
 سوتَْر-ْبَهكْتي-ناَرَد
 مقدمة

 البالغ عددها اربعة اترتْۤوسالـ من سۤوتَْر ثالثة عشر  ْپَرْبهوپاَد ْسوامّينْتََدِڤْبَهكْتي . سي. إىرحمته اإللهية ترجم  ،١٩٦٧ في
  إلىتنضما يتلا صغيرةال مجموعةالمن  جزء كنت. ١٩٨٩ في طلب مني ترجمة بقية الكتاب. سۤوتَْر-ْبَهكْتي-ناَرَدوثمانين من 

 ما نقطةعند  بدأنا. نيويوركسيكوند أفنيو في مدينة  ٢٦الذي أقامه في  الهيكل في ١٩٦٦ من األخير الجزء في  ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل
بكل أشكال الكتب السنسكريتية الهندية في البداية نشغف كنا . هلبساطة نصوص سۤوتَْر ْبَهكْتي ناَرَدكتاب نسخة مطبوعة من  بتمرير

اطلعنا أن عدد كبير من الكتب تروج فلسفة وحدة الوجود المطلقة التي .  وجوب التبين ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَلوالهندوسية حتى أوضح لنا 
-ناَرَد على كتاب  ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَلعندما اطلعت  لكن . وعلماءْزچورو و ۤيْزْسواميشيعها جماعة من المالحدة المتسترين بألقاب 

 .، اعجبه وقال انه قد يترجمهتَْرسۤو-ْبَهكْتي
 سۤوتَْر-ْبَهكْتي-ناَرَديجب تأييد . يُّوچا ْبَهكْتي أبرز أسفار ْبهَچڤَْد چۤيتا  إلىشارة بدأ ترجمته باال ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَلمن األهمية بمكان أن 

 بأن سۤوتَْر دانْتَِڤ عند بحث حكم تْشايتَنْيا أوضح المولى .ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنأو سواه من الكتب التي تتناول التتيم باهللا بكالم الرب 
 .قحام مفاهيمهم عند شرحهاايجازها يتيح للمعلقين المغرضين  امعانيها صريحة لكن

 يه ماك الشخصي  ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل تحقيق  إلى باإلضافة)َپراَپَرْم(يعرض من مفهوم السلسلة المريدية العلية  سۤوتَْر-ْبَهكْتي-ناَرَد
 .سائر تراجمه مع الحال

 قيمة التتيم
 الفصل األول

 ١ سۤوتَْر
@TaAtaAe BaiłM( vyaAKyaAsyaAma:  اَمهاْسۤياكْْهۤيڤْۤيأتْهاتُو ْبَهكْتيْم 

 المفردات
 .سوف نسعى إلى توضيح—اَمهاْسۤياكْْهۤيڤْۤي ؛الخدمة التتيمية—ْبَهكْتيْم ؛لذلك--أتْه ؛اآلن--أتَْهى

 الترجمة
 .تتيميةال الخدمة توضيح اآلن ولسأحا لذا،

 التفسير
-ْبَرْهَم(دائمة أن محقق الذات في حالة علية  الرب يقول حيث ْبهَچڤَْد چۤيتا في ةحوضم شخصية اهللا العزيز  إلىالخدمة التتيمية

 من الشوائب المادية بعبارة أخرى، يتحرر. يبتهج الفرد حالما يحقق ذاته. )٢٠\٣٠\٤ .ب.ش(المتميزة بالبهجة معروفة ب) تَۤوْبه
  إلىعائدة محقق الذات ةبهج. ما دمنا في الوجود المادي ما ال نملك  إلىعلى ما نخسره في حياتنا ونتحرقبكي ن. للحزن والتحرق

 .المادي نزاهته من الرثاء والتحرق
ما جاء ان محقق الذات ال يباين ك. ال يتبين بين جنس علوي وجنس سفلي. بعين واحدةجميع األحياء   إلىنظركما أن محقق الذات ي

ل يصبح مؤهالً يمحقق الذات الكامل مث. بصار النفس داخل البدن وليس السمات البدنية الخارجيةا عاقل وكلب بفضل نْبراْهَمبين 
 . الرب إلى)ْبَهكْتي(لفهم الخدمة التتيمية 

يمكن للفرد فهم ): ٥٥\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتاهذا موضح في . ب درجة ان الفرد يستطيع من خاللها فهم عظمة مقام الر إلى رفيعةْبَهكْتي
من ال مناص لخرى لفهم الحق المطلق العظيم لكن أتوجد سبل ). ا ماْم أْبهيجاناتيْبَهكْتي(اهللا من خالل الخدمة التتيمية دون غيرها 

 يُّوچا اَنْدْهۤيو  يُّوچا ْچۤياَن و يُّوچا كَْرَم أخرى مثل توجد وسائل باطنية. يُّوچا ْبَهكْتييطلب فهم اهللا كما هو عليه، من التوسل بوسيلة 
 تكلم كِْرشَْنحيث نستفيد أن ) ٣\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتاهذا مؤكد في الفصل الرابع من . لكن ال يمكن فهم شخصية اهللا سوى بالخدمة التتيمية

 ألنه كان تيم أْرجوَن  إلىكِْرشَْنلذلك، أوضحها الرب . يُّوچا ْبَهكْتيم  يعلْبهَچڤَْد چۤيتا.  ألنه تيم الرب وحميمهأْرجوَن  إلىْبهَچڤَْد چۤيتا
 . هو أرفع الكمالكِْرشَْنمن جهة الحياة الروحية، التتيم بـ. كبير

. ثمة اعداد غير منحصرة من األحياء داخل الطبيعة المادية ونسبة قليلة منها من البشر. يضلل معظم البشر بسحر الفتنة الخارجية
 ألف جنس من ٩٠٠عن وجود  پوراَن َپْدَمجاء في .  ألف٤٠٠ ماليين و٨ الحياة يبلغ أجناس أن عدد ِڤديةالـفي األسفار جاء 



 ماليين من الوحوش ٣ مليون من النباتات ومليون ومائة ألف من الحشرات والزواحف ومليون واحد من الطيور و٢المائيات و
 . عدداس البشر أقلهاذن، أجنا ا.ر ال غير ألف جنس من البش٤٠٠و

بعض األجناس . لكن ثمة تقسيمات كثيرة أخرى. المتحركة وغير المتحركة مثل االشجار:  قسمين إلىيمكن تقسيم جميع األحياء
بين األحياء التي تعيش  البشر أجناس ألف من ٤٠٠ال يوجد سوى . تطير في الهواء وبعضها تعيش في الماء وبعضها على اليابسة

من المنظور .  المعروفي كثيرة من غير المتحضرة أو القذرة وهي دون المستوى الحضارأجناسومن بينها على اليابسة 
 أكثر خبرة بالعلم ةنْبراْهَمالـ. التاريخي، اآلريون أكثر فئات البشر تحضراً ومن بينهم الهنود أكثر تحضراً على وجه الخصوص

 . من بين الهنودِڤَدْزبالـ
ْبهَچڤَْد  موضحة في ِڤديةالـأرفع درجات كمال فهم التربية .  فهمها إلى باإلحترام في األرض ويتشوق البشر تحظىِڤديةالـالتربية 

 الحياة التربوية  إلىسعداء الحظ ميالون). كِْرشَْنالرب (هو فهمه  ِڤَدْزالـمجمل حيث يقول الرب أن غرض ) ١٥\١٥ (چۤيتا
 .ِڤديةالـ

 األحكاممختلف البشر يدعون عدم العمل ب. ِڤَدْچ ِر وبعضهم ِڤَدساَم يقول البعض انهم يتبعون . ْزِڤَدالـ أتباع أنفسهم يدعون الهنودس
 يرتكبون جميع أشكال الذنوب، فعدد ِڤَدْز لما أن األتباع المزعومين للـَرْبهوْپَمها تْشايتَنْيالذلك، يقول المولى . ِڤديةالـوالنواهي 

  الذي يستطيعِڤَدْز من الـكانْذَ-كَْرَمن على العمل بجزء وتى من بين هذا العدد القليل، معظمهم مدمن وحقليل ِڤَدْزاألتباع الفعليين للـ
 .بتطبيقها  تحسين مستواه المعيشياإلنسان
ن ماليين من بي. لنفع الماديل اً يقدمون مختلف القرابين لعبادة مختلف المالئكة جلبِڤَدْز من الـكانْذَ-كَْرَمأجزاء ملتزمون بال األتباع

 هو تحقيق ْزۤيانۤيْچالـالكمال عند . ۤيْزناۤيْچمن أمثال هؤالء العباد، قد ينشغل بعضهم في أمر فهم الحق المطلق العظيم ويطلق عليهم 
 الخالصة هي أن الفرد. ال يبدأ فهم الخدمة التتيمية سوى بعد معرفة النفس). ٢٠\٣٠\٤ .ب.ش (تَۤوْبه-ْبَرْهَم أو معرفة النفس مقام

قصر عن فهم الخدمة يعين ذاته المادي من يحسب البدن كل . ال بعد تحقيق الذات بالفعل ا)ْبَهكْتي(أن يبدأ الخدمة التتيمية ال يستطيع 
 .التتيمية
ى أن تدل عل" لذلك"كلمة ".  توضيح وسيلة الخدمة التتيمية إلىاآلنلذلك، سأسعى :" بالقولساشْتَْر-ْبَهكْتي-ناَرَد، يفتتح السبب لهذا

كلمة ". اساۤيْچأتْهاتُو ْبَرْهَم جي:" بحكمةسۤوتَْر ِڤدانْتَكذا، تفتتح . وسيلة الخدمة التتيمية مخصصة للنفس المحققة التي ظفرت بالنجاة
 دمان على جزء االمرحلة ( الدنياالدرجةرتقاء من  الحق المطلق العظيم وهذا موصى لم سبق له االحري ت إلى تشيراساۤيْچجي-ْبَرْهَم
في االستواء  عند سوى) ْبَهكْتي(ال يمكن للفرد استهالل الخدمة التتيمية . كانْذَ-ْچۤياَن صعيد العناية بجزء  إلى)ِڤَدْز من الـكانْذَ-كَْرَم
 .الماديدراك مغايرة ذاته الروحية لبدنه ا

 ٢ سۤوتَْر
s$aA tvaismana, par"ma‘aemaè&paA  پارۤو-ْپِرَم-َپَرَمڤْ أْسميْن سا تْ

 لمفرداتا
 .أرفع صورها —پارۤو ؛حب صفي—ْپِرَم ؛أرفع- َپَرَم ؛)الرب العظيم(له —أْسميْن ؛و--تو ؛أنها--سا

 الترجمة
 .هللا حب صفيأرفع ك تظهر تتيميةال الخدمة

 التفسير
تيمية هو تحقيق حب الخدمة التل كماو بعد تحقيق أرفع مراحل التحقيق الذاتي  الرب إلىتقدم، يترسخ الفرد في الخدمة التتيمية كما
 يه) ٢٠\٣٠\٤ .ب.ش (تَۤوْبه-ْبَرْهَم درجةتحقيق الذات، .  وتيمه ووسيلة الخدمة التتيميةشخصية اهللا العزيزحب اهللا يتعلق ب. اهللا

بهذا وأن ال صلة له المادي ذا فهم أحد مغايرته لجسمه  اسيصبح حراً من الورطة المادية . الكمالت درجة وليسبداية الحياة الروحية
الفهم بأن النفس تبدأ درجة الكمال بالنشاط على مقام تحقيق الذات ومستند إلى . درجة الكمالدراك ليس  االلكن ذاك. الماديالعالم 

 العظيم أو أنه ْبَرْهَمْنذا كان مغتراً بالفكرة أنه  اال يستوعب الفرد كمال الحياة .خادمة أزلية تابعة هللا وإال ال معنى لتحقيق الذات
 ):٣٢\٢\١٠ (مْبهاَچڤَتَشْرۤيَمْد جاء في . )وتيۤيْبَرْهَمْج(النور  أو اندمج في نناراياتوحد مع ي

ٱنْيى ٱيى  مانينَْس-ڤيموكْتَڤينْداكْشَ َر
 بودَّْهياه-ڤيشودَّْهىڤاْد أْبها- أْستَڤَيِّتْ

 َپَدْم تَتَهَپَرْم آروْهيا كِْرتّْشّْْهِرَن 
 ياهَرْچْهأنْ-َمْديوشْ-ناْدِرتَٱأْدُهو َپتَنِْتى 



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

والعالم بالذات ) ْبَرْهَمْن( للحق المطلق الالشخصيم بالوجه محقق الذات العال): ١١\٢\١ .ب.ش(يوجد ثالثة مستويات من المستعلين 
) ْبَهكْتَ( الباطنية والمستعلي الثالث هو تيم يُّوچاالـوهي الوجه الذي يعم الوجود والتي يمكن فهمها بممارسة ) َپَرماتْما(العليا 

ما ندماج في الروح العظيم النفس للمادة ويطلبون االالذين اقتصروا على فهم مغايرة . الخدمة التتيميةب المنشغل شخصية اهللا العزيز
 وهي صورة )َپَرماتْما(لذات العليا االباطينيون الذين يرون بالتأمل داخل قلوبهم  ْزۤيچوۤيالـفوقهم . أدنى الدرجات العليةلى زالوا ع
ْبهَچڤَْد هذا ما يؤكده الرب في .  التعالي درجاتأرفععلى  و هكِْرشَْنلكن الذي يصاحب الرب العظيم .  ذات االيدي االربعةننارايا
 ):٤٧\٦ (چۤيتا

 ْماَسـْرِڤـٰشي ناْم َأپـيُّـوچي
 آتْـَمنا - نانْتَْرِتـَچ - َمـْد

 ْم مايُّـوشْـَردّْهاڤاْن ْبَهـَجـِتى 
  َمـتَـهُموـتَـيوكْتََسـ ِمى 

 ".يُّوچۤيينالـعظم من جميع أو يُّوچاالـ في قرب صلة بيأ هو، عليةيعبدني بخدمة ودية و عميق يمانالذي يذكرني بإ ،يُّوچّيالـإن "
 -تَِر َرساْم-ْبَهكْتي في كتاب  حب اهللا إلىمختلف مراحل الوصولبير في خط التتيم، يصف  وهو مرجع كْسوامّيُچو َپۤور شْرۤيَل
 :)١٦-١٥\٤\١ (وسينْْده

 حدود والاألحكامبلتزم  على يد السيد الروحي ويتم عمادهاالصفياء ثم يالتيم اإليمان ضروري في البداية ثم يعنى الفرد بمجالسة "
بعد ذلك، يطور الفرد .  يتحرر الفرد من كل العادات غير المطلوبة ويرسخ في الخدمة التتيميةبذلك،. التي يرسمها السيد الروحي

 وفي النهاية توجد نهضة تشتد العواطف تدريجياً). ْبَهكْتي-ساْدَهَن(هذه هي طريقة قضاء الخدمة التتيمية النظامية .  وتعلقاًذوقاً
 .‘كِْرشَْنالمعني بذكر التيم   إلىهذه هي التنمية التدريجية لحب اهللا بالنسبة. الحب

أو التشبعة الحسية أو فكرة النجاة من  دياقتصااليدمن البعض على الجانب  بينما ،بني على النفع الماديم دين على بعضيدمن ال
 قتصاديةاال ميةالتن فوق ودنيوي الحب تلك هي فوق التدين الدرجاتأرفع . هذه األمور كلفوق  )ْپِرَم (اهللا حب لكن. الوجود المادي

 سبق له ،راسخ بأن الذي ينشغل بالخدمة التتيمية بالكليةال باإليمان اهللاحب بذلك، يبدأ . حتى النجاة وفوق التشبعة الحسية فوقو
 .قتصادية والتشبعة الحسية والنجاةتحقيق كمال التدين الدنيوي والتنمية اال

 َمْدْهيا-.ت.ت( معاشرة من سبق لهم تحقيق أرفع مراحل حب اهللا )َچَسنْ-ساْدهو (يه اهللاحب   إلىقاءرتاال عملية فيتالية ال المرحلة
 لكن.  صعيد الكمال إلىرتقاء عن االن من يتجنب عشرة مثيلة ويقتصر على التخمين أو التأمل المزعوم سيبقى قاصراً ا).٨٣\٢٢
من . وحدودها أحكام عبادة اهللا قبولوهي  )اكْريۤي-ْبَهَجَن ( المرحلة التالية إلىرتقيي عيرفتتيمي  مجتمع أوصفياء  التيم االخالطي من
امية نظال الخدمة التتيمية مبادئ في المبتدىءهو تدريب  الروحي السيد واجبو.  للرب يتخذه سيده الروحي بديهياًاً صفياً تيمخالطي
 العملب أتباعهيشغل  الخبير الروحي السيد. الرب خدمةعلى  قدرته  إلىتتيمية تستندال خدمةال ،المرحلةعند هذه . )ْبَهكْتي-ڤايْدهي(
نما هي الدنو من تيم صفي ثقة  ا)ْپِرَم(فهم حب اهللا ل التمهيدية الدرجة ،لذا. الرب خدمةب تدريجي بشكلمناسب لتنمية وعيهم ال
 .هدايتهبتخاذه سيداً روحياً وتنفيذ الخدمة التتيمية او

 تدريجياً عن طريق الدرجةيصل الفرد هذه . ظنون الحياة الماديةحيث ترتفع عندها جميع ) يڤِْرتّني-أنَْرتَْهى(تالية تدعى ال الدرجة
 الشوائب المادية وأبرزها صحبةثمة عادات سيئة كثيرة نلتقطها في . ساسية للخدمة التتيمية بهداية السيد الروحي األقضاء المبادئ

أول ما يفعله السيد الروحي الخبير عند شغل مريده . في الشراب والقمارنغماس  واالالصالت الجنسية غير الشرعية وأكل الحيوانات
 . بترك هذه األسس األربعة من الحياة األثيمةلخدمة التتيمية النظامية هو أمرهفي ا

 بصفة َنكِْرشْعند قبول  أْرجوَن قال . أرفع درجات حب اهللا دون تصفية إلىرتقاء االعظيم الصفاء، فلن يقوى أحد على اهللالما أن 
الرب هو األصفى ولن يقتدر أحد على خدمته . )ڤاْنَپَرَمْم ْبَهڤيتَْرْم َپ(أصفى األصفياء  أنت ):١٢\١٠ (ْبهَچڤَْد چۤيتاالرب العظيم في 
بدأ  تمرألن الخدمة التتيمية كما تصفيته اكمال قبل  ينشغل بخدمته بحب ماهية شخصية اهللا كما الالفرد  يفهم ال. قبل تحقيق التصفية

 .من نقطة تحقيق الذات عند ارتفاع جميع ظنون الحياة المادية
، ال الدرجةعندما يبلغ الفرد تلك ). نيشْطْها(يمان الراسخ بالرب  االعمل الفرد بالنواهي وتصفية الحواس المادية، سيبلغ مرحلة بعد

اعه بأن اهللا عديم الشخصية أو الصورة أو أن قنالن يستطيع أحد . شخصية اهللا العزيزه عن مفهوم زعزعتيعود أحد قادراً على 
يمانه الراسخ  اال يمكن ألولئك الذين يروجون تلك المفاهيم السخيفة حول الرب العظيم زعزعة. بإمكان القبول بأية صورة متخيلة له

 .كِْرشَْن شخصية اهللا العزيزب



 ْبهَچڤَْد چۤيتالكن العلماء الزائفون والمعلقون على . ة نصوصعد يف شخصية اهللا العزيزعلى أنه  ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيشدد الرب 
كتب دارس معروف في تعليقه على  . على هذه النقطةكِْرشَْنينكرون الوجه الشخصي للحق المطلق على الرغم من تشديد الرب 

". كِْرشَْنهللا داخل " بل التسليم ية اهللا العزيزشخص أو حتى قبوله بصفة كِْرشَْن ليس ملزماً بالتسليم للرب  اإلنسان بأنْبهَچڤَْد چۤيتا
مثالهم أال يستطيع .  كما يحلو لهمْبهَچڤَْد چۤيتا على اتقيعلكتبون التانهم ي. ل هؤالء الحمقى يجهلون ما هو داخل وما هو خارجامثأ

وا على جانب كبير من العلم في  وربما كانعاليةربما كانوا من حملة الشهادات الجامعية ال. رفع درجات حب اهللاأ  إلىالوصول
 ْبهَچڤَْد چۤيتا توحي بوجوب قبول الفرد نيشْطْها. حب اهللا: أخرى لكنهم دون المبتدئ في مجال تحصيل أرفع درجات الكمالمجاالت 

 . دون تصرف أو تعليق سخيفشخصية اهللا العزيزكالم 
وتعلق ) روتْشي(، يمكنه عندئذ تحصيل ذوق نيشْطْها درجة إلى رتقاء واالالماديجميع ظنون الوجود  قهرحالف الحظ اإلنسان ب إذا

 كل فرد منتسب). ْبهاڤَ (وجد درجة التمتع بالتبادل مع الرب في إلىوصوال   الفردتقدمي.  هي بداية حب اهللاآَسكْتي). آَسكْتي(باهللا 
. )آَسكْتي(عند مرحلة التعلق   صلته بالرب العظيميستطيع الفرد فهم.  الرب العظيم أزلياً وتلك النسبة واحدة من عدة أذواق عليةإلى

 .بالتجاوب الثابت معه )ْپِرَم ( الربرفع درجات حبأ  إلىيرتقي التيم. عندما يفهم موقعه الربتبادل الود مع يبدأ 
 ٣ سۤوتَْر

@ma{tasvaè&paA ca   پا تْشَڤَرۤوْس-أْمِرتَ
 المفردات

 .و--تْشَ ؛جوهرها--پاڤَرۤوْس ؛أزلي-- أْمِرتَ

 الترجمة
 .زليأ هللا الصفيحب ال هذا

 التفسير
 ْبهَچڤَْد چۤيتا فييقول الرب . اهللا حب مرحلة يبلغ عندما أزلية قوامه ويدرك الحالي جسمه فيه تواجدأثناء  حتى راًمحرالفرد  يصبح

)٩\٤(: 
 اْميڤْـيشَ ِمى دتْـَجنْـَم كَـْرَم 

  تَـتّْـڤَـتَهّي ِڤـتيُّـو ْمـِاڤَ
  پونَـْر َجنْـَمْماكْتْـڤا ِدَهـيتْ
 ْرجوَنٱُسو ي تِاماْم ي تيان

 هنا الرب يقول ".أْرجوَن يا ،ةباقي الداريل يدخل بفي هذا العالم عند مفارقة بدنه،  ثانية، ال يولد عماليجلوتي وأدرك تعالي ي من"
لذلك، يتعين الفهم أن كل . أن مجرد فهم أحد تعالي نشاطاته وخلوته في هذا العالم المادي، يتحرر ويبلغ داره بعد مفارقة بدنه المادي

 .كمال المبدئي للحياة حتى وإن اخفق في تحقيق كمال العلممن بلغ مرحلة حب اهللا قد بلغ كمال العلم وحقق ال
.  حب اهللادرجات أرفع  إلىرتقاء اال توحده مع اهللا وسوء الفهم هذا يمنعه منخيلهو تعند الفرد تحقيق الذات لاألكبر فهم الإن سوء 

 على الرغم من وحدة حدب ال يحد الرب مااألحياء محدودة بين.  الرب إلى يستطيع بلوغ الخدمة الودية،لكن من يفهم تابعية مقامه
 .ستواء أزلياً االويؤهل الفرد على) َپۤورڤَْس-أْمِرتَ(هذا الفهم يدعى . نوعية الرب واألحياء

 ال وتملك صوراًمعادلة لك  نافذة الوجود التي ال تحصى األحياء لو كانت):"٣٠\٨٧\١٠ .ب.ش( الرب إلى ِڤَدْزالـشخصية تدعو 
هذا . "لذلك، يجب قبول األحياء هباء قدرتك البينية. محال أيها الرب الباقيخضوعهم لفتنتك الخارجية لكان ير يطرأ عليها التغي

بوصفهم هباء القدرة ). تَه َسناتَنَهْبۤه-ڤَلُوِكى جۤي-ڤَجۤيڤاْمشُو َمماي(األحياء قدراتك الهبائية أزلياً ): ٧\١٥ (ْبهَچڤَْد چۤيتامؤكد في 
 .ن نوع اهللا لكنهم متناهون في الحجمالبينية يعني انهم م

 تحقيق الفرد أزليته ما لم يستطع فهم  إلىال سبيل. إن المقتنع بأنه الخادم األزلي للرب العظيم يدعى أزلي ألنه أدرك أزلية قوامه
 بأن النفس واهللا أصحاب الفهم أخرى، بكلمة. يدرك أزليته الحقائق هذه دركيالذي  لكن.  للربة أزلية خادمةحينفس قوامه بصفة 

 . صعيد األزلية إلىرتقاء االانهم يقصرون عن. مخطئون ومكتوب عليهم البقاء في العالم الماديمن كل وجه، متساوين نوعياً وكمياً 
 وإن لم حتى الخدمة التتيمية التي يقضيها أزلية.  على تبديل جسمه المادياًجبرم وال يعود  حب اهللايحقق الفرد أزليته فور تحقيق

 العمر إلىالخدمة التتيمية تستمر مع تبديل الجسم لكن  ْچۤياَن أو كَْرَمكل فعل على صعيد سينقطع . تيم درجة كمال حب الرباليبلغ 
 .حراز مزيد من التقدماب  وسيسمح للفردةغير مكتمل تالمقبل حتى وإن كان

 ):٩\٥( ْدشََنيپتََر أوڤَتاشْڤِِشْجاء في . اتْدشََپنيوأو  مْبهاَچڤَتَشْرۤيَمْد شق من الرب العظيم مؤكد في مثابة قوام النفس ب



باال پيتَْسيا تْشََچْسيا شَتَْدها كَلْْبها-شَتَ-ْچَر
 َپِتىْچيناه َسـ تْشانَنْتّْيايا كَلْڤيه َسـ جۤيڤَُچو ْبها

 َمنْتْراتهذا هو مفاد الـ. س حجم النف إلى مئة جزء آخر فسنصل إلى مئة جزء ومن ثم قسمنا هذا الجزء إلىلو قسمنا رأس شعرة’"
.  محالهو أزلي وتغييره) ٧\١٥ (ْبهَچڤَْد چۤيتاشق الرب العظيم طبقاً لما جاء في مثابة ، قوام النفس بمر كما ." البارزةِڤديةالـ

 .ة شق الرب وينشغل بالخدمة التتيمية بكل جدية يحقق أزليته فوراًمثابالشخص الذي يفهم قوامه ب
 ٤ سۤوتَْر

پوماْن ڤا ياْل لَْبْدْه
ڤَِتى أْمِرتُو سيدُّْهو ْبَه

  ڤَتيْپتُو ْبَهڤَتي تِْرْبَه

yaéabDvaA paumaAna, is$aÜ"Ae Bavatyama{taAe Bavaita ta{æaAe Bavaita

 المفردات
 .يصبح—ْبَهڤَتي ؛مسالم--هْپتَتِْر ؛يصبح--ڤَتيْبَه ؛أزلي--هأْمِرتَ ؛يصبح--يڤَتْبَه ؛كامل--سيدَّْهه ؛شخص--پوماْن ؛اكتسب--ڤالَْبْدْه ؛الذي--ياتْ

 الترجمة
 .هللا حب صفي في ةعليال تتيميةال الخدمة من درجةال تلكأزلياً ومسالماً عند تحقيق و يصبح الفرد كامالً

 التفسير
 درجات  آخر وتعاني إلىانها هائمة في أرجاء الكون تتناسخ من جسم. لربهبائية لهي شقوق حياة المهايأة األحياء المرتهنة في 

تيم صفي من تيم الرب االتصال بب الحظ هايحالفعندما تسير النفس على درب الكمال لكن . متفاوتة من الشقاء بتفاوت أعمالها
 الصفي ومن الداخل هتيمعلى يد : بالخدمة التتيمية بكل جدية على وجهين غللمنش ايلقن الرب . إلى الربوتنشغل بالخدمة التتيمية

 . في الخدمة التتيمية وينجز الكمال بتنمية تلك الخدمة التتيميةإلعانته على التقدم
يصف الرب  ):١٥\٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتاشكال الكمال في أ هذا الشكل من كِْرشَْن

 ا پونَـْر َجـنْـَميماْم اوِپـتْ
 شـاشْـڤَـتَـْمَأاْم يـدوْهكْهالَ

 تْمانَـهاَمـهي ناْپـنوڤَـنْت
 اـتاهَچ ْمَپـَرما ْميهدّْيسْمَسـ

 ألنهم بلغوا أرفع ، الزاخر بالشقاءلالزائ هذا العالم  إلىأبداً ونعود يالفإنهم  ،نويُّوچۤيالـالتيم  مجيدة،النفوس اليدركني ذوو بعدما "
في التيم  أعمال. وبعد مفارقتهالمادي  الرب اثناء تواجده في الجسم  إلى يحرز التيم أرفع درجات كمال الخدمة".الكمالدرجات 

نشغلين مئة بالمئة في وهذا الكمال ممكن للم.  الدار العظمى إلىنتقالتعده لالقيد االختبار ما دام في جسمه المادي، والخدمة التتيمية 
 .الخدمة التتيمية دون سواهم

بشقاوة العيش في النفس تمر . حياة المهايأة المادية في  جسم إلىيشعر الفرد دوماً بالشقاء التام الذي يسببه تناسخ النفس من جسم
 الكمال لكن من يبلغ أرفع.  أمت ودخول رحملكن عندما تخرج منه تعمر ألجل محدود ثم يتعين عليها المو. قبل والدتها رحم األم
 حالما  آخر إلىالتناسخ من جسمإلى والمادي  هذا العالم  إلىال يعود مجبراً على الرجعة.  اهللا بعد مفارقة بدنه الحاضر إلىيرجع

وامه ويستكين بكالم آخر، يحقق التيم أزلية ق. درجات كمال الحياة أرفع  العالم الروحي هو إلىنتقال االذاك. يدخل العالم الروحي
 .بالكلية

في لذلك، يبقى . قد يتصنع التفكير بوحدته مع اهللا على خالف الواقع. على تحقيق السالم دون تحقيق هذا الكمال أحد ال يقوى
التمثل في جسم أصغر من األصغر أو  الثمانية مثل ةيچويُّالـ تحصيل احدى قوى التصرف  إلىكذا، قد يطمح أحد.  السالمةطاردم

ستعادة الفرد صورته  االكمال يعني. نجازات مادية وليست من عداد الكمال االن األثقل أو تحقيق كل ما يتمناه لكن تلكأثقل م
فتخار  االت واجبات الشق دونقضإذا ستحقق الكمال والسالم النفس شق من الرب و. نشغال بخدمة الرب واالالروحية األصيلة

 . مع الرب من كل الوجوهابمساواته
 ٥ َرسۤوتْ

yat‘aApya na ik(iÂaã"AHC$ita na zAAecaita na ãe"ií" na r"matae naAets$aAh"I Bavaita



  ڤَتيِڤشْطي نَـ َرَمِتى نُوتْساهّي ْبَهشَْهتي نَـ شُوتْشَتي نَـ ْدڤانْتْْپيا نَـ كينْتْشيْد ْپراياتْ 
 المفردات

—أوتْساهي ؛ال--نَـ ؛ال يبتهج—نَـ َرَمِتى ؛ال يكره—ِڤشْطينَـ ْد ؛ال يحزن—نَـ شُوتْشَتي ؛يطلب--شَْهتيڤانْتْ ؛ال شيء—نَـ كينْتْشيْد؛اكتسبه--ْپياْپرا ؛الذي--ياتْ
 .يصبح—ْبَهڤَتي ؛يتحمس مادياً

 الترجمة
يطلب شيئاً لتشبعته الحسية وال يحزن على خسارة وال يبغض شيئاً وال  الالمنشغل بخدمة تتيمية صفية مثيلة 

 . يتحمس لعمل مادييتمتع بشيء لصالحه وال
 التفسير

 .ْسوامّيُچو َپۤور شْرۤيَل حسب كالم هاثمة ستة عوائق في وجه قضاء الخدمة التتيمية وستة نشاطات مناسبة للتقدم في
تحصيل عندما نطلق العنان لحواسنا في مسعى يصيبنا االنحطاط ). اهاَرأتْۤي(فراط في الطعام أو جمع المال  االوه األول العائق
. عطاء رخصة مطلقة للسانه ألكل أي وكل شيء يشاء اال ينبغي له. لذلك، ال ينبغي للتيم أن يأكل فوق قوته.  قدر من المتعةأقصى

هذه األطعمة . األصالةشاكلة كل من يتناولها في وشرعوا مأكوالت محددة للبشر ) آتْشاْرياْز( وكبار األسياد الروحيون ْبهَچڤَْد چۤيتا
 الرب  إلىالتيم ليس نهماً ويقتصر على تناول ما تم تقديمه. م والفاكهة والخضار ومشتقات الحليب والسكرمحصورة بحبوب الطعا

 .ستثنائي الذلك، ال يرغب بأكل شيء. وليس بترضية لسانه) ْپَرساَد-كِْرشَْن( الرب  إلىالتيم يعنى بالطعام المقدم. أوال كِْرشَْن
 فرد يجتهد كل. يوكْتاهاَر أو أْرتَْهى-ْدڤَاۤيهذا ما يدعى . رفياً كبيراً بل يكسب بقدر حاجياته مصال يطلب التيم رصيداً ،الطريقة بنفس

لكن ينبغي غيابها في . تلك هي مهمة حياة غالبية البشر. ه وترضية حواسه ونومهلجمع المزيد من المال وزيادة أكلالمادي في العالم 
 .حياة التيم
تحصيل أغراض للتيم ا تحمس ال ينبغي. الكدح ابتغاء الدنيويات )َساْپَرۤي( هو ْسوامّيُچو َپۤور شْرۤيَلتالي الذي يذكره ال العائق
أمثالهم أن يصبحوا رجال يطمح . المادينفع ة المنكبين على العمل لألجر الكادحين ليالً نهاراً ابتغاء الحاكاال ينبغي له م. مادية

تذهب جميع .  طموحهمت حتى وإن تحققالنتيجة زائلة لكنهم يجهلون أن. را كبةسف أو فالاءاعمال ناجحين أو صناعيين كبار أو شعر
الشيء الوحيد الذي يأخذه معه هو الخدمة التتيمية التي . معه مكاسبه الماديةال يأخذ الفرد . المنجزات المادية بذهاب الجسم المادي

 .ك وحدها ال تهلك مطلقاًلت. قضاها
معظم البشر يتحدثون بال ضرورة عن األخبار اليومية التي ). ْپَرَجلَْپ(دنيوية الديث حا التتيمية هو األتالي في وجه الخدمةال العائق

التيم كما أن . قتصاد االحاديث غير ضرورية عن السياسة أوألكن التيم ال ينغمس في . تنشرها الصحف ويقضون وقتهم دون نفع
 .َرَهىْچنييامافتتان بتلك الطقوس هو العائق التالي الذي يدعى  اال.ِڤَدْزلواردة في الـاشعائرية  الالحدود واألحكاملتزام ب االشديدليس 

. ِڤدية تنفيذ كافة تفاصيل الطقوس الـ إلىلتزامات تلقائياً وال يحيجه اال الرب بالكلية يحقق سائر إلىنشغال التيم بالخدمة العظمىا
 ):٤١\٥\١١ (مْبهاَچڤَتَشْرۤيَمْد جاء في 

 نِْرماْم پيتِْرناْم-ْبهّوتاْپتَ-ِدڤَْرشي
 نَـ كينْكَُرو ناياْم ِرنّيتْشَ راَجْن

 َنَْم شََرنْياْم{َسْرڤاتَْمنا ياه شَ
 َچتُو موكونَْدْم َپريْهِرتْيا كَْرتَْم

 وكبار لمالئكةا  إلىبدينه يفي الجميع، مالذ موكونَْد للرب اللوتسيتين القدمين  إلىكلياً والتجئ المادية الواجبات كل ترك من كل"
 تلك كل خدمة  إلىيحتاج ال المطلق الحق لخدمة يسلم من كل. الراحلين أسالفه وحتى والبشرية والخالن واألنسباء والعامة الحكماء
 ".المطلق الحق قدرة من شقوق ألنهم حدة على األحياء من الفئات
لذلك، . نتهاء عنها االثمة ستة نواهي ينبغي للتيم). َچَسنْ-َجَن(عامة لط باختالاالوال ) الولْياْم( ال ينبغي أن يكون التيم طماعاً ،أخيرا

 .نتهي عنهايمن يطلب بلوغ درجة كمال حب اهللا، 
ز المادي، انجإلى االفيما ال ينبغي للفرد أن يكون متحمساً  أوال،. الخدمة التتيمية في مللتقد يجابية اة بنودست هناك الطريقة، بنفس

ظر حلذا، . ال يقوى الحي على التوقف عن العمل. أوتْساَهىهذا التحمس يدعى . راً لبلوغ كمال الخدمة التتيميةينبغي له التحمس كثي
انه . ارض النفس ووقفه محالوعمن التحمس .  الروحيزنجا اال إلى على التحمستشجيعه فوراًيعني ز المادي انجاالإلى التحمس 

ينبغي أن يتحمس الفرد . سالذلك، ينبغي تصفية الحم. فعت به على الوجه الصحيحذا انتاوسيعطي نتاجاً وفيراً  مثل محرك قوي



من المادي  هذا العالم  إلىكِْرشَْنفي الواقع، يهبط . س لتحصيل األهداف الماديةماف الحبدال من توظيلبلوغ كمال الخدمة التتيمية 
 .س تيمه في الخدمة التتيميةاحمزيادة اجل 

 الرب، يجب رفض خيبة األمل تلك  إلىعندما يخيب أمل الفرد في خدمته). نيشْتْشَيا(لخدمة التتيمية هي الثقة بند التالي المناسب لال
 الخدمة التتيمية بصبر في انتظار اليوم الذي يحقق فيه حدودبأن يلتزم التيم ينبغي . حب اهللا: ةالقطعياية الغتحقيق واستبدالها بالثقة ب

هو البند ) ْريايْدها(هذا الصبر . ال ينبغي له رثاء خسارة أو نكسة ما في تقدمه في الحياة الروحية. كمال الخدمة التتيمية فجأة
 .الموجب الثالث للتقدم في الخدمة التتيمية

يتابع قضاء واجباته التتيمية .  التيم الصفي غير حسود أو بغيض أو كسول في مجال قضاء الخدمة التتيمية،ذلك على عالوة
 .ڤَْرتََنْپَر-كَْرَم-تَتْ-تَتْهذا ما يدعى . اً بتقدمهواثق المشرعة

هذه الممارسات تعين . )ڤِْرتّي-َستُو( السابقين آتشاْرياْزوالسير على خطى ) َچاتْۤي-َچَسنْ(ما ترك عشرة سوى التيم ه األخيرانبندان ال
 .نيويات الزائلةالتمتع بالدالنأي عن  حد بعيد على الثبات على درب الخدمة التتيمية و إلىالتيم

 ٦ سۤوتَْر
ڤَتي ڤا َمتُّو ْبَهاتْْچۤيياْج 

ڤَتى ْستَْبْدُهو ْبَه
  ڤَتيآتْماراُمو ْبَه

yajÁaAtvaA maÔaAe Bavaita stabDaAe BavatyaAtmaAr"AmaAe Bavaita

 المفردات
 .يصبح—ْبَهڤَتي ؛راضي بذاته—آتْماراَمه ح؛يصب--ْبَهڤَتي؛ذاهل—هْستَْبْدَه يصبح؛--ْبَهڤَتي؛ثمل--َمتَّه ؛فهم--ڤااتْْچۤي ؛الذي--ياتْ

 الترجمة
وبذلك،  .أحياناًيصاب بالذهول من وجه . تتيمية في حب اهللا على أتم وجه ينفذها بوجدال مةالخد يفهم الذي

 .ينعم بذاته بالكلية بفضل انشغاله بخدمة الذات العليا
 التفسير

 ):١٠\٧\١ (مْبهاَچڤَتَشْرۤيَمْد جاء في 
  تْشَ مونَيُّوآتْماراماشْ

 پى أوروكَْرِمىأْچَرنْتْها نيْر
 ْم ْبَهكْتيْمأهايتوكۤيڤَنِْتى كوْر
 چونُو َهريه-تُوْبهۤو-إتَّْهْم

وال سيما الراسخون على درب تحقيق الذات، يطلبون قضاء من النفوس المحررة  على مختلف فئاتهم) آتْماراَمْز"( الراضون بذاتهم
 ."هللا مما يعني امتالك الرب صفات علية تجذب الجميع بما فيهم النفوس المحررة شخصية ا إلىخدمة تتيمية صفية

 :)٤٠\٢\١١ (مْبهاَچڤَتَشْرۤيَمْد في  الخدمة التتيمية فييثمل الفرد  كيفجاء وصف لطيف للغاية 
 كّيْرتّْيا-ناَم-ْپرييا-ڤَڤَْرتَه ْس-ڤَْمِا

 تْشيتَّ أوتّْشَايه-ْدروتَُچو جاتانورا
 چاياِتىو ُرديتي راوتي َهَسِتى أتُْه
 باْهياه-ڤَْن نِْرتْياتي لُوَك-أونْماَد

 احد وصورة باسم تدريجياً ويتولع األزلي خادمه بأنه نذره في يرسخ ثم القدوس االسم تسبيح 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. تجلياتهوجوه 
 تصبح ممكنة عندما ينعم الرب رحمته على التيم راَمآتْما التي تدعى مرحلة الدرجة هذه. الخدمة التتيمية فيعالمات الثمالة هي  هذه

 .في هللادرجة كمال لقصور الفرد عن بلوغها ما لم يبلغ الحب الص أرفع انها.  المتقدمةخدمته التتيميةبسبب 
، كِْرشَْن حب لكمال ةالحلو الدرجة بهذه تقارن أن هابإمكان وال التشبعة الحسية وال النجاة قتصادية االتنميةة وال الرسميال طقوسال ال

 تحقيق الذات وجد والثمالة تلك على انها فوق وجدالوصف مرحلة ) ٩٧\٧ -آدي( تَِرشَريتاْمتْشايتَنْيا تْجاء في . حب الرب العظيم
شبه المحيط بالمقارنة مع قطرة ي درجة انه  إلىواسع) ْبَهكْتي ( حب اهللاوجد أن تْشايتَنْيايقول المولى ). ْبَرْهَمْن(مثابة الروح العظيم ب



درجة كمال هي حالة ثمالة الخدمة  أرفع أن ِڤديةالـجاء في جميع األسفار . ْبَرْهَمْنمن اللذة المستمدة من فهم وحدة الذات مع 
 .سوى التيم ال يحرزها. يةالتتيم

 آتْشاْريازكبار  أحد ْسوامّيُچو َپۤور شْرۤيَل. الكمال مرحلةعند بلوغ   للربالقدمين اللوتسيتينيتراخى قلب الفرد ويزداد تعلقاً بتحقيق 
 جدلك الوذ.  الماديالمفهومبليس يبدو مجنوناً لكن الثمل في الخدمة التتيمية :" كما يليالدرجةفي خط الخدمة التتيمية، وصف تلك 

 سوى وجدلك الذال يستطيع الفرد تذوق ). شَكْتي-آْهالديني(للرب قدرات غزيرة، احدها قدرة لذته الباطنة ".  بيان قدرة لذة اهللاوه
بهجة الرب ). اتْاسْبْهيۤيٱَميُّو -آنَنَْد( الرب دائمة البهجة قدرة): ١٢\١\١ (سۤوتَْر ِڤدانْتَجاء في .  بعض الشيءعندما يلم بتلك القدرة

 .مردها قدرة لذته
هذه . رتعاش والرقص واال مثل تواهن القلب والضحك والبكاءوجدقدرة لذة الرب العظيم تظهر عليه مختلف عالمات الب تأثّرمن ي

يقول . ءنيل اعجاب العامة هو من األمور التي ال يقرها التيم األصفيامجرد  مثيل لوجدلكن، عرض عالمات . العالمات ليست مادية
 بتصنع ةدا أرفع درجات كمال الخدمة الودية ال يحققون السعتحقيقاألشخاص بدون :" ْپَرْبهوپاَدَسَرْسڤَتّي سيدّْهانْتَ ْبَهكْتي شْرۤيَل

نتظار التتابع  اينبغي للفرد. يجب رفضها دوماً ...الحركة المصطنعة للجسم. الضحك أو البكاء أو الرقص دون مطلق مفهوم روحي
ر عالمات اظهيتصنع االشخص الذي .  وعندئذ، عندما يبكي الفرد أو يرقص أو يغني فذلك محمود.عي ضمن الخدمة التتيميةالطبي

 ."عتيادية االضطرابات في طريقة الحياة ا يخلق عدة،قدرة اللذة
 تْشايتَنْيارقص المولى . شايتَنْياتْهداية سيد روحي ثقة قد ينشر علم التتيم كما فعل المولى ب كمال الخدمة التتيمية مرحلةمن يبلغ 

 ْپَركاشانَنَْديدعى  ّياسۤيَسنّْ ماۤياڤادّيذات مرة، في مدينة بنارس، اعترض .  بالدعوة،هاميعند قوأظهر عالمات أخرى من الوجد 
 .)اَسۤيَسنّْ (لزهدسلك ا دخل نهأل االقدام على هذا العمل تْشايتَنْياأنه ال يجوز للمولى قال  وهذه األعمالعلى  َسَرْسڤَتّي

، وأن سيده الروحي أمره بنشر الخدمة التتيمية في َمنْتَْر كِْرشَْن َهِرى تلك ظهرت فجأة عند تسبيحه جدعالمات الو بأن الرب حضأو
  ):٣٦\١٤ (سوْدُهوَديا-ْبَهكْتي-َهرينصاً هاماً من كتاب  تْشايتَنْيا، اقتبس المولى ْپَركاشانَنَْداثناء الكالم مع . كل األرض

-ساكْشاتْ-ڤَتْتْ ْستْيتَْسيا ِمى-ڤيشودّْهاْبْدهي-كََرناْهالَد
 چوُرو-َچْدپي َجَپدايانِْتى ْبراْهماِنى أُچوشْسوكْهاني 

ستواء في ذاك المحيط ان كل  االأدرك اآلن بعد. منذ ان رأيتك ربي الحبيب، يا سيد الكون، أخذت بهجتي العلية شكل محيط عظيم"
 ".ادة زائفة مثل المياه التي يحتويها أثر قدم عجلسعادة سواها هي سع

 لذا، ال ينقطع عن.  درجة أنه ال يعود يريد أكثر إلى مرحلة كمال الخدمة التتيمية يشعر بالرضى إلىيصل الذي ،على هذا النحو
 .نشغال بالخدمة التتيمية الصفيةاال

 ٧ سۤوتَْر
s$aA na k(AmayamaAnaA inar"AeDaè&patvaAta, سا نَ  ڤاتَْپتْرۤو-ـ كاَميامانا نيُروْدَهى

 المفردات
 .المتالك صورتها—ڤاتَْپتْرۤو ؛زهد--نيُروْدَهى ؛كالشهوة الدنيوية—كاَميامانا ؛ليس--نَـ ؛الخدمة التتيمية الصفية في حب اهللا تلك—سا 

 الترجمة
 .لمشاغل الماديةال سبيل إلى الشهوة في مجال قضاء الخدمة التتيمية الصفية ألنها تعني قطع جميع ا

 التفسير
 مجرد تشبعة كِْرشَْنو ) البقارات( ْزۤيپُچوالـغرام  بعضيحسب ال. الخدمة التتيمية الصفية في  التشبعة الحسية إلىسبيل هناك ليس
  سينْْدهو-تَِر َرساْم-ْبَهكْتي  كتاب فيْسوامّيُچو َپۤوريكتب . عتيادية لكنها ليست شهوانية لخلوها من الشوائب المادية احسية

)٢٨٥\٢\١:( 
 َرتْهاْمْپَمتْ َچراماناْم كاَم إِتى أ-َپوُچ ڤَِرمايْپ

 ريّياهْپ-تْڤََچانْتْشَْهنْتي ْبَهڤ ِاتَْم پىٱاَديُّو ڤإِتى أودَّْه
 ".ا الحبتذوق هذ بوارغبڤَ أودَّْه شْرّي يتقدمهم نالتيم األعزاء على الرب الذيف بالشهوة عروفاًم ْزۤيچُوپالحب الصفي للـمع أن "

 :)١٦٤\٤ آدي-.ت.ت (تَِرشَريتاْمتْشايتَنْيا تْ مؤلف كتاب كَڤيراَجداَس  كِْرشَْن شْرۤيَللهذا السبب، كتب 
 ڤيْبهينَّ لَكْشََنْپِرَم، ُدونْهاكاَر كاَم، 

 ڤيلَكْشََنِپى ڤَرّوالوَهى آَر ِهَم يايتْشِْهى ْس



 آدي-.ت.ت(ن غراميات مثيلة تشبه الشهوة المادية فالفرق كما يلي  مع ا."لحديد والذهبمثل الشهوة والحب يوجد بون بين ا"
١٦٥\٤:( 

 كاَمتاِرى َبلي ٱ-ڤانْتْشْها-ْپّرتي-آتَتِْمنْْدرييا"
 ناَم" ْپِرَم"إتّْشّْها ْدَهِرى -ْپرّيتي-ـِننْْدريياشْٰكْـرِٰ

 لكن الرغبة بترضية حواس الرب "شهوة"رغبة الفرد بترضية حواسه هي " .")ْپِرَم( حب  هيكِْرشَْن
، يعتقدون أن اهللا دون حواس مما ينفي لكلذ.  لرفضهم شخصية اهللاكِْرشَْنهل وحدة الوجود المطلقة ال يفهمون مبدأ ترضية حواس أ

.  المشاركة في النشاطات الصفية لحب اهللا إلىلكن التيم ال يطلبون سوى ترضية حواس الرب العظيم مما يدفعهم. الترضية الحسية
 . الشهوة في الحب الصفي العلي إلىال سبيل

لتزامات السياسية وقضاء  اال مثل اإلنسان عندثمة اشكال مختلفة من الواجبات.  العمل لألجر ابتغاء التشبعة الحسية إلىتؤدي الشهوة
لم لكن .  حواسه تشبعة الفرد إلىترمي وجميعها جتماعية االلتزامات الحفاظ على الجسم واألعراف والرسمياتا وِڤديةالـالطقوس 

. جهناجتماعية بالكلية كما نبذن العناية باألهل أو عقاب أزواالاألعراف لذلك، نبذن . كِْرشَْنرضاء حواس  ا سوىْزۤيپُچوالـ تطلب
 . في بياض الثياب ناصعة البياضكِْرشَْن وأظهرن تعلقاً شديداً بـكِْرشَْنتركن كل شيء من اجل ارضاء 

يستحيل العثور على حب ). ْپِرَم(حب صفي هو ه نقطاع دون أن يتسبب بالمعشوق الذي يبلغ نقطة الهالكجاء أن الود بين العاشق وا
 ت كانكِْرشَْنو  ْزۤيپُچوالـالعاطفة القائمة بين . ْزۤيپُچوالـ وتيمه المقربين مثل كِْرشَْنألنه ال يوجد سوى بين المادي مثيل في العالم 

 ):٢٢\٣٢\١٠ (مْبهاَچڤَتَشْرۤيَمْد في  ْزۤيپُچوالـ على صفاء حب كِْرشَْن يثني .طلق ظرفمفي  درجة يستحيل قطعها  إلىشديدة
 َسْميوجاْم-ڤَْدياَهْم نيَرٱپاَريى نَـ 

 ڤَهپي ڤيبوْدهايوشاكِْرتْياْم -ساْدهو-ڤَْس
 شِْرنْكَالها-ِچَهى-ّيا ماْبَهَجْن دوْرَجيا

 ناساْدهوّياتو َرتيْپه ڤَِرشْتْشْيا تَْد ڤَْسْم
تني عبدلقد . صلتكن بي صلة ال غبار عليها. )دهر (ْبَرْهماال أقدر على الوفاء بديني لخدمتكن الصفية حتى طوال عمر المولى "

  ".لذلك، لتكن أعمالكن المجيدة تعويضكن. وصرمتن كل صالتكن العائلية المتعذر قطعها
 ٨ سۤوتَْر

inar"AeDastau laAek(vaed"vyaApaAr"nyaAs$a:   اَسهنْۤي-پاَراڤْۤي-ِڤَد-ْز تو لُوَكنيُروْدَه
 المفردات

 .ترك—اَسهنْۤي ؛للطقوس--پاَراڤْۤي ؛ولألسفار--ِڤَد ؛عادة اجتماعية—لُوَك ؛عالوة على ذلك—تو ؛ترك--نيُروْدَهه

 الترجمة
ا زهد مثيل في مجال الخدمة التتيمية يعني ترك جميع أشكال العادات اإلجتماعية والطقوس الدينية التي تشرعه

 .ِڤَدْزالـ
 التفسير

يصف  ):٢\٥ (ڤَماْدْه-لَليتَ الزهد في مجال الخدمة التتيمية في مسرحيته ْسوامّيُچو َپۤور شْرۤيَل
 ْدَهْرَم َسماْدهيْر-ڤيَجيتا َستْيا-ڤَْرَج-ِردّْها سيدّْهي
 ڤَتْڤَ تاپي تْشََمْركاَرياِتى ِاچوروْر أْبَرْهمانَنُْدو 

 سيدّْهاوشَْدهّيناْم-ڤَشّيكاَر-پوير-ْپِرْمناْم َمْدهوڤَتْ اۤي
 اتيْپَرۤيپانْتَْهتاْم نَـ -َسَرنّي-كََرَن-پي أنْتَهٱنْْدُهو َچ

 فلن يطلب الفرد  في القلب وما دام مفقوداًكِْرشَْن هو العشب الشافي لحكم الرب  مهما كان ضعيفاًنشْرِٰكْْلـعبير الحب الخالص "
چّي يُّو وغيبوبة الـ) وهلم جرااكْش تيتي و شََم وَستْيامثل  (ينْبَرْهَم وصفات الكمال الـ)سيدّْهيْز(يُّوچۤية سوى قوى التصرف الـ

 ."ْبَرْهَمْنوبهجة 
 في ةالمذكورتلك  مثل لتزامات االحرر من سائرتيو الخدمة التتيمية الصفيةبتأدية أرفع درجات حب اهللا  يبلغ الفرد أخرى، بكلمة

عبادة . من ينشغل بالخدمة التتيمية الصفية ال يطلب تحسين نفسه سوى في خدمة الرب. ِڤَدْز من الـنْذَكا-ْچۤياَن و كانْذَ-كَْرَم جزاءأ



شخصية يقتصر التيم على قضاء نشاطات ترضي . تغيب في الخدمة التتيمية المثيلة  أو الوجه النافذ للرب العظيمالالشخصيالوجه 
 . ويحرز بذلك حباً صفياً للرباهللا العزيز
حالف الحظ أحداً ذا  ا.ورحمة الرب العظيم) السيد الروحي الثقة(برحمة التيم الصفي   الرب إلىلتيم الخدمة التتيمية الصفيةيحرز ا

الرب يرسل . بالعثور على تيم صفي وإتخاذه سيده الروحي فسيفضي هذا السيد الروحي العلم بالخدمة التتيمية الصفية برحمته العلية
 .برحمته العلية لم لتعليم الخدمة التتيمية الصفية هذا العا إلىقرب خدمهأ
لصفية البائنة بالكلية عن بذرة العمل لألجر والعلم ا في قلب التيم بذرة الخدمة التتيمية نغرسرحمة الربانية للسيد الروحي، تبال

. كِْرشَْني التيم السيد الروحي و  العالم الروحي تدريجياً عندما يرضصل نبتة ت إلىعندئذ، تنمو بذرة الخدمة الصفية تلك. الظني
بمطلق نبتة في العالم النبتة التتيمية وتنمو حتى تلوذ بالعالم الروحي دون اللياذ تنمو كذا، .  للنموعتيادية تتطلب مالذاً االالنبتة
رفع كواكب العالم أ.  مطلق كوكب مادي إلىبكلمات أخرى، المأخوذون بالخدمة التتيمية الصفية ال يطلبون رفع أنفسهم. المادي

 . حيث تجد النبتة التتيمية مالذهاَنڤَنْداِرڤْلُوَك ُچو أو لُوَك كِْرشَْنالروحي هو 
 :)١٧٠\١٩ َمْدْهيا. ت.ت (كما يلي َپنْتْشَراتَْر ناَرَد  فيف الخدمة التتيمية الصفيةيعريرد ت

 ِڤَن نيْرَملَْمَپَرتْ-ڤينيْرموكْتَْم تَتْ-پاْدهيڤُوَسْر
 ْر أوتْشْياِتىْبَهكْتيڤَنَْم ِس- ْهِرشّيِكشَْهِرشّيِكَن

ن عندما تقوم النفس الروحية ان جانبياينجم تأثير. تعني شغل كل الحواس بخدمة الرب سيد كل الحواس) ْبَهكْتي(لخدمة التتيمية ا"
 .‘ خدمتهى إلنقطاع االتعييناته المادية وتتصفى حواسه بمجردافة يتحرر الفرد من ك. شخصية اهللا العزيزبخدمة 

 مجتمع  إلىالبلد؛ تلك وأ هذه  إلىنتميأأنا ":قول لنفسهي شخصكل . بالجسم يتعلق فيما المختلفة بالتعيينات اآلنمنجس  شخص كل
 .الرب خدمةما سوى   إلىنتميي ال هبأن يعرف ،الخدمة التتيمية الصفية مرحلة يبلغ الفرد عندما لكن." عينةم عائلة  إلى؛عينم

 :مثل الخدمة التتيمية الصفية قيتع التي الرغباتعدد كبير من  علىالفرد  تغلبتعني  الخدمة التتيمية الصفيةب الثابت يمان االعالمة
 )٤. (كِْرشَْنالصلة بـ فهم دون  بالتشبعة الحسيةالرغبة) ٣( .َنشِْركْ عدا ما شخص خدمةب الرغبة) ٢ (.المالئكة عبادةب الرغبة) ١(

تخلو من بهجة الخدمة  التي ادعاء اإللهيةب الرغبة) ٥(و .شخصيته نسيان  إلى هللا مما يؤديالالشخصيوجه بتنمية العلم بال الرغبة
 هي خدمة الرب خدمة ماعداكل خدمة .  الرب دون سواها إلىنشغال بالخدمة التتيمية واالينبغي للفرد نبذ كل تلك الرغبات. التتيمية
 ).ماۤيا(الوهم 

التي تتصفى بذلك  تستخدم جميع الحواس كِْرشَْن  إلىالخدمة. كِْرشَْن  إلىنشغال بالخدمة الفعلية واالهمالخروج من الوينبغي للفرد 
. الحواس العاملة هي قوة النطق واليد والساق والقبل والدبر. خبارية اخمسة حواس عاملة وخمس حواس: ثمة عشر حواس. الشاغل
يعتبر الحاسة الحادية عشر والعقل مركز جميع الحواس، . ان وحاسة اللمسخبارية هي العين واالذن واالنف واللس االالحواس
 .أحياناً

  إلىلذلك، ينبغي للفرد األخذ.  الرب بهذه الحواس في حالتها المحجبة مادياً إلىنشغال بالخدمة الودية العلية االالفرد يستطيع ال
.  بنداً وينبغي العمل بها بدقة٦٤تصفية الحواس تبلغ الهادفة إلى   الخدمة التتيميةحدودأحكام و. الخدمة التتيمية من اجل تصفيتها

 .)٦٤طالع على بحث كامل لهذه البنود الـ  لال١٢أنظر النص . ( الرب إلىعندئذ، يستطيع الفرد دخول الخدمة الودية العلية
 ٩ سۤوتَْر

  نَتا تْشَداسۤيڤيُروْدهيشۤو-تَْسمينّْ أنَنْياتا تَْد
 المفردات

 .و—تْشَ ؛المباالة—نَتاأوداسۤي ؛لألشياء المناقضة—ڤيُروْدهيشو ؛إليه--تَتْ ؛انقطاع بالكلية—أنَنْياتا ؛له--تَْسميْن

 الترجمة
 .زهد يعني أيضاً إنقطاع الفرد إلى الرب بالكلية وعدم المباالة بكل ما يقف في طريق خدمتهال

 التفسير
 ):١١\١\١(  سينْْدهو-تَِر َرساْم-ْبَهكْتية التتيمية في  الطبيعة المقصورة للخدمْسوامّيُچو َپۤور شْرۤيَلوصف 

 ْمنْـياشّو-يتاْبهيالٰشأنْـيا
 تَـْموِرأنا-كَـْرماِدى-ْچۤياَن
 -ـانوـٰنشّْٰيـّن كْرِٰلْـأنوكّو

  ْبَهـكْتيْر أوتَّـماْمـنَـلَـشّي



من خالل العمل أو التخمين المادي النفع برغبة  دون كِْرشَْن شخصية اهللا العزيز  إلىينبغي للفرد قضاء خدمة ودية علية مالئمة"
 ."هذه هي الخدمة التتيمية الصفية. الفلسفي

شكل من أشكال النجاة حتى وإن  أي يقبلون ال درجة انهم  إلىأجر دونال يشغل التيم األصفياء شاغل سوى خدمة الرب العظيم 
 ):١٣\٢٩\٣( مْبهاَچڤَتَشْرۤيَمْد  في دمؤك ذاه .عرضها الرب العظيم عليهم

تدعى خدمة تتيمية مختلطة مع رغبات مادية .  قبل مرحلة الخدمة التتيمية الصفيةقوم ت مختلطةْبَهكْتي"كما يوجد شيء يدعى 
 عندما  المادية الثالثةشواكلمختلطاً مع الالفرد يكون تتيم :")٩\٢٩\٣ .ب.ش(  ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل  يوضح.أحياناً) ْبَهكْتي-ْپراكِْرتَ(

ة ظلم الشاكلةلذلك، يمكن أن يحدث التتيم المختلط في مختلف التركيبات داخل . ن عنده حتى مسحة من الغرض الشخصييكو
 :)١٠\٢٩\٣ .ب.ش ( بتوضيح التتيم المختلط كما يلي ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَليستفيض . والحماسة واألصالة

توجد نشاطات تتيمية مختلفة مثل السماع .  واحد وثمانين فئةإلىلة  والحماسة واألصاظلمة الشواكل في الخدمة التتيميةيمكن تقسيم "
 شاكلةثمة سماع في .  ثالثة فئات إلىوالتسبيح والذكر والعبادة والدعاء وقضاء الخدمة وبذل كل شيء ويمكن تقسيم كل منها

األصالة شاكلة الحماسة وفي لة شاك وفي شاكلة الظلمةكذا، ثمة تسبيح في . األصالةشاكلة ة وفي ظلم الشاكلةالحماسة وفي 
 مستوى الخدمة التتيمية  إلىيتعين على الفرد التعالي عن كل تلك الخدمة التتيمية المادية المختلطة من اجل الوصول.... وغيره
 ."الصفية

  ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَل  يوضح).تيْبَهكْ-ميشَْر-ْچۤياَن(أحد اشكال الخدمة التتيمية المختلطة هو الخدمة التتيمية المختلطة بالعلم التجريبي 
تقدم وبلغ درجة أحرز بعض ال كل من العلم والحب لكن من  إلى بفتقرون)شَكْتي-ۤياْدڤيأ( ۤيامان بتأثير والمنساق: )١٦\٩\٤. ب.ش(

 .)"ْبَهكْتَ-ميشَْر-ْچۤياَن(فأنه يعد من فئة التيم الذين يشاب حبهم بالعلم التجريبي  ْچۤياَن
  ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَله به  الخدمة التتيمية الصفية في الحالة المحررة وهذا ما نّو إلىيشير" محصورة باهللا"أنها  ناَرَد عند يْبَهكْتإن تعريف 

 .)تَۤوْبه-ْبَرْهَم( نجاةأن الخدمة التتيمية الصفية تبدأ بعد ال) ٢٠\٣٠\٤ .ب.ش( حيث يقول ١ سۤوتَْرفي تعليقه على 
 شْرۤيَل كتبي .ويعي بقوامه دوماً وال يستمد الرضى سوى من خدمة الرب العظيم) أكاَم( المادية التيم الصفي منزه من الرغبة

غياب الرغبة هذا بأنه ال ينبغي للفرد الشعور بالسعادة سوى بتجربة  ْسوامّيُچو جۤيڤَ شْرۤيَلأوضح ):"١٠\٣\٢ .ب.ش (ْپَرْبهوپاَد
 .)ڤَْمسوكَْهتْ-ڤَْس-ماتَْر-وكَْهىس-پوروشَ-َپَرَم-ياَهَجنۤيْب(سعادة الرب العظيم 

 التيم إلى الرب لرفع يدعو . الرب إلىبكل ما يقف في وجه خدمتهحفل  قيد الدرس أن التيم الصفي ال يسۤوتَْر الـفي ناَرَديكتب 
 :)٤٢-٤١\٨\١. ب.ش( كونْتّيخير مثال هو الملكة . هاذا واجه بعضاالعوائق في وجه خدمته إلى الرب 

 ڤَِكشو ِمىمّوْرِتى ْس-ڤَڤيشْڤاتَْمْن ڤيشْشَ ِڤڤيشْأتَْهى 
 ڤِْرشْنيشوپانْذوشو پاشَْم إَمْم تْشْهينْْدهي ْدِرذَْهْم -ْسِنَهى
 ٱَسكِْرتَْپِتى -ڤيشَّيا َمتيْر َمْدهو-ٱنَنْياِمى ڤَيِّى تْ

 ڤَتيْچَهْم أوَدنْڤاوِچَچنْڤََهتاْد أدّْها ْم أوْدَرتي
، عسى َمْدهويا رب . ْزڤِْرشْنيوالـ پانْذَڤَْزالـ: لذلك، ارجو منك فصم رباط ألفتي بأنسبائي.  الكونصورةيا رب الكون وروحه، يا "

 ." تصب في البحر دون صعوبةو َچنَْچان ال يشغلني سواك كما تجري مياه الـ
 شْرّيجميعاً هي  ْزۤيپُچوالـوخير . َنڤَنْداِرڤْ ْزۤيپُچو هن كِْرشَْن  إلىللتيم الذين ال يدعون شيئاً يقف في وجه خدمتهم العليا األمثلة
من نظم ) ٩\٣( ڤَماْدَه-ْچْدَهىڤيَد على نحو جميل في هذا النص من مسرحية كِْرشَْنجاء وصف عزمها على خدمة . ّينراْدهارا
 :ْسوامّيُچو َپۤور شْرۤيَل

 ِستُوْر-تَرُوْر أنْتيكَْم ْدَهَم-ڤََپتْهي ْدَهڤا دّوِرى هيتْ
 ْچَهيانْتّيشيكَْهرينَْم َرْمَهسا لَنْ-چوروْچرا ُچوَدْبَهنْ
 ڤاْمڤاهينّي تْ-َرسا راْدهيكا-ڤَنَ-ڤَـناْرنَشْٰكْـرِِٰلْبِهى 

 ْم أْسّياْس تَنُوشيْبهاڤَ-ڤيموكْهّيڤَ ڤّيتْشّيْبهيه كيْم إ-ْچاڤ
  جسر األعرافةا محطمتاركاً شجرة زوجه-صلك من مسافة بعيدةي ّينراْدهارا شْرّينهر . كالمحيط أنت ،كِْرشَْنأيها الرب "

 ."جتماعية ويعبر تالل الكبار بقوةاال
 شخصية اهللا العزيز هو كِْرشَْن.  ضيق األفقاً طائفياً هو تتيم حصري لكنه ليس تتيمكِْرشَْنتتيم الصفي بالرب ال أن من بالرغم
 عائلة  إلىرب مثل فتاة تتزوج وتنضم ذلك بض ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَلأوضح .  يتضمن حب جميع األحياءكِْرشَْنلذلك، حب . الفياض
 عائلته  إلىنتسبتليه،  ا بقضاء خدمة وديةكِْرشَْن  إلىنضمام االكذا، عند.  فور زواجهاتصبح نسيبة أفراد عائلة زوجها. زوجها

 . ذلك في مقدمة رحيق التتيم ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَليصف . التي تشمل جميع األحياء



لكن النقطة المفقودة هي أين نودع  ...ال يمكن ألحد أن يحيا دون حب شخص ما. هي مسند الحياة  حب أحد إلىتنا العامةنزع إن"
لقد اخفقنا بخلق السالم . كِْرشَْنرحيق التتيم يعلمنا علم حب كل حي على أتم وجه بالطريقة السهلة لحب  ...حبنا حيث يسعد الجميع

 .الصحيحةمم المتحدة لجهلنا بالطريقة بالجهود الهائلة مثل األوالوئام في جامعة البشر حتى 
 ):٦٦\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في ختام كِْرشَْنيقول الرب 

 اياْجيتْـيْدْهْرماْن َپـر - َسـْرڤَ
 ڤَْرَج ْمـ شَـَرنَْٰمماْم ِاكَ

 يُّوپاِپـْبْه - َسـْرڤَ ْم تْـڤاْمَأَهـ
 ـهتْـشَوـشما ي امۤيشْىيشَكُْمو

 يضمن لنا عدم وجود ما كِْرشَْن ".تخف ال. ك من كل ذنوبكوف احررس. اعرض عن كل ضروب الدين واقتصر على التسليم لي"
 شْرۤيَل  يوضح.لتزامات االهمال سائر ار بالرب نتيجة العقبات أو الخوف منوحصم التتيم ال إلى باألخذناذا تردداعي الخوف يستد

 قد يحتار الفرد أزاء التخلي عن الدين على أشكاله. ذات مغزى كبير) ما شوتْشَه" (ال تخف"الكلمة الخاصة الواردة هنا :"ْپَرْبهوپاَد
 ." لكن ذلك القلق عديم النفعكِْرشَْنليم لـقتصار على التسواال

 ١٠ سۤوتَْر
  نَنْياتاأُچو ااناْم تْۤياشَْرۤيأنْۤي

 المفردات
 .محصور—ياتاأنْْ-ٱَن ؛ترك--َچهاتْۤي ؛مالجئ--اناْمشَْرۤيآ؛آخر--أنْيا

 الترجمة
 .نقطاع إلى اهللا بالكلية يعني ترك كل مالذ سواهاإل

 التفسير
معرفة النفس . بنبذ جميع سبل تحقيق الذات والتسليم له وحده) ٦٦\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في أْرجوَن كِْرشَْن كما تقدم أعاله، ينصح الرب

جتماعية ومعرفة الزهد ومعرفة التجرد ومعرفة ضبط الحواس  االومعرفة الذات العليا ومعرفة تنفيذ التكاليف المشرعة للمراتب
كل هذه جميعاً هي - الباطنيةيُّوچاالـوى التصرف في الطبيعة المادية بواسطة والعقل ومعرفة التأمل ومعرفة وسيلة تحصيل ق

 هو ْبهَچڤَْد چۤيتالكن األمر األخير للرب في .  درجات متفاوتة من الكمال الروحي إلىالتي تفضي" المالجئ"أشكال مختلفة من 
بكالم آخر، . ا التسليم سينقذ الفرد من جميع الذنوبوهذ.  الخدمة التتيمية إلىقتصار على األخذ واالوجوب نبذ كل تلك المالجئ

 .الروحيةنشغال بخدمته العلية هو أرفع درجات الحياة  واالكِْرشَْن شخصية اهللا العزيزالتعلق المباشر ب
 ١١ سۤوتَْر

  نَتاداسۤيڤيُروْدهيشۤو-التْشََرنَْم تَْدأنوكۤو-ِڤِدشو تَْد-لُوَك
 المفردات

ال —نَتاأوداسۤي؛لما يقابله—ڤيُروْدهيشو ؛لذاك--تَتْ ؛قضاء--آتْشََرنَْم؛مناسب--َلأنوكۤو ؛لذاك--تَتْ ؛ِڤديةالـوفي الطقوس —ِڤِدشو ؛في المجتمع والسياسة—لُوَك
 .يحفل

 الترجمة
العادات اإلجتماعية والوصايا  ولبكل ما يقف في وجه الخدمة التتيمية يعني اإلقتصار على قب مباالةالال
 .خدمة التتيمية المناسبة للِڤديةالـ

 التفسير
نشغال بالعمل لألجر والتخمين أو  االظهار الروح الثورية مثلثمة سبل كثيرة ال. شخصية اهللا العزيز ضد ثورةهو المادي  الوجود

ادة السي. ة تطلب السيطرة على الطبيعة الماديةيأهمجمال، جميع النفوس ال االعلى.  الباطنية جلباً لقوى التصرفاچويُّالـممارسة 
رفع المنزلة الحياتية هو مطلب كل حي والتوحد . ديةِڤالـجتماعي أو السياسي أو بعون الطقوس  االهي مطلب كل فرد سواء بالعمل

 .شكال مختلفة من المادية وال تناسب الخدمة التتيميةأهي تلك الرغبات . مع اهللا عندما تخيب اآلمال



ما دام لم يتنزه الفرد اهللا جلباً للنفع المادي  قد يعبد. ڤيشْنومتدادته  ا أوكِْرشَْنى الرب التيم الصفي يرفض عبادة المالئكة وال يعبد سو
في المقابل، .  سرعان ما يتصفى من كل تلك الرغبات اذا عبد الربلكن حتى وإن كان يضمر رغبات مادية. عن الشوائب المادية

ادة المالئكة لن يصبحوا من التيم األصفياء في أي مرحلة من مراحل ن على عبواألشخاص الذين تراودهم الرغبات المادية والمدمن
-َپألْ(ضعيفة عباد المالئكة فطنة  أن ْبهَچڤَْد چۤيتاالرب قائم في قلب كل حي ويحقق رغبات عباد المالئكة لكنه يقول في . حياتهم
المادية لكن يمكنه التعالي شواكل ما دام محكوماً بال المادي سيبقى الفرد مياال إلى عبادة المالئكة جلباً للنفعبعبارة أخرى، ). ِمْدَهَسه
 .كِْرشَْن اذا قمع تلك النزعة وحصر عبادته بـتحقيق خدمة تتيمية صفيةو شواكلعن ال

ثمة واجبات مشرعة في . التصفية من جميع أشكال الذنوبتحقيق ستواء على صعيد الخدمة التتيمية الصفية قبل  االألحد يمكن ال
  التحرر من جميع الذنوب عن طريق،الذين في مرحلة الحياة الدنيايستطيع بطال مختلف أشكال الذنوب و الِڤديةطقوس الـقسم ال

لذلك، يتعين الفهم أن الراسخ في الخدمة التتيمية . ستواء في الخدمة التتيمية الصفية االعندئذ، يمكنهم. ِڤديةالـلتزام بالطقوس اال
بكالم آخر، ال يعود يتعين على الفرد قضاء الكفارة .  بعزم كبير في عمره السابقِڤديةالـيع الطقوس الصفية قد سبق له قضاء جم

 .بعد الوصول إلى صعيد الخدمة التتيمية ِڤديةالـالواردة في قسم الطقوس 
 ١٢ سۤوتَْر

  َركْشَنَْم-ڤَْم شاْستَْرْدْهاْد اۤوداْرذْْهۤي-نيشْتْشَياڤَتو ْبَه
 المفردات

 .مراعاة--َركْشَنَْم ؛لألسفار--شاْستَْر ؛بعد--ڤَْمْدْهاۤو ؛تثبيت--تْاداْرذْْهۤي ؛يقين--نيشْتْشَيا ؛ليكون--ڤَتوْبَه

 الترجمة
 حتى بعد ترسخه في يقين عازم بأن الخدمة ِڤديةالـ حدود والاألحكام بلتزامعلى اإلنسان مواصلة اال يجب

 .التتيمية هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق كمال الحياة
 التفسير

ال ينبغي قضاء سوى األعمال ) ١: (ةستعالمات التسليم . تترسخ قناعته بأهمية الخدمة التتيمية عندما يسلم الفرد للرب العظيم
يماناً راسخاً االفرد  ينبغي أن يؤمن) ٣(. ينبغي ترك كل ما ال يناسب قضاء الخدمة التتيمية) ٢(. كِْرشَْن  إلىالمناسبة للخدمة التتيمية

ينبغي أن يكون ذلك المعتقد بائناً عن فلسفة وحدة الوجود .  هو الحامي األعظمكِْرشَْن سيحميه في كافة الظروف وأن كِْرشَْنن بأ
) ٤. ( على الدوامكِْرشَْنحمايته على يد  وكِْرشَْن عظمةينبغي أن يذكر الفرد  باألحرى،. كِْرشَْنالمطلقة المنادية بمساواة األحياء لـ

 بأنالفرد دوماً  ريذك أن يجب) ٥(.  هو الرزاق وعدم اللياذ بمطلق مالك ابتغاء الرزقكِْرشَْنلدى الفرد القناعة بأن  نيكو أن يجب
لذا، ينبغي له أن يعمل ويفكر كما .  بالكليةكِْرشَْنعتماد على ينبغي أن يشعر التيم باال أخرى، بكلمة. مستقلةغير  ورغباته نشاطاته
 . بالكليةكِْرشَْنعتماد على رحمة أفقر الفقراء وأن يشعر باالأنه بنبغي أن يفكر الفرد ي )٦. (كِْرشَْنيرغب 

على هذا النحو، التيم ". خادمك األزلي أنا .خاصتك من كل وجه أنا يا ربي،:"عمل بهذه المبادئ الستة للتسليم، يذكر دوماًي الذيالتيم 
 :)٣٤\٢٩\١١ (مْبهاَچڤَتَشْرۤيَمْد ثمة نص لطيف في هذا الصدد في . الصفي يصبح متصفياً

 كَْرما-َسَمْستَ-َمْرتْيُّو يادا تْياكْتَ
 ِڤديتاتْما ڤيتْشيكّيْرشيتُو ِمىني

 َپْديامانُوَرتيْپڤَْم تَداْمِرتَتْ
 ڤايَپِتى ْبهّوّيايا تْشَ كَلْ-َمّياتَْم

 يشاركني حيث مقام  إلىويرقى التناسخ من يخلص خدمتي،  إلىلتشوقه كلياً لي نفسه ويهب االجرية األعمال كل عن يتخلى من كل"
 .لإلرتقاء إلى نقطة حياة تتيمية مثيلة يتعين على الفرد تنفيذ توجيهات األسفار" .العز

. ذ كل حي هو شق من الرب العظيم والحالة الصحية للشق هي خدمة الكل مثل اعضاء الجسم اتتيمية كامنة في كل حي،ال الخدمة
عندما ال  يكون في حالة سقيمة. كذا، الحي شق الرب العظيم ملزم بخدمة الرب العظيم في حالته الصحية. جسماليد والساق تخدم ال

 . الرب إلىحالما تنشغل جميع حواسه في الخدمة الودية العليةه في حالته الصحية االعتيادية لكنيكون منشغالً 
بداية تدريب الفرد على الخدمة . لمعروفة وهداية سيد روحي ثقةينبغي للتيم شغل حواسه بخدمة الرب بموجب توجيهات األسفار ا

ثمة كتب موثوقة كثيرة للعلم الروحي لكن جميعها ملحقات . مْبهاَچڤَتَشْرۤيَمْد  و ْبهَچڤَْد چۤيتاستقبال تعاليم االتتيمية هي شغل األذن ب
 ستماع االلذلك،. مْبهاَچڤَتَشْرۤيَمْد  و ْبهَچڤَْد چۤيتا هو موجز سۤوتَْر-ْبَهكْتي-ناَرَدحتى كتاب  وقلأ أكثر أو مْبهاَچڤَتَشْرۤيَمْد  و ْبهَچڤَْد چۤيتا



يستنير الفرد عن الخدمة التتيمية الكامنة في . خدمة التتيميةشكل بداية الي مْبهاَچڤَتَشْرۤيَمْد  و ْبهَچڤَْد چۤيتاهذين الكتابين العليين  إلى
 .ين من السيد الروحي الثقة هذين الكتاب إلىستماع االالقلب بمجرد

 وهي جزء من الخدمة التتيمية ْبَهكْتي-ڤايْدهيتتيمية المقضية تحت هداية السيد الروحي وبموجب توجيهات األسفار تدعى ال الخدمة
 ).ْبَهكْتي-َچچانورا( هو الخدمة التتيمية العفوية ْبَهكْتي-ساْدَهَنالقسم اآلخر من ). ْبَهكْتي-ساْدَهَن(النظامية 

على حتى يجب . هداية السيد الروحيب أن يعمل بتوصيات األسفار الموثوقة ْبَهكْتي-َچچانورا صعيد  إلىمن يطلب التقدميجب على 
بكالم آخر، يجب . تلك الرفعةم يبلغوا  األسفار فماذا يقال عمن لحدود بأحكام ولتزام كبير الرفعة للخدمة التتيمية االاًصعيدبلغوا من 

 . صعيد الخدمة التتيمية الصفية إلىالنهوضمن أجل  األسفار بدقة بالغة حدودحكام وأ ب الخدمة التتيمية االلتزامالمبتدئ فيعلى 
 ):٥\١\٢ (مْبهاَچڤَتَشْرۤيَمْد في  ْبَهكْتي-ڤايْدهيقاعدة توضح . )ْبَهكْتي-ڤايْدهي(الملتزم بالخدمة التتيمية النظامية هو كما مر، التيم 

 ڤَُرو َهريهڤاْن إشَْچڤاتْما ْبَهَسْر هاَرتَْبتَْسماْد 
 ڤْياشْ تِْشتّْشَّْهتاْبَهياْمڤْياشْ تْشَ ْسَمْرتَكّيْرتيتَڤْياه شُْروتَ

والذات العليا والمخلّص من كل الملك من يطلب الحرية من الشقاوة ان يسمع عن شخصية اهللا كل ، يجب على ْبَهَرتَيا سليل الملك "
 .حكام األسفارأل هي المبادئ األولية  هذه."وان يعظمه ويذكره شقاوة

 ):٢\٥\١١ (مْبهاَچڤَتَشْرۤيَمْد جاء في 
 پوروشَْسّياشَْرمايه َسَهىپاِدْبْهياه -باهّورو-موكَْهى
 ْپِرتَْهْكْپراَدياه ڤيچونايْر ڤَْرنايِرى چ َجڤاُروتْشَتْ

 للرب الكوني الهيكل وجه من المادية الشواكل خالطأ مختلف من ولدت ةنْبراْهَمالـ يترأسها التي األربعة جتماعية االالمراتب"
شخصية اهللا  لكن لدينا وظيفة معينة نقضيها في خدمة ".األربعة الروحية المقامات ولدت كذا،. هوقدمي هوفخذي هوساعديالعظيم 
عتنا المعينة في خدمة دون شغل نز سنكون ساقطين مثل قطع طرف عديم النفع من الجسم. مهما كانت مرتبتنا ، الكل العظيمالعزيز
 . "الرب

لذلك، . پوراَن َپْدَموفقاً لما جاء في  هو جوهر جميع أحكام األسفار طالق االعدم نسيانه على وكِْرشَْن أو ڤيشْنولرب الذكر الدائم ل
م هو حكم في ر الفرد بالرب العظينشاط يذكّكل . ذكر الرب العظيم في كل نشاطيسهل علينا صياغة حياتنا على وجه لنا ينبغي 

 . على التيمظورنشاط يحمله على نسيان اهللا هو نشاط محكل الخدمة التتيمية و
  أربعة وستين حكماً يجب على الفرد أن يعمل بها من اجلتْشايتَنْيا، سرد المولى )١٢٨-١١٥\٢٢-َمْدْهيا( تَِرشَريتاْمتْشايتَنْيا تْ في
حتى   متابعة العمل بأحكام أسفار الحياة التتيمية اإلنسانجاء التشديد هنا، يجب علىوكما .  أرفع درجات الخدمة التتيمية إلىرتقاءاال
 :ن هيوالبنود األربعة والست. د االرتقاء إلى أرفع صعد الخدمة التتيميةعب
نه عن  مقصي تلقي أوامر السيد الروحي والت-٤.  القيام بخدمته-٣. على يده تلقي العماد -٢.  ضرورة اتخاذ سيد روحي ثقة-١

 ينبغي ان يكون -٦: الخطوات التالية هي . السابقين والعمل بإرشاد السيد الروحيْزآتْشاْريا السير على خطى -٥. الخدمة التتيمية
 ينبغي -٧. كِْرشَْن كما ينبغي له قبول كل شيء من أجل رضى كِْرشَْنالفرد على استعداد للتخلي عن كل شيء من أجل رضى 

 -٩.  ينبغي للفرد القناعة بكسب حد كفافه فقط-٨. )كِْرشَْن هيكل أو َمتْهورا أو ڤْرِٰنْداڤََنمدينة ( كِْرشَْنن حل به قامة في مكا االللفرد
. ونشْڤي وتيم الرب ةنْبراْهَم واألبقار والـچاليةوأشجار التين البنّي ْدهاتْرينبغي للفرد عبادة أشجار  .ّيِاكاَدشينبغي للفرد صيام يوم 

 .الذنوب بحق الخدمة التتيمية واالسم القدوستفادي لفرد  ينبغي ل-١٠
 تجنب الذنوب اثناء قضاء الخدمة التتيمية واثناء -١١: اليكالت ضافية االالمبادئ. البدايةللخدمة التتيمية هي  ةعشرمبادئ الال هذه

 ال يصح -١٤. ور من المريدينص قبول عدد غير مح ال يصح له-١٣. التيم تجنب صحبة ما سوى -١٢. المقدسةتسبيح االسماء 
 الربح إلى ينبغي أن ينظر -١٥" .ستشهاد بها والتوسع في التفسيرات االنحو جزئي لمجردعلى  شاْستَْرْزـال دراسة عدد كبير من له

. ترامهمعبادة المالئكة أو اساءة اح ه ال ينبغي ل-١٧. ان يسمح للكآبة ان تطغى عليهله  ال ينبغي -١٦. والخسارة على حد سواء
 ينبغي -١٩.  أو تيمهونشْڤيالرب الطعن في   إلىستماع اال ال يصح له-١٨" .دراسة سائر األسفار أو انتقادها هكذا، ال ينبغي ل
التسبب بالقلق سواء بكالمه أو له  ال ينبغي -٢٠. دنيوي أو أمور الملذات الحسيةالغرام ال قصص  إلىستماع االتجنب مطالعة أو
 . حي بغض النظر عن تفاهتهعقله لمطلق كائن

الثالثة االولى أي اتخاذ سيد روحي وتلقي العماد على يد وتأدية الخدمة إليه أهمها ون أعاله هي بوابة الخدمة التتيمية والبنود العشر
  اللوتسيتينالقدمين تقديم الخدمة والتأمل في -٢٤.  ذكره-٢٣.  تسبيح أمجاده-٢٢.  السماع عن الرب-٢١: وتليها البنود التالية

.  نذر النفس للرب-٢٩.  مصادقة الرب-٢٨. الخادم األزلي للربنفسه  اعتبار -٢٧. الدعاء إليه -٢٦.  تقديسه-٢٥. للرب وتيمه
اظهار  -٣٤.  السجود للرب-٣٣. كل شيء عن حياته للرباالفضاء ب -٣٢.  الغناء أمام الرب-٣١.  الرقص أمام الرب-٣٠



.  في الموكبأو السيد الروحي الرب العظيم السير وراء - ٣٥. بالوقوف في الوقت المناسبالروحي الرب والسيد االحترام إلى 
 التسبيح بصوت -٣٩.  تالوة األدعية-٣٨. هيكل الطواف حول ال-٣٧ .هيكلفي الرب  زيارة مختلف أماكن الحج أو زيارة ال-٣٦

 -٤٣: ينبغي للفرد .من طعام رب تناول فضل ال-٤٢. ربى ال شم البخور والزهور المقدمة إل-٤١.  التسبيح جماعة-٤٠. خافت
 .للرب أعز مقتنياته  وهب-٤٥ . النظر إلى صورة الرب-٤٤.  واألعيادَرتيآحضور 

 السعي لالقامة -٤٩ .الربتيم   القيام بخدمة-٤٨. سيلَوتري نبتة  -٤٧.  في اسم الرب وصورته وتسلياته وغيرها  التأمل-٤٦
 ترقب -٥٢. كِْرشَْناالقدام على جميع المجازفات من أجل  -٥١. ْبهاَچڤَتَْمشْرۤيَمْد  التمتع بمضامين -٥٠. َمتْهورا  وَنڤَِرنْداڤْفي 

مع ) مّيڤََر-راَم( راَمتْشَنْْدر الرب هبوطيوم و) َجنْماشْطَمي (كِْرشَْن الرب هبوط مراعاة األعياد مثل يوم -٥٣.  دوماًكِْرشَْنرحمة 
 -٥٦). تشرين ثاني-تشرين أول (كاْرتيَك العمل بنواهي خاصة مثل المتبعة أثناء شهر -٥٥.  بالكليةكِْرشَْنيم لـ التسل-٥٤. التيم

 قبول األكاليل التي سبق تقديمها إلى -٥٨.  رسم األسماء المقدسة للرب على البدن-٥٧). ڤَ تيلََكڤايشْنَ(رسم البدن بعالمات الطين 
 ).تْشََرناْمِرتَ( للرب القدمين اللوتسيتينلتي غسلت  شرب المياه ا-٥٩. الرب العظيم

 الخدمة مواد من نتيوالس األربعة يكمل هذاو ، درجة أنها مذكورة على حدة إلىهامة عتبرت خمسة والخمسون، التسع المواد هذه بين
 َمتْهوراقامة في  واالمْبهاَچڤَتَشْرۤيَمْد  ى إلستماع واالوتسبيح االسم القدوس للربالتيم ينبغي للفرد مخالطة : هذه الخمسة هي. تتيميةال
 .تبجيل بإيمان وصورة الربعبادة و

 ١٣ سۤوتَْر
  اشَنْكَۤي-پاتيتْياأنْياتْها 

 المفردات
 .بسبب احتمال—اشَنْكَۤي ؛للزلل--پاتيتْيا ؛وإال--أنْياتْها

 الترجمة
 .وإال تبقى ثمة فرصة بالزلل

 التفسير
ال  أن يجب الطريقة، بنفس. الصّحيةحياة ال بمبادئ يهتم ال هلكن مرضه أعراض من مريضالء عد شفا المرض بعودةثمة احتمال ب

ثمة . لللزل فرصة هناك وإال بعناية ميةاالنظتتيمية ال الخدمة حدودعلى  تتيميةال الخدمة في مالتقدالجدي بصدد  المبتدىء التيميتعدى 
 دون مالال عجم ذا الةلزفرصة ا هناك .المطاعم مثل مكان كل وفي مكان أيفي  لأكبل  ْپَرساَد كِْرشَْن أكلذا لم يا للالزاحتمال 

لم  ذاا ثمة كل فرصة للزلل .مادي نشاط فيبل  ربال خدمة في طاقتهلم يبذل  ذا الةلزفرصة ا هناك  .ةتتيميال لخدمةفي ا نفاقها
 مبتدىءلم يطع التيم ال ذا الةلزا فرصة هناك . اللغطيشغل التيم نفسه بالسماع عن أحاديث الرب وتساليه وتسبيحها بل انغمس في

أشخاص خالطة مو .الطمع سبب آخر للزلل. حدودباللتزم لم ي وأ بالمبادئالظاهري  كتمساقتصر على الو الروحي السيد أوامر
 . للتسبب بزلل التيمماۤيا اتيغرم في األخيرة كلمةخارج الخدمة التتيمية هي ال

التيم  من واجب .ارةكفحسان والواالقضاء القربان بوضوح وجوب عدم تخلي المستعلي عن ) ٥\١٨ (ڤَْد چۤيتاْبهَچ في كِْرشَْنيعلن 
نجد . كذلك ذا كان احتىال يعتبر نفسه بالغ الرفعة التيم بالغ التواضع بطبعه و. وإن كان بالغ الرفعة حتى قضاء هذه األعمال الثالثة

 ومع .كان عالماً بالغ الرفعة وتيماً من الدرجة األولى. تَِرشَريتاْمتْشايتَنْيا تْمؤلف  كَڤيراَجداَس  كِْرشَْن شْرّي في حياة اً عملياًشاهد
.  درجة ال ينبغي ألحد نطق اسمه كيال يزل إلىثيماً اكتب أنه كان.  أدنى من الدودة في الغائط، نفسه بأسفل البشر إلىذلك، فقد أشار

ينبغي لنا أن نأخذ ذلك شهادة أن التيم الرفيع ال . عتقاد أنه في منزلة سفلىاالال يجيز ا الوجه التيم الكبير على هذ كالم ال شك أن
 .مراتب الحياة الروحيةيظن دوماً أنه في أسفل . يعتقد برفعته بدافع التواضع

وتوصي األسفار أن خير . اة الروحيةفي الحيقربان الاهمال تقريب  أنه ال ينبغي للفرد ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن أعاله، يقول مر كما
 َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى - َهِرى َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْنَهِرى نما هو تسبيح  ا هذاكَليفي عصر قربان 
 .ة وإال يصبح عرضة للزلل هذه حتى وإن كان بالغ الرفعَمنْتَْر-َمها مواصلة تسبيح يلذلك، أولى واجبات التيم ه. َهِرى

 ١٤ سۤوتَْر
   ڤَْدهيْدهاَرنا-َرشَرۤي-ڤْ آپاَرْز تْاڤْۤي-ڤَ ْبُهوَجناديڤَْد ِاپي تاألُوِكى 



 المفردات
 - َرشَرۤي-آ ؛و--تو؛النشاط--هپاَراڤْۤي ؛وما شاكله—آدي؛أكل--ْبُهوَجَن ؛بالفعل--ڤَِا ؛في تلك الغضون—تْڤَتا ؛أيضاً--پيٱ ؛في المسلك االجتماعي—لُوِكى
 .ما دام البدن على قيد الحياة—ڤَْدهيْدهاَرنا

 الترجمة
المادي على قيد  الجسمما دام  يجب على اإلنسان تقليل نشاطاته االجتماعية والسياسية وشواغل مثل األكل

 .الحياة
 التفسير

 سواء أكانتالمادي ميع صالتنا في العالم جالجسم المادي هو مستند . يفهم الفرد مغايرته لجسمه المادي عندما الروحية الحياة تبدأ
يستحيل المادي  بمغايرته للجسم ما لم يكن الفرد ملماً تماماً. جتماعية أم سياسية أم في مجال األكل والنوم والدفاع والجماع مرجعهاا

 .أن يصبح محقق الذات
 ):٥٤\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتا تحقيق الذات في كِْرشَْنيصف الرب 

  تْمااـنَّرَستَـه ْپـۤوْبه - ْبَرْهَم
 يتشَكْي نَـ كانْٰـتتْـشَشُونَـ 

 وشِْتـَسَمـه َسـْرِڤـشْـو ْبهۤو
  لَـْبَهِتى َپـراْمْمْبَهكْتي - َمـْد

 كما بإمتالك شيء يرغب والأمراً  ويشكال .  حيث يجد بهجة ال تحدالعظيم فوراً ْبَرْهَمْنالمتأصل في تعاليه على تلك الحال، يحقق "
 ".التتيم الصفي بيخدمة  يبلغ، هكذا.  جميع المخلوقات بعين واحدة إلىينظر
التيم المخلص الذي . تَۤوْبه-ْبَرْهَمالفرد يستطيع أن يبدأها دون أن يتأهل أوال بتحقيق  درجة ان  إلىية الصفية فعالةتتيمال الخدمةلكن 

لذلك، . ر الخدمة التتيمية النظامية كما محدود بلتزام اال الوحيد هوهواجب. تلقائياً تَۤوْبه-ْبَرْهَمينشغل بخدمة الرب يستوي على مقام 
هذا . لكن ينبغي له تقييد مأكله.  الجسم إلىمستندةجتماعية والسياسية أكثر من الالزم ألنها  االباإللتزاماتيحفل له أن ال ينبغي 

يوضح .  الرب إلىال يأكل سوى ما سبق تقديمهيجب أن . ما يحلو لهال يستطيع التيم أن يأكل . ضروري لتنفيذ الخدمة التتيمية
يجدر التنويه أن الرب ال يقبل . ليه بحب ارة، ورقة خضراء أو قليل من الماء عند تقديمهاأنه سيقبل زهرة، ثم) ٢٦\٩ .چ.ب(الرب 

قبول الرب . ليه ا الطعام بل يقبل تقدماتنا لنفعنا بتقديم شيء إلىالرب ال يحتاج. سوى الطعام المؤلف من الخضار والفاكهة والحليب
 .يم زهرة أو ثمرة أو بعض الماءحتى أكثر الناس فقراً تقديستطيع . بتقدماتنا نافع لنا

. التيم الذي ال يعمل بذلك المبدأ من المحتم أن يزل.  الرب إلى تجنب تناول أي شيء لم يسبق تقديمهكِْرشَْنمن واجب جميع تيم 
 .ال يصبح من تيمه) ْپَرساَد (كِْرشَْنكذا، كل من ال يقبل فضل 

قتصرين على مخالطة الميجب عليه أن العازم على أن يصبح تيم صفي ) ٣\٥\٥ (متَْبهاَچڤَشْرۤيَمْد  في ڤََهى ِدشَْبِريقول المولى 
كما ال ينبغي له التعلق بالزوجة واألطفال أكثر  .والذات الروحيةالمادي مفهوم عينية البدن استناداً إلى  األكل والنوم والجماع والدفاع

 في هذا العالم حسب ما قدم من اًدوريلعب كل فرد  بل روحيال أحد زوج أو زوجة أو طفل أو أب على الصعيد ال. زممن الال
دون  واجب كمسألةينبغي للتيم الحفاظ على عائلته . عائلتههمال الفرد  اهذا وجوب يعني يتعين على التيم أن يعلم ذلك لكن ال .عمل

 .كِْرشَْنتعلق وتلقينهم في ذكر 
 كلاألب يتعلق فيما أو السياسية، الحياة أو جتماعية االالحياة في سواءمادي المشوب بالتعلق  عمل أي داء اتجنبيجب على التيم  لذا،
ال ينام التيم . لألكل والنوم والجماع والدفاع ألربعةالتي تدل على النزعات ا اديْبُهوَجن كلمةهنا  ستعملت. دفاع والجماع والالنومو

، نجد ان ْسوامّيُچو َپۤور و ْسوامّيُچو َسناتََنكبار التيم  حياة في. َنكِْرشْ الرب  إلىأكثر من الالزم كما ال يأكل ما لم يسبق تقديمه
ذن، النوم  ا.تلك الفترة الوجيزة من النومبالسماح ألنفسهما ن حتى ينومهما لم يقتصر على أكثر من ساعة ونصف يومياً وكانا متردد

النوم ضرورة للجسم وليس .  ال يجد سوى وقت قليل للنوم الرب إلىنشغال بالخدمة التتيمية االمن الطبيعي أن دائم. مقيد أيضاً
 .لذلك، نزعة النوم تضعف عند تقدم الفرد في الخدمة التتيمية. للنفس الروحية

 الدفاع  إلىذ الرب العظيم القوي وال يتلهف كثيراًمال تحت هأنيعلم التيم الصفي . ه عن نفسدفاعالتيم لل زعةن تضعف، الطريقة بنفس
 . مهما كانت خبرته بالدفاع عن نفسهكِْرشَْنه موقن أن الفرد ال يقوى على الدفاع عن نفسه دون حماية الرب أن. عن نفسه

 سيتولى أمر .والكالب القططنجاب على نحو باال عشوائياًفي الجنس  ينغمس ال. التيم حياته الجنسية أو ينبذها ليقل، نفسها ريقةبالط
 .ذاك هو واجب التيم.  كيال يقاسوا في دوامة التناسخ ثانيةكِْرشَْن ذكر  إلىبالرقي بهمه لاطفأ



كلما ازداد توسع  الحقيقة، في.  الماديةشواكلسوى التشبعة الحسية التي تبقيه رهينة قوانين ال المادي، العالم هذا في  اإلنسانال يشغل
وأن معاناة الشقاوة المادية الثالثية المادي رته للبدن يعلم مغاي: تختلف أعمال التيم. ذلك الشاغلبحياة الفرد المادية يزداد انشغاله 

جتماعية والسياسية ومأكله ونومه ودفاعه وجماعه من  االلذلك، يعمل على تقليل نشاطاته. مكتوبة عليه ما دام سجين بدنه المادي
 .والتقدم في الحياة الروحيةالمادي اجل تقليل تورطه 

 الفصل الثاني
 ْبَهكْتيتعريف 
 ١٥ سۤوتَْر

  ْبِهداتْ-َمتَ-ڤاتْشْيانِْتى نانالَكْشَناني -تَْل
 المفردات

 .حسب اخالف—ْبِهداتْ ؛اآلراء--َمتَ ؛مختلف--نانا ؛احصاء--ڤاتْشْيانِْتى ؛خصائص--لَكْشَناني ؛)الخدمة التتيمية(لها —تَتْ

 الترجمة
 .الموثوقة آلراءوفقاً لمختلف ا ةتتيميال الخدمة خصائصستوصف  ،اآلن

 التفسير
 :)٢٣\٥\٧ (مْبهاَچڤَتَشْرۤيَمْد في اطراف الخدمة التتيمية  َمهاَرَج ْپَرْهالَديوضح 

 ڤَنَْمِس-پاَده ْسَمَرنَْم ڤيشْنو ـْرتَـنَـْم كـّيْمـشْـَرَونَٰ
 ِڤَدنَْمني-ڤَنَْدنَْم داْسياْم َسكْْهياْم آتَْمأْرتْشَنَْم 

ليه  امجاده وذكره وخدمة قدميه اللوتسيتين والتأمل فيهما وعبادته والدعاءالرب وتسبيح أالسماع عن : تتألف الخدمة التتيمية من"
 ".وذكره ومؤاخاته ونذر النفس له

حيوان مثيل ال يقلق بصدد معاشه مطلقاً لعلمه بأن . على الفرد التسليم للرب بقدر تسليم الحيوان لسيده الذي يشتريه في السوق يجب
 بوصف مزيد من ْسوامّيُچو َسناتََن شْرۤيَليستطرد . ب العظيم بالكلية ال تقلق بصدد معاشهاالنفس المسلمة للر. سيده سيسهر عليه

 ):٤١٧\١١ (ڤيالَس-ْبَهكْتي-َهريعالمات التسليم التام في كتابه 
 ڤَْرَجنَْمْپراتيكّولْياْسيا َپه آنَكّولْياْسيا َسنْكَلْ

 هاڤََرنَْم تَتِْڤى ْپتِْرتُْچوڤاُسو پيشَْركْسيْسياتّيتي 
 َچتيهَرناڤيْدها شَ-َپنْيى َسذْكاْر-َپنيكِْش-آتَْم

 سيعطي كِْرشَْنقبول األشياء المناسبة للخدمة التتيمية ورفض األشياء غير المناسبة والقناعة بأن : األطراف الستة للتسليم هي"
 .اتسۤوتَْرمبادئ التتيم هذه في بقية الـ موني ناَرَدسيوضح ." الحماية وقبول الرب حامياً أو سيداً ونذر الذات بالكلية والتواضع

 ١٦ سۤوتَْر
  پاراشَْرياه إتي أنوراَجڤْ پوجاديشْ

 المفردات
 .ْپراشََرابن —پاراشَْرياه ؛يعتقد--إتي ؛ولع--هأنوراَج ؛للعبادة وما شاكلها—وديشآ-پوجا

 الترجمة
 .اهللا بوجوه مختلفة هي ولع بعبادة ْبَهكْتييقول أن  موني َپراشََرابن  ڤْۤياَس ِدڤَ شْرۤيَل

 التفسير
 مْبهاَچڤَتَشْرۤيَمْد . المختلفة الموثوقة لآلراء طبقا تتيميةال الخدمة أعراض بعضعن اخبارنا  السابقة، بسۤوتَْر الـفي موني ناَرَدوعد 

 ال اتهرب العظيم وتسليالصفات .  أكثر من سواهْبَهكْتيالتشديد على وجه من مرجع يمكن ل). َجنَْز-َمها (مرجعاً ١٢يذكر ) ٢٠\٣\٦(
 . ليست تخمينيةْبَهكْتي). سيدّْهانْتَ(تحد ومن البديهي أن كل تيم يفضل خدمة ما لكن جميع التيم يجمعون على نتيجة مقبولة 

 كما أنه مريد ِڤَدْزهو مؤلف الـ ڤْۤياَس ِدڤَ.  البارزموني ناَرَد مريد ڤْۤياَس ِدڤَ شْرۤيَل هو رأي موني ناَرَد الذي يعرضه األول الرأي
 .ناَرَدلهذا السبب، رأيه ال يخالف رأي . موني ناَرَدوفي من مريدي 



قد يقيم .  عبادة الرب بحب مخلص وتعلق شديد إلى وتشيرَچأنورا و جاپۤو هي ْبَهكْتي لوصف ڤْۤياَس ِدڤَالتي يستعملها  الكلمات
يرون انها عون كبير . مفهوم متجني للعبادة ۤيْزادڤماۤياالـل، لدى للمثا.  لكنهم يعتقدون انها من الطقوس الخارجيةجاپۤوسوى التيم 

بكالم آخر، يعتقدون ). ْنآتْما( والذات ْبَرْهَمْن وحدة اهللا و تحقيق  إلىستقودهم پۤوجالكن ما يضمرونه هو أن .  العقل على اهللاعجمب
 هو التفكير بوحدته مع  اإلنسانن أول وأهم تأمل عندهل جماعة وحدة الوجود المطلقة بأأينصح . أنهم يصبحون اهللا بعبادة اهللا

. ي، أجازيهمل تسليمال بنسبة): ١١\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيعلن . منافق من العبادة اديلحإ هذا شكل.  اثناء عبادة نصب اهللاْبَرْهَمْن
 .)ْس تَتْهايڤَ ْبَهجامى َأَهْمْمتا َپْديانِْتى ْپَرْميى ياتْها ما (تْهاِرْپيا ابن جميع االحياء تتبع طريقي من كل الجهات، 

نطالع في كتاب رحيق التتيم .  مثيالاً ال يقيم تمايز ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَللكن . يقول البعض أن العبادة الفكرية للرب تفوق العبادة الخارجية
 فوق قدرته المادية فتخيل جاپۤو فقير الحال وكانت نفقة اقامة نْبراْهَمالـكان . الرب فكرياً من جنوب الهند عبد نصب نْبراْهَمأن 

َهى نَنَْد ْمسينِْر يدعى تْشايتَنْياالتيم المقربين من المولى  أحد كما أن. عبادة الرب بآنية من ذهب وفضة مليئة بالماء وأقام عبادة فخمة
 . على ذلك الدربتْشايتَنْياسير المولى مترقباً  دررذات مرة، زين بفكره درباً باألزهار وال. اً انجز عبادة فكرية أيضْبَرْهَمتْشارّي

لكن فيما يمكن للتيم اقامة عبادة فكرية وفقاً للزمان والمكان فإنهم ال يتجنبون تقديم مصباح وبخور . الفكرية موثوقة عبادةذن، الا
 . خارجياًمانهم عاكفون على شخصية اهللا سواء فكرياً أ. يكلهعندما تسنح لهم الفرصة بموجب العبادة في ال

. طراف البدنأ بالعقل والحواس وجميع ضىالعبادة الحقيقية تق. عبادة التيم المخلص للرب ليست آلية بل تقام بمشاعر التعلق الشديد
 ):٨\١٠ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن يقول .تضمن جميع الوظائف الحسية والفكرية في خدمة الربيلذلك، معنى العبادة غير محدود بل 

  ْپـَرڤَـْرتَـِتىْمَمـتَّـه َسـْرڤَـ ڤُوا ْپـَرْبَهـيـْسڤَـ َسـْرْمَأَهـ
 اتاهي َسَمـنْـڤ- ْبهاڤَبوْدها  ْمَمتْـڤا ْبَهَجـنِْتى ماي تإ

 ".قلبهكل ني من عبدويينذر نفسه لي  ،لكتحقق من ذالم العاقل. مني تفيض الخليقة كلها. العالمين الروحي والماديأصل  أنا"
مع أن ). ْچَرَهىڤي-أْرتْشَ (هيكل عبادة نصب الرب في ال إلى تشير على األخصجاۤوپقد تتضمن العبادة نشاطات كثيرة لكن كلمة 

 على رؤية نصب تْشايتَنْياداوم المولى . ورّيپ في مدينة الهيكلفي  نّاتَْهىَچَج فقد قام بعبادة الرب كِْرشَْن شْرّي عين تْشايتَنْياالمولى 
عن  نّاتَْهىَچَج اثناء غياب الرب آاللَناتَْهىر بألم الفراق ويعتزل في  يشعتْشايتَنْياكان المولى . الرب يومياً وشهد بهجة علية كبيرة

 .الهيكل اثناء تجديده قبل عبد المراكب
جزء ضروري من الخدمة  بل هي خصيالشال لتأملعون ل دمجر يه وال لمبتدئين،نصب الرب غير مقتصرة على ا عبادة ،كذا

أيضاً  ْچَرَهىڤي-أْرتْشَلتيم عبادة من واجب الر هو أبرز سبل الخدمة التتيمية فمع أن تسبيح االسم القدوس في هذا العص. التتيمية
 .ْسوامّيُچوڤَ جۤي شْرۤيَلهذا هو رأي . كَلي في عصر كثيرةالشوائب  ال إلىبطال ميولهال
 ْپَرْهالَديذكر . ْچَرَهىڤي-أْرتْشَدة ما تتقوم به عبادة الرب غير محصورة بعبابِدڤَ اَس ۤيڤْ أن فهم مْبهاَچڤَتَشْرۤيَمْد ستفيد من دراسة ن

السماع عن الرب :  على البندين األولين ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَلو  ڤْۤياَس ِدڤَ شْرۤيَلغالباً ما شدد .  تسعة اجزاء من الخدمة التتيميةَمهاَرَج
 .وتسبيحه بمثابة أهم البنود التسعة

 ١٧ سۤوتَْر
  َچهَچْرإتي ڤْ كَتْهاديشْ

 المفردات
 .مونيَچ َچْر—َچَچْر ؛هكذا--إتي ؛للحكايات وما شاكلها—آديشو-اكَتْه

 الترجمة
 .هكذا هو تتيم بسماع الحكايات عن اهللا والحكايات التي يرويها اهللا وْبَهكْتي يقول موني َچَچْر

 التفسير
كالم :  نوعانكَتْها-كِْرشَْن.  أيضاًكَتْها-شَْنكِْر على  ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَلشدد . كَتْها-كِْرشَْنهمية التعلق بسماع أ موني َچَچْرلقن  كما

 .مْبهاَچڤَتَشْرۤيَمْد  وكالم عن الرب في ْبهَچڤَْد چۤيتاالرب في 
باالقالع عن كل لغط لكنه دائم السرور بأحاديث ) ماوَن(يمارس التيم الصمت . يتميز التيم الصفي بحصر كالمه باألمور العلية

 ):٩\١٠ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنول يق). كَتْها-كِْرشَْن (كِْرشَْن
 ٰنـا ْپـَر-ـتَ َچ -ا َمـْد تّيشـتْـ - تْشَْم

 تَـه َپـَرْسـَپـَرْمـنْايـَهْدُبو
 ْمايتْـي نْمتَـشْ تْـشَ ماانْيكَتَْهـ



 تْـشَي تْـشَ َرَمـنْـتتي يانْشْتو
 ."ن ويغتبطونسعدو يهكذا .، ينيرون بعضهم البعض ويتحدثون عنيخدمتي  إلىنقطعةوحياتهم م عليمثبَّتة األصفياء ي تيمافكار "

 ):٤\١\١٠. ب.ش (كِْرشَْن قبل استهالل الباب العاشر من أوصاف الرب كْشيتْرۤيَپَمهاَرَج إلى  ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِديقول 
 ياماناْدچۤيَپتَْرشايْر أو-ڤِْرتَّني

 ٱْبهيراماتْ-َمنُو-تْشْْهُروتَْرڤاوشَْدهاتْشْ ْبَه
 ڤاداتْچونانو-لُوَككَـ أوتََّمشۤي

 ْچْهنتْ-َپشوڤيرا ڤايَرْجيىتَ پوماْن 
 لهذه الكاذب الزائل بالتمجيد عنايتهم انقطعت من سوى التمجيد بذلك يستمتع وال ْمَپراَپَر في شخصية اهللا العزيز تمجيد يجري"

 يتوقف الذي ذا من السبب، لهذا. والموت الوالدة بتعاقب تمر التي للنفس المهيأة الصحيح الدواء هي الرب أوصاف. الكونية الظاهرة
 ".؟ذاته تلاق أو الجزار سوى هذا الرب تمجيد عن االستماع عن

 منهم عندما كان صبياً في كَتْها-كِْرشَْنالذين خدمهم وسمع ) ِڤدانْتَْز-ْبَهكْتي( التيم األصفياء  إلىكِْرشَْن ذكره لـناَرَد مونييعزو 
صحبة وازداد ذوقي  في تلك الكِْرشَْن، سمعت عن التسليات الممتعة للرب ڤْۤياَس ِدڤََيا ):"٢٦\٥\١. ب.ش(الخامسة من العمر 

 بأن َچ مونيَچْر وبناء عليه، رأي ". الكبار، بفضل ذلك االصغاءينويدانْتِڤالـبرحمة هؤالء  بالسماع عن شخصية اهللا في كل خطوة
 . ويصادقون عليهَجنَْس-َمها، يمارسه كَتْها-كِْرشَْن  إلى هو االنجذابْبَهكْتيقوام 

 ١٨ سۤوتَْر
  نْذيلْياهڤيُروْدِهِنتي شاأ-َرتى-آتَْم

 المفردات
 .شانْذيلْيا --شانْذيلْياه ؛هكذا--إتي؛بالحرية من العقبات—ڤيُروْدِهَنأ ؛مسرة--َرتي ؛ما يتصل بالذات العليا—آتَْم

 الترجمة
 .نتج من رفع الفرد جميع العوائق التي تقف في وجه تمتعه بالذات العليات ْبَهكْتي يقول أن شانْذيلْيا

 التفسير
  إلى هو الخدمة التتيمية)اتْماڤجۤي(، ما يبهج الذات ْبَهكْتييعني؟ حسب علم  ماذا لكن). َرتي-آتْما( م عن اإلبتهاج بالذات يتكلشانْذيلْيا

ون حباً شديداً للرب في كنالتيم والمحققون منشغلون بنشر أمجاد الرب ي:" في رحيق التتيم ْپَرْبهوپاَدشْرۤيَليوضح . الذات العظمى
كتشاف الفرد أزليته هي  اأو بهجة) ٢٠\٣٠\٤ .ب.ش (تَۤوْبه-ْبَرْهَمحالة ." فعون بنور بدر البهجة ويدعون ربانيينلذلك، ينت. قلوبهم

المنشغل بتسبيح االسم :"پوراَنآدي جاء في . ة ليست بالمرمى القطعي أيضاًالالشخصي) موكْتي(النجاة كما أن . تمهيد الحياة الروحية
توجد نصوص ".  فحسبموكْتيسباب الخدمة التتيمية حتماً وليس أنشغاله بالخدمة التتيمية، يوهب علية الالقدوس دوماً ويشعر باللذة ال

من ) ٤( داُموداراشْطََكالتيم في جزء  أحد يدعو.  تثبت أن الخدمة التتيمية تتفوق على سائر أشكال النجاةِڤَدْزخرى في الـأكبيرة 
 :پوراَن َپْدَم

 ڤاڤَْدهيْم  ُموكْشاڤَ ُموكْشَْم نَـڤََرْم ِد
 پّيَهىڤَِرشاْد أڤِْرِنى ٱًهْم نَـ تْشانْياْم 

 پالَْم-پاَلُچوپوْر ناتَْهى ڤَإَدْم ِتى 
 ڤيراْستاْم كيْم أنْياهَسدا ِمى َمنَِسى آ

 َهىطْنايكوڤة في ة وال نجاة الحياة األزليالالشخصيليك لطلب النجاة  اكافة أشكال النعم، ال ادعوأنك واهب ، مع داُموداَرأيها الرب "
نعمة تنفعني ما إذ في قلبي  ڤِْرنْداڤََن في پاَلُچو الطفل جهصورتك تلك بوتجلى يا ربي، جل مناي هو . وال أية نعمة مثيلة أخرى

 ."سواها؟
ثال، كان للم.  قبل أن يسمع امجاد الخدمة التتيمية من التيم األصفياءالالشخصي في التحقيق َرتي-آتْماللمستعلي البحث عن  يمكن
حالما عرض .  مطلقاًشخصية اهللا العزيز لكنهم لم يتجنوا على ْبَرْهَمْن من المحققين لـْسوامّيُچوِدڤَ شوَك و أ  األربعةْزكوماَرالـ

 ة واصبحوا متشوقين لتأدية خدمةالالشخصي نبذوا مفاهيمهم ْسوامّيُچوِدڤَ شوَك األربعة و  ْزكوماَرالـ على كِْرشَْنالذكر الصفي لـ
 أن تْشايتَنْياعلن المولى أ. المعاندين الذين يسخرون من الخدمة التتيمية هم من فئة مختلفة ۤيْزادڤماۤياالـلكن .  الرب إلىتتيمية
 .تجنب مخالطتهممن الواجب جناة كبار بحق الرب و ماۤياڤادۤيْزالـ



والحديث عن ) پۤوجا(أن العبادة  ماۤياڤادۤيْزالـيدعي . ۤوتَْرسفي هذه الـ َرتي-آتْماهو تأويلهم كلمة  ماۤياڤادۤيْزالـعلى سم  مثالخير 
 ماۤياڤادۤيْزالـهذا هو موقف . آتْما  إلى لحمل الفرد وراء شخصية اهللاةالسابقتين مقصود ينتْرتۤوسالواردة في الـ) كَتْها-كِْرشَْن(الرب 
  إلىيعتقدون أن تأملهم سيقودهم.  في نهاية المطافسيعبدون الرب ويسمعون عن تساليه لكن بغرض انكار شخصيته. ْبَهكْتيتجاه 

 . الذي يعم الوجودْبَرْهَمْنالفهم بأنهم 
فلماذا فوت عليه تلك الفرصة حتى اآلن؟ لو كانت هويتي ، ۤيْزادڤماۤياالـ كالمحسب ادعاء اإللهية هي   البهجة القطعيةلو كانت لكن

  العظمى؟آتْماقوة تغلبت على واحدة مع اهللا من كل الوجوه فكيف جرى حجبها؟ أية 
 أن النفوس الفردية دائمة ْبهَچڤَْد چۤيتا في بداية كِْرشَْنيوضح الرب . دوماً ماۤياڤادۤيْزالـ تهزم ِڤديةالـألسفار النصوص الصريحة ل
 ):١٢\٢ .چ.ب( تَْركوروكْشِٰ في ميدان أْرجوَن  إلىكِْرشَْنقال . الوجود بمثابة أفراد

 ْم جاتو نـاَسـْمَهـِاڤانَـ تْـڤْ 
 اپاهيـ َجنـاْدهـى ِنـِمْمنَـ تْـڤَـ
 هۤياَمشْيـڤَ نَـ ْبَهـڤيـنَـ تْـشا
 تَـه َپـَرْمأاْم يــ ڤَىَسْرِڤ

  هذه الفكرةكِْرشَْنيعلن " .لن نكونوقت كون ي ولن ، هؤالء الملوككلوال  أنت والحتى ،  ثمة وقت لم أكن فيه موجوداًيكن لم"
كما جاء ). تَه َسناتَنَهْبهۤو - ڤَجۤي لُوِكى – ڤَشُو جۤيَممايڤاْم (شقوقي الباقيةهم المادي هل هذا السجن أ): ٧\١٥ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في الحقاً
تدرك النفس الفردية أزليتها .  يقيمان في القلب مثل طائران على شجرة واحدةَپَرماتْماالفردية و آتْما أن  اتْدشََپنيوأ و ِڤَدْچ ِرفي 

  إلى خالية من الخدمة األزليةْبَهكْتيمساعي اختالق . اهللا في القلب) َپَرماتْما( برحمة شخصية اهللا العزيز  إلىتيميةالبهيجة للخدمة الت
و ) ْبَهكْتَ(والخادم التابع ) اْنَوَچْبَه(الرب العظيم :  األصيلة يستلزم ثالثة عواملْبَهكْتيوجود . الرب هي من أعمال العقول الشيطانية

 .)ْبَهكْتَ و اْنَوَچْبَهبادل بين الت (ْبَهكْتي
 بحث تأويالتهم هنا  إلىال حاجة لنا. َجنَْز-َمها كالم  إلىأو يشوهون النصوص الصريحة لألسفار باإلضافة ۤيْزادڤماۤياالـيغفل 

 و مْبهاَچڤَتَشْرۤيَمْد  و ۤيتاْبهَچڤَْد چلذلك، يدرسون .  لضجرهم من تأمالتهمْبَهكْتي أسفار  إلىبإستثناء التنويه أنهم غالباً ما ينجذبون
نزالءه و ونڤيشْبالترويج أن صور الرب يرتكبون جناية كبيرة بحق الرب . ْبَهكْتي لكن بغرض معارضة مقاصد سۤوتَْر-ْبَهكْتي-ناَرَد
 ):١٢-١١\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنكما يقول الرب . مادية

 تَـْميـوْم آشْـر تَـنْمۤيـمانوٰش هاُموذْ ْمماي َأڤَـجانَـنْت
  َمـِهشْـڤَـَرْم-تَ َمـَم ْبهۤو تُوـْم َأجانَـنْـْبهاڤَ ْمَپـَر

 ِشـتََسـهتْـي ڤْچـۤيانا -ـَهى ُموْچ نُٰو كَْرما–َهى چُموـهاشـا ُموْچ
 اتاهي شْـرْمـۤيـن ُموهيْمْپَركْرِٰتي ڤَيشاتْـ ْمـۤيـْم آسورۤيـسشَراكْ

 .وجودالكل المطلق على سلطاني  والعليجوهري  ونجهلنهم ي ا. هذا العالم إلىبشريةصورة هبط بعندما أبي  حمقىالتخف يس"
طورهم مالهم وتأع تحبط والنجاةآمالهم بخفق  تضالل،مثل هذا ال وفي. لحادية واالالشريرةاآلراء على هذا االساس بن و المضللفتتني
 ".يلعلما

 بصورة غير َرتي-آتْماأننا نطلب حتى .  ذخر كل لذةكِْرشَْن الحقيقية في سياق صلتنا الودية الباقية بـَرتي-آتْمايمكننا تجربة 
لذلك، . حي الحاضرة في الجسم الآتْمانستمد لذة بالعين أو اللسان أو األذن فقط بسبب . عندما نطلب السعادة بحواسنا الماديةمباشرة 

 الصورة كِْرشَْن شْرّيمتداد  اي هَپَرماتْماو . َپَرماتْما  إلىة مستندآتْماعالوة على ذلك، لذة . آتْما وجود  إلىالملذات البدنية تستند
 الرضى بالذات يعني الرضى بخدمة الذات.  في جميع الظروفكِْرشَْن صلتنا البهيجة بـ إلىلذا، نحن ننظر. األصلية لشخصية اهللا

 . وحبهكِْرشَْنالعليا 
 ١٩ سۤوتَْر

  اكولَِتتيڤْۤي-َپَرَمڤيْسَمِرِنى -پيتاكْهيالتْشََرتا تَْدأْر-ناَرَدْس تو تَْد
 المفردات

-اكولَتَڤْۤي ؛العظيم--َرَمَپ ؛بنسيان--يْسَمِرِنى ؛)الرب(إليه —تَتْ ؛نشاطات الفرد—َرتااتْشآ؛جميع--َلكْهيأ ؛)الرب(إليه —پيتَأْر ؛لكن--تَتْ ؛لكن--تو ؛ناَرَد--ناَرَده
 .هكذا—إتي؛شقاء-

 الترجمة
 . تتألف من وهب كل عمل هللا والشعور بأقصى ضيق عند نسيانهْبَهكْتي يقول أن ناَرَدلكن 



 التفسير
لحكايات  ولع بسماع ا-٢. الولع بعبادة الرب من وجوه مختلفة:  وفقاً لثالثة حكماءْبَهكْتي ثالثة تعريفات لـ موني ناَرَدسبق وأعطى 

 برأيه الذي ال يناقض هذه اآلراء بل موني ناَرَداآلن، يدلي .  رفع كافة العوائق في وجه التمتع بالذات-٣. على لسان الرب أو عنه
 .يتأوجها

 في كِْرشَْنالتيم الصفي لـ الطريقة، نفسب. ةجاذبي وأكثرها ي األصلجه هو الوكِْرشَْن شْرّي الرب العظيم، جوهجميع و بينمن 
أن التيم الصفي يشعر هنا  ناَرَديقول .  خير عبادةكِْرشَْنلـ ڤِْرنْداڤََن ْزۤيپُچو أن عبادة تْشايتَنْياعلن المولى أ. ْزڤَايشْنَڤالـ  خيرِرنْداڤََنڤْ

 درجة ى إلكن غارقات في ذكره. ْزۤيپُچوالـ في حالة كِْرشَْن نسيان  إلىلكن ال مجال -بمبلغ الضيق عند نسيان الرب لحظة واحدة
وتمنين نسيانه دون من شدة غرامهن،  بالخيانة أحياناً كِْرشَْن ْزۤيپُچوالـاتهمت . أنهن قصرن حتى عن قضاء واجباتهن البيتية

 :)العزيزكتاب  (جميعاً ْزۤيپُچوالـأبرز  ّينراْدهاراقالت . جدوى
يتعذر علينا قطع الحديث عنه على الرغم من :  هنالكن تكمن الصعوبة.  ومدى نكرانه الجميلكِْرشَْندري بكل ما يتعلق بـننحن "

نحن . ال يتعذر علينا قطع الحديث عنه فحسب بل كبار الحكماء والربانيون منشغلون بالحديث عنه أيضاً. شدة قسوته وقسوة قلبه
 ."ديث عن نشاطاته هذا الصبي األسمر لكننا نجهل وسيلة تقدرنا على قطع ذكره والح ودلم نعد نطلب ڤِْرنْداڤََن ْزۤيپُچو

 ان كِْرشَْنكيف يطيق الحياة في غياب . كِْرشَْن بدافع التواضع الشديد أنه ال يملك حتى قطرة من حب تْشايتَنْياذات مرة، قال المولى 
يدعو . م الفراق في مطلق وقت مع انهم جربوا آالكِْرشَْننسيان  ْزۤيپُچوالـ أو تْشايتَنْيالم يكن بمقدور المولى ؟ بالفعل هدعى حبكان ي

 ):٧ (شيكْشاشْطََك في تْشايتَنْياالمولى 
 ڤِْرشايتَْمْپرايوچايتَْم نيِمِشَن تْشَكْشوشا 

 ڤيَرِهَن ِمى-ڤينَْدُچوڤَْم َچتْ َسْرشّونّْيايتَْم َج
المطار، واشعر تهطل من عيناي هطول ا الدموع. ، لوعة فراقك تجعلني اشعر باللحظة وكأنها اثني عشر سنة أو أطولنَْدڤيُچويا "

  ".بفراغ العالم في غيابك
 ):٣٠\٦ (ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في 

 ياتي َپـشْيِّ تْـشَ َمْمَسـْرڤَـ َسـْرڤَـتَْري اتي َپـشْْم مايُّـو
 ياتيـشْـَسـ تْـشَ ِمى نَـ ْپـَرنَٰ يامۤيـشْـ نَـ ْپـَرنَْٰماَهـۤيتَْسـ

 ". مطلقاًهعّيضأ وال نيعّيضي ال ،فيَّ جميعال ويرى مكان كل في يراني من"
ليس .  هي بهجة تحقيق الذاتْبَهكْتي بأن شانْذيلْيايف التيم تتناقض مع تعربها ن كانت لوعة الفراق التي يشعر  اما أحد ربما سأل

 .السعادة والحزن على الصعيد المطلق الواحد في العالم الروحي. ثمة تناقض ألن لوعة الفراق من عداد البهجة العلية
 ٢٠ سۤوتَْر
  ڤَْمڤَْم ِاأْستى ِا

 المفردات
 .مثل كل واحدة من هذه—ڤَْمڤَْم ِاِا ؛كما هي—أْستي

 الترجمة
 .تعريفاتال هذه كل في صحيح بشكل ْبَهكْتي وصفتم  الحقيقة، في

 التفسير
 بتعريفه هنا مع القول أن موني ناَرَديدلي . متوافق موني ناَرَد و شانْذيلْيا و موني َچْرَچو  ڤَاَس ِدۤيڤْ شْرۤيَل عند ْبَهكْتيتعريف 

اقع، يمكننا أن نجد تعريف حب اهللا في األديان ال يناقض تعريف في الو.  هي مبدأ ديني عامْبَهكْتي. تعريف اآلخرين صالح أيضاً
 .تْشايتَنْيا الذي علمه المولى كِْرشَْن ومبدأ ذكر موني ناَرَد
 موني ناَرَدلكن سيقول .  بتعبيره الموثوقْبَهكْتيتعريف أعطى  أن كل مرجع من المراجع التي استشهد بها موني ناَرَد يصرح هنا

، نجد أن ١٩ سۤوتَْر والـ١٦ سۤوتَْر الوارد في الـْبَهكْتي في التعريف الموجز لـ.ْبَهكْتيال ا مثڤَْرَج ْزۤيپُچوأن لية  التاسۤوتَْرفي الـ
 من وهب الفرد كل فعل من أفعاله للرب العظيم والشعور ْبَهكْتيتتألف " :على أتم وجه ْزۤيپُچوالـ ينطبق على موني ناَرَدتعريف 

 ."بالبؤس عند نسيانه



 ٢١ تَْرسۤو
  پيكاناْمُچو-ڤَْرَجياتْها 

 المفردات
 .للبقارات--پيكاناْمُچو ؛ْبَرَج--ڤَْرَج ؛مثل--ياتْها

 الترجمة
 .الصفية ْبَهكْتي شواهد على ڤَْرَجبقارات 

 التفسير
كان  .َنڤَِرنْداڤْ ۤيْزوپُچ: يمهذا ما قاده في النهاية أن يذكر أرفع جميع الت و)ْبَهكْتي( التعريف المقطوع به للخدمة التتيمية ناَرَد أعطى

 ۤيْزوپُچالـ لكنه اختار ضرب مثل ياشُودا أو األم َمهاَرَج ْپَرْهالَد و أْرجوَن و ڤَأودَّْه أن يذكر تيم معروفين مثل ناَرَد يمكن لـ
التيم ألنهن اعطين أجّل  ۤيْزوپُچـال. كِْرشَْن معروفات بخير تيم الرب ۤيْزوپُچالـألن  ناَرَديشاركون رأي  ڤَْزڤايشْنَالـجميع . الفريد

 ):١٦٩-١٦٧\٤آدي  (شَريتاْمِرتَتْشايتَنْيا تْ في كَڤيراَجَن داَس شْكْر شْرۤيليكتب . كل شيء وضحين بكل شيء لمحبوبهن
ات البدنية  والخجل والصبر والملذصالح الدينية والمتطلبات البدنية والعمل الاألحكامجتماعية و االلتقاليد عن اْزۤيپوُچتخلت الـ"

 أقاربهن وعقابهم ومالمتهم من أجل خدمة الرب  إلىضافة الذي يتعذر التخلي عنه باالْدَهْرَم شَْرَمناْرڤَوالترضية الذاتية ودرب 
 ."تهتعليه من أجل م ا خدمة وديةين يؤدنانه. ِرشَْنكْ

 ۤيْزوپُچالـذين يعبدون الرب بسائر األذواق بفوقية مكانة حتى التيم اليعترف لكن ) ماْدهوْريا( هو الغرام كِْرشَْن مع ۤيْزوپُچالـذوق 
غالباً ما يثني على العظمة . اَركاڤْد أو َهىنْطْايكوڤ في وجوه عظمته في كِْرشَْن يصاحب الرب موني ناَرَدللمثال، . ْبَهكْتيفي ملكوت 
 وتعجب من رؤية توسع الربذات مرة ة ستة عشر ألفاً  في قصوره البالغكِْرشَْنللمثال، زار . هفي مبادلته مع كِْرشَْنالعلية للرب 

اقتصر على تقديم سجود  أنا من جهتي،. عظمة مقامك تفوق الجميع:" عدد معادل من القصور لمالزمة كل ملكة من ملكاته وقالإلى
 ڤَشوَك ِدكذا، التيم مثل . يم الرب ألنه تيم حميم من تكِْرشَْن لـۤيْزوپُچالـ يعي بعظمة حب موني ناَرَدكان ". التبجيل لك مرة وثانية

 .ۤيْزوپُچالـ قدروا رفعة منزلة ڤَاَس ِدڤْۤيو ِدڤَ َم شْْبهۤي و ُچوْسوامّي
قال زاهد بارز . قصورهم عن فهمهاعلى الرغم من  ۤيْزوپُچالـ مع كِْرشَْن غراميات إلىحتى أهل وحدة الوجود المطلقة ينجذب 

لكن الحقيقة أن الفردية ال ترتفع ".  التوحدققحتذروة دين الحب حيث ترتفع الفردية ويهي  اللۤي-پّيُچو:"ۤيْزوپُچالـمنهم في مدح 
 يكرر توضيح أزلية فرديته وفردية سائر كِْرشَْن أعاله أن الرب مركما .  مطلق حي من األحياء أمۤيْزوپُچالـفردية أكانت سواء 
 ۤيْزوپُچالـ مع كِْرشَْن راَسن اعتبار رقصة إ. كِْرشَْنح متوافقاً مع الرب  فقدن غرضهن اآلناني الذي أصبۤيْزوپُچالـلكن . األحياء

لم . حي حتى وإن كان مقصد الفرد هو المداللۤي-پّيُچو و ۤيْزوپُچلـ ل الالشخصي هي اهانةْبَرْهَمْن الفناء في  إلىمجرد مرحلة تقود
عند ظهورهن   على هذا الوجهراَسوال طلبن رؤية رقصة  اچيُّو-ْچۤياَن تلقينهن عن الفناء فيه خالل كِْرشَْن من ۤيْزوپُچالـتكن رغبة 

 والتأمل اچيُّوالـ عن مسعى تعليم تَْركوروكِْش عند لقاءه في كِْرشَْنى ل اتْشايتَنْياذات مرة، تكلم المولى . َنڤَِرنْداڤْ في غابة كِْرشَْنأمام 
 ):١٤٠-١٣٩\١٣ َمْدْهيا. ت.ت (راْدهارانّي َمتّيشرۤيفي مزاج  ۤيْزوپُچالـإلى 

تتكلم باألمر عينه اآلن  أنت . سابقاًَمتْهوراقامتك في  اعند  الباطنيةچايُّوي العلم التخميني والـلتلقين ڤَأودَّْهلت أرس، ِرشَْنكْحبيبي "
 على الرغم من چايُّو-َنۤياْدْه و اچيُّو ْچۤياَن ما زلت تلقنني .چايُّو-َنۤياْدْه أو چايُّو ْچۤياَن ال مكان في عقلي لعلوم .لكن عقلي يرده
أود قطع ذكري لك وشغله باألعمال المادية لكن كل المساعي :" قائالْپَرْبهوَمهايتَنْيا تْشا تابع . عملك هذا غير مصيب.علمك الجيد بي

 اعتباري .ك تقتلني بذلك لهذا السبب، تلقينك التأمل لي هو أمر سخيف ألن.ميالة اليك وحدك أنا .التي أبذلها فاشلة في هذا الشأن
 ."جديرة بتلقينك ليس باألمر الجيد

 ٢٢ سۤوتَْر
  ڤاَدهَپأ-ڤيْسْمِرتى-اَنۤيْچ-نَـ ماهاتْْمياپي تَتْرا

 المفردات
 .انتقاد--ڤاَدهَپأ ؛نسيان--يڤيْسْمِرت ؛ادراك--انََۤيْچ ؛عظمة--ماهاتْْمي ؛ال يوجد—نَـ ؛حتى--پيا ؛في تلك الحالة—تَتَْر

 الترجمة
 .ْزۤيپُچوالـ حالة في حتى اهللا عظمةعلى نسيان  إنتقادهمأحد  ستطيعال ي



 التفسير
 ۤيْزوپُچالـ يثنون على ڤَْزڤايشْنَالـمع أن جميع  يخلو من العلم ۤيْزوپُچالـيعتقد بعض الفالسفة أن حب : حتمل انتقاد مناَرَديجيب 

ن بيوتهن في عتمة الليل  وترككِْرشَْن جمال فتوة  إلىمنجذبات ۤيْزوپُچالـكانت . في ذلك وافقهم دعاة وحدة الوجود المطلقةوي
 . هو شخصية اهللا العزيزكِْرشَْن لم تعلمن أن ۤيْزوپُچالـالنقاد الحمقى أن يعتقد  ،َنڤَِرنْداڤْ على نور القمر في غابة للرقص معه

التوقير والتبجيل جانباً  هو الشخص العظيم لكنهن وضعن كِْرشَْن شْرّي أن ۤيْزوپُچالـعلمت . ناَرَد زائف كما يقول ۤيْزوپُچالـاتهام 
.  تتيح للحب الشديد التغلب على عظمة اهللا)اماۤيَچيُّو (القدرة الباطنة للرب.  السيد المطلق عادة في ذوقهن الحميم معه إلىالذي يقدم

 معه من كِْرشَْنجلبهن   اللواتيۤيْزوپُچالـى جانب إل.  التقدم الروحي إلى يفتقرنۤيْزوپُچالـلكن ذلك ال يعني أن التيم األصفياء مثل 
من جهة البقارين .  بعد أعمار غزيرة من المجاهدات والتنمية الروحيةَرَس-ماْدهوْريا بلغن منزلة ۤيْزوپُچالـالملكوت الروحي فجميع 

. منزلتهم بعد جمع مركوم كبير من الصالحات لعدة أعمار أنهم بلغوا ْبهاَچڤَتَْمشْرۤيَمْد ، جاء في كِْرشَْنالذين لعبوا مع ) ْزَپُچو(الفتيان 
 . لزيادة متعة الرب وتيمهاماۤيَچيُّو تدبير منفذلك أحياناً  هو اهللا كِْرشَْننسيان المحررين أن الرب وإن بدا لذلك، 
 سقط الرب ):١٧\٢\٣. ب.ش (هوپاَد ْپَرْبشْرۤيليوضح  .يامونا عبر نهر الـڤَسوِدڤَ ه فيما حملفي المياه كِْرشَْنسقط الطفل  للمثال،

وعمل على انقاذ طفله ڤَسوِدڤَ جن جنون . لهڤَسوِدڤَ  لمجرد امتحان شدة حب  اثناء عبور والده النهريامونا في مياه نهر ِرشَْنكْ
 ):٣١\٨\١. ب.ش( هذا التناقض الظاهري  ْپَرْبهوپاَدشْرۤيل يصف ".من مياه النهر

يستمتع الرب بود . اثناء قضاء الخدمة التتيميةينسى عظمة الرب لرب بدافع الحب الصفي وحده و ا إلى التيم الصفي خدمتهؤديي"
واعية بعظمة مقام الرب  ياشُودا لو كانت األم.... تيمه أكثر عندما تكون الخدمة عفوية بدافع الحب الصفي وخالية من التوقير 

 بالثناء ياشُوداتحظى األم ... ياشُوداأمام الحنونة ألعاب طفولته كشف ب لترددت بصدد عقابه لكن حجبها الرب بنسيان عظمته لمشيئته
 ."عب دور ابنها المحبوبحمله على لوعلى حبها الفريد الذي حكم حتى الرب القوي 

 كشفن علماً ، غالباً ماَنڤَِرنْداڤْۤيْز وپُچمن جهة .  الذي جعل من الرب العاصم سائق عربتهكِْرشَْن صديق أْرجوَنمثل بارز آخر هو 
 الرقص مع أجمل صبايا كِْرشَْنأراد .  لكنهن لم يفضلن التقليل من شدة عشقهن ليصبحن علماء أو متأمالتكِْرشَْن ألوهيةعميقاً ب

ليه في ا اهنعندما استدع كِْرشَْن  اليه من موقفۤيْزوپُچالـاشتكت . اتهجاريلتجاوب بوصفهن  اۤيْزوپُچالـ من سعادة تالكون وكان
 :  كِْرشَْن  إلىۤيْزوپُچالـقالت .  علمهن الجيد بمقامهلىومع ذلك، دل موقفهن ع. الليل ثم بدأ بوعظهن حول األخالقيةعتمة 

ال توجد امرأة في هذه األفالك . التي هي متاعكالهبائية ليك ألن جميع األحياء قدرتك البينية  اتنتفي أضداد الذكورة واألنوثة بالنسبة"
ليك ألن جمالك ال يسحر الرجال والنساء فحسب بل البقر  اوى سوى على الحيدان عن درب العفة عند انجذابهاالثالثة التي ال تق

 " أيضاً فكيف بنا؟والطيور والسباع وحتى األشجار والثمار واألزهار
 عندما شهد ۤيْزوپُچعلى الكمال العلي للـ ڤَأودَّْهأثنى . َنڤَِرنْداڤْ بعد أن ترك ۤيْزوپُچالـ  إلى لحمل رسالةڤَأودَّْهأرسل  كِْرشَْنالرب 

 ):العزيز (كِْرشَْن شْرّيعمق تتيمهم بالرب 
وهو مستوى يقصر حتى الحكماء  بحظكن العظيم، كِْرشَْن، وضعتن مستوى ال يبارى للتتيم الصفي بحب الرب ۤيْزوپُچالـزيزاتي ع"

.  بحظكن العظيمكِْرشَْن وبيوتكن من أجل شخصية اهللا العزيز هجرتن أوالدكن وأزواجكن وراحتكن البدنية وأنسباءكن .عن مقاربته
في الواقع، أظهرتن علي رحمة كبيرة بعرض حبكن . المجيدات، أنتن تستحقن امتياز صفاء حب الرب العلي ْزۤيپوُچأيتها الـ

 ."في الفراق عنه كِْرشَْنلـ
 في كِْرشَْنليهن ألن مرادهن الوحيد كان االنفراد بـ ا الفلسفةكِْرشَْنو  أڤَأودَّْه تشعر بنفاد الصبر دوماً عندما تكلم ۤيْزوپُچالـكانت 
قالت .  أحياناً ومع ذلك اخترن الوعي بأنه السيد المطلقكِْرشَْن لهن بل انتقدن مسلك ڤَأودَّْهلذلك، لم يستمتعن بثناء . َنڤَِرنْداڤْمزاج 
ال شأن له سواء . هو المكتفي بذاته. مولى العزة وينال ما يشاء تلقائياًز وشخصية اهللا العزيهو  كِْرشَْن":)العزيز (أخرى  إلىپّيُچو

 . "ال شأن له بنا سواء هنا أم هناك. هو الذات العليا. َمتْهورا أو فتيات مدينة ڤِْرنْداڤََنبنا نحن فتيات غابة 
 على فهم صلة تتيمهن سوى بعد تحقيق نزاهته من ال يقوى أحد.  مقاييس المسلك البشري جناية إلى استناداًۤيْزوپُچالـإن الحكم على 
 . يتخطى التوقير والتبجيل لكنه ليس دنيوياً مطلقاًۤيْزوپُچالـحب . الرغبات المادية

 كِْرشَْن لكنه يرتكب جناية أكبر من سواه العتقاده أن غراميات ۤيْزوپُچالـ الثناء على  إلىيسعى المؤمن بوحدة الوجود المطلقة أحياناً
ذهاب الفردية والتوحد إ هو رغبة ْبهاڤَ-پّيُچو بـْزدۤياڤاماۤيالـوراء اعجاب . مجاز يتضمن حقائق روحية عميقةمجرد  ۤيْزوپُچالـو

سبقت لنا .  ذاتهننيع كِْرشَْنأن محبوبهن نهاية المطاف في  ن حققۤيْزوپُچالـبكالم آخر، يعتقد أهل وحدة الوجود المطلقة أن . باهللا
في المقابل، . اللۤي-كِْرشَْنة تلك الدعوى لكننا نكررها ثانية لكشف زيف ثناء المؤمن بوحدة الوجود المطلقة على  حماقإلىاالشارة 

 .كِْرشَْن بالرب ۤيْزوپُچالـ على تتيم موني ناَرَدثناء  والحكماء على شاْستَْرْزالـتصادق جميع 



 ٢٣ سۤوتَْر
  ڤَنَْم جاراناْم ايڤيهۤي-تَْد

 المفردات
 .مثل—ڤَاي ؛غرام غير شرعي—جاراناْم ؛خالي--نَْمڤيهۤي ؛)اوعي بعظمة الرب(لها —تَتْ

 الترجمة
 .الغرام غير الشرعي شؤون من أفضلب يسل اهللا عظمةب لمع دونإظهار التتيم  األخرى، الناحية من

 التفسير
 بالغ  ْپَرْبهوپاَدشْرۤيللذلك، كان . رام دنيوي بالشهوة الدنيوية لكن المشوبين بها يحسبوه مجرد غۤيْزوپُچالـ وكِْرشَْنال صلة لغرام 

 كِْرشَْنبحث غرام لم ي. ْبهاڤَ-پيُچو بالغ العناية بصدد بحث تْشايتَنْياكما كان المولى . كِْرشَْن اللۤي-راَسالعناية بصدد عرض 
امة، وزع حب اهللا بالتسبيح الجماعي بالنسبة للع. ْبهاڤَ-پيُچومع نفر قليل من المريدين مع أنه كان غارقاً في سوى  ۤيْزوپُچالـو

 .لالسم القدوس
ذات مرة، نشب .  مجرد غرام فتى وفتاةكِْرشَْن-راْدهاخطأ الغالبية التي تحسب غرام توضح  يروي قصة  ْپَرْبهوپاَدشْرۤيلكان 

تحسبها ناراً وغة حمراء،تشاهد صبوتصاب بالذعر حينما فيما بعد، كانت البقر . وكادت البقر تموت خوفاًالبقر حريق في حظيرة 
 .كِْرشَْن-راْدها حينما يشاهد صورة  دنيوياًكِْرشَْن-راْدهاغرام  اإلنسانيحسب كذا، . محرقة

 التي يحتويها الباب كِْرشَْنتسليات غرام   إلى يروجون المفاهيم السيئة بالقفز العشوائيْبهاَچڤَتَْملسوء الحظ، القراء المحترفون للـ
 تقتضي الدراسة المتأنية لألبواب التسعة األولى التي ْبهاَچڤَتَْمالمقاربة الموثوقة للـ. الجدارة المطلوبة للمستمعالتاسع دون اعتبار 

دراسة البابين األولين . ه وما شاكلهانزالتتثبت عظمة الرب العظيم وهيكله الكوني وقدرته المادية وقدرته الروحية وخلقه األكوان و
 وجهه الباسم في  إلىلوصالو مختلف أطراف بدن الرب حتى إلىياً جيتدررفع النظر  للرب ثم وتسيتينالقدمين اللهو التأمل في 

 . في الباب العاشرۤيْزوپُچالـتسلياته مع 
 وال امّيُچوْسو ڤَشوَك ِد و موني ناَرَد كبار مثل ْزْبَرْهَمتْشارۤي  عليها لما أثنىاً دنيوياً غرامۤيْزوپُچالـ مع كِْرشَْنلو كانت تسليات 

 العناية  إلىمن كل شهوة دنيوية فما الذي يدعوهممنزهون تيم كبار أمثالهم .  ثناء جماًڤَاَس ِدڤْۤي و ڤَأودَّْهالحكماء المحررين مثل 
 . لو كان شهوة دنيويةكِْرشَْن-راْدها بغرام

تسليات هي  ۤيْزوپُچالـ مع كِْرشَْنن آخر على أن تسليات هذا برها.  كن بأبدان روحيةۤيْزوپُچالـ أن جميع ْبهاَچڤَتَْمشْرۤيَمْد نستفيد من 
عدد . البدر من فصل الخريف في ليلة َنڤَِرنْداڤْنايه في على عندما عزف  في أبدانهن الروحية كِْرشَْن  الىۤيْزوپُچالـهرعت . علية

 ۤيْزوپُچالـلكن تنضم بعض . ة في العالم الماديكشف تسلياته العليكلما  وتصحبنه كِْرشَْن كن مالزمات أزليات لـۤيْزوپُچالـكبير من 
 ۤيْزوپُچالـ مقام  إلىبلغن التصفية من جميع الشوائب المادية وارتقين. المادي في هذا العالم كِْرشَْن تسليات إلىمن منزلة البشر 

 اللواتي بدأن ۤيْزوپُچالـجميع ):"زكتاب العزي ( ْپَرْبهوپاَدشْرۤيليوضح . عشيق بوجه كِْرشَْنالمحررات األزليات بفضل دوام ذكر 
جميع .  اللواتي توسعن بقدرة مسرتهۤيْزوپُچالـ منزلة  إلىتخطين الحالتين وتصفين وارتقين كِْرشَْنبالتأمل في البدن العلي لـ

ت بعضهن أبدانهن بمشاعر العشق تطهرن بالكلية من كل ردود الطبيعة المادية وفارق كِْرشَْن اللواتي جمعن عقولهن على ۤيْزوپُچالـ
شْرۤيَمْد  في تعليقه على ْرتي طْهاكوَرڤَاناتَْهى تْشَكَْرڤيشْڤ شْرۤيليوضح  ."المادية التي تطورت تحت سلطان الشواكل المادية الثالثة

 .لروحي بالكليةهنا ال تعني الموت بل التصفية من جميع الشوائب المادية وتحقيق البدن ا" مفارقة البدن المادي" أن عبارة ْبهاَچڤَتَْم
 تحقيق ۤيْزوپُچالـكيف استطاعت :"فسأل، اللۤي-راَس بتالوة تسليات ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِدعندما بدأ  تْكْشيرۤيَپ َمهاَرَجطرأ شك عند 

حتى وإن  تصفي اإلنسان من جميع الرغبات المادية كِْرشَْن صحبة  أنُچوْسوامّي ڤَشوَك ِداجاب ". النجاة بمجرد ذكر عشيق؟
 حقق النجاة مع أنه كان غارقاً بذكر پاَلشيشوهو شخصية اهللا العزيز وحتى شخص مثل .  كن مدفوعات بالشهوةۤيْزوپُچالـأن  حسب
 :)العزيز ( ْپَرْبهوپاَدشْرۤيليوضح .  بدافع الحسدكِْرشَْن

 يغرق َهري الرب صوبداقة ة أو الصالالشخصيمن يوجه شهوته أو غضبه أو خوفه أو حنانه أو مشاعر الوحدة النتيجة أن كل "
 ."يضمن نجاته من الشوائب المادية حتماً وفي ذكره
 بشهوة لكن كِْرشَْنقاربت .  جنسياًكِْرشَْن إلى اتصفية من الشوائب المادية حتى وإن كان انجذابهال هي مثال على كوْبجاالعاهرة 

 كِْرشَْن نحو ۤيْزوپُچالـوصف مشاعر عند ) كاَم(كلمة شهوة رغم استعمال . كِْرشَْن لـالقدمين اللوتسيتينارتفعت شهوتها عند شم 
. محالمن الكان المادي  زوجاً لكن زواجه بهذا العدد الكبير على الصعيد كِْرشَْن ۤيْزوپُچالـأرادت . لكنها عاطفة علية في حالتهن

حافظن على حبهن لكنهن ) راَس مع أن بعضهن كن دون زواج في وقت رقصة( أزواجاً اعتياديين ۤيْزوپُچالـلذلك، تزوجت 



لكن عالقة المتزوجة بعشيق هي أرفع عالقة يمكن اقامتها مع ). َرَس-ياپاَركۤي (اً تدعى عشقۤيْزوپُچ بالـكِْرشَْنلذلك، صلة . كِْرشَْنلـ
هو المادي هذا العالم :"عزيز في كتاب ال ْپَرْبهوپاَدشْرۤيليوضح . عالقة بغيضة في العالم المادي مع أنها  في الملكوت الروحيكِْرشَْن

 في هذا َرَس-ياَپَركۤيكذا، انعكاس ظل . ظل العالم الروحي مثل الظالل المنعكسة على سطح الماء حيث تشاهد رأس الشجرة أسفلها
التمتع بصلة .  العليةَرَس-ياَپَركۤي ليس سوى ظل صلة ۤيْزوپُچالـمع  كِْرشَْن لـراَس رقصة  اإلنسانلذلك، تقليد. العالم بغيض جداً

 حتى في األحالم أو التخيالت َرَس-ياَپَركۤي عن تقليد  اإلنسان نهيْبهاَچڤَتَْمشْرۤيَمْد جاء في . محالالمادي  العلية في العالم َرَس-ياَپَركۤي
 ."وكل من يفعل ذلك انما يشرب السم الزعاف

شْرۤيَمْد يتنبأ . أقل خلل للمتعة الجنسيةحدوث عند يبحث الفرد عن شريك جديد . الدنيوي هي أنه غرام زائلسمة أخرى للغرام 
لكن .  غير وسيتداعى حالما تنقطع تلك المتعةال درجة أنه سيصبح زواج متعة  إلى سينحدركَلي بأن الزواج في عصر ْبهاَچڤَتَْم

 . الفردهاحالما ينهض ثابتة ودائمة التجدد كِْرشَْنستبقى الصلة الودية بـ
 عندما يشاء المتعة وليس ۤيْزوپُچالـسوى  كِْرشَْنيعاشر ال ). شَكْتي-ْهالدينّي( ضمن قدرة المتعة الباطنة شَْنكِْر لـۤيْزوپُچالـحب 

 مع كِْرشَْنتوجد متعة ال تحد وال تنتهي في تبادل . ۤيْزوپُچهذه داللة أخرى على المقام الروحي العلي للـ. نساء العالم المادي
 .عقبها ورطات مؤلمة وثواب عملالتي تهذه المتعة بائنة عن الشهوات الجنسية سريعة الشبع و. تيشَكْ-ْهالدينّي خالل ۤيْزوپُچالـ

 على اعتباره  اإلنسان مسلكاً اعتيادياً يحملكِْرشَْن عن سبب سلوك ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد السؤال على كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَجطرح 
 بأن ڤَشوَك ِداجاب . راَس اثناء رقصة ۤيْزوپُچالـ وكِْرشَْنلطبيعة الروحية لغرام  لُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد حتى بعد توضيح الاخالقياً
 تعاليمه كِْرشَْنيتخطى الرب . هذا مصداق عظمته. العلي عن جميع المبادئ االجتماعية والدينية) َرَپَرِمشْڤَ( هو السيد المطلق كِْرشَْن

يمكن . ُچوڤَْرْدَهَنتقليد خلق الكون أو رفع جبل على  ألنه ال يقوى راَس رقصة ال يجوز لإلنسان تقليد. أحياناً بوصفه السيد المطلق
 .ۤيْزوپُچالـ وكِْرشَْنقراءة الفصل الثاني والثالثين من كتاب العزيز لتجلية جميع الشكوك بصدد 

 ٢٤ سۤوتَْر
  ڤَْمسوكْهيتْ-سوكَْهى-ڤَ تَْسميْمْس تَتْناْستى ِا

 المفردات
 .يجد سعادة—ڤَْمسوكْهيتْ ؛في السعادة—سوكَْهى ؛)الرب(له —تَتْ ؛فيها--يْنتَْسم ؛لقعلبا--ڤَِا ؛ال يوجد—نَـ

 الترجمة
 .تتيم الكاذبال هذا مثل في المتيم لذته مقتصرة على ملذة اهللا يجد ال

 التفسير
 ):١٦٥\٤آدي . ت.ت (يراَجڤَن داَس كَشْكْر شْرۤيليكتب .  تباين الشهوة والحب إلىسبقت االشارة

 تاِرى َبلي كاَم-ڤانْتْشْها-تيْپرۤي-ِمنْْدريياأتْ
 ْپَرَم ناَمإتّْشّْها ْدَهِرى -تْريْپرۤي-كِْرشِْننْْدرييا

 انْتْيا. ت.ت( جاء في .")ْپِرَم ( هي حبِرشَْنكْ لكن الرغبة بترضية حواس الرب )كاَم (رغبة الفرد بترضية حواسه هي شهوة"
٥٢\٢٠:( 

 ألن سعادته غاية حياتي لكن ان كان يشعر بسعادة كبيرة في التسبب ِرشَْنكْأطلب سوى سعادة  ال .ةالشخصيمعاناتي ال أمانع "
 ومع  شخصيةهن الت متع إلىْزۤيپوُچال تميل الـ):"١٨٩-١٨٨\٤آدي . ت.ت (كَڤيراَج كتب ي."دتيابشقائي فذلك الشقاء هو خير سع

 ."ِرشَْنكْبهجة حبيبهن بكمن ت ْزۤيپوُچبهجة الـأن  ذإ  لهذا التناقضداًوال أجد سوى حال واح .بالفعل وهذا تناقض. تزداد متعتهن ذلك
الذي عانى الكثير من العذاب رفض  َمهاَرَج ْپَرْهالَد. ه رائداتۤيْزوپُچالـمع أن  يشاركون هذا الحب االيثاري للرب ڤَْزڤايشْنَالـجميع 
ال . نت سيدي الباقيأخادمك الخالي من االغراض و أنا ربي،):"٦\١٠\٧. ب.ش( بالقول تهأمنيتحقيق ِدڤَ َهى سيْمنِْر الرب عرض

 ".خرى لناأال صلة . سيدي البديهي وأنا خادمك البديهي أنت .حاجة ألن نكون سوى سيد وخادم
وف  ألورّيپ ِڤنْْدَرماْدَهسار .  بمزاج مثيلپاَلُچومجاهدات صعبة بحمل خشب الصندل من أجل معبوده  ورّيپ ِڤنْْدَرماْدَهقضى 

 ِڤنْْدَرماْدَه يصف تْشايتَنْياقال المولى . والحراسقطاع الطرق األميال عبر المناطق التي كانت تحت سلطة المسلمين ويكثر فيها 
 ال يبالي التيم بالمتاعب أو العوائق الشخصية بل يطلب .هذه هي العاقبة الطبيعية للحب الشديد هللا):"١٨٦\٤ َمْدْهيا. ت.ت (ورّيپ

 ."في كل الظروف اهللا العزيزخدمة شخصية 



يوضح .  حتى وإن تطلبت مجاهدات قاسيةكِْرشَْنيشعرون بالسعادة الغامرة عند خدمة ، ۤيْزوپُچالـعلى غرار جميع التيم األصفياء 
العوائق الشخصية بل  ال يبالي التيم بالمتاعب أو .هذه هي العاقبة الطبيعية للحب الشديد هللا"):١٨٦\٤ َمْدْهيا. ت.ت ( ْپَرْبهوپاَدشْرۤيل

 ."في كل الظروف يطلب خدمة شخصية اهللا العزيز
 فهم حب  اإلنسان بحب خالص سوى مرضاته؟ يجب علىكِْرشَْن الرب  إلى التيم الذي يتوجهيطلبال لماذا :"في وسعنا أن نسأل

تخاطر األم لحماية . األم طفلهاحب مثل المادي يوجد وميض من هذا الحب حتى في العالم . ن أراد فهم هذا السؤال امثيل شخصياً
بالمنطق بل تجريبه بقلب ال يمكن ألحد تحليل هذا الحب . لحب الخالص سوى بالصلة مع شخصية اهللا العزيزال وجود لذريتها لكن 

 .صفي
 ْبهاَچڤَتَْمرۤيَمْد شْ في ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِديوضح . قوة الدفع الخفية وراء التيم والحقيقة أنه ذات كل ذات هي كِْرشَْنجاذبية 

 ازداد حب آباء الفتيان والعجول لذراريهم. َنڤَِرنْداڤْ جميع العجول والبقارين الفتيان في  إلىكِْرشَْنتوسع رواية بعد ) ٥٧\١٤\١٠(
 حب اآلباء اد شدةيسبب ازد ما هو:"عجازية االعند سماع هذه التسلية كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَجسأل .  على هذا النحوكِْرشَْنعند توسع 

 كِْرشَْن بأن ڤَشوَك ِداجاب .  ولماذا أصبح حب البقر للعجول أشد من حبها لعجولها؟كِْرشَْن من حبهم لذراريهم عند توسع كِْرشَْنلـ
 ند توسعه إلى العجولع  ذريتهم إلى من حنانهمكِْرشَْن امتدادات  إلىلذلك، شعر اآلباء بحنان أكبر). َپَرماتْما(ذات جميع الذوات 

 .بكالم آخر، الحب العام جزء من ذكر اهللا. كِْرشَْنيحقق الفرد حبه لجميع األحياء خالل حب  .َنڤَِرنْداڤْوالفتيان في 
 ٢٥ سۤوتَْر

  پي أْدهيكَتَراأِچْبْهيُّو يُّو-اَنْچۤي-سا تو كَْرَم
 المفردات

 .فائق--أْدهيكَتَرا ؛بالقعل--پيٱ ؛التأمل الباطني—اهِچْبْهييُّو ؛العلم الظني—اَنْچۤي ؛العمل لألجر—كَْرَم ؛لكن--تو ؛فيها--سا

 الترجمة
 .والنظر الفلسفي والتأمل الباطني بكثيرالصالح تفوق العمل  ،تتيمية الصفيةال الخدمةفي المقابل، 

 التفسير
 الرب  هنا أن تيمناَرَديؤكد . ْبَهكْتي راَپ بأرفع مثال َنڤَِرنْداڤْ ۤيْزوپُچبعد وصف  بصورة عامة اچيُّو ْبَهكْتي اآلن إلى موني ناَرَديلتفت 

 سبب  إلىنهتديكيف . ِڤديالـ يمثل عبقرية العلم ْزْبَهكْتَ و يُّوچۤيْز و ۤيْزانۤيْچ و كَْرمۤيْز  إلىتصنيف البشر. ِڤَدْزالـفوق سائر أتباع 
 . على سائر النشاطات الممكنةْبَهكْتيفوقية 
 ابتغاء الثواب ِڤديةالـ والحدود األحكاممة لكنها غالباً ما تعني العمل المنجز بمقتضى  مطلق عمل بصورة عا إلى تشيركَْرَمكلمة 

المادي  سوى بالنفع كَْرمۤيْزال يعنى . تمتاز بالمفهوم الدينيمع أنها  مادية كَْرَملذلك، . )ِڤَدْزالـ تعني العمل الذي تحظره ڤيكَْرَمكلمة (
 هو ثوابها كَْرَمعيب .  كواكب الجنان في العمر الالحق إلىذا العمر كما يطلبون االرتقاءمثل المال والملذات الحسية والشهوة في ه
 .لذلك، العمل الصالح أو العمل الفاسد يرهن عامله في دوامة التناسخ. آخر مادي الذي يجبر عاملها على الرجوع في بدن

 فالسفة ومتأملون غالباً ال يعنون ۤيْزانۤيْچ. ويبدأ بتحري حقيقة أعلى كَْرَم عيوب ّيۤيانْچيرى الـ.  تنمية العلم إلى تشيرْچۤياَنكلمة 
 خالل ْچۤياَن بفضل تنمية  األزليْبَرْهَمْن حد العلم الروحي المتمثل بادراك  إلى الوصولّيۤيانْچيستطيع . بالعلم للعلمواب بل الثطلب ب

 دون المتابعة وفهم صلته بشخصية اهللا  في دوامة التناسخسجون المكَْرمّييواجه فشل  ه لكن أو التأملِڤديةالـ شاْستَْرْزالـدراسة 
 الذين التيم جانب  إلىانه أحد قال ربما( ):٣٢\٢\١٠. ب.ش (ۤيْزانۤيْچ قصور  إلى يشيرون،كِْرشَْن  إلىفي دعاء المالئكة. العزيز
 ْبَرْهما المولى قال لهم؟ يحدث ماذا .نجاةال لنيل مختلفة اًمسالك سلكوا ممن همسوا يوجد ،للرب اللوتسيتين القدمين مالذ ونيطلب

 مقام أرفع لنيل شديدة وكفارات رياضات ونيقض الذين التيم سوى فطنة العين، لوتسي ربنا:) السؤال هذا نع جواباً المالئكة وسائر
 ."اللوتسيتين قدميك متقديره لعدم الخيالي فوقيتهم مقام عن ونيسقط. محررين أنفسهم ونيعتبر انهم من الرغم على مشوبة

 من ناسك وأرفعالمن أرفع  ّييُّوچإن الـ"):٤٦\٦. چ.ب (ّيچيُّوالـ كِْرشَْنيصف الرب . اچيُّوالـالفئة الثالثة من الجهد البشري هو 
 مثل اچيُّوـال توجد أشكال مختلفة من ."أْرجوَن يا ،الظروف جميعظل  في اۤييُّوچ كن ،لكلذ. الثواب المادي من طالب أرفعالمنظِّر و
 المبدئية رائجة اليوم بوصفها اچيُّو َهطَْهىأصبحت . اچيُّو ْبَهكْتيو  اچيُّو-اَنْدْهۤي و اچيُّو-راجاو  اچيُّو-أشْطانَْچ و يُّوچا-َهتْطَى

 هي ْبهَچڤَْد چۤيتا من في الفصل السادس كِْرشَْن أو سۤوتَْر-اچيُّو في َپتَنَْجلي الحقيقية كما علمها اچيُّوالـتمارين بدنية ومهدئة لكن 
 غالباً ما ا على مزاولتهةالقادرالفئة القليلة .  بوصفه أصعب من اخضاع الريحأْرجوَننظام ثماني المراحل وصعب المزاولة ورفضه 

سبونها مثل القدرة على السير على الماء أو التمثل في أصغر جسم والتحكم بعقول تالتي يك) سيدّْهيْز( بقوى التصرف يلتهت
 . الخفية غير موصية في هذا العصر لصعوبتها وامتالءها بالمالهي الكثيرةاچيُّوالـطريقة لذلك، . خريناآل



) كَْرَم(عمل الللمثال، .  وليست مالئمة سوى عند بذلها في خدمة الرب العظيماچيُّو و ْچۤياَن و كَْرَملذلك، ال يوصي التيم بنشاطات 
 ):٢٧\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيوصي الرب . خدمة التتيمية عند بذله في ال)اچيُّو-كَْرَم(يصبح 

 اتْي يَدداسي شُهواْج جوي ياْد َأشْـناسي يـٰشُرواتْ كَي
 ـْم َأْرَپـنَٰ-ـڤَ َمـْد شْٰتَـتْ كورو ايكاونِْتـي اسياتْ تَـَپـْسـي

 ." ليقدمهات ان ترتاضها، يجب التي رياضاته وكل البته وأ تقدمهكل ما تأكله وكل ما كل ما تفعله و ،كونْتّييا ابن "
 والفهم أنه شخصية اهللا العزيزلكن كمال العلم هو التسليم ل. على التيمباعتبار فوقيتهم ) ْچۤياَن( تنمية العلم  إلىالمتفرغونيستكبر 

 ):١٩\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيقول .  ويتنزه عن التخميناچيُّو-ْچۤياَن علمه الوجود وعندها يصبح
 ْپـَرَپـْدياِتى ْمـڤاْن ماْچۤيانَ  َجـنْـَمـناْم َأنِْتىْمناَبهۤو

  دوْرلَـْبـَهـه-تْما سو اَسـ َمـه ڤاسوِدڤَـه َسـْرڤَـْم إتي
 النفس المجيدةهذه  مثل.  وكل وجودأنني علّة كل العلل عالماً ،يلحكيم الحقيقي ال يسلم ،من الوالدات والموتطويلة  سلسلة بعد"

 ."نادرة الوجود
 ):٤٧\٦ (اچيُّوالـأرفع مراتب هي  كِْرشَْن أن غيبوبة ذكر ْبهَچڤَْد چۤيتا في ختام الفصل السادس من أْرجوَن  إلىكِْرشَْنكذا، يقول 

 آتْـَمنا - نانْتَْرِتـَچ - َمـْد ْماَسـْرِڤـٰشي ناْم َأپــوچييُّ
  َمـتَـهُموـتَـيوكْتََسـ ِمى  ْم مايُّـوشْـَردّْهاڤاْن ْبَهـَجـِتى 

رفع من جميع أو يُّوچاالـ في قرب صلة بيأ هو، علية الي خدمة ودية ؤدييو عميق يمانبإضمنياً الذي يذكرني  ،وچّييُّالـإن "
 ."يُّوچۤيينالـ

 ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنهي خالصة تعاليم  ْبَهكْتي َپرالكن . كِْرشَْن متوافقة مع ذكر اچيُّو و ْچۤياَن و كَْرَملذلك، يمكن أن تصبح 
)٦٦\١٨:( 

  نَـَمـْسكوروْم ماۤياجۤي - َمـْد تُوْبَهكْـ - َمـنا ْبَهـڤَ َمـْد - َمـْن
 ِمىي سٱ وـيُّيـرجاِن ْپيْپـَرت  ِتىْمايَسـتْـي سِاڤايشْياماْم 

  ڤْـَرَجْمـ شَـَرنَْٰمماْم ِاكَ اياْجيتْـيْدْهْرماْن َپـر - َسـْرڤَ
 ـهتْـشَوـشما ي امۤيشْٰـىيكْشَٰـُمو يُّوپاِپـْبْه -  َسـْرڤَْم تْـڤاْمَأَهـ

اعرض عن كل  .غالي صديقي الألنكاعدك بذلك . محالة ال لي اتأتي سوف هكذاو. وبايعني ياعبدن. تتيم بحبيو دوماً اذكرني"
 ."تخف ال. ك من كل ذنوبكوف احررس. يضروب الدين واقتصر على التسليم ل

 .ْبَهكْتي هنا بفوقية ناَرَد كالم ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنبذلك، يؤكد الرب 
 ٢٦ سۤوتَْر

  ڤاتَْپتْرۤو-ْپَهَل
 المفردات

 .ألنه بصورة—ڤاتَْپتْرۤو ؛للثمرة--ْپَهَل

 الترجمة
 .مسعىكل  هي ثمرة ْبَهكْتي، ذلك مع

 التفسير
 َمْدْهيا (شَريتاْمِرتَتْشايتَنْيا تْ في تْشايتَنْيايقول المولى .  غاية فحسب بل هي قوام النفس إلىسيلة تقود ليست وْبَهكْتي
ضرب .  هي الغاية والوسيلةْبَهكْتي ).داَس-َر نيتْياكِْرشِْن-َپ َهياڤَرۤو ْسَرِڤجۤي( هي قوام النفس كِْرشَْن  إلىالخدمة األزلية"):١٠٨\٢٠

حتى نشاطات التيم لذلك، . چو بعد أن تينعقبل نضجها وتبقى مانچو هي مانچو  المان.چو لتوضيح ذلك مثل المانَد ْپَرْبهوپاشْرۤيل
 .ْبَهكْتي دون بذلها في كِْرشَْن ليست مسرة لـاچيُّو و ْچۤياَن و كَْرَملكن نشاطات . كِْرشَْنالمبتدئ ضمن نطاق حب اهللا ومسرة لـ

 النزعة إلىتستند  اچيُّو ْبَهكْتيلكن .  استهالل نشاطات تتيم الفردعند ود التي يرسمها السيد الروحي والحداألحكاميكون التشديد على 
 :)رحيق التتيم( ذلك  ْپَرْبهوپاَدشْرۤيليوضح . حتى عند تلك الدرجة الكامنة للفرد

للمثال، يتعلم الطفل . مصطنع أمر يةالتطبيق يعني بذل كل من العقل والحواس في الخدمة العملية، وال يستهدف هذا الشاغل تنم"
كذا، الخدمة التتيمية .  بل ان قدرة المشي كامنة في الطفل ويمكنه المشي ببعض الممارسةالمشي، وهذا المشي ليس مصطنعاً



جميع حاضر في هذا الوعي ذن،  ا.ذ يسجد البدائيون للمظاهر الطبيعية الرائعة ويفهمون وجود قدرة عظيمة وراءها اغريزية
 ." في المشوبين بالمادةوإن كان كامناً بعد تصفيته  كِْرشَْنويسمى ذكرألحياء ا

 ٢٧ سۤوتَْر
  ڤاتْشْ تْشَْپريياتْ-ڤاْد داينْياِڤشيتْْد-پى أْبهيمانياۤيڤََرْسإشْ

 المفردات
 .و--تْشَ ؛يحب--ڤاتْْپريياتْ ؛لتواضعا--داينْيا ؛ألنه يبغض—ڤاتِْڤشيتْْد ؛للمستكبرين--أْبهيماني ؛أيضاً--پىا ؛للرب العظيم—ياْس أڤََرإشْ

 الترجمة
 .اهللا يبغض المتكبر ويحب الخنوع ذلك، على عالوة

 التفسير
المراد أن التيم ال يفعل سوى ما يرضي . عتياديليس التواضع االالتواضع أمام الرب العظيم و هو عليه هنا ناَرَدالتواضع الذي يثني 

العالمات الستة للنفس المسلمة وكل عالمة منها تتعلق ) ٤١٧\١١ ڤيالَس-ْبَهكْتي-َهري( كتاب  فيوْسوامّيُچ َسناتََنيصف . كِْرشَْن
 :بالتواضع أمام الرب

 ْرَجنَْملْياْسيا ڤَْپراتيكۤوَپه كَلْياْسيا َسنّلْآنوكۤو
 ڤََرنَْم تَتْهاِڤى ْپتِْرتُْچوڤاُسو تي ڤيشَْركْشيشْياتۤي

 َچتيهشََرنا-ڤيْدها-َپنْيى شَذْكاْر-ڤَنيكِْش-آتَْم
 -٣.  رفض األشياء غير المناسبة للخدمة التتيمية-٢.  قبول األشياء المناسبة للخدمة التتيمية-١: كِْرشَْنوجوه التسليم التام لـ

 عدم وجود مصلحة منفصلة عن مصلحة -٥.  الشعور باالعتماد على رحمة الرب للحفظ بالكلية-٤. يمان الراسخ بحماية الرباال
 .لشعور الدائم باالنقياد والتواضع أمام الرب ا-٦الرب و 

في الواقع، يحب الرب أن يظهر . الستكبار تفضيله لكِْرشَْنسيتكبر التيم اذا أعلن الرب .  يسر من التواضعكِْرشَْنالتيم متواضع ألن 
 ويتحدونه كِْرشَْنالرب، أنهم يعادلون  قدرة اماۤيَچيُّوبنفوذ يحسب البقارون الصبيان . خالنه نوع من الكبرياء العلي وتحديه أحياناً

هذه أمثلة . راْدهارانّي َمتّيشرۤي أو ياشُودا توبيخ األم كِْرشَْنكذا، يحب ".  هي عظمتك؟نأي:"سيقفز أحدهم على كتفيه ويقول. أحياناً
 .كِْرشَْنال تسر كبرياء الفرد بذاته ومنجزاته  - يبحث أمراً مبدئياًناَرَد لكن ْبَهكْتي ْپَرَمر في استكباالعلى 

كل ما نقتنيه من قوة ومال وجمال وشهرة أو علم ال تستحق . الرب العظيمملك  هيجب على كل فرد االعتراف بأن كل ما يقتني
 رحمته وليست فتلك في الخدمة التتيمية، كِْرشَْنحتى عندما نتلقى حظوة أننا يتعين علينا العلم . الكبرياء ألنها مستعارة من الرب

 .راَس كما حصل في بداية رقصة ه تيمهعندما يظهر الكبرياء شخصياً كِْرشَْنيسحق . عظمتنا
الذي  كِْرشَْن أراد الرب .وتخيلت كل واحدة منهن انها خير نساء األرض كِْرشَْنبالفخر لتلقي انتباه خاص من  ْزۤيپوُچالـشعرت 
من  فوراً اءختف باال من رحمته عليهناًظهر مزيداوع معه شخصياً بالتمتحظهن السعيد الذي سببه  ْزۤيپوُچزهو الـرفع  ڤَِكشَ يسمى

 .بالكلية كِْرشَْنالمكان بالكشف عن عز االستغناء الذي يؤكد عدم تعلق 
 ذات مرة، أصبح. كِْرشَْن أحياناً وينسون عظمة إنْْدَر و ْبَرْهمايستكبر المالئكة مثل .  االغترار مع ازدياد سلطته إلىيزداد الفرد ميال

 ُچوڤَْرْدَهَن برفع جبل ْزاسۤيب-ْبَرَج حمى كِْرشَْن من المطر لكن  باسقاط سيلَنڤَِرنْداڤْ معاقبة أهالي  إلى وسعىكِْرشَْن حاسداً لـإنْْدَر
 .كِْرشَْن ذنبه واستعطف إنْْدَرفاستدرك 

حسبت أنك تريد .  إلستكباري بجاهي الزائفۤياياْچ-إنْْدَرربي الحبيب، حسبت أنك اهنتني بعدم السماح للبقارين بإقامة :"إنْْدَرقال 
أستطيع الفهم اآلن . لذلك، تعديت على مقامك. ْرْدَهَنوڤَُچحسبتك تسلب نصيبي بأسم قربان . التمتع بالتقدمات التي كانت مقصودة لي

 .أنك شخصية اهللا برحمتك وأنك علي عن جميع الشواكل المادية
 ):٣ شيكْشاشْطََك، ٣١\١٧آدي . ت.ت(يدعو .  تسبيح االسم القدوس إلى للطامحاًوري التواضع ضرتْشايتَنْيااعتبر المولى 

 ڤَ َسهيشْنوناتِْشَن تَُروْر إنۤي-پي سوتِْرناْد أ
 ياه َسدا َهريهنۤيْرتَِدَن كۤي-أمانينا ماَن

 اآلخرين هو  إلىحترام اال لتقديمستعداد االكل من يعتقد انه أدنى من عود القش ويفوق الشجرة صبراً وال يتوقع التكريم بل دائم"
يزداد .  يقدم التيم احترامه ليس للرب العظيم وممثله فحسب بل لجميع األحياء أيضاً".القادر على تسبيح االسم القدوس بسهولة دوماً

شايتَنْيا تْء في  جا.كِْرشَْنيرى الجميع سواه خدم الرب ) ڤََچْبها-َمها(التيم العظيم . تواضع الفرد مع ازدياد تقدمه الروحي



األشخاص فأنه منزه من الكبرياء ويقدم كل االحترام للجميع لدرايته بأنهم مقر أجّل  ڤَڤايشْنَالـمع أن ):"٢٥\٢٠ انْتْيا (شَريتاْمِرتَتْ
 ".كِْرشَْن

هذا مؤكد في . بعد) نَْرتَْهْزأ(تصفيته من النجاسات عدم اكتمال  مميز فذلك يعني ڤَڤايشْنَإذا استكبر التيم عند نقطة ما باعتبار نفسه 
حيثما توجد صلة حب اهللا فعالمتها المالزمة هي ان التيم ال يعتبر نفسه من عداد التيم بل يعتقد ):"٢٨\٢٠ انْتْيا (شَريتاْمِرتَتْشايتَنْيا تْ

 ."ِرشَْنكْْلـدوماً انه ال يملك حتى قطرة واحدة من الحب 
 كِْرشَْنال يقوى أحد على التقدم دون مرضاة الرب . ضع مع أن جميع المستعلين يطمحون إليهاة التوا خير وسيلة لتنمياچيُّو-ْبَهكْتي

 كل من يزاول سائر السبل يعتقد أن تقدمه عائدلذلك، .  بتنمية التواضعاچيُّو و ْچۤياَن و كَْرَم ال تعنى بينما اچيُّو ْبَهكْتيفي بالتواضع 
 أنه يكتسب العلم بدراسته الشاقة وقد يحسب ّيۤيانْچ يجمع المال باجتهاده ويحسب  أنهكَْرمّيقد يحسب .  مجهوده الشخصيإلى
في المقابل، يعلم التيم الصفي أن البهجة .  أنه ظفر بقوى التصرف الخفية بفضل السنوات الطويلة التي قضاها بالمجاهدةّيچيُّوالـ

 تواضعه  إلىلذلك، ال يدري سوى التيم أن تقدمه مستند. ظيم رحمة الرب الع إلىالتي يشعر بها في مجرى خدمته التتيمية عائدة
 .االغترار والتتيم معاًال يتوافق . كِْرشَْنأمام 

كذا، أظهر المولى .  وباركه من عدة وجوهْپَرڤيسوداما للمثال، كان شديد السرور من مسلك .  التواضع إلى ينجذبكِْرشَْنالرب 
 من تْشايتَنْيا المولى لم يسر لكن.  باحترام وحب كبيرينڤَْزڤايشْنَالـ الذي عبد جميع ليداَسكا رحمة خاصة على تيم يدعى تْشايتَنْيا

 .ڤَالْبَهى ْبَهطَّرفعة علم المستكبر 
 ال يمنع حبه عن كِْرشَْنالرب . كِْرشَْنانحياز دل على  هنا بأن الرب العظيم يسر من المتواضع ويستاء من المتكبر، ال يناَرَد كالم

تشرق الشمس .  نحن الذين نمنع حبنا عنه بدافع الكبرياء والجهل مما يجردنا من أهلية تجربة حضوره وتبادل الحب معهأحد بل
 ْبهاَچڤَتَْمشْرۤيَمْد  يصفها في َمهاَرَج ْپَرْهالَدالتيم الكبير .  نفسها من نورهاحياء لكن مخلوقات مثل البومة تخبئلنفع جميع األ

)٢٧\٩\٧:( 
. ن اعتبار االعلى واالدنى على نقيض النفوس المهيأةء والمناسب وغير المناسب لتنزهك متفرق بين االصدقاء واالعداال  أنت ربي،

 .تقدم بركاتك حسب مستوى خدمة الفرد تماماً كما تقدم الشجرة الثمار حسب رغبة الفرد وال تميز بين أعلى وأدنى أنت مع ذلك،
 ٢٨ سۤوتَْر

  اْدَهنَْم إتى ِاِكىڤَ سانَْم ِاْچۤيا تَْسۤي
 المفردات

 .بعض--ِاِكى ؛بذلك--إتى ؛سبل--ساْدَهنَْم ؛وحده--ڤَِا ؛علم--انَْمْچۤي ؛)ْبَهكْتي(لها —تَْسياياه

 الترجمة
 .أن العلم هو سبيل تنمية التتيم بعضيقول ال

 التفسير
 العلم؟ اكتساب العلم يلعب  إلىْبَهكْتيهل تستند .  الالحقةسۤوتَْرـ والسۤوتَْرفي هذه الـ ْبَهكْتي الصلة القائمة بين العلم و ناَرَديبحث 

 كِْرشَْنيصبح .  ألنه يتكلم بالمام لكن عمله نقيض ذلكأْرجوَن صديقه كِْرشَْن، يوبخ ْبهَچڤَْد چۤيتافي بداية . كِْرشَْندوراً هاماً في ذكر 
في مجمل   بالعلم الالزم بصدد الخدمة التتيميةأْرجوَن  إلىَنكِْرشْفي الواقع، يدلي .  ويبدأ بتعليمه عن أزلية النفسأْرجوَن چورو

 و وْسوامّيُچ رۤوَپو  َسَرْسڤَتّيْپَركاشانَنَْد  و ڤَْبهاوَم ْبَهطّاتْشاْرياساْر دور المعلم في تسلياته مع تْشايتَنْياكما يتولى المولى . ْبهَچڤَْد چۤيتا
 .وْسوامّيُچ َسناتََن

لذلك، من الواضح . ْبَهكْتي فضل العلم بالنفس واهللا وقدرات اهللا ب هو من مفهوم وحدة الوجود المطلقة بلاَنْچۤي ليس كِْرشَْنالعلم بـ
كيف يمكن ألحد دون علم التيقن من موثوقية :" ذات مرة ْپَرْبهوپاَدشْرۤيلطرح السؤال على . ْبَهكْتيأن العلم يعين الفرد على ممارسة 

.  فكرة ما عن السيد الروحي قبل التيقن من هوية السيد الروحي الثقة إلى أن الفرد يحتاجهوپاَد ْپَرْبشْرۤيلاجاب ". سيد روحي؟
من يريد المفروض بو.  بماهية الذهب وسوق الذهب وإال سيخدع بسهولةامهلمإطلب شراء الذهب المفروض بمن يبأن ضرب مثل 

كتب . ْبَهكْتيلذلك، العلم من أهم مستلزمات .  شاكل ذلك مختلف الجامعات وشروط الدخول ومايةهلأدخول الكلية التقصي عن 
الدين دون فلسفة مجرد عاطفة أو تعصب بينما الفلسفة دون دين :"ْبهَچڤَْد چۤيتا بهدف نشر العلم العلي كما كتب في  ْپَرْبهوپاَدشْرۤيل

 قادر على هداية كِْرشَْن.  بالخدمة التتيميةليس ضرورة مطلقة فيما يتعلقلكنه مع ذلك، على الرغم من أهمية العلم ". مجرد تخمين
 ):٧\٢\١ (ْبهاَچڤَتَْمشْرۤيَمْد  في وْسوامّيُچتَ سۤويعلن . أي كان بغض النظر عن علمه

 ْپَريُّوجيتَهه يوَچ-ْبَهكْتيڤَتي َچْبَهڤَاسوِدڤ



  تْشَ ياْد أهايتوكَْمْمْچۤيانَ ْچياْمڤايراَجنَياِتى آشو 
 ".كِْرشَْن شْرّي شخصية اهللا  إلىعلياً وتجرداً عن العالم عن طريق قضاء الخدمة التتيميةيكتسب الفرد فوراً علماً "

 ٢٩ سۤوتَْر
  ڤَْم إتى ِاِكىاشَْرياتْأنْيُّونْۤي

 المفردات
 .بعض--ِاِكى ؛بذلك--إتي ؛اعتماد--ڤَْماشَْرياتْ ؛متبادل--أنْيُّونْيا

 الترجمة
 . والعلمْبَهكْتي ترابط اآلخرون رىي

 رالتفسي
 أو أنهما ْچۤياَن بائنة عن ْبَهكْتييعتقد بعض المالحظين أن . التآلف الروحي لكل من العلم والتتيم على ِڤدانْتَ-ْبَهكْتيتدل عبارة 

 دانْتَِڤلكن دراسة . شَنْكََر تعليق  إلى المستندةسۤوتَْردانْتَ ِڤ حكر عليهم خالل دراسة ْچۤياَن أن ڤايتَأْدأتباع مذهب يزعم . نقيضان
 كما أنها ْبَهكْتيوهي موسوعة  ْبهاَچڤَتَْمشْرۤيَمْد  الذي نظم ڤَاَس ِدڤْۤي شْرۤيل هو سۤوتَْردانْتَ ِڤمؤلف . اچيُّو ْبَهكْتي ال تنقض سۤوتَْر

دانْتَ ِڤبوا تعليقاتهم على  كتشََناْبهۤوڤيْدۤي ڤََبَل ِد و ڤََمْدْه و رامانوَج أمثال اْزآتْشاْري ڤَڤايشْنَ. سۤوتَْردانْتَ ِڤتعليقه الشخصي على 
 وسائر األسفار سۤوتَْردانْتَ ِڤ ڤَڤايشْنَالـدراسة ب دانْتَِڤ-ْبَهكْتييصبح الفرد لذلك، .  مع الخدمة التتيميةدانْتَِڤوأثبتوا توافق  سۤوتَْر
 .غاء فهم أمجاد الرب العظيمت ابِڤديةالـ

 على درجة اً جميعاْزآتْشاْري ڤَڤايشْنَكان . على وجه الخصوص رضة الذي يواجه حجج معاكِْرشَْنالعلم مطلوب عند داعية ذكر 
كبيرة من العلم باللغة السنسكريتية والفلسفة والمنطق لكن لم يكن أحد منهم من أهل التخمين مثل االكاديميين أو علماء مذهب 

جميع ب وفي قلقائم  أنا ):١٥\١٥ (ْبهَچڤَْد چۤيتا  فيكِْرشَْن شْرّييقول . ِڤَدْزالـ ة زبدكِْرشَْنكانوا على دراية بأن . الالشخصية
ِڤدايشْ  (ِڤَدْز بالـلماالع وأنا ،ِڤدانْتَمؤلف  أنا ،الحقيقةفي  .ِڤَدْزالـغرض العلم في  أنا .والنسيان والعلم ىصدر الذكرت مني .األحياء
 .)شاَهْمتْڤيْد ِاڤَ  - كْرِْٰد ِڤَد - ِڤدانْتَ رڤايْر َأَهْم ِاڤَ ِڤْديُّوتْشَ َس

 دون تنمية طويلة من كِْرشَْنحب غالباً ما ينشأ . ان لكن القول أنهما يعتمدان على بعضهما البعض فذلك تطرفوافقالعلم والتتيم مت
رحمة  نتيجة )سيدّْهي-پاكِْر( تدعى تنمية التيم العفوية. كِْرشَْن صياداً دموياً بالتتيم الصفي بحب موني ناَرَد مرة، بارك ذات. ْچۤياَن

 .ڤَْزڤايشْنَالـالرب و
. ضهما البعضلى بعإهذا مثل آخر على عدم استناد العلم والتتيم . كِْرشَْنفي تسليات الرب الباقية، علم التيم بالوهية  اماۤيَچيُّوتحجب 

 َچَچْرقال الحكيم .  منوط بمقتضيات ذوقهم التتيميذا وهتارة وينسون ذلك تارة أنه الرب العظيم كِْرشَْنيذكر المالزمون الباقون لـ
 مع ذلك،". ناراياَنستنمو سلطة هذا الطفل وجماله وعظمته على قدم وساق مع شخصية اهللا العزيز :"كِْرشَْناثناء اقامة مراسم تسمية 

ن أكل الطين وأطاعها  ا بفتح فمه لترى ماكِْرشَْن أمرت ياشُوداذات مرة، األم . الصغير معاملة طفلها كِْرشَْن عاملت ياشُودااألم 
 كِْرشَْندعت عندما أدركت أن .  الهيكل الكوني بما فيه الزمان والمكان والكواكب عندما نظرت في فمهياشُوداشاهدت األم . كِْرشَْن

 ):العزيز(لمطلق  السيد اهو
ابني، وأن جميع  كِْرشَْن زوجي وأن نَنَْد َمهاَرَجفتنته الخارجية توهمت أن بأسجد له اجالالً؛  ... لشخصية اهللا العزيزاًاحترامأسجد "

لذلك، . كل هذه األوهام هي نتيجة الفتنة الخارجية هللا. يت تخصني، وأن جميع البقارين من رجال ونساء رعينَنَْد َمهاَرَجممتلكات 
 ."ه كي يحميني على الدواميلإألبتهل 

وفي الحال، . بينما كانت تفكر على هذا النحو الفلسفي الرفيع بالعاطفة المادية ياشُودااألم  فتنته الباطنة إلرباك كِْرشَْننشر الرب 
في  يجلو ويخلو كِْرشَْنالعلم بالوهية  . صدرها مأخوذة بالحنان المادي إلىضمته. هاولد كِْرشَْننسيت كل التخمينات الفلسفية وقبلت 

 . دوماًْبَهكْتيه يبقى في خدمة حاالت مثيلة في تسليات الرب الباقية، لكن
 ٣٠ سۤوتَْر

  كوماَره-ِپتي ْبَرْهَمرۤو-ْپَهَلڤَياْم ْس
 المفردات

 ).ناَرَد (ماْبَرْهابن —كوماَره-ْبَرْهَم ؛بذلك--إتي؛تظهر بصورة ثمرتها—اپرۤو-ْپَهَل ؛بحد ذاته—ڤَياْمْس

 الترجمة



 . هي ثمرتها الذاتيةْبَهكْتي يقول أن ْبَرْهماابن  لكن
 التفسير

. اچيُّو ْبَهكْتي مالزم للنفس ويظهر تلقائياً عند تبني كِْرشَْنبكالم آخر، ذكر .  سواها إلىاآلن أن تغذية التتيم ال تستند برأيه ناَرَد دليي
هذا الذكر هو . كِْرشَْن َهِرىعند تسبيح   ليس اقحاماً مصطنعاً على العقلكِْرشَْنذكر :"اته في احدى محاضر ْپَرْبهوپاَدشْرۤيلقال 

الحسية والعقلية :  على الصعيد الروحي متخطياً جميع مراحل الوعي الدونية أيكِْرشَْن َهِرىتسبيح يبدأ . القدرة األصلية للنفس
 ".والتبينية

 ينفض الغبار عن مرآة العقل وعندها يرى الفرد ذاته كِْرشَْنأن تسبيح االسم القدوس ) ١ (شيكْشاشْطََك في تْشايتَنْيايعلن المولى 
لذلك، التتيم ليس . ل واألنا الزائفة وتكشف التتيم األزليهلذلك، نشاطات التتيم المبدئية ترفع الج. الروحية األصلية مع الرب العظيم
 .ودية األصلية بالربرفع العوائق في وجه الصلة ال تْبَهكْتي-ساْدَهَنوليد شيء سواه بل أن ممارسة 

 آلية السمع  إلىللمثال، انهاض الحنان الكامن أو حب اهللا ال يستند.  عليكِْرشَْنأن ذكر ) ٦\٧\١. ب.ش ( ْپَرْبهوپاَدشْرۤيليقول 
 ليس ملزماً باألعمال الدينية أو التقشف الرب العظيم.  على التيمْبَهكْتيهذا يعني أن الرب ينعم .  الرحمة العلية للرب إلىوالنطق بل

 هو السيد المطلق كِْرشَْن. اچيُّو ْبَهكْتي مرفوضة في ماْمَسَكمۤي-كَْرَمالنظرية التي تعلنها . الذي نقضيه كما لو كانت طاعة آلية للقانون
 أو كَْرَمتلف أقسام المنجزات البشرية مثل  مخ إلىبكالم آخر، تقدم الفرد في الخدمة التتيمية ال يستند. وكذا حال التتيم) ڤَراتْْس(

 أي قسم من هذه األقسام بما فيه  إلىاذا كان الفرد مفتقراً قادر على امداد كل ما هو مطلوب كيف يشاء كِْرشَْنالرب . اچيُّو أو ْچۤياَن
 .التتيم بحد ذاته

 ):٣٧\٦\١. ب.ش (موني ناَرَدل  بصدد وصف تجوااچيُّو ْبَهكْتي تعبير استقاللية  ْپَرْبهوپاَدشْرۤيليورد 
النهج العلي . ، كما انه ليس ملزماً بغرض ما لتجواله وال يقوى أحد على منع حرية حركته)ناَرَد(يمكننا تخيل مدى طالقة حريته "

 طليقة كذا، صحبة التيم. للخدمة التتيمية حر أيضاً بالنمو أو عدم النمو في شخص مخصوص حتى وان أتم كافة المراسم المطلوبة
. وبناء عليه، الحرية هي مدار جميع مجاالت الخدمة التتيمية. يمكن الحد دخولها أو يمنع عن دخولها حتى ولو بذل كل جهد. أيضاً

 ".من المحال قضاء الخدمة التتيمية دون حرية
 عون لتحقيق  إلىالفردية ال تحتاج آتْمالالثبات أن  سۤوتَْرـ الهيتالعب دعاة وحدة الوجود المطلقة أحياناً باحدى النصوص مثل هذ

 يمكن أن تساعدنا على تحقيق الذات لكن يجب ةتدعبمأشياء يقولون أن األسفار واألسياد الروحيين وحتى اهللا ليست سوى . ذاتها
من يم األصفياء  والتشاْستَْرْز-ْبَهكْتيا هو أن ذسوء الفهم ه.  شوكة في بدنه بشوكة أخرى ثم يرمي الشوكتين اإلنسانقلعها كما يقلع

): ١٥\٣ (ْبهَچڤَْد چۤيتا جاء في طبقاً لماكشف قديم لشخصية اهللا العزيز هي  شاْستَْرْزالـفي الحقيقة، . صنائع العالم المادي
نها قديمة  تجلو تارة وتخلو تارة لكِڤديةالـاألسفار ". ناراياَننَفَْس " هي ِڤَدْزالـجاء في موضع آخر أن . ڤَْمَسموْدْبَه-ْبَرْهماكْشََر

تارة ثم يجلون بعد حين لكنهم حاضرون في الملكوت الروحي دوماً المادي كذا، الرب العظيم وصحبه يتجلون في العالم . الوجود
 ):٢٢\٥آدي . ت.ت ( ْپَرْبهوپاَدشْرۤيليوضح . حيث ينشغلون بمنوعات وتسليات ال تحد

لكن توجد شواكل في العالم الروحي لكنها بائنة بالضرورة عادم الصورة  شواكل الماديةاليستخلص فقراء العلم ان المكان الخالي من 
 .كل شيء هناك صفي البقاء وال يحدالمادية ألن شواكل عن ال
ابتداع حديث لخدمة هو  ڤادۤيةاۤيماالـ ووجوهه وتيمه ليسوا زائلين حسب دعوى أهل وحدة الوجود المطلقة بل مذهب كِْرشَْنالرب 

 ):١١٥-١١٤\٧آدي . ت.ت (كَڤيراَجَن داَس شْكْر شْرۤيليكتب . حهأغراض مخصوصة ثم طر
سيفقدون كل تقدم في مجال . مالعين ةۤيدۤياڤاماالـألنه خادم ينفذ أمر الرب لكن من يتبعون فلسفته  ال يالمڤَ شيالمولى  نزيل َشَنْكَر""

ال يوجد ذنب . أكبر ذنب بحق القدمين اللوتسيتين للربنما يرتكب  ا بدن مصنوعڤيشْنومن يعتبر البدن العلي للرب  .العلم الروحي
 ."أكبر بحق شخصية اهللا العزيز

.  مطلق وسيلة دونية إلىهو أن التتيم قديم وموجود بذاته وال يستند" ْبَرْهماابن المولى "يصف نفسه هنا الذي  موني ناَرَدرأي 
 .  عندما تكشف الخدمة التتيمية إليهكالرب) ڤيْچَرَهى  آنَنَْديْدتْش شَْْستْ(أن ذاته صورة البقاء والعلم البهيج التيم المخلص سيحقق 

 ٣٢-٣١ سۤوتَْر
 ڤاتْڤَ ْدِرشْطَتْْبُهوَجناديشو تَتْهاي-ْچِرَهى-راَج

 ڤاتْشْهانْتيْر -َچريتتُوشَه كْشوتْشْ-نَـ ِتَن راَج



 المفردات
--َچريتتُوشَه ؛للملك--راَج ؛بذاك--ِتَن ؛ليس--نَـ ؛لمنظرها—ڤاتْْدِرشْطَتْ ؛وما شاكلها—ڤَاي ىتَتَْه ؛في وجبة طعام—َنْبُهوَج ؛في مقام—ْچِرَهى ؛ملكي--راَج

 .أو--ڤا ؛اشباع--يهشْانْت ؛جوع--كْشو ؛رضى

 الترجمة
سد ي أن يمكن وال قصر، رؤيةبمجرد  ملكالى يرض ال. وهكذا طعام، وجبة، ملكيهذا موضح بأمثلة قصر 

 .طعام بةوج إلى النظربمجرد  جوعه أحد
 التفسير

 أن بعض الفالسفة يحسبون العلم وسيلة تنمية التتيم بينما ناَرَدقال . بهذه األمثلة الدنيويةالفعلية  التيم على فهم تجربة ناَرَديساعدنا 
 التتيم أو  هي أن للتتيم ثمرته الخاصة مما يعني أنناَرَدلكن نتيجة . يقول سواهم أن العلم والتتيم يعتمدان على بعضهما البعض

 .ال يقوى على تبادل مثيل سوى التيم األصفياء.  وسيلة أخرى إلىالتبادل الحميم بين الرب وتيمه ال يستند
 سيد  إلىمن األهمية بمكان االستماع). ْچۤياَنڤي(والعلم الحصولي ) ْچۤياَن(يوضح الفرق بين العلم النظري  ناَرَدالمثل الذي ضربه 

 اذا لم يكن كيف يمكن للسيد الروحي هدايتنا  بأنفسنا لكنْچۤياَنڤيتحقيق سيتعين علينا .  على األخص)ۤياَنْچڤي(روحي لديه علم محقق 
 كِْرشَْن على يد الرب ِڤديالـ المهتدي األول استلم العلم ْبَرْهماللمثال، المولى . ؟ ال يمكن ألحد نقل العلم الخفي سوى من يملكهمحققاً

 . من محقق في السلسلة المريدية فذلك يعني استالمه من محققْبَرْهمامحقق للمولى اذا سمعنا العلم ال. شخصياً
مثل قصر الملك ووليمته العطائنا لمحة بارزة عن على  تحتوي سۤوتَْر-ْبَهكْتي-ناَرَدنصوص . ثمة تعويل كبير على السماع المنقاد

. حتى قبل بلوغ مرحلة التحقيق الكامل اصغينا بحساسية وإيمان اذا يمكننا أن نبدأ بالحصول عن فكرة صحيحة عنها. الحياة الروحية
  إلىنعم، سأود أيضاً الرجوع:" لنفسهالفردقول ي. انجذابنا لذلكينمو  الوطن و إلىسيكون مثل الرجوعنسمع أن الكمال الروحي 

 ):٤\١\١٠. ب.ش ( ْپَرْبهوپاَدشْرۤيليوضح . االصغاء المؤمن قادر على توليد التحقيق". الرب في الوطن
لسيد الروحي ااج تحيال ...، السيد الروحي يتكلم والمريد يصغي بحضور ذهن)شْلُوَك-تََّموأ(بصدد شؤون شخصية اهللا العزيز "

 ."كِْرشَْن والحديث عن كِْرشَْن ألن الفرد يصبح عالماً على أتم وجه بمجرد فهم كِْرشَْنفهم ما يتعدى إلى والمريد 
يتعين الفهم أن ):"١٧\٢\١. ب.ش ( ْپَرْبهوپاَدشْرۤيليوضح . كِْرشَْن على السماع عن اً قوياً تشديدِڤديةلـانجد في مجمل األسفار 

  للفردال يمكن".  حينما يجري سماع وتمجيد اهللا دون تجنيقوة الرب شخصياً حاضر في صورة الصوت العلي القوي كِْرشَْنالرب 
 ):١٨\٢\١. ب.ش ( ْپَرْبهوپاَدشْرۤيليستطرد . هاشهددون أن ي  الثقةفهم التصفية الفعالة للسمع من السيد الروحي

 لكن تلك الحقيقة ْبهاَچڤَتَ أو الكتاب ْبهاَچڤَتَ درب الحب عند قيامه بخدمة الشخص  إلىال يعقل الفرد كيفية ارتقاءه التدريجي"
 ".الذي كان ابن جارية في عمره السابق ڤَِد ناَرَد شْرۤيَليوضحها 
يجب أن يكون الفرد جدياً بالتقصي عن الحق . كون السمع مصحوباً بالتسليم للرب وتيمه وليس مثل حديث البرج العاجييجب أن ي

 .المطلق وعلى استعداد لالستماع المنقاد وخدمة السيد الروحي العالم
 أحد ذا اراد ا قلبياًْبَهكْتيممارسة  وجوب  إلى وليمة تلفت االنتباه إلى قصر ورجل جائع ينظر إلى ملك ينظربي هنا ناَرَدمقارنة 

انها تقارن .  حتى مع اجادتهاْبَهكْتي-كِْرشَْن تذوق  إلى ال تقدر على جلب الفرداچيُّو و ْچۤياَن و كَْرَم: سائر الطرق. تقديرها بالكلية
علم االكاديمي بالتتيم على انتاج كما ال يقوى ال. بحلمة الضرع المتدلي من عنق الماعز التي ال تدر اللبن مهما بذل الفرد من جهد

بذل :  مقارنة االكاديميين الذين يدرسون التتيم بالنحل التي تلعق زجاجة العسل من خارجها ْپَرْبهوپاَدشْرۤيلاحب . لهجوهري فهم 
 .مجهود كبير دون نتيجة

 ):٤٢\٢\١١. ب.ش (كِْرشَْنمثل على األكل هو مجاز لمساعدتنا على فهم مسعى الظفر بذكر 
 ڤيَركْتيْرڤُو َپِرشانوْبَهْبَهكْتيه 

 كالَه-أنْياتَْر تْشايشَ تْريَك ِاَك
 َپْديامانَْسيا ياتْهاشْنَتَه ْسيوْسْپَر
 ْچهاَسْم-پايُّو ٱنوأ-پوشوه كْشوْدتوشوه 

 يذال النحو على يزشخصية اهللا العز  إلىالتجئ من عند آنياً الثالثة تلك تحدث سواه، ما عن والتجرد هللا المباشرة والتجربة الحب"
 ."الطعام من يتناولها لقمة كل مع متزايد وبشكل آنيا والشبع والتغذية المتعة فيه تحدث
في الواقع، ال يعلم ذلك . ستعلم بنفسك.  اآلنكِْرشَْن القول بأن ال أحد يستطيع أن يعطيك شهادة على انك تيم  ْپَرْبهوپاَدشْرۤيلاعتاد 
حتى خير ال تستطيع لذلك، .  اذا كنت جائعاً وبدأت باشباع جوعك باالكل"لقد شبعت اآلن:"اخبارككذا، ال يتعين على أحد . سواك



كانت حرب فيتنام تدور .  العالم الروحي لرؤيته بانفسنا إلىفي النهاية، يتعين علينا الذهاب. مقارنة واضحة هدايتنا وراء تحقيقنا
لن تزعجك هيئة التجنيد :" ْپَرْبهوپاَدشْرۤيلاجاب ". ؟لُوَك كِْرشَْنكيف تبدو :"َرْبهوپاَد ْپشْرۤيلاثناء الستينات في اميركا وسأل تيم جديد 

عند . لُوَك كِْرشَْنكان ذلك جواباً مناسباً ومرحاً لشخص يغمره ذاك الخوف لكن ال شك من وجود أكثر من هيئة التجنيد في ". هناك
 ".ليهإ ستعلم عند ذهابك:" عن العالم الروحي، كان يجيبحياناًأ باالسئلة  ْپَرْبهوپاَدشْرۤيلااللحاح على 
ماهيتها وتذوق اذا اردنا معرفة  -اچيُّو ْبَهكْتي ترك الصعيد الفكري والمشاركة فعلياً في  إلى يدعوننااْزآتْشاْري و ناَرَدالخالصة أن 

 . الرب في الوطن الخالد إلىثمرتها المتمثلة بالرجوع
 ٣٣ سۤوتَْر

  ا موموكْشوْبهيهْچراْهۤيڤَ أْسماتْ ساي
 المفردات

 .طلبة النجاةمن قبل —موموكْشوْبهيه ؛يجب قبولها—اْچراْهۤي ؛فقط--ڤَِا؛هي--سا ؛لذلك--أْسماتْ

 الترجمة
 .وحدها التتيمية خدمةال إلى األخذ نجاةال، ينبغي لطلبة لذا

 التفسير
 الرب العظيم في الخدمة التتيمية قد يحسبون أنهم حققوا  إلىال يلجأونأن طلبة النجاة الذين ) ٣٢\٢\١٠ (ْبهاَچڤَتَْمشْرۤيَمْد جاء في 

المتأمل المؤمن بالشخصية الحق المطلق يفشل بتنمية . في النهاية  النشاطات الماديةإلىأرفع الدرجات وتحرروا لكنهم يسقطون 
. لتحقيق رغباته الشخصيةالمادي  العالم  إلى والعودةْنْبَرْهَمصلته الودية بالسيد المطلق، ال بد له من العودة من اقامته الوجيزة في 

لذلك، النجاة الباقية المتمثلة بالحرية من التناسخ ال تتحقق سوى في العالم الروحي عندما يثبت الفرد في صلته الباقية بالخدمة 
ة الصفية ال تقضى جلباً لنفع بما فيه االنعتاق من  السابقة أن الخدمة التتيميسۤوتَْرْزالـ في ناَرَدذكر .  شخصية اهللا العزيز إلىالتتيمية
 ): ٤ شيكْشاشْطََك ،٢٩\٢٠ أنْتْيا. ت.ت( عن هذه الفكرة تْشايتَنْياعرب المولى أكما . التناسخ

 ْم نَـ سونْـَدرّيـْم نَـ َجـنَـْمنَـ ْدَهـنَـ
 إشَ كاَمـيِّى-ـْد وا َجـَچْمكَـويتا

 ىَمـَم َجـنَْمـني َجـنْـَمـنّيـشْـَور
 ْر أهايتوكّي تْـَويِّىْبَهكْتيْبـَهـَوتاْد 

هو خدمتك التتيمية العلية في  اديجل مر. ربي القوي، ال رغبة لي بجمع المال وال التمتع بالحسناوات وال بأي عدد من االتباع"
جل مناه هو الخدمة المتواصلة . جاةبأنه ال يطلب حتى الن، "والدة تلو والدة"بكلمة  تْشايتَنْيا يلمح المولى ".حياتي والدة تلو والدة

 .وذكر الرب في مطلق مجال من مجاالت الحياة
 أحد كواكب  إلى أولُوَك كِْرشَْن  إلى، يرقىكِْرشَْنبرغبة .  مطلقاًيها إل ال يطمحهمع أنتلقائياً )  موكْتي(النجاة  التيم الصفي يحقق

 القول أن النجاة  ْپَرْبهوپاَدشْرۤيلاعتاد . كِْرشَْن ذكر  إلىللدعوةالمادي العالم  في ناَرَد حسب صلته بالرب أو قد يبقى مثل َهىنْطْايكوڤ
 كِْرشَْن اذا كان يذكر وسيتحرر بالكليةالمادي بالحياة في العالم الفرد قد يستمر . بالضرورة سوال تعني تنمية أربع أيد وأربع رؤ

 ):١٨٧\٢\١ ( سينْْدهو-َرساْمِرتَ -ْبَهكْتي في وْسوامّيُچ َپرۤو شْرۤيلكما يقول . بصفاء
 راچي َمـنَـسا ٰناكَـْرَمـ  ياْسـيا َهـِرْر داْسـيّْىهاإ

  َسـ أوتْـشْـياِتموكْـتَـه-ْنَوـجـّي ْسـتْـهاسوَوِپ أأڤْ نيـكْـهيالْسـ
ن األعمال المادية وإن كان منشغال بكثير مالمادي  ببدنه وعقله وكالمه هو محرر حتى في العالم ِرشَْنكْمن يعمل بخدمة إن "

 ".الظاهرية

 الفصل الثالث
 سبل اإلنجاز

 ٣٤ سۤوتَْر
  اهاچايانِْتى آتْشاْرۤيساْدَهناني اها تَشْۤي



 المفردات
 .األئمة--اهاآتْشاْرۤي ؛يحبذ--يچايانْت ؛سبل تنمية—ساْدَهناني ؛لها--هااتَْسي

 الترجمة
 .الخدمة التتيمية إنجازمعروفة سبل ال مراجعال وصفت

 رالتفسي
مرحلة الخدمة النظامية تدعى . بعد وصفها )ْبَهكْتي َپرا(صفوة أرفع درجات التتيم   تطبيق السبل الواجبة لتحقيق إلى اآلنناَرَديلتفت 
 شْرۤيلوكما يشير ). ْچۤياَن( تملك سبلها الخاصة وال تعتمد على سواها وال سيما العلم ْبَهكْتي أن ناَرَد مر ذكر .ْبَهكْتي-ساْدَهَن

 ):رحيق التتيم ( ال تعتمد حتى على ممارسة التيمْبَهكْتي أن َرْبهوپاَدْپ
ليها  اهناك طرق محددة بحال أخذنا. ال وجود لتلك الممارسة في الواقع.  الممارسة وحدها إلىاستناداً  كِْرشَْن ذكرنهضيال "

 . "ْبَهكْتي-ساْدَهَنة التتيمية وتدعى تلك الممارسة  ستبعث قدرتنا الكامنة عندما نود تنمية قدرتنا الكامنة على الخدم.ومارسناها
رحيق  ( ْپَرْبهوپاَدشْرۤيليوضح .  مقصودة لشفاء النفس المهيأة من الجنون الذي تسببه عبوديتها وشقاوتهاْبَهكْتيأحكام وحدود 

 من مرضه العقلي  اإلنسانكما يشفى) ماۤيا(ي المادفتتان بالوهم  من جنونها المتمثل باالالنفس المهيأة تشفي ْبَهكْتي-ساْدَهَن):"التتيم
 ."بعالج طبيب مختص باألمراض العقلية

 سوى على يد ْبَهكْتيتعلم الفرد ال ي.  رسموا الطرق التي سيعلمها،)اْزآتْشاْري( أن األئمة الذين تتوافق أقوالهم وأعمالهم ناَرَديقول 
 هو أحد ناَرَد. لدين المقارن أو المؤمنين بوحدة الوجود المطلقة في زي التيم وممثليهم وليس على يد اساتذة ااْزآتْشاْري ڤَڤايشْنَ
لذلك، تعاليمه مقبولة . َپراَپَرْم السابقين ويعطي بصيرته عمال بتقليد اْزآتْشاْريمع ذلك، يقتبس .  البارزين وكالمه حجة وافيةاْزآتْشاْري

 يلقنون مبادئ اْزآتْشاْري التي تعني يتغنون ألن چايانْتي هنا كلمة ناَرَدل يستعم. آتْشاْرياالسلسلة أو عند الجميع بغض النظر عن 
 . ببهجةْبَهكْتي

 ٣٥ سۤوتَْر
  چاتْشْ تْشَاتْۤي-َچچاتْ َسنْاتْۤي-ڤيشَياتَتْ تو 

 المفردات
 .و--تْشَ ؛ترك--چاتْاتْۤي ؛)المادية(الصحبة —َچَسنْ ؛بترك--چاتْاتْۤي ؛للتشبعة الحسية—ڤيشَيا ؛و—تو ؛ذاك--تَتْ

 الترجمة
 . بترك التشبعة الحسية والعشرة الدنيويةْبَهكْتي الفرد ينجز

 التفسير
ي الخدمة  على النجاح فڤيشَيِّال يقوى . ڤيشَيِّ أغراض الملذات الحسية وكل من يغمس بالملذات الحسية يدعى  إلى تشيرڤيشَياكلمة 
الملذات الحسية في االنغماس الفرد  بوجوب ترك ناَرَديقول ال .  وما شاكله حدود الطعام والجماعاْزآتْشاْريلذلك، يرسم . التتيمية
 تدل على وجوب ترك صحبة المحسوسات حتى ضمن العقل َچاتْۤي-َچَسنْكلمة .  أيضاًتوقف عن ذكر الملذات الحسيةالبل فحسب 
. يثارية لكن ممارستها ليست سهلة اليها اتبدو الحاجة بالزهد المثيل للملذات الحسية التي قد ن جميع األديان يوصواْزآتْشاْري. والقلب

  ومعناهيُّوچاى زهداً هو دع، ما يذونْاپابن  يا:")٢\٦ .چ.ب (كِْرشَْنيقول الرب . اچيُّو ْبَهكْتياذا اردنا التقدم في ال بد منها ومع ذلك، 
 ".التشبعة الحسيةي ما لم يزهد بالرغبة ف يُّوچۤياً يصبح ان حدال يمكن أل. قامة الصلة باهللا

  سينْْدهو- َرساْمِرتَ-ْبَهكْتي في وْسوامّيُچ َپرۤو شْرۤيلكتب .  هو شغل العقل والحواس في الخدمة التتيميةكِْرشَْنالزهد في ذكر 
)٢٥٥\٢:( 

 َپيونَْجتَهاْن ياتْهاْرَهْم أوڤيشَۤيأناَسكْتَْسيا 
 اْم أوتْشْياِتىْچيڤايراَسْمَبنْْدِهى يوكْتَْم -كِْرشَْننيْرَبنْْدَهه 

 ". فأنه يتخطى التملككِْرشَْن  إلىعندما ال يكون الفرد متعلقاً بشيء ما ويقبل بوقت واحد كل شيء بالصلة"
 تعطي الفرد حرية كبيرة ْچياڤايرا-يوكْتَطريقة . كِْرشَْنأكثر كماال في زهده ممن يرفض الماديات دون علم بصلتها بـالناشط التيم 

وفي . حمايتيتحت  دوماً عملاو لّي افوض امرك):"٥٧\١٨. چ.ب ( ْپَرْبهوپاَدشْرۤيليوضح . ى الوجه الصحيحلكن يجب انجازها عل
لم في الواقع، ". كِْرشَْن  إلىتقديم كل شيء" االثم تحت اسم دراج بايجاز، ال يمكن ا." ال تنقطع عن ذكريهذه الخدمة التتيمية المثيلة،

 .ال زنا وال مسكرات وال قمار وال أكل لحوم: لتزام بالحدود األربعةموافقته على االقبل داً  يقبل مريْپَرْبهوپاَد شْرۤيل يكن



 ):٥٩\٢ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيقول . الزهد ممكن بسبب المتعة العليا المتوفرة في الحياة الروحية
 نَـهيـا ِدهـيـراهاَرْسـين ڤَـْرتَنِْتىيـنيـڤ اۤيـيـشَٰڤ

 ڤَـْرتَـِتىيـ ْدرِٰشْٰـطْـڤا نْمَپـَر ايـَأْسـ ىپٱ ُسو َرْم ڤَـْرَج- َرَس
 ذوق هذا نتيجة اختباربانقطاعها  الوعيفي  رسختت ها لكنلمحسوسات ميلها لبقاءالحسية رغم ت  عن الملذاالمتجسدة النفس تنقطع قد"

 بالحمية التي يفرضها ۤيْزچيُّوالـالتي يلتزم بها  لهذا النص، يقارن حدود الملذات الحسية  ْپَرْبهوپاَدشْرۤيلفي مجرى تفسير ". أعلى
كل من ذاق يفقد ذوقه بالمادة الميتة :" ْپَرْبهوپاَدشْرۤيليوضح لكن . ر في الحالتينال يفقد الفرد ذوقه بالمحظو. الطبيب على مريضه
لذلك، الحدود مرسومة للمبتدئين صغار الفطنة في التقدم الروحي لكن . كِْرشَْن في مجرى تقدمه في ذكر كِْرشَْنجمال الرب العظيم 

 ".كِْرشَْنبذكر الفرد ذوقاً و عند مينحتى صالحيتها تبقى 
وبناء عليه، . االستماع عن الحياة الروحية أو اخبار اآلخرين بها دون ممارستها وتحقيق ثمارها عملياًبعدم كفاية  ناَرَدر ذكر م

في النهاية، ينمو .  من الداخلكِْرشَْن يعينه نذوره و إلى فعلياً تتعلق بتجنب التعلقات الشهوانية استناداًْبَهكْتي-ساْدَهَنممارسة الفرد 
 .عطي النتائج المتوقعة عند اتباعها بعناية ألنها علم عليت اچيُّو ْبَهكْتي. العلوي ويفقد رغبته بالملذات الحسيةذوقه 

 َچاتْۤي-َچَسنْ. وْسوامّيُچ َپرۤو شْرۤيللصاحبه ) ٢( أوَپِدشاْمِرتَ هنا تظهر أيضاً في كتاب ناَرَدالتي يستعملها " ْرچۤياتْۤي-َچَسنْ"عبارة 
اجاب .  سوى التيم هي احدى متطلبات قضاء الخدمة التتيمية الصفيةصحبةالتي تعني نبذ  وْسوامّيُچ َپرۤو رۤيلشْحسب تعريف 

عامة الناس .  تجنب العامة دوماًڤَنَشْيڤالـينبغي ل):"٨٧\٢٢ َمْدْهيا. ت.ت (ڤَڤايشْنَالـ تعريف ه عندما طلب منتْشايتَنْياالمولى 
 .)"آتْشاَر ڤَڤايشْنَإي -َچَسنْ-أَستْ (ِرشَْنكْ تجنب صحبة من ال يعبدون الرب ڤَنَشْيڤالـل ما ينبغيمولعة مادياً وال سيما بالنساء ك

وتعيق المادي من تعلقنا تزيد  َچَسنْ-أَستْأن  كما ڤَڤايشْنَالـوتجردنا عن عادات سوى  كِْرشَْن تزيد من تعلقنا بالرب َچَسنْ-ساْدهو
 .خدمتنا التتيمية
أكبر ورطة للنفس الروحية لكن التعلق عينه عند المادي بأن التعلق ) ٢٠\٢٥\٣ (ْبهاَچڤَتَْمشْرۤيَمْد في  ِدڤَهۤوتي أمه پيَلكَينصح الرب 

هذا يدل على استحالة وقف :" في معرض تعليقه على هذا النص ْپَرْبهوپاَدشْرۤيليوضح .  التيم المحققين يفتح بوابة النجاة إلىلفته
  إلىتعلقنا بالماديات يديم حالة المهايأة لكن التعلق عينه هو مصدر النجاة عند لفته. نتفاع بها لخير غرضنزعة التعلق بل يجب اال

 ".شخصية اهللا العزيز أو تيمه
 اذا اردت التقدم في ال بد لك من نبذ الملذات الحسية والعشرة المادية:"لتيم الطامحإلى اأمر صارم   علىترسۤوـ الهحتوي هذت

 في كِْرشَْن بذكر  اإلنسانيأمر الرب:"كيف نتناول هذا األمر) ٣٠\٣ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في تعليقه على  ْپَرْبهوپاَدشْرۤيلخبرنا ي". ْبَهكْتي
مع ذلك يجب عليه تنفيذ الواجبات بالتوكل . أمر مثيل يحتمل أن يجعل األمر أكثر صعوبة. مجال تنفيذ واجباته بانضباط عسكري

 البديل هو الحزن الشديد فوق تصوراتنا بسبب .يجب ترك الكسل في مجال تنفيذ هذه األوامر".  تفوم به ألن النفسكِْرشَْنعلى 
 .أسفل أجناس الحياة، والدة تلو أخرىإلى سقوط النفس 

 ٣٦ سۤوتَْر
  ْبَهَجناتْ-ڤِْرتَّاڤْۤيأ

 .بعبادة--ْبَهَجناتْ ؛دون انقطاع—ڤِْرتَّاڤْۤيأ

 الترجمة
 .عكوف على عبادة اهللا دون انقطاع بالْبَهكْتي الفرد ينجز

 التفسير
قارن . كِْرشَْن أمراً سالباً ينطوي على ضبط العقل والحواس وهو يصدر اآلن أمراً موجباً بشغل العقل والحواس في ذكر ناَرَدأصدر 
لما طال بقاءها في النيران حتى تزداد حماوة قطعة الحديد ك.  بوضع قطعة من الحديد في الناركِْرشَْن نشاطات ذكر  ْپَرْبهوپاَدشْرۤيل

 عند تشبع ماۤياتنقطع نشاطات  . بالكليةكِْرشَْن بثبات سيتشبع بـكِْرشَْنذكر بعلى هذا النحو، التيم المنشغل . تتصف بصفات النار
 :بالخدمة التتيمية المستمرة) ٦\٢\١ (ْبهاَچڤَتَْمشْرۤيَمْد كما يوصي .  بالكليةكِْرشَْنالفرد في خدمة 

 ِجشَْبَهكْتيْر أْدهُوكَْپرُو ْدَهـْرمُو ياتُو  ْمـساْمپواي ڤَسـ 
 تيَدسۤيْپَراتْما سوْپَرتيَهتا ياۤيأهايتوكى أ

يجب أن تكون هذه الخدمة التتيمية غير .  الرب العلي إلىتأدية الخدمة التتيميةبه الشاغل العظيم لإلنسان هو بالذي يستطيع "
 ".يةقطعة لترضي الذات بالكلتمغير مغرضة و



 كِْرشَْنالرب  حيث يختتم بصيغة مختلفة بعض الشيء) ٤٧\٦ (ْبهَچڤَْد چۤيتا التي ترد في ْبَهَجَن كلمة سۤوتَْرالـ في هذا ناَرَديستعمل 
 في قرب صلة بيأ هو، ليإعلية  خدمة ودية ؤدييو عميق يمانبإضمنياً الذي يذكرني  ،يُّوچّيالـ:"اچيُّو-أشْطانَْچحول كالمه 
 : تعني خدمةْبَهْجأن كلمة تفسير هذا النص  في  ْپَرْبهوپاَدشْرۤيليوضح ". يُّوچۤيينالـرفع من جميع أو ايُّوچالـ

أو مالك جليل ما  شخص تعظيم  اإلنسانيتجنب ان يمكن. الخدمة بحب وإيمان مقصودة لشخصية اهللا العزيز على وجه الخصوص"
 ان ال يستطيع تجنب خدمة اهللا دون لكنه  من الكياسة واالدبوخلوصف بالندها يوعليه  اوقيرأو التكريم بمعنى عدم تقديم آيات الت

 ." باللعنةهنفس يحكم على
بل مقصودة لجميع األحياء وال يمكن تجنبها دون عواقب بشر  النفر قليل من ليست ترفيه روحي لْبَهكْتيهذا التعريف أن يدل 

 .وخيمة
؟ كال، يسمح  من كافة العيوب اإلنسانخلوتطلب تحقيقها  لكن هل ي.مة ودية غير متقطعة ال تتحقق سوى بخدْبَهكْتي أن ناَرَديقول 
 ):٣٠\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتايقول في .  عازماً على خدمته اإلنسان باالخطاء شريطة أن يكونكِْرشَْنالرب 

  ْبهاْك-ا يِتى ماْم َأنَـنْْبَهـَج ُروشـاتْـ دورا-ِشـتْ سو تْـي َأپـ
 َسـهي  ِهـيتُواڤَـسي ڤْـْچايَسـْمـ اهيَمنْتَـڤْـ  َسـ ْر ِاڤَساْدهو

 لكن ." صحيح االستقرار في عزمهنه أل اعتباره ربانياًب يج،الخدمة التتيميةبمنشغال  كان ذا اأبغض عمل، أحد ارتكب وان حتى"
البركة التي يعلنها . حدود التتيم واالصرار أنه تيمعلى   اإلنسان بعدم استغالل مفاد هذا النص وتعمد تعدي ْپَرْبهوپاَدشْرۤيليحذر 

 -َهِرى كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى َهِرى بعزم وال سيما تسبيح  كِْرشَْنالرب هنا هي متابعة خدمة السيد الروحي و 
 . بنا تيمه على الرغم من نقائصناكِْرشَْن وعندها سيقبل َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى

 األطراف التسعة للخدمة التتيمية َمهاَرَج ْپَرْهالَدم السئم أو قلة االستقرار؟ يعلّ ادي وتفكِْرشَْنفي ذكر  االنشغال الدائم و هلكن ما
 عبادة -٥.  خدمة قدميه اللوتسيتين-٤.  ذكره-٣.  تسبيح اسمه وأمجاده-٢.  السماع عن الرب-١: للبقاء في خدمة الرب بالكلية

ألولين في غاية األهمية فكل بند مع أن البندين ا.  نذر النفس له-٩ مصادقته و -٨. العمل بدور خادمه -٧. ليه ا الدعاء-٦. صنمه
 ):٢٤\٥\٧. ب.ش ( ْپَرْبهوپاَدشْرۤيليوضح . من هذه البنود يكفي لتحقيق الكمال

ذ إ ، قد ال تكون جميعها مطلوبة لتنفيذ الخدمة التتيميةموني ناَرَد والتي تعلمها من َمهاَرَج ْپَرْهالَداألطراف التسعة التي ذكرها "
 .وتحقيق رحمة شخصية اهللا العزيزيستطيع الفرد قضاء أحدها 

. وقت في كل ا أقول بأنني ال استطيع تقرير الخدمة المتوجب علي القيام به١٩٦٨ في مطلع سنة  ْپَرْبهوپاَدشْرۤيل  إلىكتبت رسالة
 : ْپَرْبهوپاَدشْرۤيل؟ اجاب كِْرشَْن َهِرى تسبيح هل يتعين علي جلي األطباق أم

ثمة منوعات . قضاء عمل آخر في الهيكلإلى لذلك، ال تقلق عند الميل . س وجلي األطباق في الهيكلال فرق بين تسبيح االسم القدو"
 ".ال فرق على الصعيد المطلق.  التسبيح تارة وجلي األطباق تارة إلىنشعر بالميل. في النشاطات العلية

 ٣٧ سۤوتَْر
  ْرتَناتْكۤي-ڤََنشَْر-چوَن-ڤَْدَچپي ْبَهألُوِكى 

 المفردات
 .وتسبيح--ْرتَناتْكۤي ؛بالسمع--ڤََنشَْر ؛عن الصفات—چوَن ؛للرب العظيم—تْڤََچْبَه ؛حتى--پيٱ ؛في العالم—ىلُوِك

 الترجمة
 للحياة ديةتياعاإل النشاطاتب هلاشغأثناء إن حتىاع عن األخالق الفريدة هللا وتسبيحها سمالب ْبَهكْتي الفرد ينجز
 .العالم هذا في

 التفسير
 متواصل وكسب المعاش؟ ْبَهَجَنقضاء كيف يمكن لنا ". خدمة ودية غير متقطعة " إلى ليس منطقياً بالدعوةناَرَد أحد أنجادل ربما 
السماع عن الرب ): ٢٣\٥\٧. ب.ش(لذلك، يوصي . اْزآتْشاْري مثله مثل جميع ڤَجۤي يعي بالوضع الدنيوي وورطة ناَرَدلكن 

. كِْرشَْن صديق أْرجوَن كان مشغوال بالعالم هو كِْرشَْنخير مثال على تيم ). ۤيْرتَنَْمك ْمڤَنَشَْر(وتمجيده لكل األشخاص وفي كل األوقات 
 ):٧\٨( ميدان المعركة وتفضيل التأمل أْرجوَن هو الذي أصر على عدم ترك كِْرشَْنالرب 

  تْـشَْدْهـياويَر ماْم َأنوْسـَمـ ـوـٰشتَْسماتْ َسـْرِڤـٰشـو كاِل
 اهيـشَـْمِاڤايشْياسى اَسـماْم  ْري بودّْه– نُو َمـ-تَ ياْرپـ ىيَم



اعمالك  ان وحيث. عين لك بالقتال واجبك المذنفِّت وبذات الوقت ِرشَْنكْرة في صو، عليك المداومة على ذكري أْرجوَن يالذلك، 
 . بال ريببلغنيوف تسف، عليثابتة عقلك وفطنتك لي و ةبووهم

 عند لحظة كِْرشَْن ذكر أْرجوَنسيتعذر على ... ال يقترح الرب أي شيء غير عملي"):، المقدمةْبهَچڤَْد چۤيتا ( ْپَرْبهوپاَدشْرۤيليوضح 
يجب تسبيح أسماء الرب ): ٣١\١٧آدي . ت.ت( ينصح تْشايتَنْياكما أن المولى  . أثناء نزاع البقاءكِْرشَْندون أن يمارس ذكر وت الم

 ).ياه َسدا َهريهۤيْرتَنۤيك(دون انقطاع 
ضرب . حبقضاء واجب كسب المعاش والتسبيح بوقت واحد؟ لكن هذا ممكن بفضل الالناشط  كيف يستطيع:"ما زال يبقى السؤال

بدافع حنانه  سيبقى األب يفكر دوماً.  عمله بينما ولده الصغير مصاب بمرض خطر إلىيتوجهمن  مثل  ْپَرْبهوپاَدشْرۤيل
 مثال آخراً يتعلق بزوجة عاشقة ال تنقطع عن ذكر عشيقها حتى اثناء قيامها بواجباتها اْزآتْشاْرييعطي ". كيف حال الصبي؟:"الطبيعي

 كِْرشَْن شْرّيعلى هذا النحو، يتعين علينا ذكر العشيق العظيم . م بواجباتها البيتية بعناية أكبر كيال يكتشف أمرهاالبيتية ال بل تقو
 مرحلة التدريب تلك هدف .كِْرشَْنذا اعترضنا بأننا ال نملك حباً شديداً لـا ْبَهكْتي-ڤايْدهيالعالج هو  .دوماً حتى أثناء كسب معاشنا

سماع وتسبيح ) ٢٣\٥\٧. ب.ش(جميع النشاطات التتيمية أهم و. ن هللا كما أن ضرب عود الثقاب يشعل النار تنمية حبنا الكاموه
 ).نُوهڤيشْ ْمۤيْرتَنَڤَنَْم كشَْر(أمجاد الرب 

ف اليومية أو ذ حتى أكثر الناس انشغاال يجد الوقت لتصفح الصح اْرتَنَْمكۤي ْمنََڤََشَْرال يستطيع أحد االدعاء بأن وقته ال يتسع لقضاء 
 ْبَهكْتيهذا الوقت لقضاء االنتفاع بيمكن .  الحديث الفارغ إلىالمجالت وكل شخص يجد بعض الوقت لمشاهدة التلفزيون باالضافة

 .اچيُّو
 ادييجب عليه تف. التزاماته االجتماعية والمعاشية تغمره على الرغم من كل جهوده فمن الالزم تغيير نمط حياتهان اذا وجد التيم 

 بوجوب االقتصار على طْهيَريوْدهيشْ الملك موني ناَرَدينصح . الذي يمتص مجمل طاقته ويقمع ميوله الصالحة كَْرَم-ْچَرأوعمل 
 ):٦-٥\١٤\٧. ب.ش(كسب الكفاف 

ة تعلقه  شدتولو ظهرحتى يحيا في المجتمع البشري اثناء كسب كفافه، متجرداً عن التعلق بشئوونه العائلية  ان ينبغي للعالم بحق"
 أو ذا طرح أصدقاءهايوافق ظاهرياً بالقول  ان ينبغي له .ينبغي للفطين في المجتمع البشري وضع جدول عمل بالغ البساطة .بها

يكون عازماً ضمنياً على عدم خلق حياة  ان لكن ينبغي له" نعم، هذا قول صائب:"غيرهم اقتراحات أو أخوته أو والديه أو أطفاله
، يتناول كِْرشَْن في ذكر  الذي عمل سنوات طويلة بدور رجل أعمال ْپَرْبهوپاَدشْرۤيل ." قضاء غرض الحياة إلىمتعبة ال تؤدي

وقف العمل كما ال   إلىذ ال مجال احفظ البدن  إلىال يعني ذلك وجوب ترك العمل الهادف"):١١ َپنيشَْدإشُو( المشكلة بواقعية بالقول
تربية العلم . االنتفاع بصفقة رديئةهو الشفاء من مرض ما لكن واجبه   إلىثناء سعيهألكلية  درجة حرارته با اإلنسانمحو  إلىمجال

ينبغي حفظ درجة الحرارة . لذلك، ال بد من المحافظة على البدن والعقل ان أردنا تحقيق غايتنا. الروحي تتطلب عون البدن والعقل
نجازه ببرنامج متوازن لعلم الخارج وعلم الداخل مع  ا إلىون في الهند درجة وهذا ما سعى كبار العقالء والرباني٣٧العادية عند 

 ".ستعمال الفطنة للتشبعة الحسية السقيمة اةئعدم السماح بإسا
آدي . ت.ت (يوَچ-كَلي لعلمه بصعوبة أوضاع أهل )ْدَهْرَم-يوَچ(أعطانا الرب العظيم تسبيح االسم القدوس بوصفه دين العصر 

٢١\١٧:( 
 ڤَلَْمڤَ ِكَهِرْر ناَم َهِرْر نامايَهِرْر ناَم 

 َچتيْر أنْياتْهاڤَ ڤَ ناْسِتى ِاڤَ ناْسِتى ِاكَالو ناْسِتى ِا
، ال توجد وسيلة بديلة، ال توجد وسيلة بديلة سوى تسبيح االسم القدوس للرب كَليال توجد وسيلة بديلة لتحقيق الذات في عصر "

 . )پوراَن ياناَردۤي-ْبِرَهْن (َهري
 ١٦  ْپَرْبهوپاَد يسّبح أتباع.تْرسۤوه الـ في هذموني ناَرَدأمر إلى و ْدَهْرَم-يوَچ  إلى استناداًكِْرشَْن حركة ذكر  ْپَرْبهوپاَدۤيلشْرأسس 

 وبحث األسفار وااللتزام بالحدود األربعة ۤيْرتََنكبرنامج الصباح والمساء المؤلف من  يومياً وحضور َمنْتَْر كِْرشَْن َهِرىسبحة من 
 شخصياً أن كل من يسّبح أمجاده سيحقق رحمة الرب موني ناَرَد  وعدكِْرشَْنالرب .  في مجمل أنحاء األرضشثناء كسب المعاا

 ):پوراَن َپْدَم (المهنية وأبغض النظر عن منزلته االجتماعية 
 ڤاچيناْم ْهِرَديىشو ى يُّوِهنْطْايكوڤناَهْم تيشْطْهامي 

 ناَرَدها تَتَْر تيشْطْهامي ْبَهكْتا-چايانْتي َمْدياتَْر 
 ". بل حيثما يتغنى تيمي بأمجاديّيچيُّوالـ أو في قلب َهىنْطْايكوڤال أقيم في  أنا ،ناَرَدعزيزي "



 ٣٨ سۤوتَْر
  ڤاِلشاْد -پاكِْر-ڤَتَْچڤَ ْبَهَپيايكِْر-موكْْهياتَْس تو َمَهتْ

 المفردات
 .أو--ڤا ؛بقطرة--ِلشاتْ ؛للرحمة--پاكِْر ؛للرب العظيم—ڤَتَْچْبَه ؛بالفعل--ڤَِا ؛بالرحمة--اتَْپۤيِركْ ؛نفوس مجيدة—َمَهتْ ؛لكن--تو ؛رئيسياً--موكْْهياتاه

 الترجمة
 .بقطرة من رحمة اهللا أو نفوس المجيدةال برحمة ْبَهكْتيينمي الفرد  ،لكن باألساس

 التفسير
بل عند استالم فقط  التيم ال ينجح قصراً على اجتهاده الشخصي اثناء تدريبه وهو يشدد اآلن بأن) ساْدَهَك( واجبات التيم ناَرَدرسم 

 . أو قطرة من الرحمة الشخصية للربكِْرشَْنرحمة ممثل 
 ليس ساْدهوالـ"):٢٠\٢٥\٣. ب.ش ( ْپَرْبهوپاَدشْرۤيل؟ يوضح ساْدهولكن من هو . ساْدهو نائية دون طلب صحبة ْبَهكْتيستبقى 

 الخدمة التتيمية  إلىبأن المنقطع) ٣٠\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في ساْدهوالـجاء وصف . "و لحية طويلةرجال يرتدي ثوباً زعفراني اللون أ
حتى ولو لم يكن متقيداً بأحكام الخدمة التتيمية  ساْدهو ال بد من اعتباره ِرشَْنكْيماناً خالصاً بشخصية اهللا العزيز  ايملكالذي 

 ".ساْدهوهذه هي هبات . صخالباخدمه يالرب وتتيم بحب  كيف ي اإلنسانقينلعقب تت ساْدهوالـمخالطة  ...تقيداً تاماًوحدودها 
يوضح .  أن اتخاذ سيد روحي ال غنى عنه للتقدم في الخدمة التتيمية سينْْدهو- َرساْمِرتَ-ْبَهكْتي و شَريتاْمِرتَتْشايتَنْيا تْجاء في 
 ):٣٥\١ و ٤٦\١آدي . ت.ت ( ْپَرْبهوپاَدشْرۤيل

 الخدمة العلية دون رعاية السيد  إلىرتقاء اال كذا، ال يقوى المريد على. الرجولة دون رعاية والديه إلىالطفل النموال يستطيع "
 ." اهللا إلىالرجوعفي ، عمادمن يتردد بصدد اتخاذ سيد روحي والكل  ى حبط مسعيةدوماً حتمذكر لإلنسان ان يينبغي  ...الروحي

 أعاله من تسبيح وسماع االسم القدوس وتجنب الملذات الحسية وما ناَرَدجميع ما علمه صى منهم سيحقق الفرد الذي يخدم التيم ويتق
 . برحمة األسياد الروحيينشاكل ذلك

قطع دوامة التناسخ في هذا العالم .  درب التتيم وبالهداية المباشرة للرب العظيم إلى على لفت انتباه النفوس المهيأةڤَْزڤايشْنَالـيعين 
 بوجه الذات العليا داخل كِْرشَْنيهدي الرب . )ڤَ ْسْمريتيْم تََرنْتيڤينا نايَهريْم  ( محالَهريدون بركة شخصية اهللا العزيز المادي 

 كِْرشَْنيقول ). چورو-تْشايتْيا (عندما تصرخ النفس بطلبهابوجه السيد الروحي في القلب الهداية الروحية يمد الرب ب. قلب كل فرد
 ):١١\١٠ (تاْبهَچڤَْد چۤيفي 

 تََمـه ْم َجـ- ْچۤياَنَأَهـْم َأ نوكَْمـپاْرتَْهـْمِاڤاـٰشاْم ِت
 ـڤَـتاْسـِپـَن ْبهاـۤي د- ْچۤياَن ُهو ْسـتْ- ْبهاڤَ -امى آتْـَم ۤيـناشَ

 ."ساطعالعلم السراج  الجهل بمة ظلديبُأ و،في قلوبهمالمقيم  أنا أعطف عليهم،"
من قد يكون للفرد سيد روحي ثقة لكن اذا لم يكن يتحلى بالقدر الكافي ):"١٠\١٠( في تفسير النص السابق  ْپَرْبهوپاَدشْرۤيليوضح 

 ".ليه دون صعوبة ا من القلب ليتسنى له الرجوعكِْرشَْنالفطنة لتحقيق التقدم فسيلقنه 
ظهور السيد الروحي في حياة النفس المهيأة . لذلك، رحمة الرب متوفرة في صورة السيد الروحي الملقن والذات العليا داخل القلب

 ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِدالحكيم الكبير  ألهم كِْرشَْنالرب ال شك أن ):"٣٦\١٩\١. ب.ش ( ْپَرْبهوپاَدشْرۤيليوضح . لربارحمة داللة هو 
 ". عليهْبهاَچڤَتَْمشْرۤيَمْد  التيم الكبير للرب لمجرد تالوة كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَجعلى الظهور أمام 

. مة منوطة باخالص الفردلكن فعالية هذه الرح. عالمة رحمة الرب بحقهي لقاء أحد بالسيد الروحي الثقة الممثل الصفي للرب 
 شْرۤيليوضح . هاذا انتفع بتعاليمسيضمن الفرد النجاح ليه و ا شوقاً للرجوعىأنمأحداً حالما يجد الرب سيداً روحياً ثقة  يرسل

 ".عون سيد روحي ثقة يعني استالم عون الرب شخصياً...الخالصة أن الحصول على ):"٣٦\١٩\١. ب.ش (ْپَرْبهوپاَد
 ٣٩ سۤوتَْر

  ْچَهشْ تْشَُموأَچْميُّو أَچْس تو دوْرلَْبُهو َسنْ-تَْمَه
 المفردات

 .و--تْشَ ؛معصوم --ْچهٱُمو ؛صعب الفهم—أَچْمياه؛صعب المنال—هدوْرلَْبَه ؛لكن--تو ؛صحبة--هَچَسنْ ؛للنفوس المجيدة— َمَهتْ

 الترجمة
 .معصومةة الظفر ومتعذرة الفهم ورعشرة النفوس المجيدة ناد



 التفسير
، وْسوامّيُچ َپرۤو شْرۤيل هفي معرض تلقينندرة كسب صحبة التيم الصفي ) ٤٨-١٣٨\١٩ َمْدْهيا. ت.ت (تْشايتَنْيالمولى يصف ا

 بدن ومن  إلى ألف جنس وجميعها تتخبط في هذا الكون من بدن٤٠٠ ماليين و٨ويقول بوجود عدد ال يحصى من األحياء بين 
نصف .  وغير متحضر جاهل بهاِڤديةالـ متحضر يعلم باألصول  إلىصورة البشريةيف األحياء في النيمكن تص.  كوكب إلىكوكب
ن باألصول والملتزمغالبية . مع ارتكاب كل أشكال الذنوب المخالفة لهذه األصولشفهياً ، يلتزمون بها ِڤديةالـن باألصول والعالم
من بين ماليين من واحد ) ّيۤيانْچ(وجود عاقل حتمل ي.  الجنانمثل المال والوالدة الطيبة ودخولالمادي  النفع ونطلبي بالفعل ِڤديةالـ

 .ين ماليين من أمثاله من المحررينمن بيندر وجود أحد تيم الرب .  الصالحينِڤديةالـأتباع األصول 
 ):٣\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتا النقطة عينها في كِْرشَْنيعلن الرب 

 ىيدَّْهيْسـي تاتَيْد يتْـشكَـشْـ ـوٰش َسـَهْسِرْمااٰنۤيـَمـنوشْٰ
  تَـتّْـڤَـتَـهّي ِڤـتْمْن مايتْـشكَشْـ ْمدّْهانايْسـي تَـتاْم أپيا

 هذا يدل أن حتى من ."حق المعرفةمعرفتي   إلى، يندر من يتوصلحققونهالذين يبين من  و،بشرال آالف بين الكمالحد طلب وايقد "
 أيلذلك، ال يجوز لنا التضلل بصدد تبين النفس المجيدة أو االعتقاد أن .  يقصر عن العلم بشخصية اهللا العزيزْبَرْهَمْنبلغ تحقيق 

 ):٥\١٤\٦ (ْبهاَچڤَتَْمشْرۤيَمْد جاء في . ى تخليصنا من الورطة المادية قادر علچورو أو واميْس
 َپرايانَه-پي سيدّْهاناْم ناراياَنموكْتاناْم أ

 موِنى-پي َمهاڤْ أْپَرشَنْتاتْما كُوتيشْدوْرلَْبَهه -سو
 الذين التيم أولئك. النجاة بعلم والكاملين ررينالمح ماليين بين من ِرشَْنكْ أو َننارايا للرب تيماً واحد يصبح ربما الكبير، الحكيم ايها"

 ."جداً نادرين السالم  إلىانتهوا
. ب.ش ( ْپَرْبهوپاَدشْرۤيليوضح . حتى عند ظهورهم في المجتمع البشري) َمهاتْماْز(ال نجد تقديراً أو فهماً للنفوس المجيدة 

 َانَنْدتْۤيين بالجلد بالسياط في اثنين وعشرين سوقاً عامة كما اصيب طْهاكوَر َهريداَسحكم على . يواجه التيم العنف أحياناً):"٢١\٢٥\٣
 على ني الكثيراءعديواجه  ساْدهوالـأن  درجة  إلىالعالم غير ممتن  ...ماْدهاي و چايَج على يد تْشايتَنْياكبير معاوني المولى 

 ."أحداً ادي ال يعهالرغم من ان
ذات . استطاع تحويل حياة الكثيرين َمهاتْماخير مثال على هو  ناَرَد.  وتقبل بركاتهَمهاتْما ذا ظفر بصحبةاسينتفع الفرد ال محالة  لكن

 درجة أنه اعتاد قتل الحيوانات لتموت موتاً بطيئاً ألنه كان يجد متعة  إلىكان الصياد قاسياً.  صفيڤَڤايشْنَ  إلىمرة، حّول صياداً
 ناَرَدثم لقنه ". ستنجو اذا عملت بما أقوله لك:" لهناَرَدأكد .  وبدأ يسمع منهناَرَد حالما التقى لكن أصبح الصياد يخاف ذنوبه. بذلك

هذه هي ". كِْرشَْننسان بالتسليم للرب  اسلم لي بل ينصح كل:" ال يقول مطلقاًَمهاتْما. َمنْتَْر كِْرشَْن َهِرى بتسبيح كِْرشَْنعبادة الرب 
 .سمته

 شديد القوة تْشايتَنْياتيم المولى ":ْزڤَايشْنَڤالـتعبر عن قوة  ْدَهِرى شَكْتيَچني َجني -ْبَهكْتََر ِچورانْچا بعبارة ئتبتدچالية توجد أغنية بن
يجب على الفرد الموافقة على ترك نشاطاته . لكن يتعين على المريد القيام بواجبه أيضاً". وكل منهم قادر على تخليص مجمل العالم

قد ال يكون التيم على . وعندها يستطيع السيد الروحي رعايته وعتقه من العبودية المادية، ڤَنَڤايشْالـعند استالم رحمة االثيمة 
 .معصومالعلم المن يلتزم بالسلسلة المريدية تسليم يمكن لكل  لكن موني ناَرَد نظير َرَمَهْمَسَپمستوى 
هو من  موني ناَرَد السلسلة المريدية العلية من  إلىميينتالذي  السيد الروحي):"٢٥٨\٢٤ َمْدْهيا. ت.ت ( ْپَرْبهوپاَدشْرۤيليوضح 
 ."موني ناَرَديعفى الفرد من ذنوبه بالتسليم للقدمين اللوتسيتين لممثل . مستواه

 ڤَڤايشْنَالـ أن امتحان طْهاكوَر ڤينُوَد ْبَهكْتي شْرۤيلذكر .  ربانيين إلى هي قدرته على تحويل سوى التيمَمهاتْمابرهان آخر على قوة 
 قيام أكبر عدد ممكن من تْشايتَنْياشاء المولى . على يده ْزڤَايشْنَڤالذين أصبحوا  عدد ةأن كان حجر فالسفة جيد برؤيممكن بمعرفة 

 . الكباراْزآتْشاْري وسائر موني ناَرَد بالسير على خطى كِْرشَْنتبني ذكر ب واقناع اآلخرين كِْرشَْناألفراد بتكرار رسالة 
 فهم حظه السعيد اذا اتصل بنفس مجيدة  اإلنسانيجب على.  نادرة جداً لكنها متوفرة للطالب المخلصَمهاتْما ةصحبالخالصة، أن 

تكلمه ) ٢\١٣( سوْدُهوَديا-كْتيْبَه-َهريمن جاء اقتباس نص . ويجب عليه التسليم لقدميه اللوتسيتين في موقف بهيج لكن جدي
 : عند اللقاء بهَمهاتْما  إلى حول وجوب النظروْسوامّيُچ َسناتََن  إلىتْشايتَنْياالمولى 

 كمال حاسة اللمس وتمجيد صفاتك الحميدة قدميك اللوتسيتين ولمس حاسة النظر، رؤية شخص مثلك هي كمال ڤَڤايشْنَالـحبيبي "
 ".هو الشاغل الحقيقي للسان ألن العثور على تيم صفي للرب نادر في هذا العالم المادي



 ٤٠ سۤوتَْر
  ڤََپيايكِْر-پي تَتْأاِتى لَْبْهي

 المفردات
 .فقط--ڤَِا ؛بالرحمة--اتَْپۤيكِْر ؛)الرب العظيم(له —تَتْ ؛مع أن—ٱپي ؛تحقق--لَْبْهياِتى

 الترجمة
 .عشرة النفوس المجيدة غير ممكنة التحقيق سوى برحمة اهللا
 التفسير

 َپرۤو شْرۤيل  إلىتْشايتَنْيايعلن المولى . في العالم الصفي التيم المخلص على الرغم من ندرة وجود هطالبشخصياً الرب العظيم يعين 
 ):١٥١\١٩ َمْدْهيا. ت.ت (وْسوامّيُچ

 ڤَاْن جۤيڤْچياْبَرْهمانْذَ ْبْهَرميِتى كُوَن ْبها
 َجبۤي-لَتا-ْبَهكْتيپايا ْپَرساِدى -كِْرشَْن-چورو

 كواكب السماء وينحدر  إلىيرقى بعضهم. وا من خير وشر العملثواب ما قدم  إلىستناداً اتتنقل جميع األحياء في أرجاء الكون كله"
من بين ماليين من تلك األحياء الهائمة، تسنح له فرصة مجالسة سيد روحي من يحالفه الحظ الكبير و.  الكواكب السفلية إلىبعضهم

 ."لروحي والسيد اِرشَْنكْ ويتلقى بذرة عريشة الخدمة التتيمية برحمة كل من ِرشَْنكْسليم بنعمة 
 يحققه ِرشَْنكْ فـ في قلب كل حي وإن رغب الحي أمراًِرشَْنكْيقطن ):"١٥١\١٩ َمْدْهيا. ت.ت( معلقاً في  ْپَرْبهوپاَدشْرۤيلكما كتب 

يد  القاطن في قلبه فرصة لقاء سِرشَْنكْنضمام اليها فسيمنحه  اال أو الحظ وأرادتفاق االمن طريق َسنْكۤيْرتََنكل من يتصل بحركة . له
 ."اإلنسان الرحمة المتمثلة بفرصة التسليم لنفس مجيدة اذا دعا دون علم بمراده أو مطلبه يطلب النجاة سيظهر اهللا على". روحي سليم

 والده وذهب للبحث عن اهللا ة باالهانة من كالم خالته زوجڤَْدْهروشعر .  هو مثال على من يعينه اهللاناَرَد مريد َمهاَرَج ڤَْدْهرو
فظهر الحكيم  في الغابة ڤَْدْهروتجول . طلب منزلة رفيعة واالنتقاممع أنه لصبي استجاب الرب العظيم ل.  نصيحة أمهبناء على

ويرسل ممثله شخصية اهللا العزيز حاضر في قلب كل حي ):"٢٥\٨\٤ (ْبهاَچڤَتَْمشْرۤيَمْد  في  ْپَرْبهوپاَدشْرۤيليوضح . أمامه ناَرَدالكبير 
 ".َمهاَرَج ڤَْدْهرو  إلىناَرَدعلى هذا النحو، جرى ارسال .  بدخول الخدمة التتيميةحالما يدرك جدية أحد

 ٤١ سۤوتَْر
  ڤاتَْجِنى ْبِهداْبها-تَْسميْمْس تَْج

 المفردات
 .بسبب غياب—ڤاتْاْبها ؛فرق--ْبِهَد ؛في الناس—َجِنى ؛خاصته--تَتْ ؛)الرب العظيم(فيه —تَْسميْن

 الترجمة
اهللا ألن التيم األصفياء هللا  برحمة إما من خالل عشرة التيم األصفياء هللا أو مباشرة كْتيْبَهيمكن للفرد تحقيق 

 .عين اهللا
 التفسير

ويقول التيم " سلم لي:"كِْرشَْن شْرّييأمر . تعاليم الرب العظيمنشر رحمة التيم الصفي تعادل رحمة الرب فعالية ألن التيم الصفي ي
لذلك، رحمة الرب وتيمه األصفياء متعادلة الفعالية بغرس بذرة التتيم في ". كِْرشَْنسلموا لـ:"ويخبر اآلخرين". نعم سأسلم لك:"الصفي

 .قلوب النفوس المهيأة التي تقبلها
يفقد التيم فرديته :" على النحو التاليسۤوتَْرالـ ه هذبناء عليه، يأولونو.  الهوية الشخصية هللانكارفرصة ال مطلق ْزدۤياڤاماۤيالـينتهز 

يعتبر دعاة الشخصية اهللا أن الفناء في اهللا هو الكلمة ". عند الفناء في الرب كما يفقد النهر اسمه وصورته بعد أن يصب في البحر
 .للتيم االعتياديينمساومة  واألسفار ليس سوى ناَرَدكالم  أن ْزدۤياڤاماۤيالـيقول . األخيرة في الحب االلهي

األحياء قدرة . هي وحدة نوعية) أو اهللا وجميع األحياء (چورووحدة اهللا و . هيناللفظي المتالعب ال ال يتحملون ْزڤَايشْنَڤالـلكن 
دة  نسيان وحدتهم النوعية مع اهللا فيتجلى في صورة األسفار والنفوس المجي إلىيميل األحياء. هبائية لشخصية اهللا العزيز القوي

هذا .  ببدن ماديعينلوهيتها ألنها ال تتأتنبيه بال  إلىال تحتاج الذات العليا. هويتنا الروحيةإلى لتنبيهنا ) چورو-تْشاتْيا(والذات العليا 



 هو أن فرق آخر بين االثنين. اماۤي عرضة دوماً لتأثير ْزڤَجۤياهللا مستنير بذاته في صورته الروحية بينما .  واهللاْزڤَجۤيفرق آخر بين 
 .بدن معينب دودحمالنفس المهيأة حضور الذات العليا حاضرة في بدن كل حي بينما 

ة ئ سيستمرون باساْزدۤياڤاماۤيالـمع أن . طلقة أو المتها المهيأة هللا بائنة عن بدن النفس سواء في حالڤيْچَرَهى  آنَنَْديْدتْش شَْْستْصورة 
 تباعهمأ وْزدۤياڤاماۤيالـ منزلة  ْپَرْبهوپاَدشْرۤيليصف . رتكب خطأ مثيليالذي ال ) ڤيكَ(فهم فلسفة الوحدة الروحية على خالف العالم 

  ):٦٣\٢٨\٤. ب.ش(
 َمْدْهيا. ت.ت (َرْبهوْپَمها تْشايتَنْياذلك، قال . المالحدة وحدهم يعتبرون النفس الهبائية وشخصية اهللا متساوين من كل الوجوه"
 .)ناشَ-ڤَْبهاْسيا شونيِلى َهيا َسْر-ڤاَداماۤي(المادي  سيفوت فرصة أزليته بعد مفارقة بدنه اَدماۤياڤكل من يتبع فلسفة ): ١٦٩\٦

 ٤٢ سۤوتَْر
  ڤَ ساْدْهياتاْمڤَ ساْدْهياتاْم تَْد ِاتَْد ِا

 المفردات
 .يجب طلبه—ساْدْهياتاْم ؛فقط--ڤَِا ؛ذاك--تَتْ ؛يجب طلبه—ساْدْهياتاْم ؛فقط--ڤَِ ؛ذاك--تَتْ

 الترجمة
 .جتهد، ال تجتهد سوى للظفر بعشرة التيم األصفياءإ

 التفسير
ثابر، ثابر على الظفر باألقدام اللوتسية للسيد الروحي و :  بنصيحته مكرراً التشديد هناسۤوتَْر-ْبَهكْتي-ناَرَديبارك قراء  ڤَناَرَدِد
 .ند رؤية جهودنا المخلصةعسيقدم لنا الرب وتيمه العون المطلوب . خالل مخالطة التيم األصفياء كِْرشَْن
نثابر على السير على خطاه وطلب التوجيه عسى أن . َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا شْرّي على لسان كِْرشَْنخير تعبير عن شدة التتيم بـجاء 

 ):٤ شيكشاشْطََك، ٢٩\٢٠ أنْتْيا. ت.ت(دوماً من أتباعه مريدين خيرنا ونقتدي بالدعاء 
 ْم نَـ سونْـَدرّيـْم نَـ َجـنَـْمنَـ ْدَهـنَـ
 إشَ كاَمـيِّى-ـْد وا َجـَچْمكَـويتا

 َمـَم َجـنَْمـني َجـنْـَمـنّيـشْـَورى
 ْر أهايتوكّي تْـَويِّىْبَهكْتيْبـَهـَوتاْد 

هو خدمتك التتيمية العلية في  اديجل مر. ربي القوي، ال رغبة لي بجمع المال وال التمتع بالحسناوات وال بأي عدد من االتباع"
 ".ياتي والدة تلو والدةح

 ٤٣ سۤوتَْر
  اْجياهڤَ تْۤيڤَتْهايَسْرَچْم دوْهَسنْ

 المفردات
 .يتعين نبذه—اْجياهتْۤي ؛بالفعل--ڤَِا ؛بكل صورها—ڤَتْهاَسْر ؛الصحبة السيئة—َچْمدوْهَسنْ

 الترجمة
 .نحطاط أشكال العشرة التي تسبب االافةنبذ الفرد كي أن يجب

 التفسير
مر الذكر أن المولى . بعد القول بأن مخالطة التيم األصفياء تقوم مقام الرب العظيم  التأثيرات المدمرة للعشرة السيئة عنناَرَديخبرنا 
 تْشايتَنْياأحصى ). آتْشاْريا ڤَڤايشْنَإى -َچاتْۤي-َسنَْچ-أَستْ( بمن ترك صحبة الدنيويين وسوى التيم ڤَڤايشْنَ أعطى تعريف الـتْشايتَنْيا

 النأي عمن ڤَڤايشْنَالـيجب على .  آَرْبَهكْتَاكِْرشْن ساْدهوأ-ِاَك و َسنَْچ-أَستْمختلف أشكال ) ٨٧\٢٢ َمْدْهيا. ت.ت (وَرْبهْپَمها
 . على وجه الخصوصْزدۤياڤاماۤيالـ  إلىهذا يشير). ْزْبَهكْتَأ-كِْرشَْن (كِْرشَْن وسوى تيم )چّيَسنْ-ْستْرّي(يخالطون النساء 

 من جراء التعلق بمطلق شيء ليست على مستوى كمال  اإلنسانالعبودية واالفتتان التي تلحق):"٣٥\٣١\٣. ب.ش (پيَلكَيقول الرب 
. للمشاركة في الزنا خالل الدعايات وأجهزة التلفزة، يوَچ كَليفي  نحن ندعى دوماً ".عبودية وافتتان التعلق بامرأة أو مغرم بالنساء

 .لهوة عن الدرب الروحي يحرية االختالط بين الرجال والنساء ه



لذلك، التعلق بالرجال هو فتنة . الرجل) اماۤي(المرأة هي صورة فتنة .  بصورة عامةهن لاًالنساء ليست انتقادالمتعلقة بالنصوص 
هرة طفالها من تدبير الفتنة الظاألذلك، من واجب المرأة اعتبار زوجها ودارها و):"٤٢\٣١\٣. ب.ش (پيَلكَوكما يقول الرب . النساء

لذلك، التوجه الموجب هو جعل . ال يمكن منع اختالط الرجال والنساء بالكلية". لموتها كما ان الغناء العذب للصياد هو موت الغزال
  تعلقهما ونقالكِْرشَْن ذكر  إلى في زواج مستنداقامأاذا تصبح صلة الرجل والمرأة مصدراً للتجدد الروحي .  مدار حياة الفردكِْرشَْن
 .شَْنكِْر إلى

 كِْرشَْنللمثال، جميع تيم . ن بأصول الحياة الدينيةيلتزمغير الم بوجوب تجنب مخالطة سوى الرباني يعني تْشايتَنْياقول المولى 
على الرغم من علمه اذا بدأ بمخالطتهم عاداتهم في نهاية األمر التيم سيلتقط . يلتزمون بالحدود األربعة لكن سواهم ينغمسون فيها

كما قال ". العشرة بالغة األهمية كالبلورة التي تعكس كل شيء أمامها):"رحيق التتيم (سوْدُهوَديا-ْبَهكْتي-َهريجاء في . وتدريبه
  إلىال يصح ألحد حتى ان يبصر المحرومين من الخدمة التتيمية):"٩٢\٢٢ َمْدْهيا. ت.ت (وْسوامّيُچ َسناتََن  إلىتْشايتَنْياالمولى 

 ."حرومين من العمل الصالح وبالتالي المِرشَْنكْ
 ):٣٠\٥\٧ (وپهيَرنْياكَشي جواباً عن سؤال كِْرشَْن سبب عجز الجن األشرار عن العلم بـَمهاَرَج ْپَرْهالَدأوضح التيم 

 ڤاڤَتُو َپَرتَه ْس كِْرشَْنَمتيْر نَـ 
 ڤَْرتاناْم-ْچِرَهىَپْديىتَ ميتُْهو ٱْبهۤي
 ڤيشَتاْم تَميْسَرْمُچوْبهيْر -أدانْتَ

 ڤَناناْمتْشَْر-ڤيتَتْشَْر-پونَشْونَه پ
 يتقدم المشغوفون بالحياة المادية تجاه االوضاع الجهنمية نتيجة حواسهم الجامحة ويعاودون مضغ ما سبق :َمهاراَج ْپَرْهالَدأجاب "

 ."ماهبكلي أو بجهودهم الشخصية أو  مطلقاً سواء بتعاليم اآلخرينِرشَْنكْ  إلىال تنبعث ميولهم. مضغه
 . إذا خالطهم أيضاًكِْرشَْنقدرته على معرفة التيم الطامح  مطلقاً وسيفقد كِْرشَْن معرفة إلىذوي الحواس الجامحة ال سبيل ل

 ال تحد خالل الكتب واألفالم صحبةاحتماالت ال.  جانب المخالطة الشخصية إلىمخالطة سوى التيم من وجوه كثيرةتجري 
اليوم الحاضر على األخص لكنه غارق في الصحبة السيئة ا بمفرده في شقة ما في المدينة في قد يبدو أن الفرد يحي. واالجتماعات

 .نأي الفرد عن تأثيرات العشرة السيئة تقتضي تنمية مقصودة ومجابهة. بالكلية من خالل أجهزة االعالم والترفيه
) ْبهاَچڤَتَ-َمها(التيم األرفع  يرى". اً البعض أشراروصمفما هو مغزى ! اهللا في كل مكان:"قد يعترض أحد على هذه التعاليم بالقول

 ذكره الدائم ي هْبهاَچڤَتَ-َمهالكن خصلة أخرى من خصال . يفكر بتواضع أن كل حي هو خادم الرب سواه. الجميع خدم كملة هللا
بكالم آخر، ال يجوز ألحد التورط .  دون التحلي بخصالهْبهاَچڤَتَ-َمهايجب عدم تقليد نشاطات . دون نسيانه لحظة واحدة كِْرشَْنلـ

 .كِْرشَْنالوجود هو  أن بالعشرة السيئة واالدعاء
 الدرجة الثانية  إلى حيث ال يرى التيم سوى اهللا في الهيكل للوصولكَنيشْطَْهى على غالبية التيم بذل الجهد لالرتقاء من درجة بيج
 حبه للرب العظيم ْبَهكْتَ-َمْدْهياَم يدخر .لك تطبيق التبين في صالتهحيث يقر التيم بحضور الرب في قلب كل حي ومع ذ) َمْدْهياَم(

 َمْدْهيا. ت.ت (َسْمهيتا-اياَنۤيتْكايلتزم جدياً بحكم . ويعقد الصداقة مع التيم على شاكلته ويظهر الرأفة باالبرياء وتجنب االشرار
تلك . ِرشَْنكْلمحرقة من مخالطة المحرومين من ذكر من األفضل قبول شقاء السجن وراء القضبان محاطاً بالنيران ا:")٩١\٢٢

 ."المخالطة بالغة الصعوبة
 ٤٤ سۤوتَْر

  ڤاتْكاَرنَتْ-ناشَ-ڤََسْر-ناشَ-بودّْهي-ْبْهَرْمشَ-ْسْمِرتي-ُموَهى-كُْروْدَهى-كاَم
 المفردات

—ڤاتْكاَرنَتْ ؛الطامة الكبرى—ناشَ-ڤََسْر ؛ضباع الفطنة—ناشَ-بودّْهي ؛ضياع الذاكرة—ْبْهَرْمشَ-ْسْمِرتي ؛الحيرة--ُموَهى ؛الغضب--كُْروْدَهى ؛للشهوة--كاَم
 .ألنها السبب

 الترجمة
 .كلية والكارثة الفطنةعشرة الدنيوية هي سبب الشهوة والغضب والحيرة والنسيان وضياع الال

 التفسير
لكن من ذا الذي .  العميقةاچيُّو ْبَهكْتيين  على تأثيرات الصحبة السيئة بعد بحث مضامناَرَد عن سبب تشديد  اإلنسانربما يسأل

جاء في . يحفل بالمحاذير سوى الجديين بصدد عبور محيط الوالدة والموت؟ حتى أهل الخدمة التتيمية في سلك الزهد عرضة للزلل
 ):٢٣\٨ َمْدْهيا (ناطََك-تْشَنْْدُروَديا-تْشايتَنْيا



 ْسياْبَهَجنُونْموكَْه-ڤَْدَچنيشْكينْتْشَنَْسيا ْبَه
 َچَرْسياسا-ڤََچميشُوْر ْبَهپاَرْم َپَرْم جي

 ڤيشَيىناْم أتَْهى يُّوشيتاْم تْشََسنَْدْرشَنَْم 
 ساْدهوأپي ْبَهكْشَنَتُو ٱ-ڤيشَها َهنْتَ َهنْتَ 

 الخدمة الودية  إلىنقطاع واالالماديبئس األمر، من يطلب جدياً عبور المحيط :"قائال ْبَهطّاتْشاْريا ساْرڤَْبهاوَم  إلىثم اشتكى المولى
 ." أمر أبغض من شرب السم اختيارياًأو امرأة مادية معنية بالترضية الحسية هو مادي فرؤيته رجل العلية للرب دون أغراض مادية

 .وبناء عليه، النصيحة ضد الصحبة السيئة مقصودة للجميع بمن فيهم المستعلين طلبة التقدم دون مواجهة عوائق
 ):٦٣-٦٢\٢ (ْبهَچڤَْد چۤيتالى تحليل زلل النفس بداعي الصحبة السيئة في  عكِْرشَْنيعمل الرب 

 اِتىيـَپـجاۤوــْس ِتـٰشَچـَسنْٰ ـَسهْماْن پوۤيـيـشَٰ ڤتُوايـاۤيْدْهـ
 اِتىيـجايـْبهٱ ُهوْدُروكاماتْ كْ اِتى كاَمهيـاچـَسنْۤتْ چاـَسنْۤ
 ْبْهَرَمـهيـ ڤ-ي ترِٰهاتْ ْسْموَسمُّ َهـهوي َسمُّْدهاْد ْبَهـڤَـتُروكْ

 ياتيــشْ نـاشاتْ ْپـَرنَٰ-ي بودّْه شُو نـا-ي ْد بودّْهـشاْم ْبْهَر-ي ترِْٰسْم
 ينبع الغضب من . الغضبينبعالشهوة، ومن الشهوة مو  هذا التعلق تنومن. بها اًتعلقنسان في المحسوسات، ينمي  اتأملعندما ي"

 ."الماديالمستنقع  من جديد في  اإلنسانحيث يسقطالذكاء زول ية ذاكرةالعندما تضيع  وة،ذاكرلايأتي ضياع الوهم، ومن الوهم 
قد يتهيج التيم الطامح بسهولة ويأخذ إلى .  االثم مما ينشط الميول البهائمية إلىالنزعات الكامنة) دوْهشَنَْچ(الصحبة السيئة تنهض 

تنهض رغباته بالمتعة حالما يبدأ .  حديث االباحي عن الملذات الشهوانيةإلىاذا استمع الملذات الدنيوية ما دام لم يحقق التصفية 
لذلك، البقاء في . بعد ذلك، سيفقد قوة تبينه ويضلل. محسوساتها ثم سيطلب تحقيقها ويشعر بالغضب عند حبط مسعاهبالتفكير ب

-٣٢\٣١\٣ (ْبهاَچڤَتَْمشْرۤيَمْد  في پيَلكَيقول الرب . ةالصفات الحميدبذهب يولد العادات السيئة الواحدة تلو االخرى ويالصحبة السيئة 
٣٣:( 

الفرد الخدمة التتيمية بعد استيعاب ذلك، عندما ينجو من الشواكل  يبلغ. يبلغ البحث الفلسفي ذروته في فهم شخصية اهللا العزيز"
لوسيلة المباشرة وهي الخدمة التتيمية أو بالبحث ينبغي للفرد العثور على المصير نفسه المتمثل بشخصية اهللا العزيز سواء با. المادية
يجري تقدير الشيء نفسه بمختلف الحواس  كذا، .ِڤديةالـ األحكامشخصية اهللا العزيز واحد لكنه يبدو مختلفاً حسب مختلف  .الفلسفي
 ". مختلف صفاته إلىاستناداً

 ۤيْزچيُّوالـالمخمنون ويمكن أن يؤثر . نوا من سوى التيمفحسب بل حتى النساك أيضاً اذا كا َچدوْهَسنْالحمقى األفظاظ يعد  ال
 على أنه تْشايتَنْيا أحد أتباع المولى آتْشاْريا اْنڤََچْبَه أصر . درب سوى التتيم إلى ودعاة العدمية في التيم سلبياً وتحويلهۤيْزانۤيْچوالـ

يكسر القلب وحياة التيم ماۤياڤاَد  فلسفة  إلى أن االستماعوْسوامّيُچ داُموَدَر ۤوَپرڤَْسجاب ألكن . لشوائب بوصفه تيماً ثابتاًامحصن من 
 ):١١٠\٧آدي . ت.ت ( ْپَرْبهوپاَدشْرۤيليوضح . اًوليس جائز

 يطيق ال. )ْبهاَچڤَتَ-َمها( حججهم ببالغة تحمل كل من يطلع عليها على اعتناقها حتى وإن كان تيماً متقدماً ةۤيدۤياڤاماالـكتب فالسفة "
 ." مساواة اهللا واألحياء إلىي مطلق فلسفة تدعو الفعلنَڤَشْيڤاالـ

ولم يكن  منقطع بالكلية، ساْدَهَك  إلى بعين االعتبار حتى بالنسبةَچدوْهَسنْعند أخذ مخاطر  لم يبالغ بهذه المحاذير ناَرَدسنجد أن 
 . للمبتدئين دون سواهماًتحذيره موجه

 ٤٥ سۤوتَْر
  موْدرايانْتيچاتْ َسِمى َسنْپۤيأچيتا تََرنْ

 المفردات
 .يخلق محيطاً—َسموْدرايانْتي ؛من الصحبة المادية—چاتَْسنْ ؛هذه--إمي ؛بالفعل--پّيأ ؛يشكل أمواجاً—اهاچيتتََرنْ

 الترجمة
 .كاألمواج وتظهر من العشرة المادية البؤس من هائال اًمحيطلتشكل  السيئة التأثيرات هذه تجمعت

 التفسير
  ْبَرْهما من بين جميع ذراريَنناراياالحكيم ):"٣٧\٣١\٣ (پيَلكَيعلن الرب . الرب وتتغلب حتى على حكيم قوي هي قدرة اماۤيالفتنة 

 على أساس اماۤي من  اإلنسانيجب أن ال يقرب". في صورة المرأة ماۤيا هو الوحيد المحصن من اغراء )البشر والمالئكة والحيوانات(



غرس بذور الهالك الداخلي قبل تحقيق النجاة بالكلية كما عدم يجب . اذا أصيب بالحرجب تنسحستطيع التعدي بعض الشيء ثم تأنها 
 .ال يجب أن نسمح لتلك البذور بالنمو بالعشرة السيئة

 أن ذلك كان  ْپَرْبهوپاَدشْرۤيلقال .  عاداتهم القديمة بتدخين الحشيشة إلى أن بعض مريديه عادوا ْپَرْبهوپاَدشْرۤيلذات مرة، سمع 
 الظهور ثانية  إلى في فصل الشتاء لكنها تعودسريرك يبدو أن الهوام يختفي من .سريريجة الصحبة السيئة وضرب مثل هوام النت
ستضرب الرغبات المادية والمستعلي غائباً بالكلية لكنه حاضر في حالته المنقصة  )كَْرَم(قد يبدو جزاء كذا، . تعضك وتتغذى بدمكو

 بعد مالحظة بعض المريدين خنفسة بذور ال إلى ْپَرْبهوپاَدشْرۤيلفي مناسبة أخرى، أشار . ة مجدداًاذا سنحت لها الفرص ثانية
 . للمريد كانت تنمو اآلن في صورة الشعر الطويلخنفسةالمتبتلين بشعر طويل وقال أن ميول ال

ن كان هذا الموقف  ا ماسان اإلنلكن قد يسأل. لذلك، من الحكمة الخوف حتى من أبسط عشرة سيئة وتجنبها مهما كلف الثمن
سيقدر  . منعاً لالشابةكِْرشَْنيتعارض مع موقف الرأفة التي يفترض بالداعية االلتزام به؟ الجواب هو وجوب ثبات الداعية بذكر 

سماعها وتجنب بما فيها صحبة التيم وتسبيح أمجاد الرب ووحدودها  اچيُّو ْبَهكْتي اذا التزم بأحكام على الدعوة دون خوف من الزلل
آدي . ت.ت( تْشايتَنْيابلعب دور السيد الروحي للمولى تعاليماً موجهة الينا  ورّيپڤََر إشْلقن . الملذات الحسية وما شاكلها

-ِرشَْنكْعالوة على ذلك، اخرج لتعميم قيمة تسبيح . التيم مع ْچۤياْرتَْن ياۤيَسنْكطفلي الحبيب، تابع الرقص والتسبيح وقضاء "):٩٢\٧
 مريديه بأن يصبحوا دعاة بدافع الرأفة في تعليقه  ْپَرْبهوپاَدشْرۤيل كذا، أمر ."بذلك الساقطة النفوس جميعنجية  ألنك ستقدر على تاَمن

 :)٩٢\٧ آدي. ت.ت (على هذا النص
في مجال  بالخدمة التتيميةلقاء الجهلة   الخبرة في مجال الدعوة فيمكنه التسبيح في خلوة وتجنب العشرة السيئة لكن إلىاما من يفتقر"

 حب اهللا  إلىلذلك، تتاح للمفتقرين.  يتأثر بمسلكهم السيءدون أنيتيح التيم لسواه فرصة مخالطته .  للمتقدمالدعوة ال يشكل ضرراً
لى سالمة  أحياناً كيف يمكن مخالطة سوى التيم والحفاظ ع ْپَرْبهوپاَدشْرۤيلروى  ."فرصة عبادة الرب ذات يوم بفضل التيم الصفي

 :التتيم بوقت واحد
وجد نفسه  المجيء والركوب على ظهره، قفز القرد األحمق من الشجرة و إلىذات مرة، رأى تمساح قرداً جالساً على شجرة فدعاه"

 ما هي وجهتك؟:"سأل القرد. متعلقاً بظهر التمساح في وسط النهر
هل تسمح . لكنني تركت قلبي عند الشجرة:"اجاب القرد".  عليك بيتي حيث ستقطع زوجتي قلبك ونولم إلىسأحملك:"اجاب التمساح

 الشجرة ورفض قبول مزيد إلىالقرد قفز لكن .  الشاطئ إلىاستحسن التمساح هذا األمر وسمح للقرد بالنزول. لي بالعودة اللتقاطه؟
 ."من الدعوات من التمساح

 .عبرة القصة هي يمكنك مصاحبة سوى التيم لكن ال تعطيهم قلبك
 أمام َچَل آَرتيَمنْينهضون عند السحر ويتجمعون لحضور مراسم . لدعاة المقيمون في مراكز الحركة يلتزمون بهذه النصيحة يومياًا

يخرجون للدعوة في أكثر .  في صحبة التيمْپَرساَدويكرمون  ْبهاَچڤَتَْمشْرۤيَمْد  ويحضرون درس َپجو  ۤيْرتََنكأصنام الرب ويقيمون 
 مدعومين بهذا البرنامج ناَم-َهري أو ْپَرساَد في صورة الكتب و كِْرشَْنة ويعرضون على الناس فرصة استالم رحمة األماكن المادي

 أثناء وجودهم مع سوى ال يساومون أصول التتيم. في المساء، مزيد من التسبيح والسماعقضاء  الهيكل ل إلىيعود الدعاة. الصباحي
 .عن شواكل الطبيعة المادية والصحبة السيئةلذلك، يحفظون قلوبهم بمنأى . مالتي

لكن .  انقاذ اآلخرين إلى الداعية الذي يشعر باالنغمار بالقدرة المادية، انقاذ نفسه بدال من السماح للفتنة بابتالعه فيما يسعىيجب على
 هذا العالم وعرض ماْدهاي و چايَجمن االقوياء بالقدر الكافي للدعوة اقتراب عدم وجوب  من الصحبة السيئة ال يعني ناَرَدتحذير 

 كيف يمكن انقاذ الحمقى والرذالء دون دعوة التيم؟. االسم القدوس واالدب العلي عليهم بتواضع
 ٤٦ سۤوتَْر
 َچْم تْياَجتي يُّواْم ياه َسنْكَْس تََرتي كَْس تََرتي ماۤي

  ڤَتيڤَِتى نيْرَمُمو ْبَهِسڤَْم َمهانوْبها
 المفردات

 ؛العاقل--ڤَْمأنوْبها-َمها ؛الذي--ياه ؛يترك--تْياَجتي ؛الصحبة المادية—َچْمَسنْ ؛الذي--ياه ؛الوهم--اْمماۤي ؛يعبر--تََرتي ؛الذي--كَه ؛يعبر—يتََرت ؛الذي--كًه
 .يصبح--ڤَتيْبَه؛يخلو من التملك الزائف—هنيْرَمَم ؛يخدم--ڤَِتىِس

 الترجمة
 .رة المادية ويقوم بخدمة الحكماء ويصبح ناكر الذاتذاك الذي يترك العش وهم؟ذا القادر على تخطي ال من



 التفسير
آخر عند مفارقة بدنها الحالي وما زال عليها  مادي تجبر النفس المهيأة على التناسخ في بدن. أحياناً  بعبور المحيطاماۤيعبور يقارن 

 ْسْمساَرالوطن الخالد عند عبور حدود محيط  الرب في  إلىيتعين عليها الرجوع. معاناة التناسخ حتى اذا ولدت على كوكب سماوي
 كِْرشَْنلكن الرب . ْسْمساَر  إلى أمر بالغ الصعوبة ألن مطلق رغبة مادية سواء أكانت صالحة أم فاسدة ستعيد النفس المهيأةهلكن هذا

 ):١٤\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتايقول في . يجعل العملية سهلة
 اۤيايا دوَرتْـۤيَمـَم ما يِّ َم–نَٰ چوـا ٰشِا ِهـى ۤيڤيدا

 ِتىي  تَـَرنْـتْمتاِااْم ۤيما انِْتىيى ْپـَرَپـْديماْم ِاڤَ 
 ."هولةبكل سما وراءها   إلىيعبر ،من يسلم لي لكن شواكل الطبيعة الماديةؤلفة من  المربانيةقدرتي التخطي  العسير من"

بترك التعلق والتحرر من  سۤوتَْرالـ هيأمر في هذ.  وعبور محيط الوهمكِْرشَْن اآلن معلومات مفصلة عن سبيل التسليم لـناَرَديعطي 
لكن يجب عليه الفهم أنه ال يقوى يجب على الفرد االلتزام بكل هذه األشياء وسائر السبل المالئمة . التملك ومخالطة النفوس المجيدة
 .چ.ب (أْرجوَن  إلىكِْرشَْنيقول الرب . يهب للنجدةالذي  كِْرشَْنالتتيم المخلص انتباه يلفت . على السباحة عبر المحيط بمفرده

، عد جمع عقله علي منشغالً في الخدمة التتيمية بتأمل ثابت فيَّ بدون انحرافمتيماً بحبي  و، ليعمله ني واهباًعبديالذي "):٧-٦\١٢
يستطيع تيم الرب االقتراب من :" في تفسيره ْپَرْبهوپاَدشْرۤيليوضح . "والموتالسريع من محيط الوالدة كون له المنقذ ا ،تْهاِرْپيا ابن 

 -شَْن َهِرى َهِرى َهِرى كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن كِْر: كِْرشَْنقصراً على تسبيح االسم القدوس لـالمصير العظيم بسهولة وسعادة 
 ".لكن ال يمكن االقتراب من هذا المصير بسائر سبل الدين َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى

ن الفرد من اللياذ بالقدمين اللوتسيتين للرب اللتان تعمالن مر أن استالم رحمة الرب من تيمه األصفياء هو خير سبيل وهذا ما يمكّ
 ):٣٠\٢\١٠. ب.ش (اماۤيفرد عبر المحيط الواسع للفتنة مثل القارب لحمل ال

 قارببمثابة  وقبولهما كله الوجود ذخر اللوتسيتين قدميك في تأملالب )َجنَْزاَمه (االقطاب خطى علىالفرد  يسير العين، لوتسي ربنا"
 ".البسيطة العملية تلك فضلب عجل قدم اثر يطأ من عبور بسهولة الجهالة بحر عبور ردالف يستطيع. العتمة بحر عبور

 ٤٧ سۤوتَْر
 چونْيُّولَياتي نيْستْرايَبنْْدَهْم أونْمۤو-ڤَِتى يُّو لُوَكْستْهانَْم ِس-ڤيكْتَڤييُّو 

  كِْشَمْم تْياَجتي-َچيُّو يُّوڤَتي ْبَه
 المفردات

حر من —چونْيُّونيْستْراي  ؛يقلع--لَياتيأونْمۤو ؛العبودية--َبنْْدَهْم ؛ويمجتمع دني—لُوَك ؛الذي--ياه ؛يخدم--ڤَِتىِس ؛مكان--ْستْهانَْم ؛معتزل--ڤيكْتَڤي ؛الذي--ياه
 .يترك--تْياَجتي ؛والسالمة--كِْشَمْم ؛النفع) يطلب(—َچيُّو ؛الذي--ياه يصبح؛--ْبَهڤَتي؛تأثير الشواكل المادية الثالثة

 الترجمة
ع جذور تعلقه بالمجتمع الدنيوي ويتحرر ، يقطخلوةذاك الذي ينأى بنفسه في ( وهم؟ذا القادر على تخطي ال من

 .)والسالمة الماديةالمادي  إلى الكسب شوق المادية الثالثة وينبذ الشواكلمن نفوذ ال
 التفسير

 تاْبهَچڤَْد چۤي في كِْرشَْنغالباً ما ينصح الرب ). ڤَِتىْستْهانَْم ِس-ڤيكْتَڤي(االولى هي العزلة . اماۤي مزيداً من سبل عبور ناَرَديعطي 
شغل بدنه وعقله وذاته دوماً بكل ما له صلة المثابرة على  لياالمتععلى  يقتضي):"١٠\٦(بوجوب ممارسة الحياة الروحية في عزلة 

 - ِدشَ -ڤيڤيكْتَ ( في مكان منعزل قامةاال  إلىتطلعال):"١١\١٣( كما يقول .)َرَهسي ْستْهيتَه ِاكاكّي(نفراد  االيقتضي عليهباهللا؛ 
 .)ِسڤّي - ڤيڤيكْتَ(الذي يحيا في عزلة :" مقام تحقيق الذات إلىعند وصف المرتقي) ٥٢\١٨( ثم يقول )ْمڤَِسڤيتْ

 التيم الذين يطلبون التسبيح في عزلة قبل بلوغ طْهاكوَر َسَرْسڤَتّي سيدّْهانْتَ ْبَهكْتي اًنتقدكتب م. لكن ال ينصح التيم المبتدئ بالعزلة
عقلي الحبيب، لماذا :")العزيز( في عزلة ْبَهَجَنمارس )  أحياناًتْشايتَنْياوالمولى  (طْهاكوَر َهريداَس ناماتْشاْريا مع أن مرحلة النضج
لذلك، تسبيحك االسم القدوس مجرد .  طلب الشعبية المبتذلة إلى االسم القدوس مستندةك؟ عبادتك المنفردة وتسبيحڤَڤايشْنَتفتخر بأنك 

 ".ادعاء
-١١\٦ ْبهَچڤَْد چۤيتا ( ْپَرْبهوپاَدشْرۤيليوضح .  المحاج أيضاً إلى يشيرْبهَچڤَْد چۤيتاا مر في المكان المقدس والمنعزل كم

 أو ِكشَْهِرشۤي أو َنڤَِرنْداڤْ أو َمتْهورا أو اَجْپَرۤي يهجرون بيوتهم ويقيمون في مكان مقدس مثل  في الهند،المستعلون أو التيم):"١٢
 وهي المنطقة التي ْزڤَايشْنَڤالـأقدس محج عند  هو َمنْذََل-َمتْهورا". نَْچَچالـعزلة حيث يجري نهر في  اچيُّوالـ ويمارسون َهْرْدَوْر



 شْرۤيل أحد األصول الخمسة للخدمة التتيمية و وصفها بَمنْذََل-َمتْهورا باالقامة في وْسوامّيُچ َپرۤويوصي . َنڤَِرنْداڤْ و َمتْهوراتشمل 
 :وْسوامّيُچ َپرۤوجز دراسة و وهو م سينْْدهو- َرساْمِرتَ-ْبَهكْتي كالتالي في َمنْذََل-راَمتْهو يثني على ْپَرْبهوپاَد

 في الواقع، ...هتسليات  كِْرشَْنكن التي قضى فيهاامجميع األ ويزور ڤِْرنْداڤََن أو َمتْهورا في منطقة  كِْرشَْنيقيم التيم الصفي للرب"
 ."هاالجميلة فيتسليات  الكل تلك كِْرشَْني قضى تال ڤََنڤِْرنْدا كل من يزور  كِْرشَْنيشعر بفراق

 حتى يتسنى للغربيين زيارتها تْشايتَنْيا مكان والدة المولى پوَرماۤيا و َنڤَِرنْداڤْ جهوداً كبيرة القامة الهياكل في  ْپَرْبهوپاَدشْرۤيلبذل 
 البالغة َمتْهوراماكن ضمن منطقة  االجميع):"رحيق التتيم (َنڤَِرنْداڤْ بصدد  ْپَرْبهوپاَدشْرۤيليوضح . ْدهاَموقضاء التصفية باالقامة في 

 هذا العالم  إلى هناك، ال يعود يرغب بالعودة إلى درجة ان كل من يذهب إلىيامونا، جميلة الموقع على ضفاف نهر  ميال مربعا٦٤ً
 توفيرها الحرية من والنفع الالزم للعزلة ه". نْداڤََنڤِْر و َمتْهوراتلك هي أوصاف محققة لكل من  رۤوَپ ُچوْسوامّينصوص . المادي

 . في عشرة النفوس على شاكلتهْدهاَم التيم، يتحقق ذلك على خير ما يكون في  إلىبالنسبة. الدنيويين والشهوات
هذه بعض النتائج . ة شواكل الطبيعتعالي عنوالالمادي  تحطيم قيود التعلق اماۤي من يطلب التغلب على يجب على ه أنناَرَدكما يقول 

األصالة ( كيف توثق الشواكل الثالثة للطبيعة ْبهَچڤَْد چۤيتا في الفصل الرابع عشر من كِْرشَْنيصف الرب . كِْرشَْنالطبيعية لحياة ذكر 
تحرر من يتعين على الفرد سماع الحقيقة من السيد الروحي اذا اراد ال). ْسْمساَر(الفرد في دوامة التناسخ ) والحماسة والظلمة

 اذا أقام في الفرد لن تحكم شواكل األصالة والحماسة والظلمة .اقترن بهاالشواكل وعندها سيفهم قوامه الروحي تدريجياً وكيف 
شاكلة األصالة مسار أن االقامة في الغابة في ) درب الكمالكتاب  (اْزآتْشاْرييفيدنا . كِْرشَْنصحبة المستعلين وشاركهم بخدمة الرب 

 في ونڤيشْشاكلة الظلمة لكن االقامة في هيكل مسار شاكلة الحماسة واالقامة في المواخير في مسار قامة في المدن في بينما اال
يعتبر الهيكل :" ْپَرْبهوپاَدشْرۤيليوضح . في الواقع، معنى آخر للمكان المقدس والمنعزل هو هيكل الرب. َهىنْطْايكوڤصحبة التيم هي 

 )".چوَننيْر(الهيكل علي . اچيُّو َهكْتيْب في نظام مكاناً مقدساً
 ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْشَم-اچيُّو كِْرشَْنكما يذكر الرب ). كِْشَمْم تْياَجتي—اچيُّو( والمعاش قتناء بترك القلق من اجل االناَرَدكما يوصي 

)٢٢\٩:( 
 وپاَسِتىي َپـْراى َجـناهي ْم ماتُوانْينْـتَـيـتْشاشْ ۤيَأنَـنْـ
  ڤَـهامى اَهـْمْم كْشِٰـَمـ- يوَچ ْموكْتاناييۤياْبهتْـي نْمِتـٰشا

 . "ا يملكوناحافظ على مما ينقصهم و أحمل ليهم ا-العلية صورتيفي ، متأملين يعبدونني بتتيم حصريلكن الذين "
 أن ال يطلب  اإلنسانالمراد أن على.  الخيال إلى الرب هو مرحلة متقدمة من الحياة الروحية لكنها ال تستند إلىتفويض أمر المعاش

 ْبراْهَمَنسواء أكان يتعين على الفرد الفهم أن الرب العظيم هو الرزاق في جميع األحوال، . سبباً للقلقكفافه فوق كفافه وإال يصبح 
 ناَرَد حسب وصية كِْشَمْم تْياَجتي-اچيُّوسنقدر على انقاص عنايتنا بالمعاش ودخول روح .  مسكين أم رجل أعمالّياسَسنّْۤيفقير أم 
 . دون خلق متطلبات غير ضروريةكِْرشَْن اذا توخينا بساطة العيش منشغلين بخدمة موني

 ٤٨ سۤوتَْر
  ڤَتيڤُو ْبَهڤَنْْدياْسياتي تَتُو نيْرْدْپَهلَْم كَْرماني َسنْ-ياه كَْرَم

 المفردات
 .يصبح--ْبَهڤَتي ؛يتخطى األضداد—ڤَهڤَنْْدنيْرْد ؛بذلك--هتَتَ ؛يترك--َسنْياْسياتي ؛نشاطاته المادية—كَْرماني ؛ثمرة العمل المادي—ْپَهلَْم-كَْرَم ؛الذي--ياه

 الترجمة
 .ضدادوبذلك، يتخطى األ .واجبات المادية ومنافعهازهد بالي الذي كاذ وهم؟ذا القادر على تخطي ال من

 التفسير
ب ايتحرر من ثو. كِْرشَْنعمل لحساب  يعني ذلك التكاسل أو التعطل بل ال سيمده بضرورياته لكن الكِْرشَْنيؤمن التيم بأن الرب 

رة والبرودة والثراء والفقر واللذة واأللم من تجربة أضداد الخير والشر والحراله ال مفر . كِْرشَْنالعمل بتكريس جميع أفعاله للرب 
 ):٢٧\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيقول الرب .  ما دام الفرد يعمل تحت سلطة شواكل الطبيعةوما شاكلها

 ِهـَن ْبهاَرتَُمو -ْدڤَـنْـْدڤَ  ـِهَنتّْ َسـمو-  ْدِڤـشَٰ-ـها إتْشّْ
 َپـَرنْـتَـَپي انْتۤي ىِچَسـْر ْموَهـَسـمُّي تان ْبهۤو-َسـْرڤَ 

 شْرۤيليوضح  و."بغضالرغبة والباألضداد الناشئة عن مغلوبة ، في الوهمتولد  مخلوقات الجميع،  األعداءقاهر يا ،ْبَهَرتَ سليل يا"
 :النصهذا  في تفسير ْپَرْبهوپاَد



ونمط  وغيرهااللذة واأللم  ووالشرالخير  واألنثى والذكر و والشقاءالسعادةو وضاعةشرف وال الأضدادب المفتونينأمثالهم من  يقطن"
حمق أا به فتونالم، والطبيعة المادية أضداد هي تلك. "المرأة هذه زوج أنا .لبيتارب هذا  أنا .بيتي هذا.  زوجتيهذه":تفكيرهم

 ." شخصية اهللا العزيزعن فهمقصر ي
.  يرتفع عنه وهم االضدادكِْرشَْنعندما يفهم الفرد مغايرته للبدن وأنه الخادم األزلي لـ. تعريف الذات بالبدنينشأ وهم األضداد من 

هي لبرودة البدنية، اللذة أو االلم، الحرارة أو اأن  التيم يدري. ناء االقامة في العالم المادييستطيع التيم تحطيم قيود األضداد حتى أث
 كل من  إلى بالنظرْبهَچڤَْد چۤيتا في بداية أْرجوَن ينصح كِْرشَْن. ويستمر بقضاء خدمته دون التهاءعندما يشعر بها الصعيد البدني 

فرح ي المن "):١٧\١٢ .چ.ب( عن سروره من التيم الذي يتعالى عن االضداد كِْرشَْنبر فيما بعد، يع. السعادة والشقاء على حد سواء
 ."عليعزيز جداً تيم مثيل ، كل من األشياء الميمونة والمنحوسة معاًًهد في الذي يز رغب؛ي ال يشكو وال ،حزنيوال 

 من التيم أقل من التسليم التام ناَرَد ال يطلب .عمل شجاع ليست مجرد أفكار صالحة حول الحب بل ْبَهكْتييجب أن يتضح اآلن أن 
. ناَرَد ابقصوره عن بلوغ المثل التي لقنهعند مطلق نقطة، اذا كان يشعر ال يصبح الفرد ملعوناً لكن . ْناڤَچْبَهوالتكريس التام لمشيئة 

 ).١٢-٨\١٢ ْبهَچڤَْد چۤيتاأنظر ( أرفع تسليم اذا قصرنا عن تحقيق من واجبنا بذل ما في وسعنا للتقدم بالتدريج  أنكِْرشَْنيقول الرب 
يجب أن ال نقدم على تعديل التعاليم الباقية لمجرد تبرير .  بالكليةكِْرشَْنلكن ينبغي لنا التواضع حول قصورنا عن التسليم للرب 

المصاعب التي . لك وحده سيسعدنا أزلياً ألن ذاجراء تعديل على حياتنا لتحقيق التتيم يطلبون منا اْزآتْشاْري ڤَڤايشْنَ و ناَرَد. ضعفنا
 . تعلقاتنا المادية إلىنشعر بها في مجال انجاز هذه التعديالت عائدة

 ):٣٠\٣ (ْبهَچڤَْد چۤيتا أمراً صارماً في كِْرشَْنيصدر الرب 
 ـتَسـاِشتْـ -تْـَم اۤيـاْدْهۤيـْسَسنّْـيا يكَْرماٰني ْرڤاٰنـ َسيَِِّم

  ْجـڤَـَره-ـتَ يـَچاْسـڤَ ڤيـوْدْهيـ تْـڤا ْبهۤوُموـْرَميـْر نۤيـراشيـن
كما يصدر  ." قاتلالخمول،بالملكية وكل شعور من نزهاً ، منفعرغبة في الما  دون، بيبعلم تام كل عملك هبني  ،أْرجوَن يا لك،لذ"

 ال كِْرشَْنانسياق الحياة وذكر لكن المادي والبقاء في العالم التساهل  علينا اماۤيتملي :" تحذيراً صارماً ألتباعه ْپَرْبهوپاَدشْرۤيل
لمجاهدات  اقضاءستخبرنا بعدم . ضاللا هلكن مقترحاتالمادي والبقاء في العالم بكل أمر   علينا أخذ االستخفافاماۤيتملي  ".يتوافقان

 ناَرَديطلب .  اذا وقعنا تحت نفوذهاها ستجبرنا على الكدح والمعاناة في األجناس الدونية للحياة والدة تلو والدةفي الخدمة التتيمية لكن
 . األبد إلىل الشقاءك والتحرر من اماۤيمواجهة بعض المتاعب اآلن من أجل عبور محيط منا 

 ٤٩ سۤوتَْر
  َچْم لَْبَهِتىڤيتّْشّْهينّانوراڤَلَْم أپي َسنْياْسياتي ِكِڤداْن أو يُّ

 المفردات
 .يحصل--لَْبَهِتى ؛انجذاب ودي—َچْمانورا ؛مستمر--ڤيتّْشّْهينَّأ ؛مقصور--ڤَلَْمِك ؛يترك--َسنْياْسياتي ؛حتى--پيأ ؛ِڤَدْزالـ—ِڤداْن ؛الذي--ياه

 الترجمة
 .هللا إنجذاب مقصور مستمر إلى ا يحققِڤَدْزبالـ حتىزهد ي الذي كاذ

 التفسير
ينصح  كِْرشَْنالرب . المقصودة لتعقب الثوابو ِڤَدْزالـ من ياكانْذۤي-كَْرَمفي جزء موصية ترك القرابين الهو  ِڤَدْزالـبترك  ناَرَدمراد 
ها ن عتعاَل. أْرجوَن يا الشواكله  عن هذتعاَل.  شواكل الطبيعة الماديةبصورة رئيسية ِڤَدْزالـتعالج ):"٤٦-٤٥\٢. چ.ب (أْرجوَن
 يمكنتقضيها البركة الصغيرة،  التي غراضاال كل .تأصل في الذاتو،  والسالمةربحال بصددالقلق و ضداد، وتحرر من األجميعاً

 ياكانْذۤي-كَْرَم تعاليم ." من ورائهاغرضال يعلم لمن ِڤديةالـالمقاصد  تُقضى كل ،هكذا.  دفعة واحدةكبير الماء الحوضيقضيها ان 
ال يمكن للفرد ). ١٥\١٥ ْبهَچڤَْد چۤيتاأنظر ( علة كل علة كِْرشَْنمقصودة للتنمية التدريجية لكن الهدف القطعي هو العلم بالرب 

 .اذا كان متعلقاً بالطقوس دون الهدفاالرتقاء إلى الصعيد العلي 
هي كلمة الفصل في  سۤوتَْر ِڤدانْتَ):"٤٦\٢ .چ.ب ( ْپَرْبهوپاَدرۤيلشْيوضح . كِْرشَْن مقصودة لفهم الرب سۤوتَْردانْتَ ِڤكذا، دراسة 

 ".قدوسال األكبر هو النفس المجيدة التي تجد مسرتها بتسبيح االسم ِڤدانْتَويـ والكِْرشَْنومؤلفها والعالم بها هو الرب  ِڤديةالـالحكمة 
ال يحتوي ). ڤَكايطَ-ْپُروجّْهيتَْدَهْرَمه (عالن أنه يخلو من صور الدين الدونية باال) ٢\١\١ (ْبهاَچڤَتَْمشْرۤيَمْد  يفتتح ڤَاَس ِدڤْۤي شْرۤيل

اعرض "):٦٦\١٨( بنصيحة أْرجوَن  إلى يختتم تعاليمهكِْرشَْنكما أن الرب . سوى على تعاليم الخدمة التتيمية الصفية پوراَن ْبهاَچڤَتَ
 ).ڤَْرَجَپريتْياْجيا ماْم ِاكَْم شََرنَْم ماْن ْدَهْر-ڤََسْر (عن كل ضروب الدين واقتصر على التسليم لي



وترك جميع أشكال  ِڤَدْزالـ من ياكانْذۤي-كَْرَمقسم  هرغم تجاهلترك أحكامها ي أو شاْستَْرْز-ْبَهكْتيالتيم الصفي ال يتحدى مع ذلك، 
 ْبهاَچڤَتَْمشْرۤيَمْد  العزيز من الكتب العلية مثل في الواقع، النفوس المحررة تتمتع دوماً بسماع تسليات شخصية اهللا. ْبَهكْتي سوى ْدَهْرَم

 پوراَن ْبهاَچڤَتَهذا الـ):"٢\١\١. ب.ش ( ْپَرْبهوپاَدشْرۤيل  يوضح.َنڤَِرنْداڤْ الستة من ْزوْسوامۤيُچالـ وكتب شَريتاْمِرتَتْشايتَنْيا تْو 
. ب.ش (ڤَاَس ِدڤْۤي شْرۤيليكتب ". لملذات الحسية التناقسيةن عن ايلاعمتسوى أصفياء القلب اليفهمها ال  التي األعلىيعرض الحقيقة 

نبغي يما دمتم غير غارقين في البهجة العلية و ْبهاَچڤَتَْم شْرۤيَمْدينبغي لكم االستمرار بتذوق ايها الخبراء المتدبرون، :")٣\١\١
نكل مطلقاً من ال :")١٩\١\١. ب.ش (نايميشاَرنْياء يعلن حكما". بالكلية  عندما تغرقون في البهجة األبد إلىاالستمرار بتذوق أذواقه

 ".تسلياته في كل لحظةبسماع ينعمون بصحبته، الذين يتمتع .  واالدعيةَمنْتْراتسماع التسليات العلية لشخصية اهللا المبجل بالـ
 َمهاَرَج  إلىُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد كما قال .ْبهاَچڤَتَْمشْرۤيَمْد  في كِْرشَْن بحكايات ْبَرْهَمْنانجذبت حتى النفوس المجيدة التي حققت 

 دراسة تسليات اهللا الذي وصف بأبيات مختارة على الرغم من  إلىايها الملك الرباني، لقد انجذبت):"١٩\١\٢. ب.ش (كْشيتْرۤيَپ
 ڤَْزڤايشْنَالـ وسائر أسفار ڤَتَْمْبهاَچدون انقطاع بسماع الـ تْشايتَنْياالمولى تمتع ".  في التعالي على أتم وجهانني كنت دون شك راسخاً

 من ياكانْذۤي-كَْرَملذلك، ترك طقوس .  مع أنه عين الرب التي بحثها مع تيمه األصفياءڤَْزڤايشْنَالـر الربانيين اشعأ  إلىباالضافة
 .كِْرشَْنترك التسليات الباقية للرب ادل عيال  ِڤَدْزالـ

العفوية يخالفون العادات الدرجة لكن يبدو أن تيم . ِڤَدْزالـ من ةء المعنياجزرفض األبالنسبة لطلبة الكمال، فمن المحتم وجوب عدم 
الحظ الملك وصول تيم المولى .  ذات مرةَپروْدَرْپَرتا الملك  إلىدرجة شرح هذه الڤَْبهاوَم ْبَهطّاتْشاْرياساْرتعين على .  أحياناًِڤديةالـ

 سبب عدم ما هو:")١١٢-١١١\١١ َمْدْهيا. ت.ت (ْبَهطّاتْشاْريا الـ إلىعندئذ، قال الملك.  دون مراعاة األعرافورّيپ  إلىتْشايتَنْيا
 أجاب ." أوال؟ْپَرساَدأحكام زيارة مكان الحج مثل الصيام وحالقة الشعر وهلم جرا؟ لماذا تناولوا  ْزشْنَڤَيڤا الـمراعاة

 توجد تعقيدات لطيفة تتعلق بقضاء .ن يوجد درب الحب العفوياصبت الكالم بصدد أحكام زيارة المقدسات لك:"ْبَهطّاتْشاْرياالـ
 . من يدهْپَرساَد وتوزيع الشخصي هبسبب حضور حكم الصيام تْشايتَنْياتجاهل تيم المولى  ." تلك األصول إلىستناداً ااألصول الدينية

.  حد ما إلىجزئية أو تتيم ليست خدمة ناَرَد علمها  التيْبَهكْتي . كِْرشَْنحب على وجوب صفاء  التي تدل ڤَلَْمِك كلمة ناَرَديستعمل 
لم .  االعتبارات العائلية واالجتماعيةۤيْزوپُچالـال تحظى باالهمية كما في رفض  العفوية، درجة العند ْبَهكْتيجميع االعتبارات سوى 

  .كِْرشَْن  إلى واجباتهن بل قصرن عن ذكر ما سوى التوجهاغفال ۤيْزوپُچالـتتعمد 
. ب.ش (الدرجة تلك  إلىكونْتّيطمحت الملكة .  هناناَرَد التي يصفها درجةالخدمة التتيمية دون تقطع عند بلوغ التيم التجري 

  ْپَرْبهوپاَدشْرۤيليصف ".  لتصب في البحر دون صعوبةَچنَْچ، عسى ان ال يشغلني سواك كما تجري مياه الـَمْدهويا رب ):"٤٢\٨\١
 ).٢٨\٥\١. ب.ش (موني ناَرَديقضيها مجرى الخدمة التتيمية التي 

 حد يحرر الفرد من تأثير  إلىمجرى الخدمة التتيمية فعال.  دون قيودى الخدمة التتيمية بل يزداد تدفقهمن المحال وقف مجر"
 ".تزول هاتان الجبلتان وتنجو الذات لتستوي على مقامها االصلي. شاكلتي الحماسة والظلمة

لكنهم يتعبون بخواطر الملذات الحسية أحياناً  والسماع عنه كِْرشَْن تسبيح إلىقطع ويتشوقون لحماس المت من االتيم المبتدئونيشكو 
الحالة األصلية للنفس هي . هذه األعراض المتأرجحة ليست غريبة عند المبتدئين.  في أحيان أخرىكِْرشَْن ذوق بذكر  إلىواالفتقار
التغلب على هذه المهايأة ليس . من المهايأة في العالم المادييين من السنوات عفوي هللا لكن جرى حجبه على مدى مالحب مجرى 

في الوقت عينه، يمكن أن نلهم بواقعية الحب . ْبَهكْتي المبدئية من درجةالعند غاية في األهمية في لذلك، العزم . باألمر السهل
 .ْبَهكْتي-َرَمْپ وما يظهره التيم الذين يخدمون الرب في ناَرَدالعفوي طبقاً لوصف 

 ٥٠ سۤوتَْر
  َسـ تََرتي َسـ تََرتي لُوكاْمْس تاَرياتي

 المفردات
 .يعبر--تاَرياتي ؛أهل هذا العالم—لُوكاْن ؛يعبر--تََرتي ؛هو--َسه ؛يعبر--تََرتي ؛الذي--َسه

 الترجمة
 .العالم بقيةكما انه ينجي  الحقيقة،  فيينجو الشخص، لكذ مثل

 التفسير
التيم ال يتغلب . ال تقلق:"ناَرَديقول "  بالفعل؟اماۤيهل تغلب أحد على :"كايسأل الشك. من أجل قطع الشك" اماۤييعبر  " عبارةناَرَديكرر 

 ".قادر على تنجيتك أيضاًفحسب بل  اماۤيالصفي على 



 للمرة  ْپَرْبهوپاَدشْرۤيلاء عند لقسألت .  شخصياًاماۤي على الحقيقة بأنه انتشلهم من  ْپَرْبهوپاَدشْرۤيليشهد عدد كبير من مريدي 
الجواب . وجوابه اقنعني". نعم:" ْپَرْبهوپاَدجابأ". نها؟عهل توجد مرحلة من مراحل التقدم الروحي حيث ال يعود الفرد يزل :"األولى

 مع أنها لينا ااثبات على وجود المحررين وقادرة على مد يد العونالنفوس المجيدة وجود . الكامل في كتاب لما كان كافياً القناعي
 بقدميك آتْشاْريا عتصمعندما ي):"٣١\٢\١٠. ب.ش (كّيڤَِد أثناء حضوره في رحم كِْرشَْن  إلىعاء المالئكةيفيد د. ليست متكبرة

اللوتسيتين من أجل عبور محيط الجهالة الواسع، يخلفون على األرض طريقة عبورهم وأنت تقبل هذه الطريقة لمساعدتهم من شدة 
 ): ٣٠\٢\١٠ ( ْپَرْبهوپاَدشْرۤيليوضح ".  تيمكرحمتك بسائر

 سهلة ليست الجهل محيط لعبور توصى التي الطريقة. عينها المبادئ نيتبعو الذين خرينولآل رهايسيتل تسهيال يؤمن األشياء تيسير"
 .هاَپنْتْها ـَس تَهَچ يىَن ونَُجاَمه ):١٨٦\١٧ َمْدْهيا. ت.ت (ه أيضاًونيتبع الذين العامة على بل فحسب التيم على

 التيم يعمل .يلقون المحاضرات أحياناً ويالقون كل من التيم وسواهم أحياناً. التيم األصفياء يساعدون اآلخرين من وجوه كثيرة
يكتب التيم .  عندما يتقدم أحد يطلب تعاليماً أكثر جدية شخصية اهللا إلىالصفي بدور سيد روحي ويدرب المريدين لقضاء الخدمة

المرشحين المقبلين على تبني درب الخدمة  نشر الكتب التي ستعين آتْشاْريامن واجب :" ْپَرْبهوپاَدشْرۤيليوضح . ء أحياناًاألصفيا
. ال سيدهم الروحيا المريدين الذين يخرجون للدعوة عمال بمثئالنفوس المحررة تعبان ".  الوطن برحمة الرب إلىوالتأهل للرجوع

ويبنون الهياكل أحياناً حيث تستطيع العامة . ْبَهكْتي االقامة وممارسة طلبةدعوة أحياناً حيث يتسنى للالنفوس المجيدة تؤسس مراكز 
بالقدوة  كِْرشَْنالنفوس المحررة تعين النفوس المهيأة التي نسيت حبها لـبذلك، ). ْپَرساَد( وتذوق فضله كِْرشَْنزيارة صور الرب 

 : عنها بصورة لطيفةطْهاكوَر وَدڤينُ ْبَهكْتي شْرۤيلعبر . لوتها من عالم الموتم حتى بعد خالشخصية التي تضعها والتعلي
  يموتونْزڤَايشْنَڤالـيخطئ من يقول أن 

 عندما تكون ما زلت حياً في الصوت
  يموتون للحياة ويحيونْزڤَايشْنَڤالـ

 لنشر االسم القدوس في كل مكان

 الفصل الرابع
 التتيم الصفي والتتيم المختلط

 ٥١ تَْرسۤو
  َپْمڤَرۤوْس-ْپِرَمياْم ڤَتْشَنۤيأنيْر

 المفردات
 .الهوية الجوهرية—َپْمڤَرۤوْس ؛الحب الصفي هللا—ْپِرَم ؛وراء الوصف—ياْمڤَتْشَنۤيأنيْر

 الترجمة
 .الطبيعة الحقيقية للحب الصفي هللا وراء الوصف

 التفسير
التتيم . ْبَهكْتي َپراها األولى حتى درجاتمن قام بتحليلها بخبرة  همع أنف وراء الوص) ْبَهكْتي( اآلن أن التعبير عن التتيم ناَرَد يقول

؟  دون ممارستها بنفسه بمجرد التقصي من حكيم التتيمفهملإلنسان  كيف يمكن. وراء مفاهيم غير المؤهلين على وجه الخصوص
ال . له التيم أحياناً اسئلة عن أمور وراء مداركهمعندما يسأ  صبي صغير يطلب فهم اللذة الجنسيةثل مضربي  ْپَرْبهوپاَدشْرۤيلكان 

 ْبَهكْتي َپراكنت اتساءل عن بعض الوجوه الباطنية من . لكنه سيفهمه تلقائياً بعد البلوغ. يمكن للصبي فهم الجنس ألنه لم يبلغ بعد
اتباع أحد السكان للتيم  يمكن أنه شايتَنْياتْ وصف المولى .تْشايتَنْيا بعنوان تعاليم المولى  ْپَرْبهوپاَدعندما بدأت بطباعة مخطوطة

  بما يلي عندما كتبت إليه١٩٦٧ في آذار ْپَرْبهوپاَدأجاب . ثم يتعلم عن ذوقه من ذاك الساكنعندما يبلغ الكمال  َنڤَِرنْداڤْاألزليين في 
  :أسأله عن هذا األمر

 قدوتنا كِْرشَْن أحد عشراء الرب يصبح وبناء عليه،. تيميةلخدمة التمرحلة كمال ابلغ عندما ن كِْرشَْنيمكننا العلم بصلتنا الباقية بـ"
 .لذلك، ال تقدم على ذلك حالياً بل سيكشف لك في الوقت المناسب. قبول ريادة أحد عشراء الرب الباقين ليس مصطنعاً. األعلى

َن داَس شْكْريكتب . وراء حتى مدارك كبار العلماء الرفيعة الدرجةالتيم المبتدئين فحسب بل هذه قتصر على ال ي ْبَهكْتي َپرامنع فهم 
يردد ".  زاخرة بالفعالية العلية وتمتاز بتعاليها عن الحجج والمنطق التجريبيِرشَْنكْتسليات الرب ):"١٠٣\١٩ انْتْيا. ت.ت (يراَجڤكَ



تلك الشخصية الجليلة التي نهض حب اهللا نشاطات وعالمات ):"١٧\٤\١  سينْْدهو- َرساْمِرتَ-ْبَهكْتي( هذا البيان وْسوامّيُچ َپرۤو
 ". العلماءيةلبافي قلبها، وراء مدارك غ

 العليا على وجه على درجاتها غير قابلة للفهم ْبَهكْتي.  وراء التعبير ليس مجرد جواب مراوغ لغريب عنهاْبَهكْتيالقول أن 
 أراد فهم الحب الذي تشعره كِْرشَْن شْرّي أن شَريتاْمِرتَتْيا شايتَنْتْفي جاء  . أشد تعابير حب اهللاتْشايتَنْياالمولى كان . الخصوص

 رۤوَپڤَْس وتعابيره في مذكرات تْشايتَنْيا جرى تدوين مشاعر وجد المولى .تْشايتَنْياه فتجلى بوجه المولى نحو راْدهارانّي َمتّيشرۤي
 الذي أقر بمحدوديته عند كَڤيراَجَن داَس شْكْر  إلىورواها عن ظهر قلب وْسوامّيُچَچهوناتَْهى داَس َر وحفظها وْسوامّيُچ داُموَدَر

 ):٦٧-٦٤\١٧ انْتْيا (شَريتاْمِرتَتْشايتَنْيا تْرواية هذه التسليات في كتاب 
 في يوم ْپَرْبهوَمها شايتَنْياتْشْرّي  الذي يملك ألوف األفواه وصف تحوالت الوجد التي كانت تطرأ على ڤَآنَنْتَ ِدحتى ال يستطيع "

ظهار القمر من خالل  افكيف يستطيع مخلوق مسكين مثلي وصف تلك التحوالت؟ ال استطيع سوى وصف نبذة عنها مثل واحد
 .ِرشَْنكْْـهذا الوصف عقل وأذن كل من يسمعه وسيقتدر على فهم تلك األعمال الفائقة للوجد العميق بسيرضي لكن  .فروع شجرة

 لنا عن أقصى حدوده بتذوقه الحالوة المجيدة لذاك الحب ْپَرْبهوَمها شايتَنْياتْرّي شْ عميق األغوار وقد كشف ِرشَْنكْوجد حب 
 ."شخصياً

 انْتْيا. ت.ت (كَڤيراَجَن داَس شْكْريكتب . وراء الكالممع أنها  ْبَهكْتي-ْپَرَم يقدره المخلص والمؤمن كل ما كشفه التيم الثقة عن
١١٠\١٩:( 

 البدن والعقل  إلىذاك السماع كل شقاوة عائدةسيرفع  .إيمان لوجود متعة بالغة حتى بسماعهااقتصروا على سماع هذه األحاديث ب"
 ."وسائر األحياء وكل حزن الحجج الباطلة أيضاً

. حسب مقدرته على الطيرانكل طير طير ي.  بالسماء الواسعة التي ال تحدتْشايتَنْيا أو المولى كِْرشَْن تسليات الرب ڤَڤايشْنَالـيقارن 
لذلك، ال يمكن وصف .  أو تسلياتهكِْرشَْنوصف جميع صفات بأحد يفترض ال  لكن في جامعة التيم تشارك النفوس المحققة مفاهيمها

 َمْدْهيا. ت.ت (وْسوامّيُچ َپرۤو تلقين اء عند ابتدتْشايتَنْياقال المولى . ذ التعبير عنه ووصفه بالكلية محال االتتيم سوى جزئياً
١٣٧-١٣٦\١٩:( 

محيط  .لذلك، أعطيك نبذة سمات الخدمة التتيمية. محال وصف الخدمة التتيمية على أتم وجه. صغاء لي اال، أرجو منكَپۤوربيبي ح"
ال أصف لك سوى قطرة منه عوناً لك على و ، درجة ال يقوى أحد على تقدير طوله وعرضه إلىالذوق العلي للخدمة التتيمية واسع

 ".تذوقه
 ٥٢ سۤوتَْر

  ڤَتْ-َدَنڤاكاْسمۤو
 المفردات

 .مثل--ڤَتْ ؛الذوق--ڤاَدَناْس ؛لموسيقى--كامۤو

 الترجمة
 .مسعى وصف تجربة الحب الصفي هللا مثل مسعى األخرس وصف ما يتذوقه

 التفسير
 كنها أنللغة حدودها بصدد التعبير عن التجربة لكن يم. لجدير التعبير عن تجربته الذاتية لحب اهللا بالكالمالتيم لقد ال يتسنى حتى 

  التتيم بانعقاد الحالوة عند وصف تنميته التدريجيةتْشايتَنْياقارن المولى . تخدم مثل فرع شجرة يساعدنا على تبين القمر في السماء
 ):١٧٩\١٩ َمْدْهيا. ت.ت (وْسوامّيُچ َپرۤو إلى

 ثم ينمو قصب السكر ثم تستخرج أوال توجد بذرة قصب السكر. يمكن مقارنة التنمية التدريجية للحب بمختلف حاالت السكر"
 ". السكراتثم دبساً منعقداً ثم سكراً وسكر نبات وأخيراً حببعد غلي تلك العصارة عصارته وتشكل دبساً سائال 

تشبه تلك األذواق خليط اللبن "):١٨٢\١٩ َمْدْهيا. ت.ت (ڤْياْبهيتْشارّي و ڤيَكساتّْ وصف اتالف أشكال وجد تْشايتَنْياتابع المولى 
 ال يوجد عيب أو خداع في هذه اللغة لكنها تبقى كالم ."الرائب والسكر والسمن المصفى والفلفل األسود والكافور وهي بحالوة الشهد

 ذوق حب اهللا بعد االستماع عنه وممارسة الخدمة  إلىيجب على التيم أن يطمح.  القمر في السماء إلىمجرد فرع شجرة يشير
 .هالتتيمية حتى يتسنى له تذوق



ة والنهائية ذاتي ال يقول أن التتيم أمر غامض وراء المدارك الحسية والعقلية ويتعذر فهمه أو الكالم عنه بل يشير أن التجربة الناَرَد
مع   في ذهولۤيْزوپُچالـ بقيت". كِْرشَْنأنا أعلم كل ما يتعلق بحب :"ال ينبغي ألحد أن يقول بتصنع.  درجة يتعذر وصفها إلىمذهلة
 ):١٧\٦\١. ب.ش ( ْپَرْبهوپاَدشْرۤيليوضح .  دون انقطاعكِْرشَْنّبحن أمجاد الرب سأنهن 

لذلك، من المتعذر التعبير عن تلك المشاعر وال يعطينا كالم . المشاعر الروحية للسعادة والوجد الشديد ال تقارن بالمشاعر الدنيوية"
 ". سوى بصيص ضوء عن ذلك الوجدموني ناَرَد شْرّي

 ٥٣ سۤوتَْر
  پاتِْرىپي ڤاكْْپَركاشْياِتى 

 المفردات
 .مستلم جدير—پاتِْرى ؛أحياناً--پيا ڤَكْ ؛تم كشف—ْپَركاشْياِتى

 الترجمة
 .ينالمؤهل ولئكأل آلخر وقتيتم كشف الحب الصفي هللا من  ،لكذ مع

 التفسير
.  التي تعجز الكلمات عن التعبير عنهااچيُّو ْبَهكْتيبالسرور عندما يجد مرشحاً مناسباً لفهم معاني ) ْبهاَچڤَتَ-َمها(التيم الرفيع يشعر 

 انتقاد قصة المريد الذي قال أنه استلم العلم من سيده الروحي  ْپَرْبهوپاَدشْرۤيلاعتاد .  بالغ الوضوح من وجهكِْرشَْننقل العلم في ذكر 
 كِْرشَْنالجواب ولدى الفرد فرصة دراسة كالم  طريقة السؤال وأْرجوَن  إلىكِْرشَْنأفضى الرب . على وجه استالم صدمة كهربائية

بخدمة السيد الروحي والتقصي دوماً  تبقى متمثلة اچيُّو ْبَهكْتيلذلك، طريقة استالم تعاليم . اچيُّو ْبَهكْتيالصريح ابتغاء االستنارة في 
 .منه وسماع تعاليم السلسلة المريدية العلية

-ْبَهكْتي(بذرة التتيم تغرس ال .  كما يكتب استاذ الدروس على اللوح األسود ويدونها تالميذهللعلم اًاعتيادي لكن تعلم التتيم ليس نقال
رات المادية ال تقوى على فهم كيف ديالتق. في القلب سوى عندما يكون المعلم الروحي فاعال ويكون استالم التلميذ صفياً) َجبۤي-لَتا

 ):١٨\٢\١. ب.ش (ْبهوپاَد ْپَرشْرۤيليوضح . تثمر تلك البذرة في قلب التلميذ
 لكن تلك الحقيقة ْبهاَچڤَتَ أو الكتاب ْبهاَچڤَتَ درب الحب عند قيامه بخدمة الشخص  إلىال يعقل الفرد كيفية ارتقاءه التدريجي"

 ".الذي كان ابن جارية في عمره السابق ڤَِد ناَرَد شْرۤيَليوضحها 
 وجدوا ِڤدانْتَ ْبَهكْتي للمثال، الحكماء .ماعلى الرغم من لطافتهاوى مؤهالتهمن مست بالمريد چوروالصلة التي تربط الـ يمكن فهم
 ):٢٤\٥\١. ب.ش( الحادثة ى ذكرناَرَديسترجع . أثناء خدمتهممرشحاً مناسباً وباركوه  ناَرَد الصبي

ط الذات نزيه من التعلق بأشكال من جهتي، كنت منضب.  برحمتهم العلية مع انهم كانوا غير متحيزين بطبيعتهمدانْتَِڤباركني طلبة "
 ".عدا ذلك، لم اكن مشاغباً ولم اتفوه سوى بحدود المطلوب. الرياضة على الرغم من كوني صبياً

 ):٨\١\١. ب.ش(على النحو عينه  وْسوامّيُچتَ سۤو المتكلم نايميشاَرنْيامدح حكماء 
 َمْدْهيا. ت.ت (كَڤيراَجَن داَس شْكْريكتب . تْشايتَنْيات المولى يجب أن يكون التيم بالغ الجدارة لتحقيق أرفع علم روحي مثل تسليا

 أظهر .ْپَرْبهوَمهايتَنْيا شْرّي تْشالـ  تلك هي التسليات الرائعة .ال ينبغي بحث تلك األحاديث بحرية خوفاً من عدم فهمها):"٨٣\٢
  إلىتْشايتَنْيا العلم الروحي الذي أعطاه المولى ."خادم خادمه رحمته على القادر على الفهم بوهبه صحبة ْپَرْبهوَمهايتَنْيا شْرّي تْشا

تعليم المولى  (ال يفهمه سوى المجنون :رامانَنَْد رايا  إلىتْشايتَنْيا درجة قل المولى  إلى كان وراء المدارك الدنيوية بالكليةرامانَنَْد رايا
 ):تْشايتَنْيا

لذلك، .  حتى اذا سعيت إلى االختباء منك  درجة يمكنك فهم جميع أسراري إلىم تيم متقدتأنإذ  أمراً عنك تأكد بأنني ال أخفي"
اذا سمعوا . الحقائق التي كشفتها لك ال يفهمها الماديون. أطلب منك كتم هذا السر وعدم البوح به ألحد لئال يعتبرني الجميع مجنوناً

 ".يمكنك فهم هذا وكتمانه. بذلك فسيقتصرون على الضحك مني
 و رامانَنَْد رايا ألقرب تيمه مثل كِْرشَْن عن راْدهارانّي تسليات التعمق بمشاعر فراق تْشايتَنْياه األخيرة، كشف المولى في سنوات

عتيادي استطاعا فهم مزاج المولى الذي كشف أحياناً عن جنون ال يمكن للكلمات أو المسلك اال.  فقطوْسوامّيَپ داُموَدَر ُچڤَرۤوْس
شْرّي لمام بما يتذوق ما يتذوقه  االوحده يستطيع ُچوْسوامّيَدَر و داُمْسڤَرۤوَپمقام على شخص ):"٢٢\١٨ انْتْيا. ت.ت(التعبير عنه 

 ".على أتم وجه ِرشَْنكْْلـ في حبه ْپَرْبهوَمها شايتَنْياتْ
ه من قبل سائر النفوس صفوته بعوارض وجد نفس مجيدة وتقديرالتتيم كشف يأنه يمكن أن  سۤوتَْرالـ ه في هذموني ناَرَديشير 
باقبال الوجد في  هعند شعور يسعى إلى ضبط عوارضه الظاهرية تْشايتَنْياكان المولى .  حتى عند تعذر التعبير عنه بالكالمالمجيدة



ن غمرة هيام للمرة األولى، وكادا يصابان باالغماء معندما التقيا  رامانَنَْد رايا تْشايتَنْياالمولى تعانق للمثال، . حضور سوى التيم
َن داَس شْكْريكتب .  الشعائريين حاضرين في ذلك الوقت وارتابوا بلياقة هذا المسلكْبراْهَمنَةالـلكن كان بعض . ۤيْزوپُچالـ وكِْرشَْن
 يتدبرون ْبراْهَمنَةلـ ا هؤالء الغرباء فتمالك عواطفه العلية فيما كان إلىْپَرْبهوَمهايتَنْيا شْرّي تْشاانتبه  ):٢٨\٨ َمْدْهيا. ت.ت (كَڤيراَج
 ".على هذا النحو  رايارامانَنَْد و ْپَرْبهوَمهايتَنْيا شْرّي تْشاأعمال 

ينصح .  فقط وأننا لسنا من بين المصطفينشَكْتي-ْبَهكْتيال ينبغي لنا التفكير أن عدد ثابت من التيم المقربين قادرين على استالم 
 نزالء جميع األئمة والتيم وتْشايتَنْياعالوة على ذلك، تخطى المولى .  بالمثابرةكِْرشَْنـذكره الكامن بسيحقق  أن كل منا اْزآتْشاْري

 ،تْشايتَنْيا التي استهلها المولى ۤيْرتََنكَسنْلذلك، يستطيع كل من يتجاوب مع حركة . الرب التي تجلت قبله بتوزيعه السخي لحب اهللا
 المولى كرم دعاء في تقدير وْسوامّيُچ َپرۤونظم .  التتيم الذي يتعذر التعبير عنه الصعيد حيث يمكنه فهم تجربة إلىاالرتقاء بسرعة

 : تْشايتَنْيا
 ْپَردايا ِتى-ْپِرَم-كِْرشَْنايا ڤَدانْۤي-َمهانَُمو 

 ڤيِشى نََمهتْ-چاوَرناْمِنى -تْشايتَنْيا-كِْرشْنايا كِْرشَْن
 ّينراْدهاراشْرّي لـ لقد اكتسبت البشرة الذهبية . ْپَرْبهوَمها يتَنْياتْشا ِرشَْنكْرّي شْ بوجه ِرشَْنكْعين  أنت .حساناًاوجوه اهللا يا أكثر "

 ".نسجد لك تبجيال.  بحريةِرشَْنكْْلـوأنت توزع الحب الصفي 
 ٥٤ سۤوتَْر

 ڤَْرْدَهمانَْم-ْپَرتيكْشََنَرهيتَْم -َرهيتَْم كاَمنا-چوَن
  َپْمرۤوڤَ تََرْم أنوْبَه-كْشَْمسۤوڤيتّْشّْهينَّْم أ

 المفردات
-كْشَْمسۤو ؛دون انقطاع—ڤيتّْشّْهينَّْمأ ؛يزداد--ْدَهمانَْم-ڤَتْ ؛في كل لحظة—كْشََن-ْپَرتي؛خالية من—َرهيتَْم ؛رغبة مادية—كاَمنا ؛خالية--َرهيتَْم ؛صفات مادية—چوَن
 .صورتها--َپْمرۤو ؛وعي--ڤَأنوْبَه ؛ألطف--تََرْم

 الترجمة
 والرغبات شواكلاليزداد في كل لحظة دون انقطاع خلواً من  ،األلطف عيكالو يظهر هللا الصفيحب ال

 .المادية
 التفسير

 أن التتيم بائن سۤوتَْر في هذه الـموني ناَرَد يوضح لكن. يبدو شبيهاً بالتتيم للجاهلين به على األقلالمادي الحب الذي يروج في العالم 
 .عن الحب الدنيوي دوماً

 هذه بالقول أنها بائنة عن مطلق شكل من أشكال ْبَهكْتي نوعية ناَرَدسبق وذكر . ي فوق شواكل الطبيعة المادية تعنَرهيتَْم-چوَنكلمة 
 مجرد ْزَپُچو والـۤيْزوپُچالـ مع كِْرشَْنال ينبغي لنا الظن أن تسليات الرب . التتيم المحكوم بشواكل الظلمة أو الحماسة أو األصالة

 :)العزيز(  ْپَرْبهوپاَدشْرۤيل يوضح .الماديداخل هذا العالم تظهر ظالله  هي نشاطات التتيم األصلية وَنكِْرشْتسليات . تسليات دنيوية
علة  كِْرشَْن. كِْرشَْن هو الماديكل عز داخل هذا العالم علة . كِْرشَْنتصدر من الحقيقة المطلقة المادي كل حقيقة داخل هذا العالم "

علة كل علم وحكمة داخل هذا العالم  كِْرشَْنكل قوة داخل هذا العالم المادي، و علة  كِْرشَْن. كل شهرة داخل هذا العالم المادي
 ". جميع الحقائق النسبيةسندهو م كِْرشَْنلذلك، . المادي
 ل نشاطاته تقلي اإلنسانيجب على:"ناَرَدحيث قال ١٤ سۤوتَْرفي الـمر ذكر هذه الصفة .  تعني دون رغبة آنانيةَرهيتَْم-كاَمناكلمة 
 ."المادي على قيد الحياة الجسم ما دام  مثل األكلهجتماعية والسياسية وشواغلاال

هذه هي طبيعة . على خالف لذة تبادل الحب الدنيوي) ڤيتّْشّْهينَّْمأ( وغير متقطعة )ڤَْرْدَهمانَْم-َنتيكْشَْپَر( في كل لحظة ْبَهكْتيلذة تزداد 
قانون ب ودةحد ملشهوة الجنسيةا.  وتيمهكِْرشَْن التي تتولى تبادل الحب بين شَكْتي-ْهالدينّيى قدرة المسرة الروحية للرب التي تدع

 بسرور كِْرشَْنيشعر .  وتيمهكِْرشَْنفي تبادل الحب بين  في المقابل، يوجد تنافس أزلي يجلب لذة دائمة االزدياد. ع مشاعر اللذةتشّب
من جمال يزيد  منهن مما يزيد من جمالهن وهذا بدوره كِْرشَْنسرور عند فهم  ۤيْزوپُچالـتزداد سعادة  وۤيْزوپُچالـكبير برؤية جمال 

 .وبناء عليه، يتمتع التيم والرب بالتبادل الودي دون تقطع.  ومسرتهكِْرشَْن
 ۤيْرتََنكَسنْ بهجة نْياتْشايتَوصف المولى . على خالف الغرام الدنيوي الخصام أو موت أحد الشريكيننتيجة  ال ينقطع ْبَهكْتيالحب في 

 ال يشعر التيم بالسئم أو عدم الوفاء أو الخداع مطلقاً ألن الرب العظيم ).ڤَْرْدَهنَْم-آنَنْداْمبوْدهي(بأنها تزيد من محيط البهجة العلية 



الحواس، أشرف من ل ، والعقخامدةالمادة الأشرف من  ةملا العحواسال):"٤٢\٣ (ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في . دائم االزدياد والنضارة
عواطف بين النفوس الصفية ومعبودها بائن بالكلية عن ال لذلك، تبادل ."الفطنةأشرف حتى من  النفس لكن العقلأشرف من والفطنة 

  . شهوةسوىالذي ال يعدو المادي الحب 
 ٥٥ سۤوتَْر

  ڤَ تْشينْتَياتي تَْد ِاڤَ ْبهاشَياتيڤَ شِْرنُوتي تَْد ِاڤَلُوكَياتي تَْد ِاڤاْپيا تَْد ِاْپراتَتْ 
 المفردات

—ْبهاشَياتي ؛وحده--ڤَِا؛له--تَتْ؛يسمع عن—شِْرنُوتي ؛وحده--ڤَِا ؛إليه--تَتْ؛ينظر إلى—ڤَلُوكَياتيا؛وحده--ڤَِا؛)اهللا(له —تَتْ ؛بعد كسب—ْپياْپرا ؛هي--تَتْ
 .يذكره--تْشينْتَياتي ؛وحده--ڤَِا؛له--تَتْ؛يتكلم عن

 الترجمة
 نه،سوى ع يتكلموال  ،سوى عنه يسمعوال  ،ال يعود ينظر إلى سوى اهللا هللا، الصفيحب الفرد بيظفر ال أن بعد
 .ال يذكر سواهو

 التفسير
 ):٣٠\٦ (ْبهَچڤَْد چۤيتا الكمال تلك في درجة كِْرشَْنيصف الرب 

 ياتي َپـشْيِّتْـشَ َم ْمَسـْرڤَـ َسـْرڤَـتَْري اتي َپـشْْم مايُّـو
 ياتيـشْـَسـ تْـشَ ِمى نَـ ْپـَرنَٰ يامۤيـشْـ نَـ ْپـَرنَْٰماَهـۤيتَْسـ

 : في تفسير هذا النصْپَرْبهوپاَد شْرۤيليوضح  و." مطلقاًهعّيضأ وال نيعّيضي ال ،فيَّ جميعال ويرى مكان كل في يراني من"
 قدرة عرض سوى ليس شيء كل ان عالماً أحواله، كل في ِرشَْنكْيذكر  لكنه المادية للطبيعةانه يرى ظواهر متباينة  هليمثقد يبدو "
 ."ِرشَْنكْ

في حالة . اچيُّو ْبَهكْتياحل أو  ثمانية المرةيُّوچيالـوهي عينها سواء حققها الفرد بالرياضة ) يَسماْده(هذه هي الغيبوبة الروحية 
 .كِْرشَْن ثابتاً في الخدمة التتيمية في كل األوقات وكل ما يراه يعزز تأمله في بقى يّيچيُّو ْبَهكْتي

ال . كِْرشَْن حتى في األمور العادية من اجل مساعدتنا على فهم الذكر الصفي لـيَسماْده  مثل حاالت شبيهة بـاْزآتْشاْرييضرب 
يشعر كذا، .  أيضاً طفلهاأشياءحسب بل عندما ترى عندما ترى  طفلها الصغير فاألم عواطف حماية صغيرها وحبه تنهض في 

، كل الوجود هو كِْرشَْنفي حالة شخصية اهللا العزيز .  وال سيما في غيابهحبوبهعندما يلتقط مشط مالحبيب بمشاعر حب شديدة 
 .يذكر التيم بالرب حيثما يتوجهلذلك، . قدرته

 كِْرشَْن جدارة رؤية ْبَرْهمايصف المولى . أيضاًغامر حب بل حالة فحسب عالوة على ذلك، هذا المفهوم ليس مجرد عادة فكرية 
 :)٣٨\٥ (َسْمهيتا-ْبَرْهَمفي  دوماً وفي كل مكان

 ـِنـَنتْـشَلُويڤ-ْبَهكْتي-هوريتَتْشْـ-ْپـِرمانْـَجـَن
 نْتيـياكَلُويڤو شَْديّْىِرْه ڤَ َسـدايهاـنْتََسـ

 ْمـرۤوَپڤَْسـ-چوَن-انْتيَرْم أتْـشيـنَْدَمـسوّياشْـ ْميا
  ْبـَهـجاميْم تَـْم أَهـْمـشْپورو-ْم آدييـنَْدڤُچو

 في ة القائمَمسونَْدَرشْۤيا في صورته الباقية هيشاهد. ه بمرهم الحبي التيم الممسوحة عين الذي يراه دوماًُچوڤينَْدولي  االاعبد الرب"
 :" في تفسير هذا النصَسَرْسڤَتّي سيدّْهانْتَ ْبَهكْتي شْرۤيل وضح ي."قلب تيمه

 مرئية لتلك العين بالتناسب مع تصفيتها بممارسة كِْرشَْنصورة . ڤَجۤي سوى عين الذات الروحية الصفية للنفس تعين التتيم ليس"
 ."التتيم

 ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن شْرّيقال . لعين قوامها التعلق الماديام عدسة ات بعين الحب؟ لدينا اعكِْرشَْنماذا يمنع معظمنا من رؤية 
)٢٥\٧:( 

 تَـهرِٰ َسـماڤْـ-ا ۤي ما- يوَچ اي ْپـَركاشَـه َسـْرڤَـْسـْمناَهـ
 اْمياي ماْم َأَجـْم َأڤْـلُوكُو يجاناتي ناْبهْماٱي ذُْهومۤو

غير العاصم  أنا نيأنب ال يعرفون ،هكذا.  الباطنةقدرتيستار بأبقى محتجباً عنهم بل عادمي الفطنة حمقى وللكشف ذاتي أ ال"
حجب الشمس قادرة على ال توجد غيمة . هو كالشمس الساطعة دوماً في السماء. ل يريدنا قربه ال يختبئ منا بكِْرشَْن الرب ."المولود

تنا وكراهيتنا تمنعنا من رؤية اعلى هذا الوجه، غيوم رغب. لكن حتى غيمة صغيرة قادرة على حجب الشمس من منظورنا األرضي



ات الزائفة عيينالرتقاء فوق التطلب منا ا يتكِْرشَْنذلك، تحقيق ذكر ل. معبودنا وتحجبنا عن التمتع بالسعادة والسالم المستمد من خدمته
 . الذات وتجعلنا نتوحد بمختلقاتنا الفكريةعينالتي تحملنا على االعتقاد بأن البدن ) پاْدهيْزأو(

كل من يقرأ . اچيُّو َهكْتيْبمون  الذين يعلّڤَْزڤايشْنَالـ نادرة لكن يمكن تحقيقها برحمة الدرجةتلك .  آخر مراحل التتيمناَرَديصف 
يوضح .  بهداية ممثلهاچيُّو ْبَهكْتيلكننا نستطيع الظفر برحمته اذا عملنا في .  مطلقاًكِْرشَْن بموقف ظني لن يعرف ِڤديةالـاألسفار 
 ):٢٤\٧. چ.ب ( ْپَرْبهوپاَدشْرۤيل

 ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ َهِرى ِرشَْنكْ َهِرى: َمنْتَْرَمهابالـ ابتداء ِرشَْنكْ عندما يغرق في ذكر  شخصية اهللا العزيزفهمالفرد يستطيع "
 ."َهِرى َهِرى راَم راَم راَم َهِرى راَم َهِرى - َهِرى َهِرى

 ٥٦ سۤوتَْر
  ڤاْبِهداْد -ْبِهداْد آْرتادي-چوَن تْريْدها چاونّي

 المفردات
 .أو--ڤا ؛بالتبين--اتْْبِهداد ؛وما شاكله—ديآ ؛للمشقي--آْرتا؛بالتبين--تْْبِهدا ؛للشواكل المادية—چوَن ؛ثالثي--تْريْدها ؛ثاانوي، مختلط بالشواكل المادية—چاونّي

 الترجمة
المادي  المادية الثالثة أو إلى الدافع شواكل من الةالسائدشاكلة  إستناداً إلى الثالثة الثانوية الخدمة التتيمية

 .ْبَهكْتيالذي يجلب الفرد إلى ) البؤس وغيره(
 لتفسيرا

 ناَرَدلكن مجرى تعاليم . اآلن  وهو يبحث التتيم الثانويكِْرشَْن أرفع مراحل ذكر ناَرَديصف . قد يبدو أننا سقطنا فجأة من األعالي
من الوالدات طويلة  سلسلة بعد):"١٩\٧. چ.ب( يقول كِْرشَْنيريدنا تحقيق أرفع المراحل لكن الرب . حسن التدبير وعملي وواقعي

 ڤَْم إتيه َسْرڤَاسوِدڤ (نادرة الوجود النفس المجيدةهذه  مثل.  وكل وجودأنني علّة كل العلل عالماً ،يلحكيم الحقيقي السلم  ي،والموت
حتى يتسنى لنا العمل تجاه أرفع وعاداتهم  داخل عقول التيم الطامحين أنَْرتَْهْز  إلى يلفت انتباهناناَرَدلذلك، ).  سودوْرلَْبَهههاتْماَمَسـ 
 أعلى كما لو كانت قفزة درجة  إلى القفز إلىفي المقابل، اذا سعى أحد. م ال يتحقق مجرد حلكِْرشَْن وال يعتبر الحب الصفي لـجةدر

  .يسبب اضطراباً كبيراً لكل من نفسه والمجتمع) اْزَسَهجيۤي-ْپراكِْرتَيرتكبه ( فذلك خطأ آخر بتلك السهولةمثيلة 
 دوافع تتيم مبدئي كِْرشَْنيصف الرب . تيم مبدئي، وضرورية لمن ما زالوا خاضعين لشواكل الطبيعةالمبدئية للتتيم تدعى تدرجة ال

 ):١٦\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتامثيل في 
 ْرجوَنٱ ينُوترِٰ سوكْاَجناه ْمْدها ْبَهـَجـنْـِتى ماي ڤ-ـتوْر تْشّْ
 ـْبَهىشََٰرتَـْر تْـشَ ْبَهۤيانۤيـْچ ۤياسوْر َأْرتْهاْرتْهۤيـيْچ جتُوآْر

 باحث عنالالمستطلع وو ،طالب المال، ومنكوبال: التتيم بيخدمة   إلىيأخذون صالحين من الفئات ة أربع،ْبَهَرتَ ذرية خير يا"
 ."المطلقفة معر

المتيمون بالرب العظيم . ربعة من األشخاص الذين ال يسلمون للرب  الفئات األْبهَچڤَْد چۤيتا  مننص في هذا الكِْرشَْنيصف الرب 
 ڤَشوَك ِديشجع .  اهللا إلىمؤهلهم الطيب هو توجههم. حتى أثناء طلب الرغبات المادية )سوكِْرتينَه(يطلق عليهم النفوس المجيدة 

 ):١٠\٣\٢ ْبهاَچڤَتَْمشْرۤيَمْد  (بغض النظر عن وضعهم الحالي ْبَهكْتي-كِْرشَْن الجميع بتبني وامّيُچوْس
 هْدهۤي-كاَم أوداَر-ڤا ُموكْشَكاُمو -ڤَأكاَمه َسْر

 َپَرْمپوروشَْم َن ياِجتَ ِچيُّو-ڤِْرَن ْبَهكْتيتۤي
مادية أم منزهاً عنها أم راغباً بالنجاة، عبادة الكل العظيم شخصية يجب على صاحب الفطنة األوسع سواء أكان مليئاً بكل الرغبات ال"

 ".اهللا بكل الوسائل
 درجةكل من يبقى عالقاً على هذه السيتبرم .  الذين لم يبلغوا صعيد التتيم الخالص بعد، بصحبة التيم األصفياءسوكِْرتيْز يمكن تصفية

 َپرۤو شْرۤيليصف . هو ما يمنع التيم من التقدم )موكْتي(أو النجاة ) تيْبهوكْ(طلب لذة المحسوسات المادية .  دون شكالدونية
. ْبَهكْتي من تجربة بهجة اهتمنعن مضاجع النفوس المهيأة واقضتن اساحرت) ٢٢\٢\١  سينْْدهو- َرساْمِرتَ-ْبَهكْتي( في وْسوامّيُچ

أنظر (أو التخمين المادي دون رغبة بالنفع ) نْياشۤو-هيالشيتااْبأنْۤي( الرب بصورة مالئمة  إلىالخدمة التتيمية الفعلية هي خدمة تؤدى
 ):١٦\٧ ْبهَچڤَْد چۤيتا



 الذين يخدمون بصفاء دون رغبات مثيلة بينما ْزْبَهكْتَ-َسكاَميطلق عليهم  من أجل تحقيق رغبات آنانية كِْرشَْنالتيم الذين يخدمون "
يبدأ التيم باالدراك . ية الخدمة التتيمية بتأدَسكاَمتيم العندما يستمر  أكاَم إلى تيم اَمَسكيحول الرب العظيم التيم . أكاَمهم تيم فيطلق علي

 التغير الميمون للقلب بقدرة هذايحدث . باالضمحاللرغباته بسائر األشياء تبدأ  هو الهدف الحقيقي والمتعة وكِْرشَْنأن ذوق خدمة 
 ):٢٧\١٩\٥ (ْبهاَچڤَتَْمشْرۤيَمْد في جاء . ْبَهكْتيالعاملة خالل عملية  كِْرشَْن شْرّي

المزيد حمله على طلب التي تنعم على التيم الشخصية اهللا العزيز يحقق رغبات تيمه المادية الذي يقاربه بغرض مثيل لكنه ال يغدق "
تلك هي . ق جميع رغباته وذاك المالذ يحق إلى مالذهلكن الرب يهب التيم مالذاً عند قدميه حتى وإن لم يطمح ذلك التيم. البركاتمن 

 .الرحمة الخاصة لشخصية اهللا
در على ذلك سوى الرب العليم الرحيم؟ لذلك، امن ذا الق. برحيق الخدمة اليه  األشياء التافهة إلى انجذاب الفردكِْرشَْنالرب يبدل 
الخدمة التتيمية الثانوية ليست . ندهاعالتتيم  يتقدم غير مقصودة للمقام األزلي بل هي مرحلة سعيدة من حيث ة التتيم الثانويدرجة

القدمين  ألن كل تقدم تحرزه النفس المهيأة تجاه لخطوات األولى التي يتخذها الطفل للمشي لنموهاضرورة عديمة األهمية ك
 . للرب العظيم مناسبة لهااللوتسيتين

 ٥٧ سۤوتَْر
  ڤَتيايا ْبَهڤُو شِْرۤيْرپۤو-ڤَْرپۤوأوتََّرْسماْد أوتََّرْسماتْ 

 المفردات
 .يتعين اعتبارها أفضل—ْبَهڤَتيايا شِْرۤي ؛من السابقة—ڤَهْرپۤو-ڤَْرپۤو ؛من الالحقة—أوتََّرْسماتْ أوتََّرْسماتْ

 الترجمة
 .ة التي تليهاجردأفضل من ال سبقأ ةجردينبغي اعتبار كل 

 التفسير
والعبادة في الحماسة خير من العبادة في الظلمة ) َچْسَر (خير من العبادة في الحماسة) ڤََستّْ(عبادة الرب في مسار شاكلة األصالة 

 ):١٠-٧\٢٩\٣ (الخدمة التتيمية التي تؤدى تحت سلطة الشواكل الثالثةإلى أمه،  ڤَِد پيَلكَ يوضح الرب ).ْستََم(
الخدمة التتيمية التي يقضيها حسود  .مسار الشاكلة التي يقترن بها الفردتبعاً لايتها السيدة النبيلة، توجد دروب كثيرة للخدمة التتيمية "

في الهيكل على يد انفصالي غرضه  مۤورتيالـعبادة  .مستكبر عنيف وغضوب وانفصالي هي خدمة في مسار شاكلة الظلمة
 جر عمله للنجاة من رهنأعندما يعبد التيم شخصية اهللا العزيز ويهبه  .هي عبادة في مسار الحماسةالمادي الملذات والشهرة والجاه 

 ."العمل يكون تتيمه في مسار االصالة
االنفصالي ... يجب فهم كلمة انفصالي بعناية.  انفصالينظرة تعني ْدِرْك-ْبهينَّ في تفسير هذا النص أن كلمة  ْپَرْبهوپاَدشْرۤيليوضح 
قد أن مصلحة الرب التيم المختلط أو في شاكلة الحماسة والظلمة، يعت.  يرى مصلحته منفصلة عن مصلحة الرب العظيمهو الذي

 .هذه هي عقلية االنفصالي. مصلحة تيم مثيل هي استمداد أكبر قدر ممكن من التشبعة الحسية. العظيم هي حمل أوامر التيم
اذا بدأوا الصفية  ْبَهكْتييمكن ترقيتهم تدريجياً إلى  ألنهعلى الرغم من عقليتهم االنفصالية، مع ذلك، يبارك التيم المختلطين أمثالهم 

تشجع ) ١٠\٣\٢. ب.ش(جاء في النص المقتبس أعاله . )ڤََستّْ-شودَّْهى(تأدية الخدمة التتيمية بهداية المعلمين في األصالة الصفية ب
يمكن للجميع "):١٠\٣\٢. ش،ب ( ْپَرْبهوپاَدشْرۤيليوضح .  األب العظيم حتى برغباتهم المادية إلىجميع فئات العباد على االلتفات

كما ان ضياء الشمس الخالص   الصفية المتمثلة بالسماع والتسبيح وهلم جرا بغض النظر عن الغرض الباطنيوچايُّ ْبَهكْتيقضاء 
 ).ِچَنيُّو-ڤِْرَن ْبَهكْتيتۤي (َرۤيڤْتبالغ الفعالية ويدعى 

 ٥٨ سۤوتَْر
  أنْياْسماتْ ساولَْبْهياْم ْبَهكْتاو

 المفردات
 .في خدمة تتيمية—ْبَهكْتاو ؛سهولة تعلق—ساولَْبْهياْم ؛من أي شيء آخر—أنْياْسماتْ

 الترجمة
 .وسيلة سواهابتحقيقه  منأسهل  لخدمة التتيميةا إنجازب النجاحتحقيق 

 التفسير



هذه صفة بالغة األهمية وال سيما في عصر .  ألنها أسهل السبلاچيُّو ْبَهكْتي قدرة كل فرد على التقدم الحثيث بممارسة ناَرَديؤكد 
 ):١٠\١\١ (ْبهاَچڤَتَْمشْرۤيَمْد ء في جا.  الحاليكَلي

 ِچى َجناهاڤْ أْسميْن يوپايوَسه َسْبْهيا َسْبْهيا كَالْپرايىنالْ
 َپْدروتاهايا ْهى أوْچْبها-َمتَيُّو َمنَْد-َمنَْد-َمنْداها سو

و الحظ وفوق كل ذلك، الذي حل اآلن قصار العمر ومشاكسون وكسالى ومضللون وعادم) كَلي( الحديدي عصرايها العاِلم، اهل ال"
 ".في تكدر دائم

كان جميع . في العصور السالفة  مالئمة للتقدم الروحي أكثر اإلنسانكان وضع. يتميز أهل هذا العصر بعدم األهلية للحياة الروحية
حكيم لجاء أن ا. ى للعصركان التأمل هو الدين الموص. متديناًتقريباً وكان المجتمع مسالماً وة لاص في مسار شاكلة األيوَچ-َستْياأهل 
ازداد انحدار جامعة البشر مع تقدم .  عشر آالف سنةموني كَْرَدَمتأمل دام  وراماياَن تأمل مدة ستين ألف سنة قبل كتابة كيڤالْمۤي

أنها كانت غير  بها بالقول كِْرشَْن عند توصية اچيُّو َچطانْأشْ ممارسة أْرجوَن سنة، رفض ٥٠٠٠منذ . َپَراڤْد  إلىتِْرتاالعصور من 
يقول .  افالسنا الروحيحقيقةيجب أن ال نحافظ على مفاهيم كبيرة حول قدراتنا في اليوم الحاضر بل مواجهة . عملية وممكنة له

 .ومن واجبنا التشبث بعرضه كما يتشبث الغريق بحبل النجاة" هذا هو أسهل السبل:"ناَرَد
أسهل سبل التتيم في هذا العصر . الفة عندما كانت سبل أصعب موصيةصور السحتى في الع ائمدهو الهدف الالتتيم بالرب العظيم 

ال بديل فعال ":پوراَن يارادۤيان-ْبِرَهْنجاء في .  الموصى)ْدَهْرَم-يوَچ(وهو دين العصر جماعة ) ۤيْرتََنكَسنْ(السم القدوس اهو تسبيح 
أن الفطناء في ) ِچنْْدَرْزيُّو( حيث يعلن الحكماء التسعة ْبهاَچڤَتَْمْد شْرۤيَمهذا ما يوصى في ". لتحقيق اهللا سوى تسبيح االسم القدوس

 أن تسبيح االسماء المقدسة يمثل رحمة هذا كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَج  إلىُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد يقول .ۤيْرتََنكَسنْ  إلى سيأخذونيوَچ-كَلي
 ):٥١\٣\١٢. ب.ش(العصر 

 ونَهچى ِاكُو َمهاْن نيْدِهى راَجْن أشْطي ْه-كَِلْر ُدوشَ
 ڤَْرِجتَْپَرْم َچه َسنْ-ڤَ كِْرشْنَْسيا موكْتَِاْرتَناْد كۤي

يستطيع الفرد التحرر من .  محيط من العيوبعصر على الرغم من ان هذا الكَلي عصرعزيزي الملك، ما تزال توجد صفة طيبة ل"
 ".َمنْتَْر-َمها ِرشَْنكْ َهِرىالعبودية المادية ودخول الملكوت العلي باإلقتصار على تسبيح 

يجري تعليم .  الموصىيوَچ-ْدَهْرَممعارضة والتأمل نتيجة الجهل الذي يحمل على  اچيُّوالـيقوم المعلمون الفاسدون بتجارة تعاليم 
 يواجه الفرد مصاعباً. نظراً لعدم وجود شخص مؤهل لممارسة التقشفات القاسية للتأمل من الخداعأشكال نسخ مصغرة معظمها 

 مراكمة العلم للعلم  إلىّيۤيانْچللمثال، قد ينجذب الـ.  حتى وإن كان جدياًاچيُّو-أشْطانَْچ أو يُّوچا ْچۤياَن أو اچيُّو كَْرَمعلى درب جمة 
قاً في معظم األحيان بذل نشاطاته في اهللا ويصبح متعل) ّيچيُّو كَْرَم(رجل العمل ينسى .  الفناء في الحق المطلق إلىنقطة السعي حتى

على التقدم على ن اقتدر االتي يحرزها ) سيدّْهيْز( لاللتهاء بقوى التصرف ّيچيُّو-أشْطانَْچ سيتعرض. طلب الشهرة بثمار عمله أو
ال يتعين على عالوة على ذلك، .  تعمل على تصفية حواس الفرد وعمله ودوافعهْبَهكْتيلكن .  ثمانية المراحلاچيُّوالـاالطالق في 
في اللحظة التي  اچيُّو ْبَهكْتييمكن للفرد اخذ المصعد السريع لـ. ْبَهكْتي  إلىْچۤياَن  إلىكَْرَم من اچيُّوالـدرجات سلم الفرد اجتياز 

 ):١٤\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيوصي الرب . فرصة مصاحبة التيم األصفياء حالما تتاح له يقرر فيها التسليم
 اۤيايا دوَرتْـۤيَمـَم ما يِّ َم–نَٰ چوـا ٰشِا ِهـى ۤيڤيدا

 ِتىي  تَـَرنْـتْمتاِااْم ۤيما انِْتىيى ْپـَرَپـْديماْم ِاڤَ 
 .هولةبكل سما وراءها   إلىيعبر ،من يسلم لي لكن شواكل الطبيعة الماديةؤلفة من  المربانيةقدرتي التخطي  العسير من

 ٥٩ سۤوتَْر
  ڤاتْْپَرمانَتْڤَياْم ْسڤاتْ ِپكْشَتْانَْپَرمانانْتََرْسۤي

 المفردات
 .ألنها سلطة صالحة—ڤاتْْپَرمانَتْ ؛بحد ذاتها—ڤَياْمْس ؛ألنها غير مستندة إلى—ڤاتْأِپكْشَتْ-ْنأ ؛أخرى--اانْتََرْسي ؛سبل معرفة صالحة—ْپَرمانا

 الترجمة
 صالحيتها،سوى  سلطة ةأيستند إلى ت ال أنهاسائر السبل الروحية هو  من أسهل تتيميةال خدمةالسبب بأن ال

 .السلطةقياس مألنها بحد ذاتها هي 
 التفسير



تعني دليل  ْپَرْيياكْشَ. شَْبَد و أنوماَن و ْپَرتْياكْشَ:  في ثالثةَرماَنْپيوجزون جميع أشكال  ڤَْزڤايشْنَالـالفالسفة . تعني برهان ْپَرماَن
 االستقراء الذي يعتمد على صالحية  إلى تشيرأنوماَن.  بسبب نقص الحواس بعلم أرفعْپَرتْياكْشَ عديللكن غالباً ما يتعين ت. ملموس

العلم .  تعني استالم العلم من مصدر موثوقشَْبَدكلمة . ن قطعيوبناء عليه، ال يمكن البرهنة على شيء بيقي. االفتراضية والمنطق
ثمة أشياء كثيرة يتعين . وينطبق هذا على األمر العلي على وجه الخصوص الذي يتعدى التجربة والتنظير. ْپَرماَن-شَْبَد هو ِڤديالـ

هوية والدنا من أمنا وهي المرجعية الصالحة يمكن معرفة . حتى في األمور االعتيادية  ما مرجع إلىعلينا التسليم بها استناداً
  البرهان المقطوع بهْبَرْهَم-شَْبَد أو ْپَرماَن-شَْبَد تصبح .عدا عن التسليم بمرجعية ما ال توجد طريقة لمعرفة هوية والدنا. الوحيدة

يتعذر من جهة وجود النفس، ): ٢٥\٢. چ.ب ( ْپَرْبهوپاَدشْرۤيليكتب . ِڤديالـ كما في العلم عندما يكون مصدر المعلومات كامال
 .)شْروتي( ِڤديةالـ بمنأى عن برهان الحكمة تجريبياً هاالبرهنة على وجود

 مقارنة ٣١ و ٣١ سۤوتَْرْزفي الـ ناَرَديعطي . چورو و شاْستَْرإلى جانب برهان  تثبت بالتجربة الذاتية ْبَهكْتي أن حقيقة ناَرَدلقن 
على هذا . جميع مقومات الطبق لن يشبع جوعكالعلم بحتى إذ شهي ي أن يسمع بأن طبق الطعام ال يكف. ارضاء جائع بمنظر الطعام

 القول أنك  ْپَرْبهوپاَدشْرۤيلاعتاد . ْبَهكْتيالنحو، مجرد العلم النظري باهللا ال يسبب المسرة سواء هللا أو للنفس الهبائية بل يجب تجربة 
 .كِْرشَْنعندما تحقق ذكر   اآلن بل ستعلم بذلك شخصياًشَْنكِْر شهادة تقول بأنك حققت ذكر  إلىتحتاجلن 

 بعد سنوات من الحياة كِْرشَْنن الذين يقبلون على ذكر  ا. على تصفية قلب الفردْبَهكْتيفعالية ذهاب الرغبات المادية هي برهان 
 ْبَهكْتيكما أن .  تذوق لذة أرفع إلىستندي بل تركهم اللحوم والمسكرات والزنا والقمار ليس قمعاً. اآلثمة يعلمون هذا البرهان جيداً

 لكن ".ُچوڤَْرْدَهَننريد رؤيته يرفع جبل .  أنه اهللا ليثبتا. كِْرشَْنأرني :" قد يطالب سوى التيم ببرهان تجريبي بالقول.ذاتية البرهان
 ): ٢٥\٧ .چ.ب(ه لمتيم بوى ل ذاته في صورته األصلية سكِْرشَْنال يكشف الرب . لى هذا الوجهعال يمكن ارضاء مطلبهم 

 تَـهرِٰ َسـماڤْـ-ا ۤي ما- يوَچ اي ْپـَركاشَـه َسـْرڤَـْسـْمناَهـ
 اْميايَجـْم َأڤْـ ماْم َألُوكُو يجاناتي ناْبهْماٱي ذُْهومۤو

غير العاصم  أنا نيأنب ال يعرفون ،هكذا.  الباطنةقدرتيستار بأبقى محتجباً عنهم بل عادمي الفطنة حمقى وللكشف ذاتي أ ال"
 ."المولود

لكن اهللا ال يتجلى بقدرته الباطنة .  شيءيعطي اهللا البرهان على وجوده للمالحدة عند ظهوره في صورة الموت ويسلب منهم كل
 في ذكر رسوخه، دون ِرشَْنكْ شْرّي  شخصية اهللا العزيزفهمعلى الفرد ال يقوى ):"٢٦\٧. چ.ب ( ْپَرْبهوپاَدشْرۤيليوضح . للملحد

 ."َپَرماتْما أو ْبَرْهَمْن ه لكل منل فهماكتمبعد ا  حتى،ِرشَْنكْ
 ٦٠ سۤوتَْر

  پاتْشْ تْشَرۤو-نَْدَپَرمانَپاتْ رۤو-شانْتي
 المفردات

 .و--تْشَ ؛ألنها صورة—پاتْرۤو ؛المتعة --آنَنَْد ؛أرفع--َپَرَم ؛بوصفها صورة—پاتْرۤو ؛السالم--شانْتي

 الترجمة
  .ميظالع جدالو هي صورة السالم وْبَهكْتي ، ذلك على عالوة

 التفسير
 واسمه وتسلياته تجذب تيمه كِْرشَْنالصورة الشخصية للرب . لروحي خير سبل التقدم اْبَهكْتيبرهان آخر على أن  سۤوتَْرالـ هذه

 . هو السالم والسعادةْبَهكْتيفي الواقع، قوام ). َپَرمانَنَْد(والوجد العظيم ) شانْتي(الذي يشعر بحب مغتني بالسالم 
 ):٢٩\٥ (ْبهَچڤَْد چۤيتافي عن الجدير بالسالم  كِْرشَْنيفيدنا الرب 

  َمـِهشْـڤَـَرْم- لُوَك - َسـْرڤَ ْم تَـَپـسا-ا يـْچاي ْمكْتاَرُهوْب
 يـَهت رِٰتْشّْْمي شـانْتْماتْـڤا ماۤيـْچ ْمتاناۤو ْبه–ْرڤَ ـ َسْمَدرِٰسوْه

 جميعونافع الكواكب والمالئكة، جميع لالرب االعلى أنني ، ورياضة وفديةلكل بأنني المرام األقصى  عالماًً من يعي بي بالكلية،"
 ."ي الماداءالشق براثن من السالمدرك يومريد خيرها،  األحياء
الذين يغفل لماذا .  الطريقة المضمونة لتحقيق الطمأنينة الفردية والجماعية.هذا النص معادلة السالم على  ْپَرْبهوپاَدشْرۤيل يطلق

عي بعض القادة أنهم ا يّدلماذ بالعالم و عن ملكية اهللا على االطالق ويدعون أنهم المالكون الوحيدون والمتمتعونشياءيقتنون بعض األ
يتحقق . ئهم فرصة الكتساب العلم العلي مما ال يعقبه السالم بل الهياج والفوضى والحربهم لكنهم يفشلون باعطائخير اصدقاء الوليا

 . هو الملك العظيم والمالك العظيم والصديق العظيمكِْرشَْنالسالم عند االقرار بأن الرب 



 سعادة -٢المتعة المادية و  سعادة مستمدة من -١): رحيق التتيم( ثالثة  إلىوْسوامّيُچ َپرۤو شْرۤيلمن جهة السعادة، يصنفها 
 ْبَهكْتي أن السعادة المستمدة من وْسوامّيُچ َپرۤوخالصة . كِْرشَْن سعادة مستمدة من ذكر -٣ العظيم وْبَرْهَمْنمستمدة من التوحد بـ 

دمة التتيمية مفتوحة للجميع السعادة في الخ.  حتميْبَرْهَمْنالصفية هي األرفع ألنها باقية بينما انقطاع المتعة المادية وحتى الفناء في 
بح الفرد ال تصدر السعادة من مسعى التسلط بل بأن يص. كِْرشَْنمن يطلبون زيادة أهميتهم معرفة حالوة ذوق ذكر ال يمكن للكن 

 . الرب لرفع عذابهإلىدعاء الأثناء   سعادة التيمَچِجنْْدَرمدح ). ٨٠\١٣ َمْدْهيا. ت.ت (خادم خادم السيد المطلق
وتسبيحها فيبقون   سماع تسلياته البديعة والسعيدة إلىتيمه االصفياء الذين ال رغبة لهم سوى خدمته بتسليم تام وينقطعونيعبده 

 .ال يطلب أولئك التيم مطلق نعمة من الرب. غارقين في محيط من البهجة العلية
 ٦١ سۤوتَْر

  ڤاتِْڤَدتْ-ِڤديتاتَْملُوَكا نيهاناو تْشينْتا نَـ كاْرۤي-لُوَك
 المفردات

 .ِڤديةوواجبات —ڤاتِْڤَدتْ ؛شؤون دنيوية—لُوَك ؛النفس--اتَْم؛بسبب تسليم—ِڤديتَني ؛يجب عدم انجازها—انَـ كاْرۤي ؛قلق--تْشينْتا ؛عن الخسارة—هاناو؛للعالم--لُوَك

 الترجمة
 .الدنيوية ةالخسار حول قلقال يعود بحاجة إلى ال ، هللاِڤديةالـوهب الفرد كل واجباته الدنيوية و بعد

 التفسير
 يصبح على أسعد درب، درب الرجوع. أوال، يجب على التيم أن ال يقلق بصدد وضعه الدنيوي. عدة معاني سۤوتَْرالـ هتضمن هذت

إن حتى و  ينزل عليه عقاباً رمزياً على ما قدم من سيئاتكِْرشَْن أن الرب دركي. كِْرشَْنعند التسليم للرب   اهللا في الدار الباقيةإلى
 مقتنيات روحية بالثبات في الخدمة التتيمية على الرغم من  إلىارةسلذلك، يحول الخ. ةي أو صحةكان يعاني من خسارة مالي

 ).٨\١٤\١٠ ْبهاَچڤَتَْمشْرۤيَمْد أنظر (المتاعب 
 التأملية التي اچيُّوالـ  إلىذا أخذ أنه اأْرجوَنقلق .  بالكليةكِْرشَْن بمستقبله بالتسلم لـةجازففي بداية التزامه، المقد يخشى التيم 

تحقيق الذات في البداية بإيمان درب   إلىأخذي  فاشالاًتعليسميصبح فقد ) ٣٧\٦ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في الفصل السادس من كِْرشَْنرسمها 
ام على الصعيد كه دون مق أن ذلك سيترأْرجوَنقال . روحيال كمالال غوبل مما يحول دون اتدنيويال بعض بسبب لكنه يكف عنه

 ابن يا):"٤٠\٦. چ.ب( لمريده كِْرشَْن الرب أكد لكن. أو النفع الروحيالمادي وال يتمتع سواء بالنجاح المادي الروحي والصعيد 
 ،صديقي يا اً،خيرمن يفعل ان . الروحي عالمال فيو أ عالمال اهذ فيسواء  ال يواجه الهالك ،ميمونة أعمالب المنشغل تعليسالم ،تْهاِرْپ
نجاحه الموت يذهب ب. التيم حتى وإن قصر في مسعى التسليم التام تتيمية التي قضاها تبقى في حساب الخدمة ال."الشر يغلبه ال

 ):١٧\٥\١ (ْبهاَچڤَتَْمشْرۤيَمْد  في موني ناَرَديقول . لكن كل ما قضاه من خدمة تتيمية في عمره هو نفع لعمره التاليالمادي 
 ْرَمْم تْشََرناْمبوَجْم َهِرْرْدَه-ڤَْسڤا تْياكْتْ

 َپِتتْ تَتُو ياديڤُو تَْهى َپكْْبَهَجنّْ أ
 ْد أموشْيا كيْمڤاْبَهْدَرْم أْبهۤوڤَ ياتَْر كْ

 ْدَهْرَمتَه-ڤَٱْبَهَجتاْم ْسْپتُو ڤاْرتَْهى آكُو 
.  المبدئية لكنه لن يواجه خطر الفشللدرجةا عند الخدمة التتيمية يحتمل ان يزل أحياناً ما دام  إلىمن ترك مشاغله المادية لإلنقطاع"

 ". تكاليفه االجتماعية ال يكسب شيئاً إلىفي المقابل، غير التيم المنقطع
الحقيقة . تحرر من القلق بصدد اغفال المسؤوليات الدنيويةالبل يجب عليه فحسب السعادة المادية دعم ال ينبغي أن يرفض التيم فكرة 

لكن حياة التفرغ للرب العظيم تحرر الفرد من سائر . عالم تقع عليه التزامات وديون اخالقية كثيرةنسان يولد في هذا ال اأن كل
 ):٤١\٥\١١. ب.ش(الواجبات من منظور الرب على األقل 

 پيتِْرناْمنِْرناْم -ْپتَتاْبهۤو-ڤَِرشيِد
 نَـ كينْكَُرو ناياْم ْرنّي تْشَ راَجْن

 ياه شََرنَْم شََرنْياْمڤاتَْمنا َسْر
 َپريْهِرتْيا كَْرتَْمموكونَْدْم َچتُو 

  إلىبدينه يفي الجميع، مالذ موكونَْد للرب اللوتسيتين القدمين  إلىكلياً والتجئ المادية هواجباتجميع  ترك من كل الملك، عزيزي"
 ".الراحلين أسالفه وحتى والبشرية والخالن واألنسباء والعامة الحكماء وكبار المالئكة



 فال بديل له كِْرشَْن تسليمه للرب  إلىتيم مخلص بعدم المسؤولية أو اذا تهددت حياته بالخطر وبدا أن السبب عائدإلى  مااتهوجه اذا 
 ڤينُوَد ْبَهكْتيينشد . التيم مسلم لشخصية اهللا العزيز وال يمكنه سحب تسليمه في مسعى مضلل النقاذ نفسه. سوى طلب رحمة الرب

 :طْهاكوَر
 و إتّْشّْها تُوهارايُّ-ماَربي راكَْهبي

 ا أْدهيكاراْپَرتي توداَس -نيتْيا
 ".خادمك الباقي أنا .افعل ما يحلو لك. منوطة بكتلي حماايتي وق .أفوض أمري اآلن اليك "

 ٦٢ سۤوتَْر
 َچْساتْۤي-ْپَهَلڤَهاُرو ِهياه كينْتو اڤْۤي-نَـ تَتْسيدّْهاو لُوَك
  ڤَساْدَهنَْم تْشَ كاْرياْم ِا-تَتْ

 اتالمفرد
لها —تَتْ ؛ترك--َچهاتْۤي ؛الثمار--ْپَهَل ؛بل--كينْتو ؛للمتروك--ِهياه ؛شاغل--هڤَهاَراڤْۤي ؛دنيوي--لُوَك ؛في تحقيق—سيدّْهاو ؛)الخدمة التتيمية(لها —تَتْ ؛ليس--نَـ
 .بالفعل--ڤَِا ؛يجب انجازها—كاْرياْم ؛و--تْشَ ؛)خدمة تتيمية(

 الترجمة
بل حري به مواصلة  العالم هذا في مسؤولياته يترك ال أنعلى الفرد  يجب ،ميةالتتي خدمةال زانجإ بعد حتى

 الواجبات بتنفيذ ارتمرعليه اإلس يجب الصفي،تتيم ال مرحلةإلى  وصولفيما يسعى للو. هللا عمله وهب أجور
 .بالتأكيد ةقررالم

 التفسير
 ضبط حواسه العاملة بالعقل  إلىفي المقابل، اذا سعى مخلص"):٧\٣. چ.ب (ةليليين بشدف الطدجالين الزهاد الكِْرشَْنانتقد الرب 

أن من االفضل في تفسير هذا النص   ْپَرْبهوپاَدشْرۤيل يوضح ."دون تعلق، فهو أرفع بكثير) ِرشَْنكْفي ذكر  (اچكَْرَم يُّووابتدأ 
 :روحيضمن مرتبته االجتماعية أو مقامه ال) اچيُّو كَْرَم (كِْرشَْنلإلنسان العمل في ذكر 

 فية ضبط حياة منحراز التقدم بتبنيلإلنسان ايمكن . ِرشَْنكْ في ذكر نظاميةبقضاء خدمة بلوغ هذا المصير يمكن لرب العائلة "
 الذي يتبع هذا السبيل هو أكثر المخلص.  دون تعلقواجبه المشرعقيامه بومتابعة  شاْستَْرْزشرعة  بموجب تحقيق الذاتسبيل 

من متأمل دّجال يمتهن كناس شوارع مخلص أفضل ان .  لخداع الجمهور البريءمسرحيةلذي يتبنى روحانية عي ااستقامة من المدَّ
 ."التأمل معاشاً

العمل عبادة ال يساوي العمل في ذكر بأن  كَْرمّيالـشعار . بحد ذاته هو تحقيق الحياة البشريةعتيادي لكن هذا ال يعني أن العمل اال
كل عمل سواه في هذا :" ْپَرْبهوپاَدشْرۤيليوضح ). كِْرشَْن (ونڤيشْسب معاشه والعمل لمرضاة بكلفرد القيام لكن يتعين على ا. كِْرشَْن
 ".سيسبب العبودية ألن لكل من العمل الصالح والفاسد ثوابه وكل ثواب يرهن عاملهالمادي العالم 
 من واجب التيم أن يولي االولية لواجباته الروحية . الربم بوقت واحد فّن كبير يتطلب هداية تيكِْرشَْنمعاش والعمل لحساب الكسب 

من تلقى العماد في الحياة الروحية أن ال يجب على .  بعائلته ومجتمعه مع النذور الروحية األساسية التزامات التيمتضاربتاذا 
 .وحييتخلى عن نذر تسبيح عدد محدد من االسم القدوس يومياً وتحقيق األوامر األساسية للسيد الر

 سواء عمل في كسب المعاش أم بصفة  أو االرتياب بقيمة الدعوةكِْرشَْن ذكر  إلى الشعور باالحراج بالدعوةڤَڤايشْنَلـال يجوز ل
. ارادا منه دراسة الطب. كِْرشَْن تفرغ ولدهم للدراسة في حركة ذكر  ْپَرْبهوپاَدشْرۤيل إلىتيم أحد الذات مرة، شكى أبوي . زاهد

قال . وفي كل األحوال، يوجد عدد كبير من األطباء في العالم لكن حفنة من التيم.  بترك حرية التقرير للولدْپَرْبهوپاَد شْرۤيلاجاب 
األدوية ال . يستطيع الطبيب عالج بضعة مئات من الناس لكن هذا زائل.  أن عمل التيم يفوق عمل الطبيب أهمية ْپَرْبهوپاَدشْرۤيل

 قادر على كِْرشَْنلكن التيم الذي ينجح بتوزيع ذكر . آخر مادي يجبره على التناسخ والمعاناة في بدنتشفي المريض من عمله الذي 
 .لذلك، عمله أهم األعمال في العالم. مساعدة الناس على تحقيق النجاة من الوالدة والموت

هيأته ت  إلى التي تقودكِْرشَْننسيان صلته بـ -ن اإلنسا لشقاءيخبير لكنه يعلم السبب الحقيق اًادي أو اقتصاًسياسيالتيم قد ال يكون 
 هي السبيل الوحيد لالفالت من المهايأة المادية اچيُّو-ْبَهكْتي لعلمه أن كِْرشَْن نشر العلم بذكر  إلىيسعى التيم. بشواكل الطبيعة المادية

 ذكر تعميم  إلىيسعى فإنه ،هانئ البال ِرشَْنكْ متي ان مال):"٣٢\٦ .چ.ب ( ْپَرْبهوپاَدشْرۤيليوضح . واعادة توطيد صلة الفرد باهللا
 ".ِرشَْنكْذكر  أهميةتوعيته ب بفضل ِرشَْنكْ خدم أعز وهو مكان كل في ِرشَْنكْ



تنمية نجاتهم لإلهتمام ب عن المجتمع ۤيْزچيُّوالـبعض يعرض . مع تعاليه عن الدنيوياتجنباً إلى جنب يبقى الداعية متصال بالعالم 
.  يبقي صلة رؤوفة بأهل العالم ْپَرْبهوپاَدشْرۤيل و تْشايتَنْيا والمولى َمهاَرَج ْپَرْهالَد الذي يسير على خطى ّيچيُّو-َهكْتيْب لكنالروحية 

كل أهل األرض هذه ليأ.  في كل األرض هذهْچۤياْرتَْن ياۤيَسنْكوا حركة انشر"):٣٩\٩آدي . ت.ت( أتباعه  إلىتْشايتَنْياقال المولى 
 ." والموتشيخوخة من الحررواالثمار ويت

 والسيد الروحي من تْشايتَنْيالذلك، التيم المسلم ال يقلق بصدد وضعه الدنيوي وال يدعم القضايا الخيرية الدنيوية بل يرضي المولى 
 .كِْرشَْنسلسلته المريدية ويعمل نيابة عن جميع األحياء بنشر ذكر 

 ٦٣ سۤوتَْر
  ياْمڤَنۤيَرْم نَـ شَْرتْشَريتْ-ناْستيَك-ْدَهَن-تْرّيْس

 المفردات
 .يجب عدم االستماع إليها—ياْمڤَنۤينَـ شَْر ؛قصص--تْشَريتَْرْم ؛ومالحدة--ناْستيَك ؛مال--ْدَهَن ؛نساء--ْستْرّي

 الترجمة
  .نيملحد والمال والالنساء أخبارب ترفيهالفرد  يجد ال أن يجب

 التفسير
لكن .  ثمار عمله للرب في الخدمة التتيميةبذله في العالم ما دام اهللا محور حياته وما دام ي قضاء واجباتْبَهكْتَ  بامكان أنناَرَدقال 

يقول اآلن أن ليس علينا تجنب . ما دام موجوداً في العالم) ٤٤ و٤٣ سۤوتَْرْز(ن فيها منغمسييجب عليه تجنب الحياة االثيمة وال
 .  أيضاًمخالطة اآلثمين فحسب بل حتى السماع عنهم

 ليست اماۤي. اماۤي اذا اردنا التحرر من  على محمل الجد أو االستخفاف بها بمثابة أمر من الماضيناَرَدمكننا عدم حمل نصيحة ال ي
الجنس : خصم خفيف الوزن بل تتولى أمر سجن جميع النفوس المهيأة في الكون وبعض أسلحتها القوية مذكورة في هذا النص

 . توخي الحذر الشديد من االحاديث الدنيويةب اماۤينا احترام كبير للفتنة أن يكون لدييجب . والمال وااللحاد
احدى العوائق في وجه الخدمة  ْپَرَجلَْپ أن أوَپِدشاْمِرتَ في كتابه وْسوامّيُچ َپرۤو شْرۤيليذكر . ْپَرَجلَْپاالحاديث الدنيوية تدعى 

الدنيوية التي تتضمن قصص غرام منشورات ينبغي تجنب مطالعة ال):"١٢٠\٢٢ َمْدْهيا. ت.ت (َسناتََن لقن تْشايتَنْياوالمولى . التتيمية
 ".الدنيويين أو أمور الملذات الحسية

 ويمكننا تشغيل جهاز تلفزيون ْپَرَجلَْپموجات الهواء مليئة بـ. في العصر الحديث  والحدود أصبح أكثر صعوبةاألحكامااللتزام بهذه 
 تعليقه على ةاثناء كتاب  للصعوبة التي نواجهها ْپَرْبهوپاَدشْرۤيلاستجاب . د ضغط زربمجر واالستغراق بسراب مرئي وصوتي

اثناء السير على  لكنه شاهد رجل وضيع يعانق عاهرة ا صالحْبراْهَمَن أجاميَلكان . أجاميَل التي تصف سيرة ْبهاَچڤَتَْمـالنصوص 
 والقمار اللحوم وأكل والمخدرات والمسكرات الزنا):"٦٠\١\٦. ب.ش ( ْپَرْبهوپاَدشْرۤيليوضح . وغمرته الشهوةالطريق العام 

 سيما وال كَلي عصر في ةشائعال روممن األأصبح  سكيراً تعانق عارية شبه سكيرة امرأة ومشاهدة ،ِرشَْنكْ ذكر حركة في محظورة
 األحكامب التزم ذا االفرد ِرشَْنكْ يحمي ان المؤكد من ذلك، مع. األشياء تلك رؤية بعد النفس ضبط المتعذر ومن الغربية البلدان في

 ."ِرشَْنكْ برحمة َمنْتَْر ِرشَْنكْ َهِرى وتسبيح والحدود
ليهم ومجتمع  اقد نستخلص دون أن يكون لدينا أصدقاء من التيم نتحدث.  في فراغ ْپَرْبهوپاَدشْرۤيلال يمكننا ترقب االلتزام بنصيحة 

كال وهذا هو ". في كهف؟قامة  االهل يفترض بنا. نس والمال والمالحدةسماع عن أحاديث الجيستحيل تجنب ال:"ليه امن التيم ننتمي
.  في جامعة التيمكَتْها-كِْرشَْن التاحة الفرصة لكل فرد لسماع كِْرشَْن تأسيس حركة ذكر  إلى ْپَرْبهوپاَدشْرۤيلأحد األسباب التي دعت 

 ):٢٥\٢٥\٣ (ْبهاَچڤَتَْمـال في َنكِْرشْمنافع ممارسة مثيلة غزيرة كما يقول الرب 
 ڤيُدوْريا َسْمڤۤيچاْم َمَم نَْرَسْپَستاْم 

 هاكَتْهاَرسايانا -كَْرَن-ْهِرتْڤَنْتّي ْبَه
 ڤَْرتَْمني-َچڤَْرَپڤْ أُجوشَناْد أشْ-تَْج

 شَْردّْها َرتيْر ْبَهكْتيْر أنوكَْرميشْياتي
تدريجياً   على درب النجاة اإلنسانيتقدم. لذة لألذن والقلبهو م االصفياء بحث تسليات شخصية اهللا العزيز وأفعاله في صحبة التي"

 ".بتنمية ذلك العلم ثم ينجو ويثبت انجذابه وعندها تبدأ الخدمة التتيمية



الروايات والمسرحيات والرسومات واألشرطة السينمائية توظيف  وتدنيس العقل قد تشمل ْپَرَجلَْپأسلحتنا في الحملة ضد 
لماذا تملك . كِْرشَْنجميعها متمحورة حول  -ندوات واللقاءات العابرةت الموسيقية واالحتفاالت والمحاضرات الرسمية والوالتسجيال

 قوى الفتنة جميع األسلحة دوننا؟
 ِرشَْنكْلكن يمكننا خلق جو مسر من . ال شك من صعوبة النأي عن األصوات الدنيوية جميعاً.  ليست سهلةْبَهكْتي أن ناَرَدمر ذكر 

-ونڤيشْ( ذكر الرب العظيم إلىهذا السمع سيقودنا  بهداية التيم الصفي في البيت مع االصدقاء أو عند قيادة سيارة أو في العمل وكَتْها
 ).ْسَمَرنَْم

 ٦٤ سۤوتَْر
  اْجياْمَدْمْبهاديكَْم تْۤي-أْبهيماَن

 المفردات
 .يجب عدم تركها—اْجياْمتْۤي ؛وما شاكلها—آديكَْم؛خداع--َدْمْبَهى ؛كبرياء--أْبهيماَن

 الترجمة
 .جانباً اإلستكبار والنفاق وسائر الرذائل ةنحيت يجب

 التفسير
 حتى وإن استطعنا تجنب السماع عن الجنس والمال والمالحدة وحتى  درجة أننا قد نقع ضحية الكبرياء والنفاق إلى لطيفةاماۤيسبل 

عالج الكبرياء هو الذكر بأن . وبذلك، يعد نفسه للزلل". أنا خير التيم:" الفرد لنفسهيمكن أن يقول.  جامعة التيم إلىاذا انضم الفرد
 .  رحمة الرب العظيم والسيد الروحي إلىحظنا السعيد بما فيه مقتنياتنا الروحية عائد

ْبهَچڤَْد  السادس عشر من  ليشمل سائر الرذائل مثل الميول الشريرة المدرجة في الفصل"وغيرها"التي تعني آدي  كلمة ناَرَداستعمل 
 تعاليم اْزآتْشاْري و ناَرَدلذلك، غالباً ما يعطي . بعادات سيئة معينة وطلب رفعهايجب أن يعي الفرد . يجب تجنبها جميعاً. چۤيتا

دة فوراً حالما من واجبنا االقالع عن الخواطر أو األعمال غير منشو. والتيقن من تركها) أنَْرتَْهى( نجاسة يمكننا امتحان كل. مفصلة
 .ندركها

في وقت واحد، التوجه الشامل موصى أيضاً من وجه وجوب ثقتنا بأن القضاء المخلص لخدمتنا التتيمية سيذهب بجميع العادات 
لكن يمكننا التخلص منها .  اذا حاولنا التخلص من الرذائل الواحدة تلو األخرىسيحبط عملنا في الواقع،. والرغبات غير المنشودة

 ): ١٥\١\٦ (ْبهاَچڤَتَْمشْرۤيَمْد جاء في . ْبَهكْتيلية بفضل بالك
 َپراياناها-ڤَڤاسوِدا ا ْبَهكْتْۤيڤَلَۤيِكتْشيتْ ِك

 ڤَ ْبهاْسكََرههاَرْم إڤَنْتي كاْرتْْسنْيىَن نۤيْدهونْْچَهْم أ
 التتيمية بالخدمة التزم الذي رالناد الشخص سوى جديد من بزوغها احتمال دون للذنوب الضارة األعشاب اقتالع على يقدر ال"

 ".فوراً بأشعتها الضباب الشمس تزيل كما التتيمية الخدمة قضاء على قصراً ذلك فعل يستطيع. ِرشَْنكْْ  إلىالصفية
بتسبيح يمكن للفرد التخلص من جميع مراحل الحياة السيئة والعادات غير المنشودة . الخدمة التتيمية تتخطى كل من الصالح والفساد

التطبيق العملي لهذا المبدأ هو المثابرة . كِْرشَْن وقضاء سائر الخدمات االعتيادية في ذكر كِْرشَْن والسماع عن الرب كِْرشَْن ِرىَه
 َپرۤو شْرۤيلكما أن . كِْرشَْنبتحقيق جميع األهداف بممارسة ذكر ) شَْردّْها( بايمان وعزم وهذا ما يدعى القناعة ْبَهكْتي-ساْدَهَنعلى 

. أن التسليم في الخدمة التتيمية يعني اقتضاء الثقة:" في تفسيره ْپَرْبهوپاَدشْرۤيليوضح ). نيشْتْشَيا( يوصي ببذل الجهد بثقة وْسوامّيُچ
عليه، وبناء . )كِْرشَْن ڤَشْيا َركْشيِبىآ( يحميني ويمدني بالعون على القضاء الناجح للخدمة التتيمية كِْرشَْنال بد أن :"يقول التيم لنفسه

يسعى بجهد للتخلص من عادات سيئة معينة مع ثقته بأن شاغله في الخدمة : يستعمل التيم التوجه الموجب والتوجه السالب معاً
 . رماد إلىالتتيمية يشبه نار متقدة ستحرق كل وقود اآلثام

 ٦٥ سۤوتَْر
  ياْمڤَ كََرنۤيكُْروْدهاْبهيماناديكَْم تَْسمينّْ ِا-پيتاكْهيالتْشاَره َسْن كاَمتَْد أْر

 المفردات
 ؛تجاهه--تَْسميْن ؛وما شاكلها—ناديكَْمآ؛كبرياء--َناْبهيما ؛غضب--ىكُْروْدَه ؛رغبة--كاَم ؛بوصفها--َسْن ؛أفعال--تْشاَرهآ؛جميع--َلاكْهي؛قدم--پيتَأْر ؛له--تَتْ
 .يجب انجازها—ياْمكََرنۤي ؛فقط--ڤَِا

 الترجمة



 .هلفي سبيبة والغضب والكبرياء سوى غال يشعر بالر أن جبي ،هللا نشاطاتهبعد وهب الفرد جميع 
 التفسير

 السابق ناَرَدن أن النزعات التي تعتبر رذائل عموماً يمكن بذلها في الخدمة التتيمية المناسبة وهذا ال ينقض كالم اآل َدناَرينصح 
 التحرر منها عن طريق ضبط إلىالناشط التيم عى يسمنزه دوماً عن الرذائل والتيم الصفي . بوجوب نبذ الغضب والكبرياء والشهوة

 . الرب العظيم إلى التطبيق العلي للغضب والكبرياء والشهوة بالصلة إلى هناناَرَدلذلك، يشير . حواسه وعقله بقدر االمكان
 جام غضبه على َهنوماَنب ص. التيم المحررون غالباً ما يطبقون الرذائل المزعومة في الخدمة التتيمية ويمكننا تعلم هذا الفّن منهم

ثار غضب المولى . تَْركوروكِْش حتى يتسنى له المشاركة في ملحمة على الغضب أْرجوَن كِْرشَْنحث الرب . راَم عدو الرب َنڤَرا
رحيق  (هوپاَد ْپَرْبشْرۤيليوضح . هذه أمثلة على صحة استعمال الغضب. ماْدهاي  وچايَج على التوأمين الرذيلين َرْبهوْپَمهاتْشايتَنْيا 

 وعلى كِْرشَْن على ذكر  اإلنسانذا داوم الكن. الفراغ لن يبقى .مسعى خلق فراغ في العقل هو مسعى مصطنع):"١التعاليم النص 
 ."خير وسيلة لخدمته فسينضبط العقل بديهياً

ذات مرة، .  اثناء الخصامِرشَْنكْ من ۤيْزوپُچالـتغضب للمثال، . الخدمة التتيميةفي عداد  كِْرشَْنحتى الغضب من يمكن ادراج 
 في الغابة كِْرشَْنرعاة يقاتلون كان ال.  وأمرت معاوناتها بمنعه من رؤيتها مهما كلف األمركِْرشَْن من راْدهارانّي َمتّيشرۤياستاءت 

توبيخ الودي ويطلب  بهذا الاً مغرمكِْرشَْنالرب كان . ويهددون بمنعه من اللعب معهمفي حمى وطيس القتال وكانوا يغضبون منه 
 .عفو خالنه

بصفة  كِْرشَْن ألنه كان يذكر ڤيشْنو من التيم مع أن عقله كان غارقاً بذكر كَْمَسلسوء الحظ، ال يعد ):"كِْرشَْن ( ْپَرْبهوپاَدشْرۤيليوضح 
 ".س عدائيولي ودي كِْرشَْنذكر . لكنه يذكره ودياً وليس عدائياً كِْرشَْنال يشغل عقل التيم الكبير سوى . عدو

يجب علينا االنتظار بصبر اليوم الذي ستظهر تلك . ال ينبغي لنا تصنع المشاعر العلية للتيم األصفياء لكن يمكننا أن نلهم بسماعها
في هذه الغضون، يمكننا التدرب على الطمع بفرص نشر كلمة . عندئذ، لن نقدر على منعها حتى وإن طلبنا ذلك. المشاعر فينا عفوياً

 في اماۤي سيدنا الروحي المبجل والشعور بالغضب من العوائق التي تضعها  ْپَرْبهوپاَدشْرۤيل معبودنا وأن كِْرشَْن واالفتخار بأن كِْرشَْن
 على كِْرشَْناذا تعلمنا بذل كل شيء في خدمة الرب  في هذا النص ناَرَدنفهم عملياً الدرس الالزم الذي يعطيه . وجه تحقيق التتيم

 .هذا الوجه
 ٦٦ ۤوتَْرس

 ڤَكَْمْرپۤو-َچْبَهنْ-َپرۤو-تْري
 ْپِرَم كاْرياْمْبَهَجناتَْمكَْم -كانْتا-نيتْيا-داْسيا-نيتْيا

  كاْرياْمڤَ ْپِرماي
 المفردات

 ؛عشيق--كانْتا ؛دائم--نيتْيا ؛خدمية--داْسيا ؛دائم--نيتْيا ؛مسبوقة--ڤَكَْمْرپۤو ؛قطع--َچْبَهنْ ؛)شواكل األصالة والحماسة والظلمة(الصور المادية الثالثة —َپرۤو-تْري
 .يجب أن يكشف—كاْرياْم ؛وحده--ڤَِا ؛حب صفي—ْپِرَم ؛يجب أن يكشف الفرد—كاْرياْم؛حب صفي—ْپِرَم ؛يؤلف—آاتَْمكَْم؛خدمة--ْبَهَجَن

 الترجمة
الصفي ال يشعر سوى بالحب  أنعلى الفرد  يجب أعاله، المذكورة المادية الثالثة شواكلحجب ال إختراق بعد

 .هعشوقم يخدمعاشق  أو سيده،هللا، محافظاً على الدوام على موقف خادم يؤدي الخدمة إلى 
 التفسير

 الذين َسكاَمتيم الويمارسها ) األصالة والحماسة والظلمة(كما مر، توجد ثالثة أشكال ثانوية من الخدمة التتيمية المشوبة بالشواكل 
يجب على الفرد تخطي هذه االشكال الثالثة من التتيم . بؤس أو طلب المال أو العلم الرب العظيم عند الشعور بال إلىيتوجهون
) داْسيا-نيتْيا( الصعيد العفوي كما في أذواق الخدمية  إلى هنا على الوصولناَرَدبكالم آخر، يحثنا .  الرب العظيم بحب إلىوالتوجه
ننا أكملنا مجرى التتيم بالتدين حسب المفهوم التقليدي أو زيارة الهيكل ورفع يجب علينا عدم التفكير بأ). ْبَهَجَن-كانْتا-نيتْيا(والعشق 

 .أدعية مفروضة والزامنا بالتبرع
كما أن مسؤوليته . وتشجيع كل فرد حتى بقطرة من االيمانبصفة سيد روحي لتتيم ل مسؤولية تعليم الدرجات األولية ناَرَديتحمل 

 حيث يشجع الرب برحمته جميع چۤيتاالـ في كِْرشَْنطريقته شبيهة بطريقة الرب .  وحدهاْپَرَم  وْپَرَمتتضمن تنبيهنا بأن الغاية هي 



اعرض عن كل ضروب ):"٦٦\١٨ .چ.ب(لكنه يختتم . ليه تدريجياً احول لفت انتباههم ونصحهم يُّوچۤيْز و ۤيْزانۤيْچ و كَْرمۤيْزأشكال 
 ."الدين واقتصر على التسليم لي

ال الخدمية في العالم الروحي في خدم منشهد ك. بدافع الحب ودون طلب ثواب ضاة سيده والزوجة زوجها مر إلىيسعى الخادم
في الرب   نجد السيد الكامل والمعشوق الكامل.اَركاڤْد ونرى كمال تتيم الزوجة في ملكات َپتْرّي و داروَك و َركْتََك مثل كِْرشَْن
مثابرة على ممارسة  على التيم في هذا العالم الجبي). كانْتا-نيتْيا(و ) داَس-نيتْيا( كما أن خدمه وزوجاته محررات أزلياً. كِْرشَْن

 هو أسمى كِْرشَْنحب : َمنْجوشا-تْشايتَنْياجاء في . بالسير على خطى محررين أمثالهم الخدمة التتيمية على صعيد الحب الصفي
 ).أْرتُْهو َمهاْن-پوْم-ْپَرَم(أهداف الحياة 

 ٦٧ سۤوتَْر
  اهاَهكْتا ِاكانْتينُو موكْْهۤيْب

 المفردات
 .رئيسي--اهاموكْْهۤي ؛حصري--ِاكانْتينَه ؛تيم--ْبَهكْتاها

 الترجمة
 .مقربين خدممنقطعون إليه بصفة ال أولئك همأعظم ،تيم اهللا بين

 التفسير
 أظهر. بالرب العظيم) ْبَهكْتي-ِاكانْتَ(لخالص لتتيم ال قدوة نموذجية  ْپَرْبهوپاَدِڤَدنْتَ ْسواميْبَهكْتي . سي. إىرحمته اإللهية  وضع

فلسفة وحدة . كِْرشَْن ال يحيد قيد أنملة عن مراد ْبهَچڤَْد چۤيتاللمثال، تعليقه على كتاب العزيز و .  ذلك من وجوه كثيرةْپَرْبهوپاَد
 دون تصرف، يقود القارئ ْبهَچڤَْد چۤيتا في اَد ْپَرْبهوپشْرۤيل لكن تعليق ْبهَچڤَْد چۤيتاالوجود المطلقة تلطخ غالبية التعليقات على 

شايتَنْيا تْ و ْبهاَچڤَتَْمشْرۤيَمْد  : ْپَرْبهوپاَدشْرۤيل وهذا ينطبق على جميع كتب كِْرشَْن شْرّي للرب القدمين اللوتسيتين  إلىصراحة
 . من المنظور االكاديميةدقيتصف بالو شَْنكِْرلـطلب التسليم يچالية تفسيره للغة السنسكريتية أو البن.  وغيرهماشَريتاْمِرتَتْ

، وليس مجرد تكرار ما كِْرشَْنعند كالمه عن بدا يتحدث عن صديقه الحميم .  الصفي في عفوية خالصةتيم هو ال ْپَرْبهوپاَدشْرۤيل
 في كِْرشَْنويؤكد لهم أن  مريديه تارة  إلىكِْرشَْنيروي تسليات .  يقنع العالم الملحد بوجود ملك عظيمكِْرشَْنحديثه عن . طالعه

 في أسفاره واقامته في المدن ثابت على هذا التركيز ال ْپَرْبهوپاَدشْرۤيلحافظ . قلوبهم وسيمدهم بالفطنة الالزمة لقضاء خدمة صعبة
  .توجهما  حيثكِْرشَْنكانت مهمته لـ. الكبيرة

طائفية عند تركيز الفرد على الحقائق الحصرية ن أن تصبح يمك. حضوره الكامل في الخدمة التتيمية ال يعني االعراض عن الواقعية
عندما يكون هدف  َمهاتْماسيحصل الفرد على األفق األوسع، أفق لكن . عي اإللهيةيّد أو عند تكريس النفس إلى مصنوع النسبية

 .التقدير هو شخصية اهللا العزيز
يمجد ). ْرنَْم إَدْمپۤوْرنَْم أَده  پۤوْمآُو ( أن الرب هو الحق الكاملَپنيشَْدإشُول جاء في ابتها.  حقق الحقيقة بالكليةكِْرشَْنالتيم الثابت على 

فالسفة مذهب الالشخصية يبجل ). ڤَْم أسيتَتْ تْ(هو ذاك  أنت :ِڤديةالـالتيم الرب بصفة الحق المطلق الكامل عند نطق الحكمة 
التيم الرب العظيم  يخاطب. على خالف الواقعالالشخصي  ْبَرْهَمْن مع تهمحدوبالداللة على  ألنهم يأولون معناها ڤَْم أسيتَتْ تْعبارة 

  إلىيمان بهذه الحقيقة يقود الفرد االمجرد):"٩\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في تفسير  ْپَرْبهوپاَدشْرۤيلهذا ما يوضحه ". أنت هو ذاك:"عندما يقول
 ِرشَْنكْ ان الرب  من يفهمكل العليةصحبته يضمن  و على الفورنجاةاليحرز  سوف.  أسيْمتَتْ تْڤَ: ِڤدي الـ بداللة النصنجاة حتماًال
 ." عينهالعظيم ْبَرْهَمْنأنت ": أو كل من يخاطبه قائال شخصية اهللا العزيزهو

 دمةفي كل الوجود يستطيع تفريغ عقله من كل ما سوى الرب حتى اثناء قضاء أشكاال مختلفة من الخ كِْرشَْنالتيم الصفي الذي يرى 
انتباه االباحي مشتت ألن حقل الملذات الحسية يتجاذبه في اتجاهات كثيرة ). ِاكانْتَ(جمع عقله المادي في المقابل، ال يستطيع . ليها

 ):٤١\٢ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيقول الرب . وألن عقله بالغ التقلب
  نَـنَْدَن-َهى كورو ِكِا ْريـدّْهكا بويـاتْمۤياڤَـسايـڤْـ

 نـاْميىاڤَـسايـڤْـٱ يُّـوَهبودّْ انَـنْتاشْ تْـشَ ى شاكْها ِه-َبهو 
 ."شُعبالحيارى كثير الذكاء ، ان كورو لساللة طفل المحبوبالا هيا.  الهدفدووموّحعاقدو النية  على هذا الدرب هم السائرين نا"

 ):٢\١\٢ (ْبهاَچڤَتَْمشْرۤيَمْد  الدنيوي على وجه مماثل في ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِديصف 
 راِجنْْدَر نِْرناْم َسنْتي َسَهْسَرشَهني ادۤيڤْۤيشُْروتَ

 َمْدهيناْم-ْچِرَهىْچِرِهشو ڤَْم تَتّْ-آتَْمَپشْياتاْم أ



ايها االمبراطور، لدى الغارقين في الشؤون الدنيوية مواضيع كثيرة للسماع في المجتمع البشري نتيجة عماهم عن العلم بالحق "
 القطعية في العمل السياسي أو البحث العلمي أو االنعاش االجتماعي واالقتصادي، يلهيه عن المشاكل ْچِرَهِمْدهّي استغراق ".المطلق

لكن من يطلب النجاح في التتيم .  في نهاية المطافكِْرشَْن ذكر إلىتحقيق الذات الذي يقوده حرى ال يت. للشيخوخة والمرض والموت
 .حير ويتبنى الخدمة التتيمية بهداية سيد روحيمملزم بترك حياة اللهو ال

 بوصفها اْزآتْشاْري األسفار و ةهذه المزاولة هي وصي. َمنْتَْر كِْرشَْن َهِرىنما هو تسبيح  اكِْرشَْنخير سبيل لتنمية تتيم ال يحيد بـ
 على الوجه الذي كِْرشَْننخدم الرب -تسبيح االسم القدوس وسماعه: بهذا العمل البسيط. كَليالطرف الرئيسي للخدمة التتيمية لعصر 

 الجديون يسيرون على ڤَْزڤايشْنَ ياچاوذۤي. ناَم-ريَهتسبيح ب القدوة بحصر خدمته طْهاكوَر َهريداَسوضع . يرضيه على خير وجه
 ِرشَْنكْسم القدوس اال):"٢٦٨\٣ انْتْيا (شَريتاْمِرتَتْشايتَنْيا تْجاء في .  على األقل يومياًكِْرشَْن َهِرىخطاه بتسبيح ستة عشر سبحة من 

 هذا هو تأثير .ِرشَْنكْان من يسبحه يتشبع بحب  درجة  إلى ذاتهِرشَْنكْيجذب كل األحياء المتحركة وغير المتحركة وحتى الرب 
 ."َمنْتَْر-َمها ِرشَْنكْ َهِرىتسبيح 

االسم القدوس أحلى .  لفترات طويلةكِْرشَْن َهِرىالتتيم الذي ال يحيد المطلوب لتسبيح يرفض في المراحل المبدئية، العقل المتقلب 
لكن ) تْشَنْتْشََل(يدعى العقل خائن . العفوي لعابث حتى نبلغ مرحلة التتيميتعين على الفرد االحتيال على العقل ارحيق بالفعل لكن 
 هنا موني ناَرَد التي يوصي بها ِكانْتيَن خدمة االسم القدوس في روح ا إلىيحقق التيم صالحه الفعلي ثم يصبح منجذباًيمكن تصفيته و
 .بوصفها األفضل

 ٦٨ سۤوتَْر
 ڤَيانْتيپاَپَرْم لََبماناها َرْسَپُروماشْروْبهيه -ڤَُروْدَهىكَنْطْها

  ْم تْشَڤۤيْپِرتْهيكوالني 
 المفردات

 ؛يطهرون--ڤَيانْتيپا ؛تحويل--لََبماناها ؛بين بعضهم البعض—َپَرْمَپَرْس ؛والدموع--اشْروْبهيه ؛الجلد) باقشعرار(—ُروَم ؛باختناق--ڤَُروْدَهىا ؛الحلق--كَنْطَْهى
 .و--تْشَ ؛ألرضا--ْمڤۤيْپِرتْهي ؛جماعاتهم--كوالني

 الترجمة
 .هسربأ والعالم أتباعهمالمقربون  خدمصفي الي ،ةتدفقم ودموع ،وجلد مقشعر ،مختنقة حناجريتحادثون ب

 التفسير
التيم قد يعتقد لكن . وجد التتيم متوفر للجميع. الجواب نعم".  مني أن أصبح تيماً خبيراً بذلك الوجد؟ناَرَدهل يترقب :"قد يسأل سائل

 تقدير  إلىيمكننا االستجابة لنص مثيل بالسعي.  ألعمار غزيرةكِْرشَْنع أنه غير جدير بتجربة المراحل المتقدمة من ذكر المتواض
 هذه األرض وهذا ما سيلهمنا على طلب صحبة خدم خدم تلك النفوس المجيدة  إلىالتأثير المدهش للنفوس المجيدة التي جاءت

 .اماۤي ضد عالم ومعاونتها في مهمتها والظفر بمالذها
 في رحيق التتيم على تنمية تعلق عفوي لخدمة الرب وْسوامّيُچ َپرۤويشجعنا . يجب عدم تقليد عالمات الوجد لكن ال عيب بتجربتها

 ):رحيق التتيم ( ْپَرْبهوپاَدشْرۤيليوضح . دون رغبة بالنفع
 لنوع ليه التدرب على ذلك، وان يتحمس بشدة ويبكي طلباًيتعين ع.  الرب باكياً إلىبكالم آخر، ينبغي للفرد التدرب على التوجه

 ". درجات الكمالأرفع وتلك الدموع هي ثمن الولْياْمهذا ما يسمى . مخصوص من الخدمة
نرتكب جناية أو أكثر من الجنايات العشرة بحق االسم القدوس غياب المشاعر الحارة أو العفوية تجاه الرب قد يدل على أننا ما زلنا 

ربي، ):"٢ شيكْشاشْطََك(دور المبتدئ ب تْشايتَنْياكما يشكو المولى . سۤوتَْر-ْبَهكْتي-ناَرَدنا متورطين ببعض الرذائل المذكورة في أو أن
 ."تعاسة حظي ل لكنني غير منجذب لهاالمقدسةبرحمتك تقدرنا على االقتراب منك بتسبيح اسمائك 

  الحقيقية تظهر بعالمات ثابتةْبهاڤَلكن . تظهر على النفوس المجيدة أحياناًها مع أن) ْبهاڤَ(عالمات حب اهللا  من الممكن تقليد
 ):١٩\١٨\٢٣ َمْدْهيا. ت.ت(
. ")ڤَْمكالَتْ-ڤْياْرتَْهىأ( الرب  إلىواالنتفاع بكل لحظة لقضاء خدمة ودية علية) كْشانْتي(عند انقطاع الرغبة المادية  ْبهاڤَتظهر "
-تيْس تَْدْپرۤي( األماكن التي يقيم فيها الرب  إلىالحنينو) َچِنى َسدا روتْشيه-ناَم(يد الرب دوماً  تمج إلىالشوق’):٢٤\٣\٢. ب.ش(

المتصف بجميع هذه في ) ْبهاڤَ(تظهر ). نْياتاۤوش-ماَن(وانعدام الكبرياء ) ڤيَركْتيه(والتجرد التام عن السعادة المادية ) ْستَْهِلى-ڤََسنْتي
 ."قلد قاسي القلب أو التيم الدنيويالصفات العلية على خالف الم



 درجة أنه يصفي كل من المتكلم  إلى سعيدكِْرشَْنالحديث عن . كِْرشَْنال يتحدثون سوى عن . تأثير التيم الصفي للرب بالغ
ي األراضي التي  تصفنَْچَچالـمياه نهر . كِْرشَْن الذي يجري من أصبع قدم الرب نَْچَچالـ بنهر كِْرشَْنيقارن الحديث عن . والمستمع

 . المتحدث ومكان الحديث والمستمعةصفيعمل على تي) كَتْها-كِْرشَْن (كِْرشَْنكذا، الحديث عن . تجري فيها والمستحمين فيها
 نيشَْدَپإشُو في  ْپَرْبهوپاَدشْرۤيل يوضح. الحياة الروحية وترك عاداته األثيمةاإلنسان  يتجلى في تبني كِْرشَْنالتأثير العملي للمتيم بحب 

 أفراديواجه . الصعيد الدولي ويتهدد العالم باسره  إلىيقوم خالف دائم في المجتمع العصري بين العمال والرأسماليين، انتقل):"١(
القطط والكالب لكنه   إلى اسداء النصيحةشُوَپنيشَْد اشْرّيليس في وسع . عداء وتوعد كالقطط والكالبب بعضهم البعض اإلنسان

 .")آتْشاْرياْز (ئمة المعروفة عبر األ إلى اإلنساناهللارسالة يستطيع تسليم 
سيقتدر اإلنسان على . ناَرَد من طراز ڤَڤايشْنَ كالم  إلىيجب على كل عاقل انقاذ نفسه على األقل بالتقدم لتأدية الخدمة واالستماع

 تأثير التيم ناَرَديمدح . ليه باخالص االخدمةفي حماية تيم صفي وقضى  اذا كانابطال جميع ذنوبه بما فيها ذنوب مجمل البشرية 
 ):العزيز (ناَرَد يمدح نفوذ كِْرشَْنلكن الرب 

 الفرد عيني عن الظلمة تزول.  دائم الوقار والرحمة بكل حيناَرَداذا اقتدر على رؤية رباني كبير مثل سينعتق الفرد من فوره "
 تجاهي والحنان الحب بتطوير رغبتكما ستتحقق. ڤَۤيْچرنيَم و َرڤَۤونَلَك يا اركماد  إلىالعودة اآلن يمكنكمالذلك، . الشمس يواجه عندما
 ".حبيب التتيم خدمة في الدائم اإلستغراقب ترغبان ألنكما اآلن بعد الصعيد ذلك عن تسقطا ولن

 ٦٩ سۤوتَْر
 ڤَنْتي كَْرمانيكوْر-كَْرمّي-ْرتْهاني سوڤَنْتي تۤيكوْر-ْرتْهّيتۤي

  ڤَنْتي شاْستْرانيكوْر-رّيتْشْهاْستْ-َستْشْ
 المفردات

إلى —شاْستْرّي ؛صفية--َستْ ؛أعمال--كَْرماني ؛يجعلون--ڤَنْتيكوْر ؛أعمال مسعودة—كَْرمّي-سو ؛المحاج--ْرتْهانيتۤي ؛يجعلون--ڤَنْتيكوْر ؛إلى المحاج—ْرتْهّيتۤي
 .األسفار--شاْستْراني ؛يجعلون--ڤَنْتيكوْر ؛أسفار

 الترجمة
 .موثوقةاألماكن المقدسة مقدسة واألعمال ميمونة واألسفار عشرتهم تجعل 

 التفسير
 شْرّي محج ألن نَڤَْدڤۤيَپكما أن .  يقيم فيهاكِْرشَْن شْرّي مقدسة ألن َنڤَِرنْداڤْللمثال، . هو محج قضى الرب العظيم فيه تسلياته تۤيْرتَْهى
الخدمة ) َجنَْس-َمها( حيث قضى فيها الحكماء نايميشاَرنْيا أو ْچهاطَ-ڤَْدْهرواكن مثل أم.  هناكۤيْرتََنكَسنْ بدأ حركة َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا
ليها  افيها كما يطلب الحجاح التصفية بالتوجه ْبَهَجَن وقضاء تۤيْرتَْهْسيحب التيم االقامة في . تۤيْرتَْهْس هي من عدادالتتيمية 

. فيها ذنوبهم  تصبح مثقلة بذنوب الحجاج الذين يخلفونتۤيْرتَْهْسلكن . محاجواالستحمام في االنهار المقدسة التي تجري في تلك ال
يا چاوذۤي أحد نَُروتََم داَس طْهاكوَرلهذا السبب، أعلن . النزعة التجارية في األماكن المقدسة وتدنس المقامات المعروفةتزدهر 
 ):العزيز ( ْپَرْبهوپاَدشْرۤيلوضح ي.  هذا يسبب الحيرةكَلي المحاج في عصر  إلى بأن الذهاباْزآتْشاْري

 لإلقامة هناك وممارسة سماع التسليات ڤِْرنْداڤََن  إلىما زالت عادة كثير من المستعلين المتقدمين في الهند هجر عائالتهم والذهاب"
 لكن يوجد عدد كبير من ِرنْداڤََنڤْ الستة من ۤيْزوْسوامُچالـ وعمل به ْبهاَچڤَتَْمشْرۤيَمْد هذا النظام موصى في . العلية للرب وتسبيحها

 ."ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِدتوصية  لمجرد تقليد ڤِْرنْداڤََنن في المكان المقدس ي والتيم الزائفْزكَْرمۤيالـ
مام  واقتصر على قضاء طقوس االستحتۤيْرتَْهىاذا زار  عديم النفع اإلنسان حج.  لرفع الذنوب المتراكمة فيهاتۤيْرتَْهْسيزور الربانيون 

 .والتسوق دون مخالطة الربانيين فيه
 هنا ناَرَد واستقبله بالعبارة التي يستعملها طْهيَريوْدهيشْ َمهاَرَج، رحب به پوَرَهْستينا في كورو قصر آل  إلىيدوَرڤعند توجه 

 ):١٠\١٣\١. ب.ش ( ْپَرْبهوپاَدشْرۤيليوضح ). ْرتْهانّيڤَنْتي تۤيكوْر-ْرتْهّيتۤي(
 محاج ألنك تحمل شخصية اهللا في  إلىانك تحول كل االماكن. مقدسةالماكن شخصيات األ التيم االخيار هم سيدي، امثالك من"

 ".قلبك
من صاروا ربانيين ):"٦\٩\٩. ب.ش(والربانيين الذين يستحمون في مياهها  نَْچَچالـ نهر َرتَْهىچۤيْبَهد الحكيم في نص مثيل، مّج

 شاْستَْرْزالـ حدوداألصفياء الخبراء بمراعاة أحكام وتيم الالمتنزهين عن المقاصد المادية من  ودخلوا سلك الزهد والخدمة التتيميةب



تيم ال هؤالء امستحماستذهب كل الخطايا المتراكمة عند . الساقطةالنفوس جميع  وأصفياء المسلك وقادرين على تخليص  دوماًمجداء
 ."ذهاب كل الخطايا اعلىلرب القادر في أعماق قلوبهم اون في مياهك ألنهم يحفظ

لكن أعمال ) كَْرَم (يثوب  اإلنسانعمل.  فيمكننا تخيل قدسية أعماله واستحقاق االقتداء بهابهذه الفعاليةالرباني حضور إن كان 
ما الذي  ).تيسوكِْر-اتَْچۤيأ(حتى دون علم يكتسب كل من يخدم تيماً صفياً قنية روحية دائمة . ْبَهكْتي  إلىكَْرَمالنفوس المجيدة تحول 

 ".أفعلوا ما أفعله:" القول ْپَرْبهوپاَدشْرۤيلاعتاد . ؟همع أننا ال نقوى على معادلة منجزاتيمنعنا من االقتداء بالتيم الصفي 
 في اردةو التْشايتَنْيا نبوءة المولى  ْپَرْبهوپاَدشْرۤيلخير مثال هو تحقيق .  األسفار إلى أن خير التيم يضيفون سلطة روحيةناَرَديقول 
 :ْبهاَچڤَتَ-تْشايتَنْيا

 ْچراَم-َچراديآتْشِْهى ياتَ نَِتى ۤيڤْپِرتْهي
 ْپَرتْشاَر هايِبى ُموَر ناَمڤَتَْر َسْر

. ْزڤَايشْنَڤالـهذه النبوءة تثير حيرة العلماء كانت ". في كل بلدة وقرية في األرض) كِْرشَْناالسم القدوس ( اسمي  إلىستقوم الدعوة"
 وتسبيح تْشايتَنْيا والمولى كِْرشَْن عبادة الرب  إلىفي البلدان الغربية األخذ) ْمِلتّْشَّْهْز(كيف يمكن لألنجاس . ا مجازيةقال بعضهم أنه

 بأمر سيده الروحي ورحمة كِْرشَْنأنشأ حركة ذكر :  أثبت خطأ المتشككين ْپَرْبهوپاَدشْرۤيل في قراهم ومدنهم؟ لكن كِْرشَْن َهِرى
 َهِرىدخلت "و "  يدهش لندنكِْرشَْن َهِرىتسبيح :" الصحف اليومية والمعلقيناعالن درجة  إلى وسرعان ما انتشرتنْياتْشايتَالمولى 
 ". كل بيتكِْرشَْن
 معروفة في ْبهَچڤَْد چۤيتاكانت .  األسفار إلى هو مثل آخر على اضافة التيم الصفي سلطةْبهَچڤَْد چۤيتا  إلى ْپَرْبهوپاَدشْرۤيلدعوة 

دون  ْبهَچڤَْد چۤيتا الغرب يحمل  إلى ْپَرْبهوپاَدشْرۤيلأكثر من مئتين سنة قبل وصول لهندوس عند االكتاب المقدس بلدان الغربية الب
ْبهَچڤَْد  فحوى يأمر بأن التسليم له هو كِْرشَْن مع أن الرب ْبهَچڤَْد چۤيتا بدراسة كِْرشَْنومع ذلك، لم يصبح أحد من تيم الرب . تصرف

 هو شخصية اهللا العزيز ويتتيمون بحبه باخالص بفضل التفاسير كِْرشَْنلكن أصبح اآلن مئات األلوف في األرض يسلمون بأن . چۤيتا
 .ْبهَچڤَْد چۤيتا  إلى واعادة الحياة ْپَرْبهوپاَدشْرۤيلالمحققة التي كتبها 

 . ونفوذهم اآلن سبب سعادة الربانيينناَرَدسيوضح 
 ٧٠ سۤوتَْر
  ااهَمۤي-تَْن

 المفردات
 .غارق--اهاَمۤي ؛)الرب العظيم(معه —تَتْ

 الترجمة
 .مقربون هللا غارقون في حبه بالكليةال الخدم

 التفسير
فائقة مثل  سۤوتَْريمكننا القول عند قراءة .  يعطينا صورة كاملة للتكريس والحب ووحدة المصلحة بين الرب العظيم وتيمهناَرَدتعريف 
لكن عندئذ، ".  أكثر دقة تعبير بليغ موجز إلى التتيم وما عادت توجد حاجةبصددلقد أعطانا كلمة الفصل :"٦٧ سۤوتَْر و ٤٩ سۤوتَْر

 .اچيُّو ْبَهكْتي بمزيد من الحكم حول ناَرَديبهجنا 
اهللا  برحمةشرة مبابصورة  التيم األصفياء هللا أو صحبةما من خالل  اْبَهكْتييمكن للفرد تحقيق ":٤١ سۤوتَْرـ شبيهة بالسۤوتَْرـهذه ال

يتعين تكريم السيد :"٧ أشْطََك-ڤْچوْر في قصيدة ْرتي طْهاكوَرڤَاناتَْهى تْشَكَْرڤيشْڤشْرۤيل  يكتب ".ذاتهألن التيم األصفياء هللا عين 
 لذلك، أسجد تبجيالً. هذا ما تقر به مجمل األسفار وتعمل به جميع المرجعيات. الروحي على مقام الرب العظيم ألنه أقرب خدمه

 في صورة خادمه كِْرشَْنيشهد المريد حضور )". كِْرشَْن (َهري شْرّيللقدمين اللوتسيتين لسيد روحي مثيل هو ممثل صحيح للرب 
ويشعر المريد بالرضى التام بخدمة الرب العظيم بخدمة تيمه الصفي الذي هو .  ليس اهللاڤَڤايشْنَالـمع علم الجدير بأن المحقق 

 .كِْرشَْنمريد و الوسيط الشفاف بين ال
".  من أعماق الجحيمكِْرشَْنأنقذك الرب ):"٦٤\٢٠ َمْدْهيا. ت.ت( عندما التقاه للمرة األولى وْسوامّيُچ َسناتََن  إلىتْشايتَنْياقال المولى 

متنانه عن االمريد كما يعبر  ".من جهتي، لقد خرجت من السجن برحمتك وحدها. ِرشَْنكْال علم لي بـ:" قائالَسناتََناجاب 
بائس  أنا .قادر على تسليمه لي أنت . قتنيتككِْرشَْن:"طْهاكوَر ڤينُوَد ْبَهكْتي التي نظمها "طْهاكوَر ڤَڤايشْنَأواه يا " في أغنية ڤَڤايشْنَللـ

 !".كِْرشَْن! كِْرشَْن:"ليك باكياً اراخوال حول لي سوى االستص



 ٧١ سۤوتَْر
  ڤَتيْر ْبَهناتْها تِْشياْم ْبهۤو-ا َسـڤَتاهپيتَُرو نِْرتْيانْتي ِدُموَدنِْتى 

 المفردات
 .يصبح--ْبَهڤَتي ؛أرض--هْبهۤو ؛هذا--ياْمإ؛و--تْشَ ؛لهم سادة مجداء—ناتْها-َسـ ؛مالئكة--ڤَتاهاِد ؛يرقص--نِْرتْيانْتي ؛أسالف--هپيتََر؛يبتهج--ُموَدنِْتى

 الترجمة
 .ر العالم بأسره محمياً على يد سادة مجيدونتيم األصفياء ويرقص المالئكة ويشعال أسالفيبتهج  ،هكذا

 التفسير
 ْپَرْهالَدطلب .  بركات الرب حتى وإن لم يقدروا نسيبهم التيمونتلقي درجة أن أفراد عائلته  إلىالتيم الكبير عزيز على الرب العظيم

 من والده ڤََهى ِدسيْمنِْرالرب  هعة عندما أنقذوعدم معاقبته في عمره الالحق على جرائمة البش وپهيَرنْياكَشي المغفرة لوالده َمهاَرَج
. يا عظيم الصفاء والربانية، لقد تصفى والدك مع واحد وعشرين سلفاً من اسالف عائلتك ،َمهاراَج ْپَرْهالَدحبيبي ):"١٩-١٨\١٠\٧(

يثما يوجد تيم مسالمون متزنون حينما وحيتصفى المكان والسالالت هناك حتى وان كانوا لعناء  .تصفت الساللة برمتها لوالدتك فيها
 ."صرف ومتصفون بكل الصفات الجميلةحسنو الت

 تْشايتَنْيا طعن في المولى ْبَهطّاتْشاْريا ساْرڤَْبهاوَمزوج بنت  آُموْچَهى.  أظهر رحمة خاصة على انسباء تيمهتْشايتَنْياكما أن المولى 
أنت موضع عطفي ألنك زوج ):"٢٨٤-٢٨٣\١٥ َمْدْهيا. ت.ت( وقال تَنْياتْشايالمولى أنقذه لكن . وتعين عليه معاناة مرض الكوليرا

 ."ز علي بما فيه جواريه وخدمه وحتى كلبه فكيف بأهله عزيْبَهطّاتْشاْريا ساْرڤَْبهاوَمكل فرد في دار  .ْبَهطّاتْشاْريا ساْرڤَْبهاوَمبنت 
حتى وإن كان نسيباً يتلقى النفع كن كل من يتصل بالتيم الصفي لفحسب وليس اقرباء بدنه عائلته  جميع األحياء عتبرالتيم الصفي ي

 .تأثير التيم بالغ. بعيداً
يستولي .  ويكرهون سلطة الجنونڤيشْ تيم الرب  منالمالئكة ).ڤَتاهانِْرتْيانْتي ِد(يرقص المالئكة عند ظهور تيم صفي :"ناَرَدثم يقول 

 الذي ڤََهى ِدسيْمنِْر الرب نزولب  سّبْپَرْهالَدلكن التيم الصفي . وپهيَرنْياكَشيكم كما جرى أثناء حأحياناً الجن على قصور المالئكة 
 ڤََهى ِدسيْمنِْردعا المالئكة عند مصرعه على يد الرب ".  مثل حمى رأس األفالك الثالثةوپهيَرنْياكَشيكان . وپهيَرنْياكَشيأهلك 

 درجة أنه يؤثر في  إلى بذلك، عمل التيم الصفي هام."يمك امتعاضاً منه عندما لعنه تماردعملت على قتل هذا ال):"٥٣\٨\٧. ب.ش(
 أيضاً ويزداد سرورهم من التيم الصفي ْزڤَايشْنَڤ تثبت أنهم ڤَڤايشْنَالـفرحة المالئكة بظهور .  األصالة إلىمجمل الكون ويخلق ميال

 .المادينفع  الةسرورهم من عبادهم طلبمن  الرب العظيم أكثر  إلىالذي يؤدي الخدمة
.  من عدة وجوهكَلييجري التعدي على األم األرض في عصر .  عند ظهور تيم صفيهامخلّصجد  أن األرض تناَرَدوأخيراً، يقول 

يجري حفر األرض عبثاً .  في صورة بقرةةمثلالتي كانت مت يضرب األرض ْدَرۤوش شاهد كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَج، يوَچ-كَليعند حلول 
زالة خصوبة التربة وكثرة المخادعين اإزالة الغابات والتفجير والتلوث الكيماوي وكما تجري  بحثاً عن الزيت في اليوم الحاضر

 .والدجالين الذين يخلقون عبئاً ال يطاق
جميع مكاناً كافياً ومقاماً سليماً ورغداً لاألرض  وسعت. من األحياء ومن الواجب حمايتها بل إلنسانلليست األرض كتلة ميتة مسخرة 

 مع أنه هرو ظهبالمخلّص عنديدري العلماء بحق . تستغيث األرض بالتيم الكريم عندما يعمل البشر على نهبها. عند حمايتها األحياء
 .قد يبدو يعمل بصفة مسكين متواضع دون سلطة

 هلبقية حياتهم دون جهد أجناس الحياة الوضيعة  إلىالتيم مخلّص البشر الذين ال سبيل لهم سوى االنحدارعلى اوجه الخصوص، 
محمد ما زال العالم يعبد المخلصين مثل المسيح و. نها حسب الزمان والمكان واألشخاص التيم الصفي الرسالة عينيعل. الصالحهم

نظراً لسعادة  اَد ْپَرْبهوپشْرۤيليمكننا تقدير كالم . عدد كبير من التيم األصفياء يتابعون الظهور النقاذ البشرية. تْشايتَنْيابوذا والمولى و
 ".بر مسعانا ناجحاًتاذا أصبح شخص واحد تيماً صفياً للرب فسنع:"ي تتعدى المدارك الحسية والفكريةحضور التيم الصفي الت

 ٧٢ سۤوتَْر
  ْبِهَده-اديكْريۤي-ْدَهَن-كوَل-َپرۤو-اڤيْدۤي-ناْستي ِتشو جاتي

 المفردات
 .فرق--ْبِهَده ؛وما شاكلها—آدي؛مهن--اكْريۤي ؛مال--ْدَهَن ؛عائلة--كوَل ؛جمال--َپرۤو ؛تعليم--اۤيڤيْد ؛طبقة--جاتي ؛فيهم--ِتشو ؛ال يوجد—اْستي-نَـ

 الترجمة



 منزلةالبدني وال جمال والتعليم والاإلجتماعية الطبقة ناحية يوجد تمايز بين أمثال هؤالء التيم اًألصفياء من ال
 .وهكذا  والوظيفةثروة والعائليةال

 التفسير
 من، ان تْهاِرْپ ابن يا):"٣٢\٩. چ.ب( والدتهم أو مالهم أو غيرها بل يقول  إلى ال يميز بين تيمه استناداًكِْرشَْناهللا العزيز شخصية 

كل من :"پوراَن َپْدَم وجاء في ."خيرالمصير اال  إلىفإنهم يرتقون، الً نساء أم تجاراً أم عما؛ وضيعةدةوالمن  واكان وان ،ي بونيلوذ
 عائلة أو بلد معين، هو من سكان  إلى ينتسبڤَڤايشْنَالـأو أن  صنوعممجرد  چورو الـ مجرد حجر أوونڤيشْلرب يحسب صنم ا

 ".الجحيم
المادي التيم الصفي ال يوحد ذاته ببدنه :" التيم من المنظور المادي إلىبعدم النظر) ٦ (أوَپِدشاْمِرتَ في وْسوامّيُچ َپرۤويحذرنا 
في الواقع، ينبغي التغاضي . ل من وجهة النظر الماديةي تيم مث إلىال ينبغي النظر. كِْرشَْنه األصلي لذكر ستقامته على مقام ابفضل

قد تظهر العيوب في بدن التيم . ن كانت بشرته سيئة أو كان بدنه مشوهاً أو سقيماً أو مقعداً اعن والدة تيم في عائلة وضيعة أو
 الذي تملئه َچَچنْمياه نهر الـكانه .  مثيلةلصفي ال يتنجس على الرغم من عاهات ظاهريةعتيادية لكن بدن التيم ا االالصفي للعين

المتقدمون في الفهم الروحي سيستحمون في مياه .  ال تتنجسَچَچنْمياه نهر الـ. أحياناًالرغاوة والفقاعات والوحل في موسم األمطار 
 ." دون اعتبار حالة مياههَچَچنْنهر الـ
  إلى في المقابل، االجانب الذين أخذوا.ويميز ضده"  أميركيُچوْسوامّيهنا :"ال ينبغي ألحد أن يقول لنفسه:"َرْبهوپاَد ْپشْرۤيليكتب 
 في ْدَرۤوش يولد جميع البشر :شاْستَْرْزالـجاء في .  هنديْبراْهَمَن أفضل من م االعتقاد أنهم، ال ينبغي له ْپَرْبهوپاَد برحمةكِْرشَْنذكر 

ة و القدطْهاكوَر َهريداَس شْرۤيلوضع . رحمة الرب وتيمه الصفيب كِْرشَْن لقد ارتقينا بفضل ذكر ).ڤَهَسْمْبَه-ْدَرۤوشالو كَ (كَليعصر 
ال ينبغي لنا الوقوع ضحية االستكبار ثانية باسم . التيم بل شاء أن يعتبره الجميع وضيع الوالدةأجّل بعدم الشعور بفوقيته مع أنه كان 

رحيق  ( ْپَرْبهوپاَدشْرۤيليوضح .  التعيينات المادية سوى الجاهل بقوة التتيم على التحويل إلىميز ضد التيم استناداًال ي. التعالي
 السمات الباطنة وفهم كيفية انشغاله بالخدمة  إلىالنظربل  التيم الصفي من الظاهر  إلىلذلك، يجب على التيم تجنب النظر):"التعاليم

على هذا النحو، يستطيع الفرد تجنب رؤية التيم الصفي من المنظور الدنيوي مما يمكنه تدريجياً من أن .  الرب إلىالودية العلية
 ."يصبح تيماً صفياً بدوره

يا لمجد من "):٧\٣٣\٣. ب.ش(على قدرة االسم القدوس على تحويل أي كان  پيَلكَفي معرض الدعاء إلى الرب  ِدڤَهۤوتياألم أكدت 
من يسبحون اسمك القدوس جميع انجز . انهم مبجلون حتى وان ولدوا في عائالت آكلة لحوم الكالب! القدوستلهج السنتهم باسمك 

المحاج ودرسوا جميع ال بد انه سبق لهم واستحموا في . دون شك خالق اآلريينأاشكال الرياضة وقرابين النار واتصفوا بجميع 
 ".بتسبيح اسمك القدوسمؤهالت  الجميعوحققوا  ِڤَدْزالـ

 ٧٣ سۤوتَْر
  اهاۤيياتَْس تَدۤي
 المفردات

 .خاصته--اهاۤيتَدۤي ؛بسبب--ياتََه

 الترجمة
 .اهللا إلى ألنهم ينتسبون اإلجتماعية لطبقةتيم اًألصفياء ال يتباينون بالمظاهر مثل اال

 التفسير
جاء . ةلذالك، عبادتهم واجب). اهاتَدۤي(ته جميعاً خاص ألن التيم كِْرشَْنالطبقي تجاه تيم  التعصب اديتف هنا سبب وجوب ناَرَديوضح 

 : پوراَن َپْدَمفي 
 َپَرْمڤيشْنُوْر آراْدَهنَْم ِڤشاْم آراْدَهناناْم َسْر

 اناْم َسَمْرتْشَنَْمۤيڤّي تَدۤيَپَرتََرْم ِدتاْسماتْ 
 ".ڤَڤايشْنَالـ هي عبادة تيمه، ونڤيشْ خير جميع أشكال العبادة وخير من عبادة ونڤيشْعبادة 

لذلك، يصاحبون الرب دوماً ويخدمونه مثل مطيته . التيم أنسباء الرب ألنهم تحت حماية قدرته الباطنة. تعني من جهة الصلة به يادۤيتَ
 . وبقره وخالنه من بقارين وبقارات وغيرهمأنَنْتَ ِششَ وعرشه َچروذَ



وهذا سبب آخر على عدم جواز الحكم على أحد "  قدرتيهباء:"كِْرشَْنيقول . كِْرشَْنعلى العموم، جميع األحياء قدرات هبائية لـ
لذلك، يحظون بانتباهه . مه فقطي لكنه عزيز على تكِْرشَْنجميع األحياء على الرب معزة لكن على الرغم من . بالمقاييس المادية

 ):٢٩\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتايقول في . الخاص
 اهيينَـ ْپـري ْسـتـٱ يُّـوـنَـ ِمى ْدِڤـشْٰ ـوِتـٰشۤو ْبه- َسـْرڤَ ْمَهـٱ ُموَس

 شـاپـى اَهـْمتْــو ِتى ِتـٰش يَِّم اۤيـ ْبَهـكْتْْمتو ماي ى ْبَهـَجـنْتي
 ." أيضاًصديقه، وأنا يقطن فيَّ،  ليهو صديقتتيم من يخدمني ب لكن .دّيل سواسية جميعال. حدأل نحاز أوال أحداً  أحسدال"

 َهريداَس و وْسوامّيُچ َسناتََن مع هأثناء حديث سۤوتَْر الحقيقة عينها التي تنطوي عليها هذه الـتْشايتَنْياأوضح المولى ذات مرة، 
بدافع اعتبر بدنه غير نافعاً للخدمة التتيمية  واً صديداً تنزفبثور بمرض جلدي سبب َسناتََنيب أص. ،ورّيپ َهىنّاتَْجَچ في طْهاكوَر
 علم بما يضمره ومنعه من ذلك بالقول أنه سبق تْشايتَنْيالكن المولى . َجَچنّاتَْهىوقرر االنتحار تحت دوالب عربة الرب تواضعه 

.  قروحه كانت تلمس بدن المولى بالرعب ألنَسناتََن وهذا ما سبب شعور َسناتََن عناق تْشايتَنْيااعتاد المولى . وسلم بدنه لخدمة الرب
 ال يهينه بل يشعر ببهجة كبيرة عند َسناتََن أن بدن تْشايتَنْيا المولى أوضح لكن. ورّيپ َجَچنّاتَْهى مغادرة َسناتََنوبناء عليه، قرر 

 ):١٨\٥ (ْبهَچڤَْد چۤيتا َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا شْرّيبس اقت.  بدنه، بدن علي إلى ألنه نظرَسناتََنمعانقة 
 ينيتــَهـْسي ـڤَچ ىْبراْهَمـنِٰ ىـَپـنِّ َسْم-ا ينَـي ڤ-ا ۤيْديڤ

 نَـهي َدْرشـ- َسَم اتاهذيَپـنْٰ  پاِكى تْـشَ-ڤَ شْـڤَ يشاي شـون
 بعين النجس الكالب لحوم وآكل ،البقرة، والفيلالعاِلم، وس  الكّيَنْبراْهَمالـكل من   إلى،االصيل المتواضع بفضل العلم الحكيمنظر ي"

 ."واحدة
 عن أفكاره الباطنية بصدد حبه لتيمه تْشايتَنْياعندئذ، كشف المولى ". كالمك يتناول الشكليات فقط:" عند سماع هذا النصَهريداَسقال 

 ):١٨٧-١٨٤\٤ انْتْيا. ت.ت(
غائط الطفل وبوله الذي يلمس بدن  ...على محمل الجد ال يحمل عيوب عياله  المعيل.عيالي، أعتبركما َسناتََن و َهريداَسحبيباي "

 النتن صديد كذا، ال. يبدو مثل لب خشب الصندل لألمحبوبغائط وبول الطفل الم . طفلها بل تجد لذة بالغة بتنظيفهاألم ال ينفرها من
 ."ويلمسني ال ينفرني منهُچوْسوامّي َسناتََن الذي ينزح من بثور 

 . وجود روحي إلى أمجاد الخدمة التتيمية وكيف تحول بدن التيمتْشايتَنْياعندئذ، أوضح المولى 
 يتشبع التيم . حتى وإن بدوا ماديينعياله م بوصفهم التيم ويعانقهكِْرشَْنسيقبل . خالصة، بدن التيم الصفي ليس مادياً على االطالقال

 . للرب ببدنه العليالقدمين اللوتسيتين  إلىروحياً برحمة الرب ويؤدي الخدمة

 الفصل الخامس
 تحقيق الكمال

 ٧٤ سۤوتَْر
  ڤَلَْمْيياهناڤاُدو 
 رداتالمف

 .لالنغماس--ڤَلَْمْيياهأ؛ليس--نَـ ؛مناظرة--هڤاَد

 الترجمة
 .يالجدل النقاشال ينبغي للفرد اإلنغماس في 

 التفسير
 ناَرَد دحض اآلخرين سيفقد تواضعه الذي حسب قول  إلىالفخور ببراعته في المناظرة والمتشوق.  روح المماحكة اآلنانيةناَرَد ذمي

دانْتَ ِڤتعلن . الواقع الروحي ال يعقل. ته أو عدم اثباته بسرعة بداهة منطقيةا اهللا ليس باألمر المتعين اثبوجود. كِْرشَْنالزم لمرضاة 
 ).ْپَرتيشْطْهاناتْتَْركا(المنطق غير يقيني ): ١١\١\٢ (سۤوتَْر

 يجادل التيم حول أهميته ال.  وال يجوز وجود خالف حول ذلكْزڤَايشْنَڤالـ وأ الرب ال يقبل الطعن في كِْرشَْنلكن داعية ذكر 
و  شاْستَْرالـ طريقة استالم العلم من  إلى التخمين الناقص دوماً بل إلىكما أن دعوة التيم غير مستندة. َنشِْركْبل أهمية الشخصية 

كما أن  ."ن االخطاء واألوهام والخداع والتحقيق القاصرمأقوال الحكماء المراجع منزهة ):"٢٨٦آدي . ت.ت(جاء . اْزآتْشاْري
). ْبَهكْتَ-َمْدْهياَم(واجبات الداعية من  بل اال يجوز تجنبهناظرة هذا النوع من الم. ڤاَدماۤيا دحضوا تأويالت اْزآتْشاْري ڤَڤايشْنَالـ



اعتبارها مدار اساس تلك النتائج على بحث تجاهل عدم ينبغي للطالب المخلص ):"١١٧\٢آدي . ت.ت (كَڤيراَجَن داَس شْكْريكتب 
 ."ِرشَْنكْ شْرّي يصبح متعلقاً بـ فقوي العقلي بحثلك الذ ألن خالف

 عن مجادلة رذيل جاء يطلب وْسوامّيُچ َپرۤوامتنع . ذا كان خصمه ال يريد سوى الجدال للجدال الكن سيتجنب الداعية الجدال أحياناً
 الظروف  إلىتحدي المالحدة والعدميين أم ال استناداًلذلك، لدى التيم خيار قبول . رۤوَپ و ابن أخوْسوامّيُچ ڤَجۤي ناظره هزيمته لكن

 . فهم صحيح هللاإلىؤدي  يعلم في جميع األحوال أن التحدي ال يهلكن
لرفع الشكوك خير سبيل .  بل يقبلها تلقائياً متخطياً الحجةاْزآتْشاْريالتيم من روح التحدي عند تناول األسفار أو  نزاهةمن ال شك 

 . والمنطقشاْستَْرالـ  إلى المتقدمين القادرين دوماً على االجابة باالسنادْزڤَايشْنَڤالـلتقصي بانقياد من التي تساور الفرد هي ا
 ٧٥ سۤوتَْر

  ڤاتْشْ تْشَاتَتْأنييڤاْد ڤَكاشَتْاباهولْۤي
 المفردات

 .و--تْشَ ؛غير يقينية—ڤاتْاتَتْأنيي ؛بسبب فرص—تْڤاأڤَكاشَتْ؛لالسراف--باهولْيا

 الترجمة
 .ورطات زائدة وال ينتهي مطلقاً إلى نتائج حاسمة إلى يؤديمثيل  جدال

 التفسير
مفكر الكبير وال. الحجج المسئمة غير يقينية):"١١٧\٣١٣ ڤََپْرڤََن ، َمهاْبهاَرتَ( كالتالي ناظرة عيب المطْهيَريوْدهيشْ َمهاَرَجيصف 

 فهم األصول الدينية  إلى الدرب الصحيح المؤدي إلىان الوصولال يمكن لإلنس. سائر المفكرين ال يعتد بهالذي ال يختلف رأيه عن 
 ).ڤْ ِرشيْر ياْسيا َمتَْم نَـ ْبهينَّْمڤيْبهينّا ناساَپْرتيشْطَه شْروتَيُّو ٱتَْركُو ( المنوعة ِڤَدْزالـقصراً على دراسة 

ن وللهند وهذه هي طريقة الفالسفة الغربي.  اذا استندت نتائجك الفلسفية إلى الحجج المنطقيةسيهزمك منطقي فوقي في نهاية األمر
البطل فلسفة  آخر ويجد عيوباً في موني مميزاً ما لم يدحض حجج المفكرين السابقين ثم يأتي مونيال يعتبر . أيضاً) ْزموني(ها يمفكر

 .كوكية ثمرة التخمينهذه هي الش. ين يدرسون الحجج يستنتجون عدم وجود حقيقة قطعيةذال. الحالي ويدعي استبداله بآخر فلسفة
منذ ونتائجها مقطوع بها  ِڤديةالـالحقائق تم بحث .  في المناظرات غير اليقينية التي ينشغل بها المناطقةْبَهكْتَال ينبغي مشاركة 

) سيْدهانْتَ(نتيجة ال يبتدعون ال تْشايتَنْيا والمولى رامانوَج و ڤََمْدْه مثل ِڤديةالـالتربية وجهون دفة  الذين ياْزآتْشاْري. زمن غابر
 .يعرضونها حسب الزمان والمكان واألشخاصبل  ِڤديةالـ

ول الدرب بوبالنتيجة، يجب ق. الحقيقة الثابتة لألصول الدينية مختبأة في قلب محقق الذات الصفي:" كالمهطْهيَريوْدهيشْيتابع الملك 
 ).َچنْتْهاهاَچتَه َسـ َجنُو يىَن -َمهااْم چوهاۤيْدَهْرَمْسيا نيهيتَْم  (شاْستَْر تأكيد  إلى استناداًَجنَْس-َمهاليه  االتقدمي الذي يشير

في المقابل، الذي . ساْدهو و شاْستَْر و چورو موافقتها كالم إلىمستندة ) َپراَپَرْم( الستالم الحقيقة من السلسلة المريدية ْبَهكْتيطريقة 
 الفرد يستطيع ال):"٥٥\١٨ .چ.ب (كِْرشَْنيقول الرب . الحق المطلق ويصر على سماع المحاججات لن يفهم َپراَپَرْميرفض نظام 

عندما يكتمل ذكري بمثل هذا التتيم ويستطيع دخول ملكوت اهللا . الخدمة التتيميةبسوى  لفهمحق ابصفة شخصية اهللا العزيز ي فهم
 ).ماْم َأْبهيجاناتي ْبَهكْتْۤيا(

رفض . ورّيپ َجَچنّاتَْهىعند وصوله إلى  وقت في ذلك الاً دنيوياً الذي كان منطقيْبهاوَمڤَساْرو  تْشايتَنْياالمولى  نشب خالف بين اتباع
قال . ِڤديةالـعدة ألدلة من األسفار  تْشاْريا آُچوپۤيناتَْهى عرض  على الرغم منتْشايتَنْياالمولى لوهية  وتالميذه القبول بأاتْشاْرياْبَهطّ

 ُچوپۤيناتَْهى اجاب ."الطرح المنطقيواسطة تمد العلم بالحق المطلق بنحن نس:")٨١\٦ ْهياَمْد. ت.ت (ْبَهطّاتْشاْريا الـتالميذ
أن بالقول  تْشاْريا آُچوپۤيناتَْهى استفاض ".تحصيل العلم الحقيقي بشخصية اهللا العزيز بذلك الطرح المنطقي والحجة محال:"تْشاْرياآ

). ْبَرْهَم-شَْبَد( العقل بل السماع من المصدر الموثوق  إلىال سبيل. تيمية برحمتهال يفهم الرب سوى بالظفر بتأدية الخدمة التاإلنسان 
 ):٢٩\١٤\١٠. ب.ش (كِْرشَْن الرب  إلىالنقطة عينها في دعائهب ْبَرْهما المولى نوه

 ڤَياْد-داْمبوَجَپ-ڤَِتى ِدپي أتْها
 ڤَ ْهيتَ ِاْچِرهۤيِلشانو-ْپَرساَد

 هيُموَم-ڤَْنَچڤَْم ْبَهجاناتي تَتّْ
 ڤَْنڤيتْشينْپي تْشيَرْم ٱنَـ تْشانْيا ِاكُو 

 يقصر من يتوسل فهمك بالتخمينبينما  يفهم عظمة شخصك ،فة من رحمة قدميك اللوتسيتينطفي حتى بمسحة ىحظكل من يرباه، "
 ".لسنوات طويلة شاْستَْرـال انكب على دراسة انعن العلم بك حتى و



 من المنغمسين بالحديث عن النساء ْبَهكْتَ بأنه ال ينبغي سماع ناَرَدمر ذكر . )ْپَرَجلَْپ (ويلعات واالقائالخالف العقيم يشمل الشا
 ڤيةڤايشْنَالـ سيدّْهانْتَب لطال بد لنا من . المسؤول حول أمور هامة واللغطيتعين على الفرد التمييز بين الحوار . والمال والمالحدة
. ذخيرة لدعم آرائنا شاْستَْرْزالـ اعتبارال يتعين .  خضنا في أحاديث مدار خالف اذاساْدهو و شاْستَْر و چوروباخالص حسب 

 ):٣١\٤\٦. ب.ش( ونڤيشْ الرب إلى الذي رفعه ْهياچۤو-َهْمَسفي دعاء  أن المناظرة المنطقية وليدة الوهم َدكْشَاستخلص 
حججاً وحججاً مضادة فتنته الخارجية  خلق والذي تدتح ال علية صفات ويملك الوجود يعم الذي شخصية اهللا العزيزل تبجيال أسجد"

 ". مما يحجب حقيقة الذات عنهمابين المتنازعين
 ٧٦ سۤوتَْر

  انيۤيكَْرماني كََرنۤي-ُبوْدَهَك-اني تَْدۤيشاْستْراني َمنَنۤي-ْبَهكْتي
 المفردات

 .يجب تنفيذها—انيۤيكََرنۤي ؛واجبات مشرعة—كَْرماني ؛نشر--ُبوْدَهَك ؛من جانبهم—تْتَ ؛يجب احترامها—انيۤيَمنَنۤي ؛األسفار--شاْستْراني ؛للخدمة التتيمية—ْبَهكْتي

 الترجمة
 .على الفرد إحترام أسفار الخدمة التتيمية وتنفيذ الواجبات التي تشرعها يجب

 التفسير
 َمْدْهيا. ت.ت ( ْپَرْبهوپاَدشْرۤيليوضح . هوپاَد ْپَرْبْسواميِڤَدنْتَ ْبَهكْتي. سي. إى  اإللهية ترجمة أهم أسفار التتيم مع تفاسير رحمتهتمت
  سينْْدهو- َرساْمِرتَ-ْبَهكْتي  و شَريتاْمِرتَتْشايتَنْيا تْ و ْبهاَچڤَتَْمشْرۤيَمْد  و ْبهَچڤَْد چۤيتا بـ ِڤديةالـحصرنا دراسة األسفار "):١١٨\٢٢

 ".مال الدعوة في األرضلفهم الفلسفة وأعهذه الكتب األربعة كافية . كِْرشَْنفي حركة ذكر 
مع أن نتيجة  إلى المتدينين الماديين ِڤَدْزالـ تتوجه بعض أجزاء. السنسكريتية) شْلُوكَْز( تتألف من ماليين من النصوص ِڤَدْزالـ

 يشاَرنْيانايمحكماء طلب .  طريقة ترقية تدريجيةِڤَدْزالـ قنلذلك، تل.  شخصية اهللا العزيز إلى هي تأدية خدمة تتيميةهاجميع فروع
 وال ِڤَدْزالـ الوقت والطاقة أو العناية بالبحث في مجمل كَليليس لدى غالبية أهل عصر . ِڤَدْزالـ ة اعطاء زبدوْسوامّيُچتَ سۤومن 

العظيم ) َهْرَمْد( بمثابة الشاغل اچيُّو ْبَهكْتي التي تعلم ْبهاَچڤَتَْمشْرۤيَمْد  هي وْسوامّيُچتَ سۤوالصفوة التي اختارها . توجد توصية بذلك
من  العالم بمثابة ثمرة نضجه  إلىْبهاَچڤَتَْمشْرۤيَمْد  اعطى ،ِڤديةالـ جامع مجمل األسفار ڤَاَس ِدڤْۤي شْرۤيل. ورفض سائر مذاهب الغش

 . عصر الظلمة إلىاجل جلب النور العلي
  أْدُهوكْشَِجىْميوَچ-ْبَهكْتيساكْشاْد َپشََمْم أنَْرتُْهو
 َسْمهيتاْم-ڤَتَڤاْمشْ تْشَكِْرى ساتْڤيْد جانَتُوالُوكَْسۤي

وبناء عليه، . عامة البشر بذلكتجهل الشقاوة المادية للذات هي شقاوة سطحية ويمكن عالجها بالخدمة التتيمية بصورة مباشرة لكن "
 ".الذي يبحث الحق المطلق ديِڤالـ هذا الكتاب ڤْۤياَس ِدڤََ حكيمجمع ال
التعليقات وسائر آداب .  وغيرهماْبهَچڤَْد چۤيتا و ْبهاَچڤَتَْمشْرۤيَمْد  نتائج  إلىعمال المعاصرة المكتوبة باالسناد تشمل األشاْستَْرْز-ْبَهكْتي
 . لرفع أهل كل عصر وتخلق حركة تنأى عن الكتب الظنية والدنيويةةستمرم ْبَهكْتي
يجب على الطالب الجدي تأدية .  أيضاًتطبيق تعاليمها في حياته فحسب بل اْستَْرْزش-ْبَهكْتي أن ال يطالع  اإلنسان أن علىناَرَديذكر 

الخدمة التتيمية دون ):"١٢\٢\١. ب.ش ( ْپَرْبهوپاَدشْرۤيليوضح . شاْستَْرْز-ْبَهكْتيالخدمة بناء على ما سمعه من السيد الروحي و 
 لذلك، ينبغي رفض الخدمة التتيمية الهزلية .سماع التعاليم والعمل بها، تصبح مهزلة عديمة النفع ونوع من االزعاج على الدرب

 من  تيماً صفياً دون ان يكونةال ينبغي االعتراف بأحد بصف. تْشَراتَْرَپنْ أو پوراَن أو تيِرْسْمأو  شْروتي أصول  إلىالتي ال تستند
 ".التيم الثقات

 ٧٧ سۤوتَْر
 پيِنى كْشَناْرْدَهْم أكْشَماْپَرتۤيتْياكِْتى كاِلى -الْبهادي-دوْهكِْهتّْشّْها-سوكَْهى

  ياْرتَْهْم نَـ ِنياْمڤْ
 المفردات

 ؛لحظة--كْشََن ؛في انتظار—كْشَماِنىْپَرتۤي ؛الوقت--كاِلى ؛بعد ترك—تْياكِْتى ؛وما شاكلها—آدي؛انتفاع--الْبَهى ؛شوق--إتّْشّْها؛حزن--دوْهكَْهى ؛سعادة--سوكَْهى
 .يجب عدم هدرها—نَـ ِنياْم ؛اءهب--ياْرتَْهْمڤْ ؛حتى--پيأ ؛نصف واحد—ْرْدَهْمأ

 الترجمة



 حتى هدرال ينبغي له  الزائل، كسبالو رغبة والضيق والماديةال سعادةنأي الفرد عن ال وقتإلى  صبربال
 .هنيهة

 التفسير
ات والنجاة من  ثمينة؟ ألننا نستطيع االنتفاع بها لتحقيق الذ اإلنسانلماذا تعتبر حياة.  وجيز اإلنسانالوالدة البشرية نادرة وعمر

 كيفية هدر الحياة َمهاَرَج ْپَرْهالَدوصف . سۤوتَْرـ الهحسب داللة هذ لكن يجري استهالك معظم عمرنا في نزاع الوجود. التناسخ
 ):٨-٦\٦\٧. ب.ش( زمالء صفه  إلىكِْرشَْنالبشرية في معرض ابراز أهمية ذكر 

 حواسه ألنه ينام اثنى لى القاصر عن الهيمنة ع إلىفقودة كلياً بالنسبةنصف تلك السنوات مو ،مئة سنةال يعمر اإلنسان أكثر من "
 ."ين سنة سوى خمسهال يتبقى ل وعشر ساعة في الليل في ظلمة الجهل

على هذا النحو، تضيع . في صباه خرى ملتهياً بااللعابأاثناء طفولته ثم يقضي عشر سنوات   عشر سنوات في حيرة اإلنسانيقضي
 .عماله الماديةأقضي عشرين سنة هباء في هرمه لقصوره عن قضاء حتى عشرين سنة كما ي

حياة ذلك لتضيع السنوات الباقية . يزداد تعلقاً بحياته العائلية نتيجة شهواته التي ال تشبع وأوهامه القوية جامح العقل والحواس
 .المجنون لقصوره عن شغل نفسه بأية خدمة تتيمية حتى اثناء تلك السنوات

 .نسان ال يسترجع لحظة واحدة من الوقت أن كل الذهب بحوزة اإليتَٰدنَْپ كْياتْشانَٰيكتب . خسارة ال تعوضالوقت تضييع 
دائم الشوق إلستغالل وقته في هو ):"رحيق التتيم ( ْپَرْبهوپاَدشْرۤيليوضح . هي احدى عالمات تقدمهتلك يحسن التيم قضاء وقته و

 ."حيدان دون  بل يطلب الخدمة طوال الليل والنهارخدمة تتيمه بالرب وال يحب العطالة
اذا وضعناها في آخر  أكثر من رسميات ْبَهكْتيا ةلن تصبح ممارس. كِْرشَْنال يمكننا انتظار اكمال واجباتنا قبل االبتداء بذكر 

يحقق ):"ْبَهكْتي-ناَرَد (ناَرَدب يكت. رسمية للهيكل مرة في األسبوع مجرد دعاء سريع مسروق من شاغلنا الحقيقي أو زيارة .اولياتنا
وبناء عليه، يقول ". نشاطاته االعتيادية في هذا العالمبحتى أثناء انشغاله البارزة وتسبيحها لرب العظيم ا بسماع صفات ْبَهكْتيالفرد 
 ".اذكرني وقاتل):"٧\٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنالرب 

لكن يمكن أن يوافينا الموت قبل ". زاع الوجوديخف انشغالي بني شيخوختي عندما  فكِْرشَْنسألتفت إلى ذكر :"صوت الفتنة يقول
 ):٣٣ ْستُوتَْر-ماال-موكونَْد (كولَِشكَْهَريدعو الملك . حلول الشيخوخة أو قد نصاب بالوهن آنذاك

 َپـنْـَجـرانْـتَـْم -ـكَـَجنَْپـ -َپـَد -ـيا تْـَودّيكْـرِٰشْٰـنَٰ
 ـَسـهْم َهـ- راَج-نَـَسَو ِمى ويشَـتو مايأْديا

 تّـايهيپـ - واتَ-ْپـَهى َسـَمـيّْى كَـ-ـانَْٰپـَرّي -ـرانَْٰپ
  كوتَـْس ِتىْمـْدهاو ْسـَمـَرنَٰي و-كَـنْٰـطْـهاَورُوْدَهـَن

رك عندما ساق قدميك اللوتسيتين فوراً ويعلق في شباكهما وإال كيف يمكنني ذكداخل  ، أدعو ان يغوص طائر تّم عقليكِْرشَْنربي "
 "ألفظ أنفاسي األخيرة ويختنق حلقي بالسعال؟

يجب  و.اليه  بالكلية بهدف الرجوعكِْرشَْن التيم الواجب انشغاله بذكر  إلىهذه النصيحة موجهة". التحمل بصبر" بوجوب ناَرَدينصح 
الظهور الزائل  ان ،كونْتّي ابن يا):"١٤\٢. چ.ب (أْرجوَن صديقه كِْرشَْنينصح الرب .  في غضون ذلك الحياةدعليه تحمل أضدا

دراك  االيتولدان من انهما.  الشتاء والصيففصليظهور واختفاء  يماثل وقت، بمرور الاختفاءهماوعلى التوالي لسعادة والشقاء ل
تحمل أضداد الحياة على حال  التحمل بصبر ال يعني ."اضطرابون يتعودهما دان   اإلنسانعلى و،تَْبَهَرالحسي، يا سليل 

لذلك، .  يتعين عليه تحمل النوازل المادية، ومع ذلك.يقضي التيم طوال وقته بالخدمة التتيمية! كِْرشَْنالرواقيين ودون االنشغال بذكر 
 . في وجه التغيرات الحتميةكِْرشَْن َهِرىيجب عليه الصبر والمثابرة على تسبيح 

 ٧٨ سۤوتَْر
  انيۤيپالَنۤيَپرياني ريتْْرۤيتْشا-ادياْستيكْۤيَدۤي-شاوتْشَ-َستْيا-أهيْمسا

 المفردات
 .ينبغي تنميتها—انيۤيپالَنۤيَپري ؛خصال--انيتْشاريتْْرۤي ؛وما شاكلها—ديآ ؛إيمان--اْستيكْيآ؛الرأفة--اَدۤي ؛النظافة--شاوتْشَ ؛الصدق--َستْيا ؛الالعنف--أهيْمسا

 الترجمة
 .فة والرأفة واإليمان والصدق والنظاالالعنف مثلعلى الفرد تنمية صفات حميدة  يجب

 التفسير



لى تحقيقه إاستناداً  ْبَهكْتي َپرا كشفلتتيم بل اب أولية لم يعط تعريفات. سۤوتَْر-ْبَهكْتي خير التعاليم المقطوع بها في ناَرَدأعطى 
 .مل األككِْرشَْن يعطي تعريفات جوهر ذكر  ْپَرْبهوپاَدشْرۤيلكذا، كان . ْزڤَايشْنَڤالـ وتحقيق سائر الشخصي

ن تنمية قائمة الفضائل، يجب على التيم الطامح الفهم أن ععدا .  على ضوء النصوص السابقةةالحاضر سۤوتَْرالـلذلك، يجب فهم 
 الصالح هو رمز شاكلة األصالة لكن حتى  اإلنسان.كِْرشَْنجميع الفضائل ستبقى ضمن سلطة شواكل المادة حتى يتم بذلها في ذكر 

 شاكلة األصالةأهل ):"٦\١٤ .چ.ب (كِْرشَْنيقول الرب . الفوز بالنجاة اذا اخفق بالتسليم لشخصية اهللا العزيزهذا الصالح ال يستطيع 
 ):١٢\١٣. چ.ب(حياة التيم في  نتيجته القطعية  إلى)أهميسا( تعريف الالعنف  ْپَرْبهوپاَدشْرۤيل أخذ ."من السعادة والعلم بحس يهيأون

تعاني . معناه الفعلي هو عدم وضع اآلخرين في حالة من البؤسلكن المادي  البدن اهالك أو قتل مبمعنى عدغالباً يؤخذ الالعنف "
لهذا السبب، كل من ال يعمل . وبدنها الماديعينية النفس  لوقوعها فريسة الجهل المتمثل بمفهوم على الدوامغالبية البشر العذاب 

 تنويراً للبشرية  بذل كل ما في وسعه لنشر العلم الحقيقيلإلنسانبغي ين. يمارس العنف ،العلم الروحي  إلىعلى رفع البشرية
 ."هذا هو الالعنف. للخروج من العلقة المادية

. بهذة النقطةرجل دين أو عالم، كان يمتحنه   ْپَرْبهوپاَدشْرۤيلحينما التقى .  العنف ضد الحيوانات وال سيما البقر ْپَرْبهوپاَدشْرۤيل هاجم
تحدى أتباع . أو لمطلق سبب يبتدعه آكلة اللحوم" خلو من الروحي"أنه بذريعة  اهللا  من مخلوقاتسماح بقتل مخلوقلم يوافق على ال

مر على مأخذ الجد يسعدنا االهتمام المتزايد بحركة الالعنف البوذية لكن متى سيأخذون األ):"٢٥\٣\١. ب.ش ( بقولهالمولى بوذا
 ". معنى لمذهب الالعنفبواب المسالخ بالكلية؟ وإال الأويغلقون 

لكن الصدق يعتمد على االقرار بأن الحق المطلق هو شخصية اهللا العزيز وإال . من الصفات الربانية) َستْيا( يعد الصدق كِْرشَْنالرب 
 بأن هاقرارعند الفرد أميناً  يمكن أن يصبحلكن . ته لممارساً جهيداًيبقى الصدق نسبياً وال يرضى الرب العظيم ولو بذل الفرد جهد

 .ليه ايلتزم به ويدعوشخصية اهللا العزيز هو الصورة العظمى للحق و
 أن الذكر الجماعي لالسم تْشايتَنْياأعلن المولى .  الداخل والخارج وأهميتهما كبيرة لكن الطهارة الداخلية أكثر أهمية إلىالنظافة تشير

  إلىورؤية األضداد في العالم والتشوقالمادي عريف الذات بالبدن جميع المفاهيم المادية مثل ت. القدوس خير سبل تصفية العقل
َهِرى كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن  : دائم االنشغال بالتصفية ونفض مركوم الغبار بتسبيحْبَهكْتَ. الملذات الحسية هي شوائب القلب

 . َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى-كِْرشَْن َهِرى َهِرى 
توحي بوجوب عدم تأويل ) آسوكْيا(يمان  اكلمة. ومشاركته مع اآلخرين كِْرشَْن، ال يوجد لطف خير من تحقيق ذكر اَدۤيمن جهة 

 عدم اعتبار نفسه أكثر تعقال  اإلنسانفمن واجب" سلم لي:"ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنعندما يقول .  عليهوكالم األسفار بل قبوله كما ه
يمان يعني ممارسة الخدمة  االكما أن. كِْرشَْن الروح داخل  إلى شخصياً بلكِْرشَْناالدعاء أن كالمه ال يعني التسليم لـ وكِْرشَْنمن 

 .التتيمية دون غرض ودون تقطع
 يميةالخدمة التت  إلىينتهيالنهج العلمي ):"١٢-٨\١٣ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في معرض بحث قائمة الفضائل في  ْپَرْبهوپاَدشْرۤيليوضح 

 لسبب ةالعلي الخدمة التتيمية  إلىوصولعن ال  اإلنسانروقصحال ب خاصة  قيمةكل التسعة عشر المتبقية البنودتفقد  ذن،ا. "ةفيالص
 ."ِرشَْنكْتام لـذكر ب الخدمة التتيمية  إلىأخذذا  ابداخله تلقائياً  عشر األخرىالتسعةالبنود تلك تتطور  سوف  لكنمن االسباب

ود  بالداللة على وجآديعن طريق ادراج الفضائل البارزة واستعمال كلمة  إلى مسلك حسن ْبَهكْتيوجوب اسناد إلى  ناَرَدينبهنا 
كيف ": ْپَرْبهوپاَدشْرۤيلذات مرة، سأل مراسل صحافي تلفزيوني .  أحمقاً فظاً أو رذيالْبَهكْتَال يمكن أن يكون . سواها من الفضائل

 ".سيكون في غاية الكياسة:" ْپَرْبهوپاَدشْرۤيلجاب ا" ؟كِْرشَْنيمكنك تبين تيم 
 ٧٩ سۤوتَْر

  ياهڤَ ْبَهَجنۤيڤاْن ِاَچِڤَن نيشْتْشينْتايْر ْبَهْبها-ڤََسْرڤَدا َسْر
 المفردات

 .واجب العبادة—ياهْبَهَجنۤي ؛لفعلبا--ڤَِا ؛الرب العظيم—ڤاْنَچْبَه ؛من قبل المنزهين من الشكوك—نيشْتْشينْتايه ؛قلبياً--ِڤَنْبها-ڤََسْر ؛دائماً--ڤَداَسْر

 الترجمة
 .ينبغي لمن يشعرون بالنزاهة من الشكوك، عبادة اهللا من أعماق قلوبهم على الدوام

 التفسير
انية، لكالم ثوهنا نرى حقيقة هذا ا". ْبهاَچڤَتَْمشْرۤيَمْد و  ْبهَچڤَْد چۤيتا هو موجز سۤوتَْر-ْبَهكْتي-ناَرَد:" في تفسيره ْپَرْبهوپاَدشْرۤيليوضح 

 :للمثال، يقول في ختام الفصل الخامس. ْبهَچڤَْد چۤيتافي  كِْرشَْن شبيهة بالعلم البطين الذي أفضى به الرب سۤوتَْرألن هذه الـ
 تَّـَمـْمي پوروشُٰوجانات ُهوذْۤوَسّمْم أيُّـو ماْم ِاڤَـ



 ْبَهـِڤـَن ْبهاَرتَ - َسـْرڤَ ْمماي ْد ْبَهَجـتيڤ -  َسـْرڤَـَس
 ـَهىْچانَـۤيـ َمْمَدْم اوكْتَـإ  شـاستَْرْمْماتََمـيْهـي چوتإ

 اشْ تْـشَ ْبهاَرتَيـتْرِٰكْ – تَرِٰكْ اتْۤيـماْن ْسيِاتَـْد بودّْْهـڤا بودّْه
نقي  يا .ْبَهَرتَ، يا ابن خدمة تتيمية صفيةبشغل ن ي،عليهو.  بكل شيءالعاِلم وه أنني شخصية اهللا العزيز بوراء كل شكمن يعلم  كل"

 ثم في ."كمالبال وتتكلل جهوده سوف يصبح عاقالً، من يفهم هذا كل .يةِڤدـسفار ال أجزاء األبطن كشفت لك اآلن أهكذا، الثوب
)٦٥-٦٤\١٨:( 

 ـهتْـشَ ڤَـْمٰنو ِمى َپـَرَمـرِٰشْـ اهي ْبهۤوْماتََمـيْهـچو - َسـْرڤَ
 تَـْميِتى هكْشْٰٰـۤيامي ـ ڤَتُوتَـ يتإَهـْم ذِْمى ْدرِٰٱسي  طُوشْٰـإ
  نَـَمـْسكوروْم ماۤياجۤي - َمـْد تُوْبَهكْـ - َمـنا ْبَهـڤَ َمـْد - َمـْن

 ِمىي سٱ وـيُّيـرجاِن ْپيْپـَرت  ِتىْمايَسـتْـي سِاڤايشْياماْم 
. وبايعني ياعبدن. تتيم بحبيو دوماً اذكرني .نفعكلسمع هذا مني ا. صديقي الغالي ألنك موعلأجّل أمر، أبطن الحدثك عن اانني "
 ."غالي صديقي الألنكاعدك بذلك . محالة ال لي اتأتي سوف هكذاو

أي تابع من يستطيع في الواقع، ". كِْرشَْن اْنڤََچْبَهداوم على ذكر  "ناَرَدوأمر " داوم على ذكري "كِْرشَْنال يوجد فرق بين أمر الرب 
لكن يجب أن يقترن كالمنا بقناعة وليد حياة ". شخصية اهللا العزيز واجب العبادة قلبياً:" في السلسلة المريدية ترديد كالمهناَرَدأتباع 

 .سۤوتَْرْز-ْبَهكْتي في ناَرَد من التكريس العملي لما علمه
 كِْرشَْنيقول الرب . تأدية الخدمة بمشاعر ودية يؤهلها بمثابة خدمة تتيمية. ال يمكن أن يكون كالمنا وعملنا في الخدمة التتيمية آلياً

أمنح ):"١٠\١٠. چ.ب( ثم في ."أقبلها فسوف  أو ماءثمرة نبات أو زهرة أو من يقدم لي بحب وتفان، ورقة):"٢٦\٩. چ.ب(
 ."لي ايأتون بها التي الفهم وة، قالمتيمين بحبي تبتلينالم

الحب هو ايداع الحنان ):"رحيق التتيم(للحب ِدڤَ َم شْْبهۤي به يتردد في تعريف ناَرَد الذي يوصي كِْرشَْنالتتيم الخالص المحصور بـ
 .َنڤَِرنْداڤْ وأهالي ناَرَد و ڤَأودَّْه و ْهالَدْپَرة حققها جميع كبار التيم مثل درج هذه ال."سواه دون كله في شخص واحد

 في كِْرشَْنيوصي الرب .  ذاك الهدف إلى التي تشمل الوصولْبَهكْتي هو هدف كِْرشَْنيتعين العلم أن االستغراق الثابت في الرب 
 الدرجة  إلى ستحمل الفرداچيُّو كْتيْبَهأرفع درجات الحب العفوي لكنه يشجعنا أيضاً بالقول أن ممارسة ) ٩-٨\١٢ (ْبهَچڤَْد چۤيتا

 :القطعية
 ايِڤـشَـي نْمي بودّْهيَِّم ِاڤَ َمـَن آْدَهـتْْسـڤَ ىَِّم

 اهيـشَـْمـ نَـ َسْمْرْدْهـڤَـَأتَ اۤو َمى ِاڤَي اسيشْٰـيڤَـسين
 َرْمي ْسـتْهيِّي َمـٰشنُونَـ شَـكْ ْم َسماْدهاتوْمـيتَّشـتْـَهى َأتْ

 ْدَهـنَـنَْۤجيا ْمهاْپـتوـشّْـإتّْماْم  تُو تَيُّـوِچـَن -اَس ۤيَأْبْهـ
 يا ،أْرجوَن عزيزي . على الدوام، دون شكيفحيا تسوف ا، بذ. يب واشغل كل فطنتك ،شخصية اهللا العزيز أنا ثّبت عقلك علي،"

 ".لّيإ الرجوعبرغبة الي  تنّم،بذلك. حدودهاو يُّوچا ْبَهكْتيأحكام  اعمل باعندهدون انحراف، لم تستطع ذكري ذا  اغانم الثروة،
 احدى زوجات الرب ناَملَكْشْحتى . هي أهم خدمة يؤديها التيم الناشط  العفويةْبَهكْتي الراسخين على درجة َجنَْس-َمها  إلىاالستماع
وجوه  لموني ناَرَديتها الملكة، سمعت تمجيد أ):"العزيز (ناَرَد كالم  إلىت باالستماع الرب كان إلى أفضت أن نهضة انجذابهاكِْرشَْن
 ." قدميه اللوتسيتين إلىانجذبت أيضاً لكشمّيفي الواقع، حتى العزة . كذا موكونَْدفتولع قلبي بالرب   مراراًهوتسليات المتجلية كِْرشَْن

 .كِْرشَْن الرب  إلىسيقودوننا. بودين وممثليه بمثابة معلمينا المعناَرَدعسى أن نبقي 
 ٨٠ سۤوتَْر

  ڤَياتي ْبَهكْتاْنْبهاڤَتى أنوڤيْرْبَهڤاْچْهَرْم ِاْرتْيامانَه شۤيَسـ كۤي
 المفردات

 .لتيمإلى ا—ْبَهكْتاْن ؛يسبب تحقيق—ڤَياتيْبهاأنو ؛يبدو--ْبَهڤَتيڤيْرا ؛بالفعل--ڤِا ؛بسرعة--ْچْهَرْمشۤي ؛تمجد--ْرتْيامانَهكۤي ؛هو--َسه

 الترجمة
  .على ما هو معرفتهب لهم ذاته أمام تيمه عند تسبيحه ويأذن يكشف اهللا

 التفسير



بعد أن  االقامة مع والدته ألنه كان في الخامسة من العمر فقط ناَرَدتابع . كِْرشَْن تعاليم الرب ناَرَد يصف كيف استلم ْبهاَچڤَتَْمشْرۤيَمْد 
ذات مرة، جلس تحت .  السياحة بعد موت والدته المفاجئ إلى كانوا يزورون بيته، لكنه أخذ من الحكماء الذينكِْرشَْنسمع عن 

انهمرت الدموع من عيناي حالما ):"١٦\٦\١. ب.ش (ناَرَديروي . چالية وبدأ بالتأمل في الذات العليا فتجلى الرب لهشجرة تين بن
 ". على لوتس قلبيكِْرشَْن شْرّي الحب العلي فتجلى شخصية اهللا بدأت بالتأمل في القدمين اللوتسيتين لشخصية اهللا بعقل يغمره

مرة واحدة وجهي ايها الفاضل، شاهدت ):"٢٢\٦\١. ب.ش (ناَرَد  إلىلكنه تكلمبعد رؤية الرب المبدئية هذه توارت صورة الرب 
 أنه ناَرَد  إلىثم قال الرب العظيم" بازدياد تشوقك لي يزداد تحررك من كل الرغبات الماديةإذ فقط وهذا كفيل بزيادة رغبتك بي 

صية على  هي شهادة شخناَرَدوبناء عليه، حياة . سيصبح مالزمه في الملكوت العلي بعد مفارقة العوالم المادية الوضيعة الحالية
 وهو َجنَْس-َمها عليهم  ويطلق البالغ عددهم اثنى عشركِْرشَْن فيما بعد أحد مراجع ذكر ناَرَدأصبح . سۤوتَْركالمه الوارد في هذه الـ

 .ڤَاَس ِدڤْۤي و ڤَْدْهرو و َمهاَرَج ْپَرْهالَد مثل جليلةالسيد الروحي لشخصيات 
 ناَرَدسرعان ما شخّص . ِڤديةالـ يشعر باالستياء حتى بعد اكمال معظم األسفار اَسڤْۤي عندما كان ڤَاَس ِدڤْۤي  إلىناَرَدذات مرة، جاء 

 ):٨،٢١\٥\١. ب.ش(ليه  ااستياء مريده وتكلم
. تلك الفلسفة التي ال ترضي الحواس العلية للرب هي فلسفة عديمة النفع. لم تعمل على نشر االمجاد الجليلة الكاملة لشخصية اهللا"

 ". بصراحة أكبركِْرشَْن شْرّيلذلك، ارجو منك وصف التسليات العلية هللا العزيز 
 قصص تيمه  إلى باالضافةغزيرةه النزالت في كِْرشَْن الغني بأمجاد الرب ْبهاَچڤَتَْمْد شْرۤيَم في قلبه وبدأ بنظم ناَرَد أمر اَسڤْۤيوضع 

 .ْبهاَچڤَتَْمشْرۤيَمْد  في مختلف نصوص ڤَ ِدناَرَد شْرّي الحقاً عن امتنانه العميق بتمجيد ڤَاَس ِدڤْۤيفيما بعد، اعرب . األصفياء
 ڤَنَهْدَهنْ-َچ شاِرنْْرتيْمٱياْم ياتْ كۤيڤَريشيْر ْدَهنْيُّو أُهو ِد
 تَْچا َرَمياِتى آنوَرْم َجاياْن ماْديانّْ إَدْم تَنْتْرۤيچ

 ".يحيي جميع النفوس البائسة في الكونو لتمجيده تسليات شخصية اهللا وبفضل ذلك، يجد متعته موني ناَرَد شْرّيـ لالمجد والنجاح "
 ٨١ سۤوتَْر

  ياسّيَچرۤيڤَ ْبَهكْتيْر ِاياسّي َچرۤيڤَ َستْياْسيا ْبَهكْتيْر ِا-تْري
 المفردات

 ؛وحده--ڤَِا ؛خدمة تتيمية—هْبَهكْتي ؛أعز--ياسّيَچرۤي ؛وحده--ڤَِا ؛خدمة تتيمية—ْبَهكْتيه ؛للصادق--َستْياْسيا ؛)العقل والبدن واللسان(بثالثة وجوه —تْري
 .أعز--ياسّيَچرۤي

 الترجمة
 .له وبدنه ولسانه بأمانةهي أثمن قنية عند الذي يستخدم عق الخدمة التتيمية

 التفسير
 خير ْبَهكْتيبالفكر واليد واللسان كما يمكن أن تدل على أن -وجه الثالثة للتعبير عن الحق األ إلى يمكن أن تشيرَستْيا-تْريكلمة 

يا ):"١٤\٢٥\٣. ب.ش (تيِدڤَهۤو أمه  إلىپيَلكَقال الرب . الماضي والحاضر والمقبل: سبل تحقيق الحقيقة في مراحل الزمان الثالثة
انها نافعة وعملية من كل .  كبار الحكماء إلى القديمة التي كشفتها في السابقيُّوچيةخير االمهات، سأوضح لك اآلن الرياضة الـ

يمة  القديُّوچيةساد رفض الرياضة الـ. ِڤديةالـعندما يكون لدينا منهج فائق في الحكمة :" في تفسيره ْپَرْبهوپاَدشْرۤيليوضح ". وجه
العلم  انها .يةحكمة قديمة وبرنامج عملي مباشر ورؤيا مستقبلهي  ْبَهكْتي". في الوقت الحاضر وطرح مبتدعات لرياضات زائفة
 .)ْچۤياَن-كاَل-تْري (بالماضي والحاضر والمستقبل

 من وجوه كثيرة ْبَهكْتيوصف  يارامانَنَْد را.  خير سعادة وخير عمل وخير تأمل بوصفها خير انتفاع بالبدن والنطق والعقلْبَهكْتي
رامانَنَْد اجاب " ما هو أهم العلوم؟:"سأل المولى. )٢٥٥-٢٤٥\٨ َمْدْهيا. ت.ت(توضيح خير شيء  تْشايتَنْياالمولى  منه  طلبماعند
 ". كِْرشَْن  إلىال يوجد علم أرفع من الخدمة التتيمية العلية:"رايا

 ". ظفر بأرفع نجاةكِْرشَْنالمتيم بحب :"رامانَنَْداجاب ". ن هو المحرر األكبر؟م:"َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا شْرّيثم سأل 
 ."يستحق اصغاء جميع األحياء؟ما ما هو خير :"ْپَرْبهوَمهايتَنْيا شْرّي تْشاسأل 

 " هو أسر موضوع لألذنِرشَْنكْ و راْدهاالسماع عن غرام :" رايارامانَنَْدجاب أ
 االرتياب به؟  إلىما الذي يدعو. كل صنفخير  هي ْبَهكْتي. صورة مكثفةبلكن  رامانَنَْد رايا ما قاله سۤوتَْر في هذه الـناَرَديقول 

  العون؟ إلى في حاجةْبَهكْتي مع سائر الحقائق كما لو كانت ْبَهكْتي خلط  إلىوما الذي يدعونا



 ة وحدها مسرْبَهكْتي.  خير فّن وعلم ورغد إلىضافةانها تقدم أشجع األعمال باال.  بحد ذاتها تغدق مجمل العلم والزهدْبَهكْتي
 لفهمحق ابصفة شخصية اهللا العزيز ي  فهمالفرد يستطيع ال): ٥٥\١٨ .چ.ب (كِْرشَْنيقول الرب . منذ بدايتها لشخصية اهللا العزيز

يحبط مسعانا بصدد  ).ماْم َأْبهيجاناتي اْبَهكْتْۤي(يستطيع دخول ملكوت اهللا  وعندما يكتمل ذكري بمثل هذا التتيم،. الخدمة التتيميةبسوى 
 .ْبَهكْتيحتى عندما نحسب قدرتنا على انجاز شيء ما بوسيلة سوى  مرضاة الرب مما يمنع شعورنا بالرضى الذاتي

 َنڤَِرنْداڤْ في كِْرشَْن الرب ناَرَدذات مرة، زار . كِْرشَْن شْرّي الرب العظيم  إلى تعني الخدمة التتيميةْبَهكْتي هي األفضل و ْبَهكْتي
 ):العزيز(وسّبح عظمة مقامه 

 أنت الملك العظيم، أنت ربي الحبيب،. ال تقاسقدرتك التي ال تحد ... ربي الحبيب، اسمح لي بالسجود تبجيال لقدميك اللوتسيتين"
 األصلي، كض بوجهعلى سطح األر اآلن هبطتك ... شيء من صنعك إلىقائم في قدرتك الباطنة ومن العبث االعتقاد أنك محتاج

 ." قدميك اللوتسيتين إلىلذلك، أسجد تبجيال.  ذاتك إلىالسيد المطلق ال تحتاج سوى أنت . تسليتكيوجه العلم الباقي البهيج ه
 ببهجة كما كِْرشَْنوعسى أن نعلن أمجاد .  دون ريبةاچيُّو ْبَهكْتي الحي في قلوبنا حتى يتسنى لنا ممارسة ناَرَدعسى أن يبقى كالم 

 . حيثما يتوجهناڤۤي رجل فضاء ويتغنى بأمجاد الرب على آلته الوترية ناَرَد. ناَرَديفعل 
 ناڤۤي باجايا  مونيناَرَد

 راْدهيكا َرَمَن نَِمى
لمرضاة  ْبَهَجَنأو  ناڤۤي  اآللة الوتريةيمكننا اختيار". ناڤۤي بالعزف على آلته الوترية َرَمَن-راْدهيكا بأسماء الرب موني ناَرَديتغنى "

 هي خير درب، ْبَهكْتي:"كل من نلتقيهل، ناَرَد مثل ناڤۤيبالعزف على آلتنا الوترية أن نقول يمكننا . موني ناَرَدبوصفنا من أتباع  الرب
 ". هي األفضلْبَهكْتي

 ٨٢ سۤوتَْر
 اَسكْتيداْسۤي-ْسَمَرناَسْك تي-جاَسكْتيپۤو-پاَسكْتيرۤو-اَسكْتيماهاتْْمۤي-چوَن

 -تَْن-نيِڤَدناَسكْتي-آتَْم-كانْتاَسكْتى-اَسكْتيڤاتَْسلْۤي-تياَسكَْسكْْهۤي
  ڤَتيپى ِاكاَدشَْدها ْبَهپاي كَْدهارۤو-ڤيَرهاَسكْتي-َپَرَم-اَسكْتيَمۤي

 المفردات
--اداْسي ؛تعلق--َسكْتيآ  ؛يذكر--َنْسَمَر ؛تعلق--َسكْتيآ ؛يعبد--جاپۤو ؛تعلق--َسكْتيآ ؛لجماله--َپرۤو ؛تعلق--َسكْتيآ؛للعظمة--ماهاتْْميا ؛)الرب(صفات —چوَن
--َسكْتيآ ؛نذر--نيِڤَدَن ؛النفس--آتَْم ؛تعلق--َسكْتيآ ؛عشيق--كانْتا ؛تعلق--َسكْتيآ ؛حب أبوي—اڤاتَْسلْي ؛تعلق--َسكْتيآ ؛يصادق--َسكْْهيا ؛تعلق--َسكْتيآ ؛يخدم
احد عشر —ِاكاَدشَْدها ؛رغم--پيأ  ؛مرة واحد—ِاكاْدها ؛في صور—پارۤو ؛تعلق--َسكْتيآ ؛قفرا--ىڤيَرَه ؛عظيم--َپَرَم ؛تعلق--َسكْتيآ ؛ذكر تام—َميا-تَتْ ؛تعلق
 .يصبح--ْبَهڤَتي ؛مرة

 الترجمة
تعلق بالصفات المجيدة هللا : لكنها تظهر في احدى عشر شكال من أشكال التعلق ،ةواحد الخدمة التتيمية أنمع 

وة أو األبوة أو العشق معه ونذر الذات له واالستغراق في وجماله وعبادته وذكره وخدمته وتبادل مشاعر األخ
 .هذا التعلق األخير هو أعظم التعلقات. ذكره والشعور بمشاعر الفراق عنه

 التفسير
 ْبَهكْتياخبرنا أن علينا تجربة .  الكمال إلى والحدود المؤديةاألحكام خير جميع سبل تحقيق الحقيقة ووصف ْبَهكْتي أن ناَرَدأعلن 

 . بادراج مختلف وجوه تأدية الخدمة التتيميةْبَهكْتيفسنا وتلك هي أرفع بهجة ويدل اآلن على سماحة بأن
 على قضاءعزم ال دون سۤوتَْر-ْبَهكْتي-ناَرَدلذلك، ال ينبغي لنا االنتهاء من قراءة .  يعرض عمال نظرياًناَرَدال يوجد ما يقترح أن 

ما :" ْپَرْبهوپاَدشْرۤيلسأله . ْبهَچڤَْد چۤيتا وأخبره بأنه قرأ  ْپَرْبهوپاَدشْرۤيلطالب جامعي لزيارة ذات مرة، جاء . كِْرشَْن  إلىخدمة عملية
 هو أن ْبهَچڤَْد چۤيتا أن قرار  ْپَرْبهوپاَدشْرۤيلأوضح . ْبهَچڤَْد چۤيتا أي قرار بعد دراسة  إلىأنه لم يتوصلبأقر الطالب " هي خالصتك؟

 ذلك وتبني ْبهَچڤَْد چۤيتايتعين علم القارئ الفطن لـ.  خدمته إلى أشكال الدين ثم التفرغافةز ووجوب نبذ ك شخصية اهللا العزيكِْرشَْن
 .سۤوتَْرْز-ْبَهكْتيفي ختام  كيف يمكننا خدمة الرب العظيمهنا  ناَرَديعلمنا كذا، . الخدمة التتيمية

 بسيدنا كِْرشَْن  إلىيجب أن تهتدي خدمتنا.  يمكن تبنيها اعتباطياً مخصص للنفوس المحررة والكِْرشَْنتبادل األذواق مع ال شك، أن 
على األقل أن من البداية لكن يمكننا العلم . سيعيننا على الخدمة وفقاً لميولنا المعنوية على خير وجه فعال لتحقيق تصفيتنا. الروحي
 .بنالولخدمته قلبياً شهوة ق تخدمه من كل وجه وأن كمالنا سيكون بتحقيق أننا مقصودين كِْرشَْنبطانة 



الطرق االحدى عشر التي . صلة معينة مع الرببثمة تقدير عند التيم للخدمات المتنوعة التي ينشغل بها تيم الرب ويتدبر كماله 
 التي وصفها شَْنكِْر واألذواق الرئيسة الخمسة مع الرب َمهاَرَج ْپَرْهالَد تبدو ائتالفاً من األطراف التسعة التي علمها ناَرَديبينها 
أمثلة على التيم الذين حققوا الكمال بممارسة األطراف التسعة للخدمة .  سينْْدهو- َرساْمِرتَ-ْبَهكْتي في كتابه وْسوامّيُچ َپرۤو

 :ةيالتتيم
 ْپَرْهالَد حقق -٣. ب الكمال بتالوة أمجاد الرُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد حقق -٢. كِْرشَْن الكمال بالسماع عن كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَج حقق -١

 الكمال بعبادة تْهوْپِر َمهاَرَج حقق -٥.  للربالقدمين اللوتسيتين الكمال بخدمة ڤّيِد مّيلَكْشْ حققت -٤.  الكمال بذكر الربَمهاَرَج
د صداقة مع  الكمال بعقأْرجوَن حقق -٨.  الكمال بخدمة الربَهنوماْن حقق -٧.  الرب إلى الكمال بالدعاءَرۤأكْرو حقق -٦. الرب
 .الكمال بنذر نفسه للرب َمهاَرَج َبلي حقق -٩. الرب

 -٥). ڤاتَْسلْيا( األبوة -٤). َسكْْهيا( الصداقة -٣). داْسيا( الخدمية -٢). شانْتَ( االعجاب بالرب -١: من جهة األذواق الخمسة
 ومختلف َهنوماْن. َرَس-شانْتَ في  األربعةْزكوماَرالـ: األمثلة البارزة على التيم في كل من هذه األذواق هي). ماْدهوْريا(العشق 

 َرَس-ڤاتَْسلْيا في كِْرشَْنآباء . َرَس-ساكْْهيا في كِْرشَْن-ْستُوَك و سوداماو  داماشرۤي. َرَس-داْسيا في َمتْهورا و اَركاڤْد في كِْرشَْنخدم 
 .َرَس-ماْدهوْريا في اَركاڤْد والملكات في َنڤَِرنْداڤْ ۤيْزوپ ُچو
 على اْزآتْشاْري ڤَڤايشْنَ الـلكن عمل.  كمال سواه من التيم إلىيع التيم المحررين قائمين في التعالي المطلق وال يوجد تيم يتطلعجم

-ماْدهوْريا حتى َرَس-داْسياتحليل األذواق الظهار وجود تقدم في العطف وانحسار مشاعر التبجيل والتوقير تجاه الرب ابتداء من 
 باألحد عشر وأرفع درجات ناَرَدمن جهة الحب في الفراق الذي يذكره .  سائر األذواق مشتملة في العشق بالكليةجميع صفات. َرَس

عن ) ڤيَرَهى(مشاعر الغضب في الفراق . تْشايتَنْيا على وجه الخصوص كما كشفه المولى َنڤَِرنْداڤْ ۤيْزوپُچالتعلق، فقد كشفت عنه 
 .هي أرفع جميع تعابير حب اهللا على االطالق يتَنْياتْشاالتي أظهرها المولى  كِْرشَْن
يكتب . َرَس-ماْدهوْريا حتى َرَس-داْسياوجود تقدم تتابعي في الحمة في من رغم األذواق مستندة إلى وجد الخدمة إلى الرب  جميع
  إلىر واألنداد والصغار بروح الخدمة هذا التأثير الفريد وهو انه يشحن الكباِرشَْنكْلحب ):"٥٣\٦آدي . ت.ت (كَڤيراَجَن داَس شْكْر

 كِْرشَْنأم .  بود أخوي صفي تجاهه لكنهم يعبدون قدميه اللوتسيتين بروح الخدميةَنڤَِرنْداڤْ في كِْرشَْنخالن يشعر  ."ِرشَْنكْالرب 
  إلىكِْرشَْن أبو َد َمهاَرَجنَنْذات مرة، قال . بوه يؤنبانه أحياناً باعتباره ولدهما الصغير لكنهما يذكران دوماً أنهما خادماهوأ

سة وعسى ان تنطرح أبداننا دقم عسى ان تلهج ألسنتنا باسمائه ال.ِرشَْنكْعسى ان تتعلق عقولنا بالقدمين اللوتسيتين لمعبودك :"ڤَأودَّْه
اكشف ذاتك ... رباه، "):٩\٣٣\١٠. ب.ش (راْدهارانّي َمتّيشرۤيتدعو . كِْرشَْن أنفسهن جاريات ۤيْزوپُچالـ تعتبر حتى ."ساجدة له

 تْشايتَنْيا يهبط بوجه المولى كِْرشَْن درجة أنه حتى الرب  إلىدور خادم الرب العظيم سعيد وبهيج". لجاريتك شديدة الكآبة من غيابك
سيكشف  .ْزڤَڤايشْنَالـ بصفة خدم سائر التيم كِْرشَْنلذلك، يفضل التيم تنمية صلته الحميمة بالرب .  وصورتهالتجربة مشاعر خادمته

 . تيم الرب إلى اذا ثبتنا أنفسنا في خدمة حميمة عفوية راسخة ذاته لنا ويدل على سبل حميمة جدية يمكننا خدمته بهاكِْرشَْن
 ٨٣ سۤوتَْر

 َمتاها-ا ِاَكنيْرْبَهۤي-َپَجلْ-ڤََدنْتي َجَنڤَْم إتى ِا
 -ڤارونيَهِششُودّْ-كانْذيلْيا-ڤيشْنو-َچَچْر-شانْذيلْيا-شوَك-اَسڤْۤي-كوماَر

  اهاآتْشاْرۤي-شَناَديُّو ْبَهكِْتىڤيْبهۤي-َمْدَهنۤو-َبلي
 المفردات

-شوَك-اَسڤْۤي-كوماَر ؛رأي--َمتاها ؛واحد--ِاَك ؛دون خوف—انيْرْبَهۤي ؛الثرثرة--َپَجلْ ؛عامة الناس—َجَن ؛يتكلمون--ڤََدنْتي ؛على هذا النحو—ڤَْمِ ؛بذلك--إتي
و كاونْذيلْيا و ِششَ و  ونڤيشَْچْرَچ و لْيا و  و شوَك و شانْذۤياَسْز األربعة و ڤْۤيكوماَرـال— شَناَديُّوڤيْبهۤي-َمْدَهنۤو-َبلي-ڤارونيِششُودَّْه-ذيلْياكانْ-ڤيشْنو-َچَچْر-شانْذيلْيا
 .المؤسسةالمراجع —اهاآتْشاْرۤي ؛الخدمة التتيمية—يْبَهكْت ؛شََن وغيرهمڤيْبهۤي و آروني و َبلي و َهنوماَن و ڤَأودَّْه

 الترجمة
 و ْسوامّيُچوِدڤَ شوَك  و ڤْۤياَس ِدڤَ و  األربعةْزكوماَرالـ: هذه أقوال المراجع المؤسسة للخدمة التتيمية

 - وغيرهميْبهّيشََنڤ و َهنوماْنو  َبلي و آرونيو  أودَّْهَو و شيشَ و كاونذيلْيا و ونيشْڤ و َچْرَچ و شانذيلْيا
 .معون على رأي واحديتكلمون دون خوف من اللغط ويج

 التفسير



 وهو يتلو اآلن الئحة أطول من األسماء كما يقول بوجود عدد كبير من َچَچْر و اَسڤْۤي الحكماء مثل عند ْبَهكْتي تعريف ناَرَدذكر 
 .ميع السبلجخير  ْبَهكْتييزيد من سلطة خالصته بأن .  مقطوع بهاناَرَدالمراجع األخرى التي يمكن اقتباسها أيضاً مع أن كلمة 

. چ.ب (ۤيْزوپُچالـ العظيم ورب ْبَرْهَمْن بصفة كِْرشَْنه في معرض تمجيد كالم كبار الحكماء من أجل دعم  إلىأْرجوَنيشير 
١٣-١٢\١٠:( 

  ْبَهـڤاْنْمَمـ َپـَرْمتَْريَپـڤ  ْدهاَمْم ْبـَرْهـَم َپـَرْمَپـَر
 ْبهوْمي ڤْم ِدڤَـْم َأَجـ-آدي  اميڤْـي دْم شـاشْـڤَـتَـْمپوروشَٰـ

 ْس تَـتْهاناَرَد ْريـٰشِدڤَـْر ىاه َسـْرِڤيـٰشرِٰ آهوْس تْـڤاْم
 ِمىي ـٰشۤيـڤَ ْبَرڤيشاتْـ ْمايْسـڤَـ اَسهۤي ڤْـلُو ِدڤَـيتُوَأس

كبار  جميع. الشخص القديم اًألصلي األعظم العلي الذي ال يولد أنت .الحق المطلق ودِّسوالمق العظيم والمستقر العظيم ْبَرْهَمْنأنت "
 ."اآلن تعلنه ليبذاتك  أنت  وها؛عنكأعلنوا هذه الحقيقة  ڤْۤياَس و َلِدڤَ و سيتَ أو ناَرَدل امثأالحكماء 
 في هذين أْرجوَن ما يقوله كل بل لمجاملة الوديةمن باب ا ليس أْرجوَنتسليم :" في تفسير هذين النصين ْپَرْبهوپاَدشْرۤيليوضح 
هو وحده القادر  الحق المطلق  شخصية اهللا العزيزكل من يعبد ان ِڤدية الـالتعاليم تجزم. ِڤديةفي الحكمة الـبه مقطوع النصين 
أيضاً الئحة ) ٢٠\٣\٦. ب.ش (ياَمراَج اقتبس ."ِڤدية في الحكمة الـمثبتة سۤوتَْرـ الهفي هذ أْرجوَنمن كالم  كلمة كل. على فهمه

هؤالء .  هو الدرب العظيمْبَهكْتيهو المرجع العظيم وأن  ونڤيشْ بأن الرب تَْزياَمدۤوعندما أراد التأكيد ألعوانه  تتضمن اسماء بارزة
 ):َجنَْس-َمها (كِْرشَْنن بمراجع ذكر ون معروفوالمعلم

  َمنوهوپيلُياْمْبهّوْر ناَرَده شَْمْبهوه كوماَرْزه كَڤَْس
 ياْمڤَايۤياَسكيْر ڤ َبليْر وُمشَْرْهالُدو َجنَكُو ْبهۤيْپ
  ْبَهطاهاْمتَڤُچ ْبهاْممُو ْدَهْرَميجانۤيڤاَدشايِتى ڤْد
 تَْم أشْنوِتىاْمِرڤاتْۤيْچ ْم ياْم دوْربُوْدَهْميشودَّْهڤ ْمياُچوْه

  ْپَرْهالَد َمهاراَج و َمنو ڤَياْمْبهواڤْس و) تيۤوهڤَِد ابن( كَپيَل والرب ربعةاال كوماَرْزوالـ ڤَشيالمولى و ناَرَد اْنڤْبَهَچ و ْبَرْهماالمولى "
 المبدأ هذا األحباء، خدمي. الحقيقي الديني المبدأ نعلم نفسي، وأنا ُچوْسوامّي ڤَِد شوَك و َبلي َرَجَمها و َمشْۤيْبه والجد َجنََك َرَجَمها و

حالف  ذا الكن فهمال وصعب مكنون مبدأ هو). ْدَهْرَم-ْبهاَچڤَتَ (وحبه هللا التسليم يسمىو المادية بالشواكل مشوب غير العلي الديني
 ".الباقية داره في اهللا  إلىفوراً ويرجع فسيعتق االتفاق بمحض فهمهبأحد الحظ 

 ):٢١-٢٠\٣\٦. ب.ش(أيضاً  اياْپَردَسْم ڤَڤايشْنَ في تفسيره على أهمية الحكماء فحسب بل على أنهم ممثلين  ْپَرْبهوپاَدشْرۤيليشدد ال 
 استهلها ورابعة ّيمشْلَكْ العزة استهلتها وثالثة ڤَشيالمولى  استهلها وثانية ْبَرْهماالمولى  استهلها واحدة: مريدية سلسالت أربعة توجد"

 لمولىل العلية المريدية السلسلة وأما اَسْمْپَرداي-ْبَرْهَم تسمى ْبَرْهما المولى بدأها التي العلية المريدية السلسلة. االربعة كوماَرْزالـ
 بدأها التي المريدية السلسلة بينما َسْمْپَردايا-ۤيشْر تسمى ّيمشْلَكْ العزة بدأتها والتي َسْمْپَردايا-روْدَر تسمى) شَْمْبهو( ڤَشي
 أخفى فهم اراد ان االربعة المريدية السلسالت تلك حدى ا إلىااللتجاء للفرد ينبغي .َسْمْپَردايا-كوماَر فتسمى االربعة كوماَرْزالـ

 يى ناۤيهيڤ-َسْمْپَردايا (االربعة المريدية السلسالت احدى يتبع لم ذا االفرد نفعي لن دعماال أو َمنْتَْرالـ: َنپورا َپْدَم في جاء. الدينية النهج
 ).َمتاها ْپَهالشْني ِتى ْزاَمنْتْر

في العصور السالفة، انتقد الحمقى التيم األصفياء وحتى الرب . ال يخشون االنتقاد الحق المطلق )اْزآتْشاْري( أئمة  أنناَرَديقول 
 َدكْشَ. باالعراض عن الزواج والتزام التبتل َدكْشَ ألن األخير أقنع أوالد ناَرَد لعن َدكْشَذات مرة، أحد اآلباء االوائل . العظيم نفسه

 . دون الرد عليه لكنه تابع الدعوةَدكْشَ لعنة ناَرَدتحمل . عي التتيم بالرذيل االثيم الذي يّدناَرَدوصف 
 بأن السيد الروحي َدكْشَاتهامهم مثل اتهام كان .  يقارن بانتقاده من قبل آباء مريديهناَرَد في تفسيره أن انتقاد  ْپَرْبهوپاَدشْرۤيليوضح 

 اتخذ كِْرشَْنانتقاد حركة ذكر . ل الزهد والتتيم باهللاسبب الفتيان والفتيات على االعراض عن حياة الملذات المادية وتبني أقسى أشكا
 طلب من أتباعه عدم الخوف من  ْپَرْبهوپاَدشْرۤيللكن الجديدة صورة منظمة بمثابة جزء من الحركة المعادية للبدع الدينية 

 ):٣٩\٥\٦. ب.ش (االعتداءات
 جلوداً التيم يكون أن شاْستَْرْزالـ تقضي ذلك، مع. تجاهنا مالتي سوى عداوة يخلق ذاته بحد العمل لكن األعداء بخلق لنا شأن ال"

 من. ةساقطال المهيأة بالنفوس الرحمة يشديد يكونوا ان يجب ،ذلك ومع .الجهلة اتهامات قبلدعاة تلل ينبغي. الوقت بنفس ورحيماً
 غير صعبة مهمة دعوةال كونت قد ...موني َدناَر لـ العلية المريدية السلسلة في واجبه يقضي من كل بخدمة االعتراف يتم ان المحتم

 ."الماديين من الخوف وعدم شخصية اهللا العزيز بأوامر العمل داعيةال على يجب لكن مشكورة



ِڤَدنْتَ  ْبَهكْتي. سي. إىرحمته اإللهية  التي أسسها كِْرشَْنحركة ذكر .  بوصفها بدعة جديدةكِْرشَْن َهِرىيسخر النقاد من حركة 
في الواقع، المراجع عينها التي ذكرها . سۤوتَْر-ْبَهكْتي-ناَرَد على َجنَْس-َمهامراجع جليلة و يصادق  موثوقة كما ْبهوپاَد ْپَرْسوامي
اَس ۤيڤْ و ناَرَد و ْبَرْهما وهو خط يشمل ْپَرداياَسْم-ياچاوذۤي-ڤََمْدْه-ْبَرْهَم خط إلى  ْپَرْبهوپاَدشْرۤيل ينتمي .كِْرشَْن تؤيد حركة ذكر ناَرَد
 تعني أن ، ْپَرْبهوپاَدشْرۤيلالتي يتلوها أتباع  َمنْتَْر ْپَرناَمالواردة في  "ْپَرتْشاريِنى-ڤانّي-چاوَر" عبارة .تْشايتَنْيا والمولى ڤََمْدْه و ڤَِد

وبناء عليه، حركة ذكر . شايتَنْياتْاستهلها المولى ) ۤيْرتََنكَسنْ(حركة الذكر الجماعي . تْشايتَنْيا يعلم رسالة المولى  ْپَرْبهوپاَدشْرۤيل
 دون ْبهَچڤَْد چۤيتا في تقديم  ْپَرْبهوپاَدشْرۤيليقول .  األصليةْپَرداياَسْم التي تنتشر اآلن في األرض ليست ديناً جديداً بل استمرار كِْرشَْن
  ".السلسلة المريديةواسطة  ببشرال  جامعةإلى ألنه ابتدأها منذ زمن سحيق لكنها تنزل كِْرشَْنأبو هذه الحركة هو الرب :"تصرف

 ٨٤ سۤوتَْر
 ڤَسيتي شَْردَّْهِتى َسـڤيشْڤانوشاَسنَْم ُروكْتَْم شيْپ-يا إَدْم ناَرَد
  ْپِرشْطَْهْم لَْبَهتَ إتيْپِرشْطَْهْم لَْبَهِتى َسـ ڤَتي َسـ ْبَهكْتيماْن ْبَه

 المفردات
متصف —ماْن -ْبَهكْتي ؛الذي--هَس ؛مقتنع--شَْردَّْهِتى ؛يثق--ڤَسيتيڤيشْ ؛تعاليم--انوشاَسنَْم ؛سعيد—ڤَشي ؛َدتكلمه ناَر— ُروكْتَْمْپ-ناَرَد ؛هذا--إَدْم ؛الذي--ياه

 .بذلك--إتي ؛يحقق--ىلَْبَهِت ؛األعز--ْپِرشْطَْهم ؛الذي--َسه ؛يحقق--لَْبَهِتى ؛)الرب العظيم(األعز —ْپِرشْطَْهْم ؛الذي--هَس يصبح؛--ْبَهڤَتي؛بالتتيم

 ةالترجم
نعم، سيظفر بالرب .  ومقتنع بها سيبارك بالتتيم ويظفر باهللا األعزناَرَدكل من يثق بهذه التعاليم التي تكلمها 

 .األحب
 التفسير

 أْرجوَن كما كشف چوروالتقصيات وحتى الشكوك أمام   يجب طرح. بالتأكيد على وجوب سماعها بايمانسۤوتَْر-ْبَهكْتي ناَرَديختتم 
 : )٢٣\٦ .چ.ب (كِْرشَْنيقول الرب . لكن موقف عدم التصديق يمنعنا من الفهم. كِْرشَْنرب عن شكوكه أمام ال

 ا َپـَرنْتَـَپياْسۤيـْدَهْرَمـْس ـا پوروٰشاْدهاناهَأشْـَردَّ
 ي ڤَـْرتْـَمـنـ-ـساَر ْم َسـ-و يتْرِْٰم ِتىـڤَـْرتَنْي نْما مايـَأْپـراْپ

العالم هذا  في لتناسخ ادوامة  إلىعودوني بل األعداء يا قاهر ،يونلغيب ان يمان ال يمكنهم ادون الخدمة التتيميةبان الذين يعملون "
 ):٢٣\٦ (ْدَنيشَپَر أوتَڤَتاشْڤِِشْ كما جاء في ".المادي

 چوراوِوى تَـتْها  ياتْها ِدَپـرا ْبَهكْتيْرِوى ياْسـيا ِد
 كاشَـنْـِتى َمهاتْـَمـنَـهْپَرتَـْسـيايِتى كَـتْـهيتا ْهى أْرتْهاْها 

 ".يماناً راسخاً بكل من شخصية اهللا العزيز والسيد الروحي ايكشف الفحوى الحقيقي لألسفار لمن يملك"
زيز مما يعني  بالتتيم بحب شخصية اهللا العناَرَد بإيمان، يباركه سۤوتَْر-ْبَهكْتي-ناَرَدص الذي يسمع األخيرة تعلن أن الشخ سۤوتَْرـال

 عينها التي أنعمها على عدد كبير من األشخاص مكنتهم من أن يصبحوا ناَرَدفعالية بركة . سۤوتَْرْزـ في تعاليم الموني ناَرَدحضور 
 أبرز الربانيين جميعاً أنت ،ناَرَدعزيزي "):رحيق التتيم( ْسكَنَْد پوراَنجاء نص في ). ڤانّي(يمه  كبار، متوفرة حتى خالل تعالْزْبَهكْتَ

 " ببركتك كِْرشَْن من كبار تيم الربأصبح درجة ان صياد وضيع  إلىوأكثرهم مجداً
عز أمنية متمثلة أبتحقيق  مباركتنا ناَرَد يشاء . لمتعتنا العلية ونفعناسۤوتَْر-ْبَهكْتي-ناَرَدهلم نستلم هذه البركة بامتنان ونعيد قراءة 

 بتحقيق الهدف األقصى لهذه ناَرَديعدنا " ما هي رغبتي؟:"هسأل نفسيأن ى كل منا لكن يجب عل. )َچتيْم َپراْم(الغاية القطعية للحياة ب
 في كِْرشَْن وطبقنا تعاليم ذكر ْبَهكْتي-كِْرشَْن  اذا طلبنا تحقيقكِْرشَْن المحبوب العظيم  إلىتأدية خدمة تتيمية: الحياة والحياة الالحقة

ال يهب الرب العظيم التتيم .  نادر المنالْبَهكْتي أن هدف  سينْْدهو- َرساْمِرتَ-ْبَهكْتي في كتابه وْسوامّيُچ َپرۤويكتب . حياتنا
 َمهاَرَج  إلىڤَ ُچوْسوامّيشوَك ِد يقول .عند وهب التتيمالرب الشخصية إلى يحظى بخدمة الفرد بالسهولة التي يهب بها النجاة ألن 

 خدمة شخصية قضاء يعطيهم فرصة دون ان بكل سهولةحظوته الظفر ب  إلىالمنصرفينعتق الرب ي:")١٨\٦\٥. ب.ش (كْشيتْرۤيَپ
 ."سهولةتلك الليه با

 . نادرة جداً وصعبة التحقيقَهكْتيْب مع أن  وممثلهناَرَدسنحقق المعبود العظيم ببركة :  نرتاب بذلككيال لنا مرتين ناَرَديؤكد 
تَ ِڤَدنْي بهكت. سي. إىرحمته اإللهية  طبقاً لمشيئة ورّيپ َجَچنّاتَْهى في ١٩٨٩\٢٤، تشرين الثاني ڤاَدشّيْد-َمها لَنّيأونْمۤيانقضى يوم 

 . ْپَرْبهوپاَدْسوامي
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