يحزن-- ْدِڤشْٰطي؛أبداً --َن؛  يبتهج--شْٰياتيرِٰ ْه؛أبداً -- َن؛ الذي--ياه
 .  حميم--ياهيْپر؛  إلّي--ِمى؛  هو-- َسه؛ الذي-- ياه؛ تيم--ماْن-ْبَهكْتي؛  زاهد--ّيچاۤيَپريتْ؛  والمنحوس--َأشوْبَهى

 الترجمة
تيم ، مونة والمنحوسة معاًًكل من األشياء الميهد في زالذي ي رغب؛ي ال يشكو وال ،حزنيفرح وال ي المن 

 .عليعزيز جداً مثيل 
 التفسير

عدم الحصول ب وال يبتئس مريد للحصول على ابن أو كثيراًال يتوق  كما ماديةى ربح أو خسارة حزن عل الصفي وال يالتيم فرحي ال
 الميمونة األعمال ضروب لكفوق  هو. ريد يحصل على ما يحزن عندما الي وال  عزيز عليهءشيكو فقدان ال يش و منهمايعلى أ

ته خدميوجد من عائق يعيق  ال. اهللاكسب رضى  في سبيل مخاطر كل المواجهةليبقى على اهبة االستعداد  كما والمشؤومة واالثيمة
 .ِرشَْنكْعلى  عزيز جداً التيممثل هذا . التتيمية



 ١٩-١٨\١٢. چ.ب

  تْـشَىِرتْيَسَمـه شَـتْراو تْـشَ م

SaMa" Xa}aaE c iMa}ae c TaQaa MaaNaaPaMaaNaYaae" )  
XaqTaaeZ<aSau%du"%ezu SaMa" Sa(r)ivviJaRTa" )) 18 ))  
TauLYaiNaNdaSTauiTaMaaŒNaq SaNTauíae YaeNa ke-NaicTa( )  

AiNake-Ta" iSQarMaiTa>aRi¢-MaaNMae iPa[Yaae Nar" )) 19 ))  

 هيُّوَپـمانَـتَتْـها مانا
ش ـو دوْهكِْهٰش-كَْهى سـو - ـنَٰشْٰتوـۤيـ

 تَـهيڤَـْرجي ڤ- َچَسنَْٰسَمـه 
 ۤيْر ماوني ْستوت-نْدا ي ن-ا يتولْ
 تْيشــتْــنَِكَن يى طُوـشَْٰسنْتو
 ْري َمت-َر يتَـه ْسـتْهِكيَأن
  نَـَرهيُّـويماْن ِمى ْپـرْبَهكْتي

 اتالمفرد
-ۤيتَش؛ هانة وفي اإل--هيُّوَأَپمانَ؛  في التكريم--ماَن؛  كهذا--تَتْها؛  أيضاً--تْشَ؛ الصديقإلى  --ىِرميتْ؛  أيضاً--تْشَ؛  للعدو--شَتْراو؛  يرى بعين واحدة--َسَمه

؛ هانة في اإل--نينْدا؛  مساوي--تولْيا؛  حر من كل شوب--ڤَْرجيتَهڤي-َچَسنْٰ؛  متزن--َسَمه؛  وشقاء--ودوْهكِْهٰش؛  سعادة--ْسوكَْهى؛  حرارة--نَٰوشْٰا؛  في البرد-
 --ماْن-ْبَهكْتي؛  بعزم--َمتيه؛  ثابت--ْستْهيَر؛  دون ملجئ--َأنيكْتَه؛  مع أي شيء--يتْتْشَن ِكنَيى؛  قنوع--َسنْتوشْٰطَه؛  صامت--ّيماون؛  والشهرة--ْستوتيه
 .  إنسان--نََره؛  حميم--ياهيْپر؛  إلّي--ِمى؛ عاكف

 الترجمة
 ، والشقاءالسعادة، الحرارة والبرودة، اإلذاللوتكريم ال أضدادالمتزن ازاء ، الصديق والعدويستوي عنده  من
 من ال ؛ شيءيبأنع اقوال دوماً ، والصموتةبوشمالالصحبة  عن دوماً نائيوال ئة،السيالسمعة  وحسنةالسمعة ال
 .عليعزيز جداً مثله الخدمة التتيمية، شغل ب والمنالعلمفي راسخ ال ،بيتبكترث ي

 التفسير
صيت الحسن والصيت عن ال دوماً يتعالى التيم  لكن المجتمع البشريطبيعةح والذم من يالمد. سوءالمن صحبة دائم الحرية  التيم

ال يعني عدم  صمتال .بالصامتوصف ، ولهذا يِرشَْنكْ سوى عن يتكلم وال الصبر مثال هو المصطنعة و والسعادةوالشقاء السيء
 في سعيد التيم. الرب العظيم هو الكالم عن التيم عند هاوألزم ة الالزمقتصار على الكلمة االلإلنسانينبغي . لغطعدم ال بل الكالم

ال يكترث . يبقى قانعاً لكنه ربما حصل على طعام شهي للغاية تارة وربما ال يحصل على شيء من هذا تارة اخرى. مطلق األحوال
 وجدنا بعض ربما. ثبات عزمه وعلمهثابت بفضل  بل شجرة والقصر وال ينجذب ألي منهماالستوي عنده ظل ذ ي ا لمباتالتيم

 تيماً يصبح ان حدمكن ألال ي.  بكل هذه الصفاتالتيم اتصاف وجوبالتكرار يخدم للتشديد على حقيقة التيم لكن التكرار في صفات 
من تنمية الصفات الحميدة  تيم ال بد لكل من يطلب االعتراف به بصفة. يخلو منها سواهي  التالجميلةصفات تصافه بال ادونصفياً 
يساعدانه  الخدمة التتيمية وِرشَْنكْذكر  إلى  انقطاعه ألنالصفات تلكتصاف بلالضافي  ابذل جهد إلى  ال يحتاجالتيم ان  شكال. أوال

 .تلقائياًعلى تطويرها 
 ٢٠\١٢. چ.ب

 مَْٰدإتَـْم رِٰى تو ْدَهـْرماْمي

Yae Tau DaMaaRMa*TaiMad& YaQaae¢&- PaYauRPaaSaTae )  
é[ÕDaaNaa MaTParMaa >a¢-aSTae_Taqv Mae iPa[Yaa" )) 20 ))  

 وپاَسِتىي َپـْرمْٰكْتَـُهواتْي
  َپـَرما-ْدهانا َمتْ شْـَردَّ

 ااهييـڤَ ِمى ْپـرۤيـتٱ ِتى ْسْبَهكْتا



 المفردات
 --اماهَپَر-َمتْ؛  بإيمان--اْدهاناهشَْردَّ؛  كليا--َپْريوپاَسِتى؛  قال--أوكْتَْم؛  كما--ياتْها؛  هذا--َدْمإ؛  رحيق--تَْمرَِٰأْم؛  من الدين--ْدَهْرَم؛  لكن-- تو؛ الذي--يى

 .  حميم--ااهيْپري؛  لي--ِمى؛  شديد--ڤَۤيَأت؛  هم--ِتى؛ يتيم --اْبَهكْتاه؛ بصفتي كل الوجودالرب العظيم  أنا يجدني

 الترجمة
جداً عزيز ، خيرر األالمصيمني  جاعالًبإيمان، بالكلية نفسه شغل يو، لخدمة التتيميةهذا الدرب القديم لتبع ي من

 .عليجداً 
 التفسير

وهو يقبل بكل من الرب  وهذه الطريقة عزيزة جداً على اهللاللتقرب من ة العليخدمة يوضح هنا دين الشاغل السرمدي ومذاهب ال
بما ال الرب  جابأولرب العظيم ا إلى الخدمة الشخصية إلى  أو المنقطعْبَرْهَمْنالسائر على درب :  ايهما أفضلأْرجوَنسأل . يطرقها

الخدمة بتنمية التعلق  ان خالصة هذا الفصل هي آخر، بكالم.  التحقيق الروحيسبل خير كل الخدمة التتيميةيدع مجاال للشك بأن 
 بإيمان هاحدودو الخدمة التتيميةأحكام وطاعته والتسبيح والعمل ب سيد روحي ثقةواتخاذ  الصالحةة عشرالتتبلور ب الصفية التتيمية

 المطلوب تحقيق الذات الوحيد لالمطلق هي الدرب  ان الخدمة التتيمية عليه، ال شكوبناء. هذا الفصلهو وصية  الدرب هذا. لقوتع
ما جاء  لطبقاً تحقيق الذاتالتسليم بأمر  إلى نتهاءلالال يوصى سوى مفهوم  للحق المطلق فنوراني المفهومال أما .الحق المطلقلنوال 

مفهوم ال في فرد اليعمل. صفي تيم يبقى المفهوم النوراني مفيداً طالما لم تسنح الفرصة للفرد بمجالسة آخر، بكالم. ي هذا الفصلف
تنتفي  الحظ، لحسن.  صفيتيم دام خارج صحبة ماالزم  أمر وهذا ،الروح والمادةبكل من العلم طور  ويتأمل وياجردون  نورانيال

.  صفيةةتتيميخدمة في  ِرشَْنكْذكر في  عندما تنمو رغبته الروحي على درب التحقيق ة التدريجينمية بالتالمرور إلى التيمحاجة 
 القلق بشأن عن  اإلنسان وتغني مالئمةأكثر هي ْبهَچڤَْد چۤيتا الوسطى من الستة لما وصفت في الفصول طبقاً الخدمة التتيمية

 .ربالها تسد تلقائياً برحمة  ألنه البدنيةضروريات
 .الخدمة التتيمية بعنوان ْبهَچڤَْد چۤيتا الثاني عشر من الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَتفاسير  تنتهي هنا إلى

 الفصل الثالث عشر

 



 المتمتع والوعي والطبيعة
 ٢-١\١٣. چ.ب

 اوڤاتْـشَ اْرجوَن

AJauRNa ovac 
Pa[k*-iTa& Pauåz& cEv +ae}a& +ae}ajMaev c )  

WTaÜeidTauiMaC^aiMa jaNa& jeYa& c ke-Xav )) 1 ))  
é[q>aGavaNauvacwd& Xarqr& k-aENTaeYa +ae}aiMaTYai>aDaqYaTae )  
WTaÛae veita Ta& Pa[ahu" +ae}aj wiTa TaiÜd" )) 2 ))  

 ڤَي شامْٰ پوروشَٰـمْٰتيرِْٰپَركْ
  ِاڤَ تْـشَمْٰايـْچ - كْشِٰـتَْر مْٰكْشِٰـتَْر

 يهامشّْتّْإتوْم يِاتَـْد ِڤـد
 ـڤَِكـشَـام تْـشَ يايـْچ مْٰـْچـۤيانَ

 اوڤاتْـشَ ْبَهَچـڤاْن - ۤيشْـر
إ اي كاونْـِتـمَْٰرۤيــر شَمَْٰد

 اِتىيـۤيْدهي اْبهىتإْم كْشِٰٰتَْر
  ْپـراهوهمْٰ تَـيو ِڤـتِّيُِّاتَـْد 
 َدهي ڤ-تَـْد ي تإ ايـْچ - كْشِٰٰتَْر

 المفردات
؛  حتماً--ِاڤَ؛  العاِلم بالحقل--ْمايْچ-كْشِٰتَْر؛  الحقل--شِٰتَْرْمكْ؛  حتماً--ِاڤَ؛  أيضاً--تْشَ؛  الفاعل--پوروشَْٰم؛  قدرة--ْمتيرِْٰپَركْ؛ أْرجوَن قال --ه أوڤاتْشَأْرجونَ
قال  -- أوڤاتْشَْبَهَچڤاْن؛ شْٰنَٰرِٰكْ يا --ِكشَڤَ؛  أيضاً--تْشَ؛  غرض العلم--ياْمْچيا؛  علم--ْمْچۤيانَ؛  اتمنى--هاميشّْتّْإ؛  يفهم--ِڤديتوْم؛  كل هذا--ِاتَتْ؛  أيضاً--تْشَ

 -- ِڤتيِّ؛ الذي--ياه؛  هذا--ِاتَتْ؛  هذا--ىاِتيۤيَأْبهيْده؛  لذا--تيإ؛  الحقل-- كْشِٰتَْرْم؛ّي يا ابن كونْت--كاونِْتيا؛  بدن--رۤيَرْمشَ؛  هذا--َدْمإ؛ يزشخصية اهللا العز
 . مين بهذا من قبل العال--ڤيَده-تَتْ؛  لذا--تيإ؛  العاِلم بالحقل--هْچيا-كْشِٰتَْر؛  يسمى--ْپراهوه؛  هو--تَْم؛ يعلم

 الترجمة
م العاِلوالحقل و )پوروشَ (متمتعالو )ْپَركِْرتي ( هي الطبيعةماعرف ا لو، أود ِرشَْنكْحبيبي : أْرجوَن قال

 ومن يعلم بهذا الجسم  يدعى الحقل،كونْتّي يا ابن ،هذا الجسم: شخصية اهللا العزيزقال . المعلوم والعلم وبالحقل
 . بالحقلمالعاِليدعى 

 التفسير
 ِرشَْنكْأجاب .  وغرضهوالعلم) ْچيا-تَْرِشكْ(الحقل العاِلم بو) تَْرِشكْ (الحقلو) شَپورو (درتقمالو )تيِرْپَركْ(الطبيعة المادية عن ستفهم ا

 ةالنفس المهيأحقل عمل . م بالبدن المادي بالحقل هو العاِلمالعاِل و هو الحقلالماديالبدن ن بأ كل هذه األسئلة، أْرجوَن طرح عندما
 النفس المهيأةحصل ت عليه، وبناء. السيطرة على الطبيعة الماديةفي مسعى  المادي عالقة في الوجود النفس المهيأة. المادي  البدنهو

 .؟ البدن الماديهو وما.  العملحقلهو ذا ه البدن المادياذن، .  على السيطرة على الطبيعة الماديةقدرتهاعلى حقل عمل حسب 
  البدن الماديعليه، وبناء. ة فتحصل على بدن يناسب قدرتها عليها الحسيترضية الالنفس المهيأة تطلب.  بالحواسالبدن المادييتقوم 
المغايرة بين الحقل . )ْچيا-تَْركْش (م بحقل العملالعاِل ولباسه البدني هوعينية ذاته َمن يرى . النفس المهيأة) تَْرِشكْ (لحقل عم يدعى
 مما عينهشيخوخته لكنه ما زال الشخص  إلى يمكن فهم مروره بكثير من التحوالت منذ طفولتهذ  ا أحدعلىخفى تال  الحقل بموالعاِل

 التي  ْسميْننُوهيْد :عبارة. المادي ها فهم مغايرتها لبدنالنفس المهيأة تستطيع ،ذن ا. العملحقلوم بحقل العمل ة العاِلييريدل على غ
 إلى من الطفولةوحده  البدن المادي لىالطارئة مقتصرة عالتغيرات  لكن  البدن المادييتقطن ف النفس ان وردت في البداية تعني

على دراية بأن تلك التغيرات الطارئة مقتصرة على المادي ومالك البدن الشيخوخة،  إلى الشباب ومن الشباب إلى الصباالصبا ومن 
هذه  ليست  لكن" قطأنا "،" كلبأنا "،"امرأة أنا "،" رجلأنا": ألنفسنا أحياناًلقوحن نن. بائن) ْچيا-تَْرِشكْ (المالك ان  مما يدلالمادي هبدن

مثل الثياب  األشياءكثير من نبقى على دراية بمغايرتنا ل نحن. مغاير للبدن الماديبالبدن  العاِلم بينما  بالبدنسوى تعيينات بدنية للعاِلم
 .معنبقليل من الت  للبدن الماديمغايرتنامكن لنا فهم  ي،نحوعلى هذا ال.  كثرة استعمالنا لها على الرغم منوغيرها



 عليه الذي تستطيع صعيدالوصف  إلى باإلضافة )نفسال(م بالبدن المادي  وصف العاِلْبهَچڤَْد چۤيتا الستة األولى من الفصولفي جاء 
الذات ب النفس الهبائيةتربط  التي ةلصلوا الرب وصف ْبهَچڤَْد چۤيتايجري في الفصول الستة الوسطى من بينما  .الرب العظيمفهم 
 األحياء.  في هذه الفصولالنفس الهبائية كما جرى توضيح متبوعية مقام هللا وتابعية مقام الخدمة التتيميةمن باب في القلب  العليا
 إلى  والمعوزمنكوبالثل سعات متباينة مفي  إليه  وتتوجهنتيجة نسيان تبعيتها هللاتعاني  لكنها والظروففي مطلق األحوال تابعة 
 ومن بداية الفصل اآلنسوف يوضح .  أيضاًلك وصف ذتم وقد. حالما تستنير بفضل العمل الصالح  وطالب العلموالمستطلعالمال 

 العلم حصيل وتطرق العمل الصالحبعندما تنشغل  اهللاها طلق بالطبيعة المادية وكيف يالنفس الهبائية قترنتاكيف الثالث عشر، 
 . أيضاًلكذ يوضحولسوف  تها التامة له مغاير على الرغم منبطريقة مالباسها البدني  إلى النفس قد انتسبتل. ة التتيميةالخدمو

 ٣\١٣. چ.ب

 يدّْهي ڤمْٰماي شـاپـتْـ مْٰايـْچ - كْشِٰٰتَْر

+ae}aj& caiPa Maa& iviÖ SavR+ae}aezu >aarTa )  
+ae}a+ae}ajYaaejaRNa& YataGyAna& MaTa& MaMa )) 3 ))  

 ـو ْبهاَرتَٰشِر كْشِٰٰـتْ-َسـْرڤَ 
 مْٰـْچـۤيانَْر يُّوـْچ كْشِٰـتَْر-كْشِٰـتَْر 

  َمـَممْٰ َمـتَـمْٰـنَْچـۤيااتْ تَـْج ي
 المفردات

؛  يا ابن ْبَهَرتَ--ْبهاَرتَ؛  في الحقول البدنية--وٰشِركْشِٰتْ؛  كل--َسْرڤَ؛  اعلم--ڤيدّْهي؛  أنا--ماْم؛  حتماً--َأپي؛  أيضاً--تْشَ؛  العاِلم بالحقل--ْمياْچ-كْشِٰتَْر
 .  لي--َمَم؛ ا رأو--َمتَْم؛  علم--ْمْچۤيانَ؛  ذاك--تَتْ؛  ذاك الذي--ياتْ؛  علم--ْمْچۤيانَ؛  والعاِلم بالحقل--وهيَُّچ-كْشِٰتَْر؛ )البدن(قل العمل  ح--كْشِٰتَْر

 الترجمة
 يا . هو حكميهذا. اًعلميدعى هذا الجسم ومالكه وفهم . جسام بكل األاِلمالعني أبأيضاً علم  ا،ْبهاَرتَ سليل

 لتفسيرا
: هي هذه المواضيع. )الذات العليا والنفس الهبائية(م به المادي والعاِلالبدن بحث في مجال  لدراسةتطالعنا ثالثة مواضيع مختلفة لس

 حقول العمل أو في من كل حقل في الذات العليا والنفس الهبائية: نااثنتن ذاتا توجد. قدرته المادية غير الحيةو قدراته الحيةوالرب 
 . الماديبالبدن ةاِلم العلنفس الهبائيةالبائن عن ا المقتدر العاِلم أنا":امتداده الذات العليان أل ِرشَْنكْ الرب العظيم يقول. بدن ماديكل 
 ."َپَرماتْمابوجه حاضر في كل بدن مادي أنا 

م بحقل العمل  العاِلأنا":برال يقول. ْد چۤيتاْبهَچڤَ نظور دقيقة من مدراسة يدرس حقل العمل والعاِلم بالحقل منكل  يستطيع بلوغ العلم
 عليم بجميع الذات العليا وجهب الرب النافذ.  األبدانسائربجاهل  لكنه فردي ببدنه ال عالماً اإلنسانيكون قد. "بدن من االبدان كلفي 

علم الملك ال يقتصر على  لكن الشخصيه بعقارطن يعلم بكل ما يتعلق  المواكان ربما.  الحياةأبدان جميع أجناسعليم بال هو. األبدان
 مالك اهللا لكن فردي الا لبدنهة المالك هيالنفست  كانربما كذا،. نيالمواطنيملكها  التي عقاراتجميع اليشمل  بل شخصيالقصره 

 . األبدانيعلجم لوهو المالك األالرب  كذا،.  المالك الثانويوالمواطن هو المالك األول للمملكة الملك. على االطالقجميع األبدان 
المهيمن على كل هو  الملك كما ان  الملك األول للحواسهو. )ِكشَشۤيِرْه (ملك الحواس هو اهللا.  البدن المادي من الحواسيتركب 

لنفس اعلم ذ  ام الفائقالعاِل انه  يعنيمما" م أيضاً العاِلأنا":ربال يقول. ة الثانويةالمهيمنرعيته هي  باالصل بينما أعمال المملكة
 :ِڤديةفي الحكمة الـجاء . فرديبدنها المادي المحصور ب الهبائية

يراٰنۤيـشَـريِهـيكْشِٰـتْراٰن
 شـوْبهاشـوْبِهىي شـاپـتْـ َجـمْٰۤيـب

  اتْميُّوچاي  َسـ ِڤـتِّي تان

العاِلم بكل  هو اهللا،  السببلهذا. العاِلم به البدن المادي ومن العليم بكل اهللانب جا إلى داخلهيقطن ب ومالكه تَْرِشكْ  يدعى الماديالبدن
النفس والعلم الكامل بقوام البدن المادي  ان بالقول يتلخص لعمللالعظيم صاحب العمل والصاحب حقل العمل والفرق بين  .الحقول
 الذات العليا واألحياءأن ب الفهم يعني العلم. ِرشَْنكْ حكم هو هذا. ديةِڤ الحكمة الـحسب) ْچۤياَن(اً علم  يسمىالذات العليا والهبائية
 المتمتع بهاو) تيِرْپَركْ( القدرة المادية فهم مقامال بد من . ال يملك علماً كامالًم بالعمل  ال يفهم حقل العمل والعاِلمن كل.  متفردواحد

يجب عدم . المتفاوتة في سعاتهم الثالثةالخلط بين يجب عدم . شَپورو و يتِرْپَركْكل من على  )إشْڤََر(م المهيمن ليالعو) شَپورو(

 اوتْشْياِتى ـياْچ –تَـتَـه كْشِٰـتَْر 



النفوس ي  بالطبيعة المادية هتمتع المادي أو حقل العمل هو الطبيعة المادية، والمالعالم. الخلط بين الرسام والرسَِّمة وحامل الرسَِّمة
بصفة  ْبَرْهَمْنهي  تيِرْپَركْ: ثالثة ْبَرْهَمْنمفاهيم ان : )١٢\١) ْدشَأوَپني شِْڤتاشْڤَتََر جاء في.  العظيم المهيمنيوجد فوقهماو، الهبائية

 أيضاً ْبَرْهَمْنهو  معاً وسيدهما على الطبيعة المادية، السيطرة تطلبأيضاً  ْبَرْهَمْنهي ) ْزجۤيڤَ (النفوس الهبائية ان كما حقل العمل
 .)ْبَرْهَمْم ِاتَتْ-يْدَهْم ڤتْري  ْپُروكْتَْمْم َسْرڤَ\ ا َمتْڤتْشَ ريتاَرْم ْپِرْبُهوكْتا ْبُهوْچياْم (الحاكم الفعلينه لك

 ان قول يمنكل . هو العاصم الثانيولسقوط لواحد عرضة :  االثنيناِلمينالعمن بين  ان أيضاُ هذا الفصل فيكما سوف يتضح 
تتباين . ال يعلمة  يتوهم الحبل حّيمن. " بحقل العمل أيضاًمالعاِل أنا": وضوحيقول بالذي الرب كالم  يناقض نما ا بالحقل واحداِلمينالع

يحل فيها الرب   لكنتباين االبدان رجعلسيطرة على الطبيعة المادية، وهذا م على االنفوس الهبائيةتتفاوت سعات . االبدان واصحابها
الذات  هو ِرشَْنكْ. َنشَاْبهۤوۤييْدَبلَِدڤَ ڤ شْرۤيَل يرأ هو هذا. لداللتها على مجموع األبدانخاص  مغزى تْشَكلمة ل. أيضاً بدور المهيمن

 من حقل العمل كل ة سيديه الذات العليا ان هنا بكل وضوح ِرشَْنكْ يقول. النفس الهبائيةجانب  إلى ي كل بدنتحل ف التي العليا
 .متمتع المتناهيوال

 ٤\١٣. چ.ب

 اْدرِْٰك تْـشَۤي تْـشَ تْشْاي مْٰكْشِٰٰتَْرتَـتْ 

TaT+ae}a& YaÀ Yaad*Kc YaiÜk-air YaTaê YaTa( )  
Sa c Yaae YaTPa[>aavê TaTSaMaaSaeNa Mae é*<au )) 4 ))  

 اتْيتَـشْ تْـشَ اي يكاري ڤ-ْد اي
  ْپـَرْبهاڤَـشْ تْـشَ-اتْ ي يُّـوَسـ تْـشَ 

 وٰنرِٰماِسـَن ِمى شْــتَـتْ َس
 المفردات

؛  أيضاً--تْشَ؛ من الذي --يِاتَه؛  تحوالت--يڤيكار؛  ماذا--ياتْ؛  أيضاً--تْشَ ؛ --اْدرِْٰكۤي؛ يضاً أ--تْشَ؛ ماذا --ياتْ؛ حقل العمل --كْشِٰتَْرْم؛  ذاك--تَتْ
 .  افهم--وٰنرِٰشْ؛ مني --ِمى؛  موجز--َسماِسَن؛  ذاك--تَتْ؛  أيضاً--تْشَ؛  تأثير--ْپَرْبهاڤَه؛  ماذا-- ياتْ؛ الذي--ياه؛  أيضاً--تْشَ؛  هو--َسه؛  ماذا--ياتْ

 جمةالتر
ن مومصدره ما هو  تحوالته، هي ما ؛ هذا وكيف يتركَّبالموجز لحقل العملشرحي  إلى اآلن سمعرجو ان تا

 .ما هي تأثيراتهو، حقل العملم بالعاِل  ذاكهو
 التفسير

لبدن المادي  اجرى بها بناء التي بالكيفية العلم تعيني. األصليمن جهة مقامهما م بحقل العمل حقل العمل والعاِلهنا الرب  يصف
 تلك مصدر إلى باإلضافة ى البدن المادي علتغييرات المادي وكيف تطرأ الالبدن من يعمل طرةبها وتحت سيجبل  التي والعناصر

النفس  ممايزة تعينتكما .  وهلم جراللنفس الهبائية الفعلية وما هي الصورة النفس الهبائية غراض أمنتهىأسبابها وما هو  وتغييراتال
 مباشرة من األوصاف الواردة على لسان ْبهَچڤَْد چۤيتايجب فهم . وغير ذلك نفوذهما وقدراتهما تفاوتفهم و الذات العلياعن  الهبائية

 النفس الهبائية مع في البدن الواحد النافذ الرب العظيممساواة  بعدم حتراز اال ال بد من لكنذلك كل لإلنسان  ليتضحالرب العظيم
 .المقتدرب قدرة الساواةميشكل  لكألن ذ) جۤيڤَ(

 ٥\١٣. چ.ب

 مْٰتَـچـۤيـْر َبهوْدها يْبهيـٰشرِٰ

‰izi>abRhuDaa GaqTa& ^Ndaei>aivRivDaE" Pa*Qak(- )  
b]øSaU}aPadEêEv heTauMaiÙivRiNaiêTaE" )) 5 )) 

 تَْهـْكرِٰه ْپـيْدهايڤيْر ڤيْبهُدوـَهـنْشْتْـ
 ڤَيشاتْـشْ ي َپـدا-تَْر  سۤو-ْبَرْهَم 

 هيتايتْـششْـينيْر ڤيِهتوَمـْدْبه
 المفردات

-ْبَرْهَم؛  إختالف--تَْهْكرِْٰپ؛  شتى--ڤيڤيْدهايه؛ الِڤديةَمنْتْرات  بال--ْبهيهُدوَهنْشْتْ؛  وصف--ۤيتَْمچ؛  بطرق مختلفة--َبهوْدها؛ اء بواسطة كبار الحكم--يْبهيهشْٰرِٰ
 .  حتماً--يهيتاتْشڤينيشْ؛  مع السبب والمسبب--َمْدْبهيه-ِهتو؛  حتماً--ِاڤَ؛  أيضاً--تْشَ؛ تَْر من السۤو--َپدايه؛ دانْتَ من الِڤ--تَْرسۤو



 الترجمة
 ِڤدانْتَوال سيما  ِڤديةشتى الكتب الـ الحكماء في مختلف هشرحان العلم بحقل العمل ذاك والعاِلم بالعمل، قد 

 .بكل الحجج من باب العلة والمعلولؤيد  ومسۤوتَْر
 التفسير

العلماء  الذي يقتضي استناد ِڤديالـرف  لكنه يتماشى مع الع توضيح هذا العلمبصدد هو المرجع األخير ِرشَْنكْ الرب العظيم
 أو األحياءوسائر اهللا تتضارب حولها اآلراء والمتعلقة بوحدة  التي  أكثر النقاطِرشَْنكْ يوضح .دوماًالسابقين المراجع  إلى األقطابو

ِڤدانْتَ  كاتب ڤْۤياَس ِدڤَ. "مختلف الحكماء إلى إستناداً"كالمه بعبارة الرب يبدأ . ِڤدانْتَ سۤوتَْرالكتاب المعروف  إلى سنادباال ثنائيتهما
 ِدڤَ ڤْۤياَس والد راشََرَپ ان كما. ِڤدانْتَ سۤوتَْريضاح الثنائية على أتم وجه في  اجاء. العظيمالرب جانب  إلى  المراجعيركبهو  سۤوتَْر
  وجودنا في أبدان مادية على الرغم منونعلي النفوس ومختلف أناو أنت، ،نحن: كتبه الدينية أحد  فييذكر الحكماء أيضاً وكبارمن 

 ينزل بعضنا عليه، وبناء. السابقةأعمالنا ثواب   الثالثة الطبيعة الماديةشواكلمسار  في اآلنلقد سقطنا . ) …ى تْشَ تَتْهانْيْمڤَتْأَهْم (
في  شواكلالهذه  وتتبدىحده و رفيعة ووضيعة هو الجهل شواكل وجود مرد.  اآلخر منازل وضيعةبعضناينزل  بينما منازل رفيعة

كما جاء . ة عنهاعليبل   الثالثة الطبيعة الماديةشواكلشاب بت الو للسقوط ة غير قابلالذات العليا  لكناألحياءعدد غير منحصر من 
 .الماديوالبدن متناهية  الالالذات العليا والنفس الهبائية بين باينعن وجود ت ْدشَأوَپنيكَطَْهى في ال سيما  األصلية وِڤديةفي الحكمة الـ

 األحياء يصف طبيعة ِڤَدياجوْر وهو فرع من  ْدشََپنيأويا ۤييرتايتِّ للمثال،. ِڤديةالـ األسفارمختلف  إلى  تشيرْبهيهُدونَْهشْتْكلمة 
 .شخصية اهللا العزيزو

َرْهَم ْب: )٩\٢( ْدشََپنيأويا ۤيريتايتِّ جاء في. ياالذات العل والنفس الهبائية: ْچيا-َرِشكْهو حقل العمل ويوجد اثنان من  تَْرِشكْ ،وكما مر
تحقيق الحق  في ثموهذا تحقيق مادي هللا . )َمۤيا-أنَّ(عتماد على الطعام للحياة  االتدعى التي تظهر قدرة الرب. هاتْشْتيْپَر ْمَهپوتّْشّْ

وسع التحقيق وراء عالمات الحياة حتى يبلغ حلة ت مرفي. )َمۤيا-َنْپرا( بعد تحقيقه في الطعام هاأو صورالحياة المطلق في عالمات 
بتبين المغايرة بين الفرد يبدأ حيث  ْبَرْهَمْنوهو طور فهم َمۤيا -يْچۤياَنڤتبلغ مرحلة  ثم) َمۤيا-ْچۤياَن (نقطة التفكير والشعور والمشيئة

مراقي  من درجاتة  عليه، توجد خمسوبناء. )َمۤيا-آنَنَْد( البهجة  واالخير وهوالتالي طورالعقله وعالمات حياته وبين ذاته ثم يدخل 
َمۤيا -ْچۤياَن وَمۤيا -َنْپرا وَمۤيا -أنَّ: منها  الخمسةبين من  االولىالوجودية الثالثة الحاالت .َهْمشّْپوتّْ ْبَرْهَمطور  وتدعى ْبَرْهَمْنفهم 
 ان الرب سۤوتْر ِڤدانْتَجاء في  كما. َمۤيا-آنَنَْد ويسمى تلك عن كل حقول العمل عليالرب و ،النفوس المهيأة بحقول عمل تتعلق

. ةالعليه جتهب أجل التنعم بمنَمۤيا -أنَّ وَمۤيا -ْچۤياَن وَمۤيا -َنْپرا وَمۤيا -اَنيْچۤيڤ إلى الربيتوسع . )ْبْهياساتْٱَمۤيا -آنَنَْد(عظيم البهجة 
المتعة تبلغ الكمال عندما تقرر  النفس المهيأة ان مما يعنيبائن عنها َمۤيا -آنَنَْد هي المتمتعة بحقل العمل هذا بينما النفس المهيأة
مة اِل العصفتها بللنفس الهبائيةالصورة الحقيقية  بالحقل والعظيمم العاِل دور بهللاحقيقية  الصورة الهي تلك. َمۤيا-آنَنَْدبالتوافق مع 

 .سۤوتْر -ْبَرْهَم  أو سۤوتْرِڤدانْتَعن هذه الحقيقة في  ينبغي للفرد البحث .طبيعة حقل العملالصورة الحقيقية ل وتابعةال
 -شْتَْپراتْ تو تَو ) ١٨\٣\٢ (ما شْروِتهتْنا، يياْد أشْروِتهڤ :بعضها. لعلة والمعلولا إلى ستندم سۤوتْر -ْبَرْهَمحكم ترتيب جاء هنا ان 

 ناألعظم من بي خيرال والثالثة على الرب النفس الهبائية الثانية علىتدل الحكمة االولى على حقل العمل وتدل ). ٤٠\٣\٢ (هِتورهتْشْ
 .األحياء واتجميع جل

 ٧-٦\١٣. چ.ب

 ُروكاتانى اَهنْٰ ْبهۤو-َمـها 

Maha>aUTaaNYahªarae buiÖrVYa¢-Maev c )  
wiNd]Yaai<a dXaEk&- c PaÄ ceiNd]YaGaaecra" )) 6 ))  
wC^a Üez" Sau%& du"%& SaºaTaêeTaNaa Da*iTa" )  
WTaT+ae}a& SaMaaSaeNa Saivk-arMaudaôTaMa( )) 7 ))  

 اكْتَـْم ِاڤَ تْـشَيْر َأڤْـيبودّْه
  تْـشَمْٰكَـيَدشـا اٰنيۤيإنْْدري

 اشَـراهتْـُچو -ا ييرـنْْدتْشّْ شَـتَْپـنْۤ
إ مْٰ دوْهكْـَهـمْٰـه سوكْـَهـشَٰها ْدِڤـشّْتّْ

 هي ْدْهرِٰتناتَـِشتْــهاتَشْ ْچَسنْٰ



  َسماِسـَنمْٰكْشِٰٰتَْرِاتَـتْ 
 تَـْمرِٰوداْهأكاَرْم ي ڤ- ـَس

 المفردات
-كَْمِا-َدشَ؛  الحواس--إنْْدريۤياٰني؛  أيضاً--تْشَ؛  حتماً--ِاڤَ؛  الوعي الجامع--َأڤْياكْتَْم؛  فطنة--بودّْهيه؛ الباطلة أنا --كاَرهَأَهنْٰ؛  العناصر العظيمة--تانيْبهۤو-َمها
 --دوْهكْهْم؛  سعادة--سوكَْهْم؛  بغض--هْدِڤشَٰ؛  رغبة--هاشّْتّْإ؛  المحسوسات--اشَراهتْ-ُچو-إنْْدرييا؛  أيضاً--تْشَ؛  خمسة--شَتَْپنْۤ؛  أيضاً--تْشَ؛ عشر أحد -

؛  مع تفاعالت--ڤيكاَرْم-َس؛  موجز--َسماِسَن؛  حقل العمل--كْشِٰتَْرْم؛  كل هذا--ِاتَتْ؛  قناعة--ْدْهرِٰتيه؛  عالمات الحياة--تَناِشتْ؛  المجموع--هاتَهْچَسنْٰ؛ شقاء
 .  ممثَّل--تَْمرِٰأوداْه

 الترجمة
والمحسوسات  ،العقلو ،الحواس العشرة، والالمتشكلو ،الفطنة، واألنا الزائفة، والخمسة عظيمة الالعناصر
 جميعها - والقناعات الحياةعالمات ، وحاصلالع وجممالو ،الشقاءو ،السعادةو ،البغضو ،الرغبةو ،ةالخمس

 .هاوتفاعالتنشاطات تشكل حقل البإيجاز 
 التفسير

 ةِڤدي الـتَمنْتْرالـ واالحكماء لكبار شرعيةالبيانات ال إلى ستناداً ا والهواء واألثيراألرض والماء والنار: عناصر هذا الكون هي
أو الكامنة  والفطنة والحالة اللطيفة األنا الزائفةهناك  ثم) ْبهۤوتَ-َمها (العناصر المادية الخمسة  هيهذه. ِڤدانْتَ سۤوتَْر نصوصو
 حواس العمل ثم لمس واألنف واللسان والذنواالالعين : وهي الخمسة يةخبار االحواسالهناك  ثمالثالثة   الطبيعة الماديةشواكلل

ذن، يصبح مجموع الحواس  ا.داخلية الالحاسةى دعيو الحواس فوقالعقل يوجد  ثم نالسبيال وييدواألرجل وت واألالص: الخمسة
عليه، بناء و.  والصورة واللمس والصوتوالطعمالرائحة : وهي الخمسة المحسوسات هناك ثم  اذا شملنا العقل حاسةةاحدى عشر
 عندما يقوم بدراسة تحليلية  وجهخير على العملفهم حقل   اإلنسانيستطيع. ينوالعشر العناصر األربعة تلك مجموع هوحقل العمل 

تمثل العناصر المادية الخمسة  التي تفاعالتالي لذة وااللم وهوجد الرغبة والكراهية والسعادة والت ثم لتلك البنود االربعة والعشرين
 األناوالعقل المؤلف من البدن اللطيف فظاهرة  ،عتقادواالوعي  الشعور أوالتمثل  التي  الحياةعالماتأما  و البدن المادي الكثيففي

 .  متضمنة في حقل العملالثالثة اللطيفة العناصر  وتلكوالفطنة
 الطبيعة شواكليتمثل الوعي بالفطنة المتمثلة ب. ة وآياتها في المفهوم الماديزائف الان الكثيفة لألظواهر الخمسة هي الالعظيمة العناصر
 .ْپَرْدهاَنتدعى  في حالتها اللطيفة أو الكامنة والتي لثالثة االمادية

 ْبهَچڤَْد چۤيتا فيتوسع وال يرد ب يلزمه دراسة الفلسفة ، مع تفاعالتهاتفاصيلها على العناصر األربعة والعشرين بكل طالع اال يودمن
 . موجز لهاسوى 
الدة والنمو والبقاء لبعض الوقت ثم التناسل والضمور الو:  وتطرأ عليه ست تحوالت هي العواملتلككل ظاهرة  هو البدن

 .)ْچيا-تَْرِشكْ (هم ب العاِلهمالك على خالفشيء مادي زائل  الحقل هو لذلك،. واالنحالل



 ١٢-٨\١٣. چ.ب

 تْـڤَـْميتْـڤَـْم َأَدْمْبهيَأمان

AMaaiNaTvMadiM>aTvMaih&Saa +aaiNTaraJaRvMa( )  
AacaYaaeRPaaSaNa& XaaEc& SQaEYaRMaaTMaiviNaGa]h" )) 8 ))  

wiNd]YaaQaeRzu vEraGYaMaNahªar Wv c )  
JaNMaMa*TYauJaraVYaaiDadu"%daezaNaudXaRNaMa( )) 9 ))  

ASai¢-rNai>aZv(r)" Pau}adarGa*haidzu )  
iNaTYa& c SaMaictaTviMaíaiNaíaePaPaitazu )) 10 ))  

MaiYa caNaNYaYaaeGaeNa >ai¢-rVYai>acair<aq )  
iviv¢-deXaSaeivTvMariTaJaRNaSa&Said )) 11 ))  
ADYaaTMajaNaiNaTYaTv& TatvjaNaaQaRdXaRNaMa( )  

WTaGyAnaiMaiTa Pa[ae¢-MajaNa& YadTaae_NYaQaa )) 12 ))  

 ْر آْرَجـڤَـْمي كْٰشـانْتأهيمْٰسا
آ مْٰـتْـشَپاَسـنَـْم شـاويُّوشـاْرتْـ

 ـَرَهـهيْچني ڤ-اْم آتْـَم يْريْستْها
 

 اْميـْچرايـو ڤااْرتِْهـٰشۤييرإنْْد
 كاَر ِاڤَ تْـشََأنَـَهـنْٰ

 -ي اْدهۤي ڤْـ- َجـرا -و يتْرِٰ ْم-َجنْـَم 
 ـانوَدَرشَـنَـْمٰشُدو -دوْهكَْهى 

 
 ـهَچـڤَـنْٰشْٰيْر َأنَـْبهيَأَسـكْت
 ـوٰشيهادرِٰـْچ - داَر -پوتَْر 

 مْٰـڤَــتْتَّيشـتْـ -ام تْـشَ َسَم يتْين
 ـوٰشيـَپـَپـتِّطُوشْٰـيشْٰـطانإ

 
 يُّـوِچـَن -ا يشـانَـنْتْـ يَِّم

 ۤيٰنيشـارتْـياْبهيْر َأڤْـْبَهكْتي
 تْـڤَـْمي ِسـڤ- ِدشَ -كْـتَ يڤيڤ

ـْٰ-ْر َجـَن يَأَرت  يـَسد َس
 

 مْٰاتْـڤَـيتْي ن- ْچـۤياَن -تْـَم ْدْهـۤياَأ
  َدْرشَـنَـْم-ْرتَْهى ْچـۤيانا -تَـتّْـڤَ 
 كْتَـْمُروْپـي تإـْم ْچـۤيانَِاتَـْج 
 اتْهاينْٱ تُواْد َأيـْم ْچـۤيانََأ

 المفردات
 --ْمتْشَشاو؛  إتخاذ معلم روحي--أوپاَسنَْم-شاْرياتْآ؛  بساطة--آْرَجڤَْم؛  تحمُّل--نتيهاكْٰش؛  المسالمة--أهيمْٰسا؛ كبرياء الخلو من ال--َأَدْمْبهيتْڤَْم؛  ضعة--َأمانيتْڤَْم
 --ِاڤَ؛ األنا الزائفة الخلو من --كاَرهَأنََهنْٰ؛  زهد--ْمْچياڤايرا؛  بصدد الحواس--وأْرتِْهٰش-إنْْدرييا؛  االنضباط الذاتي--َرَههْچڤينْي-آتَْم؛  ثبات--ْستْهايرياْم؛ نظافة
 --َأَسكْتيه؛  مراقبة--َأنوْدْرشَنَْم؛ العيب --شَُٰدو؛ للشقاء --دوْهكًْهى؛ والمرض --اْدهيۤيڤْ؛  شيخوخة--َجرا؛  موت--تْيورِْٰم؛  للوالدة--َجنَْم؛  أيضاً--تْشَ؛ حتماً

-شْٰطَإ؛  اتزان--ْمشيتَتّْڤَ-َسَم؛  أيضاً--تْشَ؛  ثابت--نيتْياْم؛  النص وملحقاته--وآديٰش-َهىرِْٰچ؛  زوجة--داَر؛  لالبن--پوتَْر؛  دون شوب--هَچَأنَْبهيشْڤَنْٰ؛ دون تعلق
 دون --ّيشارينتَْأڤْياْبهي؛  عبادة--هْبَهكْتي؛ ةفي الصالتتيمية بالخدمة --َنِچيُّو-َأنَنْيا؛  أيضاً--تْشَ؛  إلّي--َميِّ؛  حصل--وأوَپَپتيٰش؛  والمبغوض--َأنۤيشْٰطَ؛  المطلوب-



؛  في علم--ْچۤياَن؛  ينتسب إلى الذات--تَْمْدْهۤياَأ؛  لعموم الناس--َسْمَسدي-َجَن؛  دون تعلق--يهَأَرت؛  يطمح--ِسڤيتْڤَْم؛  مواضع--ِدشَ؛  للخلوة--ڤيڤيكْتَ؛ انقطاع
؛  جهل--ْمانَْچۤيَأ؛  معلن--كْتَْمُروْپ؛  لذا--تيإ؛  علم--ْمْچۤيانَ؛  كل هذا--ِاتَتْ؛  فلسفة--َدْرشَنَْم؛  للغرض-- َأْرتَْهى؛الرببعلم ل ل--ْچۤياَن-تَتّْڤَ؛  ثبات--نيتْياتْڤَْم
 .  آخر--َأنْياتْها؛  من هذا--ِاتَه؛  ذاك الذي--ياتْ

 الترجمة
 ،الثباتو ،النظافةو ،سيد روحي ثقةمن  لدنواو ،البساطةو ،َجلدالو العنف،الو ،النزاهة من الكبرياءو ،التواضع
 والموت الوالدةشر ، وإدراك األنا الزائفةغياب و ،الحسية شبعةلتمحسوسات اي والزهد ف ،الذات وتمالك

، واتزان العقل في هتوابعطفال والزوجة والبيت وباألالحرية من التكبل وعدم التعلق؛ و ،والشيخوخة والمرض
 ،وامعالرد عن تجمنعزل، والنفراد في مكان اال إلى تطلعالو ،يبحبوالخالص تتيم الثابت السراء والضراء، وال

سواها سوى  وما كل هذه أعلنها علماً - الحق المطلق  عنبحث الفلسفي وال؛تحقيق الذاتبأهمية تسليم الو
 .جهل

 التفسير
يمكن لمن ينتهج هذا النهج . تفاعل حقل العمل بأنه ضعاف الفطنة ادعاء بعض  على الرغم منان نهج العلم هذا هو النهج السليم

 في جاء. مر وصفها وليس تفاعلهاالتي  البنود األربعة والعشرينوهو وسيلة الفكاك من رهن الحق المطلق العلمي فهم وجود 
 الخدمة التتيمية إلى ينتهيالنهج العلمي "هم نقطة في أوصاف هذا المنهج العلمي وهي أ ،السطر االول من النص الحادي عشر

 لسبب ةعليال الخدمة التتيمية إلى وصولعن ال  اإلنسانروقصحال ب خاصة  قيمةكل التسعة عشر المتبقية البنودتفقد  ذن، ا."ةفيالص
 مبدأ. ِرشَْنكْتام لـذكر ب الخدمة التتيمية إلى أخذذا  ابداخله تلقائياً  عشر األخرىالتسعةالبنود تلك تتطور  سوف  لكنمن االسباب

تبدأ . الخدمة التتيميةسبق له دخول  بالنسبة لمن حتى ، الثامنالنصفي جاء  لما طبقاً  أساسي ال غنى عنه هو مبدأسيد روحياتخاذ 
 هذا هو الدرب الفعلي العلمنهج  ان  هنا بوضوحِرشَْنكْ شْرّي الرب العظيم يذكر. ثقةروحياً  سيداً  اإلنسانالعلية عندما يتخذ حياةال

 .جهل مطبق هو بعيد عنه تخمين وكل
مدة من تكريم الترضية المست إلى  التلهفعدموجوب يعني التواضع : العلم المحدد هنا على النحو التالي من بنوديمكن تحليل 

 هانةاالكريم أو  الت لكنقبل اآلخرين من كريمتلقي الت إلى لى التلهفيحفزنا ع المادي ولباسها البدني النفسعينية مفهوم . اآلخرين
 خداعلهذا ا إلى يتوق ان لإلنسانينبغي ال .  الماديه بمغايرته لبدنمالعاِلكامل العلم أو عند  الجدوى ةالبدن المادي عديم إلى ةالعائد
دور المرشد نتحل ومن ثم يفعلياً   ال تعمل باالصول الدينيةجماعة ما إلى ونجده ينضم أحياناً الدينية ةسمعال  اإلنسانينشد. المادي
 .هذه البنود لقياس مدى تقدمه الفعلي في العلم الروحي إلى ستناد االلإلنسانينبغي . حتى دون فهم أصول الدين الديني

تعاني . معناه الفعلي هو عدم وضع اآلخرين في حالة من البؤس لكن  البدن المادياهالك أو قتل بمعنى عدم غالباًيؤخذ الالعنف 
لهذا السبب، كل من ال يعمل . وبدنها المادي النفسعينية  لوقوعها فريسة الجهل المتمثل بمفهوم على الدوامغالبية البشر العذاب 

 تنويراً للبشرية  بذل كل ما في وسعه لنشر العلم الحقيقيلإلنسانينبغي .  العنفيمارس ،العلم الروحي إلى على رفع البشرية
 .هذا هو الالعنف. للخروج من العلقة المادية

هانات  االنلكثير م تعرضي الروحي،العلم في تقدم ال إلى المتفرغ. إذاللهمو اآلخرين اتهان احمل على تالنفستعويد  يعني الصبر
للخدمة للخطر على يد والده الذي كان معادياً  ْپَرْهالَد ةتعرضت حيا. الطبيعة الماديةبحكم  متوقع أمر هذا. سواه على يد ذاللواإل

 لكن  انه لم يكن يتجاوز الخامسة من العمر على الرغم من والده لقتله بوسائل عديدةسعى. العلم الروحي على هعند اقبال التتيمية
 العلمفي وجه التقدم في تقف  التي عقبات ال على الرغم منعزم تقدمنا بمتابعةوصبر لنا النبغي  يذن، ا. صبر على ظلمهْپَرْهالَد
 .الروحي
 ذ يستحيل اضروري أمر سيد روحي ثقة اتخاذ.  عدوهامام حتى مواربةلكشف عن الحقيقة دون باعني صراحة الفرد  تالبساطة

 تواضع وتقديم كل بكل السيد الروحي الثقةالمثول بين يدي  ينبغي للمريد. سيد روحي ثقة تقدم في العلم الروحي دون حرازا
 هدون عملببركته حتى   فورياً المريد تقدماًيحققو ِرشَْنكْممثل  هو السيد الروحي. ته بمباركيرضىحتى  إليه  الخدمةضروب

 . دون تحفظالسيد الروحي خدم منسهل على العمل بها يصبح أ ان  أواألحكام والحدودب
 :وتسبيح ِرشَْنكْ ذكر مواصلةالداخلية تعني  بينما  الخارجية تعني االستحمامالنظافة. رية للتقدم في الحياة الروحية ضروالنظافة
الغبار المتراكم هذا التسبيح ينفض . َهِرى َهِرى راَم راَم راَم َهِرى راَم َهِرى - َهِرى َهِرى ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ َهِرى ِرشَْنكْ َهِرى

 .العقلمرآة ن ع السابق ثوابلل



 يعني وجوب عدم الذات لكُم.  دونهحراز تقدم ملموس ا وال يتم في الحياة الروحيةتقدمالحراز  اعزم علىال يعني وجوب الثبات
 عن درب يبعدهعن كل ما االعراض  وتعويد نفسه على ذلك لإلنسانينبغي .  التقدم الروحيدرب على يشكل عائقاًكل ما قبول 

 إلى االستجابةعدم  لإلنسانينبغي . ال تنقطع عن طلب الترضيةدرجة انها  إلى  قويةالحواس. فعلي هو الزهد الهذا. روحيالتقدم ال
الحواس واكثرها  وأصعب  أهماللسان.  الروحيةالحياة في  تحقيقاً للتقدمد الكفافقتصار على ح اال بلمطالبها غير الضرورية

 عليه، ينبغي وبناء.  اللسان هي التذوق والنطقوظيفة. ضبط لسانه  استطاعذاا حواسهية بق ضبط ى الفردسوف يسهل عل .جموحاً
 الصورة إلى سوى النظرسماح لها يجب عدم ال العين، جهة من. َمنْتَْر ِرشَْنكْ َهِرى وتسبيح ِرشَْنكْفضل  تذوقب دوماً شغل اللسان

 هذا. ِرشَْنكْ إلى ر المقدمةوشم الزهباألنف شغل  وِرشَْنكْالسماع عن بن ذ ينبغي شغل اال،كذا.  مما يكفل ضبطهاِرشَْنكْـيلة للجما
أما . مقصوده االول والوحيد الخدمة التتيميةن أ والخدمة التتيميةعلم يبرز  ْبهَچڤَْد چۤيتا ان ، ويستفاد هناالخدمة التتيمية نهج هو

 .ْبهَچڤَْد چۤيتا هي جوهر  لكن الخدمة التتيميةقضايا أخرى إلى لع المطالهاء اعلىون ، فيعملْبهَچڤَْد چۤيتالى الحمقى ع نيالمعلق
 األنا الزائفة  لكناألناال بد من وجود .  والذاتبدنلغيرية ا فهمهي باقية  الاألنا. النفسوالبدن عينية  تعني القبول باألنا الزائفة

تلك أو " ناأ". )ْبَرْهماْسمي مآَه ( أنا روحو أْبَرْهَمْنأنا  :)١٠\٤\١( ْدشَ أوَپنيياَكنْآَرَهْد ِرْبفي جاء . باقيةال األنا على خالفمذمومة 
 ان هو الفردية لكن عندما يتوهم الفرد" أنا"بـ الشعور . أيضاً تحقيق الذات من المحررةفي المرحلة الفردي هو وعي دائم  وعيال

 بعضقول ي. ما يتم فهمها على الوجه السليمعند الباقيةتكون الفردية و ةزائفئل عين فرديته فتسمى الفردية ال المادي الزاالبدن
 زائفال واجبنا بالطبع طرح التوحد من. ة هي الهويةشخصيهذا محال ألن ال لكن  بالكليةشخصيةالفالسفة بوجوب طرح ال

 .البدن المادينا الروحية بشخصيتل
 في يرد. ِڤدية الـاألسفارختلف د توضيح الوالدة في مير.  والموت والشيخوخة والمرضالوالدة وةشقافهم  إلى ينبغي للفرد السعي

نسيان العذاب . الوالدة فهم شقاوةمن الالزم و.  الخومعاناته الجنين ووضعه في رحم األم حياة لتصويري وصف شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم
جاء  الموت عند لحظة ذابعمختلفة من الضروب  توجد كذا،. لتناسخناحل الذي مررنا به في الرحم هو سبب عدم بحثنا عن 

 ال. لدى كل منا خبرة عملية بهما جهة المرض والشيخوخة، من. روفة ومن الضروري بحثها المعِڤديةالحكمة الـ أسفاروصفها في 
لن نجد دافعاً للتقدم في الحياة الروحية دون تكوين نظرة تشاؤمية ازاء . ال مفر منهما لكن المرض أو الشيخوخةمصاب  أحد طلبي

 .بعين االعتبار  والموت والمرض والشيخوخةالوالدة عذابمادية آخذين ه الحياة الهذ
 ال ينبغي  لكنهم موضع طبيعي للحنان ألنتجاههممشاعرنا نكار  اذلك ال يعني ،بيتوالاألطفال والزوجة قطع التعلق ب جهة من

ى ل عليسهس .بيتتحقيق السعادة في ال لوسيلة خير هو ِرشَْنكْذكر .  على درب التقدم الروحيعوائقالتعلق بهم حالما يصبحوا 
 ِرشَْنكْ َهِرى : ما يحتاجه هو تسبيحجل. ةكليبال ِرشَْنكْذكر  إلى منقطعاً كان ذا اِرشَْنكْذكر سهولة له بيتدخال السعادة على الفرد ا
ْبهَچڤَْد مثل كتب بحث  وِرشَْنكْفضل وتناول  َهِرى ِرىَه راَم راَم راَم َهِرى راَم َهِرى - َهِرى َهِرى ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ َهِرى
 عويد جميعت لإلنسانينبغي . إنسان كفيلة بتحقيق سعادة كل النشاطات األربعة هذه. ِرشَْنكْصورة  عبادة وشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم  وچۤيتا

 َهِرى - َهِرى َهِرى ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ َهِرى َنِرشْكْ َهِرى :وتسبيح والمساءفي الصباح ذ بإمكانهم التجمع  اته عليهاعائلأفراد 
  األربعةالنشاطاتهذه منوال عمالً بالصياغة حياته العائلية على هذا من يستطيع كل .  سويةَهِرى َهِرى راَم راَم راَم َهِرى راَم

 تعذر ذلكذا ا العائليةحياته  ال بد له من اعتزال كنل الزهدسلك ة ودخول ي العائلحياتهاعتزال  إلى حاجةب ال يعود ِرشَْنكْلتنمية ذكر 
 يكن لم. أْرجوَنبـ  أو خدمته تأسياً ِرشَْنكْفهم  بكل شيء في سبيل  التضحيةلإلنسانينبغي .  للتقدم الروحيمالئمةوكانت غير 

التجرد عن . ِرشَْنكْ فهم وجه في اًعوائقنهم كانوا أدرك ا وقتلهم حالما وقاتل ِرشَْنكْ ألمر صدع لكنه عائلته أفراد  قتليطلب أْرجوَن
 .أو شقاء تام في هذا العالمتامة  سعادةتحقيق  واجب في كل االحوال إلستحالة  العائليةالحياةسعادة وشقاء 

مكن  يال. ْبهَچڤَْد چۤيتا وصيةحسب  تعويد نفسه على الصبر لإلنسانينبغي . الماديةللحياة من العوامل المالزمة  والشقاء السعادةان 
من . تزان ازاءهما تلقائياً االلتحقيقلحياة المادية مسالك ا عن التجردلذلك، تقتضي الحكمة . والشقاءالسعادة جلوة وخلوة حد منع أل

 الالروحي و المقام  لن يؤثر ذلك فينا عندما نبلغ لكنمكروهنصاب ب الطبيعي شعورنا بالسعادة عند تحصيل مطلوب وبالشقاء عندما
 العبادات التسعة على عكوفانحراف تعني ال دون ِرشَْنكْ إلى ذ ان الخدمة التتيمية التحقيقه غير منقطعة تتيمية خدمة اداء بد لنا من

 . من االلتزام بهذه الطريقةمفر ال. الفصل التاسعالنص االخير من في وغيرها كما ترد  والسجود عظيموالت صغاءالتسبيح واإل: وهي
 هذات امتحان لإلنسانيمكن .  الطيور على شاكلتها تقع ألن بالمادييناالختالططلب  إلى سالك الحياة الروحيةال يعود  ان  البديهيمن
ملذات دور السينما أو ال ضرورة لها وارتياد  التي رياضة ذوقه بالالتيميفقد . ة العشرة البغيضعتزالا إلى  مدى ميلهتحسسل

ال  لكن دراسة الحياة الجنسية أو غيرهابخصصين المت كثير من العلماء والفالسفة ثمة .الحفالت االجتماعية لعلمه انها مضيعة للوقت
 هي اجراء البحث الفلسفي لتبين جوهر ْبهَچڤَْد چۤيتاتوصية . ألنها دون جدوى وتافهة ْبهَچڤَْد چۤيتا إلى ستناداً ادراساتقيمة لهذه ال

 . وفهمهاالنفس



 النفس الهبائية والذات العليا الصلة القائمة بين أخذال بد من . تحقيق الذات بصددى األخص  عملية عليُّوچا ْبَهكْتي ان  هناوضحي
 كما  على األقلْبَهكْتيمن مفهوم مستحيل  الذات العليافي  النفس الهبائيةذوبان . الخدمة التتيميةطرح سؤال  حالبعين االعتبار 

خدمة قديمة باقية لكنها ال تفيد  الخدمة التتيمية ذن، ا.)نيتْياْم (ي خدمة أزلية هالذات العليا إلى النفس الهبائيةخدمة  ان هنايتضح 
 .سوى عند التأصل بتلك القناعة وإال فإنها مضيعة للوقت

و  ْبَرْهَمْن: يتم على ثالثة أطوار حق المطلقالذات فهم ان  ونيعلمالحق المطلق ب العلماء: )١١\٢\١ ( شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم جاء في
ينبغي وبناء عليه، . الحق المطلقالكلمة الفصل في  هو ْبَهَچڤاْن. )ياْم أْدڤَْچۤيانَْمياْج  ْمڤّ تَتّْْزيَدڤَ ڤتَتّْ تَتْ نْتيَدڤَ (ْبَهَچڤاْن و َرماتْماَپ

 . كمال العلمهو هذا. الخدمة التتيمية إلى واالنقطاعالحق المطلق الطور الثالث لفهم  إلى الوصول
الحق  يةشخصفهم  نقطة حتىالتواضع التحلي ب من  ابتداءالطابق العلوي إلى وينتهيمن الطابق األرضي يبدأ  سلماً يمثل هذا النهج

المحقق قاصر العلم يبقى وف  س لكنبدرجات متفاوتة حسب سعة كل منهمالرب يترقى المحققون في معارج العلم ب.  العظيمالمطلق
  الروحي بوقت واحدالعلموالتقدم في الرب منافسة  من يطلب كل. ِرشَْنكْفهم تمثل   التيأعلى درجات سلم العلم إلى قبل وصوله

 عن توهم  اإلنسانال يفتر. الطبيعة المادية رأس دعاء اإللهيةوا اضع دون توالفهم مؤذ ان هناوضح ي.  حتماًمسعاهسوف يحبط 
 درجات هو أرفع التواضع السبب، لهذا. ال تتوقف عن ركله أحكام الطبيعة المادية الصارمة ان  على الرغم من الجهلنتيجةالوهيته 

يتعين . الربنتيجة عصيان   تحت سيطرة الطبيعة الماديةالنفستقع . يعلم تبعيته هللان أ ويكون متواضعاً ان لإلنسانينبغي . العلم
 .تناع بها الحقيقة واإلقتلك بالعلم

 ١٣\١٣. چ.ب

 يامۤيـكْشْٰٰاتْ تَـتْ ْپـَرڤَياْم ييـْچ

jeYa& YataTPa[v+YaaiMa YaJjaTvaMa*TaMaénuTae )  
ANaaidMaTPar& b]ø Na SataàaSaduCYaTae )) 13 ))  

 تَـْم َأشْـنوِتىرِٰاتْـڤاْمۤيـْچاْج ي
  ْبَرْهَممْٰ َپـَر-َمتْ ي أناد

 ياِتىشْاوتْنَـ َسـتْ تَـْن ناَسـْد 
 المفردات

 دون --يأناد؛  يتذوق--َأشْنوِتى؛ رحيق --تَْمرَِٰأْم؛  عالماً--تْڤااۤيْچ؛  الذي--ياتْ؛  سأكشف لك االن--اميۤيكْشَْٰٰرڤَْپ؛  ذاك--تَتْ؛  الذي--ياتْ؛  المعلوم--يياْمْچ
 .  قيل--اوتْشْياِتى؛  مسبب--َأَستْ؛  وال--َن؛  ذاك--تَتْ؛  سبب--َستْ؛  وال--َن؛  روح--ْبَرْهَم؛  تابع--َپَرْم-َمتْ؛ بداية

 الترجمة
 تابع ليدأ ودون مب) ْبَرْهَمْن (الروح. زليةتتذوق األوف  س بهعلمالوبلعلم ما هو قابل لاآلن لك  وضحأوف س

 .العالم الماديهذا علة ومعلول دى ويتع
 التفسير

النفس ( المعلوميبدأ اآلن بتوضيح ، والعملم بحقل نهج العلم بالعاِل إلى باإلضافة بالحقلم حقل العمل والعاِلالرب أوضح سبق و لقد
هو و )الذات العليا والهبائيةذات ال(عاِلمين االثنين  من خالل العلم بال الحياةرحيق تذوق فردلمكن لي. الذات العليا أوال ثم )الهبائية
أثر تاريخ مكن اقتفاء  يوال) جۤيڤَ (النفس  يوجد تاريخ محدد لوالدةال.  الفصل الثانيفي أوضح كما  قديمة باقيةالنفس ان هنايؤكد 
 وال يموت علىال يولد  بالبدن المادي مالعاِلان  )١٨\٢\١( َدشَكَطَْهى أوَپنيجاء في . للنفسلذلك، ال مبدأ  .اهللا من جۤيڤاتْما فيض
 لشواك وسيد بالبدن المادي كبيرم الالعاِل هنأ )١٦\٦) ْدشَأوَپني شِْڤتاشْڤَتََرفي  بوجه الذات العليا اهللاقال  كما  كامل العلموهوطالق، اال

َهِرْر  تُوداَس ْبهۤو ( هللا هي خدمة باقيةاألحياءخدمة ان : تيِرْسْمجاء في . )چونشَهتَْرْچيا َپتيْر ِشكْ-ْپَرْدهاَن ( الثالثةالطبيعة المادية
 تدل على النص هذا  الواردة فيْبَرْهَمْن صفة عليه، وبناء. ذلك على تعاليمه في تْشايتَنْياكد المولى أ كما. )َنتْشَكَداڤَ ايڤِاڤَ نانْياْس

 .) العظيمْبَرْهَمْن (الرب العظيمهو  ْبَرْهَمْن-نَْدنَآ. ْبَرْهَمْن-آنَنَْد على خالف ْبَرْهَمْن-اَنيْچۤيڤنفهم في هذه الحالة انها ، و الهبائيةذاتال
 ١٤\١٣. چ.ب

  پاَدْم تَـتْ-ي َسـْرڤَـتَـه پاٰن

SavRTa" Paai<aPaad& TaTSavRTaae_i+aiXaraeMau%Ma( )  
SavRTa" é[uiTaMaçaeke- SavRMaav*TYa iTaïiTa )) 14 ))  



  موكَْهـْم- ُروي ش-ي ٱكْٰش تُوَسـْرڤَـ
 ِكىلُوَمـْل شْروتيَسـْرڤَـتَـه 
 يَهتشْٰـطْيا تيتْرَِٰسـْرڤَـْم آڤْـ

 المفردات
 في كل --َسْرڤَتَه؛  وجوه--موكَْهْم؛  رؤوس--شيَره؛  عيون--يأكْشٰٰ؛  في كل مكان--َسْرڤَتَه؛  ذاك--تَتْ؛  أرجل--پاَدْم؛  أودي--يپاٰن؛  في كل مكان--َسْرڤَتَه
 .  يوجد--َهتيتۤيشْٰطْ؛  يغطي--تْيارِٰآڤْ؛  كل شيء--َسْرڤَْم؛  في العالم--ِكىلُو؛  ذو َأذان--َمتْ-روتيشْ؛ مكان

 الترجمة
 النحو، على هذا. مكانكل لديه آذان في ، و مكانكلفي وجوهه رؤوسه وعينه وأقدامه وأ وُهُعذُرأ تنتشر

 .اءشياألفي كل نافذة  الذات العليا وجدت
 التفسير

 ْبَرْهمالكبير  اهمسيدابتداء من أهل الكون  امة المحيطة بسائرالع في صورتها الشمس انتشار اشعة ،دون حد الذات العليار تنتش
تعم . مصمودة بها والذات العليا في موجودة وجميعها عداددي وعيون وأحياء بال يرؤوس وأرجل وأثمة . تافهةالنملة ال إلى نزوال

ومن  .دي وأرجل وعيون في كل مكاني تملك أالنفس الهبائية ان القول المقابل، يستحيل في. ذا النحو الوجود على هالذات العليا
لم لكنه سوف يبلغ حالة الوعي بها عند اكتسابه الع فقط الجهل وطأة منتشرة في كل مكان تحت وأرجله يديهبأن أ انه ال يعي قولي

 بائن  في الكبرالالمتناهيالرب . هاألوهيت على عدم  برهانيعة المادية هو خيرالطب في األحياء مهايأة ألن متناقضفكالمه  ،الصحيح
زهرة أو تقدمة  انه يقبل ْبهَچڤَْد چۤيتافي الرب  يقول.  سواهعلى خالفبقدرته دون حد  وهو يمد يده آحاد قدرته البينية الهبائيةعن 
 المتمثلة بقدرته رب لل الواسعةقدرةال هي تلك. ؟البعدبعيداً كل كان لو  يستطيع قبول التقدمات كيف. هتيم أو بعض الماء من ثمرة
الرب يعم : )٣٧\٥( هيتاْم َس-ْبَرْهَم فيجاء .  عن األرضنائيةال وجوده في داره على الرغم من إليه  كل ما يقدملتناولمد يده على 
 على ادعاء النفس الهبائيةال تقوى . )ْبهۤوتَه- اكْهيالتَْمىَستڤَنيِاڤَ  ُچولُوَك (ةالعلي ي دارهفه تسلياتدائم بتمتعه ال  على الرغم منالوجود

 .النفس الهبائية وليس الالمتناهية الذات يصف  عليه، هذا النصوبناء. مكانال كل في حضورال
 ١٥\١٣. چ.ب

 مْٰاْبهاَسـٰنچو -ا ييَسـْرِڤـنْْدر

SaveRiNd]YaGau<aa>aaSa& SaveRiNd]YaivviJaRTaMa( )  
ASa¢&- SavR>a*ÀEv iNaGauR<a& Gau<a>aae¢*- c )) 15 ))  

 تَـْميڤَـْرجي ڤ-ا ييَسـْرِڤـنْْدر
 ڤَيشاتْـ شْترِٰ ْبْه- َسـْرڤَ مَْٰأَسـكْتَـ
ين  تْـشَرِٰكْتُْهوْب - نَٰٰچو مْٰـنَٰٰچوْر

 المفردات
دون  --َأَسكْتَْم؛  لخلوه--جيتَْمڤيڤَْر؛  حواس--إنْْدرييا؛  كل--َسْرڤَ؛  المصدر االصلي--ْمآْبهاَس؛  الطبعشواكل من --نَٰٰچو؛  حواس--إنْْدرييا؛  من كل--َسْرڤَ
 .  أيضاً--تْشَ؛  الطبعشواكل رب --رِٰكْتُْهوْب-نَٰٰچو؛  دون صفات مادية--نَْٰٰمچونيْر؛  حتماً--ِاڤَ؛  أيضاً--تْشَ؛  حفيظ كل فرد--تْرِْٰبْه-َسْرڤَ؛ تعلق

 الترجمة
 جميعصمد ها ان. ة حسيةجهز أدون هي لك، ومع ذحسيةجهزة ال المصدر األصلي لكل األيه الذات العليا

 .تها بوقت واحدديسو  الطبيعة الماديةشواكلعن  عليةانها  .تعلقبقى دون ت ا لكنهاألحياء
 التفسير

ها  روحية لكناًحواس تملك النفس الهبائيةفي الواقع، . النفس المهيأة هو مصدر كل الحواس لكن حواسه ليست مادية مثل حواس اهللا
حواس  هي التي اهللا حواس على خالف المادةخالل ظهور نشاطاتها من  إلى  مما يؤديحياة المهايأةفي ية بالعناصر المادمحجبة 

 ليست اهللا حواس ان التنويهعين يت. اهللاحواس   المادية ال تمسالحجبو " الطبيعة الماديةشاكلة" تعني َنچوكلمة . )َننيْرچو (ةعلي
 ْدشَأوَپني شِْڤتاشْڤَتََر على أتم وجه في لكوصف ذ جاء.  الحسيةنشاطاتنا صدر ماانه عم ة غير مشوبةعليبسيطة  هحواس بل كحواسنا

  عنالذات العلياما يباين  هذاو)  ْچَرهۤيتانُو َجڤَُدوپا-نيأپا(التقدمات  جميع يقبل وبهاله يد  لكن  غير مشوبة بالمادةاهللا يد: )١٩\٣)
ويالزم جميع  ، والحاضر والمستقبلبالماضيبصير الرب . ؟ لديه عيون مادية ولكن له عيناه وإال كيف يبصرتليس. النفس الهبائية



 ان الرب ْبهَچڤَْد چۤيتا في جاء.  في المستقبلها وماذا ينتظراآلن تعمل في الماضي، وماذا بها وعليم بما عملتو في قلالنفوس المهيأة
شخص  الرب  آخر،بكالم. تانيسير في الفضاء ألن رجليه روحي لكنه كأرجلناه ليست رجلي ان جاء. ال يعلم به أحدو بكل شيءعليم 
بسيطة  ورجليه وعينيه وحواسه يديه لكنوقه الروحية ننا شقحيث ا أيضاً نملك هذانحن  وكل شيء آخر وورجلينيدين وعينين لديه 

 .مادةالن ممجردة 
 في نجد.  سيدهاألنهدية ن الطبيعة المام يتجلى على حاله بقدرته الروحية الباطنة ويبقى مجرداً ربال ان ۤيتاْبهَچڤَْد چفي  يؤكدكما 

العليم  فطن الهو. فخيم العزيز الهو. )ْچَرَهىڤي  آنَنَْدَستْشْ تْشيْد(العلم والبهجة والبقاء صورة  هيالرب صورة  ان ِڤديةالحكمة الـ
اهللا  فتقرال ي .أزلياً  ان الرب عليِڤديةمن الحكمة الـنستفيد . عملهد كل احفيظ وشال هو .ق المطلقالحعالمات  بعض هذه. العظيم

 نقوى ال نحن. العليالصعيد  إلى رقىت ن حالمامعاينتهنقوى على وف سوالساقين لمجرد أننا ال نراه  ونيديالووجه الرأس وى اللا
شخصية اهللا على فردية ن لو المنكرأتباع وحدة الوجود المطلقةسبب، ال يقوى  اللهذا.  الماديةنا من جراء شوب حواسرؤيتهعلى 

 .ةمادبال مشوبين زالوافهمه ألنهم ما 
 ١٦\١٣. چ.ب

 تاناْمْر أنْتَـشْ تْـشَ ْبهۤويَبه

bihrNTaê >aUTaaNaaMacr& crMaev c )  
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 شَـَرْم ِاڤَ تْـشَتْـ مْٰشَـَرتْـَأ
 مْٰاييـيْچكْشْٰـَمتْـڤاتْ تَـْد َأڤسۤو

 ِكى تْـشَ تَـتْيشـانْتتْـ مْٰ ْسـتَْهـ-َر دۤو
 المفردات

 بفضل --كْشَْٰمتْڤاتْۤوس؛  و--تْشَ؛  أيضاً--ِاڤَ؛  متحرك--شََرْمتْ؛  غير متحرك--شََرْمتَْأ؛ األحياء من كل --تاناْمْبهۤو؛  أيضاً--تْشَ؛  باطن--هتَأنْ؛  ظاهر--َبهيه
 .  ذاك--تَتْ؛  و--تْشَ؛ بي قر--تيِكىأنْ؛  أيضاً--تْشَ؛ بعيد --ْستَْهْم-َردۤو؛  غير معلوم--يياْمْچَأڤي؛  ذاك--تَتْ؛ لطافته

 الترجمة
هو وراء قدرة المدارك  .وخارجها المخلوقات المتحركة وغير المتحركةجميع داخل موجود  الحق المطلق

 . منهموقريب جداًعن الجميع  جداً بعيد هو.  به ألنه لطيف أو العلمهتالحسية المادية على رؤي
 التفسير

 نُواۤيشَ َرَجتي ڤْْمَردۤو نُوآسۤي(ها وخارج ةمهيأ نفس  داخل كلحاصر َنناراياالشخص العظيم ان  :)٢١\٢\١( َدشَكَطَْهى أوَپنيجاء في 
 ينعم ستطيع فهم كيفال ن. بعيد جداًنه ا عم قريب جداً مناهو و وقت واحدبة المادعالم  في عالم الروح وحاضر هو. )َسْرڤَتَه اتيۤي
في الحكمة جاء  ، السببلهذا. ه أو فهمتهعلى رؤي ال تقدرنا نملكها اآلن التي المادية ناحواسو ةالعلي هجتهب بمشغولنه مع أ  التامغناهب

عقله وحواسه بفضل تصفية ب نجحمن كل  ال ينقطع عن رؤيته  لكن ال تقوى على فهمهاديةية والحسية المعقلمداركنا ال ان ِڤديةالـ
كما . يراه على الدوامان يستطيع   هللاهحب أنمى الذي التيمأن  هيتاْم َس-ْبَرْهَم فيجاء . الخدمة التتيمية في ِرشَْنكْذكر المداومة على 

 .) شَكْياهاۤيأنَنْيا ڤْتْا ۤيْبَهكْتْ ( غير الالخدمة التتيمية بممكنةفهمه ورؤيته ان  :)٥٤\١١ (ْبهَچڤَْد چۤيتا فيجاء 
 ١٧\١٣. چ.ب

 ـوِتـٰش تْـشَ ْبهۤومْْٰبـَهكْـتَـيَأڤ

Aiv>a¢&- c >aUTaezu iv>a¢-iMav c iSQaTaMa( )  
>aUTa>aTa*R c TaJjeYa& Ga]iSaZ<au Pa[>aivZ<au c )) 17 ))  

 تَـْميِاڤَ تْـشَ ْسـتْهْبَهـكْتَـْم يڤ
 مْٰاييـْچ تْـشَ تَـْج رِٰ ْبَهـْرتْ-تَ ْبهۤو
  تْـشَڤيشْٰٰنوو ْپـَرْبَهـــٰنشْٰيـَرسْچ

 المفردات
 حفيظ كل --رِْٰبَهْرتْ-تَْبهۤو؛  قائم--ْستْهيتَْم؛  أيضاً--تْشَ؛  كما لو--ڤَإ؛  مقسم--ڤيْبَهكْتَْم؛ األحياء في كل --وِتٰشْبهۤو؛  أيضاً--تْشَ؛  دون تقسيم--َأڤيْبَهكْتَْم
 .  أيضاً--تْشَ؛  ينمو--ْپَرْبَهڤيشْٰٰنو؛ لتهم ي--وٰنَرسيشْْٰچ؛  يتعين فهمه--يياْمْچ؛  ذاك--تَتْ؛  أيضاً--تْشَ؛ األحياء



 الترجمة
 انهأيتعين العلم . ةواحدذات هي . على خالف الواقعفي الظاهر  األحياء جميع نقسمة بينم الذات العليا بدوت
 .تحفظهم أيضاً انها مع عيد خلقهمتو جميع المخلوقات لتهمت

 التفسير
:  ويضرب مثل الشمس للتقريباًحدوا يبقى فرداًبل  ال؟ أهتجز يعني هذا هل. الذات العليابوجه  بهاو في قلاألحياءجميع الرب الزم ي

" ؟الشمسهي  نيأ":قائال أحد  وسأل اتجاهمطلق ميل في ٥٠٠٠ أحد ذا ابتعد الكنفي منتصف النهار   واحدمكانفي  تكون الشمس
فرد  واحد مع انه مجزأ بانه  اإلنساني كل الوجود يوهمفالرب  حضورأن  توضيحلليرد هذا المثل .  انها فوق رأسهيجيبهوف سف

 كما تبدو الشمس في عدة تماماًواسعة الفي كل مكان بقدرته وهو حاضر  واحد نوشْڤي ان ِڤديةجاء في الحكمة الـ. وغير مجزأ
 في الفصل ذلكبقطع التم  وقد .األحياء انه حفيظ  معالظاهرة المادية كلها عندما يحين اجلهايلتهم  و. أمكنة بالنسبة لعدة اشخاص

 هو.  أيضاًرفي صورة الدهقال انه المهلك  كما. تَْرِشكوروكْ المحتشدين في فرساناللتهام جميع  انه جاء إلبقولهالحادي عشر 
  عندما يحين أجليعايلتهمهم جمثم  يحين موعد الخلق عندماغياب ة ال من حالاألحياءجميع الرب يبعث . دمر ومهلك الجميعالم
فيه بعد الوجود بعد الخلق، ويغيض الوجود تصمد قدرته . هوقرارالوجود اض فّيالرب ان : )١\٣( ْدشَتايتِّيريا أوَپنيجاء في . الكاله
 هي تلك .)اَسْسڤَۤييجيْچ تَْد ڤ ْبَرْهَمتَْد يشَنْتيڤ-ْماْبهيَس ىْپَريانْت ياتْ نْتي جاتاني جۤيڤََنىيتاني جايانِْت ماني ْبهۤو اا ڤتُويا (الكاله

 . ِڤديةالـت َمنْتْراـ المسلمات
 ١٨\١٣. چ.ب

 ْسْجـيُّـوتيتَـْج ي ـاْم َأپـٰشْجـيُّـوتي

JYaaeiTazaMaiPa TaJJYaaeiTaSTaMaSa" ParMauCYaTae )  
jaNa& jeYa& jaNaGaMYa& ôid SavRSYa iviïTaMa( )) 18 ))  

 اوتْشْياِتىَسـه َپـَرْم تَـَمـ
 مْٰايـْمـَچ - ْچـۤياَن مْٰاييـْچ مْٰـْچـۤيانَ
 تَـْميشْٰـطْهيا ڤيَسـْرڤَـْسـي درِْٰه

 المفردات
غرض  --يياْمْچ؛ علم --ْمْچۤيانَ؛  قيل--اوتْشْياِتى؛  وراء--َپَرْم؛ مةظلال --تََمَسه؛  مصدر النور--ْجيُّوتيه؛  ذاك--تَتْ؛  أيضاً--َأپي؛  في كل النيرات--اْمٰشيُّوتيْج

 .  قائم--هيتَْمڤيشْٰطْ؛  لكل فرد--َسْرڤَْسيا؛  في القلب--ديرِْٰه؛  يتعين كشفه بالعلم--ْمياْمَچ-ْچۤياَن؛ العلم

 الترجمة
علم والمعلوم  اليه.  وغير متصورة بهاظلمة المادة وراء ة خفييه. النيرات كل مصدر ضوءالذات العليا 

 .مخلوققلب كل في قائمة  يه. غرض العلمو
 التفسير

 الروحي ملكوتال ان ِڤديةالـ من الحكمة ستفيدن.  وغيرها مثل الشمس والقمر والنجومكواكب المنيرةال نورمصدر  هي الذات العليا
) تَتْڤَ-َمَهتْ(  الماديةعناصرال النور محتجب في الخارج ب ذلك.)ْبَرْهَمْجيُّوتي( الرب بدن نور  بفضلشمس أو قمر إلى ال يحتاج

 ِڤديةالـ في الحكمة جاءي كما الداخلالملكوت  في تغيب ضرورتها التي وغيرها والكهرباءضوء الشمس والقمر  إلى وهذا ما يحيجنا
بعيد جداً في السماء  يالداخلالملكوت  بل يالخارجالملكوت داره ليست في  ان يتضح عليه، وبناء. منارة الوجودالرب نور ان 

 ْمْرنَڤَ-آديتْيا (الخارج عتمة جداً وراء يد بعبعيدلكنه أزلياً   كالشمس مضيءهو: )٨\٣) ْدشَأوَپني شِْڤتاشْڤَتََرجاء في  حيثالروحية 
 في القلب، يكشف العلم لكل من يطلب النافذالرب . علي صمد علم ْبَرْهَمْنان ) ٨\٦( ْدشَشِْڤتاشْڤَتََر أوَپنيكما جاء في . )تاتْتََمَسه َپَرْس
 .الروحيعالم الداخل  إلى االنتقال

 ١٩\١٣. چ.ب

 مْٰـْچـۤيانَ تَتَـها مْٰكْشِٰٰتَْري تإ

wiTa +ae}a& TaQaa jaNa& jeYa& cae¢&- SaMaaSaTa" )  
MaÙ¢- WTaiÜjaYa MaÙavaYaaePaPaÛTae )) 19 ))  



  َسماَسـتَـهمْٰشـوكْـتَـتْـ مْٰاييـْچ
 اياۤيـْچي ْبَهكْتَ ِاتَـْد ڤ-َمـْد 

 اِتىيَپـَپـْديُّو ْبهاڤا-َمـْد 
 المفردات

؛ يتيم --هْبَهكْتَ-َمتْ؛  موجز--َسماَستَه؛  وصف--أوكْتَْم؛  أيضاً--تْشَ؛  المعلوم--يياْمْچ؛  علم--ْمْچۤيانَ؛  أيضاً--تَتْها؛ )البدن( حقل العمل --كْشِٰتَْرْم؛  لذا--تيإ
 .  يحصل--أوَپَپْدياِتى؛  إلى قدرتي--ْبهاڤايا-َمتْ؛  بعد فهم--يااۤيْچڤي؛  كل هذا--ِاتَتْ

 الترجمة
 ا وبذ، سوى تيمي وجهخير على فهم هذا على يقوى ال.  والمعلوموالعلم )بدنال(حقل العمل أوجزت  هنا إلى
 .يقدرتحققون ي

 التفسير
 املشالعلم ال تشكل مجتمعة، و ونهج العلموالمعلومالعالم :  العلم ثالثةهذا. والمعلوموصف البدن المادي والعلم هنا  مولى الوجزي
هذه األشياء أتباع وحدة الوجود المطلقة ان  دعيي. األصفياء التيممحصور ب بصورة مباشرةالرب تام بالفهم العلم  أمر .)اَنيْچۤيڤ(

بالوعي المادي ن ومسيَّرنحن . ِرشَْنكْعني فهم الفرد ذاته في ذكر ي ته وتنميالعلم. تلك الدعوىلكننا نرفض واحد  إلى  تنتهيالثالثة
 آخر، بكالم. الوجود عينه هو ِرشَْنكْ ان فهمون ِرشَْنكْنشاطات  إلى وعيناكامل  صرفن حالما ثابتالالعلم سوف نحقق  لكن حالياً
 . عشرالخامسفي الفصل  تماماًيتضح وف س وهذا ما  وجهخير على الخدمة التتيميةفهم طوار أن طور مبدئي م العلم سوى ليس

 ٢٠\١٣. چ.ب

 ڤَيشاتْـ مْٰ پوروشَٰـمْٰتيرِْٰپَركْ

Pa[k*-iTa& Pauåz& cEv ivÖyNaadq o>aaviPa )  
ivk-ara&ê Gau<aa&êEv iviÖ Pa[k*-iTaSaM>avaNa( )) 20 ))  

 ياوْبهاڤْ َأپـ ّيدّْهى اناديڤ
كارايڤ ڤَيشاتْـشْ مْٰاٰنچوشْ تْـشَ مْٰ
يڤ  َسمْبَهـڤاْن- تيرِْٰپَركْي دّْه

 المفردات
 --ڤيكاراْن؛  أيضاً--َأپي؛  ِكال--أوْبهاو؛  دون بداية--يأناد؛ علمإ --ڤيدّْهي؛  حتماً--ِاڤَ؛  أيضاً--تْشَ؛ األحياء --پوروشَْٰم؛ الطبيعة المادية --ْمتيرِْٰپَركْ

 .  ناجم--َسْمْبَهڤاْن؛ المادية الطبيعة --تيرِْٰپَركْ؛  اعلم--ڤيدّْهي؛  حتماً--ِاڤَ؛  أيضاً--تْشَ؛  الطبع الثالثشواكل --نٰٰاْنچو؛  أيضاً--تْشَ؛ تحوالت

 الترجمة
 منتوجاتسوى   الطبيعة الماديةشواكل واألحياء وما تحوالت .دون بداية األحياءلطبيعة المادية وان أ علمإ

 . الماديةالطبيعة
 التفسير

هو المادي  البدن.  الفصلهذا من )الذات العليا ويةالنفس الهبائ(م بالبدن المادي  والعاِل)العملحقل ( فهم البدن المادي لإلنسانمكن ي
نهما ايجب الفهم . الذات العليا المتمتعة به وتالزمها )شَپورو (النفس الهبائية وتتجسد فيه من الطبيعة الماديةومصنوع  العمل حقل

 .تجليه الشخصي هي الذات العليا البينية وقدرته هي تجلي النفس الهبائية. العظيمالرب آيات 
 الذات حال، وكذا ربال من قدرة تفيضالظاهرة المادية . وجودهما متقدم على الخلقذن،  ا.النفس الهبائيةقديمة وكذا الطبيعة المادية 

الطبيعة ض يتغ. لكونيةظاهرة ا الذرية والطبيعة المادية سابق لخلق الالنفوس كل من وجود. علويةالبينية ته القدر لكنها من هبائيةال
 ،على هذا النحو. ظهورها إلى  الحاجةاءقتضاعند  ڤَتَتّْ-َمَهتْطة فيض بواسوت نوشَْمها ڤيبوجه العظيم الرب امتداد  المادية في

غرض الخلق .  الروحيةالسماءدخول  مما يمنعها من  بهخدمة التتيم اعراضها عن لةدالمهايأتها  أيضاً و فيهةهبائي الالنفوسض يتغ
النفوس . هذا هو لغز الخلق. العالم الروحي إلى عودتها والتهيئة لالماديلعمل في العالم  لاء الهبائيةحيالفرصة لألتاحة  االمادي هو

 هذه اقتران يهم فعال كيف جرى ال.  الطبيعة الماديةسبب خضوعها ألحكامي وتمردها هللا القدرة البينية الهبائيةآحاد  هي المهيأة
مادة  بالنينتالمفت ان ِڤديةفي الحكمة الـالرب  يقول .هوسبب قتران االلكذكيف حدث ب الر وال يعلم سوى  بالطبيعة الماديةاألحياء
تحوالت وتأثيرات الطبيعة المادية  ان القليلةأوصاف هذه النصوص بناء على   العلم يقيناًعلينا  لكن البقاءنزاعمرارة يعانون 



هي تحوالت وتنويعات على  األحياءحوالت والتنويعات الطارئة على جميع الت.  أيضاًالطبيعة المادية هي من نتاج الثالثة هاشواكلب
 . تغييرمطلق، تبقى ثابتة وال يطرأ عليها النفس جهة من.  البدن الماديدرك

 ٢١\١٣. چ.ب

 ىتْـِڤرِٰ كَْرتْ- نَٰ كاَر-ا يكاْر

k-aYaRk-ar<ak-Ta*RTve heTau" Pa[k*-iTaåCYaTae )  
Pauåz" Sau%du"%aNaa& >aae¢*-Tve heTauåCYaTae )) 21 ))  

 اوتْشْياِتىْر تيرِْٰپَركِْهتوه 
 مْٰ دوْهكْهانا-كَْهى سـوپوروشَٰـه 

 اوتْشْياِتى ِهتوْر ىتَـِڤرِٰكْتُْهوْب
 المفردات

 --ْسوكَْهى؛  الحي--پوروشَٰه؛  قيل--اوتْشْياِتى؛ الطبيعة المادية --هتيرِْٰپَركْ؛ داة األ--ِهتوه؛  بصدد الخلق--ىتَِڤرِٰكَْرتْ؛ للسبب --كاَرنَٰ؛  للمسبب--كاْريا
 .  قيل--اوتْشْياِتى؛ داة األ--ِهتوه؛  في اللذة--ىتَِڤرِٰتْكُْهوْب؛  والشقاء--دوْهكْهاناْم؛ للسعادة

 الترجمة
 التي الشقاء والسعادةتفاوت  علة حيال بينما ،الماديةالعلل والمعلوالت  جميععلة هي الطبيعة المادية ن أ يقال

 .العالمهذا في تصيبه 
 التفسير

الحياة، اجناس ن جنس م ألف ٤٠٠ مليون و٨ ثمة. األحياءها فيتظهر  التي سية والحيةالبدنالصور  مختلفالطبيعة المادية هي علة 
 طلب العيش في هذا البدن أو ذاكت التي حياءالترضية الحسية لألتفاوت درجات  من أوتنش الطبيعة المادية صنع من التنويعة تلكو

 في النفس إلى  وليسالبدن الماديى  إلمستندة  الفردوشقاءسعادة . في مجرى تناسخها السعادة والشقاء متذوقة مختلف ضروب
في  وتلك الرغبة غائبة السيطرة على الطبيعة الماديةالعالم المادي مدفوعة برغبة  إلى  لكنها تخرجة ثابتة حالي وهةليصاألها تحال

ختلف الملذات صور مبلحصول على ضحايا لبنزاع البقاء المرير العالم المادي  يتسمفي حين  الروحي صفي العالم. العالم الروحي
ة هب هي الحواسلبدن وأجهزة ا. رغبات التحقيق  أجهزةالحواس.  الحواسعلةالبدن  ان اذا قلنا كان التعبير أوضح ربما. البدنية

قدمت من ما ثواب ازل تناسب رغباتها ومن األحياءالطبيعة المادية تنزل  ان كما سيتضح في النصوص التاليةنجد الطبيعة المادية و
 النفستخضع .  من سعادة وشقاء تلك المنزلة يالزموما تنزلها التي علة المنزلة هي النفسذن،  ا.ها أو تلعن بظروفركتبافتعمل 
مسار  قدرتها على تغيير النفستفقد  فمادةأحكام التحت  يعمل المادي البدن  ألنبدن مادي مافي دخل  تحالما الطبيعة لطانلس

جبر سوف ت .حال نزولها فيه ينقطع خيارهاو  الكالبسلوك مسلكلى  فسوف تجبر عدن كلبفي بنفساً انزلت  ان لنفترض. اشاكلته
في ت ذا انزلا رباني سلوك مسلكمن  لنفس مفر لال  األمر،كذا. في بدن خنزيرت  انزلذااالخنازيرسلوك مسلك  الغائط وأكلعلى 

 اهللايالزم : )١\١\٣( ْدشَأوَپني ذََكنْموجاء في . األحوال في كل ةالنفس الهبائي تالزم الذات العليا  لكن هو حكم الطبيعةهذا. كبدن مال
 .)َسكْهاياهوجا ي َسنا سوَپْراْدڤ ( في مطلق الظروفَپَرماتْمابوجه يبقى حضوره وه امتدادات قدرته البينية من لطف

 ٢٢\١٣. چ.ب

 ي ْهُهو ْسـتْ- تيرِْٰپَركْپوروشَٰـه 

Pauåz" Pa[k*-iTaSQaae ih >au»e Pa[k*-iTaJaaNGau<aaNa( )  
k-ar<a& Gau<aSa(r)ae_SYa SadSaÛaeiNaJaNMaSau )) 22 ))  

 اْنٰنچو جاْن - تيرِْٰپَركْكِْتى ْبهونْٰ
 ايْسـٱ چو َسـنْٰ-نَٰ چو مْٰكاَرنَٰـ

  َجـنَْمـسو-ي نيُّو - َأَسـْد -َسـْد 
 المفردات

؛  الطبعشواكل --اْنٰنچو؛ الطبيعة المادية وليد --جاْن-تيرِْٰپَركْ؛  ينعم--كِْتىْبهونْٰ؛  حتماً--ْهي؛  قائم في الطبيعة المادية--ْستَْهه-تيرِْٰپَركْ؛  الحي--هپوروشَٰ
 .  في الوالدات--َجنَْمسو؛  أجناس الحياة--نييُّو؛  في الخير والشر--َأَستْ-َستْ؛  للحي--ياَأس؛  الطبعشواكل صحبة --هَچَسنْٰ-نَٰچو؛  السبب--كاَرنَْٰم

 الترجمة



 تلكها برانتق إلى اهذا عائد . الطبيعة الماديةشواكلب تلذذة سبل الحياة، م في الطبيعة الماديةالنفسوبذا، تتبع 
 .لحياة أجناس امختلففي  تناسخهاالخير والشر في مجرى تلقى  ،وهكذا. الطبيعة المادية

 التفسير
كما  تماماًآخر  إلى بدن تتناسخ من النفس ان  في الفصل الثانيمر. النفس المهيأةتناسخ  فهم كيفية بصدد النص بالغ األهمية هذاان 
 البغيضة المنازل  وينزل تلك على التناسخاًمجبرالفرد بقى ي. المادي  بوجودهاالنفس تعلقهو  تبديل اللك ومرجع ذهثوب  اإلنسانيبدل

 بشر بدن مالك تارة، وفي بدن النفستولد . الزائلةبهذه الظاهرة طلما بقي مفتوناً   هللا الماديةقدرةالمن جراء رغبته بالسيطرة على 
نتيجة فتنة   وهذا مستمر دون انقطاع قملة تارةبدنو سمكة تارة بدن وتارة دودة بدنئر تارة و طابدن تارة وحيوان بدنتارة و

 . توهمها انها سيدة ظروفها على الرغم مناألحوال المادية في كل قدرة سيطرة التحت النفستبقى . المادةبالرغبة 
التعالي ينبغي للفرد  السبب، لهذا.  الطبيعة الماديةشواكلمختلف اقترانها ب نتيجة األبدان في مختلف النفسنزال  اية هنا كيفوضحت

غابر  منذ  مثقلة بالرغبات الماديةالنفس. ِرشَْنكْذكر نعنيه ب ما وهذا العلي المقام على قرار واالست الثالثة الطبيعة الماديةشواكلعن 
وبالتالي، يتحتم عليها . ِرشَْنكْفي ذكر ن الثبات دو آخر إلى من بدنالتناسخ ى متابعة ع بالمادة علتشبالم وعيها هاجبريو الزمان
 ِرشَْنكْ إلى أْرجوَن صغاء ا يسطع هنا هومثال خير. موثوقة الالمصادر إلى صغاءباالسوى  التبديل كلذ وال يتم ك المفهوملتبديل ذ

 بنسبة ة الروحيبهجةية ويعرف الالسيطرة على القدرة المادية بصورة تدريجب المتجذِّرة ة الفردسوف تنقطع رغب .وتهعن علم الال
 بنسبة اتساع ة السرمديجةهبالفرد ينعم بحياة ال ان ِڤدية الـاتَْمنْتْراحدى الـجاء في . صغاء تلك االطريقة إلى اذعن ذاا تناقصها

 .شخصية اهللا العزيز علمه في صحبة
 ٢٣\١٣. چ.ب

 طانوَمـنْـتا تْـشَـاوَپـْدَرشْٰ

oPad]íaNauMaNTaa c >aTaaR >aae¢-a Maheìr" )  
ParMaaTMaeiTa caPYau¢-ae dehe_iSMaNPauåz" Par" )) 23 ))  

 كْتا َمـِهـشْـڤَـَرهُهوْبَهـْرتا ْب
 تُوشـاپـى اوكْتْـي ماتِْمتَپـَر
 هْن پوروشَٰـه َپـَريْسـمٱِدِهى 

 المفردات
؛ و --تْشَ؛  أيضاً--تيإ؛ الذات العليا --آتْما-َپَرَم؛ اهللا —هإشْڤََر-َمها؛ عظيمال المتنعم --كْتاُهوْب؛  سيد--ْبَهْرتا؛  أيضاً--تْشَ؛  آذن--َأنوَمنْتا؛  ناظر--وَپْدرَِشْٰطاا

 .  علي--هَپَر؛ متنعم --پوروشَٰه؛  هذا--َأْسميْن؛  في البدن--ِدِهى؛  قيل--أوكْتَه؛  بالفعل--َأپي

 الترجمة
شهيد الالذي يوجد بدور طالق  اال علىالمالكالرب علي المتمتع الهو هذا الجسم في   آخرالك موجدمع ذلك، ي

 .الذات العليامعروف ب واآلذنو
 التفسير

وحدة الوجود يظن فالسفة . امتداد قدراته توليسالرب امتداد ذات  هي للنفس الهبائيةالدائمة المالزمة  ذات العلياال ان  هنايذكر
هذه النقطة بالقول انه يحل الرب وضح ي. بالبدنم العاِل وحدة نتيجة اعتقادهم بالنفس الهبائية والذات العليا بين تباين بانتفاء الالمطلقة

الذات  لكن حدد حقل مبأعمال النفس الهبائية متعتت. النفس الهبائيةعن البائن ) َپَر( العلي هو.  الذات العليابوجه االبدان جميعفي 
 الذات العلياهو .  العظيمالمقتدراآلذن و الشهيد ودور متمتع محدود وال تشارك في العمل البدني بل بدور ليست حاضرة بالعليا

أيدي وأرجل  على خالفكان كل الم َپَرماتْما وأرجلدي يأتعم . جلياً َپَرماتْماو  آتْماتباين  تضحي. العلي وهو آتْماوليس  )َپَرماتْما(
 على النفس الهبائيةال تقوى . إنه مطلوبن أل بتحقيق رغبتها بالمادة للنفس الهبائيةذن  االه في القلب هونفاذغرض و. النفس الهبائية

 تعد وال ال النفوس المهيأة. )كْتاُهوْب( الرزاق وهبينما الرب ) ْبهوكْتَ( المرزوقة  هيالنفس الهبائية. الذات العلياذن إ  دونعمل
 .صديق الجهوفي قلوبهم ب نافذتحصى وهو 

الرب ذن إ رفضإلى  النفس الهبائية تنزع  لكن حميمةصداقة ومرتبطة به بهللالقديمة  األحياء آحاد القدرة البينية الهبائية ان الحقيقة
إلمكانها البقاء سواء في  هذه النزعة بسبب  هللالقدرة البينية الهبائيةى دعتو قدرته الماديةلسيطرة على على االعمل  بواإلستقالل

 يطلب. ةداخليال ته الروحيةقدر إلى رجاعها ا الصديق لمجردجهوقدرته المادية الخارجية أو قدرته الروحية الداخلية وهو يالزمها ب



 سوء. ضئيل التتابع اعراضها عن االقتراب من النور الروحي نتيجة خيارها لكنها الباطنة الروحيةالقدرة  إلى رجاعها االرب
يصدر تعاليمه الواردة في . والخارجن الداخل هدايته مالرب عطي  عليه، يوبناء. حياة المهايأةعلة نزاعها المرير في  هو خيارها

 ة السرمديجةهبال إلى ال يقودها المادي بأن عملها في الحقل لنفس الهبائيةا يقنعفمن الداخل أما  من الخارج، وْبهَچڤَْد چۤيتا
يبدأ تقدمه ، الرب أو الذات العليايمانه في  اعود الذي يفطنلذلك، ال. "يسعدكوف  ما سوهذا. يمانك لي ا عنه ووجهياقلعي":بالقول
 .بقاء والجةهبالعلم وال حياة نحو

 ٢٤\١٣. چ.ب

 مْٰ پوروشَٰـي ِڤـتِّمْٰا ِاڤَـي

Ya Wv& veita Pauåz& Pa[k*-iTa& c Gau<aE" Sah )  
SavRQaa vTaRMaaNaae_iPa Na Sa >aUYaae_i>aJaaYaTae )) 24 ))  

 ه َسَهىياٰنچو تْـشَ مْٰتيرِْٰپَركْ
 يپـٱ نُوَسـْرڤَـتْها ڤَـْرتَما

 اِتىيجايْبهٱ يُّـوْبهۤو  َسـ نَـ
 المفردات

 من كل --َسْرڤَتْها؛  مع--َسَهى؛  الطبيعة الماديةشواكل --نٰٰايهچو؛  و--تْشَ؛ ة الماديةطبيع ال--ْمتيرِْٰپَركْ؛  الحي--پوروشَْٰم؛  يفهم--ِڤتيِّ؛  لذا-- ِاڤَْم؛ الذي--ياه
 .  يولد--َأْبهيجاياِتى؛  مرة ثانية--ياهيْبهۤو؛  هو-- َسه؛أبداً --َن؛  رغم--َأپي؛  قائم--ڤَْرتَمانَه؛ الوجوه

 الترجمة
لن  . حتماًيضمن نجاته،  الطبيعة الماديةشواكلوتفاعل  حيوالالطبيعة المادية ب هذه الفلسفة المتعلقة هميف من

 .حاضرض النظر عن وضعه ال، بغالوالدة هنا ثانية إلى يرجع
 التفسير

الجو  إلى لتفاتواإل نجاةلل يجعل الفرد مؤهال ، المتداخلةتهمصالو القدرة البينية الهبائية والقدرة المادية وللذات العلياالفهم الواضح 
 النفس الهبائية هو الفهم الواضح بأن العلم غرض. علمالحصيلة  هي تلك.  الماديةهذه القدرة إلى  العودةعلىيجبر  ان الروحي دون

 السيد الروحيين والرباني المراجع وصحبةها فهم وضعها بجهدها الخاص في وينبغي ل تفاق االبطريق الوجود الماديفي  سقطت
 إلى ال تعود ان  المؤكدمن ،ذعندئ. الرب العظيم لتوضيح طبقاً ْبهَچڤَْد چۤيتاهم بفضل ف ِرشَْنكْالوعي الروحي أو ذكر  إلى رجوعلل

 . العلم السرمديبهجةحياة العالم الروحي حيث  إلى تنقل بل  ثانيةالماديالوجود 
 ٢٥\١٣. چ.ب

 يتانْيَپـشْي تْـَمـنـاِنـنْدْهـۤيا

DYaaNaeNaaTMaiNa PaXYaiNTa ke-icdaTMaaNaMaaTMaNaa )  
ANYae Saa&: YaeNa YaaeGaeNa k-MaRYaaeGaeNa caPare )) 25 ))  

 ْد آتْمانَـْم آتْـَمنايشـتْــِك
 يُّـوِچـَنَن يىكْـْهـ سانْٰىيَأن

 ىشـاَپـِرتْـ يُّـوِچـَن -كَـْرَم 
 المفردات

 بحث لل--َنىكْْهيسانْٰ؛ ين آخر--يىَأنْ؛  بالعقل--آتَْمنا؛ الذات العليا --آتْمانَْم؛  بعض--ِكشيتْ؛  يرى--تيانْيَپشْ؛  ضمن الذات--آتَْمني؛  بالتأمل--ِنَنْدْهۤيا
 .  آخرين--ىَأَپِر؛  أيضاً--تْشَ؛ رج بالعمل دون رغبة باأل--َنِچيُّو- كَْرَم؛ستعالءاالم ظا بن--َنِچيُّو؛ الفلسفي

 الترجمة
 كما تنمية العلم البعض اآلخر من طريق اهدركي والتأملبواسطة داخلهم  الذات العلياوجود  البعض دركي
 .ثوابالعمل دون رغبة بال آخرون من خالل ادركهي

 التفسير



الفهم ن خارج والأدريوال نوالملحد. تحقيق الذات عن ها بحثمن باب اثنين إلى  تصنفالنفس المهيأة ان أْرجوَن إلى الرب يقول
. عملال ثوابالذين يعرفون بعمال زهدوا في  المتبصرين التيم من لحياة الروحيةفهم المؤمنين با من همسوا يوجد  لكنالروحي
 يستقيم في الفهم الروحي سوى ال آخر، بكالم. أيضاًالأدريين الملحدين والمن  عدوني وحدة الوجود المطلقة إلى ن على الدعوةوالدائب
في الظاهرة  َپَرماتْمابوجه  في قلوبها األحياءالزم الذي يالرب و المادية قدرةوراء ال الروحي العالمد ووجب فهمهمبفضل  التيم

ن الظاهرة ولحدالم فالسفةيقسم ال. المؤمنين فئة من عدتو العظيم الحق المطلق لفهم  العلمتنميةعلى بوجود فئة تعمل   شكال. المادية
 النفس الهبائية تعالي  عند فهمهم لكن الخامس والعشرينعنصرال بمثابة النفس الهبائيةون عتبر ويعنصر وعشرينأربعة  إلى المادية
 وبناء. ني السادس والعشر وانه العنصرالنفس الهبائية عن الرب علي ان أيضاًمن الفهم ون وف يتمكنسف المادية عناصرالهذه عن 

 رقيفرصة التون  ويمنحأيضاًن في موقفهم و كاملاجر،دون ون  يعملمن. ِرشَْنكْ في ذكر الخدمة التتيميةصعيد  إلى ترقونيعليه، 
 من الذات العليا العثور علىاصفياء الوعي الذين يحاولون  هنا عن وجود بعض يذكر. ِرشَْنكْ في ذكر الخدمة التتيميةصعيد إلى 
 من الذات العليافهم ون ممن يحاول همسوا يوجد كذا،.  في قلوبهمنها عندما يجدوالعليالصعيد على ون وف يستقرسوريق التأمل ط

 .بأعمال صبيانيةالرب  ناشدين رضى يُّوچا-َهطَْهى على نهج  سواهميثابرالعلم، وطريق تنمية 
 ٢٦\١٣. چ.ب

  تْـڤْ ِاڤَـْم َأجانَنْتَـهىيَأن

ANYae TvevMaJaaNaNTa" é[uTvaNYae>Ya oPaaSaTae )  
Tae_iPa caiTaTarNTYaev Ma*TYau& é[uiTaParaYa<aa" )) 26 ))  

  اوپاَسـِتىايـْبْهىيشْـروتْـڤانْ
 تََرنْتى ِاڤَيشـاتتْـي پـٱِتى 
 ااهاٰني َپـرا- شْروتي مْٰويتْرِْٰم

 المفردات
 --َأپي؛ م ُه--ِتى؛  يبدَأ بالتتيم--أوپاَسِتى؛  من االخرين--ْبْهياهىَأني؛  بالسمع--شْروتْڤا؛ دون علم روحي --َأجانَنْتَه؛  لذا--ِاڤَْم؛  لكن--تو؛  آخرين--ىيَأنْ

 .  يميل إلى طريقة السمع--ااهٰنَپرايا-شْروتي؛  درب الموت--تْيوْمرِْٰم؛  حتماً--ِاڤَ؛  تعال--َأتيتََرنْتي؛  و--تْشَ؛ أيضاً

 الترجمة
 عدم المامهم على الرغم من  اآلخرين منهم عنهسماع عند العظيم شخصالعبادة  بونأيبد  آخرونثمة كما

 .المراجع إلى الصغاءا إلى  ميلهمبفضل  أيضاً والموتالوالدةيتخطون درب . بالعلم الروحي
 التفسير

ن إ و بالفلسفةالفعليلمام  االكما يغيب عنهعملياً ربية الروحية الت إلى فتقارهاالخص إل على الحديث هذا النص على المجتمع ينطبق
ذا  ان طريق السمعصة التقدم مفر االعتيادي  اإلنسانتوجد امام.  أو المتفلسفينالالأدريينالملحدين أو ظهر بعض افراده من عداد 

 على كثيراً في العصر الحديث، شدد ِرشَْنكْ الذي نشر ذكر تْشايتَنْيا المولى.  األهميةالسمع في غاية.  الصالحةالنفوسمن كان 
الم حسب ك العليالترداد  إلى  استمعذا االمصادر الموثوقة وبخاصة إلى على االصغاءصر التقدم سهل عند من يقت ان ذ اسمعال

 السبب، يذكر لهذا. َهِرى َهِرى راَم راَم راَم َهِرى راَم َهِرى - َهِرى َهِرى ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ َهِرى ِرشَْنكْ َهِرى: تْشايتَنْياالمولى 
 المولى قال .اهللا فيبدأ بعبادة تدريجياً فهم كل شيء المحققة ألن الفرد يقتدر بذلك على النفس إلى صغاءباالهنا وجوب االنتفاع 

ينبغي له تعويد . بطريقة التخمين الحق المطلقهم نبذ مسعى ف إلى  بلالعصرتغيير وضعه في هذا  إلى  اإلنسانبعدم حاجة تْشايتَنْيا
 صغىصفي وأتيم  إلى االلتجاءبحظ ال هحالف ذاا  الصفيالتتيممقام  الفرد إلى سوف يترقى .الحق المطلقبلعلماء نفسه على خدمة ا

.  للغايةمناسب أمر  وهذااألخصعلى صغاء  االشديد بالغ على طريقة هذا النص تفييرد .  واقتدى بهتحقيق الذات نعإليه 
في داره   إلى اهللالرجوع عن الوجود المادي والتعالي االعتيادي على اإلنسان محققة سوف يساعد إلى نفس المخلص صغاءاال

 .لفالسفة المزعومينقدرة ابغالباً تمتع ال ي هعلى الرغم من ان الباقية
 ٢٧\١٣. چ.ب

 تْيـتْـشنْۤياِتى كيجااڤَـتْ َسـنْۤۤي

YaavTSaÅaYaTae ik-iÄTSatv& SQaavrJa(r)MaMa( )  
+ae}a+ae}ajSa&YaaeGaataiÜiÖ >arTazR>a )) 27 ))  



 ـَمـْمَچ َجنْٰ- ْستْهاڤَـَر مْٰـَستّْڤَ
 تْيُّـوچاـمْٰ َسـ-ا يـْچ كْشِٰـتَْر-كْشِٰـتَْر 

 ْبَهَرتَـْرشْٰـْبَهىي دّْهيتَـْد ڤ
 المفردات

؛  والعاِلم بالبدن--ْچيا-كْشِٰتَْر؛  للبدن--كْشِٰتَْر؛  متحرك--َمْمَچَجنْٰ؛  ساكن--ْستْهاڤََر؛  وجود--ڤَْمَستّْٰ؛  أي شيء--يتْتْشكينْۤ؛  ينبت--جاياِتَسنْۤ؛ ي أ--اڤَتْۤي
 . َرتَ ْبَهزعيم ذرية يا --ْبَهىشَٰرِٰ-ْبَهَرتَ؛  عليك العلم--تَتْ ڤيدّْهي؛  بإقترانهما--تْمْٰيُّوچاَس

 الترجمة
 اقتران سوىليس  أم غير متحرك  سواء أكان متحركاً، ان كل ما تراه في الوجودعلم ا،َرتََهْب ذرية عيمز يا

 .ذا الحقلم بهحقل العمل والعاِل
 التفسير

اقتران وما الخلق سوى  هذا النص كونية حسب تنويهالظاهرة الووجودهما سابق لخلق  النفس الهبائيةقديمة وكذا  الطبيعة المادية
 المتحركة ظواهرمتحركة وكثير من الال والتالل غير والجبال مثل األشجار  من الظواهر كثيرثمة. والطبيعة المادية الذرية سالنفو

بين القائمة  صلةلذلك، ال. النفسفي غياب شيء نمو ال ي. )األحياء( العلوية القدرة البينية الهبائيةوجميعها اقتران الطبيعة المادية و
  الطبيعة الماديةخالق هو. والبينية المادية قدرتينسيد ال مما يعني انه  اقترانهماعلةهو الرب  وي صلة قديمةه النفوس والمادة

 .والظواهر األعمالهذه  كل  فتجري فيهاالقدرة البينية الهبائيةوغارس 
 ٢٨\١٣. چ.ب

 ـوِتـٰشـو ْبهۤوـٰٰش َسـْرِڤمَْٰسَمـ

SaMa& SaveRzu >aUTaezu iTaïNTa& ParMaeìrMa( )  
ivNaXYaTSvivNaXYaNTa& Ya" PaXYaiTa Sa PaXYaiTa )) 28 ))  

  َپـَرِمشْـڤَـَرْممْٰشْٰـطَْهـنْتَـيت
 مْٰانْتَـيـنَـشْياتْْسـڤْ َأڤيـنَـشْيڤ

 ياتيَپـشْي  َسـ اتياه َپـشْي
 المفردات

-ياه؛  ال يهلك--َأڤينَشْٰيانتَْم؛  في الهالك--ياتْسوڤينَشْ؛ الذات العليا —ْمإشْڤََر-َپَرَم؛  نافذ--تَْم-تۤيشْٰطَْهْن؛  أحياء--ِتشوْبهۤو؛  في كل--وٰشَسْرِڤ؛  على حد سواء--َسَمْم
 .  يرى بحق--َپشْياتي؛  هو--َسه؛  يرى-- َپشْياتي؛ الذي-

 الترجمة
 .اًبصر حقم هو ال،زليتهمادركاً أ م،جسام كل األفي للنفس الهبائيةمالزمة  الذات العليابصر ي من

 التفسير
 النفسالمنقطع عن صديق . فعالم  هو العاِل، وصديقها مالكتهالنفس الهبائيةالبدن المادي و: الثالثة هذه تركيبرؤية  ستطيعيمن كل 

 بعد الذات العليا والنفس الهبائيةتبقى .  الواقععلى خالف تهلك بهالك البدن المادي النفس ان ال يرى سوى البدن المادي معتقداً
 مالكة ها ألنالنفس الهبائيةلى عأحياناً دل ت َرَپَرِمشْڤَالسنسكريتية كلمة ال. هالك البدن في مختلف الصور المتحركة وغير المتحركة

النفس تبقى .  أيضاًالذات العلياعلى كلمة  تدل هذه اللكن ساس األهذا على تعتبر سيدةو.  بعد هالكهبدن آخر إلى تنتقلالبدن المادي و
 .صاحب البصيرة السليمة القادر على هذه الرؤية هوو. الحالتين في الذات العليا والهبائية

 ٢٩\١٣. چ.ب

 َسـْرڤَـتَْري اْن ِهـي َپـشْمَْٰسَمـ

SaMa& PaXYaiNh SavR}a SaMaviSQaTaMaqìrMa( )  
Na ihNaSTYaaTMaNaaTMaaNa& TaTaae YaaiTa Para& GaiTaMa( )) 29 ))  

 ْمإشْـڤَـَرتَـْم يَسماڤَـْسـتْه
 مْٰتْمانَـانَـْسـتـى آتْـَمنيـ هنَ

 ْميـتَچ مَْٰپـراي اتۤي تُوتَـ



 المفردات
؛  يحط--ْهينَْستي؛  ليس--َن؛ الذات العليا —ْمإشْڤََر؛ مقام مستوي ال--َسماڤَْستْهيتَْم؛  في كل مكان--َسْرڤَتَْر؛  حتماً--ْهي؛  رؤية--َپشْياْن؛  على حد سواء--َسَمم
 .  مصير--تيْمَچ؛  العلي--َپراْم؛  يبلغ--اتيۤي؛  عندئذ--تَتَه؛  الذات--نَْماآتْم؛  بالعقل--آتَْمنا

 الترجمة
.  يحط بهعقلهعود  ال يسواء،مكان على حد الالمخلوقات وكل جميع في  الذات العلياحضور درك ي منو
 .العلييقارب المصير ، كذاهو

 التفسير
إنه ال يعود الفرد . تمكنه من االستقرار في وجوده الروحي التي ان قناعة الفرد بأن وجوده المادي ليس سوى عذاب مرير، هي

 ألحياءافي قلوب جميع الرب  نفاذيشهد  ان في كل مكان أو عندما يستطيعالرب عندما يفهم حضور ه بالمفاهيم الخاطئة ذاتيحط من 
 حالما الروحي يتقدم في الفهم لكنه تشبعة الحسيةتدور حول ال التي سبلالعلى عموماً  مدمن العقل. ملكوت الروح إلى بل يترقى

 .الذات العليا إلى يتوجه
 ٣٠\١٣. چ.ب

 يڤَ تْـشَ كَْرماٰنياـيتْرِْٰپَركْ

Pa[k*-TYaEv c k-MaaRi<a i§-YaMaa<aaiNa SavRXa" )  
Ya" PaXYaiTa TaQaaTMaaNaMak-TaaRr& Sa PaXYaiTa )) 30 ))  

ييكْر َسـْرڤَـشَـهي اناماٰن
 تَـتْهاتْمانَـْمي اتياه َپـشْي

 ياتيَپـشْ  َسـ مَْٰأكَـْرتاَر
 المفردات

 --تَتْها؛  يرى-- َپشْياتي؛ الذي--ياه؛  من كل الوجوه--َسْرڤَشَه؛  قضيت--انيكْراماٰن؛  أعمال--كَْرماٰني؛  أيضاً--تْشَ؛  حتماً--ِاڤَ؛  بالطبيعة المادية—اۤيتْرِْٰپَركْ
 .  يرى على أكمل وجه-- َپشْياتي؛ هو--َسه؛  غير الفاعل--َأكَْرتاَرْم؛  ذاته--آتْمانَْم؛ أيضاً

 الترجمة
 الماديةالطبيعة  صنيعة بدنال ان  يرىمن .حقاًالمبصر ، هو غير فاعلةنفس ال، ويرى أن هو الفاعل

 التفسير
مله،  عفرد ما يفترض بالكل.  الروحيةالنفس تهو الفاعل وليسالمادي البدن  والذات العلياتدبير ب البدن المادي الطبيعة المادية شكلت

تتناسخ . البدنية هاخارج نطاق نشاطات النفس المقابل، في.  الماديه بدنشاكلةبفإنه مجبر عليه  أو الشقاء السعادةسواء في سبيل 
يعمل البدن الذي تتناسخ فيه بموجب تلك و بدناً إلشباع رغباتها النفستعطى . يتناسب مع رغباتها السابقةمادي  في بدن النفس

في  ثوابالتذوق  بظروف صعبة لالنفسسبب مرور تإلشباع الرغبات المادية وتلك الرغبات الرب ة من تدبير البدن آل. الرغبات
 يملك هذه البصيرة من. هاعندة العلي البصيرةتلك  عندما تتطورالنشاطات البدنية  عن النفسسوف تنأى .  أو الشقاءالسعادةصورة 

 .هو المبصر الفعلي
 ٣١\١٣. چ.ب

  ْبهاڤَـْم- ْچتَْهرِٰ ْپـ-تَ ادا ْبهۤوي

Yada >aUTaPa*QaG>aavMaek-SQaMaNauPaXYaiTa )  
TaTa Wv c ivSTaar& b]ø SaMPaÛTae Tada )) 31 ))  

 ياتي ْسـتَْهـْم َأنوَپـشْ-إَك 
 مْٰتـاَرْسيتَـتَ ِاڤَ تْـشَ ڤ

 اِتى تَدايْبـَرْهـَم َسـْمـَپـْد
 المفردات

-تْشَ؛  بعدئذ--تَتَه ِاڤَ؛ ظر بعين المرجع يسعى إلى الن--َأنوَپشْياتي؛  قائم في واحد--ْستَْهْم-َكِا؛  منفصلةذوات --ْبهاڤَْم-تَْهْكرِْٰپ؛  لالحياء--تَْبهۤو؛ عندما --يادا
 .  آنذاك--تَدا؛  يحصل--َسْمَپْدياِتى؛  المطلق--ْبَرْهَم؛  التوسع--ڤيْستاَرْم؛  أيضاً-



 الترجمة
يرى و المادية هاجسامختالف أا إلى ستناداً االنفوسختالف  ا عن رؤيةيكف عندما ْبَرْهَمْنمفهوم عاقل يحقق ال
 .مكانال تعم األحياء

 التفسير
يحملنا .  عينها بصلةالنفس إلى  تمتوال ا وليدة شهواتهاألحياء أبدانمختلف  ان الفهم  يستطيععندما  بحقاًفهيم اإلنسانيصبح 
صور المالئكة والبشر والكالب والقطط وغيرها من الصور لكن تلك الرؤية ب األحياءوالبدن المادي على رؤية  النفسعينية مفهوم 
النفس ال يطرأ تغيير على . ولباسها البدني النفسعينية بنية على مفهوم  المادية مالفوارق.  الرؤية الصحيحةعلى خالفمادية 
سوف نبلغ الفهم . ها بالطبيعة الماديةقترانا إلى  عائد األبدانمن مختلفة جناسأب النفستناسخ .  هالك البدن الماديبعد الهبائية

حالما نفهم  وغيرها والوضيع رفيعوال والحيوان  اإلنسانصورفي  األحياءبين الخارجية الفوارق رؤية من الروحي الذي يحررنا 
 عندئذ فسوف يوضح األشياءوأما كيف سنرى .  الباقية الروحيةهويتنا في ِرشَْنكْ فنتحلى بهذا المفهوم ونقتدر على تنمية ذكر ذلك

 .الالحقفي النص 
 ٣٢\١٣. چ.ب

 تْـڤاتْـنَٰٰچوْريتْـڤاْن نيأناد

ANaaidTvaiàGauR<aTvaTParMaaTMaaYaMaVYaYa" )  
XarqrSQaae_iPa k-aENTaeYa Na k-raeiTa Na il/PYaTae )) 32 ))  

 اهيايم َأڤْـماۤياتْامَپـَر
 اِتيكاونْـي پـٱ ُهو ْسـتْ-َر ۤيـشَـر

 ليْپـياِتىنَـ ي تُرونَـ كَ
 المفردات

 قاطن داخل --ستَْهه-شَرۤيّر؛  ال ينفد--َأڤْياياه؛  هذا--اْميأ؛  الروح--آتْما؛ الطبيعة المادية وراء --َپَرَم؛ نه علي أل--نَٰٰتْڤاتْچونيْر؛  من جراء األزلية--يتْڤاتْأناد
 .  وال يتكبل--ليْپياِتىَن ؛ شيئاً ال يفعل --تيُرو َن كَ؛ّي يا ابن كونْت--كاونِْتيا؛  رغم--َأپي؛ البدن

 الترجمة
 ال تفعل النفس.  الطبيعة الماديةشواكل عن عليةأزلية  النفسن أن يرى أخلود، يستطيع يملك بصيرة الالذي 
 .على الرغم من وجودها في الجسم المادي  بالمادةزجمتوال ت، أْرجوَنيا  شيئاً

 التفسير
وبناء عليه، . ماديالبدن الفي  وجودها  على الرغم منة وال تولدعليقديمة  لكنها الماديوالدة البدن ب وكأنها تولد النفس الهبائية تبدو

 .العمل الماديا هيكبلال مادي و وال تساهم في العمل المادي اثناء حضورها في البدن الجةهب غنية بالالنفس. يستحيل هالكها
 ٣٣\١٣. چ.ب

 اْدۤي ساوكْشْٰـْمـمْٰـتَـَچ -اتْها َسـْرڤَ ي

YaQaa SavRGaTa& SaaE+MYaadak-aXa& NaaePail/PYaTae )  
SavR}aaviSQaTaae dehe TaQaaTMaa NaaePail/PYaTae )) 33 ))  

 ليْپـياِتىَپـنُو مْٰآكاشَـ
  ِدِهىتُويڤَـْسـتْهاَسـْرڤَـتْر

 ليْپـياِتىَپـنُوتَـتْهاتْما 
 المفردات

؛  قائم--َأڤَْستْهيتَه؛  في كل مكان--َسْرڤَتَْر؛  يخلط--ليْپياِتى أوَپ؛أبداً --َن؛  السماء--آكاشَْم؛ طافته بفضل ل--اتْۤيساوكْشْْٰم؛  عميم--تَْمَچ-َسْرڤَ؛  كما--ياتْها
 .  يخلط--ليْپياِتى أوَپ؛أبداً --َن؛  الذات--آتْما؛  هكذا--تَتْها؛  في البدن--ِدِهى

 الترجمة



 كالسماء التي تعم المكان ال تمتزج انها تعمهمع البدن المادي ع مال تمتزج  ْبَرْهَمْن في مفهوم راسخة الالنفس
 .بشيء بفضل طبيعتها اللطيفة

 التفسير
 في الماء والوحل والغائط الهواء ينفذكما  بسيط جوهرها البفضل في منوعات األبدان، بمنأى عنها الموجودة النفس الهبائيةتبقى 
 ببدنها المادي النفس الهبائية كيف تتصلبالعين المادية  أحد يرى  انيستحيل ،السبب لهذا. متزاج بها اال دوناألشياءها من وغير
 .ذلكعلى التيقن من علماء المادة  يقوى ال.  تفارقه عند هالكهوكيف

 ٣٤\١٣. چ.ب

 كَـهِااتى يـكاشَاتْها ْپـَري

YaQaa Pa[k-aXaYaTYaek-" k*-Tò& l/aek-iMaMa& riv" )  
+ae}a& +ae}aq TaQaa k*-Tò& Pa[k-aXaYaiTa >aarTa )) 34 ))  

كْ هي َرڤمَْٰمـإْم لُوكَ مْٰتْْسـنَـرِٰ
 مْٰتْْسـنَـرِٰ تَتَـها كْۤيكْشِٰـتْر مْٰكْشِٰـتَْر

 ْبهاَرتَي اتيـشَْپـَركا
 المفردات

؛  الذات--ّيكْشِٰتْر؛  هذا البدن--كْشِٰتَْرْم؛  الشمس--َرڤيه؛  هذا--َمْمإ؛  الكرة الكونية--ْملُوكَ؛  الكل--تْْسنَْمرِٰكْ؛  واحد--كَهِا؛  ينير--ياتيْپَركاشَٰ؛  كما--ياتْها
 .  يا ابن ْبَهَرتَ--ْبهاَرتَ؛  ينير--ياتيْپَركاشَ؛  كل--ْسنَْمتْرِٰكْ؛  كذا--تَتْها

 الترجمة
 .وحدها تنير هذا الكون بأسرهن الشمس أ كما  كله بالوعيه، تنيرلمادي داخل الجسم االنفس ،ْبَهَرتَ ابن يا

 التفسير
 بالوعي المادي ها تنير مجمل بدنالنفس الهبائية. ا وأشعتهالشمس مثل ْبهَچڤَْد چۤيتا في هنايرد . ة حول الوعيتضارب نظريات مثمة

 الشمس أو أشعة كما ان النفس الوعي هو برهان حضور ذن، ا. من موقع واحدانشر الشمس أشعتهت كما من موقعها في القلب
 وفي .النفس فارقه تحالمايفقد وعيه و النفسحضور بفضل  ينتشر الوعي في مجمل البدن المادي.  برهان حضور الشمساضياءه
 بالوعي الكلي ليس النفس الهبائية وعي. الماديوليد التركيب ليس و النفس الهبائيةعالمة  ، الوعيوبناء عليه. ذلك فهم فطنالوسع 

 في جميع  النافذةالذات العلياوعي   لكنبدانسائر األ إلى محصور ببدنها وال يتعداه نفس كل وعي ألن هانه من نوع على الرغم من
 .متناه والوعي الالمتناه الفارق بين الوعي الهو هذا. جميع األبدانيعم ، النفس الهبائيةصديق  بدور األبدان

 ٣٥\١٣. چ.ب

 ْر ِاڤَـْميُّوـَچ كْشِٰـتَْر-كْشِٰـتَْر 

+ae}a+ae}ajYaaerevMaNTar& jaNac+auza )  
>aUTaPa[k*-iTaMaae+a& c Yae ivduYaaRiNTa Tae ParMa( )) 35 ))  

 ـاوٰشـكْشٰٰـ ِش- ْچـۤياَن مْٰأنْـتَـَر
  تْـشَمْٰكْشَٰـُمو - تيرِْٰپَركْ -تَ ْبهۤو

 ِتى َپـَرْمي تانْۤيدوْر يى ڤي
 المفردات

 --كْشَْٰمُمو؛ الماديةطبيعة  من ال--تيرِْٰپَركْ؛  للحي--تَْبهۤو؛  بعين العلم--اِشكْشٰٰوٰش-ْچۤياَن؛  الفارق--مَرتَأنْ؛  لذا--ِاڤَْم؛  لمالك البدن--وهيَُّچ-كْشِٰتَْر؛  للبدن--كْشِٰتَْر
 . ربال --َپَرْم؛  هم--ِتى؛  يدنو--تيۤيانْ ؛ اعلم-- ڤيدوه؛ الذي--يى؛  أيضاً--تْشَ؛ التحرر

 الترجمة
 في الطبيعة عبوديةال من نجاةال وسيلةفهم يكما   الماديبدنال بموالعاِل المادي بدنالتباين  ،بعين العلم رىي من

 .لمصير االخير، يبلغ االمادية
 التفسير



طلب العشرة لمؤمن ينبغي ل. الفصل الثالث عشر داللة هذا هو لياالذات العو مالكته النفس بين البدن المادي والفارق ان اقتضاء فهم
 ذهوه روحياًًسيداً   اتخذذا ا المادة عن الروحبينتاإلنسان يستطيع  .لتحقيق االستنارةالرب  عنلسماع تتيح له فرصة ا التي الصالحة

 ِرشَْنكْ نجد ،للمثال. ولباسها المادينية الذات عيمفهوم التحرر من  إلى  مريدهالسيد الروحييرشد . الروحيعتبة باب التحقيق هي 
 . الماديةاالعتباراتسبل التحرر من  ْبهَچڤَْد چۤيتا في أْرجوَن لقني
العقل بينما هو الظاهرة الكثيفة المادي  البدن. عنصراًأربعة وعشرين بة من ليس سوى مادة مركالبدن  ان الفهممكن للفرد ي
 النفس الهبائية، توجد وفوق كل ذلك.  العواملكل تلكتفاعل تشكل ف الحياة عالمات وأما  اللطيفةهي الظاهرةالتأثيرات المعنوية و
 األربعة عناصر والالنفساقتران مؤلف من  المادي لمالعا. بائنتان عن بعضهما البعض الذات العليا والنفس الهبائية. الذات العلياو

 قوى على فهموي المادية عناصروال النفوستران  سوى اقبكاملها ليست المادية بنية الظاهرة ان قوى على الفهمي منكل . والعشرين
 لإلنسانينبغي و والتحقيق، معنللتالمقصودة األمور هي  هذه. الروحي يملكوت الداخلال إلى  باالنتقالجدير هو الذات العليامقام 

 .السيد الروحيبعون فهم كامل لهذا الفصل  إلى الوصول
 . والوعيمتعوالمت الطبيعة بعنوان شْرۤيَمْد ْبهَچڤَْد چۤيتا الثالث عشر من الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَاسير  تنتهي تفهنا إلى

 الفصل الرابع عشر

 
  الثالثة الطبيعة الماديةشواكل

 ١\١٤. چ.ب

 اوڤاتْـشَ ْبَهَچـڤاْن - ۤيشْـر

é[q>aGavaNauvac )  
Par& >aUYa" Pa[v+YaaiMa jaNaaNaa& jaNaMautaMaMa( )  

YaJjaTva MauNaYa" SaveR Para& iSaiÖiMaTaae GaTaa" )) 1 ))  

 يامۤيكْشْٰٰــاه ْپـَرڤَي ْبهۤومَْٰپـَر
چ انَـْم اوتَّـَمـْمۤيچ مْٰاناناۤي

 ىاه َسـْرِڤياتْـڤا مونَـۤيچاْج ي
 اـتاهَچ تُوإم يهدّْي ْسمَْٰپـرا



 المفردات
؛ ربال --أوتََّمْم؛  علم--ْمْچۤيانَ؛  لكل العلم--ناْمْچۤيانا؛  سأكشف--كْشْٰٰۤياميْپَرِڤ؛  مرة ثانية--ياهْبهۤو؛ علي --َپَرْم؛ ة اهللا العزيزشخصيقال  -- أوڤاتْشَْبَهَچڤاْن-شْرّي
 .  نال--اتاهَچ؛ لعالم من هذا ا--تَهإ؛  كمال--هيْمْسيدّْ؛ علي --راْمَپ؛ يعلجم ا--ىَسْرِڤ؛  الحكماء--مونَياه؛  عالماً--تْڤااۤيْچ؛ الذي --ياتْ

 الترجمة
جميع  حقق التي بفضلها و العلمرأسوالتي هي العظمى  لك ثانية عن الحكمة علنأس :لعزيزقال شخصية اهللا ا

 .خير األ الكمالالحكماء
 التفسير

 الفصل الثاني نهاية حتىالفصل السابع بداية   من بكل تفصيل شخصية اهللا العزيزالحق المطلق يةعن شخص ِرشَْنكْ شْرّيكشف 
من خالل النظرة هذا الفصل فهم  حاول ذااالخدمة التتيمية فهم اإلنسان إلى  سوف يصل . استنارة اآلنأْرجوَن وهو يزيد عشر

 النفس قترانا ان أوضح كما  بكل تواضعالعلمتنمية ب عبوديتها الماديةمن تتحرر  النفس ان  عشر،الثالث الفصل فيمر . الفلسفية
ية  وكيف تلك الطبيعة الماديةشواكل ماهيةفي هذا الفصل  اهللاويوضح . في العالم المادي هو سبب عبوديتها عة المادية الطبيشواكلب

 له الكشف عنهاسبق  التي أبطن من العلوم الفصل هذافي العلم المكشوف  ان الرب العظيميعلن . ه وفكالنفس ية ارتهانعملها وكيف
العلم توضيح هذا باآلن الرب توسع ي.  هذا العلمبفهم  الروحيودخلوا ملكوته الكمالالكبار كماء الح، وبلغ شتى  السابقةالفصولفي 
. الكمالبفهمه بلغ الكثير درجة  الكشف عنها حتى اآلن ومر التي سواه من سبل العلم بدرجات كبيرة عن العلميمتاز هذا . عينه

 .الكمال تحقيقه، يتوقع  هذا الفصل الرابع عشرذلك، كل من يفهمل
 ٢\١٤. چ.ب

إ ايتْـيانَـْم اوپاشْـرۤيچ مَْٰد

wd& jaNaMauPaaié[TYa MaMa SaaDaMYaRMaaGaTaa" )  
SaGaeR_iPa NaaePaJaaYaNTae Pa[l/Yae Na VYaQaiNTa c )) 2 ))  

 اـتاهَچام آيَمـَم ساْدَهـْرْمـ
 انِْتىيَپـجانُوي پـٱ ِچْرَس
 تْـشَي اتْهانْتي نَـ ڤْـىيْپـَرلَ

 المفردات
 ؛أبداً --َن؛  حتى داخل الخليقة-- َأپيِچْرَس؛  عند نوال--اتاهَچ آ؛نوعية واحدة من --ساْدَهْرْميام؛  لي--َمَم؛  يلوذ ب--أوپاشْرۤيتْيا؛  علم--ْمْچۤيانَ؛  هذا--َدْمإ

 .  أيضاً--تْشَ؛  يضطرب--ڤْياتْهانْتي؛  وال--َن؛  عند الدمار--ىْپَرلَي؛  يولد--أوَپجايانِْتى

 الترجمة
 ندعضطرب عند معاد الخلق وال يولد ال ي، مثيلوفي ثبات . حقق نوعيتي العليةي، ا العلمهذرسخ في من ي

 .وقت الدمار الكوني
 التفسير

جاء في . تفقد فرديتها ان  الكامل، بتحررها من التناسخ دونالعليبفضل العلم  شخصية اهللا العزيز وحدتها النوعية مع النفستحقق 
القدمين ى  إل دوماً، تتطلع الروحيةالسماءفي  يالداخلللملكوت ة العلي كواكبال دخلت التي  المحررةالنفس ان ِڤديةالحكمة الـ
 .النجاةبعد  فرديتها النفسال تفقد  ،وبناء عليه.  إليهةالعليالودية  ةخدمال في ا بفضل انشغالهالعظيم رباللوتسيتين لل

 شخصاليبلغ الفرد تعالي . العلي العلم على خالف  الثالثة الطبيعة الماديةشواكل ب مشوبةفي العالم الماديان جميع العلوم المكتسبة 
 اهللا حالما وصورتها وحلولها في النفستلك بذهاب فردية السماء الروحية ب نواهل الجّدعيي. العليذا العلم هفي يتأصل  ما حاللعظيما
 ان يتوهم الجهلة. العالم الروحي منوعات ل ظالالمادي العالم منوعات لكن د هويتها الروحيةعيمن عمل بدنها المادي وتستتحرر ت

 نشاطات روحيةثمة .  السماء الروحيةي صورتها الروحية فللنفس لكن الوجود المادي المتباينالوجود الروحي ليس سوى نقيض 
  الصفات الروحيةبكلاالتصاف . غير المشوب الجو ذاكفي الرب وحدة نوعية مع  تقوم  حيثحالة التتيمهي  ة الروحيةالحالوتلك 

 .هاوهالك  الظاهرة الماديةخلقبدورة يتأثر  الروحيةالمتصف بالصفات ال يعود  عليه، وبناء.  هذا العلمالزم لتحصيل



 ٣\١٤. چ.ب

 ْر َمـَهـْد ْبَرْهَمينيُّوَمـَم 

MaMa YaaeiNaMaRhd(Ba]ø TaiSMaNGa>a| dDaaMYahMa( )  
SaM>av" SavR>aUTaaNaa& TaTaae >aviTa >aarTa )) 3 ))  

 َأَهـْم ى َدْدهاممْٰـْرْبـَهـَچْن يتَْسم
 مْٰتانا ْبهۤو-َسـْمْبَهـڤَـه َسـْرڤَ 

 ْبهاَرتَي  ْبَهـڤَـتتُوتَـ
 المفردات

 --َسْمْبَهڤَه؛  أنا--َأَهْم؛  يخلق--َدْدهامي؛ لَب َح--ْرْبَهْمَچ؛  في ذاك--تَْسميْن؛ ربال --ْبَرْهَم؛  الوجود المادي قاطبة-- َمَهتْ؛ مصدر الوالدة--ونيهيُّ؛  لي--َمَم
 .  يا ابن ْبَهَرتَ--ْبهاَرتَ؛  يصبح--ْبَهڤَتي؛  بعدئذ--تَتَه؛ األحياء من كل --تاناْمْبهۤو-َسْرڤَ؛ امكانية

 الترجمة
 ْبَرْهَمْن في النفوسهو مصدر الوالدة وأنا غارس جميع  ،ْبَرْهَمْن الذي يدعى )الكلي يالمادلجوهر ا(الهيولى 
 .ْبَهَرتَ، يا ابن اً والدتهامكنذاك م

 التفسير
 تَتْڤَ-َهتَْم. اهللابتدبير ) ياْچ-تَْرِشكْ (النفس الهبائيةو) تَْرِشكْ( البدن المادي اقترانعلة كل ما يجرى، هو ان : هذا توضيح للعالم

.  الثالثة الطبيعة الماديةشواكليتضمن علة المادية للالجوهر الكلي  ألنالكونية  للظاهرة علة الكلية أحياناً هي الْبَرْهَمْنسمى والتي ت
 شخصية اهللا العزيز يغرس :)١٩\١\١) َدشَأوَپني ذََكنْموجاء في . فيولد عدد ال يعد من االكوان تَتْڤَ-َمَهتْ  فياألحياءالرب  يغرس
هي القدرة  )ْبَرْهَمْنَمَهْد  ( الكليْبَرْهَمْن أو الطبيعة المادية. )ىجاياِت تْشَ ْمَپْم أنَّرۤو- ْبَرْهَم ناَمتَْدِاتَْسماْد  (ْبَرْهَمْنفي  النفوسبزرة 

 هوراء هذ ان في الفصل السابع،لقد مر . وغيرها والهواء  والماء والناراألرضاألربعة والعشرين ابتداء بالعناصر  قوامهاالمادية و
 فتظهر صور الحياة ربالالمادية بمشيئة تقترن بالقدرة  التي القدرة البينية الهبائيةآحاد الطبيعة المادية توجد قدرة بينية علوية هي 

 . في الطبيعة المادية
في بيضها تضع  التي م بل األ ليس سبب العقربرزاأل لكن رزالعقرب يولد من األن  ارز ويقال أحياناً العقرب في أكوام األيبيض
 فيها األحياء ةرزبالذي غرس   شخصية اهللا العزيز بلاألحياءسبب والدة هي  ليستذ  ا هي حال الطبيعة الماديةكذا. األرزأكوام 
ما ثواب تذوق سعادة وشقاء تالطبيعة المادية لصنع من  فمختلعلى بدن  نفس لحصل كتو  الطبيعة الماديةجومنتتبدو وكأنها لكنها 

 .العالم الماديهذا  في األحياءجميع ظواهر علة  هو الرب. عملقدمت من 
 ٤\١٤. چ.ب

 ايِتـكاونْ نيٰشويُّو –َسـْرڤَ 

SavRYaaeiNazu k-aENTaeYa MaUTaRYa" SaM>aviNTa Yaa" )  
TaaSaa& b]ø MahÛaeiNarh& bqJaPa[d" iPaTaa )) 4 ))  

 ااهۤيي اه َسـْمْبَهـڤَـنْتيْرتَـمۤو
تاسا ْرينيُّو ْبـَرْهـَم َمـَهـْد مْٰ
 تاي ْپـَرَده پـ-َج ۤيـ بمَْٰأَهـ

 المفردات
؛  العظيم--ْبَرْهَم؛  منهم جميعاً--تاساْم؛ الذي --ااهۤي؛  يظهرون--َسْمْبَهڤَنْتي؛  صور--ْرتَياه مۤو؛ّي يا ابن كونْت--كاونِْتيا ؛ في كل أجناس الحياة--نيٰشويُّو-َسْرڤَ
 . االب --پيتا؛ بزرة ال--ْپَرَده-بۤيَج؛ نا أ--َأَهْم؛  مصدر الوالدة في الجوهر المادي--نيهيُّوَمَهتْ 

 الترجمة
 .الوالد صاحب البذرة نيأن هذه الطبيعة المادية ومنتولد جناس الحياة جميع ان أ ،كونْتّييا ابن علم، يتعين ال

 التفسير



هذا  الحياة عم تال. )ة الماديةلطبيعاو الروحية النفوساقتران (صل  باألاألحياء والد هو ِرشَْنكْ الرب العظيم ان  هذا النصفي يتضح
توجد حياة في . الظاهرة الكونية كلحياة ال عمت. قبة الكون ْبَرْهما دار ابما فيهجميع الكواكب تعم فحسب بل األرضي  الكوكب
تغرس  سالنفو ان المراد.  غارس بزرتهاِرشَْنكْ  واألمالطبيعة المادية هي  ظواهر الهذه كلوعلة . النارفي  والماءفي واألرض 

 .عملقدمت من ما ثواب صور مختلفة ب فتولدلق الخ في العالم المادي في بداية
 ٥\١٤. چ.ب

 يتإ َرَجـْس تَـَم مْٰـَستّْڤَ

Satv& rJaSTaMa wiTa Gau<aa" Pa[k*-iTaSaM>ava" )  
iNabDNaiNTa Mahabahae dehe deihNaMaVYaYaMa( )) 5 ))  

چو ا َسـْمْبَهـڤاه- تيرِْٰپَركْ ااهٰن
 ُهو با-َمـها ي َبْدْهـنَـنْتين

 اْمياينَـْم َأڤْـيِدِهى ِده
 المفردات

؛  ناتج من--اَسْمْبَهڤاه؛ الطبيعة المادية --تيرِْٰپَركْ؛  الطبعشواكل --نٰٰاهچو؛  لذا--تيإ؛  الظلمةشاكلة --تََمه؛ الحماسة شاكلة --هَرَج؛  الظلمةشاكلة --ْمَستّْڤَ
 .  أزلي--َأڤْياياْم؛  الحي--ِدهينَْم؛  في هذا البدن--ِدِهى؛  يا شاكي السالح--ُهوبا-َمها؛  يسيِّر--نيَبْدْهنَنْتي

 الترجمة
 بهذه الشواكل الثالثة  القديمةالنفستشكل . األصالة والحماسة والظلمة: شواكلثالثة مؤلفة من المادية عة الطبي
 .أْرجوَن يا شاكي السالح بالطبيعةتقترن  عندما

 التفسير
 نتيجة ارتهانها ثة الثال الطبيعة الماديةشواكللطان تخضع لس لكنها  عنهاةعليبل الطبيعة المادية  إلى ال تنتسب النفس الهبائيةان 

 البدن الذي شاكلة البدن، تجبر كل منها على العمل بمقتضى شاكلة لتباين  تبعاًالنفوس لتباين ابدان نظراً. الطبيعة الماديةبالعمل في 
 .درجات سعادتها وشقاءها سبب تفاوت تحل فيه، وهذا هو

 ٦\١٤. چ.ب

 ـلَـتْـڤاتْْرَمي نمْٰـَستّْڤَتَـتَْر 

Ta}a Satv& iNaMaRl/TvaTPa[k-aXak-MaNaaMaYaMa( )  
Sau%Sa(r)eNa bDNaaiTa jaNaSa(r)eNa caNaga )) 6 ))  

 ْمَمياـكَْم أناْپـَركاشَ
 يـَن َبْدْهـناتِچ َسنْٰ-كَْهى سـو

 ـَهىْچشـانَـتْــَن ِچ َسنْـ-اَن ۤيـْچ
 المفردات

 --َنِچَسنْ؛ بسعادة --ْسوكَْهى؛ شر العملثواب  دون --أناَمياْم؛  ينير--كَْمْپَركاشَ؛ ى في العالم الماديصف اال--نيْرَملَتْڤاتْ؛  األصالةشاكلة --ْمَستّْڤَ؛  يوجد--تَتَْر
 .  يا طاهر الذنب--ىَهْچَأنَ؛  أيضاً--تْشَ؛ ةصحب بال--َنِچَسنْٰ؛ بعلم --ْچۤياَن؛  يسيِّر--َبْدْهناتي؛ ةصحببال

 الترجمة
 من  أصفىانه ألهاذنوبكل  من ابه النفس المتجسدةحرر ت وةمنّور  األصالةشاكلة، الذنوب من صفيايها ال

 .بحس من السعادة والعلم  النفسهيأتو خريينن األشاكلتيال
 التفسير

وكل تلك الظواهر المعنوية   بالغ النشاط أو قصير الباعم سعيد وبعضهمبعضه. من شتى االجناس الطبيعة الماديةب ةالمهيأ األحياءان 
 شاكلةتنمية تأثيرات . ْبهَچڤَْد چۤيتا من القسم هذا  فياألصالة ابتداء باألحياء شواكلتفاوت يوضح . شواكلال  فيمهايأتهمأسباب هي 

 المادي ءتأثر بالشقاي ال األصالة بشكولالمبدن ال .ينأمهي الئرسا تفوق بنسبة بها شكولالمبدن التسم بتعقل ت المادي في العالم األصالة
 التي سعادةالسبب شعور  وَنْبراْهَمالـ وه شاكلةتلك اللالصورة المثالية  .معارف الماديةاليتمتع بمستوى رفيع من بدرجة كبيرة و



من كبيراً  مقداراًعني ت  األصالةشاكلة ان ِڤديةالحكمة الـ في جاء. شاكلةلك التفهم تحرره النسبي من الذنوب في  إلى يملكها عائد
 .السعادةمشاعر العلم و
 شاكلة األصالةي ترسخ فعندما ت التقدم العلمي وتفوقها على اآلخرين  بإنجازشعورللة مهيأتصبح  النفس نبأ ،هنا الصعوبةتتمثل 

 بنوع من شعور،  عموماًالمعيشيةرفعة أحواله  تبعث فيه كما  بعلمهمعتزنهما ذ كل مإ هو العالم والفيلسوفذلك  على مثال خيرو
 بدنالتناسخ في  على هيجبرمما أخالقها  فيغرم ب األصالةشاكلةب يقيده حياة المهايأةالسعادة في ب الرفيع الحس وهذا. الماديةالسعادة 

 في تناسخه كرة بعد كرة معاد فيبقى مرتهناًال أو النجاةما يشغله عن   وهذا على هذا النحو،مغرماً ما دام  الطبيعة الماديةشواكلمن 
 . القدرة الماديةفتنةبصفة فيلسوف أو عالم أو شاعر مسروراً بتلك الحياة ب

 ٧\١٤. چ.ب

 يدّْهي ڤمْٰتْـَمـكَچا راُجوَر

rJaae raGaaTMak&- iviÖ Ta*Z<aaSa(r)SaMauÙvMa( )  
TaiàbDNaaiTa k-aENTaeYa k-MaRSa(r)eNa deihNaMa( )) 7 ))  

تْ  َسموْدْبَهـڤَـْم- َچَسنْٰ -ا ـٰنشْٰرِٰ
 ايكاونِْتـي َبـْدْهناتيتَـْن ن
 نَـْميـَن ِدهِچ َسنْٰ-كَـْرَم 

 المفردات
 ؛ يقيد--نيَبْدْهناتي؛ ك ذا--تَتْ؛  وليد--َسموْدْبَهڤَْم؛ ةصحب --َچَسنْٰ؛  بتوق--اٰنشْٰرِٰتْ؛  اعلم--ڤيدّْهي؛  وليد الرغبة أو الشهوة--آتَْمكَْم-َچرا؛ الحماسة شاكلة --َرَجه

 .  المتجسم--ِدهينَْم؛  متصل بالعمل—َنِچَسنْٰ- كَْرَم؛ّي يا ابن كونْت--كاونِْتيا

 الترجمة
 ا بهالنفس المتجسدة مما يسبب ارتهان كونْتّي، يا ابن تحرقات ال حصر لهامن شهوات و  الحماسةشاكلةولد ت
 . الماديةاألعمال ثوابب

 التفسير
 مشكولاليطلب . الملذات الحسية باشتدادهاو نعومة الحياة  إلىنمو عند الفرد توقاًيبالتجاذب بين الجنسين، و اسة الحمشاكلةتسم ت
 والزوجة األطفال قوامهايطلب عائلة سعيدة  كما شباعه الحسي اعلى الصعيد االجتماعي أو الوطني من اجلالتكريم بعض الحماسة ب

 يغرم هنا انه وضح يعليه، وبناء. هاطلبي دام  ما على العمل الشاقبراًمج فردبقى اليو  الحماسةشاكلة حصيلة هي تلك. منزلوال
هذا  علىو. همكانت على ترضية زوجته وأطفاله ومجتمعه والحفاظ سبيل  في على العمل مجبراًيبقىوعمله فيرتهن به ثواب ب

.  الحماسةشاكلة ياتة في مستوطورالحضارة الحديثة مت تعتبر. حد بعيد إلى الحماسة بمشكولسره أالعالم المادي ب االساس، نجد
 ينمشكولأي أمل لدى ال فاألصالةب ينمشكولمعدومة عند ال النجاة ت فرصةكان ذاا. ماضيال  في مقياس التطور األصالةشاكلة تكان
 .؟الحماسةب

 ٨\١٤. چ.ب

 يدّْهي ڤمْٰ َجـ-اَن ۤيـْچتَـَمْس تْـڤْ َأ

TaMaSTvjaNaJa& iviÖ MaaehNa& SavRdeihNaaMa( )  
Pa[Maadal/SYaiNad]ai>aSTaiàbDNaaiTa >aarTa )) 8 ))  

 ناْمي ِده- َسـْرڤَ مَْٰهـنَـُمو
 ْسيْدراْبهي ن-ا يْسـالْپـَرماد

 ْبهاَرتَي ناتـَبـْدْهيـْن نتَ
 المفردات

 --ياْسلَآ؛  بجنون--ْپَرماَد؛  لكل المتجسمين--ِدهيناْم-َسْرڤَ؛  الوهم--َهنَْمُمو؛  اعلم--ڤيدّْهي؛  وليد الجهل--َجْم-ْچۤياَنَأ؛  لكن--تو؛  الظلمةشاكلة --تََمه
 .  يا ابن ْبَهَرتَ--ْبهاَرتَ؛  يقيد--نيَبْدْهناتي؛  ذاك--تَتْ؛  والنوم--نيْدراْبهيه؛ الخمول

 الترجمة



 ي هشاكلةه العواقب هذ.  بالمادةمتجسدين الع وهم جميي الجهل، هةوليد  الظلمةشاكلةعلم أن  ا،ْبَهَرتَ ابن يا
 .النفس المهيأة التي توثق والنومكسل الخبل وال

 التفسير
 شاكلة نقيض  الظلمةشاكلة. للنفس المهيأة فريدة ميزة  الظلمةشاكلة ان يعنيورة خاصة كبير الداللة وبص توكلمة ان استعمال 

 مشكولال.  فالعكس الصحيح الظلمةشاكلةأما على صعيد ، بفضل تطور علمه االمور تبين باألصالة مشكوليستطيع ال. األصالة
 بأن ِڤديةالحكمة الـ في  الظلمةشاكلة تعريفجاء . عن التقدمبدال خر  ويتأعلى التبين جنونالمال يقوى و بالخبل يصاب بالظلمة

  اإلنسانجمع ي،ذلك مع. الموتانه مائت لحتمية  أحد ال يخفى على ،للمثال. هبما هي  على األشياءال يقوى على تبين  ا بهمشكولال
عن احراز أي تقدم   اإلنسانيعرض. هو الجنون بعينه وهذا القديمة النفس بدنى اهتمامأطوال الليل والنهار دون كدح  بجنون ويمالال

لفهم ا إلى الدعوة إليه  من االهتمام عندما توجهكثيراًًومثله في منتهى الخمول وال يبدي من غمرة الجنون على صعيد الفهم الروحي 
جد  النوم من ساعات ست. رة النوم بكث بالظلمةمشكولاليتسم  عليه، وبناء.  بالحماسةمشكولالال يعادل نشاط  نشاط مثلهو. الروحي
 والمسكرات على المخدرات اإلدمان وتكدر دائم اليبدو ويومياً األقلي عشر ساعة على ت ينام عشر أو اثن بالظلمةمشكولال لكن كافية
 . بالظلمةمشكولال بعض سمات هذه. والنوم

 ٩\١٤. چ.ب

 ياتيـَسـنَْۤجى كِْهسـو مْٰـَستّْڤَ

Satv& Sau%e SaÅYaiTa rJa" k-MaRi<a >aarTa )  
jaNaMaav*TYa Tau TaMa" Pa[Maade SaÅYaTYauTa )) 9 ))  

 ْبهاَرتَي َرَجـه كَـْرَمـٰنـ
 ا تو تََمـهيتْـرِٰانَـْم آڤْـۤيـْچ

 اتى اوتَيـَسـنَْۤجْپـَرماِد 
 المفردات

؛  علم--ْمْچۤيانَ؛  ابن ْبَهَرتَ يا--ْبهاَرتَ؛ جري في العمل األ--يكَْرَمٰن؛ الحماسة شاكلة --َرَجه؛  يقيد--ياتيَسنَْۤج؛  في سعادة--ىْسوكِْه؛  األصالةشاكلة --ْمَستّْڤَ
 .  قيل--أوتَ؛  يقيد--ياتيَسنَْۤج؛  في جنون--ْپَرماِد؛  الظلمةشاكلة --تََمه؛  لكن--تو؛ يحجب --تْيارِٰآڤْ

 الترجمة
  الظلمةشاكلةوأما  صالحلعمل الل  الحماسةشاكلة اههِيَئتُ كما لسعادةل النفس يءَهتُ  األصالةشاكلة ،ْبَهَرتَ ابن يا
 .لخبلبا رهنهاتحجب علمها وفت

 التفسير
 يكون يعمل في حقل من حقول العلم وقد يكون قد كالفيلسوف أو العالم أو المربي الذي الفكري بعمله أو بحثه  األصالةولمشكاليقنع 

 فتح المستشفيات  مثلمكان وينفق في سبل الخير اال بقدرويتملكيقوم بأعمال صالحة ف الحماسةب مشكولالما ا. هذا هو وجه رضاه
 ال يعمل .حجب العلمت اإنه ف الظلمةشاكلة وأما. الحماسةب مشكول سمات البعضهذه . وغيرها خيريةالمؤسسات ال إلى  التبرعأو
 .ه أو غيره بالخيرذاتما يعود على   بالظلمةمشكولال

 ١٠\١٤. چ.ب

 ايْبهۤويْبهشـاتْـَرَجـْس تََمـشْ 

rJaSTaMaêai>a>aUYa Satv& >aviTa >aarTa )  
rJa" Satv& TaMaêEv TaMa" Satv& rJaSTaQaa )) 10 ))  

 ْبهاَرتَي  ْبـَهـڤَـتمْٰـَستّْڤَ
 ڤَيشاتْـ تََمـشْ مْٰـَستّْڤََرَجه 

  َرَجـْس تَـتْهامْٰـَستّْڤَتََمــه 



 المفردات
 --َرَجه؛  يا ابن ْبَهَرتَ--ْبهاَرتَ؛  يسود--ْبَهڤَتي؛  األصالةشاكلة --ْمَستّْڤَ؛  يتخطى--ياَأْبهيْبهۤو؛ اً أيض--تْشَ؛  الظلمةشاكلة --تََمه؛ الحماسة شاكلة --َرَجه
 شاكلة --َرَجه؛  األصالةشاكلة --ْمَستّْڤَ؛  الظلمةشاكلة --تََمه؛  مثل هذا--ِاڤَ؛  أيضاً--تْشَ؛  الظلمةكلةشا --تََمه؛  األصالةشاكلة --ْمَستّْڤَ؛ الحماسة شاكلة

 .  لذا--تَتْها؛ الحماسة

 الترجمة
 تيشاكللى  ع الحماسةشاكلةسود تو .ْبَهَرتَ يا ابن الحماسة والظلمة تيشاكل تارة على  األصالةشاكلةسود ت

 يقوم تزاحم ، النحوهذاعلى .  تارةالحماسة وصالةاألكل من على   الظلمةشاكلةسود ت، و تارةظلمةال واألصالة
 .شواكلال بين هذه دائم على السيادة

 التفسير
،  الظلمةشاكلة بروز وعند ، األصالةشاكلة عند بروز الحماسة والظلمةنحسر تو ، الحماسةشاكلة بروز عند ظلمةالو ةاألصالنحسر ت
كون يعندما  الثالثة شواكلال عن هذه التعاليمن  فردل عليه، ال بد لوبناء .مطلقاًزاحم ال ينقطع  التهذاو. ةصالواألالحماسة نحسر ت

 كليتضح وف س.  وأعماله ومأكله الخ اإلنسانمسلك في شواكلمن المعينة  شاكلة بروز ظهري. ِرشَْنكْ التقدم في ذكر على اًعازم
ة صالوقهر األ  الحماسةشاكلة تنمية أو الحماسة والظلمة وقهر  األصالةشاكلة نمية تخيار دلدى الفر لكن هذا في الفصول الالحقة

شاكلة ب يباركان ذا طلب ا) ڤَسوِدڤَ( األصالة الصفية مقامسعه بلوغ وفي  والحماسةو وقهر األصالة  الظلمةشاكلة نمية تأو الجهلو
. لهي اال فهم العلملفردل التعالي عنها وعلى هذا المقام يتسنى ثمومن  الثةالث شواكلال هذه انه ال يوجد سوى على الرغم من األصالة

 . معينةأعمال ظهور للفرد من ةسائد الشاكلةاليمكن فهم 
 ١١\١٤. چ.ب

 ْنيْسمٱـو ِدِهى ٰش ْدڤاِر-َسـْرڤَ 

SavRÜarezu dehe_iSMaNPa[k-aXa oPaJaaYaTae )  
jaNa& Yada Tada ivÛaiÜv*Ö& SatviMaTYauTa )) 11 ))  

 اِتىيْپـَركاشَ اوَپـجا
 ْدڤيْدۤياادا تَدا ي مْٰانَـۤيـْچ

 تى اوتَإـْم َستّْڤَ مَْٰهـدّْرِٰڤْـيڤ
 المفردات

؛  آنذاك--تَدا؛  عندما--يادا؛  علم--ْمْچۤيانَ؛  يطور--أوَپجاياِتى؛  صفة االستنارة--ْپَركاشَه؛  في هذا البدن--ِدِهى َأْسميْن؛  في جميع البوابات--وٰشْدڤاِر-َسْرڤَ
 . لذا قيل --تي أوتَإ؛  األصالةشاكلة --ْمَستّْڤَ؛  يزداد--َهْمدّْرِٰڤيڤْ؛  اعلم--تْڤيْدۤيا

 الترجمة
 . بالعلمجسم جميع خروق التستنيرعندما   األصالةشاكلة تبينيمكن 

 التفسير
 تستنير كل  عندما األصالةشاكلة رالفرد قد طوَّ ان  الفهمتعيني.  والسبيالنلفم، االمنخران ،انذناال ،ناعينال: لبدنل خروق تسعة توجد

 في مواقعها األشياءستطيع تذوق يكما  شاكلة األصالة في ها الصحيحنصابي  فاألشياء الفرد تبيني. ةصالالخروق بسمات األ
 .ةصال األعضو كل خرق وهذا هو  فيتنمو سمات السعادةو  وخارجياً الفرد داخلياًصفوي. الصحيحة

 ١٢\١٤. چ.ب

لُو ْر آَرْمْبَهـهيترِْٰبَهـه ْپـَرڤْـ

l/ae>a" Pa[v*itararM>a" k-MaR<aaMaXaMa" SPa*ha )  
rJaSYaeTaaiNa JaaYaNTae ivv*Öe >arTazR>a )) 12 ))  

 هارِٰـَمـه ْسـْپـاْم َأشَٰنـكَـْرَم
 انِْتىيجاي تانِاَرَجـسى 

 ـْبَهىشَٰـرْٰتَ ْبَهَرىِهدّْرِٰڤْـيڤ



 المفردات
؛  كل هؤالء--تانْيِا؛  الحماسةشاكلة ل--َرَجسي؛  رغبة--هارِْٰسْپ؛  ال يضبط--َأشَْمه؛  في أعمال--اْمكَْرَمٰن؛  جهد--آَرْمْبَهه؛  نشاط--يهترِْٰپَرڤْ؛  طمع--بَههلُو

 .  ْبَهَرتَزعيم ذرية يا --ْبَهىشَٰرِٰ-ْبَهَرتَ؛ وجود زيادةب --ِهىدّْرِٰڤيڤْ؛  يطور--جايانِْتى

 الترجمة
  عندقورغبات الجامحة والتال والكدح وصالحالعمل الوالبالغ  التعلقض اعرأ نمو، تَرتَْبَه ساللةزعيم  يا

 .شاكلة الحماسةسيادة 
 التفسير

تشييد وسعه لفي عمل كل ما يفإنه ه، ا مبنى لسكنبناءأراد اذا . تهبمكان قط نعيق الو دوماً  مكانتهرفع إلى الحماسةب مشكوليتطلع ال
مع يبقى  ان ودي. وجد نهاية لتشبعته الحسيةت وال ة الحسيةشبعتلا إلى اً شديداًتوقي انه ينمِّ كما وكأنه سوف يخلد فيها فخمة دار

 . الحماسةشاكلة سماتي ذه هه. شباعه الحسي دون منتهى المتابعةعلى الدوام  هبيتعائلته و
 ١٣\١٤. چ.ب

 شْ تْـشَيتِّرِْٰپـَرڤْـٱَأْپـَركاشـو 

APa[k-aXaae_Pa[v*itaê Pa[Maadae Maaeh Wv c )  
TaMaSYaeTaaiNa JaaYaNTae ivv*Öe ku-åNaNdNa )) 13 )) 

 َهى ِاڤَ تْـشَُمو ُدوْپـَرما
 انِْتىيجاي تانِاتََمسى 

  نَـنَْدَن-ِهى كورو دّْرِٰڤْـيڤ
 المفردات

 --جايانِْتى؛  هذه--تانيِا؛  الظلمةشاكلة --تََمسي؛  أيضاً--تْشَ؛ حتماً --ِاڤَ؛  وهم--َههُمو؛  جنون--ْپَرماَده؛  و--تْشَ؛  بطالة--يهتِّرَِٰأْپَرڤْ؛  ظلمة--َأْپَركاشَه
 .  يا ابن كورو--نَنَْدَن-كورو؛  عندما تتطور--ِهىدّْرِٰڤيڤْ؛ تظهر

 الترجمة
 .كورو ابن يا  الظلمةشاكلة سيادة عند ظلمة والخمول والخبل والوهمالظهر ت

 التفسير
 وال يبذل جهداً حتى ولو كان  عبثي دون غرضهعملبمبدأ ضابط بل   بالظلمةمشكولال قيدتال ي. االستنارةيغيب العلم في غياب 

 . الظلمةشاكلة هي سمات هذه.  وجود الوعي على الرغم منيغيب النشاط عن حياته.  هو الوهمهذا. يه علقادراً
 ١٤\١٤. چ.ب

 ِهى تودّْرِٰ ْپـَرڤْـىـِڤادا َسـتّْي

Yada Satve Pa[v*Öe Tau Pa[l/Ya& YaaiTa deh>a*Ta( )  
TadaetaMaivda& l/aek-aNaMal/aNPa[iTaPaÛTae )) 14 ))  

 تْرِٰ ْبْه-ِدَهى ي اتۤي مْٰايْپـَرلَـ
 كاْنلُو مْٰداي ڤ-ـَم تَُّدوتَـ

 اِتىيَپـْدي ْپـَرتَأَمالْن
 المفردات

 --ڤيداْم-أوتََّم؛  آنذاك--تَدا؛  المتجسم--تْرِْٰبْه-ِدَهى؛  يذهب--اتيۤي؛  انحالل--ْپَرلَياْم؛  لكن--تو؛  تطور--ِهىدّْرِْٰپَرڤْ؛  األصالةشاكلة --َستّْڤَ؛  عندما--يادا
 .  ينال--ْپَرتيَپْدياِتى؛  صفي--َأَمالْن؛  الكواكب--كاْنلُو؛ ر الحكماءلكبا

 الترجمة
 .هموت عندما على كواكب كبار الحكماء األصالةمشكول باليولد 

 التفسير



وتعني خاصة  لةدال ذات أَمالْنكلمة .  بسعادة سماويةينعمحيث  لُوَك َجَن و ألُوَك ْبَرْهَم مثل كواكب السماء صالةاأل بمشكولال يبلغ
. الماديأصفى أشكال الوجود في العالم  يه  األصالةشاكلة لكن  في العالم الماديشوائب ثمة.  الحماسة والظلمةشاكلتيمنزه عن 

 كبار يسكنها التي الكواكب شاكلة األصالةبر يسالم دخلي. األحياء مختلفة من جناسأهلها ات التي  أصناف مختلفة من الكواكبوجدت
 .عند مفارقته بدنه التيموالحكماء 

 ١٥\١٤. چ.ب

 ـتْـڤاَچ مْٰايْپـَرلَـي َرَجـس

rJaiSa Pa[l/Ya& GaTva k-MaRSai(r)zu JaaYaTae )  
TaQaa Pa[l/INaSTaMaiSa MaU!YaaeiNazu JaaYaTae )) 15 ))  

 اِتىيـو جاٰشچي َسنْٰ-كَـْرَم 
 ينَـْس تَـَمسۤيـتَـتْها ْپـَرل

 اِتىي جانيٰشويُّو -َهى ذْمۤو
 المفردات

-نَهْپَرلۤي؛  كذا--تَتْها؛  يولد--جاياِت؛ للجزاء المنصرفين إلى العمل ةصحب في --وٰشچيَسنْٰ-كَْرَم؛  يحصل--تْڤاَچ؛  انحالل--ْپَرلَيام؛  الحماسةشاكلة في --َرَجسي
 .  يلد--جاياِتى؛  في أصناف الحيوان--نيٰشويُّو-ىذَْهمۤو؛  جهلفي—تََمسي؛  انحل-

 الترجمة
 عند  الحيوانعالمفي  المشكول بالظلمةيولد و، هموت عندالعمل الصالح  أهل  بينالحماسةمشكول باليولد و

 .هموت
 التفسير

من  ان ذا النص،نفهم من ه. اإلنسان صورةتبلغ حياة الحيوان ثانية حالما  إلى  تعود الالنفس نأببعض العند خاطئ  طباعان يوجد
 ينبغي  عليه،وبناء.  ثانيةاإلنسانصورة  إلى نشوءال إلى هاعندوف يعود في صورة الحيوان ومن ثم يضطر ، س الظلمةشاكلةيطور 

 في ثبات وال الطبيعة الماديةشواكلجميع  عن يتعالثم ال  األصالةشاكلةمسار بلوغ  إلى الطموح ،البشريةصدد حياته بالجدي للطالب 
 . ثانيةاإلنسانفي صورة   ضمان رجعتههيمكن ال وإال اإلنسانحياة  ا هو غرضهذ. ةبفضل العشرة الصالح ِرشَْنكْذكر 

 ١٦\١٤. چ.ب

 اهوهۤيتَْسـرِٰه سوكْـكَـْرَمـنَٰ

k-MaR<a" Sauk*-TaSYaahu" Saaitvk&- iNaMaRl&/ f-l/Ma( )  
rJaSaSTau f-l&/ du"%MajaNa& TaMaSa" f-l/Ma( )) 16 ))  

س  ْپـَهلَْممْْٰرَمـلَي نمْٰكَيـڤاتّْ
 دوْهكْـَهـْم مَْٰرَجـَسـْس تو ْپـَهلَ

  تَـَمـَسـه ْپـَهلَْممْٰانَـۤيـْچَأ
 المفردات

؛  لكن--تو؛  الحماسةشاكلة ل--َرَجَسه؛  النتيجة--لَْمْپَه؛  مطهَّر--نيْرَملَْم؛  األصالةشاكلة في --ڤيكَْمساتّْ؛  قيل--آهوه؛  صالح--تَْسيارِٰكْ-سو؛  للعمل--هكَْرَمنَٰ
 .  النتيجة--ْپَهلَْم؛  الظلمةشاكلة ل--تََمَسه؛  سخف--ْمْچۤيانََأ؛  شقاء--دوْهكَْهْم؛  النتيجة--ْپَهلَْم

 الترجمة
والعمل  يعقب الشقاء،  الحماسةشاكلةلكن العمل ب . األصالةشاكلةنتيجة العمل الصالح صفية ويقال انها من 

 .الحماقة يعقب  الظلمةشاكلةالمنجز ب
 التفسير

مسار عمل  لكن ن من الوهم، السعادة الدائمةوحرر الحكماء المبلغ السبب، لهذا.  صفية األصالةشاكلةمسار في العمل الصالح نتيجة 
ال ذ  ا كبيرةمعاناة يقتضي سحاببناء ناطحة  لمثال،ل. الماديةالسعادة  إلى  مسعىكليحبط ال يسبب سوى البؤس، و  الحماسةشاكلة

  منمفرال . اليد العاملة المستخدمة سوف تبذل طاقة هائلة في بنائها ان بد للمستثمر من بذل جهد كبير لجمع المال الالزم كما



 بعض رتظه ربما. من الشقاءكبيراً  اًمقداريقتضي ،  الحماسةشاكلةمسار من اعمال كل عمل  ان ْبهَچڤَْد چۤيتافي جاء . الشقاء
 .سعادة زائلة لكنها الناتجة عن امتالك قدر كبير من المال أو مبنى شاهقالسعادة 

. بعد موته حياة الحيوانسوف يرجع في لشقاء، ول اً مما يجعل كل أعماله أسبابعلممطلق  اه بسيرمال، ال يملك  الظلمةشاكلة جهة من
ذبح الحيوانات الضعيفة مرده  ان كما. ماۤيا بتأثير شيئاًأمره من  يفقه  الالحيوان من ان  على الرغمخالص الحيوانية شقاء الحياة
 جريمتهثواب  المستقبل في ه قاتلذبحعلى بدن مناسب لبدوره يحصل وف سضحيته  نن ا الحيواقاتل يجهل.  الظلمةشاكلةمسار 
حكومة كونية جهل، وجود النتيجة  إلنسان اال يدرك. ي البشرمجتمعال فيشنق القاتل حكم القانون بي.  هو حكم الطبيعةهذا. تلك

.  تافهة ولكل جريمة عقابقتل نملةطيق حتى جريمة ال يالذي العظيم  الربجميع المخلوقات ابناء .  العظيمربال ايحكمهكاملة 
الرب   ألنانقتل الحيو إلى لإلنسانحاجة  ال.  درجات الجهلدنىأ هو لسانبراعم ال لمذاق رضاء انغماس في قتل الحيوان االلذلك،

  انغمسذاا مةظلالمستقبله بالغ  ويجعل  الظلمةشاكلةمسار نما يعمل با اإلنسان ال بد من الفهم ان .يمده بكثير من المأكوالت الطيبة
. بحليبهاتعة  المأنواع البقرة تمدنا بكل  ألنجرائم قتل الحيوان  البقرة هي أبشعقتلجريمة . ذلك  على الرغم مناتفي أكل الحيوان

يرغب بقتلها  لكنه شعر بالرضى التام بتناول حليب البقرةمن ي أن )٦٤\٤\٩( ِڤَدْچ ِرجاء في . صور الجهل أبشع يشكل البقرة قتل
 :)٦٥\١٩\١) َنپورا نوشْڤيفي التالي دعاء ال كما جاء. )َمتَْسَرْم-ْبهيه ْپرۤينيتَُچو (على أدنى درجات الجهلهو 

اي ِدڤا-ايــْمو ْبَرْهَمـنْٰ نَ
 تْـشَا يتاي ه- ْبراْهَمنَٰ -ُچو

في  ةنَْبراْهَمالـوجود اشارة خاصة لحماية البقر و هو رادالم. "كونوالالبشرية  خير  ومريدةنَْبراْهَمالـومريد خير البقر  أنت ،باهر"
 منوط للحضارةالتقدم الحقيقي . من الواجب حمايتهما، وفريد الطعام الة رمزقرربية الروحية، والبز التم رَنْبراْهَمالـ. دعاءهذا ال

 ان يقتضي التنويه ذن، ا. على قتل البقرةتشجيعالومجتمع الحديث ال فيهمال العلم الروحي  ايجري. َنْبراْهَمبحماية البقرة والـ
 موتهم ليست بحضارة بعد بهائمتوجه أفرادها ليصبحوا  التي الحضارة.  الذاتيلدمارهويمهد الطريق لة تأخر في حا يمجتمع البشرال

من واجب بالغ الخطورة وعصرنا هذا .  الحماسة والظلمةشاكلتيمسار بهي حضارة مفتونة  البشرية الحالية الحضارة.  حتماًبشرية
 .عظم خطر داهمقاذ البشرية من أ إلنِرشَْنكْ ذكر :سبلأسهل الحرص على نشر ل اجميع االمم

 اياـٰنشْٰرِٰا كْيتاي ْده-ـْد َچَجـ
  نَـَمـهُموا نَـينْدايڤچو

 ١٧\١٤. چ.ب

 مْٰانَـۤيـْچاِتى يجانْۤــڤاتْ َسَسـتّْ

SatvaTSaÅaYaTae jaNa& rJaSaae l/ae>a Wv c )  
Pa[MaadMaaehaE TaMaSaae >avTaae_jaNaMaev c )) 17 ))  

 ْبَهى ِاڤَ تْـشَلُو ُسوَرَجـ
 ُسوهاو تَـَمُمو -ْپـَرماَد 
 انَـْم ِاڤَ تْـشَۤيـْچٱْبـَهـڤَـتو 

 المفردات
؛  جنون--ْپَرماَد؛  أيضاً--تْشَ؛  حتماً--ِاڤَ؛  طمع--ْبَههلُو؛  الحماسةشاكلة من --َرَجَس؛  علم--ْمْچۤيانَ؛ ورط ي--جاياِتىَسنْۤ؛  األصالةشاكلة من --ڤاتَْستّْ
 .  أيضاً--تْشَ؛  حتماً--ِاڤَ؛  سخيف--ْمْچۤيانََأ؛  يطور--ْبهاڤَتَه؛  الظلمةشاكلة من --تََمَسه؛ مه و--هاوُمو

 الترجمة
من تنمو الحماقة والجنون والوهم ، و الحماسةشاكلةن ينمو الطمع م، و األصالةشاكلة من  العلم الحقيقينموي

 . الظلمةشاكلة
 التفسير

يتبين سو  األصالةشاكلةعلى تنمية المجتمع  الذي يساعد ِرشَْنكْ التوصية بذكر يوجب مما ةحيا الحضارة الحالية غير مالئمة للنا
 في الفرد  يتبينالعلى سبيل المثال، . التبين عن العاجزةبهائم ل با الظلمةشاكلةفي البشر ه يشبَّ. هريتطوب هبمور على ما هي األالفرد 
نتيجة غياب  البشرانعدمت المسؤولية عند . هعين على يد الحيوان ته بعد رجعبمقتلهيجازف نما  احيوانال بقتل انه،  الظلمةشاكلة
لهذه الحياة الخالية من  وضع حد أجل  منالرخاء لتحقيق السعادة واألصالةاخالق  تنمية ، عامةالبشرال بد من تعليم .  الفعليالعلم

 خالقأ في رسخت وِرشَْنكْذكر اقبلت فئة قليلة على ذا امكانية استتباب السالم والرخاء في األرض  اسوف تتوفر .المسئوولية



مسار  على وا أقبلذا االبشر بالسالم والرخاء  أملعدمينس  لكنال تعرف السعادة والرخاء البشر غالبيةكانت وان حتى األصالة 
 ومن السهل. الملذات الحسية دون حدود إلى تواقاًصبح في  الحماسةشاكلةمسار  في نسانباإلستبد الطمع ي.  الحماسة والظلمةشاكلتي

  الحماسةشاكلةمسار   ألنيفقد سعادته الفكرية وراحة باله عند توفر المال والتسهيالت الالزمة للملذات الحسية  اإلنسان اننرىان 
لن . ِرشَْنكْذكر  ب األصالةشاكلةمسار  إلى هنفس ترقية عليهيتعين  على نيل سعادته بل اإلنسانالمال  ال يساعد. سوف يحول دونهما

 إلى ارهضطر إل مهنته وعمله مصدر متاعب له أيضاًتصبح بل فحسب  الحماسةشاكلةمسار  في الفكرية  اإلنسانةتغيب سعاد
 جأيل و الظلمةشاكلةمسار  في بالخبلالفرد يصاب .  من دواعي الشقاءوهذا مكانتهحفاظ على للال  من الميكفيالتخطيط لكسب ما 

 .ةظلمالمستقبله حالك . جهلال زداد غرقاً فييو ،من ابتئاس ظروفه والمسكراتالمخدرات إلى 
 ١٨\١٤. چ.ب

  ْستْها- َستّْڤَي َهـنْتتْشّْـَچ مْْٰرْدْهـڤَـاۤو

Oß| GaC^iNTa SatvSQaa MaDYae iTaïiNTa raJaSaa" )  
JagaNYaGau<av*itaSQaa ADaae GaC^iNTa TaaMaSaa" )) 18 ))  

 اراَجساهي شْٰـطْـَهنْتي تىيـَمـْده
 تْهاـْس - تِّيرِٰ ڤْـ-نَٰ چو -ا يـَهـنْْچَجـ

 اتاَمساهي َهـنْتشّْتّْـَچ ُهوَأْد
 المفردات

؛  الحماسةشاكلة أهل --اراَجساه؛  يقطن--طَْهنْتيتيشْٰ؛  في الوسط--ىَمْدْهي؛  األصالةشاكلة أهل --اْستْهاه-َستّْڤَ؛  يذهب--َهنْتيشّْتَّْچ؛  إلى أعلى--ْرْدْهڤَْمۤوا
 .  الظلمةشاكلة أهل --اتاَمساه؛  يذهب--َهنْتيشّْتَّْچ؛  خفيض--َأْدَهه؛  وظيفته--اْستْهاه-يتِّرِٰڤْ؛ طبع --نَٰٰچو؛  للبغيض--َهنْياْچَج

 الترجمة
ية، األرضفي الكواكب الحماسة بون مشكولاليقطن  بينما سماويةالكواكب ال إلى األصالةون بمشكولال رقىتي

 .الجهنميةالعوالم  إلى فينحدرونالبغيضة  ظلمةالون بمشكولالوأما 
 التفسير

رفعة  حيث نكواكب الجنايحوي الفلك السماوي .  في هذا النص الثالثة الطبيعة الماديةشواكلمسار عواقب العمل في يتابع توضيح 
 لُوَكَستْيا في الكون هو كوكب أعلى.  األصالةشاكلة ها تطويردرجة  حسبويسماك الشتى كواكب الفل إلى النفسيتم نقل . المنزلة

الذي   األصالةشاكلةمسار لكن  لُوَك ْبَرْهَم على مستوى الحياة مر ذكر صعوبة تخيل لقد. ْبَرْهما سيد الكون يقيم حيث) لُوَك ْبَرْهَم(
 . المستوىذلكلى  إرتقاء بناباال كفيل ،أرفع مستويات الحياة الماديةهو 

يبقى سوف  لكن ا في أصفى صورهة واحدشاكلة أحد نميال ي. الجهل وةصالاأل شاكلتيبين  ا نتيجة وقوعهةمختلط  الحماسةشاكلة
يحتمل انحطاطه أيضاً لكن ، افي أصفى صوره الحماسة بمشكوالً هبدنحتى ولو كان  ثريعلى هذه األرض في منزلة ملك أو الفرد 

كواكب السماء بقوة  إلى السفر، الحماسة والظلمة أخالقب تسمالم األرض سان هذهنال يمكن إل .حد بعيد إلى شواكلال ختالطابداعي 
 . الحماسةشاكلةمسار   فيبعد الموت بالخبل أيضاً صابة االوجد احتمالي.  الفضائيةالسفن

 من اًجنس ماليين ٨يوجد .  الطبيعة الماديةشواكلأدنى  ا ألنه الخطورةة بالغا وعاقبة تطويرهةبغيض  الظلمةشاكلة ان يذكر هنا
 بنسبة المنازل البغيضة تلك إلى النفسساق ت. وغيرهاشجار األزواحف والحيوانات والطيور و مثل ال اإلنساندون الحياةاجناس 

 الترقيدون ابدياً   الظلمةشاكلة في ىبقت التي النفسعلى  تدل اهاتاَمس . هنا ذات مدلول خاصاهاتاَمسكلمة .  الظلمةشاكلة تهاتنمي
 . مةظلال حالك امستقبله و أرفعطبعإلى 
كل من ال ينتفع بهذه الفرصة فسوف  لكن  األصالةشاكلة إلى رتقاءلال الحماسة والظلمة من خليطبتسم لمل فرصة هو ِرشَْنكْذكر 

 . حتماً الوضيعةشواكلاليبقى في 
 ١٩\١٤. چ.ب

 مْٰاه كَْرتاَريـْبْهـنِٰچو مْٰاينانْـ

NaaNYa& Gau<ae>Ya" k-TaaRr& Yada d]íaNauPaXYaiTa )  
Gau<ae>Yaê Par& veita MaÙav& Saae_iDaGaC^iTa )) 19 ))  

 ياتيادا ْدَرشْٰـطانوَپـشْي



چو يتِّ ِڤـمْٰاشْ تْـشَ َپـَريـْبْهـنِٰ
 يـَهتشّْتّْـيَچْدهٱ ُسو مْٰ ْبهاڤَـ-َمـْد 

 المفردات
 الطبيعة شواكل إلى --نِْٰٰبْهياهچو؛  رؤية سليمة--يَأنوَپشْيات؛  ناظر--ْدرَِشْٰطا؛  عندما--يادا؛  فاعل--كَْرتاَرْم؛ شواكل من ال--نِْٰٰبْهياهچو؛  غير--َأنْيام؛  كال--َن

 .  يرقى--َهتيشّْتَّْچَأْدهي؛  هو--َسه؛  لقدرتي الروحية--ْبهاڤَْم-َمتْ؛  يعلم--ِڤتيِّ؛ علي --َپَرْم؛  و--تْشَ؛ المادية

 الترجمة
 ويعلم الرب واكلشسوى هذه اللجميع النشاطات  ال يوجد فاعل هبأنتبين ي عندما ةالروحييدخل الفرد داري 

 .شواكلالعظيم العلي عن كل هذه ال
 التفسير

السيد  هو ِرشَْنكْ.  محققةنفسعلى يد  الصحيح الوجهفهمها على ب  الطبيعة الماديةشواكلعمال جميع أالتعالي عن الفرد  يستطيع
ذكر  إلى  تعلمه على يد المنقطعنسانلإلعلى هذا النحو، ينبغي .  اآلنأْرجوَن إلى العلم الروحيلقن يالذي  الحقيقي وهو الروحي

  الطبيعة الماديةشواكل هفتنت وكيف ارتهن وبدنه المادي وحواسه وكيف األصليبمقامه علم ال فرديستطيع ال.  وإال سوف يضلِرشَْنكْ
 عن العقل العلي الصعيدبلوغ يمكنه  لكن  الطبيعة الماديةشواكل في قبضة اًعاجزالفرد   يبقى.السيد الروحي الثقة تعاليمفضل ب

لى العمل جبرة عم بل  حقاً بالفاعلةالنفسليست .  يرى وضعه بحقحالما الحياة الروحية إلى التوجهمن ثم  ووالحواس المادية
 الفعلي وضعه تبينالفرد يستطيع .  الروحيمرجع عون ال دونمقامها األصلي فهم على النفسقوى تال .  بدنها الماديشاكلةبمقتضى 

 مر لقد.  الطبيعة الماديةشواكلمسار  بال يعمل ِرشَْنكْ تيم. ِرشَْنكْتام بـذكر ثبات في نه من المما يمكّ  روحي ثقةسيد صحبة في
من عند  تدريجياً الطبيعة المادية تأثيريزول  لذلك،. الطبيعة المادية نشاطاتيعفى من  ِرشَْنكْـمن سلم لكل ن بأفي الفصل السابع 

 .هبما هي  األشياء على فهم
 ٢٠\١٤. چ.ب

چو ْنۤيـا تْريتْۤيـتاْن َأتِااْن ٰن

Gau<aaNaeTaaNaTaqTYa }aqNdehq dehSaMauÙvaNa( )  
JaNMaMa*TYauJaradu"%EivRMau¢-ae_Ma*TaMaénuTae )) 20 ))  

  َسموْدْبَهـڤاْن-ِدَهى  ّيِده
 ْريا دوْهكْه- َجرا -و يتْرِٰ ْم-َجنَْم 

ٱ تُوموكْيڤ تَـْم َأشْـنوِتىرِْٰم
 المفردات

 --َجرا؛  موت--تْيورِْٰم؛  للوالدة--َجنَْم؛  ناتج--َسموْدْبَهڤاْن؛  البدن--ِدَهى؛ المتجسم --يِده؛  ثالثة--تْرۤيْن؛  يتعدى--تْياۤيَأت؛ يعلجم ا--تاْنِا؛ شواكل --نٰٰاْنچو
 .  ينعم--َأشْنوِتى؛  رحيق--تَْمرَِٰأْم؛  خالي من--ڤيموكْتَه؛  الشقاء--هيدوْهكْهيا؛ والشيخوخة

 الترجمة
 حتى في رحيقالذوق تتقوى على و، تعاساتها ووالشيخوخةالوالدة والموت النجاة من  لنفس المتجسدةل يمكن

 . التي تجبل البدن الماديالثالثة شواكلال التعالي عن هذه ستطيعت عندما عمرها الحالي
 التفسير

كلمة ال. البدن الماديب حتى اثناء عمارته العلي على الصعيد ِرشَْنكْتام لـ في ذكر البقاء فرد في هذا النص كيف يستطيع الوضحي
 على  التقدم في العلم الروحيبفضل  الطبيعة الماديةشواكلالتحرر من تأثير  للنفسمكن ي. سجين بدن ماديعني ت ِدهّيالسنسكريتية 
لحتمية معادها بعد البدن المادي، ب عمارتها اثناء التنعم بسعادة الحياة الروحية حتى يمكنها كما بدن مادي وجودها في الرغم من
عبودية  من الالتحررعالمة  آخر، بكالم.  وجودها في البدن المادياثناءحتى   روحيةعادةبسالنفس تنعم  ان تستطيعذن،  ا.مفارقته
 من يتحررحالما  الخدمة التتيميةالفرد  بدأي.  الثامن عشرالفصليتضح هذا في وف ، وسِرشَْنكْ في ذكر الخدمة التتيمية هي المادية
 . الطبيعة الماديةشواكل انسلط



 ٢١\١٤. چ.ب

 اوڤاتْـشَ اْرجوَن

AJauRNa ovac )  
kE-ilR/(r)EñqNGau<aaNaeTaaNaTaqTaae >aviTa Pa[>aae )  

ik-Maacar" k-Qa& cETaa&ñqNGau<aaNaiTavTaRTae )) 21 ))  

 تاْنِااْن ٰنچوْن ۤيـْس تْرچاينْٰيْر ليكا
 ُهوْپـَرْبي ـڤَـت ْبـَهتُوـۤيَأت

 ـْسمْٰتايشـاتْـ مْٰشـاَره كَتَْهـتْـْم آيك
 ڤَـْرتَـِتىيٰناْن َأتچوْن ۤيـتْر

 المفردات
-كيْم؛  يكون--ْبَهڤَتي؛  بعد تخطي--َأتۤيتَه؛  الجميع--تاْنِا؛ شواكل --نٰٰاْنچو؛  ثالثة--تْرۤيْن؛  عالمات--يهچالينْٰ؛  بالذي--كايه؛ أْرجوَن  قال--ه أوڤاتْشَأْرجونَ

 .  يتخطى--َأتيڤَْرتَِتى؛ شواكل --نٰٰاْنچو؛  ثالثة--تْرۤيْن؛  هذه--تاْنِا؛  أيضاً--تْشَ؛  كيف--كَتَْهْم؛  تصرف--شاَرهتْآ؛  ماذا-

 الترجمة
 وكيفسلكه؟ مما هو  الثالثة؟ شواكلال عن هذه تعليسالمهي سمات ربي الحبيب، ما :  قائالًأْرجوَناستفسر 

 ؟ها عنيتعلسي
 التفسير

 أوال عن يستفسر.  الطبيعة الماديةشواكل عنالمستعلي   عن عالماتأْرجوَنيسأل . مناسبة للغاية في هذا النص أْرجوَناسئلة 
و مكلف أم هل ه؟ أفعالهعن مسلكه والسؤال الثاني و .؟استعالءهن تبي يةكيف و الطبيعة الماديةشواكل ن سلطانعمستعلي  التعالما

 دون ان تظهر على الفرد عالمات استعالءه ان ال يمكن.  بالغ األهميةسؤال وهذا يالداخلالملكوت سبل بلوغ  عن يستفسرثم  ؟ال
األهمية، في منتهى  هي أْرجوَنطرحها  التي  األسئلةتلك كل ذن، ا.ستعالء االترسيخ ذلك بها ستطيعي التي  الوسائل المباشرةتبيني

 .هانع رب العظيمالويجيب 
 ٢٥-٢٢\١٤. چ.ب

 اوڤاتْـشَ ْبَهَچـڤاْن -شْـرۤي 

é[q>aGavaNauvac )  
Pa[k-aXa& c Pa[v*ita& c MaaehMaev c Paa<@v )  

Na Üeií SaMPa[v*taaiNa Na iNav*taaiNa k-ax(+aiTa )) 22 ))  
odaSaqNavdaSaqNaae Gau<aEYaaeR Na ivcaLYaTae )  

Gau<aa vTaRNTa wTYaev& Yaae_viTaïiTa Nae(r)Tae )) 23 ))  
SaMadu"%Sau%" SvSQa" SaMal/aeíaXMak-aÄNa" )  

TauLYaiPa[YaaiPa[Yaae DaqrSTauLYaiNaNdaTMaSa&STauiTa" )) 24 ))  
MaaNaaPaMaaNaYaaeSTauLYaSTauLYaae iMa}aairPa+aYaae" )  

SavaRrM>aPairTYaaGaq Gau<aaTaqTa" Sa oCYaTae )) 25 ))  

  تْـشَمْٰيتِّرِٰ تْـشَ ْپـَرڤْـمْْٰپـَركاشَـ
 پانْٰـذَڤََهـْم ِاڤَ تْـشَ ُمو

 يانتّرَِٰسْمـْپـَرڤْـي نَـ ْدِڤشْٰـط
 يتـكْشَٰكانْٰي تَانرِٰڤْـينَـ ن

 



 نُوۤيـڤَـْد آس - َنۤيـاوداس
 اِتىيشـالْتْـي نَـ ڤيُّـوْر ياٰنچو

 مْٰتى ِاڤَـإا ڤَـْرتَنْتَ ٰنچو
 ـِتىَچِنـنْٰي شْٰـطَْهتي ڤَـتيُّـو

 
 ْسـتَْهه - سوكَْهـه ْسـڤَ - دوْهكَْهى - َسَم

 شَـنَـهتْــكانْۤ - طاشْـَمـشْٰلُو - َسَم
 ْزَرۤيـ ْدهيُّـوياْپـرۤييْپـر - ايتولْ
 هيـْسـتوتمَْٰسـ - تْـَمانْدين - ايتولْ

 
 اْسيْس تولْـيُّوماناَپـمانَـ

 هيُّوـكْشَٰٰـَپ -ي تْراري ميُّـوتولْ
 چۤياۤيـتْيَپـر - ىَسـْرڤاَرْمْبَه

 اِتىيتْشْاو  َسـ تَـهۤيـاتٰنچو
 المفردات

 يا ابن --ڤَذَپانْٰ؛  أيضاً--ِاڤَ تْشَ؛  وهم--َهْمُمو؛  و--تْشَ؛  تعلق--يْمتِّرِْٰپَرڤْ؛  و--تْشَ؛  تنوير--ْپَركاشَْم؛ شخصية اهللا العزيزقال  -- أوڤاتْشَْبَهَچڤاْن-شْرّي
؛  قائم--آسينَه؛  كما لو كان--ڤَتْ-َنۤيأوداس؛  رغبات--كْشَٰتيكانْٰ؛  وال يمنع النمو--تَانيرَِٰن نيڤْ؛  رغم تطوره--تَانيرَِٰسمْپَرڤْ؛  ال يبغض--َن ْدِڤشْٰطي؛ ذوپانْٰ
-َن؛  يبقى-- َأڤَتيشْٰطَْهتي؛ الذي--ياه؛  عالماً بهذا--تي ِاڤَْمإ؛  يفعل--ڤَْرتَنِْتى؛ شواكلال --نٰٰاهچو؛  مهتاج--ى ڤيشالْياِت؛أبداً -- َن؛ الذي--ياه؛ شواكل بال--نٰٰايهچو
 --َأشَْم؛  تراب--شْٰطَلُو؛  على حد سواء--َسَم؛  قائم بذاته--ْستَْهه-ْسڤَ؛  والسعادة--سوكَْهه؛  في الشقاء--دوْهكْه؛  مساواة--َسَم؛  يرتعش--ِتىَچ إنْٰ؛أبداً -

 --ستوتيهمَْٰس-آتَْم؛  في التحقير--نينْدا؛  يعادل--تولْيا؛  ثابت--َرهۤيْده؛  والبغيض--ياهيَأْپر؛  حميم--يايْپر؛  يرى بعين واحدة--تولْيا؛  ذهب--نَهشَتْكانْۤ؛ حجر
؛  كل--َسْرڤَ؛  للفرقاء--هيُّوكْشََٰٰپ؛  واألعداء--َأري؛  االصدقاء--ميتَْر؛  يعادل--ياهتولْ؛  يعادل--تولْياه؛  والتحقير--هيُّوَأَپمانَ؛  في التكريم--ماَن؛ والثناء عليه

 .  قيل--ياِتىتْشْاو؛  هو--َسه؛  الطبيعة الماديةشواكل عن علي --تَهۤيَأت-نَٰٰچو؛  زاهد--چّياۤيَپريتْ؛  مساعي--آَرْمْبَهى

 الترجمة
في ليها  ا يتوقوال ، حضورهافي ستنارة والتعلق والوهم االكرهيال  من ،وذنْپا يا ابن :قال شخصية اهللا العزيز

 تلك، ويبقى محايداً  الطبيعة الماديةشواكلفي وسط جميع تفاعالت اضطراب دون  ثابتاًذي يبقى ال ؛غيابها
على حد  السعادة والشقاءلذي يعتبر المستوي في الذات وا ؛ وحدها هي الفاعلةشواكلاللعلمه ان علياً مستو

الثابت  ؛هازاء المنشود والمكروستوي مال ؛الذهب بعين واحدةقطعة  والحجر والطين إلى ينظرالذي  ؛ءسوا
زهد في الذي  ؛ العدو والصديق على حد سواءيعاملل؛ الذي ذالالتكريم واإل، ستوي عنده الثناء والذميالذي 

 .ةيدامبيعة الط الشواكلتعالى عن نه قد أبيقال شخص مثيل  ،جميع النشاطات المادية
 التفسير

 أحداً  ال يحسدمستعليال ان  النصوص أوالهذه في ِرشَْنكْيشير . واحداً بعد اآلخرهنا  هانعالرب  ثالثة أسئلة، ويجيب أْرجوَن طرح
م في هذا العال اهنجس طيلة  الثالثة الطبيعة الماديةشواكل ىحد ا تبقى في قبضةالنفس ان يقتضي التنويه. شيء إلى توقوال ي

ينبغي . لتزام الحياد طيلة بقاءه في البدن المادي الذلك، ينبغي للفرد. ال بعد مفارقتها البدن المادي اخلص من قبضتهاتوال المادي، 
ما دام   بالتشبعة الحسيةمحصوراً يبقى عمل الفرد.  تلقائياًه ليتمكن من نبذ مفهوم عينية ذاته وبدنبالخدمة التتيميةنشغال  االللفرد
 كما البدن المادي إلى النفسحتاج ت ال. ِرشَْنكْ إلى  وعيهصرف ي حالما الحسية تلقائياًشبعةالت سوف تنقطع لكن بالبدن المادي واعياً

نأى يحقق الفرد ال كيف. النفس الروحيةهي الفاعلة وليست   الطبيعة الماديةشواكل اخالق. البدن الماديطاعة مطالب  إلى ال تحتاج
. وقت واحد بالخروج منه وال يعود يطلب  المادييطلب متعة بدنهعود ي ال عندما فردنأى الي .؟يعة المادية الطبشواكلعن تلك 
 . الطبيعة الماديةشواكل  تأثير التحرر منطلب إلى  حاجة بالترسخ في استعالئه على هذا النحو، دون تلقائياًالتيميتحرر 
 المتأصل في على خالف الماديبدنه  إهانة وبتكريم تأصل في المادةالمتأثر ي .ستعالء االمسلك المتأصل في التالي يتعلق بالسؤال
الئم  بكل ما ييقبل وهو هانة، ادون اكتراث بتكريم أو ِرشَْنكْ في ذكر واجبهضي  يق الزائلة بلاألشياءبتلك ال يتأثر الذي  استعالئه

 صديقاً ِرشَْنكْيساعده على ذكر ويتخذ كل من  ، ذهباًم أ حجراًتكانأسواء  مادياتال إلى  وإال ال حاجه له،ِرشَْنكْواجبه في ذكر 
بالكلية الجتماعية والسياسية همه االمور اتال زائل بل يستوي عنده الجميع لتمام علمه بغرابة المادة، و، وال يبغض عدوه العزيزاً



غرضه خدمة  لجهدال يبذل مطلق  لكنه شَْنِركْلعلمه بزوالية التقلبات والمصائب كما ال يفتر عن بذل كل ما في وسعه لخدمة 
 .ءستعالالالمتأصل في ا مسلكهذا هو . شخصيال

 ٢٦\١٤. چ.ب

ما نَٰشـاِرتْـياْبهيڤْـٱ يُّـو تْـشَ مْٰ

Maa& c Yaae_VYai>acare<a >ai¢-YaaeGaeNa SaevTae )  
Sa Gau<aaNSaMaTaqTYaETaaNb]ø>aUYaaYa k-LPaTae )) 26 ))  

  ِسـڤَـِتىيُّـوِچـَن - ْبَهكْتي
 تاْنيايتْـۤيٰناْن َسَمـتچوَسـ 
 ا كَلْـَپـِتىياۤيْبهۤو - ْبَرْهَم

 المفردات
 الطبيعة شواكل --نٰٰاْنچو؛  هو--َسه؛  يخدم--ِسڤَِتى؛ التتيميةالخدمة  ب--َنِچيُّو-ْبَهكْتي؛ دون اخفاق --نَٰشاِرتْ َأڤْياْبهي؛ الذي--ياه؛  أيضاً--تْشَ؛  إلّي--ماْم

 .  يصبح--لَْپِتىكَ؛  يرقى إلى صعيد ْبَرْهَم--اياۤيْبهۤو-ْبَرْهَم؛  الجميع--تاْنِا؛  يتعالى--تْياۤيَسَمت؛ المادية

 الترجمة
 بلغيوة يالمادالطبيعة  شواكل يتعالى لتوه عن ،فوظرجميع ال في ٍناوت دون خدمة تتيمية صفية إلى ينقطع من

 .ْبَرْهَمْن صعيد
 التفسير

بيعة  الطشواكلسلطان تحت  يعمل العالم الماديمر البحث بأن . ستعالء اال المتعلق بسبلالثالثسؤال ال النص هو جواب هذا
 اغراق بدال من ِرشَْنكْ إلى الخدمة التتيميةبوعيه ويمكنه اغراق ،  الطبيعة الماديةشواكلأعمال  ينبغي ألحد االضطراب بال. المادية
  وراَمامتداداته التامة مثل مختلف تشمل  بل ِرشَْنكْغير مقتصرة على خدمة  ِرشَْنكْخدمة .  الطبيعة الماديةشواكلفي وعيه 
يقتضي . ِرشَْنكْفرد من امتدادات ذات في خدمة مطلق ه ذاتبذل ي ستعالء االالمتأصل فيو متناهية، الِرشَْنكْمتدادات ا. َننارايا
بكل الصفات  ةغني ة عليمةقديرالرب امتدادات جميع  والعلم والبقاء، والبهجةوهي صور ة عليصور  ِرشَْنكْجميع صور  ان التنويه
ذا ا  في الفصل السابعصعوبته كما مر  على الرغم منيسر بكل  الطبيعة الماديةشواكل عالي عنلتامن الفرد تمكن يس ذن، ا.ةالعلي

. فوراً  الطبيعة الماديةشواكليتخطى سلطان ، ِرشَْنكْـ يسلم لمنكل .  بعزم وطيدامتداداته الشخصية أحد  أوِرشَْنكْخدمة  بانشغل
 شقوق األحياء وان ،العلم والبهجة والبقاءجوهره هو ان الرب  يقول. ِرشَْنكْتعالي  تحقيق يعني ِرشَْنكْ إلى الخدمة التتيمية في بذلال

عني خدمة التتيمية تال.  معناهالتتيمفقد يإال فرديتها باقية وو ِرشَْنكْ نوع من النفس، ذلكل. أيضاًذرات الذهب ذهب .  البينيةتهقدر
المساعد يمتلك  ان ال بد من. دون بلوغ تعاليهبالرب  التتيم على التيمقوى لن ي. التيم ورب كما تعني فردية التتيم والالتيم وربال
جاء في . )التنزه عن كل الشوائب المادية( ْبَرْهَمْن التيميصبح  ان  هوتتيمالالزم للالمؤهل ، لسببا لهذا. المؤهالت للملك شخصيال

تحقيق يعني وجوب وهذا . )ِاتيى  ْبَرْهماپَسْنْبَرْهمايڤَ  (ْبَرْهَمْن صار ال اذا ا العظيمْبَرْهَمْن بلوغ فرديستطيع الال  :ِڤديةالحكمة الـ
 .ْبَرْهَمْن بتحقيق فرديته التيمفقد ال ي. ْبَرْهَمْنالوحدة النوعية مع 
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 شْٰـطْهاَهـْميْپـَرتي  ِهـنُٰوَمـْبَرْه

b]ø<aae ih Pa[iTaïahMaMa*TaSYaaVYaYaSYa c )  
XaaìTaSYa c DaMaRSYa Sau%SYaEk-aiNTak-SYa c )) 27 ))  

 ا تْـشَياْسياياڤْـۤيتَْسـرَِٰأْم
 ايا تْـشَ ْدَهْرَمْسيشـاشْـڤَـتَْس
 ا تْـشَيكَـْسـيكانْتيايسوكَْهـْسـ

 المفردات
؛  و--تْشَ؛  الخالد--شاشْڤَتَْسيا؛  أيضاً--تْشَ؛  الذي ال ينفد--َأڤْياياْسيا؛  األزلي--تَْسيارَِٰأْم؛  أنا--َأَهْم؛  البقية--ْپَرتۤيشْٰطْها؛  حتماً--ْهي؛ ْبَرْهَمْجيُّوتي --هْبَرْهَمنَٰ
 .  أيضاً--تْشَ؛  قطعي--أوكانْتيكَْسيا؛  السعادة--سوكَْهْسيا؛  القوام--َمْسياْدَهْر

 الترجمة



 .قصوىقام السعادة الم ،ذي ال يزولالالقديم السرمدي الالشخصي  ْبَرْهَمْن صمد هو وأنا
 التفسير

الحق طور الثاني من تحقيق  هو الَپَرماتْمان  ا في حينالحق المطلق تحقيق مبدأ و هْبَرْهَمْن. البهجةو الخلود و هْبَرْهَمْنجوهر 
 كل من شملي شخصية اهللا العزيز  السبب،لهذا. الحق المطلقتحقيق  إليه ينتهي المنتهى الذي وه شخصية اهللا العزيزبينما  المطلق
سوف . )األحياء( قدرته البينية يقرنها بقدرة الدنيا هللا الذيالطبيعة المادية هي ظاهرة ال ان في الفصل السابعجاء . َپَرماتْماو  ْبَرْهَمْن

 بتنمية العلم الروحي  تبدأعندما اهللا في مراقي تحقيق ْبَرْهَمْنمفهوم  إلى  الماديهامن وضع ة الماديلهذه الطبيعة النفس المهيأة ىرقت
يبقى دون  لكنه ا الطور هذ عند الماديهوضع عن ْبَرْهَمْنستعلي محقق ي. تحقيق الذاتمن طور التمهيدي الوذلك التحقيق يشكل 

شواهد ثمة . شخصية اهللا العزيز تحقيق إلى ثم َپَرماتْماتحقيق  إلى أو متابعة الترقيالروحي ند ذلك الطور البقاء عمكنه ي. البلوغ
الخدمة يد صع إلى قواترا  في البداية ومن ثمْبَرْهَمْنعلى صعيد  األربعة ْزكوماَرالـ كان. ِڤديةذلك في الحكمة الـكثيرة على 

 لن الفرد فطنة ان ْبهاَچڤَتَْمشْريَمْد  في جاء. ه ثانيةئ عن استعاليجازف بالسقوطوإال  ْبَرْهَمْنمفهوم تخطي ال بد للفرد من . التتيمية
 تبقىسوف ، ذلكل. شخصية اهللا العزيز طالع عن اال ودون الترقيمتابعةدون  ْبَرْهَمْنصعيد إلى بعد ارتقاء  حتى تماماًتتصفى 

كل من : )١\٧\٢( ْدشَتايتِّيريا أوَپنيجاء في . الخدمة التتيمية بلغلم يما دام الفرد  ْبَرْهَمْنتحقيق   على الرغم منفرصة السقوط ماثلة
 العزبغني  اهللا. )انَنْدّي ْبَهڤَتي لَْبْدْهڤْمياِاڤا ى ْهْمَرَس َسه، اي ڤُسوَر (ةالعلي البهجةوف يبلغ  ذخر اللذة، سِرشَْنكْ الرب العظيميفهم 

 وبناء. تقريباًالملك مع  على صعيد واحد الملكخادم يتمتع .  منهالتيم يتقربعندما  السداسيعز لك الذتبادل سوف يبدأ ، والسداسي
الخدمة  متضمن في )ْبَرْهَمْن (خلودال تحقيق،  السببلهذا. الخدمة التتيمية الزمزول والحياة األزلية تتال ي ت الة السرمديالبهجةعليه، 
 .اكتساب ذلك الخلودسبق له ليها  االمنقطع ان  كماالتتيمية

النفس ترتهن . وهذا هو سبب سقطتها جوهرها ْبَرْهَمْن على الرغم من ان المادة الخارجية السيطرة على النفس الهبائيةطلب ت
  على الرغم مناألصالة والحماسة والظلمة:  وهيالثة الث الطبيعة الماديةشواكلبتخلقها بأخالق ها بالطبيعة المادية رانتقعند ا الهبائية

 شواكلالها بتلك رانتق السيطرة على العالم المادي نتيجة االنفستطلب . مقامها األصليفي   الطبيعة الماديةشواكلة عن عليانها 
 ِرشَْنكْتام بـ في ذكر لتتيميةالخدمة ابنشغال  االمن طريق  غير المشروعة بالسيطرة على الطبيعة الماديةرغبتهاتزول و .الثالثة

تحقيق  المشرعة لةالعبادات التسع( بالسمع والتسبيح والذكر ابتداء الخدمة التتيمية لذلك، ينبغي قضاء. العليمقامها توها ستعيد لتف
 السيد الروحي  بفضل صحبةتدريجياً السيطرة على الطبيعة الماديةبالمادية الفرد  رغبةتزول . التيمفي صحبة ) الخدمة التتيمية

 النصوانتهاء بالنص الثاني والعشرين ابتداء ب هذا الفصل في طريقةال هذهتوصى . ةالعلي الخدمة التتيميةرسخ في وتأثيره فتت
 اللوتسيتين هقدمي إلى المقدمةوشم األزهار  الربصور  إلى التقدمةتناول ما فضل من  وتتمثل ب بالغة السهولةالخدمة التتيمية. األخير
تسبيح الترداد الصوتي على مداومة ال وهتيم مع الودبادل ت وه أفعالمختلف االستماع عنه وتسليات فيها ضىق التي ية األماكنورؤ
 ةوخلوة ام جلويالصيام أو َهِرى َهِرى راَم راَم راَم َهِرى راَم َهِرى - َهِرى َهِرى ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ َهِرى ِرشَْنكْ َهِرى :العلي

 بالرسوخ في اهللامع حقق نوعيته ي فنقطاع على هذا الوجه اال بفضلتماماً المادية األعمالتجرد الفرد عن كل ي. هتيمو ربال
 .)ْبَرْهَمْجيُّوتي(

 . الثالثة الطبيعة الماديةشواكلبعنوان  شْرۤيَمْد ْبهَچڤَْد چۤيتا الرابع عشر من الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ تنتهي تفاسير هنا إلى



 لفصل الخامس عشرا

 
 شخصية اهللا العزيز چايُّو

 ١\١٥. چ.ب

 اوڤاتْـشَ ْبَهَچـڤاْن - ۤيشْـر

é[q>aGavaNauvac )  
OßRMaUl/MaDa"Xaa%MaìTQa& Pa[ahurVYaYaMa( )  

^Nda&iSa YaSYa Pa<aaRiNa YaSTa& ved Sa vedivTa( )) 1 ))  

 شـاكَْهـْم - لَْم َأْدَههمۤو - ْرْدْهـڤَاۤو
 اْمياي ْپـراْهوْر َأڤْـمَْٰأشْـڤَـتَْهـ

 يناا َپـْرٰنياْسي يـسمْٰـَهـنْداتْشْ
ي تْيڤ - ِڤَد  َسـ ِڤَد مْٰاْس تَـ

 المفردات
؛ ليةچا شجرة تين بن--َأشْڤَتَْهْم؛ فروع --شاكَْهْم؛  في االسفل--َأْدَهه؛  االصل في العالء--لَْممۤو-ْرْدْهڤَۤوا؛ شخصية اهللا العزيزقال  -- أوڤاتْشَْبَهَچڤاْن-شْرّي
 --ڤيتْ-ِڤَد؛  هو--َسه؛  يعلم--ِڤَد؛  ذاك-- تَْم؛ الذي--ياه؛ وراق األ--انيَپْرٰن؛  الذي--ياْسيا؛ ِڤديةالتسابيح  ال--سيمَْٰهنْداتْشْ؛  أزلي--َأڤْياياْم؛  قيل--ْپراهوه
 . الِڤَدزالعاِلم ب

 الترجمة
 ،أسفل إلى أغصانها ويلاع في األجذورها ، ال تزول تين بنچاليةدوحة جدتو :قال شخصية اهللا العزيز

 .ْزِڤَدم بالـالعاِليدعى  ،ةدوح المن يعلم بهذه. ِڤديةالـ اتَمنْتْرالـ وأوراقها
 التفسير

 هو غرض ِرشَْنكْفهم  ان  في هذا الفصلوضحي. "؟ِڤَدْز عن الـماذاو:"قائال أحد يسألان  يُّوچا ْبَهكْتي بحث أهمية بعد يحتمل
 . مسبقاًِڤَدْز، يعلم الـالخدمة التتيمية إلى منقطعاً ِرشَْنكْكر يذمن كل  السبب، لهذا. ِڤدية الـالدراسة



منشغل في لا إلى بالنسبة تلك، بنْچاليةالـة التين توجد نهاية لدوحال . بنْچاليةالـ التين دوحة العالم المادي بقارن هنا التكبل فيي
. المتعلق بهال امكانية لتحرر او دون نهايةالعالم المادي دوحة . ليه ا دون منتهى ينتهيآخر إلى  من فرعنقلتي  بل الصالحعملال

.  الكون قبةْبَرْهما كوكبمن لنموه  أعلى إلى صلهاأينمو  التي دوحة هذه الأوراق هي النفسالمقصودة لترقية  ِڤديةالـ تاَمنْتْرالـ
 .هافهمقديمة تلك عندما يال الطبيعة المادية ة دوحالخروج منسيتمكن الفرد من 

وتبين  الثالث عشر، صل الفحتىولى  األالفصولفي ة  الماديعبوديةالمن فكاك ليضاح سبل ا القد مر. تلكالخروج وسيلة  فهم ينبغي
توضح . ةالعلي بالخدمة تعلقوالن العمل المادي ع التجرد و هالخدمة التتيميةمبدأ .  على االطالق هي خيرهاالخدمة التتيمية ان لنا

أسفل أي من المادة الكلية  إلى دوحة العالم المادي من السماء أصلينمو .  في بداية هذا الفصليخارجملكوت الوسيلة قطع التعلق بال
 في ياءاألحأما ثمار دوحة المادة الكلية تلك فتمثل اعمال . مختلف األفالكفي قبة الكون، متفرعاً نزوالً في صورة الموجودة 
 .النجاةالحسية وة رضيوالت معاشالدين والمجاالت 

 حيث نرى  ضفة نهر أو حوض من الماءعلى وقفنا ذا اال اليست لدينا خبرة مسبقة في هذا العالم بشجرة مقلوبة رأساً على عقب
ة ة عالم الماددوح  آخر،بكالم. اسفل وأصلها في العالء إلى بفروعهاة الماء انعكاس االشجار المتراصة على الضفاف على صفح

 هي سبب الرغبة. صفحة الماءب شجرةل اظل يقوم كما الرغبةب ا الظلهذقوم ي ولعالم الروحي لةيصلة األدوح الهي ظل الخارجي
ة على أتم تلك الدوح بلمام اال من، من هذا الوجود الماديمن يطلب مخرجاًكل ال بد لو  المادي المنعكسنورالقيام األشياء في هذا 

 .فصم صلته بهاتسنى له ي ،عندئذ.  التحليليةالدراسةبجه و
 أتباع وحدة الوجود المطلقة.  الروحيملكوت موجود في الشيء كل. صلية األةدوحال ظلنسخة مطابقة ألنها  ة هيدوح الهذه

 الثالثة شواكلالثم ومن ، كْْهيانْسا فلسفة حسبمن هذا األصل  شَپورو  وْپَركِْرتي نبثقت، وظلية اله الدوحة أصل هذْبَرْهَمْن ونيعتبر
 يقسمون ،على هذا النحو. وغيره والعقل) ايَدِشنْْدري(ة الحواس العشر ثم) ْبهۤوتَ - َمها-شَنَْپ ( الخمسة الكثيفةالعناصر  ثم)ْزنَچو(

مركز العالم المادي هذا  شكلي،  الظواهرجميع ركزم هو ْبَرْهَمْن كان ذاا. عنصراًأربعة وعشرين  إلى الظاهرة الماديةمجمل 
الملكوت الروحي ظل  هو  الخارجيالملكوت. المقابلة درجة ١٨٠الـ  الروحي هو ملكوتال بينما ١٨٠عند درجة الكونية  ظاهرةال

 القدرة الخارجية هللا هي تيِرْپَركْ. يةباقالمنوعات ال لكنها ي الروحالملكوتوجود المنوعات عينها في  عليه، ال بد من وبناء. يالداخل
 ه أصللكن دورياًفيض ويغيض ه ي ألن زائلظلال.  ماديةهانأل زائلة  الظاهرةههذ. ْبهَچڤَْد چۤيتاما جاء في  إلى ستناداً ا،)شَپورو(

 هو  الوسيلةتلكبالعاِلم .  الظليالعالم الماديهذا بوسيلة قطع تعلقه ب علمال ِڤَدْزالـم عاِلبيفترض . قيةباالة دوحلظل اقطع يجب . قديم
. تماماً ِڤَدْز الـغرض يعلم وال ةدوحللن باألوراق الجميلة الخضراء و المفتفهو ِڤَدْزن بشعائر الـو المفتوأما  حقاًِڤَدْزبالـعاِلم ال

 .ي الروحلملكوتقية لباالدوحة ال إلى والوصولة ظلي الدوحة التلك هو قطع الرب كما كشف عنه ِڤَدْز الـغرض
 ٢\١٥. چ.ب

 ا شـاكْهايتاْس تَْسرِٰ ْپـَرْسمْْٰهـڤَـْرْدشُوتْـَأْدَهـشْ 

ADaêaeß| Pa[Sa*TaaSTaSYa Xaa%a Gau<aPa[v*Öa ivzYaPa[val/a" )  
ADaê MaUl/aNYaNauSaNTaTaaiNa k-MaaRNaubNDaqiNa MaNauZYal/aeke- )) 2 ))  

چو اْپـَرڤااله - ايـيشَٰها ڤدّْرِٰـْپـَرڤْ - نَٰ
 يالنى انوَسنْـتَتانَأْدَهشْ تْـشَ مۤو

 ِكىلُو - ايَمـنـوشْٰـي نۤيـْدهـكَْرمانوَبنْ
 المفردات

-ياڤيشَٰ؛  متطور--اهاهدّْرِْٰپَرڤْ؛  الطبيعة الماديةشواكل ب--نَٰٰچو؛  فروع--اهاشاكْه؛  لها--تَْسيا؛  ممتد--اتاهرِْٰپَرْس؛  صاعد--ْرْدْهڤَْموآ؛  و--تْشَ؛  نازل--َأْدَهه
 في --ِكىلُو-َمنوشْٰيا؛  يقيد--َأنوَبنْْدهۤيني؛  يعمل--كَْرَم؛  ممتد--ينوَسنْتَتانَأ؛  أصول--النيمۤو؛  و--تْشَ؛  نازل--َأْدَهه؛  أغصان--اْپَرڤااله؛  محسوسات-

 . نسانعالم اإل

 الترجمة
هي ها أغصان، وعلىسفل وفي األفي األتمتد   الطبيعة الماديةشواكلتغذيها  التي فروع هذه الدوحة

 .مجتمع البشريالعمل المجزي للبمحصورة و ،سفلاأل إلى  تمتدجذورلهذه الدوحة كما أن  .المحسوسات
 التفسير

حيوانات البشر ومثل ال األحياء من باينة متظواهرتوجد .  في كل الجهاتفروعهاتنتشر . بنْچاليةالـة التين دوحهنا وصف يتابع 
 من وغيرهم ْزَچنْْدَهْرڤَ والمالئكة مثل  األحياء من ياتوجد صور عل. فروعها السفلية  علىوغيرهاقطط الكالب والبقر وال وخيلالو



 أحياناً نشهدقد . ة بالماءشجر التغذىت  كما الثالثة الطبيعة الماديةشواكلب الدوحة تغذى تلكت. ياالعلفروعها  العليا على جناساأل
 كبرأ بكثافة غلبتحيث شاكلة مادية مخصوصة  تظهر انواع كذا،. ة الماء لوفر وأخرى شديدة االخضرارالماء لنقص ارض جدباء
 .بتلك النسبة
 األذن واألنف والعين  وهيحواسيتفاوت نمو ال. ما شاكلهاالصوت والشكل والملمس و : وهيالمحسوساتب الدوحة تقارن شعب

الشعب العليا هي مصدر الحواس . المحسوسات بمختلف أنواع ستمتع، وبالحواس ن الطبيعة الماديةشواكلبتفاوت تنمية  وغيرها
سعادة درجات الشقاء والناتجة عن هي التعلقات والنفائر الف ةيالفرع األصولأما . المحسوسات مختلف تضبط ملذات التي وهي

 الحقيقي من كوكب األصليخرج . ة المنتشرة في كل الجهاتي الفرعاألصول تلكالصالح أو نقيضه من  إلى الميلينمو . الحسية
 الصالح على هاعملثواب  استيفاء بعدهذا الكوكب األرضي  إلى النفسسقط ت . من أفالك البشربقية االصولخرج تبينما  لُوَك ْبَرْهَم

 هو كوكبنا البشري. على األرض واستيفاء جزاءه على االفالك السماويةالعمل الصالح في دائرة مفرغة من قضاء  سماويةالاألفالك 
 .حقل العمل

 ٤-٣\١٥. چ.ب

 اِتىيْهـَپـلَْبُهوَهى تَـتْىيَپـْم َأْسۤونَـ ر

Na æPaMaSYaeh TaQaaePal/>YaTae NaaNTaae Na caidNaR c SaMPa[iTaïa )  
AìTQaMaeNa& Sauivæ!MaUl/‚ MaSa(r)Xañe<a d*!eNa i^tva )) 3 ))  
TaTa" Pad& TaTPairMaaiGaRTaVYa& YaiSMaNGaTaa Na iNavTaRiNTa >aUYa" )  
TaMaev caÛ& Pauåz& Pa[PaÛe YaTa" Pa[v*ita" Pa[Sa*Taa Paura<aq )) 4 ))  

 شْٰـطْهايْر نَـ تْـشَ َسـْمـْپـَرتيشـادتْـ نَـ تُونانْـ
 لَـْممۤو - َهىذْرۤوي ڤ-  سومَْٰهـْم ِانَـَأشْـڤَـتّْ

 ـڤاتّْيـهتْشِْهـَن ذْ ْدرِٰنَٰـْسـتِْرشَ - َچَسنَْٰأ
 مْٰايتَـڤْـچيماْري تَـتْ َپـرمْٰتَـتَـه َپـَد

 اهيْبهۤوي ڤَـْرتَـنْتيـتا نَـ نَچْن ياْسمي
 ىي ْپـَرَپـْدمْٰ پوروشَٰـمْٰايشـادتْـتَـْم ِاڤَ 

يا ۤيتا پوراٰنرِٰه ْپـَرْسيتِّرِٰتَـه ْپـَرڤْـ
 المفردات

؛  أيضاً-- تْشَ؛أبداً --َن؛  نهاية-- أنْتَه؛أبداً --َن؛  مدركة--أوَپلَْبْهياِتى؛  أيضاً--تَتْها؛  في هذا العالم--ىَه إ؛ لهذه الدوحة--َأْسيا؛  الصورة--َپْمرۤو؛  ليس--َن
-َچَسنَْٰأ؛  متأصلة--لَْممۤو؛  بقوة--ىذَْهڤيرۤو-سو؛  هذا--نَْمِا؛ ليةچاة تين بندوح --َهْمشْڤَتَّْأ؛ األساس --َسْمْپَرتيشْٰطْها؛  أيضاً-- تْشَ؛أبداً --َن؛  بداية--آديه
 --ياْسميْن؛  يتعين البحث عنه--تَڤْياْمچيَپريماْر؛ اك ذ--تَتْ؛  وضع--َپَدْم؛  بعدئذ--تَتَها؛  قطع--ڤاهيتّْتْشْ؛  قوي--ِهَنْدرِٰذْ؛  بسالح التجرد من التعلق--نَٰرِٰشْْستْ
؛ العلي اهللا --ْمپوروشَٰ؛  أصيل--ياْمآد؛  أيضاً--تْشَ؛  حتماً--ِاڤَ؛  إليه--تَْم؛  مرة ثانية--ياهْبهۤو؛  يرجعون--تَنْتي نيڤَْر؛أبداً --َن؛  ذهاب--اتاهَچ؛ أين

 .  قديم--ّيپوراٰن؛  ممتد--تارِْٰپَرْس؛  البداية--هيتِّرِْٰپَرڤْ؛  منه--تَهيا؛  تسليم--ىْپَرَپْدي

 الترجمة
 أو تنتهي أو أدأين تبعلى فهم  أحد  يقوىال.  الماديالعالمهذا ال يدرك في الحقيقي لهذه الدوحة شكل ال
طلب المكان يجب عليه بعزم ثم  قوية التجذر بسالح التجرد الدوحة هذهقطع  لفردجب على اي لكن .ااسهأس

 الذي فاض منه كل شيء لعزيزشخصية اهللا احيث يلوذ ب ،هذا العالم أبداً إلى نهمال مرجع ند دخوله عالذي 
 .االزلمنذ والذي منه توسع كل شيء 

 التفسير
 في قائم الحقيقيةمتداد الدوحة إ. الماديفي العالم  ة الفهمتعذر متلك بنْچاليةالـ التينة دوح لة الحقيقيصورة الان هنا بوضوح يذكر
البحث عن علتها من للفرد  مناص ال لكن  بدايتهاأو امتدادها مدىال يمكن ألحد رؤية . أعلى إلى ها متجهأصلن أل  الروحيملكوتال

 ابن ْبَرْهما إلى اإلنسانبحث نتهي  هذا المنوال، يعلىو. "وفالن هو ابن فالن ابن والدي، وهو ابن فالن أنا":هذاتبالقول ل
 تدريجياًوعندها، يشعر الفرد بالتجرد .  صحبة العالمين بهفيأصل الدوحة   العزيزربالالبحث عن ينبغي لكن  ونشْيَدكَشاّي ڤُهوَچْرْب

 .قيةباالالدوحة  إلى وصولالعلم والسالح فصم صلته بها بتمكن من ي، وربعن هذه الصورة المنعكسة لل



 ، السببلهذا. الشدة هو تعلق بالغ الطبيعة الماديةسية والسيطرة على  الحاتلذلمن التعلق با ألالصدد بالغة األهمية في هذا َچأَسنْكلمة 
شخصية اهللا  إلى فردالصل ي. ثقةالالعاِلم  إلى صغاءواال ِڤديةالحكمة الـ إلى ستناداً االروحي العلم بحث من طريقالتجرد يجب 
  منهرجعةهنا وصف المكان الذي ال نجد . نسان اإل هو اولى واجبات لهالتسليم ،عندئذ. التيم في صحبة بحث اللكذ نتيجة العزيز

 التسليمعمله هو  لإلنسانكل ما ينبغي . مصدر فيض الوجود باالصل هو ِرشَْنكْ شخصية اهللا العزيز . الزائلةالظليةهذه الدوحة إلى 
 دلق.  الظاهرة الماديةمتداد ا سببهو. وغيرها بالسمع والتسبيح المتمثلة الخدمة التتيمية ته ويتحقق هذا التسليم بقضاءحظوليظفر ب له

طلب  ذا اِرشَْنكْـل  التسليميجب على الفرد، ذلكل. )ه ْپَرْبَهڤََسْرڤَْسيا ْمأَه (الوجود كلأصل  أنا : بقولهذلكعن الرب سبق وكشف 
 .سلم له يلماحا  عن هذا االمتداد الماديتلقائياًيتجرد وف سو المادية حياةلل بنْچاليةالـ التين علقة دوحةالخروج من 

 ٥\١٥. چ.ب

ين ـادْوٰش - َچنَْٰس - تَيها جُمو - ْرماَن

iNaMaaRNaMaaeha iJaTaSa(r)daeza ADYaaTMaiNaTYaa iviNav*tak-aMaa" )  
ÜNÜEivRMau¢-a" Sau%du"%Sa&jE‚ GaRC^NTYaMaU!a" PadMaVYaYa& TaTa( )) 5 ))  

 اكاماه - تَّرِٰڤْـينيڤ اۤيتْـين - تْـَمْدْهـۤياَأ
 ْريايـْچمَْٰسـ -  دوْهكَْهى-  سوكَْهىاموكْتاهيْر ڤيْدڤَـنْْدڤا
  تَـتْمْٰاياي َپـَدْم َأڤْـاهاهذَْأمۤو ىَهـنْتشّْتّْـَچ

 المفردات
؛  في أزلية--ااهۤينيتْ؛  في علم روحي--تَْمْدْهۤياَأ؛  عيوب--اهشَُٰدو؛ ةصحب ل--َچَسنْٰ؛  بعد قهر--جيتَ؛  وهم--اَهاهُمو؛  صيت باطل--ماَن؛  دون--نيه
 --َهنْتيشّْتَّْچ؛  مسمى--هيايمْْٰچَس؛  سعادة وشقاء--دوْهكَْهى-سوكَْهى؛  محرر--اڤيموكْتاه؛ ضداداأل من --هْدڤَنْْدڤاي؛  من الشهوة--اكاماه؛  ينأى عن--تََّرِٰڤينيڤْ
 .  ذاك--تَتْ؛  أزلي--َأڤْياياْم؛  وضع--َپَدْم؛  غير مضلل--اهاهذَْأمۤو؛ ينال

 الترجمة
 تضاد المادية وتخطى ةشهوالوتخطى  ؛لدا والذي يعي الخفةوالعشرة الزائوالوهم ن الجاه الزائل  ممحررال نا

 .بقاء ذاك الملكوت يبلغ  وسيلة التسليم للشخص العظيم،الذي يعلموغير المتحير  ؛السعادة والشقاء
 التفسير

 الطبيعة الماديةن أالتوهم باإلنسان إلى  الغرور يدفع . األول المؤهلهو عدم الضالل بالكبرياء. وصف نهج التسليم بدقةهنا  يجري
 بل سيدها هوالطبيعة المادية سيد ليس بأنه  ثابتتنمية العلم ال لإلنسانينبغي .  لشخصية اهللا العزيزالتسليممما يمنعه من  متاعه

ن  متعذر لم للشخص العظيمالتسليم. برياء الكالوهم الذي يسببهمن  انتهاج التسليم حالما يتحرر  اإلنسانيستطيع. شخصية اهللا العزيز
 مما يزيد  العالم رب الحمقاء بأنهالفكرة اإلنسان لدى تتكون. وهمال من كبرياءينبع ال. بعض التكريم في العالم المادي دوماً طلبيت

بشر اليتقاسم . نطباعاال هذا تأثيرتحت العالم بأسره يتحرك . عبوره الوجيز في العالم  على الرغم منمن تعقيد امره ومن متاعبه
نسبة زائلة مبنية على من كل الفرد  يتحرر .غرور ادعاء ملكية االرض نبذ بشرللينبغي . األرض إلعتقادهم الباطل بملكيتهم لها

بغي للفرد ين.  بالطبيعة الماديةالنفسترهن  تلك النسب الزائفة. بالتحرر من تلك الفكرة الباطلة والوطنية العائلية واالجتماعية لفةاال
 السعادة مثل ضدادفاهيم األجميع ممن الفرد تحرر ي. المتمثل بفهم ما هو ملكه وما ليس ملكه الروحي العلم المرحلة، تنمية تلك بعد

 . لشخصية اهللا العزيزنه من التسليم التام الذي يمكّ العلمفيبلغ ما هي عليه على شياءاأل تبيني عندما ،والشقاء واللذة واأللم
 ٦\١٥. چ.ب

 يُّوْراِتى سۤوينَـ تَـْد ْبهاَس

Na TaÙaSaYaTae SaUYaaeR Na XaXaaªae Na Paavk-" )  
YaÓTva Na iNavTaRNTae TaÖaMa ParMa& MaMa )) 6 ))  

  نَـ پاڤَـكَهكُونَـ شَـشـانْٰ
 ڤَـْرتَـنْـِتىيـ نـتْـڤا نََچاْد ي

  َمـَممْٰتَـْد ْدهاَم َپـَرَمـ



 المفردات
 --َن؛  ذاهب--تْڤاَچ ؛أين --ياتْ؛ هرباءنار، ك --پاڤَكَه؛  وال--َن؛  القمر--كَهشَشانْٰ؛  وال--َن؛  الشمس--ْرياهسۤو؛  ينير--ْبهاَسياِتى؛  ذاك--تْتَ؛  ليس--َن
 .  لي--َمَم؛ علي --َپَرَمْم؛  ذاك الملكوت--تَتْ ْدهاَم؛  يرجعون-- نيڤَرتَنِْتى؛أبداً

 الترجمة
 .مطلقاًا العالم المادي هذ إلى عود ثانية ال يدخلها يمن و. كهرباءأو ال تنيرها شمس وال قمر وال نار دارين ا

 التفسير
ُچولُوَك  و أ لُوَكِرشَْنكْسمى ذي ي الشخصي على كوكبه الِرشَْنكْالرب  وصف الملكوت الروحي حيث يقيم لنص في هذا اجاء
هي الشمس . كواكبه نيرة جميع  ألن القمر والنار أو الكهرباءأوأشعة الشمس  إلى  الروحيالملكوت فيال توجد حاجة . نْداڤََنِرڤْ

 يسمى طَْهىنْڤايكوكواكب جميع  من المشع النورنيرة و مالروحيجميع كواكب الملكوت نما بي الكون، هذافي المنير  الوحيد الكوكب
 من بقعةتحجب ) ڤَ تَتّْ-َمَهتْ (الظاهرة المادية .ِرشَْنكْ وهو الدار الشخصية لـنْداڤََنِرُچولُوَك ڤْن م النور هذا يصدر. )ْبَرْهَمْجيُّوتي(

 .نْداڤََنِرُچولُوَك ڤْكوكب عظمها وأ طَْهىنْڤايكوالكواكب الروحية السماء الساطعة زاخرة ب، البقعة هذه عداوفيما . ساطعالنور الذاك 
 السماء تصلهنا ثانية حالما  إلى رجعتهاقطع تحرر وتنت لكنها  داخل هذه الظاهرة المادية المظلمةت دامما مهيأة النفستبقى 

 ا الروحي في حالتهالملكوتدخل ت لكنها  سيادة هذا العالم المادييأةالنفس المهتتوهم . الحقيقية لدوحةظل اقطع بعد الروحية 
 .ابديةحياة في   العلمجةهبب اهللاوتنعم قرب المحررة 

من جهة شديد التعلق بالعالم المادي، لديه . ملكوت الروحيلهذا العلم وطلب المعاد والفكاك من ظل ا إلى  النزوعلإلنسانينبغي 
 والبحث ِرشَْنكْ تيم طلب صحبة لإلنسانينبغي . تعلقه قطع يهعليتعذر وإال  ِرشَْنكْذكر  إلى  اذا اخذجياًتدريعن تعلقه  التجرد فرصة

 لإلنسانال بد .  هذا النحو علىعالم الماديقطع تعلقه بالتمكن من ي فالخدمة التتيمية على لتدربل ِرشَْنكْذكر  إلى عن جماعة منقطعة
 الوسيلة الوحيدة ، السببلهذا. الزعفراني اللونلثوب  ارتداء ابمجردوليس  الطبيعة الماديةعن د للتجر الخدمة التتيميةالتعلق بمن 

 فيجاء .  عشرالثانيوصفها في الفصل  لطبقاًبجدية بالغة  الخدمة التتيمية ذخأ هي قيةباة الدوحالزائف للنعكاس االللخروج من هذا 
 .ةصفيال الخدمة التتيمية سوى  الماديةبالطبيعةملوثة  سبلجميع ال ان الفصل الرابع عشر

كَطَْهى جاء في . )َپَرَمْم (السداسي عزكامل بال  الروحيهملكوت لكن طالق اال هو المالك علىاهللا. هنا بالغة األهمية  َمَمْمَپَرَمعبارة 
قدرة الباطنة بفضل نور ال والنجوم في الملكوت الروحي القمرنور وء الشمس وض إلى  حاجةمطلقد ال توج:  )١٥\٢\٢( َدشَأوَپني

 .) تْشَنْْدراَركَْمـو ْبهاتي نَْريُّ تَتَْر سۤوـنَ (تلك الدار العظيمة إلى التسليم هو السبيل الوحيدو ،الروحية
 ٧\١٥. چ.ب

 ِكىلُو - ـڤَۤيـ جشُوـمْٰڤايَمما

MaMaEva&Xaae Jaqvl/aeke- Jaqv>aUTa" SaNaaTaNa" )  
MaNa"zïaNaqiNd]Yaai<a Pa[k*-iTaSQaaiNa k-zRiTa )) 7 ))  

 تَـه َسـناتَنَـهْبهۤو - ـڤَۤيـج
 ياٰنۤيينْْدرۤيـشْٰـطْهانشَٰ - َمـنَه
 يـتشَٰكَْري  ْستْهان- تيرِْٰپَركْ

 المفردات
؛  الستة--شَشْٰطْهاني؛  بالعقل--َمنَه؛  أزلي--َسناتَنَه؛ النفس المهيأة —تَهْبهۤو-جۤيڤَ؛  في عالم التسيير--ِكىلُو-جۤيڤَ؛ ية ذرة شقِّ--همْٰشََأ؛  حتماً--ِاڤَ؛  لي--َمَم

 .  ينازع بمشقة--تيكَْرشَٰ؛  موجود--ْستْهاني؛ الطبيعة المادية في --تيرِْٰپَركْ؛  حواس--يإنْْدريۤياٰن

 الترجمة
الحواس  معمشقة بالغة  البقاء بوننازع يحياة المهايأة،نتيجة . شقوقي الباقيةهم هذا  في عالم المهايأة األحياء
 .تتضمن العقل التي الستة

 التفسير
 تكتسب ما يشاع بأنها على خالف هللا القدرة البينية الهبائيةقديم من  شخص هي النفس الهبائية. بائيةالنفس اله توضح هنا هوية

 اهللاذات  ان ِڤديةجاء في الحكمة الـ. )هَسناتَنَ (قديمة هاشخصيت .اهللانحل في ذات  لتها عند تحرروتفقدها حياة المهايأةفي تها شخصي
  ذاته الشخصيةآحاد  تَتّْڤَنوشْڤي آخر، بكالم. آحاد إلى كما تتوسع قدرته البينية تَتّْڤَ نوشْڤي كثرة يطلق عليهم عدتال  وجوه إلى وسعتت



 باإلضافة مۤورتي نوشْڤي و ڤََهى دْمسينْر  وراَم وجوه في توسعات ذاتهالرب بيتجلى . ةبائن البينية القدرته آحاد الذرية النفوسبينما 
يملك  ،كذا. ةباقيذاته من اآلحاد ال توسعات. خدمه األزليين قدرته البينية آحاد بينما طَْهىنْيكوڤا  على كواكب ذاته المهيمنةآحادإلى 

 من يهبائ ومقدار فردية بشخصية النفوس من فرد كلتمتع ي. ستقالل ومن بينها االصفاته من اًهبائيمقداراً  ، البينيةدرتهآحاد ق
الحق  من سنخ خيارهم، لكنهم في الحالتين بحسن محررينون بقيوالخيار، ن وحالما يسيئون  لكن آحاد قدرته يرتهناالستقاللية
 شواكلبمساقون  لكنهم الخدمة التتيميةون بينشغل بل  في حالتهم المحررةالطبيعة المادية شواكل لونيخضعال آحاد قدرته . المطلق

  علىظاحفمن اجل ال شدة بالبقاء على نزاعون  ويجبرهللاإلى  ةالعلي الخدمة التتيميةون  فينسحياة المهايأةفي   الثالثةالطبيعة المادية
 .ة المادعالم في موجوده
 جميع. اهللاتوسعات  من نوشْڤي وحتى شيڤَ م وعظيمهكون مالئكة السيد ْبَرْهما وحتى والكالب، القطط بمن فيهم األحياءجميع 
كما لو كانت كبلة  مالنفس المهيأة. بالغة الداللة في هذا النص  منازعةتعني التي كَْرشَتيكلمة . زائلةت محدثة  وليسيمة قداألحياء
يتسم عمل .  في الوجود الماديسوقها الذي يالرئيسيالعامل العقل هو  ان في حين، ةزائفها الأنا وقيدها هو  بقيود حديديةموثقة
 إلى وتساق،  الحماسةشاكلة بمسيَّراً هاعقلكون يعندما يتعبها عملها  بينما  األصالةشاكلة براً مسّيها يكون عقلعندما بالصالح النفس

 محجبة بالبدن المادي والعقل النفس المهيأة ان  هذا النصيتضح من لكن  الظلمةشاكلة بمسيَّراًعقلها عندما يكون عالم الحيوان 
 -ماْدْهيانْديناياَن في اءج. يةفردالبدنها الروحي في سعتها لها ينكشف و ،في حالتها المحررةيرتفع حجابها المادي  ووالحواس،
 شَِا اڤ ـَس( الروحيسها المادي وتدخل العالم لبا من عرىعندما تت اهللابه على معاينة  وتقوىبدنها الروحي ب النفستنهض  :شْروتي
 ان يمكنها. )تي أنوْبَهڤََسْرڤَْم ْمِڤَدينا ْبَرْهَمتينُوِرشْ نا َپشْياتي ْبَرْهَمناْبَرْهَمْمَپْديا  ْبَرْهماْبهيَسْجياِرأتيْس َمْرتْياْم ْم شَرۤيَرْمَدإ طَْهىشْني - ْبَرْهَم
الكواكب الروحية يحيا في بدن كبدن  أهل كل فرد منان  تيِرْسْم فيجاء .  الفهمحقفهمه  يمكنها كما  لوجهوجهاً إليه  وتتكلمهتسمع
 على ها تحررعند النفس آخر، تحصل بكالم. البنية البدنية من جهة مۤورتي -نوشْڤيدرة وآحاد آحاد القبين ي فرق ال يوجد أ. اهللا

 .شخصية اهللا العزيز بدن روحي برحمة
في الفصل تقدم الحديث  لقد. ماديةثواب أليست الرب توسعات . بالغة الداللة أيضاًكلمة هي الرب  نورتعني  التي شَهْماَممايڤكلمة 
 هذاال ينطبق . هاجميع تعادة ا ومن ثمتهاأجزيمكن ت التي  كالمادةليس ومادياً هباءذن، ليس  ا.ة الروحأ تجزةاستحال عن الثاني
 الحجم هبائية نفس توجد: في بداية الفصل الثانيجاء . قديم نورالاذن، هذا . )أزلي( َسناتََن السنسكريتيةكلمة ستخدام ال هنا إلالمفهوم

وتنعم بصحبة في بدنها الروحي  كوكب روحي على في السماء الروحية النفسنهض ت. ) ِدِهىياتْهاميْن ٱْس نُوِدهي (في كل جسم مادي
 . ذهب أيضاًالذهبذرة ن أ كما من نوعهوالرب  من النفس الهبائية ان ستفاد هناي لكن  البدنيها من تكبلحررتت عندماالرب 

 ٨\١٥. چ.ب

 يتنُوْپـا َأڤاْدي مَْٰرۤيـشَـر

Xarqr& YadvaPanaeiTa YaÀaPYauT§-aMaTaqìr" )  
Ga*hqTvETaaiNa Sa&YaaiTa vaYauGaRNDaaiNavaXaYaaTa( )) 8 ))  

 شْاتي شْـڤَـَرهۤيـشـاپـى اوتْكْراَمـتتْـ
 ياتۤيـمْٰساي تانيتْـڤاۤيـهرِٰـْچ
 اتْۤيـڤاشَإـنْْدهاْن َچوْر يڤا

 المفردات
؛  كل هذه--نيِاتا؛ خذأ ي--اتْڤۤيهرِْٰچ؛  سيد البدن--هإشْڤََر؛  يتخلى--أوتْكْراَمتي؛  أيضاً--تْشَ َأپي؛  كما--ياتْ؛  ينال--تينُوَأڤاْپ؛  كما--ياتْ؛  البدن--شَرۤيَرْم

 . من مصدرهم --اتْۤيآشَ؛  مثل--ِاڤَ؛  يشم--نْْدهاْنَچ؛  الهواء--ڤايوه؛  يزول--ياتمْٰۤيسا

 الترجمة
 بذا، .شذااليحمل الهواء  كما آخر إلى جسم من عن الحياةمفاهيمها مختلف العالم المادي في  النفس حملت

 .دخول سواهوته مفارق إلى بدان لتعودتدخل نوعاً من األ
 التفسير

. شاءت ذاا  منهبدن أسوء إلى نحدار االأو  من بدنها الحاليخر أفضلآتبديل بدنها ب ويمكنها) إشْڤََر (بدنهاملكة  هنا النفس توصف
 الحقالبدن ال إلى اخلقته التي الوعيصبغة حملها توف سذ  ا منوط بهاللنفسالبدن المادي  الطارئ على التغيير. ثمة خيار محدود

 أشبعت ذا اكيبدن مل إلى نقلت بينما ب أو الكالطوعي القط بشبيهاً جعلت وعيها ذا اعلى بدن قط أو كلب فتحصل  لحظة الموتعند



 ان القول .ِرشَْنكْذكر دأبت على  ذا اِرشَْنكْ بصحبة لتحظى في العالم الروحي  لُوَكِرشَْنكْ إلى نقللكنها ت ربانيةالالصفات بوعيها 
 وطئة تسوىعملها الحالي ما بدنها الحالي وآخر و إلى  من بدنالنفس المهيأةتناسخ ت.  باطلقوللك بهالك البدن المادي هو  تهالنفس
 يذكر. ما قدمت من عملثواب  اءفيستابعد  وترحل عنه )كَْرَم (عملقدمت من ما  حسب بدن على نفس كل حصلت. الالحقلبدنها 

آخر والمنازعة  إلى  االنتقال من بدنونهج ا، لرجعته تمهيداًاً آخر بدناًيينمِّالبدن الالحق، وم مفهالبدن اللطيف الذي يحمل  ان هنا
 .)كَْرشَتي (نزاع البقاء ىدععمارتها به، ي اثناء

 ٩\١٥. چ.ب

  تْـشَمْٰوه ْسـَپـْرشَـنَــكْشٰٰشَتْ مْٰتَْرُروشْـ

é[ae}a& c+au" SPaXaRNa& c rSaNa& ga]a<aMaev c )  
AiDaïaYa MaNaêaYa& ivzYaaNauPaSaevTae )) 9 ))  

 ـْم ِاڤَ تْـشَـْهرانَْٰچ مَْٰرَسنَـ
 مْٰايشـاتْـا َمنَـشْ يشْٰـطْهايَأْده

ڤ ـڤَـِتىِس اوَپـاْنۤيـيشَٰ
 المفردات

؛  الستقامته--َأْدهۤيشْٰطْهايا؛  و--تْشَ؛  أيضاً--ِاڤَ؛  قوة الشم--ْمْهرانَْٰچ؛  لسان--َرَسنَْم؛  أيضاً--تْشَ؛  لمس--ْسَپرشَنَْم؛  عيون--كْشٰٰوهشَتْ؛ ذانَآ --تَْرْمُروشْ
 .  ينعم--أوَپِسڤَِتى؛  محسوسات--اْنۤيڤيشَٰ؛  هو--أياْم؛ أيضاً --تْشَ؛  عقل--َمنَه

 الترجمة
 وحاسةمن األذن والعين واللسان واألنف نوع معين حصل على نها تإف كثيف آخر، في جسم النفسبتناسخ ، لذا

 .تالمحسوسامن طاقماً معيناً تتذوَّق بذلك،  .مجتمعة حول العقلالاللمس 
 التفسير

 كالماءصفي باالصل الوعي . والكالب القطط التخلق بأخالقوعيها بلوثت ذا  ا بدن قط أو كلبفي النفسرجع ت وف سآخر، بكالم
 الطبيعة شواكليصطبغ ب لكنه النفس الروحية لصفاء  صفيالوعي ،كذا.  بصبغة معينةهذا خلطنااالماء  لونيصطبغ سوف  لكن

عند  لكن ِرشَْنكْفي ذكر  عندما تستقر في حياتها الصفية النفستكون  ،ذلكل. قيقيالح  الوعي هوِرشَْنكْذكر .  عند اتصاله بهاالمادية
 مليون ٨وجد يذ  اي بالضرورةرشفي بدن ب وال ترجع شاكلة التلك في بدن يعكس ترجعفسوف  ما، ةمادي شاكلةعيها باصطباغ و

 .ملك قط أو كلب أو خنزير أو ل بدنأي بدن من تلك االجناس مثيحتمل رجعتها في و  الحياةجنس من اجناس ألف ٤٠٠و
  ١٠\١٥. چ.ب

 ي ڤاپـمْٰتَـي ْسـتْـهمْٰاوتْكْراَمـنْـتَـ

oT§-aMaNTa& iSQaTa& vaiPa >auÅaNa& va Gau<aaiNvTaMa( )  
ivMaU!a NaaNauPaXYaiNTa PaXYaiNTa jaNac+auz" )) 10 ))  

 تَـْميٰنانْـڤچو ڤا مْٰجانَـْبهونْۤ
يڤ يانْتيها نانوَپـشْذْمۤو

 ـهشَٰوـكْشٰٰشَتْـ – اَنۤيـْچتي انْيَپـشْ
 المفردات

 --اهاهذڤيمۤو؛  الطبيعة الماديةشواكل بسحر --َأنْڤيتَْم-نَٰٰچو؛  أو--ڤا؛  ينعم--جانَْمْبهونْۤ؛  سواء--ڤا َأپي؛  قاطن في البدن--هيتَْمْستْ؛ يفارق البدن --أوتْكْراَمنْتَْم
  . صاحب عين العلم--هكْشٰٰوشَٰشَتْ-ْچۤياَن؛  يقوى على الرؤية--انتييَپشْ؛  يقوى على الرؤية--تيانْي َأنوَپشْ؛أبداً --َن؛ مغفلين

 الترجمة
ع من االجسام يفهم أي نون أ  جسمها المادي كما ال يستطيعالنفس تفارق هم كيفيفن أ األحمقال يستطيع 

يرى كل  ان يستطيع ،من تمرست عيناه بالعلم لكن  الطبيعة الماديةشواكلتحت وطأة  النفستلك به تتمتع 
 .ذلك

 التفسير



و أ أو فهم البدن الذي سترجع فيهبدنها الحالي  النفسمفارقة  فهم وسيلةيتعذر  ، علمدون. داللة هنا بالغة الهشَكْشوشَتْ -ْچۤياَنكلمة 
ينبغي  التي ِڤديةاألسفار الـ وغيره من ْبهَچڤَْد چۤيتا من مدمن العلم المستكبيراً  اً قدريتطلب ذلكذ  ا بدن معينعلة وجودها في

 عينةم في ظل ظروف ابدنه نفس  كلفارقت.  حقاًمحظوظاله األمور هو  كل هذتبينالمتدرب على . السيد الروحي الثقة من اسماعه
درجات نفس  كلتتذوق ، وبالنتيجة.  الطبيعة الماديةفتنةتحت تأثير  عينة في ظل ظروف متتمتع وعينةمظروف تحيا في ظل و

تناسخه وعمارته ببدن  تبينل قدرة على كيفقد  دوماً  بالشهوة والرغبةالمخدوع.  الحسيةاللذةة بفتونممتفاوتة من الشقاء والسعادة 
كما يرى  المادي  والبدنغيرية الذات يرىان  العلم الروحي يستطيع فهممن  كل المقابل، في. كل ذلك تبين على له قدرة الذ  امعين

 في المهيأةالنفوس من يفهم ذلك كله، يستطيع فهم عذاب .  من المتعةرجات متفاوتةلتذوق د الصور البدنية مختلففي رجوعها 
ن مالناس تخفيفاً لهم  أفراد بين العلم كل ما في وسعهم لنشر هذا ِرشَْنكْن في ذكر و عليه، يبذل المتبحروبناء. الوجود المادي

ملكوت الل و دختسنى لهالي للنفستحريراً  ِرشَْنكْبذكر والتشبع من تلك الحياة الخروج  لإلنسانينبغي . حياة المهايأةصعوبات 
 .يالروح

 ١١\١٥. چ.ب

 مْٰنَـيشـاتْــشْ نَيُّـوچي تُواتَنْـي

YaTaNTaae YaaeiGaNaêENa& PaXYaNTYaaTMaNYaviSQaTaMa( )  
YaTaNTaae_PYak*-TaaTMaaNaae NaENa& PaXYaNTYaceTaSa" )) 11 ))  

 تَـْميانْتى آتْـَمـنـى َأڤَـْسـتْـهيَپـشْ
 نُوتْمااترِٰپـى اكْٱ تُواتَنْي
ينا ِشـتََسـهتْـانْتى َأي َپـشْمْٰنَـ

 المفردات
؛  رغم--َأپي؛  يسعى--ياتَنْتَه؛  قائم--َأڤَْستْهيتَْم؛  في الذات--آتَْمني؛  يقوى على الرؤية--انتييَپشْ؛  هذا--نَْمِا؛  أيضاً--تْشَ؛ نوتعلس م--نهچييُّو؛  يسعى--ياتَنْتَه
 .  ذوي عقول غير نامية--ِشتََسهتَْأ؛  يرى--تيانْيَپشْ؛  هذا--نَْمِا؛  ليس--َن؛ ن عن ذاتهموتائه ال--آتْمانَه-تَرَِٰأكْ

 الترجمة
صاحب العقل غير المتطور نما بي. جلياًذلك ستطيع رؤية كل  ي،هتلمجاهد الراسخ في تحقيق ذا امستعليال نا

 . ذلكحتى ولو طلب  ما يجريتبين ال يستطيع ،تحقيق ذاتهوغير المستقر في 
 التفسير

لتغيرات الطارئة على  اتبينعن يعجز  تحقيق الذات في راسخلغير ا لكن تحقيق الذاتالروحي لدرب التعلين على س من المكثير ثمة
كثير توجد  كما  يومنا الحاضر في المزعومينيُّوچۤيينالـ عدد كبير من ثمة.  في هذا الصددكبيرة الداللة نَهيُّوچيكلمة . البدن المادي

راضين  ويةالرياضغرمين ببعض التمارين  مهم ألنتحقيق الذات أمر عنفعلياً ن و لكنهم معمييُّوچاالـتعليم  لمزعومةالجمعيات من ال
حققين  غير منهما. تْمانَهاتِر اكْىبٱ تُوياتَنْ: عليهم يطلقمعافى، وليست لديهم أي معلومات تتعدى ذلك وو يح البنيةلبدن صحبرؤية ا
وال يفهم ذلك  ة مزعوميُّوچيةيبذلونها في مزاولة رياضة  التي  المساعيعلى الرغم من النفسفهم تناسخ ن عن و عاجزوأمثالهم
 ْبَهكْتي سوى  األمورع فهم مجرىتطيبكالم آخر، ال يس. اهللامن حققوا الذات والعالم و وةيُّوچيالـ رياضة في النومرسالمت سوى
 .ِرشَْنكْ في ذكر خدمة تتيمية صفيةبن و المنشغليُّوچۤيْز

 ١٢\١٥. چ.ب

 ُجو ِتـمْٰـتَـَچ - ايتْياْد آدي

YadaidTYaGaTa& TaeJaae JaGaÙaSaYaTae_i%l/Ma( )  
YaÀNd]MaiSa YaÀaGanaE TataeJaae iviÖ MaaMak-Ma( )) 12 ))  

 لَْميكْهٱاِتى يـْد ْبهاَسـَچَجـ
 ـناوْچشـاتْـ تْشْاي يسـَمتْـشَـنْْدَر ـشْاتْي

 ماَمـكَْمي دّْهي ڤُجوـِتتَـتْ 



 المفردات
 في --تْشَنْْدَرَمسي؛  ذاك الذي--ياتْ؛ ةكليبال --َأكْهيلَْم؛  ينير--َسياِتاْبه؛  العالم قاطبة--تَْچَج؛  بريق--ِتَجه؛  في أشعة الشمس--تَْمَچ-آديتْيا؛  ذاك الذي--ياتْ
 .  مني--ماَمكَْم؛  افهم--ڤيدّْهي؛  بريق--ِتَجه؛  ذاك--تَتْ؛  في النار--ناوْچَأ؛  أيضاً--تْشَ؛  ذاك الذي-- ياتْ؛القمر

 الترجمة
 . نور القمر والنار،كذلك.  منيفيضبأسره، ي عالمهذا الالذي يبدد عتمة ،  الشمسسطوع

 التفسير
 والكهرباءالشمس والقمر والنار . في هذا النص هو مستهل العلملرب افهم كالم . األمور مجرى تبين الفطنة ضعيف على يتعذر

هذا الفهم يشكل و. شخصية اهللا العزيز صدر مني والكهرباء أو النار والقمرنور الشمس  ان على مرآى الجميع، والمراد فهمه هو
 يكشف هنا عن وهو اهللا  قدرةوق شقاألحياء. ي في العالم المادللنفس المهيأة كبير من التقدم ارمقدفيه  يكمنو ِرشَْنكْبداية ذكر 

 .ليه امعادهاوسيلة 
 مختلفة وكواكبنظمة شمسية مختلفة، وشموس وأقمار ثمة أكوان وا.  هذا النص حسب مفاد النظام الشمسيمجملضيء الشمس ت

 فيالنور الروحي مستمد من ضوء الشمس . ) شَشّيْمأَهْم ناتْراشَكْنَ (لنجومالقمر من عداد ا :)٢١\١٠ (ْبهَچڤَْد چۤيتافي جاء . أيضاً
طهي الطعام وتشغيل المصانع مثل بمساعدة النار   أشياء كثيرةتقضىو الشمس طلوع  معتبدأ أعمال البشر.  الروحيالملكوت
  اإلنساند عنِرشَْنكْبدأ ذكر ي ذن، ا.تقوم حياة ال دونههو مصدر سرور لألحياء و والنار شمس والقمروبناء عليه، نور ال. وغيرها

 مسر القمر نور.  بنور القمرواألشجار حشائشتتغذى ال. ِرشَْنكْ شخصية اهللا العزيز منالقمرين والنار يفيض نور  ان عندما يفهم
 الشمس عون دون حياةالعلى  أحد ال يقوى. ِرشَْنكْ شخصية اهللا العزيز برحمة يعيشوننهم ادرجة تجعل البشر يفهمون بسهولة إلى 

النفس  عند ِرشَْنكْ ذكر تساعد على انهاض التي األفكار بعض هذه.  دون رحمته الشمس والقمر والناروجوديستحيل وار والقمر والن
 .المهيأة

 ١٣\١٥. چ.ب

 يتان ْبهۤوا تْـشَيـشْيْم آڤچا

GaaMaaivXYa c >aUTaaiNa DaarYaaMYahMaaeJaSaa )  
PauZ<aaiMa caEzDaq" SavaR" SaaeMaae >aUTva rSaaTMak-" )) 13 ))  

 َجـساى َأَهـْم اُوامۤيْدهاَر
 اـه َسـْرڤاهۤيــْدهشَٰشـاوتْـي امـٰنپوشْٰ

 تْـَمـكَهاتْـڤا َرس ْبهۤوُسوُمو
 المفردات

 --ْدهۤيهوشَٰآ؛  و--تْشَ؛  اغذي--ناميپوشْٰ؛  بقدرتي--َجساأُو؛  أنا--َأَهْم؛  حفظ--يۤيامْدهاَر؛ األحياء --تانيْبهۤو؛  أيضاً--تْشَ؛  يدخل--آڤيشْٰيا؛  الكواكب--ْمچا
 .  يمد بالعصير--تَْمكَهآ-َرَس؛  يصبح--تْڤاْبهۤو؛  القمر--َمهُسو؛  كل--اَسْرڤاه؛ النبات

 الترجمة
 بعصارةا ازوِّد الخضار صبح القمر وبذ ُأ.اهاتفي مدار الكواكب جميعبقى تدرتي بقكوكب، و كل فذ فيأن

 .اةالحي
 التفسير

 من وكل حيمن الكواكب وكل كوكب من الذرات في كل ذرة الرب  نفذي. ربال بقدرةجميع الكواكب تسبح في الهواء  ان يستفاد
الكون و في الكواكب نفذ يشخصية اهللا العزيز  منامتداد تاموهو  َپَرماتْما ان  يذكرحيث هيتاْم َس-ْبَرْهَم في هذا ما جاء. ياءاألح
 حضور ضلبف هاي المفي  اإلنسان بدنعومي. ه فيهنفاذالكون بفضل  جودةظهر ت ذن، ا. وحتى في كل ذرة من ذرات المادةاألحياءو

  جميعحال هي كذا. النفسفور مفارقة  يغوص لكنه وغيره ثانية بعد فساده كالقش عوم شك انه يال. تفارقهيغوص حالما و، النفس
 ال مجال . كحفنة من الترابكوكبتصمد قدرته كل . شخصية اهللا العزيز  قدرةحلول ذلكهذه الكواكب السابحة في الفضاء ومرجع 

 الكواكب السابحة في الفضاء في قبضة الهيكل ،كذا. نثرها في الهواءبحال ستسقط لكنها  هاحفنة من أحد بضق ذااالتراب  سقوطإلى 
 ان ِڤديةجاء في الحكمة الـ.  وقدرته بقوتهمتحركة في مواقعهاال وغير المتحركة األشياء  جميعتبقى. الكوني للرب العظيم بالفعل

.  والشجر بأمرهالنباتيغذي القمر كل . كالهباء في الهواء واندثرتلتناثرت  وإال هأمر تجري في مجاريها بوالكواكبسطع تالشمس 



يعمل المجتمع البشري ويحيا برخاء . ويطيب مذاقه في غياب نور القمر النبات ينموال . بتأثير القمر هالذة مذاقتكتسب الخضار 
 كل شيء طعمه اللذيذ بتأثير القمر يكتسب.  هنا بالغة الداللةَمكَهَرساكلمة .  ال تقوى البشرية على الحياةوإال ه بالطعام بفضلويتمتع
 .اهللاوكالء  أحد  هوالذي

 ١٤\١٥. چ.ب

 تْـڤا ْبهۤوُروشْـڤانَـي ڤامَْٰأَهـ

Ah& vEìaNarae >aUTva Pa[ai<aNaa& dehMaaié[Ta" )  
Pa[a<aaPaaNaSaMaaYau¢-" PacaMYaà& cTauivRDaMa( )) 14 ))  

 تَـهۤيـ ِدَهـْم آشْـرمْٰنايْپـراٰن
 هكْتَيوَسما - اپاَنْپـراٰن

 ْدَهـْميڤ - شـتوْرتْـ مْٰـشـامى انَّتْـَپـ
 المفردات

؛  الزفير--ْپرانَٰ؛  قائم--آشْرۤيتَه؛  في األبدان--ِدَهْم؛ األحياء من كل --ْپرانَٰيناْم؛  يصبح--تْڤاْبهۤو؛ ي الكامل بصفة نار الهضمامتداد --ڤايشْڤانََره؛  أنا--َأَهْم
 .  األصناف االربعة--ڤيْدَهْم-شتوهتْ؛  طعام--َأنَْم؛  أهضم--يشامتَْپ؛  حفظ االتزان--َسمايوكْتَه؛  الهواء النازل--َأپاَن

 الترجمة
  األربعةفئاتالهضم ل ،لشهيقالزفير واب ،الحياةنسَِّمة انضم مع و، حياءاألجميع ن ابدأ الهضم في نار أنا
 .طعاملل

 التفسير
في النار  اثناء خمود ع بالجوالشعوريغيب . هضم الطعام في المعدةعمل على وجود نار تب) ِڤَدوْر آّي( ِڤديالطب الـيستفاد من 

.  في كل األحوالشخصية اهللا العزيز آيةالنار .  النار أحياناًتخمد  عندماالعالجاالمر تطلب ي. المعدة ونشعر بالجوع اثناء اتقادها
 غير مستقلة عنه حياءاأل السبب، لهذا. طعامهضم كل الويالمعدة  يحل في )ْبَرْهَمْن (اهللا ان) ١\٩\٥( ْدشَ أوَپنيياَكنْآَرَهْد ِرْبجاء في 

 الطعام سبب نباتهو  عليه، وبناء. يستحيل عليها تناول الطعام دون عونهذ ا الطعامعلى هضم ساعد نه يأل عملية األكلما يتعلق بفي
في  وفي البدن المادي وفي الهواء وحتى الصوتفي  اهللا نفذي: )٢٧\٢\١(ِڤدانْتَ سۤوتَْر  في جاء.  وبرحمته ننعم بالحياةوهضمه،
ما يبلع وما يمضغ وما يلعق : طعام وهي أصناف من الأربعة وجدت. ) تْشَطْهاناتْشْشْْپَرتيٱنْتَه  وشَْبداديْبْهيُّ (قوة الهضمدور  بالمعدة

 .اً جميعهضمها قوة وما يمص وهو
 ١٥\١٥. چ.ب

 طُوشْٰـيڤيَسـنِّي درِٰ ْهمْٰشـاَهـتْـا يَسـْرڤَـْس

SavRSYa cah& ôid Saiàivíae Mata" SMa*iTajaRNaMaPaaehNa& c )  
vedEê SavŒrhMaev veÛae vedaNTak*-Üedivdev cahMa( )) 15 ))  

  تْـشَمَْٰهـنَـُپوانَـْم َأۤيـْچْر يترِٰـه ْسْمتَّـّم
 يُّوْر َأَهـْم ِاڤَ ِڤـْديرڤاشْ تْـشَ َسيِڤـدا

 شـاَهـْمتْـْد ِاڤَ يڤ - ِڤَدْد رِٰكْ - ِڤـدانْتَ
 المفردات

؛  و--تْشَ؛  نسيان--َهنَْمُپوَأ؛  علم--ْمْچۤيانَ؛  ذكر--يهترِْٰسْم؛  مني--َمتَه؛  قائم--يڤيشْٰطَهَسنِّ؛  في القلب--ديرِْٰه؛  أنا--َأَهْم؛  و--شَتْ؛ األحياء كل --َسْرڤَْسيا
-تْشَ؛  حتماً--ِاڤَ؛ الِڤَدز العاِلم ب--ڤيتْ-ِڤَد؛ ِڤدانْتَ كاتب --تْرِٰكْ-ِڤدانْتَ؛  معلوم--ِڤْدياه؛  حتماً--ِاڤَ؛  أنا--َأَهْم؛  كل--رڤايهَس؛  أيضاً--تْشَ؛ الِڤَدز ب--ِڤدايه

 .  أنا--َأَهْم؛  و-

 الترجمة
 ،الحقيقةفي  .ْزِڤَدالـغرض العلم في  أنا .والنسيان والعلم ىصدر الذكرت مني .األحياءجميع ب وفي قلقائم  أنا
 .ْزِڤَد بالـلماالع وأنا ،ِڤدانْتَمؤلف أنا 

 التفسير



بتوجيه العمل وال بد له من كل شيء عن بدنه السابق ينسى الفرد . األعمالتستهل  ومنه َپَرماتْمابوجه  األحياء في قلب كل نافذ اهللا
الرب  األساس، ال يعم هذا على. عمره السابقنسيان بسبب  ذاكرةبالعلم المطلوب والالرب  يمده. ستأنف عمله السابق ليالذات العليا

 َپَرماتْما  وْبَرْهَمْنة بصفة عباد واجب الهوليس .  عملقدم منعلى  فرد كل ويجازي  أيضاًاألحياءيع قلوب جم بل الوجود فحسب
 ِڤدية الحكمة الـتزود. سبل معادهم إلى  البشرِڤديةالحكمة الـ تهدي.  أيضاًةمكشوفال ِڤَدْزفحسب بل بصفة الـ شخصية اهللا العزيزو

 على يدِڤدانْتَ سۤوتَْر  هو التعليق على شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم. ڤْۤياَس ِدڤَبوجه ِڤدانْتَ سۤوتَْر كاشف هو بدوره  ِرشَْنكْ و،ِرشَْنكْالرب العلم ب
وهاضمه والشهيد على النفس المهيأة  درجة انه يصبح رازق طعام إلى من الكمال اهللا. سۤوتَْر ِڤدانْتَـل للحقيقي وهو الفهم اڤْۤياَس ِدڤَ
. النفس المهيأة واجب عبادة هو. هامن اجل انقاذ ِرشَْنكْالرب صورة ب ْبهَچڤَْد چۤيتا معلم وِڤدية الحكمة الـةصوربالعلم واهب عملها و
 .الخير المطلقة والرحمواسع  هولذلك، 
الرب  هبهاي. اهللاتستأنف عملها بإذن  لكنها  الحاليبدنهاتنسى حالما تفارق  النفس ان تعني ناْمَجنا شاْستا طَهشْڤي ْپَر-أنْتَه :عبارة

 النافذ في قلبها اهللا ه لهادرما يق سعادتها وشقاءها بموجب النفس تذوق ال ذن، ا. نسيانها على الرغم من عملهاستئنافإلالفطنة 
. ِڤديالـبصدد فهم العلم للطالب الجدي  الزمةال الفطنة ِرشَْنكْيهب .  أيضاً منهِڤدية فهم الحكمة الـفرصةحصل على  بل تحسبف

. ىاِتيچۤي دايْر ِڤيْراو َسْرڤاسٱ ويُّ: ِڤديةجاء في الحكمة الـ. هفهم إلى  فلحاجة كل فردِڤديةالـ لومعن الع ِرشَْنكْقصد من كشف اما ال
 اهللا إلى السبيل. تْناپورا والـداتْشَأوَپنيوِڤدانْتَ سۤوتَْر   واألربعة ِڤَدْز الـأسفارابتداء من  ِڤديمحور الـالهو الرب  أمجاد تسبيح
الحكمة تضيء . ِڤديةالحكمة الـمقصد  هو ِرشَْنكْفهم   عليه،وبناء. خدمة التتيم به وِڤديةالـ  وبحث الفلسفةِڤديةقامة الشعائر الـ اهو
 الفرد يستطيع :)٤\١\١(ِڤدانْتَ سۤوتَْر جاء في .  األقصىالغرض هو شخصية اهللا العزيز .فهمه ووسيلة ِرشَْنكْلنا درب فهم  ِڤديةالـ
 بقضاء مختلف الطرق فيقترب منه شخصية اهللا العزيزبته صلويستطيع فهم ) اتْۤيتَتْ تو َسَمنْڤَ (ِڤديةفهم الحكمة الـ عند  الكمالبلوغ

 . وفهمها وغايتها في هذا النصِڤدية تحديد غرض الحكمة الـنجد. شخصية اهللا العزيز ليست سوى التي ويبلغ الغاية القصوى
 ١٦\١٥. چ.ب

 ِكىلُوـاو ماو پوروٰشإْدڤاڤْ 

ÜaivMaaE PauåzaE l/aeke- +arêa+ar Wv c )  
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 شـاكْشََٰر ِاڤَ تْـشَتْـكْشََٰرشْ 
 يتانَرهْ َسـْرڤاٰني ْبهۤوـكْشَٰ
 اوتْشْياِتىكْشََٰر ٱ ُهوْسـتْ - طَكۤو

 المفردات
 --كْشََٰره؛  و--تْشَ؛  حتماً--ِاڤَ؛ م المعصو--أكْشََٰٰره؛  و--تْشَ؛  غير المعصوم--كْشََٰره؛  في العالم--ِكىلُو؛  أحياء--اوٰشپورو؛  هذه--ماوإ؛  اثنين--ْدڤاو

 .  قيل--اوتْشْياِتى؛  المعصوم--كْشََٰٰرهأ؛  في وحدة--ستَْهه-طَكۤو؛  أحياء--تانيْبهۤو؛  كل--َسْرڤاٰني ؛غير المعصوم

 الترجمة
في العالم  نفس  وكلمعصومة،لمادي غير في العالم ا نفس كل. معصومة معصومة وغير :نا نوعاألحياء

 .معصومةالروحي 
 التفسير

 ان يقولفِڤدانْتَ سۤوتَْر  ضمونهنا موجزاً عن مالرب ويدلي  ،ِدڤَ ڤْۤياَسبوجه في جلوته ِڤدانْتَ سۤوتَْر عن الرب كشف مر لقد 
 سمىت للرب والقدرة البينية الهبائية آحاد األحياء. وغير معصومةمعصومة : فئتين إلى ال تعد وال تحصى تصنف التي األحياء
 المتحدة مع األحياءاما . غير معصومةانها  تعني تانيْبهۤو نيَره َسْرڤاشَكْ: عبارةالمادية والقدرة  إلى حالما تنتسب ْبهۤوتَ -جۤيڤَ

 ال. الخلقدث اح غرض المتحدة الفئةتخدم . استقاللها عنهعدم  بل ةفرديشخصيتها ال عني فقدانال ي االتحاد. معصومةفإنها الرب 
فياض انه ِڤدانْتَ سۤوتَْر  في يذكر شخصية اهللا العزيز نأل جرى توضيح هذا المفهوم  لكن في العالم الروحيخلقدث الاغياب حشك ب
 .الوجود
 األحياء. ذلك مما ال يدع مجاال للشك البرهان على ِڤدية الحكمة الـتعطي. ِرشَْنكْالرب كالم  إلى ستناداً ااألحياءن من ا فئتتوجد
. حياة المهايأة طيلة بقائها في مادية متحولةأبداناً  تملك وة بالعقل والحواس الخمسجهزة ملمادي المالعاتنازع البقاء في التي 

 الروحي غير العالمالبدن في  لكن  وكأنها متحولةالنفسالمادة والمادة متحولة فتبدو  إلى التحوالت الطارئة على البدن مردها انتسابها



ستة تحوالت التركيب الب  الماديالعالم في األحياء تمر .ي انه بسيط ال يتحول وال يتغير بل مجرد عنها مما يعنمصنوع من المادة
البدن  لكن  المركب تحوالت البدن الماديهي هذه.  الضمور واالنحاللثمحين والتناسل ومن  إلى  والنمو والبقاءالوالدة: وهي

  موضحة بعبارةفي وحدة األشياء بل جميع الدة وال الموت وال الشيخوخة وال الولتحولال يتعرض ل في العالم الروحيالبسيط 
كل متناسخ و. تافهةالنملة ال إلى نزوال فْبَرْهماالمادة ابتداء من المخلوق االول  إلى منتسبة نفس كلتتناسخ  .)تاني ْبهۤونيَره َسْرڤاشَكْ(

 . نوعيةةفي وحد دوماً في العالم الروحي محررة األحياءجميع  المقابل، في. غير معصوم
 ١٧\١٥. چ.ب

 اهياوتَّـَمــه پوروشَٰـْس تْـڤْ َأنْ

otaMa" PauåzSTvNYa" ParMaaTMaeTYaudaôTa" )  
Yaae l/aek-}aYaMaaivXYa ib>aTYaRVYaYa wRìr" )) 17 ))  

 تَـهرَِٰپـَرماتِْمتى اوداْه
 ايشْٰـياْم آڤيتَْر - لُوَك يُّـو

يب هإشْـڤَـَرا يايْبـَهـْرتى اڤْـ
 المفردات

؛  الكرة الكونية--لُوَك ؛ الذي--ياه؛  قيل--تَهرِٰأوداْه؛  لذا--تيإ؛  ذات--آتْما؛ العلي --َپَرَم؛  آخر--ياهَأنْ؛  لكن--تو؛  شخص--پوروشَٰه؛  األفضل--أوتََّمه
 . ربال --هإشْڤََر؛  ال ينفد--َأڤْياياه؛  يحفظ--بيْبَهْرتي؛  يدخل--آڤيشْٰيا؛  االفالك الثالثة--تَْرياْم

 الترجمة
 نفذ فيلذي االذي ال يزول، ذاته العظمى، الرب  ذاتال ى،عظمالشخصية الوجد ت ،ينذه إلى باإلضافةو

 . ويحفظهاالثالثةاألفالك 
 التفسير

 معصومة وغير من األحياءبين جميع  )١٣\٦) ْدشَأوَپني شِْڤتاشْڤَتََرو ) ١٣\٢\٢( َدشَكَطَْهى أوَپنيفي موضحة فحوى هذا النص 
بوجه  كل حي في القلب العظيم حي الذاكيالزم ). ِشتَناناْمتْ شِْشتَنَتْ ْمنيتْۤيانا ونيتْيُّ ( ومجازيهاحافظها العظيم حيال يوجد ،معصومة
 .سواه الكامل دون بالسالم القادر على فهمه هو الجدير والحكيم َپَرماتْما

 ١٨\١٥. چ.ب

ي َهـْمٱ تُوۤيـاْسماتْ كْشَٰـَرْم َأت

YaSMaaT+arMaTaqTaae_hMa+aradiPa caetaMa" )  
ATaae_iSMa l/aeke- vede c Pa[iQaTa" PauåzaetaMa" )) 18 ))  

 َمـهشـوتَّتْـي أكْشَٰٰراْد َأپـ
 ِكى ِڤـِد تْـشَلُوي ْسمٱ تُوَأ

 تَّـَمـهشُوتَـه پورويْپـَرتْه
 المفردات

؛  لذا--ِاتَه؛  األفضل--أوتََّمه؛  و--تْشَ؛  أيضاً--َأپي؛  وراء المعصوم--أكْشَٰٰراتْ؛  أنا--َأَهْم؛ علي --تَهۤيَأت؛  إلى غير المعصوم--كْشََٰرم؛ بسبب --ياْسماتْ
 . شخصية اهللا العزيز  بصفة--أوتََّمه-پوروشَٰ؛  محتفى--هيتَهْپَرتْ؛  و--تْشَ؛ الِڤَدز في --ِڤِد؛  في العالم--ِكىلُو؛ نا أ--َأْسمي

 الترجمة
العالم كل من  يحتفى بي في ألعظم،انني وأل وراء كل من المعصوم وغير المعصوم، ،علينني أما لو
 . ذاكالعظيمشخص ال تيصفب ْزِڤَدلـوا

 التفسير
 هي قدرة األحياء ان هو الفرقو أفراد الرب واألحياء ان هنا يتضح. ال يفوقه فائق وال يعادله عديل.  هو الحي العظيمِرشَْنكْالرب 
.  من كل الوجوهاألحياءعتقاد بتساوي الرب وسائر  االمن الخطأ. ةدرتقموليست بال التحرر حالةأو  مهايأةفي حالة الأكانت سواء 

 .شخصية اهللا العزيز على تجاوز أحد ال يقوى.  بالغة االهميةأوتََّمكلمة . بين االشخاصدائمة ة الفوقية والدوني



  موضح فيِڤَدْزغرض الـ :نيروكْتيومؤكدة في قاموس  شاْستَْر-تيْسْمر أسفار وهو من َم آَچشَپاورو سفر  فيِكىلُوكلمة 
 .)ِنَنٱ ُهوداْرتِْڤكْياِتى لُو (شاْستَْر-تيْسْمر

 ١٩\١٥. چ.ب

 ُهوذْۤوَسّمْم أ ماْم ِاڤَـيُّـو

Yaae MaaMaevMaSaMMaU!ae JaaNaaiTa PauåzaetaMaMa( )  
Sa SavRivÙJaiTa Maa& SavR>aaveNa >aarTa )) 19 ))  

پوروي جانات تَّـَمـْمشُٰو
 مْٰماي ـتْد ْبَهَجيڤ -  َسـْرڤَـَس

 ْبَهـِڤـَن ْبهاَرتَ - َسـْرڤَ
 المفردات

؛  العليم بكل شيء--ڤيتْ-ْرڤََس؛  هو--َسه؛ شخصية اهللا العزيز --أوتََّمْم-پوروشَٰ؛  يعلم--جاناتي؛  شكدون --هذَْهۤوَأَسّم؛  لذا--ِاڤَْم؛  لي-- ماْم؛ الذي--ياه
 .  يا ابن ْبَهَرتَ--ْبهاَرتَ؛  من كل الوجوه--ْبَهِڤَن-َسْرڤَ؛  إلّي--ماْم؛ الخدمة التتيمية يؤدي --ْبَهَجتي

 الترجمة
خدمة تتيمية صفية، شغل بن ي،عليهو.  بكل شيءالعاِلم و هشخصية اهللا العزيز ننيأ بوراء كل شكمن يعلم  كل

 .ْبَهَرتَيا ابن 
 التفسير

 من كل ان  اآلن في هذا النصشخصية اهللا العزيز وضحي. األحياء والعظيم الحق المطلق نظريات فلسفية كثيرة حول مقام توجد
 كامل العلم على خالف عظيمالحق التخمينه حول يتابع قاصر العلم . كامل العلم هو ،شخصية اهللا العزيز بصفة ِرشَْنكْالرب يعلم 

ْبهَچڤَْد  نص من نصوصفي كل عليها  التشديد يجري التي هذه هي الحقيقة.  دون تضييع الوقتلخدمة التتيميةا إلى الذي ينصرف
 .العظيم الحق المطلق مع األحياء يعادلون الذين ْبهَچڤَْد چۤيتا على المعاندين من المعلقين كثير يبقى، ذلك ومع. چۤيتا

ينبغي . هممثلو ِرشَْنكْ من ِڤديةتلقي الرسالة الـقتصار على  االلإلنسانينبغي . )شْروتي (الكلمة المسموعة يسمى ِڤديالـالعلم 
 بعيداً عن لفهم من المراجعيجب طلب ا بل صغاء كالخنزير ال يكفي اال.كل األمورهنا ن يبّيالذي  ِرشَْنكْ إلى صغاء االلإلنسان
 ذلك يستطيع فهم من وكل. تابعة للحي العظيم األحياء ان عان بإذْبهَچڤَْد چۤيتامن يسمع  ان لإلنسانينبغي . ة األكاديميةالنظر

 . دون غيرهِڤدية غرض الحكمة الـفهم ي،ِرشَْنكْ شْرّي العظيم حيال أمر بمقتضى
 قدال بد من اعتباره  .الخدمة التتيمية إلى شارةلالواضع كثير من الم في ْبَهَجتيكلمة جرى استعمال .  هنابالغة الداللة ْبَهَجتيكلمة 
غنيه ي ِرشَْنكْ إلى بالخدمة التتيمية الفردانشغال ان  اڤَ َپَرْمَپرشْنَڤايفي  جاء. ِرشَْنكْذكر  أحد إلى قطع انذاا ِڤديالـ العلممجمل  فهم

كما سبق له  الخدمة التتيميةبالهدف بانشغاله صابة  اسبق لهذ  ا العظيمالحق المطلقفهم  إلى  من السبل الروحية المؤديةسواهاعن 
مضيعة كانت  الرجعات مئات ألوف طوال تخمين في الفردقضاها ال التي السنينكل  وبناء عليه،. ةتمهيدي الفهم السبلتخطي جميع 

 .وجوب التسليم لهإلى  وشخصية اهللا العزيز  هوِرشَْنكْان إلى  ينته لم ذا اللوقت
 ٢٠\١٥. چ.ب

ي چوتإ  شـاستَْرْممْٰاتََمـيْهـ

wiTa GauùTaMa& XaañiMadMau¢&- MaYaaNaga )  
WTad(bud(ßa buiÖMaaNSYaaTk*-Tak*-TYaê >aarTa )) 20 ))  

إ ـَهىْچانَـۤيـ َممَْٰدْم اوكْتَـ
 اتْۤيـماْن ْسيِاتَـْد بودّْْهـڤا بودّْه

كْ اشْ تْـشَ ْبهاَرتَيـتْرِٰكْ – تَرِٰ
 المفردات

؛  فهم--ڤا بودّْْه؛ هذا--تَتِْا؛  أيها الطاهر--َهىْچَأنَ؛  من قبلي--َمۤيا؛  يكشف--أوكْتَْم؛  هذا--َدْمإ؛  سفر--شاستَْرْم؛  سر االسرار--تََمْم-ْهياچو؛  لذا--تيإ
 .  يا ابن ْبَهَرتَ--ْبهاَرتَ؛  و--تْشَ؛  األكمل في مساعيه--تْياهرِٰكْ-تَرِٰكْ؛  يصبح--اتْۤيْس؛ مستنير العقل --ماْن-بودّْهي

 الترجمة



سوف يصبح كل من يفهم هذا  .يةِڤدـسفار الاألثواب  أبطن كشفت لك اآلن أ، هكذاذنوبمن ال صفي اليهاا
 .كمالبال جهوده  وتتكلل،عاقالً

 التفسير
 فيبلغ الفطنة شخصية اهللا العزيز الم لكطبقاً فهم هذا الجوهر لإلنسانينبغي . ِڤديةالـزبدة الحكمة هنا بوضوح عن الرب  يكشف
 شخصية اهللا فهم فلسفةمن طريق   الطبيعة الماديةشواكلشوائب افة  من كالتحرر آخر، يستطيع كل فرد بكالم. العليالعلم وكمال 
الخدمة   في حضورالماديةالشوائب كافة  غيبت. ن الروحي هي سبيل التبيالخدمة التتيمية. ةالعليخدمته  إلى قطاعواالنتلك  العزيز
. ةظلمالبالجهل يقارن الشمس وبالرب ارن يق. القدرة الباطنة الروحية في قضىألنها روحية وتالرب عين  الخدمة التتيمية. التتيمية
 .سيد روحي ثقة رعاية تحت الخدمة التتيميةالجهل حيثما تقوم ع يرتف عليه، وبناء
 الجمهور في عين بلغت قاصرة مهما  اإلنسانةتبقى فطن. خدمة التتيم بهو ِرشَْنكْذكر  إلى األخذتصفية واللب الفطنة  طاواجبمن 

 .يةخدمة التتيمالو ِرشَْنكْ هذا المبلغ من فهم يبلغدون ان 
 من صفية قبل التِرشَْنكْتعذر فهم  عنيي) أنَْچَهى ( من الذنوبصفيال.  خاصة هنا داللةذات أْرجوَنب بها خوط التي أنَْچَهىكلمة 

 يتصفى الفرد ان درجة إلى  صفية وفعالة لكن الخدمة التتيميةِرشَْنكْ قبل فهم الذنوبلوثة جميع لتحرر من من اال بد . كافة الذنوب
 .  حالما يدخلهامن كل ذنوبه تلقائياً

 األولى الزلة.  القلبضعف على رأسهاو األصفياء التيم في صحبة الخدمة التتيمية اءقض اثناءشياء ال بد من التخلص من بعض األ
. العظيمالرب  إلى ةالعلي  الوديةالخدمةعراض عن  اال علىالنفس وهي رغبة تحمل السيطرة على الطبيعة الماديةفي مردها الرغبة 
 عضالتمتستند .  على الطبيعة الماديةالسيطرة إلى اد ميلهديزمع اامتالكها حب  بالمادة وتعلقهازدياد هو  فللقلب الثاني أما الضعف

 .هذين النوعين لضعف القلب إلى الوجود المادي
 َمتَّشوپورو ( العزيزشخصية اهللا يُّوچا بعنوان شْرۤيَمْد ْبهَچڤَْد چۤيتا الخامس عشر من الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ تنتهي تفاسير هنا إلى
 .)يُّوچا

 الفصل السادس عشر

 



 يةجنالة وربانياألخالق ال
 ٣-١\١٦. چ.ب

 اوڤاتْـشَ ْبَهَچـڤاْن - ۤيشْـر

é[q>aGavaNauvac )  
A>aYa& SatvSa&éuiÖjaRNaYaaeGaVYaviSQaiTa" )  

daNa& dMaê Yajê SvaDYaaYaSTaPa AaJaRvMa( )) 1 ))  
Aih&Saa SaTYaMa§-aeDaSTYaaGa" XaaiNTarPaEéuNaMa( )  

dYaa >aUTaeZvl/aelu/PTv& MaadRv& h qrcaPal/Ma( )) 2 ))  
TaeJa" +aMaa Da*iTa" XaaEcMad]aehae NaaiTaMaaiNaTaa )  
>aviNTa SaMPad& dEvqMai>aJaaTaSYa >aarTa )) 3 ))  

 ْريهـشـودّْمَْٰسـ - َستّْڤَ مْٰايَأْبَهـ
 ـهيتياڤَـْسـتْـهيڤْـ - يوَچ - اَنۤيـْچ

 اشْ تْـشَيـْچاي َدَمـشْ تْـشَ مْٰدانَـ
 اْس تَـَپ آْرَجـڤَـْميْدْهـۤياْسـڤا

 ْدَهـْسُرواْم َأكْي َسـتْـأهيمْٰسا
تْ ـونَـْمشيْر َأپايه شـانْتَچاۤيـ
 مْٰلوْپـتْـڤَـلُوـڤْ َأِتـشْٰاْبهۤوۤيَد

 شـاَپـلَـْمتْـْر َأۤي ْهِرمْٰماْرَدڤَـ
 ـْمتْـشَه شـاويْدْهرِٰت ِتـَجـه كْشَٰـما

 تايمان -ي  ناتُروُهوَأْد
 ْمۤيڤي دامَْٰسـْمـَپـَدي ْبَهـڤَـنْت
 ا ْبهاَرتَيتَـْسجايَأْبه

 المفردات
؛  وصال--َچيُّو؛  عن علم--ْچۤياَن؛  اإلنسان لوجودهتصفية --هيهودّْمْْٰشَس-َستّْڤَ؛  دون خوف--َأْبَهياْم؛  العزيزشخصية اهللاقال  -- أوڤاتْشَْبَهَچڤاْن-شْرّي

؛ الرياضة --تََپه؛ الِڤَدز دراسة --ياهْدْهۤياسڤا؛  و--تْشَ؛  القرابينقضاء --هاۤيْچيا؛  و--تْشَ؛  حكم العقل--َدَمه؛  اعطاء الصدقات--دانَْم؛  الوضع--ڤْياڤَْستْهيتيه
-اۤيَد؛  النفور من المعايبة--َأپايشونَْم؛  طمأنينة--شانْتيه؛  زهد--هتْۤياَچ؛  حرية من الغضب--َأكْروْدَهه؛  الصدق--َستْياْم؛  المسالمة--أهيمْٰسا؛  البساطة--آْرَجڤَْم

؛  مغفرة--كْشَٰما؛  حيوية--ِتَجه؛  عزم--شاَپلَْمتَْأ؛  تواضع--هۤيْهر؛  كياسة--َدڤَْمماْر؛  حرية من الطمع--لوْپتْڤَْملُوَأ؛ األحياء تجاه كل --وِتٰشْبهۤو؛  رحمة-
 طبيعة ال--دايڤۤيْم؛ شواكل ال--َسْمَپَدْم؛  تكون--ْبَهڤَنْتي؛  توقع التكريم--مانيتا-َأتي؛  ليس--َن؛  حرية من الحسد--َههُروَأْد؛  نظافة--ْمتْشَشاو؛  قوة--ْدْهرِٰتيه
 .  يا ابن ْبَهَرتَ--ْبهاَرتَ؛  وليد--ْبهيجاتَْسياَأ؛ ةالعلي

 الترجمة
، ذاتوضبط ال حسان،واإل ، العلم الروحيوتنمية ، وجودهاالنفسصفية تو ،ةشجاع ال:قال شخصية اهللا العزيز

والزهد،  ، من الغضبنزاهةالو ،الصدقالعنف، وال، والبساطة و،اترياضالو ،ْزِڤَددراسة الـ، وقربانالو
 اشتهاءالنزاهة من  و،األحياءرأفة بجميع ، وال)المعايبة (عيوب اآلخرين إلى النظرالنفور من ينة، وطمأنالو

ن م ةهانزالو ،النظافةد، وَجلالعفو، والو ،الحيويةالراسخ، والعزم عتدال، واالوالدماثة، و خرين،آلخاصة ا
 .يةربانين ذوي الطبيعة الربانيال إلى د تعوْبَهَرتَ يا ابن ،ربانية، هذه األخالق ال التكريمطلبمن الحسد و

 التفسير
 األعمالبالخارجة منها فرعية  الاألصولتقارن .  بداية الفصل الخامس عشر فيلعالم الماديهذا ا لبنْچاليةالـ التين مر شرح دوحة

  األصالةشاكلة أعمالعتبر  تاآلن،. في الفصل التاسع) أسوَر(ي جنالو) ِدڤَ (ربانيال كما مر شرح. الصالحة والطالحة لألحياء
يحرز  ةربانيالاألخالق  في راسخال. )تيِرْپَركْ يدايڤ (ة الجوهرعلي تسمى وِڤديةالشعائر الـحسب  النجاة للتقدم على درب يمونةم



لم المادي على البقاء في العا بل يجبر النجاة إلى ال سبيل له الذي ظلمةال وأ الحماسة بمشكولال على خالف النجاة على درب التقدم
 ا وصفاتهيةجنالو ةرباني الخالقاألكل من  عشر السادس هذا الفصل فيالرب وضح ي. دونهاأو الحيوان أو   اإلنسانصورةب
 .هاومضار  الصفاتتلكمنافع سيوضح  كما مالزمةال

جو  طفل في جابان.  هناذات مغزى خاصكلمة هي  "ةربانيات نزع"أو  "ةربانيمن يولد بصفات "تدل على  التي أْبهيجاتَْسياكلمة 
. ربانينجاب طفل  ااأراد ذاا لإلنسان العشرة مبادئاللعمل ب الوالديننبغي لي .ِڤديةالحكمة الـفي  ْسكاَرْمَس -َچْرْبهاْدهاَنيسمى  يربان
في  ةلوذمبمومة ما دامت مذ يستلالحياة الجنسية . ِرشَْنكْ يطفل صالح هحياة الجنسية إلنجاب ال ان  أيضاًْبهَچڤَْد چۤيتا درسنا في لقد

ينبغي تعويدهم على القطط والكالب بل على منحى نجاب األطفال  ا، األقلعلى ِرشَْنكْذكر  إلى  ينبغي للمنقطعينال. ِرشَْنكْذكر 
 .ِرشَْنكْذكر  أهل تلك هي الفائدة المرجوة لذرية.  بعد والدتهمِرشَْنكْذكر 
ه المقصود منو خالق األ بلى الوالدةمبنياً عل ليس ،مراتبأربع  إلى م الحياة االجتماعيةقسالذي ي ْدَهْرَم - شَْرَمناڤَْر ناموسان 

حرر من للتالتقدم في الفهم الروحي  إلى  الفرددفعهنا مقصدها  المذكورة ربانيةال ألخالقا.  المجتمعفيالحفاظ على السالم والرخاء 
 .العالم المادي

والمقامات  المراتب االجتماعية علجمي السيد الروحي يعتبر الرأس أو شَْرَمناڤَْرترتيب  حسبع  الرابقام في الم)َسنّْۤياسّي (الزاهد
 رفيع َسنّْۤياسّيالـلكن  شۤوْدَرْز و ڤايشْياْز و تْريياْزشَكْ: الثالثة مراتبال لما دونه من السيد الروحيهو  َنْبراْهَمالـ بينما الروحية

 إلى  بتفويض امرهعتزالباال المكلف َسنّْۤياسّيللـ الواجبة صفاتال أولى وغياب الخوف ه. أيضاً َنْبراْهَمللـ السيد الروحيهو  مقامال
 يجب. "من ذا الذي سيمدني بالعون بعد قطع ارتباطاتي العائلية واإلجتماعية":تبتل اذا قال لنفسهدخول سلك البجديراً كون يوال  الرب
 .ضميرهعلم بييشهد عمله و وانه َپَرماتْمابوجه في قلبه  شَْنِركْ اً تاماً بحضوريمان ايكون لدى الفردان 
 غياب الخوف يشكلالتام  يمان االهذا. من يسلم لهكل  أمر يتولى َپَرماتْمابوجه  ِرشَْنكْ بأن تاماليمان  االكون لدى الفردي ان يجب

 في أكثر األدغال توغلت اذا حتى  وحيداًن أكونل ومايةكل الحبني شمل ويِرشَْنكْسوف يالزمني ":القائل بالتفكير المتمثل) أْبَهياْم(
قطع كل  ابرزهأوالحدود و األحكاميكلف المتبتل بكثير من . تصفيةال إلى متبتل وبها ينصرفالمطلوبة من تلك هي القناعة ال. "ظلمة
قامته في مدينة  ايستفاد اثناء و،َسنّْۤياسّيالـمثال  تْشايتَنْيا المولى كان. امرأة إلى  التحدث عنتىينهى حذ  اناث من كل وجهباالصلة 
 َسنّْۤياسّيالـنهي  بل ال يدل ذلك على كره المرأة.  مكان بعيدعن قرب بل من لهلسجود ابناث  االمنيسمح ألتباعه لم يكن انه  پورّي
قامة صالت حميمة  ا عننّْۤياسّيَسالـينهى . تحقيقاً للتصفية هتمرتب أحكام وحدود العمل بلإلنسانينبغي . نبه حميمة ةقامة صل اعن

زاء صرامته ا من سيرة حياته ونستفيد َسنّْۤياسّيالـ مثالهو  تْشايتَنْياالمولى . الترضية الحسيةعن طلب المال من اجل وبالنساء 
  أحد انيروى. نفوسال ردى لقبوله أةحا سمِرشَْنكْ نزالءكان يفوق سائر انه  عم َسنّْۤياَس سلك أحكام وحدودكافة قضى قد ل. النساء
تطلع ان :"تْشايتَنْيا المولى قال.  على الفورتْشايتَنْياالمولى بعده أف بنظرة شهوانية فتاة رمق تَ َهريداَسُهوتْشْالمسمى بطانته أفراد 
من اجل  ساءوالنالموجودات المادية  إلى )معادالصعيد الروحي وال وبلوغ الطبيعة المادية من قبضة فكاكالطالب ( َسنّْۤياسّيالـ
 تلك االنتحار قبل تجربة  بهحرينما يلعن نفسه و ا النيةتلكبليها  امجرد النظرل  بلللمتعةليس كان هذا  وان حتى الحسية ملذاتال

 .ل التصفيةي سبو هاهذ ذن، ا."الشهوانيةالرغبات 
نسوا سواهم ممن والمتزوجين  إلى  العلمحمل لقصودة مّيَسنّْۤياسالـ حياة. )تْهيتيْسڤَياڤْ -يُّوچا -ْچۤياَن( العلمطلب  صفة الثانية هيال

من صفات والخنوع ضعة ال. انه متسولذلك  يعني لكن ال لالستطعامطرق األبواب  َسنّْۤياسّيالـيفترض ب. التقدم الروحيحياة 
 هو هذا. ِرشَْنكْذكر   إلى بل لرؤية المتزوجين وإنهاضهمالتسول األبواب بدافع التواضع ليس لغرض وطرق، المستعلي الرباني
 دخول لهال ينبغي و بالمنطق والتفهيم ِرشَْنكْذكر  إلى الدعوةفمن واجبه   بذلكسيده الروحي وأمره  متقدماًكان ذا اَسنّْۤياسّيالـ واجب
فعل  وان حتى لعلمطلباً ل السيد الروحي الثقة إلى صغاء إلى االتفرغ المن واجبه لكن هذه الدرجة من التقدمبلغ يقبل ان تبتل سلك ال

 العلمطلب و) يهشودّْْمَس -َستّْڤَ (الصفاءحالة غياب الخوف وفي بالرسوخ  َسنّْۤياسّيالـ واجبيتمثل . دون قدر كاف من العلم
 .)ْچۤياَن يُّوچا(

مدخوله على  وإنفاق نصف الشريفة كسب معاشه بالوسائل ينبغي للمتزوج.  ومن تكاليف ارباب العائالتحسان اال التالية هيالصفة
 إلى ةعطاء الصدق اينبغي. عاملة في هذا المجال الالمؤسسات إلى لمتزوج التصدقينبغي ل، لذلك.  في األرضِرشَْنكْ ذكر نشر
توصي الحكمة .  الظلمةشاكلةو  الحماسةشاكلة و األصالةشاكلة حسان اثمة. نواع كما سيوضح فيما بعدأ على حسان اال.مستحقال

عمل ب حسان االصرحينبغي .  للمالهدر ألنها مجرد  الحماسة والظلمةشاكلتي حسان اعلى خالف  األصالةلةشاك إحسان بِڤديةالـ
 . األصالةشاكلة حسان او هاهذ.  في األرضِرشَْنكْنشر ذكر 

دون  ماعالجم حواسه في المتزوج استخدنبغي لال ي.  وال سيما المتزوج الروحيةقاماتالميشمل جميع ، )َدَم (النفسضبط   جهةمن
غيرها من الوسائل ومنع الحمل بوسائل المجتمع الحديث بالحياة الجنسية ذ تيل. نجاب فقطلالينبغي للمتزوج مضاجعة زوجته . لزوم



وعدم انجاب اطفال سوى  الجنسية شهوته من ضبط لفرد لبدال  .ةربانيية وليست جنهذه صفة و لتفادي مسؤولية األطفال البغيضة
الفرد  كان ذا ااألطفالنجاب مئات  اال مانع من. كان متزوجاً وان  في الحياة الروحية حتىتقدم تحقيق  أرادذاا ِرشَْنكْلغرض خدمة 

 .فيما عدا ذلكالمضاجعة للمتعة له نبغي يال  لكن ِرشَْنكْ مناسبين لخدمةنجاب أطفال  ا علىقادراً
  المالون يملكال َسنّْۤياَس  وڤانَْپَرْستَْهى و ْبَرْهَمتْشاْريا مقامات أفراد .كبيرة من المالمبالغ تطلب ت ها ألنتكاليف المتزوج من قرابينال

 تَْرُهو -أْچني قربانقضاء ينبغي له . من واجبات المريد المتزوج قرابينمختلف أصناف القضاء  ذن، ا.يستجدون طعامهمبل 
 قربان خير. بمستطاع المتزوج القيام بها وليس الحاضر في الوقت فيلا باهظة التكقرابين التلك لكن ِڤديةالمشرع في الحكمة الـ

 راَم َهِرى راَم َهِرى - َهِرى َهِرى ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ َهِرى ِرشَْنكْ َهِرى :) ياْچۤياَسنْكۤيرتََن( تسبيح قربان وهلهذا العصر  ىموص
 منقربان  والالحواس وضبط حسان االذن، ا.نتفاع به االسانإن كليمكن ل وشيئاًكلف ي وال قربانخير  وه اهذ. َهِرى َهِرى راَم راَم

 .تكاليف المتزوج
 أربعوجود  إلى  دوماًالتنبه بل  حياتهطوالالبقاء في الحياة الزوجية  يفترض بالمريد ال. من تكاليف الزاهد المتبتل) تََپَس (رياضةال
كان ان . الزوجية تلي الحياة عزلة حياة الذن، ا.َسنّْۤياسّيثم  ڤانَْپَرْستَْهىم ث َهستَْهىِرْچ ثم ْبَرْهَمتْشاْريا:  في الحياة الروحيةقاماتم

 في حياة ومثلها التلمذة ومثلها في الحياة الزوجية حياةبه قضاء خمسة وعشرين سنة في يفترض عمر فمئة سنة من ال لإلنسان مقدراً
 معتزل هي واجبات  البدن والعقل واللسانترياضاممارسة . ديِڤ السلك الديني الـأحكام هي هذه. الزهد ومثلها في حياة عزلةال

 القائلة النظرية. )تََپْسيا(ت رياضا  دونالنجاة إلى ال سبيل. الرياضات يقوم على شَْرَمناڤَْر ترتيب. الرياضة ي هههذ. الحياة الزوجية
 تلك ونالروحاني دجالونيبتدع ال. ْبهَچڤَْد چۤيتا و ِڤَدْزالـ هي نظرية تخالف مقصد رينظتال بل  في الحياةالرياضاتبعدم لزوم 
 من الدينمن يطلبون األتباع باسم ،  عليهوبناء.  تجذب الجمهورال األحكامالحدود و. من االتباعأكبر عدد  استقطاب بغيةالنظريات 

 .قائالطر  تلكال تقر ِڤديةالحكمة الـ لكن يةشخص حياتهم ال أوتالميذهمحياة ون ضبطفقط، ال يظهور أجل ال
لعلم طلباً ل ِڤَدْزالـدراسة  إلى التفرغبالنساء والتبتل ووتتمثل بقطع كل صلة ) ْبَرْهَمتْشارّي (المريد المتبتل  تكاليفمنف اياۤياْدْهْسڤ أما

 .الروحي
 آشَْرَم َهستَْهىِرْچ أم آشَْرَم ْبَرْهَمتْشارّيسواء أكان في  فحسب بل على كل مريد ْبراْهَمنة، ليست مفروضة على الـ جهة البساطةمن
 .يحيا في منتهى البساطة ان إنسانواجب كل . آشَْرَم َسنّْۤياَس أم آشَْرَم ڤانَْپَرْستَْهى أم
ن النفس ال أل ة الحسيةشبع في سبيل التلحيوانقتل ابجواز  االعتقاد لإلنسانال ينبغي . األحياءمن  أحد تقدمعرقلة  تعني عدم ساْمأهي

 ال.  والحليبوالثمار الحبوب وفرة على الرغم من في الوقت الحاضر أكل الحيواناتبالبشر اغرم  لقد. الماديتهلك بهالك البدن 
 يجب لكن في غياب بديل آخر الحيوانقتل  لإلنسانيمكن . إنسانكل  إلى ه التوصية موجهةوهذ نتوجد مطلق ضرورة لقتل الحيوا

فرة من ا في وجود كميات وبالحيوانلحاق األذى  اعدم على درب التبين الروحي تقدمال ينبغي لطلبة، كل األحوال في. تفدبمه قرباناُ
آخر  إلى حيواني من جنس ءنشوالعملية أيضاً في تقدماً لحيوانات تحقق ا. األحياءعرقلة تقدم تعني عدم حقيقية ال ساْمأهي. الطعام
عدة ايام أو عدة سنوات سوف يحتم عليها بدن  التعمير هال مقدراً كان ذا ا قبل اآلوان النفساهالك بدن .ها يعيق عملية نشوءهاوقتل

 رضاء امنع تقدمها لمجرد ينبغي  الذن، ا.صورة أرفع إلى باالرتقاء لها السماحعمرها قبل ستيفاء بقية إلعينها الصورة الرجعة في 
 . بعينهساْمأهيلسان وهذا هو مذاق ال
 يصعب فهمها سوى على يد التي ِڤديةالـتوجد بعض النصوص . ة االغراض الشخصيةخدملْم تعني وجوب عدم تشويه الحقيقة َستْيا

اني ما تحميل المع وعدم المراجع إلى صغاء اال وجوبتعني شْروتيكلمة . ِڤديةالحكمة الـن نهج تبيمهذا هو  والسيد الروحي الثقة
 سليم التفسير العرضيجب . ة األصليوص النصينامعشوه تتي  الْبهَچڤَْد چۤيتا تعليقات كثيرة على ثمة. صيةالغايات الشخمع ناسب تي

 .السيد الروحي الثقةكالم  إلى ستناداً اكلمةلكل 
 حالما  اإلنسانيتسمم مجمل بدنذ  استفزاز حتى في حضور االالصبرينبغي التجمل ب.  تعني كبح جماح الغضبْدَهىُروأكْكلمة 
. غضببتعاد عن ال اال،العليالصعيد ينبغي للمستقر على  ، السببلهذا. الشهوةمن و  الحماسةشاكلة الغضب من يولد. يغضب
اتهام شخص أمين  لكن  ليست معايبةدعوة اللص لصاً ان  شكال. أو تصحيحهم بال لزوممعايبة اآلخرين  عدم تعني أپايشونَْم

 العزم كلمة. االعتدال ونبذ العمل البغيض تعني وجوب يِرْهكلمة . لمتقدم في الحياة الروحيةجناية كبيرة من قبل اباللصوصية هو 
 لكن مساعيه أحد بالفشل فيربما باء الفرد . ثارة في جميع المساعيلالالخضوع حباط أو باال عدم الشعور وجوبعني ت) اَپلَْمتْشآ(

 . بصبر وعزمالتقدمعلى  ةثابرلم بل اذك يتأسف على ال ان ينبغي
 له ال ينبغي و الضعيفحماية بالغ القوة ليقتدر على فارساليبقى  ان ينبغي. )تْريياشَكْ( الفارس هنا تستهدفواردة  الِتَجَسكلمة 

 .يجب عليه تطبيق العنف عند الضرورة. نتحال دور المسالما



ال  ذإ التجارية مرتبةالال سيما أهل  وأيضاًالفرد  مسلك على العقل والبدن فحسب بل على تقتصرال  التي  تعني النظافةشَْمتْشاوكلمة 
أدنى وهي ) شۤوْدَرْز ( العمالمرتبة خصت " التكريمبقرعدم ت" أي  مانيتا-ناتيكلمة .  في السوق السوداءالتعامل نبغي للتاجري

 شۤوْدَر واجب الـمن. هممرتبتبل عدم تعدي حد جاه أو تكريم لهم االغترار بنبغي  يال. ِڤدية الـاألحكام حسب المراتب االجتماعية
 . االجتماعيترتيب لل حفظاًعلياال مراتبالإلى  ظهار االحتراما

المراد .  والروحيةاالجتماعيةه تمرتب لطبقاًميتها  تنلإلنسانينبغي . ربانية صفاتعددها ستة وعشرين هي يبلغ  التي  هذه الصفاتكل
 التبين درجاتأرفع  إلى ترقيالمن  هممما يمكن الماديةشقاوة االوضاع   على الرغم منخالقهذه األالتخلق ب البشر درجات من جميع

 .العلي
 ٤\١٦. چ.ب

 مانَـشْ تْـشَيْبهٱ ُپو َدْرُهوَدْمـْب

dM>aae dPaaeR_i>aMaaNaê §-aeDa" PaaåZYaMaev c )  
AjaNa& cai>aJaaTaSYa PaaQaR SaMPadMaaSaurqMa( )) 4 ))  

  تْـشَام ِاڤَيكْروْدَهـه پاروشْٰـ
 ايجاتَْسيشـاْبهتْـ مْٰانَـۤيـْچَأ

 ْمۤيپاْرتَْهى َسـْمـَپـَدْم َأسور
 المفردات

؛  و--تْشَ؛  جهل--ْمْچۤيانََأ؛  و--تْشَ؛  حتماً--ِاڤَ؛  خشونة--پاروشْٰياْم؛  غضب--كْروْدَهه؛  و--تْشَ؛  مكر--َأْبهيمانَه؛  غطرسة--َدْرَپه؛ اءي كبر--َدْمْبَهه
 . جني طبع ال--آسورۤيْم؛  الطبائع--َسْمَپَدْم؛ تْهارِٰ يا ابن ْپ--پاْرتَْهى؛  وليد--َأْبهيجاتَْسيا

 الترجمة
 .تْهاِرْپيا ابن  ،جنيةالخالق األ هي خشونة والجهلالو ،الغضبووالخيالء، ، غطرسةالو اإلستكبار

 التفسير
األصول وال ينفك  عدم تقيده ب على الرغم منبالتدين والتقدم في العلم الروحيالجني  تظاهري. يوضح هذا النص خير مسالك الجحيم

 غضبه ثوري. قهاستحقا عدم  الرغم من علىاالحترام التكريم وطلبتويمال  الأوالدرجات العلمية بعض  بباهي أو التستكبار االعن
 يتصف.  ماعتراف بمرجع اال دون بل يعمل على هواه ما ينبغي عمله وما ال ينبغي عملهيجهلكالم وسباب ويخشن الوهى االأل
 .وتتجلى فيه عند بلوغه امه بداية نموه في رحم منذ خالق بهذه األجنيال

 ٥\١٦. چ.ب

ڤيدا ايكْٰشـاُمويَسـْمـَپـْد ڤ ّي

dEvq SaMPaiÜMaae+aaYa iNabNDaaYaaSaurq MaTaa )  
Maa éuc" SaMPad& dEvqMai>aJaaTaae_iSa Paa<@v )) 5 ))  

  َمـتاۤياسورۤيَبـنْـْدهاين
شما  ْمۤيڤي دامْٰـه َسـْمـَپـَدتْـشَـو
 پانْٰـذَڤَي ٱس تُوجايَأْبه

 المفردات
؛  هموم--هتْشَوش؛  ليس--ما؛  يعتبر--َمتا؛  الجنشواكل --ّيآسور؛  للعبودية--نيَبنْْدهايا؛  التحررمقصود --كْٰشاياُموڤي؛ اخالق --َسْمَپتْ؛ علي --دايڤّي
 . پانْٰذو يا ابن --ڤَذَپانْٰ؛  أنت--يَأس؛  وليد--تَهَأْبهيجا؛ علي --دايڤۤيْم؛ اخالق --َدْمَسْمَپ

 الترجمة
 خالقاألألنك ولدت ب ،وذنْپا تقلق يا ابن ال. عبوديةال إلى جنيةالواألخالق ، النجاة إلى موصلة يةربانال خالقاأل
 .ةربانيال

 التفسير



 هامنافعه أخذ  ألن في الحرب ليس عمال شريراًاشتراكه وان ،ةيجن بصفات يولد لم ارجون ان القول هنا بأْرجوَن ِرشَْنكْالرب  يشجع
 دافع بيعملوبناء عليه، لم . َنُروْد و َمشْْبهۤي مثلقتل محترمين  يتساءل عما اذا كان يجب عليه أْرجوَن كان.  بعين االعتبارهاومضار

) تْريياشَكْ(  الفارسنبيلة عند من األمور البالنبالرمي العدو . اًريرشكن ي  لمهطبع ن مما يعني ا أو الخشونةئل الزاجاهالغضب وال
 .مقام العلي هوه مرتبت أحكام وحدود بتزمل من يكل. شكوىال إلى أْرجوَندعو  يكن ما يلم. رش الواجب هذاواإلقالع عن 

 ٦\١٦. چ.ب

 ْنيْسمٱِكى لُوو چاَسـْر - تَْدڤاو ْبهۤو

ÜaE >aUTaSaGaaŒ l/aeke-_iSMaNdEv AaSaur Wv c )  
dEvae ivSTarXa" Pa[ae¢- AaSaur& PaaQaR Mae é*<au )) 6 ))  

 ڤَ آسوَر ِاڤَ تْـشَيدا
دا كْـتَُروْسـتََرشَـه ْپـي ڤڤُوۤي

 وٰنرِٰ پاْرتَْهى ِمى شْـمْٰآسوَر
 المفردات

؛  مالكي--دايڤَه؛  و--تْشَ؛  حتماً--ِاڤَ؛  جني--آسوَره؛ رباني --دايڤَه؛  هذا--َأْسميْن؛  في العالم--ِكىلُو؛  مخلوقات--وچاَسْر-تَْبهۤو؛  اثنين--ڤاوْد
 .  اسمع--وٰنرِٰشْ؛  مني--ِمى؛ تْهارِٰ يا ابن ْپ--پاْرتَْهى؛ جني ال--آسوَرْم؛  قال--كْتَهُروْپ؛ إلى حد كبير --ڤيْستََرشَه

 الترجمة
 إلى اصِغ اآلن،. ربانيةالخالق شرحت لك بالتفصيل األ لقد. جني ورباني ، نوعانهذا العالم أهل ،تْهاِرْپ ابن يا
 .ةجنيال

 التفسير
 في هذا فئتين إلى ةأهيم الاألحياءتقسم . يةربان أخالقب  كان مولوداًأْرجوَنتأكيده بأن   بعد الجنمسلكآلن ا ِرشَْنكْالرب يوضح 
 قضاء واجباته على لإلنسانينبغي . والمراجع ِڤدية الـاألحكام وتمارس حياة منضبطة بالحدود وربانية أخالقتتصف ب فئة .العالم
 يجن بل على هواه هو ِڤدية الـاألحكام والحدودمن ال يعمل بكل . ربانيةة الطبيعالهي  هذه.  الشرعيةِڤديةالـ األسفارهدى 

صلب من كل من المالئكة والجن  ان ِڤدية الـسفاراأل في جاء.  الوحيدمقياس الهو ِڤديةالـ األحكام والحدودالعمل ب. )َأسوَر(
 .اخالفه تةرق وفِڤدية الـحكمةلفرقة مطيعة لان والفارق الوحيد هو  َپتيْپَرجا

 ٧\١٦. چ.ب

  تْـشَمْٰيتِّرِٰڤْـي تْـشَ نمْٰيتِّرِْٰپـَرڤْـ

Pa[v*ita& c iNav*ita& c JaNaa Na ivduraSaura" )  
Na XaaEc& NaaiPa cacarae Na SaTYa& Taezu ivÛTae )) 7 ))  

 ادوْر آسوراهيَجـنا نَـ ڤ
 ُرواتْـشاتْـشي  ناپـمْٰـتْـشَنَـ شـاو

 ِتىاڤيْديـو  ِتـٰشمْٰاينَـ َسـتْـ
 المفردات

 ؛أبداً --َن؛  طبع الجن--اآسوراه؛  اعلم-- ڤيدوه؛أبداً --َن؛  أشخاص--اَجناه؛  و--تْشَ؛  الخاطئمسلك ال--يْمتِّرِٰنيڤْ؛  أيضاً--تْشَ؛  السليممسلك ال--يْمتِّرِْٰپَرڤْ
 .  يوجد--ِتىاڤيْدي؛  بهم--وِتٰش؛  الصدق-- َستْياْم؛أبداً --َن؛ مسلك --اَرهتْشآ؛  و--تْشَ؛  أيضاً--َأپي؛  وال--َن؛  نظافة--ْمتْشَاوش

 الترجمة
 .الصدقأو حسن  السلوك الأوالنظافة يألف  وال. الواجب وال خالفه الجني ال يعرف

 التفسير
 ومن المعروفة بأعرق الحضارات ِڤديةالحضارة الـ أهل  اآلريينبين وخاصةالقدم  منذ متبعة في كل مجتمع متحضر شريعة يوجد

 أصول الحكمةمعشر الجن يجهلون  ان ذكر هنا ي،األساس هذا وعلى. معشر الجنيفترض بأنهم  ِڤدية الـاألحكام والحدودون خالفي
 يمان إلى االفتقارهمإل يعرفها بعضهمكان ن أ وحتىالعمل بها ون إلى ال يميل و وتجهل غالبيتهم بها وال يروق لهم العمل بهاِڤديةالـ



 بدنه باالستحمام طهارةلى  الحفاظ علإلنسانينبغي . والداخليةالطهارة الخارجية  إلى  الجنيفتقر. موجبها بالعملاإلرادة على و
 : وتسبيحةقدسمسماء الاأل ذكرالمداومة على ينبغي له  الداخلية،من جهة الطهارة . وغيره وتبديل الثياب والحالقةوفرك األسنان 

 صولالعمل بأب للجن ال يطي. َهِرى َهِرى راَم راَم راَم َهِرى راَم َهِرى - َهِرى َهِرى ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ َهِرى ِرشَْنكْ َهِرى
 .الطهارةالنظافة و

يتقيد .  البشرقانونكتاب بالمعروف   َسْمهيتا-َمنوكتاب  في  اإلنسانمسلك بصدد األحكام والحدودكثير من توجد ، مسلك جهة المن
عطاء  اعن منع هيتاْمَس َمنوفي جاء .  من هذا الكتابمستمدة الوراثة وغيرها قوانينيومنا هذا و حتى هيتاْمَس َمنو كتابالهندوس ب

 أشرار تجاهل لقد. عبادهم استهذا تعطى الحرية لألطفال وال يعني ال. األطفالكالنساء  لكن استعبادهن هذا يعني وال للمرأة الحرية
 يجب على الرجل ،في الواقع. يتحسن الوضع االجتماعي في العالم دون ان  حرية الرجالالمرأةإعطاء نادوا ب و مثيلةنواهي األرض

 كبار حمايتها في شبابها وأوالدها اللزوجلو في طفولتها حمايتهاالد ينبغي للو.  في كل مرحلة من مراحل حياتهالمرأةتوفير الحماية ل
 اً مغروراً التعليم الحديث ابتدع مفهومنظاملكن  هيتاْمَس َمنو إلى ستناداً اسلك االجتماعي السليمم الهو هذا. ختهاشيخو في حمايتها

 ِڤدية الـاألحكام والحدودبالعمل   الجنيرفض. للمرأةالمستوى األخالقي كما تردى   كالخيالشيئاًأصبح الزواج  ف المرأةلحياة اًزائف
 .في حالة يرثى لها شياطين األرضلالحالة االجتماعية فاصبحت   ذلكعلى الرغم من وخبرة كبار الحكماء

 ٨\١٦. چ.ب

  ِتىمْٰشْٰـطَْهـياْم َأْپـَرتيَأَستْـ

ASaTYaMaPa[iTaï& Tae JaGadahurNaqìrMa( )  
AParSParSaM>aUTa& ik-MaNYaTk-aMahETauk-Ma( )) 8 ))  

 شْـڤَـَرْمۤيـْد آهوْر َأنَچَجـ
 مْٰتَـَسـْمـْبهۤو - َأَپـَرْسـَپـَر

يك توكَْميها - اتْ كاَميْم َأن
 المفردات

؛  ينشئ--تَْمْمْبهۤوَس؛  بال سبب--َأَپَرْسَپَر؛  دون رب--ْمشْڤََرۤيأن؛  يقول--آهوه؛ ةكوني الظاهرة ال--تَْچَج؛  هم--ِتى؛  دون أساس--َأْپَرتۤيشْٰطَْهْم؛  خيالي--َأَستْياْم
 .  مرجعه الشهوة وحدها--هايتوكَْم-كاَم؛  ال سبب غيره--ياتْكيْم َأنْ

 الترجمة
له سوى علة  وال جنسيةشهوة نه نتاج أ و؛يدبره ربال له،  أساس ال ،غير حقيقيهذا العالم ان الجني  يقول

 .الشهوة
 التفسير

 كونيةالظاهرة ال ان يقولكما .  خياليشيءوال حاكم وال غرض بل كل وال مسبب له  سبب الو العالم سرابان الجني  يستخلص
 من تلقاء ذاته وال أالعالم نش ان  نظريتهتقول. محددلغرض خلقه لق العالم خلن بأ يعتقد وال تفاق االبمحضة الفعل ردفعل وبال أتنش

 وان  هي كل شيء،المادة بل  يقبل بالروح العظيم والجنيعند الوالمادة ال يوجد فرق بين الروح .  بوجود رب وراءهلالعتقادحاجة 
 وان  مداركنا هو جهلالظاهرة هو فراغ وسبب كل شيء ان جنيمن المسلمات عند ال. كتلة من الجهلليست سوى  كونيةالظاهرة ال

  مجرد حلميء كانكل ش ان  وندرك الحلمفي  أشياء كثيرة ال وجود لهانخلقما ك. الجهلظاهرة  هي ظواهر الحياة المتنوعةجميع 
 في عالم لذلك، يزدادون تعلقاً. حلممجرد  الحياةدعاء بأن ال اعلى الرغم من الحلمالتمتع بهذا ب خبراء جنال نجدلكن  .نستيقظحالما 

خرج تكما والمرأة ويولد الطفل نتيجة جماع الرجل  كما روحالعالم ولد دون هذا  ان مستخلصين عن تحصيل العلم عوضاً أحالمهم
. الحياة ولدت من تركيب المادة وال يوجد برهان على وجود الروح ان يقولون.  من العرق ومن الجثة دون سبباألحياء منر كثي

 العالم يتحركبتدبيري  :ْبهَچڤَْد چۤيتا في ِرشَْنكْبكالم ون  يؤمنال.  الظاهرة وال سبب سواهاهذهالطبيعة المادية هي سبب ، عليه وبناء
ال يوجد علم كامل عند الجن حول خلق العالم بل لكل  آخر، بكالم. )َرْمتْشَراتْشَ ـَسياِت  سۤوهتيِرْپَركَْن ِشكْيااْدْهۤيَم (المادي بأسره
 .هاحدودفهم قياسي ألحكامها و بيمانهم ا صالحة على حد سواء لعدمِڤديةجميع اآلراء حول الحكمة الـ، هميلا بالنسبةو. منهم نظريته



 ٩\١٦. چ.ب

 ايطَْبْهـْم َأڤَـسْٰي ْدرِٰشْٰـطْمْٰتاِا

WTaa& d*iíMaví>Ya NaíaTMaaNaae_LPabuÖYa" ) 
Pa[>avNTYauGa]k-MaaR<a" +aYaaYa JaGaTaae_ihTaa" )) 9 ))  

 هايـبودَّْه – لْـَپٱ نُوتْماانَـشْٰـط
 هكَْرمانَٰ - ـَرْچاوي ْپـَرْبَهـڤَـنْت

 اتاهيهٱ تُوـَچا َجـياۤيكْشَٰـ
 المفردات

 يقوم بأعمال --هكَْرمانَٰ-َرْچأو؛  يزدهر--ْپَرْبَهڤَنْتي؛  قليل الفطنة--هايبودَّْه-َپلْأ ؛ ذاتهم--آتْمانَه؛  فقد--نَشْٰطَ؛  قبول--َأڤَشْٰطَْبْهيا؛  بصيرة--ْدرِٰشْٰطيْم؛  هذا--تاْمِا
 .  ضار--اَأهيتاه؛  العالم--تَهَچَج؛  هدامة--اياۤيكْشَٰ؛ مؤلمة

 الترجمة
 ال خير فيها،أعمال مرعبة  إلى نه ينصرفإمفاهيم، ف البهذهوفاقد الفطنة  هذاتالضال عن الجني إذ يتعلق و

 . العالمريدمت إلى تهدف
 التفسير

ومع ذلك يتوهم الرب ليس لدى المادي ادنى فكرة عن . دونيةفطنتهم  ان هناالرب ذكر ي. دمارال إلى العالم بأعمال تقود جنال يقوم
 يواصل ،التاليوب.  ممكنأقصى حد إلى  الماديبالعالمطلب التمتع  ويْبهَچڤَْد چۤيتا  كالمحسب الحس وضعيف الفطنةالمادي . تطوره
 نزعة العنف شتداد اال تعقب سوى لكنها ية اإلنسان للحضارةعات تقدماًاختر االتلك عتبريوزيد من ملذاته الحسية  ما ياختراع
  الحيوانقتللقد ساد . ية التصرف نحو بعضهم البعضكيفعن  فكرة ى أدنى الماديلد ليس. اإلنسانوعلى كل من الحيوان  والقسوة

 في لميح تثمة. الجميعيسبب هالك   سالحاًلنهاية افيون لعالم ألنهم سيخترعلأعداء الذين يجب اعتبارهم  أمثالهم ونجبين اوساط ال
 النووية قادرة األسلحة الحرب محتملة في كل لحظة وتلك.  اآلنسرهأالعالم بيتباهى بها  التي  األسلحة النوويةاختراع إلى هذا النص

 هو عاقبة األسلحة تلكاختراع .  داللة هذا النصاألرض حسب األسلحة هو تدمير تلكالوحيد لالغرض . على أحداث دمار كبير
 . على األرضوالرخاءة إلحالل السالم قصودوليست م لحاداال

 ١٠\١٦. چ.ب

كا مَْٰرـۤوـپا دوشْٰيتْۤيَمـْم آشْـر

k-aMaMaaié[TYa duZPaUr& dM>aMaaNaMadaiNvTaa" )  
Maaehad(Ga*hqTvaSad(Ga]ahaNPa[vTaRNTae_éuicv]Taa" )) 10 ))  

 اتاهيَمدانْـڤ -  ماَن- َدْمْبَهى
 ـراهاْنْچ - تْـڤاَسـْدـۤيهرِٰـْچَهـاْد ُمو

 اڤْـَرتاه -ي تْـشـوٱشتَـنِْتى ْپـَرڤَـْر
 المفردات

 --هۤيتْڤارِْٰچ؛  بالوهم--تْاهُمو؛ بالمكر مشبع --اَأنْڤيتاه-َمَد؛ ة باطلوسمعة --ماَن؛ اءي كبر--َدْمْبَهى؛  ال يشبع--َرْمپۤودوشْٰ؛  يلوذ ب--آشْرۤيتْيا؛  شهوة--كاَمْم
 .  مكرَّس--اڤَْرتاه؛  إلى القذر--يتْشوَأش؛ ن يزدهرو--ْپَرڤَْرتَنِْتى؛  أشياء--راهاْنْچ؛  زمني--َأَستْ؛ خذأي

 الترجمة
  دوماًنصرفي، فإنه وهام ويتعلق بكل هذه األفوالجاه الزائ خيالء وإلى الال تشبع شهوة إلى الجنيستسلم ي وإذ

 .زائلكل ما هو  بهشغفمن قذرة أعمال إلى 
 لتفسيرا

ال ينقطع عن التهافت . الحسيةالملذات في الشرهة زيادة رغباته ب يستمر بل مطلقاً تشبع ال يجنالشهوة . ن هناجعقلية النجد وصف 
 يخلق.  الخاطئاالتجاه في ال ادراك انه يسير لديه وعلم ال. استبداد القلق به على الدوام  على الرغم منغرورهأشياء زائلة لعلى 
كلمة . مالاللذة ولذة الجماع : لذتين ال ثالث لهماشتد افتتانهم ب وبالنتيجة ي.مسابيحهت قبول أشياء زائلة ويبتدعون نتيجةهم ابربا الجن



الخمرة والنساء والقمار ب سوى جنل اهؤالءن تال يفت. بالغة الداللة في هذا الصددكلمة هي  "نذور نجسة" تعني التي َرتاها ڤْ-يتْشأشو
 كبرياء مدفوعين بالِڤدية الـتعاليمال تقرها ال التي  الدينيةالصول ابعض يبتدعونو) شيتْوشأ ( نجسةعادات يوأكل اللحوم وه
  على الرغم منطورالتفي غاية أنفسهم ون يعتبرواألرض  أهل أبغضهم ان عم همميكراسباب تالمجتمع  تكلف ويلوالصيت الزائ

 .جحيمال إلى انزالقهم
 ١٢-١١\١٦. چ.ب

تْش شَتْـام ۤيِمـينْتاْم َأَپـريـ

icNTaaMaPairMaeYaa& c Pa[l/YaaNTaaMauPaaié[Taa" )  
k-aMaaePa>aaeGaParMaa WTaavidiTa iNaiêTaa" )) 11 ))  

AaXaaPaaXaXaTaEbRÖa" k-aMa§-aeDaParaYa<aa" ) 
wRhNTae k-aMa>aaeGaaQaRMaNYaaYaeNaaQaRSaÄYaaNa( )) 12 ))  

 اتاهي اوپاشْـرمْٰانْتاۤيْپـَرلَـ
 َپـَرما - َچُهوَپـْبُموكا
 اتاهيتْـششْـيني تإڤَـْد اتِا
 اهاهْر َبـدّْيشَـتا -  پاشَ- آشـا
 ااهاٰنيَپـرا -  كْروْدَهى- كاَم

إ ْرتَْهـْمچاُهوْب - َهـنِْتى كاَم
 اْنۤيـتْـشَـَسـنْۤ - ناْرتَْهىايىۤيَأنْـ

 المفردات
 أرفع --اَپَرماه؛  ترضية حسية--َچُهوأوَپْب-كاَم؛  الذ ب—اأوپاشْريتاه؛  إلى نقطة الموت--تاْمأنْ-ْپَرلَيا؛  و--تْشَ؛  ال يقاس--اْمۤيَأَپَرِم؛  مخاوف وهموم--ينْتاْمتْش

 --كاَم؛  مقيد--اهاهَبدّْ؛  بالمئات--شَتايه؛  تكبالت في شبكة االمل--پاشَ-آشا؛ تيقن بفضل ال--ايتاهتْشنيشْ؛  على هذا النحو--تيإ؛  بذا--ڤَتْاتِا؛ أهداف الحياة
 --َأْرتْهى؛  غير شرعي--َنىايۤيَأنْ؛  لغرض--َأْرتَْهم؛  ترضية حسية--َچُهوْب؛  شهوة--كاَم؛  يرغب--َهنِْتىإ؛  ملكة--ااهَپراياٰن؛  وغضب--كْروْدَهى؛ شهوة
 . راكم ت-- اْنۤيشَتَْسنْۤ؛ ثروة

 الترجمة
حتى نهاية  فإن قلقهم ال يحدلذلك، . البشريةلحضارة لولى الضرورة األ هو يالحسالتلذذ ن أ يعتقد هؤالء

 وراءسعون يفإنهم  والغضب، شهوةبالمشّبعين و الرغبات وآالف من مئات شبكةوكونهم عالقين في . العمر
 .ةالحسيهم تملذال مشروعةالمال بوسائل غير 

 التفسير
تناسخ يؤمن بالحياة بعد الموت، وال بكما انه ال .  حتى الموتفهوم، ويتشبث بهذا الم أقصى غايات الحياة الحواسلذةان الجني  قديعت

 شهدنا لقد. ما ال نهاية إلى الخطة تلو الخطةمضي في اعداد يبل  تنتهي المخططاته والعالم هذا في  عملقدمت من ما ثواب  النفس
  أمثال هؤالءيجهل. ألن خططه لم تكتمل بعد سنوات ربعيطلب من الطبيب تمديد عمره ألو الموتى فراش  كان عل مثيالاًريرش
حكام أال تسمح . هحالما يحين أجل  اإلنسانال يعود هناك أي اعتبار لرغبة ذ ا تمديد العمر لحظة واحدةعن عجز االطباء مغفلينال

 . االجل تعدىتالطبيعة بلحظة واحدة 
 الذات العلياوجود  جاهال لذاته الحسية،مسبيل  يرتكب جميع أصناف اآلثام في قلبه،  فيالذات العلياأو الرب  يؤمن بالذي الالجني 
تذوق ثمار الشجرة يواحد  :واحدةشجرة ن يقفان على ي طائروجودن ع داتْشَأوَپني في جاء. كل حيمل  عالذات العليا شهدت. في قلبه
 ما يناسب ملذاته الحسية كلعمل بحرية يشعر لذلك، . يمان اال يملك أيو ِڤديةاهل بالحكمة الـ ججنيال لكن يشهد عملهوالثاني 

 .عواقب البغض النظر عن



 ١٥-١٣\١٦. چ.ب

إ ـْبْدَهـْملَ اۤيـَما يَدْم َأْد

wdMaÛ MaYaa l/BDaiMaMa& Pa[aPSYae MaNaaerQaMa( )  
wdMaSTaqdMaiPa Mae >aivZYaiTa PauNaDaRNaMa( )) 13 ))  

ASaaE MaYaa hTa" Xa}auhRiNaZYae caParaNaiPa )  
wRìrae_hMah& >aaeGaq iSaÖae_h& bl/vaNSau%q )) 14 ))  
Aa!yae_i>aJaNavaNaiSMa k-ae_NYaae_iSTa Sad*Xaae MaYaa )  
Ya+Yae daSYaaiMa MaaeidZYa wTYajaNaivMaaeihTaa" )) 15 ))  

 َرتْـَهـْمنُو َمـىي ْپـراْپـسمَْٰمـإ
إ ِمىي َدْم َأپـۤيَدْم َأْسـتـ

 پونَـْر ْدَهـنَـْمي اتيشْٰـيْبَهـڤ
 َهـتَـه شَـتْروْر اۤيـَمَأساو 
 يشـاَپـراْن َأپـتْـ ىيـشْٰيَهـن

 چۤيُهو ْبمَْٰهـْم َأَهـٱ ُروإشْـڤَـ
يس ۤي َبـلَـڤاْن سوكْهمَْٰهـٱ ُهودّْ
ذْآ يَجـنَـڤاْن َأْسميْبهٱ ويُّـْه
نْٱ كُو اۤيـَم شُوَسـْدرِٰي ْسـتـٱ ويُّـ
ي ايشْٰـيدُموي امۤي داْسـىيـاكْشْٰ

إ اتاهيهُمويڤ - َناۤيـْچتى َأ
 المفردات

؛  هذا--َدْمإ؛  يوجد--َأْستي؛  هذا--َدْمإ؛ لمراديوفقاً  --َرتَْهْم-َمنَه؛  سأكسب--ىْپراْپسي؛  هذا--َمْمإ؛  كسب--لَْبْدَهْم؛  من قبلي--َمۤيا؛  اليوم--َأْديا؛  هذا--َدْمإ
 --شَتْروه؛  لقد قتل--َهتَه؛  من قبلي--َمۤيا؛  ذاك--َأساو؛ ثروة --ْدَهنَْم؛  مرة ثانية--پونَه؛  سيزداد في المستقبل--ْبَهڤيشْٰياتي؛  خاصتي--ِمى؛  أيضاً--َأپي

؛  أنا--َأَهْم؛  كامل--َههسيدّْ؛  الناعم--چّيُهوْب؛  أنا--َأَهْم؛  أنا-- َأَهْم؛الرب --هإشْڤََر؛  حتماً--َأپي؛  آخرين--َأَپراْن؛  أيضاً--تْشَ؛  سأقتل--ىيشَْٰهني؛ عدوّي
؛  يوجد--َأْستي؛ نو آخر-- َأنْياه؛ الذي--كَه؛  أنا--َأْسمي؛  العريقينباألقارب محاط --ڤاْن-َأْبهيَجَن؛  ثري--ْهياهذَآ؛  سعيد--سوكْهّي؛  قوي--ڤاْن-َبَل

 .  مضلل--اهيتاهُموڤي؛  بالجهل--ْچۤياَنَأ؛  لذا--تيإ؛  سأبتهج--يىٰشيدُمو؛ الصدقاتض طي بع سأع--اميۤيْسدا؛  سأضحي--ياكْشَٰيى؛  أنا--َمۤيا؛  مثل--َسْدرِٰشَه

 الترجمة
املك  أنا .لمخططاتيوفقاً المزيد كسب أملكه اآلن ولسوف أ  من المالالقدرهذا :"النحوهذا  على جنيال يفكر

سائر قتل أ وقد قتلته وسوف عدوي كان هذا الرجل. لسوف يزداد أكثر فأكثر في المستقبلو اليومهذا القدر 
أنسباء عريقين؟ ال محاط بوأغنى الجميع  أنا .سعيدقوي وكامل و أنا .المتمتع أنا .رب كل شيء أنا .اعدائي

 كبذل. "بتهج اسوف وبذاالصدقات، بعض وزع أ وقرابينالعض  بضيوف اقس. سعادة وقوةلني يوجد من يعاد
 .يضل امثالهالجهل 

 ١٦\١٦. چ.ب

 ْبْهرانْتايڤ - تَّيـتْش - َأِنـَك

ANaek-ictaiv>a]aNTaa MaaehJaal/SaMaav*Taa" )  
Pa[Sa¢-a" k-aMa>aaeGaezu PaTaiNTa Narke-_éucaE )) 16 ))  

 اتاهرَِٰسـماڤْـ -  جاَل- َهىُمو
 ـوـٰشِچُهوْب -  كاَماـكْتاهْپـَرَس

 اوتْـشـوٱشنَـَرِكى ي َپـتَـنْت



 المفردات
 الترضية --وٰشِچُهوْب-كاَم؛  متعلق--اْپَرَسكْتاه؛  محاط--اتاهرَِٰسماڤْ؛  بشبكة--جاَل؛ وهام األ--َهىُمو؛  محتار--اڤيْبْهرانْتاه؛  بالهموم--يتَّتْش؛  غزير--َأِنَك

 .  قذر--اوتْشوَأش؛  الجحيم--نََرِكى؛  ينحدرون--َپتَنْتي؛ الحسية

 الترجمة
لذات الحسية م، يشتد تعلقه بالوهامتسببها مخاوفه وهواجسه ويعلق في شبكة األ التي عندما يؤخذ بهذه الحيرة

 .الجحيم إلى فيهوي
 التفسير

ال يتردد  و حددون عمل على استثماره لزيادة ثروته وي،حتى اآلنهمه سوى ما كسبه ي وال لحب المال  حداًلشربالغ ايعرف ال 
 رصيدال ومبانيوال والعائلة عقاراتمن اليملكه بما ور مغر هو. اشباعه الحسيتعامل في السوق السوداء في سبيل الوسيلة فيب

صيد ما  ركاسبه ليست سوىمجميع  ان  جاهالدرته الشخصية بقسوى يؤمن وال يادتهالز عن وضع الخطط فترالمصرفي، وال ي
 يؤمن. يشخصالة مجهوده ثمرثروته  ان يظن، وكل ما في االمر انه منح فرصة جمعها لكنه السابقفي عمره عمل من الصالحات 

 درجة رفيعة من ه علىلوحصية و أو ثرعريقة لةعائفي  الفرد والدة. )كَْرَم (ثوابالقانون  وليس بشخصي اجتهاده البقوة الجني
بالقدرة الشخصية كل هذه األمور تحدث ان الجني  يظن. السابقعمره في عمل ثواب ما قدم من ليست سوى  أو الجمال العلم

 من  كبيرثمة عدد. يصبح عدوهالجني  زاحم يمن كل. الجمال والعلمو البشرتدبير وراء تفاوت درجات يدرك ال وال والصدفة،
 شقاق عليه، ال ينقطع الوبناء.  واألمموالمجتمعات بين األفراد والعائالت العداوة تزداد شدة تلكو ،هسوالوكل منهم عدو شرار ألا

 . والعداوة في األرضبووالحر
 ون اهللاتطلبلماذا :"اتباعه إلى ريريقول الداعية الش. الرب العظيمما يعتقد انه غالباً خرين واآل العيش على حساب بحقالجني  عتقدي

 .جنالوى  هي أمثلة على دعتلك. "اهللا مات لقد. بعيداًه اطرحوبل  اهللا تؤمنوا بال. ما يحلو لكمافعلوا . !اهللانتم  .؟في مكان أخر
وسيلة لدخول  قرابينالال يؤمن بو، وثراء سلطة انه يرى من يعادله  على الرغم مننفوذاً كثرهمأثرى الجميع وأانه الجني يظن 

 خير. في السماء كوكب أي إلى توصلهلفضائية فيبني السفن القربان لل الخاصة هتطريققدرته على ابتداع  يتوهم بل كواكب السماء
 هي حال كذا. ِڤديةالـن ابيقر الويغني عن السماوية نالجنا اإلنسان إلى بناء سلم يوصل إلى دعا الذي َنراڤَ كان شرار على األمثال

 انزالقهم وعاقبتها  سوى أمثلة على الضياعليست لكنها كواكب السماء إلى  الفضائيةسفنبال سفرال إلى الساعين  يومنا الحاضرأشرار
خرج لهم  السمك وال ممثل شبكة صيد تعني شبكة جاَل.  هنا بالغة الداللة جاَل-َهىُمو السنسكريتيةكلمة ال. علمهمدون جحيم الإلى 
 .منها

 ١٧\١٦. چ.ب

  ْسـتَـْبْدهااتاهيَسـْمْبهاڤ - آتْـَم

AaTMaSaM>aaivTaa" STaBDaa DaNaMaaNaMadaiNvTaa" )  
YaJaNTae NaaMaYajESTae dM>aeNaaiviDaPaUvRk-Ma( )) 17 ))  

 اتاهيَمـدانْـڤ -  ماَن- ْدَهـَن
 ْس ِتىيايـْچاي – اَماَجـنِْتى ني

 ْرڤَـكَْمپۤو -ي هْديَدْمْبـِهناڤ
 المفردات

؛  اسمياً--ناَم؛  يقدمون القرابين--ياَجنِْتى؛ ع مشبَّ--اَأنْڤيتاه؛  في الوهم--َمَد؛ جاه الثراء وال--ماَن-ْدَهَن؛  وقح--اْستََبْدهاه؛  مغرور بذاته--اَسمْبهاڤيتاه-آتَْم
 . األحكام والحدود دون مراعاة --ْرڤَكَمپۤو-هيَأڤيْد؛ اءي بدافع الكبر--َدْمْبِهَن؛  هم--ِتى؛ بالقرابين --يهْچيايا

 الترجمة
 فقط دون اتباع أية احكام ياًشكل قرابينال ضي، فإنه يقفمعتداً بنفسه ودائم الوقاحة، ومغتراً بالثروة والجاه الزائ

 .حدودأو 
 التفسير

تتمثل وقاحة . الكل بالكل متوهماً انه  أو كتابة بصورة شكلية دون اكتراث بمرجعقربانيالبعض الشعائر الدينية أو الجني  ضييق
الجمهور ون ضللفيأحياناً  دور الدعاة رارشاألنتحل هؤالء ي. نتيجة اغتراره بالمال والجاه إليه يمانه بمرجع يرجع ابعدمالجني 



 روجالجمهور وي مهله فيأأحدهم رباًون يتخذ أو المالئكة عبادة أو قربان بالينتظاهرهللا ما نزالء أودينيين الصلحين بالمون ويشتهر
رة ثمة نواهي كثي. الحماقاتأكبر ون الزهد ويرتكب بثوب شرار األ بعضستتري.  في الدين أو العلم الروحيهمتبحرعن  مغفلونال

يجري التشديد هنا على . استواء جميع الدروب دون تأييد درب قياسي واجبون يعلن بل بها جنالكترث  يال لكن بصدد حياة الزهد
 .دوماًوهم والالجهل  وهو استخفاف مبني على األحكام والحدودتعني استخفاف ب التي كَْمڤَْرپۤو -يْدهيأڤكلمة 

 ١٨\١٦. چ.ب

 مْٰ َدْرَپـمْٰ َبـلَمْٰكاَرَأَهنْٰ

Ahªar& bl&/ dPa| k-aMa& §-aeDa& c Sa&ié[Taa" )  
MaaMaaTMaPardehezu Pa[iÜzNTaae_>YaSaUYak-a" )) 18 ))  

 اتاهيـشْـرمْٰ تْـشَ َسـمْٰ كْروْدَهـمْٰكاَمـ
 ـوِدِهـٰش - َپـَر - ماْم آتْـَم
 ااكاهياسۤويْبْهـٱ تُوــنْيشَْٰپـَرْدڤ

 المفردات
؛  في خاصتهم--آتَْم؛  لي--ماْم؛  بسبب التجاءه--اتاهيشْرمَْٰس؛  أيضاً--تْشَ؛  غضب--كْروْدَهْم؛  شهوة--كاَمْم؛ اءي كبر--َدْرَپْم؛  قوة--َبلَم؛ باطلة أنا --كاَرْمَأَهنْٰ
 .  حسود--اياكاهَأْبْهياسۤو؛  يسب--نْتَهْپَرْدڤيشَٰ؛  أبدان--وِدِهٰش؛  وفي سائر--َپَر

 الترجمة
في قائم ال هللا العزيزلشخصية ا حاسداً يصبح والغضب، والقوة والكبرياء والشهوة األنا الزائفةبالجني  ةمن حير
 .الحقدين الفي طعن وياجسام اآلخرين في جسمه و

 التفسير
بناء على ماله  شخصية اهللا العزيز وجودها ويحسد يحسدبل  الرب  على سلطة الدائمتمردهل األسفاريمان ب إلى االالجنينزع ي ال

 يلحق.  غيرهذواته وذاتحسد  إلى ذاه فيدفعه جهله  الالحقلعمره مهيدعمره الحالي هو تان الجني  يعلم ال. وجاهه وقوته الشخصية
أدلة  اًنكرم شخصية اهللا العزيز للبرهنة على عدم وجودماري يسلطة الرب وجهله بحفل ل يوالوببدنه أبدان اآلخرين األذى بالجني 

أو  سلطة ميع لظنه انه يفوق الجمنعهعلى  أحد دون ان يقوىما يحلو له ك عملومؤمناً بإستقالله وقدرته على ال ديةِڤالحكمة الـ
 .يةشخصال بقوته رفعهالخطط لفإنه يعد  الحسية، أعمالهتقدم يتوقع مانع ل كان ذاوإ ،ثراء

 ١٩\١٦. چ.ب

 راْنـتَـه كْرۤويشَٰڤـ ْدمْٰتاْن َأَهـ

TaaNah& iÜzTa" §U-raNSa&Saarezu NaraDaMaaNa( )  
i+aPaaMYaJaóMaéu>aaNaaSaurqZvev YaaeiNazu )) 19 ))  

 ـو نَـراْدَهـماْنٰشـساِرمَْٰسـ
 پاْمى َأَجـْسَرْم َأشـوْبهاْنيـكْشَٰ

آسور نيٰشويُّوـڤْ ِاڤَ شْٰۤي
 المفردات

-َأَجْسَرْم؛  أقذف--كْٰشيپامي؛  أدنى البشر--َأْدَهماْن-نََر؛  في محيط الوجود المادي--وٰشمْٰساِرَس؛  مشاغب--راْنكْرۤو؛  حسود--تَهْدڤيشَٰ؛  أنا--َأَهْم؛  أولئك--تاْن
 .  في االرحام--نيٰشويُّو؛  حتماً--ِاڤَ؛ جني --ٰشوۤيآسور؛  منحوس--َأشوْبهاْن؛  إلى االبد-

 رجمةالت
 .ابدياً جنال حياة اجناس المادي، في مختلف الوجودالبشر في محيط  سافلالعابثين أدين والحسرمي ا يننا

 التفسير
ربما ، والربعلى قبول سلطة الجني ربما ال يوافق . علية المشيئةالدبير قدر لها بتم في بدن النفس حلول أن شار في هذا النصي

 تقذف في النفس ان شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم في الباب الثالث من جاء. شخصية اهللا العزيز بإذننه بل ليست بإذرجعته  لكن عمل على هواه
 الحياة في جناسأمن كبيراً عدداً  نشهد عليه، وبناء. التدبير السماوي باألبدان من هاثواب بعد مفارقة البدن حيث تحصل على أمرحم 



 جنال ان يذكر هنا. ليس الصدفةالتدبير السماوي و إلى  ويستند كل ذلكوغيرها الوجود المادي مثل الحيوان والحشرات والبشر
 كراهية والعنف والالشهوةية بجن ال هذه األجناسزخرت. حسدهم شتدسفل الصور البشرية في في أاتريرامهات شفي أرحام قذفون ي

 .فتشبه وحوش الغابة دوماً والنجاسة
 ٢٠\١٦. چ.ب

آسور اْم آَپـنَّينيُّو مْٰۤي

AaSaurq& YaaeiNaMaaPaàa MaU!a JaNMaiNaJaNMaiNa )  
MaaMaPa[aPYaEv k-aENTaeYa TaTaae YaaNTYaDaMaa& GaiTaMa( )) 20 ))  

 يـَمـنـَجنْي ها َجنْـَمـنـذْمۤو
 ايكاونِْتـڤَ يايماْم َأْپـراپـ

 ْميـتَچ مْٰانْتى َأْدَهـماۤي تُوتَـ
 المفردات

 ؛ حتماً--ِاڤَ؛  دون نوال--ياَأْپراْپ؛  لي--ماْم؛  والدة تلو والدة--َجنَْمني َجنَْمني؛  االحمق--اهاهذْمۤو؛  يكسب--اآَپناه؛  أصناف--نيْميُّو؛ جني --آسورۤيْم
 .  مصير--تيْمَچ؛  ملعون--َأْدَهماْم؛  يذهب-- ۤيانْتي؛ بعدئذ-- تَتَه؛ّي يا ابن كونْت--كاونِْتيا

 الترجمة
 إلى ن ينحدروتدريجياًو .مقاربتي عن  هؤالءيعجز ،كونْتّي ة، يا ابنجنيلحياة الفي اجناس ا تناسخهم المتكررب

 .صور الوجودأبغض 
 التفسير

شاكلتهم عمر تلو  على اتشريرامهات  أرحامي بل دوام قذفهم ف جنالمطلق رحمة ب هنا نا ال نجد لكنبرحمته الواسعةالرب يعرف 
فرصة عملياً ون يملكأمثالهم ال  ان يذكر.  والخنازيروالكالب القطط صور اوفي مسخهم حتى يبلغالرب يستمر . رحمةعمر دون 

صور القطط  إلى وصوالً تدريجياًون مسخيأمثالهم  ان ِڤدية في الحكمة الـجاء. حقة من حياتهمفي مطلق مرحلة الالرب  رحمة نيل
في عتراض  اال على هذاجواباًنجد .  الجنيرحمذا كان ال  ابالرحيمالرب على وصف  في هذا الصدد االعتراض يحتمل. والكالب

 جنال اهللا صارعي.  رحمتهمن مظاهر هو الحياة في أدنى منازل  الجنهزال واناألحياءمن  أحداً  يبغضالالرب بأن  ِڤدانْتَ سۤوتَْر
 شواهد في التاريخ ثمة. النجاة يبلغ اهللا على يد صرع يمنن كل بأ ِڤديةما جاء في الحكمة الـ إلى ستناداً انافع لهمقتله  لكن أحياناً

ذا  ا الجنعلىالرب لذلك، تظهر رحمة . لمجرد قتلهم اهللا تجلىحيث  وپياكَشينْهيَر  وَسْمكَ  وَنراڤَ مثل  الجنعلى عدد كبير من
 .حالفهم الحظ وصرعوا على يده

 ٢١\١٦. چ.ب

يڤ -ي تْر مَْٰدىي نَـَركَْسـمْْٰدَهـ

i}aivDa& Nark-SYaed& Üar& NaaXaNaMaaTMaNa" )  
k-aMa" §-aeDaSTaQaa l/ae>aSTaSMaadeTaT}aYa& TYaJaeTa( )) 21 ))  

  ناشَـنَـْم آتْـَمـنَهمْْٰدڤاَر
 ْبـَهـْسلُوْدَهـْس تَـتْها ُروكاَمـه كْ

 اِجـتْي تْـمْٰايتَْسماْد ِاتَـتْ تَْر
 المفردات

 --تَتْها؛  غضب--ْدَههُروكْ؛  شهوة--كاَمه؛  الذات--آتَْمنَه؛  هدام--ناشَنَْم؛  بوابة--ْدڤاَرْم؛  هذا--َدْمإ؛  الجحيم--ياَسنََركَ؛  ثالثة أصناف--ڤيْدَهْم-تْري
 .  واجب الترك--تْياِجتْ؛  ثالثة--تَْرياْم؛  هذه--ِاتَتْ؛  لذا--تَْسماتْ؛  طمع--ْبَههلُو؛  إلىباإلضافة

 الترجمة
 ةؤديمها  ألننبذها كل عاقل وعلى.  والطمعوالغضبالشهوة : هيو هذا الجحيم إلى  بوابات تقودثالثوجد ت

 .النفسطاط انحإلى 
 التفسير



 إلى االنحدارالذي ال يطلب  العاقل علييجب . اتهإشباع شهوبالفرد طمع عندما يخفق  الغضب والأينش. حياة الشريوضح هنا مبدأ 
 .المادةفي درجة منعها من الفكاك من رهنها  إلى النفسبون ذين يترد الالثالثة األعداء ، نبذ هؤالءةيجناجناس الحياة ال

 ٢٢\١٦. چ.ب

 ايكاونِْتـموكْتَـه يْر ڤيتاِا

WTaEivRMau¢-" k-aENTaeYa TaMaaeÜarEiñi>aNaRr" )  
AacrTYaaTMaNa" é[eYaSTaTaae YaaiTa Para& GaiTaMa( )) 22 ))  

 ْر نَـَرهيْبهيْس تْريْدڤارا - تَـْمو
 اْسيـَرتى آتْـَمـنَه شْـِرتْـشَآ

 ْميـتَچ مَْٰپـراي اتۤي تُوتَـ
 المفردات

؛  يؤدي--َرتيتْشَآ؛  شخص--نََره؛  ثالثة أصناف--تْريْبهيه؛  من بوابات الجهل--ْدڤارايه- تََمه؛ّي يا ابن كونْت--كاونِْتيا ؛ محرر--ڤيموكْتَه؛  من هؤالء--تايهِا
 .  مصير--تيْمَچ ؛الرب إلى --َپراْم؛  يذهب--اتيۤي؛  بعدئذ--تَتَه؛  هبة--ياهشِْر؛ للذات --آتَْمنَه

 الترجمة
 يترقىوبذلك  تحقيق الذات إلى موصلة  أعماالًنجزي ،كونْتّيهذه، يا ابن الثالثة بوابات الجحيم أفلت من  منإن 
 . العظيمالمصيرإلى 

 التفسير
 من الشهوة هاتحرراد يازد صفاء بالنفستزداد . عوالطمالشهوة والغضب : الثالثة األعداء هؤالء من حتراز االلإلنسانينبغي 

 إلى رقىتي ، ون الروحيصعيد التبي إلى النفسترقي  إلى  المؤديةِڤدية الـاألحكام والحدودالعمل بالفرد  ستطيعي فوالغضب والطمع
 إلى تقود التي تبعتهومل العمسالك  ِڤدية الحكمة الـتشرع. كل من يحالفه الحظ بالعمل بها  فيصيبه النجاحِرشَْنكْصعيد ذكر 

 تحقيق الذاتأرفع درجات  إلى ، الوصولنهجمبهذا اليستطيع الفرد .  والغضب والطمعالشهوة عن قالع إلى االالتصفية المستندة
 أربع ِڤديةتشرع الحكمة الـو .الخدمة التتيمية  فيالنفستكمن ضمانة فك رهن . العلم بفضل تنمية الخدمة التتيميةالذي يكتمل في 

 درجات أرفع إلى يترقى وكل من يعمل بهاحدودها ومنها أحكامها  لكلوغرض ال لهذا مقامات روحيةاجتماعية وأربعة  مراتب
 . دون ريبويتحرر الروحي التبين

 ٢٣\١٦. چ.ب

 ايْجـرِْٰم اوتْْسـيهْديڤ - اه شـاْسـتَْري

Ya" XaañiviDaMauTSa*JYa vTaRTae k-aMak-arTa" )  
Na Sa iSaiÖMavaPanaeiTa Na Sau%& Na Para& GaiTaMa( )) 23 ))  

 كاَرتَـه - ڤَـْرتَـِتى كاَم
 يتنُوْپـاْم َأڤيهدّْيْس  َسـ نَـ

 ْميـتَچ مْٰرا نَـ َپـمْٰنَـ سوكَْهـ
 المفردات

 --سيدّْهيْم؛  هو-- َسه؛أبداً --َن؛  نزوي العمل بدافع الشهوة--كاَرتَه-كاَم؛  يبقى--ڤَْرتَِتى؛  تاركاً--ْجيارِٰأوتْْس؛ األسفار أحكام --هيْمڤيْد- شاْستَْر؛ الذي--ياه
 .  درجة الكمال--تيْمَچ؛  العظيم-- َپراْم؛أبداً --َن؛  سعادة-- سوكَْهْم؛أبداً --َن؛  ينال--تينُوَأڤاْپ؛ كمال

 الترجمة
 يصل وال سعادة وال كماالً، ال يحرز  الخاصةتبعاً لنزواتهويعمل  ِڤديةسفار الـ األصاياو يستخف بمن لكن
 .المصير العظيمإلى 

 التفسير
بحدود وأحكام لتزام  االإنسان والمقامات ويتوقع من كل مراتبالمختلف يشمل ) يهْدي ڤ-شاْستَْر( ِڤديالتوجيه الـ ان لقد تقدم الكالم

 بكالم. ، تحقيقاً للكمال الذي لن يبلغه من يهملها بل يعمل بما تمليه عليه شهوته وطمعه ورغبتهالروحيمقامه  أو االجتماعية تهمرتب



  التعقل اإلنسانيتوقع ممن بلغ صورة. البشرعرف بأسفل يسل من ال يطبقه ال تكمن االهمية في العلم بحد ذاته بل بتطبيقه وكآخر، 
من يقصر عن فهم يفسد علم  لكن ها وإال فإنه يحط منرجاتدلأرفع ا إلى هذات المتعلقة برفع األحكام والحدودب لتزاملالبالقدر الكافي 

الخدمة  وِرشَْنكْصعيد ذكر  إلى هذات ترقية لإلنساننبغي ذن، ي ا.المبادئ األخالقية واألحكام والحدود بهعمل اهللا على الرغم من
 .  لبلوغ ارفع درجات الكمالالتتيمية
عن علم ظور حم اليعملانه .  الشهوةبدافعيعمل فإنما عن علم  األحكام والحدودمن يخالف ذ  ا هنا بالغة الداللة كاَرتَه-كاَمكلمة 
الحياة مقصد كمال ى امثاله تحقيق العل يتعذر. اهللاتكتب عليه لعنة هو النزوي و هغفليلكنه  بهجابومن يعلم . نزويالعمل الهو  وهذا

الحالة  وعن بلوغ هذات صفيةت يقصر عن األحكام والحدودمن ال يلتزم بكل  واألخصعلى مقصودة للتصفية  البشرية الحياة. البشرية
 .لسعادةالحقيقية ل

 ٢٤\١٦. چ.ب

تْشْ تْشْتَسما  ِتىمْٰـ ْپـَرمانَٰمْٰـهاْسـتَْر

TaSMaaC^añ& Pa[Maa<a& Tae k-aYaaRk-aYaRVYaviSQaTaaE )  
jaTva XaañivDaaNaae¢&- k-MaR k-TauRiMahahRiSa )) 24 ))  

 تاوياڤَـْسـتْهيڤْـ - اياكاْرۤيكاْر
 مْٰكْتَـنُوْدهايڤ - اتْـڤا شـاْسـتَْرۤيـْچ

 يهاْرَهـسإكَـْرَم كَْرتوْم 
 المفردات

-شاستَْر؛  عالماً--تْڤااۤيْچ؛  تقرير--ڤْياڤَْستْهيتاو؛  والعمل المحظور--ياَأكاْر؛  واجب-- كاْريا؛جاللك --ِتى؛  برهان--ْمْپَرمانَٰ؛ األسفار --شاْستَْرْم؛  لذا--تَْسماتْ
 .  مفروض--َأْرَهسي؛  في هذا العالم--َهىإ؛  يفعل--كَْرتوْم؛  عمل--كَْرَم؛  كما تشرع--أوكْتَْم؛ األحكام --ڤيْدهاَن؛ الِڤَدز -

 الترجمة
ال بد له من و. ديةِڤـ الحدودال واألحكام إلى ستناداًا خالفه وما هو الواجبفهم ما هو  لإلنسانينبغي لذلك، 

 .حدود والاألحكامعلى هدى هذه  العمل على نحو يمكنه من الترقي
 التفسير

الحكمة  أرفع درجات كمال علم يبلغ الفرد. ِرشَْنكْمقصودة لفهم  ِڤدية الـاألحكام والحدودجميع  ان جاء في الفصل الخامس عشر
ه هذ َرْبهوْپ َمهاتْشايتَنْيا المولى جعل. الخدمة التتيميةقضاء  بفضل ِرشَْنكْ في ذكر يثبتو ْبهَچڤَْد چۤيتا من ِرشَْنكْ  حالما يفهمِڤديةالـ

 َهِرى َهِرى ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ َهِرى ِرشَْنكْ َهِرى :تسبيحعلى قصراً  الخدمة التتيمية قضاء إلى بدعوته غاية السهولة في الطريقة
 العبادات بصورة تلكبه ذات يشغل من كل. ِرشَْنكْ إلى الطعامتقدمة  منوتناول ما فضل  َهِرى َهِرى راَم راَم راَم َهِرى راَم ىَهِر -

بذكر عتيادي الذي ال يعنى  اال اإلنسان انشك ال.  على أتم وجه صفوتهامحققاً ِڤديةالحكمة الـ أنهى دراسة كل يعتبر قد ،مباشرة
 )شاْستَْر( ِڤديةالحكمة الـ.  بصدد العمل الواجب والعمل المحظورِڤديةالـ األحكام والحدودعمل بالمكلف ب، ة التتيميةالخدم أو ِرشَْنكْ

 وحتمية ارتكاب خداعال إلى  والنزعة الحواسقصور: وهي النفس المهيأة فيتظهر  التي  الرئيسية األربعةنقائصعن الة علي
 لهذا. األحكام والحدود تشريع من أهلية  اإلنسان تجرد،حياة المهايأةالرئيسة األربعة في  نقائص الهذه. حتمية التوهماألخطاء و

 هذه عنة علي دون تعديل ألنها شاْستَْر أحكام وحدودبون ة يقبلمجيد الالنفوسو) آتْشاْرياْز(ئمة األ وينالربانيكبار جميع ، السبب
 . األربعةنقائصال

 مع ذلك، يهتدي جميع.  ينكرهاآخروالرب فردية بواحد يؤمن : مذهبين إلى ن ويقسمود الهند بالفي تعلينسالمكثيرة من فرق توجد 
وبناء . ِڤديةلعمل بأصول الحكمة الـدرجة الكمال دون ا إلى هذاترتقاء ب اال أحديستحيل على. ِڤديةالـالمذهبين باألصول أفراد 
 .محظوظاًيعتبر  شاْستَْرْزمراد  كل من يفهم عليه،
 )ماۤيا (ة الماديةقدرال السبب، لهذا. ية اإلنسانريمة في الحياةأكبر جو  هو علة الترديشخصية اهللا العزيز مبادئ فهم من ورنفان ال

  الطبيعة الماديةشواكل من الطبيعة الماديةتتألف هذه . الثالثي ءالشقاصورة ب تسبب لنا المتاعب على الدوام ،لشخصية اهللا العزيز
 شاكلتيل مهيأة النفسوف تبقى س. اهللا باب فهم ينفتح امامه ان  على األقل قبل األصالةشاكلة إلى هذاتاالرتقاء ب دفرلينبغي ل. الثالثة

  الحماسة والظلمةشاكلتي بنورالمسي.  األصالةشاكلةصعيد  إلى االرتقاء  دونةيجن الحياة الشكالن علةتان تاللالحماسة  وظلمةال
كما يعصون أوامر السيد الروحي وال يكترثون باألحكام . شخصية اهللا العزيزل السليمين والفهم انيالربوب ِڤديةالـبالحكمة ون يستخف



 هي بعض هذه. رقيتللقهم الخاصة ائطرون يبتدعبل  هاسماع  على الرغم منالخدمة التتيمية أمجاد إلى ونال يميل. ِڤديةالـوالحدود 
 قادر سيد روحي ثقةاالهتداء ب ذا استطاع ابالنجاحة اإلنسان سوف تتكلل حيا نلك. نجحياة ال إلى تقود التي عيوب المجتمع البشري

 .الرقيدرجات  إلى ارشادهعلى 
 .ةيجنال وربانيةبعنوان األخالق ال شْرۤيَمْد ْبهَچڤَْد چۤيتا السادس عشر من الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ تنتهي تفاسير هنا إلى



 الفصل السابع عشر

 
 تقسيمات اإليمان

 ١\١٧. چ.ب

 اوڤاتْـشَ اْرجوَن

AJauRNa ovac )  
Yae XaañiviDaMauTSa*JYa YaJaNTae é[ÖYaaiNvTaa" )  

Taeza& iNaïa Tau k-a k*-Z<a SatvMaahae rJaSTaMa" )) 1 ))  

 ايْجرِْٰسـْم اوتْيهْديڤ - ى شـاستَْري
 اتاهيانْـڤۤياَجـنِْتى شْـَردَّْهـي

 شْٰنَٰرِٰكْشْٰـطْها تو كا ي نمِْٰتـٰشا
  َرَجـْس تََمـهُهوـْم آَستّْڤَ

 المفردات
 --ِتٰشاْم؛ متصف --اَأنْڤيتاه؛  إيمان تام--اۤيَهدّْشَْر؛  تقديس--ياَجنِْتى؛  تاركاً--ْجيارِٰأوتْْس؛ الِڤَدز أحكام --ڤيْدهيْم- شاْستَْر؛ الذي--يى؛ أْرجوَن قال --ه أوڤاتْشَأْرجونَ
 . الجهل في --هتََم؛  الحماسةشاكلة في --َرَجه؛  أو غيره--ُهوآ؛ أصالة في --ْمَستّْڤَ؛ شْٰنَٰرِٰكْ يا --شْٰنَٰرِٰكْ؛  ماذا--كا؛  لكن--تو؛  االيمان--نۤيشْٰطْها؛ لهم

 الترجمة
 و هل ه:لديانة مختلقهوفقاً بل يعبد  ِڤديةلـ بأصول الحكمة ايعملال من وضع  وه، ما ِرشَْنكْيا : أْرجوَن قال

 ؟ظلمةالم أالحماسة  لة أماألصا بمشكول
 التفسير



السالم كمال  درجاتيبلغ أرفع وصعيد العلم  إلى محددةعبادة بالمؤمن عن ترقي  الرابع الفصلن من الثالثي في النص التاسع ومر
. )ِدڤَ( رباني  هو يعمل بها بإيمانومن )أسوَر (جني هو ِڤديةاألصول الـكل من ال يتبع ان  السادس عشر الفصل خاتمة كانت .والرخاء
 أحد يؤلهونالذين  هل. أْرجوَن هذا الشك الذي ساور ِرشَْنكْ يزيل وان ال بد ؟ِڤدية غير الـاألحكام ببعض موقع من يعملهو ما  اآلن،

العلم الرسوخ في  يمكن لهم هل. ؟كمالال أمثالهم يبلغ وهل .؟ظلمةالأو الحماسة  أو  األصالةشاكلةمسار في يمانهم به  االبشر ويضعون
 المالئكةبشيء ما ويعبد لكنه يؤمن  ِڤدية الـيلتزم باألحكام والحدود من ال ى يفلح مسعهل. ؟أرفع درجات الكمال إلى رقيت والحقيقيال

 .ِرشَْنكْهذه األسئلة على كل  أْرجوَن يطرح؟ والبشر
 ٢\١٧. چ.ب

 اوڤاتْـشَ ْبَهَچـڤاْن - ۤيشْـر

é[q>aGavaNauvac )  
i}aivDaa >aviTa é[Öa deihNaa& Saa Sv>aavJaa )  

Saaitvk-I raJaSaq cEv TaaMaSaq ceiTa Taa& é*<au )) 2 ))  

يڤ -ي تْر شْـَردّْهاي ْدها ْبَهـڤَـت
 جا - ڤَ سا ْسـڤَـْبهامْٰنايِده

 ڤَايش ّي راَجسۤيكيـڤساتّْ
 نورِٰ شْـمْٰتاي ِشـتتْـ ّيتاَمس

 المفردات
 —جا-ْبهاڤَ-ْسڤَ؛  ذاك--سا؛  المتجسم--ِدهيناْم؛ اإليمان --دّْهاشَْر؛  يصبح--ْبَهڤَتي؛  ثالثة أصناف--ڤيْدها-رِٰتْ؛ شخصية اهللا العزيزقال  -- أوڤاتْشَْبَهَچڤاْن-شْرّي

؛  ذاك--تاْم؛  لذا--تيإ؛  و--تْشَ؛  الظلمةشاكلة في --تاَمسّي؛  حتماً--ِاڤَ؛  أيضاً--تْشَ؛  الحماسةشاكلة في --راَجسّي؛  األصالةشاكلة في --ّيڤيكساتّْ؛ على شاكلته
 .  اسمع--نورِٰشْ

 الترجمة
 .ما سوف أقوله إلى اآلناصغ . األصالة والحماسة والظلمة: ثالثة النفس المتجسدةيمان  ا:ة اهللا العزيزشخصي قال

 التفسير
حسب ما ة ذهنييكتسب و  الطبيعة الماديةشواكل مسيَّر بخمول، بدافع الكسل أو الدون العمل بها ِڤديةالـ حدودوال األحكامبمن يعلم  كل

 إلى زمن غابر نتيجة انتسابها منذ  الطبيعة الماديةشواكلمختلف بالنفس مقترنة . ظلمةالأو الحماسة   أو األصالةشاكلةمسار في عمل 
 األحكام والحدودالعمل ب وسيد روحي ثقة ممكن بمالزمة مزاجتغيير ال لكن بحسب صلتها بها مختلفة مزجةكتسب أ وتالطبيعة المادية

يمان األعمى في  اال انمجمل القول. صالةاال إلى الحماسة، أو من األصالة إلى الظلمة شاكلةمسار فرد الترقي من يستطيع ال. ِڤديةالـ
 إلى  وضعهرقية لتسيد روحي ثقة بعناية وفطنة في صحبة األشياءالتمعن ب عليه بل الكمالبلوغ على  أحد عيني  الشواكلال أحد مسار
 .أرفع شاكلةمسار 

 ٣\١٧. چ.ب

 ايپا َسـْرڤَـْسـڤانْورۤوَسـتّْ

SatvaNauæPaa SavRSYa é[Öa >aviTa >aarTa )  
é[ÖaMaYaae_Ya& Pauåzae Yaae YaC^\Ö" Sa Wv Sa" )) 3 ))  

 ْبهاَرتَي شْـَردّْها ْبَهـڤَـت
 شُٰو پورومْٰايٱ ويَُّمـ - هاشْـَردّْ

تْشْ - تْشْاي يو ِاڤَ َسـه  َسـ َهـهـْهـَردّْ



 المفردات
؛  هذا--أياْم؛ ممتلىء --َمياه؛ إيمان --هاشَْردّْ؛  ْبَهَرتَسليل يا --ْبهاَرتَ؛  يصبح--ْبَهڤَتي؛ إيمان --شَْردّْها؛  كل شخص--َسْرڤَْسيا؛  حسب الوجود--پاَأنورۤو-َستّْڤَ

 .  هو--َسه؛  حتماً--ِاڤَ؛  لذا--َسه؛  إيمان--َههشَْردّْ؛  الذي-- ياتْ؛ الذي--ياه؛  حي--پوروشَٰه

 الترجمة
يتحدد بناء على  النفسيمان  اان يقال. اشاكلتهمزاج حسب يمان  االاً منحدد نوعاً مالنفسمي نّت ،ْبَهَرتَ ابن يا

 .ةكتسبالما تهشاكل
 التفسير

 عاشري ،ذلكل. المكتسبه مزاجتبعا ل أو الحماسة أو الظلمة  األصالةشاكلةمسار في ه يمان ايصنف لكن يمان الفرد اتتفاوت درجات
جميع ، يهبناء علو.  هللالقدرة البينية الهبائية آحاد األحياءجميع  ان مر في الفصل الخامس عشر. يمانه امع درجةون  من يتوافقاإلنسان
 في لطبيعة الماديةقترن با ويشخصية اهللا العزيزبصلته الفرد حالما ينسى  لكن  باالصل الثالثة الطبيعة الماديةشواكلعن  ةعلي األحياء

 ةعلي النفس. نييمان ووجود مادي ايمان والوجود الناجمين ليسا سوى االذن، ا. الحياةمنوعاته بتصالبنسبة اد منزلته ولَّي ،حياة المهايأة
 من ااكتسبه التي ةب الماديائشوالمن ه ذات، ينبغي للفرد تصفية  عليهوبناء. حياة المهايأة ما في ذهنيةمسيَّرة بلكنها  باألصل) َننيْرچو(

 ابتاًث كان ذاا الكمالفرد ال بلوغ يضمن ِرشَْنكْدرب ذكر  .ِرشَْنكْدون مخافة هو ذكر والدرب الوحيد لمعاده الرب بصلته أجل استعادة 
 .تحقيق الذاتلدرب هذا ال إلى  دون االخذ الطبيعة الماديةشواكل بمسيَّراًبقاءه حتم  في حين يتعليه

ايمانه  فرداليضع  ان  ويمكنباألصل  األصالةشاكلةمسار يمان من  االينبع.  هذا النصفي بالغة الداللة "اإليمان"تعني  التي هادّْاشْركلمة 
اعمال الطبيعة .  الدنيويةألصالة اشاكلةمسار شيء ما هو من بااليمان الشديد لدى الفرد . فكريتالق الرب ما أو بعض االخك أو مالب

يمكن للفرد ذ إ ةالعليهي األصالة األصالة الصفية . أي ليست باألصالة الصفيةدائم اإلشابة بل  حياة المهايأةفي تتصف بالصفاء ال المادية 
دون  هيمان ا دام ما الثالثة الطبيعة الماديةشواكلب ائ لشواًضعرَّ م اإلنسانيمان ايبقى. ة الصفيةفي األصال شخصية اهللا العزيز تبين
 تعيني.  الطبيعة الماديةشواكلحدى إبصلة قلبه مان الفرد حسب ي ا فيتبلورالقلب إلى  المشوبة الطبيعة الماديةشواكلتمتد . ة الصفيةصالاأل

يمانه  ا علىذلك سينعكسف  الحماسةشاكلة كان قلبه في وإذا. يمانه اكذا يكون حاله ، األصالةشاكلةذا كان قلب الفرد في  انهبأالتنويه 
تفاوت  إلى عالم المادة عائدفي تفاوت االديان  عليه، وبناء. يمانه أيضاً اعلىذلك  ينعكسفس  الظلمةشاكلة كان قلبه في وإذا ،أيضاً

شوب تفاوت درجات  إلى يعود مبادئ االديان درجاتتفاوت  لكن  الصفيةةصالاألي قائم في يمان الدينلال الحقيقي صلاال. يمان االدرجات
 .يمان االدرجاتعبادة مبني على تفاوت درجات التفاوت  األساس، هذا وعلى. القلب

 ٤\١٧. چ.ب

ي كا ِدڤاْنيـڤاَجنْـِتى ساتّْ

YaJaNTae Saaitvk-a devaNYa+ar+aa&iSa raJaSaa" )  
Pa[eTaaN>aUTaGa<aa&êaNYae YaJaNTae TaaMaSaa JaNaa" )) 4 ))  

ي اراَجساهي ـسمْٰكْشٰٰـاَر - اكْشَٰ
 ىيشـانْـتْـشْ مْٰاـٰنَچ - تَْپـِرتاْن ْبهۤو

 اناهـِتى تاَمـسا َجاَجـنْي
 المفردات

 --انْٰٰن َچ-تَْبهۤو؛ أرواح الموتى --تاْنْپِر؛  الحماسةشاكلة أهل الجن --اراَجساه -كْشٰٰاْمسيَر-ياكْشَٰ؛ مالئكة --ِدڤاْن؛  األصالةشاكلة أهل --اڤيكاه ساتّْ؛عبادة --ياَجنِْتى
 . بشر --اَجناه؛  الظلمةشاكلةفي  --ا تاَمساه؛عبادة --ياَجنِْتى؛ نوآخرو --يىَأنْ-تْشَ؛ أشباح

 الترجمة
 ألشباح واألرواحعبد ا فيظلمة بالمشكولالأما الجن وعبد يالحماسة ب مشكولالوالمالئكة عبد  ياألصالة بمشكولال

 .الشريرة
 التفسير



شخصية اهللا   انِڤديةالـ األحكامتعلن . عمالهم الخارجيةأباب من  متعبدين الدرجاتفي هذا النص مختلف  شخصية اهللا العزيز يصف
 شواكلمسار  ألوضاعهم في طبقاً مختلفة  معبوداتونتخذيبها المؤمنين غير أو  ِڤدية الـاألحكام بالملمينغير  لكن ةعبادواجب ال العزيز

ثمة . ك الشمسومال تْشَنْْدَرومالك القمر  إنْْدَر و شيڤَ  وْهماْبَرمثل المالئكة يعبدون   األصالةشاكلة أهل غالبية.  الثالثةالطبيعة المادية
.  الجنيعبدونالذين   الحماسةشاكلة أهل  حالهي لككذ. لنفع معينجلباً اً معين اًك مال األصالةشاكلة أهل يعبد ومالئكةمن ال ة مختلفجناسأ

على هذا . بفضله السوداءمية الثانية ألنه جمع ثروة هائلة في السوق  الحرب العالاثناءهتلر كان يقوم بعبادة  كلكتا من مدينة رجالً نذكر
النتيجة  وبأن األحياءأي فرد من إلى  نسب اإللهيةبجواز ون ويعتقدأقوياء البشر  أحد ؤلهون يالحماسة والظلمة أهل غالبية نجد ،النحو
 .واحدة

قوم الناس بالعبادة ي. يعبدون أرواح الموتى  الظلمةشاكلة أهل ينما بيعبدون ويبتدعون أربابهم  الحماسةشاكلة أهل  انيوضح هنا بجالء
في   أيضاًاألشباح يوجد كثير من عباد ،على هذا النحو.  الظلمةشاكلة عمل من الجنسية اتالخدمان  كما  أحياناًاالموات أحد عند قبر
 افرادها أحد أسماع إلى حالما يتناهىالغابة، و إلى تذهبتي  ال في الهندالوضيعة طبقاتال جماعة من شهدنا.  النائية في بالد الهندالقرى

 هذه األصناف المختلفة من كل. قرابينبعض البليها  اونربقتة ويتلك الشجرون عبديفإنهم وجود شبح يحيا في شجرة من األشجار، 
 يعبد: )٢٣\٣\٤ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم في ءجا. الصفيةأهل األصالة برة حصوم تهفعالً ألن عباد شخصية اهللا العزيز عبادة ليستالعبادات 

 محصورة شخصية اهللا العزيز عبادة ان المراد. ) شَْبديتَْم-ڤَسوِدڤَ ْمَهيشودّْ ڤْمَستّْڤَ (ة الصفيةصالاأل أهل  يصبح منعندما ڤاسوِدڤَ الفرد
 .العلي على الصعيد قراست وبالكلية  الطبيعة الماديةشواكلمن بمن تصفى 

 المجردة نوشْڤي يعبدون صورة نهم ا.من المالئكةصناف خمسة أعبادتهم  ل األصالةشاكلة في أتباع وحدة الوجود المطلقة برسوخ فترضي
 نوشْڤيصورة ان  أتباع وحدة الوجود المطلقة يتخيل لكن شخصية اهللا العزيز امتداد هو نوشْڤي.  المفلسفنوشْڤي العالم المادي ويسمى في
. الحماسة شاكلةصورة في  ْبَرْهَمْن وجه آخر من ْبَرْهماون ان يتخيلكما رديته بفون ال يؤمننهم أل )ْبَرْهَمْن (ورالن وجها ىحداست سوى يل

 المطافالصور في نهاية جميع عبادة عن ون ينته هم لكنتهاعباد من األرباب المفترض نواع أحياناً خمسة أننفويص عليه، وبناء
 اصحابممكنة التصفية بفضل صحبة  الطبيعة المادية اخالقمختلف  ان الخالصة. )ْبَرْهَمْن (نورالحق المطلق هو  ان الإلعتقادهم

 .ةالعلي ةبيعطال
 ٦-٥\١٧. چ.ب

 مَْٰرُهوْچ مْٰتَـيهيڤ - َأشـاْسـتَْر

AXaañivihTa& gaaer& TaPYaNTae Yae TaPaae JaNaa" )  
dM>aahªarSa&Yau¢-a" k-aMaraGabl/aiNvTaa" )) 5 ))  

k-zRYaNTa" XarqrSQa& >aUTaGa]aMaMaceTaSa" )  
Maa& cEvaNTa" XarqrSQa& TaaiNvÖyaSauriNaêYaaNa( )) 6 ))  

 ا َجناهُپوى تَيانِْتى يتَـْپـ
 اهيوكْتاـمَْٰس - كاَرَدْمْبهاَهـنْٰ

 اتاهيَبالنْـڤ - َچ را- كاَم
 مْْٰسـتَْهـ - َرۤيانْتَـه شَـريـشَٰكَْر
 ِشـتََسـهتْــراَمـْم َأْچ - تَْبهۤو

ما مْْٰسـتَْهـ - َرۤيڤانْتَـه شَـريشـاتْـ مْٰ
 اْنۤيـتْـشَشْـين - دّْهى آسوَريتاْن ڤ

 المفردات
؛ كبرياء ب--َدْمَبَهى؛  أشخاص--َجناه؛ رياضات -- تََپه؛ الذي--يى؛  يقضي--تَْپيانِْتى؛ رغي بال ضار--هوَرْمْچ؛  مشرع--ڤيهيتَْم؛ الِڤَدز ما ال تحكم به --َأشاْستَْر

 --راَمْمْچ-تَْبهۤو؛  داخل البدن--ْستَْهْم-شَرۤيَر؛  يعذب--يانْتَهكَْرشَٰ؛  مجبر--اَأنْڤيتاه؛  بالقوة--َلَب؛  تعلق--َچرا؛  شهوة--كاَم؛  عاكف--ايوكْتاهمَْٰس؛  آنية--كاَرَأَهنْٰ
؛  افهم--ڤيدّْهي؛  هم--تاْن؛  داخل البدن--ْستَْهْم-شَرۤيَر؛  داخل--أنْتَه؛  حتماً--ِاڤَ؛  أيضاً--تْشَ؛  لي--ماْم؛  ذو عقلية مَضللة--هَسِشتَتَْأ؛ تركيب العناصر المادية

 .  جن--اْنۤيتْشَنيشْ-آسوَر



 الترجمة
الشهوة  بنساقالمنانية واآل وستكبار اال بدافعِڤَدْزبها الـال تحكم وكفارات مضنية رياضات  يمارسالجني ان 

 .في قلبهالنافذة  الذات العليا إلى باإلضافةالعناصر المادية للبدن ب يعذِّاألحمق الذي  ؛والتعلق
 التفسير

 لغرض سياسي محض ترويجاًما   شخصيةةغايل مثل الصيام ِڤدية المشرعة في الحكمة الـغير اتهم وكفاررياضاتهمون  من يبتدعهناك
 رياضاتبمن يقوم .  ألغراض سياسية أو اجتماعيةوليس للتقدم الروحي  بالصيام تعزيزاًِڤدية الحكمة الـتوصي. ظورمحوهو عمل 

األنا ء و الكبرياجمهور وال دافع لها سوىالنفع ت وال ِڤدية الـاألحكام تخالف ترياضاها  ألنْبهَچڤَْد چۤيتا إلى ستناداً ا الجنمن عدادمثيلة 
 الذات العلياتضطرب فحسب بل مثيلة  أعمالبلبدن ل المادية العناصريضطرب تركيب ال . يةحس والتعلق بالملذات الةشهر والالزائفة
 وال  حتماً اآلخرين، يسبب ازعاجسياسيةال غراضبعض األ غير المشروعة ابتغاء الرياضاتالصيام ومثل هذا .  في القلب ايضاًالنافذة
حتمل ي لكن صياممطالبه بهذا الالرضوخ ل على األخرىأنه يجبر خصمه أو األحزاب الجني يظن ربما . ِڤدية في الحكمة الـذكرهايرد 
 هانة ااألعمال هذه. اشرار بها العاملين ان يقول الذي شخصية اهللا العزيز هاقري ال األعمال هذهمثل .  مثيلصيام من جراء  اإلنسانموت

 في  الشرعيةاألحكامالعمل بهو  العقالء واجب.  الشأنهذا في ذات داللة َسهتَتِْشأكلمة . ِڤديةالـ األحكام الفتهاخ لملشخصية اهللا العزيز
في الفصل  لما جاء طبقاً  الجنمصير إلى  دوماً التنبهينبغي.  والكفارةالرياضة الخاصة بطرقهممبتدعين ويعصونها سواهم تجاهلها حين ي
شخصية اهللا  بمعالقتهب رجعة تلو رجعة دون علم جن المبادئشاكلتهم مما يعني عملهم ب على شريراتحام ي أرفالرب يقذفهم . السابق
  يوجههسيد روحي الحظ بهداية ه حالفذا ا المصير العظيم في نهاية المطاف عبودية المادة ويبلغمنالفرد  رسوف يتحر مع ذلك،. العزيز

 .ِڤديةالـالحكمة إلى 
 ٧\١٧. چ.ب

 ايَسـْرڤَـْسي آهاَرْس تْـڤْ َأپـ

AaharSTviPa SavRSYa i}aivDaae >aviTa iPa[Ya" ) 
YajSTaPaSTaQaa daNa& Taeza& >aediMaMa& é*<au )) 7 ))  

تْر اهييْپـري  ْبـَهـڤَـتُهوْديڤ - ۤي
 مْٰـَپـْس تَتْـها دانَـاْس تَچياي

 وٰنرِٰ شْـمَْٰمـإ ْبِهـَدْم مِْٰتـٰشا
 المفردات

 --تَتْها؛ رياضة --تََپه؛  قربان--هْچيايا؛  حميم--ياهريْپ؛  يوجد--تيْبَهڤَ؛  ثالثة أصناف--ڤيْدهاه-تْري؛  كل فرد--َسْرڤَْسيا؛  أيضاً--َأپي؛  حتماً--تو؛  أكل--آهاَره
 .  اسمع--وٰنرِٰشْ؛  هذا--َمْمإ؛  الفروق--ْبِهَدْم؛  لهم--ِتٰشاْم؛  إعطاء الصدقات--دانَْم؛ أيضاً

 الترجمة
.  واالحسانياضاتر والقرابينالوكذلك .  الطبيعة الثالثةشواكللوفقاً ثالثة الذي يفضله كل شخص مأكل ال حتى
 .هاتبينكيفية عن  مني اسمع

 التفسير
.  واحدصعيدعلى جميعها ، وليست  الثالثة الطبيعة الماديةشواكل مزجةأبتفاوت  ات والصدقالرياضاتو قرابينتفاوت عادات المأكل والت

 جميعيعتبر نها بيتا االحمق القاصر عن بينم.  سوى الحكيمالثالثة شواكلالمن  شاكلةكل مسار الفهم التحليلي لعالمات و علىال يقدر 
ال  لكن بمستطاع الفرد بلوغ الكمال من طريق العمل على هواه ان دعاة بعض الييناد.  على حد سواءحسان اال الطعام أوأو قرابينال

 .عامةالون  ويضللهمقائطرون يبتدع بل ِڤديالـالتوجيه  بمغفلينالالدعاة   هؤالءيعمل



 ٨\١٧. چ.ب

 -ْچياُروَبـال - َستّْڤَ -وهيآ

AaYau"Satvbl/araeGYaSau%Pa[qiTaivvDaRNaa" ) 
rSYaa" iòGDaa" iSQara ôÛa Aahara" Saaitvk-iPa[Yaa" )) 8 ))  

س اڤيـڤَـْرْدَهـناه - تيۤيْپـر -وكَْهى
 اۤيْدرِْٰه ْسـتْهيرا اـْدهاهْچْسني هااۤيَرْسـ

 اآهاراه  ااهۤييْپـر -ـڤيَكساتّْ
 المفردات

؛  دسم--اْدهاهْچْسني؛  كثير العصارة--هااۤيَرْس؛  يزيد--اڤيڤَْرْدَهناه؛  الرضى--تيۤيْپر؛  سعادة--وكَْهىس؛  صحة--ْچياُروآ؛  قوة--َبَل؛  وجود--َستّْڤَ؛ عمر ال--آيوه
 . مستساغ --ااهۤييْپر؛ األصالة للمسيَّر ب—ڤيَكساتّْ؛  طعام--اآهاراه؛  يسر القلب--ااهۤيْدرِْٰه؛  َجلَد--اْستْهيراه

 الترجمة
تلك . الرضىحبور ووالمده بالقوة والصحة تو وجود الفرد صفيتو عمرالطيل ت األصالةين بمشكولالأطعمة 
 .ومسرة للقلب ةمغذيكثيرة العصارة، دسمة،  األطعمة

 ٩\١٧. چ.ب

 - كَطْڤْ  - ـنَٰاوشْٰ -اتى لَـڤَـٰن - َأْمـَل

k-Èãl/v<aaTYauZ<aTaq+<aæ+aivdaihNa" )  
Aahara raJaSaSYaeía du"%Xaaek-aMaYaPa[da" )) 9 ))  

ت نَـهيداهيڤ - كْشَٰ رۤو- نَٰـكْشْٰۤي
 شْٰـطاىيآهارا راَجـَسـْسـ

 اْپـَرداه -َمـۤيا كاوشُ - دوْهكَْهى
 المفردات

 شاكلة أهل --راَجَسْسيا؛  طعام--اآهاراه؛  حارق--ڤيداهينَه؛ فشان --كْشَٰرۤو؛  الذع--تۤيكْشْٰنَٰ؛  حار جداً--نَٰأوشْٰ-َأتي؛  مالح--لَڤَنَٰ؛  حامض--َأْمَل؛  مر--كَطو
 . يسبب--اْپَرداه؛  مرض--َمۤياآ؛  تعاسة--َكشُو؛  شقاء--دوْهكَْهى؛  مستساغ--اشْٰطاهإ؛ الحماسة

 الترجمة
 شاكلة أهل استسيغهيف ة أكثر من اللزومالمحرق وأ ةجافال وأ ةالالذع وأ ةالمالح وأمضة االح وأ المرة ةطعماألما أ

 . والشقاء والمرضسى األ سببمثيلة ت ةطعمأ. الحماسة
 ١٠\١٧. چ.ب

 مَْٰرَسـ - ـتََچ مْٰاَمـۤي - اتَۤي

YaaTaYaaMa& GaTarSa& PaUiTa PaYauRizTa& c YaTa( )  
oiC^íMaiPa caMaeDYa& >aaeJaNa& TaaMaSaiPa[YaMa( )) 10 ))  

 اتْي تْـشَ مْٰتَـيـوٰشيَپـْري تپۤو
او مْْٰدْهـۤياشـاِمتْـي شْٰـطَْم َأپـيهـتْشّْ
 اْمييْپـر -  تاَمـَسمَْٰجـنَـُهوْب

 المفردات
 --هيشْٰطَْمشّْأوتّْ؛ ذاك الذي --ياتْ؛ أيضاً --تْشَ؛ فاسد --يتَْمَپْريوٰش؛ كريه الرائحة --تيپۤو؛ ال طعم له --َرَسْم-تََچ؛ الطعام الذي مضى عليه ثالث ساعات --اَمْمۤي-اتَۤي

 .حميم --ياْميْپر؛  الظلمةشاكلة أهل --تاَمَس؛ َأكل --َجنَْمُهوْب؛ ال يلمس --ْمْدْهۤياَأِم؛ و --تْشَ؛ أيضاً --َأپي؛ خرينفضالت اآل



 الترجمة
الذي ، والطعام  أو العفننتنال ؛لهطعم الذي ال الطعام  تناوله،أكثر من ثالث ساعات قبل  ييمضالذي  الطعام

 .  الظلمةشاكلة أهل يحبه، نجسةالشياء األقوامه البقايا و
 التفسير

على لصحة ذي يساعد ا الطعام المراجع الجميع اختارفي الماضي، . يةقوة البدنتعزيز ال العقل ووتصفيةغرض الطعام هو طول العمر 
نوع آخر من .  األصالةشاكلة أهل  مأكلي وه والثمار والخضاروالقمحر واألرز  والسكالحليب ومشتقاتهالعمر مثل خير ما يكون ويطيل 

ه بالحليب أو غيره خلطعند   األصالةشاكلة أهل شهياً عندصبح ي ه لكنبحد ذاتهاً كون مستساغي ال قد والدبس شويةالذرة المالطعام مثل 
 الدسَِّمة الوارد ذكرها في األطعمة. ء النجسة مثل اللحوم والخمرة عن األشياتماماً وتتميزالجوهر صفية  األطعمة هذه كل. من الطعام

. فريدال الطعام  الذي هوصورة الحليبفي  الحيواني الدسمتوفر ي.  من الذبحالمستمدالدسم الحيواني  إلى  ال تمت بصلةالثامنالنص 
 بالعقلية وهذا القتل غير ممكن سوى لحيوانات البريئةقتل اعلى نحو ال يستدعي بالدسم الحيواني تمد  وغيرها ة والجبنةالحليب والزبد

 لياءفي البازبكميات كافية توفر مالبروتين . بدائيفمسلك  الذبح ماأو المتحضرة للحصول على الدسم المطلوب وسيلةالهو  الحليب. القاسية
 .وغيرها من حبوب الطعام والقمحوالعدس 
رة والملوحة أو الحارة أكثر ا وتتميز بالمرالمرض إلى  مما يؤديالمعدةالبلغم في از افر الشقاء من طريق تسبب  الحماسةشاكلة أطعمة

 يؤكل بعد طعام كل.  بالضرورةغير الطازجة فهي  الظلمةشاكلة أطعمة أما.  أكثر من الالزمحمرخلوطة بالفلفل األمن الالزم والم
 هانأل هذه األطعمة من تفوح رائحة كريهةو.  الظلمةشاكلةهو طعام ) ربالى  إلدمالمق ْپَرساَدْمباستثناء (انقضاء ما يزيد عن ثالثة ساعات 

 . األصالةشاكلة أهل ثير نفور لكنها ت الظلمةشاكلة أهل غالباًيستطيبها  وفاسدة
  ذلك، فإنها منوفيما عدا. السيد الروحيين وبخاصة الرباني أو الرب إلى ها أوالديم تقتم من وجبة جزءذا كان  ا الطعامبقاياتناول يجاز 
 فال يحبه وال يمسه  الظلمةشاكلة أهل هذا الطعام شهي جداً عندعلى الرغم من ان .  العدوى أو المرضمن وتزيد  الظلمةشاكلةمسار 
 بحب الخضار والطحين والحليب قربان انه يقبل ْبهَچڤَْد چۤيتا في يقول  الذيشخصية اهللا العزيزفضل  هو الطعام خير.  األصالةشاكلةأهل 

 كل. خاصة بطريقة ْپَرساَدْمتحضير أيضاً وجوب  يرد لكن شخصية اهللا العزيز قبلهي أبرز ما حبال ان  شكال. )ياْمتُو ْمَهلَ ْپْمَپشْپو ْمتَْرپََ(
ي ينبغلذلك، . علي طعام ه ألنوقت طويلقضى عليه ان وان تناوله حتى، يمكن شخصية اهللا العزيز إلى دم ومقاألحكام حسبطعام معد 

 .ذواقيع األمناسباً لجم اً وشهياً وصالحاًمعقم ه من أجل جعلشخصية اهللا العزيز إلى  الطعامديمتق
 ١١\١٧. چ.ب

 يُّوـْچايْر يْبهيكْٰشَأْپـَهالكانْٰ

Af-l/ak-ax(i+ai>aYaRjae iviDad*íae Ya wJYaTae )  
YaíVYaMaeveiTa MaNa" SaMaaDaaYa Sa Saaitvk-" )) 11 ))  

يڤ اِتىيْجـإا ي طُوشْٰـيد -ي هْد
اي َمـنَهي ـتِاِڤاْم يطَـڤْــشْٰ

 كَـهيـڤساتّْ  َسـ ايَسماْدها
 المفردات

 واجب --ياشْٰطَڤْياْم؛  يقضى--ْجياِتىإ؛  الذي--ياه؛ سفار حسب أحكام األ--ديشْٰطَه-هيڤيْد؛  قربان--هْچيايا؛ جر من قبل غير الطامحين إلى األ--كْٰشيْبهيهآكانْٰ-َأْپَهَل
 . الة األصشاكلة في --ڤيكَهساتّْ؛  هي--َسه؛  تثبيت--َسماْدهايا؛  عقل--َمنَه؛  لذا--تيإ؛  حتماً--ِاڤَ؛ العمل

 الترجمة
 وهجزاء، على يد من ال يطلبون  ،ِڤَدْزالـتوجيهات وجب مدافع من الواجب ببقضى يي ذ القربان، القرابينمن ال
 . األصالةشاكلةمن 

 التفسير



الشعائر ما تقام غالباً لمثال، ل.  بل بدافع الواجبمطلق رغبةدون قربان هنا وجوب الذكر ي لكن ا مرضغتحقيق لعموماً  قرابينجري الت
 لشخصية اهللا  والسجودهيكلال إلى الذهاب لإلنسانينبغي .  األصالةشاكلةمسار  هذا من ليس لكن لنفع ماديجلباً  أو الكنائس الهياكلفي 

 ال األحكام لكن  الخالصةلعبادة لهيكلال إلى  الناس بعدم جدوى الذهابغالبية عتقدت. الواجب والمأكوالت بدافع األزهار وتقديم العزيز
  واجبمن.  األصالةشاكلةمسار في يدخله الخالصة وهذا ما  للعبادة هيكلال إلى  الذهابلإلنسانينبغي . ة لجلب النفع الماديعبادالتنصح ب
 . لشخصية اهللا العزيزتبجيالًوالسجود  ِڤديةالـ األحكامالعمل بمتحضر ال اإلنسان

 ١٢\١٧. چ.ب

 مْٰا تو ْپـَهلَيَسـنْـْدهايَأْبه

Ai>aSaNDaaYa Tau f-l&/ dM>aaQaRMaiPa cEv YaTa( )  
wJYaTae >arTaé[eï Ta& Yaj& iviÖ raJaSaMa( )) 12 ))  

 اتْيڤَ يشاتْـي َدْمْبهاْرتَْهـْم َأپـ
 شْٰـطَْهىرِٰ شْـ-اِتى ْبَهَرتَ يْجـإ

 راَجَسـْمي دّْهي ڤمْٰايـْچاي مْٰتَـ
 المفردات

؛  يقضي--ْجياِتىإ؛  ذاك الذي--ياتْ؛  حتماً--ِاڤَ؛  و--تْشَ؛  أيضاً--َأپي؛ من أجل --َأْرتَهْم؛ كبرياء --َدْمْبهى؛  النتيجة--ْپَهلَْم؛  لكن--تو؛  يريد--َأْبهيَسنْْدهايا
 .  الظلمةشاكلة من --راَجَسْم؛  اعلم--ڤيدّْهي؛  قربان--ْمْچيايا؛  ذاك--تَْم؛ ْبَهَرتَذرية  زعيم يا --َهىشْٰطْرِٰشْ-ْبَهَرتَ

 الترجمة
 .ْبَهَرتَ ذرية زعيميا ،  الحماسةشاكلةبدافع الكبرياء فمن نفع مادي أو لجلباً  قربت التي قرابيناللكن 

 التفسير
 . الحماسةشاكلةمسار من  وهذا الماديللنفع جلباً  السماوية أو ن الجنادخولوإقامة الشعائر أحياناً لغرض  قرابينال جريت

 ١٣\١٧. چ.ب

يڤ مْٰـشْٰـطانَّرِْٰسنَـْم َأۤيه -ي هْد

iviDahqNaMaSa*íaà& MaN}ahqNaMadi+a<aMa( )  
é[ÖaivrihTa& Yaj& TaaMaSa& Pairc+aTae )) 13 ))  

 ـْمنَٰيكْشٰٰـنَـْم َأَدۤيه - َمـنْـتَْر
 مْٰايـْچاي مْٰتَـيَرهيڤ - شْـَردّْها
 كْشَٰٰـِتىشَتْـي َپـرمْٰتاَمـَسـ

 المفردات
؛ إيمان --شَْردّْها؛  دون مجازاة الكهنة--كْشٰٰينَْمَأَد؛ ِڤديةال  دون ترتيل الترانيم--نَْمهۤي-َمنْتَْر؛ دون توزيع ْپَرساَدْم --ْمَأنَّ-شْٰطَرَِٰأْس؛  دون هداية الشريعة--نَْمهۤي-هيڤيْد

 .  يعتبر--كْشَِٰٰتىشَتَْپري؛  الظلمةشاكلة في --تاَمَسْم؛  قربان--ْمْچيايا؛ دون --ڤيَرهيتَْم

 الترجمة
 َمنْتْراتـال جويدتدون و) ْپَرساَدْم(روحي الطعام الوزيع تدون  وْزِڤَدالـ قضى بتجاهل توجيهاتي قربانكل 
 . الظلمةاكلةشفي  قربان هويمان،  اودون  القائمون بهْبراْهَمنةومجازاة الـ ِڤديةالـ

 التفسير
 األحكامغفلين  على الترفيه، مانفاقه ومن ثم الماديلنفع اجلب لمجرد أحياناً   الناس المالئكةعبدي. لحاد فعالً ا هو الظلمةشاكلةمسار  إيمان
 . وتنتج عقلية شريرة وال تنفع المجتمع الظلمةشاكلةمسار  من بل الدينية غير أصيلة شكلياتالوتلك 



 ١٤\١٧. چ.ب

  - ايـْچْپـرا - روچو - َجيْدڤ - ِدڤَ

deviÜJaGauåPa[ajPaUJaNa& XaaEcMaaJaRvMa( )  
b]øcYaRMaih&Saa c Xaarqr& TaPa oCYaTae )) 14 ))  

 ـْم آْرَجـڤَـْمتْـشَ شـاومَْٰجـنَـپۤو
  تْـشَأهيمْٰساْم ايشَـْرتْـْبَرْهَمـ

 اوتْشْياِتى تَـَپ مَْٰرۤيشـار
 المفردات

؛  بساطة--آْرَجڤَْم؛  نظافة--شَْمتْشاو؛ تقديس --َجنَْمپۤو؛ بجلة والشخصيات الم--ْچياْپرا؛  الروحيسيد ال--روچو؛ الْبراْهَمنَٰة --ْدڤيَج؛ شخصية اهللا العزيز --ِدڤَ
 .  قيل--اوتْشْياِتى؛ رياضة --تََپه؛  ذو صلة بالبدن--شارۤيَرْم؛  أيضاً--تْشَ؛  مسالمة--أهيمْٰسا؛  تبتل--ْمايشَْرتْْبَرْهَم

 الترجمة
 وتراعى فيها النظافة والدينالوالكبار مثل  روحيوالسيد ال ةنَْبراْهَمالـالرب العظيم وتبجيل  قوامها البدن اترياض

 .والبساطة والتبتل والالعنف
 التفسير

أو الرب  تعظيم لإلنسانينبغي .  وكفارات البدنرياضات عن أوال يكشف.  والكفارةالرياضة أصنافنا مختلف شخصية اهللا هوضح ي
 والداخلية، الخارجيةالعناية بالطهارة  لإلنسانكما ينبغي . ِڤَدْزالـعلماء ون  والوالديالسيد الروحي واألكفاء الكملة ةنَْبراْهَموالـالمالئكة 

 .هوكفارات  البدنرياضات هي هذه.  مثل الزنا وهذا هو التبتلِڤدية الـ الحدودخرقعدم ه ومسلكفي بساطة الوتعلم 
 ١٥\١٧. چ.ب

 مْٰاي ڤاكْمْٰكََر - َچَأنوْدِڤـ

ANauÜeGak-r& vaKYa& SaTYa& iPa[YaihTa& c YaTa( )  
SvaDYaaYaa>YaSaNa& cEv vax(MaYa& TaPa oCYaTae )) 15 ))  

 اتْي تْـشَ مْٰتَـيه - ايي ْپـرمْٰايَسـتْـ
 ڤَيشاتْـ مْٰاَسـنَـياْبْهـۤيْدْهـۤياڤاـْس

 اوتْشْياِتى تَـَپ مَْٰميا - ڤانْٰ
 المفردات

؛ تمرين --َأْبْهياَسنَْم؛ ِڤديةال ة الدراس--ياْدْهۤياڤاْس؛  الذي--ياتْ؛  أيضاً--تْشَ؛  نافع--هيتَْم؛  حميم--يايْپر؛  الصدق--َستياْم؛  كلمات--ڤاكْياْم؛  يستفز--كََرْم-َچَأنوْدِڤ
 .  قيل--اوتْشْياِتى؛ رياضة --تََپه؛  الصوت--َمياْم-ڤاْك؛  حتماً--ِاڤَ؛  أيضاً--تْشَ

 الترجمة
النافعالمسر ولصادق وكالم االقوامها  اللسانرياضة  . أيضاًنتظامإب ْزِڤَدتالوة الـستفزاز اآلخرين و اعدم و،

 التفسير
له نبغي ال ي لكن هلقين مريديتل الحقيقة قول سيد الروحيالبمستطاع  ان  شكال. خريناآل عقول ثيرلتحدث بأسلوب ي الإلنساننبغي  يال

الدوائر في  هكالمسناد  انبغي للفردي. اللغط، ال يجوز ذلك عدا.  اللسانرياضة ي هههذ. يثير عقولهمذا كان كالمه  اسواهم إلى التحدث
 بمثل تلك المجتمع البشريالسمو ب ونفع استمداد أكبر لإلنسانمكن ي.  لألذنمسراًكالمه  يكون ان كما يجب ِڤديةحكمة الـال إلى الروحية

 . الكالمرياضة ي هههذ.  دراستهاوالمفروض غزيرة المادة ِڤديةداب الـاآل. بحوثال



 ١٦\١٧. چ.ب

 مْٰتْـڤَـساوْمـياْپـَرساَده  - َمـنَه

MaNa"Pa[Saad" SaaEMYaTv& MaaENaMaaTMaiviNaGa]h" )  
>aavSa&éuiÖirTYaeTataPaae MaaNaSaMauCYaTae )) 16 )) 

 ـَرَهـهيْچنْيڤ - ماونَـْم آتْـَم
 تى ِاتَـتْإْر يهـشـودّْمَْٰسـ - ڤَاْبه

تَ اِتىيتْشْ مانَـَسـْم اوُپو
 المفردات

 --تِْاتَ؛  لذا--تيإ؛ تصفية --هيهودّْمْٰشَس؛  طبع الفرد--ْبهاڤَ؛  حكم--َرَههْچڤينْي؛  الذات--آتَْم؛  وقار--ماونَْم؛  دون رياء--مْٰياتْڤَْمواس؛  رضى العقل--ْپَرساَده-َمنَه
 .  قيل--اوتْشْياِتى؛  العقل--مانََسْم؛ رياضة --تََپه؛ هذا

 الترجمة
 . ذاتهفردتصفية ال وذاتضبط ال ورصانة والبساطة والرضىال:  هيالعقل رياضات

 التفسير
  خيرعمق الفكر. ير بالخخرين اآلعلىمداومة التفكير بما يعود فكر وتعويده على  الرياضةبعاد العقل عن الترضية الحسية لتحقيق  ايجب
 هو وسيلة تصفية ِرشَْنكْذكر .  الحسيةأشكال التشبعةافة ككما ينبغي له النأي عن  ِرشَْنكْ ذكر عن الحيدان لإلنسانال ينبغي . ة فكريعادة

نحن . ية الحسيةتفكيرنا بالترضباشتداد  العقلاستياء شتد ي.  خواطر الترضية الحسيةنمالعقل ال تتحقق السكينة سوى بتفريغ . االخالق
 العقل شغل سبيل هو خير. تحقيق الطمأنينة ضرورة مما يحول دون دون الحاضر العصر فيالترضية الحسية بشتى الطرق بنشغل ن

يجب تفريغ العقل . االنتفاع بهذا العلميمكن تحقيق التصفية ب. َمهاْبهاَرتَـوال تْناپورابالقصص الرضية مثل الـالغنية  ِڤديةالـ سفارباأل
 يعني قطع العقل ضبط. ِرشَْنكْ ومبلغ الصمت هو ذكر تحقيق الذاتالصمت يعني دوام التفكير ب. النفاق والتفكير بما فيه خير الجميعمن 

 .ة الفكريالرياضة تشكل مجتمعة هذه الصفات كل. معامالته في تهصراحتتحقق تصفية وجود الفرد ب.  الحسيةشبعةتعلقه بالت
 ١٧\١٧. چ.ب

 مْْٰپـتَــتَ اۤيَپـَر اۤيشْـَردَّْهـ

é[ÖYaa ParYaa Taá& TaPaSTaiT}aivDa& NarE" )  
Af-l/ak-ax(i+ai>aYauR¢E-" Saaitvk&- Pairc+aTae )) 17 ))  

 هي نَـرامْٰـيْدَهڤ -ي تَـَپـْس تَـتْ تْر
 هيوكْتايْر يْبهيـكْٰشْپـَهالكانَْٰأ
 ِتىـكْشَٰٰتْـشَي َپـرمْٰكَـيـڤساتّْ

 المفردات
 غير الطامحين --كْٰشيْبهيهآكانْٰ-َأْپَهَل؛  من قبل البشر--نَرايه؛  ثالثة أصناف--ْمَهڤيْد-تْري؛  ذاك--تَتْ؛ رياضة --تََپه؛  قضى--تَْپتَْم؛ علي --اۤيَپَر؛  بإيمان--اۤيشَْردّْها
 .  يسمى--كْشَِٰٰتىيتْشََپر؛  األصالةشاكلة من --ساتّْڤيكَْم؛  عامل--يوكْتايه؛ جرإلى األ

 الترجمة
تدعى رياضة في  ،مرضاة اهللالبإيمان علي  مادينفع الالجلب ن م المنزَّهون ايمارسه التي ةالثالثي رياضةال ههذ

 .األصالة
 ١٨\١٧. چ.ب

SaTk-arMaaNaPaUJaaQa| TaPaae dM>aeNa cEv YaTa( )  
i§-YaTae Taidh Pa[ae¢&- raJaSa& cl/MaDa]uvMa( )) 18 ))  



 مْٰجاْرتْـَهـپۤو -  ماَن- َسـتْـكاَر
تَ اتْيڤَ يشاتْـ َدْمْبـِهـَن ُپو
 مْٰكْتَـُروَهى ْپـإاِتى تَـْد ييكْر

 ـلَـْم َأْدْهروڤَـْمتْشَ مْٰراَجَسـ
 المفردات

 --ياِتىيكْر؛  الذي--ياتْ؛  حتماً--ِاڤَ؛  أيضاً--تْشَ؛ كبرياء ب--َدْمْبِهَن؛ رياضة --تََپه؛ من أجل --َأْرتَْهْم؛ تقديس --جاپۤو؛  شرف--ماَن؛  احترام--كاَر-َست
 .  وقتي--َأْدْهروڤَْم؛  متذبذب--لَْمتْشَ؛  الحماسةشاكلة من --راَجَسْم؛  قيل--كْتَْمُروْپ؛  في هذا العالم--َهىإ؛  ذاك--تَتْ؛ يقضي

 الترجمة
 ال . الحماسةشاكلة بجيل، يقال انها فيوالت شريفحترام والت االكسب من اجل ياءبدافع الكبرالتي تقضى ات لكفارا

 .ديمومةالب وال بالثباتتتسم 
 التفسير

 اكلةشمسار  أهل يدبر.  افراده منعبادةوال وتلقي التكريم والتشريف ستهواء الجمهورا والكفارات أحياناً لمجرد الرياضات قضاء يجري
 شاكلةمسار  في مصطنعة الالتدابير هذهتعتبر . لهم وحملهم على غسل أقدامهم ووهب الثروات أتباعهمتهم من قبل عباد أمر الحماسة
 .يمومةال تتسم بالد لكنها لبعض الوقتربما بقيت . غير ثابتة ونتائجها الحماسة

 ١٩\١٧. چ.ب

 اتْي نُوتْـَمـاـراِهـٰنْچ - َهىذْمۤو

MaU!Ga]ahe<aaTMaNaae YaTPaq@Yaa i§-YaTae TaPa" )  
ParSYaaeTSaadNaaQa| va TataaMaSaMaudaôTaMa( )) 19 ))  

پ اِتى تَـَپـهييكْر اۤيذَـۤي
  ڤامْٰتْساَدناْرتَْهـيُّوـَپـَرْس

 تَـْمرِٰتَـتْ تاَمَسـْم اوداْه
 المفردات

 من --ْرتَْهْمأ-أوتْساَدَن؛  للغير--َپَرْسيا؛ رياضة --تََپه؛  يقضي--ياِتىيكْر؛  بالتعذيب--اۤيذَۤيپ؛  الذي--ياتْ؛ الفرد نفس --آتَْمنَه؛ بمسعى --َنراِهْچ؛  َأحمق--ىمۤوذَْه
 .  قيل--تَْمرِٰأوداْه؛  الظلمةشاكلة في --تاَمَسْم؛  ذاك--تَتْ؛  أو--ڤا؛ أجل تسبيب الهالك

 الترجمة
 شاكلةفي  قال انهايى باآلخرين، ذلحاق اال اأوبهدف قتل أو  ،ذاتيالالتعذيب  بوسائل ة،قاحمبتقضى التي رات الكفا

 .الظلمة
 التفسير

.  وقتل المالئكةالخلود تحقيق مضنية لرياضات قضى الذي وپياكَشينْهيَر رارأشرار على غقاء يقوم بها  حمرياضات على شواهد ثمة
تستهدف تحقيق  التي الرياضاتالقيام ب. شخصية اهللا العزيز على يدفي النهاية  صرع لكنه الرغباتهذه  تحقيقل ْبَرْهما إلى الدعاءرفع 
 . حتماً الظلمةشاكلةمسار  منهو ل، االمح

 ٢٠\١٧. چ.ب

دا مْٰاْد دانَـي يتإاْم يتَـڤْـ

daTaVYaiMaiTa YaÕaNa& dqYaTae_NauPak-air<ae )  
deXae k-ale/ c Paa}ae c TaÕaNa& Saaitvk&- SMa*TaMa( )) 20 ))  

د ىنِٰينوَپـكارٱاِتى يۤي
  تْـشَىِرتْـشَ پاتْ ى كاِلىِدِش



 تَـْمرِٰ ْسْممْٰكَيـڤ ساتّْمْٰتَـْد دانَـ
 المفردات

؛  في مكان مناسب--ىِدِش؛  بغض النظر عن العائد--ىَأنوَپكارينِٰ؛  يعطى--اِتىيۤيد؛  إعطاء الصدقات--دانَْم؛  ذاك الذي--ياتْ؛  لذا--تيإ؛  يجدر اعطاءه--تَڤْياْمدا
 .  يعتبر--تَْمرِْٰسْم؛  األصالةشاكلة من --ساتّْڤيكَْم؛  إعطاء الصدقات--دانَْم؛  ذاك--تَتْ؛  و--تْشَ؛  إلى شخص مناسب--ىِرپاتْ؛  أيضاً--تْشَ؛  في وقت مناسب--ىكاِل

 الترجمة
ناسبم الوقت والمكان ال فيالواجبمن  بدافعحسان اإل . األصالةشاكلة في يعتبرجزاء، دون توقع مستحق  إلى ين،

 التفسير
  الكمالهو االعتبار الدائم. تمييز دون حساناال بة توجد توصيوال الشؤون الروحية إلى ينتفرغالم إلى حسانباال ِڤديةتوصي الحكمة الـ

 ڤايشْنَڤَجدير أو  َنْبراْهَم إلى الكسوف والخسوف أو في نهاية الشهر أووقات أوكن الحج اما في حسان االوصىي عليه، وبناء. الروحي
 حسنهالن يحقق م  لكن أحياناًالفقير بدافع الشفقة إلى ةحسنالتعطى . دون اعتبارات الجزاء حسنات هذه العطاء ايجب. الهياكل في أو

 . دون تمييزحسانباال ِڤديةلحكمة الـال توصي ا آخر، بكالم . ال يستحقهاالفقيرذا كان ا روحياًتقدماً 
 ٢١\١٧. چ.ب

 مْٰوَپـكاراْرتَْهـيـاتْ تو ْپـَرتْي

Yatau Pa[TYauPak-araQa| f-l/MauiÕXYa va PauNa" ) 
dqYaTae c Pairi(c)-í& TaÕaNa& raJaSa& SMa*TaMa( )) 21 ))  

 پونَـها ڤا يـشْيْپـَهلَـْم اودِّ
د مْٰشْٰـطَيكْلياِتى تْـشَ َپـريۤي

 تَـْمرِٰ ْسْممْٰ راَجَسـمْٰتَـْد دانَـ
 المفردات

؛  يعطى--دۤيياِتى؛  مرة ثانية--هپونَ؛  أو--ڤا؛  يطلب--يايشْأودِّ؛ يجةت ن--ْپَهلَْم؛  من أجل الحصول على عائد--أْرتَْهم-َرأوَپكا-ْپَرتي؛  لكن--تو؛  ذاك الذي--ياتْ
 .  قيل--تَْمرِْٰسْم؛  الحماسةشاكلة من --راَجَسْم؛  إعطاء الصدقات--دانَْم؛  ذاك--تَتْ؛  رغبة صادقةدون --ليشْٰطَْمكْيَپر؛  أيضاً--تْشَ

 رجمةالت
 . الحماسةشاكلة حسان في ا، يقال انه مضضعلىأو ثواب بعض النفع أو اللجلباً حسان  االلكن

 التفسير
ذا انفقت هذا القدر من المال مال:"شعور من الندم على نحو يعقبها وأبتحفظ كبير  أو ن أحياناً ابتغاء دخول كواكب الجناحسناتال تعطى

 .  الحماسةشاكلةمسار ات في حسنهذه ال.  أحياناًالكبار أحد  على طلببناءلتزام  تعطى بدافع االكما". ؟لى هذا النحوع
 ِڤدية الحكمة الـ فيى غير موصحسان االاهذ، و الحسيةشبعة فيها أعمال التتدورمعاهد  إلى  خيرية كثيرة تعطي األموالمؤسسات توجد
 . األصالةشاكلةة حسنال توصي سوى بالتي 

 ٢٢\١٧. چ.ب

 اْد دانَـْميكاِل  - َأِدشَ

AdeXak-ale/ YaÕaNaMaPaa}ae>Yaê dqYaTae )  
ASaTk*-TaMavjaTa& TataaMaSaMaudaôTaMa( )) 22 ))  

 اِتىيۤياشْ تْـشَ ديِرْبْهـَأپاتْ
 مْٰتَـاۤيـْچتَـْم َأرِٰكْ - َأَستْ

 تَـْمرِٰتَـتْ تاَمـَسـْم اوداْه



 المفردات
؛  يعطى--اِتىيۤي د؛ أيضاً--تْشَ؛  إلى َأشخاص غير مستحقين--ِرْبْهياهأوپاتْ؛  إعطاء الصدقات--دانَْم؛  ذاك الذي--ياتْ؛  وزمان نجس--كاِل؛  في مكان قذر--َأِدشَ
 .  قيل--ْمتَرِٰأوداْه؛  الظلمةشاكلة من --تاَمَسْم؛  ذاك--تَتْ؛  دون عناية الئقة--تَْماۤيْچَأڤَ؛  دون احترام--تَْمرِٰ-َأَستْ

 الترجمة
، الئقحترام إنتباه صحيح و ادون ن أويستحقغير مأشخاص  إلىو ،مناسبزمان غير ونجس في مكان اإلحسان و

 . الظلمةشاكلةفي  يقال أنه
 التفسير

. ثمين بل تشجع اآل وغير نافعة الظلمةشاكلةمسار  في نها أل والمسكرات والقمارالمخدرات على قنفت التي التبرعاتيوجد تشجيع على  ال
 . الظلمةشاكلةمسار  دون احترام وانتباه، وتعتبر في المناسب شخصال إلى تعطى التي ةحسن هي حال الكذا

 ٢٣\١٧. چ.ب
p TaTSaidiTa iNadeRXaae b]ø<aiñivDa" SMa*Ta" )  

 شُوْرِديني تإ تَـتْ َسـْد آُومْٰ
b]aø<aaSTaeNa vedaê Yajaê ivihTaa" Paura )) 23 ))  

 تَـهرِْٰدهاه ْسْميڤ -ي ـْس تْرْبَرْهَمـنَٰ
 اْس ِتـَن ِڤـداشْ تْـشَْبراْهَمـٰن

اي  پورااتاهيهياشْ تْـشَ ڤۤيـْچ
 المفردات

 --ِتَن؛ ةالْبراْهَمٰن --ااهْبراْهَمٰن؛  يعتبر--تَهرِْٰسْم؛  ثالثي--ڤيْدهاه-يرتْ؛ برال --ْبَرْهَمنَه؛  داللة--هنيْرِدشَ؛  لذا--تيإ؛  أزلي--َستْ؛  ذاك--تَتْ؛ ربال داللة --آُومْٰ
 .  سابقاً--پورا؛  مستعمل--اڤيهيتاه؛  أيضاً--تْشَ؛  قربان--اهاۤيْچيا؛  أيضاً--تْشَ؛ الِڤَدز --اِڤداه؛ مع ذاك

 الترجمة
 .للداللة على الحق المطلق العظيم  تَتْ َستْْمآُو الثالثةاللفظية  مقاطعالنطق بالعادة  يجرت الخلق، بداية منذ

 . لمرضاة اهللاقرابينالقامة  ااثناء وِڤدية الـاتَمنْتْرـترتيل الاثناء هذه األلفاظ الرمزية  ةنَْبراْهَمالـاستعمل 
 التفسير

  وجميعهااألصالة والحماسة والظلمة وهي  الثالثة الطبيعة الماديةشواكل إلى تنقسم طعاموال ةحسن والقربان والالرياضة ان توضيح التقدم
  تَتْ َستْْمآُو - اهللاقصدعندما ت  تصبح وسائل للرقي الروحيها لكنالثالثة م الثانية أم من الدرجة األولى أأكانتسواء  شواكلتلك المشوبة ب

 من َمنْتَْركل  .شخصية اهللا العزيز الحق المطلق على تدل باألخص  تَتْ َستْْمآُو الثالثة األلفاظ. ِڤديةالـ األحكام يوهذه المقاصد مبينة ف
 .ْمآُوكلمة  تضمنت ِڤديةالـت َمنْتْراـال
من الواجب مجمل القول، . الحق المطلق  دون بلوغحصل على نفع زائلي  بلالحق المطلق يبلغ ال ِڤدية الـاألحكام والحدودبيعمل ال  نم

. الحماسة أو الجهل شاكلةمسار  في قضاءها لكنها دونية النوعية عند األصالة شاكلةمسار الصدقات في و قرابينال والرياضاتقضاء 
 األحكام إلى ستناداً اْمآُوكلمة تبتدئ ب قدوس اسم  أوِڤدية َمنْتَْركل . ڤيشْنُوه  تَْدْمآُو: االسم القدوس مثلالزم  ت تَتْ َستْْمآُو الثالثة األلفاظ
 ْدشََپنيچيا أوُدوهانْتْشْ ومن.  األولالهدف وتدل على  ناَمْمطَْهشِْندي نوتَْد ْبَرْهَمِا ىتإ ْمآُو: ِڤَد ْچِر  مأخوذة منالثالثة األلفاظ هذه. ِڤديةالـ

. تدل على الهدف الثالث التي ْمياساوِاڤَ َسْد : )١\٢\٦( ْدشََپني أوچياُدوتْشْهانْومن . تدل على الهدف الثاني التي  أسيْمڤَتْتَتْ : )١\٢\٦)
 شخصية اهللا العزيز  للداللة علىالثالثةاأللفاظ ه األول بلفظ هذه قربان ْبَرْهمااألول مخلوق الاستهل .  تَتْ َستْْمآُو:  معاً بائتالفهاتصبحو
 لشخصية األعمال وهب وجوبب ْبهَچڤَْد چۤيتا وصيي، لذلك.  بالغة الداللةَمنْتَْرذن، هذه الـ ا. على سنتهالسلسلة المريدية ئمةسار جميع أو

 هو ِرشَْنكْذكر . الثالثةه بهذه االلفاظ قربانه أو حسان اه أورياضتعندما يستهل  ِرشَْنكْالفرد في ذكر  يعمل.  تَتْ َستْْمآُو :أي اهللا العزيز
 .العليالعمل بهذا المنهج  ب يضيع جهدالو الرب إلى  من الرجوعفرد النتمكِّ التي ةالعليتنفيذ علمي لألفعال 



 ٢٤\١٧. چ.ب

 ايتْرِٰتى اوداْهإ آُومْٰتَْسماْد 

TaSMaad( p wTYaudaôTYa YajdaNaTaPa"i§-Yaa" )  
Pa[vTaRNTae ivDaaNaae¢-a" SaTaTa& b]øvaidNaaMa( )) 24 ))  

اي ااهۤييركْ - تَـَپـه -  داَن-ا يـْچ
 اكْتاهنُوْدهايْپـَرڤَـْرتَنْـِتى ڤ

 ناْميڤاد -  ْبَرْهَممَْٰسـتَـتَـ
 المفردات

؛  يبدأ--ْپَرڤَْرتَنِْتى؛  تقدمات--ااهۤييركْ؛ الرياضة --تََپه؛  إعطاء الصدقات--داَن؛  قربان--ْچيايا؛  يدل--تْيارِٰأوداْه؛  لذا--تيإ؛ آُومْٰ ابتداء ب--آُومْٰ؛  لهذا--تَْسماتْ
 . نوتعلس الم--ڤاديناْم-ْبَرْهَم؛  دائماً--َستَتَْم؛ الِڤَدز بموجب أحكام --اأوكْتاه-ڤيْدهاَن

 الترجمة
 .تحقيق اهللابتغاء  ،ِڤَدْزبموجب أحكام الـ رياضاتوال حساناإل وقرابينال عائرش، آُوْمبكلمة لون اعت يستهل الملك،لذ

 التفسير
 العمل لحساب. ) َپَدْمْم َپَرَمڤيشْنُوه تَْد ْمآُو (نوشْڤي القدمين اللوتسيتين اللوتسيتين لـ ماه التتيمأرفع درجات : )٢٠\٢٢\١( ِڤَد ْچِرجاء في 

 .لالعم يضمن كمال شخصية اهللا العزيز
 ٢٥\١٧. چ.ب

 ايَسـنْـْدهاي َأنَـْبهىتإتَـْد 

TaidTYaNai>aSaNDaaYa f-l&/ YajTaPa"i§-Yaa" )  
daNai§-Yaaê ivivDaa" i§-YaNTae Maae+ak-ax(i+ai>a" )) 25 ))  

 ااهۤييركْ -  تَـَپـه-ا يـْچاي مْْٰپـَهلَ
 اْدهاهيڤياشْ تْـشَ ڤۤييركْ - داَن
 هيْبهيكْٰشكانْٰ - كْشَُٰموانِْتى ييركْ

 المفردات
؛  أعمال--ااهۤييركْ؛  وإعطاء الصدقات--داَن؛  أعمال--ااهۤييركْ؛ الرياضة و--تََپه؛  القربان--ْچيايا؛ جر األ--ْمْپَهلَ؛  دون رغبة--َأنَْبهيَسنْْدهايا؛  لذا--تيإ؛  ذاك--تَتْ
 .  من قبل طلبة النجاة--كْٰشيْبهيهكانْٰ-كْشَُٰمو؛ تضي ق--يانِْتىيركْ؛  شتى--اڤيڤيْدهاه؛  أيضاً--تْشَ

 الترجمة
 تلكغرض  . دون رغبة بالجزاءتَتْبكلمة  حسان واإلكفارة والينقرابالشتى أشكال قضاء   اإلنسانعلىجب يتو
 .ةيالمادالعلقة  النجاة من و العلية هنشاطاتال

 التفسير
 الروحيالملكوت  إلى المتمثل باالنتقالقصى  األالنفع بل طلب للنفع الماديجلباً  ، العمليالمقام الروح إلى لمن يطلب االرتقاء نبغيي ال

 .اهللا إلى بالرجوع



 ٢٧-٢٦\١٧. چ.ب

 ـشَْبهاِڤ تْ -  ساْدهوىْبهاِڤ - َسـْد

SaÙave SaaDau>aave c SaidTYaeTaTPa[YauJYaTae )  
Pa[XaSTae k-MaRi<a TaQaa SaC^Bd" PaaQaR YauJYaTae )) 26 ))  

Yaje TaPaiSa daNae c iSQaiTa" SaidiTa caeCYaTae )  
k-MaR cEv TadQasYa& SaidTYaevai>aDaqYaTae )) 27 ))  

 اِتىيوْجيتى ِاتَـتْ ْپـَرإَسـْد 
 تَـتْهاي ْپـَرشَـْسِتى كَـْرَمـٰنـ

 اِتىيوْجيـَهـْبَده پاْرتَْهى تْشْ - تْشَْسـ
اي  تْـشَىداِني َپـساتـي ـْچ
 اِتىيـتْشْشُوتْـي تإه َسـْد يتيْسـتْه

 مْٰايۤيأْرتْـه - ڤَ تَـْديشاتْـكَـْرَم 
 اِتىيۤيْدهيْبهِاڤاتى إَسـْد 

 المفردات
 --ْپَرشَْسِتى؛  يستعمل--وْجياِتىيْپَر؛  هذا--ِاتَتْ؛  لذا--تيإ؛ َستْكلمة  --َستْ؛  أيضاً--تْشَ؛ التيم من جوهر --ىْبهاِڤ-ساْدهو؛ حقال من جوهر --ىْبهاِڤ-َستْ

 --ىداِن؛ الرياضة في --تََپسي؛  في القربان--ْچيايا؛  يستعمل--يوْجياِتى؛ تْهارِٰ يا ابن ْپ--پاْرتَْهى؛ َستْكلمة  صوت --َستْ؛  أيضاً--تَتْها؛  أعمال--كَْرَمٰني؛ موثوق
؛ لذاك --تَتْ؛  حتماً--ِاڤَ؛  أيضاً--تْشَ؛ عمل --كَْرَم؛  يلفظ--ياِتىاوتْشْ؛  و--تْشَ؛  لذا--تيإ؛ الحق --َستْ؛  الوضع--ْستْهيتيه؛  أيضاً--تْشَ؛ في إعطاء الصدقات

 .  دل--ياِتىۤيَأْبهيْده؛  حتماً--ِاڤَ؛  لذا--تيإ؛ الحق --َستْ؛  مراد به--ياْمۤيَأْرتْه

 الترجمة
جميع تقضى كذا  أيضاً، َستْ مثيله يدعى قربانلقائم با .َستْبكلمة  ل عليه ويدتتيم القربان رام هو مالحق المطلق
 .تْهاِرْپيا ابن  ظيم،شخص العلمرضاة ال،  الطبيعة المطلقةذاتكفارة واإلحسان الو قرباننشاطات ال

 التفسير
 صفيةتالالتي تشكل سبل  وِڤدية في الحكمة الـلمشرعة على مجمل التكاليف اتدل "عةمشرالتكاليف ال"تعني  التي ني كَْرَمىْپَرشَِت :عبارة

رفعة  العلى تدل ىْبهاڤ -ساْدهو و ى ْبهاِڤ-َسْد ةكلم.  تَتْ َستْْمآُو ويوصى استهاللها بنطق ةالنهائي النجاةلحد ومقصدها ال إلى من المهد
 شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي جاء . ساْدهو يسمى ِرشَْنكْبأفعال ذكر بلغ حالة الوعي التام  من وكل َستّْڤَسمى ي ِرشَْنكْذكر كل من يعمل في . ةالعلي

 ْمآُونطق جري ي.  دون عشرة صالحةالعليفهم العلم  يتعذر. شخصية اهللا العزيز تيمصحبة في  يتحقق العليشأن ال تبين ان )٢٥\٢٥\٣(
 ْمآُو (على هذا النحو، يجري نطق المرام العظيم.  المقدس لهالخيط في الطريقة الروحية أو تقديم مريد الاقامة مراسم عماد عند تَتْ َستْ
كل كمل ت  تَتْ َستْْمآُو. تحقيق كمال كل عملل  تَتْ َستْْمآُو مجيدةال األلفاظ هذهيجري نطق . قربان عند استهالل مراسم ال)تَتْ َستْ
 .شيء

 ٢٨\١٧. چ.ب

 مْٰـ َدتَّمْٰتَـهو اۤيَأشْـَردَّْهـ

Aé[ÖYaa huTa& dta& TaPaSTaá& k*-Ta& c YaTa( )  
ASaidTYauCYaTae PaaQaR Na c TaTPa[eTYa Naae wh )) 28 ))  

 اتْي تْـشَ مْٰتَـرِٰ كْمْٰتَـَپـْس تَْپـتَـ
  پاْرتَْهىاوتْشْياِتىتى إَأَسـْد 

 َهىإ نُوا يتْنَـ تْـشَ تَـتْ ْپـِر



 المفردات
؛  باطل--َأَستْ؛  ذاك الذي--ياتْ؛  أيضاً--تْشَ؛  جرى تقديمه--تَْمرِٰكْ؛  قضي--تَْپتَْم؛ رياضة --هتََپ؛  اعطي--ْمَدتَّ؛  مقدم في القربان--هوتَْم؛  دون إيمان--اۤيَأشَْردَّْه

 . عمر الا في هذ--َهى إ؛ وال--َن يو؛  بعد الموت--ْپِرتْيا؛  ذاك--تَتْ؛  أيضاً-- تْشَ؛أبداً --َن؛ تْهارِٰ يا ابن ْپ--پاْرتَْهى؛  قيل--ِتىاوتْشْيا؛  لذا--تيإ

 الترجمة
نفع وهي عديمة ال أَستْانها تسمى  .تْهاِرْپيا ابن  هي زائلة، باهللايمان  ادون تقضى كفارةأو حسان  ا أوقربانكل 
 .العمر الالحقا العمر وهذ من كلفي 

 التفسير
ذكر في هذا النص انه عمل  ي، السببلهذا. رياضة م صدقة أم أاًقربانسواء أكان  هو عمل ال طائل منه العلييخلو من المرام  عمل كل

  ببذلِڤديةمر الحكمة الـتأ.  ودون هداية سليمةيمان اال هذا دونلن يفلح عمل. ِرشَْنكْفي ذكر الرب  لوجه بذل كل طاقة ينبغي. بغيض
 سبيل هو العمل في خير عليه، وبناء. المبدأهذا العمل ب النجاح دون يستحيل. ِرشَْنكْ فهممقصد مجمل أحكامها هو والرب في  يماناال

 .العمل هو نهج فالح هذا. السيد الروحي الثقةبهداية  منذ البداية ِرشَْنكْذكر 
 الحماسة شاكلتيمسار  خير من  األصالةشاكلةمسار . كوِڤَرمثل  ْزشَياكْ واألشباح أ وأبادة المالئكة ع إلى حياة المهايأة في  اإلنساننزعي

ذكر إلى  خذهو األطريق خير  . الثالثة الطبيعة الماديةشواكلجميع  يتعالى عن ، مباشرةبصورة ِرشَْنكْذكر  إلى من يأخذ لكن والظلمة
يجب .  الفصلهذا هي وصية هذه. للرقيطريقة تدريجية  وجود على الرغم من األصفياء مالتي مجالسة بصورة مباشرة بفضل ِرشَْنكْ

 ماعند هيبلغ حبثم بالرب يمان  االتنمية للنجاح في هذا المسعى فيمكنه والتدرب على يدهأوالً،  سيد روحي ثقة  البحث عناإلنسانعلى 
. بصورة مباشرة ِرشَْنكْذكر  إلى  االخذلإلنسانلذلك، ينبغي . األحياء هدافقصى اهذا الحب هو ا. يمان بمرور الوقت االمثل هذانضج ي

 .هذه هي صفوة هذا الفصل
 .يمان االبعنوان تقسيمات شْرۤيَمْد ْبهَچڤَْد چۤيتا السابع عشر من الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ تنتهي تفاسير هنا إلى

 الفصل الثامن عشر

 



 كمال الزهد
 ١\١٨. چ.ب

 اوڤاتْـشَ اْرجوَن

AJauRNa ovac )  
SaNNYaaSaSYa Mahabahae TatviMaC^aiMa veidTauMa( )  
TYaaGaSYa c ôzqke-Xa Pa*Qa¡e-iXaiNazUdNa )) 1 ))  

 ُهوبا - ا َمـهايَسـْسَسنّْـۤيا
 توْميِڤـدي هامتْشّْإـڤَـْم تَـتّْ
 شَِكۤيـٰشرِٰا تْـشَ ْهيـْستْـۤياَچ

 َدَنـۤوٰشين -ي ـشـِكتَْهْك رِْٰپـ
 المفردات

؛  أيضاً--تْشَ؛  الزهد--ْسياَچتيا؛  يفهم--ِڤديتوْم؛  أتمنى--هاميشّْتّْإ؛  الصدق--تَتَْم؛  يا شاكي السالح--ُهوبا-َمها؛  الزهد--َسْسياَسنّْۤيا؛ أْرجوَن قال --ه أوڤاتْشَنَأْرجو
 . يقاتل الجني ِكش  يا--َدَنۤوٰشني-ِكشّي؛  مغاير--تَْهْكرِْٰپ؛ سيد الحواس  يا--ِكشَۤيٰشرِْٰه

 الترجمة
 وسيد ِكشّي جنيال قاتل يا )َسنّْۤياَس (زهدال سلكو )تْۤياَچ (زهدال رضأود فهم غ ،عظيم السالحيا : أْرجوَن قال

 .)ْهِرشۤيِكشَ(الحواس 
 التفسير

 ِرشَْنكْالرب  شددي. مر بحثها التي مواضيعلليجازي  املحق سوى عشر الثامن الفصل ومافعلياً  فصال عشر سبعة في ْبهَچڤَْد چۤيتا ينتهي
 عشر الثامن الفصل في اعينه النقطة هذهوجزت أقد و ،الحياة غايات منتهى الخدمة التتيمية على ان ْبهَچڤَْد چۤيتا فصول من فصل كل في
 يُّوچّي رخي هو الدوام على ضمنياً يذكرني من :األولى الستة الفصول  فيالخدمة التتيمية على التشديد تم. لعلمالخفي ل دربال وصفهاب
 ،خيرةاال الستة الفصول فيأما . التالية الستة الفصول ها فينشاطاتو وجوهرها  الصفيةالخدمة التتيمية بحث وقد تم )شاْمِڤَسْر أپي يُّوچيناْم(

ووصلها  لاألعما كل قضاء بوجوب االستخالص  وتمالخدمة التتيميةوة العلي قدرةوال ة الماديةقدرال وأعمال والزهد العلم وصف فقد تم
ْبهَچڤَْد  من الثالث الجزءتم االثبات في  كما نوشْڤي شخصية اهللا العزيز على تدل التي  تَتْ َستْْمآُو: باأللفاظبإختصار  إليه الذي يشار اهللاب

فرقة  ).سۤوتَْر ْبَرْهَم(تَْر ِڤدانْتَ سۤو و السابقين) آتْشاْرياْز(األئمة  إلى  باالسنادلحياةالغرض االقصى ل هيوحدها  الخدمة التتيمية ان چۤيتا
 هوه ذاتالرب  ألن الخدمة التتيمية فهم هوِڤدانْتَ سۤوتَْر  مراد لكن عليهم حكرِڤدانْتَ سۤوتَْر  علمتعتبر  أتباع وحدة الوجود المطلقة من

ْبهَچڤَْد  إلى ستناداً االخدمة التتيميةهو  ِڤديةالحكمة الـ كلمرمى . عشر الخامس الفصل إلى ستناداً ابها مالعاِل وهوِڤدانْتَ سۤوتَْر  مصنف
 .چۤيتا

 الطبيعة شواكلالتعالي عن و الزهدب الحياة غرضيتمثل . همضمون موجز الثاني الفصلان  كما ْبهَچڤَْد چۤيتا صفوة هو عشر الثامن الفصل
يسأل  عليه، وبناء. )َسنّْۤياَس (الزهدمقام و) ۤياَچتْ (الزهد وهما ْبهَچڤَْد چۤيتا موضوعين من مواضيع توضيح أْرجوَن يطلب.  الثالثةالمادية

 . نكلمتيالعن معنى 
 طلب ويالطمأنينة بلوغ علىمساعدتنا  على القادر) ِكشَشۤيِرْه(الحس  سيد هو ِرشَْنكْ. َدَنشۤوني -ِكشي  وِكشَشۤيِرْه كلمتييقتضي التنويه ب

. شر كل مبدأ بالجن دوماً تقارن التي الشكوك بعض ساورته ،مع ذلك. ه رشدعلى الحفاظمكنه من ي بأسلوبكالمه  يجاز امنه أْرجوَن
 .الشك جني قتل اآلن، ِرشَْنكْ من أْرجوَن يتوقعو ربال قتله عاتياً جنياً ِكشّي كانلقد . َدَنشۤوني -ِكشي بصفة ِرشَْنكْ خاطبي عليه، وبناء



 ٢\١٨. چ.ب

 اوڤاتْـشَ ْبَهَچـڤاْن - ۤيشْـر

é[q>aGavaNauvac )  
k-aMYaaNaa& k-MaR<aa& NYaaSa& SaNNYaaSa& k-vYaae ivdu" )  
SavRk-MaRf-l/TYaaGa& Pa[ahuSTYaaGa& ivc+a<aa" )) 2 ))  

 مْٰاَسـۤيـ نْمْٰااناْم كَـْرَمـٰنۤيكاْمـ
 دوهي ڤويُّڤَـ كَـمَْٰسـَسنّْـۤيا

 مْٰـتْـۤياَچ - ْپـَهَل -كَـْرَم  - َسـْرڤَ
 ااهٰنـكْشَٰٰتْـشَي ڤمْٰـتْـۤياَچوْس ْپـراه

 المفردات
-َسْرڤَ؛  اعلم--ڤيدوه؛  المتعلم--كَڤَياه؛  مرتبة الزهد--َسْمَسنّْۤيا؛  زهد--اَسْمۤينْ؛  أعمال--اْمكَْرَمٰن؛ برغبة --اناْمۤيكاْم؛ شخصية اهللا العزيزقال  -- أوڤاتْشَْبَهَچڤاْن-شْرّي

 .  الخبير--ااهكْشَٰٰٰنشَتْيڤ؛  زهد--ْمتْۤياَچ؛  يدعو--وهْپراه؛  زهد--ْمتْۤياَچ؛ جر األ--ْپَهَل؛  أعمال--كَْرَم؛  الجميع-

 الترجمة
عند كبار ) َسنّْۤياَس( سلك الزهد وهة يالرغبة الماد إلى النشاطات المستندة النأي عن :قال شخصية اهللا العزيز

 .عند الحكماء) تْۤياَچ( كافة النشاطات هو الزهد ثوابوالتخلي عن . العلماء
 التفسير

 نصوصال في يتضح كما سوف الرفيع الروحي العلمطلب  ترك ال ينبغي لكن هَچڤَْد چۤيتاْب هو وصية ثوابلل العملاالقالع عن طلب 
ال بد من  لكن نالجنا دخول أو ابن نجاب احققيي ذ القربانمثل ال للنفعجلباً قربان ال بصدد ِڤديةالحكمة الـ في توصيات ثمة. الالحقة
 .ة القلبصفي أو تالروحي لعلما في لتقدمل طلباً قربان وليس الالمغرض قربانال عن الكف

 ٣\١٨. چ.ب

 تى إِكىإڤَـْد  -شَُٰدو مْٰاياْجۤيتْـ

TYaaJYa& daezvidTYaeke- k-MaR Pa[ahuMaRNaqiz<a" )  
YajdaNaTaPa"k-MaR Na TYaaJYaiMaiTa caPare )) 3 ))  

 ـهنَٰيـٰشۤيكَـْرَم ْپـراهوْر َمـنـ
اي كَـْرَم - تَـَپـه -  داَن-ا يـْچ

 ىشـاَپـِري تإ اْمياْجـۤينَـ تْـ
 المفردات

 --داَن؛  القربان--ْچيايا؛ نفكري كبار الم--هينَٰٰشۤيَمن؛  يقولون--ْپراهوه؛ عمل --كَْرَم؛  طائفة--ِكىِا؛  بذا--تيإ؛  بمثابة شر--ڤَتْ-شَٰ دو؛  واجب الترك--اْجياْمتْۤي
 . خروناآل --ىَأَپِر؛  و--تْشَ؛  بذا--تيإ؛  واجب الترك--ْجياْماۤي تْ؛أبداً --َن؛ عمل --كَْرَم؛ الرياضة --َپهتَ؛ صدقة

 الترجمة
 إلى فيما أشار سواهم من الحكماء، المجزي ألنه معيبالعمل لتخلي عن كافة أشكال ا وجوبب بعض الحكماء يقول

 .حسان والكفارة واإلقربانالضرورة عدم التخلي عن نشاطات 
 التفسير

ن قرباال لكن اًبغيضيعتبره البعض ي ذ ال الحيوانيقربانتتضارب حولها اآلراء مثل ال التي األعمال بكثير من ِڤديةالحكمة الـ صيتو
متضاربة  آراءثمة  لكن همديق ليس قتالً ألن المراد منها تجديد حياة الحيوان حيث يرجع في بدن حيوان أو بدن بشري فور تالحيواني



واآلن، . معينةقرابين  في بنفعه اآلخر بعضهم يقول بينما ةكليبال الحيواني قربانال بتفادي بعضهم يقول. الحكماء بين األمر هذا حول
 .هبأمرخصياً شالرب يفصل 

 ٤\١٨. چ.ب

ين و ِمى تَـتَْرٰنرِٰ شْـمْٰايـتْـشَشْـ

iNaêYa& é*<au Mae Ta}a TYaaGae >arTaSataMa )  
TYaaGaae ih PauåzVYaaga] i}aivDa" SaMPa[k-IiTaRTa" )) 4 ))  

 ـَم َسـتَّ- ْبَهَرتَ ىِچاۤيتْـ
 ـْهَرْچاۤي ڤْـ-پوروشَٰ ي  ِهـچواۤيتْـ
 تَـهيْرتۤيه َسـْمـْپـَركـْدهيڤ -ي تْر

 المفردات
-پوروشَٰ؛  حتماً--ْهي؛  زهد--هتْۤياَچ؛ خير ذرية ْبَهَرتَ يا --تََم-َستْ-ْبَهَرتَ؛  بصدد الزهد--ىِچاۤيتْ؛  بهذا--َرتَتْ؛  مني--ِمى؛  اسمع--ٰنورِٰشْ؛  حتماً--ياْمتْشَنيشْ
 .  يعلن--هَسْمْپَركۤيْرتيتَ؛ ثة أصناف ثال--ڤيْدهه-تْري؛  يا نمر بين الرجال--ْهَرْچاۤيڤْ

 الترجمة
ثالثة أن الزهد على  ْزِڤَدالـ ذكرت الرجال، نمر بينالا هيأ. هد الزحول كالمي اآلن اسمع ،ْبَهَرتَذرية  خير يا
 .شكالأ

 التفسير
حكمته وال بد من اعتبار كلمته  ِڤديةالحكمة الـ ذإ  اختالف الرأي على الرغم من بأمر الزهدِرشَْنكْ شْرّي شخصية اهللا العزيز فصلي

 .بمقتضاها الزهد ممارسة جريت التي  المادية الطبيعةشواكل باب من الزهد عتبارا بوجوبالرب  يقول. نهائية
 ٥\١٨. چ.ب

اي كَـْرَم - تَـَپـه -  داَن-ا يـْچ

YajdaNaTaPa"k-MaR Na TYaaJYa& k-aYaRMaev TaTa( )  
Yajae daNa& TaPaêEv PaavNaaiNa MaNaqiz<aaMa( )) 5 ))  

 ْم ِاڤَ تَـتْاي كاْرمْٰاياْجۤيـنَـ تْ
اي ڤَيشاتْـَپـشْ ـ تَمْٰ دانَـيوـْچ

 اْمٰنيٰشۤيَمـنـي پاڤَـنان
 المفردات

؛  قربان--هْچيايا؛  ذاك--تَتْ؛  حتماً--ِاڤَ؛  واجب العمل--كاْرياْم؛  واجب الترك--اْجياْمۤي تْ؛أبداً --َن؛  عمل--ْرَمكَ؛ الرياضة --هتََپ؛  صدقة--داَن؛  القربان--ْچيايا
 . النفوس حتى عند كبار --اْميٰنَمنۤيٰش؛  مطهِّر--پاڤَناني؛  حتماً--ِاڤَ؛  أيضاً--تْشَ؛ رياضة --تََپه؛  صدقة--دانَْم

 الترجمة
 لنفوسل حتى ةيصفّم حسان والكفارة واإلقربانال في الواقع،. تركهاجب ال ي ؛ واجبةإلحسانوا والكفارة قربانال
 .ةمجيدال

 التفسير
 المثال سبيل على الزواج ومراسم ،الروحية الحياة في قدماً الفرد دفعل كثيرة صفيةت طرقثمة . ةالبشري تقدم على العمليُّوچّي لـينبغي ل

اآلخرين على اقامة  تشجيع العائلية قطع جميع صالته الذي )َسنّْۤياسّيالـ (الزاهد المتبتلبيفترض  هل. ْچۤيايا -اَهىڤيڤ اها وتسمىحد اهي
توفيراً   اإلنسانعقل ضبط هو) ياْچۤيا -اَهىڤيڤ (الزواج مراسم منالمراد .  نافعقربان ترك بعدم جواز هناالرب  يقول .؟الزواج مراسم

 النساء معاشرة )َسنّْۤياسّي (الزاهد على ظريح. الزواج على الرجال معظم شجيعذن، من واجب الزهاد ت ا.الروحي للتقدم الالزم لهدوءل



.  وال ينبغي لمن لم يحققه بعد، تركهااهللا هو المشرعة قرابينجميع ال مرام. قامه بعدم يبلغوا لم الذين الشباب زواج عدمذلك  يعني ال لكن
 .مر كما المناسب شخصال إلى أعطيت ذا االروحية الحياة تقدم إلى تقود والقلب ةة هو تصفيحسنمرام ال ،على هذا النحو

 ٦\١٨. چ.ب

 يتو كَْرماٰني تانى َأپـِا

WTaaNYaiPa Tau k-MaaRi<a Sa(r)& TYa¤-a f-l/aiNa c )  
k-TaRVYaaNaqiTa Mae PaaQaR iNaiêTa& MaTaMautaMaMa( )) 6 ))  

 تْـشَي اكْتْـڤا ْپـَهالني تْمْٰـَچنَْٰس
 ِمى پاْرتَْهىي تۤيانۤيكَْرتَـڤْـ

ين  َمـتَـْم اوتَّـَمـْممْٰتَـيتْـششْـ
 المفردات

 واجب القضاء بمثابة --انيۤيكاْرتَڤْ؛  أيضاً--تْشَ؛ أجر --ْپَهالني؛  زاهداً--تْياكْتْڤا؛  صحبة--ْمَچَسنْٰ؛  أعمال--كَْرماٰني؛  لكن--تو؛  حتماً--َأپي؛  الجميع--يتانِا
 .  األفضل--َمْمأوتَّ؛  حكم--َمتَْم؛  محكم--يتَْمتْشنيشْ؛ تْهارِٰ يا ابن ْپ--پاْرتَْهى؛  لي--ِمى؛  بذا--تيإ؛ واجب

 الترجمة
 هو هذا .ْپِرتْها ابن يايجب قضاءها بدافع الواجب،  .ماثواب تعلق أو توقع  دون نشاطاتال يجب قضاء كل هذه

 . الفاصلحكمي
 التفسير

مقصودة لا قرابينجميع ال ترك ينبغي آخر، بكالم. وسائل للتصفية هاجميع ان مع قرابينال قضاء  طلب نفع مادي منلإلنسانال ينبغي 
 جاء. ِرشَْنكْذكر  إلى يقود ما كل تشجيعيجب . الروحي الصعيد إلى فعهوتر فردالصفي ت التي قرابينال على خالف المادية الحياة تقدمل

 أو ربانقلتزام بكل عمل أو  االينبغي للمريد. لدينل قياسم أرفع هو هذا. الخدمة التتيمية إلى يقودكل عمل  بوجوب شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم في
 .الخدمة التتيميةصدقة تساعده على قضاء 

 ٧\١٨. چ.ب

ايين َسـهَسنّْـۤياا تو يتَـْس

iNaYaTaSYa Tau SaNNYaaSa" k-MaR<aae NaaePaPaÛTae )  
MaaehataSYa PairTYaaGaSTaaMaSa" Pairk-IiTaRTa" )) 7 ))  

 اِتىيَپـَپـْدنُو نُٰوكَـْرَمـ
 ـْستْـۤياَچيا َپـريهاتْ تَـْسُمو

 تَـهيْرتۤيكيتاَمـَسـه َپـر
 المفردات

 شاكلة من --تاَمَسه؛  زهد--هتْۤياَچيَپر؛  لهم--تَْسيا؛  بالوهم--هاتُْمو؛  مستحق-- أوَپَپْدياِتى؛داًأب --َن؛  أعمال--هكَْرَمنَٰ؛  زهد--َسهَسنّْۤيا؛  لكن--تو؛  مشرع--ْسيانْياتَ
 .  معلن--كۤيْرتيتَهيَپر؛ الظلمة

 الترجمة
ذلك إلى من يدفعه الوهم .مطلقاً  غير جائز المشرعةتكاليفالزهد في ال . الظلمةشاكلة في  مثيلزهديقال أن  ،

 التفسير
يحظر على الزاهد . تناولهقبل  له وتقديمه العظيم للرب الطعام طهي مثل ةالروحي األعمالطلب و تشبعة الحسيةلطلب اعمال ا تركيجب 

ذكر  في التقدم علىمن اجل مساعدة مريديه  الزواج مراسم قامة اَسنّْۤياسّيالـ وسعفي  كذا،. الربتحضير طعامه وليس تحضير طعام 
 .ذلك عن امتنع بحال  الظلمةشاكلةمسار  في ليعم انه ويستفاد ،ِرشَْنكْ



 ٨\١٨. چ.ب

 اتْ كَـْرَميِاڤَ ي تإدوْهكْـَهـْم 

du"%iMaTYaev YaTk-MaR k-aYa(c)e-Xa>aYaatYaJaeTa( )  
Sa k*-Tva raJaSa& TYaaGa& NaEv TYaaGaf-l&/ l/>aeTa( )) 8 ))  

 اِجـتْياتْ تْۤيـْبَه – كَِلـشَ - ايكا
 مْٰـتْـۤياَچ مْٰتْـڤا راَجَسـرِٰ كْـَس

ڤَ ينا  لَْبـِهتْمْْٰپـَهلَ - تْـۤياَچ
 المفردات

؛  هو--َسه؛  يترك--تْياِجتْ؛  بدافع الخوف--اتْۤيْبَه؛  متاعب--شَكَِل؛ للبدن --كايا؛ عمل --كَْرَم؛ الذي --ياتْ؛  حتماً--ِاڤَ؛  بذا--تيإ؛ غير سعيد --دوْهكَْهْم
 .  مكاسب--لَْبِهتْ؛ نتائج ال--لَْمْپَه؛  الزهد--تْۤياَچ؛  حتماً--ِاڤَ؛  ليس--َن؛  زهد--ْمتْۤياَچ؛  الحماسةشاكلة من --راَجَسْم؛  بعد قضاء--تْڤارِٰكْ

 الترجمة
 شاكلةقال أنه زهد في ي، انعدام الراحة البدنيةانها تسبب أو  ةمتعبتكاليف المشرعة بوصفها يتخلى عن الكل من 
 .مطلقاً زهدال فعةر إلى  يقودعمل مثيل ال. الحماسة

 التفسير
 أو ِرشَْنكْذكر  في هانفاق استطاع ذااالتخلي عن كسب المال  مريدلل ال ينبغي .مغبة الجزاء من خوفاً المال كسب تركللمريد ال ينبغي 

  الحماسةشاكلةمسار في  الزهد هذا مثل. ِرشَْنكْذكر  في التقدم حراز ااستطاع اذا أو المشقة خوفبداعي العدم النهوض عند السحر 
 .الروح تلكب العمل في زهد ذا االزهد عقبى على مريدال يحصل لن. الدوام على ته شقيةوعاقب

 ٩\١٨. چ.ب

 اتْ كَـْرَميِاڤَ ي تإاْم يكاْر

k-aYaRiMaTYaev YaTk-MaR iNaYaTa& i§-YaTae_JauRNa )  
Sa(r)& TYa¤-a f-l&/ cEv Sa TYaaGa" Saaitvk-ae MaTa" )) 9 ))  

ايين ْرجوَنٱاِتى يي كْرمْٰتَـ
 ڤَي تْـشامْٰاكْتْـڤا ْپـَهلَي تْمْٰـَچَسنْٰ

  َمتَـهكُويڤـه ساتَّتْـۤياَچَسـ 
 المفردات

 --تْياكْتْڤا؛  صحبة--ْمَچَسنْٰ؛ أْرجوَن --أْرجوَن؛  يقضى--ياِتىيكْر؛  مشرع--تَْماينْي؛ عمل --كَْرَم؛ الذي --ياتْ؛  بالفعل--ِاڤَ؛  بذا--تيإ؛  واجب العمل--كاْرياْم
 .  حكمي--َمتَه؛  األصالةشاكلة من --ڤيكَهساتّْ؛  زهد--هتْۤياَچ؛  ذاك--َسه؛  حتماً--ِاڤَ؛  أيضاً--تْشَ؛  النتيجة--ْپَهلَْم؛ ترك

 الترجمة
تعلق عشرة مادية وكل بكل  ويزهد ،المفروض الواجب من بدافعالمشرعة  واجباته ي، الذي يقضأْرجوَن يا

 . األصالةشاكلة فين زهده أيقال ب ،بالثواب
 التفسير

 ِرشَْنكْذكر  إلى المنقطع.  الطبيعة الماديةشواكلمسار النأي عن و هثوابب تعلق دون العمليجب . العقلية تلكبالواجبات  تنفيذ الواجب من
 ثواببذل ي عندما هاشواكليتعالى بعمله عن المادة و وِرشَْنكْ لحساب يعمل بل  وعمالهالمصنع عملصاحب ي ال مصنع فيعمل الذي ي
 .ِرشَْنكْفي خدمة  عمله



 ١٠\١٨. چ.ب

  كَـْرَممْٰطى َأكوشَـلَـنَـ ْدِڤـشْٰـ

Na Üeíyku-Xal&/ k-MaR ku-Xale/ NaaNauzÂTae )  
TYaaGaq SatvSaMaaivíae MaeDaavq i^àSa&XaYa" )) 10 ))  

 ـجَّـِتىشَٰ نانوىكوشَـِل
تْ طُوشْٰـيَسـماڤ - َستّْڤَ چۤياۤيـ

 اهيـشَـمَْٰسـ - نَّيهتْشْ ّيِمـْدهاڤ
 المفردات

؛  األصالةشاكلة من --َستّْڤَ؛  الزاهد--ّيچاۤيتْ؛  يتعلق--جَِّتىَأنوشَٰ؛  وال--َن؛  مسعود--ىكوشَِل؛ عمل --كَْرَم؛  منحوس--َأكوشَلَْم؛  يبغض-- ْدِڤشْٰطي؛أبداً --َن
 .  كل الشكوك--شَياهمَْٰس؛  لقطعه--هينَّتْشْ؛ فطن --ِمْدهاڤّي؛  مشبع--َسماڤيشْٰطَه

 الترجمة
ال ريبة لديه  ،مسعودال العملال يتعلق بو المنحوس العمل كرهي الالذي  ، األصالةشاكلةالراسخ في  فطنالزاهد ال

 .بصدد العمل
 التفسير

 يتمتع ان دون ِرشَْنكْيبذله في خدمة و ِرشَْنكْ لحساب يعمل منهو  فعالً زاهدال عليه، وبناء. العملستحالة ترك  اعن ْبهَچڤَْد چۤيتا في جاء
ثواب  الجماعةون ويهب غيرها، أو المصانع في أو مكاتبهم في باجتهاد يعملون الذين ِرشَْنكْذكر  جماعة أعضاء من كثير يوجد. هثوابب

ألي غرض ينبغي و العملب ثوا في الزهدوسيلة  بوضوح هنا حددت. الزهد في نووثابت بحق ْزَسنّْياسۤي هم المتقدمين من ومثلهم ،معمله
 .العملثواب الزهد في 

 ١١\١٨. چ.ب

 مْٰايتا شَـكْرِْٰبْه - ِدَهىي نَـ ِهـ

Na ih deh>a*Taa XaKYa& TYa¢u-& k-MaaR<YaXaezTa" )  
YaSTau k-MaRf-l/TYaaGaq Sa TYaaGaqTYai>aDaqYaTae )) 11 ))  

اكْتويتْ ـتَـهشَٰ كَْرماٰنى َأِشـمْٰ
 چۤياۤيـتْ –  ْپـَهَل-اْس تو كَـْرَم ي

 اِتىيـۤيْدهيتى َأْبهچۤياۤيـَسـ تْ
 المفردات

؛  للعمل--كَْرَم؛  لكن-- تو؛ الذي--ياه؛  معاً--تَهَأِششَٰ؛  أعمال--كَْرماٰني؛  واجب الترك--تْياكْتوْم؛  ممكن--شَكْياْم؛  للمتجسم--تارِْٰبْه-ِدَهى؛  حتماً-- ْهي؛أبداً --َن
 .  قيل--ياِتىۤيْبهيْدها؛  بذا--تيإ؛  الزاهد--چّياتْۤي؛  هو--َسه؛  الزاهد--ّيچاۤيتْ؛ جر األ--ْپَهَل

 الترجمة
 .يقحقزاهد يدعى العمل،  ثوابَمن يزهد في  لكن ،بالكلية قطع جميع النشاطات النفس المتجسدةعلى  ستحيلي

 التفسير
كْذكر  إلى ن المنقطعا . عمله بعد الموتثوابويرتفع عنه ابدياً  هو محرر ِرشَْنكْ الذي انكشفت له صلته بـِرشَْن

 ١٢\١٨. چ.ب

  تْـشَمْٰشْـَري ممْٰشْٰـطَإشْٰـطَْم يَأن

AiNaíiMaí& iMaé[& c i}aivDa& k-MaR<a" f-l/Ma( )  
>avTYaTYaaiGaNaa& Pa[eTYa Na Tau SaNNYaaiSaNaa& KvicTa( )) 12 ))  



يڤ -ي تْر ه ْپـَهلَْم كَـْرَمـنَٰمْْٰدَه
 اي ْپـِرتْمْٰناچياۤيـَهـڤَـتى َأتْْب

 تْيتْـش كْـڤَـمْٰنايسَسنّْـۤيانَـ تو 
 المفردات

؛  يبلغ--ْبَهڤَتي؛  النتيجة--ْپَهلَْم؛  عمل--هكَْرَمنَٰ؛  ثالثة أصناف--ْمڤيْدَه-تْري؛  و--تْشَ؛  مختلط--ميشَْرْم؛  يقود إلى الجنة--شْٰطَْمإ؛  يقود إلى الجحيم--َأنۤيشْٰطَْم
 .  في مطلق وقت--يتْتْشكْڤَ؛  مرتبة الزهد--سيناْمَسنّْۤيا؛  لكن--تو؛  ليس--َن؛  بعد الموت--ْپِرتْيا؛  لغير الزاهدين--ناْمچياۤيَأتْ

 الترجمة
من ليس لدى  لكن .زهدلم يمن  كلهما، يتربص بعد الموت بخليط المنشود والمنشود وغير:  للعملالثالثيثواب ال

 .صورة سعادة أو شقاءبمثيل ثواب الزهد طرق سلك 
 التفسير

كْذكر  إلى منقطعال .بعد موتهثواب اليرتفع عنه لذلك، .  هو محرر على الدوامِرشَْنكْ علم بصلته بـنع ِرشَْن
 ١٣\١٨. چ.ب

 ُهوبا - َمـهاي تانيشـاتْــنَْۤپـ

PaÄETaaiNa Mahabahae k-ar<aaiNa iNabaeDa Mae )  
Saa&: Yae k*-TaaNTae Pa[ae¢-aiNa iSaÖYae SavRk-MaR<aaMa( )) 13 ))  

 ْدَهى ِمىُبويني انكاَرٰن
 يتانكْـُروتانِْتى ْپـرِٰ كْىيـكْـْهسانْٰ

س اْمكَـْرَمـٰن -  َسـْرڤَيدَّْهيى
 المفردات

؛  في الخاتمة--ِتأنْ-تَرِٰكْ؛ ِڤدانْتَ  في--ىكْْهيسانْٰ؛  مني--ِمى؛  افهم--ْدَهىُبوني؛  أسباب--انيكاَرٰن؛  يا شاكي السالح--ُهوبا-َمها؛  هذه--تانيِا؛  خمسة--شَتَْپنْۤ
 .  أعمال--اْمكَْرَمٰن؛  من الجميع--َسْرڤَ؛ الكمال --يدَّْهيىس؛  قال--كْتانيُروْپ

 الترجمة
َأرجون السالح شاآي يا  ًستنادا اوال يتم عمل دونهاخمسة علل العمل  ،ْ

َْڤدانتما جاء في إلى   . اسمع عنها مني.ِ
 التفسير

 بفلسفةالرب  يستشهد. ثوابوتناقض ذلك مع القول بحتمية ال ِرشَْنكْذكر  إلى  المنقطعثواب على ارتفاع هنا اعتراض يطرأ ان تمليح
تعني  ِڤدانْتَكلمة و "العلم قوام" تعني كْْهيانْساكلمة . عوامل خمسة إلى كمال العمل مستندالرب ان  يقول. ذلك مكان الىع للبرهنة ِڤدانْتَ
 الرجوع من بد ال عليه، وبناء. األساس هذا علىِڤدانْتَ سۤوتَْر ـ ب قطعي تْشاْرياشَنْكَرا حتى. الكبار أتْشاْرياْزذي يقطع به جميع ال لم العحد
العمل المتمم . )هطَشْيڤَسنِّي ديِرْه ْماَهتْش َسْرڤَْسيا (األحياءهو الذي يشغل جميع : ْبهَچڤَْد چۤيتا في جاء. الذات العلياالحكم القطعي بيد . ليهاا

 . سواء في هذا العمر أو في الحياة بعد الموتثوابى الخطبهدايته يت
 ١٤\١٨. چ.ب

  تَتَها كَْرتـامْٰشْٰـطْهانَـيَأْده

AiDaïaNa& TaQaa k-TaaR k-r<a& c Pa*QaiGvDaMa( )  
ivivDaaê Pa*QaKceía dEv& cEva}a PaÄMaMa( )) 14 ))  

 ْدَهـْميڤ - ْچتَْهرِٰ تْـشَ ْپـمْٰـكََرنَٰ
يڤيڤ سشْٰـطاتْـِشتَْهـْك رِْٰدهاشْ تْـشَ ْپـ

 شَـَمـْمتْــڤاتَْر َپـنْۤيشـاتْـ مْٰڤَـيدا



 المفردات
؛  منفصل--تَْهْكرِْٰپ؛  و--تْشَ؛  شتى--اڤيڤيْدهاه؛  أصناف مختلفة--ڤيْدَهْم-تَْهْكرِْٰپ؛  و--تْشَ؛  أدوات--ْمكََرنَٰ؛  العامل--كَْرتا؛  أيضاً--تَتْها؛  المكان--يشْٰطْهانَْمَأده
 .  الخامس--شََمْمتَْپنْۤ؛  هنا--َأتَْر؛  حتماً--ِاڤَ؛  أيضاً-- تْشَ؛الرب --دايڤَْم؛  المساعي--اِسشْٰطاهتْ

 الترجمة
مختلف  والحواس وبالعمل القائم و)المادي جسمال( العمل مكان

  الخمسةمقومات هذه هي ال.الذات العليا ،ًأخيرا والجهددرجات 
 .للعمل

 التفسير
  النافذةالذات العليا بمشيئة ةنوط م اإلنسانأعمال جميع لكن ل يقتضي جهد مختلف وكل عمالنفسالحواس هي أدوات العمل وبها تعمل 

من  الذات العليا بتوجيه ِرشَْنكْذكر  فيعمل يمن  الظروف، هذه ظل في. خيراال السبب و هشخصية اهللا العزيز .الصديق بدور القلب في
 .َپَرماتْما بمشيئة نوطم شيء كل بل عملهم عن نمسؤولي غير ِرشَْنكْذكر  في الكملة. ال يرتهن بعمل القلب داخل

 ١٥\١٨. چ.ب

 اتْيْر يْبهنُوَمـ -  ڤانْٰ- َرۤيشَـر

Xarqrvax(MaNaaei>aYaRTk-MaR Pa[ar>aTae Nar" )  
NYaaYYa& va ivParqTa& va PaÄETae TaSYa heTav" )) 15 ))  

 َهـِتى نََرهكَـْرَم ْپـراَرْب
نْ  ڤامْٰتَـۤيـرَپي ڤا ڤمْٰاّياۤيـ

 ا ِهـتَـڤَـهيِتى تَـْسيشـاـتْـَپـنْۤ
 المفردات

 --ڤا؛  النقيض--تَْمۤيڤيَپر؛  أو--ڤا؛  صحيح--ياْماّۤينْ؛  شخص--نََره؛  يبدأ--ْپراَرْبَهِتى؛ عمل --كَْرَم؛ الذي --ياتْ؛  والعقل--ْبهيهنُوَم؛  الكالم--ڤاْك؛  بالبدن--شَرۤيَر
 .  أسباب--ِهتَڤَه؛  له--تَْسيا؛  الجميع--ِتىِا؛  خمسة--شَتَْپنْۤ؛ أو

 الترجمة
 آان أم ً بجسمه أو عقله أو لسانه، صحيحا اإلنسانأي عمل يقوم به

 . اسبابهالعواملًخاطئا، تشكل هذه 
 التفسير

 الخاطئ العمل هو وخالفه حيحالصالعمل  هو ِڤَدْزـال تجيهاتو بمقتضى العمل. النص هذا فيذات داللة خاصة " خاطئ"و" صحيح "اكلمت
 . لتمامهالخمسة العوامل هذه يتطلب عمل كللكن 

 ١٦\١٨. چ.ب

 كَْرتاَرْمي  َسـتمْٰڤَـيتَـتْرا

Ta}aEv& SaiTa k-TaaRrMaaTMaaNa& ke-vl&/ Tau Ya" )  
PaXYaTYak*-TabuiÖTvaà Sa PaXYaiTa duMaRiTa" )) 16 ))  

 اهي تو مْٰـڤَـلَِك مْٰآتْمانَـ
 تْـڤاْنيبودّْه - تَرِٰاتى َأكْيَپـشْ
 هيدوْرَمـتي اتيَپـشْ  َسـ نَـ

 المفردات
؛  لضعف الفطنة--بودّْهيتْڤاتْ-تَرَِٰأكْ؛  يرى-- َپشْياتي؛ الذي--ياه؛  لكن--تو؛  فقط--ِكڤَلَم؛  ذاته--آتْمانَْم؛  العامل--كَْرتاَرْم؛  وجود--َستي؛  بذا--ِاڤَْم؛  يوجد--تَتَْر
 .  أحمق--َمتيهدوْر؛  يرى--َپشْياتي؛  هو-- َسه؛أبداً --َن

 الترجمة



 الف ،الخمسة لللعا اعتبار دون الوحيد، الفاعل انه عتقدأما من ي
 . الصحيحفي نصابها األشياءيرى  ان وال يستطيع ً حتمافطنةبال يتصف

 التفسير
  على الرغم منشخصية اهللا العزيز هو الحاسم السبب. عمله ويوجه الصديق بدور قلبه في موجودالرب ان  الفهم على األحمق يقوى ال

 األربعة المادية األسباب االقتصار على اعتبار لإلنسانال ينبغي  عليه، وبناء. المادية األسباب هي والحواس والجهد والعامل المكانان 
 .الفاعل هذاتيعتبر الرب  يرى ال من كل. أيضاًاالخير  الفاعل السببيرى  ان بل

 ١٧\١٨. چ.ب

ي ڤُو ْبهاتُورِٰكْا ناَهنْٰياْس

YaSYa Naah&k*/=Taae >aavae buiÖYaRSYa Na il/PYaTae ) 
hTvaiPa Sa wMaamçaek-aà hiNTa Na iNabDYaTae )) 17 ))  

 ِتىليْپـياا نَـ ياْسيْر يبودّْه
 كاْنلُوماْل إي  َسـ َهـتْـڤاپـ
 ِتىاْدْهـيَبـيننَـ ي نَـ َهنْـت

 المفردات
؛  هو--َسه؛  حتى--َأپي؛  قتل--َهتْڤا؛  متعلق--ليْپياِتى ؛أبداً -- َن؛ الذي--ياْسيا؛  فطنة--بودّْهيه؛  طبع--هاڤَهْب؛ األنا الزائفة --تَهرِٰكْ َأَهنْٰ؛أبداً -- َن؛ الذي--ياْسيا

 .  يتكبل--ِتىاْدْهي نيَب؛أبداً --َن؛  يقتل-- َهنْتي؛أبداً --َن؛ عالم --كاْنلُو؛  هذا--ماْنإ

 الترجمة
 َلََقت وان حتى ،ةعقد غير مفطنتهكون ت واألنا الزائفةال تحفزه من 
 .بعمله يرتهن والًنه ال يعتبر قاتال فإ العالم، هذا في ًابشر

 التفسير
 الرب من ذنإ  دون اعتبارالفاعل انه أْرجوَن ظن. األنا الزائفة نع ناش القتال عن عراضه ا انالنص هذا في أْرجوَنلـ الرب  يؤكد

 العامل دورب هذاتبو العمل، داةبأ يعلم العملكامل ؟ لكن ربال ذنإ وجودبن جاهالً كا ذا االعمل لإلنسانذا ينبغي مال. والخارج الداخل
 كل. ِرشَْنكْذكر  غياب يأ دلحاواإل األنا الزائفة من وتبعته يشخصال العمل نبعي. الطبيعة الماديةقع في ي ال ومثله ،اآلذن دوروالرب ب

 مربأ أحداً يقتل عندماثواب لل الجندي يخضع ال. جازى على هذا القتلي وال تلقَ نإ وحتى َيقتل الرب ال بتوجيه ِرشَْنكْذكر  في يعمل من
 .شخصي دافعل قتل ذا ا حتماًللمحكمة خضع لكنه سوف يعسكري

 ١٨\١٨. چ.ب

 اتاۤيـيْچ َپـرامْٰچي مْٰانَـۤيـْچ

jaNa& jeYa& PairjaTaa i}aivDaa k-MaRcaedNaa )  
k-r<a& k-MaR k-TaeRiTa i}aivDa" k-MaRSa°h" )) 18 ))  

 َدناشُوتْـ -ْدها كَـْرَم يڤ -ي تْر
 ي كَـْرَم كَْرِتـتمْٰـكََرنَٰ

 ـَرَههْچَسنْٰ -ْدهاه كَـْرَم يڤ -ي تْر
 المفردات

؛  الفاعل--كَْرتا؛  العمل--كَْرَم؛  الحواس--كََرنَْم؛  الدافع--َدناشُوتْ؛  العمل--كَْرَم؛  ثالثة أصناف--ڤيْدها-تْري؛  العاِلم--تااۤيْچيَپر؛  غرض العلم--مْچيا؛  علم--ْمْچۤيانَ
 .  التراكم--َرَههْچَسنْٰ؛  العمل--َمكَْر؛  ثالثة أصناف--ڤيْدَهه-تْري؛  بذا--تيإ

 الترجمة
على دفع التي ت العوامل الثالثة هي مِلاوالع المعلومو العلم
 .لعملقوام االعامل فهي و جهدوال الحواسأما . العمل



 التفسير
 هذه  يتضمن اإلنسانبه يقوم ملع كل. والعامل والعمل العمل دواتأقوام العمل هو . والمعلوم الموالع العلم: ثالثة اليومي عملال دوافع
، لعملوقوع ا تكاثفها شكلي التي للعمل اللطيفة الصورة هو العملوقوع  سبقي حل وكل. لهام االويسمى العمل يسبق الدافع. الثالثة البنود

 مأ األسفار هصدرأكان م سواء واحد هو العمل على لهام اال.اإلرادةو والشعور التفكير: لعملل الثالثة معنويةال دوافعالب مرورها من بد الو
هي العمل  ماتقوم. الحسي المحور يشكل الذي العقل فيها بما الحواس بعون والعامل لهام االوجود عند العمل يقع. السيد الروحيأمر 

 .هذه لعملا عوامل كل مجموع
 ١٩\١٨. چ.ب

  كَـْرَم تْـشَ كَْرتا تْـشَمْٰانَـۤيـْچ

jaNa& k-MaR c k-TaaR c i}aDaEv Gau<a>aedTa" ) 
Pa[aeCYaTae Gau<aSa&: YaaNae YaQaavC^*<au TaaNYaiPa )) 19 ))  

 ْبِهـَدتَـه - نَٰچوڤَ يْدهايتْر
 ىاِنۤيكْْهـَسنْٰ - نَٰچواِتى يـتْشْْپـرو

 يو تانى َأپـنٰٰرِٰـْهتْشْ تْشْڤَـااتْهي
 المفردات

؛  الطبيعة الماديةشواكللمختلف وفقاً  --ْبِهَدتَه-نَٰٰچو؛  حتماً--ِاڤَ؛  ثالثة أصناف--تْريْدها؛  أيضاً--تْشَ؛ عامل --كَْرتا؛  أيضاً--تْشَ؛ عمل --ْرَمكَ؛  علم--ْمْچۤيانَ
 .  أيضاً--َأپي؛  جميعهم--تاني؛  اسمع--وٰنرِٰشْ؛  كما هي--ڤَتْ-ياتْها؛ شواكلاللمختلف وفقاً  --ىاِنۤيكْْهَسنْٰ-نَٰٰچو؛  قيل--ياِتىتْشُْروْپ

 الترجمة
 الطبيعة شواآللًوفقا عامل وال عملوال العلمتوجد ثالثة انواع من 

 .شرحي لها إلى صغا. الثالثة
 التفسير

  الحماسةشاكلةو ةمنير  األصالةشاكلةن أ جاء بتفاصيلها حيث عشر الرابع الفصل في  الطبيعة الماديةشواكلل الثالثةتم وصف التقسيمات 
. ةرمسيِّ  األصالةشاكلة حتى. النجاة مصادر وليست رةسيِّم الثالثة شواكلال هذه جميع. والبالدة الكسل إلى قودت  الظلمةشاكلة بينما ةمادي

الرب  ريدي. عشر السابع الفصل  المادية فيهمشواكلسيَّرين بالم البشر درجات مختلف عند السائدة ةعبادال رجاتكما تم وصف مختلف د
 . الثالثة الطبيعة الماديةشواكل باب منبحد ذاته  والعمل والعمال العلم درجاتوصف  النص هذا في

 ٢٠\١٨. چ.ب

 مْٰكَيناىيـو ِتـٰشْبهۤو - َسـْرڤَ

SavR>aUTaezu YaeNaEk&- >aavMaVYaYaMaq+aTae )  
Aiv>a¢&- iv>a¢e-zu TaGyAna& iviÖ Saaitvk-Ma( )) 20 ))  

 اْم إكْشَٰـِتىيايڤَـْم َأڤْـاْبه
 ـوْبَهكِْتـٰشيڤ مْْٰبـَهكْتَـيَأڤ
 كَْميـڤساتّْي دّْهي ڤمْٰانَـۤيـْچتَـْج 

 المفردات
 في فروق ال --وٰشڤيْبَهكِْت؛ قسوم غير م--َأڤيْبَهكْتَْم؛  يرى--كْشَِٰتىإ؛  ال يهلك--َأڤْياياْم؛  وضع--ْبهاڤَْم؛  واحد--ِاكَْم؛  بالذي--َنىي؛ األحياء في جميع --وِتٰشْبهۤو-َسْرڤَ
 .  األصالةشاكلة من --ڤيكَْمساتّْ؛  اعلم--ڤيدّْهي؛  علم--ْمْچۤيانَ؛  ذاك--تَتْ؛ تحصى

 الترجمة
 منقسمةغير  ةواحد ةيروحطبيعة  الفردفهم به ي الذيب العلمذاك 

 شاآلةَِّسمة  هو صورها،ين تبا  على الرغم منمخلوقاتال جميع في
 .األصالة



 التفسير
 ذات توجد. نبتة مأ سمكة مأ حيواناً مأ طيراً مأاً إنسان مأ ملكاً أكان سواء حي كل في واحدةروحية  اًذاتيبصر   األصالةشاكلة علم محقق

 حياةال ان السابع، الفصل فيمر  .ملعقدمت من ما ثواب  بمقتضى البدنية صورها تباين  على الرغم مناألحياءجميع  في واحدةروحية 
 قوة الحياة . األصالةشاكلةرؤية  هي بدن كلرؤيتها في  وبالتالي،.  للرب العظيمةيوالعل القدرة البينية الهبائية إلى عائدة المادي البدنفي 

 العلم هذا. ةمقسم فتبدو اة المهايأةحي في المادي الوجود صور وفرةسوى تباين بدني ل التباينهذه ال تهلك بهالك االبدان المادية وما 
 .في النهاية تحقيق الذات إلى يقود انيالشخصال

 ٢١\١٨. چ.ب

 مْٰانَـۤيـْچاْج يتَْهكْـتْـِڤـَن تو رِْٰپـ

Pa*Qa¤e-Na Tau YaGyAna& NaaNaa>aavaNPa*QaiGvDaaNa( )  
veita SaveRzu >aUTaezu TaGyAna& iviÖ raJaSaMa( )) 21 ))  

 - نانا ْدهاْنيڤ - ْچتَْهرِْٰبهاڤاْن ْپـ
 ـوِتـٰشـو ْبهۤو َسـْرِڤـٰشيِڤـتِّ

 راَجَسـْمي دّْهي ڤمْٰانَـۤيـْچتَـْج 
 المفردات

؛  في الجميع--وَسْرِڤٰش؛  يعلم--ِڤتيِّ؛  مختلف--ڤيْدهاْن-تَْهْكرِْٰپ؛  أوضاع متفاوتة--ڤاْناْبه-نانا؛  علم--ْمْچۤيانَ؛ الذي --ياتْ؛  لكن--تو؛  بسبب التقسَِّمة--تَْهكْتَِڤَنرِْٰپ
 .  الحماسةشاكلة بموجب --راَجَسْم؛  واجب العلم--ڤيدّْهي؛ م عل--ْمْچۤيانَ؛  ذاك--تَتْ؛  أحياء--وِتٰشْبهۤو

 الترجمة
فهم به الفرد وجود نوع مختلف من المخلوقات في آل ي الذي العلم

 . الحماسةشاآلةفي هو علم بدن مختلف، 
 التفسير

 شاكلة علم إلى ستناداً ااألبدان باينتت. المادي البدنوالبدن المادي وهالك الوعي بهالك عينية الذات  هو مفهوم  الحماسةشاكلة علم
 كما للنفسستقل م وجود وال ،الذاتعين  المادي البدن بل  مستقلة الوعي عن البدننفسل وجود ال والوعي نميةت درجة حسب ،الحماسة
 لبدنا بينما الوجود مالعلم تع كاملةن الفردية ممجردة  واحدة ذات بل  فرديةنفوسل وجود ال بزوال البدن المادي، وزائل الوعي يعتبر
 . الحماسةشاكلة مولدات من المفاهيم هذه كل. المادي البدن وراء لياع ذات أو فردية توجد ال أو  زائلجهل ظاهرة سوى ليس المادي

 ٢٢\١٨. چ.ب

اتْ تو كْي ْنيكَْسمِاڤَـْد  - تْـْسَنرِٰ

Yatau k*-Tòvdek-iSMaNk-aYaeR Sa¢-MahETauk-Ma( ) 
ATatvaQaRvdLPa& c TataaMaSaMaudaôTaMa( )) 22 ))  

 توكَْميى َسـكْتَـْم َأهايكاْر
أ  تْـشَمْٰـَپـلْأڤَـْد  - ـڤاْرتَْهىتَـتّْ

 تَـْمرِٰ اوداْهتَـتْ تاَمَسـْم
 المفردات

 دون علم --ڤَتْ-أْرتَْهى-ِاتَتّْڤَ؛  دون سبب--َأهايتوكَْم؛  متعلق--َسكْتَْم؛  عمل--ىيكاْر؛  في واحد--كَْسميْنِا؛  الكل بالكل--ڤَتْ-تْْسَنرِٰكْ؛  لكن--تو؛  ذاك الذي--ياتْ
 .  قيل--تَْمرِٰأوداْه؛  الظلمةشاكلة من --تاَمَسْم؛  ذاك--تَتْ؛  و--تْشَ؛ ضنين --َپْملْأ؛ بالواقعية

 الترجمة
بالذي يتعلق به الفرد بنوع واحد من العمل بوصفه حد  العلم وذاك
دون علم بالحقيقة، والذي هو في غاية الضآلة، يقال أنه  العلم

 . الظلمةشاآلةعلم في 



 التفسير
من ستقي علمه ي ال منكل . حياة المهايأة في الجهل بةمشكول األحياءجميع  لوالدة دوماً  الظلمةشاكلةب سيَّرم  االعتيادي اإلنسانعلم

عنده  العلمال يعني و المال،ربه هو . ِڤدية الـاألحكام والحدودب بالعمل يعنى الو البدن بحصوراًم علمه يبقى هائمتأ و أِڤديةالحكمة الـ
 والدفاع والنوم األكلالمحصور بعلوم  البهائم علم هو بل  بصلةالحق المطلق إلى هذا العلم يمتال . يةالبدنسوى اشباع المتطلبات 

 والعلم ، األصالةشاكلةهو من  المادي البدن وراء الذات بأن العلم آخر، بكالم.  الظلمةشاكلةمن مولدات  العلم هذا ان هنا يذكر. والجماع
 البدنتأمين راحة  على المقتصر والعلم ، الحماسةشاكلة من تخمينوال الدنيوي المنطق إلى المستندة النظريات منكبيراً عدداً  ولدذي يال

 . الظلمةشاكلةمن  المادي
 ٢٣\١٨. چ.ب

 تَـْميَره - َچَسنْٰ مْٰتَـاـيينْ

iNaYaTa& Sa(r)rihTaMaraGaÜezTa" k*-TaMa( )  
Af-l/Pa[ePSauNaa k-MaR YataTSaaitvk-MauCYaTae )) 23 ))  

 تَـْمرِٰـتَـه كْشَْٰدِڤـ - َچَأرا
 ْپـسونا كَـْرَمْپـِر - َأْپـَهَل

ي اوتْشْياِتىكَْم يـڤاتْ تَـتْ ساتّْ
 المفردات

 --ياتْ؛  عمل--كَْرَم؛ جر من قبل من ال يطلب اال--ْپسوناْپِر-َأْپَهَل؛  قضي--تَْمرِٰكْ؛  دون حب أو بغض--ْدِڤشَتَه-َچَأرا؛  دون تعلق--َرهيتَْم-َچَسنْٰ؛  منتظم--نْياتَْم
 .  دعى--ياِتىاوتْشْ؛  األصالةشاكلة من --ڤيكَْمساتّْ؛  ذاك--تَتْ؛ الذي

 الترجمة
دون  بغض، أو حب ودون تعلق دونالذي يقضى نظامي ال العمل ذاك

 . األصالةشاآلة رغبة بالجزاء، يقال انه في
 التفسير

 رضاء اِرشَْنكْذكر  في وتؤدى ،بغض أو حب دون وبالتالي يةملك بالحس أو تعلق دون اجتماعية مرتبةلكل  ِڤديةالـ التكاليف أديةعند ت
 . األصالةشاكلةمسار شباع الشخصي، تسمى اعمال  االخالية منو ،هل

 ٢٤\١٨. چ.ب

ي اتْ تو كاِمـْپـسونا كَـْرَم

Yatau k-aMaePSauNaa k-MaR Saahªare<a va PauNa" )  
i§-YaTae bhul/aYaaSa& Tad]aJaSaMaudaôTaMa( )) 24 ))  

 ـه ڤا پونَنَِٰركاساَهـنْٰ
 مْٰاَسـۤياِتى َبهوالييكْر

 تَـْمرِٰتَـْد راَجَسـْم اوداْه
 المفردات

 --اَسْمۤيآ-َبهوَل؛  يقضى--ياِتىيركْ؛  مرة ثانية--هپونَ؛  أو--ڤا؛  بأنية--َنِركاَأَهنْٰ-َس؛ عمل --كَْرَم؛ جر من قبل طالب اال--ْپسوناإ-كاَم؛  لكن--تو؛  ذاك الذي--ياتْ
 .  قيل--تَْمرِٰأوداْه؛  الحماسةشاكلة من --راَجَسْم؛  ذاك--تَتْ؛ مجهود كبير

 الترجمة
 هرغبات شباع اعلى يد من يطلبًآبيرا  ًاجهدقتضي ي الذي العمل

 . الحماسةشاآلة يدعى عمل في ،األنا الزائفةيقضى من حس و



 ٢٥\١٨. چ.ب

 ـساْممْٰي همْٰاي كْشَٰـمَْٰأنوَبنْـْدَهـ

ANaubNDa& +aYa& ih&SaaMaNaPae+Ya c PaaEåzMa( )  
Maaehadar>YaTae k-MaR YatataaMaSaMauCYaTae )) 25 ))  

 ـْمشَٰا تْـشَ پاورويَأنَـِپـكْشْٰـ
 اِتى كَـْرَميهاْد آَرْبْهـُمو

 اوتْشْياِتىاتْ تَـتْ تاَمـَسـْم ي
 المفردات

؛  بالوهم--هاتُْمو؛  إذن ذاتي--ْمپاوروشَٰ؛  أيضاً--تْشَ؛  دون اعتبار العواقب--َأنَِپكْشْٰيا؛  وشقاء للغير--ساْممْٰهي؛  هدم--كْشَٰياْم؛  عبودية مستقبلية--َأنوَبنْْدَهْم
 .  قيل--اوتْشْياِتى؛  الظلمةشاكلة من --تاَمَسْم؛  ذاك--تَتْ؛ الذي --ياتْ؛ عمل --كَْرَم؛  بدَأ--آَرْبْهياِتى

 الترجمة
دون ، وِڤدي الـجيهتوالن اآتراث بقضى في الوهم، دوالذي ي العمل

العنف أو التسبب باألسى لآلخرين،  يقصد وأ ،اعتبار عبودية معقبة
 . الظلمةشاآلةفي انه يقال 

 التفسير
 ويستند ،ِڤديةالـ األحكام والحدود ألنه يذهب بعبثنزوي هو ال العمل. )ْزتَياَمدۤو(رب ال عمال على يد عمله على إنسانوف يحاسب كل س

وكل اعمال الوهم تلك من . شخصية ويسمى وهماًال جربةمبني على الت ،دون مسؤولية العمل هذا. خرينلآل الشقاء يسببو األذى إلى غالباً
 . الظلمةشاكلةمولدات 

 ٢٦\١٨. چ.ب

 - وكْتَم ۤيڤاد - مْٰنَـَهـٱ چوَسنْٰ

Mau¢-Sa(r)ae_Nah&vadq Da*TYauTSaahSaMaiNvTa" )  
iSaÖyiSaÖyaeiNaRivRk-ar" k-TaaR Saaitvk- oCYaTae )) 26 ))  

 تَـهيَسَمـنْـڤ -  اوتْساَهى-ْدْهرِٰتى 
يس كاَرهيْرڤيْر نيُّوْهـدّْيَأس -هى دّْ

 اوتْشْياِتىَك يـڤساتّْكَْرتا 
 المفردات

؛  في كمال--َهيْسيدّْ؛  جدير--َسَمنْڤيتَه؛  وحماس كبير--أوتْساَهى؛  بعزم--ْدْهرِٰتي؛  دون أنية باطلة--ّيڤاد-َأنََهْم؛ ة ماديةل محرر من كل ص--هَچَسنْٰ-موكْتَ
 .  قيل--اوتْشْياِتى؛  األصالةشاكلة من --ڤيكَهساتّْ؛ عامل --كَْرتا؛  دون تغير--اَرهنيْرڤيك؛  وفشل--هيُّوْهيدَّْأس

 الترجمة
 زائفة أنا  دون الطبيعة الماديةشواآلالنأي عن م بواجبه بوقمن ي

في فشل، هو عامل  وأنجاح ب ال يهتز وزمعوالحيوية الممتلئ بال
 . األصالةشاآلة

 التفسير
قبل ال يفتر حماسه  ،ذلك مع. والكبرياء األنا الزائفةلتعاليه عن ثواب الوال يتوقع  دوماً  الثالثة الطبيعة الماديةكلشوا عن علي ِرشَْنكْ تيم
 العامل هذا. والسعادة الشقاءيستوي عنده  بل هتم بنجاح أو فشلي وال نشاط المقتضي بل يبقى دائم الالمضني الجهدكترث بي ال. عمله تمام

 . األصالةشاكلةمسار  في راسخ



 ٢٧\١٨. چ.ب

را ْپـسوْرْپـِر -  ْپـَهَل- كَـْرَم چۤي

raGaq k-MaRf-l/Pa[ePSaulu/RBDaae ih&SaaTMak-ae_éuic" )  
hzRXaaek-aiNvTa" k-TaaR raJaSa" Pairk-IiTaRTa" )) 27 ))  

 هيتْـشـوٱش كُوتْـَماـسمْٰي هُهولوْبْد
 تَـه كَْرتايكانْـڤشُو - شََٰهـْر

 تَـهيْرتۤيكيراَجَسـه َپـر
 المفردات

 عرضة --َأنْڤيتَه-َكشُو-َهْرشَٰ؛  قذر--يهتْشوَأش؛  دائم الحسد--آتَْمكَه-ساهيمْٰ؛ اع طم--لوْبْدَهه؛ باً راغ--ْپسوهْپِر؛ العملثواب  --ْپَهَل-كَْرَم؛  شديد التعلق--ّيچرا
 .  معلن--هكۤيْرتيتَيَپر؛  الحماسةشاكلة من --هراَجَس؛  عامل مثيل--كَْرتا؛ للفرح والحزن

 الترجمة
 ثواببذلك ال متعالتًراغبا ب ثوابه وهعملب المتعلق العامل

 انه يقال والحزن،يهزه الفرح  الذيو النجسو الحسددائم  وعاطموال
 . الحماسةشاآلةفي 

 التفسير
جل همه  بل الحياةرفعة  يطلب المثله و. هثوابنوع محدد من العمل أو ب هو سبب شدة تعلقه والعائلة البيت أو مادياتبال  الفردتعلق شدة

 اسدح  اإلنسانهذا مثل. تزول ولنمكاسبه دائمة  ان ويظن الطمع شدة عليهتغلب   كمامكان االبقدرتوفير اسباب الراحة في هذا العالم 
 تشتد ونجساً مأ طاهراًمكسبه  كانأ سواء يأبه القذر   اإلنسانهذا مثل عليه، وبناء. الحسي شباعه ايتطلبه ماال يتورع عن كل و للغير

 . الحماسةشاكلةمسار  في العامل اهذ مثل. ما تحبط مساعيهعند تعاسته وتشتد عمله نجاح عند سعادته
 ٢٨\١٨. چ.ب

 تَـه ْستَـْبـْدَههرِٰكْتَه ْپراكْيوا

AYau¢-" Pa[ak*-Ta" STaBDa" Xa#=ae NaEZk*-iTak-ae_l/Sa" )  
ivzadq dqgaRSaU}aq c k-TaaR TaaMaSa oCYaTae )) 28 ))  

 لَـَسـهٱ كُويترِٰـكْشْٰي ناُهوـطْشَٰ
يڤ  تْـشَۤيتْرسۤو - ـَهىْچْرۤي دۤيـادٰش

 اوتْشْياِتىكَْرتا تاَمـَس 
 المفردات

؛  كئيب--ّيادڤيٰش؛  خامل--َسهلَأ؛ رغي خبير بإهانة ال--تيكَهرِٰكْنايشْٰ؛  مخادع--شَطَْهه؛  عنيد--تَْبْدَههْس؛  مادي--تَهرِْٰپراكْ؛ ألحكاما دون الرجوع إلى --وكْتَهيأ
 .  قيل--اوتْشْياِتى؛  الظلمةشاكلة من --تاَمَسه؛ عامل --كَْرتا؛  أيضاً--تْشَ؛  تسويف--ّيتْرسۤو-َهىْچْرۤيد

 الترجمة
 ،نيويالد، َِْڤدزالـاحكام خالف يبعمل ً دوما منشغلال العامل
 ،كسولالواآلخرين،  إلى توجيه االهاناتب الخبيرو خادع،الم ،العنيد
 . الظلمةشاآلةفي  عاملمماطلة، هو وال الكآبة دائم

 التفسير
 هم ظورةالمح األعمال إلى ونينصرف بل ابهون كترثي ال ومن ظورالمح والعمل الواجب العمللمعرفة  ِڤديةالـ األحكام والحدودسترشد بن

في  نهما كما رغيال إهانةب والمهارة بالمكرون يتسم ماغالباً و لطفبالون يتصف ال .همشواكلمسار ب بل هابون يعمل الوغالباً  الماديين من
انهم . محياهم على الكآبة تبدو ،السبب لهذا. فيسوالت إلى لجئوني بل على الوجه الصحيح نهقضوي فال واجب عليهم كانن إ والكسل،غاية 

 . الظلمةشاكلةب نورمسيِّ العمال هؤالء. سنوات عدة يستغرق ساعة خالل في عمله يمكن ماذ  اسوفونم



 ٢٩\١٨. چ.ب

 ڤَيِتـشْ تْـشا ْدْهرِٰمْٰـْر ْبِهـَدبودِّْه

buÖe>aeRd& Da*TaeêEv Gau<aTaiñivDa& é*<au )  
Pa[aeCYaMaaNaMaXaeze<a Pa*Qa¤e-Na DaNaÅYa )) 29 ))  

 وٰنرِٰ شْـمْْٰدَهـيڤ -ي نَٰـتَـْس تْرچو
 ـنَٰامانَـْم َأِشـشِٰيـتْشُْروْپـ
 ْدَهـنَـنَْۤجياـِڤـَن تَْهـكْتْرِْٰپـ

 المفردات
؛  اسمع--وٰنرِٰشْ؛  ثالثة أصناف--ڤيْدَهْم-تْري؛  الطبيعة الماديةشواكل من --تَهنَٰٰچو؛  حتماً--ِاڤَ؛  أيضاً--تْشَ؛  ثبات--هِتْدْهرِٰ؛  الفروق--َدْمْبِه؛  فطنة--بودِّْهه

 .  ياغانم الثروة--ْدَهنَنَْۤجيا؛  مغاير--تَْهكْتِْڤَنرِْٰپ؛  بالتفصيل--نََٰأِششِٰ؛  كما كشفت--يامانَْمتْشُْروْپ

 الترجمة
مختلف أنواع  عنبالتفصيل  قولهسأ ما إلى غنى،ال ِّمحصل يا اآلن صغا

 . الطبيعة الثالثةشواآللًوفقا ، عزمالوالفهم 
 التفسير

 وعزم الفطنة اآلنالرب يوضح  . الطبيعة الماديةشواكل حسب لماوالع والمعلوم العلم توضيح بعد العامل
 ٣٠\١٨. چ.ب

  تْـشَمْٰيتِّرِٰڤْـي تْـشَ نمْٰيتِّرِْٰپـَرڤْـ

Pa[v*ita& c iNav*ita& c k-aYaaRk-aYaeR >aYaa>aYae )  
bNDa& Maae+a& c Yaa veita buiÖ" Saa PaaQaR Saaitvk-I )) 30 ))  

 ىياْبَهۤي ْبَهـىياكاْرۤيكاْر
 تِّيِڤـ اۤي  تْـشَمْٰكْشَٰـُمو مَْٰبنْـْدَهـ
 ۤيكيـڤه سا پاْرتَْهى ساتّْيبودّْه

 المفردات
 --َبنْْدَهْم؛  وعدم الخوف--ىَأْبَهي؛  خوف--ْبَهيا؛  العمل المحظور--ىَأكاْري؛  العمل الواجب--كاْريا؛  و--تْشَ؛  دون عمل--يْمتِّرِٰنيڤْ؛  أيضاً--تْشَ؛  فعل--يْمتِّرِْٰپَرڤْ

 .  األصالةشاكلة من --ّيڤيكساتّْ؛ تْهارِٰ يا ابن ْپ--پاْرتَْهى؛  ذاك--سا؛  فهم--بودّْهيه؛  يعلم--ِڤتيِّ؛  ذاك الذي--اۤي؛  و--تْشَ؛  انعتاق--كْشَْٰمُمو؛ عبودية

 الترجمة
 ال وماعمله  يجب ما  اإلنسانبهتبين ي الذي الفهم ،ْتهاِرْپ ابن يا
 يعتق، وما يرهن ما مخافته، جبت ال ومامخافته  جبت ما عمله، يجب
 . األصالةشاآلةفي  هو

 التفسير
 يرتهنف ِڤديةـالحكمة بال الجاهلما أ، والعمل يستحق ال خالفه وما) تِّيِرڤْْپَر (المستحق العمل  هوِڤديةـالالحكمة  على هدى ملالع نا
 .بالفطنة التبين إلى المستند الفهم  هو األصالةشاكلةمسار فهم . الجزاءب

 ٣١\١٨. چ.ب

  تْـشَمْْٰدَهْرَمـْم َأْدَهْرَمـ اۤياي

YaYaa DaMaRMaDaMa| c k-aYa| cak-aYaRMaev c )  
AYaQaavTPa[JaaNaaiTa buiÖ" Saa PaaQaR raJaSaq )) 31 ))  

 اْم ِاڤَ تْـشَيشـاكاْرتْـ مْٰايكاْر



 يڤَـتْ ْپـَرجاناتااتْهيا
 ّيه سا پاْرتَْهى راَجسيبودّْه

 المفردات
 --تْشَ؛  حتماً--ِاڤَ؛  العمل المحظور--َأكاْرياْم؛  أيضاً--تْشَ؛  العمل الواجب--كاْرياْم؛  و--تْشَ؛  الدين الباطل--َأْدَهْرَمْم؛  قواعد الدين--ْدَهْرَمْم؛  بالذي--اۤييا
 .  الحماسةشاكلة من --راَجسّي؛ تْهارِٰ يا ابن ْپ--پاْرتَْهى؛  ذاك--سا؛  فطنة--بودّْهيه؛  يعلم--ْپَرجاناتي؛  ناقص--ڤَتْ-أياتْها؛ ضاًأي

 الترجمة
، نقيضهل الدين ون سب تبيهالذي ال يمكن ب الفهم ،ْتهاِرْپ ابن يا
 .ة الحماسشاآلةي ظور، ذاك الفهم فالمح والعمل الواجب العملو

 ٣٢\١٨. چ.ب

 اۤيي تإ ْدَهْرَمـْم مَْٰأْدَهْرَمـ

ADaMa| DaMaRiMaiTa Yaa MaNYaTae TaMaSaav*Taa )  
SavaRQaaRiNvParqTaa&ê buiÖ" Saa PaaQaR TaaMaSaq )) 32 ))  

 تارِٰاِتى تََمـساڤْـيَمـنْـ
 ـشْ تْـشَمْٰتاۤيَپـريَسـْرڤاْرتْهاْن ڤ

 ّيه سا پاْرتَْهى تاَمـسيبودّْه
 المفردات

 في االتجاه --رۤيتاْنڤيَپ؛  الجميع--أْرتْهاْن-َسْرڤَ؛  محجب--تارِٰآڤْ؛  بالوهم--تََمسا؛ د يعتق--َمنْياِتى؛  الذي--اۤي؛  بذا--تيإ؛  الدين--ْدَهْرَمْم؛  الدين الباطل--َأْدَهْرَمْم
 .  الظلمةشاكلة من --تاَمسّي؛ تْهارِٰ يا ابن ْپ--پاْرتَْهى؛  ذاك--سا؛  فطنة--بودّْهيه؛  أيضاً--تْشَ؛ العكسي

 الترجمة
 تحت وطأة ،نقيض الدينًدينا والدين نقيض الدين عتبر ي الذي الفهم

في  فهم هو ،ةخاطئفي الوجهة الً دوما اضلالمنو ،ةظلمالالوهم و
َپارتهى يا  الظلمةشاآلة ْْ. 

 التفسير
 ونيأخذ  الظلمةشاكلة أهل .صفه باطالًوب حقال دين وترفضالحق  دين الباطلة باألديان تقبلذ  ا دوماًعكسية  الظلمةشاكلةمسار  فطنة

مسار فطنتهم في  بقىت ،السبب لهذا. لعم كل في الخاطئ االتجاه كما يسلكون حقاً والباطل باطال حقالوكبيراً  والصغير صغيراً كبيرال
 . الظلمةشاكلة

 ٣٣\١٨. چ.ب

 اِتىياَرْده اۤياي اۤيـْدْهرِٰتْ

Da*TYaa YaYaa DaarYaTae MaNa"Pa[a<aeiNd]Yai§-Yaa" )  
YaaeGaeNaaVYai>acair<Yaa Da*iTa" Saa PaaQaR Saaitvk-I )) 33 ))  

 هااۤييركْ - اييْدرـنْْپـرانِٰ - َمـنَه
يُّو اۤيـنْٰيشـارتْـياْبهيـناڤْـِچ
 ۤيكيـڤه سا پاْرتَْهى ساتّْيْدْهرِٰت

 المفردات
 --اۤيَأڤْياْبهيشارينْٰ؛ اليُّوچا بممارسة --َنِچيُّو؛ األعمال --ااهۤييركْ؛  والحواس--إنْْدرييا؛  الحياة--ْپرانَٰ؛  العقل--َمنَه؛  يدعم--ْدهاَرياِتى؛  بالذي--اۤييا؛  عزم--اۤيْدْهرِٰتْ

 .  األصالةشاكلة من --ّيڤيكساتّْ؛ تْهارِٰ يا ابن ْپ--پاْرتَْهى؛  ذاك--سا؛  عزم--ْدْهرِٰتيه؛ دون انقطاع

 الترجمة



الثبات دعمه يوالذي  ،نثنيي ال الذي العزمان  ،ْتهاِرْپ ابن يا
 هوحكم نشاطات العقل والحياة والحواس ي الذيو ،ُّيوچاالـ ممارسةب

 . األصالةشاآلةعزم في 
 التفسير

 هذه. ِرشَْنكْذكر  إلى نقطعي ،الذات العليا على وعمله وحياته عقله ركزاًم بعزم هافي والثابت ،الذات العليا ملفه وسيلةهي  يُّوچاالـرياضة 
 عمل يأ فيرب دال عن يحيد ال ِرشَْنكْ تيم ان داللة هنا ألنها تشيربالغة ال انيياْبهيشاريڤْأكلمة .  األصالةشاكلةمسار من  العزم من الدرجة

 .أعماله من
 ٣٤\١٨. چ.ب

اي كاماْرتْهاْن - تو ْدَهْرَم اۤي

YaYaa Tau DaMaRk-aMaaQaaRNDa*TYaa DaarYaTae_JauRNa )  
Pa[Sa(r)eNa f-l/ak-a¿q Da*iTa" Saa PaaQaR raJaSaq )) 34 ))  

 ْرجوَنٱاِتى يْدهاَر اۤيـْدْهرِٰتْ
 ۤيكْٰشـَن ْپـَهالكانِْٰچْپـَرَسـنْٰ
 ّيه سا پاْرتَْهى راَجسيْدْهرِٰت

 المفردات
 --َنِچْپَرَسنْٰ؛ أْرجوَن يا – أْرجوَن؛  يدعم--ْدهاَرياِتى؛  بالعزم--اْهرِٰتْۤيْد؛  وتنمية اقتصادية--َأْرتْهاْن؛  ترضية حسية--كاَم؛  تدين--ْدَهْرَم؛  لكن--تو؛  بالذي--اياۤي

 .  الظلمةشاكلة من --راَجسّي؛ تْهارِٰ يا ابن ْپ--پاْرتَْهى؛  ذاك--سا؛  عزم--ْدْهرِٰتيه؛ جر طلب اال--ّيكْٰشآكانْٰ-ْپَهَل؛ نتيجة التعلق

 الترجمة
الدين والمعاش مجاالت في اب ثوالبذي يتمسك به الفرد ال عزمال لكن
َأرجون يا ، الحماسةشاآلةمن  هو ،يةسالح ةشبعالتو ْ. 

 التفسير
 النحو هذا على وعمله وعقله حياتهذي تنشغل وال ةالحسي ترضيته  سوىطلبال يو االقتصادي، أو الديني عملهثواب دائب على طلب  كل

 . الحماسةشاكلةمسيَّر ب
 ٣٥\١٨. چ.ب

اي مْٰكَشُو مْٰاي ْبَهـمْْٰسـڤَـْپـنَـ اۤي

YaYaa SvPan& >aYa& Xaaek&- ivzad& MadMaev c )  
Na ivMauÄiTa duMaeRDaa Da*iTa" Saa PaaQaR TaaMaSaq )) 35 ))  

يڤ  ِاڤَ تْـشَ َمـَدْممْٰاَدٰش
 دوْرِمـْدهاي شَـتــتْمونْۤينَـ ڤ

 ۤيه سا پاْرتَْهى تاَمسيْدْهرِٰت
 المفردات

 --دوْرِمْدها؛  يترك--شَتيتْ ڤيمونْۤ؛أبداً --َن؛  أيضاً--تْشَ؛  حتماً--ِاڤَ؛  وهم--َمَدْم؛  كآبة--اَدْمٰشڤي؛  شكوى--كَْمشُو؛  خوف--ْبَهياْم؛  يحلم--ْسڤَْپنَْم؛  بالذي--اياۤي
 .  الظلمةشاكلة من --ّيتاَمس؛ تْهارِٰ يا ابن ْپ--پاْرتَْهى؛  ذاك--سا؛  عزم--ْدْهرِٰتيه؛ فطنغير 

 الترجمة
 والكآبة والشكوى والخوف محالاألقوى على تخطي ي ال الذي العزموذاك 
 ابن يا ، الظلمةشاآلةفي هو  خلو من الفطنة مثيل يعزم ،والوهم

 .ْتهاِرْپ
 التفسير



  الطبيعة الماديةشواكل جميع اتمسار في حاضر الحلم. الطويل النوم والحلم هنا يعني حالم غير ةصالاأل بتخلقالم ان  هنا التنويهعينيت
 عن المنقطعين وغير ات المادية،لذلما ىغرور قدرتهم علو الطويل النوم تفادي عن نوالعاجز لكن الطبيعية المجريات من هوذ إ الثالثة
 . الظلمةشاكلةمسار في  هم هذا، إلى وأعمالهم لهمووعق حياتهمذين تنصرف وال المادي، العالم على السيطرة أحالم

 ٣٦\١٨. چ.ب

 مْْٰدَهـيڤ -ي  تْرمْٰـۤيدانإ تْـڤْ مَْٰهـسوكْ

Sau%& iTvdaNaq& i}aivDa& é*<au Mae >arTazR>a )  
A>YaaSaad]MaTae Ya}a du"%aNTa& c iNaGaC^iTa )) 36 ))  

 ـْبَهىشَْٰرـو ِمى ْبَهَرتَٰنرِٰشْـ
 اتَْرياساْد َرَمـِتى ۤيَأْبْهـ
 يَهـتشّْتّْـيَچ تْـشَ نمْٰدوْهكْهانْتَـ

 المفردات
 --اساتَْأْبْهۤي؛ خير ذرية ْبَهَرتَ  يا--ْبَهىشَٰرِٰ-ْبَهَرتَ؛  مني--ِمى؛  اسمع--وٰنرِٰشْ؛  ثالثة أصناف-- ڤيْدَهْم-تْري؛ ن اآل--دانۤيْمإ؛  لكن--تو؛  سعادة--سوكَْهْم

 .  يكسب--َهتيشّْتَّْچني؛  أيضاً--تْشَ؛  النهاية--أنْتَْم؛ شقاء --ىدوْهكَْه؛  حيث--ياتَْر؛  ينعم--َرَمِتى؛ بالممارسة

 الترجمة
 للسعادة ثةالضروب الثال عنسمع مني اآلن  ا،َََْبهرت ذرية خير يا
نهاية  إلى ًأحياناتقودها  والتي النفس المهيأةتتذوقها التي ب
 .حزانهاأ

 التفسير
 في المادي رهنها من تغاثاثناء متعتها هذه  لكن مضغهسبق لها  ما تمضغف كرة بعد كرة المادية بالسعادة التنعم إلى النفس المهيأة تسعى
 ةلائالز السعادة تلك من أحياناً تغاث لكن ،على نحو ما الحسي إشباعهابمنشغلة  النفس المهيأة تبقى آخر، بكالم.  أحياناًمجيدة نفس صحبة
 . ِرشَْنكْذكر  إلى وتستيقظ عينه األمر تكرارليست سوى  مشاغلها ان ةصالحال الصحبة بفضل تفهم حالما دةالمتعاو

 ٣٧\١٨. چ.ب

ي  ڤَإـْم يشَٰ ڤىـِرْچاتْ تَـْد َأ

YatadGa]e ivziMav Pair<aaMae_Ma*TaaePaMaMa( )  
TaTSau%& Saaitvk&- Pa[ae¢-MaaTMabuiÖPa[SaadJaMa( )) 37 ))  

 َپـَمـْمتُورِْٰمٱاِمى ٰنيَپـر
 كْتَـْمُرو ْپـمْٰكَيـڤ ساتّْمْٰتَـتْ سوكَْهـ

 َجـْم - ْپـَرساَد -ي  بودّْه- آتْـَم
 المفردات

؛  سعادة--سوكَْهْم؛  ذاك--تَتْ؛  يقارن ب--أوَپَمْم؛  رحيق--تَرَِٰأْم؛  في النهاية--اِمىَپريٰن؛  مثل السم--ڤَإْم ڤيشَٰ؛  في البداية--ىِرْچَأ؛  ذاك--تَتْ؛  الذي--ياتْ
 .  وليد الرضى--َجْم-ْپَرساَد؛  فطنة--بودّْهي؛ ي الذات ف--آتَْم؛  قيل--كْتَْمُروْپ؛  األصالةشاكلة من --ڤيكَْمساتّْ

 الترجمة
تغدو لكنها  ،في البدايةقد تبدو آالسم  التي تلك السعادة

 يقال، تحقيق الذات اإلنسان إلى تنهض التي ؛في النهاية رحيقالآ
 . األصالةشاآلةفي انها 

 التفسير
 وهذا أمر صعب تحقيق الذاتتعقب مجال في  ذاتال على العقل وتركيز سوالحوا العقل ضبط أحكام وحدودب العمل لإلنسانينبغي 

 .التمتع بالحياةو الحقيقي رحيقال بشرب يبدأ ،يحقق تعاليهو  ذلكبتطبيق نجحمن ي لكن التطبيق وفي مرارة العلقم



 ٣٨\١٨. چ.ب

ڤ ْدچاويُّـمْٰسا – ايينْْدرىيـيشَٰ

ivzYaeiNd]YaSa&YaaeGaaÛtadGa]e_Ma*TaaePaMaMa( )  
Pair<aaMae ivziMav TaTSau%& raJaSa& SMa*TaMa( )) 38 ))  

ي َپـَمـْمتُورِْٰمٱ ىـِرْچاتْ تَـْد َأ
 ڤَإـْم يشَٰاِمى ڤٰنيَپـر

 تَـْمرِٰ ْسْممْٰ راَجَسـمْٰتَـتْ سوكَْهـ
 المفردات

 في --اِمىٰنيَپر؛  كالرحيق--أوَپَمْم-تَرَِٰأْم؛  في البداية--ىِرْچَأ؛  ذاك--تَتْ؛  الذي--ياتْ؛  من التركيب--تْچاومْٰيُّسا؛  والحواس--إنْْدرييا؛  المحسوسات--ياڤيشَٰ
 .  يعتبر--ْمتَرِْٰسْم؛  الحماسةشاكلة من --راَجَسْم؛  سعادة--سوكَْهْم؛  ذاك--تَتْ؛  مثل السم--ڤَإْم ڤيشَٰ؛ النهاية

 الترجمة
 تبدوالتي و ،محسوساتهاب الحواستصال  اعنمستمدة  الالسعادةأما 

 بأنها يقال ،النهاية في آالسمتغدو لكنها  في البداية رحيقالآ
 . الحماسةشاآلةفي 

 رالتفسي
 لكن بدايةال في حد أبعد إلى للحواس مسراً ذلك يكونقد . اهاما يلقعند مضاجعتهاو لمسهاو شابةى الل االنظرإلى شاب ال حواس هتدفع

 السعادة هذه.  وغيرهواألسى  وتعقبه الشكوىالطالق أو االنفصال عيقذ إ الوقت بعضانقضاء  بعد أو النهاية في العلقمفي مرارة  يصبح
 .السبل بكل تفاديها وينبغي للشقاء دائم مصدر هي المحسوساتب الحواس احتكاك من المستمدة السعادة.  الحماسةلةشاكمسار  من

 ٣٩\١٨. چ.ب

ي شَتْـِهى ْدشـانوَبنْـتْـ ىـِرْچَأ اْد

YadGa]e caNaubNDae c Sau%& MaaehNaMaaTMaNa" )  
iNad]al/SYaPa[MaadaeTQa& TataaMaSaMaudaôTaMa( )) 39 ))  

 ـْم آتْـَمـنَهنََهـُمو مْٰسوكَْهـ
 مْٰـَهـتُّْدوْپـَرما - ايـْسْدرالَين

 تَـْمرِٰتَـتْ تاَمـَسـْم اوداْه
 المفردات

 --ْسيالَآ؛  نوم--نيْدرا؛  الذات--آتَْمنَه؛  وهمي--َهنَْمُمو؛  سعادة--سوكَْهْم؛  أيضاً--تْشَ؛  في النهاية--َأنوَبنْْدِهى؛  أيضاً--تْشَ؛  في البداية--ىِرْچَأ؛  ذاك الذي--ياتْ
 .  قيل--تَْمرِٰأوداْه؛  الظلمةشاكلة من --َسْمتاَم؛  ذاك--تَتْ؛  ناتج--أوتَْهْم؛  والوهم--ْپَرماَد؛ كسل

 الترجمة
شئة خرافة نا والتي هي تحقيق الذات عنتتعامى  التي السعادةوتلك 

يقال انها من  نهايتها، حتىعن النوم والكسل والوهم من بدايتها 
 . الظلمةشاآلة

 التفسير
 شاكلةمسيَّر ب ظورالمح والعمل الواجب العمل عن فكرة  لديه ادنىتيسل ومن دوماً،  الظلمةشاكلةمسيَّر ب الكسلو النوم في لذة يجد من

 مشكولال إلى بالنسبة أما. النهاية أو البداية في سواء السعادة له تلوح ال والدوام على المشكول بالظلمة الشديدة مةظلال تلف.  أيضاًالظلمة
 سوىفال يواجه ظلمة ال بمشكولالوأما  النهاية، في الشقاء يالزمهلكن  البداية في الخارجية السعادة بعضله  تلوح ان فيحتمل الحماسةب

 .حتى النهاية بدايةال من الشقاء



 ٤٠\١٨. چ.ب

  ڤامْٰاۤيڤْـيتْهرِْٰپـي نَـ تَـْد َأْسـتـ

Na TadiSTa Pa*iQaVYaa& va idiv devezu va PauNa" )  
Satv& Pa[k*-iTaJaEMauR¢&- Yadei>a" SYaaiT}ai>aGauR<aE" )) 40 ))  

ي ڤيد ـو ڤا پونَـهِڤـٰشِد
 مْْٰر موكْتَـي جا- تيرِْٰپَركْ مْٰـَستّْڤَ
 هياٰنچوْر يْبهياتْ تْرۤيه ْسـيْبهِااْد ي

 المفردات
 --ْمَستّْڤَ؛  مرة ثانية--پونَه؛  أو--ڤا؛  بين المالئكة--وِڤٰشِد؛  في االفالك العليا--ديڤي؛  أو--ڤا؛  على األرض--اْمۤيتْهيڤْرِْٰپ؛  يوجد--َأْستي؛  ذاك--تَتْ؛  ليس--َن

 الطبيعة شواكل --نٰٰايهچو؛  ثالثة--ْبهيهيرتْ؛  يكون--اتْۤيْس؛  من هذه التأثيرات--إْبهيه؛  ذاك--ياتْ؛  عتيق--موكْتَْم؛ اديةالطبيعة الم وليد --جايه-تيرِْٰپَركْ؛ وجود
 . المادية

 الترجمة
 على ال هذه الثالثة  الطبيعة الماديةشواآلحي منزه من  يوجد ال

 .السماء أهل المالئكة بين وال األرض
 التفسير

 .الكون مجمل في  الثالثة الطبيعة الماديةشواكل شمول سلطان هناالرب  ضحيو
 ٤١\١٨. چ.ب

 مْٰشـاي ڤ-ا ييكْـشَٰـتْـر - ْبراْهَمـنَٰ

b]aø<a+ai}aYaivXaa& éUd]a<aa& c ParNTaPa ) 
k-MaaRi<a Pa[iv>a¢-aiNa Sv>aavPa[>avEGauR<aE" )) 41 ))  

ش  تْـشَ َپـَرنْـتَـَپمْٰاْدراٰنـۤو
 يْبـَهكْتانيْپـَرڤي كَْرماٰن
 هياٰنچوْر يْپـَرْبَهـڤا - ڤَاْسـڤَـْبه

 المفردات
؛  مقسم--ْپَرڤيْبَهكْتاني؛ األعمال --كَْرماٰني؛ قاهر العدو  يا--پاَرنْتََپ؛  و--تْشَ؛  شۤوْدَر--اْمْدراٰنشۤو؛ ڤايشْياال و--ڤيشاْم؛  االمراء--كْشَٰتْرييا؛ اْهَمنَٰة الْبر--ْبراْهَمنَٰ
 .  الطبيعة الماديةشواكل من --نٰٰايهچو؛  وليد--ْپَرْبَهڤايه؛  طبائعهم--ڤَاْسڤَْبه

 الترجمة
َْبراهمالـأخالق  باينتت ،العدو عاقبم يا ْترييازَشْآالـو ةَنْ ْ 
ْڤايشيازالـو  .هم الماديةشواآلتباين ب َْْۤشودرزالـو ْ

 ٤٢\١٨. چ.ب

شَ مْٰـتْـشَ َدَمـْس تَـَپـه شـاوُموـ

XaMaae dMaSTaPa" XaaEc& +aaiNTaraJaRvMaev c )  
jaNa& ivjaNaMaaiSTaKYa& b]øk-MaR Sv>aavJaMa( )) 42 ))  

 ْر آْرَجـڤَـْم ِاڤَ تْـشَيكْٰشـانْت
 مْٰايكْيانَـْم آستـۤيـيْچ ڤمْٰانَـۤيـْچ
 َجـْم - ڤَاكَـْرَم ْسـڤَـْبه - ْبَرْهَم



 المفردات
؛ حكمة --ْمْچۤيانَڤي؛  علم--ْمْچۤيانَ؛  و--تْشَ؛  حتماً--ِاڤَ؛  َأمانة--آْرَجڤَْم؛  تحمل--كْٰشانْتيه؛  الطهارة--ْمتْشَشاو؛ رياضة --تََپه؛ نضباط الذاتي اإل--َدَمه؛  سالم--هشََم

 .  وليد الطبع--َجْم-ڤَاْسڤَْبه؛  واجب--كَْرَم؛ لْبراْهَمنَٰة ا--ْبَرْهَم؛  تدين--آستيكْياْم

 الترجمة
 ،األمانةد، وَوالجل ،صفاءالو ،ةرياضال، وذات الضبطو ،سكينةال
َْبراهمالـالسمات التي تميز عمل  هي ،والتدين الحكمةو ،العلمو  .ةَنْ

 ٤٣\١٨. چ.ب

 مْٰايْر داكْشْٰـي ْدْهرِٰتُجوـِت مْٰايشـاوْر

XaaEYa| TaeJaae Da*iTadaR+Ya& YauÖe caPYaPal/aYaNaMa( )  
daNaMaqìr>aavê +aa}a& k-MaR Sv>aavJaMa( )) 43 ))  

يو انَـْميشـاپـى اَپـالتْـ دِّْهى
 ـشَ ْبهاڤَـشْ تْ- إشْـڤَـَردانَـْم 
 َجـْم - ڤَا كَـْرَم ْسـڤَـْبهمْٰكْٰشـاتَْر

 المفردات
 --إشْڤََر؛  سخاء--دانَْم؛  ال يهرب--ْمَأَپاليانَ؛  أيضاً--َأپي؛  و--تْشَ؛  في المعركة--ِهىيودّْ؛  سعة الحيلة--داكْشْٰياْم؛  عزم--ْدْهرِٰتيه؛  قوة--جهِت؛  بطولة--اْميشاوْر
 .  وليد طبعه--َجْم-ڤَاْسڤَْبه؛  واجب--كَْرَم؛  كْشَٰتْرييا--كْٰشاتَْرْم؛  و--تْشَ؛  الطبع--ْبهاڤَه؛ قائد

 الترجمة
 ،المعرآة في الشجاعةو ،الدهاءو ،عزمالو سلطة،ال، والبطولة

ْترييازَشْآالـ لاعمألسمات التي تتميز بها ا هي زعامةوال كرمالو ْ. 
 ٤٤\١٨. چ.ب

كْ مْٰايْجيڤانْٰ - ايكْشْٰٰـَر - ُچو -ي ـٰشرِٰ

k*-izGaaer+Yavai<aJYa& vEXYak-MaR Sv>aavJaMa( )  
PaircYaaRTMak&- k-MaR éUd]SYaaiPa Sv>aavJaMa( )) 44 ))  

 - ڤايشْيا َجـْم - ڤَاكَـْرَم ْسـڤَـْبه
  كَـْرَممْٰتْـَمكَاۤيْرتْـشَيَپـر

 َجـْم - ڤَاْسـڤَـْبهي اپـيْسـشۤوْدَر
 اتالمفرد

؛  يتألف--آتَْمكَْم؛  خدمة--اۤيْرتْشََپري؛  وليد الطبع--َجْم-ڤَاْسڤَْبه؛  واجب--كَْرَم؛ ڤايشْياال --ڤايشْيا؛  تجارة--يْجيامڤانْٰ؛  حماية--كْشْٰٰياَر؛  البقر--ُچو؛  يحرث--يشْٰرِٰكْ
 .  الطبع وليد--َجْم-ڤَاْسڤَْبه؛  أيضاً--َأپي؛  شۤوْدَر--ياْسشۤوْدَر؛  واجب--كَْرَم

 الترجمة
ْڤايشياز الـسمات عمل هي والتجارة البقر حمايةزراعة وال  وأما ،ْ
 .خريناآل وخدمة ةاليدوي األعماللديهم ف ْزَْدرُشوالـ

 ٤٥\١٨. چ.ب

 َرتَـهي كَـْرَمـٰنـى َأْبهى ْسـِڤىْسـِڤ

Sve Sve k-MaR<Yai>arTa" Sa&iSaiÖ& l/>aTae Nar" )  
Svk-MaRiNarTa" iSaiÖ& YaQaa ivNdiTa TaC^*<au )) 45 ))  

  لَـْبَهـِتى نَـَرهمْٰيهدّْيـسمَْٰسـ
 ْميهدّْيَرتَـه سي ن-كَـْرَم  - ْسـڤَ



ياتْها ڤي وٰنرِٰـْهتْشْ شْتْـتَي نْـَدت
 المفردات

 --نيَرتَه؛  في واجبه الشخصي--كَْرَم-ْسڤَ؛  إنسان--نََره؛  يحصل--لَْبَهِتى؛  كمال--سيدّْهيْممَْٰس؛ تباعإ --َأْبهيَرتَه؛ عمل --يكَْرَمٰن؛  لكل فرد عمله--ى ْسِڤىْسِڤ
 .  اسمع--وٰنرِٰشْ؛  ذاك--تَتْ؛  يحصل--ڤينَْدتي؛  كما--ياتْها؛  كمال--سيدّْهيْم؛ مشغول

 الترجمة
 . ذلكحقيقت نهج عن اآلن مني سمعا . بإتباع سمات عمله اإلنسانيكمل

 ٤٦\١٨. چ.ب

اي مْٰتاناْر ْبهۤويتِّرِٰتَـه ْپـَرڤْـ

YaTa" Pa[v*ita>aURTaaNaa& YaeNa SavRiMad& TaTaMa( )  
Svk-MaR<aa TaMa>YaCYaR iSaiÖ& ivNdiTa MaaNav" )) 46 ))  

  تَـتَـْممَْٰدإَن َسـْرڤَـْم ىي
 ايتْشْـاْريتَـْم َأْبْهـ اكَـْرَمـٰن - ْسـڤَ

يس مانَـڤَـهي نْـَدتي ڤمْٰيهدّْ
 المفردات

؛  هو--تَْم؛  بواجباته الخاصة--اكَْرَمٰن-ْسڤَ؛  يعم--تَتَْم؛  هذا--َدْمإ؛  الجميع--َسْرڤَْم؛  بالذي--َنيى؛ األحياء جميع --تاناْمْبهۤو؛  الفيض--يهتِّرِٰ ْپَرڤْ؛ الذي--ياتَه
 .  إنسان--مانَڤَه؛  ينال--ڤينَْدتي؛  كمال--سيدّْهيْم؛  بتقديس--ياتْشْْرايَأْبْه

 الترجمة
  اإلنسانستطيع والذي يعم الوجود، ي،ةحيالادر صم، الرببعبادة 

 .عملهقضاء تحقيق الكمال ب
 التفسير

سائر  مبدأ هو ربال عليه، وبناء.  العظيمبللر القدرة البينية الهبائيةآحاد  األحياء جميع ان عشر، الخامس الفصل في لقد مر التوضيح
 حاضر في الوجود بقدرتيه البينية الرب. الحياة على االطالق مبدأ هوالرب  ذن، ا.ياتَه ْسياأ ىَجنْماد: سۤوتَْر ِڤدانْتَ فيجاء . األحياء

 ليست الخارجية تهقدر. الباطنة تهقدر مع ربال ڤايشْنَڤَالـ عبدي. ةعبادال واجب ربال عليه، وبناء. الظاهرةالخارجية العلوية والمادية 
 بوقل في ةشهيدال الذات العليا هو عليه، وبناء. َپَرماتْمابوجه  اهللا يعمها لكن الخلفية هي الخارجية قدرةال. الباطنة ةظل القدر سوى

خدمته  وواجبهالرب  قدرة من شقانه  العلم لإلنسانينبغي  السبب، لهذا. وزمان مكان كل في األحياءوسائر  والحيوان والبشر المالئكة
 .النص هذافي  وصيةال هي هذه. في ذكر خالص

 في عملهثواب بذل  من طريق ِرشَْنكْ شْرّي عبادةهو  واجبهن أو) ِكشَشۤيِرْه (سيد الحواسعمله من تدبير  ان همالف لإلنسانينبغي 
ْبهَچڤَْد  فيالرب  يقول. الكمال هو هذاو ِرشَْنكْتام لـذكر بوام اذا نحى هذا المنحى على الد تهبرحمفهم الفرد كل شيء يوف س. خدمته
 بعمله مهما كان اهللامن يخدم كل . الحياة كمال درجات أرفع هوا ذه. )َهْرتاَسمودّْ ْمأَه ْمشاِت (مثيل تيم عتق أمر يتولى  انه)٧\٢\١ (چۤيتا

 .الكمال درجات أرفع بلغ فسوف يعملهثواب نوع عمله ويهبه 
 ٤٧\١٨. چ.ب

 نَٰـهيچو ڤُموْدَهـْر - اْن ْسـڤَۤيشْـِر

é[eYaaNSvDaMaaeR ivGau<a" ParDaMaaRTSvNauiïTaaTa( )  
Sv>aaviNaYaTa& k-MaR ku-vRàaPanaeiTa ik-iLbzMa( )) 47 ))  

 تاتْيَأنوشْٰـطْه - ْدَهـْرماتْ ْسـڤْ - َپـَر
  كَـْرَممْٰتَـايينْ - ڤَاْسـڤَـْبه
 ـْميشَٰلْـبيكي تنُوْپـاكوْرڤَـْن ن



 المفردات
توافق مع  م--تَْماينْي-ڤَاْسڤَْبه؛ تم وجهأ على --َأنوشْٰطْهيتاتْ-سو؛ رغيليف الا تك--ْدَهْرماتْ-َپَر؛  معيب--نَٰٰهچو ڤي؛ التكليف الشخصي--ْدَهْرَمه-ْسڤَ؛  أفضل--اْنۤيشِْر

 .  خطايا--ْمكيلْبيشَٰ؛  ينال--تينُو آْپ؛أبداً --َن؛  يؤدي--ڤَْنكوْر؛ عمل --كَْرَم؛ الطبع

 الترجمة
، حتى ولو لم يحسن ه المشرعةفيتكالب القيام لإلنسانفضل اال من

ه وينجزها على  المشرعة لسواتكاليفن يقوم بالأ ، مناالقيام به
 شاآلته والتي تتناسب وإنسان لكل التكاليف المشرعةن  ا.خير وجه

 .عقب الذنوبت ال
 التفسير

 شۤوْدَرالـو ڤايشْياالـو تْريياشَكْالـو َنْبراْهَمتكاليف االجتماعية لكل من الـال  حيث نجد تشريعْبهَچڤَْد چۤيتا في ةمشرع  اإلنسانواجبات
 َنْبراْهَمالـ عمل اءقض كلفت له حقي ال شۤوْدَر الـملع إلى هطبعب ينزع من. هسوا تكاليف تقليد ألحدنبغي ي ال.  كل منهمشاكلةحسب 
تكاليف .  العظيمللرب عملهب ثوا ووهب شاكلتهل المالئم العمل إنسانبقضاء كل العمل  اعتبارات تنتفي. َنْبراْهَم كان ابن إنحتى و

 جوانب عدةتتضمن  )تْريياشَكْ(الفارس  تكاليف. قضاءها  األصالةشاكلةب يتسموال يحق لمن ال   حتماً األصالةشاكلةمسار  في َنْبراْهَمالـ
 يفترض ال لكن ةالسياسي من اللوازم والكذب األذى هذا. دبلوماسيةلغايات  الكذب إلى اللجوء أو بعدوه األذى لحاق امثل بغيضة

 .هاتواجب الغفإ وَنْبراْهَمقضاء واجبات الـ تْريياشَكْالـب
خر خوفاً اآل الفريق قتال بصدد متردداً كانلكنه ) تْريياْزشَكْ(من الفرسان  أْرجوَن كانللمثال، . اهللا العمل ابتغاء رضى إنسان ينبغي لكل

 الكذب إلى أحياناً البائع يضطرذ  االعمل مجال في الحال هي كذاه. ِرشَْنكْب الر مرأب القتال ثم في االمن مخافة ال لكن من ذنب القتل
 ادعاء عليه، وبناء. ربح دونمستحيلة  التجارة ان علمنا نلكن. "السلعة هذه بيع في اربح الانني : "سيخسر دونه وربما قالذ  الربحل مراراً
 تبني تكاليفو الكذب على تجبرهألنها  ترك تجارته للبائع نبغيي ال لكن طالبسي الكذب هو من باب تجارته في حالرب قعدم تحقي البائع
. عملهثواب  بشخصية اهللا العزيز خدمي دام ما ،شۤوْدَر أم ڤايشْيا م أتْريياشَكْ  اإلنسانكان ذا اال يهم. هذه التوصية غير واردة. َنْبراْهَمالـ
 في عدوبقتل ال تْريياشَكْ الـيذنب ال، كذا. أحياناً الحيوان في تلك الشعائر ذبح إلى يضطر ،قربانمكلف بإقامة شعائر الال َنْبراْهَمالـ حتى

 يطلب عمل كل. ياْچۤيا إلى ثوابال قربان بوجوبتمثلت خالصته و الثالث الفصل في صددال تقدم الكالم في هذا لقد. هتكاليفمجرى قيامه ب
 .اهللاه في سبيل ثواب بذل وشاكلتهلوفقاً  العمل إنسان، ينبغي لكل الكالم مجمل. رهنال يسببشباع الشخصي اال

 ٤٨\١٨. چ.ب

 اي كَـْرَمَ كاونِْتـمَْٰجـ - َسَهى

SahJa& k-MaR k-aENTaeYa SadaezMaiPa Na TYaJaeTa( )  
SavaRrM>aa ih daeze<a DaUMaeNaaiGanirvav*Taa" )) 48 ))  

 اِجـتْينَـ تْي ـْم َأپـشَُٰدو - َسـ
 ـنَٰشُِٰدوي َسـْرڤاَرْمْبها ِهـ

 اتاهرِٰڤاڤْـإْر يـنْچِمـناْدهۤو
 المفردات

 جميع --اآَرْمْبهاه-َسْرڤَ؛  واجب الترك-- تْياِجتْ؛أبداً --َن؛  رغم--َأپي؛  بعيب--ْمشَُٰدو- َس؛ّي يا ابن كونْت--كاونِْتيا ؛عمل --َمكَْر؛  والدة تزامنية--َجْم-َسَهى
 .  محجب--اتاهرِٰآڤْ؛  كما--ڤَإ؛  نار--نيهْچَأ؛  دخان--ِمَنْدهۤو؛  بعيب--نَٰشُِٰدو؛  حتماً--ْهي؛ المغامرات

 الترجمة
  حتىشاآلته الواجب المولود من اداء عن  اإلنسانيتقاعسال  ان يجب

ّآونتي يا ابن  باألخطاء،ًمله مليئاآان عوان   آل جهد ألنذلك  .ْ
 .لنارا الدخان آما يغطي عيوبتغشاه بعض ال

 التفسير



تقتضي قتل الحيوانات في  التي َنْبراْهَم ومن ضمنها تكاليف الـ الثالثة الطبيعة الماديةشواكلمشوبة ب حياة المهايأة في األعمالجميع 
اخفاء ربحه أو التعامل بالسوق  إلى ، يضطر التاجركذا. مهما كان صالحاً  قتل االعداءتتضمن تْريياشَكْالـ تكاليف، كذا. قرابينبعض ال
 الذي شۤوْدَرـ الحال هي كذا. ال يخلو تكليف اجتماعي من مساوئ. من اجل نجاح تجارته بغض النظر عن صالحه أحياناً السوداء
  قضاء تكاليفه االجتماعيةإنسانينبغي لكل . جائز غيرهذا االمر  كان ولو أمره تنفيذ من مفراً يجدوال  أحياناً ئسي سيد خدمة إلى يضطر

 .شاكلتها اعمال  ألنهعيوبها المالزمة على الرغم من
  على الرغم منالعناصر أطهر النار تبقى. يدنسها ان دون طهارتها  على الرغم منيالزم النار الدخان.  للغايةمناسب مثل هنا يضرب
 .ةبغيض أعمال طروء عدمفلن يضمن له ذلك  َنْبراْهَمالستعاضة عنها بتكاليف وا تْريياشَكْتكاليف  ترك أحد ختارا ذا ا.هافي الدخان وجود

 مناسب الصدد هذا فيوالدخان  النار مثل. وجهم تأ على الطبيعة المادية شوب من المادي العالم في أحد خلومكن التسليم بعدم ي ذن،ا
  على الرغم منالنار استعمال من مفر اللكن  الشتاء فصل اثناء النار من حجراً أحد يأخذ عندما دخانال منالفرد  عين تدمعقد . للغاية

 خدمة على التصميم به يلبياتها وحر س على الرغم منتناسب شاكلته التي قضاء التكاليف من لإلنسان مفرعلى هذا النحو، ال . زعاجهاا
يكمل الفرد برؤية . اهللا رضىمساوئ العمل عندما يكون مطلب عامله  جميعتتصفى . لكمالو مبلغ اه هذ. ِرشَْنكْذكر  في بتكاليفه اهللا
 .تحقيق الذات وذاك هو الخدمة التتيمية المبذول في عملهثواب عند تصفية ه ضمنياً ذات

 ٤٩\١٨. چ.ب

 ه َسـْرڤَـتَْريبودّْه - َأَسـكْتَ

ASa¢-buiÖ" SavR}a iJaTaaTMaa ivGaTaSPa*h" )  
NaEZk-MYaRiSaiÖ& ParMaa& SaNNYaaSaeNaaiDaGaC^iTa )) 49 ))  

يج َهـهرِْٰسـْپـ - ـتَيَچڤ تْمااتـ
ينا مْٰما َپـَرمْٰيهدّْيْس - ايْمــكَْرشْٰ

 يـَهـتتْشّْـيَچِسـناْدهَسنّْـۤيا
 المفردات

؛ جر كمال زوال األ--هيْمسيدّْ-كَْرْميانايشْٰ؛  دون رغبات مادية--َههرِْٰسْپ-تََچڤي؛  حكيم العقل--آتْما-جيتَ؛  في كل مكان--َسْرڤَتَْر؛  ذو فطنة متجردة--هبودّْهي-َأَسكْتَ
 .  ينال--َهتيتْشَّْچهيَأْد؛  بمرتبة الزهد--َنِسَسنّْۤيا؛ العلي --َپَرماْم

 الترجمة
فضل بتحقيق ارفع درجات آمال الحرية من الذنوب   اإلنسانستطيعي

 .ت الماديةضبط الذات والتجرد من التعلق ونبذ جميع الملذا
 التفسير

 هللا ثواب عملهال بد من وهب . عمله ثواب بحقيته بالتمتعأمما يعني عدم الرب  قدرة من شق  بأنهالفهم الثابت للفرد هو الحقيقي الزهد
 عملهل ذا الفهمهب الرضى حالةيبلغ الفرد . حقاً) َسنّْۤياسّي( الزاهد الفعلي ومن يحققه هو ِرشَْنكْذكر  هو هذا. ربال قدرة من شقنه أل

 فترضي. الخدمة التتيمية من المستمدة ةالعلي السعادةتتعدى  لذة جاداي عدم يألف بل مادياتبال يتعلق ال عليه، وبناء. فعالالرب  لحساب
 الحالة تلكو لزهدلارتداء الثوب الرسمي  إلى حاجة مادون تلقائياً الكمال هذايحققون  ِرشَْنكْذكر  أهل  لكنَسنّْۤياسّيالـعن  ثوابالارتفاع 
 هعملثواب  أشكال من شكل  مطلقيخشى ال بذاته ضيترمال :الثالث الفصل في جاء. )َهىذْيُّوچارۤو (يُّوچاالـ كمال درجة ىسمت الفكرية

 .)اتِْاڤَ ْسۤي َرتيْر -آتَْم ڤْتْ ياْس(
 ٥٠\١٨. چ.ب

 اتْها ْبَرْهَمي تُو ْپـراْپـمْٰيهدّْيس

iSaiÖ& Pa[aáae YaQaa b]ø TaQaaPanaeiTa iNabaeDa Mae )  
SaMaaSaeNaEv k-aENTaeYa iNaïa jaNaSYa Yaa Para )) 50 ))  

 َهى ِمىْدُبويني تنُوتَـتْهاْپـ



 ايكاونِْتـڤَ يَسماِسـنا
 َپـرا اۤيا يانَْسۤيـْچشْٰـطْها ين

 المفردات
 ؛ حتماً--ِاڤَ؛  بإيجاز--َنَسماِس؛  مني--ِمى؛  يسعى إلى الفهم--َهىْدُبوني؛  ينال--تينُوآْپ؛  كذا--تَتْها؛ العلي --ْبَرْهَم؛  كما--ياتْها؛  ينال--ْپراْپتَه؛  كمال--هيمسيدّْ
 . علي --َپرا؛ الذي --اۤي؛  علم--ْسياْچۤيانَ؛  المرحلة-- نيشْٰطْها؛ّي يا ابن كونْت--ونِْتياكا

 الترجمة
ّآونتي ابن يا يتسنى لمحقق هذا الكمال أن يظفر سمع مني آيف  ا،ْ

على بالعمل أرفع درجات العلم،  ،ََْْْبرهمن بأرفع درجات الكمال،
 .اوجزه اآلنوف سالمنحى الذي 

 التفسير
 الفرد يبلغ. الخدمة التتيمية إلى بمجرد االنقطاع قضاء تكاليفه االجتماعية كمال درجات الفرد أرفع ينال كيف هنا أْرجوَنلـ الرب  وضحي

ذكر تحقيق صفاء  في الفعلي العلم كمال يكمن. تحقيق الذات نهج هو هذا. اهللا رضىابتغاء  عملهثواب  وهب بمجرد )ْبَرْهَمْن (مقام الروح
 .الالحقة لوصفه في النصوص طبقاً شَْنِركْ

 ٥٣-٥١\١٨. چ.ب

 تُووكْي اۤيـشـودَّْهيڤ اۤيـبودّْْه

buÖya ivéuÖYaa Yau¢-ae Da*TYaaTMaaNa& iNaYaMYa c )  
XaBdadqiNvzYaa&STYa¤-a raGaÜezaE VYaudSYa c )) 51 ))  

iviv¢-Saevq l/gvaXaq YaTava¡-aYaMaaNaSa" )  
DYaaNaYaaeGaParae iNaTYa& vEraGYa& SaMauPaaié[Ta" )) 52 ))  

Ahªar& bl&/ dPa| k-aMa& §-aeDa& PairGa]hMa( )  
ivMauCYa iNaMaRMa" XaaNTaae b]ø>aUYaaYa k-LPaTae )) 53 ))  

 ا تْـشَياْمـييتْمانَـْم ناۤيـْدْهرِٰتْ
 اكْتْـڤايـْس تْمْٰاۤيـيشَْٰن ڤۤيشَـْبداد

را ا تْـشَيوَدْسيـاو ڤْـْدِڤـٰش - َچ
 

 - كْتَيڤيڤ ّيآشـ - ـْهـڤْْچ لَۤيِسـڤ
 مانَـَسه - اي كا-  ڤاْك- اتَي

 مْٰايتْي نُروَپـ - يوَچ - َنْدْهـۤيا
رايڤا تَـهي َسموپاشْـرمْٰايـْچ

 
 مْٰ َدْرَپـمْٰ َبـلَمْٰكاَرَأَهـنْٰ

 مْٰـراَهـيْچ َپـرمْْٰدَهـُرو كْمْٰكاَمـ
 تُوْرَمـَمه شـانْيا نيتْشْـمويڤ

 كَلْـَپـِتى اياۤيْبهۤو - ْبَرْهَم
 المفردات

 --اْنۤيڤيشَٰ؛  كالصوت--آدۤيْن-شْْبَد؛  أيضاً--تْشَ؛  تنظيم--اْميايني؛  الذات--آتْمانَْم؛  بالعزم--اۤيْدْهرِٰتْ؛  مشغول--يوكْتَه؛  طهارة محض--اۤيَهودّْڤيش؛  بفطنة--اۤيبودّْْه
 تناول كمية قليلة من --آشّي-هوْچلَ؛  العيش في خلوة--ّيِسڤ-ڤيڤيكْتَ؛  أيضاً--تْشَ؛  منحياً--ڤيوَدْسيا؛  والبغض--اوْدِڤٰش؛  تعلق--َچرا؛  تاركاً--تْياكْتْڤا؛ المحسوسات

 تجرد من --ْمْچياڤايرا؛  طوال الليل والنهار--نيتْياْم؛ وبةغيب غارق في ال--َپَره-َچيُّو-َنْدْهۤيا؛  والعقل--مانََسه؛  بدن--كايا؛  كالم--ڤاْك؛  بفضل التحكم--ياتَ؛ الطعام



-ياتْشْڤيمو؛ ماديات وقبول ال--َرَهْمْچَپري؛  غضب--كْروْدَهْم؛  شهوة--كاَمْم؛ استكبار --َدْرَپْم؛  قوة باطلة--َبلَْم؛ باطلة أنا --كاَرْمَأَهنْٰ؛ إلىأ  التج--َسموپاشْرۤيتَه؛ التعلق
 .  جدير--كَلَْپِتى؛ تحقيق الذات --اياۤي ْبهۤو-ْبَرْهَم؛  مسالم--شانْتَه؛  دون حس بالملكية--نيْرَمَمه؛  محرر من-

 الترجمة
، ة الحسيملذاتالمحسوسات  ًابذانه بعزم، عقله وملك طنتف تّمن تصف
، يأآل القليل وةعزل في حياالذي ي ؛من التعلق والكراهيةلتحرره 

غيبوبة الفي ً دوما غارقال، عقله وقوة آالمهبدنه وضبط  الذي
 ،ةزائفة القو وال،األنا الزائفة زه منمنال ،متجردال، الروحية

ومن ، مادياتالمن قبول و الغضبوالشهوة وياء الزائف، كبروال
 تحقيق الذات مقام في راسخ شخص مثيل -الم وحقق الس،التملك الزائف

 .ًحتما
 التفسير

ال يأكل أكثر من الالزم ويضبط عمل بدنه  .دائمة غيبوبة في عقلهعلم فيملك بال صفيةتق اليحقت  عند األصالةشاكلةمسار ستقر الفرد في ي
 رغبة الوالبدن المادي، وعينية الذات ره بزوال مفهوم اتكباس وةزائف الأناهتزول  كما تشبعة الحسيةال بأغراض تعلقوعقله بتحرره من ال

 لقناعته بما المحسوساتجهداً لتحصيل  وال يبذل ة الحسيتشبعة وال يثور غضبه لغياب المادياتقبول كثير من البتقوية بدنه و السمنةب لديه
 -ْبَرْهَم (ْبَرْهَمْن في تحقيق الذات صعيد هو وهذا ،مادياتبال متعلق وغير األنا الزائفةن ممتجرد  هو عليه، وبناء .الربيرزقه به 

 ):٧٠\٢ (ْبهَچڤَْد چۤيتاما جاء في  هذا .الماديعينية ذاته ولباسه البدني مفهوم  من هتحرر عندتكدر يتعالى عن اليطمئن الفرد و. )ْبهۤوتَ
 مْٰشْٰـطَْهـيـ ْپـَرت-شَـَل تْــْم َأامانَٰيـْرآپۤو

 اْدڤَـتْي يـشَـنْتيـَسموْدَرْم آَپـه ْپـَرڤ
 ىَسْرِڤي شَـنْتيـ ْپـَرڤمْٰايـ تَـْدڤَـتْ كاما

 ۤي كام- كاَم ي نَـتنُوْم آْپـيـ شانْتـَس
 وليس وحده، السالم حرزنهار، يصباب األلبحر الذي يبقى هادئاً رغم انكا -ان من ال يضطرب بفيض الرغبات المتدفقة دون انقطاع"

 . "شباع تلك الشهوات إلى االذي يسعى
 ٥٤\١٨. چ.ب

  تْمااتَـه ْپـَرَسـنّْبهۤو - ْبَرْهَم

b]ø>aUTa" Pa[SaàaTMaa Na XaaeciTa Na k-a¿iTa )  
SaMa" SaveRzu >aUTaezu MaÙi¢&- l/>aTae ParaMa( )) 54 ))  

 يكْشَٰـتنَـ كانْٰي ـتتْـشَشُونَـ 
 ِتـشْٰـوَسَمـه َسـْرِڤـشْـو ْبهۤو

  لَـْبَهِتى َپـراْممْْٰبَهكْتي - َمـْد
 داتالمفر

؛  الجميع--وَسْرِڤٰش؛  مستوي ازاء--َسَمه؛  يرغب--كْشَٰتي كانْٰ؛أبداً --َن؛  يشتكي--تيتْشَشُو ؛أبداً --َن؛  كامل البهجة--آتْما-ْپَرَسنَّ؛  متوحد مع المطلق--تَهْبهۤو-ْبَرْهَم
 . علي --اْمَپر؛  يكسب--لَْبَهِتى؛ التتيمية إلية خدمال --ْمْبَهكْتي-َمتْ؛  أحياء--وِتٰشْبهۤو

 الترجمة
 حيث يجد ًفوراالعظيم  ََْْْبرهمنعلى تلك الحال، يحقق علي القرار 
جميع  إلى ينظر آما .شيءفي  يرغب والًأمرا  ويشكال . بهجة ال تحد

 .التتيم الصفي بيخدمة  يبلغ، هكذا. المخلوقات بعين واحدة
 التفسير

 التيم الصفي إلى بالنسبة لكن المطاف ونهاية حق المطلقالمع  التوحد  يعنيْبهۤوتَ -ْهَمْبَر مقام بلوغ ان أتباع وحدة الوجود المطلقةيقول 
 مع الوحدة اجتياز له سبق قد  الصفيةالخدمة التتيميةمن بلغ  ان يعني مما  الصفيةالخدمة التتيميةصعيد  إلى الترقي متابعة من ال بدف



والمخدوم  الخادم بينال تقوم مغايرة نوعية  .الحق المطلق معالنوعي  توحدال دونصفية ال ةخدمال تعذرت .)ْبهۤوتَ -ْبَرْهَم (الحق المطلق
 .مع بقاء الفردية ،مطلقال الصعيد على

 الخدمة التتيميةب فردال نشغال ا بفضلالمطلق العالم الشقاء غائب عن لكن ةالماديالعينية مفهوم   فيان الشقاء وليد طلب التشبعة الحسية
 كل من ةالصفي النهرمياه  مثلالرب بصفاء الرب  في خدمة التيميتصفى . ن الشكوى والرغبةم ِرشَْنكْذكر   فيالتيميخلو . صفيةال

 كسب إلى يطمح وال مادي شيء خسارة ويشك ال. ِرشَْنكْ  لفراغ عقله من كل شاغل سوىة الدائمالبهجة  الصفيالتيميبلغ . الشوائب
ال غرض لها سوى خدمته وتستوي والرب  قدرةمن  األحياءجميع  ان لعلمه المادية اتلذمبال له ةرغب ال. الخدمة التتيميةب غناهبفضل 

ذهب الكما يستوي عنده . ظاهرية ةخلوة وبجلو لتيمل صلة وال ظاهرية هيذ  االمادي العالم في عنده المنزلة الرفيعة والمنزلة الوضيعة
فكرة  تصبح ،فناء في وجود واحد مجرد من الفرديةال فكرة. سهولة بكل  الصفيلتيمايبلغه  وْبهۤوتَ -ْبَرْهَم صعيد هو هذا. والتراب
ة مخلوعة من الحّي أحد ال يخاف. ةخلوعالم ةنياب الحّيكأ الحواستصبح و ،سراباً نالجنا دخول فكرة تصبح كما  على ذلك المقامجهنمية
 العالم ال يختلف عن بأسره العالم لكن لمادةصابين بعدوى االم عند شقي العالم. تلقائياًالمنضبطة  الحواس من خوف الكذا، . االنياب
 المولى برحمةيتحقق هذا المقام . التيم عند المادي العالم في نملة أهمية شخصيةعظم أ تفوق الكما . التيمعند ) طَْهىنْڤايكو (الروحي
 .العصر هذا في ةصفيال الخدمة التتيمية إلى دعا الذي تْشايتَنْيا

 ٥٥\١٨. چ.ب

 يجاناتيماْم َأْبه ْبَهـكْتْـۤيا

>a¢-ya MaaMai>aJaaNaaiTa YaavaNYaêaiSMa TatvTa" )  
TaTaae Maa& TatvTaae jaTva ivXaTae TadNaNTarMa( )) 55 ))  

 تَـتّْـڤَـتَـهي شـاْسمتْـاشْ يڤاْن اۤي
 ـڤاۤياتْـْچ تُو تَـتّْـڤَـمْٰ ماتُوتَـ

يڤ َأنَـنْـتََرْم - شَـِتى تَـْد
 المفردات

 --ڤَتَهتَتَّ؛  لي--ماْم؛  بعدئذ--تَتَه؛  بصدق--ڤَتَهتَتَّ؛  كما أنا--ياه تْشَ َأْسمي؛  بقدر--اْناڤۤي؛  يستطيع العلم--َأْبهيجاناتي؛  لي--ماْم؛ التتيمية إليخدمة ال ب--ْبَهكْتْۤيا
 .  بعدئذ--َأنَنْتََرْم-تَتْ؛  يدخل--ڤيشَِتى؛  عالماً--تْڤااْچۤي؛ بصدق

 الترجمة
الخدمة بسوى  لفهمحق ا شخصية هللا العزيز بصفةي  فهمالفرد يستطيع ال

ل ودخستطيع ي آري بمثل هذا التتيم، يكتمل ذعندماو. التتيمية
 .ملكوت هللا

 التفسير
 إلى األخذ من شخصية اهللا العزيز فهم من يطلبل مفر ال. الخدمة التتيمية الصفيةتخمين أو دون الب امتداداتهو ِرشَْنكْالرب يستحيل فهم 

 يكشف ال :)٢٥\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في جاء. غامضة اهللا العزيزشخصية  حقيقة تبقىوف س وإال  الصفيالتيم يد على الخدمة التتيمية الصفية
 سوى ِرشَْنكْ فهمال يمكن . الجامعية هشهادتتخمينه أو  إلى ستناداً االرب فهم حدمكن ألي ال. )َسْرڤَْسيا ْپَركاشَه ْمناَه (كان يأل ذاته عن

 .في هذا المضمار تعين ال الجامعية شهاداتال. خدمة التتيم بهبذكره و
الخدمة . ْبَرْهَمْن فرديتها عندما تصبح النفسال تخسر . ِرشَْنكْالملكوت الروحي أو دار  دخولمؤهالً ل يصبح ِرشَْنكْكل من يبلغ العلم بـ

 عنينجاة تال. النجاة بعد حتى العلم هذا وال يزول وتيمهخدمة التتيم به والرب  وجود من بد الف موجودة دامت وما موجودة التتيمية
كلمة فهم  أحد ال يسيء ان يجب. ِرشَْنكْخالص لـذكر  في لكن الروحية الحياة في مع بقاء الفردية ةالماديالعينية مفهوم  نعري التع
 تعني ىيشَِتڤكلمة . وجود واحد وهي نظرية خاطئة فيفناء الفردية ب وحدة الوجود المطلقة نظرية تقول". فّي يدخل"تعني  التي ىيشَِتڤ

. بثمارها للتمتع بل فقد فرديته بهالي ال خضراء شجرة اللون أخضر طائر يدخل ،للمثال. لخدمته في صحبتهالرب دار  النفس دخول
وحدة الوجود ب لمؤمنل سعادة مصدر ذلك يكون قد. فيه ويندمج البحر في يصب الذي النهر مثلغالباً  أتباع وحدة الوجود المطلقة يضرب



ال  بالبحر السطحية المعرفة. ثمة مائيات كثيرة في اعماق البحر. البحر في كالسمكة بفرديته فظيحت الربفردية ب المؤمنالمطلقة لكن 
 .مائيات في اعماقهباللمام  االمن بد ال بل تكفي

الفهم محصور بقضاء  ان عشر الحادي الفصل في جاء. الخدمة التتيمية الصفية بفضل حق فهم اهللاغنى و ةالعلي الصفات  فهمالتيم يستطيع
 .الخدمة التتيمية ودخول ملكوته بشخصية اهللا العزيز فهمبقدرة الفرد على  أيضاً هنا التأكيد ويجري الخدمة التتيمية

 ْبهۤوتَ -ْبَرْهَم مقام إلى بدأ تقدم المريدي. )ْبهۤوتَ -ْبَرْهَم (المادية المفاهيم من الحرية مقام بلوغ  بعداهللا عن بالسماع الخدمة التتيمية تبدأ
 الشهوة زوال معشباع الحسي فيزداد تعلقاً بخدمته  االوشهوة الطمع أو ةالمادي بائالشو تالشى فتاهللا يبدأ بالسماع عن حالما ئياًتلقا

. أيضاً شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمهذا ما جاء في . حالةتلك ال في اهللاحقق فهم يبفضل هذا التعلق و ويتعرى من كل شوائبه المادية هقلب من والرغبات
 ْهي تَتْراپي تْناْپرايا -آ (النجاة  بعدالخدمة التتيمية تستمر :)١٢\١\٤( ِڤدانْتَ سۤوتَْرجاء في . النجاة بعدة العلي الخدمة التتيمية تستمر

لقد تقدم الكالم . مقامها األصليفي  الشخصية هويتها النفس استعادة بمثابة لتيمل ةيباقال النجاة  تعريفشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم فيجاء . )طَْمشْْدر
 تلك تتوقف ال. الخدمةمقام  هو للنفسالمقام األصلي  السبب، لهذا.  للرب العظيمالقدرة البينية الهبائية هي األحياء بأن المقام األصليعن 

 .الفعلي للحياة هو التحرر الخاطئة المفاهيم من التحرران ذ إ النجاة بعد الخدمة
 ٥٦\١٨. چ.ب

 َسـداي كَْرماٰنى اپـ - َسـْرڤَ

SavRk-MaaR<YaiPa Sada ku-vaR<aae MaÜyPaaé[Ya" )  
MaTPa[SaadadvaPanaeiTa XaaìTa& PadMaVYaYaMa( )) 56 ))  

 اهياپاشَْريڤْـ -  َمـْدنُٰوكوْرڤا
 يتنُوْپـاْپـَرساداْد َأڤ - َمتْ

 اْمياي َپـَدْم َأڤْـمْٰشـاشْـڤَـتَ
 المفردات

؛  ينال--تينُوْپاَأڤ؛  برحمتي--ْپَرساداتْ-َمتْ؛  تحت حمإيتي--ياهڤْياپاشَْر-َمتْ؛  يقضي--هڤانَكوْر؛  دائماً--َسدا؛  رغم--َأپي؛  أعمال--كَْرماٰني؛  الجميع--َسْرڤَ
 .  ال يهلك--َأڤْياياْم؛ دار --َپَدْم؛  األزلي--اشْڤَتَْمش

 الترجمة
 فإنه يصل ،األعمالتحت حمايتي، بشتى انواع الصفي   تيميلو قام
 .داري السرمدية الباقية إلى برحمتي

 التفسير
الزمان . السيد الروحي ممثله أو اهللا بتوجيهيتحرر المريد الصفي من الشوائب المادية بالعمل . اهللا حماية في تعني هياپاشَْريا ڤْ- َمْدكلمة 

 يدخله الدائب على ذكره وبتيم اللطف شديدالرب . والنهار الليل  طوالالعظيمالرب  بتوجيه خدمةال على يعكفال يحد المريد الصفي بل 
من  فيها شيء كلو يريالتغعليها  يطرأ ال التي تلك الدار العظمى خولهال ريب بد.  كل المصاعبعلى الرغم من َك لُوِرشَْنكْ ةالعلي دارال

 .العلم والبهجة والبقاء
 ٥٧\١٨. چ.ب

 يكَْرماٰن - ِشـتَسا َسـْرڤَتْـ

ceTaSaa SavRk-MaaRi<a MaiYa SaNNYaSYa MaTPar" )  
buiÖYaaeGaMauPaaié[TYa MaiÀta" SaTaTa& >av )) 57 ))  

 َپـَره - ا َمتْيْسَسنّْـۤيا يَِّم
 ايتْيـْم اوپاشْـروَچيُّ -ي بودّْه

  ْبَهـڤَمْٰه َسـتَـتَـتَّيتْـش - تْشَْم



 المفردات
 أ يلج--أوپاشْرۤيتْيا؛ يةتتيم أعمال --ْم يُّوَچ-بودّْهي؛  تحت حمإيتي--هَپَر-َمتْ؛  تاركاً--ْسياَسنّْۤيا؛  إلّي--َميِّ؛  العمل على أنواعه--كَْرماٰني-َسْرڤَ؛  بالفطنة--ِشتَساتْ

 .  صر--ْبَهڤَ؛  نهاراً ليالً--َستَتَْم؛  بوعي بي--هيتَّتْش-َمتْ؛ إلى

 الترجمة
 وفي هذه الخدمة التتيمية. حمايتيتحت ً دوما عملاو ّلي إفوض امرك
 . ال تنقطع عن ذآري،المثيلة

 التفسير
. تع الخادم بإستقالل شخصي بل يعمل بأمر مخدومهمتي ال. هبتوجيه خادمبصفة  بل ِرشَْنكْذكر ي العالم عندما بصفة سيد عمل الفردي ال
 توجيهب يعمل كان أْرجوَنن بأ هنا أحد ربما سأل.  بإيمانهأمرعمل بي بل والخسارة حالربب يتأثر ال العظيم السيدلحساب  العامل ادمالخ
 إلى باإلضافة الكتاب هذا في الواردة ِرشَْنكْعندما يعمل الفرد بتعاليم  .؟ِرشَْنكْ في غياب العمل  اإلنسانستطيعي كيف لكنشخصياً  ِرشَْنكْ
 هو فقط واحد هدف وجوب على  لداللتهاالنص هذا في األهمية بالغة َپَره -َمتْ السنسكريتيةكلمة ال. هي هي لنتيجةاف ِرشَْنكْ ممثل دايةه

 شَْنِركْ إلّي لقد عهد:"هذاتلبالقول  النحو هذا على هعمل  اثناءِرشَْنكْيذكر الفرد  ان يجب. وحده ِرشَْنكْ رضى ابتغاء ِرشَْنكْذكر  في العمل
ه ال ينبغي  انهنا التنويه قتضيي. ِرشَْنكْالخالص لـذكر ال هو هذا. النحو هذا على يعمل  فيماِرشَْنكْ يذكر ان الطبيعي من. "بهذا الواجب

. ِرشَْنكْ بأمر لينبغي له العمالخدمة التتيمية بل ال يدخل في نطاق  العمل من النوعهذا ذ  إعمله النزوي للرب العظيمثواب  وهب لإلنسان
 أولى عليه، وبناء. السيد الروحي الثقة لسان على السلسلة المريديةمن طريق  ِرشَْنكْ أمر يصدر. ال بد من التشديد على هذا االمر

 .بأمره عمليو ثقةروحياً  سيداً  عندما يتخذِرشَْنكْذكر  في حياته كمالالفرد  يضمن. السيد الروحي أمر  هوالحياة واجبات
 ٥٨\١٨. چ.ب

 يٰنچادوْر - ه َسـْرڤَتَّيشـتْـ - تْشَْم

MaiÀta" SavRduGaaRi<a MaTPa[SaadatairZYaiSa )  
AQa cetvMahªaraà é[aeZYaiSa ivNax(+YaiSa )) 58 ))  

 ياسيشْٰـيْپـَرساداتْ تَـر - َمتْ
 كاراْنِشـتْ تْـڤَـْم َأَهـنْٰتْـَأتَْهى 
 ياسيكْشْٰـنَـنْٰيڤي اسيشْٰـُرونَـ شْـ

 المفردات
؛  أنت--تْڤَْم؛  إذا--ِشتْتْ؛  لكن--َأتَْهى؛  ستتغلب--تَريشْٰياسي؛  برحمتي--ْپَرساداتْ-َمتْ؛  عوائق--يٰنچادوْر؛  الجميع--َسْرڤَ؛  في الوعي--هيتَّتْش؛  مني--َمتْ
 .  ستضيع--سيكْشْٰياڤينَنْٰ؛  ال تسمع--يسشْٰياُروَن شْ؛ األنا الزائفة ب--اراتْكَأَهنْٰ

 الترجمة
 ذا الكن. بنعمتي حياة المهايأة مصاعب آل جتازتسوف  صفيذآري الب

لي،  إيصغت ان دون ،األنا الزائفةخالل ذآر بل من بهذا المل لم تع
 .سوف تضلف

 التفسير
 ِرشَْنكْ يصبح. قلق كل من الكبيرة الحرية هذه فهم على األحمق يقوى ال. مبرر  دونحياته واجبات تنفيذ بصدد ِرشَْنكْ تيم ال يقلق

طالباً  والنهار الليل طوال خدمته إلى المنقطع لصديقه ذاته ويهب دوماً صديقه راحة على  ويسهرِرشَْنكْذكر  للعامل فيالحميم  صديقال
 استقالله  اإلنسانال يتوهم ان ينبغي. ولباسها البدني الماديعينية الذات  مفهومل األنا الزائفةب ينبغي عدم االنجراف السبب، لهذا. رضاه
 المادية حالما معضالتال من يعتقوف س لكنه صارمةال هابأحكام محكوم  بل هويشاء كيف العمل ةحري أو الطبيعة المادية أحكام عن
فعلياً  النفس المهيأة تعرف ال. التناسخ دوامة فيه ذاتنسى ينما  اِرشَْنكْ من ال يذكران  اإلنسان إلى يفطن ان ينبغي. ِرشَْنكْذكر  في يعمل
 السيد الروحي هؤكديالذي الصادر من قلبه و ِرشَْنكْ عمله بأمرل اليد قيطل ِرشَْنكْتيم  لكن ظورالمح العمل هو ماالواجب و العمل  هوما
 .الخارج من



 ٥٩\١٨. چ.ب

ي ايتْيكاَرْم آشْـراْد َأَهـنْٰ

YadhªarMaaié[TYa Na YaaeTSYa wiTa MaNYaSae )  
iMaQYaEz VYavSaaYaSTae Pa[k*-iTaSTva& iNaYaae+YaiTa )) 59 ))  

 ىاِسيَمـنْـي تإا يـْستْيُّونَـ 
يم اْس ِتىياڤَـساي ڤْـيِايشَٰتْـْهـ

 ياتيكْشْٰـيُّويـ نمْْٰس تْـڤاتيرِْٰپَركْ
 المفردات

 --ِتى؛  عزم--ڤْياڤَساياه؛ تماماً هذا باطل --هشَِٰا اۤيميتْْه؛  ترى--ىَمنْياِس؛  بذا--تيإ؛  لن َأقاتل--ىتْسييُّوَن ؛  إلىأ يلج--آشْريتْيا؛ األنا الزائفة --َرْمكاَأَهنْٰ؛  إذا--ياتْ
 .  ستعمل--كْشْٰياتييُّوين؛  أنت--تْڤاْم؛ الطبيعة المادية --هتيرِْٰپَركْ؛ لك

 الترجمة
ك سوف طبع. تضلوف سفل تقاتل، ملهدايتي ولًفقا و تعمل لم ذاإ
 .جبرك على القتالي

 التفسير
األنا بتأثير  وخالنه وجده معلمه قتل ذنب خشي هلكن الطبيعي كان القتال عمله عليه، وبناء. تْريياشَكْالـ شاكلةاً بتسم مفارساً أْرجوَن كان

النفس الذي يمثل نسيان  نسيانال هو ذاه. بالقتال يأمرهشخصياً  الحاضر امامه يزشخصية اهللا العز الفاعل، ناسياً هذات يعتبر كان. الزائفة
ن قدره يتب أحد يستطيع ال. الحياة تحقيقاً لكمال ِرشَْنكْ عمله هو العمل في ذكر  اإلنسانوجل ما على شر،وال خير الالربوضح ي. المهيأة

العمل  بل السيد الروحيممثله  أمر  أوشخصية اهللا العزيز أمر ب عدم اغفاليج. الربلذلك، خير سبيل هو العمل بهدى . ربلاكما يتبينه 
 .الظروف كلبهذا االمر دون تردد أو تحفظ فيحفظ سالمته في 

 ٦٠\١٨. چ.ب

 ايكاونِْتـِجـَن  - ڤَاْسـڤَـْبه

Sv>aavJaeNa k-aENTaeYa iNabÖ" SveNa k-MaR<aa )  
k-Tau| NaeC^iSa YaNMaaehaTk-irZYaSYavXaae_iPa TaTa( )) 60 ))  

ين اَهـه ْسـِڤـَن كَـْرَمٰنَبـدّْ
 هاتُْمواْن ي يَهستْشّْ ِنـمْٰكَْرتو

 تَـتْي پـٱ شُوڤَـأاسى يشْٰـيكَر
 المفردات

 ذاك --ياتْ؛  تحب--َهسيشّْتّْإ؛  ليس--َن؛  يفعل--كَْرتوْم؛  أعمال--اكَْرَمٰن؛  بطبعك--ْسِڤَن؛  مكتَف--َهه نيبدّْ؛ّي يا ابن كونْت--كاونِْتيا ؛ وليدة طبعك--ِجَن-ڤَاْسڤَْبه
 .  ذاك--تَتْ؛  حتى--َأپي؛ راديإ ال--شَهَأڤَ؛  ستفعل--كَريشْٰياسي؛  بالوهم--هاتُْمو؛ الذي

 الترجمة
ًملزما  ،لكن. غرورال لهدايتي بسببًوفقا عن العمل اآلن رض تع نكإ
ّآونتي ابن ياك، سوف تقوم بما اريد، تشاآلالعمل وليد ب ْ. 

 التفسير
 من لفردل مفر ال .اهللامن يختار العمل بهداية يتمجد  لكن شاكلتهعلى كل حي يعمل . اهللا بتوجيه العمل رفض ذا اشاكلتهمسار ب العمل

 ٦١\١٨. چ.ب
wRìr" SavR>aUTaaNaa& ôÕeXae_JauRNa iTaïiTa )  

>a]aMaYaNSavR>aUTaaiNa YaN}aaæ!aiNa MaaYaYaa )) 61 ))  



 مْٰتاناْبهۤو - ه َسـْرڤَإشْـڤَـَر
 يَهـتشْٰـطْيْرجوَن تٱِدِش  - ْدرِْٰه

 يتانْبهۤو - ْن َسـْرڤََمياْبْهرا
 اۤيماۤياي هانذْانْتْرارۤوي

 المفردات
؛  يسبب الترحال--ْبْهراَمياْن؛  يقيم--تيشْٰطَْهتي؛ أْرجوَن يا --أْرجوَن؛  في مكان القلب--ِدِش-تْرِْٰه؛ حياءاأل جميع --تاناْمْبهۤو-َسْرڤَ؛ شخصية اهللا العزيز --هإشْڤََر
 .  بسحر الطبيعة المادية--اۤيماۤيا؛  وضع--نيذَْهآرۤو؛  على آلية--يانْتَْر؛ األحياء جميع --تانيْبهۤو-َسْرڤَ

 الترجمة
َأرجون يا ،حي آل بوقل في الرب العظيميقيم   جميع حرآةويوجه  ،ْ
 .آالت من صنع القدرة المادية في راآبة الاألحياء

 التفسير
الفرد ليس مستقل  ان ِرشَْنكْالرب يقول . محدوداً بفطنته المحدودة كان القتال عدم أو القتال بصدد وقراره العظيم، ليمبالع أْرجوَن يكن لم

 تبقى الذات العليا لكن ا الماديبدنه تبديل كل ما يتعلق بعملها السابق بعد النفستنسى  . في القلببوجه الذات العليابل هو الذي يوجهه 
 التي النفوس المهيأة جميع اعمال الذات العليالذلك، توجه . النفس المهيأةالعالمة بالماضي والحاضر والمستقبل، شاهدة على كل اعمال 

 الذي البدن شاكلةبمسار  العمل على النفس المهيأة تجبر. الذات العليابتدبير  ة الماديقدرةالمن صنع  مادي بدنصورة في ثواب التنال 
 في بدن مناسب النفس المهيأة نزلت الماديةالقدرة  كذا،. ة بغض النظر عن السائقعتيادي االسرع من السيارةأ سباقال سيارة. هفي سجنت

 شخصية اهللا العزيز عن استقالله أحد ال يتوهم ان يجب.  في االمرالمهيأةللنفس  وال يد الذات العليا  بأمريتسنى لها به تحقيق ما رغبت
 .النص الالحق أمر وهو التسليميبقى في يده على االطالق وال بديل له عن بل 

 ٦٢\١٨. چ.ب

 َهىتْشّْـَچ مْٰـتَـْم ِاڤَ شَـَرنَٰ

TaMaev Xar<a& GaC^ SavR>aaveNa >aarTa )  
TaTPa[SaadaTPara& XaaiNTa& SQaaNa& Pa[aPSYaiSa XaaìTaMa( )) 62 ))  

 ْبهاِڤـَن ْبهاَرتَ - َسـْرڤَ
 مْٰي شـانْتمْْٰپـَرساداتْ َپـرا - تَـتْ
 شـاشْـڤَـتَْمي اسي ْپـراْپـْسمْْٰستْهانَـ

 المفردات
؛  سالم--شانْتيْم؛ علي --َپراْم؛  برحمته--ْپَرساداتْ-تَتْ؛  يا ابن ْبَهَرتَ--ْبهاَرتَ؛  من كل الوجوه--ْبهاِڤَن-َسْرڤَ؛  تسليم--َهىشّْتَّْچْم شَْرنَٰ؛  حتماً--ِاڤَ؛  إليه--تَْم

 .  أزلي--شاشْڤَتَْم؛  ستنال--ْپراْپْسياسي؛  المقام--ْمْستْهانَ

 الترجمة
فوز بالسالم توف س تهرحمبذ  ا،َََْبهرت سليل ياً تاما ًسلم له تسليما

 .دار الباقيةالاألخير والعلي و
 التفسير

 مختلف على المادي الوجود شقاء عنه رفعسي التسليم ذلكو حي كل قلب في النافذ  لشخصية اهللا العزيزالتسليم لإلنسانينبغي  ،السبب لهذا
 ْمَپَرَم ڤيشْنُوه ْدتَ(الرب كل الخلق هو ملكوت ن أل أيضاً روح هي المادة :)٢٠\٢٢\١( ِڤَد ْچِرفي جاء . النهاية في يضمن معاده كما أشكاله
 .)طَْهىنْڤايكو (الروحية السماء على تدل هنا ةالوارد َپَدْم ْمَپَرَملكن ) َپَدْم

 التسليم أمر ذن، ا.)طَهشْڤييَسنِّ ديِرْه اَهْمتْش َسْرڤَْسيا (األحياءفي قلوب جميع الرب يحل  :ْبهَچڤَْد چۤيتا من عشر الخامس الفصل يجاء ف
: ول بالقشخصية اهللا العزيز  هوِرشَْنكْ بأن العاشر الفصل في أْرجوَنتقدم قطع  لقد. ِرشَْنكْ مقتدرلل التسليم عنيي القلب  العليا فيذاتلل
 فحسب شخصيةال تجربته إلى ستناداً اليس األحياء جميع ودعومست شخصية اهللا العزيز هو ِرشَْنكْ بأن أْرجوَن سلم. ْدهاَم ْمَپَر  ْبَرْهَمْنْمَپَر
 . أيضاًڤْۤياَس و آسيتَ و ناَرَد: مراجع مثلال كبار شهادة إلى بل



 ٦٣\١٨. چ.ب

 مْٰتَـاۤيانَـْم آكْْهـۤيـْچِتى ي تإ

wiTa Tae jaNaMaa: YaaTa& Gauùad(GauùTar& MaYaa )  
ivMa*XYaETadXaeze<a YaQaeC^iSa TaQaa ku-å )) 63 ))  

چو اۤيـَم مْٰاتََريْهـچواْد ۤيْهـ
يڤ تَـْد َأِشـشِٰـنَٰيايـشْمرِٰ

 كوروتَـتْها ي َهـستْشّْاتِْهـي
 المفردات

-َنَأِششِٰ؛ على هذا --ِاتَتْ؛  يتدبر--ياشْڤيمرِٰ؛  من قبلي--َمۤيا؛  من المكنون--تََرْم-ْهياچو؛  مكنون--اتْۤيْهچو؛  وصف--تَْماۤيآكْْه؛  علم--ْمْچۤيانَ؛  إليك--ِتى؛  بذا--تيإ
 .  يقضي--كورو؛  ذاك--تَتْها؛  مثلك--َهسيشّْتّْإ؛  كما--ياتْها؛ تماماً -

 الترجمة
 .اعمل ما تشاءثم  هدبر بت.  خفاءخفى العلومشرحت لك أد ق، ها

 التفسير
 كما. العلم مكنون بفضلقطع شكواه ورغبته  فتنبهجةيعرف ال ْبهۤوتَ -ْبَرْهَم من يبلغ. أْرجوَن إلى ْبهۤوتَ -ْبَرْهَم سبق للرب توضيح لقد

 .كملأ علم لكنه  أيضاًْبَرْهَمْن علم عداد من وهذا َپَرماتْماصفة  أيضاً ِرشَْنكْ أوضح
 رفع شأنه فردال يستطيع كيف ْبهَچڤَْد چۤيتا فيالرب أوضح . النفسفي خيار الرب ال يتدخل . أْرجوَنلـ  هنا الخيار ِرشَْنكْالرب يترك 
 الصائب التبين بالذات العليا بأمر العمل ختيار افردلينبغي ل. قلبه داخل للذات العليا التسليم هي أْرجوَن إلى وصية وخير لوجوها كل من
 هو  لشخصية اهللا العزيزوالتسليمشخصياً  أمراً القتال أمر كان.  اإلنسانحياة كمال درجات أرفع ِرشَْنكْذكر  فيتأصل ال علىساعده ي مما
لرضوخ لهذا هو خير سبيل . التسليم فطنته قبل له تسمح ما بقدر نالشأ هذا تدبرلدى الفرد حرية  .الحق المطلق لخير وليس حياءاأل لخير
 .ِرشَْنكْالممثل المعتمد لـ السيد الروحيمن خالل  األمر هذا ويصدر. شخصية اهللا العزيز مرأل

 ٦٤\١٨. چ.ب

 اهي ْبهۤومْٰاتََمـيْهـچو - َسـْرڤَ

SavRGauùTaMa& >aUYa" é*<au Mae ParMa& vc" )  
wíae_iSa Mae d*!iMaiTa TaTaae v+YaaiMa Tae ihTaMa( )) 64 ))  

 ـهتْـشَ ڤَـمْٰٰنو ِمى َپـَرَمـرِٰشْـ
 يتإَهـْم ذِْمى ْدرِٰي ٱس طُوشْٰـإ

 تَـْميِتى ه كْشْٰٰـۤياميـ ڤَتُوتَـ
 المفردات

؛  شديد--ْمذَْهْدرِٰ؛  إلّي--ِمى؛ حميم أنت --سيشْٰطَه َأإ؛  أمر--ڤََسه؛ العلي --َپَرَمْم؛  مني--ِمى؛  اسمع--ٰنورِٰشْ؛  مرة ثانية--ياهْبهۤو؛  المكنون--تََمْم--ْهياچو-َسْرڤَ
 .  نفع--هيتَْم؛ لك --ِتى؛  أكشف--كْشْٰٰۤياميڤَ؛  لذا--تَتْه؛  بذا--تيإ

 الترجمة
سمع ا. صديقي الغالي ألنك موعلّأجل أمر، أبطن الحدثك عن اانني 

 .نفعكلهذا مني 
 التفسير

 لشخصية اهللا تسليمالمتمثل بال العلمبطون  أخفى عناآلن  له يكشفاخل القلب و دالذات العلياوجود  عن أْرجوَنلـ الرب  كشف لقد
ْبهَچڤَْد  تعاليمزبدة  ىللتأكيد عل عينه األمر هنا يكررهو و. )َمناها -َمْن (ذكريال تنقطع عن  :التاسع الفصل ختام فيالرب قال . العزيز
.  برمتهاِڤديةالحكمة الـ أوامر أهم هو هذا. ِرشَْنكْ حميم الصفي لتيمصودة لوهي مق  االعتيادي اإلنسانة تتعدى مداركصفوتلك ال. چۤيتا
 .األحياء ميعج بل وحده أْرجوَنواجب  ليس نفيذهوت العلم زبدة هو الصدد هذا في ِرشَْنكْ كالم
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 تُوْبَهكْـ - َمـنا ْبَهـڤَ َمـْد - َمـْن

MaNMaNaa >av MaÙ¢-ae MaÛaJaq Maa& NaMaSku-å )  
MaaMaevEZYaiSa SaTYa& Tae Pa[iTaJaaNae iPa[Yaae_iSa Mae )) 65 ))  

  نَـَمـْسكورومْٰ ماۤياجۤي - َمـْد
  ِتىمْٰايَسـتْـي سڤايشْياِاماْم 
 ِمىي سٱ وـيُّيجاِن ْپـريْپـَرت

 المفردات
 --َستْياْم؛  ستبلغ--إشْٰياسي؛  حتماً--ِاڤَ؛ إلّي --ماْم؛  يسجد--نََمْسكورو؛ إلّي --ماْم؛  عبادتي--ّياجۤي-َمتْ؛ يتيم --ْبَهكْتَه-َمتْ؛  صر--ْبَهڤَ؛  ذكري--اَمناه-َمتْ
 .  إلّي--ِمى؛  أنت--يَأس؛  حميم--ياهيْپر؛  أعد--ْپَرتيجاِن؛  إليك--ِتى؛ بحق

 الترجمة
 ال ًّليإ تأتي سوف هكذاو. وبايعني ياعبدن. تتيم بحبيوً دوما اذآرني
 .غالي صديقي الألنكاعدك بذلك . محالة

 التفسير
 ان لإلنساننبغي ي ال. لحسابه والعمل ذكره على المداومةو ِرشَْنكْلـ تيماً صفياً  اإلنسانيصبح ان وجوب هو العلم مكنون أخفى نا

 اليومية أعماله جميععلى وصل  العمل لإلنسانينبغي . ِرشَْنكْ ذكر إلى نقطاع االعلى نحو يناسب حياته صياغة بل سمياًر متأمال يصبح
بهذا  يعمل من كلن بأالرب وعد . والنهار لليلا طوال ِرشَْنكْ ذكر عن االنقطاع لىع ىويقعلى نحو ال يعود  حياته تدبير وِرشَْنكْـب
 أْرجوَنلـ هذا  العلم مكنون أخفى عن الكشف جرى. لوجه وجهاً ِرشَْنكْقوم بخدمة ي حيث ِرشَْنكْ دار إلى رجوعه يضمن ذكر الصفيال

 .أْرجوَن مقام نيل كمالو ِرشَْنكْ من التقرب أْرجوَن خطى على يسير من كليمكن لو. ِرشَْنكْ صدقاءاقرب ا من ألنه
 ،الوجه جميل السمرة زرقاوي فتىصورة   وهياالثنتين اليدين ذات صورته في ِرشَْنكْ على العقل جمع وجوب على األلفاظ هذهتشدد 
 لإلنسانينبغي . ِڤدية الـسفاراأل من  وغيرهاهيتاْم َس-ْبَرْهَم في ِرشَْنكْ أوصاف ترد.  ويحمل نايهرأسه شعر في طاووس ريشة يشكل
 وال تحد ال الربوجوه  .الحق المطلق جوهو من هاسوا إلى انتباهه يحيد ان  دونِرشَْنكْ للرب ليةواأل الصورة هذه على عقله جمع

 العقل جمع. جوَنأْر أمام ماثالً كاني ذ الجهالو على عقله ينبغي للمريد جمع لكن وغيره ڤَراَهى و راَم و َننارايا و نوشْڤي مثل تحصى
 .اعز اصدقاءه من ألنهال  اأْرجوَنلـ  عن هذا العلم ِرشَْنكْما كشف و العلم، مكنون أخفى هو ِرشَْنكْ صورة على
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 اياْجيتْـياْن َپـرْدْهْرم - َسـْرڤَ

SavRDaMaaRNPairTYaJYa MaaMaek&- Xar<a& v]Ja )  
Ah& Tva& SavRPaaPae>Yaae Maae+aiYaZYaaiMa Maa éuc" )) 66 ))  

  ڤْـَرَجمْٰـ شَـَرنَٰمْٰماْم ِاكَ
 يُّوپاِپـْبْه -  َسـْرڤَمْٰ تْـڤامَْٰأَهـ
 ـهشَتْـوـشما ي امۤيشْٰـىيكْشَٰـُمو

 المفردات
 --پاِپْبْهياه؛  الجميع--َسْرڤَ؛  أنت--تْڤاْم؛  أنا--َأَهْم؛  ذهب--ڤَْرَج؛  تسليم--ْمشََرنَٰ؛  فقط--ِاكَْم؛  إلّي--ماْم؛  يطرح--تْياْجيايَپر؛  الدين على أشكاله--ْدَهْرماْن-َسْرڤَ
 .  هموم--هتْشَشو؛  ليس--ما؛  سأنجي--اميۤيشْٰىيكْشَُٰمو؛ السيئاتمن 

 الترجمة
ك من آل وف احررس. اعرض عن آل ضروب الدين واقتصر على التسليم لي

 .تخف ال. ذنوبك
 التفسير



 المراتبو الروحية الحياةقامات م مختلف وَپَرماتْماو  ْبَرْهَمْنتوضح  التي الدين وطرق العلم أصناف مختلفعن الرب  كشفلقد 
اآلن  ْبهَچڤَْد چۤيتاالرب  يوجز. تحدد سبل الدين التي وغيرها والتأمل والعقل ضبط الحواسو التعلق عن والتجرد الزهد،قام وم جتماعية،اال
ويعده ثواب وف يرفع عنه الس التسليم هذا ألن له التسليم على واالقتصار تقدم بحثها التي سبلال كل ك بترأْرجوَن إلى ار االمرداصب

 .ة الشخصيةبالحماي
  اإلنسانيظن ان يحتمل عليه، وبناء. ِرشَْنكْالرب عبادة  إلى االخذ علىوحده  القادر هوثواب الالمتحرر من  ان السابع الفصل في جاء
 وفس ِرشَْنكْ شْرّي ـل التسليم مجرد ان الشكوك هذه زالةإل هناالرب يقول .  قبل التحرر من رهن كل ذنوبهالتسليم على يقوى لن انه

 هو ِرشَْنكْ ن التسليم دون أي تردد بألإلنسانينبغي . لتحرر منهال ضافي اجهد بذل إلى حاجة  دونماتلقائياً جميع ذنوبه من الفرد يحرر
 . والتسليم له بحب وإيماناألحياء لجميع العظيم صالمخلّ

 ):٦٧٦\١١ (ڤيالَس-َهكْتيْب-َهري كتاب هذه، في كِْرشَْنعملية التسليم لـ
أنوك َپهياْسيا َسنْكَلْلْۤو
 نَْمڤَْرَجلْياْسيا ۤوْپراتيك

 تي ڤيڤاُسوَركْشيشْياتۤي
 ُچوْپتِْرتِْڤى ڤََرنَْم تَتْها

 كاْرڤَنْيى-نيكِْشَپ-آتَْم

 مرتبته بواجبات نسان اإلقد يقوم. الخدمة التتيمية إلى نتهيت التي الدينية صولاأل يقتضي االقتصار على قبول الخدمة التتيمية هجن
. ِرشَْنكْذكر  كمال إلى ينبغي تجنب كل ما ال ينتهي. الجدوى قليلة فإنها ِرشَْنكْذكر صعيد  إلى ترفعه تلك الواجبات لم ذا ا لكناالجتماعية
 القلق بشأن معاشه إلى له حاجة ال. الظروف كل وفي المصاعب كل من يحميهوف س ِرشَْنكْ أنيكون بالغ الثقة ب ان لإلنسانكما ينبغي 

 الفرد يتحررسوف . حياته في الوحيد هتقدم سند ِرشَْنكْ واعتبار الدوام على عجز بال اإلنسانيشعر ان يجب. أمره ِرشَْنكْ يتولىوف سذ ا
تلفة وسبل تصفية مخ ينيةق دائثمة طر. جدياً ِرشَْنكْتام لـذكر  في الخدمة التتيميةب شغلني حالماالطبيعة المادية تلقائياً  شوائب كل من

وف س ِرشَْنكْـ لالتسليم مجرد ألنليها  ايحتاج ال ِرشَْنكْـ ليسلم من لكن وغيرها باطنيال يُّوچيالـالتأمل  وأ العلم نميةتوصي بت مختلفة
 . هسيئات كل من ويتحرر واحدة دفعة التقدم كل يحرز فطائل بال الوقت تضييع عليه يوفر

 هڤيْدها شََرناَچتي-شَذْ

 الجميلة الصورةؤخذ بي منالمحظوظ هو و. ساحر العظيمال ألنه ِرشَْنكْ اسمه. ِرشَْنكْالجميلة لـ ةصورال إلى االنجذابينبغي للفرد 
 وبعضها مفتون الذات العليا صورة إلى منجذب اوبعضه ْبَرْهَمْن ـب متعلق ابعضه ، كثيرةستعالء إلى االالفرق الداعية. در العظيمتقملل

 عبادة آخر، بكالم. تعلي االرفعسفإنه الم ِرشَْنكْالرب يفتتن ب من ،هذا وفوق ،اهللا العزيزشخصية  صورةفتتن بي من لكن بالوجه الشخصي
اهل النظر و يُّوچۤيْز كَْرَم من كل تضم ستعالء إلى االالفرق الداعية. ْبهَچڤَْد چۤيتا مجمل وصفوة العلم مكنون أخفى هي ذكر تام في ِرشَْنكْ
ربما .  هناالمغزى بالغة "تقلق ال" أو "تخف ال"تعني  التي هتْشَشو ما :عبارة. جميعاً خيرهم صفي الالتيم لكن التيمو التصرفقوى طلبة و

 .الجدوى عديم القلق هذا لكن الدينكافة سبل  عن التخليو ِرشَْنكْـ لالتسليم القلق بصدد  اإلنسانساور
 ٦٧\١٨. چ.ب

إ ايتَـَپـْسـكا ِتى نامَْٰد

wd& Tae NaaTaPaSk-aYa Naa>a¢-aYa k-dacNa )  
Na caéué[Uzve vaCYa& Na c Maa& Yaae_>YaSaUYaiTa )) 67 ))  

 ـَنتْـشَا كَدايناْبَهـكْتا
 مْٰايـتْشْ ڤاىـِڤشَٰاشـوشْـرۤوتْـشنَـ 

 ياتياسۤويْبْهـٱ ويُّ مْٰ تْـشَ مانَـ
 المفردات

 --ىِڤشََٰأشوشْرۤو؛  أيضاً-- تْشَ؛أبداً --َن؛  في مطلق وقت--َنتْشَكَدا؛ التيم غير -- َأْبَهكْتايا؛أبداً --َن؛  غير المجاهد-- ِاتََپْسكايا؛أبداً --َن؛  من قبلك--ِتى؛  هذا--َدْمإ
 .  حسود--ياتي َأْبْهياسۤو؛ الذي--ياه؛  تجاهي--ماْم؛  أيضاً-- تْشَ؛أبداً --َن؛  واجب الكالم--ياْمتْشْڤا؛ التتيميةالخدمة غير العامل في 

 الترجمة



في الحياة أو غير  رتاضينالمال داعي لشرح هذا العلم الخفي لغير 
 . لمن يحسدني والالخدمة التتيمية،بنشغلين تتيمين، أو غير المالم

 التفسير
 في الخدمة التتيمية في جهداً يبذل ولم الدينية،ق ائالطر رياضات لمن لم ينجز ِرشَْنكْ أي التسليم لـهذا العلم مكنون أخفى عالم اال ينبغي

 مع. ِرشَْنكْ مةعظ يحسد من أوال اكثر  تاريخية شخصية ِرشَْنكْمن يعتبر  األخص وعلى ،صفي تيم بخدمة يقم لم ومن ،ِرشَْنكْذكر 
 شتى بطرقوتحميل معانيه وتعاليمه  ْبهَچڤَْد چۤيتابعبادته بسبل اخرى مثل كتابة التعليقات على  ِرشَْنكْ حساد من  الجنيقوم بعض ،ذلك

 . الظاهرةالمدارك وراء ْبهَچڤَْد چۤيتا غرض. التعليقاتتلك  تجنبعلى الوجه الصحيح  ِرشَْنكْ فهم طلبي من كليجب على  لكن لالرتزاق
 حبالتتيم بمن يتظاهر بان  كما ِڤديةالـ بل متقيداً بالسبل كان غير حسياً وان حتىالخدمة التتيمية اذا اغفل  هفهم على أحد يقوىال 
  العزيزشخصية اهللا  انهْبهَچڤَْد چۤيتا فيلمجرد اعالنه  ِرشَْنكْ دونحسي نمم ثيرك ثمة. هفهم على يقوى ال هذكر إلى نقطاعاال دون ِرشَْنكْ

 علىيستحيل . فهمه عنقصورهم ل ْبهَچڤَْد چۤيتا على طالعهم انبغيي وال ِرشَْنكْهناك عدد كبير من حساد . له ند وال يكبرهكبير  الالذي 
 .الصفي تيمه على يد ِرشَْنكْ فهم  دونْبهَچڤَْد چۤيتا على تعليق كتابة ألحد حقي ال. يمان االذا كان عديم اْبهَچڤَْد چۤيتا أو ِرشَْنكْ فهمأحد 

 ٦٨\١٨. چ.ب

إا ي مْٰايْهـچو مْٰ َپـَرَمـمَْٰد

Ya wd& ParMa& Gauù& MaÙ¢e-Zvi>aDaaSYaiTa )  
>ai¢&- MaiYa Para& k*-Tva MaaMaevEZYaTYaSa&XaYa" )) 68 ))  

 ياتيْدهاْسيـڤْ َأْبهْبَهكِْتـشْٰ - َمـْد
 تْـڤارِٰ كْمْٰ َپـرايِّ َممْْٰبَهكْتي
 اهيـشَـمْٰتى اَسـڤايشْياِاماْم 

 المفردات
-َپراْم؛  إلّي--َميِّ؛ الخدمة التتيمية --ْبَهكْتيْم؛  يوضح--َأْبهيْدهاْسياتي؛ التيم بين --وْبَهكِْتٰش؛  لي--َمتْ؛  سر مكنون--ْهياْمچو؛  أغلب--َپَرَمْم؛  هذا--َدْمإ ؛ الذي--ياه
 .  دون شك--شَياهَأَسمْٰ؛  يبلغ--شْٰياتيِا؛  حتماً--ِاڤَ؛  إلّي--ماْم؛  يفعل--تْڤارِٰكْ؛ علي -

 الترجمة
.  الصفيةضمن الخدمة التتيميةي ،لتيمل عظيمال السرهذا شرح ي من
 ّ.ليإ رجعي النهاية وفي

 التفسير
ال و هو كما ِرشَْنكْ يقبل ال منكل .  على سواهمْبهَچڤَْد چۤيتا أو ِرشَْنكْ فهم تعذرل وحدهم ِرشَْنكْ تيم بين ْبهَچڤَْد چۤيتا بحثعموماً  يوصى
 لقبولمن لديهم استعداد ل ْبهَچڤَْد چۤيتا ينبغي شرح. على هواه فيجرم بحقه  چۤيتاْبهَچڤَْد ملك صالحية شرحي ال ،هو كما ْبهَچڤَْد چۤيتايقبل 

 ْبهَچڤَْد چۤيتا عرض إلى يسعى من كلمع ذلك، . تخمينال ألهل وليس وحدهم لتيمه ألنه كتاب مقصود شخصية اهللا العزيز بصفة ِرشَْنكْ
 . معاده مما يضمنصفي الالتتيم ويبلغ هتتيم فسوف يتقدم في تصرف دون

 ٦٩\١٨. چ.ب

 ـوٰشىيـشْٰنَـ تْـشَ تَْسماْن َمـنـو

Na c TaSMaaNMaNauZYaezu k-iêNMae iPa[Yak*-taMa" )  
>aivTaa Na c Mae TaSMaadNYa" iPa[YaTarae >auiv )) 69 ))  

 َمـهـتَّرِٰكْ - اييْن ِمى ْپـريتْـشكَشْـ
 تا نَـ تْـشَ ِمى تَـْسماْديْبَهـڤ
 ي ْبهوڤُرواتَيياه ْپـريَأنْـ



 المفردات
 --تْشَ؛  وال--َن؛ سيصبح --ْبَهڤيتا؛  حميم أكثر--تََمه-تْرِٰكْ-يايْپر؛  إلّي--ِمى؛  كاني أ--يتْتْش كَشْ؛ بين الرجال--وٰشىيَمنوشْٰ؛  منه--تَْسماتْ؛  و-- تْشَ؛أبداً --َن
 .  في هذا العالم--ْبهوڤي؛  أعز--تََره-يايْپر؛  آخر--َأنْياه؛  منه--تَْسماتْ؛  إلّي--ِمى؛ و

 الترجمة
يوجد  ال .منه يّعل زّأع خادم العالم هذا في يوجد ولن

 ٧٠\١٨. چ.ب

 مَْٰمـإ اي اِتى تْـشَيشْٰـىيَأدْهـ

ADYaeZYaTae c Ya wMa& DaMYa| Sa&vadMaavYaae" )  
jaNaYajeNa TaeNaahiMaí" SYaaiMaiTa Mae MaiTa" )) 70 ))  

 هيُّوڤَـآـڤاَدْم مْٰ َسـمْٰايْدَهـْرْمـ
 َن ِتـناَهـْميْچاي - اَنۤيـْچ

إ هيِمى َمـتي تإاْم ۤيشْٰـطَه ْسـ
 المفردات

؛  من قبله--ِتَن؛  بالقربان--يىَنچيا؛  علم--ْچۤياَن؛  لنا--هيُّوآڤَ؛  حوار--ڤاَدْمَسمْٰ؛  مقدس--ْدَهْرْمياْم؛  هذا--َمْمإ ؛ الذي--ياه؛  أيضاً--تْشَ؛  سيدرس--شْٰياِتىَأْدْهي
 .  حكم--هَمتي؛  لي--ِمى؛  بذا--تيإ؛  سوف--اْمۤيْس؛  قدس--شْٰطَهإ؛  أنا--َأَهْم

 الترجمة
 .بفطنتهيعبدني  ،هذا المقدس حوارنا يدرس من أنب نِعلُأو

 ٧١\١٨. چ.ب

 اشْ تْـشَيسـۤو أنَاْنشْـَردّْهاڤ

é[ÖavaNaNaSaUYaê é*<auYaadiPa Yaae Nar" )  
Saae_iPa Mau¢-" éu>aamçaek-aNPa[aPanuYaaTPau<Yak-MaR<aaMa( )) 71 ))  

  نََرهوي يُّاْد َأپـۤيوٰنرِٰشْـ
 كاْنلُوهاْل وْبموكْتَـه شي پـٱ ُسو

 اْمٰنـكَـْرَم - اياتْ پونْٰۤيْپـراْپـنو
 المفردات

؛  محرر--موكْتَه؛  أيضاً--َأپي؛  هو--َسه؛  إنسان--نََره ؛ الذي--ياه؛  حتماً--َأپي؛  يسمع--اتْۤيٰنورِٰشْ؛  و--تْشَ؛  غير حسود--ياهۤوَأنَس؛  مؤمن--ڤاْن-شَْردّْها
 .  التقي--اْمكَْرَمٰن-ياپونْٰ؛  ينال--اتْۤيْپراْپنو؛  كواكب--كاْنلُو؛  المسعود--وْبهاْنش

 الترجمة
 كواآبال ويدخل ذنوبه من يتحرر حسد، دون ،بإيمان إليه يصغيومن 

 .الصالحينالمسعودة مقام 
 التفسير

 يحدث لكن  دون سواهملتيمهمما يعني انه مقصود  الفصل هذا من والستين النص السابع فيحساده  إلى ْبهَچڤَْد چۤيتا شرحالرب  حظر
لقاء محاضرات  إلى اِرشَْنكْ تيمفما الذي يدفع  ِرشَْنكْ تيم من الحاضرين جميع يكون ان يتوقعه دروساً عامة ال تيم أحد اعطاء أحياناً
شخصية اهللا   هوِرشَْنكْيمان بأن  اه بالضرورة ولديهمحسادفإنهم ليسوا من  ِرشَْنكْ تيمكانت الغالبية من غير ن إ وانه هنا يوضح .؟عامة
 ينال فالصالحين كواكب فلك صفي مما يمكنهم من بلوغتيم إلى  واصغا ذاا الحال عملهم في سيئات كل من أمثالهم يتحررسوف  .العزيز
لكل   الصفيالتيم يتيح األساس، هذا على. التتيم الصفي طلبوني ال كانوا وان حتى ْبهَچڤَْد چۤيتاإلى  صغاء االبمجردثواب ال نوالمستمع
  .ربال تيم من يصبح ان له ليسهل هسيئات كل من التحرر فرصة إنسان



 هنا المغزى بالغة ْمناكَْرَم -اينْپوكلمة . العموموجه  على بسهولة ِرشَْنكْذكر  إلى يأخذون الصالحين من عملهم سيئات من المتحررين نا
أو فلك النجم القطبي ون دون بلوغ التصفية التامة بعد، يدخل الخدمة التتيمية من يصلح حالهم بقضاء. ميعظال قربانالاء قض إلى ألنها تشير

 .ربال تيم كبار من وهو ْدْهروڤَ َمهاَرَجالذي يملكه ) لُوَك ڤَْدْهرو(األفالك 
 ٧٢\١٨. چ.ب

  پاْرتَْهىمْْٰهروتَـتْشّْْد ِاتَـتْ يـشّكَتْ

k-iÀdeTaC^]uTa& PaaQaR TvYaEk-aGa]e<a ceTaSaa )  
k-iÀdjaNaSaMMaaeh" Pa[<aíSTae DaNaÅYa )) 72 ))  

تْ ِشـتَساتْـ نَٰـِرْچكايايـڤَـ
 َسـمُّوَهـه - اَنۤيـْچْد َأيشّتْـكَـ

 ْدَهـنَـنَْۤجياـشْٰـطَْس ِتى ْپـَرنَٰ
 المفردات

؛  الجهل--ْچۤياَنَأ؛  سواء--يتْشّكَتّْ؛  بالعقل--ِشتَساتْ؛ نتباه تامإ ب--نَِٰرْچَأ-َكِا؛  من قبلك--اۤيڤَتْ؛ تْهارِٰ يا ابن ْپ--پاْرتَْهى؛  سمع--شْروتَْم؛  هذا--ِاتَتْ؛  سواء--يتْشّكَتّْ
 . )أْرجوَن(قاهر الثروة   يا--ْدَهنَنَْۤجيا؛  لك--ِتى؛  زال--شْٰطَهْپَرنَٰ؛  الوهم--َسمُّوَهه

 الترجمة
َأرجون ،غانم الغنى ياهل سمعت   تددتب وهل؟ حضور ذهنبآل هذا  ،ْ

 ؟ك وظلمة جهلك اآلنأوهام
 التفسير

، وجه أتم على ْبهَچڤَْد چۤيتا فهم ذا اما أْرجوَن من االستفسار واجبه من كان ،السبب لهذا. أْرجوَنلـ  السيد الروحي بدور يقومالرب  كان
 أو ِرشَْنكْ ل مثسيد روحي ثقة من َچڤَْد چۤيتاْبه يسمع من كل. األمر تطلب لو كله ْبهَچڤَْد چۤيتاحتى  أو نقطة، مطلق لتوضيح مبدياً استعداده

من يحالفه الحظ كل و.  اهللاكالم بل قصص خرافية كاتب أو شاعرمن تأليف وضعي  كتاب ليس ْبهَچڤَْد چۤيتا. ه بالكليةيتالشى جهل ممثله
 .ظلمة الجهل منجه تحرره وخرو المحتم منف السيد الروحي الثقة ممثله أو ِرشَْنكْ من التعاليم هذه إلى الستماعبا

 ٧٣\١٨. چ.ب

 اوڤاتْـشَ اْرجوَن

AJauRNa ovac )  
Naíae Maaeh" SMa*iTalR/BDaa TvTPa[SaadaNMaYaaCYauTa )  

iSQaTaae_iSMa GaTaSaNdeh" k-irZYae vcNa& Tav )) 73 ))  

 ـْدهاْر لَـْبيترِٰهـه ْسْمُمو طُونَـشْٰـ
 وتَيتْشاۤيـَمْپـَرساداْن  - تْـڤَـتْ
 َسـنْـِدَهه - ـتَي َچْسمٱ تُويْسـتْه

يكَر  تَـڤَمْٰـنَـتْـشَ ڤَـىيـشْٰ
 المفردات

 أيها العاصم --يوتَتْشَْأ؛  من قبلي--َمۤيا؛  برحمتك--ْپَرساداتْ-تْڤَتْ؛  إستعاد--لَْبْدها؛ ذاكرة --تيهرِْٰسْم؛  وهم--َههُمو؛  زال--نَشْٰطَه؛ أْرجوَن قال --ه أوڤاتْشَأْرجونَ
 .  لك--تَڤَ؛  أمر--نَْمتْشَڤَ؛  سأنفذ--ىيكَريشْٰ؛  كل الشكوك--َههَسنِْد؛  زال--تََچ؛  أنا--َأسمي؛  قائم--ْستْهيتَه؛ شْٰنَٰرِٰكْ

 الترجمة
َأرجون اجاب َْرشنْآ يحبيبيا  ،اآلن يأوهام ارتفعت لقد: ْ أيها  ،ِ

اقف اآلن بثبات بعد زوال انني . برحمتك يذاآرت استعدتو العاصم،
 .بأوامرك للعمل ستعداداال هبةشكوآي، وعلى أ

 التفسير



 تهيأت. اهللا تقوم بخدمة النفس ان تْشايتَنْيا المولى يقول. الذات هو ضبط األحياءغرض . اهللا بأمر بالعملتقوم  أْرجوَنيمثلها لتي  ااألحياء
 )ماۤيا (الطبيعة المادية سوى خدمةوال خيار لها  بالخدمة النفستقوم . وتتحرر بالعمل به المبدأ هذاالطبيعة المادية عند نسيانها في  النفس

 النفستخدم . الطبيعة المادية عند اختيار خدمة ترتهن لكنها اهللاها المحررة االولية عندما تختار خدمة ت في حالالنفستبقى . اهللا خدمة وأ
ترتفع عند  التي الطبيعة المادية ي هه وهذالعالم سيدةتوهم انها ت ،ذلك ومع .ورغباتها بشهوتهاة في هذا العالم المادي مرتهنة فتونالم
 هو كان لوال يعود يفقه انه انه درجة  إلى فطنته فتنعدم اإللهية اإلنساندعوى هي  ماۤيا فخاخ آخر. بمشيئته فتسلم هللا بالعمل النفسرر تح
 من النجاة. الطبيعة المادية شباك آخر هي وبناء عليه، تلك. عين االعتباربأخذ ذلك ي ال لكنه؟ الشك فريسة وقوعه يعلل كيفف ربال

. العلم نقيض تعني َهىُمو. النص هذا في األهمية بالغة َهىُموكلمة  .بأمره العمل على والموافقة ِرشَْنكْالرب  فهمعني ت لماديةالطبيعة ا
الطبيعة  على السيطرة  فيطلبالمادي العالم هذا انه المتمتع ب اإلنسانيعتقد لكن لربل زليةاأل خادمةال هي النفس ان الفهم هو يقيالحق العلم
 يوافق. الصفي تيمه رحمة أوالرب  سوى برحمة ايهعل التغلب يمكن وال الطبيعة المادية ي هههذ. هذا الفهم الصحيح نم عوضاً يةالماد

 .هأوهامتزول  حالما ِرشَْنكْبذكر  العمل على اإلنسان
 على والمالك العليم السيد هو اهللان تنسى انها  حد إلى قدرة الخارجيةبال مفتونة النفس المهيأة. ِرشَْنكْ بأمر العمل يعني ِرشَْنكْذكر 
  سيدالمقتدر هو كما. األحياءو الطبيعة الماديةسيد  هو. هتيم وال سيما األحياء صديق هو. تيمه على يشاء ا والقادر على اغداق مطالقاال

 لكن عنه معرضاً ماۤيا وناً في خدمةمفت يبقى يعرفه ال من كلو. ايضاً هلتيم هذات قادر على وهب شخصية اهللا العزيز .قديمال الزمان
 صديقه ليس ِرشَْنكْ ان الفهم أْرجوَن استطاع. شخصية اهللا العزيز من ْبهَچڤَْد چۤيتا إلى  بعد االستماعالطبيعة الماديةمن  تحرر أْرجوَن
 القتال على أْرجوَن وافق. بلغ العلمي ا عندم بديهياًِرشَْنكْـليسلم الفرد . فهم حق ِرشَْنكْ فهملقد . أيضاً شخصية اهللا العزيز بل فحسب

 .شخصية اهللا العزيز أمرب للقتال ونباله مهاسهحمل  إلى  فعادالزائد السكان عدد بإنقاص مشيئته فهم حالما ِرشَْنكْ أمر بمقتضى
 ٧٤\١٨. چ.ب

 اوڤاتْـشَ َجيانَْس

SaÅYa ovac )  
wTYah& vaSaudevSYa PaaQaRSYa c MahaTMaNa" )  
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 اي ڤاسوِدڤَـْسمَْٰأَهـ ىتإ
 ا تْـشَ َمـهاتْـَمـنَهيپاْرتَْهْس

 ـْمشََٰمـْم َأشْـراوإـڤاَدْم مَْٰسـ
 ـْمـنَٰشََٰهـْر - َمُرو مَْٰأْدْبهوتَـ

 المفردات
 --َمْمإ؛  حوار--ڤاَدْمَسمْٰ؛ نان جليلتا ذات--آتَْمنَه-هاَم؛  أيضاً--تْشَ؛ أْرجوَن و--پاْرتَْهْسيا؛ شْٰنَٰرِٰكْ --ڤاسوِدڤَْسيا؛  أنا--َأَهْم؛  بذا--تيإ؛ ياَسنَْۤج قال --ياه أوڤاتْشََسنَْۤج
 .  يسبب إقشعرار الجلد--ْمنََٰهْرشَٰ-َمُرو؛  رائع--َأْدْبهوتَْم؛  سمع--ْمَأشْراوشَٰ؛ هذا

 الترجمة
َْرشنْآ ينتمجيد ينذات حوار سمعت هكذا: ََْسنجيا قال َأرجونو ِ ، الذي من ْ

 .يبدنروعته يقشعر 
 التفسير

كل شيء  َجيانَْسأبصر ". ؟تَْرِشكوروكْ الحربيميدان ال في يحدث ماذا:"قائال ْبهَچڤَْد چۤيتا بداية في َجيانَْس مساعده من ْدْهِرتَراشْطَْر استفسر
م ولن ين عظيمتين، لذاتهذا الحوار الهام بين  ألن رائعاً الحوار كان. للملك ما كان يدور هناك  فروىڤْۤياَس سيده الروحي برحمةفي قلبه 

 وناجحة سعيدة حياتنا تصبح سوف .أْرجوَن جليلالتيمه  إلى وقدراته ذاته عن شخصية اهللا العزيز كان حواراً رائعاً لكالم. يسبق له مثيل
ر النصر يحض ان  مستخلصاًْدْهِرتَراشْطَْر إلى الحوار روىذلك ف َجيانَْس أدركلقد . ِرشَْنكْ فهم أجل من أْرجوَن خطى على عندما نسير

 .أْرجوَن و ِرشَْنكْبحضور 



 ٧٥\١٨. چ.ب

 ْهروتَـڤاْنتْشْ شْْپـَرسادات - ڤْـۤياَس

VYaaSaPa[SaadaC^]uTavaNaeTad(GauùMah& ParMa( )  
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  َپـَرْممَْٰهـاْم َأيْهـچوِاتَـْد 
يُّ اتْـٰنشْٰرِٰـشْـڤَـراتْ كِْچيُّو مْٰـوَچ

 اْميتَـه ْسـڤَـايساكْٰشـاتْ كَتْـَهـ
 المفردات

المتصرف  من --شْڤَراتْإ-َچيُّو؛ يُّوچا --ْم يُّوَچ؛ علي --َپَرْم؛  أنا--َأَهْم؛  مكنون--ْهياْمچو؛  هذا--ِاتَتْ؛  سمعت--شْروتَڤاْن؛ ِدڤَڤْۤياَس برحمة --ساداتْْپَر-ڤْۤياَس
  .شخصياً --يامْسڤَ؛  يكشف--هكَتَْهياتَ؛  مباشرة--اتْٰشساكْ؛ شْٰنَٰرِٰكْ من --اتْٰنشْٰرِٰكْ؛ العظيم

 الترجمة
َڤياس برحمةلقد سمعت  المتصرف  من مباشرة الحوار الحميم هذ ْۤ

َْرشنْآالعظيم  َأرجون إلى الذي آان يتكلم ،ِ  .ًشخصيا ْ
 التفسير

 بواسطة ِرشَْنكْ فهم مما يوجب ڤْۤياَس برحمة شخصية اهللا العزيز فهم استطاعنه بأبدوره  أقر الذي َجيانَْس ـل الروحي سيدال ڤْۤياَس كان
 سلسلةاللغز  هو هذا. مباشرة تجربة تبقى التجربةان مع  الشفاف الوسيط هو السيد الروحي. مباشرة بصورة وليس السيد الروحي

 من كبير عدد يوجد. ثقة السيد الروحي يكون  عندماأْرجوَن سمعها كما مباشرة بصورة ْبهَچڤَْد چۤيتا  سماعمريدال يستطيع.  العليةالمريدية
 من وكل ،له التسليموهو  ْبهَچڤَْد چۤيتا في واضح ِرشَْنكْ أمر .يُّوچيةالـ رياضاتجميع ال سيد هو ِرشَْنكْ لكن عالمال أرجاء في يُّوچۤيينالـ
 .ْمشاَسْرِڤ أپي يُّوچيناْم: السادس الفصل من النص األخيرهو تأكيد  هذا. الفائقيُّوچّي الـ هو يفعل
العلية  السلسلة المريدية إلى نتسابهإل أْرجوَن مرجعية تعادل ڤْۤياَسمرجعية  عليه، وبناء. ڤْۤياَس لـالسيد الروحي و ِرشَْنكْمريد  هو ناَرَد
 منكل . ڤْۤياَس برحمة هحواس تصفية لمباشرة بصورة ِرشَْنكْ ويرى يسمع ان َجيانَْس استطاع السبب، لهذا. ڤْۤياَسمريد  هو َجيانَْس و ذاتها
  العليةالسلسلة المريدية إلى  دون انتسابهِرشَْنكْيسمع  ان لإلنسانال يمكن . المكنون العلم هذا فهم ستطيعي مباشرة بصورة ِرشَْنكْ يسمع

 . على االقلْبهَچڤَْد چۤيتا فهمفيبقى علمه قاصراً بصدد 
 ايُّوچالـكل تلك  سيد هو ِرشَْنكْ. يُّوچا تيْبَهكْ و ْچۤياَن يُّوچا و كَْرَم يُّوچا: وهي ْبهَچڤَْد چۤيتا  فييُّوچيةالـ رياضاتال جميع عن الكشفتم 

 ِرشَْنكْ لفهم الكافي بالقدر محظوظاً أْرجوَن كان كما بصورة مباشرة ِرشَْنكْعلى سماع  ڤْۤياَس برحمةاقتدر  َجيانَْس ان تنويهال يقتضيلكن 
 هو السيد الروحي .شخصياً ِرشَْنكْ من السماعو ڤْۤياَس نظير سيد روحي خالل من ِرشَْنكْ من السماع بين فعلي فارق يوجد ال .شخصياً
 .سيده الروحييوم والدة  جاپۤو -ڤْۤياَس يسمى احتفال على المريد اقامة ِڤديةالـ األحكامتقضي  السبب، لهذا. أيضاً ڤْۤياَس ِدڤَ ممثل

 ٧٦\١٨. چ.ب

 ايتْرِٰـْسْممْٰا َسـيتْرِٰـْسْممْٰراَجْن َسـ

raJaNSa&SMa*TYa Sa&SMa*TYa Sa&vadiMaMaMad(>auTaMa( )  
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 َمـْم َأْدْبهوتَـْمإـڤاَدْم مَْٰسـ
 مْٰايـه پونْٰـويُّـاْرجونَڤِكـشَـ

 تْـشَ موهوْر موهوهي امۤيشْٰـرِْٰه
 المفردات

 --يامپونْٰ؛ أْرجوَن و--هيُّوأْرجونَ؛ شْٰنَٰرِٰكْ الرب --ِكشَڤَ؛  رائع--َأْدْبهوتَْم؛  هذا--َمْمإ؛  رسالة--ڤاَدْمَسمْٰ؛  يذكر--تْيارِْٰمْسَسمْٰ؛  يذكر--تْيارِْٰسْممَْٰس؛  أيها الملك--راَجْن
 . مراراً --موهوه موهوه؛  أيضاً--تْشَ؛  يسرني--اميۤيشْٰرِْٰه؛ صالح

 الترجمة



 بين المقدسو بديعال الحوار هذا ذآرىاسترجعت  آلماايها الملك، 
َْرشنْآ َأرجونو ِ  .لحظة آل فيوتأخذني الرعشة ًطربا ارتجف  ،ْ

 التفسير
 هذا نسيان على يقوى يعود وال من الصالحين يصبح ِرشَْنكْو أْرجوَن حوارب يلم من كل ان درجة لعليشأن  ْبهَچڤَْد چۤيتا فهم أمر نا

فسوف شخصياً  ِرشَْنكْ من أو حيحالص المصدر منهذا الكتاب  يسمع من كل آخر، بكالم. الروحية للحياة العلي المرقى هو هذا. الحوار
 لبعض ليسو االوقات كل في متجددة بحياة ينعم حيث المتزايدة، االستنارة هو ِرشَْنكْذكر  وعقبى. ِرشَْنكْالكامل لـذكر حالة ال يبلغ

 .الوقت
 ٧٧\١٨. چ.ب

 ايتْرِٰـْسْممْٰا َسـيتْرِٰـْسْممْٰ تْـشَ َسـتْشْتَـ

TaÀ Sa&SMa*TYa Sa&SMa*TYa æPaMaTYad(>auTa& hre" )  
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 ِرهـ َهمْٰاْدْبهوتَـ -َپـْم َأتى رۤو
يڤ  ِمى َمـهاْن راَجـْنويُّْسَمـ

 تْـشَ پونَـه پونَـهي امۤيشْٰـرِْٰه
 المفردات

؛  أعجب--هَمياڤيْس؛ شْٰنَٰرِٰكْ الرب --َهِره؛  رائع--َأْدْبهوتَْم؛  إلى حد كبير--َأتي؛  صورة--َپْمرۤو؛  ذكرى--تْيارِْٰسْمَسمْٰ؛  ذكرى--تْيارِْٰسْمَسمْٰ؛  أيضاً--تْشَ؛  ذاك--تَتْ
 . مراراً --پونَه پونَه؛  أيضاً--تْشَ؛  يسرني--اميۤيشْٰرِْٰه؛  أيها الملك--راَجْن؛  كبير--َمهاْن؛  لي--ِمى

 الترجمة
َْرشنْآ للرب البديعة الصورة تذآرت آلماايها الملك،  تزداد دهشتي  ،ِ

 .وتعاودني البهجة
 التفسير

 يكشف لمانه  ِرشَْنكْالرب  لقد تقدم قول. أْرجوَنلـ   عنهكشف الذي ِرشَْنكْـ لكوني الهيكل الرؤية ڤْۤياَس برحمة استطاع َجيانَْس ان يبدو
 ِرشَْنكْـ لالهيكل الكونيهذا  رؤية هتيم كبار بعض استطاع لكن وحده أْرجوَنلـ   عنهكشف  على االطالق بلقبل من ا الهيكلهذ عن
 ِرشَْنكْـلذاك الهيكل البديع  رتذكَّ الذي َجيانَْس لمريده ذلك ڤْۤياَس كشف. ألدبينزيله او ربال تيم كبار من ڤْۤياَس. ڤْۤياَس فيهم نبم أيضاً

 .مراراًاسترجاع ذكره ب استمتعقد و أْرجوَنلـ   عنهكشف ذيال
 ٧٨\١٨. چ.ب

 نُٰوـشْٰرِٰـشْـڤَـَره كِْچيُّواتَْر ي

a}a YaaeGaeìr" k*-Z<aae Ya}a PaaQaaeR DaNauDaRr" )  
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 ْدَهـَره -  ْدَهـنوْرُهواتَْر پاْرتْي
 ْريت ْبهۤوويَُّجـيْر ڤۤيـرتَـتَْر شْ
 ْر َمـَميْر َمتيتۤيروڤا نْدْه

 المفردات 
 --هۤيشْر؛  يوجد--تَتَْر؛  حامل القوس والنبال--ْدَهَره-ْدَهنوه؛ تْهارِٰ ابن ْپ--پاْرتَْهه؛  حيث--ياتَْر؛ شْٰنَٰرِٰكْ الرب --هشْٰنَٰرِٰكْ؛ اليُّوچا رب --هإشْڤََر-َچيُّو؛  حيث--ياتَْر
 .  حكم--َمتيه َمَم؛  أخالقية--نۤيتيه؛  أكيد--ْدْهروڤا؛  قوة خارقة--تيهْبهۤو؛  نشر--ڤيَجياه؛ غنى

 جمةلترا
َْرشنْآوجد ي حيث َأرجونوالمتصرف العظيم،  ِ حل يسوف النبال الجليل،  ْ
 .ييرأ هو هذا.  بال ريبواألخالقية عجازية االوالقوة ظفروال عزال



 تفسيرلا
 ان يأمل كان. َنكَْر و َنُروْد  وَمشْْبهۤي نظير المقاتلين كبار بعون أوالده بانتصار يأمل كان الذي ْدْهِرتَراشْطَْر حريبت چۤيتاْبهَچڤَْد يبتدئ 
 السعيد الحظ ان أرى ينلكن ،نصربال تأمل تأن:"قائال الميدان مشهد وصفنتهاء من الد ابع الملك َجيانَْس خاطب لكن حليفه النصر يكون
 إلى ِرشَْنكْ لحضور أْرجوَن حليف كان  الذيالنصر توقع عدمتأكيده ب ْدْهِرتَراشْطَْر إلى لمحأ ،بهذا الكالم. "أْرجوَن و ِرشَْنكْ تماعاج يالزم
ل تد كثيرة شواهد توجد. هغنامن اوجه  والزهد عزيزهو ال ِرشَْنكْ. هغنا من اًآخروجهاً  كان أْرجوَنة عرب سائق دور ِرشَْنكْ قبول. جانبه
 .سيد الزهد أيضاً ِرشَْنكْ  ألنالزهد هذا على
 جانب إلى أْرجوَن و ِرشَْنكْ وقوف. األكبر أخيهجانب  إلى فقد كان يقاتل أْرجوَناما . فعال طْهيَرشْوْدهيي و دوْريُّوْدَهَن بين القتال كان

 َجيانَْسأ تنبف  كلهااألرضى عرش امبراطوية  من الذي يجلس عليحددسوف  المعركة مصيركان . محققاً انتصاره جعل طْهيَرشْيوْدهي
 وتقواه صالحه بفضل ليس المعركة في هانتصاربعد  اازدهار يزداد سوف طْهيَرشْيوْدهي ان هنا يتنبأ كما طْهيَرشْيوْدهي إلى السلطة نتقالإب

 .عمره طوال واحدة ةكذبتفوه بي لم.  ايضاًألنه كان اخالقياً صارماًً بل فحسب
 كما مقدساًكتاباً  ال يعتبرونهو معركة ميدان في صديقين بين حوار مجرد ْبهَچڤَْد چۤيتا يعتبرون الذين الفطنة معدومي من ركبي عدد يوجد
رفع أ هو ْبهَچڤَْد چۤيتا. واضحة البيان الوضع حقيقة لكن اًأخالقي غير اًأمرويعتبرون ذلك  القتالب أْرجوَنلـ  ِرشَْنكْ أمر على لبعضيحتج ا
جوهر الدين هو . )ْبَهكْتَه -ْبَهڤَ َمْد َمنا -َمْن(تتيم بحبي اذكرني و :التاسع الفصل من نالثالثيو النص الرابع جاء في. م االخالقيةالتعالي

ق ائربما كانت سائر الطر. واألخالقية الدين قوام هي ْبهَچڤَْد چۤيتا تعاليم. َرَج ڤْْمنَشََر ْمكَِا ماْم َپريتْياْجيا اْنْدَهْرم -َسْرڤَ: ِرشَْنكْالتسليم لـ
 داللة هي هذه. واألخالقية الدين في الفصل كلمة وه ِرشَْنكْـ للتسليمبا چۤيتاالـ تعاليم ختام لكن التسليم إلى ربما كانت تنتهيو صفية
 .عشر الثامن الفصل
ه هي هذ. الكمال درجات أرفع هو ِرشَْنكْـل مالتا التسليم لكن حدى الطرق اهو والتأمل نظربال تحقيق الذات ان ْبهَچڤَْد چۤيتا من نستفيد
خفياً من دروب  درباً تكون قد الدين مسالك ومختلف المراتب االجتماعيةو الروحية مقاماتال أحكام وحدود درب. ْبهَچڤَْد چۤيتا تعاليم ةصفو
خفى ا هوالتام  هذكر في الخدمة التتيمية في ِرشَْنكْـ لوالتسليم. خفاء أكثرتنمية العلم ما زالت  لكن  من باب شعائر الدين الخفيةالعلم

 .عشر الثامن الفصل صفوة هي هذه. العلوم الباطنة
: هي  على ثالثة أطوارالحق المطلقيتم تحقيق . شخصية اهللا العزيز هو ِرشَْنكْكشفه بأن  وه ْبهَچڤَْد چۤيتاامتياز آخر يمتاز به كتاب 

 العلم أقسام جميع تصبح ،ِرشَْنكْمن يفهم كل . الحق المطلقب الكامل  العلم هوِرشَْنكْـبلعلم الكامل ا. ِرشَْنكْالرب و َپَرماتْماو  ْبَرْهَمْن
ومن  البينية قدرتهعداد  منف كثرة تحصى ال التي األحياء وأما األزلية الباطنةته قدر في لبقائه علي ِرشَْنكْ. فهمه منجزء ال يتجزأ 

يجري الخلق في الدهر القديم حيث يبنى . قسماً وعشرين أربعة في الطبيعة المادية تظهر .ابدياً حرة الثانيةوابدياً واحدة مرهونة : فئتين
 .تتكاثف الظواهر الكونية وتتالطف على التناوب دونما نهاية. القدرة الخارجيةعلى يد الخلق ويهدم 

 وجميعها منوطة عملوال األزلي زمان والاألحياءو لماديةوالطبيعة ا شخصية اهللا العزيز : رئيسة هيقضايا خمس ْبهَچڤَْد چۤيتايتناول 
الرب و شخصية اهللا العزيز فهم باب في متضمنة ةالعلي المفاهيم من وغيرها َپَرماتْما  وْبَرْهَمْن: الحق المطلق مفاهيم جميع. ِرشَْنكْالرب ب

  شخصية اهللا العزيزالتباين الظاهر بينمن  رغم على الةعلية وحدة ثنائيبالقائلة  تْشايتَنْيا المولى فلسفةهو كل الوجود وبائن عنه حسب 
 .الحق المطلقب الكامل العلم يشكلمفهوم ال هذاو. والدهر  والطبيعة الماديةاألحياءو

.  هللائيةالقدرة البينية الهبانها القدرة المادية أو القدرة الروحية أل إلى  اماالنفستنزع  .اهللا وهي شق من قدرة باألصلصفية  النفسان 
 عندما تحسن ِرشَْنكْتعمل بأمر . نها قدرة علويةالداخلية والخارجية وتتمتع بخيار محدود ألالرب  بين قدرتي النفسبكالم آخر، تقع 

 .خيارها فتنكشف لها حالتها االصلية في قدرة المسرة
 .الزهد كمال - مضمونهبعنوان  َچڤَْد چۤيتاشْرۤيَمْد ْبه من رعش الثامن الفصل على ْبَهكْتي ِڤَدنْتَ تفاسير نتهيت هنا إلى

 المراجع
 ْرڤَ ِڤَدآتَْه
 
 َنپورا-ناَردۤييا-ْنَهِرْب
  



 هيتاْم َس-ْبَرْهَم
 

  سينْْدهو-تَِر َرساْم-ْبَهكْتي
 

 شَپاورو
 
 َنپورا ْدَمَپ
 

 تيِرَپراشََر ْسْم
 

 ْدشَتايتِّيريا أوَپني
 

 تايتّيرييا أوَپيشَْۤد
  

 تَِرتْشايتَنْيا تْشَريتاْم
 

 ْدشَ أوَپنيْچياُدوتْشْهانْ
 

  تَنْتَْر-شاتْڤَتَ 
 

 شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم
 

 ْدشَشِْڤتاشْڤَتََر أوَپني
 

 َدشَنيكَطَْهى أوَپ
 

 َنكۤوْرَم پورا
  
 ْدشَ أوَپنيَچْرَچ
  

 شْروتي -ماْدْهيانْديناياَن
  

 َمهاْبهاَرتَ
  

 ْدَهْرَم-شَموكْ
  
 ْدشَذاَك أوَپنينْمو
  
 َدشَني أوَپذََكنْمو



 
 ۤيانَنارايا

 
 َپنْتْشَراتَْر-ناَرَد

  
 نيروكْتي

 
 يُّوچا سۤوتَْر

 
 َردانْتَ سۤوتِْڤ
 

 َنڤَراَهى پورا
 
 َن پورانوشْڤي





 جدول تفسير الكلمات
 حرف االلف

 
 .  روحيسيد ؛يعلم بعملهمام  ا– آتْشاْريا

 . بائنة الةالقائلة بالوحد ياتْشايتَنْ نظرية المولى -- ڤَتَتّْ-ِهَدْبِهداْب-ينْتْياتْشَّْأ
 . ك النارال م--نيْچأ
 . ِڤديةالنار الـفي  قربان -- َرتُْهونيْچأ

 . والبدنعينية الذات مفهوم  إلى تؤدي التي ةزائف الاألنا -- أَهنْكاَر
 .  الالعنف-- ساْمأهي
 .  عمل مقطوع الجزاء– كَْرَمأ
 . ة روحيجةهب – نَْدآنَ
 . يعة المادية الطب– ريتيْپَركْ-راَپأ

 . َرَهىْچڤي--أْرتْشَ عبادة مراسم -- َنأْرتْشَ
 .  المصنوعة من العناصر الماديةِرشَْنكْ صورة – َرَهىڤيْچ-شاأْرتْ
 . التقدم الروحيطالب  ؛ المتحضرينِڤديةـ أتباع التربية ال-- انآْري

وحياة العزلة ) َهستَْهىِرْچ(والحياة الزوجية ) ْبَرْهَمتْشاْريا(حياة التلمذة  أي ِڤديـالنظام ال إلى ستناداً اة الروحية األربعقامات الم-- آشَْرَم
 . )َسنّْۤياَس ( والتبتلوحياة الزهد) ڤانَْپَرْستَْهى(
فس وضبط عملية التن) َنآَس(واألوضاع الجلوسية ) نياَم  وياَم(الممارسات األخالقية : ثمانية شقوق من ة المؤلفرياضة ال-- اچُيو-َچنْطاشْأ
 . )َسماْدهي (نوشْڤيفي الروحية والغيبوبة ) ْدْهۤياَن(والتأمل ) ناْدهاَر(وتثبيت العقل ) ْپَرتْياهاَر(وقبع الحواس ) ۤياَمناْپرا(

 . الحق المطلقناهض لخدمة المالجني  – أسوَر
 . النفس الهبائيةكنها تدل عادة على ل. الحق المطلقتدل على البدن أو العقل أو الفطنة أو ذات  ان  يحتملآتْما.  الذات-- آتْما
 . ض كلي أو جزئي لتنفيذ مهمة معينةيفوالعالم المادي بت إلى  من يهبط من الملكوت الروحي– ڤَتاَرأ
 .  جهل-- اۤيْدڤيأ
 . ِڤَدْز والتي تبدو ضمن الـ١٠٨ الطروحات الفلسفية البالغ عددها -- اتْدشَنيَپأو
 . لحق المطلقوهو الصورة الصوتية المجردة ل  المقطع المقدس--}كاَرآوْم {-آوْم
 . باألمطاروكل  والمالجنان  مالك-- إنْْدَر

 
 حرف الباء

 
 .  الجمال والقوة والشهرة والثروة والعلم والزهد:ز يملك مقومات العزيز ع– ْبَهَچڤاْن

 . تيم -- تَْبَهكْ
 . تتيميةخدمة الال -- ْبَهكْتي
 .  باللغة السنسكريتية في القرن السادس عشروامّيوْسچ رۤوَپ رِيَلشْ كتبه تتيميةخدمة الال دليل -- سينْْدهو-تَِرَرساْم -ْبَهكْتي
 . ةتتيميخدمة الالبالرب  وصال -- اچيُّو-ْبَهكْتي
 .  منهْزپانْذَڤَ ملك الهند في األزمنة الغابرة تحدر الـ-- ْبَهَرتَ

 . حب الصفي هللاتسبق ال التي ْبَهكْتي مرحلة ؛ وجد، صبابة– ڤَهاْب
 . كورو القائد العسكري النبيل جد آل -- َمشْْبهۤي

 . نوشْڤيالرب بهداية   الحماسةشاكلة يخلق جميع صور الحياة فيها ويحكم ؛ المخلوق األول في االبيضة الكونية-- ْبَرْهما



 . )آشَْرَمأنظر  ( مريد متبتل-- شارّيْبَرْهَمتْ
 . الروحي تقصي العلم -- سااۤيْچجي-ْبَرْهَم

 .  ملكوتهء ويضيشَْنِركْ النور الروحي المنبعث من البدن العلي للرب -- ْبَرْهَمْجيُّوتي
 . ماْبَرْه قبة البيضة الكونية ودار المولى -- لُوَك ْبَرْهَم
 . )َهتَْم( الجوهر المادي الكلي -٤.  الشخص العظيم-٣. تعم الوجود التي الرب روح -٢. النفس الهبائية -١ -- ْبَرْهَم
 . ِڤدي المفكرين حسب التقسيم االجتماعي الـمرتبة عضو -- َنْبراْهَم
 . في جنوب الهند هاْپرْبهونْيا َمشايتَتْ عثر عليه ؛شَْنِركْالمولى  إلى ْبَرْهما سفر قديم العهد يحتوي على دعاء المولى -- هيتاْمَس َمْبَرْه

  .اچْبَهكْتي يُّو مصطلح مرادف -- اچُيوبودّْهي 
 اءپحرف الـ

 
 . َسَهِدڤَ  ونَكوَل  وأْرجوَن  وَمْبهۤي  وطْهيرشْيوْدهي:  وهمپانْذو األبناء الخمسة للملك --ْزڤَذَپانْ
 . ڤَْزذپانْ وأبو الـْدْهِرتَراشْطَْر أخو --ذوپانْ

 .  والتي تشهد عملها وتهديهاالنفوس المهيأة في قلوب الذات العليا —َپَرماتْما
 . لسلسلة المريدية ا--راَپ َپَرْم
 .  انثى؛ قدرة--يتيَركِْرْپ
 . ةيچيُّوـ الرياضة وسيلة من وسائل التقدم في ال؛ ضبط عملية التنفس--ّياَمنارْپ

 . شَْنِركْالرب  إلى  طعام مقدم؛ طعام مطهَّر--ْپَرساَدْم
 . ةيچيُّوـالرياضة التقدم في ال إلى  عملية قبع الحواس وسيلة--ْپَرتْياهاَر

 . اهللا حب --ِرَمْپ
 . ڤَـْزذَپانْ وأم الـذوپانْ زوجة الملك كونْتّي —تْهاِرْپ

 . البالغ عددها ثمانية عشر ِڤَدْزـ المالحق التاريخية لل--َنپورا
 .  الهبائية قدرته البينيةآحادأو الرب  تدل على ؛ المتمتع--شَپورو
مياه البحر السببي لي عيست} نوشْڤي َمها {نوشْڤي َدكَشاّينوكاَر. لبيض الكونيالقائمين على خلق وحفظ وهدم ا نوشْڤي أفراد —هيتاْمَس شَپورو

) الذات العليا( شاّيَدكَُروشۤيكْ ينفذ ؛في كل بيضة كونية ويخلق اجناس الحياة َدكَشاّيُهوْرْبَچ ينفذ ؛ويزفر أعداداً ال تعد من الكريات الكونية
 . في قلب كل مخلوق وفي كل ذرة

 
 حرف التاء

 
 . ڤيراَج داس كَكِْرشَْنَل ۤيشْرالية على يد چباللغة البن نْيا َمهاْپرْبهوشايتَتْشْرّي  سيرة حياة المولى -- تَِرايتَنْيا تْشَريتاْمتْش
امس عشر ال الغربية في أواخر القرن الخچ في البنَپڤِيڤَْدنَتجلى في بلدة . كَليته في عصر هبط عند شَْنِركْالرب  -- َمهاْپرْبهو نْياشايتَتْ

 . )ْدَهْرَم--َچيو (الذكر المناسبة لهذا العصر قربانوأقام 
 . من آكلة لحوم الكالب أحد – َلذانْتْشَ
 . )لُوَكتْشَنْْدَر  (القمر ك مال-- ْدَرتْشَنْ
 رياضات لممارسة نوشْڤي تيم الربيهطل فيها المطر في بالد الهند، حيث يعتكف اثناءها  التي  األشهر األربعة من السنة-- شاتورماْسياتْ

 . خاصة
 .  الظلمةشاكلة – َنوچ-ُموتَ

 . ْزَچيو أنظر -- َچيو-تِْرتا
 

 حرف الجيم



 
 . قديمة الالنفس الهبائية --) جۤيڤاتْما( جۤيڤَ
 . العلي العلم -- ْچۤياَن
 . الحق المطلق مسلك التحقق الروحي بسبل البحث الفلسفي التخميني عن --اچُيو-ْچۤياَن
 . اچُيو--َناۤيْچ من يسلك مسلك -- ْچۤيانّي

 
 حرف الدال

 
 . ك مال – ِدڤَ
 . )التتيم( المالزمة النفس وظيفة -٢.  أركان الدين-١ -- ْدَهْرَم
 .  تأمل-- ْدْهۤياَن
 . ْزَچيو راجع -- َچيو-ْدڤاَپَر

 
 چحرف 

 
 . ن بين المالئكةون السماويون والموسيقيو المطرب-- ڤَْرنْْدَهَچ
 . هيتاْم َسشَپورو راجع -- نوشْڤي شاّيَدكَُهوْرْبَچ

 . نوشْڤيالرب  مطية -- َچروذَ
 . كِْرشَْنالرب ، دار كلُو كِْرشَْن -- ُچولُوَك

 .  مالك حواسه؛اميوْس -- امّيووْسچ
 .  االجتماعيِڤديـ متزوج يعيش حسب النظام ال-- َهستَْهىِرْچ
 . ة والحماسة والظلمةاألصالوهي الثالثة  الطبيعة المادية شواكل – ْزنَوچ
 .  روحيسيد -- وروچ
 

 حرف الكاف
 

 .  الزمان-- كاَل
 .  ايضاًْزچيوراجع .  ألف سنة٣٢ و٤٠٠ سنة ويدوم ٥٠٠٠ عصر الشقاق والنفاق الذي بدأ منذ -- َچيو-كَلي
 .  عمل مادي--َْرمكَ

 . هللالعمل ثواب درب وهب —چويُّ -كَْرَم
 .  مادي؛}كَْرَم{ب ثواللالعمل  إلى  منقطع-- ْرمّيكَ

 . كِْرشَْن للرب العلية الدار -- لُوَك كِْرشَْن
 . هيتاْم َسشَپورو راجع -- نوشْشاّي ڤيَدكَُروشۤيكْ

 . ْزڤَاذَنْپا الذين ناهضوا الـْدْهِرتَراشْطَْر وعلى األخص أوالد كورو ذرية الملك -- كورو
 

 حرف الالم
 
 . ِرشَْنكْالرب  لية تس– اللۤي

 . وكب ك-- لُوَك



 
 حرف الميم

 
 . َهِرى َهِرى راَم راَم راَم َهِرى راَم َهِرى - َهِرى َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن َهِرى:  التسبيحة الكبرى-- َمنْتَْر-َمها

 .  على أتم وجهشَْنِركْ شخص محرر يعي ؛ةمجيد نفس -- َمهاتْما
 . )الهيولى (ية القدرة المادية الكل-- تَتّْڤَ-َمَهتْ
 . ِڤدية أو تسبيحة علي صوت -- َمنْتَْر
 .  أبو البشر وهو من المالئكة-- َمنو
 . وجوهرهم الروحيالرب لنسيان حياء األتوهم  التي الرب قدرة ؛الطبيعة المادية – ۤياما
 .  المطلقة المنادي بوحدة الوجود– ڤادّياۤيما

 .  تحرر من الوجود المادي-- موكْتي
 .  حكيم-- موني

 
 حرف النون

 
 . }ْرَمأكَ{ من مرادفات -- كَْرَمشْناي

 . }طَْهىنْڤايكو{الرب يد سائدة على كواكب ملكوت ربع اأب شَْنِركْلرب ا  امتدادنوشْڤي -- َننارايا
 . تعني أنه وراء الصفات الماديةالرب عند الداللة على .  دون صفات-- َنوچنيْر
 .  الماديحالة الحرية من الوجود— ڤاننيْر
 

 حرف الراء
 
 .  الحماسةشاكلة --َنوچ ُجوَر

 .  البشرآكلة لحوم غول من --َسشَراكْ
 . ملك نموذجيبوجه  شَْنِركْ وجه ،ْدَرراَمتْشَنْالرب  -٢ ؛"ذخر اللذة" ويعنيشَْنِركْالرب  اسم -١ --راَم

 . نْيا َمهاْپرْبهوشايتَشْري تْار مريدي  وهو من كبڤْرنْداڤََن الستة لبلدة ْزوامۤيوْسچ أبرز --وامّيوْسچرۤوَپ 
 

 حرف السين
 

 .  علم أزلي بهيج--َدنْ آنََستْشْ تْشيْد
 . شَْنِركْ تيم رباني أو من --ساْدهو

 . ةعليبصفات روحية تصافه  ايعنيالرب عند الداللة على . "ذو صفات "--َنوچَس
 . ربانيالوعي ال انغمار تام في ؛ غيبوبة--َسماْدهي

 .  التناسخ داخل العالم المادي—مسار َس
 . ةتتيميخدمة الال ؛قديم الدين ال-- ْدَهْرَم سناتََن
 . َرْهَمْنْب مع قدرتهوالرب بالتشديد على عدم ثنائية } آْدڤايتَ{ الفيلسوف الكبير الذي نادى بنظرية وحدة الوجود --)تْشاْرياشَنْكَرا (َرشَنْكَ
 . ِدڤَهۤوتي بن كَپيَل كما أعلنه المولى تتيميةخدمة الال مسلك -٢ ؛روح والمادة تمييز تحليلي بين ال-١ --كْْهيانْسا

 . وبخاصة تسبيح اسمه القدوسالرب  ذكر -- َسنْكۤيرتََن
 .  مرتبة الزهد تفرغاً للتنمية الروحية-- اَسۤيَسنّْ



 .  الزاهد المتبتل-- َسنّْۤياسّي
 . ِڤدية الحكمة الـ؛ سفر--شاْستَْر
 .  األصالةشاكلة —َنو چَستّْڤَ

 . ـْزَچيو راجع --َچَستْيا يو
 . وهادم االظواهر الطبيعية} َنو چُموتَ{  الظلمةشاكلة ولي —شيڤَ
 . }ْبَهكْتي{ة تتيميلخدمة التتألف منها ا التي ة، احدى العبادات األساسية التسعشَْنِركْالرب  ذكر --ْمنََرْسَم
 . تْانپوراـ مثل الِڤَدْز ملحقات الـ--تيرْسْم
 .  شراب سماوي يتناوله المالئكة-- َرَس-َمُسو
 . ةتتيميلخدمة التتألف منها ا التي ة احدى العبادات األساسية التسع؛الرب السماع عن -- ْمنَشَْرڤَ
 . شَْنِركْشْري فهم عميق للرب  إلى للوصولخصيصاً  ِدڤَ ڤْۤياَسالذي كتبه } َنپورا{ التاريخ -- ْبهاَچڤَتَْم ْدَميِۤشْر

 . ِڤـَدْزـ ال– شْروتي
 . ِڤدي العمال حسب النظام االجتماعي الـمرتبة أفراد  أحد-- شۤوْدَر
 .  الزاهد؛ مالك حواسه-- ْسوامّي

 .  السماوية المادية ومواطن المالئكةالجنان كواكب -- لُوَك ْرَچْسڤَ
 . للذات البدن الروحي األصلي --ْسڤَرۤوَپ 

 
 اءڤحرف ال

 
 . الحق المطلق الكواكب األزلية في ملكوت -- طَْهىنْڤايكو

 . العظيمالرب  تيم -- ڤايشْنَڤَ
 . ي للمجتمعمراتب التجارية والزراعية حسب التقسيم المهني المرتبةأعضاء ال أحد -- ڤايشْيا

 . ِڤديالـ المتقاعد من الحياة الزوجية ابتغاء تنمية درجة أرفع من الزهد حسب النظام االجتماعي -- ڤانَْپَرْستَْهى
 َنڤَْر (قامات روحيةوأربعة مجتماعية  امراتبأربعة  إلى جامعة البشر الذي يقسم ِڤدياالجتماعي الـترتيب  ال– ْدَهْرَم- شَْرَمناڤَْر
 . )شَْرَموأ

 . كِْرشَْنالرب  والد -- ڤَسوِدڤَ
 . ڤَسوِدڤَ بن كِْرشَْن -- ڤاسوِدڤَ

 . داتْشَأوَپنيويجمع حكم وجيزة تعرض معاني  ِدڤَ ڤْۤياَستبه  الطرح الفلسفي الذي ك-- ِڤدانْتَ سۤوتَْر
 . )ياجوْر و،ڤَأتَْهْر، ساَم، ْچر( األسفار األربعة األولى -- ِڤَدْز
 .  علم--ۤيا ْدڤي
 .  عمل اثم؛ِڤدية العمل المخالف للشريعة ال-- ْرَميكَڤ
 .  الهيكل الكوني-- رۤوَپ-يراطْڤ
 . العظيمالرب  --نوشْڤي
 .  الشخصيةكِْرشَْن آحاد ذات – ڤَتّتّْ-ونشْڤي
 . الكوني هيكل ال--رۤوَپ -ڤَيشْڤ

َر أوتَّ في والية تْهوراَم في منطقة ڤْرنْداڤََنتقع بلدة . كلُو شَْنِركْأو  نْداڤََنڤْرك لُوُچوتسمى  كما شَْنِركْ للرب العلية الدار -- ڤْرنْداڤََن
 .  العلية على األرضشَْنِركْ سنة، وهي تجلي دار ٥٠٠٠ منذ شَْنِركْ حيث تجلى  في بالد الهندَرِدشْْپ

 . َرِڤدانْتَ سۤوتْ  وَمهاْبهاَرتَ ْ وتنابوراـ والَدْزِڤـ المدّون -- ڤْۤياَس ِدڤَ
 

 حرف الياء



 
 . قربان -- ْچيايا
 . ِڤـَركو من عباد المالك عفاريت ال-- ْسشَياكْ
 .  الموتثمين بعد الملك المفوض بعقاب اآل-- راَجياَم
 . الحق المطلق لوصال ة الروحيرياضة ال--َچُيو
 .  القدرة الداخلية الروحية هللا-- چايُّو
ومع انقضاء الزمن . َچكَلي يو  و،ْدڤاَپَر يوَچ، وَچتِْرتا يو  و،َچيو َستْيا: ما ال نهاية وهي  إلى توجد أربعة عصور تدور.  عصر-- َچيو

 .لإلنسان مجيدةالصفات ال يتناقص الدين وكَلي إلى َستْيامن 
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	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 4\24
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 4\25
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 4\26
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 4\27
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 4\28
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 4\29
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 4\30
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 4\31
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 4\32
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 4\33
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 4\34
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 4\35
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 4\36
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 4\37
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 4\38
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 4\39
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 4\40
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 4\41
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 4\42
	المفردات
	الترجمة
	التفسير





	الفصل الخامس
	كَرْمَ يُّوچا- عمل في ذكر كْرِشْنَ
	ب.چ. 5\1
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 5\2
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 5\3
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 5\4
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 5\5
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 5\6
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 5\7
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 5\8-9
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 5\10
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 5\11
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 5\12
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 5\13
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 5\14
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 5\15
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 5\16
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 5\17
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 5\18
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 5\19
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 5\20
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 5\21
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 5\22
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 5\23
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 5\24
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 5\25
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 5\26
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 5\27-28
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 5\29
	المفردات
	الترجمة
	التفسير





	الفصل السادس
	سانْكْهْيا يُّوچا
	ب.چ. 6\1
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 6\2
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 6\3
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 6\4
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 6\5
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 6\6
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 6\7
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 6\8
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 6\9
	المفردات
	الترجمة


	ب.چ. 6\10
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 6\11-12
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 6\13-14
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 6\15
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 6\16
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 6\17
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 6\18
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 6\19
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 6\20-23
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 6\24
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 6\25
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 6\26
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 6\27
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 6\28
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 6\29
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 6\30
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 6\31
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 6\32
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 6\33
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 6\34
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 6\35
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 6\36
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 6\37
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 6\38
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 6\39
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 6\40
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 6\41
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 6\42
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 6\43
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 6\44
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 6\45
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 6\46
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 6\47
	المفردات
	الترجمة
	التفسير





	الفصل السابع
	العلم بالله
	ب.چ. 7\1
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 7\2
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 7\3
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 7\4
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 7\5
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 7\6
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 7\7
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 7\8
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 7\9
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 7\10
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 7\11
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 7\12
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 7\13
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 7\14
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 7\15
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 7\16
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 7\17
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 7\18
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 7\19
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 7\20
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 7\21
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 7\22
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 7\23
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 7\24
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 7\25
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 7\26
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 7\27
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 7\28
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 7\29
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 7\30
	المفردات
	الترجمة
	التفسير





	الفصل الثامن
	بلوغ الله
	ب.چ. 8\1
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 8\2
	المفردات
	الترجمة


	ب.چ. 8\3
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 8\4
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 8\5
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 8\6
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 8\7
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 8\8
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 8\9
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 8\10
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 8\11
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 8\12
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 8\13
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 8\14
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 8\15
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 8\16
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 8\17
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 8\18
	المفردات
	الترجمة


	ب.چ. 8\19
	المفردات
	الترجمة


	ب.چ. 8\20
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 8\21
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 8\22
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 8\23
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 8\24
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 8\25
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 8\26
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 8\27
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 8\28
	المفردات
	الترجمة
	التفسير





	الفصل التاسع
	مكنون العلم
	ب.چ. 9\1
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 9\2
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 9\3
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 9\4
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 9\5
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 9\6
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 9\7
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 9\8
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 9\9
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 9\10
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 9\11
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 9\12
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 9\13
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 9\14
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 9\15
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 9\16
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 9\17
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 9\18
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 9\19
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 9\20
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 9\21
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 9\22
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 9\23
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 9\24
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 9\25
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 9\26
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 9\27
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 9\28
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 9\29
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 9\30
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 9\31
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 9\32
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 9\33
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 9\34
	المفردات
	الترجمة
	التفسير





	الفصل العاشر
	عز الله
	ب.چ. 10\1
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 10\2
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 10\3
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 10\4-5
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 10\6
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 10\7
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 10\8
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 10\9
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 10\10
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 10\11
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 10\12-13
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 10\14
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 10\15
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 10\16
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 10\17
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 10\18
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 10\19
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 10\20
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 10\21
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 10\22
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 10\23
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 10\24
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 10\25
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 10\26
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 10\27
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 10\28
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 10\29
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 10\30
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 10\31
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 10\32
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 10\33
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 10\34
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 10\35
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 10\36
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 10\37
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 10\38
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 10\39
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 10\40
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 10\41
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 10\42
	المفردات
	الترجمة
	التفسير





	الفصل الحادي عشر
	الهيكل الكوني
	ب.چ. 11\1
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 11\2
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 11\3
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 11\4
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 11\5
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 11\6
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 11\7
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 11\8
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 11\9
	المفردات
	الترجمة


	ب.چ. 11\10-11
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 11\12
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 11\13
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 11\14
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 11\15
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 11\16
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 11\17
	المفردات
	الترجمة


	ب.چ. 11\18
	المفردات
	الترجمة


	ب.چ. 11\19
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 11\20
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 11\21
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 11\22
	المفردات
	الترجمة


	ب.چ. 11\23
	المفردات
	الترجمة


	ب.چ. 11\24
	المفردات
	الترجمة


	ب.چ. 11\25
	المفردات
	الترجمة


	ب.چ. 11\26-27
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 11\28
	المفردات
	الترجمة


	ب.چ. 11\29
	المفردات
	الترجمة


	ب.چ. 11\30
	المفردات
	الترجمة


	ب.چ. 11\31
	المفردات
	الترجمة


	ب.چ. 11\32
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 11\33
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 11\34
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 11\35
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 11\36
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 11\37
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 11\38
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 11\39
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 11\40
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 11\41-42
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 11\43
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 11\44
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 11\45
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 11\46
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 11\47
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 11\48
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 11\49
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 11\50
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 11\51
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 11\52
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 11\53
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 11\54
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 11\55
	المفردات
	الترجمة
	التفسير





	الفصل الثاني عشر
	الخدمة التتيمية
	ب.چ. 12\1
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 12\2
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 12\3-4
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 12\5
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 12\6-7
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 12\8
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 12\9
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 12\10
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ  12\11
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 12\12
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 12\13-14
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 12\15
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 12\16
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 12\17
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 12\18-19
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 12\20
	المفردات
	الترجمة
	التفسير





	الفصل الثالث عشر
	الطبيعة والمتمتع والوعي
	ب.چ. 13\1-2
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 13\3
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 13\4
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 13\5
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 13\6-7
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 13\8-12
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 13\13
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 13\14
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 13\15
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 13\16
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 13\17
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 13\18
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 13\19
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 13\20
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 13\21
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 13\22
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 13\23
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 13\24
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 13\25
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 13\26
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 13\27
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 13\28
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 13\29
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 13\30
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 13\31
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 13\32
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 13\33
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 13\34
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 13\35
	المفردات
	الترجمة
	التفسير





	الفصل الرابع عشر
	شواكل الطبيعة المادية الثلاثة
	ب.چ. 14\1
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 14\2
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 14\3
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 14\4
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 14\5
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 14\6
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 14\7
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 14\8
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 14\9
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 14\10
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 14\11
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 14\12
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 14\13
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 14\14
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 14\15
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 14\16
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 14\17
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 14\18
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 14\19
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 14\20
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 14\21
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 14\22-25
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 14\26
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 14\27
	المفردات
	الترجمة
	التفسير





	الفصل الخامس عشر
	يُّوچا شخصية الله العزيز
	ب.چ. 15\1
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 15\2
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 15\3-4
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 15\5
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 15\6
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 15\7
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 15\8
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 15\9
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 15\10 
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 15\11
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 15\12
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 15\13
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 15\14
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 15\15
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 15\16
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 15\17
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 15\18
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 15\19
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 15\20
	المفردات
	الترجمة
	التفسير





	الفصل السادس عشر
	الأخلاق الربانية والجنية
	ب.چ. 16\1-3
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 16\4
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 16\5
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 16\6
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 16\7
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 16\8
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 16\9
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 16\10
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 16\11-12
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 16\13-15
	المفردات
	الترجمة


	ب.چ. 16\16
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 16\17
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 16\18
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 16\19
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 16\20
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 16\21
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 16\22
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 16\23
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 16\24
	المفردات
	الترجمة
	التفسير





	الفصل السابع عشر
	تقسيمات الإيمان
	ب.چ. 17\1
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 17\2
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 17\3
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 17\4
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 17\5-6
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 17\7
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 17\8
	المفردات
	الترجمة


	ب.چ. 17\9
	المفردات
	الترجمة


	ب.چ. 17\10
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 17\11
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 17\12
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 17\13
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 17\14
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 17\15
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 17\16
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 17\17
	المفردات
	الترجمة


	ب.چ. 17\18
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 17\19
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 17\20
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 17\21
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 17\22
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 17\23
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 17\24
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 17\25
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 17\26-27
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 17\28
	المفردات
	الترجمة
	التفسير





	الفصل الثامن عشر
	كمال الزهد
	ب.چ. 18\1
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 18\2
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 18\3
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 18\4
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 18\5
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 18\6
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 18\7
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 18\8
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 18\9
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 18\10
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 18\11
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 18\12
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 18\13
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 18\14
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 18\15
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 18\16
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 18\17
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 18\18
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 18\19
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 18\20
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 18\21
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 18\22
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 18\23
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 18\24
	المفردات
	الترجمة


	ب.چ. 18\25
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 18\26
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 18\27
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 18\28
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 18\29
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 18\30
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 18\31
	المفردات
	الترجمة


	ب.چ. 18\32
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 18\33
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 18\34
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 18\35
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 18\36
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 18\37
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 18\38
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 18\39
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 18\40
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 18\41
	المفردات
	الترجمة


	ب.چ. 18\42
	المفردات
	الترجمة


	ب.چ. 18\43
	المفردات
	الترجمة


	ب.چ. 18\44
	المفردات
	الترجمة


	ب.چ. 18\45
	المفردات
	الترجمة


	ب.چ. 18\46
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 18\47
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 18\48
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 18\49
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 18\50
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 18\51-53
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 18\54
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 18\55
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 18\56
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 18\57
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 18\58
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 18\59
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 18\60
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 18\61
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 18\62
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 18\63
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 18\64
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 18\65
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 18\66
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 18\67
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 18\68
	المفردات
	الترجمة
	التفسير



	ب.چ. 18\69
	المفردات
	الترجمة


	ب.چ. 18\70
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