
 ْستُوتَْر- ماال-موكونَْد
 المقدمة

شهر مئات القصائد باللغة السنسكريتية في تمجيد الرب العظيم وتيمه أ أحد  هوكولَِشكَْهَر من نظم الملك ْستُوتَْر-ماال-موكونَْد
لتي نظمت لمسرة بيات الشعرية امن األ) ماَل (يقول البعض أن صاحبها تصورها اكليال. هتسلياتواألماكن المقدسة التي جرت فيها 

 ْبَهكْتي. سي .شْرۤيَل إىمن جميع المذاهب منذ وقت طويل وعزيزة على موالنا الروحي  ڤايشْنَڤَْزالـانها عزيزة على . كِْرشَْنالرب 
 .   كثيرة الذي اقتبس مقاطعها المفضلة عنده مراراًَرْبهوپاَدْسوامي ْپ تَدانِْڤ

. ونڤيشْ قرينة الرب شْرّي التي استهلتها العزة ڤيةنَايشْٰڤالـ وهي السلسلة المريدية ْپَرداياْمَس-شْرّي ينتمي إلى كولَِشكَْهَركان الملك 
 شْرّي وأقام فلسفة آتْشاْريا اموناۤي و موني ناتَْهىبنى على عمل اسالفه ) القرن الحادي عشر(أئمة هذه السلسلة ابرز  رامانوَج آتشاْريا

 البالغ عددهم اثنى عشر ڤاَرْزآلْظهر . )ْزڤاْرآلْ (تقليد الشعراء الباطنيونوهو  جاءوا من التقليد القديم،  هؤالءآتْشاْرياْزلكن . ڤَْزڤايشْنَ
 عاش منذ ڤَْز ڤايشْنَشْرّي حسب تقليد ْزڤاْرآلْأول . تَميْل نَدووقات مختلفة في الهند الجنوبية وهي المنطقة المعروفة اليوم بوالية أفي 
 . فيما عاش معظمهم في القرن االول بعد الميالدكَليداية عصر  سنة عند ب٥٠٠٠كثر من أ
.  الخاصة بلغتهمَدِڤ بمثابة ڤَْزڤايشْنَ شْرّي ويوقره ڤايُموليتيرو  كتاب يسمى فياهجمعوقد تم باللغة التميلية نظمت  ْزڤاْرآلْر اشعأ

 .ميليةاالمستندة إلى األسفار السنسكريتية والت) ِڤدانْتَ-أوْبَهيا(ية الفلسفة االثنب ڤَْز ڤايشْنَشْرّي نادي، يڤايُموليتيرو كتابلى إستناداً إ
 العاشر يدعى ڤاْرآلْ كان ،من بينهم.  كان امرأة وثالثة منهم كانوا من الحكامآنْذاْلثالثهم : تقليديينال غير زهادمن ال ڤاْرْرآلْكان بعض 
 انه المؤرخون الحديثون يقول . حالياًِكْرَلوالية معروفة ب وهي َمالينادو منطقة  فيتِْشَر من ساللة  الذي كان ملكاًپيروماْل كولَِشكَْهَر

 .ربما عاش في القرن التاسع بعد الميالد
عند نهوضه . كِْرشَْن أنه اثناء نومه في مخدعه ذات مرة رأى صورة ساطعة واضحة للرب كولَِشكَْهَر للملك ة التقليديتقول السيرة

اضطروا إلى  همجاء الموسيقيون والوزراء إلى بابه إلنهاضه كالعادة لكن.  عن مالحظة ظهور الفجرىسهة وروحيغاب في غيبوبة 
 عاد الملك من غيبوبته ووصف عليهم رؤياه وانقطعت عنايته بالحكم. جابته بعد انتظار بعض الوقت دون سماع استدخول مخدعه
بعد بضعة تخلى عن العرش  وى قضاء الخدمة التتيمية إلى الربه وانصرف إلئمعظم مسؤولياته إلى وزراعهد ب. منذ ذلك اليوم

 نظم قصيدتين اثناء كولَِشكَْهَرقيل أن .  وتيمه المقربينكِْرشَْن نصب َچناتَْهىَرنْ حيث بقي في صحبة َچْم َرنْشْرّيوقصد سنوات، 
 ڤايُموليتيرو بيتاً باللغة التميلية التي ضمت الحقاً إلى ١٠٥ باللغة السنسكريتية و ْستُوتَْر-ماال-موكونَْد:  وهماَچْم َرنْشْرّي اقامته في

  .تيروُمولي-ِپروماْلعنوان تحت 
: كِْرشَْن والرب راَمتْشَنْْدَردوار بعض التيم المقربين للرب أ كولَِشكَْهَرفي تعابيرهم الباطنية، حاكى الملك  ڤاْرْزآلْعلى حال سائر 

 ال يعرب عن كولَِشكَْهَر َمهاَرَجلكن . َنڤَداِرنْڤْ وبعض صبايا البقارين من كّيڤَِد و كاوشَلّْيا: لرب واثنتان من امهات اَدشََرتَْهىالملك 
بالرجعة في صورة طير أو سمكة له سمح أن يتضرع بتواضع عميق الكبرياء بتحقيق أذواق التتيم الخفي تلك بل على العكس كرر 

 .ه وينعم بصحبة تيمهياتتسل كِْرشَْنأو زهرة في المكان حيث يقضي الرب 
 وشوقه إلى كِْرشَْن بحب كولَِشكَْهَر تعبير بسيط عن تتيم الملك ا بلغة سنسكريتية بليغة لكنهةمونظم ْستُوتَْر-ماال-موكونَْدمع ان 

ار بوصفها من االشع ال يتوغل في الكشوفات الشخصية الحميمة أو المصطلحات الفلسفية الصعبة. مشاركة حظه السعيد مع سواه
مين عن المشاعر المخلصة لحبيب ، يستهدف عرض حبكة أقل من التعبير الواضح واألْستُوتَْر من نوع شعار سائر األاهمثلوالعامة، 

 قلبه بطالقة كولَِشكَْهَربهذا القدر ينبغي للقراء ان يشعروا بالرضى التام ألنها فرصة نادرة لنا عندما يفتح تيم من طراز الملك . اهللا
 .مناسب لنا لتقديرنا مع كل عيوبناومن وجه 

 النسخة الحاضرةحول 
شْرۤيَل ْبَهكْتي ستعمال نسخة باللغة السنسكريتية نشرها ا ب١٩٥٠واخر سنة آ في ْستُوتَْر-ماال-موكونَْد بترجمة شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدبدأ 

 كان ،مع ذلك. شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم  لرغبته بترجمةبعد انهاء ستة نصوص مع التعليق تها ارجئ ترجمهلكن. ١٨٩٥ سنة ڤينُوَد طْهاكوَر
شْرۤيَمْد  في قائمة سائر كتبه المترجمة عند بداية كل من المجلدات الثالثة للباب االول من اهأدرج ألنه ماال-موكونَْديقصد نشر 

 .ْبهاَچڤَتَم
فقبل المهمة وطلب مساعدة ، ١٩٨٩في سنة  تُوتَْرْس-ماال-موكونَْد إكمال َپ داَسڤَرّوَستْْس من كِْرشَْن َهريطلب قادة حركة 

شْرۤيَل  ثم اعد التفاسير باإلقتباس من تعليقات  مدقق اللغة السنسكريتية لترجمة النصوص السبعة واالربعين الباقيةَپرانَْدَهَن داَسپّيُچو



على حد  سيجدون فيه النفعلتيم والعلماء والعامة اننا نثق بأن ا النتيجة هي.  وسائر الكتبشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَم و ْبهَچڤَْد چۤيتا على ْپَرْبهوپاَد
 .سواء

 ١ سـۤوتْـَر
 َپِرتي-اِدي َدۤي-ڤََرڤَالْبِهتي -شْرّي
 ڤيِدتيكُو-لونْطَْهَن-ڤَْپريىتي ْبَه-ْبَهكْتَ

 ڤاِسِتىني-َچْنشَياِنتي َج-َچناتِْهتي نا
 ماْم موكونَْد كورودينَْم -ْپَرتي پينَْمآال

 المفردات
-ْبَهكْتَ ؛بناء على—؛إتيأيها الرحيم—َپِرتَ-اَدۤي ؛بناء على—إتي؛أيها المنعم—َدى-ڤََر ؛بناء على—إتي؛)قرينة الرب العظيم (مّيلَـكْشْيا حبيب —ىڤَالْبهَِ-رّيشْ
أيها —شَياَن-َچنا ؛بناء على—؛إتيأيها الرب—اتَْهىن ؛بناء على—؛إتيأيها الخبير—ڤيَدكُو ؛ناهب--لونْطَْهَن ؛التناسخ--ڤَْبَه ؛بناء على—؛إتييا حبيب تيمك—ياْپري

 ؛أرجو أن تفعل—كورو ؛يومياً--دينَْم-ْپَرتي ؛قارئ--پينَْمآال ؛بناء على—؛إتييا مستودع األكوان—ڤاَسني-َچتَْج ؛بناء على—؛إتيالراقد على العرش األفعواني
 ..يا موكونّْد—موكونَْد ؛لي--ماْم

 الترجمة
 َرَدڤَو ) مّيلَكْشْحبيب  (ْبَهىالڤَ-شْرّي أن تدعني اتلو اسمك دون انقطاع، مخاطباً إياك ارجو! موكونَْد ربي يا
 ناتَْهىو ) الخبير بنهب التناسخ (ڤيّدكُو-لونْطَْهَن-ڤَْبَهو ) حميم تيمه (ْپرييا-ْبَهكْتَ  و)الرحيم (َپَراَدۤيو ) المنعم(
  ).ه األفعوانيالرب الذي يستعلي عرش (شَياَن-َچناو ) مالذ الكون (ڤاَسني-َچْنَجو ) الرب العظيم(

 التفسير
طريقة التسبيح والتمجيد التي . هذا الوجد وليد الحب العميق هللا الذي يتحقق بالتسبيح. تيم اهللا هو الذي يسبح اهللا في الوجد العلي

 .الذي نعيشهفي عصر الخصام والشقاق   هي السبيل الوحيد لتحقيق الكمالكولَِشكَْهَريوصي بها الملك 
ليرقان من يعاني من مرض اال يستطيع مجاد الرب كما أال سبيل للمصابين بمرض التعلق المادي وأوجاع التناسخ إلى تذوق تسبيح 

يستطيع المصاب باليرقان الشفاء من مرضه . مع ذلك، سكر النبات هو خير عالج لليرقان. جده في غاية المرارةسكر ألنه يالتذوق 
   .  بعد شفاءه التام قليلة من سكر النبات بصورة منتظمة ويستعيد مذاقه ويتذوق حالوته بدال من المرارةبتناول مقادير

ه وبطانته يكون مراً عند المشوبين بالوعي المادي لكنه تسلياتالعلي لشخصية اهللا وشهرته وصفاته و االسم على هذا الوجه، تمجيد
 .شديد الحالوة عند من تعافوا من هذا المصاب

ن باإلضافة إلى البشر عامة المعذبون بالشقاوة الثالثية للوجود المادي دون انقطاع، التحرر ويستطيع الفالسفة ورجال الدين الدنيوي
لذلك، اسمه وشهرته . الحق المطلق العظيم روح صفي. هتسلياتالقدوس للرب وشهرته و االسم من كل تلك المتاعب بمجرد تسبيح

 أسماءبتسبيح يصاحب الفرد الرب شخصياً . القدوس عين الرب ويمكن فهم ذلك بالتحقيق االسم الم آخر،بك. ه عين ذاتهتسلياتو
عملية . طالق االبمثل تلك الصحبة الدائمة للرب الروحي على وسيصبح الفرد محققاً على الصعيد الروحيالرب التي ال تحصى، 

همية التحقيق الروحي والعرضة أر المتميز بعمر قصير والبالدة بصدد فهم ة لهذا العصساقطمعرفة النفس تلك مناسبة جداً للنفوس ال
 وعاثري الحظ من كل وجه والمتكدرين بالمتاعب المادية التي ال تحصى على دجالينللضالل بالعشرة السيئة واالسياد الروحيين ال

 .الدوام
واجبنا الرئيسي هو السير على . وسيلة الدعاء إلى الرب، تيم صفي نموذجي للرب، يظهر لنا بتحقيقه الشخصي كولَِشكَْهَرالملك 

 ).َجَن-َمها(درجات التتيم بحب اهللا ألنه مرجع في خط الخدمة التتيمية  أرفع خطاه من اجل الوصول إلى
 عن طريق توسيع ه الروحيةئينعم الرب بأشيا.  قرينة الرب التي هي فتنته الداخليةمّيلَكْشْ حبيب )ْبَهىڤَال-شْرّي(يخاطب الرب أوالً 

هو ليس صنيعة . الصعد الروحية كما يتصوره الفالسفة التجريبيون أرفع لذلك، الرب ليس مجرداً أو فراغاً على. فتنته الداخلية
هو المتمتع العظيم بالمنوعات الروحية إيجابياً ومصدرها فتنته الداخلية . فوق مجرد تعريفه بنفي المنوعات الماديةالعالم المادي و

 .مّيشْلَكْ
نبقى في وسط . البهجة الروحية: نعام علينا بالجوهر الفعلي االألنه وحده القادر على) ڤََرَد( المنعم  الربكولَِشكَْهَرثم يخاطب الملك 

ض  البهجة هو نفالقسط األول من. قة بالتناسب مع اتصالنا به يبدأ إمدادنا بالبهجة الطليهن صحبته لكنعالقلة والحاجة عندما نتجرد 



المرآة الصفية للقلب تعكس حضور الرب حالما يتم نفض . مركوم الغبار من قلوبنا العائد إلى ماليين من السنين في الصحبة المادية
في تلك الحالة الطليقة، يصبح كل شيء بهيجاً . حالما نعاينه تطلعات والخيبةونتحرر تلقائياً من كل اشكال ال. غبار المادية عنها
لذلك، تغمرنا البهجة عقب النعمة ويصاحبها العلم التام والحياة التامة والرضى التام . نقطع رغبات الفرد واحزانهبالصلة بالرب وت
  .بمجمل وجودنا

لسوء ). َبنْْدهو-َندۤي(لذلك، وصف بصديق المحتاج . م الوحيديألنه الصديق الرح) َپَراَدۤي(الرب رحمة  كولَِشكَْهَرثم يخاطب الملك 
ال يوجد دنيوي كامل من . صدقاء في العالم المادي عند الحاجة جاهلين أن المحتاج ال يقوى على إعانة محتاج آخرألاالحظ، نقصد 

الحياة صفر دون الرب الواحد الذي يضاف إلى الصفر ليصبح . كل وجه وحتى كبير الثراء محتاج إذا كان عديم الصلة بالرب
ال يسعد دون صحبة الرب الواحد " شخص صفر"لذلك، . صبح ألف وهكذا دواليكعشرة وإضافة صفرين يصبح مئة وثالثة اصفار ي

 .العظيم
لكن . بنه الكئيبرغد الحياة المة بصحبته كما ان االب المحب يريد العظيم يشاء دوماً جعل جهودنا التي تعادل الصفر قّي" الواحد"

لذلك، يبعث الرب ممثليه إلى كل ارجاء الخليقة .  الشقاءيرفض التعاون مع االب المحب مما يسبب له كل اشكالند عاماالبن ال
لهذا الغرض، يكشف الحياة الفعلية في ملكوته العلي الذي يتميز بالصلة به . ستعادة ابناءه الساقطينالمادية ويهبط شخصياً أحياناً ال

ال نشهد في العالم المادي . ةيالصالت األصلجميع الصالت في العالم المادي هي ظل هذه . في الخدمية واألخوية واألبوية والغرامية
 . سوى ظل الحق القائم في الملكوت الروحي

هو رحيم بنا على . ياب االمن شوقنا إلىأشد  داره الباقية إلىيابنا الى شوقه إالرب الرحيم دائم العلم بمتاعبنا في العالم الدنيوي و
ا منه مثل الطعام والهواء والنور والماء والدفء والبرودة على الرغم جميع ضرورياتننحن نحصل على . الرغم من موقفنا المتمرد

 لبعث صلتنا اًشقياء بكل تدابيرهم المادية ألنها ال تتضمن تدبيرأقادة المجتمع . لكننا نسيء ادارة ملكيته لتجردنا عنه. من تمردنا عليه
النفوس على هذا الوجه، يعمل التيم لتنبيه . لتنا العلية بهلكن تيمه الثقات يبذلون جميع الجهود لنشر رسالة ص. المفقودة بالرب

انهم يتلقون . عزاء عليه جداًأ خدم الرب الذين ال غبار عليهم  وأمثالهم من بقوامها الفعلي وجلبها إلى اهللا في داره الباقيةالساقطة
 . ثانيةجبروا على الوالدة هناحظوة خاصة من الرب لعملهم الرؤوف ليتسنى لهم الرجوع إليه في هذا العمر وكيال ي

). ٢٩\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتافي يصف الرب عطفه العلي الكبير على تيمه . على تيمه) ريياْپ-كْتَْبَه(شديد العطف لذلك، يخاطب الرب 
ى وجه يعلن الرب أن جميع األحياء على حد سواء عنده ألنهم شقوق قدرته وابناءه الروحيين لكن المتيمين بحبه اعزاء عليه عل

 .الخصوص
لم يكن لديه ادنى استعداد للمساومة . الدعوة نيابة عن اهللالتخلي عن  علىصلب ل الفّضمثل على تيم صفي مثيل هو المسيح الذي 

فعوقب ، رغم أمر القاضي القدوس االسم  ترك تسبيحَهريداَس طْهاكوَر رفضكذا، . عزاء على الربأمثاله أو. يمان باهللا االبصدد
 واختار وپياكَشيهيَرنصر على خالفه مع والده الملحد الكبير أ َمهاَرَج َرْهالَدْپكما ان . لسوط في اثنين وعشرين سوقاً عاماًبابالجلد 

 .هذه بعض االمثلة على التيم المعروفين وينبغي لنا فهم مدى معزتهم على الرب. العذاب على يده
 اساڤدوْر الكبير ّيچيُّوالـعندما سعى . َمهاَرَج شَأْمَبرۤيخير مثال هو . مطلق الظروففي علن الرب بكل وضوح ان تيمه ال يهلك أ

القادرين على الدنو من جميع المالئكة وحتى الدنو  ْزۤيچيُّوالـعاقبه الرب عقاباً مناسباً مع انه كان من كبار  فإلى القضاء عليه موني
 .من الرب

هل يستطيع الرب نسيان .  اجل خدمة الرب مخاطراً بتجاوز كثير من العقباتة وراحته الشخصية منييفصم التيم جميع صالته العائل
 ْبهَچڤَْد چۤيتا؟ ال ينسى لحظة واحدة ألن الصلة بين الرب وتيمه متبادلة كما يوضح في ةجميع هذه التضحيات التي يبذلها تيمه الثق

 ." هو صديق، هو فّي وأنا صديقه أيضاًّيإلودية كل من يقضي خدمة "):٢٩\٩(
 ب عطوف أكثر شوقاًأيتجلى الرب لتيمه ألنه مع ذلك، . ال يتشوق التيم مطلقاً إلى معاينة الرب بقدر شوقه إلى قضاء الخدمة إليه

تفاوت مثيل موجود في ملكوت الحق . ال يوجد تناقض في مثل هذا التفاوت بشدة العطف. إلى رؤيتهولده شوق إلى رؤية ولده من 
يظهر العطف .  أيضاًباء واالطفال في جامعة البشر فحسب بل في عالم الحيوان ظله هنا ليس بين اآلبين الرب وتيمه وينعكس

 حيواناً،  اإلنسانعندما يقتل.  الحياة أجناسبو جميعأاالبوي حتى بين الحيوانات الوضيعة لوجود عطف مثيل بتمامه في اهللا باَألصل 
يعاقب ذابح الحيوان عقاباً مناسباً على يد الفتنة الخارجية كما تعاقب الحكومة  فبيصاب اهللا االب العطوف بالكدر وباأللم في القل

 .القاتل على يد الشرطة
االب دائم الشوق إلى افضاء العلم والتجربة . ألن بقاء التيم في عتمة الجهل محالللرب برحمته  الطيبة الصفاتيتصف التيم بجميع 

في جميع اوجه العلم ألن الرب يبدد الجهل من قلبه بالمصباح تلقائياً نقاد التيم الميهتدي . إلى ابنه لكن لدى االبن خيار قبول ذك
 . مثل الجدلي الدنيوي إذا كان الرب يهديهكيف يمكن أن يبقى أحمقاً. المنير للحكمة



كذا، جميع األحياء . لعطف أيضاًباتسم ابنه بالخير وعندما يوبخ ابنه فذلك التوبيخ معلى االب ميال بطبيعته إلى العمل على ما يعود 
الذين فقدوا مكانهم في الجنة بداعي عصيان االب العظيم يودعون في يد الفتنة الخارجية لمدة من السجن المنطوي على تذوق البؤس 

ض صلتهم  من اجل انهااتْرانوپ والـِڤَدْزوالده المتمردين بل يكشف لهم األسفار مثل الـألكن االب العظيم ال ينسى . الثالثي
 .درجات الكمال أرفع ينتفع الفطين بعلوم هذه األسفار ويحققون. المفقودة به وبعث وعيهم الرباني

من الغباء وضع حدود النفس . رذالءجل تيمه في هذا العالم للتخفيف من آالمهم وانقاذهم من اضطهاد الأيهبط الرب شخصياً من 
وجاع تيمه ومع أن ميهبط اهللا للتخفيف . بعناد أن اهللا ال يقوى على التجلي في األرض على القدرة التي ال تحد للرب والقول هبائيةال

 . المادية ال تمسهشواكلذلك فال
يهديه من الداخل عند رضاه منه وعندما يصبح التيم صفياً ويتقدم على درب الرجوع إلى اهللا . مر الفرد حالما يسلم لهأيتولى الرب 

األتباع وال زوجة جميلة لعلمه تفاهة السعادة ال ومال التيم الصفي ال يطلب ال. توق إلى التفوق المادييهدي تيم صفي مثيل الذي ال ي
 .ثانيةرجعة عماق قلبه هو مواصلة خدمة الرب حتى بالمجازفة بالأما يطلبه من .  برحمة اهللالمادية

قضاء الخدمة التتيمية بوقت واحد، يصلح الرب الرحيم عندما ينحرف التيم المبتدئ عن درب التتيم الصفي ويطلب الملذات الحسية و
رة بالفعل لكنها محجبة بالستار الوهمي للحب وجمأجميع الصالت في العالم المادي . هذا العالم الماديحقيقة التيم المحير بكشف 
تنكشف جثة . دي المتبادلطفال وسادة وخدم سوى بالنفع الماأزواج وآباء وأما يزعم من زوجات وال يعنى . والعطف المزعومين

 . حالما ينقشع ستار الوهم الحب والحنان المادي المزعوم للعين المجردة
يجرب . قاربه المزعومينأيرفع الرب ستار الوهم عن نظر التيم المبتدئ بحرمانه من مقتنياته المادية فيجد نفسه وحيداً في وسط 

يحب المفلس مالياً وال حتى زوجته أو  أحد ال يعود. هذه الحالة من العجزفي  طفاله المزعومينأحراجة صالته المزعومة بزوجته و
 .ه الرب من الحبطخلييزيد من تثبيت إيمانه بالرب ويمثيل تيم معدم . طفالهأ

إلى ة خدمبالقوم النفس ت. الخليقة الكونية بمجملها هي التدبير الحكيم للرب إليهام األحياء الذين يحاولون لعب دور المتمتع الزائف
 كِْرشَْن شْرّيخير مثال هو لعب . من وجه ألن الرب يخدم خادمه أيضاًفي صلتهما العلية الخادم والرب ثمة استواء بين الرب لكن 

 سيادة لذلك، يطلب. دلة بين الرب وتيمه الموهوم فهم الصلة العلية المتباال يستطيع الدنيوي. أْرجوَنعربة خادمه األزلي سائق دور 
 فتنة )اماۤي ( لكن تلك االوهام تدابيرزهد أو اللهية االادعاءطلب في يقوامه األصلمما يحجب ندماج في المطلق  االلمادية أوالطبيعة ا

. حباط حتى تستعيد النفس رشدها وتسلم للرب بصفة خادمته األزلية تنتهي إلى االزهد أو اللهية االادعاءالحياة الزائفة سواء ب. الرب
يدرك العاقل وضعه . )ڤيَدكُو-طَْهَنلونْ-ڤَْبَه (الخبير بسلب حالة التناسخلذا، يخاطب الرب هنا . ب من التناسخالرعتقها عندئذ، ي

 .بصفة الخادم األزلي للرب ويصيغ حياته بموجبها
المادي مشبع مجمل الجو . سيد المطلقال يستطيع الفرد تحقيق كمال حياته سوى بخدمة ال. )ناتَْهى(سيد المطلق كما يخاطب الرب ال

السيادة هي مطلب جميع األحياء . الخدمة أحد  ابتغاء السيادة الزائفة وال يطلب البقاءجميع األحياء تنازع. بالسيادة الزائفة لألحياء
خدمة الحواس . يظن الكادح أنه رب عائلته ومقتنياته لكنه خادم الشهوة وموظف الغضب. حتى وإن كانت تلك السيادة مسيَّرة وزائلة

خدمة كلما ازدادت اليزداد طلبهما . أبداًلك غير قابلة للقطع وال يوجد تقاعد منها ألن الشهوة والغضب من األسياد الذين ال يشبعون ت
ة وتخفق نتيجة ذلك، يجري دفع النفس الحمقاء إلى حياة منحدر. وبناء عليه، تستمر السيادة الزائفة حتى الهالك. خدمة النفس لهما

 لكن من ْبراْهَمَنيدعى سيد المطلق  من يعرف ال.صديق جميع األحياءملك الكون و جميع النشاطات وب بصفة هدفعتراف بالرباال
 ).َپَنكِْر(البخيل هو يخفق بمعرفته 

-آنَنْتَ. عضويةالعضوية وغير جميع المواد الالقدرة المادية فتضع لحظ الرب يسبب حبل . شَياَن-آنَنْتَرب القدرة الخالقة يدعى 
 أيضاً ألنه يرقد على عرش شَياَن-َچانيدعى الرب .  لكنه عين الربأفعوان على صورة َچِششَ نا عرش على ستلقي يياَنشَ

وجه الرب هذا . أيضاً )َنشَشَنْكَْر(قانون الجاذبية ب معروف َچِششَ نا.  جميع الكواكب على رؤوسه العليةَچِششَ نايصمد . أفعواني
. قدرات الرب أحد وساط العلمية لكن هذا القانون الذي يحفظ جميع الكواكب سابحة في الفضاء هوي األيشار إليه بقانون الجاذبية ف
 يعرف الرب بالمستقر العظيم . ثم تباد جميع األكوان عند شهيقهَچِششَ نا زفرة الرب اثناء استعالءه على تخرج جميع األكوان مع

 .ق والحفظ والهالك تلكبداعي وظائف الخل) ڤاَسني-َچْنَج(لجميع األكوان 
 اسم  تسبيح مطلق المداومة علىيستطيع الفرد. الربذات منها قوي بقوة  اسم وكل ونڤيشْ االخرى للرب سماءثمة مئات ألوف األ

يحها في مطلق وقت وكل يستطيع الفرد تسب. هأسماء بصدد تسبيح حدودحكام وأال توجد .  اهللا ومصاحبته على هذا الوجهأسماءمن 
لكن يستطيع .  فتنة الرب)اماۤي(هذا هو سبيل . ننا نضلل حتى بصدد تبني هذه الطريقة البسيطةأ درجة حظنا عاثر إلى لكنمرحلة 

 .موكونَْد شخصية اهللا العزيز إلى ذلك من كولَِشكَْهَريدعو الملك .  للربالقدمين اللوتسيتينالفرد تجنب سبلها بالمداومة على ذكر 



 ٢ سـۤوتْـَر
 ياْمأنَنَْدنُو -ڤَكّيڤُو ِدتو ِدَجياتو َجيا
 َپهْپَردۤي-ڤَْمشَ-ڤِْرشْنيكِْرشْنُو َجياتو َجياتو 

 ُچواَملَه كُوَمالنْشْۤي-ْچَهىَجياتو َجياتو ِم
 ناشُو موكونَْده-ْبهاَر-ڤّيَجياتو َجياتو ْپِرتْْه

 المفردات
ڤِْرشْني لـ—ڤِْرشْني ؛كِْرشَْنللرب —كِْرشْنَه ؛المجد، المجد—َجياتو َجياتو ؛هذا--ياْم ؛ڤَكيِدابن —نَنَْدَن-ڤَكّيِد ؛لشخصية اهللا—هڤَِد ؛المجد، المجد—َجياتو َجياتو

صاحب —َچهنْأ ؛بالغ النعومة—َلكُوَم ؛األسمر--اَملَهشْۤي ؛مثل غيمة جديدة—ْچَهىِم ؛المجد، المجد --َجياتو َجياتو ؛نور--َپهْپَردۤي ؛آل--ڤَْمشَ ؛)كِْرشَْنأسالف الرب (
 .كِْرشَْن شْرّيالرب —موكونَْده ؛للمهلك--هناشَ ؛الثقل--ْبهاَر ؛األرض--ڤّيْپِرتْْه ؛المجد، المجد --َجياتو َجياتو ؛نالبد

 الترجمة
المجد ! ڤِْرشْني النور الساطع لساللة كِْرشَْن شْرّيالمجد للرب ! كّيڤَِد شْرّيالمجد لشخصية اهللا المعروف بابن 

 . رافع عبء األرضموكونَْدالمجد للرب !  الناعم بسواد غيمة حديثة التشكللشخصية اهللا الذي بشرة بدنه
 التفسير

 ال الشخصي الْبَرْهَمْنوصف جلد بدن الرب وبشرته يدل على انه شخص ألن . مفاد هذا النص هو أن الحق المطلق العظيم شخص
 ألنهما قضيا رياضات شديدة كّيڤَِد و سوِدڤَڤَبن  اوجهتجلى شخصية اهللا ب.  يمكن رؤية بشرتهاليملك بدناً بنعومة أي شيء و

 .ن كفارتهما وعزمهماموافق الرب أن يصبح ولدهما لرضاه . لتحصيل الرب العظيم بدور ولدهما
بيدين  طفل جهتجلى بو ثم  بأيد اربعةناراياَن وجه بكّيڤَِد و سوِدڤَڤَ أنه تجلى امام شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَمنستفيد من وصف والدة الرب في 

والدته العلية وأفعاله سيطلق تعالي أن كل من يفهم ب) ٩\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتافي وعداً الرب قطع ي. عندما طلبا منه اخفاء ربوبيته اثنتين
 . ووالدة مصنوعكِْرشَْنلذلك، شتان بين والدة .  داره الباقيةإلى ويرجع اماۤيمن قبضة 

وضعت الرب مثل وضع  كّيڤَِد؟ الجواب ان ب االصلي لجميع االحياءاأل وضع كّيڤَِدقد يسأل سائل كيف استطاعت سيدة تدعى 
الشمس . فق الغربي لكن الشمس ال تشرق وال تغرب بالفعلفق الشرقي وتغرب في األتشرق الشمس من األ. فق الشرقي للشمساأل

الرب . وضاع االرض الدائرةأ اختالف تبدو الشمس تشرق وتغرب بداعيفرض تدور دائماً في موقعها الثابت في السماء لكن األ
 . إنسانجهه بواتدائم الحضور لكنه يبدو وليداً مثل مصنوع لقضاء تسلي

نافذ داخل كل شيء من الهيكل الكوني الهائل إلى الذرات ): ْبَرْهَمْن(وجهه الالشخصي الرب محيط بكل شيء داخالً وخارجاً في 
وصف وجه الرب هذا في تفسير مر ). ْبَهَچڤَاْن (شخصية اهللا العزيز وجهود بقدراته بويصمد الوج) َپَرماتْما ( الذات العلياجهبو

 و ْبَرْهَمْن: اوجهه الثالثة أحد لذلك، الرب حاضر في كل مكان من العالم المادي في. ڤاَسني-َچْنَج االسم النص السابق بصدد
 .باقيةه العلية في داره الات ومع ذلك، يبقى نائياً منشغال بتسلي.اْنڤََچْبَه و َپَرماتْما

ه إما إنسان فائق مولود بجسم مثالهم عن تجلي اهللا يظنون انأعندما يسمع .  اهللا إلى األرضنزولال يستطيع فقراء العلم التسليم ب
هم خلع الصفات البشرية أو الحيوانية على اهللا ويعود ذلك إلى عدم إلمامبداعي  أو شخصية تاريخية معبودة بصفة اهللا مصنوع

 التي خميناتهماهللا هو اهللا ويرفض ان يكون موضوع ت. لهم من الحمقىامثألكن اهللا ليس ألعوبة في يد . بتعقيدات عظمة مقام اهللا
. شخصية اهللا العزيز: الوجه األعظم للحق المطلق هو الوجه الشخصي. ستخالص بتأليه وجهه المجرد االتفضي بهم دوماً إلى

النار تحرق في مكان واحد لكنها تنشر دفئها ونورها في كل الجهات عارضة مختلف . ثل نور نار قوية منور الشخصي الْبَرْهَمْن
 . كذا، يوسع اهللا ذاته بقدراته المتنوعة. قدراتها

يها كل قدرة مدهشة نشهدها في هذا العالم بما ف. اتلقدرينبوع الذلك، يخفقون بالتغلغل في . قدرات اهللااحدى فقراء العلم مسحورون ب
للرب قدرة ثالثة إلى جانب .  تفوق هذه القدرة المادية)األحياء(الهبائية لكن القدرة البينية . لنووية هي جزء من قدرته الماديةاالطاقة 

إلى القدرة تستطيع اللياذ بالقدرة الداخلية أو القدرة الخارجية لكنها تنتمي الهبائية القدرة البينية . هاتين القدرتين وتدعى القدرة الداخلية
األحياء من نوع اهللا لكنه بائن عنهم بالحجم ألن قدرة اهللا ال تحد بينما قدرة . لذلك، األحياء عينات متناهية من اهللا. الداخلية بالفعل

 . تناهي حجمهاباألحياء محدودة 



بعض كبار تيم الرب ال . كتفي بذاتهينعم اهللا بالمسرة العلية عن طريق اخضاع ذاته لتيمه األصفياء مع انه كامل بجميع القدرات وم
 أو ند وينظرون إليه نظرة  الربنسيهم عظمة مقامتلكن حب سواهم من الشدة إلى درجة . يستطيعون تخطي حدود التوقير والتبجيل

ذوق األبوة التيم في . عشقألخوة واالبوة والا :بون إلى اهللا في األذواق العليةهؤالء المالزمون األزليون ينتس. حتى نظرة فوقية
التيم في ذوق . انهم ينسون عظمة مقامه ويظنون انه سيصاب بسوء التغذية أو الصحة دون إطعامه.  طفلهم الصغيروجهيذكرونه ب
ن برسميات الطقوس لتزموعتياديون الم االالتيم. ِڤَدْزكثر من تسبيح الـأهم وبيخونه لتصحيح مسلكه وينعم الرب بتوبخالغرام ي

الشخصية الوحدة المفهوم ضحية يسقط بعضهم  ويعون التوغل في الخدمة الودية الخفية تلك ويبقى تحقيقهم قاصراً ال يستطِڤديةالـ
 .المطلقة

كبر عند أيجد الرب مسرة . همان يفوقَنڤَِرنْداڤْبويه في أ ياشودا و نَنَْد َمهاَرَج من التيم المقربين في ذوق األبوة لكن كّيڤَِد و ڤَسوِدڤَ
أو زوج ) َدشََرتْهّي (َدشََرتَْهىأو ابن الملك ) نَنَْدَن-وداياشُ (وداياشُأو ابن ) نَنَْدَن-نَنَْد (نَنَْدأو ابن ) نَنَْدَن-كّيڤَِد (كّيڤَِد مخاطبته ابن

التي كبر بأضعاف مضاعفة من المسرة أ سماءالمسرة التي يعطيها الفرد بمخاطبة الرب بتلك األ. وغير ذلك) ناتَْهى-َجنَكّي (َجنَكّي
 التي سماءلذلك، األ.  التوقير والتبجيلأسماء أو ما اشبه ذلك من ڤََرَپَرِمشْكبر من الكبير أو أيشعر بها بمخاطبته باالب العظيم أو 

 . لتمجيد الرب في هذا النص تدل على صلته العلية الحميمة بالربكولَِشكَْهَريستعملها الملك 
للمثال، تعلن األسفار . ه العليةأسماء لكن يمكن للفرد الشعور بأذواق علية بتسبيح مختلف  اهللا قوية بقوة ذاتهأسماءكما مر، جميع 

 مرة واحدة فقط يحصل على نتيجة تسبيح راَم اسم لكن من ينطق. ونڤيشْ شخصية اهللا العزيزرئيس ل اسم عن وجود ألف) ْزشاْستَْر(
 بكالم آخر، نطق.  مرة واحدةكِْرشَْن اسم ح الفرد إذا سّبراَمة أسماء  لكنه سيحصل على نتيجة تسبيح ثالثونڤيشْ أسماءمن  اسم الف
 . ثالثة آالف مرةونڤيشْ مرة واحدة يعادل نطق كِْرشَْناسم 

 بمدى مسرة الرب عند مخاطبته باسم يدل على  لدرايتهكِْرشَْن و نَنَْدَن-كّيڤَِد تمجيد الرب بمخاطبته كولَِشكَْهَراختار الملك لذلك، 
-ڤَْمشَ-ڤِْرشْني (ڤِْرشْني للنور الساطع آلاكما يخاطبه الملك ب. كِْرشَْن االسم العلية بتيمه المقربين ودرايته أيضاً بقدرةصالته 

مئة جيل من االجيال السالفة والمقبلة تصفية  شاْستَْرْزالـتعلن .  بتجلي الرب فيهاڤِْرشْنيجيال ساللة أ لتصفية ماليين من )َپْپَردّي
ماذا يقال عن التصفية الكاملة التي تتم . مئة ميل من مسقط رأس التيمتصفية كما تعلن األسفار .  التي يولد فيها تيم صفيمن العائلة

د فيها على هذا الوجه  يستطيع تصفية مسقط رأسه والعائلة التي يولهإذا كان تيمفي المكان والعائلة التي يختار الرب فيها والدته 
 ؟ االستثنائي
كيف يمكن أن يولد الرب . عتيادي تصديق والدته اإلنسان االلذلك، يتعذر على. ب على وجه األرض بالغة الغموض حتماًوالدة الر

 :حيث يقول الرب) ٦\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتاالقوي مثل مصنوع؟ األمر موضح في 
  تْمااۤياي َأڤْـي َسنّْپـٱ ُجوَأ
 َسـْني پـٱ ُروشْـڤَـإتاناْم ْبهۤو
 ايـطْهاشْي ْسـڤاْم َأْدهـْمتيِرْپَركْ

 اۤياي ما-َسـْمْبـَهـڤامى آتْـَم 
" .العلية ليةصأتجلى في كل عصر بصورتي األإنني االحياء فجميع رب مع انني ، وزول ي الالعليبدني  وغير مولودانني ع م"

قد . أن الرب ال يولد في عائلة بشرية فحسب بل في عائالت المالئكة والمائيات والحيوانات وغيرها أيضاً شاْستَْرالـنستفيد من 
 الحياة أيضاً مما يعني عدم وجود فرق  أجناسالدته في مختلفعتيادي أزلي وغير مولود كالرب ويأخذ و اإلنسان االأن أحد يجادل

عتيادية تبدل اجسامها عند تناسخها من جنس إلى آخر  االالفرق في ان األحياءيكمن لكن . عتيادي اإلنسان االوالدةبين والدة الرب و
 النفس الهبائيةكما ان جسم . دنى تغييريتجلى الرب في جسمه األصيل دون أن يطرأ عليه أ. طالقجسمه على االبدل الرب ال يلكن 

 .غير ذاتها لكن جسم الرب عين ذاته ألنه روح محض
ال  .هو روح كامل. دل بوضوح أن جسم الرب غير مركب من العناصر الماديةت ْبهَچڤَْد چۤيتا في النص اعاله من ڤْياّياتْماأكلمة 
.  مركب من العناصر المادية مما يجعله عرضة للوالدة والموتهبائيةالنفس البدن .  الوالدة والموت سوى على البدن الماديتنطبق

 النفوس تجبركما ال يجبر الرب على الوالدة حسب ما قدم من عمل كما . لكن جسم الرب روح محض وأزلي ال يولد وال يموت
 .هبائيةال

هو . تقبل ألن ال مبدأ له وال منتهى في جميع األوقات من ماضي وحاضر ومسحاضرالرب هو الملك العظيم للعناصر المادية و
 .بكالم آخر، نسبة الرذائل والفضائل متساوية عنده وإال لما كان الحق المطلق. المطلق وال صلة له بالرذيلة والفضيلة

 أن اهللا من يظنيخطئ لذلك، . اماۤي الحياة ليست من صنع الفتنة الخارجية  أجناسمختلفب نزالته بفتنته الداخلية فنزللما ان اهللا ي
تسأل . العناصر المادية وبصيرته معيبة لعدم فهمه كيفية عمل فتنته الداخليةن تركيب بول جسم ميظهر في مختلف الصور بق



ن اهللا قد يظهر وكأنه يتصور في جسم مادي ألذا، الخالصة . يقف على فتنته الداخلية: اين يقف اهللا؟ ويرد الجواب فوراً: ِڤَدْزالـ
لذا، يبقى الحق المطلق في جميع .  على خالف الواقع لعدم وجود مغايرة بين ذاته وجسمهالنفوس الهبائيةمثل عند والدته مثله 
 . الحياة أجناسجلواته في مختلف

على أحد خفى هذه الظروف المختلفة تال . ة والذات العليا في هذا العالم المادي في ظروف مختلفةهبائيبعبارة اخرى، تظهر الذات ال
لدينا خبرة كبيرة بالقدرة . الداخلية والبينية والخارجية: كما تقدم توضيحه، هللا ثالثة قدرات.  كيف تعمل مختلف قدرات اهللاإذا فهم

اعتبر . مثل بسيط يعين على فهم كيف تعمل قدرات الرب. فعال القدرتين االخريينأفعال وردات أالخارجية لكننا ال نسأل عادة عن 
 اقتران القدرة المادية والقدرة الروحية واهللا من القدرة  اإلنسانتتألف الدمية من القدرة المادية بينما. ن ودميةاهللا وإنسا: ثالثة هويات

اهللا روح بالكلية .  مصنوع من المادة خارجياً لكنه روح داخلياً اإلنسان.الدمية مصنوعة من المادة داخلياً وخارجياً. الروحية بالكلية
 . اقتران الروح والمادة اإلنسانان الدمية مادة بالكلية فاهللا روح بالكلية لكنكما . داخلياً وخارجياً

 بدنه مطلق دون .اتْماڤْياۤيألذلك، يدعى . جسم اهللا ال يتدهور ألنه روح محض. النفس الهبائيةجسم بائنة عن بنية جسم اهللا بنية لذا، 
ال شك أن النفس . جسم نسبي مما يعني انه زائل يمر بالوالدة والموتة هبائيمبدأ وغير مولود وأزلي بينما الجسم المادي للنفس ال

 شاءت يمكنها تحقيق ازليتها باإلندماج في جسم الحق المطلق أو بعث قوامها األصيل بصفة خادمة أزلية للرب وإال نأزلية وإ
  .تبقى جاهلة بهاوفستبقى أزليتها 

يتعين علينا أن نذكر دوماً . تغيير وهذا ممكن بقدرته العليةأدنى يطرأ عليه  بجسمه األصيل دون أن نزلالخالصة أن شخصية اهللا ي
في الواقع، يمكنه جلب مجمل الطبيعة . هو قادر على تحويل القدرة المادية إلى قدرة روحية بمشيئته. أن اهللا قادر على ما يشاء

 . الروحية من أي وجه المادية في الطبيعةشواكلالروحية داخل الطبيعة المادية دون ان تنفذ ال
هذه الحالة .  مختلفةاًفي الواقع، اهللا يملك قدرة واحدة فقط وهي القدرة الباطنة التي تخدم أغراض. مختلف قدرات اهللا تبقى في يده

، يستخدم الرب هذا النحوعلى . التبريد والتسخين على يد تقني خبيرغراض يمكن استخدام الكهرباء أل. تشبه استعمال الكهرباء
ڤَ ڤيْدهاييڤَپراْسيا شَكْتيْر ): ٨\٦ (ْدشََنيپتََر أوڤَتاشْڤِِشْهذا ما نستفيده من . غراض مختلفة بمشيئته العلياأقدرته الداخلية لقضاء عدة 

 .ياِتىشْرۤو
. النعومةكما ان بدنه في غاية . سمر مثل غيمة جديدة التشكلأ يدل أن بشرة جسم الرب ْستُوتَْر-ماال-موكونَْدالنص الحاضر من 

الصبغة الحمراء في سبعة :  أن السمات التالية تدل على العظمةشاْستَْرْزالـتعلن . عظيمةالشخصية ال اتعالممن نعومة الجسم 
. الخصر والجبين والصدر: والعرض في ثالثة مواضع.  والحلق والشفة والعنق واللسان واالظفرعقبالعين والكف وال: مواضع

 واإلرتفاع في خمسة .الصوت والفطنة والسرة: العمق في ثالثة مواضعو . والقضيبالعنق والفخذ: ثالثة مواضعالقصر في و
. الجلد وشعر الرأس وشعر البدن واالسنان واألنامل: النعومة في خمسة مواضعو. االنف والذراع واالذن والجبين والفخذ: مواضع

 .كل هذه السمات حاضرة في جسم الرب
لكن هذه السمرة جميلة إلى درجة انها تفوق جمال . أن بشرة جسم اهللا سمراوية تشبه لون غيمة حديثة التشكل  َسْمهيتا-ْبَرْهَميؤكد 

 .لذا، هذه السمرة ال تشبه مطلق سمرة في هذا العالم المادي. ماليين من كيوبيد
تلك البصيرة العلية تنعم على التيم مثل . فادات الذين عاينوا اهللا ببصيرتهم العليةاجسم اهللا ليس بالوصف الخيالي بل مثيل لوصف 
لكن ال سبيل لألحداث وغير المؤمنين إلى هذه البصيرة العلية .  والذين يسيرون على خطى التيم األصفياء من طرازهْبَرْهما

 .فتقارهم إلى التسليم المذعن لمشيئة اهللاال
 ٣ سـۤوتْـَر

 اتِْشىا ۤييَپتْْپَرنيْرْدْهنا موكونَْد مۤو
 ِاكانْتَْم إيانْتَْم أْرتَْهْمتَْم ڤَنْْبَه

 ڤينِْدىتْشََرناَر-ڤَتْشْ تْڤيشْْمِرتيْسأ
 ْپَرساداتْ-ڤَتْْستو ْبَهأِڤى ِمى ْبَهِڤى ْبَه

 المفردات
 ؛تحقيق رغبة—أْرتَْهْم ؛هذا القدر—إيانْتَْم ؛محصور--ِاكانْتَْم ؛إليك--ڤَنْتَْمْبَه ؛أتضرع--اتِْشىۤي ؛منحني--ايَپتْْپَرني ؛برأسي--ْرْدْهنامۤو ؛أيها الرب موكونَْد—موكونَْد

 ؛خاصتك--ڤَتْْبَه ؛ليكن--أْستو ؛لي--ِمى ؛في كل رجعة—ِڤىْبَهِڤى ْبَه ؛القدمين اللوتسيتينعند —ڤينِْدىَرأ-تْشََرَن ؛خاصتك--تْڤَتْ ؛حرية من النسيان—يهڤيشْْمِرتأ
 ..بالرحمة—ْپَرسادا



 الترجمة
ان اذكرك في كل رجعة وأن : ي تكريماً وتوقيراً طالباً منك تحقيق هذه الرغبةاحني رأس! موكونَْدايها الرب 

 .ال انسى قدميك اللوتسيتين برحمتك
 التفسير

مل وجه فاألحياء أك على كما ان السجين ال يملك حرية الحركة أو الحياة. انه دار سجن للنفس الروحية. العالم الذي نأهله مكان شقي
 الرئيسةالشقاوات  ةال تملك مطلق حرية لوجوب معانا. ة المادية ال تقوى على تجربة طبيعتها البهيجة الفعليةالمقيدة بقوانين الطبيع

قوانين الطبيعة المادية تجبر هذا العقاب على األحياء الناسية للرب والمشغولة . الوالدة والمرض والشيخوخة والموت: األربعة
 .هذهبوضع الخطط لسعادة باقية في صحراء البؤس 

تقدم العلم يعني فهم . في الواقع، مجمل فلسفته الحياتية مستندة إلى هذا المفهوم. برحمة الرب يدري التيم الصفي بذلك دراية جيدة
 .الحقيقة المجردة وعدم الضالل بالجمال الزائل لهذا السراب

. مختلف وال بد أن يكون لدى الفرد حس بفهم ذلكالطاووس الحقيقي . طالق ألنها طاووس تقليد االالطبيعة المادية ليست جميلة على
المجانين وراء هذا الطاووس التقليد والتمتع به باإلضافة إلى من لديهم منظر متشائم للطاووس التقليد لكنهم يفتقرون إلى يركض 

 طلبة الثواب لكند هم الراكضون وراء الطاووس التقلي. كالهما موهوم بالطباع المادية: معلومات إيجابية عن الطاووس الحقيقي
مشمئزون بسراب السعادة في الصحراء ال. جهلة بالطاووس الحقيقي هم الفالسفة التجريبيونالذم الطاووس التقليد المقتصرون على 
 .ندماج في الفراغالمادية يطلبون اال

يس الطموح إلى التمتع بالطاووس التقليد يطلب الطاووس الحقيقي ول. لكن التيم الصفي ال ينتمي إلى أيا من هاتين الفئتين المحيرتين
هو فوق خدم الطبيعة المادية هؤالء ألنه . الموهومون أو التجربيون الخائبونطلبة الثواب لذا، هو خالف . شمئزاز االوال ذمه بدافع

 موكونَْد للرب تينالقدمين اللوتسيالجوهر هو . يبحث عن الجوهر وال يطلب التخلي عنه. يفضل خدمة الرب سيد الطبيعة المادية
 . ألنه أكثر التيم فطنةكسب ذاك الجوهر وليس الظل كولَِشكَْهَرالملك يطلب و

حساب  تيم صفي مثله من الرب سوى العمل لال يطلب لذلك،.  ال يخاف مطلق ظرف يصيبهموكونَْد أو ناراياَنالتيم الصفي للرب 
تفاق وال هو متلهف لدخول  االعليه زيارة العوالم الجهنمية بمحض ت تعيننانه ال يخشى إ. على الرغم من جميع المصاعب الرب

 سۤوتَْرـ في الكولَِشكَْهَرال يعنى بأي منهما وهذا ما يعبر عنه الملك . هذه العوالم تشبه القالع في الهواء عنده. ملكوت جنان السماء
 . تعبيراً لطيفا٦ً

 من اجل الثروة المادية أو األتباع أو زوجة جميلة أو أي من الطواويس التقليد  ال يدعو إلى اهللاكولَِشكَْهَرالتيم الصفي مثل الملك 
 .حيث يمتلك اشياء مثيلة فال يتصنع الخروج منها بالذموإذا وجد نفسه في وضع . المثيلة لعلمه بالقيمة الحقيقية لتلك األشياء

 كان ابن اقطاعي ثري وكان له زوجة جميلة وسائر اسباب ،تَنْياتْشايمن كبار مرافقي المولى  وْسوامّيُچ ْچهوناتَْهى داَسشْرۤيَل َر
 پانيهاتي للمرة االولى في  بترك صالته المادية ومصاحبته عندما التقاهتْشايتَنْيا إذن المولى وْسوامّيُچ ْچهوناتَْهى داَسَرطلب . العز

مره بعدم جدوى ترك الصالت الدنيوية ألسباب أرفض المولى قبول اقتراحه و.  ميال عن مدينة كلكتا٤٠عد قرابة وهي قرية تب
ينبغي للفرد التصرف خارجياً مثل دنيوي ويبقى مؤمناً . يجب أن يكون الشيء الحقيقي في قلب الفرد. ستغناء مصطنعاعاطفية أو 

عبور  أحد ال يستطيع. ية إذا وجد نفسه متورطاً في الصالت الدنيوداخلياً ابتغاء التحقيق الروحي مما يساعده على التقدم في الحياة
لذا، ينبغي للفرد تنمية التتيم .  ليس ممكناً إلنسان إعتياديراَم برحمة الرب َهنوماْن ما كان ممكناً لـ. قفزة واحدةبالمحيط الواسع 

 .ويستطيع على هذا النحو الوصول إلى الجانب اآلخر تدريجياًمن اجل عبور محيط الوهم بحب الرب بصبر 
.  ال يقلق نفسه حول ما يجري في الخطوة التالية من الوضع الماديهمع انئم اليقظة بعدم نسيان غرضه األقصى التيم الصفي دا

  .للرب في مطلق وقت القدمين اللوتسيتينعدم نسيان إلى  كولَِشكَْهَرلذلك، يدعو الملك 
تنسى . هذه هي طبيعة الحياة البشرية بالضبط. مذمةنسيان الفرد صلته بالرب والبقاء مغموراً بالتوق المادي هو أكثر انماط الحياة 

كل والنوم  بأمور األاالنشغاللذلك، تبقى دائمة .  الحياة الحيوانية أجناسعندما تولد في جنس منالنفس صلتها بالرب بالكلية 
مختلف وكالء القدرة .  تشجع على حياة النسيان تلك بحالة إقتصادية رفيعة لألكل وغيرهحديثةالحضارة ال. والجماع والدفاع

ع بذرة الوعي الرباني وهذا محال ألن حتى وإن كانت الظروف تخنق الوعي الرباني لبعض قتالالخارجية ينسقون دعاية واضحة ال
على قتل النفس  أحد ال يقوى. وكذلك صفاتها الروحية األصيلةباألصل هوية النفس غير قابلة للهالك . الوقت فال يمكنها قتله

يستطيع الفرد قمع هذه . ذكر الرب والرغبة بخدمته هي الصفات الروحية للنفس الروحية. صفاتها الروحيةقتل  الروحية وال
الصفة الروحية لخدمة الرب بدافع االلفة العلية . الصفات الروحية بالوسائل المصطنعة لكنها ستنعكس على مرآة الوجود المادي



 ةماعالج والوطنالحب المزعوم لألشياء المادية بما فيه حب . ي مختلف الصور فماللخمرة والنساء والاسينعكس في صورة حب 
لذلك، موقف الملك . بمثابة مؤهل فوقي للمتحضرين هو مجرد ظل حب اهللا الكامن في كل نفسالفرد  الذي يقبل به ةعائلالدين أو الو

  .يل هللا إلى حب مزعوم لألشياء الماديةحبه األصبانحدار  ألنه ال يريد السماح ،نفس طليقةموقف  هو كولَِشكَْهَر
ندماج في المطلق  يطمحون إلى اال الذينْزۤيانۤيْچالـعلى خالف . تعني والدة تلو والدة و بالغة الداللة هناِڤىِڤى ْبَهْبَهكلمات مثل 

أن والدته ونشاطاته ) ٩\٤ ( چۤيتاْبهَچڤَْد في كِْرشَْنيقول الرب .  لقطع التناسخ فالتيم الصفي ال يخشى مطلقاً من التناسخالشخصيال
 ولدوا مرات غزيرة في السابق لكن الرب يذكرها جميعها على أْرجوَنيقول الرب في الفصل عينه أنه و ). ڤْياْمدي(جميعها علية 

انها ت الرب بناء على نسييال يوجد فرق عند الرب بين الماضي والحاضر والمستقبل على خالف النفوس التي نس. أْرجوَنخالف 
الوالدة والموت . راسخة في التعاليهي  ،اًمومالزمته دمما يعني  الرب دوماً لكن النفس التي تذكر. الماضي وجهلها بالمستقبل

 .  ومضات عابرة ال تؤثر في وجوده الروحيليست سوى سواء عند تيم مثيل لعلمه أن مثل تلك األحداث 
 ذلك. تمسك القطة كل من صغارها وفريستها بفمها. عتيادي اإلنسان االم وموتيمكننا ضرب مثل عام لتوضيح الفرق بين موت التي

 . لصغارهاة فيما انه عناية مسرؤلممساك القطة بالفأر هو ضربة الموت المإ. مساك قد يبدو شبيهاً لكن ثمة بون شاسع بينهمااال
عتيادي حسب ما  اإلنسان االموتيحدث . ود الماديعتيادي ورحيل التيم عن مشهد الوج اإلنسان االكذا، يوجد بون شاسع بين موت

عائلة من ، والدته في عائلة صالحةالتيم يضمن . لكن الحالة مختلفة عند التيم. قدم من خير وشر العمل الذي يقرر والدته التالية
 تتاح لوليد عائلة مثيلة فرصة ممارسة . حتى وإذا قصر عن إكمال خدمته التتيمية)ايشْياْزڤ(تجار  التيم العلماء أو عائلة ةْبراْهَمنَالـ

 .الخدمة التتيمية وتحسين حالته الروحية
يضللون بالعشرة السيئة ويسقطون ضحايا الملذات . تهمافي هذا العصر الحديدي يسيئون استعمال ثروأبناء األثرياء لسوء الحظ، 

الرب كيال ينسى قدميه اللوتسيتين مطلقاً في مطلق والدة  إلى كولَِشكَْهَريتضرع الملك . وضاعهم الروحيةأالحسية بدال من تحسين 
لذلك، ال سؤال إلى . كمل الخدمة التتيمية يرجع حتماً إلى الرب دون شكأالتيم الذي . من اجل النجاة من عشرة سيئة مثيلة مقبلة

لكن إذا .  من العلم أو الثروةوكما مر، التيم الذي يقصر عن الكمال يضمن والدته في عائلة على جانب كبير. والدته أو موته
 حتى دون ان تتاح  للرب دوماً فتلك النعمة تفوق أي عدد من المقتنيات الماديةالقدمين اللوتسيتينتحقيق نعمة ذكر التيم استطاع 

 الذكر هذا. الذكر الدائم السم الرب وشهرته وصفاته وغيره يبطل جميع الرذائل تلقائياً ويستحضر بركات الرب. رفعة النسب له
 .الدائم للقدمين اللوتسيتين للرب غير ممكن سوى عند إنشغال الفرد في خدمته العملية

 الدائم في خدمة االنشغاللذلك، التيم الصفي ال يطلب المال من الرب مطلقاً وال األتباع أو حتى زوجة جميلة بل يقتصر على طلب 
 .المقبلين في الخدمة التتيميةذاك ما ينبغي ان يكون شعار الحياة لمجمل الطالب . الرب

 ٤ سـۤوتْـَر
 ِهتُوه-ڤَڤَنْْدڤَْم أْدڤَنْْدڤَ تْشََرنَيُّوْر ْدڤَنِْدى تَناَهْم 

 ِنتوْمَپپي َهِرى ناَركَْم ناچوروْم أپاكَْم كوْمْبهۤي
 پي َرنْتوْملَتا نَنَْدِنى نا-تَنو-ْمِردو-رامانَنَْد رايا-اَرْمۤي

 ڤَنْتَْميىياْم ْبَهڤَِنى ْبهاڤَْبَه-ِڤى ْهِرَدياْبهاِڤى ْبها
 المفردات

—پاكَْمكوْمْبهۤي ؛للسبب--ِهتُوه ؛تحرير من األضداد—ڤَڤَنْْدأْد ؛على زوج—ڤَْمڤَنْْدْد ؛للقدمين اللوتسيتين—تْشََرنَيُّوه ؛لك--ڤَتَ ؛أدعو--ڤَنِْدى ؛أنا--أَهْم ؛ليس--نَـ
 ؛الجنس اللطيف --راما ؛بالغ الجمال—اَرْمۤي يتجنب؛--ِنتوْمَپا ؛ليس--نَـ ؛جحيم--ناَركَْم ؛َهرييا —َهِرى ؛سواء--پيأ ؛األقسى--چوروْم ؛كوكب الزيت المغلي

في —ڤَِنىْبَه ؛لقلبي--ْهِرَديا ؛رجعات مختلفة—ِڤىْبهاِڤى ْبها ؛للتمتع--َرنْتوْم ؛وليس--پيأ-َن ؛في رياض الجنان—نَنَْدِنى ؛-أبدان كالعرائش-لَتا-تَنو ؛ناعم--ْمِردو
 .عليك--ڤَنْتَْمْبَه ؛عسى أن أثبت—يىياْمڤَْبها ؛ببيتال

 الترجمة
، ال أدعو إلى قدميك اللوتسيتين للنجاة من أضداد الوجود المادي أو المصائب الرهيبة لجحيم َهِريايها الرب 

يتين حتى ال ادعو إلى قدميك اللوتس. وال للتمتع بالنساء رقيقات الجلد اللواتي تأهلن جنان السماء. پاَككوْمْبهۤي
 .يتسنى لي سوى ذكرك في اعماق قلبي رجعة تلو رجعة

 التفسير



 . فيما يتفاوت إيمان المؤمنون بهشخصية اهللا العزيزليس لدى المالحدة إيمان ب. المؤمنون وسواهم: ثمة فئتان من البشر
 الماديون -١: ربعة فئاتأيصنفون إلى . ةعمارهم السابقأيمان بناء على سيئاتهم الغزيرة في عمرهم الحاضر و االالمالحدة عديمو

 على الرغم من رفعة اماۤي المحيرون بالفتنة الخارجية -٤.  الحمقى من الدرجة االولى-٣.  اآلثمون الفاسدون-٢. فظاظاال
ء إلى قدميه  فماذا يقال عن رفع الدعاشخصية اهللا العزيزمن بين تلك الفئات االربعة من المالحدة يؤمن ب أحد يوجدال . دراساتهم
 ؟اللوتسيتين

عمال صالحة أتفاق بل نتيجة قضاء  االال يحرز الفرد حياة إيمان بمحض. المؤمنون إلى اهللا جلباً ألغراض مختلفةيدعو في المقابل، 
. لي المستطلع عن العلم الع-٣.  الواقع في ضائقة-٢. الفقير: ربعةأالمؤمنون . غزيرة في كل من عمره الحاضر وأعماره السالفة

لكن التيم الصفي فوق هذه الفئات االربعة من . الفالسفة والمستطلعون خير من الفئة االولى والفئة الثانية. صيل الفيلسوف األ-٤
 .المؤمنين ألنه على الصعيد العلي

ال لكن .  الماديةفضل بينما الواقع في ضائقة مادية يطلب الخالص من ضائقتهأيدعو المؤمن المحتاج إلى اهللا جلباً لمستوى حياة 
يعرف . المستطلع والفيلسوف حل مشاكل دنيوية بل القدرة على معرفته كما هو ويطلبان قربه من خالل العلم والمنطقيطلب 

 .مثالهما غالباً بطلبة العلم باهللا والنفسأ
لخالص من ى الإ يدعو ،ئقة ماديةيتوجه المحتاج إلى اهللا لتحسين معاشه ألنه ال يعلم سوى التشبعة الحسية فيما ان الواقع في ضا

 .هذه الحياة مقصودة للعودة إلى العالم المطلق، ملكوت اهللا. مثالهما بقيمة الحياة البشريةأيجهل . ضائقته
التيم الصفي يتلقى . التيم الصفي ليس محتاجاً وال في ضائقة كما انه ليس فيلسوفاً تجريبياً يطلب قرب اهللا بناء على علمه الناقص

 الخدمة التتيمية تحت هداية االسياد حدود باهللا من المصدر الصحيح، السلسلة المريدية للمحققين الذين التزموا بأحكام والعلم
 العلية هللا من خالل المدارك الحسية المحدودة غير ممكن لكن اهللا يكشف عن ذاته لتيمه الصفي قدرةالعلم بال. الروحيين الثقات

 . التي يقضيها إليهبالتناسب مع الخدمة التتيمية
األعمال . طلبة الثوابوبناء عليه، ال يتشوق إلى رفع شأنه بمستويات الفالسفة التجريبيين والمكتئبين أو .  تيم صفيكولَِشكَْهَرالملك 

عمل ل اثوابنتظار االصالحة قد تحمل المخلوق الدنيوي إلى درب التحقيق الروحي لكن قضاء الخدمة التتيمية إلى الرب ال يحتاج 
ال هم له سوى خدمة الرب وهو دائم . التيم الصفي ال يفكر من باب الكسب أو الخسارة الشخصية لتسليمه التام للرب. الصالحة
قلب التيم الصفي مفعم دوماً بأفكار تتعلق . خدمة الرب عين ذاته ألنه مطلق.  الربمقامب، قلبه بلهذا الس.  بتلك الخدمةاالنشغال

 .لتي تنعم على التيم الصفي من خالل الوساطة الشفافة للسيد الروحيابتنفيذ خدمة الرب 
البرهان على سالمته هو إيمانه الراسخ باهللا . السيد الروحي في خط السلسلة المريدية هو ابن اهللا أو بكالم آخر، الممثل السليم للرب

ة ثقة المطلقة ال يمكن أن يصبح سيداً روحياً الشخصيال المؤمن بالوحدة .ة المطلقةالالشخصيالذي يحميه من كارثة فلسفة الوحدة 
انه ينشر رسالة الرب بوصفه وكيله المعتمد وال صله له بالتشبعة الحسية .  هو خدمة الربثقةألن الغرض الوحيد للسيد الروحي ال
 ألن خدمة مثيلة الشخصيى رب قضاء الخدمة التتيمية إل أحد ال يستطيع. ة المطلقةالالشخصيأو الجدلية الدنيوية لجماعة الوحدة 

في الرب ندماج  اال يفترض بالتيم المزعوم،ة المطلقةالالشخصيفي مذهب الوحدة .  صلة شخصية متبادلة بين الخادم والسيدتطلبت
 .وخسارة فرديته
الوحدة المطلقة تسمى  و يعنون على األخص بتجنب الطريقة التي تنتهي إلى اندماجهم في اهللاكولَِشكَْهَرمثال الملك أالتيم األصفياء 

التيم الصفي يذم وحدة مثيلة مع اهللا . شكال النجاة البالغ عددها خمسةأبغض أ هي ڤَڤَنْْدأْد. ألنها مجرد عملية انتحارية) ڤَڤَنْْدأْد(
 .سوء من الجحيمأعلى انها 

ه العلية وإذا رفضت النفس تسلياتم بيوسع الرب ذاته إلى شقوق تامة لينع. النفس شق من الرب بوصفها امتداد قدرته البينية
نتحار بدال من العيش مع والده  االاقدام االبن علىب شبيهها خيار الفناء في اهللا اليدلجة العلية في البهتسلياتالمشاركة في تلك ال
ية حميمة مع والده والتنعم  يضحي االبن بالسعادة التي كان بإمكانه أن ينعم بها بصلة ود،نتحار االقدام علىباال. بموجب احكام الوالد

 . يرشدنا لتجنب هذه الزلةكولَِشكَْهَر التيم الصفي يتجنب دوماً سياسة اجرامية مثيلة والملك .بملكية والده
عمال مصانع الحديد والفوالذ يعانون من المصائب . پاَككومْبهۤينقاذه من جحيم كما يقول الملك أن سبب دعاءه إلى الرب ليس ال

لذا، وضع شخص في وعاء .  تعني يغليپاَك تعني وعاء وكلمة كوْمْبهيكلمة . پاَككومْبهۤيهل جحيم أصائب التي تصيب الشبيهة بالم
 .پاَككومْبهۤيمن الزيت المغلي يعطي فكرة ما عن عذاب جحيم 

أن تلك التدابير   اإلنسان يظن،ثمة تدابير جهنمية ال تحصى في الحضارة العصرية المزعومة وبرحمة الفتنة الخارجية للرب
 والقائمون على إنشاء تلك المصانع پاَككومْبهۤيالمصانع العصرية المجهزة تماماً بأحدث المكائن هي جحيم . الجهنمية هي حظ كبير

في هذه " الرخية"يديهم، تعيش األوضاع أغالبية العمال المستغلة على . قتصادي االيعتبرون وجودها ال غنى عنه لتقدم الرخاء



 الشبيه بمصانعهم بعد وفاتهم بقانون العمل پاَككومْبهۤيصحاب هذه المصانع انهم سيصبحون عماال في جحيم أ لكن ما يجهله المصانع
 ).ْرَمكَ(

.  من هذا القبيل التيم الصفي ال يطلب من اهللا شيئاًلكن.  حتماً ويطلب هذه النعمة من اهللاپاَكۤيكومْبهالفطين يطلب النجاة من جحيم 
ال .  على حد سواءپاَكۤيكومْبه ينظر إلى سعادة جنان السماء والبهجة العلية للفناء في اهللا ومصائب جحيم ناراياَنفي للرب التيم الص

 برحمة پاَكۤيكومْبهيستطيع التيم الصفي تعديل الوضع حتى في جحيم . نشغاله الدائم بالخدمة الودية العلية إلى الرب بأي منها الىيعن
 . َهىنْطْايكوڤاهللا ويحوله إلى 

حتى يالزم اهللا النفس لذلك، ). َپَرماتْما( الذات العليا المحلية بوجه أن اهللا يالزم كل نفس ِڤديةالـ وسائر األسفار ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في 
ائية عن الهواء بمنأى عن هذه الظروف الجهنمية بقدرته العلية كما تبقى السماء ناهللا لكن يبقى . پاَكۤيكومْبهوإن كان مصيرها جحيم 
 .مع انه يبدو ممتزجاً بها

 َهىنْطْايكوڤالتيم يحيا في . التيم الصفي هللا في مطلق مكان في هذا العالم المادي ولو بدا انه يحيا مع المخلوقات الدنيويةال يحيا كذا، 
ميع الظروف الدنيوية واإلقامة في العالم القدرة العلية التي تتيح له النأي عن جبعلى هذا النحو، ينعم اهللا على تيمه الصفي . بالفعل

 علم أو دون علم لكن اهللا يعنى بتيمه بمقدار عناية االم الدائمة بطفلها الذي ال حول له ال يطلب التيم تلك القدرة عن. الروحي أزلياً
 .بدونها

اوتة من النساء على مختلف كواكب ثمة درجات متف. ة الحسناوات رقيقات الجلدصحب يرفض كولَِشكَْهَرالتيم الصفي نظير الملك 
لكن جمال نساء كواكب السماء . كما توجد درجات متفاوتة من النساء على األرض التي ينعم بها مختلف درجات الرجال. الكون

خير تلك األماكن هي . فوق جمال نساء هذا الكوكب بماليين المرات كما يوجد عدد كبير من بيوت اللذة حيث يمكن التمتع بهني
 ينعم المالئكة عموماً بصحبة .نَنَْدَنفي جنان  )ْپَسراْزأ( يستطيع الالئقون التمتع بتشكيلة من الحوريات .َچڤَْرْس على كوكب نَنَْدَننان ج
زاء مالئكة أشبه بعود قش أن و لكن هؤالء الملوك والنواب. على الوجه الذي نعم فيه كبار ملوك المغول والنوابون بحريمهمْپَسراْزآ
 .  التي تقع في السماء الثالثة من الكونلُوَكَچْرڤَْس

. الحالة السقيمة المتمثلة بالوجود الماديالنفس تستغل تلك النزعة في لكن . النزعة الكامنة إلى المتعة موجودة في قلب كل نفس
 بعدم التمتع  اإلنسانشاْستَْرْزالـلذلك، تنصح . مهايأةكلما زادت من مرضها المتمثل بحياة التطول مدة سجنها في الوجود المادي 

 على هذا الوجه، سينقص. سوى بالمحسوسات الالزمة للحفاظ على عافية البدن المادي ورفض المحسوسات ابتغاء التشبعة الحسية
 .ال يمكن فرض ذلك بالقوة بل يجب أن يكون ذلك خيارياً.  نزعته إلى الملذات الحسيةاإلنسان

 بالخدمة التتيمية بتقييد حواسهم االنشغاللذا، ال حاجة لمن سبق لهم . مجرى قضاء الفرد للخدمة التتيميةتقييد مثيل ينمو تلقائياً في 
 ال يطلب الملذات الحسية وال بذل الجهد لحصر حواسه بل جل مطلبه هو كولَِشكَْهَرلذلك، التيم الصفي مثل الملك . إصطناعياً
 . انقطاع بالخدمة الودية العلية إلى الرب دوناالنشغال

 ٥ سـۤوتْـَر
 ِچىَپْبُهوڤَ كاُمونيتْشَيى ناي-ڤَسوناشْطْها ْدَهْرِمى نَـ 

 َپْمكَْرمانورۤو-ڤَْرپۤوڤَْن َچڤَتو ْبَهڤْياْم تَْد ْبَهياْد ْبها
 پيأَجنْمانْتَِرى -ْپراْرتْْهياْم َمَم َبهو َمتَْم َجنَْمِاتَتْ 

 َهكْتيْر أْستوتا نيشْتْشَال ْبَچ-َچيو-پاداْمْبُهوروَهى-ڤَتْتْ
 المفردات

 ؛كلما--ياتْ ؛للتشبعة الحسية—ِچىَپْبُهوأو-كاَم ؛وال حتى—ڤَاي -ـنَ ؛لجمع--نيتْشَيى ؛للمال--ڤَسو ؛وال--نَـ ؛للتدين--ْدَهْرِمى ؛عناية خاصة—اشْطْها ؛وال--نَـ
من —َمَم ؛يتعين طلب—ْپراْرتْْهياْم ؛هذا--ِاتَتْ ؛حسب--َپْمأنورۤو؛أعمالي--كَْرَم ؛قساب--ڤَْرپۤو ؛أيها الرب—ڤَْنَچْبَه ؛ليقع--ڤَتوْبَه ؛ذاك--تَتْ ؛محتم--ڤْياْمْبها

 ؛في الزوج—َچيو ؛قدمين لوتسيتين—اْمْبُهوروَهى-پاَد ؛خاصتك--ڤَتْتْ ؛حتى--پيأ ؛أثناء--انْتَِرى ؛رجعة تلو رجعة—َجنَْم-َجنَْم ؛منشود جداً—َبهو َمتَْم ؛جهتي
 .موجود—أْستو ؛تتيم--ْبَهكْتيه ؛خالص--نيشْتْشَال ؛يستقر--تاَچ

 الترجمة
 كما هو مقدر حسب ما قدمت صيبنيلت. لتمتع بالتشبعة الحسيةاال تعلق لي بالدين أو جمع المال أو ! يا ربي

قضي خدمة تتيمية خالصة إلى قدميك أدعني : لكنني اطلب هذه البركة التي انشدها أكثر ما يكون. من سيئات
 .تلو رجعةاللوتسيتين رجعة 



 التفسير
كل والنوم والدفاع والجماع ويبدأ بتنمية المبادئ األتي قوامها  نحو الوعي الرباني عندما يتخطى الحياة المادية الفظة ال اإلنسانيتقدم

عي مراحل الو. دون أي تحقيق عملي يزداد تطور هذه المبادئ إلى وعي ديني يفضي إلى تشكيل مفهوم خيالي حول اهللا. األخالقية
 .الرباني تلك تدعى التدين الذي يعد رخاء مادي متفاوت الدرجة

. شكاال مختلفة من الكفارات جلباً للنفع الماديأ ويوزع الصدقات وينجز قرابيناإلنسان الذي يطور هذا المفهوم الديني يقضي ال
لذلك، يقضون . لحسية تستلزم الرخاء الماديالتشبعة ا. شكالهاأغراض المتدينون المزعومون هؤالء هو التشبعة الحسية على أمنتهى 

  .الطقوس جلباً للنفع المادي من مال وشهرة وسمعة طيبة
 أن الشيء شاْستَْرْزالـتقول .  التي تعني ما يالزم النفسْدَهْرَم باللغة السنسكريتية ييطلق على الدين األصل. لكن الدين األصيل بائن

تلك الخدمة العلية الباقية إلى . كِْرشَْنوالغرض الصحيح لهذه الخدمة هو الحق المطلق العظيم المالزم للنفس هو قضاء الخدمة الباقية 
 -٤.  التشبعة الحسية-٣. قتصادية اال التنمية-٢. عالهأ التدين الذي تقدم ذكره -١: اهللا تنحرف في األوضاع المادية وتتخذ شكل

 .لخيبةنكار جميع المنوعات المادية بدافع ااالنجاة أو مسعى 
هو كمال الدين تحقيق الرضى التام للنفس الروحية .  أو التشبعة الحسية أو النجاةةقتصادي االلكن الدين األصيل ال يتأوج في التنمية

عند توجيه النفس خدمتها الباقية إلى الحي العظيم . وال يتحقق سوى بقضاء الخدمة التتيمية إلى الرب وراء المدارك الحسية المادية
لذلك، ال تستهدف حتماً أي شكل من المجازاة المادية . خدمة علية مثيلة تفوق حتى النجاة. مادي عائقال يعيقها ي فخدمة مثيلة األزل
 . نفع أو الشهرةأو ال االسم مثل

  الفهم أنوالشهرة والنفع وهي مطلب القاصرون عن االسم المنشغل بالخدمة الودية العلية إلى الحي العظيم يحقق حتماً التجرد عن
لذلك، التيم الصفي . وشهرة وعز اهللا اسم :لجوهرعروض اهي والشهرة والنفع المادي  االسم . الحقلوالشهرة والمال ظالاالسم 
قتصادية والتشبعة الحسية أو النجاة  اال المهتدي بموقف الخدمة العلية ال ينجذب إلى تلك الظالل مثل التدين والتنميةڤَاسوِدڤللرب 

 .اماۤيبائل وهي آخر ح
فتقارهم إلى الماديون متعلقون بالصحف اليومية ال.  ملكوت اهللا وتسبيحهاةغرض قضاء الدين الحق هو تحقيق التعلق بسماع رسال

 . الطاقةهدر اهللا دون عناء قضاء الطقوس التي تةالدين الحق ينمي هذا الوعي الروحي والتعلق برسال. الوعي الروحي
ارسة الدين بغرض تحسين حالته المالية وال انفاق ماله في التشبعة الحسية وال ينبغي أن تدفعه خيبة تدبير لذلك، ال ينبغي للفرد مم

 ينبغي للفرد العمل لمجرد كسب قوته بهدف التقصي عن األغراض القطعية .وضاع الماديةالتشبعة الحسية إلى طلب النجاة من األ
 .بكالم آخر، ينبغي لإلنسان التقصي عن الحق المطلق. حسية على درجاتهاالتشبعة الفي بدال من انفاق ثمار عمله الشاق 

درجات  أرفع الذي يحرز. شخصية اهللا العزيز المحلية وَپَرماتْما و الالشخصي ْبَرْهَمْن: يتم فهم الحق المطلق على ثالثة مراحل
 . تلقائياًكولَِشكَْهَر، يدعو دعاء الملك شخصية اهللا العزيزالمتمثل بالتحقيق الروحي 

خدمة تتيمية مثيلة ليست . ال يبلغ صعيد الالمباالة بالمقتنيات الزائلة ذات الطبيعة المادية سوى المنشغل بالخدمة التتيمية إلى الرب
 الممارسات. ِڤديةالـمحرومين بل وسيلة فعلية لتحقيق اهللا متميزة بالعلم التام والتجرد التام ومبنية على األسفار لاختالق فكري 

.  ليست موثوقةَپنْتْشَراتَْرْز و اترانوپالـ وْسْمِرتي و شْروتي مثل ِڤديةالـسفار  األحدودالتتيمية المزعومة التي ال تستند إلى أحكام و
يتأهل تيم الرب . كثر من ازعاج على درب التحقيق الروحيأتنصحنا النفوس المحققة برفض ممارسات تتيمية زائفة مثلها ال تعدو 

 غير حافالً بعدد الرجعات التي سيتعين عليه المرور بها ِڤديةالـ المخلص بخدمة الرب بموجب تعاليم األسفار االنشغالعند تدريجياً 
 .لتحقيق لياقته

 ٦ سـۤوتْـَر
 ڤاُسوڤا َمماْستو ڤي ڤي ڤا ْبهودي

 ْپَركاَمْمڤا نََركانْتََك نََرِكى 
 ڤينْداوشاَرداَر-ريتَڤَْدهۤيأ

 اميپي تْشينْتَۤيأى تْشََرناو ِتى َمَرِن



 المفردات
-َكنََر ؛أو--ڤا ؛في الجحيم—نََرِكى ؛مقام—ڤاَسه ؛قد يكون—اْستو ؛لي--َمما ؛أو—ڤا ؛على األرض موطن البشر—ڤيْبهو ؛أو--ڤا ؛في موطن المالئكة—ڤيدي

 ؛خاصتك--ِتى ؛القدمان اللوتسيتان—تْشََرناو ؛أزهار اللوتس—ڤينْداواَر ؛فصل الخريف—شاَرَد ؛تحدى--ريتَڤَْدهۤيأ ؛كيف تشاء—ْپَركاَمْم ؛يا قاتل الجني نََرَك—انْتََك
 .عسى أن أذكر—اميتْشينْتَۤي ؛حتى--پيأ ؛عند الموت—َمَرِنى

 الترجمة
ال .  اسكن سواء في موطن المالئكة أو موطن البشر أو الجحيم كيف تشاءلعلي! نََرَك جنيرباه، يا قاتل ال
الموت قدميك اللوتسيتين اللتان يتحدى جمالهما زهرة اللوتس النامية في موسم أذكر عند لحظة  ادعو سوى ان

 .شََرتْ
 التفسير

 تهاأو وضاعمنزلته قتصادية والتشبعة الحسية أو النجاة وال يحفل برفعة  االكما تقدم، ال صلة للتيم الصفي بالتدين الدنيوي والتنمية
ال يخشى الذهاب إلى الجحيم من اجل خدمة الرب وال يسعده العيش في الجنان دون . الجنان والجحيم سواء عنده. في الوجود المادي

جمل أزهار اللوتس في العالم أ للرب اللذان يتحدى جمالهما القدمين اللوتسيتينفي مطلق الظروف، وعيه ثابت على . خدمة الرب
 . الدنيوي

 أن اهللا يقبل كل ما يقدم إليه بتتيم َمنْتْراتْ شْروتيتعلن . يرهاه وغتسلياتالمعارضة عائدة إلى تعالي صورة الرب واسمه وصفاته و
يصف .  أيدي ويتحرك في كل الوجود مع انه دون ارجل ويبصر في كل مكان وأي مكان دون عائق مع انه دون عيوندون همع ان
 على الرؤية والسمع واألكل تانعينا اهللا قادر. العين الدنيوية ترى لكنها ال تسمع.  أن كل حاسة من حواس اهللا مقتدرةَسْمهيتا-ْبَرْهَم

ال حاجة له إلى . لقاء نظرة عليهااالطبيعة المادية بمجرد يغرس بذور األحياء في  أنه  شْروتياتَْمنْتَْرتقول . نجاب الذرية وغيرهاو
 .ليصبح أبو األحياءنجاب األحياء في رحمها مضاجعة الطبيعة المادية ال
اهللا . طالق اال ليست صالت مادية علىااألبوية أو البنوية أو سواهأكانت  بتيمه غير المنحصرين سواء لذلك، مطلق صلة تربط اهللا

ذه الصالت هالفالسفة فقراء العلم ال يعقل . روح صفي وال يمكن لمطلق نفس إقامة صلة باهللا سوى في حالتها الروحية الصفية
لذا، يقتصرون على التخمين من باب نفي الصالت المادية مما . طالق االالموجبة التي تربط اهللا وجميع النفوس الروحية على

 .يقودهم إلى تبني مفهوم التجريد
 ومع .يال يقول أن كل شيء مادي خيال. بكل من المادة والروحدري دراية تامة  يكولَِشكَْهَرفي المقابل، التيم الصفي مثل الملك 

 بأن جميع الكواكب من ْبهَچڤَْد چۤيتايفهم التيم الصفي بيان . ماء فنزوال إلى الجحيمبشيء مادي سواء من جنان السله  صلة  ال،ذلك
علم تام بالحياة على لذلك، التيم الصفي .  في الكون تخلو من البهجة الروحية التي تتوق األحياء إليهاْبَرْهَم لُوَك اعالها حتىأدناها 

بكالم آخر، العلم الروحي الذي يملكه التيم ال يتيح له .  باهللا بوقت واحديرفض الصالت المادية ويطور صلته الروحيةوالروحية 
 الذي يعبر عنه كولَِشكَْهَرهذا هو مفهوم الملك .  أيضاًرفض الوجود المادي فحسب بل يزوده بفهم الوجود الروحي الباقي الموجب

 .في هذا الدعاء
 ٧ سـۤوتْـَر

 ڤَ َسنْتَتَْمَهريْم ِاامي تْشينْتَۤي
 موديتانَناْمبوَجْم-هاَس-َدَمنْ
 َپَرْمَپراتْ تَنَياْم -َپُچو-نَنَْد

 ڤَنْديتَْم-ڤِْرنَْد-موني-ناَردادي
 المفردات

-نَنَْد ؛انقدماه اللوتسيت— اْمبوَجْم-انََن ؛بهيج--موديتَ ؛بابتسامة--هاَس ؛لطيف--َمنَْد ؛دوماً--َسنْتَتَْم ؛بالفعل--ڤَِ ؛َهريعن الرب —َهريْم ؛أعتقد--اميتْشينْتَۤي
 ..عبد—ڤَنْديتَْم ؛جميع الحكماء—ڤِْرنَْد-موني ؛ابتداء بناَرَد— آدي-ناَرَد ناَردادي ؛الحق المطلق العظيم—َپَرْمَپراتْ  ؛ابن--تَنَياْم ؛البقار نَنَْد—َپُچو

 الترجمة
لعظيم معبود هو الحق المطلق ا.  الذي يتسم وجهه اللوتسي البهيج ببسمة لطيفةَهريال أنقطع عن ذكر الرب 

 .نَنَْد مع انه ابن البقار ناَرَدكبار الحكماء مثل 



 التفسير
حياة نسيان طبيعتنا الروحية . النفس المهيأة أزلي السعادة على خالف كِْرشَْنالرب .  بذكر اهللا وذكر سعادتهكولَِشكَْهَريسعد الملك 

 ضمانةهل من : ْبَهْجهوْم ِرى َمَن عن ذلك في قصيدته بعنوان  داَسڤينَْدُچويعبر الشاعر ). َهىسوك-َپَلتْشَ (ال ترضيهي لذة زائلة 
لذلك، ينبغي لك . راد عائلته؟ هذه الحياة متقلبة مثل قطرة من الماء على بتلة زهرة لوتسأفوالده وأ أو شبابه أو في مال اإلنسان

 ."َهِرى للرب القدمين اللوتسيتينخدمة 
 انَنَْديتْني والمولى يانْتْشايتَ آخر يعبر عن سعادة اهللا في قصيدة يخاطب بها المولى ڤّيڤايشْنَاعر  هو شهاكوَرطْ داَس نَُروتََم َلۤيشْر

لعلي . اتوجه إليك ألنني أكثر الجميع كآبة والبهجة تبدو عليك دوماً. ، انت تنعم بالبهجة الروحية دوماًانَنَْدنيتْيحبيبي المولى : بالقول
 .)و آمي َبُدو دوْهكْهّيُرڤَلُوكََن كُُوپاّي كِْرسوكْ-ْپِرمانَنَْد نيتْيانَنَْدْپَرْبهو ها ها (ت بلحظي إذا تلطفاشعر بالسعادة دوماً 

هذا هو المستوى الفعلي .  دوماًَهِرى في هذا الدعاء عن حبه العفوي حيث يتخطى التيم الطقوس ويذكر الرب كولَِشكَْهَريكشف الملك 
): ٣ (شيكْشاْسطََك في تْشايتَنْيايوصي المولى . القدوسلالسم الذكر الدائم هللا ممكن بالتسبيح الدائم ذلك . للسعادة في الخدمة التتيمية

-آنَنْداْمبوْدهي(زدياد مثل محيط دائم التوسع سعادة الرب دائمة اال). ياه َسداَهريهۤيْرتَنۤيك(القدوس دون انقطاع  االسم ينبغي تسبيح
 .تصال بالرب في ذاك المحيط ألن طبيعته األصلية هي أن يكون دائم البهجة باالوص، والحي مقصود للغ)ڤَْرْدَهنَْم
، ويمتد بوجه َهىنْطْايكوڤ رب كِْرشَْن. َپُچونَنَْد  بصفة ابن كِْرشَْنالتي ال تحد عند وصفه الرب  السعادة إلى كولَِشكَْهَر الملك يلمح

 في هذا ْدهاَم-َنڤَِرنْداڤْجاء إلى . َنڤَِرنْداوَك ڤْولُُچ صبي بقار في و األصلي ههجهلكن و.  وسواهاڤَتاَرْزأ-پوروشَ  وڤْيوَهى-تْشَتوْر
رهم الرغبة بخدمة الرب وعتملت في صدا. العالم لتبادل الود مع تيمه األصفياء هنا الذين رغبوا بحبه بصفة أصدقاء وآباء وعشاق

بكالم آخر، ". مراكمة أكوام من األعمال الصالحة:"كِْرشَْن في كتابه وپاَدشْرۤيَل ْپَرْبهبصلة حميمة وحققوها في نهاية األمر كما يقول 
 . على مدى أعمار غزيرة من الخدمةهمال تتيمهم بحبتكام بعد هشخصياً ليتبادل معنزل 
 كِْرشَْن و. عادي طفل ثلم رأسه، على الخشبي أبيه نعل بحمل أحياناً يبهج أبويه كِْرشَْن لمثال،ل. نَنَْد َمهاَرَج بوجه ابن كِْرشَْنتمتع 
 ذات . قصر مع عدد معادل من الملكات١٠٨ ألف و ١٦ضاهى في ي ال عز حيث أقام في اَركاڤْده الرائعة في مدينة تسلياتيتمتع ب

 بالدهشة ووصفه موني ناَرَدعندئذ، أصيب . شتى المشاغل في قصورهب وشاهده منشغالً اَركاڤْد الرب في موني ناَرَد مرة، زار
 . كل عزمصدر

 الرب هي محيط تسلياتجميع . اَركاڤْده الفخمة في تسليات وَنڤَِرنْداڤْ الساحرة في القرية البسيطة كِْرشَْن تسليات بين تناقض يوجد ال
 حتى من يذكر الرب دوماً سينسى كل شقاء مادي  إذه الغزيرة يغوص في ذاك المحيطتسلياتوالتيم الذي يذكر الرب في . السعادة
 .في هذا العالممتواجداً لملكوت الروحي حتى وإن كان ويدخل ا

 ٨ سـۤوتْـَر
 ِنىمۤي-ِنتَْر-َسُروِجى كانْتيَمْن-تْشََرَن-كََر

 ِچىماْر-چاْدَهىأاكوِلى ڤْۤي-تْشيڤۤي-موشي ْبهوَج-شَْرَم
 ْچَهْمَجالو-يا ِتُجوپۤياچاْهۤيڤيَسَرسي -َهري
 ميَپريكْهينَّه كِْلشَْم أْديا تْياجا-َمرو-ڤَْبَه

 المفردات
 ؛ذراعين--ْبهوَج ؛ينهب--موشي ؛انهاك--شَْرَم ؛الذي السمك—ِنىمۤي ؛عيون--ِنتَْر ؛يلمع--َمتْ-كانْتي ؛اللوتس خاصتها—َسُروِجى ؛وأقدام--تْشََرَن ؛أيدي--كََر
يشرب —ياآپۤي ؛بالغوص--چاْهياڤي ؛في البحيرة—َسَرسي ؛َهريالرب —َهري ؛الذي حركة—ِچىماْر ؛ال يسبر غور—چاْدَهىأ ؛مهتاج--اكوِلىڤْۤي ؛باألمواج--تْشيڤۤي

 .سأترك—تْياجاْم ؛اليوم--أْديا ؛بالي--كِْلشَْم ؛--َپريكْهينَّه ؛في الصحراء—َمرو ؛الوجود المادي—ڤَْبَه ؛الفيضان--ْچَهْموأ ؛الماء--َجَل ؛تألقه--هِتَج ؛شبع

 الترجمة
 واشرب َهريلمتاعب جانباً بالغوص في بحيرة الرب لكنني سأخلع جميع ا. صحراء الوجود الماديارهقتني 

مياه تلك . أزهار اللوتس في تلك البحيرة يداه وقدماه والسمك عيناه البراقتان. بحرية المياه الوفيرة لبريقه
 .تيارها يجري عميقاً وراء التصور. البحيرة ترفع كل صداع وتتكدر باألمواج التي تحدثها ساعديه
 التفسير



التيم من  سيرتفع كل انهاك.  في هذا الدعاء تعبير مجازي يقارن فيه الصورة الجذابة للرب ببحيرة متجددةكولَِشكَْهَرك يستخدم المل
 وتسبيح كِْرشَْن ليس علينا سوى الغوص في الخدمة التتيمية بالسماع عن .إذا غاص في تلك البحيرة وشرب مياههاالحياة المادية 
 عمل غير كِْرشَْند بأن الغوص في ذكر اعتقيحملنا على االذلك؟ الوهم والتعلق بالنشاطات المادية لماذا ال نفعل . أمجاده وذكره

 .لكن يبدو أنها مثل الينبوع األسطوري للشباب. أين هي هذه البحيرة؟ نعتقد بأننا سنقفز فيها إذا استطعنا إيجادها. مسؤول
لكن بحيرة الرب . يعتقدون أنه مجرد إنسان أو صورة خيالية. يرفضونظهر صورة الرب لسوى التيم وندعوهم إلى خدمته، ن عندما
 .نهاك مادياغاصوا في تلك البحيرة وتحرروا من كل . منزهين من الخوف والغضب والشهوةتيم الرب المائياتها  موجودة وَهري

. استعادت جمالها بعد قضاء مجاهدات طويلة وتيهۤوڤَِد حيث تجدد شباب ڤََروَسُر-ندوَب عن وجود بحيرة ِڤديةالـنستفيد من األسفار 
 ).َسْمساَر( ليس لتجديد الشباب الزائل بل الغوث األزلي من تناوب الوالدة والموت َهريلكن تأثير الغطس في بحيرة الرب 

الرب  سماكما أن تسبيح وسماع . نجذاب إلى صورة الرب بعبادته في الهيكل وسماع أوصاف صورته الواردة في األسفاريمكننا اال
نجذاب إلى صورة الرب فسنتخلى عن طلب التمتع بالصور األخرى، مع اال. ي يكشفه للمسّبح الصفيذه الجهيبعث جاذبية إلى و

 .شباعناا هو وحده القادر على كِْرشَْنسنعلم عندها بأن  ونهاكوهو جهد ال يقود سوى إلى اال
 ٩ سـۤوتْـَر

 ىتْشَكِْر-شَنْكَْهى-نَياِنى َسـ-َسَرسيَج
 ڤَ تْشيتَّ َرنْتوْمڤيَرَمْسْبهيدي ما -موَر

 َپَرْم نَـ جاتو جاِنىتََرْم أ-سوكَْهى
 ْسَمَرناْمِرِتَن تولْياْم-تْشََرَن-َهري

 المفردات
 ؛لك الجني موَرفي مه—ْبهيدي-موَر ؛وسالح القرص—تْشَكِْرى ؛صدفته--شَنْكَْهى ؛مع--َسـ ؛الذي عيناه—نَياِنى ؛مثل زهرة لوتس تنبت في حوض—َج-َسَرسي

--جاِنى ؛مطلقاً--جاتو ؛ليس--نَـ ؛شيء آخر—َپَرْمأ ؛مسر إلى أقصى حد—تََرْم-سوكَْهى ؛يتمتع--َرنْتوْم ؛أيها العقل—تْشيتَّ ؛أرجو أن ال ينقطع—ڤَڤيَرَمْسما 
 .يعادل--تولْياْم ؛الرحيق األزلي—اْمِرِتَن ؛ذكرى--ْسَمَرَن ؛َهريقدما الرب —تْشََرَن-َهري ؛أعلم

 الترجمة
، لوتسي العين حامل الصدفة والسالح موَريا عقلي، ارجو أن ال اتوقف مطلقاً عن التمتع بذكر مهلك الجني 

 .َهري للرب القدمين اللوتسيتينفي الواقع، ال اعرف شيئاً يعطيني لذة تعادل التأمل في . الدوالب
 التفسير

كانت ملذات الملك كبيرة لكنها ال . كبر ملذات حياتهأذاك الذكر هو . كِْرشَْن  من تجربته عن مدى متعة ذكركولَِشكَْهَريتحدث الملك 
. له من كل فرد التمتع بهثالرب ومميريد  و.متوفر للجميع كِْرشَْنفي هذا التأمل .  للربالقدمين اللوتسيتينتقارن بلذة التأمل في 

 بذكره مع أْرجوَن كِْرشَْنمر الرب أ. تأمل ليس للفالسفة والشعراء وحدهمهذا ال." اذكرني دوماً:"ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيقول الرب 
 . كان فارساًأْرجوَنن أ

هذه الكتب تعلمنا .  ويزخر بقصص الرب وتيمه مقصود لمساعدتنا على ذكر الرب دوماًڤَاَس ِدڤْۤي شْرۤيل كتبه الذي ِڤديالـاألدب 
ته على الرب العظيم في صورته ي باألعمال والترفيه والتخمين وما شاكله وتثبنتباهنا من األفكار الدنيوية المليئةاكيف نلفت 

أخبار السياسة على سبيل المثال، تطل علينا عبر أجهزة التلفزة والراديو : الشخصية وإال فستغرقنا األفكار الدنيوية الغزيرة
قلق، نشارك في المالهي مثل األفالم والموسيقى ومن اجل تحمل ال. كما أن مشاغلنا المعاشية تغرقنا أيضاً. والصحف اليومية

 خطفسرعة المالهي التي تازدادت تضييع الوقت باألفكار الدنيوية ليس باألمر الجديد لكن . والمخدرات والمحفزات الجنسية
 .انتباهنا اليوم

مكننا تشبيع عقولنا في أفكار الرب حتى لكن، ي. هميتهأ من لرغم على افي هذه األيام اهللا في التأمل ةستحالاقد يستخلص الفرد  ،ذال
 كما فعل ونڤيشْ من زيارة نصب الرب  الفردقد يتمكن.  التي أوجدهاكِْرشَْن وحركة ذكر شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدبرحمة  في هذا العصر

 كِْرشَْن من الوقت لزيارة هيكل يمكن لإلنسان أن يجد متسعاً. كِْرشَْنإذا كان يقيم في المدن التي يتواجد فيها هيكل  كولَِشكَْهَر الملك
 ومراسلة التيم واإلصغاء إلى شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدمطالعة كتب  أو يمكنه الربالقاء نظرة سريعة على  وللعمإلى ا هريقط في حتى



سان يقيم بعيداً عن  إذا كان اإلن بمفرده أو مع األصدقاءَمنْتَْر كِْرشَْن َهِرىشتراك بمنشورات التيم وتسبيح األغاني التتيمية واال
 . متيسر لمن يطلبهكِْرشَْن التأمل في ،وعلى هذا النحو. الهيكل

تأمل مثيل ينطوي على التواضع ويدل أن المتأمل يطلب . التأمل في قدمي الرب على وجه الخصوص  هناكولَِشكَْهَريذكر الملك 
 في قدمي الرب بمثابة مظلة تحمي التيم من الحياة الماديةنجد وصف .  تلك الحمايةن للرب تمثالنان اللوتسيتاالقدم. حماية الرب

 شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَد سأل چايُّو-َهىطَْهطالب  أحد  ذات مرة،.التيم بالتأمل في قدمي الربيقنع لذا، . ِڤديةالـموضع آخر من األسفار 
 بالنص شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَداستشهد . ق غير شخصي المستعلين الذين يؤمنون بأن الحق المطل سقوط تشير إلىِڤديةالـإن كانت األسفار 

 ):٣٢\٢\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمالتالي من 
 مانينَْس-ڤيموكْتَڤينْداكْشَ ٱنْيى ٱَريى 
 بودَّْهياه-ڤيشودَّْهىڤاْد أْبها-ڤَى أستَڤَتْ

 َپَدْم تَتَهَپَرْم آروْهيا كِْرتًّشّْْهِرَن 
 ْچْهَرياهأنْ-ٱناْدِرتَ يوشَْمْدتَنْتى أْدُهو َپ

 .نجاةال لنيل مختلفة اًمسالك سلكوا ممن همسوا يوجد ،للرب اللوتسيتين القدمين مالذ ونيطلب الذين التيم جانب إلى انه أحد قال ربما(
 ونيقض الذين التيم سوى فطنة العين، لوتسي ربنا:) السؤال هذا نع جواباً المالئكة وسائر ْبَرْهما المولى قال لهم؟ يحدث ماذا

 خيلتمال فوقيتهم مقام عن ونيسقط. محررين أنفسهم ونيعتبر انهم من الرغم على مشوبة ،مقام أرفع لنيل شديدة وكفارات رياضات
الخالصة أنه يجب أن يكون لدينا . أقدام تعني شخص: النصهذا قتباس ا بعد شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدقال . "اللوتسيتين قدميك تقديرهم لعدم

 .طالق وأن قدميه تستحقان التأمل فيهما اال وبأن بدنه بهيج علىكِْرشَْنحقيقة المطلقة هي الشخص العظيم، إيمان ثابت بأن ال
 ١٠ سـۤوتْـَر

 اتَناشْ تْشيَرْم ۤيامۤيڤيتْشينْتْيا َبهوْدها ۤيَمنُو -َمنَْدْر ماْبهۤي
 ْدَهَرهڤامّي نَنو شرۤيڤَه ْسَپري-َپپاڤَنْتي ْپَرْبَهڤامّي ناي

 ْمنارايانَڤَ اياْسسولَْبَهْم ْدْهۤي-ْبَهكْتييا َپنۤيياڤْآلَْسياْم 
 كَُرو داَسْسيا كيْم نَـ كْشََمه-َپنُوَدَنڤْياَسنالُوكَْسيا 

 المفردات
 ؛عن عذاب—اتَناهاۤي ؛يدوم--ْمتْشيَر ؛ياَمراَجيسببه مالك الموت —هامۤيۤي ؛مراراً--َبهوْدها ؛تفكير--ڤيتْشينْتْيا ؛أيها العقل—َمنَه أحمق؛--َمنَْد ؛ال تخف—يهْبهۤي-ما
--آلَْسياْم ؛رب العزة—ْدَهَره-شرّي ؛ليس كذلك—نَنو ؛سيد--ڤامّيْس ؛األعداء--ڤَهَپري ؛ذنوب--َپپا ؛فعال--ڤَنْتيْپَرْبَه ؛هذه--أمي ؛بالفعل--ڤَِا ؛ليس--نَـ

 ؛العالم--لُوكَْسيا ؛إلى الرب العظيم ناراياَن—ْمنارايانَ ؛اقتصر على التأمل—ڤَاياْسْدْهۤي ؛سهل المنال—لَْبَهْم-سو ؛الخدمة التتيمية—ْبَهكْتي ؛يدفع--ياَپنۤيڤْيا ؛المباالة
 .قادر—كْشََمه ؛ليس--نَـ ؛ماذا--كيْم ؛لخادمه--داَسْسيا ؛الذي يزيل—كَُرو-َپنُوَدَنا ؛المتاعب--َپڤْياَسنا

 الترجمة
كيف يستطيع اعداءك . ياَمراَجلذي ينزله ايها العقل األحمق، اقطع شكواك المخيفة عن العذاب الشديد ا

؟ شْرّيالمتمثلين بالذنوب التي راكمتها حتى مّسك؟ على كل حال، أليس سيدك هو الرب العظيم زوج العزة 
 الذي يمكن للفرد الظفر بالخدمة التتيمية إليه بكل ناراياَناطرح عنك كل تحفظ واجمع فكرك على الرب 

 اعب العالم باسره ان يفعله لخادمه؟ماذا ال يستطيع رافع مت. سهولة
 التفسير

 .ما دمنا تحت حماية الرب القويلن يلحقنا أذى بما فيه ما يسببه ما قدمنا من سيئات   في موقف موجب انهكولَِشكَْهَرينبهنا الملك 
 ".أعلنها بقوة بأن تيمي ال يهلك مطلقاً):"٣١\٩. چ.ب (كِْرشَْنكما يأمر الرب 

 فعالة ْبَهكْتيلكن طريقة .  يعاقب جميع المذنبينياَمراَج. ستخفاف بها بسهولة حتماً وال ينبغي االوخيمةاقبها أمور ثيمة وعوالحياة اال
، ١٥ سۤوتَْرفي الـ كولَِشكَْهَرسيوصي الملك . إلى درجة أنها تدفع جميع الذنوب كما لو كانت مجرد أعداء يراهم الفرد في حلم سيئ

 يوافق ناماتْشاْريا َهريداَس طْهاكوَر.  بمثابة خير سبيل للظفر بالحرية من شقاوات الوالدة والموتَنكِْرشْالقدوس  االسم بتسبيح
 يهلك مجمل مركوم ذنوب أعمار غزيرة ويهب ،ناماْبهاَسالقدوس الذي يدعى لالسم عالن أن حتى ظل من التسبيح الصفي باال

 .النجاة



يهب الرب هذه البركة . َهِرىخار فارغ بل يتطلب التسليم التام للرب تافمجرد س نتصار على الوالدة والموت ليدعوى التيم باال
 ما دام اإلنسان يسعى إلى حماية نفسه بالثروة والقوة )اماۤي(ضحية سهلة للفتنة اإلنسان سيبقى . للخادم الصفي لخادمه وليس لسواه

عمل دوماً بتوجيهات الرب العظيم تستناداً إلى جهده الشخصي بل ا ّدعي العملت ال َسْمساَر بصدد التحرر من ة الجديڤَجۤي. الدنيوية
 .خادم متكل مثيل يثق بقهر الوالدة والموت تحت حماية الرب. وممثله

مر أ. تيم الرب يصيب لكن ذلك العذاب ال.  في هذا الدعاء بوصفة سبب العذاب المستديمياَمراَج مالك الموت كولَِشكَْهَريذكر الملك 
التيم ال يرتكبون :")٢٦\٣\٦. ب.ش (ياَمراَج قال .القدوس ليسوا تحت سيطرته االسم دمه ذات مرة بأن الذين يسبحون خياَمراَج

 ياَمراَجاخبر ". َمنْتَْر كِْرشَْن َهِرىالذنوب غالباً بل حتى وإن فعلوا نتيجة هفوة أو حيرة فأنهم محميون من الذنوب بفضل تسبيحهم 
حتى الزمان قادر ال  وْبَرْهمالذا، ال المولى . ونڤيشْ محميون دوماً بهراوة الرب ڤَْزڤايشْنَالـ.  من التيمقتراب االأتباعه بوجوب عدم

 .على تهديدهم
 ثوابستمرار ااآلالم والملذات التي قد تبدو .  حالما يتعمد على يد سيده الروحيالتيم يتحرر من ذنوب عمله  بأنشْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدقال 

ل ليست سوى تأثيرات متبقية من النشاطات غير التتيمية مثل الدوران األخير للمروحة الكهربائية بعد قطع التيار ما قدم من عم
 .د فسيخضع لعقاب الطبيعة المادية عديمة الرحمةالكن من يخرق قوانين اهللا حتى بعد العم. عنها

 ١١ سـۤوتْـَر
 ڤاتاَهتاناْم-ڤَڤَنْْدَچتاناْم ْد-َجلَْدهي-ڤَْبَه
 ْبهاراْرديتاناْم-َناتْر-كَلَتَْر-دوهيتِْر-تَسو

 ڤاناْمْپلَتُويى َمجَّتاْم أ-ڤيشَيا-ڤيشََم
 ُپوتُو نَراناْم-ونيشْڤشََرنَْم ِاكُو ڤَتي ْبَه

 المفردات
--كَلَتَْر ؛بنات--دوهيتِْر ؛أوالد--سوتَ ؛أصاب--َهتاناْمآ ؛بالريح--ڤاتَ ؛األضداد المادية—ڤَڤَنْْدْد ؛الحاضر--َچتاناْم ؛في المحيط—َجلَْدهي ؛وجود مادي—ڤَْبَه

 ؛دون قارب يحملهم—ڤاناْمْپلَأ ؛يغرق--َمجَّتاْم ؛في الماء—تُويى ؛تشبعة حسية—ڤيشَيا ؛خطر--ڤيشََم ؛مبتئس--آْرديتاناْم ؛بالعبء--ْبهاَر ؛لحماية--تْراَن ؛وزوجات
 .lلعامة الناس—نَراناْم ؛ونڤيشْلقارب المتمثل بالرب ا—هُپوتَ-يشْنوڤ ؛فقط--ِاكَه ؛المالذ--شََرنَْم ؛يكون--ڤَتيْبَه

 الترجمة
يبتئسون بشدة بالحاجة إلى حماية اوالدهم . المادية تعصف بأهل هذا المحيط الواسع للتناسخاألضداد رياح 

ال ينجيهم سوى القارب . فيما يتخبطون في المياه المهلكة لإلنغماس الحسي دون قارب معينوبناتهم وزوجاتهم 
 .ونڤيشْلمتمثل بالرب ا

 التفسير
 على همع أننا نصور الحياة فيالعالم الزائل شقي لكن  .مثل الحرارة والبرودة منوعات ممتعة للحياةاألضداد يظن الماديون أحياناً أن 

شوق إلى ما ليس لدينا نت.  هذا العالم بمكان حيث نلتقي األشياء التي ال ننشدها ونفترق عما نحبهَمهاَرَج ْپَرْهالَدوصف . نحو جميل
 .حينما تبدو لنا أن الحياة تسير على ما يرامنعلم بمطاردة الزمان لنا . أو نحزن على ما فقدنا

مجرد  حماة من مهالك القدر لكن يثبت أنهمقد نرى أفراد عائلتنا بمثابة . في مسعى توسيع سعادتنا  وننشئ عائلةحياةنختار شريك 
 موني ناَرَدقال . بحثنا عن األمان والسعادة خالل الحياة العائلية يزيد من الوبال واأللمان .  ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَلحسب كالم جنود هالكون 

... أيها الملك. عزيزي الملك، انت تشهد شقاء شخص لديه أوالد وبنات بالفعل":)٢٣\١٥\٦. ب.ش (تْشيتَْرِكتوعند موت ابن الملك 
مملكة الفرد وقوته العسكرية وخزانته وخدمه ووزراءه . واحدة من وجه أنها زائلةالحسية   ومداركهيملكال هوبيته وعزفرد زوجة ال

يتخيله الفرد موجوداً في ) َچَرنَ-ڤََچنْْدَهْر(قصر سراب انهم مثل . واصدقاءه وأقاربه جميعاً أسباب الخوف والوهم والحزن والشقاء
 ".رية ألنها زائلةانها ليست أفضل من أوهام وأحالم واختالقات فك. الغابة

أدرك .  في أوقات مثيلةا الوحيدهتتوجه النفس الصالحة إلى الرب العظيم، حاميوعندما نصاب بالشقاء فمن الطبيعي أن نطلب المالذ 
. ب.ش (َچِجنْْدَرقال .  تمساح في المياههعندما هاجم سريعاً بأن اناثه أو رفاقه الفيلة عاجزين عن انقاذه َرْدَچِجنْملك الفيلة 

قدر على فعل تقصر سائر الفيلة الذين هم أصدقائي وأقاربي عن انقاذي من هذا الخطر فماذا يقال عن زوجاتي؟ ال ):"٣٢\٢\٨



 المالذ الدائم لكل حي بما فيهم كبار شخصية اهللا العزيز إلى ألذلك، سألج. لقد هاجمني هذا التمساح بمشيئة العناية االلهية. شيء
 ".الشخصيات

 ):٢٥\٨\١ .ب.ش (كونْتّيلذا، دعت الملكة . عندما تصيبنا كِْرشَْن تخدم بمثابة دافع للتسليم للرب هاد المصائب لكنيري أحد ال
 چوُرو-َچْدڤَتْ تَتَْر تَتَْر َجَپَده َسنْتو تاها شَشْيڤ

 َدْرشَنَْم-ڤَپونَْر ْبَهَدْرشَنَْم ياتْ ْسۤياْد أڤَتُو ْبَه
 ".تناسخنامرة وثانية ليتسنى لنا ان نراك مرة وثانية ألن رؤيتك تعني انقطاع اتمنى ان تتوالى كل تلك المصائب "

 ١٢ سـۤوتْـَر
 چاْدَهْم دوشْتََرْم نيْستَِرياْمَجلَْدهيْم أ-ڤَْبَه

 ڤَْمچاها كاتََرتْكَتَْهْم أَهْم إتي تِْشتُو ما ْسَم 
 ِڤى تاَركّي ْبَهكْتيْر ِاكاْدِرشي ِد-َسَرسيَج
 ڤَشْياْما تاَريشْياِتى أْبهيدي نيشَنّ-نََرَك

 المفردات
على هذا —؛إتيأنا--أَهْم ؛كيف--كَتَْهْم ؛سيعبر وراء—نيْستَِرياْم ؛متعذر العبور—دوشْتََرْم ؛ال يسبر غوره—چاْدَهْمأ ؛المحيط--َجلَْدهيْم ؛الوجود المادي—ڤَْبَه

--تاَركّي ؛إلى الرب—ِڤىِد ؛عيناه--ْدِرشي ؛مثل زهرة لوتس—َج-َسَرسي ؛شقاء تام—ڤَْمَرتْكاتَ ؛أرجو أن ال تأتي—چاهاما ْسَم  ؛يا عقلي العزيز—تِْشتَه ؛المبتنى
 .في النهاية—ڤَشْياْمأ ؛سيعبر بك—تاَريشْياِتى ؛يضع--نيشَنّا ؛في المدمر—ْبهيدي ؛للجني نََرَك—نََرَك ؛فقط--ِاكا ؛شخصية التتيم—هْبَهكْتي ؛ينقذ

 الترجمة
كيف اعبر محيط الوجود المادي هذا الذي ال يسبر غوره :  بالتفكير المتلهفعقلي العزيز، ال تحير نفسك

 قادر على انقاذك وحملك عبر هذا المحيط ،َركاسوَرنَويستحيل عبوره؟ التتيم بحب الرب لوتسي العين قاتل 
 .بدون اخفاق

 التفسير
مع أن قوى الدمار أقوى م يشبه طير صغير محمي بوالديه التي.  سينقذهكِْرشَْنالتيم ال يخاف شقاوات الوجود المادي بل واثق من أن 

 ".  بأن تيمي ال يهلكأْرجوَنأعلنها بقوة يا "):٣١\٩. چ.ب(يؤكد الرب العظيم  .تمشرف على المومن مطلق 
يشجع التيم الرب للمثال، .  ال يهب ذاته سوى بالتتيمكِْرشَْن. تتيمالحماية الرب خالل سبيل سوى  أحد إذا طلبسيخفق الفرد لكن 

لي بحب وتتيم، ورقة خضراء أو زهرة أو ثمرة أو  أحد إذا قدم):"٢٦\٩. چ.ب(على تقديم الطعام إليه من أجل زيادة صلته الودية 
 .بحبشيئاً عندما يقدم إليه يتبادل الحب مع تيمه  هالرب العظيم ال يريد مطلق طعام أو زهور لكن". ماء فسأقبلها
ستبقى الذات تائهة في دوامة الوالدة والموت على الرغم من ): ٢٥\٧. چ.ب( من خدمتنا ورهسر دون الرب العظيم ذاته ال يكشف

 في دعائه إلى الرب َمهاَرَج ْپَرْهالَديؤكد ). ڤِْرتَهَسما-ماياَچيُّوڤَْسيا ْپَركاشَه َسْرناَهْم (كل المؤهالت المادية دون تدخل الرب 
 رياضاتقد يكون الفرد ثرياً أو من عائلة عريقة أو يتحلى بالجمال وال): ٩\٩\٧. ب.ش(الرب  وحدها ترضي ْبَهكْتي بأن نِْرسيْمَهى

والعلم والخبرة الحسية والنضارة والنفوذ والقوة البدنية والمثابرة والفطنة وقوى التصرف لكنني أعتقد بأن كل هذه المؤهالت ال 
 .رضي الرب منه ذلك وَچجينْْدَرفعل . بالخدمة التتيمية الرب ةضامرلكن، يمكن لإلنسان . ترضي شخصية اهللا العزيز

سوف .  يؤكد لعقله بعدم الحاجة إلى القلقكولَِشكَْهَرلكن الملك . حتى وإن كان يخدم سيداً روحياً ْبَهكْتيقد يكون الفرد مرتاباً بفعالية 
مادي وعرضه أو إذا ارعبنا أنفسنا باإلقامة في عذاب إذا تدبرنا عمق المحيط النصاب بالقعود والعجز عن انجاز نشاطاتنا االعتيادية 

 :)٥٧\٢٣\١١. ب.ش (ِدشَڤَنْتۤيأ من ْبراْهَمَنالـكما قال . ال حاجة إلى خوف مثيل إذا كان الفرد راسخاً في الخدمة التتيمية. الجحيم
 نيشْطْهاْم-َپراتَْمِاتاْم َس آْستْهايا 

 هڤَتَمايْر َمَهْرشيْبهيْرپۤوأْدْهياسۤيتاْم 
 پاَرْم-أَهْم تَريشْۤيامي دوَرنْتَ

 ڤَڤَياينيِش-يرْچهتَُمو موكونْدانْ
 في راسخين كانوا الذين ينالسابق آتْشاْرياْز أقره ما هذا. ِرشَْنكْْلـ اللوتسيتين القدمين خدمة في بالثبات للجهل الغالب المحيط سأعبر"

 ."َپَرماتْما شخصية اهللا العزيز بحب تتيمهم



 ١٣ سـۤوتْـَر
 ماِلى-ُموُهوْرمي-تَنُودّْهۤوڤََپ-تُويى َمَدَن-ِرشْناتْ

 ْچهاكوِلى تْشََسنْ-ْچراَهى-َسَهَج-تَنَياڤَْرِتى دارا
 ْدهاَمْن-َسْمساراكْْهيى َمَهتي َجلَْدهاو َمجَّتاْم نَْس تْري

 ْپَرياتّْشَّْهىڤَْم نا-ْبَهكْتيڤَتُو َد ْبَه-ڤََراداْمْبُهوِجى پ
 المفردات

الذي —ڤَْرِتىآ ؛زوجة--داَر ؛صفوف--ماِلى ؛لألمواج--أومي ؛وهم--ىُموَه ؛هائج--تَأدّْهۤو ؛بالرياح--َنڤََپ ؛كيوبيد--َمَدَن ؛الذي مياهه—تُويى ؛عطش--تِْرشْنا
 ؛واسع--َمَهتي ؛ َسْمساَرتدعى—َسْمساراكْْهيى ؛و--تْشَ ؛محتشدة--آكوِلى ؛بجموع--ْچَهىَسنْ ؛أسماك القرش—ْچراَهى ؛وأخوة--َسَهَج ؛أوالد--تَنَيا ؛دوامة
 ؛أيها الوهاب—َد-ڤََر ؛مثل زهرة اللوتس—اْمْبُهوِجى ؛إلى القدمين—اَدپ ؛يا رب األفالك الثالثة—ْدهاَمْن-تْري ؛إلينا--نَه ؛الذي يغرق—َمجَّتاْم ؛في المحيط—َجلَْدهاو

 ..أرجو أن تهب—ىْپَرياتّْشَّْه ؛الخنزير البري—ڤَْمنا ؛التتيم--ْبَهكْتي ؛جاللك--ڤَتَهْبَه

 الترجمة
 الواسع الذي يمتلئ بمياه التوق المادي بكثير من أمواج َسْمساَريا رب األفالك الثالثة، نحن نغرق في محيط 

 شاسعة ألسماك القرش وسائر وحوش ذاهبالوهم التي تتالعب بها رياح الشهوة بأعاصير الزوجات مع م
م، ارجو أن تعطيني مكاناً على قارب التتيم الذي هو قدميك أيها المنع. البحر الذين هم اوالدنا واخوتنا

 .اللوتسيتين
 التفسير

 كولَِشكَْهَرلملك ا اتمجاز. تقدير دقيق للواقع المادي لكنها في هذه الرؤيا المزعجة جميع األشياء العزيزة والمألوفة تصبح مخيفة
 .ظهر لنا الحقيقة بوضوحت بل ة خياليتليس

يفترض الملحد . لكننا ال نسمع مطلقاً ما يحدث للشخص بعد الموت. لغريق يرى فجأة مجمل حياته تمر أمامهيوجد قول مأثور بأن ا
 ؤكدةلمن يولد، والوالدة مؤكد الموت مألن ):"٢٧\٢. چ.ب (ِڤديالـلكن ثمة حياة بعد الموت حسب العلم .  مع هالك البدنهكبهال
 باألسف إذا شاهدت النفس المهيأةستشعر  ."حزنتال  ان ينبغي، هفادي يمكن تالذي الواجبك في مجرى القيام ب إذن،. يموتلمن 

 .تعلقها الشديد بأفراد العائلة واألصدقاء يصبح عبئاً ثقيالً يجرها إلى تعاقب الوالدة والموت. حياتها تمر أمامها عند الموت
ال بد له من السعي لتغيير الوضع .  قبل فوات األوانتصفية وعيهوالخوف المالزم للحياة المادية ادراك لذلك، من األفضل للشخص 

حياته متمتعاً بحس زائف من األمان في دائرة مجرى دراك وجود خطر كبير في اعندما يبدأ ببتبني الخدمة التتيمية إلى الرب 
 إذا نبغي له إنقاذ نفسه على األقل لكن ي. إذا حالفه الحظإلى ذكر اهللاالنقطاع قناع أصدقاءه وأهله بذلك وايمكنه . األصدقاء واألقارب
 ):٥\٥\٧. ب.ش (وپياكَشيهيَرن إلى والده الشرير َمهاَرَج ْپَرْهالَدقال . لم يستطع تغييرهم

 ڤَْريا ِدهيناْم-ٱسوَرتَتْ ساْدهو َمنْيى 
 ْچَرهاتْ-اْم أَسْدْدهۤي-ْچَنڤيَسدا َسموْد

 َپْمكۤو-ْچِرَهْم أنْْدَهىپاتَْم -ڤاتَْمهيتْ
 تُو ياْد ْدَهريْم آشَْريىتََچنَْم ڤَ

 بالقلق نتيجة  زائال وحياة بيتية زائلة محرج حتماً، يا ملك الجان، كل من يقبل بدناًأسوَرْزيا خير ":قائال ْپَرْهالَد َمهاراَجأجاب "
ك منزلته تلك ينبغي للفرد تر. حسب ما تعلمته من سيدي الروحي سقوطه في بئر مظلم يخلو من الماء وال يوجد فيه سوى العذاب

 ".إليهء وجل ومن ثم الِرشَْنكْذكر حيث ال يسود سوى  ڤِْرنْداڤََنبصورة أوضح، ينبغي له الذهاب إلى ). َنڤَ(والذهاب إلى الغابة 
ير بأن الحياة حافلة بالصعوبات لكننا نميل إلى التفك أحد ال يخفى على. ليس باألمر السهل عتداد بالنفس الدنيويةالنهوض من حياة اال

كما يشير  تنا في الحياة الدنيوية بشبهون السباع الضارية التي تهاجمنالكن أفراد عائال. بأن أفراد عائلتنا وأصدقاءنا عزائنا الوحيد
من اجل   قصة مجازية عن غابة المتعة الماديةَچَنْۤچهوَر على الملك َجذَ ْبَهَرتَقص . ويونِڤدالـ وسائر الحكماء كولَِشكَْهَر

عزيزي الملك، أفراد العائلة في هذا العالم المادي بأدوار الزوجات واألطفال :"قال في هذا السياق. هذه الحقيقة المؤلمةمصارحته ب
 ."لكنهم يسلكون مسلك النمور وبنات آوى



بالقارب القادر ) لوتسيتينقدميه ال(كما يقارن الرب ، ْستُوتَْر-ماال-موكونَْدفي  العالم المادي بالبحر عدة مرات كولَِشكَْهَريقارن الملك 
لذا، عبور محيط الحياة المادية . ستعارة ممتازة ألن السباح ال يستطيع عبور المحيط الواسع مهما بلغت مهارتهاال. نقاذنااعلى 

 بالر لتفات إلى االيجب علينا. عقيم مثل مسعى السباح عبور المحيطهو جهد بجهدنا الشخصي بتشجيع أفراد عائلتنا وأصدقاءنا، 
 .نقاذناخالص كبير على مجيئه الامنقذنا الوحيد، وشكره ب

 ١٤ سـۤوتْـَر
 ْچهوْسُچو لَْپهولينْچوه ْسْپَهلْاْمسي كَنيكاها َپۤيَرنوْر أنوه ڤّي ِرتْْهْپ

 كْشَْمْم نَْبَههسۤو-تََرْم َرنْْدْهَرْم سو-ڤََسنَْم َمروتْ تَنوِتُجو نيْهشْ
 اها َسَمْستاها سوراطتَياه كۤيْپَرْبْهِر-پيتاَمِهى-كْشوْدرا روْدَر

 كَنَه-لّيْدهۤو-پاَد-شْرّيڤيَجياِتى ْدِرشِْطى ياتَْر َسـ تاَركُو 
 المفردات

كلية —ِتَجه ؛تافه--ْچهوهلَ ؛شرارة--هَچْپهولينْْس ؛ضئيل--چوهْپَهلْ ؛قطرات--كَنيكاها ؛)المحيطات(مياه —اْمسيَپۤي ؛ذري--أنوه ؛غبار—َرنوه ؛األرض--ڤّيِرتْْهْپ
 ؛تافه--كْشوْدراها ؛السماء االثيرية—نَْبَهه ؛صغير--كْشَْمْمسۤو ؛جداً--su ؛خرق--َرنْْدْهَرْم ؛خفيف جداً—تََرْم-تَنو ؛الريح--َمروتْ ؛تأوه--ڤََسنَْمشْ-نيه ؛عنصر النار

 ؛حيث--ياتَْر ؛شوهد--ْدِرشِْطى ؛المالئكة--هاسورا ؛جميع--ْستاهاَسَم ؛هوام--اهاطكۤي ؛وما شاكله—ْپَرْبْهِرتَياه ؛ْبَرْهماالمولى —ىپيتاَمَه ؛ڤَشيالمولى —روْدَر
 .ذرة—كَنَه ؛الغبار--لّيْدهۤو ؛من القدمين—پاَد ؛إلهي--شْرّي ؛مظفر--ڤيَجياِتى ؛المخلّص--تاَركَه ؛هو--َسه

 الترجمة
 وكلية ،أكبر من ذرة غبار وجميع مياه المحيط مجرد قطراتحال رؤية مخلّصنا، ال تعود مجمل االرض 

األولياء الكبار مثل .  والرياح مجرد تأوه خفيف، واتساع الفضاء مجرد خرق دقيقصغيرة،النار مجرد شرارة 
ذرة واحدة من غبار قدمي ربنا تقهر . الهوامجميع المالئكة مثل يصبح  يصبحان تافهين، وْبَرْهما والجد روْدَر
 . الجميع

 التفسير
ِاكُو (كل حي يعتمد عليه وهو الرزاق الوحيد . قارن بسواهيلذلك، ال . له عديل وال يفوقه فائقال يعاد.  ال يحد بحدكِْرشَْنالرب 
 هنا مجازات تشدد كولَِشكَْهَرلكن يعطي الملك  .اً كافياًتسبيحلذلك، القول بأن اهللا أكبر من األكبر ليس ). ڤيَدْدهاتي كاماْنناْم يُّو َۤبهو

يقارن الرب . )النّزاعة دوماً إلى المقارنات( عقولنا المحدودة هللا بوضوح أكبر لتركيز جلب واقعية امن اجل على عظمة الرب
إن الذين يرفضون المفهوم الشخصي هللا مثل المؤمن بتعدد األرباب، يعتقد بأن . أنها األكبربالعظيم بأشخاص وأشياء يمكن لنا الظن 

 أو روْدَرعباد المالئكة يعتبرون . ويعتبرها اهللاكبر ن السماء هي األكما يعتقد المؤمن بوحدة الوجود المطلقة بأ. األرض هي اهللا
 .  رفع كل هذه المفاهيم السيئةهدف إلى  تكولَِشكَْهَرلذا، مجازات . ستقلة هو الشخص العظيم أو أن جميع المالئكة آلهة مْبَرْهما

عدد كبير من التيم األصفياء يتخطون .  وعزهوة الرب العظيم في هذا النص عن التوقير والتبجيل فيما يتدبر قكولَِشكَْهَريعبر الملك 
  على تقدير عظمة الرب العظيم الفردلكن ال بد من تدريب.  وجالله ويتمتعون بتبادل ودي حميم معهظمتههذا التقدير للرب في ع

الكوني النظام ):"٨\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في جوَنأْر إلى صديقه كِْرشَْنلذلك، يقول .  عندما يبدأ بالخدمة التتيميةبغض النظر عن صلته باهللا
 ."جلهما يستوفي اعندتنحل تراكيبه  مشيئتيوب، وثانية مرة ظهوره يعاد بمشيئتي.  بيديبأسره

 ال تعي ڤَجۤيالنفوس .  الحياة ومع ذلك يبقى نائياً عنها أجناس جميعكِْرشَْنعلى سبيل المثال، خلق . قدرات اهللا علية وال تحد بحد
دبر ماللكن .  حدثت عملية الخلق لكنها تتصور بأبدان بمشيئة اهللا ويأذن لها بالبقاء إلى حين ثم تهلك دون علمها أو حكمهاكيف

 .يبقى نائياً عنهاكل هذه التغييرات العظيم ل
دنا على فهم مقامنا بصفة  في هذا الدعاء ينهض فينا الموقف الصحيح لتقدير عظمة اهللا ويساعكولَِشكَْهَرتمجيد اهللا كما يفعل الملك 

 .خدمه التافهين
 ١٥ سـۤوتْـَر

 اْدِهشْ تْشيكيتْساْم إماْمڤْۤي-َمَرَن-تيْپَرسۤوِهى لُوكاها شِْرنوتَ 
 اَدياهڤَلْكْۤياْجيااْم ۤياها َسموداَهَرنْتي مونَيُّو ۤيْچۤي-اچيُّو



 اْمياتپۤيْجيُّوتيْر أِمياْم ِاكَْم أْمِرتَْم كَِرشْناكْْهياْم آ-أنْتَْر
 ڤانَْم آتْيانْتيكَْمڤيتَنوِتى نيْرَپَرماوشَْدَهْم تَْم پۤيتَتْ 

 المفردات
خبراء بعلم —اهاْچۤي-اچيُّو ؛هذا--إماْم ؛عن العالج—تْشيكيتْساْم ؛للمرض--هاْدِهڤْۤي ؛وموت--َمَرَن ؛والدة--تيْپَرسۤو ؛اسمعوا--شِْرنوتَ ؛يا أهل العالم—ِهى لُوكاها

 ؛فقط--ِاكَْم ؛ال يقاس—أِمياْم ؛نور--ْجيُّوتيه ؛باطني--أنْتَه ؛ڤَلْكْيااۤيْچيامثل —َدياهأ-اڤَلْكْياْجياۤي ؛الذي--اْمۤي ؛حكيم--اهمونَي ؛يوصي--موداَهَرنْتيَس ؛ الباطنيةاچيُّوالـ
—آتْيانْتيكَْم ؛نجاة--ڤانَْمنيْر ؛يهب--ڤيتَنوِتى ؛دواء--أوشَْدَهْم ؛ظيمع--َپَرَم ؛ثمل--تَْمپۤي ؛هي--تَتْ ؛اشرب--ياتاْمپۤيآ ؛كِْرشَْناسم — آكْْهياْم-كَِرشَْن ؛أزلي--أْمِرتَْم
 ..مطلق

 الترجمة
 وسائر ڤَلْكْيااۤيْچيايوصي به . كِْرشَْن اسم انه! ، ارجو ان تسمع عن عالج مرض التناسخيها اإلنسانأ

 الشافي وشربه دواءيحد هو الهذا النور الباطني األزلي الذي ال . الخبراء الراسخين في الحكمة ْزۤيچويُّالـ
 .اقتصر على شربه فيغدق نجاة كاملة ونهائية

 التفسير
القدوس وسماعه بحضور  االسم يسرنا التنبه والتشجع بالمداومة على تسبيح. القدوس االسم  بسماع نصوص بتمجيدالتيم دوماًيسر 

 .ذهن وتتيم
مرض لالشافي  دواء هنا بالسماءيقارن األ.  بوصفه تيمه الصفيكِْرشَْنالقدوس للرب  االسم  عبادةكولَِشكَْهَرمن الطبيعي للملك 

 التعرض ألمراض السرطان والذبحات القلبية وما شاكلهامن لنا ال بد .  سائر األمراضشمل أسوأ األمراض المرعبة ألنه يَسْمساَر
لة ألنه حتى وإن شفينا من مرض ما فسنصاب بسواه جميع األدوية في هذا العالم زائ. ما دمنا مجبرين على الرجعة في العالم المادي

 . من جهة جهودنا إلى السعادة، مساعي الصحة تبوء بالفشل عاجالً أم آجالً. سواء في هذا العمر أو سواه
يشعر بغوث ففي العصور السالفة، كان المجرم في الهند يوثق إلى كرسي ويجري تغطيسه في المياه حتى يكاد يغرق ثم يعاد رفعه 

كذا، األوقات التي نصاب فيها بالحرية من األلم والسعادة تشبه الدقائق المعدودة من الغوث الذي يشعر . بير ليعاد تغطيسه في المياهك
 .مسند الحياة المادية هو العذاب.  من المياه عند رفعهبه السجين

نقطاع  تشير إلى االسۤوتَْره الـ في هذڤاَننيْرلمة ك. خذ الدواء الذي سيشفي جميع عللنالذلك، يجب علينا أن نكون في شوق كبير أل
 أصبحت مشهورة من تعاليم البوذية لكن النجاة الفراغية للبوذية غير ڤاَننيركلمة . والشقاوة المالزمة له) َسْمساَر(لتناسخ الدائم ل

نجاة التيم المنقطع إلى :  إليها هناكولَِشكَْهَرملك يمكننا أن نجد النجاة الدائمة من األلم في النجاة التي يشير ال. زائلة وطبيعية لألحياء
عند تنزهنا من جميع الرغبات  حيث يغيب القلق والعذاب َهىنْطْايكوڤسننتقل إلى العالم الروحي . الخدمة الباقية لشخصية اهللا العزيز

 . المادية بالخدمة التتيمية وتحقيقنا الحب الخالص هللا
لإلشارة إلى تسبيح ) ٤\١\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمعند بداية الباب العاشر من ) دواء (أوشَْدهي كلمة  أيضاًكْشيتْرۤيَپاستعمل الملك 

". للنفس المهيأة التي تعاني تعاقب الوالدة والموت الشافي دواءأوصاف الرب هي ال):"كَتْها-كِْرشَْن (كِْرشَْنوسماع األحاديث عن 
 .وسماعه  للربالقدوساالسم أوصاف مثيلة تتضمن تسبيح 

 أسماءتختلف . كما هي الحال في كل دواء صحيح القدوس تحت رعاية الحكماء والسيد الروحي االسم ينبغي لنا أخذ الرحيق من
 و نَنَْدَن-كّيڤَِدلذلك، يسمى . كّيڤَِد وابن ياشودا يتجلى بوجه ابن األم .ه وصالته مع تيمه األصفياءتسلياتختالف االرب العظيم ب

 . الرب من السيد الروحي في خط السلسلة المريديةأسماءستالم ايجب . نَنَْدَن-ياشودا
 كِْرشَْن َهِرى التوصية بتسبيح ْدنيشََپوأَسنْتََرَن -كَليعلى سبيل المثال، جاء في .  التي ينبغي تسبيحهاسماءاألب شاْستَْرْزالـتوصي 
 ال حاجة لنا إلى البحث عن.  َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى-َن َهِرى َهِرى َهِرى كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشْ: َمنْتَْر
 شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم تفسير  فيشْرۤيَل ْپَرْبهوپاَدالقدوس حسب توصية  االسم ما أو اختالقه بل السير على خطى الربانيين بتسبيحاسم 

)١٣\١\٨.( 
 ١٦ سـۤوتْـَر

 تَهَپامي َسنْكِْشڤَكْشْۤيڤُو َرَمْم هيتَْم شِْرنوتَ َپاها ِهى َمْرتْۤي
 ڤيشْيا ْستْهيتاهاْپَرَبهولَْم َسْمياْك -ْرميأۤو-َپْدآڤَْم اراْرنَسَسْم



 پاْسيا تِْشتَسي نَُمو نارايانايىِتى أموْمانَْم أْچۤي-نانا
 ڤَْم موهوهڤَْرتَياْدْهْپراَسهيتَْم -ْپَرناَم-ڤَْمنَڤَْپَر-ـَرْم َستَْمنْ

 لمفرداتا
دوامة —َسْمساَر ؛موجز--تَهَپَسنْكِْش ؛سأخبر--اميڤَكْشْۤي ؛إليك--هڤَ ؛اسمع عن—شِْرنوتَ ؛نفع--هيتَْم ؛عظيم--َپَرَمْم ؛أيها المشرقين على الموت—اهاِهى َمْرتْۤي

--نانا ؛قائم ضمنياً—ْستْهيتاها ؛بعد دخول—ڤيشْياْپَر ؛بالكلية--َسْمياْك ؛مزدحم--َبهولَْم ؛باألمواج--ْرميأۤو ؛سوء الحظ—تَْپآ ؛المحيط--ڤَْماْرنَ ؛الوجود المادي
-َسـ ؛يسّبج--َمنْتَْرْم ؛هذا--أموْم ؛على هذا المبتنى—؛إتيإلى الرب ناراياَن—ناراياَن ؛سجود--نََمه ؛في قلبك—تِْشتَسي ؛رفض--پاْسياأ ؛علم--انَْمْچۤي ؛مختلف

 .دون انقطاع—موهوه ؛ارجو الممارسة—ڤَْمڤَْرتَياْدْهْپرا ؛أيضاً مع—َسهيتَْم ؛ودسج--ْپَرناَم ؛آُوْممع المقطع —ڤَْمنَڤَْپَر

 الترجمة
ارجو أن تسمعوا . ن، لقد اغرقتم انفسكم تماماً في محيط الوجود المادي الممتلئ بأمواج سوء الحظهالكوايها ال

 نًَمو نارايانايا ْمآُو َمنْتَْرسبيح ارجو منكم المداومة على ت. فيما اخبركم بإيجاز وسيلة تحقيق نفعكم العظيم
 . جانباً والسجود للرب وطرح مختلف مساعيكم الرامية إلى كسب العلم

 التفسير
على البقاء إلى األبد في وسط األمواج المتالطمة المادي كذا، لن يقوى . مهما كانت مهارتهبحر واسع عبور على السباح  يقوى ال
جميع األحياء في هذا المخاض يتنقلون من عمر إلى عمر . ّيچيُّو أم ّيۤيانْچ أم كَْرمّي سواء أكان مهما بلغت خبرته َسْمساَر دوامةل

 دانْتَ سۤوتَْرِڤ بتنمية العلم لكن ال مقدار من التخمين أو دراسة َسْمساَر من ثعدد كبير من الفالسفة طلبوا الغو. ومن جنس إلى جنس
 الوصول إلى معرفته هو أن الحياة المادية تعني العذاب ّيۤيانْچخير ما يستطيع . ْمساَرَسسيحمل النفس إلى الجانب اآلخر من محيط 

النجاة من محيط الوالدة . الغوث النهائيلن يحقق  هذا الفهملكن . التصفيةبعض سوى بعد  يمكنه فهم الوحدة الروحية للحياةوال 
ني عبديالذي ):"٧-٦\١٢. چ.ب (كِْرشَْنيقول الرب .  من العذابال تتحقق سوى بالتسليم للرب العظيم الذي يعتق التيموالموت 

كون له ا ،تْهاِرْپيا ابن ،  منشغالً في الخدمة التتيمية بتأمل ثابت فيَّ بعد جمع عقله عليدون انحرافمتيماً بحبي  و، ليعمله واهباً
 ". والموتالسريع من محيط الوالدة المنقذ 

ال شك أن ذلك غير ممكن سوى لمن أنما . َسْمساَر اهللا بمثابة درب يقود خارج سماء المتواصل أل بالتسبيحكولَِشكَْهَريوصي الملك 
االسم مكان لتنمية ذوقه ب اال بقدركِْرشَْن َهِرىحتى المبتدئ بتسبيح يوصى لكن . التسبيح اآللي ال يستمر طويالً. حباً عفوياً هللا

 ).يهشچاِنى َسدا روتْ-ناَم( الرب أو التغني بها أسماءر لتسبيح ابه المستمذعالمة التيم المتقدم هي انج. القدوس
 :شْرۤيَل ْپَرْبهوپاَديكتب . القدوس بتسبيحه وسماعه طوال الليل والنهارلالسم نجذاب الكامل  االوا حققَنڤَِرنْداڤْ الستة من ۤيْزوْسوامُچالـ

علينا زيادة . على األقل  إكمال سبحاتهم الستة عشركِْرشَْنة ذكر فراد حركألكن يجب على ) وْسوامّيُچ َپرۤو(ال ينبغي لنا تقليده 
 ).چاِنى َسدا روتيه-ناَم( والتغني بها كِْرشَْن َهِرىذوقنا بتسبيح 

هو إمتياز التيم المتقدم لكن الذي يسّبح بذنوب، يوصى بالتسبيح المتواصل ) روتي(القدوس بوجد كبير لالسم التسبيح المتواصل 
 مع الذنوب فيمكنه تحرير نفسه من هذه الذنوب بالتسبيح مرة َمنْتَْر كِْرشَْن َهِرىمع أن الفرد يسّبح : پوراَن َپْدَم جاء في. أيضاً
 .)نيشَْم-ڤَتي ْسَمَرتاْم تَْم أَهْركْشَياشْ تْشَ ْبَه-َپپا(ذكر الرب طوال الليل والنهار عند يتنزه الفرد من جميع الذنوب . وثانية

سنضمن . القدوس دون إنقطاع االسم ر لتسبيحخهذا سبب آ. ها الفرد عند لحظة الموت، تقرر عمره الالحقالحالة التي يذكر
 .إذا استطعنا التسبيح في اللحظة الصعبة للموتالرجوع إلى اهللا في الدار الباقية 

 ١٧ سـۤوتْـَر
 ِپى تِْشتَساَچتاْم ِاكاْدهيَج-پوروشُوتَِّمى تْريناتِْهى نَه 

 َپِرى نراياِنى تيشْطَْهتيَپَدْسيا داتَري يا ڤَْسْسڤْيى ْس
 َدْم-پاْرتَْهىلْْچراِمشَْم أ-َپياپوروشاْدَهَمْم كَتيياْم كَنْتْشيتْ 

 ڤَياْمڤَراكا ذْها اَمِهى نََرْم أُهو مۤوَچۤيْمِرڤاياي ِس
 المفردات

 ؛قادر على خدمة—ڤْيىْس ؛بالعقل--تِْشتَسا ؛الرب--ِپىاْدهي ؛الواحد--ِاَك ؛للعوالم--َچتاْمَج ؛ثالثة--تْري ؛شخصية اهللا—وتَِّمىأ-پوروشَ ؛لنا--نَه ؛سيد--ناتِْهى
 ؛شخص--پوروشَ ؛بعض--ياْم كَنْتْشيتْ ؛عند حضور--تيشْطَْهتي ؛الرب نارايانَه—نراياِنى ؛العظيم—َپِرى ؛الواهاب--داتَري ؛مقام--َپَدْسيا ؛خاصته--ڤَْسياْس



 ؛نحن نطلب —اَمِهىَچۤيْمِر ؛للخدمة—ڤايايِس ؛القادر على اعطاء—َدْم ؛نفع--ْرتَْهىأ ؛ضئيل--َپلْأ ؛الحاكم--شَْمإ ؛قرى--ْچراَم ؛لقلة--َپياكَتي ؛وضيع--ْدَهَمْمأ
 .نحن—ڤَياْم ؛حمقى وذالء—ڤَراكا ؛محير--ذْهاهامۤو ؛أواه--أُهو ؛هذا الرجل --نََرْم

 الترجمة
مع  بسعادة  حاكم األفالك الثالثة الذي يشارك ملكوته الشخصيناراياَنيتجلى أمامنا سيدنا شخصية اهللا العزيز 

في المقابل، نحن نتضرع إلى خدمة والي صغير على بضعة قرى، رجل وضيع ال . كل من يخدمه بالتأمل فيه
 تباً، أي نوع من البؤساء الحمقى نحن؟. يستطيع مكافأتنا سوى بشيء ضئيل

 التفسير
قصود لخدمة الرب العظيم بدافع الحب لكننا ننسى ذلك في حالة المهايأة ونتخذ سادة غير وجود النفس م. نفس بالخدمةلا تقوم

حتى عند قيامنا باألعمال تكون رغبتنا مشوبة برغبة البروز .  وليس بدافع الحبمستحقين بدوافع آنانية ونخدمهم جلباً للنفع المادي
 تحبط الخدمة المغرضة من وجوه كثيرة ويخيب مسعى مرضاة أنفسنا ،على الصعيد القطعي. االيثارية مثل خدمة الوطن أو البشرية

 .أو أسيادنا
-لُوَك-ڤََسْر(هو سيد جميع الوجود ) ٢٩\٥. چ.ب (ناراياَنالرب .  إلى نفع خدمة الرب العظيمكولَِشكَْهَرفي المقابل، يشير 

على  قدوس والتأمل في صورته وصفاته وتسلياته وتعاليمهيمكن قضاء الخدمة إليه في مطلق مكان ووقت بتسبيح اسمه ال). ڤََرْمَمِهشْ
 قضاء الخدمة  اإلنسانلكن يجب على. يجب قضاء خدمة تتيمية مثيله دون رغبة بالنفع الشخصي. الرغم من عظمته التي ال تحد

 ):١٠\٣\٢ (رۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمشْ في كْشيتْرۤيَپ إلى الملك ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِدقال . إليه حتى وإن كان يضمر بعض الرغبات الشخصية
 هْدهۤي-كاَم أوداَر-ڤا ُموكْشَكاُمو -ڤَأكاَمه َسْر

 َپَرْم پوروشَْمِچَن ياِجتَ يُّو-ْبَهكْتيڤِْرَن تۤي
 منزهاً عنها سواء أكان مليئاً بكل الرغبات المادية أمعبادة الكل العظيم شخصية اهللا بكل الوسائل يجب على صاحب الفطنة األوسع "
 ". راغباً بالنجاةأم

 پاَدوْپَرْبه شْرۤيلاعتاد .  الباقية حيث يشارك خادمه عظمتهَهىنْطْايكوڤ تتأوج في قربنا منه في كواكب ناراياَنالخدمة إلى الرب 
 نفع الخدمة  على الرغم من هناكولَِشكَْهَرتنا التافهة التي يصفها الملك الكن ما زلنا نضلل بخدم."  العظمة بخدمة العظيمواحقق:"القول

 .ناراياَنإلى الرب 
حقق مساواته باهللا من كل الوجوه ويعتقد أن ممارسة الكفارات وتنمية العلم ست أحياناًمذهب وحدة الوجود المطلقة  أحد يذهب
سنأخذ . هذا النفور من الخدمة التتيمية يولد من الجهل بالمتعة العلية لخدمة الرب".  العظمىسأترك الخدمة وأصبح الذات:"بالقول
 . إلى خدمة الرب لو علمنا مدى السعادة التي نحققها على مقامهافوراً

ولد هذا الرجل في قرية صغيرة حيث أحب خدمة . شخص تمنى خدمة أعظم األشخاصقصة  في هذا الصدد پاَدوْپَرْبه شْرۤيليروي 
ذات يوم، زار حاكم المنطقة تلك القرية . جهكان في غاية السعادة بتلك الخدمة وعمل على مرضاة سيده من كل و. كبير القرية

لكنه شاهد . قبل الحاكم خدمته وأصبح الخادم يرضي سيده الجديد. الحاكموأدرك الخادم أن سيده خادم الحاكم فطلب نقله إلى خدمة 
شعر بالرضى . خدمة الملكالرجل الذي أراد خدمة األكبر عمل على االنتقال إلى . االحترامله ويقدم إلى الملك الحاكم يدفع الخراج 

اقترب خادم . بمفرده لتقديم االحترام إلى ناسك الغابِةإلى ذات مرة بخرج  الملَك أىر ثم مفّضله الخادم الملكالتام اآلن وجعله 
الناسك اجاب ". أرجو أن تدخلني في خدمتك. ال بد أنك أكبر الجميع إذ حتى الملك يقوم بخدمتك:"اسك وخاطبه قائالالملك من ذاك الن

 فهداه الناسك إلى أقرب هيكل كِْرشَْنعندئذ، سأل الخادم عن مكان العثور على . كِْرشَْنأنه مجرد خادم وضيع لشخصية اهللا العزيز 
، حقق الخادم بذلكو. بقبوله بصفة خادمهالرب وتلقى اشارة من صنم برغبة شديدة ذهب الخادم إلى الهيكل . كِْرشَْنمن هياكل 

 .و مقام خادم شخصية اهللا العزيزالطامح هدفه وه
 ّيچيُّوالـا تغنى بهأمجاد الخدمة التتيمية . ة مع الرب العظيم ومستندها جميعها هو الخدمةرئيسيأذواق أو صالت  خمسة هناك

لمن أصبح  دون تحقيقماذا يبقى :"موني اساڤدوْرقال . ۤيشَأْمَبر الذي شهد رضى الرب العظيم من تيمه الصفي موني اساڤدوْرالكبير 
 :)٤٣ (َرتَْن-ْستُوتَْر في اموناتْشاْرياۤي شْرّيويقول ". خادم الرب؟

 ڤانوتْشََرْن نيَرنْتََره ِاڤَنْتَْمْبَه
 َرتْهانْتَتَه-،َمُن-ِششَنيْه-ْپَرشانْتَ

 كينْكََره-نيتْيا-كَداَهْم أيكانْتيَك
 ڤيتَْمجۤي-َسناتَْهىامي َپَرَهْرشَيشْۤي



متى سأنشغل بصفة خادمك األزلي وأشعر بالبهجة . لفرد من جميع الرغبات المادية ويحقق الطمأنينة التامةبخدمتك الدائمة يتحرر ا"
 ).٢٠٦\١ َمْدْهيا .ت.ت" (الدائم بالظفر بسيد كامل مثيل؟

بينما  شَْنكِْراذا خدمنا قد يسخر منا عدد كبير من الناس .  الحمقاء خدمة الرب هو الضغط االجتماعيڤَجۤيسبب آخر على تفادي 
لكن التيم الحقيقي يستمد رضى كبير من خدمته إلى السيد الروحي و . رباب المال والجاه والسلطةأاذا خدمنا سنتمكن في المجتمع 

 ):٤٠\٢\١١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في . حفل بالرأي العام يدعو إلى درجة ال يكِْرشَْن
 اكيرتْۤي-ناَم-ْپرييا-ڤَْرتَه ْسڤَ-ڤَْمِا
 تْشيتَّ أوتّْشّايه-ْدروتَُچو اتانوراج

 چاياِتىَهَسِتى أتُْهو ُرديتي راويتي 
 باْهياه-ڤَْن نِْرتْياتي لُوَك-أوماَد

 وصورة باسم تدريجياً ويتولع األزلي خادمه بأنه نذره في يرسخ ثم القدوس االسم تسبيح طريق عن اهللا حب مرحلة الفرد يبلغ"
 من قلبه يذوب فيما العام بالرأي مباالته لعدم كالمجانين ويرقص يغني أو مرتفع بصوت كييب أو يضحك. يةتجل وجوهه الماحدى
 ."الوجد شدة

 المقدسة والرقص في سماء خجال في البداية لكنه سرعان ما ينسى تحفظاته اثناء تسبيح األكِْرشَْنالتيم في حركة ذكر قد يكون 
 نصاً وامّيوسُچ َپرۤو شْرۤيلاقتباس ) ٧٣ (ڤَلّياَپْدۤيجاء في . كما يجد بهجة بذلكيفعل ذلك بمثابة خدمة إلى الجميع . الطرق العامة

سوف . لن نحفل بالرأي العام:" يصف مدى بهجة الخدمة التتيمية وكيف ال يحفل التيم بالرأي العامْبهاوَم ْبَهطَاتْشاْرياڤَساْرمن نظم 
 ".ونتدحرج على األرض ونرقص نركض هنا وهناك كِْرشَْنننعم بالحياة في وجد مصاص حب 

 ١٨ سـۤوتْـَر
 َچمايهُروُموْد-چاتْرايه َسـَبدِّْهنانَْجلينا نَِتَن شيَرسا 

 پاْمبوناباشْ-ْرَنچۤيَچِدَن نَياِننُوْدَچْد-ڤََركَنْطِْهَن ْس
 ڤاديناْماناْمِرتاْسْدْهۤي-َچَليو-ڤينَْدتْشََرناَر-ڤَتْشْنيتْياْم تْ

 ڤيتَْمَپْدياتاْم جۤيتَتَْم َسْمَس-هاكْشَروأْسماكَْم َسَرسيۤۤ
 المفردات

 ؛اقشعرار بدن—َچمايهْدأو ؛شعورهم--ُروَم ؛فعل--َسـ ؛بأطراف البدن—چاتْرايه ؛برأسنا--شيَرسا ؛انحنى--نَِتَن ؛بكفين متضامين—انَْجلينا ؛ضم معاً—َبدِّْهناَن
--تْشََرَن ؛لك--ڤَتْتْ ؛دائم--نيتْياْم ؛مع الماء—اْمبونا ؛دموع--َپباشْ ؛تفيض--َمِچۤيأوْد ؛ونبعي--نَياِنَن ؛مختنق--َچِدَنَچْد ؛أصوات--تَڤَْس ؛بصوت--كَنْطِْهَن
مثل زهرة —ىَهرو-َسَرسّي ؛لنا--أْسماكَْم ؛يذوقون--ڤاديناْماْس ؛رحيق أزلي—اْمِرتَ ؛من التأمل—اَنْدْهۤي ؛على الزوج—َچَليو ؛زهرة اللوتس—ڤينَْداَر ؛القدمين

 ..معاشنا—ڤيتَْمجۤي ؛ارجوك اضمن—َپْدياتاْم-َسْم ؛دوماً--َستَتَْم ؛يا صاحب العين—اكْشَ ؛ في حوضاللوتس النابتة

 الترجمة
ربي لوتسي العين، ارجو أن تحفظ حياتنا فيما نتذوق باستمرار رحيق التأمل في قدميك اللوتسيتين بأكف 

 .لعواطف وتفيض اعيننا بالدموعمتقابلة ورؤس منكسة وتنتصب شعورنا من البهجة وتختنق اصواتنا با
 التفسير

لكن كسب المعاش .  بمعاشه فيما يعبد الرب بحضور ذهنڤَڤايشْنَالـال يأبه . محهيجد التيم رضى تاماً بعبادة ربه بتبجيل بتقدير مال
رتياح يوم واحد في الل إلى درجة ال يتسع وقته هللا سوى  اإلنسانأصبح جهداً مغالياً فيه يستنفذ مجمل طاقةفي المدن الحديثة 

 .االسبوع
 بواجباته المادية إلى االنشغالنفسه بل  اإلنسانلذلك، يجب أن ال يسمح.  صلته بالرب اإلنسان تعلم أولوية انهاضِڤديةالـالفلسفة 

 في الحكومة عدلاضي  كبير وقڤَڤايشْنَ الذي كان طْهاكوَر ڤينُوَد ْبَهكْتي شْرّي. كِْرشَْندرجة تستنفد كل طاقته وتقتل رغبته بخدمة 
 .الهندية قال بوجوب كسب معاشنا على أساس بساطة العيش وسمو الفكر

يجب على الفطين في المجتمع وضع برنامج :"طْهيَريوْدهيشْ َمهاَرَجبحياة مثيلة إلى ) ٦\١٤\٧ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم في موني ناَرَديوصي 
لكن يجب عليه ". حسناً:"نه أو سواهم بالقولاه وأخوأبويمقترحات خالنه وأطفاله وينبغي له الموافقة ظاهرياً على جميع . عمل بسيط

 .العزم على عدم خلق حياة تمنع تحقيق هدف الحياة عقدأن ي



 القدمين اللوتسيتينينبغي له التمتع برحيق التأمل في . سواء في البيت أو في الهيكلالرب الخدمة المثالية للمتزوج هي عبادة أصنام 
يجب عدم قضاء العبادة . سواء عند تنظيف المحراب أم الطبخ أم إلباس صنم الرب  في هذا الدعاءكولَِشكَْهَر كما يقول الملك للرب

 ال يؤمنون بأن ْزدۤياڤاماۤيالـلكن ثمة فرق كبير ألن . كالتيمالرب  يعبدون صنم ْزدۤياڤاماۤيالـيبدو أن . نتباه إلى الوقتالبناء على ا
تيم بل يعتبرون عبادة الصنم معينة على تنمية مزاج تأملي يقود في النهاية إلى تحقيق الفرد بأن تو الغرض الدائم للالرب العظيم ه
 . الوقتيةْبَهكْتيال الرب العظيم وال تيمه األصفياء يقبلون بهذا النوع من . الالشخصي ْبَرْهَمْنفي بعدها دمج العابد يناهللا مجرد وهم 
 ْچَرَهىڤي-أْرتْشا.  وجميع األسياد الروحيين في السلسلة المريدية يحذروننا بعدم اعتبار عبادة صنم الرب عبادة وثنيةْمشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَ
 .كلها لتسهيل التبادل الودي مع تيمهاصورة المعدن أو الحجر أو الخشب وما شب يتجلى كِْرشَْن عين  بلاً رمزياًليس اختالق

 شاْستَْرْزالـلذلك، عبادة الصنم مع أوصاف الرب جاءت في . فيرها صورة ملموسة للتأملاحدى بركات عبادة الصنم هي تو
هنا وصفان من أوصاف للرب الواردة في .  وتمكن التيم من اغراق عقله في صورة الرب بسهولةشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمالموثوقة مثل 
 على صدره جوهرة .يُّوچۤيْزالـدّوار القلوب الشبيهة بزهرة اللوتس لكبار تقف قدماه اللوتسيتان على ):"١٠\٢\٢ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم

 ".نضرةبدنه مكلل بأزهار . عليها نقش عجل جميل وتوجد جواهر أخرى على كتفيهكاوْستوْبَهى 
كل من . ابتسامتهن وكل حي يرنو إلى اه براقان وخداه جميلتاأذن.  على صورة سمكة القرشقراط األ مثلالحلي مزين بِرشَْنكْْوجه "

 ."زعاج الذي تخلقه طرفة العينن على الخالق لالوغاضبتيم اللعين لكن قرة اوجهه وبدنه .  يرى احتفاالِرشَْنكْْيرى الرب 
 ١٩ سـۤوتْـَر

 ڤاي شيَرْسڤَْرشَْم تَْد ڤَلَْم تَْد ْدَه-ليْدهۤو-پاتَْپَرني-كِْرشَْنياتْ 
 اْم َهريْر ْدِرشْياِتىاْبهۤي ۤيروتْشيِرى-ِتى ِنتِْرى تََمُسوجّْهيِتى سو

 اينّيْدْهۤي-ڤَا ماْدَهڤَال ۤيْدْه-شَنْكَْهى-ڤيَمِلنْدوسا بودّْهيْر 
 ْمنارايانَا ْستاوتي َپَدْم ۤي-ْپَرتيڤَريشينّي -ڤاْمِرتَسا جيْه

 المفردات
--شيَره ؛بالفعل--ڤاي ؛ذاك--تَتْ ؛أرفع--ڤَْرشَْم ؛ذاك--تَتْ ؛يبيض--ڤَلَْمْدَه ؛بالغبار--ليْدهۤو ؛من السجود—پاتَْپَرني ؛كِْرشَْنإلى الرب —كِْرشَْن ؛الذي--ياتْ
-سا ؛شوهد--ْدِرشْياِتى ؛َهريالرب —َهريه ؛بالذي--اْماْبهۤيۤي ؛جذاب--روتْشيِرى ؛جداً--سو ؛ترك--أوجّْهيِتى ؛بالظلمة--تََمسا ؛العينين--ِنتِْرى ؛هذين--ِتى رأس

 ؛ڤَيتأمل في الرب ماْدَه—اينّيْدْهۤي-ڤَماْدَه ؛الذي--اۤي ؛ناصع البياض—ڤَالْدْه ؛أو صدفة—شَنْكَْهى ؛مثل القمر—إندو ؛ غبار عليهاال—ڤيَمال ؛فطنة--بودّْهيه ؛ذاك-
 ..ناراياَنالرب —ْمنارايانَ ؛يحمد--ْستاوتي ؛الذي--اۤي ؛في كل خطوة—َپَدْم-ْپَرتي ؛يمطر--ڤَريشينّي ؛رحيق--ْمِرتَأ ؛لسان--اڤجيْه ؛ذاك--سا

 الترجمة
 وصاحب أجمل عين هو الذي تركته الظلمة كِْرشَْنرأس هو األبيض بالغبار من السجود للرب  أرفع صاحب

.  ال غبار عليها مثل تألق نور القمر أو الصدفةڤَماْدَهالفطنة التي تركز على الرب . َهريبعد رؤية الرب 
 .طر رحيقاً بإستمرار، إنما يمناراياَنوذاك اللسان الذي يمجد الرب 

 التفسير
 االعتيادي كيف يتحول نسانقد ال يرى اإل. ه تدريجياً حواسل تشبع حواس الفرد روحياً وتجّمكِْرشَْنالخدمة التتيمية إلى الرب 

من ) ٦( َپِدشاْمِرتَأو يحذرنا في كتاب وْسوامّيُچ َپرۤو شْرۤيللذلك، . ر جمال التيم الفعلي سوى سائر التيم إذ ال يقّدڤَڤايشْنَالـ
ال . َنكِْرشْالتيم الصفي ال يوحد ذاته الروحية ببدنه المادي بفضل استقامته على مقامه األصلي لذكر :"على التيمسطحي الالحكم 

في الواقع، ينبغي التغاضي عن والدة تيم في عائلة وضيعة أو إن كانت بشرته . ينبغي النظر إلى تيم مثيل من وجهة النظر المادية
قد تظهر تلك العيوب في بدن التيم الصفي للعين االعتيادية لكن بدن التيم الصفي ال . بدنه مشوهاً أو سقيماً أو مقعداًسيئة أو كان 

الذي تملئه الرغاوة والفقاعات والوحل في موسم األمطار  َچَچنْالـانها مثل مياه نهر . يتنجس على الرغم من عاهات ظاهرية مثيلة
 ". دون اعتبار حالة مياههَچنَْچالـالمتقدمون في الفهم الروحي يستحمون في مياه نهر .  ال تتنجسَچنَْچالـمياه نهر . أحياناً

 يذكر كيف كان عدد كبير من مريديه مجرد خنافس في غاية پاَدوْپَرْبه شْرۤيلكان . غالباً ما تكون قوة التحويل للخدمة التتيمية بارزة
 . بعد مزاولتهم الخدمة التتيميةَهىنْطْايكوڤ لكنهم أصبحوا يبدون مثل المالئكة من ةعندما التقاهم في البداي القذارة والكأبة

 الفتاة الحدباء عند كِْرشَْنكما التقى الرب . ، سيسبب الرب شخصياً بعض التغييرات الجذرية في أبدان تيمه أحياناًفي مجرى تسلياته
 ڤَاسوِدڤ شفى تْشايتَنْياكذا، المولى . لها إلى فتاة جميلة وحّوكَْمَسملك  التي دهنته بمرهم خشب الصندل المقصود للَمتْهورادخوله 



ويدخل العالم الروحي لعبادة الرب في ) َپْسَورۤو(ل البدني القطعي يحدث عندما يستعيد التيم بدنه الروحي التحّو. المجذوم فوراً
 .َهىنْطْايكوڤ

 في المقابل، المتكبر الذي يسعى إلى لفت نظر الجنس اآلخر إلى جماله .يصبح التيم جميال بالتمرغ في الغبار عند سجوده للرب
. كِْرشَْنالجمال الحقيقي يعني ما يسر الرب . ية يوصي بذلك بمثابة وصفة تجميلكولَِشكَْهَرلكن الملك . سيتجنب السجود في الغبار

رحمته من شاهدوا .  يلمع في عيون المتيمين بحبهشَْنكِْر نورانعكاس . كِْرشَْن جه، ووجوهتتجمل عيون التيم بالنظر إلى أجمل ال
 . شاهدوا هذا التألق في عينيهْپَرْبهوپاَد شْرۤيل اإللهية

) بودّْهي(من حقق فطنة . الفطنة التي ال غبار عليها تشير هنا إلى الذي تمت تصفيته من كافة الشكوك وامتأل باإليمان الصفي بالرب
لذلك، فطنة التيم تشبه القمر الذي . على حل جميع المشاكل سواء أكانت مشاكله أم مشاكل اآلخرينسالم وقادر روحية صفية مثيلة، م

د الرب يسقط مطر الرحيق الشبيه بنور القمر كذا، يقال أن لسان من يمّج. ره الجميع في العالميمكن رؤية جماله البارد الملطف ويقّد
 .  المتوفر للجميع دون تمييز

 ٢٠ سـۤوتْـَر
 ْدَهَرْمپوْم تِْشتُو ْبَهَج شرۤيري-ْم موَرِكشَڤَْرتَيا كۤيِڤى جيْه

 ڤَْم شِْرنوڤَيا تْْد-كَتْهاها شُْروتَْر-اتْشْيوتَڤَ َسَمْرتْشَۤيڤَنْْدْد-انيپ
 ْچمالَياْميو-ْچْهريشّْهانَْچتّْڤَيا َهِرْر ْد-كِْرشْنَْم لُوكَيا لُوتْشََن

 ْرْدَهْن نَماْدُهوكْشََجْم مۤوْمتولَسۤي-پاَد-ْچْهَر ْچْهراَن موكونَْدجي
 المفردات

-انيپ ؛شْرّيرب العزة —ْدَهَرْم-شرّي ؛اعبد--ْبَهَج ؛أيها العقل—هتِْشتَ ؛عدو موَر—پوْمري-موَر ؛ڤَالرب ِكشَ—ْمِكشَڤَ ؛تغنى بأمجاد—ْرتَياكۤي ؛أيها اللسان—ِڤىجيْه
 ؛اقتصرا على سماع—شِْرنو ؛أنت--ڤَْمتْ ؛أيتها األذين—ڤَياْد-شُْروتَْر ؛الحديث عن الرب أتْشْيوتَ—تْهاهاكَ-اتْشْيوتَ ؛اخدما--َسَمْرتْشَيا ؛أيتها اليدين—ڤَڤَنْْدْد

--ْچْهَرجي ؛امإلى مق—آلَياْم ؛أيتها القدمين—ْچَميو-ْچْهريانْ ؛اذهبا--َچتّْشَّْهى ؛َهريالرب —هَهِر ؛أيتها العينين—ڤَياْد-لُوتْشََن ؛أنظر--لُوكَيا ؛كِْرشَْنعند —كِْرشْنَْم
للرب —أْدُهوكْشََجْم ؛انحني--نََم ؛أيها الرأس—ْرْدَهْنمۤو ؛أزهار تولَسّي—ْمتولَسۤي ؛عند القدمين—پاَد ؛لللرب موكونَْد—موكونَْد ؛أيها األنف—ْچْهراَن ؛رائحة

 .أْدُهوكْشََج

 الترجمة
ايتها . شْرّيايتها اليدان، عليكما بخدمة رب . موَرايها العقل، اعبد عدو . ِكشَڤَايها اللسان، امدح امجاد الرب 

 هيكلايتها الساقان، اقصدا . كِْرشَْن شْرّيايتها العينان، حدقا إلى . أتْشْيوتَاالذنان، اسمعا األحاديث عن الرب 
ايها الرأس، انحني للرب . موكونَْدعلى قدمي الرب  تولَـسّيايها االنف، شم براعم نبتة . َهريالرب 
 .َجآْدُهوكْشَ

 التفسير
له  يحقالنفس الروحية أشرف من الحواس مما يعني أنه . كل حاسة من حواسه بالتعاون من اجل خدمة الربهنا يأمر الشاعر 

 ):٤٢\٣. چ.ب(أمرها 
 َپـرانى آهوْرإنْْدريۤياٰني 

  َمـنَهْماه َپـَريـْبْهـيىرإنْْد
 ْريـَمـنَـَسْس تو َپـرا بودّْه

 ـه َپـَرتَـْس تو َسه بودِّْهيُّـو
أشرف حتى من  النفس لكن العقلأشرف من الحواس، والفطنة أشرف من ، والعقل خامدةالمادة الأشرف من  ةملا العحواسال"

 ."الفطنة
 في شاونََك ِرشيدعو إلى العقل سلسلة من النصوص على لسان ت) ْستُوتَْر-ماال-َدموكونْ( من هذا الكتاب ٢٠ و ١٩ رْزتْسۤوـال

ولم يسّبح أو يتغن باألغاني الجميلة عن اهللا ومعجزاته من لم يسمع الرسالة عن قوة شخصية اهللا ):"٢٤-٢٠\٣\٢ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم
ليس سوى عبء ثقيل على  الجزء العلوي من البدن .ذن تشبه خروق الحّيات ولسان يشبه لسان الضفدعةانما يعتبر مالك خروق أ

 ان لم تكن اليد مشغولة بخدمة .)موكْتي(النجاة  الرغم من تعممه بعمامة حريرية، ان لم ينحن لشخصية اهللا القادر على وهب



 ڤيشْنوالعين التي ال تنظر إلى شارات شخصية اهللا  .ألساور البراقةمزينة با نها مثل يد جثة ميت ولو كانتأ فَهريشخصية اهللا 
حيث يقام ذكر ( تشبه العين على ريش الطاووس، واألرجل التي ال تتحرك إلى األماكن المقدسة )صوره واسمه وصفاته وغيرها(
 قط مومن لم يش. أسه، هو بدن ميتمن ال يتسع وقته لتلقي غبار قدمي التيم الصفي للرب على ر . تعتبر مثل جذوع الشجر)اهللا

من ال يغمره الوجد وال تدمع عيناه وال  .دمين اللوتسيتين للرب هو بدن ميت أيضاً على الرغم من تنفسه على القتولَسّيوراق أعبير 
 ".القدوس، ال شك ان قلبه بقساوة الحجر االسم يقشعر جلده على الرغم من تسبيح

 كما يمكن للريح هاإذا أفلتنا قيوديمكن أن تضلل حاسة واحدة عقلنا . أو تعيقها خدمتنا التتيميةكل حاسة من حواسنا يمكن أن تعين 
) ِكشَْهِرشۤي (سيد الحواسلشخصية اهللا العزيز حواسه كما لدينا حواسنا ويكمن كمالنا بخدمة . جرف قارب دون مرساة في البحر

 .شاونََك ِرشي و كولَِشكَْهَرأمامنا حسب تعبير واضح الخيار . ااۤيم أو كِْرشَْنيمكننا شغل حواسنا بخدمة . بجميع حواسنا
 تمثل أغانينا الدنيوية نقيق الضفدعة إال المخلص يمكن أن يرضي الرب العظيم ويستحضر رحمته وۤيْرتََنكعلى سبيل المثال، غناء 

حمل تاج مثقل بالحلي والكبرياء سيجرنا إلى ف إال الرأس أمام الرب وطأطأةكذا، يمكن أن نتجمل ب. التي تجذب موتها على يد الحّية
في تلك الحالة، سيسقطه الكبرياء . أمام صنم الرب في الهيكلأنف نكس رأسه  يغالباً ما رفيع المنصب. محيط الوالدة والموت

لمثالية بكناسة الطريق أمام عربة  قدوة الريادة اَپروْدَرْپَرتا، وضع الملك تْشايتَنْيافي وقت المولى . ط المثقل باألحمال في البحروسق
 .على هذا النحو، اظهر خضوعه للرب القوي. َهىنّاتََجَچالرب 

وبناء عليه، ال يقوى .  مالك تيمه األصفياءكِْرشَْن:"پاَدوْپَرْبه شْرۤيليكتب . خير خدمة إلى حواس الرب هي الخدمة التي يقضيها تيمه
لذلك، يجب على المريد بذل حواسه بقضاء ). ٢٣\٣\٢ .ب.ش( المنال بصورة مباشرة  صعبكِْرشَْن. ه سوى تيمكِْرشَْنعلى تسليم 

 .جميع أشكال الخدمة لمرضاة سيده الروحي
العقل هو الذي يمد الدافع على أفعال جميع أطراف . خدمة الرب فحسب بل عقولنا أيضاًبيجب أن ال نقتصر على شغل حواسنا 

-ڤَ َمْدَمنا ْبَه-َمْن(اذكرني وتتيم بحبي ): ٣٤\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتايقول الرب في . الخدمة التتيميةمستند هو  كِْرشَْنلذلك، ذكر . البدن
لذلك، التيم .  والدعاء إليه سيحدث تغييراً في القلب مما يحول النفس المهيأة إلى تيم صفيكِْرشَْنالعقل الثابت في تسبيح ). ْبَهكْتَه

 . دون انقطاعكِْرشَْننه في الخدمة التتيمية إلى بدنه وعقله ولساالصفي هو الذي يبذل 
 ٢١ سـۤوتْـَر

 أَهْم-ڤْڤَْرتاِنى أنْ-ِڤَدروديتَْم -أَرنْيااْبْهياَسناِنى آْمنناۤي
 ڤَْم هوتَْم ْبَهْسَمنيڤيْدَهياه َسْر-ْرتَپۤوْپَهالني -تْشِْهَد-ِمَدشْ
 -َپَد-ڤينا ياتْْسنانَْم -َچَجچاَهناني تْشَ ڤَأْرتْهاناْم تۤي
 هنارايانَڤَه َسـ ڤيَجياِتى ِدَسْمْسْمِرتيْم -ڤاْمْبُهوروَهىڤَنْْدْد

 المفردات
 ؛ازالة--تْشِْهَد ؛للشحم--ِمَده ؛يومياً--أَهْم-أنو ؛الرياضاتنذور —ڤَْرتاِنى ؛ِڤدي--ِڤَد ؛يبكي--روديتَْم ؛في الغابة—أَرنْيا ؛دراسات--ْهياَسناِنىاْب ؛لألسفار--آْمننايا
واجب —چاَهنانيڤَأ ؛في المحاج—ْرتْهاناْمتۤي ؛إلى رماد—ْبَهْسَمْن ؛تقدمات مقدمة—هوتَْم ؛كل--ڤَْمَسْر ؛واجبات صالحة—ڤيْدَهياه-ْرتَپۤو ؛ي يعقبالذ—ْپَهالني

 ؛ذكرى--َسْمْسْمِرتيْم ؛لوتس--ْبُهوروَهىأْم ؛الزوجان--ڤَڤَنْْدْد ؛عند القدمين—َپَد ؛الذي--ياتْ ؛دون--ڤينا ؛االستحمام--ْسنانَْم ؛للفيل--َچَج ؛و--تْشَ ؛االستحمام
 .ناراياَن—هنارايانَ ؛هو--َسه ؛الرب--ڤَهِد ؛عسى أن يكون مظفراً—ڤيَجياِتى

 الترجمة
تالوة األسفار دون ذكر قدميه اللوتسيتين هي مجرد عويل في البيداء، ومراعاة النذور ! ناراياَنالمجد للرب 

ت اكثر من انقاص الوزن، وتنفيذ االعمال الصالحة المشرعة يشبه صب  ليسِڤـَدْزالقاسية التي تقتضيها الـ
 .التقدمات على الرماد، واإلستحمام في مختلف األماكن المقدسة ليس بأفضل من استحمام الفيل

 التفسير
لذلك، . ارة هي الحظ األعظم ولحظة نسيانه أكبر خسكِْرشَْنلرب الحظة ذكر . ذكر الرب العظيم هو هدف جميع السبل الروحية

دراسة األسفار وزيارة الهياكل ومراعاة . كِْرشَْنذكر في حتى أهم الواجبات الدينية المذكورة في هذا النص دون أن تفضي تبطل 
للمثال، .  يذمها جميعاً عند تنفيذها على وجه غير صحيح باسم الدينكولَِشكَْهَرلذلك، الملك . ذات أهمية عند التيمبالنذور ليست 

ماعة وحدة الوجود المطلقة الذين يسخرون من الصورة الشخصية الروحية للحق المطلق هي دراسة وتأمل عقيم جتأمل ودراسة 



ربما اصيب الزاهد بالهزال لكنه . وغيرها من األعمال العقيمة تشمل الكفارات ألغراض سياسية أو عبادة المالئكة جلباً للنفع المادي
  :َپنْتْشَراتَْر-ناَرَدته؟ جاء في رياضاإذن، ما هو نفع .  قلبياًلن يرضي الرب مما يمنع رضى الزاهد

 َپسا تَتَه كيْمآراْدهيتُو يادي َهريْس تَ
 َپسا تَتَه كيْمناراْدهيتُو يادي َهريْس تَ

 َپسا كيْمأنْتَتْ َبهيْريادي َهريْس تَ
 َپسا كيْمنانْتَْر َبهيْر يادي َهريْس تَ

الفرد فهم  القاسية اذا الرياضاته؟ ما هو نفع تدا عبدون الرياضات؟ وما هو نفع َهري يعبد الرب  الفرد اذا كانرياضاتما هو نفع "
  يعم الوجود؟َهريفهم أن الرب دون ال القاسية الرياضات يعم الوجود؟ وما هو نفع َهريأن الرب 

قال الرب . نا اليومية مثل التأمل في خلوة ال يقتصر عند توقف مشاغلكِْرشَْنذكر . حقق التيم الناجح ذكر الرب في كل ظرف ممكن
 تْشايتَنْياأمر المولى .  بوقت واحدكِْرشَْنبكالم آخر، واجبنا هو القيام بواجباتنا اليومية وذكر ". اذكرني وقاتل:"أْرجوَن إلى كِْرشَْن

 كِْرشَْنالمرحلة المتقدمة، يذكر التيم في . على وجه يمكننا من تحقيقه بسعادة وسهولة كِْرشَْن أسماءمة على تسبيح والجميع بالمدا
 المقدسة والقيام بأعماله سماء طول الليل والنهار في المراحل المبدئية والوسطى بتسبيح األكِْرشَْنكما يمكن للفرد ذكر . بعفوية تتيمية

 .في خدمته بهداية التيم الصفي للرب
 ٢٢ سـۤوتْـَر

 يىَپيَهَر ْستْهيتيْم َمدۤيَمَدَن 
 ْدهاْمني-ڤينَْدَپداَر-كونَْدَمنَسي مو

 سيأكْْرشانونا كِْرشُو -ناياَن-َهَر
 َپراكَْرَمْم موراِره-ْسَمَرسي نَـ تْشَكَْر

 المفردات
الذي هو —ْدهاْمني ؛ينالقدمين اللوتسيت—ڤينَْدَرأ-َپَد ؛للرب موكونَْد—موكونَْد ؛في العقل—َمنَسي ؛خاصتي--يىَمدۤي ؛مقامك--ْستْهيتيْم ؛اترك--َپيَهَر ؛يا كيوبيد—َمَدَن
—َپراكَْرَمْم ؛سالح القرص—تْشَكَْر ؛أنت ال تذكر—ْسَمَرسي نَـ ؛أصبحت —سيأ ؛هلك--كِْرشَه ؛بالنار--كْْرشانونا ؛من العين—ْسَمَرسي ؛ڤَشيالمولى —َهَر ؛مقام

 ..عدو موَر—ِرهأ-موَر ؛القدرة الفائقة

 الترجمة
 إلى رماد باللحظ تحولتلقد . موكونَْد للرب القدمين اللوتسيتينام يا كيوبيد، اهجر مقامك في عقلي الذي غدا مق

 ؟موراريلذا، لماذا نسيت قوة دوالب الرب . ڤَشيالناري للمولى 
 التفسير

. ب.ش ( إلى أمهپيَلكَيقول الرب . هذا تحدي كبير لكيوبيد القادر عادة على اخضاع كل فرد بما فيه طالب التعالي
 هم القوة الغالبة لفتنتي الظاهرة في صورة المرأة التي يمكنها ان تسحر حتى أعظم القهارين في العالماقتصري على ف:")٣٨\٣١\٣

  ".بأبسط حركة من حاجبيها
الملك يصدر . دون انقطاع مما يذهب بنفوذ كيوبيد كِْرشَْنبقوة لقدرته على التأمل في الرب ) كاَمِدڤَ(يستطيع التيم تحدي كيوبيد 

 اطالق سهامه كاَمِدڤَهذه اشارة إلى مسعى .  بترك عقل الملك أو المخاطرة بالهالك للمرة الثانيةكاَمِدڤَتحذيراً إلى ا هن كولَِشكَْهَر
حري بكيوبيد االتعاظ بتلك الحادثة وإال يحذره الملك .  باحراقه بلحظهڤَشيالثارة شهوته فرد عليه المولى  ڤَشيعلى المولى 

 .بقرصه واخالء عقل تيمه من الشهوة ه لن يقصر عن اهالكَنكِْرشْ بأن الرب كولَِشكَْهَر
بكالم آخر، الجاذبية العلية .  أي محّير كيوبيدُموَهَن-َمَدَن يدعى كِْرشَْنلكن الرب .  أيضاً ويعني من يجذبَمَدَنيدعى  كاَمِدڤَ

 قرينة الرب راْدهارانّي َمتّيشرۤي على ذلك، عالوة. كل من يغرق عقله فيهالشهوة الجنسية لن تقلق  شديدة إلى درجة أن كِْرشَْنلـ
 .كِْرشَْن ألنها الوحيدة القادرة على األخذ بألباب حتى ُموهينّي-ُموَهَن-َمَدَن تدعى كِْرشَْن

في الغالب، يداوم الفرد على التفكير . هم ويسبب لهم المتاعب يمتحنكاَمِدڤَ الزهد و ونفي جميع أديان األرض، يمارسالنساك 
اآلخر رغم بذل خير مساعيه للتصفية مما يعني وجوب رجوع الفرد إلى دوامة التناسخ لمعاودة االنجذاب مرة وثانية بالجنس 

 .شَكونْتَال وجامعها وانجب ِمنَكا وقع ضحية جمال ڤاميتَْرڤيشْحتى الناسك المعروف . ومعاناة شقاوة الحياة المادية



 شْرّييغني . كِْرشَْنكل من يؤخذ بجمال ال يقع ضحية الشهوة . كِْرشَْنفي جمال لكن اكتشف التيم معصماً من كيوبيد وهو الغرق 
 :ۤياموناتْشاْريا

 ڤينِْدىپاداَر-كِْرشَْنَمَم تِْشتَه ڤَْدهي ياَد
 تْْدهاَمنى أوْدياتَْم َرنْتوْم آسۤي-َرَس-ڤَنَ-ڤَنَ

 َچِمى ْسَمْرياماِنىَسنْ-ڤَْدهي َبتَ نارّيأ-تَْد
 ڤَنَْم تْشَيكاَره سوشْطْهو نيشْطْهيڤ-موكَْهىڤَتي ْبَه

كلما خطرت لي  وينقبض وجهي فوراً كِْرشَْن للرب القدمين اللوتسيتينل عقلي بخدمة اأنا اتمتع بمتعة علية دائم التجدد منذ انشغ"
 ".وأبصق على تلك الفكرةفكرة مجامعة امرأة 

 ٢٣ سـۤوتْـَر
 ىِڤاِنى ماْدَهشَياِنى ناراي-َچْبُهو-چي ْدهاتَري ْبُهوناتِْهى

 چينيڤَِرى تْشْكْرايوْدِهى شاْرنْ-نَنَْدِنى سوَر-ڤَكيِدِڤى ِد
 ْدَهِرىڤَِرى شْرۤيِڤشْڤيشَْجطَْهِرى -َپنْتْشَْپَر-َچتَْج-الِششَلۤي
 ڤَْرتَنايهڤِْرتّيْم أتْشَالْم أنْياْس تو كيْم تْشيتَّ -كوروڤينِْدى وُچ

 المفردات
 ؛ڤَ و ماْدَهناراياَنيدعى —ىِڤناراياِنى ماْدَه ؛الذي يستلقي—شَياِنى ؛على البدن—َچْبُهو ؛)آنَنْتَ شيشَ(األفعوان —چيْبُهو ؛كوحفيظ--ْدهاتَري ؛على سيدك—ناتِْهى

-اللۤي ؛َچقوس شاْرنْمالك ال—چيني-شاْرْن ؛حامل القرص—آيوْدِهى-تْشْكَْر ؛بطل المالئكة—ڤَِرى-سوَر ؛ڤْكياالبن المحبوب لـِد—نَنَْدِنى-ڤَكيِد ؛الرب العظيم—ِڤىِد
على —ڤينِْدىوُچ ؛شْرّيرب —ْدَهِرىشْرۤي ؛حاكم--ڤَِرىإشْ ؛لألكوان--ڤَڤيشْ ؛في المعدة—َجطَْهِرى ؛ظهور--َپنْتْشَْپَر ؛األكوان--َچتَْج ؛دون نهاية—ِششَأ ؛تسلية-

 ..مالمشاغل—ڤَْرتَنايه ؛ما نفع—كيْم ؛بالعكس--تو ؛آخر--يهأنْيا ؛دون حيدان—أتْشَالْم ؛أعمال--ڤِْرتّيْم ؛عقلك--تْشيتَّ ؛مكان--كورو ؛ڤينَْدُچوالرب 

 الترجمة
 ويستلقي على عرشه ڤَماْدَه و ناراياَنال تشغل عقلك سوى بالرب العظيم موالك ورازقك الذي يسمى 

 زوج هو. َچشاْرنْ وبطل المالئكة وسيد البقر ويحمل صدفة وقوس ڤَكيِد هو االبن الحبيب لـ. آنَنْتَاألفعوان 
 ماذا ستكسب بشغل فكرك بسواه؟. العزة وبيده مقاليد الكون الذي يخرج من بطنه بمثابة تسلية
 التفسير

تثبيت عقولهم عليه هنا  ويطلب من القراء كِْرشَْن للرب القدمين اللوتسيتين عقله بالثبات على كولَِشكَْهَرفي النص السابق، أمر الملك 
وجوه الرب ويستمد منه نفع  أحد ينجذب كل تيم إلى. التي تصف صفاته وتسلياته المنحصرة غير الرب أسماءيدلي ببعض . أيضاً

كان يستعيد ذكرى . ذوق الفتوةه ب بالذي كان متصال الربعند مفارقة بدنه إلى وجه   الدعاءڤََم ِدشْْبهۤيالجد  رفع. الرجوع إليه
انقض علي في ساحة .  العاتق ان يكون مصيري األقصىِرشَْنكْ شْرّيعسى شخصية اهللا ):"٣٨\٩\١. ب.ش(تسليات فتوة الرب 

 ".كان درعه محطماً وبدنه مغطى بالدماء من جروحه. الحرب كما لو كان غاضباً بسبب جراحه التي سببتها سهامي القاطعة
 باجادة يَسماْده إلى تحقيق ۤيْزچيُّوـاليسعى . في اهللا) يَسماْده(بتحقيق الغيبوبة الروحية  سۤوتَْرـ اله في هذكولَِشكَْهَريلقننا الملك 

 ان ،َدَنسۤوَمْدهو يا):"٣٤-٣٣\٦. چ.ب (كِْرشَْن بها عندما أوصى أْرجوَن وأجاب  في غاية الصعوبةةيُّوچيالـالمراحل الثمانية 
 بالغو لماج والعناد والتملدائم الهي العقل .ستقر وال يثبتال ي العقل  ألنحتملال تو ةعملي غير بدولي ت الخصته يتال يُّوچاالـ رياضة
 ."الريح مغالبة منمغالبته أصعب  ان لي بدويو ،ِرشَْنكْ يا القوة

 االسم النفس المخلصة التي تسّبح.  في غاية السهولة إلى درجة أن في وسع كل إنسان ممارستها بنجاحاچيُّو ْبَهكْتيفي المقابل، 
مراحل التركيز بسهولة ال يعهدها أتباع سائر الرياضات  أرفع لىالقدوس وتسمعه كما تسمع تسلياته وصفاته سوف تتقدم إ

 .ةيُّوچيالـ
؟ ألن سائر األعمال واألفكار زائلة وتقود إلى كِْرشَْن جميع النشاطات عقيمة سوى تثبيت العقل على كولَِشكَْهَرالملك يعتبر لماذا 

ال يعرف العقل هدف نهائي دون أن ):"١\٥ (ْبهَچڤَْد چۤيتاليقه على  في معرض تعپاَدوْپَرْبه شْرۤيليكتب . التورط في الشقاوة المادية
قديمة العلم والبهجة ) ١\٥. س.ب(النفس . ما يظهر لحظة سعيدة قد تتحول إلى مصيبة في اللحظة التالية". كِْرشَْنيكون في ذكر 



يجب علينا .  بالربهلفرد بالرضى التام سوى عند تتيموبناء عليه، ال يتحقق شعور ا). ىَرَهْچيڤ  آنَنَْديْدتْش شَْْستْ(كالرب العظيم 
 ". عسى أن تبقى قدميه اللوتسيتين شاغلي الوحيد:"بالدعاءِدڤَ َم شْْبهۤيمشاركة 

 ٢٤ سـۤوتْـَر
 َپداْبِجىناْن هۤي-ڤَتُو ْبَهكْتيپي ْبَهاْن كْشَنَْم أپونْۤي-َنما كْراكْشَْم كْشۤي

 جاتَْم-اَنانْياْد آكْْهۤيپاْسۤي تْشَريتَْم أڤََبنْْدَهْم تَ=ڤْياما شْراوشَْم شْرا
 ڤاناْنَپْهنوَپِتى تِْشتَسا-َنڤَپي ْبهوڤاْم أڤَ تْما ْسماْرشَْم ماْدَه

 پيأَجنْمانْتَِرى -َرهيتُو َجنَْم-ڤْياتيكََر-اَپْرۤيَس-ڤَتْڤَْم تْما ْبهۤو
 المفردات

—ْبِجىأ-َپَد ؛يخلو من—ناْنهۤي ؛تتيم--ْبَهكْتي ؛خاصتك--هڤَتَْبَه ؛حتى--پيأ ؛لحظة--كْشَنَْم ؛يد الصالحرص—اْنپونْۤي ؛نافق--َنكْشۤي ؛عسى أن ال أنظر—ما كْراكْشَْم
 ؛آخر--تْنْياأ ؛تنحية--اپاْسيأ ؛تسليات--تْشَريتَْم ؛خاصتك--ڤَتَ ؛مؤلفات عن—َبنْْدَهْم ؛يستحق السمع—ڤْياشْرا ؛عسى أن ال أسمع—ما شْراوشَْم ؛للقدمين اللوتسيتين

--تِْشتَسا ؛أيها السيد—َپِتى ؛للعالم--َنڤَْبهو ؛بالفعل--پيأ ؛خاصتك--ڤاْمتْ ؛ڤَيا ماْدَه—ڤَماْدَه ؛عسى أن ال أذكر—ما ْسماْرشَْم ؛مواضيع--جاتَْم ؛قصص--اَنآكْْهۤي
-َجنَْم-َجنَْم ؛يخلو من—َرهيتَه ؛الفرصة--ڤْياتيكََر ؛ الشخصيةللخدمة—اَپْرۤيَس ؛خاصتك--ڤَتْتْ ؛عسى أن ال أصبح—ڤَْمما ْبهۤو ؛الذين يتفادون—ڤاناْنَپْهنوا ؛فكرياً
 .حتى—پيأ ؛التناسخ-- أنْتَِرى

 الترجمة
 رصيد عملهم الصالح إلى درجة انهم يخلون من التتيم بقدميك نفقأن ال تدعني ألحظ الذين عسى ، ڤَماْدَهيا 

. ك واصبح معنياً بأمور اخرىتسلياتيرة لأن ال تدعني ألتفت عن االصغاء إلى القصص الجدعسى . اللوتسيتين
 ال اعجز عن خدمتك يدوياً رجعة عسى أنيا رب الكون أن ال تدعني التفت إلى الذين يتفادون ذكرك وعسى 

 .تلو رجعة
 التفسير

ال يمثل  كولَِشكَْهَرملك ال يمكن لناقد القول أن موقف. ڤَْزڤايشْنَالـ بشدة التركيز على حال سائر أدعية كولَِشكَْهَرتتميز أدعية الملك 
 والتمتع بالملذات الحسية بوقت واحد؟ ما هو سبب كِْرشَْنما هو الخطأ بخدمة :"ربما قال.  الذي اثنت عليه الحكمة اليونانية"عتدالاال"

لمنطق قد ال نجيب عن هذه األسئلة با". ؟ونڤيشْالتطرف بتجنب حتى لحظ الفاسدين؟ وما هو التركيز المقصور على صنم الرب 
 .ليس من المنطقي الطلب من متيم العناية بسوى معشوقه. حصر تركيز التيم يمليه التتيم. فحسب
 ْبهَچڤَْد چۤيتاوبناء عليه يوجهنا .  هو الحق المطلق مصدر الحكمة العظمىكِْرشَْن شْرّي.  ليس حب جنونيْبَهكْتي كِْرشَْنلكن 

 :إلى التتيم الصادق به) ٥٤\١١(
 ْرجوَنٱ ُهوْدي ڤ- ْمَأَهـْم ِاڤَـ ايـكْشَ اۤيايـڤْ َأنَـنْتْ اۤيْبَهـكْتْـ

 نْتَـَپـشَ َپـَر تْْمطوـشْْپـَرِڤـ ـِڤـَن تْـشَ تَـتّْْمطوـشْ ْدَرْماتوۤيـْچ
هذه هي الوسيلة . ؛ بممارستها يمكن معاينتية وحدهاصفي الالخدمة التتيميةبنا الواقف امامك، أيمكن فهمي كما ، أْرجوَن حبيبي"

سوى المحبوب على خالف الحب ب ال يولد الالمباالة كِْرشَْن عالوة على ذلك، التتيم الصادق بحب ".دراك خفايا فهميالوحيدة ال
التيم الصفي سوى التيم ويوليهم سيلحظ  . في هذا النص عن امنيته بالنأي عن صحبة سوى التيمكولَِشكَْهَر يعبر الملك. يويالدن

 مجيدة ايصبح التيم نفس. وكل شيء قدراته كِْرشَْن بالكلية مجمل العالم خليقة كِْرشَْنبحب قع عندما ييرى التيم . العناية بهدف الدعوة
 . كِْرشَْنعمل لنفع جميع األحياء بلفت عنايتها إلى صلتها بـي ل التتيم الصادق بالرب،من خال )َمهاتْما(

لذلك، يدعو إلى رحمة الرب حتى . األصلاألحياء ب ليست مصطنعة بل هي حالة كولَِشكَْهَر التي يطلبها الملك كِْرشَْنمرحلة ذكر 
في حالة المهايأة بعدد ال يعد من المالهي باسم الضروريات فوس تتحير الن. )يَسماْده(يتسنى له الرجوع إلى بهجته األصلية 

 لغة التتيم متطرفة في عين المادي الضال لكنها دعاء الخادم األزلي قد تبدو .لذلك، يطلب التيم رفع هذه المالهي. والمعاناة والملذات
 .إلى السيد العظيم للعودة إلى الرشد والخدمية الباقية

 ٢٥ سـۤوتْـَر
 كايطَْبهاِرى-ْپَهلَْم إَدْم َمْدهونَْمنَه َج-َمْج



 ڤَْچَرَهى ِاشَ ِاأنو-َمْد-ياْپراْرتَْهنۤي-َمتْ
 -ْبْهِرتْيا-ْبْهِرتْيا-َپريتْشاَرَك-ْبْهِرتْيا-ْبْهِرتْيا-ڤَْدتْ

 ناتَْهى-ْبْهِرتْياْسيا ْبْهِرتْيا إتي ماْم ْسَمَر لُوَك
 المفردات

-ْچَرَهىأنو ؛دعا--َمتْ ؛--ياْپراْرتَْهنۤي ؛من قبلي—َمتْ ؛يا عدو َمْدهو وكايطَْبَهى—ِرىأ-ىكايطَْبَه-َمْدهو ؛هذا--إَدْم ؛الثمرة--لَْمْپَه ؛للوالدة--َجنَْمنَه ؛خاصتي--َمتْ
--ْبْهِرتْيا ؛خادم خادم الخادم— ْبْهِرتْياْسياياْبْهِرتْ-ْبْهِرتْيا ؛للخادم--َپريتْشاَرَك ؛خادم الخادم—ْبْهِرتْيا-ْبْهِرتْيا ؛خاصتك--تْڤَتْ ؛حتماً--ڤَِا ؛هذا--ِاشَه ؛خاصتي-

 ..أيها السيد—ناتَْهى ؛العالم--لُوَك ؛اذكر--ْسَمَر ؛لي--ماْم ؛هكذا--إتي ؛الخادم

 الترجمة
 ذا اعتبرتني أتحقق، يا رب الكون، كمال حياتي وأكبر رحمة يمكن أن تظهرها لي ستكايطَْبَهى و َمْدهويا عدو 

 .خادم خادم خادمكخادم خادم خادم خادم 
 التفسير

الخدم .  خدمتهمكولَِشكَْهَرى ن الرب الذين يتمميمكن لإلنسان تصور جميع خد.  لتكرار كلمة خادم سبع مراتةدهشم تَْرسۤوـ الههذ
 راْدهارانّي معاونات ْزَچرۤيَمنْمن بينهم . ُچوَپْز والـۤيْزوپُچالـ وسائر َبلَراَم والرب راْدهارانّي َمتّيشرۤي هم كِْرشَْنالشخصيون للرب 

 يخدمون ،ماْدهوْريا وال سيما في ذوق ڤَْزڤايشْنَالـاألسياد الروحيون . شعرن بسعادة أكبر حتى من سعادتهات وكِْرشَْنخدمن اللواتي ت
 الستة من ْزمۤيوْسواُچالـ في الوقت الحديث وقام تْشايتَنْيا بوجه المولى كِْرشَْن الرب نزل.  وكل منهم يخدمه مريديهۤيْزوپُچالـ
 پاَدوْپَرْبه ِڤَدنْتَ ْسواميْبَهكْتي . سي. إى رحمته اإللهية الذي قبل مريدين ويراَجڤَن داَس كَشْكْر بخدمته واتخذوا مريدين مثل َنڤَِرنْداڤْ

ْبْهِرتْياْسيا -ْبْهِرتْيا-ْبْهِرتْيا-ريتْشاَرَكَپ-ْبْهِرتْيا-ْبْهِرتْيا-ڤَْدتْلذلك، عبارة . ْپَرداياَسْم تْشايتَنْيايأتي في الجيل الروحي الحادي عشر من 
 .كل تيم يخدم الخادم السابق للرب:  ليست شعراً مسراً فحسب بل وصف دقيق للسلسلة المريديةْبْهِرتْياه

 ْپَرْهالَد قال . ووضع أقدامهم على رأسهڤَْزڤايشْنَالـ هو اعتبار الفرد نفسه خادم جميع كِْرشَْنخير سبيل لمرضاة شخصية اهللا العزيز 
غبار أقدامهم في  بتواضع والتمرغ ڤَْزڤايشْنَالـ دون خدمة كِْرشَْن لن يحرز الخدمة التتيمية إلى  اإلنسان إلى والده بأنَمهاَرَج
دمة لكن لماذا يسأل مراراً طلب اخراجه من الخ. ق أمنيته هذهيحقسيظهر رحمته عليه بت الرب  أنكولَِشكَْهَر يقول الملك .اللوتسية

يقول . األسباب هو أن الرب العظيم ال يقبل الخدمة المباشرة دون خدمة خدمه أحد ؟ الشخصية الربةالمباشرة؟ لماذا لم يطلب خدم
 :پوراَنآدي  في كِْرشَْن

 َجناهاى ْبَهكْتاشْ تْشَ ِتىَهى نَـ ِمپاْرتَْجناها -يى ِمى ْبَهكْتَ
  ْبَهكْتَتْماها َمتاهاَمْد ْبَهكْتاناْم تْشَ يى ْبَهكْتاْس ِتى ِمى

 ".، من يدعي أنه تيمي ليس كذلك لكن من يدعي أنه تيم تيمي هو تيمي بالفعلتَْهىپاْرعزيزي "
خادم الرب . هصبح خادم خدم الرب هو أن يخير ما يرضيبأن التيم العاقل يعلم يطمح التيم الصفي أوال إلى مرضاة معبوده و

ليس من .  مرضاة رجل عظيم اإلنسان األمر بمسعىپاَدوْپَرْبه شْرۤيلقارن . مرضاة خدمهعزيز جداً على الرب ويرضيه الفرد عند 
 . مرضاة كلبه فسرعان ما يكسب حظوته اإلنسانالسهل مقاربة رجل عظيم لكن اذا استطاع

التي  رضتى عبادة األيريد خدمة جميع التيم أو ح. خدمة الخادميريد . سبب آخر لتمني التيم خدمة سائر التيم هو تواضعه الطبيعي
القدوس على  االسم بتسبيح  اإلنسانتْشايتَنْيانصح المولى . من بطانة الربنفسه التيم األصيل ال يفترض .  سائر التيماعليهيسير 

".  أدنى من عود قش على قارعة الطريق دون حس بالجاه الزائف وعلى استعداد لتقديم االحترام إلى اآلخرينهالدوام واعتبار نفس
 .كِْرشَْنبدعوتهم إلى ذكر أيضاً  أن ال يقتصر على خدمة التيم فحسب بل جميع األحياء  اإلنسانيجب على

 ٢٦ سـۤوتْـَر
 َپَرْستاْنَپَرْم ڤاناني ْبروڤَْم تَتّْ

 ڤَهانيڤَ موداَمْدهو كْشََرنْتۤي
 ِڤىْپرانَْجليْر أْسمي جيْهڤَْرتَيا ْپرا

 ُچوتْشَراني-ناراياَنناماني 



 المفردات
--ڤَهانيا ؛بهجة--مودا ؛كما لو—ايڤَ ؛يقطر--كْشََرنْتّي ؛عسل--َمْدهو ؛وراء كل شيء فائق—تَْپَرْستا ؛عظيم--َپَرْم ؛الذي يتكلم—ڤانانيْبرو ؛الحقيقة--ڤَْمتَتّْ

التي تشير إلى الرب —ُچوتْشَراني-ناراياَن ؛سماءاأل--ناماني ؛أيها اللسان—ِڤىجيْه ؛أنا--أْسمي ؛بكفين متضامين—هْپرانَْجلي ؛ارجو أن تتلو—ڤَْرتَياْپرا ؛يجلب
 ..ناراياَن

 الترجمة
 التي تصف سماءهذه األ. ناراياَن الرب أسماءلساني الحبيب، اقف امامك بكفين متقابلين واتضرع إليك بتالوة 
 .الحق المطلق العظيم تجلب اللذة الفائقة كما لو كانت تنتج عسالً

 التفسير
يحمل البعض الثقل :" بوصف التيم المبتدئطْهاكوَر ڤينُوَد ْبَهكْتي شْرۤيلكتب . القدوس في البداية االسم سبيحقد يصعب على اللسان ت

بمشكلة المبتدئ ويشجعه على المثابرة على ) رحيق التعاليم( وْسوامّيُچ َپرۤو شْرۤيليقر ". ر البعض قيمة األشياءفقط بينما يقّد
مع أن لسان المصاب . القدوس للرب وصورته وتسلياته ونشاطاته علية الحالوة االسم .سئماًالتسبيح حتى وإن بدا التسبيح له م

اذا استمر بتسبيح هذه ال يتذوق الحالوة فمن المدهش أن ينمو ذوقه الطبيعي بها ويذهب مرضه تدريجياً ) أڤيْدۤيا(بيرقان الجهل 
 . بعناية يومياًسماءاأل

 ):٩\١( اْمِرتَڤَتَچْبها-ْدْبِرَه في وْسوامّيُچ َسناتََنكتب 
  موراِرْرْمَپـّور-نَنَْدَجـياتي َجـياتي ناما

 ياتْـنَـْم-جاديۤوپ-َناۤيْدْهـ-ْدَهـْرَم-نيَج-َرميـتَيڤ
  ياتْْمناـۤيـْپـراٰن ْم موكْـتيـَدْمآتَّـ-تَـْمِرپي َسـكْـكَـتْـَهـَمـ

  ِمىْمــنَشَۤو ْبـهْمنَـَوـۤي جـْمتَـْم ِاكَـِرَرَمـْم أْمـَپـ
 .الى ترك كل الواجبات الدينية التقليدية والتأمل والعبادة ڤايشْنَڤَـال الذي يدفع ِرشَْنكْشْرّي ـ لالقدوس البهيج لالسم المجد، المجد "

 ." هو الشهد األفخر وهو حياتي وكنزيِرشَْنكْْلـالقدوس  االسم .القدوس كل من ينطقه بالنجاة االسم يجازي
 ٢٧ سـۤوتْـَر

 َپنْكََجْم-پاَد-اراياَنننَمامي 
 َجنَْم َسداپۤو-ناراياَنكَُرومي 
 ناَم نيْرَملَْم-ناراياَنڤَدامي 

 ڤْياياْمڤَْم أتَتّْ-ناراياَنْسَمرامي 
 المفردات

 ؛أتكلم--ڤَدامي ؛دوماً--َسدا ؛يعبد--نَْمَجپۤو ؛ناراياَنالرب —ناراياَن ؛أفعل--كَُرومي ؛القدمين اللوتسيتينإلى —َپنْكََجْم-پاَد ؛ناراياَنالرب —ناراياَن ؛أسجد--نَمامي
 .معصوم—ڤْياياْمأ ؛حق--ڤَْمتَتّْ ؛ناراياَن—ناراياَن ؛أذكر--ْسَمرامي  ؛منزه من الشوائب—نيْرَملَْم ؛االسم--ناَم ؛ناراياَنالرب —ناراياَن

 الترجمة
الصفي للرب  االسم اتلو. ناراياَن في كل لحظة، اقدم العبادة إلى َننارايااسجد للقدمين اللوتسيتين للرب 

 .ناراياَن وسأتأمل في عاصمية ناراياَن
 التفسير

عالوة على ذلك، . كولَِشكَْهَر للملك ذاتيةصف التجربة ال تتَْرسۤوـ اله أو مجرد تمنى؟ الجواب أن هذةهل هذه مغاال أحد قد يسأل
خدمة الرب غير بانشغال دائم .  أيضاًع التيم المخلصين فحسب بل لجميكولَِشكَْهَراستغراق مثيل في خدمة الرب ممكن ليس للملك 

 ْبَهكْتيأحكام اعمل ب  يا غانم الثروة،،أْرجوَن عزيزي"):٩\١٢ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنممكن فجأة لكننا نجد التشجيع في كالم الرب 
 ."لّي االرجوعبرغبة الي  تنّم،بذلك. دون انحرافلم تستطع ذكري ذا ا حدودهاو يُّوچا

بذلك، بالدعاء إليه بكليتيه . د والعقلس وهذا يشير إلى السجود للرب بالج.أقدم سجودي التي تعني َرمامي أوال، كولَِشكَْهَريقول الملك 
 بعظمة الرب العظيم ونتضرع إليه بضآلتنا اًفاعترانحن نقدم السجود ". بمثابة ذرة من قدميه اللوتسيتين:"تْشايتَنْياحسب كالم المولى 

 . باالضافة إلى االلتزام بأحكام الخدمة التتيمية وحدودهايجب علينا العلم بأننا خدم الرب وجميع األحياء. نتكل عليهو



 بذلك، صر سيداً روحياً وأعمل على .تَْمڤََمْد ْبهاَچۤيشْر و تاۤيْد چڤَْبَهَچ كما وردت في ِرشَْنكْشْرّي مْر كل إنسان بالعمل بأوامر الرب "
 ."د في هذه البالدتحرير كل فر
 كِْرشَْن َهِرىتسبيح نحن نلقن :" مريديه باألمر عينهپاَدوْپَرْبه شْرۤيلنصح .  في كل لحظةناراياَن اسم  أنه يتلوكولَِشكَْهَريقول الملك 

يتسنى ل  العمليةحتى غير المعتادين على هذه بتسبيح ستة عشر سبحة على األقلوتسدى النصيحة . كِْرشَْنفي حركة ذكر  دوماً َمنْتَْر
 ).نيَرنْتََر ناَم الُو( دون انقطاع َمنْتَْر كِْرشَْن َهِرىسبح ):"٢٣٩\٣ أنْتْيا. ت.ت( يقول طْهاكوَر َهريداَس.  تعني دوماًَسداكلمة . تدريبهم

عة فكرية واعتبار نفسه ضبالقدوس هللا  االسم تسبيحينبغي لإلنسان :"في مجال التسبيح الدائم تْشايتَنْيايتعين العمل بنصيحة المولى 
تام  ادستعدعلى ا وزائل الجاهالمشاعر خالياً من و من الشجرة يكون أكثر صبراًينبغي ان . الطريققارعة القش على عود دنى من أ

 ."في مثل تلك الحالة الفكرية القدوس على الدوام االسم  تسبيح اإلنسانيستطيع. خرين إلى اآلاالحتراملتقديم كل 
 ساْدهوْز و چوروالعلم بشخصية اهللا العزيز من األسفار والـ) سيدّْهانْتَ(خالصة تستقى . ناراياَن عاصمية كولَِشكَْهَرلك كما يذكر الم
  وسماعها كماڤَْزڤايشْنَالـ وسائر أسفار شَريتاْمِرتَتْشايتَنْيا تْ و ْبهَچڤَْد چۤيتا و شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم دراسة  اإلنسانيجب على. المعروفين

 .في النهاية )تْشَكْسوْر-شاْستَْر(كل من يفعل ذلك على رؤية الحياة بعينها سيقتدر و. يجب االستماع إلى شروحها من التيم المحققين
تقديم السجود للرب وتقديسه وتسبيح اسمه : شغلنا دون انقطاعأن ت النشاطات األربعة المفروض كولَِشكَْهَروبناء عليه، قدم الملك 

 . تسلياته وهي من األطراف التسعة للخدمة التتيميةوس وذكرهدالق
 ٢٩-٢٨ سـۤوتْـَر

 ڤَڤاسوِد ناراياَنناتَْهى -شْرّي
 پاِنى-ْپرييا تْشَكَْر- ْبَهكْتَكِْرشَْن-شْرّي

 َپْدَمناْبهاتْشْيوتَ كايطَْبهاِرى-شْرّي
  موراِرىىَپْدماكْشَ َهِرراَم -شْرّي

  موكونَْد كِْرشَْنَهىڤايكونْتَأنَنْتَ 
 ِڤتي داُموَدَر ماْدَهڤينَْدُچو

 ڤَكْتي كَشْتْيْدپي نَـ أْسَمْرتُْهو ڤَكْتوْم 
 ڤْياَسناْبهيموكْْهياْمأُهو َجناناْم 

 المفردات
أيها —ْپرييا ؛جاه تيمكت—ْبَهكْتَ ؛كّيڤَِديا كرش ابن —كِْرشَْن-شْرّي ؛أيها المالك العظيم—ڤَڤاسوِد ؛يا مالذ جميع األحياء—ناراياَن ؛يا رب العزة—ناتَْهى-شْرّي

 ؛أيها الرب العاصم—اتْشْيوتَ ؛يا من تنمو من سرته زهرة لوتس—ىَپْدَمناْبَه ؛إلهي--çré ؛من تحمل في يدكيا —پاِنى ؛سالح القرص—تْشَكَْر ؛الميال إلى
—أنَنْتَ ؛يا عدو موَر—ِرىأ-موَر ؛يا رافع الحظ التعيس—ىَهِر ؛يا ولتسي العين—كْشَأ-َپْدَمي-- ؛ المباركراَميا — راَمشْرّي ؛يا عدو كايطَْبَهى—أِرى-ىكايطَْبَه

يا من أوثقتك امك بحبل —داُموَدَر ؛يا سيد البقر—ڤينَْدُچو ؛كِْرشَْنيا —كِْرشَْن ؛يا واهب النجاة—موكونَْد  ؛يا رب الملكوت الروحي—َهىڤايكونْتَ ؛أيها الالمحدود
—َجناناْم ؛أواه--أُهو ؛شيء--تْكَشْتْي ؛ال يقول الفرد—ڤَكْتينَـ  ؛رغم--پيأ ؛قادر--ْسَمْرتَْهه ؛يتكلم--ڤَكْتوْم ؛المبتنىعلى هذا —؛إتييا رب العزة—ڤَماْدَه ؛عقاباً

 .الميل—اْبهيموكْْهياْم ؛نحو الخطر—اڤْياَسن ؛أيها الناس

 الترجمة
 و َپْدَمناْبَهى  وپانيتْشَكَْريا ! لتيمكايها الصديق اللطيف . لهي االكِْرشَْن و ڤاسوِدڤَ و ناراياَن و شرۤيناتَْهىيا 

 و كِْرشَْن و موكونَْد و َهىنْطْايكوڤ و آنَنْتَيا ! موراري و َهري  وَپْدماكْشَ و راَم و كايطَْبهاري و آتْشْيوتَ
انظر مدى شوقهم . يبقى جميع البشر صامتين مع انهم قادرين على التوجه إليك! ڤَماْدَه  وداُموَدَر  وڤينَْدُچو

 .إلى هالكهم
 التفسير
 شيكْشاشْطََك في تْشايتَنْيايقول المولى .  ال تعدأسماءشخصية اهللا العزيز يكشف صفات علية ال تعد وبتمجيدها يخاطبه التيم ب

. نَْدڤيُچو  وكِْرشَْن مثل سماء لديك مئات وماليين األ،لذلك.  النعم على األحياءجميع غداقربي، اسمك القدوس كفيل وحده با):"٢(



ربي، برحمتك تقدرنا على . سماء بصدد تسبيح تلك األحدودال توجد اعتبارات و.  العليةسماءفي تلك األ  قدراتك العليةجميعفت وظّ
 ."تعاسة حظي لاالقتراب منك بتسبيح اسمائك القدوسة لكنني غير منجذب لها

سهل المنال مع أنه الرب سوى التيم إلى عدم توجه   يشكو فيه، نظم نصاًكولَِشكَْهَرالذي ظهر في سلسلة الملك  ۤياموناتْشاْريا شْرّي
 :فئات الذين يعرضون عن التسليم له) ١٥\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيوجز الرب . لذلك، يسببون هالكهم. بأسمائه وصفاته

 اانِْتى نَـراْدَهـماهيْپـَرَپـْد اهاهذْ مۤوينُوتِركْـشْ دوْمنَـ ما
 اتاهشْـري ْبهاڤَـْم آْمآسوَر ْچـۤيانا -تَ ِراَپـْهاۤيماۤي

 ."، ال يسلمون ليجن االلحاديةاليعة طبب نضحون يوالذين لمهمع فتني الظاهرةبت سلالذين  ،البشرسافل  الحمقى أرذالءالهؤالء "
الدرس األول للعلم العلي هو غيرية البدن المادي والذات .  أن غالبية الناس ال تقوى على فهم أصول العلم العليپاَدوْپَرْبه شْرۤيل قال

 حتى ينكر وجودها بالكليةأو النفس الروحية   اإلنسانيتجاهل. من اهللانور ألن النفس هباءة محال فهم النفس قبل فهم اهللا . الروحية
 ذلك وقال أن البلدان پاَدوْپَرْبه شْرۤيلذم . أن الحياة تولد من المادةبالترويج  على الجهلالعلماء المالحدة العامة يشجع . بدال من فهمها

 . تحيا في فردوس المجانينيةالغربالدول المتحضرة وال سيما 
هذه المخاطرة ليست على الصعيد االفرادي فحسب بل الجماعي  .هونشاطات هأسمائو اهللانخاطر باغفال  نابأن كولَِشكَْهَر الملكيالحظ 
الحمقى  قاد بانتپاَدوْپَرْبه شْرۤيل لم يتردد .كوارثالنزول  َأو وبحرالنشوب  عند الجنةتختفي  لكن تقنية، جنة يونالماديطلب . أيضاً

لقن .  دون االقتصار على االنتقاداليم واألمثلة الكفيلة برفع مجمل العالم التععرض. همحنق يثير هممع أن انتقاد هومحاضرات هكتب يف
الحركة مقصودة قدوة لجامعة البشر على حل .  العيش على نحو يتيح متسعاً من الوقت للتقدم الروحيكِْرشَْنأفراد حركة ذكر 

 .مشاكلها والعناية بحياة تدور حول اهللا
أن الفئات األربعة من على الرغم من   لمد يد العون إلى النفوس المهيأة حيثما أمكنپاَدوْپَرْبه ۤيلشْر التيم جهودهم مقتدين بقدوة يتابع

 . ال يعنون بالتسليم لهْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنالبشر الذين ذكرهم 
 ٣٠ سـۤوتْـَر

 َمنيْر-َركْشا-َمنيْس تْرايلُوكْيا-چاروذَ-َچْبهوجانْ-پاياْبَهكْتا
 َمنيه-موْدرا-َمنيه ساونَْدْريا-تْشاتَكاْمبوَد-لُوتْشََن-پّيوُچ

 َمنيه-شاْبهۤو-ڤَنْْدڤايَكْد-كوتْشَ-َهَنْچ-روكْميني-َمني-ياه كانْتا
 َمنيه-ذاۤوتْش-پاَلُچوَمنيْر ديشَتو نُو -شيكْها-ڤَشِْريُّو ِد

 المفردات
-َمنيه ؛للحماية--َركْشا ؛األفالك الثالثة—لُوكْيا-تْراي ؛الذرة--َمنيه ؛َچروذَطائر الهائل يمتطي ال—چاروذَ ؛الذي يداه—َچنْأ-ْبهوَج ؛الذي يسلب—پاياا ؛تيمه--ْبَهكْتَ

--َمنيه ؛ايماءات--موْدرا ؛يكشف جماال—ساونَْدْريا ؛الدرة--َمنيه ؛للغيوم--اْمبوَد ؛لطيور تْشاتََك—تْشاتََك ؛بعيون--لُوتْشََن ؛البقارات الصبايا—پّيوُچ ؛الدرة-
 ؛درة--َمنيه ؛زينة--شاْبهۤو ؛الواحد--ِاَك ؛للثدي--ڤَنْْدڤَْد-كوتْشَ ؛تام--َهَنْچ ؛ّيروكْمين—روكْمينّي ؛الذي هو درة—َمني ؛قرينات--كانْتا ؛لذيا--ياه ؛الدرة
 ..درة—نيهَم-ذاۤوتْش ؛للبقارين--پاَلُچو ؛لنا--هنَ ؛عسى أن يهب—ديشَتو ؛درة التاج—هَمني-شيكْها ؛لمالئكة--ڤَِد نفع قطعي؛--شِْرياه

 الترجمة
ة السحرية التي تحمي األفالك درهو ال.  حامل تيم الرب على جناحيهَچروذَ ظهرمتطي ة التي تدرهو ال
هو .  يومئون برشاقةالذينة بين در، والۤيْزوپُچـ للتشاتََكة التي تجذب عين طير درالغيمة الشبيهة بال. الثالثة

عسى خير .  درة قريناته المحبوباتروكْمينّيالثقيل للملكة ة  على الصدر درالحلية الوحيدة المرصعة بال
 .البقارين ودرة تاج جميع األرباب، أن ينعم علينا النعمة العظمى

 التفسير
 . هو المنير والجميل كالدرة. في كل مثال) َمني(يصف الرب درة . كِْرشَْن في هذا النص لمحة عن تسليات كولَِشكَْهَريعطي الملك 
 وال كِْرشَْن دون ۤيْزوپُچالـال قرة لعيون . ةقوال عظيم مع أنه طائر كِْرشَْن أهميته دون َچروذَفارغاً دون درة ويفقد يظهر الخاتم 
، لوعة فراقك تجعلني اشعر باللحظة نَْدڤيُچويا :"پّيُچو في مزاج تْشايتَنْيايقول المولى .  دون غيوم تسقط األمطارتْشاتََكيستقر طائر 

 هو كِْرشَْن لذلك، ."، واشعر بفراغ العالم في غيابك الغزيرةاالمطاركتهطل من عيناي  الدموع. ر سنة أو أطولوكأنها اثني عش



قاهر  يا):"٧\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتايقول في  كما العنصر الضروري في تسلياته في العالم الروحي كما في كافة مجريات العالم المادي
 . " منظومبخيط لؤلؤتنتظم حبات ال كما  اليَّيستند شيء كل. يفوقني فائق الغنى، ال

 ٣١ سـۤوتْـَر
  َمنْتَْرْمْجياپۤوَسْم-ڤاكْيا-َپنيشَْدَمنْتَْرْم َسكَلَْم أو-تّْشِّْهدايَك-شَتْرو

 َمنْتَْرْم-اَننيْرۤي-ْچَهىتََمَسه َسنْ-َمنْتَْرْم َسموتْشيتَ-َسْمساُروتّْشِّْهَد
 َمنْتَْرْم-َسنْتْراَن-َسنَْدشْطَ-َچْبهوَج-ڤْياَسَنَمنْتَْرْم -ڤَْريايَكڤايشَْسْر
 َمنْتَْرْم-ْپَهلْياسا-َمنْتَْرْم َجَپ َجَپ َستَتَْم َجنَْم-كِْرشَْن-شْرّيِڤى جيْه

 المفردات
 ؛التسبيح الخفي—َمنْتَْرْم ؛عبد--ْجياپۤوَسْم ؛بكالم--ڤاكْيا ؛تْنيشََپوأ—تَْپنيشَأو ؛مجمل--َسكَلَْم ؛التسبيح الخفي—َمنْتَْرْم ؛الوحيد--ِاَك ؛لتدمير--تّْشِّْهَد ؛أعداء--شَتْرو
التسبيح —َمنْتَْرْم ؛لدفع--اَننيْرۤي ؛المقدار--ْچَهىَسنْ ؛الظلمة--تََمَسه ؛مركوم--َسموتْشيتَ ؛التسبيح الخفي—َمنْتَْرْم ؛الذي يقتلع—اُروتّْشِّْهَد ؛دوامة التناسخ—َسْمساَر
--َسنْتْراَن ؛لمن جرى نهشهم—َسنَْدشْطَ ؛بالثعبان--َچْبهوَج ؛الشقاء المادي—ڤْياَسَن ؛التسبيح الخفي—َمنْتَْرْم ؛الوحيد--ِاَك ؛عزال--ڤَْرياايشْ ؛جميع--ڤََسْر ؛الخفي
والدة —َجنَْم ؛دوماً--َستَتَْم ؛اراًأرجو منك التسبيح مر—َجَپ َجَپ ؛دوماً--َمنْتَْرْم ؛كِْرشَْن شْرّي—كِْرشَْن-شْرّي ؛يا لساني—ِڤىجيْه ؛التسبيح الخفي—َمنْتَْرْم ؛انقاذ
 .التسبيح الخفي—َمنْتَْرْم ؛للنجاح--ْپَهلْياسا ؛الفرد

 الترجمة
 َمنْتَْرالـهذه هي . كِْرشَْن شْرّي أسماء المؤلفة من َمنْتَْرالـايها اللسان، ارجو منك المداومة على تسبيح 

 التي تقتلع التناسخ َمنْتَْرالـ كل كلمة منها واتْدنيشََپوأ التي تعبد َمنْتَْرالـالوحيدة الهالك جميع االعداء، 
 شفاء الملدوغين بأفعوان الشقاء َمنْتَْر تحصيل عز ال يحد، َمنْتَْر التي تدفع كل ظلمة الجهل، َمنْتَْرالـ، )َسْمساَر(

 . جعل والدة الفرد ناجحةَمنْتَْر الدنيوي و
 التفسير

 أسماء تتألف من َمنْتَْرعند تسبيح  ويحقق السالم العلي  اإلنسانمن عقل يرتفع الشقاء. عقل هي ترداد صوتي يرفع وهم الَمنْتَْرالـ
 هي َمنْتْراتالـهذه  أحد .َمنْتْراتالـ من بين جميع كِْرشَْن اسم  التي تتألف منَمنْتَْر كِْرشَْن بتسبيح كولَِشكَْهَريوصي الملك . الرب
 :َچيو-كَلي في َمنْتَْرها خير ن أْدنيشََپوأتَنْتَْرَن -كَلي وتعلن تْشايتَنْياها المولى  التي سّبحَمنْتَْر-َمها كِْرشَْن َهِرى

 َهـِرى َهـِرى َنـشْكِْر َنـشْكِْر َنـشْكِْر َهـِرى َنـشْكِْر ِرىَه
 َهـِرى َهـِرى راَم راَم راَم َهـِرى راَم َهـِرى

ـَلي ْمناْمـنا ْمذَشَـكَـوشُ ايتي  ـْمناشَـنَ-شَكَـلْـَمـ-ك
 شْـياِتىِرْد ِدشوِڤ-ڤََسـْر َپـَرتَـرُوپاياه ناتَـه

 سماءهذه األ ."ةديِڤالـبعد البحث في كل االسفار  ِرشَْنكْ َهِرىالعثور على مذهب ديني في هذا العصر يفوق تسبيح  أحد ال يستطيع"
 طريقة مناسبة لهذا  اإلنسانلن يجد. كَلير  مقطعاً هي الوسيلة الوحيدة البطال التأثيرات الشريرة لعص٣٢الستة عشر المؤلفة من 

 ".ِڤديةالـبعد البحث في جميع األسفار  َمنْتَْر كِْرشَْن َهِرىالعصر مثل تسبيح 
 وظفر بحماية ناراياَن اسم  الذي سّبحأجاميَلنجد تأكيداً لذلك في قصة .  تهلك أعداء الفردَمنْتَْر-كِْرشَْن أن كولَِشكَْهَريعلن الملك 
 ):١٤\١\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمخر في آجاء في موضع . وتعمال الم

 ْچِرنَْنڤَشُو ڤيناَم -ُهوراْم ياْنْچَسْمْرِرتيْم َپنَّه آ
 ڤَياْم ْبَهياْمڤيموتْشْيىتَ ياْد بيْبِهتي ْستَتَه َسْديُّو 

 الذي يخافه الخوف كِْرشَْنالقدوس  االسم االحياء العالقة في شبكة التناسخ التحرر فوراً حتى وان سّبحوا دون وعيتستطيع "
 .الغضب والشهوة والطمع والوهم والجنون والحسد:  يهلك أعداء الفكر الستةكِْرشَْنالقدوس  االسم  كما أن تسبيح."المتشخص
للرب بصورة غير  الصورة الشخصية اتْدنيشََپوأتصف غالبية . اتْدنيشََپوأ معبودة في جميع َمنْتَْر-كِْرشَْن أن كولَِشكَْهَرثم يقول 

  ):١ (ناماشْطََك في كتابه اتْدنيشََپوأ  المعاني الباطنية لـوْسوامّيُچ َپرۤو شْرۤيليكشف . كِْرشَْنشخصية لكنها تشير دوماً إلى 
 -ماال-َرتْـَن-ماولي-شْـروتي-نيـكْـهيَل

 ـكَـجانْـتََپـنْ-پاَد-راجيتَّيـنـ-ـوتيْدي



 ْمـپاْسـيامانَكواليْر أو-أيِّى موكْـتَ
 مياشْرۤيـْمناَم َسـ- َهـريْمَواريـتَـْس تْـَپـ

 درة أوَپنيشَداتْأطراف أصابع قدميك اللوتسيتين دوماً بالسطوع الباهر الصادر عن حلقة الدرر التي تسمى  بّجلت، ناما-َهرييا "
 ."لوذ بك لياذاً تاماً، أناَم-َهري يا .ڤَشْوَك ِد و ناَرَد أنت تحظى بتبجيل النفوس المحررة مثل .ديِڤالـالعلم 

نفض ت التي َسنْكۤيْرتََن شْرّي كِْرشَْنـ المجد ل):"١ (شيكْشاشْطََك ذلك في تْشايتَنْيايؤكد المولى . َسْمساَر تقتلع َمنْتَْر كِْرشَْنكما أن 
 ."رية لنشرها اشعة قمر النعمةي النعمة الكبرى للبشه َسنْكۤيْرتََنحركة . لتناسخ من قلوب الجميعالغبار المتراكم منذ سنوات طويلة ل

هي حياة كل علم علي وتزيد :" في النص عينهتْشايتَنْيا هي األكثر فعالية لدفع ظلمة الجهل حيث يقول المولى َمنْتَْر كِْرشَْنكما أن 
 ".بحر البهجة العلية، وتمكننا من تذوق الرحيق الذي نتحرق اليه

 چاوذَلقد طلعا من أفق .  بالشمس والقمرَانَنْدنيتْۤي والمولى تْشايتَنْيا يقارن المولى ْمِرتَشَريتاتْشايتَنْيا تْكما أن النص الثاني من 
 شَريتاْمِرتَتْشايتَنْيا تْ في كَڤيراَجَن داَس شْكْر شْرۤيلعند هذه النقطة، يعلمنا . لرفع ظلمة الجهل وانعام الهبة على الجميع) چالالبن(
 يرفعان َانَنْدنيتْۤي والمولى تْشايتَنْياالمولى (ديان يرفعا ظلمة العالم الخارجي لكن هذان االخوان بأن الشمس والقمر الما) ٩٨\١آدي (

  .)األشخاص أو األشياء المتصلة بشخصية اهللا العزيز (ڤَتاْزَچْبها القلب ويعينان الفرد على لقاء نوعين من عتمة
 لهذا تْشينْتاَمنيفوق حتى حجر تي ت الاءشياألأثمن حب اهللا هو . ة عز المتناهي بوصفها منعمَمنْتَْر-كِْرشَْن يمجد كولَِشكَْهَرالملك 

تتجلى هذه . دون تجني يهلك جميع الذنوب َمنْتَْر-َمها كِْرشَْن َهِرىمجرد تسبيح ):"٢٦\٨آدي -شَريتاْمِرتَتْشايتَنْيا تْ(. العالم المادي
 ."الخدمة التتيمية الصفية التي هي سبب حب اهللا

 ْبَهكْتي شْرۤيلجاء في أغنية .  الذي يرفع شقاء من نهشته حّية الشقاء الماديدواء بمثابة الَمنْتَْر-كِْرشَْن على كولَِشكَْهَرثني الملك كما ي
  وخذوهاَمنْتَْر-َمها ناَم-َهريادعو اآلن إلى . اماۤي رفع وهم دواءب ئتج:" يخاطب أهل العالمتْشايتَنْياالمولى : طْهاكوَر ڤينُوَد

 ).ۤيْرتََنك-أرونُوَديا(
 ٣٢ سـۤوتْـَر

 أوشَْدَهْم-ِرتّىڤْْپَر-ڤِْرتّي-َمنُو-مونيْپَرشَماوشَْدَهْم -اُموَهىۤيڤْ
 ڤَنايكاوشَْدَهْمڤَِنى َسنْجۤيْبهو-كَراوشَْدَهْم تْري-دايتْيىنْْدراْرتي
 ڤَْمَسنايكاوشَْدَهْمْپَرْدْه-ياْبَه-ڤَهيتاوشَْدَهْم ْبَه-ْبَهكْتاتْيانْتَ

 ڤْياوشَْدَهْمدي-كِْرشَْن-شْرّيپيَب َمنَه كَراوشَْدَهْم -ْپتيْپرا-ِرياهشْ
 المفردات

 ؛الدواء--أوشَْدَهْم ؛الذي يستهل—ىِرتّڤْْپَر ؛االداء--ڤِْرتّي للرياح؛--َمنَه ؛للحكماء--موني ؛الدواء العشبي—اوشَْدَهْم ؛الخضاع--ْپَرشََم ؛حيرة كاملة—اُموَهىۤيڤْ
--ِاَك ؛الحياء الميت—ڤََنَسنْجۤي ؛في األفالك الثالثة—ڤَِنىْبهو-تْري ؛الدواء--أوشَْدَهْم ؛الذي يسبب—كََر ؛شقاء--آْرتي ؛للقادة--إنْْدَر ؛ الشريرةيديتذرية —دايتْيا
--ِاَك ؛الهالك--ڤَْمَسَنْپَرْدْه ؛خوف--ياْبَه ؛ماديالوجود ال—ڤَْبَه ؛الدواء--أوشَْدَهْم ؛لنفع--هيتَ ؛مطلق--اتْيانْتَ ؛تيم الرب—ْبَهكْتَ ؛الدواء--أوشَْدَهْم ؛الوحيد
—كِْرشَْن-شْرّي ؛أيها العقل—َمنَه ؛اقتصر على شرب—پيَب ؛الدواء--أوشَْدَهْم ؛بتأثيرات--كََر ؛احراز--ْپتيْپرا ؛الهدف العظيم—شِْرياه ؛دواء--أوشَْدَهْم ؛الوحيد
 .الشافيالعشب —أوشَْدَهْم ؛علي--ڤْيادي ؛كِْرشَْن شْرّيالرب 

 الترجمة
 الشافي لمرض الحيرة، وإلهام دواءانه ال. كِْرشَْن شْرّيايها العقل، ارجو ان تشرب الدواء العلي ألمجاد 

انه دواء إعادة الحياة إلى األفالك الثالثة .  األشداءدايتْياالحكماء على شغل عقولهم بالتأمل وتعذيب عفاريت 
في الواقع، انه الدواء الوحيد الذي يستطيع اهالك خوف الفرد من . يموإنعام بركات ال تحد على تيم الرب العظ

 .الوجود المادي ويفضي به إلى الظفر بالخير األعظم
 التفسير

وصفها  معاً بِڤَدْزالـيدرجها فالسفة ) دواء والَمنْتْراتْالـالدرر و (أوشَْدَهى و َمنْتَْر، َمني:"مالحظاً ْپَرْبهو َپرانَْدَهَنپۤيُچويكتب زميلي 
نظراً لتعالي شخصية اهللا العزيز وقدراته فمن المفهوم سبب مقارنة ). شَكْتي-أتْشينْتْيا(من أشياء هذا العالم التي تملك قدرة علية 

 . الربأسماء المؤلفة من َمنْتْراتْ على القوى المدهشة للـدواءالالشعراء والفالسفة الدرة والدواء و



عدد كبير من المخلوقات الوضيعة .  إلى درجة ماشَكْتي-شينْتْياتْأ، كل حي في الخليقة يملك دواءوال َمنْتْراتْالـاضافة إلى الدرر و
للمثال، العشب النامي يتحمل وطء الناس عليه . أقوى مخلوقات اهللايعتبر نفسه اإلنسان مع أن تمتلك قدرات وراء قدرة اإلنسان 

تملك الضفدعة قوة خفية للحفاظ على حياتها .  على التحمل اإلنسان فوق قدرةويبقى طوال الليل في البرد القارص دون حماية وهذا
الطائر الطنان والحشرات آالت طائرة معقدة إلى درجة أنها قادرة على التفوق على الطائرات من . حتى أثناء دفنها تحت األرض

 . إلى التفكير بأن عملهم يحل أسرار الكون يميلونهممع أنيقر العلماء بأن الطبيعة تبقى غامضة بصورة أساسية . عدة وجوه
جاء وصف من هو مصدر هذه القدرة العلية؟ :"، يستدعي السؤالعالم األصغر والعالم األكبرالمن  في كل شَكْتي-أتْشينْتْياحضور 

 .ڤينَْدُچوللرب ) رۤوَپ-أتْشينْتْيا(بالصورة العلية  َسْمهيتا-ْبَرْهَمذاك المصدر في 
. كِْرشَْنالهتداء إلى درب ذكر من يحالفه الحظ باكل يستطيع اثبات القدرة العلية لدواء الخدمة التتيمية .  علي أيضاًاچيُّو ْبَهكْتيدرب 

يتم انجاز المستحيل بسهولة لكن . تحقيق ذلك طويال لم يكن في وسعنا  لكنكِْرشَْنمع أننا حاولنا نبذ الرذائل قبل الوصول إلى ذكر 
 .شَكْتي-كِْرشَْنالقدرة العلية التي تسبب هذه التغيرات تدعى . القدوس االسم  والتيم األصفياء وتسبيحشَْنكِْرحالما نبدأ بخدمة 

 عند تسبيحه االسم القدوس  برحمة الرب العظيم والصوت الفعال يدخل وعي المستمعين ويصفيهمشَكْتي-كِْرشَْنالتيم الصفي يملك 
على  ال يقوى . هو تأثير سام أو يسّبح اسمهكِْرشَْنعندما يتكلم عن ر سوى التيم في المستمع تأثيفي المقابل، . كِْرشَْنأو الكالم عن 

 الخدمة التتيمية دواء أو َمنْتَْرالـلذلك، ال يمكننا كسب الدرة أو .  يفوضه الرب العظيممن سوى شَكْتي كِْرشَْن خالل كِْرشَْننشر ذكر 
 .لنفع العلي لحب اهللاسوى من التيم األصفياء الذين نستمد منهم ا

 ٣٣ سـۤوتْـَر
 ْمَپنَْجرانْتَ -َجكَنَْپ -َپَد -يادۤيڤَ تْكِْرشَْن

 هَسْم َه- راَج-يشَتو مانََسڤ ِمى ڤَيأْديا
 ايهتّيپ -اتَڤ -َهىڤْيّْى كَ َسَم-اَنَرۤيْپ -راَنْپ

 ْس ِتى كوتَْمَرنَْدهاو ْسَميڤ -َنكَنْطْهاَورُوْدَه
 المفردات

عسى —يشَتوڤ ؛خاصتي--ِمى ؛حتماً--ڤَِا ؛اآلن--أْديا ؛الحافة--ْمانْتَ ؛شبكة--َپنَْجَر ؛زهرة اللوتس—َجكَنَْپ ؛أقدام--َپَد ؛خاصتك--يادۤيڤَتْ ؛كِْرشَْن أيها الرب—كِْرشَْن
 ؛حنجرة--كَنْطَْهى ؛مع الصفراء—ايهيتّپ هواء؛--اتَڤ ؛بلغم--َهىڤْكَ ؛عند وقت—َسَميّْى ؛موت--اَنَرۤيْپ -راَنْپ ؛تّم--هَسَهْم ؛ملكي--راَج ؛عقل--مانََس ؛أن يدخل
 ..لك--ِتى ؛--كوتَه ؛ذكرى--ْمَرنَْسَم ؛عند اختناق—يْدهاوڤ -َناَورُوْدَه

 الترجمة
طائر تّم عقلي إلى ساق قدميك اللوتسيتين فوراً ويعلق في شباكهما وإال كيف دخل ، أدعو ان يكِْرشَْنربي "

 "؟هواءالو صفراءبلغم والباللقي حيختنق خيرة وألفظ أنفاسي األي ذكرك عندما  ليمكن
 التفسير

 رحمته اإللهيةغنى . ْبَهَجَناه بمثابة  وغنّْستُوتَْر-ماال-موكونَْد من بين جميع نصوص پاَدوْپَرْبه شْرۤيلالمفضل عند هذا هو النص 
 سمعوه يغنيه مراراً في پاَدوْپَرْبه شْرۤيلخدموا التيم الذي . االسطوانات االولى التي سجلها ىحدا هذا النص بمثابة اغنية كاملة في

يفسره هنا في تفسير النص الثاني من . وجوده في غرفته بمفرده كما اقتبسه مراراً في تفسيراتهاثناء مجرى نشاطاته اليومية أو 
 .كولَِشكَْهَر في نص َسَميى-اَنْپَرۤي-ْپراَن التي تعطي معنى نص كاَل-َچياْپَريا بصدد كلمة ْبهَچڤَْد چۤيتاالفصل الثامن من 

 شديد أْرجوَن. هي كلمة بالغة الداللة ألن كل ما نفعله في الحياة سيمتحن عند لحظة الموت ْبهَچڤَْد چۤيتا في نص كاِلى-اَنْپراۤيكلمة 
 الموت وتختل حالة تتعطل جميع وظائف البدن عند.  ومقامهم في تلك اللحظة األخيرةكِْرشَْنالشوق إلى معرفة المنقطعين إلى ذكر 

انني  الحبيب، ربي":كولَِشكَْهَريدعو التيم الكبير .  في مثل تلك الحالة البدنية المختلةوال يقدر الفرد على ذكر الرب العظيم. العقل
 ." ساق زهرة لوتس قدميكدخولعلى عقلي تّم  الفور حتى تقوى على الموت ومن الخير لي صحة جيدةب اآلناتمتع 

  في تفسيراتهپاَدوْپَرْبه شْرۤيل ويكرر ."حرزها حتماً يته،فاويذكرها الفرد عند  وجود من الحالة ةيأ):"٦\٨ (شَْنكِْريقول الرب 
 .لى العالم الروحي بنجاحإ عند لحظة الموت ونقل الفرد نفسه كِْرشَْن بوصفها خير سبل ذكر َمنْتَْر كِْرشَْن َهِرى بتسبيح التوصية

على الرغم من أن لحظة الموت تنتج أكبر اختالل في الوظائف الطبيعية والعقلية  هي كولَِشكَْهَرفي نص الصعوبة العملية الواردة 
. تحتمل االقامة فيهالنفس  بأن الموت يحدث عند يصبح البدن مؤلماً إلى درجة ال تعود ْپَرْبهوپاَد شْرۤيليوضح . كِْرشَْنضرورة ذكر 



في الوقت الذي يتعين علينا أن نكون فيه في أكبر الحاالت  اختالل في صورة اآلالم المرعبة أننا نواجه أكبربالمفارقة تتمثل لذلك، 
 هنا إلى الموت فوراً ما دام يتمتع كولَِشكَْهَرلذلك، يدعو الملك .  والتهيئة لالنتقال إلى العالم الروحيكِْرشَْنالتأملية بتثبيت العقل على 

 .كِْرشَْن لـالقدمين اللوتسيتيني ذكر بصحة جيدة حتى يقتدر على اغراق عقله ف
أو يغفل نشاطاتنا من األهلية  كِْرشَْنلن يجردنا .  العمروال هي عواطف ونشاطات تتيمية طكِْرشَْن بأن صفوة ذكر اْزآتْشاْريأكد لنا 

 َهِرىينا المداومة على تسبيح لكن يجب عل. أو ذبحة قلبية في اللحظة األخيرةاألجهزة البدنية التتيمية التي راكمناها بسبب اختالل 
 .على اجتياز االمتحان عند لحظة الموتإن أردنا االقتدار  كِْرشَْن

ارجو منك اآلن يا ربي، . عسى أن يتحول هذا البدن الزائل إلى رماد وتمتزج نسمة الحياة بالهواء الكلي"):١٧ (َپنيشَْدإشُوجاء في 
 ال يحتاج إلى كِْرشَْنأن في هذا التفسير  ْپَرْبهوپاَد شْرۤيليكتب ".  العظيمهدفألنك ال ذكر كل تضحياتي وكل ما بذلته من اجلك

 يدعو بأنه يفضل الموت فوراً كولَِشكَْهَرالملك لكن . هو الشاهد في قلوبنا ومشيئته برجوعنا إليه أشد من مشيئتنا بالرجوع. التذكير
نظراً لغيبوبة الموت وما   من شدة االوجاع عند لفظ أنفاسه األخيرةَنكِْرشْعلى االنتظار حتى بلوغ الشيخوخة حين يحتمل نسيانه 

 .يعقبها من تداعي
 ٣٤ سـۤوتْـَر

 ڤَْم شيُروڤَ تْْبَه-ڤَ َرَسِنى نَْمرّيْرتَياْستِْشتَشْ تْشينْتَيا كۤي
 پوهڤَْچَهْم ْرڤَ دۤيڤَنَْدْسطَْم َرتْشَياتَْم پَسْم-أنَْجليڤْ َهْستا

 ْستْهيتَْم-چاتْشَِلنْْدَرنَيانَْم نا-َكذَرۤيونْپآتَْمْن َسْمشَْريا 
 سيدَّْهيى-ي َستْڤَْم ْهَپَرَمْم دايڤَ تََمْم تَْد ِا-پونْياْدَهنْياْم 

 المفردات
 ؛أيها الرأس—شيَره ؛أنت--ْمڤَتْ ؛يصبح--ڤَْبَه ؛انحنى--نَْمرّي ؛أيها اللسان—َرَسِنى ؛أرجو منك تمجيد—ڤَْرتَياْسكۤي ؛أرجو منك ذكر—تْشينْتَيا ؛أيها العقل—تِْشتَه
 ؛أيها القلب—آتَْمْن ؛أيها البدن—پوهڤَ ؛ممتد--ْچَهْمْردۤي ؛أرجو أن تسجد—ڤَڤَنَْدْس ؛أرجو أن تفعل—َرتْشَياتَْم ؛كفيان مضمومتان—طَْمپَسْم-أنَْجلي ؛أيتها اليدين—وَهْستا

مسعود —ْدَهنْياْم ؛جالس--ْستْهيتَْم ؛مثل الملك—إنْْدَر ؛الجبال--اتْشََل ؛على األفعوان—َچنا ؛لمن عينيه—نَيانَْم ؛مثل أزهار اللوتس—َكونْذَرۤيپ ؛الجأ بالكلية—َسْمشَْريا
 ..لتحقيق--سيدَّْهيى ؛كمال دائم—َستْ ؛بالفعل--يْه ؛رب--ڤَْمداي ؛أرفع--َپَرَمْم ؛وحيد--ڤَِا ؛هو--تَتْ ؛فائق التصفية—تََمْم-پونْيا ؛بالكلية

 الترجمة
أيها . ايها اللسان، سّبحه.  األشبه بالجبلآنَنْتَ، اذكر الرب لوتسي العين الذي يستعلي األفعوان ايها العقل

.  إلجأ إليه،ايها القلب. ايها البدن، انطرح ارضاً امامه.  تضرعاً إليهقابالايتها اليدان، ت. الرأس، انحني له
ق والمصفّي األعظم وهو وحده منعم طال االهو وحده المسعود على. الرب العظيم ذاك هو الرب األعلى

 .الكمال األزلي
 التفسير

 الملك عرضي.  حيث يأمر الشاعر عقله ولسانه ورأسه وسائر أطراف بدنه بخدمة الرب بتتيم تام٢٠هذا النص شبيه بالنص 
 ِششَالرب . أنَنْتَ ِششَى عرشه  العلي الجالس علونڤيشْ-َمهاهو . أيضاً بعض األسباب الموجزة الموجبة لعبادة الربهنا  كولَِشكَْهَر

 .  هو ينبوع كل خلقونڤيشْ-َمهاهو صمد جميع األكوان و 
الملك عند التفاعل يكمل يكمل مع عباده كما  ْبَرْهَمْن َپَر. الحق المطلق العظيم كامل مع قدراته الشخصية التي تقوم بخدمته وعبادته

 في مجمل أدعيته كولَِشكَْهَريدعو الملك .  عند قضاء الخدمة التتيمية إلى الرببالرضى التام سوىالتيم ال يشعر و. مع رعيته المحبة
 األحياء على التوحد باهللا من مطلق وجه أو أن الخادم والرب سيفقدان قدرةيقترح مطلقاً بوال األزلي  بربه زليصلة الخادم األإلى 

 في ِڤَدْزالـشخصية تعلن . ِڤديةالـأويلية وال ترد في األسفار نظرية وحدة الوجود هي نظرية ت.  الالشخصيْبَرْهَمْنهويتهما في 
 ):٣٠\٨٧\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم

 َچتاْس-ڤَْبْهِرتُو يادي َسْر-ڤاْس تَنوْدْهروَپريميتا أ
 ڤَ ِنتََرتْهاتَتْهي نَـ شاْسياِتتي نيياُمو ْدْهرو

 تِْڤڤيموتْشْيا نييانِْتى ْبَهَمياْم تَْد أ-أَجني تْشَ ياْن
 ادوشْطَتَۤي-تََمْم أنوجانَتاْم ياْد أَمتَْم َمتَ



التي ال تحصى أيها الرب الباقي لو كانت نافذة الوجود وتملك صوراً ال يطرأ عليها  المطلق لألحياءسيد من المحال ان تكون ال"
لكه ايمد مقومات تنشئة شيء هو م إن الذيفي الواقع، . تملكهم ألنهم امتداداتك المحلية وألن صورهم عرضة للزوال التغيير لكنك

 ال يعتقد الفرد انه عليم باهللا الحاضر في كل من امتداداته على حد سواء. بالضرورة ألن الشيء ال يبقى بمنأى عن سببه المقوم له
 . "بالوسائل المادية هو علم قاصر بالضرورة أحد إال بداعي الوهم وحده ألن كل علم يكسبه

. ننا محور المتعة والمحركون الرئيسيون لعالمنا بأناوهمتتنفض جميع الغبار من قلوبنا بما فيه  و ومصفيةعبادة الرب العظيم سعيدة
يوضح الرب . أو شيء يفوقنا هي من األمور الطبيعية لكننا غالباً ما نحسب شخصاً عظيماً أو مالكاً مستحق لعبادتنا أحد عبادة
قيد البحث بالقول أن الرب  تَْرسۤوـ اله هذه النقطة في هذكولَِشكَْهَرويؤكد الملك . دة الوحيد أنه واجب العباْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن

من أجل اقامة الحكومة   ويفوض ماليين المالئكةونڤيشْ إلى عدة وجوه كِْرشَْنلكن يتوسع . العظيم لوتسي العين هو الرب األعلى
 . األعلىربز هو اللكن شخصية اهللا العزي) ڤََرإشْ(بذلك، يوجد عدد ال يعد من األرباب . الكونية

 على لسان التيم الذين حققوا الرؤيا ِڤديةالـ شاْستَْرْزالـ وشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم إلى العقل بدعاء شبيه في موجه كولَِشكَْهَردعاء الملك 
 من أهل هذا الكون وال يطلب اًتبره إنسان وال يعهالتيم الصفي الرب دوماً في وجديرى . شخصية اهللا العزيزل) َدْرشََن(المباشرة 

تصبح النفس .  األجالء تعبر عن نهضة النفس عند مثولها أمام الربڤَْزڤايشْنَالـمشاعر تتيم . فناء في النورخسارة هويته وال
 .يظهر الرب رحمته على تيمه في هذا التبادل. متواضعة وخاضعة وتعبد الرب المحبوب بأدعية وحمد بليغ

الذي يهبه الرب ويشير إلى النجاة الشخصية المتمثلة ) سيدّْهي-شَطْ( في هذا الدعاء عن االنجاز الثابت كولَِشكَْهَرملك يتكلم ال
ثم يطلب التيم بذل كل ما يتوفر لديه .  ويحدث انجذاب بديهي عندما تلقاهكِْرشَْن من نوع ڤَجۤي. بالرجوع إلى الرب في الدار الباقية

 تسليمال بنسبة):"١١\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتا ذلك في كِْرشَْنيوضح . لكن عظمته ال تستوجب اجبار التبادل. سعيد العبادةلعبادة الرب العظيم 
 ."تْهاِرْپيا ابن  تتبع طريقي من كل الجهات، األحياءجميع . ي، أجازيهمل

ت التي وهبها لها الرب بل بذلها في خدمته  التسهيالخدام استعدم اساءةب  إلى االرادة الحرة للفرد دعاءيه تَْرسۤوه الـلذلك، هذ
اإلنسان :"ْپَرْبهوپاَد شْرۤيليقول .  لذلك، القرار األهم منوط بنا. ووحدة نوعيتنا معهكِْرشَْننحن هباء مخّير بفضل غنى . وعبادته

  .يح تلهمنا على االنتفاع بخيارنا على الوجه الصحكولَِشكَْهَرسماع أدعية الملك ". يرسم قدره الشخصي
 ٣٥ سـۤوتْـَر

 ْرتَنانيكۤي-چوَن-كَتْها-َجناْرَدَنڤَْن شِْرنَ
 راجيه-ُروَم-َچَمپولَكُوْدِدِهى نَـ ياْسيا 

 ماال-ڤيَمالْمبونَيانَيُّوْر َپْدياِتى نُوتْ
 پوروشاْدَهَمْسياڤيتَْم أُهو ْدهيْك تَْسيا جۤي

 المفردات
 ؛يقشعر--َچَموْدأ-پولََك ؛لمن--ياْسيا ؛ليس--نَـ ؛في البدن—ِدِهى ؛تمجيد--ْرتَنانيكۤي ؛صفاته--چوَن ؛تاريخيات--هاكَتْ ؛الرب َجناْرَدَن—َجناْرَدَن ؛سماع--ڤَْنشِْرنَ
على —ڤيتَْمجۤي ؛له--تَْسيا ؛ذم--ْدهيْك ؛مجرى دائم—ماال ؛الماء--َباْم ؛صفي--ڤيَمَل ؛في العين—نَيانَيُّوه ؛ال ينشأ—َپْدياِتىأوتْ-نَـ ؛بصفوف--راجيه ؛البدن--ُروَم
 .أرذل—أْدَهَمْسيا ؛لشخص مثيل—پوروشَ ؛أواه--أُهو ؛الحياة

 الترجمة
 وصفاته المجيدة دون أن يقشعر جلده من الوجد وال تفيض عيناه َجناْرَدَن الرب تسلياتمن يسمع اوصاف 
 .ما هي الحياة اللعينة التي يقودها. مثله أسقط الساقاطين بالفعل. بدموع الحب الصفي

 رالتفسي
 يوجب انتاج مشاعر الوجد وهي عالمات ذكر أصيل ِڤديةالـإن االستماع إلى األوصاف الموثوقة للرب العظيم من األسفار 

مجرد البقاء حيادياً .  ال يخضع للدراسة بمثابة مثيولوجيا أو دين مقارن وليس وسيلة لتحقيق تأمل الشخصيكِْرشَْنذكر . كِْرشَْنلـ
 النفس عنددم لن با شعوراًكِْرشَْنيجب أن يسبب االستماع عن الرب . على الصعيد النظري ال يفي بالغرضبصدد اهللا أو االقرار به 

في النهاية، تنهمر الدموع من العين ويتعين شعور الفرد بالحنان . المهيأة بداعي فراقها الطويل عن سيدها وحاميها وصديقها الحميم
 .عند بعث صلته البديهية بالربالصفي 



 يسمع الفرد من المصدر الموثوق وينهض ،في المرحلة االولى. ْپَريُّوَجَن و أْبهيْدَهيا و َسْمَبنْْدَهى:  بثالثة مراحلْبَهكْتيرب ديمر 
 ْبَهكْتي(فهمه لشخصية اهللا العزيز وفهم ذاته والخلق والصلة التي تربط بينها جميعاً ثم يحقق الفرد القيمة الكبرى للخدمة التتيمية 

النشاطات العملية للخدمة التتيمية وذروتها في ب، ينشغل الفرد أْبهيْدَهيافي المرحلة الثانية التي تدعى .  إلى الرب الجذاب)اچيُّو
 . حيث يحقق الحب الصفي هللا وهو هدف الحياةْپَريُّوَجَنالمرحلة األخيرة 

 تعاسة منزلة من ال ينهض إلى ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِديصف فيه  كولَِشكَْهَرشبيه بنص الملك ) ٢٤\٣\٢ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء نص في 
 .رسالة اهللا

 ساَرْم ْهِرَدياْم َبِتَدْم-تَْد أشَْم
 ْدِهيايه-ناَم-ْچِرْهيامانايْر َهريياْد 

 ڤيكاُروڤيكْرييىتاتَْهى يادا نَـ 
 روِهشو َهْرشَه-چاتَْرِنتِْرى َجلَْم 

 ."القدوس، ال شك ان قلبه بقساوة الحجر االسم شعر جلده على الرغم من تسبيحمن ال يغمره الوجد وال تدمع عيناه وال يق"
 النعم على جميع غداقربي، اسمك القدوس كفيل وحده با"):٢ (شيكْشاشْطََك في تْشايتَنْيايقول المولى . لكن هذا ال ينكر أهمية الوجد

ال توجد .  العليةسماءفي تلك األ  قدراتك العليةجميعفت وظّ. َدنْڤيُچو  وكِْرشَْن مثل سماء لديك مئات وماليين األ،لذلك. األحياء
قدسة لكنني غير منجذب مربي، برحمتك تقدرنا على االقتراب منك بتسبيح اسمائك ال. سماء بصدد تسبيح تلك األحدوداعتبارات و

 حب اهللا على دربلقدوس اذا أردنا التقدم ا االسم  لذلك، يجب علينا الدراسة بعناية وتفادي الجنايات العشرة بحق."تعاسة حظي للها
 ).نظر رحيق التتيما(

 بصالبة الفوالذ وغير جدير بالتقدم هبمخالطة تيم صفي للرب يستطيع تقويم جميع عاداته السيئة وإال سيبقى قلبأن من يحالفه الحظ 
ى الرب في الدار الباقية يعتمد على تعاليم االسفار التقدم الحثيث على درب الرجوع إل:"پاَدوْپَرْبه شْرۤيليكتب . في الخدمة التتيمية
 . بخدمة التيم الصفيسيمر الفرد بالمراحل التقدمية للخدمة التتيمية دون خيبة أمل أو تقليد. بهداية التيم المحقق

 ٣٦ سـۤوتْـَر
 ْدَهنَْسيا-َمها-ِڤَكڤي-أنْْدَهْسيا ِمى ْهِرتَ

 ناَمْدِهيايه=ْپَرْبُهو َبليْبهيْر إنْْدريياتْشاورايه 
 چاتيتَْسياڤينيكوَهِرى -َپكۤو-ُموهانْْدَهى

 ڤَلَْمَبْمَپنَْسيا كَراِدهي كِْرِڤشَ ِد
 المفردات

--ْدريياإنْ ؛قدير--هَبليْبهي ؛أيها السيد—ْپَرْبُهو ؛باللصوص--تْشاورايه ؛ثروته--ْدَهنَْسيا ؛عظيم--َمها ؛تبين--ِڤَكڤي ؛مسروق--ْهِرتَ ؛لي--ِمى ؛األعمى--أنْْدَهْسيا
أيها الملك —إشَ ؛المالئكة--ڤَِد ؛ملقى--چاتيتَْسياڤيني ؛في التجويف—كوَهِرى ؛البئر المموه—َپكۤو-انْْدَهى ؛الوهم--ُموَهى ؛الذي يدعى—ناَمْدِهيايه ؛كالحواس
 .العون—ڤَلَْمَبْماأ ؛لليد؛--كَر ؛لعاثر الحظ هذا—َپنَْسياكِْر ؛يعطي--ِدهي ؛العظيم

 الترجمة
وقذفوني في البئر المظلم العميق ) تبيني(، اللصوص األشداء لحواسي اعموني بسرقة أثمن مقتنياتي ايها الرب
 .ارجو يا رب األرباب أن تمد يدك وتنقذ هذه النفس البائسة. لألوهام

 التفسير
.  عينها علقته في بئر الوهملكن يبدو أن الحواس. ٣٤ و ٣١ و ٢٦ و ٢٠ تَْرْزسۤوفي الـ  حواسه بخدمة الربكولَِشكَْهَريأمر الملك 

 تشجيعلكن يمكن ألحد أن يسأل عن سبب . ال شك أن الملك تيم صفي من المحررين ويلعب دور نفس مهيأة ساقطة لتعليمنا
التي  لنا بأوصاف شاغل حسي صحيح في خدمة الرب ثم اشعارنا باالحباط بوصف هذه الصورة السلبية للحواس الجامحة كولَِشكَْهَر
 .فس التي ال حول لها في بئر الوهمتقذف الن

نحن نحتاج إلى .  يقتصر على اعطاء صورة واقعية للبديل الذي يواجه الحي في قبضة القدرة الماديةكولَِشكَْهَرالجواب هو أن الملك 
 ):١ (إشُوَپنيشَْدكما جاء في . بالنجاة بأنفسنا اذا كنا نأمل اماۤير راشد عن قوى ومنظ

  َسـَهىْمِڤـدُوْبـَهـياتَـْد   تْـشَ ياْسْمۤياڤيْدأ تْـشْمڤيْدۤيا



 تَـْم أشْـنوِتىِرـاْمـيْدياۤيڤـ ڤـا تـيْرتْـْمتْـّيـوِرڤـا ْمـيْدياڤـأ
سوى من يتعلم وسيلة الجهل ووسيلة العلم  التعالي عن تأثير تعاقب الوالدة والموت والتمتع بالبركة الكاملة لألبديةألحد يمكن ال "

 ابتغاء) أڤيْدۤيا(الجهل نحن نطلع عن . مع لذة حسية مشروطة) ڤيْدۤيا(القرار الصحيح لإلنسان هو العلم العلي . "جنبالعلي جنباً إلى 
 في كِْرشَْنيقول الرب .  بكل قواناكِْرشَْنعي بعواقبه الوخيمة ثم يمكننا رفضه بقوة وشغل عقولنا وحواسنا بالخدمة التتيمية إلى الو

 ."كذلك وعدوها النفس المهيأة صديق هو العقل. ط بهايح ان ال عقله، بعون طلب النجاة  اإلنسانجب علىي"):٥\٦ (ْبهَچڤَْد چۤيتا
 للرب القدمين اللوتسيتينشغل عقله بالتأمل في . كِْرشَْنبخدمة التي في متناول يده سباب  جميع األ مثال بذلۤيشَأْمَبر َمهاَرَجوضع 

سماع تسليات الرب وعينيه بالنظر إلى الصورة العلية للرب بتنظيف هيكل الرب وأذنيه بديه تمجيد الصفات العلية للرب ويبوكالمه 
 المقدمة إلى الرب وقدميه تولَسّيوبدنه بلمس أبدان تيم الرب وحاسة شمه بشم الزهور المقدمة إلى صنم الرب ولسانه بتذوق أوراق 

 . أمام الرب ورغباته بتحقيق رغبات الربالطأطأةيث تقوم هياكل الرب ورأسه ببالسير إلى األماكن المقدسة ح
إذا أردنا اتباع امالءات حواسنا العابرة رغم كل التحذيرات فستقودنا إلى حفرة الوهم العميق كما تجر الجياد الجامحة العربة إلى 

مجازات الملك .  النتشالناوال سبيل لنا سوى الدعوة المخلصة إلى الرباذا حدث ذلك مة يثسنسقط في أعماق الحياة اال. الحفرة
حالما يسقط الفرد في قعر ). َپكۤو-ىأنْْدَه( في الهند يسقط أحياناً في بئر جاف يغطيه العشب  اإلنسان ليست خيالية ألنكولَِشكَْهَر

 .البئر فلن يقوى على الخروج بمفرده إذا نجا من السقطة
 َپرۤو شْرۤيليدعو .  أو ممثلهكِْرشَْندية ما لم نمسك بحبل الرحمة الذي ينزله كذا، ال يمكننا اخراج أنفسنا من البئر العميق للحياة الما

 :ماال-ڤَْستَ في وْسوامّيُچ
 مي دوشِْطىٱْس-ِطى لَْبْدَهىجوشْ-ْپَهني-َمنَسيَج

 ِپىكۤو-ِپى َهنْتَ َسماَررۤو-َهَنَچتيميَر 
 َدكْشاْم-ِهتوْم أدّْهاَر-َركْشا-أجيتَ نيكْهيَل

 َرّجوْم نََمْسِتى-ِتى ْبَهكْتي َمَم َهْسَپنَياأو
 الخدمة التتيمية هو لأيها الرب العلي، حب.  حيث تقيم حّيات الرغبة الجنسيةَسْمساَربئساً، لقد سقطت في البئر القذر العميق، بئر "

 ".أسجد تبجيال لك. أرجو أن تضع ذاك الحبل في يدي. سبب الحماية الكونية وخبير بتنجية النفوس الساقطة
 :)شيكْشا-َمنَه(ما يلي في النص الخامس من كتابه تعاليم إلى العقل  وْسوامّيُچ داَس ناتَْهىْچهوَر شْرۤيلزاج مثيل، يقول في م

 پاشاليبهيتْ إَهى-ڤيكَتَ-ْپَرَد-كَشْطَ-تِْشتا-أَستْشْ
 ڤْياتيكَرايه-پاتيى َپتَْه-ْپَركَطَ-َركاَمْم كاماديْپ
 َچِنى-ـَپڤَْرتَْم ڤَـ ْبهيْد -َكٱَهْم إتي َبڤا َهنْيى ِلى َبدّْْهَچ

 ڤَْم َمَن إتَهڤَتي َسـ ياتْها تْكاراْن أ-ْپهوتْڤَْم  تْكورو
يا عقلي، أرجو أن تصرخ طالباً .  عنقي بالحبال المرعبة لآلثامونوثقيبي وون تربصيالطمع وما شاكله، : قطاع طرق الشهوة"

 ". إذا فعلت ذلك حتماًكِْرشَْن سينقذني .!"وتا على حافة المن، أَبَكيا قاتل ! كِْرشَْنيا :"العون
لكن سنتابع السعي بحماقة .  اذا رأينا مصيبة التناسخ مقبلةكِْرشَْنمن البديهي أن نطلب نجدة . الخطر هو بركة بحد ذاتهانتباه إلى اال

حالما نبدأ باالستنجاد سننجو لكن، . سخدون فهم بأن الملذات الحسية تورطنا بالتناإذا بقينا في الجهل إلى التمتع بالملذات الحسية 
 . في وعي تام بأن خطر الموت يتهددنا وأنه حامينا الوحيدكِْرشَْنبـ

 ٣٧ سـۤوتْـَر
 ِپشَلَْم-َپريناَمَرْم إَدْم شَرۤي

 َجْرَجَرْم-َسنْْدهي-ڤَشْياْم شَتَأَپتَِتى 
 ذَْهى دوْرَمِتىْپِرتّْشَّْهسي مۤوكيْم أوشَْدَهْم 

 پيَبَرسايانَْم -شَْنكِْرنيراَمياْم 
 المفردات

-كيْم ؛أصبحت متواهنة—َجْرَجَرْم ؛أوصال--َسنْْدهي ؛مئات--شَتَ ؛محتم--ڤَشْياْمأ ؛يزل--َپتَِتى ؛جذاب--ِپشَلَْم ؛خاضع للتحول—َپريناَم ؛بدن--َرْمشَرۤي ؛هذا--إَدْم
اقتصر —پيَب ؛اكسير--َرسايانَْم ؛كِْرشَْن—كِْرشَْن ؛يدفع--نيراَمياْم ؛أيها األحمق—دوْرَمِتى ؛موهوم--ذَْهىمۤو ؛أنت تسأل—ْپِرتّْشَّْهسي ؛للتداوي--أوشَْدَهْم ؛لماذا-

 .على شرب



 الترجمة
لذا، . جمال هذا البدن عابر وفي النهاية ال بد من وقوعه فريسة الموت بعد تخشّب أوصاله المئة بالشيخوخة

 . الوحيددواء الكِْرشَْن اكسير لماذا تطلب عالجه ايها الغبي المحير؟ اقتصر على اخذ
 التفسير

 الذين  الشاب أن تلك المحاذير مقصودة لكبار السنربما حسب. سن الشباب أعمى وطائش عادة يغفل تحذيرات الشيخوخة والموت
ينادي . ذا النص في هكولَِشكَْهَرهذا الموقف االباحي وهذا ما يذمه الملك على عدد كبير من الفالسفة يشجعون . يجهلون سبل المتعة

 ِڤديةالـهذه دعوى ال تؤيدها الحكمة .  يحيا مرة واحدة فقط اإلنساناالباحيون باالقبال على المتعة بقدر االمكان في سن الشباب ألن
. ألن العمر الحالي مجرد مرحلة واحدة من الحياة وقد سبق لنا تحصيل عدد ال يعد من األبدان حتى اآلن وما زلنا في دوامة التناسخ

 ڤينُوَد ْبَهكْتي شْرۤيليخبر . الالحقالعمر ألن ثواب العمل يسبب الشقاوة في هذا العمر وعلينا الوبال هذه االباحية هي دعوة تجر 
 : قصة النفس المهيأة التي تضيع عمرها الوجيزَچتيشََرنا في قصيدته طْهاكوَر

! ت الشيخوخة في أطرافي وذهبت كل سعادتيدبلذلك، . تيسأشرب سم الدنيوية مدعياً أنها رحيق وتغرب الشمس اآلن عن حيا"
 . الشبابسراتذهبت قواي بالمرض والمتاعب من ضربات المرض في غياب م
م من كل استنارة؟ ال معين لي سواك يا ربي، يا صديق وحرمما هو العون المتوفر لي اآلن أنا المفتقر حتى إلى ذرة من التتيم و

 ."قدميك اللوتسيتينلذا، أرجو منك انتشالي وتثبيتي عند . أنا أسقط البشر حتماً. الساقط
ال يوجد دواء في العالم المادي يمنع الشيخوخة .  يوبخ كبير السن األحمق الذي ال يطلب سوى الدواء لتدهور صحتهكولَِشكَْهَرالملك 

من الحماقة اللجوء إلى األطباء وحدهم بدال . َنكِْرشْ الوحيد هو ذكر دواءال. والمرض حتى وإن كان الدواء قادراً على منع عالماتها
 .كِْرشَْنمن 

أعداد كبيرة منهم الهياكل بتتيم تزور  حيث َنڤَِرنْداڤْيمكن لإلنسان أن يشهد استنارة كبار السن في المحاج في الهند وال سيما في 
ربما انتقد البعض عدم توفير . عاهاتهم البدنيةحولها على الرغم من ) َپريكَْرْم(مئات العجائز يطوفون . شديد في الصباح الباكر

". َجيا راْدِهى": في الهياكل هاتفينكِْرشَْنغربي لهم تخفف آالمهم لكنهم ينعمون بالحظ والفطنة برؤية على الطراز الرعاية صحية 
 منذ بداية الحياة دواء بهذا الِڤديةلـاتوصي األسفار .  الروحيةكِْرشَْن الذي ينعم عليهم الخلود في دار كِْرشَْنانهم يقبلون على ذكر 
 .مرض التناسخمن شفاء التناوله في شبابه فيمكنه تناوله في آواخر عمره والفرد لكن حتى وإن تجاهل 

 ٣٨ سـۤوتْـَر
 لُوِكى-آشْتْشَْرياْم ِاتَْد ْدهي َمنوشْيا

 پيَبنْتيڤيشَْم َپريتْياْجيا سوْدهاْم 
 ُچوتْشَراني-ناراياَنناماني 

 َپطَْهنْتيڤاتْشَه كوَهكاها -ڤانْياتْتْياكْ
 المفردات

 ؛بشر--پيَبنْتي ؛سم--ڤيشَْم ؛رفض--َپريتْياْجيا ؛رحيق يهب الحياة—سوْدهاْم ؛في العالم—لُوِكى ؛بشر--َمنوشْيا ؛بالفعل--ْهي ؛هذا--ِاتَتْ ؛عجيبة--آشْتْشَْرياْم
 .يتلون—َپطَْهنْتي ؛لصوص--كوَهكاها ؛كالم--ڤاتْشَه ؛آخر--نْياأ ؛تجنب--ڤاتْياكْتْ ؛ناراياَنالذي يشير إلى الرب —ُچوتْشَراني-ناراياَن ؛سماءاأل--ناماني

 الترجمة
 ناراياَن الرب سماءفساد البشر إلى درجة انهم يرفضون اكسير الحياة أل: أكبر العجائب في جامعة البشر هي

 .بدال من شرب السم بالكالم عما سواها
 التفسير

ما هو :"ياَمراَج أسئلة والده ن عطْهيَريوْدهيشْ َمهاَرَجفي أجوبة ) ١١٦\٣١٣ ڤََپْر-ڤََن (َمهاْبهاَرتَما جاء في الـيذكرنا هذا النص ب
 :طْهيَريوْدهيشْويقول " أعجب شيء في العالم

 تانيأَهنى ْبهۤوَهنى أ
 يامالَياْمَچتّْشَّْهنْتَْهى 



 ڤََرْم إتّْشَّْهنْتيِششاها ْستْها
 َپَرْمْم أتَه كيْم آيشْتْشَْريا

. ومع ذلك، ال يطمح الباقون سوى إلى التوطن هنا. في كل يومتذهب أعداد ال تحصى من األحياء في هذا العالم إلى ملكوت الموت "
 "ماذا يمكن أن يكون أعجب من هذا؟

 من طْهيَريوْدهيشْيتعجب .  وجه الحماقة التي تعني عجيب منآتْشَْرياْم كلمة طْهيَريوْدهيشْ َمهاَرَج و كولَِشكَْهَريستعمل كل من الملك 
. مما يضيع عمره الوجيز بعدم التهيئة لحياته الالحقةالذاتي إلى درجة أنه يرفض االقرار بموته المحتم  وهالكه  اإلنسانحماقة

 من المدهش أن. ة الباقية المقدسة هللا على الرغم من أن هذا العمل البسيط يهبهم الحياسماءالبشر األعدم تسبيح  من كولَِشكَْهَريعجب 
 تلك االحاديث الدنيوية پاَدوْپَرْبه شْرۤيليقارن كما مر الذكر، .  المقدسةسماء يشرب سم األحاديث الدنيوية بدال من رحيق األاإلنسان

 .الحّيةستدعي بنقيق الضفدعة الذي ي
 وبحث األحاديث الفلسفية الدنيوية؟ لماذا يذمنا َرْهَمْنْبأال يمكننا التأمل في .  المقدسة ليس كل شيءسماءأن تسبيح األ أحد قد يجادل

الطرق الروحية . )ْدَهْرَم-َچيو(القدوس هو دين العصر  االسم  اهللا؟ السبب هو أن تسبيحأسماء لمجرد أننا ال نسّبح كولَِشكَْهَرالملك 
 أن تسبيح ِڤديةالـجميع األسفار تعلن لكن .  كان موصياً في العصور السالفة عندما كانت الظروف مناسبةّيچيُّوالـمثل التأمل 

 .الرفض داللة العناد والحماقة.  المقدسة هو أسهل الطرق وأرفعهاسماءاأل
 في بيركلى، كاليفورنيا، اعترض الدكتور ستال أستاذ الفلسفة واللغات اآلسيوية ١٩٧٠أثناء تسبيح التيم يومياً في الطرق العامة سنة 

 ليست حركة موثوقة ألن التيم يقضون وقتاً كبيراً في كِْرشَْنورنيا في مقابلة صحافية بأن حركة ذكر الجنوبية في جامعة كاليف
 عليه بالحجج من األسفار التي تثبت فوقية التسبيح على سائر طرق التقدم پاَدوْپَرْبه شْرۤيلرد . التسبيح بدال من دراسة الفلسفة

 أن كِْرشَْن حيث يقول ١٤\٩ بالنص پاَدوْپَرْبه نّوه ال توصي بالتسبيح المتواصل لكن تاْبهَچڤَْد چۤيقال الدكتور ستال أن . الروحي
 ).ْرتَيانْتُو ماْمَستَتَْم ۤك(ال تنقطع عن تسبيح أمجادي ) َمهاتْماْز(النفوس المجيدة 

 التي تؤكد على أهمية تسبيح َپنْتْشَراتَْرناَرَد  و ْدَنيشَپَر أوتَڤَتاشْڤِِشْ ومن ْبهَچڤَْد چۤيتا بعدة نصوص أخرى من پاَدوْپَرْبه شْرۤيلاستشهد 
. تْشايتَنْيا واقترح قبول حجة المولى پاَدوْپَرْبهحجج تثبت العكس، وافق وجود إلى  الدكتور ستال إشارةوبعد . َمنْتَْر-َمها كِْرشَْن َهِرى
  .شباب الغربيينالقدوس تظهر في تصفية ال االسم عالية تسبيح بأن فپاَدوْپَرْبه شْرۤيلكتب 

لسوء الحظ، تجهل . يعني أن األحاديث الدنيوية عقيمةلك القدوس فذ االسم ان كان النقاش حول األمور العلية أقل أهمية من تسبيح
لذلك، ال يتلمسون العيب في الثرثرة من الصباح حتى الليل حول . غالبية البشر بأن هدف الحياة البشرية هو النجاة من التناسخ

 حياته على هذا الوجه  اإلنسان تحذيرات ال تحصى حول حماقة تضييعِڤَدْزالـيوجه أئمة .  ال تمت إلى نجاتهم بصلةمواضيع
 .القدوس االسم الدنيوي بدال من رحيقلغط  حتمية الموت وشرب سم ال اإلنسانواألمر العجيب هو تجاهل

 ٣٩ سـۤوتْـَر
 ِڤىْرڤاها َستْياَجنْتو بانْْدَه

 ڤُو َجناهاوَرچ-نينَْدنْتو
 پي َپَرمانَنُْدوتَتْها
 ڤَنَْمو َمَم جۤيڤينُْدُچو

 المفردات
 ؛عظيم--َپَرَم ؛مع ذلك—پيأ-تَتَْهى ؛أشخاص--َجناها ؛فوقي--هڤَوَرچ ؛عسى أن يذموا—نينَْدنْتو ؛جميع--ِڤىْرَس ؛أقارب--ڤاهابانْْدَه ؛عسى أن يرفضوني—تْياَجنْتو

 ..الحياة ذاتها—ڤَنَْمجۤي ؛خاصتي--َمَم ؛ڤينَْدُچولرب ا—هڤينَْدُچو ؛صورة البهجة—َدهنَنْآ

 الترجمة
 .ولو هجرني أهلي وذمني كباري على ذلك  البهيج مهجة حياتيڤينَْدُچوعسى أن يبقى 

 التفسير
كل من "):٢٤\٥\٧ شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم (َمهاَرَج ْپَرْهالَديقول .  تيم الرب بوصفهم حمقى جهلة على خالف العالم اإلنسانيمكن أن يذم

 يسخرون من كَليلكن أهل عصر ". العلماء ألنه اكتسب علماً كامال أرفع  بتلك العبادات التسعة، يعتبرِرشَْنكْكرس حياته لخدمة 
 . التيم بداعي الجهل ويثنون على أرباب السياسة والموسيقى والرياضة



ال أحفل أن اتهمني األخالقي بالوهم وإن :" التي يعبر عنها هناِشكَْهَركولَمشاعر الملك في أحد أبياته صدى  ورّيپ ِڤنْْدَرماْدَهردد 
 يأشار الثري أننال وإن قال خالني وأقاربي أنني محبط وإن قال أخي أنني أحمق وإن ل مضِڤديةالـاعتبرني الخبراء بالواجبات 

 ". وإن كنت قاصراً عن ذلكڤينَْدُچو للرب لوتسيتينالقدمين اللكن ال ينثني عزم عقلي عن خدمة . مجنون وأكد الفالسفة أنني مستكبر
 ٤٠ سـۤوتْـَر

 باهوْر-ڤَْرْدْهڤَياْم أۤومي َمنوجاها ْسڤۤيَستْياْم ْبَر
 َجناْرَدِنتي-يُّو يُّو موكونَْد نََرسيْمَهى

 ڤادينَْم َمَرِنى َرِنى -َپِتى أنوڤُو َججۤي
 شْطَْمَسْدِرشايا َدداِتى أْبهۤي-كاشْطَْهى-اساَنپ

 فرداتالم
يا —َجناْرَدَن-موكونَْد نََرسيْمَهى ؛كل من—َيه َيه ؛ذراعان--هباهو ؛بمرفوعة--ڤَْرْدْهأۤو ؛ذاتي--ڤَياْمْس ؛أيها البشر—َمنوجاها ؛أتكلم--ميڤۤيْبَر ؛الحقيقة--َستْياْم

 ؛حجر--اساَنپ ؛أو--ڤا ؛في المعركة—َرِنى ؛عند الموت—َمَرِنى ؛يومياً--دينَْم-أنو ؛يسّبح--َپِتىَج ؛حي--ڤَهجۤي ؛هكذا أقول—؛إتيموكونَْد، نِْرشيْمَهى و َجناْرَدَن
 .أمنياته القلبية—شْطَْمأْبهۤي ؛يؤدي--َدداِتى ؛إلى حالة المماثلة مع—َسْدِرشايا ؛أو خشب—كاشْطَْهى

 الترجمة
 يوماً َجناْرَدَن و َهىيْمسِرنْ  وموكونَْد أسماء يّسبح هالككل ! اعلن الحقيقة ايتها البشرية، بيدين مرفوعتين عالياً

كبر طموحاته أهم من حجر أو أبعد يوم، حتى في ميدان الحرب أو عند مواجهة الموت سيأتيه يوم لن يعتبر 
 .قطعة من الخشب

 التفسير
ا نرجة أنطموحات مثيلة كبيرة إلى د. حتى الذين يبذلون جهوداً مخلصة لتحقيق الرفعة الذاتيةبصعوبة ضبط الطموحات القلبية يعلم 

ثمة . ربما يحلم شاعر مغمور أنه سيخلف شكسبير. في يوم ما قد يعتقد شخص تافه أنه سيصبح السيد المطلق لألرض. ال نكشفها
 .لماديين على ايقاد نيران طموحاتهملتشجيع 

 عقله عبرة طْهاكوَر َسَرْسَوتّي دّْهانْتَسي ْبَهكْتي شْرۤيلانتقد . التيم األصفياء جيداً بأن جميع التطلعات الدنيوية عقيمة النفعيدري لكن 
انتقاد عقله في  وْسوامّيُچ داَس ناتَْهىْچهوَر شْرۤيلاعتاد ". ليس سوى براز خنزير؟لماذا تطلب البروز؟ أال تعلم أنه :"لنا بالقول
التيقظ من عدم تغلغل الرغبة لذلك، يجب على التيم .  حيث يقارن طلب الشهرة بآكل لحوم الكالب يرقص في قلبهسيكْشا-َمنَهقصيدة 

 .كِْرشَْنفي قلبه ألنها عقبات كأداء في وجه حب ) َپَرتيشْطْهاشا(اللطيفة بالشهرة واالعجاب والمناصب العليا 
حتى بعد ألنه يواصل طلب الفناء في اهللا في المقابل، يستحيل على المؤمن بوحدة الوجود تصفية قلبه من الطموح المادي بالكلية 

قال المالئكة في . اماۤي أن رغبة التوحد باهللا من كل الوجوه هي آخر حبائل پاَدوْپَرْبه شْرۤيلقال . ض الطموحات الكبيرةاخضاع بع
 ):٣٢\٢\١٠. ب.ش (كّيڤَِد فيما كان في رحم كِْرشَْن إلى ءدعاال

 مانينَْس-ڤيموكْتَڤينْداكْشَ ٱَريى نْيى 
 اهبودّْْهي-ڤيشودَّْهىڤاْد أْبها-أْستَڤَيى تْ

 َپَدْم تَتَهَپَرْم آروْهيا كِْرتّْشّْْهِرَن 
 ْچْهَرياهأنْ-يوْسَمْد-ٱناْدِرتَتَنْى أْدُهو َپ

 .نجاةال لنيل مختلفة اًمسالك سلكوا ممن همسوا ،للرب اللوتسيتين القدمين مالذ ونيطلب الذين التيم جانب إلىيوجد  انه أحد قال ربما("
 ونيقض الذين التيم سوى فطنة العين، لوتسي ربنا:) السؤال هذا نع جواباً المالئكة وسائر ْبَرْهما المولى قال لهم؟ يحدث ماذا

 الخيالي فوقيتهم مقام عن ونيسقط. محررين أنفسهم ونيعتبر انهم من الرغم على مشوبة مقام أرفع لنيل شديدة وكفارات رياضات
 . "اللوتسيتين قدميك تقديرهم لعدم

 و َهىسيْمنِْر، موكونَْد :القدوس االسم يجب علينا تسبيح. بوسيلة التخلص من جميع الطموحات المادية كولَِشكَْهَرينصحنا الملك 
 َهِرى راَم َهِرى -َهِرى كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى َهِرى : َمنْتَْر-َمها وهي مشتملة في كِْرشَْن أسماءجميعها . َجناْرَدَن

الرب في وجد  اسم تسبيح.  ينهض حب الفرد له ثم تذهب جميع طموحاته الماديةكِْرشَْن أسماءتسبيح .  َهِرىراَم راَم راَم َهِرى



عبادة يسعد بمجرد . يوصل التيم بصورته وصفاته وتسلياته وفي تلك الحالة يشعر بالرضى التام وترتفع جميع طموحاته اآلنانية
   .شخصية اهللا العزيز وخدمته

 ٤١ سـۤوتْـَر
 ڤَ َمنْتَْرْمايانايا نََم إتى أموْم ِانار
 نيْرَهَرنايا نيتْياْم-ڤيشَ-ْچُهوَر-اَرسَسْم

 چاْدنوراأَمتَيُّو ياتَيُّو -ڤْياْبَهڤَنْتو شِْرنْ
 باهوه-ڤَْرْدَپديشاِمى أَهْم أۤوأوتّْشّايْستَراْم أو

 المفردات
--نيْرَهَرنايا ؛من السم—ڤيشَ ؛مرعب--ْچُهوَر ؛دوامة الوجود المادي—َسْمساَر ؛ابتهال--َمنْتَْرْم ؛لبالفع--eva ؛هذا--أموْم ؛ناراياَنالسجود لـ—نارايانايا نََمه إتى

 ؛مرتفع جداً—راْمتََ-هأوتّْشّاي ؛بدافع الحب—تْچانوراأ ؛أفراد سلك الزهد—اهياتَي ؛فطنة--اهَمتَي ؛جيد--ڤْياْبَه ؛يجب أن يسمعوا—ڤَنْتوشِْرنْ ؛دوماً--نيتْياْم ؛للنجاة
 ..بذراعين مرتفعتين—باهوه-ڤَْرْدأۤو ؛أنا--أَهْم ؛أنصح—َپديشاِمىأو

 الترجمة
إذا اراد أرباب الزهد : مكان االرافعاً ذراعي، اسدي هذه النصيحة الرؤوفة جاهراً بصوت مرتفع بقدر

 .ناراياَن ُمونَ آُوْم: َرَمنْتْالخالص من الوضع السام الرهيب للحياة المادية فينبغي لهم المداومة على سماع 
 التفسير

 .كِْرشَْنأهل الزهد والفطنة وهما الصفتان الالزمتان لتحقيق ذكر  تَْرسۤوـ اله في هذكولَِشكَْهَريخاطب الملك 
 ناه ومعيُّوچاى زهداً هو دع، ما يذونْاپابن  يا"):٢\٦ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيقول الرب . اچيُّوالـالزهد هو مستند التقدم على درب 

عني أفراد ت كولَِشكَْهَر في نص ياتَياه كلمة ."ما لم يزهد بالرغبة في التشبعة الحسية يُّوچۤياً يصبح ان حدال يمكن أل. قامة الصلة باهللا
من ان ):"١\٦ (اَسَسنّْۤي في تعريف كِْرشَْنيقول . شير إلى أهل السلك وحدهم بل إلى جميع من يزاولوا روح الزهدتسلك الزهد وال 

قوم ي وال ناِروليس من يتقاعس عن ايقاد  ،الباطني بحق وهوبحق  زاهدال هو نما ابدافع من الواجب يعملو عمله بجزاءال يتعلق 
 . حقق الزهد الحقيقيالذيغرض هو  دون كِْرشَْن بكالم آخر، كل منقطع إلى متعة ."بواجب

 نيمي إلى الملك موني كََرْبهاَجَنيقول .  المقدسةسماء إلى تسبيح األكما أن الفطنة مطلوبة لقضاء الخدمة التتيمية وال سيما من يأخذ
 ):٣٢\٥\١١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي 

 پاْرشََدْم-چاْستَْرپانُْچو سانْْمكِْرشْنَيشاڤڤَْرنَْم تْ-كِْرشَْن
 ِمْدَهَسه-ْپرايايْر َجَجنْتَ ْهي سو-ۤيْرتََنكَسنْايْر ياْجي

 عين هو. كِْرشَْن أسماء تسبيح عن نقطعي ال يذال ِرشَْنكْ المطلق الحق وجه لعبادة الجماعي الذكرب كَلي عصر في الفطناء يقوم"
 ."منه والمقربين وأسلحته وخدمه بمالزميه مصحوب وهو سمراوية غير بشرته ان من الرغم على ِرشَْنكْ

 اكتساب فطنة أصيلة مثيلة عند االستماع إلى سيد سان اإلنيستطيع. الفطنة هي قدرة تبين الثابت من الزائل والعمل بموجب ذلك الفهم
 .حب اهللا:  الثابتشِْرياْسعندئذ، سيضحي بالملذات الزائلة من أجل .  المعروفةڤيةڤايشْنَالـروحي ثقة واألسفار 

ليس . بتخبئتهلديه رغبة وال أبطن سر الوجود لى لقد اطلع ع.  عن يقينه برفع ذراعيه والتسبيح بأعلى صوتهكولَِشكَْهَرعبر الملك 
 عنه حتى وإن كان غير  اإلنسانليس من الجائز منع).  اهللاأسماء المؤلفة من َمنْتَْرالـ( ال تقدر قيمته بثمن امن الجائز تخبئة م

 .جدير
متصفة بجميع الصفات الصفية النفس الروحية مع ذلك،  .ليس لدى أهل هذا العصر الصالح الكافي لتحقيق الزهد أو فطنة عليا

 . المقدسةسماء والدعاة النفوس المهيأة على اظهار صفاتها الطيبة الكامنة بحثها على تسبيح األاْزآتْشاْري  يعين. باألصلالطيبة
القدوس وال  االسم تسبيحبصدد ال توجد أحكام وحدود ). َپَج(سواء جماعة أم تأملي ) ناَم-َهري(الذكر ب كولَِشكَْهَريوصي الملك 

 .سيما في هذا العصر
 ٤٢ سـۤوتْـَر

 پاداْمبوجاْن-كِْرشَْن-شْرّيپي ڤَْرتَِتى كْشَنَْم أڤَ نيتْشيتَّْم ناي



 ڤاْچِرْهنَنْتو مونْتْشَنْتو َجنا -چوروڤا بانْْدَه-ْپرييانينَْدنْتو 
 ڤاْستو أڤَْمِشى كَلَنْكُو ْچُهوشَيانْتو َمنوجا َپريڤاَدْم دوْر

 ايا مانَْم تو ِمىَمْدهونا َمتّ-َچْدَهرانورا-ْپِرَم-تاْدِرْك
 المفردات

 ؛كِْرشَْن شْرّي للرب القدمين اللوتسيتينمن —تْپاداْمبوجا-كِْرشَْن-شْرّي ؛حتى لحظة واحدة—پيكْشَنَْم أ ؛يتحول عن—ڤَْرتَِتىني ؛مطلقاً--ڤَِي-نَـ ؛العقل--تْشيتَّْم
 ؛تهمة زائفة—ڤاَدْمدوْر ؛أو--ڤا ؛رفض--مونْتْشَنْتو ؛ليقبلوا--ْچِرْهنَنْتو ؛كبار--َجنا-چورو ؛وسائر األقارب—هاڤابانْْدَه ؛خالن--ْپرييا ؛يمكن أن ينتقدوا—نينَْدنْتو
 ؛وفرة--ْدَهَر ؛حب اهللا—ْپِرَم ؛مثل هذا—تاْدِرْك ؛أو--ڤا ؛ليكن--ْستوأ ؛بقعة قذرة—هكَلَنْكَ ؛على العائلة—ڤَْمِشى ؛أناس--َمنوجاها ؛علهم يعلنوا—ْچُهوشَيانْتوَپري

 .لي--ِمى ؛رغم--تو ؛يحترم--مانَْم ؛مجنون--َمتّايا ؛مع عسل حلو—َمْدهونا ؛عواطف االنجذاب—َچانورا

 الترجمة
لذا، لينتقدني خالني وسائر .  لحظة واحدةكِْرشَْن شْرّي لـالقدمين اللوتسيتينلتفات عن  االال يقوى عقلي على

شائعات الشريرة عني ولتتلطخ سمعة اقاربي ويرفضني كباري أو يقبلوني كيف يشاءون ولينشر العامة ال
يشرِّف مجنون  نجذاب إلى ربي االالشعور بهذا الفيض من حب اهللا الذي يّولد عواطف حلوة من. عائلتي
 .مثلي

 التفسير
 لنا تحذيراً َركولَِشكَْهلذلك، يوجه الملك .  تسيء إلى سمعتهكِْرشَْنثانية أنه ال يحفل أن كانت شدة تتيمه بالرب  كولَِشكَْهَريعبر الملك 

 .واقعياً وضمانة بعدم الخوف من االنتقاد
أنه يشعر بشدة حب اهللا المصحوب بمشاعر وجد :  سبب قدرته على تحمل االنتقاد دون الشعور بألم كبيركولَِشكَْهَريخبرنا الملك 

 االسم ي عالمة التقدم في تسبيحقلة االهتمام تلك ه. تحمل اهانات سوى التيميعينه على مختلفة ويعتبر ذلك مدهشاً إلى درجة 
 :ْمتَڤََچْبهاـال أنه يجسد صفوة تعاليم تْشايتَنْياالذي يقول المولى ) ٤٠\٢\١١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمالقدوس طبقاً لما جاء في 

 اْرۤيكۤي-ناَم-ْپرييا-ڤَڤَْرتَه ْس-ڤَْمِا
 أوتّْشّايه-تْشيتَّ-ْدروتََچو جاتانوا

 چياِتىاوتي َهَستَى أتُْهو ُروديتي ر
 باْبهياه-ڤَْن نِْرتْياتي لُوَك-أونْماَد

. ه وجوهاحد وصورة باسم تدريجياً ويتولع األزلي خادمه بأنه نذره في يرسخ ثم ه اسمتسبيح طريق عن اهللا حب مرحلة الفرد يبلغ
 .الوجد شدة من قلبه يذوب فيما العام بالرأي مباالته لعدم كالمجانين ويرقص يغني أو مرتفع بصوت يبكي أو يضحك

 ٤٣ سـۤوتْـَر
 ڤَْم َسداْم نََمْدْهكِْرشْنَ چوروه-تَْريا-َچتْكِْرشْنُو َركْشَتو نُو َج

  تَْسماي نََمهكِْرشْناياڤينيَهتاها  ڤُوشَتَْر=كِْرشِْننْناكْهيَل
 ْسِمى أَهْمأَچْد إَدْم كِْرشْنَْسيا داُسو ڤَ َسموتّْهيتَْم َجكِْرشْناْد ِا
 ڤَ ماْم َركْشَْسكِْرشَْنڤَْم ِاتَْد أكْهيلَْم ِهى ڤيشَْهتي  تيشْطْكِْرشِْنى

 المفردات
--َسدا ؛اسجدوا جميعاً—ڤَْمنََمْدْه ؛كِْرشَْنإلى —ْمكِْرشْنَ ؛السيد الروحي—چوروه ؛ثالثة--تَْريا ؛األفالك--َچتَْج ؛لنا--نَه ؛عسى أن يحمي—َركْشَتو ؛كِْرشَْن—كِْرشْنَه
 ؛كِْرشَْنمن —كِْرشْناتْ ؛سجود--نََمه ؛خاصته--تَْسماي ؛كِْرشَْنإلى —كِْرشْنايا ؛قتل--ڤينيَهتاها ؛أعداء--÷ڤَشَتَْر ؛كل—اكْهيَل ؛كِْرشَْنبل من ق—كِْرشِْننَْن ؛دوماً

 ؛يقف--تيشْطَْهتي ؛كِْرشَْنفي —كِْرشِْنى ؛أنا--أَهْم ؛أكون--ْسِمىأ ؛الخادم--داَسه ؛كِْرشَْنلـ—كِْرشْنَْسيا ؛هذا--إَدْم ؛عالم--َچتَْج ؛نهض--َسموتّْهيتَْم ؛وحيد--ڤَِا
 .احمني—ڤَ ماْمَركْشَْس ؛كِْرشَْنيا —كِْرشَْنِهى  ؛مجمل--أكْهيلَْم ؛هذا--ِاتَتْ ؛كون--ڤَْمڤيشْ

 الترجمة



.  جميع اعداءناكِْرشَْنقتل . كِْرشَْنالسجود دوماً لـ.  السيد الروحي لألفالك الثالثة كِْرشَْنعسى أن يحمينا
. كِْرشَْنهذا الكون باسره مستقر على . كِْرشَْننا خادم أ.  وحدهكِْرشَْنيفيض هذا العالم من . كِْرشَْنجود لـالس

 .كِْرشَْنارجو منك حمايتي يا 
 التفسير

 ." في صيغاتها النحوية الثمانية الواحدة تلو األخرىكِْرشَْنيحتوي هذا النص على كلمة ":ْپَرْبهوَپرانَْدَهَن وپۤيُچيكتب 
الرب العظيم يوكل . وحفيظه هنا بالسيد الروحي لألفالك الثالثة وقاتل األعداء وخالق الكون كِْرشَْن يخاطب الرب كولَِشكَْهَرالملك 

 من وجه چوروكما أن الرب .  األصليچورون يحمل رسالة د والملقِّالسيد الروحي المعمِّ. يدعمهم جميعاًالحكومة الكونية ومالئكته ب
بوجه السيد الروحي في   ويهدي كل حي شخصياًْبهَچڤَْد چۤيتا كل تيم طامح حتى في يومنا الحاضر خالل تعاليم چوروأنه يصبح 

 عند رجوعهم إليه وقت الهالك ونڤيشْ-َمهابوجه ) ْزڤَجۤي( جميع األحياء كِْرشَْنوعلى هذا النحو، يحمي . )چورو-تْشايتْيا(القلب 
 .بشر عند تجليه في مختلف الوجوهالكوني ويقتل الجن لنفع جميع ال

 من وحمايته وقبول هدايته وحمايته كِْرشَْنترقب هداية بل نسان ترقب مجيء الرب لحمايته أو تعليمه كما لو كان خادمه ال يجوز لإل
) چورو(الروحي التي تجمع كل من السيد ) َپراَپَرْم( وحمايته هو خالل السلسلة المريدية كِْرشَْنقياس استالم تعاليم . كل وجه

 واستالم رحمتك في كِْرشَْنأرجو منك حمايتي يا :"لذلك، يمكننا جميعاً الدعاء إلى الرب). ساْدهوْز(والربانيين ) شاْستَْر(واألسفار 
 ".السلسلة المريدية

 ٤٤ سـۤوتْـَر
 َپِتى-اكَنْۤي-نيْدِهى ِهى ِسنْْدهو-َجَل-پاپالََك ِهى كِْرِهى ُجو

 ڤََن ِهى ماْدَهپارۤي-كَرونا-َچِجنْْدَر ِهى كَْمسانْتََك ِهى
 كاكْشو ماْمپونْذَرۤيچوُرو ِهى -اتَْري-َچتِْهى َرمانوَج ِهى َج

 ڤيناڤاْم َپَرْم جانامي نَـ تْپالَيا ناتَْهى -َجَنپۤيُچوِهى 
 المفردات

 ؛) التي والدتك من بحر اللبنمّيلَـكْشْالعزة (ابنة —اكَنْۤي ؛المحيط--ِسنْْدهو ؛يا--ِهى ؛محيط--نيْدِهى-َجَل ؛رحمة--پاكِْر ؛يا--ِهى ؛أيها البقار الفتي—پالََكِهى ُجو
—ِهى َرمانوَج ؛ڤَأيها الرب ماْدَه—ڤَِهى ماْدَه ؛تام--َنپارۤي ؛برحمة--كَرونا ؛إلى ملك الفيلة—نْْدَرإ-َچجَِ ؛يا--ِهى ؛كَْمَسيا قاتل —أنْتََك-ِى كَْمَس ؛زوج--َپِتى

 ؛يا--ِهى ؛لي--ماْم ؛لوتسي العين—كْشَأ-َكپونْذَرۤي ؛يا--ِهى ؛سيد روحي—چوُرو ؛األفالك الثالثة—اتَْري-َچتَْج ؛يا--ِهى ؛َبلَراَمب أيها األخ األصغر للر
 .سواك--ڤيناڤاْم تْ ؛ال أعلم—جانامي نَـ ؛عظيم--َپَرْم ؛أرجو منك حماية—پالَيا ؛سيد--ناتَْهى ؛بقارات ْبَرَج—َجَنپۤيُچو

 الترجمة
 ايها النافع الرحيم لـ! َسكَْميا قاتل !  ابنة المحيطمّيلَـكْشْيا قرين ! يا محيط الرحمة! البقار الصبيايها 

!  لوتسي العينۤيْزوپُچالـيا سيد ! ايها السيد الروحي لألفالك الثالثة!  االصغرراَميا أخا ! ڤَماْدَهيا ! َچِجنْْدَر
 .ارجو منك حمايتي. ال اعلم من يفوقك

 التفسير
 تارة لكنه راَم تارة والرب ناراياَنيخاطب الرب . هنزالئ وامتداداته تخاطب شخصية اهللا العزيز في مختلف كولَِشكَْهَردعية الملك أ

النزالء  هو أصل جميع كِْرشَْنأن الرب ) ٢٨\٣\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في .  هو معبوده على األخصكِْرشَْنغالباً ما يذكر أن الرب 
 :تداداتواإلم

 ڤَياْمڤاْن ْسَچ تو ْبَهْسكِْرشْنَپوْمشَه كاالها - تْشاْمشَِاِتى
 ِچىِچى يواكولَْم لُوكَْم ْمِرَديانْتي يوڤْۤي-إنْْدراري

.  هو شخصية ذات اهللاكِْرشَْن شْرّيالرب  اعاله اما امتدادات تامة أو امتدادات امتدادات تامة هللا لكن ينلمذكورالنزالء اجميع "
 . " االضطرابإنْْدَرأعداء حيث يخلق الم في كل عصر خالل وجوهه المختلفة حمي العي

ة والمالئكة والعالمين المادي والروحي لهيعينها بأن جميع وجوه اإل) سيدّْهانْتَ( النتيجة َسْمهيتا-ْبَرْهَم في ْبَرْهمايعلمنا المولى 
 ).پوروشَْم تَْم أَهْم ْبَهجامي-ديْم آڤينَْدُچو (ڤينَْدُچو أو كِْرشَْنوعناصرها تخرج من الرب 



ه  التي تشير إلى تسلياته في هذسماء باألكِْرشَْن بينما يخاطب ٤٣ تَْرسۤوـ تسع مرات في الكِْرشَْن اسم كولَِشكَْهَريذكر الملك 
وقاتل ) پاَلُچو(مثل البقار الفتي  اللۤي-كِْرشَْن التي تدل على مختلف كِْرشَْن أسماءهي  تَْرسۤوهذه الـ في سماءاأل. قيد البحث تَْرسۤوالـ

 أو سواه كِْرشَْنسواء خاطب التيم اهللا باسم ). ناتَْهىَجنَپۤيُچو (ۤيْزوپُچالـوسيد ) رامانوَج (َبلَراَم واألخ األصغر لـ) كَْمسانْتََك (كَْمَس
 حسب كِْرشَْن إلى شخصية اهللا العزيز شيرت  جميعاًسماء فالتيم يفهم أن هذه األلغات اهللا من سائر الأسماء بما فيها سماءمن األ

 .َسْمهيتا-ْبَرْهَم و شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمخالصة 
 ٤٥ سـۤوتْـَر

 ڤيرينْتْشيهُجو سوتا ِتى تَنۤو-ڤََر-أكََر-ڤاْردارا 
 ْپَرساَدهَچه ڤَْر-نا ْبْهِرتْياَچ-ڤَ سوَرِڤَدْز تَْستُوتا 

  ِتىڤَكّيڤَكّي ِدڤيكَلَْم تاَچْد أ َجاماۤيموكْتيْر 
 ڤَْد أنْياْم نَـ جاِنىسوتَْس تَتْ تْ-پوري-ماتا ميتَْرْم َبَل

 المفردات
 ؛ِڤَدْزالـ—هِڤَد ؛يمدح--ْستُوتا ؛ْبَرْهماالمولى —ڤيرينْتْشيه ؛ابن--هَجتَنۤو ؛خاصتك--ِتى ؛)مّيلَـكْشْ(االبنة —سوتا ؛ممتاز--ڤََر ؛المحيط--كََرآ-هڤا ؛زوجة--دارا
--ڤَكّيتا ؛مجمل--ڤيكَلَْمأ ؛الكون--تَْچَج ؛قوة سحرية—اماۤي ؛نجاة--موكْتيه ؛فضل--ْپَرساَده ؛صحبة--َچهڤَْر خدم--ْبْهِرتْيا ؛المالئكة--ناَچ-سوَر ؛خاصتك--ڤَتَ

أي —أنْياْم ؛منك--تْڤَتْ ؛بذلك--تَتْ ؛)أْرجوَن(االبن —هسوتَ ؛عدو الجني َبَل) إنْْدَر(—پوري-َبَل ؛صديق--ميتَْرْم ؛أم--ماتا ؛خاصتك--ِتى ؛كّيڤَِد—ڤَكّيِد ؛خاصتك
 .ال أعلم--نَـ جاِنى ؛آخر

 الترجمة
 هي التي تسبح امجادك والمالئكة يؤلفون صحبة ِڤـَدْزالـ.  ابنكْبَرْهمااالبنة الجميلة للمحيط زوجتك والمولى 

.  خليلكَرإنْـْد ابن أْرجوَن امك و كّيڤَِد شْرّي. خدمك والنجاة نعمتك والكون برمته عرض قوتك السحرية
 . لهذه االسباب، ال عناية لي بما سواك

 التفسير
على هذا . يعم األكوان المادية وقلوب جميع األحياءوينعم الرب العظيم في ملكوته الروحي بصالت ودية مع مالزميه الشخصيين 

 هو كِْرشَْنالرب ". رض قوتك السحريةمجمل الكون هو ع:"كولَِشكَْهَرلذلك، يقول الملك . الوجود الروحي والماديالوجه، يعم نفوذه 
-ڤََسْر (الكواكب والمالئكةجميع لالرب االعلى  اأن):"٢٩\٥ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيعلن ). ڤََرِچشْيُّو(سيد جميع القدرات الخفية 

يجب أن نظن أنه مثل ال  بأننا پاَدوْبهْپَر شْرۤيليقول .  يحكم جميع األكوان دون بذل جهدكِْرشَْن عالوة على ذلك، .)ڤََرْمَمِهشْ-لُوَك
 .  ينعم مع تيمه طوال الوقتكِْرشَْن. أطلس الذي ينوء بحمل الكرة األرضية على كتفيه

 ٤٦ سـۤوتْـَر
 ڤيدوْسَهلَْم ْپ-َرناَمْم إشَْسيا شيَرهْپ
 ڤاوكََسهَهلَْم ديْپ-ْپراَنأْرتْشَنَْم -تَْد
 نَْمتْشينْتَ-ڤَتَتّْ-چوَن-ْپَهلَْم تَْد-َمنَه
 ْرتَنَْم بوْدهاهاكۤي-چوَن-ْپَهلَْم تَْد-ڤَتْشَه

 المفردات
 ؛الكمال--َهلَْمْپ ؛نفس الفرد—ْپراَن ؛عبادة--أْرتْشَنَْم ؛خاصته--تَتْ ؛يعلمون--هڤيدو ؛الكمال--َهلَْمْپ ؛الرأس--شيَره ؛إلى الرب العظيم—إشَْسيا ؛سجود--َرناَمْمْپ
--تَتْ ؛الكمال--ْپَهلَْم ؛كالم--ڤَتْشَه ؛تأمل--تْشينْتَنَْم ؛على التفاصيل—ڤَتَتّْ ؛الصفات--چوَن ؛خاصته--تَتْ ؛الكمال--ْپَهلَْم ؛لالعق--َمنَه ؛أهل الجنان—وكََسه أڤدي

 .فطنة—بوْدهاها ؛تسبيح--ْرتَنَْمكۤي ؛عن الصفات—چوَن ؛خاصته

 الترجمة
هو عبادة الرب لعظيم وكمال نسمة الحياة السجود للرب اكمال الرأس هو أهل جنان السماء العقالء يعلمون أن 

 .تسبيح امجاد صفاتهكالم هو كمال الوتدبر تفاصيل صفاتك العلية كمال العقل هو 



 التفسير
مما يعني أنهم من أهل كواكب الجنان الذين ينعمون بمستوى رفيع من الملذات الحسية ) ڤَْزِد( تشير إلى المالئكة ڤاوكَشَهديكلمة 

 . ويحظون بحمايته الدائمة في حروبهم مع الجن الذين يعملون دوماً على غزو ملكوت الجنانونڤيشْكنهم أتباع الرب النفوس المهيأة ل
 ونڤيشْأهل السماء من خدم الرب . َهري المالئكة لعظمتهم المادية بل لتقديمهم الخدمة التتيمية إلى الرب كولَِشكَْهَرال يذكر الملك 

 حيث تسود الفلسفة المنادية بأن اهللا كَليالرفيع الذي يحظون به على خالف أهل األرض في عصر على الرغم من مستوى الحياة 
 .ميت وتعم أفكار المالحدة مثل داروين وماركس وفرويد

 ٤٧ سـۤوتْـَر
 ْپُروتْشْيا ناراياناكْْهياْمناَم -َمْنشرۤي

 پيأپينُو پاڤانْتْشْهيتَْم پوْر ْپراِكى نَـ 
 ڤِْرتّا نَـ تَْسميْمْسْپَر ڤاْكڤَْم پوْرها نَه 
 دوْهكَْهْم-ڤاسادي-َچْرْبَهىْپتَْم ْپراِتَن 

 المفردات
--هپينَپا ؛ما يرغبون—ڤانْتْشْهيتَْم ؛ال يحصل—پوهْپرانَـ  ؛الذي--ِكى ؛ناراياَنيخاطب —كْْهياْم أ-ناراياَن ؛صرخ عالياً—ْپُروتْشْيا ؛االسم--ناَم ؛بورك--تَْمشرۤي

 ؛في رحم—َچْرْبَهى ؛أنجز--ْپتَْمْپرا ؛لذلك--ِتَن ؛في ذاك—ْنتَْسمي ؛ليس--نَـ ؛منشغل--ڤِْرتّاْپَر ؛كالم--ڤاْك ؛سابقاً--ڤَْمپوْر ؛لنا--نَه ؛تباً--اه ؛حتى--پيأ ؛آثمون
 .شقاوة--دوْهكَْهْم ؛ابتداء بـ—ديآ ؛مقام--ڤاَس

 الترجمة
خفق بتحقيق رغباته؟ لكننا لم أ واراياَننالمبارك  االسم كثر اآلثمين اثماً نادىأأي شخص حتى وإن كان 

 .لذلك، يتعين علينا معاناة شقاء مثل العيش في الرحم. نستخدم قوة كالمنا على ذاك الوجه
 التفسير

هذه النصوص مقصودة لمن يفوت عليه فرصة تحقيق . القدوس االسم  نيابة عن جميع الذين ينسون تسبيحكولَِشكَْهَريتكلم الملك 
 أوجاع الحياة في كولَِشكَْهَريذكر . ال مفر لنا من مواجهة جميع أشكال الشقاء دون التوجه إلى الرب العظيم. لتسبيحالكمال خالل ا

 ):٨-٧\٣١\٣ شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم( تيهۤوڤَِد تفاصيل ذلك في تعاليمه إلى أمه پيَلكَيصف الرب . الرحم
كل األم اطعمة حاذقة ومرة أو مالحة أو حامضة اكثر أمن جراء  حو غير منقطعيعاني بدن الجنين اآلالم التي ال تكاد تحتمل على ن"

 ".من الالزم
يبقى الطفل موضوعاً في الغشاء ومغطى باالحشاء، مستلقياً على جانب واحد من البطن ورأسه منحني تجاه بطنه في حين يبقى "

 ".ظهره وعنقه مقوسة كالقوس
يدعون أنهم أحرار من األلم اآلن بعد الخروج . األسباب لعدم لياذهم باالسم القدوس أحد ذا االقرار بهذه الحقائق وه اإلنسانيرفض

لكن من يتجاهل القوانين الطبيعية وأحكام األسفار يضمن عذابه في . من الرحم حتى وإن جرى تنبيههم إلى العذاب الذي قاسوه
 ."في الصورة البشرية إنما يقدم على االنتحارمن ال يحفل بعذاب الحياة :"ْپَرْبهوپاَد شْرۤيلكتب . المستقبل

سنتمكن من انقاذ انفسنا من مرارة .  في هذا النص وصفاً كئيباً لورطتنا الخطرة مع بارقة أمل بالنجاة القطعيةكولَِشكَْهَريعطي الملك 
 .اذا استطعنا استيعاب مغزى حتى هذا النص والعمل بموجبهال تحد 

 ٤٨ سـۤوتْـَر
 ڤْياياْمڤيشْنوْم أنَنْتَْم أيى ايانْتي ْدْهۤي
 ڤَْستْهيتَْمڤْياَمْدْهيى َستَتَْم -َپْدَم-ْهِرتْ

 ْپَرَدْم-َسماهيتاناْم َستَتاْبَهيا
 ْمڤۤيڤايشْنََپَرماْم تو اني سيدّْهيْم ِتى ۤي



 المفردات
 ؛دوماً--َستَتَْم ؛داخل--َمْدْهيى ؛زهرة اللوتس—َپْدَم ؛القلب--ْهِرتْ ؛العاصم--اْمڤْيايأ ؛الذي ال يحد—أنَنْتَْم ؛ونڤيشْفي الرب —ڤيشْنوْم ؛الذي--يى ؛يتأمل--ايانْتيْدْهۤي
--تو ؛عظيم--َپَرماْم ؛كمال--سيدّْهيْم ؛يحرز--انيۤي ؛هم--ِتى ؛يهب--ْپَرَدْم ؛دون خوف—أْبَهيا ؛دوماً--َستَتَ ؛للراسخين في ذكره—َسماهيتاناْم ؛قائم--ڤَْستْهيتَْمڤْيا

 ..ونڤيشْڤَْز وما يتصل بـڤايشْنَللـ—ْمڤۤيڤايشْنَ ؛بالفعل

 الترجمة
التيم .  العاصم الذي ال يحد الحاضر دوماً داخل زهرة القلب، يهب الشجاعة لمن يثبتون فطنتهم عليهونڤيشْ

 .ْزڤَايشْنَڤالذين يتأملون فيه سيحققون الكمال العظيم للـ
 التفسير

 أرفع لنا تحقيقه ببذل عقولنا وحواسنا في خدمة الرب العظيم وهو يصف اآلن أن عن الكمال الذي يمكن كولَِشكَْهَرتكلم الملك 
 ).ْمڤۤيڤايشْنَ سيدّْهيْم (ڤَڤايشْنَالـدرجات الكمال المتمثل بكمال 

في كتاب   هذه الدرجات الثالثةْپَرْبهوپاَد شْرۤيليوجز . همحتى بين  في المكانة الصحيحة لكن توجد درجات متفاوتةڤَْزڤايشْنَالـجميع 
يمان بالرب العظيم لكنه ليس  االالتيم من الدرجة الثانية ثابت. ِڤديةالـيمان وال يعلم باألسفار  االالتيم المبتدئ ضعيف: رحيق التتيم

 .يمان بها اال وشرحها وراسخِڤديةالـالتيم من الدرجة األولى هو الخبير بدراسة األسفار . خبيراً باالستشهاد باألسفار
لديه إيمان بصنم الرب في الهيكل ويعبده لكن ليس عنده تقدير لسائر التيم أو حضور ) أْدهيكاري-كَنيشْطَْهى(لدرجة الثالثة التيم من ا

حتى يحقق النجاة :"پاَدوْپَرْبه شْرۤيليكتب .  من الدرجة الثالثة يعتبر رفيع المقامڤَڤايشْنَالـمع ذلك، حتى . الرب في قلب كل فرد
لثالثة الذي ال يلم بعلم الحق المطلق بل يقتصر على السجود بتتيم كبير ويذكر الرب ويراه في الهيكل ويحمل التيم من الدرجة ا

 ). التفسير٣٦\٢٥\٣. ب.ش(الزهور والفاكهة إلى صنم الرب 
في شرحه  تْشايتَنْياهذا ما يؤكده المولى . هداية السيد الروحي ويعتمد مجمل األمر على إيمان الفردبيتقدم التيم في مراحل الكمال 

يستند إلى  أرفع استحقاق الفرد بدرجة مبدئية ودرجة وسطى ودرجة) ٦٤\٢٢ َمْدْهيا (شَريتاْمِرتَتْشايتَنْيا تْفي  وْسوامّيُچ َسناتََنإلى 
 .تنمية إيمانه

معاش أو القوة البطلب جتهاد ال يتقدم الفرد في الخدمة التتيمية على حال تقدمه في العالم المادي على السلم االجتماعي أو باال
ال  .القدوس االسم مستند الخدمة التتيمية هو تسبيح.  بل يتعين عليه نبذ كل قوة وتعيينات مادية ليصبح بتواضع عود قشالعسكرية

تعين على ي. تْشايتَنْياحسب كالم المولى  آلخرين دون ترقب احترام لنفسهى الإالتسبيح الدائم دون تقديم كل االحترام يمكن ألحد 
الفرد أن يصبح صفياً ويدرك أنه خادم اهللا وتيمه وجميع األحياء بدال من محاولة دفع النفس قدماً مع الحفاظ على شوائب الشهوة 

 .والغضب والطمع في القلب
الكون، كمال حياتي ، يا رب كايطَْبَهى و َمْدهويا عدو :"ْستُوتَْر-ماال-موكونَْد من ٢٥ تَْرسۤوـوصف مرحلة كمال التتيم في الجاء 

 عن هذه تْشايتَنْياكما أعرب المولى ". والرحمة التي أتمنى أن تظهرها علي هي اعتباري خادم خادم خادم خادم خادم خادم خادمك
 َنڤَِرنْداڤْ ْزۤيوپُچ سيد كِْرشَْن للرب القدمين اللوتسيتين بل خادم خادم خادم ّياسَسنّْۤي أو ْبراْهَمَنالعاطفة الهامة عند اعالنه أنه ليس 

 . المعروفينڤَْزڤايشْنَالـلذلك، التيم الذي يطلب تحقيق كمال التتيم سيطلب الحظ السعيد لخدمة ). ٨٠\١٣ َمْدْهيا .ت.ت(
 وهو ما يمكن تحقيقه بشغل النفس طوال الليل والنهار بشتى خدمات ونڤيشْ الرب في رؤيا التأمل الدائم كولَِشكَْهَركما أعطانا الملك 

الكمال بل يستمر بخدمة  أرفع  الصحيح ال يفكر أنه حصل علىڤَڤايشْنَالـ). ٢٤\٥\٧ شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمأنظر (اف الخدمة التتيمية أطر
 .الرب والتيم فيما يبقى واعياً بالرب العظيم في قلبه دوماً

 ٤٩ سـۤوتْـَر
 َميى أناتِْهى كوروڤَْن َچَد ْبَهْپَرسۤيڤَْم تَتْ تْ
 ڤَْمكارونيكَه كِْهلو تْ-َپَرَمپاْم ِريشْنُو كْڤ

 نَْمْچنَْم أنَنْتَ دۤينيَم-َچَرسا-َسْمساَر
 سيأروشُوتَُّمو پأودَّْهْرتوْم أْرَهسي َهِرى 



 المفردات
—يشْنُوڤ ؛الذي دون سيد—اتِْهىأن ؛إلي--َميى ؛أرجو منك اعطاء—كورو ؛أيها الرب العظيم—ڤَْنَچْبَه ؛أرجو منك اظهار حظوتك—َدْپَرسۤي ؛أنت--ڤَْمتْ ؛لذلك--تَتْ 
 ؛غارق--ْچنَْمنيَم ؛في المحيط—َچَرسا ؛الوجود المادي—َسْمساَر ؛أنت--ڤَْمتْ ؛في كل األحوال—كِْهلو ؛رأفة--كارونيكَه ؛أكثر--َپَرَم ؛رحمة--پاْمكِْر ؛ونڤيشْيا 

 ..أنت—سيأ ؛شخصية اهللا العزيز—أوتَُّمو-روشَپ ؛َهرييا —َهِرى ؛ عليك مرضاةيجب—أْرَهسي ؛لرفع--أودَّْهْرتوْم ؛بائس--نَْم دۤي ؛أيها الذي ال يحد—أنَنْتَ

 الترجمة
لذا، ارجو منك اظهار حظوتك ورحمتك على هذه النفس . ، انت الرؤوف العظيمونڤيشْايها الرب العظيم 

ايها الرب . ايها الرب الذي ال يحد، تلطف برفع هذا البائس الذي يغرق في محيط الوجود المادي. المسكينة
 .، انت شخصية اهللا العزيزَهري

 التفسير
 عليم بكل شيء وال حاجة كِْرشَْنربما حسب المتدين المعتد بنفسه بعدم حاجة التيم إلى طلب االنتباه الشخصي على أساس أن الرب 

. اسة الحظ وتدعو إلى الربعندما تشعر بالعجز وتع اْزآتْشاْريحسب رأي  تلمس النفس قلب الربلكن . إلى تقديم العون الفردي
فازت بالطعام  ونحو التيم وز في حوضمجموعة من األتقدمت .  هذا المثل أثناء سيره مع تيمه في المنتزهپاَدوْپَرْبه شْرۤيلضرب 
ال شك أنه ال .  عالياً كنداء الطفل أمهكِْرشَْن على ذلك بأن علينا نداء ْپَرْبهوپاَدعلق . التي تعالى صوتها على سائر األوزاألوزة 

 . ينبغي ألحد فعل ذلك من أجل غرض آناني أو مصطنع لكن الرب يستجيب الستنجاد تيمه المخلص به في حالة العجز
نقاذه من  الذي استنجد بالرب الَجِجنْْدَرخير مثال هو . ال يحب التيم ازعاج الرب بالسؤال لكن طلب رحمته ال يناقض روح الخدمة

 ):، التفسير٢١\٣\٨ .ب.ش (ْپَرْبهوپاَد شْرۤيليكتب . فم التمساح
يطلب التيم الصفي نعمة من . كان في خطر محدق ِجنْْدَرَچه من شخصية اهللا العزيز لكن ملك الفيلة بليس لدى التيم الصفي ما يطل"

 ". ثمة ندم في هذا الدعاء لكنشخصية اهللا العزيز بحال عدم وجود بديل ألنه يترك أمره إلى رحمته
 ):٤١\٨\١ .ب.ش( طلباً خاصاً عند الدعاء كونْتّيكة طلبت المل

 ڤَِكشو ِمىْرِتى ْسمۤو-ڤَڤيشْڤاتَْمْن ڤيشِْڤشَ ڤيشْأتَْهى 
 ڤِْرشْنيشوپانْذوشو پاشَْم إَمْم تْشْهينْْدهي ْدِرذَْهْم -ْسِنَهى

ال يطلب التيم ". ْزڤِْرشْنيوالـ ْزپانْذَڤَالـ: رجو منك فصم رباط ألفتي بأنسبائيأ.  وروحه، يا صورة هيكل الكونيا رب الكون"
 كونْتّي بصدد طلب الملكة پاَدوْپَرْبه شْرۤيل وضحي. دبر األشياء لتسهيل تسليم التيم بالكليةيتدخل الرب ولكن يالصفي نفعاً مادياً 

 ): ، التفسير٤١\٨\١ .ب.ش(
 بمشاعر اأحياناً كونه مقيد لى طلب نعم الربجبر عي ةيخجل التيم من طلب ما يخدم مصلحته الشخصية من الرب لكن رب العائل"

 ".ْزڤِْرشْنيلـوا پانْذَڤَْزلذلك، دعت إلى الرب لقطع حنانها إلى انسبائها الـ.  تدري بتلك الحقيقةڤّيِد كونْتّيكانت . الحنان العائلي
 شْرۤيلللمثال، يغني .  الخدمة التتيمية في العصر الحديث يطلبون عون الرب على دربڤَْزڤايشْنَالـكما توجد عدة أغاني مؤثرة كتبها 

 :"ناتَْهىُچوپۤي في طْهاكوَر ڤينُوَد ْبَهكْتي
 .ارجو أن تترحم بي. لهيتين اال، هذا األثيم يبكي ويبكي ويتضرع إلى مكان أزلي عند قدميكناتَْهىپۤيُچويا "

 ".يفوقني إثماًمن ذا الذي .  اآلثمينلذلك، لديك القدرة على تخليص جميع. ، أنت قادر على ما تشاءناتَْهىپۤيُچويا 
لى الرب العظيم فويض أمره إاقرار التيم بت. بعين االعتبار ويطلب العون الخاصعدم اهليته يطلب التيم رأفة مخلّصه بعد أن يأخذ 

 . ال معين له دون استجابة الربيعلم أن. هو مستند تصفيته
 في كل االوقات سواء في التأمل اثناء استغراقه في اسمه أو صورته أو كِْرشَْن  إلى الربت سبل االلتفاكولَِشكَْهَريعلمنا الملك 

 .تسلياته أو بدافع اليأس أثناء غرقه في محيط الحياة المادية
 ٥٠ سـۤوتْـَر

 -كَراسۤي-َچتََرنْ-َرَچسا-َركْشۤي
 ْرتَيىمۤو-تْشارو-تاَركيتَ-ساَر
 شايىِنى-ياشَيانۤي-َچْبُهو-چيْبُهو

 ڤيِشى نََمهڤيْد-ْدهوَمڤايا ماْدَه



 المفردات
—چيْبُهو ؛الذي صورته—ْرتَيىمۤو ؛ساحر--تْشارو ؛يبلله--تاَركيتَ ؛بالرشاش--آساَر ؛الرذاذ--كَراسۤي ؛من األمواج—َچتََرنْ ؛في محيط—َرَچسا ؛الحليب--َركْشۤي

 ؛عدو الجني َمْدهو—ڤيِشىڤيْد-َمْدهو ؛ڤَإلى الرب ماْدَه—ڤاياماْدَه ؛لذي يستعليا—شايىِنى ؛على األريكة—ياشَيانۤي ؛البدن--َچْبُهو ؛)الرب أنَنْتَ شيشَ(األفعوان 
 .سجود—نََمه

 الترجمة
 يبللها الرذاذ من أمواج آنَنْتَ فعوانصورته الجميلة مستعلياً عرش األ. َمْدهو عدو الجني ڤَماْدَهالسجود للرب 
 .محيط الحليب

 التفسير
 شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم في ڤَاَس ِدڤْۤي شْرۤيليصف . َپڤۤيِڤتَْدشْقيم في الكوكب الروحي م الكِْرشَْن الرب امتداد كْشۤيُروَدكَشاّي ڤيشْنومشهد هذا 

جبل .  البدن العلي للرب ذهب بجمال جبل المرجاننور. نيْدرا-اچيُّو اثناء استعالء البحر السببي في ونڤيشْجمال الرب ) ٢٤\٨\٣(
ثمة ذهب في قلة الجبل لكن تاج . بغاية الجمال لكن سراويله الصفراء تذهب بجمال جبل المرجانالمرجان يكتسي سماء المساء 

جبل وأعشابه الشافية وما شاكلها مع منظر األزهار يبدو مثل األكاليل لكن البدن الهائل الشالالت . الرب المرصع بالدرر يسخر منه
 ونڤيشْ يصف الرب كولَِشكَْهَرالملك .  وأكاليل الزهور، يذهب بمنظر الجبلسّيتولَه مزينة بالدرر والآللئ وأوراق اه وساقاللرب ويد

لم يقتل  كْشۤيُروَدكَشاّي ڤيشْنومع أن الرب في وجه  تسلياته أسماءال يوجد تناقض بمخاطبة الرب العظيم بأي اسم من . َمْدهوبقاتل 
 :)١٣٢ و ١٣٠ و ١٢٨\٥آدي  (ريتاْمِرتَشَتْشايتَنْيا تْ في كَڤيراَجَن داَس شْكْر شْرۤيليشير . َمْدهو

 من مناظير كِْرشَْنينظر مختلف األشخاص إلى الرب . ال توجد غيرية بين وجه الرب المتجلي وذاته التي تفيض منها جميع الوجوه
 هو كِْرشَْنعض أن الرب قال الب. ڤَڤاَمَن ِدالرب عين  بينما قال البعض أنه ناراياَن-تََرالرب عين  كِْرشَْنقال البعض أن . متفاوتة
كل شيء . يمكن لإلنسان أن يتكلم عن الرب من مطلق وجه يحققه.  صحيحةسماءجميع هذه األ. كْشۤيُروَدكَشاّي ڤيشْنو الرب نزيل

 .كِْرشَْنممكن في 
 الستشارة َپڤۤيِڤتَْدشْإلى  ْبَرْهمايتوجه المولى .  حتى من قبل التيم المتقدمينونڤيشْ للرب كْشۤيُروَدكَشاّي ڤيشْنووجه تندر رؤية 

 .وفي تأمله يسمع أمر الربعند وقوع كارثة في الحكومة الكونية  كْشۤيُروَدكَشاّي ڤيشْنو
 ٥١ سـۤوتْـَر

 پاتَكاناْمپرانيناْم ألَْم ألَْم ألَْم ِاكا 
 ڤانّيكِْرشِْنتي  كِْرشَْنا ڤيشَيى ۤي-نيَرَسَن
 سانْْدرا-ڤَتي موكونِْدى ْبَهكْتيْر آنَنَْديادي ْبَه
 هلَكْشْمۤي-ساْمراْجيا-كَليتا سا ُموكْشَ-كََرتََل

 المفردات
 ؛"كِْرشَْن كِْرشَْن"— كِْرشَْنكِْرشَْن ؛الذي--اۤي ؛بأمر--ڤيشَيى ؛يدفع--نيَرَسَن الذنوب؛--پاتَكاناْم ؛األحياء--پرانيناْم ؛بحد ذاته—ِاكا ؛يكفي، يكفي، يكفي—ألَْم ألَْم ألَْم

--كَليتاها ؛في كفي الفرد— تََل-كَرََ ؛كثيف--سانْْدرا ؛بوجد--آنَنَْد ؛تتيم--هْبَهكْتي ؛للرب موكونَْد—موكونِْدى ؛يوجد--ڤَتيْبَه ؛اذا--يادي ؛المك--ڤانّي ؛هذا--إتي
 ..وغنى—هلَكْشْمۤي ؛تأثير--ساْمراْجيا ؛نجاة--ُموكْشَ ؛)التتيم(هي —�s ؛متوفر

 الترجمة
 غارقاً في الوجد موكونَْدبحب الرب تيم كل م.  ذاتها لرفع ذنوب جميع األحياءبحدكافية  كِْرشَْن كِْرشَْنكلمة 

 . في كفيه يمسك هبات النجاة والسلطة الدنيوية والثراء
 التفسير

رنة مع أقتبس أوال نصاً يجري مقا. طْهاكوَر َهريداَس ناماتْشاْريا يدفع الذنوب يذكرنا بكالم القدوس االسم  بأنكولَِشكَْهَراعالن الملك 
 ):١٨١\٣ أنْتْيا. ت.ت(الشمس الطالعة 

 أْمَهه َسْمَهَرْد أكْهيلَْم
 لُوكَْسيا-ڤَ َسكََلاْد ِاۤي!َسكِْرْد أود
 َجلَْدهيْم-ڤَ تيميَرتَْرنيْر إي



 َچلَْم َهِرْر ناَمَمنْ-َچْنَجياتي َج
بدد شروق الشمس فوراً كل ظلمة العالم العميقة كما ي القدوس دون إذناب فإنه قادر على تبديد كل ذنوب الحي االسم في حال تسبيح"

 ."القدوس المسعود للعالم برمته االسم  المجد لذاك. وبناء عليه.كالمحيط
مع أول  القدوس دون إذناب االسم عند تسبيح ِرشَْنكْْلـتتبدد الذنوب فوراً وينهض الفرد الى الخدمة الودية عند القدمين اللوتسيتين "

 ."كما يزول الخوف من اللصوص واألشباح عند أول بصيص من إشراقة الشمس لقدوس دون إذناببوادر تسبيح االسم ا
عندما تكلم ". القدوس دون إذناب االسم لنجاة هي النتيجة التافهة المستمدة من بصيص نهوض تسبيحا:" طْهاكوَرَهريداَسثم قال 
 أجاب بالحجة من طْهاكوَر َهريداَسلكن . لقدوسا االسم الي بقوى شعائري بالقول أنه يغْبراْهَمَن بهذا الكالم، تحداه َهريداَس

.  لكنه تحرر فوراً من ذنوبه ودخل العالم الروحيناراياَنالقدوس عندما نادى ولده  االسم  الذي سّبحأجاميَلضرب مثل . ْزشاْستَْرالـ
 .فياء يفضلون خدمة الرب على النجاة دون خدمة مثيلة لإلثبات بأن التيم األصشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم نصاً من َهريداَسكما اقتبس 

. ىَپراْدَهأ-ناَمالتسبيح بجهل مطبق وتجني يدعى :"تْشينْتاَمني-ناَم-َهريالقدوس في  االسم  مراحل تسبيحطْهاكوَر ڤينُوَد ْبَهكْتييصف 
 من عندهاالمرحلة التي يستطيع أن يتحرر الفرد هذه هي . )ْپهاَسأ-ناَم(القدوس  االسم ما زالت معيبة تدعى ظلالمرحلة الثانية التي 
لالسم  سوى بالتسبيح دون تجني وهي مرحلة التسبيح الصفي ْپَرَم-كِْرشَْنلكن ال يستطيع الفرد تحصيل . الذنوب وحتى النجاة

 ).ناَم-شودَّْهى(القدوس 
يعبر كما . مّيلَكْشْ وهبات العزة موكْتيه بما فيها يد  تصبح سائر البركات في متناولكِْرشَْنأن من حقق حب  كولَِشكَْهَريقول الملك 

 ):١٠٧ (ناْمِرتَْركَ – كِْرشَْن ةفي قصيد عن المباالة التيم بالنجاة طْهاكوَر َچَلڤََمنْبيلْ
 اْد يادي ْسۤياْنڤََچْبَهڤَيى ْستْهيَرتَرا ْبَهكْتيْز تْ

 ْرتيهمۤو-كيشُوَر-ڤْياْپَهلَتي دينَه ِڤَن داي
 ڤَِتى ٱْسماْناْم موكوليتانَْجلي ِسڤَيموكْتيه ْس

 ْپَرتيكْشاها-َچتَياه َسَميا-كاَم-ْدَهماْرتَْهى
عندئذ، ستخدمنا النجاة المتشخصة . كان تتيمنا بحبك دون انحراف فستتجلى صورتك الفتية الباقية داخل قلوبنا عفوياًذا  ارباه،"

 ." بتواضع لخدمتنا) األخرىِڤَدْزلـغايات ا(كالجارية وستنتظر التدين والمعاش والتشبعة الحسية 
 تْشَنْْدراْمِرتَ-تْشايتَنْيا شْرّيفي كتابه  َسَرْسَوتّي ْپَرُبوْدهانَنَْد شْرۤيليكتب . التيم الصفي يحرز الثروة والنجاة بسهولة دون أن يعنى بها

) آتْماراَم(التيم راضي بذاته ". العائمة في السماءالفناء في اهللا يعادل الجحيم بينما الجنان كالزهور ) بالنسبة إلى التيم الصفي):"(٥(
 . تحقق جميع االمانيكِْرشَْنلعلمه بأن الخدمة التتيمية إلى 

 ٥٢ سـۤوتْـَر
 راوڤۤي-لُوَك-ڤيْدَهراو كَ-ْپريياو شْروتيياْسيا 

 تاْمڤْ أْبهۤوشَرا-َپْدَم-ڤََر-َجنَْم-ڤيميتْراو ْد
 َنَپِد-شَطْ-تْشََرناْمبوَج-ِتناْمبوجاكْشَ

 كِْرتا كِْرتيْر إياْم كولَِشىكَْهِرَنا ْچۤيرا
 المفردات

—َجنَْم-ڤيْد ؛صديقان--ميتْراو ؛قادة بارزون—راوڤۤي ؛في المجتمع—لُوَك ؛الشعراء--ڤيكَ ؛ِڤَدْزالـخبير بعلم —ْدَهراو-شْروتي ؛محبوب--ْپريياو ؛الذي--ياْسيا
القدمين عند —أْمبوَج-تْشََرَن ؛الرب لوتسي العين—أكْشَ-اْمبوَج ؛بواسطته--ِتنا ؛تصبح--تاْمأْبهۤو ؛سيقان--اورشَ ؛زهرة اللوتس—َپْدَم ؛فائق--vara ؛ْبراْهَمنَةالـ

 . كولَِشكَْهَر--كولَِشىكَْهِرَن ؛هذا--إياْم ؛من نظم—كِْرتيه ؛مصنوع--كِْرتا ؛بالملك--اْچۤيرا ؛بالنحل--َپِدَن-شَطْ ؛اللوتسيتين

 الترجمة
صديقاه المحبوبان هما .  للرب لوتسي العينالقدمين اللوتسيتين، يعسوباً عند كولَِشكَْهَر الملك هذا العمل من نظم

 المعروفين برواد ِڤـَدْز وخبراء الـةْبراْهَمنَالـالساقان التوأمتان لزهرة اللوتس البديعة المتمثلتان بجماعة 
 .جماعة الشعراء

 التفسير



 القدمين اللوتسيتينكاليعسوب عند   شعره الفريد الذي يفيض برحيق أوصاف الرب العظيم العسل في صورةكولَِشكَْهَرصنع الملك 
باستعمال مؤلفات مجازية وبالكالم من جعل القراء مديونين له . كما استغاث بالرب للنجاة من محيط الشقاء المادي. كِْرشَْنللرب 

 .ْستُوتَْر-ماال-موكونَْد وشرب عسل يمكنهم أن يصبحوا يعاسيباً اآلن.  مخلصڤَڤايشْنَأعماق مشاعر 
الفائق للرب  االسم مضمون تسبيح التيم وسماعه يتألف من). ڤيكَ(من بين خصال التيم الستة والعشرين، احداها هي أنه شاعر 

لذلك، . زة وبحوث بالسلسلة المريدية وينظم أشعاراً ممتاهبإيمان كِْرشَْنالجدير يتلقى ذكر  ڤيكَ.  وصورته وصفاته وتسلياتهكِْرشَْن
 أصبح أطيب ِڤديةالـلذلك، مذاق ثمرة شجرة أماني الحكمة . ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد شْرّي أنه يخرج من فم شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في 

 ڤَشوَك ِد بوصف اسهام پاَدوْپَرْبه شْرۤيليكتب ). ٣\١\١. ب.ش ( للجميع بما فيهم النفوس المحررةمع أنها كانت مستساغة
 الذي يقارن بالببغاء ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد شْرّي الناضجة واليانعة بالعلم خرجت من شفتي ِڤديةالـالثمرة :"ْمتَڤََچْبهاـال إلى وْسوامّيُچ

حقق ".  كما سمعها من والده الجليل بل لقدرته على عرضها بصيغة تروق لجميع فئات البشرْمتَڤََچْبهاـالليس لقدرته على تالوة 
 . ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِدعلى حال   وأضاف إليها ذوقه التتيميِڤديةالـ جميع النتائج ِشكَْهَركولَالملك 
هذا الكتاب هو : يكتب.  هناكولَِشكَْهَر الملك بنص شبيه بنص ْمِرتَاللۤي-ڤينَْدُچو كل فصل من كتابه كَڤيراَجَن داَس شْكْر شْرۤيليختتم 

 َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا شْرّي للمولى القدمين اللوتسيتين اليعسوف الذي يتذوق عسل وْسوامّيُچ َپرۤو شْرۤيلالثمرة اليانعة لخدمتي إلى 
 ).ْپَهِلى-ڤاِس-رۤوَپ-شْرّي-َپَمْدهو-ڤينَْدَپداَر-تْشايتَنْيا-شْرّي(

 :كِْرشَْنعن رحيق ذكر ) ٩٢ (كَْرناْمِرتَ-كِْرشَْن شْرّيفي قصيدة  طْهاكوَر َچَلڤََمنْبيلْكما يعبر 
 ڤيْبُهوْروْر أْسيا پڤََمْدهوَرْم َمْدهوَرْم 

 ڤََدنَْم َمْدهوَرْمَمْدهوَرْم َمْدهوَرْم 
 ْسميتَْم ِاتَْد أُهو-نْْدهي ْمِردوَچ-َمْدهو

 َمْدهوَرْم َمْدهوَرْم َمْدهوَرْم َمْدهوَرْم
 ".العسل هي األحلىه الرقيقة ذات رائحة ت بالغ الحالوة ووجه أحلى لكن بسمكِْرشَْنهذا الكتاب العلي لـ"

 ٥٣ سـۤوتْـَر
 َپطَْهتاْم نَراناْمماالْم -موكونَْد

 ڤيتْساوكْْهياْم لَْبَهِتى نَـ كَه ْس-أِششَ
 كْشَياْم ِاتْيا ِدهّي-َپپا-َسْمْستَ
 َپَدْم تَتَْپَرَمْم اتي ڤيشْنُوه ْپَرۤي

 المفردات
—ڤيتْكَه ْس ؛ال يحرز—لَْبَهِتى نَـ ؛سعادة--ساوكْْهياْم ؛كامل--أِششَ ؛بين األشخاص—نَراناْم ؛ذي يتلوال—َپطَْهتاْم ؛إكليل الزهور للرب موكونَْد هذا—ماالْم-موكونَْد

—َپَدْم ؛عظيم--َپَرَمْم ؛ونڤيشْللرب —ڤيشْنُوه ؛يتابع--اتيْپَرۤي ؛متجسد--ِدهّي ؛تحصيل--ِاتْيا ؛ازالة--كْشَياْم ؛ذنوب--َپپا ؛للجميع--َسْمْستَ ؛الذي على االطالق
 ذاك—تَتْ ؛لى المقامإ

 الترجمة
النفس المتجسدة  ستذهب جميع ذنوب هذا؟ ماال-موكونَْدمن ذا الذي لن يحقق السعادة الكاملة بين الذين يتلون 
 .ونڤيشْالتي تسّبح هذه األدعية وتتوجه مباشرة إلى دار الرب 

 التفسير
. شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمركات مثيلة في بنجد عدة . ِڤديالـ بالتقليد عمال مسعودة على قرائه بركة قصيدته باغداق كولَِشكَْهَريختتم الملك 

يدخل الملكوت الروحي . خير التيم االجالء َمهاراَج ْپَرْهالَدكان ):"٤٧\١٠\٧ .ب.ش(للمثال، يحتوي الباب السابع على هذا النص 
وتسليات شخصية اهللا العزيز  هيَرنْياكَشيپووقتل  اراَج ْپَرْهالَدَمهكل من يستمع إلى هذه القصة المتعلقة بأعمال الخالي من القلق حتماً 

 ."بإنتباه تام ڤََهى ِدْمسيِرنْ
 على انعام بركة ة قادرْستُوتَْر-ماال-موكونَْد أو شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم.  على القارئ ليست مجرد صورة أدبيةڤَڤايشْنَالـبركة الشاعر 

اعتبار المضامين الرفيعة التي تناولها الملك إلى ال حاجة للفرد سوى .  في الدار الباقيةكاملة على القارئ وارساله إلى الرب
كما حثنا على طلب ). َسْمساَر(القدوس للرب قادر على انقاذنا من التناسخ  االسم للمثال، ذكر مراراً أن.  في قصيدتهكولَِشكَْهَر



 وطأطأة الرأس أمامه وخدمته كِْرشَْن أسماء غني بالنصيحة الودية لتسبيح ْستُوتَْر-ماال-موكونَْدفي الواقع، . كِْرشَْنالحماية من الرب 
جميع هذه النصوص هي تعاليم ). ٨٠\١٣ َمْدْهيا .ت.ت( بأن نصبح خدم خادم الرب كولَِشكَْهَرنصحنا الملك . بكل حواسنا وعقولنا
 .وته وقناعته لكن دعاءه مدعوم بسلطة الرب العظيم بصكولَِشكَْهَركررها الملك  وْزشاْستَْرالـشخصية اهللا العزيز و

بدأ بترجمتها إلى . كولَِشكَْهَر هذه النصوص الفعالة بعنوان أدعية الملك پاَدْپَرْبهوِڤَدنْتَ ْسوامي  ْبَهكْتي. سي. إى رحمته اإللهيةاختار 
لنصوص بشوق والتغني بها مراراً ودراستها من سعدنا االستمرار بسماع هذه ا. االنكليزية لنشرها في مجلته االياب إلى اهللا

 :پاَدوْپَرْبه شْرۤيل على األخص بوصفنا أتباع ٣٣سنميل إلى ذكر النص . وذكرها
 َپنَْجرانْتَْم-َپنْكََج-َپَد-يادۤيڤَطرشم نْ

 َهْمَسه-راَج-ڤيشَتو مانََسأْديايڤَ ِمى 
 پيتّايه-ڤاتَ-ْپَهىَسَميى كَ-اَنْپَرۤي-ْپراَن

 ْس ِتى كوتَْمَرنَيْدهاو ْسَمڤ -َنَهْدنْطْهاَوُروكَ
، أدعو ان يغوص طائر تّم عقلي إلى ساق قدميك اللوتسيتين فوراً ويعلق في شباكهما وإال كيف يمكنني ذكرك عندما كِْرشَْنربي "

 "ألفظ أنفاسي األخيرة ويختنق حلقي بالسعال؟
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