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 .)انكلترا، لندن، كونْواي في قاعة ١٩٦٩  سنةتشرين األول ٦ في  سوامي ْپَرْبهوپاَدنْتَِڤَد ْبَهكْتي .يس.ىرحمته اإللهية إمحاضرة  (
 سيداتي، سادتي

 .وجوه مختلفة لكن المعنى واحدمن ذري السنسكريتي شتقاق الج اال يمكن تأويل؟ِڤَدْز ما هي الـ.ِڤَدْزموضوع اليوم هو تعاليم الـ
مهايأة  علمنا قاصر من وجوه كثيرة في حالة ال. هي العلم األصليِڤَدْز ألن تعاليم الـِڤَدتلقاه من علم هو ن كل ما . تعني علمَدِڤ كلمة

  غانديماتاَمهكان  للمثال، .خطاء األرتكاب عيوب أولها حتمية ا أربعةمهيأة والنفس المحررة ان للنفس الالنفس المهيأةوالفرق بين 
ي في آخر مراحل ه حذره مساعده بعدم حضور لقاء نيودل.خطاء كثيرةأ شخصية في غاية األهمية في بالدنا لكنه ارتكب يعتبر

 ىحدا هذ ه. اإلنسانخطاء من طبيعةاألرتكاب  ا.حياته لعلمه بوجود خطر عليه لكن غاندي أصر على الذهاب وجرى اغتياله هناك
 .النفس المهيأةعيوب 

  يقبل إنسان كل.فتنة تعني ماۤيا كلمة . الوهم يعني قبول شيء على خالف ما هو عليه.)ماۤيا (العيب الثاني هو الوقوع في الوهم
 كل تلك ليست ن لك."ذاك أنا وأهذا  أنا ثري، أنا نا السيد فالن،أ: ؟ تجيبهويتكن عسألك أ عندما .وبدنه الماديالروحية  ذاتهبعينية 

 .فتنة ه هذ.نت غير البدنأسوى تعيينات بدنية و جوبةاأل
 .العيب الثالث هو نزعة الخداع

 في اإلنسان وقوع إلى رغم اشارتنا .ولاألحمقاً من الطراز أنه بالغ الفطنة حتى ولو كان أ  اإلنسانعي يّد.الخداع إلى  ميالاإلنسان
 هذا هو مرضه .جهله بذاتهمن  رغمعلى ال نجده يكتب حول الفلسفة ."عتقد هذا وذاكأ:"قائال خمنيلكنه خطاء األرتكابه إوفتنة ال

 .وهذا هو الخداع
لكن هل تملك العين " ؟هل تستطيع ان تريني اهللا:" قائال ما يتحدى البعضغالباً نفتخر بأعيننا وأننا .خيرا، جميع حواسنا قاصرةأو

ذن، ما هي قوة النظر التي  ا. خيم الظالم في الغرفة اآلنذا تستطيع حتى رؤية يدك ا لن.ها دوناهاهللا؟ ولن ترؤية رالقادرة على 
ما دمنا نملك تلك أحد  إلى عطاء علم كامل ا ال نستطيع. بتلك الحواس القاصرة)ِڤَد ( لهذا السبب، ال نستطيع توقع علم.تملكها؟

 . كما نزلتِڤَدْزن نقبل بالـ لذلك، نح.ة لسنا كملأننا كما المهايأةالحواس القاصرة في حياة 
 اجنبي وهويتنا الحقيقية هي  اسم كلمة هندو. نحن لسنا هندوس.جنبيأ  اسمهندوسيكلمة هندوسية لكن  ِڤَدْزان الـ أحد ربما قال

 روحية قامات مأربع و اجتماعيةمراتب أربع توجد . الثمانيرتيب الذين يقبلون بالتِڤَدْزعلى اتباع الـتدل  شَْرَمناڤَْر كلمة .شَْرَمناڤَْر
 مراتب ال.اهللاترتيب رض ألنه من األعام في كل الطبيعي   ان هذا الترتيب)١٣\٤ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا جاء في .شَْرَمناڤَْروهذا هو 

الفرسان  مرتبةكذا،  .ْبَرْهَمْنالمفكر العالم بكنه  إلى تشير ْبراْهَمَن كلمة .شۤوْدَر  وڤايشْيا  وتْريياكْشَ  وْبراْهَمَن: جتماعية هياال
 ِڤديةالـ هذه هي األصول .رضاأل الطبيعي موجود في كل ترتيبلك الذ .)ڤايشْياْز(التجار الفالحين و مرتبةوتليها ) كْشَتْريياْز(

ت  للمثال، طهارة روث البقر من المسلما.خطاء وهذا ما نعنيه بالمسلماتاألن م هي مسلمات لنزاهتها ِڤديةالـصول األ .ونحن اهلها
 لكنها تجيز من يلمسه التطهر باإلستحمامكل  ان البراز نجس ويقتضي على ِڤديةالـ األحكام تفيد . انه براز حيوانمعفي بالد الهند 

 هذا تناقض من المنظور .عتراض على هذا التناقض اال يمكن لإلنسان.رهلمس روث البقر، كما ان مسح المكان النجس به يطّه
 .لكتا على تحليل روث البقر ووجد احتواءه على جميع العناصر المعقمةو عمل عالم بارز في مدينة ك لقد.الدنيوي لكنه حقيقة

 األحكام ال يجوز حمل ." على طاعتك؟ِڤَدْزهل توجبني الـ:"فسيجيبه اآلخر" يجب عليك ان تفعل هذا؟:"آخر إلى إن قال هندي
 .دما يدرسها بالعناية المطلوبةصحتها عنمن   اإلنسان على غير محملها لكن سيتثبتِڤديةالـ
 إلى تشير شْروتي كلمة .شْروتي واسم آخر لها هو َنشْكِْرمنزل من العالم الروحي، من الرب علم  وضعياً بل علماًليست  ِڤَدْزالـ

 أراد إلنسان انة امن يستطيع هداي .مناأ من العلم من  كبيراً نتلقى قدراً. كاألمشْروتي .العلم السمعي وهو ليس بالعلم التجريبي
ان طلبنا علماً وراء  ِڤَدْز كذا، ال مناص من تصديق الـ.الوالد إلى م عندما تشيراألم، وال بد لنا من تصديق معرفة هوية والده؟ األ

 . ومن المسلماتالتجربة ألنها مجربة مسبقاً إلى وال حاجةة عقليالعلم التجريبي والمدارك الحسية وال
ول وهو الذي تلقى األ هو المخلوق ْبَرْهما المولى .ِڤديبالعلم الـ إليه  هو الجد ألنه أول من أوحيْبَرْهمالى م والموهي األ ِڤَدْزالـ

 عبر ِڤدي وعلى هذا الوجه، نزل العلم الـ.مريديهم إلى  وسائر مريديه وأوالده الذين نقلوه بدورهمناَرَد إلى  وابلغهِڤديالعلم الـ
من يقوم كل الخالصة ذاتها  إلى  وسيصل ال يفهم سوى على هذا النحوِڤدي ان العلم الـۤيتاچڤَْد َچْبَه في  جاء. العليةالسلسلة المريدية

 توجد ثالثة أنواع .يها إلمن يتحرى عن هوية والده بالرجوع أمه سيصدق كالم .وقتل ل توفيراًا تصديقه اإلنسانلكن علىبالتجارب 



 نحن .ل الحسي لكن الدليل الحسي غير قاطع لقصور حواسناستدال اال تعنيْپَرتْياكْشَ كلمة .َدشَْب  وأنوماَن  وْپَرتْياكْشَ: من الدليل
 لذلك، ال بد لنا من مطالعة عدة كتب لنفهم . وتبدو مثل قرص صغير لكنها أكبر الكواكب، فما هي قيمة نظرنا؟نرى الشمس يومياً

حتمال هذا  ا للمثال، تعلن نظرية داروين. وهو العلم االستقرائيأنوماَنليل بالدليل الكامل ثم يوجد دليس ذن، الدليل الحسي  ا.عنها
 نحن نصدق دليل البرامج .من مرجع موثوقيصدر  العلم الكامل .ليس علماً كامالًكما انه  فتراض ا بل لكن ليس هذا علماً.وذاك

 . نشره موثوق به وال نرده وال نقوم بالتجارب للتحقق منه ألن مصدرذاعةالذي تنشره محطة اال
أرباب العلم  إلى ستماع االبوجوب ِڤَدْز تفيدنا الـ. تعني وجوب تلقيه بالسمعشْروتي كلمة .شْروتي أو ْپَرماَن-شَْبَد هو ِڤديالعلم الـ

وراء هذا العلي  العلم المادي محصور بهذا الكون لكن العلم .هو العلم الصادر من وراء هذا الكونالعلي  العلم .من اجل فهمهالعلي 
 .محال العالم الروحي؟ لذلك، اكتساب علم تام إلى أطراف الكون فكيف لنا بالذهاب إلى ال نقوى حتى على الوصولنحن  .الكون

 بوجود سماء كواكبها  اإلنسان لكن كيف يعلماللطيف والتركيب الكثيف وراء حالتي التركيب أخرى ثمة طبيعة .ثمة سماء روحية
ستعانة  اال لذلك، علينا.جراء التجارب للتحقق منه؟ هذا محال ال هذا العلم موجود لكن كيف يمكن لإلنسانن؟ كباقووأهلها باقية 
 هو المرجع العظيم لكل َنشْكِْر .َنشْكِْر نقبل بالعلم النازل من المرجع العظيم كۤيْرتََنَسنْ حركة أفراد نحن .ِڤديوهي العلم الـ ِڤَدْزبالـ
 ويِڤدانْتَ ويطلق على فرده طلقةالمالمجردة ينادي بوحدة الوجود ّي دااڤماۤي مذهب: تعلين في بالد الهندسمن من الا يوجد مذهب.البشر

تعلي من  المس هومّيْسڤا-نوڤيشْ  وتْشاْريااَمْدْهڤ  وتْشاْرياارامانوج مثل ڤَنَڤايشْـالبينما  .شَنْكَراتْشاْرياومؤسس هذا المذهب هو 
ن م ْبَرْهَمْنبنزاهة المطلقة  مؤسس مذهب وحدة الوجود شَنْكَراتْشاْريا لقد نادى .َنشْكِْرن بألوهية ا ويسلم المذهب.المذهب الثاني

 شخصية اهللا:"التأكيد بالقول إلى  ثم عاد"ة وراء هذه الظاهرة الكونيناراياَن شخصية اهللا:"ْبَهَچڤَْد چۤيتاالفردية لكنه كتب في تعليقه على 
ن في بالد الهند يتعلسذن، يسلم جميع الم ا.خصاأله على بويأ  اسم ذكر."ڤَسوِدڤََ وّي ِدڤَك  ابنجهبوهبط   الذيَنشْكِْر هو ناراياَن

 دون ْبَهَچڤَْد چۤيتا وقد نشرنا كۤيْرتََنَسنْ هو مصدر علمنا في حركة َنشْكِْر، كالم ْبَهَچڤَْد چۤيتا كتاب .ال ريب بذلك .َنشْكِْربألوهية 
 ذكر هذا هو . ألنه علم صفيَنشْكِْر الذي نصدقه ونصدق ِڤدي هذا هو العلم الـ.تحريف كالمه دون َنشْكِْرتصرف ألننا نصدق 

ستدالل  اال:الطريقتين إلى  للمثال، يستند العلم المادي. قبول المصدر الصحيح للعلم يوفر الوقت. كبيراً ويوفر وقتاًَنشْكِْر
 لكنك ال تجري  إنسان يموت وكذا اختك وكل اإلنسان يقول والدك ان.يموت سان اإلنستنتاجية بأن اال تقبل الطريقة.ءاإلستقراو

 يموت فال بد لك  اإلنسانمعرفة ما ان كان إلى جراء التجارب للتوصل اردتأ ذا اّ.يموت  اإلنسانالتجارب بل تصدق الحقيقة بأن
 يطلق على تلك الطريقة .ذن، لن ينتهي بحثك ا.عد ال يموت ولم تصادفه ب إنسان على حدة وربما تعتقد بوجود إنسانمن دراسة كل

ردت تحصيل العلم بجهدك الشخصي أو أان  النتائج الصحيحة إلى  لن تصل.)أُروَهى(في اللغة السنسكريتية الطريقة الصاعدة 
 .حواسك القاصرة

 الفين ميل في الساعة لكن ما هي  بسرعة تطير طائراتنا المادية. عن ركوب طائرة تطير بسرعة العقل َسْمهيتا-ْبَرْهَم في جاء
 العقل .هناك إلى  لقد ذهب عقلك.فوراً اآلف ميل فستجد نفسك هناك ١٠ عندما تكون في بيتك وتفكر بالهند التي تبعد .سرعة العقل؟

 نهاقتراب ماال ." إن سافرت بسرعة ماليين من السنينأطراف السماء الروحية إلى لن تصل:" لذلك، جاء.أسرع من لمح البصر
 من سمع الرسالة هو؟ ثقة الالسيد الروحي وما هي مؤهالت .ثقة )وروچ ( روحييدتخاذ س اِڤدي لذلك، يقضي الحكم الـ.محال
 ال بد من توفر هذين المؤهلين وإال ال يكون .ْبَرْهَمْن وال بد من رسوخه في ى الوجه الصحيح من المصدر الصحيح علِڤديةالـ

 .سليماً
 -ْبَرْهَم كما جاء في ."ِڤَدْز الـمبتغى هو أنا":ْبَهَچڤَْد چۤيتا في َنشْكِْر يقول .ِڤديةالـاألصول  إلى تََنكۤيْرَسنْتستند حركة 

ن م صورته منزهة . انها صور مختلفة عن صورنا المعيبة."خرىصور ال تحصى وكل صورة عين األ) ڤينَْدوُچ( َنشْكِْرلـ:"َسْمهيتا
 انتم . صورتي محصورة في مكان واحد وزمان واحد.ليه ا لصورته وال منتهى تنتهي لصورتي مبدأ لكن ال مبدأ.كل قصور
 .وقت واحدبفي كل الزمان والمكان هو  في المكان والزمان بل  ليس محصوراًَنشْكِْر لكن منازلكمن هنا ولستم في ومحصور

 فتى في الخامسة عشر ن ستجدوكم هو األصل واألقدم لكن.وفي كل مكان بوقت واحد نْداڤََنَك ڤْرِِٰولُوُچ قادر على الجلوس في َنشْكِْر
 .ْبَهَچڤَْد چۤيتا في سائق عربة بدور َنشْكِْر لقد رأيتم صور .كِْرشَْنصورة  إلى حينما تنظرون أو العشرين ولن تجدوا صورة عجوز

 تلك هي قدرته .طالق االعلىال يشيخ  َنشْكِْر . في ربيع الشباب وكان يتجاوز مائة سنة آنذاكا لكنه بدأحفاد أحفاد وأحفادكان له 
 يمكنكم مع ذلك .ربما كان ذلك ممكناً لكنه في غاية الصعوبة .ِڤديةالـ في اآلداب هردتم البحث عنأان  كِْرشَْنا لن تجدو .العلية

 .َنشْكِْر تيم تلك هي قدرة ."هوذا هو، خذوه:"قادر على تسليمه لكم قائالتيمه  .بكل سهولة تيمه على يدمعرفته 
 سيددرجة ان سماعها من ال إلى  وذاكرته حادة اإلنسان كانت فطنة.تهاة باإلصل ولم تكن ثمة ضرورة لقراء واحدِڤَدْزكانت الـ

لعلمه بأن   سنة٥٠٠٠منذ  الحكمة بتدوينها ارتأى اَس ِدڤَۤيڤْ لكن فوراً كان المريد يستوعبها .كفيال بفهمهاكان الروحي مرة واحدة 
 اَس ِدڤَۤيڤْ ." لنشرهِڤديال مناص من تدوين العلم الـ:" فقال لنفسهاكرته ستضعف ولن تكون فطنته حادة سيقصر وان ذ اإلنسانعمر



 )ْستْرّي ( بعدها بأمر عامة الناس مثل النساءنظرمريديه و إلى  ثم أوكلهاياجوْر و ڤَأتَْهْر و ساَم و ْچِر: أربعة إلى ِڤَدْزقسم الـ
 وهو تاريخ الهند الكبرى َمهاْبهاَرتَ الـ فكتب)َبنْْدهو-ْدڤيَج (ْبراْهَمٰنة ومعدومي الكفاءة من ذرية الـ)َرْزشۤوْدالـ (وأهل الخدمة

 ِڤَدْزوالـ َمهاْبهاَرتَالـو تْناپورا من الـِڤديذن، يتألف العلم الـ ا. البالغ عددها ثمانية عشرتْناپوراتسهيال لفهمهم ثم كتب الـ
الذي يضم  ِڤدانْتَ سۤوتَْر في كتاب ِڤدي مجمل العلم الـاَس ِدڤَۤيڤْ بعد ذلك، أوجز .ِڤَدْزالتي هي جزء من الـ أوَپنيشَداتْ  واألربعة

 .ومقصود للعلماء والفالسفة ِڤَدْزخالصة الـ
لة يرد وصفها في  لكنه بقي ال يشعر بالرضى التام وهذه قصة طويناَرَده الروحي سيد أمر بناء على ِڤدانْتَ سۤوتَْركتب  اَس ِدڤَۤيڤْ

ه الروحي سيدمره أف ِڤدانْتَ سۤوتَْر و أوَپنيشَداتْو  تْناپوراتى بعد كتابة الـبالرضى البالغ ح اَس ِدڤَۤيڤْ لم يشعر .ڤَتَْمَچشْرۤيَمْد ْبها
 ان الغرض من دراسة َنشْكِْرل  يقو.َنشْكِْر العلم هو حدو"  العلمحد" تعني ِڤدانْتَ كلمة .ِڤدانْتَ سۤوتَْرعليك شرح يتعين :" قائالناَرَد

 َنشْكِْر وبناء عليه، .)ڤَ تْشاَهْمڤيْد ِا -ِڤَدْد  كِْر-ِڤدانْتَ (ِڤَدْزوالعليم بالـ ِڤدانْتَ سۤوتَْر كاشف أنا":َنشْكِْر يقول .هو فهمه ِڤَدْزكل الـ
  تعليقاًڤَْزنَڤايشْيا ۤيذاوچ لدينا نحن جماعة .نْتَِڤدا على فلسفة الـيةڤنَايشْڤـال هذا ما يتضح في جميع التعليقات .هو الغاية القصوى

 تعليق .تْشاْريااَمْدْهڤ عليها وكذا  تعليقاًتْشاْرياارامانوج كما كتب َنشَْبهۤوڤيْدۤيا ڤََبلَِد كتبه يا ْبهاشْ- ڤينَْدوُچ بعنوان ِڤدانْتَعلى فلسفة الـ
 هو التعليق شَنْكَراتْشاْريا لكن ساد االعتقاد الخاطئ بأن تعليق ك تعليقات كثيرةا بل هنِڤدانْتَبالتعليق الوحيد على ليس  شَنْكَراتْشاْريا

 بعنوان ِڤدانْتَ التعليق الكامل على الـاَس ِدڤَۤيڤْ كتب عدا ذلك، .نشر تعليقاتهمبوائل األ لم يكونوا ْزڤَنَڤايشْـالالوحيد عليها ألن 
ال  .ڤَتَْمَچشْرۤيَمْد ْبها وتلك العبارة موضحة بالتفصيل في َجنْمادِى أْسيا ياتَه: ِڤدانْتَ سۤوتَْر بفاتحة ْمڤَتََچشْرۤيَمْد ْبها يبدأ .ڤَتَْمَچشْرۤيَمْد ْبها
 لكنها حكمة موجزة يرد شرحها ". الوجود هو فّياضعظيمالحق ال:")ْبَرْهَمْن(المطلق الحق  إلى سوى تلميح ِڤدانْتَ سۤوتَْريرد في الـ

شْرۤيَمْد  هذا ما نجد توضيحه في .؟فما هو كنههالوجود  هو فّياض العظيمالمطلق الحق  ان كان . بالتفصيلْمڤَتََچشْرۤيَمْد ْبهافي 
اآلخرين لكن  إلى ةستندم تنميتنا للوعي والعلم .)راطْ - ڤَْس ( هو المنير. هو الوعيالعظيمالمطلق الحق  ال بد ان يكون .ڤَتَْمَچْبها

 . يضع النقاط على حروف هذا الموجزڤَتَْمَچشْرۤيَمْد ْبها وكتاب ِڤديهو موجز العلم الـ ِڤدانْتَ سۤوتَْر . هو المنيرالعظيمالمطلق الحق 
 .ْبَهَچڤَْد چۤيتا  وڤَتَْمَچشْرۤيَمْد ْبها من الكتابين ِڤديالعلم الـمجمل فهم شروح  إلى  السعيِڤديوفي الختام، نطلب من المعنيين بالعلم الـ

 ابتهال

 ْمَدإـْم ْرنَپۤوـْم أَده ْرنَپۤو ْمآُو

V paUNARmad": paUNARimadM"

paUNAARtpaUNARmaud"cyatae 

paUNARsya paUNARmaAd"Aya 

paUNARmaevaAvaizASyatae 

 ـْم أوّدتْـشْـياِتىْرنَپۤوـاتْ ْرنَپۤو
 ـْم آداياْرنَپۤوـْسـيا ْرنَپۤو
 ـياِتىڤَـشيـشْٰڤاـْم ِاْرنَپۤو

 المفردات
 - أوَدتْشْياِتى؛ وحدة كاملة-ْمْرنَۤوپ ؛ من الكامل المطلق-اتْْرٰنۤوپ ؛ هذا العالم الظاهري- ايَدْم؛ تام الكمال-ْمْرنَۤوپ ؛ ذاك- أَده؛ تام الكمال-ْمْرنَۤوپ ؛لل الكام الك-آُوَم

 . يبقى-ياِتىشيشْٰڤَأ حتى؛ -ڤَِال؛  المتبقي الكام-ْموْرنَپ أخذ عنه؛ -دايا آ؛ على الوجه الكامل-ْمْرنَۤوپ ؛ لكل الكامل-ْسياْرنَۤوپ ؛ينبثق

 الترجمة
 بمثابة نه مثل هذا العالم الظاهري، مجهز تماماًمتام الكمال ولما انه تام الكمال فكل ما يفيض اهللا شخصية 

نه الكل الكامل فإنه يبقى كامال حتى بعد الما . أيضاً كامل بذاته ،ن الكل الكاملمكل ما يفيض . وحدات كاملة
 .كاملة ال تحصى منهفيض وحدات 

 التفسير
 .العظيمالمطلق للحق  ليس سوى تحقيق ناقص َپَرماتْما أو ْبَرْهَمْنبينما تحقيق  شخصية اهللا هو العظيمالمطلق الحق الكل الكامل أو 

 َپَرماتْماتحقيق و )َستْ (تحقيق خلودهب محصور )ْبَرْهَمْن ( في حين ان تحقيق النورَرَهىْچَستْشْْ تْشيْد آنَنَْد ڤيهو  شخصية اهللا
) آنَنَْد(بهجته و) تْشيتْ(علمه و) َستْ (الخلود هو تحقيق شخصية اهللا لكن تحقيق )تْشيتْ (وعلمه) َستْ(تحقيق خلوده بمحصور 



بناء  و. تعني صورةڤيْچَرَهى كلمة .اهللا العزيز عندما يدرك  بتمامهاالعظيمالمطلق للحق الوجوه الثالثة تلك  اإلنسان يدرك .مجتمعة
وي ت يجب ان يح. ولو كان كذلك لكان أقل من خلقه في وجه من الوجوه مما ينفي كمالهن الصورةم الكل الكامل ليس مجرداًعليه، 

 .الكل الكامل كل شيء ضمن نطاق تجربتنا وخارجها وإال ال يكون كامال
 .أيضاًء عليه، هذا العالم الخارجي كامل بحد ذاته  وبنا.قدرات ال تحصى وجميعها كاملة عين كمالهيملك اهللا  ، شخصيةالكل الكامل
 .حفظهلوازم خلق هذا الكون و والعشرين التي يتقوم بها هذا الكون المادي هي ظاهرة زائلة مجهزة إلنتاج كل األربعةالعناصر 
كيب هذه الظاهرة انحل ترتسو يعمل الكون حسب آجاله الثابتة من قبل قدرة الكل الكامل .شيء خارج عنهإلى ال يحتاج  حفظ الكون

 . عندما يحين ذاك األجلالزائلة بالتدبير الكامل للكل الكامل
العلم  إلى تعود القصور القائمة أشكال جميع . التسهيالت لتمكينها من تحقيق الكل الكاملافةبكمزودة ) األحياء(الوحدات الكاملة 

 ماليين ٨ سوى بعد النشوء خالل ها النفس وال تكتسبنفسي الكامل للالوعهي صورة ية  اإلنسانورة الحياةص .القاصر بالكل الكامل
ت عليه فرصة تحقيق كماله ويعيده يفّو ،الكل الكاملمع له ماكتمن ال يدرك كل  .تناسخالحياة في دوامة ال جناسأجنس من  اآلف ٤و

 .دوامة النشوء إلى القانون الطبيعي
خلق حياة كاملة مزعومة من الملذات الحسية لعدم درايتنا بوجود تدبير كامل في جل  من انبذل الجهد إلستغالل مصادر الطبيعةنحن 

تكامل ان ي  بدون الحياة الضالة للملذات الحسية هي حياة وهمية لعجز الكائن الحي عن التمتع بحياة الحواس.الطبيعة بصدد حفظنا
مل وقد تبدو مثل يد بعد قطعها عن البدن لكنها تخلو من قدرة ليد وحدة كاملة ما دامت متصلة بالبدن الكاتبقى ا .مع الكل الكامل

 . قدرة الكل الكامل وعندما تنقطع عن الكل الكامل فالتمثيل الوهمي للكمال ال يرضيها على أتم وجهأفراد هي األحياء كذا، .اليد
جتماعية أم  الخدمات في هذا العالم سواء أكانت جميع ا.خدمة الكل الكاملب  اإلنسانال عندما ينشغل اية اإلنسانال يتحقق كمال الحياة

كاملة بذواتها الشقوق  تصبح . مع الكل الكاملهاتحقيق تكامل بدون سياسية أم وطنية أم دولية أو حتى ما بين الكواكب، تبقى ناقصة
 .الكل الكاملتحقيق تكاملها مع  عند أيضاً

 ١ َمنْتَْرال

 ْمڤَـَسـْر إَدْم ڤـاْسـياْمإشـا

wRzAAvaAsyaimad"ms$ava<

yaitk(Âa jagAtyaAM jagAta, 

taena tyał e(na BauÃaITaA 

maA gA{Da: k(sya isvaÜ"nama, 

 تَْچـ َجـْمـاتْـۤيَچـياتْ كيـنْـتْـشَ َجـ
 ـتْـهاِتـَن تْـياكْـِتـَن ْبـهوجۤي

 ڤيْد ْدَهـنَـْم كَـْسـيا ْسـْدَهـهـرِْٰچما 
 المفردات

 من قبله؛ -ِتَن كل متحرك وغير متحرك؛ -تَْچَج داخل الكون؛ -اْمتْۤيَچَج أي شيء؛ -كينْتْشَ-ياتْ كل؛ -ڤَْمَسْر هذا؛ -ايَدْم محكوم؛ -ياْمڤاْسآ من قبل اهللا؛ -أشَ
 . الثروة-ْدَهنَْم سواه؛ -ڤيتْكَْسيا ْس مسعى لكسب؛ -ْدههرِْٰچ ال تفعل؛ -ما عليك القبول؛ -ْبهونْجيتْهاْها قسم؛ -تْياكِْتَن

 الترجمة
لذلك، ينبغي لإلنسان القناعة بنصيبه من .  هو الحاكم والمالك لكل متحرك وغير متحرك في الكونالرب

 .هالكفاف وعدم قبول سواه لعلمه الجيد بمالك

 التفسير
 مصدر .شخصياً داء من الرب الروحيين ابتدايساأل من معصومة علم معصوم بفضل نزوله عبر السلسلة المريدية الِڤديالعلم الـ

 متسم كل من يحيا في العالم الدنيوي .)ياپاوروِشأ (عن العقل والحواسّي  كالم اهللا عل.ألنه كالم الربّي علم هو مصدر علذا اله
 ال يمكن لمطلق . حواس قاصرة-٤ .خداع اآلخرين إلى  الميل-٣ . الخضوع للوهم-٢ .اءخطاألرتكاب  ا-١ :ة عيوبأربعب

 في قلب كالم مخلوق قاصر بل أوحاه الرب ليس ِڤدي لكن العلم الـاألربعةبتلك العيوب  دام متسماً شخص تسليم علم كامل ما
 .أوالده ومريديه الذين عملوا على نقله في مجرى التاريخ إلى  بدورهْبَرْهما ونشره ْبَرْهماول األالمخلوق 



 المتحركة وغير المتحركة األحياءجميع لكن ) ْمنَْرپۤو(تام الكمال ألنه  للقوانين الطبيعية التي يحكمها الرب خضوع إلى ال مجال
 وبناء عليه، يحتوي على علم ملكية جميع .ِڤَدياجوْر  جزء من إشُوَپنيشَْد  هذا الكتاب. من خالل القوانين الطبيعيةتهمحكومة بقدر

 . الكونأشياء
 والماء والنار رضاأل( عناصر الطبيعة .أَپرا  واَپرحيث يتم بحث ) ٥-٤\٧ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا مؤكدة في الفصل السابع من مالكية الرب
 )تيْپَركِْر َپرا ( بينما األحياء قدرته العلوية)تيْپَركِْر أَپرا (القدرة المادية للرب إلى  عائدة)األناثير والعقل والفطنة واألوالهواء و
 إلى  ال يوجد في الكون ما ال ينتمي سواء.طالق اال على وبناء عليه، هو سيد الوجود. من الرب)َركِْرتيْپ (نان القدرتاوتفيض هات

 .طالق اال على للرب لذلك، المالكية.تيْپَركِْر أَپرا أو َپرا
 بالنار ويقارن كل متحرك وغير متحرك يقارن الحي العظيم .كل شيء بقدراته المختلفةموافقة  فطنة كاملة لشخصية اهللا يملك

 ملك لذلك، يبقى هو ال.صورة الحرارة والنوربشر النار قدرتها نجوه مختلفة كما ت قدرته بوالربنشر  ي.بحرارة ونور تلك النار
 معروف اليالقوالعزيز الغني  هو .نافع كل حيهو مالك جميع القدرات والعليم بكل شيء و . األعلى لكل شيءدبروالحفيظ والم

 .طالق االمستغني علىم اليل العليالجم
 .نصيبه في الحياةقبول سوى إلنسان ينبغي لال  . الوجود مالكالرب الكافي من الذكاء للعلم ان لذلك، ينبغي لإلنسان التحلي بالقدر

يتعين  لذلك، .الرب هذا هو تدبير . لإلنسانعلى سبيل المثال لكنها ال تشربه بل تأكل العشب ولبنها مقصود طعاماًالحليب تدر البقرة 
 . واعتبار المالكبقسمتناعلينا القناعة بما 

 ان نظرنا اليها من .نت وغيرها من المواداألسم والخشب والحجارة والحديد ورض المصنوع من األبيتناخذ على سبيل المثال، لنأ
 إلى سوى العمل على جمعها وتحويلهاستطيع ال ن. ناأنفس بهانتاج ا ال نملك القدرة علىأننا ال بد لنا من العلم ،إشُوَپنيشَْد ّيشْرمنظور 
 . لتصنيعهاً كبيراًبذل جهدانه  يحق للعامل ادعاء ملكية شيء لمجرد  وال مختلفةأشكال

  اإلنسانأفراد يواجه .الصعيد الدولي ويتهدد العالم باسره إلى ، انتقلفي المجتمع العصري يقوم خالف دائم بين العمال والرأسماليين
 لكنه يستطيع القطط والكالب إلى اسداء النصيحة ْدإشُوَپنيشَ ّيشْروسع في  ليس .بعضهم البعض في عداء وتوعد كالقطط والكالب

 إشُوَپنيشَْد ّيشْر التي يحتويها ِڤديةالـ ينبغي للبشر أخذ الحكمة .)آتْشاْرياْز (ينئمة المعروف عبر األ إلى اإلنساناهللاتسليم رسالة 
 يستحيل السالم ما دام الرأسمالي .ليه من منافع عالرب ينبغي لإلنسان القناعة بما أنعم .واإلقالع عن الخالف حول المقتنيات المادية

 ال يقوى الرأسمالي على قمع الشيوعي .الربعي ملكية المصادر الطبيعية التي ال يملكها سوى أو الشيوعي أو سواهما يّد
ها هي ملكية عونبالمناورات السياسية وحدها كما ال يستطيع الشيوعي هزيمة الرأسمالي بالقتال على خبز مسروق وكل ملكية يّد

نابل النووية قال تقع من المؤكد ان وبناء عليه، .شخصية اهللا بملكية اما داموا ال يعترفويستحقون العقاب بالقوانين الطبيعية ومسروقة 
 لذلك، ال بد للفريقين من العمل بتعاليم . العظيمالربحال عدم اعترافهما بملكية ب  على رؤوسهماايدي الشيوعي والرأسماليأفي 
 .حالل السالم على األرضإهم وأنفسنقاذ  ا من اجلإشُوَپنيشَْد ّيرشْ

 ية اإلنسان القطط والكالب بل عليه التحلي بالقدر الكافي من الذكاء إلدراك أهمية الحياةحى للخالف على من مقصوداً اإلنسانليس
  من الحيوانات من اجل الطعامسواهاب قتل  يمكن للقطط والكال. مقصود للبشرية وليس للقطط والكالبِڤديدب الـاأل .وغايتها
شباع مذاقه  اجلأ من  حيواناً اإلنسانعندما يقتل العقابجدير بيصبح مسؤوال عن خرق القوانين الطبيعية وس همالمة لكندون 
 .الجامح

 .طعام هو نصيبه من الالحيوانلحم رز والقمح أو لبن البقرة ألن ال يأكل األالنمر  . على الحيوانات ال ينطبقية اإلنسانمستوى الحياة
 الحيوانات .الربها سن وبعضها على اللحوم لكنها ال تخرق القوانين الطبيعية التي اتتحيا بعض الحيوانات والطيور على النبات

 كما انئة الخطي إلى  لذلك، ال مجال. تاماًبالقوانين الطبيعية التزاماًتلتزم والطيور والزواحف وغيرها من الصور السفلية للحياة 
 .حياة المسؤوليةية وحدها هي  اإلنسانالحياة .مقصودة لهاغير  ِڤديةالـ األحكام

 اإلنسان وأيضاً األحياء النبات من .القوانين الطبيعيةعلى تعدي أن من يتبنى الحياة النباتية يتفادى ذنب اللكن من الخطأ التفكير ب
فتخار بكونه  اال لذلك، ال ينبغي لإلنسان.لطبيعي بأن كل حي هو طعام سواهفيما يقضي القانون ا الرب العظيممقصود لإلعتراف ب

 من  لتلقي دروساًفطنة يملك ما يكفي من ال اإلنسان لكنالربال تملك الوعي المتطور بالذي تعترف به بالحيوانات  . ملتزماًنباتياً
يتجاهل العلم عندما  حياته للمخاطراإلنسان يعرض  .العلمفهم عمل القوانين الطبيعية واإلنتفاع بذلك  إلى  للوصولِڤديالعلم الـ

 وعدم الرببذل كل شيء في خدمة جب عليه  ي.التتيم بحبهوالعظيم  الربقرار بسلطان  اإلنسان اال لذلك، المطلوب من.ِڤديالـ
 ْبَهَچڤَْد چۤيتافي رب قول ال ي.ما سيمكنه من قضاء واجبه على الوجه الصحيحليه، وهذا  امن الطعام المقدم الربفضل سوى تناول 

رب الجب أن يتتيم بي فحسب بل  ملتزماً لذلك، ال ينبغي لإلنسان ان يصبح نباتياً. الصفيهتيمانه يقبل الطعام النباتي من يد ) ٢٦\٩(



 حة على الوجه الصحيي اإلنسانيتمكن من قضاء واجبات حياتهال  .)ْپَرساَدْم (ثم تناول فضلهلرب ا إلى  وتقديم كل طعامهأيضاً العظيم
 .)١٣\٣ . چ.ب(فال يأكل سوى الخطيئة الرب  إلى  أما من ال يقدم طعامه.يعمل على هذا النحوسوى من 

  يجلب،الرب أمر  عصيان القوانين الطبيعية أو.الربالعصيان المتعمد للقوانين الطبيعية من طريق تجاهل ملكية أصل الخطيئة هو 
 دون العاقل المطلع على القوانين الطبيعية والذي ال يتأثر بالتعلق أو النفور بالربعتراف  امحتممن ال لكن  اإلنسانالخراب على

 .دار الباقيةال إلى  بالرجوع ويصبح جديراً،ضرورة
 ٢ َمنْتَْرال

 ـّيِڤـَهى كَْرماٰنكوْريانّْ ِا

ku(vaRªaevaeh" k(maARiNA

ijajaIivaSaecC$taM s$amaA: 

WvaM tvaiya naAnyaTaetaAe'ista 

na k(maR ilapyatae nare" 

  َسـماهْمـَهـتَــتْ تّْـشّْڤيـشِٰجـيْجـ
 و اْستيـتْـِهـتُنانْـڤَ ييياڤَ تْـْمڤَـِا

 ْپـياِتى نَـِرى لـيكَـْرَمنَـ 
 المفردات

 -يِّىڤَ تْ؛ يحيا-ْمڤَ ِا؛ سنوات- َسماْها؛ مائة- شَتَْم؛غبة في العيش عليه الر-تْڤيشِٰ جيجۤي؛ عمل-ۤي كَْرماٰن؛ اثناء هذا العمر- ايَهى؛ لذلك-ڤَ ِا؛ يفعل باستمرار-ْنڤَكوْر
 .اإلنسان إلى -نَِرى يرهن؛ -ْپياِتىلي عمل؛ -كَْرَم ليس؛ -َن يوجد؛ -اْستيهذا الدرب؛  من - ايتَه؛ بديل- أنْياتْها؛ ال- َن؛اليك

 الترجمة
لى هذا المنوال، ألن ذلك العمل لن يرهنه بقانون يمكن لإلنسان التطلع إلى الحياة لمئات السنين عندما يعمل ع

 .لإلنسان ال بديل عن هذا المنحى. )كَْرَم (عملال

 التفسير
  فحسب بل في الجماعة والمجتمع واألمةفرديالموت بل الحياة أطول مدة ممكنة وال يظهر ذلك الميل على الصعيد اليطلب  أحد ال

 التناسخ من بدنال تهلك لكنها مجبرة على النفس باقية  .طبيعي أمر  ان ذلكِڤَدْزعلن الـالبقاء وتتنازع  ةحيال اجناس جميع أ.أيضاً
نون الطبيعة المادية ومن ال ألن ذلك هو قاعيش  من العمل لللألحياء ال بد .)َبنْْدَهَن-كَْرَم (عملانقطاع بداعي رهن ال دون آخرإلى 

 .بدوامة الوالدة والموت في مختلف أجناس الحياةتكبالً د ، يخرق القانون الطبيعي ويزدامشرعةه التكاليفيقضي 
 حالما تبلغ الصورة )كَْرَم (عمل من رهن النجاةعلى فرصة التحصل  الحياة خاضعة لدوامة الوالدة والموت لكن النفس أشكالجميع 
، األسفاره المشرع في تكليف بموجب  اإلنسانلذي يقضيه هو العمل اكَْرَم .ْبَهَچڤَْد چۤيتافي  كَْرَمڤي و كَْرَمأ  وكَْرَم يتم توضيح .البشرية
 نتيجة سوء  اإلنسان هو العمل الذي يقضيهكَْرَمڤيالعمل الذي يحرر الفرد من دوامة الوالدة والموت، في حين ان هو  َمكَْرأبينما 
أشكال العمل من بين  كَْرَمرهن  العمل المفضل عند الفطناء هو الذي يحرر من .الصور الدونية إلى انحداره إلى  ويؤديالخيار

منزلة أرفع في هذا العالم أو في الجنة لكن  إلى اإلرتقاءجل البروز وأعتيادي قضاء العمل الصالح من  اإلنسان اال يطلب.الثالثة تلك
 يوصف . حد سواء يرهنه بالشقاء المادي علىه وشرهخير ،ن العملبأه درايت ل بالكليةجرهأ من العمل ونجاةَمن يفوقه فطنة يطلب ال

 .إشُوَپنيشَْد ّيشْرذلك العمل المحرر في صفحات 
ْبَهَچڤَْد  في رب العظيم يقول ال.)ْدَپنيشَوچيتُ (أوَپنيشَداتْكل زبدة  الذي يسمى ْبَهَچڤَْد چۤيتابالتفصل في موضحة  إشُوَپنيشَْد ّيشْرتعاليم 
  اإلنسانالتي تنظم طاقةة ِڤدي المشرعة في الحكمة الـتكاليفقضاء الدون  بكَْرَمأ أو كَْرْميانايشْدرجة أن تحقيق ب )١٦-٩\٣ (چۤيتا

شخصية  بعد تحقيق سلطان موجب درجة العلم ال اإلنسان يبلغ. محالحي العظيمالسلطان لتدريجي ال تحقيقالعلى نحو يستطيع به 
فيقتدر على العمل على تلك الدرجة الصفية ) حماسة والظلمةالاألصالة و (ة المادية الثالثالشواكل وتبطل فعالية )َنشْكِْر (ڤاسوِدڤََاهللا 

 . بدوامة الوالدة والموتهالذي ال يرهن )ْرْمياكَنايشْ(على صعيد 
عندما يكون على  الخدمة التتيمية إلى التفرغ أحد  ال يستطيعلكن  اإلنسانه هو في الواقع جل ما يحتاجقضاء الخدمة التتيمية

ها تشبعت العمل ابتغاء النفس المهيأة تألف .جر العمل فجأةأقالع عن طلب  اإلنسان االكما ال يستطيعة من الحيامبدئية الدرجات ال



  ويتلون عمله باسماء براقة مثلةالحسيمن اجل التشبعة عتيادي  اإلنسان اال يعمل. لمصلحتها الشخصية المباشرة أو الموسعةةالحسي
 لتشمل مجتمعه أو امته أو البشرية عامة، ةه الحسيتشبعتية عندما تتوسع قاعدة اإلنسان والشيوعية والوطنية وشتراكيةيثارية واإلاال

 تقضي على إشُوَپنيشَْد ّيشْر التي يعلنها ِڤديةالـ لكن الوصية )َبنْْدَهَن- كَْرَم ( مغرية لرهن العملأشكالوتلك التسميات هي بال شك 
يثاري أو اشتراكي أو  ا رب عائلة أو اإلنسانن يصبحأب ال بأس .هامدار اهللامن يطلب الحياة من اجل تلك التسميات، ان يجعل 

 .اهللاي ما دام مدار عمله هو  إنسانوطني أو
ن قليله يستطيع انقاذ النفس من أعظم درجة أ إلى عمل قيِّم اهللان العمل الدائر حول ) ٤٠\٢ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا في َنشْكِْريقول الرب 

ت عليه  ان من يفّوشك ال .جنس ألف ٤٠٠ماليين و ٨لوالدة والموت على مدى لنشوء الدوامة  إلى قالمخاطر المتمثل باإلنزال
حمق  ال يقوى األ.حظاًاألحياء  تعسأدورة النشوء هو في السقوط  إلى ية ويعود اإلنسانالفرصة الروحية التي توفرها صورة الحياة
كل من  لويمكن. ڤاْسياشاإ روح ببذل طاقتنا في إشُوَپنيشَْد ّيشْريوصينا  وبناء عليه، .على رؤية كيفية حدوث ذلك لقصور حواسه

 تحيا الشجرة لمئات السنين لكن ما معنى الحياة .الحياة لمئات السنين وإال فالعمر المديد بحد ذاته عديم القيمة إلى التطلعيفعل ذلك 
ة تفرغ خير من حياة ماهللا حياة متواضعة مدارها .كل كالجمالكالشجرة أو التنفس كالمنفاخ أو التناسل كالخنازير والكالب أو األ

 .لحاديةإ شتراكية اإليثارية أو
 ْبَهَچڤَْد چۤيتافي به  وهو العمل الموصى إشُوَپنيشَْد ّيشْرروح ب نجازه ا عندچايُّو كَْرَم أشكاليثاري شكال من  االيصبح العمل

  نافعاًاهللا يبقى ذلك العمل الذي يدور حول .المنطوية على التناسخنشوء الرة دو إلى نحدار االألنه يحمي عامله من خطر) ٩-٥\١٨(
 .نجاة لتحسين منزلته على درب الأخرىنح له فرصة تسسو  إنسانلعامله حتى وان لم يتممه ألنه يضمن رجعته في صورة

 شْرۤيَلالذي كتبه )  سينْْدهو-تَ َرساْمرِِ-كْتيْبَه( رحيق التتيم في كتاب مدارها اهللا التي يشكل عمالاألجاء شرح تفصيلي حول قضاء 
 .م بدراسة هذا الكتاب القّيإشُوَپنيشَْد ّيشْره حسب روح أعمالونوصي كل من يعنى بقضاء  مّيُچوْسوارۤوَپ 

 ٣ َمنْتَْرال

 ـا ناَم ِتى لُوكاأسوْرۤي

@s$auyaAR naAma tae laAek(A

@nDaena tamas$aAva{taA: 

taAMstae ‘aetyaAiBagAcC$inta 

yae ke( caAtmah"naAe janaA: 

 ـاتاهڤْـرِٰأنْـْدِهـَن تَـَمـسا
 تْـشّْـَهـنْـتيَچــاْبـهيـْپـِرتْـۤيْس ِتى ـْمتا

 ـاَهـنو َجـناه-ّيى ِكى تْـشاتْـَم
 المفردات

 - ِتى؛ تلك الكواكب- تاْن؛ محجب-تاْهارِٰڤْ آ؛ بالظلمة- تََمسا؛لكواكب تلك ا- أنْْدِهَن؛ كواكب- لُوكاْها؛ اولئك- ِتى؛األسم مشهور ب- ناَم؛ْز مقصود ألسوَر-اْهاسوْرۤيأ
 . أشخاص-ْها َجنا؛ قتلة النفس-َهنَه- آتَْم؛ و- تْشَ؛ كل فرد- ِكى؛ أي كان- يّْى؛ يدخل-تْشَّْهنْتيَچ أْبهي؛ بعد الموت-ِرتْياْپ ؛هم

 الترجمة
 .ةليبالكالتي تسودها الظلمة والجهل قاتل النفس أياً كان، مكتوب عليه دخول عوالم الملحدين 

 التفسير
  بموجبها يطلق عليهم األخيارنليات ويعملوو بتلك المسؤن يعوالذينعن حياة الحيوان بمسؤلياتها الكبيرة و  تتميزالحياة البشرية

 سوَرْز ان ِڤَد-ْچِر جاء في . في هذا الكون أحدهمااإلنسان و)أسوَرْز ( وخالفهم الجاهلين بها الذين يطلق عليهم األشرار)سوَرْز(
 . بموجبها ومسالكهم منيرة مثل درب الشمسن ويعملونوڤيشْ للرب العظيم القدمين اللوتسيتين نيبتغو

ة ام ان النفس تحصل على الصورة البشرية بعد المرور بنشوء يستغرق عدة ماليين من السنين في دودوماًينبغي للفطين العلم 
سفار  لعبور هذا البحر، وتقارن األ ويقارن البدن البشري بالقارب المتين المصمم خصيصاًأحياناًادي بالبحر  يقارن العالم الم.التناسخ

 إلى الت البدن البشري بالرياح المالئمة التي تساعد القارب على الوصولي بالقبطان الماهر وتقارن تسه)آتْشاْرياْز (ئمةاأل وِڤديةالـ



 ّيشْر يحذر . بكل تلك التسهيالت منتفعاًهذا لم يطلب تحقيق ذات ا)ها-آتَْم (بار الفرد قاتل النفسعت ا لكن ال بد من.مصيره المنشود
 . بكل وضوح بأن قاتل النفس مكتوب عليه دخول أظلم مناطق الجهل لمواجهة العذاب الدائمإشُوَپنيشَْد

 حل مشاكلها  لكنمعاشيةهمية ضرورياتنا الأ عيدص على معاشية التي تعتبر ضرورياتها الما شاكلهاوتوجد خنازير وكالب وحمير 
  الحياة المريحة لإلنسان ألن الحياةأسباب كل  توفرالقوانين الطبيعيةان في أوضاع بغيضة وغير مسرة، في حين يتم  معاشيةال

خنازير وسائر حياة المستوى من  رفعأحياة لإلنسان مستوى  ما هو سبب توفير .ية تفوق حياة الحيوان أهمية وقيمةاإلنسان
 الجواب ان الموظف الحكومي الكبير مكلف .ادي؟تيع االالحيوانات؟ لماذا يتمتع موظف الحكومة بتسهيالت أفضل من الموظف

 مع ذلك، حضارة قتل النفس .بطنهالذي ال هم له سوى  من واجبات الحيوان رفع أ اإلنسان كذا، واجبات.هميةأكثر أبواجبات 
  الحديث ونلفت نظره اإلنسانصورةفي  عندما ندنو من حيوان مصقول . زيادة مشاكل المعدة الجائعةسوى علىال تعمل الحديثة 

 إلى  قوانين الطبيعة قاسية لكنهتحقيق ذات إلى ن الجائع ليس بحاجةأ فإنه يجيب بأن عليه العمل لملء معدته وهتحقيق ذاتأمر إلى 
جتهاد في عمله لملء  إلى اال وشوقههتحقيق ذات إلى عالنه عن عدم الحاجة امرغ  تهدده بالعطالة عن العمل على الدوامرجة انهاد

 .معدته
 ال نحصل على الصورة البشرية من اجل العمل الشاق مثل الحمير والخنازير والكالب بل لبلوغ أرفع درجات كمال الحياة، نحن

مثل كدح  على ال اإلنسانيجبر. نايتنا بأمر تحقيق الذاتنفنا بحال عدم عأة على العمل الشاق حتى رغم يقوانين الطبيعالوستجبرنا 
سيجري مسخ . أسوَرْز يكشف عن بعض المناطق التي يرسل اليها إشُوَپنيشَْد شْرّيهذا النص من . في هذا العصر الحمير والبغال

 في الجهل كدحرة على ال للرجوع في اجناس الحياة المنحطة المجبأسوْريا على كواكب ، إنساندورمن يخفق بتأدية واجباته ب
 .والظلمة
 دون ر على درب تحقيق الذاتا ساذا شْرۤيَمتْ أو شوتْشييمنح فرصة للرجوع في عائلة الفرد ان ) ٤٣-٤١\٦ (ْبَهَچڤَْد چۤيتاجاء في 

تدل  َمتْشْرۤي كلمة، و مستبحر روحياًْبراْهَمَنعلى تدل  شوتْشي كلمة .اهللاخلص لتحقيق صلته بمبذل جهد من رغم على الله ااكم
  عندمافرصة أفضل عند رجعته بفضل جهوده المخلصة في هذا العمرالفرد يمنح ذن،  ا.)ڤايشْيا ( عائالت التجارأفراد أحد على

 مسعى تحقيق .ان كان الفاشل ينال فرصة الرجوع في عائلة محترمة ونبيلةمن السهل تخيل منزلة محقق النجاح  .يفشل بتحقيق ذاته
حتجاب بالوهم والمفرط في  االال مفر لمن ال يبذل مطلق جهد ومن يهوى  لكن الرجعة في عائلة ثرية أو عريقة يضمن بحد ذاتهاهللا

ن و الماديأسوَرْز يتظاهر .ِڤديتأكيد العلم الـ استناداً إلى  من دخول أعتم مناطق الجحيم،المادية أو في التعلق بالملذات المادية
 يعني أنهم عظماءمما ) ١٨-١٧\١٦ (ْبَهَچڤَْد چۤيتافي  ڤيتََسْمْبها-آتَْموصفهم  جاء .لنفع المادياجلب هؤالء بالتدين لكن غرضهم 

 )ڤاْسياإشا ( للربلكية الكونيةان عن ذاتهم وعن المو معميأسوَرْز .هم الماديئالنفاق فقط وإلى تفويض الجهلة وإلى ثرا إلى ستناداًا
 .ومصيرهم هو أظلم مناطق الكون حتماً

 المادية التي ته على صعيد متقلب بل وضع حل شامل لجميع مشاكل حيامعاشية لحل مشاكله المقصوداًليس   اإلنسان الكالم،جملة
 .تخلقها له قوانين الطبيعة

 ٤ َمنْتَْرال

 وڤُـڤـۤيو َجـ َمـنَـُسْمأنايـْد ِاكَـ

@naejade"kM( manas$aAe javaIyaAe

naEnaÚe"vaA @A«auvana, paUvaRmaSaRta, 

taÜ"AvataAe'nyaAnatyaeita itaï"ta, 

taismaªapaAe maAtair"ìA d"DaAita 

 ـتْڤَـْم أْرشَْرپۤوڤَـْن ْپـنوڤـا آنايـنَـْد ِد
 ـطْـَهـتِْڤـتي تيـشْٰڤاْن أتْـڤَـتُو أنْـتَـْد ْدها

 ڤـا َدْدهاتيو ماتَـريشْـُپتَـْسـميْن أ
 المفردات

 -تَهڤَ ْدها؛ هو- تَتْ؛ سريع الحركة-تْ أْرشَ؛ أمام-ڤَْمْرۤوپ ؛ يستطيع المقاربة- ِانَتْ؛ ليس- َن؛ أسرع-ياهڤۤي َج؛من العقل - َمنََسه؛ واحد- ِاكَْم؛ ثابت-أِنَجتْ
 -ڤاماتَريشْ مطر؛ -هَپأه؛  في-ْن تَْسمي؛ يبقى في مكان واحد-طَْهتْ تيشْٰ؛ يتخطى-تي؛ أتْيّْ آخرين-اْن أنْۤي؛ الراكضين-تَهڤَ ْدها؛ هو- تَتْ؛ آخرين-اْن أنْۤي؛الراكضين

 . امداد-َدْدهاتيمالئكة الريح والمطر؛ 



 الترجمة
قوى المالئكة األقوياء يال .  في دارههرغم ثباتعلى السرع من العقل ويتخطى سائر الراكضين أ اهللاشخصية 

 .هو الفائق على اإلطالق.  انه في مكان واحدمع على الدنو منه ويحكم مالئكة الهواء والمطر

 تفسيرال
ان ) ٣٤\٥(  َسْمهيتا-ْبَرْهَم جاء في .ه برحمتهتيم وال يعلم به سوى نبالتخميالعظيم  الربالعلم بعلى ال يقوى حتى أعظم الفالسفة 

حتى ولو سافر عبر الفضاء بسرعة الريح أو العقل  ما زال في غاية البعد عنه الحق المطلق العظيمالفيلسوف من سوى التيم سيجد 
 حيث يبقى َكولُوُچ التي تسمى العلية داره للحق المطلق العظيمان ) ٣٧\٥(  َسْمهيتا-ْبَرْهَم كما جاء في .ن من السنينلمئات ماليي

بحرارة النار  تقارن قدراته . على بلوغ مطلق جزء من العالم الخارجي بوقت واحدالعليةه لكنه قادر بقدراته تسليات ضيفيها ويق
مختلف ينشر  شخصية اهللا كذا، .نها في مكان واحدأ مع تنشر النار نورها وحرارتها لمسافة ما .راَنوپ نوڤيشْفي كتاب ونورها 

 .العليةثباته في داره من غم على الرقدراته في كل مكان 
روع ة وهناك مئات وماليين من الفظاهرالقدرة الداخلية والقدرة البينية والقدرة ال: ثالثة إلى  التي ال تحصىهيمكن تصنيف قدرات

مثل الهواء والضوء وحكمها  بتدبير الظواهر الطبيعية ون المالئكة الموكل.ضمن كل صنف من تلك التصنيفات الرئيسة الثالثة
 . األقل أهمية ومن ضمنهم البشر من عداد القدرة البينيةاألحياء كذا، . للشخص المطلق البينيةةقدرالاد  في عدوندرجنيوالمطر، 

 . قدرته الداخليةمن كشف الرببينما السماء الروحية حيث يقع ملكوت للرب  ةظاهرلقدرة الالعالم المادي من خلق ا
كما ال انه عين قدراته  عم  العظيمحق العينعتقاد ان تلك القدرات  االال ينبغي لإلنسانلكن الوجود تعم  هوبناء عليه، مختلف قدرات

  يألف.ة الشخصيفرديتهكل مكان على نحو غير شخصي أو انه يفقد  في اًموزع الرب العظيم  باعتبار اإلنسانينبغي ان يخطئ
 بقدرته  اإلنساندنوأن ب أوَپنيشَداتْ لهذا السبب، تحذرنا .عقل ال ُيرب العظيم ال لكننتائج على قدر عقله إلى  التوصلاإلنسان

 .محالرب الالمحدودة من 
 شراراأل قاصرين عن معرفته فماذا يقال عن )سوَرْز (المالئكةو )يْزشِر (الحكماءان حتى كبار ) ٢\١٠ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا في يقول الرب

 الحق المطلق العظيم بوضوح ان إشُوَپنيشَْد ّيشْر الرابعة من َمنْتَْر تقترح هذه الـ.؟هعقل سبل إلى الذين ليس امامهم سبيل )أسوَرْز(
 .وجهه الشخصيةأذكر تفاصيل كثيرة لدعم  إلى إلنتفت الحاجةوإال شخص المطلق الهو 

الكل عادل يال  الشق . لذلك، جميعها محدودة.ه متسمة بجميع سماتهاانعلى الرغم من  الرب محدودة أفراد قدرة نشاطمجاالت 
 الحمقى واالغبياء الذين ليسوا سوى .تمام بالالربعقل قدرة يال الشق  وبناء عليه، .طالق اال علىوقات األالكامل في أي وقت من

 من عبث إشُوَپنيشَْد ّيشْر يحذر .تحت تأثير الطبيعة الماديةللرب مقام العلي ال على التخمين حول نيعملوللرب  البينية ةقدرالشقوق 
 وحده العليم بذاته هألن ِڤَدْزه، مصدر الـذات الرب من الربتعالي العلم ب إلى  ينبغي لإلنسان السعي. الربالتخمين حول كنهمساعي 

 .على أتم وجه
نشاطاته عندما ينسى  )ماۤيا (فتنةيعتبر الشق في ال .ة الربمل مجهز بقدرة معينة للعمل بمشيئ قدرة الكل الكاشقوق  منشقكل 
ذي رسمه  منذ البداية بوجوب الحرص الشديد على لعب كل منا دوره الإشُوَپنيشَْد ّيشْر وبناء عليه، يحذرنا .ربال بمشيئة ةنالمعّي
من  شق ألنها أيضاً رببادرة ال بد لها من المشاركة بمالمحرومة من المبادرة الشخصية لكن  لفرديةال يعني ذلك ان النفس ا. الرب
 ويستطيع بعث سليمة،بمبادرته أو طبيعته النشطة بالفطنة ال عندما ينتفعالوجود هو قدرة الرب مجمل  ان اإلنسانسيفهم  .قدرته

 .)ماۤيا( الظاهرةفتنة البقترانه  ابسببمفقود وعيه األصلي ال
ن يتبنى مثل تلك  ال يعلم بالرب سوى م .ال غيرة الرب  وبناء عليه، يجب بذل كل قدرة لتنفيذ مشيئ.الربمداد  اقدرة منكل 

 .ه وكيفية عملها بمشيئته في كل وجوهه والعلم بقدراتي العلم بالرب العلم الكامل يعن.نقادةالخدمة الم
 .َپنيشَداتْأو جميع زبدة الذي هو اْبَهَچڤَْد چۤيت تلك األمور في يصف الرب

 ٥ َمنْتَْرال
tade"jaita taªaEjaita

taä," äU"re" taã"intake( 

tad"ntar"sya s$avaRsya 

taäu" s$avaRsyaAsya baA÷ta: 



 تَـْد ِاَجـتي تَـْن نايـَجـتي
 ڤْـ أنْـتيـِكىِرى تَـْد تَـْد دۤو

 ڤَـْسـياتَـْد أنْـتَـْر أْسـيا َسـْر
 ـاْسـيا باْهـياتَـهڤَـْسـۤيـْرتَـْد يو َس

 المفردات
 -ْسياڤَ َسْر؛أيضاً - يو؛ هو- تَتْ؛ للكل-ڤَْسيا َسْر؛ لهذا- أْسيا؛ ضمن-ِرى دۤو؛ هو- تَتْ؛ يسير- ِاَجتي؛ ليس- َن؛هو- تَتْ؛ يسير- ِاَجتْ؛العظيم الرب هذا -تَتْ 

 . خارجي- باْهياتَه؛ لهذا- أْسيا؛للكل

 الترجمة
هو داخل كل شيء وخارج كل . أيضاًهو في غاية النأي لكنه في غاية القرب . وال يسيرسير يالعظيم  الرب
 . آنياًشيء

 التفسير
يسير وال  ".العليةه  التناقضات التي ترد هنا تثبت قدرات.العليةقدراته يها  التي تقض للرب العظيمالعلية عمالهنا وصف بعض األ

ال نقوى نحن  والعلية تخدم للداللة على قدرته تلك التناقضات في الرب  لكنن ال يسيرر أللقادر على السيمن غير المنطقي  ."يسير
 للمثال، فالسفة وحدة الوجود . على أساس مداركنا المحدودةالرب إلى  لذلك، ننظر.دودية علمناتلك التناقضات بمحالتوفيق بين على 

 ن يتبنوڤَتََچْبهاوجهه الشخصي لكن طالب مذهب  ويرفضون  للربة الالشخصانيعمال األن يقبلوماۤياڤادۤيةلمذهب الـالمطلقة 
 دونالعظيم  الرب كلمة ان ْزڤَتََچْبها يعلم . انه شخص وليس شخصن وبالتالي، يفهمو.قدراتهتعالي ول بالمفهوم النموذجي المتمثل بق

 . تخلو من معناهاعلية قدرات 
 جداً بعيد ه تلك الحجة بالقول انإشُوَپنيشَْد ّيشْر يرد .معاينتهرد قصورنا عن  لمجيشخصوجود  هللاه ليس ال ينبغي لنا التسليم بأن

 ان كانت .قياس هذه السماء الماديةجهزة القادرة على األحتى  وراء السماء المادية وال نملك الرب دار . بوقت واحدجداًوقريب 
ان السماء الروحية وراء الكون ) ٦\١٥ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا جاء في .ا؟السماء الروحية التي تقع وراءهكيف ب فتساع االة بهذاالسماء المادي
 أمامنا في أقل من لمح البصر بسرعة تفوق سرعة الريح تجلي قادر على الهو في غاية البعد فربان العلى الرغم من المادي لكن 

 .أو العقل وقد مر وصف ذلك في النص السابق
 نبالقول ان الحمقى يسخرو) ١١\٩ (ْبَهَچڤَْد چۤيتافي  ذلك التجاهل األحمق  يذم الرب.امناعندما يحضر أمشخصية اهللا لكننا نتجاهل 

 ن ثمة كثير من العلماء المزعومين الذين يعلنو.بدن مصنوعب ال يموت وال يكشف عن ذاته أمامنا هلكن. منه بإعتباره بشري زائل
 .لعليةا في بدن مصنوع ويعدونه من البشر لجهلهم بقدرته الرب نزول
ن ان ي يعتقد غير المؤمن.العلية وساطة ويستطيع تحويل قدراته المختلفة بمشيئته لتمامه بالقدرات ةبخدماتنا من خالل أي الربيقبل 
عند قبولنا بوجود لكن تبطل تلك الدعوى اذا تجلى جسم مصنوع ب تجلى يهطالق أو ان االعلىاألرض  إلى نزول ال يستطيع الالرب

 تعمل تلك .روحيةالقدرة ال إلى قادر على تحويل تلك القدرة الماديةهو بدن مادي فبنه حتى ولو تجلى اوعندها سنفهم  العليةقدراته 
 مصنوع من التراب أو الحجر أو الخشب )ڤيْچَرَهى-أْرتْشا (صورة صنم بعلى التجليقادر  الرب للمثال، .المقتدرالقدرات بمشيئة 

 .نحته في الخشب أو الحجر أو غيرها من المواد على الرغم من عي البعض كما يّدهي ليست أوثاناًو
 رؤيته بالمدارك نه الذين يطلبوتيمينال حظوته   لكن في حالة وجودنا المادي القاصر لقصور رؤيتناالربال نقوى على رؤية 
الخدمة  من األولىى الدرجات  علتيمصورة مادية ظاهرية لقبول خدمتهم وال ينبغي ألحد الظن ان هؤالء البالمادية فيظهر لهم 

 هوى حسب ليست منحوتة أْرتْشا صورة .رهم على رؤيتهصورة تقّدبمامهم أ الذي وافق على الظهور الربوثان بل أد ا، عبالتتيمية
 .خالف الملحد على  المخلص فعلياًتيم هذا ما يشعر به ال. بل صورة باقية بكل توابعهاتيمال

 بحق عدم الكشف عن ذاته لمطلق كان وال يكشف  يحتفظ الرب.بنسبة تسليمه له تيمه انه يعامل) ١١\٤ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا في يقول الرب
 . عن سواهاجداً من النفس المسلمة وبعيد جداً لذلك، هو قريب .عن ذاته سوى لمن سلم له

 التي َنچونيْر  و"صفاتب" التي تعني وَنچَس وهما الرب على غالباًن طبقاً وتنِڤديةالـ األسفارن في غاية األهمية في اكلمتترد هنا 
الروحية القدرة  المادية وةلقدراستواء  إلصورة مصنوعةب التجلي  على مجبرالربان  إلى ال تلمح َنچوَس كلمة .صفات دون تعني
 تلك القدرة الرب  لذلك، يستعمل.بمشيئته القدرة الماديةتعمل  . ألنهما من قدراته وال يخضع لسلطانهما كما هي عليه حالناهعند

 عن الصورة في  وال يصبح شيئاً مجرداً)نيْرچوَن (صفات دون  في هذا المعنى هو. صفاتهاتأثيراتالخضوع ل دون ألغراضه



ن كوكب م الشمس الصادرة أشعةن شخصه مثل مصادر الهو النور  )ْبَرْهَمْن( .مطلق وقت ألنه الصورة الباقية والرب األولي
 .الشمس

 ان ربه في كل َمهاراَج ْپَرْهالَدفاجاب " ين هو ربك؟أ:" في حضور والده الملحد، سأله والدهَمهاراَج ْپَرْهالَدفل الرباني عندما كان الط
عندئذ، حطم الملك الملحد العامود أمامه فتجلى .  الطفل باإليجابومأأعمدة القصر فا أحد مكان فسأله والده بغضب ما ان كان في

 في كل المكان ويخلق كل شيء الربوبناء عليه، . وقتل الملك الملحد) نِْرسيْمَهِدڤَ(جل ونصف أسد  بصورة نصف رفوراً الرب
 من داخل نِْرسيْمَهِدڤَلم يظهر الرب . هو قادر على الظهور في مطلق مكان بقدراته العلية لحظوة تيمه المخلص. بمختلف قدراته

ال يمكن للملحد ان يأمره بالظهور لكنه يظهر في مطلق مكان . هاراَج ْپَرْهالَدَم لرغبة تيمه العمود بأمر الملك الملحد بل تحقيقاً
 ما  للربال شك ان.  يظهر إلهالك األشرار وحماية األخيارالربان ) ٨\٤ (ْبَهَچڤَْد چۤيتاكذا، جاء في . إلظهار رحمته على تيمه

 لحظوة تيمه فقط وليس نزلهار حظوة شخصية على تيمه فييكفي من القدرات والعمالء القادرين على سحق األشرار لكنه يريد اظ
 .لغرض آخر

 ينفذ في الكون وفي كل ذرة من ذرات . بإمتداده التام ينفذ في كل شيءڤينَْدوُچان الرب األولي ) ٣٥\٥(  َسْمهيتا-ْبَرْهَمجاء في 
 )مّيأنْتَْرۤيا (الذات العليابصفة مجريات الكون   يشهد.مّيأنْتَْرۤياصورة ب وهو داخل الكون ڤيراطْصورة ب هو خارج الكون .الكون

 نحن ننسى ما قدمنا من عمل في عمرنا السابق لكنه يشهد عملنا ويجازينا عليه وال مفر .ْپَهَل- كَْرَمويجازي ما نقدم من عمل بصفة 
 .الجزاءتذوق لنا من 

 وبناء عليه، ثمة .ته المختلفة مثل حرارة ونور النار وكل شيء هو بيان قدرا داخال وخارجاًالرب يوجد شيء سوى في الواقع، ال
 على الرغم من تلك حد دون  في صورته الشخصية قدرتهأفراد ينعم بكل الملذات الصغيرة التي تنعم بها الرب  لكنوحدة بين قدراته

 .الوحدة
 ٦ َمنْتَْرال

 تاِنىي ْبـهۤوڤانياْس تو َسـْر

yastau s$avaARiNA BaUtaA-

nyaAtmanyaevaAnaupazyaita 

s$avaRBaUtaeSau caAtmaAnaM 

tataAe na ivajaugAups$atae 

 نوَپـشْـياتياڤآتْـَمـِنى ِا
 ْمنَـتْـمااـو تْـشِتـشْبـهۤو-ڤََسـْر

 ْپـَسـِتىچوڤـيجو نَـ تَـتُو
 المفردات

 ؛ و- تْشَ؛ في كل حي--وِتٰشْبهۤو-ڤَ َسْر؛ يراقب منهجيا-أنوَپشْياتي ؛ فقط-ڤَ ِا؛الرب بالصلة إلى - آتَْمني؛ احياء-تاني ْبهۤو؛ كل-ياٰنڤ َسْر؛ لكن- تو؛ن م-ياه
 . يبغض أي شخص-ْپَسِتىچويجوڤ ؛ ليس- َن؛ بعد ذلك- تَتَه؛ الرقيب-نَْمآتْما

 الترجمة
من  قدرته وأفرادبمثابة  األحياء جميع بصرويالعظيم  الربكل شيء من باب صلته بمنهجياً  بصرمن يكل 
 .ال يبغض حياً ، في كل شيءمالعظي الرببصر ي

 التفسير
  على ثالثة أطوار والرب يتم تحقيق حضور .الربالذي يرى كل شيء من باب صلته ب) ْبهاَچڤَتَ-َمها( الجليل تيمهذا وصف ال

ب معتقده الديني  أو الكنيسة أو المسجد حسهيكلاماكن العبادة مثل ال إلى طوار، يذهب األالذي يمثل اادنى تلك أْدهيكارّي-طَْهىكَنيشْ
 تبين مختلف م محصور في أماكن العبادة وال يمكنهالربن وجود يعتبروتلك الدرجة  أهل . بموجب الكتب الدينيةالربويعبد 

-طَْهىكَنيشْ فئة .مذهبهأفضلية عي كل منهم هم، يّدأنفس بين نة ويتقاتلوتيب مذاهب رمهأمثال بل يذهب الخدمة التتيميةمقامات 
 .الصعيد الروحي إلى تخطي الحدود المادية وصوال إلى  الماديين المقتصرين على السعيتيمك تتألف من التل أْدهيكارّي



 -٣ .الرب تيم -٢ . العظيمالرب -١:  أربعةيتبينون وهؤالء أْدهيكارۤيْز-ياَمَمْدْه  يطلق عليهمقيمن بلغوا الدرجة الثانية من التحق
 مسلك .العاملين في الخدمة التتيمية نغضوويب يمان بالرب االذين ليس لديهمن و الملحد-٤ .الرب ب علماًنبرياء الذين ال يملكواأل

انهاض  إلى ، ساعياًالعاملين في الخدمة التتيميةحب ويصادق ب إلى وجه ويتالرببجل  انه ي.تجاه كل منهممختلف  أْدهيكارّي-َمْدْهياَم
 .الربحتى باسم  ويتفادى الملحد الذي يستخف ،في قلب البريء اهللاحب 
بين ملحد ومؤمن ال يميز مثيل  تيم. العظيم الرب كل شيء من باب صلته ببصرالذي ي أْدهيكارّي-أوتََّميوجد  أْدهيكارّي-َمْدْهياَمفوق 

 الرب درةقمن م والكلب المشرد في الطريق ألنهما  العاِلْبراْهَمَن يعلم عدم وجود فرق بين الـ.اهللا قدرة شق  بمثابةبل يرى كل حي
قدرة  من ْبراْهَمَنيرى ان شق الـ.  من عمل في العمر السابقاما قدمختالف  ا مختلفة حسبأبدانرتهانهما في  اعلى الرغم من

بالقوانين سجنه في بدن كلب  إلى دىأساء خياره مما أن شق الكلب قد أ والربقد احسن الخيار الذي وهبه له العظيم  الرب
 الشق الروحي هجذبيبل مثيل  عاِلم تيمال ضللال ت المادية بدان األ. بالخيربما يعود على كالهما هيكارّيأْد-أوتََّم يعمل .الطبيعية
 .داخلهما

 لكنه يعمل على الصعيد البدني ليس سوى محسن مؤاخاةمن طريق ادعاء روح الوحدة وال أْدهيكارّي-أوتََّممن يعمل على تقليد 
متداد الرب  االذات العلياالنفس الفردية أو فهم حمق ال يأوليس من  أْدهيكارّي-أوتََّمن خوة الكونية م األخذ مفهومأ يجب .زائف

 .وجودعم الالعظيم الذي ي
 الكاملين ئمةمما يعني وجوب السير على خطى األأو النظرة المنهجية  "المراقبة"ادسة انه ينبغي لإلنسان  السَمنْتَْريوضح في هذه الـ

 َپشْياتي كلمة و"يتبع" تعني أنو كلمة . الواردة في هذا الصدد السنسكريتية الحرفيةكلمة هي الأنوَپشْياتي كلمة .السابقين )آتْشاْرياْز(
 ال تقوى .السابقين آتْشاْرياْز بالعين المجردة بل السير على خطى األشياء تعني وجوب عدم رؤية أنوَپشْياتي كلمةذن،  ا.تعني يراقب

ان  دون  ان يرى على الوجه الصحيح اإلنسان ال يستطيع. على حقيقتها بداعي قصورها المادياءاألشيالعين المجردة على رؤية 
 إلى الرب عبر السلسلة المريدية من ِڤديةالـ تنزل الحكمة .اهللا كالم ،ِڤديةالـيسمع من المصدر العلوي وأعلى مصدر هو الحكمة 

تدوين  إلى  لم تستدع الحاجة.مريديه إلى اَس ِدڤَۤيڤْ ومن اَس ِدڤَۤيڤْ إلى َرَدنا ومن ناَرَد إلى ْبَرْهما ومن المولى ْبَرْهماالمولى 
 وكان  وذاكرته الحديث اإلنسان في العصور الغابرة كان يمتاز بفطنة وذاكرة تفوق فطنة اإلنسانألنفي الماضي  ِڤديةالـالحكمة 

 .السيد الروحي الثقةيم بمجرد سماعها مرة واحدة من يفهم التعال
 اَس ِدڤَۤيڤْ شْرۤيَلغلبها خارج خط السلسلة المريدية المتحدرة من أ  لكن حالياًِڤديةالـ األسفارجد عدد كبير من التعليقات على يو
 كما يوجد كتاب .ِڤدانْتَ سۤوتَْر وهو التعليق الطبيعي على ڤَتَْمَچشْرۤيَمْد ْبهاه الجليلة كتاب أعمالخر آ الذي كان ِڤديةالـ الحكمة تبكا
 أو ْبَهَچڤَْد چۤيتا قاطبة وكل تعليق يناقض مبادئ ِڤديةالـسفار الحكمة أأهم ما  وهاَس ِدڤَۤيڤْ الذي دوَّنه شخصياً رب كالم الَهَچڤَْد چۤيتاْب

 ڤَتَْمَچشْرۤيَمْد ْبها  وَچڤَْد چۤيتاْبَه و ِڤَدْزوالـ ِڤدانْتَ سۤوتَْر و أوَپنيشَداتْ توافق تام بين ثمة .ف تعاليمهالاخ ي يعتبر تعليقاًڤَتَْمَچشْرۤيَمْد ْبها
اَس ۤيڤْ إلى ةمنتسبالالعلية  السلسلة المريدية أفراد أحد تلقي العلم من دون ِڤديأي نتيجة حول العلم الـ إلى وال ينبغي ألحد الوصول

 .إشُوَپنيشَْد ّيشْر لما جاء في طبقاً وقدراته المختلفة  اهللاشخصية المؤمن بِدڤَ
فيبصر ) ْبهۤوتَ-ْبَرْهَم(مقام التحرر ) ٢٠\٣٠\٤.ب.ش(بعد بلوغه ) أْدهيكارّي-أوتََّم (األولىالفرد تيماً من الدرجة يمكن ان يصبح 

. تلك الرؤية ممتنعة على الساسة الذين ال يطلبون سوى النفع المادي). ٥٤\١٨ (ْبَهَچڤَْد چۤيتاحياء حسب ما جاء في األخوة جميع أ
 لكنه ال يخدم النفس ة الماديمكافأة الظاهرية لآلخرين ابتغاء الشهرة أو البداناأل على خدمة أْدهيكارّي-تََّمأوربما قام من يقلد سمات 

خدم البدن يالنفس الروحية داخل البدن المادي ويخدمها مما يبصر  أْدهيكارّي-أوتََّم. الروحية بذلك، ومثله جاهل بالملكوت الروحي
 .تلقائياًالمادي 

 ٧ َمنْتَْرال

 تاِنىْبـهۤوّي ـڤانياْسـميْن َسـْر

yaismana, s$avaARiNA BaUtaA-

nyaAtmaEvaABaUiã"jaAnata: 

ta‡a k(Ae maAeh": k(: zAAek( 

Wk(tvamanaupazyata: 

 ڤـيجانَـتَـهْد ڤاْبـهۤويـآتْـما
 َكتَـتْـَر كُو ُموَهـه كَـه شُو



 َپـشْـياتَـهـْم أنوڤَِاكَـتْـ
 المفردات

 - كَه؛ حيث- تَتَْر؛ لمن يعلم-يالنَتَهڤ ؛ يوجد بصفة-تْ أْبهۤو؛ فقط-ڤَ ِا؛)كََن-تْشيتْ( الشق الروحي -آتْما ؛حياءاأل -تاني ْبهۤو؛ كل-ياٰنڤ َسْر؛ضعلو في ا-ميْنْسيا
 . على هذا النحوماًدو من يرى بعين المرجعية أو من يرى -شْياتَهَپأنو ؛ واحد سنخ-ْمڤَ ِاكَتْ؛ قلق- شُوكَه؛ ماذا- كَه؛ وهم- مُوَهه؛ماذا

 الترجمة
 فتزول شياءاأل، يصبح العاِلم الحقيقي بدوماً الربحياء بصفة نفوس روحية من سنخ األجميع بصر من يكل 

 أوهامه وقلقه؟

 التفسير
حياء من سنخ األ .الهن تقدم بحثهما أعااللذ أْدهيكارّي-أوتََّمو  أْدهيكارّي-َمْدْهياَمتبين المقام الروحي للنفس باستثناء  أحد ال يستطيع

 تيم ال.ر النار من سنخ النار، وشرارة النار ليست بحجم النار لتفاوت الحرارة والنور في الشرارة والنارا شرانكما العظيم  الرب
ال  .رالمقتد الوحدة قائمة ألن القدرة عين . العظيمالربقدرة هو  الوجود مجمل الوحدة من منظور أن بصري) ْبهاَچڤَتَ-َمها(الجليل 

 لذلك، الحرارة والنور .اختالف الحرارة والنور عن النار من وجهة النظر التحليليةعلى الرغم من حرارة ونور  دون معنى للنار
 .يوعين النار من ناحية التركيب الكيما

) الرب(وق الفردية للكل الكامل  الشق.ِڤديةالـحياء بعين الحكمة األ تدل على وجوب رؤية وحدة جميع َمنْتَْر في هذه الـْمڤَِاكَتْ كلمة
 تلك الصفات موجودة بمقادير دقيقة ألن النفس المتناهية في .ثمانين بالمئة من الصفات المعروفة للكل لكنها ال تعادله كماًتملك 

في البحر ، كمية الملح في نقطة ماء من البحر ال تقارن بكمية الملح أخرى وإلستعمال مقارنة . قدرة الكل الكاملشقالحجم هي 
 .خضوعها للقدرة المادية أمر  النتفى نوعاً وكماًالربالمتناهية تعادل  لو كانت النفس .لكن نوعيتها الكيماوية واحدة مطلقاًالكامل 

 .وجه من الوجوهب حي العظيمالقوياء ال تتفوق على األ التي تشمل المالئكة النفوس الهبائية السابقة ان َمنْتْراتتقدم البحث في الـ
 وحدة المصلحة بالمعنى العام، كما ان مصلحة تعنيمن كل الوجوه بل العظيم   للربة النفس الهبائية ال تعني معادلْمڤَِاكَتْ كلمةلذلك، 
حي العظيم العن مصلحة ال تختلف حياء األ مصلحة .ختالف الفردي االعلى الرغم من العائلة أو األمة مصلحة واحدة أفرادجميع 
 في الكون من طيور حياءان جميع األ) ٥\٧ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا جاء في .حي العظيمالهو ابن من األحياء  كل حي .ته عائلأفرادألنها 

جميعها من عائلة الحي  وبناء عليه، . العظيمللربالهبائية  ن القدرة البينيةم تفيضشجار وغيرها أوزواحف ونمل ومائيات و
 .ال يوجد تضارب في المصلحة. العظيم

 شقوقحياء التي تشكل األ وجميع الرب .اساتْو أْبهيۤيميُّ-آنَنَْد: )١٢\١\١ (ِڤدانْتَ سۤوتَْرء مقصودة للمتعة حسب ما جاء في حيااأل
 ينعم .ها تطلبها على الصعيد الخاطئ لكنانقطاع دون المتعةتطلب السجن المادي المودعة في حياء األ .قدرته مقصودة للمتعة الباقية

 تنتفي شوائب الصفات .لصعيد الماديعن ان ئ على الصعيد الروحي البا عدداًنه مع اصحابه الذين ال يحصوبذاتحي العظيم ال
كما هي  َنچونيْر ال يقوم تضارب حول محور المتعة على صعيد .َنچونيْر وبناء عليه، ذاك الصعيد هو .المادية على ذلك الصعيد

 محور  العظيمالرب المحور الحقيقي للمتعة هو . مفقودصحيح للمتعةالمحور لن احياء في العالم المادي ألاألختلف الحال بين م
رفع أ ذاك هو .واحدة ال تضارب فيهاعلية مصلحة ذات والتنعم بالحياة  إليه إلنضمامن لي نحن مقصود. الروحية الجليلةراَسرقصة 

 .هذا المفهوم الكامل للوحدةرد حالما يحقق الف )َكوشُ ( والحزن)َهىوُم (يغيب الوهمصعد المصلحة الروحية و
 دوماً الحضارة الملحدة مثل الحضارة التي يدعو اليها ساسة العصر، مليئة بالهموم .الوهم وعاقبتها الحزنلحادية وليدة  االالحضارة

ين الصارمة للطبيعة  عن القوانىتعاليال ): ١٤\٧ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا جاء في . هذا هو قانون الطبيعة.ألنها معرضة للزوال في أي لحظة
نا، ان طلبنا التخلص من الوهم والقلق أعمال في كل اهللادخال  ا لذلك، ال مفر لنا من. العظيم للربسوى من سلم للقدمين اللوتسيتين

 .هما وخلق وحدة من كل المصالح المتعددةأشكالعلى 
 المذكورة هنا بخدمة تَْبهۤو-آتَْمدراك مصلحة  ا نستطيع. وليس لمطلق غرض سواهالرب في خدمة مصلحة نشاطاتنايجب بذل أجر 

هي ) ٥٤\١٨ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا في ة الواردْبهۤوتَ-ْبَرْهَم ومصلحة َمنْتَْر في هذه الـة الواردْبهۤوتَ-آتَْم مصلحة . وحدهاالربمصلحة 
 حفيظ الرب هي )َپَرماتْما ( العلياذات ال.ةائيهب النفسال هي آتْما بينما )َپَرماتْما ( العليا الالمتناهيةذات هو الالرب .مصلحة واحدة

 تجري .نه يستمد متعة بذلكطفاله ويعيلهم ألأ الوالد بواسطة  يتوسع.له األحياء  ألنه يريد استمداد المسرة من حباألحياءجميع 
العلي ه مدّبر على الصعيد  األمر نفس.طفال مشيئة والدهماألجميع أمور العائلة على ما يرام بمصلحة واحدة وجو ودي عندما يطيع 

 .َپَر ْبَرْهَمْنفي العائلة المطلقة للروح العظيم 



 بالبهجة والعلم غنية من الشخصية وتلك الشخصيات العلية األحياء وال الربال يخلو . شخاصاألهو شخص مثل سائر  َپَر ْبَرْهَمْن
لفرد هذا الصعيد العلي فسرعان ما يسلم للقدمين اللوتسيتين  احققذاك هو الصعيد الحقيقي للوجود الروحي وحالما ي. والبقاء العلي

ال بعد رجعات  اذلك التحقق العلي إلى وصلتنادرة الرؤية ألنه ال يتم المثيلة ) َمهاتْما(ة دجيمنفس و كِْرشَْنشْرّي للحي العظيم 
 َمنْتَْرهذا هو مضمون هذه الـ. ياتنا الراهنة التناسخ الذي نمر به في حو يقطع وهم وأسى شقاء الوجود المادي ألكن تحقيقه. غزيرة

 .إشُوَپنيشَْد شْرّيمن 
 ٨ َمنْتَْرال

 ـْمڤْـَرنَتْـشْـهوكْـَرْم أكاياْم أتْـشْ چاَپـْرياَسـ 

s$a payaRgAAcC]$‚(mak(Ayama˜aNA-

maμaAivar"mzAuÜ"mapaApaivaÜ"- 

mk(ivamaRnaISaI pair"BaU: svayamBaU- 

yaARTaAtaTyataAe'TaARna, vyad"DaAcC$AìtaIBya: s$amaABya: 

 ڤـيدَّْهـْم-َپپاڤـيَرْم شودَّْهـْم أأْسـنا
 ْرـياْمـْبـهۤوه ْسـڤََپـريـْبـهۤوّي ـشڤـيْر َمـنـۤيكَـ

 ـتيـْبـْهـياه َسـماْبـْهـياهڤْـياَدْدهاتْـشْ تْـشْـهاشْـڤَـْهـياتَـه أْرتْـهاْن اتْـهاتَـتْـۤي
 المفردات

 -ڤيدَّْهْم-َپپا أ؛ مطهِّر- شودَّْهْم؛عروق دون -ڤيَرْم أْسنا؛مالمة دون -ْمَرنَڤْ أ؛ غير المتجسد- أكاياْم؛ القدير- شوكَْرْم؛ يجب العلم بحق-تْچاْرياَپ ؛ ذاك الشخص-َسه
 جزاء؛ -ياَدتْشْهاتْڤْ مرغوبات؛ -اْن أْرتْه؛ حسب-ياتَهاتْهاتَتْْه ۤي؛ مكتفي بالذات-هياْمْبهۤوڤَ ْس؛األحياء أعظم -هريْبهۤوَپ ؛ فيلسوف-ۤيٰش َمنۤي؛العليم-ڤيه كَ؛الحافظ
 . زمن-َسماْبْهياه غابر؛ -بْهيهتۤيڤَشاشْ

 الترجمة
ن العروق، م، غير المتجسم، العليم، وراء المالمة والمنزه األحياءأعظم بالضرورة شخصية اهللا  يعلم نظيره

 . منذ األزلاألحياءوات سائر  غير المشوب بشائبة والفيلسوف المكتفي بذاته، مجيب دعصفيال

 التفسير
 المغايرة لصور العالم العليةالصورة بل يملك صورته  إلى العظيم الرب ال يفتقر .شخصية اهللا لالعليةهنا وصف الصورة الباقية 

 نية البدن المادي ب. في الطبيعة المادية وتعمل عمل اآللة الماديةاتديمجرد تجسهي  في هذا العالم المادي األحياء صور .الدنيوي
 مما مغير متجسالعظيم  الرب يذكر هنا بوضوح ان .يخلو من العروقالعظيم   للربالعليلكن البدن ما شاكلها بالعروق ومتقومة 

 ةالماديالمهايأة  النفس في حياة .القوانين الطبيعية كما هي عليه حالناتفرضه مجبر على قبول بدن وال هو  .بدنه وذاتهعينية يعني 
ل  هو الكل الكام.ذ ذاته عين بدنه وعين عقله االعظيم الربة غائبة عن ي تلك الغير لكن،ها الكثيف وعقلها اللطيفميرة لجسمغا

 .ةيغيرن الموعقله وبدنه وذاته منزهة 
 مما يعني )َرَهىْچآنَنَْد ڤيَستْشْْ تْشيْد (بالصورة الباقية للعلم البهيج الباقي ) ١\٥(  َسْمهيتا-ْبَرْهَمفي   العظيم  للربوصف مماثلجاء 

 .بدن أو عقل منفصل كما نحتاج نحن في الوجود المادي إلى هجييحأن صورته الباقية عين الوجود العلي للعلم والبهجة مما ال 
مما يعني ان صورته ليست  وهذا سبب وصفه بعادم الصورة أحياناً نابدان مغاير أل للربالعلين البدن أ ةِڤديالـداب اآلتوضح 

ف سائر ائ تقوم بوظالربان كل حاسة من حواس ) ٣٢\٥(  َسْمهيتا-ْبَرْهَمفي يستطرد  .ن كل صورة نتخيلهاممنزه وهو كصورنا 
جاء في كما  .هما شاكلوكل بعينيه األيه أو يديه وقدميه أو ساقشياء باألمساك  ا على السير بيديه أوالرب مما يعني قدرة هحواس

ركض بسرعة العلى قبول كل ما نقدمه له وهو قادر بيديه ورجليه .  مغايرة أليدينا وأرجلناه ورجليالرب ن يديأ َمنْتْرْز- شْروتي
 .)شوكَْرْم(المقتدر  الثامنة هنا بكلمات مثل َمنْتَْرالنقاط في الـهذه  تؤكد .األحياءتفوق سرعة سواه من 

هي  السابعة، َمنْتَْر لما جاء في الـطبقاًوا الرب حققذين ال اْرياْزآتْش على يد هياكلالمنصوبة في ال) ڤيْچَرَهى-أْرتْشا( الربصورة 
عدد ال يعد من  إلى ذاتهيوسع  كِْرشَْنشْرّي و  َنشْكِْرّي شْر هي صورة  للربصليةاأل الصورة . للربصليةاألصورة العين 

 المعبودة في ڤيْچَرَهى-أْرتْشا صورة ،كذا .اهللاة شخصيعين الصور جميع هذه . راَهىڤَ و َهِدڤَسيْمنِْر  وراَم  وڤََبلَِدالصور مثل 
 .هتيمخدمة العلية  الذي يقبل بقدرته الربمن  فوراًالتقرب ) ڤيْچَرَهى-أْرتْشا(ة  بعباد اإلنسان يستطيع.الرب من امتدادات هياكلال



ن و الحمقى الجاهل.العلية بفضل قدرته لرباعين هي  و)آتْشاْرياْز( المعلمين الربانيين  استجابة لدعاءڤيْچَرَهى-أْرتْشا صورة نزلت
، مصنوعة من المواد األصفياء تيمدها العب التي يڤيْچَرَهى-أْرتْشا صورة ن يعتبروَمنْتْرْز-شْروتيه من سوا أو إشُوَپنيشَْد ّيشْربكتاب 
القوي العليم  الربلكنهم يجهلون أن  )ْزأْدهيكارۤي-طَْهىكَنيشْ(أو  لحمقىلمادية للعين القاصرة ربما كانت هذه الصورة تبدو  .الطبيعية

 .اءشكيف يمادة  إلى روح والروح إلى على تحويل المادةقادر 
هذا  إلى هنزوللذين يستخفون به لالحالة المتردية ألصحاب القدر الضئيل من العلم اعلى ) ١٢-١١\٩ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا في يتأسف الرب

 ال يمكن . ذاته على أتم وجه ألهل النظرالرب لذلك، ال يكشف .قوة الرب ونجهلالعلم يهم من فقراء أمثال . إنسانصورةفي العالم 
 . بالكليةاهللانسيان صلتهم ب إلى حياء عائدلألتردي  الوضع الم.سوى بنسبة تسليمه لهتقدير الرب لإلنسان 

 له الرب ويحققه يطلب الفرد أمراً. زلاألمنذ  األحياء يرزق الرب ان ِڤديةالـ َمنْتْرات كما في سائر الـَمنْتَْريوضح في هذه الـ
سلطة  الموافقة إلى ان يصبح قاضي محكمة عليا فال بد له من اكتساب المؤهالت الالزمة باإلضافة أحد أرادللمثال، ان . هلياقتبنسبة 
 المتعة على الربينعم ، كذا. موافقة سلطة فوقيةالمؤهالت بحد ذاتها ال تكفي للحصول على المنصب بل ال بد من . تعيينهعلى 
 .أيضاً مطلوبة الربرحمة . الفرد للحصول على المتعة بنسبة مؤهالتها لكن المؤهالت بحد ذاتها ال تكفي األحياء
  ليتسنى له خدمته للربالعلية الصحبة الفرد طلبيس  لكن. كما يجهل المنزلة التي يبتغيهاالرب من ه ما يطلب اإلنسان ما يجهلغالباً

) ٤١\٢ (ْبَهَچڤَْد چۤيتافها في سواها وجاء وص المسحورة بالطبيعة المادية تطلب أشياء كثيرة األحياء لسوء الحظ، .ي بقوامهحالما يع
ان المفتونين ) ٣١-٣٠\٥\٧ (ڤَتَْمَچشْرۤيَمْد ْبها جاء في . الفطنة الروحية واحدة لكن الفطنة الدنيوية مشتتة.على انها مشتتة الفطنة

توفيق  إلى  يسعى الفرد من جراء نسيان ذلك،.اهللا إلى  الغاية الحقيقية للحياة المتمثلة بالرجوعنالخارجية ينسوفتنة  للبالجمال الزائل
 من لطفه للنفوس الناسية باالستمرار الربيأذن و .يقارن ذلك بمضغ ما تقدم مضغهلكن األوضاع متوسال بشتى الخطط والبرامج 

 لتدل اتْهاتَتْْهياتَهۤي المناسبة كلمة تستعمل الإشُوَپنيشَْد ّيشْر من َمنْتَْر وبناء عليه، هذه الـ.ذلكعلى الرغم من  تدخل دون في غيها
من يطلب رجوع تدخل منه ويساعد  دون  لمن يطلب دخول الجحيم بدخولهالرب يأذن . للنفوس تبعاً لما تطلبالربعلى مجازاة 

 . إليهالرجوع
 يلبي .ينشحاذ هنا بالاألحياء سائر ت وصف. وال عديل يعادلهه ال كبير يكبر.األحياءني أعظم  التي تعهَپريْبهۤو هنا وصف الرب

عي لو كانت تعادله بالقدرة والعلم كما يّد  من الربةالزائفنجاة حتى ال األحياء تسول إلى  ال مجال.األحياء جميع مطالب الرب
خرافة، وتديم شحاذة التشبعة  يهالمطلقة  وحدة الوجود تباع عند اجاةن مفهوم ال.الرب إلى عني الرجوعت ةيباقالنجاة  ال.البعض
 .امهو الروحي ويدرك قرشدهشحاذ يستعيد الاألبد حتى  إلى الحسية
 خالل  سنة٥٠٠٠على األرض منذ ذاته بصفة شخصية اهللا الغني في تجليه  َنشْكِْر كشف الرب . وحده هو المكتفي بذاتهالرب

 مطلقكتساب تلك القدرة من خالل بذل  ادون في طفولته شَكَطاسوَر و َبكاسوَر و هاسوَرْچآ من الجن مثل اًريبكعدداً  قتل .نشاطاته
 شايتَنْياتْ مولى ال.قيد أو مالمة دون ْزۤيپوُچالـثقال ورقص مع األممارسة رياضة رفع  دون ڤَْرْدَهَنوُچ رفع جبل . ذاتهجهد خارج

على  كِْرشَْنبالرب  ْزۤيُچوپقدس الصلة التي تربط الـ ، سلك الزهدحدودالمتقيد بكافة أحكام و) اسّيۤيَسۤنالـ( زاهدالذي كان مثال ال
 من الذنوب عاصموال )شودَّْهْم (صفىاألأن الرب هو  إشُوَپنيشَْد ّيشْر ؤكد ي.دنت منه بمشاعر العشق ْزۤيپوُچالرغم من ان الـ

 جاء في .فعالية قربه إلى  تشيرمن الذنوبعاصم  كلمة . بمجرد مسهتصفىتاألرجاس ن أ وجه من األصفى هو .)ڤيدَّْهْم-َپپاأ(
ه ألنه على الدرب صفائ لكن ينبغي القبول ب)دوراتْشاَر-سو (يظهر حسن المسلكال قد  في البداية  تيمهان) ٣١-٣٠\٩ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا

 إلستحالة مس طالق اال خير علىالرب عمل .الرب ال تمس )ڤيدَّْهْم-َپپاأ (ذنوب كما ان ال.الرب عشرةقدسية  إلى  هذا عائد.السليم
 تستخلص الشمس . ما يقارن بالشمسغالباًطالق و اال على)شودَّْهْم ( هو األصفى.الخطيئة له حتى وإن عمل على نحو يبدو خاطئاً

 لو كانت الشمس .ها التعقيمية في الواقع، تطهر الشمس األوساخ بقوت.صفيةالرطوبة من األماكن النجسة على األرض لكنها تبقى 
 . على التصفية القويلربايمكننا تخيل قدرة  ف وهي شيء ماديقادرة على ذلك

 ٩ َمنْتَْرال

 ڤـيشَـنْـتيْپـَر تَـَمـه ْمأنْـْدَهـ

@nDaM tama: ‘aivazAinta yae'ivaâAmaupaAs$atae

tataAe BaUya wva tae tamaAe ya o ivaâAyaA•ataA: 

 پاَسـِتىوْم أڤيْدۤياأى ي
 ڤَ ِتى تَـُمويا اي ْبـهۤوتَـتُو

 ـاْم َرتاهۤياڤيْدۤييا يو 



 المفردات
 - يّْى؛ ظلمة- تََمه؛ هم- ِتى؛ مثل-ڤَ اي؛ أكثر-ياْها ْبهۤو؛ من- تَتَه؛ تقديس-ِتىپاَس أو؛ جهل-ْمڤيْدۤياأ ؛ من- يّْى؛ يدخل-ڤيشَنْتيَرْپ ؛ ظلمة- تََمه؛ جهل مطبق-أنْْدَهْم
 . منصرف-َرتاْها في تربية العلم؛ -اْمۤيڤيْدۤيا ؛أيضاً - يو؛من

 الترجمة
 .تربية العلوم الزائفةبن وواسوأ منهم المنشغل.  مناطق الجهلظلم أسيدخلون  الجهالةأعمالتربية ب المنشغلون

 التفسير
 أكبر عندما خطراً )ڤيْدۤيا (العلميشكل س كن لشك دون  خطر)أڤيْدۤيا ( الجهل.ڤيْدۤياأ  وڤيْدۤيا دراسة مقارنة لكل من َمنْتَْر هذه الـتعرض
 الحضارة العصرية متقدمة في حقل . تنطبق اليوم أكثر من أي وقت مضىإشُوَپنيشَْد ّيشْر من َمنْتَْر هذه الـ.مضلال أو مبهماًيكون 

الكبير على التقدم المادي على  مما كان عليه نتيجة التشديد  حزناًازداد  اإلنسانحد ملحوظ لكن النتيجة هي ان إلى عامالتعليم ال
 .حساب الحياة الروحية

 توغال في  اإلنسان يزداد.مر هو الجهلاألن نسيان هذا أطالق و االعلىهللا  يةلكامولى ان الاأل َمنْتَْر، أوضحت الـڤيْدۤيامن جهة 
 أكبر من خطراًشكل يالمزعوم للتعليم التقدم  إلى ، الحضارة الملحدة الموجهةيه وبناء عل.زدياد نسيانه لهذه الحقيقة امعالجهل 

 .حضارة معظم رجالها قليلو العلم
 بالمئة ٩٩،٩ونسبة بكليتيه  ةه الحسيتشبعت إلى منصرف مّيكَْرفالـ يُّوچّيو  ّيانۤيچ و مّيكَْر مثل  اإلنسانمن بين مختلف درجات

نشاط السياسي قتصادي واإليثارية وال االوالتطور تحت شعارات الصناعة ةهم الحسيتشبعت إلى نيالحضارة العصرية منصرف أهل من
 .ولىاأل َمنْتَْرفي الـ إليه  على حساب الوعي الرباني المشارية الحسةشبعالت إلى  مستندةأعمالجميعها  ووغيرها من الشعارات

 إلى من ينصرفكل ال الغباء و الحمار مث.)١٥\٧ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا في )َهىذْمۤو (الحماربوصف  ة الكثيفة الحسيةشبعالمنغمس في الت
 باسم التقدم العلمي يسبب ثيلةمن يدعم حضارة مكل  وإشُوَپنيشَْد ّيشْر إلى ستناداً ا)أڤيْدۤيا ( الجهلمن عبادالتشبعة الحسية العقيمة هو 

ينة التي تزين رأس خطورة الجوهرة الثمبتقدم العلم على يد الملحدين ن  ا.ةرضاء حواسهم الغليظ االمنغمسين في أكبر من ضرراً
 َدياوسوْدُه-ْبَهكْتي-َهري جاء في كتاب .اديةتيع االة من الحّي الكوبرا المزينة بجوهرة كريمة هي أكثر سماً.ة الكوبراحّي
البعض في بالد الهند كما في غيرها من البلدان، السير في من عادة  .ان تقدم علم الملحدين يقارن بزينة جثمان الميت) ١٢\١١\٣(

ب الشقاوة الدائمة حج إلى  ترقيعية تؤديأعمال على هذا النحو، الحضارة العصرية هي .الميت أهل ة جثمان مزين لعزاءجناز
لكن النفس أشرف من العقل  الحواس والفطنة أشرف من لكن العقل التشبعة الحسية  تستهدفعمالاأل وكل تلك للوجود المادي

  ال بد من اعتبارهذلك التحقيق إلى  الروحية وكل علم ال يقودهاموقيمعرفة النفس و قيقي هذن، غرض العلم الح ا.الفطنةمن  أشرف
 . مناطق الجهلظلمأ إلى نحدار اال وتربية تلك الجهالة تعني)أڤيْدۤيا (جهل

 كما انهم .اَنۤيْچ-تَْهِرَپاماياۤي و َرتَ-ڤاَد-ِڤَد التعليم الدنيوي المضللين يطلق عليهم  عبادان) ١٥\٧  و٤٢\٢ (ْبَهَچڤَْد چۤيتاجاء في 
 ْبَهَچڤَْد چۤيتا جاء في . بالكليةن عن غرضهولغاف لكنهم ِڤديستبحار في العلم الـ االَرتَ-ڤاَد-ِڤَد تزعم جماعة .أشرارحثالة البشر و

ن بأجور العمل وون بل انهم مفتمطلقاًشخصية اهللا  بال تعنى َرتَ-ڤاَد-ِڤَد لكن جماعة ِڤَدْزو معلوم الـشخصية اهللا هان ) ١٥\١٥(
 .مثل دخول الجنانالصالح 

 انهاض هذا الوعي .واجبكفافنا ن القناعة باطالق و االهو المالك علىشخصية اهللا ، ان األولى َمنْتَْرعين العلم كما جاء في الـيت
 األرض من اجلفار أسه يكشف في وجوه مختلفة في مختلف عين وهذا الغرض ِڤديالرباني عند النفس الناسية هو غرض العلم الـ

 .ديان األافةهو الغرض األقصى لك اهللا إلى ع النفسو لذلك، رج.اءحمقبشرية الم اليفهت
الشهوة التي تسبب  (لتشبعة الحسيةابتغاء اجور الثانوية مثل تحصيل مباهج الجنة  األ انن يفترضوَرتَ-ڤاَد-ِڤَد جماعة أفرادنجد 

 هو بعث الصلة المفقودة للنفس الناسية ِڤديبدال من الفهم ان غرض العلم الـ ِڤَدْزوى للـهي الغاية القص) األصلبعبوديتهم المادية 
التي تمثل شروح موثوقة  تْناپورا الـأحياناً نيذموانهم  كما .ِڤديةالـ األسفارهم اآلخرين بتشويه معاني أمثال يضلل .شخصية اهللاب

بعض براز  إلى ان كما ينزعو.آتْشاْرياْزمتجاهلين بذلك سلطة  ِڤديةالـ سفارلعامة الناس كما انهم يقدمون تفاسيرهم األ ِڤَدْزللـ
 على َمنْتَْر هؤالء مذمومين في هذه الـَرتَ-ڤاَد-ِڤَد .ِڤديللعلم الـكبار ممثلين بمثابة معدومي الضمير من بين أوساطهم وعرضهم 

هي أصل كل  ِڤَدْزألن الـ ِڤَدْزدراسة الـ إلى تشير اْمۤيڤيْدۤيا كلمة .اه راتااْمۤيڤيْدۤيا السنسكريتية المناسبة للغاية وهي كلمةاألخص بال
ن ائفيذم الطلبة الزهنا  نجد .ِڤَدْزدراسة الـ إلى  تعني المتفرغينا راتاهاْمۤيڤيْدۤيا وبناء عليه، . تعني المنقطعاراتاه كلمة و)ڤيْدۤيا (علم
التي تخدم  ِڤَدْز معاني كلمات الـيأخذون َرتَ-ڤاَد-ِڤَد جماعة أفراد .اْرياْزآتْشلجهلهم بغرضها الفعلي بداعي عصيانهم  ِڤَدْزللـ



 رها سوى من مفهوم السلسلة المريديةاغوأ التي ال يمكن سبر العليةسفار  مجموعة من األِڤديغراضهم، جاهلين ان العلم الـأ
 .العلية
لكن لدى ) ١٢\\٢\١( ْدَنيشَپ أومونْذََكهذا هو توجيه  و ثقة روحييدان يدنو من س ِڤَدْز للـالعليةمن يطلب فهم الرسالة كل ب على يج

 مناطق الجهل بتحميل معاني الحكمة ظلمأ إلى ن لذلك، يتقدمو. العليةا الذين ال صلة لهم بالسلسلة المريديةأئمته َرتَ-ڤاَد-ِڤَدجماعة 
 .ةكليبال ِڤَدْز في الجهل أكثر من الجاهلين بالـن فينحدروةِڤديالـ
 لكنهم ال  ان كان ثرياًنساننسب اإللهية لإل ويوافقون على اهللاعبادة  إلى  وبعدم الحاجةلهيةعون اإلّد يْچۤياَن-تََپْهِراماياۤي جماعة رادأف
ن لو كا). ماۤيا( بفتنته الظاهرة اهللا فكيف يعلق اهللاقرار بغبائهم هم  االهم من القاصرين عنأمثالن كان  ا.مطلقاًشخصية اهللا  دونبيع
قوي هو ال اهللان كان : قوي لكنهم ال يجيبون عن السؤالهو ال اهللايعلن هؤالء ان . وةقتفوقه  بفتنته الظاهرة فذلك يعني انها  عالقاًاهللا

نهم سئلة بوضوح على الرغم من قناعتهم بأ األالجواب عن تلكأمثالهم من مدعين اإللهية ال يدري .  كما يّدعونماۤيافكيف تغلبه 
 .عين اهللا

 ١٠ َمنْتَْرال

 -ـاڤـيْدياۤيڤاهوْر أنْـياْد ِا

@nyade"vaAò"ivaRâyaA-

nyad"Aò"r"ivaâyaA 

wita zAu™auma DaIr"ANAAM 

yae nastaiã"cacaiºare" 

 ـاڤـيْدياۤينْـياْد آهوْر أ
 ْمـانـراتي شوشْـروَم ْدهـۤيإ

 ـيِرىڤـيـتْـشَـتْـشَـكْـشى نَـْس تَـْد ي
 المفردات

 من -اْمراٰن ْدهۤي؛ سمعت- شوشْروَم؛ لذلك- ايتي؛ بتربية الجهل-ايْدياۤيڤ أ؛ قيل- آهوه؛ مختلف- أنْياتْ؛ لتربية العلم-اياۤي-يْدڤ ؛ قيل- آهوه؛ حتما-ڤَ ِا؛مختلف -أنْياتْ
 . أوضح-يِرىشَكْٰشيتْشَتْڤ ؛ ذاك- تَتْ؛ الينا- نَه؛ من- يٍّى؛العاقل

 الترجمة
 .زائلعلم بالنتيجة تربية العن  ةنئبابالثابت  أوضح العقالء ان نتيجة تربية العلم

 التفسير
 :على النحو التالي) ٨\١٣-١٢ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا حترام الالئق باآلخرين حسب نصيحة االتقديموتعلم متأدباً ينبغي للفرد ان يصبح 

 .حترام لآلخرين االيصبح الفرد في منتهى اللطف واظهار ينبغي ان -١
 . والشهرةاألسم ين ابتغاء عدم التظاهر بالتد-٢
 . البدن والعقل والكالمأعمال أن ال يصبح مصدر قلق لآلخرين ب-٣
 . تعلم الصبر حتى في وجه استفزاز اآلخرين-٤
 . تجنب النفاق مع اآلخرين-٥
سئلة  األه وطرحخدمتب الروحي والقيام يد السا وطاعة مثل هذ تدريجياًمعرفة نفسه إلى رشاده ا قادر على ثقة روحييدتخاذ س ا-٦

 .عليه
 .معرفة النفسصعيد  إلى  من أجل الوصولاألسفار حدود العمل بأحكام و-٧
 .األسفار الثبات في تعاليم -٨
 .عرفة النفس ترك كل عمل يعيق م-٩
 .كتفاء بحد كفاف البدن اال-١٠
 . نبذ مفهوم عينية النفس والبدن المادي وعدم اعتبار انسباء البدن انسباء النفس-١١



  خير سبيل هو. مادياًيملك بدناًالفرد وجوب مواجهة شقاوة تعاقب الوالدة والشيخوخة والمرض والموت ما دام  إلى دوماً التنبه -١٢
 .إستعادة الهوية الروحيةبيجاد الوسائل الكفيلة ا

 . عدم التعلق بما يتجاوز الضروريات الحياتية المطلوبة للتقدم الروحي-١٣
 .األسفاروصي به  واالطفال والمنزل فوق ما تةوج عدم التعلق بالز-١٤
 .مختلقات فكريةن تلك المشاعر بأ  عدم الفرح بالمفرح والحزن بالمحزن، علماً-١٥
 . وخدمته بحضور ذهنَنشْكِْرّي شْر شخصية اهللا لاًفياً صتيم ينبغي ان يصبح الفرد -١٦
 .تيمماكن المزدحمة حيث يتجمع غير ال األلروحية وتجنبنفراد في جو هادئ مناسب للتربية ا إلى اال تنمية الميل-١٧
ن العلم الروحي علم دائم وان بأ فهمال إلى ستناداً اجراء البحث في العلم الروحيإ و أو فيلسوفاً عالماً اإلنسان ينبغي ان يصبح-١٨

 .العلم المادي ينتهي بموت البدن
 شْرۤيَل كتب . في خانة الجهل تندرج،مية العلم الحقيقي وما سواها من الطرقتلك البنود الثمانية عشر مجتمعة هي طريقة تدريجية لتن

  وبتربيته يصبحفتنة الظاهرةه وصوره هو مظهر خارجي للأشكالان العلم المادي على  آتْشاْرياْزكبار  أحد َد طْهاكوَروڤينُْبَهكْتي 
 بعض .بتقدم العلم المادي حمارإلى   العصرياإلنسان يتحول .هنا َدَپنيشَوشُ اّيشْر نجد هذا المبدأ نفسه في . بمستوى الحماراإلنسان

 كما قديم بتربية العلم النالنظام الحضاري الحالي بالنظام الشيطاني لكنهم ال يكترثويصفون ، المتظاهرين بالروحانيةالساسة الماديين 
 . وبناء عليه، ال يمكنهم تغيير الوضع الشيطاني.ْبَهَچڤَْد چۤيتاجاء في 

يسببون نحاء العالم أ الشباب في كل .كبار السن إلى حترام اال وال يقدم المجتمع العصري، انه مكتفي بذاتهيعتقد حتى الصبي في
 بقوة ان تربية الجهل إشُوَپنيشَْد ّيشْر لذلك، يحذر . أمورهم بداعي النوع الخاطئ من العلم الذي نجده في جامعاتناولياءالصداع أل

ختراع األسلحة بإن و الجامعات مراكز للجهالة فقط والعلماء مشغول. بالروح الباقيةتربية العلمعن نة ئباالمادة الزائلة المتمثل بالعلم ب
 يماناً ان وال يملكو)ْبَرْهَمتْشاْريا ( في أحكام حياة التبتل ال يتلقى طلبة الجامعات اليوم دروساً.خرىالفتاكة لسحق كيان البلدان األ

 وبناء عليه، تقوم العداوة ليس في المجالين . فقط وليس من اجل التطبيقاألسم تدّرس المبادئ الدينية ابتغاء الجاه وحينسفار في األب
 .أيضاًاالجتماعي والسياسي فحسب بل في المجال الديني 
بأن  أحد  ال يعتبر.نحاء األرض بداعي تربية الجهالة التي نشأت عليها العامةألقد تطورت القومية والتطرف القومي في مختلف 

 صنع بلطفه تلك الكتل اهللا لما ان .سع مع سواها من الكتل التي تشبه الهباءشااألرض ليست سوى كتلة من المادة تسبح في فضاء 
فتخار  اال يمكن لموجهي السفن الفضائية.ذاتها فإنها مجهزة على أتم وجه بكل ما ضروري لسباحتها في الفضاءبالمادية كاملة 

 .بعين االعتبار ة التي تسمى الكواكبهائل العظيم لتلك السفن الفضائية الوجه المنهم لكنهم ال يأخذوبمنجزات
 وهذا ذا العدد الذي ال يعد من الكواكبالهيمنة على ه إلى ، نسعىالرب قدرة أفراد نحن .عدد الشموس واالنظمة الكوكبية ال يحصى

تناقصه على الرغم من  محدد بمئة سنة  اإلنسان عمر.نا بالشيخوخة والمرضحباطإسبب وقوعنا في الوالدة والموت المتعاقب و
 التشبعة الحسيةأممهم على تلك الكواكب من أجل التمسك بخلقوا ربية الجهالة، بتن و المخدوع.عشرين أو ثالثين سنة إلى التدريجي

طنية على أكمل وجه وهي مهمة شبه مستحيلة غبياء خططهم الو األ يرسم هؤالء.بفعالية أكثر على مدى تلك السنوات القصيرة
 أحد  ال يعبأ.مة تخصص للدفاع وتفسدمم لهذا الغرض وأكثر من نصف ميزانية األ مصدر قلق لغيرها من األةمأوأصبحت كل 

 .زائف بتقدم علمه المادي والروحي ال اإلنسانبتربية العلم الحقيقي ومع ذلك يفتخر
 َمنْتَْر تعلن هذه الـ. حول تنمية العلم الحقيقيْبَهَچڤَْد چۤيتاة هذا النوع المعيب من التعليم ويفيدنا  من مغبإشُوَپنيشَْد ّيشْريحذرنا 
 ن روحانياًويكان  دون زعاج االتخطي أحد  ال يستطيع.)ْدهۤيَر (لي عن كدورات األوهام الماديةاعت من الم)ڤيْدۤيا ( العلمأخذوجوب 

 هرانتق اتفاق عقب االتسب البدن المادي والعقل بمحض انه اكْدهۤيَر يدرك .يحزن على شيءعلى أتم وجه حيث ال يعود يطلب وال 
 . فيبذل خير جهده لإلنتفاع بصفقة رديئةليسا سوى عناصر اجنبيةأن البدن المادي والعقل بالمادة و

 هذا العالم المادي عالم بينماالبدن المادي والعقل المادي صفقة رديئة للنفس الروحية التي لها وظائف حقيقية في العالم الروحي الحي 
لحي العظيم هي ا شقوق قدرة النفوس الروحية أو .ه يبدو حياً ما دامت الشقوق الروحية تتعامل بالكتل الميتة من المادةلكنميت 

 .حدود والاألحكام تلك الحقائق بسماعها من السلطات العليا وفهموا هذا العلم بفضل العمل بْدهۤيَرْز حقق .لمادي العالم اةحركم
 يد من الس والحدوداألحكام والعلية تنزل الرسالة .حدود والاألحكام العمل بأراد ان  ثقة روحييدس إلى  االلتجاء اإلنسانيجب على
  روحييدس إلى  سوى باإلستماع المنقادْدهۤيَر ان يصبح  اإلنسان ال يستطيع.يبثتعليم الجهل الع وليس من طريق المريد إلى الروحي

 لذلك، يجب ان يكون المريد النموذجي . نفسهَنشْكِْر شخصية اهللا إلى  باإلستماع المطيعْدهۤيَراصبح  على سبيل المثال، أْرجوَن .ثقة
 .زعاج االعنالعلي  ْدهۤيَر من )ڤيْدۤيا ( هذه هي طريقة سماع العلم.ربالكالسيد الروحي  وال بد ان يكون أْرجوَنمثل 



 ليسوا سوى ْدهۤيَرْزساسة العصر الذين ينتحلون دور .  روحياً وال يصح له ان يصبح سيداًْدهۤيَر فهو من لم يمر بتدريب ْدهۤيَرأأما 
 لتحقيق قديمالدرب ال إلى  بمعاشهم فكيف يمكنهم قيادة العامةالعناية إلى  فعال وال يمكن توقع علم كامل منهم إلنصرافهمْدهۤيَرْزأ
 .الحقجل تحصيل العلم أ من ْدهۤيَر إلى ستماع بطاعة االلذلك، يجب. ؟نفسال

 ١١ َمنْتَْرال

  تْـشَ ياْسْماڤيْدۤيا تْـشْمڤيْدۤيا

ivaâAM caAivaâAM ca ya-

staãe"d"AeBayaM s$ah" 

@ivaâyaA ma{tyauM taItvaAR 

ivaâyaAma{tama´autae 

  َسـَهىْمْبـَهـياوِڤـُدتَـْد 
 ڤـا تـيْرتْـْمـوتْـۤيڤـا ْمـرِٰيْدياڤـأ

 تَـْم أشْـنوِتىـاْمـرِٰيْدياۤيڤـ
 المفردات

 موت -تّْيوْم ْمرِٰ؛ بتربية الجهل-ااۤييْديڤ أ؛ بوقت واحد- َسَهى؛ كال-ْهياْمْپ أو؛ يعلم-َدِڤ ؛ ذاك- تَتْ؛ من- ياه؛ و- تْشَ؛ جهل-ْمڤيْدۤياأ ؛ و- تْشَ؛ علم حقيق-ڤاْميْدڤ
 . ينعم-أشْنوِتى خلود؛ -تَْمأْمرِٰ بتربية العلم؛ -ايْدياۤيڤ ؛ يتخطى-ڤاْرتْ تۤي؛متكرر

 الترجمة
وحده القادر على   هو، عن تأثير الوالدة والموت المتعاقبان والتمتع بالبركة التامة لألزليةءتعالسالقادر على اإل

 . إلى جنبجنباً عليالعلم الو زائلالبعلم التعلم 

 التفسير
 ال . ال تسمح ألحد بتفادي الموتدرجة انها إلى ة منذ خلق العالم المادي لكن القوانين الطبيعية من القسوةباقيحياة يطلب كل حي 
الموت، كما  ألحد بالحصانة من الشيخوخة والمرض أو  ال يسمحالموت أو الشيخوخة أو المرض لكن القانون الطبيعي أحد يطلب
  عملية الموت لكنه ال يستطيععجيلختراع القنبلة النووية لت ا يستطيع العلم المادي. تلك المعضالت ال يحلماديتقدم العلم الان 
 . من اليد القاسية للشيخوخة والمرض والموت اإلنسانختراع شيء يحميا

قهر الموت القاسي بمنجزاته  إلى  وكان يطمح في المادةغالً متوالذي كان ملكاً وپياكَشيهيَرنْ أعمالعن  تْناپورانطلع من الـ
نظمة الكوكبية  األضطراب جميع أهالي احد سّببت تصرفاته إلى شديدي فعزم على ممارسة نوع من التأمل المادالمادية وقوة علمه ال

عطاء تلك  انه ال يستطيعا ْبَرْهما له المولى  فقال)أَمَر (فطلب منه بركة الخلود إليه  على النزولْبَرْهمامجبراً باني الكون المولى 
 يحيا دهراً ْبَرْهماان المولى ) ١٧\٨ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا جاء في .نه باني الكون وحاكم جميع الكواكبأمع  البركة ألنه هو نفسه ليس خالداً

 .لكنه ليس خالداً
 التنعم أرادالمال والنساء و:  بأمرين معنياًوپياكَشيهيَرنْذا الماكر  كان ه. تعني السرير الناعمپوكَشي كلمة و"الذهب" تعني ياهيَرنْ كلمة
خبره أن أ على أمل تحقيق أمله بالخلود باسلوب غير مباشر بعد ْبَرْهما من المولى عدة بركات وپياكَشيهيَرنْ طلب .بداأل إلى بهما

 أو حيوان أو مالك أو أي حي  إنسانبركة منع قتله على يد وپياكَشيهيَرنْ طلب . ال يملكهئاًه شيئ بقصوره عن اعطاْبَرْهماالمولى 
 الحياة، كما طلب بركة عدم الموت على األرض أو في الهواء أو في الماء أو مطلق جناسأ من جنس ألف ٤٠٠ ماليين و٨ضمن 
سد أفي صورة نصف جلي بالت شخصية اهللاقتله   لكن بحماقة أنه ضمن نجاته من الموتوپياكَشيهيَرنْ وعلى هذا النحو، ظن .سالح

 ألنه قتله بمخالبه كما لم يقتله على األرض أو في الهواء أو في ْبَرْهماحترام كل بركات المولى  ا مع)َهِدڤَسيْمنِْر ( إنسانونصف
 .وپياكَشيهيَرنْوراء تصورات العلي الماء بل على حجره 

 مثال بمختلف مخططاته فماذا يمكن أل في هذا العالمود أقوى الماديين قاطبة، قصر عن الخلوپياكَشيهيَرنْالمراد ان حتى 
 ؟أخرى إلى  تتعطل من لحظةشاريع الصغار تحقيقه اليوم بموپياكَشيهيَرنْ

قدام على محاوالت احادية الجانب لكسب نزاع البقاء المفروض على الجميع والذي ال تسمح قوانين  اال بعدمإشُوَپنيشَْد ّيشْرينصحنا 
 .اهللا إلى  للرجوعتهيئة، ال ينبغي لمن يطلب حياة باقية.حد بتخطيهالطبيعة المادية أل



 ْبَهَچڤَْد چۤيتا و ِڤدانْتَ سۤوتَْر و أوَپنيشَداتْ مثل ِڤديةالـ األسفاره من أخذ هي فرع مختلف من العلم وال بد من اهللا إلى طريقة الرجوع
 سفار بعد مفارقة بدنه المادي، من دراسة تلك األالبهجةلعمر وبلوغ حياة باقية من يطلب السعادة في هذا المفر ال  .ڤَتَْمَچشْرۤيَمْد ْبهاو 

 الرب تلطف .خير موطنالزائل هو بدنها  متوهمة ان مسقط رأس اهللا صلتها األزلية بالنفس المهيأة لقد نسيت .العليوتحصيل العلم 
 ة روحينفسالناسي ان هذا العالم المادي ليس موطنه بل   اإلنسانحذيرلتاألرض في الهند وسائر بلدان سفار  تلك األكشف عنلاب

 .وطنه الروحي إلى ولن ينال السعادة سوى بالرجوع
لهذا الغرض  ربالتجلى ليه، كما ي امن ملكوته لنشر هذه الرسالة بالتي يمكن بها للفرد الرجوعالمعتمدين خدمه شخصية اهللا يرسل 
 . قدرتهأفراد األحياء ألن جميع المادي أكثر من تأسفنا على حالنا حالي نعانيه في هذا العذاب الدائم الذال على  يتأسف اهللا.أحياناً

 ن فيشغلو عموماًيالحظ الفطناء تلك التنبيهات .عدم مالئمتنا للمادة الميتة إلى بصورة غير مباشرةتنبهنا شقاوة هذا العالم المادي 
  يسمى أرذل البشرهاخير فرصة لتربية العلم الروحي وكل من ال ينتفع بهي ية  الحياة البشر.)ڤيْدۤيا(العلي هم بتربية العلم أنفس

 .)نَراْدَهَم(
في  هاوموتالنفس  تنتفي والدة  لكن هو درب تعاقب الوالدة والموتالتشبعة الحسية إلى  الهادف)أڤيْدۤيا (درب تقدم العلم الخارجي

 . ولبسه يقارن الموت بخلع ثوب خارجي.حجاب الظاهري للنفس الروحيةعلى البدن أي التنطبق  الوالدة والموت .الوجود الروحي
الفتنة بجمال فتتانهم ها إلعين بالشقاوة المتعاودة ن قسوة هذا التناسخ بإنكاره فيمروعنون يغفل )أڤيْدۤيا (يدامن في العلم الوالغارق

 . وال يتعظون بقوانين الطبيعةالظاهرة
مكان ألن الملذات  اال يجب تقييد الملذات الحسية في الحالة المادية السقيمة بقدر. لإلنسانة ضروري)ڤيْدۤيا(العلي لذلك، تربية العلم 

صورتها جميع الحواس في تملك حواس روحية بل  إلى النفس ال تفتقر .الحسية المنفلتة في الحالة البدنية هي درب الجهل والموت
 ل نشاطات الحواس المادية هي ظال.ة نتيجة حجبها بالبدن المادي والعقل الماديالروحية األصلية التي تظهر اآلن في الصورة المادي

 المادية تحت الحجاب المادي في حين ان عمالاألب تنشغل النفس الروحية في حالتها السقيمة .نشاطات الحواس الروحية األصلية
ن م للحواس ممكنة في صورتنا الروحية الصفية المنزهة ةباقي اللذة ال.ية ممكنة فقط بعد زوال السقم الماديباقالملذات الحسية ال

ينبغي ان يكون التمتع ال  لذلك، .ستعادة صحته قبل ان يتمكن من التمتع باللذة الحسية ثانية ا ينبغي للمريض.جميع الشوائب المادية
 نقيضه  علىدي ال تدل على العلم بل زيادة حدة المرض الما.بل شفاء السقم الماديهدف الحياة البشرية بالملذات الحسية الظلية 

 هذا هو هدف الحياة . عافيتهستعادة درجة إل٣٧ إلى هانقاص ا بل٤١،٥ إلى ٤٠،٥ درجة الحمى من رفعينبغي للفرد ال  .)أڤيْدۤيا(
 درجة في ٤١،٥الحالة المادية المحمومة التي بلغت  إلى  درجة الحرارةرفع  في الحضارة الماديةاصبح شائعاً  لكنالبشرية الواجب

 ذلك هو نتيجة تقدم  لكن الساسة الحمقى في تلك الغضون أن العالم على وشك الدمار في مطلق لحظةو يشك.صورة الطاقة النووية
الموت  إلى وجوب السير على هذا الدرب الخطر المؤديعدم  هنا بإشُوَپنيشَْد ّيشْر يحذر .العلم المادي وتجاهل تربية العلم الروحي

 . بالكليةالعلم الروحي للتحرر من اليد القاسية للموتبل تنمية 
 درجة حرارته  اإلنسانمحو إلى وقف العمل كما ال مجال إلى  ال مجالذ احفظ البدن إلى ال يعني ذلك وجوب ترك العمل الهادف

 . البدن والعقلونعتتطلب ي  تربية العلم الروح.االنتفاع بصفقة رديئةهو  واجبه لكنالشفاء من مرض ما  إلى ثناء سعيهأ ةكليبال
 درجة وهذا ما سعى ٣٧ حفظ درجة الحرارة العادية عند نبغي ي. البدن والعقل ان أردنا تحقيق غايتناة علىفظاحالملذلك، ال بد من 

 الفطنة ستعمال اةءنجازه ببرنامج متوازن لعلم الخارج وعلم الداخل مع عدم السماح بإسا إلى اكبار العقالء والربانيون في الهند
 .ة السقيمللتشبعة الحسية

التشبعة الدين والمعاش و: وظف ي هذا النظام.نجاةالأطوار  إلى التشبعة الحسية إلى نزاعةالنشاطات البشرية السقيمة التنظم  ِڤَدْزالـ
 اً ويضع خططالحسيةالتشبعة  في الوقت الحاضر واصبح منكباً على نجاة بالدين أو ال اإلنسان انقطعت عناية لكن.نجاة والالحسية
 .للتشبعة الحسيةقتصادية المطلوبة  اال يعتقد المضللون بوجوب المحافظة على الدين لمساهمته في التنمية.اتحقيقهلقتصادية  االالتنمية

فة معر درب الدين مقصود ل. بعد الموت وليس هذا هو غرض الدينان في الجنالتشبعة الحسيةمزيد من تحقيقاً للذلك، يراعى الدين 
 ينبغي لإلنسان ان يقود حياة صحية وعقل سليم من اجل .في حالة صحيةالمادي المعاش للحفاظ على البدن ال بد من  والباقيةالنفس 

 .للتشبعة الحسية ڤيْدۤياأمقصودة للعمل كالحمار أو تربية ليست  هذه الحياة .ية اإلنسان ضالة الحياة)ڤيْدۤيا (خالدتحقيق العلم ال
 يتم .الحق المطلق العظيم حرينتفاع بحياته لت اإلنسان إلى اال الذي يوجهڤَتَْمَچشْرۤيَمْد ْبهاعلى خير وجه في معروض  ڤيْدۤيادرب 
فق الذي بلغ العلم والتجرد  األ واسع.)ْبَهَچڤاْن (شخصية اهللاثم  َپَرماتْما  وْبَرْهَمْن على ثالثة أطوار بصفة الحق المطلق العظيمتحقيق 
 .الحق المطلق العظيم، هو الذي يدرك العاشرة َمنْتَْر والتي وصفت في الـْبَهَچڤَْد چۤيتادئ الثمانية عشر الواردة في  بالمباعمالً

 لذلك، جميع البشر على درجاتهم .شخصية اهللا إلى العلية الخدمة التتيمية المبادئ الثمانية عشر هو بلوغ تلكالغرض المحوري ل
 .لتتيميةاخدمة ال على تعلم فّن ونيشجع



 الذي عرضناه بعنوان رحيق  سينْْدهو-تَ َرساْمرِِ-ْبَهكْتيفي كتابه  ڤيْدۤياالدرب المضمون لهدف  مّيُچوْسوارۤوَپ  شْرۤيَليصف 
 ):١٤\٢\١ (ڤَتَْمَچشْرۤيَمْد ْبهافي  ڤيْدۤيا نجد ملخصاً لتربية .تتيمال

  َمـنَـساتَـْسـماْد ِاِكـَن
 ـتيهَپ ْمـتااتْـڤَ سڤاْنَچـْبَهـ

ـِشَـْرتيـتَـڤْـياه كـۤيتَـشْـُرو  ڤْـياشْ تْ
 ْجـياشْ تْـشَ نيـتْـياداپۤوياه ْدْهـيّْـ

 ." حيداندونانقطاع و دون  وتسبيحه وذكره وعبادته، حامي التيمشخصية اهللاستماع عن  االلذلك، ينبغي لإلنسان"
 ّيشْر حسب داللة التتيميةخدمة البلوغ إلى هدف تلم ما   مختلفة من الجهلأشكاالسوى  التشبعة الحسية ومعاشالدين وال ليس

 . الالحقةَمنْتْرات في الـإشُوَپنيشَْد
 ١٢ َمنْتَْرال

 ڤـيشَـنْـتيْپـَر تَـَمـه ْمأنْـْدَهـ

@nDaM tama: ‘aivazAinta

yae's$amBaUitamaupaAs$atae 

tataAe BaUya wva tae tamaAe 

ya o s$amBaUtyaA•ataA: 

 پاَسـِتى أوتيْمـْبـهۤو اسمىي
 ڤَ ِتى تَـُمويا ايـ ْبـهۤوتَـتُو

ـَْمـْبـهۤو  هـاـاْم َرتاتْـۤييا يو س
 المفردات

 ؛مة ظل- تََمه؛ أولئك- ِتى؛ مثل ذلك-ڤَ اي؛ أكثر-ياه ْبهۤو؛ من- تَتَه؛ تقديس-ِتىپاَس أو؛ مالئكة-تيْمْبهۤو اسم؛ أولئك- يّْى؛ يدخل-ڤيشَنْتيَرْپ ؛ ظلمة- تََمه؛ جهل-ْمأنْْدَه
 . منشغل-َرتاْها في المطلق؛ -اْمتْۤيهۤو َسْمْب؛أيضاً - يو؛ من-يّْى

 الترجمة
 .المطلقالالشخصي  مناطق الجهل وأسوأ منهم عباد النور ظلمعبادة المالئكة أبن ويدخل المنشغل

 التفسير
 المستقل عن كل ما سواه علىخصية اهللا ش هو تيَسْمْبهۤو .يقوم بذاتهال الشيء الذي  إلى تشير تيهۤوْبْمَسأ  السنسكريتيةكلمةال
 ):٢\١٠ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا في َنشْكِْرّي شْر شخصية اهللا يقول .طالقاال

 ـانَچـ-ڤـيدوه سوَرنَـ ِمى 
 ـياه نَـ َمـَهـْرشَْمـڤَـَرْبـَهـْپ

 ْمڤاناأَهـْم آديْر ْهي ِد
 ڤَـشَـه تْـشَ َسـْرْمـاـٰنـۤيَمـَهـْرش

 هو أصل سلطة َنشْكِْرذن،  ا."والحكماء مصدر المالئكة ذ من كل الوجوه، أنا اأصلي،ن رفوحكماء يع وال كبار الالمالئكة ال"
 وبناء .ن بسلطات كبيرة فإنها تبقى سلطات محدودةيانهم مجهزعلى الرغم من  وأرباب قوى التصرفالمالئكة وكبار الحكماء و

 .ةباطنه الفتنت ب إنسانورة عن ذاته في صَنشْكِْرعليه، يتعذر عليهم معرفة كيف يكشف 

 إلى لى الوصولع ربما ساعدهم ذلك .تافهةتبين المطلق عن النسبي بأدمغتهم ال إلى )يْزشِر (لحكماءيسعى كثير من الفالسفة وكبار ا
  تقودلبةا بل تلك التعريفات الس كامالًبالنفي ليس تعريفاًحق المطلق ال تعريف .موجب وجهه التحقيق دونبالنفي  حق المطلقلافهم 

سوى ليست لبة ا تلك الصفات الس لكنالصورة والصفاتعن المطلق تنزيه الحق  إلى خلصختالق مفاهيمه الخاصة فياإلنسان إلى ا
بتخيل   على أقصى حد)ْبَرْهَمْن (اهللانور  إلى  الوصول اإلنسان يستطيع.أيضاًنها نسبية  مما يعني أالصفات المادية النسبيةنفي 

 .)ْبَهَچڤاْن(شخصية اهللا  إلى للوصولحراز مزيد من التقدم  اه ال يستطيعلكن الوجه المطلق على هذا
 )َپَرماتْما ( العلياذاتأو ان الالعلي  بدنه نور ليس سوى ْبَرْهَمْن وأن َنشْكِْرهو شخصية اهللا المطلق النظر هؤالء بأن  أهل ال يعلم
 المالئكة وكبار الحكماء غير . والعلم والخلودلبهجةل ها العليةة باقية بصفات صورَنشْكِْرلـ ان نامتداده التام، كما ال يعلموهي 



انه يعلمون  َنشْكِْر تيم لكن .الحق المطلق العظيم هو )ْبَرْهَمْن ( النورن مالك قوي كما يعتبروالرب بقصور ان  يعتبرونالمستقلين
 .ليه اتأدية خدمة ودية إلى قطعين ومنهتتيمهم الصفي بحببفضل تسليمهم والوجود اض الشخص المطلق في

 المالئكة يعبدون التشبعة الحسيةبان معدومي الفطنة وحدهم والمضللين المدفوعين برغبة قوية ) ٢٣  و٢٠\٧ (ْبَهَچڤَْد چۤيتاجاء في 
تحصيل غوث دائم على لبالكلية ها من العبودية المادية مما يستدعي فكاك ةمادفي ال متورطة األحياء .ابتغاء غوث زائل لمشاكل زائلة

 لمتاعبنا من طريق زائلوجوب عدم طلب غوث  إلى إشُوَپنيشَْد ّيشْر لذلك، يرشدنا .جي البهخالدالصعيد الروحي حيث حياة العلم ال
  علىجذاب الَنشْكِْر شخصية اهللا لذلك، يجب علينا عبادة . سوى على انعام نفع زائلنعبادة المالئكة غير المستقلين والذين ال يقدرو

 . بالكليةنا من العبودية الماديةعتقبفي دار البقاء  إليه رجاعنا االقادر علىطالق واال
الشمس  إلى القمر وعابد الشمس إلى  يستطيع عابد القمر الذهاب.همعبادكواكب المالئكة مصير ان ) ٢٣\٧ (ْبَهَچڤَْد چۤيتاجاء في 

 إلى  يميل البشر. ليس بالمسعى الجديدذاه ر اآلن بعون السفن الفضائية لكنالقم إلى السفر إلى  يسعى علماء العصر.هكذا دواليكو
  أو عبادة المالئكةةيچيُّولتصرف الـقوى ا سواء بالسفن الفضائية أو خرىالكواكب األ إلى الفضاء الخارجي للوصول إلى السفر

ائر الكواكب من طريق عبادة مالك الكوكب س إلى مقدور الفرد الوصولفي  ان ِڤدي جاء في العلم الـ.بفضل وعيهم المتطور
 جميع كواكب الكون  لكن أعلى كواكب هذا الكونَكوْبَرْهَم لُالقمر أو الشمس وحتى  إلى الوصوليستطيع ، وبناء عليه .المنشود

 يقول .خصية اهللاش في السماء الروحية حيث يهيمن ةبحا السكَْزو لَُهىطْايكونْڤ سوىالمادي مواطن زائلة وال توجد كواكب دائمة 
 ):١٦\٨ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا في َنشْكِْرالرب 

 هـاكاوڤَـناْل لُْبـهو-آْبـَرْهـَم
 أْرجوَن وڤَـْرتيـنُونَـْر آپ

 ِپـتْـيا تو كاونْـِتـياماْم أو
 ڤـيْدياِتىونَـْر َجـنْـَم نَـ پ

 يا ابن ،داريبلغ  من يلكن .والموتها الوالدة فيب  تتعاقعذاب مواطن جميعهاأسفلها،  إلى العالم المادي نزوالفي  كوكب أعلى من"
 ."ينقطع تناسخه، ّيكونْت

الكون مجمل  . مناطق الكونظلم في أن يبقو، كواكبهم السماوية الماديةن المالئكة ويدخلويعبدونان من  إلى إشُوَپنيشَْد ّيشْريشير 
 السد ة الكون محكمقشرةبقشرة ونصفها ممتلئة بالماء وحيث ان مغلّف بالعناصر المادية الضخمة والكون يشبه جوزة الهند المغلّفة 

وأكبر  َكوطَْهى لُڤايكونْ الواسع الذي ال يحد ويعم ْبَرْهَمْجيُّوتي  يوجد خارج الكون.نيالقمرا مما يتطلب نور فالظلمة الحالكة تسوده
ه  لكنمطلقاً َكو لَُنشْكِْرداره ال يغادر  َنشْكِْرّي شْر الرب .َنشْكِْر ّيشْر شخصية اهللادار  نْداڤََنَك ڤْرِِٰولُوُچ أو َكو لَُنشْكِْركواكبه هو 

 َمنْتَْر الـ لقد مر توضيح هذه الحقيقة في.قامته هناك مع مالزميه الدائمين اعلى الرغم من يعم جميع البيانات المادية والروحية كلها
 .في مكان واحد كالشمس الواقعة في مدارها الذي ال تحيد عنه حاضر في كل المكان والزمان كالشمس لكنه مقيم الرب .الرابعة

 تجشم متاعب الذهابب إشُوَپنيشَْد ّيشْرينصحنا ال  لذلك، .القمر أو أي كوكب فوقه أو تحته ال يحل معضالت الحياة إلى الذهابان 
 ثمة عدد كبير من .المنير الربلكوت م إلى لخروج منه والوصولا إلى مطلق مكان داخل هذا الكون المادي المعتم بل السعيإلى 
السماء الروحية بل  إلى الخروج من هذا الكون والوصولهم  أمثالهم وشهرتهم وال يطلب اسم لذياع طلباًن الزائفين الذين يتدينوتيمال

  المطلقةلوجودوحدة اأتباع حدن و المال.الربالحفاظ على أوضاعهم الراهنة في العالم المادي متسترين بعبادة هو جل مرادهم 
 جهرة شخصية اهللا وجود  ينكر الملحد.لحاد اال زوايا الكون من طريق نشر مذهبظلمأ إلى  هؤالء المتدينين الحمقىأمثال ونقودي

 ّيشْر في َمنْتَْرن أي  ال نجد حتى اآل.الشخصانية الرب العظيمالملحدين بالتشديد على المطلقة يدعم بينما المؤمن بوحدة الوجود 
شخاص أ خرى األالكواكب إلى نوالراكض . الراكضين سرعةجميع جاء أنه يتخطى . صحيحبل العكس شخصية اهللا تنكر نيشَْدإشُوَپ
هو شكل العظيم  الربحول المطلقة  الوجود ةوحدالمؤمن ب مفهوم .فكيف يكون غير شخص؟الفائق كض ارال الرب، وإن كان حتماً

 .العظيمالمطلق للحق   الجهل الناش عن مفهوم قاصرأشكالآخر من 
 صراحة، يستحقون دخول أظلم مناطق الكون لخداع ِڤديةالـ األحكام المتدينون الزائفون الجهلة ومن يختلقون اآللهة الكاذبة مخالفين

غبياء  األء هؤالأمثاللو كان لدى . ِڤديةالـ بالحكمة ةغبياء الجهلوساط األأتباع وحدة الوجود المطلقة هؤالء يتألهون بين أ. تباعهمأ
 حدود والاألحكام إلى ستناداً ا المالئكةيعبدونطالق فإنه أخطر في ايديهم من الجهل بحد ذاته، كما انهم ال  االأي قدر من العلم على

. ليها اعدم الحاجةإلى  لعبادة المالئكة تحت ظروف محددة لكنها تنبه في الوقت نفسه ِڤديةالـ األسفارثمة توصيات في . ِڤديةالـ
سره هو كون زائل فكل ما أولما ان الكون المادي ب. ةباقيان النتائج المستمدة من عبادة المالئكة ليست ) ٢٣\٧ (ْبَهَچڤَْد چۤيتاء في جا

 . والمطلوب هو وسيلة تحصيل حياة باقيةأيضاًيجري في ظلمة الوجود المادي زائل 



 الحرية الكاملة من عبودية الوالدة حقق، يوسيلة الوحيدة لمقاربتهوالتي هي ال الخدمة التتيمية ان كل من يقترب منه بيقول الرب
 ال يملك .الرب العلم والتجرد المكتسب من خدمة أمبد إلى بالكليةيستند  من القبضة المادية نجاة بكالم آخر، درب ال.والموت
 حسان االألغالل الذهبية للعبودية المادية في ظلطلب حياة ات عن الشؤون المادية ألن غالبيتهم  وال تجرداًن علماًون المنافقوالمتدين

 عمالاأل أشكال في كل نللعواطف الدينية فيما ينغمسوزائف  بالعرض الالخدمة التتيمية بنالمتستر بصفة مبادئ دينية ويتظاهرو
 نبادئ الدينية ال يحترموالمخالفين للممن  مهأمثال .اهللا عباد دور المرشدين الروحيين ونينتحلووعلى هذا النحو،  .الالأخالقية
ْبَهَچڤَْد  في َنشْكِْر وكالم )پاَسَنآتْشاْريُّو (آتْشاْريا بجيل بوجوب تِڤديالـ الحكم نالسلسلة المريدية المعروفين بل يتجاهلو آتْشاْرياْز

 الجمهور بإنتحال ن ذلك، يضللوبدال من و.)ْمْپتَْپرا َپَرْمَپرا ڤَْمِا ( العليةيتلقى هذا العلم الرباني من خالل السلسلة المريدية): ٢\٤ (چۤيتا
 .آتْشاْرياْز حتى بمبادئ نلكنهم ال يعملو آتْشاْرياْزدور 

هم لن يفلتوا من قانون  لكنة من عقاب القانون لعدم وجود حكومة دينينهؤالء اللصوص أخطر عناصر في المجتمع البشري ويفلتو
 ظلم في أنن دور الدعاة الدينيين سيقذفوونتحلي  الذينان األشرار الحسدة) ٢٠-١٩\١٦ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا الذي يعلن في الرب العظيم
أبغض أركان الكون بعد انهاء مهنة التربية الروحية التي  إلى نو ان ادعياء الدين هؤالء، متجهإشُوَپنيشَْد ّيشْر يؤكد .مناطق الجحيم

 .ها إلشباع بطونهم وفروجهم فقطنيمتهنو
 ١٣ َمنْتَْرال

 ڤاْدڤاهوه َسـْمـْبـَهـأنْـياْد ِا
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 ڤاتْـْبـَهـ اسمأنْـياْد آهوْر
 ْمـاـرانايتي شوشْـروَم ْدهـۤي

 ـيِرىڤـيتْـشَـتْـشَـكْـشى نَـْس تَـْد ي
 المفردات

 ؛ بذلك- ايتي؛الرب بعبادة سوى -ڤاتْْبَه اسم؛ قيل- آهوه؛ مختلف- أنْياتْ؛سباب األ  سبب كلالرب بتقديس -ڤاتْ َسْمْبَه؛ قيل- آهوه؛ حتما-ڤَ ِا؛ مختلف-اتْأنْي
 .أتم وجهعلى  موضح -يرىيتْشَتْشَكْشِٰڤ ؛ عن ذاك األمر- تَتْ؛ إلينا- نَه؛ من- يّْى؛ من المرجعيات غير المضطربة-راٰناْم ْدهۤي؛ سمعت-شوشْروَم

 الترجمة
 .نتيجة عبادة سواهعن نة ئ باعلة كل علة اهللا عن التكدر، ان نتيجة عبادة العليةُسِمَع على لسان السلطات 

 التفسير
 العليمتالك المفتاح الحقيقي للعلم  ا أحد من المحال على. عن التكدرالعلية بنظام السماع من السلطات َمنْتَْرقرار في هذه الـاثمة 
 العلم أيضاً الذي سمع ثقة الالسيد الروحي . بالتغييرات الطارئة على العالم الماديمطلقاً ال يتكدر  ثقةآتْشاْريا يسمع من ان دون
 )٢٥\٩ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا جاء في .ِڤديةالـ األسفار في اً غير واردعن التكدر، ال يطرح أمراًالعلي  آتْشاْريامن ) َمنْتْرْز-شروتي( ِڤديالـ
 فيه وأن نفي هذا العالم، يبقوتوطن  للنظ الذين يخططوفظا كواكبهم وان الماديين األن يدخلو)ْزپيتِْر ( ان عباد األسالفوحبوض

عباد المالئكة مثل مالك مصير ن أ و داره الباقية حتماًهوسباب،  سبب كل األَنشْكِْر سوى الرب يعبدون الذين ال الرب تيممصير 
 . وإن طلبنا البقاء على األرض بهيئاتنا التخطيطية وتعديالتنا السياسية فبمقدورنا ذلك.كواكبهم هوالشمس أو مالك القمر 

 أو عبادة كيف تشاء ان النفس تبلغ المصير الواحد في نهاية المطاف من طريق العمل ِڤديةالـ األسفارمن سفر لكن ال يرد في أي 
 ال .)َپَرْمَپرا (السلسلة المريدية العليةروحي المحترف الذي ال صلة له ب السيدالتلك النظريات الحمقاء سوى يطرح ال  .أي كان

عبد أن بمقدور الفرد بلوغ ذلك المصير سواء أالمصير الواحد و إلى عاء ان كل الطرق تؤدي االّدثقة الالسيد الروحييستطيع 
 من اشترى . فقطوجهةلك التال يتم سوى بشراء تذكرة له وجهتعتيادي ان بلوغ  اإلنسان اال ال يخفى على. اإلنسانمأ اهللا مالمالئكة أ
 مصيرال إلى ان جميع الطرق تؤدييعلنون ن وعن المّدو الروحييادس األ لكنمدينة كلكتا يبلغ كلكتا وليس بومباي إلى تذكرة سفر

ال  ِڤديةالـ األحكام  لكنحي من طرق التحقيق الرون سوى الحمقى المغترين بما يختلقو ال تستقطب تلك المساومة الدنيوية.ىقصاأل



 . العلية في خط السلسلة المريديةثقة الالسيد الروحيتلقي العلم من  دون تلك المزاعم ولن يحصل الفرد على الحقيقة المجردةتدعم 
 ):٢\٤ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا في أْرجوَن إلى َنشْكِْريقول 

  ْپـراْپـتَـْم- َپـراْم َپـَرْمِاڤَـ
 ـو ڤيـدوهـيُّشَْرَجـْم َرَمإ

 ـَهـتاَسـ كالـِنـَهى َم
 ـطَه َپـَرنْـتَـَپ نَـشُْچويُّـو

، ولكن بمرور صالحون على هذا النحو وعرفه الملوك ال، العليةمن طريق السلسلة المريديةبالتواتر  هذا العلم الرباني انتقلهكذا، "
 ." قد ضاعوكأنه السلسلة وبدا هذا العلم هذه انقطعت وقتال

قامة السلسلة المريدية  ا على هذه األرض فأعادَنشْكِْرّي شْر ثناء حضور الربأ مندرسة ْبَهَچڤَْد چۤيتا في اچيُّوَهكْتي ْبكانت مبادئ 
 بكالم آخر، ال يفهم .وصديقه تيمه  ألنهْبَهَچڤَْد چۤيتاانه جدير بفهم مبادئ ) ٣\٤ . چ.ب( بالقول أْرجوَنه الحميم تيمابتداء بالعلية 

 .أْرجوَن هو وحده السائر على خطى ْبَهَچڤَْد چۤيتا وصديقه، كما يعني ذلك ان القادر على فهم الرب تيم سوى تاْبَهَچڤَْد چۤي
 أْرجوَن أو َنشْكِْر بالرب نعدد كبير من المعلقين والمترجمين لذلك الحوار الجليل الذين ال يعبأويوجد في الوقت الحاضر، 

 ال يؤمن هؤالء .تاچۤي التفاهات باسم الـأشكال كل نغراضهم ويقحموأما يتناسب مع  لخدمة ْبَهَچڤَْد چۤيتا نصوص ونيوضحو
 .؟ذن اْبَهَچڤَْد چۤيتا وال بداره الباقية فكيف يمكن لهم شرح َنشْكِْرالمترجمين بالرب 

 أشكالالع عن كافة وينصح باإلق) ٢٣، ٢٠\٧. چ.ب( لنفع تافه  المالئكة جلباًيعبدون الحس ي بكل وضوح ان فاقدَنشْكِْريقول 
 الربل بييمان مثاالمتالك ا ةكليبالمن كل ذنوبهم تمت تصفيتهم من لسوى   ال يمكن.)٦٦\١٨. چ.ب(العبادة والتسليم له وحده 

 تباعهم عن الدرب السليم نتيجةأ نبينما سيستمر سواهم في التحليق على الصعيد المادي بطرقهم السخيفة للعبادة ويضللوالعظيم 
 .المصير الواحد إلى  الخاطئ بأن جميع الطرق تؤدينطباعاال

 شخصية اهللا هو َنشْكِْر الرب . بالغة الداللةكلمةهي " بعبادة السبب العظيم" والتي تعني َمنْتَْر الواردة في هذه الـڤاتْْبَه-َسْم كلمة
 ):٨\١٠ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا في  يقول الرب.وكل الوجود من فيضه

 وْپـَرْبَهـڤُا يـَهـْم َسـْرڤَـشْأ
 َمـتَّـه َسـْرڤَـْم ْپـَرڤَـْرتَـِتى

 َمتْـڤا ْبَهَجـنِْتى ماْمي إت
 اتاهي َسَمـنْـڤ-بوْدها ْبهاڤَ 

 ."قلبهكل ني من عبدويينذر نفسه لي  تحقق من هذا،الم العاقل . يفيض منيالوجود كل .العالمين الروحي والماديأصل  أنا"
 ڤَشي  ونوڤيشْ  وْبَرْهما م بما فيهاألحياء ان جميع هڤَْبَه-ْپَرْسيا ڤََسْرعبارة تدل  .ه شخصياً على لسان للربهذا هو الوصف الصحيح

 جاء في كتاب .َنشْكِْر الكون الثالثة هؤالء من خلق ولياءأن أل هو خالق العالمين المادي والروحي كِْرشَْن .َنشْكِْرمن فيض 
 ."َنشْكِْرّي شْر هو الرب ْبَرْهما إلى ِڤدي ومن أوحى العلم الـْبَرْهمامن تقدم وجوده على خلق :"ِڤَد-ڤَآتَْهْر من ْدَپنيشَأوّي َپنتا-پاَلوُچ

 .ناراياَن من ْبَرْهما وبناء عليه، ولد .األحياء خلق كل ناراياَن شخصية اهللاثم شاء :"ْدَپنيشَأو ناراياَنول من  األكما جاء في النص
 آديتْياْز خلق ناراياَن .حد عشر األروْدَرْز خلق ناراياَن . الثمانيةسوْزڤَ خلق ناراياَن .نْْدَر ا خلقاياَننار .َپتيْزْپَرجا خلق جميع ناراياَن

 ابن َنشْكِْر:"ْدَپنيشَأو ناراياَن من  الرابع كما جاء في النص.َنشْكِْر امتداد تام للرب ناراياَنن أل َنشْكِْر عين ناراياَن ."االثنى عشر
 أنه ال ينتمي على الرغم من   مع السبب العظيم وقطع بذلكناراياَن بتطابق كَراتْشاْرياشَنْپاَد شْرۤي كما أقر ."لعظيمهو الرب اّي ِدڤَك

 في  وحده كان موجوداًناراياَن: "ِڤَدڤَ آتَْهْر من ْدَپنيشََمها أوول من  األ جاء في النص.اهللا المؤمن بفردية يڤنَايشْڤـالالمذهب إلى 
 ." بمفرده بل يخلق كيف يشاءالرب ال يبقى . والنار والماء والنجوم والشمس والقمر غير موجودةڤَشي و ْبَرْهما كان البداية، عندما

 جاء في ." وال علم كامل لديهم عني لحجبهم بفتنتي الظاهرةروْدَرْز و َپتيْزْپَرجاخلقت :"ْدَهْرَم-ُموكْشَ نفسه في كِْرشَْنكما يقول 
 ." فيما بعد الذي اصبح عليماًروْدَر إلى  باإلضافةاألربعة ذو الرؤوس ْبَرْهما ومنه فاض شخصية اهللا هو اَنناراي:"راَنوپراَهى ڤَ

 العظيم هو الرب ان  َسْمهيتا-ْبَرْهَم من) ١\٥(  جاء في.سباب األ سبب كلَنشْكِْر أو ناراياَن ان ِڤديةالـوبناء عليه، تؤكد الحكمة 
 .ِڤَدْز بذلك من البرهان الذي يعطيه كبار الحكماء والـن حقاًو يعلم العلماء الفعلي.علة العللذة كل حي، وهو ل) ڤينَْدوُچ (َنشْكِْرشْرّي 

عتقاد بأن  اال يترسخ. وحدهَنشْكِْر لعبادتهم )بودَّْهْز ( بمثابة الوجود ويطلق عليهم علماء بحقَنشْكِْروبالتالي، قرروا عبادة الرب 
  أو حباًيماناً ا من ال يملكبينماعن التكدر بإيمان وحب، العلي  آتْشاْريا من العلية الرسالة  اإلنسانيسمع عندما وجود هو الَنشْكِْر

 ْبَهَچڤَْد چۤيتافي ) ْزَهذْمۤو(أو الحمير األغبياء يمان ب اال جاء وصف معدومي. فال يمكنه تصديق تلك الحقيقة البسيطةَنشْكِْرللرب 



من يضطرب  يليق بال .عن التكدرالعلي  آتْشاْريا كامال من  علماًنألنهم ال يملكوشخصية اهللا  بنخفو يستَهْزذْمۤو جاء ان .)١١\٩(
 .آتْشاْريا أن يصبح ظاهرة الفتنةبزوبعة ال

 صبحأ عن قراره عندما أْرجوَن لذلك، عدل .ْبَهَچڤَْد چۤيتا قبل سماع  بالزوبعة المادية وحبه لعائلته ومجتمعه مضطرباًأْرجوَنكان 
 كوروكْشِٰتَْر ملحمةر  الذي دبَنشْكِْرّي شْرلرب ا تيم وأصبح  العظيمشخصال من ْبَهَچڤَْد چۤيتا  لـِڤدي بسماع العلم الـبودَّْهى
 َنشْكِْر  اإلنساننجاز ممكن فقط عندما يعبد اال وذلكفيصال هتيمصبح أقاربه المزعومين فأ بقتال  الربأْرجوَن عبد .شخصياً

 .ڤَتَْمَچشْرۤيَمْد ْبها  وْبَهَچڤَْد چۤيتا الوارد في َنشْكِْربـغبياء الجهلة بتعقيدات العلم  األختالق ا منَنشْكِْرالحقيقي وليس 
 .)هَجنْماِدى أْسيا ياتَ (المستقر الذي يبقى بعد الهالك إلى هو مصدر الوالدة والحفظ باإلضافة ِڤدانْتَ سۤوتَْر إلى ستناداً اتََسْمْبهۤو

 وليس )ياْچأْبهي (هو تام الوعيالوجود  فياضبقلم المؤلف نفسه الذي يعلن ان  ِڤدانْتَ سۤوتَْر هو التعليق الطبيعي على ڤَتَْمَچاشْرۤيَمْد ْبه
أحد يعلم  ن الأنه عليم بالماضي والحاضر والمستقبل وا) ٢٦\٧ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا في َنشْكِْرّي شْر يقول الرب األولي . حياةدون ماداًج

 ال شك ان القادة الروحيين انصاف المتعلمين المضطربين . على الوجه األكملْبَرْهما والمولى ڤَشيفيه المالئكة مثل المولى بما به 
علم ان تلك العبادة خرافة ألن  دون  بجعل الجماهير موضع العبادةن به تمام العلم بل يساومونبأمواج الوجود المادي ال يعلمو

 تجف الشجرة . ري أصلهابدال منري أوراق الشجرة بالماء يشبه هؤالء القادة الروحيين المزعومين  مسعى .الجماهير غير كاملة
 .وراقها على الدوامأري على الرغم من من نقص التغذية 

 ندو هي مطلقاً عبادة البشرية من طريق العناية البدنية التي ليست كاملة . بري أصل الشجرة ومصدرهاإشُوَپنيشَْد ّيشْرينصحنا 
خدمة البشرية في المجال الطبي  .)كَْرَم( عملالها حسب أشكال على بدانصل والدة األأأهمية العناية بالنفس ألن النفس هي 

 .مطلقاًواإلجتماعي والتعليمي ونحر الحيوانات المسكينة في المسالخ ليست خدمة للنفس الحية 
 صورة الحياة . للوالدة والشيخوخة والمرض والموت على الدوام البدن من الشقاء الماديأشكالتتعذب النفس الحية في مختلف 

  يتجلى الرب شخصياً. العظيمالربعادة اقامة الصلة المفقودة التي تربط النفس ب افرصة للخروج من العلقة من طريقتوفر البشرية 
 أمر  هذا هو. وعبادته بحب وبذل للرب التسليمسان اإلننيلقت تؤدى الخدمة الفعلية للبشرية عند .)تََسْمْبهۤو (لتلقين فلسفة التسليم له

 .َمنْتَْر في هذه الـإشُوَپنيشَْد ّيشْر
  يعتقدونالنظر أهل  لكنضطرابات الحالي االوتسبيحها هي الطريقة البسيطة لعبادته في عصرالعظيم  لربل المجيدة عمالاألسماع 

 معنى لصرف انتباه الجماهير البريئة دون عيب الكالمية خيالية فيعرضون عن سماعها ويخترعون بعض الالالرب أعمالان 
 ازداد .َنشْكِْر الرب أعمال سماع بدال منتباعهم على التغني بهم أهم بحض نفس الروحيين الزائفين يروجون ألسياد األم منهأمثالو

 نقاذ العامة من ا في مجالألصفياءازديادهم يشكل مشكلة للتيم  اخيرة واصبح األوقات األعين بصورة ملحوظة فيعدد هؤالء المّد
 .عين والمتألهيندعاءات التافهة لهؤالء المّداال

 إلى  يشير،ِڤديةالـ وهو موجز الحكمة ْبَهَچڤَْد چۤيتا  لكن بصورة غير مباشرةَنشْكِْرّي شْرالرب األولي  إلى نتباهنا اأوَپنيشَداتْتلفت 
 عقله صفو فيڤَتَْمَچشْرۤيَمْد ْبها أو ْبَهَچڤَْد چۤيتا بحق بدراسة َنشْكِْرستماع عن  االن لذلك، ينبغي لإلنسا. بصورة مباشرةَنشْكِْرّي شْر

 لذلك، .ستماع عن امجاده اال من طريقرب انتباه التيميلفت ال):"١٧\٢\١ (ڤَتَْمَچشْرۤيَمْد ْبها جاء في . تدريجياًمن كل الشوائب المادية
  تَْمْمَچيُّو-َددامي بودّْهي ):١٠\١٠ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا في أيضاً وهذا ما جاء ." في قلب كل حيبالهداية المناسبة لوجوده تيمه يعين الرب

  .انْتي ِتىَپۤيَن ماْم أويى
 شاكلة المسيَّر ب. بهاشكوالً بينما يبقى سواه مالحماسة والظلمةتي شاكلكل نجاسات عمل على تصفية ت تيمه  في قلبهداية الرب

ال مجال امام  لذلك، .الرب على عقل ذاته وذات شاكلة الظلمةالمسيَّر بال يقوى ن الشهوة المادية وعالتجرد  على  ال يقوىالحماسة
 الحماسة والظلمةزول ت، تيم من جهة ال. مهما تكلف لعب دور المتدينمةظلال أو الحماسة بعندما يكون مسّيراًالفرد لتحقيق ذاته 

 بالسير على درب ْبراْهَمَن التأهل بصفة  إنسان بمقدور مطلق. النموذجيْبراْهَمَنمة الـ األصالة عالشاكلة فيترسخ في لرببرحمة ا
 ):١٨\٤\٢ (ڤَتَْمَچشْرۤيَمْد ْبها جاء في . ثقة روحييد بس مسترشداًالخدمة التتيمية

 پولْـكَـشا-پولـينْـَد-ـانْـْدْهـَرنهۤو-كيراتَ
ـْهـۤي   كْـَهـساَدياههـاڤَـناشوْمـْبـها يا-ـَرآب
 ـاهشْـرۤيـاشْـرۤيپاأ-پا ياْدپاى تْـشَ يى أنْـي

 ِڤى نَـَمـهــنَڤـيـشْـْپـَرْبـَهشوْدْهـيانْـتي تَـْسـماي 
 فيتحمس ْبَرْهَمنية يسعد الفرد عندما يتصف بالصفات الـ. قويفي ألن الربصتيم  مطلق وضيع الوالدة تحت ارشاد تصفيةيمكن 
 من . برحمتهاهللا عقله المرتاب بفضل العلم بو ويصف تدريجياً فيتحرر من التعلقات المادية لهاهللاينكشف العلم بو التتيميةخدمة اللتأدية 



 ّيشْر لوصف طبقاً ڤََسْمْبَه هذا هو . في كل خطوة من خطوات الحياةالرب معاينةبلغ تلك الحالة هو نفس محررة ويستطيع 
 .َمنْتَْر في هذه الـَمنْتَْر إشُوَپنيشَْد

 ١٤ َمنْتَْرال

 شَ تْـْمڤـيناشَـ تْـشَ ْمتـيَسـْمـْبـهۤو

s$amBaUitaM ca ivanaAzAM ca

yastaãe"d"AeBayaM s$ah" 

ivanaAzAena ma{tyauM taItvaAR 

s$amBaUtyaAma{tama´autae 

  َسـَهىْمْبـَهـياوِڤـُدياْس تَـْد 
 ڤاـْرتْـ تـۤيْمـوتْـۤييناِشـَن ْمـرِٰڤـ

 أشْـنوِتىتَـْم ـاْمـرِٰتْـۤيَسـْمـْبـهۤو
 المفردات

البيان المادي للمالئكة، البشر، الحيوانات، -يناشَْمڤ ؛أيضاً - تْشَ؛، منوعات داره، الخالعليةه، أخالقه ولواحقه تسلياته، صورته،  اسم الباقي،شخصية اهللا -تيْمهۤوَسْمْب
 -ڤاْرتْ تۤي؛ موت-تّْيوْم ْمرِٰ؛ بكل شيء هالك-يناِشَنڤ ؛مع- َسَهى؛ كال- أوْبَهياْم؛يعلم -َدِڤ ؛ ذاك- تَتْ؛من- ياه؛أيضاً - تْشَ؛اءهم الباطلة، شهرتهم، الخ اسم مع؛الخ

 . ينعم-ى أشنوِت؛ خلود-تَْم أْمرِٰ؛ للرب في الملكوت الخالد-اتْۤيْبهۤو- سْم؛يتخطى

 الترجمة
ه باإلضافة إلى تسلياتقه ووشهرته وصورته وأخالالعلي  واسمه كْرِِٰشَْٰنّي شْرشخصية اهللا ينبغي لإلنسان العلم ب

لم بكل عندما يع يتخطى الفرد الموت والظاهرة الكونية. الظاهرة المادية الزائلة بمالئكتها وبشرها وحيواناتها
 .ة الباقيجةهب بحياة العلم وال هللا وينعم في الملكوت الباقيذلك

 التفسير
خلق وضع بوم بما فيها السفن الفضائية والطاقة النووية لكنها فشلت خلقت الحضارة البشرية اشياء مادية كثيرة بتقدمها العلمي المزع

مور  األالفطناء سؤاال حول تلك أحد  حينما يطرح. عن الموت والوالدة المتعاقبة والشيخوخة أو العذاب من المرض اإلنسانيغني
هاية من تحقيق الخلود ورفع الشيخوخة خير بحذاقة بالغة ان العلم المادي يتقدم وسيمكنه في الن األ يجيب،على عاِلم مزعوم

 لقوانينها الصارمة وال بد له من  يخضع كل حي في الطبيعة المادية.الجهل المطبق لعلماء المادةتثبت  ةليمث جوبةأ .والمرض
من عة المادية  ال يمكن ألحد متصل بالطبي. الموتالوالدة والنمو والبقاء والتناسل والضمور وأخيراً: ةالمرور بمراحل الوجود الست
 . أو حيوان أو نبات في العالم المادي إنسان لذلك، ال يخلد مالك وال.ةتخطي تلك التحوالت الست

ر الجرثومة بضعة ر دهراً بينما تعّمي وكبيرها يعّمول مخلوقات هذا الكون المادأ ْبَرْهما المولى .جناس األيتفاوت العمر بتفاوت
ة وتبقى لبعض الوقت وإن بقيت، فإنها حدد أو تخلق تحت ظروف ماألشياء تولد . محالاديفي العالم المالخلودساعات فقط لكن 

 ماليين في ماليين األكوان المختلفة، خاضع للموت مثله وْبَرْهما حتى المولى . وتتالشى في النهايةتنمو وتتناسل ثم تضمر تدريجياً
 . على الكون المادي برمته)َمْرتْيالُوَك(مكان الموت ق لك، يطل لذ.تلك القوانين إلى ستناداً اسواء اليوم أو غداً

الجهل بالعلم  إلى جعل هذا المكان خالي من الموت لجهلهم بالطبيعة الروحية الخالدة ويعود ذلك إلى يسعى علماء المادة والسياسيين
 ِڤَدْزالعصري من تلقي العلم من الـ  اإلنسان لسوء الحظ، ينفر. مقطوع به بالتجربة الناضجة تاماً الذي يتضمن علماًِڤديالـ
 .ِڤديةالـ األسفاروسائر  تْناپوراوالـ

 :)٦١\٧\٦( راَنوپ نوڤيشْجاء في 
 كْـتاْپـُرو َپـراشَـكْـتيه -وـنڤيشْ
 َپـراـا تَـتْـها كْـْهـۤيچاـتْـَركْـِش
 ـاـۤينْچاـْمَسـ- كَـْرَم- ڤيْدۤياأ

 ـياِتىشْإـا شَـكْـتيْر ـۤيتـۤيتْـرِٰ



ن قترالقدرة العلوية وأما القدرة المادية التي ن إلى األحياء تنتمي .)أَپرا ( وسفلية)َپرا ( علوية:قدرات مختلفةيملك  نوڤيشْ اهللاشخصية "
 .جرألل الذي يحضها على العمل )أڤيْدۤيا (الجهل باألحياءن الخلق المادي الذي يحجب  وهي التي تمكالقدرة الدونية فتسمى بها حالياً

 ):٢٠\٨ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا جاء في . القدرة المادية السفلية والقدرة العلوية وتشكل داره الباقيةه مباينة لهذ للربأخرىقدرة لكن توجد 
 وُي نْوَپـَرْس تَْسماتْ تو ْبهاڤُ

 اكْـتاتْ َسـناتَنَـهي ڤْـواكْتُيڤْـ
 ـوِتـشـو ْبهۤوَسـْرِڤـش  َسـ اهي

 ياتيـنَـشْياتسو نَـ ڤيـنَـشْ
 العالم بل ثابت ال يطرأ عليه هذا يهلك عند هالكال سرمدي  يلطيفة والمادة الكثيفة، يوجد ملكوت علالهذه المادة راء و لكن"

 ىرجاء الكون وال تبقأمتناثرة في جميع ) العليا والوسطى والتحتية بما فيها الشمس والقمر والزهرة(جميع الكواكب المادية  ."يريالتغ
سنة ال . ويعاد خلقها في يومه التاليْبَرْهمانقضاء نهار المولى  ا تهلك بعض الكواكب التحتية عند لكنْبَرْهماثناء حياة المولى أسوى 

:  التي تتعاقب على األرضاألربعة أما العصور . وليلة على كواكب السماء وعشرين ساعة أو نهاراً أربعةتعادل  اإلنسانفي حياة
، تعادل نهار  ألفاً كواكب السماء وألف ضعف تلك السنوات االثنى عشرسنوات ألف سنة من ١٢دوم  فتكَلي و َپَرڤاْد و تِْرتا و َستْيا

 مائة سنة من تلك السنوات ْبَرْهمار المولى شهور وسنين ويعم إلى ام واللياليي األ تتوالى تلك. وليلته تعادل نهارهْبَرْهماالمولى 
 .برمتهاوعندما يحين أجله تنحل تراكيب الظاهرة الكونية 

  تغرق في مياه)َكوَمْرتْيالُ (هذا الكوكب األرضي والكواكب التي تقع تحته إلى هل كواكب السماء مثل الشمس والقمر باإلضافةأ
 كاثف الغليظهم الروحي وتسمى حالة التئبقاعلى الرغم من ثناء  األ في تلك ال يبقى حي ظاهراً.ْبَرْهماثناء ليلة المولى أنحالل اال

 لكن) ْبَرْهماعمر المولى (نقضاء الدهر  ا عند انحالل تراكيب الكون كله عندأيضاًتتواجد  )أڤْياكْتَ (لتكاثف اللطيف حالة ا.أڤْياكْتَ
 يسبح عدد كبير من الكواكب الروحية في ذاك الجو .الغليظ واللطيفيوجد عالم الغيب أو الجو الروحي وراء حالتي التركيب 

كوان المادية  األ عدد.ْبَرْهمانحالل تركيب جميع كواكب هذا الكون المادي عند وفاة المولى  ا بعدالروحي وهي كواكب باقية حتى
 والظاهرة الكونية كلها الخاضعة لعدد ال يعد من ْبَرْهما المولى الذي يحتل منصب األحياء أحد يملكهكل كون منها وغير منحصر 

 ْبَرْهما توجد قدرة روحية وراء سلطان المولى .ةدوني هذه هي القدرة ال.)تيڤيْبهۤو-پاْدِاكَ (الرب ال تشكل سوى ربع قدرة ْزْبَرْهما
 .)تيْپَركِْر -َپرا ( وهي القدرة العلوية)تيڤيْبهۤو-پاْدتْري (الربتسمى ثالثة أرباع قدرة 

ال يمكن التقرب منه سوى ): ٢٢\٨ (اْبَهَچڤَْد چۤيت جاء في . المهيمن المقيم في قدرته الروحيةظيمشخص العال هو َنشْكِْرّي شْرالرب 
 إلى همأنفسرفع  )كَْرمۤيْز ( الدنيويالصالحهل أل يمكن .)كَْرَم ( أو العملچايُّو أو الـ)ْچۤياَن ( وليس بالنظرالخدمة التتيمية الصفيةب

 َكولُ وُپتَ  وَكوَمَهْر لُواكب أعلى مثل  دخول كْزچۤييُّووالـ )ْزۤيانۤيْچ (لفالسفة التي تتضمن الشمس والقمر ويمكن لَكولُ َچْرڤَْسكواكب 
  ودخول القدرة الروحية سواء نور السماء الروحيةالخدمة التتيمية بصورة أكبر بفضل  كما يمكنهم الترقي حسب اللياقةَكوْبَرْهَم لُو 
 .محال الخدمة التتيميةالتدرب في  دون َهىطْايكونْڤالكواكب الروحية  أحد  دخوللكن َهىطْايكونْڤ أو كواكب )ْبَرْهَمْن(

النملة وهذا هو المرض  إلى نزوالف ْبَرْهمامن المولى ابتداء الخارج  أهل جميعمطلب السيطرة على الطبيعة المادية هو مطلب 
 أو مالك أو حيوان فإنه مجبر  إنسانكل مصاب بهذا المرض المادي وسواء تجسد في صورةتبديل البدن مفروض على  .المادي
عمر المولى ( والثاني عند نهاية الدهر ْبَرْهماواحد يحدث عند حلول ليلة المولى :  اثناء هالكينتكاثف اللطيفحالة الفي البقاء على 
ان  ناراياَن أو امتداداته التامة، صور َنشْكِْر ال بد من العمل على دخول الكواكب الروحية حيث يمكننا الخلود قرب الرب .)ْبَرْهما

على تلك بامتداداته التامة  َنشْكِْر يهيمن الرب . التناسخ الالنهائية تلك وما يالزمها من الشيخوخة والمرضأردنا وضع حد لعملية
ي َسْن َبهوْدها پِاكًو أ .يْدياه اَنشْكِْره َچ-ڤََسْرّي شڤَ وِاكُ: ْدشََپنيأوّي َپنتا-پاَلوُچمن ) ٢١\٣\١(الكواكب التي ال تحصى كما جاء في 

 .ْبهاتيڤَيُّو أ
 يخضعها للقوانين الطبيعية وعذاب النفس المهيأة مطلب السيطرة على الطبيعة المادية عند .َنشْكِْر يمكن ألحد الهيمنة على ال

اقلع ): ٦٦\١٨ (ْبَهَچڤَْد چۤيتاخير للرب في  األمر األ هذا هو.مبادئ الدين وأولها مبدأ التسليم لهقامة  ا إلعادةتجلى الرب ي.التناسخ
مر لسوء الحظ  األ يعمل الحمقى على تشويه هذا.) ڤَْرَجْم شََرنََپريتْياْجيا ماْم ِاكَْمْدَهْرماْن -ڤََسْر (ى التسليم ليعن كل عمل سو

 بتشجيعهم على فتح الخدمة التتيميةهم بصدد دخول الملكوت الروحي بأنفسوتضليل العامة بطرق شتى وإلهائهم عن تثقيف 
 مختلف المعاهد العامة وشبه الحكومية لمعالجة نل وحده الذي ال يجلب السعادة الحقيقية فينشئوالمستشفيات والعناية بالعمل الزائ
هم  لكنْبَهَچڤَْد چۤيتاة الطبيعة الغالبة ويروج لعدد كبير منهم بصفة اساتذة كبار لكتاب ء وسيلة تهدنالقوة المدمرة للطبيعة لكنهم يجهلو

ْبَهَچڤَْد  سوى ببعث الوعي الرباني كما جاء في  ال تهدأ الطبيعة المادية القوية.يعة الماديةة الطبء رسالته التي يمكن بها تهدنيغفلو
 .)١٤\٧ (چۤيتا



 إلى  جنباً)ڤيناشَ ( والظاهرة المادية الزائلة)تيَسْمْبهۤو(شخصية اهللا  وجوب العلم بكل من َمنْتَْر في هذه الـإشُوَپنيشَْد ّيشْريعلمنا 
تاني أَهِنى أَهني ْبهۤو (في مجرى الطبيعة لحظةكل  ألنه ال يوجد سوى الهالك في اًلمادية وحدها لن ينجي أحد العلم بالظاهرة ا.جنب
 هو العلم التام نجاة كما ال يمكن ألحد النجاة من هذا الهالك من طريق فتح المستشفيات والسبيل الوحيد لل)لَياْم-َهى ياماتْشَّْهنْتۤيَچ

  اإلنسان ما يضللغالباً بلوغ حياة الخلود تلك وفّن اإلنسان إلى  الكامل، مقصود لهدايةِڤدي الغرض الـ.لعلم واللبهجةبالحياة الباقية 
 . تضلل خادمها وتحط من قدره بوقت واحدالمحسوسات خدمة  لكنالتشبعة الحسية إلى  المغرية الزائلة المستندةعمالاألب

 إلى خذ األ الحقيقة قائمة بغض النظر عن حبها أو كرهها وال مفر لنا من.ريقة السليمةنا والبشرية بالطأنفسنقاذ إلذلك، يتمثل واجبنا ب
 .ا ال توجد مساومة في هذا المجال لضرورته.ردنا النجاة من نوبات الوالدة والموتأن  االتتيميةخدمة ال

 ١٥ َمنْتَْرال

 پاتْـِرَنىَن َمـيـهيَرنْٰ

ih"r"NmAyAena paA‡aeNA

s$atyasyaAipaih"taM mauKa- 

mtaÔvaM paUSaªapaAva{NAu 

s$atyaDamaARya ä{"í"yae 

 ـَهـْم موكْْمْپـهيـتَــاَسـتْـياْسـۤي
 ـونڤْـِرپاـنّْ أشَپۤو ْمـڤَتَـتْ تْـ
 ىـطَـيشْْدَهـْرمايا ْدرِٰ-َسـتْـيا

 المفردات
 ايها -ْنشَ يۤو؛ انت-ْمڤَ تْ؛ ذاك الحجاب- تَتْ؛ وجه- موكَْهْم؛ محجب-يهيتَْمپ أ؛لق العظيمالحق المط - َستْياْسيا؛ بالستار الساطع-َناتِْرپ ؛ الذهبينور بال-َنَميّْهيَرنْٰ

 . ليظهر-طَيّْىشْْٰدرِٰ؛ ْبَهكْتَ إلى ال-ْدَهْرمايااهر؛  ط- َستْيا؛ تلطف برفع-وٰنرِٰڤْپا أ؛الحفيظ

 الترجمة
ك تيمذاك الستار وكشف ذاتك لتلطف برفع . ك الساطع يا حفيظ الحياة، يستر وجهك الحقيقينوررباه، 
 .الصفي

 التفسير
 :)٢٧\١٤ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا في )ْبَرْهَمْجيُّوتي ( الساطع لصورته الشخصيةنور اليوضح الرب

 ـطْهاَهـْمشْيْپـَرتي  ِهـوْبَرْهَمـنُ
 ا تْـشَياْسياياڤْـيتَْسـَأْمِر

 ايا تْـشَ ْدَهْرَمْسيشـاشْـڤَـتَْس
 ا تْـشَيـكَـْسيكانْتيايسوكَْهـْسـ

  وْبَرْهَمْن:  الواحد هيللحق المطلق العظيمالوجوه الثالثة  ."، الروح السرمدي الخالد، مقام السعادة األبديةْبَرْهَمْن صمد هو وأنا"
 أما تحقيق .توغالمن يزداد  )َپَرماتْما ( العلياذات في حين يحقق الْبَرْهَمْنسهل الذي يدركه المبتدئ هو  األ والوجهڤاْنَچْبَه و َپَرماتْما

خيرة في  األ انه الكلمةَنشْكِْرحيث يقول الرب ) ٧\٧ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا هذا ما جاء في .للحق المطلق العظيم فإنه التحقيق القطعي ڤاْنَچْبَه
. چ.ب( بالتوضيح َنشْكِْريض  يستف.َنشْكِْر من فيض َپَرماتْما و ْبَرْهَمْجيُّوتي لذلك، .)ياتْنْ ناَپَرتََرْمَمتَّه  (الحق المطلق العظيم

٤٢\١٠:( 
 هونايِتـَنتَْهى ڤا َبأ
 ْرجوَناـياِتـَن تَـڤْچكيْم 

 نَـْمـتْْس إَدْم كِْْرڤيشْٰـطَْبْهـياَهـْم
 تَْچـ َجـوتُيكاْمِشـَن ْسـتْهِا

 ."من ذاتي واحد بسقصمده بمجرد أنفذ في هذا الكون وأانني  فصلة؟مالكل هذه المعرفة  إلى ،أْرجوَن هي الحاجة يا ما لكن"
 شْروتيـ لذلك، هذه ال. كما يحفظ جميع بيانات ملكوته الروحيَپَرماتْما الخليقة الكونية المادية ويحفظها بإمتداده التام الربإذن، يعم 

 .)ْنشَپۤو ( بصفة الحفيظ العظيمالرب تخاطب إشُوَپنيشَْد ّيشْر من َمنْتَْر



 في نْداڤََنڤِْرثناء حضوره في أ ية العلالبهجةوكان دائم ) ساتْاو أْبْهۤيميُّ-آنَنَْد(ة  العليالبهجة بدوماً َنشْكِْرّي شْر شخصية اهللايفيض 
مه أمدعاة مسرة له ونعم مع كان  ْپَرلَْمَب و تَناۤوپ  وَبَك  وَهىْچآمثل الجن قتل  و طفولتهتسليات سنة حتى منذ بداية ٥٠٠٠الهند منذ 

 ال غبار على شهرة .عندما لعب دور سارق الزبدة المشاغب ية علجةهبواستمد جميع اصحابه  ڤََننْداڤِْرفي قريته واخوه وخالنه 
النظر  أهل إلستقطاب تسليات الرب تلك الكشف .الرب بصفة سارق الزبدة ألن سرقة الزبدة كانت مدعاة سرور ألصحابه هناك

 ڤَتَْمَچشْرۤيَمْد ْبهافي  مّيُچوْسوا ڤَشْوَك ِد يقول . العظيمالحق المطلق الباحثين عن ة المزعومچاويُّ-َهطَْهى ومهرجين رياضة
 : طفولة الرب مع خالنهتسلياتحول ) ١١\١٢\١٠(

 ـاتْـۤيسوكْـهانوْبـهۤو- ْبـَرْهـَمْم َسـتاْمإيـتّْـَهـ
 ـِتـَنڤَدايـ-َپـَر ْمتاناَچـ ْمداْسـيا
 داَرِكـَن- نَـَرْمشْـريـتاناماۤيـا

 هـاپونْـجا-ـياپونْٰ-تَـِرڤـيَجـْهـروه كْ ْمساكَـ
 بالخدمة والذي يعتبره العوام من البشر، لعب مع تيم والذي يعبده ال)ْبَرْهَمْن (النظر بصفة النور البهيج أهل  الذي يحققهشخصية اهللا"

 ." صالحة غزيرةأعمال الصبيان الذين بلغوا تلك المنزلة بعد قضاء ينراالبق
 .)ماْدهوْريا ( والعشق)ڤاتَْسلْيا (بوةاأل و)ساكْْهيا (خوةاأل و)داْسيا ( والخدمية)شانْتَ (ة الحياديذواقأ خالنه مع دوماًيتذوق الرب إذن، 

، ونجد الجواب على هذا مطلقاً ْدهاَم-نْداڤََنڤِْر العليةمغادرة داره  دون  تدبير شؤون الخلقَنشْكِْرقد يسأل سائل كيف يمكن للرب 
 مطلق  للربان ليس عم .)َپَرماتْما (الذات العليا الخليقة المادية كلها بإمتداده التام الربيعم ): ١٨-١٤\١٣ (ْبَهَچڤَْد چۤيتاالسؤال في 

 لكن )آتْما (ذات  يطلق عليه كل حي.َپَرماتْمانه يسبب كل تلك األمور بإمتداده التام أشأن بالخليقة المادية وبأمر حفظها وهالكها ف
 .األحياءالتي تحكم جميع ) اَپَرماتْم( الذات العليا هو الرب
ها الظاهرة المادية من ألف والعشرين التي تتاألربعةالمادي سوى تحليل البنود  يُّوچّي-سانْكْْهيا ال يستطيع . علم جليلالربالعلم ب

من  له ال بد .)يُّوتيْبَرْهَمْج (همتحّير بنورشخصية اهللا تعلي الذي ال يؤمن بس بينما الم)پوروشَ (المقتدريها لقلة علمه بفوالتأمل 
 إشُوَپنيشَْد ّيشْر إليه  وهذا ما يشير، رؤية كاملةالحق المطلق العظيمرؤية أراد أحد ان   والعشرين ونور اهللاألربعةتخطي البنود 

تار مما يعني عدم رتفاع هذا الس ادون  هللا الوجه الحقيقيرؤية ال يمكن ألحد .)پاتَْر-َمياهيَرنْ ( لرفع الستار الساطعالرب إلى بالدعاء
 . تاماً تحقيقاًالحق المطلق العظيمتحقيق 
 بين نوڤيشْ وهو نوڤيشّْي َدكَشاوُركْشۤي ومنها ْزڤَتاَرأ-پوروشَالتي تسمى ) ڤَتَتّْ-نوڤيشْ( ذات اهللا الشخصيةامتدادات  أحد  هوَپَرماتْما

 الثاني فهو ڤَتَتّْ-نوڤيشْحياء الكون، وأما أ المالزم لكل اَپَرماتْم، كما هو ڤَشي و نوڤيشْ  وْبَرْهما:  الثالثة للكونولياءاأل
 الذي يستعلي البحر السببي وهو خالق نوڤيشّْي َدكَشانوكاَر وفوقهما يوجد األحياء لكل ةالجامع الذات العليا وهو نوڤيشّْي َدكَشاوْرْبُهَچ

 . والعشرين للظاهرة الكونيةاألربعة بعد النفاذ في البنود ڤَتّْتَ-نوڤيشْالطالب الجدي لمالقاة  وجه تيةچيُّو الـرياضة ال.ناكو األجميع
 ْبَهَچڤَْد چۤيتا وتؤكد تلك الحقيقة في َنشْكِْرّي شْرللرب ) ْبَرْهَمْجيُّوتي( البدن العلي نور الفرد على تحقيق  تعينتربية الفلسفة التجريبية

 :)٤٠\٥ ( َسْمهيتا-ْبَرْهَم كما في) ٢٧\١٤(
 -كُوطي-ذَـأنْ-ْدَچــتُو َجـڤَْپـَرْبـَهـ-ـهاْپـَرْبياْسـيا 

 ْبـهيـنَّـْم-تيڤـيـْبـهۤوـسوْدهادي ڤَ-ڤْ أِشـشَـطيـشْكُو
 تَـْمْبـهۤو-ـكَـلَـْم أنَـنْـتَـْم أِشـشَتَـْد ْبـَرْهـَم نيـشْ

  ْبـَهـجامي تَـْم أَهـْمـْمپوروشَ-ڤـينْـَد آديوُچ
 تقع كل تلك الكواكب في زاوية واحدة .سواهكل كوكب عن بنية ختلف تال تحصى وكوان ال يحصى وفي كل منها كواكب  األعدد"

 على ْبَرْهما نظمها المولى  َسْمهيتا-ْبَرْهَم من قصيدة َمنْتَْر هذه الـ."عبدأ الذي ڤينَْدوُچ شخصية اهللا نور الذي هو ْبَرْهَمْجيُّوتيمن 
 . بمثابة وسيلة تحقيقَمنْتَْر قيد البحث، تؤكد هذه الـإشُوَپنيشَْد ّيشْر تَْرَمنْ-شْروتي  وللحق المطلق العظيم الفعلي هصعيد تحقيق
 بالتفصيل ْبَرْهَمْجيُّوتي وصف جاء .شخصي لتسهيل رؤية وجهه الْبَرْهَمْجيُّوتي لرفع ستار الرب إلى  دعاء بسيطو هَمنْتَْر إشُوَپنيشَْد
 :ْدَنيشَپ أومونْذََكمن ) ١٢-١٠\٢\٢ (َمنْتْراتفي عدة 

 ِشىوَپـِرى كُى ـَمـيـيهيَرنْٰ
 ـكَـلَـْم ْبـَرْهـَم نيـشْْميَرَجـڤ

  ْجـيُّـوتيْسْمـا ْجـيُّـوتيـشْمتَـتْـشْ تْـشْـهوْبـْهـَر
 ڤـيدوه وڤـيُد-تَـْد ياْد آتْـَم

 
 ْمتاَركَـ-ْريٌُّـو ْبـهاتي نَـ تْـشَـنْـْدَرنَـ تَـتْـَر سۤو



 ـنيهْچ أياْم أوـيْدّيـوتُو ْبـهانْـتي كوتُڤِنـما 
 ْمڤَـڤَ ْبـهانْـتَـْم أنو ْبـهاتي َسـْرتَـْم ِا

 ڤـيْبـهاتي إَدْم ڤَـْمتَـْسـيا ْبـهاسا َسـْر
 

 پوَرْسـتاْد ْبـَرْهـَم ْمتَـِڤـَدْم أْمـِريـْبـَرْهما
 تَّـِرَنوـشْ تْـشُـتَـنَـيـشْـتْـشاْد ْبـَرْهـَم َدكْـشَپ

 -يْبـَرْهما ْمـتَـَرْسـِرْپ تْـشَ ْمـڤَْدْهـأْدَهـشْ تْـشُو
 طْـَهـْمــريـشْڤَ إَدْم ـْمـڤَڤـيشْ ْمـَدِڤ

تعلون ذاك س يفهم الم. الذي ال يحد والعاري عن الشوائب الماديةْبَرْهَمْن يوجد نور ،في الملكوت الروحي وراء الحجاب المادي"
 في ذاك ور القمر أو النار أو الكهرباء لإلضاءة الشمس أو نأشعة إلى  ال حاجة.ضواء األبيض الساطع على انه ضوء األالنور

مام وفي الخلف  األ ذاك موجود فيْبَرْهَمْن . في الواقع، كل نور في العالم المادي ليس سوى انعكاس ذاك الضياء العظيم.الملكوت
كل من السماء المادية م يع ، العظيم ذاكْبَرْهَمْن بكالم آخر، نور .ومن تحت وفي الشمال والجنوب والشرق والغرب وفوق وتحت

 ."والسماء الروحية
 الذي يصف العلم ڤَتَْمَچشْرۤيَمْد ْبها مثل األسفار ويستمد هذا العلم من َنشْكِْر ذاك هو فيض )ْبَرْهَمْن( النور العلم الكامل يعني ان

   وَپَرماتْما  وْبَرْهَمْن بصفة الحق المطلق العظيمصف و، شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي  اَس ِدڤَۤيڤْ شْرۤيَلثبت المؤلف أ . على أتم وجهَنشْكِْربـ
  ال يجوز.)ڤَجۤي ( الحجمهبائية نفس الحق المطلق العظيم أن مطلقاً اَس ِدڤَۤيڤْ شْرۤيَل ال يذكر . حسب درجة تحقيق الفردڤاْنَچْبَه
 لرفع ستاره الساطع ليتسنى اهللا إلى الدعاء إلى هاإلنتفت حاجت اهللاهي  نفس الهبائيةذ لو كانت ال االحق المطلق العظيم ڤَجۤيعتبار ا

 .لها رؤية وجهه الشخصي
عندما يدرك القدرات  َپَرماتْماالفرد  سيفهم كذا، .)ْبَرْهَمْن( ه سيفهم نورالحق المطلق العظيمالعلم بقدرات  إلى ، المفتقركالمجملة ال
يدرك س لكن . هو تحقيق جزئيللحق المطلق العظيم َپَرماتْما وتحقيق َمْنْبَرْه وبناء عليه، تحقيق .قدراته الروحية دون  للربالمادية
) ْم ايتيڤَه َسْرڤاسوِدڤَ( َنشْكِْرّي شْرالرب : ا يدركهعند پاتَْر-َمياهيَرنْقدرته التامة بعد كشفه عن ب َنشْكِْرّي شْر شخصية اهللالفرد 

 فمن َپَرماتْما و ْبَرْهَمْن وأما )ْبَهَچڤاْن (عظيمعزيز ال هو ال.)ڤاْنَچْبَه و ماتْماَپَر   وْبَرْهَمْن( هو كل الوجود ڤاسوِدڤََالمعروف باسم 
 .فيضه
الذات عابد  يُّوچّي والـ)ْبَرْهَمْن (عابد النور ْچۤيانّيالـ: تعلينس الثالثة من المفئاتتحليل مقارن لل) ٤٧-٤٦\٦ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا في جاء
  من الصالحأشرف ِڤديالذي اكتسب العلم الـ ْچۤيانّي، وقد جاء فيه ان الـَنشْكِْرّي شْر شخصية اهللا عابد ْبَهكْتَ والـ)َپَرماتْما (العليا

 .هم جميعاًأشرف الرب لكن من يبذل كل طاقته في خدمة )ْچۤيانّيالـ (الفيلسوف من أشرف يُّوچّيالـن ا و)مّيكَْرالـ (الدنيوي
 إلى  منقطعاًچايُّوْبَهكْتي   الملتزم بـ لكن من الفيلسوفأشرف يُّوچّيبينما الـلدنيوي ا من الصالح أشرفخالصة الكالم، الفيلسوف 

 . هذا الكمالنحو إشُوَپنيشَْد ّيشْرويوجهنا  يُّوچۤيين الـجميع شرفهو أ الربخدمة 
ال ١٦ َمنْتَْر

 َپـتْـياْپـراجاْريا ـى ياَم سۤوـنّْ ِاكَـْرشِٰشَپۤو

paUSaªaek(SaeR yama s$aUyaR ‘aAjaApatya

vyaUh" r"zmaIna, s$amaUh" 

taejaAe yaÔae è&paM k(lyaANAtamaM 

taÔae pazyaAima yaAe's$aAvas$aAE pauç&Sa: s$aAe'h"maisma 

 َهىـْن َسـمۤوَهى َرشْـمـۤيـۤويڤْـ
 ْمتَـَمـ-ـاَن كَـلْـۤيْمَپـ ياتْ ِتى رۤوِتـُجو

 ي اسم أَهـْمـه ُسوپوروشَڤْ أساو ـامي يُّـو أساَپـشْـۤيتَـتْ ِتى 
 المفردات

 -وَهىيّۤڤْ ؛)ْزَپتيْپَرجا( مريد خير آباء البشرية -َپتْياراجاْپ ؛)ْزريسۤو (تيم مصير كبار ال-ْريا سۤو؛ المبدأ الحاكم- ياَم؛ولي األ الفيلسوف-ىٰشرِٰ- ِاَك؛ها الحفيظ اي-ْنشَۤوپ
 ؛ خاصتك- ِتى؛ ذاك- ِتى؛ ذاك- تَتْ؛ أسعد-تََمْم-اَن كَلْۤي؛ صورة-َپْم رۤو؛ خاصتك- ِتى؛ لكي- ياتْ؛ورن - ِتَجه؛ تلطف برفع-َهى َسمۤو؛أشعة - َرشْمين؛تلطف برفع

 . اكون-ي اسم انا؛-أَهْمنفسي؛ -َسه؛ شخصية اهللا -ه پوروشَ؛ ذاك- أساو؛ كالشمس- أساو؛ من- ياه؛ ألرى-اميشْۤيَپ



 الترجمة
 . ومريد خير آباء البشريةاألصفياءك تيممبدأ السلطة ومصير يا . ولي وحفيظ الكونرباه، ايها الفيلسوف األ

 عند الشمس وعندي شخصية اهللانت . ليتسنى لي رؤية صورتك البهيجةالعلي ارجو منك، رفع نورك الساطع 
 .أيضاً

 التفسير
 الشمس أشعة .ى عدداً هباء اشعتها ال يحص لكن الشمس واحدة. من سنخ واحداألحياء والربشعتها من سنخ واحد، كذا أالشمس و

ه الباقية تسليات بالربينعم  يقيم مالك الشمس على كوكب الشمس وكذا، .جزء من الشمس والشمس واشعتها تشكل الشمس الكاملة
 :هيتا َسْم-ْبَرْهَممن ) ٢٩\٥( كما تم القطع بذلك في ْبَرْهَمْجيُّوتينه م الذي يصدر نْداڤََنَك ڤْرِِٰولُوُچعلى الكوكب الروحي العظيم 

 كْـشَڤْـِر-َپَسـْدَمـسو كَـلْـ-ْپـَركاَر-يتْـشيـتاَمـن
 پالَـينْـتَـْمو سوَرْبـهيْر أْبـهيـِتـشڤْـِرـالَـكْـش

 ْمڤْـيامانَـِسـ-َسـْمـْبـْهـَرَم-شَـتَ-َسـَهـْسـَر-ـمّيلَـكْشْ
  ْبـَهـجاميْم تَـْم أَهـْمـپوروشَ-ديْم آڤيـنَْدُچو

بقار التي تحقق كل الرغبات في دور غنية بالدرر الروحية والمحاطة بماليين من  األ الذي يرعىڤينَْدوُچولي عبد الرب واالب األأ"
 ." بتوقير وحب)ْزۤيملَكْشْ(ة زالع مئات الوفخدمته بماني وتقوم  األاشجار تحقيق
ن م الشمس أشعة كما تصدر نْداڤََنَك ڤْرِِٰولُوُچن ذاك الكوكب العظيم م بالنور الصادر  َسْمهيتا-ْبَرْهَم في ْبَرْهَمْجيُّوتيجاء وصف 
  الساطعنورال ال يمكن ألهل النظرة العقلية المعميين ب.ْبَرْهَمْجيُّوتي نور خطيت دون الربدار العلم ببحد  ألال سبيل .كوكب الشمس

 لذلك، . لمحدودية علمهمَنشْكِْرة للرب فهم الصورة البهيجمكنهم ال ي والعلية وال صورته  للرب تحقيق الدار الفعلية)ْبَرْهَمْجيُّوتي(
 . البهيجةالعليةه الصفي رؤية صورته تيم ليتسنى لْبَرْهَمْجيُّوتيه الساطع نور لرفع الرب إلى  في دعائهإشُوَپنيشَْد ّيشْريتضرع 

 الذات العليا طريق تحقيق  ثم يشعر بإستنارة أكبر منْبَرْهَمْجيُّوتي من طريق تحقيق  للربيستطيع الفرد الشعور بالوجه الميمون
 من الشخصية بداللة مخاطبته الحق المطلق العظيم ال يمكن ان يخلو .شخصية اهللا لكنه يشعر باالستنارة القصوى بمعاينة )َپَرماتْما(

فإنه ذ  اخص األى ذات أهمية عل)ْنشَپۤو ( الحفيظكلمة .إشُوَپنيشَْد ّيشْرشارة  ا هذه هي.ولي والحفيظ ومريد خير الكونبالفيلسوف األ
 خطي على الوجه التام بعد تالحق المطلق العظيم تيم يحقق ال.األحياء جميع يحفظ هانعلى الرغم من  تيمه بعناية خاصة الربيشمل 

 . صوره الباقيةسعدأ و للرب ورؤية الوجه الشخصيْبَرْهَمْجيُّوتي
 شخصية اهللا في للحق المطلق العظيميتم تحقيق المفهوم الكامل :"َدْرْبَهىَسنْ -تَڤََچْبَهمعلقاً في كتابه  مّيُچوْسوا ڤَجۤي شْرۤيَليكتب 
 هو تحقيق ْبَرْهَمْن وبناء عليه، تحقيق .ْبَرْهَمْجيُّوتي عند تحقيق للحق المطلق العظيم ال يمكن فهم القدرة التامة .المقتدرالعلي ألنه 
المقطع بينما  "صيوال" و "من يحفظ على أتم وجه":نيمعني ڤاْنَچْبَه لمةك من  ْبَهىول األلمقطعل ايها الحكماء، .لشخصية اهللا جزئي
 ڤاْنَچْبَهالعلي  بكالم آخر، الصوت . يدل ان كل حي يحيا فيه وأنه يحيا في كل حيڤاْنمقطع وال يعني دليل أو قائد أو خالق َچالثاني 

 ."ة من شوائب المادة شائبدونحد و دون  والقوة والنفوذزيمثل العلم والقدرة والطاقة والع
 من طريق وهب ذاته لهم يةالتتيملخدمة ل ة المنشودنتيجة ال ويجازيتتيم ويوجه تقدمهم على درب كمال الاألصفياءه تيم الربيحفظ 

 َننْداڤََك ڤْرِِٰولُوُچأعظم الكواكب الروحية  إلى ه على الوصولتيم الرب لذلك، يعين .العليةه برحمته تيم يعاينه .صفه موالهموب
 .تهفتنبذاته بالكشف عن ينعم  الرب وبالتالي، .علة كل علة هو الرب . الخالقبوصفه ليه اويؤهلهم بكل المؤهالت الالزمة للوصول

 ها وحافظها ويحفظ الظاهرة الكونية المادية وهو خالقپوروشَ دوربذاته  بسط بالمعنى الدقيق بل يفتنته الظاهرة الربال يكشف 
 .شَپورو وصفه بهاومهلك

نتفاع التام  اال فإنه يسمح لهم بدخول العالم المادي بخيارهالسيادة وتقليدب، ولما ان بعضها يرغب الرب امتدادات قدرة األحياءكما ان 
 وبناء عليه، .)األحياء( نتيجة حضور امتدادات قدرته ثوابعالم الخارجي كله بالعمل وال يتحرك ال.بنزعتهم للسيطرة على الطبيعة

 أفراد من )َپَرماتْما (بوجه الذات العليا هو السلطان العظيم الرب  لكن تسهيالت تامة للسيطرة على الطبيعة الماديةحياءاألتعطى 
 .ْزپوروشَ

 ة معروفَپَرماتْما . هي المملوكةآتْما هو الملك بينما َپَرماتْما .)َپَرماتْما ( الالمتناهية والذات)آتْما ( الهبائيةالذاتلذلك، شتان بين 
 .آتْما التام مع ابالمالزم الدائم لألحياء لتعاونه

 الحاضر في الحاالت  للرب)ْبَرْهَمْن(من الوجه العميم تفيض ، مهيأة بصفة النفوس المحررة والنفوس ال)شَكْتي-ڤَجۤي (قدرة الحياة
 إلى فوراً وكل من يعلم بذلك، ينقطع َرْهَمْنْب و َپَرماتْما مبدأ هنأل هو مبدأ الحياة والوجود الرب .اليقظة والنوم والكمون: ةالثالث



ال  لكنحيثما يجتمعون   للربالعلية تسلياتسوى تمجيد المثاله  وال شاغل ألالرب صفي الوعي التام بتيم ومثل ذلك الالتتيميةخدمة ال
 األصفياءه تيم الرب يعين . الكاملينيمت الأعمال تقدير َپَرماتْما أو ْبَرْهَمْنمن لم يبلغوا ذلك الكمال والمقتصرين على تحقيق ليمكن 
 عن تخيل ذلك چايُّوالنظر والـ أهل  يقصر. تلقينهم العلم الالزم في قلوبهم الذي يزيل كل عتمة الجهلوةحظيخصهم ب ودوماً
 ال ينعم ."مهسوا دون  سوى من يخصهم بحظوتهالربال يعرف :")٢٣\٢\١ (ْدَنيشَپكَطَْهى أو جاء في .قواهم الشخصية إلى ستنادهمإل

 .ْبَرْهَمْجيُّوتي وراء مفهوم الرببحظوة  إشُوَپنيشَْد ّيشْره  لذلك، ينّو.األصفياءه تيمبتلك الحظوة الخاصة سوى 
ال ١٧ َمنْتَْر

 تَـْمـلَـْم أْمـرِٰـوْر أنيڤاي

vaAyaur"inalamama{ta-

maTaedM" BasmaAntaM zAr"Ir"- 

maAe"M ‚(taAe smar" k{(taM smar" 

‚(taAe smar" k{(taM smar" 

 ـَرْم شَـرۤيْم ْبـَهـْسـمانْـتَـْمأتْـِهـَد
  ْسـَمـَرْمتَـ ْسـَمـَر كْـرِٰكْـَرتُو ْمآُو
  ْسـَمـَرْمتَـ ْسـَمـَر كْـِرـَرتُوكْ

 المفردات
 ايها - كَْرتُو؛ رباه-ْم آُو؛ بدن-َرْم شَرۤي؛ بعد التحول إلى رماد- ْبَهْسمانْتَْم؛ هذا- ايَدْم؛ اآلن- أتَْهى؛ ال يهلك-تَْم أْمرِٰ؛واء للرب الذخيرة الكلية- أنيلَْم؛ ريح الحياة-اّيوهڤ

 كل -تَْمكْرِٰ ارجو منك ذكر؛ -َمَر ْس؛ ايها المنتفع العظيم- كَْرتُو؛ ارجو منك ذكر- ْسَمَر؛ كل ما قدمت من عمل-تَْم كْرِٰ؛ ارجو منك ذكر- ْسَمَر؛المتنعم بكل القرابين
 . ارجو منك ذكر-ْسَمَرجلك؛ ما فعلته من ا

 الترجمة
ارجو منك اآلن يا ربي، ذكر كل .  الحياة بالهواء الكلينسمةمتزج تليتحول هذا البدن الزائل إلى رماد ول

 .عظيم الستفيدألنك الم تضحياتي وكل ما بذلته من اجلك

 التفسير
 هوية .ان النفس ال تهلك بهالك البدن المادي وال تفقد هويتها) ٢٠\٢ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا جاء في .جنبي حتماًأالبدن المادي الزائل رداء 

 .الرداء المادي عديم الصورة ويتشكل على صورة النفس التي ال تهلك . صحيحالشخصية أو الصورة بل العكس إلى ال تفتقرالنفس 
 .حقيقة بقاء النفس بعد هالك البدن المادي َمنْتَْر هذه الـتؤكد .ا يتوهم صغار العلمحسبمصل ن الصورة باألمال توجد نفس مجردة 

 تعطى .التشبعة الحسية إلى البدنية للنفوس الروحية حسب نزعتهاجودة خلق األجناس عرض تالطبيعة المادية في العالم المادي، 
انات، بدن نمر من يشتهي أكل لحوم ودماء سائر الحيويعطى  كذا، .النفس التي تود تذوق الغائط، بدن خنزير مناسب ألكل الغائط

 . ألكل اللحوم وال رغبة لديه بتذوق الغائط حتى في أبغض الحاالتمقصوداًليس   اإلنسان بدن لكنمجهز بأسنان ومخالب مناسبة
 البدائي ان  اإلنسانوجود نابين لتسهيل أكل اللحوم عندعلى الرغم من   وقطعها مقصودة لمضغ الفواكه والخضار اإلنساناسنان

 .شاء ذلك
تشبعة  حسب رغبة النفس بالبدان األتلكتتبدل  النفس ودجنبية عنأ أبدانحوال، هي  األ المادية للحيوانات والبشر في كلبدانأل الكن

  كانت النفس تتصور في صورة المائيات عندما كان العالم مليئاً. الواحد تلو اآلخر في دورة النشوءبدان األ تبدل النفس.ةالحسي
 إلى حياة الحيوان ومن حياة الحيوان إلى حياة الطير ومنها إلى حياة الدود ومن حياة الدود إلى ياة النبات ثمح إلى بالماء ثم تخطتها

 نجد وصف أرفع تطور للحس .اً تطور الحياة التي تمتلك حساً كامالً بالعلم الروحي هي أرفع صور اإلنسان صورة. اإلنسانحياة
 الحياة نسمة متزاج ارماد في النهاية مما يتيح إلى  المادي الذي سيتحولهبغي للفرد خلع بدن ين.َمنْتَْر في هذه الـالروحي عند النفس
 عموماً يُّوچّي يدرس الـ.وڤاي-ْپراَنلخص باسم تي ت بحركة مختلف األهوية الىقض تفي البدننفس  الأعمال .بالهواء الكلي الخالد

عند تلك  .َرنْْدَر-ْبَرْهَم تبلغ أرفع دائرة وهي حتى أخرى إلى ئرة هوائيةوسيلة التحكم بأهوية البدن ويفترض به رفع النفس من دا
  لكن تتلخص تلك الوسيلة بمفارقة البدن المادي ودخول بدن آخر.أي كوكب يشاء إلى الكامل نقل نفسه يُّوچّييستطيع الـ ،النقطة



 ودخول الجو َمنْتَْرقتراح هذه الـ ا حسبةكليبالالمادي تحدث أرفع درجات كمال ذلك التبديل عندما تقتدر النفس على مفارقة البدن 
 . أي بدن روحي ال يعرف الموت أو التحولالروحي حيث يمكنها تنمية بدن مختلف تماماً

 وتتمثل تلك الرغبات في التشبعة الحسيةالنفس في العالم المادي على تبديل بدنها بداعي رغباتها المختلفة بتجبر الطبيعة المادية 
 . والمالئكةْبَرْهما المادية المتمثلة ببدن بدان األ أكملحتى الحياة من الجرثومة جناسف أمختل

 الشق الروحي . الوحدة في المنوعات البدنية بل الهوية الروحيةالفطن ال يرى .شكال األ مادية من مختلفأبدانلكل هذه النفوس 
 البدن البشري .هافساد مختلفة حسب صالحها واًأبدانترتدي النفوس  . هو هو سواء في بدن خنزير أو مالكالربالذي هو من قدرة 

 تبلغ .بعد رجعات غزيرة من تنمية العلمالعظيم   للربيسلم أكمل البشر) ١٩\٧ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا جاء في . ذو وعي تام،بالغ التطور
الجو المادي ثانية إلى النفس  ال مفر من سقوط وِدڤََڤاسونقطة التسليم للرب العظيم  إلى تنمية العلم كمالها فقط عندما يصل العاِلم

من المحال ان تصبح ان  والمقتدر قدرات باقية من قدرة األحياء ان تصل نقطة العلم بأن دون  الروحيةهويتهاحتى بعد تحقيق 
 .)ْبَرْهَمْجيُّوتي (النور في الواقع، ال بد من سقوط النفس حتى وإن توحدت ب.ذاته المقتدر
 فردية تعي نفوسالشقوق الروحية التي هي يتألف من ،  للربن البدن العليم الصادر ْبَرْهَمْجيُّوتي السابقة، ان َمنْتْراتمن الـنستفيد 
مالء  ا زائفة تحتمما يستدعي وضعها في العالم المادي لتصبح أرباباً أحياناً تطلب تلك النفوس التمتع بحواسها . بالوجودتماماً

 . المختلفة في العالم المادي تحت فتنة الملذات الحسيةبدان األ الهيمنة هو المرض المادي للنفس ألنها تتناسخ في الرغبة في.الحواس
 هو تبني الخدمة  ووسيلة بلوغ أعلى درجات الكمال تاماً تسليماً للربالعلم الناضج بل التسليم ال يمثل )ْبَرْهَمْجيُّوتي (النورالتوحد ب
 .الروحية

 إلى  الماديهقبل تحول بدن .دخول الملكوت الروحي بعد مفارقة بدنها المادي والهواء المادي إلى َمنْتَْري هذه الـتدعو النفس ف
 ليذكر عمله وتضحياته التي بذلها وهو دعاء في ساعة الموت بوعي تام بالغاية القصوى وبكل ما بذل الرب إلى يدعو التيم ،رماد

يحصل على بدن مادي آخر  فثناء عمره في بدنه الماديأما قدم من شر العمل يذكر  ،عة المادية لقانون الطبي الخاضع كلياً.من عمل
 ):٦\٨ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا تؤكد تلك الحقيقة في .بعد الموت

 ْسـَمـَرْن ْبهاڤَـْمي اْم ڤاپـياْم ي
 انِْتى كَـِلـڤَـَرْمّي اَجـتيتْ

 ايكاونِْتـي تياِاڤتَـْم تَـْم 
 تَـهي ْبهاڤ-هاڤَ  ْب-َسـدا تَـْد 

 ."بدنه يحرزها حتماًيذكرها الفرد عندما يفارق وجود  من الحالة ةيأ"
على  مثل الحلم في الليل  على فراش الموت حياتهأعمال تذكر  اإلنسان يستطيع.عمرها الالحق إلى لذلك، يحمل العقل نزعات النفس

ببدن وحي الرملكوت ال بالرغبات المادية مما يمنعه من دخول له مشبعاً لذلك، يبقى عق. متطوراًخالف الحيوانات التي ال تملك عقالً
ه حتى وإن تيم التي بذلها الخدمة التتيمية الرب ال ينسى .التتيميةخدمة ال من طريق ممارسة  هللا حباًتيمروحي في حين يطّور ال

 ااهض ال ينسى الخدمة التي قالرب  لكنتضحيات من تيم بما قدم الالرب ركيذّ  هذا الدعاء. عن ذكرها في ساعة الموتتيمقصر ال
 .الصفي حتى في غياب هذا التنبيهتيمه 

الخدمة التتيمية منشغال بذا كان  اأبغض عمل، أحد  ارتكبوإن حتى):"٣٤-٣٠\٩ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا صلته الحميمة بتيمه في الربيصف 
تيمي ، ان كونْتّييا ابن جرأة،  بكل أعلنها. السالم األخيرفوز بوي صلح يما سرعان. نه في المكانة الصحيحة أل اعتباره ربانياًبيجف

 في القول فما خير األالمصيرمقاربة  مكنهي، عمالأو  تجار ،نساء: دةوضيع الوال وإن كان ي يلوذ بمن، ْپرِِٰتْها ابن يا .مطلقاًال يهلك 
 دون ذكريب عقلك اشغل. لزائل الشقي بحب وبذل في هذا العالم ا الذين يخدمونني الربانيينوالملوك تيمالصالحين والو ْبراْهَمنَةالـ

 . "أتي الّي بكل تأكيدتوف  بي، ستشبعك التامب. نياعبدواسجد لي . انقطاع
 على الدرب الرباني السليم حتى وإن َنشْكِْر تيمعتبار  اينبغي لإلنسان:" هذه النصوص بالقولَد طْهاكوَروڤينُْبَهكْتي  شْرۤيَليشرح 
 العمل النفس المهيأة يتعين على .دوراتْشاَر-سو كلمة يتعين فهم المعنى الحقيقي ل.)دوراتْشاَر-سو (شخصيته غير منضبطةبدت 
 والتغذية ونزاع البقاء تندرج رياضاتالممارسة جتماعية والتنمية الفكرية والنظافة و االةرتب الم.ذاتهاحفظ البدن وتحقيق : لغايتين

 ينبغي للفرد قضاء هاتين الوظيفتين .ةالتتيميخدمة ال فيقضى في  اإلنسانما جزء تحقيق الذات من عملأ، وكلها في خانة حفظ البدن
الخدمة نسبة زيادة نسبة حفظ البدن بتتناقص  .حفظ بدنها أمر  ال تقوى على التخلي عنالنفس المهيأةجنب ألن  إلى المختلفتين جنباً

ن مثل تلك الدنيوية ا علم لكن يتعين ال.مستوى المطلوبال دون الخدمة التتيميةما دامت نسبة  وستبقى فرصة الدنيوية العابرة التتيمية
 هو الدرب الصحيح الوحيد الخدمة التتيمية لذلك، درب .الرب برحمة ال تستغرق وقتاً طويال بل ينتهي ذلك القصور في وقت قصير

 هحقيق ذاتوقوع دنيوية عارضة ال تعيق تقدم الفرد نحو تعلى الرغم من 



 تخطي وقصورهم عن )ْبَرْهَمْجيُّوتي (الربلتعلقهم بنور المطلقة  وحدة الوجود تباع ممتنعة على االخدمة التتيمية أسباب
  السابقة وال شاغل يشغلهم سوى التالعب اللفظي والنظرَمنْتْرات لما جاء في الـطبقاً اهللالعدم ايمانهم بشخصية ) وتيْبَرْهَمْجيُّ(
 .)٥\١٢ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا حسب ما جاء في الفصل الثاني عشر من هم عبثاًتضيع جهودف

تتألف  .للحق المطلق العظيم بسهولة باإلتصال الدائم بالوجه الشخصي َمنْتَْريمكن تحصيل جميع التسهيالت المقترحة في هذه الـ
  خدمة القدمين اللوتسيتين-٤ .الرب ذكر -٣ .الرب تمجيد -٢ .الرب السماع عن -١: علية أطرافتسع من  الخدمة التتيمية

 ة تلك العبادات التسع. للرب نذر النفس-٩ .الرب مصادقة -٨ .الرب خدمة -٧ .الرب إلى  الدعاء-٦ .الرب عظيم ت-٥ .للرب
 تيمتوصل كبار ال . في نهاية العمره فيسهل عليه ذكرالربتصال الدائم ب اال علىتيم سواء كلها أو واحدة منها تعين اللخدمة التتيميةل

حقق  ڤَتَْمَچشْرۤيَمْد ْبها بطل كْشيتْرۤيَپَمهاراَج  -١ . أو مجملهاة تلك العبادات التسعىحدارفع درجات الكمال بتبني أ إلى السابقين
 َرأكْرۤو حقق -٣ .الربكماله بتمجيد حقق  ڤَتَْمَچشْرۤيَمْد ْبهامتكلم  مّيُچوْسوا ڤَشْوَك ِد -٢ .الربالنتيجة المطلوبة بالسماع عن 

الكمال بخدمة  مّيلَكْشْ ةز العحققت -٥ .الرب النتيجة المطلوبة بذكر َمهاراَج ْپَرْهالَد حقق -٤ .الرب إلى النتيجة المطلوبة بالدعاء
 -٩ .الرب النتيجة المطلوبة بمصادقة أْرجوَن حقق -٨ .الرب إلى  النتيجة المنشودة بقضاء خدمة شخصيةَهنوماْن حقق -٧ .الرب
 . للربه النتيجة المنشودة بنذر نفسَبليَمهاراَج  حقق

 هو ڤَتَْمَچشْرۤيَمْد ْبها .ڤَتَْمَچشْرۤيَمْد ْبهاوشرحاً موسعاً في  ِڤدانْتَ سۤوتَْرفي  ِڤديةالـ َمنْتْرات وجميع الـَمنْتَْرنجد شرحاً موجزاً لهذه الـ
سئلة واالجوبة التي دارت بين  األخص في األ علىڤَتَْمَچشْرۤيَمْد ْبها في َرَمنْتْ توضح هذه الـ.ِڤديةالـالثمرة اليانعة لشجرة الحكمة 

 سمع . وتسبيحهاهللا هو سماع العلم بلخدمة التتيميةساسي ل األ المبدأ.في بداية اجتماعهما مّيُچوْسوا ڤَشْوَك ِد  وكْشيتْرۤيَپَمهاراَج 
 مّيُچوْسوا ڤَِد شْوَكألن  مّيُچوْسوا ڤَشْوَك ِد سأل كْشيتْرۤيَپَمهاراَج  .ْسوامّيوُچ ڤَشْوَك ِدكله من  ڤَتَْمَچْبهاـال كْشيتْرۤيَپَمهاراَج 
 .تعلينس أو مْزچييُّو يفوق جميع معاصريه من  روحياًاًيدكان س
 مّيُچوْسوا ڤَشْوَك ِد اجاب . وال سيما في ساعة الموت؟ اإلنسانما هو واجب: كْشيتْرۤيَپَمهاراَج السؤال الرئيس الذي طرحه كان 

 ):٥\١\٢ ڤَتَْمَچشْرۤيَمْد ْبها(
 تْـمااڤْد ْبـهاَرتَ َسـْرتَـْسـما

  َهـريهـُروڤَإشْـ ڤاْنَچـْبَهـ
 شَتْـڤْـياشْ ـْرتيـتَـڤْـياه كـۤيتَـشْـُرو

 ڤْـياشْ تْـِشـتْـشّْـَهـتاْبـَهـياْمشْـَمـْرتَـ
 المدبر العظيم للوجود ومهلك كل المصاعب شخصية اهللاد وذكر ينبغي لطالب التحرر من كل الهموم، المداومة على سماع وتمجي"
 ."األحياءكل ل الذات العلياو

 ال يتسع . للعائلة اثناء النهارسوقمكان أو الت االالنوم والجماع اثناء الليل وكسب المال بقدرب غالباًالمجتمع البشري الزائف منشغل 
  من وجوه كثيرة وال سيما بإنكار شخصيته مما يستلزم اهللاهمل وجودأ بل ي عنهقص أو التشخصية اهللا للحديث عن  اإلنسانوقت

 حي عليم الرب أن ڤَتَْمَچشْرۤيَمْد ْبها أو ْبَهَچڤَْد چۤيتاأو  ِڤدانْتَ سۤوتَْرأو  أوَپنيشَداتْ سواء ِڤديةالـ نجد في الحكمة  لكنحاسيسهأنكار ا
 التافهة للساسة الدنيويين وكبار المجتمع عمالاألينبغي لإلنسان السماع عن  لذلك، ال .ه المجيدة عين ذاتهأعمال واألحياءر يكب

 ّيشْر يوجهنا .هدر لحظة واحدة دون  ربانيةأعمالبنشغال  االالزائفين والحديث عنهم بل صياغة حياته على نحو يمكنه من
 . الربانيةعمالاألمثل تلك  إلى إشُوَپنيشَْد

لذكر تضحياته ما لم يألف الخدمة القوي  الرب إلى  عندما تختل وظائف بدنه، وكيف يدعو الموتفي لحظة  اإلنسانماذا سيذكر
 طيلة الربينبغي لإلنسان تعلم هذا الفّن من طريق توظيف حواسه في خدمة . نكار مصلحة الحواس االتضحية تعني. التتيمية؟
 . تلك العبادة في ساعة الموتنتائجنتفاع ب اإلنسان االيستطيع. عمره

لا ١٨ َمنْتَْر

 اْنسمأ ىَپـتْـها رايـِنى نَـيا سوْچأ

@¢ae naya s$aupaTaA r"Ayae @smaAna,

ivaìAina de"va vayaunaAina ivaã"Ana, 

yauyaAeDyasmaÀauò"r"ANAmaenaAe 

BaUiyaï"AM tae namaoił M( ivaDaema 



 ڤاْنڤـيْدـوناني ـۤيڤَڤَ ڤاني ِديشْـڤـ
 وـْم ِانُـْج جوهورانَسَمأ ّيـويُّـوْدِهى

 ڤـيْدِهـَم ْمأوكْـتي- ِتى نَـَمْمـطْهايِّـشْْبـهۤو
 المفردات

 ؛أعمال -ّيونانيڤَ ؛ يا ربي-ڤَ ِد؛ جميع-ڤانييشْڤ ؛ لنا-اْن اسم؛ للوصول اليك- رايّْى؛ بالدرب السليم-تْهاَپ سو؛ تطلف بالتقدم- نَيا؛ يا ربي، القوي كالنار-ِنىْچأ
 كلمات -أوكْتيْم نََمه؛  اليك- ِتى؛ أغزر-طْهاْميِّشْٰ ْبهۤو؛ كل الرذائل- ِانَه؛ كل العوائق على الدرب-ْم جوهورانَ؛ منا-تْ اسم؛ تلطف برفع-ي ّيويُّوْده؛ العالم-ڤاْنيْدڤ

 . أفعل-يْدِهَمڤالسجود؛ 

 الترجمة
الدرب السليم رباه، ارجو منك هدايتي إلى . در، اسجد لك بالسقوط عند قدميكمقترباه، القوي كالنار، ايها ال

ارجو منك ان تحررني من جزاء ما قدمت من سيئات حتى ال تقوم عقبات في وجه تقدمي ألنك عليم . لبلوغك
 .بكل ما قدمته من عمل

 التفسير
 بالنار لقدرته على الرب يخاطب .العلية رحمته طلب و للربه التقدم على درب تحقيق الذات الكامل بفضل تسليمتيميستطيع ال

 هو شخصه بينما نوره هو ستار وجهه كما جاء في  هللا الوجه األعلى.ذنوب النفس المسلمه لهها رماد بما في إلى شيءتحويل كل 
بتغاء  اعمل إلى ينقلب هو أدنى درجات هذا المسعى و)كانْذَ-كَْرَم (ابتغاء تحقيق الذاتالدنيوي ح ال درب الص. السابقةَمنْتْراتالـ

 .نحراف ا أقلِڤديةالـ األحكام حالما ينحرف هذا العمل عنعيق درب تحقيق الذات  في)ڤيكَْرَم(التشبعة الحسية 
 ألف جنس من اجناس الحياة وتتأهل الصورة البشرية ٤ ماليين و٨ثمة . سواها دون تحقيق الذات ممكن في صورة الحياة البشرية

 بالصدق وضبط الحواس والَجلد ْبَرْهَمنية تقوم التربية الـ. التي توفر الفرصة الوحيدة لتحصيل العلي العظيمْبَرْهَمنيةبالتربية الـ
من الوالدة من صلب رجل عظيم توفر فرصة للفرد بأن يصبح .  وليس بعراقة النسباهللاوالبساطة والعلم التام واإليمان التام ب

  لكن نسبة الدم ليست كل شيء بل ينبغيةْبراْهَمنَ من الـ توفر للوليد فرصة ليصبحْبراْهَمَنوبناء عليه، الوالدة من صلب . العظماء
 فتحبط معرفة نفسه ويسقط عن درب ْبراْهَمَن فور افتخاره بعراقة نسبه بصفة ابن  اإلنسانينحط. ْبَرْهَمنيةتصاف بالصفات الـاال

 .مهمة حياته
بالوالدة في ) ْزطَْبْهَرشْ-يُّوچا( تلنفس الساقطة عن درب تحقيق الذاا ستقامة ابمنح فرصة) ٤٢-٤١\٦ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا في الربيعد 

 فإنه فتنة بداعي الة عندما يستغل الفرد تلك الفرص لكن تتيح تلك الوالدة فرصة أكبر لتحقيق الذات. أو تاجر كبيرْبراْهَمَنعائلة 
 . القويالربيفوت عليه الفرصة الطيبة للحياة البشرية برحمة 

 بعد  للربيكمل الفرد عند تسليمه .العليصعيد العلم  إلى ن صعيد العمل الصالحمالترقي لمن يراعيها  حدود والاألحكامتتيح 
 منذ البداية هميسلعند ت فوراًكل المراحل المبدئية الفرد يتخطى   لكن هذه هي الطريقة العامة.العليرجعات غزيرة من تحصيل العلم 

تلك النفس المسلمة  أمر فوراً يتولى الربان ) ٦٦\١٨ (َهَچڤَْد چۤيتاْب جاء في .َمنْتَْر حسب وصية هذه الـالتتيميةخدمة ال إلى خذباأل
لكن  )كانْذَ ْچۤياَن ( لكن تلك الذنوب أقل على درب النظرة العقليةكانْذَ - كَْرَم كثيرة على درب اً يرتكب الفرد ذنوب.ويغفر ذنوبها

كيف  ف للربالعليةبكل الصفات يتصف  الرب المتيم بحب .)ْبَهكْتي (الخدمة التتيميةعلى درب   فرصة ارتكاب الذنوب عملياًغيبت
 .ْبراْهَمَن الخبير الجدير بإقامة مراسم الفداء حتى وإن لم يكن من ذرية ْبراْهَمَن بصفات الـتلقائياً تيم يتصف ال.ْبراْهَمَنصفات الـب

كل لحوم الكالب الوضيعة آلمنزلة ال إلى ه،التتيم ب معرض عن خدمة ْهَمَناْبر قادر على الحط بسليل الرب .الربهذه هي قدرة 
 . جديرْبراْهَمَنه، فوق منزلة حبالتتيم بورفع آكل لحوم كالب وضيع مخلص لخدمة 

بتلك الهداية حتى ولو  تيمه الرب يخص .لوجوده في قلب كل حي نظراًالدرب السليم  إلى األصفياءه تيم قادر على هداية الرب
شْرۤيَمْد  جاء في .على نحو يبعده عن الضالل بينما يأذن لسواه بالعمل على هواه ويحاسبه عليه تيمه الرب يهدي . مختلفاًطلب أمراً

 ):٤٢\٥\١١ (ڤَتَْمَچْبها
 ْپـريـياْسـيا ْبـَهـَجـتَـه ْملَـمۤو-پاَد-ڤَْسـ

 َپـِرشَـهڤَـْسـيا َهـريه ْبـها-ـياتْـياكْـتانْ
 َهـنْـتْـشيْد كَـتْـْمَپـتيـتَــشْ تْـشُو ياتْكَـْرَمـيڤ

 ـطَـهڤـيـشْدي َسـنّْـيـ ْهـِرْمڤَـتي َسـْرْدهونُو
حتى وإن تورط  لمعزته عليه فوراًخطاء داخل قلبه  األيقوِّم تلكحد  إلى ه الذي يسلم لقدميه اللوتسيتين تسليماً تاماً،تيم لطيف بالرب"

 .")ڤيكَْرَم (ةِڤدي تخالف الشريعة الـأعمالفي 



 النفس المهيأة ما تميل غالباً . معرض لالخطاء اإلنسان.إشُوَپنيشَْد ّيشْر من َمنْتَْرلتقويمه داخل قلبه في هذه الـ الرب إلى تيميدعو ال
تفادي تلك  إلى  لهدايتها للربهو نذر النفس للقدمين اللوتسيتينمثيلة خطاء غير متعمدة ألخطاء والعالج الوحيد  األرتكابإلى ا

  تصدر تلك. والعمل بأمره للرب المشاكل بمجرد وهب النفسجميعحل ن فتةكليبالوس المسلمة له النف أمر الرب يتولى .الزالت
 قلب كل حي فيبقى في نافذه الذات الرب ومن ،السيد الروحي واألسفارمن طريق الربانيين و:  المخلص على وجهينتيمال إلى وامراأل
 . من كل الوجوه محمياًِڤدي المستنير بالعلم الـتيمال
 الرببرحمة سوى  ِڤديةالـ َمنْتْرات فهم الـ اإلنسانيستطيعال  .ال يمكن فهمه بالمناهج التعليمية الدنيوية ي علم علِڤديعلم الـال
 يتجلى .الرب، يفهم انه نال رحمة  ثقة روحيسيدمن يلوذ بكل  .)راوچوها ِڤى تَتْها ِدكْتيْر ياتْ ْبَهَپراِڤى ياْسيا ِد ( فقطالسيد الروحيو
 وعلى هذا . على أتم وجهتيم تهدي ال، في القلبالرب وِڤديةالـ والوصايا السيد الروحي لذلك، .هتيم لالسيد الروحيصورة ب بالر

قصى للكمال بفضل الحماية  األالمصير إلى تيمكيد وصول ال األ من. ثانية مستنقع الوهم الماديفي للسقوط تيمالنحو، ال مجال أمام ال
سماع امجاد ):"١٧\٢\١ (ڤَتَْمَچشْرۤيَمْد ْبهاالعملية كلها ويستفاض بشرحها في  إلى َمنْتَْر يشار في هذه الـ.جوهالتي تشمله من كل الو

 يتطهر الفرد من .األحياء جميع نافع ألنه ها وتسبيحمجادهأ  من كل حي سماعالرب يريد ."ذاتهحد هو عمل صالح بوتسبيحها  الرب
 ْبَرْهَمنية الصفات الـتيم وعلى تلك الدرجة، يكتسب ال.ت حبه ثم يثب وتسبيحهالربع أمجاد  غير المرغوبة بفضل سمااألشياءكل 

 ووسيلة الربة فيفهم درب التتيميخدمة الستنارة بفضل  اال كاملتيم يصبح ال.ةكليبال شاكلة الظلمة والحماسة شاكلةوتزول تأثيرات 
 .اً صفياً حالما تتالشى كل شكوكهتيمبلوغه ويصبح 

 .َنشْكِْر شخصية اهللا بعنوان العلم الذي يقرب النفس من إشُوَپنيشَْد ّيشْر على ِڤدانْتَْبَهكْتي ى تفسير انقض
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