
نشيد المولى

تقديم

 تعريف بالفيدا

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

 . على االقل، وال يزال متداوالً كمرجع ديني يحاول التحليق بقارئه في سماء الروح

لالنكيزية ثم العربية بقلم ولدنا االستاذ رابح يونس، وهذا لم يكتف -السنسكريتية-ها مترجمة من لغتها االصليةوبين يدي القارئ فصول من

بالترجمة بل زار الهند ولمس المواضع التي تتحدث عنها الفيدا، منها قرية فريندافن ذاات الصلة الوثيقة ببحث كـريشَن التي ال تزال 

شتَْر التي تلقى فيها أْرجوَن توجيه كـريشَن، وهي تزار ـ محجَّ الفايشـنَـفَ، كذلك منطقة كوروكْلآلن تزار بأوقات معلومة، أو هي

 . وقت الكسوف

ولعل االستاذ رابح حين أقدم على هذه المهمة، يذكرنا بالعصر العباسي الذي عرف فيه العرب ألول مرة منذ ثالثة عشر قرناً شيئاً عن 

الحظ حاجتنا فوضع بين . مة وعرض ما لم يكن مجهوالً عند اسالفنا، وساعدنا في مهمة التمحيص والمقارنةالفيدا، فاستأنف معرفتنا القدي

ايدينا تراثاً شرقياً يضع الحقائق باسلوب جذاب يملك القلب ويحفِّز على المتابعة، كما نرى تحاور كـريشَن و أْرجوَن، الذي يرينا حقائق 

تمحيص والمقارنة التي تنطوي عليها صدور الذين يودون الفوز بهذه اللذة وينقصهم وسائل وساعدنا في مهمة ال. من خالل تطاحن

 . المقابلة والحيثيات

فاذا ما شاهدنا أْرجوَن يخوض غمار حرب، ال ينبغي ان نتخيل معركة عنف، بل نجزم انه ضد العنف، إذ هي حرب تفضي لتحرير 

ن من سيطرة االسرة، وما ندعوه نحن العرب سجوناً قبلية، وتحمله على معانقة الحقيقة النفس الروحية مما يشدها لألرض، وتنقذ اإلنسا

 : وحدها، واإلنعتاق من غيالن المادة، التي يموت كثيرون عاكفين عليها، فكأن كـريشَن يقول ألْرجوَن

 . حارب الرواسب، واصعد لسماء التحليق

 

 التنزيه اإليجابي

 . )وما جاء على اصله ال يسأل عنه(، األصلية، جاءت على االصل وحدانية اهللا في الفيدا، ملموس

طبعاً واالنسان الهندي يمثل اإلنسان . ادرك ولدنا االستاذ رابح قوة النصوص الفيداوية التي ال ترضى عن الوحدانية السليمة المنزهة بديالً

 .  أو كـريشَناْنـَوَچق العظيم، وإن دعته أحياناً ْبـَهـالسليم في األصل، ولذا تحتفظ فيداه بسالمة العقيدة، فال ترى إال الخال

 . نحن مالئكة موكلون ولسنا آلهة: َو، لكن تراهم مخلوقين؛ وطالما صرحايـشصحيح ان الفيدا تتحدث عن ْبـَرْهما و 

بيل التجاوزيات وتصرح وصحيح انها تتحدث عن كـريشَن ووالداته وكراته ورجعاته وتساليه وزوجاته لكنها تعود وترى كل هذا من ق

 . بتنزيهه تنزيها إيجابياً

وما نعبدهم (ومن هنا يجزم القارئ ان الفيدا ال ترى آلهة متعددين بل الهاً واحداً، اما احترام هؤالء فال يعني إال ما يقوله مشركو الجاهلية 

 . )إال ليقربونا إلى اهللا زلفى

 . رصون على التوسط ويرون التنزيه حقيقةالذين يح: ها هوذا موقف الراسخين من خدام الفيدا

من هذا إعجاز نزول كـريشَن لألرض مراراً تارة بصفة تْـشايتَـنْـيا وطوراً بصفة راَم، ذلك ألن الفيدا تصف نفسها بينبوع أفيض 

نشيد المولى التي يعرضها  ومن اشهر تفاسيره الفصول المعروضة بأسم وّيـاَس ِدَوكوحي على رئيس المالئكة ْبـَرْهما ثم كتبه الحكيم 

 . المترجم على القراء كخالصة معارف الفيدا

أما اإلضافات فيدعونها سمريتي وال تزال . ذاك الينبوع شكل نهراً سار نقياً أحقاباً وأحقاباً وعرفه البحاثون بأسم شروطي أي المسموع

هذا هو .  ْسـْمـريتي- فاضيفت السمهم كما نرى في كلمة َمـنوتتناقل بهذا االسم، ذلك ألن كثيراً من الحكماء والقديسين اعطوا أنظمة

 . موجز ما في اصل الفيدا حول األلوهية السليمة



التنازل المؤقت لعقول -كما يفهم بعض علماء الفيدا-مشتركة في التكوين بل يعني ) جواهر(على ان احترام المالئكة ال يعني انهم أقانيم 

 : ر ساهمت بالتكوين، كأن التوجيه المخلص يقول لهمالسواد البسيط الذي يراهم مظاه

 ألن عبادتهم ولو كانت - يعني الذين يقومون بدور الوساطة بين اهللا والناس برأي ذاك السواد-"اذا لم تعبدوا اهللا وحده، اعبدوا المالئكة"

 . غير صحيحة خير من اإللحاد، إذ ال يخفى ان كـريشَن وصف عابدي غير اهللا باألغبياء

كـريشَن هو اسم آخر هللا، أو هما اسمان لمسمى واحد، وهذان االسمان : أما الذين بالغوا بإحترام كـريشَن فقد برروا مبالغتهم بكلمة

 : يطلقان على ذات واحدة هي

، ليست يةعلالنفس العليا، المسيطرة على الكون، هي علة العلل، هي كائن ليس كالكائن العادي، ليس لها شكل تجسدي، وكل حواسها 

جاء بتوجيه بريء من االخطاء وحذر من تفسيره بما يلتقي مع االهواء، كما فعل . مولودة، ليست فيضاً، ما تتكلم به هو مقدس بل المقدس

وحذر من تعدد . وأعلن ان بذل العمل هللا خير من اإلعتزال. ، ونصح من عدم التغيير ال سيما في العقائد والعباداتشاْرياـكَراتْشَـنْـ

 . بحاجة إلى عبادة اهللا وحده- كما قال كـريشَن -اآللهة، ألن البشر

 

 مهمة الفيدا اإلجتماعية

ال شيء في العالم (حرصت الفيدا على تقويم المجتمع ووجهت الحترام األنظمة النافعة ووفرت على الناس تطاحناً وتحاسداً، أما كلمة 

 . قتصاد في الترامي على المادة واإلقتتال حولهافال تعني إال اإل) يخص أي فرد بل كل شيء يخص اهللا

التي تناساها كثيرون ال سيما في الهند جاءت تحذر من اإلنقطاع وتبارك التوسط، كما نرى ) بذل العمل خير من اإلعتزال(على ان كلمة 

 : في هذا النص

 . )ال تترك عملك بل تذكر كـريشَن دائماً ولو كان العمل من اجل البقاء(

.  ال تأمر بترك الدنيا تركاً مطلقاً بل تكتفي ان يراقب الشخص حالته حتى في ساعات العمل- بل وشروحها المتوسطة-ن الفيدا اعني ا

 . ال سيما اذا ضموا لإلنقطاع تعذيب جوارحهم. ولتؤكد الفيدا هذا المقصود رأت المنقطعين أشراراً

أما فتح باب . ال عنف، لكن اذا اصبح العنف دواء يستلزمه المرض، جاز تناوله :ال انقطاع بل نقطة توسط وحكمة فردية وجماعية، مثالً

أما هذا اذا تجاوز فال . فال يباح لسواهم) الجنود المحاربين(ْز ـتْـريـياالعنف اإلصرار على الموت في ساحته كما نرى جماعة كْـش

 . تقره الفيدا التي ترى التوسط، نقطة محبوبة بين نقطتي غلو وتطرف

 الروح في الفيدا

 وتعبر عنها بمصدر االرواح أو النفس العليا وترى سواها من الكائنات العليان الشروح ترى روحاً واحدة هي روح الكائن الحي األزلي 

 إذ الكائن غير المنظور يتخلل الكون، هو كل. جزء ال تتجزأ منها إذ هي وحدها فائزة باألبدية رغم امتدادها إلى صور غير محدودة

شيء روحاً واحدة، وما سواها اجزاء منها، أو قطرة من البحر، لكن في القطرة كل خصائص البحر، وذرة من المنجم، لكن بها 

 . خصائص المنجم

 : تود هذه الشروح لو قالت

.  ال يعتريه التغييرمن سقط في مهاوي الشهوات نسي هويته الروحية، لكن اذا حقق ذاته بالذكر والعبادة ينجذب إلى كواكب اهللا وحينذاك

يعني يستطيع الذي نسي هويته استعادتها وهذا يعني عودة الجزء إلى الكل، أي عودة روحه للروح األصيل، عودته لخدمة األصل، إذ 

 أي يصبح مؤهالً) الذي يذكرني عند الموت ينال طبيعتي(ويقول . )من يصل داري ال يعود أبداً إلى هذا العالم المادي(: يقول كـريشَن

يعني انه ال يعود لجسد آخر مادي، بل ينال درجة الخدمة الروحية فيفقد ذوقه باالشياء ) الراسخ في معرفتي يقطن بي(لخدمتي ويقول 

صحيح نحن ذرات منه لكن هذا ال يعني اننا نعادله أو نفوقه إذ هو الكل ونحن اجزاء وهو يعي بجسده واجسادنا أما نحن فنعي . الباهتة

 . ص فقطبجسدنا الخا

 ال حاجة للعبادة

، فقد زعموا المعادلة وأعلنوا عدم الحاجة إلى العبادة، وعن كََرهذا ما يراه المقتصدون في الغلو، أما المسرفون فيه وهم جماعة شَـنْـ

 . هؤالء نقل ابن عربي جذور وحدة الوجود التي نادى وعرف بها

 

 الشيخ محمد علي الزعبي



المقدمة

 

 ايـكَـالشَ - ـَنَچايـانـايــْچ ايـرانْْدَهـْسـيـميـت -اَن يــْچ أمْٰآُو

ٰشتْـ  ـهــِاش

 ى ْب

ونْموْرـَـكْ  نَـَمىِڤَرچو - ۤيشْـري تَـْسماَن يتَـْم يـلـۤيـ 

  

هۤوشاتْـ - ۤيشْـر تَـِل -َن  ـِ تَـْميـاپــْسـتْه طَـْمـشْٰيـْبه - َمـنُو - ايـتَنْـيـ ـي

 َپرۤو شْـرۤيَل يمنحني متى. تكريماً له أسجد. العلم ةبشعلينيَّ  الروحي عموالي وفتح ُدٍس من ظُلمات الجهلكانت والدتي في حن"

 "؟اً تحت قدميه اللوتسيتين الذي(ْسـوامۤي ْپـَرْبهوپـاَد چو

 أقدام عند إجالالً وإكراماًً أسجد. )VaiSNavas( اللوتسية لمو داماالق عند إجالالً وإكراماًً أسجد"

، وعند أقدام )SanAtana GosvAmI(ْسـوامۤي چوUpa GosvAmI(ْسـوامۤي چوَپ  رۤوشْـرۤيَل

چر  

AdvaitAcAr (ْدَهَراـدَچ و) GadAdhara(اَسڤشْـرۤيـ  و )zrIvAsa (صحبه اآلخرينو .

 و) zrI Lalita( لَـليتا شْـرۤيابتهما ح صمع كِْرشْٰـنَٰ وشْـرۤي) zrI RAdhArANI(ي  راْدهاراٰنشْـرۤي لـ إجالالً وإكراماًً أسجد

 . ")VizakhA (اكْهاـيٰشڤ

 كَـْميــَپـدانْت - ْسـڤَي َددات اْميـَمـْهـَپـه كَدا  رۤواْميــڤَْسـ

مالذ) شايتَنْـياتْـ المولى رغبةلم المادي مهمة تحقيق  في هذا العاانشأ

 شَتْـ اْمشْڤشْـنَـيـا ڤْنشْـ َهـْم ىـنْـِدڤَ

ـْزـڤَنَٰـْجميع الـڤايٰشو الروحي الي

zrIla R( 

Atha Bhatta(ـطَ ْبَه ونـاتَْهىـه

َسـناتَـَن الكبير وأخيـه 

 و) GopAla Bhatta( َهـطَ ْبپـاَلچو  و)Raghun و)RaghunAtha dAsa (َسادـهونـاتَْهىچر

 نيتْيانَنَْد والمولى تْـشايتَـنْـيالمولى كِْرشْٰـنَٰٰ عند أقدام ا إجالالً وإكراماًً أسجد. )zrIla JIva GosvAmI (ْسـوامۤيچوڤَ ـ جۤيشْـرۤيَل

)NityAnanda (ا شاْريتْـ آايتَـڤآْد مع)ya

رۤوچو - ۤيشْـر لَْمـكََم - َپـَد - وتَيـ -شْـرۤي  رُوهچو -رۤي 

 ڤَـْمـۤيج -  َسـ  تَْمتَْميــڤاتْهانْـــهونچر -ـَن َچ َسَهى اتَْمــَرجْچاـس َپـْمۤور - ۤيشْـر

ت - نَٰكِْرشْٰـ ـْميـتََسه - َجَنيـَپـر ْمـتَـْدهۤو ساڤَْمـتَيـاڤساْد

شْـرۤي  - اـتيـلَـل - ـنََٰچ َسَهى داْن

 ـْمڤَِد - ايـتَنْـيـشاْـ

 شَتْـ تاْمـشْيـڤاكْهانْــۤشيـ ڤ-پـا - كِْرشْٰـنَٰ - راْدها -شْـرۤي 



 أسجد. )RAdhArANI (ياراٰنـراْدۤه محبوبو) g تعساء وينبوع، أنت صديق ال كِْرشْٰـنَٰحبيبي يا"

 . "إجالالً وإكراماًلك 

ابنة انت يا . ا الذهب المصهورI( ياراٰنـراْدهقدم إجاللي إلى أ"

ويا ع ،)VRSabhanu (هانوــِرشَبْٰڤْالملك 

 على القادرينوالمشبَّعين بالرأفة على النفوس المتردية و الحق المطلقتيم ) VaiSNavas( ـْزڤَــنَٰايشْٰ الـڤماً لجميع

لقد راودتني فكرة كتابة هذا . آخرتفسير  ضرورة عن ض

حسب ما رأينا  لكن يرة لهذا الكتابصحسيدة نمني ت طلبالتفسير عندما 

 التي ال تتطرق إلى غرض شخصيةال توجد ترجمة معتمدة واحدة، ال 

 . چۤيـتاـڤَـْد َچْبه

ال يصح له اتباع و ،هراد تناولا ان  ن واضح فيچۤيـتاـڤَـْد َچ ْبهغرض

ـڤَـْد َچْبه متكلم. چۤيـتاـڤَـْد َچ فهم ْبه ال بد لنا ،كذا. هـواه أو هوى صديق

) BhagavAn( اْنـڤَچ لفظة ْبهشيرت. شخصية الالهوت العلياانه  كل صفحة من صف علن وتكِْرشْٰـنَٰٰ القدير شْـرۤي رب هو الچۤيـتا

يقتضي العلم  لكن فة شخص عظيمأح عزيزأو مالك إتسان بالطبع إلى 

مثل  الـِڤـدية الحكمة أئمةميع شْـ القدير ربال ان بذات الوقت

purANas (پورانَٰـتَڤَـَچْبهـ بالـ المعروف ـتَـْمـڤََچ شْـرۤيَمْد ْبـهاكتابال سيما و  )Bhagavat PurANa( :

َپـِتى -  كِْرشْٰـنَِٰهى تْ

opIs(ـْز ّيـپچو سيد الـأنت. الخلق

RAdhArAN (ڤْـِرنْـداڤَـَن ملكة )VRndAvana (التي تماثل بشرته

 . "الرب كِْرشْٰـنَٰزيزة جداً على قلب 

إجالالً وإكرا أسجد"

 . "منىالأشجار  مثل تحقيق رغبات كل فرد

ـداْدَهَر َچ و) zrI Advaita( ايتَڤآْدشْـرۤي  و) zrI NityAnanda( نتْيانَنَْدْپـَرْبهو   وتْـشايتَـنْـيا  كِْرشْٰـنَٰشْـرۤي ـل أسجد"

)GadAdhara (اَسڤشْـرۤيـ و )zrIvAsa (تتيمكل اآلخرين في خط الو" . 

اتْ ْدـاألوَۤۤپـنيشَٰ وأبرزحكمة الـِڤـدية  الزبدة هو) GitopaNiSad( ْدـتُوَپـنيشَٰـچيباسم  أيضاً معروفال چۤيـتاـڤَـْد َچ ْبهكتاب

)UpaNiSads( .البع، وقد يتساءل چۤيـتاـڤَـْد َچْبه تفاسير عدد كبير من ثمة

رغم وجود طبعات كث. چۤيـتاـڤَـْد َچْبهكتاب لمعينة  بترجمة ها

 الاآلراءمن واحد تفسير ال يكاد يخلو في الهند وال في خارجها، و

دواءمصحوبة بالرشادات الاإل اتباع من لفردبد لال . صوصه

طلبنا ان تاچۤيــڤَـْد َچْبهمن العمل بمقتضى أمر متكلم 

حاته

 بصشْـرۤي كِْرشْٰـنَٰٰ  القديرربانها تشير هنا حتماً إلى ال كما ياناً

جيقطع بذلك  كما شخصية الالهوت العليا كِْرشْٰـنَٰٰ هو رۤي

 نيْمباْرَك و) MadhvAcArya( شاْرياتْـاڤَمْدْهـ  و)RAmAnujAcArya( شاْرياتْـرامانوجا  و)zaGkarAcArya (شاْرياـكَراتْشَـنْـ

  القديرربالعلن  يكما. الهند في بالد غيرهم من المراجعوْپـَرْبهو َمـها تْـشايتَـنْـيا شْـرۤي و )NimbArka SvAmI(وامۤي ـْس

وكافة ) Brahma-saMhitA ( َسـْمـهيتا-ْبـَرْهَم، ويسلم بذلك في كتاب شخصية الالهوت العليا انه چۤيـتاـڤَـْد َچشخصيا في ْبه

(ـاتْ راٰنـوپالـ

شخصية أمر  حسب چۤيـتاـڤَـْد َچْبه تناول قتضي عليه، يوبناء. )kRSNas tu bhagavAn svayam (ـياْم ْسـڤَاْنـڤَچ ْبهتو ـْزِرشْٰـنَٰٰك

 : )٣ -١\٤ (چۤيـتاـڤَـْد َچفي الفصل الرابع من ْبه حيث يعلن الالهوت العليا

 ـَچج َبنْْدهُو - َنۤيـد نْْدهُويـس -ا ـ كَروٰن

كانْ - راْدها كانْتَ -كْا يـ  ْسـتو ِتىنَمُو تَپـچو ِپـشَچو

 يـرڤَـِنشْڤَـِرنْدا ڤْراْدِهىچي ورانْـچا - شََنتْــكانْ - تَْپـتَ

 ىيـْپـِر -ي َهري اممـْپـَرنَٰي  ِدڤسوِتى - ْبهانوـشَٰـِرڤْ

 شَتْـ اشْيـكَلَپـتَروْبه - شْهاـتْـانْڤ

 شَتْـ ِاڤَ ايـنْْدهوْبْهيـس - كِْرپا

ـِْبْه پاڤَتاناْميـَپـت  يُّـوـِن

 نََمـهنَمُو  يُّـوـْبـْهِڤــنَٰشْٰيـاڤ

 ايـتَنْيـشاتْـ - كِْرشْٰـنَٰ -شْـرۤي 

  انَنَْديـتْيـن - ْپـَرْبهو

 ـداْدَهَرَچ تَيـاڤآْد -شْـرۤي 

 ـِرنَْد ڤْ- ْبَهكْتَ - وَرچا -ي اسادڤـۤيـشْـر

 َهـِرى َهـِرى  كِْرشْٰـنَٰكِْرشْٰـنَٰ  َهـِرى كِْرشْٰـنَٰكِْرشْٰـنََٰهـِرى 

 ى راَم َهـِرى َهـِرراَم راَمراَم َهـِرى َهـِرى 



 اْميـايــڤْأ أَهْم اْنڤْپـرُوكْتَـ ـْميُّـوَچ ـِتىڤَـْسڤَيـ ڤَمْميـا 

 تْـۤيـڤْبَر ىِڤكَــڤا ِإكْشَْٰمنوْر ْپـراَهى ى َمنَـِڤـشْـڤاْنڤَيـڤ

 

 دوهيـ ڤيُّـوـشَْٰر رجَمْميـإ ْپـراْپـتَْم -ـَپـرا  َپـَرْمِاڤَـْم

ـَهى  كْالـِنَسـ

مالك الشمس ألقاه أوالً على .  عبر العصورچۤيـتاـڤَـْد َچ ْبهچيالـيُّوالمنهج ذا ْجوَن فيخبره كيف انتقل ه هنا إلى أر القديرالربتوجه ي

من بالتواتر  چيالـيُّو هذه الوتيرة انتقل هذا النظام وعلى، )IkSvAku( ـڤاكوإكْشْٰبدوره إلى نقله  الذي

 ،ك

كانت مشيئته  كما س

 چۤيـتاـڤَـْد َچكشف ْبه ان  نرىإذن،. چۤيـتاـڤَـْد َچْبه بحيث يصبح أْرجوَن على يد أْرجوَنمجدداً  تعاليمهنشر 

 من يتمتع بخصال  هوچۤيـتاـڤَـْد َچم ْبه إنماالمباشر ه تلميذ كِْرشْٰـنَٰألْرجوَن وجعل

 ستطيع إيجازه هنا بالقول ان للتيم ن تيماًيكون ان  ال بد مني أأْرجوَن،

 :  في احدى الصالت التاليةلالهوت العلياشخصية اة بصل

  ذا صلة سلبية، تيماًيكونقد 

 ة،خدميذا صلة   تيماًيكونقد 

 ، ذا صلة اخوية تيماًقد يكون

 ، ذا صلة أبوية تيماًقد يكون

لم  لكن حبها له

 طَـه َپـَرنْـتََپـنَشْ يُّـوچو َمَهـتا

  

 پوراتَنَـه ْپـرُوكْـتَـه ـهيُّـوَچا يـا ِتى ْديـ َمـاْميـِاڤا َسـ

 اوتَّـَمْم ِاتَـْد ّى هاْميـَرَهْسـي ِشـتتْـكْها ـِمى َسي  ْسْبَهـكْتُو

و)  Manu( َمـنوالذي أبلغه إلى 

 ـتَْرشِٰـ كوروكْميدان ألْرجوَن في  عنهكشفالأعاد الرب  فمرور الزمنب اندرس لكنه  العلية السلسلة المريدية عبرلى آخرمحدِّث إ

)( . KurukSetra

 . دون سواهمالرب تيممقصود ل كتاب چۤيـتاـڤَـْد َچْبه ان مما يعني ألنه خليله، العليإلى أْرجوَن انه يفضي إليه بهذا السر الرب  يقول

bhaktas(ـْز چۤييُّـو وأي اهل النظر، )  (ـْزبَهـكْتَ أي أهل التأمل، و) (ّيـْز ـيانْچ:  ثالثةلبة التعاليط yogIs jJAnIs ( يصرح . التيمأي

للذ.  السابقةالسلسلةنتيجة انقطاع  جديدة "سلسلة" أي) paramparA(َپـرا َپـَرْمـيجعل من أْرجوَن رأس في هذا النص انه الرب 

 من مالك الشممتحدِّرةلسلسلة السابقة الاملتزمة بذات خط ، حقبمشيئة الجديدة ) paramparA(َپـرا ـَرْمـَپ قامت

 المرجع األول في فهم

خير من يفه ان يه، نقول علوبناء.  كان ألنه خليله

واسع جداً إال اننا موضوع وهذا .الحق المطلق بشخصية ذا صلة 

 .  ذا صلة غرامية تيماًقد يكون

تلك .  القائمة في العالم الماديوالصداقة الصداقة لكتبون بعيد بين هناك  ان  شكال. صلة صداقةالرب بأْرجوَن التي تربط  صلةال كانت 

ال يمكن بعثها سوى بإكتمال و بالحق،ة متميزة صللكل نفس . بإمكان أي كان بلوغها ليسة وعليالصداقة هي صداقة 

تسمى والرب ب قديمةة شخصية  صلنفسلكل .  بهاألزليةنسينا صلتنا  بل  فحسبالرب القدير نسيـاننقتصر في حالتنا الراهنة على 

svarUpa( َپـرۤو إحياء ْسـڤنفس التستطيع. ) (َپـرۤوْسـڤَ svarUpa ( َپـرۤو ْسـڤَوتسمى ،ببعث حبها للحق هذه "ةبدي األتهاصل"أي- 

svarUpa-siddhi . صداقةالة صلببط به تري ، وكان القديررب التيم من أْرجوَن كان إذن،. نفسل لاألصليالمقام كمال أي )  (ْسـيْدهي

 : )١٤ -١٢\١٠( هذا الموقف في الفصل العاشر ويتضح ،چۤيـتاـڤَـْد َچْبه أْرجوَن استقبالموقف تنويه بال يقتضي

  اوڤاتْـشَ أْرجوَن

 اْنڤْبَهـ َپـَرَمْم تَْرْميـڤَپـ ْبَرْهَم َپـَرْم ْدهاَم َپـَرْم

 ْبهوْميـڤ أَجـْم ـْم ِدڤَ-ي آْد اْميــڤيـد ـتَْم شاشْـڤَْمـشَٰپورو

  

  تَـتَهاْز ناَرَدْريـــْرٰشڤَِد ىِڤَسْراه يــشَٰ ِراْم تْـڤآهوْس

 ِمىي ـٰشـۤيـڤْبَر ڤَيـشاتْـ اْميــڤَْسـ اَسـهيــ ڤْـلُو ِدڤَتُويـزأ

 شَـڤَِكي ـَدس ماْم ِڤاْنيـ ىيـَمنْد ِرتَـْم ِاتَـ ـْمَسـْرڤَ

 ااهڤدانَـ نَـ ا ِدڤدوْريـ ڤْميـاكْتيــ ڤْـْنـڤََچِتى ْبهي  ِهنَـ



لي العلي االوالرب أنت . الشخص القديم والحق المطلق ووالمقدِّس العظيم والمستقر، العظيم )Brahman(ْبـَرْهـَمـْن أنت : أْرجوَن قال

ا أنت تعلنه عنك، وههذا  قولونيڤْـياَس  و ـَلِدڤَ و آسيتَ و ناَرَدمثل الحكماء كبار  جميع. غير المولود وانت الجمال الذي يعم الوجود

 . " يا الهيكيت شخصيعرفون المالئكة وال الجن ال.  هو الحقيقة يا كْـرِٰشْٰـنَٰ ليبأن كل ما اعلنته اصدقانني . اآلن لّي

. ظيمعالروح  الأي) param brahma(ـَرْم ْبَرْهَم پََ هو ـنَٰكِْرشْٰ ان ،شخصية الالهوت العليامن  چۤيـتاـڤَـْد َچْبهبعد سماع  أْرجوَنأعلن 

 . ألنه سر جليل انقياد دون چۤيـتاـڤَـْد َچيتعذر فهم ْبه. ـتاچۤيڤَـْد 

في هذا العالم المادي متلبس وجودنا . هذا الوجود الماديومعاناة  بهموم مثقلكل ل بل ْرجوَن فحسبأل س

 . أْرجوَن، ومثل هذا الطالب كان ت العليا

أي ) prakRti(َركِْرتي ْپ  إلى، باإلضافةمملوكة الحياء

أي الروح ) param brahman(َپـَرْم ْبـَرْهـَمـْن  و ه لكن شخصية الالهوت العليا"روح"أي ) Brahman(ْبـَرْهـَمـْن  حيكل 

. مشوب بشوائب المادةالصفي غير ال انه تعني) pavitram( يتَْرْمَپـڤ.  كل شيءمستودعتعني انه ) param dhAma(َپـَرْم ْدهاَم . العظيم

-Adi( ـْم ِدڤَ-آْدي. صاحب الملك تعني) divyam( ـياْمديڤْ. تعني األصل) zAzvatam( ـتَْمشاشْـڤَ.  القديرتعني) puruSam(ْم ـپوروشَٰ

devam ( َأَجْم . المالئكةتعني ملك)ajam (يْبهوْمڤ. تعني الذي لم يولد )vibhum (األكبرتعني  . 

 الشكوك من أذهان طلبة هذهحمده بغية دفع أْرجوَن  أيد لكن  صديقإطراء من باب كِْرشْٰـنَٰأْرجوَن كان يحمد  ان االن المطالع رتابقد ي

إلى ذلك  سبقهبل  شخصية الالهوت العلياالذي يسلم بأن كْـرِٰشْٰـنَٰ هو  ليس الوحيد أنهب في النص التالي بالقول ،چۤيـتاـڤَـْد َچْبه

 يشهدإذن، . الـِڤـديةبث الحكمة  علىالعاملين ألقطاب اوهؤالء من  ،)VyAsadeva(ياَس ِدڤَ ـڤْ ـل وڤَِد آسيتَ و المراجع مثل ناَرَد و

 كما. " وتفصيالجملة أصدق كل كالمك يننا "يأ) sarvam etad Rtam manye( ىْد ِرتَْم َمـنْيـتَِا ـْمَسـْرڤَ: أْرجوَن بصدق كالم كِْرشْٰـنَٰ

 كِْرشْٰـنَٰٰ كيف يسع أحد فهم الرب شْـرۤي إذن.  والجن الفائقين على البشرةالمالئك وراء فهم  ان شخصية الالهوت العليايشهد أْرجوَن

 ؟هتيميكون من  ان دون

بشر من الِرشْٰـنَٰٰ وال حتى اإلعتقاد بأن كْ بمعادلة كِْرشْٰـنَٰٰ، تفكير ودون أدنى موقف وديب چۤيـتاـڤَـْد َچْبهلإلنسان تناول  ينبغي ،لكلذ

ـڤَـْد َچْبه أو بيان أْرجوَن الذي يسعى إلى فهم چۤيـتاـڤَـْد َچحسب بيان ْبه شخصية الالهوت العليا هو ـنَٰٰكِْرشْٰ.  عظيمإنسانمجرد أو 

 يمكننا تقدير، وبذلك االنقياد أقل ولو على الصعيد النظري على كِْرشْٰـنَٰٰ ألوهية دون التسليم بچۤيـتاـڤَـْد َچْبهمن المحال فهم . چۤيـتا

ـَچْبهفهم 

 وجه من كل نسانعب باإلصا المتحيط.  جهالة الوجود الماديمنالبشرية رفع  هو چۤيـتاـڤَـْد َچْبهغرض . ؟چۤيـتاـڤَـْد َچ هو ْبهما

ونتيجة تسليمه، شْـرۤي كِْرشْٰـنَٰٰ،   أْرجوَن لـسلم. ـتَْركوروكْشِٰملحمة في يواجه المصاعب بصدد اإلشتراك أو عدمه أْرجوَن كان كما 

لي چۤيـتاـڤَـْد َچ ْبهكشف الرب

 . الزائل على َأَستْ لفظة تدل .أي حالة الزوال) asat ( في َأَستْضعنا بطريقة ما ونالكن ووجودنا أزلي. بالزوال

دون  نسان كامالمكن اعتبار اإلال ي.  الحرجالوضع في هذا اسبب وقوعه واماهيته وا وضعهعن فهمالبشرية المشقية التي تستثمة قلة من 

هذا اة اإلنسان ببداية حي تبدأ. عذابه لحدوضع طلب الشقاء فعالً بل ه ال يبانيدرك دون ان  و،معاناته عن سبب ستفهام إلى هذا اإلبهتنال

يعد كل . )Brahma-sUtra (تَْر سـۤو-ْبَرْهَمكتاب في ) athato brahma jijnasa( ـياَسْچجيأتْهاتُو ْبَرْهَم : يسمىو عقلال في ستفساراإل

 هو من يبدأ چۤيـتاـْد ـڤََچْبهالطالب المناسب المؤهل لفهم  عليه، وبناء .الحق المطلق عمل يقوم به اإلنسان محبطاً ما لم يستفسر عن كنه

يكون لدى الطالب المخلص توقير ثابت  ان كما يقتضي. باإلستفهام واإلستعالم عن سبب معاناته أو من اين جاء وعن مصيره بعد الموت

شخصية الالهول

واحد فقط وضعه فقد يحقق فرد  ذلك، ورغم. نسي اإلنسان هذا الغرض الغرض الحقيقي للحياة كلما كشفلخصيصاً  كِْرشْٰـنَٰٰ يهبط الرب

نحن مطاردون فعلياً من قبل سبع . چۤيـتاـڤَـْد َچجرى كشف ْبهاإلنسان أجل هذا من و، الذين يستيقظونالكثير من البشر  من بين فعالً

 جاعال من صديقه أْرجوَن ، الغرض لهذاچۤيـتا ـڤَـْدَچكشف عن ْبه خاصة فوالبشرعامة  اللطف باالحياء شديدالرب  لكن الجهالة

 . تلميذه

م من الرب استفهإل لكوروكْشِٰـتَْرساحة احيط بالجهل في  لكنه  وكان فوق كل جهلكِْرشْٰـنَٰٰكان أْرجوَن من المالزمين الدائمين للرب 

فيتسنى لإلنسان العمل بتعاليمه   الحياةيد منهج، فتتاح الفرصة للرب لشرحها نفعاً لألجيال المقبلة من البشر وتحدالحياة عضالتعن م

 . ل رسالة حياته اإلنسانيةاكمإل

 ثم عن مقام ومن، اهللابعلم ال ذي بدء، يجري الكشف عن بادئ.  خمس حقائق أساسيةاستيعاب چۤيـتاـڤَـْد َچ مضمون ْبهيتطلب

حر أنه ب أحد قالان . أي االحياء المملوكة) jIvas (ـْزـڤََـۤيج و،  الملكأي) Izvara(إيشْـڤَـَر هناك . أي االحياء) jIvas (ـْزڤََـۤيـج

ـڤَـْد َچْبهإذن، يتناول كتاب . على االقل  في حياة رهنهامحكومة من كل الوجوهالنفس حكوم، فال بد من اعتباره مخبوالً ألن غير م

الاأي ) jIvas (ـْزـڤََـۤيج والعظيم،  الملك أي) Izvara(إيشْـڤَـَر أمر  چۤيـتا



  بشتى األعمالمليئةالظاهرة المادية . عملأي ال) karma(يوضح أمر كَـْرَم  كما "عمر الظاهرة المادية"دهر أي الالطبيعة المادية ثم 

سائر االحياء والظاهرة المادية وكيف يحكمها  و اهللاكنه علىالضوء  چۤيـتاـڤَـْد َچْبهيلقي . مختلف االعمالبمشغولة وجميع االحياء 

 . عملالدهر وال

شخصية أي ) param brahma(ْبـَرْهـَم َپـَرَم  ان ،چۤيـتاـڤَـْد َچ ْبهعنها التي يكشف ةالقضايا األساسية الخمسهذه  من ستخلصي

، للمثال. جميع االحياء من سنخ أو نوع الملك العظيم. مالحي العظي هو أو ما شئت تسميته العظيم نورأو كِْرشْٰـنَٰٰ أو ال الالهوت العليا

تعمل الطبيعة المادية بتدبير. چۤيـتاـڤَـْد َچ الالحقة من ْبهالفصولكما سيتضح في الرب الشؤون الكونية والطبيعة المادية وغيرها بيد 

(َركِْرتي ْپ تعمل":  الرب كِْرشْٰـنَٰٰيقول.  وليست مستقلةالرب القدير

 

 الطفل تريلمثال، قد يعل. من عبث الطفولة وجهلها حاكم، إذ ال تظهر ظاهرة دون حكم، وعدم اعتبار الحاكمالظاهرة المادية 

 رغم نزوعنا إلى العظيم هيمن العلم اننا لسنا بالمن

 كبيرا من المال في مبلغاجمعت رجل اعمال وانني  لنفترض. عملما قدمنا من بعة تنحن نشقى ونسعد 

 لكنها ظاهرة العالم المادي واقعية. )VaiSNava(ـي ـڤَنَٰـْ الـڤايٰشالمذهب أو چۤيـتاـڤَـْد َچْبهواقعية حسب فلسفة  لكنها د لها

prakRti (ان ،بدائع الطبيعة المادية نشهد عندما العلم عينتي. "بأمري 

وراء هذه 

هذا على . ية كما يعلم بأن وراءها سائق يوجههالالسيارة اآلطبيعة بفي حين يعلم العاقل  يجرها، حيواندون تحرك السيارة من العجب 

 هي شقوق "االحياء"أي ) jIvas (ـْزـڤََـۤيججميع  ان تية اآلالفصولي  فالرب القديريعلن . عمل لكل موجه هو الالرب القدير ،النحو

) Izvaras (ْزننا إيشْـڤَـَر ألدقيقة،ر  كِْرشْٰـنَٰٰ ونتصف بكل صفاته بمقاديالقدير شْـرۤيأي ) Izvara(من إيشْـڤَـَر  قوشقنحن . قدرته

 اآلن طلبن كما على الظاهرة الماديةهيمنة  النحن نطلب.  من الملحتخلوذرة الذهب هي ذهب وقطرة الماء من البحر ال ان . مملوكة

يتعي لكن  كِْرشْٰـنَٰٰفي تكمن هيمنة تلك أو الكواكب، ونزعة الالفضاء على هيمنةال

 .  على أتم وجهچۤيـتاـڤَـْد َچ ْبهفي وهذا موضح ، على الظاهرة الماديةهيمنةال

ْپَركِْرتي . علوية) prakRti( ْپَركِْرتي حياءاال ان يوضح كما دونية) prakRti( انها ْپَركِْرتي چۤيـتاالـيوضح في   المادية؟الطبيعة هي ما

)prakRti (كانت ْپَركِْرتي أ سواء  االحوال على اإلطالقفي كل ملوكةم)prakRti (ْپَركِْرتي .  علويةم أدونية)prakRti ( هي القدرة

االحياء هي .  دوماقدير الالمهيمنلهيمنة ) prakRti( ْپَركِْرتي تخضع. مثلما يحكم الرجل أعمال زوجتهحكمها القدير العظيم نثى، وياأل

 ذلك في النص الخامس من الفصل يتضح. الرب القدير من رغم انها شقوق، چۤيـتاـڤَـْد َچْبهجاء في وفقاً لما ) prakRti(ْپَركِْرتي 

 ِمى يّدهيْپَركِْرتيْم ڤ.  هي قدرتي الدونيةهذه) prakRti(ْپَركِْرتي أي ) Apareyam itas tv anyAM( أنْياْمياْم إيتَْس تْـڤَ أَپـِر: السابع

 prakRtiM viddhi me parAm jIva-bhUtAm mahA-bAho yayedaM(ـتْ َچى ج باهو يايَدْم ْدهاْرياِت-َمـهاتاْم  ْبهۤو-َپـراْم جۤيـڤَ

dhAryate jagat (َركِْرتي ْپ وراء يأ)prakRti (،توجد ْپَركِْرتي الدونية )prakRti (تاْمْبهۤوجۤيـڤَ :  هيثانية )jIva-bhUtAm (افراد  أي

 . حياءاال

 الثالثة جبالتالهذه  فوق.  العمىجبلةو التملك جبلة واألصالة جبلة: وهي ة المادية الثالثجبالتمن الالدونية  )prakRti(ْپَركِْرتي تتألف 

تحت سلطان  منذ زمن سحيق "عملالجزاء " أي) karma( كَـْرَم تطبيقجري ي الثالثة جبالتبخليط هذه ال، وزلي الزمان االوجدي

، وقديمالزمان الواشراف 

 نسعد أو نحن ،على هذا االساس. خسرت كل اموالي في التجارة ان  اشقىينتيجة اجتهادي وفطنتي، عندها أسعد، لكنن مصرف الماليال

 . عمل اليأ) karma( هو كَـْرَم هذا. ما قدمنا من عمل تبعة حقول الحياة فينشقى 

ْپَركِْرتي   و"النفس"أي ) jIva(جۤيـڤَ   و"الرب القدير" أي) Izvara( إيشْـڤَـَر من الضوء على كل چۤيـتاـڤَـْد َچْبهكتاب  ييلق

)prakRti (كاَل   و"الطبيعة المادية" أي)kAla ( كَـْرَم   و"الزمان"أي)karma (لمادية حياء والطبيعة ا واالهللا بينها فإن اومن "عملال" أي

  خياليةظاهرة الطبيعة المادية ان  بعض الفالسفةناديي. مؤجلة لكنها ليست خيالية) prakRti(ْپَركِْرتي ظاهرة  تكون قد. نيوالزمان خالد

وال وجو

 وحالما موسم االمطار ينقضي حالما يجف  الذيغذي النباتذي يالاألمطار حلول موسم  السماء، أو فيتتحرك ة غيمواقعية زائلة وتقارن ب

تي تعمل ْپَركِْر كذا. حالة التركيب اللطيفةتبقى إلى حين ثم تعود إلى ف محددالظاهرة المادية ألجل تتكاثف حالة تركيب  كذا،. غيوم النقشعت

)prakRti( ْپَركِْرتي ،لكلذ. قديمة الدورة تلك لكن )prakRti (القدرة هذه الطبيعة المادية هي . انها قدرتهالرب  شيري. ليست خيالية وقديمة

ياء حواال  اهللاإذن،.  منفصلةوهي قدرة متصلة به أزلياً وليست قدرةالبينية لكنهم افراد قدرته  كذلك االحياء والعظيم،المنفصلة للرب 

 أي) karma( كَـْرَم بعة تتكون قد. عمل الأي) karma(كَـْرَم جميعها ذات صالت مترابطة وقديمة بخالف والزمان والطبيعة المادية 

 وهذا عملال تغيير وسعنافي  لكن منذ وقت غابرجزاء ما قدمنا من عمل  أو نشقى نسعد نحن.  محدثعملال ان سحيقة القدم إال "العمل"

موضح في هذا  لكن  تلك االعمالتبعة ونجهل حتماً العمل الواجب تبنيه لرفع  األعمالبشتىن ي مشغولاننا. علمناكمال  بالتغيير منوط

 .  ايضاًچۤيـتاـڤَـْد َچْبه



العلوية ) prakRti( ْپَركِْرتي هي "االحياء"أي ) jIvas (ـْزـڤََـۤيج و كليال الوعي و ه"شخصية الالهوت العليا" أي) Izvara(إيشْـڤَـَر 

القدرة "أي ) jIva-prakRti(ْپَركِْرتي  - هو الفرق بين جۤيـڤَهذا. الوعيالثانية تخلو من ) prakRti( ْپَركِْرتي  بينمابالوعيإلتصافها 

 جبلةرة ب مسيَّتكون  عندما األعمالتلك تغيير لنفس المتناهية في الدقةل يتسنى. هذا النحو

 وعينا المشوب بشوائب صفيةت وجوب على چۤيـتاـڤَـْد َچْبهمن 

الحق  يعني طاعة صفيال الوعي. عيصفاء الو

ها علوية ألنسمى ت) jIva-prakRti( ْپَركِْرتي - جۤيـڤَ،السبب لهذا. أي القدرة المادية الخامدة) jada-prakRti (ْپَركِْرتي -َجَد وبين "البينية

 افراد قدرته وعيمع الرب  إدعاء تساوي وعي ألحد، وال يجوز هيمتناالالرب وعي  ان إال .الحق المطلق من نوع وعي  وعياًتملك

لكنه وعي الرب وعي نوع وعي االحياء من . مضللة والنظرية القائلة بذلك هي نظرية ،مكماله عند مطلق مرحلة من مراحل البينية

 . متناه

افراد  و اهللايتصف. چۤيـتاـڤَـْد َچْبهفي الفصل الثالث عشر من  )Izvara( وعي إيشْـڤَـَر وبين) jIva( الفرق بين وعي جۤيـڤََ ضحيو

 ويعي األبدان،جميع يعم  وعي اهللا بينما  ببدنهامحدودوعي النفس  لكن "الوعي"  أي)kSetra-jJa ( ْجَن-كِْشـتَْرـ  بقدرته البينية

َپـَرماتْـما  ان يوضح كما.  نسيان ذلكلنا ال ينبغي. بهاو جميع النفوس في قلتهالزمم ل حدةعلى) jIva(نوية لكل جۤيـڤََ بالحركات المع

)ParamAtmA ( إيشْـڤَـَر فةصب كل فرد قلبفي حل ت "النفس العليا"أي )Izvara (تلك شاءتنفس للعمل كيف كل وجه  وت"الحاكم" أي 

النفس المتناهية في تدخل . ترتهن بجزاء ما عملت فتقرر العمل على نحو ماف، في البداية  ما العملة في الدقةالنفس المتناهي تنسى. النفس

السعادة والشقاء  النفس المتناهية في الدقةتتذوق . ثيابناكما نخلع ونرتدي   مفارقة نوع من األبدان تماماًبعد  آخر من األبداننوعاً الدقة

على تناسخها مجال في  لم عأسلفت منما  تبعة

غير  "العمل" أي) karma( كَـْرَم وبالتالي،. فعلت ان  عملهاتبعةتتمكن من تغيير وف سو ، العمل الواجبنوع، إذ تفهم عندئذ األصالة

 كَـْرَم والزمان  و)prakRti( ْپَركِْرتي  و)jIva( جۤيـڤََ  و)Izvara(إيشْـڤَـَر :  وهين البنود الخمسةمن بي ان ذكرنا ، السببلهذا. أزلي

)karma ( كَـْرَم  بينما قديمةفإن أربعة)karma (قديم غير "العمل" أي . 

 هو فراد قدرته البينيةعي او وي اهللا وعمن كل ي من هذا الوجه أالنفس المتناهية في الدقةكذا الوعي العظيم ) Izvara( إيشْـڤَـَر نا

 نشوء بالقائلة رفض النظرية چۤيـتاـڤَـْد َچْبه في يجري.  الماديالتركيب للفكرة الخاطئة القائلة بأن الوعي وليد خالفا، عليوعي 

ا يبدو الضوء من  تماماً كمالمادية،انعكاس الوعي منحرفا بغطاء الظروف قد يكون .  الماديالتركيب من عينةالوعي تحت ظروف م

 هْپَركِْرتيَن ـَمـياْدْهـياكْشِٰ:  الرب كِْرشْٰـنَٰٰيقول. على اإلطالق بالمادة ال يتأثر وعي اهللا لكن  بصبغة معينةمصبوغخالل زجاج 

)mayAdhyakSeNa prakRtiH (لكالم حول  جديرا باكان لما وإال. الظاهرة الماديةفي عندما يتجلى  الماديةبالشوائب وعيه  ال يتأثر يأ

. بالمادة الوعي المشوب منزهاً عنيكون  ان  دونالعلي ملكوت يحق ألحد الكالم عن الال. چۤيـتاـڤَـْد َچ في ْبهيفعل كما العليةالقضايا 

 نطلع. ها حالياً وعينا مشوب ب لكنغير مشوب بالمادةالرب  إذن،

 والعمل، صفيتهت بل  العملتركاألمر بهذا  يتعلق ال. سعدفور تصفية وعينا فن) Izvara(إرادة إيشْـڤَـَر مع  أعمالنا وافقتتوف س. ادةالم

 رى يقد.  إال انها أعمال غير مشوبةدية،االع ْبَهـكْتي كاألعمال أعمالتبدو  .الحق المطلقأي حب ) bhakti ( يسمى ْبَهـكْتيصفيال

. الثالثة ماديةلا جبالتال عن عليعمل  بل بالمادةغير مشوب الرب ه أو عمل عمل ان  لجهلهالبشر،ه من سوايعمل كالرب يم  ان تالجاهل

 . ب حالياًاوعينا مش ان يقتضي التنويه ذلك، مع

ال يقوى على . ةكاذباألنية ال يسمى بما وهذا ،" المادةابنانني أتوهم "باطل حالما  الوعي اليظهر. رتهن بها نكون مشوبين بالمادة نعندما

عينية ذاته وبدنه من مفهوم الفرد  تحريرهو  چۤيـتاـڤَـْد َچكشف ْبهالمراد من . من يتوهم عينية نفسه وبدنه الماديكل  فهم وضعه

 ينية الذاتع الفرد من مفهوم يتحرر ان يجب .الحق المطلق منتلقي هذا العلم من اجل نفسه في هذا الوضع وضع أْرجوَن  لكن المادي

  الماديجسمه مغايرته لتحقيق، من  من المادة االنعتاقال غنى لطالب. عالطالب ال المبدئي لالواجبهو  والجسم المادي، وهذا الروحية

:  بالنص التاليـتَـْمڤـَچْبـهاشْـرۤيَمْد   كتابفي ها تعريفيرد و"تصفية الوعي من المادة"تعني ) mukti ( موكْتيلفظة. قبل كل شيء

 يه  موكْتييأ) muktir hitvAnyathA-rUpaM svarUpeNa vyavasthitiH( هـْستْهيتْيڤَـيا ڤِْبَنـرۤوڤَْسـَپـْم  رۤو-انْـياتْهاڤهيتْموكْتيْر 

 إنهاض هذا الوعي إلى چۤيـتاـڤَـْد َچ كل تعاليم ْبهتهدف. صفي وعي في قامة لهذه الظاهرة المادية واالستالمشوبالوعي  التحرر من

قد بلغ  كان ما إذا چۤيـتاالـ تعـاليم ختام نجد كِْرشْٰـنَٰٰ يسأل أْرجوَن في لذا،. يصفال

الرب  أما. ةنيويالد جبالتالإلى التأثر بنا ننزع ، لكنحقق من القوننا ش موجود ألالوعي. صفي جوهر ومجمل الوعي الهو هذا .المطلق

 . اهللا وافراد قدرته البينية بين الفرق هو هذا. اإلطالقال يتأثر على ف

 أنا.  بصريإليه رب كل ما يمتد أنا "المشوب الوعي تعني في" أنا". أنا؟ ما إذن،.  أو الفردية"ااألن"الوعي هو .  هو هذا الوعي؟ما

األولى :  معنويتينبميزتين الوعي المادي ميزيت. تهصانعو  الماديلعالمهذا ا ة توهم كل نفس انها ربهو العالمان دورمرد . "متمتعال



 التي هي شق من النفس المتناهية في الدقةما و، متمتع والصانع هو كل من الالرب القدير لكن "متمتعأنا ال"  هيوالثانية، "صانعأنا ال"هي

 مع مجمل الجوارح تعاونكما ت مجمل اآللةتتعاون قطعة اآللة مع .  اهللاقدرةانها . المتعاونة بل صانعة وال بالمتمتعة بال،الرب القدير

 وتمد األيدي بالطعام األرجل تتحرك. تمتعة هي المالمعدة بل تمتعة وليست بالمجوارح البدن جرا هي وهلماألقدام والعيون . البدن

 يقذف كل شيء إلى لذلك،. لجهاز البدنيلغذي الم األساسي العامل جميع أعضاء البدن إرضاء للمعدة ألنها وتنشغلوتمضغ األسنان 

 ان  الطعام إلى المعدةإليصال ال بد من تعاون جميع أعضاء البدن . المعدةبإطعام البدن يتغذى بسقاية أصلها، والشجرة تتغذى. المعدة

لمملوكة،ا قدراتهبصفتنا لمرضاته  التعاون المراد مناو، تمتع والصانع هو المالرب القدير كذا،.  جيدةصحةأردنا الحفاظ على البدن في 

عليها تناول الطعام  ان توهمت لو األصابع ستفشل . تتناوله المعدة جميع أعضاء البدنالذي كما يساعد الطعام التعاون هذاسيساعدنا و

م الصلة التي تربطه.  تنعمبالتعاون إذ ،متعاونة إال افراد قدراته وما ،صنع واللذةلهو محور ا الرب القدير.  عن تقديمه إلى المعدةعوضا

العالم صانع  دور انتحال، رغم نزوعنا إلى الرب القدير إرضاء يجب كذا،.  من رضى السيدالخادم رضىو.  السيد والمسودصلة هي به

 .  الماديعالم ال صانعالرب القدير النزعة موجودة لوجودها في تلك.  والمتمتع بهالمادي

 

) karma(كَـْرَم  والزمان األزلي من الظاهرة الكونية وة وملوك المهظيم وقدراتالعالرب من  ؤلف مكامل الالكل 

 

ل الثاني 

param (َدـچُوڤينْ يأ )Govinda(، 

 هو الكامل، وكل قصور قائم إنما تحقيق للةالكام فراد القدرة البينية وسائل تامة ألتتوفر. حالما يحين أجلها دبير الكامل للكامل

نا چۤيـتاـڤَـْد َچْبهفيد ي

 شخصية الالهوت العليا. الحق المطلقهو الكامل الكل . وجودالمجمل  تشكل  معاًجميعها.  موضحة في هذا الكتابوجميعها "العمل" أي

في يوضح كما.  الكاملكلال هو.  مصدر جميع الظواهرهيقدراته مختلف  الكامل، والحق المطلق وكاملالكل ال هو شْـرۤي كِْرشْٰـنَٰٰ

 قارني .الحق المطلقنور هو أي ْبـَرْهـَمـْن ) brahmaNo hi pratiSThAham (طْهاَهـْمـْپـَرتيشُْٰو ِهي ـْبَرْهَمٰن: چۤيـتاـڤَـْد َچْبه

 حالة تحقيقو. شخصية الالهوت العلياهو نور ـَرْهـَمـْن ْب.  الشمسبأشعة) Brahma-sUtra( سـۤوتَْر - ْبَرْهَمكتابفي ْبـَرْهـَمـْن 

 في الفصابحثهوارد ال) ParamAtmA(َپـَرماتْـما   هي حالة تحقيقاذكو المطلق، كل غير مكتمل للتحقيق هوْبـَرْهـَمـْن 

 من تخطى كلي " العلياشخصية الالهوت"أي ) PuruSottama(ُوتَّـَم ـپوروٰش ان  في الفصل الخامس عشرنجدوف س. عشر

و  هشخصية الالهوت العليا. أي امتداده النافذ في الظاهرة الكونية) ParamAtmA (َپـَرماتْـما  و"نوره" أي) Brahman(ْبـَرْهـَمـْن 

: هي) Brahma-saMhitA ( َسـْمـهيتا-ْبـَرْهَم فاتحة. )sac-cid-Ananda-vigrahaH (ڤيـْچـَرَهى - َأنَنْـَد-يْدتْـشْ -َسـتْـشْ

 IzvaraH( ْمـكاَرنَٰ -  كاَرنَٰ- َسـْرڤََدهـينُْوڤچ آديْر أناديْر \ هـَرَهْچيـ ڤ- آنَنَْد -يْد تْـشْ -َسـتْـشْ ه كِْرشْٰـنَٰٰپَرَمـه هإيشْـڤَـَر

aH kRSNaH sac-cid-Ananda-vigrahaH. anAdir Adir govindaH sarva-kAraNa-kAraNam

إنما  "نوره" أي) Brahman (تحقيق ْبـَرْهـَمـْن. والهناء والخلود وهو صورة العلم علة االولىال هو.  األسبابكلكِْرشْٰـنَٰٰ هو سبب 

 -َسـتْـشْ يمثل "رة الماديةامتداده النافذ في الظاه" أي) ParamAtmA ( ان تحقيق َپـَرماتْـما حينفي "خلوده"أي ) sac (ـشْْ َستيمثل

أي الصورة الكاملة ) vigrahaH (ـراَهىْچيـ ڤيمثل كِْرشْٰـنَٰٰ فشخصية الالهوت العليا تحقيق وأما "علمه القديم"أي ) sac-cid (يْدتْـشْ

 . للعلم والخلود والهناء

 ) ١٣ -٢ -٢(جاء في .  الحكمة الـِڤـديةه ما تقطع ب حسبالعلي شخصال لكنه الشخصية معدوم الحق المطلق ان  فقراء العلميعتبر

 nityo nityAnAM cetanaz(ِشـتَناناْم تْـ ِشتَـنَْستْـيُو نيتْياناْم ـنيتْ: )KaTha UpaniSad (َـنيشَٰـدْْپ كَـطْـَهى أۤو كتابمن

cetanAnAm (خلوده وعلمه  تحقيق هو شخصه تحقيق و"أفراد قدرته البينيةجميع  هو الشخص العظيم مثله مثل العظيم الحق المطلق" يأ

 كل بد للال.  كامال، لما كان كالًسواه من أقلكان لو  الكامل من الصورة، إذ لو صح ذلك أو كلالال يخلو . كاملةال هاصوربوهناءه 

 .  قدرات وفيرةشخصية الالهوت العلياو للكل الكامل أ.  وخارجها وإال لما كان كامالخبرتناالكامل من امتالك كل شيء ضمن 

 ذاته أيضاً، إذ العناصر بحد كاملهذا العالم الظاهري الذي نعيشه ان .  بقدراته المختلفةكِْرشْٰـنَٰٰ كيف يعمل چۤيـتاـڤَـْد َچ في ْبهيوضح

 الكاملة والالزمة لحفظها وصيانتها، الموارداج إنتب، كفيلة ةالمؤجلحالة تركيبها الكثيفة  التي تشكل هذه الظاهرة المادية والعشريناألربعة 

وف سو الكامل، كل البقدرة محدد لهذه الظاهرة المادية أجل. )SAnkhya( سانْكْـْهيافلسفة لطبقا   عنها مطلق حاجة إلى شيء خارجدون

التبتهدم 

 . حكمة الـِڤـدية التام للالعلم چۤيـتاـڤَـْد َچْبه يتضمن إذن،. ن نقص العلم بالكاملعناجم قصور 

ـِْرتي تقضي  روث البقر براز حيوان و،للمثال.  بكمالها وعصمتهاالهنادكة، ويسلم وحي الحقالحكمة الـِڤـدية هي  أي ) smRti(ْسم

 يبدو وقد. صفيةروث البقر من العوامل ال ان تذكر الحكمة الـِڤـدية لكن  لمس براز حيوانعندبالتطهر باإلستحمام  "الـِڤـديةكام األح"

 الحكمة إذن،.  البقر يتضمن جميع الخواص المعقمةروث ان  وقد أثبت العلم الحديثدي،ـ ِڤحكمذلك تناقضا، إال انه من المسلمات ألنه 

 . صفوتها هو چۤيـتاـڤَـْد َچْبهكتاب  شك وريبة، وكلة ألنها فوق الـِڤـدية كامل



 الكامل العلم عليه، يتعين علينا تلقي وبناء. حواس قاصرةنتلمس األشياء بننا تتسم أبحاثنا بالقصور أل. األبحاثفوق ) Vedas(الـِڤـَدْز 

 المصدر الصحيح من العلم تلقي علينا.  العليةالسلسلة المريدية أي) paramparA( من طريق َپـَرْمـَپـرا چۤيـتاـڤَـْد َچالمنزل في ْبه

 الرب شْـرۤي كِْرشْٰـنَٰٰ يد أْرجوَن الذي تلقى العلم على مريدال.  الروحي العظيميدسال، تي تنتهي إلى الحقالالعلية  السلسلة المريدية أي

كل ما جاء في ب مناص من التسليم ال.  دون آخرچۤيـتا ـڤَـْدَچ جزء من ْبهقبول ال ينبغي.  نقضدون مه جملة وتفصيالًيصدق كال

. يةِڤـدـلصور الحكمة اأمثل هو  چۤيـتاـڤَـْد َچْبه ان  بد من التسليمال. شخصيةاتنا النظريتحميله ب ودون قول دون تچۤيـتاـڤَـْد َچْبه

هو الصانع وعلى االطالق مالك ال هو اهللا ان  للفهمالفطنةالقدر الكافي من يكون لدى اإلنسان  ان جب

حياته، وهذه الهداية غاية  تحقيق ل

 حين ويتناسل ثم إلى ظهر، إذ يزائلي العالم المادي 

 

 ْدَهْرَم -َسـناتَـَنإحياء  هو چۤيـتاـڤَـْد َچمجمل غرض ْبه.  خالدأي) sanAtana(َسـناتَـَن  هو هوت العليا

 شاغلهالكي تستعيد ) sanAtana(َسـناتَـَن داره ، لدعوتها إلى )sanAtana(  َسـناتَـَنأفراد قدرته البينيةالرب الستعادة هبط ي

تعني كالم اهللا ) apauruSeya(ـيا أپاوروشِٰة لفظ.  شخصيامن فم اهللارت كلماتها االولى ، وصدالعليةهي الحكمة الـِڤـدية الحكمة 

الوقوع  -٢.  ارتكاب األخطاءحتمية -١:  وهية بالنقائص األربعالدنيوي يتسم. األربعة بالنقائص تسمينالماهل هذا العالم  كالمخالف ب

علم كامل من كل اعطاء  ةمتسم بهذه النقائص األربعال على يستحيل. قاصرة بحواس محدود -٤. خداع الغيرنزعة  -٣. في الشبهة

 . وجه

 بدوره ْبَرْهما ، فأبلغهاْبَرْهما إلى المخلوق األول تأوحي بل على يد شخص متسم بتلك النقائص االربعةالـِڤـدية ال يجري تلقي الحكمة 

 عن العليني كامل الكمال هي احدى صفات اهللا وتع) pUrNam (پوْرنَْم. دون زيادة أو نقصان كما أوحاها اهللا إليه ومريديه، أوالدهإلى 

ي ،لكلذ. احكام الطبيعة المادية

ْبَرْهما هو ألن  "صانع الجد"أي ) prapitAmaha( ْپـَرپيتاَمَهى بصفةفي الفصل الحادي عشر الرب يخاطب . ْبَرْهمااألولي أي صانع 

 ترد.  دون ادعاء اي ملكية من نصيب على قبول ما قدَّر له اهللاالقتصارينبغي لإلنسان  إذن،. أي جد اهل الكون) pitAmaha (پيـتاَمَهى

 ملحمة كوروكْـشِٰـتَْرقرر أْرجوَن عدم االشتراك في . الرب القديرما رزقنا به سبل بذل ب حول چۤيـتاـڤَـْد َچعدة أمثلة في ْبه

)KurukSetra(  كان.  حال قتل أهلهفيبالمملكة متع بعجزه عن التالرب  أْرجوَن أخبر. يشخص هو قراره الذلك وكان. بداية االمرفي 

.  أراد إرضاء متطلباته البدنية،السبب لهذا. نسباء بدنها كانوان إخوانه وأبناء عمه واجداده ا ووالذاتالبدن مفهوم عينية  يستند إلى قراره

  تَـڤَشَنَْمتْــ ڤَىـيشٰٰكَري:  القتال طاعة للرب بقولهأْرجوَن، وفي الختام قرر ي تغيير هذا الرألمجرد چۤيـتاـڤَـْد َچلرب عن ْبه اكشف

)kariSye vacanaM tava (كلمتك سأعمل بيأ . 

لفطنةاقدرا كافيا من يملك  ان ينبغي بل لم ُيخلق اإلنسان في هذا العالم المادي لكي يكدح كالخنازير

 عن الحيوان سألُيال . للحيوان وليس نسان لإلقصودةالحكمة الـِڤـدية م. چۤيـتاـڤَـْد َچْبهفي تها  وصفوفي الحكمة الـِڤـدية،واردة 

 لمذاقه قتل حيوانا إرضاًء إذا ة الماديةطبيع أحكام الخرقيتحمل اإلنسان مسئولية  ان من المحتم لكن  من الحيواناتسواهقتل ذنب 

 وأعمال صالةاألمسار أعمال : وهي الثالثة ةالمادي جبالتل أصناف من العمل تبعا لثالثة عن وجود چۤيـتاـڤَـْد َچ في ْبهيوضح. الجامح

 وصف كل ييجر. العمىطعام  التملك وطعام واألصالة طعام: طعام ثالثة أصناف من الهناك كذا،. عمىالمسار  وأعمال التملكمسار 

ـڤَـْد َچ بتعاليم ْبهانتفعناإذا  الماديةالسماء هذه  من بلوغ المصير وراء المطافتتطهر حياتنا، ونتمكن في نهاية وف ذلك بوضوح، وس

 .  الصحيحالوجه على چۤيـتا

 شيء فكل. أي الباقية) sanAtana (السماء الروحية َسـناتَـَنهو  المصير ذلك

 عالم يوجد لكن هسوا م أعمالً مبدنا أقانون الطبيعة المادية الذي ينطبق على كل الشيء، سواء أكان  هو هذا. الزوالر ووضمصاب بالي

 يوصف كل اكم.  خالدةأي) sanAtana(  قدرة أخرى َسـناتَـَنوقوامهالذي تتوفر لدينا معلومات عنه،  الغيب وراء هذا العالم المتحول

ألننا من نوعية عالقة حميمة الرب  بتربطنا.  الخلودأي) sanAtana( َسـناتَـَن  بـالفصل الحادي عشر في هللاوا) jIva(من جۤيـڤَ 

)sanAtana(َسـناتَـَن  هي "دار الحق"أي ) sanAtana-dhAma( ْدهاَم -َسـناتَـَن  و"خالدون" أي) sanAtana(َسـناتَـَن  نحن .واحدة

شخصية الال و"الدةخ" أي

)sanAtana-dhAma (صفيتها تالممكن حاليا بشتى األعمال، ومن نونحن مشغول.  الشاغل الخالد لجميع النفوس افراد القدرة البينيةأي 

 . صفيةحياتنا التلك هي و. الرب القدير ونتبنى األعمال التي شرعها العمال الزائلة تلك اعندما نترك

 الرب القدير التي تجمع الصحبة وأما. اتهقدرأفراد  والعليةداره  والرب القديرصفة مشتركة بين هي  "الخلود" أي) sanAtana(َسـناتَـَن 

 يعلن. ؤه أبنام ألنهاالحياء شديد اللطف باهللا. يةحياة اإلنسانالتمثل كمال ف) sanAtana( َسـناتَـَن داره الروحية في أفراد قدرته البينيةو

 أنا يأ) sarva-yoniSu ahaM bIja-pradaH pitA(يتا پ هه ْبَرَد-آَهْم ْبۤيـَج … يُّـُونيٰشو -َسـْرڤَ: چۤيـتاـڤَـْد َچ كِْرشْٰـنَٰٰ في ْبهالرب

 ،لكلذ. يعلن الرب هنا انه أبوها جميعا لكن عملها تبعة المتصورة بمقتضى االحياءرة من  كثيجناس أبالطبع وجدت. جميع االحياء وأب



 أو أو يبعث خدمه المقربين ةشخصيال ضهوصور فيبالرب تجلى ي. )sanAtana( َسـناتَـَنالرب في صحبة ) sanAtana(َسـناتَـَن 

 . ين المأسورأفراد قدرتهالستعادة ) AcAryas( ْزشاْرياتْـ أو آمالزميه الشخصيين

 إلنسانا يكون قد. غيرللتاإليمان قابل لكن  على اإليمان الدين لفظة ل

 في قد جاءو. تالمو انها ال تعرف الوالدة وال  الـِڤـدية

. شخصية الالهوت العليا هو اداء الخدمة إلى فسكل ن) svarUpa( َپـرۤوْسـڤَ ان  أجاب المولى" للنفسيألصلقام ا

  نفسكل تقوم.  دون انقطاعسواهاة ما إلى شايتَنْـيا، نخلتْـ المولى في تصريح اتمعنَّ إذا

 بدوره سيدا عبيديخدم و.  السيد عبيدزيديخدم . ن من النفوس، وبذلك تسواهاخدمة  بحسب سعتها

 كما يخدم الزوج زوجة تخدم زوجها تخدم ولدها، وال هذه الظروف، نجدتحتوهكذا دواليك . فوقه وهلم جرا

سوى تبادل الخدمةف على هذا المنوال، البحث تابعنا وإذا. زوجته  يعرض بيانه على السياسينجد . سنجد 

إيمانه لهندوسي قد يغّير ا. بصلة) sanAtana-dharma( ْدَهْرَم - التعيينات إلى َسـناتَـَنهذه ال تمت لكن ها من الملل

 تدل.  من باب صلتها باهللاحياءلأل األزلي شاغلهي ال بل  ملة دينيةمطلقعلى  ال تدل )sanAtana-dharma( ْدَهْرَم - َسـناتَـَن،لكلذ

 شاْرياتْـرامانوجاَد اشْـرۤيـپالقطب الكبير  شرح. قدرات اهللا لكل األزلي شاغل، على المر كما )sanAtana-dharma( ْدَهْرَم -َسـناتَـَن

)zrIpAda RAmAnujAcArya ( لفظة َسـناتَـَن)sanAtana (ْدَهْرَم -اتَـَن عندما نتحدث عن َسـنإذن،. "دون مبدأ ودون منتهى "بأنها 

)sanAtana-dharma( ،شاْريا تْـَد رامانوجااـپـۤي شْـِرمرجعية استنادا إلى ، ودون نهايةبدايةال بد من التسليم انها دون ف)zrIpAda 

RAmAnujAcArya( . 

تد. )sanAtana-dharma( ْدَهْرَم - لفظة الدين عن َسـناتَـَنتختلف

. الشاغل المالزم للشيء علىتدل ) sanAtana-dharma( ْدَهْرَم -َسـناتَـَن لكن  غيرهاملةمؤمنا بملة ما وقد يخرج عنها ليدخل في 

 ْدَهْرَم -َسـناتَـَن. م األزلية منهأفراد القدرة شاغل يستحيل سلب كذا،.  من النارالحرارة سلب السيولة من الماء، أو ال يمكن ،للمثال

)sanAtana-dharma (استنادا إلى مرجعية   نهايةودون ال بد من التسليم انها دون بداية عليه، وبناء. ةزليفراد القدرة البينية األمالزمة أل

، إذ على االطالق ملية صبغةة ي وال نهاية له بأبداية ال  مايصطبغ ان ال يعقلو. )zrI RAmAnujAcArya(شاْريا تْـ رامانوجاشْـرۤي

 ال تعدو أكثر من ملة أخرى) sanAtana-dharma( ْدَهْرَم -َسـناتَـَن ان  فلسوف يخطئون بالظنالدينية أهل الملل وأما. بحدحده يستحيل 

 شاغل وه) sanAtana-dharma( ْدَهْرَم -َسـناتَـَن ان نخلصفلسوف  الحديث، في األمر على ضوء العلم تمعنّاإذا  لكن كسائر الملل

 . قاطبةأحياء الكون ميع جميع البشر، ال بل ج

) sanAtana-dharma( ْدَهْرَم -َسـناتَـَن  في حوليات التاريخ البشري، خالفا لـبدايةذات ) sanAtana(الملل الدينية غير َسـناتَـَن 

جاء في الحكمةالنفس، من جهة . هللالبينية قدرة ال افراد المالزمة لجميع

 ْدَهْرَم - باب مفهوم َسـناتَـَنمن. زائل بعد هالك بدنها المادي الالحياةتتابع  بل  ال تهلكباقية  بل ال تولد وال تموتنفسال ان چۤيـتاالـ

)sanAtana-dharma(، لفظة ْدَهـْرَم تدل.  الجذري لهذه اللفظة السنسكريتيةالمعنى فهم مفهوم الدين من يقتضي )dharma (ما على 

 الحيوي النحو، يقتضي التوصل إلى الجزء هذا على. دونهما  معنى للنارال مالزمة الحرارة والنور للنار، إذ اننا نستنتج. يالزم الشيء

 . قديم دينها الوهصفتها القديمة كما هو  والدائم مالزمها يللنفس أ

 َپـرۤوْپـَرْبهو عن ْسـڤََمـها تْـشايتَـنْـيا شْـرۤي لمولىامن  )sanAtana GosvAmI( ْسـواميۤۤچو َسـناتَـَن عندما استفسر

)svarUpa ( الم"أي

اء خدمضقبكل نفس مشغولة  ان إلىص بسهولة 

نسا الحيوان يخدم اإلنجد.  الحياةتذوق

واألم الصديق يخدم صديقه، 

انه ال يوجد في جامعة االحياء 

خدم المحترف سيده الممّول، ي. مة إلى المجتمع على اداء خدمه قّيقتدارهإبلقناعتهم  فينتخبه الجمهور  على الخدمةبقدرتهالجمهور إلقناعهم 

.  أحداً مستثنى من خدمة الغيرنجد ال ،وبذلك. األزليةاألزلي للنفس ويخدم الممّول العائلة، وتخدم العائلة المجتمع على اساس الشاغل 

 . االحياء جميع الدين األزلي لواداء الخدمة ه ان القولوبناء عليه، يمكننا 

عي انه هندوسي، مسلم، مسيحي، يدَّين، فالتي ظهرت في زمان ومكان محددالدينية ملة من الملل نتماءه إلى ن ا يعلن اإلنسا، ذلكمع

 أو غيربوذي

 األزلي هشاغلياً، وقد يغير المسيحي دينه وهكذا، لم يؤثر تغيير اإليمان الديني على ليصبح مسلماً وقد يغّير المسلم إيمانه ليصبح هندوس

 يمت ال، عليه وبناء. الظروف في كافة دم لسواهم أو المسلم أو المسيحي خالهندوسي. في كل الحاالت  الغيرإلىالمتمثل باداء الخدمة 

 )sanAtana-dharma( ْدَهْرَم -َسـناتَـَن ان ، حيثبصلة) sanAtana-dharma(ْرَم  ْدَه-االنتماء إلى ملة من الملل الدينية إلى َسـناتَـَن

 .  الخدمةاداءهو 



 ااناهيــْچ -ْر ْهِرتَ يـْس تايـ تاْسيـكاما

 اـتاهڤَِد -ا يـ نْانْتىيـْپـَرَپـْد

 ايـاَمْم آْستهايـ تَـْم نْتَـْم

 المالئكةن بالشهوة والمسّير يعبد. "همجبالتبمقتضى  ة المالئكةعبادأحكام ب عملون للمالئكة وييسلمون عقولهمدية  سلبت الشهوات المامن"

 التسليم، وقد جرى اللذة العظمى تعني كِْرشْٰـنَٰٰ لفظة. ديني أسم إلى نذكر اسم كِْرشْٰـنَٰٰ، فاننا ال نشير عندما.  كِْرشْٰـنَٰٰالرب القديردون 

 (تْـَر سۤوِڤـدانْـتَجاء في .  اللذةنحن نطلب. لذةينبوع ال هو لقديرالرب ابأن 

 ايــڤَْسـ ااتاهيـ نايـْپَركِْرت

( ْبْهـياساتْ َميُو -آنَـنَْد: ) VedAnta sUtraAnanda-

mayo 'bhyAsAt (تعاونت معه ودخلت إذا وتشاركه االحياء في الهناء ،  اهللاهناءفارق اليال . ناهامهناء ، وال الوعي كاهللاحياء تامة األيأ

 .في صحبته

. )VRndAvana (ڤْـِرنْـداڤَـَنداره  في بالسعادة طافحة ال هو رفع الستار عن تساليهإنمالم الموت هذا الهبوط إلى عاغرض الرب من 

 سونْـَدَرصورة شْياْم بذاته على حالها هبط كاشفاً عن ي. ل صورته

عودة لإلى ا الروحية مضطرا السماءيعود من يبلغ هذه 

 المادية، حتى وإن بلغنا السماء  في والشيخوخةوالمرضت 

: چۤيـتاـڤَـْد َچهفي ْبالرب لذلك، يقول . ثيرأعلى كواك"أي ) Brahmaloka(لُوَك  ْبـَرْهـَم

 يخلو كوكب من كواكب ال. )abrahmabhuvanaْرج‘ـْرتينو ڤَپونَْر أـنََل لُوكَـه ڤَ ْبهو-أْبـَرْهـَم

.  الفضائيةسفنالواسطة ال يتم ذلك ب لكن  آخرى األربعة للوجود القواعدل من هذه االماديالكون 

 ال. ) yAnti deva-vratA devAn pitRn yAnti پيتْرِٰاْن ِدڤـَرتا ڤْ-ڤَِديانْتي : وهذا مذكور أيضاً

 )VRndAvana (ـَنڤَنْداـِرأهالي ڤْسائر  من رعاة البقر ووخليالته مع خالنه هناء التامبالتفيض  الرب شْـرۤي كِْرشْٰـنَٰٰ كانت تسالي

 عن عبادة نَنَْدَرَج َمـها الرب كِْرشْٰـنَٰٰ أباه نهى لكن كِْرشْٰـنَٰٰسوى  )VRndAvana (ـَنڤَـِرنْدا يعرف أهالي ڤْلم. فيها ته جلوثناءا

 . لقصوى هي الرجوع إلى دارهعبادته وحده ألن غايتهم ا بل المالئكةبأن اإلنسان ليس بحاجة إلى عبادة  أراد التشديد إذَر، ـْد إنْالكالم

 : السادس من الفصل الخامس عشرالنص  الرب شْـرۤي كِْرشْٰـنَٰٰ في دار وصف يرد

 ـكَـه شَـشانْكُو نَـ پاڤَنَـ يُّـوْراِتى سۤويـ تَـْد ْبهاَسـنَـ

 ال.  هذا النص وصف السماء األزليةفييرد . " مطلقا إلى هذا العالم المادييعود ال ، وكل من يدخلهالقمرابالشمس وال داري  ال تضاء"

السماء  ان في هذا النصالرب يقول  لكن  والنجوموالقمر ونفكر فيها من باب صلتها بالشمس لسماء،حول امادي  لدينا مفهوم ان شك

(ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتي ـ  مضاءه بهارباء والنار، ألن والكهوالقمرعن الشمس غنية الروحية األزلية 

  ْدهاَم َپـَرَمـْم َمـَمتَـْد ـْرتَـنِْتىڤَيـن نَـ اـتْـڤَچ اديـ

brahmajyoti(نسعى اننا. هنور  أي 

 چُولُوَك التي تسمى الرب القديردار  فهمليس من الصعب  لكن  السابحة في الفضاءاألخرى إلى الكواكب سفروبصعوبة بالغة ال

Brahma-saMhitA ( َسـْمـهيتا-ل الخامس من ْبـَرْهَمن من الفصالثالثيالسابع والنص  في ا، ويرد وصف جميل له)( Goloka( :

Goloka (چُولُوَك كوكبه فيأزليا الرب  يقيم. ) (تَهبهۤو -كْهيالتَْمأ ىـَسـتڤَني ِاڤَ چُولُوَك goloka eva nivasaty akhilAtma-bhUtaH( ،

-sac-cid (ڤيـْچـَرَهى - آنَنَْد-يْدتْـشْ -َسـتْـشْ للكشف عن الغرضلهذا تجلى هو ي، و منه في هذا العالم الماديالتقربومع ذلك يمكن 

Anada-vigraha ( عن تخيفيغنينا "صورته الحقيقية"أي 

)zyAmsundara(ال يبرر اعتباره ذلك لكن صورة اإلنسانب هتجليبه لغبياء  يستخف األالحظ، لسوء.  التخيالتتلك أجل ثنينا عن  من 

 . في داره دور تساليه أمامنا كما توعنيكشف بقدرته عن ذاته هو  إذ بشراً،

دار  من الصادر "النور"أي ) brahmajyoti(ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتي   و وال تحصى في نور السماء الروحية البهيةتعد كواكب ال تسبح

نَـ تَـْد : حقال يقول. )anandamaya-cinmaya (ـاتْشينْـماّي- كواكب آنَـنَْدَمـيافيه تسبح) KRSNaloka(ـنَٰٰ لُوَك  كِْرشْٰالعظمى

 na tad bhAsayate sUryo na zazAGko( ْدهاَم َپـَرَمْم َمَم تَْد ىـْرتَنِْت تَـْد نيڤَاـتْڤَچ ياْد \ ـكَـه تَـ باڤَشَـشانْكُوْريُو تَـ ْبهاَسـياِت سۤو

na pAvakaH. Yad gatvA na nivartante tad dhAma paramaM mama (ال يأ 

الوالدة والمو: وهيأحوال الحياة ذاتها واجه نسوف .  الماديةالسماءإلى 

علو القمر بك وهو الكوكب الذي ي"ب الكون

l lokaH punar avartino 'rjuna(وَن 

إل النفوس الفردية من كوكب تتنقل. مادي

pitR-vratAH(ا ـَرتاه ڤْ-پيتْرِْٰن يانْتي 

 لُوَك َچـْرْسـڤَ. )yAnti deva-vratA devAn (اْن ِدڤاـَرت ڤْ-ڤَِديانْتي : حقيعلن ال. لفضائية للسفر في الفضاء اسفن إلى الحاجة

)Svargaloka ( تحتيفلك سيط وفلك وعلوي وفلك :  إلى ثالثة أفالكمرتبةالكواكب .  السماويةالقمر والشمس والكواكب العلويةهي .

بطريقة  "كواكب المالئكة"أي ) ( لُوَك السفر إلى ِدڤَ وسيلة ن عچۤيـتاـڤَـْد َچ من ْبهلعنط.  األرض إلى الفلك الوسيطتنتمي Devaloka



 الكوكب المنشود بلوغه، الكم هو عبادة للوصول المطلوب أي) yAnti deva-vratA devAn( اْن ِدڤـَرتَ ڤْ-يانْتي ِدڤَ:  هيبسيطة جداً

 . كب العلويةالكوا غيره من م القمر أم الشمس أأكانسواء 

حتى وإن بلغنا كوكب ْبـَرْهـَم لُوَك  إذ كوكب من كواكب العالم المادي، مطلق إلى الذهاب على چۤيـتاـڤَـْد َچ ال يشجعنا ْبهذلك، مع

)Brahmaloka (دة كالوالها  نفسالماديةنواجه العقبات وف سفة فضائية تستغرسفينواسطة ب

 غيره من أو) KRSNaloka( لُوَكِْرشْٰـنَٰٰ وت لن لكن والموت والمرض والشيخوخة

وهو ) Goloka VRndAvana(ـَن  يوجد. كواكب السماء الروحية

 تعاليمه والذي تشمل چۤيـتاـڤَـْد َچْبهب   دار المولى الفّياضالكوكب األصلي في

والعاِلم بها هو  راقها

فنا على ضفاف نهر و وقعند ذلك ونشهد. حة اصلها إلى أعلى وفروعها إلى اسفل

  الظلفي  حقيقة وال جوهرال توجد. عالم الروحي.  الماءسطح األشجار على ظالل تنعكس حيث

 المادي من الماء العالم يخلو. ه وجودعلىل السراب تخ.  من الظل على وجود الجوهر والحقيقةنستدللكن 

 للسعادة الفعلية موجودالحقيقيالماء  لكن والسعادة

 : التاليالخا بالنص النص علينا بلوغ العالم الروحي في الرب  يقترح

. التعييناتنركض وراء 

لتعيينات 

 المادية جبالت في قبضة النحن.  التحقيق الروحيار لهذه األبدان،مغايرون لكننا. البدن المادي إلىتنتسب 

 التعيينات تعود. تتيميةالخدمة ال بتعلق  المادية دونتتتالخدمة الب وال مناص من قطع هذا التعلق ،الثالثة

-sanAtana( ْدهاَم -ينا الرجوع إلى َسـناتَـَن إلى ونزوعنا شهوتنا ورغبتنا، والتعلقات إلى

dhAma (فتون  المغير األزلي سوى الملكوت ذاكال يدخل  عن نزعةعقالدون اإل "ملكوت اهللا" أي

 لدينالـِڤـدية حول جميع الكواكب، و

، )؟عّمر هذه المدةيومن (ق أربعين ألف سنة 

الوصول إلى كطلب من يكل  العقبات المادية تلكاجه 

نْـداڤَ ڤْـرِٰچُولُوَك يسمىكوكب عظيم بين كواكب السماء الروحية 

كتا واردة في المعلومات هذه وكل. كِْرشْٰـنَٰٰشْـرۤي 

 . الروحيةفي السماء السعادة األبدية  وبداية حياة الماديطريقة الرحيل عن العالم 

 : )٥/١( چۤيـتاـڤَـْد َچ ْبهفي  الصورة الحقيقية للعالم الماديجاء وصف

  شاكَْهـْم- أْدَهـهلَـْم  مۤو-ڤَ ُوْرْدْهـآ 

 اْميـايــڤْأ ْپـراهوْر َأشْـڤَـتَّـَهْم

 يانـا َپـْرٰنيـاْسيـي شْـَهـنْداْمستْـ

 تْيـ ڤ- ـَدِڤ  َسـ َدـ ِڤتَـْم اْسيـ

لـِڤـدية هي أو وفروعها في االسفل، والـَمـنْـتْـراتْ االعالءأصلها في " َبـنْياْن"توجد دوحة ": الرب القديرقال 

يقارن العالم المادي هنا بدو. "العاِلم بالحكمة الـِڤـدية

 الظل هذا النحو، العالم المادي هو على

يد لكن  الصحراء من الماءلو

 . الروحي في العالم 

مس عشر من الفصل الخامس

 دُوشَٰ - َچ َسنْـ-تَ يـ مُوها ج- ْرماَنيـن

 ا كْاماه- ـِرتَّڤْيـنيـا ڤيـتْـيـ ن- اتَْميـأْدْهـ

 ْرچايـَسْمـ - دوْهكَْهى -كَْهى سـو اموكْتاهيـ ڤْريـاڤـنْْدڤَْد

اننا   يعني ذلك؟وماذا. )  ( مُوَهى-َنا نيْرمسوى) padam avyayam( ـياياْم يبلغ َپـَدْم أڤْال

  تَـتْاْميـايــ أڤَْپـَدْم اهاهدْْٰمۤوَأ ـتْـشْـَهـنْتىَچ

nirmAna-moha

األن  التعيينات، تلك دمنا متعلقين ب ما بالبدن الماديمتعلقيننبقى وف سطلب احد السيادة كما يطلب آخر الثروة وغيرها، وي

اطو أول ذلك هو تحقيق و

جبالبالال يسعنا قطع تعلقنا . يمية

يستحيل عل. المادية الطبيعةالسيطرة على 

. الماديةالطبيعة  السيطرة على 

 . ك الملكوت العظيم بكل سهولةا بلوغ ذعلى، وهو القادر الرب القدير في خدمة مستقيمال المادية الزائلة، أو باللذات

 : ن من الفصل الثامنيفي النص الواحد والعشرجاء 

 ْزاوكْتَتى يـَر اـشَٰ كْـاكْتُويــڤْأ 

 يـْمـتَچ آهوه َپـَرماْم تَـْم

 ـْرتَـنِْتىڤَيـنا نَـ يـ ْپـراْپـاْميـ

  َمـَم ْدهاَم َپـَرَمـْمتَـْد

  انهااسنا قاصرة إلى درجة على أكمل وجه، فحو العالم المادي غير مكشوف ألبصارناحتى.  غائبتعني) avyakta( ـياكْتَ آڤْلفظة

 تلقي قدر كبير من العلم من الحكمة انستطيع. ا الكون في هذوجودة النجوم المكلتحول دون رؤيتنا 

 ـتَـْمڤَـَچْبـها وعلى األخص في شْـرۤيَمْد ، في الحكمة الـِڤـدية أوصاف جميع الكواكب الهامةترد.  أو عدم تصديقهاقهاتصديخيار 



avyakta( پورانَٰ (ـياكْتَ وراء السماء المادية آڤْالروحيوصف العالم رد ، حيث ي) SrImad-bhAgavatam PurANa(ينبغي. الغائب  أي 

 . لرجعة إلى هذا العالم الماديل مضطرا العظيم، إذ حالما يبلغه ال يعود الملكوت بلوغ شوقا إلىتحرق الإلنسان ل

 على الالحقتقدير صورة بدنها ان يتم ة أيضاً، إذ ال تفارق النفس بدنها إال بعد ردّب جديد مبدن 

.  توطئة للعمر الالحقسوىعمرنا الراهن  ليس. الي

الحق  كبدنبسيط الراهن على بدن روحي المركب ، فمن المحتم لمعادنا على ذلك، إذا هيئنا اآلن وبناء

 .  الفّياضالمطلق

 -٣و ) ParamAtmA-vAdI( اديڤَپـَرماتْـما  -٢ْبـَرْه -١: ثالثة إلى طلبة العالف صن، يتقدم وكما

كَْمـِشَن عالم المادي ِاعادل الي.  الروحيةالسماءي ْبـَر  في تعد وال تحصىالتسبح كواكب و ،التيم

يبلغ السماء ف) brahmajyoti(ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتي  نقله فورا إلى يتم، )Brahman( في ْبـَرْهـَمـْن فناءب ال

في  الرب القدير هيمن عليهاالتي ي) VaikuNth الذين ينشدون قرالرب القدير تيم أما. وحيةالر

 چُوڤينَْد و) Aniruddha( آنيـرودَّْهى  و)P والمتعددةاألربع نارايانَٰ ذات األيدي صورة

)Govinda (واء على ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتي يح عندما إذن،.  هناكوهالزمحيث ي)brahmajyoti (

 كواكب يدخلال  لكن  األحوالكل  فيسماء الروحيةشخصية الالهوت وأ) ParamAtmA (َپـَرماتْـما وأ

فمن المحتم الفّياض  شخصية الالهوت وأ) ParamAtmA( َپـَرماتْـما 

 : الخامس من الفصل الثامنالنص ويرد الجواب على هذا السؤال في . ؟الرب القدير قد يسأل أحد كيف نقارب ملكوت وبالتالي،

 شَ ماْم ِاڤَتْـ ىاِل كْ- أنْتَ

 ـَرْمڤَكَـِلـ ا موكْتْـڤْسَمَرْن

 ـْمڤَْبها - ْپـَريـاتي  َسـ َمـْد يـاه

الذكر هنا . يبلغه من يذكر كِْرشْٰـنَٰٰ عند لحظة الموت كل. "دون أدنى ريب في الحال، ملكوتي من يذكرني عند مفارقة بدنه، يدخل كل"

 ـْم َمـْد ْبهاڤَةكلم تدل . دخوله الملكوت الروحيالمحتمهذه الصورة، فمن  يفارق بدنه المادي ذاكرا من وكل "ذكر صورة كِْرشْٰـنَٰٰ"يعني 

)

 اهيـناستى اتَْر َسـْمـشَي تيـا

sac-cid-Ananda-vigraha( ـَرَهىْچيـيْد آنَنَْد ڤتْـشْ َسـتْـشْ هو الحي العظيم. الرب القدير ملكوتعلى )  mad-bhAvam (صورة يأ 

asat(َأَستْ  بل ) (ـَرَهىْچـي ڤنَنَْدآيْد تْـشْ َسـتْـشْ ةننا الحاليابدا تليس. والبقاء والسعادةالعلم  sac-cid-Ananda-vigraha (نقيض يأ 

cid(يْد تْـشْ تانها ليس. زائلة بل ةيباق انها غير ،) (َستْ sat (الملكوت الروحيليس لدينا أي علم عن . الجهل كاملة بل " العلمةكامل" أي 

 عوضا عن يأ) nirananda(البدن نيَرنَـنَْد  كما ان  كثيرة مجهولة لديناياءأش، حيث تبقى هذا العالم المادي كامل بعلمنفتقر حتى إلى بل 

شخصية كل من يفارق بدنه ذاكراً  لكن المادي منشأ كل الشقاء الذي نعانيه في العالم هوالبدن . بالشقاءفانه ممتلئ سعادة امتالئه بال

sac-cid-Ananda . فورا) (نَنْـَد  آيْدتْـشْ َسـتْـشْ يحصل على بدن ،الوجود فّياض الالهوت العليا

طريقة مفارقة هذا البدن والحصول على

حاللت في بدنها النفس أو تنحدر في عمرها التالي جزاء ما عمترقى . يد المالئكة

حصولنا بعد مفارقة بدننا المادي 

و) brahma-vAdI( اديڤ -ـَم

أ) brahmajyoti(ْهـَمـْجـيُّـوتي 

ة التي تحتوي  الماديكوان المادية مليارات من األالبقعة هذه ضمنتوجد و. وجودربع الأي ) ekAMzena sthito jagat (ـتَْچجْستْهيتُو 

 في معظم الوجود قائم. وجود صغير من مجمل الجزءليس هذا الخلق المادي سوى  لكن  المليارات من الكواكبماليينكل منها على 

 يطلمن. السماء الروحية

a (طَْهىكواكب ڤايكوٰناحدى ون ، فيدخلبه

radyumna (ْپـَرْدّيـوْمـَن:  األسماء

جمع عقله سيفإنه عالي  طالب الت أجلين

يدخل ال.  كِْرشْٰـنَٰٰشْـرۤي  العليا

الرب بشخصية ته الصلتنكشف له الذي  تيمالسوى  )Goloka VRndAvana (ـَنڤَـِرنْدا ڤْچُولُوَك كوكب أي) VaikuNtha (طَْهىڤايكوٰن

 بل تخيالتنا لنا رفض ما ال يتوافق مع ال ينبغي و بد من اإليمان الراسخ بذلكال. "ريبدون أدنى ":  قائالًالرب القدير يضيف. القدير

كل من  ان عندما يقولالرب  تكذيب كالمال سبيل إلى  ،لكلذ. " كل كالمكأصدقي نان": لقائلاأْرجوَن يماثل موقفنا موقف  ان المفروض

وأ) Brahman( الموت بصفة ْبـَرْهـَمـْن لحظةيذكره عند 

 . ريبأدنى  الروحية بال السماءدخوله 

 : )٨/٦( چۤيـتاـڤَـْد َچْبهفي  العظيم عند لحظة الموتكما ترد وسيلة ذكر الحي 

 ـْمڤَْبهاْسَمَرْن ي اپاْم ڤيـ اْميـ

 ـَرْمڤَكَِلـ انِْتى اَجـتىيـتْ

 ايـَكاونِْتـي تيـِاڤا تَـْم تَـْم

 تَـهيـڤْبها - ْبهاڤَ - تَـْد َسـدا



الطبيعة المادية ان  العلميتعين. "في هذا أبدا ريب ال. في الحال، يبلغ ملكوتي ذكرني وحديوهو يت عند لحظة الموت بدنه يفارق من"

 (نَٰ پوراوـٰنيشْٰڤ  كتابمن) ٦١ -٧ -٦ (فيجاء . الرب القدير احدى قدرات عرضليست سوى 

 

 إلى وصنفوها القدرات تلكحررة درسوا 

 "ةعلي"أي ) para (َپـَر  هياألولى القدرة. ڤيشْٰـٰنوSNu-zakti(شْٰـٰنو شَكْتي  هي ڤيالقدرات جميع. ثالثة

ة لهذا العالم دونيالقدرة النبقى في  ان إما. العمى بلة القدرات األخرأما. وكذا، أفراد القدرة البينية كما مر

قدرةملكوت الأو ننتقل إلى  وت لحظة المعند المادي

 كالجرائد الماديةقدرة ال التي تمأل أفكارنا بوراتقدرة القدرة المادية أو الالتفكير سواء بنألف  اننا

.  خياليةغيرسجالت تاريخية واقعية هي  اتْالـپوراٰن. )PurANas( اتْـپوراٰن

 عند الرب القدير نتمكن من ذكروف  س،اس

  من العمل من أجللناال بد . بأمر غير عمليالرب وصي عل االقتصارو وظيفتهترك بال ينصح أْرجوَن ان كْـرِٰشْٰـنَٰ 

 و) vaizya(ڤايشْٰـيا  و )kSatriya (ـتْـريـيامجتيقسم ال.  الماديالعالمالحفاظ على البدن في 

العمل ف  مزارعاًمء أكان اإلنسان عامالً، تاجراً، إدارياً أوعمل  ، وهذا التقسيم مستند إلى العمل)zUdra (ْدَرشۤو

 إلى أْرجوَنالرب  عليه، يقول وبناء. ا أو رجل دينشرينتمي إلى أ حتى وان كان قوتضروري لكسب ال

  كِْرشْٰـنَٰٰذكرلم يمارس ان . بعملهقيامه ماْم أ:  ال يقتضي ترك العمل بلاألمران 

 ،"اذكرني":  بقولهالمتمثل أمر الرب كِْرشْٰـنَٰٰ إلى أْرجوَن إذن، .الحق المطلقعين هي الرب أسماء . دون انقطاعالرب اء 

 كِْرشْٰـنَٰٰ بين مغايرة توجد ال. واحد أمر ما ه،" أسماء الرب كِْرشْٰـنَٰٰتسبيح تنقطع عن ال":  المتمثل بقولهتْـشايتَـنْـيامولى  الوأمر

ViSNu PurANa (القدرات وصف 

 : اإلجمالية للرب العظيم

 ْپـرُوكْتايـه َپـرا  شَـكْت- وـٰنشْٰيـڤ

 َپـراـيـاكْْهـيـا تَـتْها ْچ - ـتَْرشِٰكْ

 يـانْـيـاْچـَسم - كَـْرَم - يـْديـاڤأ

 من النفوس المالحكماءكبار  لكن  منحصرةغير متفرعة فردةة معليقدرات القادر  القدير يملك

 اِتىيــشْٰيـْر إـ شَكْتيتِْرتيـا

vi (الربقدرات جميعها  يأ 

ج فإنها في المادية القدرات يى أ

 . باطنة ال

منش من الغزير عدد ثمة. الروحية

 ،لكلذ. )Vedas(إلى الـِڤـَدْز ا بَّع بهال بد من تحويل مجرى تفكيرنا المشلكن  وافكارنا مشّبعة بها حالياً وغيرها،والمجالت والروايات 

 كالاالسفار الـِڤـدية كبار الحكماء عدداً كبيراً من صنف

Caitanya-caritAmRta (شَـريتاْمرِِٰٰتَتْـشايتَـنْيا  من كتاب تْـ)١٢٢ -٢٠ َمْدْهيا (فيجاء  : )

 يـاَنـْچ - كِْرشْٰـنَٰٰ ـتَـهڤَْسـي  ناهـَرِڤـۤيــْدَهى جْچ مو- ايـما

  پورانَٰ– ـَد ِڤكِْرشْٰـنَٰٰال يـا كْايـ كِْرپاىـِرِڤۤيـج

 KRSNa( ـياَس ڤْايَپـياَنڤْد الحكيم كِْرشْٰـنَٰٰ صنف.  الماديعملالبعة ّبشت وأفكارها مالرب القديرها بصلت االحياء الرهينة نست لقد

DvApayana Vyasa ( قسم الـِڤـَدْز بدء، ذي بادئ. الروحية خواطرنا إلى السماء وجيهلمجرد ت كتب الـِڤـديةال من ضخماًعددا 

( ْبهاَرتََمـها ثم دّون )( Vedas (ـاتْ راٰنـوپالـ في توسع فيها ثم إلى أربعة)MahAbhArata purANas (ـڤَـْد َچ ْبهتتضمن التي

 كتب ثم) VedAnta sUtra (تْـَر سۤوِڤـدانْـتَفي ) Vedas(الـِڤـَدْز مجمل  لخصبعد ذلك، .  الناسعامةفهمها على  تسهيلل چۤيـتا

نا  شغل أفكاريتعين علينا. المستقبليةمن أجل الهداية  ـتَـْمڤَـَچْبـهابعنوان شْـرۤيَمْد ) VedAnta-sUtra (تْـَر سۤوِڤـدانْـتَ على قهتعلي

 علينا يقتضي والمجالت وغيرها من العلوم المادية، الجرائدمطالعة ب يشغل الماديون أفكارهم كماو.  دون إنقطاعالـِڤـديةالكتب في هذه 

VyAsadeva هذا األسوعلى. ) (ڤَِد ـياَس كشفه ڤْالذيتحويل أفكارنا إلى مطالعة العلم 

 : " ريب بذلكال" :  بقولهنتيجتها الوحيدة التي يقترحها الرب ويضمن الطريقةهي  هذه. الموت

ـَْرِڤ تَْسماتْ  و  كْالـٰشـشوس

 شَتْـ أنوْسَمَر يـوْدْهـيـا ماْم

 ْر بودّْهيـ- َمنُو -ْرپيـتَ أ ّىَم

 ةبووهاعمالك م ان وحيث. عين لك بالقتال واجبك المذنفِّت وبذات الوقت. رِِٰٰٰشْٰـنَٰصورة كْْب، عليك المداومة على ذكري  أْرجوَنيالذلك، "

 . " بال ريببلغنيوف تسف، عليثابتة عقلك وفطنتك لي و

 اهيـاْسَمـشَـ اسىيـشْـيـ ِاڤاماْم

 ال يكال،.  ذكرهى

 كْـشَٰو ْبراْهـَمنَٰ : إلى أربع طبقات هيمع

سوا لكن متمايزكل طبقة 

 بصفته أديبا أو عالمالطبقات ف

mAm anusmara اثناء كِْرشْٰـنَٰٰذكر أي ) (َمَر ـنوْس

 الدعوة إلى وجوبب يوصي المولى تْـشايتَـنْـيا بذلك كما. الموتلحظة  ذكره عند عليهيستحيل وف سف، تكاليفه االجتماعية به قياماثناء

 أسمتسبيح



طوال الرب  التدرب على ذكر عليناتعين ي ،لكلذ. طلق بين المغايرة تنتفي.  المسمىعينواسمه، إذ االسم 

 . اعه وصياغة أعمال ء من طريق تسبيح أسماالنهاروالليل 

شدة يدل على فذلك ، العكس أو زوجهاغير تعشق  المثال) AcArya( اشاْريتْـاآليورد   ذلك؟مكن يكيف

 بل المنزليةعشيقها حتى اثناء قيامها بأعمالها  ء بلقابمعش عن التفكير عاشق اللك ذ مثلال ينفك. تعلقال

 چيالـيُّوالمنهج له  شرح عندماو ،ابة للتأمل

MadhusUda(، وال ثبتال ي العقل ألن ،غير محتملو عملي غيرلي  يبدو لخصته الذي الـيُّوچا نهج 

 . "ستقري

، إذن. "أكثرهم رفعةو ،الـيُّوچا في

 أْرجوَن غًبتبلي الرب يضيفكما .  بوقت واحد االكبرتيم والفائقال) jJAnI (ۤيـيانْچلـ

يقوى على وف قاتل ذاكرا كِْرشْٰـنَٰٰ، فسكن ان مقا"أي ) kSatriya (ـتْـريـياه كْـشَٰبوصفانه 

 . با هنا بوجوب التنويه يقتضي.  عند الموتذكره

الحواس في فسوف تنشغل ، الرب القديرفي ذكر ةفطنوالعقل الب بل  بالبدنمل ال نعفي الواقع، اننا

ة في  والفطنالعقل كيفية تشبيع ن عچۤيـتاـڤَـْد َچْه الحواس على حالها ظاهرأعمال تبقى. تلقائياً خدمته

 ،خدمة كِْرشْٰـنَٰٰب 

الرب  إلى ذكر لفرد اتوجِّهوف س، محققال من چۤيـتاـڤَـْد َچْبه إلى "االستماع" أي) zravaNam( ْمـنَٰـ العبادات التسع وأسهلها شَْرڤَهذه

 . عند مفارقة البدن الرب القديرجدير بصحبة بسيط  روحي الحصول على بدن من همكني مما ،القدير

 :  من  الفصل الثامن)٨ (في النصالرب ستطرد ي

الماالسم والمسمى على الصعيد 

ذكره دون انقطتسهيالً ل حياتنا

 كانت امرأة متزوجةإذا: التالي 

التفكيرزوجة عن ال تنفك ال. وقه

 وفي ذات كِْرشْٰـنَٰٰ، علينا ذكر المعشوق العظيم شْـرۤي تعين ي،النحو هذا على. بتعلقهاانها تنجز عملها بعناية أكبر كيال يشك زوجها 

اء عملنا قضنقتدر على فسوف ، اشتد حبنا هللا إذ إذا المطلوب، هو الشعور الشديد بالحب.  بكل عنايةجتماعيةاإلالوقت إنجاز واجباتنا 

كان مالزمه  كما  بـكِْرشْٰـنَٰٰالتفكير أْرجوَن على سبيل المثال، دائم كان.  علينا تنمية ذلك الشعور بالحبيقتضي لكن  بوقت واحدوذكره

 الغفي واالنقطاعلقتال  يطلب منه كِْرشْٰـنَٰٰ ترك الم. وقت واحدب من المقاتلين وكان الدائم،

 :  عليهةمستحيل هذا المنهج مزاولة بأن  من الفصل السادس)٣٣ (في النصأجابه أْرجوَن 

  اوڤاتْـشَأْرجوَن

 پرُوكْتَـه ـيـا تْـڤَْزـَچيـاْم يُّـويُّـو 

 َدَن َمْدهوسۤوساْمـّيـَن

 ييـام نَـ َپـشِْاتَـْسيـاَهـْم

 راْميـ ْستـهْميـتيـْسته اتْڤلَـتْـشَـتْـشَـنْـتْـ

na (َمْدهوسووَدَن يا: أْرجوَن قال"

 اْمـٰش أپي َسرِڤـناْميُّـوچي

 نانْـتَراتَْمـناـِتـَچ - َمـْد

 ماْم ْبَهـَجـِتى يُّـو اْنڤهاشَْرّد

 قرب صلة بيأ هوة، علييعبدني بخدمة ودية و ،عميق يمانالذي يذكرني بإ ين،چۤيالـيُّو كل بين من"

 ـتَمُو َمـتَـهّيـوكْتَ  ِمىَسـ

ا وكبر األچۤيالـيُّو دوما هو الرب القديرمن يذكر 

 ل ال يمكنه التخلي عن واجب القتال"تل

 للريةالعل ودية الالخدمةفي لتسليم التام 

 عند انشغال العقل والفطنة ،لذلك. 

 بمن نطلع.  ولكن الوعي يتبدلياً

العقل اذا انشغل .الحق المطلق ملكوت االنتقال إلى من فرديمكن الهو الذي سوف ع ي التشبوهذا. الرب القديرذكر 

 . ذكر شْـرۤي كِْرشْٰـنَٰٰب االستغراق التام يأ أيضاً چۤيـتاـڤَـْد َچسر ْبههذا هو  الفن، وهو هذا.  تلقائياخدمته بتنشغل الحواسسف

من  كان لدى اإلنسان إذا.  شأنه الروحيرفعلال يبذل مطلق جهد  لكنه إلى القمرحديث بشكل مرهق من اجل السفر ال اإلنسان جاهد قدل

شْـرۤيَمْد جاء في . تتيميةالخدمة الالتدريب هو  وهذا الرب القديرتنمية ذكر ب المدة الوجيزة تلك به توظيف ولى فاأل،ن سنةيخمسالعمر 

 : )٢٣ -٥ -٧( تَـْمـڤَـَچْبـها

هتَـنَْم ڤيـشْٰـٰنو  رـ ـۤي ْ كْ مـ ڤَْرَـنَٰ ش

 ـنَْم ِسـڤَ-پاَد  ـْمْسَمـَرنَٰ

 داْسـيـاْم ـنَْدنَـْم ڤَشَـنَـْمتْـأْر

 ـَدنَـْمِڤيـن - آتْـَم اْمـَسـكْْهـي



 َنـ يـوكْـِت- َچـويُّ - اَسيـأْبْهـ

 ناميـچا - نانْـيـا ِشـتَـساتْـ

 ـيـاْمڤْديــْم  پوروشََٰپـَرَمـْم

ول هعقلو، شخصية الالهوت العليا يف يتأمل من، )أْرجوَن (پاْرتَْهىيا "  . "يصلني حتماً بذكري دون حيدان، دوما 

من  لكن ا وهناكال ينفك العقل عن الشرود هن  ال بد ملكن،. ليست هذه الطريقة بالغة الصعوبة

 َپـَرَمْم التأمل في يتعين بذلك،. اسمهأو على ترداد  العقل دوما على صجمع على التدربالضروري 

واب ، وأبچۤيـتاـڤَـْد َچْبهمكشوفة في  هومسالكى الشخص العظ"أي ) paramam puruSam(ْم ـپوروشَٰ

 وذكرهن السماع عنه أل كِْرشْٰـنَٰٰ بالذكر، الرب يمكن ل.  وال يستثنى احد للجميعمشرعةهذا العلم 

 . خيرالمصير االمقاربة  مكنهي، عمالو وإن كان ي يلوذ بمن ان ،)PRthA(ـْرِِٰٰتْها ْپ ابن يا"

 . 

مقاربة  يستطيعورفعة الذكاء،  األمرضي 

.  قبلة حياته وقصوى غاياتهالرب القديرل من ْبَه مبدأ في السماء الروحية كل من يقبل الرب

ضالت الحياة الناشئة عن الطبيعة المتحولة للوجود چۤيـتاـڤَـْد َچْبهمن يتبنى تعاليم كل يستطيع  ، إكم

 . هتفووص چۤيـتاـڤَـْد َچ هو جوهر ْبههذا. المادي

طيلة عمره خوف من كل  اإلنسانيتحرر  سوف ويعلي أدب چۤيـتاـڤَـْد َچ ْبه، القولخالصة

 . على الوجه الصحيح چۤيـتاْد 

 . "الخوف ضروب ر بتقوم عقبةال يضيع جهد وال ا المسعى، هذ في"

 . " بإخالص بالغچۤيـتاـڤَـْد َچطالع ْبهيغفر اهللا جميع ذنوب من ي"

مشغ

. متمرسعلى يد خبيراخذها ن 

 شْـرۤي كِْرشْٰـنَٰٰ الرب القديرورة 

ألقص االتحقيقسبل . بلوغه و"يم

التقرب منكل إنسان مهما كانت درجته 

 اْنيـنْـتَيـشتْـتْهانوپاْريـاتي 

 . في متناول الجميع

 :  من الفصل التاسع)٣٣ ( و)٣٢(قول الرب متابعاً في النصين ي

 ـيـاپاشْـريـتْيـاى ڤْپاْرتَْهي  ِهماْم

 اه يـُونَـيـ-ـيـوه پاَپ  پي ْسىيـ

 ْزْدرا شۤوتَـتْها َزـيـاڤْايـشْڤْسـتْريُّـو 

 ْمـتيـَچ پي يـانْتي َپـراْم ِتى

  

 يـاپونْٰ ااه پونَـْر ْبراْهـَمٰنكْيـْم

 اْس تَـتْهاـيـشَْٰر رجْبَهـكْتا

  أسوكَْهـْم لُوكَـْمأنيـتْـيـاْم

أو  تجار ،نساء: دةضيع الوال

 ماْمڤَ ْبَهَجـْسـا يـراْپـ ْپـايـَمـْم

"لزائل الذين يخدمونني بحب وبذل في هذا العالم ا الربانيينوالملوك التيمالصالحين وو ْبراْهَمـنَٰة في الـالقول فما

 يقتال. مثل التجار أو النساء أو اهل الصناعة بلوغ اهللامكن لإلنسان حتى في المنزلة السفلية ي

ويجع تتيميةالخدمة الأو  چا يُّـوـكْتي

ال حياته ووضع حل شامل لكل مع

. فائقةإلنسان مطالعته بعناية نبغي ل

ـڤَـَچتعاليم ْبهب عملإذا   حياته الالحقة حياة روحيةوتصبحالراهن، 

ـ  ي نـاشُو ْسـت- َْرَم 

خطمن أفرد  الفيه يحمي بسيطا تقدماًل ان 

 : چۤيـتاالـتمجيد كتاب أي ) GItA-mAhAtmya( ماهاتْـْميا -چۤيـتا من )٢(جاء في النص 

كيـهِن هاْب

 اِتىيـْديـ نَـ ڤيُّـواڤايـْپـَرتْـ

 ايـْرَمْس-ْسـڤْ 

ۤيـتا

اْدَهيـَأْسـي  الـَپـْم َأپـ

ـَتُو ْبَهيـتْرا  اتْيـاِتى َمـَه

ـا يْس ـلَـ ۤيش َن  -  ايـايـْدْهـچ

 يپاپاني ِهي َسـنْتڤَ يـنا

 شَتْـي  كِْرتان-ـَم  َجنْ-ڤَ ْرپۤو

 شَتْـا يـ َپـَرْسـ- اَميـاـْپـراٰن



: )٦٦ -١٨ (چۤيـتاـڤَـْد َچْبه في ختام الرب يعلن

 : ۤـتا( ماهاتْـْميا -چۤيـتا من )٣(جاء في النص 

GItA-mAh ( چۤيـتاالـتمجيد كتاب أي : 

 هو صفوة رحيق چۤيـتاـڤَـْد َچْبه. ؟چۤيـتاڤَـْد nges (َچـنْـَچالـ يشرب مياه نهر من  كليعتق"

 . )Ganges (َچـ

 : (  ماهاتْـْميا -چۤيـتا من ٦جاء في النص 

لو   الربتيمال ضير على الفطناء وكبار الحكماء و. 

َـ

 

 . "تخف ال. وف انجيك من كل ذنوبكس. اعرض عن كل ضروب الدين واقتصر على التسليم لي"

 .سلم له، ويمحو كل ذنوبهالمأمر الرب  يتولى لذا،

GItA-mAhAtmya (چيالـ تمجيد  كتابأي

 َچـنْـَچفي مياه ستحم مرة واحدة  من يلكن  يوميا)Ganges (َچـنْـَچالـ في مياه نهر باالستحمام نفسه صفية تفرد الممكن للمن"

)Ganges (كلياً شوائب الحياة المادية جميعتزول عنه ، فسوف چۤيـتاـْد ـڤََچْبهكتاب المقدسة ل" . 

 : چۤيـتاالـ تمجيد  كتابأي) GItA-mAhAtmya(  ماهاتْـْميا -چۤيـتا من )٤(كما جاء في النص 

 ما هو جل. حكمة الـِڤـديةالسواه من كتب  مطالعةإلى  ال حاجة لإلنسان لك،، لذ الوجودفّياضالرب  كالم هو چۤيـتاـڤَـْد َچْبه"

ل دون مطالعة جميع  يحومما عصر الراهنالفي  باألعمال الدنيوية ينعمشبَّلبشر ا. منتظمةمطلوب مطالعته بحضور ذهن وبصورة 

ألنه كالم و ،)Vedas(ة الـِڤـَدْز زبد ألنه ه، وجتم على أبالغرض يفي چۤيـتاـڤَـْد َچن ْبهألذلك، إلى  حاجة ال لكن االسفار الـِڤـدية

Atmya(  ماهاتْـْميا -چۤيـتا من )٥ (جاء في النص كما. "اهللا

Ga (ـَچ بمن يشرب رحيق ْبهفكيف

 قيلو، شخصية الالهوت العليا م من فچۤيـتاـڤَـْد َچْبه صدر.  ڤيشْٰـٰنو األولىي وكالم الرب كِْرشْٰـنَٰٰ أ)MahAbhArata( ْبهاَرتََمـها

تقدير على صعيدنا، نستطيع  لكن الرب القدير توجد مغايرة بين فم وقدم ال.  اللوتسيتينه من قدميصدري) Ganges (َچـنْـَچالـنهر ان 

ـنَْچ الـ نهرمياه أكثر من اچۤيـتـڤَـْد َچْبه

GItA-mAhAtmya ( چۤيـتاالـتمجيد كتاب أي

حالبها ، واشبه ما يكون ببقرة حلوب چۤيـتاـڤَـْد َچ ْبهأي) UpaNiSads(اتْ ْدـاألوَۤۤپـنيشَٰصفوة ) GitopaNiSad(ْد ـتُوَپـنيشَٰچي الـهذا"

عجلها أْرجوَن و)Vedas(الـِڤـَدْز حليبها زبدة . كِْرشْٰـنَٰٰالرب هو راعي البقر 

 . چۤيـتاـڤَـْد َچْبهشربوا من رحيق حليب 

ْرڤَ  ايـاْجيـتْـيـْدْهْرماْن َپـر - س

 ُوَأَه

 ـْم ڤْـَرَجماْم ِاكَْم شَـَرنَٰ

يـپاِپـْبْه - ـْم تْـڤاْم َسـْرڤَ

 ـهتْـشَوـشما ي اميـشْٰـــّيمُوكْشَٰـ

 پوْمساْمشَـنَـْم تْـ موِنيـَمـل

 ىِنيـ دىِنيـ ْسـنانَـْم د- َجَل

 ْسـنانَـْم -ْمـِرتَ چۤيـتا َسـكِْرْد

  ناشَـنَْم- َمـَل - َسْمـساَر

 ـيـا كَـْرتَـڤْچۤيـتا - سو چۤيـتا

 يـْستَرايـه ڤ- شاْسـتَْر أنْـيـايـه كْيـْم

 تامو

 ْسيـا َپـْدَمـناْبَهــيـاْمڤَْسـ يـا

ْهـْسِريـنيـ ڤَپـْدماْد - ىكَْه

 ـْمڤَــْسڤََسـْر - تَْبهاَرتاْمرِٰ

يـنيـْهـْس ڤـكْتْراْد ڤ-ـٰنو   ِرتَـْمڤيـشْٰ

اڤتْــپۤيـَدكَـْم چوـنَچ - چۤيـتا 

 اِتىيـْديـ َجـنَْم نَـ ڤپونَْر

 ُوڤچا ُوَپـنيـشَٰـدُوڤَسـْر

 نَنْـَدنَـه -پاَل چو ـْدهاْچدُو

  بهُوكْتاْرـْدْهۤيـ - سو ـتَْسه ڤَپاْرتْهُو

 َهـتَْمْمِرتَـْم چۤيـتا َهـْمـْدْچدو



 

 عبدنول .أهل األرض كتاب چۤيـتاـڤَـْد َچْبه ليكن كتاب ،لذلك.  واحدشاغلواحد وإله حد وي هذا العصر إلى كتاب وا فإلنسان اطلعيت

 كْـرِٰشْٰـنَٰ كْـرِٰشْٰـنَٰ َهـِرى كْـرِٰشْٰـنََٰهـِرى : واحدة سبيحةنسبح تول. كِْرشْٰـنَٰٰ شْـرۤي القديرالرب  :ى األرض

 .  َهـِرى راَم راَم راَم َهـِرى َهـِرى َهـِرى راَم-ى 

 . الفّياضالرب  خدمة

رباً واحداً عل

ـِرى َهـِركْـرِٰشْٰـنَٰ َه 

  هو واحدبشاغلولنتكلف 

چۤيـتَـْم - پوتَْر - ۤيـكْشاْسـتَْرْم ِدڤَِاكَْم 

 ِاڤَ پوتَْر - ۤيـكْ ِدڤَُو ِدڤإكُو

 يانيـي ا نامانيـ تَـْسْز َمنْـتَْركُوِا

 ا ِسـڤايــْسڤَِدا يـ ِاكَْم تَـْسكَْرماْپـى





 : " العليةديةمري دون تصرف من خالل هذه السلسلة الچۤيـتاـڤَـْد َچْبه استالم جرى"أي 

 .  كِْرشْـَن-١

 .  ْبَرْهما-٢

 . )NArada( ناَرد -٣

 . )Vyasa( ڤـياَس -٤

 . )Madhva( َمْدْهـڤَ -٥

. )PadmanAbha( َپـْدَم ناْبَهى -٦

 . )NRhari( نِْرَهري -٧

 . )MAdhava( ماْدَهـڤَ -٨

 . )Akzobha( أكْشُوْبْهـيَّ -٩

  .)Jaya TIrtha( َجـيَّ تْۤيْرتَْهى -١٠

 . )jJanasindhu(ـياَن سينْْدهو ْچ -١١

. )Dayanidhi( َديَّانيْدهي -١٢

 . )VidyAnidhi( ڤيْديَّا نيْدهي -١٣

 . )RAjendra( راِجـنْْدَر -١٤

 . )Jayadharma( جايا ْدَهْرَم -١٥

 . )PuruSottama(  پوروشُوتَّـْم-١٦

 . )Brahmanya TIrtha( ْبَرْهَمـنْيَّ تۤيْرتَْهى -١٧

 .)Vyasa TIrtha(ڤـياَس  تيْرتَْهى  -١٨

 .)LakSmIpati( لَـكْشْمۤي َپـتي -١٩

 . )MAdhavendra PurI( ماْدَهـڤـنْْدَر پوري -٢٠

 ityAnanda) (نيتْيَّانَنَْد، آْدڤايتَ( إيشْـڤـَر پوري -٢١

شَـتْـ  المولى تْـشايتَـنْـيا-٢٢

ْسـڤـرووپ(َپ  رۤو-٢٣

ـهوناتَْهى، جۤيـْچ َر-٢٤

 . )KRSNa dAsa( كِْرشْـَن داَس -٢٥

 . )Narottama( نَروتََّم -٢٦

 . )VizvanAtha( ڤيشْـڤ ناتَْهى -٢٧

Atha(Baladeva (ـناتَْهىَچج) َبـلَِدڤ(-٢٨

 . )Bhaktivinoda( ْبَهـكْتي ڤينُوَد -٢٩

 . )Gaurakizora(وَر كيشُوَر چا -٣٠

 السلسلة المريدية
 . )٢\٤ چۤيـتاـڤَـْد َچْبه( . يدوهـيُو ڤْرشَٰ ْپـراْپـتَْم إيَمْم رجَپـرا َپـرْم ـْمڤَِا

( . Izvara PurI (N، Advaita

 . )Caitanya-caritAmRta (ريتاْمرِِٰٰتَ

،) (َ، َسـناتَـَن ، SanAtana  (SvarUpa RUpa( . 

JIva ، . )(ڤَ  RaghunAtha

Jagann( . 

BhaktisiddhAnta SarasvatI( ْبَهـكْتي سيْدهانْتَ َسـَرْسـڤـتي -٣١ .)

A. C. Bhaktivedanta SvAmI PrabhupAda(ْبَهـكْتي ڤيدانْتَ ْسوامي ْپـَرْبهوپاَد . س.  رحمته الربانية أ-٣٢ . )





 

ىكْشِٰٰـتِْْر -كْشِٰٰ - ْرَمـْدَه  

ڤَيـشاتْـ پانْٰـدَٰٰٰٰڤاشْ اماَمـكاه  

ـنْۤيـكـ ايـَجـْم َأك  

الفصل االول

 ١\١. چ.ب 

ـتَْرشِٰـكوروكْ في ميدان جيشينالمعاينة 

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

تْـشَاوڤاطَْر ـتَراشْٰرِٰـْدْه   

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

كورو  ىِرـتْْ

وتَْسـڤَـهيـويــتا َمـِڤـَس  

وْرڤَـتَ َس

 المفردات
لمسمى في المكان ا --ىشِٰٰـتِْْركْ -كورو؛ في مكان الحج --ىشِٰٰـتِْْركْ -ْدَهْرَم؛ قال الملك ْدْهرِٰتَراشْٰـطَْر --اوڤاتْـشَْدْهرِٰتَراشْٰـطَْره 

 -تْـشَ؛ الد پانْٰـدٰٰو او-اپانْٰـدََٰٰٰٰڤاه؛ )الدياو(فريقي  -اماَمكاه؛  على القتال عازم-يويوتَْسـڤَـه؛  محتشد-اـتاهَسَمـِڤ؛ كوروكْشِٰٰـتْـَر

 . يا َسـنَْۤجـيا -َسـنَْۤجـيا؛ هل فعلوا -َأكوْرڤَـتَ؛ ماذا -كيْم؛ حتماً -ِاڤَ؛ و

 التعريب



، پانْٰـدٰٰو فعل أوالدي وأوالد ماذا، كورِوكْشِٰـتَْر في مكان الحج في اإلحتشاد بعد ،َسـنَْۤجـيايا : طَْرْدْهرِٰتَرِاشْٰـ قال

 ؟ لقتالكونهم متشوقين ل

 ير
 چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ

التفس
ة  مطالعته بعناية بالغبوجوب التنويه جاء مطالعة، حيث تهو أ چۤيـتاالـ تمجيدالملخص في كتاب 

 چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـوَن لتعاليم إ كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، وشْـرۤي تيمبعون 

 إذا المقدسةوكافة الكتب  )V چۤيـتاـڤَـْد َچالذي سمع ْبَهـ

ـڤَـْد َچْبَهـ ان نسان، اإلدـڤَـْدَچ الحظ بفهم ْبَهـهحالف

 علم  هوـتاچيـڤَـْد َچْبَهـالكتب المقيتضمن كل  چۤيـتا

شْـرۤي الرب العظيم  الكامل ألنه كالم الهوتلا

مستند  تشكل، )MahAbhArata( ْبهاَرتََمـهافي Tra(ْدْهرِٰتَراشْٰـطَْر  دارت بين التيالمواضيع 

كشفه .  القديمالـِڤـدي  منذ زمن العهدللحجمقدس كوروكْ ميدانفي كشفت  جليلة التيهذه الفلسفة ال

  هذهة على شخصي اثناء جلوته الالرب القدير

. وَن 

 

 لديه أدنى رغبة تكن لم.  ذو مغزىتقصيه ان إال ،القتالى KurukSetra (ـتَْرشِٰـروكْكوفي ميدان ) PANDu(پانْٰـدٰٰو 

الـِڤـَدْز  المعركة من تأثير المكان التي تذكر 

)Vedas( أْرجوَن وأوالد پانْٰـدٰٰو كفةسيرجح مكان   من موقناًكان. المالئكة انه مكان مقدس حتى عند )PANDu (لفضيلتهم .

DhRtarASTra(ًنسب نكرا PANDu (

 أخيه بناءزاء أ ا)DhRtarASTra(ْدْهرِٰتَراشْٰـطَْر  موقف يستعلى هذا االساس، 

اقتالع األعشاب  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰرۤي  ومثلما. )PANDu(پانْٰـدٰٰو 

 ر مثل ّيـوْدهـيشْٰـطْهـيَرْدْهرِٰتَراشْ أوالدالضارة أمثال 

)YudhiSThira ( ى كْشِٰٰـتِْْر -وورعلى يد)kuru-

ksetre( ،أهميتهما عن عدا 

كَْمـطْـڤا تو پانْٰـدَٰٰڤانۤيــشْْٰدرِٰ  

ـنَيـۤودْٰـڤْ ـْز تَداَهـ  

ـَچـْميـاتْـآ شاْريـا  

 راجا ڤَـَسـنَـْم َأْبـَرڤيـتْ

d*îa Tau P aSTada ) 

لالهو اعلومكثر 

مثاان . مغرضة  أْرجفهم هو الواضح الفهمل  عن التعليقات البمنأىستيعابه 

edas( ْزالـِڤـَدجميع دراسات اإلنسان سيتخطى .  شخصياالرب القديرمن 

يجوف س. المغرضة شروح بعيداً عن الالسلسلة المريدية العلية خط من چۤيـتا 

كتاب . چۤيـتا الفريد للـ إلى ماباإلضافةدسة،   هو المستوىهذا.  ال تتضمنه

 .كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

S DhRtarA( وردت كما َسـنَْۤجـيا و

مكان  وهو) KurukSetra (ـتَْرشِٰـ

للب  . شراألرض هداية

 أْرججانب إلى شخصية الالهوت العليامغزى، لحضورمقام الشعائر " أي) dharma-ksetra(ْدَهـْرَم كْشِٰٰـتْـَر كلمة  ذات "الدينية

kuru( كوروآل والد ) (َر طْاشْٰـْدْهرِٰتَرالملك كان  DhRtarASTra (غمرة ارتيابه من مساعدهفيتقصى و، مرتابا بصدد انتصار أوالده 

PANDu واثقاً من احتشاد أوالده وأوالد أخيه كان. "؟)( وأوالد أخي پانْٰـدٰٰو أوالدي فعل ماذا": بقوله  احتمال انتصارهمعن شخصيال

عازمين عل) 

 في ميدان حرب قد تم على خوض الاإلتفاق ان مالو. المعركةأراد التيقن من مصير أوالده في  بل  العمأبناءالتوصل إلى حل سلمي بين ب

مصيرعلى  ) (ـتَْرشِٰـكوروكْ DhRtarASTra(تَراشْٰـطَْر ْدْهرِٰخشي ، فقد ) KurukSetra

تأثير الان 

( كوروكْشِٰٰـتْـَر ميدان مشاهدةعلى )  (قتدر برحمة ڤْـياَس او، ) KurukSetra( َسـنَْۤجـيا كان ( ڤْـياَسمريد)  Vyasa Vyasa Sanjaya (

DhRtarASTra(ْدْهرِٰتَراشْٰـطَْر  عليه، تقصى وبناء. داخل القصر )(ْدْهرِٰتَراشْٰـطَْر من غرفة الملك  DhRtarASTra(  الوضع عنمنه 

(كورو إلى ساللة  )( كل من الـپانْٰـدَٰٰڤَـْز ينتسب. في ميدان المعركة PANDavas (ْدْهرِٰتَراشْٰـطَْر  وأوالد)Kuru DhRtarASTra (

كانت (أوالد أخيه پانْٰـدٰٰو م ،"زالـكورو"ـإلى أوالده ب (ْدْهرِٰتَراشْٰـطَْر إشارة  لكن الواحدةالملكية 

فهمطيع المطالع . تحيزهعن شف اشارة متعمدة وتك

 الدين شْـوع في حضور أبتقتلع األعشاب الضارة من حقل كذا يتوقاألرز، 

 الحوار، ونصب األبراهذا وغيرهم من بداية )DhRtarASTra(ٰـطَْر 

ـِْر  - َمْرَهـ ْد كلمتيي داللة هههذ. الرب القدير ك و) dharma-ksetre(كْشِٰٰـتْ

 . والـِڤـديةةالتاريخي

 ٢\١. چ.ب

SaÅYa ovac 

  َسـنَْۤجـيـا اوڤاتْـشَ

AacaYaRMauPaSa(r)MYa raJaa vcNaMab]vqTa( )) 2 )) 
aa<@vaNaqk&- VYaU!& duYaaeRDaN

ْم دوْريـُوْدَه

ْم اوْپـَسـنْ



 المفردات
 -َهـْميۤودْٰـڤْ؛ لـپانْٰـدَٰٰڤَـْزا نودج --كَْمَأنۤي -پانْٰـدَٰٰڤَـْز؛ لكن -تو؛ رؤية بعد -ۤيشْٰـطْـڤاْدر؛ قال َسـنَْۤجـيا --َسـنَْۤجـياه اوڤاتْـشَ

؛ الملك -راجا؛ يدنو -ـْمياَچَپـَسنْـاو؛ المعلم - -تَدا؛ الملك دوْريُوْدَهـَن -دوْريُوْدَهـنَـه؛ تشكيل عسكري

-تَْأْبَرڤي؛ كلمات -ڤَـَسـنَـْم

 لجيش العسكريشكيل anjaya(َسـنَْۤجـيا  قال

معل، توجه إلى )PANDu(پانْٰـدٰٰو أوالد 

اوالده  ان علم تماماً وأيضاًالروحية البصيرة ماً من  منذ ضريراً)DhRtarASTra(ْدْهرِٰتَراشْٰـطَْر كان 

. صالحين منذ والدتهم كانوا الذين) PANDavas(َـْز عميان على غراره فيما يتعلق بالدين، وكان مؤمناً ب

ساحة  تشجيع   

 بتوجه

دَٰٰڤَـْز 

PA ( َن ملكاً، فقد كان عليه الذهاب الى القائد العام ) Duryodhana(إلعالمه عن الوضع الحقيقي بالرغم من كون د

التشكيل  في اخفاء الخوف الذي استولى عليه فور رؤية خفقتدبلو ان إال ، الوضع، مما ينم عن جدارته السياسيةلجدية نظراً

 ٣\١. چ.ب

نَٰ  

؛ قوة عسكرية -َسـمۤوْم؛ جليل -َمـَهـتۤيْم؛ أيها المعلمالد پانْٰـدٰٰواو --ـاْمپوتْراٰن -پانْٰـدٰٰو؛  هذا-ِاتاْم؛ أنظر -َپـشْيا

 ْدروَپـَدتلميذك الفطن ابن  الذي نظَّمه بكل حنكة (پانْٰـدٰٰو والد الجيش العظيم أل انظر إلى معلمي، يا

 ْدروٰناتْـشاْريا الكبيرْهَمـنَٰ hana( دوْريُّـوْدَهـَن أراد

)DroNAcArya( .وقع Dru ( ْدراوَپـدۤي والد

)DraupadI ( ركة المتمثلة بوالدة ابنأْرجزوجة 

 ْبراْهَمـنَٰه بوصفمع ذلك  و،جيدااالمر  AcArya(ْدروٰناتْـشاْريا قادر على قتل 

عندما ) Drupada( ـَدْدروَپابن ) DhRStadyuاالسرارفضاء كل في إ، لم يتردد اًمتسامح

في  )PANDavas(الـپانْٰـدَٰٰڤَـْز جانب  إلى )DhRانضم. مهمة تدريبه على فنون القتالإليه ُعهدت 

PaXYaETaa& Paa<@uPau} aR MahTaq& cMaUMa( ) 

شاْرياْمتْـآ؛ عندئذ

 . تكلم 

 التعريب

الت ) S( :دوْريُّـوْدَهـَن الملك رأى ان ، بعدايها الملك) Duryodhana

 : التاليةلكلمات قال له ا ومه

 التفسير
رو  مح كان ، الحظولسوء. والدته

پانْٰـدَٰٰڤإستحالة تف الـاهمهم مع 

Sanjaya(َسـنَْۤجـياأدرك.  يخشى تأثير مكان الحجكانوبناء عليه،  غر) في  القتالض سؤاله فعمل على،  عن الوضع

) Sanjaya(أخبره َسـنَْۤجـيا  لذلك،.  المقدسالمكانتأثير ب أي نوع من المساومةصلوا إلى ت لن يأوالدهبأن تحذيره  المبتئس، بالملك

 القوة العسكرية للـپانْٰـمشاهدةفور ) DroNAcArya( جيشه ْدروٰناتْـشاْريا قائدإلى ) Duryodhana(دوْريُّـوْدَهـَن ولده 

)NDavasوْريُّـوْدَهـ

ته هذه اماسي

PANDavas(پانْٰـدَٰٰڤَـْز لخصومه الـالعسكري  .)

aa<aaMaacaY

ـاْم پوتْراٰن-تاْم پانْٰـدٰٰو يـايـَپـشْ  

VYaU!a& d]uPadPau}ae<a Tav iXaZYae<a DaqMaTaa )) 3 )) 

ْمۤومـشَتْـْم ـۤيَمـَهـت ايـشاْرتْـآ  

پوتْـِر - ۤودْٰٰهاْم ْدروَپـَديـڤْـ

َمـتاـۤيـ ْدهنَّٰيــشْٰيـتَـڤَ شـ  

 المفردات
 -آتْـشاْريا؛ 

 . بالغ الفطنة --َمـتا -ْدهۤي؛ تلميذ -نَٰـّييشْٰـش؛ لك -تَـڤَ؛ ابن ْدروَپـَد --پوتِْْرنَٰ -ْدروَپـَد؛ تبمّر -هاْمڤْـيۤودْٰ

 التعريب

(، PANDu

( . )Drupada

 التفسير
Duryod (الـْبرا، جيشهقائد دبلوماسية، اإلشارة الى اخطاءبحنكته ال 

pada( ْدروَپـَد والملك ) DroNAcArya(ْدروٰناتْـشاْريا بين سابق خالف سياسي 

جبها الب استلم بمونتيجة هذا الخالف ةكبيرفدية )  Drupada( ْدروَپـَدالملك  قضىو. وَن

DroNAcArya(ْدروٰناتْـشاْريا  أدرك. )DroN ذلك)

mna(رِِٰٰشْٰـطاْديوْمـَن ْهـ العسكرية إلى ْد

Stadyumna(ْدْهـرِِٰٰشْٰـطاْديوْمـَن  



نّوه . )DroNAcArya(يا  على يد ْدروٰناتْـشاْرتعلمهقام و اآلن )KurukSetra (ـتَْرشِٰـكوروكْ ميدان

بذلك أراد كما  وبتمسك بمبادئه في القتالتيقظ ي ان على املcArya(ْدروٰناتْـشاْريا بغلطة  )Duryodhana(دوْريُّـوْدَهـَن 

 

 ٤\١. چ.ب

يوْدهـيـ ـَمْرجـۤيـْبه  

ي 

 . مقاتل عظيم --َرتْـَهـه -َمـها؛ أيضاً -تْـشَ؛ ْدروَپـَد أي-تْـشَ؛ ڤيراطَ -ڤيراطَه؛ هاَنيويوْد -نَـهّيـودّْهايو؛ القتال

 كبار قاتلونيوجد مكما منكثير  جيشهذا ال في

 . )D طَيراڤ  و)Yuyudhana (يويوْدهاَنمثل 

فقد  ،ةالعسكري) DroNAcArya( ْدروٰناتْـشاْريا RStadyumna( ْدْهـرِِٰٰشْٰـطاْديوْمـَن  كانإنو

 ان في طريق النصر، إذكبيرة عقبات على انهم ) قد ذكو يسببون المخاوفيوجد كثيرون غيره كان 

) BhIma(يعلم قوة ْبهـۤيــَم ) Duryodhana(ْريُّـوْدَهـَن وأْرج) BhIma( لكل من ْبهـۤيــَم  واحد منهم كان نداًكل

اڤاْنيــْرۤيـراَجـشْ تْـشَ ڤيـكاشـ  

ـشْ تْـشَتْ يـپوروج  

بطل في مجتمع  -ـڤَـهَچپونْـ -نَـَر؛ و -تْـشَ؛ شايبيا -ياه

 . البشر

A}a éUra MaheZvaSaa >aqMaaJauRNaSaMaa YauiDa ) 

Da*íke-Tauêeik-TaaNa" k-aiXaraJaê vqYaRvaNa( ) 

تهم العسكرية بناء على ما اقوبتنظيم 

DroNA ( تلك

 مثل هذا التساهلكما حذره بأن. المفضلينذه ي كانوا تالمالذين )PANDavas(الـپانْٰـدَٰٰڤَـْز في قتال  هتساهلاإلشارة الى وجوب عدم 

 .فضي إلى الهزيمةسوف ي

ـِشْٰــڤ سااَأتْـَر شۤورا َمـِه  

YauYauDaaNaae ivra$=ê d]uPadê MaharQa" )) 4 )) 

ماـَس - وَن

تْـشَراطَـشْ يـ ڤهانُووْديـويـ  

َرتْـَهـه - َمـهاْدروَپـَدشْ تْـشَ   

 المفردات
ف -يوْدهي؛ ند -َسماه؛ َم وأْرجـوَنـإلى ْبهۤي --أْرجـوَن -يَمـۤهْب؛ نبال قدير --اآساه - إيشو-َمـها؛  أبطال-اشۤوراه؛ هنا -َأتَْر

 -ْدروَپـَده؛ ضاً

 التعريب

BhIma( ْبهـۤيــَم ن بقتالهمعادلوي الرماة األبطال الذين  وأْرجوَن )

rupada (ْدروَپـَدو  ) )Virata

 التفسير
Dh ( قوة في وجه كبيرةال يشكل عقبة

Duryodhana(دوْريُّـوْدَهـَن رهم 

دو كان. وَن

 .اآلخرين بهما قارن لذاوأْرجوَن، و

 ٥\١. چ.ب

هـتانَيــكتِْشـتوشْ ِكْدْهرِٰشْٰــطَـ  

PauåiJaTku-iNTa>aaeJaê  NarPau(r)v" )) 5 ))  XaEBYaê

َجْبهُويـكونْت

ـڤَـهَچپونْـ - اشْ تْـشَ نَـَريـْبـيـشا  

 المفردات
؛ شديد القوة --ڤاْن -ْرياـڤۤي؛  أيضاً-تْـشَ؛ كاشـيراَج -كاشـيراَجه؛ تاَنـكيتِْش -نَهـكيتاتِْش؛ ـتوِكْدْهرِٰشْٰـطَ -ـتوهِكْدْهرِٰشْٰـطَ

شايب؛ و -تْـشَ؛ َجكونْتي ْبهُو -َجهكونْتي ْبهُو؛ پوروجـيتْ -پوروجيتْ

 التعريب



 كاشي راَج  و)Cekitana (كيتاَنـِش تْ وْدْهمثل وأبطال أشداء ن ومقاتلومعهم 

)KAzirAja(وروجيتْپ  و) Purujit(ا  و) zaibya(. 

اڤاْنيـْراوتَّـماوجا  

اَرتْهاه - ـهاَمْرڤَ ِاڤَ 

 ا

ْدراوَپـدۤي وأبناء  )Subhadra( اسوْبَهْدَر ن

)DraupadI( حربية عظاممركبات مقاتلو، وكلهم .

ِتىي مـــاْريــْچَسْمـ  

 . كل -ِتى؛ أقول -ۤيمـيـْبَرڤ؛ هم -تاْن؛ لمعلوماتك --َأْرتَْهْم -ـياْچَسْمـ؛ للجنود -ساينْياْسيا؛ 

 

YauDaaMaNYauê iv§-a aaEJaaê vqYaRvaNa( ) 

NaaYak-a MaMa SaENYaSYa Sa&j qiMa Tae )) 7 )) 

( DRStaketu (رِٰشْٰـتَـِكتو

شايْبي و ) Kuntibhoja(َج كونْتۤي ْبهُو

 ٦\١. چ.ب

كْرانْتَيـوشْ تْـشَ ڤيـَمـنْـّيـودّْها  

SaaE>ad]ae d]aEPadeYaaê SavR Wv MaharQaa" )) 6 )) 
NTa otaM

يـشْ تْـشَ ڤ

اشْ تْـشَيـ ْدراوَپـِدساوْبَهـْدرُو  

 َسـ

لمفردات
؛ شديد البأس --ڤاْن -ْرياـڤۤي؛  أيضاً-تْـشَ؛ تَّماوجا او-تَّماوجاهاو؛ ويق -ڤيكْرانْتَـه؛  أيضاً-تْـشَ؛ هاَمـنْيويوْد -هاَمـنْيوهيوْد

مقاتل على  --اَرتْهاه -َمـها؛ حتماً -ِاڤَ؛ الجميع -ىَسْرِڤ؛ و -تْـشَ؛ ۤيالد ْدراوَپـد او-اياهْدراوَپـِد؛ ابن سوْبَهْدرا -ساوْبَهْدَره

 . مركبة

 التعريب

واب القدير ) ( أوتَّماوجا القوي و ) Uttamauja( يوْدهاَمنْيو و Yudhamanyu

 

 ٧\١. چ.ب

ASMaak&- Tau iviXaía Yae TaaiàbaeDa iÜJaaetaMa ) 

ىيـشْٰــطا يـشـيـمِاكَْم تو ڤـَأْس  

aQa| TaaNb]v

تَّـَمجُويـْدَه ْدڤبُويـاْن نــت  

ايـاْسيـنْـيـاكا َمـَم سايـنـا  

ۤيتْـَهْم تاْن ْبَرڤ

 المفردات
؛ خير الـْبراْهَمـنَٰة --تَّـَماو -ْدڤيَج؛ اعلم -ْدَهنـيـبُو؛ هم -تاْن؛ من -يى؛ خارق القوة -اڤيشـيشْٰـطاه؛ لكن -تو؛ لنا -ْسماكَْمَأ

لي -َمـَم؛ أمراء -انـاياكاه

 التعريب

 .اتي العسكريةالمؤهلين لقيادة قوقادة ال خبرك عن أبرزأ ان ، اسمح ليةْبراْهَمـنَٰ الـخير يا

٨\١. چ.ب

ـشْ تْـشَـشْٰـَمـشْ تْـشَ كَْرنَٰـۤيـْبَهـڤاْن ْبـه  

اهيـَجـ - ْميـتـيـمـَپـشْ تْـشَ َسكْْرِِٰٰٰٰ  

ـشْ تْـشَكَْرنَٰيــهاما ڤَأشْـڤَـتّْ  

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



ڤَ تْـشَيـتَـتْهايـْز ـساوَمـَدتّ  

 المفردات
؛  أيضاً-تْـشَ؛ كْريَپ -كْْرَِِٰٰٰٰپـه؛  أيضاً-تْـشَ؛ كَْرنَٰ -ـهكَْرنَٰ؛  أيضاً-تْـشَ؛ الجد ْبـهـۤيـشْٰـَم -ـهـۤيـشْٰـَمهْب؛ جنـابك -ْبَهـڤاْن

 - تَـتْها؛َمَدتَّبن سُوا -ساوَمَدتـيه؛ باإلضافة إلى -تْـشَ؛ ڤيكَْرنَٰ -هڤيكَْرنَٰ؛ َأشْـڤَـتّهاما -هاماَأشْـڤَـتّْ؛ رمظفَّ --َجياه -َسمـيـتـيْم

 .  أيضاً-تْـشَ؛ حتماً -ِاڤَ؛ أيضاً

 يكَْرنَٰڤ  و)Azvatْبـهـۤيـ ، وأنت

)VikarNa(  َّوابن سوَمَدت)Somadatta( ،عاركنتصرون دائما في الم مكلكم و . 

هو ) VikarNa( يكَْرنَٰڤ. بانهم منصورون ابداًاألبطال) Duryodhana(دوْريُّـوْدَهـَن ذكر 

 ان في حين، )DroNAcArya(ن ْدروٰناتْـشاْريا شوأما أ، )Duryodhana( دوْريُّـوْدَهـَن شقيق

قبل ) KuntI( كونْتۤي أمهجهة  أْرجوَن من وهو أخف) BahlikasKarNa (ـْزلۤيكَـهو ابن ملك باْه) Bhurizrava( اڤريشَْرهۤوْب

. 

اتاهيــڤۤيـج يَأْرتِْهى تْ - َمـْد  

مستعد  --اجۤيـڤيتاه -تياكْتَ؛ من أجلي -- َأْرتِْهى-تَْم؛ َأبطال

خبير في فنون  -اڤيشاَرداه؛ معركة -َهىيودّْ؛ جميعهمااهْپـَرَهَرٰن؛ أسلحة -شَْسـتَْر؛ كثير -نانا؛  بالحياةيةتضحلل

 . القتال

 ن في فحاذقون و آخرون وأبطال

 . القتال

 على نوازمإنهم ع فوغيرهم) zalya(شالـيا  و) K أمثال َج يتعلق باآلخرينفيما

 معركةفي  جميع هؤالء سوف يقتلون خالص بأنبق اإلستب. )Duryodhana(دوْريُّـوْدَهـَن التضحية بحياتهم من أجل 

 (

 ١٠\١. چ.ب

ANYae c bhv" é QaeR TYa¢-JaqivTaa" ) 

APaYaaRá& TadSMaak 

 التعريب

thamA (هاماتّـشْڤَأ و ) KRpa (شْٰـَم (نَٰكَر  و) (كْريـَپ  و) KarNa BhISma

( Bhurizrava (اڤريشَْرْبهۤو دعوالم

 التفسير
وصفهم  المعركة، وفياالفذاذ الموجودين  

هو ابف) AzvatthamA (هاماتّـْڤَ

( كَْرنَٰ وأما )

(ْدروٰناتْـشاْريا هو زوج شقيقة )  التؤام) (تْـشاْريا ارِِٰٰٰٰپ كْْ بينما) DroNAcArya(زواجها من الملك پانْٰـدٰٰو  KRpAcArya PANDu

 ٩\١. چ.ب

  تْـشَ ْبَهـڤَـه شۤوراىيـَأنْ

NaaNaaXañPa[hr<aa" SaveR YauÖivXaarda" )) 9 )) 
Ura Mad

- تَـاكْـ

اـاهَرٰنـْپـَرَه - شَـْسـتَْر - نـانـا  

اشاَرداهيـڤ - َهىودّْيـ ىْرِڤـَس  

 المفردات
 -اشۤوراه؛ أعداد كبيرة -ْبَهـڤَـه؛ أيضاً -تْـشَ؛ غيرهم الكثير -ىَأنْي

 -ىَسْرِڤ؛ مجهَّز -

 التعريب

سلحة أنواع األل بكجوندَج موجميعهم. أجلي بحياتهم من مخاطرةمستعدون لل

 التفسير
Rtavarma( ـْرَمكْْرِِٰٰٰٰتاڤ و) Jayadratha(ياْدَرتَْهى ـ

 سآخر، كالم

( دوْريُّـوْدَهـَن أما.  األثيم) Duryodhana(دوْريُّـوْدَهـَن جانب انضمامهم إلى بسبب ) KurukSetra(كوروكْـشِٰـتَْر  Duryodhana

 .نفسه، فقد كان موقناً بالنصر بسبب قوى اصدقائه المجتمعة الى جانبه

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



ماكَْميَأَپـْر  

محمي على أتم  -يتَْمـكْشََٰٰأْبهيَر؛ د ْبـهـۤيـشْٰـَم؛لنا -َأْسماكَْم؛ ذاك -تَتْ؛ ال يقاس -َأْپـْرياْپـتَْم

 . حماية فائقة -يتَْمـكْشََٰٰأْبهيَر؛ َمـْبهۤي -َمـْبهۤي؛ كل  -ِإيَدْم ؛ لكن -تو؛ محدود -َپـْرياْپـتَْم؛ وجه

 )PANDavas(پانْٰـدَٰٰڤَـْز قوة الـ ان في حين )BhIْبـهـيالجد كوننا محميون كليا ب ال تقاس، قوتنا نإ

 التفسير
أكثر  ال تقاس بفضل حماية مسلحةالته اقومقدرة ان :  النص يجري المقارنة التقديرية ا)Duryodhana(دوْريُّـوْدَهـَن  نجد

ْبـهـۤيـشْٰـَم لنصر نظراً لوجود واثقاً من اه كان في الوقت نفسه، لكن. )BhIma(لى يد ْبهـۤيــَم ذلك عون فسوف يك 

)BhISma ( المعركةكان موقناً بحتمية .  كثيراًـَمْبـهـۤي يفوقالذي كان . 

كْشَٰٰـنْتوَريـ

يهـْبَهـڤَـ  

؛ مستوي -ايتاهعند ال -وـأياِنـٰش

؛ على التوالي -إلى -ْبـهـۤيـشْٰـَمـْم

 . اًوتمام -ْهي حتماً؛ -ِاڤَ

 .  المحددة لكماالستراتيجية النقاط ب إلى الجد هقدم دعمي ان يجبكلكم 

 

 اضقض

كذا، اشار . الجيشفوف ختراق ص. يه

 واثقاً من كان. )BhISmadeva( ْبـهـۤيـشْٰـَم ِدڤَ ى حضورالـكونصر  ان بوضوح إلى) Duryodhana(دوْريُّـوْدَهـَن 

ين لدى القائد ان رغم اقتناعهفي المعركة، الكامل  )DroNAcArya(ْدروٰناتْـشاْريا  و) BhISmadeva(ـشْٰـَم ِدڤَ دعم كل من ْبـهـۤي

ـاْپـتَـْم تَـْد َأْسـ

تَـْميــكْشَٰٰٰريـشْٰــماْبهـۤيـَبـلَـْم ْبه  

اْمـٰشِاِتـَدْم يـاْپـتَـْم تْـڤْ ِإيـَپـْر  

تَـْميـكْشَٰٰٰريـماْبهـيـَبـلَـْم ْبه  

 المفردات
من قبل الج -ْبـهـۤيـشْٰـَم؛ قوة -لَْمـَب 

قوة -َبلَْم؛ ـْزللبانْدَٰٰڤَ -ِتـٰشاْمِا؛ هؤالء

 التعريب

Sma (ۤـشْٰـَم

BhIma( ْبهـۤيــَمالمحمية من قبل  .  محدودة)

في هذا لتالية

(قوة الـپانْٰـدَٰٰڤَـْز  ان حين في ) PANDavas(ْبـهـۤيـشْٰـَم االكبر  الجدالقادة خبرة أال وهو  BhISma ( محدودة كونها محمية من قبل

(ْبهـۤيــَم يحسد ) (ْبهـۤيــَم قائد اقل خبرة وهو  BhIma( دوْريُّـوْدَهـَن كان. ) Duryodhana BhIma( ًتحتم  ان لعلمه التام انه دوما

عليه الموت،

في هإنتصار

 ١١\١. چ.ب

وـو تْـشَ َسْرِڤـٰشـاِنـٰشيـأ  

اتاهيــْم َأڤَـْستْهَچْبها - اتْـهايـ  

ْبهـِاڤاـشْٰـَمـْم ـۤيـْبـه  

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

 ِاڤَ َسـْرڤَنْتَـه 

 المفردات
تْهَأڤَـْس؛ تبعاً للترتيب --ـْمَچْبها -ياتْها؛ في كل مكان -وـَسْرِڤـٰش؛  أيضاً-تْـشَ؛  الحيويةثغور

ىَسْرِڤ؛ جميعكم -ْبَهـڤَـنْتَـه؛ تقديم الدعم -نْتوـكْشََٰٰأْبهـيَر؛ حتماً -ِاڤَ؛  الجد ْبـهـۤيـشْٰـَم

 التعريب

(شْٰـَم  لى عْـهـۤيـ وقوف بال) BhISma

 التفسير
( على قوة ْبـهـۤيـشْٰـَم ) BhISma(دوْريُّـوْدَهـَن أثنى  ان بعد Duryodhana(،حاول لذلك، . أهميةنهم أقل بان واآلخريظن  ان  خشي

على الجميعويتوجب ر الميدان، كان ِمسَع) BhISma(ْبـهـۤيـشْٰـَم  ان شدد على. هنابالبيان ، تصحيح الموقف سيدبلومابأسلوبه ال

نإلالكامل على جهة واحدة لانشغاله فالعدو قد يغتنم فرصة  السن، فينظراً لكبره   اثناء القتالحمايته من كل الجهاتعمل على ال

إلللعدو مجاالً ون  ال يفسح مواقعهماألبطال ال يترك سائر  ان الضروريمن لذلك، عل حتىالحيوية 

 يعتمد علْزرو



 عندما تضرعت إليهما ْدراوَپـدۤيتفوها بكلمة واحدة  يلمبالرغم من ذلك، إنهما ، إال )PANDavas(ـْز ـدَٰڤَپانْٰبعض المودة نحو الـ

)DraupadI (في حضور كل القادة التعري في البالط الملكيعلى أْرجوَن ناشدة العدالة فيما كانت تجبر زوجة 

َٰڤَالـ لها تضرعها من اجل. في القمار) PANDـپانْٰـ  .كانت في حالة يرثى ل

 الكبار بعد خسارة 

وبناء على ذلك الموقف، الحق المطلق avas (ْزد

تماماً 

كو

 التفسير
 سعى نحوه، األصليمن حنانه ، وبدافع )Duryodhanaفهم اعماق  الملكية) Kuru(ورو كجد ساللة استطاع 

 حفيده )BhISma(ـۤيـشْٰـَم إلى إبهاجه بنفخ صدفته عالياً

،  اآلخرالجانبيقف على na( دوْريُّـوْدَهـَن تكدرالم

موحياً إليه بأن المعركة واق

تْ  

-اموكْهاه -چو؛ وطبول َأبواق --آنَـَك -ـڤَنَٰـَپ؛ أيضاً -تْـشَ  -ْبِهـْرياه؛ اً أيض-تْـشَ؛ صدفات -اشَـنْكْهاه؛ بعدئذ -تَتَـه

 -َأْبَهـڤَـتْ؛ مدوي -تومولَه؛ وات مختلطةَأْبْهياَه؛ حتماً -ِاڤَ؛ فجأة -َسـَهسا؛ قرون -

 . أصبح

 .ن الصوت الناتج عنها ضجيجاً مدوياًالطبول ومخت أصداء قرع ارتفاع وأعقبها

SahS 13 )) 

ها ولم يشفع 

اثناء القتال  كما هي العادة اثناء المقامرات)  Duryodhana(توخى دوْريُّـوْدَهـَن  .من القائدين نبذ كل مودة 

 ١٢\١. چ.ب

ـْمشَْٰرـاْن َهيـَجـنَـا َسـنْۤيـتَْسـ  

ـْرِِٰٰدّْ -كورو   ـهتاَمـَهيـَهـه پـڤْ   

هيـتْشـايُّـونَـْديــاَدْم ڤن -ى ْمهيـْسـ  

ْهماو ْپـَرتاَپـڤاْنشَـنْـكَْهـْم َدْد  

 المفردات
ـْ -رو؛  ڤْ

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

؛  الجد-ـهپـيتاَمـَه؛ )ْبـهـۤيـشْٰـَم (آل كوروجد  --َههرِِٰٰدّْ حبور-ْمـشََٰهـْر؛ يزداد -َسنْـَجنَـياْن؛ له -تَْسـيا

 . الجسور --ڤاْن -ْپـَرتاَپ؛ نفخ -َدَدْهماو؛ صدفة -شَـنْـكَْهـْم؛ مرتفع -وتْشايها؛  يرعد-ڤينَـَديا؛ كزئير األسد --نـاَدْم -سـيْمهى

 التعريب

Kuru(ْبـهـۤيـشْٰـَم  نفخ ها،عند (كورو العظيم والجسور، جد ساللة ) BhISma( المحاربين صدفته عالياًوجد  

Duryodhana . )(دوْريُّـوْدَهـَن قلب  إلى فرحدخالً ال ماألسد،زمجزت كوالتي 

( دوْريُّـوْدَهـَن حفيدهقلب 

ْبـهبصورة غير مباشرة، وبواسطة الصدفة، اعلم .  وبقوة تناسب مركزه

Duryodha ( كْْرِِٰٰٰٰشْٰـنَٰ كان الرب القدير ألنفي هذه المعركة ال امل له بالنصر انه 

 .لن يوفر جهداً في القتالوانه محالة ال عة 

 ١٣\١. چ.ب

اشْ تْـشَيـتَـتَـه شَـنْـكْهاشْ تْـشَ ْبِهـْر  

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

اموكْهاهچو - ـڤانْـَكنَٰـَپ  

انْـتَيــَهنْايـڤاْبْهـيـَسـَهـسا  

 ْبَهـڤَـتومولُوْز َسـ شَـْبَد

 المفردات
؛قرون

أص -شَـْبَده؛ ذاك -َسه؛ رتفعت معاًا -ـنْيانْتَ

 التعريب

فجأة، وكا والقرونلف األبواق 



 ١٤\١.ب

تاويـْستْـهي َمـَهـتـ  

صدفتيهما  ويمسكان  بيضاءجيادتجرها 

 . العليتين

فة ڤيشْٰـٰنوع (و عن 

يدل على  أْرجوَن، مما إلى) Agni (ـنيْچآالنار مالك  هبة من يها فس 

 تتقدم عبرحيثما  كل الجهات، قهرعلى  المركبة تلكقدرة 

ِكىـشُوــۤيـ

اهِدڤَ  

الصدفة  -ِدڤَـَدتَّـْم؛ )هتيمحواس شْٰـنَٰ، موجَّه ؛انْشَـَجنْياالصدفة المسماة پ -شَـَجنْياْمـتْـپانْۤ

 -َمـها؛  نفخ-َدْدَهماو؛ َرْمدْٰٰسماة پاونْٰ المجدَهنَـنْۤ --َجياه -ْدَهـنَـْم؛ المسماة ِدڤَـَدتَّ

 . )َمـْبهۤي(كول كَْرما -َمـْبهۤي؛ الصدفة المرعبة --شَـنْكَْهْم

TaTa" ìeTaEhR ae iSQaTaaE ) 
MaaDav" Paa<@vê MaTau" )) 14 )) 

. چ

Y NaEYauR¢e- MahiTa SYaNd

وكِْتىيـْر يـايـْر َهـيـتَتَـه شْـِڤـتا  

Ev idVYaaE Xa«aE Pa[dD

 ىانْـَدِنيـْسـ

ڤَيـماْدَهـڤَـه پانْٰـدَٰٰڤَـشْ تْـشا  

او شَـنْكْهاو ْپـَرَدْدْهـَمـتوهيـڤْـيـد  

 المفردات
 -ماْدَهـڤَـه؛ راكب -ْستْهيتاو؛ مركبة -ىْسيانَْدِن؛ فخم -َمـَهـتـي؛ مربوط -يوكِْتى؛ خيل -َهيايه؛ باَألبيض -شْـِڤـتايه؛ بعدئذ -تَـتَه

؛ صدفات -شَـنْكْهاو؛ عليا -ديڤْـياو؛ تماًح -ِاڤَ؛  أيضاً-تْـشَ؛ )پانْٰـدٰٰو(أْرجـوَن  -پانْٰـدَٰٰڤَـه؛ )قرين أم السعد(كْْرِِٰٰٰٰشْٰـنَٰ 

 . سمع -ْپـَرَدْدْهَمتوه

 التعريب

عظيمة  مركبة يعلوان أْرجوَن وكْْرِِٰٰٰٰشْٰـنَٰالرب  كان  اآلخرالجانب وعلى

 التفسير
أشار نفخ الصدفتين ). BhISmadeva( الصدفة التي نفخها ْبـهـۤيـشْٰـَم ِدڤَ الفخ  علىبأنهما عليتان كْْرِِٰٰٰٰشْٰـنَٰ وأْرجوَن صدفتيوصفت 

 ۤيـٰشاْم اْمپوتْراٰن -ٰدونْٰا پتو ْزَجيا: )PANDavas(الـپانْٰـدَٰٰڤَـْز ف كْْرِِٰٰٰٰشْٰـنَٰ إلى جانب العليتين إلى إنقطاع امل إنتصار الجانب اآلخر لوقو

ال أبناء پانْٰـدٰٰو النصر دائماً حليف امث ان ي أ)jayas tu pANDu-putrANAm yeSam pakSe janArdanaH (كْشِٰٰ َجناْرَدنَـهـَپ

LakSmI (ـمۤيلَـكْشْٰ أم السعد تحضر ،الرب القدير يحضر وحيثما حينما. معلى صلة به كْْرِِٰٰٰٰشْٰـنَٰ الرب القديرألن ) ( PANDu ( ألنها ال

دوالان النصر كلذلك، . دون قرينهاتبقى وحدها  َن بإنتظار س صدالعلي الصوت بداللة أْرج . )الرب كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ الصادر 

، كانتالصديقانيجلالمركبة الحربية التي كان ،  على ذلكعالوة

 .الثالثةاألفالك 

 ١٥\١. چ.ب

اْم ْهرِِِٰٰٰٰٰشيــشََجـنْپانْۤ  

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

يـَجـَدتَّـْم ْدَهـنَـنْۤ

شَـنْـكْـَهـْم - َمـهادَْٰٰرْم َدْدْهماو پاونْٰ  

َدَره كَْرما ڤْـرِِِٰٰٰٰكُو-ـَم ـۤيـْبه  

 المفردات
كْْرِِٰٰٰ (شَـْهرِِِٰٰٰٰٰشـۤيـِك --إيشَـه -ْهرِِِٰٰٰٰٰشـيَك 

الصدفةأْرج( َيا

األ --َدَره او-ڤْـريَك؛ القائم بأعمال خارقة --

 -پاونْدَْٰٰرْم؛ )ـوَن، غانم الثروة

 التعريب



 أما ،)Devadatta (تََّدـڤَِد أْرجوَن صدفته ونفخ )P شََجنْياـتْـپانْۤ كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ صدفته المسماة الرب نفخثم 

ء هي حيااال. ألنه مالك كل الحواس على اإلطالق) HRSIkْهرِِِٰٰٰٰٰشـۤية لفظ كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ في هذا النص بالرب القديرشار إلى ي

 الرب القدير بنسبة تسليمها له لكن حسهافي قلوبها فإنه يوجه جميع االحياء  يصاحب القدير

كْـشِٰـتَْر في هنا الرب القديريوجه . الصفيمه  تيحسيتولى شخصياً   )KurukSetra(، شخصياً، ألْرجوَن العلية الحواس 

ياشـو األم 

 اسم يدل كذا،.  صديقه أْرجوَنحوذيعلى لعبه دور ) ـرت

) HRSIkeza(ْهرِِِٰٰٰٰٰشـۤيـِكـشَ 

روة التي كان يحتاجها اخوه أْرجوَن في هذا النخاطب ي 

 كميات هائلة من الطعام التهاملإلنفاق على مراسم التفدالملك 

جانب خها االبطال على  على القيقدرتهإضافة إلى 

الجانب اآلخر من يخلو  ANDavas(الـپانْٰـدَٰٰڤَـْز 

هذه كانت و - مقدرة لهم في المعركة الهزيمةت الموجمثل هذا الشعور الحماسي ومن حضور 

 .داللة أصوات الصدفات

پوشْٰــَپـكاويـَمـٰن - شَٰـهُوْچ

ANaNTaivJaYa uiDaiïr" ) 
Naku-l/" Sahdevê SaugaaezMai<aPauZPak-aE )) 16 )) 
k-aXYaê ParMaeZvaS <@q c MaharQa" ) 

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

)AJcajanya

PauNDram( َمْبهـۤيـ (ْمَردْٰپاونْٰ المرعبة صدفته فقد نفخ  وذو المآثر الخارقة، األكول) . ) BhIma

 التفسير
eza(ِكـشَ ـ

جميع  ان يّدعون فحياءاألحواس عن توضيح وجود  أتباع وحدة الوجود المطلقة يعجز. حواسهم من حواسه، وبالتالي. شقوقه أيضاً

 ان الرب بما. االحياء مجردة عن الحس

ميدان كورو

 َمـْدهوسـوَۤۤدَن اسم يدل.  على أفعالهالرب القدير أسماء تدل. )HRSIkeza( الخاصة لصفة ْهرِِِٰٰٰٰٰشـۤيـِكـشَ الداللةوهذه هي 

( ـَدينْڤ اسم چويدلكما ) ( Govinda (و قتله الجني َمْدهعلى)  Madhu MadhusUdana (ڤاسوِدڤََ  اسم يدل. والحواسلذة البقر  انه على

( نَـنَْدَن -ِدڤََـكۤي اسم يدل. )( VAsudeva ( ابن ڤَـسوِدڤََ دوربعلى جلوته )DevakI-nandana Vasudeva ( ِدڤََـكۤيقبولهعلى  

YazodA-nandana( نَـنَْدَن -ياشودا اسم يدل.  أمهدورب) ( DevakI (ُدا  طفولته علىألعابعلى إنعامه ب)YazodA ( في قرية

َْهىَپ اسم يدل. )VRndavana (ڤْْـرِٰنْـداڤَـَن P ساَرت-ْ artha-sArathi(ْهي 

يدان كوروكْـي م  . )KurukSetra(شِٰـتَْر  فأْرجوَنعلى توجيهه حواس 

في البحث عن الثه األكبر ا أخساعدنه أل) DhanaNjaya(َجـيا ص بصفة َدَهـنَنْٰ

VRkodara( ـرِِِٰٰٰٰكۤوَدَر ڤكنى ي)(ْبهـۤيــَم  كذا،. ية BhIma (ه على لقدرت

جميع الصدفات التي نف إذن،. ) ( مثل قتل الجني هْيـٰديْمَببأعمال هرقليةام  Hidimba

P(، ي حين كان، فمصدر تشجيع لجنودهمكْـرِٰشْٰـنَٰ، كانت  الرب القديرصدفة ب ابتداء

لذلك، كان. كْـرِٰشْٰـنَٰ وأم السعد العظيم ِّه

 ١٨-١٦\١. چ.ب

& raJaa ku-NTaqPau}aae Ya

a" iXa%
Da*íÛuManae ivra$=ê SaaTYaik-êaParaiJaTa" )) 17 )) 

d]uPadae d]aEPadeYaaê SavRXa" Pa*iQavqPaTae ) 

راجاَأنَـنْت اْم يـَجـيـَـڤ 

هّيـوْدهـيشْٰـطْهـيَر پوتْرُو - ۤيكونْت  

 نَـكولَه َسَهـِدڤَـشْ تْـشَ

 سو

 

ـِشْٰــڤْيـكاشْٰـ هـآْس - اشْ تْـشَ ْپـَرِم  

َرتَْهه - َمـهاتْـشَ  ۤيـدٰٰكْـَهنْٰيـشـ  

شْ تْـشَـراطَيـ ڤوْمـنُويـْدْهرِٰشْٰـطَـْد  

تَـهيـشْ شاَپـراجـيـاكـيـساتْ  



 

اشْ تْـشَيـ ْدراوَپـدْدروَپـدُو  

َپـِتى - ۤيڤيـْرڤَـشَه ْپـرِِِٰٰٰٰتْهــَس  

باهوه - َمـهاساوْبَهـْدَرشْ تْـشَ   

رِِِٰٰٰٰتَْهـْكشَـنْـكْه  

؛  ّيـوْدهـيشْٰـطْهـيَر-ـنالصدفة َأنَ --ڤيَجياْم -َأنَـنْتَ

؛  وَمـنـيپِوشْٰـَپـَكشََٰسَهِد -َسَهِدڤَـه؛ نَكوَل -نَكولَه

 -َمـها؛ أيضاًڤا(ملك كاشي  -كاشْياه

األمير (ڤيراطَ  -ڤيراطَه القادر على  --َرتَْهه

؛  أيضاً-تْـشَ ؛ )رِِٰٰٰشْٰـنَٰأ عنده الـپانْٰـدََٰٰٰٰڤَ الذي لج

ِياهْدروَپـَده؛ من لم يهلكوا في السابق -َأَپـراجـيتَه ؛  أيضاً-ـشَتْ؛ الد ْدراوَپـدۤي او-اا

مدجج  --باهوه -َمـها؛  أيضاً-تْـشَ؛ )ـيَمـنْيـوال --َپـِتى -ْپـرِِِٰٰٰٰتْهـيـڤۤي؛ الجميع -ـشَهَسـْرڤَ

   -شَـنْكْهاْن؛ بالسالح

، )Ananta-vijaya (يَجـيا ڤ-أنَنْتَصدفته  )KuntI(ونْتۤي ابن )YudhiSThira (ّيـوْدهـيشْٰـطْهـيَر الملك ونفخ

 يپوْسـَپـَكمٰن و )SughoSa( شَٰچوسو َس و )Nakula( نيكوَلفي حين نفخ 

)MaNipuSpaka( دۤييكَْهـنْٰش العظيم والمحارب  النبال لككذ. على التوالي )zikhaNdi( و 

 روَپـَداطَٰـ

ن وج

 التفسير
پانْٰـدٰٰو أوالد  إلى خداع هادفةالسياسته الحمقاء  ان  لباقة،arASTra(ْدْهرِٰتَراشْٰـطَْر الملك ) Sanjaya(َسـنَْۤجـيا اعلم 

 باألحفاد مثل أْبهيَمـنْيو وانتهاء) BhISma(ْبـهـۤيـشْٰـَم الكبير جد 

لخطط ابنائه  )DhRtarASTra(ْدْهرِٰتَراشْٰـطَْر الملك تشجيع 

بأ الكارثة هذهالهادفة لإلستيالء على العرش دون حق كان سبب 

رِِِٰٰٰٰتَْهـْك ْپـْپـاْن َدْدْهموه 

 المفردات
يوْدهـيشْٰـطْهـيْره؛ ابن كونْتۤي --پوتَْره -كونْتۤي؛ الملك -راجا؛ ْتَـڤيَجيا

ـهوْچالصدفتين شو --ـيپِوشْٰـَپـكاوَمـٰن -شَـهُوْچسو؛  أيضاً-تْـشَ؛ ڤَ

 -تْـشَ؛ دٰٰيـشيكَْهنْٰ -دٰٰيـشيكَْهنْٰ؛ النبال الكبير -آَسه --ويٰشإ -َمَپـَر؛ و -تْـشَ؛ )اسيران

؛)ابن الملك ْدروَپـَد(ْدْهرِٰشْٰـطَْديوْمَن  -ْدْهرِٰشْٰـطَْديوْمنَه؛ مبارزة ألف رجل في وقت واحد

الرب كْْهاَن حوذي يويوْد(ساتْياكي  -ساتْياكيه؛  أيضاً-تْـشَ؛ ) تخفيهم في الغابةاثناء

وَپـدْدروپ - ر

َأْبه(ابن سوْبَهْدرا  -ساوْبَهْدَره؛ ملك

د؛ َـَد، ملك الپانْتْشاَل

حدة --ْپـرِِِٰٰٰٰتَْهـْك ْپـرِِِٰٰٰٰتَْهـْك؛ نفخ -َدْدْهموه؛ صدفات . كل على

 ريبالتع

ك 

صدفتيهما ) Sahadeva( َهـِدڤَ

kAzI(  (شيكاالكبير ملك 

( كيياساتْ   )Virata( و يراتَڤ و ) Satyaki(ـْديوْمَن رِٰشْْهـْد DhRStadyumna( ْد لذي ال ُيقهر، و

( سوْبَهْدرا مثل أبناء الملك،، أيها آخرونو )( SubhadrA (َپـدّيْدراووأبناء  ) DraupadI Drupada( المدج

 .  نفخوا صدفاتهم على التواليبالسالح،

DhRt( بكل

)PANDu (كورو ساللة ان ئل بوضوح تام إلىتشير كل الدال.  العواقب عرش المملكة كانت سياسة غير محمودةعلى ولده نصبو 

)Kuru ( بالابتداء  الضارية، حربفي هذه البرمتها سوف تهلك

. ي الميدان(

 .كملها

Abhimanyu (فالمحتشدينملوك األرض هذا يشمل جميع و 

 ١٩\١. چ.ب

ـاْمراشْٰــطْراٰنـ ْدهاْرتَُوـٰشـهُوْچَسـ   

اتْيـاداَريـڤْـي انـيـْهرَِِِٰٰٰٰد  

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

ڤَيـْم تْـشاۤيـڤيـنَـْبَهـشْ تْـشَ ْپـرِِِٰٰٰٰتْهـ  

اْنيـانونـاَديـ ْبْهتومولُو  



 المفردات
 -نَـْبَهه؛ تقطعت -تْترداد -ـهشَٰـهُوْچ؛ ذاك -َسه

 . يرتفع -ْپـ؛  أيضاً-تْـشَ؛ السماء

 ابناء، مضعضعة قلوب األرض وسماءدوي وارتفع

 . )DhRtarASTra(ْدْهرِٰتَراشْٰـطَْر 

يكن لذلك من اثر لم على التوالي، ، صدفاتهم )Duryodhanaدواآلخرين على جانب و) BhISma( نفخ ْبـهـۤيـشْٰـَم عندما

 من ت هلعاً

 لقدير

 .ثالعظيم شيئاً حتى في وسط الرب بذ يستعالم ىال يخش. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

ْدْهـڤَـَجهْدهاْرتَـراشْٰ  

پاِتىْپـَرڤْ  

هْدَه  

على  --ْدْهـڤَـَجه -كَپـي؛ الد ْدْهرِٰتَراشْٰـطَْر او--ْدرِٰشْٰـطْـڤا؛ مستوي -ڤْـياڤَـْستْهيتاْن؛ عندئذ -َهـَأتْ

 -پانْٰـدَٰٰڤَـه؛ بعد رفع -ْدياْميااو؛ قوس -ْدَهنوه؛ سهامه؛  على وشك البدء-ىْپـَرڤْـرِِِٰٰٰٰتّ؛ رايته رسم َهنوماْن

 --َپـِتى -َمـْهۤي؛ قال -آَهى؛ هؤالء -ِإيَدْم؛ كلماتالربإلى  -شَْمـِكْهرِِِٰٰٰٰٰشـي؛ )أْرجـوَن(الد پانْٰـدٰٰو او

 . أيها الملك

 

  .اتالكلمهذه  ب)كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ(شَ 

PAND ( نوماْن ـصورة َه ان كما. شخصياًيوجههم  كْْرِٰشْٰـنَٰ الرب القديرالذين كان)Hanuman (

في ) RAma(راَم مع الرب اشترك ) Hanuman(نوماْن ـَهن  عالمة أخرى من عالمات ال

 )Hanuman(نوماْن ـَه و) RAma(راَم  من كلكان . )RAmالانتهت بإنتصار  والتي ،)RAvaNa ( راڤَـَنالغولحربه ضد 

AQa VYaviSQaTaaNd aTaRraí\aNk-iPaßJa" ) 

ڤْـياداَريا؛ أفئدة -ْهرَِِِٰٰٰٰديـانـي؛  ْدْهرِٰتَراشْٰـطَْربناءأ -راشْٰـطْرانـاْمـْدهاْرتَ؛ 

َأْبْهيانونـاَدياْن؛ راعد -تومولَه؛ حتماً -ِاڤَ؛  أيضاً-تْـشَ؛ األرضسطح  -ْمـرِِِٰٰٰٰتْهيـڤۤي

 التعريب

أرجاء انهارجة هزت ال    هذه الصدفات المختلفة، لد

 التفسير
(ـَن ْريُّـوْدَه

(ْدْهرِٰتَراشْٰـطَْر نياط قلوب ابناء  ان في حين تشير الوقائع إلى ،) DhRtarASTra(الـپانْٰـدَٰٰڤَـْز على  PANDavas(قد تقطع 

الرب اوثقتهم ب) PANDavas( ذلك هو الـپانْٰـدَٰٰڤَـْز عومرج. )PANDavas(الـپانْٰـدَٰٰڤَـْز التي نفخها القادة  صدفاتأصوات ال

كوار الأعظم

 ٢٠\١. چ.ب

تاْن ْدرِٰشْٰــطْـڤايـاڤَـْستْهيـ ڤْـىَأتْه  

Pa[v*tae XañSaMPaaTae DaNauåÛMYa Paa<@v" ) 
ôzqke-Xa& Tada vaKYaiMadMaah MahqPaTae )) 20 )) 

*îa Da

 -ي ــطْراْن كَپـ

َس -  شَـْسـتَْرىتّ ْمــرِِِٰٰٰٰ

ا پانْٰـدَٰٰڤَـيـاْميــنوْر اوْد

اْميـشَـْم تَدا ڤاكْـيـِكْهرِِِٰٰٰٰٰشـ  

ىَپـِت - ۤي َمـْهىَدْم آهيـِإ  

 المفردات
اْن 

يطلق  --َسْمـپاِتى -شَـْستَْر

ْدهاْرتَـراشْٰـطْر؛ ينظر

ڤاكْيا؛ عندئذ -تَدا؛ رِِٰٰٰشْٰـنَٰ  -ْم كْْ

 التعريب

Hanuman(پانْٰـدٰٰو كان أْرجوَن ابن في هذا الوقت  الملك،أيها  (نوماْنـَه راية المعتلي مركبته ورافع ) PANDu(،

تكلم إلى حين . . . )DhRtarASTra(ْدْهرِٰتَراشْٰـطَْر  ابناء باتجاه  ناظراًسهامهإلطالق مستعداً يأخذ قوسه 

ْهرِِِٰٰٰٰٰشـۤيـِكـ

 التفسير
وهنت نتيجة التنظيم غير  قد )DhRtarASTra(ْدْهرِٰتَراشْٰـطَْر  عزائم ابناء ان بتداء ونفهم من هذا النص المعركة على وشك االكانت

avas (پانْٰـدَٰڤَـْزالمتوقع لقوات الـ

 اإذنصر، 

a(رب راَم 

 كانتأْرجوَنالمرسومة على راية 



 خادمه يالزمه) RAma( راَمما يحضر الرب ثعينه، وحي) RAma( هو راَم كْْرِٰشْٰـنَٰ الرب. لنصرتهْرجوَن أمركبة في  اآلنن احاضر

أي مبرر للخوف من  أْرجوَن لم يكن اماملذلك، . )SItA( سۤيـتا قدرته الباطنة أم السعدباإلضافة إلى ) Hanuman(نوماْن ـ َهالقديم

كانت المشورة الصالحة متوفرة ألْرجوَن فيما  كذا،. إلى جانبهشخصياً واقفاً كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ شْـرّي س  مالك الحواكان. اعدائه مهما بلغت قوتهم

 .يختص بحتمية النصر

 ٢٢-٢١\١. چ.ب

اوڤاتْـشَأْرجـوَن   

ىيـْهْر َمْدُويـْر اوْبَهـُويـِسـنَـ  

تْشْـّيـِمى  ايــَهْم ْستْهاَپـ وتََرتْ  

  َهـْمىشِٰٰاڤَـْد إتايـ

ىاِميـَسموْد - ْن َرَنيـَأْسم  

؛ أنا -َأَهـْم؛ ربما يبدو -

؛ يجب القتال -َهـڤْـياْمـودّْيُّ؛  معاً-َسَهى؛  على يدي-م -كايه؛ حتشدم -َأڤَـْستْهيتاْن؛  بالقتالراغب -- كاماْن-ْدهويُو

 وهذا بتيمهفه غير محصور لعب الرب كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ بدافع 

. هذه الصفةفقد وصف بد، بذي العزممعنى وصفه هنا 

.  اإلطالقعلى) HRSIkezم يقلل اللعبه دور الحوذي 

 فرصة كل مولى واغتنام الوت مولىالالتي تربط  ةصلال

 الجميع ألمره وال يخضع. ر. هتيمالداء بعض الخدمة إلى 

 .  الفائق على اإلطالقعندما اكبر علية لذة يستمد هلكنيفوقه أحد ليأمره 

الحضور  كان مجبرا على لكنه الصفي التيمما يليق بكن لديه مطلق ت للرب ولم صفيا تيما أْرجوَنكان 

محتشدين رؤية الأْرجوَن متلهفاً للذلك، كان . السلمية ryodhana( دوْريُّـوْدَهـَن عنادإلى الميدان بسبب 

 انعدام فرصة التوصل  رغمرب غير مرغوب فيها،نظرة اءق الاراد. القتالب تهم بدافع رغبفي الميدان

 .الميدانحل سلمي في إلى 

A 

) 

JauRNa ovac
SaeNaYaaeå>aYaaeMaRDYae rQa& SQaaPaYa Mae_CYauTa ) 

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

كْۤيـريـْن نـ

تاْنيـكاماْن َأڤَـْستْـه - هودّْوـيُّ  
  

اْميـَهـڤْـدّْـويَُّسَهى  ايـْر َمـيـكا  

 المفردات
؛ المركبة الحربية -َرتَْهْم؛ بينهما -ىَمْدهي؛ لكل من الجانبين -هوْبَهياُوا؛ للجيوش -هِسـنَيُو؛ قال أْرجـوَن --أْرجـونَه اوڤاتْـشَ

ىنـيْرۤيكْشِٰٰ؛ الجميع -ِاتاْن؛ ما دام -ياڤَـتْ؛ أيها العاصم -وتَـّيشْتَْأ؛ لي -ِمى؛ تلطف بوضعه -ْستْهاَپـيا

َميا؛ ع من

 . في المسعى -ِمىاَسموْدي؛ نزاع -َرَن؛ في هذا -َأْسميْن

 التعريب

، َمن يرغب  المحتشدين هنارى وسط الجيشين حتى أإلى مركبتيتنتقل ب ان ، أرجوايها العاصم: أْرجوَن قال

 .  الكبيرةالحربفي هذه اجابه  ان جبن يوَمبالقتال، 

 التفسير
صديقه أْرجوَن رغم انه  عط. شخصية الالهوت العليا دور حوذي العليةرحمته 

ما انه ال يتردد في هذا الصدل وأْرجوَن،تعين عليه في دور الحوذي تنفيذ أوامر . 

a(ٰشـۤيـِكـشَ  ومالك الحواس ْهرِِِٰٰٰٰشخصية الالهوت العليا بل يبقى ن مقامه العلي

اميمه  على الدومولى لخدمة المتأهبا التيم بالغة الحالوة وتتمثل ببقاء عليةة صل هي 

هو هذا الدو اآلمر من لعبه دورالصفي  تيمه  لذة أكبر عندما يتخذمولى اليجد

السيدرغم انه الصفي يأمره،  تيمه  يجد

 وأبناء عمه كخوانهارغبة بقتال 

Du ( المساعيجميعالذي رفض 

تعطشهم إلى ح مدى أخيرة ليتحسس 



 ٢٣\١. چ.ب

  َهـْمىامانـاْن َأِڤـكْشِٰٰيـوتْـْســيُّ

DaaTaRraí\SYa dubuRÖeYauRÖe iPa[Yaick-IzRv" )) 23 )) 

اـتاهِاِتـا يـ  

 المفردات
؛ محتشد -اـتاهَچَسما؛ هنا -َأتَْر؛ هؤالء -ِتىِا؛ من-َأَهـْم؛ برؤيةاسمح لي  -ى َأِڤـكْشِٰٰ؛من سيقاتلون -تْْسياماناْنيُو

 فسير
خططه الشريرة باإلتفاق ب) PANDavas(من الـپانْٰـدَٰڤَـْز  أراد) Duryodhana(أن دوْريُّـوْدَهـَن ب  معلوماً سراًكان

بدء  رؤيتهم قبل أْرجوَن (ْدْهرِٰتَراشْٰـطَْر  والدهمع 

 الرب القديرصر لوجود هويتتبّين المعركة لمجرد 

 .كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ إلى جانبه

َرتَدٰٰاِكچو  

؛ من قبل أْرجـوَن -ـِشَنِكاٰدچو؛  الرب كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ-هاو ؛حتماً -ِاڤَـْم؛ قال -اوڤاتْـشَ؛ َسـنَْۤجـيا -َسنَْجـياه

 --تَّـَمـْماوَرتْهى ؛ ق وضعِسـنَ؛ يا سليل ْبَهَرتَ -ْبهاَرتَ

 . َأفخم مركبة

مركبة  الكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰقاد الرب ، هكذاجوَن ْبيا سليل : )Sanjaya(َسـنَْۤجـيا  لقا

 . الجيشينوسط الفخمة إلى 

YaaeTSYaMaaNaaNave+ae_ Tae_}a SaMaaGaTaa" ) 

WvMau¢-ae ô eNa >aarTa ) 
SaeNaYaaeå>aYaaeMaRDYae SQ a rQaaetaMaMa( )) 24 )) 

h& Ya W

َچى تْـَر َسما

ا دوْربودّْهـْريـْدهاْرتَـراشْٰــطَْرْسـ  

ْرشَـڤَـهۤيـكيـشْٰــتْ - ايـ ْپـرّيـودِّْهى  

 -ىي؛  أنا

 . متمنياً -ـڤَـهشَٰشـيكۤيْرتْ؛ حسن -ْپـريا؛ في القتال -ّيـودِّْهى؛ خبيث -ْدوْربودِّْهه؛ بن ْدْهرِٰتَراشْٰـطَْرا -ْدهاْرتَـرِاشْٰـطَْرْسـيا

 التعريب

 . ةصد الشريرا ذي المق)DhRtarASTra(ْدْهرِٰتَراشْٰـطَْر بن الللقتال إرضاء جتمعين هنا لمأرى ادعني 

الت
 المملكة اغتصاب

DhRtarASTra .( ،أراد.  شاكلتهعلىجميع من انضموا إلى صفه كانوا  ان ال بدلذلك

ن بالالتامةثقته رغم  يود تقدير القوة المعادية، كان.  معهمحل سلميإلقتراح هم وليس 

 ٢٤\١. چ.ب

SaÅYa ovac 
zqke-Xaae Gau@ake-Xa

اوڤاتْـشَا يـَسـنَْۤجـ  

aaPaiYaTv

ـشُويـِكرِِٰٰشـ ْهِاڤَـْم اوكْتُو  

َن ْبهاىـِشـ

ىيـْر َمْدهُويـْر اوْبَهُويـِسـنَ  

تَّـمتْـڤا َرتْهُويــ

 المفردات
َـْمْستْهاَپ  

شَـِكْهرِِٰٰشي؛ خوطب -كْتَـه

من طري -ْستْهاَپـيتْـڤا؛ في الوسط -ىَمْدهي؛ لالثنين -هْبَهيُواو؛ للجيوش -هيُو

 التعريب

عندما خاطبه أْر، ) Bharata (َهَرتَ

 التفسير



ِكـشَ ٰداچو.  كما تعني الجهل"النوم" تعني) guDaka( ٰداَكuDakeza(ٰداِكـشَ چوأْرجوَن في هذا النص بصفة يخاطب 

ْٰـنَٰ 

نَٰ 

 دون انقطاع كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰقهر كل من النوم والجهل بمجرد ذكر  كْـرِٰشْٰـنَٰ تيم بوسع. منامهأو 

  بين الجيشينالمركبة الحربيةلبه وضع  مقصد أْرجوَن من طأد.  غيبوبة حب كْـرِٰشْٰـنَٰأي) samAdhi(َسماْدهي هو  وهذا

 -َمـهۤي؛  أيضاً-تْـشَ؛ الجميع -اْمَسْرِڤـٰش؛ في المقدمة -ْپـَرموكَْهتَـه؛ نَٰالمعلم ْدرُو -نَْٰدرُو؛ الجد ْبـهـۤيـشْٰـَم

جميع  -ْنكورۤو؛ محتشد -َسَمـِڤـتاْن -اوڤاتْـشَ؛ زعماء العالم --كْشٰٰيتاْم

 . لذا -إيتي؛ كوروذرية 

Kuru

في ) HRSIkeza(ْهرِِِٰٰٰٰٰشـۤيـِكـشَ صفه نو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ بالرب القدير فهم

 ذات) PRthA(ا ـْرِِٰٰتْهال علمه لىإهذا الصدد 

د كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ اآلن بقوله مغزى أيضاً وتدل على

مثل هذا شْٰـنَٰ  كْْرِِٰٰٰينتظركال، ال  .؟اع عن القتالأن":أْرجوَنمخاطبا 

ـْرِِٰٰتْها  ابن عمتهأْرجوَن من الموقف   . في تلك اللحظةهلعلمه بما دار بخلد ل) PRthA(ْپ

تاْن پاْرتَْهـهيـاتْ ْستْهيـتَـتْراَپـشْ  

ْنَمـهاتاتْْرِِْٰٰنيـپـ  

تَـتْهاْز ْـپوتْراْن پاوتْر  

ڤَيـشْـڤَـشوراْن تْـشا  

>aqZMad]ae<aPa[Mau%Ta" a& c Mahqi+aTaaMa( ) 

Ta}aaPaXYaiTS aTaaMahaNa( ) 

G( .چو كلمة

)GuDakeza (كْـرِٰشتيمكان أْرجوَن من اقرب .  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰصداقة من النوم والجهل بفضل  قهر أْرجوَن كالًإذن،. هو من يغلب النوم 

كْْرِِٰٰٰشْٰـ اسم حرر من ذكركْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ عن الت تيم يعجز. التيم هي طبيعة تلك ألن  لحظة واحدةكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰنسيان ستطيع يوبالتالي، ال . إليه

 سواء في يقظته ه وتساليهوصفات تهوصور

 كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰرك

 .بالكلمات التاليةفنقل المركبة ثم خاطب أْرجوَن 

 ٢٥\١. چ.ب

ْپـَرموكَْهـتَـه - نَٰ ْدرُو-ـشْٰـَم ـۤـْبـه  

تاْميـكْشٰٰ - ۤياْم تْـشَ َمـهَسْرِڤـٰش  

تاْنيـايـَهى َپـشْـ پاْرتْاوڤاتْـشَ  

يتيـْن إَسَمـِڤـتاْن كورۤو  

 المفردات
 -ْبـهـۤيـشْٰـَم

ovac PaaQaR PaXYaETaaNSaMaveTaaNku-æiNaiTa )) 25 )) 
 SaveRz

؛ ميعهمج -إيتاْن؛ أنظر -َپـشْيا؛ يا ابن ْپـرِِٰٰتْها -َهىپاْرتْ؛ قال

 التعريب

، قاألرضملوك كل و )DroNa( وَن (ْهرِِِٰٰٰٰٰشـۤيـِكـشَ ل الرب ا ْدر و ) HRSIkeza(ْبـهـۤيـشْٰـَم وأمام  BhISma( 

PArtha .  برمتها محتشدة هنا)(كورو ، ذرية ) (ىپاْرتَْه أنظر يا: مخاطبا أْرجوَن

 التفسير
  كلمةاستخدامشير ي. أْرجوَنخلد ما يدور في  ،االحياء فس نفوس

( پاْرتَْهى  ان كلمةكما شيء ْپأي ) ntIKu(كونْتۤي التي تعني ابن ) PArthaبكل مطلق 

 قصماذا.  ألنه ابن عمته وصديقهحوذيهلى لعب دور موافقته ع إعالم أْرجوَن أراد.  أْرجوَن

اإلمتنالتوقف هنا و أراد أْرجوَن هل. "؟) Kuru(كورو ذرية  ظر

في مزاحكنه خاطبه على هذا النحو 

 ٢٦\١. چ.ب

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

يـ َأتَْهى پـ

ْناْن ماتوالْن ْبْهراتْْرِِٰٰيـآتْـشاْر  

مۤيـاْن َسكْه

 سوْهرَِِٰٰدشْ



يْر َأپـُويـْر اوْبَهـُويـِسنَـ  

 المفردات
؛ أجداد -ْنَمـهاپـيتا؛ أيضاً -َأتَْهى؛ أباء -پـيتْْرِِْٰٰن؛ أْرجـوَن -پاْرتَْهـه؛ واقفاً -ْستْهيتاْن؛ رؤية استطاع -َأَپـشْياتْ؛ هناك -تَـتَْر

؛ أيضاً -تَـتْها؛ أصدقاء -ْنكْهۤيَس؛ أحفاد -پاوتْراْن؛ الد او-راْنپوتْ؛ اخوان -ْبْهراتْْرِِْٰٰن؛ أخوال -ماتوالْن؛ معلمين -آتْـشاْرياْن

 . يتضمن -َأپـي؛ للجانبين -هوْبَهـيُوا؛ للجيوش -هُو؛ أيضاً-تْـشَ؛ مريد خير -سوْهرَِِٰٰده؛ أعمام -شْـڤَـشوراْن

أحماَءه،  وهصدقاَء في أْرجوَن شاهد

 . كل مريدي الخير لهو

 مثل اًأجدادرأى  كما  كان في سن والدهالذي) Bhuرأ: كل أهله في الميدانيرى  ان أْرجوَناستطاع 

، )KRpAcArya (تْـشاْريااكْْرِِٰٰٰپ  و)DroNAcArya(ْيا Somadatta (سۤوماَدتَّ و) BhISma(ْبـهـۤيـشْٰـَم 

، )LakSmaNa ( وأبناء مثل لَـكْشْٰـَمَن،)Duryodhana(ـَن ، وإخوان مث)zakuni (شَكوني و) zalya( شالـياوأخوال مثل 

 ه

 

يشكو  . تكلم -تْـڤۤي َأْبَر؛ بذلك-ِإيـَدْم؛ فيما

 : الكلماتقة وتفوه بهذه بن أْرجوَن ا شاهد عندما

شَأْر  

يـتْراٰنَدنْتـۤيـس  

ياتيـشوشْٰـيـموكْـَهْم تْـشَ َپـر  

k*-PaYaa ParYaaivíae ivzqdiàdMab]vqTa( )) 27 )) 

d*îeMa& SvJa aiSQaTaMa( ) 
SaqdiNTa MaMa G aiTa )) 28 )) 

يِسـنَ؛ حتماً -ِاڤَ 

 التعريب

وأه  وأحفاَدُهه وأبناَءإخوانَو وأخواله هومعلميه جداَدأه والجيشين، آباَءصفوف 

 التفسير
rizrava( ڤَپوۤۤريشْرا مثل ى اشخاصاً

ْدروٰناتْـشار، ومعلمين مثل )

دوْريُّـوْدَهل 

( ـْرَمڤَكْْرِِٰٰٰتَـمثل  ن ومحبي،) KRtavarma (هاَمـتّْڤَـ مثل أشْوأصدقاء Azvatthama (ءأصدقاعدداً كبيراً من رؤية استطاع  كما وغيرهم

 .في صفوف الجيشين

٢٧\١. چ.ب

TaaNSaMaq+Ya Sa k-aENTaeYa" SavaRNbNDaUNaviSQaTaaNa( ) 

اهيـكاونْـِتـ  َسـ ايـكْشْٰــۤيـتاْن َسم  

تاْنيـڤاْن َبنْْدهۤوْن َأڤَـْستْهـْرَس  

شْٰــطُويـاڤيـَپـَر ايـكْْرَِِٰٰٰپـ  

تْۤيـَدْم َأْبـَرڤيـَدْن ِإـۤيٰشيـڤ  

 المفردات
؛ مستقيم -َأڤَـْستْهيتاْن؛ أهل -ْنَبنْْدهۤو؛ كل أصناف -ڤاْنـْرْس؛ ابن كونْتۤي -كاونْتياه؛ هو -هـَس؛ بعد رؤية -َسميكْشْٰـيا؛ جميعهم -تاْن

  -َدْنۤيـڤيٰش؛ مغمور -آڤيشْٰـطَه؛ رفيع الدرجة -َپـَريا؛ بالشفقة -ـياكْرَِِٰٰپ

 التعريب

اخذته الشف،  جميع من ارتبطوا معه بصداقة وقرابة) KuntI(كونْتۤي 

 ٢٨\١. چ.ب

AJauRNa ovac 
Na& k*-Z<a YauYauTSau& SaMauP

اوڤاتْـجـوَن 

aa}aai<a Mau%& c PairéuZY

 ْدرِٰشْٰـطْـِڤـَمـْم ْسـڤَ َجنَـْم كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

تَـْميـوتْسوْم َسموَپـْستْـهيـويـ  

چاَمـَم ي ـ



 المفردات
؛ يا كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ -كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ؛ أهل --َجنَـْم -ـڤَْس؛ ءكل هؤال -إيَمـْم؛ بعد رؤية - ْدرِٰشْٰـطْـڤا؛جـوَن قال أْر--أْرجـونَه اوڤاتْـشَ

؛ فم -موكَْهْم؛ أطراف البدن -يتْراٰنچا؛ لي -َمَم؛ يرتعش -ي؛حاضرين -َسموَپـْستْهيتَـْم؛ الجميع في روح قتالية -يويوتْسوْم

 أطرافه وجفاف ش ارتعاسببتالخاطرة  تلكمثل و. هالكهمى جنود 

 مثله على لطيفاً تيما حملللقتال وهذا ما ) ارب أْرجوَنقد ل. رؤية روح القتال الظاهرة عليهم ادهشته .ريقه

 بالدموع ان عيناه تفيض اليسعنا. اإلنفعال عاطفياً

 ـَوتَـْمَچ ْبـها اإلنفعوهذا أيضاً

)١٢\١٨\٥( : 

خبطه على  نتيجة تربكلالرب  تيم يتصف"

 إلوانجذابهالصعيد الفكري 

ى  

ـِتى َهـْسـتاتْڤَـْم ْسَرۤيـدٰٰنْٰچا  

ِى  

 -جاياِتى؛  أيضاً-تْـشَ؛ داقشعرار الجل -هشََٰهْرِرشَـرۤي؛  أيضاً-تْـشَ؛ رتعاش البدنا -ـْپـتْهوهِڤ

 -َپـريَدْهياِتى؛ حتماً -ِاڤَ؛  أيضاً-تْـشَ؛ جلد  -ْسَرْمَسِتى؛ قوس أْرجـوَن -دٰٰۤيـڤَـْمنْٰچا؛ يجري

 . يحترق

 . شتعليدي وجلدي ي، وقوسيشعري يقف يرتعش وبدني كل

َدنْتــسۤي 

 . يجف -َپـريشوشْٰـياتـي؛  أيضاً-تْـشَ

 التعريب

كل اطرافي ترتجف بللقتال، أشعر شوقون متو واقفين أمامي وخالنيرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، برؤية أهلي حبيبي كْْ: أْرجوَن قال

 . وفمي يجف

 التفسير
مهما بلغت درجاته الذي تنقصه الصفات الربانية   بخالف سواه الحميدة للمالئكة والربانيينالصفاتبكل الرب بصادق تيم ميتصف كل 

 يأبى منذ البداية كان.  لتحمسهم للقتال،أهله وخالنه في الميدانعلى أْرجوَن بعد رؤية اعر الرأفة تغلبت مشلذلك، . والتربويةالعلمية 

 لعلمه بحتمية أعدائه،شعر بالرأفة حتى عل لكنه لألذيةتعرض جنده 

كل اق(قدمت العشيرة بأسرها 

 فحسب بل كانتريقهاألمر لم يقتصر على ارتجاف أطرافه وجفاف  ان سهولةبكل تخيل 

شْـرّيـَمْدكتاب جاء في لذلك، .  الصفيالتيمقلب التي يتميز بها  الرقةال العاطفي ليس مرده الضعف بل 

 ال تساوي الكثيماديةمؤهالت الذي ال يملك سوى  سواهخالف  بللمالئكة الصفات الحميدة 

 ."بريق الطبيعة الماديةى 

 شَـنـانْۤيـكأي ـڤَـتَْچْر ْبَهـيـْبَهكْتي اْسـتـيـاْسـيـ

 اتَـتَْر َسماَسـِتى سوراهيـْز ـاٰنچوْر يـْرڤاـَس

 ـاچوٰن -  َمـَهْديـا كوتُوَهـراڤْ أْبَهـكْـتَْس

  َبهيـهڤَـتُواَرتِْهـنـاَسـتي ْده - َمـنـُو

 ٢٩\١. چ.ب

vePaQauê Xarqre Mae raeMahzRê JaaYaTae ) 

 ِمىِرۤيـِڤـَپـتْهوشْ تْـشَ شَـر

Gaa<@qv& ó&SaTae ùTae )) 29 ))  hSTaatvKcEv Paird

اِتىيــشْ تْـشَ جاشََٰهْر - َمرُو  

ْمَس

اتيـَدْهيـڤَ َپـريـتْـڤَـْك تْـشا

 المفردات
 -َمرُو؛ لي -ِمى؛ على البدن -ى

-تْـڤَـْك؛ من اليد -َهْستاتْ؛ ينزلق

ن  

 التعريب

GaNDiva( نْٰديڤَچا مينزلق )

 لتفسيرا



 تحقيق الخوف على صعيد اليغيب. ظروف ماديةإما نتي: الجلد اقشعرار ارجفة البدن نوعين وكذ

هذا و وف على فقدان الحياة،جة خوف مادي أو خالتي ظهرت على  كانت العوارض لذلك،. العلي

 يده، إضافة إلى شعوره من) GaNDiva( نْٰديڤَاد صبانفمثل  أيضاً، ثابت من عوارض اخرى

 .مادي كلكان .  قلبه ودبيب الحرارة في جلدهباحتراق

 

؛ عقل -َمـنَه؛ لي -ِمى؛ و -تْـشَ؛ كما -إيڤَ؛ ينسى -ي -َأڤَـستْهاتوْم؛ هل أقوى -ميشَـكْنُو؛  أيضاً-تْـشَ؛ وال -نَـ

bhayam dvitiyabhinivezata(يحدث مثل هذا الخوف  ي أ

َن سوى الشقاء في الحربلم. األحوال الماديةواإلضطراب الفكري عند المتأثرين جداً ب إحراز النصر على  يسعده لن ي أ 

؛ وال -نَـ؛ لقتالفي ا -ىآَهـِڤ؛ اَألهل --َجنَـْم -ْسـڤَ؛  بقتل-َهـتْـڤا؛  أتوقعال -َأنوَپـشْيامي؛ جيد -هايشِْر؛  أيضاً-شَ

 .  أيضاً-تْـشَ؛ سعادة الحقة -سوكْهاني؛ مملكة -راْجياْم؛  أيضاً-تْـشَ؛ وال -نَـ؛ كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ -كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ؛ نشر -ڤيَجياْم؛ أرغب -ىكانْكْشِٰٰ

 التعريب

 أو رعب شديد في ظل روحي وجدجة 

نتيه الحالة بالذات هي أْرجوَن في هذ

چ عروفالم انزالق قوسه الذي سببره 

ا نتيجة مفهوم عينية النفس والبدن الهذ

٣٠\١. چ.ب

ڤَـْستْهاتوْمأ ۤيمنَـ تْـشَ شَـكْنُو  

ڤَ تْـشَ ِمى َمنَـهۤيـْبْهَرَمـت  

يامـيـتْـشَ َپـشْي ـانتّيـميـن  

ـشَـڤَي ِكتانـۤيـَپـريـڤ  

 المفردات

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

ْبْهَرَمت؛ البقاء

 . )كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ(ـشي ِكقاتل الجني  يا -ڤَ ِكـشَـ؛ النقيض -پارۤيتانـيڤي؛ أتوقع -َپـشْيامي؛  أيضاً-تْـشَ؛ أسباب -انينيميتّ

 التعريب

KezI (ِكشي جنييا قاتل ال . الشرسوى اتوقّع وال انسى نفسي انني . بقاء هنا أقوى على العدا م، ل)

 التفسير
ضع ت التعلق بالماديات شدةان .  لتواهن عقلهاعبالضي ه وإحساسه المعركة من نفاد صبرميدانوجد أْرجوَن نفسه عاجزا عن البقاء في 

H syat ( ْسـياتْتَهــشَڤَاْبهينيـ ييتۤيڤْدْبَهـياْم : في حالة ضياعاإلنسان 

يبصر أْرجو

 ال يجد سوى عندما بالتساءل عن مغزى وضعهالفرد يبدأ  إذ  خاصةداللةذات ) nimitta vipraryani( ـرۤيتانييَپنيميتَّ ڤ: عبارة. اعدائه

دراء بالمصلحة إظهار ازبأْرجوَن المفترض  كان. ذات العليا بالمباالةمصلحته الشخصية دون ب كل فرد يعنى.  توقعاتهفيالخيبة 

 عذابها ذلك، وهذا ما يسبب الموَجهةالنفس  تنسى. نفس الحقيقية لكل ذاتية الالمصلحة كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ الذي يمثل مرألالشخصية والصدع 

 .سوف يسبب فجيعتهتصاره في المعركة ان ان أْرجوَن ظن. المادي

 ٣١\١. چ.ب

يامـيـو نوَپـشْيـنَـ تْـشَ شِْر  

ىَجـنَـْم آَهـِڤ - َهـتْـڤا ْسـڤَ  

اْم كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰيـَجـيـ ڤىنَـ كانْـكْشِٰٰ  

تْـشَي اْم سوكْـهانـيـنَـ تْـشَ راْجـ  

 المفردات
تْـ؛ وال -نَـ

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



، على الرغبة بأي نصر، أو يا حبيبي كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰى  في هذه اقاربيأيعقب قتل  خير ي أأرى الانني 

 .  الحقةمملكة أو سعادة

كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هو سبب الموالنفس  تنجذب

 من اننوع ان ل المادية أيالسعادة

شخصياً،  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ بإمرةالذي يموت في ساحة المعركة الـكْ: الرجال مؤهالن لدخول كوكب الشمس الساطع

 لن يتذوق السعادة في حياتهحسب انه  لقد. بقتل اقرباءه أْرجوَنيعزف .  إلى التربية الروحيةالمنقطعوالزاهد 

كونه  هلكن. لخيبةمعتكفاً بعد اإلى الغابة اآلن لذلك، عزف عن القتال عزوف .  أهلهبقتل

ال يستطيع القيام بعمل خال ) kSatriya(ريـيا يحتاج إلىفإنه  ،)kSatriya(كْـشَٰـتْـريـيا 

قتال أبناء عمه وإخوانه ب المملكة تكمن لكسباذا ترك ساحة القتال فسو. اإلمارة والحماية

 .ما كان يحاول تجنبه ملك أبيه وهذا واستعادة

 ٣٥.ب

ا پاوتْراهاوراه

نَـْس تَـتْهايـنْْدهــَبـ َسْمااالهيـشْ  

يتْشْـهامـيـتوْم إـإتاْن نَـ َهنْ  

َمْدهوسۤوَدَني  پــْهنَـتُوْچ  

 

Ta wMae_viSQaTaa YauÖe Pa[a<aa&STYa¤-a DaNaaiNa c ) 
AacaYaaR" iPaTar 
MaaTaul/a 
WTaaà hNTauiMaC^aiMa ganTaae_iPa MaDauSaUdNa )) 34 )) 

 وال أقولحرب

 التفسير
 ان تها في تلك العالقات فتنسى تحت وطأة الوهم الشاملتحقيق سعادآملة بالعالقات البدنية إلى  َجهة

قي. )(ْز ـتْـريـياكْـشَٰ بقةطقية لنسي حتى المبادئ األخالقد أْرجوَن  ان  هنايبدو. ضاً kSatriyas

 ( kSatriya(ـشَٰـتْـريـيا 

ف حتى عن قتل اعدائه، فكي

قرر الذهاب  والشبعان عن الطعام

كْـشَٰـتْــلا ان إذمن اجل معاشه،  مملكة 

 فرصته الوحيدة كانت. مملكةف يبقى بال 

-٣٢\١. چ

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

" Pau}aa  iPaTaaMaha" )) 33 ))
" ìéura" PaaE}aa" XYaal/a" SaMbiNDaNaSTaQaa )

STaQaEv c

نَْديـڤچوَن ّيـ راْجـْم نُويـكـ  

ِتـَن ڤايـڤۤيـْر جچايـْم ْبهُويـكـ  

تَـْم نُويـكْشٰٰـاْم َأْرتِْهى كانْٰشيـ  

تْـشَي  سوكْهانـاهچااْم ْبهُويـراْج  

 

ّيـودِّْهىتا يـ ڤَـْستْهىِميـتَـ إ  

تْـشَي تْـڤا ْدَهنـانــاكْيــاْمْس تْْپـراٰن  

ْزتََره پوتْرايـ پـااهيـآتْـشاْر  

اهَمـهاتايـڤَ تْـشَ پـيـتَـتْها  

 

  شْـڤَـشاماتواله

AiPa }aEl/aeKYaraJYaSYa heTaae" ik&- Nau Mahqk*-Tae ) 
iNahTYa DaaTaRraí\aà" k-a Pa[qiTa" SYaaÂNaadRNa )) 35 )) 



ايـْستْي َأپـ  

 -ّيـٰشاْم؛ سواء -ڤا؛ را؛ لنا -نَـه؛ ما نفع -كيْم

 -ِتى؛  أيضاً-تْـشَ كانْكْش؛ بشدد -َأْرتِْهى؛ لمن

 -تْـشَ؛ ثروات -ْدَهنـاني؛ متخلياً -كْتْـڤاّيـودِّْه؛ قائم -َأڤَـْستْهيتاه؛ هذه -ِمىإي؛ جميعهم

؛ أحفاد -اهَمـهاپـيتا؛  أيضاً-تْـشَ؛ حتماً -ڤَپوتْر؛ أباء -پـيتََره؛ معلمين -اآتْـشاْرياه؛ أيضاً

كل  -ِاتاْن؛ باإلضافة إلى -تَـتْها؛ أقارب -نْْدهينَـهپاوت؛ أعمام -اشْـڤَـشوراه؛ أخوال -اماتواله

 -پيأ؛ )كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ(قاتل الجني َمْدهو  يا -َدَنهوسۤوأطل -ميإتّْـشّْها؛ لقتل -َهنْتوْم؛ أبدا -نَـ؛ هؤالء

 -نيَهتْيا؛ األرضمن أجل  --كْْرِِِٰٰٰتى -َمـهۤي؛ يفك -راْجياْسيا؛ الثالثةالعوالم  -كْيالُو -تْراي؛ ولو

 . حفيظ االحياء يا -َجناْرَدَن؛ سيكون -ياتْنَ؛ راشْٰـطَْرالد ْدْهرِٰتَ او-ْدهاْرتَراشْٰـطْراْن؛ بقتل

 هذه جلهمال عندما يكون من نطلب ذاتهاة  الممنفعهو  ما، )Govinda (ڤينْـَدچويا 

 وثرواتهم،، عندما يتنكر لحياتهم )MadhusUdanَمـْدهو يا. األشياء، منخرطين في هذه الحرب

لماذا 

 تى

 الرب القديررخاطب

.  الحسيإشباعه مطالبتلبية سعياً لالرب  

ڤينْـَد چو حواسالفرد إرضاء طلب  لكن ان ودعدى الحدتي تتما عدا حواس االحياء بقدر استحقاقها إشباع مطالب الرب يحقق

ة في سبيل خدمالرب  بمشيئة اه

 ان كان يود من كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ قتلهم شخصياًو ، قتل أهلهْرجوَنالحق  دون مشيئة  واحداًفلساًحتى قبول  يرفضلكنه الرب 

 ان بأْرجوَنفترض ال، ويالقت. قتلهماقتضت الحاجة إلى 

وهذا مرد نفوره من فكرة  افي يد كْْرِِٰٰٰشْٰتنفيذية يصبح أداة 

مهانة ال يطيق  ربال الأبناء عمه االنتقام من 

 على قتل المعتدين رغم مسامحة عازماً رب الكانال لكنه  خطيئة اإلنسان تجاههرب اليسامح. هتيم

 . لهمأْرجوَن

ايـراْج - ايــكْلُويـرا

كْْرِِِٰٰٰتى - ۤيْم نو َمـهيـه كـِهـتُو  

ا ْدهاْرتَـراشْٰـطْراْن نَـهيـتْـَهيـنـ  

اْج َجنـاْرَدَنيـه ْسيـتـۤيـكا ْپـر  

 المفردات
بالعيش -جۤيـڤيِتـَن؛ اللذة -يهچاْبهُو؛ ماذا -كيْم؛ كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ -ڤينَْدچو؛ المملكة -ـَنْجّي

؛كل السعادة -هانيسوكْ؛ لذة مادية -يهچاْبهُو؛ مملكة -راْجياْم؛ لنا -نَه؛ مطلوب -ٰيتَْم

تْيا؛ حياة -اْنْپـراٰن؛ في هذه المعركة -ى

ِا؛ باإلضافة إلى -تَـتْها؛ أبنـاء -ااه

َسْمَب؛ أبنـاء عم -اشْيااله؛ أحفاد -اْراه

َمْد؛ حتى -آپـي؛ يقتل -ـْهنَتَهْچ؛ ب

بل -هِهـتُو؛ الممالك فك --يْم نُو؛ م

ْس؛ لذة -ْپـريتيه؛ ماذا -كا؛ لنا -ـه

قا

 التعريب

السعادة أو حتى الحيا وأالك 

a (سـوَۤۤدَن

 ويقفون أمامي، كل االقارب والعم واألحفاد وأبناء حماء واألخوال واألداواألجدبناء  واآلباء واألالمعلمون

ححفيظ، لست مستعدا لقتالهم أيها ال؟ بقيت انا، بعد ذلك على قيد الحياة وان  حتى،قتلهمبأرغب  ان  علييتوجب

 .  وحدهااألرض بفكيف بديال، الثالثةلك األفالك طيت ُمْع ُأولو

 التفسير
Gov(ْْْجوَن  ألن ك إلى ما أْرجوَن ، وبهذا أشار  والحواسالبقربهجة رِِٰٰٰشْٰـنَٰ ذخر inda(ڤينْـَد چوباسم هنا كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ  أ

) Govinda(ڤينْـَد چو عملنا على إرضاء حواس إذا. داة إلرضائنا الحسي أليس )Govinda(ڤينْـَد چو لكن يرضي حواسه المادية

 يتوجه إلىمن هي مطلب كل الصعيد الماديترضية الحسية على ال. تلقائياً حواسنافسترضى 

المطالب ال 

)Govinda ( ڤينْـَد چوتتحقق كل أمانيه برحمة فس ،الشخصي هإرضاءوتعالى عن)Govinda( .على هنا حنان أْرجوَن العميق لقد ظهر 

هذا  و،خالنهوجاهه أمام أهله التباهي ب فرد كل يود. لذلك، لم يكن مستعداً للقتال. لهمالطبيعي حبه  نتيجة ةجزئيولو بصورة  وخالنهأهله 

كل هذه ليست سوى اعتبارات  لكن  إذ لن يجد قريباً له يرمقه بإعجاب في المعركةموتهميخاف فقدانه في حال أْرجوَن بالذات ما كان 

الجقبول  التيمومن اجل ذلك يستطيع الرب  حيث المطلب هو مرضاة مشيئة العليةمادية بخالف الحياة 

أال يريد  .المطلق

ساحة  إلى م حضورهقبلقتلهم وكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ـسبق ل  انهكان أْرجوَن يجهل تماماً

بديهي تيما كان أْرجوَن.  النقاب عنهالتاليةالفصول وهذا ما سوف تكشف . ـنَٰ

 لكنن الرد على المعتديالتيم يحبال . المشيئة اإللهية هي التي قضت بقتلهم لكن معتدين

لذلك، . هبتيملحق االذى  من ييسامح 



 ٣٦\١. چ.ب

ماْنـْسڤاِاپاَپـْم   

ـڤَيسوكْه  

 -تَْسماتْ؛ معتدين -ّـنَهآ؛ حتماً -ِاڤَ؛ رذائل -پاَپـْم

مع  --َهـڤاْني -َأْرهاه؛ أبدا -نَـ؛ لذا

كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، يا  -ماْدَهـڤَ؛ يصبح -ْسياَم؛ سعيد كَتَْهْم؛ حتماً -ْهي؛ أهل --َجنَْم -ْسـڤَ؛ االصدقاء

 . قرين أم السعد

 ماذا.  وخالننا)DhRtarASTra(تَراشْٰـطَْر لذلك،. قتلنا هؤالء المعتدينسوف نأثم ل

 ؟  اذا قتلنا اقاربنايمكنكيف و ،سعدالقرين أم نكسب يا كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، يا س

 مال 

يليق قد قتل المعتدين  لكن  وال يأثم قاتلهفوريهو الموت الدي  .هسواه ومن يخطف زوجة سواأرض حتل  يومن

 تلكوافق تتال  لكن  االساسذلكة ابناء عمه المعتدين على ملكان ربالرجل االعتيادي بل  أْرجوَنلم يكن وبإنسان اعتيادي، 

 راْجيا - العيش في مملكته راَم إلىدرجة ما زال الناس يطمحون إلى من القدسية ) RAma( راَم 

)RAma-rAjya( راڤَـَن  ولقن لم يظهر جبناً لكنه)RAvaNa زوجته عليه باختطاف اعتدى حين في تاريخ األرضضاهى 

. ). الخ

aaà
PaaPaMaevaé[YaedSMaaNhTvETaaNaaTaTaaiYaNa" ) 

TaSM ahaR vYa& hN aRraí\aNSabaNDavaNa( ) Tau& DaaT

ْد َأيــَرشْ

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

ـنَهّيـتَـتاآتاْن يـَهـتْـڤا  

اْم َهـنْـتوْميـماْن نـاْرها ڤَــتَْس  

ْدَهـڤاْنـبانْ - ْدهاْرتَـراشْٰـطْراْن ْسـڤَ  

تَْهـْم َهـتْـڤاـكَي نَـْم ِهــَج - ْسـڤَ  

اَم ماْدَهيــنَه ْسـ

 المفردات
آتَتاي؛ كل هؤالء -ِاتاْن؛ بقتل -َهـتْـڤا؛ نحن -َأْسماْن؛ ال بد من وقوعه -تّْيشَْر

ْدبانْ -َسـ؛ الد ْدْهرِٰتَراشْٰـطَْر او-اْنْدهاْرتَـراشْٰـطْر؛ يقتل -َهنتوْم؛ نحن -ڤَـياْم؛ ستحق

-سوكْهينَه؛ بقتل -َهـتْـڤا؛ كيف -

 التعريب 

ْدْهرِٰ ابناءقتل ال يليق بنا  

نسعد ان  لنا

 التفسير
 ومن ينهب،بسالح فتاك اعزال يهاجم، ومن من يحرق داراًوه، سوامن يدس السم ل: ستة الـِڤـدية المعتدين إلى حكمة التصنف

 المعتوقصاص ،هسوا

 معايودبانيا 

 لكن  الربانيةبالصفاتالتحلي اهل السلطة المطلوب من . )kSatriyas (ْزالـكْـشَٰـتْـريـيامع االصول العسكرية التي يحيا بها الربانية 

 الربكان. جبناءيكونوا  ان ال ينبغي

ال يدرسا ) 

وبناء عليه، قرر  وأبناءه وأحفادهوأصدقاءهجده ومعلمه (دين عليه تاعتبر أْرجوَن حالته خاصة نظراً لقرابة المع. )SItA(سۤيـتا 

 على ذلك، يوصى عالوة. قاربه على اساس الدين والسلوك الروحي السمح عوضاً عن قتلهم إلعتبارات سياسيةيغفر ال ان أْرجوَن

 استنادامن الخير له مسامحة أهله  ان  أْرجوَنرأى.  الطوارئ السياسية أهميةتفوق األحكام المختصة بالربانيين تلكو. بالتسامحالربانيين 

 ان إذ ، البدنية الزائلةالسعادة من باب اًمجدي لم يجد قتلهم ، السببلهذا. عتبارات سياسية إلقتلهمن عإلى المسلك الديني والرباني بدال 

مخاطبة أْرجوَن  ان كما. ؟أقدم على قتلهم ان  وخالصه األزليبحياتهإذن، ما الذي يدعوه إلى المخاطرة .  باقيةغيرالممالك وملذاتها 

 أمر ما كان عليه حثه على انه ام السعد نظر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ زوج لفت أراد.  على داللة خاصةنطويت) MAdhava(كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ باسم ماْدَهـڤَ 

 .الصفي هبتيمكارثة فكيف بأحد ال يصيب كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ  لكن وخيم العواقب



 ٨٣-٣٧\١. چ.ب

ي  

َسهـتََپْبهُولُو  

ـْمشَٰا كْْرِِٰٰٰتَـْم دُويـَـ

َجنـاْرَدَنيـْپـَرَپـشْ  

قتل أفراد عائلتهم أو ون أي خطأ ب انرغم ،)JanArdana (جناْرَدَن يا

  فلماذا ننشغل نحن،  ،اصدقائهمخصام ب

 يلزم هذا اإللزام ال.  نفسه متبصرا بعواقبه الوخيمةقبوله ألنه يرىب ويرده مدعياً اإلثم هذا التحدي

 .والمضار بعين اإلعتبارأ بعد  أْرجوَن عدم القتالقرر.  العاقبة حميدةتكونإال عندما 

يـ  

ْبَهـڤَـتى اوتَيـ ْبهـَأْدَهْرمُو  

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

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

انْتـيـى نَـ َپـشِْاِتـ ّيـاْدى أپـيـ

& d Naez& Pa[PaXYaiÙJaRNaad

ِشـ - تَــَه

ـْمشَٰكْْرِِٰٰٰتَـْم دُو - ايـكْشَٰـ - كوَل  

ِهى تْـشَ پِاتَـكَـْمْدرُو - تَْريـمـ  

 

اْم َأْسچيـنَـ  هيـماْبهـَهْم ـكَـتْ  

توْميـڤَـْرتـيـپاپاْد َأْسماْن نـ  

كْٰش - كوَل  

ْر يـاْدْبهـ

 المفردات
 -كوَل؛ القلوب -ِشـتََسه؛ مغمور -اوْپـَهتَ؛ طمع -ْبَهىلُو؛ يرى -َپـشْيانْتـي؛ ال تفعل -نَـ؛ هم -ِتىِا؛ حتماً -َأپـي؛ إذا -ياْدي

 -كَتَْهم؛ ذنوب -پاتَكَْم؛  أيضاً-تْـشَ؛ صدقاءمخاصمة األ --ِهىْدرُو -مـيتَْر؛ خطأ -ْمشَٰدُو؛ قضي -كْْرِِٰٰٰتَـْم؛ في قتل العائلة --كْشَٰيا

-كْشَٰيا -كوَل؛ يتوقف -نـيڤَـْرتـيتوْم؛ نحن -َأْسماتْ؛ من الذنوب -پاپاتْ؛ من جانبنـا -َأْسماْبهيه؛ اعلم -اْمچي؛ غير جائز -نَـ؛ لماذا

 .  يا كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ-َجنـاْرَدَن؛ رينصمن قبل المتب -هْپـَرَپـشْياْدْبهي؛ جريمة -ْمشَٰدو؛ بهذا العمل -كْْرِِٰٰٰتَـْم؛ هالك العائلة -

 التعريب

ر يالهؤالء الرجال وقد اخذهم الجشع  

؟لى معرفتنا باإلثم، في هذه االعمال ع

 التفسير
kSatriya(ـشَٰـتْـريـيا كْفترض بالـي ال (ـتْـريـياكْـشَٰرفض تحدي )  kSatriya ( المقامرة أو مبارزةالآخر سواء أكان تحدياً إلى .

دوْريُّـوْدَهـَن  ان نقيض ذلك بالقولأْرجوَن لكن يبرر  )Duryodhana(دوْريُّـوْدَهـَن  كان أْرجوَن ملزما بقبول تحدي إذن،

ب  عن عواقمعمياكان ) ( Duryodhana

 المنافع تلك كل خذ

 ٣٩\١. چ.ب

انْتيــشْ ْپـَرنَٰىيـكْشَٰـ - كوَل

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

انـاتَنـاهـ َساْدَهْرماه - كوَل  

ْمــ كولَْم كْْرِِٰٰٰتْْسنَىنَـشْٰـِطِمى ْدَهْر  



 المفردات
؛ في الدين -ِمىَهْرْد؛ َأبدي -اَسنـاتَناه؛ تقاليد العائلة --اْدَهْرماه -كوَل؛ يهلك -شْيانْتيْپـَرنَٰ؛ في هدم العائلة --ىكْشَٰي -كوَل

 . قيل -اوتَ؛ يتحول -َأْبهـيْبَهـڤَـتي؛ نقيض الدين -َأْدَهْرَمه؛ مجمل -كْْرِِٰٰٰتْْسنَْم؛ عائلة -كولَْم؛ هلك -ىنَـشْٰـِط

 التعريب

 .  الدينف بأصول العائلة باإلستخفابقية أفرادتباد تقاليد العائلة السرمدية، وبذا يتورط  ، العائلةتدميرب

نَٰ

اهـْپ  

ايـــنِٰۤيْستْـر  

َه  

ذرية  --َسنْـكََره -نَٰ

. فاسدة

 شْٰـنيـْرِِِٰٰڤْ، يا سليل  النسوةوبانحطاط ،ساء العائلةكْْرِِٰٰٰشْٰـ، يا عندما يسود االستهتار بالدين في العائلة

عفة على  الصالحة الذريةيعتمد ازدياد . والمواطنينألهل السلطة م 

 حماية كبار إلى عليه، يحتاج كل من األطفال والنساء ناء نزوع االطفا المرأة إلى الفساد بسهولةتنزع. فاء النساءوو

 CaNAkya(تْ يٰدْـيا َپـنْٰ وخير وسيلة لحمايتالعائلة

PaNDita( شتى الطقوس العائلية  الالنساء ان 

أما االخفاق . جتماعيةاإلتثمر عفته إذن،. التقليدية

إلى لتي تقود  الزوجية االخيانةإلى فسوف يؤدي بها جال، واعطاء) varNAzrama( ڤَـْرٰناشَْرَم بتطبيق شريعة

 .ألوبئةاوب ولحرباللقطاء ويعرضه لمجتمع الرجال المسئولية من عديمويشجع . اختالط النسل

A ) 
) 

 التفسير
القيم  قيقتح النمو الصحيح وعلى سائر أفراد العائلة ساعدت من المبادئ الدينية التي اكثير) varNAzrama( ڤَـْرٰناشَْرَم تتضمن شريعة

لذلك، يؤدي موت كبار العائلة إلى . من المهد إلى اللحدلخير العائلة ة صفيطقوس التيعتبر كبار العائلة مسؤولين عن إقامة . الروحية

 قتل ال ينبغي إذن،.  الروحي اإلنعتاقفرصةفتفوتهم  عادات خارجة عن الدين تنمية الطقوس، مما يقود بقية أفراد العائلة إلى لكتإهمال 

 .كبار العائلة لمطلق سبب كان

 ٤٠\١. چ.ب

ْبَهـڤاتْ كْْرِِٰٰٰشْٰـيـْرماْبهــْدَهَأ  

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

يكوَل ْسـتْري انْتـيــَردوشْٰــ

و دوِْشْٰـطاسو ڤارِْشْٰـٰشـ

نْـكَـرـَس - اِتى ڤَـْرنَٰيـجا

 المفردات
 -ْستْريشو؛ نساء العائلة --ْستْرياه -كوَل؛  فسد-ْپـَردوشْٰـيانْتي؛ كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰيا  -كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ؛ سائد -َأْبهيْبَهـڤاتْ؛ نقيض الدين -َأْدَهْرَم

ڤَـْر؛  يصبح-جاياِتى؛ يا سليل ذرية ڤْـرِِِٰٰشْٰـني -اّيـڤارِْشْٰـنِٰ؛ بهذه الدرجة من الفساد -دِوشْٰـطاسو؛ ةالنسو

 التعريب

 تفسد ننَٰ،

VRSni( .  فاسدة ذريةتولد ،)

 التفسير
سيادة هو ) varNAzrama(ڤَـْرٰناشَْرَم شريعة   ومقصد البشرجامعة السالم والرخاء والتقدم الروحي في تحقيققاعدة  هي الذرية الصالحة

 الروحي العاالتقدم الصالحة في المجتمع من أجل إعالء شأن الذرية

وب. ل إلى الضالل

كشانَٰتْـ الحكيم يقول. الدينية في مختلف الممارسات هن من الفساد هو شغلهن

 بد من شغلهن بإقامةال. الثقةب  جديراتمما يجعلهن غيرالفطنة قدر كبير من  يتمتعن ب

أي الشريعة )  (اشَْرَمجديرة بالمساهمة في ڤَـْرٰنن ووفائهن ذرية صالحة  varNAzrama

الرب اإلختالطالمرأة حرية  

المما يمأل في المجتمع الفساد  على 



 ٤١\١. چ.ب

ِاٰشاْمهى َپـتَنْـتـ  

؛  أيضاً-تْـشَ؛ العائلة -كولَْسيا؛ قاتلي العائلة --اناْمْهنِاڤَ؛ الحياة الجهنمية -نَـَركايا؛ مثل هؤالء اللقطاء -َسنْكََره

.  اداء-اكْرياه؛ ماءأ -پـيتََره؛ يسقط -َپـتَـنْتي

في مثل هذه العائالت . تقاليدهامن أطاح بوللة ، يخلق وضما تتكاثر هذه الذرية الفاسدةوعند

ىإلالطعام والماء الفاسدة، تنقطع تقدمات 

ورة تقديمحاجة إلى  الصالح الأحكام العملتوجب   ان  إذ، بعبادة ڤيشْٰـٰنوالتقدمة هذه قدمت. منتظمة الطع

 تمنع عنهم وقدأحياناً،   العذاب عقابا على ذنوبهماألسالفي  من كل ذننفسالـٰنو يعتق قدمة إلى ڤيشْٰت من الفضلتناول ما 

 أو 

ن إلى 

 مئاتكفيل بعتق  تتيميةالخدمة المجرد قضاء .  الطقوستلك غير  تتيميةقطع إلى الخدمة المنالوالسلف يسمى تقليدا عائليا، 

فسوف  جدية، على الدرب بكل يسير، وسائر اإللتزاماتمال"أي ) Mukunda ( من يلوذ بلوتس كعاب موكونَْدكل"

 هذه كل توفى ." أو األسالف والبشريةالعائلةوأفراد المالئكةتجاه تكاليفه اإلجتماعية وإلتزاماته يتخطى كل 

الخدتلقائياً بقضاء لتزامات اإل

ـانـاْمٰشدُو  

اْدَهْرماشْ تْـشَ شاشْـڤَـتاه - كوَل  

PaTai 

ـْر

ڤَيـايـ نَـَركاَسنْـكَرُو  

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

ا تْـشَيــْهنـانـاْم كولَـْسْچ - كوَل  

 تَرُويـپـي 

ااهيـكْر - َدَكدُٰٰونْٰيـپـ - لوْپـتَ  

 المفردات
ـ ْچ-كوَل؛ حتماً -

 -اوَدَك؛ تقدمات -ـدَٰٰپـينْٰ؛ قطع -لوْپـتَ؛  لهم-ِاٰشاْم؛ حتماً -ْهي؛ َسالف

 التعريب

لعائكل من الجهنمي ع 

 . هاسالف أ

 التفسير
ام والماء إلى أسالف العائلة بص

قد يقاس. هاوب

الشبحيةلذلك، يتم تحرير السلف من الحياة . أشباحاون يصبحف إلى البقاء في بدن لطيف يضطرهمفي بدن مادي كثيف مما رجعة ال

 العوهذا.  الخلفقبلڤيشْٰـٰنو إلى األسالف من  فدية "فضل"أي ) prasadam(اَدْم س ْپـَرتقديمية عند شقالحياة الاشكال غيرها من 

 بقضاءكلفم

 : )٤١\٥\١١ (تَْمـڤَـَچْبهاجاء في الـ. األلوف من األسالف من كل عذاب

نْْرِِٰٰٰن - تاْپـتَ ـاْمـاْم پـيـتْْرِِٰٰٰنِڤَ ْبهۤو

 عن متخلياً "خلِّص

 والحكماء وعموم البشر 

 .تتيميةمة ال

 ٤٢\١. چ.ب

daezEreTaE" ku-l/ganaNaa& v<aRSaªrk-arkE-" ) 

ـْهنْچ - ه كوَليـْر ِاتايـاـ

هيـكاَركا - َسنْـكََر - ڤَـْرنَٰ  

ا ْدَهْرماه-ي انِْتى جاتيـاوتْساْد  

 -ي ٰشد

نْيـنَـ ك  تْـشَ راَجْن نكَرُو

oTSaaÛNTae JaaiT Taa" )) 42 )) 

ۤياْمْ رِِٰٰٰنيــا

 اْميــَرنْٰــْم شَاه شَـَرنَٰيـَسرڤاتْـَمنـا 

 ا كَْرتَـْميـْهرِِٰٰتْيـ موكونْـَدْم َپـرـتُوَچ

aDaMaaR" ku-l/DaMaaRê Xaaì



 المفردات
 -أوتْساْديانِْتى؛  االسباب-كاَركايه؛  لقطاء-َسنْكََر-ْرنَٰڤَـ؛  لهادم العائلة-ـْهناناْمْچ -كوَل؛  كل هذه-ِاتايه؛  بهذه االخطاء-ايهـٰشدُو

 .  أبدي-اشاشْـڤَـتاه؛ أيضاً-تْـشَ؛  تقاليد العائلة-ا ْدَهْرماه-كوَل؛  مشاريع اجتماعية-اْدَهْرماه-جاتي؛ الخراب

 التعريب

جتماعي والعائلي التقاليد العائلية، سبب شرور مبيديب  . تنقطع مشاريع ا

َسـناتََن أي ) varNAzrama(ڤَـْرٰناشَْرَم  تعود على العائلة بالخير هي االصول األزلية لشرعة 

ى عل) sanAtana-dharma( ْدَهـْرَمتعطيل طقوس َسـناتََن ، الخالص ال إلى نفسالالتي تقود ) sanAtana-dharma( ْدَهـْرَم

 .الفوضىكل من يتبعهم في وقوع م 

 ٤٣\١. چ.ب

ـاْمْدَهْرماٰن -  كوَل- نَّـاوتَْس  

ـاْم َجنـاْرَدَنايـَمـنـوشْٰــ  

ْم ڤاسيـنَـَرِكى نْ ُوـِا  

روَمـتى انوشوشْۤيـْبَهـڤَـت  

 المفردات
؛  في النار-نََرِكى؛  يا كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ -َجناْرَدَن؛ لئك الرجالَمنو؛  لمن لديهم تقاليد عائلية-اْمْدَهْرماٰن-كوَل؛  فاسد-أوتَْسنَّ

 . السلسلة المريدية العلية؛ لذا-إيتي؛  يصبح-ْبَهـڤَـتي؛  مقام-ڤاَسه؛  دوماً-نْياتَْم

 . جحيميخلدون في الحفيظ ا يا كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، يا

 يقوى أحد على ال.  هي طريقة تلقي العلم الصحيحإل بل الشخصيةأْرجوَن إلى خبرته حجج تند م تسل

 نسان اإليقضيهاطقوس ) varNAzrama(ـْرٰناشَْرَم  عون الراسخ دونتحصيل جوهر العلم الصحيح

إلى  تنتقل النفس اآلثمة ،)prayascitta (سيتَّـتْاياشْقضاوفاته، حيث انه دون ل بللتكفير عن ذنوبه ق

 طويلة من العذاب عاًقاسي أعمارت لالجحيمكواكب 

 

َپـْمَأهُو   

ْبِهـَنلُو -  سوكَْهى- ايـاْد راْجـ

ْد ااتاهيـَهنْتوْم ْسـ  

Narke- iNaYaTa& vaSaae >avTaqTYaNauéué[uMa )) 43 )) 

النعاش اال

 تفسيرال
لتياطقوس  والةمراتب االجتماعية االربعال

لذلك. نهائي

يسمى . ڤيشْٰـٰنو  بـالمتمثلة عن غاية الحياة نسانيضل اإل فالمجتمعإنما يؤدي إلى شيوع الفوضى في ذلك المستهترين يد قادة المجتمع 

 ومن المحتعميان،بالهؤالء القادة 

oTSaàku-l/DaMaaR<aa& MaNauZYaa<aa& JaNaadRNa ) 

ٰن

تَـ

 لمثل او-اْمشْٰـياٰن

 سمعت من -َأنوشوشْروَم 

 التعريب

 العائلة تقاليد بيديم ان ،السلسلة المريدية العلية، لقد سمعت من الحياء

 التفسير
هذه. عليا ما سمعه من المراجع الى

تشمل شريعة. علمذلك  في  ڤَالنو

ـرْپ ء هذه الفريضة التي تسمى

.على قاباً  ا ذنوبه

٤٤\١. چ.ب

َبتَ َمـَهتْ پا

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

اْميـتا ڤَـيـاڤَـسـيـكَْرتوْم ڤْـ  

 ي

ڤَ َجنَـْم او



 المفردات
-راْجيا؛  حتى-ياتْ؛  نحن-ڤَـياْم؛  قرر-اڤْـياڤَـسيتاه؛  يقوم-كَْرتوْم؛  ذنوب-پاَپـْم؛  كبير-َمَهـتْ؛ عجب ما أ-َبتَ؛  حسرة يا-َأهُو

 .  يسعى-اأوْدياتاه؛  أقارب-َجنَْم-ْسـڤَ؛  يقتل-َهنْتوْم؛  بالطمع في السعادة الملكيةدفوع م-ْبِهَن لُو-سوكَْهى

 التعريب

 . في السعادة الملكيةمدفوعين برغبة التلذذ  ،يا لغرابة إقدامنا على إقتراف ذنوب جسيمة !تاهاليو يا

 التفسير
ربانياً أْرجوَن  كان  لكنكما تدل الشواهد التاريخيةه أو أمه ي أو أبهيأخالفرد إلى ارتكاب ذنوب مثل قتل  األنانية هي التي تدفع ن الحوافزا

 .ذه الذنوب لذلك،. دوماًالمبادئ األخالقية وكان يعي الرب يم تمن 

اهَأ  

ْس  

 -اْدهاْرتَـراشْٰـطْراه؛  حملة السالح-ـياه پانَٰ-تَْر دون -َأْپـَرتيكاَرْم؛  إلي-ماْم؛  حتى وإن-ياْدي

ْم طْر

 . أقاتلهم ان منعزل دون مقاومة 

 ٤ب

 

ْمڤ  

D )) 

ه لتفادييتوخى الحذر 

 ٤٥\١. چ.ب

كاَرْميـماْم َأْپـَرتي اديـ  

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

a  

ـيـپانَٰ - َرْم شَـْسـتَْرـْستْشَـ

ّيـو َهنْـىْدهاْرتَـراشْٰــطْرا َرِن

َرْم ْبَهـِڤـتْـتَـْن ِمى كْشِٰـَمتَ  

 المفردا
شَـْسَأشَـ؛ مقاومة

ت
؛  َأعزل-ْستَْرْم

؛ ذاك-تَتْ؛ تل َ  .  يصبح-ِڤـتْْبَهـ؛  أفضل-َ َر-َمـكْشِٰ؛  لي-ِمى يق ان  يحتمل-َهنْيوه؛  في المعركة-ىَرِن؛أوالد ْدْهرِٰتَراشْٰـ

 التعريب

أ ) DhRtarASTra(ْدْهرِٰتَراشْٰـطَْر أبناء خير لي ان يقتلني 

 التفسير
من حيرته  أْرجوَن مع ذلك، قرر.  عن القتالعرضمأعزل أو عدو  مهاجمة )kSatriyas (ْزالـكْـشَٰـتْـريـيا عند قتالأصول التحظر 

 .التيمكبار التي يتميز بها رقة القلب على كل هذه األعراض تدل . للقتال، غير مكترث بتشوق عدوه هاجمه العدو وان حتىعدم القتال 

٦\١. چ.

اوڤاتْـشَا يـَسـنَْۤجـ  

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

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

ىيـنْكْْهــِاڤَـْم اوكْـتْـڤاْرجـونَه َس

شَـتْيـَپـْستَْهى اوپاڤَرتْهُو 

شَـَرْم شاَپـ -  َسـ ايـسْْرِِْٰٰجيـ

مانَـَسه - ـَنيـْچْمـڤـَس - َكشُو  



 المفردات
؛  مركبة-َرتَْهى؛  في المعركة-ىنْكْْهيـَس؛  أْرجـوَن-أْرجـونَه؛  يقول-أوكْـتْـڤا؛  بذا-ِاڤَـْم؛  قال َسـنَْۤجـيا-َجياه أوڤاتْـشََسنْۤ

؛  بالشكوى-َكشُو؛  القوس-شاَپـْم؛  مع السهام-شَـَرْم-َسـ؛  منحياً-ڤيسْْرِِْٰٰجيا؛  جلس ثانية-أوپاڤيشَـتْ؛ قعد على الم-أوَپـْستِْهى

 .  في الفكر-مانََسه؛  مبتئس-ـَنْچَسْمـڤيـ

 التعريب

نهى  المعركةأْرجوَن كعندما ا، هذا  بقوسه لقيركبته مم مقعدلى سقط ع  في ساحة المه ا: )Sanjaya(َسـنَْۤجـيا  قال

 . الحزنيثقله . . .  وسهامه جانبا

 التفسير
مثل هذا اإلنسان الوديع .  وسهامه جانباًقوسهمنحيا الحزن فسقط جالساً  أثقله لكن  وضع عدوهتهمعايناثناء مركبته أْرجوَن في وقف 

 .  الذات بتلقي علمجديرالسمح 

 

معاينة الجيشين في ميدان  بعنوان چۤيـتاـڤَـْد َچـل من شْـرۤيَمْد ْبَه األوالفصل تنتهي تفاسير ْبَهـكْتي ِڤـدانْتَ على هنا إلى

 .ـتَْرشِٰـكوروكْ

الفصل الثاني

 



 ١\٢. چ.ب

اوڤاتْـشَا يـَجـَسـنَْۤ  

اڤيــَپيـ كْر شْٰـطَْميـتَـْم تَـتْها  

َدنَـهاوڤاتْـ  

قال س

 . قاتل َمْدهو يا-َدنَـهسۤو-َمْدهو؛ قال-اوڤاتْـشَ ڤاكْي؛ هؤالء-ِإيَدْم؛ يشكو-ۤيَدنْتَـْمـڤيٰش؛ عيون

 من يجهل وكل. الكثيفلباسه الظاهري أو البدن المادي مجرد التقاط ب هل

 )kSatriya(كْـشَٰـتْـريـيا   أْرجوَنكان. حزن دون موجبa(ۤوْدَر ـعلى اللباس الظاهري يسمى ش ويشعر بالحزن لكذب

 يعالج. چۤيـتاـڤَـْد َچكشف ْبَهـوهذا مراد  الجاهل،  كْْالرب القدير. التصرف لكمثل ذ متوقعاً منهلم يكن و

 شْـرۤي الرب كبرالمرجع األموضوع تحقيق اهذا الفصل 

 .كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

شَ

َدْميـْم إكْوتَـْس ت  

كََرْم أْرجـوَن -ي ْرتۤيـَأك  

چۤيـتاالـموجز محتويات 

Ta& TaQaa k*-PaYaaivíMaé[uPaU<aaRku-le/+a<aMa( ) 
ivzqdNTaiMad Na" )) 1 )) 

é[ 
ku-TaSTva SQaTaMa( ) 
ANaaYaRJauí a )) 2 )) 

SaÅYa ovac 

& vaKYaMauvac MaDauSaUd

ـْموِلكْشَٰـنَٰكـارٰنپۤو - َأشْرو  

اْميـَدْم ڤاكْيـَدنْتَـْم ِإــۤيٰشيـڤ  

 َمـْدهوسۤوشَ

 المفردات
يفيض -آكْوَل-ْرنَٰپۤو-َأشْرو؛ رمغمو-آڤيشْٰـطَْم؛ بالرأفة-ـياكْريَپ؛ بذا-تَـتْها؛ إلى أْرجـوَن-تَـْم؛ َـنََْۤجـيا-ـه اوڤاتْـشََسنَْجـّي

؛كلمات-اْم-ـْمإۤيكْشَٰنَٰ؛ بالدموع

 التعريب

 عيناهو، حزنوالعاطفة يض بال يفأْرجوَن )كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ( َمـْدهوسـوَۤۤدَنعندما شاهد : )Sanjaya (َجياَسـنَْٰقال 

 . الكلمات التاليةقال بالدموع، مغرورقتان 

 التفسير
 تحقيق يالشفقة على النفس الباقية ه.  الحقيقيةالذاتجهل شكوى وذرف الدموع على الصعيد المادي هي عالمات الشفقة والاظهار  نا

Madhu (هوـْ كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ الجني َمالرب القدير قتل لقد. ا النصفي هذخاص  دلولذات م) ( َمـْدهوسـوَۤۤدَن كلمة. الذات MadhusUdana( ،

لشفقة على لباس ، إذ االشفقةاحد متى تجب  يعلم ال. تغلَّب عليه بصدد القيام بواجبه الذي أْرجوَن من كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ قتل جني سوء الفهم وود

ج المحال إنقاذ الغارق في محيط المن.  غباء محضالغريق

zUdr (من ييأ 

فع حزنر قادر على رِِٰٰٰشْٰـنَٰ

لتحليلية لكل من البدن الما دي لذات من خالل الدراسة   على لسان نفسوالا

 ٢\٢. چ.ب

q>aGavaNauvac
k-XMal/iMad& ivzMae SaMauPai

اوڤاتْــڤاْن َچْبَه -شْرۤي   

MaSvGYaRMak-IiTaRk-rMaJauRN

َمـلَـْـڤا كَشْ

تَـْميـ َسموَپـْستْـهىِمـيـشَٰڤ  

اْميــْچجوشْٰـطَْم َأْسـڤَـْر - ايـأناْر  



 المفردات
في  -ِمىـڤيشَٰ؛ هذه الشكوى -إيَدْم؛  ألواث-َملَْمـكَشْ؛ إليك -اتْـڤ؛ نأيمن  -كْوتَـه؛ قال المولى المبارك -ـڤاْن اوڤاتْـشََچْبَه-شْرۤي

يمار -جِوشْٰـطَْم؛ الجاهل بقيمة الحياة -أناْريا؛ وصل -َسموَپـْستْهيتَـْم؛ ساعة المحنة

يا أْرجـ -؛ سبب -كََرْم َأكۤير؛ كواكب أرفع

ما ال يقود إلى  -ـياْمْچَأْسـڤَـْر؛ س من قَبل

أْرجـوَن؛عار -ْتي

 اْنـڤَچْبَهـكلمة  بچۤيـتاـڤَـْد َچي متن ْبَهـ كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ف، يشار لهذا السبب. شخصية الالهوت العلياكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هو 

)BhagavAn (عيد ص: هي أطوار على ثالثة حق المطلقـڤـاْن َچْبـَهـ. عزيزال أي

 و " االحياءجميعب وي قلف نافذةال الروح"أي ) Brahman(ْبـَرْهـَمـْن 

 : )١١\٢\١ (تَْم أي) BhagavAn(ـڤـاْن َچْبـَهـ

 و) ParamAtmA (و َپـَرماتْـما) Bra على ثالثةالحق المطلق تحقيق يتم"

 . )"BhagavAn(ـڤـاْن َچْبـَهـ

دراسة لتلميذ المبتدئ بيعنى ا. ا وكوكبهاالثالثي هذا التحقيق  السهل تشبيههمن

 الذي يقنع بمجرد فهم اإلعتيادييمكننا اآلن مقارنة التلميذ . س وينتهي إلى دراسطح الشمسثم يتابع بدراسة أشعة الشمس، 

يذ الذي 

 ن

ال 

 .  ليسوا على صعيد واحدالثالثة األوجه ومحقق، ومع ذلك. عة الشمس وقرصها وأمورها الداخلية عن بعضها البعضل أش

ـڤـاْن َچْبـَهـكلمة المعنى الحرفي ل) VyAsadeva( ِدڤََ ) ParAzara Muni(شرح المرجع الكبير َپـراشََر موني ي

ال يمكن ألحد ادعاء  لكنمن يتمتعون بقدر بالغ من الجمال أو الزهد ورين و

مهما كان وال ال يمكن ألي كائن . شخصية الالهوت العلياألنه  ععزيز هو ال وحدهكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ. امتالك كل هذه الصفات مجتمعة

 ْبـته

 هو.  فائقال يفوقه الذي شخصية الالهوت العلياكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هو  لكن )BhagavAn(ـڤـاْن َچصفات ْبـَهـشخصيات كثيرة متصفة ب وجدت"

 . "ـَد وهو سبب األسبابڤيـنْچو األولي الرب هو. بدنه صورة العلم والهناء والخلودالشخص العظيم، و

  .وَن

 التعريب

 قيم الحياة رجٍل يعرفال تليق ب؟ انها جاءتك هذه الشوائب كيف ،حبيبي أْرجوَن: شخصية الالهوت العلياقال 

 . لحضيض بل إلى ات الجناإلى تقود وال ،التقدمية

 التفسير
الرب القديرإلى 

)BhagavAn ( التحقيق  يتم. الحق المطلقرأس هو

النفس العليا"أي ) ParamAtmA(َپـَرماتْـما  و " الجامع

ـڤَـَچْبهاذا التعريف في شْـرۤيَمـْد جاء ه.  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰالرب القدير

 ْزڤيـَد - ڤَـَدنْتي تَـتْ تَـتّْـڤَ

 اْميــانَـْم َأْدڤَيــْچاْج يـتَـتّْـڤَـْم 

 يَپـَرماتْـِمـتي ْبَرْهِمـت

 ياتيـشَْبـْدي تيـْن إـڤاَچْبَه

hأ  man(ْبـَرْهـَمـْن :  هيمتغايرة غير طوار

تها وسطحهأشع :بالشمس التي تملك ثالث ظواهر هي 

كوكب الشمسة 

 التلميقارن بينما "الروح الجامع" أي) Brahman(ْبـَرْهـَمـْن االشعة من باب انتشارها في ارجاء الكون بالروحاني الذي حقق 

قاركوكب الشمس فيالطالب الذي دخل  أما.  أي النفس العليا)ParamAtmA(َپـَرماتْـما تعمق أكثر بمعرفة استدارة الشمس بمن حقق 

 محور واحد فالحق المطلقمحور دراسة كل طالب  ان رغم. التيمأي ) bhakta( وهو ْبـَهكْـتَ الحق المطلق يةشخصمن حقق ب

يمكن فص

 ڤْـياَسوالد

BhagavAn(ـڤـاْن َچْبـَهـكلمة  والزهد بوالشهرة بالقوة والجمال والعلم والثروة زيزعاليتصف :"قول بالالسنسكريتية) ( BhagavAn"( .

 والمشهواألقوياءكثير من األثرياء والعلماء بال شك  يوجد

 اإلطالقلى 

 -َرْهَمقصيد من )١\٥(في نفسه ْبَرْهما ذكر المولى .  كْـرِٰشْٰـنَٰعزةعادل ت عزة امتالك نارايانَٰأو شيڤَ  أو المولى حتى ْبـَرْهما

ـڤـاْن َچْبـَهـهو أعظم االحياء على االطالق وهو ، شخصية الالهوت العليابأن كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هو ) Brahma-saMhitA (َسـْمـهيتا

Govinda (ڤيـنْـَدچو المسمىأي الرب االولي )  : علة كل علة و،)( BhagavAn

 شْـڤَـَره َپـَرَمـه كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰهيـإ

 ڤيـْچـَرَهه - آنَـنْد - ْسيـْد - َسـتْ

 نْـَدهيـڤچوْر يـْر آْديـأناد

 كاَرنَٰـْم - كاَرنَٰ - َسـْرڤَ



 الحق المطلقكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هو  ان يوضح لكن صية للحق المطلققوائم كثيرة  ـڤَـتَْمَچْبهاشْـرۤيَمـْد وجد في كتاب  تكما

 : شخصيات غير ومنه تفيض عينه الفّياض 

 لكن الحق المطلقية تامة من  المذوتهالض الوكل قوائم في"

 . " عينهينبوع الفيض هو شْٰـنَٰكْْرِِٰٰٰ

في  النفس العليا النافذةأي ) ParamAtmA(ما األولي الفّياض كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هو ، عليه وبناء

Brahman(ْبـَرْهـَمـْن  األكوان المادية و

كلمة  بدهشته كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ عن ذا سبب اعرابفي حضور أْرجوَن على أهله حزن كان

ب" ؟نيمن أ"أي ) kutas( ْسكوتَـ . ين اآلريين المتحضرإلىْرجوَن الذي ينتمي  أشخص نظيرإذ لم يتوقع مثل هذه العاطفة

لبدن 

ه بعزوفه عن القتال رغم 

مثل هذا االنحراف عن الواجب على التقدم روحياً). kSatriya (ـتْـريـياانه كان كْـشَٰ  يحرم بل ال يليق هذا الجبن بآ

  ٣\٢. چ.ب

 . معاقب العدو يا -تَـَپ-َپـَرْم؛  ينهض-ـطَْهى 

ـْرِِٰٰتْها ابنيا  يا  وأنهض بضعف قلبك بعيداً، طرح تستسلم  ال،)PRthA (ْپ

 . معاقب األعداء

ابن عزف  إذا. كْـرِٰشْٰـنَْٰپوصف أْرجوَن هنا بابن 

بأعمال ال اخالقية، اْهـَمنَٰ ) kSatriya(كْـشَٰـتْـريـيا 

غير جديرين  والـْبراْهَمـنَٰة )kSatriyas (أفرادو.  فقطياشكل فإنه يصبح ْبراْهَمـَن

لكن  من على مركبته يوجهه كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰألكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ رتض لم يلذلك، . بآبائهم

مثل هذا الموقف ال  ان  قال كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، إذاشائناًأْرجوَن عمال  يرتكبسوف 

 )BhISma(ْبـهـۤيـشْٰـَم تجاه موقفه السمح قد يجادل. أْرجوَنيتناسب مع شخصية 

الفيوض الشخ بأسماء

)٢٨\٣\١( ـڤَـتَْم َچْبهاشْـرۤيَمـْد جاء في . منحصرة

فيوض شخص من فرعية مة أو فيوضتاكورة هنا هي إما فيوض شخصية 

  پوْمـَسهاكَاله - اْمـشَتْشـِاِتـى 

 اْميــڤَــڤاْن ْسَچ تو ْبَهْزكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـ

 ڤْـيـاكولَْم لُوكَـْم -إيـنْْدراري 

 ىِچيـو ىِچْمرِِٰٰدَٰٰيـانْتي يـو

َپـَرماتْـ مصدر كل من الحق المطلق وهو

 . ه الجامعهروح أي) 

وه  حزن غير الئق حتماً،خصية الالهوت العلياش 

 التي ال تليق 

أما الموهومين بمفاهيم عينية النفس وا.  الروحيتحقيقضارة قائمة على ال إلى حوالمنتميقيمة الحياة من يعي  آري تعني كلمة

 معنى اهلين ج،سحورين بالفتنة الخارجيةنراهم مو ،ـڤـاْن ڤيشْٰـٰنوَچ ْبـَهـالحق المطلق الحياة هو تحقيق غايةان ون  فيجهلالمادي

لقد تقاعس أْرجوَن عن واجب. غير آريب ادي الماإلرتهانبمعنى اإلنعتاق من الجاهل  شار إلىي لذلك،. اإلنعتاق

ري وال يساعد 

 .أهلهْرجوَن على العطف المزعوم أل  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰالرب القديروعليه، استهجن .  من الشهرة في هذا العالمالفرد

(c)E-BYa& Maa SMa GaM aR NaETatvYYauPaPaÛTae ) a" PaaQ

ـَمه پاْرتَْهىَچاْم ماْسـَم يـْبيـكْال  

+aud]& ôdYadaEbRLYa& TYa¤-aeitaï ParNTaPa )) 3 )) 

اِتىيــَپـْدَپاو ّيتَـتْ تْـڤَـيـنـا  

اْميـداوْرَبـلْـ - ايـكْشْٰـوْدَرْم ْهرَِِٰٰد  

ِتـشْٰـطَْهى َپـَرنْتَـَپاكْتْـڤُويـت  

 المفردات
؛ يليق -أوَپـْدياِتى؛ إليك -تْـڤَيِّ؛ هذا -ِاتَـتْ؛ أبدا-نَـ؛ يا ابن ْپـرِِٰٰتْها -پاْرتَْهى؛ ليس -ـَمهَچ؛ ال تفعل -ماْسَم؛ عنة -يْبياْمكْال

تْشْٰوِتـا؛ تاركاً-تْياكْتْـڤا؛  وهن-داوْرَبـلْياْم؛  القلب-ْهرَِِٰٰديا؛  تافه-ٰشوْدَرْمكْ

 التعريب

ا.  ال يليق بكألنهلهذا العجز المهين، 

 التفسير
بة مع لذا، نعلم انه كان ألْرجوَن صلة قرا. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰعمة  )PRthA(ـْرِِٰٰتْها 

ابن ْبرما قام يا فقط، وإذا شكل) kSatriya( فإنه يصبح كْـشَٰـتْـريـيا القتالعن 

ريـيالشكل االفئة  تلك طبقتي الـكْـشَٰـتْ زية من

ِِٰٰٰشْٰ ر 

ـ  

ـنَٰ، وكان كان.  المنزلةتلكمثل  ْرجوَن كْْر ْجوَن خليل  أ

هذهتر  لذا متيكل ازات   منالمعركة على الرغم ساحة  ك .اإل

سبب تركه ساحة القتال على اساس  ان أْرجوَن 



نظير  الشخصية  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰهدايةنسان تحت ينبغي لإل لذلك، الا النوع من النبل هذ ان كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ اعتبر لكن وأهلهالموقر 

شَ

يىَهـْم َسنْـكْْهـۤيـكَتْـَهْم ْبـه  

ـَم

َه  

hTvaQaRk auæiNahEv 
 >auÅ 5 )) 

.مرجعقره ي 

 .ينالمزعومالالعنف وا التسامح مثل هذالتخلي عن أْرجوَن 

 ٤\٢. چ.ب

AJauRNa ovac 

اوڤاتْــوَن 

ـشْٰـَمـْم َأ

 أْرج

k-Qa& >aqZMaMah& Sa&: ]ae<a& c MaDauSaUdNa ) 
wzui>a" Pa[iTaYaaeTSYaaiMa PaUJaahaRvirSaUdNa )) 4 )) 

 Yae d

َدَنـْم تْـشَ َمْدهوسۤوْدرُونَٰ  

ياميـوتْـْسيـيـه ْپـَرتيـشْٰـوْبهۤيـإ  

َدَنسۤو -ي پوجاْرهاڤْ َأر  

 المفردات
؛  ْدرُونَٰ-ْمْدرونَٰ؛  في القتال-َسنْكْْهّي؛  أنا-َأَهم؛  ْبـهـۤيـشْٰـ-ْبـهـۤيـشْٰـَمْم؛  كيف-كَتَْهْم؛  قال أْرجـوَن-أْرجـونَه اوڤاتْـشَ

 -َدَنسۤو-َأْري؛  المبجلين-َأْرهاو-پوجا؛  رد الهجوم-ْپـَرتيـوتْْسيامي؛  بسهام-وْبهيهـإيٰش؛ قاتل َمْدهو  يا-َدَنسۤو-ْدهوَم؛  أيضاً-تْـشَ

 . قاتل العدو يا

 التعريب

سأصد هجوماً بالنبال في معركة يشترك فيها رجال مثل ، كيف )Madhu (َمْدهو جنييا قاتل ال: أْرجوَن قال

DroNa( ْدرُونَٰ و ) ؟ عبادتي يستحقان اللذين )(ْبـهـۤيـشْٰـَم  BhISma

 التفسير
(شاْريا تْـ ْدروٰناوالمعلم)  DroNAcArya( السادات الكبار مثل الجد ْبـهـۤيـشْٰـَم نا BhISma ( يجب و ،اعتدوا وان حتىدوماً مقدسون

خشن  وان يجب عدم معاملتهم بخشونة.  بحوار شفهياآلداب العامة تقضي بعدم اإلعتراض عليهم حتى وال ان عدم الرد عليهم بالمثل كما

 أو) Ugrasena(ـَرِسَن ْچكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ جده أوقاتل يهل و؟ عليهميقوم بالهجوم  ان ْرجوَنمكن أل كيف يإذن،. تصرفهم في بعض االحيان

Sandipani Muni . امام كْـرِٰشْٰـنَٰأْرجوَنحجج كانت هذه بعض  .؟)(موني  َپـني سانْديمعلمه 

 ٥\٢. چ.ب

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

-aMaa&STau G

نوْبهاڤاْنَمـهاي رۤوْن َأَهـتْـڤا ِهـچو  

qYa >aaeGaaNåiDarPa[idGDaaNa( )) 

َهى لوِكىيـاْم َأپـيـكْشْٰــيـهُوكْتوْم ْبها ْبيُّـوشْر  

ـْْن إرۤوچوكاماْمْس تو  - َـتْـڤاْرتَْهى ڤيـهاي

ـْدهاْنيـْچَردْپـ - َريـْن روْدهـچاا ْبهُويـۤيـجْبهونْۤ  



 المفردات
؛  ينعم بالحياة-بهُوكْتوْم؛ ن األفضلْه؛  ال يقتل-َأَهـتْـڤا؛  السادات-ْنرۤوچو

 -تو؛  راغباً-كاماْن؛  كسب-َأْرتَْهى؛  قتل-َهـتْـڤا؛ لعالملو؛  في هذا العمر-ْيَهىإ؛  حتى-َأپـي؛  بالتسول-ْبهايكْشْٰـياْم

- 

 التعريب

قتل معلمّي العظماء ان ش في هذا العالم متسوالً علىاعي ان خير لي كانوا جشعين، فهم  وان حتى. ا

 فسير
ر  و) BhISma( ْبـهـۤيـشْٰـَم كان. الـِڤـديةتبعاً لألحكام  يمكن نبذ المعلم الذي يقوم بعمل شائن أو اذا فقد قدرته على 

 ٦\٢. چ.ب

هّيـوڤا نُو َجـي اْديــَم ّيـاْد ڤا َجـيـ  

ْسيـ  

اـطْراههِتى ڤَـْستْ  

؛  قد نقهر-َمـَجّي؛  سواء-ياتْ ڤا؛  خير -ڤيْدَمه؛  هذا-ِاتَـتْ؛  أيضاً-تْـشَ؛  وال-نَـ

، هي  عائلة ملكيةفيالنبيلة رغبته بالعيش متسوالً رغم والدته .  على أتم وجهوحسه لعقله لكاًاومتمأيضاً على قدر رفيع من اإلستنارة 

 YaÜa JaYaeMa Yaid va Naae J 
 

 م-ياهشِْر؛  نفوس نبيلة-َأنوْبهاڤاْن-َمـها؛  حتماً-ي

 في هذا ا-ِكى

ـْدهاْنْچْپـَردي؛  دم-روْدهيَر؛  مباهج-ْنچاْبهو؛ ينعم ان  ينبغي-ايجيْبهونْۤ؛  حتماً-ِاڤَ؛  في هذا العالم-إْيَهى؛  سادات-ْنرۤوچو؛ لكن

 . ملطخ

عيش بعد 

 . ئهممالطخ بدفإن مباهجنا ستت والِتقُلو و. سادتي

الت
البت باالمو

وكان ينبغي لهما رفض العمل ،  لهما الماليةمساعدتهبسبب ) Duryodhana(دوْريُّـوْدَهـَن على اخذ جانب ن جبريم) DroNa( نَٰدرُو

التنعم  ان ابقى على احترامهما رغم ذلك، مصرحاًأْرجوَن  لكن هما كمعلمينفقدا إحترامنتيجة لذلك، .  فقط اعتبارات ماليةعلى اساس

 .مغانم ملطخة بالدماءالتنعم ب يعنيسوف بعد قتلهما  مادية بمكاسب

Na cETaiÜÚ" k-Taràae GarqYaae 
aYaeYau" )

ُويــرَچْدَمه كَتَـَرْن نُو يـتَـْد ڤيـشاتْـنَـ   

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

اَمـٰشيـڤۤيـجيـاْن ِاڤَ َهـتْـڤا نَـ ج

 ْپـَرموكِْهى ْدهاْرتَـراشْٰاتاهيـ

 المفردات
-ياهـِرَچ؛  لنا-نَـه؛  الذي-كَتََرتْ؛ علمتهل 

؛ نحيا ان  نود-اَمهجيجۤيـڤيٰش؛  أبدا-نَـ؛  بقتل-َهـتْـڤا؛  أيضاً-ِاڤَ؛  اولئك-ياْن؛  يقهرون-وهَجـّي؛  نحن-نَـه؛  سواء-ڤا؛  اذا-ياْدي

 .  أوالد ْدْهرِٰتَراشْٰـطَْر-اراهْدَهـْرتَـراشْٰـطْ؛  في المقدمة-ْپـَرموكِْهى؛  واقفين-اَأڤَـْستْهيتاه؛  جميعهم-ِتى

 التعريب

 الواقفين )DhRtarASTra(ْدْهرِٰتَراشْٰـطَْر  ابناء نا قتلذاإ. نقهرهم ان يقهرونا أو ان ،أفضلهو ما ف انا ال نعر

 . معركة، فإن حياتنا تفقد قيمتهاأمامنا اآلن في ال

 التفسير
، إذ سوف  متسوالعيشوال القتال وما يعقبه من عنف وبين اإلنسحاب وهو) kSatriya( أْرجوَن ما بين واجب الـكْـشَٰـتْـريـيا احتار

حالفه النصر وان . ألن أياً من الجانبين قد يخرج منتصراً ليس موقنا، واإلنتصار. يكون التسول وسيلته الوحيدة للعيش في حالة هزيمته

سيكون هذا وجهاً ، وفي غيابهميحيا  ان تعذر عليهيفي المعركة فس )DhRtarASTra(ْدْهرِٰتَراشْٰـطَْر  قتل ابناء ، اذا)عادلةوقضيته كانت (

جليالً فحسب بل  تيما كل هذه االعتبارات التي دارت في خلده تبرهن بصورة قاطعة على انه لم يكن. آخرا للهزيمة له في تلك الحالة



قصارى .  شْـرۤي كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰالروحي هسيديمانه بتعاليم لقد كان في غاية الورع بداللة خصاله، باإلضافة إلى إ. على زهدهأخرى داللة 

 كان. زهد دون علم وويستحيل التحررس، وا الحدون ضبط  صعيد العلمإلى فرصة الرقي تنتفي. القول، كان أْرجوَن خليقاً بالتحرر

 ٧\٢. چ.ب

ڤَـهكا  

اِشـتاهْپـرِِٰٰت  

تَْن ِمىي هْرۤوشْرتْ شْاتْيـ  

ـَرَپـنَّـْمشْيـش  

 ْدخل-ا

 

فيه خيراجبي ا

كلمادي لعمل الا  

دلول مهو هذا. روحي

 ِاتَــْد اڤيُو : )١٠\٨\٣ (أوَۤۤپـنيشَْد بْْرَِِٰٰهـْد آَرنْـياَك فيعضهو من ال يفقه م؟ ةخارجيالفتنة  هو الغارق في المن

ال  )yo va etad aksaram gargy avi لُوكاْسماْلڤيديتْـ اڤچيْرچاَرْم ـأكْشَٰ

 هي نسانصورة اإل. "تمبخيل حالً لاليجد 

 المقابل، في. جه الصحيح لمن ينتفع بها لهبة عظمأ

 . حياة لالنتصاحب الفطنة الكافيةيوجد الـْبراْهـَمنَٰ أو 

يتعلق اإلنسان . لحياةة لالماديغير ذلك من المفاهيم بولوقته  "البخيل"أي ) kRpana(ـَن َپكْـرِٰ يهدر

افراد  على حماية بقدرته) kRpana( كْريَپـَن يظنباقي ااألطفال و، ب بالزوجة،العائليةبالحياة غالباً 

. في عالم الحيوانحتى شائع  العائلي التعلقمثل هذا عائلته أو مجتبقدرة   أو، المحتّم من الموتعائلته

انتظاره، بالقتال كان واجب  ان علمهرغم ،  عائلته ورغبته بحمايتهم من الموتأفراديتمثل بتعلقه بسبب إلتباسه  ان  بفطنتهأْرجوَن أدرك

سأل هذا بصفة . د لحيرته حوضع كْـرِٰشْٰـنَٰ  العظيمسيده الروحينجده يسأل لذلك، . نتيجة التعلقالواجب  هذاة إال انه تردد ازاء تأدي

k-aPaR<YadaezaePahTaSv>aav" 
 Pa*C^aiM U!ceTaa" ) 

 . الماديةكفاءاته بكل هذه الصفات فوق وعدا  متصفاًأْرجوَن

ْسـڤَْبهاْرَپـنْٰ

 تْ- دَْٰٰهىّمۤوـَس - تْـڤاْم ْدَهْرَمي ْشْهام

 - ُوَپـَهتَـدُوٰش - ايـ

a Tva& DaMaRSaMMa
YaC^\eYa" SYaaiàiêTa& b]Uih TaNMae 

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

ْم بيـ

ماْم تْـڤاْم ْپي اْدهـ ِتى َهْم شْزايـٰـ

تَـيــتْششْيـاْن نيـاه ْسـ

 خ- ْبهاڤَـه

 المفردات
ْرَپـنْٰ ؛ دين-َهْرَم؛  إليك-تْـڤاْم؛  أطلب-ْپـرِِٰٰتْشْهامي؛ صائص-ْسـڤَ؛  يصاب-أوَپـَهتَ؛  بالوهن-شَٰدُو؛  البياك

؛  أخبر-ِهـيْبرۤو؛  بثقة-يتَـْمـتْـشنيشْ؛  ربما-ْسياتْ؛  خير مطلق-شْرياه؛  ماذا-ياتْ؛  في القلب-اِشـتاهتْـ؛  مبلس-دَْٰٰهىَسمۤو

. لمتس مس-ْپـَرَپـنَّـْم؛  إليك-تْـڤاْم؛  لي-ماْم؛  مرني-شاْدهي؛  أنا-َأَهـْم؛  لك-ِتى؛  تلميذ-شْيشْٰـياه؛  إلي-ِمى؛  ذاك-تَـتْ

 التعريب

آلن وفقدت رباطة جأشي لوهني لقد ي ان لذلك، ارجوك. ضعت عن و . تخبرني بوضوح الى ما 

 .  ُهداكطالبةتلميذك وروح مستسلمة إليك اآلن انني 

 التفسير
الحيرة في  الطبيعة  قادر   سليمسيد روحياتخاذ باإلنسان يجدر  لذلك،. تكمن  خطوة. لحيرةلمصدرا جعلتقضي سنة

فتنة اللتحرر من  ل سليمسيد روحيبالتقرب من  الحكمة الـِڤـدية توصينا.  وصوال إلى قضاء غرض الحياةالصحيحةالهداية  اعطاءعلى 

ال يرغب احد . انطلبه ان ة تلقائياً دونخارجي الفتنةالكذا، تظهر .  يندلع تلقائياًالغابة الذية بحريق خارجي الفتنةال قارنت. خارجيةال

أردنا السلسلة المريدية العلية ان منتسب إلى  سيد روحيبالتقرب من  الـِڤـدية الحكمةلذلك، توصينا . ينشب مسبباً ارتباكنا لكنه بالحريق

أحد البقاء في در بيج السبب، ال لهذا. أمريعلم بكل  ان سليماا روحيا سيد  اتخذبمن ويفترض.  رفعهتقنيةرفع إشكال الحياة وفهم 

 .  هذا النصسيد  البحث عن اإلشكاالت المادية بل

جاء .  الحياةالت

ditvasmal lokat praiti sa kRpanaH ( َسـ كْْرَِِٰٰٰپـنَـهْپـرايتياتْ 

دون فهم علم تحقيق الذاالقطط والكالب ة فارقم الحياةيفارق بل إنسان بصفة  الحياة عضالت

 الفرصة على الوبهذهع ف هو من ال ينتبخيلال،  عليهوبناء.  الحياةعضالتوضع حل لم

 لحل كل مشاكل الالبشريفاع بالبدن 

ونه عه ال

. "بدني الالمرض"فراد اسرته نتيجة 

 ووطومجتمعهعائلته بمفرط 

. الموتبراثن إنقاذه من على معه 



 كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ. أْرجوَن اآلنهذا ما اراده  وب يتخذ الطابع الجدي،الذي يدور بين الحديث . مريد، إذ اراد قطع االحاديث األخوية

 بصدد وكل من ال يفهم ذلك يعتبر من اغبى االغبياء وباطناً  توجد مغايرة بين كْْرِِٰٰٰال. " كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰضمن مولودالغير "بل إلى 

 .ـتا

اْديـَمماَپـنوْدي اميـْپـَرَپـشْي نَـ ِهـ  

اْماٰنيـنْْدريـ اشْهُوكتْـ شْاتْيـ  

ـْمَأڤاپـ  

اْميــتْـاْميـراْجـ  

 -نَـْمـأوتْشْهُوشَْپـ؛  حتماً-ْهي؛  ال-نَـ

؛  للمالئكة-اْمسوراٰن؛  مملكة-راْجياْم؛  رخي-ْ رِِْٰٰدَهْم؛د -ْبهوماو؛  ينال-َأڤاپـيا؛  الحواس-اْمإينْدرياٰن؛ فجي

 -آْدهـيَپـتياْم؛  أيضاً-شَـ؛  حتى-يَأپـ

 مملكة ال بتُِسحتى ولو كَطيع التغلب عليه حزن بعيداًدفع هذا السبيالً ل أجد الانني 

 مع سيادة األرضعلى  منافس هانافسي

سيد سوى العون ال يقدم  و الحياةعضالتبصدد حل مجدوى 

 .  مثل كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰروحي

 .  عن منزلته االجتماعيةالنظر الحقيقي، بغض السيد الروحيذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هو  من حققكل 

 : )١٢٨\٨( تْـشَريتاْمرِِٰٰتَتْـشايتَـنْـيا جاء في 

طالاألستاذ وال

ـڤَـْد َچكيف فهم أْرجوَن ْبَهـأما . چۤيـتاالـ بصدد فهم األول مريد، وأْرجوَن هو الچۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ لعلم ليص األالسيد الروحيهو 

 شخصياً كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـل حاجة اإلنسان إلى التسليم ممع ذلك، يدَّعي الدارسون الدنيويون االغبياء بعدو.  فذلك واضح في الكتاب نفسهچۤيـتا

شْٰـنَٰ ظاهراً

چۤيـڤَـْد َچْبَهـفهم 

٢. چ. ٨\ب

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

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

ـنَـْمَـْم اوتْشْهُوشَٰ

َهماڤْ َأَسـَپـتْنَـْمْ رِِٰٰدّْا ْبهۤويـ

َپيـشاْدهتْـي ـاْم َأپـ سوراٰن

 المفردات
؛  كآبة-شُْوكَْم؛  ذاك الذي-ياتْ؛  قادر على دفع-َأَپـنوْدياتْ؛  لي-َمَم؛  َأرى-َرَپـشْيامي

 فري-َأَسَپـتْنَـْم؛ على األرض

 . سلطان

 التعريب

است ال.  وقد جمَّد احاسيسي

 .  السماءمالئكة

 التفسير
يطرح الحجة تلو االخرى كان  رغم انه  الرب شْـرۤي كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ،السيد الروحي دون عون  عن حل مشكلته الحقيقيةعاجزاًأْرجوَن بدا 

م والعل. تستنفد كل طاقاته دفع مشاكله التي كانت بصددعلمه المزعوم كان قليل النفع  ان أدرك.  المبادئ الدينية واألخالقيةإلىالمستندة و

ها، قليلة اللمراكز العليا وغير أو امضجرةاالكاديمية والدراسات النظرية ال

 تْـشايتَـنْـيا المولى قال. لحياةعضالت ا حل معلى قدرته السليم، لالسيد الروحيكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هو ، السيد الروحي تيم  عليهوبناء

ان ) ( Caitanya

 ايـ نَىِنِكْدَر ، شۤويـاسيـبا نْيـْپـرا، كيـبا ڤيـك

كان  أو " الحكمة الـِڤـديةمن علماء"أي ) vipra( يْپـَرڤكان  ان  بغض النظرفي علم كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰهو المتبحر  الكاملالسليم  السيد الروحي"

 كتاب فيجاء  كما.  علم ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰتحقيق  دونسليماً روحيا اسيد ال يصبح الفرد إذن،. " الزهادمنكان  أو ضيع النسبو

 (ورانَٰـپ َپـْدَم

 ، ساي چورو َهـيـااِڤـتّ - ـڤَتّْـتَ - يـاي كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

( : Padma PurANa



أي ) VaiSNava(ڤايشْٰـنَٰـڤَ يكون  ان ندو روحياً الحكمة الـِڤـدجوانبكل ب خبيرالـْبراْهـَمنَٰ ال"

 . )"VaiSNava(كان ڤايشْٰـنَٰـڤَ في المقابل، يمكن لوض. ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰعلم ب اًخبير

ل على ذلك وجود والدلي ،عن طريق جمع المالالمتمثلة الوجود المادي عضالتميستحيل حل 

السالم انهم يبتغون .  الوجود الماديعضالتمنفس جه تنعم بكل أالتي متطورة اقتصادياً ال دانبلكثير من ال

 يتقومـڤَـتَْم اللذين َچ و شْـرۤيَمـْد ْبهاچۤيـتاـڤَـْد َچو ْبَهـ استشاركن بإمكانهم تحقيق سعادة حقيقية عندبشتى السبل، ول

 أو 

لذلك، . ، ال تستطيع دفع احزانه بعيداً"السماءسيادة مثل سيادة مالئكة  أو األرضمملكة ال تنافس على "حتى  ان ْرجوَن

 للزوال معرضة اإلقتصادية والسيادة على األرض التنمية. متحقيق لذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ وهذا هو السبيل الصحيح نشد مالذاً في 

 بضربةفشل 

 نفسوفى الت 

ى ت في عمرها، فإنها تسقط ثانية جزاء خير ما عمل  النحو كثير من ساسة األرض على هذا سقط. " الحياةمنازلمن قمة السع

ُو ڤيـْپـرُونيـپوٰن -كَـْرَم َٰ ش ـطْ -

 اًسيد ، غير مؤهل ألن يصبحية

 إذا  روحياًسيداًيصبح  ان يع النسب

  والشيخوخة والمرض والموتلوالدة با

ا زالت تواسباب الرخاء، وم

 أ، كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰة

 . أو استشارة الممثل الصادق لـكْـرِٰشْٰـنَٰ المنقطع إلى ذكرهكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ  بـعلمالبهما 

اإلنسان الناتجة عن همومه العائلية واالجتماعية والوطنيةن احزا المادية قادرة على دفع الراحة كانت التنمية اإلقتصادية وأسباب لو

 أالدولية، لما قال

ئا والولسالما

 إلى القمر، معرض للالسفر اآلن نساناإلكما يسعى كواكب السماء  اإلرتقاء إلى حتى، و لحظة كليعية فيبالكوارث الطب

حالما "يأ) kSine puNye martya-lokam vizanti( يشَـنْتي َمْرتْيا لُوكَْم ڤّىپونْٰ ىِنـيٰشكْ: چۤيـتاـڤَـْد َچ ْبَهـجاء في. واحدة

ادة إلى أدن

 . وتشكل تلك السقطة اسباباً أكثر للحزن

 الرب وضع حل جذري  بسؤالهأْرجوَن هنافعل  كما مالذاً، اذا اردنا دفع االحزان نهائياً  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰالرب القديرنجد ب ان علينا لذلك،

 .ا هو نهج ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰهذ. لمشكلته

 ٩\٢. چ.ب

اوڤاتْـشَا يـَسـنََْۤجـ  

 

WvM aPa" ) 
 

 ڤيـشاَرَده - تَنْـتَْر - َمنْـتَْر

 اْديـروْر نَـ ْسچوـڤُو شْٰـنَٰيـَأڤا

 شُو چوروهتْـَپـ - ـڤَـه شْـڤَڤاۤيـشْٰـنَٰ

SaÅYa ovac 
au¤-a ôzqke-Xa& Gau@ake-Xa" ParNT

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

ـْمِكـشَـــۤيـرِِِٰٰٰٰٰشِاڤَـْم اوكْتْـڤا ْه  

دٰٰاِكىشَـه َپـَرنْتَـَپـهچو  

نَْدْميـڤي چوتيـا إيـُوتْْسـيـنَـ   

ڤَ َهىْم َبْبـهۤوۤيـشْٰـٰناوكْتْـڤا تۤو  

 المفردات
 -دٰٰاِكـشَـهچو؛  إلى كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، سيد الحواس-ْهرِِِٰٰٰٰٰشـۤيـِكـشَـْم؛  يتكلم-أوكْـتْـڤا؛  بذا-ِاڤَـْم؛  قال َسـنََْۤجـيا-َسنَْجـياه اوڤاتْـشَ

؛  إلى كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، لذة الحواس-ڤينَْدْمچو؛  بذا-إيتي؛  لن أقاتل-نَـ يُوتْسـّي؛ العدو معاقب -َپـَرنْتَـَپـه؛ أْرجـوَن، قاهر الجهل

 .  حتماً-َهى؛  أصبح-ڤََبْبـهۤو؛  صامت-ۤيْمشْٰـٰنتۤو؛  يقول-أوكْـتْـڤا

 التعريب

Govinda (َسـنََْۤجـيا قال (ڤيـنْـَدچو": قاهر االعداء ،أْرجوَن، قال هكذاعندما خاطب كْـرِٰشْٰـنَٰ : ) Sanjaya(، 

 . صمتوالذ بال "اقاتللن 

 التفسير



 لكن متهان التسول من المعركة إلواإلنسحاب عند سماعه قرار أْرجوَن بعدم القتال كثيرا أبتهج )DhRtarASTra(ْدْهرِٰتَراشْٰـطَْر  ان ال بد

ـََپـه بوصفه على قتل اعدائه أْرجوَنآماله بالتأكيد على قدرة ) Sanjaya(َسـنََْۤجـيا خّيب   سيدسلم أْرجوَن لل. )parantapaH (َپـَرنْت

 الكآبة التي رغم حتماًنه سوف يقاتل اسوف يستنير بالعلم الكامل لتحقيق الذات و يدل انه مما مريد، العظيم كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ بصفة الروحي

 وسوف تزول النهاية كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ وسيقاتل حتى على يد جوَنأْريهتدي سبذلك، . الذي يشعر به اآلن تجاه عائلتهالحنان نتيجة  مؤقتاً هغمرت

DhRtarASTra ).(ْدْهرِٰتَراشْٰـطَْر فرحة 

 ١٠\٢. چ.ب

هِكـشَـــۤيـ ْهرِِِٰٰٰٰٰشاوڤاتْـشَتَـْم   

ڤَيـْپـَرَهـَسْن إ  

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

 ْبهاَرتَ

يىُوْر َمْدْهـيـُوْر اوْبَهـيـنَـيـْس  

اهتْـشٰشيـڤ  

  يا سليل ْبَهَرتَ، يا-َرتَ قال-اوڤاتْـشَ؛  إليه-تَـْم

 .  كلمات-ـهتْشَڤَـ؛ ي ا-ِسـنَيُوه؛ ْدْهرِٰتَراشْٰـطَْر

 . سم، وسط الجيشين، إلى الكئيب أْرجوَنكْْحينذاك وجه ، )Bharata (ْبَهَرتَ سليل يا

أْرجوَن دور اختار  لكن كانا ندينو صديقين حميمين أي) Guاِكٰدچو  و)HRSIkeza(ْهرِِِٰٰٰٰٰشـۤيـِكـشَ  الحديث يدور بين كان

م 

يلعب 

من جميع الحاضرين وذلك 

ْمـشْ تْـشَـتاسۤوَچْن َأـتاسۤوَچ  

é[q> vac 

َدْم ڤَـيـَدنْتَـْم ِإـۤيـ

 المفردات
ْبها؛  مثل ذلك-إيڤَ؛  يبتسم-ْپـَرَهَسْن؛  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، سيد الحواس-ْهرِِِٰٰٰٰٰشـۤيـِكـشَـه؛ 

 التال-ِإيَدْم؛  إلى المشتكي-ـْمڤيشْٰـۤيَدنْـتَ؛  ما بين-َمْدْهّي؛  الفريقين-أوْبَهيُوه؛ لجيوش

 التعريب

ه  هذ الكلمات وهو يبترِِٰٰٰشْٰـنَٰ

 التفسير
Dakeza (ـشَ

 دوماً، ورغعليكْـرِٰشْٰـنَٰ هو اعظم الجميع على االطالق ومقامه .  كْـرِٰشْٰـنَٰةالمريد السائل بمحض اختياره، وهذا هو سر ابتسام

 فإنهدور السيد، ب أحد هعندما يقبل.  الحبيبموب أمحب الم االبن أمأدور الصديق سواء أكان  تيمه ذلك، فإنه يقبل بالدور الذي يرغبه

كان يدور على مرأى ومسمع ث و.  من هذا الدورالمطلوببالوقار مريده هذا الدور ويخاطب  الحدي ان لما

عل ة مقصور  للجميع من قصودة معينة بل مفرقة أو مجتمع أو شخصى ت ليسچۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـلخيرهم جميعاً، فإنه تأكيد بأن تعاليم 

 . وأعداء على حد سواءأصدقاء

 ١١\٢. چ.ب

اوڤاتْـشَـڤاْن َچْبَه -شْرۤي   

شَـْس تْـڤَـْمتْــڤَـشُويـانتْـشَْأشُو  

ىـِسشَٰڤاداْمـشْ تْـشَ ْبها - ايــْچْپـَر  

AXaaeCYaaNaNvXaaecSTv& Pa[javada&ê >aazSae ) 
GaTaaSaUNaGaTaaSaU&ê NaaNauXaaeciNTa Pai<@Taa" )) 11 )) 

aGavaNau

اتاهيـدَٰٰپـنْٰي نْتنـانوشُوَسـ  



 المفردات
 -ْپـَرْچـيا؛ تأن  قال ال-ْبَهَچـڤاْن اوڤاتْـشَ

 -تْـشَ؛  حياة-ْنسۤو نقاش رفيع الم-ڤاداْن

َأنوش؛  أبدا-نَـ؛ أيضاً

 على حي وال حكيم الحزن يال. حزنبينما تتحدث بإ: مولى المبارك القال

 . تيعلى م

ال 

ل و

 أهم حتى من المراسم  واهللانفس والبالمادةالعلم  ان  أو علم االجتماع، جاهالالسياسةعلى المبادئ الدينية بأولوية  أْرجوَن جادل 

 المحتم من البدن ويولد.  علمهقصور دون موجب لحزنوَن يم الكب إدعاء دور العاِلمن يفتقر إلى هذا العلم لنبغيال ي. الدينية

وبنا. ال

 . لن نكونت  ثمة وقت لم أكن فيهيكن لم

 zvetAzvatara( ْدـشَٰ االحكمةكتب جاء في 

UpaniSad(كما.  عملهمبتفاوت جزاءلذين تتفاوت أوضاعهم الق  هو ان شخصية الالهوت العليا 

معاينة شخصية الالهوت الرباني القادر على . ايالزم جميع االح شخصية الالهوت العلياان 

َى أۤواألزلي داخالً وخارجاً، يمكنه بلوغ السالم العليا  : )KaTha UpaniSad (َـنيشَٰـدْْپـ

NaTvevah& JaaTau NaaSa& N DaPaa 

-تْـڤَـْم؛  تحزن-ـهتْـشََأنْـڤَـشو؛  ال يستأهل الحزن-ياْنتْـشَْأشُو؛ مولى المبارك

َأ؛  غير ماض-َأَچـتَ؛  حياة-ْنَأسۤو؛  ضاع-َچـتَ؛  يتكلم-ىِسـْبهاشَٰ؛  أيضاً-تْـشَ؛ ستوى

 .  العاِلم-ادٰٰيتاهَپـنْٰ؛  يحزن-ـنْتيتْـشَُو

 التعريب

لى ما ال يحزن عتك  ستأهل اللمام أرا

 لتفسيرا
س فنالبدن والماهية العاِلم ب ان عاِلم، لكنك تجهلكلم مثل انك تت“: الربقال. محاً إلى حماقتهمل فوبخ مريده  فوراًمعلمالرب دور الاخذ 

ملكهما كما سيتضح في الفص يعني العلم بالمادة والروح والعلم. " رحيلها عنهأو به نفس على البدن سواء في مرحلة عمارة اليحزن

لقد. التالية

 أْرجكان. ير

على البدن مهما  لحزن داعي لالم بحق، وبالنسبة له  بذلك هو العاِلوالعليم. نفس أهمية عليه، فإنه ال يساوي الءجآعاجال أم موته 

 . الماديالبدنكانت ظروف 

 ١٢\٢. چ.ب

" )

َهـْم جاتو نـاَسـْمِاڤانَـ تْـڤْ   

اپاهيـ َجنـاْدهـىنَـ تْـڤَـْم ِنـِم  

اَمهيـشْٰــيـڤَ نَـ ْبَهـڤيـنَـ تْـشا  

اْم ِاتَـه َپـَرْميـ ڤْـىَسْرِڤ  

 المفردات

Na cEv Na>aivZYaaMa" SaveR vYaMaTa" ParMa( )) 12 )) 
a Tv& NaeMae JaNaai

 -إيِمى؛  ليس-نَـ؛  أنت-تْـڤَـْم؛  ليس-نَـ؛  يوجد-آَسْم؛  ال-نَـ؛  في مطلق وقت-جاتو؛  انا-َأَهـْم؛  حتماً-ِاڤَ؛  لكن-تو؛  أبدا-نَـ

ِاتَـه ؛  جميعنـا- ڤَـياْمىَسْرِڤ؛  سيوجد-ْبَهـڤيشْٰـياَمه؛  ليس-نَـ؛  حتماً-ِاڤَ؛  أيضاً-تْـشَ؛  أبدا-نَـ؛  ملوك-اَأْدهيپاه-َجَن؛ هذه

 .  بعدئذ-َپـَرْم

 التعريب

وقكون ي ولن ، هؤالء الملوككلوال أنت وال حتى ،  موجوداً

 التفسير
أوَۤۤپـنيـتاشْـڤَـتَـَر شْـِڤلـِڤـدية مثل كَـطْه و ) Katha UpaniSad( ْدـوَۤۤپـنيشَٰأَى 

، واائم   ال حصر لهمالذيناالحياء على 

بصفة النفس العليبفيضه التام ياء في قلوبها 

ه والكا طْ  من كَـ١٣\٢\٢جاء في . مل

تَنـانـاْم  ـِش تَـنَشْ تْـ ـتْـِش ـاْم  انيـتْيـ نيُّـوتْـيـن

هاتي كاماْنكُو َبـهۤوِا اْم يُّـو ڤيـَدْد نـ

 اْزْسـتْـَهْم يـى نوَپـشْيـانْتي ْدهۤيـر - تَـْم آتْـَم

 اْمـ ِنـتَرِِٰٰٰشۤيـڤَـتاْم شانْتيـه شاشْـِتـٰش



 يقول.  ضئيل من العلمقدر سوى يملك فعالًال  بينما ة العلمملكل  إنما تكشف ْرجوَنأل الحقيقة الـِڤـدية التي تكشف هذه

 في الماضي نوا أفراداً كايقديمة أفرديتهم فردية  بل بعد عتقهم بالجهل حجبهم بحداثة فرديتهم اثناء ود المطلقة

اعأفراداًون يبق الحاضر وسالوقت في زالوا أفراداًوما   .  الحزنأحد على عليه، ال موجب يوجب وبناء.  في المستقبل

 من الروحيةة فرديالبرِِٰٰٰشْٰـنَٰ 

 بكل النقائص المتسم  ألنشرعيته چۤيـتاـڤَـْد َچ ْبَهـقدمن  حال اعتبار كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ في. تهإلى خاتم كالمهفاتحة 

 عند.  كتاب دنيوييأن به ، عاجز عن ةالبشرية األربع

يبشرياً كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ اعتبار 

 السابق النص في جاءأتباع وحدة الوج يجادل

عظيم للداللة ذات الوقت أداة التبنفس الفردية، ويستعمل يدي ان يمكن إذن كيفف. مثل هذا المفهوم البدنيإدانة 

أمثال شْـرۤي  "االقطاب"أي  اآلتْـشارياكبار طع به نحن نقبل بالفردية ، على أي حال. !؟على البدن

 الروحية ال يفهمها فرديةال تلك ان چۤيـتاڤَـْد و) zrI RAmAnujAcArya( اتْشاْريارامانوج

 الرب تعاليم تيمتناول غير ان . جليلالكتاب شخة  حساد كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ بصفأما. تيمالسوى 

وبناء عليه، يستحيل فهم .  العسل دون فتح زجاجة العسلق المختومةالعسلزجاجة للعق النحل يشبه  چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ

إذا  تا

 لقد. لق

هم يسلب اإلنسان كل قدرة مفهوم بأن ، محذراًأتباع وحدة الوجود المطلقة تعليقاتمطالعة عن ) Caitanya( ـشايتَـنْـيا

المادية التجريبية، النتفت الحاجة إلى ةلاية دفرد كانت اللو. چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـعلى فهم غموض   جمع صيغة.  اهللاتعاليم 

 ١ب

ياتيـ تَـتَْر نَـ موْهـْزَرـۤيـْده  

رفع نتحلن ي

رهنها  في حالتي فرديةالنفوس الانه القائم على  في الميدان أفراد قدماء والمحتشدينبوضوح انه هو وأْرجوَن وجميع الملوك  هنا الرب

أتباع  لمقولة خالفاً ، قدماءدأفرا وجميع الملوك المحتشدين هناك أْرجوَنهو الشخص العظيم ومالزمه األزلي الرب . وعتقها منذ األزل

  فرديتهموزوالوحدة الوج

 دون انقط

(ْبـَرْهـَمـْن في  "فتنة الخارجيةال" أي)  Brahman(ة بحجاب ماّيـا حجبالمبحلول النفس  ية النظرية الـماياڤادتقول mAyA (الروح " أي

 حالة في  افرادلة باننا يؤيد النظرية القائال كما ذه النظريةه  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هناخيراألال يؤيد المرجع لكن  فرديتها وتفقدبعد خالصها  "كليال

 كالم. )UpaniSads(اتْ ْدـاألوَۤۤپـنيشَٰ كما هو مؤكد في فردية باقية  سواهةفرديته وفردي ان وضوحكل  هنا بكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ يقول.  فقطرهنال

 يمكن.  عليها حتى في المستقبلكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰا شدد ، لمفردية زائلة كانت اللو. الفتنة الخارجية كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ وراء ألنكلمة الفصل كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هو 

  سلمنا فرضاًولو حتى.  روحيةليست فردية ومادية تكلم كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ عنها هي فردية التية فرديأن الجادلة بالم) MAyAvAdI(ماياڤادۤي ـلل

 لقد.  في المستقبل أيضاًوفرديته كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ بفرديته في الماضي يجزم. ؟ وماذا عن فردية كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰالسؤاليبقى وف سف مادية، فرديةبأن ال

 كْْقطع لقد.  وتابع لهكلية الروحه هو) Brahman(ْبـَرْهـَمـْن  ان  وأعلنفرديته من كل الوجوهقطع ب

يف، الموَجهةفوس الن

يقارال ، والدنيوي فوق العلم چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ و.  ما هو جدير بالسمعتعليم

 . أهميته مجمل چۤيـتاـڤَـْد َچ ْبَهـفقد

 لكن البدن على دالةصيغة شائعة هي  في هذا النص الواردةصيغة الجمع  ان ود المطلقة

ألالمفاهيم البدنية ل كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ن

هذا ما ق و،أساس روحيعلى 

ـَچ عديدة من ْبَهـمواضع في يوضح. هسوا

لهم إلى هذا السبيل  فال صية الالهوت العليا

تذو يستحيل. 

چۤيــڤَـْد َچْبَهـكما سوف يأتي ذكره في الفصل الرابع عن استحالة لمس أحد . ـنَٰشْٰ كْـرِٰلتيم سوى چۤيـتاڤَـْد ـَچغموض ْبَهـ

أكثرها تشويهاً للحق المط چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـعلى  أتباع وحدة الوجود المطلقةح وشر ان نرى عليه، وبناء. كان حاسداً لفردية اهللا

تْلى  المونهانا

على الظاهرة 

 .تقدم كما أزلية تقطع بها الحكمة الـِڤـدية حقيقةهي  هللالنفوس واأفراد 

 التعريب

٣\٢. چ.

اتْها ِدِهىيـْن يـمـنُو ْسيـِدهـ  

اوڤَـنَـْم َجرايـ كاوماَرْم  

ْريـْپـراْپـت - تَتْـها ِدهانْـتَْر  

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

 المفردات
؛  هكذا-تَـتْها؛ وخةشيخ -َجرا؛  شباب-ياوڤَـنَْم؛  طفولة-كاوماَرْم؛  في البدن-ِدِهى؛  مثل-ياتْها؛  في هذا-َأْسميْن؛ د المتجس-ِدهـينَه

 .  موهم-موْهياتي؛  أبدا-نَـ؛  بناء عليه-تتَْر؛  الراشد-ْدهۤيَره؛  انجاز-ْپـراْپـتيه؛  أنتقال البدن-َأنْتَْر-ِدِهى



 التعريب

عند نفس  التنتقل هكذا إلى الشيخوخة، ، الطفولة إلى الشبابمن، بدنالة باستمرار في هذا د المتجسنفس التمر كما

.هذا التثل   غييربم محقق لذاته يضطرب الال. آخربدن الموت إلى 

 التفسير
شيخ ط ثم في كل لحظة، بظهوره في صورة طفل ثم شاب بدنهبدل ية، فإنه  ال يطرأ  لكن اعن في السنكل حي هو نفس فردي ان بما

 يتحتما آخر، وبما انه نفسالعلى مطلق تغيير 

  ْدرُونَٰوأ) BhISma(حزن على موت ْبـهـۤيـشْٰـَم  مادي أو روبدن سواء( دخول بدن آخر عليها

)DroNa( ،ًمقصد هذا ان . يجدد طاقتيهماباخرى شابة، مما  رمة بأمرهما بل كان حري كونه كان مهتما

كانا نبيلين بأفعالهما فكان من ) DroNa(ْدرُونَٰ  و  ما عملتتبعة حصد النفس التبديل البدني هو

في  للحزنلم يكن هناك من مبرر  إذن،. أقل تقديرو دخول أالمؤكد حصولهما اما على بدن روحي 

 . الحالتين

ال 

ان 

عليه  .القول بتجزئة اهللا إلى أنفس مختلفة يؤدي إلى القول بطروء طوا

؛  سعادة-ْسوكَْهى؛  فصل الصيف-َنشْْٰأو؛ الشتاءَ كاونْت؛ فقط-تو؛  إدراك حسي-اْسـَپـْرشاه-ماتْرا

 يا سليل -ْبهاَرتَ؛  تحمَّل-تيتيكْشَْٰسـڤَ؛ جميعهمَأپاّي؛  يطهر-ـَمَچآ؛ اعطاء -داه؛  وجع-دوْهكَْهى

ظهور  يماثل وقت، بمرور الختفاءهماالظهور  ان ،)KuntI(كونْتۤي  ابن يا

ان  اننساالعلى ، و)Bharata(ْبَهَرتَ انهما. والصيف الشتاء فصليواختفاء 

ري ايار 

 ان حيث) kSatriya (ـتْـريـياكذا، كْـشَٰ. بغي لإلنسان القيام بواجباته رغم مضايقات الطبيعةين. وحزيران، اشد أوقات الصيف حرارة

االلتزام باألحكام والنواهي الدينية يقود . كان ضد بعض اصدقائه أو اقربائه وان واجبه الديني يقضي بالقتال وعدم التقاعس عنه حتى

 .  الفتنة الخارجيةع الفرد التحرر من لَّْبسفقط يستطيتتيم وبالعلم وال. الفرد إلى درب العلم

Maa}aaSPaXaaRST u 

 الموت لتدخل بدنعند بدنها في النهاية نفس الهذهل تبدِّ.  القاطنة داخل البدن الماديعينها 

 يدعو أْرجوَن للداعي فال )حي

االبدان الهلتبديلهما به اإلبتهاج 

) BhISma(ْبـهـۤيـشْٰـَم  ان حيثو

على  ن للتنعم بحياة الجنامالئكي بدن

 ومثله "عاقل"أي ) dhIra (َر عليه ْدهۤييطلق القدرة المادية والقدرة الروحية، و والنفس العلياالنفس المتناهية في الدقة كنهكامل العلم بان 

MAyAvAdI إذ حالة تجزءة اهللا،على أساس استدودة  مرتي تنفي الفردية الروحية،ال)  (ةنظرية الماياڤادۤيال . بالتبديل البدنييضطرب

رئ التغيير 

 ٤٤\٢. چ.ب

a k-aENT TaaeZ<aSau%du"%da" )

ايـْسـَپـْرشاْس توَ كاونِْتـ - ماتْرا  

ا داه- دوْهكَْهى -سوكَْهى  - ـتُوشْٰـَنۤيـش  

اْسيـتْـيـنُو نيــماپاَچآ  

AaGaMaaPaaiYaNaae_iNaTYaaSTaa&iSTaiTa+aSv >aarTa )) 14 )) 
aeYa Xaq

كْشَٰـْسـڤَ ْبهاَرتَيـتيـتاْمْس ت  

 المفردات
 فصل -شْۤيتَ؛  يا ابن كونْتۤي-ِـيا

 -تاْن؛  زائل-َأنيتْياه؛  خلوة-ـنَـه

 . ْبَهَرتَ

 التعريب

اووالي لالزائل ل على التسعادة والشقاء 

اإلدراك الحسي، يا سليل يتولدان من  

 . اضطرابون يتعودهما د

 التفسير
 األحكام الـِڤـديةتوصي . ينبغي لإلنسان تحمل ظهور واختفاء السعادة والشقاء الزائلين في سبيل القيام بالواجب على الوجه االكمل

 الوقت لك، حيث يكون الطقس قارصاً في ذشباط- الثانيكانونالموافق ) MAgha(ـَهى ْچمالفجر حتى اثناء شهر باالستحمام عند طلوع ا

ال تتردد الزوجة بالبقاء في مطبخها إلعداد الطعام اثناء شهاإلستحمام كما من السنة، وال يتردد الملتزم بتكاليفه الدينية ب



 نسبه من جهة أمه، ومخاطبته عراقةدل على أي داللة مخاطبة أْرجوَن باسمين مختلفين ذو نا

نطوي على مسؤولية قضاء ت بالنسعراقة يدل على عراقة ) BhArata( ْبهاَرتَباسم 

لذلك، ال م. الواجب على الوجه الصحيح

ى

؛  يا خيرة الرجال-ْبَهىـشَٰرِِٰٰ-پوروشَٰٰ؛ خص

لى حد سواء هو جدير حتماً 

 لكن )varNAzrama (اشَْرَم ڤَـْرٰنشريعة ضمن  المراتبباالمرتبة الرابعة للحياة أي ) sannyAsa(َسـنْياَس . لعتقبا

 لكن طفال بالزوجة واألئليةالجدي باإلنسان يلتزم بها 

بصفته كْـشَٰـتْـريـيا إذا اقتدر أحد على ذلك، 

)kSatriya(وان ، حتى sann ( يف "الزهد"أي 

) sannyAsa( ياَسالـَسـنّب ومع ذلك، دخل سلك. رعاهماولم يكن لدى سن الرابعة والعشرون، 

 .من الرهن المادياء واجبقضلى، وكان ثابتا في من اجل قضية أع

َسـتَـهنـاْبهاڤُو   

 المفردات
؛ زلي لأل-َستَه؛  موجود-ياِتىڤيْد؛  صفة متغيرة-هاڤَـه؛  بقاء-ْبهاڤَـه؛  يوجد-ڤيْدياِتى؛  غير موجود-َأَستَه؛  أبدا-نَـ

NaaSaTaae ivÛ 

 ي)KauNteya(ـيا  باسم كاونِْتمخاطبته. ضاً

و عريق من الجهتين، نسبه. هانسبه من جهة أب

 .فر له من القتال

 ١٥\٢. چ.ب

ىِاِتـانْتى يـاتَْهـيـنَـ ڤْـي اْم ِهـيـ  

ْبَهـشَٰرِِٰٰــْم پوروشَْٰٰپوروشَٰٰ  

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

َرْمـۤيـكْـَهْم ْدهسـو - دوْهكَْهى -َسَم   

ا كَلْـَپـِتىيـسُو ْمرِِٰٰتَـتْـڤا  

 المفردات
 إلى ش-پوروشَْٰم؛  كل هذه-ِتىِا؛  محزنة-ڤْـياتَْهيانْتي؛  أبدا-نَـ؛  حتماً-ْهي؛  إلى َمن-ياْم

 .  جدير-كَلْـَپـِتى؛  االنعتاق-تْـڤاياَأْمرِِٰٰتَـ؛  هو-َسه؛  صبور-َرْمْدهـۤي؛  وسعادة-ْسوكْـَهْم؛  في كآبة-دوْهكَْهى؛  غير معَّدل-َسَم

 التعريب

لتحرر بال رغم ازدواجيتهما لهو مؤهل ل والشقاء ويبقى ثابتا السعادة تزعجهال َمن ، )أْرجوَن(الرجال افضل  يا

 . ريب

 التفسير
 والسعادة عالشقاء الروحي والقادر على تحمل هجمات التحقيقرحلة المتقدمة من مالفي  ثابت العزم نا

أصعهي  لروحية

العا الصعوبات عادة من قطع الصالت تنشئ. صدد كمال حياته رغم كل الصعوبات

واجعلى بالمثابرة هنا  يوصى أْرجوَن كذا،.  درب تحقيقه الروحييكمل ان  المحتم  بهفمن

yAsa( ياَسالـَسـنّسلك المولى تْـشايتَـنْـيا دخل .  أفراد أهله أو خالنهقتالصعب عليه 

وامه الطاعنة في السن من ي الفتيةوجته ز

الحرية تحقيق طريق هذا هو . العليااته 

 ١٦\٢. چ.ب

اِتى ْبهاڤُويـْديـنـاَسـتُو ڤ  

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

اِتى يـْديـڤ

ـَْسيـْدري ُوْر َأپـيـاوْبَهـ شْٰـطـُو نْـت  

هيـْبـهيـ َدْرش-ُوْس تَـتّْـڤَ يـتْـڤْ َأنَـ  

َأْب؛  أبدا-نَـ

 من قبل -َدْرشيْبهيه؛  الحقيقة-تَتّـڤَ؛  لهم-أنايُوه؛  بالفعل-تو؛  خالصة-َأنْتَه؛  الحظ-ْدريشْٰـطَه؛  بحق-َأپي؛  االثنين-أوْبَهيُوه

 . المبصرين



 التعريب

لى ذلك بدراسة طبيعة خلَص هؤالء إ. ه ليس للزائل من بقاء وليس للباقي من زوالانالرب  شهود لقد أجمَع

 . كليهما

 التفسير
تدب ينقطع النمو وف وتموت االبدن المتحول عرضة للزوال

 بين المادة الفرق هو هذا. لكيانه على الدوالشيخوخة في 

الوجود وحدة  ذهبالبدن الم. والروح

ْجـيُّوتيْمشي : ة بالروحير منوكواكبهڤيشْٰـٰنو ن  ا)٣٨ثنائية الوجود  ومذهب المطلقة

 هي هذه.  فقطوالروحوالزائل تدالن على المادة ani viSNuH (ه ڤيشْٰـٰنوـناني ْبهوڤْرڤيشْٰـٰنو

  .الحق المطلق شهود مقولة

 والمعبود وما العابد الصلة األزلية بين إقامة بإعادة غرورة الم هي فاتحة تعاليم الرب إلى النفوس هذه

هو  اهللاما يفرقه عن  ان نفسه والفهم فهم جوهر اهللا بدراسة . قدير القادرالافراد القدرة البينية و من فهم الفرق بين ايعقبه

َۤمـْد 

 ةبيني الالقدرةى 

تقوم  عليه، وبناء

 شفا

 ١ب

َدْم تَتَـْميـْرڤَـْم ِإــَن َسّيـ  

ايـاْسـنـاشَيـڤ  

 -ڤينـاشَـْم؛  يعم-تَـتَـْم؛  هذا ذ-تَـتْ؛  لكن-تو؛  فاني-َأڤينـاشي

؛  له-َأْسـيا؛  زائل-َأڤْـياياْسيا؛ هالك

 يال. ال يزول كله بدنما يعم ال ان اعلم

 كل يعي.  الفرديه الشخصي وعيهوم البدن كله التي تعم اكنه النفس  هذا النص بتوضيح سعتوي

 هاأوجاع وأفراح بدن ان إذ، الشخصي للنفسدن  وأفراح بدنه على صعيد جزئي أوبأوجاعفرد 

 حجم يعادل. فردي هو سَِّمة حضورهاوعيها الو ،ة في الدقة المادي هو تجسيدالبدنلذلك، . فوسسواها من الن عندمجهولة 

في كل لحظة حيث تولد مختلف الخالييعترف الطب الحديث بتحول البدن . 

 الطارئة على البدن والعقالتغييراتطرأ عليها ت، وال ةقديمالنفس فيه  لكن ام

م وهمامن كال المذهبين الرب  أعلنها نظار الحقيقة هذه. نفس الباقيةادي دائم التغير على نقيض ال

\٢١\٢ (ورانَٰـپ ڤيشْٰـٰنو فيجاء . الـڤايشْٰـنَـڤي

jyotimsi viSNur bhuvan( .الباقي كلمتي 

غروررفع اليتم . ارجيةبالفتنة الخ

يستطيع اإلنسان

كما في شْـري) VedAnta sUtra(تْـَر  سۤوِڤـدانْـتَفي الوجود اض  بفّيصف اهللايو. قدرة وصاحبهاالصلة القائمة ما بين ال

الواعية إل فراد األتنتمي.  السفليةةماديوالالعلوية  بينية الهرمي للقدرتين البالتسلسلويمكن تلمس هذا الفيض . ـڤَـتَْمَچْبها

.  عدم وجود فرق بين القدرة والقديررغم ته رب قدرالقدير هو . سيتضح في الفصل السابع كما العلوية والقائم عليها

يم ال. تلميذ لأوي حال السيد والمسود ه كما  دوماًالقدرة بالقدير ك. الفتنة الخارجيةفهم هذا العلم الواضح تحت وطأة كن  األستاذ و

 . جميع االحياء في كل زمان لهدايةجهل الهذادفع مقصود ل چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـكتابه الرب 

٧\٢. چ.

يهدّْيـتو تَـْد ڤي نـاشيـَأڤ  

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

ياْسـيـايــْم َأڤْـ

يتْ كَْرتوْم َأْرَهـتيــتْـشْنَـ كَشْ  

 المفردات
-ِإيَدْم؛  كل البدن-َسْرڤَـْم؛ ـَبل من ِق-ّيـَن؛  اعلم-ڤيدّْهي؛ اك

 .  قادر-َأْرَهـتي؛  يفعل-كَْرتوْم؛  ال َأحد-يتْـتْشنَـ كَشْ

 التعريب

 .  القديمةنفسحد إهالك المكن أل

 التفسير
ما يع ان  وال يخفى على احدلبدن المادي

الببمحصور هذا لوعي اإنتشار و.  كلي

النفس المتناهي 

 ٥ (ْدـشَٰأوَۤۤپـنيـتاشْـڤَـتَـَر شْـِڤ استناداً إلى ما جاء في  شعرةرأس واحد من ألف جزء من نفس التلك : )٩\



. "النفس المتناهية في الدقة حجم يعادلآخر فذلك منها  ثم قطعنا كل جزء جزء، قطعنا رأس شعرة إلى مئة إذا"

 : )٩\١\٣ (َـنيشَٰـْدپمونْٰـدََٰك أۤو كتاب في النفس المتناهية في الدقةإيضاح بيستفاض . 

prANa(أپاَن و ) apAna(ـياَن ڤْ و) vyana(َسماَن  و )smana (أوداَن و) udAna(في القلب حيث ستقرها وم 

 .  بحماقة

 يقبل.  موقعهانفس التفارق  حالماتتوقف الدورة الدموية. ناهية في الدقة

طاقة ة، رغم إقراره بأن القلب مصدر طاق الصدرعا لكنه الحمراءالطب الحديث بأهمية كريات الدم 

 . البدن

الرب  قدرةق و هي شق الذرية الحجمالنفوس بهباء أشعة الشهذا  الجامعلروح هباء ا قارني

 بالحكمة سلم البدن سواء داخلية  الروحنفسأي القدرة ا) prabhA ( وتدعى ْپـَرْبهاالقدير

  ِدهاىِميـَأنْتَـڤَـنْتَ إ

ْبهاَچـسيـا ا

إلى مئة جزء 

  ."واحد من ألف جزء من رأس شعرةعادل كل منها تي دد ال يحصى من الذرات الروحية التثمة ع"

النفس المتناهية في يقوم البدن المادي بهذه .  كثرةتحصى، وال تعد وال ية المادةذرال حجما من دقأ النفس المتناهية في الدقة عليه، وبناء

البدن  ان  وال يخفى على احد برهان حضورهاو وهللدواء، تأثير العامل الفعال انتشار ، البدنأنحاءفي كافة تأثيرها نتشر  التي يالدقة

الوعي وليد التركيب  ليس ،لذلك.  هذا الوعي في البدن بالوسائل الماديةبعثمن المحال . فيهال حياة هامدة  وعي إنما هو جثة دونالمادي 

النفس المتناهية في الدقة سَِّمة بلالمادي 

 الحجم في خمسة أصناف منذرية  نفس الهذه عومت. الفطنة الكاملةبكون يالتحقق منها  وسبيل ة الحجم ذريالنفس المتناهية في الدقة"

 (ْپـرانَٰ: األهوية هي

. "هوية المادية الخمسةس عندما تتصفى من ألواث االيظهر التأثير الروحي للنف. ةدالمتجسِّنفس  في مجمل أرجاء بدن التأثيرهاتنشر 

ليس  مختلف األوضاع الجلوسية وبفضل الصفية نفس الخمسة التي تغلِّف الباألهويةلتحكم يقصد ا) hatha-yoga( چامنهج َهـطَْهى يُّـو

 . الجو الماديرهن  من النفس المتناهية في الدقةمادي بل تحرير النفع ال غرضه

ال . فعلياًعاقل تلمسها بالتجربة العملية البمقدور  كما  صحف الحكمة الـِڤـديةجميع موضحة في فس المتناهية في الدقةالن بنية إذن،

 . أي اهللا) viSNu-tattva (ـفَتَـتّڤيشْٰـٰنو عموم  تعم الوجود النفس المتناهية في الدقةلقول بأن هذه يستطيع سوى معدوم العقل ا

 Mundaka(َـنيشَٰـْد پمونْٰـدََٰك أۤو إلى استنادا المخلوقات،ب كل وهو قل اهطنومو فردي بدنها الناهية في الدقةالنفس المت يتعدى نفوذ ال

UpaniSad( ،وجودهابعضهم ينكر ، المادييناس العلماء يحجمها وراء ق ان مالو

تستمد كريات .  البدنية من القلبالحركة وىسبب انبعاث كل قو ه، وهذا النفس العليا موجودة حتماً في القلب مع النفس المتناهية في الدقة

النفس المت طاقتها من ،كسجين من الرئتينو تحمل األالتيالدم 

م هي نفسال ان جز عن التيقن من

،كذا.  غير منحصرالشمسهباء أشعة . مس

 إنكار وجود ال احد ال يسعإذن،. لبينية

 .شخصية الالهوت العليا لسان على چۤيـتاـڤَـْد َچفي ْبَهـ روحوضح علم الوي ،الحديثالـِڤـدية أو العلم 

 ١٨\٢. چ.ب

ANTavNTa wMae deha iNaTYaSYaae¢-a" Xarqir<a" ) 

 -شَـتَ  -الْچـَر ب

 شَـتَـْدها كَلْـپـيـتَسيـا تْـشَ

 ـيـاهْچڤَـه ڤيــ جۤيـچوْبها

َـنْـتْيـايـا شان كَلْـَپـِتىتْـ ـَس

 ْبهاَچـسيـا -تَ شَـ -ِكـشاْچـَر 

 تْـَمكَهاشَتاْمـشَه ساْدرِٰش

 ُو يـاْمـپْسـڤَـرۤو -ڤَـه سُوكْشْٰـَم ـجۤيـ

 ـهكَـنَٰ -َسـنْـكْهيـاتۤيـتُو ِهـي ْسيـتْ 

  آتْما ِسـتَـسا ِڤـديـتَـڤْـيـُووْر ٰنُوـٰشِا

 ْدها َسْمـڤيـِڤـشَـشَيـاْسميـْن ْپـرانَٰـه َپـنْۤ

 جانـاْمْپـراٰن

 مايـ

ANaaiXaNaae_Pa[MaeYaSYa TaSMaaÛuDYaSv >aarTa )) 18 )) 

ْرڤَـم اُوتَـْم ْپـَرـيـتَّـْم َستْشــايـشْ 

 آتْشَِٰاْبـَهـڤَـتْى يـِهى ڤشودّْـاْسميـْن ڤي



هنَٰيـرۤـايـتْـيـن  

؛ اإلنسان المتجسم -هشَـرۤيرينَٰ؛ قيل -أوكْتاهأبدان -ِدهاه؛ كل هذه -إيِمى؛ زائل -ڤَـنْتَـه -َأنْتَ

 . َهَرتَيا سليل ْب -ْبهاَرتَتَْسماتْ؛ ال يقاس -َأْپـَرِمـياْسيا؛ ال يهلك -أناسينَـه

لذلك، قاتل يا سليل . وحده للزوالو الخاضع يمكن تد القديمة التي ال نفس المادي للبدنال

 لكن قاءه إلى األبد المحال بومنانها مسألة وقت فقط .  سنة يزول في الحال أو بعدقد. أجال عاجال أم زائلالبدن المادي 

 ينبغي ،لهذا السبب. ما عملتببدن مادي حسب  تجازى جامعالعائدة  النفس المتناهية في الدقة.  إلى ما ال نهايةحمايتهأو 

اَرْما يـ  

؛  قتل-َهتَـْم؛  يظن-ِتىِڤـتيِّ؛  هذا-ِانَـْم؛  كل من-ياه

 .  يقتل-َهنْـياِتى؛  وال-نَـ؛ تلڤيجانۤيتَـه؛  أبدا-نَـ؛  هم-تاو؛ ما كال-أوْبهاو

 .  ال تَقتل وال تُقتلعلم بأن النفسده ي هي القاتلة أو المقتنفسال ان يعتقد من

 بمطلق سالح قتلهاالنفس الروحية من الدقة بحيث يستحيل  بدنؤذى الي عندما  تهلك داخل البدن النفسال ان العلم يتعين

تْ 

 

في سبيل يقاتل َن أْرجولكن  ربالالدولة وينطبق عليه عقاب شروع هو عمل بغيض سبب م

 .اًنزوي وليسالدين 

o>aaE TaaE Na ivJaaNaqTaae NaaYa& hiNTa Na hNYaTae )) 19 )) 

ي شَـراهّيـوكْتاْسـ

ايـاْسيـنُو ْپـَرِمـيـشـأنا  

اْسـڤَ ْبهاَرتَيـوْدْهـيـماْد ـتَْس  

 المفردات
؛ أزلي الوجود -نيتْياْسيا؛  بدنية

؛ قاتل -يوْدْهـياْسـڤَ؛ لذا -

 التعريب

ايقلمتعذر  هها سميرها وا

Bharata(ْبَهَرتَ  . )

 التفسير
مائةمرور  

ي مر ف يجعل قياس أبعادها متعذرا كما الدقةانها من .  فكيف قتلها على العدو رؤيتهاحتىيتعذر معها إلى درجة من الدقة الروحية  نفسال

 حدد الم لحظة واحدة تزيد عن عمرهالمادي أو إنقاذ البدن نفس إلستحالة قتل الللحزن، من وجهتي النظر ال موجب إذن،. النص السابق

لروح ال اإلى

ور يحفظ ن. بالنور ألنها نور اهللا )VedAnta sUtra( سۤوتْـَر ِڤـدانْـتَ في النفس المتناهية في الدقة توصف. االنتفاع باألصول الدينية

النفس ، وبناء عليه. نفس الهتفارق  حالما والتفسخبالفساديبدأ البدن . الكون تحفظ أشعة الشمس مجمل  كما الماديالبدن الروحية هذا نفسال

 .بدن المادي في سبيل الدينبال أْرجوَن هنا بالقتال والتضحية يوصىلذلك، . هميةعديم األ بحد ذاته البدن. الروحية هي التي تحفظ البدن

 ١٩\٢. چ.ب

Ya WNa& veita hNTaar& YaêENa& MaNYaTae hTaMa( ) 

 َهـنْـتّيِانَـْم ِڤـت

اِتى َهـتَـْميـنَـْم َمـنـيـاـشتْاشْ يـ  

تُوـۤيـجانيـاوْبهاو تاو نَـ ڤ  

اِتىيـنَـ َهنْـي اْم َهنْـتيـنـا  

 المفردات
َمـنـيا؛  هذا-ِانَـْم؛  أيضاً-تْـشَ؛  كل من-ياه؛  القاتل-َهنْـتاَرْم؛  يعلم-

 يق-َهنْتي؛  هذا-أياْم؛  أبدا-نَـ؛  في علم-

 التعريب

الراسخ في العلم وح. ئاً شييفقهولة ال 

 التفسير
.بسالح فتاك 

ما هيْمْسيا:  في الحكمة الـِڤـديةجاء. ال يشجع على قتل البدنهذا  لكن النفس ال تهلك بل البدن المادي هو الهالك ان تقدم،مادي كما 

 علىهلك ال يعني تشجيعاً ال تنفسالفهم بأن ال ان كما "مخلوق كان يال تأذي أ" ي أ)mA hiMsyAt sarvA bhUtAni ( ْبهوتانيَسـْرڤا

مطلق مخلوق دون  بدنقتل ان .  الحيوانذبح



 ٢٠\٢. چ.ب

ْنيــاِتى ڤا كَداْسيـرـاِتى ْميـنَـ جا  

اهيـۤوتا ڤا نَـ ْبهيـتْـڤا ْبَهـڤاْم ْبهۤويـنـا  

اْم پورانُويـاه شاشْـڤَـتُو يـتْيـَأجُو ن  

ىِرۤيـ شَرىاماِنيـاِتى َهنْـيـنَـ َهنْـ  

 المفردات
؛  هذا-أياْم؛  أبدا-نَـ؛ )ماضي، حاضر أو مستقبل( في مطلق وقت -كَداْسيتْ؛  سواء-ڤا؛  يموت-مريياِتى؛  يولد-جاياِتى؛  أبدا-نَـ

 -شاشْـڤَـتَه؛  أزلي-نيتْياه؛  غير مولود-َأَجه؛ تواجد أو سي-ياهْبهۤو؛  ليس-نَـ؛  أو-ڤا؛  سيتواجد-ْبَهـڤيتا؛  بعد وجوده-ْبهوتْـڤَ

 .  البدن-ىشْرۤيِر؛  يقتل-ىَهنْـياماِن؛  يقتل-َهنْـياِتى؛  أبدا-نَـ؛  االقدم-پورانَٰه؛  هذا-أياْم؛ أزلي

 بالتعري

. قية ال تموتمولودة، قديمة، سرمدية، با، وعندما توجد  وال تموتنفس التولدْْ ال

.  الماديال تُقتل عندما ُيقتل البدنانها 

 ان وبما. لد

مثل  للتردي كاألشياء المادية نفس التتعرض ال. نفسال

 بداعي وكأنهم أطفال إنسان معينون يظهروفردية روحية  البدن كاألنسل. نفس تتناسل الال كما.  وغيرهاالشجرة

جاء .  على البدنلطارئةاتة  حفضل البدن بينمو. البدن

كَـطَْهى أوَۤۤپـنيَشفي 

 )vipascit (يتْـتْـشيـَپـشْڤ:  خاصة هي كلمةاستثناءَچْبَهـمطابق لما جاء في نص ص  معنى هذا الننا

 . "ذو علم" تعني التي

لعثور 

اً 

 ينبعث نعلم بوجود الشمس في السماء حالما نناا. ت النهار ونعدوماً،ضوء الشمس موجود  لكن ومغي الوراءالحتجابها 

 إنسان من - في جميع األبدان الوعيمن وجود بعض  ا األمر، ندرك حضور النفس الروحيةكذ. بصيص الضوء في الصباح الباكر

Na JaaYaTae iMa]YaTae va k-daic‚ 
 àaYa& >aUTva >aivTaa va Na >aUYa" ) 

 
AJaae iNaTYa" XaaìTaae_Ya& Paura<aae 

 Na hNYaTae hNYaMaaNae Xarqre )) 20 ))

غير انها . ال تتوقف عن الوجود

 

 التفسير
 البدن يتعرض.  ثابتةيأ) kUta-stha( ْسـتَْهى -طَ  كّوأحياناًير كالبدن، ويطلق عليها ي عليها التغيطرأ وال الجامع الروحالنفس من سنخ 

 بينما.  الثابتةللنفس وينحل تدريجيا، ثم يضمحل خالفاً ،لويتناس ، ثم ينمو، ويبقى لبعض الوقت، رحم بدن أممن يولد: لستة تحوالت

 محتم لمن يوالموت.  عالقة للنفس بالوالدة والموتال.  بدنا ماديا، فال بد من والدة البدنتدخلما انها ل لكن  ال تولدنفسال

ليست محدثة بل قديمة  يأ أوليةهي بل توجد بعد عدم النفس قديمة، لم .  وحاضره ومستقبلهبماضيه ال تولد، فإنها وراء الزمان نفسال

سواء في  ال يتغير شعور الفرد ، السببلهذا.  كالبدنتشيخ النفس ال. يالبدنالمفهوم  تأثير تحت لنفسا تاريخ والدة طلبننحن . الوجود

 على يؤثرالتغير الطارئ على البدن ال  ان إذ ،وختهشيخ أو شبابه أو طفولته

نفوس طفال هم أيضاً 

النفس وراء التغيرات الس، لذلك. ال تتغير وال تتناسل لكنها ضور النفس الروحية

 : )١٨\٢\١(ْد ـٰ

 ْنيــتْـشَپـشيـاِتى ڤا ڤيـاِتى ْمريـنَـ جا

يـتْـشْن نَـ َبْبهُوڤَ كَشْيـاْم كوتَـشْسيــا

ب  قيد البحث،چۤيـتاـڤَـْد 

 تْـن

 ورانُوَأجُو

 ىرِِٰٰ

اْم پيـاه شاشْـڤَـتُو يـتْيـ ن

ـْۤيـ شَرىاماِنيـاِتى َهنْـيـنَـ َهنْـ

عجز اإلنسان عن ا وان حتى. المتناهية في الدقة الروحيةالنفس لذلك، الوعي هو ّسَمة . منذ األزلالنفس كاملة العلم أو الوعي 

أحيان نشهد الشمس في السماء ال قد. حضور الوعي وحدهداللة من الشعور بحضورها فإنه يستطيع القلب حيث تقطن، ي ف يهاعل

ننا في وقالم 



النفس ينزع وعي   بينمابالماضي والحاضر والمستقبلحاطة علمه  إلافراد قدرته البينيةعن القدير الرب  وعي يتميز لكن وحيوان

 النفس ليس ككْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ لكن كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـل  التعاليم الرفيعةفية الع جد، تنفسها نسيانها وعند.  إلى النسيانالمتناهية في الدقة

؛ 

 التعريب

قديمة وثابتةت ال نفَسال ان  كيف يمكن لمن يعلم،پاْرتَْهى يا  ؟ احدقتل في  َبسبَّت يأويقتل أحداً  ان ،زول و

أما كيفية تطبيق النفع فيعتمد على . نفعه للعنف كذا،. على الوجه الصحيح اءشين ينتفع باألي الراسخ في العلم كيف وأيعلم. عه

يالم إعدام شرع ي " شريعة اإلنسانكتاب" أي) Manu-saMhitA(تا .  بحكم القاتل بالقتللقانونعلى تطبيق ا القاضي ال

اإلستنار ولم

 . فعه نچۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـيفقد ، لك كان األمر كذولو  المتناهية في الدقةالناسية

أي النفس ) vibhu-AtmA (آتْما - يْبهوڤ  و"النفس المتناهية في الدقة"أي ) anu-AtmA(  آتْـما-أنو وهما  صنفين من النفوسيوجد

 : )٢٠\٢\١(في كَـطَْهى أوَۤۤپـنيشَْد جاء . الالمتناهية في الكبر

 انۤيـيـاْن َمَهـتُو َمهۤيـيـَأنُوْر َأن

 اْميـهاچوتُو يـهيـا َجنْـتُوْر نيـْسآتْما

 شُوكُو -تَ ـڤۤيـ تَـْم َأكَْرتوه َپـشيـاتي

شجرة البدن نفس  على "النفس المتناهية في الدقة" أي) JIvAtmA( تماڤاـجۤيمع  "العليانفس ال" أي) ParamAtmA( َپـَرماتْـما تقف"

من فيض  العليا النفس. "القديرالرب  برحمة الماديةمن تحرر من كل الشهوات وال يستطيع فهم امجاد النفس سوى   كل مخلوقداخل قلب

 كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ أو هدايةإلى  مما يحيجه  المتناهية في الدقةالناسية النفسهو فأْرجوَن أما  الالحقة، والفصولسيتضح في  كما يضاً أكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

 .السيد الروحيممثله السليم، 

 مانَـْم آتْـَمـنَهيـْدهاتوه ْپـَرساداْن َمه

 ٢١\٢. چ.ب

اْميـتْيـنَـْم نيـنـاشيـِڤـداڤ  

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

اْميـايـا ِانَـْم َأَجـْم َأڤْـيـ  

ه پاْرتَْهىـپوروشَٰ  َسـ كَتْـَهْم  

كَْمي نْـتَهي اتيــهاتَْچكَْم   

 المفردات
 كيف-كَتْـَهْم؛  ال يحرك-َأڤْـياياْم؛  غير مولود-َأَجْم؛ )الذات( هذه -ِانَـْم؛  من-ياه؛  أزلي-نيتْياْم؛  ال يهلك-َأڤينـاشينَـْم؛  يعلم-ِڤـَد

 .  من-كَْم؛  يقتل-َهنْـتي؛  يسبب االذى-ـهاتَياتيْچ؛  من-كَْم؛ )جـوَنأْر(پاْرتَْهى   يا–پاْرتَْهى ؛  شخص-هـپوروشَٰ؛  ذاك-ساه

ال تولد بل 

 التفسير
لكل شيء نف

 َسْمهيَمـنو . الخبير

يع عليه، وبناء  يأمر عندما. النافعةشنق القاتل على يد الملك من األعمال د . في عمره الالحقه تمي جره جزاء علىذابتفادياً لعالقاتل 

مثل هذا العنف  ان ، مدركاً لألمرصدعاللعدالة العليا، ومن واجب أْرجوَن  هذا العنف مقصود لأنبلفهم فال بد من اكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ بالقتال، 

 تحقيقاً تطبيق العنف المزعومإذن، يجاز .  قتل النفس الروحيةإلستحالة ،إلطالقا على في سبيل كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ليس عنفاًالمتمثل في القتال 

. علم كامل مقرون بكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰالقتال المفروض على أْرجوَن بأمر ، لذلك.  بل عالجهالمريضقتل إلى العملية الجراحية ال تهدف . للعدالة

 .وبالتالي، ال يؤثم



 ٢٢\٢. چ.ب

ايـهايـاتْها ڤي يـْرنـانيـجي ڤاساْمس  

يرُو َپـراٰنـِْري ْچنَـڤانْ  

 المفردات
؛  إنسان-نَـَره؛  يقبل-ـاتيـرِِْٰٰهـٰنْچ؛  ثياب جديدة-ڤانيڤيها؛  كمثل-ياتها؛  قديمة وبالية-جيْرنـاني؛  ثياب-ڤاساْمسي

 يقبل -تي

 التفسير
فس ويعجزون في الوقت نفسه الذين ينكرون وجود الن مادةمقطوع النفس المتناهية في الدقةالذي تمر به  يبديل البدنالت

لشباب ومن الشباب إلى اعن تفسير مصدر طاقة 

تنتقل النفس بعد. المشيب

 مثل االسفار الـِڤـديةيتم التناسخ برحمة 

النفس المتناهية في تقارن ) zvetAzvatara Upaniَـنيشَٰـپمونْٰـدََٰك أۤو

ا الطير اآلخر عملهيشهد  بينما ثمار الشجرة ي الدقةائبطالعليا نفس  والالدقة

ر الشاهد، ائالط. يشهد عمل صديقهاآلخر  بينما ماديةمن هذين ال. )كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ(

النفس قبل من (الصداقة هذه ة صل نسيانواما . تهمايبقى احد.  أْرجوَن هو اآلكلالطائرو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰهو 

 "النفس المتناهية في الدقة"أي ) jIva(جۤيـڤَ .  بدن إلى آخر بمعنشجرة إلى أخرى تنقلها من سببفهو ) المتناهية في الدقة

أْرجوَن  

نيشَٰـْد 

Mundaka U( و )( شْـِڤـتاشْـڤَـتَـَر أوَۤۤپـنيشَٰـْد من) ٧\٤zvetAzvatara UpaniSad( : 

TaQaa <aaR‚ 
 NYaNYaaiNa S  )) 22 )) 

ِ

vaSaa&iSa Jaq<aaRiNa YaQaa ivhaYa 
 NavaiNa Ga*õaiTa Narae_Parai<a ) 

 Xarqrai<a ivhaYa Jaq
a&YaaiTa NavaiNa dehq

نَـي ـاتِْٰٰهـٰن

ّيْرنـانيـا جيـهايـڤي رانۤيـتَـتْها شَـر  

ۤيِدهي نَـڤاني اتيـَسْمي انيـَأن  

نَـ؛  تاركاً-يا

َسْميا؛  مختلف-َأنْياني؛  بالي وقديم-جيْرنـاني؛  تاركاً-ڤيهايا؛  أبدان-شَـرۤيراني؛  على النحو ذاته-تَـتْها؛  آخرين-يَأَپـراٰن

 .  المتجسم-ِدهۤي؛  طقم جديد-نَـڤاني؛ بحق

 التعريب

 جساممادية جديدة وتلقي باألجساماً أ نفس ترتدي الهكذا،  بعيداًالبالية جديدة ويلقي بثيابه  اإلنسان ثياباًيرتدي كما

 . جانباًالبالية 

ال علماء حتى.  به

ن على التسليم بتحول البدن من الطفولة إلى الصبا ومن الصبا إلى اومجبرلقلب، 

 ال . )١٣\٢( في النص السابق ذلكتوضيح  مر شيخوخة إلى بدن آخر وقد

. تماماً كما يحقق الصديق رغبة صديقه النفس المتناهية في الدقة حقق رغبةت التي النفس العليا

Sad (ْدـشَٰأوَۤۤپـنيـتاشْـڤَـتَـَر شْـِڤ و)  Mundaka UpaniSad (ْد

النفس المتناهية فأكل ت.  صديقين يقفان على شجرة واحدةنري

 بثمار الشجرة المفتونواحد ، )رغم وحدتهما النوعية(طيرين 

 صداق رغم المسوداآلخرهما السيد و

منى التناسخ 

اختار كما(العظيم  السيد الروحي اآلخر بصفة لطائر التسليم لحالما توافق على لكن  الماديالبدن على شجرة اً بالغاًجهدتبذل 

َـپمونْٰـدََٰك أۤومن ) ٢\١\٣( في كل من هذا ما جاء.  على الفوركل احزانه التابع من رائالط يتحرر ،) وتعاليمهكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـ لالتسليم

)paniSad

نُو ْ

 ،إذا أدار وجهه لسبب ما لكن ثمار الشجرةجزاء تذوقه  والكآبةر اآلكل مغمور بالهموم ائالطف، شجرةن يقفان على نفس الارالطائ ان غمر"

فهم  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ والقديماآلن نحو صديقه  أدار أْرجوَن وجهه. "من كافة همومهفوراً يتحرر نه افأمجاده،  صديقه الرب وفهم نحو

 . كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰاإلستماع إلى يستطيع فهم االمجاد العظيمة للرب ويتحرر من الحزن بفضل  عليه، وبناء.  منهچۤيـتاـْد ـڤََچْبَهـ

ـچَمـ پوروٰشىكْشِٰرِٰ ڤْـىَسمان  ُو نيـ

ـ  ُوكَهـش -تَ ـَأْسـيـا َمهيـمانَـ

 ـتي موْهيـامانَهتْـشَنۤيـشَـيـاشُو

 جوشْٰـطَْم يـادا َپـشيـاتى َأنْيـاْم إيـشَـْم

ْم إيـتي ڤۤي



 المعركةقتل بدنيهما في يسعد ويفرح ل ان ينبغي له بل ومعلمهالكبير  لجده البدنيأْرجوَن بعدم الحزن على التبديل ي كْـرِٰشْٰـنَٰ هنا يوص

 فوراًيتصفى في المعركة العادلة، من يفتدي حياته على محرقة الفداء أو .  دفعة واحدةالبدنيةاألعمال تطهرا فوراً من جزاء يالعادلة حتى 

 .أْرجوَنلذلك، ال مبرر لحزن .  ويرقى إلى منزلة حياتية أرفع، البدنيةذنوبهمن 

 ٢٣\٢. چ.ب

 -پاڤَـكَه؛  يحرق-َدَهـتي؛  هذه الذات-ِانَـْم؛  أبدا-نَـ؛  أسلحة-يشَـْستْراٰن؛  تجزَأ-هـينَْدنْـتي

 .  ريح-ماروتَـه؛ فج ي-شْٰـياتيشُو؛  أبدا-نَـ؛  ماءكِْلـديانْت؛  هذه الذات-ِانَـْم؛  أيضاً-تْـشَ؛  أبدا-نَـ؛ نـار

 نالتجزَّأ  ان يستحيل

 كثيرة من اانواع ان يبدو. عن قتل النفس الروحيةنيران سيوف ومن، جميع األسلحة على أنواعها

 األسلحةتعد .  الناريةاألسلحة إلى جانبماضي القديم  التراب والماء والهواء واألثمناألسلحة المصنوعة 

 كانت. اضي مصنوعة من مختلف العناصر المادية لك الناريةاألسلحةالنووية في العصر الحديث من 

. الحديث األعاصير مجهولة عند علماء العصر أسلحة ان ما المائية المجهولة في علم األسلباألسلحةاألسلحة النارية تبطل 

ها 

نقطع زفت 

 بالعلم الذي تلقاه من كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ أْرجوَن تحرر لقد. أْرجوَنإلى الرب يتضح من كالم  كما  الفتنة الخارجية من وهمعتاقها

 .دون انحالل فرديته في كْـرِٰشْٰـنَٰ

اْم َسـنـِاتَـنَـهيـشَـلُو تْـَأ  

يشَـْستْراٰني نْـَدنْـتيـنَـْم تْـشْهيـنـا  

پاڤَـكَهي نَـْم َدَهـتيـنـا  

انْتى آپُويـنَـْم كِْلـَديـشاتْـنَـ   

ماروتَهي اتيـنَـ شُوشْٰـ  

 المفردات
تْشْ؛  هذه الذات-ِانَـْم؛  أبدا-نَـ

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

-آَپـه؛  يرطب-ي

 التعريب

. ريحتبلل بماء أو تذرى ب ان يستحيل كما تحرق بنار ان أو، فَس بأي سالح

 التفسير
 عاجزةر واعاصير وغيرها  وأمطا

 في الموجودة كانت وغيرهاير 

 المفيأخرى كانت توجد أسلحة ن 

ك. الحديثحة 

 . يةالعلمدقتها  مهما بلغت األسلحة عدد من ي شطر النفس أو إهالكها بأالمحال ذلك، من رغم

وحجبلجهل من ا النفسكيف نشأت  فسيرتالمنادون بخيالية الوجود المادي عن  يعجز. ة عن النفس العليادقيقكما ال يمكن قطع النفوس ال

لياً"أي  َسـناتََنة الحجم دقيقلما انها نفوس . نة الخارجيةبالالمعقب )sanAtana ( فتبالفتنة الخارجية فإنها تميل إلى اإلحتجاب "أ

طفاء عند ابتع ادها عن النار رغم انها من النارشرار، مثل الرب القديرعن صحبة   االحياء في سفر توصف.  النار التي تنزع إلى اإلن

 تبقى إذن،. ة البقاءأزليإن فرديتها  فچۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـما جاء في  وحسب. ة هللابيني الةلقدرفراد ا با)VarAha PurANa (پوراٰنڤَـراَهى 

إنفرديتها حتى بعد 

 ٢٤\٢. چ.ب

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

اْميـ يُّـواْم َأداْهـيـ يُّـوِهْدـشّـتّّْأ  

ڤَ تْـشَِاا يـشْٰـ شُويُّـوَأكِْلـْد  

وْرـتَه ْستْهاٰنَچ - َسـْرڤَاه يـتْيـن  



 المفردات
؛ حتماً -ِاڤَ؛  ال ينشف- ه-اْميأ؛  ال ينكسر-َأتْشِْهْدياه

 -َسـناتَنَه؛  الذات أزل-نيتْياه؛  أيضاً-تْـشَ

. باقية الحال

 ثابتة وال ،تتخلل كل شيء قديمة،انها . ف النفس المتناهية في الدقةهذه  شطرتُ ال

 . تحرك

 ا

النفس  ربما فضلت .تهاي

 فتدخل احدى الكواكب الفطينةالنفوس أما ، ة المادألواث من هاشخصية الالهوت الع بمثابة شعاع نور البقاء المتناهية في الدقة

، لوضوح البيان ةمرفوضأن النار خالية من األحياء هي دعوى ب عوى

ب الش.  احتراق النفس بالنارباستحالةهنا   كان كوكب لو. هناكحياة  بأبدان مناسبة للأيضاًمس لذلك، ال ريب بوجود 

يتوْم َأْرَهسيــنـانوشُوش  

 . بدن على الحزنتال  ان ، عليكهذا كثابتة غير متال تُعقل،  علية، 

يتعذر البرهنة .  مرئيةغيروعليه، فإنها . م قياسها باآلالت ايتعذرحجم النفس من الدقة 

 وجودنعدام من التسليم بهذه الحقيقة، إل بمنأى عن بتجريبياًعلى وجود النفس 

 بإمكان أحد ليس. ة بناء على مرجعية فوقيةواقبشأن فهم وجود النفس، رغم بديل مصدر 

 مرعلىإنكار وجود والده بناء 

شْٰـياهَأشُو؛  ال ينحل-َأكِْلـْدياه؛  هذه الذات-اْميأ؛  ال يحترق-َأداْهـياه؛ ذه الذات

 هذه-اْميأ؛  ال تحرك-شَلَهتْـَأ؛  ال يطرأ عليه التغير-وهستْهاٰن؛  عميم-ـتَهَچ -َسْرڤَ؛ ي

 التعريب

جتُحرق وال ب، ال تُاذال تُ و

 التفسير
أم. التغيرأزليا دون طارئ ذرية الروح الجامع وتبقى هباء  انها  بما ال يدع مجاالً للشكتلك النفس المتناهية في الدقة خواص تثبت

فرد ذوبان ستحالةإلفمن المتعذر تطبيقها هنا القائلة بأن الفردية عارضة للنفس  أتباع وحدة الوجود المطلقةنظرية 

انعتاق بعد ليا

 . شخصية الالهوت العلياصحبة الروحية سعيا إلى 

على انها تحيا . خليقة اهللاتملئ االحياء نها تقطع الشك بأن هنا أل ةدالل تذا "تملئ الوجود" التي تعني) sarva-gataH( ـتََچَسـْرڤَ كلمة 

دوال. النار وفي الماء والهواء وباطن األرض وحتى في األرض

حياة على كوك

sarva-gataH( ـهـتََچ َسـْرڤَ  كلمةألصبحتالشمس غير مأهول،  .فارغة المعنى) 

 ٢٥\٢. چ.ب

اْميـ يُّـونْتْـيـَأشاْم يـاكْتُو يـَأڤْـ  

اِتىيـاْم اوتْـشْيـ يُّـوكاْريـَأڤ  

نَـْميـتْـڤايـديـڤَـْم ڤِاتَْسماْد   

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

 المفردات
؛  هذه الذات-أياْم؛  ال يطرأ عليه التغير-َأڤيكاْرياه؛  هذه الذات-أياْم؛ لعقَ ال تُ-َأشينْتْـياه؛  هذه الذات-أياْم؛  ال ُيرى-َأڤْـياكْتَه

؛  يحزن-َأنوشُوسيتوْم؛  ال تفعل-نَـ؛  هذه الذات-ِانَـْم؛  لعلمه الجيد-ڤيديتْـڤا؛  مثل ذلك-ِاڤَـْم؛  لذلك-تَْسماتْ؛  قيل-اوتْـشْياِتى

 .  تستحق-َأْرَهسي

 التعريب

وبمعرفت. حولة ال تُرى نفسال ان قيل

 التفسير
تقد كما ت المجهريةأقوى العدسابلمادية أو رؤيتها 

 لنا مفر ال. الـِڤـدية الحكمة أي) zruti (رهان شْروتي

 كثيربأشياء يتحتم علينا التسليم.  الشعور بهاعية

 .جعية األم



 ٢٦\٢. چ.ب

  جِاتَـْم-ا يـتْيـنَـْم نيـشاتْـَأتَْهى 

  ْمرِِٰٰتَـْمىاِسيـاْم ڤا َمـنْـيـتْيـن

  باهُو- َمـهاتْـڤَـْم ي تَـتْهاپـ

يْم َأْرَهسنَـْم يـنـا  

 -َأْرَهسي؛  يحزن-يتوْمتْـششُو؛  أبدا- ِانَـْم؛اكي السالحباه-َمـها؛  أنت-ـڤَـْم

 . يستحق

 .  يا شاكي السالحللحزن، نفَسال

 ان يبدو.  البدن عنعليةالنفس  ان كرتن أو  م القريبة من الفالسفةفرقة على الدوام توجد

 ـْزكاياتيكَلُو وكانت تسمى ،چۤيـتاـڤَـْد كانت موجودة فالسفة هذه الفرقة من ال

ينوح احد على خسارة كتلة من  ان إذن، ال يعقل. على االعداء

ده 

ْر  

ـشَْده  

ى  

AQa c a*TaMa( ) 
TaQaaiPa Tv& Mahabaha aeicTauMahRiSa )) 26 )) 

J ) 

ENa& iNaTYaJaaTa& iNaTYa& va MaNYaSae M
e NaENa& Xa

تويـتْـششُو

 المفردات
؛  هكذا تظن-ىَمـنْـياِس؛  سواء-ڤا؛  إلى االبد-نيتياْم؛  دائم الوالدة- جِاتَـْم-نيتْيا؛  هذه الذات-ِانَـْم؛  أيضاً-تْـشَ؛  اذا-َأتَْهى

 يا ش-ُوتْ؛  مع ذلك-تَـتْها َأپـي؛  ميت-ْمرِِٰٰتَـْم

 التعريب

، فليس لديك مبرر دوماًتموت و دوما تولد  ان رغم هذا تعتقد نتوإن ك

 التفسير
ة النفس والبدنيفرقة البوذية والتي تنكر غيرن 

َچْبَهـ كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ الرب القديرفيه تكلم في الوقت الذي 

)lokAyatikas (ـْزيكَـايْبهاٰشو ڤ) VaibhASikas( .ن أاؤنا وفالسفتنا الماديون في يومنا الحاضر ب علمهلقد ادَّعى هؤالء تماماً ما يدَّعي

عوارض الحياة تتطور نتيجة تفاعل  ان تقول نظريتهم. ماديالركيب معينة من التنضج حالة عند دث أو النفس، تحراض الحياة وع

كما نجد مؤخراً العديد من . يةهذه النظرإلى ) إنثروبولوجيا( اإلناسة علم يستند. عناصر طبيعية وكيماوية معاً يؤدي إلى اتحاد فيزيولوجي

الذين يقبلون بهذه النظرية ايضاً إلى جانب الطوائف البوذية التي تنادي بنظرية الخالء ) موجة شائعة في اميركا اآلن(المتدينين السطحيين 

 . أو العدم

نجد العلم الحديث واسس . )Vaibhasika( يَكـايْبهاٰشفلسفة ڤنفس بناء على وجود اللم يؤمن ب وان  حتىللحزن مبرر  أْرجوَنيوجد لدى ال

ات لمجرد احراز نصر  من الكيماوياً أطنانستهلكالحرب العلمية ت

 إذن،. ك البدن الماديبهالالنفس المزعومة تهلك  ان )Vaibhasika (يَكـايْبهاٰشفلسفة ڤتقول . اجبهالكيماويات وتسبب اقالعه عن اداء و

 أو أنكر النفس المتناهية في الدقة الحكمة الـِڤـدية القاطع بوجود نصوصبم سواء سلّ في كل األحوالال داعي يدعو أْرجوَن للحزن 

 مبررال ن، إذ.  ايضاًفي كل لحظةيهلك الكثير منها  كما احياء كثيرة تنشأ في كل لحظة من المادة ان  المادية هذه النظريةتقول. وجودها

 جقتللخوف من اإلثم الذي يعقب ى الإأْرجوَن في حال عدم رجعة النفس، ال يوجد ما يدعو . يعتيادلمثل هذا الحدث االللحزن 

 ال يقبل ،األقل شاكي السالح، ألنه على أي) mAha-bAhu(باهو َمـهاكلمة ب، يخاطبه كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ متهكما ذاته الوقت في لكن ومعلمه

kSatriya( بصفته كْـشَٰـتْـريـيا الـِڤـدية التربية فيترعرع  بل للحكمة الـِڤـديةخالفة الم) ( ـْزيكَـايْبهاٰشية ڤنظرب Vaibhasikas( ،

 .به اإللتزام بأصولهاحري كان و

 ٢٧\٢. چ.ب

ويـْدْهروڤُو ْمرِِٰٰتْي ا ِهـيـجِاتَـْس

aaTaSYa ih Da]uvae Ma*TYauDa]uRv& JaNMa Ma*TaSYa c 
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ا تْيـْروڤَـْم َجنْـَم ْمرِِٰٰتَـْس

رِِٰٰتِْه يـىهاْريـتَْسماْد َأَپـر



يتوْم َأْرَهسيـتْـشنَـ تْـڤَـْم شُو  

 المفردات
 -تْـشَ؛  الميت-ْمرِِٰٰتَـْسيا؛  والدة-َجنَْم؛  انه حقيقة أيضاً-ْدْهروڤَـْم؛  موت-ْمرِِٰٰتْيوه؛  حقيقة-ْدْهروڤَـه؛  حتماً-ْهي؛ دالتيم -جاتَْسيا

.  يستحق-َأْرَهسي؛  يحزن-يتوْمتْـشْشُو؛  أنت-تْـڤَـْم؛  ال-نَـ؛  بصدد-َأْرتِْهى؛  ما يتعذر تجنبه-يىَأَپـريهاْر؛  لذلك-تَْسماتْ؛ أيضاً

 التعريب

 ينبغي، الذي ال يمكن تجنبهواجبك ي مجرى القيام بيمو لمن ؤكدةلمن يولد، والوالدة مؤكد الموت مألن 

ذا مالف. )kSatriya( الـكْـشَٰـتْـريـيا واجبسبيل القضية العادلة 

ى يخش ال يليق به ترك الواجب مما يعرضه لإلثم الذي كاناد مجرى فيموت أقاربه حزن على يتردد أْرجوَن إذن أو ي

عاقبة سوف يتردى  بل سليماللن . الوقوع فيه بقيامه بواجبه

يار سبيل العمل ااخت

ْبهاَرتَي اكْتَ يـڤْـ  

 ت
؛  يا سليل ْبَهَرتَ-ْبهاَرتَ؛  في الوسط-يانيَمْدْه؛  مركَّب-تَ كل المخل-ْبهوتاني؛  غير مركَّب في البداية- آْديني-َأڤْـياكْتَ

 التعريب

تعود إلى لبعض الوقت لفي حالة التركيب الكثيف  افي ة التركيب اللطيف في حالكل المخلوقات  تكون

. في نهاية األمر  لتبقى في صورة ذراتبعد هدمها فة

 وهذا هو الفارق بمجرى الزمن، لكثيفةوا األشياء ما بين حالة التركيب اللطيفة تتراوح. طاقة قائما في كل االوقات قانون حفظ اليبقى

AVYa¢-adqi Na >aarTa ) 
AVYa¢-iN ) 28 )) 

ف إذن،. ت

 . نحزتال ان 

 التفسير
جزاءها للوالدة ثانية لتستوفى ان تستوفى  جزاء ما عملت في عمرها السابق ثم يحتم عليها الموت بعد وفىنفس لت الوالدة على التتحتم

 ان  التنويهعينيت لكن  على التعاقب دون انقطاعوالموت هذا المنوال في دوامة الوالدة علىتدور وجزاء ما عملت في عمرها الحالي 

والعنف عامالن ال يمكن تجنبهما من اجل الحفاظ على الحرب  لكن مبرر دون القتل والذبح والحرب دعم ال توالموتمة الوالدة دوا

 .  جامعة البشرفيالقانون والنظام 

والقتال في ، مشيئة الحق)  KurukSetra( كوروكْـشِٰـتَْر ملحمة كانت

؟ سليم واجبه الاء

اء واجبه قض تجنبن طريق عأهله يكون بمقدور أْرجوَن دفع الموت عن 

 .لخاطئ

 ٢٨\٢. چ.ب

Na >aUTaaiNa VYa¢-MaDYaai

يتانْبهۤوي نۤيـاكْتاْديـَأڤْـ  

aDaNaaNYaev Ta}a k-a PairdevNaa )

انيـ َمْدْهـ-

ْدَهـنـانى ِاڤَيـ ن-اكْتَ يـَأڤْـ  

ِدڤَـنـايـتَـتَْر كا َپـر  

المفردا
ڤْـياكْ؛ وقات

 .  يحزن-َپـريِدڤَـنا؛  ماذا-كا؛  لذلك-تَـتَْر؛  كذاه كل-ِاڤَ؛  عند انحالله-نيْدَهـناني؛  غير مركَّب-َأڤْـياكْتَ

 ثملبداية،

 ؟ حزنلل الداعي ما إذن،. انيةحالة التركيب اللطيف ث

 التفسير
.  الحالتينا إلى الحزن في كلتيدعو، فما الذي ا والثانية تنكرهروحيةالالنفس  بوجود تؤمن من الفالسفة، واحدة رقتينافتراض وجود فعند 

 ال داعي يدعو للحزن حتى ولو سلمنا بصحة ،لكن. ـدية الحكمة الـِڤتباع من قبل املحدينيطلق عليهم روح وجود المن ينكرون 

. تتكاثف ثم الخلق المادية في حالة التركيب اللطيفة قبل العناصرتبقى إلى جانب الوجود المنفصل للنفس الروحية، . اإللحاديةالنظرية 

 أنواع كثيرة من التراب تتولد من ثم. الترابء إلى  النار إلى ماء ويتكاثف الماوتتكاثف إلى هواء ثم يتكاثف الهواء إلى نار األثيريتكاثف 

اللطيتعود إلى حالة التركيب ومن التراب مثالً ناطحة السحاب تتكون . الظواهر



حتى في حالة التركيب   أو بأخرىبطريقة شيءنعدم حالة إذن، ما الذي يسبب الحزن سواء في . الوحيد

 فارق ي يشكل ذلك أواللوسيطة ى في الحالة ا التركيب اللةاحتبقى جميع العناصر في . اللطيفة

 . مادي فعلي

 )antavanta ime dehAH ( ِدهاهاى إيِمـنْتَـڤْبَهـسلمنا بالمقولة الـِڤـدية الواردة في أما إذا 

هل يعقل ، وليس سوى لباس الماديالبدن هذا  ان دوماًم تعين العل،)nityasyoktAH zarIriNaH(ه نيتْياسّيوكْتاها شَْرۤيرينَٰ: نفسالوثبات 

نطير اننا في المنام عتقد قد ن. كالحلم بل هو ديمةال وجود فعلي ل .؟الحزن على مجرد تبديل لباس

 الحكمة تشجع.  كان ليس سوى اضغاث احالممايتالشىلكن نعتلي مركبة ملكية، و السماء، أو في

 بوجوداإلنسان آمن  سواء  على فقدان البدنن البزوالبناء على  الـِڤـدية على تحقيق الذات

 .وجودها نكرأأو روح ال

؛  بذا-تَـتْها؛  يتكلم عن-ڤَـَدتي؛ بديع -ڤَـتْ-ْرياتْشَآشْ؛  هذه الذات-ِانَـْم؛  أحد-يتْتْـشكَشْ؛  يرى-شْياتي

؛  يسمع-تيٰوٰنشْرِٰٰ؛  آخر-َأنْياه؛  هذه الذات-ِانَـْم؛ ضاً -ڤَـتْ-ْرياتْشَآشْ؛  آخر-َأنْياه؛  أيضاً-تْـشَ؛  حتماً-ِاڤَ

.  أحد-يتْـتْـشِا؛  حتى-َأپـي؛  سمع-شْروتْـڤا

سماع الحتى بعد نف الالبعض بريعت

. عنها ال يفقهونها على االطالق

 وجود هذا النص في المستغرب، فليس من بعيد حد يستند إلى ) GitopaNiSad(ْد ـتُوَپـنيشَٰ ان چيمال

 : )٧\٢\١ (ْدـأوَۤۤپـنيشَٰكَـطَْهى 

ين ضخم،حيوان 

نتيجة مفاهيمهم  العصر هذا أهل يعجز معظم. ْبَرْهما كبير االحياء إلى دروسا الذي أعطى المرجع األخيرشرحها 

الحجم من الضخامة أو الدقة ان متناهية في الصغر عن تخيل كيف تستطيع نفس المادية لذلك، ينظر الناس إلى النفس . ت

AaêYaRvÀENaMaNYa" é*<aaeiTa 

ال ي .؟ اللطيفة أو الكثيفةالتركيب

 تتكاثف سوواللطيفة في البداية والنهاية، 

أنْتَ: المادية بزوال األبدان چۤيـتاـڤَـْد َچ

في 

القمع الروح  بالمقارنةلبدن المادي هذا ا

 فندرك بأن  نستيقظ حالما الحلم

مبرر للحزيوجد من  ال ،لكلذ. دن المادي

 ٢٩\٢. چ.ب

AaêYaRvTPaXYaiTa k-iêdeNa‚ 
 MaaêYaRvÜdiTa TaQaEv caNYa" ) 

ْد ِانَـْميــتْـشكَشْي اتيـ ڤَـتْ َپـشْ-ا يـْرـتْـشَآشْ  

اهيـنْتْـشَـڤَ يـتَـتْهاي  ڤَـْد ڤَـَدت-ا يـْرـتْـشَآشْ  

يٰنـُوتاه شْرِِٰيـنَـْم َأنْيـاتْـش ڤَـتْ -ا يـْرـتْـشَآشْ  

تْيــتْـشڤَ كَشْيـشاتْـنَـْم ِڤـَد نَـ ِاشْروتْـڤاپـى   

 المفردات
َپـ؛ بديع -ڤَـتْ-ْرياـتْشَآشْ

 é[uTvaPYaeNa& ved Na cEv k-iêTa( )) 29 )) 

 أي-ـشَتْ؛  مثلهبديع

كَشْ؛  حتماً-ِاڤَ؛  أيضاً-تْـشَ؛  أبدا-نَـ؛  يعلم-ِڤـَد؛  هذه الذات-نَـْم

 التعريب

 آخرون بينما ةعجيبنها  ايسمع البعض كما ةعجيببال، ويصفها البعض ةعجيب س

 

 التفسير
إلى)  UpaniSads(اتْ ْدـاألوَۤۤپـنيشَٰ

 اهيـ نَـ لَـْبْهـيُّـوْر يـَبهوْبهي اپـيــ شَْرڤَـنَٰ

 وهيـْديـاْم نَـ ڤيـَبـَهـڤُو ي ـڤَـنْتُو پـنْٰشْرِٰ

ـْبْدهايـ ڤَـكْتا كوشَـلُو ْسيُّـوْرتْـشَآشْـ لَ ا 

اتا كيــْچا  شْٰـطَهيـوشَالنوشيـ ْسيُّـوْرتْـشَآشْـ

 الحجم تشغر ضئيلة جرثومة جسملية، وداخل چا ت بنْـةجرو جسم داخل  ان النفس المتناهية في الدقةالواقع

شق الذري ال عن فهم عجائب مجاهات فقراء العلم واليعجز. حتماً عجبيثير ال ال يعادل بوصة مربعة، هو أمر حيزامليارات منها 

 وان ، حتىالروحي

ش جسمداخل 

صبح بهذا 



تستنفد  حد إلىهم بالطبيعة المادية تتانفإل مشبعين بمواضيع أغراض الحواس البشريبقى . الوصف وأ من حيث البنية سواءة عجيببصفتها 

 أدنى لديهم ليس ربما. فهمهادون   تنتهي إلى الفشل التامالبقاءنزاع غايات جميع  ان رغم، نفسفهم الكل اوقاتهم مما يليهم عن قضية 

 .  حد للشقاء الماديوضع من أجل نفسوجوب التفكير بالحول فكرة 

 بوحدة النفس بالتسليم نيضللوغالباً ما  لكنهم حة،إلى اإلهتمام بأمر النفس بحضور بعضقد يميل ال

شخص بمقدوره التمييز بين على ي وقتنا الحاضر دفي الصغر النفس المتناهية والالمتناهية في الكبر 

ستخلص كل الفائدة  هو العثور على من يصعوبة، النفس المتناهية في الدقةمقام  والنفس العلياقام م

 . بالنجاححياته فستكلل ،  بطريقة مافهم النفس من معرفة النفس ويقدر على شرح مقامهما من مخت

 هوليم بأن كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ 

 ٣٠\٢. چ.ب

 يا -ْبهاَرتَ؛  لكل فرد-رڤَـْسياْس؛  في البدن-ِدِهى؛ الذات مستحيل قت-َأڤَـْدْهياه؛  أزلي-نيتْياْم؛  مالك البدن المادي-ِدِهى

 التعريب

هلك ان ،)Bharata(ْبَهَرتَ  سليليا   . بك للحزن على أي مخلوق حاجة اللذلك، . من يقطن في البدن 

ميع الو. ثابتة الرب اآلن تعاليمه حول النفس اليختتم  وعليه،. البدن المادي زائل وان  مؤكداً انها قديمةجوهلقد وصف النفس ا

اتْيـنْ ـويْدَهْرْمـ  

ى  

dehq iNaTYaMavDYaae_Ya& dehe SavRSYa >aarTa ) 
TaS  )) 

SvDaMaRMaiPa cav k-iMP 
D )) 

صال رةعشالمحاضرات في  بعض 

ف جداً العثور العسير من. تمييزون 

 وأكثر. ها بكل تفصيلعالقتهماويعلم 

من  استطاع أحدإذا لكن وجوهلف ال

جع االخير، واالعراض عن أية نظرية كشفها المر التي چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـتعاليم  هو التسليم بإنماالنفس أسهل السبل لفهم ،  ذلكمع

 التس قبل في العمر الراهن أو في األعمار السابقةسواءة، فدي والتمجاهدة من ال كبيراًيتطلب قدراًذلك  لكن اخرى

 . الصفيتيم للالعلية أيضاً بالنعمة لك، يمكن فهم ذذلك مع. شخصية الالهوت العليا

اْميـ يُّـواْم َأڤَـْدْهيـتْيـ نىِهِد  

MaaTSavaRi<a >aUTaaiNa Na Tv& XaaeicTauMahRiSa )) 30

ا ْبهاَرتَيــْسَسـْرڤَى ِدِه  

يْبهوتاني ٰنَسـْرڤاماتْ تَْس  

يتوْم َأْرَهسيـتْـشنَـ تْـڤَـْم شُو  

 المفردات
 هذه -أياْم؛ له

 -َأْرَهسي؛  يحزن-يتوْمتْـششُو؛  أنت-تْـڤَـْم؛  أبدا-نَـ؛ )المولودة( االحياء -ْبهوتاني؛  الجميع-يَسْرڤاٰن؛  لذلك-تَْسماتْ؛ سليل ْبَهَرتَ

 . يستحق

هو قديم ال ي

 التفسير
لباقية من ج

 ومعلمه )BhISma(ـهـۤيـشْٰـَم ْب جده هالك الخوف على حجة واجبه بإهمال) kSatriya(ال ينبغي ألْرجوَن بصفته كْـشَٰـتْـريـيا 

وليس ادعاء الجهلة المنكر  ،كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰكالم  إلى استنادالبدن المادي واة النفس ي بغير اإليمانإلنساننبغي لي. في المعركة) DroNa(ْدرُونَٰ 

اما في . العنف رغم خلود النفسيدين  كْـرِٰشْٰـنَٰ لكن الكيماويتفاعل ال مرحلة نضج مادي من عندتنمو أعراض الحياة  ان للنفس بالقول

 .الحرب، فالعنف ضرورة الزمة ومشروعة بمشيئة كْـرِٰشْٰـنَٰ وحدها

 ٣١\٢. چ.ب

aTauMahRiSa )

ايـشاِڤـكْشْٰـتْـي  ْدَهْرَمـْم َأپـ-ْسـڤَ   

aMYaaRiÖ YauÖaC^\eYaae_NYaT+ai}aYaSYa Na ivÛTae )) 31 
e+Ya Na iv

يتوْم َأْرَهسيـكَْمـپـيـنَـ ڤ  

يُّشْْهرتْـ شْهاتْـودّْي ّياْد ْدِهــ

اِتيـْديـا نَـ ڤيـاْسـيـيكْـشَٰـتْـر



 المفردات
؛  يتردد-ڤيكَْمپـيتوْم؛  أبدا-نَـ؛  اعتبار-ياَأپـي؛  المبادئ الدينية الشخصية-ْدَهْرَمـْم-ْسـڤَ

؛  من غيره-َأنْياتْ؛  شغل أفضل-شْرياه؛ تاليو؛  بالفعل-ْهي؛  للمبادئ الدينية-ْدَهْرْمياتْ؛  تستحق-َأْرَهسي

. شريعة الدين عمل تقوم به هو القتال بمقتضى ضلا )kSatriya(كْـشَٰـتْـريـيا  معينالنظرا لواجبك 

 يباح لذلك، ال.  العنف الديني أحياناًلحتميةنظراً لتحدي والقتل 

الالعنف بمبدأ أو عامل حيوي مع  ليس . بصورة مباشرةyAsa(َسـنْياَس دخول ) kSatriya(لـكْـشَٰـتْـريـيا ل

أناً دبلوماسياً في اليكون ش قدانه 

 الجنة بفضل الـْبراْهَمـنَٰيحرز  كما  ميدان المعركةفي يحسده املكا آخربالجنة إذا قتل ) kSatriya(لك الـكْـشَٰـتْـريـيا 

 العنف، أعمالمن  نار الفداء الحيوانات في تقريبو القتل في  الدينية مكن اعتبارلذلك، ال ي. "ار الفداءفي ن وضع الفدية

أيضاً 

الوظيفية لطبقته  واجباتيقتضي على كل انسان قضاء ال. )svaْدَهـْر -  ْسـڤَخاصة التي تسمى من الواجبات النوعان يوجد

يطلق . ي الفصل الرابعهذا االمر فوسيوضح الرب هي شرعة ) sva-dharma( ْدَهـْرَم ْسـڤَ. ات

الذي ما  الفهم الروحي عند اإلنسان عتبة أي) varNAzra ڤَـْرٰناشَْرَم ْدَهشريعة) sva-dharma( ْدَهـْرَم على ْسـڤَ

طبقا لكل إنسان ت المحددة . البدنيعلى الصعيد زال 

ـْرٰناشَْرَم ْدَهـْرَم اإلنسا يرقي. لطبعه

)Azrama-dharma

َأِڤـكْشْٰـ؛  بالفعل-تْـشَ؛  أيضاً-

 من الق-ّدهاتْ

 .  يوجد-ڤيـْدياِتى؛  ال-نَـ؛  الـكْـشَٰـتْـريـيا-كْـشَٰـتْـريـياْسيا

 التعريب

أف ان ،علم

 . ردد للتداعي، ال لذلك

 التفسير
 كْشَٰـتْ كلمة. )kSatriya( كْـشَٰـتْـريـيا تدعى ، الثانية المختصة بالحكومة الصالحةالطبقة فإن ة بين الطبقات االجتماعية األربعمن

(تْراياِت . )( kSat (من األذى يسمى كْـشَٰـتْـريـيا يحمي ومن. تعني أذى )trayate kSatriya ( يتدرب. ية الحماإعطاءتعني 

 باإلحراق كرمه يفإنه ،بعد قتل النمر.  وجها لوجه ويقاتله بسيفهنمراً يتحدى ات حيث على القتل في الغاب)kSatriya(الـكْـشَٰـتْـريـيا 

ى يومنا إل ) (ْزملوك الـكْـشَٰـتْـريـياما زال هذا التقليد متبعاً من قبل . الملكيةحسب الطقوس  Jaipur ( جاياپورفي والية ) kSatriyas

على ا) kSatriya( الـكْـشَٰـتْـريـيا تدريب يجري. الحاضر

sann (سلك الزهد" أي"

 : كتب الشريعة الدينيةفي جاء . مجال السياسي

 و ميـتْهُو نيـُونْيـاْمـآَهـِڤـٰش

 يـتَهـكْٰش -نْـتُو َمهۤي ـجيـْچـهاْمَس

 ـا َپـَرْم شَكْتْـياَهمانـاهيـودّْ

 

 

ـجايـهَهنْـ  يـانْت

اموكْهاه -سڤَـْرَچـْم يـانْتى َأَپـراْن 

 

ْنـو َپـشَـڤُو ْبَرْهَمــۤيــٰشْچيـا

ِى َستَـتَـْم ْدڤي

  كيـَل َمنْـتْرايـشْ تْـشَاَسْمـْسكْْرِِٰٰٰتاه

 ـْم َأڤاْپـنوڤَـْنَچـڤَـْرِتى پـي ْس

الميفوز "

سبيل المبادئ

جنس  بعملية النشوء التدريجية من المرورفوراً دون  ابشريبدنا  يةحيوانتضحية الال تدخل نفس.  المتعلقةالدينيةنتفاع الجميع بالمبادئ إل

ن ع الـْبراْهَمـنَٰيدخلها التي  كواكب الجنات  المعركةالمقتول في ميدان ) kSatriya( الـكْـشَٰـتْـريـيايدخل بينما إلى اخر

 . طريق التفدية

dharma- (َم

 واجباً "يشخص الهواجب"أي ) sva-dharma (ْدَهـْرَم- ، يصبح ْسـڤَتحرر الفردي عندما.  قبل بلوغ التحررلدينيةاصول بموجب األ

 على )kSatriyas (ْزوالـكْـشَٰـتْـريـياة على اساس المفهوم البدني للـْبراْهـَمٰن شرعةمتوجد واجبات . يمفهوم البدنال روحياً يتعدى

 الواجب تلكال مفر من اداءو التوالي،

ma-dharma(ـْرَم 

 الواجباشرعتو) varNAzrama( صعيد ڤَـْرٰناشَْرَم لىة عنساني االالحضارة تبدأ

ڤَبموجب  حقول العمل من حقل ي في أشرع واجبه الماءعند قض أرفعحياتية إلى منزلة نفسه ن 

varN(. 



 ٣٢\٢. چ.ب

ُوَپـَپـنَـْم تْـشايـاْدرِٰتْشَْهـيـ  

  ْدڤاَرْم َأپاڤْـرِِٰٰتَـْم- َچْسـڤَـْر

  پاْرتَْهىااهيـنَـه كْيـهسوكْ

 -

 .  كهذا-إيْدرِٰشَـْم

 أمامهم فاتحةائها،  سعداء ،پاْرتَْهى يا

 . تأبواب الجنا

 في الخلودتسبب وف س بل الحربهذه خيراً في جد م ، العظيممعلمالصفة  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ بالرب القدير ديني

 )kSatriya(الـكْـشَٰـتْـريـيا تخاذل . شرعالم،الجهل وحدهمبني على  أْرجوَن كالم. "جحيمال

 : )ParAz ْسـْمرِِٰٰتَپـراشََرفي جاء . ليس سوى جبنفي ميدان المعركة 

 . "بادئ الدينإستناداً إلى م األساسحكم  هذا  والمعادين الملوك يوشج

 إذا لقي مصرعه في يدخل الجنان قهر عدوه وسإذابالمملكة  مبرر لتجنب القتال عند تحليل م أْرجوَنلذا، ال نجد لدى

اْمـ

ياسـَسنْـ  

تْـشَتَـت  

Yad*C^Yaa Paav*TaMa( ) 
Saui%Na" +ai}aYaa" PaaQaR  YauÖMaqd*XaMa( )) 32 )) 

caePaPaà& SvGaRÜarMa
 l/>aNTae

يــشَٰـتْـر

ْدرِٰشَـْميـ إّيـودَّْهـْملَـْبـَهنِْتى   

لمفردات
-َچـْرْسـڤَ

 ا
ذاته-ياْدرِٰتشَْهيا ؛  على مصراعيه-َأپاڤْْرِِٰٰتَـْم؛  باب-ْدڤاَرْم؛  كواكب الجنات؛  وصلأوَپـَپـنَـْم؛  أيضاً-تْـشَ؛  من تلقاء

ـْرِِٰٰتْها-پاْرتَْهى؛  أفراد االسرة المالكة-كْـشَٰـتْـريـياه؛  شديد السعادة-سوكْهينَـه ـَْم؛  ينـال-لَـْبـَهنِْتى؛  يا ابن ْپ ؛  حرب-يوْده

 التعريب

دون ابتغهذه ب القتال رُصفُسنح لهم تالذين  ) kSatriyas(كْـشَٰـتْـريـياْز  هم

 التفسير
 أالانني ":  أْرجوَن القائلوقف

 واجبه  ناقضاًيصبح مسالماً ان  أراد إذ

ara smRti( ي

 ـْن ِهـي ْپـَرجا ِركْشَٰٰيُّـوتْرـكْشَٰ

 ـدَٰٰيـاْنيـه ْپـَرَدنْٰپاٰن -شَْسـتَْر 

 العنف من أجل فرض القانون تطبيقيحتم عليه  مما  أنواع المتاعبكافةهو حماية المواطنين من ) kSatriya( كْـشَٰـتْـريـيا واجب"

األرض على عليه قهر لذلك، يتعين. والنظام

ينعم س إذوقفه، 

 .الحالتينكلتا في خير له  القتال إذن،. المعركة

 ٣٣\٢ .چ.ب

يَمـْم ْدَهْرْميـِشـتْ تْـڤَـْم إتْـَأتَْهى   

 يـنْيـاديجيـتْينيـْر

)) 

سا -ـا َپـَر 

 تّْيـ پالـْم ْدَهْرِمـنَٰكْٰشـيـتْيـ

AQa cetviMaMa& DaMYa| Sa°aMa& Na k-irZYaiSa ) 
TaTa" SvDaMa| k-IiTa| c ihTva PaaPaMavaPSYaiSa )) 33 

يشْٰـيــراَمـْم نَـ كَرْچ

ْم يـْرتـۤيـ ْدَهْرَمـْم ك-َه ْسـڤَ 

ياسيـتْـڤا پاَپـْم َأڤاْپـْسيـهـ  



 المفردات
كَْريشْٰـي؛  ال-نَـ؛  قتال-ـراَمـْمْچَسنْـ؛  بمثابة واجب ديني-ْدَهْرْمياْم؛  هذا-إيَمـْم؛  أنت-تْـڤَـْم؛  اذا-ِشـتْتْـ؛  لذلك-َأتَْهى

 -َأڤاْپـْسياسي؛  ذنوب-پاَپـْم؛  يفقد-هيتْـڤا؛  أيضاً-تْـشَ؛  سمعة-كۤيْرتيْم؛  واجبك الديني-ْدَهْرَمـْم-ْسـڤَ؛  عندئذ-تَـتَه؛ يقضي

 . سيكسب

 -اسي

kSa (يدخل وف  آخر، سبكالم. جحيممهد طريقه إلى الوي الطيبصيته سمعته ويفقد وف س بل فحسب

شتراكهإلليس لفراره من المعركة و جحيمال

ـٰكَتَْه اْميـايـِتى ڤْـي انْتيــــۤي  

ْريـْرتـيَسمـْبهاڤ  

؛  إلى االبد-اْمتْـ؛  عار-َأكۤيْرتيْم

 .  يزداد-َأتيْريْسياِتى  -َأكۤيْرتيه؛  أيضاً-تْـشَ؛  محترم-َسْمْبهاڤيتَْسيا

 . من الموتأ ، وبالن دوماًك الناس عن عاِركلميت سوف

ى 

  

ك من عار استغاللك لصداقتي وفقدان سمعتك في المجتمع. في المعركة على الفرار خوفاً على حياتك  . "سوف يكون 

كة

ـَرتَـْماْد يـْبَهـ  

Ak-IiTa| c ae_VYaYaaMa( ) 

a&SYaN
Yaeza& c Tv& bhuMaTaae >aUT SYaiSa l/agavMa( )) 35 )) 

 التعريب

 . فقد سمعتك كمقاتلفلسوف تذنب بتجاهلك لواجبك، فت، ةالدينيم تقم بهذه الحرب لكن اذا ل

 التفسير
 ولى وهزيمة الممبارزة بعد.  شيڤَولىالم  ومن ضمنهم شهرته بمبارزة عدد من المالئكةنال وقد من االبطال المعروفين، أْرجوَن كان

لقد كان يعرفه . تقديراً على شجاعته) pAzupata-astra (تَْرـأْساشوَپـتَ وكافأه بسالح پسر منه صياد، خفياً بثوب تالذي كان مشيڤَ 

كما كرمه . به قتل حتى معلمه يمكنه خاصاًوأهداه سالحا ) DroNAcArya(ْدروٰنآتْـشاْريا معلمه  حتىباركه والجميع مقاتالً عظيماً، 

واجبه همل لن ي، فإنه  من المعركةاآلن انسحباذا  لكن ْدَر إنـجنانه بالتبني ملك الالكثير من العظماء لكفاءاته العسكرية ومن ضمنهم ابو

triya( كْـشَٰـتْـريـيا بصفته

 . فيها

 ٣٤\٢. چ.ب

يْبهوتاني شاپـتْـْم يـْرتۤيـَأك  

SaM>aaivTaSYa cak-IiTaRMaRr<aadiTairCYaTae )) 34 )) 
aiPa >aUTaaiNa k-QaiYaZYaiNTa T

ۤيشاكتْـا يـتَـْسـ

اِتىيــتْـشْيـْريــاْد َأتَمـَرٰن  

 المفردات
َأڤْـياي؛ ك ل-ِتى؛  سيتكلم-كَتَْهيشْٰـيانْتي؛  جميع البشر-ْبهوتاني؛  عالوة على ذلك-َأپـي؛  أيضاً-شَ

؛ من الموت-ـاتَْمـَرٰن؛ صيت سيئ

 التعريب

اسو فإن المهانة رِّفشُسبة لمن 

 التفسير
تركت ساحة الوغ إذا": يقول وأْرجوَن عن القتالعزوف   بصدداً وفيلسوفاً،شْٰـنَٰ اآلن بحكمه النهائي بصفته صديق كْْرِِٰٰٰالرب القدير يدلي

تعبأ بما سوف يصفك به الجميع  ان ذا هربت للنجاة بحياتك دونإتترك مكانك، و ان فلسوف ينعتك الجميع بالجبن حتى قبليا أْرجوَن، 

لرجل محترم مثلك. تموت في المعركة ان من القاب مشينة فاالحرى بك  انلذلك، من االفضل. العار اشد سواداً من الموت بالنسبة

ذلك اشرف لتموت 

دون تخ الرب بأن يموت أْرجوَن في المعر حكمتمثل  إذن، .اذل

 ٣٥\٢. چ.ب

>aYaad]<aaduParTa& M Tae Tva& MaharQaa" ) 

ـاْد اوَپَرٰن

va Yaa



ا َرتْهاه- َمـهاانِْتى تْـڤاْم يـَمـْمْسـ  

  َمـتُو-ـٰشاْم تْـشَ تْـڤَـْم َبهو ّيـ

ـَهـڤَـْمْچالي اسيـاْسـيـْبهوتْـڤا   

 المفردات
؛  كبار القادة-اَرتْهاه-َمـها؛  أنت-تْـڤاْم؛  سيعتبرون-َمـْمْسيانِْتى؛  انقطع-َرتَـْمأوَپـ؛  من المعركة-َرنٰٰـاتْ؛  بدافع الخوف-ْبَهياتْ

 تنقص -ـَهـڤَـْمْچال؛  ستذهب-ياْسياسي؛  بعد أن-ْبهوتْـڤا؛  بتقدير رفيع-َمـتَـه-َبهو؛  أنت-تْـڤَـْم؛  أيضاً-تْـشَ؛  لمن-ـٰشاْمّي

 . قيمته

 التعريب

وبذا سوف الخوف فقط، روا اسمك وشهرتك، بانك تركت المعركة بسبب ن قّدسوف يعتقد القادة العظام الذي

 . يعتبرونك جباناً

 التفسير
( و كَـْرنَٰ)  KarNa(الكبار امثال دوْريُّـوْدَهـَن القادة  ان ال تظن":كْـرِٰشْٰـنَٰ مبدياً رأيه إلى أْرجوَن بالقولالرب تابع  Duryodhana (

سوف يعتبرونك جباناً خائفاً على الحياة، وبذا،  بل كك ساحة الوغى بدافع الشفقة على اخوانك وجدكومن شابههم سوف يصدِّقون حجة تر

 ."يتالشى اعتبارهم العالي لشخصك

 ٣٦\٢. چ.ب

AvaCYavada&ê bhUNvidZYaiNTa TavaihTaa" ) 
) 36 ))

ْن تْـشَ َبـهۤو ڤاداْمـشْ-ا يـتْـشَْأڤا  

اتاهيـتَـڤاهي انْتيـشْٰـۤيـڤَـد  

اْميـنَْدنْـتَْس تَـڤَ ساَمْرتْْهـيـن  

ْميـتَـتُو دوْهكَْهـتََرْم نو ك  

 المفردات
 -نينَْدنْـتَه؛  َأعداء-اَأهيتاه؛  أنت-تَـڤَ؛  سيقول-ڤَـدۤيشْٰـيانْتي؛  عديد-َبهوْن؛  أيضاً-تْـشَ؛  كلمات مختلقة-ڤاداْن؛  فظ-ياتْـشَْأڤا

 .  ماذا هناك-كيْم؛  بالطبع-نو؛  أكثر ألماً-تََرْم-دوْهكَْهى؛  من ذلك-تَتَها؛  قدرة-ساَمْرتْْهياْم؛  لك-تَـڤَ؛ اثناء االستخفاف

ـْمَچْسـڤَـْري اسيـَهـتُو ڤا ْپـراْپـْس  

ايـشْٰـطَْهى كاونْتيـتَْسماْد اوت  

اهيـــتْـشَشْيـ ن-ا كْْرِِٰٰٰتَ يـهاودّْيـ  

iNaNdNTaSTav SaaMaQYa| TaTaae du"%Tar& Nau ik-Ma( ) 

 التعريب

 ؟ اذاكثر ألما لك من ه شيء ّيأ. قدرتك ب شنيعة ويزدرونكلمات أعداؤك بينعتك سوف

 التفسير
 .بها هنا بأسلوب آخروهو يندد . ها غير مناسبة آلري، ووصفغير الالئقةأْرجوَن لشفقة  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ الدهشة في البداية الرب القدير ابتأص

 ٣٧\٢. چ.ب

hTaae va Pa[aPSYaiSa SvGa| iJaTva va >aae+YaSae MahqMa( ) 
TaSMaaduitaï k-aENTaeYa YauÖaYa k*-TaiNaêYa" )) 37 )) 

ْمـۤيـ َمهىاِسيـتْـڤا ڤا ْبهُوكْشْٰــيـج  



 المفردات
 -َمهيْم؛  تنعم-ىْبهُوكْشْٰـياِس؛  أو-ڤا؛  بقهر-جيتْـڤا؛  ملكوت الجنات-ـْمَچْسـڤَـْر؛  تكسب-ْپـراْپـْسياسي؛  سواء-ڤا؛  قتل-َهتَـه

.  بالتأكيد-ـياهـتْـشَنيشْ؛  عازم-كْْرِِٰٰٰتَ؛  يقاتل-هايايودّْ؛  يا ابن كونْتۤي-كاونْتيا؛  انهض-أوِتـشْٰـطَْهى؛  لذلك-تَْسماتْ؛ العالم

 ريبالتع

تُقتل في ساحة الو ان إما كونْتۤي يا ابن  )KuntI(،لذلك، . يةاألرضمملكة ال أو تنتصر وتتمتع بت،ا

. عزمانهض وقاتل بكل 

من واجب أْرجوَن القت

  كْْرِِٰٰٰتْـڤاىكَْهى سـو

ْسيـنـا ياسيـڤَـْم  

ال

حين يعمل الفرد ذاكراً كْـرِٰشْٰـنَٰ . ـنَٰبأن  ، كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ اآلنالرب القدير صرحي

 هو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰمن أجل  يقضى كل ما. لهزيمةالسفإنه ال يأخذ في الحسبان عواقب عمله من 

األصالة أو مسار  أو خير عمله سواء في  مما يعني انه عمل مقطوع عليوعي 

 في شْـرّيـَمْد جاء. اديتيعرى العمل اال سلم نفسه في منال يرتهن  لكن التملك

ال الحكماء وال عموم  من سلم لـكْْرِِٰٰٰشْٰكل"

 فيأكثر وف يتضح االمر  في هذا النص، وسوَن هذ. ”األسالفأو  وال البشر األهلالناس وال 

 .النصوص الالحقة

Sau%du"%e Sa aYaaJaYaaE ) 
TaTaae YauÖaYa YauJY PSYaiSa )) 38 )) 

غى وتدخل الجن

 

 التفسير
 .قتل فسوف يدخل كواكب الجنات ان كان النصر غير محقق لصالحه، ألنه وان ال حتى

 ٣٨\٢. چ.ب

M E Jae k*-Tva l/a>aal/a>aa

 دوْهكِْهى َسِم-

aSv NaEv& PaaPaMava

اويـاَجيـالْبهاالْبهاو َج  

اْسـڤَيـوْجيـادّْهايـّيـوتَـتُو   

 پاَپـْم َأڤاْپـ

 المفردات
الْب؛ عل ذلك - َأَجياو-َجيا؛ لخسارة كل من الكسب وا-َأالْبهاو-ىَه بف-كْْرِِٰٰٰتْـڤا؛  اتزان-َسِمى؛  وشقاء-دوْهكِْهى؛  سعادة-ْسوكَْهى

ن؛ )قتال(ك  قتال-يوّدهايا؛  بعد ذلك-تَـتْها؛ والهزيمة  -َأڤاْپـْسياسي؛  إثم-پاَپـْم؛  على هذا النحو-ِاڤَـْم؛  أبدا-َـ يشتب-يوْجياْسـڤَ؛  

 . ستكسب

 التعريب

 . ن تأثم لاذهوب -  أو ربح، نصر أو هزيمةخسارةسعادة أو شقاء، اعتبار ل، دون فقط لقتالل قاتل

 التفسير
يقاتل بدافع الواجب ألنها مشيئة كْـرِٰشْٰ ان على أْرجوَن

 اأو أو الشقاء، الربح أو الخسارة، النصر عادة

بدافع ترضيته الحسية، يرتهن بشرمن يعمل . الجزاء

، ألحد كما هي الحال في مجأعمال ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

 : )٤١\٥\١١ (ـَوتَـْمَچْبـها

 ـاْمنْْرِِٰٰنٰٰـاْم پـيـتْْرِِٰٰٰن -ْبهُوتاْپـتَ  - يِدڤَـريـٰش

شَ راَجـْن  نـايـاْمْ رِِِٰٰنۤيـ تْـ نَـ كيـنكَرُو

 ـيـاْم شَـَرنَـْم شََرنْٰهَسـْرڤاتْـَمـنـا يـا

 والمالئكة ال - أو ملزماً ألحد مداناً، ال يعود  سائر الواجبات، تاركاًتسليماً تاماً) موكونَْد(ـنَٰ 

 اكَْرتَـْميـْهرِِٰٰتْيــَدْم َپـرموكونْـتُو َچ

جأْركْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ إلى هو مغزى كالم 
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ىيسانْكْْها ِتىـٰشِا  

ياسيـ َبنْـْدَهـْم ْپـَرهاْس-كَـْرَم   

 

ـْرِِٰٰتْها-پاْرتَْهى؛  بالذي  -ْپـَرهاْسياسي؛  رهن العمل-َبنْْدَهْم-كَـْرَم؛  يا ابن ْپ

 . تعتق

 التفسير

 ومن األفرادجميع  ان له

تبقى فرديتهم في المستقبل، وف حاضر وسأفراد قدماء غير محدثينضمنهم كْـرِٰشْٰـنَٰ 

ذلك الننا جميعاً نفوس فردية باقية، وإنما نبدِّل

 هذا.  الماديوالبدنالروحية النفس   تحررفرديتنا حتى بعد النحتفظ ب اننا

. )Nirukti( حسب تعريف المعجم نيروكتي  من مختلالماديوالبدن للنفس العلم التفصيلي 

في ـڤَـتَْم َچْبهاشْـرۤيَمـْد في ترد 

 في كل من مسلمات المن هذا.  المادية

  بنظرة خاطفة غارساً"الطبيعة المادية" أي) prakRti( الـِڤـديةالحكمة جاء في . چۤيـتاالـوالحكمة الـِڤـدية 

 العقلية حتى تلك تبقى.  لهمالطبيفي عاملين االحياء ال فيها

 علىالكريمة لنفس ق اتحررالآخر لحظة قبيل 

  ، الترضية الحسيةفيa(ڤاسوِدڤََ  التسليم لـ

الحق الم بحثها عن فينتهي

تا يـهيـ ْبه

Wza Tae_i>aihTaa Saa&: Yae buiÖYaaeRGae iTvMaa& é*<au ) 
buÖya Yau¢-ae YaYaa PaaQaR k-MaRbNDa& Pa[haSYaiSa )) 39 )) 

وماْم شْْرِِٰٰٰنيـ تْـڤْ إىِچُويـْر يـهبودّْ  

پاْرتَْهى ايـايـوكْتُو يـايـْهبودّْ  

المفردات
 -إيماْم؛  لكن-تو؛  جزاء العمل دون-ىِچيُو؛  فطنة-هيهبودّْ؛  دراسة تحليلية-ّ سانْكْْهي؛  وصف-َأْبهيهيتا؛  إليك-ِتى؛  كل هذا-اـإٰش

-يايا؛  متعشق-يوكْتَه؛  بالفطنة-ْهيابودّْ؛  اسمع-وشْْرِِٰٰٰن؛ هذا

 التعريب

 وبممارسته الـيُّوچاعلم  اآلن إلى معتاس. )SAGkhya (ـكْـْهـياسانْ  فلسفةتحليلعلم  لك تنبيَّبذاك اكون قد 

ـْرِِٰٰتْها يا ابن .  العملأجر دون تعلق بالفرديعمل  حرر من التمثل هذه الفطنة يمكنك  تعمل بعندما ،)PRthA(ْپ

 . رهن العمل

 كلمة). Nirukti ( اللغة السنسكريتية نيروكتيحسب قاموس" وصف موسع للظاهرة المادية"تعني ) SAGkhya(سانْـكْـْهـيا كلمة 

أْرجوَن كان قرار . حواسالضبط  بالـيُّوچارياضة  تعلقت. نفس الكنهوضح الفلسفة التي تشير أيضاً إلى  ت)SAGkhya(سانْـكْـْهـيا 

وف يكون اكثر سعادة فيما لو امتنع عن سإلعتقاده انه  القتال مغفال واجبه الرئيسي، ترك أراد. الحسيةمبنياً على الترضية بعدم القتال 

انت الترضية الحسية ك إذن،. يتمتع بالملك بعد قهرهم في المعركة ان ، من)DhRtarASTra(ْدْهرِٰتَراشْٰـطَْر قتل أهله واقربائه، ابناء 

على   الترضية الحسية الشخصيةإلى تستند ، أحياءتهم من رؤيالمستمدةوالسعادة أهله   المستمدة من قهرالسعادة ان محور االمرين أي

أوضح  كما هبدننفس جده بقتله ال يقتل  انه يوضح ألْرجوَن ان  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰأرادلذلك، .  والواجبالحكمةحساب 

 الفي أفراداً في الماضي وما زالوا أفراداً كانوا. 

 .  تناسخنا مجرى البدنية فيثيابنا 

في تحليل  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰالرب القديرتوسع . المادي لباسنان رهن م

SAGkhya)(سانْـكْـْهـيا  يسمى الوجوه،ف 

(سانْـكْـْهـيا ن فلسفة  تختلف عهذه ) (بها الملحد كَـپيَلنادى  التي ) Kapila(سانْـكْـْهـيا فلسفة و SAGkhya SAGkhya( . فلسفة

،  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰربالشخصي للالتجلي  ،)(سانْـكْـْهـيا  Kapila(كَـپيَل المولى كشفها التي )  SAGkhya

( پوروشَٰ ان فيهاجاء  وقد.  طويلزمن ب) (كَـپيَل الملحد ظهور فلسفة   قبل) puruSa (تيـهۤو ِدڤََوالدتهلى تعاليمه إ Kapila DevahUti (

أي الطبيعة) prakRti(َركِْرتي ْپ إلقاء نظرة خاطفة علىبمجرد خلق فاعل ي "الرب العظيم"أي 

ْپَركِْرتي رمقالرب  ان 

الطبيعة المادية متاع ان هاتنتبف حسبونيولترضية الحسية، عة المادية ابتغاء ا

mAyA تواف.خارجيةالالفتنة أي ) ( آخر حبائل ماّيـا ههذ. فناء في اهللا عندما يطلب الفرد ال

VAsudev ( االنغماس  بعد عدد غير منحصر من الوالدات من " كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰالرب القدير"أي

 . طلق



 ziSyas te 'haM (َپـنَّْمْپـَر اْمـْم شاْدهي ماْم تْـڤمعرِِٰٰٰشْٰـنَٰ بصفته  لـكْْالتسليم سبق ألْرجوَن لقد

zAdhi mam tvam prapannam( .،چايُّـو بودّْهي وس وبالتالي )buddhi-yoga (چاكَـْرَم يُّـو أو 

)karma-yoga (چاضاح بودّْهي يُّـوالخاء قض بابن م) buddhi-yoga ( العاشرفي النص 

ال يتم هذا  لكن "قلبالفي  لكل نفس ةمالزم الس العلياپـ  بالمباشرمن الفصل العاشر بمثابة اإلتصال 

) buddhi-yoga (چا يبلغ صعيد بودّْهي يُّـو،ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ أو في العلية في الخدمة الودية تقيمالمس، لذلك. ميةتتيالخدمة الاإلتصال دون 

بذلك، . تتيميةالخدمة ال إلى قطعينعلى المنصفية سوى . رب الخاصة للبالرحمة

سعيده ال ملكوتالتيميدخل 

 )SAGkhya(سانْـكْـْهـيا ـ ة لصلال  في حين، يةoga (چا بودّْهي يُّـو،إذن

خلط بين وبناء عليه، يجب عدم ال. )Kapila(َل yoga( چايُّـوسانْـكْـْهـيا ـ بهنا مذكورة ال

 الفلسفة تلك ان اإللحادية أو االعتقاد) SAGkhya (ـكْـْهـياالواردة هنا وب )SAGkhya-yoga( چايُّـوسانْـكْـْهـيا فلسفة 

 لية

ة 

الرب ) SAGkhya(نْـكْـْهـيا 

 وهيلسفة واحدة فليست سوى ـڤَـتَْم َچْبهاشْـرۤيَمـْد ة في ila( الرب كَـپيَل سانكْْهـيا وفي هذا الكتاب  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ القدير

 بوجود اف الفطنة

 . چۤيـتاـڤَـْد َچفي ْبَهـيها إشارة إل
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ايـاْدَهْرَمْسيـَأْسـي  الـَپـْم َأپـ-ْسـڤْ   

اتْتْرا  

؛  أبدا-َـإْيهى؛  ال يوجد-نَـ

 .  خطر-ْبَهياتْ؛ س؛  يوجد-ڤيـْدياِتى

 . الخوف ضروب خطرمن أ الفرد حميال يضيع جهد وال تقوم ا المسعى، هذ في

 َهىِتشيشْٰـياْس : بالقول الروحي لمه

نهجعن م له كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ اآلن يكشفف 

 تم إيلقد. وحدهرب  حس ال لمرضاةتتيميةدمة ال

النف" أي)  ParamAtmA (َـَرماتْـما

ال تتيميةالخدمة الينعم بعلم ال  انه رب يقول الالسبب، لهذا

 .  بكل سهولة

buddhi-y ( تتيمالخدمة ال النص هي هذاالوارد ذكرها في

SAGkhya-( كَـپيالملحد نادى بها  التي

ين فلسفة سانْ

) Kapila(َل  الرب كَـپيجاء كشف.  اإللحاديلفلسفيذلك التخمين اذكر ب كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ يأبه  ان الرب القديركانت ذات تأثير في ذلك العصر أو

SAGkhya(سانْـكْـْهـيا لـ حتى صلة ال  لكن ـڤَـتَْمَچْبهاشْـرۤيَمـْد   كتاب الحقيقية في)(سانْـكْـْهـيا فلسفة ل SAGkhya (األص

 صورـنَٰ كْْرِِٰٰٰشْٰالرب القديراعطى . نفسالووصف البدن المادي تعني هنا ) SAGkhya( سانْـكْـْهـيا كلمة. القضايا المتناولة هناتلك، ب

لذلك، سا. چا يُّـوْبَهـكْتيأي ) buddhi-yoga (چا أْرجوَن إلى بودّْهي يُّـوجلبلمجرد للنفس تحليلية 

Kap (الوارد

 چا بين سانْـكْـْهـيا يُّـوميزون وحدهم يضعاف الفطنة ان  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰالرب القديرلذلك، قال . تتيميةالخدمة ال أي چاْبَهـكْتي يُّـو

SAGkhya-yoga . چا يُّـوْبَهـكْتي و) (

ضع بصلة، رغم إدعاء چاكْتي يُّـو إلى ْبَهـتمتاإللحادية ال ) SAGkhya-yoga (چاسانْـكْـْهـيا يُّـو ان  ريبال

 يعمل من. تتيمية الللخدمة التامين والعلم سعادة في ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، في الالعملتعني ) buddhi-yoga (چابودّْهي يُّـو ان يقتضي التنويه لذا،

الفرد ينال .  عملهمشقة بلغت مهما  باقيةعليةسعادة  ويجد نفسه في )buddhi-yoga (چابودّْهي يُّـو بأصول وحده، إنما يعمل ربلوجه ال

يوجد .  لتحصيل العلمإضافي جهد يبذل أحاجة إلى  كامل بحد ذاته، دون تحرره فوبذا، رب برحمة الالعلي تلقائياً بهذا العمل العليالفهم 

 ،إذن.  أو السعادة الماديةالعائلةجر المتمثل بالل طلبا الترضية الحسية فيال سيما  ولالجرـنَٰ والعمل  ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰفيبون شاسع بين العمل 

buddhi-yoga .ضيه الذي نقللعمل العليةهي النوعية )  (چابودّْهي يُّـو

ي نـاشُو ْسـتـ-كَْرَم يـِنهاْبه  

اِتىيـْديـ نَـ ڤيُّـواڤايـْپـَرتْـ  

Naehai>a§-MaNaaXaae_iSTa Pa[TYavaYaae Na ivÛTae ) 
SvLPaMaPYaSYa DaMaRSYa }aaYaTae MahTaae >aYaaTa( )) 40 )) 

ـَتُو ْبَهيـ يـاِتى َمـَه

 المفردات
ن؛  نقصان-ْپـَرتياڤاياه؛  يوجد-َأْسـتي؛  خسارة-نـاشَه؛  في المسعي-َأْبهيكَْرَم؛ اک في هذه اليو-

 كبير-َمَهـتْه؛  إطالق-تْراياِتى؛  وظيفة-ْدَهْرَمْسيا؛  لهذا-َأْسيا؛  رغم ذلك-َأپـي؛ يل قل-َألَپـْم-و

 التعريب

فيه ي بسيطا تقدماً بل ان عقبة

 التفسير



ما  بسيطة لعمل بداية حتىال تتعثر .  للعملالعليةالمزايا ع شباع دون انتظار إرِِٰٰٰشْٰـنَٰكْْذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ أو لوجه العمل في 

كر 

ال تستمد  بينما بالمئة

النتيجة  لكن في ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰبعضاً من واجبه ) AjAmila( دون إتمامهالعمل المادي على الصعيد المادي، أي فائدة من 
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 طفل -نَـنَْدَن-كورو؛  في هذا العالم-إْيَهى؛ د ال غير ف-هيهبودّْ؛  عاقد العزم في ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ-آتْميكا-ڤْـياڤَـسايا

ذكاء  ان ،)Kuru(كورو  لساللة طفل المحبوبالا هيوموّحة  على هذا الدرب هم عاقدو النيالسائرين نا

كْـرِٰشْٰـنَٰ وفعاليته برفع الفرد إلى  اإليمان هي "الفطنة"أي ) vyavasayatmika( ـساياتْميكاڤـياڤ جاء .  درجات الكمالعلىأال

 vasudevaH sarvam iti sa (دوْرلَْبَهـهتْما سو َمـها إيتي َسـ َسـْرڤََـْم ـهڤاسوِدڤََ: م العلمبني على رسوخ عزم ذاكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ نا

mahAtmA su-durlabhaH (ًڤاسوِدڤََ  ان الذي يفهم به تماما)الجميع بالرضى إذا  يشعر . هو سبب كل االسباب الظاهرة)كْـرِٰشْٰـٰن

أرف وه  حسي

في ذيتسم العمل  لكن فشلباء بال وإال تمامهإ عمل على الصعيد المادي يقتضي كل. على اإلطالقهباء تضيع بهذا المفهوم وال 

نقطة اثنين باقية ليستأنف من يتسم قضاء واحد بالمئة من ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ بنتائج . هدون اتمامحتى بالديمومة كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ 

ادى أجاميَل. 

 : )١٧\٥\١ (ـڤَـتَْمَچْبهافي شْـرۤيَمـْد جاء .  كانت مئة بالمئة برحمة اهللاهايةالنالتي حصل عليها في 

 َرنٰٰـاْمبوَجـْم هَِْرْرتْـشَْدَهْرَمـْم  -تْيـاكْتْـڤا ْسـڤَ 

إذا يكسب  ان مكنهيوماذا ؟ عملهلسبب ما قبل اتمام ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ثم زل في عمل من تخلى عن مطاردة ملذاته الحسية وما هي خسارة "

 ."؟ سه الخالدةنف اإلنسان إذا ربح العالم كله وخسر ينفعماذا ": صارىنأو كما يقول ال؟ الماديعمله  تمأ

ْريـدّْهكا بويـاتْميـاڤَـسايـڤْـ  

 ْبَهـَجْن َأَپـكْـڤُو تَْهى َپـِتـتْ تَـتُو يـادي

 َأموشْٰـيـاكيـْميـاتَْر كْـڤَ ڤاْبَه

VYavSaaYaaiTMak h ku-åNaNdNa ) 
bhuX 1 )) 

ْد ـْدَرْم َأْبهۤو

 ْدَهْرَمـتَه - ْسـڤَ اْمَهى آْپـتُو ْبَهَجـتكُو ڤاْرتْ

-a buiÖreke-
aa%a ùNaNTaaê buÖYaae_VYavSaaiYaNaaMa( )) 4

  نَـنَْدَن-َهى كورو ِكإ

انَـنْتاشْ تْـشَي شاكْها ِهـ -َبهو   

ـنـاْمّيـاڤَـسايـ ڤْـيُّـوَهبودّْ  

 المفردات
 واح-إكا؛ طنة

؛  فطنة-َهـياهبودّْ؛  أيضاً-تْـشَ؛  غير محدود-اَأنَـنْتاه؛  بالفعل-ْهي؛  ذو فروع مختلفة-اشاكْهاه-ْبهو؛ الكورو المحبوب

 .  من هم خارج ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ-نـاْمَأڤْـياڤَـساّي

 التعريب

ا.  الهدفدو

 . شعبالحيارى كثير ال

 التفسير
راسخ بذكر 

 : )٦٢\٢٢َمْدْهـيا  (تَكتاب تْـشايتَـنْـيا شَـريتاْمرِِٰٰفي 

 يـاـتْـشَڤيـشْـڤاَس كَِهى سوْدرِٰدَْٰٰهى نيـشْ - ىشَْبـِد -' هاَردّْـشْ'

 العائلية أو البشرية أو التقاليدبالمتمثل باإللتزام  المادي بالعالمالفرد إلى العمل المتعلق  اجتحيال . جليلأمر بالثقة التامة يعني اإليمان "

ذكر الناهض إلى ال يعود . في بدنه السابقما قضى خير وشر يرهن العمل الفرد ب.  ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰواجبات ينشغل في  عندمايةوطنال

 الخير زدواجيةإلعرضة وال يعود  على الصعيد اإلطالقي، لهعمصبح ي يتوعى الفرد بـكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، عندما.  عملهإلى طلب اجركْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، 

 في ذكر لتقدم تلقائياً بفضل اويتحقق ذلك ،الماديعينية النفس الروحية ولباسها مفهوم  كمال ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ بنبذ درجات أرفعتتمثل . والشر

 . كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

 كَـْرَم كْْرِِٰٰٰتَ َهيـا - َسـْرڤَ ى ْبَهـكْتي كايـِلىِنـكْْرِِٰٰٰشْ



هو لذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، خير سبيل  لكن ميع فروع الشجرة واوراقها عند رّي جذورهاعلى جالمياه توزع ترضي كْـرِٰشْٰـنَٰ بعمل احد كما 

  لممثل كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰواإلنقياد العمل بثبات يتعين ، عليهوبناء.  وقادر على إرشادهمريد الطبع بوعليم كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ،  بتمثيل سليمسيد روحي هداية

 ـناتَْهىڤيشْـ ڤشْـرۤيَل يقول. اراد التبحر في ذكر كْـرِٰشْٰـنَٰ ان نصب عينيه السليم روحيالسيد ال أوامر وضععليه يتعين كما 

: السيد الروحي إلى المعروف izvanAtha CakravartI ThAkura( طْهاكوَر ـْرتۤيڤَشَكَْرتْـ

 .السيد الروحي كسب رضى  دونذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰمقام  السيد ال من رضى شخصية الالهوت العليا رضى"

 . "تكريماًجود له اي سيدرحمة نيل  التأمل والدعاء لعليلذلك، ينبغي 

ى الصعيد النظري بل العملي بإنقطاع فرصة ظهور وراءبالنفس العلم الكامل مر منوط ب مجمل األلكن

 .ضروب العملى ر امامه سوأما مشتت الفكر فال مف. الترضية الحسية في العمل

 -آتْمانَـه-كاَم؛  دعاة-ڤادينَـه؛  بذا-

zrIla V (هئفي دعا

 ْپـَرسادُو -ْپـَرساداْد ْبَهـَچـڤَـتْ  يـاْسيـا 

 يه كوتُو پـيــتَچ نَـ اْپـَرساداْنيـاْسيـ

 نْْدْهيـاْمـَس -ْدْهيـايـاْن ْستوڤَـْمْس تَـْسيـايـاشَْس تْري 

 الرقي إلىإلىال سبيل . روحي

 ثالث مرات يوميا، والسلروحي

، ليس عل الماديلباسها مفهوم 

بشتى اإللتهاء 

 ٤٣-٤٢\٢. چ.ب

YaaiMaMaa& PauiZPaTaa& vac& Pa[vdNTYaivPaiêTa" ) 

ـْمتْـشَتاْم ڤايـماْم پِوشْٰـپـيـاْم إيـ  

 اَرڤيـنْـَدْمچ ىڤَـنِْد

i§-YaaivXaezbhul/a& >aaeGaEìYaRGaiTa& Pa[iTa )) 43 )) 

َرنٰٰـتْشَ -ه شْـرۤي ورُو

vedvadrTaa" PaaQaR NaaNYadSTaqiTa vaidNa" )) 42 )) 
k-aMaaTMaaNa" SvGaRPara JaNMak-MaRf-l/Pa[daMa( ) 

تَـهيــتْـشَپـشْيـْپـَرڤَـَدنْتى أًَڤ  

  پاْرتَْهىا َرتاه- ڤاَد -ِڤـَد 

نَـهيـڤادي تيـْسـتـاْد َأيـنـانْ  

 

  َپـرا- َچتْمانَـه ْسـڤَـْراكام

  ْپـَرداْم- ْپـَهَل - كَـْرَم -َجنَْم 

  َبهوالْم- شَِٰشـيـ ڤ-ا يـكْر

يْم ْپـَرتيــتَچ -ا يـشْـڤَـْرچايـْبهُو  

 المفردات
 مؤمنين -َرتاه- ڤاَد-ِڤـَد؛  فقراء العلم-يتَـهـتْـشَأڤيَپـشْ؛  يقول-ْپـَرڤَـَدنْتي؛  كلمات-ڤاَسـْم؛  بليغ-پِوشْٰـپـيتاْم؛  كل هذه-ياْم إيماْم

ـْرِِٰٰتْها-پاْرتَْهى؛ مزعومين بالڤيود إيتي؛  يوجد-َأْسـتـي؛ شيء آخر-َأنْيات؛  أبدا-نَـ؛  يا ابن ْپ

 -ڤيِششَٰ-كْريا؛  من الطيبات والدة راقية وغيره-ْپـَرداْم-ْپـَهَل-كَـْرَم-َجنَْم؛  طلبة الجنات-َپـراه-َچْسـڤَـْر؛ طلبة الترضية الحسية

 .  نحو-ْپـَرتي؛  تقدم-ـتيْمَچ؛  جاه-أوشْـڤَـْريا؛  ملذات حسية-َچْبهُو؛  متنوع-ْبهوالْم؛ شعائر فخمة

 التعريب

 حيث الوالدة ،دخول الجناتاالجور لمختلف ب توصي التيْز الُمنَّمقة، و الـِڤـَدألفاظبكثيرا  معرفة العلق قليلويت

 . نهاية المطاف ها ان والحياة الرخية، يدَّعونلذات الحسيةالب ولرغبتهم. وهلم جرا عزةوالالصالحة 

 التفسير



من الحكمة ) Karma-kANDa( ـدَٰكانْٰ- كَـْرَمالعمل المشرع في جزءبون يتعلقنتيجة ذلك الفطنة، وتصف عامة الناس بحدة ي ال

. ة الماديعزة السودت وّيات حيث تتوفر الخمرة والحور،الجناتمثلة بالتنعم ب الحسية المتترضيةما يتعدى وعود الال يطلبون ، والـِڤـدية

يذكر فيها و، )jyotiStoma (َميُّوتيشْٰـطُوْجـفدية وبخاصة ابتغاء بلوغ هذه الجنان   باصناف كثيرة من الفدية الحكمة الـِڤـديةتوصي

 يصعب على أمثالهم لذلك،.  تنتهي إلى دخول الجنةـِڤـدية ان العلمفقراءيظن . بوجوب تلك الفدية على الراغب بالجنة

كذا، يتعلق الجهلة بملذات . مالمثابرة على انجاز العمل في

ومباهج الجنان بما 

 خمرة بشرب  جديراً كَـْرَم ءجاء في جز

 إلى هذا اإلكسير المقوي والمنشط الكوكب األرضيالتي تمنح الخلود والس) soma-rasa( َرَس - َمُوس

دية الفخمة دون طلب الفكاك من رهن المادةنجد . لتنعم بالترضية الحسيةل  نهما. هؤالء مولعين باداء

التي توجد فيها ) Nandana-kanana( كانَـَن -َن ن سوى مباهج الجنان، وال يطلبو غالباًنوحسي

لذلك، ال يوجد فيها سوى المتعلقين بالملذات . كsoma-rasa (وَم َرَس وانهار خمرة سّياتالحور

 .ر مالئكة العالم الماديادوبأالمادية الزائلة 

هيـهكا بودّْيـاتْميـاڤَـسايـڤْـ  

ىـيـاِتَسماْدهاو   

 .  يجري-ڤيْدهۤيِتى؛  أبدا-

samyag adhiyate 'smin(العقل في َسماْدهي  ان يقال ي أ)samAdhi(الذات  فهم  عند ثباته في

تونعلى الم )samAdhi(َسماْدهي تستحيل . الروحية وتتمثل ادانتهم ببقائهم في ،  االشياء الزائلةتلكين بمثل ولعين بالمل

 .الطبيعة المادية

وَنين  

تْـهُوـ ْس- َسـتّْـڤَ -ا يـتْيـْرْدڤَـنْْدڤُو نيـن  

VYavSaaYaaiTMak-a buiÖ" SaMaaDaaE Na ivDaqYaTae )) 44 )) 

iNaÜRNÜae iNaTYaSatv MavaNa( )) 45 )) 

الالحكمة مقاصد  

يتعلق االغبياء بثمار االشجار السامة، جاهلين عاقبة تعلقه.  ذكر كْـرِٰشْٰـنَٰ

يعدون انفس . هم به من ملذات حسية هناك

يصبحربعة أشهر من يقضي كفارة األ ان من الحكمة الـِڤـدية) Karma-kANDa(كانْٰـدَٰ -

 على هذا حتىيتوق الكثير . عادة

 طقوس وشعائر الحكمة الـِڤـ

نَنْـَدتذكر الحكمة الـِڤـدية جنان . 

مثل هذه المباهج البدنية حسية بال ش .)

 ٤٤\٢. چ.ب

>aaeGaEìYaRPa[Sa¢-aNaa& TaYaaPaôTaceTaSaaMa( ) 

  ْپـَرَسكْتانـاْم-ا يـشْـڤَـْرچايـْبهُو

ِشـتَساْمتْـ -اَپـْهرِِٰٰتَ يـتَ  

تۤيـْدهيـنَـ ڤ

 المفردات
؛  مبلس في العقل-ِشـتَساْمتْـ-َأَپـْهرِِٰٰتَ؛  بهذه االشياء-تَيا؛  للمتعلقين-ْپـَرَسكْتانـاْم؛  جاه-أوشْـڤَـْريا؛  إلى الملذات المادية-َچْبهُو

نَـ؛ مضبوطقل  في ع-َسماْدهاو؛ خدمة تتيمية -هيهبودّْ؛  عاقد العزم-آتْميكا-ڤْـياڤَـسايا

 التعريب

 بهذهفتونين المغرمين باللذات الحسية والجاه المادي و من عقول المقضاء خدمة التتيم بحب الرب القدير عزم خلوي

 . األشياء

 التفسير
) Niruktiفي معجم نيروكتيجاء . " ثابتعقل"حرفياً تعني ) samAdhi(َسماْدهي كلمة   ْسميْن أتم تَـتّـڤ آْدهياِت ْچَسْميا:  الـِڤـدي) 

n atma-tattva-yathatmyam (ياْمياتْهاتْم

ذات الحسية أو المف

 ٤٥\٢. چ.ب

}aEGau<YaivzYaa veda iNañEGau<Yaae >avaJauRNa ) 

ِڤـدا ايــيـشَٰ ڤ-ا يـنْٰچو -ي تْرا  

SQaae iNaYaaeRGa+aeMa AaT

 ْبَهـڤاْرجـيُّـونْٰچو -ي تْراـْسـ



ـَمـڤاْنيُّـوْريـن  

 جبالت عن 

الوجود صفاء  في -ْستَْهه-َسـتّْـڤَ-نيتْيا؛ يةازدواجنيْرْدڤَـ؛  يا أْرجـوَن-أْرجـوَن؛  يكون-ْبَهـڤَ؛ الثالثةالطبع 

 التعريب

، ها جميعاًن عتعاَل.  يا أْرجوَنجبالت عن هذه الَلالث  الماديةجبالتالبصورة رئيسية ْز الـِڤـَدتعالج 

V (ْبـَرْهـَم" كلمةالتي تفتتح ب 

 

 . العليةبداية الحياة 

 مثل السعادة والشقاء أو البرد اإلزدواجية تعلم الصبر على  البدن الماطيلة بقاء  الماديةجبالتالثمة فعل وردة فعل في 

كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ عندما يفوض أمره إلى   المتالهموم ويتحرر من والحر،

 .العلي المقام هذافيبلغ 

تُوَدِكىَسـْرڤَ ـتَ  

 في -وـٰشِـ

 الـِڤـديةغرض دراسة الحكمة : )١٥\١٥ (چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ موضح في الفصل الخامس عشر من تحقيق الذات وغرض. الـِڤـدية

YaavaNaQaR odPaaN Taaedke- ) 
TaavaNSaveRzu ved aTa" )) 46 )) 

 كْشِٰـَم آتْ- َچ

 المفردات
علي -نْٰٰـياهچو-نيستْراي؛  الحكمة الـِڤـداوية-اِڤـداه؛  في موضوع-اڤيشايـه؛ الثالثة الطبع جبالت يتعلق ب-نْٰٰياچو-تْراي

 دون -نْْدڤَـه

.  راسخ في الذات-ڤاْن-آتْـَم؛  يخلو من أفكار الكسب والحماية-كْشِٰـَمه-َچنيْريُّـو؛ الروحي

تعا. الثة

 . تأصل في الذاتو،  والسالمةربحالالقلق الجل و يةمن االزدواجوتحرر 

 التفسير
 الحكمة تناولت.  الماديالعالم الذي يسبب اإلرتهان في جزاء المقصده، والثالثة  الماديةجبالتالالعمل المادي بفعل وردة فعل  تعلقي

 أْرجوَن يوصى. العليإلى الصعيد الترضية الحسية حقل  منعامة البشر الرفع التدريجي لالـِڤـدية العمل بصورة رئيسية من أجل 

edAnta( ِڤـدانْـتَ لفلسفة العلي كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ برفع نفسه إلى الصعيد الرب القدير وصديق مريدبصفته 

أوحى اهللا.  في الطبيعة الماديةاالحياء لجميع نزاع البقاء هو العمل المشترك. "العلي عن ىحرأي لنت) brahma-jijnasa (ـياساْچجي

) karma-kANDa(كَـْرَم كانْٰـدَٰ قضي جزء ني حالما. معاش والمعاد النهج  االحياءلتعليم، أفاض الظاهرة المادية ان بعدالحكمة الـِڤـدية 

 آخر من جزءالتي تمثل ) UpaniSads( اتْْدـاألوَۤۤپـنيشَٰ في صورة الروحي يجري عرض فرصة التحقيق "أعمال الترضية الحسية" أي

األوَۤۤپـنيشَٰـْداتْ . )MahAbhArata( ْبهاَرتََمـهاي  أالخامسة) Veda( هو جزء من الـِڤـَد چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ و ،الحكمة الـِڤـدية

هي  )( UpaniSads

إلنسانينبغي ل. دي

كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ بـالتيميكتمل وعي . بفضل هذا الصبر علقة بالربح والخسارة

 ٤٦\٢. چ.ب

ae SavRTa" SaMPl/u

اڤاْن َأْرتَْهى اوَدپاِنيـ  

ezu b]aø<aSYa ivJaaN

ـه َسْمـْپـلو

وـو ِڤـِدٰشـْرِڤـٰشـتاڤاْن َس  

جانَـتَـهيـاڤيـْسـْبراْهَمـنَٰ  

 المفردات
؛  في حوض كبير من الماء-أوَدِكى-َسْمـْپـلوتَ؛  من كل الوجوه-َسْرڤَـتَـه؛  بئر ماء-پاِن-أوَد؛  مقصود-َأْرتَْهه؛  كل ذلك-ياڤاْن

 .  كامل العلم-ڤيجانْتَـه؛ ة للعاِلم بالنفس الجامع-ْسياْبراْهَمـنَٰ؛  الحكمة الـِڤـداوية-وـِڤـِدٰش؛ كلَسْرڤ؛  هكذا-تاڤاْن

 التعريب

 تُقضى كل ،هكذا.  دفعة واحدةكبير الماء الحوضيقضيها  ان يمكن تقضيها البركة الصغيرة، غراض التياال كل

 . ئها من وراغرضال يعلم لمن الـِڤـديةالمقاصد 

 التفسير
من الحكمة  ) karma-kANDa(كَـْرَم كانْٰـدَٰ  جزءالوارد ذكرها في الفدية  وطقوسالهو مقصد  تشجيع التنمية التدريجية لتحقيق الذات نا



صلة النفوس . به القديمة نفس الوصلة كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ عرفان تحقيق الذات يعني إذن،. علة كل علة كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، الرب القديرحقيق هو ت

، اء عليهوبن. لـكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰاالحياء شقوق القدرة البينية . )٧\١٥ (چۤيـتاـْد ـڤََچ الخامس من ْبَهـالفصل أيضاً في موضحةبـكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ 

 : )٧\٣٣\٣ (ـڤَـتَْمَچْبهافي شْـرۤيَمـْد جاء . ية في الدقة بعث ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ م هو درجات كمال العلم الـِڤـديأرفع

من  ضيع الوالدةوأي ) caNDAla(اَل ٰدشَـنْٰتْـ كانن من يسبح اسمك المقكل  ،يا الهي"

 الحكمة الـِڤـدية صحف جميعلـِڤـدية ودراسة  قد قضى جميهمثل ان  بدال.  الكالبلحومكلة آ

 . "اآلريةة  في جميع أماكن الحج المقدسةاستحمامهمرارا بعد 

 فلسوف ، وإالطقوسهالى التعلق ب عاقتصار دون ، لفهم  الـِڤـديةالفطنةيكون الفرد متحليا بالقدر الكافي من  ان ال بد إذن،

كام 

 لكن  باألمر السهل في هذا العصرذلك وليس. الـِڤـديةصادر لقضاء أغراض الحكمة 

.  المتردية النفوسجميع توصية المولى تْـشايتَـنْـيا مخلِّص الـيمثل خير سبيل لقضاء غرض التربية  تسبيح االسم القدوس

عصر كَلي غالبية أهل . انتشى ببحران من الوجد

)kali ( ِڤـدانْ لسفةأغبياء غير مؤهلين لدراسة فالذي نعيشهVed(، غرض فلسفة يقضي التسبيح الصفي لالسم القدوسو 

٤ 

 في مطلق -شَـَنتْـكَدا؛  في الثمار-ـوْپـَهـِلـٰش؛  أبدا-ما ح-َأْدهـيكاَره؛  حتماً-ِاڤَ؛  التكاليف المشرعة-كَـْرَمـنٰٰـي

؛ جب

 التعريب

، وال تتعلق لقاًمطعملك علة جزاء  نفسك تعتبر ال الرب، وليس لك تأدية واجبك المعين لكبالرب  لك

 التفسير

النفس المتناهن قبل 

 شُو تُو َچـريـاْنتْـَپـ - َأهُو َبـتَ شْـڤَ 

 يـاْمـجيـْهـڤاْچـرِِٰٰ ڤَـْرتَـِتى نـاَم توْبْه -يـاْج 

ايــَپـْس ِتى جوهوڤوه َسـْسنوْر آْرِتـپوْس تَ

 واستوي على أرفع صعد تحقيق الذات حتىي دس

ي ـنْـتـْرِِٰٰنَْٰچوْر نـاَم تْـشنُو

 طبقا للمراسم افدياتالوفارات ع الك

 هذا الفرد يعتبر خير العائلومثل. 

غرض الحكمة

جميع أحالعمل ب في هذا العصر اإلعتيادي على اإلنسان عذريت. الترضية الحسية لمستوى أفضل من طلباً بدخول الجنات يرغب

UpaniSads(األوَۤۤپـنيشَٰـْداتْ و) ( ِڤـدانْـتَتعذر عليه دراسة جميع صحف ي كما الطقوس الـِڤـدية VedAnta( يتطلب إذ ،ةواقي دراسة 

 والموالعلمة طاق من الوقت وال كبيراًذلك قدراً

حسب ِڤـدية

 عن تْـشايتَـنْـياالسؤال على المولى ) PrakAzAnanda SarasvatI( تّيـڤََسـَرْسـ كبير يسمى ْپـَركاشـانَنْـَد ديـ ِڤعالم طرح ماعند

سيده  ان  أجاب المولى تْـشايتَـنْـيا،)VedAnta (ِڤـدانْـتَ العاطفيين عوضا عن دراسة فلسفة مثلسبب تسبيحه االسم القدوس 

 ففعل، و كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰربل االسم القدوس لبتسبيحأمره ف لى حد بعيد،إ غبياً وجده الروحي

Anta (ـتَ

VedAnta (ِڤـدانْـتَ (نْـتَِڤـدا كلمة. ) VedAnta( هو االرفع ف دانتويِڤأما الـ، و هو صاحبهاالرب كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ و"منتهى الحكمة" تعني

 .الـِڤـديتتيم مقاصد ال هو منتهى هذا. القدوس تسبيح االسم في لذتهاالكريمة التي تجد النفس 

٧\٢. چ.ب

كاَرْس ِتىيـڤاْدِهِاكَـْرَمـنٰٰـى   

 ى ِتىيـْبَرْهما

k-MaR<YaevaiDak-a le/zu k-dacNa ) 
M )) 

rSTae Maa f-
aa k-MaRf-l/heTau>aURMaaR Tae Sa(r)ae_STvk-MaRi<a )) 47 

شَـَنتْـو كَداـما ْپـَهـِلـٰش  

ْر ِهـتوْر ْبهۤو- ْپـَهَل -ما كَـْرَم   

ي َأكَـْرَمـنٰٰـَسـتّْـڤَ چوما ِتى َسنْـ  

 المفردات
؛  لك-ِتى؛ ق

 وا-َأْستو؛  تعلق-ـهَچَسنْـ؛  لك-ِتى؛  أبدا-ما؛  يصبح-هْبهۤو؛  سبب-ِهـتوه؛  في جزاء العمل-ْپـَهَل-كَـْرَم؛  أبدا- ما؛وقت

 .  ال يؤدي التكاليف المشرعة-َأكَـْرَمـٰنـي

.ثمرتهفي  

 .  الواجباداء برغبة عدم قط



العمل دون " يعني وينزال العمل. جبلةلل الواجبات وفقا تشرع. عملالال ونزوي والعمل الالمشرعة ظيفةالو: هي هنا ثالثة اعتبارات وجدت

وظيفته اء قضإلى  بل العملال النزوع إلى عمل يعني عدم قضاء الالال و"سلطة علياإذن 

 عمله ساجريصبح المتعلق ب. دون تعلق باالجر

 الروتيني المؤدى بمثابة العمل. نشودعمل الم إتصنيفها المشرعة، يمكن ظائفالومن جهة 

 عمل غير فانهلذلك، .  للرهن يصبح سبباًجرلالاج الـِڤـدية ودون رغبة بحكاماال بتكاليفالتزام 

 هذا يقود وال.  جوانب التعلقمنر 

  ْبهوتْـڤامُو-هى يـدّْس

-سيْدِهي  متزن-ْستَْهه-َچيُّـو

 .  يسمى-اوتْـشْياِتى؛ چا يو-ـهَچيُّـوْبهوتْـڤا؛  متزن-َسَمه؛  في النجاح والفشل-َأسيّدْهيُوه

 يسمى فكري هذا االتزان المثل. فشلالقم بوا. يا أْرجوَن وچاالـيُّاثبت في 

 . چايُّـو

ضبط 

ة تبع شأن ألْرجوَن بفالأْرجوَن بالقتال، شخصياً  انه يأمر ماالعظيم؟  هو العظيمومن. عاج ال تفتر عن اإلزالتيالحواس 

 الـيُّوچاأمر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هو 

 أو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ إلنسان خدمة

 . الـيُّوچا في العملعلى ين اء الواجب في ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـقضنهج الصحيح لم هو الذلك. خادمه

 ى أحد عليستحيل إذن،. إرضاء كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰبل 

أْرجوَن إلى  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ألمح. نَٰ ڤَـْرٰناشَْرَم ْدَهـأصولمراعاة 

 .مرهنصياع ألباإل

دم إلى أْرجوَن هي عرب الوصية. واجبة الظيفةو

 . بجزائه ى أو يشق فيسعدبب عمله أيضاً

 والالطارئالعمل الروتيني والعمل : لى ثالثة

 العمل.  األصالةجبلةمسار من  هو ره،

 إلى تقودعن االجر  المتجردة اجبات والو، العملبجزاءالعمل دون تعلق ينبغي له  لكن  المشرعةظيفتهوبتأدية الرب لكل انسان . مسعود

 .  حتماًالتحرر

 يشكل جانبا آخقيامه بوظيفته القتاليةعدم . القتال دون تعلق بالجزاءوظيفة باوصى أْرجوَن  الرب لذا،

 الواجب كان بمثابةلذلك، القتال . مؤثم الالعمل ان ، في حين إيجابيام سلبيا كان أاإلرتهانسبب يكل تعلق .  أبدانجاةالتعلق إلى درب ال

 . أْرجوَنلتحررود الوحيد السبيل المسع

 ٤٨\٢. چ.ب

ي ْستَْهـه كورو كَْرماٰن- يُّـوَچ  

ايـَجاكْتْـڤا ْدَهـنَـنْۤيــْم تَْچَسنْـ  

YaaeGaSQa" ku-å k-MaaRi<a Sa(r)& TYa¤-a DaNaÅYa ) 
iSaÖyiSaÖyae" SaMaae >aUTva SaMaTv& YaaeGa oCYaTae )) 48 )) 

ه َسـويُّْهـدّْيـ اس

اِتىيـ اوتْـشْيُّـوَچَمتْـڤَـْم ـَس  

 المفردات
؛ يا أْرجـوَن-دَهنَـنَْجيا؛  تاركاً-تْياكْتْـڤا؛  تعلق-ـْمَچَسنْـ؛  واجباتك-كَْرماٰني؛  يؤدي-كورو؛ 

؛  اتزان-َسَمتْـڤَـْم؛  يصبح-

 التعريب

تعلق أو نجاحالبكل  جِبك واهجر 

 التفسير
ن طريق ع عظيمالعقل على الجمع  تعني چايُّـوكلمة ؟ الـيُّوچا هي هذه وما. الـيُّوچا كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ على وجوب العمل في يشدد

لو.  هو اهللا

 بمقتضى العمل.  عليهيمليه أْرجوَن باإلنقياد إلى ما ييوص الذي كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ أنالربح أو اإلنتصار من ش. القتال

ينبغي ل. بذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰسوى بالملكية ستطيع الفرد طرح شعوره ال ي. ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰنهج هو م وهذا الحقيقية،

وهو المعنَٰ 

( ڤَـْرٰناشَْرَم ْدَهـْرَم لتزمين بشريعة فإنه من الم، عليهوبناء. ) -kSatriyasvarNAzrama (ْزلـكْـشَٰـتْـريـيا أْرجوَن إلى طبقة انتميي

dharma( . ورانَٰـپفي ڤيشْٰـٰنو جاء) ViSNu PurANa ( ڤَـْرٰناشَْرَم ْدَهـْرَم ةشرعل ڤيشْٰـٰنو هو الغرض الوحيد مرضاةان 

  الماديالعالمإرضاء نفسه كما هي الحال في  ألحد حقي ال. )(

varNAzrama-dharma (كْْرِِٰٰٰشْٰـدون ارضاء  على الوجه الصحيح (ْرَم 

varNAzrama-dharma



 ٤٩\٢. چ.ب

dUre<a ùvr& k-MaR buiÖYaaeGaaÖNaÅYa ) 

َأڤَـَرْم كَـْرَمي  ِهـدوُْرِِٰٰنَٰ   

ايـَجْد ْدَهـنَـنْۤيُّـوچا -ي بودّْه  

شَْهىـتْيــْم َأنْـڤَرنَٰبوْدهاو شَـ  

  ِهـتَـڤَه- ْپـَهَل اكْْرَِِٰٰٰپـنٰٰـاه

buÖaE Xar<aMaiNvC^ k*-Pa<aa" f-l/heTav" )) 49 )) 

 المفردات
؛  ياغانم الثروة-َجيادَهنَـنْۤ؛ قوة ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ب-تْچا-كَـْرَم؛  بغيض-َأڤَـَرْم؛  حتماً-ْهي؛ بعيداً اطرحه -دوُْرِِٰٰنَٰ

 .  طلبة الجزاء-شَـ؛  في هذا الوعي-بوْدهاو

غبين باجر عملهم jaya (ْدَهنَـنَْجيايا 

 . لبخالءاهم 

 چابودّْهي يُّـو. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰذكر  سوى شاغلرك كل  هو األصلي من توصل إلى الفهم بأن مقامه نا

)buddhi-yoga ( مما يؤدي إلى تعزيز هم في التمتع باجر عملبخالءليرغب اهي سبيل العكما تقدم و تتيميةالخدمة التعني 

 ال 

فاع 

بذل ال ي.  مما يجعل حياته ناجحة،ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰسبيل  واجبه بذل كل طاقاته في من. بالحظ السعيد أو العمل الشاق كسبه 

 .الرب القدير في خدمة البشرية طاقتهم بخالء الحظ كالتعساء

 -دِوشْٰـكْْرِِِٰٰٰتى-سوكْْرِِٰٰٰتَ؛  كال-أوْبِهى؛  هذا العمر في يستط-َجهاتي؛ تتيميةالخدمة ال للمنخرط في -يوكْتَه-هيبودّْ

؛  ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ-ـهَچيُّـو؛  ينشغل على هذا االساس-لل من أجل ا-ياچاويُّ؛  لذلك-تَْسماتْ؛ جزاء الخير والشر

؛ في كل األعمال-كَـْرَمسو

حتى في عمره  إلىقطعالمنان 

 . عمليا أْرجو الـيُّوچاناضل من اجل لذلك، . الحالي

buiÖYau¢-ae JahaTaqh o>ae Sauk*-TaduZk*-Tae ) 
TaSMaaÛaeGaaYa YauJYaSv Y -MaRSau k-aEXal/Ma( )) 50 )) 

يو-بودّْهي؛  عمل

ِهـتَـڤَـه-ْپـَهَل؛  عذاب-اكْريَپـنٰٰـاه؛  يسعى-هـشََأنْـڤيتْ؛  تسليم تام-ـْمَرنَٰ

 التعريب

Dhanan(،  الراان .  كلياً بهذا الوعي، وسلمتتيميةخدمتي الابذل اجر عملك في

 التفسير
يتوف  س،حق األزلي للالخادم

. ائبالصمل 

،وعلى هذا االساس.  والموتالوالدةدوامة ب ألنها ترهن عاملها كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰعمل ذكر جميع األعمال مكروهة ما عدا . عبوديتهم المادية

اإلنتالبخيل سبل  يجهل.  لرضى كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰطلبانَٰ،  بمقتضى ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـ بل قضاء العململهاً لعيرغب بأن يصبح سبب ان  ألحدنبغيي

مال الذيبال

 ٥٠\٢. چ.ب

َهىۤيـوكْتُو َجهاتـّي -ي هبودّْ  

aaeGa" k

  دِوشْٰـكْْرِِِٰٰٰتى-اوْبِهى سوكْْرِِٰٰٰتَ 

اْسـڤَيـوْجــّي اچايـوـيُّتَْسماْد   

ـه كَـْرَم سو كاوشَـلَْميُّـوَچ  

 المفردات
-إْيَهى؛ يع التخلص

يوْجياْسـڤَ؛ تتيميةخدمة ال

 .  فن-كاوشَـلَْم 

 التعريب

على حد سواء، من العمل الصالح والعمل الطالح كل  يتنزه عن ة التتيم بحبي خدم

فن ال التي هي ،َن

 التفسير



ـڤَـْد َچْبَهـ  كتاببتعاليمل ممكن ن إزالة هذا الجهغا منذ زمن نفس شر وخير عمل كل اجر يتراكم

لذلك، .  والدةتلووالدة رهن العمل، ن لتحرر م للرب كْْرِِٰٰٰشْٰـالتسليم وسيلة ذي يلقن الچۤيـتا

وبمثابة ،  أْرجوَن بالعمل في ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰيوصى

 

ي ْهـوكْتا َجـ-كَـْرَم   

اْميـ أناَمّيـنْتـشَْهــتَْچَپـَدْم   

 ا

دوامة التناسخ بزهده بجزاء العمل في العالم  من 

ما وراء كل ايمكنه بلوغ حالة  ،هكذا. المادي

 : )إلى الالمحررة  النفوس تنتمي

 الكون مالذ حقمن بلغ قارب القدمين اللوتسيتين للكمية الماء بمقدار  محيط العالم المادي صبحي"

) VaikuNTha( َهىطْايكونْٰ ڤأي) param padam ( واهبيأ) Mukunda(والمعروف باسم موكونَْد 

 . " من عمرهخطوةالمكان  وليس المادي الخالي من العذاب المكان أو

بالحيثنتيجة  عمل  

ثل 

ام 

)VaikuNtha ( الشقاء المادي ووراءوراء 

اذا زعم احد بتساوي مقام االحياء ومقام و. أيضاً رب القدير يعني تحقيقها مقامها األصلي نفستحقيق ال. موتالزمان وال

VaikuNt ( الرب خدمة سبيل . الملكوت الروحيأي

 .اهللالتتيم ب خدمة وأ)  (چابودّْهي يُّـو وأ) karma-yoga (چاتدعى كَـْرَم يُّـو القدير

لك يصلمقامها األ ببر فيستمر جهلها

، باإلضافة إلى وسيلة انَٰ من كل الوجوه

 .العملَعة بتسيلة تصفية 

٥١\٢. چ.ب

ّي -ي هْم بودّْ

k-MaRJa& buiÖYau¢-a ih f-l&/ TYa¤-a MaNaqiz<a" ) 
JaNMabNDaiviNaMauR¢-a" Pad& GaC^NTYaNaaMaYaMa( )) 51 )) 

هنَٰيــٰشـۤيـاكْتْـڤا َمـنيـْپـَهلَـْم تْ  

اْرموكْتاهيـنيـ ڤ- َبنْـْدَهى -َجنْـَم   

لمفردات
؛  تاركاً-تْياكْتْـڤا؛  جزاء-ْپـَهلَْم؛  حتماً-ْهي؛ تتيميةالخدمة ال في  مشغول- يوكْتاه-بودّْهي؛  من جراء الصالحات-َجْم-كَـْرَم

؛  يبلغون-تْشَْهنْتيَچ؛  مقام-َپـَدْم؛  عتيق-اڤينيْرموكْتاه؛  من عبودية الوالدة والموت- َبنْْدَهى-َجنَْم؛  كبارتيم حكماء أو -هينَٰـَمـنۤيٰش

 .  دون عذاب-أناَمياْم

 التعريب

يعتصم تتيميةالخدمة الع إلى المنقطعاقل ال نا نفسه ويحرر باهللا

 . لشقاء

 التفسير
٥٨\١٤\١٠(ـڤَـتَْم َچ شْـرۤيَمـْد ْبهافيجاء .  الماديالشقاءمكان الذي يغيب فيه 

 ْپـلَـڤَـْم -َپـلَّـڤَ  -َسماشْريـتا يـى َپـَد 

يـاشُو  -يـا َپـَدْم پوٰن -تْ  موراْرِِٰٰهَمَهـ

ـب َپـَدْم َپ -ودّْهيـْر ڤَـتَْس 

عند   عجلرحافأثر موجودة في  ال

 َرْم َپـَدْمبَهـڤاْم

اَپـداْم نَـ ِتـٰشيـْد ڤَپـَدْم َپـَدْم يـا ْم

مصيره َپـَرْم َپـَدْم. )mukti( موكْتي 

كل  الذي تحدق  به االخطار في

الجهل، شقاء  ن الخطر في أوضاعهم ضعاف الفطنةيسعى . كل خطوة يكمهذا العالم المادي ال يدرك الفرد ب  إلى تعديل

 الحياة المتمشقاء. في الكون شقاءحياة خالية من الاستحالة ضمان  جاهليناجر العمل سوف يجلب لهم السعادة،  ان متوهمين لالجر

مما يقوده إلى فهم مق للرب،من يفهم انه الخادم األزلي  لكن المادي في كل أرجاء العالم قائم والمرض، والشيخوخةالدة والموت بالو

 لدخول كواكب ڤايكونْٰطَْهى يصبح مؤهالً فالعلية تتيميةته الخدموف ينقطع إلى سف، الرب القدير

ال مقامعظمة 

ة، ي الخدممقامهو مقامه  ان فهممن ي لكن لتناسخ لطريقهيمهد ه فعين الرب القدير ويتوهم انه تتيميةالخدمة اله يضل عن إن فالرب القدير

haloka ( ڤايكونْٰطَْهى لُوَكلدخوللتوه يصبح مؤهال فإنه ، قديرالرب ال خدمة دخلوي

buddhi-yoga



 ٥٢\٢. چ.ب

Yada Tae Maaehk-il/l&/ buiÖVYaRiTaTairZYaiTa ) 
 GaNTaaiSa iNaveRd& é[aeTaVYaSYa é[uTaSYa c )) 52 ))

لَـْمادايـ  

ـنْتا َچ؛  آنذاك-تَدا؛  يتخطى-تيـتَرۤيشْٰـياتي -ِتى؛  عندما-يادا

 .  أيضاً-تْـشَ؛  تجاه كلما سبق سماعه-يانيْر؛  ستذهب-َأسي

عته وبما ، ذكاؤك غياهب أْدغال الوهم تخطىي عندما  . تسمعه ان نبغييلن تعوَد

رد 

 ٥٣\٢. چ.ب

ال

Tada 
يـ كَل- ِتى مُوَهى 

ياتيـشْٰـۤيـتَريـاتيـْر ڤْـيـهبودّْ  

ْرِڤـَدْميـني ـنْتاسَچتَدا   

تْـشَ ايـشْروتَـْسا يـاْسيـشْرُوتَـڤْـ  

 المفردات
ڤْـيا؛  خدمة علية بفطنة-بودّْهيه؛  غابة كثيفة-كَليلَْم؛  الوهم-مُوه؛ لك

شْروتَـْس؛  تجاه ما يجب سماعه-شْروتَـڤْـياْسيا؛  غير مبالي-ِڤـَدْم

 التعريب

 تهتم بما سم

 التفسير
وس ب الذين ربتيم ال أمثلة كثيرة في حياة كبار توجد ال يعود الف. تتيميةالخدمة ال  بمجرد قضاءالـِڤـديةلغوا حالة ال المباالة بالطق

حالما  خبير، الـْبراْهـَمنَٰ يقول . ته بهصل ويفهم  فعلياًيفهم كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ فهماً كان ْبراْهـَمنَٰ وان حتىيبالي بطقوس العمل الصالح واجره 

zrI MAdhavendra PurI : تتيمخط الآتْـشاريا   احد)(  پورۤيماْدَهـڤَـينْْدَرشْـرۤي الكبير 

ْْهيـاَسنْد 

 تقديم عنلعجزي ! أيها األسالف! المالئكةأيها  عذراً. متوضئاً، اسجد لك.  يوميامرات المجد يا صلواتي التي أقضيها ثالثة لك"

وهذا ما يطهرني من كل اغالل ، )Kamsa ( كَْمـَسعدو) كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ( يادو مجيد آللذكر السليل اللس اآلن، يمكنني إينما اج. احترامي

 . "يكفيني أعتقدوهذا على ما . الذنوب

 اظهارور، ، والتوضوء باإلستحمام عند السح يومياًمراتثالث رفع مختلف االدعية  إلزامية للمبتدئين وتقتضي الـِڤـدية الشعائر نا

، ألنه فروض يبالي بكل هذه اليعود، فال بذكر تامكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ التتيم بـالفرد إلى خدمة  نقطعيلكن عندما   وغيرهااإلحترام إلى األسالف

خدمة ل فض استطاع بلوغ صعيد الفهم ب إذا الـِڤـديةتفدياال الكفارات وأصنافمختلف يتخطى الفرد تكاليف . الكماليكون قد بلغ مرتبة 

اء قضيقتصر على و يهدر وقتهإنما  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هو الوصول إلى غرض الحكمة الـِڤـديةمن لم يدرك بأن كل  لكن كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ الرب القدير

َپـنيشَٰـْداتْ األوۤۤو) Vedas(ْز الـِڤـَدأي ) zabda- brahma(ْبـَرْهـَمـْن  -  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ مجال شَـْبَدتيمى يتخط .وغيرها الطقوس

)UpaniSads(. 

َپـنَّ ِتىيـْپـَرتيـ ڤ-ي شْروت  

  ڤَـنَْدَن ْبَهـْدَرْم َأْستو ْبَهـڤَـتُو ْبهُوه ْسنـاَن توْبهيـاْم نَمُو-

 او نـاَهْم كْشَٰـَمه كْشَٰـْمـيـاتاْم پـيـتََرشْ تْـشَ تَـْرَپاْبهُو ِدڤاه

é[uiTaivPa[iTaPaàa aaSYaiTa iNaêl/a ) 
SaMa 3 )) 

ڤيـْده - ـنَٰ

 هـْدڤيـشَٰ -كَْمَس اـَمسيـكولُوتَّ -يـاَدڤَ  يـاتْـَر كْـڤاپـي نيـشَٰـْديـا

 ـَن ِمىّيـْم َأنْيـتَـْد الـْم َمـنْـى كي ـَهْم َهرامْچَرْم أْسماَرْم ْسما

Tae Yada SQ
aDaavcl/a buiÖSTada YaaeGaMavaPSYaiSa )) 5

ـتْـشَشْيـني اتيـادا ْستْهاْسـيـ  

ـََسماْدهاڤْ أ ْزيـهشَـال بودّْتْ  

ياسيــْم َأڤاْپـْسـيُّـوَچتَدا   



 المفردات
؛  ال يتحرك-الـتْـشَنيشْ؛  يبقى-ْستْهاْسياتي؛  عندما-ادا دون تأثر -ڤيْپـَرتيَپـنَّ؛  الكشف الـِڤـداوي-شْروتي

الوعي بلغ  عندئذ ت،يق الذات

 . لهياإل

ي 

 ان ينبغي لكل من بلغ حالة ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ. تحقيق الذاتب كْـرِٰ  ذكر واجباتاغله الوحيد هو قضاءش وان لـكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

 وسبيل فهم بـكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰخصي das(ْز الـِڤـًدبالغة ال يبالي ب

كْـرِٰشْٰـنَٰ من كل وج

ـتَـَرْبهاشِٰ د-تَ يـْستْه  

 ا

تظهر على وكما . سه وغيرها الشخوضعهيتسم كل فرد ب كما

ميز  التي تسماته كْـرِٰشْٰـنَٰ لمعلى ا، وئل الثراءداللثري ا

غبي ال ُيعرف ال ان قيل كل هذه العالما. تصرفاته

ر كْـرِٰشْٰـنَٰ هي انه ال يتحدث سوى عن كْـرِٰشْٰـنَٰ ال سيما اذا كان انيقاً بحيث يخدعيفتح فاه، و ان قبل

.جاء أدناه كما ومتعلقاته واما سائر سماته فتتبع تلقائياً

iSQaTaPa[jSYa k-a >aaza SaMaaiDaSQaSYa ke-Xav ) 
iSQaTaDaq" ik&- Pa[ ik-Ma( )) 54 )) 

ي؛  لك-ِتى؛ بالجزاء

 -َأڤاْپـْسياسي؛  تحقيق الذات-ـْمَچيُّـو؛  عندئذ-تَدا؛  فطنة-بودّْهيه؛  خالص-شَـالتْـَأ؛  أو ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰعلي في وعي -َسماْدهاو

 . ستنـال

 التعريب

 في غيبوبة تحقيبقى ثابتاً بل قةْز المنّمـِڤـَدألفاظ العقلك بكترث  يعود يال عندما

 التفسير
(َسماْدهي  ان كما. ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰقد حقق يعني انه  ) samAdhi(في َسماْدهي شخصاً أن ب القولان مغزى  samAdhi (يعني تحقيق التام 

BhagavAn(ـڤـاْن َچْبـَهـ و) ParamAtmA (و َپـَرماتْـما) Brahman األزلالخادمادراك المحقق بأنه . )(ْبـَرْهـَمـْن 

مرات أرفع هوشْٰـنَٰ 

Ve ( ذكر كْـرِٰشْٰـنَٰ هو االتصال الش. نالجنابتغاء الصالحات اوال بقضاء

 .السيد الروحي ممثله أو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰمر جل ما هو مطلوب، العمل بأ. ه

 ٥٤\٢. چ.ب

AJauRNa ovac 

شَأْر اوڤاتْـجـوَن  

>aazeTa ik-MaaSaqTa v]JaeTa 

اـاكا ْبهاٰشيـاْسيــْچ ْپـَر-تَ يـْستْه  

ـڤَِكـشَـايـ ْسـتَْهْس-ي َسماْده  

ْم ْپيـه كۤيـْه

ْميـ ڤْـَرِجـتَ كآسيـتَْم يـك  

لمفردات
 - ْستَْهْسيا-َسماْدهي؛  لغة-اـْبهاٰش؛  ماذا-كا؛ ـنَٰ الراسخ في ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰ-ـياْسياْچ ْپـَر-ْستْهيتَ؛  قال أْرجـوَن-أْرجـونَه اوڤاتْـشَ

؛  كيف-كيْم؛  يتكلم-تَـْپـَرْبهاشِٰ؛  كيف-كيْم؛  الراسخ في ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ- ْدهۤيه-ْستْهيتَ؛  يا كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ–ِكـشَـڤَ ؛ الراسخ في الغيبوبة

 .  كيف-كيْم؛  يسير-ڤْـَرِجـتَ؛  يبقى هادئاً-آزيتَ

 ريبالتع

كيف يجلس وما هو ؟ ما هو حديثهحدث وكيف يت؟ كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ يا ،العليصاحب الوعي  عالماتما هي : أْرجوَن قال

 ؟ دربه

 التفسير
تحسه وتفكيره وت وحديثه وسيرهطبعب كذا، يتسم محقق ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ،صي

لذاكر كذا ،ملعاِلكما تظهر دالئل العلم على ا، وعوارض المرضريض 

.ما يميز الفردالكالم هو أهم  ان إذ، كالمه وأهمها ،چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـت واردة في 

سَِّمة محقق ذك.  مظهره الناس

 



 ٥٥\٢. چ.ب

é[q>aGavaNauvac 

ڤاتْـشَ - ۤيشْر  

ـتاْنَچ -ْن پاْرتَْهى َمـنـُو َسـْرڤا  

توشْٰـطَهآتْـَمـنـى  

لَـنَه؛

 وعندما بنات التخمين، الحسية رغبات

 . ي عندئذ يقال بأنه في ،وحدهاالذات يرتضي عقله ب

ال  بينما لكبار الحكماءفي شْـرۤيَمـْد ْبهاجاء 

تخمين على ية وليدة ال خصاالًسواه  يملك

 شهواته تتناقص الفرد ذكر كْـرِٰشْٰـنَٰ فلسوف بلغيالشهوات الح تلكع ذلك، يستحيل قطع م. اشكالها

وف ترقى به إلى  ستتيميةالخدمة الن  ألتردد دون لذلك، ينبغي. إضافيالحسية تلقائياً دون بذل جهد 

دية. العليالوعي مقام  وتخلو مثل هذه النفس من .  الخادمة للرب العظيمتبقى النفس رفيعة التطور راض

متها الباقية لل  . القديرربالرغبات الحسية التي تولدها المادية التافهة كما تبقى ا

 

ـْرَِِٰٰهـهو ڤـسوكِْهـٰش ْسـْپ

 التعريب

vqTaraGa>aYa§-aeDa" iS auRiNaåCYaTae )) 56 )) 

اوـڤاْن َچْبَه

Pa[JahaiTa Yada k-aMaaNSavaRNPaaQaR MaNaaeGaTaaNa( ) 
AaTMaNYaevaTMaNaa Tauí" iSQaTaPa[jSTadaeCYaTae )) 55 )) 

ادا كاماْني يـْپـَرَجهات  

تْـَمنـا اڤِا 

ْس تَدچاـَر اِتىيـتْـشُْو ْپ-تَ يـْستْه  

 المفردات
 كل -َسْرڤاْن؛  شهوات الترضية الحسية-كاماْن؛  عندما-يادا؛  يترك-ْپـَرَجهاتي؛  قال المولى المبارك-ـڤاْن اوڤاتْـشََچْبَه-شْرۤي

ـْرِِٰٰتْها-پاْرتَْهى؛ المنوعات حال الصفية للروح-آتْـَمـني؛  االختالق الفكري-ـتاْنَچ-م  يا ابن ْپ  بالعقل -آتَْمـنا؛  حتماً-ِاڤَ؛  ا

 .  قيل-ياِتىاوتْـشْ؛  عندئذ-تَدا؛  المقامعلي -ـهَچْپـَر-ْستْهيتَ؛  راضي-توشْٰـطَه؛ الصفي

 التعريب

PArthA (پاْرتْهايا : المولى المبارك أجاب شتى الالفرد عندما ينبذ ،)

علمحض وعي 

 التفسير
 الحميدةيع الخصال متصف بجمى أتم وجه علمن بلغ حالة ذكر كْـرِٰشْٰـنَٰ  ان ـڤَـتَْمَچ

طرح الشهوات الحسنصيحة هذا النص هي  وبالتالي،. سوى بتخميناتهيلوذ ال  ألنه حميدة مطلقاً

عندما  لكن سية بصورة مصطنعة

ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰوعيه ب لإلنسان تشبيع 

ية بذاتها بتحقيق منزلتها السرم

لنفس منتشية دوماً بمنزلة خد

du"%eZvNauiÜGanMaNaa" Sau%ezu ivGaTaSPa*h" ) 
٥٦\٢. چ.ب

ا َمنـاه-ـَن يـْچدوْهكِْهـشْٰــڤْ َأنوْدڤ  

QaTaDaqM

  -ـتَ يـَچ

  كْرُوْدَهـه-ا يـ ْبَه- َچ را-ـتَ ۤيـڤ

اِتىيـْر اوتْـشْيـْر مونيـ ْده-تَ يـْستْه  

 المفردات
 غير -ْسـْپـرَِِٰٰهه-ـتََچڤي؛  في سعادة-وـسوكِْهـٰش؛  دون اضطراب فكري-اَمناه-ـَنْچَأنوْدڤي؛ الثالثي في العذاب -وـدوْهكِْهٰش

 .  يسمى-اوتْـشْياِتى؛  حكيم-ٌمونيه؛  ثابت العقل-ْدهيه-ْستْهيتَ؛  وغضب-كْروْدَهه؛  خوف-ْبَهيا؛  تعلق-َچ را؛ حر من-تَڤۤي؛ مهتم



 والغضب والخوفالتعلق رر من الثوة الشقارغم  يضطرب ال نَم

. مستقر ذا عقل يسمى حكيماً

 

بكالم . ـرِٰشْٰـنَٰ ألنه 

 على ةالثالثي وةالشقاغزوات ال تزعجه الذي بلغ السكينة والوجودكل  هو )كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ(ڤاسوِدڤََ ان 

عذابه قد  ان يرى كما السابقعذا بأن كل اإلطالق، لقناعته

 المريح هذا هو نعمة الرب  األدنى حدهأنقص إلى 

 ما قبول  التعلقعنيعليه ليتمكن من قضا

 عن اوال متجردعلقاً يناسب الترضية الحس

 أو النجاحكل من  العزم في راسخيبقى ت جهوده بل لخدالتعلق ألن حياته موقفة 

 .الفشل

وْبهاشوْبَهـْمتَـتْ تَـتْ ْپ  

تايـشْٰـطْهيـْچا ْپـَريـتَـْس  

 . ، هو راسخ في علم كاملفرح بمفرح وال يحزن بمحزن المتعلق الذي ال يغير نا

 التفسير
ال بد .  لكن تلك التقلبات المادية ال تكدر ذاكر كْـرِٰشْٰـنَٰ بل هو وراء خيرها وشرهافي العالم الماديتقلبات النافعة والضارة  تنقطع الال

الخير يتعدى مفاهيم  ذاكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ لكن  مبني على التضادهذا العالم ألن، في العالم الماديطالما بقي الخير والشر فرد  الواجهةمن م

 .عليالمقام الكمال أي ) samAdhi(َسماْدهي في  يرسخ الفرد  كْـرِٰشْٰـنَٰ، فيوعيالوهذا . كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ بفضل تعلقه بالخير المطلق الشرو

 ٥٨\٢. چ.ب

اْميـاتْـشادا َسْمـَهَرِتى يـ  

Ya" SavR}aaNai>aòehSTataTPa[aPYa éu>aaéu>aMa( ) 

Yada Sa&hrTae caYa& kU-MaaeR_(r)aNaqv SavRXa" ) 
wiNd]Yaa<aqiNd]YaaQaeR>YaSTaSYa Pa[ja Pa[iTaiïTaa )) 58 )) 

المتح بحضور السعادة، وينتشيال َمن ، ةالثي

 

سير ف الت
، متباينة وجهة نظر مونيلكل  ان قيل. فعليةنتيجة جوه دون الوصول إلى كل الوفكره من المفكر الخبير بفرك تعني ) muni(موني  كلمة

في .  الدقيق للكلمةبالمعنىال يمكن تلقيبه موني فنداده ايختلف الموني عن ودون ان   vana(  َپـْرڤَـَن ڤَفصل من )١١٧\٣١٣(جاء

nAsAv Rsir yasya mataM na bhinnam( ْبهاَرتََمـهامن ) parva ( نـ ْبهينَّـْمَمـتَمْٰ ياْسيا ْرـرِِٰٰشٰي ساڤْان: ) MahAbhArata( .لكن :

ۤيْر موني ـْستْهيتَ ْدْه. يختلف عن الـموني االعتيادي  قيد البحثالمقصود في هذا النص )sthita-dhIr-muni(ۤيْر موني ـْستْهيتَ ْدْه

)sthita-dhi-muni(  استنفد كل دون انقطاع كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰغارق بذكر آخر، لقد تجاوز ة والذ بذكر كْالخالقتخميناته ،

موني هذا هو الـ.  الظنون وانتهى إلى

 على شر عمله  العذاب عقاباًنه يسأيقينه ب، ورب رحمة البه منأكبر تحق قدر

وضعه ان شعر بالسعادة فهو يجد نفسه غير اهل لها، مدركاًي عندما كذا، .ربالبرحمة 

ي. كما نراه في سبيل خدمة الرب جسوراً نشيطاً دون تأثر بتعلق أو نفور. فضل لهء خدمة ا

يس متلارق في ذكر كْـرِٰشْٰـنَٰ  يعني، والتجرد ةية الشخصي غال لكن غياب هذا التعلق الحسي

فشل وان يشعر باإلخفاق حتى ال ،تيجةنوبال. ربال مة

 ٥٧\٢. چ.ب

ْسِنـَهْسيــتْرانَـْبهَسـْرڤَاه يـ  

Naai>aNaNdiTa Na Üeií TaSYa Pa[ja Pa[iTaiïTaa )) 57 )) 

ا شيــراْپـ

ينَـ ْدِڤـشْٰـطي نَـنَْدتيـنـاْبه  

اْپـَرتيــ

 المفردات
 -َأشوْبَهْم؛  خير-شوْبَهى؛  ينـال-ْپـراپـيا؛  ذاك-تَـتْ؛  ذاك-تَـتْ؛  دون حنان-َأنَـْبهيْسِنـَهه؛  في كل مكان-َسْرڤَـتَْر؛  َمن-ياه

 .  ثابت-ْپـَرتيشْٰـطْهيتا؛ امل علم ك-ـياْچْپـَر؛  له-تَـْسيا؛  يحسد-ْدِڤـشْٰـطي؛  أبدا-نَـ؛  مديح-َأبهينَـنَْدتي؛  أبدا-نَـ؛ شر

 التعريب



ـشَهَسـْرڤَـڤَ ۤيـنچاْرمُو نْـكۤو  

اْسيـاْرتِْهـْبْهيــنْْدرۤيـٰنايـنْْدريـا  

تايـشْٰـطْهيـْپـَرت ايــْچا ْپـَريـتَـْس  

 المفردات
 -ٰنياينْْدريا؛  معا-َسْرڤَـشَه؛  مثل-إيڤَ؛  أطراف-نيچاَأنْـ؛  سلحفاة-ْرَمهكۤو؛  هو-أياْم؛  أيضاً-تْـشَ؛  يقنع-َسْمَهَرِتى؛  عندما-يادا

 .  راسخ-ْٰـطْهيتا من َأغراض ا-َأْرتِْهـْبْهـياه-اينْْدريا؛ حواس

 .  العلمفيسها، هو الراسخ حقا  على سحب حواسه من أالقادر نا

 التفسير
 ،وبناء عليه. حسهمعبيد لالبشر غالبية  لكن ئة أو النفس المحقالتيم أو چۤيالـيُّويتمثل امتحان 

، إذ تود  السامة باألفاعيالحواس تقارن. ۤيهذا.  مسيَّرين بما تمليه عليهم الحواسفإنهم

ال  مثل الحاوي، إذ األفاعيلى السيطرة على وعليه. قيودوازع ودون العمل كيف تشاء دون 

 للفرد الرسوخ في يمكنال . اححظور والمب. تشاءبالعمل كيف يسمح لحواسه  ان يجب

 ترك -ڤَـْرَجْم-َرَس؛  المتجسم-ِدِهـينَـه؛  الكبت السلبي-نيراهاَرْسيا؛ س الحصر

 .  يقلع عن-نيڤَـْرتَِتى؛  باختبار-طْـڤاْدرِٰشْٰـ؛ بكثيرَپ؛  له-َأْسـيا؛  رغم وجود-َأپـي؛  حس اللذة-َرَسه؛ الذوق

 ذا نتيجة اختبار انفس التنقطع قد

فإنهاذوق أعلى، 

عمالً بالحدود واالحكام عن الترضية الحسية قطاع  دون اسالحسيةيستحيل على الفرد تجنب الملذات 

 المناهجبالحمية الحسية ي الحال احياناً عندما تفرض   الذي الالمريضالحمية المفروضة على تشبه 

 ْپـرناياَم و) Asana(آَسـَن  و) niyama(نْياَم  و) yamخصب) aSTAGga-yoga (چا يُّـوَچــطانْأشْٰالروحية مثل 

 الفطنة

 

ivzYaa iviNavTaRNTae iNaraharS 
a

ْپـَرتيش؛  وعي-ـياْچْپـَر؛  له-تَـْسيا؛ لحواس

 التعريب

ا كما تسحب  ا داخل تر أطرافهالسلحفاغرا ةضه

حسب المشي حواسه ضبط على قة بقدرته

چالـيُّوأْرجوَن عن مقام سؤال على جواب الهو  

 قادراً عالتيم أو چۤيالـيُّويكون  ان ، يقتضي

 تتضمن المالحكمة الـِڤـدية عدة أحكام في ترد

جوارح السلحفاة طوع بنانها .  مثال هو السلحفاةوخير.  الترضية الحسيةعنعمل بالمباح ويتجنب المحظور نائياً يدون ان  ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

قضاء  لذاكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰس حواتستخدم  كذا،. داخالً وخارجاً بمعنى انها تحتفظ بها داخالً عند شعورها بالخطر، وتخرجها عندما تسعى

 .الدوامقاء الحواس في خدمة الرب على  لتشبيه ب تقنع حواسهاالتيمثل السلحفاة بكالم آخر، ضرب الرب . الرب القديرخدمة 

 ٥٩\٢. چ.ب

Ya deihNa" )

ڤَـْرتَنِْتىيـنيـڤ ايــيـشَٰڤ  

نَـهيـا ِدهـيـراهاَرْسيـن  

ايـَأْسـي  ڤَـْرَجْم َرسُو پـ-َرَس   

ڤَـْرتَـِتىيـَپـَرْم ْدرِٰشْٰـطْـڤا ن  

 المفردات
 يمار-ڤينيڤَـرتَنِْتى؛  َأغراض اللذة الحسية-اڤيشَـياه

rSavJa| rS ae_PYaSYa Par& d*îa iNavTaRTae )) 59 )) 

 أشياء أعلى -ـَرْم

 التعريب

هبانقطاعها  لكن  ميلها ألغراض الحواسبقاءالحسية رغم دة عن الملذات لمتجس

 .  تتأصل بالوعي

 التفسير
اإلن عملية .العليتقراره على الصعيد 

كذا، ه. شهيتهيحب الحمية وال يفقد 

a( ياَم وص

)pranayama( ْپـَرتْياهاَر و )pratyahara (ْدهاَرنا  و)dharana (ْدْهـياَن  و)dhyana (ضعاف التقييد الحسي مفيد ل. وغيرها

بالمادياتفقد ذوقه ـرِٰشْٰـنَٰ، يذكر كْ مجرى تقدمه في فيكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ  الرب القدير من تذوق جمال لكن أفضلملكون معرفة الذين ال ي



الحياة الروحية،في ضعاف الفطنة، الحمية الزمة للمبتدئين من إذن. الميتة حتى يبلغ الفرد ذوقا مفيدة تبقى هذه الحمية  و مجا

 ٦ب

  قوية وجامح الحواس نا

ضحية الترضية أناً عدد كبير م عمل لقد

 ضبطكان يسعى إلى ) VizvAmitra( َرـاميتْڤيش ڤي انرغم. ةتقلبنتيجة طبيعة العقل الم الماديةالحسية 

. التي حملته على مواقعتها) MenakA(نَـكا ميلة ِموالتماريمن الكفارات  قاسية نواعاًحسه بممارسة أ

يستحيل تفريغ . على اتم وجه ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ دونوجد كثير ما تك

 التيمأحد كبار ) zrI YamunAcArya( شاْرياتْـونا في كْْرِِٰٰٰشْٰـه دون شغلالمادية المشاغلالعقل من 

 : بقوله

"فورا رة متحوالً عنها

يتالشى شعوره بالجوع عند تناول كمية الجائع الذي حالة انه كرونالمادية لذات م الذي تفقد به الالعليوعي الذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هو 

ل التقدم في 

 .ـنَٰ فعلياً بـكْْرِِٰٰٰشْٰ حالما يعييفقد الفرد ذوقه باألشياء الباهتة تلقائياً.  بذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰفعليا

٠\٢. چ.

ايـَكاونِْتـي َأپـي ِاتَـتُو ِهـيـ  

تَـهيــتْـشَپـشْيـا ڤيـپوروشَْٰس  

ينۤيـْپـَرماتهي اٰنيـنْْدريـا  

ْپـَرَسْبـَهْم َمـنَهي َهـَرنْت  

 المفردات
؛  تام بالعلم التمييزي-يتَـهـتْـشڤيَپـشْ؛  رجل-پوروشَْٰسيا؛  يا ابن كونْتۤي-َ كاونِْتـيا؛ رغم-َأپـي؛  حتماً-ْهي؛  في المسعى-ياتَتَه

 .  العقل-َمنَه؛  بالقوة-ْپـَرَسْبَهْم؛  يطرح-َهَرنْتي؛  يسبب االضطراب-ْپـَرماتْهۤيني؛  الحواس-ياينْْدرياٰن

YaTaTaae ùiPa k-aENTaeYa PauåzSYa ivPaiêTa" ) 
wiNd]Yaai<a Pa[MaaQaqiNa hriNTa Pa[Sa>a& MaNa" )) 60 )) 

 التعريب

.هاضبط يسعى إلى لبيبحتى عقل تأخذ بالقوة  انها إذ يا أْرجوَن، ة

 التفسير
حتى أرفعهم ش يقع مساعيهمرغم  لكن  الحواسضبطلى ع تعلينسوالمن الحكماء والفالسفة 

مثال الچۤيالـيُّوالحكيم الكبير و 

 الجوقع في حبائل فقدة چيالـيُّو ن

 العقل والحواس يتعذر ضبطلذلك، . في تاريخ العالممن االمثلة المشابهة 

يام العملي يورده شْـرۤي المثال. نَٰ

 ىَپـداَرڤيـنِْد -َأڤَـْدهي َمـَم ِشـتَه كْرِِٰٰشَْن  -يـاْد 

 ْدهاَمـنـى اوْديـِاتَـْم َرنْتوْم آسۤيـتْ -َرَس  -نَـڤَ  -نَـڤَ 

راودني فكرة مضاجعة امرأة، وحينما ت،  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰلربالقدمين اللوتسيتين لخدمة بعقلي تولع  ان منذ متجددة عليةبمسرة أشعر انني "

 .  الخاطتلك وأبصق على باإلمتعاضاشعر 

.  تلقائياًقها

انشغال  بفضل) DurvAsa Muni( موني اساڤدوْر الكبير چۤيالـيُّو) AmbarISa (أْمَبرۤيـشََٰرَج َمـهالقد هزم . وافرة من أشهى الطعام

 .كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰعقله بذكر 

 ٦١\٢. چ.ب

ايـاْميـْمـَسي ٰني َسـْرڤاتان  

 ى ْسَمْريـاماِنىـَچـِمَأڤَـْدهي َبـتَ ن -تَـْد 

TaaiNa SavaRi< qTa MaTPar" ) 
vXae ih YaSYaei iïTaa )) 61 )) 

َسن - ـارۤي

 ڤيـكاَره سِوشْٰـطْهو نۤيـشْٰـطْهۤيـڤَـنَـْم تْـشَ -ْبَهـڤَـتي موكَْهى 

a Sa&YaMYa Yau¢- AaSa
Nd]Yaai<a TaSYa Pa[ja Pa[iTa

  َپـَره-تَ َمتْ ۤيـ آزّيـوكْتَ

ياٰنيـنْْدْرّيــاْسـي يـ ِهـىڤَـِش  



تايـشْٰـطْهيـْپـَرت ايــْچا ْپـَريـتَـْس  

 مفرداتال
 خضوع -ىڤَـِش؛  متصلة بي-َپـَره-َمتْ؛  ينبغي اقامته-آزيتَ؛  مشغول-يوكْتَه؛  محكومة-َسْمياْميا؛  كل-َسْرڤاني؛  هذه الحواس-تاني

 .  ثابت-ْپـَرتيشْٰـطْهيتا؛  وعي-ـياْچْپـَر؛  له-تَْسيا؛  حواس-اينْْدرياٰني؛  َمن-ياْسيا؛  حتماً-ْهي؛ تام

 التعريب

ذف برجل ذي   .  مستقركاء، ُيعرعليت وعيه ثبِّ ويحواسهجماح كبح ي منان 

الحكيم الكبير لقد غضب . دونهذكر ك ان  في هذا النصيوضح

لم يكن  المقابل، في. هMuni (دوْرڤاسا موني 

 فقد صبر ، تيماًصفهوب لكن )DurvAsa Muni(ي الـيُّوالقوة يملك ) AmbarISa(الملك أْمَبرۤيـشَٰ 

 : )٢٠-١٨\٤\٩(ـڤَـتَْم َچاْبهوخرج منتصراً بفضل  ظلم الحكيم بصمت على

 الرب، ويديه دارف 

شم عبير ب ريهاومنخ الرب، تيملمس أبدان ب الرب، وبدنه  تسالي الرب، وعيناهبسماعذنيه ا الرب، وهيكلفي تنظيف 

إلى السير بإلى الرب، ورجليه القدمين اللواألزهار المقدمة إلى 

هذه الصفات جعلته جديرا بأن  اهيكل المقدس حيث يقع المكان

raH (هَرـَپ-يصبح َمـتْ 

 يصبح الفرد كيف) AmbarISa(ـشَٰ رۤيَرَج أْمَبَـهابالغة الداللة في) mat-paraH( ه َمـتْ َپـَركلمة

-mat( ه خط َمـتْ َپـَراحد اقطاب) zrIla Baladevaي شْـرۤيَل َبـلَِدڤََ ڤكتبي. )mat-paraH (هَمتْ َپـَر

paraH (ًْبهاڤَـهْدرِٰشْٰـطيه سولَـْبِهـتي  ْرـَس ـَن ْپـَرْبهاِڤْبَهـكْتيَمْد : معلقا )mad-bhakti-

a-purvika svatma-dRStiH sulabheti bhavaH التتيم خدمة بقوة الحواس على أتم وجه ضبطكن 

 تحرق النار كما  يحرق كل أصناف الشوائب،ۤيچالـيُّوب الرب ڤيشْٰـن.  مثل النار أحياناًرد يكما. "كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ وحدهابـ

. راغ

 بذلأو 

 أنفسنا

َ

 التفسير
، ومن المحال ضبط الحواس الـيُّوچا كمالْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هو أرفع مفاهيم 

ضبط حواسبففشل  الكبرياء افعبدتد  وأح،) DurvAsa(  أْمَبرۤيـشََٰرَج َمـهامن) AmbarISa

دوْرڤاسا مونة التي يملكها الحكيم چي

في شْـرۤيَمـْد خصاله التي ورد ذكرها 

َپـداَرڤيـنْـَديـُوْر - ڤاي َمنَه كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ـ  س

 ىِنـْرنَٰٰڤ

 وـَجنـاديـٰشكَراو هَْرِِْٰٰر َمـ

اوك

 َأْرپـيـِتى -َرَسـنـاْم تَـْد  تولَـْسيـا -شْرۤيـَمتْ 

ـانوڤَچوٰن -طَْهى َـساْمسي ڤايـكوٰن

ماْر -نْْديـَر 

 ىكَتْـهُوَديـ -َستْ  - تْشْـّيـوتَشْروتيـْم شَكارا

 

ونَد   -چالـيـا  ِن ْدرِٰشـْرشََدليـنْـ -مو

ْسـَپـْرِش -  نْـَچـَمـْمـَس -  نْـَچىچاتْـَر  -ْبْهرِِٰٰتْيـا  -تَـْد 

 ساوَرْبِهى -َسرُوَج  -پاَد  -ـْم تْـشَ تَـتْ ْچـْهرانَٰ

 

 ىَپـدانوَسْرَپـنِٰ -پاداو هَْرِِٰٰه كْشِٰٰـتْـَر 

 ىَپـداْبهيـڤَـنْـَدِن -ْهرِِِٰٰٰٰٰشـۤيــِكـشَ شيـرُو 

 كاْميـايـا -كاَمـْم تْـشَ داسِّْ نَـ تو كاَم 

وص على كالمهمقصراً رِِٰٰٰشْٰـنَٰ، العظيم كْْلرب القدمين اللوتسيتين لعلى فكره ) AmbarISa( الملك أْمَبرۤيـشَٰ ثبَّت"

 َرتيـه َجنـاشَْريـا -شْـلُوَك  -يـاتْـهُوتَّـَم 

صورةبالنظر إلى  

 المقدمة) tulasI(زهرة تولَـسّي تذوق أوراق بلرب، ولسانه تسيتين ل

 وكل الرب، مشيئةتنفيذ ب إلى الرب، ورغباته اإلنحناءبلرب، ورأسه 

mat-pa (الرب تيم أي" . 

محياة سيرة في يرد . الصدد هذا 

VidyabhuSana ( ـَنْدياْبهوۤۤشَٰ

- اتَْمڤْسـ يَك پوْرڤيجاياڤ - ـنْْدرياِڤ

prabhavena sarvendriya-vijay ( يمأي

 في قلالنافذٰو 

ف الفي وليس ،التأمل في ڤيشْٰـٰنوب) Yoga-sUtra (تْـَرسۤو چايُّـوسمى  المالـيُّوچا كتابيوصي . "الغرفةالمتأججة كل شيء في 

 التشبع بذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ لنا ينبغي.  عن سرابعقيم في بحث  ڤيشْٰـٰنو إنما يهدر وقتهدون الذي يتأمل في ما م المزعوچۤيالـيُّو

 .يقي الحقالـيُّوچا هو غرض هذا. التتيم بهفي 



 ٦٢\٢. چ.ب

پوْمـَسهايـْدْهـ  

؛  في أغراض الحواس-وـِتـٰش؛  تعلق-ـه َأغراض ال-ـياْنڤيشَٰ؛  اثنـاء التأمل-ْدْهـيايِاتَـه

 .  يظهر-َأْبهيجاياِتى؛ ضب غ-كْروْدَهه؛ من رغبةَسنْجاياِت؛  من التعلق-تْچاَسنْـ؛  ينمو-أوَپـجاياِتى

 المحتممن و الحواس إلى مشاغل حقيقية، تحتاج.  أغراض الحواسفيله 

 الحواس أغراض العالم المادي عرضة لتأثير جميع اهل. ةعليالخد شغلها في عدمحال بتطلب اإلنشغال في خدمة المادية ان 

 ۤيتمثلت له ماّيـا ِدڤَفي مقتبل الشباب عندما  تيما )HaridA (كوَر

)mAyAdevI(من يتضح سر النجاحكما. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰالعظيم الرب ب الخالص  بسهولة متحاناالاجتاز  لكنه  صورهاأجملي  ف  

شُو  

يب  

-ْسْمرِِٰٰتي؛  بلس-ڤيـْبْهَرَمه؛  للذاكرة-رِِٰٰتيْسْم؛ لوهمَسّمُو؛  يجري-ْبَهـڤَـتي؛  من الغضب-كْروْدهاتْ

 .  يسقط الفرد-ـشْياتيْپـَرٰن؛ ومن فقدان الفطنةبو؛ طنةف فقدان ال-ناشَه-بودّْهي؛  بعد تبلبل الذاكرة-ْبْهَرْمشاتْ

Sa(r)aTSaÅaYaTae k-aMa" k-aMaaT§-aeDaae_i>aJaaYaTae )) 62 )) 

§-aeDaaÙviTa SaMM ehaTSMa*iTaiv>a]Ma" ) 
SMa*i 3 )) 

DYaaYaTaae ivzYaaNPau&Sa" Sa(r)STaezUPaJaaYaTae ) 

اْن يــيـشَٰاتُو ڤيـ

اِتىيـَپـجاۤوــْس ِتـٰشَچَسنْـ  

اِتى كاَمهيــاَچنْــتْ َسچانْــَس  

اِتىيـجايـكاماتْ كْرُوْدهُو ْبه  

 المفردات
َچَسنْـ؛  شخص-پوْمَسـه؛ حواس

 -كاماتْ؛  رغبة-كاَمه؛  ينمو-ى

 التعريب

 .  الغضبينبعالشهوة، ومن الشهوة مو  هذا التعلق تنومن. بهاو التعلق  أغراض الحواس ينمتأملب

 التفسير
 اثناء تأمالمادية عرضة للشهوات ان المنقطع عن ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

ال تتيميةمة ال

السبيل الوحيد لإلفالت من هو ، وذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ن كواكب الجنافيسائر المالئكة ب فكيفم شيڤَ مه وعظيْبَرْهماالمالئكة هم كبير بما في

 دة ذلك والوكانت نتيجة، حالما استثارته) PArvatI( ـتۤي پاْرڤه واقع لكنتأمله في  شيڤَ غارقاًالمولى كان.  الوجود المادياحجية

sa ThAkuraطْها َهريداَس في حين كان. ) (كاْرتيِكـيا

هتتيمبفضل 

Kartikeya

 الترضية الحسية بفضل كلصفي يعرض عن  الالتيمبأن ) zrI YamunAcArya( ياموناتْـشاْرياالنص المذكور أعاله على لسان شْـرۤي 

 بالفشل في نهاية مساعي البعيد عن ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ بؤت ان حتم، في حين من المالرب القدير صحبة  فيالروحيةرفعة ذوقه بالملذات 

إرضاء إلى  الترضية الحسية خواطرتدفعه أقل خاطرة من وف  ضبط حواسه بالكبت المصطنع، إذ سفي يقظتهالمطاف مهما بلغت 

 .شهواته

 ٦٣\٢. چ.ب

aaeh" SaMMaa

َهـهَسّمُوي كْرُوْدهاْد ْبَهـڤَـت  

Ta>a]&Xaad(buiÖNaaXaae buiÖNaaXaaTPa[<aXYaiTa )) 6

ْبْهَرَمـهيـ ڤ-ي هاتْ ْسْمرِِٰٰتَسّمُو  

 نـا-ي ْهَرْمـشاْد بودّْه ْب-ي ْسْمرِِٰٰت

اتيــشْ نـاشاتْ ْپـَرنَٰ-ي ودّْه

 المفردات
 من ا-هاتَْسّمُو؛  وهم كامل-َهه

 -ناشاتْ-دّْهي

 التعريب



ذكاء وعندما يفقد الذكاء يسقط يفقد الالذاكرة من ضياع  والذاكرة،يأتي ضياع  ينبع الوهم، ومن الوهم الغضب من

 . الماديالمستنقع  ثانية إلى الفرد

 التفسير
-Bhakti ( سينْْدهو- َرساْمرِِٰٰتَ-ْبَهـكْتي من كتابه )٢٥٨ \٢ \١(في ) zrIla RUpa GosvAmI(ْسـوامۤي چوَپ  رۤوشْـرۤيَل يفيدنا

rasAmRta-sindhu( : 

 األغراضإلى تجنب نفع كل شتعلم الفرد ي

من بلغ ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ،  يعلم المقابل، في. ودية الماديةالمادية بصورة مصطنعة، 

 ان ،حدة الوجود المطلقةأتباع ويقول  لمثال،ل. المادي  مما ،الرب القدير خدمة فيكل شيء توظيف كيفية 

أتباع  حين يسعى في ه بحبيلإ يأكل كل ما يقدم نها يعلم. ليس بشخص ال يقوى على األكل ألنه اهللا

  ْپـَرساَدْم التيمناول يت،الرب القديرطيبة إلى  إلى تجنب المأكوالتوحدة الوجود المطلقة

)prasAdam (ْپـَرساَدْم التيم يتناول. زلة كل شيء، "يتروحَّن"بذلك، . أي بقايا قربانه )prasAdam (َٰفي ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـن 

 نتيجة اة

بلغت  وان  حتىزل ثانية،ت 

 .تتيميةالخدمة ال سند لغياب فكاك من عبودية المادة النقطة

َرْنتْـشَ يــيـشَٰڤ  

 -ْنَرتْـشَ؛  بالحواس-يهاينْْدريا؛  أغراض الحواس -ْدِڤـشَٰ؛  تعلق-َچرا

 .  ينال-ـتْشَْهتيَچَأْدهـي؛  رحمة الرب-ـَرساَدْمِهڤيْد؛  بتحكم الفرد-ڤَـشْيايه-آتْـَم؛ العمل بمقتضى

من يستطيع ضبط حواسه عمالً باالحكام والنواهي  التحرر، يمكنه احراز رحمة اهللا وبالتالي التحرر 

 في الخدمة  دون شغل الحواساثلةبقى فرصة الزلل مت ولكنائلبوسبمقدور الفرد ضبط حواسه ظاهرياً  انه البحث مر لقد

  

يـاْ ْ

 ـنَٰذكر كْْرِِٰٰٰشْٰ، في حين يسعى البعيد عن هعند تشبعه بذكركْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ  الرب القديريء في خدمة 

وال يبلغ صعيد كمال الزهد رغم رغبته بالفكاك من العب

فريسة الوعييمنعه من الوقوع 

او العظيم تمتعكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هو الملتيم ان 

 بعد تقديم المأكوالت الإذن،. شهية ال

 خطر الرتفعوي

 على التنعم بالحيأتباع وحدة الوجود المطلقة يقوى ال وبناء عليه،.  طعام ماديبمثابة) prasAdam(ه يرفض ْپـَرساَدْم سوابينما 

تلك النفوسمثل  ان قيل.  إلى مستنقع الوجود الماديهملوعق، أقل استثارة فكرية تعيد لكن. زهدهم المصطنع

 ٦٤\٢. چ.ب

ْس تويـموكْتايـ ڤ-  ْدِڤـشَٰ- َچرا  

AaTMavXYaEivRDaeYaaTMaa Pa[SaadMaiDaGaC^iTa )) 64 )) 

شْيـايـنْْدريـاْن ا

اتْمايـّدِهـيـْر ڤيـايـ ڤَـشْ-آتْـَم    

يـتْشْـَهـتيـَچْپـَرساَدْم َأْدهـ  

 المفردات
-ـياْنڤيشَٰ؛  لكن-تو؛  من قبل المتحرر من-ڤيموكْتايه؛ وتجرد

ْپ؛  الملتزم بحرية منظمة-آتْما-اي

التعريب 

المفضية إلى

 . بغضق والمن التعل

 التفسير
 مصطنعة، 

على انه بدا ان  و حتىسوى رضى كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ بفضل ذكره وال يطلب تعلق باألعمال الحسيةمن الكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ يخلو ذاكر .  العظيم للربالعلية

بدابمشيئة كْـرِٰشْٰـنَٰ  دائم االستعداد لقضاء أي عملالتيم.  عن كل تعلق وتجردعلي هو،وبناء عليه.  الحسيالصعيد عمال   حتى وان

ـهـكَتَـيـابودّْـتْـشـراَپـنْۤپ  ي

 ـْستونَه-َهري 

raGaÜezivMau¢E-ST YaaiNaiNd]YaEêrNa( ) 

ڤَ - َسمَبـنْـْدهي 

 چووْبهيـه َپـريـتْيـاـمومِوكْٰش

 اِتىيـ كَتْْهـچواْم ْپـَهـلْــيـْچڤايـرا

au ivz



نه بفضل الهام إنما هو أمر طوع بنايعمل أو ال يعمل  ان لك،يرتدع عن ترضيته ال كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ فإنه ألم يش وان اعتياديا، ابغيض

انـاْمْپـَرسا  

؛  يجري-أوَپـجاياِتى؛  عند نوال رحمة الر-ْپـَرساِد

 .  يترسخ-شْٰـطَْهِتى سع-ِشـتََسـهتْـ-ْپـراَسنْـنَّ

ضع السعيد سرعان الودي، وبمثل هذا  في الوعي الربانيهكذامن هو ثابت 

 .هذكاؤستقر ما ي

 

ايــْزوكْتَي ْسـتـ

ـَهْم

 ا

خير عندما يدرك بأن  االالسالم احرازيستطيع الفرد  ان )٢٩\٥(س 

لذلك، . حياءاالوالصديق الحقيقي لجميع ك على االطالق فديات للالصالحةكل النتائج الوحيد بكْـرِٰشْٰـنَٰ هو المتمتع 

السالم بعقل ر الفرد بفيظ. يخلو عقل الفرد من غرض

 عن ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ من بعيدبلغ حالة ال ي عندماراسخ

لذ. شخصية

 .الحسينوالها على الرغم من تعلقه التيم يستطيع  التيالعظيم و للرب العلية الوعي هو الرحمة هذا.  وحدهكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

 ٦٥\٢. چ.ب

Pa[Saade SavRdu"%aNaa& haiNarSYaaePaJaaYaTae ) 
Pa[SaàceTaSaae ùaéu buiÖ" PaYaRviTaïTae )) 65 )) 

ْهكْه دو- َسـْرڤَِد 

اِتىيـُوَپـجايـْر َأْسـيـهان  

آشوي ِشـتَسُو ِهـتْـ -ْپـراَسـنَّ   

شْٰـطْـَهـِتىۤيـاڤَـتيـه َپـْريـهبودّْ  

 المفردات
 له-َأْسـيا؛  دمار-هانيه؛  عذاب مادي-دوْهكْهانـاْم؛  الكل-َسْرڤَ؛ العليةب 

َأڤَـتۤي؛ ا كافي-َپـري؛  فطنة-بودّْهيه؛  قريب جداً-آشو؛  حتماً-ْهي؛ يد الفكر

 التعريب

لوجود الماة لالثالثييتخطى الشقاوة ، 

٦٦\٢. چ.ب

 نـا

NaaiSTa buiÖrYau¢-SYa Na caYau¢-SYa >aavNaa ) 
Na ca>aavYaTa" XaaiNTarXaaNTaSYa ku-Ta" Sau%Ma( )) 66 )) 

ّيـْر ايـبودّْه

ا بيــْزـوكْتَ ْهاڤَـنـاّيشاتْـنَـ   

ْريـِاتَـه شانْتيـڤَـاشاْبهتْـنَـ   

كْسـوا كوتَـه يـنْـتَْسَأشا  

لمفردات
 المفتقر -وكْتَْسيااي؛  و-تْـشَ؛  ليس-نَـ؛ )بذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ( غير المتصل -وكْتَْسياأي؛  فطنة علية-بودّْهيه؛  يستحيل كونه-نَـ َأْسـتـي

 -َأشانْـتَْسيا؛  سالم-شانْتيه؛  لغير الثابت-َأْبهاڤْـيِاتَـه؛  و-تْـشَ؛  ليس-نَـ؛ )في سعادة(ابت العقل  ث-ْبهاڤَـنـا؛ إلى ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

 .  سعادة-ْسوكْـَهْم؛  حيث-كْوتَـه؛ لغير الحاصل على السالم

 التعريب

 السالم،يستحيل   هذادونيستقر ذكاؤه، ب ان فال يمكنه ضبط عقله كما ال يمكن، العليمن هو بعيد عن الوعي  أما

 ؟ توجد بدون سكينة ان للسعادةوكيف يمكن 

 التفسير
في الفصل الخامجاء . السالم دون ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰيستحيل تحقيق 

المال و والكفارات،

 نهائيغرض الحاجة إلى سبب عدم االستقرار هو. ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰقطعي دون  

مهما أظهر ال. فس وكل شيء والمالك وصديق كل نتمتعالمن كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هو أيقين ب



 إال بلوغهال يتم  و هو حال سالم ذاتي الظهورـنَٰيبقى سف مسرحي في الحياة روحيسالم وتقدم 

 .كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰالتعلق بـب

اِتىيـهاْن َمـيـ  

 المفردات
 -تَـتْ؛  ال ينقطع عن العمل-َأنوڤيْدهياِتى؛  العقل-َمـنَه ي؛  اثنـاء سواحه-شَـَرتاْم؛  حتماً-ْهي؛  للحواس-نـاْماينْْدريا

تاـتَ  

 التعريب

 . ريبالفطنة بال راسخ  هو حواسه عننأى بمن ي ان السالح،ب أيها المدجج ،هكذا

ان (يدرك ذلك  من.  وليس بأي قدر من الجهد البشريلرباخدمة  

 .نجاةؤهل لل عليه مرشح ميطلق، ) سليمسيد روحيارسة هذا ا، يمكن للفرد ترسيخ فطنته بمموحدهذكر كْـرِٰشْٰـنَٰ ب

wiNd]Yaa<aa& i auivDaqYaTae ) 

ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰ.  دون سالمالتعاسةدائم 

 ٦٧\٢. چ.ب

شَـَرتاْمتْـي ـاْم ِهـٰنايـنْْدريـا  

TadSYa hriTa Pa[ja& vaYauNaaRviMavaM>aiSa )) 67 )) 
h crTaa& YaNMaNaae_N

ْديـنـُو نوڤ

اْميــْچْپـَري ا َهـَرتـيـتَـْد َأْسـ  

ـُڤا يڤاْمْبَهسيـڤَـْم إاـوْر نـي  

؛ بالذي-اتْ

 .  على الماء-َأْمْبـَهسي؛  مثل-إيڤَ؛  قارب-ڤَـْمانـ؛  ريح-ڤايوه؛  فطنة-ْپـَرَجنـاْم؛  يسلب-َهـَرتـي؛  له-َأْسـيا؛ ذاك

 التعريب

ركز حولها تالحواس التي يفي مقدور حاسة واحدة من  الماء،الرياح القوية القارب بعيدا على سطح حمل ت كما

 .  بعيداًالفردتخطف فطنة  ان العقل

 فسيرالت
. الرب القدير في خدمة هكل حواس شغل دون العلي عن درب التقدم التيمتحرف  ان في الترضية الحسيةفي مقدور حاسة واحدة منشغلة 

 أْمَبرۤيـشَٰ َرَجَمـهاحياة  طبقاً لما تقدم من سيرة العقل ألنه السبيل الصحيح لضبط  في ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰالحواسيجب شغل كل 

)(. AmbarISa

 ٦٨\٢. چ.ب

  باهُو- َمـهاا يـاْسيـتَْسماْد 

TaSMaaÛSYa Mahabahae iNaGa*hqTaaiNa SavRXa" ) 
wiNd]Yaa<aqiNd]YaaQaeR>YaSTaSYa Pa[ja Pa[iTaiïTaa )) 68 )) 

ـشَهي َسـْرڤَتانۤيــْرِِٰٰهيـْچن  

اْسيـاْرتِْهـْبْهيـنْْدرۤيـاٰنيـنْْدريـا  

يشْٰـطْهيـْپـَرت ايــْچا ْپـَريـْس

 المفردات
 -ٰنياينْْدريا؛  من كل الجوانب-َسْرڤَـشَه؛  مقموع-ـرِِٰٰهيتانيْچني؛ شاكي السالح  يا–باهُو -َمـها؛  اؤلئك-ياْسيا؛  لذلك-تَْسماتْ

 .  ثابت-ْپـَرتيشْٰـطْهيتا؛  فطنة-ـياْچْپـَر؛  له-تَْسيا؛  من أغراض الحواس-َأْرتِهـْبْهياه-اينْْدريا؛ الحواس

هاأغراِض 

 التفسير
كما يتم قمع العدو بقوة متفوقة، يمكن قمع الحواس بشغلها الدائم في

داية بهلفن 



 ٦٩\٢. چ.ب

  ْبهوتانـاْم- َسـْرڤَشا يـن ايـ

ۤياميـَسْمي ـْرتَچاْم جايـتَْسـ  

يْبهوتاني ـَرتْچاْم جايـاْسيـ  

اتُو موِنـهيـشا َپـشْيـسا ن  

Yaa iNaXaa SavR>aUTaaNaa& TaSYaa& JaaGaiTaR Sa&YaMaq ) 
YaSYaa& JaaGa]iTa >aUTaaiNa Saa iNaXaa PaXYaTaae MauNae" )) 69 )) 

 المفردات

 التعريب

ى 

 التفسير
 المتبصر أو الحكيمعمل . تحقيق الذات وفطين متبصر ناهض إلى ، المادي ابتغاء الترضية الحسيةعمل في الفطين:  نوعيناءطن

. المادّي" 

تحقيق الأمر  نعالمادي، النيام العمل أهل  بينما الروحيةبية حثيث في التر في تقدمه العلية بلذة الحكيم يشعر

ه  ذاتتحقيق المتبصرتابع يبكالم آخر، .  في منامهمأخرى شاعرين بالسعادة تارة والشقاء تارة ،الترضية الحسية

 .والشقاءلسعادة اتضاد بالمادية دون اكتراث 

 ٧٠\٢. چ.ب

شْٰـطَْهـْميـ ْپـَرت-شَـَل تْــْم َأامانَٰيـْرآپۤو  

اْدڤَـتْي يـشَـنْتيـَسموْدَرْم آَپـه ْپـَرڤ  

ىَسْرِڤي شَـنْتيـاْم ْپـَرڤيـتَـْدڤَـتْ كاما   

ۤيم كا-نَـ كاَم ي ْم آْپـنُوتيـ شانْتـَس  

 المفردات
 -ياْدڤَـتْ؛  يدخل-ْپـَرڤيشَـنْتي؛  مياه-آَپـه؛  المحيط-َسموْدَرْم؛  راسخ الثبات-ْپـَرتيشْٰـطَْهْم-شَـَلتْـَأ؛  يملئ دوماً-ْريامانَـْمآپۤو

؛  ينال-آْپـنُوتي؛  سالم-شانْتيْم؛  ذاك الفرد-َسه؛  كل-ىَسْرِڤ؛  يدخل-شَـنْتيْپـَرڤي؛  إليه-ياْم؛  رغبات-كاماه؛  هكذا-تَـْدڤَـتْ؛ مثل

 .  من لديه رغبات يود تحقيقها- كامۤي-كاَم؛  ليس-نَـ

 التعريب

AaPaUYaRMaa<aMacl/Pa[iTaï& 
 SaMaud]MaaPa" Pa[ivXaiNTa YaÜTa( ) 
TaÜTk-aMaa Ya& Pa[ivXaiNTa SaveR 

 Sa XaaiNTaMaaPanaeiTa Na k-aMak-aMaq )) 70 )) 

؛  بالذي-ياْسياْم؛ مالك الذات -َسْمياْمۤي؛ ظ يق-ـْرتيَچجا؛  في ذاك-تَْسـياْم؛  االحياء-ْبهوتانـاْم؛  كل-َسْرڤَ؛  ليل-نيشا؛  ماذا-يا

 .  حكيم-موِنـه؛  المتبصر-َپـشْياتـه؛  ليل-نيشا؛  ذاك-سا؛  جميع االحياء-ْبهوتاني؛  متيقط-ـَرتيْچجا

تمالك نفسه كلها هو وقت مخلوقات الليل نا  الحكيم كلها هو ليل مخلوقات ووقت استيقاظ ال،يقظة القادر عل

 . المحقق

الف

ليلة" الحكيم المتبصر متيقظا في يبقى.  تحقيق الذاتأمرب لجهلهالليل ذلك  في راقداً المادّي يبقى. بالمادة غارق ليل الوالمفكر، ه

 أشكالذات، يحلمون ب

غير مضطرب بالتبعة 



مثل البحر الذي يبقى هادئاً رغم انصب ان من ال يضطرب بفيض الرغبات المتدفقة دون انقطاع

 إرضاءاً لمثل  من يناضل  وليسوحده،إلى السالم 

يفيض ويضطرب أو يتعدى   مليئاً الواسعيبقى المحيط 

  بتلكالتيمال يضطرب  لكن اًكذا، هي حال الراسخ. حدوده

ال يأبه وال حتى قليالً هئرغبات بفضل امتالال

 أو من فقد كل ْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰلذات الحسيةمبرغبات ال

، بوسعه البقاء بثبات  العظيم للربالعلية الودية ، رغم وجود ة الترضية الحسية الماديإلىميل 

 اجر طلبة. فكيف النجاح المادي سالم ينال الال من يعمل على  بينما ينعم بسالم تام فكالبحر

يبقى الغارق  لكن همرغباتعدم تحقق ننتيجة داء الصالحات 

 المادية العبودية من فكاك حتى ال،الواقعفي يطلب بذكر كْْرِِٰٰٰشْٰ

إلنقطاع   كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ في سالم كاملتيم. المزعومة

ْنَسـْرڤاا يـهايـڤ  

َرَهـنْـكاَره

يـتْشَْهـتَسـ شانْت  

ِٰشْٰـنَٰ هو حالة ا. طلب الترضية الحسية تتبلور مرحلة كمال ذكر . نقطاع الرغباتبكالم آخر،

النفس ولباسها المادي وزيف  كْـرِٰشْٰـنَٰ عندما يدرك الفرد 

.  لرضى كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰشيءكل  مح يعلم. ادعاء الملكية المادية

حالة الالرغبة . رِٰشْٰـنَٰتم القتال أْرجوَن رفض

 حالة زائلة إذ يستحيل تجريد النفس عن الرغبة يعدالمتصفة بالثبات هي الرغبة الشديدة بإرضاء كْـ

كْـرِٰشْٰـنَٰ هو المالك على  ان الرغبات المادية تماماً المطلوب هو تبديل نوعية الرغبةلذلك،. والحواس

 العلم هذاستند ي.  باطل بملكية شيءادعاء ي أدعيaM sarvam (ـْم َسـْرڤََإيَدْم اْسياْمايشاڤ: االطالق

 ال يساوي مقام للنفسالمقام األزلي ، لذلك. روحيةالأن كل نب التام إلى تحقيق الذات أو العلم العلي

سند ا هو فهوممطلقاً وهذا الم يفوقه والكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ 

iNaMaRMaae iNarhªar" Sa XaaiNTaMaiDaGaC^iTa )) 71 ) 

صل اب االنهار، ي

. الرغباتهذه 

 التفسير
المزيد من المياه دونل الشتاء، حيث تصب فيه   انبالمياه دوماً وال سيما في فص

مادي د يملك بدناًما دام الفرالترضية الحسية متطلبات تبقى .  في ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

يبقى راسخاً في عمله . اته الماديةيضرورال ينقصه شيء ألن الرب يسد كل  كما  بذاته

حر رق في ذكر كالغابرهان هذا هو .  رغم انها قد تتدفق في فكره كما  تصب االنهار في الب

 انه يبقى راضيا في الخدمةمالو. الشهوات

،نجاةالتحقيق ر  سبق تلحظةغباته حتى آخر 

غير سعالتصرف في الطبيعة المادية، قوى طلبة ين چۤيالـيُّو وطلبة الخالصو

ال ، وال الرب القدير في خدمة اً سعيدـنَٰ انه .  لديه يطلب تحقيقهارغبات

 .يةرغباتهم الماد

 ٧١\٢. چ.ب

ivhaYa k-aMaaNYa" SavaRNPauMaa&êriTa iNa"SPa*h" ) 
)

اه يـكاماْن 

ـْرَِِٰٰههيـني شَـَرتتْـپوماْمـشْ  ْهْسـْپ  

يـْرَمـمُو نيـن  

يـَچْم َأْدهيـ

 المفردات
 -نيْهـْسـْپـرَِِٰٰهه؛  َأعمار-شَـَرتيتْـ؛  شخص-پوماْن؛  كل-َسْرڤاْن؛  َمن-ياه؛  رغبات مادية لالرضاء الحسي-كاماْن؛  تاركاً-ڤيهايا

 .  ينـال-ـتْشَْهتيَچيَأدهـ؛  سالم كامل-شانْتيْم؛  هو-َسه؛  دون آنية باطلة-نيراَهـنْكاَره؛  عديم الحس بالملكية-نيْرَمَمه؛ عديم الرغبة

 التعريب

األنية  من ويخلون كل شعور بالملكية، عتجرد الرغبات كلها وير يهج وينبذ كل رغبة في اإلشباع الحسي من

 . الحقيقييصل وحده إلى السالم ، الكاذبة

 التفسير
 طلب ذكر كْـرخلو الرغبات يعني عدم 

نَٰ ويدرك زيف مفهوم عينية مدي لـكْـرِٰشْٰـ مقامه الفعلي بأنه الخادم السر

توظيفعلم وجوب  كما يعلى االطالق المالككْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هو  ان هذا المقامقق 

لذات الحسية لكنه استفاق وقاتل بكل ما يملك من قوة عمالً بمشيئة كْـمشياً مع رغبته بال

مفهوم كبت الرغبة  بينما رِٰشْٰـنَٰ

ن عيعلم المتجرد .  وليس كبتها

IzAvAsyam id( . ،ال يوبناء عليه

تها هويكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ في قدرة  من فس

 .الحقيقيلسالم 



 ٧٢\٢. چ.ب

ي پـى كاِليتْـڤاْسيـْستْه  

 حتى ة،الحالوبثباته في هذه . هلُّ عن نفسيض الحياة الروحية والربانية، هي طريقه هذ

يستطيع دخول ملفإنه يحضره الموت، عندما 

انها مسألة استشفاف بلوغ ح الفرد يستطيع

 كلمة. لـكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰوفاته بمجرد تسليمه معدودة من ان a( َچانْــڤـتَْرَج كَْهَمـهابلغ . التسليم بهاالحقيقة و

 تعاليم لكن  الماديةالحياة هذه قطعبعد الفراغ الماديةالحياة قطع تعني ) nirvANa( انَٰنيْرڤ

بأن عليه وضع حد  ةماديغارق في الاليعلم  ان يكفي.  الحتبدأ. مغايرة للفلسفة البوذية چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ

حالفه الحظ   إذا)brahma-nirvANa (انَٰنيْرڤ-َميؤمن المتقدم روح بينما  الماديةتهحيالطريقة 

ة وديالخدمة ال. ه، ألنهما مطلقانالتتيم بوخدمة  دير.  الراهنل نهاية عمرهبتحقيق ذكر كْـرِٰشْٰـنَٰ قب

نشاطات ذكر  عالم الغيب فيتوجد  بينما ضية الحسية الترت العالم افي وجدت. الملكوت الروحيتعادل دخول  للرب العلية

َٰ قد 

brAhmI-sthiti .

 من العبودية يةهي الحر) brAhmi-sthiti( تْهيتيـْسْهمۤي   ية

لقد تم . چاـكْتي يُّـو

، چاْبَهـكْتي يُّـوواعطيت لمحة عن  الفصل الثاني، في) jJAچا يُّـوـياَنْچ و) karma-yoga (چاـوإيضاح كل من كَـْرَم يُّ

iS Y a 
ه پاْرتَْهىيـتيـ ْستْهۤيا ْبراْهمـإٰش  

Wza b]aøq iSQaiTa" PaaQaR NaENaa& Pa[aPYa ivMauùiTa ) 
QaTvaS a MaNTak-ale/_iPa b]øiNavaR<aMa*C^iTa )) 72 ))

ياتيـموْهـيـا ڤيـنـاْم ْپـراْپـيـنـا  

-اْم َأنْتَ ـ

يَهتـشّْــْمْ رِِٰٰتّْْرڤانَٰيـ ن-ْبَرْهَم   

 المفردات
؛  مبلس-ڤيموْهـياتي؛  نوال-ْپـراْپـيا؛  هذا-إناْم؛  أبدا-نَـ؛  يا ابن ْپرِِٰٰتْها-ْرتَْهىپا؛  وضع-ْستْهيتيه؛  روحي-ْبراْهمي؛  هذا-اـإٰش

 ينـال -ْ رِِٰٰتْشَْهتي؛ ملكوت اهللا الروحي-ْمنيْرڤانَٰ-ْبَرْهَم؛  أيضاً-َأپـي؛  عند نهاية العمر-ى كاِل-َأنْتَ؛  في هذا-َأْسـياْم؛  قائم-ْستْهيتْـڤا

 . الفرد

 التعريب

ال وعندما الفرد ايصله 

 . كوت اهللا

 التفسير
. رجعاتال يين ال ينالها حتى بعد مالوقدلحظة واحدة أقل من في  و على الفورالة ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

KhatvAG (ثو قبل ةالحال تلك

سوى تقول الفلسفة البوذية بعدم وجود . 

الماديةالحياة قطع ياة الفعلية بعد 

ْبـَرْهـمقام الفرد  يبلغ. الموتبعد ياً بالحياة 

الرب القبين ملكوت مغايرة وجد ت ال

نشاطالمادي 

 في ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنلمستقيم، وا)Brahman(ْبـَرْهـَمـْن في هذا العالم، هو تحقيق فوري لصعيد  حتى ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰبلوغ . كْـرِٰشْٰـنَٰ

 . حتماً الرب القدير ملكوتسبق له ودخل 

"صعيد العمل المادي على ليس"تعني ) (ي تتْهيـْبراْهمۤي ْسعبارة لذلك، . يض المادةهو نق) Brahman(ْبـَرْهـَمـْن 

الهو مقام الحر اچۤيـڤَـْد َچْبَهـاستناداً إلى  تتيميةالخدمة  ْبر،لذلك. ـتا

 . المادية

 بمثابة موجز محتويات چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـهذا الفصل الثاني من ) zrIla Bhaktivinoda ThAkura( هاكوَر طْينوْد ڤ شْـرۤيَل ْبَهـكْتيأوجز

ْبَه و ) (چاكَـْرَم يُّـو: هي چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـمواضيع . الكتاب karma-yoga (چاـياَن يُّـوْچ و) jJAna-yoga

) na-yoga

 . مضمون الكتابهو  اوهذ

 

 .چۤيـتاالـموجز محتويات  بعنوان چۤيـتاـڤَـْد َچ الثاني من شْـرۤيَمْد ْبَهـالفصل تنتهي تفاسير ْبَهـكْتي ِڤـدانْتَ على هنا إلى

الثالثالفصل 



 

 

ـڤَِكـشَـي اسيـَجــيُّـون  

 -بودّْهيه؛  يعتبر-َمـتا قال أْر-أْرجـونَه أوڤاتْـشَ

؛ تعمل -نّيُوَجياسي  كْْرِِٰٰٰ يا-َجنـارَدَن؛ فطنة

 .  يا كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ–شَڤَ ـِك

طريق الفطنة خير من طريق  ان  ترىكنت،)JanArdana (َجـناْرَدَنيا : أْرجوَن قال

االشتراك ب تحثني على فلماذا، العمل

 فسيرالت

كَـْرَم يُّـوچا

AJauRNa ovac 
١\٣. چ.ب

اوڤاتْـشَأْرجـوَن   

ـْس ِتىِشـتْ كَـْرَمـنَٰتْ ۤياسيـاـيـْج  

ْر َجـنـاْرَدَنيـَمـتا بودّْه  

  ماْمىـهُوِري ْچْم كَـْرَمـٰنـيـتَـتْ ك

JYaaYaSaq ceTk-MaR<aSTae MaTaa buiÖJaRNaadRNa ) 
TaiTk&- k-MaRi<a gaaere Maa& iNaYaaeJaYaiSa ke-Xav )) 1 )) 

 المفردات
؛  من قبلك-ِتى؛  جزاء العمل-كَـْرَمنَه؛  اذا-ِشـتْتْ؛  أفضل-َجياياسۤي؛ جـوَن

؛ لي-ماْم؛  مرعب-ىـهْوِرْچ؛  في العمل-ـيكَـْرَمـٰن؛  لماذا-كيْم؛  لذا-تَـتْ؛ شْٰـنَٰ 

 التعريب

Kezava (ِكشَـڤَ يا  ان ،)

؟ هذه الحرب البشعة



 الماديةة معانال صديقه الحميم من محيط ارفع مستهدفا، سابقنفس البنيةبتوضيح  شْـرۤي كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ المولى العظيم سهب ألقد

 ل،

، نَٰ

أيضاً فهمه أْرجوَن هذا ما اساء . ء من الجمهور البريارخيص اإعجابالفرد سب كحيث قد ي في خلوة

 وممارسة الكفارات العمليةالحياة اعتزال   هو الروحي للعلم الف أي)Buddhi yoga( چابودّْهي يُّـو أو كْـرِٰشْٰـنَٰذكر أن ب

ه سيدأمام سؤال طرح ال إلى اخالصهه دفع

  أي)karma- yoga (چاكَـْرَم يُّـوبتوضيح  

 . في ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰالعمل

. لياالفضل بالنسبة ما هو اخبرتني بصورة حاسَِّمة  لو حبذا. غامضة بتعاليمك ال فطنتي

و بودّْهي ) SAGkhya-yoكان الفصل السابق بمثابة

 عرضها لم يكنلكن  (چايُّـو

 تجلية هذه أْرجوَنب  كان منلذلك،. مرتباً

لم يقصد كْـرِٰشْٰـنَٰ تحيير أْرجوَن . لبس دونيعابها وقطع دابر الظن الالحق   المبهمة ظاهرياًمسائلال

 يمكن القول آخر، بكالم. أو الخدمة العمليةالخدمة السلبية ذكرصرح بعدم فهمه أْرجوَن  لكن  اللفظيالتالعبب

 .چۤيـتاـڤَـْد َچَهـجدي الذي يطلب فهم غموض ْباسئلة أْرجوَن كانت تهدف إلى توضيح طبيعة دان 

طْهاـشْٰيـْدها نيـ ڤ-ي ْن ْدڤيـلُوِكى ْسم  

ـَهىْچـپورا ْپـر  

انـاْميـكْـْهـيُّـو -اَن يــْچ  

é[q 

jaNaYaaeGaeNa Saa&: YaaNaa& k-MaRYaaeGaeNa YaaeiGaNaaMa( )) 3 )) 

 في الفصل ال

خموبمثابة ناً ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ أحياساء فهم ي لكن  الروحيالتحقيقفي سبيل  كْـرِٰشْٰـنَٰ أي ذكر )Buddhi yoga( چابودّْهي يُّـوموصياً 

كْْرِِٰٰٰشْٰـذكر فلسفة اإللمام ب قبل احدال يوصى  لكن  االسم القدوسبتسبيح لذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ مكان منعزل إلى من اساء الفهم غالباً ما ينفردو

 كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـلبتسبيح االسم القدوس 

التقدمطنة في 

 لكن  تفادي القتال بمهارة متذرعا بذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰأراد آخر، بكالم. خلوة في المجاهداتو

 الثالثالفصل كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ في هذا الرب القدير يجيب. لعملا سبل خيرملتمساً توضيح الروحي 

 ٢\٣. چ.ب

َنّيـــڤَ ڤاكْـشْْرِِٰٰنِٰيـاْميـڤْـ  

VYaaiMaé[e<aev vaKYaeNa buiÖ& MaaehYaSaqv Mae ) 
Tadek&- vd iNaiêTYa YaeNa é[eYaae_hMaaPanuYaaMa( )) 2 )) 

ڤَ ِمىۤيـاْسيـْم مُوَهـيـبودّْه  

ايـتْيــتْـششْيـتَـْد ِاكَْم ڤَـَد ن  

اْميـ َهْم آْپـنووشْرى ّيــَن   

 المفردات
 واحد -إكَْم؛  لذا-تَتْ؛  لي-ِمى؛  حتماً-إيڤَ؛ تبلس -مُوَهـياسي؛  فطنة-بودّْهيْم؛  كلمات-ـَنڤاكّي؛  حتماً-إيڤَ؛  ملتبس-ڤْـياْميشْْرِِٰٰنَٰ

 .  يمكن-آْپـنوياْم؛  أنا-َأَهـْم؛  نفع فعلي-شْرياه؛  بالذي-ـَنّي؛  تيقن-يتْياـتْـشنيشْ؛  أخبرني لطفاً-ـَدڤَ؛ فقط

 التعريب

تتحير لقد

 التفسير
ga (چاعدة مناهج مثل سانْـكْـْهـيا يُّـو، وقد عولجت فيه  مقدمة لنشيد المولى

المبتباإلضافة إلى مستوى المريد  أجر دون رغبة بوالعمل الحواس بالفطنة ضبط Buddhi yoga (دئو 

طل. ض منطقي تسهيالً للفهم والتطبيق الضروري ابراز نقاط درب تحقيق الذات بتوسع وعر

االعتيادي استحتى يتسنى لإلنسان 

هة ج، سواء من  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

المريد اللنفع رب ذكر كْـرِٰشْٰـنَٰ 

 ٣\٣. چ.ب

>aGavaNauvac
l/aeke-_iSMaiNÜivDaa iNaïa Paura Pa[ae¢-a MaYaaNaga ) 

اوڤاتْـشَـڤاْن َچ ْبَه-شْرۤي   

انَيـُوكْتا َم

 سانْـِچـَن



نـاْميُّـوچيـ يُّـوِچـَن -كَـْرَم   

 المفردات
 -پورا؛  إيمان-نيشْٰـطْها؛  صنفين-ڤيـْدها-ِدڤي؛  هذا-َأْسميْن؛  في العالم-لُوِكى؛ ل المولى المبارك قا-ـڤاْن أوڤاتْـشََچ ْبَه-شْرۤي

 الفالسفة -سانْـكْـْهـياناْم؛  بوصل درب العلم-ـَنِچيُّو-ـياَنْچ؛ اهر الذنوب يا ط-ـَهىْچَأنَـ؛  من قبلي-َمـيا؛ قيل -ْپـرُوكْتا؛ سابقاً

 . التيم -نـاْمچييُّو؛ تتيميةالخدمة ال بوصل درب -َنـِچيُّو-كَـْرَم؛ المنظرين

 التعريب

 هم بعضيميل. ذات الونأيها: مولى المباركال قال

من طريق التحقيقها 

-karma (چادرب كَـْرَم يُّـوو) SAGkhya-yoga (چاوكال  من الفصل الثاني )٣٩( النص فيأوضح الرب 

yoga (چابودّْهي يُّـو أي) Buddhi yoga(وفهم األمور نظرالميل إلى  الذي يسلكه كل من ي وهو 

بودّْهي درب  أما.  والمادةروحلكل من اللتحليلية سانْـكْـْهـيا يُّـو هو الفلسفةوبالعلم التجريبي 

 ان )٣٩(أوضح الرب في النص .  من الفصل الثاني)٦١(  لما طبقا كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ فيقتصر على ذاكر) Buddhi yoga( چايُّـو

ن 

 وعلى هذا النحو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، إلى ستند كلياًي 

مجرد  دون فلسفة الدين.  والفلسفةالدينة، تداخل متداخلة چيجميع ال ان نخلص إلى ،إذن. يسر بكل سالحوا سنى ضبطيت

الحق باخالص عن 

من ي للنفس الذرية 

 . باب صلتها بالنفس العليا

َ

ي  

 -َأشْـنوِتى؛  إنسان-هـپوروشَٰ؛ من الجزاءأناَرْمب؛ الواجب تكاليف -اْمكَـْرَمـٰن؛  ال-نَـ

 .  يحصل–ـتْشَْهتيَچَسَمْدهـي؛  نجاح فح-ِاڤَ؛  بالزهد-َسنّـياَسناتْ؛  أيضاً-تْـشَ؛  ال-نَـ؛ يحقق

Na k-MaR<aaMa a 
N )) 

حققطبقتي الرجال اللذين يلك  تشرحوسبق لقد  الطاهر أْرجوَن، 

. تتيميةالخدمة اللتحقيقها بيميل البعض اآلخر  بينما التجريبيلنظر الفلسفي 

 فسيرالت
سانْـكْـْهـيا يُّـمن درب 

الدرب.  النصهذا فيشرحها ب يتوسع 

 الدراسة اأي) SAGkhya-yoga (چا

لنصجاء في ا

وم. منهج ال غبار عليههو  و،أي ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ) Buddhi yoga (چا بمبادئ بودّْهي يُّـوالعمل بالعملهن من رمريد التحرر البمقدور 

Buddhi yoga) (چابودّْهي يُّـو ان مبيناًً )٦١( ذاته في النص المبدأثم استفاض بتوضيح هذا 

الـيُّومناهج 

فيلسوف الباحث ، ألن الالقطعي الهدفهو  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ. تبقى ظنيةدين الالفلسفة دون  بينما تعصب عاطفة أو أحياناً

الغاية هي فهم المقام الحقيق.  أيضاًچۤيـتاـڤَـْد َچفي ْبَهـما جاء الجزم به  وهذا. شْٰـنَٰ، ينتهي إلى ذكر كْْرِِٰٰٰالمطلق

 صلباشر بوثاني هو المنهج المال لكن تدريجيعلى نحو نقطة ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ والذي ينتهي إلى ر الفلسفي هو المنهج غير المباشر ينظتال

ذكر . بالتنظير الفلسفي الحواس ةصفي لعدم اعتماده على تهماأفضل ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ  دربلذلك،.  بصورة مباشرةكل شيء بذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

ة وجليلة كما انها الوسيلة لذلك، فانها سهل. ةصفي التتيميةالخدمة الا، وصوالً إلى الغاية المتمثلة بذاتهحد وسيلة التصفية بكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هو 

 .والغاية

 ٤\٣. چ.ب

Na r Ya| Pauåzae_énuTae )M>aaàEZk-M

ـاْم َأناَرْمْبهاْنٰنـنَـ كَـْرَم  

a c SaNNYaSaNaadev iSaiÖ& SaMaiDaGaC^iTa )) 4 

وِتىنـُو شْـاْم پـوروٰشيــكَـْرْمـشْٰيـنـا  

اَسـنـاْد ِاڤيـشَ َسنّـتْـنَـ   

ـتْشْـَهـتيـَچْم َسَمـْدهـيـدّْهـيـْسـ

 المفردات
حرية  -كَْرْمـياْمـنـايشْٰ؛  بترك-ْـهاتْ

-ْسيْدهيْم؛ سب

 التعريب

. الكمالبلغ ي وحده زهدوال بالرهن ن  مالفرد حرر عن العمل يت كلياًباإلمساك ليس  ،العمل

 التفسير



 ال ينجح احد بدخول سلك. قلوب الماديينالمقصودة لتصفية المشرعة يمكن ابتداء حياة الزهد فور تحقق التصفية بقضاء الوظائف 

 "اهللا"أي ) NArAyaNa(ام نارايانَٰ مقيبلغ الفرد  ان ب النظر قبل حصول التصفيةفجأة "الزهد" يأ) sannyAsa(َسـنْياَس 

يــْم َأپـشَٰـنَٰكَـي نَـ ِهـ \ 

 -َأكَـْرَم؛  يبقى-تيشْٰـطَْهتي؛  في مطلق وقت-كْشَٰ؛  مطلق كان-كَشْسيتْ؛  حتماً-ِهـي؛  ال-نَـ

 جبالتاليد  ول- جايه-ْپَركِْرتي؛  كل-َسْرڤَـه؛ مل حت-ِهـي؛  مجبر على-كاْرياِتى؛ دون فعل شيء

.  الطبعجبالت ب-ايهنٰٰٰچو؛ ةالمادي

 التفسير
ومن  غير حيةليس البدن سوى آلة .  في غياب النفس الماديإذ الالحركة من طبيعة النفس وليست من طبيعة لباسها البدني، 

 هامن قياملنفس ال بد لو، الطبيعة الماديةصالها ب

ذكر  ألعمال بديهيةال تهاظيفبو جرى شغل النفس 

مهما

 

والنواهي حكام األجميع الفرد  قضىإذا في المقابل، . شيء يخسر شيئاً وال يضره لن ف زل عنها،

k-aYaRTae ùvXa" k-MaR SavR" Pa[k*-iTaJaE 

يدَّعي أربا. 

َسـنْياَس . ه الدعوى كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هذالرب القديرال يؤيد  لكن الزهد في اجر العمل أي) sannyAsa(َسـنْياَس الشروع في بمجرد 

)sannyAsa (حتى دون العلية  الخدمةفردال استهل  المقابل، إذافي. في المجتمع  من عوامل الفوضىعامال  يصبح القلبةصفيدون ت ،

 لـَپـْمأ -ْسـڤ : ، سوف يقبله الرب)Buddhi yoga (چابودّْهي يُّـوفمهما استطاع تحقيقه في سبيل الرب في المشرعة، ظيفته ء وقضا

تخطي سان إلنل يمكن يأ )sv-alpam apy asya dharmasya trAyate mahato bhayAt ( َمَهـتُو ْبَهـياتْىتْراياِت اْسـيا ْدَهـْرَمْسـيا ىأپ

 .بجهد يسير على هذا الدرب حتى عقباتأكبر ال

 ٥\٣. چ.ب

Na ih k-iêT+a<aMaiPa JaaTau iTaïTYak-MaRk*-Ta( ) 
GauR<aE" )) 5 ))

تْ كْيـــتْـششْ

  كْْرِِٰٰٰتْ-شْٰـطَْهـتى َأكَـْرَم يـجاتو ت

ڤَـشَـه كَـْرَمأاِتى هى يـكاْر   

هيــاٰنچوْر يـ جا-ي ـه ْپَركِْرتَسـْرڤَ  

 المفردات
جاتو؛  أيضاً-َأپـي؛  لحظة-ـْمـنَٰ

 ع-كَـْرَم؛  بعجز-َأڤَـشَـه؛ ماً

 التعريب

.  واحدةبرهةل ولو عمليبقى دون  ان  أحدستطيعال يكل يعمل على شاكلته و

البدن حرك ي

 في أعمال تنشغل ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، وإال أعمالفي جب شغل النفس  عليه، يوبناء. التي ال يفتر نشاطها لحظة واحدة تعمل النفس خالله

ات المادية عند جبالتالالنفس  تكتسب. الفتنة الخارجيةأي ) mAyA (ـاماّيتمليها 

إذاي المقابل، من تل تهاصفيتل )(شاْسـتْـَرْز  تشرعها  التيظائفبالو ف. لفةال اك

في شْـرجاء 

zAstras

 : ١٧\٥\٠١ ـڤَـتَْمَچْبهاۤيَمـْد . لقيام به إنما يكون لخيرها استطاعت من ا، فكْـرِٰشْٰـنَٰ

 ـاْمبوَجـْم َهـِرْرٰنْدَهْرَمـْم شَـَر - تْيـاكْـتْـڤا ْسـڤَ

 ْبـَهـَجـْن َأَپـكْـڤـُو تْـَهى َپـِتـتْ تَـتـُو يـادي

 ـيـا كـيـْمْد َأمُوشْٰيـاتْـَر كْـڤَ ڤاْبـَهـْدَرْم َأْبـهۤو

الخدمة  قضاء، ولم يحسن)zAstras(ساب وظيفته المشرعة في شاْسـتْـَرْز ولو كان ذلك على ح ،اخذ الفرد إلى ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ إذا"

مطلوب أوال على الوجه تتيميةال

 ْدَهْرَمـتَه -كـُو ڤاْرتَْهى آْپـتـُو ْبـَهـَجـتاْم ْسـڤَ 

وعلى هذا .  ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰنقطة الزمة للوصول إلى التصفية إذن،. "؟دون التشبع بذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، فماذا يستفيد الـِڤـدية المتعلقة بالتصفية

ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، ودونه يعتبر كل ليست سوى وسائل مقصودة لإلنتهاء إلى  صفيةالتوسائل ه من سوا وأ) sannyAsa(َسـنْياَس ، المبتنى

 .فشالًشيء 



 ٦\٣. چ.ب

ايـاْميـْمــَسي اٰنيـكَْرِمـنْْدر  

d]YaaQaaRiNvMaU!aTMaa iMaQYaacar" Sa oCYaTae )) 

َمَرْنـا آْسـِتى َمنَـسا ْسيـ  

تْماامُودٰٰهيـاْرتْهاْن ڤيـنْْدريـا   

اِتىيـشْتْيـم  

 -َأْرتْهاْن- اينْْدريا؛ التفكير-ْسَمَرْن؛  بالعقل-سا-كَـْرَم

 .  يسمى-اوتْـشْياِتى؛  هو-َسه؛ تْـآ-ميتْْهـيا؛  ذات حياة-آتْما؛  أحمق-ڤيمُودَْٰٰهى؛ المحسوسات

. مدَّع

ن ّدعيهؤالء المال ينسى . رهم حول الملذات الحسية

يعمل  ان يمكن لإلنسان. النصمن أكبر المخادعين حسب هذا هم المضللين، أتباعالتالعب بااللفاظ الفلسفية الطنانة لخداع 

مادي ودخول  االستعالء الزائف   بدلملكوت اهللاالجدى باالنسان البقاء في عمله وقضاء غرض ا

 ڤيشْٰـٰنوالوصول إلى  ي إنما ه"حة الذاتيةغا.  والترضية الحسيةة الرخيحياة الابتغاء

 في ذكر نظاميةبقضاء خدمة غ هذا المصير آ و) varNa(  ڤَـْرنَٰوهذا مجمل غاية شرعة

k-MaeRiNd]Yaai<a Sa&Ya Ya Ya Aa e MaNaSaa SMarNa( ) 
wiN 6 )) 

k-MaeRiNd )) 7 )) 

M STa

اوتْـ  َسـ شاَرهتْـايــْهـ

 المفردات
َمنَ؛  يبقى-آْسِتى؛  كل من-ياه؛ ضبط ي-َسْمياْميا؛  حواس العمل الخمس-اينْْدرياٰني

 مدَّعي-شاَره

 التعريب

يقال عنه دع نفسه حتماً وا يخ،الحواسأغراض يستمر عقله يحيا في  بينما ةملاالعجماح حواسه واعضائه  يكبح من

 التفسير
تحوم افكا بينما يمسرحالالتأمل مفضلين  ر من المدعين ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰرفض كثيي

ون يعتبرلكنهم 

لعب دور يتظاهر ب من أما.  تدريجية وجودهصفيةتلكن تكون  في سبيل الترضية الحسية االجتماعي من درجات السلم درجة يعلى أ

 علمه قليل النفع، ألن تأثير نومهما قال في الفلسفة فإ األكبر، المخادع عتبر فإنه ي، الترضية الحسيةأغراض بينما يبحث عن چۤيالـيُّو

 . قليلة النفعچۤيالـيُّو تأمله مسرحية، لذا.  مثل هذا المخادع مشوب دوماًوعقلرجية الخافتنة المسلوب ب علمه

 ٧\٣. چ.ب

YaiSTviNd]Yaai<a MaNaSaa iNaYaMYaar>aTae_JauRNa ) 

َمنَـساي اٰنيـنْْدريـاْس تْـڤْ اـّي  

]YaE" k-MaRYaaeGaMaSa¢-" Sa iviXaZYaTae 

اَرْبَهـِتى ْرجوَنيـاْميـن  

ـْميُّـوَچ -ه كَـْرَم يـايـكَْرِمـنْْدر  

اِتىيــشْٰيـشيـڤ  َسـ آَسـكْتَـه  

 المفردات
 بحواس -اينْْدرياه-كَـْرَم؛  أْرجـوَن-أْرجـوَن؛  يبدأ-آَرْبَهِتى؛ بطض ب-نياْميا؛  بالعقل-َمنَسا؛  الحواس-اينْْدرياٰني؛  لكن-تو؛  من-ياه

.  أفضل بكثير-ياِتىـڤيشيشْٰ؛  هو-َسه؛  دون تعلق-آَسكْتَه؛  وقف-ـْمَچيُّـو-كَـْرَم؛ العمل

 التعريب

. أرفع بكثيرهو ف تعلق، دون تتيميةالخدمة العضاءه العاملة بله ويشغل ابعقأما من يضبط حواسه 

 التفسير
لحياة المتمثل بالتحرر من الرهن ال

المصل" أي) svArtha-gati( ـتيَچ-اْرتَْهى ْسـڤية

بلويمكن لرب العائلة . )(شْـَرَم  Azrama



قيامه  ومتابعة ،)zAstras(شاْسـتْـَرْز شرعة جب تحقيق الذات بمو سبيل فية ضبط حياة منيمكن لإلنسان إحراز التقدم بتبني. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

 لخداع الجمهور مسرحيةعي الذي يتبنى روحانية  الذي يتبع هذا السبيل هو أكثر استقامة من المدَّالمخلص. بوظيفته المشرعة دون تعلق

 .من متأمل دّجال يمتهن التأمل معاشاًاس شوارع مخلص هو أفضل كنان . البريء

ڤَـْمنْ  

هَمـنَٰكَـ  

ِتى  

هـنَٰنَ  

 . دون عمل -هَأكَـْرَمـنَٰ؛  يسبب-تْ

. ن عمل

. الترضية الحسيةإلى  أو ةالطبيعة المادينزعة مشوبة للسيطرة على لكل فرد في العالم المادي .  الماديةالنزعات 

 .آلخرينوالعيش على حساب الي 

اتَْريـو نْيــْچايـ  

 - َبنَْدَهنَـه-َمكَـْر؛ هذا -ْمأيا؛  العالم-لُوكَه؛ ذلك؛ )ـياْچيا( وقف العمل لڤيشْنو -َأْرتْهاتْ-ـياْچيا

 -شَـَرتْـَسما؛  محرر من صحبة-ـهَچَسنْـ-وكْتَ-كَـْرَم؛  من أجل-َأْرتَْهْم؛  له-تَـتْ؛ رهن العمل

. يفعل على أكمل وجه

i  ) 
 

 ٨\٣. چ.ب

ِاتَـْم كورو كَـْرَم تْـيـ

NaYaTa& ku-å k-MaR Tv& k-MaR JYaaYaae ùk-MaR<a"
XarqrYaa}aaiPa c Tae Na Pa[iSaÖyedk-MaR<a" )) 8 ))

اكَـْري  ِهـيُّـوايـْرَم ْجـ

شَ تْـي اتْراپـيـ -َر ۤيـشَـر

ـْد َأكَـْرَمّيـْهـدّْيــ ْپـراْس

 المفردات
؛  من العمل-هَأكَـْرَمـنَٰ؛  حتماً-ِهي؛ خير -َجياياه؛  عمل-كَـْرَم؛  أنت-تْـڤَـْم؛  تكاليف-كَـْرَم؛  يفعل-كورو؛  مشرع-نْياتـْم

ـْهـّيْپـراسيدّْ؛  أبدا-نَـ؛  لك-ِتى؛  أيضاً-تْـشَ؛  حتى-َأپـي؛ ظ حف-ياتْرا؛  بدني-شَـرۤيَر

 التعريب

دوب المادي جسمهالحفاظ على حتى نسان يمكن لإل ال. العمل، ألن العمل خير من البواجبك المعين لك قم

 التفسير
 التقدم في سبيلبكل غال ورخيص في يدَّعي الكثير من المحترفين التضحية  كما  الكثير من المتأملين الزائفين االنساب الرفيعةدعيي

 ْزالـكْـشَٰـتْـريـياألهل لمشرعة ا منه القيام بالوظيفة رادا بل احدهميصبح أْرجوَن  ان  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰالرب القديررغب  يلم. الحياة الروحية

)kSatriyas( .ـ الدينية المتعلقة بواجباتهإنجاز في وضعه المادي والبقاء وكان من االفضل له ، قائداً عسكرياً ورب عائلة أْرجوَن كان 

ال يؤيد الرب الزهد . تدريجياً  قلب الدنيوي من الشوائب الماديةصفيمثل هذه الوظيفة ت ألن المتزوجين، )kSatriyas (ْزكْـشَٰـتْـريـيا

 ترك ال ينبغي.  للحفاظ على البدنبالعمل على ذلك، ال مفر من كسب المعاش عالوة. ال تؤيده الكتب الدينية كما إلرتزاقطلباً لوم المزع

صفيةتالعمل نزويا، قبل 

اهمال وظيفته قبل تحقيق ذلك، وادعاء  لإلنسان نبغيال ين طريق قضاء الوظيفة المشرعة وع  النزعات المشوبةتلك صفية بد من توال

الزهد أو التعا

 ٩\٣. چ.ب

YajaQaaRTk-MaR<aae_NYa}a l/aek-ae_Ya& k-MaRbNDaNa" )

ـاْرتْهاتْ كَـْرَمـٰن

 
TadQa| k-MaR k-aENTaeYa Mau¢-Sa(r)" SaMaacr )) 9 )) 

  َبنْْدَهـنَـه-اْم كَـْرَم يـلُوكُو 

ايـ َأْرتَْهـْم كَـْرَمَ كاونِْتـ-تَـْد   

شَـَرتْــه َسماَچ َسنْـ-موكْتَ   

 المفردات
 خالف -َأنْياتَر؛  من العمل-كَـْرَمـنَه

م؛ ابن كونْتۤي يا – َ كاونِْتـيا؛عمل 



 التعريب

، قم بواج)KuntI(كونْتۤي  نابلذلك، يا . هذا العالم الماديب عامله وإال رهن ڤيشْٰـٰنو لـ فدية العمل بذل يجب

. حرا من رهن العملدوما بدون تعلق ولكي تبقى ، المعينة لك إرضاء له

باتك 

تعني

 ـياْچيا قضاءك، ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هو 

)yajJa (ًڤَـْرٰناشَْرَم شرعة قصد مرضى الرب ڤي ان كما. هذا النصجاء في  لما وفقا)varNAzrama( . ڤيشْٰـٰنوجاء في 

 عمل سوى ما يقصدكل ت الحسية واالمتناع عن 

؛  رب المخلوقات-َپـتيه-ْپـَرجا؛  قال-أوڤاتْـشَ؛  قديماً-پورا؛  يخلق-ْسرۤيشْٰـطْـڤا؛  أجيال

 .  منعم-ْدهوْك-كاَم؛  كل المرغوبات-إۤيشْٰـطَ؛  ليكن-ْستو-هـإشَٰ؛ يزداد رخاء -ياْدْهـڤَـْمْپـراَسـڤيشْٰ؛  بذلك-َأِنـَن

:  قائالوباركهم جميعأفاض رب 

تفدال هاسعدوا بهذ"

 بالطبيعة الماديةنفوس داخل الظاهرة المادية مسيَّرة فرهذا العالم المادي ) ڤيشْٰـٰنو(رب االحياء خلق 

في طبقاً لما جاء  ، األزليةةصللاعلى فهم هذه  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ أوالرب القدير باتهصلنتيجة نسيان 

غرض الحكمة  ان  الربيقول. )vedais ca sarvair aham eva vedyaH (ه أَهـْم ِاڤَ ِڤـديايْر َسـْرڤاتْـشَ دايـشْـِڤ: چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ

رب ،  عليهوبناء. )patim vizvasyatmesvaram (ـَرْمڤَـشِْمــْسياتْڤَيشَْپـتيْم ڤ:  الـِڤـديةسابيحالتكما جاء في . الـِڤـدية هو فهمه

بصفة َپـتي الرب ) zrIla zukadeva GosvAmI( ْسـواميۤۤچو شوَك ِدڤََ شْـرۤيَل يصف . ڤيشْٰـٰنوشخصية الالهوت العلياهو االحياء 

)pati (ـڤَـتَْم َچْبهاشْـرۤيَمـْد  في  عدة وجوهمن)٢٠\٤\٢( : 

 التفسير
وظيفته  فإن   الرب ) yajJa (ـياْچيا كلمة. المشرعة تعنى بذلك ايضاً،ما دام اإلنسان ملزماً بالعمل ولو كان ذلك من اجل سد رمقه

أي ) yajno vai viSNuH( ه ڤيشْٰـٰنوايـنُو ڤْچيا:  الـِڤـديالحكم. فدياتال غرض جميع هوب ڤيشْٰـٰنو رضى الر. الفديةڤيشْٰـٰنو أو 

لذل. الرب ڤيشْٰـٰنو بصورة مباشرة أو قام بخدمة فدياتتقضى الغاية ذاتها سواء قضى اإلنسان ال

 هو شْٰـٰنو

 varNazramAcAravatA puruSena paraH( ىآراْدْهـياِت ْر ڤيشْٰـٰنو\  َپـَره پوماْنـنَٰپوروشِٰ ـتاڤَشاَرتْـاشَْرماـْرٰنٰڤ: )٨\٨\٣ (ورانَٰـپ

puman/ viSNur arAdhyate( . 

. جزاءبالعامله يرهن خيره وشره العمل  ان ، إذجرهرهنه با سيڤيشْٰـٰنوسوى مرضاة  عمل وكل اإلنسان هو واجب ڤيشْٰـٰنو اةمرض ،إذن

 الفن الجليل هو هذا. ويكون في حالة محررة اثناء قيامه بهذا العمل رضاه لكسب) ڤيشْٰـٰنو (ينبغي لإلنسان العمل في ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ لذلك،

 بإمرة أو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ الرب القدير تيمأحد بهداية  بالغ باجتهادعمل ينبغي لإلنسان اللذلك، . خبير في البداية هداية الفرد تطلبين  لكللعمل

يتطلب هذا التدريب االنقطاع عن الملذا. )مثل أْرجوَن( كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ شخصياً الرب القدير

 إلى رفعه وحده كفيل بوهذا للرب، العليةة وديإلى الخدمة الترقى به  بل رهن العمل فحسبلن تنقذ هذه العادة الفرد من . رضى كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

 .ملكوت اهللا

 ١٠\٣. چ.ب

ـطْـڤاشْٰ ْسرِٰا ْپـَرجاهااهيــْچايـ -َسَهى   

هيـپورُوڤاشَ ْپـَرجاَپـت  

اْدْهـڤَـْميــشْٰيـَأِنـَن ْپـَرَسـڤ  

  ْدهوْك- كاَم -ـطَ شْٰـي إـڤْ ڤُو َسـتْشَِٰا

 المفردات
-ْپـَرجاه؛  قرابين-ـياهْچيا؛  مع-َسـَهى

SahYaja" Pa[Jaa" Sa*îa Pauraevac Pa[JaaPaiTa" ) 
ANaeNa Pa[SaivZYaßMaez vae_iSTvík-aMaDauk(- )) 10 )) 

َأ؛  لك-ڤَـه؛  بذلك

 التعريب

،وـٰنيشْٰڤ  لـقرابين مع والمالئكة أجياال من البشر ة،قي الخلءبد في المخلوقات 

. "الطيباتكم كل يغدق عليوف س االقيام به ألن، ية

 التفسير
 الجميع. رهينة النفسألمعاد اصة ل

 المبادئ الـِڤـدية تساعدنا.  ڤيشْٰـٰنو



َپـتيـْر - َپـتيـه ْپـَرجا   -شْريـاه َپـتيـْر يـاْچـيـا 

والجوهو ،هو الرب ڤيشْٰـٰنو) prajA-pati(ْپـَرجا َپـتي   هذا خلق الرب لقد. سائر االحياء المسرات وحاميمال و رب االح

) kali( في عصر كَلي "الربتسبيح أسماء فدية " أي )saGkIrtana-yajJa (ـياْچَسـنْـكـۤيْرتَـْن ياـ 

 )saGkIrtana-yajJa(ـيا ْچَسـنْـكـۤيْرتَـْن يا. العصرذا ل هتحل تْـشايتَـنْـيا المولىهذا ما دعا إليه  و" الحديديالعصر"أي 

 -ْسـَپـَرْم

 التعريب

.  على الجميعلرخاءمتبادلة، سوف يعم اوب رضون أيضاً،توف ، سفديتكم بالمالئكة برضاء

  االحياء وعدد جميع  من النعم الالزمة لحفظ معاشوغيرهامثل إمداد الهواء والنور والماء  بالتدبير الكوني ينالموكلالرب 

إلى طلب  فدياتالبعض هدف ت. فدياتال البشر ضاءق إلى هماؤ ال يحصى في مختلف اطراف الهيكل الكوني ويستند رالمالئكة

ياء والعوالم 

 

 هيـ َپـتـڤاْن َسـتاْمَچَدتاْم ِمى ْبـَهۤيـْپـَرْس

 َپـتيـه -َپـتيـْر ْدَهـرا  -ْدهيـاْم َپـتيـْر لُوَك 

 ساتْـڤَـتاْم -ي ـٰنڤْـرِِٰٰشْٰ -انْـْدَهـَك تْـشَپـتيـْر َچـتيـشْ 

 مجمل هو هذا.  لتأمين معاشها ومعادها إلرضاء ڤيشْٰـٰنو"فديات"أي ) yajJa(ـيا ْچ ياقضاء تعلم من الموَجهةالنفوس العالم المادي لتمكين 

 من كل ربانيةوتصبح  "الفدية" أي) yajJa(ـيا ْچيافضل يجيا ب بـكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ تدرالموَجهةالنفوس تتوعَّى . الموَجهةالبرنامج المعد للنفس 

 ب الحكمة الـِڤـديةتوصي. الوجوه

 أهقيق نجاة

) ٣٢\٥\١١(ـڤَـتَْم َچْبهاشْـرۤيَمـْد في )  تْـشايتَـنْـيامولىال( التيمدور  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ في الرب القديرذكر يرد . معاًيتوافقان وذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ 

saGkIrtana-yajJa : )(ـيا ْچ إلى َسـنْـكـۤيْرتَـْن ياخاصةإشارة مع 

 اكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـْمــْم تْـڤيـٰشڤَـْرنَٰٰ -كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ 

 پاْرشَٰـَدْم -سانْـچوپانْـچاْسـتَْر 

 ْپـرايـايـْر -يـاْچـيـايـه َسنْـكۤيـرتَـَن 

تتميز . ")saGkIrtana-yajJa(ـيا ْچَسـنْـكـۤيْرتَـْن يا بقضاء صحابها الرب الذي يالزمه سوف يعبد االذكياء في عصر كَلي،"

 (ـياْچَسـنْـكـۤيْرتَـْن يا

 ِمـْدَهـَسـه -ِهـي سُو  يـاَجـنْـتي

saGkIrtana-yajJa ( التي تشرعها االسفار المقدسة، بسهولتها وموافقتها فديات عن سائر ال"فدية التسبيح"أي 

 .لعصر كَلي

 ١١\٣. چ.ب

اتاِنـَنيـِدڤاْن ْبهاڤَـ  

devaN>aavYaTaaNaeNa Tae deva >aavYaNTau v" ) 
ParSPar& >aavYaNTa" é[eYa" ParMavaPSYaQa )) 11 )) 

انْتو ڤَـهيـِتى ِدڤا ْبهاڤَـ  

انْتَـهيـَپـَرْسـَپـَرْم ْبهاڤَـ  

اتَْهىيـڤاْپـْساه َپـَرْم َأيـشْر  

 المفردات
َپـَر؛  أنت-ڤَـه؛ سيرضى -ْبهاڤَـيانْتو؛  مالئكة-ِدڤاه؛  أولئك-ِتى؛  بهذه القربان-َأِنـَن؛  رضي-ْبهاڤَـياتا؛  مالئكة-ِدڤاْن

 .  ستحصل-َأڤاْپـْسياتَْهى؛ العلي -ْمَپـَر؛  نعمة-شْرياه؛  رضى متبادل-ْبهاڤَـيانْتَـه؛ متبادل

هذه التغذية ال

 التفسير
ود جنالمالئكة 

 واستيمضاه

 ـتاچۤيـڤَـْد َچفي ْبَهـجاء . بتغىم بصفته الفدياتال جميع فيالرب ڤيشْٰـٰنو عبادة  تجري ، في هذا الصددحتى لكن شفاعة مالك معين

 َپـتي-ـيا ْچيا لذلك، الرضى القطعي لـ. )bhoktAram yajJa-tapasam (تََپـساْم -ـيا ْچكْتاَرْم ياْبهُو: ىبتغالم شخصياً هو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰان 

)yajJa-pati ( في ث قلة وحدعدم  ويضمن رضاهم على أتم وجه، فدياتال  هذهقضاءرضى المالئكة عند ي. فدياتالهو الغرض األول لكل

 . الطبيعيةإمداد المواد 



جاء في الحكمة  كما فديةت بالاألعمال جميع صفىتت.  من عبودية المادةفكاكالوتقود في النهاية إلى تفدية عدة منافع جانبية، لل نا

: الـِڤـدية

 شوْدهاو – ـڤَ َسـتّْهيهشودّْ - ـڤَهاو َسـتّشودّْ - آهاَر

االنسجة الدقيقة في الحافظة، وعندما  رتطهَّر وجوده توجود الفرد، وبتطه رتطهَّ وبتناول الطعام المطّهر، يطعام اإلنسان رتطهَّي ،بالتفدية

 .حاضر المجتمع الراتضروذكر كْـرِٰشْٰـنَٰ، كبرى   إلىمجتمعةوتقود كل هذه ، نجاةالحافظة يتمكن الفرد من التفكير بال رتطهَّت

 كْشَٰـهيْپـَرمُو ڤْچـَرنْتْهۤيناْم- َسـْرڤَْمْبـِهى لَ - ْسـْمرِِٰٰتيْسـْمرِِٰٰتيه اْدْهـروڤ

 ١٢\٣. چ.ب

ڤُو ِدڤاي ْن ِهـچاطاْن ْبهُوـشْٰيـإ  

ىانِْتيـداْس  

wíaN>aaeGaaiNh vae deva daSYaNTae Yaj>aaivTaa" ) 
TaEdRtaaNaPa[daYaE>Yaae Yaae >au»e STaeNa Wv Sa" )) 12 )) 

اتاهيـ ْبهاڤ-ا يــْچايـ 

ُويـْبْهيـايــاْن َأْپـَرداْر َدتّيـتا  

  ْبهونْـكِْتى ْسـِتـَن ِاڤَ َسـهيُّـو

 المفردات
 -اْبهاڤيتاه-ـياْچيا؛  سيغدق-داْسيانِْتى؛  المالئكة-اِدڤاه؛  إليك-ڤَـه؛  حتماً-ِهـي؛  ضروريات الحياة-ْنچاْبهُو؛  مراد-طاْنإيشْٰـ

اْن؛  لهم-تايه؛ لرضاهم من تقدمة القرابين ؛  ينعم-ْبهونْـكِْتى؛  من-ياه؛  إلى المالئكة-إْبْهياه؛ دون تقديم -َدت

 -ـنَهْسـِت

 -َأْپـَردايا؛ هباتـ

 .  هو-َسه؛  حتماً-ِاڤَ؛ لص

 تمتع إذا أما. الحياةريات ، سفديةالالمالئكة ببرضى 

هباتاإلنسان بهذه ال

تشرع الحكمة الـِڤـدية أنواعاً مختلفة من . لمشرعةشخصية المالئكة وكالء 

صورة  ان توصيات التفدية إلى المالئكة محكما  التي تتناسب مع مقام كل مالكفدياتال

جبلة اإلنسان وعلى هذا االساس توصى عبادة شخصية بوجه عام على القاصرين عن فهم 

الحكمة الـِڤـدية توصي  لكن ، وتقديم الحيوان اليها)KAlIللمثال، يوصى آكلة اللحوم بعبادة الصورة المرعبة. المالئكة

اإلنسان ف 

 يشمل. يقوم بأوده، إذ يستحيل على اإلنسان تصنيع ما رب الالمالئكة وكالءإمداد وريات المجتمع اإلنساني من 

غير النباتيين طعام  ان  األصالة كماجبلةيرها من طعام أهل  والخضار والوالفاكهةالحبوب والثمار طعام اإلنسان مثالً 

 تستحيل في غيابهاو وغيرها هواء ونور القمر وهطول األمطار والالشمسود ضوء 

حتاج إلى المواد الخام مثل المعادن والسلفر التي ت المصانعل من حتى ،اهللا ان

زمات   وجميعها -الم

 بمختلف ضروة موكلاكونهحاجات اإلنسان،  كلوف تمد 

 التعريب

 . لصا بال ريبكون ، فإنه ي بدوره المالئكةإلىيقدمها  ان  دون

 التفسير
 افديات باللذلك، ال بد من مرضاتهم. وڤيشْٰـٰن لياالالهوت الع

. ليالكنها 

 باختالف فدياتوتختلف تلك ال. هوت العلياالال

شخصية الالهوت الع إلىتفدى قطعيا 

 ( للمالك كَلۤي

يكل. العلي المقام إلى هو الترقي وصوالً فدياتم، المراد من كل الجملة الكال. العلية وڤيشْٰـٰن األصالة بعبادة جبلةاهل 

panca-mahA-yajJa . )(ـيا ْچ يٰاَمـهاَپـنْتْشَ  تسمى فدياتخمسة قضاء  باالعتيادي

كل ضر ان  التنويهيتعين

وغحليب والسكر 

لحياة ضروريات اوغيرها والتي تعتبر من  أيضاً الحرارة والنور والماء والهواء لنأخذ ثم.  صنع اإلنسانمنيست غيرها لمثل اللحوم و

 وج، اهللادونيستحيل . وال يمكن إلنسان صناعتها

 أجل تشغيرحمةحياتنا تعتمد على   الواضح من. الحياة

وكالءمداد  ستل والمغوالزئبق تحقيقاً على لياقتنا وصحتنا  كي نحسن استخدامها للحفاظ  اهللامن إنطيس وغيرها من 

 نسينا غرض إذا.  بالتفدية، هذاالحياة غرضيتحقق و.  الماديالبقاء التحرر من نزاع وهو ما ينتهي إلىالروحية،  تحقيق الذاتلغرض 

رض  غفي مما ين،فاننا نزداد ارتهاناً في الوجود المادي ترضية الحسيةزود من وكالء الرب واالنغماس في الية مكتفين بالتالحياة اإلنسان

. الحياة في غياب غرضيسعد  ان صوصال يمكن لمجتمع من الل.  الماديةطبيعة للعقاب بأحكام الوعرضة اً بال شكنصبح لصوص فالخلق

لكن عرض  التفدية، جاهلين اصول الترضية الحسيةجوهري للحياة نتيجة انسياقهم وراء إلى الغرض الن األفظاظ ي المادياللصوصيفتقد 



 أي إنسان بمقدور تيوال "فدية الذكر" أي) saGkIrtana-yajJa(ـيا ْچَسـنْـكـۤيْرتَـْن يا اسهل طرق التفدية وهي المولى تْـشايتَـنْـيا

 .ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰعند قبوله بأصول  ريبهاتق

 ١٣\٣. چ.ب

YajiXaíaiXaNa" SaNTaae MauCYaNTae SavRik-iLbzE" 

نَـه َسنْـتُويــطاششْٰيـ ش-ا يــْچايـ  

هيـاٰشيـلْـبيـ ك- َسـْرڤَانِْتى يـتْـشْمو  

ـَهْم پاپاْچْبهونَْجـِتى ِتى تْـڤْ َأ  

ـاتْ كاَرٰن-شَـنْتى آتْـَم تْـى َپـيـ  

 المفردات
؛  كل-َسْرڤَ؛  يغاث-يانِْتىتْشْمو؛ ينالتيم -شَـنْـتَـه؛  آكلة-َأشينَـه؛ ربان الطعام المتنـاول بعد تقديم الق-شيشْٰـطَ-ـياْچيا

؛  يعد الطعام-شَـنْتيتْـَپـ؛  من-يى؛  آثمين-اپاپاه؛  آثام كبيرة-ـَهْمْچَأ؛  لكن-وت؛  هم-ِتى؛  يتمتع-ْبهونَْجِتى؛  من اآلثام-ايهكيلْـبيٰش

 .  من أجل اللذة الحسية-اتْكاَرٰن-آتْـَم

 فانهم شخصيةالم من تيمي  يتحرر

. يتغذون بالخطيئة بال ريب

  َسـْمـهيتا- من ْبـَرْهَم)٣٨\٥ (جاء في. شد الحب يطلق عليهم شَفي ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، الرب القدير تيم

)Brahma-saMhitA( : يلُوكَيانْتي ڤوْهرَِِٰٰدۤيـٰش ه َسـدايڤَوريـه تْشْ-ْپـرِِٰٰمانَْجَن )premAJjana-

-bhakti-vilocanena zantaH sadaiva hRdayeSu vilokayantiَنْت )zantaH (ڤيـنْـَد چو  تيم الرب القديرأي)Govinda( ،

ماً في 

النفسهم ولذتهم الحسية، ليسوا يحضرون الطعام الذين  بينما سواه فتنة الخارجية بالاألثيماإلتصال وائب 

يجب لذلك، . هذا مستحيل؟ حدا ووقتبأثيما  وإذا كان لصاً  امكني كيف. لخطايا أصناف اجميعكلة آ بل  فحسبلصوصاً

 ١٤\٣. چ.ب

>auÅTae Tae Tvga& PaaPaa Yae PacNTYaaTMak-ar<aaTa( )) 13 )) 

 ريبالتع

يحضرون الطعام لمتعتهاولئك الذين  بينما فديةالالخطايا ألنهم يتغذون بكل 

 التفسير
ه أ ويحبون) zantas(ـْز تَـنْـ

 شَـنْتَـِنـَنـتْـشَيلُوڤ -ْبَهـكْتي -تَ

cchurita( :َش

دو الفدية التيمهذا  يقدم ذا،وب. أوالًبل ما ال يوهب له  ال يق،الجذاب  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰأو مخلِّصال) Mukunda(ذخر اللذة أو موكونَْد 

(شَـنَْم تْـ أْر و) (شَْرڤَـنَْم: وهي التسعة العبادات arcanam (ْرتَـنَْمـۤيك  و) (َمـَرنَْم ْس و) smaranam kIrtanam zravanam (قضاء . الخ

نأى به عن كل شيالفدية هذه 

يسعد أحدن 

 تهم أجل سعادمن  ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰفي  فدية تسبيح االسم القدوسأي) saGkIrtana-yajJa(ـيا ْچَسـنْـكـۤيْرتَـْن يا قضاءتدريب البشر على 

 .األرضيعم سالم أو تطل سعادة في  ان يستحيل وإال ،الوجوهمن كل 

يْبهُوتاني ـاْد ْبـَهـڤَـنْتنَّأ  

  َسْمـْبَهـڤَـه- ان اْديـَپـْرَجـنْ

ُويـَجـنْـَپـْري اْد ْبَهـڤَـتيــْچايـ  

AàaÙviNTa >aUTa aRNYaadàSaM>av" ) 
YajaÙviTa PaJaRNYaae Yaj" k-MaRSaMauÙv" )) 14 )) 

aiNa PaJ

  َسموْدْبَهـڤَـه-اه كَـْرَم يــْچايـ



 المفردات
؛ بوب الطعام حبه؛ من حبوب الطعام -أنَّـاتْ

 -كَـْرَم؛ قربان محا-َسْمـْبَهـڤَـه

َس؛ تكاليف الواجبات

 الواجبات فديةيهطل بفضل قضاء فطر على الحكل االحياء  جسام أتعيش

. المشرعة

 ىراْد

 ِت نْتي،

تي ْپـَر-َهـڤَمانوْب أتْـرِِّٰٰدهايْرـَرْسڤَـشْـَسـْرِڤنْـتَـه ـَس

ye indrAdy-aGgatayAvasthit( شْيانْتيتْـيمو نيكْهياليه پاپايْر ڤَبنْـْدَهـكايْر ampAdayanti، te santaH sarvezvarasya 

 ـروَنڤَ و) Candra( تْـشَـنْْدَر ْدَر وـ المالئكة أمثال إنْمرضاتتهدف  فديات الحكمة الـِڤـدية تشرع. لبدن الجوارح ل

)VaruNa (عبادة لكن   الطعام حبوب إلنتاج الكافيقدر بالوالماءر والنوزودي حتى شؤون الظاهرة المادية بتدبير ينالموكل

العادة مناعة ضد العدوى المادية وكل من يتعود على هذه الطعام المقدم إلى الرب ڤيشْٰـٰنو يكتسب  كذا،. تهاهجمح يحمي من 

 فعل العدوى المادية السابقة التي تشكل رداتبطال استطيع  المقالطعامالمقتصر على تناول  التيملذلك، . رب تيم اليسمى

 والخنازير  في صور الكالبهخ في وجه تقدم تحقيق الذاتعقبات

 الرب إلىلطعام المقدم  أي ا)pالعالم ا.  الذنوبتلكليشقى ب

نجاسه، ال تمسه أڤيشْٰـٰنو

ال بد  كما. وغيرهاوب والخضار والعشب والنبات  والفاكهة والخضارالحبوب طعام اإلنسان هو 

 منتجات وليس على الزراعية على المنتجات عتمد كلياًلغير النباتيين من االعتماد على المحاصيل الزراعية

 أمثال إنْـْدَر والشمس المالئكةبيد ماء، واألمطار تعتمد عل الزراعية المحاصيل. المصانع الكبيرة

،  السببلهذا. الطبيعةهذا هو حكم . ةيقربها بالقل الذالرب القدير خدم وجميعهم وغيرهاوالقمر 

 قلة العصر لتفادي اللهذا ةالمشرع "سم القدوسفدية تسبيح االrtana-yajJa(ـيا ْچَسـنْـكـۤيْرتَـْن يافدية واجبة وال سيما تال

 َسموْدْبـَهـڤَـْم-ـاَر 

تَـْم ْبَرْهَمَسـتَْسماتْ   

تَـْميـطْهـشْٰيـا ْپـَرتيــْچايـاْم يــتْيـن  

k-MaR b]øaeÙv& iviÖ b]øa+arSaMauÙvMa( ) 
TaSMaaTSavRGaTa& b]ø iN e Pa[iTaiïTaMa( )) 15 )) 

-َأنَّ؛ ن االمطار م-َپـْرَجـنْياتْ؛  األبدان المادية-ْبهُوتاني ؛ ينمو-َـڤَـنْتي

 تقديم ال-ـياهْچيا؛  أمطار-َپـْرَجـنْياه؛  يصبح ممكناً-ْبَهـڤَـتي؛ تقديم القربان -ـياتْْچيا؛ صيل

 .  وليد-موْدْبَهـڤَـه

 التعريب

الم.  المطرينتجهاي تب ال وأما بو

 التفسير
 اينْْدىي: چۤيـتاـڤَـْد َچ كبار المعلقين على ْبَهـأحد) zrIla Baladeva VidyAbhUSaNa( َسـنَٰيْدياْبهۤوِدڤََ ڤـلَـ َبشْـرۤيَلكتب 

َسـْمپاَدياياتْراْم - ِتـَن تَْد ِدَهىأشْـنَنْتيْم ـَ تَـتْشِْهـٰششْٰـياأبْْـْهياْر ْم ڤيشْٰـٰنوـَرْمڤَـشْـَسـْرِڤـياْم ْچ ياـْستْهيتَْمڤَـتَياَچانْـ

ڤيڤ-كاَل- أناديايْركيلْـبيٰش- ْبَهـكْتاها َسـْرڤَپوروشَٰـْسيا-ـيا ْچ يايا

aM yajJaM s

yajJa-puruSasya bhaktAH sarva-kilbiSair anAdi-kAla-vivRddhair AtmAnubhava-prati bandhakair nikhilaiH pApair 

vimucyante (پوروشَٰ -ـياْچيا ـعروف ب المالرب العظيم أي)yajJa-puruSa (لى  عونعملي نيذ الالمالئكة سيد، هو أي مبتغى الفديات

خدمةخدمته 

الهواء نا بو

 .  على حدةممما ينفي ضرورة عبادته تلقائياً المالئكةجميع عبادة تشمل كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ 

 هذا العمل بمثلو. اًوهي عملية تغذي البدن روحيه ونتناوليثم في ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، طعامهم إلى كْـرِٰشْٰـنَٰ  العاملين التيم قدمي السبب، لهذا

معٍد  عدوى مرض ما تنتشرعند.  المادية الطبيعةرجاسصبح لدى البدن مناعة ضد أي بل  السابقة من البدن فحسبالذنوب تالشىتال 

التلقيف، مثالً

ي، دم إلى كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

 الذنوب، مما يهيء تناسمراكمةإنما يتابع هذا  من ال يفعل المقابل،في . 

rasAdam(ْپـَرساَدْم  لكن من يحصِّن نفسه بتناول على االطالق نجسلمادي 

. هذا يقع فريستهمن ال يفعل  بينما 

 فضالت الحبهوطعام الحيوان بينما 

 ننحن ،إذن.  طعاماً للحيوانات

لس من اكافيةبكميات هطول األمطار ى 

يصاب كل من ال  وسفدياتبال يرضى ي

saGkI ( أي"

 .على األقل

 ١٥\٣. چ.ب

يدّْهيـمُوْدْبـَهـڤَـْم ڤـكَـْرَم ْبَرْه  

كْـٰشْهماْبَر  

aTYa& Yaj

ـَچ - ْرڤَ



 المفردات
؛ )شخص اهللا( من الروح الجامع -أكْشََٰٰر؛  الڤيود-ْبَرهَم؛  اعلم-ڤيدّْهي؛  حاصل-أودْبَهـڤَـْم؛ من الڤيود -ْبَرْهَم؛ عمل -كَـْرَم

؛  في قربان-ـياْچيا؛  أزلياً-نيتْياْم؛ العلي -ْبَرهَم؛  عميم-ـتَـْمَچ-َسْرڤَ؛  لذا-تَْسماتْ؛ رة ظاهر بصورة مباش-َسموْدْبَهـڤَـْم

 .  قائم-ْپـَرتيشْٰـطْهيتَْم

 التي تعم نفس العلياdas(الـِڤـَدْز  شرعت

. تفديةمراسم ال في الوجود حاضرة أزلياً

 علينا تعين إذا. "وحده كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ لمرضاةرورة العمل karma(كَـْرَم -ـياْرتَْهىْچفي هذا النص ياذكر ي

 فيفمن الضروري البحث عن توجيه العمل  "شْٰـٰنوالع" أي) yajJa-puruSa(پوروشَٰ  -ـيا ْچعمل يا

 دون توجيه الحكمة عمل كلو.  العملتوجيهاتهي شريعة  الـِڤ. العليةالحكمة الـِڤـدية  أي) Brahman(ْبـَرْهـَمـْن 

 توجيهات تفيض. جرى حياته العملية م

 BRhad-AraNyaka (ْدـَپـنيشَٰ أۤوـياَكآَرنْٰ-بْْرَِِٰٰهـْد من )١جاء . شخصية الالهوت العليا من نفَس )Vedas(الـِڤـَدْز 

asya mahato 

-Rg( ِڤـَد ْچرِِٰٰ

veda( ،ياجوْر ِڤـَد  و)Yajur-veda (ساَم ِڤـَد  و)ma-veda ْرڤ ِڤـَد)Atharva-Veda (ًشخصية  نفَس فيض هي جميعا

 ينبغي ال

من  فردلمكن ا الـِڤـدية مرتبة بحيث تلتوجيهاتا لكن دية في الطبيعة المادالموَجهةالنفوس تحرق جميع ننسى  ان نال

 بناء عليه،و. التحررلتحقيق  رغباته المنحرفة ومن اشباع

رِِٰٰٰشْٰـنَٰ، مما يعوض عن  هو واذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰفدية 

الـِڤـد) yajJas (ْزـياْچيا

شَـكْـَرْمِاڤَـْم ْپـَرڤَ  

يـڤَـتۤــَهْم ْچمُو  

؛  من-ياه؛  في هذا العمر-إْيَهى؛  يتبنى-َأنوڤَـْرتَـياتي؛  ال-نَـ؛  دورة-شَـكْـَرْمتْـ؛  برهان الڤيود-َرڤَـْرتيتَـْم

ـْرِِٰٰتْها-پاْرتَْهى؛ ائدة عديم الف-ـَهْمْچمُو قنوع بالترض-آراَمه-اينْْدريا؛ حياة خاطئة تماماً -وه ؛ )أْرجـوَن(  يا ابن ْپ

 .  يحيا-جۤيـڤَـتي؛  هو-َسه

Wv& Pa[viTa aqh Ya" ) 
AgaaYauiriNd]Yaara aqviTa )) 16 )) 

 التعريب

Ve( ،ال، وبالتالي. شخصية الالهوت العلياتفيض من والـِڤـَدْز  العمل

 التفسير
yajJartha-( ض" ي أكبر أبوضوح

ڤيمل ابتغاء رضى الرب 

)Vedas(ـَدْز 

 من فكاك العمل بتوجيه الحكمة الـِڤـدية للينبغي لإلنسانلذلك، . خاطئغير مشروع أو عمل  أي) vikarma(يكَـْرَم الـِڤـدية يسمى ڤ

 فيالدولةبقانون المواطن  حتمية عمل ربكونية لل الالدولة بشريعة العمليتحتم . رهن العمل

١\٥\٤(في 

UpaniSad( : رِِِٰٰاتَـْد ـسيتَْم ْبهوتَـْسيا نيشْـڤََمَهـتُواْسيا ْ ( َرَسـهچينْـا تَْهْرڤـْدُوڤ -ساَم هِڤـَد - ياجوْرـْدُوِڤ -ْچ ياْد

bhutasya nisvasitam etad yad-Rg-vedo yajur-vedaH samavedo 'tharvan girasaH(األربعة  : Vedas(الـِڤـَدْز  ان يأ) 

SA (أتَْهـ و

 . الالهوت العليا

 بوظيفة  تقومالرب القدير حواس منكل حاسة  ان )Brahma-saMhitA ( َسـْمـهيتا-في ْبـَرْهَمجاء . الرب قادر على الكالم بزفيره

 فيها كل فغرس المادية بنظرة خاطفة طبيعة الرمق لقد.  اإلنجاب بعينهعلى أوقادر على الكالم بزفيره   ان الرب القديري، أ حواسهسائر

.  الماديةطبيعة في رحم الها غرس بعدمعادها إليه في داره الباقيةفي الحكمة الـِڤـدية حول توجيهاته أعطى . النفوس المتردية

 الماالملذاتية إلى 

 لألنفس الموَجهةانها فرصة .  بعد قضاء ملذاته المزعومةثم الرجوع إلى اهللا

 ذكر كْْأصول تبني لتوجيهات الـِڤـدية،يمكن حتى للقاصرين عن العمل باو. جبها

karmas .) (ْز كَـْرَموية أ

 ١٦\٣. چ.ب

RTa& c§&- NaaNauvTaRYaT

ـتْتَـْم يــْرت

Maae Maaega& PaaQaR Sa J

اهيـَهى ۤيـاتيـنـانوڤَـْرتَـ  

ارامُويـنْْدريـوْر ايــهاْچأ  

يج  َسـ پاْرتَْهى

 المفردات
ْپـ؛  بذا-ِاڤَـْم

؛ ية الحسيةآي-ـَهىْچَأ



 التعريب

من يتلذذ بالحواس فقط  ان ، يعيش حياة خطيئة بال ريب، إذالـِڤـدية الفديةتبع شرعة  ال يمن ان حبيبي أْرجوَن،

. يحيا عبثا

 التفسير
العالم يعلن عن ضرورة التزام طالب ملذات  كما "ة الحسيةشبع والتنعم بالتالشاق العمل"عبادة المال المستندة إلى  هنا الرب القديريدين 

غرض الحياة . محفوفة بالمخاطر مما يزيد من ادانتهحياة فدية يجازف بتتجاهل ال يمنكل  وان أعاله الـِڤـدية المذكورة فديات بالالمادي

 چا يُّـوـياَنْچ و،  طريقة بذل العملأي) karma-yoga (چاكَـْرَم يُّـو: الثةالثالسبل هو تحقيق الذات باحدى  ،حكم الطبيعةاإلنسانية ب

)jJAna-yoga (يتخطى  معاًوالرذيلة كل من الفضيلة ىالذي تخطتعلي سال أي چاْبَهـكْتي يُّـو طريقة النظر، و أي ،

 .  المذكورة آنفاتيح، في حين  المشرعةفديةتكاليف ال

. رهنهابحقيق رغباته دون التورط تصمي تم قدو. ضروب العمل كثيرة

ل التفدية ينتهي إلى ذكر وازد العالم رخاءال يعتمد 

صر تقدمه حألحد نبغي  ال ي،لذلك. مبادئ أخالقيةمن ال ينتهي بتلك  لكن كْـرِٰشْٰـنَٰ حتماً

 ذكر يتعداها انتهاء إلى بل ان المبادئ األخالقيةعلى 

 ا

 التفسير
 الداخلية هكل شوائببفضل ذكره تزول إذ ي ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، والمرت على اتم وجه  يوجب من بلغ ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰال واجب

جلى له شاغله بنعمة اهللا قضنتيجة فورا بما يعادل 

 والنساء وغيرها من خمرةالفترتفع عنه كافة التكاليف 

 .المغريات

YaSTvaTMariTa aaNav" ) 

NaEv TaSYa k-êNa ) 
Na caSYa SavR>aUTaezu k-iêdQaRVYaPaaé[Ya" )) 18 )) 

الم. تتيميةخدمة ال

فدياصفية باألعمال الصالحة مثل اللى التالترضية الحسية إ طلبة تاج

تمن  الحسي بالوعي  على نحو يستطيع معه الغارقيةفدت نظام الم

ألن من يجيد أصو . المالئكةتنفيذ والرب القديرعلى جهودنا بل على تدبير هاره 

 مجرد عدإنها ت ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، فاألصول إلى

 .كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

 ١٧\٣. چ.ب

اْديـْر ِاڤَ ْسيـ َرت-اْس تْـڤْ آتْـَم ـّي  

انَـڤَـه-آتْـَم    تْْ

AaTMaNYaev c SaNTauíS aYa| Na ivÛTae )) 17 )) 
rev SYaadaTMaTa*áê M

TaSYa k-

رِِْٰٰپـتَشْ شَـ م

ـَْسـتوٰشـآتْـَمـنـى ِاڤَ شَـ َسنْ طَ  

اِتىيـْديـاْم نَـ ڤيـا كاْريـتاْس  

لمفردات
؛  إنسان-مانَـڤَـه؛  و-تْـشَ؛  منير-تْريپتَـه-تْـَمآ؛  يبقى-ْسياتْ؛  حتماً-ِاڤَ؛  يجد لذة في ذاته-َرتيه-آتْـَم؛  لكن-تو؛  من-ياه

 .  يوجد-ڤيـْدياِتى؛  ليس-نَـ؛  واجب-كاْرياْم؛  له-تاْسيا؛  تام الرضى-َسنْتِوشْٰـطَه؛  و-تْـشَ؛  فقط-ِاڤَ؛  بذاته-آتْـَمـني
tasya--his; kAryam--duty; na--does not; vidyate—exist 

 التعريب

 ال يوجبه - في شبع تام وحدهابالذات مرتضي من ينتشي ضمنيا و ،المستنير بالذات، ولذاتمن تكون متعته با أما

. واجب

 ف بعمله تماماًضي

كما يتبفضل صفاء وعيه،  باهللاته الباقية صلوتنكشف له  ،فدياتال من اآلفعدة  اء

الالمالهي المادية مثل في  يجد لذة والبالعمل المادي  يبالي مثلهال يعود و ،ـِڤـدية

 ١٨\٣. چ.ب

 k*-TaeNaaQaaeR Naak*-TaeNaeh 



ـاْرتْهُوڤَ يـنـا  

اهيـاپاشَْريـ ڤْـ-ْد َأْرتَْهى يــتْـشكَشْ  

 الواجبات تلكبلعدم  لديه يدعوه 

ليس بحاجة لإلعتماد على احد  نهاكما 

 ضحتسيكما  ذكر كْـرِٰشْٰـنَٰ عطالةلك ان عني ذ باالمشرعة التكاليف افةكمحقق الذات يتخطى 

مهما فعل في ذكر كْـرِٰشْٰـنَٰ فإنه وسوى كْـرِٰشْٰـنَٰ  المالئكة البشر أو أي كان منب محقق ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰال يلوذ . في النصوص الالحقة

 .التزاماتهيعتبر كافياً للوفاء بكافة 

شَـَرتْـاْم كَـْرَم َسمايـكاْر  

 يب

.  ينال اهللاتعلقبالعمل دون ألنه ، ره بدافع الواجب فقطبعمله الفرديقوم  ان  يجب،لذلك

 كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰحساب يعمل لشخصية الاله هو العلي

 ملحمةكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ في لصالح القتال امر أْرجوَن ى هدايةبمنتهى أغراض الحياة بخطى حثيثة نحو 

العمل  لكن  شخصيتعلقي مسألة حا أو مسالما هم كانالقتال  ألن )KurukSetra(كوروكْـشِٰـتَْر 

 . شْـرۤي كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰشخصية الالهوت العليا ر بهأرفع  هواألجر و دون تعلق بالعملهو  اهللالحساب 

TaSMaadSa¢-" SaTaTa& k- cr ) 

k-MaR<aEv ih Sa&iSaiÖMaaiSQaTaa JaNak-adYa" ) 
l/aek-Sa°hMaevaiPa SaMPaXYaNk-TauRMahRiSa )) 20 )) 

ا كْْرِِِٰٰٰتـنيـتاْس

ـَنـتْـشَنـاكْْرِِِٰٰٰتـِنـَهى كَشْ  

وـِتـٰش ْبهۤو- َسـْرڤَا يـشاْستْـنَـ   

 المفردات
 في هذا -إْيَهى؛  دون أداء الواجب-َأكْْرِِِٰٰٰتـَن؛  وال-نَـ؛  غرض-ْرتَْههَأ؛  بقضاء الواجب-كْْرِِِٰٰٰتـَن؛  له-تاْسيا؛  حتماً-ِاڤَ؛  أبدا-نَـ

؛  غرض-َأْرتَْهى؛  أو-يتْـتْـشكَشْ؛  من بين االحياء-ِتـٰشـو ْبهۤو-َسْرڤَ؛  له-َأْسـيا؛  و-تْـشَ؛  أبدا-نَـ؛ أو -كَشَْسـَن؛ العالم

.  يلتجئ إلى-ياهڤْـياپاشَْر

 التعريب

القياميقضيهات غرض يس لدى محقق الذل سبب  المشرعة، وال واجباته قضاء ب

. مهما كان

 التفسير
ال ي لكن ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰالعمل في ستثناء 

 ١٩\٣. چ.ب

 تَْسماْد آَسـكْـتَـه َسـتَـتَـْم

ASa¢-ae ùacrNk-MaR ParMaaPanaeiTa PaUåz" )) 19 )) 
aYa| k-MaR SaMaa

شَـَرْن كَـْرَمتْـآي كْتُو ِهــَأَس  

ـهشَٰپُوروي ـَرْم آْپـنُوتَپ  

 المفردات
 -ِهـي؛  غير متعلق-آَسكْتَه؛  يؤدي-شََرتْـَسما؛ عمل -كَـْرَم؛  كواجب-كاْرياْم؛  على الدوام-َستَـتَْم؛  دون تعلق-آَسكْتَه؛  لذا-تَْسماتْ

 .  إنسان-هـپُوروشَٰ؛  يحصل-آْپـنُوتي؛ العلي -َپـَرْم؛ عمل -كَـْرَم؛  يؤدي-شََرْنتْـآ؛ حتماً

التعر

أج تعلق ب دون

 التفسير
من ل كيتقدم لذلك، . أتباع وحدة الوجود المطلقة عند التحررهو  بينما هتيم عند وت العليا

تلق.  عملهأجر سليمة ودون تعلق ب

صال  الفرديكونان . كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰشيئة 

أمالعمل الكامل الذي يدرجات 

 ٢٠\٣. چ.ب



ْميـدّْهيـسيــاكَـْرَمٰن  

يْم َأْرَهسْمـَپــَس  

 سواد -ـراَهْمْچَسن-لُوَك؛  َجنََك والملوك- آَدياهَج؛؛ حتماً-ِي

ْم كْر

 كافة الوظائف ال انهم اتمواa(نََك ـل َجامثا لوكالمكان 

) zrI RAma (راَم المشرعة قدوة لآلخر

ت ، وكان الهندبالد ه األوفتيمومن ابرز 

ن اجل تعليم البشر بأن العنف ضروري في الظروف وظيفته تعليم رعيته القتال ف

حتى من قبل ) KurukSetra (حمة كوروكْـشِٰـتَْراستنفدت كل. التي تفشل فيها المحادثات السلمية

كتراث  عدم اورغم. تال في سبيل القضية العادلةكان الجانب اآلخر ليا لكن شخصية الالهوت الع

ين المادي، بالعالم في ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ المتأصل وضع قدوة على ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ بيشجَّع الخبراء . إال انه 

 .النص التاليهذا ما سوف يوضح في ها، و بالناسيقتدي 

ـنَـهَجتَـتْ تَـ  

كوروِتىاتْيـَسـ   

. كافة الناسيضعه بأعماله، يتبعه مثال أي و. الناس خطاهعامة  يقوم به رجل عظيم، يتبع عمل يأ

 التفسير
يطلب من اتباعه  ان ال يخالف قول القائد عمله، إذ ال ينبغي له ان يجب. بقدوته العملية تعليمهمعامة إلى قائد قادر على  البشر يحتاج

يعلم  منيسمى و.  بالتعليمئقاً قبل شروعهيسلك مسلكاً ال ان على المعلم ان  تْـشايتَـنْـياالمولى قال. يدخن شخصياً إذا كان التدخينوقف 

من اجل الوصول إلى ) zAstras(يتوجب على المعلم العمل بأصول شاْسـتْـَرْز لذلك، . أي إمام) AcArya (آتْـشاْرياعلى هذا النحو 

من الكتب وغيرها ) Manu(أي شريعة َمـنو ) Manu SaMhitA(َسْمهيتا َمـنو  مثل السفارلمخالفة له ابتداع أحكام ال يحق . العامة

َسْمي ڤَ ِهـ

اهيـتا َجنَـكاَديـآْستْـه  

ياپـِاڤـراَهـْم ْچ َسنْـ-لُوَك   

اْن كَْرتويـشْ

 المفردات
-نََك  قائم- بالكم-َسْمسيدّْهيم ه؛  حتى-ِاڤَ؛  بالعمل-اـكَـْرَمٰن آْستْهيتاه؛ ال

تو؛  نظراً-َسْمـَپـشْياْن؛  أيضاً-ِاڤَ َأپـي؛ الناس -ْرَهسيَأ   . تستحق؛ للعمل-َ

 التعريب

قدوة قم بواجبك لذلك، . اجباتهم المشرعة لهمقضاء ووآخرون بلغوا الكمال ب )Janaka(َك ـنَـ مثل َجملوك حتى

. لآلخرين

 التفسير
، إ) Janak ( الـِڤـَدْز تكاليف إلتزام تخطوا وآخرين من المحققين الذين)Vedas

لرب شْـرۤيوهي القدرة الباطنة ل) SItA (ـتاأم السعد سـۤي اب) Janaka(َك ـنَـ َجكان. ين

 في بيهاْرواليةمناطق احدى ) Mithila(ملك ميتْهيال إال انه كان  ته علية رتبت كانلذلك،. ياء

قاتل مع رعيته م .الحق المطلقي المعركة في سبيل 

مل الجهود لتفادي الحرب قبل قيام 

 القاقتضى ،لذلك. مصمماً على القتال

يضع مقاييس الحياة والعمل لآلخر

 ٢١\٣. چ.ب

YaÛdacriTa é[eïSTatadeveTarae JaNa" ) 

شْْرِِٰٰشْطَْهـْسي شَـَرتتْـاْد آيـاْد يـ  

Sa YaTPa[Maa<a& ku-åTae l/aek-STadNauvTaRTae )) 21 )) 

ـتَرُو ِاِڤْد 

ـْم  ْپـَرمانَٰ

  تَـْد َأنوڤَـْرتَـِتىلُوكَـْز

 المفردات
 -َجـنَه؛  عام-إيتََره؛  حتماً-ِاڤَ؛  وذاك وحده-تَتْ؛  ذاك-تَتْ؛ د محترم قائ-شْْرِِِٰٰشْٰـطَْهه؛  يفعل-ـَرتيتْـشَآ؛  حيثما- ياتْياتْ

.  على خطى-َأنوڤَـْرتَِتى؛  ذاك-تَتْ؛  كل العالم-لُوكَه؛  يفعل-كوروِتى؛  مثال-ْپـَرمانَْم؛  مطلق شيء-ياتْ؛  هو-َسه؛ شخص

 التعريب



بوجوب السير على خطى ـڤَـتَْم َچشْـرۤيَمـْد ْبهافي ينبغي عليه، وبناء. القياسية الواجبة على جامعة البشر

 الطبيعيين  ومعلم المدرسة من القادةلوالدلدولة وا تحقيقتقدم على درب الهذا هو طريق ال. األوائل

 المشتملة على المبادئ األخالقية القياسيةلكتب مسئولية كبيرة تجاه عامة، وتلقى على عاتقهم لل

 . الروحيةحكامواأل

 ٢٢\٣چ.ب

 ن

ـْرِِٰٰتْها يا ابن  ال ارغب بشيء وال انا بحاجة لكسب  كما  كلهاةواجب بني يوج ال ،)PRthA(ْپ

اانني  مع ذلك ف- شيء

 : )zvetAzvatara UpaniSad (٨-٧\٦( في شخصية الالهوت العلياوصف اء ج

 هو كما. 

فوقه فائق، وهو سبب كل  يال. واجب العبادة وومالئكة الكون عن جمعلياللذلك، هو .  والمدبر العظيمالمالئكةجميع معبود 

 . " طبيعيتابعبة ت

موجب بواجب كل من يطلب غرضاً من عمله، . ب يوجواجبهال ودون شوب المادة  قدرةتام ال شخصية الالهوت العلياكل شيء في 

ملحمة  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ في الرب القديرشارك  ي،ذلكرغم . الثالثة لديه ما يحققه ضمن األفالك ليس واجب من يوجبال  لكن محدد

Na Mae PaaQaaRi e-zu ik-ÄNa ) 
NaaNavaáMavaáVYa& vTaR Wv c k-MaRi<a )) 22 )) 

جاء . يها إلرجوعال تيم لل

 أو رئيس االملكيعتبر . الروحي

واجبهم هو االستبحار في الذلك، . أتباعهم

 .

STa k-TaRVYa& i}azu l/aek

اْميـكَْرتَـڤْـي َـ ِمى پاْرتْهاْسـتـ

شَـَنـتْـنْيـو كـٰشِكـو لُوٰشيـتْر  

اْميـنـانَـڤاْپـتَـْم َأڤاْپـتَـڤْـ  

يشَ كَـْرَمـٰنـتْــْرتَ ِاڤَ ڤَ  

 المفردات
ـْرِِٰٰتْها-پاْرتَْهى؛  لي-ِمى؛  ليس-نَـ ؛  االفالك-ولُوِكٰش؛ الثالثة في -وتْريٰش؛  تكليف الواجب-كَْرتَـڤياْم؛  يوجد-َأْستي؛  يا ابن ْپ

 في -كَـْرَمـٰني؛  أيضاً-تْـشَ؛  حتماً-ِاڤَ؛  فاعل-ڤَـْرِتى؛  يكسب-َأڤاْپـتَـڤياْم؛  أراد-ْمَأنَـڤاْپـتَ؛  ال شيء-نَـ؛  أو-شََنـتْكينْ

. تكليف الواجب

 التعريب

الثالثاألفالك ضمن 

. عمل

 التفسير
شْـِڤـتاشْـڤَـتَـَر أوَۤۤپـنيشَٰـْد من )

يستقل عنه أحد، وال وكل قدرة تملكها االحياء مستعارة من قدرته.  هو ملك سائر الملوك وكبير االحياء وحاكمهاالرب القدير"

أرباب يع 

 . األسباب

 حاسة من حواسه قادرة وكل، عليةجميع حواسه . هو المطلق.  بل جسم بسيط هو عين ذاتهجسماً مركباً مثل المخلوقاتالرب لك ال يم"

 بمثائياًتلقا أعماله قضى، تلذلك. ةباينقدراته مت. لذلك، ال يكبره كبير وال يعادله عديل.  الحواسسائر بوظائفعلى القيام 

شْـڤَـَرْمْم َپـَرَمـْم َمِهـاٰنشْـڤَـرۤيـتَـْم إ  ا

 ْم

 ڤيـداَم ِدڤَـ إيـدْٰٰيـاْم

 شَ ْدرِٰشْيـاِتىتْـشْ ـاْبْهيـاْدهيـكَتْـشَسَمـشْ  -نَـ تَـتْ 

يـڤَ شْرۤو  يـاِتىَپـراْسيـا شَكْـتي

تَـْم ِدڤَـتاناْم َپـَرَمـْم شَـ دايـڤَـتَ

 َپـتۤيـناْم َپـَرَمـْم َپـَرْسـتاْدَپـتيـْم 

ْم بهُوڤَـِنـشَْم

 

 شَ ڤيـْديـاِتىتْــْم نَـ تَسيـا كاْريـاْم كََرنَٰ

ـْر ڤيـڤيـْدها

 شَ تْـكْريـا -َبـَل  -ۤي ْچـيـاَن ْسـڤاْبهاڤيـك



 بحماية البائس، وال كلف م)kSatriya(كْـشَٰـتْـريـيا ن  بدور قائد كْـشَٰـتْـريـيا)KurukSetra (روكْـشِٰـتَْركو

حكام  الرب كْـرِٰشْٰـنَٰ األينقض

ْم

ـنِْتى  َمـَم ڤَ

؛ بعنـاية كبيرة -ِاتَـنْْدريتَه؛  بتقديم القربان-كَـْرَمـٰنـي  بذا-ڤَـْرِتـياْم؛  ليس-نَـ؛  أنا-َأَهْم؛  حتماً-ِهـي؛  اذا-ياْدي

اْميـَسنْ  

؛  أنا-َأَهْم؛  اذا-ِشتْتْـ؛  تكاليف الواجبات-ْرَمالعوالم -الُوكاه؛  كل-إيِمى؛ سيخرب -أوتْسـۤيِديوه

 .  االحياء-اْپـَرجاه؛  كل هذه-اإيماه؛  سيدمر-ْمسو -ْسياْم؛  خالق-كَْرتا؛  و-تْـشَ؛  ذرية فاسدة-َسنْـكََرْسيا

 د سالم كليأببذلك،  وفاسدة،

. االحياء

تؤمن سالمة وتنظيم ونواهي  أحكامتوجد . الم المجتمع عموماً التي تالفاسدةهي الذرية ) varNa-sankara(ـَر كَ َسـنْــْرَنڤ

 حفاظاًعمل بها ي ان البديهي فمن ، كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰالرب القديرتجلى   يعندما.  أجل قمع هذا اإلزعاج االجتماعيمن  الحياةفيالتقدم الروحي 

MaMa vTMaaRNauvTa RXa" )) 23 )) 

Saª  )) 

kSatriyas (ْز أل،)

 . جميعهاعنها تعاليهرغم  الـِڤـدية

 ٢٣\٣. چ.ب

Yaid ùh& Na vTaeRYa& JaaTau k-MaR<YaTaiNd]Ta" ) 

ايـِهـى اَهـْم نَـ ڤَـْرِتـي اْديـ  

RNTae MaNauZYaa" PaaQaR Sav

تَـهيـجاتو كَـْرَمـٰنـى ِاتَـنْْدر  

ـْرتْمانوڤَـْرتَ

ـشَهَسـْرڤَ پاْرتَْهى ااهيــَمـنـوشْٰ  

 المفردات
؛ أبدا-جاتو؛ 

ـْرِِٰٰتْها-پاْرتَْهى؛  كل البشر-اـياهَمـنوشْٰ؛  سيتبع-َأنوڤَـْرتَـنِْتى؛  درب-ڤَـْرتَْم؛  لي-َمـَم  .  من كل الوجوه-َسْرڤَـشَه؛  يا ابن ْپ

 التعريب

. حتماً، فلسوف يحذو البشر حذوي ) PArtha (پاْرتَْهى ابن يااعمل،  مل نإ

 التفسير
لرب ا ان رغم و للتقدم في الحياة الروحيةالالزم االجتماعي ستتباب الهدوءلى اان متحضر حفاظاً عتوجد تقاليد عائلية مقصودة لكل انس

 ،وإالعمل بها قدوة لآلخرين  لكنه أصول الدينهو إقامة ه تجليألن غرض  لألنفس الموَجهةاألحكام الحدود و تلك شرع العظيم كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

 كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ قضى جميع  ان الرب القديرـڤَـتَْمَچ شْـرۤيَمـْد ْبهامن ستفيدن. االخير المرجع كونه خطاه اإلعتيادييتبع اإلنسان وف س

 .وخارجهافي داره الدينية ارباب العائالت واجبات 

 ٢٤\٣. چ.ب

oTSaqdeYauirMae l/aek-a Na ku-Yaa| k-MaR cedhMa( ) 

  لُوكاىِميـوْر إيـِدۤيـاوتْـس

rSYa c k-TaaR SYaaMauPahNYaaiMaMaa" Pa[Jaa" )) 24

ِشـْد َأَهـْمتْـاْم كَـْرَم يـنَـ كوْر  

شَ كَْرتـا ْستْـا يـــكََرْس

ا ْپـَرجاهاماهيـإاْم يـاوَپـَهنْـ  

 المفردات
كَـ؛  افعل-كوْرياْم؛  ليس-نَـ؛ 

أوَپـَهـنْيا؛ ف

 التعريب

 ذرية والدة سببسأكون  كما.  هذه األفالككلهلك توف فلساذا ما توقفت عن العمل، 

 التفسير
سامن ود هد



 شخصياً الرب القدير تجلىلذلك، ي.  بصورة غير مباشرةيهتقع عل تبعة ضاللها االحياء، وابهو  الرب القدير. تهاوضرور تهاعلى سمع

.  كبير بين اإلتباع والتقليدبون يوجد. تقليدهاه وليس  خطعلىالسير ينبغي لنا  لكن ألصول الدينالمجتمع كلما وقع إهمال عام صالح إل

ى تعاليمه علينا العمل بمقتض بل  كما فعل في طفولته)Govardhana (چُوڤَـْرْدَهـَنبرفع جبل  الرب القديرمعجزة  علينا تقليد يستحيل

 : )٣١-٣٠\٣٣\١٠(ـڤَـتَْم َچشْـرۤيَمـْد ْبهاجاء في .  وقت من األوقاتي في أتقليدهوعدم 

 ـتْ َسماَسِرْج جاتوتَيـنا

 َمـنَساپـي ِهـي انۤيـشْـڤَـَره

شَـَرْن ماوتْـاتى آ  دْْٰٰهـيـادڤيـنَـشْيـ

ْ 

 وكْتَـْمِتـٰش

 تْ

 ْمـَجـْم ڤيـشَٰ -يـاتْهاروْدرُو ْبـْدهي 

 

 ه َسـتْيـاْمتْـشَـْم ڤَـإيـشْـڤَـرانَٰ

يـتتْـشتَـتْهايـڤاشَريـتَـْم كْـڤَـ

ّيـ -ُو تْـشڤَـ -اْم يـاتْ ْسـڤَ 

ِرتْـشَ تَـتْ َسمابودّْهيـماْمـْس

 تعيني لكن حذافيرها هذه التعاليم سيعمل بها بكل  نفعو الرب القدير تعاليم العمل بمقتضى ينبغي لإلنسان"

 . " بشرب بحر من السم الزعاف شيڤَد معجزة المولى وخدمه الموكلين، إذ ال الرب القدير  إلى عدم تقليد أفعالتنبهال

ى 

 بتقليد السريعت يدعون الموناسين انهم ها من المخدرات، "أي ) ganja(ـنْجا َچ تدخينفي المنغمسين  الزائفين شيڤَ

 .الرب القديروة  المفتقرين إلى قالمتألهين كثير من يوجد. رةدون جدال اإلنسان ادعاء مقاماتهم 

 ٢ب

ـَرَهـْمْچنْـ َس-وْر لُوَك ـْرٰشۤيـكيـشتْـ  

؛ سليل ْبَهَرتَ يا -ْبهاَرتَ؛ ن بتك-كَـْرَمـٰنـي؛  متعلق-َسكْتاه

 عامة -َرَهْمڤي؛  واجب-كوْرياتْ

 . البشر

. لآلخريندون تعلق، قدوة ب لكن ضاً الجاهل بواجباتيقوم كما

والمتفطن إلى. وكلينخدمه الم

تقليألحد يمكن 

ويستحيل تقليدهم دون امتالك  "والقمرالشمس الذين يتحكمون بحركات "أي ) Izvaras (ْزإيشْـڤَـَرينبغي لنا دوماً اعتبار مقام جميع 

عباد المول من كثير يوجد. سيهلكفالسم  لكذ نقطة واحدة من شربإنسان حاول إذا  لكن بحراً من السم شيڤَ المولىشرب . قدراتهم

 وغير"الحشيشة

 "رقصة التتيم"أي ) rasa-lIlA (ـال لـّي-َس تقليد َريفضلونللرب كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ الذين  الزائفين التيمكثير من  يوجد كما. شيڤَعمال المولى أ

 تعاليمهمين بل اتباع قادراللذلك، من الخير لإلنسان عدم تقليد . )Govardhana (چُوڤَـْرْدَهـَن جبل هرفعمعجزة  عن تقليد عجزهمناسين 

يحاو ان نبغيال يكما 

٥\٣. چ.

ْدڤاْمـسُويـ َأڤـۤيـْرَمـٰن كَاَسكْتاه  

ْبهاَرتَي اتْها كوْرڤَـنْتيـ  

ْدڤاْمْس تَـتْهاَسكْـتَشْيـاْد ڤيـكوْر  

Sa¢-a" k-MaR<YaivÜa&Saae YaQaa ku-vRiNTa >aarTa ) 
ku-YaaRiÜÜa&STaQaaSa¢-iêk-IzuRl/aeRk-Sa°hMa( )) 25 )) 

 المفردات
 يفعلو-كوْرڤَـنْتي؛  بقدر-ياتْها؛  الجاهل-َأڤيـْدڤاْمَسه؛ اليف الواجبات

ـْچَسنْـ-لُوَك؛  طالب الريادة-وهـشيكۤيْرٰشتْـ؛  دون تعلق-آَسكْتَـه؛ ا لذ-تَـتْها؛  المتعلم-ـْدڤاْن

 التعريب

أه وهو متعلق بثمر ييعمل  ان للعاِلمها، يمكن ت

 التفسير



كْـرِٰشْٰـنَٰ على عمل ال يساعد على تنمية ذكر كْـرِٰشْٰـنَٰ،  ال. بةيتباين محقق ذكر كْـرِٰشْٰـنَٰ عن سواه بتباين الرغ

 

ـْدّيـَنَـي ـ بودّْهنَ  

 . يمارس

منتهى . )vedais ca sarvاغراض جميع امنتهى 

 المتعلقة التوجيهاتجميع المتمثل أغراض الحياة 

تهاء إلى هذا الغرض تج لكن  الماديعملبال

من واجب المحقق في ذكر كْـرِٰشْٰـنَٰ عدم  وبناء عليه،من خالل ـنَٰشْٰترتقي النفس إلى ذكر كْـرِٰ لكن فقط

يعي الجاهل  ان يمكنبذلك، . خدمة كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰفي ي بل ان بأعمالهم أو مفاهيمهم خرينإزعاج اآل

من واجب المتطور في ذكر  ان بأعماله إال جاهلبدرب العمل وال الحسيل إشباعه العامل من اج

 الحظ سعيدال حاجة لمثل . الـِڤـديةسائر السبل كْـرِٰشْٰـنَٰ ولو ك

نَٰ، بمجرد اتمام  إل،الـِڤـديةإلتمام الشعائر هذا   . لجبلته الشخصيةالوظيفة المشرعةستطاعته قطف كل االجور في

ـشَهي َسـْرڤَه كَْرماٰنيــاٰنچو  

تْمااْهَأَهنْـكا   

JaaezYaeTSavRk-MaaRi<a ivÜaNYau¢-" SaMaac 

AhªarivMaU!aTMaa k iTa MaNYaTae )) 27 )) 

يقدم محقق ذكر 

يطلب محقق ذكر  لترضيته الحسية بينماالمتعلق يقوم بهذه األعمال  لكن تماماً مثل الجاهل شديد التعلق بعمله الماديعمل وربما 

 .ذكر كْـرِٰشْٰـنَٰ وضع قدوة العمل وبذله لغرض ذكر كْـرِٰشْٰـنَٰالمطلوب من محقق  ،إذن. رضى كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰكْـرِٰشْٰـنَٰ 

٢٦\٣. چ.ب

 ْبِهـَدْم ج-

Na buiÖ>aed& JaNaYaedjaNaa& k-MaRSai(r)NaaMa( ) 
rNa( )) 26 ))

نـاْمچيـ َسنْـ-انـاْم كَـْرَم يــْچَأ  

ي كَْرماٰن- َسـْرڤَتْ ّيـــشَٰجُو  

شَـَرْنتْـه َسماّيـوكْتَْدڤاْن يـڤ  

 المفردات
؛  المتعلق بجزاء العمل-ناْمچيَسنْـ-كَـْرَم؛  الجاهل-ـياناْمْچَأ؛  يسبب-ـتَْجنَـّي؛  اضطراب الفطنة-ْبِهَدْم- بودّْهي؛ ليس-نَـ

 -َرْناتْـشَْسم؛  مشغول-يوكْتَه؛  عاِلم-ڤيْدڤاْن؛  عمل-كَْرماٰني؛  كل-َسْرڤَ؛  تعشيق-ـتْـّيجُوشَٰ

 التعريب

. بذلهعلى  على ترك العمل بل همعيشج تينبغيال  .هماجر عمل بالمتعلقين الحمقىفطنة  لبيبالبلبل  يال ان يجب

 التفسير
air aham eva vedyaH( ياهـْد ِڤڤَِا يْر َسـْرڤاشَتْـ ـدايشْڤ: هوالـِڤـدية  لشعائر

ومن ضمنها الـِڤـدية المضامين  وكلمراسم الفداء ع  هو غرض جميكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ بفهم

نإالحكمة الـِڤـدية لهذا السبب، فإنها تدرس . الترضية الحسية ما يتعدى الموَجهةالنفوس هل 

. سي وحده الحالضبط 

 عمل كل أجر بذل ةوسيللعرض عمل 

 عدم جواز إزعاج الرغم. مسلك

المرور بدون انتظار  الرب القديريأخذ إلى خدمة  ان ان تطوره بسيطاً،

 ذكر كْـرِٰشْٰـ

 ٢٧\٣. چ.ب

Pa[k*-Tae" i§-YaMaa<aaiNa Gau<aE" k-MaaRi<a SavRXa" ) 

يـاناماٰنيـْپـَركْْرِِِٰٰٰتـه كْر  

-TaaRhiMa

مُودٰٰيـ ڤ-َر 

اِتىيـَمـنْـي تيـكَـْرتاَهْم إ  

 المفردات
 -ڤيمُودَْٰٰهى-َأَهنْكاَر؛  كل أصناف-َسْرڤَـشَه؛  أعمال-يكَْرماٰن؛ جبالتل با-نٰٰايهچو؛  مفعول-انيكْرياماٰن؛  للطبيعة المادية-ْپـَركْْرِِِٰٰٰته

 .  يعتقد-َمـنْـياِتى؛  بذا-إيتي؛  أنا-َأَهْم؛  فاعل-كَْرتا؛  الروح الشخصية-آتْما؛ األنية الكاذبةمعمي ب

 التعريب



. ةالفاعلهي  ابأنهتوهم  تاألنية الكاذبة هي الفاعلة لكن النفس المحيَّرة بالثالثة المادية جبالتال

 التفسير
يعمل صاحب . قاميهمالكن يوجد بون بعيد بين مالوعي المادي في قد يبدو عمل محقق ذكر كْـرِٰشْٰـنَٰ على صعيد واحد مع الغارق 

 وانه الرب القديربير  العاملة بتدالطبيعة الماديةجهازه البدني من صنع  ان جاهالالوعي المادي بأنيته الكاذبة التي توهمه انه الفاعل، 

كل من بدنه الكثيف وبدنه اللطيف  ان يجهل. جهله سَِّمة تلك، و، استقالله بالعملاألنية الكاذبة صاحب يتوهم. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰبالتالي، في قبضة 

ينسى .  وذكر كْـرِٰشْٰـنَٰـنَٰفي خدمة كْْرِِٰٰٰشْٰعمل بدنه وعقله   بذل مما يستلزمشخصية الالهوت العليا الطبيعة المادية بأمر صنع من

ويعود نسيانه هذا  " البدن الماديحواسرب "التي تعني ) SIkezaHR(باسم ْهرِِِٰٰٰٰٰشـۤيـِكـشَ  معروف  ان شخصية الالهوت العلياالجاهل

 .شْٰـنَٰ بـكْْرِِٰٰٰاألزليةصلته التي تنسيه وهذا هو سبب حيفي الترضية الحسية، إلى استغالل حواسه 

اهُوتّ  

جَّـِتىي تيـإ  

 -ـايوهَچڤيْبها؛ ادة

 .  يتعلق-َسـجَِّتى؛  أبدا-نَـ؛  تفكير-َمتْـڤا؛  بذا-إيتي؛ ڤَـْرتَ؛  بالترضية الحسية-وـنِٰٰـٰشچو؛  حواس-نٰٰاهچو؛ فروق

 يمفد بين العمل الالفارقمه ، لعلملذاتهابالحواس و يا شاكي السالح، ال يشالحق المطلقان من يعلم 

 يتكدر بمصاب الجزاء على اشكاله ال وبالتالي. في يد اهللايعلم. ائلة

ْبـَرْهـَمـْن : الثالثةبوجوهه  يعتبره والذيمهما صعب 

)Brahman (َپـَرماتْـما و )tatt ( مقامه الفعلي فهم ألنه

 .من باب الصلة باهللا

اَس

  كَـْرَمـسو-نَٰ چوَسـجَّـنْـِتى 

دُو َمنْـداْنيـ ڤ-تاْن َأكْْرِِٰٰٰتْـْسَن   

Gau<aa Gau<aezu vTa aÂTae )) 28 )) 

Pa[k*-TaeGauR< k-MaRSau ) 
TaaNak*-Tòivdae 

 األنية الكاذبةرته ب

 ٢٨\٣. چ.ب

Tatvivtau Mahabahae Gau<ak-MaRiv>aaGaYaae" ) 
RNTa wiTa MaTva Na S

ُوهچايـْبهايـ ڤ- كَـْرَم - نَٰچو  

و ڤَـْرتَـنْـتَــٰشنِٰچوـا نَٰٰچو  

 المفردات
 العمل تحت سلطان الم-ْرَمكَـ-نَٰٰچو؛ شاكي السالحيا  – باهُو-َمـها؛  لكن-تو؛ الحق المطلق العاِلم ب-ڤيتْ-تَـتّْـڤَ

 التعريب

. جروالعمل لال

 التفسير
وضع  في الخليقة المادية وضعه وان  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ،الرب القديرقدرة  انه ويعلم ،ةيالمادالصلة  فيوضعه حراجة  الحق المطلق محققيدرك 

عينية الذات مفهوم يعلم انه تورط بطريقة ما في  كما دقدرة اهللا، صورة الهناء والعلم والخلومثابة يعلم بهويته الحقيقية ب كما مناسبغير 

أعمال ذكر نقطع إلى  ي،وبناء عليه.  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰالتتيم بالرب القديرغرض وجوده الصفي هو بذل نفسه في خدمة  ان والبدن المادي ويعلم

ز الالماديةأعمال الحواس يقطع تعلقه بكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ و

va-vit( يتْڤ -ـڤَيسمى تَـتّْ)  ParamAtmA (ـڤـاْن َچْبـَهـ و)BhagavAn
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لـّيــتْشاي ڤ-كْْرِِٰٰٰتْـْسَن   

؛ مل المادي

 .  ال تزعج-تّْيـشالَـتْڤي؛  ليس-نَـ؛  العليم-ڤيتْ-كْْرِِٰٰٰتْْسَن؛ قيق ذاته متكاسل عن تح-َمنْداْن 

 .

محصور بالمجاالت  عمل هؤالء الجهلة ان كما. ذاتهاحد  بغاية الدينية المراسميعتبر و

ال تستحق العناية التحقيق الروحي خرافة معتبرين ، عيينات المالحقلينشغلون دوماً في . ة واإليثارية والقوميةاالجتماعي

ال ينبغي لمن تتجلى لهم انوار وربما عمل هؤالء في سبيل مبا

الحياة الروحية اثارة

  لكن تيمت الثمينمكن للجهلة تقد يال

 في أعمال ذكر شغلهلسعيا رب من الجاهل، . هم مرادهفهمل منه  لطفا أشدالرب القدير

 . لإلنسانملحةالضرورة  التي تشكل الكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

ِشـتَسـاْـايـاْسيـَسنّْـ  

 ا

 بذكره ذكراً بالغاً إلى حد القيام بواجباته بإنضباط إنسانيأمر إذ هذا النصفي  چۤيـتاـڤَـْد َچغرض ْبَهـوضح ي

متناهية في النفس ال قوام بهقد يزيد مثل هذا ا. عسكري

لذلك، . ته لمشيئضوعالنفس ا تقوى ال. الدقة

 سبيل فيل ورخيص  كْْرِِٰٰٰالرب القدير صدرأ

بالت كما الرب تنفيذ أمر الرب دون بأْرجوَن تمثل واجب . ملكيتعين عليه القيام بوظيفته المشرعة 

MaiYa SavaRi<a aTMaceTaSaa ) 

 المفردات
 بالع-كَـْرَمسو-نَٰٰچو؛  يرتهن-َسجَّـنِْتى؛  مخدوع بالتوحد المادي-اَسّمُودْٰٰهاه؛ جبالت ب-نَٰٰچو؛  للطبيعة المادية-ْپـَركْْرِِِٰٰٰتـه

؛ فقراء العلم-ڤيَده-َأكْْرِِٰٰٰتْْسَن؛  أولئك-تاْن

 التعريب

رغم دنيوية هذه ال يقلقله،  ان  الحكيمعلى. هيتعلق ب فالمادية جبالتالب العمل المادي مضلالًإلى  اهلالجنصرف ي

القائم بها نتيجة قصور علم عمالاال

 التفسير
يطلق على  و،المادي هو هبة الطبيعة الماديةالجهاز البدني . تغمرهم التعيينات المادية، وة الكثيفةالمادوعي ب أنفسهم باطالالجهلة  يوحد

يعتبر  كما عينية ذاته ولباسه البدنيالجاهل توهم ي. النفس الروحيةمفتقر إلى فهم أي كسول ) mandan(ْن نْـَدـ َممادة بالشبعشديد الت

 مكان مقدس، أسهر، ومسقط هأهلنسباء البدن ا

سحر هذه التب ادي
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يكَْرماٰني ْرڤاٰنـَمى َس  

iNaraXaqiNaRMaRMaae >aUTva YauDYaSv ivGaTaJvr" )) 30 )) 

تْـڤامُو ْبهۤوـْرَميـْر نيـراشيـن  

  ْجـڤَـَره-ـتَ يـَچاْسـڤَ ڤيـوْدْهيـ

 -نْيراشْيه؛  بالوعي-ِشـتَساتْـ؛  علم تام بالذات-َأْدْهياتْـَم؛  ترك تام-ياْسياـنَّْس؛  أعمال-كَْرماٰني؛  كل أصناف-يَسْرڤاٰن؛  إلّي-َميِّ

 .  دون خمول-ْجـڤَـَره-ـتََچڤي؛ قتال -يوْدْهياْسـڤَ؛  على هذه الحال-تْـڤاْبهۤو؛  دون ملكية-نيْرَمَمه؛ دون رغبة بنفع

 التعريب

كل شعور بالملكية من ، متحررا رغبة في الربحما  دون، واشغل عقلك بيكل عملك هبني  ، يا أْرجوَنلك،لذ

.  قاتل،الخمولو

 التفسير
كل  الرب القدير 

في الوقت نفسه متجرداً عن كل شعور 



 ذكرمن يكل  أو شخصيدون أدنى اعتبار ره إليه و هشخصية الالهوت العليا.  اعتباردونو حفظت

 دون سيد البأمر وجوب العمل تعني) nirAzIH( هۤيِشـتَتْـ- يسمى أْدْهـياتَْم،شْٰـنَٰ على أتم وجهكْْرِِٰٰٰ

 شخصية الالهوت العليا ان ينبغي لإلنسان الفهم المصرف ماليين الدموظفعد ي. أجر انتظار

 ان المحتمكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ فمن ذاكراً  يعمل اإلنسان وعندما. "إلّي" يكلمة  الوحيد لالتفسير هو هذا.  على االطالقحيدالو المالك وه

ا 

 ـَرْجـڤَ-ـتََچيڤ

)vigata-jvara ( تلكويمكن قضاء كل ، منزلتهاسب من العمل وفقاً لشاكلته وفيوجد لكل . الخمولو المحمومةالعقلية أي 

 )Vedas(الـِڤـَدْز  ان وكما شخصية الالهوت العليامر أ

من الفالسفة الذين ثمة كثير ـنشْٰسرمدية، كذا ذكر كْـرِٰ

يملك سان اعتيادي جد ان ْبَهعلىتعليقات اليكتبون 

قد ال يتقيد الفرد بكل تعاليم الرب .  رهن العملو،  العظيم للربالتعاليم القديمةب راسخاً إيماناً

 من هذا المبدأ، امتعاضهلفشل واليأس، وعدم بحذافيرها في بداية سيره على درب ذكر كْ

كْْرِِٰٰٰشْٰ لـالصفيسوف يرقى به إلى مقام الذكر 

ِى َمـتَـْمشْٰيـنـانوت  

و

Yae Mae MaTaiMad& iN uiTaïiNTa MaaNava" ) 

Yae TveTad>YaSaUYaNT TaïiNTa Mae MaTaMa( ) 

فوض اممن يكل لذلك، . حياة االحياء 

adhyAtma-cetas (ْس نيراشكلمة. )

 كذا،.  واحد لنفسهدون ادعاء فلسوالرات 

أ)  mayi( َميِّ

اذا وجد في نفسه مطلق اعراض عن التقيد بهذو. "شيءال يخصني " يأ) nirmama( هذا الوعي نيْرَمـَم سمىي. عي ملكية شيء يّدال

ن ويتنزه في هذه الحالة ع. ه دون تحفظطرحفحري به  ،مزعومالنسب البدني ال اعتبار الذي يخلو من ألمر الصارما

نوع منرد 

 .النجاة ما يقود إلى درب وهذا ،أعاله مر كما  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰذكرالواجبات في 
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aTYaMaNa

اْميـتْيـَدْم نيـ ِمى َمتَـْم ِإىيـ  

é[ÖavNTaae_NaSaUYaNTaae MauCYaNTae Tae_iPa k-MaRi>a" )) 31 )) 

امانَـڤاهي طْـَهنْتـشْٰيـَأنوت  

انْتُويـۤوڤَـنْتو نَـساشْـَردّْه  

هيـكَـْرَم ْبهي انِْتى ِتى پـيـتْـشْمو  

 المفردات
 - ڤَـنْتَه-شَْردّْها؛  بشر-امانَـڤاه؛  أداء منتظم-َأنوتۤيشْٰـطْـَهنْتي؛  وظيفة أزلية-نيتْياْم؛  أولئك-ِإيَدْم؛ كام َأح-َمتَْم؛  لي-ِمى؛  من-ىي

 . من رهن العمل -كَـْرَمْبهيه؛  حتى-َأپـي؛  منهم جميعاً-ِتى؛  يتحرر-يانِْتىتْـشْمو؛  دون حسد-يانْتَهَأنَْسۤو؛ بتولي

 التعريب

. يتحرر من رهن العملفإنه  حسد ما التعاليم بإيمان، دونهذه ويتبع يلتعاليموفقا ه  يقضي واجباتمن اام

 التفسير
.  وهذه حقيقة أبدية على االطالقالـِڤـديةجوهر كل الحكمة  وه ـنَٰشْٰكْـرِٰ

. الرب القديريحسد  ان  دونوضع كل إيمانه في هذا االمرينبغي لإلنسان . َٰ

و لكن ان  مما يمنع تحررهم من رهن العملبـكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ دون إيمان چۤيـتاـڤَـْد َچـ

، فسوف يتحرر من العمل بهاعنعجز لو 

عمله المخلص دون اعتبارات ا ان إال، ـنَٰشْٰـرِٰ

 .ـنَٰ
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انْتُويـاسۤويـى تْـڤْ ِاتَـْد َأْبْهـيـ  

SavRjaNaivMaU!a&STaaiNviÖ NaíaNaceTaSa" )) 32 )) 
aae NaaNaui

مي طْـَهنْتـ

ي ڤ-اَن ـ ُدْٰٰهاْمـيـْچ - َسـْرڤَ   تاْنـْزم

ـتََسهتْـِشطاْن َأـنَـشْٰي دّْهيـڤ  



 المفردات

ااهيــَسـْدرِٰشَ  

ـِشْٰـطَِتى؛  تبعاً-َسْدرِٰشَْم  -ْپَركِْرتيْم؛  رغم-َأپـي؛  المتعلم-ڤاْن-ـياَنْچ؛ طبعاْسـڤَـشْٰـياه؛  يسعى-ِس

. قادرـرْچنْي؛  كل االحياء-تانيْبهۤو؛  يمر-يانْتي؛ بعط

؟ يحقق ان  للكبتيمكن مامخلوق يت، إذ كل على شاكلته العلم يعمل رجل حتى

 السابع 

 أو النظريالعلم  بمجرد "الفتنة الخارجية" أي) mAyA(شراك ماّيـا أعظم علماء األرض التحرر من  حتى على يستحيللك، 

 جبالتتحلون المراتب العلمية العالية، إال انهم منساقين بال ين الروحانيين الممنكثير ال يوجد. الماديعن البدن مباينة النفس 

من ال

الحالي وتنمية ذكر البقاء في وضعه  به يبل حر فاًائ زتعلياً اچۤييُّـو، ليصبح  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰمبلغ ذكر غياب ي

 .)اّيممكنه من الفكاك من قبضة ي، مما رعاية فوقيةكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ تحت 

اْرتِْهىيـاْسيــنْْدرـۤيـْسايـنْْدريـا  

Sad*Xa& c 
Pa[k*-iTa& YaaiNTa >aUTaai k-irZYaiTa )) 33 )) 

TaYaaeNaR vXaMaaGaC^eta 

 -َمتَْم؛  لي-ِمى؛  أداء منتظم-َأنوتۤيشْٰـطْـَهنْتينَـ ال تفعل؛  بدافع الحسد؛ -ـتَهيانْ هذا؛ أْبـْهـياسۤو- رغم؛ ِاتَـتْ-تو؛ أولئك -ىي

 يفسد؛ -ـطاْن اعلم جيداً؛ ناشْٰ-يڤيدّْه هم؛ - مخدوع تماماً؛ تاْن-هاْندْٰيـمۤوڤ جميع ضروب العلم؛ -ـياَنْچ-ڤََسـْر؛ َأحكام

 . ـنَٰشْٰدون ذكر كْـرِٰ -أتْـِشـتَـَسه

 التعريب

، ن كل علم، مخدوعونع جردونممارسونها بإنتظام، هم يالحسد، وال من هذه التعاليم بدافع ستخفون ب ينم لكن

. ومحكوم عليهم بالجهل والرهن

 التفسير
شخصية الالهوت كذا ينتظر العقاب كل من يعصى امر ، حاكممر الالعاصي أل يعاقب وكما. توضح هنا نقيصة عدم ذكر كْـرِٰشْٰـنَٰ

، وذلك نتيجة شخصية الالهوت العليا وو َپـَرماتْـماالعظيم، ْبـَرْهـَمـْن بذاته وذات  فإنه جاهل  عالياً،شأن العاصيكان  امهم. العليا

 .الحياةكمال ببلوغ  أمل له اللذلك، . خواء قلبه
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eíTae SvSYaa" Pa[k*-TaejaRNavaNaiPa )

شْٰـطَـِتى ْسـڤَـْسـِستْـْم 

Na &-  iNaGa]h" ik

يانَـڤاْن َأپـيــْچْپـَركْْرِِِٰٰٰتـْر   

يتانْبهۤوي انْتيـْم يـْپَركِْرت  

ياتيــشْٰيـْم كَريــَرَهـه كيـْچنْ  

 المفردات
 الجبالت -ْپـَركْريِتىه؛  بله-

 -ياتيـكَريشْٰ؛  ماذا-كيْم؛  قمع-ََهه

 التعريب

ف. بع سليقته

 التفسير
الفصلفي يؤكد الرب  كما  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰذكر لالعليلصعيد اقبل اإلستقرار على   الماديةجبالت السلطانالتحرر من يستحيل على الفرد 

لذ. )١٤\٧(

الذينزعومين 

. إال انه يبقى مغلوالً نتيجة صلته السحيقة بالطبيعة المادية عالية،مؤهال بدرجة جامعية يكون اإلنسان  ربما. تخطيهاالمادية وقاصرين عن 

عبودية فكاك الفرد على الكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰيعين ذكر  ال ينبغي ألحد اعتزال وظيفته لذلك، . المشرعةوظيفته بمنشغالً كان ن  وا حتىالمادية، 

سمزعوما أو مفالمشرعة 

mAyA(ـا 

 ٣٤\٣. چ.ب

wiNd]YaSYaeiNd]YaSYaaQaeR raGaÜezaE VYaviSQaTaaE ) 
aE ùSYa PairPaiNQaNaaE )) 34 ))



تاويـتْه ْدِڤ- َچرا  

 تَ

؛  أبدا-نَـ؛  لهم-ُوها؛  للحواس-ْسيااينْْدريا

 .  عوائق-َپـريَپـنْـتْهيناو؛  له-ت؛  ال بد من الوصول-ـتْشِْهـتَْچآ؛  تحكم-ڤَـشَـْم

لحواس فريسة ل  ان يقع الفردال ينبغي تالتشعر االحياء المتجسدة ب

علىوائق ، ألنها عواغراضها

. وذكر

ة 

على 

 الميول، تلك ومن الضروري ضبط  يبقى الرجل مياال إلى الزنا رغم. األمنظرة  سوى زوجتهساء جميع النى 

 طيلة بقاء  البدن المادي ضمن االحكام والنواهيمتطلباتباع ز الحكمةيتج.  على درب تحقيق الذاتعقباتتشكل وف وإال س

رد ضمان عدم االنزالق في مهاوي الشهوة رغم توخي 

منذ زمن كامنة في قلوبنا  روح اللذة الحسية مسالك امناً، ألن وان الحذر بصدد اإللتزام بأحكام ونواهي اللذة الجنسية حتى

 المشرعةيقوم بالواجبات  اإلنسا يقوم ان فضلاال من

 ان إذخرين، ت اآل على أتم سواهلةشاكل

.  خطرخريناآلتقليد 

é[eYaaNS 

اڤَـْسـيـاو ڤْــٰش

ـتْشِْهـتَْچُوْر نَـ ڤَـشَـْم آيـ

يـَپـنْـتْهيـا َپـريـَأْسـي ِـ اونـتاو ه  

 المفردات
تَي؛  يحكم-ڤْـياڤْستْهيتاو؛  تجرد أيضاً-اوْدِڤـٰش؛  تعلق-َچرا؛  المحسوسات-ا َأْرتِْهىينْْدرياْسي

َأْسـيا؛  حتماً-ِهي؛  أولئك-او

 التعريب

 لكناسألغراض الحوب والتنافر ذاج

. تحقيق الذات درب 

 التفسير
ة لكسية المادي األحكام الـِڤـدية الترضية الحعنتلقائياً كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ يعرض ان العامل في   ن البعيد عن هذا الذكر مكلف بالحدود 

اللذة الجنسي.  بأغراض الحواسعلق يالالـِڤـدية والنواهي حكام األمن يعمل ب لكن  المادياإلرتهان علةهي دون ضابط لمادية  االملذات

 معاشرة أي امرأة سوى الزوجة وتفرض  الحكمة الـِڤـدية لكن تحظر ضمن الزواججائزةو، لألنفس الموَجهةالزمة ضرورة مثالً 

،حظر الهذاالرجل النظر إل

 اش الـِڤـدية

 تعلق، ألن ممارسة الترضية دون االحكام والنواهياإللتزام بسموحات كلياً بل ينبغي لإلنسان ال يعني الركون إلى هذه الم ذلك  لكنالبدن

بكالم آخر، ال يستطيع الف. نحرافقود إلى اإللمسموحات قد تاالحسية ضمن 

لك اكثر الس

 لذلك، يجب.  بكل الوسائل، تفادياً للزلةالمقيدةيجب تجنب التعلق حتى في اللذة الحسية  ،وبناء عليه. نا بالمادةتصالأي منذ بداية اسحيق 

 هي جل غاية كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ذكر على صعيد ستقامةاال ان  مراحل حياته، حيثال يقدم الفرد على اهمال ذكر كْـرِٰشْٰـنَٰ في أي مرحلة منان 

 .االنقطاع عن التعلق الحسي على اشكاله

 ٣٥\٣. چ.ب

vDaMaaeR ivGau<a" ParDaMaaRTSvNauiïTaaTa( )

نَٰـهچويـ ْدَهـْرمُو ڤ-اْن ْسـڤَ يـشْر  

تاتْيـطْهـ َأنوشْٰ- ْدَهـْرماتْ ْسـڤْ -َپـَر   

SvDaMaeR iNaDaNa& é[eYa" ParDaMaaeR >aYaavh" )) 35 )) 

اهيـِريـْدَهـنَـْم شْ ْدَهـْرِمى ن-ْسـڤَ   

اڤَـَههيـَهـْرمُو ْبَهـ ْد-َپـَر   

 المفردات
 -سو؛ رغي من تكاليف ال-ْدَهْرماتْ-َپـَر؛  حتى المعيب-نَٰٰهچوڤي؛  التكاليف الشخصية-ْدَهْرَمه-ْسـڤَ؛ أفضل بكثير -شْرياْن

؛ رغي تكاليف ال-ْدَهْرَمه-َپـَر؛ أفضل -شْرياه؛  خراب-نيْدَهـنَْم؛ صية التكاليف الشخ-ْدَهْرِمى-ْسـڤَ؛  على أتم وجه-َأنِوشْٰـطْهيتاتْ

 .  خطر-ڤَـَههآ-ْبَهيا

 التعريب

 انعلىولو بشكل ناقص شاكلته لواجبات المشرعة ال بن

من القيام بواجباأفضل ي شخصالهالك نتيجة القيام بالواجب الان .  وجه



 التفسير
لقيام بالوظيفة المشرعة لسواه ان من االفضل  على المشرعة الوظيفة. يقوم اإلنسان بوظيفته المشرعة في 

 لكن كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـل العليةفي الخدمة  السيد الروحي بلشخص ما تناسب شاكلته المكت المادي، الصعيد

 لقيامان بدالً ع، اودت بحياته وان  حتىشاكلتهمناسبة لفمن  روحية، مأالواجبات اجتماعية  كانت سواء

. التقيد بالتوجيه الشرعي يبقى لخير القائم به على الدواممبدأ الواالروحية عن  تتباين الواجبات قد. هتقليدسواه ب ةوظيفب

 جبلةب

 من األفضل ،

ية القلب على نحو تدريجي ية تصفعملتتم . المسالمراْهـَمنَٰ الهالك في سبيل مبادئ العنف ) kSatriya(للكْـشَٰـتْـريـيا 

كْـشَٰـتْـريـيا ) VizvAmitra( اميتَْرڤيشْـ ڤكانللمثال، . العلي العالم المادي علىدرجاتتزول .  صحيحس

)kSatriya (َرشوراَم في ،ْبراْهَمنَٰـالدور لعب فيما بعد  لكنه بالوالدة) ParazurAma (فيما بعد عمل  لكنه  بالوالدةنَٰبراْهَم

َٰـه

؛  يفعل-شَـَرتي؛  خطايا-پاَپـْم؛  واحد-أياْم؛ مجبر؛  عندئذ-َأتَْهى؛  قال أْرجـوَن-أْرجـونَه أوڤاتْـشَ

 -نيُوجيتَه؛  كما لو-إيڤَ؛  بالقوة-َبالتْ؛ -َأپـي؛  دون رغبة-َأنيتْشَْهْن؛ سان إن-پوروشَٰه

 . مشغول

ان ك لو كما رغماً عن إرادته حتى إلى اإلذناب، ن ما الذي،)VRSNi (شْنيرِِٰٰـيا سليل ڤ: أْرجوَن قال

 لكنها المادي العالم خطاياعرضة لا ليست  عليه، فإنهوبناء. حياء هي القدرة البينية هللا وصفية باالصل وحرة من كل الاأل

الذي 

النفس ليس هذا المسار الخاطئ من دفع . ييرها باالثم احياناً المنحرفة يتعلق بالطبيعة سؤاالً جوهرياً كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ أمامحه طر

ذكر تام لـكْـرِٰشْٰـنَٰ، على ا

فمنوطةحية  الروالواجباتأما . سبة

الظيفة وال بالقياماإلنسان واجب 

 لكن ةالماديجبات 

الـْبراْهـَمنَٰ المسيَّر  ،مثالً.  دون تقليد الغيرمنزلتهلاألحكام المشرعة فمن واجبه التقيد ب ، الماديةجبالت مسيَّراً بال يكون الفردعندما

وعليه. مجاز له العنف التملك جبلة بالمسيَّر) kSatriya(ـيا  بينما الـكْـشَٰـتْـريينأى بطبعه عن العنفاألصالة 

الـْبمن تقليد 

فيمكنه عندها القيام ،  على اكمل وجهرِِٰٰٰشْٰـنَٰقر على مقام ذكر كْْستوي المادية جبالتالأما حين يتخطى الفرد . وليس بين ليلة وضحاها

 وظيفةالقيام بالذي بلغ مقام ذكر كْـرِٰشْٰـنَٰ،  )kSatriya(الـكْـشَٰـتْـريـيا وسع ب.  السليمالسيد الروحيهداية بمطلق وظيفة تحت 

 يدالصع والعكالـْبراْهـَمنَٰ 

َپـان ك حين

 المشرعة ظيفةقيام بالوال بد لإلنسان من ال لكن العليما على المقام  إلستقرارهلكتسنى لهما ذ. )kSatriya(الـكْـشَٰـتْـريـيا بدور 

 . في الوقت نفسه ما دام على الصعيد المادي كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ مع ذكره االجتماعيةلشاكلته وطبقت

 ٣٦\٣. چ.ب

اوڤاتْـشَأْرجـوَن   

اْميـوكْتُو يـَأتَْهى ِكىـَن ْپـَر  

 پاَپـْم

AJauRNa ovac 
AQa ke-Na Pa[Yau¢-ae_Ya& PaaPa& criTa PaUåz" ) 

AiNaC^àiPa vaZ<aeRYa bl/aidv iNaYaaeiJaTa" )) 36 )) 

پوروشي شَـَرتتْـ 

ـڤاْرشْٰي َْهـْن َأپـ ايــنِٰتْـشيـَأن  

تَـهيـجـيُّويڤَ نيـَبـالْد إ  

 المفردات
 -ْپـَريوكْتَه؛  بالذي-ِكىـَن

يٰنـرِِٰٰشْٰـ يا سليل ڤْ–ـياـنِٰڤاْرشْٰ؛  رغم

 التعريب

نسااإل دفع ي

 ؟ جبراًم

 لتفسيرا
شوائب المادية

أْرجوَن  كان سؤال لذلك،. الطبيعة المادية بصلت ما يكون ذلك رغماً عنها حالما توغالباًة دون تردد خاطئ الالطرقبشتى تعمل 

 وتسلألحياء

 . التاليالنصفي  الرب القديريشرحه آخر، بدافع  بل  القلبفي نافذةالالعليا 



 ٣٧\٣. چ.ب

aNauvac

اوڤاتْـڤاْن َچ ْبَه-  ـشَشْرۤي  

؛  التملكجبلة -نَٰٰچو-َرَجه؛  هذا-هـإشَٰ؛  غيظ-ه؛ قال المولى المبارك-ـڤاْن أوڤاتْـشََچ ْبَه-شْرۤي

 -ْمڤايرينَٰ؛  في العالم المادي-إْيَهى؛  هذا-ِانَـْمپ-َمـها؛  نهم-َأشَنَـه-َمـها؛  وليد-َسموْدْبَهـڤَـه

 فيما بعد إلى تتحولوالتي التملك  جبلة بتصالالا َن، يا أْرجوفقط، الشهوة انها : مولى المباركال قال

.  الحسيالتلذذل موقف الخدمة إلى نزعة 

عندما تعيا من تماديها في الحقيقي ها  هذا العالم المادي تسالرب القديرخلق 

 . االستمرار والمعاودة

. "واجبنا التحري عن ْبـَرْهَم"ي أ) aس - ِڤـدانْـتَفاتحة هذا التساؤل هو 

تََچَمـْد ْبهافي شْـرۤيْبـَرْهَم تعريف جاء  أي ) janmady asya yato 'nvayad itarataْڤَ

 إذا تحولت الشهوة إلى ،لذلك.  هو ْبـَرْهـَمـْن العظيم"

نوماْن ـَهصب .  روحيةمىذكرو إلى أ الرب القديرحب 

)Hanuman( ب في ذكر كْـرِٰشْٰـنَٰ  كبير خدم

فسوف ينقلب عداءهما 

MahaXaNaae MahaPaaPMaa ivÖyeNaiMah vEir<aMa( )) 37 )) 

DaUMaeNaaiv]Ya e/Na c ) 
YaQaaeLbeNaav*Ta 

é[q>aGav 
k-aMa Wz §-aeDa Wz rJaaeGau<aSaMauÙv" ) 

شَٰ كْرُوْدهَهى إِايشَٰكاَم   

  َسموْدْبَهـڤَـه-نَٰ چو -َرجُو 

  پاْپـما- َمـهامهاشَـنُو 

ْم ـِْانَـْم إي دّْهيـڤ  ـنَٰيـريـَهى ڤاي

 المفردات
َهكْروْد؛  هذا-هـشَِٰا؛  شهوة-كاَمه 

؛  اعلم- كب-اْپـما ڤيدّْهي؛ ير االثم

 . العدو اللدود

 التعريب

المتولدة من

. في هذا العالماالثيم هي العدو هذه الشهوة .  يلتهم كل شيءغيظ

 التفسير
الحليب إلى  ، تماماً كما يتحول التملكجبلة تأثيركْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ إلى شهوة بلـ األزلي حبها يتحول، الطبيعة الماديةتدخل النفس الروحية  عندما

 يستبقيوهذا الوهم .  الغيظ إلى وهمتحول إلى غيظ ويتحولتفإنها شهوتها عندما ال تشبع و.  امتزاجه بالتمر الهندي الحامضعندلبن 

 سَِّمة الغيظ. العالم الماديرهينة  الصفية هي التي تسبب بقاء النفس و،العدو اللدود للنفس، الشهوة هي لذلك.  في الوجود المادينفسال

عوضا عن   األصالة بالطريقة المشرعة للعيش والعملجبلةإلى النفس  يجدر بالفرد رفع إذن،.  التي تأخذ صورة الغيظ وغيرهجبلة العمى

 . التعلق الروحيفيتسنى انقاذ الفرد من الغيظ ب ،جبلة العمى التملك إلى جبلة من مسار هاتردي

. الحياء هي مقومات تلك السعادة الروحية وا،سعادته الروحية الالمتناهية توسيعل شخصية الالهوت العليامن ت تجلياكثير من التفيض 

تحوي و نتيجة سوء خيارهاتخضع لسلطان الشهوةو، االحياء مقداراً ضئيالً من الخيار تملك كما

تبدأ بالسؤال عن مقامالشهوانية، وولها شباع ميإلهيالً لألحياء 

ato brahma-jijnasa(ـياسا ْچجيـ-ْبـَرْهـَمأتْهاتُو : تَْرۤو thـ

ْم ـ s ca(ـشْ تْـشَ اْسَجنمادّي : ـ  إيتََرتَـياْد ياتُو نْڤَيا

أصل الشهوة  ان  أيضاً الرب القديركامن في ال بد ،وبناء عليه. "فياض الوجود

العالشهوة وفسوف تصبح كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، لـكل شيء بذل  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ من باب 

عند توظيف الشهوة والغض. جام غضبه على اعدائه لمرضاته) RAma( راَم الرب القدير

 .إلى ود

 ٣٨\٣. چ.ب

Tae viöYaRQaadXaaeR Mal
ae Ga>aRSTaQaa TaeNaedMaav*TaMa( )) 38 ))



ْريـْهـنِمـنـاْدهۤو  

ِٰٰتَـْم  تَـتْها 

تْ

 .  مغلَّف-آڤْـرِِٰٰتَـْم؛  هذا-إيَدْم؛  بهذه الشهوة -ا

 

. االم ورحم المرآة تظهر كدخان النار وغبار التيتحجب الوعي الصفي للنفس ثالثة درجات من ال

 في النفس ظهوراً  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰيظهر ذكرما ند بعرارة الروحية نار الشإدراك مكانيةنفهم ا

 المرحلة ببداية هذه وتقارندها عند تصاعد الدخان ال .  بالنار التي يغطيها الدخانمقارنته، يمكن طفيفاً

تكاد  لتناسخها في أكثف حاالت الشهوة بحيث 

 ٣٩\٣. چ.ب

ـاٰنـْچ  

 في صورة -ِپـنَٰرۤو-كاَم؛ األبدي بالعدو -اڤايريٰن-نيتْيا؛ ْچ؛  بذلك-إِتـَن؛  وعي محض-ـيانَـْمْچ؛  مغلَّف-آڤْـرِِٰٰتَـْم

. كالنارهي حارقة التي ال تشبع أبداً و، ولشهوةبعدوه األبدي فيالوعي الصفي لإلنسان  بحَجُي ،بذا

الشهوة بطبيعتها كالنار  ان ، حيثة الحسيةشبعكن اشباع الشهوة بمطلق قدر من التانه ال يم) Manu-smRti(ي 

، يسمى هذا العالم المادي السببلهذا . عالم الماديعمل في الالشهوة الجنسية هي. التي تزداد اشتعاالً كلما ألقيت فيها حطباً

Aav*Ta& jaNaMaeT ae iNaTYavEir<aa ) 
k )) 

اِتى ڤَـيـڤْـر

شَتْـاتهاَدْرشُو َمـِلـَن يـ  

ـْرْبَهـْسَچتْهُوِبـنـاڤْـرِِٰٰتُو ايـ  

ِتـِنـَدْم آڤْـِر

 المفردات
ها؛  نـار-ڤَـْهـنيه؛  مغلَّف-آڤْـرِِٰٰياِتى؛  بالدخان-ْدهُوِمَن ؛  مثل-هاياتْ؛  أيضاً-تْـشَ؛  بالغبار-َمـِلَن؛ ة مرآ-آَدْرشَـه؛  مثل-يا

-ِتـَن؛ هكذاتَـتْه؛  جنين-ـْرْبَههَچ؛  مغلَّف-آڤْـرِِٰٰتَه؛  بالرحم-أولْـِبَن

التعريب

 ةمتفاوتدرجات  بتغطى النفس هكذاجنين،  وكما يغلِّف الرحم ال، المرآةالغبار يغطي الدخان النار، وكما يغطي كما

.  الشهوةهذهمن 

 التفسير
وليس هذا الحجاب سوى الشهوة  حجب

ما ع بين مقارنة الشهوة بالدخانعندض الشيء 

رغم وجو تظهر النار في البداية

.  العظيمتسبيح األسماء المقدسة للربها وخير  الروحيةطرقال العقل بمختلف مرآةجلي فيرمز إلى عملية ار المرآة  غبأما.  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰذكر

، والتي لحراكدرجة ال يستطيع معها اى لإجنين في الرحم ، فإنها لمقارنة حالة العجز التي تماثل عجز ال المغلَّف بالرحمالجنينأما حالة 

لحياتيةمثل هذا الحالة اوضعت في  لكنها أيضاًحياء  من األاألشجار. حياة األشجارتشابه 

الدخان الذي يحجب النار فيقارن بحياة اإلنسان، حيث قد يبعث  بينما وحوشبحياة الطيور والفتقارن  المغبرةالمرآة أما . تخلو من الوعي

يمكن ايقاد النار بالعناية الحذرة لدخان . الروحيةتتقد نار الحياة  ان يمكنلتقدم، مزيد من ا حال إحراز وفي. قليالً من ذكر كْـرِٰشْٰـنَٰ

 الحياة البشرية قهر صورةالتي تبلغ  يمكن للنفس.  الماديالوجودعلقة من فكاك لنفس للا البشرية هي فرصة الحياة صورة لذلك،. النار

 .رةقاد ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ تحت هداية تنميةن طريق ع، عدوها اللدود، الشهوة

aeNa jaiNaNa

ـَنِاِتـانَـْم يــْچآڤْـرِِٰٰتَـْم   

-aMaæPae<a k-aENTaeYa duZPaUre<aaNale/Na c )) 39 

يريـ ڤا-ا يـتْيـنُو نيـانيــ

ايـَ كاونِْتـِپـنَٰ رۤو-كاَم   

شَتْــانَـِلـَن رِِٰٰٰنـپۤودوشْٰ  

 المفردات
 العليم-ـيانينَه

 .  أيضاً-تْـشَ؛  بالنار-َأنَـِلَن؛  ال تشبع أبدا-رِِٰٰنَٰپۤوـدوشْٰ؛ ابن كونْتۤي يا – َ كاونِْتـيا؛الشهوة

 التعريب

 اصورة 

 التفسير
َمـنو ْسـْمرِِٰٰت في جاء

محور كل  



 الذين نو المجرمكذا،  في السجنالقضبان وراءن ويبقى المجرم. أي قفص الشهوة الجنسية) maithunya-AgAra (َرچاآ-يامايتْهونْـ

 . باصفاد الحياة الجنسيةون  فإنهم يقيدالرب القدير قوانينون يعص

الذي يستبقي جهل  رمز الهيالشهوة ذه ه إذن،. تمديد عمارة النفس في المادة يعني الترضية الحسيةعلى اساس تقدم الحضارة المادية ان 

تلك السعادة الظاهرية هي العدو  لكن قد تتملك الفرد بعض مشاعر السعادة عندما ينصرف إلى اللذات الحسية. العالم المادي في نفسال

 .اللدود للملتذ الحسي

 ٤٠\٣. چ.ب

ْريـَمـنـُو بودّْهي اٰنيـنْْدريـا  

wiNd]Yaai<a MaNaae buiÖrSYaaiDaïaNaMauCYaTae ) 
WTaEivRMaaehYaTYaez jaNaMaav*TYa deihNaMa( )) 40 )) 

اِتىيـطْهانَـْم اوتْـشْـشْٰيـاْدهيـَأْسـ  

 .  للمتجسم-ِدهـينَْم؛  يحجب-آڤْـرِِٰٰتْيا؛  علم-ـيانَْمْچ؛ ذه الشهوة

 والفطنةوالعقل الحواس

 حتى ، المواقعتلك كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ إلى الرب القدير يشير ،مختلف المواقع الحيويةأي الشهوة،  احتل العدو لقد

 الحواس يصبح العقل أغراض نسمع عن حالما ومعرفة ممن  هذا العدو قهررغب بيتسنى لمن ي

. الشهوانيةالفطنة إلى عاصمة للميول تتحول  فحواسأفكار جميع  مجمععموماً

 التي تقود إلى توهم عينية كاذبةما يسبب توليد األنية التؤث.  الروحية للنفسةالمباشري الجارة ه الفطنة

لذات الحواس المادية  والحواسلعقلثم إلى عينية الذات واالمادة، الذات و  التوحد هذا. سعادتها الحقيقيةوتحسبها  فتنصرف

شَِٰااتى يـمُوَهـيـْر ڤيـتاِا  

نَـْميـا ِدهـيـانَـْم آڤْـرِِٰٰتْيــْچ  

 المفردات
؛  بكل ذلك-ِاتايه؛  يسمى-اوتْـشْياِتى؛  مقعد-َأْدهـۤيشْٰـطْهانَْم؛  هذه الشهوة-َأْسـيا؛  الفطنة-بودّْهيه؛  العقل-َمـنَه؛  الحواس-اينْْدرياٰني

 ه-هـَٰشِا؛  يحير-ڤيمُوَهياتي

 التعريب

. نفس وتحيرهالليقي العلم الحقالتي تحجب  هي مواطن هذه الشهوة، 

 التفسير
لذلك. الموَجهةالنفس  بدن في 

،النشاط الحسي محور هو العقل. كامنه

والالعقل ، تستوطن الشهوة في وبالتالي.  الترضية الحسية

نفس م الشهوانية على الالفطنةر 

 النفس إلى م

 : )١٣\٨٤\١٠(ـڤَـتَْم َچفي شْـرۤيَمـْد ْبهاعلى نحو لطيف الزائف للنفس الروحية موضح 

 ْدهاتوِكى - تْري ىـِپبودّْهيـه كُونَٰ -تْـَم ايـاْسيـ

وَم إيـْجيـا  -ْـڤَ  ـَ  دهۤيـه -ْدهۤيـه كَـلَ

 ٤١\٣. چ.ب

اٰنى آداويـنْْدريـتَْسماتْ تْـڤَـْم ا  

ـْبَهىشَٰا ْبَهَرتَـرِِٰٰيـاْمـيـن  

ِهـى ِانَـْمي پاْپـمانَـْم ْپـَرَجه   

  نـاشَـنَـْم-اَن يــيـْچ ڤ-اَن يــْچ

PaaPMaaNa& Pa[Jaih ùeNa& jaNaivjaNaNaaXaNaMa( )) 41 )) 

س

ه

TaSMaatviMaiNd]Yaa<YaadaE iNaYaMYa >arTazR>a ) 

تراديـشو ْبها

ّدهيـه َسـ َى  -يـاتْ    نَـ كَـْرهيـسيـْجىليـِلبُو -تۤيـْرتْ

 كَْهـَرَهه - و  َسـ ِاڤَ چوــڤْ َأْبهيـچيـٰشَجـِنـشْٰ



 المفردات

 .  الهدام-ناشَنَْم؛ الذات الصفيةب العلم -ـياَنْچڤي؛  علم-ـياَنْچ؛  هذا-ِانَـْم؛  حتماً-ِهـي؛ ضبط ي-ي

 التعريب

بط الرمز إبدأ بكبح جماح هذه الشهوة التي هي ، )Bharata(ْبَهَرتَ  ساللة خير يا ، أْرجوَنيا ،لكلذ

 . تحقيق الذات هذاالعلم ودّمر  موأقتلالحواس، 

 التفسير
دمر دافع تحقيق الذات  والتي تاًثمإ األعداءالشهوة ألد من كبح جماح  مكنتى يت حهنا بضبط حواسه من البدايةأْرجوَن  ينصح الرب القدير

للبدن المغايرة النفس  عن نقيضه أو العلم بالمتميز ذاتعلى علم ال) jJAna (ـياَنْچ  كلمةتدل. وال سيما علم الذات

 : )٣١\٩\٢ (چۤيـتاـڤَـْد َچفي ْبَهـجاء .  العليا لاألصليالقوام على العلم المتعلق ب) vijJana( ـياَنْچيـڤ

وهذا هو عطاء . "القديرالذات وذات اهللا هو علم "

ينبغي لإلنسان تعلم ذكر  إذن،.  هو ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰذقدرات الرب من االحياء . چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ

 . ه كْـرِٰشْٰـنَٰ هذا منذ نعومة اظافره ليتسنى له ذكر

فال يمكن فساد فولته، ط منذ بداية تثقف ذاكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰشوهالشهوة سوى انعكاس مليست 

ر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ذك لكن  الصعوبةةحالته األولى بالغته إلى إلى شهالقدير وتحوله حبه للرب 

 يمكن لإلنسان إذن،. تتيميةالخدمة الونواهي أحكام ب بتدئ متأخردرجة يمكن حتى لمى لإمن الفعالية 

جته الملحة،  ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰفيالحواس يبدأ بضبط ان  تحويل هو  يةحياة اإلنسانمراتب كمال ال أرفعو، في أي سن أو ف

َپـرانى آهوْري اٰنيـْر

ـَرْم َمـنَهّيــ

ودّْه ْريـَمـنَـَسس  

 التفسير

 -پاْپـمانَـْم؛  ذرية ْبَهَرتيا شيخ–ىـْبَهرِِٰٰشَٰ-ْبَهَرتَ؛  بتنظيم-نياْمـيا؛  في البداية-آداو؛  حواس-اينْْدرياٰني؛  أنت-تْـڤَـْم؛  لذا-تَْسماتْ

ْپـَرَجه؛ رمز الخطيئة الكبير

بض خطيئة

  كلمةتدلو ،مادي

وصلتها بالنفس لنفس

 الربعندما يكشفه  فهمه وتحقيقهلكن يمكن  )mAyA (ـاه ماّي تحجب ومغمضخفيعلم 

ه. ر وما وجدت سوى لخدمته االقدي

العمل بموجبرِِٰٰٰشْٰـنَٰ على أتم وجه وكْْ

اهللا، وهذا  لحب 

 عودتصبح إلى شهوة،  يتدهور حب اهللاعندما. وة

إذا  لكن الحب بديهي عند االحياء

العمل  من طريق يصبح محبا هللان 

ور ادراك حا

 .الشهوة إلى حب اهللا

 ٤٢\٣. چ.ب

Nd]Yaai<a Para<YaahuiriNd]Yae>Ya" Par& MaNa" )

نْديـا  

نْْدريـِا اه َپيـْبْهـ 

ْ تو َپـرا ب

  بودّْهـه َپـَرتَـْس تو َسهيُّـو

 المفردات
 -تو؛  فوق العقل-َمنَـَسه؛  العقل-َمـنَه؛  فوقي-َپـَرْم؛  فوق الحواس-ـْبْهـياهينْْدرّيا؛  قيل-آهوه؛ ي فوق-َپـراني؛  حواس-اينْْدرياٰني

 .  هو-َسه؛  لكن-تو؛  فوقي-َپـَرتَـه؛  فوق الفطنة-بودِّْهـه؛ من -ياه؛  فطنة-بودّْهيه؛  فوقي-َپـرا؛ أيضاً

 التعريب

أشرف النفس  لكن العقلأشرف من الحواس، والفطنة أشرف من قل ، والعخامدةالمادة الأشرف من  ةملا العحواسال

. الفطنةحتى من 

 چوْهـيـاْم ِمى -ْچـيـانَـْم َپـَرَم 

 تَـْميـاْد 

wi 

َمـنْـڤيــَس -ڤيـْچـيـاَن 

 شَتْـأنْـَچـْم  -َرَهـْسـيـاْم تَـْد  -َسـ 

 َچـديـتَـْم َمـيـا ْچـرِِٰٰهانَٰ

MaNaSaSTau Para buiÖYaaeR buÖe" ParTaSTau Sa" )) 42 )) 



 الحواس عليه،بناء و. الل الحواسالحواس هي مخارج مختلفة لعمل ال خمنيتم تصريفها  لكن  المادي الشهوة داخل البدنتكمن. شهوة

 اتصاال نفس ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ تتصل الفيتتعط لكن بصورة عامةمن البدن أرفع 

 يعني وظائف البدني الفعل. أعالهب. شخصية الالهوت العليا بمباشرا

يبقى وف سف،  في صمتكان البدن راقدا إيقاف كل يعنيالحواس، وإيقاف الحواس 

كَـطْـَهى  فيجاء .  والعقل والحواس تلقائياًةالفطن 

 ْنَمـها نفس كَـطَْهى أوۤپـنيـشَٰـْد وصف الفيجاء .  في الميول السفليةانشغاله فرصة ع

 بصورة مباشرة نفسام ال

 .  برمتهاهو حل المشكلة

يوصى الروحاني .  مما يحل المسألة كلها،انقطاعون  ومن بفطنته نفس على الفرد التحري عن مقام اليتعين

 بالفطنة شغل الفرد عقله في ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ إذا.  عن أغراض الحواسي عموما بالنأالمبتدئ

تي تقارن عقلهسيتقوى ف، شخصية الالهوت العليالتسليم تام ب  ةمخلوع حية تفقد فعاليتها كالالتي اتحّيبال تلق

 تتقوى ان دون هائج الالعقل كل فرصة بسقوطها بداعي تبقىأيضاً، والحو ملكة الفطنة والعقل نفس هيكانت ال وان حتى لكن األنياب

 .هذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ في بصحبة

 ِاڤَـْم بودّْهـه َپـَرْم بودّْْهـڤا

 الفرد اإلستواء على يستطيعتنمية ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ تدريجيا ب لكن  فجأةالمشرعةظيفة  المطلوب ترك العمل والوس

 ةالنظر.  هذا الفصله هي خالصةهذ.  نحو هويته الصفيةة الراسخة المتجهالفطنةواسطة بعقل  الحواس المادية والتأثير عن العليالصعيد 

تساعد الفرد على  ان  يمكن ال،المزعومةة چيالـيُّوأوضاع الجلوس بممارسة الحواس ضبط الرامية إلى  المصطنعة المجاهداتالفلسفية و

 . الفوقية تهذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ بفطن يجب تدربه في بل  اإلطالقعلىفي الحياة الروحية التقدم 

. قي أو ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ فووعيحضور  ب المخارجل هذه

 مر كما النفس العليا مجندة في خدمة البدنيةالوظائف تصبح ذلك، 

 وان العقل نشط، حتى ان مال لكن ة البدنياتالنشاط

النفس المتناهية  شغلنما تعند إذن،.  عينهانفسال يوجد عزم الفطنة، وفوق الفطنة توجد العقلفوق  لكن منامه هي الحال اثناء كما نشطاً

:انشغال جميع اتباعها وهيمن البديهي ف مباشرة،بصورة  الرب القدير بفي الدقة

 بانشغال العقل إذن،.  يفوق أغراض الحواسالعقللكن وأغراض الترضية الحسية تفوق الحواس  ان )KaTha UpaniSad (َـنيشَٰـدْْپأۤو

شغال انأو   إيضاح هذا الموقف الفكريمروقد . اشياء أخرىالحواس بط ارتبيمنع ا انقطاع، دون  العظيملرب لالعليةخدمة المباشرة في 

قطالعظيم ي للرب العلية في الخدمة العقل

mahAn( مقفهملذلك، . الفطنةوالحواس والعقل من  واتوسسحم الأشرف من نفسالمما يعني ان  "جليلة"أي ) 

ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ دبثم شغل فكره 

. له باستخدام فطنتهعليه تقوية عقتعين يكما 

ائياً رغم شدة قوة الحواس ال

 اس

 ٤٣\٣. چ.ب

Wv& buÖe" Par& bud(ßa Sa&STa>YaaTMaaNaMaaTMaNaa ) 
Jaih Xa}au& Mahabahae k-aMaæPa& duraSadMa( )) 43 )) 

اتْمانَـْم آتْـَمنـايـَسـْمـْسـتَـْبْهـ  

  باهُو- َمـهاشَـتْروْم ي َجـه

  رُوَپـْم دوراَسـَدْم-كاَم 

 داتالمفر
؛  تفطن متعمد-آتْـَمنـا؛  العقل-آتْمانَـْم؛  بتثبيت-َسْمـْسـتَْبـْهيا؛  عالماً-بوْدْهـڤا؛  فوقي-َپـَرْم؛  الفطنة-بودِّْهـه؛  بذا-ِاڤَـْم

 .  ال يقهر-دوراَسـَدْم؛  في صورة الشهوة-رۤوَپـْم— كاَم؛  يا شاكي السالح-باهُو-َمـها؛  العدو-شَـتْروْم؛  يغلب-َجهي

 تعريبال

السالح، عليه المدجج با ايه ة،المادي المادية والعقل المادي والفطنة الحواس عن عليةنفسه الفرد  بمعرفة ،لكلذ

. بالشهوة عروف العدو الشره الماقهر هذ، إ الروحيةقوةال، بهكذاو. ضبط ذاته الدونية بذاته العلوية

 التفسير
شخصية الالهوت  هي الخادمة القديمة لنفسال ان بالداللة على بذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰاإللتزام ي  يوصچۤيـتاـڤَـْد َچ الفصل الثالث من ْبَهـهذا

 السيطرة على مصادر ورغبة الشهوة  بنزعاتالمادي وجود الفي نفستتأثر ال. فراغية مجردة دون اعتبار بأن االغراض تنتهي إلى العليا

ة  الماديته وفطنه وعقله حواسضبطالفرد ستطيع ي لكن الموَجهةالنفس هي ألد أعداء  والترضية الحسية الهيمنةشهوة . الطبيعة المادية

لي.  ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰبفعالية



 

 أي قضاء الواجبات چاـْرَم يُّـو ْبَهـكْتي ِڤـتفاسير هنا تنتهي إلى

. في ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰالمشرعة

 كَبعنوان چۤيـتاـڤَـْد َچ من شْـرۤيَمْد ْبَهـالثالثدانْتَ على الفصل 

 

 

 ١\٤. چ.ب

اوڤاتْـشَـڤاْن َچ ْبَه-شْـرۤي   

ـْميُّـوَچڤَـْسـڤَـِتى يـَمـْم ڤيـإ  

اْميـايـْپـرُوكْتَـڤاْن َأَهـْم َأڤْـ  

الفصل 

 الرابع

العلم العلي

ivvSvaNMaNave ]vqTa( )) 1 )) 

é[q>aGavaNauvac 
wMa& ivvSvTae YaaeGa& Pa[ae¢-vaNahMaVYaYaMa( ) 

Pa[ah MaNauir+vak-ve_b

  ْپـراَهىىڤَـسڤاْن َمنَـِڤيـڤ

تْۤيـ ْبَرڤىِڤـَمـنـوْر إكْشْٰـڤاكَ  



 المفردات
؛  علم صلة اإلنسان باهللا-ـْمَچيُّـو؛  إلى مالك الشمس-ڤيڤَـْسـڤَـِتى؛  هذا-إيَمْم؛  قال المولى المبارك-ـڤاْن أوڤاتْـشََچْبَه-شْـرۤي

 -ْپـرُوكْتَـڤاْن

؛ )ڤايڤَْسـڤَـتَ

باسم ( أبو البشر -ىَمنَـِڤ؛ )ساسم مالك الشم(ڤاْن ـ ڤيڤَـْس-ڤاْنـڤيڤَـْس؛  أزلي-َأڤْـياياْم؛  أنا-َأَهْم؛ كشف

 .  قال-َأبَرڤۤيت؛  ِإكْشْٰـڤاكوىإۤيكْشْٰـڤاكَِڤ؛  أبو البشر-َمـنوه؛  تكلم-ْپـراَهى

هذا العلم مقصود لحماية االحياء 

.  من العبودية المادية للشهوةوحمايتهمالمواطنين م حكى لهم ـَچْبَهـفهم على االخص ومن واجب رجاالت دول األرض 

 بتبليغ وقادة جميع الدول والكواكب مكلفين ،وت العليا الروحي من باب الالعلملتنمية الحياة اإلنسانية مقصودة 

 رجاالت دول العالم نشر علم بإدراجه  شعوبهمهذا العلم إلى 

صورة الحياة فادة من فرصة ذكر كْـرِٰشْٰـنَٰ حتى يتسنى للب

 . البشرية

في جاء .  المنظومة الشمسيةكواكبصل كل أوالشمس هي باسم ڤيڤَـشْـڤامعروف  ه الحقبةمالك الشمس في هذ

)Brahma-saMhitA ( َسـْمـهيتا-ْبـَرْهَممن ) ٥٢\٥(

، واكب

كْـرِٰشْٰـنَٰ من ـالك

ش 

: )MahAbhArata  (ْبهاَرتََمـهاكتاب من ) ٥٢\٥١\٣٤٨َپـْرڤَ -شانْتي ( فيچۤيـتاالـي تاريخ 

ْ

 إلى الملك-

 التعريب

إلى بدوره  أبلغه الذي ،ڤيڤَـشْـڤاْن إلى مالك الشمس هذاالقديم  الـيُّوچالقد كشفت عن علم : مولى المباركال قال

 . اكوِإكْشْٰـڤإلى نقله  َمـنو وأبو البشر، ، ـنوَم

 التفسير
. إلى مالئكة الكواكبعندما كشف عنه الرب زمن سحيق  إلى عائدال چۤيـتاـڤَـْد َچ هنا تاريخ ْبَهـنجد

سن ليتچۤيـتاڤَـْد 

شخصية الالهصلة األزلية ب

بكالم آخر، ينبغي لجميع. حب اهللافي مناهج التربية والتعليم واغناء تراثهم ب

ن طريق االستع تزام الدرب الناجح الكريم والالعلماإلنتفاع بهذا عامة شر 

( ، VivasvAn(ْن 

 :

ْم اْـَرهاٰن - چ تْـشكْشْٰٰـوْر إشَٰ َسـڤيـتا َسـكَـَل  يـاتـ شْ -

الك كل ة ملك،الشمستخضع له األولي الذي  شخصال )كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ(ڤيـنْـَد چو شخصية الالهوت العليا عبدأ:  ْبَرْهماقال المولى"

 . " ألمرهطاعة اجري في مداره وهي عين اهللا وتةوحرارة غزيروالتي تملك قوة 

الك  الشمستحكم  واكب بتزويدها بالحرارة والضوء ويح ڤاْنسائر  جعل الرب . )VivasvAn (ڤيڤَـشْ كمها حالياً الم

. چۤيـتاْد  ْـڤاْن ليس كتاب ظني لعاِلم دنيوي تافه بل  ـتاچۤيـڤَـْد َچْبَهـ لذلك،ـڤَـَچْبَهـوكشف له ه األول مريد) VivasvAn(ڤيڤَـ

 . سحيقمنزل منذ زمن كتاب علم قياسي 

 

 اِتـجاه - شَٰراجا َسَمـْس

 شْـكْرُوتْـ -َل يـاْسـيـاْچـ

 ـْم َأَهـْم ْبَهجاميچوڤيـنْـَدْم آدي 

ْ

ْرتيـْر َأِشـمۤو -سوَر  -تَ 

كا -ْهرِِٰٰتَ ـْهَرَمـتي َسْمْبْب يـايـا

پوروشَٰـْم تَ -

نستطيع تقف

َ تَـتُو  شتْـ ـوچاداو  رِِٰٰتا  ي- ـت

 او َددىڤيـڤَـْسـڤاْن َمـنَـِڤ

 َأْرتَْهْم -ْبْهرِِٰٰتى  -شَ لُوَك تْـَمـنـوشْ 

  َدداوىــكْشْٰـڤاكَـِڤسوتاّي

 

 شَ كَتْهيـتُوتْـإكْشْٰـڤاكونا 

(َمـنو  شر البي أبإلىبعلم الصلة باهللا )  ( َچيو- مستهل عصر تْْرِِٰٰتافي )  و. )VivasvAnTretA-yugaManu(ڤيڤَـشْـڤاْن   المالكعهد"

(َمـنو 

 تَـهيـا لُوكاْن َأڤَـْستْهيـْپـڤْـيـا

( ـهوْچَركوكبنا األرضي وجد ساللة أول ملوك )  Raghu( اكوڤِإكْشْٰـَرَج َمـهاأبلغه بدوره إلى ولده )  IkSvAku Manu ( الملكية

الملك  عهدذ  البشري منالمجتمع موجود في چۤيـتاـڤَـْد َچ ْبَهـعليه، وبناء. ")RAmacandra(راَمـتْـشَـنْـْدَر التي تجلى فيها الرب 

IkSvAku . ") (اكوڤِإكْشْٰـ



( َچ يواَپـَرْدڤ كان عصر هقبلو.  ألف سنة٤٣٢متد حوالي الذي ي)   kaliDvApara(عصر كَلي انقضت حتى اآلن خمسة اآلف سنة من 

yuga ( َچرِِٰٰتا يوـتْْقبله كان عصر  سنة، وألف ٨٠٠الذي امتد حوالي )TretA-yuga ( بناء و. سنة ألف ٢٠٠مليون والذي امتد حوالي

IkSvAku( اكوڤِإكْشْٰـَرَج َمـهاإلى مريده وابنه  چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـابلغ ) (َمـنو  ان عليه، نخلص إلى Manu( ، أول ملوك هذا الكوكب

  انقضى منها، وقدسنة ألف ٣٠٠ مليون و٣٠٥ حواليالحالي ) Manu(َمـنو  عهد يمتد . سنة٥٠٠٠ ومليونينحوالي منذ  ، األرضي

 مالك الشمس على مريده چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ كْـرِٰشْٰـنَٰ ألقى  ان الرب القديروحيث. حتى اآلن  ألف سنة٤٠٠مليون و ١٢٠ حوالي

Manu(َمـنو قبل والدة )  ٤٠٠ مليون و١٢٠أي قبل حوالي ) (ڤيڤَـشْـڤاْن  VivasvAnموجود  چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ ان نخلص، ة سنألف

لك  ان ي منذ حوالي مليوني سنة أي منذفي المجتمع البشر ومن ثم عاد الرب إلى كشفه . )IkSvAku( اكوڤِإكْشْٰـأو

وفقاً إلشارة صاحبه  وچۤيـتاالـما يرد في  إلىتنادا  التقديرهو هذا. ألْرجوَن منذ حوالي خمسة اآلف سنة

ووالد  أيضاً) kSatriya(ريـيا ماأ.  شْـرّي كْـرِٰشْٰـنَٰربال

. )a)sUrya-vaMza-kSatriya(ميع الـكْـشَٰـتْـريـيا ج

تُقبل .  الالهوت العلياـڤَـْد َچْبَهـقدسية ان 

عابثون الدنيويون تعليقاتهم Vedas(ْز َدـالـِڤتعاليم 

السلسلة المريدية كما هو عليه وكما تفهمه  چۤيـتاـڤَـْد هذا ينافي  لكن  كيف شاءواچۤيـتاالـالشخصية على 

ولده أبلغه إلى  بدوره َمـنو و )Manu(َمـنو ولده ى مالك تكلمه إلى  ان الرب القديروقد جاء هنا ،العلية

 .)IkSvAku (اكوِإكْشْٰـڤ

دوهيـ ڤُّـوَمـْم يـإ  

َـتا  َسـ كا

 المفردات
؛  فهموا-ڤيدوه؛  الملوك الربانيون-ـياه رِِٰٰشَٰ-راَج؛  هذا العلم--ْپـراْپـتَـْم؛ السلسلة المريدية العلية ب-َپـَرْمَپـرا؛  بذا-ِاڤَـْم

؛  اندرس-َه

 . يا معاقب العدو، أْرجـوَن -َپـَرنْتَـَپ

صالحون على هذا ملوك الوعرفه البالتوا هذا العلم الرباني انتقل، هكذا

  انقطعت وقتال، ولكن بمرور النحو

الرب درك ا. السلسلة المريدية العلية إقامة عادةإلتقتضي الحاجة 

بدا وكأنه  چۤيـتاالـمه هنا بأن مغزى حوالي

 بعد ظهور تعليقات لسلة المريدية العليةالوهذا بالذات ما دفعنا في . قد ضاع

ن التعليقات التي وضعها كبار االساتذة بعيدة كل البعد  چۤيـتاالـعلى كثيرة 

.  على حساب كالم شْـرۤي كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰجمعونهاشخصية الالمعظمهم ب الجامعيين وال يقبل

 چۤيـتاالـ فسير لكتاب إلحاح الحاجة إلى تهذا االتجاه هو اتجاه شيطاني محض، ألن و

Wv& ParMParaPa[a aJazRYaae ivdu" ) 

دع في عهدة الم

 اسچۤيـتاالـ التقريبي لتاريخ 

)VivasvAn(ڤيڤَـشْـڤاْن س  كان كْـشَٰـتْـفألنه  ه لمالك الشمكشف سبب 

kSatriy (كْـشَٰـتْـريـيا -ْمشَـڤَ - ساللة سوْرياوهي ذريتهحدرين من تالم 

شخصية أي) apauruSeya (ألنه كالم أپاوروشْيا) Vedas(الـِڤـَدْز سية تعادل قد چۤيـتا

ربما يضع ال. سه تعديل. تعديلدون كما هي )  الذي ال يم چۤيـتاالـكذا حال و

َچْبَهـقبول يجب . وهرهج

ابلغه إل الشمس الك وم، الشمس

 ٢\٤. چ.ب

  ْپـراْپـتَـْم-ِاڤَـْم َپـَرْمَپـرا 

Sa k-ale/Naeh MahTaa YaaeGaae Naí" ParNTaPa )) 2 )) 
áiMaMa& r

يـشَْٰررج

لـِنـَهى َمـه

  نَـشْٰـطَه َپـَرنْـتَـَپيُّـوچو

إيَمْم؛  نزل

نَـْسط؛  علم صلة اإلنسان باهللا-ـهَچيُّـو؛  كبير-َمَهـتا؛  في هذا العالم-إْيَهى؛  في مجرى الوقت-ـَنكاِل؛  ذاك العلم-هَسـ

 التعريب

 ،السلسلة المريدية العليةمن طريق تر 

.  قد ضاعوكأنه السلسلة وبدا هذا العلم هذه

 التفسير
حقيق الربانيين لتحقيق غايته لخير المواطنين، ال لألشرار الذين يفترسون فائدته لت للملوكمقصود  چۤيـتاالـهذا  ان نا بوضوحذكر هي

األصلي بالتعليقات المغرضة، معناه لتبس ي وحالما. اغراضهم الشخصية

هذه داللة كال، والسلسلة المريدية العلية انقطاععند ف سنة  هذه الحاجة منذ  خمسة اآلالقدير

السم وقت ال إلى نشر التفسير الصحيح وفقاً لمفهوحاضر 

توجد كثير م.  الشرعيةالسلسلة المريدية العلية مفهومعن 

ي التي طائلةاألرباح ال كْـرِٰشْٰـنَٰ رغم عليات الهو

نتيجةو. بملك اهللا دون إيمان بهون الشياطين ينعم



نسانية اذا قبلته  كبيرة لإلهو نعمة چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ.  تحقيق هذا الغرضإلىنسعى هنا فاننا ، يةالسلسلة المريدية العلإستناداً إلى مفهوم 

 .مضيعة للوقتيجعل من دراسته ، ظني فلسفي باعتباره مجرد كتا ان كما هو، إال

 ٣\٤. چ.ب

 -تِْاتَـ؛  حتماً-ِهـي؛ ض

 تفسيرال
 االول لكتابه، ألنه يستحيل على الجني فهم هذا العلم الخفي أْرج صديقه الرباختار . كي والجنيئنوعين المالمن البشر 

 تيمقات تعلي. ابة االشرارالكثير من الت يوجد. الجليل

يتوافق  تعليق، وكل العليابخالفحقيقية كْـرِٰشْٰـنَٰ 

 تعاليم عن دربالناس هو مع هذا المفهوم 

 . أْرجوَنمنالمتحدرة وبناء عليه، من االجدى لإلنسان اإلنتفاع . كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

ْـَم  َأَپـَر

اْميـجانيـكَـتَْهـْم ِاتَـْد ڤ  

يتيـاْن إتْـڤَـْم آداو  

APar& >avTaae JaN aNMa ivvSvTa" ) 

ايـِتى ْد ايـاْم َمـيـاِاڤَسـ   

ـه ْپـرُوكْتَـه پورِاتَـنَـهيُّـوَچ  

يِشـتتْـِمى َسـكْـها ي ْبَهـكْتُو ْس  

ْد اوتَّـَمـْمى ِاتَـاْم ِهـيـَرَهـْسـ  

 المفردات
 من -پورِاتَـنَه؛  تكلم-ْپـَروكْتَه؛ الـيُّوچا علم -ـهَچيُّـو؛  اليوم-َأْديا؛  إليك-ِتى؛  من قبلي-َميا؛  هذا-أياْم؛  حتماً-ِاڤَ؛  مثل-َسه

 غام-َرَهْسياْم؛  لذا-إيتي؛  أيضاً-تْـشَ؛  صديق-َسكْها؛  لي-ِمى؛  أنت-َأْسي؛ تتيم -ْبَهكْتَه؛ زمن سحيق

Sa WvaYa& MaYaa Tae_Û YaaeGa" Pa[ae¢-" PauraTaNa" ) 
>a¢-ae_iSa Mae Sa%a ceiTa rhSYa& ùeTadutaMaMa( )) 3 )) 

 . علي -أوتَّـَمْم؛ هذا

 التعريب

 العليالغموض فهم يمكنك  لذا صديقي،و تيمي ألنك ،الصلة باهللاعن هذا العلم القديم ن لك اليوم عن أعلها أنذا و

 . لهذا العلم

يكون التمليذلوَن 

من كت اآلخر بعضها كْـرِٰشْٰـنَٰ وتيمعليقات على كتاب الحكمة الكريم هذا، من كتابة 

شخصية الالهوت بصفته  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰلـ أْرجوَنسلم .  االشرار عديمة الجدوىتعليقات  

عامة ون يضللو رِِٰٰٰشْٰـنَٰالنظريات حول كون أما االشرار فيختلق. هذا العلم الجليلتتيم بخدمة 

 السلسلة المريدية العليةباتباع 

 ٤\٤. چ.ب

AJauRNa ovac 

ـشَاوڤاتْأْرجـوَن   

k-QaMaeTaiÜJaaNaqYaa& TvMaadaE Pa[ae¢-vaiNaiTa )) 4 )) 
Ma Par& J

ْم ْبَهـڤَـتُو َجن

ڤَـْسـڤَـتَـهيـَپـَرْم َجنَْم ڤ  

ْپـرُوكْتَـڤ 

 المفردات
 مالك -ڤيڤَْسـڤَـتَه؛  والدة-َجنَْم؛  متقدم-َپـَرْم؛  والدة-َجنَْم؛  لك-ْبهاڤَـتَه؛ خرأ مت-َأَپـَرْم؛  قال أْرجـوَن-أْرجـونَه أوڤاتْـشَ

 .  بذا-إيتي؛  كشف-ْپـرُوكْتَـڤاْن؛  في البداية-آداو؛ أنت -تْـڤَـْم؛  سأفهم-ڤيجانياْم؛  هذا-ِاتَـتْ؛  كيف-كَتَْهْم؛ الشمس

 التعريب



منذ لقنته هذا العلم أفهم انك  ان اذن اقدر كيف. الدة مالك الشمس متقدمةووالدتك كانت متأخرة و: أْرجوَن قال

 ؟ البداية

 التفسير
بل لمن ال تروق لهم فكرة قبول الحقيقة  لنفسه أْرجوَن ال يسأل الواقع، .؟شْٰـنَٰكالم كْْرِِٰٰٰذب يك ان معترف به، فكيف يعقل تيم  هوأْرجوَن

 من. شخصية الالهوت العليا قبول كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ بصفة فكرة من ن األشرار الذين يمتعضووهم شخصية الالهوت العليابأن كْـرِٰشْٰـنَٰ هو 

من اجل هؤالء فقط، توقف أْرجوَن عند هذه النقطة مستوضحاً متظاهراً بالجهل و النقطة،أجلهم فقط يطرح أْرجوَن السؤال حول هذه 

 شخصية الالهوت العليا هو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ان يعلم تماماًأْرجوَن كان .  في الفصل العاشرسيتضح كما كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ أو شخصية الالهوت العلياب

، )DevakI( ِدڤََـكّيتجلى على هذه األرض أيضاً بدور ابن  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ان ال شك. الحق المطلقكلمة الفصل في مفهوم والوجود اض فّي

لذلك، من اجل توضيح ذلك، طرح . هذا امر يصعب على اإلنسان فهمه؟  وأقدم األشخاصشخصية الالهوت العليايكون  ان فكيف يمكن

 ليس في هذا الحق المطلقعلماء  هو المرجع االخير وهذه حقيقة يقبل بها كْـرِٰشْٰـنَٰ. أْرجوَن سؤاله على كْـرِٰشْٰـنَٰ حتى يتكلم هو بنفسه

صفه المرجع االخير، يطرح عليه أْرجوَن سؤاله حتى يصف واذن، ب. الوقت فحسب بل منذ زمن سحيق، وال ينكرها سوى االشرار

من  لكن مفهوم الشياطين واتباعهممع طابق تته لتكْـرِٰشْٰـنَٰ نفسه بنفسه ويقطع دابر تقويالت الشياطين الذين يحاولون تشويه حقيق

 . ، تحقيقا لمصلحته الشخصية كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰعلميفهم الفرد  ان الضروري

ينظرون إلى  األشرار ألنهم دىلربما بدت هذه التوضيحات غريبة . خير الكون كله لذلك نفسه، فإنما يفعل يتكلم كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ عن عندمالذا، 

ه ويتلهفون إلى سماع المزيد يعظموبرحابة صدر و كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ  كْـرِٰشْٰـنَٰ يتقبلون كالم ان تيمإال ،نَٰ من زاوية فهمهم الشخصيكْـرِٰشْٰـ

 يْدتْـش َسـتْـشْكْـرِٰشْٰـنَٰ هو ان ون  من البشر، سماع هذا الحوار، فيعلمكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰقد يتسنى للمالحدة الذين يعتبرون . من كالمه

الزمان سلطان  المادية وجبالتالسلطان  عن المتعالي "والخلود والبقاء العلمصورة "أي ) sac-cid-Ananda-vigrahaH( ـَرَهىْچيڤ نْـَدـآنَ

تيم  محاولة من قبلسؤاله هذا كطرح أْرجوَن . شكبال  رِِٰٰٰشْٰـنَٰكل لبس بصدد حقيقة مقام كْْأْرجوَن فوق كْـرِٰشْٰـنَٰ مثل تيم . والمكان

ِِٰٰٰشْٰـنَٰ الذين يعتبرون كرلتحدي موقف المالحدة   . الماديةادياًتيعاانساناً ْْ

شَ  

ْجـوَنتَي َجنْمان  

- 

؛  اعلم-؛أنتَد

معاقب 

TaaNYah& ved Sava ParNTaPa )) 5 )) 

جبالترضة لل ع

 ٥\٤. چ.ب

é[q>aGavaNauvac 
bhUiNa Mae VYaTaqTaaiNa JaNMaaiNa Tav caJauRNa ) 

اوڤاتْــڤاْن َچ ْبَه- ۤيشْـر

Ri<a Na Tv& veTQa 

يتانۤيـاتيـِمى ڤْـي نَبهۤو  

راشـتْــڤَ 

يٰنَسـْرڤاتانى َأَهـْم ِڤـَد   

ـَرنْتَـَپَهى َپنَـ تْـڤَـْم ِڤـتّْ  

 المفردات
تْـشَ؛  لك-تَـڤَ؛  والدات-َجنماني؛  مضت-ڤْـياتۤيتاني؛  لي-ِمى؛  كثير-نيَبهۤو؛  قال المولى المبارك-ـڤاْن أوڤاتْـشََچْبَه-شْـرۤي

َهىِڤـتّْ  -تْـڤَـْم؛  ليس-نَـ؛  كل-ياٰن-ِڤـ؛  أنا-َأَهـْم؛  أولئك-تاني؛  يا أْرجـوَن-أْرجـوَن؛ أيضاً َسْرڤ؛ اعلم 

العدو -َپـَرنْتَـَپ  . يا 

 التعريب

 يا، ذلكستطيع تذكرها كلها بينما أنت ال ت اأنا.  وأناأنت ،والدات عديدة وكثيرة مررنا بها: مولى المباركال قال

 .  العدوقاهر

 التفسير



Brahma-saMhitA ( َسـْمـهيتا-ْبـَرْهَم من ) ٣٣\٥ (فيجاء  :  القديرربلتوضيحا للفيوض الشخصية التي ال تحصى ل) 

 الذي ال يطرأ عليه التغيير بل يبقى  العاصم المطلق، كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰاالصلي شخصال، )Govinda(ڤيـنْـَد چو شخصية الالهوت العليا عبدأ"

 يفهمها صور العلم والهناء والخلود، صور الرب العظيم .اهييضه الشخصي الالمتنسرمدية الفتوة رغم فباألولي القديم عينه  شخصال

 و) RAma(راَم غير منحصرة مثل ة شخصيض 

 كْـرِٰشْٰـنَٰ الرب القديرحاضرا مع كان أْرجوَن  ان النص من هذا ستفيدن. سعات متباينةب 

الرب  ان الفرق هولكن   ماليين من السنينبضعةمنذ ) Viv ڤيڤَ لمالك الشمسچۤيـتاـڤَـْد َچ ْبَهـعنكشف  عندما أيضاً

ما جرى أْرجوَن نسي . يرنسيان ال ال يدركه القدير

الرب ه يعجز عن معادلة  مرغم  السابقةوالداتهفي 

  َسـْمـهيتا-في ْبـَرْهَمالرب ال يالزم . القدير

)Brahma-saMhitA (شْيوتَ تْـأـ ب)Acyuta (ان المحال من إذن،. المادةاتصل ب وان ضيع عن ذاته حتىالعا" أي 

 . أْرجوَنمثل  حررةمن كل  الرب القدير النفس المتناهية في الدقةتعادل 

 منيعة چۤيـتاالـأوصاف ، وبالتالي .الشريربخالف ب ي لكن هتيمانه  رغم  أحياناًينسى أْرجوَن مقام الرب

نسيان النفس  ان التنويه هنايقتضي . وَن، رغم أزليتهماذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ما فعل منذ ماليي. على أدمغة األشرار

) advaita (ايتَبدنه هو آْدڤ. )sac-cid-Ananda( نْـَدـنَ آيْدشتبديل بدنهتعاليه عن  بالماضي لعليمالرب  لكن تناسخها مرده

 

يوضحه الرب في النص وهو ما س، الرب القديرام لتسليم بفوقية مق

 .التالي

رۤوَپـْم ََأْدڤايـتَـْم َأ تْشْـّيـوتـْم أناديـْم َأنَـنْتَ  -

 شَتْـيـاوڤَـنَـْم  -پوروشَٰـْم نَـڤَ  -آْديـاْم پورانَٰ 

 ْبَهكْتاو -لَـْبَهْم آتْـَم ِڤـِدٰشـو دوْرلَـْبَهْم َأدوْر

 پوروشَٰـْم تَـْم َأَهـْم ْبَهجامي -چوڤيـنْـَدْم آدي 

 . " األصفياءلتيمهسوى تتجلى ال  لكنها عادة خير علماء الحكمة الـِڤـدية

Brahma-saMhitA ( َسـْمـهيتا-ْبـَرْهَممن ) ٣٩\٥(جاء في  كما : )

 نيـاِمـَن تيـشْٰـطْـَهْن -كَال ْرتيـٰشـو مۤو -رامادي 

 ڤَـتاَرْم َأكَرُوْد ْبهوڤَـِنـٰشـو كيـنْـتوانان

 كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـه ْسـڤَـيـاْم َسَمْبهاڤَـتْ َپـَرَمه پوماْن يـُو

بفيو يتجلى الذي، شْٰـنَٰكْْرِِٰٰٰ، )

 پوروشَٰـْم تَـْم َأَهـْم ْبَهجامي -چوڤيـنَْدْم آدي 

Govinda(ڤيـنْـَد چو شخصية الالهوت العليا عبدأ"

الذي يتجلى  األصلي كْـرِٰشْٰـنَٰ شخصية الالهوت العليايبقى  لكنه  الفرعيةالتجلياتكثير من افة إلى اض) NRsiMha( َچرِِٰٰشينْــنْ

 . " أيضاًبصورته االولية

) Vaidurya( ْرياايدۤو كجوهرة ڤهو. صور ال تعد وال تحصىبيتجلى  لكنه  ال ثان له واحد ان الرب القديرفي الحكمة الـِڤـديةكما جاء 

) vedeSu dUrlabham atma-bhaktau (ْبَهـكْتاو-َمـ أتْأدۤوْرلَـْبَهْم دۤوْرلَـْبَهْم وــِدٰشِڤ: يطرأ عليها أدنى تغيير ان  دونلونهاالتي يتغير 

الزمون  أْرجوَن يامثال التيم. )Vedas(الـِڤـَدْز  وليست مفهومة بمجرد دراسة ألصفياءا هتيم يفهمها متدادات الشخصية االهذه  كلأي

للقيام على خدمته متجلين معه الرب القدير

azvAn(ـشْـڤاْن 

الرب القدأفراد القدرة البينية وبين  الفرق بين هو هذا. أْرجوَنعلى االطالق، بخالف 

كان الفرد جليالً على الصعيد المادي، اال ان هماملذلك، . بقاهر االعداء هنا تهاطب خ

 الرب القديرجاء وصف .  معادلتهم له لكن ال يعني ذلك سوى النفوس المحررةالقدير

عني انه ال يي مما "صم

نفساً مكانت  وان حتى الوجوه،

الر عاصمية فهم التيم ستطيع

 على نقيض أْرجالسنينن من 

تْـ َسـتْـشْ 

عليمقامه ف، عين بدنه الرب القدير ذات ان مالو.  الماديلبدنها مغايرة الموَجهةالنفس  بينما  يتصل به روحيما وكل "عين ذاته" أي

 األشرار اعلى يتعذر. ةالماد نفذ في وان ، حتىعن مقام قدراته دوماً

 ٦\٤. چ.ب

AJaae_iPa SaàVYaYaaTMaa >aUTaaNaaMaqìrae_iPa SaNa( ) 

تْماايايَسّن َأڤْـي جُو پـَأ   

Pa[k*-iTa& SvaMaiDaïaYa SaM>avaMYaaTMaMaaYaYaa )) 6 )) 

َسـْني ُو پـشْـڤَـريتاناْم إْبهۤو  

ايشْٰـطْهايْم ْسـڤاْم َأْدهـي ْپَركِْرت  



اياي ما-َسـْمْبـَهـڤامى آتْـَم   

 المفردات
 -َأپـي؛  شخص اهللا-إيشْـڤَـَره؛  كل المواليد-ْبهُوتاناْم؛  البدن-آتْما؛  دون فساد-َأڤْـيايا؛  كونه-َسْن؛  رغم-َأپي؛  غير مولود-َأَجه

 .  بقدرتي الباطنة-مايايا-آتَْم؛  انزل-َسْمْبَهـڤاْمي؛  قائم-َأْدهـۤيشْٰـطْهايا؛  ذاتي-ْسـڤاْم؛  في صورة علية-ْپَركِْرتيْم؛  كونه-َسْن؛ رغم

 التعريب

ي كلاالحجميع رب انني ، ورغم زول ال يالعليبدني  وان غير مولودانني  من على الرغم أتجلى ف انني ياء ف

 . العلية وليةعصر بصورتي األ

 بينما  غير المنحصرةالسابقة والداتهيذكر كل ما فعل في إال انه كسائر البش في الظاهر  يبدورغم انه :  والدتهميزة كشف الرب لقد

سيتعذر عليه اإلجابة  فالوقتارحة في نفس فعلت تذكر ما  سائر االحياء ليس بمقدور

اإلدعاءات يضلل بمثل تلك  ان  ينبغي لإلنسانما ذكرال بد له من جمع شتات فكره ليتوفوراً، 

 في نوع الموَجهةالنفس حل ت. تناسخ كسائر االحياء يوال بصورته الشخصية،ى 

K (نجد خ الشباب وال  لكنه بدا في شر بالتقدير المادي كان مسناًيأ

) Vedas( الـِڤـَدْز ملحقاتتؤكد شخصيات متفردة وبعيان  ال ان شخصية الالهوت العليا)Vedas( تؤكد الـِڤـَدْز كما

د أربع يبأ) NArAyaNa ال يتناسخ حتىايضاً انه 

-vizva (شَكُو-شْـڤَ اغناه السداسي بمزيناً

koza( .كل  رب هو. ن آخر الرب القدير

 دون عينه على الدوام الحق المطلقهو  ب القدير حإلهية اثناء يقوم بأفعال إعجازية الذياالحياء 

 في هذا العالم الرب القديرعن سبب جلوة وخلوة الع تغاير بين صورته وذاته أو بين 

 . في النص التاليوضحوهذا ما سوف ي

ايْرَمـْسـْدَهي ادا ِهـيادا ي  

هاَرتَيـالنْچ  

ايْرَمْسـوتّْيَأْبْهـ  

Yada Yada ih DaMaRSYa Gl/aiNa>aRviTa >aarTa ) 

 التفسير
ر،

 عما فعل الباحد سألنا إذا. حتى منذ ساعات قليلة

ال.  فعل ورغم ذلك فإنه غالباً ما يتأله

 ـرۤوَپْسـڤكما تعني " طبيعة"تعني ) prakRti( ْپَركِْرتي كلمة. أي صورته) prakRti(ثانية ْپَركِْرتي  ب القديرالريوضح كما . تافهةال

)svarUpa (الرب انه يتجليقول. أي الصورة الروحية 

 في صورته الباطنةبقدرته  الرب القدير لكن يتجلى  الالحقتناسخها مختلف في بدناإلنتقال إلى مجبرة على  لكنها  حالياًاألبدانمن 

هو رب . تمسه ألواث المادة ان نايه دون بيدين اثنتين يحمل القديمةصورته ب في هذا العالم المادي شْٰـنَٰبكالم آخر، يتجلى كرِِٰٰٰ. االصلية

 . م والدته مثل سائر االحياءرغ ، عينهالعليبدنه بالكون الذي يتجلى 

لديه كان .  وذلك هو إعجازه الصبا إلى الشبابومنمن الطفولة إلى الصبا نموه   رغمشبابسن ال كْـرِٰشْٰـنَٰ الرب القديرال يتخطى 

urukSetra (ملحمة كوروكْـشِٰـتَْر اثناء وقوع  األحفادمنماليين 

 فجسمه  ومستقبالوحاضرا ماضيا ،رغم انه أقدم شخص في الوجودقط شيخ يألنه ال يتعدى فيها سن الشباب  من صور كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ صورة

 رغم نته وفطبدنهدون طرؤ تغير على ا عينهالعلم والهناء والخلود  صورةلذلك، يبقى غير المولود ذاته و. وفطنته ال يتلفان وال يتحوالن

توهم غياب ن. بشروق الشمس ومغيبها، يتحرك امامنا ومن ثم يتوارى عن انظارنا وخلوته جلوتهتقارن . حضوره في العالم المادي

ونتوهم شروقها وغروبها في السماء لقصور ، ثابتة دوماً في موقعها الشمس لكن  عند شروقهافي األفقها ونتوهم انها مغيب عندالشمس 

سائر االحياء تمام جلوة وخلوة عن  وخلوته تهجلووتختلف شوائب المادة شْٰـنَٰ أزلي سعيد العلم بقدرته الباطنة، ال تمسه كْـرِٰ. حواسنا

. االختالف

بل يبدو لل يولد 

(صورة نارايانَٰ ب أمام أمه تجلىـڤَـتَْم انه َچفي شْـرۤيَمـْد ْبهاجاء . وليداظهر وان 

حسب ما جاء في قاموس العلية رحمتهسوى ية باقلية الصصورته األبتجليه وما   ڤي ،لتام

حالما تحل في بدعليم بجلواته وخلواته السابقة بخالف سائر االحياء التي تنسى كل شيء 

الرلذلك، . ضوره على هذه األرض

على ذهن المط سؤال يطرأ اآلن قد .وبدنهصفاته 

 ٧\٤. چ.ب

A>YauTQaaNaMaDaMaRSYa TadaTMaaNa& Sa*JaaMYahMa( )) 7 )) 

ْبي ْر ْبَهـڤَـت

هانَـْم َأْدَه



َأَهـْمى جاِمـرِِٰٰتَداتْمانَـْم ْس  

 المفردات

 وكل ،في الحكمة الـِڤـدية

هي هذه االصول  ان ـڤَـتَْمَچفي شْـرۤيَمـْد ْبهاالوالنواهي ألحكام ل السليم قضاء البصددعيب 

 

غل بعض ذوي النزعات فقد است ،يةالحكمة الـِڤـدجواز صارمة بصدد االحكام والنواهي ال رغم

ياً في ذات الوقت، ألن أْرجوَن كان رفيع الشأن بالمقارنة  و إلى أْرجوَنچۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـكشف الرب عن أصول 

بة إلى جميع مستويات التعليم . إلى غيره من البشر عملية ح

 الشخصية لكن يبدو جلياتهاإلبتدائية والعليا لكن توجد 

بعة رتب روحية واربعة هذا المبدأ في غاية الب

هذا  يجلوهاض ذكر كْـرِٰشْٰـنَٰ في كل مكان و انطبقات اجتماعية للبشر 

الظروف ختالف  إلوفقاًويخلو الذكر 

كْْرِِٰٰٰتاْمناشـايڤ  

Pair}aa<aaYa SaaDaUNa aaYa c duZk*-TaaMa( ) 

 -هانَْمَأْبْهّيوتّْ؛  يا سليل ْبَهَرتَ–ْبهاَرتَ ؛ هرظ ي-ْبَهـڤَـتي؛  اختالل-ـالنيههْچ؛  الدين-ْدَهْرَمْسيا؛  حتماً-ِهـي؛ حينما وحيثما -يادا يادا

 . ا أن-َأَهْم؛  اتجلى-رِِٰٰجاْميـْس؛  ذات-آتْمانَْم؛  عندئذ-تَدا؛  نقيض الدين-َأْدَهْرَمْسيا؛ يسود

 التعريب

Bharata(ْبَهَرتَ  سليل يا ،األرضنزل الى  أ ويعّم اإللحاد، يوجد انحراف في الممارسات الدينيةوحيثما نمايأ . )

 التفسير
 ان النص السابقإذ مر في بمعنى الخلق ) sRjAmi( يمكن استعمال ْسـرِِٰٰجامي ال. ذات داللة خاصة هنا) sRjAmi(ْسـرِِٰٰجامي كلمة 

يتجلى   ان الرب القديررغم.  القديمةصورتهبيتجلى   ان الرب القديرتعني) sRjAmi(لذلك، ْسـرِِٰٰجامي . قديمة ال مخلوقة صورة الرب

 تلك بملزمغير  لكنه نهار ْبَرْهمافي السابع َمـنو  ـلمن العهد الثامن ) DvApara-yuga( َچيو -اَپـَر ْدڤعصرة أو في ختام ثابتمواعيد ب

المطلق االلحاد ويضمر الدين سودتجلي متى اراد حينما يستقل بالالمواعيد ألنه م اصول الدين واردة  .الح ق 

.  اإلنسان غير متدينايجعل  جاء ـِڤـدية

s(الـِڤـَدْز كما ال تُقبل . يأتي بدينر ان  لغير وال. الرب القديرشريعة  في قلب  الرب القديرإال كما اوحاها ) Vedaالرب القدي يحق

 . ْبَرْهما

 dharmaM tu (يتَْمـْپـَرٰن-ـتْڤـَچْبَهـْدَهـْرماْم تو شاكْٰشاْد : شخصية الالهوت العليا هو أوامر "الدين"أي ) dharma(لذا، ْدَهـْرَم 

sAkSAd bhagavat-praNItam ( الرب القدير بأمر صولاألهذه  هو إقامة الحكمة الـِڤـدية غرض. چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـومذكورة في 

حث اإلنسان على التسليم التام له الحكمة الـِڤـدية ت ان كما. غير له وحده ال ميتسل الهورأس الدين  ان چۤيـتاالـفي ختام الذي يأمر 

 كْـرِٰشْٰـنَٰ الذي فيوضمن بوذا المولى  ان ـڤَـتَْمَچْبهاشْـرۤيَمـْد  جاء في. عبث األشرارنتيجة  الحقيقة ويتجلى الرب حينما تلتبس هذه

. )Vedas(ْز َدـالـِڤتذرع الماديون بسلطة  والماديةعندما سادت  تجلى

 في حددة مألغراضالفدية الحيوانية 

مولى بوذا سوى لوضع حد لتلك الهرطقات وللتشديد الح المسموحات دون الرجوع إلى الشريرة مثل تلك

(لكل أڤَـتاَر  ان نرى عليه، وبناء. الـِڤـديةعلى مبادئ الالعنف 

 التجليوما سبب . كمة الـِڤـدية

AvatAra ( وموضحة بائنة مهمةالمطلق  للحق  الشخصيةالتجلياتمن 

Vedas( الرجوع إلى الـِڤـَدْز دون " شخصيتجلي"أي ) (أڤَـتاَر بصفة  القبول بأحد الجائز من ليس. في الحكمة الـِڤـدية AvatAra( .

ين  يتجلى اينما وحيثما يشاء ويتكلم عن الدالرب القديرمرفوض، ألن قول  ال يتجلى سوى في بالد الهند فهو الرب القديراما القول بأن 

الرسالة واحدة وهي هداية البشر إلى ذكره والعمل بأصول  لكن ته الشخصيةتجليافي كل تجلي من  على قدر عقول الناس في ذلك الظرف

.  تارةةيهبط كْـرِٰشْٰـنَٰ شخصياً تارة ويرسل خدمه المخلصين أو ذاته مستتر. الدين

 المحلقين روحجميع

ساب اثنين زائد اثنين تساوي اربعة، وهي عملية حساب صحيحة بالنس

تالرب القدير المبدأ ذاته في كل كذا، لقن . رياضيات بسيطة واخرى غاية في التعقيد

تبدأ شريعة الدين العليا بقبول ار. ساطة تارة وفي غاية التعقيد تارة اخرى وفقاً للظروف

 الشخصية هيالتجلياتجل غاية رسالة . كما سيتضح الحقاً

 .فقط

 .  ٨\٤چ.ب

ناْما ساْدهۤوياتْراٰنيَپـر  

DaMaRSa&SQaaPaNaaQaaRYa SaM>avaiMa YauGae YauGae )) 8 )) 
a& ivNaaX

ـا شَـ دوشْٰي



اي َسْمـْستْهاَپـناْرتْها-ْدَهْرَم   

ىِچوي ىِچوي يَسمـْبَهـڤام  

 ا

كان متصفاً إذا  لكن  الفرد غير متديناًبدا ربما. چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ حسب تعريف َٰ

 : )Caitanya-caritAmRta( شَـريتاْمرِِٰٰتَتْـ من كتاب تْـشايتَـنْـيا) ٢٦٤-٢٦٣\٢٠ْـيا

وتسمى  في الملكوت الروحي، قائمة الشخصيات وهذه العالم المادينزيل شخصي من ملكوت اهللا في تعني ) avatAra(أڤَـتاَر كلمة 

. " في الظاهرة المادية تتجلىعندما )avatAra (أڤَـتاَر

-اللۤي  و)guNa-avatAras (ْزأڤَـتاَر-نَٰٰچو و) pu مثل)avatAras (ْز كثيرة من أڤَـتاَراصناف توجد

-َچيو  و)manvantara-avatAras (ْزأڤَـتاَر ـنْتََرـڤْز أڤَـتاَريشاڤآ-شَكْتۤي  و)lItA-avatAras (ْزأڤَـتاَر

الرب  يتجلى.  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰالرب القدير من مجميعه دوريمتجلى جميعهيو) yuga-avatAras(ْز ـتاَرڤأ

MahAb( ينجذبون تلقائياً إلى َسـنْـكـۤيْرتَـْن  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ الرب القدير تيم. ـڤَـتَْمَچْبها و)saGkIrtana ( ذيال "فدية الذكر"أي 

 .العلية برحمتهيعتقهم  بل اللئام الذي ال يقتل تْـشايتَـنْـياى المولاستهلها 

لمفردات
 - َأْرتْهايا-َسْمْستْهاَپـَن؛  للهالك-ڤيناشـايا؛ وغاد لأل-اْمدوشْـكْْرِِٰٰٰت؛  و-تْـشَ؛  قتل-ڤيناشـايا؛ التيم -ْدهُوناْمسا؛  للتحرر-اياَپـريتْراٰن

 .  عصر-ىِچيو؛  عصر-ىِچيو؛  اتجلى-َسمْبَهـڤامي؛ العادة اقامة

 التعريب

 . عصر بعد عصرهبط بنفسي ، أ الدينأصول إقامةاعادة هالك األشرار، ومن أجل ا إنقاذ األخيار وأجل من

 التفسير
كْْرِِٰٰٰشْٰـنذاكر  تعني "رباني" أي)  sAdhu( ساْدهو كلمة

( دۤوشْكْْرِِٰٰٰتاْم ة ان كلمكما. ) duSkRtAm (اعتباره ساْدهوفال بد من بصفات ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ على أكمل وجه،  sAdhu ( أو "حقير"التي تعني 

المتفرغ إلى  ان  حينفي، ، ويوصم مثله هنا بالغباء والسفالة مهما كانت درجته العلميةبذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰأبه من ال يكل تنطبق على ف "لئيم"

 إلى ابادة الملحدين شخصياً كما فعل في حالة الرب القديريحتاج  ال. دون علمكان  وان ، حتى)sAdhu (تنمية ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هو ساْدهو

الرب ورغم هذا، يتجلى .  األشرارسحقوكالء قادرين على  الرب القدير لدى. )KaMsa (ـَس كَـمْٰو) RAvaNa( راڤَـَن شريرينلا

) PrahlAda (ْپـَرْهالَدَرَج َمـهاكان . اربهمكانوا من اق وان  الذين يخشن االشرار معاملتهم حتىصاً إلرضاء تيمه االصفياء خصيالقدير

DevakI( ِدڤََـكيكما كانت . ومع ذلك حاول والده القضاء عليه بشتى الطرق ،)(ـو پـياكَـشيـهيَرنْٰابن  HiraNyakazipu (َٰأم كْْرِِٰٰٰشْٰـن، 

Vasudeva (ڤََسوِدڤَزوجها السجن مع األخير اودعها  لكن ) (ـَسكَـمْٰأخت و KaMsa (لذلك، .  لهماكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰسماعه بنبوئة والدة رد لمج

 ان يذكر هنا. )KaMsa (ـَساالمر الذي انتهى بقتل كَـمْٰ ،على االخص) DevakI (ِدڤََـكيإنقاذ من اجل   كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰالرب القديرى تجل

 .  من اجل انقاذ االخيار واهالك االشراراتالرب يتجلى في مختلف الشخصي

َمْده( الشخصية في التجليات هذه يرد تعريف

 ىرِِٰٰ َأڤَـتَىْرتي ْپـَرَپـنِْسِهـتو ياي مۤو -ْسـرِِٰٰشْٰـطي 

 ىرِِٰٰـساي إي

 اَناتيما

 

ناَم ْدَه "َأڤَـتاَر"ْرتي مۤو -شْـڤَـَر 

 

ُوِمى َسـباَر َأڤَـْستْهيـتَ َپـَرڤْـۤيـ

ْدَهـِرى َأڤَـتاَر ناَمي  َأڤَـتَرىشْـِڤيڤ

 

ruSa-avatAras (ْزأڤَـتاَر-پوروشَٰ 

) zakti-aveSa avatAras (َمنْ و

ون فيضي و الكونأرجاء في كافة اً

لذلك، . األولية) VRndavana(ـَن  ڤْـرِِٰٰنْـداڤَتساليرؤية ى لإ األصفياء المتحرقين دوماً هتيم هموم لرفع على االخص كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ القدير

 . ه األصفياءتيم إرضاء هوالغرض الرئيسي لتجلي كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ إنما 

 المولى ان ـڤَـتَْمَچفي شْـرۤيَمـْد ْبهاجاء . أيضاًكَلي  تجليه في عصر علىفي كل عصر، مما يدل يهبط ذاته  الرب انه يقول

 كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ في تجليهو  "الذكرفدية "أي ) saGkIrtana(ْرتَـْن ـكـۤيادة كْـرِٰشْٰـنَٰ بواسطة َسـنْ الذي نشر عبَرْبهوْپـَمـها تْـشايتَـنْـيا

 هو تجلي تْـشايتَـنْـيا المولى. قرية األرض من مدينة إلى مدينة ومن قرية إلى كل ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ في تعميم شاء وقد، عصر كَـلي

ْبهاَرتَ َمـها  و)UpaniSads(األوَۤۤپـنيشَٰـْداتْ  الحكمة الـِڤـدية مثل بطونفي التجلي المكتوم  بلوارد ذكرها كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ الرب القدير

)hArata



 ٩\٤. چ.ب

اْميـَج  

 يا -أْرجـوَن 

 . أْرجـوَن

ند مفارقة بدنه، يل يدخل ثانية، ال يولد عماليجلوتي وأدرك تعالي ي من  .  يا أْرجوَن،ةباقي الداري في ه

يهدر وقته في  ان ، دونيرالرب القد الحكمة الـِڤـدية و

:  الـِڤـدي يقود الفرد إلى التحرر حتماً بداللة النصمراتب التحرر كمابلغ أرفع ، فسوف ي الفلسفيتنظيرال

أنت ": و كل من يخاطبه قائال أصية الالهوت العليا  من يفهمكلو. )tat tvam asi( أسي ـْمتَـتْ تْڤَ

 المؤمن التيمبكالم آخر، يبلغ مثل هذا . العليةبته يح ، سوف" عينهالعظيم) Brahman(ْبـَرْهـَمـْن 

 : )zvetAzvatشْـِڤـتاشْـڤَـتَـَر  من )٨\٣(الكمال طبقاً لما جاء في 

ال بديل عن . " الكمالفهم لتحقيق، وال بديل عن هذا العلياتبلغ النفس أرفع حاالت التحرر من تناسخها بمجرد فهم "

مثله مثل . ن يتحرر مطلقاًص مطلقاً ألن كل من يقلكذ

 التجريبي الفيلسوف  زجاجة العمن يلعق

) 
) 

ڤْيشَ ِمى دتْـنْـَم كَـْرَم ـ

JaNMa k-MaR c Mae idVYaMaev& Yaae veita TatvTa" 
TYa¤-a deh& PauNaJaRNMa NaEiTa MaaMaeiTa Saae_JauRNa )) 9 )

  تَـتّْـڤَـتَهّيـ ِڤـتيُّـوِاڤَـْم 

اكْتْـڤا ِدَهـْم پونَـْر َجنْـَميتْ  

ُسو ْرجوَني ماْم إتي تيان  

 المفردات
؛  حقاً-تَـتّْـڤَـتَه؛  يعلم-ِڤـتيِّ؛  كل من-ياه؛  هكذا-ِاڤَـْم؛ علي -ديڤْـياْم؛  لي-ِمى؛  أيضاً-تْـشَ؛  فعل-َمكَـْر؛  والدة-َجنَْم

؛ هو-َسه؛  يحصل-إتي؛  لي-ماْم؛  يحصل-إتي؛  أبدا-نَـ؛  والدة-َجنَْم؛  ثانية-پونَه؛  هذا البدن-ِدَهْم؛  طارحاً-تْياكْتْـڤا

 التعريب

ذا العالم ع

 التفسير
 العبوديةمن فقد سبق تحرره  الرب القدير يفهم حقيقة جلوة شخصية من وكل.  السادسالنص في العلية داره الرب من مر ذكر هبوط

 ال. ليست حالة تحرر النفس من القيد المادي بأمر سهل التحقيق لكن  فور مفارقة بدنه المادي الحاضرهللا املكوت دخل، يذاوب. المادية

وحدة من جهة المؤمن ب.  منحصرةغيرت رجعا إال بعد صعوبة بالغة وبعد التحرر الـيُّوچا وأهل أتباع وحدة الوجود المطلقة حرزي

 جزئي ينطوي على مجازفة تحررسوى  وليس هذا "نور اهللا"أي ) brahmajyoti(ـَرْهـَمـْجـيُّـوتي مراده الفناء في ْب فالوجود المطلقة

يدخل دار اهللا بعد مفارقة بدنه المادي وال يخاطر بالرجعة إلى هذا العالم ، المؤمن بفردية اهللا لكن  ثانية إلى هذا العالم الماديالرجعة

 ايتَْمأْدڤ: )Brahma-saMhitA ( َسـْمـهيتا-ْبـَرْهَممن ) ٣٣\٥(في جاء . العليل الرب وأفعابدن المادي ثانية بفضل فهمه تعالي 

 ان رغم.  ال تحصى الشخصية هللا ان الفيوضأي) advaitam acyutam anAdim ananta-rUpam (رۤوَپـْم -ـتَ أنَنْأناديْمشْيوتَْم تْـأ

األساتذة إال انها صور الذات الواحدة عينها وهذا ما يقتضي فهمه بإيمان ثابت وهذا ممتنع على هية،  غير متناالعليةصور الرب 

PuruSa-bodini UpaniSad : )(ْد ـ أۤوَپـنيشَٰبُوْدهينۤي- پوروشَٰ كتابفيجاء .  التجريبيين الدنيويينوالفالسفة

 ليالنوَركْتُو - كُو ِدڤُو نيتْياِا

 في الرب القديرهذا ما يؤكده كالم و. "ال تحصىالتي  العلية ه االصفياء في صورهتيم الواحد مشغول أزلياً بتبادل المحبة مع الرب القدير"

سلطة إلىدا استنا الحقيقة هذه من يسلم بوكل چۤيـتاالـمن هذا النص قيد البحث 

 آتْما –رِِٰٰدى َأنْـتَْر ْه ڤْـياپـۤي -ْبَهـكْتَ 

مجرد اإليمان بهذه الحقيقة. الً

شخ كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هو ان الرب القدير

صحيضمن  والتحرر على الفوررز 

ara UpaniSad (أوَۤۤپـنيشَٰـْد

 يتِاوْم يْمرِِٰٰتْي تْـڤاتيديتَـْم ِاڤَ ڤ

شخصية الالهوت ال

 اياناياِتى يْدياه َپـنْتها ڤينانْـ

 حتماً ولجبلة العمى يبقى مسيراً ب، العظيمربر عن فهم الرب كْـرِٰشْٰـنَٰ بصفة ال

قد. النظر االكاديمية من وجهة چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـكتابة تعليق على  الخارج أو   يلعبسل من



تيم الساتدة الدنيويين المغترين انتظار الرحمة العلية ل يعني ذلك اهليته للتحرال لكن اً إجتماعياً بارزاًدور

 .لبإيمانذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ وعليه، ينبغي لإلنسان تنمية  .ربال

اتاهيماْم اوپاشْـر اي َمـ-َمـْن   

َـساَبَهـڤُو   

 -َبَهـڤَـه؛  قائم-اأوپاشْـريتاه؛  بي-ماْم؛  بي تماماً-َميا-تْ -اكْروْدهاه؛  خوف-ْبَهـيا؛  تعلق-َچرا؛ رر من

 .  حصل-اـتاهَچآ؛  ليعليب  -َمتْ؛  تطهر-اتاهپۤو؛  بالتقشف-تَـَپـسا؛  علم-ـياَنْچ؛ كثير

هو  الحق المطلق ان الء الماديون

 هي تتيمآخر أطوار ال. حياة التتيم سليم والعمل بأحكام ونواهي سيد روحي تحت رعاية الرب القديري، ينبغي لإلنسان اللياذ ب

.  هللالعلي  الحبأي) bhAva (بلوغ ْبهاڤَ

ْبَهمن ) ١٦-١٥\٤\١( في جاء

vqTaraGa>aYa uPaaié[Taa" ) 

ال بد ألمثاله من ا بل ر بالضرورة

 ابتغاء تحقيق الكما وعلم

 ١٠\٤. چ.ب

  كْرُوْدها-ا ي ْبَه- َچ را-ـتَ ۤيـڤ

bhvae jaNaTaPaSaa PaUTaa MaÙavMaaGaTaa" )) 10 )) 
§-aeDaa MaNMaYaa MaaMa

 تَـپ-اَن يـْچ

اـتاهَچ ْبهاڤَـْم آ-تا َمـْد پۤو  

 المفردات
َم؛ غضب

 ح-ْبهاڤَـْم

تح -ڤۤيـتَ

 التعريب

ع بتشبي اً ليعليبفهمي بفضل تحررهم من التعلق والخوف والغضب، وبلغوا حباً  كثيرون في الماضي رتطهَّ لقد

 .  بيوعيهم بي واعتصامهم

 التفسير
بمفهوم عينية النفس ولباسها البدني المتعلقين غالباً ما نجد .  على المادي الصرفللحق المطلقالوجه الشخصي فهم  تضح هنا صعوبةت

 الجهل والتعاسة مطبقالبدن زائل .  قوامه العلم والهناء والخلودمتعاليإلى حد يستحيل عليهم فهم معنى وجود جسم في المادية غارقين 

يعتبر هؤ. الحق المطلقن بددي وغالباً ما يطبِّق اإلنسان هذا المفهوم عند الكالم عن حسب المفهوم الما

ه الشخصي ولتشبعهم المفرط بالمادة، فإنهم يفزعون من المفهوم الشخصي بعد الفكاك من هبرمتها مما يدفعهم إلى نفي وجالظاهرة المادية 

شخصية أيضاً،  الحياة الروحية حياة فردية ان ونينتابهم الخوف من فكرة الرجوع إلى الوجود الشخصي ثانية عندما يعلم. عبودية المادة

 . نوع من الفناء أو الحلول في خالء مجردون فيفضل

وهذا هو ارفع كمال للوجود . تظهر على سطح البحر، حتى تنحل في مياهه ان غالباً ما نجدهم يقارنون األحياء بفقاقيع الماء التي ما

فوق وعدا ذلك، يوجد . حالة خوف خالية من العلم الكامل بالوجود الروحينوع من  انه. المادي الذي يمكن بلوغه دون فردية شخصية

م كثير من العاجزين تماماً عن فهم الوجود الروحي، كونهم مثقلين بالكثير من النظريات وتناقضات النظرات الفلسفية، مما يولد عنده

. امثالهم مصابين بحالة حياتية مرضية. ون بأنه ال يوجد سوى العدم ويقطععليةبحماقة عدم وجود علة ون  فيستنتجاستياًءاشمئزازاً أو 

، في حين ينكر بعضهم اآلخر كل علة االولىيتعلق البعض بالمادة كثيراً على حساب الحياة الروحية كلية كما يطلب بعضهم الحلول في ال

في تلجأ إلى المخدرات هذه الفرقة االخيرة . لروحيشيء بدافع اليأس ونتيجة حتمية إلستيائهم من كل انواع النظريات حول الوجود ا

:  للعالم المادي وهيالثالثةينبغي لإلنسان التخلص من حاالت التعلق . ، وتتوهم هلوساتها المؤثرة رؤى روحية احياناًالرببحثها عن 

 الثالثةوللتخلص من تلك الحاالت . ة في الحيامفهوم العدمية الذي يولده الفشلتجاهل الحياة الروحية والخوف من الفردية الروحية و

للمفهوم الماد

Bhakti-rasAmRta-sindhu (هو سينْْد- َرساْمرِِٰٰتَ-ـكْتي : )



 المرحلة فييورد الطريقة   ثم المتقدمين روحياالزمة مفعه الىتحقيق الذات في بداية بال بد من وجود رغبة عند االنسان "

 ١١\٤. چ.ب

ـِتى  َمـَم 

؛  لي-َمَم؛  أنا- ك-ياتْها؛  جميع-يى

 .  من كل الوجوه-َسْرڤَـشَـه؛ هاْرِِٰٰتْ -اَمـنـوشْٰـياه؛  يتبع-َأنوڤَـْرتَنِْتى؛  درب-ڤَـْرتَْم

ـْرِِٰٰتْها يا ابن جميع االحياء ت . ي، أجازيهمل تسليمال بنسبة  . )PRthA(ْپ

تجليه 

حقيق 

على   

آخر بصفة ابن وآخر   ش

.  أيضاًهتيم مختلف

 رغبةكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ كما يحقق . على خدمته الشخصيةون ويقومياً اأو في الدار في هذا العالم المادي  سواء ه االصفياءتيمه يالزم

 آدا

سيد، مما االمر

، السيد الروحي وعند قضاء تلك الخدمة تحت هداية تتيميةالخدمة ال المبتدئ مريد اليبدأفضل تعاليمه ، وبمحقق سيد روحي يد علىالتالية 

 هذايرقى . كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ شْـرۤي الرب القدير عن ذوقا بالسماع  ويكسب في تحقيق الذاتالثبات ويبلغ المادية اته من كل تعلقمريديتحرر ال

 ْپـِرَم سمى ي الحقيقي هللالحب. العلي للحبئي مبد الطورالأي ) bhAva ( ينضج في ْبهاڤَحيث بذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ إلى التعلقالمريد  بالذوق

)prema (أرفع الدرجات على صعيد ْپـِرَم واحراز  العليةالخدمة الودية طاع إلى نق ايوجد. ” كمال الحياةدرجات أرفع أي)prema( 

الرب  وآنذاك، يدخل دار. فلسفة الفراغالذي تولده  الفشل الناجم ومنية الروحية فردالخشية من  وماديتحرر من كل تعلق البفضل 

 ."القدير

انِْتىياتْها ماْم ْپـَرَپـْديى ي  

ڤَ ْبَهجامى َأَهـْميتاْمْس تَـتْها  

ڤَـْرتْمانوڤَـْرتَـنْ

ـشَـهَسـْرڤَ پاْرتَْهى ااهيـَمـنـوشْٰ  

 المفردات
َأَهـْم؛  جزاء-ْبَهجامي؛  حتماً-ِاڤَ؛  هكذا-تَـتْها؛  لهم-تاْن؛  تسليم-ْپـَرَپـْديانِْتى؛  لي-ماْم؛ ما

 يا ابن ْپـ-پاْرتَْهى؛ كل البشر

 التعريب

تبع طريقي من كل الجهات،

 التفسير
و) brahmajyoti(ـيُّـوتي ْبـَرْهـَمـْجره نو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ جزئيا في الرب القدير تحقيق يتم. تهآياعن كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ في مختلف نا نبحث كل

مرام ت كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ وبالتالي،.  دون سواهماألصفياء لتيمهممكن  الكاملتحقيق كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ  لكن حتى في الذرات الظاهرة المادية  فينافذال

العليعلى الصعيد  األصفياء هتيم معـنَٰ يتبادل كْـرِٰشْٰ العالمفيكذا .  رغبته بهشدةفرد منوط بكلورضى  كل فرد، ،  أيضاًالعلي 

آحبه يقد و خصي، في حين يحبه خر  سيده العظيم بصفة كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ التيم يحب قد. كل منهم رامقدر م بصفة صديق

و الرب القديربين فسها مبادلة المحبة ن المادي العالم فيتقوم .  حبهقدرب تيم كل كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ يجازي. بصفة معشوق

 شخصلعلية

 على وحدة الوجود المطلقةوافق المنادون بال ي. الفناء في نورهطريق رغبون باالنتحار الروحي من ي والذين أتباع وحدة الوجود المطلقة

ال يمكنهم تذوق سعادة  ،وبالتالي.  السرمدي السعادة بعد تحررهم في صورة الفناء فيه وخسارة فرديتهمشخصية الالهوت العلياقبول 

-ْهو و شْـَردّْ  ها تَـتَـه ساد

ك -َنْـچو تَْهى ْبَهـَجـَن   ْرياس

 يه ْسياتْتَـتُو نَـر

 ڤَـْسَأتْهاَسـ

  ْبَهـِڤـتْ كَْرَمـهىْپـرادوْرْبهاِڤ

نيڤْـرِِٰٰت -ْتَْهى 

 ْس تَـتَهيشـتْـشْٰـطْها رويتَـتُو ن

 

ْس تَتُو ْبهايكْت

 يـتشَتْـوَدنْـيه ْپـرِِٰٰماْبْهـتَـتَـ

 اْم ْپـرِِْٰٰمـنَـهيساْدَهـكاناْم أ

Yae YaQaa Maa& Pa[PaÛNTae Taa&STaQaEv >aJaaMYahMa( ) 
MaMa vTMaaRNauvTaRNTae MaNauZYaa" PaaQaR SavRXa" )) 11 )) 



رغباتهم تشبعة ل المادي ل الحقإلىون فيعود، نورانيحتى في الوجود المن غير الراسخين  بعضهمأما .  اهللاإلى العليةالخدمة الشخصية 

.  للعمل على الكواكب الماديةانيةفرصة ثون منحي لكن دخول الكواكب الروحية من وحدة الوجود المطلقةيمنع جميع دعاة .  بالعملالكامنة

ّي ـيانْچالـ أما. أي رب الفدى) yajJezvara(ـَر ڤَـشْـِچ بصفته يا المشرعةظائف الوقضاء اجر يجازيهم اهللاف، أما طلبة اجر العمل

)jJAnI ( بكالم آخر، نجاح كل .  من اهل التأمل طلبة قوى التصرف في الطبيعة المادية، فيمنحهم تلك القوىچۤيالـيُّوومن طلبة النظر

يبقى مسعى الفرد قاصراً دون لذلك، . النجاح على الدرب الواحدج معار وما الطرق الروحية سوى ،ة اهللا وحدهارحمفرد منوط ب

جاء في . ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ أرفع درجات كمال لىالوصول إ

ْميهدّْيكانْكْشَٰـ  

؛  المالئكة-اِدڤَـتاه؛  في العالم المادي-إْيَهى؛ ابينسيدّْه؛  جزاء العمل-كَـْرَمناْم؛  راغب-كانْكْشَٰـنْتَه

 من - جا-كَـْرَم؛  يصل-ْبَهـڤَـتي؛  نجاح-هيهيّدْس في جام-مانوشَٰ؛  حتماً-ِهي؛  سرعان-كْٰشيْپـَرْم

 . لألجرمل االع

ا 

. )IzvaraH paramaH kRSNaH( ه كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰهَرَمَپـ هـَرايشْـڤ. أي اهللا واحد) nityo nityAnAm(ناْم ـو نيـتْـياـتْـيُّ

أي ) nityanam(نيتْياناْم هي  المالئكةجميع . الظاهرة الماديةفمن االحياء الموالمالئكة أما كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ و - واحد الرب القدير

 : )١٠\٣\٢.  ب.ش(

 كامُو ڤا - َأكاَمـه َسـْرڤَ

ْدهۤيــه - كاَم اوداَر -كْشَٰ ُو

حال  (فارغ الرغباتكان أ  سواءذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ المتأّوج في الكمالطلب  في شخصية الالهوت العلياعبادة بذل كل جهده لينبغي لكل فرد "

 .” بالخالصم راغباً باجر عمله أم، أ)التيم

 ١٢\٤. چ.ب

ْساْم نْتَـه كَـْرَمـٰن

 م

 

i+aPa[& ih 

ـَنِچيُّـو - ْبَهـكْتي ڤْـرِِٰٰنَٰـتۤيـ

 اِجـتَ پوروشَٰـْم َپـَرْمي

k-a¿NTa" k-MaR<aa& iSaiÖ& YaJaNTa wh devTaa" ) 
 MaaNauze l/aeke- iSaiÖ>aRviTa k-MaRJaa )) 12 ))

اَهى ِدڤَـتاهْياَجـنْتَ إي  

  لُوِكىىمانوشِٰي ْپـَرْم ِهـيكْٰشـ

ا ج-كَـْرَم ي ْر ْبَهـڤَـتيهدّْيْس  

 المفردات
 يعبدون بالقر-ياَجنِْتى؛  كمال-يْم

؛  في هذا العالم-لُوِكى؛ عة البشر

 التعريب

هذ بسرعة في  ويحصلون على ثمرتهاالمالئكةعبادة ، مما يدفعهم إلى هماجر عملرغب البشر في هذا العالم بي

 . ملعاال

 التفسير
 اً يعتبرون المالئكة صور، فإنهماألساتذة الكبار ادوار ضعاف الفطنة انتحالرغم و ،هذا العالم المادي اعتقاد خاطئ حول مالئكة يوجد

جاء في الحكمة . قدراته ال تحصى لكن واحد الحق المطلق. فراد القدرة البينية للحق المطلقالمالئكة من ا.  بخالف الواقعمختلفة هللا

ني: الـِڤـدية

 بتدبيرين كل

 من كل.  ڤيشْٰـٰنو أو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰنارايانَٰ، الرب القديرمكنها معادلة  وال ي الماديةطة تملك درجات متفاوتة من السلالتي "شقوق القدرة البينية"

في . باهللاشيڤَ   المالئكة مثل ْبَرْهما وكبار حتىمكن مقارنة ي ال. أي ملحد) pASaNDI (ۤيپاشَٰـنْٰدتعادل اهللا يسمى المالئكة ن أب ؤمني

ومن العجيب رؤية االغبياء . )ziva-viriJci-nutam (نوتَـْم -شيـتْيرينْڤ -شيڤَ: تيم اهللا من شيڤَ المالئكة مثل ْبـَرْهما و الواقع،

 .  إلى اهللاأو الحيوانيةبناء على مغالطة نظرية عزو الصفات البشرية  البشر سالطينمن يعبدون كثيراً 

 ليس من أهل كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰانَٰ، ڤيشْٰـٰنو أو ناراي لكن انسان أو مالك من هذا العالم الماديعلى ) iha devatAH( ـتاهاْيَهى ِدڤََعبارة اتدل 

وحدة الوجود مؤسس مذهب ) zrIpAda zaGkarAcArya (شاْرياـكَراتْشَـنْـپاَد ـحتى شْـرۤي.  عن الخلق المادي بل عليالعالم المادي



 على "الحمقى"أي ) hRta-jJAna(ـياَن ْچ-تَْهرِِٰٰ، يثابر  ذلكرغمو.  عن هذا الخلق الماديعلي أو كْـرِٰشْٰـنَٰ نارايانَٰ ان ، كتبالمطلقة

 ذكر الفطينيطلب  .قليلي الذكاءلقصود زائل ومنفع  المالئكةنفع  ان جلباً للنفع العاجل الذي يحصلون عليه، جاهلين المالئكةعبادة 

المالئكة مادية بركات . العالم الماديهذا  هالكها يهلكون ب زعاجلنفع من اجل  المالئكةكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، وال حاجة به لعبادة 

 عزةنجد البشر مفتونين بالتعتبر جميع األكوان. وزائلة

. الزائلة األشياء تلكبحي المتمثل ةالمادي

لناس على تملق  حصل اإلنسانإذا

يؤدي إلى شْٰـنَٰ من أجل وضع بذكر كْْرِِٰٰٰيكترث الحمقى يحصلبالفعل و، زائل الزعماء المزعومين ابتغاء نفع

بمجرد الحصول  ن إلى عبادة المقتدرين مثل المالئكةنراهم ين المادي بل الوجودحٍل نهائي لكل متاعب 

مما يضطرهم إلى عبادة كل ،  الماديةلملذاتفة إلى ابذكر كْْرالمهتمين  هذا النص على ندرة يدل. عليها

 .ذي سلطة

 

رِِٰٰشْٰـطَْمـْس -شـاتوْر تْـ  

اْمياي َأكَْرتاَرْم َأڤْـىهدّْيڤ  

 

 .  ال يتبدل-َأڤْـياياْم؛  غير الفاعل-َأكَْرتاَرْم؛  اعلم-ڤيدّْهي؛  لي-ماْم 

 

راْهـَمنَٰفوق تكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ منزلة المنقطع إلى ذكر  لكن  الحق المطلقب علم الـْبراْهـَمنَٰ افتراض رغم. كل منزلة 

منزلة  ويبلغ للـْبراْهـَمنَٰ الـْبراْهـَممعظم فتهبشاكل

ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ يتضمن شخصية الالهوتالعلم ب

في الغارق ، مع ذلك.  الشالتجلياتالعلم بكل 

 .اةذكر كْـرِٰشْٰـنَٰ يبلغ تعالي كْـرِٰشْٰـنَٰ عن كل ال
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عبادالمالئكة و. ائل

ورغم هذا، . الكونيالبحر  مياهفقاقيع في  مجرد مهعباد ومالئكة وما تحتويه من 

سعياً لسماء واألرضنجد الناس تعبد سالطين ا. ها من الملذاتاتلحقم ووالعائلة رات  وراء عقاازة ال

يعكف الذلك، . ما بعبادة زعيم سياسي فإنه يعد ذلك نفع عظيم حكومة وزاري في منصب على 

ال . ون على مثل تلك المنافع

منجذبي ،الترضية الحسيةشدون 

غالبية االحياء منصر ان ِِٰٰٰشْٰـنَٰ إذ

١٣\٤. چ.ب

اياْم َميـڤَـْرنْٰ

caTauvR<Ya| MaYaa Sa*í& Gau<ak-MaRiv>aaGaXa" ) 
 ))

ـشَـهَچْبهاي ڤ- كَـْرَم - نَٰچو  

ماْمي ا كَْرتاَرم َأپـيتَْس  

المفردات
 تبعاً -ـشّهَچڤيْبَهـ؛  عمل-كَـْرَم؛ جبلة -نَٰٰچو؛  خلق-سْْرِِِٰٰشْٰـطَْم؛  من قبلي-َميا؛ بعر المجتمع األمراتب -ياْمڤَـْرنْٰ-شـاتوهتْـ

؛ رغم-َأپـي؛ ب اال-كَْرتاَرم؛  ذاك-تَْسيا؛ ةمرتبلل

 التعريب

انني  اعلم ،خالق هذا النظامانني  ورغم. فعالها المادية وأجبالتالبناء على  المجتمع البشري طبقات خلقتلقد 

 . ال أتغير بل ثابت لست بالفاعل

 التفسير
 ابتداء  االجتماعية األربعةطبقات هو خالق العليه، وبناء. الخالق، إذ هو ينبوع الفيض وكل شيء يقوم به ويرجع إليههو  الرب القدير

، التملكجبلةأي الطبقة الملكية في مسار ) kSatriyas (ْزكْـشَٰـتْـريـيا األصالة، وطبقة جبلةأو المفكرين في مسار  الـْبراْهَمـنَٰةطبقة ب

أي اهل الصناعة في مسار ) zUdras(ْز ْدَرـۤو شأخيراً طبقة و،العمىو التملك جبلتيأي التجار في مسار ) vaizyas(ْز ڤايشْٰـياوطبقة 

 التي يؤلف الموَجهةالنفوس من  ليس ألنه ألي من هذه الطبقات االجتماعية رغم انه خالقها، كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ رب القديرال ينتميال . جبلة العمى

من أجل ترقية   المجتمع إلى الطبقات اعالهـنَٰشْٰقسم كْـرِٰ لكن نسان مثله مثل مجتمع الحيوانجتمع اإلم.  البشري جزء منهاالمجتمع

في الفصل  وترد سماتها أكتسبها التي جبلةما، فتقرره العمل أما ميل اإلنسان إلى . ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰية وتنمية يوانمنزلة الحال من نساناإل

 . الثامن عشر من هذا الكتاب

بما فيها منزلة الـْب

 العلم المحدود خطى من يتأما. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰالعظيم لرب العلم بنور اون ال يتعدـنَٰـة 

رِِٰٰٰشْٰـ ذكر كْْأي)  (ـڤَنَٰـڤايشْٰمنزلة  شْـرۤي كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، فإنه يصل عليا . نVaiSNavaَٰ ال

الخ) (راَم   أيكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـ لخصية (ڤَـراَهى  و)  VarAha( َچنْـرِِٰٰشينْـ و)  NRsimha RAma

ناس الحيطبقات االجتماعية والقومية واج



 ١٤\٤. چ.ب

يْمـَپـنْتيلي نَـ ماْم كَْرماٰن  

wiTa Maa& Yaae_i>aJaaNaaiTa k-MaRi>aNaR Sa bDYaTae )) 14 )) 

  ْسـْپـرِِٰٰهاى ْپـَهـِل-نَـ ِمى كَـْرَم 

يجاناتمي تيإ  

 -ْسـْپـرِِٰٰها؛  في العمل الجزائي-ىْپـَهِل-كَـْرَم؛  لي-نَـ؛ ر يتأث-ليْمـَپـنْتي؛ مل

 .  يرتهن-َبْدْهياِتى؛  هو-َسـه؛  أبدا-نَـ؛ ء هذا العملكَـر؛  يعلم-َأْبهيجاناتي؛  من-ياه؛  لي-ماْم؛  بذا-إيتي؛ طموح

 صادر على المالسيطرةالمادي نتيجة ميلها إلى عملها ترتهن سائر االحياء ب بينما لنأيه عما يخلق

وهي اعمال  الحسية،  ترضيتهاأعمالب تنشغل االحياء. انفسهم بلشر وخير عمل عماله تبعةرب العمل ال يتحمل . المادية

 الرب.  الجنان بعد الموت.الرب القديرال يمليها عليها 

بالسعادة الدونية التي المالك قط إ وال ينجذب بذاته،كامل 

النبات ال  ان  رغمي. قد يطلبها عماله

i(ْسـْمرِِٰٰتي الـِڤـدية جاء في . ينمو دون مطر

شر 

 الت

عند اهللا  و

ى يد .  عملها وكل من يلم تماماً بتعقيدات كَـْرَم . الطبيعة الماديةيوفر الرب التس

ا 

 . في ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰراسخةحررة م هو نفس ،الحق المطلقعالم ب

 ١ب

هيموموكْٰشـوْبهي َأپـْر يْرڤاپۤو  

Na Maa& k-MaaRi<a il -MaRf-le/ SPa*ha ) /MPaiNTa Na Mae k

ي ْبهيُّـواْم 

اِتىيَبْدْهـ  َسـ ْر نَـيكَـْرَم ْبه  

 المفردات
ِمى؛  وال-

 بجزا-َْمْبهيه

 كل ع-كَْرماٰني؛  لي-ماْم؛ أبدا -نا

 التعريب

 .  العملبجزاءأيضاً  هذه الحقيقة عني ال يرتهن  يفقهمن. اجر عملأطلب انا عمل وال ني  َيُعلُّال

 التفسير
الرب يخلق .  رغم انه خالقهالماديالعالم هذا أعمال  فوق ، الرب القديرقانونالالملك فوق  ان تنص الماديعالم كما توجد قوانين في ال

يرتهن بعمل الخلق  ان  دونالقدير

يتحملها العمال  

 إلى سعادةتعمل االحياء في هذا العالم ابتغاء تطوير الترضية الحسية، وتطمح 

 يرغب ال.  إلى خدمتهونمالئكة السماء منقطع. لى السعادة السماوية المزعومة

 األرض، علىالنبات هطول األمطار ليس سبب للمثال،. اجره المادي وعملعن ال الرب القديرنأى 

Vedic smRt( : 

 ڤاساوِاماتَْرْم  -نيميتَّ 

 كَـْرَمـٰنـي - ْسرِِْٰٰجـياناْم ْسرَچ

 تاْبهۤو -ۤي كاَرٰن -ْپـَرْدهاَن 

شْ -رِِْٰٰجيا ـْس  ـكْتَـياهياتُو ڤاي 

 والبالمالئكة مثل اهل الكون المادي كثيرة االجناس. "ها المباشرلمادي بينما الطبيعة المادية سببللخلق اعلة االولى  هو الالرب القدير"

جبال أحكاموضع والتسهيالت المناسبة يقتصر دور اهللا على مجازاة عملها ب بينما ما عملتشر وخير  لةات وجميعها خاضعوالحيوان

اسية  ان )VedAnta-sUtra(سـۤوتَْر -ِڤـدانْتَمن ) ٣٤\١\٢(جاء في . ليس مسئوالً عن عملها السابق والحاضرلكنه  الجميع س

هيالت فقط علمسئولة عندون انحياز وكل نفس 

كل آخر،  )karma ( يتأثر ب "العملقانون "أي ذكر بخبير الهو  لعمل فوق قانون  ان الرب القديرن يعلم مبكالم.  عملهتبعةال يعود

اهللا يطلب جزاء عمله شأنه شأن سائر االحياء فمن  ان  ذلك متوهماً من يجهلأما.  على اإلطالقعملخاضعاً لقانون اليعود وال كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، 

 ان ال في حينيرتهن بعمله ان المحتم

٥\٤. چ.

اتْـڤا كْْرِِٰٰٰتَـْم كَـْرَميـْچِاڤَـْم    

Wv& jaTva k*-Ta& k-MaR PaUvŒriPa MauMau+aui>a" ) 
ku-å k-MaŒv TaSMaatv& PaUvŒ" PaUvRTar& k*-TaMa( )) 15 )) 



ڤَ تَْسماتْ تْـڤَـْميكورو كَْرما  

ْرڤَـتََرْم كْْرِِٰٰٰتَـْمه پۤويْرڤاپۤو  

 -موموكْٰشـوْبهيـه؛ لفعل؛ موقناً-ڤاـياتْـْچ؛  لذا-ِاڤَـْم

 في -تََرْم- افعل-كورو؛ تحرروا

 -تَـْمكْْرِِٰٰٰ؛ الماضي

 اقتداء ك بهذا الوعي اإللهيواجبقم ب ،كفي الماضكل النفوس المحررة  عملت

 . باالوائل

إلى 

ذكر بر 

 لم. ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰفهم العمل قبل ً إلى ترك   أو المبتدئين في ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰالحمقىينزع ما  غالبا .ة لآلخرين ونفعهم

ى . ترك وظيفته القتالية رغبة أْرجوَن بالربستحسن ي  نفراد ترك أعمال ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ واالأما. عملال يةتعلم كيفال يحتاج 

الرب جميع تالمذة  ان يذكر هناو.  الفن منذ بضعة ماليين من السنينهذاب ن الر

ضوا الواجبات التي كلفها بهم كْـرِٰشْٰـنَٰالقدير  . كْـرِٰشْٰـنَٰ امثال مالك الشمس كانوا من النفوس المحررة

تْي  

 -امُوهيتاه؛  بهذا الصدد-َأتَْر؛  أيضاً-ـي ب-َأكَـْرَم؛  ماذا-كيْم؛  عمل-كَـْرَم؛  ماذا-كيْم

؛  ستتحرر-ىكْشْٰـياِسمُو؛  عالماً-ـياتْـڤاْچ ْپـَر؛ عمل -كَـْرَم؛  إليك-ِتى؛  ذاك-تَتْ؛ مضلل

 . حظ من سوء ال-َأشـوْبهاتْ

 

 . خطيئة كل

أما لماذا ال ينبغي االستقالل بمثل . )١٥(لنص  به الرب في ا.  الصادقين األولينالتيمعلى خطى ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ يجب قضاء 

Tatae k-MaR Pa[v+YaaiMa Ya ae+YaSae_éu>aaTa( )) 16 )) 

 المفردات
 با-َأپـي؛  من قبل المراجع السابقة-ْرڤايـهپۤو؛ عمل -كَـْرَم؛  فعلوا-كْْرِِٰٰٰتَـْم 

ْرڤَپۤو؛  االولين-ْرڤايـهپۤو؛  أنت-تْـڤَـْم؛  لذا-تَْسماتْ؛  حتماً-ِاڤَ؛  تكليف الواجب-كَـْرَم؛ 

 . كما فعلوا

 التعريب

لذل. وبه تحررتم وفهمي بهذا ال

 التفسير
االخذ لمشوبين تماماً مكن لي. ثنين مفيد لالذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ منها، وصفي نوعان واحد ممتلئ قلبه بالماديات المشوبة وقلب الثاني اإلنسان

األصفياء فينبغي لهم االستمرا أما. تتيميةالخدمة الوسيلة للتصفية التدريجية من طريق العمل بأحكام ونواهي ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ 

قدولوضع كْـرِٰشْٰـنَٰ 

الفرد سوى إل

مثل ه كما فعل األوائل ذكرمتسلحاً بأْرجوَن بالعمل يوصي كْـرِٰشْٰـنَٰ هنا  . كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰعمل لحسابال فأقل أهمية من تباهياً كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰبذكر 

. العاملين السابقين الذين داوموا على ذكرهأفعال وعليم بكل أفعاله السابقة  الرب القدير. مركما ) VivazvAn(مالك الشمس ڤيڤَـشْـڤاْن 

اخذ ع الذي ،الشمسمالك  كْـرِٰشْٰـنَٰ عملمدح يلذلك، 

 سابقاً، وق

 ١٦\٤. چ.ب

ik&- k-MaR ik-Mak-MaeRiTa k-vYaae_PYa}a MaaeihTaa" ) 

يْم َأكَْرِمـتيْم كَـْرَم كيك  

JjaTva Ma

اتاهي پـى َأتَْر مُوهيُّـوكَـڤَـ  

ياميتَـتْ ِتى كَـْرَم ْپـَرِڤكْشْٰٰـ  

 شـوْبهاىاِسيكْشْٰـاتْـڤا مُويـْچاْج 

 المفردات
َأپ؛  الفطين-كَـڤَـياه؛  بذا-إيتي؛ طالة

؛ الذي-ياتْ؛  سأكشف-ِڤكْشْٰٰـيامي

 التعريب

وف تتحرر منسفهمه  العمل وبوه  لك اآلن ماسأبين. الالعمل يحتار في تقرير ما هو العمل وما هو الفطين حتى

 التفسير
هذا ما نصح

 . هذا العمل فلسوف يأتي شرحه في النص التالي



كشف الرب . في مستهل هذا الفصل مر  كماالمريدية العليةالسلسلة لسير على خطى أقطاب  اـنَٰشْٰينبغي لطالب العمل في ذكر كْـرِٰ

 اكو بدوره إلى ولده ِإكْشْٰـڤَمـنوأبلغه و إلى ولده َمـنو نقله مالك الشمسثم عن نهج ذكره في البداية  لمالك الشمسكْـرِٰشْٰـنَٰ 

)IkSvAku( للسلسلة االقطاب السابقين خطى نبغي السير على ي عليه، وبناء. منذ ذلك الزمن السحيقبالتواتر   هذا المنهج متبعاً زالوما

. شخصياً هذكرنهج  أْرجوَن لقين السبب، شاء الرب تلهذا.  فطنةرجال الرفعذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ حتى على أيلتبس أمر سوف  وإال ،المريدية

 . جوَنأْرعلى خطى شكل يلنفشخصياً،  الرب القديرأْرجوَن تلقى تعاليم  ان مالو

جاء في . هسوادون  رب القديرسبل الديقيل باستحالة التيقن من 

dharmam tu zakSAd من شْـر)١٩\٣\٦(

praNItam( .ْبَرْهما و: الـِڤـديةمكني ال 

شوَك  و) BhISma(ـَم يشْْٰبه و) PrahlAda (َْهالَدKumAras(ْز كوماَرالـَمـنو و  وناَرَد و شيڤَ

 ه أحد على التيقن من ماهية الدين أو تحقيق ذاتىJanaka(نََك ـَج ياَمـراَج و  وْسـواميۤۤچو ِدڤََ

 القادرهو  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ  في ذكرنجز المالعمل. الالعمل و يوضح الرب برحمتهعليه، وبناء. التخمينواسطة ب

الماديوحده على تخليص النفس من أغالل الوجود 

 

اْميَهـڤْـشَ بُوّدتْـشْ ـَأكَـْرَمـنَٰ  

هيـتَچـَهنا َچ  

 . ما هو الالعمل وظورالمح

تحليل نبغي للفرد ي.  من فردال مناص لل

 جبالتال بمقتضى عمل وردته والعملال

جمل بالتالي، فمن واجبها العمل في ذكره ومو. كل من بلغ هذا العلم، يع بكالم آخر،. المادية

مالزمة ي نبغي. أي عمل محظور) vikarma (يكْْرَمڤنتيجة  هي  وكل. هذه النتيجة إلى نتهي يچۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ

 وإال سيلتبس هذا  من الرب شخصياًمهتعلما يعادل   المنقطعين إلى ذكره وتعلم سره مالرب القدير تيم

 .على ارفع البشر فطنةحتى االمر 

 

  امره على السائر

الهو شريعة  الواقع، الدين في.  القاصرةتجارب العلمية البواسطةن 

-avat (تَْمۤيـْپـَرٰن-ـتْڤـَچْبَهـْدَهـْرَمـْم تو شاكْٰشاْد : ـَوتَـْمَچْـها bhag ّيـَمْد ب

الحكمة مرجعيات  كباراإلنسان السير على خطى يجب على . التشريع من طريق التخمينحد  أل

ْپـر  و) Kapila(كَـپيَل  واألربعة ) 

يقو ال. ) Bali( َبـلي َرَجَمـها و) 

 العملهية إلى أْرجوَن ماالعلية 

. 

١٧\٤. چ.ب

اْميَهـڤْـبُودّْي  ِهـى َأپــُوكَـْرَمـٰن  

k-MaR<aae ùiPa baeÖVYa& baeÖVYa& c ivk-MaR<a" ) 
Ak-MaR<aê baeÖVYa& G -MaR<aae GaiTa" )) 17 )) ahNaa k

ـهكَـْرَم نَٰيشَ ڤتْـاْم يَهـڤْـبُوّد  

 ُوكَـْرَمـٰن

 فرداتالم
 -هڤيكَـْرَمـنَٰ؛  أيضاً-تْـشَ؛  يتعين فهمه-َهـڤْـياْمبُودّْ؛  يتعين فهمه-َهـڤْـياْمبُودّْ؛  أيضاً-َأپـي؛  حتماً-ِهـي؛  العمل-كَـْرَمنَه

 -ـتيهَچ؛  للعمل-هنَٰكَـْرَمـ؛  شديد الصعوبة-ـَهناَچ؛  يتعين فهمه-َهـڤْـياْمبُودّْ؛  أيضاً-تْـشَ؛  للبطالة-هَأكَـْرَمنَٰ؛ العمل المحظور

 . مدخل

 التعريب

ما هو العمل  ،العمل هو مايعلم على الوجه الصحيح ان ان ينبغي لإلنسلذلك، .  العمل عسيرة الفهمتعقيدات

 التفسير
العبودي بشأن التحرر من كان جدياًاذا  عمل المحظوروال العملل والعمبين ال   الماديةةالفرقفهم 

عملالفهم ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ وينبغي للفرد التعلم عن صلته باهللا ابتغاء فهم .  المنحرف ألنه امر شائك

النفس هي الخادمة االزلية هللا ان لم تماماً

تخالف هذا الذكر ومعقباته

وهذا يعاب هذا كلهاست بغيةنهم 

١٨\٤. چ.ب

k-MaR<Yak-MaR Ya" PaXYaedk-MaRi<a c k-MaR Ya" ) 
Sa buiÖMaaNMaNauZYaezu Sa Yau¢-" k*-Tòk-MaRk*-Ta( )) 18 )) 



ْدّيـــشْــىكَـْرَمـٰن  

  كْْرِِٰٰٰتْ-كَـْرَم ه كْْرِِّٰٰٰيـوكْتََسـ 

 ا

في  ، رغم انشغالهالعلي المقام في هو. ن البشر في الالعمل يرى الالعمل في العمل وعمالًمن

اعم االأنواعبكل ، الظاهر

الفطين بين هو  ،وبالتاليجذاكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ال يذوق 

أتباع وحدة  ركيت. اجرتعني العمل دون ) akarm األعمشكال أكلبكان منشغال  وان البشر حتى

والذي  األزلي ه انه خادمف المؤمن بفردية اهللا الموقن عقيصبح اجره  انخوفاً من العمل الوجود المطلقة

ُيعرف و. ساب كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰعمله لح بخدمته بفضل هقيام ينعم بس بل ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰال يخاف من العمل في

صاحبه من كل ردات  نحصِّ، ية األزلية تجاه كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰات الترضالعاملين على هذا الدرب بتجردهم عن رغب

 .العملمقومات 

 -اڤَـْرجيتاه؛  تصميم-َسنْكَلْـَپ؛ بة بالترضية الحسيةكا؛ مساعي 

؛  عليم-دٰٰيتَْمَپـنْٰ؛ اعلن العلم الكامل-ـياَنْچ؛ يخلو من

 .  من يعلم-ابوْدهاه

عامال بصفته الحكماء عرفه وي. الحسيباع حين يخلو كل مكامل العلم،  على يستدل

 الكاملالعلم عمله على محرقة  جزاءاحرق

 قديتعين الفهم أنه وبناء عليه، . اهشكال على أة الحسيةه، ونظير تيم  سوىكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ تيم ال يعي حقيقة عمل

تنمية العلم بالخدمية . وَمن بلغ كمال العلم هذا، هو العالم حقاً. الرب القدير خدميته االزلية إلى بمقاميقينه التام  عمله بفضل جزاءأحرق 

 .لفرد احراق كل رهن عمله بها حالما تتقد التي يستطيع ابالنارتقارن   اهللاإلىاألزلية 

jaNaa 

اه َپي أكَـْرَم 

اهيشَ كَـْرَم تْـي ـَأكَـْرَمـٰن  

ـٰشـوّيــماْن َمـنـوشْٰيَسـ بودّْه  

 -تْْسـَن 

لمفردات
؛  جزائي-كَـْرَم؛  أيضاً-تْـشَ؛  في البطالة-َأكَـْرَمـٰنـي؛  يرقب-تَْپـشْـّي؛  من-ياه؛  بطالة-َأكَـْرَم؛  في العمل-كَـْرَمـٰنـي

-كْْرِِٰٰٰتْْسَن كَـْرَم؛ العليالمقام  على -يوكْتَه؛  هو-َسه؛  في مجتمع البشر-وــۤيـٰشَمنوشْٰ؛  فطين- ماْن-بودّْهي؛  هو-َسه؛  من-ياه

 .  رغم انشغاله في كل عمل-كْْرِِٰٰٰتْ

 التعريب

 بيالفطين هو 

 . ل

 التفسير
. العمل رهنبديهيا من هو عامل متحرر   بلكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ بفضل عمله لحساب لالعم زاء

a( َأكَـْرَم كلمة. ال لحساب كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

بخال، تحقيق الذاتبة على درب 

 محض في مجرى عليةعادة 

خدميال شعور. ية الحسية

 ١٩\٤. چ.ب

YaSYa SaveR SaMaarM>aa" k-aMaSaªLPaviJaRTaa" ) 

اَْهـاها َسيْساي  

iGandGDak-MaaR<a& TaMaahu" Pai<@Ta& buDaa" )) 19 ))
 َسماَرْمبىْرِڤ

اتاهيْرج َسنْ-كاَم  ڤَـ-كَلْـَپ   

ـْم كَْرمانَٰ-ـْدَهى ْچ َد-ي ـنْچانايـْچ  

اتَـْم بوْدهاهيدٰٰتَـْم آهوه َپـنْٰ  

 المفردات
 مستند الى الرغ-َم -اَسماَرْمْبهاه؛ كل أصناف-ىَسْرِڤ؛  من-ياْسيا

-ْمكَْرمانَٰ؛  احترق-  -هوهآ؛  له-تَْم؛  من عملهـْدَهىْچَد؛  بالنار-ـنيْچَأ؛ 

 التعريب

رغبة اإلش منسعى يقوم به 

 . 

 التفسير
الترضيميول يخلو مثله من 



 ٢٠\٤. چ.ب

ـْمَچَسنْـاكْتْـڤا كَيتْ  

َسـهي تْ كَرُوتيـتْـشنْيڤَ كينا

 

كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ  الغارق في ذكر يعمل. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰلحساب بدأ الفرد بالعمل  يوحالما ، فقطنَٰ

تْمااـين   

َرَههيتْ  

ْمـ  

 التعريب

جته من اجل سد حاعمله ب قوم ويبالملكيةكل شعور ،  تماماًينمضبوطفطنة  يعمل بعقل ولبيبمثل هذا ال

 التفسير
لفطنةفعلشر أو خير ما جزاء كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ال ينتظر ذاكر  دوره هو البذل فيه ألنه  وان كما يعلم انه من قدرة اهللا  بل يبقى مح

 لخلوه من الرغبة الرب، دوماً مع مشيئة وافق كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ متذاكر. بفعل جهد مجمل البدنتحدث  بل ستقلةحركة اليد غير م. ليس سوى اداته

k r

) 
Xaa 1 )) 

 ْپـَهال-ـْرَم 

TYa¤-a k-MaRf-l/aSa(r)& iNaTYaTa*áae iNaraé[Ya" ) 
k-MaR<Yai>aPa[v*taae_iPa NaEv ik-iÄT - aeiTa Sa" )) 20 )) 

اهيراشَْريرِِْٰٰپـتُو ن تْْ-ا يتْين  

ي پـْپـَرڤْـرِِٰٰتّـُوي َأْبهـۤيكَـْرَمـٰن  

 

المفردات
 -كَـْرَمـٰنـي؛  دون ملجئ-ياهنيراشَْر؛  مقتنع-تْْرِِْٰٰپـتَه؛  دوماً-نيتْيا؛  تعلق بالجزاء-ـْمَچآَسنْـ-ْپـَهَل-كَـْرَم؛  كونه تخلى-تْياكْتْـڤا

 .  هو-َسه؛  يفعل-كَرُوتي؛  أي شيء-يتْـتْـشكينْ؛  حتماً-ِاڤَ؛  ال يفعل-نَـ؛ رغم -َأپـي؛  مشغول تماماً-َأْبهيْپـَرڤْـرِِٰٰتَه؛ في عمل

 التعريب

 . عمال االنواعرغم انشغاله بكافة أعمل للجزاء  يال بجزاء عمله بل يبقى قانعا مستقال، فإنه الفردعندما ال يتعلق 

 التفسير
 في ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـهذه الحرية من رهن العمل ممكنة

بتدبير تعلق حتى  دون كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰيفوض كامل امره إلى و إلى جزاء العملمما يقطع انجذابه  شخصية الالهوت العليا لصفيبدافع حبه ال

لك يقوم بواجبه على قدر طاقته تاركاً سوى ذ بل ، غير متلهف على تحصيل ما يتطلب مشقة وال يسعى الى حماية ما بحوزتهمعاشه

هذه . إذ يحيا وكأنه ال يعمل، هذا الفرد غير المتعلق، محرر على الدوام من رهن العمل خيره وشره على حد سواء مثل. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـل

 لـالحقيقية كما تقدم الميزة  وتلك. ، يرهن عاملهكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ كل عمل يخلو من ذكر لذلك،. دون رهنأي العمل ) akarma(عالمة أكَـْرَم 

vikarma .)(يكَـْرَم ڤ

 ٢١\٤. چ.ب

تَّيشـتْـ -اتَ يْر ـۤيـراشْ

iNaraXaqYaRTaictaaTMaa TYa¢-SavRPairGa]h" 
rqr& ke-vl&/ k-MaR ku-vRàaPanaeiTa ik-iLbzMa( )) 2

ـيْچ َپـر- َسـْرڤَ -اكْتَ 

ـڤَـلَْم كَـْرَمِكَرْم ۤيـشَـر    

يشَٰلْـبيكي ْپـنُوتاكوْرڤَـْن ن

 المفردات
؛  حس تملكي-ـَرَههْچَپـري؛  كل-َسْرڤَ؛  متخلياً-تْياكْتَ؛  عقل وفطنة- آتْما-ـيتْتْـشِّ؛  محكوم-ياتْ؛  دون رغبة بجزاء-نْيراشۤيه

 .  جزاء شر العمل-ْمـكيلْـبيشَٰ؛  يكتسب-آْپـنوتي؛  أبدا-نَـ؛  يفعل-كورڤَـْن؛  عمل-كَـْرَم؛  فقط-ڤَـلَْمـِك؛  حفظ البدن-شرۤيَرْم

عن  متخلياً

 . يرتهن باإلثم ال هكذا بالعمل. فقط

كم العقل وا



للعمل في الخدمة الودية بالحفاظ على لياقته  نفسه كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ يصون ذاكر. من اآللةجزء يتحرك دوماً مثل ة وبالترضية الحسية الشخصي

. من امره شيئاً الذي ال يملك الحيوانمثله مثل . رهن عمله فإنه منيع على ،السبب لهذا. يانةالصة اآللة إلى  تحتاج قطعمثلما  هللالعلية

 وال مطلق استقاللية فعليةذاكر كْـرِٰشْٰـنَٰ  يملك الكذا، .  ذلكوال تعترض الحيوانات على، يملكهاالحيوانات التي القاسي  مالكاليقتل 

جمع ل مشروعةال يحتاج إلى التوسل بوسائل غير .  تحقيق الذاتقطاعه إلىادي على نحو باطل، نتيجة ان مشيء ي المتالك أهيتسع وقت

 .رهن العمل الذنوب المادية لحريته من هذهمثل تدنسه  اللذلك، . كفايته أجل  منالمال

 ٢٢\٤. چ.ب

NÜaTaqTaae iv " )

طُوـ َسنْـتوشْٰ- الْبَهى -اْدرِٰتْـشْـها ي  

تَْسـَرهـَميتُو ڤيْدڤَـنْْدڤات  

شَتْـهاو دّْيهاڤْ َأْسدّْيَسَمـه ْس  

اِتىيَبْدْهينَـ ني كْْرِِٰٰٰتْـڤاپـ  

 المفردات
َسنْـتِوشْٰ؛ بكسب -الْبَهى؛  من تلقاء ذاته-هاـياْدرِٰتْشْ

Yad*C^al/a>aSaNTauíae Ü MaTSar 
SaMa" iSaÖaviSaÖaE c k*-TvaiPa Na iNabDYaTae )) 22 )) 

؛  حر من الحسد-َسَرهـڤيَمتْ؛  اجتاز-َأتيتَـه؛  ازدواجية-ْدڤَـنْْدڤَ؛  قنوع-ـطه

 .  يتأثر-نيَبْدْهياِتى؛  أبدا-نَـ؛  رغم-ـي أيضاً-تْـشَ؛  فشل-هاوَأْسيدّْ؛  نجاح-هاوْسيدّْ؛  ثابت-َسَمه

 ،والفشلي النجاح  يرضى بكسمنان 

 . عملهرغم مطلقا  يرتهن ال

 يقدر عليه، شريفيقوم بعمل  بل  وال يقترضتجديس ييقن بل معاشه كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ جهدا حتى لكسب ذاكربذل  يال

 ولكنه تحول دون خدمته في ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ان ة أحدم فإنه وعليه،. أمانةكل بويقنع بما يحصله بجهده 

ة العالم ، على مطلق عمل ـنَٰشْٰكْـرِٰجل خدمة ا نيقدم م  صورةب العالم المادي ازدواجيةاننا نتلمس . الماديدون اضط

. شْٰـنَٰ

 ٢٣\٤. چ.ب

ايا موكْتَـْسيـْسـَچ َسنْـ-ـتَ َچ  

ِشـتََسـهڤَـْساانيـْچ  

GaTaSa(r)SYa Mau¢- aaviSQaTaceTaSa" ) 

َأپ؛  يفعل-كْْرِِٰٰٰتْـڤا؛ 

 التعريب

فال يحسد قط، ومن ال يتغير ية واالزدواج ويتخطى، ء نفسهتلقامن ب يأتي 

 التفسير
ال. صيبهع بمطلق كسب ي

 لخدميسمح الكما .  المعاشستقل

راب بازدواجي

كْْرِِٰٰٰرضى كسب  ألنه ال يتردد بعمل مطلق شيء لاالزدواجيةهذه  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ يتخطى ذاكر.  أو السعادة والشقاءوالبرودةالحرارة 

 .العليالعلم كمال الفرد بلغ العالمات عندما يهذه  تظهر. كل من النجاح والفشليتساوى عنده  وعليه،

SYa jaN
YajaYaacrTa" k-MaR SaMaGa]& Pa[ivl/IYaTae )) 23 )) 

تْـ -تَ يتْه

شَـَرتَـه كَـْرَمتْـايا يـْچاي   

اِتىيليـَرْم ْپـَرڤْچَسَمـ  

 المفردات
 -ـياياْچيا؛  حكمته-ِشتََسـهتْـ؛  علَي المقام-َأڤَـْستْهيتَ-ـياَنْچ؛  للمتحرر-موكْتَْسيا؛  الطبعجبالتتعلق ب غير الم-ـْسياَچَسنْـ-ـتََچ

 .  يتوحد كلياً-ْپـَرڤيلياِتى؛  بالكلية-ـَرْمْچَسَمـ؛ عمل -كَـْرَم؛  يفعل-َرتَـهـشَتْـآ؛ )كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ(ـيا ْچلحساب يا

 التعريب



 . مطلقالتحد ب ي،العليفي العلم كلياً  والثابت المادية جبالتبالق دون تعل عملالذي ي نا

 التفسير
مقامه علة تحرره هي فهمه .  الماديةجبالت السارجا من حرره ازدواجية مما يكليتحرر من كلياً،  رِِٰٰٰشْٰـنَٰحالما يتشّبع الفرد بذكر كْْ

 ،من أجل كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰيفعله أي عمل يقوم به، إنما ، وبالتالي. ن ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰععقله  ، ال ينحرفلكنتيجة لذو. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـب المتصل األصلي

وجزاء كل هذا العمل . كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ، العظيم ڤيشْٰـٰنوشخصالفدي كل أعماله بمثابة ،وبناء عليه.  هو ڤيشْٰـٰنو األوليالذي

ي ان ُيبذل في المطلق حتماً دون

اْميـڤْـيْبَرْهما  

 بالذات -اْبَرْهَمٰن؛  في نار القربان-ـناوْچَأ؛  روحي-ْهَمَهـڤ؛ العلي -ْبَرْهَم؛  مساهمة-َأْرَپـنَْم؛  روحي الجوهر-ْبَرْهَم

 

والمادة المبذولة في . أي الترضية الحسية) mAyA(ماّيـا   د ماديصبح وجوي لكنه  النوراذه

ي المادي الى ْبـَرْهـَمـْن .  تستعيد صفتها الروحيةالحق المطلق شبع العقل تعند . )Brahman(ذكر كْـرِٰشْٰـنَٰ هو 

هذا الوعي الروحي هو فدية الى بذكر كْـرِٰشْٰـنَٰ تشبعاً تاماً، يقال 

جة أو الكسب القطعي. المطلق . يتوحد في المط

ـ كْْرِِٰٰٰشْنهج ذكرا هو هذ

b]øaPaR<a& b]ø ]ø<aa huTaMa( ) 
b]øEv TaeNa GaNT aNaa )) 24 )) 

رضى  غايتها ات

 .رتهن الفرد به

 ٢٤\٤. چ.ب

hivb]RøaGanaE b

ْريـْم ْبـَرْهـَم َهـڤَرْهماْرَپـنَْٰب  

aVYa& b]øk-MaRSaMaaiD

ا هوتَـْمـناو ْبَرْهَمٰنْچْبَرْهما  

ـنْتََچڤَ ِتـَن 

ناي َسماْده- كَـْرَم -ْبَرْهَم   

 المفردات
ْبَر؛ زبدة -يه

 في -كَـْرَم؛  روحي-ْبَرْهَم؛  يتعين وصوله-ـنْتَـڤْـياْمَچ؛  من قبله-ِتـَن؛  حتماً-ِاڤَ؛  الملكوت الروحي-ْبَرْهَم؛  قدم-هوتَْم؛ الروحية

.  بالتشبع التام-َسماْدهينا؛ أعمال

 التعريب

 مطلق جازهاان ان إذ ، الروحيةعمالاألببفضل إسهامه الكامل حتماً  الروحي الملكوت كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ يبلغ ذكرمن بلغ 

 . عينهمن الجوهر الروحي المبذول فيها و

 التفسير
 في النصوص كلهافها  وصوف يرد ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ متنوعة، وسأعمال.  إلى الهدف الروحيقطعياًقود ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ي هنا كيف يوضح

مع ذلك وفي الجو المادي، تعمل  ان  بالشوائب الماديةالمكبلة الموَجهةالنفس على حتم يت.  يوضح هنا مبدأ ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰلكن،. التالية

 اإلفراط بتناولن جراء  مالهضميعاني سوء عالج من  للمثال،.  ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰها هيخروج هذه البيئة ووسيلة الخروج منيقتضي عليها 

 بذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ كما هو عة مادياً المشّبالموَجهةالنفس  شفاء يمكن. الحليب شتقاتخثارة اللبن التي ال تعدو سوى مهو  ، الحليبشتقاتم

 أعمال ع الجو روحياًً بإزدياد انجازيزداد تشّب. )كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ(رضاء ڤيشْٰـٰنو فدية الذكر المقصودة إل النهج هذايسمى . چۤيـتاالـن في مبّي

 روح محض، ونور بدنه واهللا. يتعني روح) Brahman( ْبـَرْهـَمـْن كلمة.  ڤيشْٰـٰنو وحدهي لحساب، أذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰالعالم المادي في 

brahmajyoti . )(ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتي  هوالعلي 

بـ النورعند حجب 

وسيلة تحويل الوع

قائم في بأكمله  الوجود

وكل ما يبذل في . أي تصفيته من المادة) samAdhi( َسماْدهيانه بلغ 

لق في حالة الوعي الروحي تلك، كل من القائم على الفدية والقائم بها والفدية ذاتها والنتي

 .َن



 ٢٥\٤. چ.ب

اْميـڤَـْميدا  

 

أي ) bhava-izvara-vAdi (اديڤ-إيشْـڤَـَر-َبْهـٰڤ ويطلق عليهم ةالـِڤـدي للشعائروفقاً  يات بمختلف الفدمنهمالتقرب بالمالئكة 

 فرديتهمون فتديفإنهم زائلة، صورا المالئكة ون الذين يعتبر أتباع وحدة الوجود المطلقة وأما "ن بتعدد االربابوالمؤمن"

ي طلبة جزاء قتدارى القول، يhman(بالفناء في ْبـَرْهـَمـْن 

. كليالروح الفي امل الفناء  الملذاتابتغاء همقتنياتمالعمل 

 كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ذاكر فتديي لكن )Bهو ) Brahman(ْبـَرْهـَمـْن 

 چۤيالـيُّوهو لذلك، . نَٰإ شيء كل نظير أْرجوَن

ورغممن الدرجة األولى، 

ايـيانـيشَْٰن ڤۤيـداْدشْـْب  

a

é[ae}aadqNaqiNd 
XaBdadqiNvzYaaNaNY Ta )) 26 )) 

ْچاي ىاَپـِرِاڤ 

dEvMaevaPare Yaj& YaaeiGaNa" PaYauRPaaSaTae ) 
b]øaGanavP re Yaj& YajeNaEvaePaJauûiTa )) 25 )) 

وپاَسـِتىينـه َپـْريُّـوچي  

اْميـْچاي ىـناڤْ َأَپـِرْچْبَرْهما  

يڤُوَپـجوْهـڤَـتينايـْچاي  

المفردات
يوليون على اتم  -َپـْريوپاَسِتى؛  متصـوفين-نـهچييُّو؛ قرابين -ـياْمْچيا؛  غيرهم-ىَأَپـِر؛  هكذا-ِاڤَ؛  في عبادة المالئكة-دايڤَـْم

 -أوَپـجوْهـڤَـتي؛  بذا-ِاڤَ؛  بالقربان-ـيـَنْچيا؛  قربان-ـياْمْچيا؛  غيرهم-ىَأَپـِر؛  في النار-ـناوْچَأ؛  للحق المطلق-ْبَرْهَم؛ وجه

 . يقدم

 التعريب

 نار  الفدية فييقدم وبعضهم.  إليهااشكال الفدية مختلف بتقديم عبادة خالصة المالئكة ينچۤيالـيُّو بعضعبد ي

 . العظيمْبـَرْهـَمـْن 

 التفسير
هناك آخرين، يتقربون  ان إال.  األولىدرجة أو صوفي من الكامل چۤييُّـوهو  ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ واجباتبالمنشغل  ان بين من هذا النصنت

، على هذاو. الحق المطلق أي روح) Brahman( وآخرين غيرهم يبذلون في ْبـَرْهـَمـْن معبادتهمجال في  مماثلة فدياتإلى المالئكة ب

 الى اء الفعلي فإنه الفداءأما الفد. ها جماعات مختلفة لكنها ليست سوى تعيينات ظاهرية للفدىضيالتي تق فدياتال كثيرة من نواع أتوجد

 طلب العلم ية الممتلكات الدنيوية وفديةفد: يمكن تقسيم الفداء إلى قسمين رئيسيين.  أيضاً)yajJa(ـيا ْچ ياسمىذي يالڤيشْٰـٰنو  الرب القدير

 الزائلة، غيرهم من طلبة بعض السعادة المادية فتديي بينما الرب القدير لباً لرضى المادية طتهمقتنيامكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ بكافة ذكرة  تديفي. العلي

ون فتدإنهم ي فأتباع وحدة الوجود المطلقةوأما . وغيرهم من المالئكة ومالك الشمس َرْدـنْإ لرضى المالئكة مثل طلباتهم المادية قتنيابم

Brahman . كليأي الروح ال) ( الشخصية في ْبـَرْهـَمـْن مرديتهف

المنافع المادية طلبة . نارةاإلالحرارة والمياه وتزويد  مثل االحياء التي يوكلها اهللا سلطة اإلشراف على جميع الشؤون الكونية من المالئكة

يعبدون 

 الروح الكلي عباد

Bra ( قص. الكليلروح كنه ا ة النظر في وهم اتباع طريق"الروح الكلي"أي

 علىمادية تعييناتهم ال أتباع وحدة الوجود المطلقة فتديي بينما  المادية

rahman( نار ْبـَرْهـَمـْن نار الفداء، وأما الفدية فهي الذات المستهلكة في

 أجل رضى كْْرِِٰٰٰشْٰـمنة شخصيذاته الته المادية وقتنياوتشمل فديته مكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، رضاء لـ

 . فرديته هذا، فإنه ال يفقد

 ٢٦\٤. چ.ب

]Yaa<YaNYae Sa&YaMaaiGanzu JauûiTa )

ىي َأنْىانينْْدرۤيـنۤيـشْـرُوتْراد  

يٰشـو جوْهـڤَـتيـنْچامايَسْمـ  

a wiNd]YaaiGanzu Jauûi



يـڤَـتْچاينْْدريا  

؛ يران

ڤانَـْپـَرْسـتْـَهى  و) gRhastha(ـرَِِٰٰهـستَْهى ْچ و) braْبـَرْهـَمـتْـشارۤي : وهياألربعة الروحية المراتب أهل 

 - َسْمياَم-آتْـَم؛  غيرهم-ىَأپاِر؛  أيضاً-تْـشَ؛ التنفس الحواس-كَْرماٰني؛  الحواس-اينْْدريا؛ لكل -َسْرڤاني

 .  بسبب دافع تحقيق الذات-دۤيـپـيِتى-ـياَنْچ؛ يقدم؛  في نار-ـناوْچَأ؛  طريقة التوصيل-َچيُّـو؛ لضبط الحواس

 ياة

متعلقة ما دامت ) parAg-AtmA (آتْما-ْچالنفس ْپـراتسمى . )parAg-AtmA (آتْما-ْچـرا

SavaR<aqiNd]Yak-MaaRi<a Pa[a<ak-MaaRi< 
Aa  )) 

ـو جوْهٰشيـنْ

 المفردات
؛  يقدم-ـتيجْوْهـڤَ؛  في نيران-ـنيشوْچَأ؛  لتقيد-َسْمياَم؛  غيرهم-ىَأنْي؛  حواس-اينْْدرياٰني؛  مثل طريقة السمع-آْدۤيني-شْـرُوتَْر

 في الن-وـنيٰشْچَأ؛  أعضاء الحس-اينْْدريا؛  غيرهم-َأنْۤي؛  أغراض الترضية الحسية-ڤيشَـياْن؛ .  ترداد صوتي الخ-آْدۤيْن-شْـْبَد

 .  يضحون-جوْهـڤَـتي

 التعريب

نار في مثل الصوت، أغراض الحواس  ، وبعضهم يقدم المنضبط العقلارنفي  والحواسالسمع فدي  يبعضهم

 . فدىال

 التفسير
)hmacArI

(َسـنّْـياسۤي  و)  )sannyAsI vAnaprastha (على نحو بة  مرتّالرباعيةالروحية المراتب . ين أو متعالين كاملينچۤي يُّـوليصبحوا هيئينم

ْبـَرْهـَمـتْـشارۤي .  مثل الحيوانالترضية الحسيةملذات ن الحياة البشرية غير معدة ل ألالحياة الروحيةترتيبها بلوغ كمال تيح ي

)brahmacArI (ويشار إلى ذلك الترضية الحسيةعن باإلنقطاع  عقله ضبط سليم، يسيد روحي المريد المتبتل الذي يبقى تحت رعاية أي 

سوى إلى  )brahmacArI(الـْبـَرْهـَمـتْـشارۤي ال يصغي . ضبطننص على انها فدية السمع والحواس معاً في نار العقل المفي هذا ال

 على سماع أمجاد اهللا) brahmacArI( يعكف الـْبـَرْهـَمـتْـشارۤي عليه،وبناء . رأس الفهمالسمع  ان إذالكالم المتعلق بذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، 

كلياً يصغي وترداد األصوات المادية، اإلستماع إلى  عن بنفسهانه ينأى . )harer nAmAnukIrtanam (نامانوكۤيْرتَـنَْمـرِِْٰٰر َه: وترديدها

الحياة . ةنضبطلمتزوج بعض الترضية الحسية المجاز لعلى النحو ذاته، ت.  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰى َهـِركْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ىَهـِر :العلي الصوت تردادإلى 

 لهذا. دون قيود الملتزم المتزوج هاال ينغمس في لكن نزعات سائدة في المجتمع البشريوالكحول والمخدرات وأكل اللحوم لجنسية ا

الحياة الجنسية المقيدة دون تعلق هي من . وهو وسيلة ضبط الحياة الجنسية المتحضرة المجتمعاتفي جميع شائع  الزواج الديني ،السبب

 . نزعته الطبيعية ازاء اللذات الحسية في سبيل حياة متعالية أرفعفتدين المتزوج المنضبط يعداد الفدى أيضاً، أل

 ٢٧\٤. چ.ب

a caPare )

ي كَْرماٰن-ا ينْْدريَسـْرڤاٰن  

TMaSa&YaMaYaaeGaaGana aNadqiPaTae )) 27E JauûiTa j

ىشـاَپـِري  كَْرماٰن-ْپـرانَٰ   

ـناوچاْچيُّـو -اَم ي َسـْمـ-آتْـَم   

ِتىيـپـۤيـ د-اَن يـي ْچجوْهـڤَـت  

 المفردات
 وظائف -يكَْرماٰن-ْپـرانَٰ؛ 

 -جوْهـڤَـتي

 التعريب

الحنسَِّمة  باالضافة الى ن وظائف كل الحواس،فدو فيوالحواس، العقل ضبطمن باب تحقيق الذات بهتمين مال أما

 . ضبوط نار العقل المفي

 التفسير
( سـۤوتَْر َچ يُّـوه المسمى في كتاب) yoga-sUtra ( َپـتَنَْجـليوضعه الذي چيالـيُّوالنهج إلى يشير هذا النص  PataJjali( . تسمى النفس

َپ و) pratyag-AtmA(آتْما -ْچْپـَرتْيا



 لوظائف األصناف عرضةالنفس .  هذه الترضية الحسيةعن  )pratyag-AtmA(آتْما -ْچ ْپـَرتْياسمىت لكن ةبالترضية الحسي

a ( ايوڤ-ـياَنظيفة ڤْو بينما أسفلهي الحركة إلى )vyAna-vAyu ( ايوڤ-ظيفة ْسماَنو ووالبسط،هي القبض )smAna-

vAyu ( ايوڤ-وداَناظيفة و و،توازنالهو حفظ )na-vAyuالذات في تحقيق  كل تلك االهويةالفرد يشغلو - أعلىلى 

عند

ايـْچاي -ـپُو ْچاي -ا يْدَرڤْـ   

ىهاَپـِراي - يُّـوَچ  

ا ڤْـَرتاه-تَ ياه َسـْمـشـيِاتَـي  

 ا

 

 شَـنْْدرايانَٰ اختيارهم مثل تْـ (ـياْچيا-ـياَمـيا ْدَرڤْسمىت

)candrAyaNa (ر صارمة تستلزم العيش في شاتوْرماتْـ و

أو محددة  مأكوالتللمثا. ةقاسيظروف 

بأسباب  االفتداءو.  على تناول يقتصر

 الـيُّوچا مختلفة من أنواععلى ممارسة ون  ممن يعكفya-yajJa (ـياْچيا- تَپُوَمـياتسمىهذه الراحة البدنية 

 چا يُّـوَچــطانْأشْٰ أو) haTha-yoga (چايُّـو-ى الرامي إلى ال)PataJjali(َپـتَنَْجـلي مثل نهج 

)aSTAGga-yoga (أماكن الحج المقدسةافر بعضهم اآلخر الى جميع قوى الت الرامي إلى تحصيل .

على دراسة آخرون عكف وي. التصرف في الطبيعة الماديةأيa-yajJa (ـياْچيا-چا هذه الممارسات يُّـوكلتسمى 

 سانْـكْـْهـيا فلسفة أو) VedAnta-sUtra(سـۤوتْـَر -ِڤـدانْتَ و )UpaniSads(األوَۤۤپـنيشَٰـْداتْ الـِڤـدية وبخاصة الكتب  مختلف

d]VYaYajaSTaPaaeYaja YaaeGaYajaSTaQaaPare ) 

حالما تتجرد

 )PataJjali(َپـتَنَْجـلي الذي وضعه  چيالـيُّو نهجال.  التنفسيالجهاز في البدن، ويتم الشعور بذلك من خالل ةاشطنال يةهوالعشرة من األ

 النفس من صفيةلت داخل البدن مالئمة يةهو كافة وظائف األتصبحبحيث تقني باسلوب  البدن يةهوأ بوظائف يتحكم كيف نسانيعلم اإل

  في المادةالعملن ع النأيحيث يجري ) pratyag-AtmA(آتْما -ْچ هو ْپـَرتْياچيالـيُّو النظام  القطعي لهذاغرضال.  الماديهاتعلق

لشم مع النظر واألنف مع ا والعين مع الصوتذن االتفاعل  مثل ها الحواس مع أغراضتفاعلت. )pratyag-AtmA(آتْما -ْچْپـَرتْيابواسطة 

 ايوڤ-وظيفة أپاَن. )prANa-vAyu (ايوڤ-نَٰاوظائف ْپـرتسمى و ذاتهاي أعمال خارج  كلها ف فتنشغلمسللمع ا واليد لتذوقمع اواللسان 

)pAna-vAyu

udA ( إالحركةهي 

 .ةراستنبلغ اإلي ما
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 تَـا ْسيـ

ا ْس تَـتْيـْچ

SvaDYaaYajaNaYajaê YaTaYa" Sa&iXaTav]Taa" )) 28 )) 

شَتْـاشْ يـْچاي -اَن يـْچ -ا يايْسـڤاْدْهـ  

لمفردات
؛  قربان الصوفية الثمانية-اـياهْچيا-َچيُّـو؛  قربان التقشف-اـياهْچيا-تَـَپـه؛  القربان بالممتلكات الشخصية-اـياهْچيا-ْدَرڤْـيا

لتقدم في مجال العلم  القربان المتمثل با-اـياهْچيا-ـياَنْچ؛  القربان المتمثلة بدراسة الـِڤـَدْز-ْسـڤاْدْهيايا؛  غيرهم-ىَأَپـِر؛  بذا-تَـتْها

 .  نذر نذور صارمة-اڤْـَرتاه-َسْمشْـيتَ؛  متنورين-يِاتَـياه؛  أيضاً-تْـشَ؛ العلي

 التعريب

 چۤيالـيُّونهج  ويمارسون الصارمةنذورا  نرونذبرياضات قاسية، ي تهم الماديةقتنياتقريب من بو مستنيريوجد كما

 . العلي العلمغاء التقدم في ابت الـِڤـَدْزكما يدرس آخرون . الصوفي الثماني

 التفسير
ثرياء واالمراء  التجار األقيم طبقةت. تهم من طريق وهبها بصورة صدقاتقتنيا بعضهم بمفتديي.  مختلفة الفدية إلى أقسامهذه تقسيم يمكن

ال ـاش-أتيتْهي و) anna-kSetra( كْشِٰٰـتْـَر-أنَّ و) dharma-zAlA(ال اشـ- ْدَهـْرَممختلفة تسمى خيريةفي بالد الهند، مؤسسات 

)atithi-zAlA (أناتْهالـيا  و)anAthAlaya (طَْهىـپۤي-يْدياڤ و) vidyA-pITha( . كما يوجد في البلدان االخرى كثير من المستشفيات

معالجة الطبية  خيرية الألعمالا هذه وكل. للفقراء يةمجانالومآوي العجزة ومؤسسات خيرية مشابهة تعنى بتوزيع الغذا ء وتوفير العلم وال

يرة من المجاهدات بمحض. )dravyamaya-yajJa آخرون انواعاً كث ويمارس

 على نذووتنطويمن اجل الترقي أو دخول الجنان ) cAturmAsya (ْسـيا

 عن صوم أول ويتشرين إلى آخر تموزمن  شعره طوال أربعة اشهر في السنة مريد اليحلق ال ل،

)cAturmAsya (شاتوْرماْسـياتْـر أويومياً وجبة واحدة من الطعام  نذبموجب  المنزل يغادر ال 

tapoma( .يوجد غيرهمكما 

ـَهـطَْه في الروح الكلي أو فناء

س كما ي. صرف في الطبيعة المادية

yog ( قوى تحصيل  فدية



)SAGkhya( .ـياْچيا-اْدْهـياياْسـڤهذا ما يسمى و) ya-yajJa بإيمان بتقديم  ـْزچۤيالـيُّوينشغل كل هؤالء . الدراسةي فدية

يمكن 

 الذكركْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هو 

 .العلي

ىِر

ّدْهـڤااَپْپـراٰن  

؛  الهواء النازل-َأپانَـْم؛  في الهواء الخارج-ىانِْٰپـرا؛  يقدم-جوْهـڤَـتي؛  في الهواء النازل-ىَأپاِن

 -آياَم-ْپـرانَٰ؛  يحول-روّدْهـڤا؛  الحركة-ـتيَچ  -ْپـرانَٰ؛  غيرهم-ىَأَپـرِِٰٰ؛  كما أيضاً-تَـتْها

 الهواء -اْنْپـراٰن؛  يأكل-اآهاراه؛  محكوم-ياتْ -ااهَپـراياٰن؛ غيبوبة ناجمة عن ايقاف عملية التنفس

 

وقف يمارسون هم ، وغيبوبةالحالة  البقاء في بغيةعمالتحكم بطريقة يميلون إلى رون أيضاً آخ ويوجد

 . إلى الزفير عينهالزفير بتقديم ، طعامهم

و ، من جديد

على كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ بقاء حواسه منشغلة بخدمة  ان ، إذالعليةية  استبفضلاً  ذاكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ حواسه تلقائيضبط يالمقابل،

تتناقص كمية طعامه تلقائياً  كما تأخيرالدوام، ال يتيح لها فرصة اإلنشغال 

بصدد ضبط الحواس، إذ يستحيل Adam (َدْمْپـَرسا-كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰبتناوله 

التحرر من العبودية الم

APaaNae JauûiTa Pa[a<a& Pa[a<ae_PaaNa& TaQaaPare ) 
Pa[a<aaPaaNaGaTaq åd(ßa Pa[a<aaYaaMaParaYa<aa" ) 

svAdhyA (أ

ال . الرب القدير مباشرة إلى خدمةا ألنه ه جميعهاعنن ئباشْٰـنَٰ ذكر كْْرِِٰٰٰ ان مختلف انواع الفدية لتحقيق منزلة أرقى من الحياة، إال

ذكر ، لذلك.  فقطسليمال تيمه رحمةو الرب القديرأعاله بل برحمة مذكورة  الفديات الأنواع من يذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ بأبلوغ 
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ْپـرانَٰـْمي  جوْهـڤَـتىَأپاِن  

  پانَـْم تَـتْهاَپـىْپـرانِٰ

APare iNaYaTaahara" Pa[a<aaNPa[a<aezu JauûiTa )) 29 )) 

 روۤيــتَچ -ـَن 

ااهاٰني َپـرا-اَم ياْپـراٰن  

ااتاهاراهي نىَأَپـِر  

يـٰشـو جوْهـڤَـتاْن ْپـرانِْٰپـراٰن  

 المفردات
ْپـر؛  الهواء الفاعل خارجياً-نَْٰم

؛لالهواء ا ناز الهواء ال-َأپاَن؛ لخارج

نْـ َأَپـ؛ يميل ؛ غيرهم-ىرِِٰٰ

قربان-جوْهـڤَـتي؛  في الهواء الخارج-وـٰشْپـرانِٰ؛ الخارج . 

 التعريب

التنفس لية 

. التنفسبإيقاف عملية بوبة تامة غيفي اء قمن الب النهايةفي حركة الزفير بالشهيق والشهيق بالزفير مما يمكنهم 

لون من يقلبعضهم و

 لتفسيرا
 چايُّـو- نهج َهطْـَهىةممارسهو بداية ، و)prANAyama (اياَم التنفسي يسمى ْپـراٰنبالجهاز الرامي إلى التحكم چيالـيُّوالنهج  هذا

)haTha-yoga ( ق يعلى صعيد التحق والتقدم الحواستمتدح هذه الطرق كلها الهادفة إلى ضبط . مختلف أوضاع الجلوسمن خالل اتقان

في حين إلى أسفل ) apAna(يتحرك هواء أپاَن . هاالممارسة بالتحكم باألهوية داخل البدن حتى يتم عكس اتجاههذه  تعلقوت. الروحي

كس التيارين بحيث يحقق تجابهما هي ع) prANAyama-yogI( چۤياياَم يُّـو ْپـراٰنغايةو. إلى أعلى) prANa( ْپـرانَٰ هواءيتحرك 

 في حالة الفرد ان يقال. )racaka (ـَكتْـشَسمى رِِٰٰت الشهيق إلى الزفير فدية.  حالة االتزانأي) pUraka (َك حركتهما لبلوغ پۤوَرتجميد

بلوغ مدة كافية ليتسنى له يستطيع الفرد تطويل عمره . الحركة يتواجه التيارين لتحقيق أسر عندما )kumbhaka-yoga (چايُّـو-كوْمْبَهـَك

 في عمر واحد دونما الكمال الفطين ببلوغ چۤيالـيُّويعنى . )kumbhaka-yoga( چايُّـو- كوْمْبَهـَك يبلغ صعيدحين  الروحيالتحقيقكمال 

kumbhaka-yoga في. )( چايُّـو- كوْمْبَهـَكممارسة  عندسنوات مديدةل عمره تطويليستطيع الوالدةحاجة إلى انتظار 

ودقامته في الخدمة ال

الى الدار العلية  للرب العظيم دون ادنى . بسواه وعلى هذا، ينقل 

KRSNa-pras (َٰامر انقاص كمية الطعام مفيد . أي فضل كْـرِٰشْٰـن

 .ادية دون ضبط الحواس
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دُوي ڤ-ا  ىَسْرِڤ  

َرْهـَم َسـنِاتَـنَـْمْبـي انْتي  

 

 

  َسـتَّـَم-اه كورو يكوتُو نْ

 -كورو؛ غير؛  هذا-أياْم؛  أبدا-نَـ

خير يا – تَـَم-َسـتْ

. دور حياته هذهد على هذا الكوكب أو في مكن لإل يال، )Kuru(كورو  ساللة خير يا

؟ ةالالحقالحياة في اذن يسعد  ان فكيف

ي 

. ي

سبل الدين  معالم رسمالفكاك ب فرصةنحنا الحكمة الـِڤـدية  من العلقة المللخروج الحياة البشرية هي المنفذ الوحيد صورة

 تفديةع ال

SaveR_PYaeTae Y ak-LMaza" ) 
YajiXaíaMa*Ta>auJ aNaMa( )) 30 )) 

NaaYa& l/a

ajivdae Yaj+aiPaT

يـْچايى ِاِتـپـى 

aae YaaiNTa b]ø SaNaaT

ا كَلْـَمـٰشـاه-تَ ي كْشَٰـپـ-ا يـْچاي  

  ْبهوجُو-شْٰـطَاْمرِِٰٰتَ ي شـ-ا يـْچاي

 المفردات
 متطهرين -كْشَٰـپـيتَ-ـياْچيا؛  ملم بغرض أداء القرابين-ڤيَده-ـياْچيا؛  هؤالء-إِتى؛  رغم االختالف الظاهر-َأپـي؛  كل-ىَسْرِڤ

 -يانْتي؛  من تذوقوا هذا الرحيق-ْبهوَجه-َأْمرِِٰٰتَ؛  نتائج أداء القرابين-شيشْٰـطَ-ـياْچيا؛  لجزاء شر العمل-ااهكَلْـَمٰش؛ بأداء القرابين

.  الجو األزلي-َسـنِاتَـنَْم؛ ي العل-ْبَرْهَم؛ يقارب

التعريب

 العلي سرمديالملكوت  الندخلووي آثامهم، من صفون يت،فداء المعنى والذين يعرفون فدية القائمين بالهؤالء كل

 . تلك الفديةبقايا  رحيق بتذوقهم

 التفسير
 ان )چيالـيُّوالنهج  ودراسة الـِڤـَدْز أو المذاهب الفلسفية وممارسة تلكات الممفدية (ياتالفدالسابق لمختلف أنواع تضح لنا من الشرح ي

عيد األزلي الصلذلك، تنقطع فرصة الرقي إلى . لوجود الماديي العلة الجذرية له الترضية الحسية.  الحواس هو القاسم المشتركضبط

 جو ْبـَرْهـَمـْن هو الصعيد هذا. ينقطع الفرد عن كل اشكال الترضية الحسية دون ان ة والخلود الكاملسعادة الكامل والللعلم

)Brahman (التقدم في بمثل هذا و.  من شوائب الوجود الماديصفيةعلى التالفرد  تعين ، أعالههاذكر  الواردفدياتال. كليأي الروح ال

 أو  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰالرب القديرنور في فناء سواء بالفي نهاية المطاف،   اهللاملكوتيدخل  بل  في هذا العمر فحسبويثرىال يسعد الفرد الحياة، 

 .الفوز بقربه

 ٣١\٤. چ.ب

ek-ae_STYaYajSYa ku-Taae_NYa" ku åSataMa )) 31 )) ايْسـاْچياي أىاْم لُوكُو ْسـتـينا  

 المفردات
 ال-َأنْياه؛  حيث-كوتَـه؛ لمن ال يقدم القربان -ـيـْسـياْچأيا؛  يوجد-َأْسـتي؛  الكوكب-كَهلُو

 . لكورو ذرية ا

 التعريب

سعيدون افتداء ان نسان 

 

 التفسير
لم الماداالعالتواجد في  ر،بكالم آخ.  الماديالوجود تقطنه في ذي كانت صورة البدن ال مهما نسبياًالحقيقيالنفس جاهلة بوضعها تعتبر 

الوجود المادبدورها هي علة التسيير في خضم ، وحياة الخطيئة علة الحياة الخاطئة هو الجهل. هو نتيجة رهن ما عملنا من سيئات

لذلك، تم. ادية

الدين أو مختلف أنوادرب .  وتحقيق المعاد من حالة الشقاء كلياًالخروج وأخيرا سبل ترضية الحسية المنضبطةالالمعاش وو



حدث  وان حتى. الخالغذاء الكافي، والحليب الكافي  علىتفدية يمكننا ا. تلقائياًمشاكلنا االقتصادية كل  بها أعاله، تحل الموصى

 

اإلنسان غارق في مفهوم ان  مختلالحكمة الـِڤـديةتشرع 

لعمل هذه وتمتدح سبل ا. عينية النفس والبدن الما

ما وهذا.  في النهايةالبدن الماديلبلوغ التحرر من 

ـ س

يا معاقب  -َپـَرنْـتَـَپ؛  قربان العلم-ـياهَچيا-ـياَنْچ؛ نـياتْْچيا؛ المقتنيات المادية -َمياتْ-ْدَرڤْـيا؛ كبر أ-شْـرۤيـْن

é[eYaaNd]VYa ParNTaPa ) 
Sav| k-MaaRi%l&/ P a aMaaPYaTae )) 33 )) 

بالصول لح

تشرع الحكمة لهذا، . تنضج المرحلة التالية أال وهي اشباع الحواس عندما يتغذى البدن على الوجه المطلوب. ازدياد كبير في عدد السكان

هي  الرب القديروصحبة  المادية، إلى مقام الحرية من العبودية فردالبهدف اشباع منضبط للحواس فيترقى الـِڤـدية الزواج المقدس 

  ال يميل إلى التفديةالفرد إذا كان إذن،. كما مر أعاله "التفدية" أي )yajJa(ـيا ْچياـ يمكن بلوغ الكمال ب.  درجات كمال التحررأرفع

ن حيث  المادية على مختلف كواكب الجنالراحةمتفاوتة لوجد درجات ت. ؟يأمل بحياة سعيدة ان يمكنهكيف ف ، الـِڤـديةةعمالً بالحكم

ن طريق ذكر ع دخول الكواكب الروحية لكن يات الفدأنواع مختلف قضاءحوال، سعادة تفوق التصور للمنقطعين الى  األكلفي تتوفر 

 . الوجود الماديمشاكلكل ل الحل الشامل و ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هعليه، وبناء. تحصيلها فرد السعادة التي يستطيع الات درجأرفع هي كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

 ٣٢\٤. چ.ب

Wv& bhuivDaa Yaja ivTaTaa b]ø<aae Mau%e ) 

ايـْچايْدها ي ڤ-ِاڤَـْم َبـهو   

ـُو موكِْهىتَـتا ْبَرْهَمـٰنيڤ  

ڤاْنْرَسـاْن تي دّْهي جاْن ڤ-كَـْرَم   

ىاِسيمُوكْشْٰـياتْـڤا ڤيـْچِاڤَـْم   

 المفردات
-كَـْرَم؛  من خالل الفم-موكِْهى؛ دـيوِڤـ لل-هْبَرْهَمنَٰ؛  منتشر-ڤيتَـتاه؛  قرابين-ـياهْچيا؛  شـتى أصناف-ڤيْدهاه-ّبهو؛  لذا-ِاڤَـْم

 .  ستتحرر-ىكْشْٰـياِسڤيمُو؛  عالماً-ـياتْـڤاْچ؛  بذا-ِاڤَـْم؛  كل-ْسرڤاْن؛  لهم-تاْن؛  اعلم-ڤيدّْهي؛  وليد العمل-جاْن

 التعريب

 على هذا االساس،هذا الفداءل فهمكوب. أنواع العملالتي تتولد من شتى   هذه،فديةبكل أنواع الالـِڤـَدْز  توصي

 . تحررف توس

k-MaRJaaiNviÖ TaaNSavaRNaev& jaTva ivMaae+YaSae )) 32 )) 

 لما.  التي مر ذكرها اعاله، لمالئمة مختلف انواع العاملينفديات الشكالف أ

 التفسير

أو لسانه أو فطنتهيعمل سواء ببدنه  ان  بحيث يمكن لإلنسانفدياتدي، فقد رتبت هذه ال

 .الرب هنا شخصياًؤكده  ي

 ٣٣\٤. چ.ب

MaYaaÛjaJjaNaYaj" 

اْجيـْچاياْد ي َمـ-ا ياْن ْدَرڤْـيشِْر  

aaQa irSR jaNae P

اه َپـَرنْـتَـَپيـَچاي -اَن يـْچ  

پاْرتَْهىَـْرڤَـْم ْمي كَْرماكْه  لَ

َسماي َپـرى اِتىيْپـاِنيـْچ  

 المفردات
 من القرابي-

ـْرِِٰٰتْها يا-پاْرتَْهى؛  كلية-َأكْهيلَـْم؛  أعمال-كَـْرَم؛  كل-َسْرڤَـْم؛ العدو   . نهاية-َپـريَسماْپـياِتى؛  في العلم-ىـياِنْچ؛  ابن ْپ

 التعريب



ـْرِِٰٰتْها  يا ابن ،رغم ذلك. الماديةت قتنيا المفديةفوق تعلم  الفدية ،اءعد االعاقبيا م  هو العلي العلم فإن ،)PRthA(ْپ

 .  العملفديةرأس 

 التفسير
 للرب العظيم العلية يةمة الود تحقيق هو الفداءغرض 

تباين ت. ض حقيقتهارغم. )ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ(

  فديةقضاءتصر على  بتباين إيمان الفدية

 في ذكر الحقيقي العلميتأوج . ي دون تحصيل العلمي ال العلم، إذ هذا دون الماديةت اقتنيالم

 حالما عيد الروحي األعمال الصهذه كل بلغت لكن يبقى ي. العلي العلمكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، أرفع درجات 

 أحياناً "عمل لالجر"أي ) karma-kANDa(كانْـَد - تسم. العليإلى صعيد العلم ترقى التفدية 

لى تنتهي إاألفضل عندما في كل االحوال، تكون و. jJAna-kANDa (چا يُّـوـياَنْچوتسمى 

اِتـَنيتَـْد ڤ  

 بالتقصي -يـْپـَرشْـِنـَنَپـر؛ وحي

؛  من وجد ذاته-ـيانينَـهْچ؛  في العلم-ـيانَـْمْچ؛ تأوَپـِدكْشْٰـيانْتي؛  من طريق أداء الخدمة-ِسـڤَـيا؛ المذعن

 ن-َدْرشْـينَـه؛  الحق-تَـتّْـڤَ

فضاء در على  إال تعلمت ان حاول

  .الحق المطلقهد اشقد  ألنهالعلم إليك، 

 النازلة السلسلة المريدية العلية خط منتسب إلى  روحي ينلذلك،.  درب التحقيق الروحي صعب بال ريبنا

 السيد الروحيهو  الرب القدير. السلسلة المريدية العليةإلى ا روحيايديصبح س ان ي كانصح ألي ال.  الرب شخصياًمن

ده 

 dharmaMـ 

 التقدم في الحياة عة

سيد 

 السيد الروحيال بد للمريد من اجتياز امتحان . الخدمةم نفعاً دون الطاعة و العاِلالسيد الروحيمن 

اما التقليد االعمى واالسئلة . صحيحيباركه تلقائياً بفهم روحي السيد الروعندما يجتاز المريد امتحان ، للتيقن من صفاء مراده

، وال أيضاًص نتائج واضحة منه ستخالا بل سب فحالسيد الروحيال يصغي بإذعان إلى  ان على المريد. هذا النص في مذمومةالتافهة ف

TaiÜiÖ Pa[i<aPa Pa[éneNa SaevYaa ) 

إلى الخدنهاية الفي واالنقطاع  الماديمن العذاب  نجاةالثم ومن  العلم الكامل صعيد

يعنى بكشف غوام ان هذه، ويتعين على اإلنسان المختلفة اءأعمال الفد الغموض فليغ ذلك، 

ه أكثر تطوراً من المقاعتبار إييبلغ عندما. القائمين بها ، ينبغي العليمان الفرد صعيد العلم 

 روحنفع  على الصعيد المادياءعقب الفد

 العلمالرقي دونجرد نشاطات مادية م اءالفد

كَـْرَم:  الوعياء وفقاً لدرجةى أعمال الفد

أحياناً "المطلق آخرىالحق تحري "أي ) 

 .العلم

 ٣٤\٤. چ.ب

aTaeNa Pair

پيْپـَرٰني ّدِه

oPade+YaiNTa Tae jaNa& jaiNaNaSTatvdiXaRNa" )) 34 )) 

ايْپـَرشْـِنـَن ِسـڤَـيَپـر  

انَـْميـْچِتى ي انْتيكْشْٰـاوَپـِد  

نَـهينَـْس تَـتّْـڤَ َدْرشـيانيـْچ  

 المفردات
 بالبحث عن معلم ر-يپاِتـَنْپـَرٰن؛  اسعى إلى الفهم-ڤيدّْهي؛  العلم بمختلف القرابين-تَـتْ

 أن-ِتى؛  سيولج-

 . ظار

 التعريب

محقق الذات قاان . لى خدمته وقم عذعان، منه بإاستعلم. روحي سيدباتخاذ رب 

 التفسير
سيدالرب بالبحث عن صحنا 

انتسابه ن  دو

مكن ألي كان مهما كان بلوغ التحقيق الروحي بمفر يال. مريده الرسالة إلى مؤهل لنقل السلسلة المريدية العليةالمنتسب إلى األول، و

تَْم -ـتْـڤَچ شِاكْٰشاْد ْبَهـتوْدَهـْرَمـْم : )١٩\٣\٦(ـڤَـتَْم َچشْـرۤيَمـْد ْبهاجاء في . عين الحمقى هي عادة المدَّكما (ْپـَرني

tu sAkSAd bhagavat-praNItam (ال يساعد الفرد على العقيم أو الجدال خمينالدين هو شري اهللا أي تلذلك، ال. 

ليمسوى بالت القيام على خدمته بدور خادم  و، السليمالسيد الروحي لك التام لذ وال يتم ذلك س سليمروحيينبغي اخذ العلم عن . الروحية

آلف المناسب  هما التطاعةوال األسئلةو.  الحياة الروحيةفيمحقق هو سر التقدم ال السيد الروحي رضى. وضيع دون أي اعتبار باطل

لن يجدي االستفسار . الروحيللتحقق 

 فإنه، وحي



تخذ المريد موقفاً مذعناً من  يعندما لذلك،. لطيف ورحيم بمريده  السليمالسيد الروحي.  والخدمة واالستفسارطاعةاليتحقق ذلك سوى ب

 .ا الكاملةسيده الروحي وعندما يبقى على اهبة االستعداد لخدمته، تبلغ عملية تبادل المعرفة واالستفسار مرحلته

 ٣٥\٤. چ.ب

اتْـڤا نَـ پونَـْر مُوَهـْميـْچاْج ي  

>aUTaaNYaXaezai<a d]+YaSYaaTMaNYaQaae MaiYa )) 3

پانْٰـدََٰٰٰٰڤَي اسياْسيِاڤَـْم   

يـاٰنـَن ْبهُوتانى َأِشـٰشّيـ  

ـى َأتْـهُو َماسى آتْـَمـِنيكْشْٰٰـَر ـىِّْد  

؛ وٰدابن پاٰن يا –پانْٰـدََٰٰٰٰڤَ؛  ستذهب-ياْسياسي؛  هكذا ث-پونَـه؛  أبدا-نَـ؛  عالماً-ـياتْـڤاْچ؛ الذي -ياتْ

 .  فّي-َميِّ؛  بكالم آخر أو-هوَأتْ؛  في الشهيد-يتْـَمـِنْدِركْشْٰٰـيا؛  كل-ـانيَأِشـٰش؛  االحياء-ْبهُوتاني؛  بالذي-ـَنّي

 . يمن خاصت و

 ت العليا

ما هو عليه خالف " تعنيالتي ) mA( ما  كلمة المشتقة من)mمفيسمى نَٰ عن كْْرِِٰٰٰشْٰـباإلستقالل  الشعور اما. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰشْـرۤي 

 ال. جوهر مادية ال لكن هذه الفكرةالغزيرة امتدادته في ة الشخصيفرديته يفقد كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ان )MAyAvAdIs(ـْز ادۤي الماياڤ

 يعني المطلق ان عن الفهم) MAyAvAdIs(ـْز ادۤي الماياڤرتوزع الشي يفقده فرديته ان العالم الماديختبر في شك اننا ن

  وواحد زائد واحد يساوي واحد،

ننا روحية واحدة رغم ان باونحن محجب

ة كْـرِٰشْٰـنَٰ لكن افراد قدرته البينية

غرض . )mAyA(ماّيـا تحت تأثير  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـكان الزائلة بأهله البدنية نسبتهان  توهم أْرجوَن

هو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ كل شعور انفصالي عن  وان ،صلها عنه االحياء افراد باقية ان هو چۤيـتاالـوجوهر تعاليم 

ر هو علة تناسخها لألحياء غرض الزم ال. )mAyA(ماّيـا  كية ئصور بشرية وحيوانية ومالبتحقيق ون

هم على الفور لكن وغيرها وال يمكن تلقي هذا العلم سوى من . حالما تبذل االحياء نفسها في خدمة 

رِٰشْٰـنَٰ السليم فيتجنب اإلنسان هوس التفكير بمعاالسيد الروحي  هو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ روح العظيمالبأن  الكامل العلميتمثل . دلة ا

جات 

على بحت 

 muktir( ـستْهيتيهڤـيا ڤْـرۤوِپـنَٰ ْسـڤَرۤوَپـْم -انْياتْهاكْتيْر هيتْـڤ

hitvAnathA-rUpaM svarUpeNa vyavasthitiH (كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـل  في مقام الخدمية األزليةامةالستقالتح ان أي. 

YaJjaTva Na PauNaMaaeRhMa 
YaeNa 5 )) 

ev& YaaSYaiSa Paa<@v )

 المفردات
-ِاڤَـْم؛  في الوهم-مُوَهْم؛ ةاني

آ؛  سترى-سي

 التعريب

منيجميع االحياء قاطبة هي شقوق مني وبأنها من ضن أبتعلم وف ، سوعندما تعلم الحق

 التفسير
شخصية الالهوحياء من قدرة االجميع  ان ياألشياء، هحقيقة  بالعاِلم ذاتتلقي العلم من محقق الالتي يحققها المريد بنتيجة ال

AyA(اّيـا 

شخصية تاريخية كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ليس سوى  وان ،كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰبعدم وجود صلة تصلنا بـالبعض عتقد ي. هذا تعنيالتي ) yA( ياكلمة و "الشيء

. مجرد هو نور كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰنور الالهذا  ان ،چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـجاء في لكن   نور مجرد عن الصورة والفرديةالحق المطلق وان عظيمة،

شخصية  هوكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ  ان  بوضوح)Brahma-saMhitA ( َسـْمـهيتا-ْبـَرْهَم فيجاء . األسبابكل  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هو سبب الرب القدير

.  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ قدرةوسعاالحياء هي ت ،اكذ.  ذات كْـرِٰشْٰـنَٰوسعت سوى تليستجليات الماليين  ان حتى. ب كل األسباب وسبالالهوت العليا

الفالسفةيقول 

قصي لكن  األصلية

. هي الحال في العالم المطلقهذه . واحد طرح واحد يساوي واحد أيضاًن أ

، لكننا وكْـرِٰشْٰـنَٰ منعن كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰمنا فنتوهم انفصالنا لياً نتيجة قصور عل  نوعية لوهم الشامل حا

وما غرض وجودنا سوى مرضا" الفتنة الخارجية"أي ) mAyA(ماّيـا تباين صور االحياء هو . 

ب الروحية األزليةنسبته أهمية تفوق ت 

ويستحيل فرِِٰٰٰشْٰـنَٰ  قدرة كْْمن

سيان هذا الغرض منذ زمن غاب

كْـرِٰشْٰـنَٰ فإنها تتحرر من هذا الو

الحياء لـكْـ

فتنسى كْـرِٰشْٰـنَٰ بدر  هوية منفصلةمتوهمةبالطبيعة المادية بالتخلي عن هذا المالذ، حياء االتفتتن و ،حياءيع األلجم األخير مالذال

اص انها الفهم المسحورة في ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، ينبغي حياءعندما تستقيم هذه اال لكن يمتفاوتة من مفهوم عينية ذاتها وبدنها الماد

مو: )٦\١٠\٢(ـڤَـتَْم َچْبهاشْـرۤيَمـْد ي جاء ف. درب التحرر

ارر يعني 



 ٣٦\٤. چ.ب

PaaPak*-taMa" )

اهيپاِپـْبْهـي ـْد َأْستْـِشي َأپـ  

  تََمـه- كْْرِِٰٰٰتْ -اه پاَپ يَسْرِڤـْبْهـ

ڤَي ْپـلَـِڤـنا-اَن يـْچـْم َسـْرڤَ  

ياسيـشْٰينَـْم َسنْـتَريڤْـرِِٰٰج  

 المفردات
 كل -َسْرڤَـْم؛  كبير الخاطئين-تََمـه-كْْرِِٰٰٰتْ-پاَپ؛  لكل-َسْرِڤـْبْهـياه؛  للخاطئين-پاِپـْبْهـياه؛  أنت-َأْسي؛ لو -ـتْتِْش؛  حتى-َأپـي

 .  ستعبر-شْٰـياسيَسنْتَري؛  محيط العذاب-ڤْـرِِٰٰجينَـْم؛  حتماً-ِاڤَ؛ العلي بقارب العلم -ْپـلَـِڤـَن-ـياَنْچ؛ ذلك الجزاء

 التعريب

 . شقاء كنت أكثر اآلثميلوو حتى

 من نزاع البقاء في الفهم الصحيح لمقام 

صراعه في وسط  ان إالاح ب السبلغت مهارةمهما  المادي بمحيط الالعالمقارن هذا ي. جهليط المح

 هو شخصية الالهوت العليال الذي يكشف عنه اذا جاء احد وا لكن المحيط هو صراع مضٍن

ذكر كْـرِٰشْٰـنَٰ بسيط للغاية وجلقارب . درب الحرية

ْريـنْچُو ْدهاْمياتْهاي  

وروِتى تَـتْها-ْبَهـْسَم    

 ا

 .  هكذا-تَـتْها؛ 

 . ى رماد شتعلة النار الملتحوِّ كما

تحرق جزاء خير  بل وب وتحولها الى رماد فحسبفردية االحياء واهللا،  الكامل بالعلم

حياء  األبمقامالعلم  لكن ابق وجزاء مقبل سجزاءو: بعدة اطوارالعمل يمر جزاء . العمل أيضاً

-رَِِٰٰهـْدمن ْبـ) ٢٢\٤\٤( فيجاء . العلم الكامليتالشى ج.  رمادإلى الجزاء كفيل بإحراق كل

 ubhe uhaivaiSa ete(أساْدهۤونۤي -ڤْاْدْهـسْمرِِٰٰتاه أ ىRhad-AraNyaka-UpaniSad(ْد ـَپـنيشَٰ أۤوـياَكآَرنْٰ

taraty amRtaH sadhv-asAdhunI (كل من خير وشر العمل معاًجزاء  فرد الخطى يتأي. 

AiPa cediSa PaaPae>Ya" SaveR>Ya"  
Sav| jaNaâveNaEv v*i aNTairZYaiSa )) 36 )) 

EDaa uR

JaNa& S

 يمكنك عبور محيط الالعلي العلمقارب متن ، حالما تعتلي إثماًن 

 التفسير
فردرفع اليمكنه فوراً من  بحيث  بمكانمن األهمية هو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰنسبتها إلى  بابمن حياء اال

.  الغابة أحياناًحريق أحياناً وجهل

العلم الكام. نتشله، فإنه يكون منقذه االكبر

 .يل في نفس الوقت

 ٣٧\٤. چ.ب

هدّْيمـَسي ـس

YaQa &iSa SaiMaÖ aSaaTku-åTae_JaNa ) 
jaNaaiGan" SavRk-MaaRi<a >aSMaSaaTku-åTae TaQaa )) 37 )) 

ae_iGan>aRSM

  ساتْ كوروِتى ْرجوَن-ـْسَم ْبَه

ي كَْرماٰن- َسـْرڤَه يـنْچانايـْچ  

ساتْ ك

لمفردات
-ـياَنْچ؛  يا أْرجـوَن-أْرجـوَن؛  يتحول-كوروِتى؛  رماد-ساتْ-ْبَهْسَم؛  نار-نيـهْچَأ؛  يتقد-َههَسميدّْ؛  وقود-إْدهاْمسي؛  هكذا-ياتْها

 يتحول-كوروِتى؛  إلى رماد-ساتْ-ْبَهْسَم؛  كل جزاء العمل-كَْرماٰني-َسْرڤَ؛  نار العلم-ـنيهْچَأ

 التعريب

إلجزاء العمل المادي  نار العلم كل لتحوِّ هكذالى رماد، وقودها إ

 التفسير
ال تحرق هذه النار جزاء كل الذن. يقارن هنا بالنار

 اإلثمار، طور في زاءجوقيد التنفيذ، جزاء 

تبلغ  حالما زاء النفس السابق والمقبل معاً

B( : تََرتىِتِا ِايشَٰڤوهاياأوْبِهى 



 ٣٨\٤. چ.ب

ـْمشَْٰدرِٰي نَـ ِهـ  

ينْـَدتيڤي تْـَمـنـاكالـن  

 

 تنقطع حاجته إلى البحث عن ،العلي الفرد في العلم يرسخ وعندما ،تتيميةللخدمة ال الناضجة نتيجة العلم هو الهذا. حريتنا

ْميانَـْم لَـْبْدْهـڤا َپـراْم شـانْتيـْچ  

يـتْشَْهـتيَچاْدهـِرٰنْيشـتْـَأ  

اينْْد؛  محكوم-َسْمياتَ؛  شديد التعلق به-َپـَره-تَـتْ؛  علم-ـيانَـْمْچ؛  يحصل-لَـْبَهِتى؛  المؤمن-ڤاْن-شَْردّْها

 .  يحصل-ـتْشَْهتيَچَأدهي؛  قريباً-شـْيِرنَٰتْـَأ؛  سالم-شـانْتيْم؛ علي -َپـراْم؛  يحصل-لَـبْدْهـڤا؛ علم

 التعريب

 . خيرالسالم الروحي االيحرز بسرعة  ،حواسه ومن يضبط ،العليالعلم في  غارقالالمخلص و المؤمن نا

 التفسير
يسمى اإلنسان مؤمناً عندما يثق بإمكانية احرازه ارفع مراتب الكمال . في متناول راسخ اإليمان بـكْـرِٰشْٰـنَٰالعلم في ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هذا 

كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ َهـِرى  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ىَهـِر : وتسبيحتتيميةالخدمة اليبلغ الفرد هذا اإليمان ب. ـرِٰشْٰـنَٰبمجرد العمل في ذكر كْ

 وعدا فوق.  القلب من كل الشوائب الماديةةصفيعمل على تذي يالراَم راَم راَم َهـِرى َهـِرى َهـِرى  َهـِرى راَم \َهـِرى َهـِرى 

اِنـَن َسـيـْچ

Na ih jaNaeNa Sad*Xa& Paiv}aiMah ivÛTae ) 
TaTSvYa& YaaeGaSa&iSaÖ" k-ale/NaaTMaiNa ivNdiTa )) 38 )) 

اِتىيْديَهى ڤْيتَْرم إيَپـڤ  

دّْهـهي َسْمس- يُّـوَچاْم يتَـتْ ْسـڤَـ  

المفردات
؛  ذاك-تَـتْ؛  يوجد-ڤيْدياِتى؛  في هذا العالم-إْيَهى؛  مطهر-َپـڤيتَْرْم؛  بالمقارنة-َسْدرِٰشَـْم؛  بعلم-ـياِنـَنْچ؛  حتماً-ِهي؛  ليس-نَـ

 .  ينعم-ڤينَْدتي؛  في ذاته-آتْـَمـني؛  الوقت بمجرى-كالـَن؛  الناضج-َسْمسيدّْهه؛  بتكريس-َچيُّـو؛  ذاته-ْسـڤَـيام

 التعريب

ينعم فوز به  يومن. مكنون لكل ة الناضجثمرة العلم هو الهذا. العالم وعلوا في هذا  نقاًءالعلي يعادل العلم شيء ال

 . وقتالضمنيا بمرور الذات ب

 التفسير
عبوديتنا  سبب الجهل. العليالعلم أكرم وأصفى من  ال يوجد عليه، ءوبنا. العلي العلم الفهم الروحي هو ما نشير إليه عند الكالم عن

اداة والعلم 

كلمة الفصل في ال هي هذه.  هو تاج هذا العلم والسالمـنَٰذكر كْْرِِٰٰٰشْٰ بكالم آخر،. ينعم بالسالم ضمنياً بل  مكان آخرفيالسالم 

 .چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ

 ٣٩\٤. چ.ب

انَـْميـْچشْـَردّْهاڤاْل لَـْبَهـِتى   

اهياتـنْدريْمــ َپـَره َس-تَـتْ   

é[Öavamç>aTae jaNa& TaTPar" Sa&YaTaeiNd]Ya" ) 
jaNa& l/Bßa Para& XaaiNTaMaicre<aaiDaGaC^iTa )) 39 )) 

 فرداتالم
 -ـيانَـْمْچ؛  حواس-رياه



في علم ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ دون بلوغ الكمال  ،حواسه الذي حقق ضبط كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـبالمخلص المؤمن بمقدور . ضبط الحواسذلك، ال مفر من 

 .تأخيرادنى 

 ٤٠\٤. چ.ب

شَتْـشـاشْـَردّْهانَـشَ تْـاْس يـْچَأ  

ياتينَـشْٰـياتْما ڤيْمـشْٰــَس  

نَـ َپـرُوي اْم لُوكُو ْسـتـينا  

اتْـَمـنَهيـكْـَهْم َسْمـشَسـونَـ   

 المفردات
؛  شخص-آتْما؛  للشكوك-َسْمشَـيا؛  أيضاً-تْـشَ؛  دون إيمان باالسفار-َأشَْردّْهانَـه؛  و-تْـشَ؛  أحمق غير ملم باالسفار-ـياهْچَأ

؛  ليس-نَـ؛  في الحياة الالحقة-َپـَره؛  وال-نَـ؛  يوجد-ْسـتيَأ؛  العالم-لُوكَه؛  في هذا-أياْم؛  أبدا-نَـ؛  يسقط-ڤينَـشْٰـياتي

 .  للشخص-آتْـَمـنَه؛  مشكوك فيه-َسْمـشَيا؛ سعادة -ْسوكْـَهْم

 التعريب

شككة ال م الالنفس ألن ال يبلغون الوعي الربانيذين يشككون في الكتب المقدسة،  ومعدومي اإليمان الالجهلة لكن

 . ي الحياة التاليةذه الحياة وال فتسعد في ه

الت
والة شرعي الزبدة االسفار الـِڤـدية هو چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ

كذا، يوجد .  بهاباالسفار القياسية، ورغم علم بعضهم بها أو قدرتهم على ا نصوصها، فليس لديهم ذرة من اإليمان

.  أو يعبدونهكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ شْـرۤي شخصية الالهوت العلياـڤَـْد َچْبَهـآخرون، لديهم بعض اإليمان بكتب مثل 

اصناف المذكورين من بين يكون ألي من ه ان يستحيل

ال يجد  كما الحياة التاليةأي ون اعاله، ال يحرز

 على الترقي الى لذلك، ينبغي ل وحده. أي سعادة

كبار إلنسان السير على خطى ينبغي ل لذلك،. رر الروحيبكالم آخر، ليس لدى .  للفهم الروحيالعليالمقام 

السلسلة المريدية العلي في )AcAryas(ْز اآلتْـشاْريا

يْرماٰنڤَـنْتَـْم نَـ كَ

ايـنَْجَبـْدهين  

ا

 .  ياغانم الثراء-ْدَهـنَـنَْجيا؛  يرهن-نيَبْدْهنَـنْتي؛ يعملك؛  أبدا-نَـ؛ ذات

Ajêaé[ÕDaaNaê Sa&XaYaaTMaa ivNaXYaiTa ) 
NaaYa& l/aek-ae_iSTa Na Parae Na Sau%& Sa&XaYaaTMaNa" )) 40 )) 

YaaeGaSaNNYa Sa&XaYaMa( ) 
AaTMavNTa& Na k-MaaRi< niNTa DaNaÅYa )) 41 )) 

 فسير
فيفتقرون إلى اإليمان أو حتى العلم البهائم من هم على مستوى ا اما . قياسية

الستشهاد ببعض

بون  ال يؤمنلكنهم، چۤيـتا

ن دوماً ومن ال إيمان لديهم والمشكك. زلوني بل ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰؤالء مطلق شأن ب

في تقدم  وكالمه، خيراً في هذه الحياة وال الرب القديرال يجد من ال يؤمن ب. على اإلطالق

إلنسان العمل بالشريعة الـِڤـدية بإيمان للترقي إلى مقام العلم وسوف يساعده هذا العلم

فرصة بالتحمطلق المشكك 

 .النجاح وإحراز ة

 ٤١\٤. چ.ب

STa àk-MaaR<a& jaNaSaiH^

ـْم كَْرمانَٰ-اْستَ ي َسنّْـ- يُّـوَچ  

a iNabDa

اْمي َسْمـشَـ- نَّي َسـنْـتْشْـه-اَن يـْچ  

 آتْـَمـ

ْدَهـنَي ْـنَـنْت

 المفردات
ْستَ؛ چا بواسطة كَـْرَم يوتتيميةالخدمة ال -َچيُّـو ؛  قطع-َسنْـشْهـينَّ؛  بالعلم-ـياَنْچ؛  جزاء العمل-ـْمكَْرمانَٰ؛  من زهد-َسنّْـي

 -َْرماٰني قائم بال-ڤَـنْتَـْم-آتْـَم؛  الشكوك-َسْمـشَـياْم



 التعريب

الذات، ال يرتهن بالعمل، في  ومن استقام العليالعلم فضل  بزهد في اجر عمله والذي زالت كل شكوكه من ،لكلذ

 . لغنىنم اغايا 

 التفسير
صفه من ووب. العلي العلم فضل بالشكوكيتحرر من كل ، شخصية الالهوت العليا  عنهاكشف كما چۤيـتاـڤَـْد َچتعاليم ْبَهـعمل بمن يكل 

 . العامل على ذكره، فإنه يرسخ نفسه في العلم بالذات فيتحرر من رهن العملالرب القديرقدرة 

 ٤٢\٤. چ.ب

TaSMaadjaNaSaM>aUTa& ôTSQa& jaNaaiSaNaaTMaNa" ) 
Ta )) 42 ))

 َسـمْبـهُوتَـْم-اَن يـْچْسماْد َأ

تْـَمانياناسيـْچ ْسـتَْهـْم -تْ 

 تَ

ـنَهْهرِِٰٰ  

؛  الذات-آتْـَمنَه؛  بالسالح-َأسينا؛  للعلم-َن؛ وليد اإلبهام-َسمْبهُوتَـْم-ـياَنْچَأ؛  لذا-تَْسماتْ

سليل  يا -ْبهاَرتَ؛  يقف للقتال-يشْٰـطَْهىتأو؛ قائمَس؛  هذا-ِانَْم؛  قطع-شْهيتّـڤاتْـ

 . ذرية ْبَهَرتَ

، انهض الـيُّوچا بمتسلحا. ن الجهلعولد ت والذي ذي ، الشك ال هذالعلمتقطع بسالح ا ان يجب ،لكذل

 بمقتضى هذه اءيقسم الفد. سفنلشاغل القديم ل الأي) sanAtana-yoga( چايُّـو-ناتََن

 التحقيق المادية في هتقتنياممن ال يبذل كل . الروحي الصفيو ذات بالالعلمو مقتنيات الماديةال يةفد: إلى قسمين الـيُّوچا

 دون چۤيـتاـڤَـْد َچ ْبَهـدربمن يتبع . صية الالهوت العليامقامها األصليأو  (ديةفرال ذاتفهم ال: إلى قسمين أيضاًفتنقسم 

ليمض

 ذكر قواعدل التدريجي تسليم رفع الجهل باليمكن. مق من الدرجة األولىهو أحصورة العلم والهناء والخلود،  ة بصف

 . كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

بط ضوالحياة الزوجية فدية التبتل وفدية و) Brahman( إلى المالئكة وإلى ْبـَرْهـَمـْن فدياتالمختلف فضل بذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ينهض 

 ْدَهـْرَم- ڤَـْرناشَْرَمشريعةوالمساهمة في ) Vedas( ودراسة الـِڤـَدْز مقتنيات الماديةال ووالكفارات الصوفية الـيُّوچاالحواس وممارسة 

)varNAzrama-dharma (الطالب و. فديات الهذه كل  مقصدهو تحقيق الذات لكن إلى العمل المنضبط المستندة فدياتمن ال جميعهاو

  يوصىلذلك،. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰتردى من يشكك بسلطة ي بينما هم أي تحقيق الذاتنشد هذا العامل الم يمن هو چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ ـلالحقيقي 

 منذ النازلة السلسلة المريدية العلية منتسب إلى سيد روحي في كنف الكتب الـِڤـدية أو غيره من چۤيـتاـڤَـْد َچاإلنسان بدراسة ْبَهـ

 والذي نزلت السنين إلى مالك الشمس منذ ماليين  عنها كما كشفاشخصية الالهوت العلي تعاليمعن مطلقاً يحيد دون ان  زمن سحيق،

i^tvENa& Sa&XaYa& YaaeG aï >aar aMaaiTaïaeit

ـْميُّـوَچاْم ينَـْم َسْمـشَـيتّـڤايشْـهتْـ  

شْٰـطَْهى ْبهاَرتَيشْٰـطْهُوتيآت  

 المفردات
ـياْچ؛  نافذ في القلب-ْستْـَهْم-ْهرِِٰٰتْ 

 -آتيشْٰـطَْهى؛ الـيُّوچا في -ـْمَچيُّـو؛  شك-ْمشياْم

 التعريب

قلبكهو في 

 . َرتَهاْب يا ،وقاتل

 التفسير
َسـ ، الوارد في هذا الفصلچيالـيُّوالنهج يسمى 

 الفعل هو

اما النشاطات الروحية، . ةكاملفديته فإنه يجعل  الرب القدير عبادةغرض روحي أو في بذله لمن يتعتبر فديته مادية، في حين الروحي، 

شخوفهم ) 

. صفه من قدرة اهللاوال يواجه مطلق صعوبة بنيل العلم الكامل بالذات ب كما  سهولةبكل  يستطيع فهم هذين القسمين للعلم الروحيانحراف،

وكل من .  هذا الفصلبداية في العليةلقد تحدث الرب عن أفعاله .  بسهولةالرب تسالي يستطيع فهم  من يبلغه نافع، ألنالفهم هذا ومثل

ئيل الذي چۤيـتاالـتعاليم يقصر عن فهم  ن ال م التعا فوضوح هذه رغم. الرب القدير وهبه له يعتبر عديم اإليمان ومسيئاً لخياره ال

اهللايفهم حقيقة 



 الالهثين وراء االحتراز من النفعيين وعديلدون تا  ينبغي لإلنسانلذلك،.  األرضيةالمملكةمنه إلى 

 هو لكمن يفهم ذوكل . عليةأفعاله كل لفعل، والحق االعظمة الشخصية، والمنحرقين عن سبيل 

 . چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ بداية دراسته ن مالمحرر
 
ْد ْبَهـالفصل على انْتَ تنتهي تفاسير ْبَهـكْتي ِڤـدهنا إلى  .العلي بعنوان العلم چۤيـتاـڤَـْد َچ الرابع من شْـر

 چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـعلى درب لسير 

 العظيم باشخص الهوالرب . لمطلق

ۤيَم

 

يْمَسـسيُّـپونَـْر   

الفصل الخامس

ـنَٰشْٰ عمل في ذكر كْـرِٰ-ا
 ١\٥. چ.ب

كَـْرَم يُّـوچ

اوڤاتْـشَأْرجـوَن   

اْم كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـٰنْم كَـْرَمـاْسيَسنّْـ  

SaNNYaaSa& k-MaR<aa& k*-Z<a PauNaYaaeRGa& c Xa&SaiSa ) 
YaC^\eYa WTaYaaerek&- TaNMae b]Uih SauiNaiêTaMa( )) 1 )) 

AJauRNa ovac 

ـْم تْـشَ شَـوَچ

كَْمِاْر ويُّ ِاتَـايشْـْهِرتْـات ي  

تَـْميتْـششْـي ن-سو ي ِهـتَْن ِمى ْبرۤو  



 المفردات
الخدمة  -ـْمَچيُّـو؛  ثانية-پونَـه؛  يا كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ-شْٰـنَٰ قال أ-أْرجـونَه أوڤاتْـشَ

؛  إلّي-ِمى؛  ذاك-تَـتْ؛  واحد-كَْماَِ؛ االثنينيا؛  تمدح-ـْمَسـسيشَ؛  أيضاً-تْـشَ؛ تتيميةال

 .  بصورة حاسَِّمة-يتَـْمتْـشنيشْـ-سو؛  اخبرني-ِهـيْبرۤو

فضل تتن 

 ؟ أفضل

لنفس  باالمبدئيالعلم لقد تقدم كالمنا في الفصل الثاني عن  .عملها

الخدمة أي ) buddhi-yoga (چا بواسطة بودّْهي يُّـوالمادي خروجها من تم ايضاح وسيلة كما  البدن الماديفي ورهنها

إذا كان عليه أْرجوَن عما لذلك، يستفسر . العمل بعد حصول العلم يعادل الالعمل، وبالتالي.  ال يرهنعلمبعد حصول ال 

 .علم كاملبعمل ال كلية أوبالعن العمل مساك اإل

شَ

ـشَايَسنْ  

ڤْ اوْبهاويْهـشْرين  

-كَـْرَم؛  بالمقارنة مع الجزاء-َسنْياساتْ-كَـْرَم؛  لكن-تو؛  االثنين-تَيُوه؛  كال-أوْبهاو؛ إلى درب التحرر

 .  َأفضل-ـياِتىڤيشـشْٰ؛ تتيميةالخدمة ال -هَچيُّـو

SaNNYaaSa avu>aaE ) 
TaYaaeSTau k-MaRSaNNYa iXaZYaTae )) 2 )) 

كْْرِِٰٰٰ؛  لكل األعمال-كَـْرَمناْم؛  زهد-َسنّْـياْسم؛ ْرجـوَن

 من -ِإتَيُوه؛  َأكثر نفعاً-شْرياه؛  الذي-تْ

 التعريب

 ا لكهل.  العملاجرفي ، ثم مدحت الزهد العمل الزهد في مني أوالًلقد طلبت  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ،يا : أْرجوَن قال

هما يفتخبرني بالتحديد أ علي

 التفسير
التتيم خدمة  ان سئم، إذ المتخمينمن الافضل  تتيميةته الخدمالعمل في  ان چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـالخامس من يقول الرب في هذا الفصل 

حرر النفس من رهن  تعليةخدمة  ألنها تخمينالأسهل من الرب ب

 هذا السجن

العلم  ان ، الفصل الرابعفي إلى أْرجوَن يقول الرب.  صعيد العلم يتخطى التكاليفمن بلغ ان التوضيح في الفصل الثالثمر . تتيميةال

تزعزع عزم أْرجوَن لذلك، . الكامل بالنهوض والقتال لرسوخه في العلم الرابع، يوصى أْرجوَن في ختام الفصل ذلك رغم. الفداءرأس 

بعد حصول العلم لزهد ا ان أْرجوَن ظن.  على استواء اهمية كل من وهب العمل له والالعمل في علمـنَٰشْٰد كْـرِٰيشدتوتحير عند 

بكالم ؟  العملتركيكون قد ه  يمكنفكيف ،تتيميةالخدمة البعمله في يقوم الفرد كان اذا  لكن نطوي على ترك اعمال الترضية الحسيةي

انه  يبدو، وال الزهد بنظرهنقيض ن العمل  يقتضي خلوه من كل عمل أل"بعد حصول العلم الزهد" أي) sannyAsa(َسـنْياَس  ان آخر، ظن

ن العملأبفهم 

 ٢\٥. چ.ب

é[q>aGavaNauvac 
" k-MaRYaaeGaê iNa"é[eYaSak-r

اوڤاتْــڤـاْن َچ ْبـَهـ-شْرۤي   

aSaaTk-MaRYaaeGaae iv

ـشْ تْيُّـوَچ -َسـه كَـْرَم 

 كَرا-ـَس ّـ

اساتْينْـ َس-ْس تو كَـْرَم ـيُّوتَ  

اِتىيـشْٰيشـي ڤيُّـوچو -كَـْرَم   

 المفردات
؛  أيضاً-تْـشَ؛ تتيميةالخدمة ال -هَچيُّـو-كَـْرَم؛  العمل الزهد في-َسنّْـياْسـه؛  قال المولى المبارك-ـڤاْن أوڤاتْـشََچْبَه-شْرۤي

 يفضي -كَراو-َسنيْهشْرّي

 التعريب

 .  العملاجرافضلهما هو الزهد في  لكن نجاة الإلىيقود كالهما   العملاجرالزهد في  العمل وزهد فيال: الرب قال

 التفسير



 عمل على الة منكبت دامماسخ النفس في مختلف االبدان  الحسييةرضت ابتغاء الجر لأل العملهو  الماديالرهنسبب 

ـڤَـتَْم َچْبهاشْـرۤيَمـْد ي مستوى  هادف إلى رفعال

)٦-٤\٥\٥( : 

.  فعلياًالموَجهةالنفس ال يطهر قلب  ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ دون العمل زهد في اجرمجرد الان . صيل األالعلم في فردالم 

رهن تلقائياً على الهرب من الفرد رِِٰٰٰشْٰـنَٰ يعين  في ذكر كْْ. يبقى الفرد مجبراً على طلب االجر ما دام مشوب القلب

 زهدال. مجازفة الزللتصاحبه  إلىههبوطالعمل فتنتفي حاجة 

 -ْبَهـكْتي كتابه من )٢٥دون ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ غير 

dhu ( سينْْدهو-َرساْمرِِٰٰتَ

اهللا هو المالك  ان عند الفهم الزهد كتملي. "، ظناً انها ماديةليا باشياء ذات صلة بهال يكون زهد الفرد كامالً عند زهد"

يقتضي . ه

دمة كْـرِٰـنَٰشْٰمفهوم مالكية كْـرِٰ وهو ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ا هو كمال العمل في  وهذـنَٰشْٰ على اإلطالق، بذل كل ما في 

 تناحتممن الم. ة

جاء ف.  المادي إلى أجل غير محدودا رهنهيمددما وهذا نية،  البدتهاأسباب راح

 كَـْرَم يـه كورِتى ڤنَـْم ْپـَرَمتَّنۤو

 ُوتيْپـرۤيـتَـيا آْپـرِِٰٰٰن -ياْد اينْْدريا 

  ياْمن

 

 جاتُو -َهى َپـراْبَهـڤَـ

 َبـنْـْدَهـه -ْم ّيــَن شَـرۤيـَر 

 ڤَـتْاـَن تِچـوشْٰـياتىتْـنَـ مو

 آتَْمـنـُوياتَ ىَـ ساْدهو َمـنْـي

َهـهَد آَس ِد -َأَسـْن َأپـي كِْلـشَ 

 

ڤَـْد َأبُوْداْس ت

 تَـتّْـڤَـْم -تَ آتْـَم ـياڤَـْن نَـ جيْچـياَس

 ي ڤاَدْم َمـنـُويڤَـْد ِإااْس تياڤَـتْ كْري

تْـَمـكَـاكَْرمـ

 

 ڤَـشَـْم ْپـَرى ونْكْـِتى -ِاڤَـْم َمـنَه كَـْرَم 

 ىاماِنيَمـنـى اوَپـْدهتْـايايْديَأڤ

 ىوِدِڤساڤَـْن َمـى ڤايْر نَـ يتۤيـْپـر

يُّ - ِدَهى 

البدن  ان رغم. السابقعمل في عمره قدم من ما  جزاء صورةذا البدن المادي الكامل بالشقاء هو ه ان يجهل المفتون بالترضية الحسية"

يعتبر اإلنسان فاشالً في حياته طالما . ابتغاء الترضية الحسية هو عمل عديم الجدوىالعمل  لذلك،.  وجهكل من المتاعبزائل، فإنه سبب 

ينبغي لإلنسان . العمل لالجر وخاضعا للجهليطلب لم يبدأ باإلستفهام عن طبيعة العمل االجري، إذ ال مفر له من التناسخ طالما بقي عقله 

VAsudeva . "من رهن الوجود المادينجاة فرصة السنح له كي ت) (ڤاسوِدڤََ تنمية حب 

 ليس كافياً بحد ذاته لتحقيق الحرية بل على الفرد العمل على مقام النفس "لبدن الماديوا النفس ةيبغيرالعلم " أي) jJAna (ـياَنْچ إذن،

العمل االجروي، ألن العمل الذي يقضى بعد  صعيد ليس علىفالعمل في ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ أما . ة الماديالعبوديةمن له وإال ال مفر الروحية 

تحصيل العلم يعزز تقد

 العملالمقابل، في

خير من الزهد في العمل الذي  العمل في ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ،إذن.  الماديدرك ال

\١(في ) zrIla RUpa GosvAmI(ْسـوامۤي چوَپ  شْـرۤيَل رۤو حسب تأكيد ٨\٢كامل

Bhakti-rasAmRta-sin( : 

يا  بودّْْه شـيكَـتَـياـتْـْپـراَپـنْ

ڤَـْس -َسـْمـَبـنْـْدِهـي  -ري 

شخصية الالهوت الع

 تونَـهَهـ

 اِتىييڤا

 چوايتْيه َپـريموموكْٰشـوْبه

 كَـتْْهـچواْم ْپـَهـلْـيـْچرا

عند . وهذا فهم الزم التحقيق. سواهالمالك الوحيد هو اهللا دون أن ب ال بد من الفهم.  ملكية شيءادعاءنه ال ينبغي ألحد ا وعلى االطالق

فقد تحقق زهد هو المالك المطلق كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ان من يعلم. يتم فهم ذلك، يفهم الفرد انه ال يملك ما يزهد فيه فيسقط معنى الزهد

متناول الفرد في خ

 .وحدة الوجود المطلقة أي اديةڤالمايَّـااتباع مذهب  جانب من المصطنع زهد قدر من اليمن أأفضل 



 ٣\٥. چ.ب

 التفسير
، العلية المنقطع إلى الخدمة الودية زاهد الهذا مثل. هطلب يي دائم الزهد ألنه ال هوعلى أتم وجه،  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ذاكر نا

هو  العلم هذا. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ التيقينه جدير تماماً بالعلم ل

 بأن العلمدل مالكها بينما ة وكميلصحته الكامل علم 

 ال، وال يحزن على شيءحياء واحدة نوعياً ومغااأل

 من صعيد بتحرره  في هذا العالم الماديحتى محرراً إنما يفعيفعله،توجد ازدواجية في عقله ألن كل ما 

 .االزدواجية

 المفردات
 -نَـ؛  يقول-ڤَـَدنْتيْپـَر؛  ضعيف الفطنة-ابااله؛ مختلف؛  فعل وقفي-وچايُّـو؛  الدراسة التحليلية للعالم المادي-سانْكْْهيا

 التفسير

Saa&: YaYaaeGaaE Pa*Q a Na Pai<@Taa" ) 

ۤيـاسي َسنْ-ا يتْين  َسـ اهچي  

ينَـ كانْكْشَٰـتي طـشْ نَـ ْدِڤـيُّـو  

  باهُو- َمـهاْرْدڤَـنْْدڤُو َهى ين

اِتىيـَرموشْٰـكْـَهْم َبـنْـْدهاتْ ْپسـو  

 المفردات
؛  يرغب-كانْكْشَٰـتي؛  أبدا-نَـ؛  ينفر-ْدِڤـْسطي؛  أبدا-نَـ؛ من -ياه؛  زاهد-َسنْياسۤي؛  دائماً-نيتْيا؛  هو-َسـه؛  واجب العلم-اهچي

؛  من العبودية-َبنْْدهاتْ؛  بسعادة-ْسوكْـَهْم؛  يا شاكي السالح-باهُو-اَمـه؛  حتماً-ِهي؛  حر من كل ازدواجية-نيْرْدڤَـنْْدڤَـه

 .  متحرر تماماً-ْپـَرموشْٰـياِتى

 التعريب

 رهنال، يتغلب على  عن اإلزدواجيةالمستعليمثل هذا . زاهد دوماً عمله هو جزاء طلب وال يكرهيال ان الذي 

 . وَن شاكي السالح أْرجيا ر كلياً،المادي بسهولة ويتحر

jeYa" Sa iNaTYaSaNNYaaSaq Yaae Na Üeií Na k-ax(+aiTa ) 
iNaÜRNÜae ih Mahabahae Sau%& bNDaaTPa[MauCYaTae )) 3 )) 

وال عمله اجركره 

شق من قدرة نهاو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هو الكل الكامل ان جيداً يعلم وكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـب  مقامهبصلةام 

قدرة ال تعا هو مفهوم خاطئ ألن ال،الوجوهكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ من كل توحد بـمفهوم ال. النوعية

 وئاشيطلب  وال يعود يالذاتي، كماليقود الفرد إلى الو صحيح علي علم هو يرة كمياً

يصبح و ،له لحساب كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

 ٤\٥. چ.ب

ا باالهْچو ْپـرِِٰٰتَْهـچايُّـو -ا يسانْـكْـْهـ  

نَـ َپـنْٰي َدنْت

ـتَيتْهـ آْس

اتاهيدْٰٰپـَرڤَـ  

Wk-MaPYaaiSQaTa" SaMY RNdTae f-l/Ma( )) 4 )) 
aGbal/a" Pa[vdiNT

aGau>aYaaeiv

ْچايه َسـْمِاكَْم َأپـى  

نَْدِتى ْپـَهلَـْميُوْر ڤياوْبَهـ  

 -ْپـرِِٰٰتَْهْك

 .  النتيجة-ْپـَهلَْم؛  ينعم-ڤينَْدِتى؛  لكال-أوْبَهيُوه؛  تام-َسْمياْك؛  قائم-آْستْهيتَـه؛  حتى-َأپـي؛  في واحد-كَْمِا؛  المتعلم-اَپـنْٰدٰٰيتاه؛ أبدا

 التعريب

حصل ييكمل احدهما، من  ان اًحق لماء العيقول. ـكْـْهـياسانْ عن تختلف چايُّـو كَـْرَم ان  يعتقدوحده الجاهل

 . ثمار االثنتين على



خدمة النفس  تتيميةالخدمة ال تعني. لعالم المادي هو ڤيشْٰـٰنووروح ا. الوجودروح  المادي هو العثور على للعالمغرض الدراسة التحليلية 

) SAGkhya (ـكْـْهـياسانْلفلسفة ، يجد الطالب الحقيقي لذلك. المرحلة الثانية هي ريهأصل الشجرة وايجاد  األولىالمرحلة  تقصد. العليا

 من أما.  هو غرضهما فرق فعلي بين المرحلتين ألن ڤيشْٰـٰنويوجدلذلك، ال . بهتام  لمبعيعكف على خدمته ف ڤيشْٰـٰنو الماديالعالم اصل 

karma-yoga (چاـْرَم يُّـوكَ عن غرض ) (چاسانْـكْـْهـيا يُّـوغرض باختالف  يع فيدَّ،يجهل الغرض SAGkhya-yoga( يعلم  لكن

 .الطريقتين المختلفتين بحق وحدة غرض مالعاِل

 ٥\٥. چ.ب

اتى ْستْهانَـْميه ْپـراْپـياي سانْكْْهاتْي  

اِتىيـْمي َچْر َأپـيُّـوچايتَـْد   

ـْم تْـشَيُّـوَچاْم تْـشَ يِاكَْم سانْكْْه  

ياتيَپـشْي  َسـ اتياه َپـشْي  

 المفردات
؛ تتيميةالخدمة ال ب-يـهچايُّو؛  ذاك-ـتْ بواسطة فلسفة سا-سانْكْْهيايـه؛  ماذا-يات

 -ياه؛  و-تْـشَ؛  فعل وقفي-ـْمَچ يُّـو؛و يستطيع ال-ـْمياِتىَچ؛  أيضاً-َأپـي

َپـشْياتي؛  هو-َسـه؛  يرى-َپـشْياتي؛ من

درب  ان ، وبالتالي يرىفي جزاء العمل أيضاًـكْـْهسانْالمقام الحاصل بفلسفة  ان يعلم من

 .  حقاًالدراسة التحليلية ودرب الزهد في جزاء العم

يوجد اختالف بين تحقيق الذات هو منتهى غايات الحياة، فال للح اية القصوىالغينتهي الغرض الحقيقي للبحث الفلسفي إلى 

لروح ا 

 وعندما ،

 ا

 يرىذلك  يرى ومن. خدم غرضا واحداًي كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰمع تها  بالمادة وإقامصلةال قطع. التعلقحول  ثانيوالقطع التعلق حول  رياً

 .األشياء على حقيقتها

  باهُو-اَسـيَسنْ

YaTSaa&: YaE" Pa[aPYa ÛaeGaEriPa GaMYaTae ) 
Wk&- 5 )) 

Y 

Tae SQaaNa& Ta
Saa&: Ya& c YaaeGa& c Ya" PaXYaiTa Sa PaXYaiTa )) 

تَ؛ اننْكْْهيا

 -تْـشَ؛  دراسة تحليلية-سانْكْْهياْم؛  واحد-إكَْم؛ حصول

 مك-ْستْهانَـْم؛  يحصل-ْپـراْپـياِتى؛ 

 .  يرى بحق-

 التعريب

 يمكن بلوغه بالزهد ـيا

د، يرىل هما درب واح

 التفسير
 ان مالو ياة،

من بلالنفس ليست من العالم المادي  ان الفلسفي) SAGkhya (ـكْـْهـياسانْ بحث ن طريقعيستنتج الفرد . نتائج المنهجين

باهللاعمال النفس صلة  ان تكون أليجب عليه، وبناء.  الماديلعالمنسبة بين النفس الروحية وبين اتوجد  ال وبالتالي،. الجامع

ـكْـْهـيسانْ األولى من المرحلة فيقطع تعلقه بالمادة الفرد  طلب مني. مقامها األصلي علىعمل ت اعمل في ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، فإنهت

)SAGkhya( األول  ان ، رغمهما ال يوجد فرق بين،الواقع في. چيالـيُّو تتيمالالتعلق بواجبات ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ في ، في حين يطلب منه

ظاهدور ي

 ٦\٥. چ.ب

SaNNYaaSaSTau Mahabahae du"%MaaáuMaYaaeGaTa" ) 
aaeGaYau¢-ae MauiNab]Rø Naicre<aaiDaGaC^iTa )) 6 ))

 َمـهاْس تو 

ـتَـهَچيُّـودوْهكْـَهـْم آْپـتوْم ا  

ْر ْبَرْهَميكْتُو مونّيـو - يُّـوَچ  

يـتْشَْهتيَچاْدْهرِِٰٰٰنْيشْـتْـنَـ   



 المفردات
؛  تتيم دون خدمة-ـتَـهْچويُّأ؛  يصاب بـ-آْپـتوْم؛  شقاء- دوْهكْهْم؛شاكي السالحيا  -باهُو-َمـها؛ لكن -تو؛  مرتبة الزهد-َسنّْـياْسـه

 .  يحصل-ـتْشَْهتيَچَأْدْهي؛  دون تأخير-ـْيرِِٰٰنَْٰبَرْه؛  مفكر-مونيـه؛ تتيميةالخدمة ال يعمل ب-يوكْتَه-َچيُّـو

 دون  اهللاحقق ييمية تتيميةالخدمة الدون 

 . أدنى تأخير

زاهد ال"أي ) MAyAvAdI sannyAsI ( َسـنّْـّياسۤيڤادۤي "الزاهد المتبتل" أي) sannyAsI (الَسـنّْـّياسۤي ينتمي

ـْنَٰـڤَ يعكف بينما  دراسة فلسعلى "وحدة الوجود المطلقة درسةممن   VaiSNava (َسـنّْـّياسۤي الڤايٰش

sannyAsI (ـتَـڤَچ ْبَهـدرسةممن زاهد ال" أي )gavataالتفسيروهوـڤَـتَْم َچ فلسفة شْـرۤيَمـْد ْبهادراسة على "ةڤي  

 لكنه ضاً

 مدرسة  طالب

ـْنَٰـڤَ لدى ، السببلهذا. )pAJcaratrikI (راتْريكۤيشَعمالً بحدود  تتيميةالخدمة الإلى ) Bhagavata( ـتَـڤََچْبَهـ  الڤايٰش

 حول التخمين مضنية، فإنه يضجر أحياناً من هدراسات ان مالو.  المطلقالحق إلى العليةالخدمة تذوق  فال يسعه ،نظروال 

 ـڤَـتَْمَچْبهاصبح دراسته شْـرۤيَمـْد ت فڤَـتَْم دون فهم صحيحشْـرۤي، ويلجئ إلى  الكليأي الروح) Brahman(ْبـَرْهـَمـْن 

 

 

اهيِتـنْْدريتْما جاتيجيڤ  

تْمااتۤوَسـْر  

؛  من غلب حواسه يعمل -يوكْتَه-َچيُّـو

 .  يتكبل-ليپـياِتى؛  أبدا-نَـ؛ م عمله رؤو-آتْما-ْبهُوتَ-آتَْم؛ حياء إلى كل اال-تَْبهۤو-َسْرڤَ

 رغم.  عليهكل حي عزيز، وحيلى كل  النفس يكون صفيوخدمني بتتيم ي من

 . انه يعمل دوماً إال انه ال يرتهن أبداً

شْتْـنَـ ؛ العلي -َم

 التعريب

تتالخدمة الب تطهر الممحكيالان . عملالفي زهد  بمجرد الالفردال يسعد 

 التفسير
يعكف المايا. درستينإلى م

( SAGkhya (ـْهـياـكْسانْفة 

Bha(ـنَـشْٰ الڤاي

(سـۤوتْـَر  - يدرس ِڤـدانْتَ ـنْيَّـاسۤيَس الماياڤادۤي. ) VedAnta sUtra (سـۤوتْـَر -ِڤـدانْتَ الشرعي لـ VedAnta-sUtra (أي

ينقطع. )(يا ـْبهاشْٰ -َكـَر تعليق شارۤييدرس zArIraka-bhASya ( شاْرياـكَراتْوضعه شَـنْـالذي) zaGkarAcArya

ـتْـأحكام پانْو

 بأعمال متنوعة ه المادية، رغم قيامباألعمال التي ال صلة لها  للربالعلية مشاغل في الخدمة عدة )VaiSNava sannyAsI( َسـنّْـّياسۤي

ِڤـدانْتَ  و) SAGkhya (ـكْـْهـياسانْ دراسة لىعالمقتصر ) MAyAvAdI sannyAsI( َسـنّْـّياسۤي  الماياڤادۤيأما. ه مجرى بذلفي

)VedAnta(

ـَچْبهاَمـْد 

 MAyAvAdI( َسـنّْـّياسۤي  الماياڤادۤيفيديبالوسائل المصطنعة ال فردية اهللا  إنكار إلى الرامي تأويل المضجر والتخمينال. متعبة

sannyAsI(ـْنَٰـڤَ ان ، في حين ،العلية واجباته ءبقضاد ي، سعةتتيميالخدمة ال إلى المنقطع )VaiSNava sannyAsI(  َسـنّْـّياسۤيالڤايٰش

 الروحي أحياناً فهم الدربعن ) MAyAvAdI sannyAsI( َسـنّْـّياسۤي  الماياڤادۤيزلي.  في النهايةالرب القدير دخول ملكوت ضامناً

مال ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰقطع إلى أعنالم الكالم، خالصة.  بحت ليست سوى مشاغل ماديةوالتي وااليثارية الخيرية المادية إلى األعمال لعودةل

Brahman( ْبـَرْهـَمـْن حول كنه المنقطع إلى التخمين ) (الَسـنّْـّياسۤي من رسوخاًأكثر  sannyAsI (وما هو نقيضها، رغم  "الروح" أي

 . كثيرةترجعاإلى ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ أيضاً بعد نتهي انه ي

 ٧\٥. چ.ب

تْمااهشـوّديوكْتُو ڤي - يُّـوَچ  

YaaeGaYau¢-ae ivéuÖaTMaa iviJaTaaTMaa iJaTaeiNd]Ya" ) 
SavR>aUTaaTMa>aUTaaTMaa ku-vRàiPa Na il/PYaTae )) 7 )) 

ْبه -تْـَم ات ْبهۤو- ڤَ

اِتىيپـينَـ لي كوْرڤَـْن َأپـ  

 المفردات
-اينْْدرياه-جيتَ؛  ذاتي االنضباط-آتْما-ڤيجيتَ؛  ذات صفية- آتْما-ڤيشـودَّْهى؛ تتيميةالخدمة الب

 رغ-كوْرڤَـْن َأپـي؛ ف

 التعريب

 هو عزيز ع، وحواسهعقلهيضبط و



 التفسير
 عل وال يقوى مثله ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ بفضل عليهعزيز حي، وكل حي هو عزيز على كل بذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰب التحرر رمن يعمل على دكل 

وي أصل الشجرة ريموق  بل هو عن الشجرةالمنفصلة كأوراق وفروع الشجرة غير كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، عن ل حي منفصيالتفكير بأ

ى 

زع  ان ن

 فإنه،  االحياءعجمي كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ خادم ذاكر ان مال.  تلقائياًالبدن وزع الي بالطعام المعدةمد  وع، أو إلى كل األوراق والفرالمياه

حواسه فمضبوط له 

 خدمة سوىبما حواسه 

  

لم ) KurukSetra (ملحمة كوروكْـشِٰـتَْرْرجوَن في تكبه أ

 .عملالب مثله رتهن ي فكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰمر ألنه كان تنفيذاً ألإلطالق،  على اعنفاًيكن 

تْي  

ـْهَرْنيْچ ج

ـڤَـَسْنَأشْـنَ  

ـوٰشانينْْدريا  

 المفردات
؛ يعتقد -ـتََمـنْـّي؛ مشغول بالوعي الرباني -هّيوكْتَ ؛افعل -كَرُومي؛  شيءي أ-يتْْـش

ا

، القهاوإغالعيون تح وف سمعوال والتغوط تكلم الاثناء ألنه.  الفاعل على اإلطالقليسنه اوالتنفس، يعلم دوما ضمنيا 

 . هذا االمر بله ةصلال نه ا بأغراضها ووحدها هي المشغولةلمادية الحواس ا ان يعلم يقينا

NaEv ik-iÄ TatvivTa( ) 
PaXYaHXa*<vNSPa*XaiÅg NSvPaNìSaNa( )) 8 )) 

لى كلإ طاقة

عق ان مالو. مضبوطعقله  ف وعيهولصفاء.  عن عمله، فإنه صفي الوعيجميع االحياء ولرضى. يهمعزيز عل

بة كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰتنتفيكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ دوماً، عقله ثابت على  ان مالو.  أيضاًمضبوطة فرصة مجان تنتفي فرصة انشغال كما.  

طعام تناول   مكان ال ي إلى أالذهاب لم يقدم إلى كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، وال يرغب في وأكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ـ سوى ما يتعلق بسماعيحب الكما.  المطلقالحق

 الغيرلماذا هاجم أْرجوَن :  يسأل أحد بالقولقد. على أحدال يتجنى  الحواس ضبطنوم، مضبوطة عليه، حواسه وبناء. شْٰـنَٰكْْرِِٰٰٰـب يتعلق

 ميدانجميع المحتشدين في فردية  ان ظاهرياً إذ مر في الفصل الثانيأْرجوَن كان تجني . ؟ كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰمن ذاكرينألم يكن ؟ في الحرب

 تبدل بل  المنظور الروحيمن) KurukSetra (ملحمة كوروكْـشِٰـتَْر في ا لم يقتل أْرجوَن أحدإذن،.  النفساهالكستحالة باقية إلالمعركة 

العنف الذي، اذن.  ارياًشخص بأمر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ الذي كان حاضرا لباسهم البدني

الو ،كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـب  تامذكري 

-. ٨٩\٥. چب

Tk-raeMaqiTa Yau¢-ae MaNYaeTa 
a]àénNGaC^

يتۤيـتْ كَرُوميـتْـشنْيڤَ كينا  

Pa[l/PaiNvSa*JaNGa*õàuiNMaziàiMazàiPa ) 
wiNd]Yaa<aqiNd]YaaQaeRzu vTaRNTa wiTa DaarYaNa( )) 9 )) 

ي ڤ-ـتَ تَـتّْـڤَ ّيـوكْتُو َمـنْـ

ـڤَـْن ْسـْپـرِِٰٰشَـْناْن شْـرِِٰٰنْٰيَپـشْ  

َهْن ْسـڤَـَپـْن شْــتْشَْچـْن 

 

ـرِِْٰٰهـنَٰـْنْچرَِِٰٰجْن ـْسيْپـَرلَـَپـْن ڤ  

يْن َأپــيشَٰميْن نـيشَٰاونْم  

اْرتِْهـييْدرنْٰۤيـ

اْنيْدهاَري تيڤَـْرتَـنْـتَ إ  

؛لذا -إيتي 

ْسـ؛ سمع -

ـتكينْ؛ حتماً - ِاڤَ؛أبدا -نَـ

؛ َأكل -َأشْـنَـْن؛ شم -ـْهَرْنْچجي؛ لمس -ْپـرِِٰٰشَْنـڤَـْنشْـرِِٰٰنْٰ؛ رؤية -َپـشْياْن؛ لعاِلم بالحق --ڤيتْ -تَـتّْـڤَ

؛ فتح -نْميشَْناو؛ قبول -ـرِِْٰٰهـنَْٰنْچ؛ يترك -ڤيْسرَِِٰٰجْن؛ يتحدث -ْپـَرلَـَپـْن؛ تنفس -شْـڤَـَسْن؛ يحلم -ْسـڤَـَپـْن؛ ذهب -ـتْشَْهْنَچ

 -ياْنْدهاَر ؛ بذلك-إيتي؛ ليعملوا -ڤَـْرتَنِْتى؛ الترضية الحسية --وـَأْرتِْهٰش -اينْْدريا؛ الحواس -اينْْدرياٰني؛ رغم -َأپـي؛ اغالق -نيميشَْن

 . اعتبار

 التعريب

 والنوممرئيات والمسوعات والملموسات والمشمومات واالكل والتنقل بالالوعي الرباني رغم انشغاله من بلغ 



 التفسير
 والظرفالعامل والعمل :  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ صفي ذاكر

تنشغل . ل ببدنه وحواسه ومرد. والجهد والحظ

ذاكر  ينعم عليه، وبناء. الترضية الحواس في 

الحركة  بينما يةخبار اإلواسالح وظائفر والسمع هي شؤونب منشغالًبدا  وان  حتىدائمة،بحرية  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

 يقوى على القيام بعمل سوى في خدمة وال حسي، حواس وظائفهي  وغيرها والتغوطوالكالم 

 . األزليهنه خادمأه بيقين لالرب

يا كَْرماٰنيْبَرْهَمـٰنـى آْدها  

اهي يَرُوتـَچَسنْـ  

 ا
 

 والتي تسمى تقنيا الثالثة المادية جبالتهرة الكاملة للذكر كْْرِِٰٰٰشْٰ تعني هنا )Brahmani(ي ْهـَمـٰنْبـَركلمة 

 sarvaM(تَْد ْبـَرْهـَمـْن ِا هّي ـْمَسـْرڤَ: )MAۤوكٰدَمـنْٰ من )٢(جاء في . )pradhAna (ْپـَرْدهاَن

hi etad brahma (في و)ىرۤوَپـْم تْـشَ جايَّـِت-ناَمتاْد ْبـَرْهـَم ِاْسماْد اَك ٰد مونْٰمن) ١٠\٢\١ 

ى الروح العظيم  إلمنتسبكل شيء  ان )zrI IzopaNiSad(ْد ـَ شْـرۤي ايشُوَپـنيٰشفيجاء . باسباأل عن 

كل شيء في خدمته، بذل  مما يوجب المطلقة،المالكية  رِِٰٰٰشْٰـنَٰ

ع معين من العمل، يمكن إلنجاز نويهبها لها اهللا للنفس الذي حت. ه وشرهعمل، خيرال جزاءال شأن له ب ان الطبيعيفمن 

يقول كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ في .  الماءعن.  في ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰهبذل

 ان ، القولخالصة. "ملكَس َميِّ: )٣٠\٣ (چۤيـتاالـ

 بأن البدن ُملك كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ الفرد دون ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ي

 . في خدمة كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰبذله بوجوبو

T

وهي المباشرة والبعيدة األسباب عائد إلىعمل مطلق  ال صلة له ب،وبالتالي. الوجود

 يعموكأنهبدا  وان غله الروحياشب  واعياًيه يبق الذيكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ بـالعلي تيمهت هو ذلك

ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ فيإرضاء حواس بتنشغل  لكنها  نطاق الوعي الماديالحسية في

 مثل النظاألعمال.  الحواس

 العمل الكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰيتعدى ذاكر . العمل

 ١٠\٥. چ.ب

b]ø<YaaDaaYa k-MaaRi Ya¤-a k-raeiTa Ya" ) 
il/PYaTae Na Sa PaaPaeNa PaÚPa}aiMavaM>aSaa )) 10 )) 

<a Sa(r)& 

اكْتْـڤا كيْم تْ

ِپـَنپا  َسـ اتى نَـيْپـيل  

ڤاْمْبَهـساي َپـتْـَرْم إ-َپـْدَم   

لمفردات
ـْمَچَسنْـ؛  شخص اهللا-يْبَرْهَمـٰن ؛  من-يـه؛  يعمل-كَروتي؛  تاركاً-تْياكْتْـڤا؛  تعلق- كل عمل-كَْرماٰني؛  يعتزل-آْدهايا؛  إلى

 .  بالماء-َأْمْبَهـسا؛  مثل-ِاڤَ؛  ورقة لوتس-َپـتَْرْم-َپـْدَم؛  بالخطيئة-پاِپـَن؛  هو-َسـه؛  أبدا-نَـ؛  يتَأثر-ـياِتىليپ

 التعريب

 أوراق زهرة الماء، ال يمسه الذنب، تماماً كما ال يمس الجزاء للرب العظيم واهبا تعلق، ما بواجبه دونيقوم من

 . اللوتس

 التفسير
 هو الظاالمادي العالم. ـنَٰ

NDUkya UpaniSad (ْدـأۤوَپـنيشَٰ اْي

تَ):  MuNdaka UpaniSad (ْدـَأۤوَپـنيٰش

)tasmAd etad brahma nAma-rUpam annaM ca jAyate (چۤيـتاـڤَـْد َچوفي ْبَهـ) (نيْر َمَهْد ْبـَرْهـَمـوَمـَم يُّ :)٣\١٤ mama 

yonir mahad brahma( ْبـَرْهـَمـْن عرضلعالم المادي هو ا ان تدلو )Brahman (ظهور اختالف ورغم "الروح الجامع" أي 

ال تختلف المسبباتف، المسببات

كْْـل ان  يعلم جيداومن.  هو المالك على اإلطالقعليه،وبناء . أو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

 البدن المادي ى

 رغم بقائها فيلتبلت ال التي اللوتسالذنوب، كزهرة رهن  يصبح وراء شوائب ،دئذ

 كل عهبني" يأ) mayi sarvANi karmANi sannyasya( ياْسايَّنْـ كَْرماٰني َسـيـْرڤاٰن

 بموجب العلميعملكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ اذ لكن عينية نفسه ولباسه البدنيعمل بموجب مفهوم 



 ١١\٥. چ.ب

ينـه كَـْرَم كوْرڤَـنْتيُّـوچي  

ىي شـودَّْهـايـْم تَْچنْــَس  

 عقله أو فطنته أو حتى بحواسه، هو عمل أوه سواء ببدنه  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰحواسرِِٰٰٰشْٰـنَٰ من أجل رضى  ذاكر كْْيعمل عندما

شـاَر تْـآ- عموما َسـْدمى.  الشوائب الماديةمن صفي

)sad-AcAra( ، يمكنzrIla RUpa GosvAm(  في

ْبَهـكْمن ) ١٨٧\٢\١(

 

  كارِِٰٰنَٰ-ـه كاَم ّيـوكْتَأ

اِتىيْْهـ ىْپـَهـِل  

a" k
ايـَن َمنَـسا بودّْْهّيـكا  

k-aYaeNa MaNaSaa buÖya ke-vlE/iriNd]YaEriPa ) 
YaaeiGaN -MaR ku-vRiNTa a¤-aTMaéuÖYae )) 11 ))  Sa(r)& TY

يْر َأپـياينْْدريْر ايـڤَالِك  

-تْـَم اكْتْـڤ

 المفردات
 وعاة ذكر -نَـهچييُّـو؛  حتى-َأپـي؛  بالحواس-اينْْدريايه؛  متطهر-ِكـڤَـاليـه؛  بالفطنة-بودّْْهيا؛  بالعقل-َمنَـسا؛  بالبدن-كاّيـَن

 . للتطهرة -ىَهـيّْ شـود؛  الذات-آتْـَم؛  تاركاً-تْياكْتْـڤا؛  تعلق-ـْمَچَسنْـ؛  يفعلون-كوْرڤَـنْتي؛  أعمال-كَـْرَم؛ رِِٰٰٰشْٰـنَٰكْْ

 التعريب

 . فقط تصفية في سبيل ال، التعلقمهملين بالحواس والعقل والفطنة وحتى بدن بالنوچۤيالـيُّو يعمل

 التفسير
كل عمل يقوم ب، ف

تسة التي صفي السبب، األعمال اللهذا. ذاكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰلعمل مادي جزاء  يوجد ال

I(ْسـوامۤي چوشْـرۤيَل رۤوَپ ما كتبه   استناداً إلىقضاءها في ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ بسهولة

Bhakti-rasAmRta-sindhu ( سينْْدهو- َرساْمرِِٰٰتَ-تي : )

 ىيْسِرْر داـا َهياْسيَها ْيإ

 راچيكَـْرَمـٰنا َمنَـسا 

الْسـڤْ َأپـى َأڤَـْستْهاسيكْهين

١٢\٥. چ.ب

 و

اوتْـ  َسـ  موكْتَـه-ـڤَـْن ۤـ اِتىيشْيج

اكْتْـڤاي تْـْمه كَـّيـوكْتَ  ْپـَهلَ-ْرَم  

Yau¢-" k-MaRf-l&/ TYa¤-a XaaiNTaMaaPanaeiTa NaEiïk-IMa( ) 
AYau¢-" k-aMak-are<a f-le/ Sa¢-ae iNabDYaTae )) 12 )) 

ْميكيشْٰـطْهيناي ْم آْپـنُوتيشـانْت  

َبديَسـكْتُو ن

 المفردات
 ال -نايشْٰـطْهيكۤيْم؛  يحصل-آْپـنُوتي؛  سالم تام-شـانْتيْم؛  تاركاً-تْياكْتْـڤا؛  عاقبة كل األعمال-ْپـَهلَْم-كَـْرَم؛  العامل الوقفي-يوكْتَه

 .  يتكبل-نيَبْدْهـياِتى؛  متعلق-َسكْتَـه؛  في الجزاء-ىْپـَهِل؛ بجزاء العمل التمتع -كارِِٰٰنَٰ-كاَم؛  غير الواعي بذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ-وكْتَهيأ؛ يحيد

 التعريب

 والطامع  عن اهللاقطعالمن بينما عملهاجزاء السالم الخالص ألنها تهبني  إلى ،برة على اإلنقطاعثا المالنفستصل 

 . ه عمله يرتهن ببجزاء

 التفسير



المقتصر على و كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـالمتعلق ب.  عملهجزاءبينما الثاني متعلق ب كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـألول بهو تعلق ا ه عن سوا ما يفرق ذاكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰنا

 على جزاء العمل إلى اإليمان القلق يعزى ،ـڤَـتَْمَچْبها شْـرۤيَمـْد في. ه باجر عملبالي حتماً، وال يمحررهو العمل لحساب كْـرِٰشْٰـنَٰ 

قدرة الوجود وليد .  ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰفيتنتفي التضادات . الحق المطلق هو  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰالرب القدير. الحق المطلق بجهلال أو تضادالبمفهوم 

ذاكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ لذلك، . ة هو وكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، 

 هو سر ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ أو هذا.  السالما المرتهنين بحالمقابل، في. بالسالمممتلئ 

اْنيڤَ كوْرڤَـْن نَـ كاَرينا  

 -نَـڤَ؛  المحكوم-ڤَـشۤي؛  في سعادة-ْسوكْـَهْم؛  يبقى-آْسِتى؛ ركاً

؛  ليس-نَـ؛  يفعل شيئاً-كوْرڤَـْن؛  حتماً-ِاڤَ؛  أبدا-ـِدهۤي؛  في المدينة-ىپْوِر؛ جد بوابات تسع حيث تو-ىِرْدڤا

 .  يسبب الفعل-كاَرياْن

 بدنال( التسعة باتيتمالك المتج عندما

 . يعمل وال يسبب عمالًال ، )المادي

التي تخضع نفسها للتحول البدني،  النفس.  البدنجبلةبة أعم.  التسعةالبواباتة في مدينة د المتجسِّنفس التقطن

تستطيع النفس احياء . يسبب عذابها المادي الذي بالبدن حدها العليجوهرها ال تنسى النفس .  عنه إذا شاءتالتعالييمكنها 

 ي

 من )٨\٣(في  التسعة البواباتوصف 

: )zvetAzvatara UpaniSad (شْـِڤـتاشْـڤَـتَـَر أوَۤۤپـنيشَٰـْد

 

SavRk-MaaRi<a Sau%& vXaq ) 
NavÜare Paur Na( )) 13 )) 

 الماديعلة عن العليلذلك، العمل في ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هو عمل مطلق و.  القديرالحق المطلق

هذعن قاصرين  الترضية الحسيةسابات الربح من أجل 

 . وانعدام الخوفالسالم هو صعيد وهذا  مطلق وجود خارج كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰبانعدام فهمال

 ١٣\٥. چ.ب

َمنَـساي  كَْرماٰن- َسـْرڤَ  

 MaNaSaa SaNNYaSYaaSTae 
e dehq NaEv ku-vRà k-arYa

ـۤيكْـَهْم ڤَـشسـواْسِتى ياْسينْـَس  

ۤي ِدهوِرى پىِر ْدڤا-نَـڤَ   

 المفردات
 تا-نْياْسياـَس؛  بالعقل-َمنَـسا؛  أعمال-كَْرماٰني؛  كل-َسْرڤَ

نَ؛  الحي المتجسم-

 التعريب

البواقطن بسعادة في مدينة ي، فإنه االعمال كلفي سد نفسه ويزهد فكرياً 

 التفسير
 البدن أو مدينة البدن مسيَّرال

توسوى عند 

وف. ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰبدأ ب حالما يالبدنية السبب، ينأى الفرد عن األعمال لهذا. هادمن تجسفتخرج ، ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰعن طريق  مقامها األصلي

جاء . لتسعةا داخل مدينة البوابات  يحيا سعيداً،مفاهيمه، بالتي تتبدل بها مضبوطة الحياة الهذهمثل 

 

 ۤي ِدِهى پوِرىْدڤاِر - نَـڤَ 

 هياِتى َبـهيْمسُو ِلـالـَه

األذن والفم :  البدن من تسعة بواباتيتألف.  الكونحياءاهو ملك جميع ذي يالزم النفس في بدنها المادي  الشخصية الالهوت العليا"

، كاهللاطليقة تصبح نهافإ،  ضمنياًعندما توحد ذاتها باهللا لكن لرهنفي حياة االمادي  بالبدن النفس ذاتها توحد.  والعين والقبل والدبرواألنف

 . "البدنحتى أبان إقامتها في 

 لُوكَـْسـياا يْرڤَـْســ َسـۤيڤَـش

شَـَرتْـا يـ ا تْـشَيْسـتْهاڤَـَرْسـْس

 . الماديللبدناألنشطة الداخلية والخارجية حر من كل  ذاكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، لذا



 ١٤\٥. چ.ب

يرِِٰٰتْـڤَـْم نَـ كَْرماٰننَـ كَْرتْْ  

ْپـَرْبـهوهي رَِِٰٰجتــ ْسلُوكَـْسـيا  

ـْميُّـوَچ َسـْمـ- ْپـَهَل -نَـ كَـْرَم   

ْبهاڤَـْس تو ْپـَرڤَـْرتَـِتىْسـڤَ  

Na k-Ta*RTv& Na k-MaaRi<a l/aek-SYa Sa*JaiTa Pa[>au" ) 
Na k-MaRf-l/Sa&YaaeGa& Sv>aavSTau Pa[vTaRTae )) 14 )) 

 المفردات
 -نَـ؛  سيد مدينة البدن-ْهوهنَ؛  ملكية-كَْرتْْرِِٰٰتْـڤَـْم؛  أبدا-نَـ

 .  فعل-ـِتى بجز-ْپـَهَل-كَـْرَم؛ وال

 بل  ال تخلق جزاء عملكما. لفعى النفس المتجسدة سيدةال

 . ةعلاالفهي  المادية جبالتال

وصفت بقدرته االخرى أو القدرة  المادة التي عن جردةمنها  في الفيأتي شرحه سكما ب القديرالرقدرات احدى  هي النفس

 عليهل 

 

 النفس عن أعمال تنأى حالما. ومعاناته منذ ز سبب العذاب البدني المكتسب الجهلهذا . إلى توهم عينيتها مع لباسها البدني

 .قاذها من حرجهال بإن

 ١ب

؛  خير العمل- كْْرِِٰٰٰتَـْم-سو؛  حتماً-ِاڤَ؛  أيضاً-تْـشَ؛  وال-نَـ؛  خطيئة- پاَپـْمي كان؛ أ-شـيتْتْـكَشْٰـيا؛  يقبل-آَدِط؛ دا

 .  االحياء-َجنْتَـڤـه؛  مضلل-موْهيانْتي؛  بذاك-ِتـَن مغلف-آڤْـرِِٰٰتَـْم؛  بالجهل-ـيانَـَنْچَأ؛  شخص اهللا-ڤيْبهوه

 يحجب الذيجهل النفس العليايست ل

 . أصالة علمها

ْپـَرب؛  يخلق-رَِِٰٰجـتيـْس؛  للبشر-لُوكَْسـيا؛  أعمال-كَْرماٰني؛  وال-ـ

ْپـَرڤَـْرتَ؛  لكن-تو؛  الطبع الماديجبالت -ْسـڤَْبهاڤَـه؛  صلة-ـْمَچَسْميُّـو؛ لاء العم

 التعريب

 غيرها علث والفع تخلق ال تحالًا، هجسد مدينة 

 التفسير
 لكصل السابع

 الزائل أو الموطن المادي الذي تحصالبدن.  منذ زمن سحيق، مابالطبيعة المادية بطريقة )النفس (ت القدرة العلويةاقترن. ةدونيال

نتيجة جهلها الذي يقودها ها المادي عمل بدنجزاء ،وجه في مثل هذا الجو المبالعيش النفس ذوقتت. نوع العمل وجزاءهتهو سبب النفس 

من سحيق هو

في سيدته ت لكنها ليسفيها  تقطن دامت مامدينة البوابات التسعة، ة  سيدوكأنهاالنفس  تبدو. أيضاًرهن اعماله ، تتحرر من يالبدنلباسها 

 حل لها هو الخروج خير و حول دون أمواج المحيطوتتقاذفها البقاء في وسط المحيط المادي، تنازع بل  وجزاءهعملهاسيدة وال الواقع 

 كفيوحده ، وهذاالعلي بذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ همن مياه

٥\٥. چ.

تْ پاَپـْميشـتْـايناَدِتى كْْسـ  

ْبهوهيڤَ سوكْْرِِٰٰٰتَـْم ڤينَـ شا  

انَـْميـْچاِنـناڤْـرِِٰٰتَـْم يـْچَأ  

َجـنْـتَـڤَـهي انْتيِتـَن موْه  

 المفردات
 أب-نَـ

Naadtae k-SYaicTPaaPa& Na cEv Sauk*-Ta& iv>au" ) 
AjaNaeNaav*Ta& jaNa& TaeNa MauùiNTa JaNTav" )) 15 )) 

؛  علم-ـيانَـْمْچ؛ 

 التعريب

 بالفتونة ممتجسدة الالنفوسلكن، . عن سيئات وحسنات عمل أي كانلة و مسئو

 التفسير



وال  بذاته الرضى دائم هو. اإلطالقوالشهرة على يبالسنسكريتية ڤكلمة ال

سلسلة فتنة الجهل، مما يستهل الفردية نتيجة  اوضاعها الرب القديرال يخلق . خير وشر العمليمسه 

أي ) vibhu( يْبهوڤ هو مالك افراد قدرته البينية وهو  القدير الجهل سلطةعرضة ل لكنها النفس كاملة العلم. جزاء كل منها

 المعين

. نتيجة افتتانها زائل الالمادي لباسها البدنيد ذاتها ب توح عندما الزائلة للحياةوالسعادةشقاء  رهن ال

 هي الرغبة. عبير زهرة قريبة منهاإلنسان يشم  كما برغباتهاالنفس" أي) ParamAtmA(لنفس بصفة َپـَرماتْـما يالزم اهللا ا

 ْدـأۤوَپـنيشَٰۤيتَكۤي ـكاوٰش من )\٣(جاء في . بديةعود إليه فينال السعادة االيالرغبة حتى تلك لى 

)KauSItakI UpaniSad( : 

وال يحب اهللا ال يبغض "

انَـْميـِتـٰشاْم آْد  

-آْديتْيا؛  لهم-ِتـٰشاْم؛  للحي-آتْـَمـنَه؛  يتبدد-ناشْـيتَـْم؛ من -ّيـٰشاْم؛  جهل-ـيانَـْمْچَأ؛  ذاك-تَـتْ؛  لكن-تو؛  بالعلم-

 .  ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ-ـَرْم يك-ْپـَركاشَـياتي؛  علم-ـيانَـْمْچ؛  كطلوع الشـمس-ڤَـتْ

 في شيءكل عن كل شيء كما تكشف الشمس عن  يكشف علمه الجهل،محق الذي ي بالعلم الفرد 

 . وضح النهار

ال والزهد لجم واوالقوة بالعلم والثراء عزيزال تعني)  vibhu( ْهو

لتي تطلب هي ا بل أوضاع االحياء

الرب. لتناهيها

 رغبة بفضل فرديتها ويحقق الرب القدير تلكال النفس خيار تملك. المتناهية في الدقةأي ) anu (أنو بخالف افراد قدرته البينية "عليم"

 الوضع رهن عمل وال يتحمل تبعة لكنه  الرغباتتلك لها بتحقيق رب يأذن الرغبتها، عليه، عندما تحتار النفس في وبناء. الرغبة

النفس المتجسدةلذلك، تصبح . نشودالم

علم يو " العليا

،  السببلهذا.  بالتدبيراإلنسان بالتفكير واهللا: المثل أو كما يقول استحقاقها رغبة النفس حسب هللا ايحقق. لطيفة لتسيير النفسالصورة ال

 كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ رعى ي،لكذ رغم. قدرتهافراد زاء لحياديته ا هابخيارتدخل  دون  يحقق جميع الرغباتاهللا لكن  عاجزة عن تحقيق رغباتهاالنفس

يشجعه عبه ويرغب من كل شخصياً 

 . ىِتـ لُوِكـْبِهي أونينۤيشَْٰبْهيُو ِا-ما كَـْرَم كاَريَّـتي تَـْم يـسـاْدهوڤ ِا يو هّي ِايشَٰ

 ىِتـشَْٰم أْدهُو نينۤيا يـكاَريَّـتي كَـْرَم اساْدهوڤِا يو شَِٰا

 . "لإلنحدار العمل الفاسد في وأ رقيتالعمل الصالح للفي قدرته سواء أفراد  الرب يشغل " يأ

 وْر َأنۤيـشـُو ياْمو َجنْتيـْچَأ

 هدوْهكَْهـيُو -آتْـَمـنَه سـوكَْهى 

 يريتُو َچـتْشِْهـتِْرْپـ -شْـڤَـَر إي

 . "ة بالهواءغيم الإنسياق،  أو النار بمشيئة اهللاةالجن إلى مساقةبل   وسعادتهاشقاءها غير مستقلة بصدد النفس"

  َأْبْهـَرْم ِاڤَ تْـشَـْم ڤاشْـڤَْچْسـڤَـْر

تنسى مقام خدمتها إلى الرب من جراء  ف بتفادي ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰمنذ أمد بعيدرغبتها نتيجة تسبب حيرتها، هي التي ة َد المتجسِّالنفس لذا،

جاء . حياتهاالرب مسئول عن مسار  ان الجهل، بتأثيرعي النفس تدَّ. البهجة انها أزلية العلم و رغملبسال فخاخ في تعلقف متناهيالحجمها 

 : )٣٤\١\٢(سـۤوتْـَر  -ِڤـدانْتَ في 

يـَّـتي َدْرشَ تَتْها ِهي 

 ."االمر على تلك الحال ولو بدا أحد،

 ١٦\٥. چ.ب

jaNaeNa Tau TadjaNa& Yaeza& NaaiXaTaMaaTMaNa" ) 

انَـْميـْچاِنـَن تو تَـْد َأيـْچ  

تَـْم آتْـَمـنَهي ناشـّيــٰشاْم  

ْچ ڤَـْج -ا يتْي

تَـتْ َپـَرْمي اتيْپـَركاشَـ  

 المفردات
ـياِنـَنْچ

تَـتْ َپ؛ شف

 التعريب

يستنير عندما لكن

اتْ ساِپـكْشَٰـتْـڤَـ ايـْهرِِٰٰٰنْچنايْر-اِايشَٰـْميڤ ن

TaezaMaaidTYavJ arMa( )) 16 )) jaNa& Pa[k-aXaYaiTa TaTP



 التفسير
 ـنيهْچـياناْچ، ـَنْپـلَـِڤ-ـياَنْچ ـْمَسـْرڤَ: چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـفي جاء . هذكر بخالف المنقطع إلى حتماًمفتون ، كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰسى من ينكل 

jJnAgniH sarva-karmANi ، (ـياِنـَن َسـْدرِٰشَـْمْچ ِهينَـ   و،)(كَْرماٰني -َسـْرڤَ sarvaM jJAna-plavenana hi jJAnena 

sadRzam( .جاء في النص . كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـل التسليم  عندالكاملالعلم تحصيل يتم ؟ لعلمهذا ا هو وما.  الدوامعلىعلم نجد تقديراً عالياً لل)١٩( 

bahUnAM janmAanAm ante jJAnavAn mAM ( ْپـَرَپـْديَّـِت ماْم اْنـيانَـڤْچ ى َأنِتَجـنَْمـناْمَبهۤوناْم : من الفصل السابع

prapadyate (وعندئذ ينكشف له كل شيء، هذكر منقطعاً إلى كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـلة غزير رجعاتبعد يرسخ الفرد في العلم " يأ 

 شراكقط فعليا في آخر تكشف الشمس كل شكما 

  أوجهل اللكان،  ذلكلنفسا كانت لو. جهلال

في  ليتعلم  سليموحياهللالشيطان أكبر من 

 ما بين النفس التمييزقد يبقى الفرد عاجزا عن .  ألن ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ،رِِٰٰٰشْٰـنَٰكنفه ماهية ذكر كْْ

السيد بوسعه العلم بكل شيء إذا التجئ إلى  لكن كان على علم تام بمغا وان حتى والنفس العليا

الرب  ممثلال يتأله . فقطالرب  يلتقي بممثل عندما  اإلنسان اليستطيع. ذاكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، يم السلالروحي

لذلك، . وسائر االحياءالرب الفارق بين فهم  فرد بكل اإلجالل الذي يحظى يحظىانه  مع مطلقا

 ومالقد كانوا جميعا أفرادا في الماضي، . ردية سائر االحياء) ١٢\٢( الثاني الفصلشْـرۤي كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ في  لقديرالرب ا علني

ل شيء 

 ١٧\٥. چ.ب

  آتْمانَـْس-ي بودَّْه-تَـْد 

ااهاٰني َپـرا-شْٰـطْي ن-تَـْن   

 بالعلم التام كل الهواجس من تماماً صفىفإنه يتومالذهوعقله وإيمانه  الفردتتأصل فطنة  عندما

قدما بذلك ويخطو 

جميع اسفار  داللة هذه. االر العظيم هو العليالرب 

أي ) Brahman( ْبـَرْهـَمـْن بمثابة رفاءه الع(تَـتّـڤ - َپـَركلمة. الحكمة الـِڤـدية

الرب  لاق. شخصية الالهوت العليا أي) BhagavAأ) ParamAtmA (و َپـَرماتْـما "الروح الجامع"

 أي) mattaH parataraM nAnyat kiJcid asti dhشيْدتْـكينْـَمـتَّـه َپـَرتَـَرْم نانْيَّـتْ : القدير

 brahmaNo hi (ْپـَرتيشْٰـطْهاَهـْمُو ْبـَرْهـمَٰ المنتهى الذيهو ) BhagavAn(ـڤـاْن َچْبـَهـ

pratiSThAham ( ْبـَرْهـَمـْن أي أنا هو صمد)Brahman (ًيقطن منكل و. العظيم من كل الوجوهالرب  هو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰلذلك، . أيضا 

Tad(buÖYaSTadaTMaaNaSTaiàïaSTaTParaYa<aa" 

من التناسخ، فيسلم 

، فإنه يسالفرد يتأله عندما للمثال،. بأساليب شتىالفرد  يفتتن. "النهاريء في وضح 

صح لو؟ جهلبال  اهللايضلل هلو؟ جهلتضلل بال ان مكنا كيفف،  هي اهللا المتناهية في الدقة

سيد رإلنسان اتخاذ ينبغي للذلك، . كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ لـالكاملالذاكر من الرب ب العلم تحصيل يمكن. 

فع الشمس الظلمةرت كما جهلالفع كل رسي

 عن البدنعليأنه بوالمادي  هلبدنيرته 

بهالفعلية ه تصل والرب القديرعلم ب

لنبغي لي. ه بلمهعبفضل عادة الرب به 

عن فرديته وف

 لكالحقيقيةنتبين الهوية نا الليل، لكن  الفروق في ظلمةتالشىت. تحررهم حتى بعد المستقبلفي  وف تبقى فرديتهم أفرادا وسزالوا

 .الحقيقي في الحياة الروحية هي العلم فردية الالهوية.  وضح النهارفيشمس في حضور ال

ْس تَـْد ا

هاْس تَـتْ 

GaC^NTYaPauNarav*ita& jaNaiNaDaURTak-LMaza" )) 17 )) 

ْمي آڤْـرِِٰٰتّ-تى َأپونَـْر ــتْشَْهنَْچ  

اـاه كَلْـَمٰش-تَ ْرْدهۤوي ن-اَن يـْچ  

 المفردات
 -تَـتْ؛  من ال يقوم إيمانه إال باهللا-انيشْٰـطْهاه-تَـتْ؛  من يكون فكره باهللا-آتْمانَه-تَـتْ؛  من تكون فطنته باهللا-بودّْهيه-تَـتْ

 .  الظنون-اـاهكَلَْمٰش؛  يتطهر-تَْرْدهۤوني؛  بالعلم-ـياَنْچ؛  للتحرر-يْمآڤْـرِِٰٰتّ-َأپونَـه؛  يذهب-ـتْشَْهنْتيَچ؛  من الذ به كليا-اپاراياناه

 التعريب

، اهللافي كلها  

 . النجاة دربعلى 

 التفسير
شخصية الالهوت العليكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هو  ان چۤيـتا ـڤَـْدَچْبَهـحور وم. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰب 

para-tattva ( يعرفالذيالعظيم الرب تعني 

n(ـڤـاْن َچ ْبـَهـو "النفس العليا" ي

anaJjaya( أْسـتي ْدَهـنَنْـَجـيَّ 

.الحق المطلق ينتهي إليه 



.  العظيمالعليكل ما يتعلق بهو كامل العلم بو الظنون كل  على الدوام، هو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰعقله وذكاءه وإيمانه ومالذه في 

 العلم 

 ١٨\٥. چ.ب

ينيتــْس ىْبراْهَمـنِٰ  

ِى تْـشَ

 -شـوني؛  في الفيل-َهستيني؛ البقرةَسمَپ؛  والكياسة-ڤينَـيا؛ بالتعليم -ڤيْديا

-َسَم؛  العقالء-اَپـنْٰدٰٰيتاه حتماً-ِاڤَ؛  و-تْـشَ؛ في الكلب

اعي وقد يختلف الكلب أو  ابين  يميز ذاكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰال

 الرب القدير بجميعاًلتهم  الفيل من بابأوالبقرة 

، رق النوع أو الدرجةصفة َپالذي يالزمهم ب

 يبقى بصفة َپـَرماتْـما رغم ذلك،. صديق  على النفوسجميع لطيف ب الرب القدير

)ParamAtmA(  النجسن كل مبصفة النفس العليا  الرب القدير يالزم النظر بغض "النفس العليا"أي 

 والنفس العليا داخل النفس المتناهية في الدقة لكن ديةا.  االجتماعيةمنزلتهما تفاوت، رغم والـْبراْهَمـنَٰ

 ألن ،حجماً تعادل النفس العليا النفس المتناهية في الدقةالنفس المتناهية في  نوع ةوحد.  سنخ واحدمنالبدن 

 ذاكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ. النفس العليا حاضرة في جميع األبدان بينما في الحضور في تشارك النفس العليا النفس المتناهية في الدقة

وعي 

ع 

 .تمييز في جميع األبدان دون 

 

چوَسـْرڤَ تايهاْيإ  

اتاهيتْـهــِتى ْسي ماْد ْبَرْهَمـٰنــتَْس  

ivÛaivNaYaSaMPaà ae Gaiv hiSTaiNa ) 

iNadaeRz& ih SaMa& b]ø TaSMaad(b]øi<a  

 حتماً منصفي

هذا ب مجهزاً على درب التحررحثيثيستطيع إحراز تقدم و في كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، ثنائية القدرة والقديراستيعاب وجود   ذاكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰيستطيع

 .العلي

ىـَپـِن َسْم-ا ينَـي ڤ-ا يْديڤ  

éuiNa cEv ìPaake- c Pai<@Taa" SaMadiXaRNa" )) 18 )) 
e b]aø<

َهـي ـڤَچ

  پاك-ڤَ شْـڤَ يشاي شـون

نَـهي َدْرشـ- َسَم اتاهيـنْٰدَٰٰپ  

 المفردات
 في -ـڤيَچ؛  في الـْبراْهَمـنَٰ-ىْبراْهَمِن؛  مجهز كليا-ىـِن

؛  على التوالي-تْـشَ؛ )النجس(كل لحوم الكالب آ في - پاِكى-ڤَشْـ؛ 

 .  من يرى بعين واحدة-َدْرشـينَـه

 التعريب

 لحوم وآكل ،البقرة، والفيلالعاِلم، وس ّي الكْبراْهَمـٰنالـ، كل من االصيل المتواضع بفضل العلم الحكيم يرى

 . دة بعين واح)النجس(الكالب 

 التفسير
 االجتمالمنظور من النجس يختلف الـْبراْهـَمنَٰ عن قد.  أو مراتبهاجناس الحياة

ص الن هو اذه ومرد. عليستالم محقق من منظور الالبدنية الفروق تلكال معنى ل لكن وع

من جهة فوا.  هذا المفهوم هو علم حقيقيومثل. أي النفس العليا) (ـَرماتْـما  ParamAtmA

 بصفةجميع االحياءحد سواء ألنه يعامل 

. تفاوت درجات االحياءعن 

الما جبالتأخالط الألبدان وليدة 

 تجعل والنفس العليا ال الدقة

 واحد فقط بدن

 والنفس العليا هي الالنفس المتناهية في الدقةلكل من  المشتركة ميزةال. وبصيرته واحدةحقيق عالم مما يعني انه يقة، عليم بهذه الحق

وعي النفس العليا جمي يعم  الواحد، في حينالبدن بحد النفس المتناهية في الدقة هو محدودية وعي بينهما والفارق والهناء والخلود،

 حاضرةياالنفس العل. األبدان

١٩\٥. چ.ب

تَـه يْر جي

whEv TaEiJaRTa" SaGaaeR Yaeza& SaaMYae iSQaTa& MaNa" ) 
Tae iSQaTaa" )) 19 ))

ـْم َمـنَهتَيتْـهـ ْسىي ساْمّيــٰشاْم  

َمـْم ْبَرْهَمـَسي ـْم ِهـشَْٰردُوين  



 المفردات
 -َمـنَه؛  قائم-ْستْهيتَـْم؛  باالتزان-اساْمي؛ من -جيتَه؛  من قبلهم-تايه؛ حتماً -ِاڤَ ؛ -إيَهى

 -اْستْهيتاه؛  هم-ِتى؛  في اهللا-يْبَرْهَمـٰن؛  لذا- باالت-َسَمْم؛  حتماً-ْهي؛  غير معيب-ْمـنيْردُوشَٰ؛ عقل

 . ائمونق

ْبـَرْهـَمـْن مثل ل عيب ال ثلمة فيهم اواة

 . راسخون فيهو

األوضاع لبوا على تغ قداعتبارهم  من  الفكاالتزانتحقيق الذات هي حالة سَِّمة 

 امفارقة بدنهبعد 

تبلغ الكمال وتصبح  ا فإنهكراهية والاالنجذاب من ر النفسالكراهيةنجذاب و كامل لتعاليه عن االالرب القدير. المادي

 السماء الروحيةدخولجديرة ب

مُودْٰٰهُوـَريْسـتْـه  

؛  أيضاً-تْـشَ؛  حصول-ْپـراْپـيا؛  يهتاج-أوْدڤيِجـتْ؛  يحصل-ـياْپـراْپ؛  المسر-ْپـرياْم؛  يبتهج-تْـْپـَرْهرِِٰٰشِّٰ 

 -ْستْهيتَه؛ العلي في -يْبَرْهَمٰن؛  العليم باهللا-ڤيتْ-ْبَرْهَم؛ لَأَسمُودَْٰٰهه؛  ذاتي الفطنة-بودّْهيه-ْستْهيَر؛  غير المسر-َأْپـرياْم

 التعريب

 ، العلم باهللابلغ والفطنة،ال يقع في حيرة أبداً وذاتي بمصابحزن وال يفرح بحصوله على مفرح ي ال من

 االتزان الفكري هذا.  على فقدان ما يتعلق بالبدن المادييحزنلك، ال يفرح بحصوله على شيء وال لذ. يا

 و َپـَرماتْـما "لروح الجامعا" أي) Brahman(ْبـَرْهـَمـْن : الثالثةهه 

)ParamAtmA ( ـڤـاْن َچْبـَهـ  و"النفس العليا"أي)Anاألصليمقامه فقد حقق  عليه، وبناء. صية الالهوت العليا 

 الوعي هذا ومثل. ق الذاتمحاو دون، وجهخير على 

الثابت يسمى ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰ

iSQarbuiÖrSaMMaU QaTa" )) 20 )) 

 -اْمـشّي؛  والدة وموت-ـهَچَسـْر؛ مغلوب

تَْسماتْ؛ العلي ك-ْبَرْهَم؛ زان

 التعريب

والمس رزانة عقولهم على التقوم من فوق كنهما. التناسخ  فقد تخطوا،

 التفسير
ياً فال بد فعلتلك الحالة بلغوا منأما و. أعالهري كما يذكر 

 االتزان الفكري صعيدرقى إلى تحالما  لكن  الماديلباسهاعينيتها مع  هاهموتبقى النفس رهينة طيلة ت. والموت الوالدة ال سيماالمادية، و

 دخول السماء الروحية ستطيعتالعالم المادي بل إلى  ترجع انها ال ي أن من حياة الرهتتحرر ا فإنه،ها ذاتتحقيقبفضل 

تتحر عندما كذا،. 

 .، ومثلها تعتبر نفس محررة وعالماتها توصف ادناه

 ٢٠\٥. چ.ب

Na Pa[ôZYaeiTPa[Ya& Pa[aPYa NaaeiÜJaeTPa[aPYa caiPa[YaMa( ) 

اياْم ْپـراْپـيتْ ْپـرّيــنَـ ْپـَرْهرِِٰٰٰش  

!ae b]øivd(b]øi<a iS

اْميشـاْپـرتْـا يِجـتْ ْپـراْپـينُوْدڤ  

ْر َأَسي بودّْه- 

تَـهيْسـتْهـي ْد ْبَرْهَمـٰنـي ڤ-ْبَرْهَم   

 المفردات
؛ أبدا-نَـ

 غير المضل-

 . قائم

محزن و 

 . تعاليهفي الراسخ هو 

 التفسير
شق  نهاوبمغايرته للبدن المادي، علمه تام   بل المادييلبدنعينية نفسه ولباسه ا بافتتانهعدم  وابرزها  هناذكورةمحقق الذات معالمات 

شخصية الالهوت العل من قدرة

.  نفسهمغفالًالمادي  هبدن خلود وال يقبل بعين ذاته،بدنه  ان ل إليه يخيَّال ،لذلك.  فطنة ذاتيةأي) sthira-buddhi (بودّْهي-يسمى ْسـتْهيَر

في وجو الحق المطلق بلكاملا العلم به إلى صعيد العلم هذايرقى 

Bhagav (شخ أي

أي تحقي) Brahman( هو تحقيق ْبـَرْهـَمـْن هذا. اهللا وحدته المطلقة معلة ادعاء 

.ـنَٰ 



 ٢١\٥. چ.ب

تْمااََسـكْـت ْسـَپ-ا يباْه   

ـنوِتىسوكْـَه  

في هناء  دوماًغيبوبة الفي مستغرق ل الخارجية ب الحسية المادية لملذاتاإلى  متحررال  هذايميلال 

 ينعم محقق ،هكذا. ضمني

تْـ شْـرۤي يَّـاموناقال

 الخاطرة، وتنقبض علىأبصق تخطر ببالي فكرة اللذة الجنسية، العلي الودية  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰشغلت في خدمة انمنذ متجددةذة تنتابني ل"

 

 دون 

 . تحقيق الذاتامتحان هو وهذا. يتفاداهاالتي اللذة الجنسية  غياب بحيويةالعملذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ غارق في يع اليستط لكن حافزهذا ال

 

ـو َرَمـِتى بوْدَههٰشنَـ ِتـ  

baùSPaXaeRZvSa¢ Na YaTSau%Ma( ) 
Sa b]øYaaeGaYau¢-aTMaa Sau% énuTae )) 21 )) 

-aTMaa ivNdTYaaTMai

ـڤْ أـْرِشـشْٰ

Ma+aYaMa

كْـَهْمسـواتْ ي ينَْدتى آتْـَمـنـيڤ   

تْماّيـوكْتا - يُّـوَچ -َسـ ْبَرْهَم    

اْم َأشْيْم أكْشَٰٰـ

 المفردات
؛  ذاك الذي-ياتْ؛  في ذاته-آتَْمني؛  ينعم-ڤينَْدتي؛ تعلقآت-آَسكْتَ؛  في اللذة الحسية الخارجية-وـٰشـْسـَپـْرِش-باْهيا  غير الم-ْما

آ-يوكْتَ؛ الروح  غير -أكْشَٰٰـياْم؛  سعادة-ْسوكْـَهْم؛  ذاتي االتصال-ماتْ بالتركيز على -َچيُّـو-ْبَرْهَم؛  هو-َسه؛  سعادة-ْسوكْـَهْم

 .  ينعم-َأشْـنوِتى؛ محدود

 التعريب

وال االغراض 

 .  اهللا علىبفضل تركيزه، ة غير متناهيعادة بسذاتال

 التفسير
zrI YamunAcArya :  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰتيم كبار أحد) (شاْريا 

َپـداَرڤيـنِْد -َڤَـْدهي َمـَم ِشـتَه كْرِِٰٰشَْن  يـاْد  - أ

حينما و، ة

 يفقد معها ذوقهلدرجة الخدمة الودية للرب العظيم ذاكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ مستغرق في أي) brahma-yoga( چايُّـو-ْبـَرْهـَم. "شفتاي امتعاضاً

 على الحراكالمادّي، وال يقوى افتنتهباسره ب العالم، إذ يتحرك  المادةملذات أرفعاللذة الجنسية هي .  تماماًالماديةبالترضية الحسية 

في  أكبر 

 .محررة من الترضية الحسية، ألنه نفس نوع يبأ  يفتتن ذاكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰال. لجنسيةلذة امع التحقيق الذات  توافقيال 

٢٢\٥. چ.ب

چا جا ْبهُو-َسـْمـْسـَپـْرشَ ي ى ِهـي  

ا ِاڤَ ِتىيُونَـي -دوْهكَْهى   

ايـنْتَـهَ كاونِْتـ َأنْتَـڤَ-ي آْد  

AaÛNTavNTa" k-aENTaeYa Na Taezu rMaTae buDa" )) 22 )) 

 ى

 َرنْتوْم آسۤيـتْنَـ -نَـڤَ 

 ىْسَمْريـاماِنَأڤ -تَـْد 

 طْهۤيـڤَـنَـْم تْـشَْبَهـڤَـتي موكْه

Yae ih Sa&SPaXaRJaa > u"%YaaeNaYa Wv Tae ) 

ْدهاَمـنـى اوْديـِاتَـْم  -َرَس  -ڤَ 

 ىنـَچـِمَس - َـْدهي َبـتَ نـارۤي

ڤيـكاَره سِوشْٰـطْهو نۤيـشْٰـ -َى 

aaeGaa d



 المفردات
 -ياهيونَـ؛  عذاب-كَْهىَسْمْس؛  حتماً-ْهي؛  أولئك-يى

 -َرَمِتى؛  به-ٰشـوت؛  حتماً-ِاڤَ؛ مصادر

 -بوْدَهه؛ يجد لذة

 الملذات ذات هذه ،)KuntI(كونْتۤي يا ابن . ءإحتكاك الحواسعن كل الملذات التي تتولد 

.  بهافطين يبتهج الالبداية ونهاية، وبالتالي 

 

 ورانَٰـپ  َپـْدَمفيجاء  .؟ملذات زائلة

)Padma PurANa( : 

 . " أيضاًاَم

١\٥\٥ (ـڤَـتَْمَچْبها شْـرۤيَمـْد فيجاء 

 ." ال يحدعليبنتيجتها بهناء ون صفي وجودكم في هذا العمر وسوف تتمتعيق بكم ممارسة الكفارات التي ت

 تالمفردا
 -كاَم؛  يفارق-ڤيمُوكْشْٰناتْ؛  البدن-شَـرۤيَر؛  قبل-ْپـراْك؛  يتحمل-دْٰٰهوْمسُو؛  من-ياه؛  في البدن الراهن-إْيَهى ِاڤَ؛  قادر-ـكْنُوتيشَ

 -نََره؛  سعيد-سوكْهۤي؛  هو-َسه؛  في غيبوبة-يوكْتَه؛  هو-َسه ؛ دوافع -ـْمَچِڤـ؛  يتولد-أوْدْبَهـڤَـْم؛  وغضب-كْروْدَهى؛ رغبة

 . إنسان

 التعريب

دوْه؛  ملذات-هچاْبهو؛  من طريق االحتكاك بالحواس المادية-اجاه-ـَپـْرشَ

ِتـ؛  أبدا-نَـ؛  يا ابن كونْتۤي-َ كاونِْتـيا؛ عرضة-ڤَـنْتَه؛  نهاية-َأنْتَ؛  بداية-آْدي؛  هي-ِى

 . الفطين

 التعريب

قاي ا الشأصل لمادية ه

 

 التفسير
كل ما هو المحررة بالنفسال تعنى .  بحد ذاته زائلالبدن الماديألن  الزائلة اتصال الحواس الماديةمرجعها  الماديةالحسية الملذات "

التمتع ب، على العلية الملذات توافق النفس المحررة التي تحيا في بهجة ان ، إذ كيف يمكنزائل

 نُو نَـنِْتىيُّـوچيَرَمـنْـِتى 

 آتْـَمـنـي -شْـيْد تْـ ىَستْـيانَـنْـِد

ر العظيم معروف باسم الحق المطلق، وعليه. الحق المطلقمن   ال تحدعلية لذة الصوفي چۤيوالـيُّ يستمد"

 َپـِدنـاسـاو -إيتي راَم 

ـۤيــماْبـه اِتىيْدهـَپـَرْم ْبَرْه

( : 

 لُوِكى - ىْبهاجاْم نْْرِِٰٰ -ناياْم ِدهُو ِدَهى 

 ْبهوجاْم يى -كَشْٰـطاْن كاماْن َأْرَهـِتى ڤيدْٰٰ 

 ـَن َسـتّْـڤَـْم ّيـوتَْركا اْم پيتَپُو ِدڤْـ

تلك اللذات متوفرة حتى  اثناء التواجد في صورة االنسان، إذ الشاق من أجل الترضية الحسية للعملمبرر يوجد  األحباء، ال ابنائي"

خلو. لخنازيرل

 ساوكْهياْم تْـڤْ َأنَـنْتَـْم -ْهـّيــْد ياْسماْد ْبَرْهَم شـوّد

 ٢٣\٥. چ.ب

اه سُودْٰٰهوْميڤَ يهايـكْنُوتشَ  

Xa¥-aeTaqhEv Maae+a<aaTa( ) 
k-aMa§-aeDaaeÙv& v q Nar" )) 23 )) 

 Ya" Saae!u& Pa[aKXarqriv
eGa& Sa Yau¢-" Sa Sau%

ـناتْمُوكْشَٰي ڤ-َر ۤيــراْك شَـرْپ  

ـْمَچ كْـرُوْدهـُوْدْبـَهـڤَـْم ِڤـ-كاَم   

  نَـَرهۤيسوكْه  َسـ ـهّيـوكْتََسـ 



 بدنه الحاضر، ة الشهوة والغضب، قبل مفارقى الحواس الم الصبر على دوافعالفرداستطاع  إذا

سعيديعيش و چۤييُّـو هو

غضب والعقل والمعدة حواس اال قوى ضبط

 وامۤيـ ْسأو) gosvAmI( ْسـواميۤۤي منكل و ، والدبر واللسانوالقبل

)svAmI( .مما يؤدي إلى  شبعمثل قوديو

 . والصدر والعين فكر التكدر

ألمر، يعتبر محققاً لذاته وسعيداً على مقام تحقيق ضبطها قبل يمارس الفرد سبل  ان ، يجبلذا

تعلي السعي إلى ضبط الرغبة س واجب الممن. الذات

ْ

ْرڤانَٰـْميُّـوَسـ   

؛ حتماً

 التعريب

بحق سعادته من  . يصل اهللا في النهاية، و اهللافيمحرر  الهو. ونشاطه واستنارته داخلية كلها، هو الص

مادية  سعادةأية ب يرغب  الهومثل التمتع بنشاطات الحياة ضمنياًكان وبصمت في مطلق م

brahma-bh (د معاده إلى الدار الباقية ببلوغ هذا المقام  .و

Yaae_NTa"Sau%ae_NTararaMaSTaQaaNTaJYaaeRiTarev Ya" ) 
Sa YaaeGaq b]øiNava C^iTa )) 24 )) 

i^àÜEDaa YaTaaTMaaNa" SavR>aUTaihTae rTaa" )) 25 )) 

قوعلى غلب تادية و

 .  في هذا العالما

 التفسير
النطق والى  ضرولمادية  قوتوجد.  على درب تحقيق الذاتحثيث إحراز تقدم ري لمن يطلب

چو يسمى ، العقلإلىضبط قوى هذه الحواس المختلفة، إضافة بنجح 

 ال تعندما الغضبولد الرغبات المادية ت. قوى الحواسكافة النظر عن صارفاً ، نضبطةحياة م ه

نجح في هذا ا ي، ومنمفارقته بدنه المادي

 .والغضب

 ٢٤\٥. چ.ب

  آراَمـس- سوكْهُو نْتَْر - نْتَـه يُّـو

R<a& b]ø>aUTaae_iDaGa

اهيْر ِاڤَ يُوتي ج-تَـتْهانْتَْر   

ي ن- ْبَرْهَم چۤي

يـتْشَْهتيَچتُو ْده ْبهۤو-ْبَرْهَم   

 المفردات
 -ِاڤَ؛ مني االستهدافض -ْجـيُّوتيه-تَهَأنْ؛ فة إلىضا باال-تَتْها؛  ينعم ضمنياً-آراَمه-َأنْتَه؛  سعيد ضمنياً-ْسوكَْهه-َأنْتَـه؛  من-ياه

 .  يحصل-ـتْشَْهتيَچَأْدهي؛  واجد ذاته-ْبهُوتَه-ْبَرْهَم؛  تحرر في اهللا-نيْرڤانَْٰم-ْبَرْهَم؛  صوفي-چۤييُّـو؛  هو-َسه؛  كل من-ياه

وفي الكامل 

 التفسير
 محررينعم ال؟ ضمنياًالسعادة تذوق يقدر على دون ان  ةمصطنع سعادة ستمدادإل قصودة المشاغل الظاهرة الم قطعإلنسانل مكنكيف ي

مكنه البقاء يلذلك، .  الفعليةتجربةبالته بسعاد

يضمن الفرUta (ْبهۤوتَ-ْبـَرْهـَم يسمى هذا بمقام . ظاهرة

 ٢٥\٥. چ.ب

l/>aNTae b]øiNavaR<aMa*zYa" +aq<ak-LMaza" ) 

ْرڤانَـْمي ن-َرْهَم لَـْبـَهـنِْتى ْب  

اـاه كَلْـَمـٰش-َن ّيـاه كْٰشـيـشَٰرِِٰٰ  

نَـهاتْمااتـيْدها ي ْدڤا- نَّيشْـهتْـ  

اِتى َرتاهي ْه-تَ  ْبهۤو-َسـْرڤَ   

 المفردات
 كونه -شْهينَّتْـ؛  المتطهر من كل الخطايا-اـاهكَلَْمٰش-كْشْٰـيَن؛  النشطاء ضمنياً-ـياهْ رِِٰٰشْٰ؛ تحرر باهللا-نيْرڤانَْٰم-ْبَرْهَم؛  يحصل-لَْبَهنِْتى

 .  مشغول-اَرتاه؛  في عمل الخير-ْهيِتى؛  لكل االحياء-تَْبهۤو-َسْرڤَ؛  الباحث عن ذاته-انَهآتْم-ياتْ؛  ازدواجية-اْدڤايْدهاه؛ خلع



 التعريب

 على جميع بالخير، والدائب على األعمال التي تعود في الذاتال و ويبقى عقله مشغوالشك ية االزدواجتخطى من

 . في اهللاهو الذي يتحرر  ،هآثامكل ذي تصفى من االحياء، وال

 فسيرالت
 كْـرِٰشْٰـنَٰ هو فّياض ان  الفردمن بلغ ذكر كل  ان يمكن القول

لك ن كْـرِٰشْٰـنَٰ هو المتمتع والما، وعندما يعمل بهذا المفهومالوجود

على مثل هذا العمل والصديق على االط

َٰ بفضل طهارتهالخيري   ة حالي هههذ.  التامة من كل الذنوبالرفيع، سوى المحرر ف

 . عشق اإللهيال

 الوقتية للبدن الظاهر والعقل اإلغاثة. حدإعانة ا على االمقتصر على توفير أسباب ان 

 على وعي فرد يكون العندما. الرب القديره بتصل تكمن العلة األصلية ل.  وليست كافيةمرضيةغير 

 .كان هيكل البدن المادي وان ، حتى بحقيكون محرراكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، فإنه بـه تصلتام ب

ـَمـناْمڤَـْرتَـِت  

Ai>aTaae b]øiNavaR<a& vTaRTae idTaaTMaNaaM 

عندما يحقق. خدم خير جميع االحياءتكْـرِٰشْٰـنَٰ، منشغل في اعمال 

عذاب اإلنسان هو نتيجة النسيان بأ.  فإنه يعمل لصالح جميع االحياء

 يقوى ال. خدمة اجتماعية هو أرفع جامعة اإلنسانهذا الوعي في انهاض  على العمل، لذلك. الق

ي اهللا الذي ال يساوره ادنى شك بعظمة كْـرِٰشْٰـن

فعال ال يقوى ، البدنية في المجتمع البشريلراحة

في نسيان الفردنزاع البقاء مصاعب 

 متواجداً ضمن

 ٢٦\٥. چ.ب

k-aMa§-aeDaivMau¢-aNaa& YaTaqNaa& YaTaceTaSaaMa( ) 
a( )) 26 ))

موكْتاناْميڤ كْ-كاَم   -ـروْدَهى  

 iv

ِشـتَساْمتْـ - اتَيناْم ۤيـاتي  

ْرڤانَٰـْمي ن-تُو ْبَرْهَم يَأْبه  

تْاتـيديى ڤ

 المفردات
 مضمون -َأْبهيتَـه؛  متمالك العقل-ِشـتَساْمتْـ-ياتَ؛  للربانيين-ياتيناْم؛  للمحررين-ڤيموكْتاناْم؛  والغضب-كْروْدَهى؛ بات من رغ-كاَم

 .  من وجدوا ذاتهم-آتْـَمناْم-ڤيديتَ؛  هناك-ڤَـْرتَـِتى؛  تحرر باهللا-نيْرڤانَْٰم-ْبَرْهَم؛ في المستقبل

 التعريب

ال على من تأصل في الذات وحققها بضبط نفسه عن الغضب والرغبات المادية، تحرر في اهللا سهل المنال نا

 . مجاهداً دوماً من اجل الكمال

 التفسير
 : )٣٩\٢٢\٤(ـڤَـتَْم َچشْـرۤيَمـْد ْبهاجاء في . طلبة الحرية الربانيينفي ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هو خير الغارق 

 ياـْبَهكْتْ - ڤيالَس -َپـالشَ  -َپـنْـكََج  -پاَد  - ياتْ 

 نْـتَـهـَهـيانْتي َســَرتْْچـَرتْهيتَـْم اوْدْچْرماشَـياْم كَ

  -َهى َمـتَـيُّـو ياتَيُّـو پـي روّد -تَـْدڤَـْن نَـ ريكْـتَ 

 الحواس كبار الحكماء عن ضبط قوى حتىيقصر . تتيميةالخدمة ال ب)VAsudeva( ڤاسوِدڤََ شخصية الالهوت العليااقتصر على عبادة "

بالعمل لرغبة مستأصلين الجذور العميقة ل لرب،القدمين اللوتسيتين لخدمة  المستمدة من العليةالتي يضبطها الغارقون في البهجة بالفعالية 

 . "االجروي

 وِدڤَـْمساْس تَـْم َأَرنَٰـْم ْبـَهـَج ڤاَچـٰن -ْسرُوتُو 



 َسْمـْسـَپـْرشـايْر -ْدْهـياَن  - َدْرشَـَن

 اڤيَهـنْـَچـماه -ْرَم ۤوك -َمتْـْسـيا 

 ـنَٰـنْتيْسـڤانْى أَپـتْياني پوشْٰ

 . ")padmaja (أنا أيضاً، يا َپـْدَمَج افعل كذا. على التوالي فقطتأمل واللمس الالرؤية وب السمك والسلحفاة والطيور صغارهارعى ت"

 يشعر بأوجاع  والذكره دوام بمجرد داره إلى رقى كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ عن دار الرب، فإنه يذاكر بعد رغم كذا،.  بيضهافيء لتتأمل 

 نتي"غياب الشقاء المادي"أي ) brahma-nirvANa (انَٰنيْرڤ-ْهـَمْبـَرهذه الحالة الحياتية تدعى . العذاب المادي

 .في اهللا

 ٢٨-٢\٥. چ.ب

  كْروْدهُو-تْــِتـيَچڤ

؛  أيضاً-تْـشَ؛  عيون-ـكْٰشـوهشَ؛  غير ضروري-باْهياْن؛ 

 -َأْبْهيانْتََر-ناَس؛  مبقياً-كْْرِِٰٰٰتْـڤا؛  بتعليق-َسماو؛ عد والنازلَأپاناو-ْپـرانَٰ؛  الحاجبين-ْبهروڤُوه؛  ما بين-َأنْتَِْر؛  حتماً-ِاڤَ

 

 تعود ثم السلحفاة بيضها على اليابسة تطمر.  فيهاالتأملصغارها بمجرد  السلحفاةا تربي كم. مجرد النظر إليها السمكة صغارها بتربي

إلى تحت الما

جة االستغراق المتواصل 

٧

اْمـشْيْر باْهيْسـَپـْرشـاْن كْْرِِٰٰٰتْـڤا َبـْه  

 َجـ -تَـتْهاَهـْم َأپـي َپـْدَم 

SPaXaaRNk*-Tva bihbaRùa&ê+auêEvaNTare >a]uvae" ) 
NaaE SaMaaE k*-Tva NaaSaa>YaNTarcair<aaE )) 27 ))
YaTaeiNd]YaMaNaa aaeR+aParaYa<a" ) 

ivGaTaeC^a>aYa§-aeD Wv Sa" )) 28 )) 

Pa[a<aaPaa 
ebuiÖMauRiNaM

aae Ya" Sada Mau¢- 

روڤوهـڤانْتَِْر ْبْهيشـاتْــكْٰشـوشْ تْـشَ  

اپاناو َسـماو كْْرِِٰٰٰتْـڤاْپـراٰن  

اوٰنيشـارتْـ -تَْر ـانْيناساْبْه  

 

ْري بودّْه- َمـنـُو -ا يياِتـنْْدري  

انَٰـهي َپـرا-ْر مُوكْشَٰ يمون  

ا ي ْبَهـ-ها شْ

دا موكْتَ ِاڤَ َسـهـاه َسي  

 المفردات
 طاهر-هيـهَب؛ مبقياً -كْْرِِٰٰٰتْـڤا؛  محسوسات كالصوت-ْسـَپـْرشـاْن

 الهواء الصا-

 -كْشَٰمُو؛ المستعلي -مونيـه؛  فطنة-بودّْهيـه؛  عقل-َمـنَه؛  حواس-اينْْدريا؛  محكوم-ياتْ؛  ينفخ-اوشاريٰنتْـ؛ داخل المنخرين

؛  محرر-موكْتَـه؛  دائماً-َسدا؛  من-ياه؛  غضب-كْروْدَهه؛  خوف-ْبَهيا؛  َأماني-هاتْـشّيإ؛  ترك-ـتََچڤي؛  مقدر-َپـرايانَه؛ للتحرر

 .  هو-َسـه؛  حتماً-ِاڤَ

التعريب

 داخل الشهيق والزفير تعليقبين الحاجبين، وتثبيت العينين والرؤيا  أغراض الحواس الخارجية، واغالق جميع ىلد

 في يبقَ من.  والخوف والغضبالشهوةتعلي من س يتحرر الموالفطنة،بذا مسيطرا على العقل والحواس  ،المنخرين

 .  بال ريبمحرر، هو ة دوما الحالهذه

 التفسير



يبلغ . تتيميةالخدمة الب الرب القدير فهم تمكن من ومن ثم ي، على الفور بفضل االنشغال في ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰالروحيةهم هويته  الفرد فيستطيع

 خاص يسمى المقام الهذا. نشاطاته في نطاق  يؤهله للشعور بحضور اهللامما، تتيميةالخدمة ال عندما يستقيم جيدا في العلي المقام فردال

 . هللالتحرر في ا

) aSTAGga-yoga (چا يُّـوَچــطانْرياضة أشْٰمزاولة ب المقامبلوغ هذا حول  أْرجوَن تعليم ، اعالهمبادئ التحررشرح  بعدالرب تابع ي

pranayama (َمانيـ  و) ( آَسـَن و) (ايـاَم ْپـَرٰن و) (َمايـ: أطوار إلى ثمانية قسمتوالتي  Asana niyama yama(يـاهاَرْپـَرتْ  و 

(َسماْدهي   و)( samAdhi ( ْدهاَرَن و) ( ْدْهـيـاَن و) dhyana dharana pratyahara( .في الفصل السادس الـيُّوچا موضوع يوضح 

مس والصورة والطعم ل والالصوت:  دفع أغراض الحواسينبغي لإلنسان.  فقطصهيتلخل الخامس يوضح  الفصختامبالتفصيل، وفي 

 ما بين الحاجبين وإغماض األنف أرنبة في ) pratyahara(والرائحة بواسطة ْبَرتْيـاهاَر 

أغراض ب هاءتلخوفاُ من اإل، كلياً من فتح العين ة فائدة من إغماض ال. ة نصف تغميضينالعين

ستطيع اإلنسان ضبط ي.  النازل داخل البدنضمن المنيتم حصر حركة التنفس . الحواس

 . تحرر في اهللا، ومنع أغراضالـيُّوچا على هذه بالتدرب حواسه

ال يجازف .  هذا في الفصل الالحق بصورة موسعةيوضحوف وس. ةچياليُّـوالرياضة  مبادئ تطبيقسبل 

 نهج أفضل من هذهس طريقة ضبط الحوا. تتيميةالخدمة ال بفضل ان، آخرشاغل حواسه إلى بانجراف ذاكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

a-yoga (چا يُّـوَچــطانْأشْٰ

ُوتاناْمسوْهرَِِٰٰدم

 -إيشْـڤَـَرْم-َمـها؛  كل الكواكب ومالئكتها- لُوَك-َسْرڤَ؛  والكفاراتالمجاهدات -تَـَپـساْم؛  للقرابين-ـيا

 -شـانْتيْم؛ ) كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰالرب القدير( لي -ماْم؛ عالماً بذلك االحياء-ْبهُوتاناْم؛ كل -َسْرڤَ؛  النافع-ْهرَِِٰٰدْم-سو؛ شخص اهللا

التعريب

ونافع لكل الكواكب والمالئكة، الرب االعلى انني  وتفديةالغرض االخير لكل انني  كون الحكماء يعلمون

Sauôd& SavR>aUTaaNaa& a*C^iTa )) 29 )) 

حدقوبعدها ي "الـيُّوچافي عملية التنفس "أي 

فائد ال كما. لئال يغلبه النعاس العين كلياً

الهواءب الصاعد الهواءن طريق مصادمة عخارين 

وبذا يحضِّر نفسه لل  الحواس الخارجية

بكالم . العليلعليا في المقام بحضور النفس االفرد شعر في ،الخوف والغضبضروب  كل على التحرر من چيالـيُّوالنهج  هذايساعد 

ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هو أبسط  آخر،

 في الدائمشغاله 

aSTAGg(. 

 ٢٩\٥. چ.ب

>aae¢-ar& YajTaPaSaa& SavRl/aek-MaheìrMa( ) 

  تَـَپـساْم-ا يـْچايْبهُوكْتاَرْم 

jaTva Maa& XaaiNTaM

  َمـِهشْـڤَـَرْم-ُوَك  ل- َسـْرڤَ

  ْبه-ْرڤَ ـْ َس

يـَهتشْْمْ رِِٰٰتْياتْـڤا ماْم شـانْتيـْچ  

 المفردات
ْچيا؛  المنتفع-مْبهُوكْتاَر

 -ـياتْـڤاْچ؛ 

 .  يحصل-َهتيـشْْ رِِٰٰتْ؛رفع الوجع المادي

 

،مجاهدة و

 . ي الماداءالشق براثن من ، متحررينالسالمصلون إلى يومريد خيرها،  االحياءكل 

 التفسير
 جزء الهذامعادلة السالم الموضحة في تجهل  لكنها  في العالم الماديالسالمتحقيق إلى  الفاتنة، قدرةال في قبضة الموَجهةفوس النتتلهف 

كل بذل إلنسان ينبغي ل. ي بشرجهدكل منتهى اغراض  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هو الرب القديرن بأ معادلة للسالم تتلخص خير. چۤيـتاـڤَـْد َچمن ْبَهـ

جاء في . ْبَرْهما و شيڤَمثل المالئكة عظام  أحد وهو أعظم من يفوقه ال. مالئكتهامالك جميع الكواكب و لالعليةخدمة ال في هعوسفي ما 

( ـَرْمڤََمِهـشْــَرَمـْم  َپاْمـراٰنڤَإيشْـتَْم ):  (شْـِڤـتاشْـڤَـتَـَر أوَۤۤپـنيشَٰـْدمن ) ٧\٦( zvetAzvatara UpaniSadtam iSvarANAm 

prarmam mahezvaram (في الواقع  لكنهم مسيَّرين ،الفتنة الخارجيةنتيجة  على كل ما يمتد إليه بصرهم الهيمنة يسعى االحياء إلى أي

 تحقيق السالم في العالم يستحيل. كامها محكومة بأحالموَجهةالنفوس  سيد الطبيعة المادية، وهو الرب القدير.  العظيمبالطبيعة المادية للرب



 هو  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰالرب القدير بأنذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ يتلخص مفهوم هذه ال دون فهم ياإلجماع الشخصي أو الصعيدسواء على 

 .  بما  على سائر االحياءالمهيمن

 السؤالهنا الجواب على  الخامس هو الفصلهذا 

 هو  كامل بأن اهللاعلم كَ ـكيف يمكن ل: الظني

 چايُّـو-ـياَنْچ ان في حينذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ المباشر،  هذا العمل عن مثلال يختلف و ،المهيمن العظيم

 هذا وكمال العظيم، مالكها بفي الدقةالنفس المتناهية ط العميعني ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ . چايُّـو-إلى ْبَهـكْتيمدخل 

 هيمنةبالمن قدرته، ورغبتها  بصفتها للربة األزلية النفس.  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰالرب القديرتام بالعلم الالوعي هو 

 ما المادية ااحتياجاتهعلى العمل لسد  مجبرة ى النفس، وهذا ها هو نتيجة اتصالها ب)mAyA(على ماّيـا 

نهاض تدريب إل ألنه المادي،المجال في جوده اثناء وية حتى  إلىفرد يقود ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ الالمقابل، في.  بالمادةةمتصلت دام

يبقى . ضب

. ن طريق ضبط الشهوة والغضبع شْٰـنَٰكْْرِِٰٰٰبعد بلوغ ذكر  "العليالمقام " أي) brahma-nirvANa (انَٰنيْرڤ-َم

قضاء الغرض القطعيفي الصوفية الثمانية الـيُّوچا تقضى ممارسة  َمانْـيـ و )yama (َماممارسة يـ.  ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ 

 .  الحياة

 

. حقائق العارية

فقط كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ نيل السالم الكامل في ذكرالفرد  يستطيع. فيهم كبار المالئكة

،)karma-yoga (چا كَـْرَم يُّـوالذي يسمى عموما لذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰعملي  يرد و توضيح 

العمل في ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ يعني العمل عن. تمكين الحرية) karma-yoga (چاـْرَم يُّـو

 هو چايُّـو-ْبَهـكْتي. العليالعلم 

 تربالتي بالصلةل بعلم تام 

 هي الخادم المتناهية في الدقة

تبق. ةالشديد معاناتهاهو سبب 

 الروحالحياة 

 يعتمد كل شيء على بلال يحابي الرب أحداً .  ازداد تقدماً كلما من براثن المادةالفرد تحررزداد ي.  في العالم الماديالوجود الروحي

 والغالشهوةقهر سلطان  في من كل الوجوهه ضبط حواسعلى فردما يعين الوهذا  في ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، للواجباتالتنفيذ العملي 

فعليا على ْبـَرْهـالفرد 

تلقائياً بفضل 

( َرنَْٰدها و ) dhAraNa( (آَسـَن و ) (اياَمْپـَرٰن و ) (ْپـَرتْيـاهاَر و ) pratyahAra prANAyama Asana niyama( ْدْهـيـاَن و 

samAdhi(َسماْدهي  و )( dhyana(الوحيدة القادرة على إنزال هيو تتيميةالخدمة ال كمالوى توطئة لليست س لكنها  هي معارج الترقي 

كمال انها أرفع ، إذالفردالسالم على 

 عمل في ذكر -چاكَـْرَم يُّـو بعنوان چۤيـتاـڤَـْد َچـرۤيَمْد ْبَهـ الخامس من شْالفصل تنتهي تفاسير ْبَهـكْتي ِڤـدانْتَ على هنا إلى

 .ـنَٰشْٰكْـرِٰ

الفصل السادس



 

 ١\٦. چ.ب

اوڤاتْـشَـڤاْن َچ ْبَه- ۤيشْـر  

ـَهلَـْمتَيرـأناشْ  

اهيشـاكِْرـْچَرينَـ ن  

. ؤدي عمالًي وال

 التفسير

سانْـكْـْهـيا يُّـوچا

é 
ANaaié[Ta" k-MaRf-l aR k-raeiTa Ya" ) 

[q>aGavaNauvac
&/ k-aYa| k-M

Sa SaNNYaaSaq c YaaeGaq c Na iNariGanNaR cai§-Ya" )) 1 )) 

 ْپ-ـه كَـْرَم 

اهي ياْم كَـْرَم كَرُوتيكاْر  

  تْـشَيُّـوچۤي تْـشَ ۤياسيَسـ َسـنّْـ

تْـْر نَـ ينْ

 المفردات
 -كَـْرَم؛  إلزامي-كاْرياْم؛  جزاء العمل-ـَهلَْمْپ-كَـْرَم؛ دون لجوء -أناشْريتَـه؛  قال المولى المبارك-ـڤاْن أوڤاتْـشََچْبَه-شْـرۤي

 -نيـه؛  ليس-نَـ؛  أيضاً-تْـشَ؛  صوفي- چۤييُّـو؛  أيضاً-تْـشَ؛  الزاهد-َسـنّْـياسۤي؛  هو-َسـه؛  من-ياه؛  يؤدي-كَرُوتي؛ عمل

 . دون تكليف -َأكْرياه؛  أيضاً-تْـشَ؛  وال-نَـ؛  نار-نيـهْچَأ؛ دون

 التعريب

 وهو الحياة، في زاهدال هو إنمابدافع من الواجب  يعملو عمله بجزاءمن ال يتعلق ان : المباركقال المولى 

 ناراً يشعل الالذي  وليس ،يقيحقال الصوفي



 الـيُّوچاارسة هذه صعوبة ممبيقتضي التنويه  لكن سه الثمانية الـيُّوچا نهج ان الفصل هذا فييوضح الرب 

ذكر  في العمل" أي) karma-yoga (چاـْرَم يُّـوعاد. كَلي عصر في وخاصة عموما، الناس على

 لكن ه وتوابعهاظ على عائلتاالحف أجل من العالم هذا  في الثمانيةالـيُّوچا بعد التنويه بمزايا هذه "كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

  دون رغبة في جزاءذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ في العمل هو الال يعمل احد دون حافز شخصي، سواء على نطاق 

 الَسـنّْـّياسۤي بالترضية الحسية الشخصية هو 

)sannyAsI( النموذجي چۤيالـيُّوو الكامل . 

 تقديم عنون ينقطعجدهم الَسـنّْـّياسفرقة من  تعتقد

ْبـَرْهـَمـْن  في الفناء jJas(ْز ـياْچيا ـنيهُوتَْرْچأ

)Brahman (االنانية، و من المصلحةأي الروح ال 

الرغبة  ان مغمضتين، إذ رغم ابتعاده عن العمل المادي إال الصوفي الذي يمارچۤيالـيُّووالتي تظهر أيضاً عند 

 شخصي ضغر دون لكل،ارضاًء ل يعملف  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰذاكرالكامنة ببعض اللذات الحسية الشخصية تبقى حافزاً له 

 تْـشايتَـنْـيا، المولى يدعو. مثاليال چۤيالـيُّوو يلذلك، هو . ومقياس نجاحه هو رضى كْـرِٰشْٰـنَٰ

، قائالزهد كمال مثال

 كالتتيم بلخدمة  العلية الرحمة هومرادي  جل  بلاألتباع منت حسناوالبا التنعم وال المال، جمعب لي رغبة ال ،ديرالق ربي"

ـَنتْـشَكَشْـي  ْبَهـڤَـتيُّـوچۤي  

؛  يا ابن پانْٰـدَٰٰٰٰو-پانْٰـدََٰٰٰٰڤَإ؛  زهد-َسنّْـياْسْم؛  ماذا-ياْم

؛  يصبح-َـڤَـتيَأس؛  حتماً-ْهي؛  أبدا-نَـ

 .  أيا كان-َنـتْشَكَشْ

 دون زهده اًـيُّـوچۤي يصبح ان ،حد أليُّ، ما يسمى زهداً هو وٰدـانْٰپابن  يا

. الحسيةملذات ال في

 ية

ها األصلية 

والحوا العقل لضبط وسيلة و

كَ الرب الى التأكيد على افضلية 

 في فرد كل يعمل. الفصل هذا

الكم مقياس. ضّيق أو موَّسع

 البدن، مثالً إلرضاء مجمل البدن أعضاء تعمل.  القديرالعليقدرة افراد االحياء ألنها  كل واجب هو ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ في العمل. العمل

دون رغبة الجامع الكل لرضى يعمل من ذا،ك. عضو دون آخررضاء  إلوليس

ن عليه، وبناء. ارتفاع جميع التكاليف المادية عنهمب أحياناً )sannyAsIs (تْزۤي

agnihotra  ( مما يدل على وجود غرض شخصي متمثل بر " النارفديات"أي yaغبة

ها عن سائر الرغبات المادية لكنها ال تخلتميزورغم رفعة نوعية تلك الرغبة و. جامع

 بعينين نصف الـيُّوچاس 

أما . على متابعة رياضته

النموذج ) sannyAsI (الَسـنّْـّياسۤي

 : الً

ـ َجـنَـْم نَـْ نَ سونْـَدرۤيـْم مـ َـ ْدَهـنَ

 عدد يبأ وال

 

 ىي تْـڤَـۤيتوكيْر َأهايْد ْبَهكْتْبَهـڤَـتا

ن

 ىإيشَ كاَمي - ڤا َجـَچـْد كَـڤيتاْم

 ىَمـنـي َجـنْـَمـنـۤيـشْـڤَـِرَمـَم َجـنْـ

 ."أخرى بعد والدة حياتي، في

٦. چ. ٢\ب

ْپـراهوْري تياْسـْم إياْم َسنّْـي  

پانْٰـدََٰٰٰٰڤَي دّْهيـْم تَـْم ڤيُّـوَچ  

  َسنْـكَـلْـپُو-اْستَ يَأَسـنْي ـنَـ ِه

Ya& SaNNYaaSaiMaiTa Pa[ahuYaaeRGa& Ta& iviÖ Paa<@v ) 
Na ùSaNNYaSTaSaªLPaae YaaeGaq >aviTa k-êNa )) 2 )) 

 المفردات
؛  اعلم-ڤيدّْهي؛  ذاك-تَْم؛  اتصال باهللا-ـْمَچيُّـو؛  يقولون-ْپـراهوه؛  بذا-يتي

ْبه؛ متعاليصوفي  -چۤييُّـو؛  رغبة بالرضى الشخصي-َسنْكَلْـَپـه؛  دون ترك-َنْياْستَ

 التعريب

ال يمكن.  ومعناه إقامة الصلة باهللااچـو

 التفسير
هو النفس تملك ال. بموجبه والعمل األصليفرد بمقامه ال علم وجوب تعني ْبَهـكْتي أو فعليةال) sannyAsa-yoga( چايُّـو-َسـنْياَس 

د حالتيعستها لكنها تجبالت بمسيَّرة تصبحفإنها  الطبيعة المادية، فخاخ في تقع عندما، وهللا ةالبيني قدرةال هي بل  منفصلةمستقلة



 الترضية الحسية عن يستغني أو ،ترضية حسية مادية كل عنالسبب، لهذا. روحية الباطنة التهبقدر أو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـ بتعي حالما

 

شْٰـنَٰ تلقائياً ،چايُّـو و ـياَنْچ الذي يستلزمه منهجي اسالحو   عنعند قصوره أحدا  چايُّـو وأ ـياَنْچ تنفع لن. ْْ

 عند رغبة ال. الرب القدير إلرضاء واستعداده شخصي رضىبطرح الحقيقي الغرض يتحقق. كل ترضية آنانية عن االنقطاع

ـْمـوَچآروروك  

 -اوتْـشْياِتى؛  وسائل-كاَرنَْٰم؛  عمل-كَـْرَم؛ الثماني ا-موِنه؛ الـيُّوچا من بدَأ بممارسة -آروروكْٰشـُوه

؛  الوسائل-ْمكاَرنَٰ؛ قطع كل عمل مادي دَْٰٰهْسياآرۤو؛  الثمانيةـيُّوچاال -َچيُّـو؛ يقال إنه

 .  يقال إنه-اوتْـشْياِتى

 

. وسيلة

ن

 و "طريق التأمل"أي ) dhyAna-yoga( چايُّـو-ْهـياَن

 دَْٰهىرۤوچايُّـو درجة وأعلى) yogArurukSu( وروكْٰشوالدرجة األو تدعى. تتيم أي طريق الچايُّـو-ْبَهـكْتي

 التي (الجلوسية األوضاع مختلف على تدربالو لدخوالمساعي المبدئية ، الثمانية الـيُّوچامن جهة 

 غيفر. الحواس لضبط ذي ال بد منهال الكامل رياجر أعماال، تعتبر )بدنية تمارين من أكثر تعدو ال

 يتقن ممارسة التأحالماالفكار المزعجة االفرد جميع 

 كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، خدمة في الدائم نشغاله، وإلكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ذكرالتأ صعيد على ذاكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ستقيمي المقابل، في 

 ٤\٦. چ.ب

ـواْرتِْهٰشيِنـنْْدري ادا ِهـي  

YaaeGaaæ!SYa TaSYaEv XaMa" k-ar<aMauCYaT 

الفرد  ينقطع 

 فرصة ذاكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰال يجد  لكن المادي التعلق عن هحواس يمنع الذي چۤيالـيُّو يمارسه ما هذا. كاملال علمحقق الي عندما اأشكاله على

 غرض قضىي. واحد بوقت چۤييُّـو و )sannyAsI(َسـنّْـياسۤي  هو ذاكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰلذلك، . كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰغرض يخدم ال ما في حواسه لشغل

ذكر كرِِٰٰٰ فيوضبط العلم

  كلفردال 

الترضية بلهذا السبب، ال بد للجاهل باهللا من شغل نفسه . كسب رضى اهللا على العمل دائم  بل هوشخصية لذة بمطلق ذاكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

 .وجه أتم ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ على فيكل هذه االغراض  تقضى. انقطاعه عن العمل الستحالة ،الشخصية

 ٣\٦. چ.ب

Aaåå+aaeMauRNaeYaaeRGa& k-MaR k-ar<aMauCYaTae ) 
ae )) 3 ))

يُّْٰشـُوْر موِنـْر 

اِتىيكَـْرَم كاَرنَٰـْم اوتْـشْ  

ڤَيايا تَْسـيدَْٰٰهـْسـرۤوچايُّـو  

اِتىيشْـَمـه كاَرنَٰـْم اوتْـشْ  

 المفردات
 الـيُّوچا نهج -ـْمَچيُّـو؛ لحكيم

شَْمه؛  حتماً-ِاڤَ؛  له-تَْسيا؛ لمن بلغ --

 التعريب

كل فإن اإلنقطاع عن الـيُّوچال إلى  أما من توّص، المراحلثمانّي چيالـيُّوالنهج  في لمبتدئل الوسيلة هو العمل

ال هو ال الماديةاالعم

 التفسير
 حياتي وضع أدنى من السلم هذا يبدأ. الروحي التحقيق درجات أرفع إلى وصوالً بالسلم  وتقارنچايُّـو تدعى باهللا نفسال لاتصا وسيلة

 الممك ومن چاـويُّ يسمى السلم مجمل لكن مختلفة بأسماء السلم درجات تسمى. صفية روحية حياة في تحقيق الذات كمال إلىمترقياً 

ْد و "طريق النظر"أي ) jJAna-yoga (چا يُّـوـياَنْچ: أقسام ثالثة إلى تقسيمه

رچايُّـو لى

( . )yogArUDha

قواعد الضبط خالل من التأملحالة  ل

الفك االتزان إحراز إلى تقود ماديةية 

 . مل

 عن لعدم انقطاعه البداية منذ مل

 .المادية األعمال كل نمنقطعاً ع يعتبر فإنه

Yada ih NaeiNd]YaaQaeRzu Na k-MaRSvNauzÂTae ) 
SavRSaªLPaSaNNYaaSaq YaaeGaaæ!STadaeCYaTae )) 4 )) 



ـجَِّتىشَٰنَـ كَـْرَم ْسـڤْ َأنو  

ۤياسي َسـنّْـ-نْـكَـلْـَپ  َسـ-َسـْرڤَ   

اِتىيٰـرچايُّـو  

 ينشغل -جَِّتىَأنوشَٰ ؛  حتماً-ْهي؛ عندما -يادا

 -اوتْـشْياِتى؛  آنذاك-َداَسنْكَلْـ-َسْرڤَ؛ بالضرورة

 . يقال

إشباع شهوة وال يتعلق بجزاء العمل، فإنه لذاتم بجميع الالفرده عندما يزهد قيل بأن

. الـيُّوچايكون قد بلغ 

 ال

 حول تدور أعمال إلى الدائم السعي مجبراً على ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ دون

، تماماً بالترضية الحسية تعلقه يقطع مما ،كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ يرضي الشْٰقدم ذاكر كْـرِٰي ال المقابل، في. سعةالموَّ أو قةالضّي االنانية

 ٥\٦. چ.ب

 -آتْما؛  يحط-تَْأڤَـساَدّي؛ ةالمسيرالنفس  -آتْمانَـْم؛  أبدا- -آتْمانَـْم؛ بالعقل -آتْـَمنا؛  واجب الخالص-تْوْدَهـِرا

 التعريب

. كذلك وعدوها ،الموَجهةالنفس  يقال. نفسه قريح ان ال بعقله، نفسهرفع  إلنسانلينبغي 

. الموَجهةالنفس و العقل إلى خاصة أهمية چيالـيُّوالنهج  فيولى ت. السياق حسب

. الـيُّوچا غرض هو الحواس بأغراض تعلقه وقطع العقل طالـيُّ التدريب محور ألنه العقل على هنا) AtmA(آتْـما  تدل

 

شْتْـ تَدُوْزدَْٰٰهـۤو

 المفردات
؛ بجزاء العمل-كَـْرَمسو؛  أبدا-نَـ؛  بالترضية الحسية-ـوَأْرتِْهٰش-إينْْدرييا؛  ليس-نَـ

ت؛ الـيُّوچا محلق في -ٰدَههآرۤو-َچيُّـو؛  زاهد-َسـنّْـياسۤي؛  لكل الرغبات المادية-َپ

 التعريب

اجل المادية وال يعمل من  

 التفسير
 وإال. لالجر العمل أو  الحسيةتنقطع ترضيته ،وبالتالي. وجه أكمل على العليةالودية خدمة ال في  إنشغالهعنديرضى الفرد بالذات 

د يبقى الفر. شاغل دون البقاء الستحالة الترضية الحسية،مهرب من 

  على امرـنَٰ

السلم  درجات أعلىيتسنى له بلوغ  ان ب من الشهوات المادية بالوسائل اآللية قبل الهرإلىذكر، ال هذا إلى فتقرفي حين يضطر الم

 .چيالـيُّو

aaNa& NaaTMaa

تْمانَـْماَهـِرْد آتْـَمناوّد  

A  ))
oÖredaTMaNaaTM NaMavSaadYaeTa( ) 

aTMaEv ùaTMaNaae bNDauraTMaEv irPauraTMaNa" )) 5

ـتّْيـتْمانَـْم َأڤَـساَدان  

ڤَ ِهـى آتَْمـنـُو َبنْْدهوْريآتْما  

پوْر آتْـَمـنَهيڤَ ريآتْما  

 المفردات
نَـ؛ ةسير المالنفس

النفس  -آتْـَمـنَه؛  عدو-ريپوه؛  حتماً-ِاڤَ؛  عقل-آتْما؛  صديق-َبنْْدهوه؛ ةالمسيرالنفس  -آتْـَمـنَه؛  بالفعل-ْهي؛  حتماً-ِاڤَ؛ العقل

 . ةالمسير

صد هو عقل

 التفسير
AtmA(آتْـما   كلمةتدل والنفس والعقل البدن على) 

ضب. چيو

 سلطان إلى المادي الوجود في النفس تخضع. جهلال مستنقع من النفس انتشال على يقوىل العقل تدريب وجوب على هنا التشديد يجري

 على السيطرة في الراغبة األنية الكاذبة في العقل تورط ةنتيج المادي العالم في مرتهنة الصفية النفس ان ،والواقع. والحواس العقل

ينبغي  ال. الموَجهةالنفس  تخليص يتسنىل الطبيعة المادية، ببريقعلى نحو يقطع افتتانه  العقل تدريب يجب عليه، وبناء. الطبيعة المادية

 في عقلال شغلو. الحواس بأغراض افتتانهبازدياد ي الماد الوجود في  الفردتكبل يزداد. الحواس أغراض بفتنة نفسهيحط من  ان إلنسانل



-آْمرِِٰٰتَ من )٢(جاء في . وجوبهاعلى  أو النقطة هذه على لتشديدهي ا) hi( ِهيداللة كلمة . للخالص سبيل خير وهذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ دوماً 

AmRta-bindu UpaniSad : ) (ْدـَپـنيشَٰأۤو بينْـدو

 اْمـياٰنَمـَن ِاڤَ َمـنـوشْٰ

 مِوكْشَٰـيُوه -كاَرنَٰـْم َبـنْـْدَهى 

 چونْــَبـنْـْدهايا ڤيشَٰـياَس

 اْم َمـنَهيـموكْتياي نيْرڤيشَٰ

 الحواس أغراض عن المنقطع العقل بينما العبودية سبب هو الحواس أغراض في غارقال العقل إذ ،هوتحررالفرد  عبودية سببالعقل هو "

 .التحررخير اسباب  هو ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ في وماًد المنشغل العقل إذن،. "التحرر سبب هو

 ٦\٦. چ.ب

َمنا جاڤيتْمااـنّيـ تَـهيت  

 أ

 -جيتَـه؛  من قبل الفرد-آتْـَمنا؛  حتماً-ِاڤَ؛ قل؛لشخص ل-آتْـَمـنَه؛  العقل-آتْما؛  صديق-َبنْْدهوه

 عقلفإن ال عقل،ال قهر من

 الـيُّوچا ممارسة تصبح. انالـيُّ على التدرب غرض نا

 األصليالمقام . غايتهاو  للوقت مضيعة) للتظاهر(

 والغضب الشهوةنوازع لألوام االمتثال هو للنفس

 لقاء. قلبه في نافذال )ParamAtmA(َـَرماتْـما يوا العقل، غلبةب لكن وغيرها والوهم والجشع

 ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ في يعمل من المقابل، في. فعليةال ُّوچااالم ثم ومن القلب في )ParamAtmA(َپـَرماتْـما 

 .تلقائياً الرب مرأل تماماً يسلم مباشرة،

ـهَپـَر  

ايَبنْْدهوْر آتْماتْـَمنَـْس تَـْس  

ْـ

ىتْـَمـنَـْس تو شّـتْروتْـِڤانـ

  ڤَـتْ-ڤَ شَـتْرو يتْمااڤَـْرِتـتـ

 المفردات
 الع-آتْما؛  من قبله-َنّي؛  له-تَْسيا 

-شَتْرو؛  العقل بحد ذاته-آتْما ِاڤَ؛  يبقى-ڤَـْرِتتَ؛  بسبب العداوة-ىشَـتْروتْـِڤ؛  لكن-تو؛  من فشل بضبط عقله-آتْـَمـنَه؛ مغلوب

 .  بمثابة عدو-ڤَـتْ

 التعريب

. ألّد اعداءه عقلهفإن  ،لكبذ أخفق من لكن خير االصدقاء

 التفسير
غرض حياة اإلنس تنفيذ بصدد صديقاً ليصبح العقل ضبط هو إنما الثمانية وچا

ح يفسد مما أعداءه، ألد الزمي إنما هعقل ضبط عن يعجز منكل و. العقل ضبط  ياتهدون

 عليه تمليه ما خدمة على مجبراً سيبقىف ،مغلوباً غير الفرد عدواً عقل دام وما. علياال ر

پ ألوامر لاالمتثا على الفرد طوعا فق

الـي ممارسة ألوامره يعقب تثال

 ٧\٦. چ.ب

ايتْـَمـنَه ْپـَرشانْـتَـْساتـيج  

bNDauraTMaaTMaN TMaNaa iJaTa" ) 
ANaaTMaNaSTau }auvTa( )) 6 )) 

iJaTaaTMaNa" P  SaMaaihTa" ) 
XaqTaaeZ<aSau%du"% aaNaYaae" )) 7 )) 

aSTaSYa YaeNaaTMaEva
Xa}auTve vTaeRTaaTMaEv Xa

a[XaaNTaSYa ParMaaTMaa
ezu TaQaa MaaNaaPaM

تَيماتْـما َسماه

ـو دوْهكْـِهٰش-كَْهى سـو - ـنَٰتُوشْٰـۤيـشْ  

هيوُّتَتَـها ماناَپـمانَـ  



 المفردات
 -ۤيتَشْـ؛  دنا تماماً-َسماهيتَـه؛  الشهيد- آتْما-َپـَرَم؛ بة العقل من بلغ الطمَأنينة بغل-ْپـَرشـانْتَْسيا؛  لمن قهر العقل-آتْـَمـنَه-جيتَ

 .  والتحقير-َأَپـمانَـيُوه؛  في التكريم-ماَن؛ ضاً وشق-دوْهكِْهٰشـو؛  سعادة-ْسوكَْهى؛  الحر-نَٰـأوشْٰ؛ في البرد

 التفسير
بصفةالنافذ، شخصية الالهوت العليا مرأل االمتثال فرد كل واجب  بعمله المادي فردالرتهن ي. )ParamAtmA(َپـَرماتْـما   

  

اهك  

شَـنَـهل -َم ـَس  

 - اينْْدرياه-ڤيجيتَ بالعلم -ـياَنْچ

؛  حجر-َأشْـَم؛ يع-يوكْتَه؛ ياًمحكوم حس

 .  ذهب-شَنَـهتْـكانْـ

يق، ويكون سيداً يقال عن شخص 

 الزبديرى . لحواسه، مسيطراً على ذاته

 : سينْْدهو-َرساْمرِِٰٰتَ-ْبَهـكْتيمن الحق  تحقيق  دون نفعاًالنظري الكتب علم يجدي ال

 وتسالي وصفة وصورة اسم إلنسانل كشفين. مادياً ة اسم فهم أحد يستطيع ال"

 . "فقط العلية بالخدمة روحيا يتشبع عندما العلية الرب

Yau¢- wTYauCYaTae Y Mak-aÄNa" )) 8 )) 

 أي-تَـتْها؛ اء

 التعريب

تكريم ال ،والبرودة الحرارة والشقاء، السعادةلديه  تويتس  وحقق السكينة، إذالنفس العليا بلغ فقد العقل، قهر من

. واالهانة

في قلبه 

. ةچيالـيُّو وسائلالاحدى ب عقله يضبط  حالما االخيرالمصير وبلغ سبق قد فردال ان فهمال ينبغي ،كنل. ة الخارجيةفتنالب عقله يضل عندما

ال بد للعقل من . القدرة العلوية على هتركيز  عندبديالً عن العمل بأمر اهللا العقللن يجد . العليا لألوامر االمتثال مناص للفرد من ال

 مقامال يبلغ كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰذاكر  ان مال. )ParamAtmA(َپـَرماتْـما  ويتمثل نجاح ضبط العقل بالعمل بأمر امرها والعمل بةفوقيسلطة اإلقرار ب

عملياً  الحال هذهتسمى . الخ والبرودة والحرارة والشقاء السعادة مثل المادي الوجود مفاهيم تضاداتل خاضعاً يعود الفإنه  ،فوراً العلي

samAdhi .اهللا في يبوبةالغ أي) (َسماْدهي 

 ٨\٦. چ.ب

jaNaivjaNaTa*áaTMaa kU-$=SQaae iviJaTaeiNd]Ya" ) 

تْماا تْْرِِْٰٰپـت-اَن يـيْچ ڤ-اَن يـْچ

aaeGaq SaMal/aeí\aX

يِتـنْْدريجي ْسـتْـهُو ڤ-طَ ۤو

وُّكىياِتى يتى اوتْـشْي إّيـوكْتَ   

ـتْـ كانْ-طْراشْـَم ـشُْٰو

 المفردات
؛ روحياًـْچڤي؛ المكتسب قائم -ْستَْهه-كُوطَ؛  شخص-آتْما؛  قنوع-تْريْپـتَ؛  والعلم المكشوف-ياَن

 فقاق-شْٰـطَْرُول؛ متزن-َسَم؛  صوفي-چۤييُّـو؛  يقال-اوتْـشْياِتى؛  بذا-إيتي؛  جدير بايجاد ذاته

 التعريب

المكتسب والتحق العلم بفضل الرضى تاّم يكون عندمااً محققاً لذاته، ـچۤيـويُّ

.  سواسيةوالذهب والحصى

 التفسير
 )٢٣٤\٢\١(جاء في . المطلق

 

 

نامادي كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ  -

المشوب بالحواس كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ شْـرۤي وتسالي صفاتو وصورة

 -ِاتَـه شْـرۤي 

هياينْْدرياْم ايـراْهـْچنَـ ْبَهـِڤـْد 

 ْهـڤاداويجي ِسـڤُونْموكِْهى ِهـ

 اْم ِاڤَ ْسـْپـهوَرتى أَدهيْسـڤَـ



 محظوظا  اإلنسانيكون ان بد ال. الدنيوية كاديميةاأل لدراسةتتحقق ديمومة ذ ال. ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ علم هو چۤيـتاـْد ـڤََچْبَهـ

الفرد  يكمل 

 عليه

 د

 .٩\٦ 

  َبنْْدهوٰشـو- اْستَهى يَمـْدْهـ

 إلى -پاِپـٰشـو؛  و-تْـشَ؛  باالضافة إلى-َأپـي؛ تقياءأل إلى ا-ساْدهوٰشـو؛ قارب أو المحبين واأل-َبنْْدهوٰشـو

 .واحدةعين  بز،الالمبالي وغير المتحّيو

 بيقظةيقتضي عليه اإلنفراد وضبط عقله  كما لعليا ا

. كمتالاإل حبو الرغباتدائمة والتنزه عن 

SauôiNMa}aaYauRdaSaq ZYabNDauzu ) 

YaaeGaq YauÅqT iSa iSQaTa" ) 

ا بكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰكر 

.ةالصفي تتيميةالخدمة الب قتناعهإل كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، برحمة العلم محقق ذاكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ. الزمة شخص صفي الذكرلم الكافي بالقدر

تلتبس وحدها و الجامعية  بالدراسةفردال يضل ان السهل من المقابل، في. العلي بالعلم قناعته في الثبات يستطيع .المحقق بالعلم

ق. الدنيوية الجامعية الدراسةنأيها التام عن ل علية هي، وكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـل تسليمها بفضل فعليا حسها المحققة النفس تملك. الظاهرة التناقضات

 .عندها حجارة أو فقاقيع من أكثر يعدو ال لكنه غيرال عند كالذهب والتخمين الدنيوية الدراسة كونت

چ.ب

َنۤيـ اوداس-تْرارى ي م-سوْهرِِْٰٰن   -  

SaaDauZviPa c PaaPaezu SaMabuiÖivRiXaZYaTae )) 9 )) 
NaMaDYaSQaÜe

ايـ ْدِڤـشْٰ-

تْـشَ پاِپـٰشـوي ساْدهوشْـڤْ َأپـ  

ىاِتيـشْٰيشـيْر ڤي بودّْه-َم ـَس  

 المفردات
؛  الوسطاء-ْستَْهى-َمْدْهيا؛  المحايدين-أوداسّيَن؛  َأعداء-َأري؛  النانفعين الحنونين-ميتَْر؛  إلى مريدي الخير بالطبع-ْهرِِٰٰتْ-سو

؛  الحسود-ـيادِڤـشْٰ

 .  بالغ التقدم-ـياِتىڤيشـيشْٰ؛  انداد بالفطنة-بودّْهيـه-َسَم؛ الخاطئين

 التعريب

االصدقاء واالعداء والحسود والمؤمن واألثيم و ميناال الناصح إلى ينظر حين تقدما أكثرشخص ال ويكون

 ١٠\٦. چ.ب

تَ َسـتَتَـْمۤيـُونْجي يُّـوچۤي  

تَـهيْستْـهي آتْما نَـْم َرَهـس  

تْمااتّيشْـتْـ -اتَ ي ۤيكاكِا   

ـَرَهـهيْچْر َأَپـرـۤيـراشين  

 المفردات
 -َرَهسي؛ )بالبدن والعقل والذات(ته  ذا-آتْمانَـْم؛  على الدوام-َستَتَـْم؛  يقتضيه التركيز على ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ-يُونْجيتَ؛  متعالي- چۤييُّـو

؛  دون انجذابه إلى ما عداه-نْيراشْٰـۤيه؛  متيقط فكرياً-آتْما-شْـيتَّتْـ -ياتَ؛  وحده-إكاكي؛  قائم-ْستْهيتَـه؛ في مكان منعزل

 .  حر من مشاعر التملك-ـَرَههْچَأَپـري

 التعريب

النفسالمثابرة على جمع عقله على  تعليسالمعلى  يقتضي

Wk-ak-I YaTaictaaTMaa iNaraXaqrPairGa]h" )) 10 )) 
a SaTaTaMaaTMaaNa& rh

 التفسير



ذكر . )BhagavAn(ـڤـاْن َچْبـَهـ و) ParamAtmA (و َپـَرماتْـما )Brahman(ْبـَرْهـَمـْن : اطوار ثالثة على كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ تم فهمي

 في النافذةالنفس العليا  أو روح الجامعبال المتعلقين لكن الشخص العظيمالتتيم بخدمة  في الدائم االنشغال ،الدقة وجه على يعني كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

 ال. أي غيبوبة) samAdhi(َسماْدهي  يسمى اهللا لىلعقل عجمع ا. واحدة لحظة نسيانه و أكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰذكر  عن االنقطاع عدم ب

 الحاالت عن واإلعراض المناسبة الحاالت بقبول العناية أغرا كدورات وتجنب ،العقل لتحقيق جمع نفراداإل من بد

 . ك. التحقيق تعيق التي المعاكسة

 ضئيلة فرصة توجد حيثيتحقق كل هذا الكمال 

 من كتابه )٢٥٦-٢٥المادي تملكمشاعر الل

 : سينْْدهو-َرساْمرِِٰٰتَ-ْبَهـكْتي

 ."هزهد في كامل غير كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـ بصلته

 ١٢.ب

النفوس ا رقيبة فإنه النفس العليا وأما كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰالنور الروحي لـ ْبـَرْهـَمـْن هو ألن جزئي، على نحو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـبون يع ،المادي العالم

شخص ذاكر  لكن أيضاً مباشر غير نحو على كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰبـ الصوفيين ينچۤيالـيُّوو أتباع وحدة الوجود المطلقة ييع ،عليه ناءوب. الموَجهة

أتباع وحدة الوجود علم  بينما كامل علم الحق المطلقب علمهان  كما والنفس العليا بالروح الجامع لعلمه الرفيعتعلي سمال هو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

 .  علم قاصركْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـ بالصوفيين ينچۤيالـيُّوو قةالمطل

مواصلة ذكر  هي تعليسالم مهام أولى. آجال أم عاجال الكمال درجات أرفع إلىوصوالً  مشاغله بمتابعة منهم كل يوصى ذلك، رغم

يج. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

نبغيت. الحواس ض

ملتال شاعربم ترهنه التي الكماليات وراء الركض له ال ينبغي ،تام عزم وفي

الذا اإلنكار يعني ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ألن  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰبذكر شخص وجه أتم على   تي،والمحاذير

٥\٢(في  ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰعن ميزة  )(ْسـوامۤي چوشْـرۤيَل رۤوَپ  كتب.  zrIla RUpa GosvAmI

 اْنيـيشَٰا ڤيأناَسـكْـتَـْس

 هَجـتَـنْهاْرَهـْم اوپـى واتْي

 

 اِتى يتْـشْـْم ّيـوكْتَ

 ڤَـْستونَـه -ْهي َسـْمـَبنْْد -َهـري 

 چوايتْموموكْ

َسمَبـنْْدِهى -ـْدَهـه كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ نيْرَبنْ

اْم اويـْچرايڤا

 

 يابودّْْه شـيكَتَـياـتْـْپـراَپـنْ

يه َپـريشْٰـوْبه

 كل عن يعرض من المقابل، في. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـ بمتصل شيء بكل يقبل وبشيء تعلقي ال التملك عندمامشاعر  فوق مستقيماالفرد  يكون"

 جاهالً شيء

 اِتىي كَتْـْهچواْم ْپـَهلْـيـْچرايڤا

-١١\٦. چ

ايهاْپـشْٰـطْي ْپـَرتىشـاو ِدِشتْـشـو  

éucaE deXae Pa[iTaïaPYa iSQarMaaSaNaMaaTMaNa" ) 
NaaTYauiC^\Ta& NaaiTaNaqc& cEl/aiJaNaku-XaaetarMa( )) 11 )) 

Ta}aEk-aGa]& MaNa" k*-Tva YaTaictaeiNd]Yai§-Ya" ) 
oPaivXYaaSaNae YauHJYaaÛaeGaMaaTMaivéuÖYae )) 12 )) 

َرْم آَسـنَـْم آتْـَمـنَهيتْـهـْس  

شَـْمـتْـۤيـ ن-ي تَـْم ناتيْهـرـشّاوتْ -ناتى   

َرْم كوشْـُوتَّ-َن يالجيشـاتْـ  

ـَرْم َمـنَه كْْرِِٰٰٰتْـڤاْچكايتَـتْرا  

اهي كْر-ا يِتـنْـْدريتْـش -اتَ ي  

اْديونْْجـي ىاَسـِنيشْـياوَپـڤ  

ىيشـودَّْهي ڤ-ـْم آتْـَم يُّـوَچ  



 المفردات
 -نَـ؛ ذاتي االعتماد -آتْـَمـنَه؛ مقعد -آَسنَـْم؛ ثابت -ْستْهيَرْم؛ يضع -ْپـَرتيشْٰـطْهاْپـيا؛ في االرض -ىِدِش؛ في مطَّهر -شاوتْـشْـو

من القماش الناعم وجلد  --َأْجيَن -شـايَلتْـ؛ منخفض -ـْمـتْـشَنۤي؛ أيضاً -َأتي؛ ليس -نَـ؛ مرتفع -تْشْْهريتَـْموا؛ أيضاً -َأتي؛ ليس

 -ياتَ؛ جاعل -كْْرِِٰٰٰتْـڤا؛ عقل -َمـنَه؛ نتباه واحدا --ـَرْمْچَأ -ِاَك؛ على ذلك -تَـتَْر ؛يغطي -تََرْماو؛ عشب كوشَ -كوشَ؛ الغزال

؛ عليه تنفيذ -يونْْجياتْ؛ على المقعد -ىآَسِن؛ جالسأعمال -كْرياه؛ حواس -اينْْدريا؛ اً العقلضابط --شْـيتَتْـ

ةچيالممارسة اليو -ـْمَچيُّـو

 جلد يبسط ثم ،ض،الـيُّوچا لممارسة

وعندئذ على .  وال منخفضاًس، ال عالياًيجب. ناعم قماش ثم ومن فوقه غزال

 هعقل جمعو وحواسه، قلهبه بضبط عيأخذ مكانه على  ان چۤيالـيُّو

. واحدة نقطة على

 ْر

 هذا لكن )Ganges (َچـنْـَچال ونهر يامونا هر

 غير لكنها المادية األرباح بجني ناجحة الكبيرة المدن في ةالمز الـيُّوچا جمعيات تكون قد. على االجانب عموماً متعذر

 الراهن عصرنا في االسم القدوس تسبيح هو الروحي التحقيق سبل خير ان )Brhan-nAradIya-PurANa( پورانَٰ-اـيَردۤي

 . انقطاع الهموم دون بشتى محرجينالو الروحي التحقيق مجالالذي يتسم اهله بالعمر القصير ) kali-yuga (َچّيو-َلي

ڤَـْمۤيـريَسَمـْم كا  

 -ـياَپـڤيشْاو؛ 

 . للتوضيح -ىڤيشْوْدَهي؛ القلب -آتْـَم؛ 

 التعريب

األر على كوشَ عشب يضع وان منعزل، مكان إلىذهاب ال اإلنسان على 

يضع المقعد في مكان مقد ان 

لقل صفية تالـيُّوچا يمارس وان المقعد بثبات،

 التفسير
 مثل المقدسة األماكن في توطنللالعائلية  بيوتهم الهند بالد في نوتعلسوالم نوچۤيالـيُّو هجري. الحج أماكن على" مقدسال المكان "يدل

ـْرِِٰٰنْـداڤَـَن أو) MathurA( َمتْهورا أو) PrayAga( َچْپـَريا َهـْردوا وأ) HRSIkeza(ْهرِِِٰٰٰٰٰشـۤيـِكـشَ  أو) VRndavana( ڤْ

)Hardwar (ن مثل المقدسة األنهار تجري حيثفي عزلة  ةچياليُّـوالرياضة  ومزاولة

المنتشر عومة

  كتابفيجاء  ،لهذا السبب. الـيُّوچا ممارسةمن لم يضبط نفسه ولم يسكن عقله، غير جدير بان . القاإلط على الـيُّوچا لممارسة مالئمة

نا-بْْرَِِٰٰهـْن

 فيوالبالدة كسمى الم

ناَم َهِرْر نْر  اَمَهِر

 َهِرْر نامايڤَ ِكـڤَـلَـْم

 كَالو ناْسـتـى ِاڤَ ناستى ِاڤَ

 ."ذلكعن  بديل ال. ذلكعن  بديل ال. ذلك  عنبديل ال. والرياء الخصام عصر في للخالص الوحيد السبيل واالسم القدوس ه تسبيح"

 ١٤-١٣\٦. چ.ب

ـْچ -رُو ي شـ-ا 

 اتْهاي َأنْـتيْرَچناستى ِاڤَ 

SaMa& k-aYaiXaraeGa]qv& DaarYaàcl&/ iSQar" ) 
SaMPa[e+Ya NaaiSak-aGa]& Sv& idXaêaNavl/aek-YaNa( )) 13 )) 

Pa[XaaNTaaTMaa ivGaTa>aqb]Røcairv]Tae iSQaTa" ) 
- AaSaqTa MaTPar" )) 14 ))MaNa" Sa&YaMYa MaiÀtaae Yau¢ 

َرهيشَـلَـْم ْسـتْـهتْـان َأيْدهاَر  

ڤَـْمـَرْم ْسـْچكايا ناسيَسمـْپـِركْشْٰـ  

اْنيشـانَـڤَـلُوكَـتْـشَـشْ يد  

 

ْرۤيـ ْبه-ـتَ يَچتْما ڤاْپـَرشـانْتـ  



ي ڤْـَرِتى ْسـتْه-ي ْبـَرْهـَمـتْـشار تَـه 

ُوتّيتْـش -َمـنَه َسـْم  

؛  ساكن-ْستْهيَره؛  دون حراك-شَـلَْمتْـَأ؛  ماسك-ْدهاراْن؛  وعنق-ـرۤيڤَـْمْچ؛  رَأس-شْـيَره؛  بدن-كايا؛ قيم

ـْرِِِٰٰكْشْٰـيا ؛  أيضاً-تْـشَ؛  على كل الجوانب-ديشَـه؛  خاصة-ْم عند َأرنبة ا-ـَرْمْچَأ؛  االنف-ناسيكا؛  ناظراً-َسْمـْپ

 

 ي

)viSNu-mUrti (بل اچۤييُّـو ويصبح النهار اثناء مزعومة ةچييُّـو دروس ا زوجته ضاجعةم ألحد ال ينبغي. قلبه في 

ـيا ْچيا الكبير الحكيم كتابفي  ضبط ىعل ال بد له من التدرب

kya( ـلْـكْياڤَ

 وأ لسانهأو  ببدنهسواء  كليةباللجماع ا عن االنقطاع ىنذ"أي ) brahmacarya(ْبـَرْهـَمـتْـشاْريا  غرض"

 لهذه. والممارسة الجنسية بوقت واحد صحيحةال الـيُّوچا سةال. " على االطالقاألمكنةو والظروف األوقات كل في ،فكره

 إلى سة

 

 مأ أي سبيل التأمل )dhyana yoga( چايُّـو ْدْهياَن كانتأ سواء ،الـيُّوچا في تقدمأي  ز

 باإلضافة الزوجية الحياة أحكامحدود و يراعي من لكن تتيمال يْبَهـكْتي مأ أي سبيل النظر) jJAna-yoga (چا يُّـوـياَنْچ

jJAnadhyana

ممارسة الحياة  المتزوج )brahmacArI(ْبـَرْهـَمـتْـشارۤي مساومة دون تاما تبتالً لبان

 بفضل الجنسي افتتانه الفرد يفقد تجعل بحيث فعاليةال من چاْبه ألن ْبَهـكْتي مدرسة فيالجنسية ضمن االحكام والنواهي 

 : )٥٩\٢ (چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ فيجاء . للرب العلية الخدمة في انشغاله

 شْا َمتْياْمـي

  َپـَره-تْ ـتَ َمۤيـس آّيـوكْتَ

 المفردات
 مست-َسَمـْم

ْسـڤَـ؛ الَنف

- ڤْـَرِتى-ْبـَرْهـَمـتْـشارّي؛  خالي من الخوف-ْبهيـه-ـتََچڤي؛  عقل-آتْما؛ اج غير مهت-ْپـَرشـانْتَ؛  غير ناظر-َأنَـڤَـلُوكَياْن

عل -َمتْ؛ ة چي اليو-يوكْتَه؛  تركيز العقل-شـيتَهتْـ؛ )كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ (ي غلبة تام-َسْمياْميا؛  عقل-َمـنَه؛  قائم-ْستْهيتَـه؛ في نذر التبتل

 الهدف -َپـَره؛  لي-َمتْ؛  عليه الجلوس-آسۤيتَ؛ الفعلي . االقصى

 التعريب

 دونما تهيُّج أو وجل، مخضعاً أنفهرأس  استقامة وثبات، ولينظر بثبات إلى في ورأسه وعنقهليجعل من جسمه 

. للحياة القصوى الغاية ينجعلي وان قلبهضمن  فيَّ يتأمل ان وعليه ،الحياة الجنسية من تماماً متحرراًعقله، 

 التفسير
 ةاألربع األيدي اتذڤيشْٰـٰنو  وهي صورة )ParamAtmA(َپـَرماتْـما  بصفة قلبمالزم للنفس في الال كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ مفه هو الحياة غرض

 في) viSNu-mUrti( رتيمۤو-ڤيشْٰـٰنو. آخر غرض يأل وليس ، ومعاينتهاتلك ڤيشْٰـٰنو صورة تحقيق هو الـيُّوچا ممارسة رضغو

 في وقته يهدر إنما هذا،) viSNu-mUrti( رتيمۤو- ڤيشْٰـٰنوتحقيقال يروم  منكل و. رِِٰٰٰشْٰـنَٰ كْْات ذاتامتدادامتداد تام من  هو القلب

 غرض هو القلب في النافذ) viSNu-mUrti( رتيمۤو-ڤيشْٰـٰنو و الحياة، غراضأ منتهى هو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ. ريب دون چالليُّـوهزلية  ممارسة

 . چيالـيُّوالمراس 

رتمۤو- ڤيشْٰـٰنوتحقيق ابتغاء مر، كما خلوة في قعدته في والثبات الزوجة هجر يستلزم مما ،تبتل التامالمراعاة  چۤييُّوالـ على يقتضي

وحضور الليل ثناء

جاء . لمضاجعةا اوأبرزه ،اأشكاله على الترضية الحسية وتجنب عقله

YajJaval( : 

 شـاتْـا َمنَـسا ڤاكَـْرَمـٰن

 اْسرڤاڤَـْستْهاسو َسـْرڤَـد

 تْياچو -َسـْرڤَـتَْر مايتْهوَن 

 كْشَٰٰـِتىـشَتْـْم ْپـَرايشَـْرتْـْبَرْهَمـ

 علفردال مساعدة هو " التبتلر

ممار تتوافق 

الخام سن في األطفال إرسال يجري. البلوغ قبل الطفولة منذ) brahmacarya(ْبـَرْهـَمـتْـشاْريا  التدرب على رييج السبب،

ـْزْبـَرْهـَمـتْـشارۤي ليصبحوا تبتل التامال أحكام علىللتدرب ) guru-kula (كوَل-روچو التي تسمى السيد الروحي دار

إحرايستحيل  ذلك، ودون ،)( brahmacArIs

 أي سبيل چاُّـو

الـْبـَرْهـَمـتْـشارۤي  لكذ قبول مثل ويجاز.  أي متبتالًأيضاً )brahmacArI( ْبـَرْهـَمـتْـشارۤي يسمى النواهي من غيرها إلى

)brahmacArI( ـياَنْچ مدرستي  بخالفْبَهـكْتي مدرسة في المتزوج)  (ْدْهـياَن و ) ( ْبـَرْهـَمـتْـشارۤي  ترفضاللتان

ـلل ازيج. (

يُّـو-َـكْتي

تتط إذ المتزوج، ) brahmacArI



 ڤينيڤَـْرتَنْـِتى ـياڤيشَٰ

 هينَـهنيراهاَرْسـيا ِد

. علوي ذوقاكتساب  نتيجة تلقائياً اعنه ـنَٰ عن االمتناع على آلخرينا يجبر في حين"

ا هذا عن علم ذاكر اهللا أي عدا ام أحد لدى ليس

النفس  خوف. وجه أتم على كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰتعني ) vigata-bhiH( هْبهۤيـ-ـتََچيڤ

 إيشاْد ْسـياْد هـشَتَـِڤيتياْبهينيڤْد ْبَهياْم: )٣٧\٢\١١ (چۤيـتاڤَـْد ْبَهـ يجاء ف. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰبـ األزلية هاصلت نسيان مرده الموَجهة

bhayaM dvitIyAbhi(يه ْسـْمرِِٰٰت يَپـْريايُو ڤأِپـتَـْسـيا 'smRtiH( .َٰهو ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـن 

 ينچۤيالـيُّو جميع خير هو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ مما يالخوف لغياب الوحيد األساس

 الشعبية الـيُّوچا جمعيات مبادئ عن  چالليُّـو القطعي الغرضن ألقاطبة 

 .المزعومة

 ١٥\٦چ.ب

؛ )ملكوت اهللا( السماء الروحية -َسْمْستْهاْم-َمتْ 

. المادي

 من. نهائياً المادي الوجودنهال الغرض هنا وضحي

ال  المادي الوجود طعصح تحسين إلى يسعى

 دخول للنفس يتيح المادي الوجود قطع. لعالم المادي "في النفس دخوليتطلب 

 وقمر شمس إلى الحاجةفيه  تنتفيي الذ المكان بمثابة تلك  وصفجاء . الرب القديردار  الروحية، السماء

 الروحية السماء لكن الوجود بكل اهللا ملكوت يحيط الروحي الملكوت كواكب جميع. كهرباء أو

dhAma  (ْدهاَم َپـَرْم تسمى فيها السابحة والكواكب

  و)mat-paraH (َپـَره-َمتْ  و)mat-cittaH (شيتَّـهتْـ-َتْاكامل  النموذجي چۤيالـيُّو ان كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هنا الرب القدير قولي

-Brahma (تا

saMhitA( :هتَْبهۤو-َماكْهيالتْ ـَستّيڤَنيـڤ ِا چُولُوَك )goloka eva nivasaty akhilAtma-bhUtaH (عن يغيب ال الرب القدير ان رغم أي 

شْٰذاكر كْـرِٰ يقلع الترضية الحسية،جميع اشكال 

 . "فوقيال لذوق

في ذكر  غرقي لم ما الخوف التنزه عن أحد على يستحيل

ـَچ

nivezataH syAd IzAd apetasya viparyayo 

ذاكر .  وحدهرِِٰٰٰشْٰـنَٰكْْذاكر ل ممكنة النموذجية الممارسةعني ان 

هنا الواردة الـيُّوچا مبادئ تختلف. في القلب اهللا رؤية هو

 .

تْمانَـْمانَْجـْن ِاڤَـْم َسـدّيـو  

 ڤَـْرَجـْم َرسُو پـى اْسـيا -َرَس 

YauÅàev aNaSa" ) 
XaaiNTa& iNavaR< iTa )) 15 )) 

 ڤَـْرتَـِتىيطْـڤا نَپـَرْم ْدرِٰشْٰـ

& SadaTMaaNa& YaaeGaq iNaYaTaMa
aParMaa& MaTSa&SQaaMaiDaGaC^

  مانَـَسـه-اتَ ي نْـيُّـوچۤي

  َپـَرماْم- ْرڤانَٰيْم نيشـانْت

يهاتــتْشّيَچ َسـْمـْستْهاْم أْده-َمتْ   

 المفردات
 - مانَـَسه-نْياتَ؛  متعالي صوفي- چۤييُّـو؛  البدن والعقل والذات-آتْمانَـْم؛  على الدوام-َسدا؛  كما مر ذكره-ِاڤَـْم؛  يمارس-َجْننْيو

؛الوجود الماديانقطاع  -َپـَرماْم-نيْرڤانَٰ؛  سالم-شـانْتيْم؛ ضبطبعقل من

 .  يحصل-اتيهـتْشَّچأْدهي

 التعريب

 قطاعه عن التواجدبإن وذلك اهللا ملكوتتعلي الى ستوصل الصوفي المي واألعمال، والعقلبممارسة ضبط الجسم 

 سيرالتف
قطع بل تحصيل التسهيالت المادية الـيُّوچا ممارسة تستهدف ال. الـيُّوچا ممارسة  ل ائي

ق ان كما. چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـحسب ما جاء في  اـچۤييُّـو ليس المادي الكمالإلى  أو ته

ا في فراغ يوجد ال. خرافة من أكثر يعدو ال الذي" الفراغ

،چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ في الدار

. المادية السماء في كالشمس منيرة

param ( العليةأي الدار . 

م: هو هب لعلم

 لُوَك كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ التي تسمى العلية دارهإلى  النهاية فيعود وي الفعلي السالمتحصيل  يستطيعالذي ) mat-sthAnam( ْسـتْهانَْم-َمتْ

Goloka VRndavana ( ڤْـرِِٰٰنْـداڤَـَنچُولُوَك باسم المعروفة) KRSNaloka َسـْمـهي-ْبـَرْهَم من) ٣٧\٥( فيجاء  .)(



 أي )ParamAtmA(َپـَرماتْـما  هوكما  "الوجود يعم الذي ا" أي) Brahman(ْبـَرْهـَمـْن  إنهف) Goloka( چُولُوَك داره

: كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ تسالي في الدائم عقله انشغال بفضل النموذجي چۤيُّو كْْرِِٰٰٰشْٰـذاكر السبب، لهذا.  ڤيشْٰـٰنو،كامل

sa vai ma( ينَْديوهڤَپـداَر-كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ َمنَه اي ڤَسـ a-pAdAravindayoH( . كما جاء في)شْـِڤـتاشْـڤَـتَـَر  من )٨\٣

قطع  فردال يستطيعال  أي

 أو السحرية الشعوذة بعض وليس المادي الوجود رهن كما آخر، بكالم.  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰالرب القدير بفهمسوى  التناسخ

ا خداع إلى الرامية البدنية التمارين

 -إكانْتَـْم؛  أيضاً-تْـشَ؛  وال-نَـ؛  يوجد-َأْسـتـي ل-تو؛  من ياكل-َأشْـنَتَـه؛  مفرط-َأتي؛  أبدا-نَـ

 أو من -ـَرتَـهْچجا؛  من ينام-شـيلَْسيا-ـڤَـْپـَن؛ وال-نَـ؛  الصيام عن الطعام-َأنَـشْـنَتَـه؛ افراط

 . َن؛  أبدا-ِاڤَ؛  ليس-نَـ؛ زمالليراقب ليال َأكثر من ا

 من أقل أو أكثر ينام كان أو الالزم، من أقلال مزاولة ال يمكن ألحد

. الالزم

 أكل اإلنسان إلى يحتاج ال. البدن يزيد عن حاجةمراعاة الحمية والحد منب هنا چۤيالـيُّو يوصى

ـڤَـْد َچْبَهـ إلى استنادا  األصالةجبلة طعام عداد في البسيط الطعامه يندرج. الحليبو والثمار والخضارالطعام  حبوب  لوفرةالحيوان

 إلى يقدم لم ما وتناول والتدخين الخمرة وشرب اتل. جبلة العمى طعام هو الحيواني الطعام. چۤيـتا

 bhuJjate te tv( اتْكارٰن-ماأتْ شَنْتّيتْـَپـ ّي پاپا ـَهْملطعام النجا أكل وف يذوقون عاقبةس ،أوال كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

aghaM pApA ye pacanty Atma-kAraNAt (الخطيئة يأكل إنما كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ إلىريبه تق دون طعامهد  أي 

 فضالت تناول على االقتصار لإلنسان الخير من. تهالنموذجية من الـيُّوچا ممارسة على يقوى ال. فقط

ذاكر سوى  الـيُّوچا ممارسة كمال حققيال  لهذا،. أوال كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰإل يقدم لم طعاماً ذاكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ يتناول ال. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ إلى تقدمةال

 جدير ذاكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ان في حين ،بالصيام ريقتهي  منالـيُّوچا ممارسة ستطيعي وال. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

. فوق حاجته فيطول نومه يأكل منتزداد احالم . مالـڤ حكامبموجب األ ه لصيامالـيُّوچا بممارسة

 جبلة العمىب والمسيَّر ،حتماً جبلة العمىب متأثر يوميا ساعات ينام ومن ،يومياً ساعات ست من أكثر مالنو لإلنسان ينبغي ال

لروح الجامع

 ايكونْـطَْهى ڤبلوغ على أحد يقوى ال.  التي هي االحياءالعلوية الروحية قدراتهحضوره ب إلى باإلضافة "شيء كل في النافذة النفس العليا"

)VaikuNTha ( م التي تسمى العظي للرب شخصيةال لدار أو االروحية السماءأي)VaikuNTha Goloka VRndavana( تحقيق قبل 

الـي هو نَٰال  ذاتهامتدادو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

naH kRSN

) tam eva viditvati mRtyum eti( تيِا ْمرِِٰٰتْيوْم اتيڤيديتْـ ڤِاڤَ تَْم): zvetAzvatara UpaniSad (أوَۤۤپـنيشَٰـْد

الفكاك من  هوالـيُّوچا ل

 .ألبرياء

 ١٦\٦. چ.ب

ي ْسـتـيُّـوچو اشْـنَـتَْس تو -ناتى   

Na caiTaSvPanXaql/SYa JaaGa]Taae NaEv caJauRNa )) 16 )) 
NaaTYaénTaSTau YaaeGaae_iSTa Na cEk-aNTaMaNaénTa" ) 

كانْـتَـْم َأنَـشْـنَـتَـهيشـاتْـنَـ   

ايلَـْســۤيـ ش- ْسـڤَـْپـَن -ي شـاتتْـنَـ   

ْرجـوَنتْـشاڤَ يـَرتُو ناْچجا  

 المفردات
؛  االتصال باهللا-ـَچيُّـو؛ كن

ْس؛  افراط-َأتي؛  أيضاً-تْـشَ 

ه

 يا أْرجـو-أْرجـوَن؛  و-تْـشَ

 التعريب

 أو أكثر يأكل كان إذا جوَن،أْر يا ـيُّوچا

 التفسير
ما  تناول يعني بالطعام اإلفراط.  النوم

 ذا

الحيوان أكل على المعتادين، السبب هذا

ْچأڤ تْـ ِت ْبهوونَْجـِت: س

يع أو الحسية لملذته يأكل من كل

 فوق حاجويأكل الخطيئة يأكل 

 ى

ط مبتدعا الطعام عن صطنع االمتناع

فوق الالز يأكل وال يصوم وال، ِـدية

 ستة من أكثر

 .الـيُّوچا قضاء مثله يستطيع وال ،النوم من طويال وقتا يتطلب كسول



 ١٧\٦. چ.ب

Yau¢-aharivharSYa Yau¢-ceíSYa k-MaRSau ) 

ايْسـّيـوكْتا  

 أوجاع - ها-دوْهكَْهى؛  يصبح-ْبَهـڤَـتي؛ الـيُّوچاسة 

 . متناقصة

 

 لم لذي

ـ؛م ـ

 -اوتْـشْياِتى؛ ا بذ-إيتي

Yau¢-SvPanavbaeDaSYa YaaeGaae >aviTa du"%ha )) 17 )) 
هاَري ڤ-هاَر 

ا  كَـْرَمـسوي ِسـشْٰـطَـْسـ- ّيـوكْتَ  

ايڤَـبُوْدَهـْسـا ْسـڤَـْپـن- ّيـوكْتَ  

  ها-دوْهكَْهى ي  ْبَهـڤَـتـوچويُّ

 المفردات
؛  في أداء التكاليف-كَـْرَمسو؛  من يعمل لكسب قوته-ِسـشْٰـطَْسـيا؛ مظ منت-يوكْتَ؛  ترفيه-ڤيهاَرْسـيا؛  يأكل-آهاَر؛ مظ منت-يوكْتَ

 ممار-ـهَچيُّـو؛ ةقظنوم وي -َأڤَـبُوْدَهْسـيا-ْسـڤَـْپـَن؛  منتطم-يوكْتَ

 التعريب

. الـيُّوچابفضل مزاولة  المادي هعذاب خفيفت يستطيع إستجمامهو وعمله ومنامه مأكله بعادات المعتدلاإلنسان 

 التفسير
 نهج، الطعاممن جهة . الـيُّوچا درب على التقدم عيقي ان يمكن، اعلجموا والدفاع مووالن كلاال: إشباع المتطلبات البدنية وهيب اإلفراط

 والفاكهة واألزهار الخضار تقديم يجري. طعام الصفيأي ال) prasAdam(ْپـَرساَدْم  وتكريم تناول على لتعودا هو الوحيدضبطه 

 ذاكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ يتدرب النحو، هذا على. )٢٦\٩ (چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـاء في ما ج إلى استنادا  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰالرب القدير إلى وغيرها والحبوب

 ذاكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، النوممن جهة .  األصالةجبلة طعام عداد في المدرج غير أو البشري لالستهالك المعد غير الطعام قبول عدم على تلقائياً

-ـياْرتَْهىڤْآ. كبيرة خسارة النوم في يقضيها الزمة غير دقيقة كل يعتبر عليه، وبناء. ـنَٰذكر كْْرِِٰٰٰشْٰ في بواجباته للقيام دائم التأهب

قلل نومهي فمحبوبه خدمة في بذل دون عمره من واحدة لحظة مرور ال يطيق ذاكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ان تعني) Avyartha-kAlatvam( ـْمڤَكالـتْ

ه صددفي مثال ير  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ خدمة عن ينقطعا )zrIla RUpa GosvAmI(ْسـوامۤي چوـرۤيَل رۤوَپ شْ وال هذا وخ حد، أدنىإلى 

ْپـَرساَدْم يتناول ) HaridAsa ThAkura (طْهاكوَر َهريداَس يكن لم. أحياناً لكذ من وأقل يومياً النوم من ساعتين على مقتصرا

)prasAdam (ذاكر  يقوم ال العمل،من جهة .  اهللاأسماء من ألف مائة ثالث البالغ ليوميا تسبيحه إتمام قبل واحدة لحظة النوم حتى وأ

 ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ في للعامل مادي فراغ يوجد ال. الترضية الحسيةعن شوائب  دوماً عملهبعد ي مما كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، مصلحةال يخدم  بعمل كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

 .النشاطات البدنية من وغيرها وته المادية بفضل انضباط عمله وكالمه ونومه ويقظتهالترضية الحسية وتغيب شقا فرصةبفضل غياب 

 ١٨\٦. چ.ب

Yada iviNaYaTa& ictaMaaTMaNYaevaviTaïTae ) 

تَـْميشـتْـِاتَـْم ينْيادا ڤي  

شْٰـطْـَهِتىۤيـاڤاڤَـتى آتْـَمـنـ  

ُوي كاِمـْبْهـ-ْسـْپـرَِِٰٰهـه َسـْرڤَ ين  

اِتى تَدايتى اوتْـشْي إّيـوكْتَ  

 المفردات
أو؛  في العلى-َمـنيخى األي 

iNaSPa*h" SavRk-aMae>Yaae Yau¢- wTYauCYaTae Tada )) 18 )) 

نْيِاتَـْم؛ ندماع-يادا  -َأڤَـتيشْٰـطَْهِتى؛  حتماً-ڤَآتْـ؛  العقل ونشـاطه-شـيتَْمتْـ؛ ص منضبط عل-ڤ

ه يستقي رَِِٰٰه ؛ الـيُّوچا جيد االستقامة في -يوكْتَه؛  إرضاء حسي مادي-كاِمـْبْهياه؛  لكل أصناف-َسْرڤَ؛  يخلو من الرغبات-نيْسـْپ

 .  آنذاك-تَدا؛ يقال



 التعريب

 -المادية الرغباتتعالي متنزهاً عن كل ال في يتأصلو ،الـيُّوچا بممارسة ريةكالف نشاطاته چۤيالـيُّو عضخي عندما

. الـيُّوچاقد أكمل  بأنه يقال

 التفسير
 ضبطنم النموذجي چۤيالـيُّو. لجماعارغبة  وأبرزها -كالهاأش على المادية هرغبات نقطاعإل عمل عامة الناس عنبائن  چۤيالـيُّوعمل 

 في كما جاء كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ تلقائياًذاكر  ينالها هذه الكمال ومرحلة ،كانت مهماداهمة  مادية برغبة يضطرب يعود ال جةدر إلى العقل

 في هاذناو ههيكل تنظيف (أْمَبرۤيـشَٰ الملك شغل"

 المقدمة اللوتس أزهار رائحة شم في وأنفه ،التيمن صور إلى النظر في هاوعين ،هأفعال إلى االستماع

 في ورأسه ،الرب القدير معبدو الحج أماكن إلى يرالتول أوراق تذوق في ولسانه ،يهإل

شم تنفيذ في ورغباته ،هل السجود

 كما ذاكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ عند وعملي السهولة بالغ لكنه يز حديثال عن أتباع وحدة الوجود المطلقة يعجز قد

أْمَبرۤيـ َرَجَمـها لمشاغل أعاله الوصف في يتضح

 المشرعة المشاغل هذه ،ذلكل. المتواصل بالذكرالعظيم  عل العقل جمع دون عملية العلية المشاغل كون هذهت ال

 ما على الدوام شاغل إلى والعقل الحواس تحتاج.  القدير في الحواس كل شغلأي ) arcana(شَـَن تْـَأْر تسمى

 ،العلي

  ْسْمرِِٰٰتاَچِنـنْـ

ايتَـْسـي شْـ-اتَ ينـُو يُّـوچي  

 : )٢٠-١٨\٤\٩ (ـڤَـتَْمَچشْـرۤيَمـْد ْبها

 ـداَرڤينَْديُوْرَپ -َسـ ڤاي َمـنَه كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ 

 ىانوڤَـْرنَٰـِنچوٰن -طَْهى شـاْمسي ڤايكونْٰٰتْـڤَـ

 ـوماْرَجـناْديٰش -كَراو َهِرْر َمـنْـْديَر 

 َأْرپـيِتى -ـياَرَسـناْم تَـْد 

 يىكَـتْـهُوَد -َسـتْ  - تْشْـّيـوتَشْـكاراتْـشْـروتيْم 

 

  ْدرِٰشـاوىَدْرشَـِن -لينْـچالـيا  -موكونَْد 

 َسنْـَچـَمـْم -  نْـَچىْرِشْسـَپـ -چاتَْر  -ْبـْهرِِٰٰتْـيا  -تَـْد 

 ساوَرْبـِهى -َسـرُوَج  -پاَد  -ْچـْهرانَـْم تْـشَ تَـتْ 

تولَـْس -شْـرۤيـَمتْ 

 

 ىَپـدانوَسـْرَپـِن -كْشِٰٰـتْـَر  پاداو َهـِره

 ىَپـداْبهيڤَـنَْدِن -شـيرُو ْهرِِٰٰشـيِكـشَ 

 كاْميايا -تو كاَم كاَمـْم تْـشَ داْسۤي نَـ 

AmbarISa (في اهيد شغلو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ،العظيم  لربذكر القدمين اللوتسيتين لب فكره 

 َجـناشْـريا َرتيه -شْـلُوَك  -ياتهـُوتَـَم 

سواه م أبدان مسل في وبدنه ،العلية ه

لس عند المقدمة سي

 . "صفي بتيم تماماً تليق العلية األعمال هذه كل. يئته

ا في هورجال ،قدميه اللوتسيتين

تح دون العلي الصعيد عن هذا

 . ) AmbarISa (شَٰ

لقدمين اللوتسيتين للربا ى

التتيم بالربخدمة 

 تحققلل النموذجية العملية هو أعاله كما مر والعقل اسللحو العلي الشغل السبب، لهذا. ليس باالمر العملي واالقتصار على قطعها

yukta .بعد الزهد مرتبة يبلغوا لم لمن وبخاصة البشر لعموم  بالنسبةچۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ في) ( ّيوكْتَ عليه يطلق الذي

 ١٩\٦. چ.ب

ڤاتَ يپـُو ن  ْستْـهُو-ـۤيـاتْها دي

ـِتى سُوَپـما

YaQaa dqPaae iNavaTaS )Tae SaaePaMaa SMa*Taa ) 
YaaeiGaNaae YaTaictaSYa YauÅTaae YaaeGaMaaTMaNa" )) 19 )) 

Qaae Nae(r



ـْم آتْـَمـنَهيُّـوَچُونَْجـتُو ي  

 المفردات
؛  يعتبر-ْسْمرِِٰٰتا؛  مقارنة-أوَپـما؛  هذا-سا؛  يرتجف-ـِتىَچإينْـ؛  ال-نَـ؛  خالي من الريح-ستَْهه-نْيڤاتَ؛  مصباح-ديَپـه؛  كما-ياتها

 .  على العلى-آتْـَمـنَه؛ ي التأملي؛  ملك العقل-ْسياشيتَ-ياتَ؛ چي لليو-نَـهچييُّـو

 في تأمله في راسخا يبقى ،العقل ضبوطفيه حاري ال مكان في السراج نور ان كما

 التفسير

اْميڤايشـااي يِڤـتّ  

شـاَپـَرْم الْبـَهـْمتْـاْم لَْبـْدْهـڤا ي  

تَـتَـهاتيَمـنْـ  

يُّـوَچ َسْمـ-ْكَْهى 

تَـْميـْچ َسْمـ- يُّـوَچـْم يُّـوَچڤ  

Sau%MaaTYaiNTak&- Yatad(buiÖGa]aùM 

Ya& l/Bßa caPar& Tae NaaiDak&- TaTa" ) 
YaiSMai 22 )) 

 ف-ـْمَچيُّـو؛  دائم االنشغال-ُونَْجتَـه

 التعريب

م ، تعليسالم هكذاال يرتجف،  

.  دوماًالعليةالذات 

 .الريح من يخلو مكان في شعلة هدوءهو هادئ و  ال يفترمستمر تأمل في  والغارق فيهقبح ذاكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ نا

 ٢٣-٢٠\٦. چ.ب

Ya}aaeParMaTae icta& iNaåÖ& YaaeGaSaevYaa ) 
Ya}a cEvaTMaNaaTMaaNa& PaXYaàaTMaiNa TauZYaiTa )) 20 )) 

aTaqiNd]YaMa( )
veita Ya}a Na cEvaYa& iSQaTaêl/iTa TatvTa" )) 21 )) 

l/a>a& MaNYa

تَـْميشـتْـاترُوَپـَرَمِتى ي  

NSQaTaae Na du"%eNa Gauå<aaiPa ivcaLYaTae )) 
Ta& ivÛaÕu"%Sa&YaaeGaivYaaeGa& YaaeGaSa&ijTaMa( )) 23 )) 

اي ِسـڤَـ- يُّـوَچَهـْم روّدين  

تْمانَـْماتْـَمـناڤياشـتْـتَْر ي  

ياتيـتوشْٰي اْن آتْـَمـنـيَپـشْ  

 

  تَـْداتْيكَْم يانْتيسوكْـَهْم آت

اْمينْْدرۤيـاْم َأتيـراْهـْچ -ي بودّْه  

تْـتَْر نَـ 

تَـتّْـڤَـتَـهي شَـلَـتتْـتَـشْ يْستْـه  

 

كَـْم يِى ناْده

تُو نَـ دوْهـكِْهَنيْن ْستْـهياْسمي  

اِتىيالـشـتْـيڤي اپـروٰنچو  

 

اْد دوهيْديتَـْم ڤ  -  



 المفردات
؛  محصور عن المادة-أوَپـَرَمت؛  في حالة حيث-ياتَْر

؛  يدرك مقام-ـشْياْن بأداء -ِسـڤَـيا-َچيُّـو

؛  سالك-ـراْهياْمْچ توشْ؛  في الذات-آتَْمني

؛  يتحرك-شالَتيتْـ؛  قائم- ْستْهيتَه؛ هو-أياْم ؛  أبدا-نَـ؛  حيث-ياتَْر؛  يعلم-ِڤـتّي؛ علي -َأتينْْدرياْم

 -نَـ؛  يعتبر-َمـنْياِتى؛  كسب-الْبَهْم؛ ما عداه-لَْبْدْهڤا؛  ذاك الذي-ْماي؛  من الحق-تَـتّْـڤَـتَـه

؛  ولو انه صعب-ا َأپـيروٰنچو؛  بالعذاب-دوْهكِْهَن؛  بالذي-ياْسميْن؛  من ذلك-تَـتْها؛  أكثر-َأْدْهيكَْم؛ أبدا

 يسمى -تَـْمچيَسْم-َچيُّـو؛  قتل-ـْمَچڤيُّـو؛ الماديد؛  اعلم-ڤيْدياتْ؛  ذاك-تَْم؛  يهتز-شالياتْـتْـڤي

 . الـيُّوچاغيبوبة في 

ة الماديشواغل 

هذا  في. صفي، إذ ينتشي ويبتهج بالذاتال العقلبر على الفرد بقدرة تميزوت الـيُّوچا زاولةم بفضل

وز اعظم، 

 الحريةفي الواقع  هي هذه. المصاعب أعظم وسط فيمطلالرب يحيد عن  ال المقام، ذاعلى ه قراًمست كونه

 وحدةوراء أوهام  ينالعلي والفطنة العقل بواسطة  في قلبهالنفس العليا وجد قد چۤيـيُّو

 المعلقين بعضيسعى . )PataJjali(َپـتَنَْجـلي  نظام بادئ ممارسة تستند. والنفس العليا النفس المتناهية في الدقة

هو غرض  التوحد هذا ان لقةالنمطابقة  إلى المشروعين غير

التي  )PataJjali(َپـتَنَْجـلي  ج الغرض جاهلين التحرر،

 عاِلموال العلم ثنائية مطلقةأتباع وحدة الوجود ينكرها

النهج واضع ) Ptanjali Muni( َجـلي مونيتَنْحقالم العلية اللذة بوجود قطع هنا يوجدلكن 

 ـهڤَْپـَرتيْپـَرَسـ نٰٰاناْمچو نْياناْمشۤو-اْرتَْهىپورووٰش يُّ من )٣٤\٣( في الكبير الحكيم ينص. چيالـيُّو

puruSArtha-zUnyAnAM guNAnAM pratiprasavْپـَرتيشْٰـ-َپـرۤوڤَْسـ ـلياْمڤَكاي

svarUpa-pratiSThA vA citi-zaktir iti( . 

 ماديال تدينال تعني) PurusArtha( اْرتَْهىپوروٰش كلمة. عليةالروح ةالباطن قدرةال" يأ تلك) citi-zaktir( شَكْـتيْر-شيتيتْـ

تَ  فضتْ

أي ) bhava-mahA-dAvAgni-nirvApaNam (اَپـنَْٰمڤنيْر -يَم -ْبَهـڤَ:  هيتلك" النفض "وسيلةو. العقل مرآة عن الغبار

ْدية

شْـرۤيَمـْد  فيجاء . المادي  الفراغأي) nirvANa (انَٰڤنيْر بعد ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ تسمى التياهللا التتيم بدمة 

) mAyA(ماّيـا . "فرديةال للنفس الحقيقية الحياة هي هذه"أي Na vyavasthitiH( ـْستهيتيهڤَـيا ڤِپـنَٰـرۤوڤَْسـ: ـڤَـتَْمَچْبها

نيْروْدَهْم؛  نشاط فكري-شـيتَْمتْـ؛ )لشعور اإلنسان بسعادة علية( يوقف -ِى

َپ؛ الفرد -آتْمانَـْم؛  بالعقل الصفي-آتَْمنا؛  حتماً-ِاڤَ؛  أيضاً-تْـشَ؛  بالذي-ياتَْر؛ الـيُّوچا

؛طنةف ب-بودّْهي؛  ذاك-تَتْ؛  الذي-ياتْ؛  عظيم-آتيانْتيكَْم؛  سعادة-سوكَْهْم؛  يرضى-ٰـياتي

؛ حتماً-ِاڤَ؛  أيضاً-تْـشَ

 -َأَپـَرْم؛  أيضاً-تْـشَ؛  بالتحصيل

؛ ا أبد-نَـ؛  قائم-ْستْهيتَه

 لعذاب االحتكاك -َچَسْميُّـو-وْهكَْهى

 التعريب

 وتتحقق بفراغ العقل من كل ال"الغيبوبة الروحية"  أي)samAdhi(َسماْدهي تسمى مرتبة الكمال 

الذات  ؤية

من فمؤمناً انه ال يوجد . علية ها تخوم ويمتِّع نفسه بحواسحدت ال عليةعادة سفي  الفرديغرق  ،الهناء

 حتىقاً 

 . يالمادحتكاك اإل عن ناشيءال شقاءال كل منالخالية  الفعلية

 التفسير
 الفرد في يستقيم ،هاوبعد. چۤيالـيُّو المبدأ ميزات ىأول هي هذه والـيُّوچا ممارسة بفضل تدريجيا المادية بالمفاهيم الفرد تعلقه يقطع

ال ان تعني التي "الغيبوبة"أي ) samAdhi(َسماْدهي 

م إلى عموماً الـيُّوچا

أتباع وحدة الوجود المط يقولو، النفس العلياو فس المتناهية في الدقة

نه في العلية ذةبالل تسليم ثمة. چيالـيُّو )PataJjali(َپـتَنَْجـلي  لنهج الحقيقي

أتباع وحدة الوجود ال ينكر. وحدة الوجود المطلقة نظرية تداعي من خوفاً ، المطلقة

َپـ يدعمه ما ووه ،العلية الحواسقة ب

:)Yoga-sUtra (سـۤوتْـَر-َچـو

 aH kaivalyaM (إيتي شَكْـتيْر-شيتيتْـ ا ڤطْها

 قدرة هي "ية

أتباع وحدة الوجود  عند) kaivalyam (ـلْـياْمڤكايهو " هللابا التوحد "هذا. باهللا التوحد مسعى النهاية، وفي حسيال شباعاإلو المعاشو

 إلى  استنادامقامها األصلي تحقيق إلى النفس المتناهية في الدقةب تدفع التي العلية الباطنةقدرة ال هي) kaivalyam( ـلْـياْمڤَكاي لكن المطلقة

ـنْ المولى يطلق. )PataJjali(َپـتَنَْجـلي  نأي ) ceto-darpaNa-mArjanam (ماْرَجـنَْم-َدرَپـنّٰ-شيتُوتْـ: الحال تلك على ـياـشاي

ـنْچاڤدا -ـها

ه مع فقة ئية-) nirvANa (انَٰڤنيْر ونظر. التحرر : سمىحيث ت) ٦\١٠\٢ (ـڤَـتَْمَچشْـرۤيَمـد ْبها في المبدأ ذاواتم -أيضاً المب

 . النص هذا فيهنا  ذلك على چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ ويؤكد. )svarUpeNa vyavasthitiH(يه ـْستهيتڤَـيا ڤِْپـنَٰـرۤوڤَْسـ

خ أو الروحية األفعالتتجلى 

svarUpe (

.  الفرديةللنفس ليصاأل األزلي المقام زوال المادية العدوى هذه نم يعني التحرر وال ،المادية بالعدوى المشوبة الروحية الحياة حالة هي

-kaivalyaM svarUpa (إيتي شَكْـتيْر-شيتيتْـ ا ڤْپـرتيشْٰـطْها-َپـرۤوڤَْسـ ـلْـياْمڤكاي: بقوله ذلك )PataJjali(َپـتَنَْجـلي  يقبل كما



pratiSThA vA citi-zaktir iti ( ـتيشَكْ-شيتيتْـ هي يقيةالحق الحياةأي) citi-zakti (ِڤـدانْتَفي ذلك على ويؤكد. العلية  اللذةأي -

ومناله الـيُّوچا أغراض منتهى هي العلية اللذة تلك. ) (ْبْهـياساتْ َمـيُو-آنَنْـَد: بعبارة) ١٢\١\١ (سـۤوتْـَر Ananda-mayo 'bhyAsAtا 

 .  بالتفصيلچۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ من السابع الفصل فيست. اهللالتتيم بخدمة   أيچايُّـو-ْبَهـكْتي واسطةب سهل

َسماْدهي -ـياتَْچأَسمْپـَر وَسماْدهي من نوعين يوجد

)asamprajJAta-samAdhiقد انه يقال ،النظر طريق 

َسماْدهي -ـياتَْچَسْمْپـَر َسماْده-ـياتَْچَسْمْپـَر بلغ

)samprajJAta-samAdhi( المقام هذافاشالً دون بلوغ  چۤيالـيُّوويعتبر  ،الحواسأش افةك  عنفردال لتعالي .

 في چۤيالـيُّو انغماس. متناقضة هي ضية الحسية، الحاضر، الوقت في المزعومة الـيُّوچا ممارسة

 "عة الماديةقوى التصرف في الطبي" أية چيالـيُّوهو والمخدراتلحياة الجنسية ا

. النص هذا بيان حسب الكمال بلوغ على يقوى فلن چاالـيُّو انجذب إذا. الصحيح الوجه على مستقيم غير

 على الـيُّوچا هدف بضياع العلم صرف في الطبيعة الماديةأو البدنية التمارين مسرحيات في ينشاركالم على يتعينلذلك، 

 إلى عها

-ْدْهـياَن و )haTha-yoga (چايُّـو-َهطْـَهى مارسةم  في وجهنعيشه، الذي النفاق عصر فيكثيرة وال سيما  وائق

-ْبَهـكْتي وأ) karma-yoga (چاكَـْرَم يُّـو مجال في قبات لكن)jJAna-yoga (چا يُّـوـياَنْچ و) dhyana-yoga( چايُّـو

 في علية سعادةمتذوقاً  رديئة، بصفقة انتفاع خير منتفعا كفافه، لقبوله حد البدن احتياجات سد اثناء الصفية چايُّـو-ْبَهـكْتيإلى 

 في واجباته قضاءل التأهب دائم لكنه -األقارب أعز موت ىالمرض مثل - الطارئة باألحداث يبالي ال كما ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

 تؤثر وال بارهاوإد بإقبالها لعلمه ارضةالع

الـيُّ كمال درجات أرفع يبلغ النحو، هذا على. واجباته على

ُويـ

  كاماْمْسنْكَلْـَپ ـَس

تَـهامينيڤ  

؛  دون حيدان-ِشـتَساتْـ-َأنيْرڤينَٰ؛ چي النهج اليو-هَچ مفروض الم-يُوكْتَـڤْـياه؛  بعزم-َنـّيتْـشَنيشْـ؛  ذاك-َسـه

SaªLPaPa[>a 
MaNaSaEveiNd]YaG " )) 24 )) 

 چايُّـو-ْبَهـكْتي وضح

 )samAdhi( :َسماْدهي -ـياتَْچَسْمـْپـَر)samprajJAta-samAdhi (

من في)  العلي لمقاما  فيفردال يستقيم عندما. الفصل هذا في مذكورال الـيُّوچا نهج 

في الدنيوية باللذة اتصال مطلق يوجد يعود ال. )(ي  samprajJAta-samAdhi

 من المستمدة السعادة كال

الترضروب  شتى هافي تجاز التي

) siddhi( سيّدهيـ ب المفتون چۤيالـيُّو حتى، ومهزلة 

لليُّـو الجانبية القوىإلى  چۤي

قوى الت طلب 

 . النحو هذا

م يطمح ال درجة إلى خدمته في سعيد ذاكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ. العصر هذا في چالليُّـو ممارسة خير هو فيه فتنة ال الذي ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

ع وجدت. سواها سعادة

الع هذه تخلو 

 . چايُّـو

 حواس جيتهت ال  لكن الماديالبدن ت الحياة تدب فيدام  ماالجماع،و والدفاع والنوم األكلوهي   البدن المادياحتياجات سد من مفر ال

منصرف ال

وحت قلةوال 

ڤ تيتۤيكْشَٰـْسـ تاْمْسڤْـياَس نيتْـ ـماپاينُوَچآ: )١٤\٢ (چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ في جاء. واجبه عن األحداث تحيده ال وچايُّـو-ْبَهـكْتي

AgamApAyino 'nityAs tAMs titikSasva bhArata األحداث تلك كل يتحمل انه يأ) ( ْبهاَرتَ

 .وچا

 ٢٤\٦. چ.ب

Sa iNaêYaeNa Yaae¢-VYaae YaaeGaae_iNaivR<aceTaSaa ) 
vaNk-aMaa&STYa¤-a SavaRNaXaezTa" )

ـڤّْيـوكْتَ َنّيــتْـشَشْـيَسـ ن  

ِشـتَـساتْـ -نّٰ يْرڤي نيُّـوچو  

a]aMa& iviNaYaMYa SaMaNTaTa

 ْپـَرْبَهـڤاْن-

هتَــشَٰاكْتْـڤا َسـْرڤاْن َأِشـيتْ  

ـراَمـْمْچ -ا يِڤـنْْدريَمنَـسا  

ا َسَمـنْـتَـيْـ

 المفردات
ـويُّ؛ مارسة

 -َمنَـسا؛  كليا-تَـهـَأِشـشَٰ؛  كل-ْسْرڤاْن؛  تاركاً-تْياكْتْـڤا؛  رغبات مادية-كاماْن؛  وليد-ْپـَرْبَهـڤاْن؛  تخمينات فكرية-َسنْكَلَْپ

 .  من كل الجوانب-َسَمنْتَـتَه؛  تنطيم-ڤينياْميا؛  طقم تام من الحواس-ـراَمـْمْچ -اينْْدريا؛  حتماً-ِاڤَ؛ بالعقل

 التعريب



األنية بنات  المادية الرغبات جميع تفريغ عليهكما يجب  ال ينحرفان؛ وإيمان بعزم الـيُّوچا مزاولة ينبغي لإلنسان

. هات بالعقلالج كل من حواسه جميع يضبط هكذا و، دون استثناءالكاذبة

 التفسير
النهاية في بالنجاح كون موقناًي ان يجب. دان دون ثابرةوالم حي دون بصبر دربه على المثابرةو عزممتحلياً بال ۤيچالـيُّو يكون ان يجب

 وباالنشغال  الربماإلنسان  يستطيع"

األ مسار أعمالب

ذات  الشاطئ على بيضها الدوري وضعت. البحر جا مثال ينبغي لإلنسان إتباع العزم، من جهة

 مياه إفراغ على ا دون جدوى فعزمتبيضه إعادة رغضب فبأمواجه بيضها حمل الواسع البحر لكن مرة

 ـروَدَچ ربانيال الطائر مسامع بلغ حتى اع خبرهاسخف الصغير، ابمنقاره الماء بالتقاط تبدأ. البحر

)GaruDa (ـروَد َچ شعر.  ڤيشْٰـٰنوالربطية م)GaruDaووعد ،هاعزم من سرتفقد امرها ول جاءف الصغيرة 

ب عندئذ  البيضسه

من يتبع كل 

 .نفسه يعين من يعين الرب ألن، كبير بعزم المبادئ

-آتْـَم؛  يحمل بالقناعة-ـرِِٰٰهيتَـياْچأوَپـَر؛  خطوة خطوة-شَنايه؛  تدريجياً-شَنايه

.  مفروض ذكره-تْشينْتَّيتْـ؛  حتى؛ل عق-َمنَه؛  يضع في العلى-َسْمـْستَْهْم

 ةاستقام يفترض. )pratyahAra (ْپـَرتْياهاَر يسمى ما وهذا الالزمتنين، والفطنة تدريجيا بالقناعة ةالحسي هاتطنشا 

عينية  مفهوم إلهاء خطر ينتفي عندئذ،. الحواس عن واالنقطاع والتأمل بالقناعةضبطه   عند"الغيبوبة"أي ) samAdhi(َسماْدهي  في العقل

 َپرۤو كتبي ،چايُّـو-ْبَهـكْتي من جهة. الهوادة يعرف ال لمن حتمي النجاح. للنجاح انتظاره طال إذا عزمه يثبط ان دون وهوادة

UpadezAmRta (َپـِدشاْمرِِٰٰتَأۤومن  )٣(في )  : )( ْسـوامۤيچو RUpa GosvAmI

 اتْيْرياْد ْدهايـتْـشَشْـياوتْساهاْن ن

ْپـَر -كَـْرَم  -تْ  ڤَـْرتَنـاتْتَـ -تَـتْ 

تْياچاتْ َسـتُو ڤْ -  هِتــرِِٰٰ َسـنْـَچ

تي صحبة في واجباته اءقض  بفضلوالعزم والمثابرة بالحماس فعمم بقلب بنجاح چايُّـو ْبَهـكْتي تنفيذ

 . "صالة

 ياتيْدْهـيه ْپـَرْسيْر ْبَهكْتيـدْٰٰبهشَٰ

مواأل بيضه فقد الذي الدوري لعصفور

البح من توطلب ت العصفورة

ا وشعزمه استحالة من علجميا ر

على باإلشفاق ختها  )

 وأعاد همن البحر فزععصفورة فال عملنف ب قام وإال بإعادة البحر)GaruDa(ـروَد َچ أمر ،. بالمساعدة الفور على بيضها

GaruDa . ) (دَٰـروَچ برحمة عصفورةال تسعدف

 حتماً الرب القدير يعين لكن الصعوبة  في غايةذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ في چايُّـو-ْبَهـكْتي وبخاصة الـيُّوچا ممارسة بدوت قد كذا،

 ٢٥\٦. چ.ب

XaNaE" XaNaEåParMaed(buÖya Da*iTaGa*hqTaYaa ) 

ْر اوَپـَرِمـْديه شَـنايشَـنا  

AaTMaSa&SQa& MaNa" k*-Tva Na ik-iÄdiPa icNTaYaeTa( )) 25 )) 

ايتَيـرِِٰٰهْچ -ي ْدْهرِٰت ايبودّْْه  

  َسْمـْستَْهـْم َمـنَه كْْرِِٰٰٰتْـڤا-آتْـَم 

تّْيـنْتَـيشـتْـي ْد َأپـيشـتْـنْينَـ ك  

 المفردات
-ْدْهرِٰتي؛  بالفطنة-بودّْْهيا؛  عليه التراجع-ِمتْ

-َأپـي؛  ما عداه-يتْـتْشكينْ؛  ليس-نَـ؛  جاعال-كْْرِِٰٰٰتْـڤا 

 التعريب

ويفرغ عقله من كل شاغل ما  ة،فطنبال غيبوبةال في الفرد غرقيست ان يجب ، وبقناعة تامةفخطوة خطوة ،بالتدرج

.  العلياذاتالسوى 

 التفسير
ينبغي لإلنسان إنقاص



 ،البدن حياة طيلة بالمادة النفس قترانا  رغمة النفس العلياال لفردل ال ينبغي آخر، بكالم .النفس ولباسها البدني المادي

هذه الحالة سهلة التحقيق بو

َرْم

ـْدتَـتَ  

من  -تَتَـه تَـتَه؛  غير ثابت-َأْستْهيَرْم؛  مذبذب-شَـلَْمـ ال-َمـنَه؛  يهتاج بحق-لَتيتْـشَنيشْـ؛  حيثما-يِاتَـه يِاتَـه

 

 

 ٢٧\٦. چ.ب

ـْمْپـ  

  َرَجـَسـْم-شـانْتَ ي تياوپا

 تحرر من جزاء شر -ـْمَأكَلَْمشَٰ؛  تحرر بالتوحد باهللا-ْبهُوتَـْم-ْبَرْهَم؛ 

 . العمل السابق

كن عقله وعواطفه ، يسْبـَرْهـَمـْن ده بـتثعلى اعظم سعادة حتماً ب چۤيالـيُّويحصل 

 التفسير

TaTaSTaTaae iNaYaMY 

Pa[XaaNTaMaN MautaMaMa( ) 
oPaEiTa XaaNTarJaSa& b]ø>aUTaMak-LMazMa( )) 27 )) 

لذ سوى بلذة تفكير

 .مباشرة بصورة ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ممارسة

 ٢٦\٦. چ.ب

YaTaae YaTaae iNaêl/iTa MaNaêÄl/MaiSQarMa( ) 

يلَـتتْـشَشْـياتُو نياتُو ي  

aETadaTMaNYaev vXa& NaYaeTa( )) 26 ))

يشَـلَْم َأْستْهتْـشَـنْـتْـَمنَـشْ   

تَياياْمـيْس تَتُو ن

ـتّْيـى ِاڤَ ڤَـشَـْم نَـآتْـَمـنـ  

 المفردات
تْشَـنْـتْـ؛ عقل

 .  ال بد من اخضاعه-تْنَـّي؛  حكم-ڤَـشَـْم؛  حتماً-ِاڤَ؛  في الذات-ـنـيآتْـَم؛  هذا-ِاتَـتْ؛  تنظيم-نياْميا؛ هناك

التعريب

.  عقله ويعيده تحت سلطته، من حيثما واينما يشرد بسبب طبيعته المذبذبة والمتقلبةالفرديضبط  ان يجب

 التفسير
 يسمى) أيضاً تتبع والحواس (العقل يضبط من. سالعك وليس عقله ضبط محقق الذات چۤيالـيُّو واجبمن  لكن متقلبة العقل طبيعة نا

go-dAsa( ْسـوامۤي أو) gosvAmI (داَس-چو يسمىف هعقل، وأما من يسيطر عليه )( ْسـوامۤيچو svAmI (يعلم. الحواس  خادمأي 

 المطلق المالك خدمة في العلية الحسية السعادة في الحواس تنشغل. مستمدة من الحواسال السعادة قياسم) gosvAmI( ْسـوامۤيچوال

الحواس ضبط نهج هو وهذا. ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ يسمى صفية بحواس كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ خدمة. )HRSIkeza(ْهرِِِٰٰٰٰٰشـۤيـِكـشَ  أو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ: للحواس

 .الـيُّوچا ممارسة كمال درجات أرفع هو وبإحكام

aSa& ùeNa& YaaeiGaNa& Sau%

ِانَي  َمـنَـَسـْم ِهـ-َرشـانْتَ 

نـْم سوكْـَهْم اوتّـَمـْميُّـوچي  

ـْمشَٰ ْبهُوتَـْم َأكَـلَْمـ-ْبَرْهَم   

 المفردات
؛  سعادة-ـَهْمسوكْ؛ چي يو-نـْمچييُّو؛  هذا-ِانَـْم؛  حتماً-ْهي؛  من عقله-َمنَـَسْم؛  هادئ، ثابت على لوتس قدمي كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ-ْپـَرشـانْتَ

 هدأ روعه-َرَجَسْم-شـانْتَ؛  يحصل-أوپايتي؛  َأرفع-أوتّـَمْم

 التعريب

بفضل توح. علي عقله بيت

. ويتحرر من كل ذنب



جاء في .  العظيمللرب العلية الخدمة في واالستقامة  الحرية حال هي) brahma-bhUta( تَْبهۤو-ْبـَرْهـَم

ْبـَرْهـَمـْن الثبات في  حد)٥٤\١٨( چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ

)Brahman( قبل sa vai manaH kR

padAvindayoH(َٰذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـن. 

مانَـْمونَْجـي  

ـنوِتىيَأتْ انْتَـْم  

؛  سعادة-سوكَْهْم؛  االعلى-َأتْيانْتَـْم؛  اتصال دائم باهللاَسْمْسـَپـ-ْبَرْهَم؛ في سعادة علية

 .  يحصل-َأشْـنوِتى

ـْمَسـْر  

؛  في الذات-آتْـَمني؛  أيضاً-تْـشَ؛ خلوقاتآ؛  نافذ في كل المخلوقات-ْستَْهْم-ْبهُوتَ-َسْرڤَ

 .  يرى على حد سواء- َدْرشَـنَه-َسَم؛ في كل مكان المتناغم مع ذك- آتْما- يوكْتَ-َچيُّـو؛  يرى-اۤيكْشَٰـِتى

. مكان كل فيذاته  حققمن  رانياال كل فيالحقيقي  چۤيالـيُّوراني ي

 التفسير

YauÅàev& Sada 
Sau%eNa b]øSa&SP 

wR+aTae YaaeGaYau¢-aTM MadXaRNa" )) 29 )) 

المادية الشوائب من

أ ستطيعي ال. )mad-bhaktiM labhate parAm (َپـراْم ىلَْبـَهِت ْبَهـكْتيْم-َمْد: 

يَديُوهڤَپـداَر-كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ َمـنَه اي ڤَسـ:  العظيمالقدمين اللوتسيتين للرب على  -SNa (هعقل تثبيت

 يأ بالرب القديرخدمة التتيم  في  هو الثباتالمادية الشوائب كلمن و التملك جبلة من الفعلي تحررال. 

 ٢٨\٦. چ.ب

TMaaNa& YaaeGaq ivGaTak-LMaz" )

تْاْن ِاڤَـْم َسـد

aXaRMaTYaNTa& Sau%MaénuTae )) 28 ))

هـ كَلْـَمـشَٰ-ـتَ يَچ ڤيُّـوچۤي  

  َسْمـْسـَپـْرشَـْم-سوكِْهـَن ْبَرْهَم 

 سوكْـَهْم َأشْ

 المفردات
 -هكَلَْمـشَٰ؛ متحرر من -ـتََچڤي؛  المتصل بالشـهيد-چييو؛  الذات-آتْمانَْم؛  دائماً-َسدا؛  لذا-ِاڤَـْم؛ الـيُّوچا مشغول بممارسة -يُونَْجْن

 على-ْرشَْم -سوكِْهَن؛ كل الشوائب المادية

 التعريب

بإتصاله بالوعي  سعادةال كمال مراتب أرفع چۤيالـيُّو ومتحررا من كل شائبة مادية، يحقق  العلياتقراً في الذاتمس

. االلهي

 التفسير
 علية خدمة اءقض هو ومقامها ،اهللا من قدرة النفس المتناهية في الدقة. باهللا صلته باب من األصلي الفرد مقامه  تحقيقيعني تحقيق الذات

brahma-samsparSa .) (َسْمْسـَپـْرشَ-ْبـَرْهـَم  يسمىالرب القديرب العلي الوصال اوهذ يه،إل

 ٢٩\٦. چ.ب

SavR>aUTaSQaMaaTMaaNa& SavR>aUTaaiNa caTMaiNa ) 

 ْستْـَهْم آتْمانَ-تَ  ْبهۤو-ڤَ 

تْـَمـاشـتْـي تان ْبهۤو-ڤَ 

aa SavR}a Sa

ينـَسـْر  

تْماّيـوكْتا - يُّـوَچكْشَٰـِتى إ   

  َدْرشَـنَـه-َسـْرڤَـتَْر َسَم 

 فرداتالم
 م-تانيْبهۤو؛  كل-َسْرڤَ؛  الشهيد-تْمانَْم

 -َسْرڤَـتَْر؛ ر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

 التعريب

يحقا، .  أيضاًفيَّ االحياء كل يرىو حياء،



 إيشْـڤَـَره: )ParamAtmA(َپـَرماتْـما  بصفة حي كل بكْْ يبصر ألنه النموذجي بصيرال هو ذاكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ چۤيالـيُّو

 رة

 للمادة ع

  البدن ايضاًقلب في النفس المتناهية في الدقة تقطن.  العظيمللرب العلية الحيادية هيتلك . راْهَمـنَٰ

 فعليا الـيُّوچا رسيما ال من يعجزو ،نفس المتناهية في الدقة يميز ما هذاحياء، واأل جميعقلوب  في حاضرة غيرلكنها 

يبص ان كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

 . أطفالها من احدا تحابي 

 جزاء حسب منازلها اختالف الظروف رغم كافة في  القديرتبقى النفوس جميع ان يرى ألنه واحدة بعين چۤيالـيُّو يبصر

 -تَْسيا؛  يرى-َپـشْياتي؛  بي-َميِّ؛  و-تْـشَ؛ ل شيء في كل-َسْرڤَـتَْر؛  يرى-َپـشْياتي؛  لي-ماْم؛  كل من-ياه

 .  ضائع-تيپ؛  ليس-ـنَ؛  أنا-َأَهـْم؛ له

ف يراني من

قد يبدو انه يرى ظواهر متباينة . كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰيء في  في  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰالرب القدير ذاكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ يرى

يستحيل وجود شيء دون . كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ قدرة عرض ىأح كل في كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰيذكر  لكنه المادية للطبيعة

مفهوم  عن حتى علي مقام وهو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ حب تنمية هو نَٰذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنهذه هي قاعدة وكْـرِٰشْٰـنَٰ ألنه رب كل شيء 

صبح 

 هذا 

 : )Brahma-saMhitA-َر٥ن

قل في رِِٰٰٰشْٰـنَٰ

صو في الرب يحل يأ) IzvaraH sarva-bhUtAnAM hRd-deze 'rjuna tiSThati( تيشْٰـطَْهـتي ْرجوَن ىِدِش-ْهرِِْٰٰد تاناْمْبهۤو-َسـْرڤَ

يخض وال اأزلي علي الرب القدير ان النموذجي چۤيالـيُّو يعلم. والـْبراْهَمـنَٰ الكلب من كل قلب في )ParamAtmA(َپـَرماتْـما 

الـْب أو الكلببدن  في سواء حلولهب

ال عن النفس العليا

: )smRti( ْسـْمرِِٰٰتي فيجاء . والكافر المؤمن من كل قلب في كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ رذاكر  يستطيع. بوضوح لكذ رؤية عن

 الرب ان يأ) atatatvAc ca mAtRtvAc ca AtmA hi paramo hariH( يهَهـر َپـَرمُو ِهـي ماأتْ تْـشَ شْاتْڤماتْْرِِٰٰتْـ تْـشَ شْْاتڤآتَتَـتْـ

ال التي العظيم كاألم األب. والمعيل كاألم الفياض

الرب خدم 

 في وجودها اثناء مباشرة بصورة الرب القدير خدمةبو الطبيعة المادية، في وجودها ثناءا المادية حواسها خدمةب النفوس تقوم. عملها

 . تلك البصيرة المتساوية على اتم وجهذاكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰيملك . الحالتين تاكل في هللا خادمة النفس تبقى. الروحيةالقدرة 

 ٣٠\٦. چ.ب

َسـْرڤَـتَْري اتي ماْم َپـشْيُّـو  

ياتيَسـْرڤَـْم تْـشَ َمى َپـشْ  

يامياَهـْم نَـ ْپـَرنَشْٰـيتَْسـ  

ياتيَسـ تْـشَ ِمى نَـ ْپـَرنَٰشْٰـ  

 المفردات

Yaae Maa& PaXYaiTa SavR}a Sav| c MaiYa PaXYaiTa ) 
TaSYaah& Na Pa[<aXYaaiMa Sa c Mae Na Pa[<aXYaiTa )) 30 )) 

 ك-َسْرڤَـْم؛  مكان

ْپـَرنَشْٰـيا؛  وال-نَـ؛  إلّي-ِمى؛  أيضاً-تْـشَ؛  هو-َسـه؛  ضائع-ْـَرنَشْٰـيامي

 التعريب

. هعّيضأ وال نيعّيضي ال ،فيَّ الكل ويرى كان م كل ي

 التفسير
كل ش رىي كما دون ريب مكان كل

سو ليس شيء كل ان عالماً واله،

كر كْْرِِٰٰٰشْٰـذ. َٰ

كْـرِٰشْٰـنَٰ يصبح كل شيء بالنسبة له وي ان بمعنى كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ  بموالهالتيمة وعن حالة تحقيق الذات، حيث يتحد المادمن رهن  حررتال

على بصره عن يغيبالرب  يعود وال التيم هالك يستحيل. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ وبين بينه حميمة ةصل تقوم عندئذ،. قلبه مفعماً بحب كْـرِٰشْٰـنَٰ

َٰاما الفناء في . الصعيد ْهَم من ) ٣٨\ ( التيم يقدم ال روحي انتحار هو فكْْرِِٰٰٰشْٰـ فيجاء . يهعل ( َسـْمـهيتاْبـ

ب -هوريتَ  ڤيلوشَـِنـَن -َْهـكْتي تْـشْ -مانَْجـَن ْپـرِِٰٰ

 يانْتيلُوكَيـو ڤـٰشّيـڤَ ْهرَِِٰٰديَسـنْتَـه َسـدا

 -شْـينْتْيا ْـ َپـْمْسـڤَـْرۤو - چونَٰٰتياْم شْٰـياَمـسونَْدَرم َأ

 بصورته قلبهيتجلى في  بل الحب بمرهم عينه الممسوحة التيم نظر عن يغيب ال الذي )Govinda(ڤيـنْـَد چو األولي الرب عبدا"

(َمـسونْـَدَر شْـيا ، صورةاألزلية

 پوروشَٰـْم تَـْم َأَهـْم ْبَهـجامي -چوڤينْـَدم آْدي 

(" . zyamasundara



 يشهد يالذ چۤيالـيُّو حالة أيضاً هي تلكو. هنظر عنا هذا عند تيمه نظر عن  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰالرب القدير يغيب ال

حتمل مرور لحظة دون ي يعود وال صفي تيم إلى ۤيدا )ParamAtmA(َپـَرماتْـما  صورةب الرب القدير

 .في قلبهالرب رؤية 

 

. كل الحاالت

 وزهرة وهراوة اًوقرص صدفة مسكي ،ديأ بأربع ٰنويش داخل قلبه، النفس العليا في يتأمل الذي چۤيالـيُّو

 عدا. النفس العليا صورةبياء  العلم چۤيللـيُّـو ينبغي. لوتس

إلى  نقطعمال رِِٰٰٰشْٰـنَٰالنفس العليا، ذلك عن

عن  ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ يإ العلية تتيميةالخدمة ال

 في )zrIla RUpa GosvAmI(ْسـوامۤي چو رۤوَپ  أبان ألعمالا شتىب مشغوال كان ولوذكره، 

 nikhilAsv apy( اوتْـشْياِتى َسـ موكْتَـه-ـْن: سينْْدهو-َرساْمرِِٰٰتَ-ْبَهـكْتيمن ) ١٨٧\٢\١(

avasthAsu jIvan-muktaH sa ucyate( .ناَرَد فيجاء . تحرر من رهنه المادي تلقائياًًيم ت-

 : )NArada-paNcaratra( شَراتَْرـتْـَپـنْ

 ووراء الوجود يعم الذي كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـ لالعلية الصورة على حصر إنتباهه ن طريقع صحبته 

 . "والمكان الزمان

 : )GopAl TApani UpaniSad(ْد ـَپـنيشَٰ أۤوتاَپـنۤي -پاَل چومن ) ٢١\١(جاء في . كامالً ۤي

كل  قلوب فيتوسع  فقد ،أحد واحد الرب القدير ان رغم أيhA yo vaphAti( ْهاتي

 .

SavR>aUTaiSQaTa& Yaae Maa& SQaTa" ) 
SavRQaa vTaRMaa TaRTae )) 31 )) 

 تيمه يغيب ال كما لصعيد

چالـيُّو هذا مثل ويتحول قلبه خل

 ٣١\٦. چ.ب

 ماْميُّـوتَـْم يْستْه-تَْبهۤو-َسـْرڤَ

 >aJaTYaek-TvMaai
Naae_iPa Sa YaaeGaq MaiYa v

تَـهيْبَهـَجـتْى إكَتْـڤَـْم آْستْه  

يَسـْرڤَـتْـها ڤَـْرتَمانُو پـ  

  َمى ڤَـْرتَـِتىۤييُّـوچَسـ 

 المفردات
؛  قائم-آْستْهيتَـه؛  في وحدة-إكَتْـڤَـْم؛ تتيميةالخدمة ال في -ْبَهَجتي؛  لي-ماْم؛  هو من-ياه؛  نافذ في القلب-ْستْهيتَـْم-تَْبهۤو-َسْرڤَ

 .  يبقى-ڤَـْرتَِتى؛  بي-َمّي؛ المستعلي - چۤييُّـو؛  هو-َسه؛ لى الرغم من ع-َأپـي؛  قائم-مانَه-ڤَـْرتَ؛  من كل الوجوه-َسْرڤَـتَه

 التعريب

حيا فيَّ في ي القاطنة ضمن كل االحياء واحد، يعبدني والنفس العلياوانني لذي يعلم ا چۤيالـيُّو

 ڤيشْٰـصورة في ـنَٰكْْرِِٰٰٰشْٰ هد

 التفسير

االح جميع بوقل في هو الحاضر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ وان  عينهكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰهو ڤيشْٰـٰنو ان 

ذاكر كْْ بين مغايرة توجد ال كما.  ذوات وليس عدةة واحدتذا ي هاالحياء جميع قلوب في 

ف چۤيالـيُّوال ينقطع . النفس العليا في تأمله في غارقال النموذجي چۤيالـيُّو وبين كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ لى

شْـرۤيَلكتب .  الوجود الماديفي وجوده

ج ـْستْهاسوڤَا أپّي ڤْالْسـ ۤيـڤَنيكْهي

 المنقطع الى ذكره، يالرب القدير

انَـڤَـتْـشْْهينِّ -كاالدى  -ديْك  

ِشـتُو ڤيدْـ ْهايا تْـشَت كْْرِِٰٰٰشْـِن

 ي كْٰشـيْپـَرْمَمـيُّـو ْبَهـڤَـت -تَـْن 

 تّْيـُوَجـي يـڤُو ْبَرْهَمـٰنيج

هناء ينال ثم ومن كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰفي  يستغرق الفرد"

َپـَرماتْـما  بصفةالقلب  فيكل نفس  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ أمر فهم مالزمةو ،چيالـيُّوالمراس  في بوبةغيال درجات أرفع هو ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

)ParamAtmA(، چالـيُّو يجعل

) eko pi san bhudـب ڤَيُو َبهوْدها َسـْن پي كُوِا

smRti zAstra : )( شاْسـتَْر ْسـْمرِِٰٰتي فيكما جاء "االحياء



 وهٰنـشْٰيَك ِاڤَ َپـرُو ڤِا

 ڤْـياپۤي نَـ َسـْمـشَـياه -َسـْرڤَ 

 َپـْم ِاكَْم تْـشَاْد رۤوياوشْـڤَـْر

 مكان كل في الشمس تظهر كمافإنه يحل  واحدة، صورته ان رغم، العلية في كل مكان بقدرته الوجود يعم لكذ ومع واحد،ـٰنو ڤيشْٰ"

 ."بوقت واحد

 ٣٢\٦. چ.ب

َن َسـْرڤَـتَْرـّيآتْماوَپـْمـ  

& va Yaid va du"%& Sa YaaeGaq ParMaae MaTa" )) 3

 ڤَـتْ َبـهوْدِهـياِتى -ْريا سۤو

AaTMaaEPaMYaeNa SavR}a SaMa& PaXYaiTa Yaae_JauRNa ) 

  ْرجوَني يُّـواتيَسَمـْم َپـشْ

ڤا دوْهكْي اْديوكْـَهـْم ڤا  ـَهـْمسـ  

 يا -أْرجـوَن؛  هو من-ياه؛  يرى-َپـشْياتي؛ ء في -َسْرڤَـتَْر؛  بالمقارنة-أوَپـْمّيَن؛  مع ذاته-آتَْم

 .  يعتبر-َمتَه؛  كامل-ـَرَمهَپ؛  متعالي-چۤييُّـو؛  مثل-دوْهكَْه؛  أو-ڤا؛  اذا-يادي؛  أو-ڤا؛  سعادة-سوكَْهْم؛ أْرجـوَن

في  ياء

. وشقائهم سعادتهمكل من 

الرب تكمن معاناة الفرد في نسيان صلته ب. شخصيةال بتهتجر بفضلدة ومعاناة كل حي 

 چۤيالـيُّو. اإلطالق على المالككْـرِٰشْٰـنَٰ هو . ال كل انسانالعظيم تمتعالم هو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ان هعلم هو السعادة وسبب ،القدير

. يةشخصال برفعته سوى يعنى ال الذي چۤيالـيُّوبين و للرب الصفي التيم بين ما نا

 إلى إنسان كلانتباه  لفتل وسعه في ما كل يبذل الذي صفيد على يكون ال قد كاملال التأمل  لتحقيقنعزلالم چۤيالـيُّو

 .ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

  َپـَرمُو َمـتَـهيُّـوچۤيَسـ 

 المفردات
 على حد سوا-َسَمم؛ كل مكان

َسه؛  شقاء-ْم

 التعريب

االح جميعرى المساواة الحقّة، بالنسبة لذاته وبالمقارنة إليها، بين ي منهو أْرجوَن  يامثالي، ال چۤيالـيُّوان 

 التفسير
يعي سعا نموذجي چۤييُّـو  هوذاكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

جميع اعمب 

نتيجة نسيان عالقتها  المادي الثالثي شقاءلل خاضعة المادية جبالتبال الموَجهةالنفس  ان هو أخلص صديق لكل االحياء، ويعلم النموذجي

 بفضل  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰخدم أعز وهو مكان كل في كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـ بالعلم تعميم إلى يسعى فإنه ،هانئ البال ذاكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ان مالو. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـب

-ْپـريا ِمى يْنتْـشكَشْـ وَمنوشْۤيـٰش تَْسماْن تْـشَ نَـ: )٦٩\١٨( چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـما جاء في  استناداً إلى كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰذكر  أهميةتوعيته ب

 تيم عنىي آخر، بكالم. )na ca tasmAn manuSyeSu kazcin me priya-kRttamaH na tasmat kascid me priyakRt tamaH( كْْرِِٰٰٰتَّـَمـه

 شخصيال لنفعه الـيُّوچا كمال يطلب ال ألنه چۤييُّـو خير هو. أيضاً الفعلي صديقهم منه يجعل مما حياء،اال جميع بخير دوماً كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

 هباينت يوجد. االحياءسائر  يحسد وال هسوا لنفع بل

 الالتيم كمال رجة

 ٣٣\٦. چ.ب

AJauRNa ovac 

اوڤاتْـشََن أْرجـو  

Sau% 2 )) 

WTaSYaah& Na PaXYaaiMa Ta& iSQaraMa( )) 33 )) 
Yaae_Ya& YaaeGaSTvYaa Pa[ae¢-" SaaMYaeNa MaDauSaUdNa ) 

cÄl/TvaiTSQai



ْپـرُوكْتَ اي تْـڤَـْزـيُّـوَچاْم ي ـو ـهيُّ  

ياميشْْسـِاتَـ  

؛  عموماً-َنساْمّي؛  كشفت-ْپـَروكْتَه؛  من قبلك-تْـڤَـيا؛ وفية

؛  لعدم استقراره-شَـلَتْـڤاتْـتْـشَنْتْـ؛  يرى-مينَـ؛  أنا-َأَهْم؛  لهذا-إتَْسيا؛ قاتل الجني َمْدهو  يا-َدَنسۤو-ْدهوَم

 التعريب

غير و عملي غيرلي  يبدو لخصته الذي الـيُّوچا ،)MadhusUdana (ْدهوسووَدَنـَم يا: أْرجوَن قال

 . الممارساتتلكون وقتهم دون جدوى لجهلهم بالغاية المنشودة، رغم اعجابهم وتعلقهم بمثل 

ى  

ْم  

 التفسير

cÄl&/ ih MaNa" k*-Z<a Pa[MaaiQa bl/vÕ*!Ma( ) 

َدَنَن َمْدهوسۤوّيـساْمـ  

اَهـْم نَـ َپـي

راْميْم ْستْـهيتيشَـلَـتْـڤاتْ ْستْـهـتْـشَـنْتْـ  

 المفردات
 ص-ـهَچيُّـو؛  هذا النهج-ياه أياْم؛  قال أْرجـوَن-أْرجـونَه أوڤاتْـشَ

َپـشْيا؛  ليس-

 .  ثابت-ْستْهيراْم؛  وضع-ْستْهيتيْم

 نهجان 

. ستقر وال يثبتال ي العقل ألن ،محتمل

 التفسير
 َپـَرَمه يـوُّكي :بعبارة ينتهيو) sucau dese( ىِدِش اوتْـششو :بعبارة أْرجوَن إلى  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰالرب القدير يوضحه الذي الصوفي النهج

)yogi paramaH (عائلته  هجر، الحاضر كَلي عصر في عتيادياإل  اإلنسانيصعب على. بالعجز شعوره من بدافع هنا أْرجوَن يرفضه

اإلنسان ليس  ان كما. قصيربعمر  المرير البقاء بنزاع الحاضر العصر يتميز. الـيُّوچا ةزاولم أجل من الغابة أو الجبال فيلإلنعزال 

لذي يستلزم تنظيم نمط حياته وجلسته وقطع  اچيالـيُّوالنهج  بهذا كيفمجرد اتباع ابسط الوسائل فبجدياً بأمر تحقيق الذات ولو حتى 

النهج تطبيق هذا   استحالةعملياً فأدرك رغم وفرة مزاياه أْرجوَن كان. صلة عقله بكل نشاط مادي واختيار مكان منعزل قبل كل شيء

عمر طويل وعالوة على كل ب ويتمتع من كبار المقاتلين كان كما تعد ال حميدة بصفات متصفاكان ينتسب إلى عائلة ملكية، و. چيالـيُّو

ومع ذلك، . ات أفضل منذ خمسة اآلف سنة من تلك المتوفرة لدينا اآلنيكان أْرجوَن يتمتع بإمكان.  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰالرب القديرخليل  كان، لكذ

سليم بإستحالة انتهاج هذا وعليه، يجب الت. ال نجد اشارة في سيرة حياته تدل على ممارسته لهذا النهجچي كما الـيُّوالنهج فقد رفض هذا 

.  ممكناً لحفنة نادرة من الرجال بال شك، أما بالنسبة لعامة الناس فإنه فرض محاللكقد يكون ذ.  اآلننعيشه الذي كَلي عصرالنهج في 

مدارس والجمعيات مقلِّدي هذا المنهج في الان . يكون حاله في يومنا هذا ان إذا كان ذلك بتلك الصعوبة منذ خمسة اآلف سنة، فكيف يمكن

المزعومة يهدر

 ٣٤\٦. چ.ب

  كْْرِِٰٰٰشْٰـنََٰمـنَهي شَـلَـْم ِهــتْـشَـنْتْـ

TaSYaah& iNaGa]h& MaNYae vaYaaeirv SauduZk-rMa( )) 34 )) 

َبـلَـڤَـْد ْدرِٰدَْٰٰهـْمي ْپـَرماتْه  

يـراَهـْم َمـنْـيْچاَهـْم نيتَْسـ

ـكََردوشْٰ -وڤَ سيْر إـويُّڤا

 المفردات
؛  عنيد-ْدرِٰدَْٰٰهْم؛  قوي-ڤَـتْ-َبَل؛  يتهيج-ْپـَرماتْهي؛  يا كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ -كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ؛  عقل-َمـنَه؛  حتماً-ْهي؛  مذبذب-شْـلَْمنْـتْـشْـتْـ

 .  صعب-دوشْـكََرْم-سو؛  مثل-إيڤَ؛  الريح-ڤايُوه؛  يعتقد-ىَمـنْـي؛  يخضع-ـراَهـْمْچني؛  أنا-َأَهـْم؛  له-تَْسيا

 التعريب

. الريح مغالبة منمغالبته أصعب  ان لي بدويو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، يا ،القوة بالغو ،لمدائم االهتياج والعناد والتمل العقل إن



يضطر اإلنسان في مجرى حياته . دونها منزلة انه رغم ،حيان الفطنة ىعل هافي يتغلب درجة إلى والعناد القوة من العقل نا

تسعد  ،لنحوعلى هذا ا. الجياد ي راكبة النفس المتناهية في الدقة"

 إلى لعنادوا القوة من صحبةب أو تشقى النفس

 لرجل عملية غير الممارسة تلك لكن چيالـيُّوراس يفترض. فطنةال على حتى غالبا فيها يتغلب درجة

واصعب الهائجة  على اإلنسان السيطرة على الريحا. ؟العصري  باإلنسانكيفف أْرجوَن نظير ائلةع

ولى . الهائجمنها السيطرة على العقل  َهـِرى ":  تامتواضعب تسبيحال يه تْـشايتَـنْـيااسهل وسيلة للسي

-sa vai manaH kRSNa( هينْـَديُوڤَپـداَر-كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ. للخالص الكبرى َمنْـتَْرـال هي التي "كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

padAravindayoH (العقلصة لمطلق شاغل آخر يهيج تمام كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰذكر  بالعقل شغل وجوب يأ. 

؛  العقل-َمـنَه؛ شاكي السالح يا -هُوَأَس؛  قال المولى المبارك- أوڤاتْـشَـڤاْنَچْبَه-شْـرۤي

؛  بالتجرد-َنـّيْچڤايرا؛ ابن كونْتۤي يا -َ كاونِْتـيا؛َأْب؛  متذبذب-شَـلَْمتْـ؛  متعذر القمع-ـراَهـْمْچينْدوْر

 م-ـرِِْٰٰهـياِتىْچ؛  أيضاً-تْـشَ

 ولكنه لصعوبة،قال المولى المبا

. التجردوالمثابرة ب ممكن

في اغلب اال

وقد يحاول اإلنسان خلق حالة اتزان فكري تجاه العدو . العملية إلى مجابهة كثير من العوامل الضاغطة، مما يحول دون ضبط العقل

من ) ٤-٣\٣\١(جاء في . صعوبة من ضبط الريح العاتيةيستحيل عليه الثبات في تلك الحالة، ألن ضبط العقل أكثر  لكن والصديق

KaTha UpaniSad : ) (َـنيشَٰـدْْپكَـطْـَهى أۤو

 يدّْهينَـْم ڤيآتْمانَـْم َرتْه

 َرْم َرتْـَهـْم ِاڤَ تْـشَۤيـشَـر

 يدّْهيْم ڤيْم تو ساَرتْهيبودّْه

 ـراَهـْم ِاڤَ تْـشَْچَمـنَه ْپـَر

 

 اْن آهوْريَهـي اٰنينْْدريا

ه والحواس ،المقود هو العقل. هاتسائق والفطنة المادي، البدن سيارة في

العقل لكن الفطنة من وظيفة العقل توجيهان . "المفكرين كبار هو مفهوم هذا. والحواس العقل 

بالم القوي العقل هذا ضبط مثل 

تحيل يس:  للغايةمناسبة هنا لمقارنة

طرة على العقل حسب وصية الم

 َمـنَه اي ڤَسـ: هو المشرع نهجمال

 فتنعدم الفراً

 ٣٥\٦. چ.ب

é[q>aGavaNauvac 

اوڤاتْـشَْن ْب -شْـرۤي  ـڤـاَچـَهـ 

 شَـراْنتْـ - ڤيشَٰـياْمْس ِتـٰشـو چو

 ـوكْتَـْمآتِمـنْْدر

ASa&XaYa& Mahabah duiNaRGa]h& cl/Ma( ) 
 

ّي - َمـنـُو - ييا

 نَهيـٰشـۤيـ آهوْر َمـنِتىْبهُوكْـ

ae MaNaae 
A>YaaSaeNa Tau k-aENTaeYa vEraGYae<a c Ga*ùTae )) 35 ))

باهُو - َمـهااْم يَأَسْمـشَـ  

شَـلَـْمتْــراَهـْم يْچ دوْرنَمـنـُو  

اياِسـَن توَ كاونِْتـيَأْبْهـ  

اِتىيـرِِْٰٰهـْچ تْـشَ ّيـنِٰـْچرايڤا  

 المفردات
َمـ؛  دون شك-ياْم با-هاْمشْٰـ

 لكن-تو؛  بالممارسة-ْهياِسـَن

 . مكن الحكم

 التعريب

ا بالغ متقلبال العقل  ان التغلب علىال ريب ،كونْتۤي، يا ابن السالح شاكي يا: رك



 التفسير
 بالممارسة ة ضبطهإمكاني مقترحاً هوت العلياالالصع بچيالـيُّوالنهج رفضه لهذا  أْرجوَنبرر 

 مكان فيل باآلحكام والنواهي الصارمة مثل اإلقامة أ يقوى ال .؟الممارسة تلك هي وما. التعلق وقطع

ذكر كْـرِٰشْٰـنَٰ مجال في الفرد غل ينش المقابل، في. تقييد الحواس والعقل وال وغيرهاو النفس العليا على جمع العقلو مقدس

 ه

 يق

 ان .الروح في وشغله المادة عن

ْبـَرْهـَمـْن أي  ـالفرد ب يتعلق كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ عن باالستماع إذ و بذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ العقل تعلق من المؤمن بنور اهللا اصعب تجرد

 الالفّع العالج هو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰالعظيم  للرب العلية األفعال 

 .ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ نهج هو العالج وهذا. المعذب مريضالحم هو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ إلى المقدم الطعام تناولان  كما العقل لسفاهة

حيحة فإن ص بوسائل يجاهديكبح جماحه و

 لكنها أصحابها على طائلة ة أرباحاًچيالـيُّو هازلالم تلك مثل تدر قد. للوقت مضيعة الفكر ضبط دون الـيُّوچا

ASa&YaTaaTMaNaa YaaeGaae duZPa[aPa wiTa Mae MaiTa" ) 
vXYaaTMaNaa T 

شخصية ، فأيده الجامح العقل ضبط وبة

العم على الحاضر العصر في حد

تبتل واإلنفراد

يونأ  الفردةاستنار زدادت. العقل من الظنون كل لتبديد الفعالية بالغ علي نهج هو هذاو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ عن االستماع وابرزها التسعة العباداتب

من طر سهولة بكل) vairAgya( ـياْچايرا ڤلفرد تعلما يستطيع .كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ عناستماعه  بازديادكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ  عنصرف عقله ي ما كل عن

vairAgya العقل قطع تعني) ( ـياْچايراڤ كلمة.  العظيمللربكل عمل غير مبذول عن  عقله تعلق قطع

عملي أمر وه

ـْرِِٰٰشانوْبَهـڤَ التعلق هذا على ويطلق ،تلقائياًنور اهللا   به يحس الذي الشبع شعور ويماثل الروحي  الرضىأي) parezAnubhava( َپ

رِٰشْٰـنَٰ التي تجرد عقله عن كل االغراض المادية كْـالتتيم بـ بقضاء خدمة العليكذا، يشعر الفرد بالشبع . يتناولها لقمة كل مع الجائع

عن االستماعلذلك، . ويشبه شفاء المرض بالعالج الصحيح والحمية المناسبة

لل ةالمناسب ية

 ٣٦\٦. چ.ب

يُّـوچوتْـَمنا ااتيَأْسْمـ   

au YaTaTaa XaKYaae_vaáuMauPaaYaTa" )) 36 ))

هيِمى َمتي تيإـْپـراَپ دوشْٰ  

اتتاياتْـَمـنا تو يڤَـشْٰـ  

اتَهي ڤاْپـتوْم اوپايُّـوشْـكْ  

 المفردات
 -ڤَـشْيا؛  حكم-َمتيه؛  لي-ِمى؛  لذا-إيتي؛  صعب المنال-ـْپـراَپـهشْٰدو؛  تحقيق الذات-هَچيُّـو؛  بالعقل-آتْـَمنا؛  فالت-َأْسمياتَ

 .  بالوسائل الصحيحة-تَـهياأوپا؛  يحصل-َأڤاْپـتوْم؛  ممارس-شْـكْياه؛  اثناء السعي-ياتتا؛  لكن-تو؛  بالعقل-آتْـَمنا؛ محكوم

 التعريب

ن َم لكن صعب لديه أمرتحقيق الذات  فإن العنان، مطلق عقله يكن من

. رأيي هو هذا. النجاح سيكون حليفه

 التفسير
، سوف تخفق جهوده في مجال المادية بالمشاغل العقل تعلق لقطع الصحيح العالجكل من يعرض عن  ان شخصية الالهوت العليا يعلن

 عليها الماء صبو النار إيقاد محاولة مثل هو إنما المادية الملذاتب له منشغلبينما عق الـيُّوچا ممارسة إلىاإلنسان  ىسعم. تحقيق الذات

 ممارسة. بوقت واحد

 حدا يقوى لن. العلية تتيميةالخدمة الب الدائم شغله ن طريقم هعقل ينبغي لإلنسان ضبط السبب، لهذا. الروحي التحقيق بصدد النفع عقيمة

في . إضافي بذل أي مجهود دون سهولة بكل الـيُّوچا ممارسة نتيجة ذاكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ينال. ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰدون  بثبات عقله ضبط على

 .كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ دون ذكر چۤيالـيُّوالمقابل، يخفق مسعى 



 ٣٧\٦. چ.ب

اوڤاتْـشَأْرجـوَن   

ُوِپـتُويه شْـَردَّْهـياوات  

هنَـَسـما - تَيـلتْـشَ شْتْيُّـوچا  

ْميدّْهيْسَأْپـراْپـ  

؛  من الصلة الصوفية-تْچايُّـو؛  عامل-أوِپـتَـه؛  بإيمان-َـيا الفاشلالمستعلي -أياتيـه؛  قال أْرجـوَن-َه أوڤاتْـشَ

 -كاْم؛  أرفع درجة كمال الصوفية-َسْمسيدّْهيْم-َچيُّـو؛ صيلَأْپـراْپ؛  من يملك عقل مثيل-مانَـَسـه؛  منحرف-شَـليتَتْـ

 التعريب

 بعض بسبب  في البداية، ثم يكف عنهمن ال يثابر والذي يأخذ  تحقيق الذات مصير هو ما: أْرجوَن قال

 القصوى الفرد الغاية يبلغ ان المحتم من. ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ كمال

 الدرب على بسيط مسعى مجرد بأن الثاني الفصل  فيدير، وهذا ما سالثالثة رقالط احدى هذه بإتباع آجال أم عاجال

صر، ألنه اقصرها واكثرها بالخ كبيرا أمالخلق ي ،العلي

د بأهمية تحقيق الذات الحق المطمباشرة لفهم 

ب رغم جهده الحثيث ولكن سبيل تنمية العلم أ

 أو أكثر هو العلي الدرب متابعة. يرةالمس متابعةل كافيةعهو  االسباب تلكأول واهم . على احد هذين الدربين

. اإليقاع به بمغرياتها على تعملوف سفل ها،براثن من وبالتال. الفتنة الخارجية على حرب إعالن بمثابة أقل

 سمىي ما وهذا ،العلية سبلال انتهاج اثناء حتى ثانية، الطبيعة المادية جبالتب مسبقا مفتونة الموَجهةالنفس 

 درب عن الزلل عواقب يتحرىكان أْرجوَن . العلي c calita-mAnasaH(ـه مانََس-شَـليتَتْـ شْْتْچايُّـو

 .تحقيق الذات

طَـشْـَهـَرشْْٰن نُوْبَهيــشّكَـتْ  

نَـشْٰـناْبْهيـهشْتْـ ياتيڤَ  

APa[aPYa YaaeGaSa&iSaiÖ GaC^iTa )) 37 )) 

AJauRNa ovac 
AYaiTa" é[ÖYaaePaeTaae YaaeGaaÀil/TaMaaNaSa" ) 

& k-a& GaiTa& k*-Z<a 

َسم - يُّـوَچا ي

يـتْـشْـَهتَچْم كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ يـتَچكاْم   

 المفردات
هشْـَردّْ؛ 

 فشل بتح-ـيا

أْرجـون

 .  يحصل-ـتْشَْهتيَچ؛  يا كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ -كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ؛ ير مص-ـتيْمَچ؛ الذي

الى درب

؟ روحيال كمالال يبلغة، وبالتالي ال الدنيوياالمور 

 التفسير
 النفس غيريةفهم  هي الروحي للتحقيق األساسية القاعدة.  بكل تفاصيلهچۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ في وفيةالص أو تحقيق الذاتيوضح درب 

 هوف تحقيق الذات مسعىأما . المادي والبدن العقل عن العليةالعلم والهناء والخلود  حياة في تكمن سعادتها وان المادي يلبدنلباسها او

 للنفس وصلتها باهللا والعمل األصليالمقام ، ويتوجب في كل منها فهم چايُّـو-ْبَهـكْتي أو مانيةالث الـيُّوچا ممارسة من طريق العلم درب

 تدرجا أرفع بلوغمن ثم و المفقودة الصلةالذي يتسنى لها به إستعادة تلك 

الرب القبق وأكده 

 لهذا العالثالثةهو انسب واسهل تلك الطرق  چايُّـو-ْبَهـكْتي درب. الص

قد يسلِّم الفر.  لزيادة التأكيدالسابق بيانه تأكيد  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰرالرب القديمن  أْرجوَن طلبي .لق

لذلك، قد يخفق الفرد لعدة اسبا.  الثمانية أمر عسير في عصرنا الحاضرالـيُّوچاو ممارسة 

ة أو مثابر جدية وجود دم

اإلفالت إلى أحد سعى كلما ي،

ا، فتتانهإب احتمال كل ويوجد 

yogA ( الدرب عن الزللأي

 ٣٨\٦. چ.ب

k-iÀàae>aYaiv>a]íiX^àa>a]iMav NaXYaiTa ) 

ـْبْيڤ - ايـ

 يـَرْم إ

APa[iTaïae Mahabahae ivMaU!ae b]ø<a" PaiQa )) 38 )) 



باهُو - َمـهاهُو شْٰـطْيَأْپـَرت  

يدْٰٰهُو ْبَرْهَمنَٰـه َپـتْهمۤويڤ  

 المفردات
؛  يهلك-نَـشْٰـياتي؛  مثل-إيڤَ؛  سحابة-َأْبْهَرْم؛  ممزق-ـْهينَّشْ؛  يحيد عن-طهـشْٰڤيْبْهر؛  كال-أوْبَهيا؛  ليس-نَـ؛  سواء-يتْـشّكَتْ

 .  على الدرب-َپـتْهي؛  العلى-هـْبَرْهَمنَٰ؛  مضلل-دَْٰٰههڤيمۤو؛  شاكي السالح يا-باهُو-َمـها؛  دون مقام-َأْپـَرتيشْٰـطَْهه

 التعريب

مزقة، بال حرف عن درب التعالي، مثل سحابة مكْْرِِٰٰٰشْٰـشاكي السالح، يا  يا ان ، لكونهالفرد هذا مثلضيع ي الا، نَٰ

؟ العالمين المادي والروحي في مقام

دخول الجنان بالعمل  أوعنى ي ال. التقدم نوعان

 إذا. لتزم بدرب التعالييتعين على اإلن. الصالح

 بالفيصبح  الروحي، النجاحب وال المادية بالسعادة  فشل قد انه يبدو عندئذ الطامح، تعليسالم فشل

أكبر، ولكن اذا لم يتسّن لها ذلك،  سحابةلتحق بتو يرة تنفصلقد . زقتها الرياحم سحابةمثله مثل  مكانة،

من طريق فهم  العلي التحقيق درب هو)  brahmanaHْبـَر. فسوف تشتتها الرياح فتتبدد في السماء الواسعة

َپـَرماتْـما  و )Brahman(ْبـَرْهـَمـْن :  وهيثةالرب اصله الروحي وانه من قدرة الفرد 

)ParamAtmA (ـڤـاْن َچْبـَهـ و)BhagavAn( . الناجحتعلي سالمو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، شْـرۤي الرب القدير إلى وجه قينتهي 

 

 يأ چايُّـو-ْبَهـكْتي المباشر النهج، ب

 .العليسبل التحقق  أرفع هو ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

 -تْـڤَـتْ؛ كليا

 .  يوجد-أوَپـَپـْدياِتى؛  حتماً-ْهي؛  أبدا-نَـ؛ ل؛ هذا-َأْسـيا؛  من الشك-َسْمـشَـياْسيا؛  غير-َأنْياه؛ عداك

كْْ ياهذه هي شكوكي 

جميع االحياء كانوا أفراداً في  ان چۤيـتاـڤَـْد َچـ علوالمستقبل والحاضر بالماضي عليم كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

وغ الفكاك من الرهن المادي توضيح  له سبق إذن،. الماضي وما زالوا أفراداً في الحاضر ولسوف تبق

 فال يعقل ،كبير يكبره والعديل  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ يعادل ال. لاآل أْرجوَن يطلب. النفس المتناهية في الدقة مستقبل

WTaNMae Sa&XaYa& k*-Z 
TvdNYa" Sa&XaYaSYaaSYa Na ùuPaPaÛTae )) 39 )) 

 التفسير
االقت لتنميةفي صورة ا المادي بالتقدم بأمر التعالي والترفُّع بقدر عنايتهم   صاديةالماديون

ي عندما زائلةال المادية السعادةال كافة أشكب والتضحية المادية األعمال كلصلته ب قطع سان

عمالمجالين أو بكالم آخر، لن يتن في

صغاخرى سحابة  عن سحابة

pathi( َپـتْهي ْهـَمـنَٰـه

الثال المعروف بوجوهه القدير

الحق المطلكمال 

أوال،) ParamAtmA (و َپـَرماتْـما) Brahman( نجاحه بأطوار فهم ْبـَرْهـَمـْن ورمر م لكن ال بد منيهو من يسلم للشخص العظ

السب لهذا. )( ىأنِْت َجنَْمـناْم ناْمَبهۤو: تحصى ال ترجعامما يستغرق  bahUnAM janmanAm ante

 ٣٩\٦. چ.ب

<a ^etauMahRSYaXaezTa" )

اْم كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰيِاتَـْن ِمى َسْمـشَـ  

 ^etaa 

تَـهـوْم َأْرَهسى َأِشـشَٰشْـِهـتّتْـ  

اياْسـياْسياه َسْمشَـيَأنْ - تْـڤَـْد  

اِتىياوَپـَپـْدي ا نَـ ِهـشْـِهـتّتْـ  

 المفردات
 -هتَــَأِشـشَٰ؛  تطلب-َأْرَهسي؛  يزيل-وْميتّهشْتْـ؛  يا كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ-كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ؛  شك-َسْمشَـياْم؛  لي-ِمى؛  هذا-ِاتَـتْ

 مزي-اشْـِهـتّتْـ 

 التعريب

. يبيدها ان يستطيع سواك أحد ال إذ. تماماًزيلها ت ان أسألكانني  رِِٰٰٰشْٰـنَٰ،

 رالتفسي
ْبَهى اتم وجه، وقد اعلن في بداية 

ى فرديتهم في المستقبل حتى بعد بل

الفاش يلتعسالم مستقبل معرفة ن



عة الماديةان   والكامل لفصلا الجواب هو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ حكم لذلك،. يعادله كبار الفالسفة وما يسمى باالحبار العظام الخاضعين

ْموتَْرپاْرتَْهى  

 -نَـ؛ العالم المادي في -إْيَهى؛ كذا مطلقاً قال المولى الم-ـڤاْن أوڤاتْـشََچْبَه-شْـرۤي

عريبالت

قط بينما من يتجاهل مطامحهب أحدزهد  إذا"

توجد طرق  كما الحكمة الـِڤـدية بخصوص المعاش" واجباته  وان قضىذلك فلن يربح شيئاً حتى

قد يجادل البعض بأن الفرد قد يبلغ المقام المثالي . لاواجب  لكن مألوفة يمكن بواسطتها كسب المال

حال اتباع اصوله، في حين  فإنه يكون قد خسر المقام المادي الذي زهد به إلى بفي ذكر كْـرِٰشْٰـنَٰ 

 عن قضاء يقصر من إذن،. المشرعة واجباته إهمال علىالحكمة الـِڤتذكر . جانب اخفاقه على الصعيد الروحي

إلى  الفاشل تعليسلمال داعي ل ان ـڤَـتَْمَچشْـرۤيَمـْد ْبهاي لا لهذا يخضع وان على الوجه الصحيح، ال بد العلية األفعال

دية 

 . شْٰـنَٰرِِٰٰٰمفتق كان إذا بالضرورة المسعودة النتائج ينالعلى اتم وجه، ال 

 فئة. نضبطينالمفهو من عداد  لتزم بالواجبات المشرعة في الحكمة الـِڤـدية

لة، القوية أو الضعيفة تتميز بالنزعات الحيوانية ل  والنوم ألكل المثق

é[q>aGavaNauvac 

 لرحمة الطبي

 .هتيمال يعرف الغث من السمين سوى كْـرِٰشْٰـنَٰ و.  أحد بهيعلم وال -بالكامل والمستقبل والحاضر الماضي لعلمه الشكوك، كافةل

 ٤٠\٦. چ.ب

اوڤاتْـشَ -شْـرۤي   

PaaQaR NaEveh NaaMau}a XaSTaSYa ivÛTae ) 
Na ih k-LYaa<ak*-Tk-iêÕuGaRiTa& TaaTa GaC^iTa )) 40 )) 

 ivNaa

ـَ ـڤاْن َچْبه

ِڤـَهى ناي نا

اِتىيْديا ڤيناشَـْس تَـْسيڤ  

كَـي نَـ ِهـ ْديتْـشكْْرِِٰٰٰتْ كَشْـ - انَٰيلْ 

يـتْـشْـَهتَچْم تاتَ يـتَچدوْر  

ت با

 المفردات
ـْرِِٰٰتْها-پاْرتَْهى؛ رك  ليس-نَـ ِاڤَ؛  يا ابن ْپ

 من يقوم بأعمال -كْْرِِٰٰٰتْ-كَلْياْن؛  حتماً-ْهي؛  أبدا-نَـ؛  يوجد-ڤيـْدياِتى؛  له-تَْسيا؛  خراب-ڤيناشَـه؛  في الحياة الالحقة-َأموتَْر؛ أبدا

 .  يذهب-ـتْشْـَهتيَچ؛  صديقي-تاتَ؛  إلى االنحطاط-ـتيْمَچدور؛  مطلق كان-يتْتْـشكَشْـ؛ مسعودة

 

ـْرِِٰٰتْها  ابن يا: قال المولى المبارك وال  عالمال اهذ في ال ،ميمونة أعمال في المنشغل المستعلي ال يهلك ،)PRthA(ْپ

. الشر يغلبه ال ،صديقي يا اً،خيرمن يفعل ان . الروحي عالمال في

 التفسير
VyAsadeva( ڤْـياَس ِدڤََ مريده موني ناَرَد شْـرۤي يلقن : )١٧\٥\١. ب. ش( بالقول) 

 اْمـبوَجـْم َهِرْرشَـَرٰنتْـْدَهْرَمـْم  - تْياكْتْـڤا ْسـڤَ

تْ تَتُو ياْدي ـكْـڤُو تَْهى َپـِتـ ْبـَهَجـْن َأَپ

 ْد َأموشْٰـيا كيْمياتَْر كْـڤَ ڤاْبَهـْدَرْم َأْبهۤو

 ْدَهْرَمتَـه - ُو ڤاْرتَْهى آْپـتُو ْبَهَجـتاْم ْسـڤَك

على جانبه ولن ينحدر  خسارة توجد الف ،تسليماً تاماً شخصية الالهوت العليامسلماً ل ديةالما 

ي المادية

 تركها في سبيل التقدم الروحيمستعلي

توجد توصيات كثيرة ف. 

اذا انحرف عن الدرب قبل تكملته،

الفرد  عقاب حتمية ـدية

يرد ف. عقاب

السعيد ذكر ال ألن ،ذلك خسارة يعني الف الصحيح، الوجه على المشرعة هواجباتترك  جزاءل خضوعه احتمل وان حتى ، إذلقلقا

في المقابل، من يقضي واجباته الما. وضيعةرجع في عائلة  وان حتى يستأنفه ان ال بد بدأه ومن اإلطالق، على ضيعي ال كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰلـ

ذكر كْْ إلى را

ة دون علم بالحياة التالية البهائمي الترضية الحسيةقتصر على الم. منضبط وغير منضبط: ، يمكن تصنيف البشر إلى اثنينكالمخالصة ال

أما الم. أو التحرر الروحي، هو من عداد غير المنضبطين

فة أو الجاهرة أو البدائية،متحضبكل طبقاتهم سواء ال نضبطينالم غير



وبذا  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰفي معارج ذكر  الـِڤـدية،الحدود والنواهي ب الملتزمينحين يترقى  في. وتبقى في شقاوة الوجود المادي لجماعوا والدفاع

 . الحياة في تقدمونب

 حررالت لبةط -٢. المادي بالرخاءالناعمين  الـِڤـدية نواهيالو حكاماألب الملتزمين -١: ثالثة إلى المسعود الدرباتباع  تصنيف يمكن

 فئتين إلى المادية السعادة ابتغاء الـِڤـدية اهيذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ في التيم -٣. المادي الوجود من

 بما في ذلك أفضل حياتي مستوى إلى ضية الحسيةارتقا يمكن. االجرزاهدين بوال جراال طلبة: فرعيتين

 التيحدها و هي المسعودة األعمال. المادي وجودال الدربون يتبع ال هملكن، السماوية نالجنا دخول

 غير عمل هو إنما المادي البدنيية النفس ولباسها تحقيق ال إلى يرمي ال عمل وكل ،التحرر إلى تقود

 درب

 ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، أو األقصى تحقيقمقصود لل الثماني ـيُّوچالتقشفقائماً با نموذجياً تعلياًسم اعتباره يمكن ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

وال أيضاً، مسعود فإنه

اَماه

ـِهىِچْم يتْـششْـو  

؛  سنوات-اَسماه؛  عديد-شاشْـڤَـتۤيه؛  بعد االقامة-ـيتْـڤاٰشأو؛ ب كواك-لُوكاْن؛  من فعلوا خيراً-كْْرِِٰٰٰتاْم

 -َأْبهيجاياِتى؛  من سقط عن درب التحقيق الذاتي-ـطَهٰشَر في الدا-ـِهىِچ؛  الرخي-َمتاْم-شْـرۤي؛  للصالح-ۤيناْمتْـششو

التعريب

 عريقة عائلةفي  أو صالحة عائلة في الفاشل چۤيُّواألخيار، كواكب على سعادةال من مديدة سنوات بعد

يتيح له فرصة العيش في مثل هذه العائالت الصالحة أو  ،هاوبعد المادية بميوله التام االنتفاع برحمته، يرد

التام ذكر ال إلى نفسه رقيةالثرية حيث تتوفر له تسهيالت ت

éucqNaa& é[qMaTaa aYaTae )) 41 )) 

WTaiÖ dulR/>aTar& d*XaMa( )) 42 )) 

نوالو حكاممن يتبعوا األ تصنيف يمكن. 

التر ابتغاء العمل اجر طلبةء 

الرهن  من تحررهم بحق لعدم مسعود

عين مفهوم من التحررإلى  أو ذات

 على تقدمطلباً لل البدنية المتاعب بكل يتطوع من وكل الوحيد، المسعود العمل هو ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ في العمل. اإلطالق على مسعود

ال نظام ان مالو. 

 .االنحطاط من الخوف إلى الصدد هذا في وسعه في ما كل يبذل من يحتاج 

 ٤١\٦. چ.ب

Pa[aPYa Pau<Yak*-Taa& l/aek-aNauizTva XaaìTaq" SaMaa" ) 

كْْرِِٰٰٰتاْم لُوكاْن - ايا پونْٰيْپـراْپـ  

& Gaehe YaaeGa>a]íae_i>aJa

ـه سۤيـتْـڤا شـاشْـڤَـتيـاوٰش  

َمـتاۤيـناْم شر

اِتىيجايطُو ْبهـْبْهَرشْٰ - يُّـوَچ  

 المفردات
-ياپوٰن؛  بعد نيل-ْپـراپـيا

ْبْه-َچيُّـو؛ ر

 . يولد

 

الـي لديو 

. ثرية

 التفسير
 تقدم بعد يسقط الذي چۤيالـيُّو. طويل مراس بعد تسقط وفئة بسيط، تقدم إحراز بعد تسقط ةواحد: فئتين إلى الفاشلين ينچۤيالـيُّو يقسم

 راْهَمـنَْٰب ةعائل في بالوالدة ،نالجنا في مديد عمر بعدرضي السماء موطن الصالحين ثم يرجع إلى هذا الكوكب األ كواكب يدخل بسيط

ـْنَٰـڤَ  . عائلة تجار اغنياء أو صالح ڤايٰش

 المغرياتبعض  بسبب ويفشل الحد اذه إلى يثابر من لكن ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ كمال درجات أرفع بلوغ هو الـيُّوچا لممارسة الحقيقي الغرض

الرب الق له يسمحف المادية،

 .كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰلـ

 ٤٢\٦. چ.ب

AQava YaaeiGaNaaMaev ku-le/ >aviTa DaqMaTaaMa( ) 

ناْم ِاڤَيُّـوچيَأتَْهى ڤا   

l/aeke- JaNMa Yadq
 

َمـتاْمۤيـْدهي  ْبَهـڤَـتىكوِل  



دوْرلَـْبَهـتََرْمي ِاتَـْد ْده  

ْدي إاْديـنْـَم  رِٰشَـْملُوِكى َج  

 .  مثل ذلك-إيْدرِٰشَـْم؛  ذاك الذي-ياتْ؛  والدة-َجنَْم؛  في هذا العالم-لوِكى؛  نادر جداً-تََرْم-دورلَْبَهى؛  حتماً-

 التفسير
ينمو فيه الحافز  وليد تلك العائالت ألن الحكمة، من رفيعة جةتعلسم أو ينچۤييُّـو عائلة في الوالدةيمدح الرب في هذا النص 

 OM( َرَجَمـها ْسـوامۤي

BhaktisiddhAnta SarasvatI GosvAmI MahArAjaمنذ نعومة اظفارنا يم التتنا على تدربف المتواضعة تنا

 .العلي سلكوالتقينا بعدها بأمر ال

 

 

إلنطوائه ) JaDa Bharata(ْبَهَرتَ  دََٰجسمي و صالح ْبراْهَمنَٰ عائلةفي  التالية الدته

Ta}a Ta& hk-Ma( ) 
 )

 المفردات
 -ِاتَـتْ؛  لذوي الحكمة الكبيرة-َمتاْم-ْدهي؛  يولد-ْبَهـڤَـتي؛  في العائلة-ىكوِل؛  حتماً-ِاڤَ؛  للمتعالين العلماء-ناْمچييو؛  أو-َأتَْهى ڤا

ْهي؛ هذا

 التعريب

. العالم هذا في نادرة والدةمثل هذه ال. الحكمةيتصفون بالرفعة في  تعلينسم عائلة في يولد أو

در على ين

GosvAmI( آتْـشاْريا ةعائل بداية نشأته وال سيما في منذالروحي  (ْسـوامۤيچو أو)  AcArya( .اتراثاً أصيالً ونزوع العائالت تملك تلك 

  فيتلك) AcArya( آتْـشاْريا عائالت من كثير يوجد.  روحيينااسيادون حب اهللا تتميز بها تقاليدها وترسخها تربيتها فيصبحى لإ اقوي

 بعض العائالت التي تتوارث الرب القديرمع ذلك، ال تزال توجد برحمة . والتدرب ربيةالت نقص بداعي اآلن انحطت لكنها والهند، بالد

 العائالت هذه مثل في دةالوال فرصة أتيحت الحظ، لحسن. الكبير الحظ دواعي من العائالت تلك في والوالدة. ن جيالً بعد جيلالمستعلي

چو ـتيڤََسـَرْسـ هانْتَْسيدّْ شْـرۤيَمـْد ْبَهـكْتي شْـرۤي پاَد ڤيشْٰـٰنوآُومْٰ الروحي ناموال من كلل اهللا برحمة

ViSNupAda zrI zrImad  (وذا

 ٤٣\٦. چ.ب

ـْميُّـوَچَسْم -ي تَـتَْر تَـْم بودّْه  

كَْميِده - ـْبَهـِتى پاوْرڤَلَ  

اهيِاتَـِتى تْـشَ تَتُو ْبهۤوي  

نَـنَْدَن -دّْهاُو كورو يَسْمس  

YaTaTae c TaTaae >aUYa" Sa&iSaÖaE ku-åNaNdNa )) 4 
buiÖSa&YaaeGa& l/>aTae PaaEvRdei

3 )

 المفردات
؛  يسعى-يِاتَـِتى؛  من البدن السابق-ِدهيكَم-پاوْرڤَ؛  مكاسب-لَْبَهِتى؛  بعث الوعي-ـْمَچَسْميُّـو-بودّْهي؛  ذاك-تَـْم؛  بناء عليه-تَـتَْر

 .  ابن الكورو يا-نَـنَْدَن-كورو؛  للكمال-َسْمسيدّْهاو؛  ثانية-ياهْبهۤو؛  بعدئذ-تَـتْها؛  أيضاً-تْـشَ

 التعريب

ويجاهد لتحقيق مزيد السابق، عمره فيسبق له تنميته  الذي نيالربا وعيه الفردستعيد ي الوالدة، هذه مثلفي االخذ ب

. )(كورو ساللة  ابن يا ،من التقدم ليبلغ الفوز الكامل Kuru

 التفسير
وعيال بعثالمقصودة ل ةصالحال الوالدة على مثال خير هو صالح، نَٰـَمْبراْه عائلة في الثالثة والدته أخذ الذي )Bharata(ْبَهَرتَ  لملكا

 َوْرشَٰ -ْبـهاَرتَ باسموعرفه المالئكة  األرضيقد سمي هذا الكوكب و األرض، إمبراطور )Bharata(ْبَهَرتَ  الملك كان. السابق العلي

)Bharata-varSa (ـْرشَڤَ-ـرِِٰٰتَڤْإيال كانت األرض تسمى ان بعد )IlavRta-varSa( .الكمالابتغاء  مبكرة سن في عرشه الملك اعتزل 

و في  رجعلذلك،. النجاح قيقق بتحاخف لكنه الروحي

 أو العلية المساعي ان حياته سيرةونستخلص من . نالمستعليفيما بعد انه كان من كبار ) RaghUgaNa( ـَنَچَرهۤو الملكلكن اكتشف  التام

 .تهبرحم ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ستكمالإل متكررة فرص تعليسللم تتوفر بل اإلطالق على سدى تذهب ال الـيُّوچا ممارسة



 ٤٤\٦. چ.ب

PaUvaR>YaaSaeNa TaeNaEv ih�YaTae ùvXaae_iPa Sa" ) 
iJajaSauriPa YaaeGaSYa XaBdb]øaiTavTaRTae )) 44 )) 

ڤَينـاـِتاِسـَن يْرڤاْبْهـپۤو  

َسـهي اِتى ِهـى َأڤَـشـُو پـيْهر  

اج  

 شْ

 -َسه؛  أيضاً-َأپـي؛  تلقائياًً-َأڤَـشَه؛  حتماً-ْهي؛  بذاك-ِتىَن؛  بالممارسة-َأْبْهـياِسَن؛ بق سا-ْرڤَپۤو

 -َأتيڤَـْرتَـِتى؛  للِڤـَدْز

. ى الدوام

 التفسير
 درجات أرفع

 : )٧\٣٣\٣ (ـڤَـتَْمَچشْـرۤيَمـْد ْبها فيجاء . الـيُّوچا كمال

 نيلمسبحسبق لمثل هؤالء ا. اللحوم كلةآ عائالت من كانوا وان حتى الروحية الحياة في جداً حلقينم المقدسة سمائكا مسبحين رباه،"

 الـِڤـدية الدراسات كل واكملأ كما المقدسة األماكن جميع في واستحموا لها،وأشكا صورها مختلف على المجاهداتو فدياتال كلقضاء 

 . ”بال ريب

مريديه رغم والدته في  برزأ أحد )HaridAsa ThAkura (طْهاكوَرَهريداَس  قبل الذي تْـشايتَـنْـيا المولى عرضه اذه على مثال خير

َهـِرى : المقدسة الرب أسماء من اسم ألف ٣٠٠ بتسبيح الصارم ذرهن بفضل) namAcArya( شاْرياتْـنامااعلنه و ة،يمسالاعائلة 

 مما يدل يومياً َهـِرى راَم َهـِرى راَم راَم راَم َهـِرى َهـِرى، - َهـِرى َهـِرى كْـرِٰشْٰـنَٰ كْـرِٰشْٰـنَٰ كْـرِٰشْٰـنَٰ َهـِرى كْـرِٰشْٰـنَٰ

، ال يمكن خالصة الكالم. )zabda-brahma (ْبـَرْهـَم-شَْبـَد سمىت التي انه قد تجاوز في دور حياته السابق كل الشعائر الـِڤـدية

 .قبل بلوغه التصفية الروحية كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ىَهـِر، للرب االسم القدوس تسبيحاإلنشغال ب أو ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰلإلنسان العمل بأصول 

 ٤٥\٦. چ.ب

اتَمانَـْس توياتْناْد يْپـر  

هـشَٰيلْبيك -  َسْمـشـودَّْهىيُّـوچۤي  

دّْهـْسيَسْمس - َجـنَْم - َأِنـَك  

ْميـتَچَپـراْم ي اتيتَتُو   

َأهُو َبـتَ شْـڤَ

يـْسـي يُّـوَچاسوْر َأپـيـيْچ

ڤَـْرتَـِتىيْبَرْهماتـ - ـْبـَد

 المفردات
؛  منجذب-ْهرياِتى؛  حتماً-ِاڤَ

 المبادئ الشعائرية-ْبَرْهَم-شْـْبَد؛ الـيُّوچا حول -ـْسـياَچيُّـو؛  حتى-َأپـي؛  مستطلع-ـياسوهْچجي؛ هو

 . تعالىي

 التعريب

 مثل. يبتغيها ان دون حتى الـيُّوچا مبادئ إلى تلقائياً ينجذب السابق، عمرهالذي حققه في  لهياال الوعي بفضل

الكتب المقدسة عل شعائر يتعدى، الـيُّوچامجاهد ألجل الالمتطلع  المستعلي هذا

 يمثل الذي الكامل ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ إلى به ترقى التي الـيُّوچا مبادئ إلىبل  ـديةالـِڤ شعائر إلى الالمتقدم چۤيالـيُّوال ينجذب 

ـُو شـ َپـتْ   تُو َچـرياْن  -

  ڤَـْرتَـِتى ناَم توْبْهـياْمىجيْهـڤاْچـِر - ياْج

 يا تَـَپـْس ِتى جوهوڤوه َسـْسـنوْر آْرِتـپوْس

 ى ِتىي يتـرِِٰٰنَـنْْٰچشـوْر ناَم تْـُوْبَرْهمان

Pa[YaÒaÛTaMaaNaSTau YaaeGaq Sa&éuÖik-iLbz" ) 
ANaek-JaNMaSa&iSaÖSTaTaae YaaiTa Para& GaiTaMa( )) 45 )) 



 المفردات
؛  كل من خطاياه-ـهشَٰكيلْبي؛  غسل-َسْمشـودَّْهى؛  متعالي مثيل- چۤييُّـو؛  و-تو؛  يسعى-ياتَمانَـه؛ صارمةل بالممارسة ا-ْپـرياتْناتْ

 .  مصير-ـتيْمَچ؛  ارفع-َپـراْم؛  يحصل-ياتي؛  بعدئذ-تَـتْها؛  بعد بلوغ الكمال-َسْمسيدّْهه؛ دات وال-َجنَْم؛  بعد عدد كبير-َأِنـَك

 التعريب

فإنه يصل  شائبة، كل من وبطهارته ،التقدم من مزيد إحراز جل في الّسعي بإخالص ألچۤيالـيُّوثابر ي ندمالكن ع

. ةسمارالم من كثيرةوالدات  بعدالغاية القصوى 

 التفسير
يتابع مهمته التي لم لذلك، . الـيُّوچا لممارسة وضعهمناسبة بيعي  ان ، على االخصربانيةال أو عريقةال أو صالحةال عائلةال ديوليستطيع 

 نفسه من كل الدنس المادي، ويبلغ الكمال المطلق المتمثل بذكر كْـرِٰشْٰـنَٰ حالما صفييتممها في دور حياته السابق بتصميم وهمة، وي

 : )٢٨\٧ (چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـجاء في . ذكر كْـرِٰشْٰـنَٰ هو مقام التحرر المثالي من كل االلواث المادية. ر من كل تعلق مادييتحر

 . "عزمب خدمتي نقطع إلىي، وهم اليةازدواجخطى تو تماماً ذهبت ذنوبهالذي في هذا العمر وفي أعماره السابقة وسلك الصالح  نَم"

 ٤٦\٦. چ.ب

يُّـوچۤيكُو ي ْدهيُّـوْبهيتَـَپـْسـڤ   

كَـهيْدهيُّْبْهيانيـْچ  

  كَ

 تَ

؛  أكبر-َأْدهيكَه؛ يعتبر من ال-تَـَپـْسـڤيْبْهياه

؛  صر-ْبَهـڤَ؛ المستعلي من أهل ال-كَرميْبْهياه

 . أْرجـوَن يا -أْرجـوَن

 ،الظروفظل كافة  في اچييُّـو كن ،لكلذ. رزاهد واعظم من ال اعظم من چۤيالـيُّو

. أْرجوَن يا

حق 

 

 كما ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ أو چايُّـو-ْبَهـكْتي إلى الـيُّوچاتنتهي درجات  

 العلم هي چايُّـو-ْبَهـكْتي. چايُّـو-ْبَهـكْتي من خير انها ذكرالـيُّوچا على فوقية هنا الرب شدد. التالي النص في ضحتسي

ذكر  دون جرألل عملبينما ال أيضاًقاصر  العظيم للرب تسليم دون والتخمين زهد قاصر هو بالنفس علم دون زهدال. والفائق التام الروحي

َـتَـْم پاَپـْمّــٰشاْم تْـڤْ َأنْتَ

َمـتُو ي  پــو

وُّكىيكُو يشـاْدهتْـاشْ يْبْهيْرم

 ْبَهـڤاْرجـوَنيُّـوچۤيـْسماْد 

 المفردات
 -َمتَه؛  أيضاً-َأپـي؛  من العاقل-ـيانيْبْهياهْچ؛ چۤيالـيُّو - چۤييُّـو؛  َأكبر-َأْدهيكَه؛ نساك

تَْسما؛ چۤيالـيُّو - چۤييُّـو؛  َأكبر-يكَه - چۤييُّـو؛  لذا-تَْأْده؛  أيضاً-تْـشَ؛ جزاء

 التعريب

جاالالمنظِّر واعظم من طالب 

 التفسير
الا الوصال بإختالف الطرق التي يتبناها المتصل بهذ تسمية تختلف. الحق المطلق فاننا نعني اتصال وعينا بالـيُّوچاعندما نتكلم عن 

)jJAna-yoga (چا يُّـوـياَنْچ وتسمى ،تلك صالتاإل عمليةيالزم العمل لألجر  عندما )karma-yoga (چاكَـْرَم يُّـو تسمى. المطلق

.تتيمالزمها الي  عندماچايُّـو-ْبَهـكْتي وتسمى ،يالزمها النظر دماعن

ي دون ان 

 چ - ي

 اْمكَـْرَمـٰن - ياَجـناناْم پونْٰ

 نيْرموكْـتا - مُوَهى - ِتى ْدڤَـنْْدڤَ

 اڤْـَرتاه - دَْٰٰهىْبَهَجـنِْتى ماْم ْدرِٰ

TaPaiSv>Yaae_iDak-ae YaaeGaq jaiNa>Yaae_iPa MaTaae_iDak-" ) 
k-iMaR>YaêaiDak-ae YaaeGaq TaSMaaÛaeGaq >avaJauRNa )) 46 )) 



وف يزداد ذلك سلو ،چايُّـو-ْبَهـكْتي الممتدحة هنا هي الـيُّوچاسمى مدارج أ، عليه وبناء. للوقت مضيعة سوى يعدو ال كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

 .التالي النص فيضوحاً و

 ٤ب

ال تخدم . الخدمة اقتضاءعني ي الذي) bhaj( ْبَهـْج الفعل من مشتقة) bhajate( ىْبَهـَجِت. هنا خاصة داللة) bhajate( ىْبَهـَجِتكلمة ل

 واإليمان بالحب المقترنة الخدمة لكن  مستحقعظيم في اللغة السنسكريتية بمعنى تكريم أو تبادةعأتي التالمعنى بدقة حيث بادة عكلمة ال

 أو التعظيم له بجيل شخص أو مالك جليل بمعنى عدم تقديم آيات التتعظيميتجنب اإلنسان  ان يمكن. شخصية الالهوت العلياب محصورة

جميع االحياء من قدرة اهللا مما . يحكم على نفسه باللعنة ان يع تجنب خدمة اهللا دونال يستط لكنه وعندها يسمى خالياً من الكياسة واالدب

 : )٣\٥\١١ (ـڤَـتَْمَچشْـرۤيَمـْد ْبهاجاء في . ويسقط من يخفق بذلك. غرض وجودها هو خدمة اهللا ان يعني

 . " متجاهال واجبه تجاههالفياض األولي الربة بخدم يقوم ال من  كل حتماًاألصليمقامه  نيزل ع"

 التعظيم كلمة بينما وحده علياشخصية الالهوت ال على دلت فإنها عليه، وبناء. أيضاً النص هذا في) bhajanti( يتـنْْبَهـَج  كلمةترد

شْـرۤيَمـْد  من النص هذا في الواردة) avajAnanti( ـجانَنْتيڤأ كلمة. االحياء من اغيره أو المالئكة على انطباقها يمكنف جاللبمعنى اإل

 وحدهم اللئامو السفهاء يأ) avajAnanti mAM mUDhaH( دْٰهاهامۤو ماْم ـجانَنْتيڤأ: أيضاً چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ في واردة ـڤَـتَْم،َچْبها

 تجاه خدمي موقف دون چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ على التعليقات كتابة أنفسهم على السفهاء هوالء مثل ويأخذ.  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰالرب القديرب يستخفون

 . عظيمت كلمةو) bhajanti( ْبَهـَجِت  كلمةبين الصحيح التمييز يسعهم ال ،وبالتالي. شخصية الالهوت العليا

-ْبَهـكْتي في تتيمأي ال ْبَهـكْتي معارج تنتهي إلى سوى الـيُّوچا درجات جميعليست  وذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ في الـيُّوچا ممارساتتأوج جميع ت

-karma (چاـوكَـْرَم يُّ بداية من طويل طريق ثمة. چيالـيُّو سلم، منتهى معارج الچايُّـو-ْبَهـكْتي فعليا تعني چايُّـو كلمة. چايُّـو

yoga( چاكَـْرَم يُّـو. تحقيق الذات إلى ينتهي چايُّـو ْبَهـكْتي ختام إلى) karma-yoga( عندما. الطريق هذا بداية تشكل أجري عمل دون 

 ـياَنْچ يتقدم من يمارس وعندما. )jJAna-yoga (چا يُّـوـياَنْچ بلغفإنه ي وزهدا علما )karma-yoga (چاكَـْرَم يُّـومن يمارس  زدادي

-aSTAGga (چا يُّـوَچــطانْ أشْٰبلغفإنه ي عليه،بتركيز عقله  وينجح الجلوسية باألوضاع النفس العليا في ويتأمل) jJAna-yoga (چايُّـو

٧\٦. چ.

اْمَسـْرِڤـٰشي ناْم َأپـيُّـوچي  

YaaeiGaNaaMaiPa SaveRza& MaÓTaeNaaNTaraTMaNaa ) 
é[ÖavaN>aJaTae Yaae Maa& Sa Mae Yau¢-TaMaae MaTa" )) 47 )) 

آتْـَمنا - نانْتَْرِتـَچ - َمـْد  

  ماْميُّـوشْـَردّْهاڤاْن ْبَهـَجـِتى 

ـتَـمُو َمـتَـهّيـوكْتََسـ ِمى   

 المفردات
 بإيمان - ڤاْن-شَْردّْها؛  ضمنياً- آتْـَمنا-َأنْتَـه؛  يقطن بي-ـِتـَنَچ-َمتْ؛  كل أصناف-اْمَسْرِڤـٰش؛  أيضاً-َأپـي؛ چۤي لليُّـو-ناْمچييُّو

 -َمتَـه؛ چۤي َأكبر يُّـو- تََمه-يوكْتَ؛  من قبلي-ِمى؛  هو-َسه؛ )شخص اهللا( إلّي -ماْم؛  من-ياه؛  يؤدي خدمة حبية علية-ْبَهَجِتى؛ تام

 . يعتبر

 التعريب

 ،الـيُّوچا في قرب صلة بيأ هو، عليةيعبدني بخدمة ودية و ،عميق يمانني بإالذي يذكر ،ينچۤيالـيُّو كل بين من

. أكثرهم رفعةو

 التفسير

وروشَٰـْم ساكْٰشـاْد پ  ِاٰشاْم ا ي

 ْپـَرْبَهـڤَـْم إيشْـڤَـَرْم - آتْـَم

 ـَجـنْتى َأڤَـجانَـنْتينَـ ْبـَه

  َپـتَـنْـتى َأْدَهـهاـطاهتْهاناْد ْبْهـَرشْٰـْس



yoga( .سيصلف كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ الرب القدير إلىمنتهياً ) م التقدمي چۤيالـيُّو يتخطى وعندما 

. بدقة تحليلها أجل السابقة من الـيُّوچا درجاتفهم چايُّـو-ْبَهـكْتي. المطاف نهاية أو چايُّـو-ْبَهـكْتي

 ىسمتفي چيالـيُّوالسلم  درجات من معينة جةا درب على هو التقدمي چۤيالـيُّو، السبب لهذا

-rAja( چۤييُّـو راَج أو) dhyana-yogi( چۤييُّـو َنيُّ ـياَنْچ أو) karma-yogI( چۤيكَـْرَم يُّـو مثل بها

yogI (چۤييُّـو َهـطَْهى أو )haTha-yogI (قد انه الفهم ينبغيف ،چايُّـو-ْبَهـكْتي درجة إلى بالوصول أحد الحظ حالف إذا. وهلم جرا 

 فاننا مااليا،ياله عن نتحدث عندماانه چي كما ذا، السبب لهذا. الـيُّوچا درجات سائر اجتاز

 . ـريستڤأ قمة وذروته العالم جبال أعلى إلى نشير

 المثالي چۤيالـيُّو يركز. الـِڤـدية هدايةالب جيداْبَه درب على ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ اإلنسان إلى يصل

 اللوتسي وجهه يسطعو  الداكنةالسحب لون شرتهa( سونْـَدْر شْٰـياَم المسمى كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ على انتباهه

ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتي  هو الجوانب كل يءيض الذي اإلشعاع. زهال من إكليل بدنه طوقوي بالجواهر سرواله ويتألق كالشمس،

)brahmajyoti (راَم  شخصياتب جلىويت "نوره" أيNRs (ڤَـراَهى  و)VarAha (بصورة يتجلى كما 

 والصديق والزوج الطفل هو. )VAsudeva(اسوِدڤََ كْْرِِٰٰٰشْٰـ باسماء ويعرف ياشودا االم ابن دوراإلنسان ب

 . عرفاأل چۤيالـيُّو يسمىصاف فإنه ب إذا. العلية بالصفات التام عزيزال وهو المثالي، والسيد

ـْد َر أوَۤۤپـنيشَٰشْـِڤـتاشْـڤَـتَـ من )٢٣\٦( في هذه ب الـيُّوچا في الكماليمكن بلوغ أعلى مراتب 

)zvetAzvatara UpaniSad :(

 . "السيد الروحيوالرب ب راسخا إيمانا تملكالتي  الكريمة لنفوسلتلقائياً  الحكمة الـِڤـدية مغزى ينكشف"

-إْيهاموتْرُوپاْدِهي تَْد ْبَهـَجنَْم أْسيا): -GopAlaـَپـنيشَٰأۤو-تاَپـنۤي-پاَلچو من )١٥\١(جاء في 

bhaktir asya bhajanaM tad ihAmutropAd ِاتَـْد كَلَْپـنَْم،-َمـنَـها ـميْننايراْسـۤيـناموشْٰ

manaH-kalpanam، etad eva naiSkarmyam (العمر هذا في سواء المادي، بالنفع رغبة كل من ةب يأ 

 . ")naiSkarmya (نايشْكَْرمياْم غرض هو ذاال في تماماً هعقل  تشبيعفردينبغي لل. عمر التاليال أو

aSTAGga-yoga (چا يُّـوَچــطانْرحلة أشْٰ

 يقتضي لكن القصوى الغاية هي 

در عند يتوقف من أما. السعيد األزلي لحظ

ْدْهـيا أو) yajJa-yogI( چۤيـو

الـيُّوالسلم  درجات أعلى بلغ كر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

  ويستقيمالسعيد بالحظ چايُّـو-ـكْتي

zyAmasundar (ب تحاكي الذي

ور

)RAma (َچنْْرِِٰٰشْـنْـ و )imha

ڤ و )Govinda(ڤيـنْـَد چو و نَٰ

واعياً بكل هذه األوالفرد  قي

جاء.  وحدهاچايُّـو-ْبَهـكْتيواسطة 

tApanI-UpaniSad (ْبَهـكْتيْر: ْد

  َپـرا ْبَهـكْتيْرىا ِدِڤياْسـي

 راوچو تَـتْها ىياتْـها ِدِڤ

 اتَْسـيايِتى كَـتْهيتا ِهـي َأْرتْهاه

 تْـَمـنَهَمـها ْپـَركاشَـنْتي

 hi-nairAsyenAmuSmin( كَْرْمياْمـنايشْٰ ِاڤَ

الخالي تتيميةالخدمة ال تعني َْهـكْتي

ه. الميول هذه من تحرره بعدرب 

 . چيالـيُّوالنهج  كمال درجات أرفع ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، أو ْبَهـكْتي قضاء سبل بعض هي هذه
 
 .چاسانْـكْـْهـيا يُّـو بعنوان چۤيـتاـڤَـْد َچشْـرۤيَمْد ْبَهـ من السادس الفصل على انْتَ ِڤـدْبَهـكْتي تفاسير تنتهي هنا إلى

الفصل 

 السابع



 

 ١\٧. چ.ب

  پاْرتَْهىاَمـناه - آَسكْـتَي َم

اهيآشَْر - ويـْم يُّـوَچ  

العلم 

 باهللا

ASa&XaYa& SaMaGa]& Maa& Y YaiSa TaC^*<au )) 1 )) 

é[q>aGavaNauvac 
MaYYaaSa¢-MaNaa" PaaQaR YaaeGa& YauÅNMadaé[Ya" ) 

اوڤاتْـشَـڤـاْن َچْبـَهـ - ۤيشْـر  

aQaa jaS

َجْن َمـْدنْـ

ـَرْم ماْمْچاْم َسَمـيـَأَسْمـشَٰ  

وشْْهرِِٰٰٰنتْـ شْتَـي اسياْسيـْچاتها ي  

 المفردات
تحقيق  -ـْمَچيُّـو؛ تْهاٰريا ابن ْپ -پاْرتَْهى؛ عقل متعلق --َمناه -آَسكْتَ؛ إلّي -َميِّ؛  قال المولى العظيم-- ْبَهَچـڤاْن اوڤاتْـشَ-شْرۤي

؛ كيف -ياتها؛ لي -ماْم؛ كليا -ـَرْمْچَسَمـ؛ دون شـك -َأَسْمشْٰـياْم؛ )ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ(بوعي  --ياهآشَْر -َمتْ؛ ممارساً -َجْننْـيو؛ الذات

 . تسمع ان حاول -وشْْهرِِٰٰٰن؛ ذاك -تَـتْ؛ يسعك العلم -ـياْسياسيْچ

 التعريب



ـْرِِٰٰتْها  يا ابن ،اسمع اآلن: قال المولى المبارك  كلتتعلق بعق تام بي، وذكر  فيالـيُّوچا تمارس عندما، )PRthA(ْپ

 .  تماماً بال ادنى ريبلم بي وتعتبرني مالذك الوحيد، ستعبي

 التفسير
، ويوضح هنا كيف ةتام كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰعظمة . فصيلالت بچۤيـتاـڤَـْد َچ هذا الفصل السابع من ْبَهـفي ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ماهيةيجري وصف 

 األربعة من والفئاتكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، ـ الذين يتعلقون بالمحظوظينفصل وصف الفئات األربعة من في هذا اليجري  كما. كشف عن عظمتهي

 . كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـلون يسلممعدومي الحظ الذين ال 

لى من تم ة َچْبَهـ التوضيح  ى تحقيق رقي إلت على الة وقادرمغايرة للمادةفي الفصول الستة األو

 تركيزعند  على أتم وجه الحق المطلق العلم ب أوضح في كما ةچيالـيُّو طرق البمختلفالذات 

ق الحبكمال العلم ) ParamAtmA(أو َپـَرماتْـما ) ال ي. ذلك عن على كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ بثبات، وال بديل هعقل

 هو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ان علم اليقينيعلم ذاكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ . يذكره  العلم هوكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰالعلم بـ.  علم جزئيهو بل المطلق

خذ يأدرب ذكر 

طيع الفرد 

حي نفس روحيكائن الال ان ،چۤيـتاـڤَـْد 

علىخت  قادرالفرد  ان ام الفصل السادس

Brahmanمثل ( ْبـَرْهـَمـْن فهم 

ن  م كل شيء لوينكشفالتام، 

إلى ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ  من كليفهم . كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰل توطئة چيالـيُّو درجات السلم مختلف وان العلم األقصى وراء كل ريبة

يست اإللمام بكل ما.  أتم وجه تلقائياًعلى) ParamAtmA (و َپـَرماتْـما) Brahman(كل من ْبـَرْهـَمـْن ، مباشرةبصورة 

 .  ممارسة ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰطريقن  متهم مع لواحقهاا والطبيعة المادية وجلوحياءواأل الحق المطلق بيتعلق

 العظيم شخص العقل على التركيز ألن  السادسالفصل عمال بتوجيه النص األخير من الـيُّوچا ممارسة ابتداء فرد السبب، ينبغي لللهذا

) tac chRNu( وشْْهرِِٰٰٰنتْـ شْتَـ:  عليه، يقول الرب إلى أْرجوَنوبناء. )zravaNam (ْمَرڤَـنَٰـ التسعة وأبرزها شْبالعباداتكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ممكن 

 ينبغي لإلنسانلذلك، .  إليهصغاءباإل وجهعلى أتم  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰذكر  فرصة لخير لإلنسانتتاح  و المرجع األخيرهو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ. "ّيصغ إلا" يأ

 . ةكاديميته األكفاءامغرور ببعيد عن حبه و ٍعالصفي وليس من مدَّ تيمه  أو منمباشرة من كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ خذ العلمأ

 : )٢١-١٧\٢\١ (ـڤَـتَْمَچفيَ شْـرۤيَمـْد ْبهاتلك  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ الحق المطلق وشخصية الالهوت العليا فهم طريقة ضحوت



 كَتَْهـه كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـه -ـڤَـتاْم ْسـڤَ شْـرِِٰٰنْٰ

 كيرتَنَـه - شْـَرڤَـنَٰ -ـيا پونْٰ

 يهـي اْبَهْدراٰنرِِٰٰدى انْتَـه ـْه

 ـودرِٰٰش

 ب

ْستْـهُو  -

ي سوْهرِِٰٰتْ  َسڤيْده  تاْمـونُوت

 

ڤْ َأْبَهْپ-طَ ـنَـشْٰ ْـراۤيــشْٰ  ــ ـ

 ِسـڤَـيا -نيتْياْم ْبهاَچـڤَـتَ 

شْـلُو -ـَچـڤَـتى اوتَّـَم  ِكىْـَه

 ْبَهكْتيْر ْبَهـڤَـتي نايشْٰـطْهيكۤي

 

 اْبهاڤاه -تَـمُو  -تَدا َرَجْس 

 شَ يىتْـلُوْبهِاڤَـَدياشْ  -كاَم 

 َهـْمِاتـايْر أناڤيّدِشـتَ تْـ

  ْپـَرسۤيـَدتيىـِڤْستْهۤيـتَـْم َسـتّ

 

 َمنَـسُو - ِاڤَـْم ْپـراَسـنَّ

 يُّـوَچـتَـه -ْبَهـكْتي  -ْبَهـَچـڤَـْد 

 ڤيْچـيانَـْم -تَـتّْـڤَ  -ْبَهـَچـڤَـتْ 

 َسنْـَچـْسـيا جاياِتى -موكْتَ 

 

 ْچـرنْتْـهيشْ -ْبهيْدياتى ْهرَِِٰٰديا 

 اَسـْمـشَـياه -نِْتى َسـْرڤَ شـهيْدياتْـ

 شـاْسـيا كَْرماٰنيتْـكْٰشـيانِْتى 

 ىشْـڤَـِريتْـَمـنـاڤِاطَ ْدرِٰشْٰـ

يستجيب كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ .  صالح بحد ذاتهعمل بصورة مباشرة، هو چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ أو من ، عن كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ من الحكمة الـِڤـديةالستماعا"

 العليعلمه الرب  تيم بعث النحو، يهذا على. االستماع عنهمنقطع إلى ال تيمه رويطهِّ النافع، بصفة الصديق يح كل قلب في حاضرال

 فرداليتحرر . كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ تيمـڤَـتَْم ومن َچْبها  استماعه عن كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ من شْـرۤيَمـْدمرارتاس مع تتيميةالخدمة اليرسخ في قلبه و في الكامن

 ةة الصفيصالاألمسار  ثابتا في يديبقى المر. تتيميةالخدمة الن طريق تنمية  موجشعهتتالشى شهواته المادية ف العمى التملك ومن جبلتي

لفة  لالالشديدة العقدة چا تقطع ْبَهـكْتي يُّـوذا،وب.  على أكمل وجه علم اهللاويفهم تتيميةالخدمة ال هذه الشوائب، وينتعش بتتالشى عندما

-asaMzayaM (ـَرْمْچَسَمـ- أَسْمـشَـياْم المسمى شخصية الالهوت العليا إلى مرحلة فهم  فوراًالوصول من ا يمكن الفردممالمادية 

samagram(". 

 ٢\٧. چ.ب

   انَـْم ِتى َهـْميـْچ

jaNa& Tae_h& SaivjaNaiMad& v+YaaMYaXaezTa" ) 
YaJjaTva Naeh >aUYaae_NYaJjaTaVYaMaviXaZYaTae )) 2 )) 

انَـْميـيْچ ڤ-َسـ 

ـتَـهشَٰامى أِشـيـَدْم ِڤكْشْٰٰيِإ  

اْجي نْــويُّاتْـڤا ِنـَهى ْبـهۤويـْچاْج ي  

اِتىيــِشـشْٰاْم أڤَيِاتَـڤْـيـْچ  



 المفردات
 -ياميـِڤكْشْٰٰ؛ هذاالطبيعة الماالعلم ب -ـيانَـْمْچ

  أي شيء-أنْياتْ ب -ـتَـهشَٰأِشـ؛ سأكشف

م -ـيِاتَـڤْـياْمْچ؛ فائض

 . يء آخر تعرفهبالتمام، لك سأعلن

إيضاح نهج العلم الرب  ريدي. العلي هو العلم هذا. درهماالروحالطبيعية وظاهرة العلم الكامل كل من العلم باليشمل 

ال 

 

قابل الـيومحورة 

: )MuNDaka UpaniSad) َـنيشَٰـْدپمن مونْٰـدََٰك أۤو) ٣\١(ل يصبح سبب األسباب مععندما مجهوال ئاشي

 المفردات
؛ للسعاة -ياتـتاْم؛ للكمال -دَّْهيىـوَسـَهْسرِِٰٰٰش؛ البشر -اْمـياٰنَمـنوشْٰ

 . بالفعل -ـتّْـڤَـتَـهمن حققوا الك -ْسـيدّْهاناْم؛ لبالفع -أپي

حق در من يتوصل إلى معرفتي سعى أ قد يبشر، آالف البين من

، ة الذاتماهي لفهم العليمن اإلهتمام بالتحقيق  الكافيلقدر فقد يكون لدى فرد ا ،آلف

zrI (

ون اتباعه ال يقبل لكن شخصية الالهوت العلياكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هو  ان چۤيـتاالـ في سياق تعليقه على ،وحدة الوجود المطلقةمؤسس مدرسة 

 . )Brahman(على محقق ْبـَرْهـَمـْن  الصعوبة حتى بالغ فهم كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ألنى هذا األساس، كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ عل

MaNauZYaa<aa& Sahóezu k-iêÛTaiTa iSaÖYae ) 

 -ِإيَدْم؛ العلم بالروح الباطنة -ـيانَْمْچڤي؛ مع -تْـشَ؛ انا -أَهـْم؛ إليك -ِتى؛ دية

؛مزيد -هياْبهۤو؛  في هذا العالم-إْيَهى؛ ليس -نَـ؛ لماًعا -ـياتْـڤَْچ؛ الذي -ياتْ؛ التمام

 . يبقى -ياِتىـڤَـشيشْٰأ؛ علوم

 التعريب

 لن يبقى لك شرفته عمتىو، جوهر والعرضال  علم

 التفسير
 ومصا وراءه

 وبتيمهمحصور  الكامل العلماكتساب  ان يؤكد هنا والرابع،في بداية الفصل الرب هذا ما ذكره . خليله ألن أْرجوَن أعاله،المذكور 

القدر الكافي يكون لدى اإلنسان ان  يجب،إذن. السلسلة المريدية العليةب إلى المنتس تيمه يؤخذ هذا العلم الكامل سوى منه مباشرة أو من

مصدر العلم ومن ما هو  كل ينكشف. ة على أشكالهاچيُّوجميع الطرق لتأمل الوحيد في ا  علة كل علة الفطنة لمعرف

 جاء في. اًومللعلم وال يبقى 

ijJAtaM b(.  ـتي ْبَهـڤَإيَدْم ـْم َسـْرڤَىـياِتْچي ڤُوڤـَچْبَهـكَْسميْن) kasmin bhagavo vijJAte sarvam idaM v havati

 ٣\٧. چ.ب

ـواْم َسـَهْسرِِٰٰٰشاٰنيـَمـنوشْٰ  

ىيدَّْهيْسـي اتتيْد يتْـشكَـشْـ  

دّْهاناْميْسـي ِاتَـتاْم أپي  

  تَـتّْـڤَـتَـهّيْن ماْم ِڤـتيتْـشكَشْـ

YaTaTaaMaiPa iSaÖaNaa& k-iêNMaa& veita TatvTa" )) 3 )) 

ْسـي؛ مساعي -ياتتي؛ شخص ما -كَـشْـسيْد؛ من بين ألوف -

تَ؛ يعلم -ِڤـتيِّ؛ لي -ماْم؛ شخص ما -يتْـتْـشكَشْ؛ مال

 التعريب

الذين يحصلونه، ين ومن بين الكمال،حد إلى 

 . المعرفة

 التفسير
اومن بين عدة  درجات متفاوتة من البشر، وجدت

 أحد والنوم والدفاع والجماع، وبالكاد يعنى األكلالمتمثلة بالميول الحيوانية إلى البشر تنزع غالبية . الحق المطلق البدن، وماهية وماهية

ـياَن ْچ و والنفس العليا النفس المتناهية في الدقةفهم المتعلق ب العلي بالعلم معدة للمعنيين چۤيـتاالـ من  األولىالستة الفصول. العليبالعلم 

ال كل هذا،  رغم. ز النفس عن المادة إلى جانب تميي"التأمل"أي ) dhyana-yoga( چا يُّـوْدْهـياَن  و"النظر"أي ) jJAna-yoga( چايُّـو

  فهمهألن) Brahman( ْبـَرْهـَمـْن فهم مكنهمتعلين فيسم من المسواه وأما  المنقطعين الى ذكره،تيمه سوى  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰفهميمكن ألحد 

. )ParamAtmA (و َپـَرماتْـما) Brahman(ْبـَرْهـَمـْن  ويتخطى فهمه فهم  العظيمشخص الهو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ.  فهم كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰمنأسهل 

pAda zaGkarAcArya( شَنْـكَراتْـشاْرياأقر شْـرۤيـپاَد .  الرامية إلى فهم كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰمساعيهمن في وـيانيْچن والوچۤيالـيُّو يحتار



ْسيْد -َسـتْ ه كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰه َپـَرَمـهإيشْـڤَـَر: )Govinda(ـَد الربو وسبب األسباب شخصية الالهوت العليا هو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

IzvaraH paramaH kRSNaH sa آديْر أناديْر \ اهـَرَهـْچيآنَنَـَد ڤ

rva-kAraNa-kAraNamرغم تتيميةالخدمة ال أو 

. ؟سلوك الدرب الوعر ادعائهم بانه في منتهى

، درباً ْبَهـكْتي ـن دون علم بي المشروعغير كان يمارسه ربما.  بالسهولة التي يتخيلونْبَهـكْتيليس درب 

 شْـرۤيَل رۤوَپ يكتب.  ألحكامه ونواهيهطبقا  فعلياً النمن اهل والفالسفة لكن يتساقط األساتذة سهالً

 : )١ْبفي كتابه ) zrIla RUpa GosvAmI(ْسـوامۤي چو

- ناَرَد و )purANas(ـاتْ راٰنـوپوالـ )UpaniSads(األوۤۤمثل  الـِڤـديةاالداب  التي تتجاهل تتيميةالخدمة ال"

 

َپـَرماتْـما حقق  الذي چۤيالـيُّوعلى و

)ParamAtmA ( بصفة ابن كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰفهم الشخص العظيم )YazodA (يلتبس أمر فهم . أْرجوَن بصفة سائق مركبة أو

ِاڤَ تْـشَكْـَهـْم م  

 أنا -َأَهنْكاَره؛ و -تْـشَ؛ ماً

 . ثمانية -ـطَـْدهاشَْٰأ؛ طاقات -ه؛منفصل -ْبهينـا؛ لي -ِمى؛ كل هذه - إياْم؛ بذلك-إيتي؛ وهمية

 لتعريبا

ڤيـنْچو األولي 

 c-cid-Ananda-vigrahaH. AnAdir( كاَرنَٰـْم كاَرنَٰ َسـْرڤَ هڤيـنَْدچو

govi( رب بلعجزهم عن االخذ إلى د ،تيمه، ويتعذر فهمه سوى على ndaH sa َْهـكْتي

حسب ادعاء هؤالء، فما الذي يدفعهم إلى  السهولة تلك درب ْبَهـكْتي بكان لو. السهولة

 درب ْبَهـكْتي المزعوم الذي

 عن الدرب عند ممارستهظر

٠١\٢\١(سينْْدهو -َرساْمرِِٰٰتَ-َهـكْتي

  -ادي پوراٰن -ْسـْمرِِٰٰتي  -شْـروتي 

هڤيْد -َراتْـَر  يْم ڤينـاشـتْـَپـنْ

  ْبَهـكْتيْراوكانْتيكۤي َهـِرْر

َپـنيشَٰـْداتْ 

 ڤَ كَـلَْپـِتىيايوپاتاا

. " غير الزم في المجتمعإزعاج وغيرها هي مجرد ) NArada-paNcarAtra(شَراتَْر ـتْـَپـنْ

) Brahman(ْبـَرْهـَمـْن ن حققوا  الذيوحدة الوجود المطلقة بالقائلين على يتعذر

ياشـُودا األم 

َن تْـشَماْم تو ِڤـَد تَـ كَشْـ: حقال يقول. )muhyanti yat sUrayaH (َرياهسۤوتي ياتْ ـموْهـيانْ: مالئكة كبار العلىكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ أحياناً حتى 

)mAm tu veda na kazcana (سوتْما َمـهاَسـ :  من يعرفه، فإنه نادر الوجودوجد وان حتى. حق معرفة أحد يعرفني ال يأ - 

الخدمة  ةمارس دون م على الوجه الصحيحكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ معرفة احد عليه، يستحيل على اءوبن. )sa mahAtmA su-durlabhaH (دوْرلَـْبَهـه

 اإللمام بشيء عن صفات وحده الصفي التيميستطيع .  أو فيلسوفا كبيراعالماًكان  وان حتى أي) tattvataH (ـتَهتَـتّْـڤَ: تتيميةال

 الصفي هو الذي يظفر التيم وقوته وجماله وعلمه واستغناءه، ألن وشهرتهناه وثراءه قدرته وغعن  سبب األسباب، ومثل العليةكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ 

 - َرساْمرِِٰٰتَ-ْبَهـكْتي من )٢٣٤\٢\١(جاء في . بحقه معرفته تيمال يستطيع سوى  و)Brahman(ْبـَرْهـَمـْن  هو. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰبحظوة 

Bhakti-rasAmRta-sindhu : ) (سينْْدهو

نامـادي كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ  -  -تَـه شْـرۤي ا

 ٤\٧. چ.ب

وهيْر آپُو نَـلُو ڤايمْبهۤو  

 

 ينْْدريايهنَـ ْبَهـِڤ

>aUiMaraPaae_Nal 
Ahªar wTaqYa& Mae i>aàa Pa[k*-iTaríDaa )) 4 )) 

ياْم اــراْهْچـْد 

 ِسـڤُونْـموكِْهى هي جيْهـڤاداو

 ڤَ ْسـْپـهوَرتى أَدَهـهْسـڤَـياْم ِا

/ae vaYau" %& MaNaae buiÖrev c )

ْر يَـنـُو بودّْه

اْم ِمىيتيَأَهـنْكاَر إ  

طَـْدهاـشْْْٰٰر َأي ْپَركِْرتنَّيْبه  

 المفردات
حت -ِاڤَ؛ فطنة -بودّْهيه؛ عقل -َمـنَه؛ أثير -كَْهـْم؛ هواء -ڤايوه؛ نار -ـلَه انَ؛ ماء-آَپـه؛ تراب -ميهْبهۤو

ْپـَركْْرتيـ 



  الماديةقدراتيهي  العناصر الثمانية هذه، األنية الكاذبة ووالفطنة والنار والهواء واألثير والعقل والماء التراب

 . المنفصلة

 التفسير
في الرب  امتداداته المتجليةأي قدرة ) prakRti( تسمى ْپَركِْرتي الطبيعة المادية. ةفرعوقدراته المتالرب مقام  تحليل وتهيشمل علم الال

Garb(ڤيشْٰـٰنو  dakazAyI ViSNu( يدخل 

بصفة من االكوان  كون كل معفي) KSIrodaka الثالامتداده وأما.  لخلق منوعاتهاجميع االكوان

 التحرر من الرهن يستطيعهذه  الثالثةڤيشْٰـٰنو تى في نافذاً ح، )ParamAtmA (َپـَرماتْـما

 . "المادي

 من فيض ڤيشْٰـٰنو ادأفر بتدبير أعمال العالم المادي قدراتمؤجلة الحدى الظاهرة ال العالم المادي هو هذا

 لمتعة مقصودهذا العالم المادي بأن ) كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰغ. )puruSa(پوروشَٰ أفراد ون يسموكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ 

 دعوىال هذه چۤيـتاـڤَـْد َچ ْبَهـديركن (پوروشَٰ االحياء هي  وان حياءاأل

 مقومات. ـڤَـتَْمَچْبهافي شْـرۤيَمـْد جاء النص قيد هذا يوضح في . اإللحادية

ال)  للالمنفصلةالظاهرة المادية هي القدرات  أتباع الذي تنتهي إليه جميع مقاصد نور أي

الثيرال

 الماديالعلم مجال . والرائحة واللمس والصورة والطعم يأ) المحسوسات( الخمسة أغراض الحواس شمل

ون الفالسفة الذين يتناول ان محصور بهذه البنود العشرة 

الوجود مستند " صتيخا"و" إل، مفتقرين  العقليةالنشاطات

 هذا وعلى. لمادي الكليالمادي، تشمل اعضاء ح

موضوع بحث ، نيوعشرالهذه األساس، تتبلور من 

) SAGkhya( سانْـكْـْهـيا فالسفة لكن صلة عنهو، اإللحادية) SAGkhya( سانْـكْـْهـيا ةفلسف

القدرة  ظاهرةب) SAGkhya( فلسفة سانْـكْـْهـيا كْْرِِٰٰٰشْٰـ ان ،الضئيلةالملحدين يجهلون بمعرفتهم 

ْب  طبقاً للوصف الوارد فيـنَٰشْٰلـكْـرِٰالخارجية 

zAtvata-tantra(پوروشَٰ  (نْـتْـَر تَـ-ڤَـتَ  إستناداً إلى شاتْـ) : ) puruSa

 يپاٰني رۤوو تْرۤيـٰن تْزشْٰـٰنُويڤ

 اكْهيانْى َأتْهُو ڤيدوهپوروٰش

 ىـطْْرِٰه ْسَرشِْٰاكَْم تو َمـَهـتَـ

 َسْمـْستْـهيتَـْم -دَٰٰ ـْدڤيتياْم تْـڤْ َأنْ

 ْستْـَهـْم -تَ ْبهۤو -تْْرِِٰٰتْياْم َسـْرڤَ 

 اِتىيشْٰـتْـمويـڤا ڤـياتْْچتاني 

يخلق ) MahA-ViSNu( ڤيشْٰـٰنو- َمـهااألول امتداده . الظاهرة المادية بالتوسع إلى ثالثة امتدادات تامة كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ الرب القديرخلق ي

hoاۤي  المادقدرةال" أي) mahat-tattva (تَـتّْـڤَ-َمَهتْ ـْرْبهُوَدكَشَچالثاني امتداده  فيو "ية الكلية

zAyI ViSNu(َدكَـشاۤي ڤيشْٰـٰنو ث كْٰشۤيرُو

ت   من يعرف شخصياكل. الذرات المادية

تجري جميع  المحق ال .طلق

 (وتهلال كل من يجهل علم ايفترضالباً ما 

puruSa ( ل" بالطبيعة الماديةةوالمتمتع ةاألسباب والمهيمن"أي 

. ةالطبيعي للظاهرة خيركْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هو السبب األ ان البحث

 brahmajyoti(ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتي  تىح، وحق

 ـطَْهىايكونْٰڤفي حال الروحية كما هي النوعات يخلو النور من الم ال.  الروحيةلسماءمنيرة ل الالقدرة الروحية هو وحدة الوجود المطلقة

فإنه حضور ) ParamAtmA(تْـما َپـَرمااما . أتباع وحدة الوجود المطلقة وهذا النور هو نهاية المطاف عند، ) (لُوَك VaikuNThaloka

(َپـَرماتْـما حضور .  بالوجود الماديالمحيط)  ParamAtmA(َدكَـشاۤي ڤيشْٰـٰنو كْٰشيرُو لـزمني  KSIrodakazAyI ViSNu ( غائب عن

القدرات  والمنفصلةدرات القمختلف مالك  كامل القدرة وهو.  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰالرب القدير الفعلي هو الحق المطلق،  عليهوبناء. العالم الروحي

 . الباطنة

 الخمسةالعناصر سمى ، وتوا والهواء والنارتراب والماء : خمسةمر وأبرزها الرئيسة في الطبيعة المادية هي ثمانية كما عناصر ال

 ظواهر الصوتالكثيفة وت

كما. األنية الكاذبة والفطنة والمت الثالثة عناصرال دون فقط العقل:وهي بقية

أنا "كل منالمتمثلة ب األنية الكاذبة. رِِٰٰٰشْٰـنَٰ كْْ:مصدرهابى العلم الكامل لجهلهم 

أي الخلق ا) mahat-tattva(تَـتّْـڤَ - على َمَهتْالفطنةتدل . واس العمل العشرة

أربعة رة المادية ومجموعها قدرات المنفصلة الثمانية  مقومات الظاه ، المطلقحقلل

قدرات كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ومنفنتاج باألصل هي 

 بحثينحصر.  هو سبب األسبابنَٰ

 .چۤيـتاـڤَـْد َچَهـ



 ٥\٧. چ.ب

اْميَأنْـاْم يَأَپـِر  

ـتَْچاِتى َجـ

 

 :هي مختلفةصر ة هي مادة ظاهرة في عنادوني القدرةال. وية للرب العظيم

شقوق من  اأنهبحال التسليم ب لكن تحت سلطانكالمتاالحياء  العظيم، لو كانت سرمديالأيها "

 لألحياء يمكنا وم سيسعده التسلياذه ولحكمك،فوس ذلل. يصبح امر خضوعها لك امراً منطقياً، كقدرات

من كل هللا االحياء ومساواة  وحدة الوجود المطلقةتصبح حاكمة ان  فقطاألصليالمقام  هذا على

"اآلخرينون انفسهم ويضللون إنما يضللالوجوه 

تنسى . ألن ال قوة لها سوى منهتعادله  وال العلويةالبينية رته يهحياء التي االلسائر  الوحيد  الملك كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هوالرب القدير

الى 

ل 

 مفاهيم من كل الهقانعتا الفعلي إال عند  مقامهفردال يدرك ال. "أنا مادة وكل الموجودات المادية ملكي":فكير على النحو التالي

استنتاج تأكيد لذلك، . الوجوه من كل  مفهوم توحده مع اهللاا بما فيهالمادية،  هي احدى النفس المتناهية في الدقةأن بتا ـۤيچاليم

 . وجهأتمعلى  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

(

َْأَپـريميتا ْدْهـروڤا

تَـْس تْـڤْ يإ

APareYaiMaTaSTvNYaa& Pa[k*-iTa& iviÖ Mae ParaMa( ) 
Jaqv>aUTaa& Mahabahae YaYaed& DaaYaRTae JaGaTa )) 5 )) 

ِمى َپـراْمي دّْهيْم ڤيْپَركِْرت  

  باهُو- َمـهاتاْم  ْبهۤو-ڤَ ـۤيـج

يـَدْم ْدهاْرـّياي  

المفردات
 -َپـراْم؛  لي-ِمى؛  اعمل على فهم-ڤيدّْهي؛  قدرة-ْپَركِْرتيْم؛  آخر-َأنْياْم؛  لكن-تو؛  إلى جانب ذلك-إيتَـه؛  هذا-إياْم؛ سفلي -َأَپـرا

 -ـتَْچَجـ؛  ينتفع بـ-ْدهاْرياِتى؛  هذا-ِإيَدْم؛  من قبل-يايا؛  يا شاكي السالح-باهُو-َمـها؛  يتألف من االحياء-تاْمْبهۤو-جۤيـڤَ؛ علوي

 . العالم المادي

 التعريب

 الطبيعة تغالب تياالحياء الهي  توجد قدرتي العليا التي أْرجوَن، ، يا، يا شاكي السالحدنيا هذه الطبيعة الجانب إلى

 . المادية وتصمد الكون

 التفسير
العلالبينية  قدرة الإلىاالحياء تنتمي  ان  هنا بوضوحيذكر

واللطيفة ) . التراب الخ (الكثيفةالظاهرة المادية في كل من حالتيها . األنية الكاذبة والعقل والفطنة وواألثيرالتراب والماء والنار والهواء 

 للرب، ويةالعل ةقدر ألغراضها الخاصة، فهي الةدوني الالقدرات تلك االحياء التي تستغل أما. ةدوني التصدر من القدرة) . العقل، الخ(

ال تملك . تحركها القدرة العلوية أي االحياءدون ان بفضلها يتحرك العالم ويعمل إذ ليس لدى الظاهرة الكونية قدرة ذاتية على العمل و

ـڤَـتَْم َچهاْب  في شْـرۤيَمـْدجاء وصف الفرق بين االحياء واهللا. تعادله كما يعتقد معدومين الذكاء ان  وجودا مستقال وال يمكنهاالقدرات

)٣٠\٨٧\١٠( : 

 ْ زَـتا - چ ْبْهرِِٰٰتُو ياْدي َسـْرڤَ  -ـنو  ز  تَ

 تَـْرهي نَـ شـاْسـياِتـتي نيامُو ْدْهـروڤَ ِنـتَـَرتْها

  ْبَهـِڤـتْىشْٰـيا نيانْتْْرِِٰٰتْـَمـياْم تَـْد َأڤيمو -َأَجـني تْـشَ ياْن 

 كانتمثلك، لما تعم الوجود  أزلية وةدجس

 طَـتَـياـدوشْٰ -َأَمـتَـْم َمتَ َسَمـْم َأنوجانَـتاْم ياْد 

تسليم الن  التحرر الحقيقييستلزم ،ك

نظرية لذلك، محدودي العلم القائلين ب. 

 . 

 قد شقوق من

وفطنتها الروحية طيلة فترة استغاللها للقدرتين الماديتين الكثيفة واللطيفة ويعود هذا النسيان الروحي القدرة العلوية أو االحياء عقلها 

 تحمخارجيةفتنة الال. ةخارجيفتنة الال من تأثير ه عند تحرر"التحرر"أي ) mukti (موكْتييبلغ الفرد . تأثير المادة على وعي االحياء

النفس على الت

كن لإلنسان 

ـتعي ببمعنى انها سوف  المادية، هاشوائبن تصفى متالنفس تتحرر حالما  وان ،كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـالقدرات الغزيرة ل



 ٦\٧. چ.ب

يتانْبهۤويُّـونۤيـني  -ِاتَـْد   

ايـتى اوَپـْدهاَرۤيـَْسـْرڤاٰن  

 َأَهـْم ك

WTaÛaeNaqiNa >aUTaaiNa SavaR<aqTYauPaDaarYa ) 
Ah& k*-TòSYa JaGaTa" Pa[>av" Pa[l/YaSTaQaa )) 6 )) 

ـتَـهَچا َجـيْْرِِٰٰٰتْْسـنَـْسـ

َـتْهاْپـَرْبَه  

؛ أنا -َهـْمَأ؛ اعلم -يا؛ هاتين القدرتين -ِاتَـتْ

 . إلىَج؛ قاطبة -كْْرِِٰٰٰتْْسنَـْسـيا

 . منتهاههذاكل ما هو مادي وكل ما هو روحي في 

 عند مطلق مرحلة من مراحل محدثة لروحليست ا. المادةل  ي هالروح. ة والروحهو نتاج اقتران المادالوجود المادي 

 وينمو

 التي 

 هو السبب اهللا، وبالتالي. والمادة أو قدرتي اهللان

لربما 

نيتْيُو نيتْياناْم : )KaTha UpaniSad (َـنيشَٰـدْْپـطْـَهى أۤومن كَ) ١٣\٢\٢( في اذه على ويؤكد علة كل علة هو عليه،

nityo nityAnAM cetanaz cetanAnAm (ِشـتَنَـْس ِشـتَناناْم

 .  مثل-إيڤَ؛  لؤلؤ-ااهـٰنَچ -ـيَمـٰن؛  على سلك-ِرسُوتْْ؛ مظ منت-ْم

 يفوقني  قاهر الغنى، ال يا

اْس تيـڤَـه ْپـَرلَـ

 المفردات
َپـْدهاَراو؛ لذا -إيتي؛ كل -ْ َسـْرڤاٰني؛كل مخلوق -تانيْبهۤو؛ من مصدر والدته -يُّونۤيني

باالضافة  -تَـتْها؛ دمار -ْپـَرلَـياه؛ مصدر الظواهر -ْپـَرْبَهـڤَـه؛ للعالم -ـتَـهَچـ

 التعريب

وه  مبدأ، اعلم  العالم انني

 التفسير
 وأص الخليقةحياة

 الروح في المادة، نفاذ المادي بفضل البدن ينشئ. على اساس القدرة الروحية وحدهاالمادي  بل يظهر هذا العالم النشوء المادي

باسرها الظاهرة الماديةوينطبق هذا على فيه  الروحية العلوية أو النفس رةقدالفضل حلول  بالشبابالطفل إلى الصبا ومن ثم إلى 

 اقتيلكوني ه الروحرا  اهيكللذلك، ظاهرة ال. النفس العليا ڤيشْٰـٰنو نفاذبفضل تنمو 

واألالسبب  نفسكانت.  لكل شيءخيراأل  مدينة ضخمة، حتى لبناء ناطحة سحاب أو مصنع كبير أو ل ، اهللامن قدرة التي هي  ا

النفس المتناهية في  النفس العليا ومن كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هو سبب كل العلي والرب. سبب الكون هو النفس العليا. كونولكنها ال تقوى على بناء 

وبناء . الدقة

(. 

 ٧\٧. چ.ب

اتْيـه َپـَرتَـَرْم نانْتَّـَم  

ايْدَهـنَـنَْجي ْد َأْسـتـيشــتْـنْيك  

َدْم ْپـرُوتَـْميَمى َسـْرڤَـْم ِإ  

Mata" ParTar& NaaNYaiTk-iÄdiSTa DaNaÅYa ) 
MaiYa SavRiMad& Pa[aeTa& SaU}ae Mai<aGa<aa wv )) 7 )) 

ڤَيا إـٰنَچ -ي ـ َمـٰنىسُوتِْْر  

 المفردات
؛  بي-َمّي؛  ياغانم الثروة-ْدَهـنَـنَْجيا؛  يوجد-َأْسـتـي؛  ما عداه-يتْـتْـشَأنْياتْ كينْ؛  ليس-نَـ؛  علوي- تََرْم-َپـَر؛  ورائي-َمتـه

ْپـرُوتَـ؛  ما نرى-ِإيَدْم؛  كل وجود-َسْرڤَـْم

 التعريب

.  منظومبخيط لؤلؤتنتظم حبات ال كما يستند اليَّ شيء كل. فائق

 التفسير



 إستناداً إلىنَٰ  كْْرِِٰٰٰشْٰـشْـرۤي الرب القديرهو شخص  شالحق المطلقخالف شائع حول ما إذا كان ثمة 

ص قيد البحثكل حسب تأكيد  ،چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ   َسـْمـهيتا- ْبـَرْهَمفيؤكد هو م كما نص من ن

)Brahma-saMhitA( :هـَرَهْچيڤ-  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـْپـَرَمه هشْـڤَـَرإ )IzvaraH paramaH kRSNaH sac-cid-

Ananda-vigrahaH (ڤيـنْـَد چوهو  الكامل ووالخلود صورة ي هالحق المطلق يةشخص أي)Govinda(، ولياأل الرب 

 

zvetAz ( شْـِڤـتاشْـڤَـتَـَر أوَۤۤپـنيشَٰـْد من)١٠\٣(النص إلى  iSad :(َيا ِاتَـْد \ أناَمياْمَپـْم  أوتََّرتَـَرْم تَْد أرۤوياْدتُو ـت 

  من يستطيع معرفته يتعالى أيضاًوكل. كل شوائب المادةالجسم المادي و المنزه عن زيز العالعلي يوجد ْبَرْهماوراء  لكن 

قة يشدد. " به عذاب العالم المادينوالجاهليعاني لكن  ال ) arUpam(َپـْم أرۤو لكن )arUpam (َپـْم أرۤو كلمة علىأتباع وحدة ا

 ): zvetAzvatara UpaniSad(أوَۤۤپـنيشَٰـْد 

 هناك 

ينشر قدراته  والعلية السماء نير كشجرة صامتة، ويهو. كبر وأكبر من اال

 . "كما تنشر الشجرة جذورهاالغزيرة 

 ٨\ب

ـوِدٰشـڤَْپـَرنَٰ  

ِـد

 الحق المطلق. م الخص أ

صوصه وبخاصة في هذا الن

آنَنْـَد- يْدتْـشْ - َسـتْـشْه 

والهناء العلم 

 .  ذخر اللذة،كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

 استناداأتباع وحدة الوجود المطلقة يجادل لكن  هو الشخص العظيم وسبب كل األسبابالحق المطلق تدع هذه المراجع مجاال للشك بأن ال

vatara Upan

 tato yad uttarataram tad arupam anamayam ya etad vidur amRtas te( ِاڤَاپيانْتي أتِْهـتَِْر دوْهـكَْهْم ْبَهـڤَـنْتيِت  أْمرِِٰٰتاْس يدوْرڤ

bhavanti atheare duhkham evapiyanti (والبشر والحيوانات في المالئكة أول المخلوقات داخل الكون، هو رئيس ،ْبَرْهما ان يستفاد" يأ 

يالمادالعالم 

لوجود المطل

. أعاله) Brahma-saMhitA ( َسـْمـهيتا- في ْبـَرْهَمذكرها للعلم والهناء والخلود التي يرد العليةتدل على الصورة   بلتنفي الشخصية

شْـِڤـتاشْـڤَـتَـَر من ) ٩-٨\٣( أخرى في نصوص ذلك فيعلى نجد تأكيداً  كما

نَمـهاْـتَـْم ْم پوروشَٰـْم اَهـْم ِاتَـ ڤ

ليس. دوامة التناسختخطي ، وكل من يعرفه يستطيع وحده  الماديةالظلمة عن كل مفاهيم العلي شخصية الالهوت العليا أعرفانني "

 . " ذاكالعلم بالشخص العظيمر سوى من وسيلة للتحر

 

 شـيْدياْس

 يتْـتْـش كينْييياْسماْن ناٰن

 ْزكَِاَـتى ڤْـرِِِٰٰكْ

  َسـْرڤَـْمنَْٰرِتـِنـَدْم پۤو

 ڤَـْرنَٰـْم تََمـَسـه َپـَرْسـتاتْ -آديتْيا 

 تَـْم ِاڤَ ڤيْدڤاْن َأتي ْمرِِٰٰتْيوْم ِاتـي

 نانْياه َپـنْتَـها ڤيْدياِتى يانايا

 

ـتْـماتْ َپـَرْم ناَپـَرْم َأْستي كينْ

ُو نُو ْجـيايُّـو ْسـتــۤـ

تَـْبـْدهُو ديڤي تيشْٰـطْهـشَٰ إيڤَ ْس

ــْم پوروشِٰنَٰ

صغر أصغر من االهو.  يعلو حق على الشخص العظيمال"

 بقدراته الكثيرة من مادية الوجودي يعم ، الذشخصية الالهوت العليا هو الحق المطلق ان هذه النصوصكل  اإلنسان من يستخلص

 .وروحية

٧. چ.

ايَرسُو َهـْم َأْپـسوَ كاونِْتـ  

rSaae_hMaPSau k-aENTa aiSMa XaiXaSaUYaRYaae" ) 
Pa[<av" SavRvedezu XaBd" %e PaaEåz& Na*zu )) 8 )) 

eYa Pa[>a

ُوهيايْرۤو س-ي شَـشـي ْپـَرْبهاْسم  

 ِڤـ-ـه َسـْرڤَ 

ـْم نْْرِِٰٰٰشـوشَٰشَـْبـَده كِْهى پاورو  



 المفردات
؛  للقمرين-ْريايُوهسۤو-شَـشـي؛  أنا-َأْسمي؛  النور-َ كاونِْتـيا؛ في الماء-َأْپـسو؛  أنا-َأَهـْم؛  طعم-َرَسـه

 -ـْمپاوروشَٰ؛  في االَثير-كِْهى؛  اهتزاز الصوت- في ال-َسْرڤَ؛  آ، و، ْمالثالثة االَحرف -ـڤَـهْپـَرنَٰ

 .  في الرجال-ـونْْرِِٰٰٰش؛ قدرة

ات 

في  القدرة الصوت في األثير، وأنا. الـِڤـدية

 بصورة مبدئية من الرب القديريمكن فهم . من مادية وروحية بقدرالماديالوجود  الرب القدير هذا النص كيف يعم يوضح

حتماً ويمكن ادراكه شخص 

ڤَ ـنَٰ

 ٩\٧. چ.ب

ِتـٰشـوـۤيـج  

ٰشـويتَـَپ  

 -ڤَـساواڤيْبه؛  أنا-َأْسمي؛  أيضاً-تْـشَ؛  حرارة-ِتـَجه؛  في االَرض-ْپـرِِٰٰتْهيڤْـياْم؛  عبير-ـنْْدَههَچ؛  َأصيل-ياهپونْٰ

 التفسير

Pau< aaE ) 

ْپـَرْبها؛  يا ابن كونْتۤي-

شْـْبَده؛  الڤيود-ِڤـِدٰشـو؛ كل

 التعريب

َمـنْـتْـَرفي الـ آُومْٰاللفظي  المقطع أنا. قمرشمس وال النورأنا . )أْرجوَن(كونْتۤي ، يا ابن طعمه الماء من أنا

 . اإلنسان

 التفسير
متنوعة اته ال

على كوكب الشمس هو المهيمن المالك . طريق فهم مختلف قدراته، وعلى هذا النحو يتم فهم وجهه النوراني

 من طريق قدراته التي تعم الوجود بالرغم القديرالرب على هذا النحو، يمكن ادراك . من طريق قدرته التي تعم الوجود المتمثلة بأشعته

يستند حب الماء . لملوحتها يحب أحد شرب مياه البحر ال. فعَّال في الماء العامل الو الماء هطعم. من انه ال يغادر داره السرمدية مطلقاً

من خالل في الماء الرب  بحضور المطلقةأتباع وحدة الوجود  يشعر .الحق المطلق احدى قدرات و النقي هطعملك الذ و،طعمهإلى نقاوة 

الحق  هي طريقة الشعور بهذه.  ويمجّده على لطفه بتوفير الماء من اجل إرواء ظمأ اإلنسانالرب القديركذلك المؤمن بفردية  و،هطعم

 ان ن يعرف اهللا يعرفكل م والنظرية القائلة بتجرده منها، إذالرب  بين النظرية القائلة بفردية ال يوجد عملياً أي خالف .المطلق

-ْبِهـَد اشينْتْيا ْبِهـَدتْـأ: الجليلة نظريته تْـشايتَـنْـياعرض المولى لذلك، . واحد في كل شيء دون تناقضن آ المفهومين موجودين في

acintya-bhedAbheda-tattva . وحدة بائنة يأ) (تَـتّْـڤَ 

ْپـَر العليكذا، يفيض الصوت . ايضاًالرب  نور أي)  brahmajyoti (ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتيينبعث نور الشمس والقمر باالصل من 

( آُومْٰكاَر أو)  )oMkAra praNava ( نطق أتباع وحدة الوجود المطلقةيفضل . الرب القديرفاتحة الـَمـنْـتْـرات الـِڤـدية للتوجه إلى 

 آُومْٰكاَر  الصوت انجاهلينسمائه الالمتناهية، حد اأشْٰـنَٰ ب كْْرِِٰٰٰالرب القديرخوفاً من مخاطبة ) oMkAra ( آُومْٰكاَرالعلي الصوت

)oMkAra(  من  وأما. هو مبارك كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰيذكر من كل كل مكان، وممتد في ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ مجال . كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـلة  الصوتيصورةالهو

 .العبودية به هو والجهل، التحررهو  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰالتوعي بـ عليه، ءوبنا. الفتنة الخارجيةفريسة فإنه  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰيجهل 

Yaa& c TaeJ

اْم تْـشَيڤْـيـنْْدَهـه ْپـرِِٰٰتْهَچ يُّـوپونْٰ  

)) 
Yaae GaNDa" Pa*iQaV aêaiSMa iv>aavS
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ڤَـساواْبهيڤي شـاْسمتْـِتـَجْس   

 ْبهۤو-ڤَـنَـْم َسـْرڤَ 

تَـَپـْسـڤي شـاْسمتْــشْ 

 المفردات
؛  أيضاً-تْـشَ

 في -وـتَـَپـْسـڤيٰش؛  أنا-ميَأْس؛  أيضاً-تْـشَ؛  تقشف-تَـَپـه؛  االحياء-ِتـٰشـوْبهۤو؛  في كل-َسْرڤَ؛  حياة-جۤيـڤَـنَْم؛ في النار

 . المجاهدين

 التعريب

 . زهادالكفارات كل ، وأنا االحياء حياة أنا. حرارة النارألرض، وأنا ل صلي األاألريج أنا



ي لكل. غير فاسدأو أصلي ) pUnya(نْيا  پۤو كلمةتعني  الماء، فيو في الزهرة أو في األرض، الرائحةمثل ، رائحة شيء في 

 .  أنا-ـْم

 عدد لغ

جاء في الحكمة .  بزرة حياتها في كل األحوالكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰن  بعضها متحرك وبعألف، مائة ٤ مليون و٨ حياة الجناسأ

ْبـَرْهـَمـْن  ال صورة فيمالوجود يفيض  ان الـِڤـدية

)Brahman (حق المطلقالروح هو ) ول "النور" أي 

يقوم .  الوجوداضهو فّيتق. هوكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هو شخص

 : )KaTha UpaniSad (َـنيشَٰـدْْپۤوجاء.  الشجرة بأصلهاتقوم  كماكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـب كل شيء

.  انه أصل الفطنةكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰعلى شيء دون فطنة، ويقول   العظيم القائم علىحيال هو. ماء رأس القدمالقدي هو"

 .نةفط دون  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰالرب القديرتعذر فهم ي

شـاَهـْمتْـَبـلَْم َبـلَـڤَـتاْم   

TaeJaiSvNaaMah

العالم الماد

 والقابل للتغير بالتمازج  شيء طعمه الفريدلكل كذا،.  التي تتخلل كل شيءاألصلية رائحةالو  هكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ. وغيرهفي الهواء، وفي النار، و

الطهي،  المصانع، وتشغيلال نقوى دون النار على .  نارتعني) vibhAsu( يْبهاسو ڤكلمة.  لكل شيء رائحة ما، وطعم ماإذن،. الكيماوي

 في الحرارةنخفاض درجة نتيجة إل ، الـِڤـديالطب حسب سوء الهضم يعتبر.  هي كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰالنار حرارة.  هي كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰالناروهذه . الخ

كيماوية المواد  وكل الال عامل فعَّوكلالتراب والماء والنار والهواء  ان في ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰنعلم . النار ضرورية لهضم الطعام إذن،. البطن

برحمة يطيل عمره أو يقصره  ان  عليه، يستطيع اإلنسانوبناء. عمر اإلنسان مرده كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ان كما.  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰمردهامادية  العناصرالو

 .الحياةل وال في كل حق ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ فعَّ،لذلك. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

 ١٠\٧. چ.ب

bqJa& Maa& SavR>aUTaaNaa& iviÖ PaaQaR SaNaaTaNaMa( ) 
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  ْبهُوتاناْم-ـَجـْم ماْم َسـْرڤَ ۤيـْب

پاْرتَْهى َسـنِاتَـنَـْمي دّْهيڤ  

يمـ َأْسَمـتاْميْر بودّْهيودّْهب  

ناْم َأَهـْميِتـَجـْس ِتـَجـْسـڤ  

 المفردات
 -بودّْهيه؛  أولي-َسناتَنَـْم؛ تْهارِٰ ْپابن يا –ى پاْرتَْه؛  اعمل على فهم-ڤيدّْهي؛  لكل االحياء-تاناْمْبهۤو-َسْرڤَ؛  لي-ماْم؛  البذرة-بيَجْم

َأَه؛  القوي-ِتـَجْسـڤيناْم؛  قوة-ِتـَجه؛  أنا-َأْسمي؛  للفطين-َمتاْم-بودّْهي؛ فطنة

 التعريب

ـْرِِٰٰتْها  ابن يا قدرة كل المقتدرين من  فطنة الفطين، وأنا. الوجود لكل صليةرة األزالبانني ، اعلم )PRthA(ْپ

  .الرجال

 التفسير
وغير االحياء المتحركة عند اتصال البزرة بالطبيعة المادية تثمر مختلف . الوجودرة ز هو بوكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ "رةزب" تعني) bIjam(بۤيَجْم كلمة 

يب. ركةغير المتحاالحياء عداد  من األشجار والنبات فوأمااالحياء المتحركة، عداد من ا  والبشر وغيرهوالسباع الطيور. متحركةال

 لكغير متحركضها 

( هو َپـَرْبـَرْهـَمـْن كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ. ) Parabrahman(ن ْبـَرْهـَمـْن  Brahman( .

Brahman(ْبـَرْهـَمـْن . شخصهو ) Parabrahman(كن َپـَرْبـَرْهـَمـْن 

كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ، عليه وبناء. چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ  حسب بيانبشخصه حق المطلقالروح وم 

من كَـطْـَهى أ) ١٣\٢\٢( في 

 يقوى أحد ال. "سائر االحياء

 ١١\٧. چ.ب

l&/ bl/vTaa& cah& k-aMaraGaivviJaRTaMa( )

 ِشـتَـناناْمتْـِشـتَـنَـشْ تْـتْياناْم ي نيُّـوتْـين

 ـاْنكِا

b 
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كامي َدْدهاتي ڤيُّـوناْم ۤوُو َبه

-aMaae_iS



تَـْميڤَـْرجي ڤ- َچ را-كاَم   

ِتـٰشـوهُو ْبهۤورودّْيْدَهـْرماڤ  

ـْبَهىشَٰـكامُو ْس  

تْ 

Yae cEv Saaitvk-a >aava raJaSaa 

َرتَـْرْبَهي م

 المفردات
 ال يناقض -َههَأڤيرودّْ-ْدَهْرَم؛  خالي من-ڤيڤَـْرجيتَـْم؛  تعلق-َچرا؛  عاطفة-كاَم؛  أنا-َأَهـْم؛  و-تْـشَ؛  القوي-ڤَـتاْم-َبَل؛  قوة-َبلَْم

Bharata . تَهاَر يا أستاذ الـْب-ـْبَهى رِِٰٰشَٰ-)(ْبَهَرتَ ؛  أنا-َأْسمي؛  حياة جنسية-هكاَم؛  في كل المخلوقات-ِتـٰشـوْبهۤو؛ مبادئ الدين

 التعريب

  ذريةسيد، يا تخالف األصول الدينيةي ال ت المضاجعة الأنا. رغبة واالنفعالد من ال القوي، أنا المجّرقوة أنا

 . ْبهاَرتَ

 التفسير
الحياة  ان "االصول الدينية"أي ) dharma(ْدَهـْرَم تقضي  كذا،. شخصي الللعدوانوليس حماية الضعيف، ل قوة القوي استعمال ينبغي

 . ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰعلى أطفالهم بتربيةتتمثل مسئولية الوالدين .  فقطلإلنجابالجنسية 

 ١٢\٧. چ.ب

STaaMaSaaê Yae )

كا ْبهاڤايـڤڤَ ساتّيشاتْـى ي  

 راَجـساْس تاَمـساْس تْـش

Mata WveiTa TaaiNviÖ Na Tvh& Taezu Tae MaiYa )) 12 )) 

ىيَ 

يدّْهيتاْن ڤي ِڤـتِا َمـتَّ  

ينَـ تْـڤْ َأَهـْم ِتـٰشـو ِتى َم  

 المفردات
؛  طبع التملكجبلة في -اراَجساه؛  حاالت الوجود-اْبهاڤاه؛  األصالةجبلة في -اساتْـڤيكاه؛  حتماً-ِاڤَ؛  و-ـشَ؛ كل الذي-يى

؛  ليس-نَـ؛  اعلم-ڤيدّْهي؛  أولئك-تاْن؛ ا لذ-إيتي؛  حتماً-ِاڤَ؛  مني-َمته؛  كل الذي-يى؛  أيضاً-تْـشَ؛  طبع اإلبهامجبلة في -اتاَمساه

 .  فّي-َميِّ؛  هم-ِتى؛  فيهم-ِتـٰشـو؛  أنا-َأَهـْم؛  لكن-تو

 التعريب

، عنهبائن  لكننيمن جهة،  الوجود أنا. قدرتيهي عرض  العمى أو التملك أو صالةاأل الحياة سواء جبالتجميع 

 .  الماديةجبالتلل اخضع وال

 التفسير
 عليفإنه  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، الرب القدير فيضهذه من  المادية جبالتال ان رغمو. الثالثة المادية جبالتالن فعل معالم المادي جميع أعمال ال

من  )العمى والتملك وةصالاأل( المادية جبالت الجميع تفيض كذا،.  المواطنين لقانون الدولةخضوع القانون رغم فوق الملك للمثال،. عنها

 التي تفيض "جبالتال"  أي)guNas(ـز نَٰٰ ان چوعنيمما ي) nirguNa(نَٰٰ چو هو نيْر،لكلذ. فوقها كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ولكنرِِٰٰٰشْٰـنَٰ،  كْْالرب القدير

BhagavAn .شخصية الالهوت العليا أي) (ـڤـاْن َچْبـَهـاحدى مزايا  هذه. منه، ال تؤثر عليه

 ١٣\٧. چ.ب

ْريْر ْبهاڤاياي َمـ-نَٰ چوْر يتْْرِِْٰٰبـه  

i}ai>aGauR<aMaYaE>aaRvErei>a" SavRiMad& JaGaTa( ) 
MaaeihTa& Naai>aJaaNaaiTa MaaMae>Ya" ParMaVYaYaMa( )) 13 )) 



ـتَْچَدْم َجـيه َسـْرڤَـْم ِإيإْبه  

يجاناتيـْم ناْبهتَيمُوه  

اْمياياه َپـَرْم َأڤْـيماْم إْبـْهـ  

 المفردات
؛  هذا-ْمِإيَد؛  كل-َسْرڤَـْم؛  كل هذه-إْبهيه؛  بحاالت الوجود-ْبهاڤايـه؛  الطبعجبالت يتألف من -َميايه-نَٰٰچو؛  ثالثة-تْْرْبهيـه

 . ال ينفد -َأڤْـياياْم؛ العلي -َپـَرْم؛  فوق هذه-إْبْهياه؛  لي-ماْم؛  ال يعلم-نَـ َأْبهيجاناتي؛  مضلل-مُوهيتَْم؛  الكرة الكونية-ـتَْچَجـ

 

 التفسير

zU (لكن بهائميةال الحيوانات أو الحياة دونهمو 

 .  الطبيعة الماديةتعاليه عن افهمهون 

 بل ي

ايايا دوَرتْـيَمـَم ما  

 .  هم-ِتى؛  يتغلب

 التعريب

.  بهاتونف، ألنه م)العمى والتملك وصالةاأل (الثالثة جبالت عن الالذي ال ينفد العليأنا األزلي  بأسره يجهلني العالم

 .  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ عنهاالرب القدير تعاليفهم  مما يقصرهم عن الثالثة  الماديةجبالتالعالم المادي بأسره مفتون بال

النشاطات البيولوجية مع تمنح الطبيعة المادية لكل حي من االحياء نوعاً خاصا من االبدان . الفتنة الخارجيةوهم االحياء ناتج عن هذه 

هم بالكلية  األصالة جبلة بالمسّيرين.  من البشر إلى اربع طبقاتالثالثة المادية جبالتاليقسم رهائن . لمعنوية التي تتوافق مع ذلك البدنوا

هم ف عمىالجبلتي التملك وخليط من  بالمسّيرينأما و ،)kSatriyas (ْزهم الـكْـشَٰـتْـريـيابالكلية  التملك جبلة بوالمسّيرين ،الـْبراْهَمـنَٰة

dras(ْز ْدَرـّوشـهم البالكلية  جبلة العمى بالمسّيرين ان في حين )(ْز ڤايشْٰـياـال vaiSyas

 ڤايشْٰـيا مأ) kSatriya( كْـشَٰـتْـريـيا م اإلنسان ْبراْهـَمنَٰ أكانأ  سواءاألحوالهذا العمر زائل في كل ليست ثابتة، إذ  ناتيعيالتهذه 

)vaizya (على هدى هذا المفهوم المادي فنتخيل اننا عرب أو الفتنة الخارجيةورغم هذه الحياة الزائلة، فاننا نسّير بتأثير هذه .  غيرهأم 

 الالهوت العلياشخصية  المادية، فاننا ننسى جبالتوعندما نرتهن بال. ة، هندوس، مسلمين إلى آخر ما هناك من تعييناتهنود أو ْبراْهـَمٰن

 يحول دالثالثة جبالت التلكبحياء االالتباس  ان  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰالرب القدير يقول إذن،.  عنهاالعلي

الرب  ست وجميعها ناستثناء الطبيعة المادية دون فتنة لخاضعين وجميعهم وغيرها ومالئكة وحيوانات بشر - االحياء كثيرة جناسأ

 النورانالحق المطلق مفهوم عن تخطي شكولين باخالق االصالة، وحتى المبل عمىالتملك والالمشكولين بأخالق  قصري. القدير

حتى المشكولين و.  في صورته الشخصية الغنية بالجمال والقوة والشهرة والسلطة والعلم والزهدالرب القديريقفون مشدوهين حيارى امام 

كل و،  هذهالثالثة المادية جبالت عن العليذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ . العمى؟ التملك وهليبقى ألأمل أي ، فهزين عن فهمصاقصالة بأخالق األ

 .فعالًنفوس محررة في ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ حقاً  الراسخين

 ١٤\٧. چ.ب

dEvq ùeza Gau<aMaYaq MaMa MaaYaa durTYaYaa ) 

ي َم-نَٰ چوـا ٰشِا ِهـى ۤيڤيدا  

MaaMaev Yae Pa[PaÛNTae MaaYaaMaeTaa& TariNTa Tae )) 14 )) 

انِْتىيى ْپـَرَپـْديماْم ِاڤَ   

ِتىي تاْم تَـَرنْـتِااْم يما  

 المفردات
 متعذر -دوَرتْـيايا؛  طاقة-ماّيـا؛  لي-َمَم؛  للطبع الماديالثالثة جبالت يتألف من ال-َميِّ-نَٰٰچو؛  هذا-ـاٰشِا؛  حتماً-ْهي؛ علي -دايڤۤي

-تََرنْتي؛  هذه النفس المضللة-ْم إتاْمماّيـا؛  يسلم-ْپـَرَپـْديانِْتى؛  أولئك-يى؛  حتماً-ِاڤَ؛  إلّي-ماْم؛ التغلب عليه

 التعريب

بكل يعبر إلى ما وراءها  ،من يسلم لي لكن الثالثة  الماديةجبالتالؤلفة من قدرتي الربانية المتخطي  العسير من

 . هولةس



 التفسير
 حجبتقدراته، فقد عداد االحياء ربانية ومن  ان مرغ. ربانيةقدرات  جميعهاو قدرات ال تعد وال تحصى شخصية الالهوت العليا ملكي

كل من . الطبيعة الماديةنتيجة حجب  تأثيرها علىتغلب . بالطبيعة المادية األصلية من جراء اتصالها العليةقوتها 

 لكن ة للربويالعلالبينية  ة والروحية أالماديةالقدرات 

 أي) nitya-baddha ( الطبيعةبسلطان تتانهافا

رغم سفليتها، امر بالغ مكن تال ي.  أزلياًمسيَّرة

عملها بفضل  بفضل صلتها الربانية وربانيةادية الح مسيَّرة بإرادة  الطبيعة الماديةألن الصعوبة

.  بصورة رائعةظاهرة الماديةهدم البناء وب قومفإنها ت ا،موجهةالطبيعة المادية  ان وحيث .الحق المطلقبإرادة 

 ـَرْم تو َمـِهشْـڤَماينَْم يْدياْنْم تو ْپَركِْرتيْم ڤماّيـا : شْـِڤـتاشْـڤَـتَـَر أوَۤۤپـنيشَٰ من )١٠\٤(جاء في 

) mAyinaM tu mahezvaram ماّيـا ان)mAyA (ـَرْمورائها َمِهشْـڤَف، زائلة 

)mahezvaram ( والملك العظيمالساحرأي  . 

أليدي 

ن 

ال يقوى . الموَجهةالنفس قادر على إطالق هو وحده ال السيد الروحي الشرعي نائبه أو رِِٰٰٰشْٰـنَٰ

 رب رِِٰٰٰشْٰـنَٰكْْ.  العملهذا أو ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ قادرة على تتيميةالال العون هذا  دونمادية الجبالت عبودية المن فكاكأحد على ال

 . لعظيمين اللوتسيتين

.  وليس إلى ْبَرْهما أو شيڤَ"وحدهـنَٰ أو ڤيشْٰـٰنو إلى كْْرِِٰٰٰشْٰ" m(ماْم .  داللة خاصة أيضاًذات) mAm eva( ماْم ِاڤَ :عبارة

 اْمـٰش َسـْرڤَْپـَرداتا-موكْتي :  شيڤَالمولى يقول. ا كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ وحدهبرحمةالتحرر ممكن  ان  شيڤَالمولى ى

mu( َسْمـشَـياه ِاڤَ نَـ ْرڤيشْٰـٰنو ur eva na saMzayaH (ڤيشْٰـٰنوامر العتق بيد ان  ال ريبيأ . 

ادْٰٰهاهنُو مۤويكْْرِِٰٰٰتـنَـ ماْم دوشْٰ  

 التعريب

Na Maa& duZk*-i Tae NaraDaMaa" ) 

 الفرد الستطيعال ي

قدر إلى الاءاالحي تسبتن. شخصية الالهوت العليا، ألنها من فيض تقدم كمازلية 

َبـّدَهى- نيتْياالموَجهةالنفس  سمى األساس، تهذا وعلى. أزلي أيضاً افتتانهو   المادية

يعة المادية  من براثن الطبفكاكها ان  مما يعني وقت محددإلى تسييرهاقفي أثر تاريخ 

الطبيعة الم ان  هنايوضح .ق المطلق

تهرغم سفليالرب بإرادة  

( zvetAzvatara UpaniSad (ـْد

mAyAM tu prakRtiM vidyAn (رغميأ  

 ا موثقال يقوى. الفتنة الخارجية موثقة بحبال الموَجهةالنفس  ان ال بد من التأكيد و"حبل"هو ) guNa(نَٰٰ كلمة چو آخر لمعنىثمة 

يكو ان منال بد ف، آخر موثقالموثق ال يقوى على إعانة  ان مالو. طليقه من االستعانة بشخص  ال بد لبلواألرجل على الفكاك 

الرب القدير كْْ عليه، وبناء. محرراًالمعين 

الخدمة . علي

ة ورحمته األبوييصدر امر اطالق السراح هذا بدافع من مودته . الموَجهةالنفس  بإطالق هاقادر على أمرالهو الغالبة  الفتنة الخارجية

السبيل الوحيد ،  عليهوبناء. باألصلالعظيم  ة للرببنة المحبوباال هي النفس المتناهية في الدقة، إذ م لهتي تسلالنفس ال على العلية

ا للرب  التسليم للقدم هوللخالص من براثن الطبيعة المادية

mA (تعني

) rajo-guNa( نَٰٰچو- َرُجو مولىَرْهماْبعلى يستحيل  لكن ڤيشْٰـٰنوإلى ما يكون مقامهما أقرب  والمالئكة عظماء منْبَرْهما وشيڤَ  ان رغم

 عبودية من الموَجهةالنفس  إطالقيأمرا الفتنة الخارجية ب ان "جبلة العمى" أي) tamo-guNa( نَٰٰچو- تَمُو مولى أو شيڤَ" التملكجبلة"أي 

mAyA( ڤيشْٰـٰنو هو رب ماّيـا آخر، بكالم. )(ماّيـا  mAyA ( ،جاء .  من رهنهاالموَجهةالنفس  القادر وحده على إطالق هووالوحيد

tam eva viditvA( اڤيديتْـڤ ِڤِاتَْم : )(شْـِڤـتاشْـڤَـتَـَر أوَۤۤپـنيشَٰـْد من ) ٨\٣(في  zvetAzvatara UpaniSad (الحرية ممكنة بفهم  يأ

حت يؤكد.  فقطكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

kti-pradAtA sarveSAM viSN

 ١٥\٧. چ.ب

TaNaae MaU!a" Pa[PaÛN
MaaYaYaaPaôTajaNaa AaSaur& >aavMaaié[Taa" )) 15 )) 

اانِْتى نَـراْدَهـماهيْپـَرَپـْد  

انايـْچ -اَپـْهرِِٰٰتَ يايمـا  

اتاهشْـريآسوَرْم ْبهاڤَـْم آ  

 المفردات
 بقدرة -ماّيـايا؛  حثالة البشر-ا َأْدَهماه-نَـَر؛  يسلم-ْپـَرَپـْديانِْتى؛  َأحمق-ادْٰٰهاهمۤو؛  أوغاد-ـهدوشْكْْرِِٰٰٰتينَ؛  إلّي-ماْم؛  ليس-نَـ

 .  قبول-اآشْـريتـاه؛ جبلة -ْبهاڤَـْم؛  جني-آسوَرْم؛  علمه-اـياناهْچ؛  مسلوب-َأَپـْهرِِٰٰتَ؛ الضالل



، ال يسلمون شياطيناليعة طبب نضحون يوالذين متنةالفبت سلالذين  لئام الحمقى أرذل البشرالهؤالء 

 . لي

شخصية الالهوت ل ـڤَـْدَچفي ْبَهـجاء 

 قادة يسعىشخصية الالهوت العليا؟  لمين اللوتسيتين:  هذه النقطة عنديطرأ سؤال.  كْـرِٰشْٰـنَٰالعليا

كان التحرر ممكنا بمجرد التسليم  لكن ان  طويلة بطرق"التحرر"أي ) mukti(موكْتي البشر إلى 

 ؟  البسيطةالطريقةين من تبني هذه ، فما شخصية الالهوت العلياللقدمين اللوتسيتين ل

) Kapila (پـيَلكَـ وشيڤَ   ْبَرْهما ومثليعتد بهم  على هذا السؤال بصراحة بالغةچۤيـتاالـ يجيب

 وو

 و

ن 

اجل من .  الخواإلداريينن سياد الروحييفالسفة والعلماء واالينالذين من ال يعتد بهم  أما. خيرلشخص العظيم والمرجع األل

تي تزيد من ال الدنيوية مشاريعهمن 

كما انها لملحدين امشاريع قادرة على مقاومة  فإنهادية قوية،  ان مال.  المادي في مساعي عقيمة لحلهاالوجودمشاكل تعقيد 

ـو پـياكَـشيـل هيَرنْٰ

)HiraNyakazipu (راڤَـنَٰ و )RAvaNa (يصنف .  التربيةواعالم الفالسفة ملوكمن كبار الا كانا ن سحقت ياللذ

) duSkRtIs(ـكْْرِِٰٰٰتيَن دوشْٰ

 مثال على خير. هللا منهام ) mUDhas(دَْٰهى مۤو -١

قنع بملء معدته  الحمل هو دواب

ها الخوف من الزمبحزمة من الحشائش والتبن وبالنوم لبعض الوقت بأع سّيده، ومن ثم بإرضاء شهوته التي ي

هذا هو وضع العامل االحمق .  لآلخرينسوى االزعاجكما ينشد الحمار االشعار ويتكلم في الف ركل انثاه

 .  واجب البذل فدية"العمل" أي) يدري لصالح َمن يع ان الساعي وراء بغيته دون

لى موضوع سهم بأنفسهم دون متسع من الوقت لإلصغاء إ الوالقضاء اَ نهارليالَنجد في اغلب االحيان، الكادحين 

سوى بجزء ون  يتمتعالانهم  رغم مهم االكبر في الحياة هة، تعتبر المكاسب)mUDhas( ـْزدَْٰهمۤومن جهة . النفسخلود 

 

ى الحمقى 

 سيدللون يسلم ه

مصنوعة  يكت

تعني ) nara( نََر كلمة. حثالة البشرأي ) narAdhama (ْدَهـَم "اللئام"أي ) duSkRtIs( نَْزتيكْْرِِٰٰٰـ أخرى من دوشْٰفئة ثمة -٢

لمهع  الخارجية

 التفسير
مجرد التسليم للاإلنسان بوسع  ان چۤيـتا  قدمين اللوتسيتينالت غلب على أحكام الطبيعة المادية ب

دلماذا قادة البشر للجميع ق سلمي ال 

 وخطط كبيرة ومثابرة لسنواتشتى 

د ألذكياء المجتهاالبشر  قادةالذي يمنع 

لذين كقادة ال.  ا العلماء ون

(َس  ( ِدڤََـَل ڤْـيا و) Manu(َمـنو   واألربعة) KumAras(ْز كوماَرالـ VyAsa( وDevala( آسيتَ و )Asita( َجـنَـَك  و)Janaka (

) RAmAnujAcArya(رامانوجاتْـشاْريا  و) MadhvAcArya( اتْـشاْرياْدْهـڤـ َمبعدوفيما ) Bali(َبـلي  و) PrahlAda (ْپـَرْهالَد

للقدمين اللوتسيتي سلموني . الخوالعلماء سياد الروحيين من الفالسفة والسياسيين واالالمؤمنينمن  تْـشايتَـنْـيا وغيرهم الكثير شْـرۤي

ال دور نتحلو

وبل يبتدعه  لديهم أدنى فكرة عنتليس وشخصية الالهوت العليايعرضون عن درب فإنهم  المعاش،

الطبيعة الما

 . "التخطيطلجان "قادرة على تنفيس بالونات معارف 

 المخطط.  من قام بعمل جديرتعني) kRti(كْْرِِٰٰٰتي . غاد أوأي) duSkRtina (ـكْْرِِٰٰٰتينَـهدوشْٰوصف المخططين الملحدين في هذا النص 

بسبب سوء استعمال الملحد  لكن  للتنفيذذكاء من الكبيرا خطة ضخمة مهما كانت تتطلب قدرا ي ألن أأحياناً، والجدارة ذكاءالملحد بالغ ال

 . التي تشير إلى ضالل ذكاءه وجهوده) duSkRta(ـكْْرِِٰٰٰتي دوشْٰفإنه يسمى ، شخصية الالهوت العليااعمال تناهض مشيئة بلدماغه 

تتحرك كما يتحرك الظل تبعاً لحركة  بل  سلطة مستقلةدون القديرالرب إرادة ب تعملالطبيعة المادية  ان  بوضوحچۤيـتاالـ في يرد

 يف تعمل الطبيعة المادية وال يقدريعرف ك ان فإنه ال يقدر الملحد النزقة نزعة الطبيعة المادية بالغة القوة، ومن جراء ، ذلكمع. صاحبه

فشالعمى كما التملك و جبلتي والفتنة الخارجيةتفشل جميع مشاريع الملحد بتأثير . القديرالرب يفهم مشيئة ان 

انهم رغم خططهما

 :  أربعةإلى اللئام أي

 عملهم، ويرفضون وهب قس ويطلبون اجر الحملدواب هاشبا الحمقى البلداء أي فئة

ي بل اً نهارليالًبمشقة ن يعمل َمالح  لص الحماريجهل.  صاحبه على العمل الشاقيجبرهالحمار الذي 

صاب مشدودة مخافة ضرب

ال يحدث نهيقه  لكن لسفة احياناً

karma(كَـْرَم  ان كما ال يدري. مل

تي ابتدعوها ألنفجبات ال

الزائل ة المادي

 أو سوءالقرحةابتهم أص وان ، وحتىةالماديدون نوم سعياً وراء المكاسب  أحياناًايامهم ولياليهم ون يقضانهم . مزهيد من اجر عمله

نر. وهمال ة من أجل إرضاء ساداً نهار ليالًالشاقالعمل لشدة استغراقهم في  من الطعام، بالقليل عملياًون م، فإنهم يقنعالهض

المطلقلهم بالسيد  المتمثل بامعبودهماالشقياء يضيعون وقتهم الثمين في خدمة  نتيجة ج لمال الحظ، ال لسوءو .الحق

رث الخنزير الذي يلتهم التراب بالحلوى . حيحةالمعنه من أي وقت للسماع ون  وال يوفرياد،األسالعظيم لكل  الصصادر الال

 . ذنه اتطربلعالم الدنيوي التي لخبار المتقلبة عن اإلستماع إلى األالعامل األحمق ال يفتر  كذا،.  المصفَّىمن السكر والسمن

نَرامن عداد 

 ومعظمهم ألف، ٤٠٠ ومليون ٨ البالغة حياة الجناس بين أمن بشري جنس ألف ٤٠٠يوجد . أسفلتعني ) adhama(َم ـأْدَهكلمة  و"إنسان"

 على الصعيد نيالمتطورأما .  والسياسية والدينيةاالجتماعية حياتهم حكمتحضارة سنن لدى اهل ال.  غير المتحضرةاالجناسمن 



،  المطلقالحقلم يكن من تشريع  ان كذا، ال يعتبر الدين ديناً. )narAdhamas(ـْز  نَراْدَهـَم، فمن عداد دون الدينيوالسياسياالجتماعي 

 الحق المطلق بكل وضوح انه چۤيـتاـڤَـْد َچ ْبَهـفيالرب يقول . الفرد بهة صل وهالدين هو العلم بونواهي  العمل بأحكام غرضألن 

دع  من يوكل. شْـرۤي كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ القديرالرب ب األزلية مفقود بصلته الالوعينهاض قصودة إل منسان المتحضر اإلحياة. المرجع األخيرو

وضع بالغ (الجنين في رحم أمه  ان  من الحكمة الـِڤـديةنستفيد .)narAdhamas(ـْز  نَراْدَهـَمتفوته، فإنه من عدادذه الفرصة ه

 غريزة طبيعية عند و الضيق هعندالرب  إلى الدعاء  عبادته للخالص ويعد بطلباالرب  إلى يبتهل) ةجاالحر

 . )mAyA(ماّيـا تأثير ب والدتهبعد فرد ال ينسى لكن ه بألزليةبفضل صلتها ا االحياءكل 

ة تصفي الشعائر تقوم بهاتالتي الغرض الوحيد للطرق العشرة .  اطفالهم الكامن فيالوعي الربانيإنهاض  العمل على التيم واجب من

ڤَـْرٰناشَْرَم مراتب  يف الوعي الرباني هو إنهاض إنما "دليل األحكام الدينية"أي ) mano-smRti (ْسـْمرِِٰٰتي- َمـنوالوارد ذكرها في

)varNAzrama( .بالمئة من ٩٩اصبح من األرض، وعلى الوجه الصحيح في أي جزء ة طريقة يأيجري حالياً تطبيق  ال ،ذلك مع 

 . )narAdhamas(ـْز السكان نَراْدَهـَم

 چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـجاء في . )narAdhamas(ـْز  نَراْدَهـَمإلىون تحول يعندماكافة البشر   علوم)mAyA(ماّيـا تبطل  ان الطبيعيمن 

عمل . يقيالحق التيم هي بصيرة هذه.  لحوم الكالب بعين واحدةوآكل والكلب والبقرة والفيل كّيسالالـْبراْهـَمنَٰ م هو من يرى العاِلان 

األخوين وهما  ينالمثالي) narAdhamas(ـْز عتق نَراْدَهـَم، على السيد الروحيصورة بالذي تجلى  ْپـَرْبهو نيتْـيانَنْـَد شْـرۤي لمولىا

ـْز  بوسع نَراْدَهـَمإذن،. السفلة على الحقيقي التيمأظهر كيف تنزل رحمة  كما )MAdhAi (ماْدهاي و) JAgAi( يچاجا

)narAdhamas ( وحدها تيمه إنهاض وعيهم الروحي برحمة، القديرالرب الذين يلعنهم . 

شاغل التيم "أي ) bhAgavata-dharma (ْدَهـْرَم-ـتَـڤََچْبهاالذي دعى إلى السير على خطى ْپـرْبهو َمـها تْـشايتَـنْـياشْـرۤي 

 هي طريقة اإلصغاء المذعن .چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـهو  تلك الرسالة  وجوهرالقديرالرب  ينصح باإلصغاء المذعن إلى رسالة "االصفياء

 .؟القديرالرب  ما بالنا بالحديث عن التسليم لمشيئة، فرد اعارة اذن صاغيةمجحتى ون  يرفضهملكن حثالة البشرالسبيل الوحيد إلنقاذ 

 . اهمالهم ألولى واجبات اإلنسان "حثالة البشر" أي) narAdhamas( ـْزنَراْدَهـَموف يتابع س

 الطبيعة تسلبمن " يأ) mAyayApahRta-jJAnAH( هـيانَـْچ- ماّيـاياَپـْهرِِٰٰتَ سمىت) duSkRtIs( من دوشْٰـكْْرِِٰٰٰتۤيـْز الثالثة الفئة -٣

 . القديرالرب  لعصيانتضللهم ) mAyA (ـاماّي لكن والعلماءن كبار الفالسفة والشعراء واألدباء  واغلبهم م"الرفيعةالمادية علومهم 

. چۤيـتاـڤَـْد َچَهـ ْباساتذةوقت الحاضر، حتى بين الفي ) mAyayApahRta-jJAnAH( ـيانَـهْچ-عدد كبير من ماّيـاياَپـْهرِِٰٰتَثمة 

 انه أبو ذكر يكما. يعادله وال يفوقه سواه ال  الذيشخصية الالهوت العليا كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هو شْـرۤي ان واضحةبسيطة  بلغة چۤيـتاالـ فييذكر 

 أصل هو. اًجميع  االحياءأبو بل فحسب كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ليس أبو ْبَرْهما شْـرۤي ان يوضحفي الواقع، . باألصل أبو جميع البشر ،ْبَرْهما

قدميه  ويوصى كل حي بالتسليم ل الوجوداض فّيهو. امتداده الكاملسوى ) ParamAtmA(وما َپـَرماتْـما ) Brahman(ْبـَرْهـَمـْن 

  عداد البشرمن ويعتبرونه شخصية الالهوت العليامن شأن ) mAyayApahRta-jJAnAH( ـيانَـهاْچ-ماّيـاياَپـْهرِِٰٰتَ يقلل . اللوتسيتين

 .  للرب العظيمالعلية األزلية الصورةخيال نسان هي  لإلالمباركةالصورة ن بأ  الصريحة لجهلهمنصوصال تلك كل رغم

السلسلة المريدية  خارج) mAyayApahRta-jJAnAH( ـيانَـهْچ- ماّيـاياَپـْهرِِٰٰتَالتي يخطها چۤيـتاـ غير الشرعية لللشروحجميع ا

 يطلبشْـرۤي كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، وال قدمين اللوتسيتين للرب  للالمفتون شارحال يسلم ال.  درب الفهم الروحيعلىداء أبات ك، ليست سوى عقالعلية

 . هذا المبدأالعمل بمن غيره 

. عاة  الشرأي د) AsuraM bhAvam AzRitAH(ا  آشْريتَـهْبهاڤَـْم آسوَرْم سمىت) duSkRtIs( ـْزكْْرِِٰٰٰتۤيـ األخيرة من دوشْٰالفئة -٤

ن عن وعجزي لكنهم اإلطالق،األرض على ال يقدر على النزول إلى هذه  القديرالرب أن  افرادها ببعض ويجادل الفئة باإللحاد تلك تجهر

وضح نقيض ي چۤيـتاالـ ان رغم،  دون نوره تلك الفئة ان شخصية الالهوت العليافي حين يعتبر بعض افراد. دعواهم بالمنطقتبرير 

امثال هؤالء االشخاص الذين يعتبر مبدأ . شخصية الالهوت العليا المتألهين في مطبخ دماغه بدافع حسد منعدد لالملحد ج يرّو. ذلك

 . شْـرۤي كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، قاصرين عن التسليم للقدمين اللوتسيتين للرب شخصية الالهوت العلياحياتهم الرئيسي مذمة 

 صفاتك رغمانت مجهول عند اتباع المبادئ اإللحادية رباه، “: من جنوب الهند) zrI YamunAcArya( شْـرۤي ياموناتْـشاْريا كتب

 وتهوتساليك اإلعجازية ورغم اطناب جميع أسفار اهل األصالة بها ورغم تسليم المراجع المعروفة بتبحرها في علم الالوسماتك 

 . "كلة الرباني بالصفاتالمتصفة و

.الرحم من  خروجهوحده حال

 صهمخلِّكما ينسى عذاب الوالدة 



شخصية للقدمين اللوتسيتين لون  ال يسلممر، كما جاهرين باإللحادالمو التخمين المفتونين أهل وسفلةالحمقى البلداء وال، عليه وبناء

 .ةالرباني والنصائح الـِڤـديةاألحكام  رغم الالهوت العليا

 ١٦\٧. چ.ب

ْدها ْبَهـَجـنْـِتى ماْمي ڤ-شْـتوْر تْـ  

نُو ْرجوَني سوكْْرِِٰٰٰتاَجناه  

ۤياسوْر َأْرتْهاْرتْهيـيْچآْرتُو ج  

ـْبَهىـشَ ْبَهَرتَـْرشَٰ تْۤيانيـْچ  

 المفردات
  يا-أْرجـوَن؛  الصالحين-كْْرِِٰٰٰتينَـه-سو؛  أشخاص-َجناه؛  إلّي-ماْم؛  يقدم خدمات-ْبَهَجنِْتى؛  َأربعة أصناف-اڤيـْدهاه-شْـتوهتْـ

؛  أيضاً-تْـشَ؛  العاِلم بحال االَمور-ـيانيْچ؛  من يطلب نفع مادي-َأْرتْهۤي-ْرتَهىَأ؛  المتحري-ـياسوهْچجي؛  التعيس-آْرتَه؛ أْرجـوَن

 .  يا أستاذ ذرية ْبَهَرتَ-ـْبَهىشَٰرِِٰٰ-ْبَهَرتَ

 التعريب

 ،طالب المالمنكوب، وال: التتيم بي إلى خدمة يأخذون صالحين من الأنواع ة، أربع)Bharata(ْبَهَرتَ  ذرية خير يا

 . المطلقلباحث عن معرفة االمستطلع وو

 التفسير
 األخالقية والمبادئنواهي الـِڤـدية الحكام والعاملين باأل" أي) sukRtinaH(حكام الـِڤـدية سوكْْرِِٰٰٰتينَـه األالملتزمين ب ىيطلق عل

 وته الالستطلع وطالب علم والمعوزوالم نكوب المم بينهم، أربعة همن. اللئام بخالف ما إلى حد القديرالرب ون عبد وي"واالجتماعية

 تحقيقها نيطلبواألصفياء، لوجود أغراض  التيممن ون يعد ال و مختلف الظروفتحت العليةته  للعمل في خدمالقديرالرب إلى يتوجهون 

-Bhakti ( سينْْدهو- َرساْمرِِٰٰتَ-ْبَهـكْتي) ١١\١\١(في جاء . المادي الصفية من مطالب النفع تتيميةخدمة الال تخلو. تتيميةالخدمة ال لقاء

rasAmRta-sindhu( : 

 ما هذهو. التخمين الفلسفيب أوبجزاء العمل  رغبة ودون بصورة مالئمة الرب القدير كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ إلى ةعلي وديةتأدية خدمة واجب اإلنسان "

 . "صفية تتيميةسمى خدمة ت

بدافع الرب ون ويخدم األصفياء التيمون يجالسبالشقاء فون ما يصابدنعالرب  إلىون يتوجهف دوماً طلب اجر العمل في الغارقين أما

ون  يواجهعندماأحياناً، الرب عن الفالسفة تحرى  يكذا،.  األصفياءالتيمبون احياناً عندما يلتقالرب  عن ينفاشلالحرى يتكما . معاناتهم

) ParamAtmA (و َپـَرماتْـما) Brahman(علم ْبـَرْهـَمـْن متخطين  الخدمةإليه بون  المعرفة، ويتوجهحقولاإلحباط في كل حقل من 

 الرغبات مقطوعو وطالب العلم ستطلعوالمنكوب  يتحرر المعندما اإلجمال، على. الصفي تيمه رحمة أو هترحم بالقديرالرب ون فهميف

 جرالاب  مشوباًالتيميبقى .  األصفياءالتيممن ون يصبح بالتطور الروحي، فإنهم عديم الصلة المادي جراال ان تماماًون يفهمما بعدالمادية، و

 تتيميةالخدمة ال صعيد بلوغاقتداره على إلنسان تخطي كل هذا قبل نبغي ليإذن، . فاءهذا الصبلغ طالما لم ي. وطلب العلم الدنيوي الخ

 .ةالصفي

cTauivRDaa >aJaNTae Maa& JaNaa" Sauk*-iTaNaae_JauRNa ) 
AaTaaeR iJajaSaurQaaRQas jaNaq c >arTazR>a )) 16 )) 

شـۤونْياْم ٰ َأنْـياْبهيالشـيتا  -

 اناڤْـرِِٰٰتَـْم -كَْرمادى  -ْچـياَن 

  -انو لْـّيـَن كْْرِِٰٰٰشْـٰنآنوكۤو

 ماـْر اوتَّيلَـنَـْم ْبَهكْتـۤيـشْ



 ١٧\٧. چ.ب

ّيـوكْتَ -ا يتْين ۤيانيـْچِتـٰشاْم   

اِتىيشْٰـيشـيْر ڤي ْبَهكْت-َك ِا  

اْرتَْهـْمينُو تْيانيـي ْچ ِهـيُّـوْپـر  

اهيتْـشَ َمـَم ْپـر  َسـ َأَهـْم  

 المفردات
 -ْپـرياه؛  خاص-ڤيشيشْٰـياِتى؛ تتيميةالخدمة ال في -ْبَهكْتيه؛  فقط-َكِا؛  دائم الشغل-يوكْتَه-نيتْيا؛  كامل العلم-ـيانيْچ؛  منهم-ِتـٰشاْم

 .  مقرب-ْپـرياه؛  إلّي-َمَم؛  أيضاً-تْـشَ؛  هو-َسه؛  أنا-َأَهـْم؛  رفيع العلو-َأتْياْرتَْهْم؛  لصاحب العلم-ـيانينَهْچ؛  حتماً-ْهي؛ مقرب

 التعريب

 . حميمه وهو حميمينني ، الأفضلهمهو  صفية تتيميةتحد بي بخدمة كامل العلم الم

 التفسير
 لكن كل شوائب الرغبات المادية من همحال تحررب االصفياء التيم من العلي والمستطلع والمفلس وطالب العلم نكوبالميصبح  ان يمكن

 كامل العلم ، التيم األربعةالفئات بين من. بحقصفياً  تيما صبح كل الرغبات المادية يمتنزه عن والالحق المطلقطالب العلم ب، بينهممن 

ثم يحقق ، المادي اسهابلوة نفسه يغيربفضل العلم  الفرد فهمي .الحق المطلق يقول كما أفضلهم هو تتيميةالخدمة ال والمنقطع إلى

مقام  هو األصليمقامه  ان صفى كلياًيت عندما يدركو.  بعد احراز بعض التقدم)ParamAtmA (و َپـَرماتْـما) Brahman(ْبـَرْهـَمـْن 

  األصفياءالتيم صحبة بفضل  األصفياءالتيم وطالب العلم من مال وطالب الوالمبتئس يصبح المستطلع إذن، .للحق المطلق ة األزلييةالخدم

يبقى  .الحق المطلق هو قريب جداً من  بذات الوقتتتيميةالخدمة ال بائمقالعلى اتم وجه و القديرالرب ب لعالما،  المرحلة المبدئيةفيلكن 

 . تمسهالماديةالشوائب بحيث ال تعود  تتيميةالخدمة ال في اًمحمي شخصية الالهوت العلياالراسخ في العلم الصفي ب

 ١٨\٧. چ.ب

ِتىياِاڤ َسـْرڤَ ااوداراه  

ڤَ ِمى َمـتَـْمي تْـڤْ آتْماۤيانيـْچ  

تْماي ّيـوكْتاِهـ  َسـ تَـهيآْستْه   

ْميـتَچـماْم انوتَِّاڤماْم   

 المفردات
 -آْستْهيتَه؛  حكم-َمتَـْم؛  لي-ِمى؛  مثلي-آتْما ِاڤَ؛  لكن-تو؛  العاِلم-ـيانۤيْچ؛  هؤالء-إِتى؛  حتماً-ِاڤَ؛  كل-ىَسْرِڤ؛  سخي-اأوداراه

 .  مصير-ـتيْمَچ؛  االرفع-َأنوتَماْم؛  حتماً-ِاڤَ؛  بي-ماْم؛ تتيميةالخدمة ال مشغول ب-آتْما-يوكْتَ؛  حتماً-ْهي؛ و ه-َسه؛ قائم

 التعريب

 . ّيفإنه يصل ال، العليةكونه منشغالً في خدمتي . يحيا بّي بي،راسخ العلم  لكن بال ريب التيم هؤالء كلنبالء 

 التفسير
الرب  ألن كل من يتوجه إلى انهم سمحاء جميعهم،الرب  يقولليسوا بأعزاء بل الذين لم يكتمل علمهم بعد خرين اآل  ان التيم يعني هذاال

 تتيميةالخدمة ال لقاء الذين يطلبون بعض المكاسب التيمبالرب يقبل . أي نفس كريمة) mahAtmA (تْماَمـهايصبح لمطلق غرض كان، 

Taeza& jaNaq iNaTYaYau¢- Wk->ai¢-ivRiXaZYaTae ) 
iPa[Yaae ih jaiNaNaae_TYaQaRMah& Sa c MaMa iPa[Ya" )) 17 )) 

odara" SavR WvETae jaNaq TvaTMaEv Mae MaTaMa( ) 
AaiSQaTa" Sa ih Yau¢-aTMaa MaaMaevaNautaMaa& GaiTaMa( )) 18 )) 



لدرجة تدفعهم بعد تحصيلها شعرون بالرضى  وي،بدافع المودةبعض المكاسب المادية ب الرمن ون يطلبانهم . ودي وجود تبادل بفضل

 على الحياة لحظة همثلال يقوى و بذل بحب ومته هو خدالوحيد ألن غرضه هعن علم أقرب منالرب ب تيمم لكن التتيميةالخدمة القدماً في 

 ـڤَـتَْمَچْبهافي شْـرۤيَمـْد الرب يقول .  على بعادهيقوى وال هبتيم مغرم القديرالرب كذا، . ته أو خدمالقديرالرب  باالتصالواحدة دون 

)٦٨\٤\٩( : 

 توجد. يتيمعلى نسيان أنا  شيء وراءي، وال أقوى ي أتيمي يعرف ال. الدوام على قلوبهمفي ابقى دوام، وأنا  على القلبي في يتيميبقى "

 ."عليهو عزيز جداً لهذا، .  الصفي العاِلم صلته الروحية بي مطلقاًالتيمال يقطع . تيمي بيني وبين حميمةعالقة 

 ١٩\٧. چ.ب

ناْم َجـنْـَمـناْم َأنِْتىَبهۤو  

اِتىيانَـڤاْن ماْم ْپـَرَپـْديـْچ  

يتيڤاسوِدڤَـه َسـْرڤَـْم إ  

  دوْرلَـْبـَهـه-تْما سو َمـهاَسـ 

 المفردات
 شخصية -ڤاسوِدڤَـه؛  يسلم-ْپـَرَپـْدياِتى؛  إلّي-ماْم؛  العاِلم- ڤاْن-ـياَنْچ؛  بعد-َأنِْتى؛  والدات وموت متكرر-َجنَْمناْم؛  كثير-ناْمَبهۤو

 .  نادر الرؤية-دوْرلَـْبَهه-سو؛  ذات جليلة- آتْما-َمـها؛  ذاك-َسـه؛  لذا-إيتي؛  كل شيء-َسْرڤَـْم؛ شْٰـنَٰالرب القدير كْْرِِٰٰٰ

 التعريب

هذه  مثل. سبب كل األسباب وكل وجودانني  عالماً ،يل محققالمن الوالدات والموت يسلم طويلة  سلسلة بعد

 . نادرة الوجودة جليلالنفس ال

 التفسير
شخصية الالهوت  الصفّي بأن العلي على مدى والدات كثيرة، فقد يستقر فعالً في العلم العلية أو الشعائر تتيميةالخدمة القضاء الفرد بعد 

 اثناء في بداية التحقيق الروحي المفهوم الالشخصانيبعض الميل إلى لديه يوجد وقد  ،الروحي المنتهى الذي ينتهي إليه التحقيق و هالعليا

. تتيميةالخدمة التؤلف  النشاطات تلك وان  في الحياة الروحيةنشاط يزداد تقدما فهم وجود عندما مكنهي لكن ه قطع تعلقه بالمادياتمحاولت

شْـرّي الرب رحمة  ان بوسع الفرد الفهم عندئذ،.  عند بلوغ صعيد التحقيق هذالهامره  سلميو شخصية الالهوت العلياعلق بسوف يت

ظل العالم المادي منوعات  ان يدرككما . الظاهرة المادية هذه ليست مستقلة عنه وان ل شيء، وانه سبب كل االسبابكْـرِٰشْٰـنَٰ هي ك

هذه . )شْـرۤي كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ(ڤاسوِدڤََ  ة كل شيء بـصليرى الرب القدير كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ فكل شيء بصلة الروحي كما يدرك الملكوت منوعات 

مثل تلك . القصوى الغاية ته العظيم شْـرۤي كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ بصفللرب إلى التسليم التام بالفرد تدفع ،)VAsudeva(سوِدڤََ ڤا النظرة الشاملة لـ

 شْـِڤـتاشْـڤَـتَـَر أوَۤۤپـنيشَٰـْد من )١٥-١٤ (الثالث هذا النص بدقة بالغة في الفصل يوضح.  الكريمة نادرة الوجودمةالمسلّالنفوس 

)zvetAzvatara UpaniSad( : 

 ان مالو. القديرالرب ب كانت غير متصلة ن إليست بذات أهميةلكنها  والسمع والتفكير وغيرها بصرللبدن المادي قوى النطق وال"

 .)٤٠\١١ و ١٧\٧ چۤيـتاـْد ـڤََچْبَهـ(. تام عن علم التيم يسلم ،هو الوجود كلهو كل مكان في) VAsudeva(ڤاسوِدڤََ 

ْ اْدَهـڤـُو ماـي ْهرَِِٰٰدياْم َمْهس

 نـاْم ْهرَِِٰٰدياْم تْـڤْ َأَهـْمساْدهۤو

 َأنْياتْ ِتى نَـ جانَـنْـتي -َمـْد 

 ي َأپـْچ َمـنايُّـوْهـناَهـْم ِتـْب

bhUNaa& JaNMaNaaMaNTae jaNavaNMaa& Pa[PaÛTae ) 
vaSaudev" SavRiMaiTa Sa MahaTMaa SaudulR/>a" )) 19 )) 



 ٢٠\٧. چ.ب

ااناهيـْچ -ْر ْهرِِٰٰتَ يْس تايْس تايكاما  

ا ِدڤَـتاه-ا ينْانِْتى يْپـَرَپـْد  

ايتْهاـاَمـْم آْسيتَـْم تَـْم نْ  

اي ْسـڤَـااتاهين ايْپَركِْرت  

 المفردات
؛  مالئكة-اِدڤَـتاه؛  الى االخرين-َأنْيا؛  يسلم-ْپـَرَپـْديانِْتى؛  علم-اـياناهْچ؛ روم من مح-ْهرِِٰٰتَ؛  شتى-تايه تايه؛  بالرغبات-كامايه

 . همما لدي ب-ْسـڤَـيا؛  محكوم-انياتاه؛  بالطبع-ْپَركِْرتيا؛  يتبع-آْستْهايا؛  َأحكام-نياَمـْم؛  يوازي-تَـْم تَـْم

 التعريب

 . مشاكلتهلتبعا ونواهي عبادة المالئكة  ويراعون أحكام ئكةللماليسلمون عقولهم الرغبات المادية َمن تشوِّش 

 التفسير
 لكن الشوائب الماديةما دام مشوباً بتتيم يبقى الفرد بعيداً عن ال. تتيميةالخدمة ال ويعمل في العظيمالمادية للرب من زالت كل شوائبه يسلم 

سرعان ما و الصائبة،الغاية   لمقاربته بالطبيعة المادية إلى حد كبيرمفتوناًليس  القديرالرب  إلى هالرغبات المادية الذي يتوجالمثقل ب حتى

 اًصفي تيما الفرد كانأ سواء) VAsudeva(ڤاسوِدڤََ   بالتسليم لــڤَـتَْمَچْبهافي شْـرۤيَمـْد توجد توصية . ماديةال اتهيتحرر من كل شهو

 : )١٠\٣\٢. ب. ش( المادية الشوائبرر من ب التحلطي م، أها باًزاخر ميخلو من كل الشهوات المادية، أ

 غالباًال يتوجه أمثاله . جلباً للنفع المادي العاجل بالمالئكة يلوذ ، الروحيقد الحسفاوضعيف الفطنة  ان ـَوتَـْمَچجاء في شْـرّيـَمْد ْبـها

المالئكة  عباد. متهعبادأحكام ونواهي  عمالً بالمالئكةون عبدي ف والتملكالعمىشكولين بطباع ، ألنهم مشخصية الالهوت العلياإلى 

 افضلعبادة المالئكة  ان البعضيظن . ليس بمضلل القديرالرب  لكن تيم صوى بلوغ الغاية القجاهلين بوسيلة والتافهةمدفوعين بالرغبات 

المريض  مثل توصية النفع الماديتحقيق  المتعلقة بتوصيات الـِڤـدية إستناداً إلى بعض ال أغراض محددةتحقيق بصددالرب من عبادة 

 شَـريتاْمرِِٰٰتَتْـشايتَـنْيا من تْـ) ١٤٢\٥آدي (ي جاء ف. رب المالئكة هو الرب القدير كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ان  الصفيالتيميعلم  لكن بعبادة الشمس

)Caitanya-caritAmRta( : 

 من أجل تحقيق المالئكةفي إلى  الصالتيم السبب، ال يتوجه لهذا. " الوحيد وما عداه ليسوا سوى خدمهالسيد هو الرب القدير كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ"

 . بكل ما يرزقه بهويقنع ،القديرالرب  فوض أمره إلىي بل لوازمه المادية أبداً

 ٢١\٧. چ.ب

َهكْتَـهاْم تَـنوْم ْبياْم ي يُّـو يُّـو  

يـَهتتْشّيتوْم إيشـتْـاْريشْـَردَّْهـ  

شَـالْم شْـَردّْهـاْمتْـايا تَْسـيتَْسـ  

k-aMaESTaESTaEôRTajaNaa" Pa[PaÛNTae_NYadevTaa" ) 
Ta& Ta& iNaYaMaMaaSQaaYa Pa[k*-TYaa iNaYaTaa" SvYaa )) 20 )) 

امُو ڤا  ك -َأكاَمه َسـْرڤَ 

 ْدهۤيـه -كاَم اوداَر  -مُوكْشَٰ 

 ـَنِچيُّـو -تۤيـڤْـرَِِٰٰن ْبَهـكْتي 

 اِجـتَ پوروشَٰـْم َپـَرْمي

ْبْهـرِِٰٰتْياَِلِا كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، آَر َسَب إيشْـڤَـَر  ى ك

Yaae Yaae Yaa& Yaa& TaNau& >a¢-" é[ÖYaaicRTauiMaC^iTa ) 
TaSYa TaSYaacl/a& é[Öa& TaaMaev ivdDaaMYahMa( )) 21 )) 



َدْدهامى أَهـْميتاْم ِاڤَ ڤ  

 المفردات
تَْسيا ؛  رغبات-ـَهتيإيتْشّ؛  يولي-شيتوْمتْـَأْر؛  بإيمان-شْـَردَّْهـيا؛  ولي-ْبَهكْتَـه؛  صورة مالك-تَنوْم؛  أوما-ياْم ياْم؛  كل من-ياه ياه

 .  أنا-َأَهـْم؛  يعطي-ڤيَدْدهامي؛  حتماً-ِاڤَ؛  ذاك-تاْم؛  إيمان-شَْردّْهاْم؛  ثابت-شَـالْمتْـَأ؛  إليه-تَْسيا

 التعريب

عبادة  طيعتسحتى يثابتا  يمانهاجعل إ، عبادة المالئكةبأحد يرغب عندما و. حيفي قلب كل  المقيم النفس العليا أنا

 . المالك المعني

 التفسير
، من المالئكة التسهيالت تلكالحصول على مثل  خلصام إذا طلب أحد بعض الملذات المادية وأراد عليه،وبناء . الحياءالخيار لالرب  منح

يوفر التسهيالت  بل حياء االبخيار األب العظيم وصفهبالرب ال يتدخل .  لهويحققها برغبته بصفة النفس العليا في قلبه القديرالرب يعلم 

ت لالحياء من اجل التمتع بهذا العالم القوي كل التسهيالالرب البعض عن سبب منح يسأل وهنا قد .  الماديةم رغباتهلتحقيقالالزمة 

يصبح الخيار  فس تلك التسهيالت بصفته النفس العلياالقديرالرب  هو إذا منع الجواب. فتنة الخارجيةالمادي مما يسبب سقوطها في شباك ال

و ه چۤيـتاـڤَـْد َچفي ْبَهـلحاسم االرب امر  لكن - شاء الفردمهما -كل فرد الخيار التام لالرب  يمنح لهذا،. شكلياً فارغاً من المعنى

 . هو السبيل الوحيد لسعادة اإلنسان هذا. غل والتسليم له تسليما كامالا كل شطرح

 قوىيال  كما  وحدهاشخصيةرغبته الناء على  بالمالئكةأحد على عبادة وال يقوى  ،شخصية الالهوت العليالمشيئة جميع االحياء  يخضع

 المادي إلى العالم في تعساءيتوجه ال. ه عشب دون إذنقشة تتحرك ال ، إذشخصية الالهوت العلياإذن  على إنعام شيء دون ةكئالمال

 يوصى المريض للمثال،.  شيء محدد عبادة هذا المالك أو ذلكإلىبوسع المحتاج . )Vedas( توصية الـِڤـَدْز بناء على عموماً المالئكة

) UmA(ما  المالك أۤوبعبادةوالراغب بزوجة جميلة  ،)SarasvatI (ـتيڤََسـَرْسـالعلم  وطالب العلم بعبادة مالك ،بعبادة مالك الشمس

 يلهمه ، تسهيل مادي ماعندما يطلب اإلنسان.  المالئكةأنواعلعبادة مختلف ية  توصيات ِڤـدثمة هذا النحو، على. قرينة المالك شيڤَ

الرب ك معين من تدبير عبادة مالى لإميل االنسان  ان كما. رغبتهخير  فيشبع االالمعينبرغبة شديدة على تحقيق ذلك من المالك الرب 

 ي في قلوب االحياء يعطالحاضرالنفس العليا دور  بالقديرالرب  لكن  اإلنساناعطاء ذلك الدافع فيقوى المالئكة على ت ال.  أيضاًالقدير

ـَك ڤَ أنوفيجاء .  بأمرونقلتسيوال المطلق  حقلكوني للالمالئكة أعضاء مختلفة من الهيكل ا. عينالحافز لإلنسان لعبادة مالك م

)Anuvaka ( ـْدَپـيشَۤ أوتايـتّيريـياكتاب االول من) Taittiriya UpaniSad ( في قلب المالك بصفة حاضر شخصية الالهوت العلياان 

وهما غير  .الحق المطلقمشيئة  على يعتمدانكل من المالك واإلنسان  لكن لك المالك ذخالل من نساندبر تحقيق رغبة اإل ويالنفس العليا

 .”مستقلين

 ٢٢\٧. چ.ب

ـْزّيـوكْتَ ايشْـَردَّْهـ ايَسـ تَـ  

َهـِتىْياراْدَهـنَـْم إيتَْسـ  

 لَـْبـَهـِتى تْـشَ تَـتَـه كاماْن

تاْني تاْن ِهـيهيڤَ ڤيايَمـ  

 المفردات
؛  يحصل-لَْبَهِتى؛  يطمح-إْيَهِتى؛  لعبادة-آراْدَهـنَْم؛  لذاك الملك-تَْسيا؛  مجهز-يوكْتَه؛  إلهام-شْـَردَّْهـيا؛ ذاك مع -تَيا؛  هو-َسـه

 .  أولئك-تاْن؛  حتماً-ْهي؛  مدَبر-ڤيهيتاْن؛  وحيد-ِاڤَ؛  من قبلي-َميا؛  رغباته-كاماْن؛ من ذاك -تَـتْها؛  و-تْـشَ

 التعريب

Sa TaYaa é[ÖYaa Yau¢-STaSYaaraDaNaMaqhTae ) 
l/>aTae c TaTa" k-aMaaNMaYaEv ivihTaaiNhTaaNa( )) 22 )) 



 . ، لكنني أنا هو المنعم الوحيدرغباتهمنه يحصل على  وعينمة مالك حظو بتغييمان، فإنه يعندما يفعم بهذا اإل

 التفسير
. وننسي ال المالئكة لكن هو المالك العظيمالرب  ان  اإلنسانينسى قد. القديرالرب  إذن دون معبادهقوى المالئكة على اإلنعام على ي ال

 إلى الفطنة ميعد توجهي. شخصية الالهوت العليا بل تدبير المالئكة من تدبير ادي والشهواتجلب النفع الم المالئكة وعبادةت  ليسإذن،

 المادي ليس نفعطلب ال. له الرب هال يحققعندما يرغب الفرد بشيء كمالي و ذلك، ثدويح  االمرهذاجاهالً ب نفع المادي للطلباًالمالئكة 

إلى المالئكة عادة اإلنسان  يتوجه. القديرالرب  سوى من يطلبهال ف، إلى نفع مادي  الصفيالتيم يحتاج عندما لكن الصفي التيمشيمة من 

 مادية بذات الوقت بملذات ويرغب القديرالرب من يعبد  ان شَـريتاْمرِِٰٰتَتْـ تْـشايتَـنْـيا في جاء. تها شهولتحقيقشدة جنونه من 

الرب خدمة التتيم ببينما مادية عبادة  المالئكة، ألن عبادة المالئكة وعبادةالرب خدمة التتيم ب بون كبير بين يوجد. صدهفي مقامتناقض 

 . روحية تماماً

يفضل عبادة عديم الفطنة قد يطلبها الصفي منافع مادية تيمه الرب هب  ال يعليه، وبناء. المعاد المادية عوائق في وجه الرغبات تشكل

 .القديرالرب خدمة التتيم بكة على المالئ

 ٢٣\٧. چ.ب

 َأنْـتَـڤَـتْ تو ْپـَهلَْم ِتـٰشاْم

ـساْم ِمـْدَه-تَـْد ْبَهـڤَـتى الـَپ   

يانْتياجُو ي -ِدڤاْن ِدڤَ   

يماْم َأپـي انْتي ْبَهـكْـتا -َمـْد   

 المفردات
؛  لذوي الفطنة الصغيرة- ِمْدَهساْم-الـَپ؛  يصبح-ْبَهـڤَـتي؛  ذاك-تَـتْ؛  لهم-اْمِتـٰش؛  جزاء-ْپـَهلَْم؛  لكن-تو؛  زائل-ڤَـتْ-َأنْتَ

 .  أيضاً-َأپي؛  إلّي-ماْم؛  يذهب-يانْتي؛  وقَّاف-اْبَهـكْـتاه؛  لي-َمتْ؛  يذهب-يانْتي؛  المالئكةتيم -ياَجه-ِدڤَ؛  إلى المالئكة-ِدڤاْن

 التعريب

ي تيم لكن  المالئكة يدخل كواكبهمعبد يمن.  وزائلةمحدودةعم المالئكة لكن ن المالئكة، وضعاف الفطنةعبد ي

 . المطافيدخلون كوكبي العظيم في نهاية 

 التفسير
هو  المالئكة مصير عباد ان يوضح هنا لكن القديرالرب تقرِّب إلى المالئكة عبادة  ان چۤيـتاـڤَـْد َچ بعض المعلقين على ْبَهـكتبي

يمكنه  أحد عبادة مالك نظير إنْـْدَر فأراد ن إكذا،. القمر عابد الشمس يدخل الشمس وعابد القمر مصيره مثل، ةالمالئكة السماويكواكب 

 مصير ان وضوحبينكر هنا .  المالك الذي يعبدهعن بغض النظر شخصية الالهوت العلياالفرد سوف يصل ان  يعني وال. كوكبهدخول 

 . ه العظيمكوكب القديرالرب تيم مصير  لكن  الماديةماءالس كواكب المالئكة أهل و المالئكة هعباد

المالئكة أقل فطنة لجهلهم عباد  لكن متهبعبادنفس المصير فال بد من بلوغ  ، أعضاء الهيكل الكونيالمالئكة إذا كان: هنايحتمل السؤال 

 البدناعضاء  إلى مطلق عضو من الطعامد االدعاء بإمكان إمداإلى  بعضهم، وتصل الحماقة بطعاممداده بال من البدن يجب إعضو يأ

 ويتخيلون أعضاء الهيكل الكوني للرب العظيم، مختلفالمالئكة  ان نهم يجهلونا؟  أو األذنالعينالطعام من خالل بالبدن   يمكن إمدادوهل

  .للحق المطلق اءة االنواع أرباب مستقلة شرككئمال ان جهلهمفي 

الـْبراْهَمـنَٰة  ان ـڤَـتَْمَچْبها في شْـرۤيَمـْد جاء. االحياء جميعها أيضاًبل المطلق  حقللكوني  أعضاء الهيكل الم المالئكة وحدهليس

 وجميعهم رجليه، )zUdras (ْز وسطه والـشۤوْدَر)vaizyas(ْز ڤايشْٰـياوال ساعديه )kSatriyas (ْزكْـشَٰـتْـريـياالـوالهيكل الكوني رأس 

ANTavtau f-l&/ Taeza& TaÙvTYaLPaMaeDaSaaMa( ) 
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 علمه بغض النظر ملتسيك المالئكة أعضاء الهيكل الكوني، فوجميعإذا علم أحد انه . منزلتهم بغض النظر عن يخدمون وظائف مختلفة

 . كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ تيم  هذا مصيروليس. يدخل كواكب المالئكةمنزلته، وإال  عن

وانه ال زائل، نفع  المالئكة عبادةنفع  ان  عليه، يوضح في هذا النصوبناء. نو زائلمعباده الكواكب والمالئكة وألنالمالئكة زائلة نعم 

، وشتان بين ته، يحقق هناء العلم السرمديذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ في خدمبالذي يشغل نفسه  الصفي التيم. سوى معدوم الفطنةة المالئكة يقوم بعباد

 ال  االصفياءتيمه على القدير الرب عليه، رحمة وبناء. ورحمته  نعمهتحدحد، وال ب القديرالرب ال يحد . المالئكة عبادتحصيله وتحصيل 

 .تحد

 ٢٤\٧. چ.ب

ـْمْم آَپـنَّياكْتياكْـتَـْم ڤْـيَأڤْـ  

اهيـَهانِْتى ماْم َأبودّْيَمـنْـ  

 َپـَرْم ْبهاڤَـْم َأجانَـنْـتُو

ـَمـْماْم َأنوتَّيايَمـماڤْـ  

 المفردات
؛  العظيم-َپـَرْم؛  ضعاف الفطنة-َأبودّْْهياه؛  لي-ماْم؛  يعتقد-َمـنْـيانِْتى؛  يحصل-ـْمآَپـنَّ؛  شخصية-ڤْـياكْتيْم؛  محتجب-َأڤْـياكْتَـْم

 .  الفائق-ـَمـْمَأنوتَّ؛ ى ال يفن-َأڤْـياياْم؛  لي-َمَم؛  دون علم-َأجانَنْتَـه؛  وجود-ْبهاڤَـْم

 التعريب

ي العظيم الذي ال يطرأ بحداثة صورتي وشخصيتي، لجهلهم بمقام قولون ي،رفونني الفطنة الذين ال يعمييعد نا

 . عليه مطلق تغيير

 التفسير
 إلى هنا الرب القدير كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ يتكلم.  بنفس الوصفأتباع وحدة الوجود المطلقة يوصف وهنا، ذكاء القلة عباد المالئكة بمر وصف

وهو ) YamunAcArya(ياموناتْـشاْريا  نظم لقد. ليس بشخصالرب  ان أتباع وحدة الوجود المطلقةذلك، يجادل ومع . شخصياً أْرجوَن

نصين مناسبين في هذا ) RAmAnujAcArya( رامانوجاتْـشاْريا من متحدرة الالسلسلة المريدية العلية المنتسب إلىالرب تيم من كبار 

 : )١٢ َرتْـَن-ستوتَْر ( الصدد

صفاتك الوصول إلى فهم  اإلنسانيستطيع . هوت العلياشخصية الالنك ا ناَرَد و) VyAsadeva( مثل ڤْـياَس ِدڤََ كتيم يعلم ، الحبيبربي"

 أخالقلين بجبوالم  بخالفشخصية الالهوت العليانك ا الفهميستطيع بذلك، .  من طريق فهم مختلف االسفار الـِڤـديةوصورتك وأفعالك

) VedAnta (ِڤـدانْـتَة  في مناقشمهارتهم األشرار الحسودين الذين يتعذر عليهم فهم شخصيتك مهما بلغت من العمىلتملك وا

 . "االسفار الـِڤـديةها من سواو) UpaniSads( َپـنيشداتواألۤو

 )VedAnta (ِڤـدانْـتَدراسة من طريق  عن الفهم ممتنع  ان شخصية الالهوت العليا)Brahma-saMhitA ( َسـْمـهيتا-في ْبـَرْهَمجاء 

 تيم ىسو بل بقلة الذكاء وحدهمون ال يتسمعباد المالئكة  ان في هذا النص يتضح  عليه،وبناء. ى برحمتهيستحيل فهمه سو إذ ،وحدها

كل من ينكر فردية . يتهفهم شخصعليهم تعذر يو، هذكر دون والتخمين) VedAnta (ِڤـدانْـتَالعاكفين على دراسة ايضاً،  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

 إلى مترقياً) Brahman(ْبـَرْهـَمـْن  يبدأ من قطعيالالتحقيق  ان ـڤَـتَْمَچشْـرۤيَمـْد ْبها في جاء. ها بجاهل الحق المطلقوشخصية 

ألنهم ال  المعاصرين أقل فطنة، أتباع وحدة الوجود المطلقة. الحق المطلق في كلمة الفصل و هشخصية الالهوت العليا لكن -النفس العليا 

AVYa¢&- VYai¢-MaaPaà& MaNYaNTae MaaMabuÖYa" ) 
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ْپـَركْْرِِٰٰٰشْٰـطايه تْـشَـرۤيـتايه َپـَرَم  - -  َ پۤو ر  ْـڤاْم شـۤيـَل  -

 ْپـَرَباليشْ تْـشَ شـاْسـتْرايه ـَن ساتْـڤيكَـتَـياـِڤَسـتّ

 ڤيداْم َمـتايشْ تْـشَ -َپـَرماْرتَْهى  -دايڤَ  -ْپـَركْْهـياتَ 

 هوْماه ْپـَرْبَهـڤَـنْتي بُوّدظْپَركِْرتي  -نايڤاسوَر 

ت



 عليه، وبناء. شخصية الالهوت العلياكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هو  ان  بالتحديدأعلنالذي ) zaGkarAcArya (شاْرياـكَراتْشَـنْـ ،كبيرهمحتى ون يتبع

نجد و  قوي إنسانوأ أمير وأ) Vasudeva(ڤَـسوِدڤََ  و) DevakI(ابن ِدڤََـكي ليس سوى كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ  ان العظيمالرب دون علم بون يظن

 AvajAnanti mAM mUDha(ـۤيْم تَنوْم آشْـريتَْم ٰشدْٰها مانو مۤوماْم ـجانَنْتيآڤَ: )١١\٩ (چۤيـتاـڤَـْد َچفي ْبَهـالظن  ادانة ذلك

mAnuSIM tanum Azritam (شرمن البانني وحدهم يظنون ي الحمقى أ . 

من المستحيل فهم . لك تأكيد على ذـتاچيْد ـَوَچْبَهـ في ءجا. ه ذكرتنمية ودون تتيميةالخدمة الاء قضدون مستحيل فهم كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ان 

 بل ال بد من فهمه الـِڤـدي كْـرِٰشْٰـنَٰ أو صورته أو صفاته أو اسمه من طريق التخمين أو مناقشة االدب شخصية الالهوت العليا

 كْـرِٰشْٰـنَٰـِرى َه: َمـنْتَْرَمـها عندما يغرق في ذكر كْـرِٰشْٰـنَٰ ابتداء بالـشخصية الالهوت العليافهم الفرد يستطيع . تتيميةالخدمة الب

 من التيم سوىيجهل .  َهـِرى راَم َهـِرى راَم راَم راَم َهـِرى َهـِرى- َهـِرى َهـِرى كْـرِٰشْٰـنَٰ كْـرِٰشْٰـنَٰ كْـرِٰشْٰـنََٰهـِرى 

كل  وان ماديبدن  ـنَٰكْْرِِٰٰٰشْٰبدن هم ان تخميننتيجة األقصى الرب  ب"وحدة الوجود المطلقة تباعأ"أي ) MAyAvAdI (اديماّيـاڤجماعة 

 . )mAyA( ماّيـا وصورتهأفعاله 

 القديرالرب  لدى لكن  الكون كواكبونملكي مالئكةال شك بوجود . للمالئكةون يسلمين بالشهوات عميالم ان في النص العشرينجاء 

-devAn deva-yajo yAnti mad(پي ايانْتي ماْم  يانْتي َمْد ْبَهـكْتَ ياجُو ِدڤََ ْنِدڤا: ني الثالث والعشرالنصاستناداً إلى الشخصي  كوكبه

bhaktA yAnti mAm api (كوكب كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ لُوَكالرب القدير كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ تيميدخل  بينما  المالئكة يدخل عباد المالئكة كواكبيأ  

)KRSNaloka( . رغم وضوح هذا معلنين حداثة صورته شخصية الالهوت العليابانكار ون عاند يأتباع وحدة الوجود المطلقةما زال 

الرب القدير  وال المالئكةال  ان من الواضح؟  شخصيةليست موكواكبهالمالئكة  ان چۤيـتاالـ يتضح من دراسة وهل. نص قيد البحثال

للمالئكة  كما  وله كوكبه،اشخصية الالهوت العلي هو الرب القدير كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، واشخاص مجميعه بل  الشخصيةإلى مفتقرين كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

  ماكواكبه

 من نستفيد. دود هنا مرادعاءصورته محدثة هو  وان  غير شخصالحق المطلق ناب أتباع وحدة الوجود المطلقة السبب، ادعاء هذال

ي  هشْٰـنَٰالرب القدير كْْرِِٰٰٰصورة  وان  موجودة بوقت واحدشخصية الالهوت العليا وصورةصور المالئكة  ان چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ

 العظيم الحق المطلق ان جاء في الحكمة الـِڤـدية كما. أي صورة العلم والهناء والخلود) sac-cid-Ananda( نْـَدـ آنَيْدتْـش َسـتْـشْ

في  الرب يقول. ذخر صفات سعيدة ال تحصىوهو ، "هناء اللذة الكاملة" أي) Ananda mayo bhyasAt (آنَنْـَد َمـيُو ْبْهـياساتْهو 

 الفهم كيف يسعنا ال. چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـفهمها من تعين  الحقائق التي يهي هذه.  مولود غيرأي) aja ( انه يتجلى رغم انه َأَجچۤيـتاالـ

إستناداً إلى  هي نظرية زائفة أتباع وحدة الوجود المطلقةنظرية اإلقحام التي يقول بها . مجرداً عن الشخصيةالرب يكون  ان يمكن

 .وشخصيةصورة يملك  الرب القدير كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ الحق المطلق ان هنا الواضح من. چۤيـتاالـ نصوص

 ٢٥\٧. چ.ب

ايناَهـْم ْپـَركاشَـه َسـْرڤَـْسـ  

  َسـماڤْـرِِٰٰتَـه-ا ي ما- يُّـوَچ

يجاناتياْم ناْبهيدْٰٰهُو مۤو  

اْميايلُوكُو ماْم َأَجـْم َأڤْـ  

 المفردات
 -دَْٰٰههمۤو؛ محتجب -َسماڤْـرِِٰٰتَـه؛ بقدرة الباطن --مايا -َچيُّـو؛ لكل فرد -ـْسـياَسـْرڤَ؛ يتجلى -ْپـَركاشَه؛ أنا -َأَهـْم؛ ال -ـنَ

  .ال ينفد -َأڤْـياياْم؛ غير مولود -َأَجْم؛ لي -ماْم؛ أشخاص -لُوكَه؛ يستطيع الفهم -َأْبهيجاناتي؛ ليس -نَـ؛ هؤالء -أياْم؛ َأحمق

 التعريب

ال يعرفني هذا العالم  ،هكذا.  الباطنةقدرتيأبقى محتجباً عنهم وراء ستار  بل حمقى والجهلةللكشف ذاتي أ ال

 . المسحور، أنا العاصم غير المولود

Naah& Pa[k-aXa" SavRSYa YaaeGaMaaYaaSaMaav*Ta" ) 
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 التفسير
يكن لكنه لم ؟  في الماضيرض على األهوتجلكان مرئياً اثناء ما انه  ل اآلنكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ يتجلتساؤل عن سبب عدم  االعتراض هنا باليحتمل

شخصية هو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ  ان )BhISma(شهد ْبهيشْـَم . ه حضورأبان شخصية الالهوت العليا كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰفهمت قلة ان . منظوراً لكل فرد

 كذا،. )Kuru(كورو آلل  الملكي بالطال في للمجلس على انتخاب كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ رئيساً) zizupAla( شيشوپاَل عندما أعترض الالهوت العليا

 سوىللعامة وذاته  عن كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ يكشف لم. علجمي، وليس اشخصية الالهوت العلياغيرهم انه قلة قليلة و) PANDavas( الـپانْٰـدَٰٰڤَـْز علم

 لتيمه  بصفة ذخر اللذةتجلى لقد. ه االصفياءتيم ناء باستث أحدهمهنيعتبروجميع البشر  ان چۤيـتاـڤَـْد َچ في ْبَهـكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ يقول ،لذا. هتيم

 . ةباطنته ال وراء قدرعن سواهمبقي محتجبا ووحدهم 

) yoga-mAya(مايا -چا يُّـوستار وراء يبقى القديرالرب  ان )١٩\٨\١(ـڤَـتَْم َچْبها في شْـرۤيَمـْد) KuntI( أدعية كونْتۤي تضح مني

) IzopaNiSad( َمنْـتَْرْد ـإيشُوَپـنيشَٰمن ) ١٥(في ) yoga-mAya( مايا-چا يُّـوستار يرد ذكر.  البشر على فهمهعموموبهذا ال يقوى 

 :  قائالالقديرالرب  تيم حيث يدعو

 محتجبة وراء العلية صورتك. حفظي أيضاً ذلك، أسألكل.  هي رأس الدينكالتتيم بخدمة  وبرمتها، أنت حفيظ الظاهرة المادية ربي،"

 رفعت هذا النور الساطع الذي يمنع هال. باطنة التكقدرستار هو ) brahmajyoti(ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتي . )yoga-mAya (ـاماّي-چايُّـو

شخصية  حتجبي. "؟أي صورة العلم والهناء والخلود) sac-cid-Ananda-vigrahaH (ىـَرَهْچيـڤ نْـَدـ آنَيْدتْـش َسـتْـشْ صورة رؤيتي

 نوره الروحية أو ة الباطنتهقدر"أي ) brahmajyoti( بحجاب ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتي والهناء والخلود في صورة العلم الالهوت العليا

 . ن رؤيتهم غير األذكياء اع وحدة الوجود المطلقةأتب مما يمنع "حيالرو

أيها المتصرف النفس العليا،  وشخصية الالهوت العليا يا":)٧\١٤\١٠(ـڤَـتَْم َچ شْـرۤيَمـْد ْبها في في دعاء ْبَرْهما التالي، جاءكذا

 بوسع. حد على فهمكا يقوى  فال الباطنةتكقدرأنت ال تفتر عن توسيع ؟  في هذا العالموتساليك قدرتك ذا القادر على قياس من العظيم،

ليس . "مامهمحضورك أ وقدرتك، رغم قوتك تقديرعن  لكنهم يعجزون  أو حتى الكواكبالمادياألساتذة والعلماء فحص ذرات العالم 

 وقدراته ،هناءوالة العلم  األزلية هي صورصورته. أيضاً ينفد ال أي) avyaya (ـياياأڤْهو  بل غير مولود فحسب ـنَٰشْٰ كْـرِٰالقديرالرب 

 .ال تنفد

 ٢٦\٧. چ.ب

يـتانۤيـِڤـداَهـْم َسَمـت  

ْرجـوَنتْـشاي ڤَـْرتَـمانان  

يتاني تْـشَ ْبهۤواٰنيـشْٰيْبَهـڤ  

ـَنتْـشَماْم تو ِڤـَد نَـ كَشْـ  

 المفردات
؛  مستقبل-يـياٰنْبَهـڤيشْٰ؛  يا أْرجـوَن-ـوَنأْرج؛  و-تْـشَ؛  حاضر-ڤَـْرتَماناني؛  الماضي-َسَمتيتاني؛  أنا-َأَهـْم؛  اعلم-ِڤـَد

 .  مطلق كان-ـَنتْـشَكَشْـ؛  ليس-نَـ؛  يعلم-ِڤـَد؛  لكن-تو؛  لي-ماْم؛  كل المخلوقات-ْبهُوتاني؛  أيضاً-تْـشَ

 التعريب

 فيوف يحدث س في الحاضر وكل ما حدث الماضي، كل ما يفي حدثالعليم بكل ما  القديرالرب  أنا أْرجوَن، يا

 . يعرفني احدال  لكن االحياءالعليم بجميع انني  كما. المستقبل

َرنْٰـَمـّيـَن پاتْـرِِٰٰنَٰ  يـ ه

 تَـْم موكَْهـْميهياپـياْسـيَسـتْـ

 وـْن َأپاڤْـرِِٰٰٰنشَٰتَـتْ تْـڤَـْم پۤو

 ىشْٰـطَيْدَهـْرمايا ْدرِٰ -َسـتْيا 

vedah& SaMaTaqTaaiNa vTaRMaaNaaiNa caJauRNa ) 
>aivZYaai<a c >aUTaaiNa Maa& Tau ved Na k-êNa )) 26 )) 



 التفسير
 أي) mAyA(ماّيـا ، صورة  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰشخصية الالهوت العليات صورة  كانلو. الشخصية بكل وضوحوالرد هنا سؤال الشخصية ي

 صاحبال يقوى .  كسائر االحياءالسابقةء عن حياته لكان يبدل بدنه وينسى كل شي، أتباع وحدة الوجود المطلقة ادعاء حسب "مادية"

 بالماضي والحاضر مصيره أو نهاية عمره الحالي، مما يعني عدم علمهن ال يقوى على تبّي كما السابقة المادي على تذكر حياته البدن

 . والمستقبل

 الماضي وبما يجري في ما جرى بكل بوضوح انه عليم يقول كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ. محرراً نويكدون ان   والحاضر والمستقبلبالماضي يعلم احدال 

 چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـمن  في الفصل الرابع الرب القدير كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰرأينا .  بخالف سائر االحياءالمستقبليجري في وف في الحاضر وما س

 لمالزمته جميع االحياء حي من االحياء بكل عليم شْٰـنَٰرِِٰٰٰكْْ. السنينمنذ ماليين ) VivazvAn(مالك الشمس ڤيڤَـشْـڤاْن يذكر حادثة تلقين 

ال يسعه ف ،)Brahman(فهم ْبـَرْهـَمـْن قادرا على  الفطنةكان قليل  وان حتى لكن النفس العليا بصفة هنفاذرغم  لكن بصفة النفس العليا

 ـاماّي بينما  كالشمسهو. زائلشْـرۤي كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ غير  لرب لالعليالبدن  ان ريب ال.  الشخص العظيمبصفة شْـرۤي كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ فهم

)mAyA( بعض  في السماء أحياناً لغيوم الربما حجبتها.  والكواكب في العالم الماديوالنجوم غيوم الشمس والرؤية نستطيع. ةغيمكال

 ال تقوى ماّيـا كذا،. لنجوم في الواقعالشمس والقمر واالغيوم  تحجبال . لرؤيتنا المحدودةسوى يظهر هذا الحجب   ال لكنوقتال

)mAyA(  في النص الثالث من هذا مر.  ذوي الفطنة المحدودةإلى الباطنة بالنسبة قدرةالوراء ستار  يبقىالقدير بل الرب على حجب 

واحد بالكاد فرد  يقوى،  الكملةل هؤالءامثامن  اآلف ماليين من البشر، ومن بين بينفئة قليلة من محصور ب الكمال إلى يسعال ان الفصل

  حتى، في ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰرسوخه شْـرۤي كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، دون شخصية الالهوت العليا فهمعلى الفرد ال يقوى . الرب القدير كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰعلى فهم 

 .)ParamAtmA(أو َپـَرماتْـما ) Brahman(كان مكتمالً من طريق فهم ْبـَرْهـَمـْن وان 

 ٢٧\٧. چ.ب

ـِهَن َسـموتّ-  ْدِڤـشَٰ-تْـشْـها يإ  

  مُوِهـَن ْبهاَرتَ-ْدڤَـنْـْدڤَ 

َهـْمُوَسـّمي تان ْبهۤو-َسـْرڤَ   

َپـَرنْـتَـَپي انْتي ىِچَسـْر  

 المفردات
؛  كل-َسْرڤَ؛ سليل ْبَهَرتَ يا -ْبهاَرتَ؛  بالوهم-مُوِهَن؛  لالزدواجية-ْدڤَـنْْدڤَ؛  يولد-ِهَنَسموتّ؛  وبغض-ْدِڤـشَ؛  رغبة-ايتْشْـها

 . قاهر العدو  يا-َپـَرنتَـَپ؛  يذهب-يانْتي؛  إثناء الوالدة-ىِچْسْر؛  إلى الوهم-َهـْمُوَسّم؛  مخلوقات-تانيْبهۤو

 التعريب

 . كره الرغبة والةبازدواجيمغلوبة ، في الوهم مخلوقات الجميع تولد، ، يا غالب األعداء)Bharata(ْبَهَرتَ  سليل يا

 تفسيرال
ضل  ت عندماالفتنة الخارجيةسلطان لالنفس خضع ت. صفيالعلم ، صورة الالعظيمرب المطلقة لل بعيةاتية هو الفردلنفس ال لاألصليالمقام 

يطلب . الفتنة الخارجية هي صورة كراهية والالرغبةازدواجية . شخصية الالهوت العليا فهم عن فتقصر الصفيباالنفصال عن هذا العلم 

ون الذين يتخط  االصفياءالتيم. الرغبة والكراهية بسبب شخصية الالهوت العليا ويحسد كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ بصفة ،القديرالرب فناء في الالجاهل 

 ،عمىالالمفتونين باالزدواجية ويعتقد  بينما الباطنةه تشْـرۤي كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ يتجلى بقدرالرب  ان  الفهممنون يتمكنالرغبة والكراهية، الضالل و

 السعادةوشرف والعار  في ازدواجية الالمفتونين هؤالء مثل يقطن. ه هي تعاستهموهذ. المادية ةالقدرصنع  من ان شخصية الالهوت العليا

 زوج هذه أنا. لبيتا رب هذا أنا. بيتي هذا.  زوجتيهذه": ونمط تفكيرهم هو وغيرهااللذة واأللم  ووالشرالخير  واألنثى والذكر ووالشقاء

 .شخصية الالهوت العلياعن فهم ا حمقى قاصرين به المفتونين، والفتنة الخارجية ازدواجيات هي تلك. "مرأةال

wC^aÜezSaMauTQaeNa ÜNÜMaaeheNa >aarTa ) 
SavR>aUTaaiNa SaMMaaeh& SaGaeR YaaiNTa ParNTaPa )) 27 )) 



 ٢٨\٧. چ.ب

ـْمـتَـْم پاَپَچ - تْـڤْ َأنْتَ ّيــٰشاْم  

اْمـ كَـْرَمـٰن-ا يَجـناناْم پونْٰ  

ْرموكْتاي ن- مُوَهى -ِتى ْدڤَـنْْدڤَ   

اه ڤْـَرتا-ْبَهَجـنِْتى ماْم ْدرِٰدَْٰٰهى   

 المفردات
 من عملهم -اْمـكَـْرَمٰن؛  صالح-ياپونْٰ؛  لالشخاص-َجناناْم؛  الخطيئة-پاَپـْم؛  يزيل تماماً-ـتَْمَچ -َأنْتَ؛  لكن-تو؛  أولئك-ۤيشـاْم

 -ْدرِٰدَْٰٰهى؛  إلي-ماْم؛ تتيميةالخدمة ال يعمل في -ْبَهَجنِْتى؛  حر من-تاهنيْرموكْ؛  وهم-مُوَهى؛  لالزدواجية-ْدڤَـنْْدڤَ؛  هم-ِتى؛ السابق

 .  بعزم-اڤْـَرتاه

 التعريب

 نقطع إلىي، وهم اليةازدواجخطى تو تماماً ذهبت ذنوبهالذي في هذا العمر وفي أعماره السابقة وسلك الصالح  نَم

 . عزمبخدمتي 

 التفسير
اآلثمين والملحدين والحمقى والمخادعين، تخطي ازدواجية الرغبة على تعذر ي. العلي المقام إلى ترقيةلا  هذا النص مؤهالفييذكر 

 تتيميةالخدمة ال قادرين على قبول  وصلحت اعمالهم وذهبت ذنوبهم، الدين ونواهيهأحكامملتزمين ب من قضوا عمرهم وحدهم. والكراهية

 على سبيل االستقامة هو هذا. شخصية الالهوت العليا ثم يسعهم التأمل في نومشخصية الالهوت العليا  إلى العلم الصفي بويترقون

 . التيم كبار صحبةضالله في قطع  فرد األصفياء، إذ يستطيع الالتيم في ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ في صحبة تلك الترقية ممكنةو الصعيد الروحي

 لكن كل من يبقى في صحبة  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰتيم خدمة على التحرر من القيام بمن يطلانه ال بد ل) ٢\٥\٥(ـڤَـتَْم َچفي شْـرۤيَمـْد ْبهاجاء 

 . الموَجهةالنفوس  ضاللةفي األرض لمجرد رفع الرب  تيم يسوح.  المؤدي إلى أظلم بقاع الوجودفسيجد نفسه على الدربالماديين 

 فهم ى النفس علالمستحيلمن . حكامهعظيم هو أكبر خرق ال للرب ال التابعاألصلينسيان مقامهم  ان أتباع وحدة الوجود المطلقة يجهل

 .مقامها األصلي ةداستعقبل ا  بعزمالعليةخدمته الحبية قطاع إلى  أو االنية الالهوتشخص

 ٢٩\٧. چ.ب

اي مُوكْٰشـا- ـَرنَٰ َم-َجرا   

ىي يِاتَـنْتيا يتْيماْم آشْـر  

دوه كْْرِِٰٰٰتْْسـنَـْميِتى ْبـَرْهـَم تَـْد ڤ  

لَْميشـاكْهتْـاتْـَمـْم كَـْرَم يَأْدْهـ  

 المفردات
 -ِتى؛  كل من-يى؛  مسعى-ياتنْتي؛  يلوذ-آشْـريتْيا؛  لي-ماْم؛  لغرض التحرر-مُوكْٰشـايا؛  والموت-َمَرنَٰ؛  من الشيخوخة-َجرا

 -تْـشَ؛  أعمال-كَـْرَم؛ علي -تْـَمْماَأْدْهي؛  كل شيء-كْْرِِٰٰٰتْْسنَْم؛ ن يعلمو-ڤيدوه؛  ذاك بالفعل-تَتْ؛  الروح-ْبَرْهَم؛ أولئك االشخاص

 .  كلياً-َأكْهيلَْم؛ أيضاً

 التعريب

Yaeza& TvNTaGaTa& PaaPa& JaNaaNaa& Pau<Yak-MaR<aaMa( ) 
Tae ÜNÜMaaehiNaMauR¢-a >aJaNTae Maa& d*!v]Taa" )) 28 )) 

JaraMar<aMaae+aaYa MaaMaaié[TYa YaTaiNTa Yae ) 
Tae b]ø TaiÜdu" k*-TòMaDYaaTMa& k-MaR cai%l/Ma( )) 29 )) 



 هم  وبالحقيقة هؤالءتتيميةالخدمة الفي جأون اليَّ  والموت يلالشيخوخة من ذين يطلبون التحرر الفطناءال

 .  والعمل للجزاءالعليل ملع بايتعلقألنهم يعرفون تماماً كل ما ْبـَرْهـَمـْن 

 التفسير
 يعرف البدن الروحي والدة وال موت ال.  البسيطدون البدن الروحيالمركب البدن المادي تصيب الوالدة والموت والشيخوخة واألمراض 

 نشغل في ويياشخصية الالهوت العل ، يصبح رفيق الروحييستعيد بدنه والمادي من يتحرر من البدن كللذا، . وال مرضشيخوخة وال 

 انه فهم اإلنسان العلى ان قيل. "من الروحأنا " أي) aham bramAsmi (ْبَرْهماْسميآَهـْم :  بحقالمحررهو و ،التتيم بهخدمة 

عليين   االصفياءالتيم. النص هذا مفادأيضاً حسب  تتيمية ْبـَرْهـَمـْن هو خدمة ومفهوم. روحيةنفس أي ) Brahman(ْبـَرْهـَمـْن 

 . العلية كل شيء عن األفعال ويعلموند الروح، على صعي

ون  ينعمشخصية الالهوت العليا التوالي، وبرحمة علىمصيرهم ون  يبلغالعلية في الخدمة يعملون المشوبين الذين التيم أصناف من أربعة

 ضعاف الفطنة حتى يسعال .  العظيمكوكبه في اشخصية الالهوت العليون  فال يبلغعباد المالئكة أما. ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰون كملي حالما قربه،ب

 العاملين في ذكر وحدهم. )Goloka VRndavana( ورِِٰٰنْـداَوَن چُولُوَكدخول الكوكب العظيم ، )Brahman(الذين حققوا ْبـَرْهـَمـْن 

 كوكبلون جهدهم فعالً من اجل الوصول إلى ألنهم يبذ) Brahman(لقب ْبـَرْهـَمـْن ون يستحق) mAm Azritya (آشريتْياماْم : كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

 . بحق) Brahman(ْبـَرْهـَمـْن  فإنهم ،األساسوعلى هذا .  ريبة لديهم حول كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰال ومثلهم. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

 فحوى أيضاًون يعلم العبودية المادية، منفيه لغرض الفكاك  المتأملين أو "الحقصورة " أي) arcA (شاتْـ أْرعبادة العاكفين على نا

 .في الفصل التاليالرب  يوضح كماالرب برحمة  وغيرها) adhibhUta(تَ أْدهيْبهۤو و) Brahman(ْبـَرْهـَمـْن 

 ٣٠\٧. چ.ب

ـْم ماْمڤَيدايتاْدهْبهۤويساْده  

دوهيى ڤياْم تْـشَ يـْچايساْده  

تْـشَ ماْمي  كالى پـ- انَٰيْپـَر  

ِشـتَـَسـهتْـ - ّيـوكْتَدوْر يِتى ڤ  

 المفردات
؛  وحاكم كل القرابين-ـياْمْچ َأْدهيا-َسـ؛  لي-ماْم؛  حاكم جميع المالئكة-َأْدهيدايڤَـْم؛  عامل حكم الظاهرة المادية-َأْدهيْبهُوتَ-َسـ

؛  اعلم-ڤيدوه؛  هم-ِتى؛  لي-ماْم؛  و-تْـشَ؛  حتى-َأپـي؛  عندئذ-كاِل؛  الموت-ْپـَرياَن؛  اعلم-ڤيدوه؛  من-يى؛  أيضاً-تْـشَ

 .  فكرهم بي-ِشـتََسهتْـ-يوكْتَ

 التعريب

بعقل ثابت  يستطيعون، عماد الفدىالمالئكة وملك كل و الظاهرة المادية انني القادر القدير، ملكالذين يعلمون 

 . الموتعندما يحضرهم  حتى معرفتيفهمي و

 التفسير
يفهم  ان ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ،ب العلية صلته  فيفرداليستطيع .  مطلقاًشخصية الالهوت العليام  فه دربال يحيد العاملين في ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ عن

تلك الصلة   بفضل تدريجياشخصية الالهوت العلياب فرديقتنع ال. ومالئكتهاعماد الظاهرة المادية و  ه ان شخصية الالهوت العلياكيف

أي ) Goloka VRndavana(رِِٰٰنْـداڤََن ـ ڤْچُولُوَك البديهي دخوله منلذلك، . د لحظة الموت على نسيان كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ عنيقوى، وال العلية

 . القديرالرب كوكب 

َپـَرماتْـما  ـوالعلم ب) Brahman(ْبـَرْهـَمـْن  ـبز، والعلم و والمعوالمستطلع منكوب الفصل مثل الهذا في مسائل تم بحث عدة لقد

)ParamAtmA ( المختلفةبالطرق ال يأبه المتقدم في ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ،ذلك ورغم. تتيميةالخدمة ال ومرض والموت والةالوالدوالتحرر من  

SaaiDa>aUTaaiDadEv& Maa& SaaiDaYaj& c Yae ivdu" ) 
Pa[Yaa<ak-ale/_iPa c Maa& Tae ivduYauR¢-ceTaSa" )) 30 )) 



عن  لذته في السماع ويجد ،كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰالعظيم  للرب ةاألزلي، مقام الخدمية األصلييستعيد مقامه  فيعكف على العمل في ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰبل 

-dRdha (ـَرتَڤْ- ْدرِْٰدَْٰهىثابتةاله القناعة  على هذيطلق.  لقناعته بتحقيق جميع مقاصده بذلك صفيةتتيميةخدمة في  هوحمد القديرالرب 

vrata (هو جوهر هذه القناعةچۤيـتاـڤَـْد َچالفصل السابع من ْبَهـوهذا  ا هو حكم جميع األسفار،هذ. چايُّـو بداية ْبَهـكْتي وهي  . 

 

 .الحق المطلقالعلم ب بعنوان چۤيـتاـڤَـْد َچ السابع من شْـرۤيَمْد ْبَهـالفصل ْبَهـكْتي ِڤـدانْتَ على  تنتهي تفاسيرهنا إلى

 

 ١\٨. چ.ب

اوڤاتْـشَأْرجـوَن   

اتْـَمـْميْم َأْدْهـيْم تَـْد ْبـَرْهـَم كيك  

ـَمْم كَـْرَم پوروٰشـوتَّيك  

ْم ْپـرُوكْـتَـْميتَـْم تْـشَ كْبهۤويَأده  

اوتْـشْياِتىْم يڤَـْم كيدايَأْده  

الفصل الثامن

الحقبلوغ 

AJauRNa ovac 
ik&- Tad(b]ø ik-MaDYaaTMa& ik&- k-MaR PauåzaetaMa ) 

AiDa>aUTa& c ik&- Pa[ae¢-MaiDadEv& ik-MauCYaTae )) 1 )) 



 المفردات
  -كَـْرَم؛   ماذا-كيْم؛   الذات-َأْدْهياتَْمْم؛   ماذا- كيْم؛  الروح-ْبَرْهَم؛   ذاك-تَـتْ؛   ماذا-كيْم؛  قال أْرجـوَن-أْرجـونَه أوڤاتْـشَ

؛   يسمى-ْپـروكْتَْم؛   ماذا-كيْم؛   و-تْـشَ؛ اهرة الماديةظ  ال-َأْدهيْبهُوتَْم؛   أيها الشخص العظيم-  أوتَّـَم-پوروشَٰ؛ قدر الجزاء

 .   يسمى-اوتْـشْياِتى؛   ماذا-كيْم؛   المالئكة-َأْدهيدايڤَـْم

 تعريبال

وما هو ؟ ذات الهيوما ؟ ْبـَرْهـَمـْن وخبرني ما هت ان ارجوك.  العظيمشخصرباه، أيها ال: أْرجوَن سأل

؟ وما هي المالئكة؟ الظاهرة الماديةهذه ما هي ؟ عملال

 التفسير
 "العمل" أي )karma(كَـْرَم   و)Brahman(ْبـَرْهـَمـْن تعريف  هذا الفصل ابتداء ب في أْرجوَنأسئلة على الرب القدير كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰيجيب 

 يسمى العظيم الحق المطلق ان ـڤَـتَْمَچْبهاشْـرۤيَمـْد جاء في . في اصفى صورها تتيميةالخدمة ال والـيُّوچا أصول وتتيميةالخدمة الو

 ، النفس المتناهية في الدقةكذل على عالوة. )BhagavAn(ـڤـاْن َچو ْبـَهـ) ParamAtmA(و َپـَرماتْـما ) Brahman(ْبـَرْهـَمـْن 

 آتْـما  كلمةتدل.  والعقلوالنفس التي تدل على البدن )AtmA(آتْـما عن ايضاً  أْرجوَن يسأل. أيضاً) Brahman(تسمى ْبـَرْهـَمـْن 

)AtmA ( ي إلى القاموس الـِڤـدأيضاً استناداًعلى العقل والنفس والبدن والحواس . 

على  بل هصديقعلى طرح هذه األسئلة ليس  وي"الشخص العظيم"أي ) PuruSottama(ُوتَّـَم ـپوروٰش صفة بالقديرالرب  أْرجوَنخاطب 

 .قاطع على اإلدالء بالحكم الالقادرالشخص العظيم لعلمه انه المرجع األخير 

 ٢\٨. چ.ب

اه كَـتَْهـْم كُو تَْريـْچايَأْدهـ  

َدَنْن َمـْدهوسۤويِدَهى ْسـم  

  تْـشَ كَـتَْهـْمى كاِل- انَٰيْپـَر

هيتْـَمْبهااتـيـنْي  ْسيُّـوـْچ  

 المفردات
؛ َدَنَمْدهوسۤو   يا-َدَنَمْدهوسۤو؛   هذا-َأْسميْن؛   في البدن-ِدَهى؛   هنا-َأتَْر؛   من-كَه؛   كيف-كَتَْهـْم؛   رب القربان-ـياهْچَأْدهيا

  من قبل ذاتي - آتْـَمْبهيه-نْـياتَ؛   يمكن معرفتك-ـياه َأْسيْچ؛   كيف-ـْمكَتَْه؛   و-تْـشَ؛   عند لحظة الموت-ى كاِل-ْپـَريانَٰ

 . االنضباط

 التعريب

المنشغل يعرفك  ان يستطيع وكيف؟  هذا في البدن وفي أي جزء منه يحياِفداءرب ال كيف يحيا ،َمْدهوسووَدَنيا 

 ؟  لحظة الموتعند تتيميةفي الخدمة ال

 التفسير
مالئكة شيڤَ وأما إنْـْدَر فإنه رئيس   وْبَرْهماالمالئكة بما فيهم جميع ڤيشْٰـٰنو ملك .  أو ڤيشْٰـٰنوإنْـْدَرعلى " فداءل ارب"يدل  ان يحتمل

وكيف يقطن في البدن اء  رب الفديةن هوعأْرجوَن يسأل هنا  لكن شعائر التفدية  فيإنْـْدَر  من ڤيشْٰـٰنو وكلعبادة جري ت. التدبير

تخطر هذه  ان ينبغي يكن لم. ْدهوـ كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ قتل الجني َمألن) MadhusUdana(َدَن ْدهوسۤوـباسم َمهنا الرب جوَن  أْريخاطب. المادي

 أْرجوَن منه قتل الشكوك يطلب. الجنب الشكوك تقارن تلك عليه، وبناء. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ تيم  الشكوك على بال أْرجوَن بالفعل ألنهبناتاألسئلة 

 .  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ بقتل الجن لخبرة على بالهطرأتالتي الشريرة 

AiDaYaj" k-Qa& k-ae_}a dehe_iSMaNMaDauSaUdNa ) 
Pa[Yaa<ak-ale/ c k-Qa& jeYaae_iSa iNaYaTaaTMai>a" )) 2 )) 



ى لإ شوقال شديد أْرجوَن.  سيمتحن عند لحظة الموتعملنافي هذا النص داللة خاصة ألن ) prayana-kale( كاِل - ْپـَريانَٰكلمةل ،اآلن

 الموتالوظائف البدنية عند لحظة جميع تختل ؟ خيرةاألاللحظة في تلك يكون عليه وضعهم  ان ينبغي ما. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰمتوعين بـمعرفة ال

أحد ) Kulazekhra(َر َرَج كولَـِشكْْهَمـهايدعو . البدني  من جراء ذلك االختاللالقديرالرب  الفرد عن ذكر عجزربما . وال سيما العقل

 ساق دخولعلى عقلي تّم لفور حتى تقوى  اعلى الموتصحة جيدة، ومن الخير لي  باآلناتمتع انني  الحبيب، ربي":  بالقولالتيم كبار

يفضل . يهوى النفاذ فيها و)النيلوفر (بنقر أزهار اللوتسالتي تلتذ  الماء من طيور تّم هنا ألن الالمجازهذا يستعمل . "زهرة لوتس قدميك

 جمع أْرجوَن كيف يمكن لإلنسان أليس. الموت السريع لخوفه من اختناق حلقه مما يمنعه من تسبيح االسم القدوسَرَج كولَـِشكْْهَر َمـها

 .في تلك اللحظة على لوتس قدمي كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ عقله

 ٣\٨. چ.ب

اوڤاتْـشَـڤـاْن َچ ْبـَهـ-شْـرۤي   

 أكْشَٰٰـَرْم ْبـَرْهـَم َپـَرَمـْم

اِتىيتْـَمـْم اوتْـشْايْسـڤَـْبهاڤُو ْدْه  

  كَرُو- ْبهاڤُوْدْبـَهـڤَ -تَ ْبهۤو

تَـهچي َسـْمـ-ـه كَـْرَم َچَسـْريڤ  

 المفردات
؛  جوهر أزلي-ْسـڤَْبهاڤَـه؛  متعالي-َپـَرَمـْم؛  الروح-ْبَرْهَم؛  ال يفنى-أكْشََٰٰرْم؛ ال المولى المباركق -ـڤاْن أوڤاتْـشََچْبَه-شْـرۤي

 -كَـْرَم؛  خلق-ـهَچڤيْسْر؛  ينتج األبدان المادية لالحياء-كََره-أوْدْبَهـڤَ-ْبهاڤَ-ْبهُوتَ؛  يسمى-اوتْـشْياِتى؛  الذات-ْمتْـَمـاَأْدْهي

 .  يسمى-تَـهچيَسـْمـ؛ الجزاء

 التعريب

 ِعلَّة أما الجزاء فهو.  يسمى الذاتقديم الذي ال يزول وجوهره الالعليهو الحي ْبـَرْهـَمـْن : القديرالرب قال 

 . تنمية هذه االبدان

 التفسير
. )Parabrahman( ْبـَرْهـَمـْن يوجد َپـَرْبـَرْهـَمـْن وراء لكن  عليه التغييريطرأال  بل هو قديم )Brahman( يهلك ْبـَرْهـَمـْن ال

المقام  يختلف. شخصية الالهوت العليا على) Parabrahman(يدل َپـَرْبـَرْهـَمـْن النفس المتناهية في الدقة بينما  ْبـَرْهـَمـْن على يدل

تعمل على  لكنها الماديةالطبيعة  إلى السيطرة على الماديفي الوعي  الموَجهةالنفس تسعى .  في العالم الماديمقامها للنفس عن األصلي

 ما يسمى وهذا العالم المادي  أبدان متنوعة فيفيترتهن النفس في الوعي المادي . ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰفي الوعي الروحي أو الرب خدمة 

 . الوعي المادي أي) karma( كَـْرَم قوة بالجبريالتناسخ 

وال تسمى ) Brahman(ْبـَرْهـَمـْن تسمى  كما في الحكمة الـِڤـدية) jIvAtmA( اتْماڤـ جۤيالنفس المتناهية في الدقة تسمى

الطبيعة  تدخل إذ - منازل متفاوتة "النفس المتناهية في الدقة" أي) jIvAtmA(ڤاتْما ـ جۤيتنزل. مطلقاً) Parabrahman(َپـَرْبـَرْهـَمـْن 

تستلم بدنا  و البينيةقدرة يطلق عليها ال،السبب لهذا.  الروحيةةقدرة الباطنال بالمادة أحياناً، وأحياناً توحد ذاتها بذاتها المظلمة وتوحد المادية

 ملكتال  لكنها  ألف٤٠٠ مليون و٨تبلغ اجناس االبدان التي تستلمها في الطبيعة المادية . وعيها المادي أو الروحي ل طبقاً أو روحياًمادياً

وغيرها  بشر، مالك، حيوان، طير صورة النفس في الطبيعة المادية في تصورت. ةفي القدرة الباطنة الروحيا واحدا  روحيابدنسوى 

 ثانية في صورة األرضترجع إلى  لكنها  السماوية والتنعم بتسهيالتهانالجنا دخول كواكب ابتغاء أحياناً الفدية ربتق. جزاء ما عملت

 . جزاءها ىوفست حالما تاإلنسان

é[q>aGavaNauvac 
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 فديات أنواع من الخمسة ريبيجري تق. يةالـِڤـد شعائر التفديةوصف ) ChAndogya UpaniSad(ْد ـَپـنيشَٰـيا أۤوْچشْهانْدُوجاء في تْـ

أما و والمرأة والسحب واألرض والرجل ن كواكب الجنا:الخمسةتمثل أصناف النار . اء على منصب الفدالنارإلى خمسة أصناف من 

 .  وحبوب الطعام والنطفةمطر والالقمر على تمتعاإليمان والم تمثلف الخمسة فديات النواعا

رض في صورة قطرة من يهبط ثانية إلى األ ثم يدخلهن ف من الجناعينلبلوغ كوكب مالمحددة شعائر ال محددة حسب فديات  اإلنسانربيق

 مرأةال رحم قذف في اإلنسان ليتحول إلى نطفة تيأكلها ثم في صورة حبة من حبوب الطعام التي فديته جزاء استيفاءبعد  المطرقطرات 

 بين  في دوامة أبدية على هذا المنوال ماالنفس المتناهية في الدقةتدور .  من جديدد الكرةي ويعرب فديةليقيتصور في صورة بشرية ف

 . همعادلنفسه لتهيئة  ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ بصورة مباشرة إلىيأخذ  تلك التفدية وذاكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ يتجنب  لكنفي عالم المادةجيئة وذهاب 

  فيي العالم المادفيتصور ي) Brahman(ْبـَرْهـَمـْن  ان أتباع وحدة الوجود المطلقة من چۤيـتاـڤَـْد َچ على ْبَهـالمعلقونيكتب 

في هذا النص إلى الرب يشير  لكن چۤيـتاـڤَـْد َچ ْبَهـمنالنص السابع من الفصل الخامس عشر استناداً إلى ) jIva(صورة جۤيـڤَ 

أي ) Acyuta(آتْـشْـيوتَ  لكن  الماديالعالمعرضة للسقوط في الرب هذا الشق من . " قديم من ذاتيشق" بمثابة النفس المتناهية في الدقة

يقتضي . دعوى مردودةهو ) jIva( جۤيـڤَ صورة العظيم فيْبـَرْهـَمـْن تصور ادعاء ، عليه وبناء.  على اإلطالقيسقط ال "الرب"

عن َپـَرْبـَرْهـَمـْن ) Vedas( الـِڤـَدْز اسفار مميزة في "النفس المتناهية في الدقة"أي ) Brahman(ْبـَرْهـَمـْن  ان التنويه

)Parabrahman (رالقديالرب  أي. 

 ٤\٨. چ.ب

تَـْم كْشَٰـرُو ْبهاڤَـهْبهۤويَأْده  

ڤَـتَْميدايشـاْدهتْـپوروشَٰـشْ   

ڤاتَْرِا َهـْم يُّـوـْچايْدهَأ  

  ْبْهرِِٰٰتاْم ڤَـَر-ى ى ِدِهِدِه

 المفردات
؛  بما فيها جميع المالئكة كالقمرين الصورة الطبيعية-پوروشَٰـه؛  طبيعة-ْبهاڤَـه؛  دائمة التحول-كْشَٰـَره؛  الظاهرة المادية-تَـْمَأْدهيْبهۤو

؛  البدن-ىِدِه؛  في هذا-َأتَْر؛  حتماً-ِاڤَ؛ )كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ( أنا -َأَهـْم؛  الشهيد-ـياهْچَأْدهيا؛  تدعى َأْدهيدايڤَ-َأْدهيدايڤَـتَْم؛  حتماً-تْـشَ

 .  يا خير-ڤَـَر؛  المتجسم-ْبْهرِِٰٰتاْم-ىِدِه

 التعريب

 أي )adhidaiva (أْدهيـدايڤَ.  التي ال تنقطع عن التحول والتغيرالظاهرة المادية هي )adhibhUta (تَأْدهيـْبهۤو

 في قلب كل قاطنةال النفس العليا  أي)adhiyajJaH(ـيا ْچأْدهيياالعظيم وانا هو  للرب الهيكل الكوني هو "الكون"

 . متجسد

 التفسير
 ثم ومنتضمر و تنمو ثم تبقى لبعض الوقت ثم تتناسل ثمتولد : دية بستة مراحل عامة المااألبدانتمر . تنقطع الالظاهرة المادية  تتحوال

 ـتَأدهيدايڤَاما .  في وقت محدد ثم تنحل في وقت محددتخلق يأ) adhibhUta(تَ  الظاهرة المادية أْدهيـْبهۤوعلى يطلق. تنحل

)adhidaivata ( لرب ذات الهي امتداد تام النفس العليا . جميع المالئكة وكواكبهم على يحتوي الكوني للرب العظيم الذي هيكل المفهومفهو

 "النفس المتناهية في الدقة" أي) jIva( الذي يالزم جۤيـڤَ )adhiyajJa(ـيا ْچأي أْدهيا) ParamAtmA(َپـَرماتْـما وهو رِِٰٰٰشْٰـنَٰ العظيم كْْ

) ParamAtmA( َپـَرماتْـما عدم مغايرةعلى بها الرب النص لتشديد  على األخص في سياق هذا ةهام) eva(ڤَ ِا كلمة.  الماديها بدنفي

 َپـَرماتْـما شهدت.  مصدر وعيها المتفاوتا انهكما لهااعما على ة الشاهديس الذرية هولنفل مالزمةال) ParamAtmA(َپـَرماتْـما . هل

)ParamAtmA ( تلقائياًمطلق الحق الشخصية للالفيوض تلك كل وظائف تتضح. عملحرية ال فرصةمنحها تعمل النفس الفردية كما  

AiDa>aUTa& +arae >aav" PauåzêaiDadEvTaMa( ) 
AiDaYajae_hMaeva}a dehe deh>a*Taa& vr )) 4 )) 



 موضع تأمل المبتدئ هو "لربل الكوني هيكلال" أي) adhidaivata( ـتَأدهيـدايڤَ. العلية الخدمة كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ الصفي العامل في ذاكرل

 الذي " الكونيهيكلال" أي) virAta-puruSa(پوروشَٰ  - يراتَ المبتدئ بالتأمل في ڤيوصى.  بصفة النفس العليايه عن التوجه إلقاصرال

 . العلوي رأسهوالفلك السفلية رجليه والشمس والقمر عينيه الكواكبتعتبر 

 ٥\٨. چ.ب

  تْـشَ ماْم ِاڤَى كاِل-َأنْتَ 

 ْسَمـَرْن موكْتْـڤا كَـِلـڤَـَرْم

  ْبهاڤَـْم-َمـْد ي  َسـ اتياه ْپـَري

اهيناْسـتـى اتَْر َسـْمـشَـي اتي  

 المفردات
؛  من-ياه؛  البدن-كَِلڤَـَرْم؛  مفارقاً-موكْتْـڤا؛  ذاكراً-ْسَمَرْن؛  حتماً-ِاڤَ؛  لي-ماْم؛  أيضاً-تْـشَ؛  عند نهاية العمر-ىكاِل-َأنْتَ

 .  شك-ـياهَسـْمشَ؛  هنا-َأتَْر؛  يوجد-َأْسـتـي؛  ليس-نَـ؛  يبلغ-ياتي؛  ملكوتي-ْبهاڤَـْم-َمتْ؛  هو-َسـه؛  يذهب-ْپـَرياتي

 التعريب

 . في هذا أبدا ريب ال. في الحال  يبلغ ملكوتيذكرني وحديوهو يت عند لحظة الموت بدنه يفارق من

 التفسير
 أي) smaran( ْسَمَرْن كلمة. ه دارإلى فوراًينقل ،  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰذاكراً بدنه يفارق من كل. في هذا النص على أهمية ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰتم التشديد ي

 عليه، المفروض بالفرد وبناء. تهذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ في خدمب المتمرسة غير كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ممكنا للنفس المشوبة ذكرليس . بالغة األهمية "يذكرني"

ينبغي لإلنسان  السبب، الهذ. هعمرفي آخر  تحقيق النجاح  لمن يطلبالزمنهج ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ م.  نعومة أظافرهمنذممارسة ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ 

 َهـِرى راَم َهـِرى راَم - َهـِرى َهـِرى كْـرِٰشْٰـنَٰ كْـرِٰشْٰـنَٰ كْـرِٰشْٰـنَٰ َهـِرى كْـرِٰشْٰـنََٰهـِرى : َمنْـتَْرَمـهاالـتسبيح مواصلة 

 ان يقدم احترامه إلى اآلخرين دون وان عشبيكون الفرد اكثر صبراً من الشجرة واكثر تواضعاً من ال ان ينبغي. راَم راَم َهـِرى َهـِرى

تْـشايتَـنْـيا ليتمكن على هذا النحو، من مفارقة بدنه بنجاح ذاكراً كْـرِٰشْٰـنَٰ محققاً المصير المولى يطلب احتراماً بالمقابل، اقتداء ب

 .االخير

 ٦\٨. چ.ب

ْسـَمـَرْن ْبهاڤَـْمي اْم ڤاپـياْم ي  

  انِْتى كَـِلـڤَـَرْمۤياَجـتيتْ

ايَكاونِْتـي تياِاڤتَـْم تَـْم   

تَـهي ْبهاڤ- ْبهاڤَ -َسـدا تَـْد   

 المفردات
تَـْم ؛  هذا البدن-كَِلڤَـَرْم؛  في النهاية-َأنِْتى؛  يفارق-تْياَجتي؛  قدرة-ْبهاڤَـْم؛  ذاكراً-ْسَمَرْن؛  على االطالق-ڤا َأپـي؛  أو-ياْم ياْم

 .  ذاكراً-ْبهاڤيتَه؛  حالة الوجود-ْبهاڤَ؛  ذاك-تَتْ؛  دائماً-َسدا؛  يا ابن كونْتۤي-َ كاونِْتـيا؛ يحصل-إتي؛ اً حتم-ِاڤَ؛  مماثل-تَـْم

 التعريب

 . بدنه يحرزها حتماًيذكرها الفرد عندما يفارق  وجود من الحالة ةيأ

ANTak-ale/ c MaaMaev SMarNMau¤-a k-le/vrMa( ) 
Ya" Pa[YaaiTa Sa MaÙav& YaaiTa NaaSTYa}a Sa&XaYa" )) 5 )) 

Ya& Ya& vaiPa SMarN>aav& TYaJaTYaNTae k-le/vrMa( ) 
Ta& TaMaevEiTa k-aENTaeYa Sada TaÙav>aaivTa" )) 6 )) 



 التفسير
َرَج ْبَهَرتَ َمـها بلغ .؟فرد الموت في حالة فكرية مالئمةكيف يمكن لل:  الحرجة لحظة الموتعند الفرد طبيعة هنا منهج تغيير يوضح

)Bharata (استطاع تذكر نشاطاته في عمره  ومع ذلك رجع في بدن غزالمفارقة بدنه فذكر غزاال عند  لكنه درجة رفيعة من التحقيق

. لحالي تؤثر على عقله عند لحظة الموتالمسببات المتراكمة لفكر وعمل الفرد في عمره ا ان ال شك. السابق رغم تواجده في بدن غزال

وبناء عليه، تسبيح . وليس مادياً) روحياً(اً علي، فسوف يكون بدنه التالي بدناً العلياذا كان الفرد غارقاً في خدمة كْـرِٰشْٰـنَٰ على الصعيد 

 .العليةخير وسيلة لرفع حال الفرد إلى الحياة هو َهِرى كْـرِٰشْٰـنَٰ 

 ٧\٨. چ.ب

ـوتَْسماتْ َسـْرِڤـٰشـو كالـٰش  

  تْـشَايوْدهـيماْم َأنوْسـَمـَر 

ْري بودّْه-ُو  َمـنـ-تَ ياْرپـي َم  

اهياسى اَسـْمـشَـيـشِْٰاڤايماْم   

 المفردات
؛  إلي-َميِّ؛  أيضاً-تْـشَ؛  قتال-يوْدْهيا؛  يتابع الذكر-َأنوْسَمَر؛  لي-ماْم؛  مرات-كاِلٰشـو؛  مطلقاً-ـوَسـْرِڤـٰش؛  لذا-تَْسماتْ

 .  دون شك-َأَسـْمشَـياه؛  ستحصل-ـياسيإشْٰ؛  حتماً-ِاڤَ؛  إلي-ماْم؛  فطنة-بودّْهيه؛  عقل-َمـنَه؛  يسلم-َأْرپـيتَ

 التعريب

. عين لك بالقتال واجبك المذنفِّت وبذات الوقت. في صورة كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، عليك المداومة على ذكري  أْرجوَنيالذلك، 

 .  بال ريببلغنيوف تسف، عليثابتة عقلك وفطنتك لي و ةبووهمالك ماع ان وحيث

 التفسير
ترك الوظائف المشرعة بل يمكن الرب  يطلب ال.  العمل المادينصرفين إلىيع الملجماألهمية بالغ  الصادر إلى أْرجوَن األمر هذا نا

 ته وفطنه عقلشغل، فيتسنى له الشوائب الماديةكل من ه تصفيضمن ت مما يشْٰـنَٰ كْْرِِٰٰٰىتسبيح َهـِرب كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰذكر مع إضافة متابعتها لفرد ل

 .دون شك) KRSNaloka(إلى الكوكب العظيم كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ لُوَك من طريق تسبيح اسماء كْـرِٰشْٰـنَٰ  النفسنقل ت. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰبـ

 ٨\٨. چ.ب

وكِْتـَني - يُّـوَچ -اَس يَأْبْه  

نايمچا -ا يِشـتَسا نانْتْـ  

اْميڤْـيَپـَرَمـْم پوروشَٰـْم د  

اْنينْـتَـيشـتْـپاْرتْهانوي اتي  

 المفردات
؛  العظيم-َپـَرَمـْم؛  دون حيدان-ميناچا-نَـ َأنْيا؛  بالعقل والفطنة-ِشـتَساتْـ؛  عاكف على التأمل-يوكِْتـَن؛  بالممارسة-َچيُّـو-َأْبْهياَس

ـْرِِٰٰتْها-پاْرتَْهى؛  ينال-ياتي؛ علي -يڤْـياْمد؛  شخصية الالهوت-پوروشَٰـْم .  ذكر مستمر-ينْتَـياْنتْـشَأنو؛  يا ابن ْپ

 التعريب

TaSMaaTSaveRzu k-ale/zu MaaMaNauSMar YauDYa c ) 
MaYYaiPaRTaMaNaaebuiÖMaaRMaevEZYaSYaSa&XaYa" )) 7 )) 

A>YaaSaYaaeGaYau¢e-Na ceTaSaa NaaNYaGaaiMaNaa ) 
ParMa& Pauåz& idVYa& YaaiTa PaaQaaRNauicNTaYaNa( )) 8 )) 



يصلني  بذكري دون حيدان، دوما مشغول هعقلو، شخصية الالهوت العليا يف يتأمل من، )أْرجوَن (پاْرتَْهىيا 

 . حتماً

 التفسير
 تدريب.  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰى َهـِرنْـتَْرـَمَمـهاتسبيح  وه ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ مبعث. أهمية ذكرهمبلغ لنص على  في هذا االرب القدير كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ يشدد

بالغ السهولة ويساعد الفرد على  التأمل وهذا. وعقلهولسانه ذنه ا، يشغل القديرالرب السم  الصوتي التردادالفرد على تسبيح وسماع 

 العظيم، للرب البينية قدرةإلى الالكون  احياء ساب انترغم. القادر العظيمتعني ) puruSottama(شَٰـْم  پورو كلمة.الحق المطلقتحقيق 

لذاته  متدادات التامةاال العظيم في قديرهو الالرب  ان بوضوح هنا يبين. العظيم قديرليست ال لكنها توهم انها القديرةوتة مادبال لوثةفإنها م

 . هلم جراو) VAsudeva(ِدڤََ ڤاسو مثل نارايانَٰ والعلية 

سيطهِّر هذا و وغيرها )RAma( راَم  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ،نارايانَٰ،:  في أحد امتداداته دون انقطاعمعبوده كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ذكر ى بتسبيح َهـِرالتيم يستطيع

تأمل في النفس العليا حالة  هو چيوالـيُّالمراس .  تسبيحه المتواصلبفضلعند لحظة الموت الرب إلى ملكوت التسبيح وجوده فينقل 

غالباً ما و. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰمما يستلزم اجباره على ذكر  قلبتمالعقل . القديرالرب  على فرد كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ عقل الى َهـِرتسبيحيثبِّّت  بينما ضمنياً

 من المؤكد تحصيلنا جسماً بسيطاً مثل جسم ،كذا.  في عمر واحدذلكتنجز ، ففراشةدودة القز التي تركز على التحول إلى يرد مثل 

 . بعد الموت اذا واصلنا ذكره دون انقطاعكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

 ٩\٨. چ.ب

تاَرْميَأنوشـاسـْم ْم پورانَٰٰيكَـڤ  

اهياْمـَسـْم َأنوْسـَمـِرْد يوُر َأٰنَأٰن  

َپـْم رۤو-ا ينْتْيشْـتْـا ْدهـاتـاَرْم َأيَسـْرڤَـْسـ  

  ڤَـْرنَٰـْم تَـَمـَسـه َپـَرْسـتاتْ-ا يتْيآد

 المفردات
 -ياه؛  دائم الذكر-َأنوْسَمِرتْ؛  أصغر-َأنياْمَسـْم؛  من الذرة-ُوهـأٰن؛  الحاكم-َأنوشـاسيتاَرْم؛  االقدم-ْمـپورانَٰٰ؛  العليم بكل شيء-كَڤيْم

 -تََمَسـه؛  منير كالشمس-ڤَـْرنَٰـْم-آديتْيا؛  ذو الصورة-َپـْمرۤو؛  ال يعقل-شْـينْتياتْـَأ؛  الحفيظ-ْدهاتاَرْم؛  لكل شيء-َسْرڤَـْسـيا؛ من

 . علي -َپـَرْستاتْ؛ للظلمة

 التعريب

 فيظالح صغر،األمن أصغر ، أقدم القدماء ،العليمالملك  بصفته  عن ذكر الشخص العظيمان ان يفترينبغي لإلنسال 

 .  الماديةطبيعةال هذه عن العليلشمس وهو كا مضيء هو.  والفرد أبداًالمفاهيم والتصورات الماديةكل  عن العلي

 التفسير
المجرد أو التأمل في فارغاً، إذ يستحيل  هو وال الشخصية ليس مجرداً عنالرب  ان  نقطة هيأهم وفي هذا النصالرب ذكر طريقة ترد 

نحن نذكر .  روحي)puruSa(پوروشَٰ هو  ذي بدء، بادئ. بوضوح السهولة ومبينة هنا بالغة كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰذكر  طريقة المقابل، في. ارغالف

 هو.  والمستقبلوالحاضرعليم بالماضي التي تعني انه ) kavi (يكَـڤ  هذا النص وصفهفيجاء  وقد  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰشخص راَم والالشخص

حجم يعادل .  أصغر من األصغرهو.  البشريةمعلمالحفيظ و و هو الملك العظيم للظاهرة الطبيعيةكما. ينبوع الوجوددم ألنه الفرد األق

هو .  الدقيق قلب هذا الجزءفيدخل ير بحيث غمن الصالرب  لكن  جزء واحد من ألف جزء من رأس شعرة،النفس المتناهية في الدقة

k-iv& Paura<aMaNauXaaiSaTaar‚ 
 Ma<aaer<aqYaa&SaMaNauSMareÛ" ) 
SavRSYa DaaTaarMaicNTYaæPa‚ 

 MaaidTYav<a| TaMaSa" ParSTaaTa( )) 9 )) 



 صمد جميع هو. دقته البالغة الوجود ويحفظ كل شيء رغم يعم. قلب األصغر وحكمه بصفة النفس العليا وفيقادر على النفاذ في الذرة ال

 الضخمة يصمد كل هذه الكواكب القديرالرب  ان هنا وضحي.  في الهواءالضخمةهذه الكواكب كل  ما نتساءل كيف تسبح غالبا. األفالك

وراء  القديرالرب قدرة .  خاصة في هذا الصددداللة ذات"  يعقلال"التي تعني ) acintya(شينْـتْيا تْـ أكلمة. العليةواألفالك بقدرته 

 يستحيل.  هو وراءهذلك ومع الماديهو يعم هذا العالم ؟  يستطيع دحض هذاومن. ال تُعقل قدرته ،وعلى هذا األساس. مداركنا العقلية

 ما تعني) acintya(شينْـتْيا تْـ أكلمة. ؟كيف يسعنا استيعاب ما وراءه، فيالعالم الروحمع  التافه بالمقارنة المادي هذا العالم فهمعلينا 

 و) Vedas( الـِڤـَدْز نصوصب التسليم ينلفطل عليه، ينبغي وبناء. ة الفلسفينظرتنا حججنا ومنطقنا و ووراءوراء هذا العالم المادي

 .إلى الفهمقود  مما ي،العمل بأصولهاـڤَـتَْم وَچْبهاشْـرۤيَمـْد   وچۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ

 ١٠\٨. چ.ب

شَـِلـَنتْـ َمنَـساى كاِل- انَٰيْپـَر  

ڤَي َبـِلـَن شا- يُّـوَچوكْتُو ي ايْبَهـكْـتْـ  

اْكيا َسـْمي ْپـرانَٰـْم آِڤـشْـىيْبهروڤُوْر َمـْدهـ  

اْميڤْـيدي تيَسـ تَـْم َپـَرْم پوروشَٰـْم اوپا  

 المفردات
 الـيُّوچا بقوة - َبِلَن-َچيُّـو؛  مشغول-يوكْتَه؛  بوقف تام-ْبَهكْتْيا؛  دون حيدانه-شَـِلَنتْـَأ؛  بالعقل-َمنَـسا؛  عند الموت-ىكاِل-ْپـَريانَٰ

؛  كليا-َسـْمياْك؛  يقيم-آِڤـشْـيا؛  هواء الحياة-ْپـرانَْٰم؛  ما بين-ىَمـْدْهي؛  الحاجبين-ْبهروڤُوه؛  حتماً-ِاڤَ؛  أيضاً-تْـشَ؛ الصوفية

 .  في الملكوت الروحي-ديڤْـياْم؛  يحصل-أوپايتي؛  شخصية الالهوت-پوروشَٰـْم؛ علي -َپـَرْم؛  ذاك-تَـْم؛  هو-َسـه

 التعريب

وف يصله ، س تامتتيمب القديرالرب ذكر يشغل نفسه ب والحاجبين  ريح حياته حين يحضره الموت بينتِبيثَّ من

 . حتماً

 التفسير
بالنسبة  لكن  برفع قوة الحياة إلى ما بين الحاجبينالـيُّوچاطلبة يوصى . عند الموتالرب  على جمع العقلهذا النص لزوم في  وضحي

 بصورة متواصلة حتى يتمكن من ذكره  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰغل عقله في ذكر، فينبغي له شچيالـيُّوالنهج الذي ال يمارس هذا الصفي  التيمإلى 

 .  من هذا الفصل الرابع عشرالنص في ضح كما سيتالموتبرحمته عند لحظة 

 الوجودية عند ة الحالتلك بلوغ إذ ال يمكن للفرد ،داللة في هذا النصعلى االخص بالغ ال) yoga-balena( َبِلـَن-چا يُّـو كلمةاستعمال

 وبخاصة ،ةچيالـيُّو دون ممارسة احد المناهج الموت ما يباغته عندالقديرالرب  يقوى أحد على ذكر ال. الـيُّوچا دون ممارسة لموتا

 .عند الموتيضطرب غاية االضطراب  هن عقلاثناء عمره الحالي أل الـيُّوچا خاللمارسة التعالي من ينبغي للفرد م  بلچاْبَهـكْتي يُّـو

Pa[Yaa<ak-ale/ MaNaSaacle/Na 
 >a¢-ya Yau¢-ae YaaeGable/Na cEv ) 
>a]uvaeMaRDYae Pa[a<aMaaveXYa SaMYa‚ 

 KSa Ta& Par& PauåzMauPaEiTa idVYaMa( )) 10 )) 



 ١١\٨. چ.ب

يدُو ڤَـَدنْتي ڤ-اْد أكْشَٰٰـَرْم ِڤـَد ي  

اهچا را-ـتَ ۤيـ ڤيُّـوِاتَـياْد ي يشَـنْتيڤ  

يشَـَرنْتتْـْم ايشَـْرـتْــَهـنْـتو ْبَرْهَمتْـشّْياْد إي  

ىيـَرِهـَن ْپـَرِڤكْشْٰٰـْچتَـتْ ِتى َپـَدْم َسنْـ  

 المفردات
 كبار -يِاتَـياه؛  بالذي-ياتْ؛  يدخل-نْتيـڤيشَ؛  يقول-ڤَـَدنْتي؛  الملمين بالـِڤـَدْز-ڤيَده-ِڤـَد؛ "آُومْٰ" المقطع -أكْشَٰٰـَرْم؛  ذاك الذي-ياتْ

 -تَـتْ؛  ممارسة-شَـَرنْتيتْـ؛  تبتل-ْمايـشَـْرتْـ ْبَرْهَمـ؛ راغب-ايتْشْـَهـنْتَـه؛  ذاك الذي-ياتْ؛  الزهاد-اهچارا-ڤيـتَ؛ الحكماء

 .  سأكشف-ىْپـَرِڤكْشْٰٰـي؛  موجز-ـَرِهَنْچَسنْـ؛  وضع-َپـَدْم؛  إليك-ِتى؛ ذاك

 التعريب

 يدخلون آُومْٰكاَر الذين ينطقون المقطع اللفظي زهاد الالحكماء من كبار في الحكمة الـِڤـديةالمتبحرين  إن

نسان الذي يمكن به لإل هذا المنهج اآلنلك صف سأ. تبتل بهذا الكمال، عليه مراعاة الالفرداذا رغب . ْبـَرْهـَمـْن

 . نجاةالبلوغ 

 التفسير
 آُومْٰ  كلمةأتباع وحدة الوجود المطلقةيعتبر .  رغم انه واحد ال ثان لهمتنوعة) Brahman(ْبـَرْهـَمـْن أوجه امتدادات وان الرب  يقول

)oM (ْبـَرْهـَمـْن هي )Brahman (ْبـَرْهـَمـْن ، كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هنايوضح. عينه )Brahman (ة  تالمذيتدرب. ء يدخله الزهاد الحكماالذي

 اثناء اقامتهم في " النورانيالحق المطلق" أي) Brahman(ْبـَرْهـَمـْن ون ويدرسمنذ البداية ) oM (آُومْٰ  كلمةعلى نطقي الـِڤـدالعلم 

 الحياةتقدم التلميذ في ل ضرورية جداً الممارسة  وتلك)Brahman( ْبـَرْهـَمـْن وجهأوجهين من ون حققفي تامتبتل ب السيد الروحيدار 

ى لإالبنية االجتماعية تغيرت  لقد.  في الوقت الراهنممكنة ليست "التبتل"أي ) brahmacarya(حياة ْبـَرْهـَمـتْـشاْريا  لكن الروحية

  على األرضختلف حقول المعارفالمختصة بم المعاهد من ثمة كثير.  متعذرة بداية حياة التلمذةمنذمارسة التبتل ت معها مدرجة اصبح

.  في الحياة الروحيةالتقدم ويتعذر دونها "حياة التبتل"أي ) brahmacarya(ْبـَرْهـَمـتْـشاْريا تعليم لال يوجد معهد واحد معروف لكن 

الرب  تحقيق لةبديل توجد وسيلة  انه الالحاضر،األحكام الـِڤـدية المتعلقة بعصر كَلي تْـشايتَـنْـيا تمشياً مع ولى  أعلن المالسبب، لهذا

 َهـِرى راَم َهـِرى راَم راَم - َهـِرى َهـِرى كْـرِٰشْٰـنَٰ كْـرِٰشْٰـنَٰ كْـرِٰشْٰـنَٰ َهـِرى كْـرِٰشْٰـنََٰهـِرى : اسمه القدوس تسبيحسوى 

 .ِرى َهـِرىراَم َهـ

 ١٢\٨. چ.ب

اياْميَسـْمـي  ْدڤاراٰن-َسـْرڤَ   

  تْـشَايروْدهـيني َمـنـُو ْهرِِٰٰد

تْـَمـنَه ْپـرانَٰـْماي اْدهاىْرْدْهنمۤو  

اْمـ ْدهاَرٰن- يُّـوَچتُو يآْسـتْه  

Yad+ar& vedivdae vdiNTa 
 ivXaiNTa YaÛTaYaae vqTaraGaa" ) 
YaidC^NTaae b]øcYa| criNTa 

 Tatae Pad& Sa°he<a Pa[v+Yae )) 11 )) 

SavRÜarai<a Sa&YaMYa MaNaae ôid iNaåDYa c ) 
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 المفردات
؛  أيضاً-تْـشَ؛  يحصر-نيروْدْهيا؛  في القلب-ْهرِِٰٰدي؛  العقل-َمـنَه؛ كماً حا-َسـْمـياْميا؛  جميع خروق البدن-يْدڤاراٰن-َسْرڤَ

 . چي الوضع اليو-اْمـْدهاَرٰن-َچيُّـو؛  قائم-آْستْهيتَـه؛  هواء الحياة-ْپـرانَٰـْم؛  الذات-آتْـَمـنَه؛  مثبتاً-آْدهايا؛  على الرَأس-ْرْدْهنيمۤو

 التعريب

 نسمة على القلب وعقلال الحواس وتثبيت خروقغالق كل ، بإاغل الحسيةو الشةكافهي التجرد عن  الـيُّوچا حالة

 . الـيُّوچا نفسه في الفرد يرسِّخ هكذا،  عند أخمص الرأسالحياة

 التفسير
 أي) pratyahara ( سحب الحواس من ْپـَرتْياهاَريسمى ذلكو ة،چياليُّـوالرياضة  أجل ممارسة من كل لذة حسية باب يوصى الفرد بصد

  الترضية الحسيةمنعها من شاغلو واللسان واللمس، واألنفالعين واإلذن : وهي يةحواس اإلخبارال جميع ضبط يجب.  الحواسأغراض

 لكنه  السادسالفصلفي  نهجم التم التوسع في هذا.  الرأسأخمصرفع قوة الحياة إلى ومن ثم  في القلب، النفس العلياتركز العقل على يف

الخدمة  على كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ في دوماً على تركيز عقله قادراًالفرد  كان إذاكما تقدم،   هو خير وسيلةذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ. هذا عصرناي  فغير عملي

 .)samAdhi( َسماْدهي وتلك الغيبوبة تسمى اإلزعاجعن  علية عليه البقاء في غيبوبة السهل، فمن تتيميةال

 ١٣\٨. چ.ب

كاكْشَٰـَرْم ْبَرْهَمِاي تيإ آُومْٰ  

اَهـَرْن ماْم َأنوْسـَمَرْنيڤْـ  

  ِدَهـْماَجـْنيتْي اتياه ْپـَري

ْميـتَچَپـَرماْم ي اتيَسـ   

 المفردات
 لي -ماْم؛  يردد-ڤْـياَهـَرْن؛  المطلق-ْبَرْهَم؛  المقطع الواحد- أكْشَٰٰـَرْم-َكِا؛  بذا-إيتي؛ )أَُْمكاَر( تركيب الحروف آُومْٰ -آُومْٰ

 -َپـَرماْم؛  يحقق-ياتي؛  هو-َسه؛  هذا البدن-ِدَهـْم؛  مفارقاً-تْياَجْن؛  أوراق-ْپـَرياتي؛  كل من-ياه؛  ذاكراً-َأنوْسَمَرْن؛ )كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ(

 .  المصير-ـتيْمَچ؛ العظيم

 التعريب

 التركيب االسمى للحروف،  المقدس الذي هو)oM (آُومْٰ مع لفظ المقطع چيالـيُّوالنهج  في هذا الفردبعدما يثبت 

 .  حتماًالروحيةالكواكب وف يصل عند مفارقة بدنه، فس شخصية الالهوت العلياذاكراً 

 التفسير
 هو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ) oM( آُومْٰ الصوت. الرب القدير كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰو) Brahman(ْبـَرْهـَمـْن  و) oM( آُومْٰ  كلمةعدم وجود تغاير بينوضح هنا ي

 يفارق الفرد عندما إذن،.  لعصرنا على األخصموصى َهـِرى كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ َمنْـتَْر وتسبيح ، كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ يتضمن آُومْٰى َهـِرالصوتكن  لعينه

ـِرى راَم َهـِرى راَم راَم راَم َهـِرى  َه\ كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ َهـِرى َهـِرى كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ َهـِرى كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ َهـِرى كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ :مسبحاًبدنه عند الموت 

 بينما )Goloka VRndavana(َن ـرِِٰٰنْـداڤَـ ڤْچُولُوَك كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ كوكبه تيم يدخلكذا، . الروحية أحد الكواكب دخوله فمن المحتم ِىَهـر

 دخول شخصية الالهوت العليامكن للمؤمنين بي. )brahmajyoti(في ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتي  شخصية الالهوت العليا بالمؤمنين غيريبقى 

 .أي السماء الروحية) VaikuNTha( ايكونْـطْـَهىڤفي  ال تعد وال تحصى كواكب

p wTYaek-a+ar& b]ø VYaahrNMaaMaNauSMarNa( ) 
Ya" Pa[YaaiTa TYaJaNdeh& Sa YaaiTa ParMaa& GaiTaMa( )) 13 )) 



 ١٤\٨. چ.ب

ـتَـتَـْم َساِشـتاهتْـ -ا يَأنَـنْ  

اشَـهيتْـيني  ماْم ْسـَمَرتيُّـو  

اَهـْم سولَـْبَهـه پاْرتَْهىيتَْسـ  

نَـهـوُِّكيا يـْزّيـوكْتَ -ا يتْين  

 المفردات
 -تَْسيا؛ امظ بأنت-نيتْـياشَـه؛  يذكر-ْسماَرتي؛ )كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ( لي -ماْم؛  كل من-ياه؛  دائماً-َستَتَـْم؛  دون حيدان العقل-اِشـتاهتْـ-َأنَـنْيا

ـْرِِٰٰتْه-پاْرتَْهى؛  سهل المنال-لَْبَهه-سو؛  أنا-َأَهـْم؛ إليه  . لتيم ل-نَهچييُّـو؛  مشغول-يوكْتَْسيا؛  بأنتطام-نيتْيا؛ ا يا ابن ْپ

 التعريب

ـْرِِٰٰتْها  يا ابن  له،المنالال ينقطع عن ذكري دون حيدان، اصبح سهل من  له المتواصل اشغان بفضل ،)PRthA(ْپ

 . تتيميةالخدمة ال في

 التفسير
 منكوبال (التيم من درجاتأربعة لقد مر ذكر . چا يُّـوْبَهـكْتيفي فس باذل النالصفي  التيمالمصير األخير الذي يبلغه نجد هنا وصف 

-karma (چاكَـْرَم يُّـومثل ة چيالـيُّو وصف مبادئ هذه المناهج مر كما. النصوص السابقة في ) والفيلسوفالمالوالمستطلع وطالب 

yoga (چاـياَن يُّـوْچ و) jJAna-yoga (چاَهـطَْهى يُّـو و) haTha-yoga(الصفية على األخص، دون چايُّـوْبَهـكْتي هنا ذكر تن  لك 

 ال.  الصفية سوى كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰچا يُّـوْبَهـكْتي فيالرب  تيم  يطلبال. )haTha (َهىطْ َهـوأ) karma( كَـْرَم أو) jJAna (ـياَنْچخليط من 

 مطلق التيم يطلب ال .الحق المطلقنور أي ) brahmajyoti( في ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتي فناء وال الالجناتدخول كواكب ْبَهـكْتَ يطلب 

يخلو من كل رغبة "أي ) niSkAma(ـكاَم نيشْٰ الصفي هو  ان التيم)Caitanya-caritAmRta (شَـريتاْمرِِٰٰتَتْـشايتَـنْيا تْـفي جاء . شيء

رضى سوى ب الكامل التيمال يرغب . يةشخصالخدمة أغراضه  سوى له، وليس من ال مسعى تامالسالم الالجدير ب وحده وهو "ةشخصي

 .  يناله بسهولةالصفيان تيمه الرب  يقول السبب، لهذا. يـوُّكۤي أو َهـطَْهى  أو كَـْرَم يـوُّكۤيچۤي يُّـوـياَنْچ بخالف القديرالرب 

 ،َچنْـرِِٰٰشينْـ ورِِٰٰٰشْٰـنَٰ إلى شخصيات راَم  كْْتوسعي. يةشخص الامتدادته في أحد كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰإلى  تتيميةالخدمة ال الصفي عن التيم ينقطع ال

. ةچيالـيُّوالمناهج  سائر  التي يشاء دون مواجهة العقبات إلتي تواجه طلبةشخصية الالهوت العليا عقله على خدمة جمعخيار  تيمه ولدى

من لطيف بالرب . َهـِرى كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰان بتسبيح يبدأها اإلنس ان  بالغة السهولة كما انها صفية وبسيطة االداء ويمكنچاْبـَهـكْتي يُّـو

 بلوغه ميتسنى لهالالزمة لالفطنة تيمه الرب  هبي. انفسهم في خدمته ويعينهم على التسليم له كلياً كما يعينهم على فهمه على حالهون يبذل

 . في ملكوته الروحي في نهاية المطاف

 بل  عائقيعوقه ان  يفترضوال الصفي التيممزية لزمان أو المكان هي بغض النظر عن اراف كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ دون انحالمداومة على ذكر  نا

 المقدسة مثل ڤْـرِِٰٰنْـداڤَـَن األماكنفي  البقاء لتيميقول البعض انه ينبغي ل. في أي مكان وزمان ينتظر قدرته على القيام بخدمته

)VRndavana ( وان  مكانمطلقيحيا في  ان  الصفيالتيمته وهذا غير صحيح إذ بوسع بعضاً من وقالرب أو أي مكان آخر قضى فيه 

تحضر رباه، “: تْـشايتَـنْـيا مولىإلى ال) zrI Advaita( ايتَ شْـرۤي آْدڤقال. تتيميةالخدمة الب) VRndavana(جو ڤْـرِِٰٰنْـداڤَـَن يخلق 

 . ” انتتحضروإينما حيثما ) VRndavana(ڤْـرِِٰٰنْـداڤَـَن 

نهج م هي الچايُّـو ْبَهـكْتي. القديرالرب سهل نيل  الصفي التي تالتيم تلك هي ميزة. فيه والتأمل كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ الصفي عن ذكر التيم ال ينقطع

 ْبَهـكْتَ شانْتَ -١ :الخمسة تصالاحدى الفي غالباً ْبَهـكْتي يـوُّكّي ينشغل .  فوق سائر المناهجچۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـفي به موصى ال

)zAnta bhakta (داسيا ْبَهـكْتَ -٢ .الحيادي حب الأي )dAsya bhakta (ْبَهـكْتَ ساكْْهـيا -٣و. حب في خدمة الأي )sAkhya 

bhakta (ْبَهـكْتَ اتَْسـلْيا ڤ-٤، الحب االخوي أي )vAtsalya bhakta (ْبَهـكْتَ ماْدهوْريا -٥، وأي الحب االبوي )mAdhurya bhakta (

الرب  وبالنسبة له فإن نسيانه،وال يقوى على  ه بصلته أياً كانت القديرالرب ة  الصفي عن البذل في خدمالتيمال يفتر . أي الحب الغرامي

ANaNYaceTaa" SaTaTa& Yaae Maa& SMariTa iNaTYaXa" ) 
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. الصفي لحظة واحدة تيمه نسيانعلى  العظيم ربالال يقوى  كما  واحدةلحظة  العظيمربال على نسيان  الصفيالتيم يقوى ال. سهل المنال

 َهـِرى كْـرِٰشْٰـنَٰ كْـرِٰشْٰـنَٰ كْـرِٰشْٰـنَٰ َهـِرى كْـرِٰشْٰـنََٰهـِرى : َمنْـتْرَمـهاذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ المتمثل بتسبيح  هي النعمة الكبيرة لتلك

 . َهـِرى راَم َهـِرى راَم راَم راَم َهـِرى َهـِرى-َهـِرى 

 ١٥\٨. چ.ب

ا پونَـْر َجـنْـَميماْم اوِپـتْ  

شـاشْـڤَـتَـْمَأاْم يدوْهكْهالـ  

تْمانَـهَمـهاي ناْپـنوڤَـنْت  

اـتاهَچْم َپـَرماْم يهّديَسـْمس  

 المفردات
 -آْپـنوڤَـنْتي؛  أبدا-نَـ؛  مؤقت-َأشاشْـڤَـتَْم؛  مكان شقاء-لـياْمآ-دوْهكَْهى؛  والدة-َجنَْم؛  ثانية-پونَـه؛  يحصل-وِپـتْياا؛  لي-ماْم

 .  حقق-اـتاهَچ؛  قطعي-َپـَرماْم؛  كمال-َسـْمسيدّْهيْم؛  الذوات الكبيرة-آتْمانَـه-َمـها؛ يحصل

 التعريب

 الزاخر بالشقاء الزائل،إلى هذا العالم عود هؤالء  يال ،ينچۤيالـيُّوالتيم  من كبار عظيمةالنفوس البعدما تحرزني 

 .  الكمالدرجاتألنهم بلغوا أرفع 

 التفسير
 Goloka(َن ڤَنْـدارِِٰٰڤْ چُولُوَك، )KRSNaloka(ُوَك ليم كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ظكب الع الكوودخل الطبيعي لمن بلغ أرفع درجات الكمال من

VRndavana( وصف جاء .  الوالدة والشيخوخة والمرض والموتوةبشقا إلى هذا العالم المادي الزائل الزاخر الرجعة يطلب ال ان

تتلقى  "النفوس الكريمة" أي) mahAtmAs(ْز تْماَمـها. رتنا الماديةعلى انه المصير األخير وراء نظالكوكب العظيم في الحكمة الـِڤـدية 

ون درجة ال يعودى لإ العليةفي الخدمة ون  في ذكر كْـرِٰشْٰـنَٰ تدريجياً ويغرقتتيميةالخدمة الون  المحققين فيطورالتيم من العليةالرسالة 

 النفوس الكريمة في ذكر كْـرِٰشْٰـنَٰ تحقق تلكمثل . رِٰشْٰـنَٰجل مرادهم قرب كْـ بل معها حتى اإلنتقال إلى أي كوكب روحيون يطلب

 .بكالم آخر، انها النفوس المحررة. أرفع درجات كمال الحياة

 ١٦\٨. چ.ب

الُوكاه ْبهوڤَـناْل -آْبَرْهَم   

نُو ّرجوَنيڤَـْرتِآپونَـْر   

ايا توَ كاونِْتـيماْم اوِپـتْ  

اِتىيْديپونَـْر َجـنَْم نَـ ڤ  

 المفردات
 -ماْم؛  يا أْرجـوَن-أْرجـوَن؛  يرجع-ڤَـْرتينَـهِآ؛  ثانية-پونَـه؛  األفالك-الُوكاه؛  لغاية كوكب ْبـَرْهـَم لُوَك-ْبهوڤَـناتْ-آْبَرْهَم

 .  يجري-ڤيـْدياِتى؛  أبدا-نَـ؛  رجعة-پونَـه َجنَْم؛  يا ابن كونْتۤي-َ كاونِْتـيا؛ لكن-تو؛  يصل-أوِپـتْيا؛ إلي

 التعريب

MaaMauPaeTYa PauNaJaRNMa du"%al/YaMaXaaìTaMa( ) 
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بلغ من ي لكن والموتها الوالدة في تتعاقب عذاب مواطن كلهاالعالم المادي نزوال إلى أسفلها، في  كوكب أعلى من

 . ينقطع تناسخه، )KuntI(كونْتۤي  يا ابن داري

 التفسير
ْبَهـكْتي الكمال في   من بلوغوسواهم) haTha(أو َهطْـَهى ) jJAna (ـياَنْچو أ) karma(كَـْرَم ين سواء چيالـيُّوبد لجميع ضروب  ال

 كواكبأعلى الكواكب المادية أو ون  من يبلغ بينمادون رجعة كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـل العليةيتسنى لهم دخول الدار  ان  قبل، أو ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰچايُّـو

إنْـْدَر لُوَك  و) Candraloka( لُوَكْدَر شَنْتْـ و) Brahmaloka(أهل كواكب السماء مثل ْبـَرْهـَم لُوَك . للتناسخ ثانيةون خضعالمالئكة، في

)Indraloka (يْديا ڤ-ـني ْچشاـتْـ َپـنْفدية.  أهل األرض إلى كواكب السماءتقي يركما إلى األرضبدورهم ون يسقط) pancagni-

vidya (ْد ـَپـنيشَٰـيا أۤوْچشْهانْدُوتْـ  كتابفي يةالموص)ChAndogya UpaniSad (ـَرْهـَم لُوَك من بلوغ ْبالفرد مكِّن ت)Brahmaloka( 

اهل كواكب السماء الذين  ىقتري . إلى األرضعودتهال مفر من ) Brahmaloka( ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ على ْبـَرْهـَم لُوَك دون متابعةلكن 

يتم نقل ْبـَرْهما .  الكونياردمالوقت   عند القديمالملكوت الروحيون يدخلفأعلى وإلى كواكب أعلى ، ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰيحرزون تقدماً في 

يستشهد . ه إلى مختلف الكواكب الروحية التي يطلب كل منهم الوصول إليها في الملكوت الروحي عندما يحين اجل دمار هذا الكونتيمو

 : چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـبهذا النص في تعليقه على ) Baladeva VidyAbUsana(ويْدّيـاْبهوَسـَن َبـَل ِدَو 

ـنا َسـَهى ِتى َسـْرِوىْبَرْهـَم  

ـتْـشَـِرىْپـَرتيَسـنْْٰپـِتى ْپـراَسـْمـ  

تاتْـمانَـهـَرويشْـنْـتي كْرِْٰپ  

َپـَدْم َپـَرمَْٰرويشَـنْـتي  ْپـ

 يحين عندما ى الكون الروحي وإلى كواكب روحية معينة تبعاً لرغباتهم إلـنَٰشْٰكْـرِٰ وجميع عباده المنقطعين إلى ذكر ْبـَرْهمايتم نقل "

 ".وقت دمار هذا الكون المادي

 ١٧\٨. چ.ب

انْتَـْمي َپـْر- يُّـوَچ -َسـَهـْسـَر   

دوهيـُو ڤاْد ْبَرْهَمـٰنيَأَهـْر   

  َسـَهـْسـرانْتاْم- يُّـوَچْم يراتْر

ادُو َجـناهي ڤ- راتَْر -ِتى هُو   

 المفردات
؛  ليلة-راتْريْم؛  يعلموا-ڤيدوه؛  ْبَرْهما-هـْبَرْهَمنَٰ؛  ذاك الذي-ياتْ؛  يوم-َأَهه؛  بما فيه-َپـْريانْتَـْم؛  عصر-َچيُّـو؛  ألف-َسَهْسَر

 .  بشر-اَجـناه؛  من يفهم-ڤيَده؛  نهار وليلة-راتَْر-َأَهه؛  هم-ِتى؛  كذا، ينتهي بعد ألف-أنْتاْم-َسَهْسَر؛  عصور-َچيُّـو

 التعريب

 . ، وليله مثل هذاْبَرْهما لـ واحداً اًنهاراإلنسان تعادل  حساب مجتمعة فيالعصور من  دورة رباعية ألف

 التفسير
 أي) yugas( ـْزَچو ّيألف يعادل هنهار ْبَرْهما، ونهار) kalpa( كَلَْپ تعادل. )kalpas(كَلْـَبْز  تسمى يظهر بدوراتو أجل الكون محدود

 َچّيـو كَلي و) DvApara-yuga (َچّيـو اَپـَرْدڤ  و)TretA-yuga (َچـو تْـِرتا ّي و)Satya-yuga (َچَسـتْـيا ّيـو: هي و"عصريةدورة "

)kali yuga( .عصر َسـتْيا يتميز )Satya ( ألف سنة ٧٢٨ ومليون ١ دمتي من الجهل والرذيلة و ويخلو عملياًدينتوالبالفضيلة والحكمة 

 اَپـَرڤْد والدين وتتزايد الرذيلة في الفضيلةتتدهور . ف سنة أل٢٩٦ مليون و١ ومدته) TretA( تْْرِِٰٰتاتظهر الرذيلة في عصر . أرضية

، يسود  ألف سنة٤٣٢  ومدتهف سنةاآل ٥ منذ الحاضر الذي ابتدأ َچ في كَلي ّيو،وأخيرا.  ألف سنة٨٦٤ ومدته) DvApara-yuga (َچّيـو

SahóYauGaPaYaRNTaMahYaRd(b]ø<aae ivdu" ) 
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في  إلى حد انه َچ الرذيلة في كَلي ّيودايتزت. لفعلية الفضيلة امنسوى مسحة تبقى فيه  الباطلة والرذيلة وال واألديانالخصام والجهل فيه 

َسـتْـيا صر ويستهل ع االخياراألشرار وينقذ جميع  ويهلك) Kalki avatAra(صورة كَلْكي أڤَـتاَر بشخصياً الرب  سيتجلى اواخره،

 عّمري. يعادل نهارهْبَرْهما، وليله  واحد من عمر نهاروتعادل من تلك العصور األربعة  دورةتعاقب ألف  فتآخر) Satya-yuga (َچّيـو

 سنة ون ملي٤٠ وتريليون ألف ٣١١عادل هي مدة الدهر بكامله الذي ي هذه" سنة مائة".  ثم يتوفىومن" السنوات "تلكْبَرْهما مائة سنة من 

وال  ال تعد أعداد ثمة. ر األزلية خاطفة من منظوومضة سوىال يعدو  لكنه خيالياً بال حدعمر ْبَرْهما الدهر أي  يبدو عليه، وبناء. أرضية

. الكونخلقه جزء من جميع ْبَرْهما ويشكل . يظهرون ويختفون مثل زبد البحرالذين في البحر السببي  )BrahmAs(ْز من ْبَرْهماتحصى 

 . لذلك، فإنهم في تحول ال ينقطع

دبير الكوني موكل بالت ْبَرْهمارغم ذلك، . ض والموت والشيخوخة والمرالوالدةلتحوالت  الكون المادي داخليخضع حتى ْبـَرْهما نفسه 

 كواكبوهو قبة ) Brahmaloka(ْبـَرْهـَم لُوَك يرتقي الزهاد الكبار إلى كوكب ْبـَرْهما الذي يسمى . وفاتهفور ويتحرر الرب  خدمةفي 

ميع أهل كوكبه ْبـَرْهـَم لُوَك  ْبَرْهما وجيتعرض وقت،مرور المع  لكن  في السماءن الجناكواكبحتى بعد هدم  ويبقى الكون

)Brahmaloka (الطبيعة الماديةأحكام لموت بمقتضى ل. 

 ١٨\٨. چ.ب

ااه َسـْرڤاهياكْـتَـياكْـتـاْد ڤْـيَأڤْـ  

ـِمَچ آ-ْپـَرْبَهـڤَـنْتى اَهْر   

انِْتىييـِمى ْپـَرلـَچ آ-راتْْرى   

اِكىيـْچ َسـْمـ-اكْـتَ يـڤْاڤياتَـتْر  

 لمفرداتا
 عند طلوع -ـِمىَچ آ-َأَهه؛  يتركب-ْپـَرْبَهـڤَـنْتي؛  كل-اَسْرڤاه؛  أحياء-ڤْـياكْـتَـياه؛  من حالة التركيب اللطيف-َأڤْـياكْتاتْ

؛ لطيف حالة التركيب ال-َأڤْـياكْتَ؛  حتماً-ِاڤَ؛  إلى ذاك-تَـتَْر؛  تهلك-ْپـَرلييانِْتى؛  عند حلول الليل-ـِمىَچآ-راتْري؛ النهار

 . يسمى -ـيِكىْچَسـْمـ

 التعريب

 التركيبمن حالة التركيب اللطيف إلى حالة تتحول هذه االعداد الوافرة من االحياء ، ْبَرْهمانهار لدى طلوع 

 . ثانيةه إلى حالة التركيب اللطيفتحلول ليللدى الكثيف، وتعود 

 ١٩\٨. چ.ب

اْم  َسـ ِاڤايـراَمهْچ -تَ ْبهۤو  

اِتىييتْـڤا ْپـَرلتْـڤا ْبهۤوْبهۤو  

ڤَـشَـه پاْرتَْهىِمى ـَچ آ-راتْرى   

ىـِمَچ آ-ْپـَرْبَهـڤَـتى اَهْر   

 المفردات
 -راتْري؛  يهلك-اِتىيْپـَرلي؛  والدة متكررة-تْـڤاتْـڤا ْبهۤوْبهۤو؛  هذا-أياْم؛  حتماً-ِاڤَ؛  أولئك-َسه؛  مجموع االحياء-ـراَمهْچ-ْبهُوتَ

ـْرِِٰٰتْها-پاْرتَْهى؛  تلقائياًً-َأڤَـشَه؛ نفاذ عند -ىـِمَچآ؛ الليل  . نفاذ عند -ـِمىَچآ؛  النهار-َأَهه؛  يظهر-ْپـَرْبَهـڤَـتي؛  يا ابن ْپ

AVYa¢-aÜy¢-Ya" SavaR" Pa[>avNTYahraGaMae ) 
ra}YaaGaMae Pa[l/IYaNTae Ta}aEvaVYa¢-Sa&jke- )) 18 )) 

>aUTaGa]aMa" Sa WvaYa& >aUTva >aUTva Pa[l/IYaTae ) 
ra}YaaGaMae_vXa" PaaQaR Pa[>avTYahraGaMae )) 19 )) 



 التعريب

نحل تراكيبها الكثيفة دون حول، يا تته  ليلنفاذ ولدى ،وتولد هذه االحياء، ْبَرْهماطلع نهار ي اخرى بعد رةم

 .)PArtha (پاْرتْـَهى

 ٢٠\٨. چ.ب

ُويَپـَرْس تَْسماتْ تو ْبهاڤُو نْ  

اكْـتاتْ َسـناتَنَـهياكْتُو ڤْـيڤْـ  

ِتـٰشـوَسـْرِڤـٰشـو ْبهۤو  َسـ اهي  

ياتينَـشْٰـياتسو نَـ ڤينَـشْٰـ  

 المفردات
 إلى حالة -َأڤْـياكْتات؛  حالة التركيب اللطيف-ـياكْتَـهَأڤْ؛  آخر-َأنْياه؛  جوهر-ْبهاڤَـه؛  لكن-تو؛  إلى ذاك-تَْسماتْ؛ علي -َپـَره

؛  أبدا-نَـ؛  انحلت-نَـشْٰـياتسو؛  ظاهرة-ْبهُوِتـٰشـو؛  كل-ـوَسـْرِڤـٰش؛  ذاك الذي-ياه َسه؛  أزلي-َسناتَنَـه؛ التركيب اللطيف

 .  ينحل-ڤينَـشْٰـياتي

 التعريب

 العالم بل ثابت ال هذا يهلك عند هالكال  سرمدي عليوجد ملكوت لطيفة والمادة الكثيفة، يالهذه المادة وراء  لكن

 . يريالتغيطرأ عليه 

 التفسير
تمر بحالة التكاثف وحالة كل التغيرات الطارئة على الطبيعة المادية، التي  عن عليةباقية هي قدرة  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـلالعلوية  القدرة الروحية نا

في الفصل قد جرى توضيحهما و  الماديةالطبيعةهي نقيض  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـ العلوية لقدرةال. ْبَرْهمامر اثناء كل نهار وليلة من عالطف الت

 .السابع

 ٢١\٨. چ.ب

ـْزتى اوكْـتَيـَر إ كْشَٰاكْتُويَأڤْـ  

ْميـتَچتَـْم آهوه َپـَرماْم   

تَنِْتىڤَـْريا نَـ نياْم ْپـراْپـي  

 تَـْد ْدهاَم َپـَرَمـْم َمـَم

 المفردات
؛  االقصى-َپـَرماْم؛  معروف-آهوه؛  ذاك-تَـْم؛  قيل-أوكْتَـه؛  لذا-إيتي؛  عاصم-ِأكْشَٰٰـَره؛  حالة التركيب اللطيف-َأڤْـياكْتَـه

 .  لي-َمَم؛ يعل -َپـَرَمـْم؛  ملكوت-ْدهاَم؛  ذاك-تَـتْ؛  يرجع-تَنِْتىنيڤَـْر؛  أبدا-نَـ؛  يكسب-ْپـراپـيا؛  الذي-ياْم؛  مصير-ـتيْمَچ

 التعريب

 . مى العظداري يه تلك. عود مطلقا ال يمن يدخله.  وهو نهاية المطافالعليب غيعالم اليسمى هذا الملكوت 

 التفسير

ParSTaSMaatau >aavae_NYaae_VYa¢-ae_VYa¢-aTSaNaaTaNa" ) 
Ya" Sa SaveRzu >aUTaezu NaXYaTSau Na ivNaXYaiTa )) 20 )) 

AVYa¢-ae_+ar wTYau¢-STaMaahu" ParMaa& GaiTaMa( ) 
Ya& Pa[aPYa Na iNavTaRNTae TaÖaMa ParMa& MaMa )) 21 )) 



المكان الذي  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ انها شخصية الالهوت العليا لةالعظيم داروصف المجرى في ) Brahma-saMhitA(َسـْمـهيتا -ْبـَرْهَمفي جاء 

قصور ومليئة بال) Goloka VRndavana( ڤْـرِِٰٰنْـداڤَـَن چُولُوَك تسمىرِِٰٰٰشْٰـنَٰ العظيم كْْ للرب ةالعظيم دارال. كل الرغباتحقق فيه تت

حافلة ) surabhi(ْبهي  سوَرأبقارتوجد و، الطيباتكل بد م تالتي أشجار تسمى أشجار األماني اتوجد فيه كما  بأحجار الفالسفةالمبنية

على خدمة  اللواتي يقمن "سعدال امهات" أي) LakSmIs( ـْزكْشْٰٰميلَـمئات اآلالف في تلك الدار . ع تدر كميات ال تحد من الحليبالضر

تأخذ . )venum kvanantam (نْـتَْمــنَٰڤكْ وْمـٰنِڤالمسمى  نايه نفخالرب  عادة من. )Govinda(ڤيـنْـَد  چواألولي وسبب األسبابالرب 

. كيوبيدوجماله يفوق جمال اآلف  غيوم الداكنةاللون ب  زهرة اللوتس، وبشرتهمثل تويجيات عيناه: بألباب كل العوالم العلية صورته

 في الرب القدير كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰيعطي .  رأسه ويشكل ريشة طاووس في شعرالزهوركليل من اب عنقه طوق، وي اللونزعفرانيسرواله 

لكن  الروحيكواكب الملكوت رأس ) Goloka VRndavana( ڤْـرِِٰٰنْـداڤَـَن چُولُوَك لفائقة ادارهة عن  لمحة بسيط،چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ

 KaTha (َـنيشَٰـدْْپمن كَـطْـَهى أۤو) ١١\٣\١(جاء في . )Brahma-saMhitA ( َسـْمـهيتا-في ْبـَرْهَملها  مفصل يوجد وصف

UpaniSad( ي هكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰدار .  مطلقاًإلى العالم الماديخير، وال تعود النفس التي تبلغها األالمصير ي الدار العظمى وهالرب  دار ان 

 هي صورة مطابقة  مدينة دلهي على هذه األرض،يشرق ميال جنوب ٩٠ بعدالتي ت) VRndavana(ڤْـرِِٰٰنْـداڤَـَن   ان. عينهكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

 هذه األرض، فإنه يقضي تساليه في فيرِِٰٰٰشْٰـنَٰ  كْْتجلىوعندما ي.  الروحيةالسماءفي ) Goloka VRndavana( ڤْـرِِٰٰنْـداڤَـَن چُولُوَك دارل

 .الهندبالد في ) MathurA(َمـتْـهورا  ميل مربع في منطقة ٨٤ تعادل التي) VRndavana( المعروفة باسم ڤْـرِِٰٰنْـداڤَـَن البقعةهذه 

 ٢٢\٨. چ.ب

َپـَره پاْرتَْهى  َسـ پوروشَٰـه  

ايايتْـڤْ َأنَـنْـْز ايالـْبْهـيْبَهكْتْـ  

يْبهُوتاني  ْستْهان-انْتَـه ياْسـي  

َدْم تَـتَـْميـَن َسـْرڤَـْم ِإّيـ  

 المفردات
ـْرِِٰٰتْها-اْرتَْهىپ؛  الكبير-َپـَره؛  هو-َسه؛ القادر -پوروشَٰـه ؛  لكن-تو؛  ممكن النوال-لَْبْهـياه؛ تتيميةالخدمة ال ب-ْبَهكْتْيا؛  يا ابن ْپ

 -ِإيَدْم؛  كل-َسْرڤَـْم؛  من قبل-ّيـَن؛  كل هذه الظاهرة المادية-ْبهُوتاني؛  ضمنيا- ْستْهاني-َأنْتَـه؛  إلى من-ياْسـيا؛  خالص-َأنَـنْيايا

 .  يعم-تَـْمتَ؛ كل ما نقوى على رؤيته

 التعريب

 في داره، وجودهرغم .  أكبر االحياءشخصية الالهوت العلياة هي وسيلة الوصول الى صفي التتيميةالخدمة الان 

 .  وكل الوجود فيهالوجود في كل نافذهو ف

 التفسير
) Brahma-saMhitA ( َسـْمـهيتا-ْبـَرْهَم جاء في.  الشخص العظيم كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰدار منه هو رجعة الذي ال خيرالمصير األ ان هناتضح ي

الهناء  ها منوعاتجميعا وقوام قوامهدار  يأ) Ananda-cinmaya-rasa( َرَس - َمياـتْـشينْ - آنَنْـَد : بعبارةةالعظيم وصف تلك الدار

ي الفصل مر ف كما كل آياتها من قدرته الروحية ألن عينهلرب ابمثابة توسع  المنوعات هذهتتوسع .  دون شوائب ماديةالروحي التام

الوجود  القديرالرب  يعم إذن،. ال يغادر داره العظمى ه انرغم  الماديةبقدرته الوجود القديرالرب يعم هذا العالم المادي، من جهة . السابع

 تينقدرالتعني انه حفيظ ) yasyanthaH sthani(يانْتَـه ْستْهاني  ياس:عبارة. لروحية والماديةالعوالم المادية والروحية بقدرتيه ا كل من في

 . الماديةوالروحية 

الموجود الوحيد . الالمتناهية) VaikuNtha(كواكب ڤايكونْٰطَْهى  هي السبيل الوحيد لدخول تتيميةالخدمة ال  أوْبَهـكْتي ان من الواضح هنا

التامة ذات أيد أربع الشخصية  الفيوضشْٰـنَٰ، الفرد الذي يتوسع إلى ماليين وماليين كْـرِٰ هو) VaikuNtha(ڤايكونْٰطَْهى في كل كواكب 

  و)PuruSottama(ُوتَّـَم ـپوروٰش:  باسماء مختلفةالفيوض الشخصيةتهيمن على الكواكب الروحية التي ال تحصى وتعرف تلك 

Pauåz" Sa Par" PaaQaR >a¢-ya l/>YaSTvNaNYaYaa ) 
YaSYaaNTa"SQaaiNa >aUTaaiNa YaeNa SavRiMad& TaTaMa( )) 22 )) 



ْهرِِِٰٰٰٰٰشـۤيـِكـشَ   و)Aniruddha( آنيـرودَّْهى  و)MAdhava(ماْدَهـڤَ   و)Kezava( ِكشَـڤَ  و)Trivikrama( كَْرَمـيتْريڤ

)HRSIkeza(ـنَٰ شَـنْكَـْرشَٰ و )SaGkarSaNa(ْپـَرْدّيـوْمـَن  و) Pradyumna(شْـرۤيْدَهـَر  و )zrIdhara(ڤاسوِدڤََ   و)VAsudeva( 

وغيرها والتي تقارن بأوراق ) PadmanAbha(ناْبَهى َپـْدَم  و)VAmanaٰ( اَمَنڤ  و)JanArdana( َجـناْرَدَن  و)DAmodara (َدَر دامُوو

 )Goloka VRndavana( ڤْـرِِٰٰنْـداڤَـَن چُولُوَكمى  العظيوجه كْـرِٰشْٰـنَٰ المقيم في داره. الدوحة، وأما كْـرِٰشْٰـنَٰ فيقارن بالدوحة ذاتها

 .شؤون العالمين الروحي والمادي دون أي نقص بقوة حضوره الكلي

 ٢٣\٨. چ.ب

ْميـڤْـرِِٰٰتّ أنا تْـڤْىاتَْر كاِلي  

يُّـوچينَـهڤَ يشاتْـْم يآڤْـرِِٰٰتـ  

تَـْم كالـْمي انْتياتا يْپـر  

ـْبَهىشَْٰرـْبَهَرتَي اميِڤكْشْٰٰـ  

 المفردات
 درجات متفاوتة من -نَهچييو؛  حتماً- ِاڤَ؛ أيضاً-تْـشَ؛  رجعة-آڤْـرِِٰٰتيْم؛  ال رجعة-أناڤْـرِِٰٰتيْم؛  و-تو؛  وقت-ىكاِل؛  عند-ياتَْر

 يا خيرة ذرية الملك -ْبَهىـرِِٰٰشَٰ–ْبَهَرت؛  سأكشف-ِڤكْشْٰٰـيامي؛  وقت-كالَْم؛  ذاك-تَْم؛  يحصل-يانْتي؛  رحل-اْپـَرياتاه؛ الصوفيين

 . ْبَهَرتَ

 التعريب

 بعد مفارقة بدنه، واألوقات چۤيالـيُّوها  اآلن مختلف األوقات التي يرجع فيلك أشرحوف س، ْبهاَرتَساللة  خير يا

 .  فيهايرجعالتي ال 

 التفسير
لذا، . امرهم إلى كْـرِٰشْٰـنَٰون يفوض بل  بوقت مفارقة ابدانهم أو وسيلتها المسلمةالنفوس األصفياء للرب العظيم من التيمال يأبهه 

 ـياَنْچو  )karma-yoga (چاكَـْرَم يُّـو مثل الروحيالتحقيق  سبلعلى ون يعتمدمن  يرجعون إليه بمنتهى السهولة والسعادة، في حين

 المناسبفي الوقت المادي فارقة البدن وغيرها من الطرق، فيتحتم عليهم م )haTha-yoga (چاوَهـطَْهى يُّـو )jJAna-yoga (چايُّـو

 . إلى التناسخ أم الون للتأكد ما اذا كانوا سوف يرجع

يشرح . ه اختيار الزمان والمكان للرحيل عن هذا العالم المادي وإال فإنه يرحل بإرادة الطبيعةوسعكمال، فب قد بلغ الچۤيالـيُّواذا كان 

 AcArya Baladeva (يْدياْبهووشَٰـَنشاْريا َبلَِدڤََ ڤتْـآكتب .  في هذين النصين أفضل االوقات لمفارقة البدن وقطع التناسخالقديرالرب 

VidyabhUSana(كاَل  ان كلمة )kAla (تدل على مالك الزمان. 

 ٢٤\٨. چ.ب

  َأَهـه شـوكْلَـهْرْجـيُّـوتيْر يـنْچَأ

ـْمانَٰيـرا ماسا اوتّ- شَـنْٰ  

يـتْـشْـَهـنْتَچاتا يتَـتَْر ْپـَر  

ادُو َجـناهي ڤ-ْبـَرْهـَم ْبَرْهَم   

Ya}a k-ale/ TvNaav*itaMaav*ita& cEv YaaeiGaNa" ) 
Pa[YaaTaa YaaiNTa Ta& k-al&/ v+YaaiMa >arTazR>a )) 23 )) 

AiGanJYaaeRiTarh" éu(c)-" z<MaaSaa otaraYa<aMa( ) 
Ta}a Pa[YaaTaa GaC^iNTa b]ø b]øivdae JaNaa" )) 24 )) 



 المفردات
 مجرى الشمس -أيانَْم-َرأوتّ؛  االشهر الستة-اماساه-طْـشَٰ؛  االسبوعين المنيرين-هشـوكْلَ؛  نهر-َأَهه؛  وال-ْجـيُّوتيه؛  نار-ـنيهْچَأ

 -اَجناه؛  العاِلم بالمطلق-َدهيـڤ-ْبَرْهَم؛  إلى المطلق-ْبَرْهَم؛  يذهب-ـتْشَْهنْتيَچ؛  الراحلين-اْپـَرياتاه؛  يوجد-تَتَْر؛ على الجانب الشمالي

 . االشخاص

 التعريب

 اثناء أو  النارالكمنفوذ فترة  اثناءالعالم المادي  العظيم يرحلون عن )Brahman(ْبـَرْهـَمـْن ذين يعرفون ال نا

 إلى لمرور الشمسالستة شهر األ اثناء أو يلقمرالنصف المضيء من الشهر ا اثناء أو في لحظة مسعودة الضوء

 . شمالال

 التفسير
النفس  بتدبير مرور ين المالئكة الموكلمختلف القمري، انها تدل جميعها على  الشهرونصف الفهم عند ذكر النار والضوء والنهار يقتضي

 بمحضفي األوقات المبينة أعاله سواء حدث وفارق الفرد بدنه  إذا. يحمل العقل صاحبه إلى بدن جديد عند الموت. المتناهية في الدقة

أما اصحاب الخوارق المتفوقين  .الحق المطلقأي نور ) brahmajyoti( ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتي بلوغ التدبير، فمن الممكن له مالمصادفة أ

 فلن الصدفة،في لحظة مسعودة بمحض تركوا البدن  لكن ان بدانهم بخالف سواهم مكان وزمان مفارقة افبوسعهم تقرير الـيُّوچافي 

 الصفي سواء فارق بدنه في لحظة التيمرجعة ، ال خوف من ذلك مع.  وإال يوجد كل احتمال برجعتهموالموت،يرجعوا إلى دوامة الوالدة 

 .تدبير بالو بمحض الصدفة أمنحوسة،مسعودة أو 

 ٢٥\٨. چ.ب

تَـتْها كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـهيْز مُو راتْرْدهۤو  

انَـْمياٰني ماسا ِدكْشٰٰـ- ـنْٰشَٰ  

ْرْجـيُّـوتيشـانْـْدَرَمـَسـْم تْـتَـتَْر   

ڤَـْرتَـِتىيا نيـ ْپـراْپيُّـوچۤيـ  

 المفردات
 مجرى -أيانَْم-ِدكْشٰٰـينَٰ؛  االَشهر الستة-ماساه-شَـطْ؛  َأسبوعي محاق القمر-كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـه؛  أيضاً-تَـتْها؛  ليل-راتْريه؛  دخان-َمهْدهۤو

؛  يبلغ-ـياْپـراْپ؛  الصوفي-چۤييُّـو؛  النور-ْجـيُّوتيه؛ وكب القمر ك-َمَسْم-شـانْْدَرتْـ؛  يوجد-تَتَْر؛ الشمس على الجانب الجنوبي

 .  يرجع-نيڤَـْرتَـِتى

 التعريب

الى  الشمسلمرور الستة  أو األشهر محاق القمر الضباب أو الليل أو اثناءعن هذا العالم  چۤيالـيُّو رحلي عندما

 .  من رجوعهال بد، ف كوكب القمر أو من يبلغجنوبال

 التفسير
.  الموتبعدالقمر ون  يبلغ، التفدية على األرضلقضاء العمل الصالح وسببالخبراء  ان ـڤَـتَْمَچْبهافي الباب الثالث من شْـرۤيَمـْد جاء 

 )soma-rasa (َرَس -وَم  ُس بفضل شراببالحياةوتنعم ) من سنوات المالئكة( سنة اآلف ١٠ قرابة النفوس الكريمة على القمر تحيا تلك

 اجسامهم لطيفة ال تدركها  السماوية لكنمخلوقاتأهل القمر من ال ان يعني مما  ثانية،إلى األرضبد لها في النهاية من العودة ال لكن 

 .الحواس الكثيفة

DaUMaae rai}aSTaQaa k*-Z<a" z<MaaSaa di+a<aaYaNaMa( ) 
Ta}a caNd]MaSa& JYaaeiTaYaaeRGaq Pa[aPYa iNavTaRTae )) 25 )) 



 ٢٦\٨. چ.ب

ـِِهـى ي ـتَچ ىكْْرِِٰٰٰشْـِن -شـوكَْل  ىِات  

ـتَـه شـاشْـڤَـِتى َمـِتىَچَجـ  

ْميـاتى اناڤْـرِِٰٰتّي ايكَـِا  

اڤَـْرتَـِتى پونَـهيايَأنْـ  

 المفردات
؛  الڤيود-شاشْـڤَـِتى؛  للعالم المادي-ـتَهَچَجـ؛  هاذين-إِتى؛  حتماً-ْهي؛  ممرات الرحيل-ـتيَچ؛  والظلمة-ىكْْرِِٰٰٰشْـِن؛  وال-شـوكَْل

 -پونَه؛  يرجع-ڤَـْرتَـِتىآ؛  من قبل اآلخر-َأنْـيايا؛  دون رجعة-ڤْـرِِٰٰتـيْمـأنَ؛  يذهب-ياتي؛  من قبل الفرد-كَـياِا؛ ي حسب رأ-َمِتى

 . ثانية

 التعريب

 رحيل عند.  في الظالمالثاني وضوءفي الواحد : العالمهذا  لرحيل عن لممرين دووج )Vedas(ِڤـَدْز تذكر الـ

 . ة فإنه يرجعالظلم اثناء غادرعندما ي لكن ينقطع تناسخه ضوءال اثناء الفرد

 التفسير
 ـْدَپـنيشَٰـيا أوْچ من تْشْهانْدُو)٥ -٣\١٠\٥(بنص ) AcArya Baladeva VidyAbhUSaNa( ـنَٰشَٰيْدياْبهۤوـلَـِدڤََ ڤـ َبشاْرياـتْآ ستشهدي

)ChAndogya UpaniSad (في العالم النظر رباب أ وجرااليراوح طلبة ، على هذا النحو. الذي يطابق وصف مفارقة البدن والرجعة

 .كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـل لعدم تسليمهمالخالص القطعي ون  وال ينال منذ زمن سحيقوالرجعةبين الرحيل المادي 

 ٢٧\٨. چ.ب

اْرتَْهى جانَـْن پۤيِتى ْسرِِٰٰتينا  

ـَنتْـشَكَشْـي اتي موْهـيُّـوچۤي  

 تَْسماتْ َسـْرِڤـٰشـو كالـٰشـو

وكْتُو ْبَهـڤاْرجـوَني - يُّـوَچ  

 المفردات
ـْرِِٰٰتْها-پاْرتَْهى؛  دروب مختلفة-رِِٰٰتيـْس؛  هاذين-إِتى؛  أبدا-نَـ  -موْهـياتي؛  تيم الحق-چۤييُّـو؛  حتى ولو علم-جانَـْن؛  يا ابن ْپ

؛  صر-ْبَهـڤَ؛  مشغول بذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ- يوكْتَه-َچيُّـو؛  دائماً-وـَسـْرِڤـشو كاِلشْٰ؛  لذا-تَْسماتْ؛ ي كان أ-َنتْـشَكَشْ؛ مضلل

 . أْرجـوَن يا – أْرجـوَن

 التعريب

 .  اثبت في التتيم بيلذلك،. يا أْرجوَنأبداً  ون ، ال يضلكال الممرين تيمي الذين يعرفون

 التفسير
 تيمينبغي ل ال.  من العالم الماديها عند رحيل النفستسلكهاالتي سالك بمختلف المبوجوب عدم ازعاج نفسه  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هنا أْرجوَن يوصي

 كما ينبغي  َهـِرى كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰتسبيحتماماً في ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ وراسخاً الرب  تيم يكون ان ينبغي.  االكتراث بوسيلة مفارقة بدنهالقديرالرب 

جعل ي ذكر كْـرِٰشْٰـنَٰ إنما هو بذل النفس في خدمته مما سيسبيل لإلستغراق فخير .  أمر متعبالممرينهذين االهتمام بأحد  ان له العلم

éu(c)-k*-Z<ae GaTaq ùeTae JaGaTa" XaaìTae MaTae ) 
Wk-Yaa YaaTYaNaav*itaMaNYaYaavTaRTae PauNa" )) 26 )) 

NaETae Sa*Taq PaaQaR JaaNaNYaaeGaq MauùiTa k-êNa ) 
TaSMaaTSaveRzu k-ale/zu YaaeGaYau¢-ae >avaJauRNa )) 27 )) 



 الراسخال ينقطع .  النصهذا ذات داللة خاصة في )yoga-yukta (ّيوكْتَ-چا يُّـوكلمة.  ومباشراًمنا وحتمياًآ الروحي الملكوته إلى ورمر

كل انسان بعدم التعلق بالعالم ) zrI RUpa GosvAmI(ـوامۤي ْسچو شْـرۤي روَپ يوصي. ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ في كل نشاطاتهعن  الـيُّوچافي 

 بأن دربه نحو الدار هعلمالتيم بكل هذه االوصاف للذلك، ال يضطرب . ن كمالهاضمل كل شيء في ذكر كْـرِٰشْٰـنَٰ لالمادي بل بذ

 .تتيميةالخدمة الالعظمى مضمون ب

 ٢٨\٨. چ.ب

ڤَيشاتْــِنـٰشـو تَـَپـْهـسو ْچايـو ِڤـِدشْٰ  

شْٰـطَْمي ْپـَهلَْم ْپـراد-ا يـاتْ پونْٰيداِنـٰشـو   

تْـڤايديَدْم ڤيتَـتْ َسـْرڤَـْم ِإي ـتّيــَأتْ  

اْميشـاْدتْـي تي َپـَرْم ْستْهانَـْم اوپايُّـوچۤي  

 المفردات
 -ِاڤَ؛  أيضاً-تْـشَ؛ المجاهدات في معاناة مختلف أصناف -تَـَپـْهسو؛  في أداء القرابين-وـِنـٰشْچيا؛  في دراسة الڤيود-ِڤـِدٰشـو

 -تَتْ َسْرڤَـْم؛  يتخطى-ـتيَأتْـّي؛  دل-ْپـراديشْٰـطَْم؛  جزاء خير العمل-ْپـَهلَْم-ياپونْٰ؛  ذاك الذي-ياتْ؛  في التصدق-وداِنـشْٰ؛ حتماً

 .  أولي-آْدياْم؛  أيضاً-تْـشَ؛  بلغ-أوپايتي؛  ملكوت-تْهانَْمـْس؛ علي -َپـَرْم؛ التيم -يـوُّكۤي؛ لماً عا-ڤيديتْـڤا؛  عظيم-ِإيَدْم؛ كل هذه

 التعريب

 وقضاء )Vedas(ِڤـَدْز الـدراسة النتائج المستمدة من  ال يحرم من تتيميةالخدمة الدرب ان الذي يختار 

 . المصير االخير إلى نهايةالفي العمل الصالح، ويصل درب النظر ودرب  الصدقات أو وتوزيع القاسية المجاهدات

 التفسير
إلنسان دراسة ل ينبغي. تتيميةالخدمة الهذين الفصلين يبحثان ذكر كْـرِٰشْٰـنَٰ و ان  وال سيماوالثامنلفصلين السابع ل النص هو موجز هذا

 هو )brahmacArI(ْبـَرْهـَمـتْـشارۤي  واجب. يتهرعا والكفارات تحت المجاهدات وممارسة سيد روحيعلى يد ) Vedas(الـِڤـَدْز 

 دعوة مريده واذا اغفل السيد. السيد الروحي إلى حملهاو خادم، وجمع الصدقات بالطرق على األبواب بصفة السيد الروحيالعيش في دار 

 . )brahmacarya(ـَمـتْـشاْريا بخصوص حياة ْبـَرْهالـِڤـدية والنواهي  بعض األحكام ذهه. م يومهياص فمن واجبهتناول طعامه إلى 

.  إلى خمس وعشرين سنةخمسبين ما  لمدة تتراوح سيد الروحيل في كنف ادراسة الحكمة الـِڤـدية  بعدتتبلور شخصية المريد المثالية

) brahmacArI(ـْبـَرْهـَمـتْـشارۤي يجاز لل. ةشخصي العاجي بل لتكوين الالبرجهل أل هواية تنظير الحكمة الـِڤـدية دراسةليست 

 المجاهدات ممارسةثم ال بد له من   المزيد من االستنارةلتحقيق حياته الزوجية طوال فديات كثير من القضاءويكلف ب ه تخرجبعد الزواج

ڤانَـْپـَرْسـتْـَهى بعد اعتزال الحياة الزوجية ودخول .  لحاء الشجر وإطالق الشعر الخوارتداءفي الغابة نفراد المضنية باإل

)vAnaprastha (ْبـَرْهـَمـتْـشارۤي مراتبإلى صعيد كمال الحياة بفضل اجتياز  فردالرقى تي.  حياة العزلةأي )brahmacArI ( أي

 كواكب بعضهم يدخل.  حياة الزهدأي) sannyAsa(َسـنْياَس  وأخيراً) vAnaprastha(ڤانَـْپـَرْسـتْـَهى ثم  الزوجيةالحياة ثم " التلمذة"

على أحد كواكب أو  "الربنور "أي ) brahmajyoti(سواء في ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتي في السماء الروحية عد تقدمهم بون تحرر وينالجنا

 .  السلك الـِڤـديهو هذا. )KRSNaloka ( كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ لُوَكأو) VaikuNTha( ايكونْـطَْهىڤ

فهم تعاليم ينبغي للمريد السعي إلى .  بضربة واحدةالروحيةائر المراتب جميع شعّمكن الفرد من تخطي يجمال ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هو انه لكن 

 صحبةبالدراسة األكاديمية أو النظر بل بسماعها في  ليس چۤيـتاـڤَـْد َچ الفصل والفصل السابع من ْبَهـهذاشْـرۤي كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ الواردة في 

 بمثابة بطانة فإنها الفصول الستة األولى والستة األخيرة أما. چۤيـتاـڤَـْد َچ الثاني عشر جوهر ْبَهـ إلىبعمن السا لوالفص تشكل. التيم

vedezu Yajezu TaPa"Sau cEv 
 daNaezu YaTPau<Yaf-l&/ Pa[idíMa( ) 
ATYaeiTa TaTSavRiMad& ividTva 

 YaaeGaq Par& SQaaNaMauPaEiTa caÛMa( )) 28 )) 



ال  الستة الوسيطة والفصول چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ حالف اإلنسان الحظ بفهم إذا. على األخصالرب  يحميها التيللفصول الستة الوسطى 

، ألنه يستطيع وغيرها والنظر توزيع الصدقاتو فدياتء كل الكفارات والمجيدة وراحياته فسوف تصبح ،  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰتيم صحبة فيسيما 

 .  بفضل ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰنتيجتها جميعهابلوغ 

.  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰتيمبصور ح مچۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ كما جاء في الفصل الرابع بأن فهم التيممن  چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـينبغي لإلنسان االستماع إلى 

 في تتيميةالخدمة اليدخل اإلنسان  عندما.  من أهل النظروليس  تيم كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ منچۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـتعلم هي  السبب، عالمة اإليمان لهذا

 تنكشف له تسالي كْـرِٰشْٰـنَٰ وصورته واسمه ومتعلقاته بفضل هذه الخدمة كما تتبدد كل شكوكه فتصبح دراسةفس كْـرِٰشْٰـنَٰ، تيمصحبة 

 چُولُوَك دخول داره كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ تيمل الدرجة الرفيعة من كمال الحياة تتيح تلك.  في غاية المتعة وينّمي ذوقاً وحباً لـكْـرِٰشْٰـنَٰچۤيـتاالـ

 . بديةاألحيث ينعم بالسعادة الملكوت الروحي في ) Goloka VRndavana(ڤْـرِِٰٰنْـداڤَـَن 

 

 .الحق المطلقبلوغ  بعنوان چۤيـتاـڤَـْد َچ الثامن من شْـرۤيَمـْد ْبَهـالفصلي ِڤـدانْتَ على  تنتهي تفاسير ْبَهـكْتهنا إلى

 

 ١\٩. چ.ب

اوڤاتْـشَـڤـاْن َچ ْبـَهـ-شْـرۤي   

الفصل التاسع

مكنون العلم

é[q>aGavaNauvac 
wd& Tau Tae GauùTaMa& Pa[v+YaaMYaNaSaUYave ) 

jaNa& ivjaNaSaihTa& YaJjaTva Maae+YaSae_éu>aaTa( )) 1 )) 



ِاتَـَمـْميْهـچوَدْم تو ِتى يِإ  

ىاِڤيامى َأنَـسۤويكْشْٰٰــْپـَرڤَ  

تَـْمي َسه-اَن يـيْچانَـْم ڤيـْچ  

  شـوْبهاتْىاِسيكْشْٰـاتْـڤا مُويـْچاْج ي

 المفردات
 -كْشْٰٰـياميـْپـَرڤَ؛  سر االسرار-تََمـْم-ْهياچو؛  إليك-ىِت؛  لكن-تو؛  هذا-ِإيَدْم؛  قال المولى المبارك-ـڤاْن أوڤاتْـشََچْبَه-شْـرۤي

؛  عالماً-ـياتْـڤاْچ؛  الذي-ياتْ؛  مع-َسهيتَـْم؛  علم حال-ـياَنْچڤي؛  علم-ـيانَـْمْچ؛  إلى غير الحسود-ىياِڤَأنَـسۤو؛ َأقول

 . من هذا الوجود المادي التعس -َأشـوْبهاتْ؛  ستتحرر-ىكْشْٰـياِسمُو

 التعريب

 ستتخطىأخفى حكمة والتي بواسطتها أكشف لك وف  سقط،حبيبي أْرجوَن، ألنك ال تحسدني : ل المولى المباركقا

 .  الوجود الماديمعاناة

 التفسير
رسالة : " بالنص التاليـڤَـتَْمَچْبهافي شْـرۤيَمـْد صغاء تلك اال طريقةتوصى . القديرالرب عن  بازدياد استماعه ستنارةإ التيم يزداد

ة صحب تحقيق هذا في يمكن وال هتيمبين لمواضيع التي تدور حوله  عند بحث اإدراكها بالقدرات التي يمكن غنية ية الالهوت العلياشخص

 . " الجامعيين، ألنها علم حالواألساتذةأهل النظر 

ه في صحبة لفهم من الفطنة الزميمنحه القدر الف ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ في غارقعقلية وإخالص الالعليم بالرب  في خدمة بذل عن الالتيم ينقطع ال

 في تقدماًيحرز  ان العلم، فمن المؤكدستيعاب  إلى اوسعى الصحبة تلك وإذا حالف الحظ أحد بالفعالية،مناقشة كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ بالغة . هتيم

 على أْرجوَنما كشف حتى اآلن، بغية تشجيع معلم ابطن  عن في هذا الفصل التاسع الرب القدير كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ يكشف. التحقيق الروحي

 . الفعالةالتحليق إلى صعد أرفع في خدمته 

 والثالث بالعلم الثاني وصف العلم الروحي في الفصلين تم الكتاب، وقد لبقية هو بمثابة تمهيد چۤيـتاـڤَـْد َچالفصل األول من ْبَهـ

رة في ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، فقد ي انها منوبما على األخص، تتيميةالخدمة ال فتتعلق بامنوالث المتناولة في الفصلين السابع مسائل الأما. المكنون

وبناء عليه، ال شك . بطناألالعلم  وصفت ب،لذلك.  الصفيةتتيميةالخدمة الالفصل التاسع بموضوع تعلق ي لكن بطنأعلم  بأنهاوصفت 

  سينْْدهو- َرساْمرِِٰٰتَ-ْبَهـكْتيجاء في .  رغم حضوره في العالم المادي الماديةمن يفهم أبطن العلوم وال يذوق االوجاعبتعالي كل 

)Bhakti-rasAmRta-sindhu( مر كما. هو محرر رغم رهن الوجود المادي ،القديرالرب دمة كل من لديه رغبة مخلصة بالبذل في خ ان 

 . محرركل من يعمل على هذا النحو هو  ان چۤيـتاـڤَـْد َچفي الفصل العاشر من ْبَهـ

ع والتسبيح والذكر االسم:  التسعةالعباداتعلى ل الداالعلم تعني ) idam yajJanam(ـيانَْم ْچعبارة إيَدْم . لهذا النص األول داللة خاصة

 ويفهم ةالتسعالعبادات هذه  قضاءى ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ برقى الفرد إلتي. وهب النفسمؤاخاة وأخيراً ال والدعاء والطاعة وعظيم والتوالخدمة

 هبداية تحقيق بل يشكل  ال يفي بالمطلوبللمادة على فهم مغايرته فرداقتصار ال. كل الشوائب الماديةكْـرِٰشْٰـنَٰ حالما يتزكى قلبه من 

 .  المادي للبدنمغايرتهراد تحقيق أ ان العمل البدني والفعل الروحيتنمية قدرة التمييز بين ال بد من  لكن الروحي

فسوف  اآلن،أما .  الفصل السابع في العلويةروحيةقدراته المادية الدونية والمختلف  وشخصية الالهوت العليا غنى مر كالمنا عن لقد

 . ه في الفصلين التاسع والعاشربعض أمجادعن الرب يكشف 

 چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـعلى المعلقين غالبية  ان  ونجد في هذا النص بالغة الداللة أيضاًةالوارد) anasUyave( ىياِڤسۤوـَالسنسكريتية أنكلمة ال

، وال ترجى دقةترجمة ال تتصف بال چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ يترجمون  أرفع األساتذة علماًحتى. رغم علمهم الرب القدير كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ حسادمن 

 على يتعذرة، إذ المعتمدالوحيدة  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هي التعليقات تيمتعليقات  لذلك،.  كْـرِٰشْٰـنَٰ النهم من حسادتعليقاتهمأي فائدة من دراسة 

 تجنب وينبغيأحمق ليس سوى  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ دون علم به ينتقد منكل .  علم كاملإعطاء أو چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـإلقاء الضوء على الحاسد 

 . الصفي، فسوف ينتفع بهذين الفصلين نفعاً جماًشخصية الالهوت العليكْـرِٰشْٰـنَٰ هو   انأما بالنسبة لمن يفهم. هتعليقات



 ٢\٩. چ.ب

اْميْهـچو -اراَج يْدي ڤ-راَج   

َدْم اوتَّـَمـْميتَْرْم ِإيَپـڤ  

اْميـَمـْم ْدَهـْرْمـَچڤَـااكْٰشـيْپـَرتْـ  

اْمياي سـوكْـَهـْم كَْرتوْم َأڤْـ-سو   

 رداتالمف
 بالتجربة -ْپـَرتْياكْشَٰ؛ علي -أوتَّـَمْم؛  هذا-ِإيَدْم؛  االَنقى-َپـڤيتَْرْم؛  رَأس العلم المكنون-ْهـياْمچو -راَج؛  رَأس التعليم-ڤيـْديا-راَج

 .  أزلي-اْمَأڤْـياي؛  قضاء-كَْرتوْم؛  بالغ السعادة-سوكْـَهْم-سو؛  قاعدة الدين-ْدَهـْرمياْم؛  فهم-ـَمْمَچَأڤَـ؛ المباشرة

 التعريب

 بالتحقيقذات  العنعطي إدراكا مباشرا ينه  وألصفى علم أوه.  سريةاألسرارأكثر ، وربية رأس التا العلم هوهذ

 .  مبهجقديم والعمل بهانه . فإنه كمال الدين

 التفسير
كبار فالسفة الهند . تي سبق الكشف عنهال اوالفلسفات التعليم ألنه صفوة كل النظريات ملك چۤيـتاـڤَـْد َچهذا الفصل من ْبَهـيسمى 

 و) zANDilya(نٰديلْـيا ـشَ و) YajJavalkya( ـلْكْياڤَياْچيا و )Kapila(كَپيَل  و) KaNAda(اَد ـكَٰن و) Gautama( َمـوتَچا: همالسبعة 

 ال توجد قلة إذن،. )VedAnta sUtra ( ِڤـدانْـتَ سۤوتْـَرفصنم) VyAsadeva( إلى ڤْـياَس ِدڤََ باإلضافة )VaiSvAnara (انََرڤـايشْٰڤ

 دراسةمن معلوم  وصفوة كل م،والعل ههذا الفصل التاسع هو رأس كل هذ ان هناالرب  يقول. وتهال العلمفي الحقل الفلسفي أو 

والبدن الروحية فس  بفهم الفرق بين النيتعلق خفي أو الالعلي ألن العلم العلم مكنون وهو الفلسفيةومختلف المذاهب ) Vedas(الـِڤـَدْز 

 . تتيميةالخدمة ال في مكنون كل علم رأسيتأوج و. المادي

 االعتيادي، يتخصص لتعليممن جهة ا. لوم الظواهر الطبيعيةغالبا ألن تعليم االنسان محصور بع المكنونال يتلقى اإلنسان هذا العلم 

 من الجامعات الكبيرة كثير وتعليميةوجد معاهد ت. وغيرهاوالهندسة  والرياضيات واالجتماع والفيزياء والكيمياء السياسة علومالطالب في 

 أهمهي الروحية النفس .  متخصصة في علم النفس الروحيةواحدةمعهد أو جامعة ، الحظلسوء وال يوجد  لكن  األرضبلدان كافةفي 

 . جوهرية، دون عناية بالنفس الية البدنرورياتالض يشدد اإلنسان كثيرا على ، هذاورغم.  في غيابهاته وتنعدم قيم الماديمقومات البدن

ان .  ال تهلكوالنفسالبدن هالك  ان في البدايةالرب  يقول.  وخاصة من الفصل الثاني فصاعداًروحال على أهمية چۤيـتاـڤَـْد َچ ْبَهـيشدد

ال يعطي معلومات إيجابية  لكنه العلم خفايا من هو التغيير،أزلي ال يطرأ عليه  النفس جوهر وان الماديلبدن وا نفس الغيريةمجرد العلم ب

.  بخالف الحقيقةفي فراغ مجردتبقى  وعند هالك البدنان النفس تنعتق  والمادي البعض أحياناً بمغايرة النفس للبدن نفس، إذ يعتقدعن ال

النفس  كانتان . زلية النشاطهي ا بل هذا غير ممكن .؟هتاقها منانعتوقف عن النشاط بعد ل اشطة داخل البدن الماديا يمكن للنفس النكيف

 نشاطات النفس الروحية هنا بأنها تلذلك، وصف. الروحي في الملكوت الروحي مكنون العلم أفعالهاتشكل ونشاطها أزلي أيضاً، ف أزلية

 . أبطن العلم

، ويستفاد )Padma PurANa (َم پورانَٰ َپـْدفيتحليل ذنوب اإلنسان يرد . كل نشاط العلم أصفى أشكال هذا ان في الحكمة الـِڤـدية جاء

تها بل رزغرس بال تنمو الشجرة فور  لمثال،ل. أشكال العقاباوضاع الحياة و مختلف ييرتهن طلبة االجر ف. مركوم ذنوب متالحقةانها 

بعد ثمارها فيذوق غارسها ثم تزهر وتثمر، ومن  إلى شجرة، تتحولتأخذ صورة شتلة في البداية ثم يستغرق نموها بعض الوقت ف

قد يكون الذنب قد . عد مروره بمختلف المراحلبعض الوقت لإلثمار بإلى على هذا النحو، عندما يذنب الفرد فإن ذنبه يحتاج . هاإيناع

 شقاوة في صورة نذوقها شكل البزرة، وذنوب قيد اإلثمار على ذنوب ثمة.  عاقبته أو اجره قيد التذوقتانقطع داخل الفرد لكن ما زال

 .  كما مر في النص العشرين من الفصل السابعوألم

raJaivÛa raJaGauù& Paiv}aiMadMautaMaMa( ) 
Pa[TYa+aavGaMa& DaMYa| SauSau%& k-TauRMaVYaYaMa( )) 2 )) 



 بعد تحرره من ، هو من انتهى تماماً من تذوق كافة ذنوبه وانصرف إلى العمل الصالح،خدمة التتيم بالرب القدير كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰفي العامل 

خدمة التتيم  في عاملد سبق وتحرر القل آخر، بكالم.  والعشرين من الفصل السابعالثامن في النص مر كما المادي العالم ازدواجيات

 سواء ه ذنوبرهن تالشى تدريجياًي ،القديرالرب خدمة التتيم ب في عامللمن جهة ا. عملقدم من ما  من رهن كل بشخصية الالهوت العليا

 pavitram (أوتَّـَمْم ْمَرـيتْ الفعالية وتسمى َپـڤبالغة تتيميةلخدمة الاقدرة تصفية لذلك، . روبذفي صورة أو المثمرة أو المخزونة 

uttamam (أوتَّـَم كلمة. صفى األأي )uttamam ( تََمْس كلمة و. عليتعني)tamas ( أوتَّـَم كلمة  أو هذا العالم المادي، و"الظلمة"تعني

)uttama (البشركسائرشْٰـنَٰ مشغولين كْْرِِٰٰٰ تيم ان  بدا أحياناًولو مادية على اإلطالق، تتيميةالخدمة الليست .  الماديعمل عن العلي تعني  

 .  الماديةجبالت بالة على أتم وجه، وغير مشوبروحيبذل  انها ليست أعمال مادية بل يعلم تتيميةالخدمة الالمبصر والملم بلكن 

كل  ان تجربتنا العملية تشهد و ملموسة فعلياًالمباشرةالنتائج تلك . نتائجها تلمسإلنسان تيح لي بحيث من الكمال تتيميةالخدمة ال اداء ان قيل

 َهـِرى راَم - َهـِرى َهـِرى كْـرِٰشْٰـنَٰ كْـرِٰشْٰـنَٰ كْـرِٰشْٰـنَٰ َهـِرى كْـرِٰشْٰـنََٰهـِرى : سماء كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ المقدسةاح من يأخذ إلى تسبِي

.  تسبيحه من التجنيخلو المادية شريطة ه من كل شوائبصفى ما يتوسرعان عليةيشعر بلذة َهـِرى راَم راَم راَم َهـِرى َهـِرى، فإنه 

 الروحي بالتقدميشعر س فدعاتها إلى العون أو مد يد تتيميةالخدمة التبليغ رسالة ب، إذا انشغل الفرد إلى جانب تسبيحه لك ذعلى عالوة

 . هنتهاجامجرد ب الفرد صفيى درجة ي بحد ذاته إلصفي المنهج ان بلعلمية الكفاءات ال أو درجات الالروحي وال يستلزم هذا التقدم تدريجياً

 prakAzaz ca karrmaNy( اْبهياساتْ ىكَرَمنشَ تْـشْ ـْپـركاشَ: )VedAnta sUtra ( سۤوتْـَرِڤـدانْـتَمن ) ٢٦\٢\٣( في جاء

abhyAsAt (الذيهو ناَرَد موني  مثال وخير ،مجرد االنشغال فيهابإلنسان يستنير بها ا بال ريب إلى درجة الةفعَّ تتيمية ان الخدمة اليأ 

 شْـرۤيَمـْد فيقول ناَرَد موني ي. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ تيمخدمة كبار في فقير العلم والنسب ويعمل مع امه  كان.  في عمره السابقةجاري  ابنكان

هذا النحو، واصبحت على تطّهر قلبي بإنشغالي على . تناولت بقايا طعامهم بإذنهم فتالشت كل آثامي ،ذات مرة": )٢٥\٥\١ ( ـڤَـتَْمَچْبها

 هاثناء قيامفي عمره السابق،  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ تيمدخل صحبة كبار انه ) VyAsadeva(ه ڤْـياَس ِدڤََ يخبر ناَرَد موني هنا مريد. "شاكلتهم

تلك أذنوا له بأكل ف الصبي استأذنهملذلك، .  في االطباق قبل جليهاتذوق ما فضل عنهمكان ي.  العتكافهماألربعةخدمتهم طيلة األشهر ب

 لذة كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ بتيم كبار استمتع. بقايا طعامهم استمرار تناوله  مع تدريجياًصفاء قلوبهمب قلبهأصبح  و من رهن كل ذنوبهتحررف البقايا

رغبة شديدة بسماع امجاد ناَرَد إذن، نمت عند .  وقد أنمى ناَرَد ذوقهم تدريجياوالتسبيحمن طريق السمع الرب نقطع إلى تال  تتيميةخدمة 

 prakAzaz ca karmaNy( اْبهياساتّْي شَ كَرَمٰنتْـشْ ـكاشَْپـَر: يستشهد ناَرَد بنص ،لذلك.  الحكماءصحبة بفضل هاوتسبيحالرب 

abhyAsAt ( سۤوتْـَر ِڤـدانْـتَمن )VedAnta sUtra(ء تلقائياًه كل شيل ينكشف ،تتيميةالخدمة ال في فردمجرد انشغال ال ان  التي تعني 

 .  ملموس بصورة مباشرةأي) pratyakSa (تْياكْشَٰ ْپـَريسمى ما هذا.  الفهمعلىفيقتدر 

 تيمخدمة ب تقوم حظه على مساعدة أمه التي كانت لحسن مقتصرا كان بل  تتوفر له فرصة الذهاب إلى المدرسةلم وةجاري ناَرَد ابن كان

.  الدينغراض أأرفعي ه تتيميةالخدمة ال.  الدين بفضل الصحبة وحدهاغراضأ أرفع فحقق  نفسهاالفرصة للطفل ناَرَداتيحت . كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

  عموماًمطلوبالعلم الـِڤـدي .  اعلى مراتب كمال الدينتتيميةالخدمة ال ان المتدينين يجهلون غالباً ان ـڤَـتَْمَچْبهاشْـرۤيَمـْد  جاء في

 تعلم الـِڤـَدْز دون والسيد الروحي إلى مدرسة دون الذهاب الـِڤـدية الدراسةأرفع ثمار حقق ناَرَد انه من مثال نجد  لكن لتحقيق الذات

)Vedas( .حتى دون قضاء تكاليفه الدينية بصورة منتظمةأرفع درجات الكماليمكن بها لإلنسان تحقيق درجة ى لإالة  الطريقة فّعهذه  .

 كبار حظى بصحبةيَمن  يأ) AcAryan puruSo veda( ـَد ِڤُوـپوروٰش اْنياڤشاْرتْـآ: جاء في الحكمة الـِڤـدية .؟مكن ذلك يوكيف

 . )Vedas(الـِڤـَدْز لم يكن متعلماً أو لم يدرس  وان تحقيقه، حتىاإللمام بكل العلم المطلوب ، يمكنه )AcAryas(ْز شاْرياتْـاآل

 عليه، وبناء. )zravanam kIrtanam viSNoH (ه ڤيشْٰـٰنوكۤيرتَنَْمڤَـنَْم  من شَْرتتألفالنها ؟ لماذا. السعادة ةبالغ طريقة تتيميةالخدمة ال نا

 .العليحول العلم  سليمال) AcArya(اْريا آتْـشأو حضور المحاضرات الفلسفية التي يلقيها الرب تسبيح أمجاد االصغاء إلى بوسع اإلنسان 

 بهيجة تتيمية الخدمة ال.الحق المطلق إلىأطباق الطعام الشهية المقدمة  بقايا  بمجرد الجلوس واالصغاء ومن ثم بوسعه تناولاإلنسانتعلم ي

 ْپـَهلَْمـَپـْم ـتَْرْم پوشْٰپََ: الحق يقول.  حاالت الفقرحدف حتى في أتتيميةالخدمة ال قضاء إلنسانيمكن ل. طور من اطوارهافي كل 

)putram puSpam phalam (متوفرة هي  من الماء وقليل أو ثمرةورقة خضراء أو زهرة أو ولو كانت  حتى هتيم يقبل كل ما يقدمه له يأ

 تقديمهاشريطة الرب يقبلها وف سل منزلته االجتماعية، وعنشخص تقديمها بغض النظر مطلق وسع في قاع األرض وب منقعة بفي كل 

 بمجردالرب  تيممن كبار ) Sanat KumAra( كوماَر -نَتْـأصبح حكماء كبار مثل َس.  في التاريخذلك كثيرة على شواهدثمة . بحب

 يقبلال . بسعادة هي خدمة مناسبة ويمكن تأديتها تتيميةالخدمة اللذلك، .  اللوتسيتينهقدميالمقدمة إلى ) tulasI(تولَـسّي تذوق أوراق 

 . األشياءبه بذل  الحب الذي تسوىالرب 



ه فيفناء التحرر على أمل التحقيق  لأحياناًبها توسلون ، الذين يمطلقةأتباع وحدة الوجود ال ادعاءخالف ب قديمة تتيمية ان الخدمة الهناجاء 

إلى الكوكب الرب تيم  يذهب عندما.  الفعلية حتى ما بعد التحررتتيميةالخدمة التستمر . ةصفي الوقتية ليست الخدمةتلك  لكن بعد التحرر

 . فناء فيهال هناك، وال يسعى إلى ته في خدملهنشغاتابع ايفإنه ، ه في ملكوتالروحي

 واستقامته فرد التحرر بعد  تبدأتتيميةالخدمة ال ان چۤيـتاـڤَـْد َچفي ْبَهـاذن، جاء . وف يتضح س كما بعد التحررتتيميةالخدمة التبدأ 

 وأ) karma-yoga (چا من طريق كَـْرَم يُّـوشخصية الالهوت العلياحد على فهم ا يقوى ال. )brahma-bhUta (تَْبهۤوْبـَرْهـَم مقام على 

 بل يسعى الفرد بها على حدةة چيالـيُّو غيرها من المناهج أو) aSTAGga-yoga (چا يُّـوَچــطانْأشْٰ وأ) jJAna-yoga (چاـياَن يُّـوْچ

. چا دون بلوغ صعيد ْبَهـكْتي يُّـوشخصية الالهوت العليا كنهال يقوى أحد على فهم چا لكن يُّـو ْبَهـكْتي ضئيل تجاه تقدمإحراز إلى 

 ـڤَـتَْمَچْبهاسماع شْـرۤيَمـْد وخاصة ب تتيميةالخدمة البعد تصفيته ب النفوس المحققة منالفرد يصبح  ان ـڤَـتَْمَچَمـْد ْبهاجاء في شْـرۤي

 evam (ـتَـهَچ يُّـوتيْبَهـكْ -ـڤَـْدَچ َمنَسو ْبَهـ-نَّـْپـَرَس ـْمِاڤََ: كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰفهم ها فقط يقتدر على عندو، چۤيـتاـڤَـْد َچأو ْبَهـ

prasanna-manaso bhagavad-bhakti yogataH( .الخدمة  عليهوبناء.  من كل التفاهاته يفرغ قلبعندماالرب كنه  على فهم فرد اليقوى ،

 صورأصفى نها أل تتيميةالخدمة البلذلك، ينبغي لإلنسان العمل . م ورأس كل علم مكنونيعلت رأس كل ي هرِِٰٰٰشْٰـنَٰكْْ  في ذكرتتيميةال

 . صعوبةىتأديتها بسعادة دون أدنالفرد الدين، وبمقدور 

 ٣\٩. چ.ب

ـا پوروٰشاْدهاناهَأشْـَردَّ  

َپـَرنْتَـَپا ياْسيْدَهْرَمـْس  

ِتىـڤَـْرتَنْيا ماْم نيـَأْپـراْپ  

ي ڤَـْرتْـَمـنـ- َسـْمـساَر -و يْمرِِٰٰتْ  

 المفردات
 -ـياَأْپـراْپ؛ قاتل العدو  يا-َپـَرنْتَـَپ؛  هذا-أْسيا؛  تجاه سبيل الدين-ْرَمْسياـْدَه؛  مثلهم-ااهـپوروٰش؛ اليمان عديمي ا-اْدهاناهَأشْـَردَّ

 .  على الدرب-ڤَـْرتْـَمـنـي؛  في الوجود المادي-َسْمساَر؛  الموت-ْمرِِٰٰتْيـو؛  يرجع-نيڤَـْرتَنِْتى؛  لي-ماْم؛ دون حصول

 التعريب

 دوامة ثانية إلى عودوني بل األعداء يا قاهر ،يونلغيب ان دون إيمان، ال يمكنهم تتيميةالخدمة الب ان الذين يعملون

 . العالم الماديهذا  في لتناسخا

 التفسير
ظ الحال يملك تعساء .  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰتيم صحبة وليد اإليمان. وهذا هو مغزى هذا النصالرب البذل في سبيل  يقوى عديم اإليمان على ال

ن وال يسعهم الثبات ي مترددنهما. اتشخصيالعلى لسان كبار ) Vedas( الـِڤـَدْز براهيناالستماع إلى كل حتى بعد الرب مطلق إيمان ب

-Caitanya (شَـريتاْمرِِٰٰتَتْـشايتَـنْيا تْـفي  جاء.  اإليمان أهم عوامل التقدم في ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰعليه، وبناء. تتيميةالخدمة الفي 

caritAmRta ( هذا هو اإليمان . كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰشْـرۤي  القديرالرب وجوب امتالك الفرد قناعة تامة بتحقيق الكمال ببذل نفسه في خدمة

رضى المالئكة واالحياء تلقائياً كما ي للرب العظيم العليةبالعمل في الخدمة ان  )١٤\٣١\٤( ـڤَـتَْم َچشْـرۤيَمـْد ْبهاجاء في . الصحيح

، خالصته المتمثلة بوجوب قطع جميع چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـيدرك بعد قراءة  ان ينبغي لإلنسان. بري أصلها هافروع الشجرة وأوراقذى تتغ

 . لى تنمية هذه القناعةإ كْـرِٰشْٰـنَٰ، ويستند ذكر كْـرِٰشْٰـنَٰ القديرالرب المشاغل سوى البذل في خدمة 

قاموا  وان ،ال يسعهم تحقيق أرفع درجات الكمال والثالثة الدرجة من اهلمعدومي اإليمان يعد ، وـنَٰكْْرِِٰٰٰشْٰ ثالث درجات من وعاة وجدت

 في ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ الفتقارهم إلى االستمرارتعذر عليهم ي لكن شغالهم محتملان. ال تتسم بالثباتو  فخدمتهم تكون شكليةتتيميةالخدمة الب

 إلى للعودةخدمة العن ون نقطعيو ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ لغاية في أنفسهم، اقبال البعض على دعوتنافي مجال دنا وج.  واإليمان التامينالقناعة

، اإليمانمن جهة . وحدهالتقدم في ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ باإليمان إلنسان مكن لي.  المادية بعض الشيءأحوالهمعاداتهم القديمة حالما تتحسن 

Aé[ÕDaaNaa" Pauåza DaMaRSYaaSYa ParNTaPa ) 
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الدرجة الثانية أما اهل . الدرجة األولى في ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰاهل ن يعد مبلغ صعيد اإليمان الراسخ الذي  تتيميةالخدمة ال سفاربأالخبير 

وبناء . السبل هي خير كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ راسخ بأن ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ أو خدمة إيمان لكن لديهم تتيميةالخدمة ال  اسفار فهمفي غير المتقدمين فعدادها

 إلى كل من العلم التام بالـِڤـَدْز المفتقرين األساس، فإنهم فوق أهل الدرجة الثالثة هذا وعلى. عميق بإيمان الخدمةبون  يلتزم فإنهم،عليه

)Vedas (الثانية  الدرجةأهل ل بخالف لعرضة للزة لث الدرجة الثاأهل.  بالصحبة والبساطةاإلتباعإلى ون  لكنهم يسععميقواإليمان ال

 التقدم ونوال النتيجة في بعضيحرز أهل الدرجة األولى  ان من المحتم. همزللال مجال إلى الذين ألولى في ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ اوالدرجة 

دية مثل الـِڤـالمصادر من  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـ كافيا من العلم بقدراون  فإنهم ال يكسب، يتعلق بأهل الدرجة الثالثة في ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰفيما. النهاية

 چاكَـْرَم يُّـو أهل الدرجة الثالثة إلى يميل.  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هي األنسبعبادةبأن قناعتهم رغم  چۤيـتاـڤَـْد َچ ْبَهـوـڤَـتَْم َچشْـرۤيَمـْد ْبها

)karma-yoga(چاـياَن يُّـوْچ  و) jJAna-yoga(  ًچا كَـْرَم يُّـوب من شوائيتهمتصفتكتمل حالما  لكن انهم عرضة للتكدركما أحيانا 

)karma-yoga (چاـياَن يُّـوْچ و) jJAna-yoga (يصنف كما.  الثانية أو األولى في ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰالدرجةعداد اهل من ون فإنهم يصبح 

باب الحادي عشر من شْـرۤيَمـْد  الفي إلى ثالثة درجات التعلق تصنيفجاء . ـڤَـتَْمَچْبهاشْـرۤيَمـْد  استناداً إلىذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ إلى ثالثة 

الدرب شديد ون يجد كما  مبالغةذلكون يجد ،تتيميةالخدمة ال امتياز حتى بعد السماع عن كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ وعن اإليمان معدومي. ـڤَـتَْمَچْبها

اإليمان بالغ األهمية في ، سببال لهذا.  الكمالنوالهميوجد أمل ضئيل في ، وتتيميةالخدمة ال في المفترضالوعورة، حتى بعد انشغالهم 

 .تتيميةالخدمة ال اءقض

 ٤\٩. چ.ب

َدْم َسـْرڤَـْميتـتَـْم ِإ ايَمـ  

نايْرتْ مۤو-تَ ـاكْيـْد َأڤْـَچَجـ  

يتان ْبهۤو-َسـْرڤَ ي تْهانـ ْس-َمتْ   

تَـهيـڤْ َأڤَـْستْهشـاَهـْم ِتـشْٰتْـنَـ   

 المفردات
-َمتْ؛  بالوجود غير المبين-ْرتْينامۤو-َأڤْـياكْتَ؛  الظاهرة المادية-ـتَْچَجـ؛  كل-َسْرڤَـْم؛  هذا-ِإيَدْم؛  يعم-تَـْمتَ؛  من قبلي-َمـيا

 .  قائم-ڤَـْستْهيتَـهأ؛  فيهم-ـوِتـٰش؛  أنا-َأَهـْم؛  أيضاً-تْـشَ؛  ليس-نَـ؛  كل االحياء-تانيْبهۤو-َسْرڤَ؛  بي-ْستْهاني

 التعريب

 . كل االحياء توجد بيَّ ولكنني لست موجودا فيها. وجهي الالشخصي ب الكوناعم هذاي ان

 التفسير
 كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ وشهرته شْـرۤيالرب  اسم ة عن فهمقاصر المادية اسالحو ان قيل.  المادية الكثيفةبالحواس ال ُيفهم شخصية الالهوت العلياان 

  َسـْمـهيتا-ْبـَرْهَممن ) ٣٨\٥(جاء في . ةسليم الصفية تحت هداية تتيميةة الالخدمسوى للمنقطع إلى كشف وال ت وغيرها،وتساليه 

)Brahma-saMhitA( :يلُوكَيانتي ڤوـَديٰشرِٰـْهنْتها َسدايڤَ ـ شَِنَنـتْـشَيلو ڤ- ْبَهـكْتي-هوريتَـشّ تْ-ـياَنْچْپرِِٰٰما )premAJjana-

cchurita-bhakti-vilocanena santaH sadaiva hRdayeSu (ڤيـنْـَد چو شخصية الالهوت العليا يستطيع الفرد رؤية يأ)Govinda ( داخل

هو . حاضر في كل مكان لكنه وراء الحواس المادية هنا انه يذكر. يبقى غير مرئياً لسواهلذلك، .  له علياً حباًينمها عندما ي وخارجنفسه

 البينية الروحية قدرته في الفصل السابع، ليست سوى اقتران مر كما الظاهرة الماديةمجمل  .، رغم عجزنا عن رؤيتهصمد كل شيء

 في كل أرجاء ا الشمس أشعتهنشرت الخليقة كماالتي تصمد كل شيء في كل أرجاء الرب قدرة تنتشر . ةيدون المادية القدرتهالعلوية و

 . الكون

 محيطو مكانأنا في كل ": الحق يقول لدعوى افع تلك أجل دمنو  فرديته،هيفقد  الوجود فيانتشاره  ألحد االستنتاج انينبغي، ال مع ذلك

سوى قدرات الملك مختلف الدوائر الحكومية ليست  و،ملكالالحكومة هي عرض قدرة  للمثال،. "ي بمنأى عن كل شيءنبكل شيء، لكن

هذا العالم كل وجود في  يقوم ،نحو هذا العلى. عام مثل هذا.  شخصياً في كل دائرةلملكاحضور ذلك ال يعني  لكن ومستندة إلى سلطته

MaYaa TaTaiMad& Sav| JaGadVYa¢-MaUiTaRNaa ) 
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بفيض حاضر في كل مكان  وهمختلف قدراته، وانتشار  الخلق بفضل حدثي. شخصية الالهوت العليا وفي العالم الروحي بقدرة المادي

 .چۤيـتاـڤَـْد َچكما جاء في ْبَهـ شخصية القدراته التي هي آياته

 ٥\٩. چ.ب

يتانْبهۤوي تْهانـ ْس- َمتْ تْـشَنَـ   

شْـڤَـَرْميـْم ايُّـوَچا ِمى يَپـشْ  

تْـهُوـ ْس-تَ  ْبْهرِِْٰٰن نَـ تْـشَ ْبهۤو-تَ هۤوْب  

  ْبهاڤَـنَـه-تَ تْما ْبهۤواَمـمـ

 المفردات
 قوة صوفية ال -شْـڤَـَرْميـْم أَچيُّـو؛  لي-ِمى؛  َأنظر-َپـشْيا؛ الخلق كل -تانيْبهۤو؛  قائم بي-ْستْهاني-َمتْ؛  أيضاً-تْـشَ؛  أبدا-نَـ

-تَْبهۤو؛  الذات-آتْما؛  لي-َمَم؛  في الظاهرة المادية-تَْههـْس-تَْبهۤو؛  أيضاً-تْـشَ؛  أبدا-نَـ؛  حفيظ االحياء-ْبْهرِِٰٰتْ-تَْبهۤو؛ تعقل

 .  فياض كل الظواهر-ْبهاڤَـنَـه

 التعريب

ني لست لكن، في كل المكانانني رغم والحفيظ انني رغم . العليةتأمل قدرتي .  فيَّتصنوعام الستقر ت الذلك، ومع

 . الخلقهي مصدر  ذاتي من هذه الظاهرة الكونية ألن

 التفسير
 أحياناً نرى. مادية شخصياً الالظاهرةحفظ شؤون الرب ال يدبر .  البيان إساءة فهم هذاجدرت، وال كل شيءالقائم على انه الرب  يقول

لبيضة هذه احمل كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ لالتصور بهذا يقارن مثل  ان ال ينبغي.  كتفيه ويبدو متعبا من حملهعلىصورة أطلس يحمل الكرة األرضية 

. اءلفضبائن عن ا لكنه القديرالرب  في الفضاء، والفضاء قدرة األفالكتسبح . بمنأى عن كل شيء و انه صمد كل شيءيقول  بلالكونية

  .للحق المطلقالعلية  قدرةالهي تلك . "شخصية الالهوت العلياعنها بصفة ائن بانني  تصمدها، فالعلويةقدرتي  ان رغم": الحقلذلك، يقول 

، وعزمه ةاعلفقدراته الكامل ب شخصه. ه اإلعجازيةبتساليقدرته  القديرالرب  عرضي": الـِڤـدي) niruki(في قاموس نيروكي جاء 

عندما  لكن عزم عليهنتحول دون قيامنا بما دوماً   كثيرةعوائق ناجابهت. "النحو هذا  علىشخصية الالهوت العلياينبغي فهم  .علية حقيقة

رغم انه حفيظ قول  الحقيقة بالتلكالرب  يوضح.  تم هذاكيفوى على تخيل يتم بمشيئته على اكمل وجه وال نق، يشاء كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ أمراً

 ألنه بخالفنا نحن،عين ذاته الرب  عقل.  بمشيئته وحدها وحفظههوصمدالوجود يتم خلق  بل ة الكونية، فإنه ال يمسها مجمل الظاهروصمد

في كل شيء وفي كل مكان مع الرب  نفاذية  على فهم كيفاإلعتيادي ال يقوى اإلنسان ذلككل شيء، ومع  في نافذالرب . مطلقروح 

 yogam (ْمـْم إيشْـڤَـَرَچيُّـو وهذا هو معنى  شيءكل  قرارهو ذلكلظاهرة المادية، ومع  ابائن عن هو. شخصية الاإلحتفاظ بفرديته

Izvaram (شخصية الالهوت العليا لالعليةقدرة أي ال. 

 ٦\٩. چ.ب

اْميتْـيتُو نيتْهـ ْس-تْهاكاشَ اي  

ْنَمـها چو -وه َسـْرڤَـتَْر يڤا  

يتانْبهۤوي تَـتْها َسـْرڤاٰن  

ايَپـْدهاَراوتى ۤيـتْهانـ ْس-تْ ـَم  

Na c MaTSQaaiNa >aUTaaiNa PaXYa Mae YaaeGaMaEìrMa( ) 
>aUTa>a*à c >aUTaSQaae MaMaaTMaa >aUTa>aavNa" )) 5 )) 

YaQaak-aXaiSQaTaae iNaTYa& vaYau" SavR}aGaae MahaNa( ) 
TaQaa SavaRi<a >aUTaaiNa MaTSQaaNaqTYauPaDaarYa )) 6 )) 



 المفردات
؛  كبير-ْنَمـها؛  يهب في كل مكان-ـهَچ-ْرڤَـتَْرـَس؛  الريح-ڤايوه؛  دوماً-نيتْياْم؛  قائم في السماء-تْهيتَـهـْس-آكاشَ؛  مثل-ياتْها

 .  اعلم-أوَپـْدهاَريا؛  بذا-إيتي؛ اً بي قائم-تْهانيـْس-َمتْ؛  المخلوقات-تاني ْبهۤو كل شيء؛-ْ َسـْرڤاٰني؛ كهذا-تَـتْها

 التعريب

 االحياءجميع نحو ذاته تستقر  الا هذعلى نها اعلمفي الفضاء، ، مكانتهب في كل تستقر الريح القوية التي  كما

 . فيَّ

 التفسير
 أكبر ظاهرة طبيعية السماء تكون قد. فهامنا ألتسهيالمثال الرب يضرب . الخليقة الماديةالرب  كيف يصمد اإلعتياديال يعقل اإلنسان 

كل االشياء من الذرة إلى أكبر الهواء على حركات حركة تؤثر . والريح أو الهواء هو اكبر ظاهرة في الظاهرة الكونية يمكن لنا تخيلها

. مشيئتهتخضع لورب ال مشيئة بموجودة كونية، جميع الظواهر النحو هذا الىعل.  لكن الفضاء يحيط بالهواءالكواكب مثل الشمس والقمر

 كل شيء يخلق  وبها بإرادتهشيء كلعلى هذا االساس، يتحرك . شخصية الالهوت العليا إرادة دون نقول عادة، ال تتحرك قشة وحسبما

 Garga (ْدـَپـنيشَٰأۤو َچـْرَچجاء في .  عن أعمال الريحالسماءتنأى  كما  عن كل شيءبمنأى هو ذلك، رغمو. ه ويهدمهويحفظ

UpaniSad (في و)( َسـْمـهيتا-ْبـَرْهَممن ) ٥٢\٥ Brahma-saMhitA( :"وتدبيرهالرب  بأمر الكواكبكل  والشمس ويتحرك القمر" .

جري الشمس ت ذلك، مع. نور الحرارة والنشر بالغة على تهاوقدرالرب الشمس أحد عيون  ان  حيث جاءحركة الشمسكما يرد وصف 

 في  التي تبدو عظيمة ورائعةماديةال برهانا في الحكمة الـِڤـدية بأن الظاهرة نجد إذن،. )Govinda(ڤيـنْـَد چو بأمر افي مجراه

 . في النصوص الالحقة من هذا الفصليتضحهذا ما سوف و شخصية الالهوت العليا، هي ملك اعيننا

 ٧\٩. چ.ب

ايَكاونِْتـي تان ْبهۤو-َسـْرڤَ   

كاْميمامي انْتيْم يْپَركِْرت  

يتانْز پونَـ ىي كْشَٰـ-كَـلْـَپ   

ْسرِِٰٰجاْمى اَهـْميكَلْـپاداو ڤ  

 المفردات
 عند نهاية -ىـي كْشَٰ-كَلْـَپ؛  لي-ماْميكاْم؛  يدخل-يانْتي؛  قدرة-ْپَركِْرتيْم؛  يا ابن كونْتۤي-َ كاونِْتـيا؛ كل المخلوقات-تانيْبهۤو-ْرڤَـَس

 .  أنا-َأَهـْم؛  يخلق-ڤيْسرِِٰٰجاْمي؛  في بداية يوم ْبَرْهما-آداو-كَلْـَپ؛  كل أولئك-تاني؛  ثانية-پونَـه؛ العصر

 التعريب

 ومع طلوع نهاره التالي، اعيد خلقها ْبـَرْهماتدخل كل ظاهرة مادية فيَّ عند انقضاء نهار ، )KuntI(كونْتۤي  ابن يا

 . بقدرتي

 التفسير
. ماـْهَر ْبموت عند تعني" دهر نهاية العند"عبارة . شخصية الالهوت العلياإرادة  منوط كلياً بها وهدمها الظاهرة المادية وحفظان خلق

يحين .  شهرا١٢ يوم، وسنته ٣٠ شهره حساب.  هذامثل وليله.  سنة أرضيةمليون ٣٠٠ مليار و٤ مائة سنة، ويعادل نهاره برهمامِّر يع

 ثانية، عندما يحين ثم.  تغيض فيه،القديرالرب  أفاضها التي قدرةال ان  الكونية، مما يعنيالظاهرةتهدم ف ، مائة سنةانقضاء بعدما ْهَرجل ْبأ

 هو القول الـِڤـدي المأثور هذا. "توسعأانني نى واحد أحد فنارغم ": يقول. القديرالرب بإرادة عاد ثانية ي إعادة الخلق، وقت

 . بمجملها الكونيةالظاهرة خلق  فيعيد الماديةهذه القدرةفي الرب  يتوسع. )٣\٢\٦ْد ـَپـنيشَٰـيا أۤوْچنْدُوشْهاتْـ(

SavR>aUTaaiNa k-aENTaeYa Pa[k*-iTa& YaaiNTa MaaiMak-aMa( ) 
k-LPa+aYae PauNaSTaaiNa k-LPaadaE ivSa*JaaMYahMa( )) 7 )) 



 ٨\٩. چ.ب

ايـْم ْسـڤاْم َأڤَـشْٰـطَـْبْهيْپَركِْرت  

پونَـه پونَـهي ْسرِِٰٰجاميڤ  

َمـْم كْْرِِٰٰٰتْْسـنَـْميـراَمـْم إْچ -تَ ْبهۤو  

ـشـاتَْأڤَـشَـْم ْپـَركْْرِِِٰٰٰتـْر ڤَ  

 المفردات
-تَْبهۤو؛  ثانية وثانية-پونَه پونَه؛  َأخلق-ڤيْسرِِٰٰجامي؛  يدخل إلى-اـطَْبْهيـڤَـْس؛  ذاتي الشخصية-ْسـڤاْم؛  الطبيعة المادية-ْپَركِْرتيْم

 .  ملتزماً-ڤَـشَاتْ؛  قوة الطبيعة-ْپـَركْْرِِِٰٰٰتىه؛  تلقائياً-َأڤَـشَْم؛  برمتها-ْمـتْْسنَكْْرِِٰٰٰ؛  هذه-إيَمْم؛  كل الظواهر الطبيعية-ـراَمْمْچ

 التعريب

 . جلهما يستوفي اعندتنحل تراكيبه  مشيئتيوب، وثانية يعاد خلقه مرة بمشيئتي. الكوني كله بيديالنظام 

 التفسير
 تَـتّْـڤَ - المادية بصفة َمَهتْقدرة ال اطالقالخلق عنديتم . مراراً  كما تقدمالعلياشخصية الالهوت لالدونية هذه المادة هي ظاهرة القدرة 

)mahat-tattva ( پوروشَٰ  -َمـها األول إمتدادهفيها ب القديرالرب ويدخل)MahA-puruSa( ،ويزفر السببيبحر سطح مياه العتلي يو 

. في كل واحدة منها) GarbhodakazAyI ViSNu(ـْرْبهُوَدكَشاۤي ڤيشْٰـٰنو َچ إمتداده الثانييدخل بثم  الكوني ال تحصى من البيض اًأعداد

كْٰشۤيرُوَدكَـشاۤي ڤيشْٰـٰنو امتداده الثالث  ينفذ في كل ذرة وما بين كل ذرة في ثمكل كون من االكوان الرب على هذا المنوال، يخلق 

)KSIrodakazAyI ViSNu( . رج كلهالخافي الرب  حلي. هناتوضح هذه الحقيقة . 

. أعمال العالم الماديتستهل بذلك، .  جزاء ما عملتمنازل متفاوتة االحياء فتنزلفي الطبيعة المادية، الرب االحياء، يغرسهم من جهة 

يتم خلق .  بخالف ما يقال عن مرور أعمالها بمراحل تدريجية الخلقلحظات منذ أولى دفعة واحدة الحياة اجناسأعمال مختلف ستهل ت

حياء االنتيجة استئناف وقت واحد ب والطيور وغيرها والحيوان خلق البشر تمي.  خلق العالم الماديمعوقت واحد بناس الحياة  اججميع

تتكاثف ثانية كل ما في االمر انها   بل العملية بتاتاًيد بتلك لألحياءيس  هنا انه ليتضح. لحظة الهدم األخيرتراودها رغبات التي كانت ال

 وبعد  للرب العظيمالعلية قدرة الهي تلك. وحدهاالرب ة بمشيئ يتم كل ذلكوسابق  الخلق في ال اللطيفة التي كانت عليهابتركيالحالة من 

 .بتلك الميولالرب  يتدخل ال لذلك،.  لميول االحياءتحقيقاً الخلق حدثي.  بهمصلة خلق مختلف اجناس الحياة، ال يعود هللا

 ٩\٩. چ.ب

يكَْرماٰني نَـ تْـشَ ماْم تانْ  

ايْدَهـنَـنَْجي َبـْدْهـنَـنْتين  

نَـْمۤيـ ڤَـْد آس-َن ۤيـاوداس  

ـو كَـْرَمـسوَأَسـكْـتَـْم ِتـٰش  

 المفردات
 -أوداسّيَن؛ غانم الثروة  يا-ْدَهـنَـنَْجيا؛  يقيد-نيَبْدْهنَـنْتي؛  أعمال-كَْرماٰني؛  كل أولئك-تاني؛  لي-ماْم؛  أيضاً-تْـشَ؛  أبدا-نَـ

 .  أعمال-كَـْرَمـسو؛  هؤالء-ـوِتـٰش؛  دون انجذاب-َأَسـكْتَـْم؛  قائم-آسّينَـْم؛ دي حيا-ڤَـتْ

 التعريب

Pa[k*-iTa& SvaMaví>Ya ivSa*JaaiMa PauNa" PauNa" ) 
>aUTaGa]aMaiMaMa& k*-TòMavXa& Pa[k*-TaevRXaaTa( )) 8 )) 

Na c Maa& TaaiNa k-MaaRi<a iNabDNaiNTa DaNaÅYa ) 
odaSaqNavdaSaqNaMaSa¢&- Taezu k-MaRSau )) 9 )) 



 .  حيادياًكنتدوما كما لو عنه  متجردانني . نيرهن العمل ال يهذا كل، )Dhananjaya (ْدَهنَـنَْجيا يا

 التفسير
من ) ٦\٥(جاء في . هو دائم االنشغال في ملكوته الروحي بل شاغلدون   ان شخصية الالهوت العليا ألحد التفكير بهذا الصددنبغي يال

تجري . "الفتنة الخارجيةعمال أال صلة له ب لكن ال ينقطع نشاطه الروحي السرمدي البهيج":)Brahma-saMhitA ( َسـْمـهيتا-ْبـَرْهَم

 هيمنته رغم. هنابينة  الحيادية متلكو ،ة الخارجيفتنة حيال أعمال الالحياددائم  يرالقدالرب . قدراتهاألعمال المادية على يد مختلف 

حكم على احد  كثيرة بأمره، إذ قد ياالمحكمة الذي تحدث أمورقاضي وللتوضيح، يمكن ضرب مثل . بمنأى عنهاالمطلقة على المادة، فإنه 

.  له بربح أو خسارةشأن ال حيادياًالقاضي  يبقى ذلك، ورغم -ر من المال كبيبلغبم آخر ييجاز بينما شنق، وقد يلقى بآخر في السجنبال

 VedAnta ( سۤوتْـَرِڤـدانْـتَمن ) ٣٤\١\٢(جاء في .  مجال من مجاالت العملكل في هيد ان  رغم الدوام علىحيادياًالرب  يبقى ،كذا

sUtra( تتصور. هوهدم العالم الماديهذا  خلقب وال هو متعلق تضادات،الهذه  عن علي هو.  العالم الماديتضادأى عن بمنالرب  ان 

 .بها القديرالرب  عملها السابق، وال يتدخل جزاء علىاالحياء في مختلف اجناس الحياة 

 ١٠\٩. چ.ب

هيِاكْشِٰـَن ْپَركِْرتياْدْهـيَمـ  

شَـَرْمتْـشَـراتْـ -  َسـ اِتىيسۤو  

ايِهـتوناِنـَنَ كاونِْتـ  

ڤَـْرتَـِتىيَپـريـْد ڤَچَجـ  

 المفردات
؛  من متحرك وساكن-شََرْمتْـَأ-شََرتْـ؛  كال-َسـ؛  تظهر-ياِتىسۤو؛  الطبيعة المادية-ْپَركِْرتيـه؛  بتدبير-َأْدْهيِاكْشْٰـَن؛  من قبلي-َميا

 .  تعمل-ڤيَپـريڤَـْرتَـِتى؛  الظاهرة المادية-تْچَجـ؛  كونْتۤي يا ابن-َ كاونِْتـيا؛ هذا-َأِنـَن؛  لسبب-ِهتونا

 التعريب

 يعاد هابحكم. غير المتحركة والمتحركةاالحياء كل أم  ، الماديةطبيعة الهذه تعمل تدبيريب، )KuntI(كونْتۤي يا ابن 

 . دورياًتعمير وهدم هذه الظاهرة 

 التفسير

 ١١\٩. چ.ب

ماْم مُودْٰٰهاي َأڤَـجانَـنْت  

تَـْمۤيـْم تَـنْوْم آشْـريـمانوٰش  

 َپـَرْم ْبهاڤَـْم َأجانَـنْـتُو

  َمـِهشْـڤَـَرْم-تَ َمـَم ْبهۤو

 المفردات
؛ علي -َپـَرْم؛  يتجلى-آشْـرۤيتَـْم؛  بدن-تَنْوْم؛  في صورة إنسان-يْممانوٰش؛  الحمقى-امُودْٰٰهاه؛  أنا-ماْم؛  يستخف-َأڤَـجانَـنْتي

 .  المالك المطلق-إيشْـڤَـَرْم-َمـها؛  كل وجود-تَْبهۤو؛  لي-َمَم؛  جهل-َأجانَنْتَـه؛  قدرة-ْبهاڤَـْم

 التعريب

MaYaaDYa+ae<a Pa[k*-iTa" SaUYaTae SacracrMa( ) 
heTauNaaNaeNa k-aENTaeYa JaGaiÜPairvTaRTae )) 10 )) 

AvJaaNaiNTa Maa& MaU!a MaaNauzq& TaNauMaaié[TaMa( ) 
Par& >aavMaJaaNaNTaae MaMa >aUTaMaheìrMa( )) 11 )) 



 . وجودالكل  وهيمنتي المطلقة على العليجوهري  ونجهلانهم ي. اإلنسانصورة تجلى ب عندما أحمقى التخف بييس

 التفسير
شخصية . صورة البشربتجليه  رغم البشر ليس من لالهوت العليا ان شخصية ا في هذا الفصلشروح النصوص السابقة من يتضح

 يعتبرون يوجد كثير من الحمقى الذين ذلك، رغم. من البشريس ها ل وهدمها الظاهرة المادية وحفظشؤون خلقبر مد الالهوت العليا

: )Brahma-saMhitA ( َسـْمـهيتا-ـَرْهَمْب  بتأكيدفياضال شخصية الالهوت العليا، رغم انه كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ مجرد إنسان قوي ال غير

 . القديرالرب  هو أي) IzvaraH paramaH kRSNaH( ه كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰــهَپـَرَم هإيشْـڤَـَر

 - ْبـَرْهَمفيجاء .  هرمية نسبية وليست مطلقةاتهم متفاوتين السلطة لكن سلط"االرباب"  أي)Izvaras (ْز من إيشْـڤَـَركثير ثمة

-IzvaraH paramaH kRSNaH sac-cid( نْـَدـ آنَيْدتْـش َسـتْـشْ شْـڤَـَره َپـَرَمـه كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـهإ: )Brahma-saMhitA (َسـْمـهيتا

Ananda (رب االرباب وصورة العلم والهناء والخلود هو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ان أي . 

 انه ليس من رغموالهناء والخلود والعلم هو شخص .  في النصوص السابقةتي مر ذكرهاال بدائعاألبدان المادية على القيام بالوى ال تق

 وسياسي ألْرجوَنصديق بصفة ألنه يعمل كالبشر ) mAnuSim(ـۤيْم شْٰمانوهنا  بدنه يسمى. يقلل الغبي من شأنه بإعتباره بشراًالبشر، 

) sac-cid-Ananda-vigrahaH (ىـَرَهْچـيڤ نْـَدـ آنَيْدتْـش َسـتْـشْكْـرِٰشْٰـنَٰ هو . )KurukSetra (روكْـشِٰـتَْرملحمة كو في يشارك

 تاَپـنۤي-پاَلچو من )١\١( في ذلك ويؤكد.  من وجوه كثيرةابشريدورا  لعب هلكناإلطالق  على أي شخصية العلم والهناء والخلود

 يأ) sac-cid-Ananda-rUpAya kRSNAya( كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰاياپايا يْد آنَنْـَد رۤوتْـش َسـتْـشْ: أيضاً) GopAla-tApanI UpaniSad(ْد ـَپـنيشَٰأۤو

ْد ـَپـنيشَٰ أۤوتاَپـنۤي-پاَلچو من )٣٥\١(هناك أوصاف أخرى في . والهناء والخلود العلم صورةكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ  شخصية الالهوت العلياأسجد ل

)GopAla-tApanI UpaniSad( : ْمڤيـنْـَدچوكَْم ِاتَـْم )tam ekaM govindam (ڤيـنْـَد چو أنت يأ)Govinda(،لذة الحواس والبقر  .

 . كمال العلم والهناء والخلود  هيالعلية صورتك يأ) sac-cid-Ananda-vigraham( ـَرَهْمْچييْد آنَنْـَد ڤتْـش َسـتْـشْ

الرب القدير  لصورة العلية الصفات  رغممن البشر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰيعتبرون  الذين چۤيـتاـڤَـْد َچ على ْبَهـوالمعلقينيوجد كثير من األساتذة 

 حول كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ه هذامفهوم لكن سابقفي عمره ال  االعمال الصالحة التي قضاهابفضلفذاً  كان األستاذ ربما. تمام علمه وهناءهو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

 بأفعاللجهله  من البشرباعتباره  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ يحط من شأن المغفل وحده ألن) mUDha(َهى دْٰ مۤوسمى ييه،عل وبناء.  فقر العلممرده

 كما. المخلِّصو المالك على اإلطالق انه، والهناء والعلم والخلود صورةبدن كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هو  ان  كما يجهلالعليةكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ومختلف قدراته 

 . العلية من الصفات بالكثيرشْٰـنَٰ يتصف كْْرِِٰٰٰ ان يجهل

مر توضيحه في  وكما.  سيد الطبيعة الماديةهو.  إنما هو بيان قدرته الباطنةالمادي في العالم شخصية الالهوت العلياتجلي  ان  يجهلكما

كل من يسلم له  وان  قوتها، رغمل بأمرهتعمالطبيعة المادية  ان  يعلنيأ) mama mAyA duratyayA(يايا ـَمَم ماّيـا دوَرتْ: عدة مواضع

شخصية يكون بدن  ان  يعقلفكيف الطبيعة المادية، احكام تخطي علىقادرة  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـ كانت النفس المسلمة لذاإ. أحكامها تخطىي

 غباءوم حول كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ليس سوى  هذا المفهإذن،. ؟من االبدان المادية ها وهدمهاوحفظ  مجمل الظاهرة الماديةخلقر  مدبِّالالهوت العليا

 هيكلظاهرة العلى  المهيمن على كل الذرات وهوصورة بشر، ب الذي يتجلى  ان الرب القدير كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ عن الفهمالمغفليعجز  لكن محض

بشر قادرة على الهيمنة على كل كصورة ال للحقتخيل صورة  الغبي يسعوبناء عليه، ال .  الغبي والدقيق وراء فهمالجليلكل من . الكوني

 yogam( ْمـْم إيشْـڤَـَرَچيُّـو :يذكر هنا بوضوح بصدد.  وتبقى بمنأى عن الظاهرة المادية كلها واحدوقتب والدقيقمن الجليل 

aisvaram (كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ قدرةل عن تخّيقصور االحمق  رغم.  ويبقى بمنأى عنهماواحدوقت ب على المتناه والالمتناه  القدرة المهيمنةعلي أي 

 ان ، لعلمهمذلكه األصفياء بتيميسلم  لكن المتناهي في الصغر والالمتناهي في الكبركل من  على على الهيمنة يةصورة بشربالمتجلي 

 . هذكرخدمة في ون له على أتم وجه وينشغلون سلم فيشخصية الالهوت العلياكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هو 

ـڤَـْد َچْبَهـمن  نفهم لكن والمنكرين لهاالرب  بين المؤمنين بشخصية يةبشرالصورة الفي الرب ي  عدة نقاط خالف حول تجلتوجد

وليس من  شخصية الالهوت العلياكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هو  ان ،كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰبـعلم ال بخصوص المعتمدينـڤَـتَْم وهما الكتابين َچْبهاشْـرۤيَمـْد   وچۤيـتا

 الفصل األول  في بلسان الحكماء عن أفعال كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰالناطق) zaunaka( َكـشاونَفي معرض استفسار . يةبشرصورة ب تجليه رغمالبشر 

يستحيل على انسان القيام بالمعجزات . صورة انسان محّيرة لالحمقب  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰتجلي ان ، قالـڤَـتَْمَچْبهاشْـرۤيَمـْد من الباب األول من 

عند والدته بأيٍد أربع، ثم كشف عن صورة طفل بشري بعد ابتهال تجلى كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ . رِٰشْٰـنَٰ اثناء جلوته على األرضالتي قام بها كْـ

إلى  دعا أْرجوَن كما. العلي هي احدى سمات بدنه بشريصورة طفل بجلوته . )DevakI (ِدڤََـكي و) Vasudeva( ڤَـسوِدڤََ والديه



تلك الصورة ذات االيدي االربعة، وبعد تجلي كْـرِٰشْٰـنَٰ في هذه  ليكشف له عن چۤيـتاـڤَـْد َچالحادي عشر من ْبَهـكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ في الفصل 

. كل تلك الصور المختلفة للرب العظيم ليست صور انسان. الصورة، عاد إلى صورته األصلية

النص التالي من شْـرۤيَمـْد ، يستشهدون بة الوجود المطلقةوحدفلسفة  من المصابين بعدوى كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰقللون من شأن بعض من ي

 AhAm sarveSu( َسـدا ـْستْهيتَـهڤَتمااتْبهۤو ْبهوِتـٰشـو وـٰشآَهـْم َسـْرِڤ:  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰبشريةللبرهنة على  )٢١\٢٩\٣ (ـڤَـتَْمَچْبها

bhUteSu bhUtAtmAvasthitaH sadA (ْز شاْرياتْـآـڤَ نَٰـْڤايٰش الجدير بنا الرجوع إلى رأي ك،لذل. االحياءجميع  في حاضرالرب  يأ

)VaiSNava AcAryas (ْسـوامۤيچوڤَ ـ جۤي مثليـڤنَٰـْڤايٰشأي أئمة المذهب الـ )JIva GosvAmI (ـْرتۤيڤَكَْرـشَتْـ ـناتَْهىڤَيشْـڤ و 

 JIva( ْسـوامۤيچوڤَ ـ جۤيكتبي. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـين بالمستخفبدالً من اإلستماع إلى دعوى ) VizvanAtha CakravartI ThAkura(هاكوَر طْ

GosvAmI ( ًصورة َپـَرماتْـما ب يحلكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ  ان  بالقولالنصعلى هذا معلقا)ParamAtmA ( غير  المتحركة واالحياءفي جميع

المنصوبة في ) arcA-mUrti(ْرتي مۤو -شَتْـالذي يقصر اهتمامه على صورة أْر للحق المبتدئ ، التيموعلى هذا األساس. المتحركة

المبتدئ من أهل يعد ثالث درجات، وإلى الرب تيم يصنف . جدوىدون  هيكلفي الالرب  عبد إنما يسائر االحياء دون احترام ،هيكلال

 ْسـوامۤيچوڤَ ـجۤي يحذر ذلك،ل .الحق المطلقتيم تفوق عنايته بعناية ب هيكلمنصوبة في الالالرب  المبتدئ صورة عبدي. الدرجة الثالثة

)JIva GosvAmI (ان مما يعني قلب كل حي، فيكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ إدراك حضور الرب من واجب تيم . هاوجوب تقويممن تلك العقلية ويقول ب 

 . الالئق بكل فرد من االحياء دون استثناءحترام تقديم اال مما يوجبالرب  هياكلجميع االبدان 

 في كل مكان، موجودالرب  ان  على أساسهيكلالعبادة في المن اهمية ون قللي الذين حدة الوجود المطلقةأتباع و من عدد كبير يوجد كما

المؤمنين  ان رغم؟  أو في صورته أيضاًهيكلفي كل مكان، أليس هو في الالرب اذا كان هيكل؟ لكن  في التهفلماذا يحصر الفرد عباد

  الذيشخصية الالهوت العلياكْـرِٰشْٰـنَٰ هو  ان صفي للحق الالتيمف دائم، يعلم في خالون والمنكرين لها سوف يستمرالرب بشخصية 

 Goloka( ڤْـرِِٰٰنْـداڤَـَن چُولُوَكداره الشخصية هي  ان رغم. )Brahma-saMhitA ( َسـْمـهيتا-ْبـَرْهَمإستناداً إلى يعم الوجود 

VRndavana (ملكوت الفتنة الخارجية ة في شخصي الوامتداداته في كل مكان في آيات قدرته حاضر لكنه اإلطالق على اوال يغادره

 .الداخليالملكوت و
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ُو كَْرماٰن-َهى چـهاشـا مُوْچمُو  

ِشـتََسـهتْـيانا ڤيـْچ -ـَهى ْچمُو  

ڤَيشاتْــْم ۤيـْم آسورۤيـراكْشَٰـس  

اتاهيْم شْـرـۤيـنيْم مُوْهيْپَركِْرت  

 المفردات
 -ـتََسـهِشـتْـڤي؛  محبطي العلم-اـياناهْچ-ـَهىْچمو؛  محبطي القدر-كَْرمانَه-ـَهىْچمُو؛  محبطة االماني-آشـاه-ـَهىْچمُو

 .  يلجئ-اتاهيشْـر؛  مضلل-مُوْهينۤيْم؛  طبع-ْمـْپَركِْرتي؛  حتماً-ِاڤَ؛  أيضاً-تْـشَ؛  الحادي-آسورۤيْم؛  جن-راكْشَٰـسۤيْم؛ مضللين

 التعريب

 تحبطتحرر وآمالهم بالخفق  تضالل،مثل هذا ال وفي.  واإللحاديةالشريرةاآلراء على هذا االساس بن و المضللفتتني

 . يلعلمطورهم اأعمالهم وت

 التفسير
ولن يكون بإمكان  الحق المطلق بصفة هدون قبولـنَٰ كْْرِِٰٰٰشْٰ ةخدمالبذل في  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ وتظاهرون بذكر الذين يلمنافقين كثير من ايوجد

الذي ال تتعدى صالح عمل ال يفلح المنشغل في اللن ، كذا،. على اإلطالقالرب لرجوع إلى  المتمثل باتتيميةالخدمة ال هؤالء تذوق جزاء

جاء . ال يعير الشرير كْـرِٰشْٰـنَٰ أي اعتبار آخر، المبك. الرب القدير كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰيحط من شأن التحرر من العلقة المادية، ألنه مطامحه حد 

 الحق المطلق حول ظنونهم تنتهي ،لذلك.  مطلقاًكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـلون  ال يسلمشرار االاللئام هؤالء ان ،چۤيـتاـڤَـْد َچفي الفصل السابع من ْبَهـ

MaaegaaXaa Maaegak-MaaR<aae MaaegajaNaa ivceTaSa" ) 
ra+aSaqMaaSaurq& cEv Pa[k*-iTa& MaaeihNaq& ié[Taa" )) 12 )) 



 حاليا بالطبيعة ةمحجباالحياء  نابدا ان بتأثير مثل هذا االعتقاد الباطل،ون د فيعتقاالحياءسائر  مع كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ساواةإلى الخالصة الخاطئة بم

 كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰمسعى الفناء في فشل سوف ي .الحق المطلقيزول الفرق بينه وبين  ، الماديالبدنهذا من يتحرر الفرد حالما انه المادية فقط و

محاولة .  هذا النصداللة هي تلك. تنمية العلم الروحيفي مجال  اإللحادي منحىال هذامصير هو الفشل الدائم و ،الفتنة الخارجية نتيجة

 . بالنسبة لهؤالء  محبطة دوماً)UpaniSads(واألوَۤۤپـنيشَٰـْداتْ  )VedAnta sUtra( سۤوتْـَر ِڤـدانْـتَالـِڤـدية مثل اكتساب العلوم 

. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـلباقية  الالصورةعن فهم   حتماً لعجزهكل من يرتكبه مغرورو بير،رم ك من البشر جكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰرب االرباب ، اعتبار مع ذلك

شعائر جميع  عن ، من يعتبر بدن كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ مادياًكلبوجوب اقصاء ) BRhad-vaiSNava smRti(ڤيشْٰـٰنو ْسْمرِِٰٰتي - بْْرَِِٰٰهـْد كتابفيجاء 

للتطهر من ) Ganges (َچـنْـَچالـ نهر مياه في ، االستحمام فوراًالصدفةمحض هه بويتوجب على كل من يرى وج) zruti(شْـروتي 

 جنهو دوام التناسخ في اجناس المالحدة والمحتوم ال وقدرهم ،شخصية الالهوت العليا بدافع حسد كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰيقلل البشر من عظمة . عدواه

 . ظلمة مناطق الخليقةحلك إلى أتدريجياًينحطون سوف ، ومحجوباً بالوهم على الدوام الفعلي علمهم بقىوسوف ي
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  تو ماْم پاْرتَْهىْزتْمانَـَمـها

اتاهيْم آشْـريَركِْرتْم ْپـۤيـڤيدا  

  َمنَـسُو-ا يْبَهَجنْـتى َأنَـنْ

اْميايْم َأڤْـيتاْداتْـڤا ْبهۤويـْچ  

 المفردات
ـْرِِٰٰتْها-پاْرتَْهى؛  إلّي-ماْم؛  لكن-تو؛ ليلة النفوس الج-آتْمانَـه-َمـها ؛  يلوذ-آشْـريتاه؛  طبع-ْپَركِْرتيْم؛  رباني-ْمـدايڤۤي؛  يا ابن ْپ

 . فدن ال ي-َأڤْـياياْم؛  االول-آديْم؛  الخلق-تَْبهۤو؛  عالماً-ـياتْـڤاْچ؛  دون حيدان العقل- َمنَـَسه-َأنَـنْيا؛  يخدم-ْبَهَجـنْتي

 التعريب

ـْرِِٰٰتْها  بنا يا  شاغل هو اللهماغش. ةلهي قدرتي االحمايةتحت هي ، غير المضللة جليلة الالنفوس ان ،)PRthA(ْپ

 . زولي ال صلي الذي األانني شخصية الالهوت العليا لعلمهم تتيميةالخدمة ال

 التفسير
. الطبيعة المادية لسلطان ة وعدم خضوعهنيالرباالقدرة  في عالماته تأصله أولىو) mahAtmA (تْماَمـهافي هذا النص وصف  يرد

 شْـرۤي شخصية الالهوت العلياكل من يسلم لسلطان الطبيعة المادية يرتفع فوراً عن  ان  الفصل السابعفي جاء. ؟حدث ذلك يوكيف

 هي هذه. ن الطبيعة المادية يستطيع التحرر من سلطالشخصية الالهوت العليا الفرد سلمحالما ي.  المطلوبالمؤهل هو هذا. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

النفس المتناهية   ألن، من سلطان الطبيعة الماديةتتحرر حالماتحت هداية القدرة الروحية  النفس المتناهية في الدقةتدخل .  المبدئيةالمعادلة

 مقام  الفردبلغ يإذن،. ةالربانيقدرة  الأي) daivI prakRti(ْپَركِْرتي  ۤي الروحية تسمى دايڤداخليةهداية القدرة ال.  قدرة بينية هيفي الدقة

 .  للرب العظيمه بفضل تسليمالمرقىرقى هذا ي عندما "النفس الكريمة"أي ) mahAtmA(تْما َمـها

يصبح . وسبب األسبابالفياض  الشخص العظيمأن كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هو بعلمه تمام  لكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ،انتباهه خارج ) mahAtmA(تْما َمـها يحيد ال

مثل  األخرى، كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰإلى صور  الصفي التيمال ينجذب . اآلخرين) mahAtmAs (ْزتْماَمـها صحبةفي ) mahAtmA(تْما َمـهاالفرد 

ها سوا دون تعلق باالثنتين محصور بصورة كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ذات اليدين تعلقهة بل  األربعاأليدي اتذ) MahA-ViSNu(ڤيشْٰـٰنو َمـهاصورة 

 . ال تحيدخدمة ثابتةب ه في ذكردائماله شغانوذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ بتأمله محصور .  صور المالئكة أو البشرأو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ من صور

 ١٤\٩. چ.ب

MahaTMaaNaSTau Maa& PaaQaR dEvq& Pa[k*-iTaMaaié[Taa" ) 
>aJaNTYaNaNYaMaNaSaae jaTva >aUTaaidMaVYaYaMa( )) 13 )) 

SaTaTa& k-ITaRYaNTaae Maa& YaTaNTaê d*!v]Taa" ) 
NaMaSYaNTaê Maa& >a¢-ya iNaTYaYau¢-a oPaaSaTae )) 14 )) 



انْتُو ماْميْرتَـۤيـَسـتَـتَـْم ك  

ا ڤْـَرتاه-اتـنْتَـشْ تْـشَ ْدرِٰدَْٰٰهى ي  

ايـانْـتَـشْ تْـشَ ماْم ْبَهـكْتْينََمـْسـ  

  اوپاَسِتىكْتاّيـو -ا يتْين

 المفردات
 -نََمـْسيانْتَـه؛  بعزم-اڤْـَرتاه-ْدرِٰدَْٰٰهى؛  أيضاً-تْـشَ؛  جهد تام-يِاتَـنْتَـه؛  عني-ماْم؛  تسبيح-كۤيْرتَـيانْتَـه؛  دائما-َسـتَـتَـْم

 .  عبادة-أوپاَسِتى؛  انشغال دائم-اتاهيوكْ-نيتْيا؛  بوقف-ْبَهـكْتْيا؛  لي-ماْم؛  و-تْـشَ؛ يسجد

 التعريب

 . على الدوام النفوس الكريمة هذه نيعبدت دوما، مجاهدين بعزم كبير، وساجدين لي، أمجادي مسبحين

 التفسير
) mahAtmA(تْما َمـهاشغل الـ:  سماته واردة هنا بل بختم مطاطياإلعتيادي على اإلنسان) mahAtmA(تْما َمـهاال يمكن اطالق لقب 

 سبيحالت. تهشخصيال ينكر ، مما يعني انه الحق سبيح تعنانه ال ينقطع .  غيرال كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ شخصية الالهوت العليا هو تسبيح أمجاد الدائم

تْما ـهاَم ،وبالنتيجة.  وهذا ما ينبغي تمجيدهالفريدة وتساليه العليةة وصفاته سرمدي الوصورته واسمه القدوس القديرالرب مجيد تيعني 

)mahAtmA ( شخصية الالهوت العليا بتيمالمهو . 

ترد  بل )mahAtmA(تْما َمـهابصفة  "الحقنور " أي) brahmajyoti(ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتي  وصف محقق چۤيـتاـڤَـْد َچفي ْبَهـال نجد 

تسبيح  وهو ـڤَـتَْمَچْبهاشْـرۤيَمـْد وصف  حسب تتيميةالخدمة البمحصور ) mahAtmA(تْما َمـهاشغل . صفة مغايرة في النص التالي

 zravaNam kIrtanam (ْسَمَرنَـْمه و ڤيشْٰـٰنكۤيرتَـنَْمْم شَْرڤَـنَٰ: تتيميةالخدمة التعني . المالئكة أو البشرتسبيح وليس وسماعه ڤيشْٰـٰنو 

viSNoH smaranam ( تْما َمـهاعزم .  وسماعه وذكرهڤيشْٰـٰنوأي تسبيح)mahAtmA ( باحدى تحقيق قرب رب االربابراسخ على 

 شْـرۤي القديرالرب  في خدمة فكره وبدنه ولسانه) mahAtmA(تْما َمـها بذلي.  المطافنهاية في ةالخمس "العالقات"أي ) rasas( ـْزَرَس

 .  ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰكمال هو هذا. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ من أجل بلوغ مناه

 ويوم "القمرياليوم الحادي عشر "أي  )EkadAzI(كاَدشۤي ِامثل ام محددة يمثل صيام أم عن العزم تنمعينة  ا نذورتتيميةالخدمة الشمل ت

 األحكام تلك كلب ، العملالعلي العالم في شخصية الالهوت العليا قرب طلبة) AcAryas(ياْز شاْرتْـآكبار ينصح  .الحق المطلقتجلي 

 .  ظفرها بالمناللضمان " الكريمةالنفوس" أي) mahAtmAs (ْزتْماَمـهاعمل بها تو. والنواهي

 منكما جاء في النص الثاني وال تحيج إلى معاناة كفارات ومجاهدات قاسية  بحبور تأديتهايمكن  بل  سهلة فحسبتتيميةالخدمة الليست 

 ْبـَرْهـَمـتْـشارۤي مأ) sannyAsI(َسـنّْـياسۤي  م أكان متزوجاًأ سواء وضعه اإلجتماعي بغض النظر عن مكن لإلنسان يبلهذا الفصل 

)brahmacArI(  تْما َمـها ويصبح شخصية الالهوت العليابذل حياته ل ،موقعه الجغرافيوبغض النظر عن)mahAtmA (رعاية تحت 

 . خبيرسيد روحي

 ١٥\٩. چ.ب

ىيشـاپـى انْتْــَن ّيــْچاي -اَن يـْچ  

اَجـنْتـُو ماْم اوپاَسِتىي  

كَـتْـِڤـَن ْپـرِِٰٰتَْهـكْتْـِڤـَنِا  

  موكَْهـْم-شْـڤَـتُو يَبهوْدها ڤ

 المفردات
؛  عبادة-أوپاَسِتى؛  لي-ماْم؛  قربان-ياَجـنْتَـه؛  غيرهم-ىَأنْي؛  حتماً-َأپـي؛  أيضاً-تْـشَ؛  بتنمية العلم-ـّيـَنْچيا-ـياَنْچ

 .  وفي الصورة الطبيعية-موكَْهْم-ڤيشْـڤَـتَـه؛ ي تنوع ف-َبهوْدها؛  في ثنائية-ْپـرِِٰٰتَْهكْتْـِڤـَن؛  في وحدة-كَـتْـِڤـَنِا

jaNaYajeNa caPYaNYae YaJaNTaae MaaMauPaaSaTae ) 
Wk-TveNa Pa*Qa¤e-Na bhuDaa ivìTaaeMau%Ma( )) 15 )) 



 التعريب

بصفة أو  وحدة الوجود المطلقة أو ثنائية الوجود هصفوالعظيم بالرب عبدون ي العلم، من طلبة نوآخر وهناك

 . الهيكل الكوني

 التفسير
 ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ وال فين راسخيالهم ) mahAtmAs( ْزتْماَمـها ان إلى أْرجوَنالرب  يقوللنصوص السابقة، حيث ل النص هو موجز هذا

 لقد مر. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ من وجوه مختلفة أيضاًون عبدوي) mahAtmA(تْما َمـهاهم ممن يقاربون منزلة سوايوجد  لكن سوى كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰون يعرف

 بصفتها نفسه عبد يمن -١: إلى ثالثةون  درجة ويصنف من دونهميوجد لكن  العلموطلبة بعضهم بالتعساء والمعوزين والمستطلعين وصف

. عبدهوي "الهيكل الكوني"أي ) vizva-rUpa( َپـرۤوڤَيشْـ يقبل ڤمن -٣. عبدها ويحق صورة لليتخيل من -٢ .الحق المطلق واحدة مع

تلك العبادة من .  على هذا االساسنفسهله ؤي فالقديرالرب  مثله انه يتوهم. عينهالرب  ةبصف هالمتألأدناهم هو ، الثالثةاولئك  بين ومن

تعبد غالبية . على األقلهذا شعور بارز  المادي ويلبدنلباسها اوة النفس يغيرفهم ألنها عبادة مستندة إلى  أيضاً، تتيميةالخدمة العداد 

الحق  صورة هي صورة كل ان خيلونعباد المالئكة الذين يتفتشمل  الثانية الدرجةأما و نحوعلى هذا الالرب  أتباع وحدة الوجود المطلقة

الظاهرة المادية أكبر ون يعتبربناء عليه، و.  شيء وراء الظاهرة الماديةيأين عن فهم قاصرالدرجة الثالثة ال  تتضمنفي حين .المطلق

 .أيضاًالرب صور من  الكون. هانعبدويفوجود 

 ١٦\٩. چ.ب

اهيـَچايَأَهـْم كَْرتوْر َأَهـْم   

ـْدَهـْمشَْٰسـڤَـْدهاَهـْم َأَهـْم او  

اْميْجـِاڤاَمنْـتْرُو َهـْم َأَهـْم   

ْر َأَهـْم هوتَـْميـنْچَأَهـْم َأ  

 المفردات
؛  عشب شافي-ْدَهْمـأوشَٰ؛  انا-َأَهْم؛  أنا-َأَهْم؛  قربان-ْسـڤَـْدها؛  قربان ْسْمْرتي-ـياهْچيا؛  انا-َأَهْم؛ ديةـ شعائر ِڤ-كَْرتوه؛  أنا-َأَهـْم

 .  قربان-هوتَـْم؛  أنا-َأَهْم؛  نار-نيهْچَأ؛  أنا-َأَهْم؛  زبدة ذائبة-آْجياْم؛  حتماً-ِاڤَ؛  أنا-َأَهْم؛  أنا-َأَهْم؛ علي ترنيم -تَْرهَمنْ

 التعريب

  . والنار والتقدمةة الزبدأنا. العلية سبيحةالت والعشب الشافي واألسالفالتقدمة إلى و، فدية الشعيرة، أنا الي هأنا لكن

 التفسير
في  ذكرها الوارد) mahA-yajJa (ـياْچيا -َمـها وكذا كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ أيضاً، يه "الفدية الـِڤـدية" أي) jyotiSToma(َم ـطُوْجـيُّوتيشْت

ى هي المصفَّسمن الصورة ب الدواء والمتمثلة بنوع من ه أهللمرضاة) PitRloka(إلى كوكب پيتْْرِِٰٰلُوَك مقربة  الالفدية. )smRti (ْسـْمرِِٰٰتي

من حضرة  الفدية الممن اسواهو ، كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ أيضاًهيالفدية تلك المرتلة في  "تسابيحال"أي ) mantras(ْز نْـتَْرـ َمكذا،. أيضاًكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ 

.  انها قدرته المنفصلةكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰية الخمسة التي أعلن العناصر الماداحدى ألن النار أيضاً  هي كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ النار. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ الحليب هي شتقاتم

بكالم . من الحكمة الـِڤـدية هي بمجملها كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ) karma-kANDa (كَـْرَم كانْٰـدَٰفي قسم  ى بهاموصالفدية الـِڤـدية ال  آخر،بكالم

 .مشرعة في الحكمة الـِڤـدية الفدياتاليع جمون  يقدمخدمة التتيم بـكْـرِٰشْٰـنَٰمنشغلين في ال ان آخر، يستفاد

 ١٧\٩. چ.ب

Ah& §-Taurh& Yaj" SvDaahMahMaaEzDaMa( ) 
MaN}aae_hMahMaevaJYaMahMaiGanrh& huTaMa( )) 16 )) 

iPaTaahMaSYa JaGaTaae MaaTaa DaaTaa iPaTaaMah" ) 
veÛ& Paiv}aMa( pk-ar ‰k(- SaaMa YaJaurev c )) 17 )) 



ـتُْوَچا َجـيتاَهـْم َأْسـيپـ  

تاَمـَهـهيمـاتـا ْدهاتـا پـ  

تَْرْم آُومْٰـكاَرياْم َپـڤيِڤـْد  

اْجـوْر ِاڤَ تْـشَيرِِْٰٰك ساَم   

 المفردات
؛ المعروف -ِڤـْدياْم؛  جد-پـيتاَمَهه؛  صامد-ْدهاتا؛  َأم-ماتا؛  كرة كونية-ـتَـهَچَجـ؛  لهذا-َأْسـيا؛  أنا-َأَهـْم؛ أب -پـيت

 .  و-تْـشَ؛  حتماً-ِاڤَ؛  ياجور ِڤـَد-ياْجوه؛  ساَم ِڤـَد-ساَم؛  ِڤـَدْچرِِٰٰ -رِِْٰٰك؛  المقطع آُومْٰ- كاَره-آُومْٰ؛  المطهِّر-َپـڤيتَْرْم

 التعريب

ْز ِڤـَدالـ ضاً أيأنا. )oM (آُومْٰاللفظي س والمقطع دِّقالعلم والم غرض أنا. وأمه وصمده وجده الكونهذا  أب أنا

)Vedas( :ِِْٰٰچر) Rg(ساَم  و )SAma( ياجوْر و) Yajur( . 

 التفسير
 في الوجود المادي مع مختلف تصال مختلف النقيم نحن. قدرة كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰبفعل  وغير متحركةمجمل الظواهر الطبيعية من متحركة تظهر 

.  صورة الوالدين أو األجداد الخفي) prakRti(ْپَركِْرتي بخلق بعضهم يظهر  لكن كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـل  ليسوا سوى القدرة البينية الذيناالحياء

ليسوا سوى .  الخاالب واالم والجد صورةبون االحياء الذين يظهر عليه، وبناء. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰالقدرات البينية لـ سوى الواقع في هم ليسوالكن

كْـرِٰشْٰـنَٰ هو . أسالفهم أيضاً بل فحسبكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ قدرة  والدينا ليس. تعني خالق،  هذا النصفيردة االو) dhAtA( ْدهاتا كلمة. شْٰـنَٰكْْرِِٰٰٰ

ـِڤـدية  نود معرفته من الحكمة الما كل. الحكمة الـِڤـديةكْـرِٰشْٰـنَٰ هو غرض  عليه، وبناء. في الواقع جميع االحياء على االطالق

المستطلع عن  كذا،. هو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ على األخصصفية وجودنا  الذي يساعدنا على توالموضوع  فهم كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰنحو تقدمية خطوةليس سوى 

) praNava(ڤَ ـْپـَرنَٰهي ) oM( آُومْٰ كلمة. القدرة عين مالكها، فإنه كْـرِٰشْٰـنَٰ أيضاً ان ولما أيضاًكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ قدرة المبادئ الـِڤـدية هو 

 جميع منْتْرات بادئة) praNava(ڤَ ـْپـَرنَٰ هو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ان كما. أيضاً وهي كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ عليالمنْتْرات الـِڤـدية وترداد صوت جميع 

 .)Atharva( ْرڤَـأتَْه و) Rg( ْچرِِٰٰ  و)Yajur ( ياجوْر و)SAma (ساَم:  األربعة)Vedas(الـِڤـَدْز 

 ١٨\٩. چ.ب

ۤيْر ْبَهـْرتا ْپـَرْبهوه ساكْشِٰـيـتَچ  

ـْم سوْهرِِٰٰتْڤاَسـه شَـَرنَٰين  

تْهانَـْمـاه ْسيْپـَرْبَهـڤَـه ْپـَرلَـ  

اْميايَجـْم َأڤْـۤيـْدهانَـْم بين  

 المفردات
؛  صديق حميم-ْهرِِٰٰتْ-سو؛  ملجئ-ـْمشَـَرنَٰ؛  مقر-نيڤاَسـه؛  شاهد-اكْشِٰـۤيس؛  رب-ْپـَرْبهوه؛  صامد-ْبَهـْرتا؛  هدف-َچـتيـه

 .  ال ينفد-َأڤْـياياْم؛  بذرة-ْمـبۤيَج؛  مستقر-نيْدهانَـْم؛  َأرض-تْهانَـْمـْس؛  انحالل-ْپـَرلَياه؛  خلق-ْپـَرْبهاڤَـه

 التعريب

 . باقية البزرة والمستقَروال خلق والهالك، والعماد الأنا. ميمالحو والمالذ والصمد والسيد والشهيد والمقام امالمر أنا

 التفسير
، هو مغرور كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ يجهل من.  به رغم جهل الفردهو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰصير االخير الم لكن "منشودالصير الم"تعني ) gati(ـتي َچكلمة 

 مثلمختلف الكواكب ون دخليو،  مصيرهم مختلف المالئكةيجعلون كثير ممن ثمة. وهميجزئي أو تقدم وتقدمه المزعوم إما 

 من طريق وغيرها) Maharloka( َمَهْرلُوَك  و)Indraloka ( إنْـْدَرلوك و)SUryaloka (ْريالُوَك سۤو و)Candraloka (ْدَرلُوَكـشَنْتْـ

GaiTa>aRTaaR Pa[>au" Saa+aq iNavaSa" Xar<a& SauôTa( ) 
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ه بوقت بائنة عنوكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ عينه ، وهي شْٰـنَٰمن خلق كْْرِِٰٰٰ "الكواكب" ي أ)lokas (ـْز لُوكَتلككل  لكن ونواهي عبادتهم أحكام مراعاة

مختلف قدرات التقرب من . فهمه إلىتقدميه تخدم فقط بمثابة خطوة  لكنها ته قدر ألنها عروض أيضاًكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هي الكواكب، تلك. واحد

.  للوقت والجهد مباشرة توفيراًبصورةكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ التقرب من إلنسان لنبغي ي. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ بصورة غير مباشرةالتقرب من  يعنيكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ 

تصمد قدرة كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ  .؟المصعد الكهربائي بالبنايةإذا توفرت فرصة الوصول إلى أعلى  صعود السلم، خطوة خطوة إلى حاجة ما الللمثال،

يقوم بقدرته  الملك العظيم والمالك على اإلطالق وهو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ. الوجوديل ستحكْـرِٰشْٰـنَٰ مالذ الوجود ودونه يوبناء عليه، . شيءكل 

يها ف عيشنالبيوت والبلدان والكواكب التي  ان كما. مالزمته كل فرد من االحياء في القلب الشهيد على كل شيء لهو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ. الوجود

حينما نحتاج إلى . لشقاءل رفعا أو سواء طلبا للحماية  هو المالذ الواجبوبناء عليه،. خيرمالذ اال هو الكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ. هي كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ أيضاً

، أو مصدر والدتناكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هو  ان مالو.  هو الحي العظيمكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ. تأتي من قوة الحياة بالضرورةحمايتنا  ان العلمفال بد من الحماية، 

 الخلق والقرار األخير بعد أصل هو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ.  من كْـرِٰشْٰـنَٰخيرمكن وجود نافع  وال يكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ من خير صديق وجدال يف العظيم،األب 

 . األسبابلكل عليه، كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هو السبب األزلي وبناء. الهالك

 ١٩\٩. چ.ب

ـْمشَٰتَپامى اَهـْم َأَهـْم ڤَـْر  

تْـشَي رِِٰٰجامـتْْساوامى ــرِِْٰٰهٰنيْچن  

وشْ تْـشَيڤَ ْمرِِٰٰتْيشاتْـَأْمرِِٰٰتَـْم   

شـاَهـْم أْرجـوَنتْـ َسـتْـشَْسـْد َأ  

 المفردات
 -َأْمرِِٰٰتَـْم؛  و-تْـشَ؛  يسقط-رِِٰٰجاميـأوتْْس؛  يمسك-اميـنيْچـْرْهٰن؛  مطر-ـْمڤَـْرشَٰ؛  أنا-َأَهـْم؛  أنا-َأَهـْم؛  يعطي الحرارة-تَپامي

 .  يا أْرجـوَن-أْرجـوَن؛  أنا-َأَهـْم؛  و-تْـشَ؛  مادة-َأَستْ؛  روح-َستْ؛  و-تْـشَ؛  موت-ْمرِِٰٰتْيـوه؛  حتماً-ِاڤَ؛  و-تْـشَ؛ أزلية

 التعريب

 كل من الوجود.  أيضاًالمتشخص وأنا الموت خلودال أنا.  والجفافمطروالالحرارة من يضبط  أنا أْرجوَن، يا

 .  فيَّوالعدم يقطنان

 التفسير
فصل في سقوط األمطار من السماء هو الذي يمنع  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ.  والشمس بمختلف قدراتهالكهرباء بواسطة لضوء كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ الحرارة واينشر

يلتقي بنا في  وكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، رنا هي كْْاعما تحفظنا بإطالة التي القدرة. األمطار فصل فييأذن بهطولها بغزارة هو الذي  والصيف،

 هي نسبة كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰإلى المادة والروح نسبة  ان  هذه جميعها،كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰلفرد التثبت من طريق تحليل قدرات مكن لي. صورة الموتبالنهاية 

 من ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ إذ ال يعود يرى ا عند من يبلغ صعيداً متقدماًالتمايز بينهمينتفي لذلك، .  بكالم آخر، هو كل من المادة والروحأو، واحدة

 . الوجود وحده في كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰسوى 

 ڤْـرِِٰٰنْـداڤَـَن في المادية هو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ أيضاً، وتساليه الظواهرمحيط بكل  الكوني الهيكلالف، كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ كل من المادة والروح ان مال

)VRndavana (سونْـَدْرصورة شْٰـياَم ب )zyAmasundara ( الحق المطلقبيدين اثنتين ينفخ مزماره هي صورة. 

TaPaaMYahMah& vz| iNaGa*õaMYauTSa*JaaiMa c ) 
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 ٢٠\٩. چ.ب

  پاپا-تَ  پۤوا پاه-ُوَم سماْم  ايْدي ڤ-ي اتْر

انِْتىيْم ْپـراْرتَْهـيـتَچ -شْٰـطْـڤا ْسـڤَـْر يْر ايايـْچاي  

  لُوكَـْم-ْدَر ـنْا سورِِٰٰياْم آساْديـِتى پونْٰ

ْنچا ْبهُو-ِدڤَ ي ڤياْن ديڤْـيدي َأشْـنَـنْت  

 المفردات
؛  مع القرابين-ياْچـيايه؛  الخطايا-اپاپاه؛  مطهر-پُوتَ؛ سُوَم شاربوعصير - پاه-سُوَم؛  لي-ماْم؛ الثالثة علماء الڤيود -اڤيْدياه-تْراي

-سوَر؛  يحصل-آساْديا؛  صالح-ياْمـپونْٰ؛  هم-ِتى؛  يدعو إلى-ْپـراْرتَهيانِْتى؛  ممر إلى الجنات-َچـتيْم-ْسـڤَـه؛  عبادة-اۤيشْٰـطْـڤا

 .  مباهج المالئكة-چاْنْبهُو-ِدڤَ؛  في الجنات-ديڤي؛  سماوي-ديڤْـياْن؛  ينعم-َأشْـنَـنْتي؛  العالم-لُوكَْم؛  إنْْدَر-إنْـْدَر

 التعريب

ة مباشرغير بصورة نني عبدوالجنات، يمبتغين  "َمُوس" ويشربون عصير )Vedas(ِڤـَدْز  يدرسون الـمن نا

 .  ينعمون بمباهج سماويةحيث ْدَرـإنْ كوكبعلى ويولدون 

 التفسير
 ـدۤي ِڤ-تْري. )Rg (ْچرِِٰٰ و) Yajur( ياجوْر  و)SAma (ساَم: الثالثة )Vedas(ـَدْز ِڤـالعلى ) trai-vidyaH( يْدياها ڤ-تْرايكلمة تدل 

)tri-vedI ( الـِڤـَدْز  دراسة كملالـْبراْهـَمنَٰ الذي أهو لقب)Vedas( تلك من خلص شخص شديد التعلق بالعلم المستوكل. الثالثة 

جاهلين ال) Vedas( يوجد عدد كبير من كبار علماء الـِڤـَدْز الحظ، لسوء.  المجتمعفيام االحترحظى ب ي،الثالثة) Vedas(الـِڤـَدْز 

 يلوذ. )tri-vedI ( ِڤـدۤي- لكل تْريالقطعي رض يعلن كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هنا انه الغالسبب، لهذا. )Vedas(الـِڤـَدْز ة دراسل القطعي قصدالمب

الخدمة  تبدأ.  لمرضاة كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ صفيةتتيميةخدمة ب ويشغل نفسه كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ وتسيتين للربالقدمين اللالفعلي ب) tri-vedI( ِڤـدۤي -تْري

التالمذة الرسميين تكاد تنحصر عناية   الحظ،لسوء.  فهمحق فهم كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ىسعم إلى جانب َمنْـتَْر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ى بتسبيح َهِرتتيميةال

 المالئكة مختلف يتصفى عباد المسعى، وبهذا. )Candra(تْـشَـنْـْدَر   و أمثال إنْـْدَرالمالئكة إلى مختلف تفديةبال) Vedas(ِڤـَدْز ـلل

 تَپولُوَك و )Janolokaِ (لُوَكَجنُو و )Maharloka ( َمَهْرلُوَكنجناأفالك الكواكب السماوية أو ون يدخلو السفلية جبالتالمن شوائب 

)Tapoloka (أفضل من اشباعها على هذا حواسه مئات المرات شباعإ،  الكواكب السماويةهذهاحدى  دخل حالما يفردلمكن لي. وغيرها 

 .الكوكب األرضي

 ٢١\٩. چ.ب

شـالـْمي لُوكَـْم ڤ- َچِتى تَـْم ْبهوكْتْـڤا ْسـڤَـْر  

يشَـنْتي لُوكَْم ڤ-ا يى َمـْرتْــِن پونْٰيكْٰشـ  

}aEivÛa Maa& SaaeMaPaa" PaUTaPaaPaa 
 YajEirîa SvGaRiTa& Pa[aQaRYaNTae ) 
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َأنوْپـَرَپـنـا ْدَهْرَمـْم - ۤيِاڤَـْم تْرا  

  كاما لَـْبـَهـنِْتى-ـتَـْم كاَم َچـتاَچ

 المفردات
-َمْرتْـيا؛  جزاء خير العمل-ۤيـپوٰن؛  نفد-يِنكْٰشـ؛  واسع-ڤيشـالَْم؛  جنات-لُوكَْم-ْسـڤَـْرَچ؛  ينعم-ْبهوكْتْـڤا؛  ذاك-تَـْم؛  هم-ِتى

-َچـتَ؛  مراعاة-َأنوْپـَرَپـناه؛  الشرائع-ْدَهْرَمـْم؛ الثالثة الڤيود -تْراۤي؛  بذا-ِاڤَـْم؛  يسقط-ڤيشْـنْتي؛  إلى َأرض الموت-لُوكَْم

.  ينال-لَْبتَهـنِْتى؛  رغبة بالترضية الحسية-اكاماه-كاَم؛  موت والدة-آَچـتَـْم

 التعريب

هؤالء سعادة متقلبة فقط  يحقق ،هكذا.  هذاالموتن إلى كوكب عودو ي،سماوية الحسية الملذاتال بيتمتعون بعدما

 . الـِڤـديةاالصول ب  العملمن طريق

 التفسير
 بل تجبر على دالبقاء هناك إلى األبلنفس ب ليسمحال  لكن  أفضل للملذات الحسيةتسهيالتو كواكب السماء بعمر مديد دخلمن يينعم 

  سۤوتْـَرِڤـدانْـتَ في جاء طبقا لما كتمل علمه لمن لم يوبالنسبة.  الصالح عملهااجرور استيفاء ف ثانية األرضيإلى الكوكب الرجعة 

)VedAnta sUtra( : ياتَـهأْسـياَجنْمادّي ) janmady asya yataH(فإنه يراوح ما بين  سبب كل األسباب، ،شْٰـنَٰكْْرِِٰٰٰفهم ب من أخفق ي، أ

 سيبقىانه المراد . لو كان مثبتاً إلى دوالب قالَّب دون تحقيق اقصى غايات الحياة كما لسماء ومن ثم الهبوط إلى األرضالصعود إلى ا

فضل اال منلذلك، . تهجع حيث يضمن عدم رالروحي، عن الرقي إلى العالم  واألرض عوضاًالسماء على كواكب تناسخفي دوامة ال

 .سبائ الوجود المادي الهذا دون رجعة إلى هناء أزلية من العلم والبحياة العالم الروحي للتنعم دخول

 ٢٢\٩. چ.ب

انْتُو ماْمينْـتَـيـشْتْـاشْ يَأنَـنْـ  

وپاَسِتىي َپـْراى َجـناهي  

اْبهى وكْتاناْميتْـيِتـٰشاْم ن  

  كْشِٰـَمـْم ڤَـهامى اَهـْم- يُّـوَچ

 المفردات
 -ِتـٰشاْم؛  عبادة سليمة-َپـْرّيوپاَسِتى؛  أشخاص-اَجناه؛  من-يى؛ علي -ماْم؛  التركيز-شْـينْتَيانْتَـه؛  ال مقصد آخر لديه-اَأنَـنْياه

 .  أنا-َأَهـْم؛  يحمل- ڤَـهامي؛ حماية-كْشِٰـَمـْم؛  متطلبات-يُّـوَچ؛  راسخ في الوقف-َأْبهّيوكْتاناْم؛  دائماً-نيتْيا؛ لهم

 التعريب

 . ا يملكونما ينقصهم واحافظ على م أحمل إليهم -العلية صورتيفي ، متأملين تفانون بحبيلكن الذين ي

 التفسير
 عاالسمب تتيميةالخدمة اللن يقوى عن اإلنقطاع عن  والنهار، طوال الليل ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰعن العيش لحظة واحدة دون ان من يعجز 

 العباداتتلك .  نفسهأخيراً بذل الصداقة ووتنمية وغيرها من الخدمات رب القدمين اللوتسيتين للوخدمة تعظيموالتسبيح والذكر والدعاء وال

حظى ي. شخصية الالهوت العليا  بحيث ال يعود يطلب سوى قرب تحقيق الذاتفي التيمة وتكمِّل  الروحيتامة بالقدراتمسعودة جميعها و

 .الحق المطلق على اإلطالق برحمة الماديةالحياة أوضاع ال يعود مثله إلى . الـيُّوچاه هي هذ.  صعوبةأدنىحتماً دون الرب بقرب ه مثل

حياة  إلى السقوط، ويحميه من الـيُّوچا بواسطة هعلى بلوغ ذكر تيمه يعين  الذيهللاعلى الحماية الرحيمة ) kSema( كْشِٰـَم  كلمةتدل

 .ةالرهن البائس

ANaNYaaiêNTaYaNTaae Maa& Yae JaNaa" PaYauRPaaSaTae 
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 ٢٣\٩. چ.ب

  ْبَهـكْـتا- ِدڤَـتا -ا يى پـى انْي

اتاهيانْڤياَجـنْـِتى شْـَردَّْهـي  

ايماْم ِاڤََ كاونِْتـي ِتى پـ  

ْرڤَـكَـْم پۤو-ي هْدياَجنْتى اڤي  

 المفردات
؛  هم-ِتى؛  بإيمان-اشْـَردَّْهـيا َأنْـڤيتاه؛ بادة ع-ياَجنِْتى؛  عباد-ْبَهكْتاه؛  مالئكة-ِدڤَـتا؛  من آخر-َأنْـيا؛  أيضاً-َأپـي؛  من-يى

 .  بطريقة خاطئة-ْرڤَـكَْم پۤو-َأڤيدّْهي؛  يعبدون-ياَجنْتي؛  يا ابن كونْتۤي-َ كاونِْتـيا؛ فقط-ِاڤَ؛  لي-ماْم؛  أيضاً-َأپـي

 التعريب

 . حيحدون مفهوم ص بلكنها تفدى  لي وحديةمقصود، )KuntI(كونْتۤي يا ابن ، المالئكة اإلنسان الى ايقدمه فديةي أ

 التفسير
على اإلنسان يدل  سبيل المثال، على. "بصورة غير مباشرةعبادتي ، رغم انها ضعاف الفطنة المالئكة بادةمشغولين بعال: " كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰيقول

. ني خدمة جميع اعضاء البدنع ي بالطعامالمعدةمد  كذا،. أصلها دون هاوفروع  على أوراق الشجرةالماء عندما يسكب قصور علمه

القوانين التي يسنها المدراء أو الحكومة وليس التي تسنها قوانين ال التقيد بالمطلوب هو .للحق المطلق الكونية حكومةال اعضاء المالئكة

تمثيل محصورة بألعوان وظيفة ا.  تلقائياًهضي أعوان وهي العبادة التي تر وحدهالقديرالرب عبادة العبادة الواجبة هي  كذا،. الموظفين

 العبادة آخر، ال يقر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ بكالم. )avidhi-pUrvakam (ـكَْمڤَْرپۤو -يْدهيأڤ :هو مدلول عبارة هذا. ةغير مشروعرشوتهم والحكومة، 

 .للمالئكةغير الضرورية 

 ٢٤\٩. چ.ب

اناْميـْچاي -َسـْرڤَ ي أَهـْم ِهـ  

شَتْـْبهُوكْتا تْـشَ ْپـَرْبهوْر ِاڤَ   

يجانَـنْتينَـ تو ماْم َأْبه  

ِتىي اڤَـنْتيـشْتْــِڤـنِاتَـشْ تَـتّ  

 المفردات
 -نَـ؛  و-تْـشَ؛  أيضاً-ِاڤَ؛ الحق -ْپـَرْبهوه؛  و-تْـشَ؛  المتنعم-ْبهُوكْتا؛  قرابين-ياْچـياناْم؛  لكل-َسْرڤَ؛  حتماً-ْهي؛  أنا-َأَهـْم

 .  هم-ِتى؛  يسقط-شْـياڤَـنْتيتْـ؛  لذا-ِاتَـه؛  في الواقع-تَـتْـِڤـَن؛  يعلمون-َأْبهيجانَـنْتي؛  لي-ماْم؛  لكن-تو؛ ليس

 التعريب

 . ويزل كل من يجهل جوهري العلي الحقيقي.  الوحيددىَّالِفرب انا المتمتع الوحيد و

 التفسير
تعني ) jJAna (ـياَنْچ كلمة. رب االربابحيد مرضاة مقصدها الو لكن المشرعةالفدية الـِڤـدية من  ضروب كثيرة  وجوديتضح هنا

 مرضاة.  ڤيشْٰـٰنو وحدهأي) jJAna (ـياَنْچ مرضاة وجوب بوضوح عن چۤيـتاـڤَـْد َچ الفصل الثالث من ْبَهـفيجاء . ڤيشْٰـٰنو

 يقول كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ في عليه، وبناء. سانيةأي النظام الكامل للحضارة االن) varNAzrama-dharma (ْدَهـْرَم-ڤَـْرٰناشَْرَم هي مقصد ڤيشْٰـٰنو

Yae_PYaNYadevTaa>a¢-a YaJaNTae é[ÖYaaiNvTaa" ) 
Tae_iPa MaaMaev k-aENTaeYa YaJaNTYaiviDaPaUvRk-Ma( )) 23 )) 

Ah& ih SavRYajaNaa& >aae¢-a c Pa[>aurev c ) 
Na Tau MaaMai>aJaaNaiNTa TatveNaaTaXCYaviNTa Tae )) 24 )) 



غ  بلودونإلى الوجود المادي ون يسقط ف لمنافع زائلةجلباً لمالئكةبعبادة ا ضعاف الفطنةرغم ذلك، يستمر . "رب الِفدىَّأنا “: هذا النص

خدمة ها ليست رغم ان (القديرالرب  من ه طلبهاب حري تحقيقها، فيطلبمطلق رغبة مادية لدى أحد  إذا كان لكن،. الغرض الحقيقي للحياة

 . ينال مرادهوبهذا، )خالصة تتيمية

 ٢٥\٩. چ.ب

  ڤْـَرتا ِدڤاْن-ِدڤَ ي انْتي

ا ڤْـَرتاه-تْْرِِٰٰ يپـي انْتيتْْرِِْٰٰن يپـ  

ايْجــِتْبهۤوي انْتي يتانْبهۤو  

ماْمي نُو پـياْجي -َمـْد ي انْتي  

 رداتالمف
 تيم -اڤْـَرتاه-پـيتْْرِِٰٰ؛  يذهب-يانْتي؛  إلى االَسالف-پـيتْرِِٰٰن؛  إلى المالئكة-ِدڤاْن؛  تيم المالئكة-ا ڤْـَرتاه-ِدڤَ؛  يذهب-يانْتي

؛  لي-َمتْ؛  يذهب-يانْتي؛  تيم االشـباح واالرواح-اايْجياه-تَْبهۤو؛  يذهب-يانْتي؛  إلى االشـباح واالرواح-تانيْبهۤو؛ االسالف

 .  إلّي-ماْم؛  لكن-َأپـي؛ تيم -ياْجينَـه

 التعريب

االشباح واالرواح الشريرة سوف يولدون بين هذه االحياء وعابدو  عابدو، ويولدون بين المالئكة المالئكة عابدو

 . وف يحيا معيسذهبون الى االسالف ومن يعبدني ياألسالف 

 التفسير
الـِڤـدية عمالً باألصول  مراده أو غيرهما من الكواكب، فمن السهل تحقيق الشمس أو أحد رغبة بالذهاب إلى القمرلدى  كان إذا

) karma-kANDa(ي قسم كَـْرَم كانْـَد الوارد ذكرها ف) darza-paurNamAsI (ماسۤيـپاوْرنَٰ -بهذا الخصوص، مثل َدْرشَالموصى بها 

. فدية خاصةعن طريق قضاء ) PitA(رد الوصول إلى كواكب پيتا  بوسع الفكذا،. نشود الكوكب الممالكلالتي توصي بعبادة خاصة و

شَ ـتْاپيش أو) RakSa( أو َركْـشَٰ) YakSa( ياكْشَٰ من اجناس يأهلها األشباح التي الوصول إلى أحد الكواكب العديدة مكنه يكما

)PizAca( .شَ ـتْا پيشعبادة)PizAca(ماديأمر  لكنه باب االمور الروحيةانه من ظنا منهم  الذي يمارسه الكثير  السحر األسودسمى ت 

 لُوَكوكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ) VaikuNTha (طَْهى كواكب ڤايكوٰنيصلوحده  شخصية الالهوت العليا الذي يعبد  الصفيالتيم كذا،. بحت

)KRSNaloka (اپيتدخول وئكة، عبادة المالممكناً ب ندخول الجناكان  ان  انهبالغ االهميةهذا النص يسهل الفهم من . دون ريب )PitA (

 كوكبخول دفال بد وان يكون ،  السحر األسودمزاولةبدخول كوكب االشباح ممكناً و، ممكناً بعبادة االسالف "األسالفكوكب "أي 

.  جراء جهلهم يسقطونومن ،وكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ وڤيشْٰـٰنكواكب  الحظ، لسوءيجهل معظم البشر .  ممكناً بعبادة كْـرِٰشْٰـنَٰكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ أو ڤيشْٰـٰنو

 تنشر حركة ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ذلك،ل .الحق المطلقنور  أي) brahmajyoti( من ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتي أتباع وحدة الوجود المطلقة حتى يسقط

الرب الرجوع إلى فيتسنى له ل في حياته على بلوغ الكماساعد الفرد نْـتَْر يـ َمكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ىمجرد تسبيح َهِر ان تفيدالتي كريمة العلوم ال

 .في داره الخالدة

 ٢٦\٩. چ.ب

اْميـَپـْم ْپـَهلَـْم تُوَپـتَْرْم پوشْٰ  

ياتْشْـَهتياْپـَري ِمى ْبَهـكْتْـيُّـو  

  اوَپـْهرِِٰٰتَـْم-تَـْد َأَهـْم ْبَهـكْتى 

YaaiNTa devv]Taa devaiNPaTa›NYaaiNTa iPaTa*v]Taa" ) 
>aUTaaiNa YaaiNTa >aUTaeJYaa YaaiNTa MaÛaiJaNaae_iPa MaaMa( )) 25 )) 
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تْـَمـنَهااتيْپـَري َأشْـناْم  

 لمفرداتا
؛  يقدم-ياتْشَْهتيْپـَر؛  بوقف-ْبَهـكْتْيا؛  إلّي-ِمى؛ كل من -ياه؛  ماء-تُوياْم؛  جزاء-ْپـَهلَْم؛  زهرة-ـَپـْمپوشْٰ؛  ورقة نبات-َپـتَْرم

 . الصفي ممن بالوعي -آتْـَمـنَه-ْپـَرياتْ؛  يقبل-َأشْـناْمي؛  يوقف-أوَپـْهرِِٰٰتَـْم-ْبَهـكْتي؛  أنا-َأَهـْم؛  ذاك-تَـتْ

 التعريب

 . أقبلهاوف س - أو ماءثمرة نبات أو زهرة أو من يقدم لي بحب وتفان، ورقة

 التفسير
 طلبما يمعرفة  واجب الفرد من. االولي والمفّدىالرب المتمتع الوحيد و انه عالنه بعد اتقديمها كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هنا عن الفدية التي يشاء يكشف

ما وف يقدم له  سكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ يحب من.  ابتغاء التصفية وتحقيق غرض الحياةتتيميةالخدمة الان راغباً في ك ن إ،تقديمهمنه  القديرالرب 

 لك شاء كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ذلو.  إلى كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰا أشكالهعلىتقديم اللحوم واألسماك والبيض يجب عدم  عليه، وبناء.  يشاءال، ويتفادى تقديم ما شاءي

الفهم انه لن يجب  عليه، وبناء. "سأقبلها": ، ويقول عن هذه التقدمةوماء وفاكهة وأزهار خضار بوضوح تقديم كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰيطلب . هطلبلكان 

الرب القدير يشرعها التي  بالبشر هي األطعمة الالئقة والماءالخضار والفاكهة والحبوب والحليب .  واألسماك والبيضاللحوميقبل 

 .  الصادقتتيمالعلى مستوى  نعمل نكونال فعلنا فوان . يقبله، ألنه لن ال يجب تقديم ما سوى ذلكو ،شخصياً كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

 فكاكوال طعاما لمن يطلبون التقدم في الحياة والئقةة صفيبقايا الفدية  ان  من الفصل الثالثعشر شْـرۤي كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ في النص الثالث يوضح

ها من ن آخر، تزيد كل لقمة يلتقموبكالم. سوى الخطيئةون ال يأكلذاته، فطعامهم حسب النص ون  من ال يقدمماوأ. من العبودية المادية

 والسجود الرب القدير كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ أمام صورة أو نصب وتقديمهاتحضير أطباق نباتية بسيطة شهية،  لكن  في تعقيدات الطبيعة الماديةتكبيلهم

 دماغه في بدنه وتنمية األنسجة الدقيقة صفية وت، بثباتحياتهن الفرد من التقدم في مكّ، سوف يالمتواضعةقدمة والدعاء له لقبول هذه الت

. يقبل تقدمة طالب رضاه لكنه  عن الطعامغني كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ.  بحبالتقدمةهذا، ال مناص من تحضير فوق كل و. تصفية فكرهمما يقود إلى 

 .  هو العنصر االهم في عملية التحضير والخدمة والتفديةرِِٰٰٰشْٰـنَٰ كْْنحوبحب وبناء عليه، العمل 

 بل چۤيـتاـڤَـْد َچ النص من ْبَهـهذا يخلو من الحواس، استيعاب الحق المطلقن بأ القائلين وحدة الوجود المطلقة فالسفةلال يمكن 

كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ  شخصية الالهوت العليا لكن چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهــنَٰ متكلم  شخصية كْْرِِٰٰٰشْٰدنيويةعلى دليالً  أو يامجازالنص هذا معنى ون يعتبر

وهذا ما  الحواس،ها من سوا وظيفة اداء من حواسه قادرة على حاسةمطلق  ان ي الوظيفة أحواسه متداخلة ان يردو بالفعل، يملك حواساً

 كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ في الفصل السابع انه يغرس يوضح.  اعتبار كماله بكل القدراتلو نقصته الحواس، لتعذر. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ مطلق ان نعنيه بالقول

  التشديدقتضيي.  أكله وتذوقه الفعليعينتقديم الطعام هو عند  تيمه نداء كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ عاسم، كذا.  بلمحته الخاطفة في الطبيعة الماديةاالحياء

 .كْـرِٰشْٰـنَٰبتيم  حصور، موتذوقه على تناول الطعام الحق المطلققدرة فهم ان .  اإلطالقعلىسمعه عين أكله وتذوقه ان 

 ٢٧\٩. چ.ب

ياْد َأشْـناسي يـاتْ كَرُوٰشي  

اتْي يَدداسي ـٰشاْج جوهُوي  

ايَكاونِْتـي اسياتْ تَـَپـْسـي  

ـْم َأْرَپـنَٰ-ـڤَ َمـْد شْٰتَـتْ كورو  

 المفردات
؛  كلما-ياتْ؛  كلما-ياتْ؛  تهب-َدداسي؛  تقدم-ـيجوهُوٰش؛  كلما-ياتْ؛  تأكل-َأشْـناسي؛ ا كلم-ياتْ؛  تفعل-ـيكَرُوٰش؛  كلما-ياتْ

 .  بمثابة تقدمة-ـْمَأْرَپـنَٰ؛  إلّي-َمتْ؛  تفعل-ـڤَكوروشْٰ؛  ذاك-تَـتْ؛  يا ابن كونْتۤي-َ كاونِْتـيا؛ تقشفات تبذلها-تَـَپـْسـياسي

 التعريب

YaTk-raeiz YadénaiSa YaÂuhaeiz ddaiSa YaTa( ) 
YataPaSYaiSa k-aENTaeYa TaTku-åZv MadPaR<aMa( )) 27 )) 



 ترتاضها، يجب التي مجاهداته وكل البتهوما  تقدمهكل ما تأكله وكل ما فعله وكل ما ت ،)KuntI(كونْتۤي يا ابن 

 . تهبها ليان 

 التفسير
ال بد من العمل للحفاظ على البدن، . كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ في مطلق الظروفيجعله ال ينسى  صياغة حياته على نحو انسان واجب كل منلذلك، 

 بعض الشعائر اءقض. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ طعام بقايا قبول واجبهلذلك، .  مفر لإلنسان من األكلال. لحسابه كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هنا بوجوب العمل يوصيو

 إلى االنسان يميل. )arcana (شََنتْـ أْرسمى ما يوهذا ،"اقضها من اجلي":  قائالًلذلك، يوصي كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ. متحضرالدينية واجب على كل 

يميل . دعم حركة ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰسبيل في  ّدخرالمكل المال الفائض بذل وجوب وهذا يعني . "لي عطهاا": ـنَٰ ويقول كْْرِِٰٰٰشْٰةالصدقاعطاء 

مارس التأمل في كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ طوال الليل والنهار من طريق ي أما من. ال يناسب عصرنا  التأمل ولكنيومنا الحاضرفي إلى التأمل  الناس

الفصل السادس من ما جاء في  طبقا ل، األكبرۤيچيـوُّوالكبر المتأمل األ فمن المؤكد انه مسبحته،شْٰـنَٰ َمنْـتَْر على  كْْرِِٰٰٰى َهِرتسبيح

 .چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ

 ٢٨\٩. چ.ب

ْر ِاڤَـْمي ْپـَهال-هاشـوْبَهى ـوْبش  

هي َبنْـْدَهـنا- كَـْرَم ىاِسيمُوكْشْٰـ  

تْماّيـوكْتا - يُّـوَچ -اْس يَسنّْـ   

ياسيـشْٰيماْم اوپاموكْتُو يڤ  

 المفردات
؛ العمل -)karma (كَـْرَم؛  ستتحرر-ىمُوكْشْٰـياِس؛  لذا-ِاڤَـْم؛  نتائج-ْپـَهاليه؛  والمنحوس-َأشـوْبَهى؛  من المسعود-شـوْبَهى

 -ـياسيأوپايشْٰ؛  إلّي-ماْم؛  محرر-ڤيموكْتَه؛  مثبتاً العقل- آتْما-يوكْتَ؛ االـيُّوچ -يُّـوَچ؛  الزهد-َسنّْـياْس؛  من العبودية-َبنْْدَهـنايه

 . ستنال

 التعريب

 . تأتي اليَّ و، وبهذا الزهد سوف تنعتقالعملخير وشر من رهن تتحرر  هكذا

 التفسير
قد توسع و. )yukta-vairAgya (ْچـيااايرڤ-تَ هو ّيوكْالتقني لحالمصطهو من يعمل بذكر كْـرِٰشْٰـنَٰ تحت هداية فوقية، و) yukta(ّيوكْتَ 

-Bhakti-rasAmRta ( سينْْدهو- َرساْمرِِٰٰتَ-ْبَهـكْتيمن كتابه ) ٢٥٥\٢\١( في هذاتوضيح ب) RUpa GosvAmI(َپ چوْسـوامۤي رۤو

sindhu( : 

 قضاء عليه، وبناء.  إلستحالة ترك العمل دمنا في هذا العالم الماديمان بالعمل واننا ملزم) RUpa GosvAmI(ْسـوامۤي چو رۤوَپ يكتب

 في الزهد، فعلياً راسخمرآة عقل البذل العمل هذا يجلي . )yukta-vairAgya (ـياْچاايرڤ- هو ّيوكْتَكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰبذل اجرها لـ األعمال وتلك

ال . أيضاً هذا األساس، يعتق وهذا العتق محدد على.  الروحيالتحقيقللرب العظيم مع تقدمه التدريجي في وسوف يبلغ نقطة التسليم التام 

 ماْم :عبارة هنا بداره كما هو موضحتدخل بل  "ربالنور "أي ) brahmajyoti( النفس بهذا التحرر في ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتي فنىت
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ْن ْ اي ـَٰ يشڤ اي  أناَسـكْـتَـس

 َجـتَـهنْهاْرَهـْم اوپـى واتْي

 َسمَبـنْْدِهى -نَٰ ـْدَهـه كْْرِِٰٰٰشْٰـنيْرَبنْ

 اِتى ياْم اوتْـشْيـْچرايـْم ڤاّيـوكْتَ



 الذي قضى عمره التيم ان  هناذكر، وي خمسة التحرراطوار.  الخالد يبلغني بالرجوع إلى الوطنيأ) mAm upaiSyasi( ياسيـشْٰأوپاي

 .  بعد مفارقة بدنهلظفر بقربه وايه عندها الرجوع إليستطيع النقطة التي بلغ قد ،القديرالرب هداية ب

 وبناء. فوضاً امره إليهم، ا أزليا يرى نفسه خادمومثله ،الحقخدمة في  البذل الفعلي هو من ال هم له سوى )sannyAsI (الَسـنّْـّياسۤي

 عمل أو تكاليف أجربيعبأ  ان دونالرب خدمة في  عمل يقضيه، إنما يقضيه وكل .الحق المطلق كل ما يفعله إنما يفعله لحساب عليه،

يبدو الرب خدمة قطع إلى  المن الصفيالتيم ان رغم لكن على اإلنسان االعتيادي مفروض  التكاليف الـِڤـديةقضاء. ِڤـديةالحكمة الـ

 . فإنه ال يفعل ذلك ، يعصى التكاليف الـِڤـديةوكأنه

باب  كما جاء في البشرفطن أ الصفي مستحيل حتى على التيمونشاطات تدبير فهم  ان يةاوڤايشْنـالعلى لسان المراجع جاء ، لهذا السبب

 نا بوْجَهيا ـِنـَهىْچي موْدرا ڤكْريا، اكْيا،َر ڤْدمو: )Caitanya-caritAmRta (شَـريتاْمرِِٰٰتَتْـشايتَـنْيا  تْـ من كتاب)٣٩\٢٣ (َمْدْهـيا

)tAGra vAkya، kriyA، mudrA vijJeha na bujhaya( .الرب في خدمة دبر  دائم التفكير والتأوعلى هذا النحو الرب  خدمة إلى قطعالمن

 . كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰمثل كل عيب فوقانه  كما هو محرر تماماً حاضراً ومستقبالً، ورجوعه إلى دار البقاء مضمون

 ٢٩\٩. چ.ب

ـو ْبهُوِتـٰش-َسمُو َهـْم َسـْرڤَ   

اهينَـ ْپـري  ْسـتـيُّـوـنَـ ِمى ْدِڤـشْٰ  

ايـتو ماْم ْبَهـكْتْي ى ْبَهـَجـنْتي  

شـاپـى اَهـْمتْــو ِتى ِتـٰشي َم  

 المفردات
؛  يكون-َأْسـتـي؛  بغيض-ـياهْدِڤـشْٰ؛  إلّي-ِمى؛  أبدا-نَـ؛  إلى جميع االحياء-ـو ْبهُوِتـٰش-َسْرڤَ؛  أنا-َأَهـْم؛  على حد سواء-َسَمه

؛  مثلهم-ِتى؛  بي-َميِّ؛  بوقف-ْبَهـكْتْيا؛  إلّي-ماْم؛  لكن-تو؛  يؤدي خدمة علية-ْبَهَجنْتي؛  إلّي-يى؛  قرب-ْپـرياه؛  وال-نَـ

.  أنا-َأَهم؛  حتماً-َأپـي؛  أيضاً-تْـشَ؛  بهم-ـوِتـٰش

 التعريب

 صديقه، وأنا يقطن فيَّ،  هو صديقبةمحمن يخدمني ب لكن ديل سواسية الكل. حدأل نحاز أحسد أحداً وال أالانني 

 . كذلك

 التفسير
ليس لكن العلية؟ خدمته  المنقطع إلى التيم يولي عناية خاصة بفلماذا،  استثناء سواسية عند كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ دونيعالجم كان ن إقد يسأل احد هنا

االحياء جميع ان الرب  يعلن. كان من كبار المحسنينان  و حتىأطفاله عناية خاصةاإلنسان يولي . من البديهيات بل تحيزا من جانبههذا 

 األمطار بغض النظر سواء يقارن كْـرِٰشْٰـنَٰ بالسحابة التي تسقط. هم بكل ضروريات الحياةوبناء عليه، يرزق. أبناءهمن كل صورة 

انقطاعه إلى ذكره مما يعني تأصله هي  تيمه عالمه ان هنا ذكرتو. عناية خاصة تيمه يولي لكنه  على صخرة أو يابسة أو بحراسقطت

نهم ا" أي) mayi te(ى  ِتَميِّ: هنا بجالءالرب  يقول. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰبحد ذاته بأن المتصف به متعال في ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ يوحي . كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ بـالعلي

 asti na(يى ْبَهـَجـنْـتي / يـياه ْپـرأستي نَـ : عبارةب، وهذا واضح  التبادلحضورلفيهم أيضاً الرب  ان  من البديهي،وبالتالي. "فّي

priyaH/ ye bhajanti (ترصيع الخاتم الذهبي عند. وتيمهالرب  إلى وعي العلييستند ذلك التبادل . "اعتني بالنفس بنسبة تسليمها لي" يأ 

 فإنه القديرالرب خدمة عندما يصبح عند الفرد ميل إلى  و،أزلياً بينيةالقدرته والرب  سطعي. اللجم افي غاية االقتران هذاباأللماس يبدو 

. بتيمهمتيماً الرب  يصبح. سمى تيماالحياء في حالتها الصفية ت. مناسب للغاية هذا االقتران عليه، وبناء. ةهو األلماسالرب . بدو كالذهبي

 . فرديةلمنكر للمذهب ا ال فيالنفس المتناهية في الدقةوالرب  بين تبادليغيب ال. وتيمهالرب تنتفي الفردية دون هذه الصلة المتبادلة بين 
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 هو لتيمهالرب التفسير هنا أوضح، إذ يذكر بأن محاباة  لكن  التي تحقق منى كل فرد من االحياءاألمانيجرة بشالرب غالباً مقارنة  ردت

ملكوت الفتنة  إلى نشاطات تتيميةخدمة الالال تنتمي . جزاء ال يخضع لحكم العليهو تجاوب الرب تجاوب . همببيان رحمته الخاصة 

 .قوامه العلم والهناء والخلودالذي الروحي ملكوت  بل هي نشاط الالخارجية

 ٣٠\٩. چ.ب

شـارُوتْـ دورا-ِشـتْ سو تْـي َأپـ  

  ْبهاْك-ا يْبَهـَجِتى ماْم َأنَـنْ

اهيَمنْتَـڤْـ  َسـ ساْدهوْر ِاڤَ  

َسـهي تُو ِهـياڤَـسي ڤْـْچايَسـْمـ  

 المفردات
 دون - ْبهاْك-َأنَـنْيا؛  إلّي-ماْم؛ تتيميةال يعمل في الخدمة -ْبَهَجِتى؛  يرتكب ابغض عمل- دوراشـاَره-سو؛  اذا-ِشتتْـ؛  حتى-َأپـي

 -َسه؛  حتماً-ْهي؛ تقيم بعزم مس-ڤْـياڤَـسيتَـه؛  كليا-َسـْمـياْك؛  يعتبر-َمنْتَـڤْـياه؛  هو-َسه؛  حتماً-ِاڤَ؛  رباني-ساْدهوه؛ حيدان

 . هو

 التعريب

نه في المكانة  أل اعتباره ربانياًب يج،تتيميةالخدمة الفي منشغال ارتكب أحد أبغض عمل، إذا كان  وان حتى

 . الصحيحة

 التفسير
 الموَجهةالنفس لدى ليس .  الصحيحالوجهفهمها على ويتعين ، النصبالغة الداللة في هذا ) su-durAcAraH( هشارتْـ دورا-سوكلمة 

بأحكام المجتمع لتزام  حماية البدن أو اإلجهة من.  الروحيمقامها األصليلوفقا عمل الو أ بدنها المادي وفقا لجبلةالعمل : سوى خيارين

المستقر ، ذلك جانب إلى. الموَجهة في حياة الرهن وهي االعمال القديرالرب  لتيم بالنسبةمن المحتم وجود أعمال مختلفة حتى ف والدولة،

 األصليمقامه صعيد على  األفعال تلكتقضى . عليةافعال  سمى لديه أفعال ت،تهغل بذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ أو خدم والمنشاألصليعلى مقامه 

 . تتيميةالخدمة الالروحي وتسمى تقنياً 

قدر  بالتيمحرز يت. ما دمنا في حالة الرهن اناًجنباً إلى جنب وتتعارض أحي المتصلة بالبدن المادي ن الرهوخدمة تتيميةالخدمة التجري 

ما  يحتمل ارتكابه لكن كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰكمال عمله منوط بفهمه المضطرد في ذكر  ان  لتالفي تعريض مجمل وضعه لإلهتزاز، لعلمهاإلمكان

الخدمة هفوة المنقطع إلى  ان ـڤَـتَْمَچـْد ْبهافي شْـرۤيَمجاء . مثل ذلك العارض ال يجرده من مقامه لكن يشين اجتماعياً أو سياسياً أحياناً

ذكر لكن الرب خدمة قطع إلى من چۤييُّـوبحيث تسبب زلة  من القوة نجاسة الماديةال. ذنبهغفر ويالموجود في قلبه الرب يقّومها  ،العلية

 نبغي ألحد يال. مكللة بالنجاح على الدوام تتيميةخدمة الالعليه، بناء و. لفعالية لدرجة انه يقوَّم مثل تلك الزلة على الفور من اكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

 النصضح في  سيتكما ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ في التيمستقيم الما يا سوف تعبر ح عن الدرب السليم، ألنهزلة عارضةسبب ب تيم حط من شأنال

 . التالي

 َهـِرى كْـرِٰشْٰـنَٰ كْـرِٰشْٰـنَٰ كْـرِٰشْٰـنَٰ َهـِرى كْـرِٰشْٰـنََٰهـِرى :  تسبيحإلىعزم قطع بفي ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ والمنمتأصل  السبب، اللهذا

. الصدفةحدث وزل بمحض  وان حتى، العلي ال بد من اعتباره على الصعيد ، َهـِرى راَم َهـِرى راَم راَم راَم َهـِرى َهـِرى-َهـِرى 

 ـياهتَـڤْـنْـ َم كلمةأما. ربانياما زال  ألنه التيمزلة  باالستخفافعدم بر تحذيالتي تعني رباني، هي ) sAdhur eva(ساْدهوْر ِاڤَ عبارة 

)mantavyaH (إنما يعصى أمر فرضة، ازلة ع نتيجة التيممن ال يتقيد بهذا االمر بل يعمل على الحط من شأن  ، إذزيادة التشديدفإنها ل

 . تتيميةمة الالخدإلنقطاع التام إلى  اهو الوحيد المطلوب المؤهل. القديرالرب 

 الفي المقابل، .  ال تشينهالرباني عن المسلك لتيمكذا، الهفوة العارضة ل. ان البقعة السوداء التي تظهر على سطح القمر ال تعيق نوره

فقط نتيجة يشير هذا النص إلى الزلة العارضة  بل ، يجاز له التصرف المشينالعليةخدمة  المنقطع إلى الالتيمأن بألحد إساءة الفهم ينبغي 
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 دام ما وهناك احتمال وقوع زلل عارض ،الفتنة الخارجية على حرب هي أكثر أو أقل بمثابة إعالن تتيميةالخدمة ال. االرتباطات المادية

 ألحد بغيال ينوبناء عليه، . مر، عندما يشتد ساعده على القتال كما لكنه ال يعود يخضع ثانية ألي زلل. لقتالها ال يملك القوة الالزمة التيم

فال بد من ، تتيميةالخدمة الب التيم لم يتحسَّن مسلك نا. اًتيميبقى بذات الوقت معتقدا انه ما زال  هذا النص والحماقات بناء علىارتكاب 

 .تحققليس على درجة رفيعة من الالفهم انه 

 ٣١\٩. چ.ب

تْمااْدَهـْرمـي ْپـَرْم ْبَهـڤَـتيكْشْٰـ   

يـتْشْـَهتيَچْم نيشـهانْتتْـ - شْشَـشْـڤَـتْ  

يهـۤيجانيا ْپـَرتيَكاونِْتـ  

ياتيشْٰــنَـ ِمى ْبَهـكْتَـه ْپـَرنَٰ  

 المفردات
 -نِْتـياَ كاو؛ يحصل-نيَچـتْشْـَهتي؛  سالم اخير-شـانْتيْم-شَـشْـڤَـتْ؛  صالح-آتْما-ْدَهْرَم؛  يصبح-ْبَهـڤَـتي؛  سرعان-كْشْٰـيْپـَرْم

 .  يهلك-شْٰـياتيـْپـَرنَٰ؛  ولي-ْبَهكْتَـه؛  لي-ِمى؛  أبدا-نَـ؛  اعلن-ْپـَرتيجانۤيهي؛ يا ابن كونْتۤي

 التعريب

 . مطلقاًال يهلك ي تيم ان ،)KuntI(كونْتۤي يا ابن جرأة،  بكل أعلنها. السالم األخيرفوز بويصلح  يما سرعان

 التفسير
يتحلى ال  تيما من ليسو.  التتيم به ال يقوى علىالمعاصيالمنغمس في  ان في الفصل السابعالرب  يقول.  النصإساءة فهم هذاينبغي عدم 

 يكونان محض اإلتفاق أو ب قصدنشاطات مشينة سواء عن بكيف يمكن للمنشغل : التالي السؤال يبقىعليه، بناء و. البتةبصفات حميدة 

ن م مجرديننهم ا، ومطلقاً تتيميةالخدمة الإلى ون يأخذ ال اللئام ان في الفصل السابع جاء. ومثل هذا السؤال جدير بالطرح؟ تيما صفيا

كل ة قلبه من صفيفي ت العموم، علىينشغل  التسعة العبادات نصرف إلىالم التيم :ـڤَـتَْمَچْبهاشْـرۤيَمـْد  جاء في كذاالصفات الحميدة، 

 سوف يطهره ذكر الدائم للرب العظيمال. ألواث ذنوبه مما يكفل غسل كل قلبه  فيشخصية الالهوت العليايضع انه . الماديةالشوائب 

حاجة لمثل تلك  ال لكن عن مقامه الرفيعزل يعندما للتصفية يتعين على الفرد قضاءها شعائر محددة  )Vedas(الـِڤـَدْز تشرع . تلقائياً

َهـِرى  : تسبيحقتضي المداومة على مما يالمستمرالرب  كر بفضل ذالتيم قائمة مسبقا في قلب ةصفيتالوسيلة الشعائر هنا، ألن 

 زلل كللتوقي ،  َهـِرى راَم َهـِرى راَم راَم راَم َهـِرى َهـِرى- َهـِرى َهـِرى كْـرِٰشْٰـنَٰ كْـرِٰشْٰـنَٰ كْـرِٰشْٰـنَٰ َهـِرى كْـرِٰشْٰـنَٰ

 . حرا من كل الشوائب المادية، فيبقى الفردرضاع

 ٣٢\٩. چ.ب

ايتْـشْـرياپايپاْرتَْهى ڤْـي ماْم ِهـ  

اهيُونَـي -وه پاَپ يـْسي ى پـي  

ْزْدرا تَـتْها شـۤوْزايشْٰـي ڤايُّـوْسـتْر  

ْميـتَچَپـراْم ي انْتي يِتى پـ  

i+aPa[& >aviTa DaMaaRTMaa XaìC^aiNTa& iNaGaC^iTa ) 
k-aENTaeYa Pa[iTaJaaNaqih Na Mae >a¢-" Pa[<aXYaiTa )) 31 )) 

Maa& ih PaaQaR VYaPaaié[TYa Yae_iPa SYau" PaaPaYaaeNaYa" ) 
iñYaae vEXYaaSTaQaa éUd]aSTae_iPa YaaiNTa Para& GaiTaMa( )) 32 )) 



 المفردات
ـْرِِٰٰتْها-پاْرتَْهى؛  حتماً-ْهي؛  لي-ماْم  -پاَپ؛  هم-ْسّيـوه؛  أيضاً-َأپـي؛  من-يى؛  يلوذ على االَخص-تْياڤْـياپاشْـري؛  يا ابن ْپ

 حتى -ِتى َأپـي؛  أهل الطبقات الوضيعة-اْدراهشـۤو؛  أيضاً-تَـتْها؛  التجار-اڤايشْٰـياه؛  نساء-ْستْرياه؛  وليد عائلة وضيعة-يُونَـياه

 .  المصير-َچـتيْم؛  إلى العظيم-َپـراْم؛  يذهب-يانْتي؛ وإن

 ريبالتع

ـْرِِٰٰتْها  ابن يا المصير مقاربة  مكنهي، عمالأو  تجار ،نساء: دةوضيع الوالكان  وان ي يلوذ بمن ان ،)PRthA(ْپ

 . خيراال

 التفسير
عينية النفس مايز في مفهوم ت الاقوم هذي. تتيميةالخدمة ال التمييز بين درجات البشر في مجال انعدام هنا بوضوح عن القديرالرب  يعلن

جاء في .  على حد سواء فرد جدير بالمصير العظيمكل. تتيميةالخدمة الفي  المنشغلنتفي بالنسبة إلى ي لكنه ها البدني الماديولباس

 "آكلة لحوم الكالب"أي ) caNDAla(اَل ـٰدشَنْٰتْـ أو البشريةمكن حتى لمن في أدنى منازل الحياة يانه ) ١٨\٤\٢( ـڤَـتَْم َچشْـرۤيَمـْد ْبها

زول معها كل فروقات الترتيب درجة تقوة لال الصفي من التيم ورشاد تتيميةالخدمة ال عليه، وبناء.  الصفيالتيم صحبةفي  صفيةالت

 المادية إلى جبالتيصنف البشر حسب ال.  صفيبتيمالتصفية باإلرشاد الصحيح ممكنة حتى ألبسط البشر اذا وجد مالذه . اإلجتماعي

 و "العمى التملك وخليط من"أي ) vaizyas(ْز ڤايشْٰـيا و " التملكأهل" أي) kSatriyas (ْزكْـشَٰـتْـريـيا و "صالةاألأهل " أي ةْبراْهَمـنَٰ

 عادة علياال يتصل أهل الطبقات ال. نجسةلعائالت الأي ذراري ا) caNDAlas(ـْز الَٰدـشَنْٰ ودونهم تْـ"العمىأهل " أي) zUdras (ْزشۤوْدَر

أرفع درجات  درجة تتيح ألهل المراتب السفلية الوصول إلى  إلىمن القوة الصفي التيمو تتيميةن الخدمة ال لكثيمةالعائالت االبذراري 

) jJAnIs(ّيـْز ـيانْچيلوذ بـكْـرِٰشْٰـنَٰ بصورة تامة ليتخطى كبار  ان ينبغي لإلنسان. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـيلوذ بلمن  ممكن فقط هذا وكمال الحياة

 .)yogIs(ـْز چۤيوالـيُّوأي أرباب النظر 

 ٣٣\٩. چ.ب

ايـ پونْٰااهـْم پونَـْر ْبراْهـَمـٰنيك  

اْس تَـتْهايـشَْٰبَهـكْتا رجزاء  

اْم َأسـوكْـَهـْم لُوكَـْميتْـيَأن  

ا ْبَهـَجـْسـڤَ ماْميَمـْم ْپـراْپـيإ  

 المفردات
؛  أيضاً-تَـتْها؛  ملوك ربانيين-ـياه رِِٰٰشَٰ-راَج؛  عباد-اْبَهكْتاه؛  صالح-پونْياه؛ ةَمنَٰ براْه-اهـْبراْهـَمٰن؛  ثانية-پونَـه؛  كم-كيْم

 .  إلّي-ماْم؛  ينشغل في خدمة حبية-ْبَهَجْسـڤَ؛  يكسب-ْپـراْپـيا؛  هذا-إيَمـْم؛  كوكب-لُوكَْم؛  تام بالشقاء-َأسوكَْهْم؛  زائل-َأنيتْـياْم

 التعريب

لزائل  الذين يخدمونني بحب وبذل في هذا العالم اينالرباني والملوك التيمالصالحين وو ْهَمـنَٰةْبرا في الـالقول فما

 . الشقي

 التفسير
 anityam (لُوكَْمأنيتْـياْم أسوكَْهْم : وضوح هنا بيذكر. لألحياءهذا العالم ليس موطن سعادة  لكن  في العالم الماديالبشرتتفاوت درجات 

asukhaM lokam (هذا العالم زائل شخصية الالهوت العليا ان  أعلن. رفيقعاقل ل موطنا الئقا وليس العالم زائل ويغص بالشقاء، هذا أي

 چۤيـتاـڤَـْد َچ من ْبَهـهنفهم بخالف ما  خياليالعالمهذا  ان أتباع وحدة الوجود المطلقةال سيما  والفالسفة بعض يقول. بالشقاءويغص 

 . العالم اآلخر سرمدي الهناء لكن  العالم زائلهذا. زائلشيء خيالي وشيء  بون بعيد بين وهناك. ياً وليس خيالالعالم زائلهذا أن ب

ik&- PauNab]aRø<aa" Pau<Yaa >a¢-a raJazRYaSTaQaa ) 
AiNaTYaMaSau%& l/aek-iMaMa& Pa[aPYa >aJaSv MaaMa( )) 33 )) 



البقاء أحد يليق ب ال. "داري الباقية سريعا إلى وارجع بذل نفسك في خدمتيا": قائالالرب  ويخاطبه ، عائلة ملكية ربانيةسليل أْرجوَن كان

 هي الطريقة الوحيدة تتيميةالخدمة ال. لينعم بسعادة أبدية القديرالرب   التعلق بصدرينبغي لإلنسان .شقاءالغاص بالفي هذا العالم الزائل 

 . ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ وجعل حياته كاملةنبغي لإلنسان السبب، يلهذا.  البشركل طبقات مشاكلالكفيلة بحل كافة 

 ٣٤\٩. چ.ب

  ْبَهـكْتُو- َمـنا ْبـَهـڤَ َمـْد -َمـْن 

   ماْم نََمْسـكوروۤيـاجي -َمـْد 

ڤَـْميوكْتْـڤاي ياسيـشْٰيڤاِاماْم   

انَـهي َپـرا-آتْمانَـْم َمتْ   

 المفردات
؛ يسجد - نََمْسكورو؛  إلّي-ماْم؛  عابد-ياْجي؛  لي-َمتْ؛  ولي-ْبَهكْتَـه؛  لي-َمتْ؛  يصبح-ْبَهـڤَ؛  ال ينقطع عن ذكري-اَمناه-َمتْ

 .  واقفاً لي-َپـرايانَه-َمتْ؛  ذاتك-آتْمانَـْم؛  بذا-ِاڤَـْم؛  مشبع-يوكْتْـڤا؛  ستصل-ـياسيإشْٰ؛  كليا-ڤَِا؛  لي-ماْم

 التعريب

 . أتي اليَّ بكل تأكيدتوف  بي، ستشبعك التامب. نياعبدواسجد لي .  دون انقطاعذكريب عقلك اشغل

 التفسير
 حريفت أحياناً على اللئام المعلقين بعض يعمل. ةالمادألواث  من تصفية الوحيدةالوسيلة  ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ان وضوح من هذا النص بيستفاد

 عقل المطالع إلى اللئاميصرف المعلقون  الحظ، لسوء. إلى الرب القدير كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰة صفي التتيميةالخدمة الوجوب  هنا بضحاوالمعنى ال

 وليس من الحق المطلق هو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ. عقل كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هو عين كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ان مثالهمأتصورات وهمية ال أساس لها من الصحة، ويجهل 

 ـتۤي سيّدهانْتَ َسـَرْسـڤَْبَهـكْتييستشهد به نص ) KUrma PurANa( ْرَم پورانَٰفي كۤوجاء .  عقله وذاتهعينو  وصورته مطلقةالبشر

 -٤١ وصالنص( تعليقه على معرضفي ) AnubhASya(في كتابه آنوْبهاشْٰـيا ) BhaktisiddhAnta SarasvatI GosvAmI( ْسـوامۤيچو

 يْدياِت ڤـِرشْـڤَ ِنـياْم يْبِهـدُوِدَهى ِدهي ڤ: شَـريتاْمرِِٰٰتَتْـ  من كتاب تْـشايتَـنْـيا) ليال-آدي(باب من الفصل الخامس من  )٤٨

ن والمعلق يعمل لكن  هو عين ذاتهالرب القدير كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ جسم ان يأ) deha-dehi-vibhedo 'yaM nezvare vidyate kvacit( يتْتْـشـكْـڤَ

عض أرباحاُ طائلة بعملية ه، يجني البهذا جهل مطبق ب ان ورغم.  بهلجهلهم  بين عقله وبدنهالمغايرةاثبات كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ وة وهيألطمس على 

 .  تلكتضليلال

 عن ذكر ينقطع ال كان  الذيكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰخال ) KaMsa(الملك كَْمَس ثمة فئة شريرة تذكر كْـرِٰشْٰـنَٰ على هذا النحو بدافع الحسد مثل 

ذكر  نبغييبل  ذكر الهذافيد ال ي ولقتلهرِٰشْٰـنَٰ  اللحظة التي سيقدم بها كْـدائمفي قلق ينتظر  كان. عدائياًكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ لكن كان تفكيره 

روحي  يد سن عالعلمانها تلقي ؟  هي التنمية المناسبةوما. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـب مواصلة تنمية العلمنبغي ت. ْبَهـكْتي هو وهذا  عميقحب بكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

هذا النوع . والخلود العلمالهناء و بل صورة بدنه ليس مادياً ان  مراراًوضيحالتلنا تقدم ، وقد شخصية الالهوت العليا هو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ. سليم

 . من المصدر الخاطئ، ليس سوى فهم عقيم كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ فهم وإال فإن مجرد التتيم بهسوف يساعد الفرد على  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ عنالحديث من 

عليه المثابرة على  كما ،الحقكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هو  ان قلبيةبقناعة  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـزلية لالصورة األفي  فكرهشغل  هذا األساس، علىإلنسان لينبغي 

. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـل  السجود ومبدأهاخدمة التتيم به حيث تمارس  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰعبادةتي اقيمت ل الهند البالد في هياكل مئات اآلالف من الثمة. عبادته

 ويعينه على االنتقال إلى ،بالكليةكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ وف يغرقه في حب  سما وهذا بدنهولسانه و عقله ، شاغالًكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ السجود لنصب نبغي للفردي

العبادات التسعة، شغل نفسه في  بل تتيميةالخدمة الصرفه عن باالنذال  علقينيدع الم ان ألحد نبغي يال. )KRSNaloka (لُوَككْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ 

 . المجتمع االنساني هي أرفع منجزات  الصفيةتتيميةالخدمة ال.  والتسبيح حول كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰعالسم بابتداء

MaNMaNaa >av MaÙ¢-ae MaÛaJaq Maa& NaMaSku-å ) 
MaaMaevEZYaiSa Yau¤E-vMaaTMaaNa& MaTParaYa<a" )) 34 )) 



النظر وطلب قوى التصرف في  الصفية تخلو من تتيمية ان الخدمة الچۤيـتاـڤَـْد َچ من ْبَهـوالثامنفي الفصلين السابع لقد تم التوضيح 

و ) brahmajyoti(ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتي مثل الرب وجه أمختلف  إلى ته تصفيكتملب من لم تقد ينجذ. عمل االجريوالالعناصر المادية 

 .  بصورة مباشرةالقديرالرب  إلى خدمة  الصفيالتيم يأخذ لكن  في القلبالنافذ )ParamAtmA (َپـَرماتْـما

 التيمزلة . كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـل  نيل الهبة العظيمةعنوعاجزين  الفطنة ن معدوميعباد المالئكة ان  قصيدة جميلة حول كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ توضحتوجد

ذكر ال بد من اعتبار المنقطع إلى . هل النظر والتصرف، رغم هفوته من اسواهيقتضي اعتباره فوق  لكن مسيرةمحتملة في بداية ال

شخصية الالهوت  ألن  دون ريبتامالكمال الخ في رس ما يوسرعان، انقضاء زلته العارضة من بد وال  على أتم وجهاًربانيكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ 

لفطين األخذ إلى ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ بصورة مباشرة ليحيا بسعادة في هذا ل ينبغي عليه، وبناء. مما يمنع زلتهمه األصفياء تيميتولى أمر  العليا

 .  في النهايةكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـل ة العظيمةهبال ويظفر ب الماديالعالم

  

 .مكنون العلم بعنوان چۤيـتاـڤَـْد َچ التاسع من شْـرۤيَمْد ْبَهـالفصل تنتهي تفاسير ْبَهـكْتي ِڤـدانْتَ على هنا إلى

 

 الحق ةزع

 ١\١٠. چ.ب

اوڤاتْـشَـڤـاْن َچ ْبـَهـ-شْـرۤي   

الفصل العاشر

é[q>aGavaNauvac 
>aUYa Wv Mahabahae é*<au Mae ParMa& vc" ) 

Yatae_h& Pa[qYaMaa<aaYa v+YaaiMa ihTak-aMYaYaa )) 1 )) 



  باهُو- َمـهاا ِاڤَ يْبهۤو

شَـهتْـو ِمى َپـرَمـْم ڤَــشْـرِِٰٰٰن  

ايامـاناياتْ ِتى َهـْم ْپـري  

اياي كاْمـ-تَ يهي اميِڤكْشْٰٰـ  

 المفردات
 -ِمى؛  اسمع-وـشْـرِِٰٰٰن؛ يا شاكي السالح -باهُو-َمـها؛  حتماً-ِاڤَ؛  ثانية-ياهْبهۤو؛  قال المولى المبارك-ْبَهَچـڤاْن أوڤاتْـشَ-شْـرۤي

 -ِڤكْشْٰٰـيامي؛ نك من المقربين إلّيأل -ْپـريامانايا؛  أنا-َأَهـْم؛  إليك-ِتى؛  هذا الذي-ياتْ؛  أمر-شَـهتْـڤَـ؛  عظيم-َپـرَمـْم؛ لي

 . لنفعك -كاْميايا-هيتَ؛ يقول

 التعريب

الى كلمتي المطلقة التي اعلنها لك لخيرك والتي سوف تبهج اصغ  خليلي، يا شاكي السالح،يا : القديرالرب قال 

 . قلبك

 التفسير
 القوةالغني على اإلطالق بتمام ان : التاليعلى النحو ) BhagavAn(ـڤـاْن َچ ْبـَهـ كلمة)PrazAra Muni(شرح َپـراشََر موني 

ه عن غنا كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰكشف . خصية الالهوت العلياشأي ) BhagavAn(ـڤـاْن َچ هو ْبـَهـوالزهدال لجموالشهرة والثراء والعلم وا

 PrazAra( كبار الحكماء مثل َپـراشََر موني قطع األساس، هذا وعلى.  عندما كان حاضراً على الكوكب األرضياإلطالقالسداسي على 

Muni (عن الرب  تقدم كشف ،قبل ذلك. امجادهوعن غناه ألْرجوَن  اآلنيكشف كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ . شخصية الالهوت العليا كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هو بأن

سبق له وأوضح عن .  ألْرجوَن في هذا الفصل عن غناه بالتفصيليكشف هنا،و.  بداية الفصل السابع من تعمل وكيفقدراتهمختلف 

 وغناه آياتهعن ة ثانية ومركشف ألْرجوَن في هذا الفصل يو. تتيمالقناعة الراسخة في التثبيت من اجل في الفصل السابق   قدراتهمختلف

 . السداسي

ّمق  مما يعهتيم صحبة فيدوماً الرب  االستماع عن فردلينبغي ل. القديرالرب  عن هاد استماعيازد بتتيميةالخدمة الفي  خاًوزداد الفرد رسي

. ه المشاركة فيسواهم على يتعذر بينما ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰعلى  فعالًالمتلهفين  على التيم في صحبة يقتصر الحوار. تتيميةالخدمة الاحساسه ب

 .عليهنه عزيز جداً ْرجوَن انه ينفعه بهذا الكشف ألإلى أالرب يقول 

 ٢\١٠. چ.ب

اـناهَچ -دوه سوَر ينَـ ِمى ڤ  

اهيـشَْٰپـَرْبَهـڤَـْم نَـ َمَهـْر  

ِدڤاناْمي ْر ِهـيَأَهـْم آد  

اْم تْـشَ َسـْرڤَـشَـهـٰنيـٰشَمَهـْر  

 المفردات
؛  كبار الحكماء-ـياهرِِٰٰشَٰ-َمـها؛  أبدا-نَـ؛  أصل، غنى-ْپـَرْبَهـڤَـْم؛  المالئكة-اَچـناه-سوَر؛  اعلم-ڤيدوه؛  لي-ِمى؛ دا أب-نَـ

 من كل -َسْرڤَـشَـه؛  أيضاً-تْـشَ؛  لكبار الحكماء-اْمـيٰنـرِِٰٰٰش-َمـها؛  المالئكة-ِدڤاناْم؛  حتماً-ْهي؛  َأصل-آديـه؛  أنا-َأَهـْم

 . وهالوج

 التعريب

 . والحكماء مصدر المالئكة أصلي، إذ من كل الوجوه، أنان رفو وال كبار الحكماء يعالمالئكة ال

 التفسير

Na Mae ivdu" SaurGa<aa" Pa[>av& Na MahzRYa" ) 
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هنا الرب  يذكر.  يكبره كبير وهو سبب كل األسبابال رباب، األربكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ  ان )Brahma-saMhitA ( َسـْمـهيتا-في ْبـَرْهَمجاء 

فما بالنا بالعلماء  واسمه وشخصيته، كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ وكبار الحكماء عن فهم المالئكة يقصر.  والحكماءالمالئكة مصدر جميعشخصياً انه 

قيامه بأعمال  وإنسانصورة ب األرضلى ع القديرالرب تجلي سبب  أحد على فهم يقوىال ؟ المزعومين لهذا الكوكب األرضي الضئيل

 لقد اخفقت. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰالمؤهل الالزم لفهم بالدرجات العلمية ليست  ان يقتضي التنويه عليه، وبناء. معجزات رائعةة تكشف عن ادييتعا

 حتى على كبار المتعذرـڤَـتَـْم بوضوح انه من َچ شْـرۤيَمْد ْبهافي جاء. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ فهم في مسعى وكبار الحكماء المالئكة حتى تخمينات

وحدة وصوال إلى فلسفة تناقض يمكنهم التوغل في تخميناتهم حتى أقصى حدود حواسهم القاصرة . شخصية الالهوت العليالمالئكة فهم ا

 تخمين الذلك المحال فهم كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ بمثل من لكن ، أو إلى تخيل شيءالثالثة المادية جبالت أو إلى شيء ال تكشفه ال،الوجود المطلقة

 . حمقاال

. واجب العلمالرب  أنا. "شخصية الالهوت العليا بصفةحاضر ها أنا ذا " :بالقول الحق المطلق إلى كل من يطلب فهم هناالرب  لمحي

، والهناء والخلود فهم كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ صورة العلم واقع، يمكنناال في.  حضوره الشخصي اإلنسان عن فهمقصور رغم موجود العليالقدير 

قدرة المادية فهم لمسّيرين باليمكن ل. ـڤَـتَـْمَچْبهاشْـرۤيَمْد   وچۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـكل من  فيكالمه الوارد  بمجرد التمعن في

 . العليالمقام  بلوغ قبليستحيل فهمهم هللا  لكن )Brahman(ْبـَرْهـَمـْن 

 فتنة الخارجيةهؤالء النظار الملوثين بالما زال .  فهم حقهالبشر عن فهمأهل النظر لقصور غالبية  على نعمته كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ إلظهار هبطي

له ه المسِلمين تيمال يقدر سوى .  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ التي كشف عنهامعجزاتال رغم الحق هو "النور"أي ) Brahman(ْبـَرْهـَمـْن ان  ونيتوهم

ألن إيمانهم وحبهم يدفعهم إلى  النوراني،) Brahman(ْهـَمـْن ْبـَربمفهوم الرب تيم  يعبأ ال.  على الفهم انه كْـرِٰشْٰـنَٰ عينهتهبرحم كلياً

حتى كبار يوافق  عليه، وبناء. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ لـالعليةرحمة ال بهمسواعلى الفهم دون ون ويقدر، شخصية الالهوت العليال الفوري لتسليما

 .واجب العبادة "الرب"أي ) AtmA(آتْـما  ان علىالحكماء 

 ٣\١٠. چ.ب

ْم تْـشَي ماْم َأَجـْم أناديُّـو  

  َمـِهـشْـڤَـَرْم- لُوَك ّيِڤـت

ـوـٰشـۤيـَمـْرتْ  َسـ َهـهدَْٰٰأَسّمـۤو  

اِتىيشْٰـتْـه ْپـَرموي پاپا-َسـْرڤَ   

 المفردات
 السيد -إيشْـڤَـَرْم-َمـها؛  للكواكب-لُوَك؛ علم ي-ِڤـتيِّ؛  أيضاً-تْـشَ؛  دون بداية-أناْديْم؛  غير مولود-َأَجـْم؛  لي-ماْم؛  كل من-ياه

 -شْياِتىتْـْپـَرمو؛  من كل جزاء الخطايا-پاپايه-َسْرڤَ؛  بين الخاضعين للموت-وَمْرتْـۤيـٰش؛  هو-َسه؛  غير مضلل-دَْٰٰههَأَسّمۤو؛ العظيم

 . يعفى

 التعريب

 من كل المحرربين البشر، وهو ليس بضاٍل  -  العوالملكل القديرالرب و غير مولود وبال بدايةانني  يعلم من

 . بوذنال

 التفسير
ون يفوق بل عتياديينمن البشر اإل الروحي ليسوا التحقيقالساعين إلى ترقية أنفسهم إلى صعيد  ان في النص الثالث من الفصل السابعجاء 

  والمالك على اإلطالقشخصية الالهوت العليا هوشْٰـنَٰ كْْرِِٰٰٰ ان من يبلغ نقطة الفهم لكن وتهعلم الال بالجاهلينماليين وماليين البشر 

 التحرر تماماً من كل شوائبالفرد  يستطيع. الروحيهم جوهر فهم عاملين حقاً على من بين الوغير المولود، فإنه أكثر المحققين نجاحاً

 . وحدها المقام  هذ على كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ على أتم وجهألوهيةيستوعب  ان  بعدذنوبه

Yaae MaaMaJaMaNaaid& c veita l/aek-MaheìrMa( ) 
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سائر عن الرب  يتميز. )ajam(ـْم الثاني بصفة َأَجإلى االحياء التي وصفت في الفصل  "غير مولود" التي تعني) aja( َأَج  كلمة تشيرال

  غير المولود عينهبصفةويتجلى  ثابتة ال تتبدل،الرب  لكن صورة أبدانها الموَجهةالنفوس ل تبدِّ.  بالمادةهااالحياء المتناسخة نتيجة تعلق

 . ته العليا الباطنةيبقى في قدرللقدرة المادية بل ال يخضع الرب  ان  الرابعالفصللذلك، ورد في .  العالم المادي هبوطه إلى هذاعند حتى

مخلوقاً مثل كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ليس  لكن المادي العالم ن عداد مخلوقات هذاجميع المالئكة م.  خلقهبائن عنموجودا قبل الخلق، وهو الرب  كان

 . المالئكةسائر وشيڤَ  خالق ْبَرْهما و ، الشخص العظيم لكل الكواكبهو. شيڤَ  المالئكة ْبَرْهما واركب

 قبل تحرره من القديرالرب ال يفهم أحد .  ذلكحققفوراً كل من ي كل ذنوبهوبناء عليه، يتباين كْـرِٰشْٰـنَٰ عن المخلوقات، ويتحرر من 

 . چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـاستناداً إلى  تتيميةدمة الالخبكما ال يمكن فهمه سوى . كل ذنوبه

 الزم بالقدر الالفطين. ياً وهذا ما يعاد ذكره هنابشره حسب وحده يلئيمال ان إذ تقدم ، بشريكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰأن ب ألحد السعي إلى الفهم نبغي يال

 . شوائب ذنوبهمنزه دوماً عن كل هو الرب مقام عظمة لفهم 

 ـڤَـتَـْمَچْبهافي شْـرۤيَمْد التناقض  هذا توضيحجاء ؟ غير مولود فكيف يمكن القول انه )DevakI (روف بابن ِدڤََـكيمعكْـرِٰشْٰـنَٰ 

 ثم ليةصصورته األ ب تضعه أمه بل تجلىلم ،)Vasudeva(ڤَـسوِدڤََ  و) DevakI( ِدڤََـكي أمامكْـرِٰشْٰـنَٰ  تجلى عندما": بالنص التالي

 . "صورة طفل بشريب

 السعد والنحس في العالم المادي هو مفهوم. ة أو منحوسةمسعود وال تشوبه ردة فعل علي أمر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هو بتدبير ما يجري كل ان

يستند السعد .  مسعودةنتخيلها نحن إنما ،الطبيعة المادية ذاتها المنحوس لنحوس المادي لغياب السعادة في العالم  فكري تقريباًاختالق

تكون أعمالنا  ان ان أردنا القديرالرب بهدى  بد لنا من العمل ال ، السببلهذا. ةصفي التتيميةالخدمة اللى ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ في الحقيقي إ

 أمر. سليم الالسيد الروحيكالم  أو چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ وـڤَـتَـْم َچ مثل شْـرۤيَمْد ْبهاالشرعية الـِڤـدية كتبمبين في ال وهداه ،مسعودة

بين  دون تباين هو أمر واحد) Vedas(ين والـِڤـَدْز الرباني والسيد الروحي أمر. النه ممثله مباشرة القديرالرب أمر هو  السيد الروحي

 انجازب المتبنى العلي الموقف. العالم الماديعمل شر  جزاء خير و األوامر منتلك عمل يباشر بمقتضى كليخلو و الثالثة المصادر تلك

ثوب يرتدي  حقيق وليس من چۤيو يُّـو زاهدهو ، القديرالرب وكل من يعمل بهدى .  الزهدأي) sannyAsa(موقف َسـنْياَس  هوالعمل 

 .مزعوم چۤي يُّـووأ) sannyAsI (َسـنّْـياسۤي

 ٥-٤\١٠. چ.ب

َهـهانَـْم َأَسّمـُويـْچ ْريبودّْه  

ام َدَمـه شْـَمـهيكْشَٰـما َسـتْـ  

 سـوكْـَهـْم دوْهكْـَهـْم ْبَهـڤُو ْبهاڤُو

ام ِاڤَ تْـشَيشـاْبَهـتْـام يْبَهـ  

 

ْسيـطْمـسا َسَمـتا توشْٰيَأه  

اشَـهياشْـو يـْم تَـپُو دانَ  

تاناْمْبهاڤا ْبهۤوي ْبَهـڤَـنْت  

اْدهاهي ڤ- ْچَمـتَ ِاڤَ ْپـرِِٰٰتَْهـ  

 المفردات
 حكم -شَـَمه؛  حكم الحواس-َدَمـه؛  صدق-َسـتْياْم؛ غفران -كْشَٰـما؛  حرية من الشك-مُّوَههَأَس؛  علم-ْچـيانَـْم؛  فطنة-بودّْهيه

 -ِاڤَ؛  عدم الخوف-َأْبَهيام؛  أيضاً-تْـشَ؛  خوف-ْبَهيام؛  موت-َأْبهاڤَـه؛  والدة-ْبَهـڤَـه؛  شقاء-دوْهكْـَهْم؛  سعادة-سوكْـَهْم؛ العقل

buiÖjaRNaMaSaMMaaeh" +aMaa SaTYa& dMa" XaMa" ) 
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؛  الصيت-ياشَـه؛  التصدق-دانَـْم؛  تقشف-تَـَپـه؛  القناعة-توشْٰـطيه؛  اتزان العقل-َسَمتا؛ المة المس-َأهيْمـسا؛  و-تْـشَ؛ أيضاً

 -ا ڤيـْدهاه-ْپـرِِٰٰتَْهْك؛  حتماً-ِاڤَ؛  مني- -َمتَه؛  لالحياء-اْمتانْبهۤو؛  طبائع-ْبهاڤاه؛  يتبلور-بَهـڤَـنْتي؛  الصيت السيء-أياشَـه

 . مدبرة

 التعريب

 والعقل والسعادة والشقاء  وضبط الحواسالصدقوهم والعفو والحرية من ال والعلمفطنة ولق ال خاوحدي أنا

 والصيت الحسن والسمعة التصدق والمجاهدة والقناعة و والرزانةوالوالدة والموت والخوف والشجاعة والالعنف

 . السيئة

 التفسير
 .  هنايأتي ذكرهاشْٰـنَٰ و خلق كْْرِِٰٰٰمنهي  مختلف صفات االحياء الحميدة والذميمة نا

خارج التي يكتسبها اإلنسان ال موعل. والمادةيدل العلم على فهم الروح  بينما  الصحيحمن المنظور على تحليل األشياء قدرةالهي  الفطنة

 التعليممناهج  فتقرت. لمادةوا يدل على التمييز بين الروح العلم ألن ماًوعل  هنااال يقبل بهو ، وحدهابالمادةتعلق في الكليات والجامعات ت

 . ة علوم قاصرةالجامعيالعلوم ، لذلك.  الماديالبدن العناية بالعناصر المادية واحتياجات على إلقتصارهالى علم الروح، حديثة إال

تحرر من الحيرة  فيالعلييتخطى التردد ويفهم العلم  الفرد عندما حققها ي"والوهمالحرية من الشك " أي) asammoha(َهى َأَسـّمُوكلمة 

 إذ التطبيق، واجب "سامحتال" أي) kSama( كْشَٰـما كلمة. عناية وتأنيكل ب بل بشكل أعمىيجب عدم قبول شيء .  بالتأكيدلكن ببطء

 لنفع  العاريةلحقائقتعني عرض ا) satyam( َسـتْياْم كلمة. نبغي لإلنسان التغاضي عن االساءات الصغيرة التي قد تبدر عن اآلخريني

 قول بل يجب صدقاًهذا ليس  لكن  للغير فقطمستساغةلحقيقة عندما تكون  المصارحة باماعييقتضي العرف االجت. خرين دون تشويهاآل

  أحياناًمستساغةغير يقة ربما كانت الحق. تحذير الناس منهفيقتضي الصدق  سان لصاً االن كانإذا. علجمي لكي يفهمها االحقيقة دون مواربة

 .  هو تعريف الصدقهذا.  الغيرنفع الحقيقة العارية لعرضالصدق ، إذ يتطلب بهافادي التصريح تال ينبغي لكن 

توفير الحاجات بال بأس . غير الضروريةية شخص الالملذات في استغالل الحواس عدم وجوب يعني " الحواسضبط"أي ) zama (شَـَم

يجب الحد من استعمال  عليه، وبناء.  كأداء على درب التقدم الروحيالملذات الحسية غير الضرورية تشكل عقبة لكن الحسية الضرورية

سوء ألنه يشكل  المال، في التفكير بكسب كما ينبغي عدم تضييع الوقت  مثل تفريغ العقل من الشواغل التي ال تلزم،الحواس دون ضرورة

في أما القوة الفكرية فيتوجب تنميتها . إلسناد والحجةبا لإلنسان، ومن ثم عرضها الملحةفهم الضرورة بالعقل شغل  يجب. للفكراستخدام 

 ينبغي "السعادة" أي) sukham( سوكَْهـْم كلمة.  وذوي الفكر الرفيعالسيد الروحي وينالرباني: )Vedas(لـِڤـَدْز  لالثالثةالمراجع صحبة 

جب ي.  ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰطوير تيناسبال ما يسبب االلم أو الشقاء كذا، كل .  الروحي لذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰالعلمتكون في االمور المناسبة لتنمية ان 

 . ما ال يناسبهكل كل ما يناسب تنمية ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ورفض قبول 

 ـڤَـْدَچْبَهـ هذا في بداية مر، وقد نفس بالوالموت صلة للوالدة  بالضرورة إذ الالبدن الماديتدل على  "الوالدة" أي) bhava(ْبَهـڤَ 

ال يعرف المنقطع إلى . القلق بشأن المستقبلفمرده  الخوفأما  .ملكوت الفتنة الخارجيةفي  تناسخ النفسإلى  والموت الوالدةتشير . چۤيـتا

 ما يخبئ له سواه يجهل بينما مشرق جداًمستقبله لذلك، . السماء الروحيةالوطن الخالد في رجوعه إلى ذكر كْـرِٰشْٰـنَٰ الخوف ليقينه من 

 فيجاء . يحررنا من كل مخاوفنا ،كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰالمثابرة على ذكر فهم كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ و. دائمقلقه البمصيره وهذا هو مصدر يجهل  كما المستقبل

 نوالموقها  المتحرر منشيءال يخيف  لكن فتنة الخارجيةمرد الخوف هو تشبَّع وعينا بال ان )٣٧\٢\١١( ـڤَـتَـْم َچشْـرۤيَمْد ْبها

أْبَهـياْم . كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰالبعيد عن ذكر الخوف هو سَِّمة . مستقبله المع.  هللا لفهمه بأنه من قدرتهالعليةالخدمة بينشغل  المادي وهبمغايرته لبدن

)abhayam (كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰهل ذكر  سوى عند اممكن غير "انعدام الخوف" أي . 

السياسة رباب  التي يعد بها أالماديةاألعمال .  األذى أو الشقاء بأحدإلحاقلى وجوب عدم  فيدل ع"الالعنف" أي) ahiMsA(َس  أهيْمأما

 كلمة. إلنسانلحقاً  نافعجهلهم بما هو  والعلية إلى البصيرة فتقارهمإلال تؤدي إلى أي نتيجة طيبة  واالجتماع واإلحسان المادي وغيرهم،

وبناء . الروحي للتحقيق قصودالبدن المادي م.  البشري على أتم وجهبالبدننتفاع  على االفردتعني وجوب تدريب ال) ahiMsA(َس أهيْم

 هو هايدعم السعادة الروحية المستقبلية للبشر عامة ويوطد  ما.لبدن البشريفإنها مؤذية ل ،لكقصد ذتعليه، كل حركة أو هيئة ال 

 . الالعنف



اإلفراط في  ن ألنفوربول العالم المادي دون تعلق أو ينبغي ق. وروالنفالتعلق  تنزه عن تدل على ال"رزانةال" أي) samata(َسـَمـتا كلمة 

ذكر نقطع إلى  للمصلة ال. ه هي الرزانةهذ. رفض ما خالفه وذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰتعميق  زيد منقبول ما ييتعين . غير الئقر و أو النفالتعلق

 . ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰبلوغ  من باب نفعه في إالكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ برفض أو قبول أمر 

تعني القناعة رضى .  ضرورةتطلب بذل جهد بال ياالمر الذي ، المادياتجمع إلى التلهفدل على عدم  ت"قناعةال" أي) tuzti(توشْـتي 

، مثل النهوض صددكثيرة بهذا ال اأحكام) Vedas(لـِڤـَدْز ذكر ات. مجاهدةعلى ال) tapasa( تَـَپـْس تدل. برحمتهالرب ما يرزقه بالفرد 

قد ال  كذا،. شقة هو مجاهدةكل ما يتطوع به من م لكن السحر في النهوض عند صعوبة قد يجد الفرد. ستحمامتوضؤ باالالوعند السحر 

ذكر على التقدم في بالعزم  المطلوبةتقبل هذه المتاعب البدنية ال بد له من لكن   في الشهرعينةام مي في أالصيام فرض يميل اإلنسان إلى

 الصيام من لكألن ذ ،غراض سياسيةألالصيام يحظر .  أو كما يحلو لإلنسانالـِڤـدية  لألحكامخالفاً الصيام مع ذلك، يحظر. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

 روحيالالتملك ال يقود إلى التقدم  جبلة أو مسار جبلة العمى، وكل ما يقضى في مسار چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ استناداً إلى جبلة العمىمسار 

 .  الروحيالعلمب األحكام الـِڤـدية يغني الفرد بموجب، والصيام  يدفع بالفرد قدماً األصالةجبلةكل ما يقضى في مسار بينما 

 بذكر ةعلقالمتانها القضية ؟  هي القضية الخيريةوما. لقضايا الخيريةفي سبيل ا مدخول الفرد نصف بذل، يفترض من جهة الصدقة

ْز اعطاء َدـالـِڤتفرض .  مطلقخير وقضيته  هو الخير المطلقكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ. قضية قضية خيرية فحسب بل خير ليست  وهيكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

وجوب اعطاء  لكن بالمعنى الدقيق انها ما عادت تتقيد بالفرض الـِڤـدي مع وما زالت هذه العادة متبعة، ،الـْبراْهَمـنَٰة إلى الصدقة

 التفرغ كلياًبالـْبراْهـَمنَٰ  فترضي. العاليمية العلم الروحي تفرغهم إلى تنل؟  السببهو وما.  تبقى النقطة االهمةالـْبراْهَمـنَٰالصدقة إلى 

بناء و. ويسمى ْبراْهـَمنَٰ) Brahman(من يعرف ْبـَرْهـَمـْن  هو )Brahma-jana(ْن َجـ-ْبـَرْهـَم. )Brahman(لفهم ْبـَرْهـَمـْن 

كما تقضي .  لتقرغه إلى الخدمة الروحية على أرفع مستوى، مما يضّيع عليه فرصة كسب معاشهلـْبراْهـَمنَٰعليه، تعطى الصدقة إلى ا

 إلنهاضأي الزاهد المتبتل الذي يطرق االبواب ليس لكسب المال بل ) sannyAsI( وهب الصدقة إلى َسـنّْـياسۤي )Vedas(الـِڤـَدْز 

ومهمة إنهاض ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ المتمثل ب عن غرضهم الحياتي يلهيهم العائلية أمورهمبن شغال المتزوجيان. جهلالمتزوجين من رقدة ال

 كل انسان باليقظة )Vedas(الـِڤـَدْز تكلف  كما. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰهي الذهاب إليهم بصفة فقير وتشجيعهم على ذكر ) sannyAsI (الَسـنّْـّياسۤي

 الـْبراْهَمـنَٰةلى يجب وهب الصدقة إ عليه، وبناء. هنهجم والعلم  هذا)sannyAsI (َسـنّْـّياسۤيالينشر .  البشريةالحياةمقصد تحقيق إلى 

 . يحظر توزيعها عشوائياً من القضايا الخيرية ونظيرهاباالضافة إلى ) sannyAsI (الَسـنّْـّياسۤيو

 إذا.  الحقيقيةالشهرة هي هذه. تْـشايتَـنْـياالمولى  حسب عود إلى المتقدمين في ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰي "صيت الحسنال" أي) yazaH( ْهياشَـ

 . اًمغموريعتبر  ال يتمتع بهذه الشهرة منصاحب الشهرة الفعلية وكل  معروفا، فإنه وأصبحتقدم ذاكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ 

.  تأهل كواكب أخرى البشر منكثيرة  وتتصف بها اجناسالكونمجتمع المالئكة في كل  اإلنسان و كل هذا الصفات في مجتمعتظهر

 القديرالرب خدمة التتيم ببذل في ن يمكل و.  من الداخلتنمو لكنها ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰمجال التقدم في  لطالب  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ كل هذه الصفاتيخلق

 . ه الصفات الحميدة بتدبيركلينمي 

. ي كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰأصله فيكون  ان دون شيء في العالم المادي ظهور المحال من.  سواء أكان خيراً أم شراً كل ما نجد هو اصلكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

 .األشياء رتببتفاوت ، رغم علمنا كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰكل شيء يفيض من  ان يقتضي الفهم

 ٦\١٠. چ.ب

ىْرِڤاه َسـْپـتَ پۤويـشََٰمـَهـْر  

  تَـتْهاْزشَـتْـڤارُو َمـنَـڤَـتْـ

  ْبهاڤا مانَـسا جاتا-َمـْد 

ا ْپـَرجاهاماهي لُوَك إّيــٰشاْم  

MahzRYa" Saá PaUveR cTvarae MaNavSTaQaa ) 
MaÙava MaaNaSaa JaaTaa Yaeza& l/aek- wMaa" Pa[Jaa" )) 6 )) 



 المفردات
 -َمتْ؛  أيضاً-تَـتْها؛  الـَمـنو-َمنَـڤَـه؛  َأربعة-شَـتْـڤاَرهتْـ؛  قبل-ىْرِڤپۤو؛  سبعة-َسـْپـتَ؛  كبار الحكماء-ـياهرِِٰٰشَٰ-َمـها

 .  السكان-اْپـَرجاه؛  كل هذا-اإيماه؛  في العالم-ِكىلو؛  منهم-ّيـٰشاْم؛  ولد-اجاتاه؛  من العقل-مانَـساه؛  ولدوا مني-اْبهاڤاه

 التعريب

من عقلي، ومنهم  ولدوا )Manus( ْزنوـَمالبشر آباء  والكبار ة الكبار وقبلهم الحكماء األربعةالسبع الحكماءان 

 . الكواكبأهل هذه ت التي تمخلوقاالولدت جميع 

 التفسير
 ولد من قدرة مخلوقهو أول ) HiraNyagarbha (ـْرْبَهىَچـيا باسم هيَرنْٰيعرفالذي  ماْبَرْه. أهل الكوننسب موجزا عن الرب  يعطي

 و )Sananda (َسـنَـنْـَد و )Sanaka (نَـَكـَس:  وهمكبارالربعة األحكماء ال ْبَرْهما، وقبلهم ولد من  الكبارالسبعةولد الحكماء  ثم،الرب 

 الكبار البالغ عددهم خمسة الحكماء اولئك. )Manus(َمـنوْز  إلى باإلضافة )Sanat Kumara ( كوماَرَسـنَـتْ و) sanAtana(َسـناتَـَن 

 وداخل كل منها عدد ال يحصى من الكواكبكثرة  ال تعد وال تحصى أكوان ثمة. الكوناالحياء في جميع األوائل ل باءاآلن هم يوعشر

 دامت ألف سنة من مجاهدات ْبَرْهما قضى.  اعاله الخمسة والعشرين ولدوا من اآلباءوجميعهم ، مختلفة من االحياءجناسأ هاأهلالتي ت

َسـناتَـَن  و )Sananda (َسـنَـنْـَد و )Sanaka (نَـَكـ ولد َسثم كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰيدرك كيف يخلق برحمة  ان  المالئكة قبلسنوات

)sanAtana (كوماَرَسـنَـتْ و ) Sanat Kumara (ْزثم روْدَر )Rudras (ولد جميع ،  هذا النحووعلى .حكماء السبعةومن ثم ال

 ويعرف "لجدا" أي) PitAmaha ( ْبَرْهما پيتاَمـَهىيعرف .الحق المطلق من قدرة )kSatriyas (ْزوالـكْـشَٰـتْـريـياالـْبراْهَمـنَٰة 

 .)٣٩\١١ (چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ في الفصل الحادي عشر من جاء ما هذا.  أب الجدأي) PrapitAmaha (كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ْپـَرپيتاَمـَهى

 ٧\١٠. چ.ب

ـْم تْـشَيُّـوَچْم يتْبهۤوياْم ڤِاتـ  

ـڤَـتَـه تَـتّْي ِڤـتيُّـوَمـَم   

يُّـوِچـَنكَـلْـِپـَن يُو ڤـس  

اهياِتى ناتْـَر َسـْمـشَـيوْجــّي  

 المفردات
 -َسـه؛  بالفعل-تَتَـڤَـتَه؛  يعلم-ِڤـتيِّ؛  أي فرد-ياه؛  لي-َمَم؛  أيضاً-تْـشَ؛ صوفية قوة -يُّـوَچـْم؛  الغنى-تيْمڤيْبهۤو؛  كل هذا-تاْمِا

 .  شك-َسـْمشَـياه؛  هنا-َأتَْر؛  أبدا-نَـ؛  يعمل-يوْجـياِتى؛ تتيميةال في الخدمة -ـَنِچيُّو؛  دون تقسيم-َأڤيكَلْـِپـَن؛ هو

 التعريب

 . في ذلك ريب ال.  صفيةتتيميةبخدمة وة هي قوتي، ينشغل وهذه الق ان الموقن بأن هذا المجد هو مجدي

 التفسير
غنى بديه قناعة تامة تتبلور ل ان  قبلتتيميةالخدمة الفي  اإلنشغال ال يسع الفرد. رأس الكمال الروحيو  هشخصية الالهوت العلياالعلم ب

ال . التفاصيل بعض وهنا ، كبره بالتفصيلقدارميجهل نه  لككبيرالرب  ان عموما اإلنسان يعلم.  من كل الوجوهشخصية الالهوت العليا

ـڤَـتَـْم و َچْبهاشْـرۤيَمْد  مضمون على هذا العلم الفعلي من اإلطالع يمكن.  فعلياًاهدرك غني عندمامفر لإلنسان من التسليم هللا 

 .  الـِڤـديةاآلداب وغيرهما من چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ

األربعة ) KumAras(ْز كوماَرالـو ْبَرْهما والمولى شيڤَ برزهموأ هذا الكون في مجال تدبير فالكاأل كثير من المالئكة في كل يوجد

 هو أب الرب القدير كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ. الرب القدير كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ من فاضوا الكون، وجميعهم مخلوقات أسالفيوجد كثير من .  األوائلاآلباءسائر و

 .  باالصلاألسالفجميع 

WTaa& iv>aUiTa& YaaeGa& c MaMa Yaae veita TatvTa" ) 
Saae_ivk-LPaeNa YaaeGaeNa YauJYaTae Naa}a Sa&XaYa" )) 7 )) 



الخدمة بدأ بالبذل في بإيمان كبير ودون شك، وي كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰيسلم لـ إيمان الفرد به، فإنه يترسخ عندما والقديرالرب  غنى بعض  هوهذا

  فيرسوخاليتمكن الفرد من وف  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ سبعظمةإذ بالعلم ، تتيميةالخدمة البزيادة عناية الفرد ل الخاص مطلوب العلم هذا كل. تتيميةال

 . صفيةتتيميةخدمة 

 ٨\١٠. چ.ب

ا ْپـَرْبَهـڤُويَأَهـْم َسـْرڤَـشْٰـ  

 َمـتَّـه َسـْرڤَـْم ْپـَرڤَـْرتَـِتى

َمتْـڤا ْبَهَجـنِْتى ماْمي تيإ  

اتاهي َسَمـنْـڤ-بوْدها ْبهاڤَ   

 المفردات
؛  بذا-إيتي؛  يفيض-ْپـَرڤَـْرتَـِتى؛  كل شيء-َسْرڤَـْم؛ ني م-َمتَـه؛  مصدر توليد-ْپـَرْبهاڤَـه؛  لكل-َسْرڤَـشْٰـيا؛  أنا-َأَهـْم

 . نتباه بالغا ب-ا َسَمـنْـڤيتاه-ْبهاڤَ؛  المتعلم-ابوْدهاه؛  إلّي-ماْم؛  يوقف-نِْتىـْبَهَج؛  عالماً-َمتْـڤا

 التعريب

ني من عبدويسه لي ينذر نف تحقق من هذا،الم العاقل.  يفيض منيالوجود كل. العالمين الروحي والماديأصل  أنا

 . قلبهكل 

 التفسير
 يستطيع ها،تطبيقالخبير ب وتْـشايتَـنْـيامراجع مثل المولى على أتم وجه ولديه معلومات من م المتبحر في الحكمة الـِڤـدية العاِلان 

ال ينحرف عن دربه بأي قدر من ا  كمعلمهتمام  بفضل هخدمة التتيم بيرسخ في ف الداخل والخارج شيء في كلكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ أصل  ان الفهم

 فيجاء .  المالئكةسائروشيڤَ   ْبَرْهما ومصدر هو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰن بأالـِڤـدية قطع كافة اآلداب ت. األغبياءالتعليقات التافهة التي يخطها 

 ): Atharva Veda (ڤَ ِڤـَدآتَْهـْر  من)GopAla-tApanI UpaniSad (ْدـَپـنيشَٰ أۤوتاَپـنۤي-پاَلچو من) ٢٤\١(

 ."الـِڤـدينشر العلم عمل على  في قلب ْبَرْهما الذي )Vedas(ْز الـِڤـَدأوحى كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ "

 : )NArAyaNa UpaniSad( ْدـَپـنيشَٰ أۤو نارايانَٰ من)١(جاء في كما 

 : وجاء في النص التالي".  نارايانَٰ خلق االحياءشخصية الالهوت العلياثم شاء "

 من . الثمانية)vasus(ْز وسـ ڤَولد من نارايانَٰ . ولد إنْـْدَر ناراينًٰمن. أيضاًاألوائل  من نارايانَٰ ولد اآلباء .اْبَرْهمولد  نارايانَٰمن "

 .كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هذا هو امتداد نارايانَٰ. )"Adityas(ْز آديتْـيا من نارايانَٰ ولد .ةاالحد عشر) Rudras( روْدَرْزنارايانَٰ ولد 

 : )NArAyaNa UpaniSad( َپـنيشَْدأۤورايانَٰ نا من )٤(جاء في 

 : )MahA-UpaniSad( أوۤپـنيـشَٰـْد َمـها من) ١ ( فيكما جاء. "القديرالرب  هو )DevakI(ِدڤََـكي كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ابن "

 السماء وال النار وال القمر وال النجوم في الماء وال يكن ْبَرْهما موجوداً وال شيڤَ لم. نارايانَٰ موجودا وحدهالرب  كان الخلقفي بداية "

 . "تمتع بالجميع وحده الذي يخلق الجميع ويكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰكان . وال الشمس
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َپـياتي ْسـَم كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـه چا تْـشَ  ـداْمشْ ِڤ اي ڤ ـْم يُو ْرڤَ پۤويَدْدهاتي ڤـْمْبَرْهمانَٰ ـويُّ 

ـتي ي ْسـرِِِٰٰجـاْپـَرجاهُو كاَمـياتَ ـ ناراياٰناي َهى ڤُوـپوروٰشأتَْهى 

، نارايٰنـاْدى جاياِتْبَرْهما نارايٰنـاْد 

ِدڤََـكي پوتَْرهْـَرْهـَمـنْيُو  ب

ِنِمي َسـماو  نَـ إيشـانُو ناپُو ناْچـن  ىْبَرْهما نارايانَٰ آْسيْن نَـ 

 رياه نَـ سۤونَكَْسـتْراني نَـ ۤيآْپـرِِٰٰهيڤ -ْدياڤَ

ي اڤ اِِكو 



 الحكمة الـِڤـديةبناء عليه، تعلن  و.الحق المطلقجبين  من ولد شيڤَ مولىال ان )MahA-UpaniSad( أوۤپـنيـشَٰـْد َمـها في كما جاء

 . العبادة واجب هو شيڤَ خالق ْبَرْهما والرب ان 

 : )MokSa-dharma (ْدَهـْرَم - كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ في سفر موكْشَٰيقول كما

 : )VarAha PurANa (في ڤَـراَهى پورانَٰوجاء . "لكنهم يجهلون هذا بفتنتي، سائر المخلوقاتووشيڤَ االوائل  اآلباءأنا خالق "

 . " ومنه ولد شيڤَْبَرْهما،، ومنه ولد شخصية الالهوت العليا هو نارايانَٰ"

 المهيمن على أنا. ، ألن كل شيء يفيض منياصل الوجود أنا": يقولهو و. كل االسباب سببوالوجود فّياض  هو القدير كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰالرب 

استناداً إلى البرهان  سليم الالسيد الروحي على يد يفهم هذا منكل و ، هو السلطان العظيمكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ. "كل شيء، وال يفوقني فائق

 األحمق. ليسوا سوى حمقىف حق فهم كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰون ال يفهم من  بينما سواه بحقالماًذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ يصبح عب طاقتهكل ويبذل  الـِڤـدي،

 التيوالتقوعليه تجنب جميع التعليقات  بل يدع االغبياء يضللونهان  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰينبغي للمنقطع إلى ذكر ال .  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ من البشردوحده يع

 .بعزم وتصميم كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰعليه المثابرة على ذكر  كما چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـة حول عية غير الشرشخصيال

 ٩\١٠. چ.ب

  ْپـرٰنـا-ـتَ َچ -ا َمـْد تّيشـتْـ - شَْمتْ

تَـه َپـَرْسـَپـَرْمـنْايـَهْدبُو  

اميتْـيانتَـشْ تْـشَ ماْم نيكَتَْهـ  

تْـشَي تْـشَ َرَمـنْـتي انتيـتوشْٰ  

 المفردات
؛  فيما بينهم-َپـَرْسـَپـَرْم؛  حديثهم-تَهنْايــَهْدبُو؛  حياتهم وقفية-اْپـرٰنـاه-َچـتَ-َمت؛  فكرهم بي على الدوام-اـاهشْـيتَّتْـ-َمت

؛  ينعمون ببهجة علية-َرَمـنْتي؛  أيضاً-تْـشَ؛  يسرون-نتيتوشْٰـيا؛  أزلياً-نيتْيام؛  عني-ماْم؛  أيضاً-تْـشَ؛  يتحدثون-كَتَْهـيانتَه

 .  أيضاً-تْـشَ

 التعريب

 هكذا، ينيرون بعضهم البعض ويتحدثون عني، خدمتينقطعة إلى وحياتهم م عليمثبَّتة األصفياء ي تيمافكار 

 . يقنعون ويغتبطون

 التفسير
ان كما .  اللوتسيتينهقدميوال تتحول عقولهم عن الرب  إلى العليةة الطوعية الخدممنقطعين إلى  صفاتهم هنا، واردة االصفياء الالتيم نا

منقطعين إلى تمجيد الرب  تيم. األخصعلى  صفياء االالتيمإلى في هذا النص تشير الصفات الواردة . العليةالقضايا محصورة بأحاديثهم 

 . هتيمسائر كره في صحبة ذبوام وال يجدون لذة سوى  على الدكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰفي غارقة  ونفوسهم قلوبهم و وتساليهصفاته

ـاپـى  شـ ت ْ  ْـَرجاَپـتيْم تْـشَ روْدَرْم

 رِِٰٰجامي ڤايـَأَهـْم ِاڤَ ْس

 تاو ِهـي ماْم نَـ ڤيجانۤيـتُو

  ڤيمُوهيتاو–َمـَم مايا 

ارا

پ

 ْ زـ ُ ِدڤَ وه َپـر َٰ ـانين

 شَـتوْرموكَْهـهتْـتَْسماْج جِاتَـشْ 

 تَْسماْد روْدرُو ْبَهـڤَـْد ِدڤَـه

ـَاتاْم يـَچ - َسـ تْـشَ َسـْرڤَ  ـتَـهچ

MaiÀtaa MaÓTaPa[a<aa baeDaYaNTa" ParSParMa( ) 
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 .الحق المطلق حب متقدم يرسخون فعالً في الالطور من الخدمة بحد ذاتها، وفي علية لذة تتيميةالخدمة الأول أطوار  فيالرب  تيم ستمدي

الخدمة  تْـشايتَـنْـيا المولىيقارن . ارهفي دالرب  كشفه تذوق أرفع درجات الكمال الذي ي،العلي على هذا المقام  رسوخهمحالويمكنهم 

 بالقدرمن المحظوظين حفنة  ومن بينهم الكون، االحياء في مختلف كواكب منحصى ي عدد ال ثمة. قلبال بزرة في بغرس العلية تتيميةال

 : سماع وتسبيحةتابعمع مقلب، والفي  بزرةهذه، غرس  تتيميةالخدمة التشبه . تتيميةالخدمة ال فهم فرصةيتيح لهم صفي  تيم الكافي بلقاء

سوف ،  َهـِرى راَم َهـِرى راَم راَم راَم َهـِرى َهـِرى- َهـِرى َهـِرى كْـرِٰشْٰـنَٰ كْـرِٰشْٰـنَٰ كْـرِٰشْٰـنَٰ َهـِرى كْـرِٰشْٰـنََٰهـِرى 

قشرة الكون وتدخل ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتي  تنفذ إلى ان  تدريجياًتتيميةللخدمة التنمو الشتلة الروحية .  المنتظمريبالتنمو تلك البزرة 

)brahmajyoti (ڤْـرِِٰٰنْـداڤَـَن چُولُوَك: تبلغ أعلى الكواكبأكثر واكثر لنموها  حيث تتابع "الروحيةفي السماء الرب نور " أي )Goloka 

VRndavana(،وكما تزهر النبتة الثمار واالزهار . ناكتستقر هقدميه اللوتسيتين و تحت ملجأ تجد لكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـل  وهو الكوكب العظيم

 الفصل في تتيميةالخدمة ال لنبتة اً تاماًوصفنجد . صورة السمع والتسبيحب تلك ثمارها مع متابعة ريها تتيميةالخدمة النبتة  تنتج ،تدريجيا

القدمين اللوتسيتين  تحت عندما تجد النبتة مالذاً حيث يذكر انه شَـريتاْمرِِٰٰتَتْـ  من كتاب تْـشايتَـنْـياـْدْهـيا لـۤيال من باب َم١٩

 خارج حياة ال تقوى على الالتي كالسمكة ه واحدة دون وصاللحظة حياة تماماً، وال يعود يقوى على اله في حبالفردالعظيم، يغرق للرب 

 . القديرالرب بقرب  العليةالصفات  التيموفي تلك الحالة، يحّصل . الماء

ـڤَـتَـْم َچشْـرۤيَمْد ْبهاوهذا سبب معزة ه، تيم والقديرالرب  التي تربط صلةحول الالتي تدور  قصصالب غنيـڤَـتَـْم َچشْـرۤيَمْد ْبها

ـتَـْم هو القصة ـڤََچْبهاشْـرۤيَمْد . تخلو هذه القصص من العمل المادي أو الترضية الحسية أو الخالص .الحق المطلق تيمالكبيرة على 

 تجد النفوس المحققة في ذكر كْـرِٰشْٰـنَٰ لذة دائمة ، السببلهذا. ه على أكمل وجهتيم وحقلل العليةصفات  تفاصيل التحتوي التي الوحيدة

 .اللقاء مثلما يجد الفتى والفتاة لذة في ،العلياالستماع إلى هذا الكتاب ب

 ١٠\١٠. چ.ب

ناْمّيـوكْتا -ِتـٰشاْم َسـتَـتَ   

ْرڤَـكَْم پۤو-ي تۤيـ ْپـرْبَهَجـتاْم  

ـْم تَـْمـوَچيُّ -ي بودّْهي َددام  

ِتىي انْتيان ماْم اوَپـي  

 المفردات
 -هيبودّْ؛  اعطي-َدداْمي؛  نشوة حب-ْرڤَـكَْم پۤو-ْپـرۤيتي؛ تتيمية ء خدمةقضا -ْبَهَجتاْم؛  إنشغال تام- يوكْتاناْم-َستَتَ؛  إليهم-ِتـٰشاْم

 .  هم-ِتى؛  يصل-أوَپـيانْتي؛  إلي-ماْم؛  بالذي-ّيـَن؛  ذاك-تَـْم؛  فطنة حقيقية-يُّـوَچـْم

 التعريب

 . اليَّيأتون بها  التي الفهم وة، قالمتيمين بحبي تبتلينالمأمنح 

 التفسير
تكلم عن أنه ب الثانيإلى أْرجوَن في الفصل  الرب ربما نذكر كالم.  النصهذابالغة الداللة في ) buddhi-yogam(ْم چيُّـو- بودّْهيكلمة

ذاتها هي رفعة الفطنة أو عمل في ذكر ب) buddhi-yoga (چابودّْهي يُّـو. )buddhi-yoga (چابودّْهي يُّـومواضيع كثيرة وانه سوف يلقنه 

 )buddhi-yoga (چاالفرد بودّْهي يُّـو عمليسمى إذن، . ل روحياتصا تعني چايُّـو  و"فطنة"تعني ) buddhi( بودّْهي كلمة. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

هو ) buddhi-yoga (چابودّْهي يُّـو آخر، بكالم. تتيميةالخدمة الذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ في منقطعاً إلى الرب ملكوت  إلى الرجوع إلى يسعى عندما

 السيد الروحي والتيمصحبة ك مما يؤكد على أهمية ذلالناس  عامةجهل ت. نهاية المطافهو  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ. ة المادفكاك من عبوديةمنهج ال

 . لوصول إليهببطء لكن على نحو تقدمي ل وان مكن سلوك الدرب يتحدد الهدف، يحالماو هو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، هدفال ان التنويهتعين ي. السليم

الهدف هو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ  ان  يعلمعندما.  العملق باجر، بيد انه متعلهدف الحياةب ه علمعند )karma-yoga (چافي كَـْرَم يُّـويكون عمل الفرد 

 يعلم الغاية ويسعى إلى وعندما. )jJAna-yoga (چاـياَن يُّـوْچيكون يعمل في فإنه  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، توصال إلى فهم تخمينالب لذة يجدلكنه 

Taeza& SaTaTaYau¢-aNaa& >aJaTaa& Pa[qiTaPaUvRk-Ma( ) 
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 التي تشكل ،)buddhi-yoga (چا أو بودّْهي يُّـوچايعمل في ْبَهـكْتي يُّـو فإنه، تتيميةالخدمة ال في ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ والكليةبكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ 

 . الحياة الكاملة هي أرفع درجات كمال الـيُّوچا تلك.  الكاملةالـيُّوچا

 قلبهشْٰـنَٰ في  كْْرِِٰٰٰهديهيفلسوف دم، يملك الفطنة الكافية للتق لم يكن نإ لكن  روحيةانضم إلى حركةو اًسليما روحيا يدساإلنسان اتخذ ربما 

 بعض قضاء منال بد .  بحبكل أشكال الخدمة قضاءذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ واإلنقطاع إلى هي المطلوبة  الكفاءة. لوصول إليه دون صعوبةل

 درب التحقيق لىعتقدم يتحلى بالفطنة الالزمة لل المريد لم يكن إذا. الحبهذا العمل على ينطوي  ان ال بد وكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ،العمل لحساب 

 .نهايةالإليه في للوصول  لتقدمافرصة الرب له  يتيحفس ،الروحي

 ١١\١٠. چ.ب

نوكَْمـپاْرتَْهـْمِاڤاِتـٰشاْم   

  َجـْم تََمـه-اَن يـْچَهـْم َأَأ

  ْسـتْهُو- ْبهاڤَ -امى آتْـَم يناشْٰـ

ـِپـَن ْبهاڤَْسـڤَـتاۤيـ د-اَن يـْچ  

 المفردات
؛  ظلمة-تََمـه؛  من جراء الجهل-َجـْم-َأْچـياَن؛  أنا-َأَهـْم؛  إنزال رحمة خاصة عليهم-تَْهـْمأَْْر-َأنوكَْمـپا؛  حتماً-ِاڤَ؛ لهم -ِتـٰشاْم

 .  يشع-ْبهاڤَْسـڤَـتا؛  بمصباح-دۤيـِپـَن؛  للعلم-ْچـياَن؛  نافذ-ستَْهه؛  في قلوبهم-ْبهاڤَ-آتْـَم؛  يبدد-ناشْٰـيامي

 التعريب

 . ساطعالعلم السراج الجهل ب عن ةالمتولد مة الظلديب وافي قلوبهمليهم، أنا المقيم أعطف ع

 التفسير
كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ َهـِرى كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ َهـِرى  :تسبيحمن اجل نشر ) Benares( ِبـناِرْس مدينة في ته اقاماثناءالمولى تْـشايتَـنْـيا  تبع ألوف الناس

 المدعو كبار العلماء من ذوي النفوذ أحد.  راَم راَم َهـِرى َهـِرىراَم َهـِرى راَم َهـِرى \ َهـِرى َهـِرى شْٰـنَٰكْْرِِٰٰٰكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ 

 ينتقد. بالعاطفية اياه  المولى تْـشايتَـنْـيا متهماًقلل حينها من شأن) PrakAzAnanda SarasvatI( ـتي َسـَرْسـڤَْپـَركاشـانَنْـَد

لقد كتب عدد كبير من كبار العلماء عن فلسفة . خالف الواقعب العمىمسار في   فلسفياًبسطاءعاطفيين هم ناإلعتقادهم  اناً أحيالتيمالفالسفة 

في  النافذ كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ساعدهفسوف ي، سيده الروحيلم يدرس كتبهم أو كتب  وان حتى تتيميةالخدمة ال مخلصاً في التيمإذا كان تتيم لكن ال

 . تامذكر  بتتيميةالخدمة القيامه ب هي الوحيدة الكفاءة. دون علمبإخالص  ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰال يبقى المثابر على  إذن، .قلبه شخصياً

الخدمة كان العامل في  وان حتى في هذا النص أنه القديرالرب ويرد عليهم .  دون تمييزصفي فالسفة العصر بتعذر تحصيل علم يقول

 . ه بالعونيمد القديرالرب ، فإن الـِڤـديةباالصول جاهالً  الصفية تتيميةال

 السنين، في تخمينه لماليين من يمكن للفرد االستمرار.  والتخمينراء النظرو الحق المطلقفهم شخص أمر  ان إلى أْرجوَنالرب  يقول

 التيم يحمل. الصفي تيمه  قلبفي ةالعليذاته بقدرته يكشف عن و  فقطتتيميةالخدمة اليرضى كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ب. دون حبهكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ولن يفهم 

 التي يخص بها الرحمة هي تلك.  شمس كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ المضيءحضور الحال في في العمى كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ في قلبه دوماً، وتتبدد ظلمة الصفي

 . األصفياءه تيمكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ 

 تابعوي تتيميةالخدمة ال فردحالما يدخل ال لكن تحصىال تناسخات ب المادي إلحتكاكا شوب القلب بغبار المادية دوماً من جراء يتغطى

 التسبيح بهذا القطعية ڤيشْٰـٰنو سوى الغاية تحققال ت.  ويرقى إلى صعيد العلم الصفيالغبارسرعان ما ينجلي ف ،تسبيح َهـِرى كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

، قلبهالظلمة من الرب حالما يزيل   إذ،ه الحياتية ضرورياتبشأن عن القلق ي الصفي غنمالتي. مماراة، وليس بالنظر أو التتيميةالخدمة الو

 يصبح نفساً ان فرديستطيع ال. چۤيـتاـڤَـْد َچ تعاليم ْبَهـا هو جوهرهذ. العليةخدمته الطوعية عن  رضاه داللة بكل حوائجه تلقائياًيمده 

 المادية على الجهود من كل التيميتحرر . چۤيـتاـڤَـْد َچمن طريق دراسة ْبَهـ صفية تتيميةخدمة ب للرب العظيم وشغل نفسه كلياًمسلمة 

 .امرهالرب حالما يتولى  أشكالها
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 ١٣-١٢\١٠. چ.ب

اوڤاتْـشَأْرجـوَن   

 َپـَرْم ْبـَرْهـَم َپـَرْم ْدهاَم

َمـْم ْبَهـڤاْنتَْرْم َپـَريَپـڤ  

اميڤْـيپوروشَٰـْم شـاشْـڤَـتَـْم د  

ْبهوْمي ِدڤَـْم َأَجـْم ڤ-ي آد  

 

ىاه َسـْرِڤيـٰشآهوْس تْـڤاْمْ رِِٰٰ  

  ناَرَدْس تَـتْهاْريـٰشِدڤَـِر

اَسهيتُو ِدڤَـلُو ڤْـيَأس  

ِمىي ـٰشۤيـڤَ ْبَرڤيشاتْـام يْسـڤَـ  

 المفردات
؛ يمعظ -َمْمَپـَر؛  صفي-َپـڤيتَْرْم؛  صمد-ْدهاَم؛  علي-َپـَرْم؛  الصدق-ْبَرْهَم؛  علي-َپـَرْم؛  قال أْرجـوَن-أْرجـونَه أوڤاتْـشَ

 -ڤيْبهوْم؛  غير مولود-َأَجْم؛ االوليالرب  -ِدڤَـْم-آدي؛  علي-ديڤْـياْم؛  أصيـل-شـاشْـڤَـتَْم؛  شخص-پوروشَٰـْم؛  أنت-ْبَهـڤاْن

؛  أيضاً-تْهاتَ؛  ناَرَد-ناَرَده؛  الحكيم بين المالئكة-ـيهرِِٰٰٰش-ِدڤَ؛  كل-ىَسـْرِڤ؛ ماء حك-ـياهْ رِِٰٰشَٰ؛ أنت-تْـڤاْم؛  يقول-آهوه؛ األكبر

 .  إلّي-ِمى؛  تكشف-ـيْبَرڤۤيٰش؛  حتماً-ِاڤَ؛  أيضاً-تْـشَ؛  شخصياً-ْسـڤَـيام؛  ڤْـياَس-ڤْـياَسه؛  ِدڤَـَل-ِدڤَـلَه؛  اسيتَ-َأسيتَه

 التعريب

. الشخص القديم والحق المطلق ووالمقدِّس العظيم والمستقر، العظيم )Brahman(ْن ْبـَرْهـَمـأنت : أْرجوَن قال

 و آسيتَ و ناَرَدمثل الحكماء كبار  جميع. لي غير المولود وانت الجمال الذي يعم الوجودالعلي االوالرب أنت 

 . اآلن عنك، وها أنت تعلنه ليهذا  قولونيڤْـياَس  و ـَلِدڤ

 التفسير
أْرجوَن من كل شك وريبة تحرر . تفرده عن سائر االحياءضح هنا وإذ ي،  هذين النصين في العصريللفيلسوف فرصةالرب  عطيي

ـڤَـْد َچ ْبَهـجوهر التي تشكل الفصل النصوص األربعة في هذا سماعه  بعدشخصية الالهوت العليا هوكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ  ان شهدوبالكلية 

والقائم على الوجود  فّياض هوكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ لقد مر ان . )"Parambrahman( َپـَرْم ْبـَرْهـَمـْن أنت" : أْرجوَن بقوة على الفورأعلن. چۤيـتا

هذا ما أوضحه . تتيميةالخدمة الكْـرِٰشْٰـنَٰ وال يزول هذا الوهم سوى بعن استقاللهم التام المالئكة والبشر يتوهم  لكن بشرال وةكئمالالكل 

من باب  ليسأْرجوَن تسليم . الـِڤـديةتوافقاً مع االصول العظيم، الرب ه بصفة ل أْرجوَن سلم يبرحمته ن،اآلو. السابقفي النص الرب 

كل من يعبد  ان  الـِڤـديةالتعاليم تجزم. في الحكمة الـِڤـديةبه مقطوع  ما يقوله أْرجوَن في هذين النصين كل بل المجاملة الودية

 .  في الحكمة الـِڤـديةمثبتةفي هذا النص من كالم أْرجوَن  كلمة كل.  وحده القادر على فهمههو الحق المطلق شخصية الالهوت العليا

.  انه صمد الوجودكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ مر اعالن هو صمد الوجود، وقد العظيمْبـَرْهـَمـْن  ان )Kena UpaniSad(َن أووَپـنيشََد ـفي ِكجاء 

 الذكر هذا.  ذكرهإلىال يعرفه سوى المنقطعين و ، صمد الوجودالقديرالرب  ان )Mundaka UpaniSad(َـنيشَٰـد پ مونْٰـدََٰك أۤويقطع
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خدمة التتيم  المادي به من بدنخالصواليستطيع الفرد فهم مقامه .  التسعةأي احدى العبادات) smaranam(المتواصل هو ْسَمـَرنَـْم 

 . وحدها بـكْـرِٰشْٰـنَٰ

 من.  ذنوبهكل من تصفى يأصفى االصفياء هو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ان  يفهممنكل و. أصفى االصفياء لقديراالرب  ان جاء في الحكمة الـِڤـدية

 الـِڤـديةتوافق مع االصول  يأصفى االصفياءصفة بكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ـ بأْرجوَن قبول. العظيم للرب ه أحد من ذنوبه دون تسليمتصفيةالمحال 

 .  ناَرَدهمأبرزكبار والما قطع به توافق مع يكما 

 المنزه عن الحوائج العظيم حي الهو. معه علية ةصليه دون انقطاع والتمتع بف التأمل فردلينبغي ل وشخصية الالهوت العليا هو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

اريخيات  وت)purANas(ـاتْ راٰنـوپمن  بل كل الحكمة الـِڤـدية ذلك الوحيد الذي يقطع بأْرجوَن ليس. والموتالوالدة عن البدنية و

 ه على هذأتجلى":  بالقول شخصياًالرابعهذا في الفصل  في القديرالرب على هذا االساس كما يعلنه كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ذلك ايضاً وتصف بتقطع 

ألحد الكامل  العلم هذاال يكشف . وال سبب له، ألنه سبب كل سببمنبع الفيض  هو. "غير مولودانني  رغم صول الدينااألرض إلقامة 

 . القديرالرب  برحمة إال

  عمالً بسنةذين النصينفال بد لنا من تصديق بيان ه، چۤيـتاـڤَـْد َچأردنا فهم ْبَهـان .  هنا عن نفسه برحمة كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰأْرجوَن يعبر

  دون العمل بسنةالمزعومة يةكاديم بالدراسة األچۤيـتاـڤَـْد َچ فهم ْبَهـيتعذر. السلسلة المريدية العليةأي ) paramparA(َپـَرْمـَپـرا 

 . الـِڤـديةالبراهينبشر، رغم الكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ من  ان بقناعتهم  بدرجاتهم الجامعيةمتباهوناليتشبث  الحظ، لسوء. السلسلة المريدية العلية

 ١٤\١٠. چ.ب

  َسـْرڤَـْم ِاتَـْدْ رِِٰٰتَـْم َمـنْـى

ـڤَي ِكـشَـ ماْم ڤَـَدساْني  

ْمياكْتيـڤَـْن ڤْـَچِتى ْبَهـي نَـ ِهـ  

ا ِدڤا نَـ دانَـڤاهدوْريڤ  

 المفردات
 -نَـ؛  يا كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ -ِكـشَـڤَ؛ تكشف -ڤَـَدسي؛  إلّي-ماْم؛  الذي-ياتْ؛  اقبل-َمـنْـيى؛  الصدق-ْ رِِٰٰتَـْم؛ هذا-ِاتَـتْ؛  كل-َسْرڤَـْم

؛  وال-نَـ؛  المالئكة-اِدڤاه؛  يسعك العلم-ڤيدوه؛  كشف-ڤْـياكْتيْم؛ شخص الالهوت  يا-ْبَهـَچـڤَـْن؛  جنابك-ىِت؛  حتماً-ْهي؛ أبدا

 .  الجن-ادانَـڤاه

 التعريب

 .  يا الهيكيت شخصيعرفون المالئكة وال الجن ال.  هو الحقيقة يا كْـرِٰشْٰـنَٰ ليبأن كل ما اعلنته انني اصدق

 التفسير
باألساتذة ما بالنا ففهم كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ الذي يجهله حتى المالئكة، والشريرة عن اإللحادية الطبائع على قصور اصحاب  هنا أْرجوَن يؤكد

بناء عليه، ينبغي لإلنسان و.  الكاملشخص والالحق المطلقكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هو ان الرب برحمة  فهم أْرجوَن لقد. ؟لهذا العصرالمزعومين 

 التي كانت چۤيـتاـڤَـْد َچ ْبَهـمرجعية ان في الفصل الرابعجاء  .الحق المطلق بمشيئة ـتاچۤيـڤَـْد َچ ْبَهـاالقتداء به ألنه مرجع فهم

في مقدمتنا على مر لذلك، .  على رأسهاْرجوَن أوتيمهة صديقه أعاد كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ إقام قد اندرست فالسلسلة المريدية العلية إلى موكلة

لقد تم . السلسلة المريدية العلية فهوم من مچۤيـتاـڤَـْد َچ ْبَهـبوجوب دراسة "چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ" أي) GitopaNiSad (ْدـتُوَپـنيشَٰچۤي

هو مسند  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ لكالم أْرجوَنتصديق .  السابقةالسلسلة المريدية العلية جديدة بعد اندراسعلية مرجعا لسلسلة مريدية اختيار أْرجوَن 

 .شخصية الالهوت العلياكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هو  ان نفهم بفضل االقتداء به وچۤيـتاـڤَـْد َچ ْبَهـصفوةفهم 
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 ١٥\١٠. چ.ب

تْمانَـْماتْـَمنِاڤاام يْسـڤَـ  

ـَمـُوتَّـْم پوروٰشَهى تْـڤَِڤـتّ  

ِتـشَ ْبهاڤَـَن ْبهۤو-تَ ْبهۤو  

  َپـِتى-ـتْ َچ ِدڤَ َجـ-ِدڤَ 

 المفردات
كبير   يا-أوتَّـَم-پوروشَٰ؛  أنت-تْـڤَـْم؛ لم اع-ِڤـتَْهى؛  جنابك-آتْمانَـْم؛  جنابك-آتْـَمنا؛  حتماً-ِاڤَ؛  شخصياً-ْسـڤَـياْم

رب   يا-َپـِتى-َجـَچـتْ؛ ملك المالئكة  يا-ِدڤَ-ِدڤَ؛ رب كل الوجود  يا-إْيشَ-تَْبهۤو؛  يا َأصل الوجود-ْبهاڤَـَن-تَْبهۤو؛ الشخصيات

 . العالم

 التعريب

سيد ولمالئكة، ايها الشخص العظيم ارب كل األحياء و وجميعأصل ال اتك ياقدربذاتك  العليم بوحدك أنتحقا، 

 . كونال

 التفسير
فال العقلية اإللحادية ، واما اصحاب هخلفوأْرجوَن على خطى  تتيميةالخدمة الب به للمتصلين الرب القدير كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ معرفة وسيلةتوفر ت

التعليقات على كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ كتابة لجاهلين بـ، وال يحق لذنب جسيم  هوالقديرالرب  الذي يبعد الفرد عن تخمينال.  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰفهمإلى سبيل لهم 

 وليس على يد  أْرجوَنهمه فكما كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰعلى يد فهمه مما يقتضي ،  وعلمه هو كالم كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰچۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ. چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ

 . الملحدين

حقق  يإذن،. شخصية الالهوت العلياو) ParamAtmA(، و َپـَرماتْـما )Brahman(ـَرْهـَمـْن ْب: على أطوار هيالعظيم الرب  فهم تمي

 قيحقتبنجح  أو حتى المحرر الذي اإلعتيادي اإلنسان. الحق المطلق األخير من فهم طور في الشخصية الالهوت العليا فهم لفردا

 كالم ،چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـنصوص من الفّياض الرب فهم شخصية بينجح د ال ق) ParamAtmA (و َپـَرماتْـما) Brahman(ْبـَرْهـَمـْن 

 كثير قصري لكن هتسلطأو ب) BhagavAn(ـڤـاْن َچ ْبـَهـبصفة كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ في بعض االحيان أتباع وحدة الوجود المطلقة يقبل. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

 يخاطبه أْرجوَن ، السببلهذا. وابو سائر االحياء الشخص العظيم أي) PuruSottama ( بصفة پوروشُوتَّـَمكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰمن المحررين عن فهم 

 ْبهاڤَـَن-تَ أْرجوَن بصفة ْبهۤوخاطبه ي، السببلهذا.  االحياء سائر أب انهقد ال يفهم اإلنسان. )PuruSottama(بصفة پوروشُوتَّـَم 

)bhUta-bhAvana( .ِتـشَ ْبهۤوبصفةأْرجوَن لذلك، خاطبه .  العظيمملك انه اليجهلحياء، فقد االسائر  أحد إلى العلم بأنه أب توصل وإذا 

)bhUteza (لهذا . المالئكةما زال يجهل انه ملك ف االحياء، سائر لالعظيم بأنه السيد فهم إذا توصل أحد إلى الوحتى.  العظيمملك الأي

 لذلك،. رب الكون انه يجهلعلم أحد انه ملك المالئكة فقد  ان حتىو. المالئكة ملك أي) devadeva (ـِدڤَ يخاطبه هنا بصفة ِدڤََالسبب،

حقيقة كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ في هذا النص أْرجوَن  وطد ،على هذا االساس.  أي رب الكون)Jagatpati (ـتْـَپـتيَچبصفة َجـأْرجوَن يخاطبه 

 .سليمالعلى الوجه ـنَٰ فهم كْْرِِٰٰٰشْٰالتوصل إلى  بغية التأسي بأسوة أْرجوَن وينبغي لنا بالتحقيق،
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ـنَٰڤَـكْتوْم َأْرَهسى اِشـشِٰ  

اهيتَـْبهۤوي ڤ-آتْـَم ي ِهـ ايڤْـيد  

  لُوكاْنْريْبهيتْبهۤويْر ڤياْبهي

SvYaMaevaTMaNaaTMaaNa& veTQa Tv& PauåzaetaMa ) 
>aUTa>aavNa >aUTaeXa devdev JaGaTPaTae )) 15 )) 

v¢u-MahRSYaXaeze<a idVYaa ùaTMaiv>aUTaYa" ) 
Yaai>aivR>aUiTai>al/aeRk-aiNaMaa&STv& VYaaPYa iTaïiSa )) 16 )) 



يشْٰـطْـَهسيا تياْپـيماْمـْس تْـڤَـْم ڤْـيإ  

 المفردات
 -ياْبهيـه؛  غنى-اتَـياهڤيْبهۤو؛ جنابك -آتْـَم؛  حتماً-ْهي؛  رباني-ديڤْـياه؛  بالتفصيل-ـَنـشَِٰأِش؛  تستحق-َأْرَهسي؛  يقول-ڤَـكْتوْم

 .  يبقى-تيشْٰـطَْهسي؛  تعم-ڤْـياْپـيا؛  أنت-تْـڤَـْم؛  هذه-إيماْن؛  كل الكواكب-لُوكاْن؛  غنى-تيْبهيـهڤيْبهۤو؛ بالذي

 التعريب

 . هذه األفالك وتحل بهاكل في  ابه نفذ التي تةلهي تفصيليا عن قدراتك االأخبرني رجاء

 التفسير
مكن يخبرة شخصية وفطنة ومعرفة وكل ما  أْرجوَن كان لدى.  هذا النص في العظيم كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰللربأْرجوَن قد اقتنع بفهمه  ان يبدو

كيف يعم كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ أل يسمع ذلك، .  ريب دونية الالهوت العلياشخص بصفة كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰفهم قد  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، وبرحمة يمتلكه منهاإلنسان ان 

 بمختلف توضيح كيف يعم الوجود يسأل أْرجوَن كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ، السببلهذا. أتباع وحدة الوجود المطلقةالوجود تسهيالً لفهم اإلنسان وال سيما 

 .عامةال عن نيابةأْرجوَن يطرح سؤاله  ان هنا يقتضي التنويه. قدراته
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  ْمـْسيُّـوچۤيـاْم َأَهـْم يْديكَتَْهـْم ڤ

اْنينْتَـيشـتْـيتْـڤاْم َسـدا َپـر  

ـوـو تْـشَ ْبهاِڤـٰشٰشِكـو ِكىٰش  

ايـڤَـْن َمـَچبَهـي ـ ْسيُّـونْـتْيشـتْـ  

 المفردات
 -وـِكٰش؛  يفكر-شـينْتَيانتْـَپـري؛  دائماً-َسدا؛  أنت-تْـڤاْم؛  أيها الصوفي العظيم- يُّوچين؛ سأعلم-ڤيـْدياْم َأَهـْم؛  كيف-كَتَْهـْم

 .  من قبلي-َمـيا؛ عظيم  يا-ْبَهَچـڤَـْن؛  واجب الذكر-شـينْتْياه َأْسيتْـ؛  طبائع-وْبهاِڤـٰش؛  أيضاً-تْـشَ؛  بالذي-وـِكٰش؛ بالذي

 التعريب

 ؟ مولى المباركا الهي، ا ذكركسوغيالمتنوعة  صوركصورة من  يأوب؟ كيف يمكنني التأمل فيك

 التفسير
وال يراه ) yogamAyA (اماّيـ-َچالباطنة التي تسمى يُّـو  الروحيةتهقدرستتر ب م ان شخصية الالهوت العليافي الفصل السابقمر  لقد

طريقة العامة التي يمكن بها ود اإلطالع على الي لكنه  العلياشخصية الالهوتأن صديقه كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هو اآلن ب مقتنع أْرجوَن. هتيمسوى 

 ستار عن فهم كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ألنه وراء ينقاصر الناس ومن ضمنهم الجن والمالحدة، عامة. ذي يعم الوجودالالرب لإلنسان االعتيادي فهم 

 فقط بل شخصي بفهمه المتقدمال التيمال يعنى . لنفعهمسئلة االأْرجوَن  ويطرح " الباطنةته الروحيةقدر" أي) yoga-mAyA (ـاماّي-َچيُّـو

 أْرجوَن يخاطب. )VaiSNava(ڤايشْٰـنَٰـڤَ  نهفي كل مكان، ألالرب حضور  أْرجوَن بدافع رحمته باب فهم يفتح إذن،.  البشرمجملبفهم 

ستر  بالتي ي"القدرة الروحية" أي) yoga-mAyA( مايا-َچيد يُّـو األخص ألن شْـرۤي كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ سعلى )yogin( چيْنكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ بصفة يُّـو

ال خيار  ان مما يعنيمداومة التفكير به، ، كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ حبمفتقر إلى اإلنسان االعتيادي اليتعذر على . ديعتيااإلإلنسان ل هاويكشفبها ذاته 

يوصى المادي بحصر تفكيره باالشياء الطبيعية . االعتبارالعالم بعين ذا ه ماديونمط تفكير هنا يأخذ أْرجوَن . ةمادبالالتفكير امامه سوى 

 .هفهموالسعي إلى فهم تجلي كْـرِٰشْٰـنَٰ بآياته الطبيعية لقصوره عن 

k-Qa& ivÛaMah& YaaeiGa&STva& Sada PairicNTaYaNa( ) 
ke-zu ke-zu c >aavezu icNTYaae_iSa >aGavNMaYaa )) 17 )) 
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ـْميُّـوَچتْـَمـنـُو ـاْستَـِرٰنيڤ  

َدَنْم تْـشَ َجـناْريتْبهۤويڤ  

يْر ْهيا تْْرِِْٰٰپـتياه كَـتَْهـيْبهۤو  

ِمى ْمرِِٰٰتَـْمي  ناْسـتـشْـرِِٰٰنْـڤَـتُو  

 المفردات
 -ياهْبهۤو؛ قاتل الملحدين  يا-َدَن أَْْر-َجَن؛  أيضاً-تْـشَ؛  غنى-تيْمڤيْبهۤو؛  قوة يوچية-يُّـوَچـْم؛ جنابك -آتْـَمنَه؛  بالتفصيل-ڤيستَْرَِِٰٰن

 .  رحيق-َأْمرِِٰٰتَـْم؛  لي-ِمى؛  ال يوجد-نَـ َأْسـتي؛  سمع-شْـرِِٰٰنْـڤَـتَه؛  حتماً-ْهي؛  قناعة-رِِْٰٰپـتيهتْْ؛  يصف-كَتَْهيا؛ ثانية

 التعريب

 كالمكسماع ال اشبع قط من نني ال وامجادك، اتك عن قدر،)كْـرِٰشْٰـنَٰ (َدَنناْرـَج يا ، وبالتفصيلثانية أخبرني

 . العذب

 التفسير
تَ بيان مماثل أمام سۤوب) NAmAcArya( ياـاَرنْٰـنايميٰشالناطق باسم حكماء ) zaunaka( َكـ شاونَ ادالء)١٩\١\١. ب. ش(جاء في 

 : : )SUta GosvAmI (ْسـوامۤيچو

 منيتذوق . الـِڤـديةالـَمـنْـتْـَرات  همجدت، الذي العلية كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ تسالياستمع بصورة متواصلة إلى  وان يشبع أحد حتى ان يستحيل"

خاصة كيف ب وكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، بالسماع عن ياًلذلك، كان أْرجوَن معن. "خطوةفي كل الرب  أوصاف تسالي ، مع كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰعلية عالقة أقاموا

 . حاضر في كل مكانال القديرالرب يبقى 

 أما. بالتجربة الذاتيةرحيق الذي يمكن تذوقه  كالهوكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ تعلق بـ ينصمطلق قصة أو  ،"الرحيق"أي ) amRtam(أْمرِِٰٰتَـْم من جهة 

لن  لكنه  الدنيويةالقصص اإلنسان يتعب من سماع ان لرب من حيث لالعلية عن التسالي فتختلفالروايات والقصص والتاريخ الحديث 

لمثال، لو .الحق المطلقتجليات  بالمراجع إلى تسالي الكون يزخر تاريخ ، السبب وحدهلهذا. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰالسماع عن يشعر بالتعب مطلقاً من 

مطالعتها  تبقى ، هذا النحوعلى .الحق المطلق تجلياتتلف  مخبتسالي المتصلة غابرةهي تاريخ العصور ال )purANas(الـپـوراٰنـاتْ 

 .المعاودةرغم متجددة 
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اوڤاتْـشَـڤـاْن َچ ْبـَهـ- ۤيشْـر  

ياميـشْٰــۤيـَهـنْتَ ِتى كَتَْه  

اهيتَـْبهۤوي ڤ-آتْـَم ي ِهـ ايڤْـيد  

ivSTare<aaTMaNaae YaaeGa& iv>aUiTa& c JaNaadRNa ) 
>aUYa" k-QaYa Ta*iáihR é*<vTaae NaaiSTa Mae_Ma*TaMa( )) 18 )) 

ْم  اي ْْرِِْٰٰپـ تي م تو نَـ ڤ اي ڤَـ

 ىكَْرِمي ڤ- شْـلُوَك -اوتَّـَم 

 اناْميـْچ -ـڤَـتاْم َرَس شْـْهرِِٰٰنْٰتْـ شْاتْي

 ى َپـِدىـڤادو َپـِدْسـڤادو ْس

é[q>aGavaNauvac 
hNTa Tae k-QaiYaZYaaiMa idVYaa ùaTMaiv>aUTaYa" ) 

Pa[aDaaNYaTa" ku-åé[eï NaaSTYaNTaae ivSTarSYa Mae )) 19 )) 



  شْـرِِٰٰشْٰـطَْهى-ِاتَـه كورو يْپـراْدهانْ

ا ِمىيْسـتََرْسـيناْسـتـى انْتُو ڤ  

 المفردات
-آتْـَم؛  حتماً-ْهي؛  رباني-ديڤْـياه؛  سأتكلم-كَتَْهـۤيشْٰـيامي؛  إليك-ِتى؛  نعم-َهنْتَ؛  قال المولى المبارك-ْبَهَچـڤاْن أوڤاتْـشَ-شْـرۤي

؛  حد-َأنْتَـه؛  ليس-نَـ َأْسـتـي؛  يا خيرة الكورو-شْٰـطَْهى شْـرِِِٰٰ-كورو؛  الرئيسية منها-ْپـراْدهانْيِاتَـه؛  غِن شخصي-اهتَـيڤيْبهۤو

 .  لي-ِمى؛  إلى الحد-ڤيْستََرسـيا

 التعريب

يا حد، قدراتي ال ت ألنة فقط بارزالتلك عن  لكن رائعةال آياتي وف اعلمك عننعم، س: قال المولى المبارك

 . أْرجوَن

 التفسير
 ذلك، رغم.  بالكلية كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰشؤون تسمح لها بفهم وال محدودة النفس المتناهية في الدقةحواس . غناهو استيعاب عظمة كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ  يمكنال

أحاديث كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ  بل ان  مطلق حال وجه في مطلق وقت أوأكمل على ه على أساس قدرتهم على فهمليسه إلى فهم  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰتيميسعى 

 يعلم.  وبحثهاسماعهاحملهم على  تعليةلذة تغمرهم مناقشة غنى كْـرِٰشْٰـنَٰ ومختلف قدراته بو رحيق، كاللهم بذاتها إلى درجة تبدو ممتعة

 أي) pradhanyataH( ْپـراْدهانْياتَـه كلمة. هقدراتأبرز وبناء عليه، يوافق على الكشف عن .  غناهسعة االحياء عن فهم قصور كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

 ، جميعافهمها  ويستحيل علينامتناهية الآياته ان ، إذالقديرالرب  رئيسية عن تفاصيلننا ال نقوى على فهم سوى  األهمية ألبالغة "رئيسي"

في جاء .  الماديةعلى مجمل الظاهرةرب ال ا بهيسيطر تي القدرةهذا النص، تدل على السياق  ترد في كما) vibhutiِ( تييْبهۤوڤكلمة و

 . فائقتدل على غنى ) vibhutiِ( تييْبهۤوڤ ان )Amara-koza( شَكُو-قاموس آَمَر

 العالمين المادي  التي تعمالعليةقدراته منوعات  وال قديرالالرب غنى  فهم األرباب أو تعدد وحدة الوجود المطلقة على القائل بيتعذر

 من قدرته جزء يصف لذلك،. صورة مباشرةفهمه ب االعتيادي يمكن لإلنسان مااآلن عن  دير كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰالرب القيكشف . والروحي

 .المتنوعة على هذا النحو
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ِكـشَدٰٰاچوَأَهـْم آتْما   

تَـهي ْسـتْه-ا يتاشَـ ْبهۤو-َسـْرڤَ   

ام تْـشَيشْ تْـشَ َمـْدْهـيَأَهـْم آد  

تاناْم َأنْتَ ِاڤَ تْـشَْبهۤو  

 المفردات
؛  أنا-َأَهـْم؛  نافذ في القلب- ْسـتْهيتَـه-آشَـيا؛  لكل االحياء-تَْبهۤو-َسْرڤَ؛  يا أْرجـوَن-چودٰٰاِكـشَ؛  الذات-آتْما؛  أنا-َأَهـْم

 .  و-تْـشَ؛  حتماً-ِاڤَ؛  نهاية-َأنْتَـه؛ كل االحياء من -تاناْمْبهۤو؛  أيضاً-تْـشَ؛  وسط-َمـْدْهـيام؛  أيضاً-تْـشَ؛  االصل-آديـه

 التعريب

 . أول ووسط وآخر جميع االحياء أنا. )Gudakeza (َدِكـشَچو يا مخلوقات،الكل  قلوب ة فينافذال ذاتال أنا

 التفسير
 ان ،العمى عتمةيستحيل على الراقدين في .  من غلب عتمة النوميأ) Gudakeza(اِكـشَ دَٰٰچو أْرجوَن في هذا النص بصفة يخاطب

 ذاتْرجوَن بهذه الصفة أل كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ خطاب يجعل ما وهذا، والروحي في كل من العالمين المادي آيات متباينةبالرب  كيف يتجلى يفهموا

 .  العتمةتلك يتخطى أْرجوَن ألن  الكشف عن مختلف قدراتهعلىالرب يوافق .  خاصةداللة

AhMaaTMaa Gau@ake-Xa SavR>aUTaaXaYaiSQaTa" ) 
AhMaaidê MaDYa& c >aUTaaNaaMaNTa Wv c )) 20 )) 



 أفراد الخلق المادي، إلى قبل شخصية الالهوت العلياتوسع . امتداده التام بفضل عة الماديةالطبي انه روح ،أواليقول كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ إلى أْرجوَن 

قدرة  الأي) mahat-tattva(تَـتّْـڤَ -تَْهـَم روح أي) AtmA(آتْـما  عليه، هو وبناء. الظاهرة الماديةبدأ م مومنه) puruSa(پوروشَٰ 

ڤيشْٰـٰنو  َمـهايتوسع . الروح هو. الذي يعمها) MahA ViSNu( ڤيشْٰـٰنو َمـها بل الخلقسبب  المادية الكلية قدرةليست ال. المادية الكلية

)MahA ViSNu (أن البدن المادي ينشئ من ب تجربة لدينا. صورة النفس العليا في كل االحياءب في البيض الكوني حلي عندما ثانية

 النفس العليا نفاذ دون النمو ال تقوى ظاهرة الحياة المادية على ،كذا.  يقوى البدن المادي على النموال ودونه  الروحيشق الحضور

 . فيهاكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ لـ

في شْـرۤيَمْد  )puruSa-avatAras (ْزأڤَـتاَر- پوروشَٰجاء وصف. حاضر في كل االكوان الظاهرة بصفة النفس العلياالرب 

 KAraNodakazAyI (ڤيشْٰـٰنو ُوَدكَشاۤي ـكاَرٰن: في هذه الظاهرة المادية بثالث شخصيات شخصية الالهوت العلياتجلى ي":ـڤَـتَـْمَچْبها

ViSNu(ـْرْبهُوَدكَشاۤي ڤيشْٰـٰنو َچ  و)GarbhodakazAyI ViSNu(كْٰشۤيرُوَدكَـشاۤي ڤيشْٰـٰنو   و)KSIrodakazAyI ViSNu(" . القديرالرب 

ڤيشْٰـٰنو ـَوشاۤيي ـاْرنَٰ كاَرٰنأي) MahA ViSNu(ڤيشْٰـٰنو  َمـهاكْـرِٰشْٰـنَٰ سبب االسباب، يستعلي البحر السببي بصورة 

)KAraNodakazAyI ViSNu( .كْـرِٰشْٰـنَٰ هو مبدأ هذا الكون وحفيظه ومنتهى كل قدرة،  عليهوبناء. 

 ٢١\١٠. چ.ب

شْٰـٰنوْرياناْم َأَهـْم ڤيتْيآد  

ْر َأْمـشـوماْنيـاْم َرڤٰشْجـيُّـوتي  

يمـْر َمروتاْم َأْسيتْـشۤيـَمر  

ۤي شَـشـكْشَٰٰٰـتْرٰنـاْم َأَهـْمـنَ  

 المفردات
؛  ساطع- ماْن-َأْمشو؛  الشمس-َرڤيه؛  وكل النيرات-ـاْمْجـيُّوتيٰش؛ الحق شخص -ڤيشْٰـٰنوه؛  أنا-َأَهـْم؛ ز من االديتْيا-آديتْياناْم

 .  القمر-شَـشـۤي؛  أنا-َأَهـْم؛  من النجوم-ـتْرٰنـاْمكْشَٰٰٰـنَ؛  أنا-َأْسمي؛  من الماروتَ-َمروتاْم؛ يتْـش َمرۤي-يـهتْـشَمرۤي

 التعريب

من النجوم و، يتْـشَمرۤي أنا ـْزَمروتْمن مالئكة . نيرة الشمس المأنامن االضواء ، ڤيشْٰـٰنو أنا ْزآديتْـيامالئكة من 

 .  القمرأنا

 التفسير
  َسـْمـهيتا-في ْبـَرْهَمجاء . السماء، وهو الشمس أبرز نيرات أثنى عشرعددهم البالغ ) Adityas( ْزآديتْـياأبرز كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هو 

)Brahma-saMhitA( مالك الفضاء ح التي تهب في الفضاء، وا من الريصنفا خمسين يوجد.  واحدى عيونهالقديرالرب نور الشمس  ان

 من عدادالقمر  ان  هذا النصمن يبدو. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ وهو آية اثناء الليل النجومالقمر ابرز . رِِٰٰٰشْٰـنَٰكْْهو آية ) MarIci (يتْـشرۤيـَمالسماوي 

في  مردودة بوجود عدة شموس في الكون القائلة والنظرية ، أيضاًالشمستعكس ضوء متألقة في الليل عليه، النجوم البناء و. النجوم

 چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ ان مال.  كما هي حال سائر النجوماضوءهس واحدة في الكون ويعكس القمر شم سوى وجدت ال. الحكمة الـِڤـدية

 . بل مثل القمر شموساًليستالنجوم المتألقة ف،  أحد النجومالقمر ان يدل هنا

 ٢٢\١٠. چ.ب

ي ِڤـدُو ْسم-ِڤـداناْم ساَم   

ڤاَسـڤَـهي ِدڤاناْم َأْسم  

AaidTYaaNaaMah& ivZ<auJYaaeRiTaza& rivr&éuMaaNa( ) 
MarqicMaRåTaaMaiSMa Na+a}aa<aaMah& XaXaq )) 21 )) 

vedaNaa& SaaMavedae_iSMa devaNaaMaiSMa vaSav" ) 
wiNd]Yaa<aa& MaNaêaiSMa >aUTaaNaaMaiSMa ceTaNaa )) 22 )) 



ياْسمتْـشٰنـاْم َمنَـشْ ينْْدريإ  

ِشـتَناتْـي تاناْم َأْسمْبهۤو  

 المفردات
 -إينْْدريٰنـاْم؛  ملك الجنات-ڤاَسـڤَه؛  أنا-َأْسمي؛  ومن كل المالئكة-ِدڤاناْم؛  أنا-َأْسمي؛  ساَم ِڤـَد-ِڤـَده-ساَم؛  من كل الڤيود-ِڤـداناْم

 .  قوة الحياة-ِشـتَناتْـ؛  أنا-َأْسمي؛  كل االحياء من-تاناْمْبهۤو؛  أنا-َأْسمي؛  أيضاً-تْـشَ؛  العقل-َمـنَه؛ ومن كل الحواس

 التعريب

 . )علمال( الحياة قوةأنا من االحياء ، و انا العقل ومن الحواس،ْدَرـإنْأنا من المالئكة  و،ِڤـَد ساَم أنا ْزمن الـِڤـَد

 التفسير
بالتركيب شرافة الوعي وقدمه واستحالة توليده عني ، مما يبخالف الروح الوعيالمادة خالية من  ان بين المادة والروح هوان الفرق 

 .المادي

 ٢٣\١٠. چ.ب

يشـاْسمتْـروْدرٰنـاْم شْـنْكََرشْ   

كْشَٰٰـساْم َر-كْشَٰ ايـُو ِتـٰشيڤ  

يشاْسمتْـناْم پاڤَـكَـشْ ڤَـسۤو  

اْم َأَهـْمـٰنيكَْهـريِمـروه شْـ  

 المفردات
 من -كْشَٰٰـساْم َر-ياكْشَٰ؛  خزان المالئكة-إيشَـه-ڤيتَ؛  أنا-َأْسمي؛  أيضاً-تْـشَ؛ ولي شْـيڤَم ال-كََرهشْـنْ؛  من كل روْدَر-روْدراناْم

؛  جبل ِمرو-ِمروه؛  أنا-َأْسمي؛  أيضاً-تْـشَ؛  نار-پاڤَـكَه؛  من مالئكة ڤَـسوٰن-سُوناْمڤَـ؛  والـراكْشََٰس الجن من الـياكشَٰجناسأ

 .  أنا-َأَهـْم؛ كل الجبال من -اْمـشْـيكَْهـريٰن

 التعريب

ْز ـسوڤَمن مالئكة . ـَركوِڤ المالئكةأنا خزان  َسـَزِركْشٰٰا و يِاكْشَٰ العفاريت، ومن شيڤَ المولى  أناْزروْدر من

 . ِمـرو جبل أنا من الجبال، و)ـنيْچآ( النار أنا

 التفسير
 جبلة العمىالذي يتولى  القديرالرب  تجلي هوالبالغ عددهم احد عشر، و) Rudras(ْز روْدَرهو أبرز ) zaGkara (المولى شيڤَ أو شَـنْكََر

وهو من الجن، ) RakSasas( ـَسْزراكْشَٰ و) YakSas( ـْز ياكْشَٰجناسأزعيم  و المالئكةخزانهو ) Kuvera( ـَركوِڤالمالك . في الكون

 .الطبيعيةمصادره غنى هو الجبل المشهور بف) Meru( ِمـروأما . القديرالرب آية 

 ٢٤\١٠. چ.ب

اْم ماْميپورُوْدَهساْم تْـشَ موكْْهـ  

ْميپاْرتَْهى ْبرَِِٰٰهْسـَپـتي دّْهيڤ  

ناْم َأَهـْم ْسـكَنْـَدهۤيـِسـنان  

ـَرهَچساي َسـَرساْم َأْسم  

åd]a<aa& XaªrêaiSMa ivtaeXaae Ya+ar+aSaaMa( ) 
vSaUNaa& Paavk-êaiSMa Maeå" iXa%ir<aaMahMa( )) 23 )) 

PauraeDaSaa& c Mau: Ya& Maa& iviÖ PaaQaR b*hSPaiTaMa( ) 
SaeNaaNaqNaaMah& Sk-Nd" SarSaaMaiSMa SaaGar" )) 24 )) 



 المفردات
ـْرِِٰٰتْها-پاْرتَْهى؛  افهم-ڤيدّْهي؛  لي-ماْم؛  الزعيم-موكْْهـياْم؛  أيضاً-تْـشَ؛  من كل الكهنة-پورُوْدَهساْم ؛ )PRthA ( يا ابن ْپ

؛  ومن كل َأحواض الماء-َسَرساْم؛ تيِكـيااْر ك-ْسكَنَْده؛  أنا-َأَهـْم؛  ومن كل امراء الحرب-ِسـنانۤيناْم؛  ْبرَِِٰٰهْسـَپـتي-ْبرَِِٰٰهْسـَپـتيْم

 .  المحيط-ساَچـَره؛  أنا-َأْسمي

 التعريب

، ومن كاْرتيِكـيا  أنامن أمراء الحرب.  البذل سيد)BRhaspati (َپـتيَهـْسـْپـرِٰانني اعلم يا أْرجوَن  ،من الكهنة

 .  المحيطأنا األجسام المائية

 التفسير
ْدَر ـانن  امالوْدَر، ـفهو كاهن إنْ) BRhaspati(َپـتي َهـْسـْپـرِٰ أما. الكوكب الذي يحكمهاسم  ْدَرانـ ان ن كما ملك الجناهو ْدَرـإنْ

 أو) Skanda( ْسكَـنَْدفإن ، المالئكة رئيسْدَر ـان ان وكما.  الكون كهنة رئيسهو) BRhaspati(َپـتي َهـْسـْپـرِٰ، المالئكة رئيس

 .األجسام المائيةالمحيط هو أعظم .  كل القادة العسكريينرئيس هو ، شيڤَوالمولى) PArvatI( ـتّيابن پاْرڤَ) Karttekeya(كاْرتيِكـيا 

 . عظمتهومضات ليست سوى تلك كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ آيات

 ٢٥\١٠. چ.ب

ْر َأَهـْمچواْم ْبْهرِِٰٰـٰنـۤيـَمَهـْرٰش  

ِاكَْم أكْشَٰٰـَرْمي اْم َأْسمرچي  

ي ْسميُّـوـْچاي -اناْم َجـَپ يـْچاي  

اهيمالـيْستْهاڤَـرٰنـاْم ه  

 المفردات
؛  ْپـَرنَڤَ-أكْشَٰٰـَرْم ِاكَْم؛  أنا-َأْسمي؛  من االصوات-چيراْم؛  أنا-َأَهـْم؛  ْبْهرِِٰٰچو-ْبْهرِِٰٰچوه؛ بار الحكماء من بين ك-اْمـۤيٰنـٰشرِِٰٰ-َمـها

 .  جبال الهيمااليا-هيمالـياه؛  من الساكنات-ْستْهاڤَـرٰنـاْم؛  أنا-َأْسمي؛  تسبيح- ياْچـياه-َجـَپ؛  من القرابين-ياْچـياناْم

 التعريب

 اء أنا تسبيح االسمفداء المن و"آُومْٰ" العليةكلمة الأنا سابيح  التمن، و)BhRgu( چوْبـْهـرِٰكماء الكبار أنا  الحمن

 . هيماالياالـ أنا غير المتحركة األشياء ومن ،)َجـَپ( ةالقدوس

 التفسير
 كبرهو أ، احد أوالده )BhRgu (چوون بينما ْبـْهـرِٰ ووالد اآلباء االوائل لجميع مخلوقات الكالكونية األول في البيضة مخلوق هو الْبَرْهما

 :تسبيح هو فديات كل ال منأصفى آيات كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ. العلية الصوتية ترداداتالكل بين   من كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰهو آية) آُومْٰكاَر(الصوت آُومْٰ . الحكماء

 الفدية توصى. َهـِرىَهـِرى  َهـِرى راَم َهـِرى راَم راَم راَم \َهـِرى نَٰ كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ َهـِرى كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ كْْرِِٰٰٰشْٰـَهـِرى َهـِرى كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ 

 جالل في العوالم كل. فدياتى الصفوهي أبسط وا ،كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ َهـِرى كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ َهـِرى فديةفي ف ال مجال إلى العن لكن الحيوانية أحياناً

 لكن )Meru ( في النص السابق ذكر جبل ِمروورد.  من آيات كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ أيضاًالعالمالهيمااليا أعلى جبال ،  عليهوبناء. ـنَٰهو آية كْْرِِٰٰٰشْٰ

 .)Meru (الهيمااليا أعظم من ِمرو، وبناء عليه.  على اإلطالقتتزحزحال التي  الهيمااليا  بخالف يتحرك أحياناًِمرو

 ٢٦\١٠. چ.ب

Mahzs<aa& >a*Gaurh& iGaraMaSMYaek-Ma+arMa( ) 
YajaNaa& JaPaYajae_iSMa SQaavra<aa& ihMaal/Ya" )) 25 )) 

AìTQa" SavRv*+aa<aa& devzs<aa& c Naard" ) 
GaNDavaR<aa& ic}arQa" iSaÖaNaa& k-iPal/ae MauiNa" )) 26 )) 



ٰنـاْما ڤْـرِِِٰٰكْٰشـ-ـَهـه َسـْرڤَ َأشْـڤَـتّ  

ناْم تْـشَ ناَرَدهـۤيـِدڤَـرِِٰٰٰش    

تَْرَرتَْهـهيشـتْـاْم ــنْْدَهـْرڤاٰنَچ  

هيلُو مونيهاناْم كَپـّديسـ  

 المفردات
؛  و-تْـشَ؛  من كل الحكماء بين المالئكة-اْمــيٰنٰشرِِٰٰ- ِدڤَ؛ من كل االشجار-ٰنـاْماڤْـرِِِٰٰكْٰش-َسْرڤَ؛  شجرة التين البنچالية-َههَأشْـڤَـتّ

كَپـيلَه ؛  من كل الكملة-سيْدهاناْم؛ شْـيتَْرَرتَْهىتْـ -شيتَْرَرتَْههتْـ؛  من أهالي كوكب َچـنْْدَهـْرڤَ-اْمــْرڤاٰنَچـنْْدَه؛  ناَرَد-ناَرَده

 .  كَپـيَل موني-مونيـه

 التعريب

 أنا ـنْْدَهْرڤََچمغنو المالئكة من . ناَرَد أنا المالئكةوحكماء المن .  المقدسةليةچاتين البنْـ الشجرة  أناألشجارامن 

 . )Kapila(كَـپيَل  الحكيم  أنامن الكملةو. شيتَْرَرتَْهىتْـ

 التفسير
ل بالد الهند ضمن شعائرهم  أهيقدسها أجمل األشجار وأعالها، وغالبا ما هي "ليةچا التين البنْدوحة" أي) azvattha( َهىـتّْأشْـڤَ

 كوكب. تيم هو آية كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ بصفة عليه،بناء و. الكونفي الرب  تيمألنه كبير من بين المالئكة ناَرَد أيضاً ون  كما يقدسالصباحية

ابن ) Kapila(كَـپيَل ، ملة الكمن. )Citraratha (شيتَْرتَْهىتْـ  وأبرزهم األصواتجملبأون  بأحياء يغنمأهول) Gandharva( ـنْْدَهْرڤََچ

 فيما آخر) Kapila(اشتهر كَـپيَل . ـڤَـتَـْمَچ في شْـرۤيَمْد ْبهامذكورة وفلسفته تجلياته، ومن  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰامتدادهو ) DevahutI( ـهوتّيِدڤََ

 . يوجد بون بعيد بينهمالهذا،. لحاديةإ كانت تهفلسفلكن  بعد

 ٢٧\١٠. چ.ب

ْهـشْـَرڤَـَسـْم َأشْـڤاناْمياوتْشـا  

ماْم َأْمرِِٰٰتُوْدْبَهـڤَـْمي دّْهيڤ  

ٰنـاْماـِجـنْْدرَچـْم ڤَـتَااور  

َپـْمينَـرٰنـاْم تْـشَ نَـراْده  

 المفردات
 المتبلور من مخض بحر -ـڤَـْمأوْدْبَه-َأْمرِِٰٰتَ؛  لي-ماْم؛  اعلم-ڤيدّْهي؛  من الجياد-َأشْـڤاناْم؛  أُوتْشايْهشْـَرڤا-أوتْشايْهـشْـَرڤَـَسـْم

 .  الملك- َأْدهيَپـْم-نَـَر؛  و-تْـشَ؛  من البشر-نَـرٰنـاْم؛  الفيلة الملكية-اْمـينْْدراٰنا-َچـَج؛ ڤَـتَاري أ-ڤَـتَْماريأ؛ الحليب

 التعريب

 من اكسير  والمولود اللبنبحرظهر من  الذي اْهشْـَرڤاْيــشْتْوُأ االبيض الحصانانني من االحصنة، اعلم ب

 . ملك الأناومن البشر  ،ـتايراڤَأ أناالخلود، ومن الفيلة الملكية 

 التفسير
عدد كبير نتج . السم المولى شيڤَ  فشربوسم فنتج عنه رحيق  في مخض البحر"الجن"أي ) asuras( ْزأسوَر و المالئكة شارك،  مرةذات

 ـتَراڤَي سمي أرحيق نتج فيل من الكما. )UccaihzravA (اـَرڤْهـشْـشاْيتْو يسمى أحصان  ضمنهممنو لرحيقمن ا من االحياء

)AirAvata( .كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ لهما داللة خاصة، وهما من آيات ت فقد كانرحيق بحر اللبنهذين الحيوانين نتجا من  ان مالو . 

. فظاء ممالكهمة، هم حالربانيهم على اساس أخالق ذين يتم نصبهموالملوك ال ألن كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ حفيظ الكون، البشرهو آية كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ بين الملك 

جميعهم  كانوا )RAma(راَم  ربوال) ParIkSit(يتْ ـ َپـرۤيكْٰشَرَجَمـها و) YudhiSThira(َرَج ّيـوْدهـيشْٰـطْهـيَر َمـهال امثا الملوك

oÀE"é[vSaMaìaNaa& iviÖ MaaMaMa*TaaeÙvMa( ) 
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دب الفساد في النظام لكن الرب آية الملك  ان الـِڤـديةالحكمة تفيد . رعيتهمدوماً بما فيه خير وكانوا يعنون  الصالحين الملوكمن 

 الصالحين في الملوكفي ظل نسان كان أسعد حاالً اإل ان يتعين التنويه. األصول الدينية في هذا العصرمع فساد  ض تقريباًرالملكي وانق

 .الماضي

 ٢٨\١٠. چ.ب

هاناْم َأَهـْم ڤَـْجَرْموْديآ  

كاَمـْدهوْكي ناْم َأْسمْدِهـنۤو  

كَنَْدْرَپـهي شـاْسمتْـْپـَرَجـنَـشْ   

هيڤاسوكي َسـْرپٰنـاْم َأْسم  

 المفردات
 سبب -ْپـَرَجـنَه؛  بقرة سوَرْبهي-ْدهوْك-كاَم؛  أنا-َأْسمي؛  البقر-ْدِهنُوناْم؛  الصاعقة-ڤَـْجَرْم؛  أنا-َأَهـْم؛  من كل االَسلحة-هاناْمآيوْد

 .  ڤاسوكي-ڤاسوكيه؛  أنا-َأْسمي؛  من الثعابين-َسـْرپٰنـاْم؛  كيوپـيد-كَنَْدْرَپـه؛  أنا- َأْسمي؛ و-تْـشَ؛ النجاب االطفال

 التعريب

 ومن ،نَْدْرَپـكَ الحب الك مأنامن اآلباء االوائل . سوَرْبهي انا  ومن االبقار المدرارة،الصاعقة أنا من األسلحة

 . اسوكيڤزعيمها  أنا اتالحّي

 التفسير
في السماء ) KRSNaloka(على كوكب كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ لُوَك حافلة الضرع مدرارة  أبقار ثمة.  سالح فتاك ومن آيات قوة كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰيه الصاعقة

أبقار  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ بعدد كبير من يحتفظ. )KRSNaloka( كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ لُوَك فيوجودها ع بوقطم لكن  وغير موجودة في العالم الماديالروحية

 الجماع شهوةفإنها ) Kandarpa(نَْدْرَپ ـ كَأما. )surabhi (سوَرْبهي أبقار ييقضي وقته في رعالرب  ان جاءكما . )surabhi (سوَرْبهي

 وحدهاية  اللذة الحسابتغاءحياة الجنسية  في الالناس ينغمس. هي آية كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ) Kandarpa( نَْدْرَپـكَوبناء عليه، . ذرية صالحة إلنجاب

 .ومن آيات كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ) Kandarpa(نَْدْرَپ ـ كَسمىيالجماع من أجل إنجاب أطفال صالحين  لكن  وهذا ليس من آيات كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ،أحياناً

 ٢٩\١٠. چ.ب

ناْمچاناي شـاْسمتْـَأنَـنْتَـشْ   

اَدساْم َأَهـْميُو ـڤَـروٰن  

يشـاْسمتْـاما ياْم َأْرـتْْرِِٰٰٰنيپـ  

اَمـتاْم َأَهـْميامـه َسـْمـي  

 المفردات
 من كل -ياَدساْم؛  الملك الموكل بالماء-هڤَـرونَٰ؛  من الثعابين متعددة الرؤوس-ناچاناْم؛  أنا-َأْسمي؛  أيضاً-تْـشَ؛  آنَـنْتَ-َأنَنْتَـه

 ومن -تاْمْسمياَم؛  مالك الموت-ياَمـه؛  أنا-َأْسمي؛  أيضاً-ـشَتْ؛  آْرياما-َأْرياما؛  من االسالف-اْمـپـيتْْرِِٰٰٰن؛  أنا-َأَهـْم؛ المائيات

 .  أنا-َأَهـْم؛ المعاقبين

 التعريب

AaYauDaaNaaMah& vJa]& DaeNaUNaaMaiSMa k-aMaDauk(- ) 
Pa[JaNaêaiSMa k-NdPaR" SaPaaR<aaMaiSMa vaSauik-" )) 28 )) 

ANaNTaêaiSMa NaaGaaNaa& vå<aae YaadSaaMahMa( ) 
iPaTa›<aaMaYaRMaa caiSMa YaMa" Sa&YaMaTaaMahMa( )) 29 )) 



، ومن آْرياما أنامن االسالف الراحلين . ـروَنڤَ أنامن مالئكة المائيات . نْـتَـآنَ أناالسماوية  َچمن ثعابين نا

 . ياَم مالك الموت ناقضاة الشرع ا

 التفسير
 كالهما منو ،بين المائيات) VaruNa( ـروَن ڤَالمالك وكذا ، الرؤوسالسماوية متعددة حياتالهو أعظم ) Ananta (نْـتَـالثعبان انَ

 كثير من يوجد. أحد آيات كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ) Aryama( آرياماويملكه  "األسالف الراحلين"أي ) pItA( يوجد كوكب پيتا كما. آيات كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

 إلى  الموتبعد، حيث يساق المذنبين  من الكوكب األرضياً قريبالذي يملك كوكباً) Yama ( ياَمأبرزهم المذنبين، ويعاقبون االحياء الذين

 .بالطه للحساب

 ٣٠\١٠. چ.ب

اناْميتْيداي شـاْسمتْـَدشْ ْپـَرْهال  

اتاْم َأَهـْميكالَه كَلَـ  

ـنْْدرُو َهـْمِچاْم تْـشَ ْمرِِٰٰـٰنچاْمرِِٰٰ  

ناْميكْشٰٰــاشْ تْـشَ َپينَـِتـيڤا  

 المفردات
 من -ْمرِِٰٰچاناْم؛  أنا-َأَهـْم؛  القامعين-كَلَياتاْم؛  الدهر-كالَه؛  من الجن-دايتْياناْم؛  أنا-َأْسمي؛  أيضاً-تْـشَ؛  ْپـَرهالَد-ْپـَرْهالَده

 .  من الطيور-كْشٰٰـيناْمـَپ؛  أيضاً-تْـشَ؛  َچـرودٰٰ-ڤاينَـِتىياه؛  أنا-َهـْمَأ؛  االسد-نْـْدَرهاي-ْمرَِِٰٰچ؛  و-تْـشَ؛ الحيوان

 التعريب

 الطير أنالليث، ومن الطيور  اامن الوحوش ان. رمن القاهرين انا الده. ْپـَرْهـالَد التيم  أنادايتْيا عفاريتمن 

 . ڤيشْٰـٰنومطية  ،ـرودََٰچالجارح 

 التفسير
 ْز دايتْـياهميطلق علي) Diti(وأبناء ديتي ) Adityas(ْز هم آديتْـيايطلق علي) Aditi( آديتي أبناء. )Aditi(آديتي  هي شقيقة) Diti( ديتي

)Daityas( .ْز  آديتْـياجميع)Adityas ( ْزجميع دايتْـيا ان في حينالرب  تيممن) Daityas (ْپـَرْهالَد ان رغم.  أعداءهمن) PrahlAda (

  .الحق المطلقب تتيمه والربانيطبعه   بفضلآية كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ وهو منذ طفولتهالرب  تيم من كبار كانفقد ) Daityas (ْز دايتْـياذريةمن كان 

 الحيوانات، األسد شديد البأس الضروس، بين من.  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰة هو آيلذلك،. الكون كل األشياء في يبليالزمان  لكن ان عوامل القهر كثيرة

 .ڤيشْٰـٰنوالرب  طيةم )GaruDa(ـروَد َچابرزها ، الطيور ماليين ومن

 ٣١\١٠. چ.ب

يمـَپـڤَـنَـه َپـڤَـتاْم َأْس  

  َأَهـْمْمتا ْبْهرِِٰٰ-راَمـه شَـْسـتَْر 

يشـاْسمتْـَرشْ ـكَـٰنـاْم َماـْجَهـٰش  

ۤيجاْهـنَـڤي تَساْم َأْسمْسرُو  

Pa[úadêaiSMa dETYaaNaa& k-al/" k-l/YaTaaMahMa( ) 
Ma*Gaa<aa& c Ma*GaeNd]ae_h& vENaTaeYaê Pai+a<aaMa( )) 30 )) 

PavNa" PavTaaMaiSMa raMa" Xañ>a*TaaMahMa( ) 
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 المفردات
؛  أنا-َأَهـْم؛  من حملة السالح-ْبْهرِِٰٰتاْم-شَـْسـتَْر؛  راَم-راَمـه؛  أنا-َأْسمي؛  من كل المطهِّرين-َپـڤَـتاْم؛  الريح-َپـڤَـنَـه

 نهر -جاْهنَـڤۤي؛  أنا-َأْسمي؛  االنهار الجارية-تَساْمْسرُو؛  أنا-َأْسمي؛  أيضاً-تْـشَ؛  سمك القرش-َمكََره؛  من كل االَسماك-ٰنـاْماْجَهٰش

 . َچنْـچاال

 يبالتعر

 انا جارية، ومن األنهار ال سمكة القرشأنااالسماك  ومن ،راَم أنا ، ومن الحاذقين بالسالحالريح أناهرِّين من المط

 . )Ganges (َچـنْـَچنهر الـ

 التفسير
 .لذلك، هو من آيات كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ. على اإلنسانسمك القرش هو أكبر وأخطر المائيات 

 ٣٢\١٠. چ.ب

ْر َأنْـتَـشْ تْـشَيٰنـاْم آدچاَسْر  

ڤاَهـْم أْرجـوَنيشـاتْـ اْميَمـْدْهـ  

اناْميْديڤ ايْدي ڤ-اتْـَم يَأْدْهـ  

 ڤاَده ْپـَرڤَـَدتاْم َأَهـْم

 المفردات
؛  أنا-َأَهـْم؛  حتماً-ِاڤَ؛  أيضاً-تْـشَ؛  والوسط-َمـْدْهـياْم؛  و-تْـشَ؛  والمنتهى-َأنْتَـه؛  المبدأ-آديـه؛  من كل الخلق-اْمـَسْرچاٰن

؛  من الحجج-ْپـَرڤَـَدتاْم؛ ة الطبيعيةنتيج ال-ڤاَده؛  وكل التعليم-ياناْمڤيـْد؛  علم روحي-ڤيـْديا-َأْدْهـياتْـَم؛ أْرجـوَن يا – أْرجـوَن

 .  أنا-َأَهْم

 التعريب

ات، ومن المناطقة انا ذبال علم الروحيال أنا ومن العلوم ،أْرجوَنيا من كل الخلق انا البداية والوسط والنهاية، 

 . ة الحاسَِّمةنتيجلا

 التفسير
 شيڤَ أوال والتي يتولى تركيبها المولى ْبـَرْهما بينما يتولى المولى )MahA ViSNu( ڤيشْٰـٰنو َمـهاتفيض العناصر المادية الكلية من 

 . ظاهرةكل مبدأ ووسط ومنتهى هو  يرالقدالرب لذلك، .  القديرحقهذه العناصر الفائضة هي مقومات الجبالت المادية لل. هاحل

) VedAnta sUtra( سۤوتْـَر ِڤـدانْـتَ األربعة و) Vedas(ـَدْز ِڤـمثل الاآلداب ن من جهة علم الذات الروحي، ثمة ضروب كثيرة م

توجد أطوار مختلفة للحجة بين . ـنَٰشْٰآيات كْـرِٰجميعها ا وـتچي والــَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها و) purANas(ـاتْ راٰنـوپلـوا

الحقيقة . )vAda (اَد ڤسمىتقاطعة ف النتيجة الوأما) vitaNDA(ا دَٰـيتَـنْٰ ڤوالتفنيد يسمى) japa (يسمى َجـَپعرض البرهان . المناطقة

 .كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰالحاسمة التي تنتهي إليها مراحل المنطق هي 

 ٣٣\١٠. چ.ب

ي ْسم كارُو-ٰنـاْم َأ اأكْشَٰٰـر  

ا تْـشَيكَْسـيْدڤَـنْْدڤَـه ساماس  

SaGaaR<aaMaaidrNTaê MaDYa& cEvahMaJauRNa ) 
ADYaaTMaivÛa ivÛaNaa& vad" Pa[vdTaaMahMa( )) 32 )) 

A+ara<aaMak-arae_iSMa ÜNÜ" SaaMaaiSak-SYa c ) 
AhMaeva+aYa" k-al/ae DaaTaah& ivìTaaeMau%" )) 33 )) 



اه كالُويكْشَٰـڤاِاَأَهـْم   

  موكَْهـه-شْـڤَـتُو يْدهاتاَهـْم ڤ

 المفردات
؛  و-تْـشَ؛ مركبات وال-ساماسيكَْسـيا؛  الثنائي-ْدڤَـنَْدڤَـه؛  أنا-َأْسمي؛  أول الحروف-كاَره-َأ؛  من االحرف االبجدية-ٰنـاْماأكْشَٰٰـر

 .  ْبَرْهما-موكَْهه-ڤيشْـڤَـتَـه؛  أنا-ـْمَأَه؛  الخالق-ْدهاتا؛  دهر-كالَه؛  أزلي-أكْشَٰٰـياه؛  حتماً-ِاڤَ؛  أنا-َأَهـْم

 التعريب

 اْبَرْهمنا من الخالقين ا وفنى، الذي ال يالزمانا أيضاً أن.  الثنائيأنا، ومن الكلمات المزجية األلف نامن االحرف ا

 . الذي تشخص اوجهه المتعددة في كل الجهات

 التفسير
أكاَر لذلك، . )akAra ( أكاَردون صوت ال يصدر. )Vedas(فاتحة الـِڤـَدْز والسنسكريتية اللغة أول حروف هو ) akAra(أكاَر 

)akAra (كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ التي تدعى -راَم يةكلمة المزج ومنها ال، أيضاًالسنسكريتيةة كثيرة في اللغة زجي مكلماتتوجد . صوتهو مبدأ ال

 . كلمة مزجية، ولهذا تسمى ا المركب الثنائي هذ فيواحدإيقاع  ذات وكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰن راَم كلمتيال. )dvandvaH(ـه ڤَـنْْدْدڤَ

نية رؤوس أو ستة عشر يملك أصغر ْبـَرْهما أربعة رؤوس ويوجد ْبـَرْهما أكبر منه يملك ثما. ْبـَرْهما هو رئيس البنائين واالحياء

 . كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰمن آيات) BrahmAs(ْبـَرْهماْز  ،لهذا. رؤوس

 ٣٤\١٠. چ.ب

شـاَهـْمتْـ َهَرشْ -وه َسـْرڤَ ّيــْمرِِٰٰتْ  

اتاْميشْٰـياوْدْبَهـڤَـشْ تْـشَ ْبَهـڤ  

اْمـٰنۤيـْر ڤاْك تْـشَ نارۤيـه شْـريْرتۤيـك  

شَٰـماه كْيْر ِمـْدها ْدْهرِٰتيْسْمرِِٰٰت  

 المفردات
؛ لمقبلة الظواهر ا-ياتاْمْبَهـڤيشْٰ؛  أيضاً-تْـشَ؛  فيض-أوْدْبَهـڤَـه؛  أنا-َأَهـْم؛  أيضاً-تْـشَ؛  االكول-َهَره-َسْرڤَ؛  موت-ْمرِِٰٰتّْيوه

 -ْدْهرِٰتيه؛  فطنة-ِمـْدها؛  ذاكرة-ْسْمرِِٰٰتيه؛  النساء-اْمٰنۤينار؛  أيضاً-تْـشَ؛ يق كالم ان-ڤاْك؛  غنى أو جمال-شْرياه؛  صيت-تيـهكۤيْر

 .  صبر-كْشَٰـما؛ صالبة

 التعريب

والنجابة من النساء انا الصيت والسعد والكالم والذاكرة . ذي يلتهم كل شيء ومنبع كل ما سيكون الالموت أنا

 . والصبروفاء وال

 التفسير
ذاته حد ب الموت سمى القاضية تالضربة لكن في كل لحظةالمخلوقات يلتهم الموت  لذلك،. الموت في كل لحظة فور والدتهيبدأ اإلنسان ب

الوالدة والنمو والبقاء ألجل ما والتناسل ومن ثم الضمور : تمر جميع اجناس الحياة بست تحوالت رئيسية وهي. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰهو آية و

 . المقبلة نشاطاتبداية كل الوالدة االولى هي ال. من آيات كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰهو  التحوالت، وحم هو أول هذهالخروج من الر. واالنحالل

 لغةمما يجعلها  السنسكريتية لغة كاملة اللغة. مجملهاللعظمة المذكورة انثوية، وتتمجد االنثى عندما تمتلك بعضها أو  ةالسبع سماتال

ال يحتاج الفرد إلى مطالعة عدد . ذاكرة جيدة أي) smRti (ْسـْمرِِٰٰتيملك يما بعد دراسته، فإنه  موضوع حفظ أحد استطاع إذا. مجيدة

 .قدرته على استيعاب عدد قليل من الكتب واإلسناد إليها عند اللزوم هو غنى آخر ان كبير من الكتب تتناول مواضيع مختلفة بل

Ma*TYau" SavRhrêahMauÙvê >aivZYaTaaMa( ) 
k-IiTaR" é[qvaRKc Naarq<aa& SMa*iTaMaeRDaa Da*iTa" +aMaa )) 34 )) 
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  ساَم تَـتَـها ساْمـناْم-تْ ـْبرَِِٰٰه

شْـَهـنَْدساْم َأَهـْمتْـ ۤياتْرچاي  

ـُو َهـْمرٰشـۤيـ شْ- َچماساناْم ماْر  

ناْم كوسوماكََرهۤوـرِِٰٰت  

 المفردات
؛  من كل الشعر-اْمشْـَهنَْدستْـ؛  ترنيمة چاياترۤي-چاياترۤي؛  من َأغاني ساَم ِڤـَد-ساْمناْم؛  أيضاً-تَـتْها؛  ساَم- ْبرَِِٰٰهتْ-ساَم-ْبرَِِٰٰهتْ

 -كوسوَم؛  من كل الفصول-ناْمْ رِِٰٰتۤو؛ أنا-َأَهـْم؛  كانون أول- شهر تشرين ثاني-ـهشْـۤيْرشَٰ-ماْرَچ؛  من الشهور-ماساناْم؛  أنا-َأَهـْم

 . الربيع -آكََره

 التعريب

 التي يرتلها ياتْـرۤيچا سبيحةتأنا نظوم من الشعر الم و،إنْـْدَر المغنَّاة الى المالك ساَم-ْبـرَِِٰٰهـتْ أناالتسابيح من 

 . رازهاألحامل يع ربال أنا، ومن الفصول )١ك-٢ت (شَٰـشۤيْرَچماْر شهر أنامن الشهور .  يومياْبراْهـَمـنَٰـةالـ

 التفسير
 واحدى المالئكةنيها غتيلة التي لجمغنية باألغاني ا )Vedas( بين كل الـِڤـَدْز من) SAma Veda(ساَم ِڤـَد ان الرب وأوضح  سبق لقد

 . تغنى عند منتصف الليلالمتميزة بلحن فريد، و) BRhat-sama( ساَم-ْبـرَِِٰٰهـتْهذه االغاني هي 

 GAyatrI( َمـنْـتَْرياتْـرۤي چا. الف الشعر الحر الحديث بخ في اللغة السنسكريتيةيقاعواإل قواعد محددة تضبط الشعر والوزن وجدت

mantra ( َمـنْـتَْر ياتْـرۤيچاذكر  يرد. األكفاء الـْبراْهَمـنَٰة اشدهينهي أبرز قصيدة )GAyatrI mantra ( ـڤَـتَـْمَچْبهافي شْـرۤيَمْد .

قصودة َمـنْـتَْر مالـ هذه.  من آياتها فإنه،على االخصالرب لعرفان قصودة م) GAyatrI mantra(ياتْـرۤي َمـنْـتَْر  ان چامالو

 اخالق الكمال أوالً وهي أخالقالفرد بخلق يت ان يجب لكن  نجاحه بتسبيحهاعندرب العلي لل فهم المقام يمكن للفردو، للمتقدمين روحياً

 فيبالغة األهمية ) GAyatrI mantra( َمنْـتَْر ياتْـرۤيچا. )GAyatrI mantra(ياتْـرۤي َمـنْـتَْر چاتسبيح ب األصالة قبل النجاح جبلة

 . السلسلة المريدية العليةمنه عبر انتقلت  ْبَرْهما وسنها لقد. )Brahman(ْبـَرْهـَمـْن  ـلوتي  الصتجليالحضارة الـِڤـدية وتعتبر ال

في ذلك الوقت فيشعر  الحقول الهند ألن المحاصيل الزراعية تجمع من بالدشهور السنة في أفضل كانون أول - تشرين ثانيشهر يعتبر

 أيضاً الربيع تقام في كما.  مناخه وتفتح الزهور واألشجار فيهالعتدالجميع البشر  محبوب عند الربيعفصل  ان  شكال. بالسعادةالجميع 

 .الرب القدير كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هو من آيات ذلك،ل.  السنةفصول بتسالي كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، مما يجعله أبهج احتفاءشعائر كثيرة 

 ٣٦\١٠. چ.ب

ياتاْم َأْسميتَـْم شْـَهلَـۤويْد  

ناْم َأَهـْميِتـَجـْس ِتـَجـْسـڤ  

ي ْسميُّـواڤَـسايڤْـي  ْسميُّـوَج  

ـتاْم َأَهـْمَسـتّْـڤََسـتّْـڤَـْم   

b*hTSaaMa TaQaa SaaMana& GaaYa}aq ^NdSaaMahMa( ) 
MaaSaaNaa& MaaGaRXaqzaeR_hMa*TaUNaa& ku-SauMaak-r" )) 35 )) 

ÛUTa& ^l/YaTaaMaiSMa TaeJaSTaeJaiSvNaaMahMa( ) 
JaYaae_iSMa VYavSaaYaae_iSMa Satv& SatvvTaaMahMa( )) 36 )) 



 المفردات
؛  النشر-َجياه؛  أنا-َأَهـْم؛  من كل براق-ِتـَجْسـڤيناْم؛  البريق-ِتـَجه؛  أنا-َأْسمي؛  من كل الخدع-شْـَهلَـياتاْم؛  مقامرة-تَـْمْديۤو

 .  أنا-َأَهـْم؛  القوي- ڤَـتاْم-َسـتّْـڤَ؛ قوة ال-َسـتّْـڤَـْم؛  أنا-َأْسمي؛  مغامرة-ڤْـياڤَـساياه؛ نا أ-َأْسمي

 التعريب

 . قوة القوي وأنا المغامرة أنا ، النصرأنا. بهاءأنا المن البهي  ومن الخدع أنا المقامرة،

 التفسير
 إذا.  الماكر العظيمهو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ المكر، وهو من آيات ضروب أبرز والقمار الكون كثيرة من الماكرين في أرجاء أصنافثمة 

 وهو غالبهو ال.  على االطالقالجوانبتشمل كل  بل حادية الجانباليست عظمته . فال يفوقه ماكر في المكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ المكر بأحد، شاء

 األقوياء، ومن بين عظمر األم هو المغاالمغامرين بين من والمثابر، وفي المثابرة هو اقداماً  المقدامين هو أعظمهمبين من. ميفخامة الفخ

 فوقه يال. حتى في طفولته) Govardhana( چُوڤَـْرْدَهـَنرفع جبل و  على األرضه حضوراثناءيع قوة لجم اكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ فاق. هو األقوى

 .دام أو القوة الغلبة أو اإلقأو في المكر أو الفخامة فائق
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ياْم ڤاسوِدڤُو ْسمـنۤيـڤْـرِِٰٰشْٰـٰن  

اهياْم ْدَهـنَـنَْجـپانْٰـدَٰٰڤان  

اَسـهياْم َأپـى اَهـْم ڤْــنۤيـمون  

هيناْم اوشْـنا كَڤۤيـكَڤ  

 المفردات
؛  أْرجـوَن-ْدَهـنَـنَْجياه؛  البانْدَٰٰڤَ-پانْٰـدََٰٰٰٰڤاناْم؛  أنا-َأْسمي؛ في ْدڤاَركاكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ  -ڤاسوِدڤَـه؛  من ذرية ڤْـرِِٰٰشْٰـٰني-ڤْـرِِٰٰشْٰـٰنۤيناْم

؛ وشْـنال -وشْـناا؛  من كبار المفكرين-كَڤۤيناْم؛ كاشف الڤيود،  ڤْـياَس-ڤْـيا أَسـه؛  أنا-َأَهـْم؛  أيضاً-َأپـي؛  من الحكماء-مونۤيناْم

 .  المفكر-كَڤيـه

 التعريب

من ، واَسڤْـيَّ أنا  الحكماءمن.  أْرجوَننا ا)PANDavas(پانْٰـدَٰٰڤَـْز الـومن . ڤاسوِدڤَ أنا ـرِِٰٰشْٰـٰنيڤْ ذرية من

 . انـوشَا أنا كبار المفكرين

 التفسير
 بدور) Baladeva(ـلَِدڤََ َب  كل من كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ وتجلى. المباشرامتداده  هو) VAsudeva (ڤََاسوِدڤ  وشخصية الالهوت العليا هو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

 يبرز.  الرجال وآية كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰخير هوفي الواقع، . )PANDu(ـٰدو ٰنپا أبناء هو أبرز واشجعأْرجوَن . )Vasudeva(ولدي ڤَـسوِدڤََ 

هيال لفهم الناس عامة  كثيرة تسبأساليب العلم الـِڤـدي ه شرحبفضل "العلم الـِڤـديارباب "أي ) munis( مونيـْزبين ) Vyasa(ڤْـياَس 

 على التمعن ين القادرهم) Kavis( ـْزيكَـڤ. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هو آية ،هذال. رِِٰٰٰشْٰـنَٰ كْتجلي بمعروف) Vyasa(ڤْـياَس . حالي الكَـليفي عصر 

  الفطنةوحادد النظر  للجن وكان بعيالسيد الروحيوهو ) Uzana( أوشَـنا أي) zukrAcArya(شاْريا تْـشوكْرا وأبرزهم بمطلق موضوع

 . كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰغنىمن آيات ) zukrAcArya(شاْريا تْـ شوكْرالهذا،. في المجالين السياسي والروحي

 ٣٨\١٠. چ.ب

v*Z<aqNaa& vaSaudevae_iSMa Paa<@vaNaa& DaNaÅYa" ) 
MauNaqNaaMaPYah& VYaaSa" k-vqNaaMauXaNaa k-iv" )) 37 )) 

d<@ae dMaYaTaaMaiSMa NaqiTariSMa iJaGaqzTaaMa( ) 
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يْسماتاْم َأيدُٰٰو َدَمــَدنْٰ  

ـتاْميچۤيـشَٰجي ْر َأْسميتۤيـن  

اناْميْهـي چوڤاْسميشـاتْـماونَـْم   

انَـڤَـتاْم َأَهـْميـْچانَـْم يـْچ  

 المفردات
 -ماونَْم؛  من طلبة النصر-ـتاْمجيچيشَٰ؛  أنا-َأْسمي؛  االَخالقية-نۤيتيـه؛  أنا-َأْسمي؛  من كل َأدوات القمع-َدَمياتاْم؛  عقاب-َدنْدَٰٰه

 .  أنا-َأَهْم؛  من الحكمة-ْمڤَـتا-ْچـياَن؛  علم-انَْمْچـي؛  من االَسرار-چوْهـياناْم؛  أنا-َأْسمي؛  أيضاً-ِاڤَ؛  و-تْـشَ؛ الصمت

 التعريب

وأنا حكمة  ، الصمتنامن االسرار ا.  انا االخالقيةالنصرتأديب، ومن الطامحين بالعصا  ناانواع العقوبات امن 

 . الحكيم

 التفسير
 برز هي أاألخالقية. رِِٰٰٰشْٰـنَٰمن آيات كْْالتي تعاقب االرذال أداة القمع . سفلةال الذين يقطعون دابر برزهموأ قمعال وكالءكثير من  يوجد

 للسمع والتفكير والتأمل، إذ يستطيع الفرد سرية الالنشاطاتأما الصمت فهو أبرز . الحقولالغلبة في حقل من من يطلب عوامل الغلبة بين 

 العلم هو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هذا. سفليةوية والالعلالرب بين قدرات و القادر على التمييز بين المادة والروح هو الحكيم. سريع تقدم إحرازبالصمت 

 .عينه
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تاناْم ْبهۤو-َسـْرڤَ ي شـاپـتْـ شْاتْي  

َأَهـْم أْرجـوَنَجـْم تَـْد ۤيـب  

اْنيـْساتْ ينا يڤي نَـ تَـْد َأْسـتـ  

شَـَرْمتْـشَـراتْـتَـْم ْبهۤو ايَمـ  

 المفردات
؛  أْرجـوَن يا– أْرجـوَن؛  أنا-َأَهْم؛  ذاك-تَتْ؛  بذرة-بۤيَجـْم؛  كل الخالئق-تاناْمْبهۤو-َسْرڤَ؛  ممكن-پـيَأ؛  أيضاً-تْـشَ؛  كلما-ياتْ

 متحرك -شََرْمتْـ َأ-شََرتْـ؛  مخلوق-تَْمْبهۤو؛  لي-َميا؛  يوجد-ْسيات؛  الذي-ياتْ؛ دون -ڤينا؛  يوجد-َأْسـتي؛  ذاك-تَتْ؛  ليس-نَـ

 . وساكن

 التعريب

 . دونيغير متحرك بتحرك أو وجد شيء م يال وجودو كل بزرة أنا ، يا أْرجوَنذلك، على ةعالو

 التفسير
 أو متحركال يقوى . لذلك، ال قدير سواه. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰشيء دون قدرة يقوم ال . كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هو اهرةذا السبب أو بزرة الظه، واً سببشيء لكل

 .خالف ما هو عليه أي) mAyA(ماّيـا إنما هو ن قدرة كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ع وجود ال يفيض وكل. ه على الوجود دون قدرتغير متحرك

 ٤٠\١٠. چ.ب

اناْميڤْـيَمـَم دي نانْتُو ْسـتـ  

YaÀaiPa SavR>aUTaaNaa& bqJa& TadhMaJauRNa ) 
Na TadiSTa ivNaa YaTSYaaNMaYaa >aUTa& cracrMa( )) 39 )) 

NaaNTaae_iSTa MaMa idVYaaNaa& iv>aUTaqNaa& ParNTaPa ) 
Wz TaUÕeXaTa" Pa[ae¢-ae iv>aUTaeivRSTarae MaYaa )) 40 )) 



ناْم َپـرنْتَـَپۤيـتْبهۤويڤ  

شَـتَـه ْپـرُوكْتُودِّ تۤويشَٰاِِ  

ايْستَرُو َميْر ڤـِتْبهۤويڤ  

 المفردات
؛  كل هذا-ـهشَٰإي؛ قاهر العدو  يا-َپـرنْتَـَپ؛  غنى-تۤيناْمڤيْبهۤو؛  للرباني-ديڤْـياناْم؛  لي-َمَم؛  يوجد-َأْسـتي؛  حد-ـهَأنْتَ؛  وال-نَـ

 .  من قبلي-َميا؛ سع الوا-ڤيْستََره؛  من الغنى-ِتـهڤيْبهۤو؛  قال-ْپـرُوكْتَـه؛  َأمثلة-شَـتَـهأودِّ؛  لكن-تو

 التعريب

 . ةالالمتناهي ة على عظمتييس سوى مجرد دالل للكاعلنته  وما.  األعداءقاهر يا، ةبانيالرياتي ال نهاية آل

 التفسير
. يستحيل شرح ما ال حد له على اتم وجه، ذلكل. التي ال تحد، ممكنة الفهم من عدة وجوهالرب ات قدر ان في الحكمة الـِڤـدية جاء

 .يجري ضرب بعض االمثلة إلشباع استطالع أْرجوَن

 ٤١\١٠ .چ.ب

َمتْ َسـتّْـڤَـْميتْبهۤوياْد ڤياْد ي   

تَـْم ِاڤَ ڤايَمْد اوْرجۤيـشْـر  

ـتْشَْهى تْـڤَـْمَچڤَـِاڤاتَـتْ تَـْد   

  َسـْمْبَهـڤَـْم- ْمشَ - جُوِتَمـَم 

 المفردات
تَـتْ ؛ وأ -ڤا؛  حتماً-ِاڤَ؛  مجيد-جيتَـْمأوْر؛ ميل ج-َمتْ-شْـرۤي؛  وجود-َسـتّْـڤَـْم؛  قد-َمتْ؛  غنى-ڤيْبهُوتي؛ كلما -ياتْ ياتْ

.  ولد-َسمْبَهـڤَـْم؛  شق-َأْمشَ؛  للبراق-ِتـَجه؛  لي-َمَم؛  أنت-ـڤَـْمتْ؛  اعلم-َأڤَـَچـتْشَْهى؛  حتماً-ِاڤَ؛  كل هذه-تَـتْ

 التعريب

 . بهائي من واحدقبس ينبع من مجيد وقوي كل خلق جميل و ان علمإ

 التفسير
 نبغيي. الروحيالعالم  م أالماديفي العالم أكان  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، سواء جزئية لغنىجميل ليس سوى آية  وأ مجيد وجود كل ان  التنويهيقتضي

 . كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰغنى من آيات ، فوق اعتياديةقدرة كلاعتبار 

 التعريب

 ٤٢\١٠. چ.ب

ِتـَنيَأتَْهى ڤا َبهونا  

اِتـَن تَـڤاْرجـوَنيـْچْم يك  

نَـْمـَدْم كْْرِِٰٰٰتْْسياَهـْم إيشْٰـطَْبْهـيڤ  

ـتَْچتُو َجـيكاْمِشـَن ْسـتْهِا  

YaÛiÜ>aUiTaMaTSatv& é[qMadUiJaRTaMaev va ) 
TatadevavGaC^ Tv& MaMa TaeJaae_&XaSaM>avMa( )) 41 )) 

AQava bhuNaETaeNa ik&- jaTaeNa TavaJauRNa ) 
iví>YaahiMad& k*-TòMaek-a&XaeNa iSQaTaae JaGaTa( )) 42 )) 



 المفردات
 -ڤيشْٰـطَْبْهـيا؛  يا أْرجـوَن-أْرجـوَن؛  جنابك-تَـڤَ؛  بالعلم-ْچـياِتـَن؛  ماذا-كيْم؛  بهذا النوع-إِتـَن؛  عديد-َبهونا؛  أو-َأتَْهى ڤا

 . ونية الكرة الك-َجـَچـتْ؛  قائم-ْسـتْهيتَـه؛  شق-َأْمِشـَن؛ طة واحد بواس-َكِا؛  كليا-نَـْمـكْْرِِٰٰٰتْْس؛  هذا-يَدْمإ؛  أنا-َأَهـْم؛ يعم

 التعريب

 شق واحد هذا الكون واصمده بمجرد انني انفذ في؟ لةفصَّمال إلى كل هذه المعرفة ، هي الحاجة يا أْرجوَنما لكن

 . من ذاتي

 التفسير
 في هذا النصإلى أْرجوَن الرب يقول .  في كل األشياء بصفة النفس العلياهنفاذ بفضل  الماديةناكواأل في مجمل رب االرباب  آياتتظهر

 فيهكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ  نفاذهو وجود كل شيء مرد  ان العلم عليه بل كل الموجودات في قدرته وغناه على حدةفهم كيفية وجود ال فائدة من انه 

 . فيها وصمدهاالرب  نفاذإلى وجودها يعود إلى أصغر نملة، أكبر االحياء  ، ْبَرْهمامن. عليابصفة النفس ال

هو . القديرالرب  عزةسوى جزء من شيڤَ  مثل حتى عظماء المالئكة مثل ْبـَرْهما ويال نجد تشجيع هنا على عبادة المالئكة إذ ال 

الرب القدير من يعتبر كل  ان )Padma PurANa( ورانَٰـپ في َپـْدَمجاء  .أي ال يعادله عديل وال يفوقه فائق) samata(َسـَمـتَ 

 شْـرۤيالرب فهم مقام مكن لإلنسان ي. فإنه يصبح ملحداً في الحالكان ْبَرْهما أو شيڤَ  وان حتىعلى قدم مساواة مع المالئكة،  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

توسعات غنى مختلف أوصاف قدرات وتفاصيل  عند دراسة  عبادة كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ دون انحراففيعقله ما يمكنه ترسيخ ككْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ دون ريب 

 في الصفي عقله على ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ التيم يركز ،وبناء عليه. كل وجود لالنفس العليا الجزئي بصفة إمتدادهالوجود بالرب  يعم. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

 لغايةكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ من النص الثامن وعبادة  تتيميةالخدمة الترد داللة واضحة على . العلي الصعيد على، مما يتيح له البقاء صفية تتيميةخدمة 

مكن لإلنسان تحقيق كيف يالتفصيل في هذا الفصل،  قد تمو.  الصفيةتتيميةالخدمة ال هو نهج هذا.  من هذا الفصلالنص الحادي عشر

 . شخصية الالهوت العليا بقرب المتمثل تتيم ال كمالدرجاتأرفع 

 

 .الحق المطلق زةبعنوان ع چۤيـتاـڤَـْد َچ العاشر من شْـرۤيَمْد ْبَهـالفصل على انْتَ تنتهي تفاسير ْبَهـكْتي ِڤـدهنا إلى

الفصل الحادي عشر



 

 الهيكل الكوني

 ١\١١. چ.ب

اوڤاتْـشَأْرجـوَن   

ا َپـَرَمـْميـَرهاْچ أنو-َمـْد   

تَـْمچي َسـْم-َم اتْـياْم َأْدْهـيْهـچو  

شَـْس ِتـَنتْــْم ڤَـّيـوكْتَاتْ تْـڤَـي  

ـتُو َمـَميَچاْم ڤيمُوهُو   

 المفردات
؛  روحي-َأْدْهـياتْـَم؛  موضوع خفي-چوْهـياْم؛  علي-َپـَرَمـْم؛ علي لتنعم - أنوْچـرهايا-َمتْ؛ ـوَن قال أْرج-أْرجـونَه أوڤاتْـشَ

؛  هذا-أياْم؛  وهم-مُوَهه؛  بذاك-ِتـَن؛  كالم-شَـهتْـڤَـ؛  قال-أوكْتَـْم؛  من قبلك-تْـڤَـيا؛  ماذا-ياتْ؛ ألة في مس-َسـْمچيتَـْم

 .  لي-َمَم؛  زال-ڤيَچـتَه

 بالتعري

 . تالشت أوهامي اآلنلقد اوضحت لي االمور الروحية الخفية، وقد : أْرجوَن قال

 التفسير

AJauRNa ovac 
MadNauGa]haYa ParMa& GauùMaDYaaTMaSa&ijTaMa( ) 

YatvYaae¢&- vcSTaeNa Maaehae_Ya& ivGaTaae MaMa )) 1 )) 



ليس . كواناألالذي تفيض منه كل ) MahA ViSNu(ڤيشْٰـٰنو  َمـها حتى سبب هو.  سبب األسبابهوكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ  ان في هذا الفصلكشف ي

 . إيضاح هذا في الفصل السابق على أتم وجهمر  وقد فياضهاة بل متجلي الالفيوضكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ من 

. الوجوداض فّي بل  صديق بشريبصفةرِِٰٰٰشْٰـنَٰ نظر إلى كْْ يعني انه ما عاد يمما، تالشىالتباسه قد  ان االن يقول ،من جهة أْرجوَن

ن على وقبله اآلخر فقد ال ي،بصفة الفّياضرِِٰٰٰشْٰـنَٰ  كْْه رغم قبوله انعتقدي لكنه  مثل كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰعظيملديه صديق ألن استنار أْرجوَن وسر 

 يرى عندما.  الجميعلدى كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ألوهية ثباته الكوني من أجل إهيكليريه  ان لذلك، يطلب من كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ في هذا الفصل. هذا االساس

تجلى  ان لية بعدصإلى صورته األمن لطفه اد عكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ  لكن ْرجوَن أل فعالً فإنه يصاب بالذعر كما حدثكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـ الكوني لهيكلأحد ال

 يجري كل ما يجري له إنما الذي يعترف بأنأْرجوَن ة لمنفعيتكلم كْـرِٰشْٰـنَٰ . كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰتصديقه كالم أْرجوَن كرر ي.  الصورةهذهفي 

 .جميع االحياء في  قلوبها بصفة النفس العليا الذي يالزمـنَٰ هو سبب كل األسباب كْْرِِٰٰٰشْٰبأن ن  اآلصدق لقد. برحمة كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

 ٢\١١. چ.ب

تاناْمْبهۤوي او ِهـيايْبَهـڤاْپـ  

ايْستََرشـُو َمـيشْـروتاو ڤ  

شَٰـ َپـتْراكْ-َل ــه كََمتْـڤَـتّ  

اْميايشـاڤْـتْـي اْم َأپـيماهاتْْمـ  

 المفردات
 -تْڤَـتَه؛  من قبلي-َميا؛  بالتفصيل-ڤيْسـتََرشَـه؛  سمع-شْـروتاو؛  لكل االحياء-ْبهُوتاناْم؛  حتماً-ْهي؛  خلوة-َأْپـياياو؛ وة جل-ْبَهـڤَ

 .  ال ينفد-َأڤْـياياْم؛  و-تْـشَ؛  أيضاً-َأپـي؛  أمجاد-ماهاتْْمـياْم؛ لوتسي العين  يا-أكْشَٰ-َپـتَْر-كََمَل؛ منك

 التعريب

أمجادك التي ال قد عرفتها من خالل وعن جلوة وخلوة كل كائن حي، تفصيل باللعين، لقد سمعت منك  الوتسي يا

 . فدتن

 التفسير
 في كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ له تأكيد، ل)اللوتسزهرة ببتالت  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ تقارن عيون( من شدة بهجته العينلوتسي ب الرب القدير كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ أْرجوَن يخاطب

 هو مصدر كل شيء في هذه الظاهرة المادية، وقد سمع.  كلها بمجرد شق بسيط من ذاتهالظاهرة الماديةبانه يصمد ل السابق الفص

، وال يفقد  عنها جميعاائن ب في الوجود لكنهاض كل جلوة وخلوة فّيهوكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ  ان كما اطلع أْرجوَن بكل تفصيلالرب هذا من أْرجوَن 

 .قد استوعبها تماماً انه اآلنالتي يقر أْرجوَن  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـ لالعليةتلك هي القدرة . ه في كل الوجودنفاذفرديته رغم 

 ٣\١١. چ.ب

  تْـڤَـْمىـَهاتْهاتّيِاڤَـْم ِاتَـْد 

ِمشْـڤَـَرآتْمانَـْم َپـَر  

َپـْمِتى رۤوي شْهامـتْيطوْم اـْدَرشْٰ  

ْم پوروشُوتَّـَمايشْـڤَـَر  

>avaPYaYaaE ih >aUTaaNaa& é[uTaaE ivSTarXaae MaYaa ) 
Tvta" k-Mal/Pa}aa+a MaahaTMYaMaiPa caVYaYaMa( )) 2 )) 

WvMaeTaÛQaaTQa TvMaaTMaaNa& ParMaeìr ) 
d]íuiMaC^aiMa Tae æPaMaEìr& PauåzaetaMa )) 3 )) 



 المفردات
؛ الحقأيها شخص  -إيشْـڤَـَر-َپـرَم؛  جنابك-آتْمانَـْم؛  أنت-تْـڤَـْم؛  تكلم-َهىَأتّ؛  كما هو-ياتْها؛  هذا-ِاتَـتْ؛  لذا-ِاڤَـْم

 .  يا خيرة الشخصيات-أوتَّـَم-پوروشَٰ؛ ني ربا-إيشْـڤَـَرْم؛  صورتك-َپـْمرۤو؛  جنابك-ِتى؛  أتمنى-إيتْشْهامي؛ يرى -طوْمـْدَرشْٰ

 التعريب

أن هنا مقامك الفعلي لكنني ارغب بأمامي ارى انني االشخاص على االطالق والصورة العظمى، رغم يا اعظم 

 .  هذا الكونياود لو ارى هيكلك. كونيةالالظاهرة  دخلت هذه أرى كيف

 التفسير
 لكنه رِِٰٰٰشْٰـنَٰن ملهماً بكالم كْكا فقد ،من جهة أْرجوَن. ه فيها بصفة النفس العليانفاذالظاهرة الكونية اصبحت ممكنة بفضل ان الرب  قال

 من البشر، لكي يرى كيف يعمل من كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰون يعتبرقد  المستقبل الكوني من أجل إقناع الذين في يرغب برؤية كْـرِٰشْٰـنَٰ في هيكله

أْرجوَن  ان علم كما برغبتهفقد علم جوَن أيضاً،  قلب أْرفي النافذ شخصية الالهوت العلياكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هو  ان مال. نأيه عنه رغم ،داخل الكون

 علم كْـرِٰشْٰـنَٰ. )صورة كْـرِٰشْٰـنَٰ(لقناعته التامة برؤيته في صورته الشخصية ،  في نفسه شخصيةلغايةال يرغب برؤية هيكله الكوني 

أْرجوَن  ان  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰعلم كما.  شخصية للتيقنأْرجوَن إنما يطلب رؤيته في هيكله الكوني لمجرد اقناع سواه ولم تكن لديه مطلق رغبةان 

كل من على ، والتحرز واجب، وبناء عليه.  في المستقبلوف يوجد كثير من المتألهينسإذ من اجل وضع مقياس،   الكونييود رؤية هيكله

 .ام الجميعدعواه أم ل تأكيداً الكونيعلى استعداد للكشف عن هيكلهيكون  ان عي انه كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰيّد

 ٤\١١. چ.ب

اْميكْـشْـَهتْـ شْتَـتْي ادي ىاِسيَمـنْـ  

ْپـَرْبهُوي تيطوْم إـْدَرشْٰ ايَمـ  

ـشْـڤَـَر تَتُو ِمى تْـڤَـْمِچوي  

اْمياياتْمانَـْم َأڤْـيــشََٰدْر  

 المفردات
؛  ربي-ْپـَرْبهو؛  لذا-إيتي؛ يتعين رؤيته -طوْمـْدَرشْٰ؛  من قبلي- َميا؛ قادر-شْـكْياْمتْـ؛  ذاك-تَـتْ؛  اذا-يادي؛ ترى -ىَمـنـياِس

 .  أزلي-َأڤْـياياْم؛  ذاتك-آتْمانَـْم؛  يبين-ـياشََٰدْر؛  أنت-تْـڤَـْم؛  إلّي-ىِم؛  عندئذ-تَـتْها؛ رب كل قوة يوچية  يا-إيشْـڤَـَر-يُّـوَچ

 التعريب

أيها المتصرف  رباه،ترني تلك الذات الكونية،  ان ارجوكوني،  الكهيكلكرؤية اذا كنت تعتقد انه بمقدوري 

 . العظيم

 التفسير
قوى ت  والذرات روحيةاالحياء . بالكشف اهر ي منذ البدايةتتيميةالخدمة المن يأخذ إلى  لكن وراء المدارك الظاهرة القديرالرب  ان قيل

 استطاع. عينال بمحدوديته ويسلم بأن مقام كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ وراء يقر بل العينعلى ال يعتمد والرب  تيم أْرجوَن. أو فهمهالكامل الرب على رؤية 

. برحمته عن ذاتهعندما يكشف الالمتناهي يمكن فهم . الكبرلذات الالمتناهية في ل النفس المتناهية في الدقةباستحالة فهم  الفهم أْرجوَن

.  لهحد، رغم انه ال برحمته الكشف عن ذاته على قادر هو وعليةالرب  ألن قدرة  هناداللةبالغة ال) Yogezvara(ـشْـڤْـَر ِچ يُّـوكلمة

 ه له تماماً في ذكرفردالدون تسليم  غير ملزم بالكشف عن ذاته رِِٰٰٰشْٰـنَٰكْْ. العليةإلى رحمته  يتضرعبل  ال يأمر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ أْرجوَن ،لهذا

 . رؤية كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰالتخمين من الممكن للمعتمدين على قوة ليس ،لهذا. تتيميةالخدمة ال فييدخل  ان دونو

MaNYaSae Yaid TaC^KYa& MaYaa d]íuiMaiTa Pa[>aae ) 
YaaeGaeìr TaTaae Mae Tv& dXaRYaaTMaaNaMaVYaYaMa( )) 4 )) 



 ٥\١١. چ.ب

اوڤاتْـشَـڤـاْن َچْبـَهـ - ۤيشْـر  

يپانِمى پاْرتَْهى رۤو ايَپـشْ  

 شَـتَشـُو تَْهى َسَهْسـَرشَـه

يانيڤْـيدي ْدهاني ڤ-نانا   

تْـشَي نۤيـاكْْرِِٰٰٰتـ ڤَـْرٰن-نانا   

 المفردات
ـْرِِٰٰتْها-پاْرتَْهى؛  أنا-ِمى؛ أنظر -َپـشْيا؛  قال المولى المبارك-ْبَهَچـڤاْن أوڤاتْـشَ-شْـرۤي ؛  مئات-شَتَـشَه؛ صور -پانيرۤو؛  يا ابن ْپ

 -تْـشَ؛ صور -آكْْرِِٰٰٰتيني؛  ألوان-َنڤَـْر؛  منوع-نانا؛  رباني-ديڤْـياني؛  منوع-ڤيـْدهاني-نانا؛  ألوف-َسَهْسـَرشَـه؛ يضاً أ-َأتْها

 . أيضاً

 التعريب

ـْرِِٰٰتْها حبيبي أْرجوَن، يا ابن : مولى المباركال قال اآلالف من مختلف الصور ، مئات غناي اآلن، انظر )PRthA(ْپ

 .  كالبحرالوافرة األلوان ةالرباني

 التفسير
يجلو هذا الهيكل . زمانالواقع في علي لكنه سم جرغم انه أي الظاهرة المادية كلها و الكوني  في هيكله كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰرؤية أْرجوَن أراد

ون ، ال يتلهفالتيممن جهة . ـنَٰشْٰ وال وجود له في السماء الروحية كسائر اجسام كْـرِٰلطبيعة الماديةالكوني ويخلو مع جلوة وخلوة ا

يعطي  ان  إذ ال بد، مطلق إنسان اعتيادي رؤية هذا الهيكل الكونيدورمقبليس . أْرجوَنتلبية لطلب  عنه كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰكشف  لكن لرؤيته

 .رؤيتهالالزمة لكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ القوة 

 ٦\١١. چ.ب

ن روْدراْنان ڤَـسۤويتْـياْديَپـشْ  

ناو َمروتَـْس تَـتْهايَأشْـڤ  

يْرڤاٰن پۤو-نى َأْدرِٰشْٰـطَ َبهۤو  

ْبهاَرتَي اٰنيشَـْرتْـاشْـيَپـشْ  

 المفردات
 -َأشْـڤيناو؛ روْدَرـ الصور األحدى عشر ل-روْدراْن؛  ڤَـسو الثمانية-ْنڤَـسۤو؛ ديتي األوالد االثني عشر أل-آديتْيان؛  انظر-َپـشْيا

؛  ما لم تَر-َأْدرِٰشْٰـطَ؛ ر كثي-نيَبهۤو؛  أيضاً-تَـتْها؛ )مالئكة الريح( ماروتَ البالغ عددهم تسعة وأربعين -َمروتَـه؛ آشْـڤيني التؤام

 .  يا خيرة البهاَرتَ-ْبهاَرتَ؛  كل الروائع-ْريانيتْـشَآشْـ؛  يرى-َپـشْيا؛  قبل-ْرڤانْيپۤو

 التعريب

é[q>aGavaNauvac 
PaXYa Mae PaaQaR æPaai<a XaTaXaae_Qa SahóXa" ) 

NaaNaaivDaaiNa idVYaaiNa NaaNaav<aaRk*-TaqiNa c )) 5 )) 

PaXYaaidTYaaNvSaUNåd]aNaiìNaaE MaåTaSTaQaa ) 
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انظر . مالئكة الوجميع) Rudras( ْزروْدَر و) Adityas (ْزآديتْياالى مختلف ظواهر  هنا أنظر ،ْبهاَرتَ  ساللةخير يا

 .  قبلمناحد  يسمع عنها ولمأحد يعرفها التي لم إلى الظواهر العديدة 

 التفسير
البشر لم  ان  هنايوضح. الرجال علماأرفع و كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ رغم انه كان خليل كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـب يتعلق اإلحاطة بكل ما  أْرجوَنلم يكن بمقدور

 .البديعة الصور تلك عن  اآلنكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ يكشف.  الصور والظواهرتلكيسمعوا أو يعرفوا كل 

 ٧\١١. چ.ب

نَـْمــتْ كْْرِِٰٰٰتْْسَچ ْسـتَْهـْم َجـ-َك يهاْيإ  

شَـَرْمتْـشَـراتْـ -  َسـ اياْديَپـشْ  

ِكـشَدٰٰاچوَمـَم ِدِهى   

يتْشَْهسيطوْم اـاْد ْدَرٰشيشـانْتْـ شْاتْي  

 المفردات
؛  مع-َسـ؛  فوراً-َأْديا؛  يرى-َپـشْيا؛  كلياً-كْْرِِٰٰٰتْْسنَـْم؛  الظاهرة المادية-َجـَچـتْ؛  في مكان واحد- ْسـتَْهـْم-َكِا؛  في هذا-اْيها

 -تْـشَ؛  ذاك الذي-ياتْ؛  أْرجـوَن-چودٰٰاِكـشَ؛  في هذا البدن-ِدِهى؛  لي-َمَم؛  وغير المتحرك-شَـَرْمتْـَأ؛  المتحرك-شَـَرتْـ

 .  تتمنى-ايتْشَْهسي؛  يرى-رَِشْٰـطوْمْد؛  غيره-َأنْياتْ؛ أيضاً

 التعريب

من متحرك وغير متحرك تراه دفعة واحدة في هذا الهيكل ، حب رؤيته وتتشوق لرؤيته في المستقبلكل ما ت

 . )GuDAkeza (واِكـشَٰدچ ياالكوني الذي يحتوي كل شيء على اتم وجه، 

 التفسير
 ما يجري في مطلق جزء من مجمليتعذر حتى على أكثر العلماء تطورا رؤية . زاوية واحدة أحد رؤية الكون كله من وسع في ليس

 أْرجوَن أقتدر ،بذلك. مستقبلالحاضر وال وماضييراه، في ال ان ليرى ما يطيب لهصديقه أْرجوَن قوة النظر  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰيمنح . الكونأجزاء 

 .كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ برحمة الكونعلى رؤية كل 

 ٨\١١. چ.ب

طوْمـ ْدَرشْٰىاِسينَـ تو ماْم شْـكْ  

ـاوٰشـكْشٰٰتْـشَـ -ڤَ ْسـڤَ اننا  

وهـكْشَٰٰـشَتْـِتى ي اْم َدداْميڤْـيد  

شْـڤَـَرْميـْم ايُّـوَچا ِمى يَپـشْ  

 المفردات
؛  عيناك-اــكْٰشوٰش شَ-ْسـڤَ؛  حتماً- ِاڤَ؛ بهذه-َأِنـَن؛  يرى-ْدرَِشْٰـطوْم؛  قادر-ىشَـكْياِستْـ؛  لي-ماْم؛  لكن-تو؛  أبدا-نَـ

ة ال چي قوى يو-شْـڤَـَرْميـْم  أَچيُّـو؛  لي-ِمى؛  يرى-َپـشْيا؛  عيون-وهــكْٰششَتْـ؛  إليك-ِتى؛  اعطي-َددامي؛  رباني-ديڤْـياْم

 . تعقل

 التعريب

whEk-SQa& JaGaTk*-Tò& PaXYaaÛ SacracrMa( ) 
MaMa dehe Gau@ake-Xa YaÀaNYad(d]íuiMaC^iSa )) 7 )) 
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 .  ان تبصر غناي العلييمكنك بهاأعيناً ربانية  أمنحك لذلك،.  هاتينبعينيك الشحميتين  تقوى على رؤيتيال لكنك

 التفسير
ل ل بعقالب الكوني ليس رحمته الزمة لمعاينة هيكلهان  كما صورته ذات اليدين االثنتينفي  سوى الصفي رؤية كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ التيم حب يال

 جانب على الهيكل الكونيهذا ليس  لكن ته بل بصيرمشاهدة الهيكل الكونيل ير عقلهيغت أْرجوَنمن كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ لم يطلب . ن روحيةوعيب

نه طلب  أل لرؤية هذا الهيكل الكونيالالزمةالبصيرة   أْرجوَنيمنحالرب ، مع ذلك. الالحقةسيتضح في النصوص  كما كبير من األهمية

 . رؤيته

مع ون الذين يمرحلعب ال رفاق  لدىيستل. عزةلل بعرض إلحادي بالحب وليسكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ  بـالعليةالذين ترسخت صلتهم  التيم نجذبي

 ، إذالقديرالرب كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هو  ان نسيهم في حب صفي ي بل غارقينعزهمطلق رغبة برؤية  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ وآباء خالن وكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

الصبيان الذين يلعبون مع  ان ـڤَـتَـْمَچْبها شْـرۤيَمـْد جاء في. القديرالرب  هوكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ  ان ،تبادل مشاعر الحبعملية  فيون ينس

شخصية كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هو ان ون يجهل غزيرة لكنهم  والداتبعد إال كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰتسنح لهم فرصة اللعب مع  ولم الصالحبالغة  نفوس كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

ه بصفة تيمبينما ينظر إليه ) Brahman( بصفة ْبـَرْهـَمـْن ربإلى ال الحكماءكبار ينظر . إليه نظرة صديقون نظري بل الالهوت العليا

) vizva-rUpa( َپرۤو-ڤَيشْـڤ برؤية التيمال يهتم . بصفة صنيعة الطبيعة الماديةالبشر ، في حين ينظر إليه عامة شخصية الالهوت العليا

قتصر ي مالفهم بأن كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ لليتسنى لالنسان في المستقبل شْٰـنَٰ كالم كْْرِِٰٰٰإلثبات مصداقية  رؤيته أْرجوَن طلب لكن "الكوني هيكلال" أي

يقتضي على .  جديدةمريدية سلسلة ذلك إلستهاللهتعين على أْرجوَن تأكيد . ْرجوَنعلى اعالن ألوهيته نظرياً أو فلسفياً بل كشف عنها أل

 بل  فقطنظرياالوهيته كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ لم يعلن  ان العلم ،على خطى أْرجوَنن السائرين م الرب القدير كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰفهم المعنيين الجديين بصدد 

 .  عنهاكشف

 .لنفسه ذلكأْرجوَن ال يطلب  ان  لعلمه،ه الكونيهيكل رؤيةلْرجوَن أل القوة الالزمة منحكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ  ان سبق لنا التنويهلقد 

 ٩\١١. چ.ب

اوڤاتْـشَا ينَْجـَس  

 ِاڤَـْم اوكْـتْـڤا تَـتُو راَجْن

هۤيــشْـڤَـرُو َهـرِچُوي - َمـها  

ايام آَس پاْرتْهايَدْرشَـ  

ْمايشْـڤَـَرَپـْم َپـَرَمـْم رۤو    

 المفردات
 الغامض -إيشْـڤَـَره-َچيُّـو-َمـها؛ الملك أيها -راَجْن؛  بعدئذ-تَـتَه؛  خاطب-أوكْـتْـڤا؛  لذا-ِاڤَـْم؛  قال َسنَْجيا-َسنَْجياه أوڤاتْـشَ

  صورة؛-َپـْمرۤو؛ الرباني -َپـرَمْم؛  إلى أْرجـوَن-پاْرتْهايا؛  اظهر-َدْرشَـيام آَس؛ الرب القدير كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ -َهـريه؛ العظيم

 .  قدرات-ايشْـڤَـَرْم

 التعريب

 . الكوني ألْرجوَن هيكلهكشف عن تكلم المتصرف العظيم، ان ملك، بعدالا هيا: َسـنََْجـيا قال

SaÅYa ovac 
WvMau¤-a TaTaae raJaNMahaYaaeGaeìrae hir" ) 
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 ١١-١٠\١١. چ.ب

انَـْمي نَـ-َر  ڤَـكْتْ-َأِنـَك   

  َدْرشَـنَـْم-َأِنـكاْدْبهوتَ 

ـْماْبَهَرنَٰيڤْـي د-َأِنـَك   

وْدَهـْمـّياتاياِنـكُوْديڤْـيد  

 

  ْدَهَرْم-اْمـَبَر ي مالـ-ا يڤْـيد

ـنْْدهانوِلـَپـنَـْمَچ -ا يڤْـيد  

اْم ِدڤَـْمي َم- ايشَـْرتْـْرڤاشْــَس  

  موكَْهـْم-شْـڤَـتُو يْم ڤَأنَـنْتَـ

 المفردات
؛  رباني-ديڤْـيا؛  عديد-َأِنـَك؛  مشاهد-َدْرشَـنَـْم؛ رائع -َأْدْبهوتَ؛  شـتى-َأِنـَك؛  عيون-نَـيانَْم؛  أفواه-ڤَـكْتَْر؛  شتى-َأِنـَك

 -ْدَهَرم؛  أردية-َأْمَبَر؛  أكاليل-مالْيا؛  رباني-ديڤْـيا؛  أسلحة-آيوْدَهْم؛  مرفوع-أوْدياتَ؛  شتى-ِنـَك؛  رباني-ديڤْـيا؛  حلى-آْبَهَرنَـْم

 غير -َأنَـنْتَْم؛  مشع-ِدڤَـْم؛ ائع ر- َميام-ْرياـتْـشَآشْـ؛  كل-َسْرڤَ؛  متطيب-َأنوِلَپـنَـْم؛  روائح-ـنْْدَهىَچ؛  رباني-ديڤْـيا؛ يرتدي

 .  عميم-موكَْهـْم-ڤيشْـڤَـتَـه؛ محدود

 التعريب

ربانية  ى مزينا بحلهيكل الكان. كانت كلها رائعة. ال حصر لها وعيوناالهيكل الكوني أفواها  ذاك أْرجوَن في شاهد

 ويعم الوجود بديعاً،كل شيء  كان. با بشتى انواع العطورمكلالً بجالل ومتطي كان.  مختلفة ومكسوة بثيابمتألقة

 .  أْرجوَنهذا ما رآه. بال نهاية

 التفسير
كلها يراها  ان استطاع أْرجوَن. الكون في جميع أنحاء حصى كثرة وتنتشرتال الرب أيدي وأفواه وأرجل عدد  ان إلىن يالنصيشير هذين 

 .كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـل ةالعلي بفضل القدرة مكان واحدمن 

 ١٢\١١. چ.ب

ايـْس َسَهـْسَر-ا يْرسۤوي ڤيد  

تايهـَپـْد اوتَّچوـّيْبَهـِڤـْد   

اْديـْس سا ۤيـش َسْدرِٰاْبهاهي اْدي  

تْـَمـنَهَمـهاا يْبهاَسـْس تَـْس  

ANaek-v£-NaYaNaMaNaek-ad(>auTadXaRNaMa( ) 
ANaek-idVYaa>ar<a& idVYaaNaek-aeÛTaaYauDaMa( )) 10 )) 

idVYaMaaLYaaMbrDar& idVYaGaNDaaNaule/PaNaMa( ) 
SavaRêYaRMaYa& devMaNaNTa& ivìTaaeMau%Ma( )) 11 )) 

idiv SaUYaRSahóSYa >aveÛuGaPaduiTQaTaa ) 
Yaid >aa" Sad*Xaq Saa SYaaÙaSaSTaSYa MahaTMaNa" )) 12 )) 



 المفردات
؛  اذا-ياْدي؛  حاضر-هيتاأوتّ؛  بوقت واحد-ـتْپَََچيو؛  كانوا-ْبَهـِڤـتْ؛  عدة الوف-ـياْسَسَهْسَر؛  الشموس-ْرياسۤو؛  في السماء-ديڤي

 .الحق المطلق شخص -آتْـَمـنَه-َمـها؛  له-تَْسيا؛  بهاء-ْبهاَسـه؛  يمكن-ْسياتْ؛  ذاك-سا؛  كهذا-َسْدرِٰشي؛ نور -اْبهاه

 التعريب

 . في الفضاءمعاً الشموس  مئات االالف من  يماثل سطوعك الهيكل الكونيكان سطوع الشخص العظيم في ذا

 التفسير
ْدْهرِٰتَراشْٰـطَْر  الملك  إلىالكشف لهذا ذهنيةاء صورة  إلى إعطَسـنََْجـيا كان ما رآه أْرجوَن وراء الوصف، ومع ذلك يسعى

)DhRtarASTra .(ْدْهرِٰتَراشْٰـطَْر و  يكن َسـنََْجـيا لم)DhRtarASTra( استطاع َسـنََْجـيا  لكن شخصياً في ميدان الحرب حاضرين

 .فهمهل ا تقريب)مثل ألوف الشموس (لتخيلاظواهر ممكنة بمشهد اآلن القارن  يذلك،ل. )Vyasa (برحمة ڤْـياَسهناك  يجريرؤية ما 

 ١٣\١١. چ.ب

ـتْ كْْرِِٰٰٰتْْسـنَـْمَچ ْسـتَْهـْم َجـ-َك يتَـتْرا  

كْتَـْم َأِنـكَْدهاـْبَهيَرڤْپـ  

ايـْس ِدڤَـ-اْد ِدڤَ يَأَپـشْ  

  تَداْز پانْٰـدََٰٰٰٰڤَـىِرۤيـشَـر

 المفردات
؛  إلى عدة-َأِنـكَْدها؛  مقسم-كْتَـْمـْپـَرڤيْبَه؛  كامل-كْْرِِٰٰٰتْْسنَـْم؛  الكرة الطبيعية-ـتَْچَجـ؛ ي مكان واحد ف- ْستَْهْم-َكِا؛  يوجد-تَـتَْر

 .  عندئذ-تَدا؛  أْرجـوَن-پانْٰـدََٰٰٰٰڤَـه؛  في الصورة الطبيعية-ىشَرۤيِر؛  ملك المالئكة-ـياْس ِدڤَـ-ِدڤَ؛  يستطيع رؤية-َأَپـشْياتْ

 التعريب

 . الهيكل الكونيفي   الالمتناهيةكون جميع ارجاء الؤيةرزاويته من أْرجوَن الوقت، استطاع  ذلكفي 

 التفسير
 اثناء وكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ في المركبة الحربية أْرجوَنتدل على جلوس كل من إذ ، داللةبالغة الكلمة هي  "هناك"التي تعني ) tatra(تَـتَْر كلمة 

 البصيرة، ألن كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ أعطى رؤية هذا الهيكل الكونيمن الحاضرين لم يكن بإستطاعة سواه  بينما وني الكهيكل للأْرجوَنمشاهدة 

ال يحصى من االكوان والكواكب وجد عدد ي.  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰهيكلفي  الكواكباآلفاً كثيرة من االكوان و ؤيةر أْرجوَن استطاع. ألْرجوَن وحده

 الضخامةبعضها في غاية . صنوع من التراب، وبعضها من الذهب وبعضها من الجواهر مبعضها ،ـديةالحكمة الـِڤاستناداً إلى 

فهم ما كان  م يكن بمقدور أحدل لكن ذلك وهو جالس في مركبته كل رؤية  أْرجوَناستطاع. وهلم جراوبعضها ليست في هذه الضخامة 

 .وكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰيدور بين أْرجوَن 

 ١٤\١١. چ.ب

شْٰـطُوياڤيَمــْسيڤ  َسـ تَـتَـه   

اهي رُوما ْدَهـنَـنَْج-ْهرِِٰٰشْٰـطَ   

َرسا ِدڤَـْميا شـيــْمْپـَرنَٰ  

ـتَشَٰ َأْبهاـليْرَچاـكْْرِِٰٰٰت  

Ta}aEk-SQa& JaGaTk*-Tò& Pa[iv>a¢-MaNaek-Daa ) 
APaXYaÕevdevSYa Xarqre Paa<@vSTada )) 13 )) 

TaTa" Sa ivSMaYaaivíae ôíraeMaa DaNaÅYa" ) 
Pa[<aMYa iXarSaa dev& k*-TaaÅil/r>aazTa )) 14 )) 



 المفردات
؛  أْرجـوَن-نَْجياهْدَهـنَـ؛  اقشعر جلده من النشوة-رُوما-ْهرِِِٰٰشْٰـطَ؛  مغمور بالعجب-آڤيشْٰـطَه-ڤيْسَميا؛  هو-َسـه؛  بعد هذا-تَـتْه

 شرع -ـتََأْبهاشَٰ؛ ينت بكفين مضموم-أنَجلياه-كْْرِِٰٰٰتَ؛ ةالعلي إلى شخصية الالهوت -ِدڤَـْم؛  بالرأس-شـيَرسا؛  يسجد-ـْمـياْپـَرنَٰ

 . بالكالم

 التعريب

عضهما البعض باالبتهال وهو في حيرة وذهول ومقشعر الجلد ضاما يديه الى بأْرجوَن ئذ بإرتباك وذهول، بدأ عند

 . رب االربابل إجالال رأسهناكسا 

 التفسير
 نجد أْرجوَن نا على الصداقة، لكنهما تقومة بينصلالكانت .  كْـرِٰشْٰـنَٰ وارجون بعد الكشف اإللهيعلى الصلة التي تربططرأ تغير فوري 

ينظر كبار . ة أْرجوَن بدل الصداقةصلى العجب على غط ،ذلكل.  الكونيهيكل مثنيا على الإليه،ويدعو  بتعظيم بالغ كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـلهنا يسجد 

 قيل.  وجميعها موجودة في كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، عشر صلة أساسية في الحكمة الـِڤـديةا اثنذكر ورد. التصبصفته ذخر كل ال كْـرِٰشْٰـنَٰ إليه تيم

 . هتيم والقديرالرب  أو بين المالئكة بين ، من االحياءاثنين المتبادلة بين كل تصال الجميعانه محيط 

 كفيه إلى بعضهما ضاماً العظيمشرع يسجد للرب ف غمرة عجبه منانتشى واقشعر جلده و عجب، الةصلملهما بكان أْرجوَن  ان قيل

ان ك. القديرالرب معجزات  بتأثر لكنه كان يخلو من الخوف بال شك. بطبيعته رصانة والهدوء والرزانةبالغ الكان البعض، رغم انه 

 . النحوهذاانفعل على فية، ود مشاعر الصداقة الالذي حجب الفعل األولية ردةعجب هو ال

 ١٥\١١. چ.ب

ـشَاوڤاتْأْرجـوَن   

ِدڤاْمـس تَـڤَ ِدڤَ ِدِهىي اميَپـشْ  

ـهاْنْچنْــ َس- ـشَِٰشي ڤ-تَ ڤاْمـس تَتَـها ْبهۤوْرـَس  

  ْسـتَْهـْم-َن ـَسشَـْم كََماليـْم إْبَرْهمانَٰ

اْنيڤْـيْمـشْ تْـشَ دچاْمـشْ تْـشَ َسـْرڤاْن اوَرـۤيـرِِٰٰٰش  

 المفردات
؛  كل-َسْرڤاْن؛  في البدن-ِدِهى؛  ربي-ِدڤَ؛ جنابك -تَـڤَ؛  كل المالئكة-ِدڤاْن؛  أرى-َپـشْيامي؛  قال أْرجـوَن-أْرجـونَه أوڤاتْـشَ

-كََمَل؛  شـيڤَىولم ال-إيشَـْم؛  المولى ْبَرْهما-ـْمْبَرْهمانَٰ؛  مركَّب خصيصاً-ـهاْنْچ َسنْـ-شَٰڤيِشـ؛  أحياء-تَْبهۤو؛  أيضاً-تَـتْها

؛  أيضاً-تْـشَ؛  ثعابين-ْنچاأوَر؛  كل-َسْرڤاْن؛  أيضاً-تْـشَ؛  كبار الحكماء-ۤيْنـْ رِِٰٰٰش؛ جالس على زهرة اللوتس-ْسـتَْهْم-آَسَن

 .  رباني-ديڤْـياْن

 التعريب

 ْبَرْهما اشاهد. االحياءمختلف أصناف والمالئكة جميع ارى  هيكلك في ، الحبيب كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰموالي: أْرجوَن قال

 . ةالرباني والثعابينالحكماء كثيراً من و شيڤَ المولى دكما اشاه مستويا على زهرة اللوتس

AJauRNa ovac 
PaXYaaiMa deva&STav dev dehe 
 Sava|STaQaa >aUTaivXaezSaºaNa( ) 
b]øa<aMaqXa& k-Mal/aSaNaSQa‚ 

 Ma*zq&ê SavaRNaurGaa&ê idVYaaNa( )) 15 )) 



 التفسير
ـْرْبهُوَدكَشاۤي ڤيشْٰـٰنو َچ  عرش:الرباني الثعبان شاهدكما  ْبَرْهما  المخلوق األولشاهد. في الكون كل شيء أْرجوَن شاهد

)GarbhodakazAyI ViSNu( ياسوك هذا الثعبان ڤاسم من جوف الكون والمناطق السفلية في) VAsuki( .وجد ثعابين أخرى تعرف ت كما

 إلى قبة البيضة الكونية حيث فصاعدا )GarbhodakazAyI ViSNu(ـْرْبهُوَدكَشاۤي ڤيشْٰـٰنو َچيمتد من أْرجوَن كان مجال رؤية . هذا االسمب

 أْرجوَن في مجال رؤيةنتهى، كان مبدأ إلى المالمن كل شيء في الكون  ان  يعني، مماْبَرْهما  المخلوق األولدار اللوتسكوكب زهرة 

 .الرب القدير كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ برحمة ممكنا ذلك وكان جالس في مركبته،ال

 ١٦\١١. چ.ب

  ِنـتَْرْم- ڤَـكْتَْر -َدَر  باهۤو-َأِنـَك 

َپـْم رۤو-تْـڤاْم َسـْرڤَـتُو نَـنْتَ ي اميَپـشْ  

ْمياْم نَـ پونَـْس تَـڤادينانْتَـْم نَـ َمـْدْهـ  

َپ رۤو-شْـڤَ يشْـِڤـشْـڤَـَر ڤيڤي اميَپـشْ  

 المفردات
؛  من كل الجوانب-هَسْرڤَـتَ؛  أنت-تْـڤاْم؛  أرى-َپـشْيامي؛  عيون-ِنـتَْرْم؛  أفواه-ڤَـكْتَْر؛  بطون-أوَدَر؛  أسلحة-باهو؛  عديد-َأِنـَك

 -آديْم؛ جنابك -تَـڤَ؛  وال ثانية-نَـ پونَـه؛  دون وسط-نَـ َمـْدْهـياْم؛  دون نهاية-نَـ أنتـْم؛  صور غير محدودة-َپـْمرۤو-َأنَـنْتَ

 .  في صورة الكون-َپرۤو-ڤيشْـڤَ؛  يا رب العالم- إيشْـڤَـَر-ڤيشْـڤَ؛  أرى-َپـشْيامي؛ بداية

 التعريب

وجد من بداية ت ال. بطوناً وأفواهاً وعيوناً ممتدة بال نهاية: ك الكوني كثيرا من الصورهيكل ارى في ،كون الرب يا

 . وال وسط وال نهاية لكل هذا

 التفسير

 ١٧\١١. چ.ب

ـْم تْـشَنَٰيـكْرشَتْـنَـْم يـدَچنَـْم يطۤيـريك  

َمـنْتَـْميـْپـتۤيـْم َسـْرڤَـتُو دي راشـ-جُو ـِت  

اْم َسَمـنْتاْديـكْشْٰۤيـرينتْـڤاْم دوْر ياميَپـشْ  

اْميْم َأْپـَرِمـيوتي ْد-ـْپـتانَـالْرَك ۤيـد  

ANaek-bahUdrv£-Nae}a& 
 PaXYaaiMa Tva& SavRTaae_NaNTaæPaMa( ) 
NaaNTa& Na MaDYa& Na PauNaSTavaid& 

 PaXYaaiMa ivìeìr ivìæPa )) 16 )) 

ik-rqi$=Na& GaidNa& ci§-<a& c 
 TaeJaaeraiXa& SavRTaae dqiáMaNTaMa( ) 
PaXYaaiMa Tva& duiNaRrq+Ya& SaMaNTaa‚ 

 ÕqáaNal/akR-ÛuiTaMaPa[MaeYaMa( )) 17 )) 



 المفردات
؛  من كل الجوانب-َسْرڤَـتَه؛  بهاء- راشـيْم-ِتىجه؛  و-تْـشَ؛  بأقراص-كْرينَـْمـشَتْـ؛  بهروات-ـدينَـْمَچ؛  بخوض-كيرۤيطينَـْم

 -أنَـَل-دۤيـْپـتَ؛  في كل مكان-َسَمـنْتات؛  صعب الرؤية-ـَياْمشْٰنيرۤيكْرود؛ أنت -تْـڤاْم؛  أرى-َپـشْيامي؛  يتألق-َمنْتَـْم-دۤيـْپـتي

 .  ال يقاس-َأْپـَرِميام؛ مس أشعة الش-ْديوتيْم؛  للشمس-َكأَْْر؛ نار متقدة

 التعريب

دون  كل الجهات فيالالهب  بريقهلعسير رؤيته ال منك مزين بمختلف التيجان والهراوات واالقراص، وهيكلان 

 .حد كالشمس

 ١٨\١١. چ.ب

اْميتَـڤْـيتْـڤَـْم أكْشَٰٰـَرْم َپـَرَمـْم ِڤـد  

ْدهانَـْميا َپـَرْم نيشْـڤَـْسـيا ڤيتْـڤَـْم أْسـ  

ْپـتاچو - ْدَهْرَم -اه شـاشْـڤَـتَ يايَأڤْـتْـڤَـْم   

ـُو َمـتُو ِمىَسـنِاتَـنَـْس تْـڤَـْم پوروٰش  

 المفردات
؛  العالم-ـياْسڤيشْـڤَـ؛  لهذا-أْسـيا؛  أنت-تْـڤَـْم؛  واجب الفهم-ِڤـديتَـڤْـيام؛  عظيم-ـْمَپـرَم؛  العاصم-أكْشَٰٰـَرْم؛ أنت -تْـڤَـْم

؛  أزلي-َسناتَنَـه؛  الدين األزليظ حفي-ْپـتاچو-ْدَهْرَم-شـاشْـڤَـتَ؛  ال ينفد-َأڤْـياياه؛ أنت -تْـڤَـْم؛  قاعدة-نيْدهانَْم؛ علي -َپـَرْم

 .  هذا هو حكمي-َمتَـه ِمى؛ ةالعليية الالهوت  شخص-پوروشَٰـه؛ أنت -تْـڤَـْم

 التعريب

السرمدي الرب شخصية انت . انت األقدم الذي ال يزول. نهاية المطاف، انت أعظم ما في جميع االكوان أنت

 .القائم على الدين

 ١٩\١١. چ.ب

اْميْرۤيـ ڤ-انْتَـْم َأنَـنْتَ ي َمـْدْهـ-ي أناد  

  ِنـتَْرْم-ا يْرۤوسـ -ي  باهوْم شَـشـ-َأنَـنْتَ 

  ڤَـكْتَْرْم- هوتاشَ -ـْپـتَ ۤيـتْـڤاْم دي اميَپـشْ

َدْم تَـَپـنْـتَـْميشْـڤَـْم إيجسا ڤِت -ْسـڤَ   

TvMa+ar& ParMa& veidTaVYa& 
 TvMaSYa ivìSYa Par& iNaDaaNaMa( ) 

TvMaVYaYa" XaaìTaDaMaRGaaeáa 
 SaNaaTaNaSTv& Pauåzae MaTaae Mae )) 18 )) 

ANaaidMaDYaaNTaMaNaNTavqYaR‚ 
 MaNaNTabahu& XaiXaSaUYaRNae}aMa( ) 
PaXYaaiMa Tva& dqáhuTaaXav£&- 

 SvTaeJaSaa ivìiMad& TaPaNTaMa( )) 19 )) 



 المفردات
؛  أسلحة-باهوْم؛  غير محدود-َأنَـنْتَ؛  أمجاد-ڤيْرياْم؛  ال يحد-َأنَـنْتَ؛  أو نهاية-أنتـْم؛ ط وس-ـْدْهـياَم؛ دون بداية -أنادي

 نار تخرج من -ڤَـكْتَْرْم-هوتاشَ؛  متقد-دۤيـْپـتَ؛ أنت -تْـڤاْم؛  أرى-َپـشْيامي؛  عيون-ِنـتَْرْم؛  والشمس-ْرياسۤو؛  القمر-ـشـيشَ

 .  يسخن-تَـَپـنْتَـْم؛  هذا-إيَدْم؛  الكون-ڤيشْـڤَـْم؛ ائك ببه- ِتجسا-ْسـڤَ؛ فمك

 التعريب

. تعد من بين عيونك الالمتناهية ال تحصى أذرعك، والشمس والقمر.  ال بداية وال وسط وال نهاية لكفّياض،انت ال

 . سرها بالكونبنورك تدفِّئ هذا 

 التفسير
 أدبياً  ال يعد ضعفاًكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰتكرار أمجاد  لكن  في مواضع عديدةهنايحدث تكرار .  ال تحد بحدشخصية الالهوت العلياالسداسية لزة الع

 وليس هذا بمثابة عيب أو ركاكة الغامر وجد الحيرة أو العجب أو الالتكرار يحدث في حاالت ان قيل كما الحكمة الـِڤـديةاستناداً إلى 

 .لغوية

 ٢٠\١١. چ.ب

يَرْم ْهـتَـَدْم أنْيُوْر إيـڤْيْپـرِِٰٰتْه -  ءاڤْيْد  

اشَـشْ تْـشَ َسـْرڤاهي دـَنِكايـڤَـاْپـتَـْم تْيڤْـ  

ـَرْم تِْڤـَدْمْچَپـْم اوْدرِٰشْٰـطْـڤاْدْبهوتَـْم رۤو  

تْـَمـْنَمـهاتَـْم ياتْهياْم ْپـَرڤْـي تَْر-لُوَك   

 المفردات
؛  من قبلك-تْڤَـيا؛  يعم-ڤْـياْپـتَْم؛  حتماً-ْهي؛  ما بين-أنتَرْم؛  هذا-إيَدْم؛  إلى األرض- ْپـرِِٰٰتْهيڤْـيُوه-؛من الفضاء الخارجي -دياو

 -ـَرْمْچأو؛ صـورة -َپـْمرۤو؛  رائع-َأْدْبهوتَْم؛  برؤية-ْدرِٰشْٰـطْـڤا؛  كل-اَسـْرڤاه؛  و-تْـشَ؛  جهات-ديشَـه؛  وحيد-إِكـَن

 .  أيها العظيم-آتْـَمـْن-َمـها؛ ربط مض-ْپـَرڤْـياتْهيتَْم؛  ثالثة-تَْرياْم؛  االفالك-لُوَك؛  هذا-إيَدْم؛ جنابك -تَـڤَ؛ مرعب

 التعريب

لى هذا بالنظر إالعظيم، أيها .  وكل الفضاء بينهااكبوالكوالسماء خالل منتشر في فانت ، الواحد الفرد انكرغم 

 . َحْيص َبْيص في الثالثةارى كل االفالك  ان ، استطيععيرمال الهيكل

 التفسير
 أي) loka-trayam( تَْرياْم-لُوَك :عبارة و" ما بين الجنات واألرضالفضاء" أي) dyAv A-pRthivyoH( ـيوهْپـرِِٰٰتْهيڤْ-آ ْدياڤْ :عبارة

لم تكن . أيضاً بل شاهده أهل السماء أْرجوَنتكن محصورة ب الكوني لم هيكلمشاهدة ال ان يبدو ألنه عميقة الداللة هنا "الثالثة كفالاأل"

 .الناهضين روحياً بالبصيرة اإللهية شاهدوا الهيكل الكوني أيضاً جميع ان  بلرؤية أْرجوَن حلماً

ÛavaPa*iQaVYaaeirdMaNTar& ih 
 VYaaá& TvYaEke-Na idXaê SavaR" ) 

d*îad(>auTa& æPaMauGa]& Taved& 
 l/aek-}aYa& Pa[VYaiQaTa& MahaTMaNa( )) 20 )) 



 ٢١\١١. چ.ب

يشَـنْتيـها ڤْچ َسنْـ-َر سـوتْـڤاْم ي  ِهـۤيَأم  

يـرِِٰٰنَنْتْچ وُي ْپـرانََٰجلَاتاهيْد ْبهيشـتْــِك   

ـَْرشْٰ اـهاهْچ َسنْـ-َهى ّدي س-ي ـْسـڤَْسـتى اوكْتْـڤا َمه  

هيـكَالْبهه پوشْٰيْبهيتْـڤاْم ْستوتي ْستوڤَـنْت  

 المفردات
 -اْبهيتاه؛  بعضهم-ـيتْتْـشِكـ؛  يدخل-ڤيشَـنْتي؛  طوائف المالئكة-اـهاهْچَسنْـ-سوَر؛  أنت-تْـڤاْم؛  حتماً-ْهي؛  كل أولئك-َأمي

-َمـها؛  يتكلم-أوكْتْـڤا؛  لذا-إيتي؛  السالم التام-ْسـڤَستي؛ عاء يرفعون الد-ـرِِٰٰنَنْتيْچ؛  بكفين مضمومتين-ْپـرانََٰجلَياه؛ بدافع الخوف

 -ـكَالْبهيـهپوشْٰ؛  باالدعية-ْستوتيْبهيـه؛  إليك-تْـڤاْم؛  يرتلون الترانيم-ْستوڤَـنْتي؛  كملة-اـهاهْچَسنْـ-ْسيْدَهى؛  كبار الحكماء-يرِِٰٰشْٰ

. ديةـترانيم ِڤ

 التعريب

سابيح  التونرتلانهم خائفون جداً وبأيد مضمومة الى بعضها البعض اراهم ي.  إليكيدخلونك ملتجئينالمالئكة كل 

 . الـِڤـدية

 التفسير
 . طلبا للحمايةالدعاءمما دفعهم إلى تألقه الساطع  الكوني وهيكللل أهل السماء من الظاهرة المرعبة المالئكة فزعلقد 

 ٢٢\١١. چ.ب

اي تْـشَ ساْدْهـىيڤَـَسـڤُو  ايتْيروْدراد  

ـَمپاشْ تْـشَشـُوشْٰتْـشْ ـناو َمروتَۤيـ شْـڤىشْـِڤيڤ  

ـهاْچ َسنْـ-ها دّْي س-اكْٰشـاسوَر ي -ـنْْدَهـْرڤَ َچ  

ىڤَ َسـْرِڤيشاتْـتاشْ يْسميـنِْتى تْـڤاْم ڤـكْشَٰۤيـڤ  

 المفردات
؛  الساْدْهـيا-اساْدْهـياه؛  و-تْـشَ؛  كل هؤالء-ىي؛  الـڤَسوْن-ڤَـَسـڤَـه؛  آديتْيا-اآديتْياه؛  شخصيات المولى شـيڤَ-رودَر

؛  و-تْـشَ؛  االسالف-ا پاه-أوشْـَم؛  و-تْـشَ؛  َمروتَ-َمروتَه؛ كوماَر االربعةالـ - أشْـڤيني-َأشْـڤيناو؛  الـڤيشْـِڤـِدڤَ-ىڤيشْـِڤ

؛  ينظرون-نِْتىـڤۤيكْشَٰ؛  مجالس-اـهاهْچَسنْـ؛  الكاملين من المالئكة-هادّْيس؛  الجن-َأسوَر؛  ياكْشَٰ-ياكْشَٰ؛ ـنَـْدَهْرڤََچ -ـنْْدَهـْرڤََچ

 .  كل-ىَسـْرِڤ؛  حتماً-ِاڤَ؛  أيضاً-تْـشَ؛  في عجب-اڤيْسميتاه؛  أنت-تْـڤاْم

 التعريب

AMaq ih Tva& SaurSaºa ivXaiNTa 
 ke-icÙqTaa" Pa[aÅl/Yaae Ga*<aiNTa ) 
SvSTaqTYau¤-a MahizRiSaÖSaºa" 

 STauviNTa Tva& STauiTai>a" PauZk-l/ai>a" )) 21 )) 

åd]aidTYaa vSavae Yae c SaaDYaa 
 ivìe_iìNaaE MaåTaêaeZMaPaaê ) 

GaNDavRYa+aaSauriSaÖSaºa 
 vq+aNTae Tva& iviSMaTaaêEv SaveR )) 22 )) 



 و ـْزڤَ ِدڤَيشْـڤ و ْزساْدْهـيا باإلضافة إلى الثمانية ْزـسوڤَ و االثني عشر ْزأديتْيا و شيڤَ ولىكل ظواهر الم

رمقونك ملة يا الكالمالئكة وكل آسوَرْز و ـْزيِاكْشَٰ و ـْزـنْْدَهـْرڤََچ واألسالف و ْزـَمروتْ و ْزكوماَر ينۤيأشْـڤ

 .باعجاب

 ٢٣\١١. چ.ب

  ِنـتَْرْم- ڤَـكْتَْر -َپـْم َمـَهتْ ِتى َبهو رۤو

  پاَدْم-رو  باهۤو- باهُو َبهو - َمـها

  كَرالَْم-را ـطْشْٰ َدْم-َدَرْم َبهو َبهۤو

تاْس تَـتْهاَهـْمياتْهي ْپـَرڤْـاْدرِٰشْٰـطْـڤا لُوكاه  

 المفردات
 -َبهو؛  يا شاكي السالح-باهُو-َمـها؛  وعيون-ِنـتَْرْم؛ وجوه -ڤَـكْتَْر؛  كثير-ْبهو؛  لك-ِتى؛  بالغ الكبر-َمـَهتْ؛  الصورة-َپـْمرۤو

؛  مرعب-كَرالَْم؛  أسنان كثيرة-طراـشَْٰدْمـ-َبهو؛  بطون كثيرة- أوَدَرْم-َبهو؛  وأرجل-َپـَدْم؛ فخاذأ -أُورو؛  أسلحة-باهو؛ سواعد

 .  أنا-َأَهـْم؛  كهذا-تَـتْها؛  مضطرب-اْپـَرڤْـياتْهيتاه؛  كل الكواكب-الُوكاه؛  رؤية-شْٰـطْـڤاْدرِٰ

 التعريب

 ارجلكو ك وأذرعكوعيونوجوهك رؤية ب مضطربة ة اراهامالئكبمن عليها من الكواكب كل  السالح، شاكي يا

 .اضطرابهميماثل ، واضطرابي اسنانك المرعبة الالمتناهيةو

 ٢٤\١١ .چ.ب

  ڤَـْرنَٰـْم-ـْپـتَـْم َأِنـَك ۤيـ ْسـْپـرِِٰٰشَـْم د-نَـْبَهه 

  ِنـتَْرْم-شـاَل ي ڤ-ـْپـتَ ۤيـِاتَـانَـنَـْم ديڤْـ

   آتْما-ْر ـتانْتَياتْهيتْـڤاْم ْپـَرڤْـي ْدرِٰشْٰـطْـڤا ِهـ

شْٰـٰنُويشَـَمْم تْـشَ ڤي نْداْميْم نَـ ڤيْدْهرِٰت  

 المفردات
 -دۤيـْپـتَ؛  أفواه-آنَـنَـْم؛  مفتوح-ڤْـياتَ؛  ألوان-ـْمنَٰڤَـْر؛  كثير-َأِنـَك؛  يتألق-دۤيـْپـتَْم؛  يالمس السماء-ْسـْپـرِِٰٰشَـْم-نَـْبَهه

؛ ضمن -أنتـه؛  مضطرب-ْپـَرڤْـياتْهايتَ؛ أنت -تْـڤاْم؛  حتماً-ْهي؛  رؤية-ْدرِٰشْٰـطْـڤا؛  عيون-ِنـتَْرْم؛  بالغ الكبر-ڤيشـاَل؛ يتألق

 . ڤيشْٰـٰنوالرب  -ُوڤيشْٰـٰن؛  أيضاً-تْـشَ؛  طمأنينة فكر-شْـَمـْم؛  لدي-ڤينْدامي؛  ليس-نَـ؛  رباطة جأش-ْدْهرِٰتيْم؛  ذات-آتْما

 التعريب

æPa& Mahtae bhuv£-Nae}a& 
 Mahabahae bhubahUåPaadMa( ) 

bhUdr& bhud&í\ak-ral&/ 
 d*îa l/aek-a" Pa[VYaiQaTaaSTaQaahMa( )) 23 )) 

Na>a"SPa*Xa& dqáMaNaek-v<a| 
 VYaataaNaNa& dqáivXaal/Nae}aMa( ) 
d*îa ih Tva& Pa[VYaiQaTaaNTaraTMaa 

 Da*iTa& Na ivNdaiMa XaMa& c ivZ<aae )) 24 )) 



برؤية الوانك الساطعة تضيء السماوات . ال استطيع اإلحتفاظ بإتزاني اكثر من هذاالوجود، يا من تعم  ،ڤيشْٰـٰنو يا

 .، انا خائففواهكاووبالنظر الى عيونك 

 ٢٥\١١. چ.ب

يتْـشَ ِتى موكْهاني  كَراالن-طْرا ـشَْٰدْمـ  

يْبهانيـ َسنّ-ڤَ كاالنَـَل يْدرِٰشْٰـطْـڤا  

  نَـ لَـْبِهى تْـشَ شَـْرَمى نَـ جاِنشـُويد

ڤاَسي ن-ـْن َچَد ِدِڤـشَ َجـۤيـْپـَرس  

 المفردات
 نار -أنَـَل-كاَل؛  لذا-ِاڤَ؛  رؤية-ْدرِٰشْٰـطْـڤا؛ وجوه -موكْهاني؛  جنابك-ِتى؛  أيضاً-تْـشَ؛  مرعب-كَراالني؛  اسنان-طْراـشْـَدْم

؛  رحمة-شَـْرَم؛  و-تْـشَ؛  أحصل-لَـْبِهى؛  ليس-نَـ؛  أنا اعلم-ىجاِن؛  ليس-نَـ؛  الجهات-ديشَـه؛  كما لو-يْبهانيـَسنّ؛ الموت

 .  العوالمذمال  يا-نيڤاَس-ـتَْچَجـ؛  يا رب االرباب-إيشَ-ِدڤَ؛  يسر-ْپـَرسۤيَد

 التعريب

ال استطيع حفظ إتزاني برؤية وجوهك المتوهجة واسنانك المرعبة التي . فالك، ترحم بي المالئكة ومالذ األملك يا

 .من كل الجهات، انا ضائع. تشبه الموت

 ٢٧-٢٦\١١. چ.ب

اا پوتْراهي تْـشَ تْـڤاْم ْدْهرِٰتَراشْٰـطَْرْسـۤيَأم  

هيـهاْچ َسنْـ- پاَل -ي ڤاڤَـنْيا َسهىَسـْرِڤ  

  پوتَْرْس تَـتْهاساو-تَ نَـه سۤوـمُو ْدرُوشْٰۤيـْبه

هياي موكْْهـ-ها وْدي يْر َأپـيايَمدـْسَسها  

 

يشَـنْتيا ڤـِتى تْڤَـَرماٰني ڤَـكْتْرانْ  

يانَـكانيـْبَهي  كَراالن-طْرا ـَدْمـشْٰ  

ـوٰشيـنا َدشَـنانْتَْرْچلَيْد ڤيشـتْــِك  

هچايمانْـْر اوتَّيتايـْرٰنشـۤوتْـانِْتى يَسنْـْدرِٰشْـ  

d&í\ak-ral/aiNa c Tae Mau%aiNa 
 d*îEv k-al/aNal/Saià>aaiNa ) 
idXaae Na JaaNae Na l/>ae c XaMaR 

 Pa[Saqd deveXa JaGaiàvaSa )) 25 )) 

AMaq c Tva& Da*Taraí\SYa Pau}aa" SaveR SahEvaviNaPaal/SaºE" ) 
>aqZMaae d]ae<a" SaUTaPau}aSTaQaaSaaE SahaSMadqYaEriPa YaaeDaMau: YaE" )) 26 )) 

v£-ai<a Tae TvrMaa<aa ivXaiNTa d&í\ak-ral/aiNa >aYaaNak-aiNa ) 
ke-iciÜl/Gana dXaNaaNTarezu SaNd*XYaNTae cUi<aRTaEåtaMaa(r)E" )) 27 )) 



 المفردات
 -ِاڤَ؛  مع-َسها؛  كل-ىَسـْرِڤ؛  أوالد-اپوتْراه؛  من ْدْهرِٰتَراشْٰـطَْر-ْدْهرِٰتَراشْٰـطَْرْسـيا؛  أنت- تْـڤاْم؛ أيضاً-تْـشَ؛  هؤالء-َأمي

؛ كَْرَن - پوتْره-تَسۤو؛  ْدروٰناشاْريا-ـهْدرونَٰ؛ ـَمِدڤَ ْبهيشْٰ-ـَمـهْبهيشْٰ؛  الفئات-ـهايهْچَسنْـ؛  للملوك المحاربين-پاَل-َأڤَـنْي؛ بالفعل

 -ِتى؛  أفواه-ڤَـكْتْراني؛  امراء المحاربين-موكْْهـيايه-َهىْديُو؛  أيضاً-َأپـي؛  جنابك-َأْسَمديايه؛  مع-َسها؛  ذاك-َأساو؛  أيضاً-ـتْهاتَ

؛ بعضهم -شـيتْتْـِكـ؛  مرعب جداً-ْبَهيانَكاني؛  مرعب-كَراالني؛  أسنان-َدْمـشْٰـطْرا؛  يدخل-ڤيشَـنْتي؛  يندفع-اتْڤَـَرماناه؛ جنابك

 .  رؤوس-ّيهچا أنْـ-َموتَّأ؛  مسحوق-يتايهـْرٰنشـۤوتْـ؛  يشاهدون-ـيانِْتىَسنْْدرِٰشْ؛  بين االسنان-ـوٰشيرتَأنْ-َنـَدشَ؛  يتعلق-اـناهْچڤيلَ

 التعريب

 يندفعون ناجنودمع  كَْرنَٰ و نََْٰدرو و ـَمْبهيشْٰ  والملوك مع حلفائهم )DhRtarASTra(ْدْهرِٰتَراشْٰـطَْر  جميع ابناء

 . أسنانكمسحوقين بين بعضهم كما ارى . المخيفةمهشمي الرؤوس باسنانك فواهك اداخل 

 التفسير
 وـَم ْبهيشْٰ(جميع امراء الفريق المعادي  هالك اآلن  أْرجوَن شاهديأمراً في غاية االهمية، و بإرائة أْرجوَن ، السابقالنص فيالرب وعد 

داللة بأن أْرجوَن سوف يخرج من المعركة  تلكو ،أْرجوَنإلى جنود  باإلضافة جنودهممع  )ْهرِٰتَراشْٰـطَْرْد بناءَن وجميع أكَـْر  ونَْٰدرو

يالقي وف  سيقهر،أنه ال بالمفترض ) BhISma(ْبهيشْـَم  ان  يذكر هناكما. مظفراً رغم الخسائر الجسيمة التي سوف تلحق بالفريقين

وحدهم بل سوف يهلك بعض كبار امراء فريق ْبهيشْـَم لن يهلك امراء الفريق المعادي مثل . أيضاًَن ونفس المصير ينتظر كَـْرحتفه، 

 .أيضاًأْرجوَن 

 ٢٨\١١. چ.ب

اهچا ِڤـ- َبَهـڤُو ْمبو اْمـنۤيـاتْها نَـدي  

يموكْها ْدَرڤَـنْتيْبهِاڤاَسموْدَرْم   

راۤيـ ڤ- لُوَك -نَـَر ي تَتَـها تَـڤام  

يْجـڤَـلَـنْتيڤياْبهي ڤَـكْتْراني شَـنْتيڤ  

 المفردات
؛  نحو-اَأْبهيموكْهاه؛  حتماً-ِاڤَ؛  المحيط-َسموْدَرْم؛  تموجات الماء-اهچاِڤـ-َأْمبو؛  الكثير-َبَهـڤَـه؛  لالَنهار-نَـديناْم؛  كما-ياتْها

؛  يدخلون-ڤيشَـنْتي؛  ملوك المجتمع البشري-اڤۤيراه-لُوَك-نَـَر؛  كل هؤالء-َأمۤي؛ جنابك -تَـڤَ؛  كهذا-هاتَـتْ؛  ينزلق-ْدَرڤَـنْتي

 .  ويتقد-َأْبهيڤيْجـڤَـلَنْتي؛  أفواه-ڤَـكْتْرانْي

 التعريب

 .ن أفواهك ويهلكونوهؤالء المحارب، يدخل كل هكذاكما تصب االنهار في البحر، 

 ٢٩\١١. چ.ب

چاـْپـتَـْم ْجـڤَـلَنَـْم َپـتَنْـۤيـاتْها ْپـَردي  

اهچا ِڤـ- ىَهـْمرِِّٰٰدا َسيناشـاي شَـنْتيڤ  

لُوكاْسي شَـنْتيا ڤيڤَ ناشـايتَـتْها  

اهچا ِڤـ-ها َسـْمرِِّٰٰدي ڤَـكْتْرانْٰي تَـڤاپـ  

YaQaa NadqNaa& bhvae_MbuveGaa" SaMaud]Maevai>aMau%a d]viNTa ) 
TaQaa TavaMaq Narl/aek-vqra ivXaiNTa v£-a<Yai>aivJvl/iNTa )) 28 )) 

YaQaa Pa[dqá& Jvl/Na& PaTa(r)a ivXaiNTa NaaXaaYa SaMa*ÖveGaa" ) 
TaQaEv NaaXaaYa ivXaiNTa l/aek-a‚ STavaiPa v£-ai<a SaMa*ÖveGaa" )) 29 )) 



 المفردات
؛  بالتمام-هاَسـْمرِِّٰٰد؛  للخراب-ناشـايا؛  يدخل-ڤيشَـنْتي؛  عث-اهچاَپـتَنْـ؛  نار-ْجـڤَـلَنَـْم؛  يتقد-ْپـَردۤيـْپـتَـْم؛  كما-ياتْها

؛  أيضاً-پـيَأ؛ جنابك -تَـڤَ؛  كل البشر-الُوكاه؛  يدخلون-ڤيشَـنْتي؛  للخراب-ناشـايا؛  كهذا-تَتَـها ِاڤَ؛  سرعة-اهچاِڤـ

 . بسرعة فائقة -اهچاِڤـ-َسْمرْدَهى؛  أفواه-ڤَـكْتْرانْي

 التعريب

 .فراش في نار متأججةال اندفاع فواهكا بقوة هائلة داخل ارى كل البشر مندفعين

 ٣٠\١١. چ.ب

ـَرَسمانَه َسَمـنْتاْلْچ ىاِسيْهـيِلـل  

هيْر ْجـڤَـلَْدْبهيـراْن ڤَـَدناْچلُوكاْن َسَمـ  

ـَرْمْچـتْ َسَمـَچا َجـيْرْر آپۤويجُوْبهِت  

شْٰـٰنُويڤي  ْپـَرتَـَپـنْتاـراهْچْبهاَسـْس تَـڤُو  

 المفردات
؛  باالفواه-ڤَـدََنايـه؛  كل-ـراْنْچَسَمـ؛  بشر-لُوكاْن؛ الجهات كل من -َسَمـنْتاتْ؛  تلتهم-ـَرَسمانَهْچ؛ أنت تلعق -ىِلـليْهـياِس

 -تَـڤَ؛  أشعة-ْبهاَسـه؛  كل-ـَرْمْچَسَمـ؛  الكرة الكونية-ـتَْچَجـ؛  يحجب-ْرياآپۤو؛  بالبهاء-ْبهيـهِتجُو؛  يتقد-ْجـڤَـلَْدْبهيـه

 . العميمالرب ا  أيه-ڤيشْٰـٰنو؛  تحترق-ْپـَرتَـَپـنْتي؛  مرعب-اـراهْچأو؛ جنابك

 التعريب

 .وتغطي الكون محرقا االفالك باشعتك الالمتناهية الملتهبةفواهك ا أراك تلتهم كل البشر ب،ڤيشْٰـٰنو يا

 ٣١\١١. چ.ب

پُو رۤو-ـَر ْچِمى كُو ْبَهـڤاْن اوي اِهـيآكْْهـ  

َدــۤيـ ڤَـَر ْپـَرْس-تو ِتى ِدڤَ ـ ْسنَـْمُو  

اْميْم آْدْبَهـڤَـنْتَـي تْشْهامياتوْم إيـيْچڤ  

ْميتَـڤَ ْپـَرڤْـرِِٰٰتي ْپـَرجانامي نَـ ِهـ  

 المفردات
 -ِدڤَ؛  إليك-ِتى؛  سجود-نََمـه َأْستو؛ ةصـورة قاسي -َپـهرۤو-ـَرْچأو؛  أنت-ْبَهـڤاْن؛ ن َم-كَه؛  إلّي-ِمى؛  أوضح-آكْْهـياْهي

 -ْهي؛  ليس-نَـ؛  االولي-آْدياْم؛  أنت-ْبَهـڤَـنْتَـْم؛  اتمنى-إيتْشْهامي؛  يعلم-ـياتوْمْچڤي؛  ترحم بي-ْپـَرْسۤيَد؛ ملك المالئكة  يا-ڤَـَر

 .  رسالة-ْپـَرڤْـرِِٰٰتيْم؛ جنابك -تَـڤَ؛  اعلم-ْپـَرجانامي؛ حتماً

 التعريب

انني اجهل . علي لك، اعطف  تعظيمااسجد؟ انني من أنتتنبئني  ان ، ارجوكرهيب الهيئةملك المالئكة، يا  يا

 . واود لو اسمع عنهامشيئتك

le/il/ùSae Ga]SaMaaNa" SaMaNTaa‚ çaek-aNSaMaGa]aNvdNaEJvRl/iÙ" ) 
TaeJaaei>araPaUYaR JaGaTSaMaGa]& >aaSaSTavaeGa]a" Pa[TaPaiNTa ivZ<aae )) 30 )) 

Aa: Yaaih Mae k-ae >avaNauGa]æPaae NaMaae_STau Tae devvr Pa[Saqd ) 
ivjaTauiMaC^aiMa >avNTaMaaÛ& Na ih Pa[JaaNaaiMa Tav Pa[v*itaMa( )) 31 )) 



 ٣٢\١١. چ.ب

اوڤاتْـشَـڤـاْن َچْبـَهـشْـرۤي   

هُو كْْرِِٰٰٰتْ ْپـَرڤْـرِِّٰٰد-ا يـ كْشَٰ-لُوَك ي كالُو ْسم  

هها ْپـَرڤْـرِِٰٰتَّْيماَهـْرتوْم إـ َسلُوكاْن  

ىَسـْرِڤي انتيشْٰـيتْـڤاْم نَـ ْبَهـڤي رِِِٰٰتى پـ  

اهاهْديُّـوـو ـٰشۤيـِكاني ْپـَرتْاتاهيى ڤَـْسـتْهي  

 المفردات
؛  كبير-هاهْپـَرڤْـرِِّٰٰد؛  مدمر-كْْرِِٰٰٰتْ-كْشَٰيا؛  للعوالم-لُوَك؛  أنا-َأْسمي؛  دهر-كالَه؛  قال المولى المبارك-ـڤاْن أوڤاتْـشََچْبَه-شْـرۤي

 -تْـڤاْم؛  حتى-َأپـي؛ دون، بإستثناء -ْ رِِِٰٰتى؛ مرتبط-هْپـَرڤْـرِِٰٰتَّ؛  في هذا العالم-إْيها؛  في تدمير-َسماَهـْرتوْم؛  كل البشر-لُوكاْن

؛  على الجانبين-ـوأنيِكـٰش-ْپـَرتي؛  قائم-اَأڤَـْسـتْهيتاه؛ من -ىي؛  كل-ىَسـْرِڤ؛  سيكون-ْبَهـڤيشْٰـيانْتي؛  أبدا-نَـ؛ أنت

 .  الجنود-اهاهـوْديُّ

 التعريب

هنا المحتشدين  جنود الفريقين جميع. البشرشغل كل  لتيتا، وقد فالك األهلك مزمانأنا ال: ى المباركقال المول

 . )ـدََٰٰٰڤَـْزپانْٰالـ (هلكون باستثنائكمسوف ي

 التفسير
. شخصية الالهوت العليا وبأن كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ كان صديقهعلمه   رغموارتبك برؤية مختلف الصور التي كشفها كْـرِٰشْٰـنَٰ،أْرجوَن احتار قد ل

حتى  شيء، كل لك يهالحق المطلق ان )٢٥\٢\١( ْدـأوَۤۤپـنيشَٰكَـطَْهى جاء في .  القوة المدمرةغرض تلكالسؤال عن استطرد ب لهذا،

 : ْبـَرْهما نفسه

 هذا هو القديرالرب  هيكل. مع سائر االحياء )kSatriyas (ْزوالـكْـشَٰـتْـريـياجميع الـْبراْهَمـنَٰة ،  األمرنهاية فيالرب يلتهم سوف 

الموت المحتم كان . ي يلتهم الظاهرة الكونية كلهاذال زمانصورة البذاته عن كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ كشف ييلتهم كل شيء، وهنا كوني صورة عمالق 

 .  الخمسة)PANDavas( الـپانْٰـدَٰٰڤَـْز  باستثناءالمحتشدين في ميدان المعركةكتوباً على جميع م

ك الجميع انه دبر هال، بالقول هناالرب  لوضع حد للمغالبة، فرد عليه  القتالكان يرى انه من االفضل عدم بل  يكن أْرجوَن يحبذ القتاللم

أعرض عن  وان  حتى، إذ ال يمكن منع الموتبأسباب أخرىاذا توقف أْرجوَن عن القتال فسوف يموتون . لم يقاتل أْرجوَن وان حتى

ه هي احكام ذه. القديرالرب لسوف تباد كل الظواهر بمشيئة ، وهالك الهو الزمان. في عداد األمواتكان الجميع  الواقع، في. القتال

 .اديةالطبيعة الم

 ٣٣\١١. چ.ب

é[q>aGavaNauvac ) 
k-al/ae_iSMa l/aek-+aYak*-TPa[v*Öae l/aek-aNSaMaahTauRiMah Pa[v*ta" ) 

‰Tae_iPa Tva& Na >aivZYaiNTa SaveR Yae_viSQaTaa" Pa[TYaNaqke-zu YaaeDaa" )) 32 )) 

ْ تْـشَ م ْبـَرْهـَم تْـشَ كْشَٰٰـتَْر اي ْ  اسي

 اوْبِهى ْبَهـڤَـتَ اُوَدنَـه

 شَـنَـْمتْــِسـُوَپياْسيوْر يْمرِِٰٰتْ

 اتَْر َسـهيتَها ِڤـَد ْيكَـ إ

TaSMaatvMauitaï YaXaae l/>aSv iJaTva Xa}aUN>au&+v raJYa& SaMa*ÖMa( ) 
MaYaEvETae iNahTaa" PaUvRMaev iNaiMataMaa}a& >av SaVYaSaaicNa( )) 33 )) 



اشـو لَْبَهْسـڤَيشْٰـطْها يتَْسماتْ تْـڤَـْم اوتَ  

َهـْمام َسـْمرِِّٰٰديكْشْٰـڤَ راْجـْن ْبهونْتْـڤا شَـتْرۤويج  

ْرڤَـْم ِاڤَ پۤواَهـتاهيِتى نيڤايايَم  

ْنيشـتْـ سا-ا يـ ماتَْرْم ْبَهـڤَ َسـڤْ- تَّيمين  

 المفردات
 -ْبهونْكْشْٰـڤَ؛ أعداء -شَـتْرُوْن؛  قهر-جيتْـڤا؛  كسب-لَْبَهْسـڤَ؛  صيت-ياشَـه؛  انهض-أوتَيشْٰـطْها؛  أنت-تْـڤَـْم؛  لذا-تَْسماتْ

؛  بقضاء سابق-ْرڤَـْم ِاڤَپۤو؛  قتل-انيَهتاه؛  كل هؤالء-إِتى؛  حتماً-ِاڤَ؛  من قبلي-َميا؛ زدهر ي-َسـْمرِِْٰٰدَهـْم؛  مملكة-راْجيام؛ ينعم

 . شيتْـَسـڤْـياسا  يا-شـيْنتْـسا-َسـڤْـيا؛  يصبح-ْبَهـڤَ؛  مجرد سبب-ماتَْرْم-نيميتَ

 التعريب

 عليهم ت كتبلقد. فيها الرخاءيعم عم بمملكة ، سوف تنكئعداعندما تنتصر على او.  للقتالاستعد وانهض لذا،

 . داة في القتالتكون في يدي أ ان ، ال يمكنك سوىۤيتْـشـياساَسـڤْالموت، وأنت يا 

 التفسير
خبير القادر على قتل  البالمقاتللهذا، يخاطب أْرجوَن .  في المعركةالماهرتدل على النبال ) savya-sAcin(شيْن تْـسا-ـياـڤَْسكلمة 

الحق باسره بتدبير  العالم تحركي.  أيضاًداللةبالغة الوهي " أداةمجرد كن "تعني ) nimitta-mAtram( ماتَْرْم-نيميتَّ ة كلم. اعداءه بالسهام

 من العلماء المزعومين كثير ثمة. تفاق اإلوليدة الظواهر جميع وان تدبيردون تحرك  الطبيعة تأنبالعلم فقراء  األغبياءيتوهم  .المطلق

تمثل الظاهرة  .؟ا التدبير هذو هوما.  تدبير محدد العالم الماديوراء. "يحتمل"و" ربما"ال مجال إلى  لكن الحتماالتاذين يفترضون كل ال

 على الطبيعة السيطرة بعقلية الهيمنة التي تحملها على متسَِّمة دامت  ماالنفوس مرهونةتبقى سوف . ألنفس الرهينةمعاد ا لفرصة كونيةال

 .الحق المطلق بتدبير هاهدم الكونية والظاهرةيجري خلق . تنمية ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰوالشروع ب القديرالرب  تدبيرفهم ن يمكن للفطي لكن المادية

 ان ه بالقتالأمرب فذكّره كْـرِٰشْٰـنَٰعن القتال، عازفاً  أْرجوَن كان. هتدبيرمن ) KurukSetra (ملحمة كوروكْـشِٰـتَْركانت  السبب، لهذا

 .ةالعلي تهخدمبذله في كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ويكمل الفرد بكمال ذكر . السعادةأراد 

 ٣٤\١١. چ.ب

اْدَرتَْهـْم تْـشَي َجـَمـْم تْـشَشْٰيـْم تْـشَ ْبهْدرُونَٰ  

اْنيْرۤيـ ڤ-وّدَهى ـي يُّ َأپـاْنيـْم تَـتْهانْكَْرنَٰ  

طْهاـشْٰياتْهيما ڤْـي اَهتاْمـْس تْـڤَـْم َجِهـيَمـ  

  َسـَپـتْناْنىَرنِٰي اْسـڤَ ِجـتاسيوْدْهـي

 المفردات
؛  أيضاً-تَـتْها؛  كَْرنَٰ-ـْمكَْرنَٰ؛  َجـياْدَرتَْهى أيضاً-تْـشََجياْدَرتَْهْم ؛ ـَم أيضاً ْبهيشْٰ-ـَمـْم تْـشَْبهيشْٰ؛  أيضاً ْدرونَٰ-ـْم تْـشَْدرُونَٰ

 -ما؛  دمر-َجْهي؛  أنت-تْـڤَـْم؛  سبق قتلهم-َهتاْن؛  من قبلي-َميا؛  محاربين أبطال-ڤۤيْرياْن-يوّدَهى؛  حتماً-َأپـي؛  غيرهم-َأنْياْن

 .  أعداء-َسَپـتْناْن؛  في المبارزة-َرنِٰ؛  ستغلب-ا أْسـيِجـت؛  قاتل-يوْدْهـياْسـڤَ؛  يضطرب-اطْهاهشْٰـڤْـياتْهاي؛ ليس

 التعريب

ولسوف تل اق.  هالكون،كَْرنَٰ و َجـياْدَرتَْهى و ـَمْبهيشْٰ و ْدرونَٰ: جميع كبار المحاربين: قال المولى المبارك

 . كئعداتنتصر على ا

 التفسير

d]ae<a& c >aqZMa& c JaYad]Qa& c k-<a| TaQaaNYaaNaiPa YaaeDavqraNa( ) 
MaYaa hTaa&STv& Jaih MaaVYaiQaïa YauDYaSv JaeTaaiSa r<ae SaPaÒaNa( )) 34 )) 



تتحرك الحياة على نحو يتيح لكل فرد العمل  ان  ينبغيذلك،ل. فيذ مشيئته، يعطيهم فضل تنبتيمهمن لطفه لكن الرب من شأن تدبير ان ال

ا العمل بهذوبناء عليه، ينبغي للفرد .  تدبيرهمثله تيمتدبير  وبرحمته،الرب تدبير  فهم تمي. سيد روحيه على يد ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ وفهمفي 

 . نزاع البقاءفيلنصر اً لتحقيقالتدبير 

 ٣٥\١١. چ.ب

اوڤاتْـشَا ينَْجـَس   

ايـڤَـْسـِكـشَـشَـنَـْم تْـشْْهروتْـڤا ڤَـتْـ شِْاتَـتْ  

ۤيتۤيـريْر ِڤـَپـمانَـه كيلـكْْرِِٰٰٰتانَْج  

ها كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـْمِاڤاا يكْْرِِٰٰٰتْـڤا ْبهۤوـنَـَمْس  

ايـْمـتَـه ْپـَرنَٰي ْبه-تَ يـَدْم ْبهَچـْدَچ -َسـ   

 المفردات
 - أنَْجليهه-كْْرِِٰٰٰتَ؛ كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـ ل-ِكـشَـڤَـْسـيا؛  كالم-شَـنَـْمتْـڤَـ؛  سمع-شْـروتْـڤا؛  لذا-ِاتَـتْ؛  قال َسنَْجيا-َسنَْجياه أوڤاتْـشَ

؛  قال-آها؛  أيضاً-ِاڤَ؛  مرة ثانية-ياهْبهۤو؛  يسجد-نَـَمْسكْْرِِٰٰٰتْـڤا؛  أْرجـوَن-كيرۤيتۤي؛  يرتعش-ِڤـَپـمانَـه؛ بكفين مضمومتين

 .  يسجد-ـْمـيانَْٰپـَر؛  خائف-ْبهيتَـه-ْبهيتَ؛ بصوت مرتجف -ـَدمَچـْدَچ -َسـ؛  إلى كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ-كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـْم

 التعريب

وبكل أْرجوَن ارتعد ، شخصية الالهوت العلياات من مكلهذه الع ابعد سم: شْطَْراْدْهرِٰتَـرإلى الملك  َسـنََْجـيا قال

 . جفترم بصوتقال وإلى بعضهما البعض  هكفيضاما  خوف نكس رأسه

 التفسير
بالسجود تعظيماً لـكْـرِٰشْٰـنَٰ مراراً وتكراراً بدأ فلكوني للرب العظيم،  الهيكل امن مشاهدةالعجب  مشاعر ،مر كماتملكت أْرجوَن 

 .عجبيغمره ال تيم ليس بصفة صديق بل بصفةواالبتهال إليه بصوت متهدج، 

 ٣٦\١١. چ.ب

اوڤاتْـشَأْرجـوَن   

ايْرتْـۤيـ تَـڤَ ْپـَركِكـشَــۤيـ ْهرِِِٰٰٰٰٰشىتْهاِنـْس  

ـشَاِتى تْياتى انوَرْجيـتْ ْپـَرْهرِِٰٰشْٰـَچَجـ  

يشـو ْدَرڤَـنْتيدي تانۤيـْبهي ِركْشٰٰـاْمـس  

اـهاهْچ َسنْـ-ها يدّْتْـشَ ْسي انْتي نََمشْٰـىَسـْرِڤ  

 المفردات
؛  باالمجاد-ْپـَركۤيْرتْيا؛ جنابك -تَـڤَ؛ سيد كل الحواس  يا-إيشَ-ْهرِِٰٰشـيَك؛  بحق-ىْستْهاِن؛  قال أْرجـوَن-أْرجـونَه أوڤاتْـشَ

 في -ديشَه؛  بدافع الخوف-ْبهيتاني؛  الجن-ِركْشٰٰاْمسي؛  و-تْـشَ؛  يتعلق-َأنوَرْجيات؛  يبتهج-ْپـَرْهرِِٰٰشْٰـياتي؛  العالم برمته-ـتَْچَجـ

 .  الكاملين من البشر-اـهاهْچَسنْـ-ْسيْدها؛  أيضاً-تْـشَ؛  يسجدون-نََمْسـيانْتي؛  كل-ىَسْرِڤ؛  يهربون-ْدَرڤَـنْتي؛ كل الجهات

SaÅYa ovac ) 
WTaC^]uuTva vcNa& ke-XavSYa k*-TaaÅil/veRPaMaaNa" ik-rqTaq ) 

NaMaSk*-Tva >aUYa Wvah k*-Z<a& SaGaÓd& >aqTa>aqTa" Pa[<aMYa )) 35 )) 

AJauRNa ovac ) 
SQaaNae ôzqke-Xa Tav Pa[k-ITYaaR JaGaTPa[ôZYaTYaNaurJYaTae c ) 

r+aa&iSa >aqTaaiNa idXaae d]viNTa SaveR NaMaSYaiNTa c iSaÖSaºa" )) 36 )) 



 التعريب

شرار اال، فباحتراماالحياء الكاملة تبايعك  ان رغم. ، فيتعلق بك جميعهاسمكالعالم بسماع ، يبتهج شيِكشَْهـرِٰيا 

 . حق هذا كلو. في كل االتجاهاترون ون يفخائف

 التفسير
 وأقر بأن كل ما للرب العظيممستنيراً  تيما صبح ا،)KurukSetra (ملحمة كوروكْـشِٰـتَْر أْرجوَن من كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ عن مصير سمع ان بعد

يع على حد لجملنافعة  أفعاله وان رافع كربهم،وه تيمومعبود مولى أن كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ب أْرجوَنلقد اكد .  للغاية مناسبكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ يجري بتدبير

 يراقبونالذين كانوا الكواكب السماوية في الفضاء أهل التصرفات وحكماء المالئكة وهنا حضور جمع غفير من  أْرجوَن أدرك. سواء

 ونشعريالمالئكة  الهيكل الكوني،شاهد أْرجوَن، اثناء كشف . رِِٰٰٰشْٰـنَٰبب حضور كْْ بس)KurukSetra(كوروكْـشِٰـتَْر  القتال في ملحمة

لصورة المهلكة لرب  األدبار من خوفهم الطبيعي من اولوافالرب  بشدة الحرج من سماع تسبيح ن والملحديناالجشعر  لكن بالسرور البالغ

جميع أفعاله نافعة  ان  لعلمهالظروففي كل يمّجده  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰتيم . والملحدين التيمكل من  على معاملة كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ لأْرجوَن يثني. األرباب

 . على اإلطالقلجميعل

 ٣٧\١١. چ.ب

تْـَمـْنَمـهاِتى نَـ نَِمَرْن  تْـشَ شْْكَْسمات  

ِرـ كَْرتْْ-ي ـُو پـى آد ْبَرْهَمـٰنىاِسيـرَچ  

ڤاَسي ن-ـْن َچَأنَـنْتَ ِدِڤـشَ َجـ  

اتْي أَسـتْ تَـتْ َپـَرْم -تْـڤَـْم أكْشَٰٰـَرْم َسـْد   

 المفردات
؛  هو أفضل من-ىـرياِسَچ؛  ياعظيم-آتْـَمـْن-َمـها؛  واجبهم السجود-نَِمـَرْن؛  ليس-نَـ؛  إليك-ِتى؛  أيضاً-تْـشَ؛ لماذا -كَْسماتْ

؛  يا رب االرباب-إيشَ-ِدڤَ؛ من ال يحد بحد  يا-َأنَـنْتَ؛  إلى الخالق العظيم-كَْرتْْرِِٰٰ-آدي؛  رغم-َأپـي؛  من ْبَرْهما-هْبَرْهَمنَٰ

 . ن أل-ياتْ؛  علي-تَـتْ َپـَرْم؛  إلى السبب والمسبب-أَست-َستْ؛  ال يهلك-أكْشَٰٰـَرْم؛  أنت-تْـڤَـْم؛ مالذ العالم  يا-نيڤاَس-ـتَْچَجـ

 التعريب

مالذ  يا ؟كل الوالء، ايها الالمتناهي لك قدمون ال يِلَمف. انت السيد األصلي. ْبَرْهماظم من يا من هو اع العظيم، ايها

 . يةمادالظاهرة الهذه  عن العلياألسباب، كل  وسببالكون 

 التفسير
تْما َمـهارِِٰٰٰشْٰـنَٰ كْْ يخاطبأْرجوَن . ، الذي يعم كل مكان والنفس العليا لكل نفسواجب العبادةكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ  ان هنا بسجوده أْرجوَندل ي

)mahAtmA (تدل أنَـنْتَ . الذي ال يحد بحدخير المحسنين  تعني انه التي)Ananta ( رب  وقدرةشيء خارج سلطة على عدم وجود

 الكملةجميع ينبغي ل رأى أْرجوَن انه كما. قطب الكون كله هو. تدل على انه سيد جميع المالئكة) deveza( ـشَِدِڤكلمة  واالرباب،

 ْبَرْهما من ولد. من صنعه ألن ْبَرْهما ،ْبَرْهماأكبر من كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ  ان أْرجوَن نوهي. الحي الفائق ألنه السجود له تعظيما قوياءوالمالئكة األ

 ،وبناء عليه. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ من تام الذي هو امتداد )GarbhodakazAyI ViSNu(ڤيشْٰـٰنو ـْرْبهُوَدكَشاۤي َچ  من ُسرَّةالمنبثقةساق زهرة اللوتس 

 المالئكة سائر وْبَرْهما والمولى شيڤَ ، وبناء عليه.  السجود تعظيما له، ْبَرْهما وغيرهما من المالئكةابن شيڤَْبَرْهما والمولى  واجبمن 

 عن الخلق علي مولى العظيم لكن الزوال عرضة للالماديبالغة الداللة ألن الخلق ) akSaram(ـَرْم شَٰأكْكلمة . لمولى العظيم انيبجلو

 هو ذلك،ل.  ذاتهاالظاهرة المادية عن علي كما هو الطبيعة الماديةهذه  في الموَجهةالنفوس  جميع  عنعلي واألسباب، سبب هو. المادي

 .ظيمالعالرب 

k-SMaaÀ Tae Na NaMaerNMahaTMaNa( GarqYaSae b]ø<aae_PYaaidk-}aeR ) 
ANaNTa deveXa JaGaiàvaSa TvMa+ar& SadSataTPar& YaTa( )) 37 )) 



 ٣٨\١١. چ.ب

  ِدڤَـه پوروشَٰـه پورانَٰـْس-ي تْـڤَـْم آد

ْدهانَـْميا َپـَرْم نيشْـڤَـْسـيا ڤيتْـڤَـْم َأس  

ام تْـشَ َپـَرْم تْـشَ ْدهاَميِڤـْدي اسِڤـتّ  

َپ رۤو-شْـڤَـْم َأنَـنْتَ يتـتَـْم ڤ ايتْـڤَـ  

 المفردات
 كرة -ڤيشْـڤَـْسـيا؛  لهذا-َأسيا؛ أنت -تْـڤَـْم؛  قديم-هـپورانَٰ؛  شخصية-پوروشَٰـه؛ االوليالرب  -ِدڤَـه-آدي؛ أنت -ـْمتْـڤَ

؛  مالذ-ْدهاَم؛  و-تْـشَ؛  علي-َپـَرْم؛  و-تْـشَ؛  المعلوم-ِڤـديام؛ أنت -أْسـي؛  العاِلم-ِڤـتَا؛  مالذ-نيْدهانَـْم؛  علي-َپـَرْم؛ طبيعية

 .  الصورة التي ال تحد-َپرۤو-َأنَـنْتَ؛  الكرة الطبيعية-ڤيشْـڤَـْم؛  يعم-تَتَـْم؛  من قبلك-ـڤَـياتَ

 التعريب

. وانت كل ما هو معلوم العليم نتا. كونيةالالمالذ الوحيد لهذه الظاهرة  نتا. ولياال شخصية الالهوت العليا أنت

 . كونية كلهاالظاهرة الهذه  كل يعم  حد له الذي الذي الايها الهيكل.  الماديةجبالت ال عنعلي نتا

 التفسير
كل شيء بما  ان تعني) nidhanam(نيْدهانَـْم كلمة . الصمد االخيروبناء عليه، هو . كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ شخصية الالهوت العليايستقر الوجود على 

وهو المنتهى الذي ينتهي  العالم، مجريات هذا بكل العليم هو. شْٰـنَٰالعظيم كْْرِِٰٰٰ مستند إلى المولى "النور"أي ) Brahman(ْبـَرْهـَمـْن فيه 

المهيمن  هو الشخص كما. عليالعالم الروحي، هو في سبب ال انه مالو. يعم الوجودالعلم ألنه هو غرض . المعلوم هو ،لذلك. إليه كل علم

 .العليفي العالم 

 ٣٩\١١. چ.ب

ـه شْـشـانْكَهْر ڤَـرونَٰيـنْچامُو يوْر يڤا  

تاَمـَهشْ تْـشَيْس تْـڤَـْم ْپـراپـيْپـَرجاَپـت  

  كْْرِِٰٰٰتْـڤَـه- نَـَمْس ِتى ْستو َسـَهـْسَر ۤونَـْم

نَـْمُو نَـَمْس ِتىي  پـيُّـوپونَـشْ تْـشَ ْبهۤو  

 المفردات
 -ْپـراپـيتاَمَهه؛ أنت -تْـڤَـْم؛ ْبَرْهما -ْپـَرجاَپـتيه؛  القمر- أنْكَه-شَـشَ؛ ماء -هڤَـرونَٰ؛ نار -ـنيهْچَأ؛  الحاكم-ياَمه؛  هواء-ڤايوه

پونَـه ؛  ألوف المرات-كْْرِِٰٰٰتْـڤَـه-َسَهْسَر؛  ليكن-أْستْو؛  إليك-ِتى؛  أجاللي مرة وثانية-نََمه؛  احترامي-نََمه؛  أيضاً-تْـشَ؛ الجد الكبير

 .  أسجد لك-نََمـه ِتى؛  السجود-نََمـه؛  أيضاً-َأپـي؛  ثانية-ياهْبهۤو؛  ومرة ثانية-تْـشَ

 التعريب

اآلف  لك إجالال وتعظيما اسجدلذلك، . المهيمن العظيم والجد العظيم أنت. أنت القمروالنار والماء و الهواء أنت

 . المرات، مرارا وتكرارا

 التفسير

TvMaaiddev" Pauåz" Paura<a‚ STvMaSYa ivìSYa Par& iNaDaaNaMa( ) 
vetaaiSa veÛ& c Par& c DaaMa TvYaa TaTa& ivìMaNaNTaæPa )) 38 )) 

vaYauYaRMaae_iGanvRå<a" XaXaaª" Pa[JaaPaiTaSTv& Pa[iPaTaaMahê ) 
NaMaae NaMaSTae_STau Sahók*-Tv" PauNaê >aUYaae_iPa NaMaae NaMaSTae )) 39 )) 



 ألنه أْرجوَن كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ أيضاً بالجد الكبير يخاطب كما. نفاذه في كل شيء لالمالئكة، آيات جميع أبرزهواء هنا بالهواء ألن الالرب  يخاطب

 .مخلوقات الكبير ْبَرْهما، وأب

 ٤٠\١١. چ.ب

تاْد َأتَْهى ْپـرِِٰٰشْطَْهـتَـْس ِتىـنََمـه پوَرْس  

 نَمُو ْستو ِتى َسـْرڤَـتَ ِاڤَ َسـْرڤَ

َمـْس تْـڤَـْمكَْري ڤ-تَ ياْميْري ڤ-َأنَـنْتَ   

َسـْرڤَـهي تَـتُو ْسي ـَسـْرڤَـْم َسماْپـنُوٰش  

 المفردات
 -َسْرڤَـتَه؛  إليك-ِتى؛  أسجد-توـنََمه َأْس؛  إليك-ِتى؛ من الخلف -ْپـرِِِٰٰشْٰـطَْهتَـه؛  أيضاً-َأتْها؛  من االمام-تاتْـپوَرْس؛  سجود-نََمه

؛  والقوة غير المحدودة-ڤيكَْرَمـه-َأميتَ؛  النفس التي ال تحد-ڤۤيْريا-َأنَـنْتَ؛  النك كل الوجود-َسْرڤَ؛  بالفعل-ِاڤَ؛ من كل الجوانب

 .  كل الوجود-َسْرڤَـه؛ أنت -أْسـي؛  لذا-ـتْهاتَ؛ أنت تعم -يٰشَسماْپـنُو؛  كل شيء-َسْرڤَـْم؛  أنت-تْـڤَـْم

 التعريب

 ال بل جوديا من تعم الو. حديي ال ذ الجبارالمطلقة، والالقوة ة، ايتها  من األمام ومن الخلف ومن كل جهلك اسجد

 . الوجودكل انت 

 التفسير
 المقاتلين في كبار(  عن الجميعالعلي وقوة وة كل قدررب بأنه ويسلم هوجدغمرة من كل الجهات من  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰلصديقه  أْرجوَن يسجد

 : )٦٩\٩\١ ( في ڤيشْٰـٰنو پورانَٰجاء. )حربميدان ال

 ."رب األرباب يا خلقك هو من حتى ولو كان من المالئكة، أمامك قف يمن كل"

 ٤٢-٤١\١١. چ.ب

اْد اوكْتَـْميْبَهـْم ـَمتْـڤا ْپـَرَسي كِْهتـَس  

يكِْهتـاَدڤَ ِهى َسيِهى كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ِهى   

مانَـْم تَـِڤـَدْميَأجانَـتا َمـه  

يـَن ڤاپـّيــْپـَرماداتْ ْپـَرنَٰ ايَمـ  

 

ي كْْرِِٰٰٰتُو س-تْ ـڤَـهاساْرتَْهـْم َأَساشـتْـ شْاتْي  

NaMa" PaurSTaadQa Pa*ïTaSTae NaMaae_STau Tae SavRTa Wv SavR ) 
ANaNTavqYaaRiMaTaiv§-MaSTv& Sav| SaMaaPanaeiz TaTaae_iSa SavR" )) 40 )) 

تُو ِدڤَ ُّـو َ ـچْم تَـڤاي ي ا

 ـهـنََٰچ -ْسمۤيــَپـْم ِدڤَـتا 

 طاـَرشْٰـ ْس-ـتْ َچَسـ تْـڤَـْم ِاڤَ َجـ

  ْبَهـڤاْنـتُوَچ -يِاتَـه َسـْرڤَ 

Sa%eiTa MaTva Pa[Sa>a& Yadu¢&- he k*-Z<a he Yaadv he Sa%eiTa ) 
AJaaNaTaa MaihMaaNa& Taved& MaYaa Pa[MaadaTPa[<aYaeNa vaiPa )) 41 )) 

YaÀavhaSaaQaRMaSaTk*-Taae_iSa ivharXaYYaaSaNa>aaeJaNaezu ) 
Wk-ae_QavaPYaCYauTa TaTSaMa+a& TaT+aaMaYae TvaMahMaPa[MaeYaMa( )) 42 )) 



ـو ْبهُوَجِنـٰش- شَـى اَسـَن -هاَر يڤ  

كْشَٰٰـْمـ َسَم-وتَ تَـتْ يشْـتْـ اـۤيـ تَْهى ڤاپإكُو  

اْميتَـتْ كْٰشـاَمى تْـڤاْم َأَهـْم َأْپـَرِمـ  

 المفردات
  يا-ِهى ياَدڤَ؛ شْٰـنَٰ كْْرِِٰٰٰ-ِهى كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ؛  قال-أوكْتَـْم؛  أي شيء-ياتْ؛  بتطاول-ْپـَرَسْبَهـْم؛  يفكر-َمتْـڤا؛  لذا-إيتي؛  صديق-َسكْها

؛  من قبلي-َميا؛  هذا-إيَدْم؛ جنابك -تَـڤَ؛  أمجاد-َمـهيمانَـْم؛  دون علم-َأجانَـتا؛  لذا-إيتي؛  يا خليلي-ِهى َسكِْهى؛ ياَدڤَ

-َأَستْ؛  للمزاح-أْرتَْهـْم-هاَسَأڤَـ؛  أيضاً-تْـشَ؛  أي شيء-ياتْ؛  سواء-ڤا َأپـي؛  بدافع الحب-ْپـَرنَـّيَن؛  بدافع الجنون-ْپـَرماداتْ

 أو إثناء تناول الطعام -ـوْبهُوَجِنـٰش؛  عند الجلوس-آَسَن؛  عند االستلقاء-شْٰـيا؛  عند االستراحة-ڤيهاَر؛  أنت-أْسـي؛  تحقير-كْْرِِٰٰٰتَـه

؛  كل أولئك-تَـتْ؛  بين االصحاب-شَٰٰـْمكْـَسَم-تَـتْ؛ عاصـم  يا-شْـيوتَتْـَأ؛  أيضاً-َأپـي؛  أو-َأتَْهى ڤا؛  وحيداً-كَهِا؛ سوية

 .  ال يقاس-َأْپـَرِمـياْم؛  أنا-َأَهـْم؛  منك-تْـڤاْم؛  يسأل الغفران-كْٰشـاَميِّ

 التعريب

بدا مني بدافع  لي ما غفرت ان ارجو. عظمة مقامك علم بدون"  صديقييا"و" ڤَياَد يا"و"  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰيا"لقد ناديتك سابقا 

نفس  على يقأوقات استراحاتنا أو عندما كنا نستل: معك في مرات عديدةت التصرف أ أسلقد.  الحبالجنون أو

 .  قلة احترامياغفر لي. أو بصحبة اصدقاء كثيرين الطعام لوحدنا متقاسنسرير أو ال

 التفسير
لما بدر  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰبه مما دفعه إلى طلب مغفرة اقته أْرجوَن صلة صديذكر ،  الكونيههيكلفي اآلن تجلى أمام أْرجوَن يكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ  ان رغم

 كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ كشف ان ، رغمالهيكل الكوني هذا التجلي في انه كان يجهل بقدرة كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ على ويعترف مودة، المننابعة نه من رفع كلفة ع

 " كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ يا"و" يا صديقي":  قائال بمخاطبته قدرتهفهمرِِٰٰٰشْٰـنَٰ دون كْْعدد المرات التي استهان بها بـ أْرجوَن يعلم لم. ةخل العنه بدافع

 على تبادل المشاعر مثال وهذامته  ورحفهلطمن  دور صديق أْرجوَن لعب رغم قدرته فقد كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ لكن وغيرها من النداء"  ياَدڤَيا"و

 من نشهد كما ، ومن المحال نسيانهاة ثابتة أزلياًصل هيكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ بـ  المتناهية في الدقةالنفس تربط التية صلال. وتيمهمولى ال بين ةالعلي

 . في الهيكل الكونيةزالع مشاهدة  رغمكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰة التي تربطه بـصداقالعجز أْرجوَن عن نسيان صلة . أْرجوَن مسلك

 ٤٣\١١. چ.ب

ايشَـَرْسـتْـشَـراتْـ ي لُوكَـْسـياتاسيپـ  

اْنيـِرَچروْر چواشْ تْـشَ يْجا پۤويتْـڤَـْم َأْسـ  

ُويكَه كوتُو نْياْدهيَأْبْهـي  ْسـتـ َسمُو-نَـ تَـڤَـتْ   

ڤَا ْپـَرْبه-َم ياْپـَرتي  پـىي تَْر-لُوَك   

 المفردات
؛  لهذا-َأْسـيا؛  أنت-تْـڤَـْم؛  وغير متحرك-شَـَرْسـياتْـَأ؛  متحرك-شَـَرتْـ؛  لكل العوالم-لُوكَْسـيا؛ أنت -َأْسي؛  االب-پـيتا

 -ْبْهـياْدهيكَهَأ؛  يوجد-َأْسـتـي؛  يعادلك-َسَمـه-تَـڤَـتْ؛  أبدا-نَـ؛  مجيد-ـرياْنَچ؛  سيد-روهچو؛  أيضاً-تْـشَ؛ معبود -پُوْجياه

 .  ايتها القوة التي ال تقاس-ڤَاْپـَرْبه-َأْپـَرتيَم؛  أيضاً-َأپـي؛ الثالثة في االفالك -تَْريا-لُوَك؛  آخر-َأنْياه؛  كيف يمكن-كوتَـه؛ أكبر

 التعريب

يفنى  ان مكنال احد يعادلك وال ي.  العظيم الروحيسيدكونية كلها، انت الزعيم المعبود والالظاهرة الهذه  وأب أنت

 . ، ال حد لقدرتكالثالثةوفي االفالك .  أحدفيك

iPaTaaiSa l/aek-SYa cracrSYa TvMaSYa PaUJYaê GauåGaRrqYaaNa( ) 
Na TvTSaMaae_STYa>YaiDak-" ku-Taae_NYaae l/aek-}aYae_PYaPa[iTaMaPa[>aav )) 43 )) 



 التفسير
وهو في قلبه إلى ْبَرْهما   الروحي ألنه الذي أوحى الحكمة الـِڤـديةسيدال هو. للوالد الولدوجوب عبادة كْـرِٰشْٰـنَٰ واجبة الرب عبادة 

خط السلسلة هو المنتسب إلى   السليمالسيد الروحي، وباالصل وحيالسيد الر هو ،لهذا.  على أْرجوَن اآلنچۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـيكشف 

 . كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰمثالً لـميكون  ان  دونالعلي للعلم السيد الروحي، ألنه ال يحق ألحد لعب دور المريدية من كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

يعادله عديل في العالمين المادي  والفائق م كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ العظيال يفوق المولى . ، ألن عظمته ال تحد من كل الوجوهالعليمولى  السجود لليقدم

 . سواه عليه يمتاز الاألعلى على االطالق والرب هو . والروحي

 كْـرِٰشْٰـنَٰ حق  ال يعرفونالذينحمقى ال.  وذاتهعقلهحواسه عين  لكن سائر االحياءجسماً كما تملكها  حواسا والرب القدير كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ يملك

 علىقادر انه  جاء كما.  أيضاًمطلقةأفعاله وقدرته  و مطلقكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ.  مغاير لذاته وعقله وقلبه وهلم جراكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ان عونيدَّرفة، مع

 . هو المتبوع.  ليست قاصرة وال محدودةحواسهوبناء عليه، .  المركبةليست كحواسنابسيطة وحواسه  ان النشاطات الحسية رغمجميع 

أفعال  ان العلملذلك، يجب .  ثانيةبائس العالم الهذا إلى رجع وال يوته إليه بعد معودي ،وأفعاله وكماله العليجسمه  يعلم من كلن ا

تبوع وسائر هو السيد المكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ  ان جاء كما.  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰالعمل بتعاليمهو لتحقيق الكمال  سبيل وخير. كأفعال سواهكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ليست 

 تبعيتها ل بل تعمل جميع االحياء بتدبيرهعلى إنكار أمرهاحد ال يقوى . وما سواه خدمه العاملين بأمرهالرب  هو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ. االحياء خدمه

 .علة كل علةانه ) Brahma-saMhitA ( َسـْمـهيتا-في ْبـَرْهَمجاء . هل

 ٤٤\١١. چ.ب

اْميا كايْدهايـا ْپـَرٰنيـْمـتَْسماتْ ْپـَرنَٰ  

اْميدْٰٰۤيـشَـْم إۤيـ تْـڤاْم َأَهـْم إىيْپـَرساَد  

وهيا َسكِْهـڤَ َسكْْهيِتـڤَ پوتَْرْسـيپـ  

ِدڤَ سُودْٰٰهوْمي اْرَهسياياه ْپـريْپـر  

 المفردات
 -إۤيشَـْم؛  أنا-َأَهـْم؛  إليك-تْـڤاْم؛  يطلب الرحمة-ىْپـَرساَدي؛  البدن-كاياْم؛  يخر-يْدهاياـْپـَرٰن؛  يسجد-ـْمـياْپـَرنَٰ؛  لذا-تَْسماتْ

 -ْپـرياه؛  مع صديق-َسكْْهيوه؛  كصديق-ڤََسكْها ِا؛ مع االبن -پوتَْرْسـيا؛ بأل مثل ا-پـيتا ِاڤَ؛  معبود-إۤيدْٰٰياْم؛ الحقإلى شخص 

 .  يتحمل-سُودْٰٰهوْم؛  ربي-ِدڤَ؛  عليك-َأْرَهسي؛ مع حميم -ْپـرياها؛ حبيب

 التعريب

تعفو عن الهفوات التي قد اكون  ان ارجوك.  رحمتكاسجد لك تبجيال طالباً. العبادة واجب رب االرباب أنت

 . محب محبوبهالأو صديقه  الصديق  أوارتكبتها بحقك وعاملني معاملة االب ابنه

 التفسير
 رِِٰٰٰشْٰـنَٰأما كْْ. بصفة زوج أو صديق أو سيدبعضهم اآلخر بصفة ابن وت متفاوتة، إذ يعامله بعضهم صالين به بصل مت كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰتيمان 

 .شْٰـنَٰكْْرِِٰٰٰاالب أو الزوج أو السيد، كذا يصبر  يصبركما و.  صداقةةصلفتربطهما وأْرجوَن 

 ٤٥\١١. چ.ب

ْدرِٰشْٰـطْـڤاي تُو ْسميـْرڤَـْم ْهرِِٰٰٰش پۤو-َأْدرِٰشْٰـطَ   

تَـْم َمـنـُو ِمىياتْهيَن تْـشَ ْپـَرڤْـّيـْبَهـ  

TaSMaaTPa[<aMYa Pa[i<aDaaYa k-aYa& Pa[SaadYae TvaMahMaqXaMaq@yMa( ) 
iPaTaev Pau}aSYa Sa%ev Sa: Yau" iPa[Ya" iPa[YaaYaahRiSa dev Saae!uMa( )) 44 )) 

Ad*íPaUv| ôizTaae_iSMa d*îa >aYaeNa c Pa[VYaiQaTa& MaNaae Mae ) 
Tadev Mae dXaRYa dev æPa& Pa[Saqd deveXa JaGaiàvaSa )) 45 )) 



َپـْما ِدڤَ رۤويتَـْد ِاڤَ ِمى َدْرشَـ  

ڤاَسي ن-ـْن َچ َجـشََٰد ِدِڤــۤيـْپـَرس  

 المفردات
؛  أيضاً-تْـشَ؛  بدافع الخوف-ْبَهّيَن؛  برؤية-ْدرِٰشْٰـطْـڤا؛  أنا-َأْسمي؛  سعيد-يتَـهـْهرِِٰٰٰش؛  لم يسبق رؤيته من قبل-ْرڤَـْمپۤو-َأْدرِٰشْٰـطَ

 -َپـْمرۤو؛  يا رب-ِدڤَ؛  يظهر-شَـيادَْْر؛  إلّي-ِمى؛  حتماً-ِاڤَ؛ ذاك -تَـتْ؛  لي-ِمى؛  عقل-َمـنَه؛  مضطرب-ْپـَرڤْـياتْهيتَـْم

 . مالذ العالم  يا-نيڤاَس-ـتَْچَجـ؛  يا رب المالئكة-إيشَ-ِدڤَ؛  تلطف-ْپـَرْسۤيَد؛ الصـورة

 التعريب

 عليتنعم ان  ارجوك. فالخوعقلي ينهشه  لكن  السعادةتغمرني الذي لم اشهده من قبل، كونيك الهيكل مشاهدة بعد

 .  الكونمستقريا ملك المالئكة و صورتك اإللهيةوتريني ثانية 

 التفسير
هو  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰصديقه  ان عند فهمهأْرجوَن كذا يبتهج ، حميم بقدرة حميمه البتهج يوكما. حميمهألنه كبيرة ثقة كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ بـ أْرجوَنان ثقة 

بعد رؤية هذا الهيكل  الوقتبذات  أصابه بعض الخوف لكن البديع مثل هذا الهيكل الكونيبجلي القادر على الت شخصية الالهوت العليا

 من طلباستبد به الخوف دون مبرر، ف  السبب،لهذا. الخالصةبحق كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ بدافع الصداقة كثيراً من الذنوب ارتكب ألنه الكوني، 

مؤجل كالعالم مركب  الهيكل الكوني هو جسم مادي هذا. شاءمطلق صورة يبادر على التجلي  ألنه قنارايانَٰصورة بالتجلي كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ 

السماء . )VaikuNTha (طَْهى كواكب ڤايكوٰنعلى هي امتدادات كْـرِٰشْٰـنَٰ دي األربعي ذات األةالعليصور نارايانَٰ   لكنالمادي المؤجل

صور الرؤية احدى بأْرجوَن إذن، رغب . ها جميعها بامتداداته التامةفيحاضر شْٰـنَٰ  وكْْرِِٰٰٰالكواكب،الروحية مليئة بأعداد ال تعد من 

هي صورة ذات ) VaikuNTha( ايكونْتْـَهىصورة نارايانَٰ على كواكب ڤ ان  ريبال. )VaikuNTha (طَْهىڤايكوٰن كواكبالمهيمنة على 

 بإختالف هذا تختلف اسماء نارايانَٰ. ة مختلفات والقرص بترتيب وزهرة اللوتسوالهراوة الصدفة وهيرموزه األربعة  تحمل ربعيد اأ

 .ةدي األربعياألذات  أْرجوَن رؤية صورته يطلب ذلك،ل.  هذه الصور هي كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ عينهجميع. الترتيب

 ٤٦\١١. چ.ب

  َهـْسـتَـْم-شْـكَْر تْـنَـْم يـدَچنَـْم يطۤيـريك

ڤَيطوْم َأَهـْم تَـتْهاـتْـڤاْم ْدَرشْٰي تْشْهاميإ  

  ْبهوِجـَن-ـتوْر شَتْـ ِپـنَٰڤَ رۤويِتـنا

ْرِتى مۤو-شْـڤَ ي باهُو ْبَهـڤَ ڤ-َسَهْسَر   

 المفردات
 -َأَهـْم؛  يرى-ْدرَِشْٰـطوْم؛  أنت-تْـڤاْم؛  اتمنى-إيتْشْهامي؛  قرص في اليد-َهْستَـْم-كَْرتْشَـ؛  بهراوة-ـدينَـْمَچ؛ بخوذة -طينَْمۤيكير

 ذو االلف - باهُو-َسَهْسَر؛ دي َأربعي ذو أ-ْبهوِجـَن-ـتوهشَتْـ؛ صورة -رُوِپـنَٰ؛  في ذاك-ِتـَن ِاڤَ؛  في ذاك الوضع-تَتَـها ِاڤَ؛ أنا

 . رة الطبيعية ايتها الصو-ْرِتىمۤو-ڤيشْـڤَ؛  صر-ْبَهڤَ؛ ساعد

 التعريب

راوة اراك في صورتك ذات االذرع االربعة، المزينة بتاٍج من الجواهر والتي تحمل بها ه ان يا رب الكون، اود

 . ةور الصتلكتك برؤيإلى  شوقا تحرقاانني .  وزهرة لوتساوصدفة وقرص

 التفسير
 وراَم : ف الصور، وأبرزها مئات وأالفي حاضر أزلياًالرب  ان )Brahma-saMhitA ( َسـْمـهيتا-ْبـَرْهَم من )٣٩\٥(النص في جاء 

 فَياض الشخصية الالهوت العلياكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هو  ان أْرجوَنعلم   لكن كثرةال تحصىوغيرها من الصور التي ال تعد ونارايانَٰ   وَچنْْرِِٰٰشينْـ

ik-rqi$=Na& GaidNa& c§-hSTa‚ iMaC^aiMa Tva& d]íuMah& TaQaEv ) 
TaeNaEv æPae<a cTau>auRJaeNa Sahóbahae >av ivìMaUTaeR )) 46 )) 



 هذا النص بما ال يدعو ؤيدي.  الباقيةالروحية كْـرِٰشْٰـنَٰ صور احدى ي اآلن رؤية صورة نارايانَٰ أ يطلبهوو مؤجل،الكوني الفي هيكله 

 عين هو. سائر وجوهه هي فيضه وان فّياض الشخصية الالهوت العليا كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هو بأنـڤَـتَـْم َچشْـرۤيَمـْد ْبهاما جاء في  الشكإلى 

 السَِّمة هي تلك. الصور تلك في كل لشبابفي نضرة اويبدو  المتناهية، من صوره الصورةفي مطلق رب ال، وهو تامة الأفراد امتداداته

 . يعلم كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰمن فوراً كل  الماديالعالميتحرر من كل شوائب و ،شخصية الالهوت العليااألزلية ل
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اوڤاتْـشَـڤـاْن َچ ْبـَهـ-شْـرۤي   

َن تْـڤاْرجوِنـَدْمـنِّـاْپـراَسيَمـ  

يُّـوچاتْ -تَـْم آتْـَم يَپـْم َپـَرْم َدْرشـرۤو  

اْميشْـڤَـْم َأنَـنْتَـْم آْدياْم ڤي َمـ-جُو ِت  

ْرڤَـْم پۤو-َن نَـ ْدرِٰشْٰـطَ ّيـاْن ِمى تْـڤَـْد َأنْـي  

 المفردات
 -إيَدْم؛  أْرجـوَن-أْرجـوَن؛  إليك-تَـڤَ؛  بسرور-ـَنْپـراَسنِّ؛  من قبلي-َميا؛  قال المولى المبارك-ـڤاْن أوڤاتْـشََچْبَه-شْـرۤي

 كل -ڤيشْـڤَـْم؛ كامل البهاء -َميام-ِتجه؛  بقدرتي الباطنة-تْچايو-آتْـَم؛ كشوف م-شـيتَـْمَدْر؛  علي-َپـَرْم؛ صـورة -َپـْمرۤو؛ هذا

 لم -ڤَـْمپُوۤر-نَـ ْدرِٰشْٰـطَ؛  إلى جانبك-تْـڤَـتْ َأنّْيَن؛  لي-ِمى؛  ذاك الذي-ياتْ؛  أصيـل-آْدياْم؛  غير محدود-َأنَـنْتَـْم؛ الكرة الكونية

 . يسبق ألحد رؤيته من قبل

 لتعريبا

 عن هذا الهيكل الكوني داخل العالم  الباطنةبقدرتييسرني الكشف لك حبيبي أْرجوَن، : قال المولى المبارك

 . ساطعالالالنهائي  هيكلالرؤية هذا  من قبل ألحد يسبق لم. المادي

 التفسير
 كان. هتيم بدافع رحمته على قدرة التألق والكاملة الصورة  في هذهالرب القدير كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰتجلى ف ، أْرجوَن مشاهدة الهيكل الكوني هللاأراد

.  رغبة صديقه أْرجوَنتحقيق لمجرد هيكلهذا الب تجلى كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ لقد. تتغير بسرعة مذهلة وجوهه وكانت الشمس، سطع سطوع يهيكلال

ه تيم رؤيته سائر استطاع لكن  هذا الهيكل الكوني هللاأْرجوَند قبل  يشهد أحلم. ة عن العقلالعلي الباطنةقدرته ب هيكل كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ بهذا التجلى

هذا الهيكل الكوني  يشهد أحد منهم لم. ْرجوَنألكشفه في معرض  الكواكب السابحة في الفضاء الخارجي سائرو كواكب الجنانمن أهل 

 المكشوف ألْرجوَن الهيكل الكونيمشاهدة الرب  تيم آخر، استطاع جميع بكالم.  أيضاً بفضل أْرجوَنرؤيته استطاعوا همقبل، لكنمن 

رفض .  مفاوضات سلميةعقدل عندما ذهب إليه كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ َنـَدوْريوْدهـ ل جرى كشفه هيكلهذا ال ان المعلقين أحد كتب. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰبرحمة 

 كشفها غير التي هالكن  الكونية آنذاكهياكله بعض عنف كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ كش لكن ه السلمي لسوء حظالعرض) Duryodhana(دوْريُّـوْدَهـَن 

 .من قبلهيكل هذا الأحداً لم يشاهد  ان  بوضوحهنا يذكر، إذ ألْرجوَن

 ٤٨\١١. چ.ب

ْريْر نَـ دانايانايايا ْدْهـيـْچاي -نَـ ِڤـَد   

هيـراْچْر اويْر نَـ تَپُوْبهياْبهينَـ تْـشَ كْر  

é[q>aGavaNauvac ) 
MaYaa Pa[SaàeNa TavaJauRNaed& æPa& Par& diXaRTaMaaTMaYaaeGaaTa( ) 

TaeJaaeMaYa& ivìMaNaNTaMaaÛ& YaNMae TvdNYaeNa Na d*íPaUvRMa( )) 47 )) 

Na vedYajaDYaYaNaENaR daNaE‚ NaR c i§-Yaai>aNaR TaPaaei>aåGa]E" ) 
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ِكى لُو- ىا َأَهـْم نْْرِِٰٰيَپـه شَـكْ رۤو-ِاڤَـْم   

َرۤيـ ْپـَرڤ-َن كورو ّيـطوْم تْـڤَـْد َأنْــْدَرشْٰ  

 المفردات
 -كْرياْبهيه؛  أيضاً-تْـشَ؛  أبدا-نَـ؛  بالتصدق-داناياه؛  أبدا-نَـ؛  أو دراسة ڤيدية-َأْدْهـيايانايه؛  بالقربان-ـياْچيا-ِڤـَد؛  أبدا-نَـ

؛  يستطيع-شْـكْياه؛  في هذه الصورة-َپـهرۤو-ِاڤَـْم؛  قاسي-ـرايهْچأو؛  القاسيةالمجاهدات ب-تَـپوْبهيـه؛  أبدا-نَـ؛ باألعمال الصالحة

 يا خير محاربي -ْپـَرڤيَر-كورو؛  بآخر-َأنّْيَن؛  منك-تْـڤَتْ؛  يشـاهد-طوْمـشْْٰدَر؛  في هذا العالم المادي-لوِكى-ىنْْرِِٰٰ؛  أنا-َأَهـْم

 . الكورو

 التعريب

 وال )Vedas(ِڤـَدْز إذ ليس بدراسة الـ. كوني هذا الهيكلير احد قبلك ، لم ي)Kuru(كورو  محاربي ساللة خير يا

 . انت وحدك قد رأيت هذا. هيكلالهذا بيراني أحد  ان ة يمكنمثيلبأعمال  وأ الصدقات توزيع وال بالتفديةب

 التفسير
مقام  دون بلوغ امتالك بصيرة ربانية حدايتعذر على . ؟ها بالجدير هو ومن.  الصددهذاة دون لبس في الرباني بصيرةفهم اليتعين 

-viSNu (ها ِدڤاْمرِِٰٰتاـْسكْـتَـها ْبَه-ڤيشْٰـٰنو:  الحكمة الـِڤـديةحسب المالئكةڤيشْٰـٰنو هم الرب  ؟ ان تيمك هو المالنوم. لمالئكةا

bhaktAH smRtA devAH(،  متالك تلك الرؤية ايتعذر عليهم نور مجرد عن الشخصية فالرب جهر بأن المقتصرين على الوأما سواهم

ن و يكدون ان ربانيةرة بصييستحيل امتالك الفرد   أووقت واحدب بصيرة ربانية وامتالك كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ شأن من تقليل ال يمكنال. ةالرباني

 . ه أْرجوَن أيضاًآ على رؤية ما رقادرينيملكون بصيرة ربانية الذين  ان  آخر،بكالم. ربانياً

فكرة ما حول اصبح عند اإلنسان اآلن  لكن وقد كان هذا الوصف مجهوالً قبل أْرجوَن. ف الهيكل الكونياوصأ چۤيـتاـڤَـْد َچ ْبَهـعطيي

 ان يكون الفرد ربانيا دون ان  من المحال لكن مشاهدة الهيكل الكوني هللاينالربانيبوسع و ،بعدما جرى) vizva-rUpa( َپرۤو-ِڤيشْـڤ

ون ، ال يهتمةالرباني البصيرة ة اصحابالربانيالمتأصلين في الطبيعة ين الرباني التيم ذلك، رغم. االصفياء  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰتيمعداد يكون من 

  للرب كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰاألربعدي يفي النص السابق، برؤية صورة ڤيشْٰـٰنو ذات األمر  كما أْرجوَنرغب لقد .  هللاونيكثيراً بمشاهدة الهيكل الك

 . بعد ارتعابه من رؤية الهيكل الكوني

تدل على  لتيا) veda-yajnadhyayanaiH(ـيا ْدْهـيانايـه ْچيا- مثل ِڤـَد،بحثالفي هذا النص قيد رد عدة ألفاظ ذات داللة خاصة ت

  و ياجوْر وْچرِِٰٰ ( األربعةـَدْزِڤـال مثل الحكمة الـِڤـديةعلى مجمل ) veda(ِڤـَد كلمة  تدل.  الفديةأحكامو) Vedas(دراسة الـِڤـَدْز 

ۤوتْـَر  سِڤـدانْـتَ  و)UpaniSads(واألوَۤۤپـنيشَٰـْداتْ  ،ثمانية عشرالبالغ عددها  )purANas(ـاتْ راٰنـوپوالـ) ڤآتَْهـْر وساَم 

)VedAnta sUtra( . ْز سـۤوتْـَرثمة كذا،. منزله أو خارجه فيدراسة كل هذه الكتب ويمكن لإلنسان )sUtras (ْز سـۤوتْـَر-مثل كَلْـَپ

)kalpa-sUtras(ْزتْـَرميماْمـسا سـوۤۤ  و )mImAMsA sUtras (دانايه كلمة .  بدراسة مراسم الفداءالمتعلقة)dAnaiH ( تدل على الصدقة

. )VaiSNavas(ـْز ـڤَنَٰـْ والـڤايٰشالـْبراْهَمـنَٰةقبل ة للرب من العليطوعية ت الالخدمة تعطى إلى جهة مناسبة مثل المتفرغين إلى تيال

 فتدل على ،)tapasya (ياـْسَپـ تَأما. على التكاليف المشرعة للطبقاتو) agni-hotra( تَْرهُو-ـنيْچعلى أفتدل  األعمال الصالحة أما

 مجاهدات قبول الي األعمال أهذه يستطيع اإلنسان القيام بكل إذن،. األوجاع البدنيةة التي يتطوع بها الفرد وتنطوي على بعض الرياض

أتباع يتخيل .  تيما نظير أْرجوَندزن ان يكون يتعذر عليه مشاهدة الهيكل الكونيلسوف   لكن الخ،)Vedas( ودراسة الـِڤـَدْز البدنية،

عداد  ليسوا من أتباع وحدة الوجود المطلقة ان چۤيـتاـڤَـْد َچ نفهم من ْبَهـنا لكن،هللا الكوني هيكللل تهمرؤيأحياناً  لقةوحدة الوجود المط

 .  عليه، يتعذر عليهم مشاهدة الهيكل الكونيوبناء. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ تيم

 وإال ال سبيل إلى ،چۤيـتاـڤَـْد َچ ْبَهـالعمل بتعاليما ينبغي لن. اء هللا مما يعقبه تأليه أفراد اإلنسان بدافع الغبتجليات كثير من الناس يختلق

قد . وتهمدخل علم الال ه ان رغمتبين الغث من السمين من دارسه نيمكِّ من الكمال بحيث چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ. بلوغ علم روحي كامل

 الهيكل مشاهدة ألحد يمكنأنه ال ب هنا صريحالبيان ال اساسها في تلك الدعوى مردودة من لكن هين رؤيتهم للهيكل الكونيأتباع المتأليدَّعي 

قدرته على إرائة الهيكل إدعاء يمكنه  ان قبلكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ تتيمه بحب من تصفية  لفرد ال بد لإذن،.  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰتيم نيكون م ان دون الكوني هللا

 .عبادهمألهين أو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ المت تيم يقبلال . الكوني الذي شاهده



 ٤٩\١١. چ.ب

  ْبهاڤُو-مُودَْٰٰهى ياتْها ما تْـشَ ڤيما ِتى ڤْـ

ْدرِْٰن َمـِمَدْمۤيــهُوَرْم إْچَپـْم ْدرِٰشْٰـطْـڤا رۤو  

  پونَـْس تْـڤَـْما َمناه-تَ ۤيــه ْپـرۤيـ ْبه-اِپـتَ يڤْـ

ايَدْم ْپـَرَپـشْيَپـْم إتَـْد ِاڤَ ِمى رۤو  

 المفردات
؛  صـورة-َپـْمرۤو؛  برؤية-ْدرِٰشْٰـطْـڤا؛  إلتباس-ْبهاڤَـه-ڤيمُودَْٰٰهى؛  أيضاً-تْـشَ؛  ليكن-ما؛  متاعب-ڤْـياتْها؛  إليك-ِتى؛  ليكن-ما

 مرة -پونَه؛  مبتهج الفكر-َمناه-ْپـرِِٰٰتَ؛ يخلو من الخوف -ْبهيه-ڤْـياِپـتَ؛  هذا-إيَدْم؛  لي-َمَم؛  على حاله-إۤيْدرِْٰك؛  مرعب-ـهوَرْمْچ

 .  انظر-ْپـَرَپـشْيا؛  هذا-إيَدْم؛  صـورة-َپـْمرۤو؛  لي-ِمى؛  لذا-ِاڤَ؛  ذاك-تَـتْ؛  أنت-تْـڤَـْم؛ ثانية

 التعريب

 طمئنبعقل م.  وكن حراً من كل االضطرابتيمي يا نانسه اآل. وجهي المرعب هذا  برؤيةاضطرب عقلك لقد

 . ترى الصورة التي ترغب اآلن ان تستطيع

 التفسير
فى نكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ  لكن  المبجلين)DroNa (ْدروَنمعلمه و) BhISma(ْبهيشْـَم جده بشأن قتل  چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ قلقا في بداية أْرجوَن بدا

ْدْهرِٰتَراشْٰـطَْر  بناء سعى أ عندماالصمت) DroNa (ْدروَن و) BhISma(ْبهيشْـَم لزم كل من . حاجته إلى الخوف من قتلهما

)DhRtarASTra( ْدراوَپـدّي  تعرية إلى)DraupadI (ه هيكل كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ عن كشفلقد . استحقا القتل لتقصيرهما في الواجب فهمفي بالط

 للغاية وال مسالمين التيم المشهد ألْرجوَن ألن لك عن ذالكشف جرى. ا ذنبهمعلىت قصاصا امو في عداد األهمانايرى لوَن الكوني ألْرج

 أْرجوَن يود. ه مسالمين دوماً، وال ينزعون إلى القتلتيم المشهد أمام أْرجوَن، ألن لكذالرب كشف .  البشعةالقتليسعهم القيام بأعمال 

إهتماماً  التيمعير  يال.  عنهاكشف كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ له، فالكشف عن الهيكل الكونيح غرض اتض ا بعد األربعاأليديت اآلن رؤية الصورة ذا

 صورة كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ذات اليدين مشاهدة أوالتبجيل ما التعبير عن مشاعر  االتيم يود. مشاعر الحب لغياب فرصة تبادل بالهيكل الكوني

 .شخصية الالهوت العليا االربع، ليتسنى له تبادل خدمة ودية مع أو ذات األيدياالثنتين 

 ٥٠\١١. چ.ب

اوڤاتْـشَا يَسنَْج  

  أْرجـونَـْم ڤاسوِدڤَـْس تَـتْهُوكْتْـڤاۤيتيإ

اهياْم آَس ْبهۤويـْم َدْرشَـَپوْسـڤَـكَْم ر  

تَـْم ِانَـْمۤيـاْم آَس تْـشَ ْبهيآشْـڤاَس  

تْماَمـها ڤَـپوْر -ا يـاوْمـتْـڤا پونَـه سْبهۤو  

Maa Tae VYaQaa Maa c ivMaU!>aavae d*îa æPa& gaaerMaqd*x(MaMaedMa( ) 
VYaPaeTa>aq" Pa[qTaMaNaa" PauNaSTv& Tadev Mae æPaiMad& Pa[PaXYa )) 49 )) 

SaÅYa ovac ) 
wTYaJauRNa& vaSaudevSTaQaae¤-a Svk&- æPa& dXaRYaaMaaSa >aUYa" ) 

AaìaSaYaaMaaSa c >aqTaMaeNa& >aUTva PauNa" SaaEMYavPauMaRhaTMaa )) 50 )) 



 المفردات
؛  يتكلم-أوكْـتْـڤا؛  على هذا النحو-تَـتْها؛ كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ -ڤاسوِدڤَـه؛  إلى أْرجـوَن-أْرجـونَـْم؛  لذا-إيتي؛  قال َسنَْجيا-َسنَْجياه أوڤاتْـشَ

؛  خائف-ْبهۤيتَـْم؛  أيضاً-تْـشَ؛  شجع-آشْـڤاَسياْم آَس؛  مرة ثانية-ياهْبهۤو؛  أظهر-َدْرشَـياْم آَس؛  صـورة-َپـْمرۤو؛  له-ْسـڤَـكَْم

 .  العظيم-آتْما-َمـها؛ لجميلة الصورة ا-ڤَـپوه-سآُومْٰـيا؛  مرة ثانية-پونَـه؛  يصبح-تْـڤاْبهۤو؛  هو-ِانَـْم

 التعريب

صورته عن يتكلم إلى أْرجوَن، كشف له  شخصية الالهوت العليابينما كان : ْدْهرِٰتَـَرشْطَْر إلى َسـنََْجـيا قال

 . فهدأ روع أْرجوَن الخائف االثنتين،ذات اليدين ة، وبعدها عاد إلى صورته  األربعذرعاألذات الحقيقية 

 التفسير
ثم كشف ) DevakI( ِدڤََـكي و) Vasudeva( تجلى بدور ابن ڤَـسوِدڤََ  عندماأوالة  نارايانَٰ ذات األيدي األربعصورةبرِِٰٰٰشْٰـنَٰ تجلى كْْ

 لكن ة ذات األيدي األربعتهصور مشاهدة بهتمأْرجوَن غير م ان  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰعلمكذا، .  طلب أبويهبناء علىصورة طفل بشري بعن ذاته 

) saumya-vapuH( ـپوهڤَ-ااوْمـيس. كبيردلول ذات م) saumya-vapuH( ـپوهڤَ-اْمـيواسكلمة .  عنها بناء على طلبهرِِٰٰٰشْٰـنَٰ لهكشف كْْ

 ان مالو.  اثناء حضوره على األرضكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰكان كل فرد مأخوذا بصورة .  وتعرف بأجمل الصورال،لجماتدل على صورة فائقة 

 -ْبـَرْهَم من )٣٨\٥ (فيجاء . أْرجوَن تيمه مخاوف اًبدد ماللجم صورة كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ فائقة اكشف فقد عاد إلى الكون،مدبر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ 

 .شْٰـنَٰشْـرۤي كْْرِِٰٰٰـ يلة للجم االصورةه بمرهم الحب يستطيع وحده رؤية ا عينتكحلت من ان )Brahma-saMhitA (َسـْمـهيتا

 ٥١\١١. چ.ب

اوڤاتْـشَأْرجـوَن   

َپـْمـْم رۤوشَْٰدرِٰشْٰـطِْڤـَدْم مانو  

اْم َجناْرَدَنيـوْماتَـڤَ س  

هَسـْمـڤْـرِِٰٰتَّي ْم َأْسمۤيـدانيإ  

ـتَـهَچْم ي ْپَركِْرتاِشـتاهتْـ - ـَس  

 المفردات
؛ جنابك -تَـڤَ؛  صـورة-َپـْمرۤو؛  بشر-ـْممانوشَٰ؛  هذا-إيَدْم؛  مشـاهدة-ْدرِٰشْٰـطْـڤا؛  قال أْرجـوَن-جـونَه أوڤاتْـشَأْر

؛  في وعيي-اِشـتاهتْـ-َسـ؛  استعاد-هَسـْمـڤْـرِِٰٰتَّ؛  أنا-َأْسمي؛ ن اآل-إيدانۤيْم؛  يا معاقب العدو-َجناْرَدَن؛ اللجم فائق ا-ُومْٰـياْماس

 .  عاد-ـتَـهَچ؛  طبيعتي-ْپَركِْرتيْم

 التعريب

عندما رأيت صورتك البشرية الفائقة الجمال، اطمئن قلبي، : قالة، وليصورته األب أْرجوَن كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰرأى  ان ما

 . رباطة جأشيواستعدت 

 التفسير
كل من  ان ؤكد هناي.  باألصليدين اثنتينذو  العليا ان شخصية الالهوت هنا بوضوح) mAnuSaM rUpam(َپـْم ـْم رۤوشَٰعبارة مانوتدل 

 ذات نارايانَٰصورة من البشر، فكيف أمكن له الكشف عن الهيكل الكوني وكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ كان  لو. هل بألوهيتها جمن البشر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰيعتبر 

نور  الهوالمتكلم  ان يعمل على إلهاء سواه مدعياًكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ و ؤمن ببشريةكل من ي ان چۤيـتاـڤَـْد َچفي ْبَهـيوضح  إذن، .؟األيدي األربع

 ڤيشْٰـٰنو ذات األيدي صورةه الكوني وعن هيكلكشف كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ عن .  بأعظم المطاعنكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰيطعن بإنما ، المجرد ضمن كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

AJauRNa ovac ) 
d*îed& MaaNauz& æPa& Tav SaaEMYa& JaNaadRNa ) 

wdaNaqMaiSMa Sa&v*ta" SaceTaa" Pa[k*-iTa& GaTa" )) 51 )) 



 چۤيـتاـڤَـْد َچ ْبَهـنصوص ن أل الصفيالتيمال تضلل  چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ المضللة على عليقاتالت. ؟يكون من البشرة، فكيف األربع

 .ن األغبياءيالمعلقشموع  وضوح الشمس، وال تتطلب واضحة

 ٥٢\١١. چ.ب

اوڤاتْـشَـڤـاْن َچ ْبـَهـ- ۤيشْـر  

َپـْمَدْم رۤوي دوْرَدْرشَـْم إ-سو   

اْن َمـَمي يْدرِٰشْٰـطَـڤاْن َأْس   

ايَپـْسـا رۤويِدڤا َأپـى َأْسـ  

ـهنَٰيـ كانْكْٰش-ـَن ام َدْرشَيتْـين  

 المفردات
ْن ْدرِٰشْٰـطَـڤا؛ صـورة -َپـْمرۤو؛  هذا-إيَدْم؛  متعذر الرؤية-دوْرَدْرشَـْم-ْسو؛  قال المولى المبارك-ـڤاْن أوڤاتْـشََچْبَه-شْـرۤي

؛  أزليا-نيتْـيام؛  صـورة-َپـْسـيارۤو؛  هذا-َأْسـيا؛  أيضاً-َأپـي؛  المالئكة-اِدڤاه؛  لي-َمَم؛ الذي -ياتْ؛  كما شـاهدت-َأْسي

 .  يطمح إلى رؤية-ـهينَٰـكانْكْشْٰ-َدْرشَـَن

 التعريب

إلى دائمة الشوق لمالئكة  احتى. تهارؤييصعب التي هذه صورتي لقد رأيت حبيبي أْرجوَن، : قال المولى المبارك

 . ة الحميمةصورهذه الرؤية 

 التفسير
 ُيرى  الهيكلهذا ال ان وأخبر أْرجوَنفي النص الثامن واالربعين من هذا الفصل  عن هيكله الكوني الرب القدير كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰانتهى كشف 

 االثنتينصورة كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ذات اليدين  ان على) su-durdarzam(دوْرَدْرشَـْم -سوكلمة دل ت.  وغيرهافدياتاألعمال الصالحة والمركوم ب

 إلى خدمة التتيم بـكْـرِٰشْٰـنَٰ بإضافة شعور بسيط من كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـمشاهدة الهيكل الكوني لربما كان الفرد قادراً على . تهتجلياهي أبطن 

وراء هذا الهيكل   لكن كما مرتتيميةالخدمة القليل من دون مستحيلة تلك المشاهدة  لكن ة الفلسفيتهونظر ْزَدـ الـِڤته ودراسهتقشفات

.  إلى مشاهدتهاشيڤَ حتى المالئكة مثل ْبَرْهما والمولى تشوقيتفوقها صعوبة، إذ  ذات اليدين االثنتين كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰصورة مشاهدة ، الكوني

 رحم أمه في لرؤية إعجاز كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، عندما كان مفترضا وجوده السماء جميع المالئكة من عن هبوط ـڤَـتَـْمَچْبهافي شْـرۤيَمـْد ورد 

قد يستهين االحمق بشأن كْـرِٰشْٰـنَٰ . رؤيتهترقبوا  لقد.  الئقة، رغم انه لم يكن منظورا لهم آنذاكأدعيةإليه وا  ورفع،)DevakI(ِدڤََـكي 

 . االثنتين صورته ذات اليدين رؤيةإلى  ونتوقي شيڤَ ومالئكة مثل ْبَرْهما اً بشريته لكن التوهمم

-Brahma ( َسـْمـهيتا-ْبـَرْهَمحسب تأكيد  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰجسم .  بهنيستخفال يظهر للحمقى الم كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ان چۤيـتاـڤَـْد َچفي ْبَهـكما جاء 

saMhitA( صورة العلم والهناء و جسم روحي بسيط هو چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ في رِِٰٰٰشْٰـنَٰالرب القدير كْْشخصياً  وحسب ما قطع به

من . الـِڤـديةوسواه من الصحف  چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـطلبة كتاب  لبعضيبقى كْـرِٰشْٰـنَٰ لغزاً  لكن جسمه مجرد عن المادة. والخلود

مع ذلك، يعتقد . ليس بإنسان لكنه اً حكيماًوفيلسوف الشخصيات التاريخية الكبيرة منكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ فإنهم يعتبرون ، جهة أهل المسالك المادية

نور الرب ان ون وبناء عليه، يعتقد. ليس بشخص الحق المطلق ان عتقادهم، إلكْـرِٰشْٰـنَٰ كان مجبراً على التصور رغم قوته ان البعض

أهمية كْـرِٰشْٰـنَٰ دون اهمية الهيكل  ان الحق المطلقيقول طلبة . يظن اآلخر قياسوال.  مادي هللاقياس هذا لكن ة ماديفي صورة صورت

الهيكل الكوني الذي كشف كْـرِٰشْٰـنَٰ عنه ألْرجوَن يفوق صورة كْـرِٰشْٰـنَٰ الشخصية  ان ويظن البعض على هذا االساس،. الكوني

 من الرابعوارد في الفصل ال العلينهج م الن لكنور مجردالرب مطلق صورة هللا هي من نسج الخيال ألن  ان اهمية، إلعتقادهم

بالخط ال يسمع الملتزمون نهج الـِڤـدي الفعلي، وم هو الهذا. مرجع الروحي عن كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ من البالسماع يقضي چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ

é[q>aGavaNauvac ) 
SaududRXaRiMad& æPa& d*ívaNaiSa YaNMaMa ) 

deva APYaSYa æPaSYa iNaTYa& dXaRNak-ax(i+a<a" )) 52 )) 



كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ محتجب  ان تقدم وناقشنا مراراً لقد. تكررماإلصغاء ال، ويألفون كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ بمرجع الروحيالمن سوى الـِڤـدي عن كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ 

الحكمة ما تقطع به  هذا.  وكل كانيرؤية أوال يكشف عن ذاته سوى لمن يشاء وليس عرضة ل) yoga-mAyA( مايا-َچيُّـوته بقدر

ه افتح عينيستطيع  تتيميةالخدمة ال إلى المنقطع المستعلي. تسليماً تاماًالمسلمة نفس للفتوح  مالحق المطلق فهمأمر إذن، . الـِڤـدية

 لذلك، يصعب فهم كْـرِٰشْٰـنَٰ حتى على المالئكة.  الكشف غير ممكن حتى للمالئكةلك ذومثل.  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ بالكشفمشاهدةو تانالروحي

مشاهدة الهيكل الكوني  ان الكالم، رغم خالصة. االثنتينصورته ذات اليدين برؤية كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ على امل المتقدمين من المالئكة يبقى بينما 

 .أكثر صعوبة) zyAmasundara( شْياَم سونَْدَر شخصية صورته الفهمف،  كانيصعبة أل كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـل

 ٥٣\١١. چ.ب

ْر نَـ تَـَپـسايِڤـداناَهـْم   

ايايِشـْجـتْـنَـ داِنـَن نَـ   

طوْمـْدهُو ْدَرشْٰي ڤ-ا ِاڤَـْم يشْـكْ  

اتْهايماْم ي ْدرِٰشْٰـطَـڤاْن َأْس  

 المفردات
 -نَـ؛  بإعطاء الصدقات-داِنـَن؛  أبدا-نَـ؛  الصعبةالمجاهدات ب-تَـَپـسا؛  أبدا-نَـ؛  بدراسة الڤيود-ِڤـداياه؛  أنا-َأَهـْم؛  أبدا-نَـ

؛  أنت-َأْسي؛  مشاهدة-ْدرِٰشْٰـطَـڤاْن؛  يرى-ْدرَِشْٰـطوْم؛  مثل هذا-ڤيْدَهه-ِاڤَـْم؛  ممكن-شْـكْياه؛  بالتقديس-إيْجيايا؛  أيضاً-تْـشَ؛ أبدا

 .  كما-ياتْها؛  لي-ماْم

 التعريب

 مجاهدات قضاءب وال )Vedas(ِڤـَدْز دراسة الـال يمكن فهمها بمجرد  تينالعلينيك آلن بعين الصورة التي تراها اا

 . يراني كما أنا ان وسائلال احد يستطيع بتلك ال. تبجيل بالوالجدية وال بتوزيع الصدقات 

 التفسير
. رته ذات اليدين االثنتينكشف عن صو  ثمد أربعيصورة ذات أب) Vasudeva(ڤَـسوِدڤََ  و) DevakI( أمام أبويه ِدڤََـكي كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ تجلى

 من باب )Vedas(الـِڤـَدْز ن يدرسون األساتذة الذيأما من جهة . تتيميةالخدمة ال إلى المفتقرين الملحدين أو لى الغموض عهذايتعذر فهم 

 لقضاء عبادة شكلية ألن زيارتهم ال هيكليذهبوا إلى المن على  فهمه كما يتعذر. كْـرِٰشْٰـنَٰ عسير الفهم، النظرة االكاديمية أو التخمين

 طبقاً لما يوضحها كْـرِٰشْٰـنَٰ في النص  هي السبيل الوحيد لفهم كْـرِٰشْٰـنَٰتتيميةالخدمة ال. تتيح لهم فهم كْـرِٰشْٰـنَٰ على ما هو عليه

 .الالحق

 ٥٤\١١. چ.ب

praveSTuM ca parantapa 
ايـكْاشَيايـڤْ َأنَـنْتْ ايْبَهـكْتْـ  

ْدهُو ْرجوَني ڤ-َأَهـْم ِاڤَـْم   

ـِڤـَنطوْم تْـشَ تَـتّـاتوْم ْدَرشْٰيـْچ  

طوْم تْـشَ َپـرنْتَـَپـْپـَرِڤـشْٰ  

Naah& vedENaR TaPaSaa Na daNaeNa Na ceJYaYaa ) 
XaKYa Wv&ivDaae d]íu& d*ívaNaiSa Maa& YaQaa )) 53 )) 

>a¢-ya TvNaNYaYaa XaKYa AhMaev&ivDaae_JauRNa ) 
jaTau& d]íu& c TatveNa Pa[veíu& c ParNTaPa )) 54 )) 



 فرداتالم
-ِاڤَـْم؛  أنا-َأَهـْم؛  ممكن-ـكْياهشَ؛  دون اختالطه بالعمل الجزائي أو المعارف النظرية-َأنَـنْيايا؛  لكن-تو؛ تتيميةال بالخدمة -ْبَهـكْتْيا

 يدخل -ِڤـشْٰـطوْمْپـَر؛  بالواقع-تَـتْـِڤـَن؛  و-تْـشَ؛  يرى-ْدرَِشْٰـطوْم؛  يعلم-ـياتوْمْچ؛  أْرجـوَن-أْرجـوَن؛  مثل هذا-ڤيـْدَهه

 .  يا شاكي السالح-َپـرنْتَـَپ؛  أيضاً-تْـشَ؛ في

 التعريب

هذه .  كما يمكن بقضائها معاينتية وحدهاصفي التتيميةالخدمة البيمكن فهمي كما انا الواقف امامك،  أْرجوَن، حبيبي

 . هي الوسيلة الوحيدة لحل خفايا فهمي

 التفسير
 شروعينالملمعلقين غير  ليتسنى لفي هذا النصغير المجزأة استناداً إلى صراحة كالمه  تتيميةالخدمة الوى بفهم كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ س يمكن ال

 أبوين من يه تجليةفهم كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ أو كيفيستحيل . نهم يضيعون وقتهم عبثاًا يعلموا ان ،لنظرا بچۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـالذين يسعون إلى فهم 

مكن  يلكن الـِڤـديةدراسة بالنظر أو الاألمور متعذر فهم هذه  ان يذكر هنا بوضوح. صورة ذات يدين اثنتينب ثمد أربع يصورة ذات أب

 كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰفهم ال مناص لمن يطلب ، و الـِڤـدية كثيرةنواهيالحكام واأل.  شتىطرقها ب التعلم عنه منللطلبة الخبراء في الحكمة الـِڤـدية

الخدمة  كْـرِٰشْٰـنَٰ المنقطعين إلى تيممن الواضح وجوب اعطاءها إلى  من جهة الصدقة،. جاهدات الموصى بهاالمقضاء  و بهاعملمن ال

 هوالمولى تْـشايتَـنْـيا  ان )RUpa GosvAmI(ْسـوامۤي چوپ  رۤوقال.  هو نعمة للبشريةذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ.  في مجال نشر ذكرهتتيميةال

 في ـنَٰشْٰفرصة التقدم متوفرة لمن يقوم بعبادة نصب كْـرِٰ. بحرية وهذا ما كان متعذراً من قبلشْٰـنَٰ حب كْْرِِٰٰٰنين لتوزيعه المحسخير 

من ) ٢٣\٦( استناداً إلى ما جاء في تتيميةالخدمة ال بالغة الضرورة للمبتدئين في هيكلالعبادة في ال.  على الوجه السليمهيكلال

 ): zvetAzvatara UpaniSad (شْـِڤـتاشْـڤَـتَـَر أوَۤۤپـنيشَٰـْد

تدرب  لم يلمن بالنسبة.  وهذا مستحيل بالنظربالكشفالرب مشاهدة يستطيع ، سيد روحيكن حباً عميقاً للرب العظيم تحت رعاية  يمنان 

استحالة هنا هي ) tu(تو كلمة الداللة الخاصة ل.  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰبفهميبدأ  ان ، من المحال عليه حتى النسب سليمسيد روحيشخصياً على يد 

 . لة اخرىيوسفهم كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ بب النجاح

 نارايانَٰ صورة. أْرجوَنرآه  الكوني الزائل الذي هيكلللتماماً يدين االثنتين وااليد االربع مباينة ذات ال كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـ لشخصية الرالصوان 

ْرجوَن الهيكل الكوني الذي كشف أل ان ، في حينباقيةة الالعلي الصور كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ذات اليدين االثنتين هي من وصورة، ةذات األيدي األربع

 كما  من قبلهذا الهيكل الكوني لم يره أحد ان " الرؤيةمتعذر"التي تعني ) sudurdarzam(سودوْرَدْرشَـْم كلمة  تقترح. الزمانفي يقع 

 لمستقبلافي  التألهأحد إلدعاء  تحسبا أْرجوَن بناء على طلب هيكل كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ عن هذا الكشف. كْـرِٰشْٰـنَٰ تيمل ضرورة كشفه عدمتقترح 

 . عن هيكله الكونيومن اجل وضع سابقة تلزم كل متأله بالكشف 

 ان  يدلمما ، األولية ذات اليدين االثنتينصورته ذات األيدي األربع ثم عاد إلى نارايانَٰ عن الهيكل الكوني ثم عن صورة كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ كشف

 فيض هي من اته الشخصية االخرى الوارد ذكرها في الحكمة الـِڤـديةامتداداته الشخصية ذات االيدي االربعة باإلضافة إلى امتداد

من جهة امتدادات . ما بالنا بالحديث عن نوره، ف الشخصيةالتجلياتتلك حتى عن بائن  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ. صورة كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ذات اليدين االثنتين

 MahA( ڤيشْٰـٰنو َمـها قرباً من صورته أي امتداد ربعة أيديذات االشخصية امتداداته حتى أكثر  ان وضحي، بأربعة أيديكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ 

ViSNu(من فيض كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ أيضاًو هفيها،نفذ التي ي الكوني زفيره أعداد ال تحصى من البيض منوتخرج  بحر السببي الستعلي الذي ي  .

. ، صورة العلم والهناء والخلودشخصية الالهوت العليارِٰشْٰـنَٰ بصفة لذلك، ينبغي لإلنسان اإلقتصار على عبادة الصورة الشخصية لـكْـ

 . چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ األولي استناداً إلى ما جاء في القديرالرب  وهو التجلياتوسائر ڤيشْٰـٰنو هو فّياض امتدادات 

كما جاء في شْـرّيـَمْد . إلى هذه األرض احياناً العظيم هو شخص اسمه كْـرِٰشْٰـنَٰ ويهبط الحق المطلق ان جاء في الحكمة الـِڤـدية

ـياْم ڤَ ْسـْناڤـَچكْـرِٰشْٰـنَٰـْز تو ْبـَهـ: هللا مع التنويه بأن كْـرِٰشْٰـنَٰ فّياضهاالتجليات الشخصية ـتَـْم وصف جميع ڤَـَچْبـها

َـرا ْبـَهـكْـتيْرپ   ياْسـيا ِدَو

 چوراوياتْـها ِدَو تَـتْـها 

 تَـْسـيايـِتى كَـتْـهيـتا ِهى أْرتْـهاْهـا

 تْـَمـنَـهَمـهاْـَركاشَـنْـِتى پ



)kRSNas tu bhagavAn svayam( .نانْياتَْرتَـَرْمَپـَمـتَّـه : چۤيـتاـڤَـْد َچفي ْبَهـالرب ما يعلن ك ) mattaH parataraM nAnyat (

 aham Adir hi (ناْمأَهـْم آديْر ِهي ِدڤا: چۤيـتاـڤَـْد َچ يقول في موضع آخر من ْبَهـكما. الشخصية فائقال يفوق صورتي أي 

devAnAm (َپـَرْم  ْبـَرْهـَمَپـَرْم : بالقول أيضاً لك أْرجوَن ذيجزم من كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، ۤيـتاچـڤَـْد َچ ْبَهـفهم وبعد.  المالئكةصدرم أنا أي

نك ا وجهأفهم على أتم انني ": أي) paraM brahma paraM dhAma pavitram-paramaM bhavAn (ْن ْبَهـڤاَپـَرَمـْم يتَْرْم َپـڤْدهاَم

 الذي الهيكل الكونيهي الصورة الفياضة هللا وليس  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ صورة ،إذن. "الوجودنك مالذ ا، والحق المطلق وشخصية الالهوت العليا

، وليس الحقالبعيد عن حب تباه  انلفتهو ديه، يف رؤوسه وأوال بالهيكل الكونيكان غرض الكشف عن .  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ألْرجوَن عنهكشف

 . هو صورته الفّياضة

صورة ( االولية في صورته العليمشاعر الود الرب يتبادل . ةعلي ةصلين به بصلالمتا تيم كْـرِٰشْٰـنَٰ االصفياء الهيكل الكوني  يجذبال

لم يكن . ة حميمة بـكْـرِٰشْٰـنَٰ بل كانت مخيفةصلألْرجوَن الذي كانت تربطه  تكن ظاهرة الهيكل الكوني ممتعة النظر لم. )كْـرِٰشْٰـنَٰ

أنفسهم ن بترقية عنييلمقد يبدو هذا الهيكل رائعاً ل. صفه المالزم الدائم لـكْـرِٰشْٰـنَٰوتين، بعليإنساناً إعتيادياً بل كان يتمتع بعينين أْرجوَن 

 .تتيميةالخدمة ال صورة على قلوب المنقطعين إلى  أعز هياالثنتينصورة كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ذات اليدين العمل الصالح لكن عن طريق 

 ٥٥\١١. چ.ب

  َپـَرمُو- كْْرِِْٰٰٰن َمتْ - كَـْرَم -تْ ـَم

تَـهي ڤَـْرج- َچ ْبَهكْـتَـه َسـنْـ-َمـْد   

ِتـشْٰـو ْبهۤو-َره َسـْرڤَ يْرڤاين  

پانْٰـدََٰٰٰٰڤَي ماْم إت  َسـ اهي  

 فرداتالم
 حر من -ڤَـْرجيتَـه-َچَسنْـ؛  يعمل في خدمتي-ْبَهكْتَـه-َمتْ؛ الحق يعتبرني -َپـرَمـه-َمتْ؛  يعمل في خدمتي-كْْرِِٰٰٰتْ-كَـْرَم-َمتْ

؛ ّي إل-ماْم؛  هو-َسـه؛  من-ياه؛  بين كل االحياء-ِتـشْٰـوْبهۤو-َسْرڤَ؛  دون عدو-نيْرڤايَره؛ شوائب العمل الجزائي والنظر الفكري

 . دٰٰوانْٰپ  يا ابن-پانْٰـدََٰٰٰٰڤَ؛  يصل-إتي

 التعريب

 . ه السابق، يبلغني حتماًشوائب عملووتعرى من التخمين ، تتيميةالمحسن الذي خلصت خدمته ال ان أْرجوَن، حبيبي

 التفسير
لة حميمة صإقامة وفي السماء الروحية، ) KRSNaloka( كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ لُوَك كوكب  في كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰالفّياض العظيم من يود التقرب من كلان 

 هو چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ. چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـلذلك، هذا النص هو صفوة . شخصياًالرب   التي يعلنهاهذه المعادلةيتحتم عليه تبني  معه،

 چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ.  الحقيقيةالروحية بالحياة ، جاهلة الماديةالسيطرة على الطبيعةب المشغولة في العالم المادي الموَجهةالنفوس هدى 

وطن إلى سبيل المعاد تعليمه باإلضافة إلى  الشخصية الروحية العليا باألزلية تهصلإلى وجوده الروحي وإلى  مقصود لهداية اإلنسان

 . تتيميةالخدمة الصورة ب الروحي نشاطال نجاح جانهم النص ونجد اآلن في هذا. الخلود

-KRSNa(كَـْرَم -كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰسوى بعمل يقوم  ان ينبغيال . نشاطات ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ كلياًفي  طاقتهال بد لإلنسان من بذل عمل، المن جهة 

karma (َٰعلى .  وحدهلحسابهكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، إذ خير عمل هو العمل ـ ليجب وهب اجره لكن ال بأس بالعمل. أي العمل لحساب كْـرِٰشْٰـن

 كان إذا. ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰفيصبح عمله لحساب كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ تحويل عمله  عليه يقتضي ،كان اإلنسان من رجال االعمال ان مثال،ل السبي

ها كلها  ووهبالدوالرات،اآلفاً من يملك رجل االعمال  كان إذا. رِِٰٰٰشْٰـنَٰ لـكْْ العملفال بد من وهب ارباح عمل،كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هو مالك ال

الخدمة حكام عمالً بأ كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ وتدبير خدمته صورةكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، ونصب ـميال ل جهيكالً بناء يمكنه. يعمل لحساب كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰفإنه كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، ـل

 . كبير لملذاته الحسية عن بناء مبنى  عوضاتتيميةال
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أي فضل ) prasAdam(ل ْپـَرساَدْم وثم قب كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـوهبه لاجر العمل بل التعلق بال ينبغي . )KRSNa-karma(كَـْرَم -كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰهو  هذا

كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ  ان  ما دام ال ينسى ذلك المبنىالسكن فيمانع من ال ف كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، صورةونصب  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـ ل أحد مبنى فخماًبنى إذا. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

 هيكلتنظيف ببوسعه شغل نفسه فكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، ـ لهيكالًاإلنسان بناء بمستطاع  إذا لم يكن  لكن ما يسمى ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰوهذا، همالكهو 

. نينةجكما يمكن لإلنسان تحويل قطعة صغيرة من األرض إلى . أيضاً) KRSNa-karma(كَـْرَم -كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰمن عداد  وهذا كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

إلنسان غرس مكن لي. تقديمها لهو األزهار غرس برِِٰٰٰشْٰـنَٰخدمة كْْاالنتفاع بها لو من األرضصغيرة فقير امتالك قطعة بمقدور حتى ال

ـَپـْم شْٰپوَپـتَْرْم :  بتقديمهاچۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ في لتوصية نظرا  األهمية فائقة أوراقها، ألن )tulasI(تولَـسّي شجيرات 

 ورقةال. الماء أو قليل من زهرةخضراء أو ورقة برضاه بتقدمة كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ي يصرح أ) patraM puSpaM phalaM toyam( تُوياْمْپـَهلَـْم 

مقدور أفقر الناس ب عليه، وبناء. بالماءوريها ) tulasI(ـسّي تولَإلنسان غرس مكن ل يإذن،. )tulasI( تولَـسّي لىدل ع تتلك خضراءال

 .  على كيفية العمل لحساب كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰاألمثلة بعض هذه. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰخدمة باالنشغال 

ال يطلب .  الحياةكمال كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ في داره العظيمة أرفع درجات صحبة من يعتبرعلى كل ) mat-paramaH(َپـَرَمـه -َمـتْكلمة  دلت

، دار ْبـَرْهما  حتى أعلى كواكب البيضة الكونيةأو، ن الفرد حتى دخول كواكب السماء مثل القمر أو الشمس أو كواكب الجناهذا مثل

 السماء  فيحتىال يرضى و ،الروحية الوحيد هو االنتقال إلى السماء جذابهان ، ألنها ال تغريه بل)Brahmaloka ( لُوَكْبَرْهماالتي تسمى 

 كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ لُوَك ، كوكب روحيأرفع دخول طلبي بل )brahmajyoti(المسمى ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتي الرب فناء في نور الروحية بال

)KRSNaloka( ،ڤْـرِِٰٰنْداڤَـَنچُولُوَك  )Goloka VRndavana( ،حسب داللةو دار سواها،ال يعنى بلذلك، .  تام بذاك الكوكبعلم ولديه 

 وخدمة عظيموالتالسمع والتسبيح والذكر :  وهيتتيمية الللخدمة ةقطع إلى العبادات التسع ينفإنه، )mat-bhaktaH(ْبَهـكْتَه -تَْمـلمة ك

 لامك تحقيق الالفرد بوسع.  لهنفسهوهب أخيراً صداقة معه، وصلة  وإقامة ه،أوامرالعمل بوالدعاء ، ولمولى العظيمالقدمين اللوتسيتين ل

 . أو سبعة أو واحدة على األقلمنها  ثمانية، أو ة التسعتلك العباداتغال في كل االنشب

من  وحدهم الملحدين ليس.  واجبكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـل المناهضين ترك صحبة.  ذات داللة خاصة)saGga-varjitaH( ـْرجيتَـهڤ-َچَسـنْـكلمة 

  ْبَهـكْتي كتاب فيتتيميةللخدمة ال جاء وصف الصيغة الصفية ،ذلكل.  أيضاًوأهل النظر جرطلبة اال بل  فحسبرِِٰٰٰشْٰـنَٰعداد اعداء كْْ

 : )١١\١\١ (ْسـينْْدهو-َرساْمرِِٰٰتَ

. ةصفي التتيميةالخدمة الوجوب التصفية من كل الشوائب المادية قبل بلوغ في هذا النص ) RUpa GosvAmI(ْسـوامۤي چوۤوَپ  روضحي

ن ع بتعد ي عندماناسبة بصورة مكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰويعمل لحساب  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـالعلم بالفرد يطور .  والنظراالجرالمدمنين على يقتضي ترك عشرة 

جميع الوسائل ) KaMsa (ـَساستخدم كَـمْٰ.  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰعدو) KaMsa (ـَسكَـمْٰ كان.  الماديةالشهواتب ائن شوع وبغيضةال العشرة تلك

 عمله اثناءجوه  من كل الوكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ كان يذكر ،ذلكل. نتيجة اخفاقه في هذا االمركْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ـب التفكيردائم كان  منذ والدته وكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ لقتل

، وقتله شيطانياً فقد كان يعتبر والنهار، كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ طوال الليل هرغم دوام ذكر، واناسب مكان ذكراً غير كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ه ذكر لكنومأكله ومنامه

 يطلب ال الذي  الصفيالتيم هو غرضس هذا لي لكن من فورهعتق نكل من يقتل على يد كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ي ان  شكال.  في نهاية األمركْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

  هو خدمة كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰالوحيد مرامه أعلى كواكب ملكوت الداخل، ألن )Goloka VRndavana( ڤْـرِِٰٰنْـداڤَـَن چُولُوَكاالنتقال إلى العتق بل 

 . حيثما حل به المقام

 في راسخ الالتيميعلم  .؟ هذافوكي. أي ال عدو له) nirvairaH(ايَره ڤنا انه نريذكر ه ،لهذا.  على حد سواءيعللجمق ي صدكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ تيم ان

. ذلكب شخصية ة تجربلديه وعضالت حياته،قادرة على إغاثة اإلنسان من كل مهي الخدمة الوحيدة ال تتيميةالخدمة الأن بذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ 

الوعي  بحياتهم من أجل نشر ضحواالذين الرب تيم  على ية كثيرة تاريخشواهد ثمة. وبالتالي، يريد تعميم ذكر كْـرِٰشْٰـنَٰ في األرض

 HaridAsa (طْهاكوَرمثلة كثيرة مثل َهريداَس كذا، ثمة أ. القول بقتله من السذاجة بمكان ان شك، ال. المسيح وأحد هذه االمثلة هو الرباني

ThAkura( ْپـَرْهالَدَرَج َمـها و) PrahlAda (أمر و، وهذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰألنهم أرادوا نشر ؟ تضحية الما هو غرض تلكو .في بالد الهند 

 إنما هو يةلبشرمكن لإلنسان وهبه لنفع يعظم أ، لهذا. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـب األزلية تهصله شقاء الفرد نسيان مرد ان  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰةاعيعلم و. صعب

ْ ۤ نْـياْم شـو-ـيتا الٰشياْبهيَأن

  اناڤْـرِِٰٰتَـْم-مادۤي  كَْْر-ـياَن ْچ

  -انو ـٰنلّْيــَن كْْرِِٰٰٰشْٰآنوكۤو

 ـماْر اوتَّيْم ْبَهـكْتشْـيلَـنَـ



 مجازفين خدمته،قطعين إلى  تخيل رحمة كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ بالمناآلن يسعنا.  الصفيالتيمل هذا هو شاغ. المادية عضالتإغاثة جاره من كل الم

. انهم الماديةبدأ العظيم بعد مفارقة الكوكب ال شك من بلوغهم ،لهذا. هغال ورخيص في سبيلبكل 

كشف  كما  يلتهم كل شيءالذيلدهر امجمل الكالم، كشف كْـرِٰشْٰـنَٰ عن هيكله الكوني الذي هو ظاهرة مؤجلة كما كشف عن صورة 

 فيضكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ  ان  داحضاً ما يدعيه البعض منالفيوضتلك ل فّياض ك كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ان  مما يدل األيدي األربعذات صورة ڤيشْٰـٰنو عن

 سونَْدَرصورة شْياَم  ما يفوق رِِٰٰٰشْٰـنَٰكْْ تيم ال يرى. ينبوع الفيض هو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ. ڤيشْٰـٰنوأو فيض ) vizva-rUpa( َپرۤو-ڤَيشْـڤ

)zyAmasundara (َسـْمـهيتا- ْبـَرْهَمفيجاء . ڤيشْٰـٰنوامتدادات  من مئات واآلف  رغم وجودلية ذات اليدين االثنتينواأل ) Brahma-

saMhitA( سونَْدَر شْياَمورة عاشق ص ان )zyAmasundara (اسواه على رؤية قلبه دوماً وال يقوى يراها في ان يستطيع شْٰـنَٰكْْرِِٰٰٰـل .

 . االصلية الفائقةصورة ال كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هي صورة ان هذا الفصل الحادي عشر هودلول م ان ،على هذا المبتنى الفهمقتضي ي

 

 . الهيكل الكونيبعنوان چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـْد  الحادي عشر من شْـرۤيَمالفصل تنتهي تفاسير ْبَهـكْتي ِڤـدانْتَ على هنا إلى

 

 تتيميةالخدمة ال
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اوڤاتْـشَأْرجـوَن   

الفصل الثاني عشر

AJauRNa ovac ) 
Wv& SaTaTaYau¢-a Yae >a¢-aSTva& PaYauRPaaSaTae ) 

Yae caPYa+arMaVYa¢&- Taeza& ke- YaaeGaivtaMaa" )) 1 )) 



ىي ّيـوكْتا -ِاڤَـْم َسـتَتَ   

وپاَسِتىي تْـڤاْم َپـْرْزْبَهكْتا  

اكْتَـْميأكْْشَٰٰـَرْم َأڤْـي شـاپـتْـى ي  

اـماهتَّي ڤ- يُّـوَچِتـٰشاْم ِكى   

 المفردات
 -َپـْريوپاَسِتى؛  أنت-تْـڤاْم؛  عباد-اْبَهكْتاه؛  من-يى؛  مشغول-ايوكْتاه؛  أيضاً-َستَتَ؛  لذا-ِاڤَـْم؛  قال أْرجـوَن-أْرجـونَه أوڤاتْـشَ

؛  من-ِكى؛  لهم-ِتـٰشاْم؛  المستور-َأڤْـياكْتَـْم؛  وراء الحس-أكْْشَٰٰـَرْم؛  مرة ثانية-َأپـي؛  أيضاً-تْـشَ؛  من-يى؛  التتيميحصح

 . الـيُّوچا األكمل في علم -اتَماه-ڤيتْ-َچيُّـو

 التعريب

 عبديالذي أو الصحيح  على الوجه خدمة التتيم بكفي َمن ينشغل ؛ كثر كمااليعتبر اهما يأ: أْرجوَن قال

 ؟ المجرد عن الصورة)Brahman(ْبـَرْهـَمـْن 

 التفسير
تعلين إلى س تقسيم الميمكن. ـْزۤيچالـيُّو والتيمأوضح جميع أصناف هيكله الكوني كما نوره و وشخصهاآلن حتى  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ أوضحلقد 

بينما يعرض عنها المنكر للفردية الرب كل طاقته في خدمة الرب دية يبذل المؤمن بفر. وأخرى تنكرهاالرب فرقتين واحدة تؤمن بفردية 

 . النورالتأمل في منقطعًأ إلى 

خدمة السوى بالرب ال سبيل إلى قرب . الحق المطلقتحقيق أرفع سبل  هي تتيميةالخدمة ال وأ چايُّـو-ْبَهـكْتي ان  في هذا الفصلنجد

 . تتيميةال

 أْرجوَن هنا يسأل. نورهالتأمل في المنكرون لها يعكفون على  بينما تتيميةالخدمة ال بمباشرةصورة ب يعبدونهالرب  بفردية  المؤمنيننا

انها . بالكلية هي خيرها چاْبَهـكْتي يُّـو ان يدلكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ في هذا الفصل كالم  لكن الحق المطلق طرق مختلفة لتحقيق ثمة. فضلهما أيأ

  .ق المطلقالحللتقرب من  وسيلة وأسهلأقصر 

 الحق المطلقروحي من النفس شق  ان قاطعاًً، چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ المادي في الفصل الثاني من يالبدنللباسها مغايرة النفس الرب  أوضح

 قال في الفصل الثامن بأن ثم بصرف انتباه النفس إلى الكل الجامع  موصياًمن الكل الجامعالنفس شق  ان  في الفصل السابعكما صرح

 ان تام الفصل السادسأوضح في خ كما في ملكوت الداخل دار كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ إلى عند مفارقة بدنه المادي سينقل لتوه كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰكل من يذكر 

تنتهي  چۤيـتا ـڤَـْدَچْبَهـفصول جميع  ان نجد إذن،. كملهم هو أضمنياالمداوم على ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ف، ةـّيچالـيُّوأهل المجاهدات من بين 

 . التحقيق الروحي هي صفوة كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـ لشخصية الالصورةالتعلق ب ان إلى

 في ـنَٰشْٰحكم كْـرِٰ اآلنأْرجوَن طلب ي.  البعيد عن مدارك الحسالحق المطلقمتعلق بنور هناك فريق ما زال ، رغم كل هذا الوضوح

 ـ متعلق بغيرانه . كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـل  أْرجوَن عن حاله تعلقه بالصورة الشخصيةيستوضح آخر، بكالم. كماالوأكثر سهل  المذهبين أيأ

 أو في العالم الماديسواء في العالم ) Brahman(ْبـَرْهـَمـْن ان . كان حاله مضموناً ان علمي ان ويود ،)Brahman(ْبـَرْهـَمـْن 

 ما": لذلك، اراد أْرجوَن القول. في الواقع الصعوبةهللا بالغ ) Brahman(امر فهم وجه ْبـَرْهـَمـْن .  التأملعندمعضلة شكل يالروحي، 

 بفضل فهمه فضل أكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـ بالصورة الشخصية لالتعلق ان  أْرجوَن في الفصل الحادي عشرخلص لقد. "؟الفائدة من وراء تضييع الوقت

 الفارق بين يوضحوف س أْرجوَن هطرحهذا السؤال الهام الذي . شْٰـنَٰكْْرِِٰٰٰتهديدا لحبه فهمه هذا يشكل  ان دوندفعة واحدة الصور سائر 

 . المطلقللحقفردي والالفردي  الينالمفهوم

 ٢\١٢. چ.ب

é[q>aGavaNauvac ) 
MaYYaaveXYa MaNaae Yae Maa& iNaTYaYau¢-a oPaaSaTae ) 

é[ÖYaa ParYaaePaeTaaSTae Mae Yau¢-TaMaa MaTaa" )) 2 )) 



اوڤاتْـشَـڤـاْن َچ ْبـَهـ- ۤيشْـر  

ى ماْميا َمـنـُو ياِڤـشْٰـي َم  

  اوپاَسِتىّيـوكْتا -ا يتْين

ُوِپـتاْسيَپـَر ايَهـشْـَردّْ  

اـتَما َمـتاهّيـوكْتَِتى ِمى   

 المفردات
؛  أيضاً-نيتْيا؛  لي-ماْم؛  من-يى؛  العقل-َمـنَه؛  تثبيت-آِڤـشْٰـيا؛  علي-َميۤي؛  قال المولى المبارك-ـڤاْن أوڤاتْـشََچْبَه-شْـرۤي

 أكمل -اتَماه-يوكْتَ؛  من قبلي-ِمى؛  هم-ِتى؛  مجهز-اأوِپـتاه؛  علي-َپـرا؛  بإيمان-َهياشْـَردّْ؛  عبادة-أوپاَسِتى؛  مشغول-ايوكْتاه

 .  يعتبر-اَمتاه؛ ۤيينچالـيُّو

 التعريب

 هو عميق، عليبإيمان المنقطع إلى عبادتي و شخصيةعقله على صورتي الالذي يركز ان : مولى المباركالقال 

 . اكثر كماال

 التفسير
 رفيع الدرجة في رياضة هو تتيمويعبدها بإيمان وية شخصعلى صورته اليجمع عقله  من ان موضحاًـنَٰ على سؤال أْرجوَن  كْْرِِٰٰٰشْٰجيبي

تسبيح بسواء  الصفي عن خدمته، التيمال ينقطع .  لحساب كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ عند الثابت في هذا الذكر بفضل عملهتنتفي األعمال المادية. الـيُّوچا

بعض إلى السوق لشراء التوجه  وأ) prasAdam( ْپـَرساَدْم طبخ أو  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ التي تصف تساليكتبال أو قراءة ،هوسماع شْٰـنَٰكْْرِِٰٰٰاسم 

كل في  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـ لعمله يدع لحظة واحدة تفوته دون وهب وال المطبخفي  وانياأل أو جلي هيكلكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، أو مسح أرض الـلالتقدمات 

 .)samAdhi(ماْدهي ـَسبلوغ األحوال، مما يعني 

 ٤-٣\١٢. چ.ب

اْميْرِدشْٰـيى تْـڤْ أكْْشَٰٰـَرْم َأني  

وپاَسِتىياكْـتَـْم َپـْريَأڤْـ  

اْم تْـشَيتْـنْيشـتْــْم َأَچ -َسـْرڤَـتَْر   

شَـلَْم ْدْهـروڤَـْمتْـ ْسـتَْهـْم َأ-طَ كۤو  

 

ـراَمـْمْچ -ا يـنْْدرۤيـاْميَسـنِّ  

هاي بودَّْه-َسـْرڤَـتَْر َسَم   

ماْم ِاڤَي ْپـنوڤَـنْتِتى ْپـرا  

اِتى َرتاهي ه-تَ  ْبهۤو-َسـْرڤَ   

 المفردات
-َسْرڤَـتَْر؛  عاكف على التيمة-َپـْريوپاَسِتى؛  مستور-َأڤْـياكْتَـْم؛  ال يحد-َأنيْرِدشْٰـياْم؛  ما وراء الحس-أكْْشَٰٰـَرْم؛  لكن-تو؛  من-يى

؛  حاكم-َسنياْميا؛ ثابت -ْدْهروڤَـْم؛  ال يتحرك-شَـلَْمتْـَأ؛  ال يتغير-ْسـتَْهـْم-كُوطَ؛  أيضاً-تْـشَ؛  ال يعقل-َأشْـينْتْياْم؛  عميم-ـْمَچ

Yae Tv+arMaiNadeRXYaMaVYa¢&- PaYauRPaaSaTae ) 
SavR}aGaMaicNTYa& c kU-$=SQaMacl&/ Da]uvMa( )) 3 )) 

SaiàYaMYaeiNd]YaGa]aMa& SavR}a SaMabuÖYa" ) 
Tae Pa[aPanuviNTa MaaMaev SavR>aUTaihTae rTaa" )) 4 )) 



؛  لي-ماْم؛  يحقق-ْپـراْپـنوڤَـنْتي؛  هم-تى؛  على حد سواء-ياهبودَّْه-َسَم؛  في كل مكان-َسْرڤَـتَْر؛  كل الحواس-ـراَمـْمْچ-اينْْدريا

 .  مشغول-اَرتاه؛ لنفع جميع االحياء -هيِتى-تَْبهۤو-َسْرڤَ؛  حتماً-ِاڤَ

 التعريب

 )الحق المطلقنور ( الحضور، والثابت غير المتحرك  عن المدارك الحسية والكليالعليالذين يعبدون المجرد  لكن

 ّييأتون ال، الخير إلى نوالمتفرغ هؤالء بعين واحدة، مثل االحياءميع جرؤية الحواس ومختلف  ضبط ن طريقع

 . في النهاية

 التفسير
، استناداً إلى شْـرۤي كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰالغرض االخير،  إلى يينته،  بصورة غير مباشرةالرب القدير كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰقضاء عبادة  إلى ى من يسعنا

للرب الفرد يسلم . "الوجودكل  هو) VAsudeva(ڤاسوِدڤََ  ان والدات كثيرة، عندما ينتهي إلى بي بعد ميالحك يلوذ ": النص التالي

قضاء خدمة كل حي من االحياء والعمل على ما يعود على و الحواس ال مفر من ضبط. غزيرة ترجعا يبلغ العلم بعد  عندماكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

وجوب التفرب إلى وبناء عليه، يلمح هنا .  في هذا النصةالمذكوربواسطة الطريقة الرب يظفر الفرد بقرب  ان جميع االحياء بالخير قبل

 . الوصول إلى التسليم التامقبل كثيرة   لضرورة قضاء مجاهداتالحق المطلقفسوف يقصر عن إتمام تحقيق  وإال، كْـرِٰشْٰـنَٰالرب من 

، يفهم الفرد عندئذ.  والذوق والعمل الخوالسمعشاطات الحسية للنظر  وقف النيقتضيف، للنفس الموَجهةأما فهم النفس العليا المالزمة 

يرى سوى النفس يعود  ال إذ والحيوانإلى اإلنسان المتفاوتة نظرته ويزول حسده ،  وبفضل هذا الفهم في كل مكانحضور النفس العليا

 . االعتياديذا، متعذر على اإلنسان مفهوم الوحدة المجردة عن الفردية والصور ه لكنالخارجيوحدها مجردة عن لباسها 

 ٥\١٢. چ.ب

كَـتََرْس ِتـٰشاْمي ْدهكِْلشـُو  

ِشـتَساْمتْـ -اكْتاَسـكْـتَ يَأڤْـ  

ْر دوْهكْـَهـْميـتي َچاكْتا ِهـيَأڤْـ  

اِتىيْر َأڤاْپـيِدَهـڤَـْدْبه  

 المفردات
 تجاه -َأڤْـياكْتا؛  لمن عقولهم-ِشـتَساْمتْـ؛  متعلق-آَسكْتَ؛  إلى المستور-تََأڤْـياكْ؛  لهم-ِتـٰشاْم؛  شديد-تََره-َأْدهيَك؛  متاعب-كِْلـشَه

 .  يحصل-َأڤاْپـياِتى؛  بواسطة المتجسم-ڤَـْدْبهيـه-ِدَهى؛  بصعوبة-دوْهكْـَهـْم؛  تقدم-ـتيهَچ؛  حتماً-ْهي؛ المستور

 التعريب

هذا الدرب على النفس المتجسدة  تقدماعلم ان . ضنياً تقدمهم ميكون مجرد،الوجهي النوراني عقولهم بمن تتعلق 

 . عسير جداً

 التفسير
 أهل ذكر وأما "أهل النظر"أي ) jJAna-yogIs(ـْز ۤيچيُّـو-ـياَنْچيطلق عليهم  القديرالرب ذين يعبدون نور ين الستعل المان فرقة

ـياَن ْچ تحديد الفارق ما بين اآلنيجري هنا . )bhakti-yogIs(ـْز ۤيچـو عليهم ْبَهـكْتي يُّيطلقف تتيميةالخدمة الالمنقطعين إلى كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ 

الخدمة كانت تنتهي إلى  وان طريقة النظر بالغة الصعوبة حتى. تتيميةالخدمة ال أو چا يُّـوْبَهـكْتي و "النظر" أي) jJAna-yoga (چايُّـو

 ومن الصعب عليها سحيقة منذ دهر د متجسالنفس المتناهية في الدقة. سدةالتي هي أسهل كما انها طبيعية بالنسبة إلى النفس المتج تتيميةال

فهوم لإلنتفاع بالم كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ورة صعبادة چاضي ْبَهـكْتي يُّـوت عليه، تقوبناء. نظريعلى الصعيد ال المادي يلبدنللباسها ا مغايرتهافهم 

 برهان في الحكمة الـِڤـدية على يوجد. ليست عبادة أوثان هيكلالرته داخل صوب القديرالرب عبادة  ان  شكال.  العقلفيراسخ البدني ال

 هيكل في الورةالص عبادة.  دون صفاتأي) nirguNa(نَٰٰ چوباب نيْرمن  و"صفات" أي) saguNa(نَٰٰ چومن باب َسـالرب  عبادةجواز 

(c)e-Xaae_iDak-TarSTaezaMaVYa¢-aSa¢-ceTaSaaMa( ) 
AVYa¢-a ih GaiTaduR"%& dehviÙrvaPYaTae )) 5 )) 



 مثل الحجر أو الخشب المادةمصنوعة من الرب صورة كانت  لكن وان  من المادةةمصنوعصورة  ها، ألن)saguNa (نَٰٰچو َسـي عبادةه

 . للرب العظيم الخاصية المطلقة هي تلك.  مادة فعلياًليستأو الزيت، فإنها 

إلى يد المرسل إليه وصولها  الطبيعي، فمن ها أودعنا رسالة في أحدوإذا،  العامنجد صناديق بريد في الشارع: يمكن هنا ضرب مثال عام

 صورة"أي ) arcA-vigrahaH( ـَرَهىْچيڤ-شَتْـ أْركذا،.  وزارة البريدقبل من عتمد صندوق قديم غير ميخالف أب صعوبة،أدنى دون 

قوي الالرب يقبل . ها الخدمة من خاللقبل الذي يالقديرالرب  تجلي يه) arcA-vigrahaH( ـَرَهىْچيڤ-شَتْـأْر. معتمدة من قبله "الرب

 . نفس في حياة رهنهاعلى التسهيل االمر من أجل ) arcA-vigrahaH (ـَرَهىْچيڤ-شَتْـمن خالل أْر تيمه خدماتعزيز، ال

 هاإلنسان االعتيادي، إذ يتعين فهمدرب النور وراء قدرة  لكن على نحو مباشرفورا والرب  من تقرب أدنى صعوبة في الالتيم يجد اللذا، 

التي تتعدى المدارك وال غنى  تعلم اللغة السنسكريتية، وفهم المشاعر تعيني  كما)UpaniSads(ات دـاألوَۤۤپـنيشَٰالـِڤـدية مثل من اآلداب 

 السيد الروحيإرشاد بفضل  سهولةبكل الرب  ، فهمتتيميةالخدمة ال في كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰالمقابل، يستطيع المنقطع إلى ذكر  في. عن فهم كل ذلك

 يسلكون دربا أتباع وحدة الوجود المطلقة ان  شكال. يه المقدم إلالطعام قايابتناول ه و أمجادسماعوالرب صورة السجود المنتظم لوالسليم 

 دون مباشرةبصورة ه ، يقترب منالحق فردية بالمؤمن  لكننهايةال في الحق المطلقتحقيق  وايضمندون ان بال ضرورة  شديد الوعورة

 تجشم، وبناء عليه.  هو نهاية المطاف)نهج ْبَهـكْتيم(العظيم للرب التسليم  ان ـڤَـتَـْمَچفي شْـرۤيَمـْد ْبهاجاء . مجازفة أو مشقة

 لتحقيق الذاتهو أمر متعب وغير محمود عمر على هذا النحو، ال هو خالفه وقضاء وما) Brahman( فهم ما هو ْبـَرْهـَمـْن صعوبات

 . النهايةعدم وجود ضمانة في بسبب 

يمكن للمستعلي . يحقق علمه وخلوده دون هناءه ان المحتمل، فمن اء في ْبـَرْهـَمـْنطلب الفن وان ، هو نفس فردية أزلياًالحيان الكائن 

. صفي تيم  برحمةتتيميةالخدمة ال أي چايُّـوالوصول إلى نقطة ْبَهـكْتي  "طريقة النظر" أي) jJAna-yoga (چاـياَن يُّـوْچ طريق نع

المصاعب دوماً على درب  نفس المتجسدةلتواجه ا ذلك،ل. تخطيه عن قصورهأيضاً لعائقاً الرب يصبح إيمانه السابق بعدم فردية  عندئذ،

الوجه النوراني هللا  تحقيق ان تنويه ويقتضي ال،خياراً محدوداًتملك كل نفس . على الصعيد النظري والتطبيقي معاًالرب إنكار فردية 

السبل  هو خير ،تتيميةالخدمة الذي يتطلب االنقطاع إلى شْٰـنَٰ الذكر كْْرِِٰٰٰ. ه ألحد انتهاجينبغي الهنيئة و الالروحية النفسيناقض جوهر 

 النص،هذا حسب بيان  التصور والحواس، راءطريقة التوجه إلى النور و ،ذلكل. اإللحادويجازف كل من يتجاهله بالوقوع في مهاوي 

 . بهالرب القدير كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ينصح ال ، إذ في هذا العصروبخاصة وقت يأغير مستحسن ب

 ٧-٦\١٢. چ.ب

يكَْرماٰني ى تو َسـْرڤانْٰي  

ا َپـراه-ا َمتْ ياْسيَسـنّي َم  

يُّـوِچـَنڤَ يـناۤيـَأنَـنْ  

انْتَ اوپاَسِتىيايماْم ْدْهـ  

 

َهـْرتا َسموّدِتـٰشاْم َأَهـْم  

ـراتَْچ سا- َسـْمـساَر -و يْمرِِٰٰتْ  

راتْ پاْرتَْهىيشـتْـنَـ ي ْبَهـڤام  

ِشـتَساْمتْـ -تَ يِڤـشـآي َم  

Yae Tau SavaRi<a k-MaaRi<a MaiYa SaNNYaSYa MaTPara" ) 
ANaNYaeNaEv YaaeGaeNa Maa& DYaaYaNTa oPaaSaTae )) 6 )) 

TaezaMah& SaMauÖTaaR Ma*TYauSa&SaarSaaGaraTa( ) 
>avaiMa Na icraTPaaQaR MaYYaaveiXaTaceTaSaaMa( )) 7 )) 



 المفردات
؛  دون تقسيم-َأنَـنّيَن؛  كونه متعلق بي-اَپـراه-َمتْ؛  تاركاً-ياْسياَسنّ؛  إلّي-َميِّ؛  أعمال-كَْرماٰني؛  كل-ْ َسـْرڤاٰني؛ لكن-تو؛  من-يى

؛  لهم-ِتـٰشاْم؛  يقدس-أوپاَسِتى؛  يتأمل-تَـهْدْهـيايانْ؛  عليا-ماْم؛  هذهَچ يُّـو- من طريق ممارسة ْبَهـكْتي-ـَنِچيُّو؛  حتماً-ِاڤَ

 -نَـ؛  أصبح-ْبَهـڤامي؛  من المحيط-ـراتَْچسا؛  في الوجود المادي-َسـْمـساَر؛  للموت-ْمرِِٰٰتْيو؛  المخلِّص-َسموْدَهـْرتا؛  أنا-َأَهـْم

ـْرِِٰٰتْها-پاْرتَْهى؛  بعد وقت طويل-شــيراتْتْـ؛ ليس  .  لمن عقولهم-ِشـتَساْمتْـ؛  ثابت-ـشـيتَآِڤ؛  علي-َمّي؛  يا ابن ْپ

 التعريب

يا ابن ،  بتأمل ثابت فيَّ وعقل مجمع عليدون انحراف تتيميةفي الخدمة ال يَّ إلا لي ومنقطععملهني واهبا عبد يمن

ـْرِِٰٰتْها   . والموتالسريع من محيط الوالدة كون له المنقذ ا، )PRthA(ْپ

 التفسير
 ان الصفية تتيميةالخدمة ال فييدرك الفرد . الوجود الماديلهم من الرب بالغ، لسرعة عتق  التيمحظ  ان اال للشك هنا بما ال يدع مجيذكر

 . )mAyA(أو خدمة ماّيـا الرب خدمة : لديه خياران ال ثالث لهما ان كما يدرك. سائر االحياء قدراته وان هو القديرالرب 

ال . هبلوغ أجل منكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ فريغ عقله من كل ما سوى تلذلك، ينبغي لإلنسان . تتيميةمة الالخدبسوى  القديرالرب فهم لقد مر استحالة 

الخدمة  مقياس هو هذا.  وحدهكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ لحساب قوم به، ما دام يالعمل الذي يقوم به يهم نوع ال. لحساب كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰيعمل سوى  ان ينبغي له

 نفيس لكسب رضاهللتضحية بكل غال ودائم اإلستعداد ، وهو اهرض وال غرض لحياته سوى رضى كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰوى  سالتيمال يطلب . تتيميةال

بوسع اإلنسان التفاني  ان بالقولالسهولة يمكن تلخيص الطريقة في منتهى . )KurukSetra (ملحمة كوروكْـشِٰـتَْرفعل أْرجوَن في كما 

 َهـِرى راَم َهـِرى راَم راَم راَم - َهـِرى َهـِرى كْـرِٰشْٰـنَٰ كْـرِٰشْٰـنَٰ كْـرِٰشْٰـنَٰ َهـِرى كْـرِٰشْٰـنَٰ َهـِرى :تسبيحعمله و في

 . المولى إلى التيم يجذب العلي التسبيح وهذاَهـِرى َهـِرى بذات الوقت 

 بفضل قادرين الـيُّوچا رياضةتقدمين في الم.  من محيط الوجود المادي دون أدنى تأخيرانتشالهوالصفي  تيمه بعتق هنا القديرالرب  يعد

 ،التيمأما من جهة .  بالفرصة بشتى الطرقهمسوا ينتفعفي حين  بمحض اختيارهم، طلبون يكوكبلى نقل أنفسهم إلى مطلق خبرتهم ع

 ى پورانَٰفي ڤَـراَهجاء . نقل نفسه إلى السماء الروحيةاكتساب خبرة إلى  دون حاجة شخصياًتولى امره يالرب  ان هنايوضح ف

)VarAha PurANa( : 

، إذ الروحيةإلى الكواكب المقصودة للنقل ) aSTAGga-yoga (چا يُّـوَچــطانْأشْٰ رياضةعن في غنى  التيم ان  النص هوهذاداللة 

 كذا،. بالكلية مما يضمن وضعه األبوين من شأن الطفل رعاية. مخلِّصه الشخصييصبح  بتصريحه انه شخصياً  أمرهالقديرالرب يتولى 

لطائر  مركبه ا، ممتطياً ظهر برحمته الواسعةالقديرالرب يحضر  بل الـيُّوچانقل نفسه إلى كواكب أخرى بواسطة  إلى تيم حاجة للال

مهما بلغت مهارته في دون فائدة ينازع بجهد كبير غريق في البحر ال ان رغم.  الوجود الماديمن تيمه إلنتشال )GaruDa( ـرودََٰچ

المثابرة  عمله هو فرد ما يتعين على الكل. من هذا الوجود الماديتيمه الرب  ينتشل كذا،. من الماءأحد تشله ينجو عندما ين لكنه السباحة

 اۤيـ في نارايانَٰجاء. سائر السبل على تتيميةالخدمة التفضيل ينبغي لكل فطين .  متواصلةتتيميةفي خدمة كر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ذعلى 

)NArAyaNIya( : 

المنافع جني جميع  العظيم لشخصنذر نفسه ليمكن لمن .  النصهذا مدلول هوالنأي عن درب العمل لالجر ودرب النظر ان وجوب 

 . تتيميةللخدمة ال الخاصة النعمة هي تلك. أعمال الخير وغيرها و،فديات وال،والشعائر ، والنظر،َچالـيُّوسائر سبل المستمدة من 

ْ ْستْهانَـْم  مـ يامينَـ َپـَرَم

 ـتيْم ڤيناَچ - آدي -شــيْر تْـَأْر

  َسكْنْـْدَهـْم آروْپـيا-ـرودَٰٰ ْچ

 تَـهيڤاري َأنَهـْمـشْياتِْهـتْ

يه َسـْمـَپـتّ-ساْدَهـَن ي ڤا اي 

 ىشـتوشْٰـطَيتْـ -ـاْرتَهى پوروٰش

 تَياڤينا تَـْد آْپـنُوتي

 اهياشَْرـاٰنينارانَـرُو 



 كْـرِٰشْٰـنَٰ َهـِرى كْـرِٰشْٰـنََٰهـِرى : كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـتسبيح االسم القدوس لبمجرد سهولة وسعادة وغ المصير العظيم بكل مكن بلي

طرق سائر  بلوغ هذا المصير بيمكن ال  لكن َهـِرى راَم َهـِرى راَم راَم راَم َهـِرى َهـِرى- َهـِرى َهـِرى كْـرِٰشْٰـنَٰ كْـرِٰشْٰـنَٰ

 ): ٦٦\١٨( في چۤيـتاـڤَـْد َچ ْبَهـخاتمةترد . نديتال

 ال. الحياةبلوغ أرفع درجات كمال ، مما يضمن له تتيميةخدمة الالذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ في ينبغي لإلنسان ترك كل سبل تحقيق الذات سوى 

ألحد طلب التحقيق الروحي بالسبل العقيمة بل  ينبغيال  ،ذلكل.  يتولى أمرهالقديرالرب ، ألن إلنسان إلى القلق بشأن ذنوبه السابقةلحاجة 

 .اةأرفع درجات كمال الحيهذا هو . ليلذ الجميع بالقدير العظيم كْـرِٰشْٰـنَٰ

 ٨\١٢. چ.ب

ِاڤَ َمـَن آْدَهـتْْسـڤَي َم  

ايِڤـشَـيْم نيَمى بودّْه  

َمى ِاڤَي اسيشْٰـيڤَـسين  

اهيْرْدْهـڤَـْم نَـ َسـْمـشَـَأتَ اۤو  

 المفردات
 -ّيَم؛  ستحيا-نيڤَـسيشْٰـياسي؛  يطبق-نيِڤـشَـيا؛  فطنة-بودّْهيْم؛  علي-َمّي؛  يثبت-آْدَهتْْسـڤَ؛  عقل-َمـنَه؛  حتماً-ِاڤَ؛  علي-َمّي

 .  شك-َسـْمشَـياه؛  أبدا-نَـ؛  بعدئذ-ْرْدْهـڤَـْمِاتَـه أۤو؛  حتماً-ِاڤَ؛ علي

 التعريب

 على يبحيا وف تسا، بذ. يب، واشغل كل فطنتك شخصية الالهوت العليابصفة اقتصر على جمع عقلك علي 

 . الدوام، دون شك

 التفسير
 مستعلياً عن الصعيد كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰيحيا في وبناء عليه، ال شك انه . به مباشرةصلة ب شْٰـنَٰخدمة التتيم بالرب القدير كْْرِِٰٰٰقطع إلى المن تمتعي

 ،َهـِرى كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ التيم عندما يسّبح التيم قدرته الباطنة على لسانمع  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ يرقصوالرب هو عين الرب اسم . المادي منذ البداية

، هذه الخدمةنقطع إلى مثل  ال يمنكل . تناول فضلهفيتشبع ويغرق فيه ب، يتناوله شخصياً كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، رِِٰٰٰشْٰـنَٰالطعام إلى كْْوعند تقديمه 

 . الـِڤـديةاآلداب من سواه وچۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـفي الدرب الموصى  رغم انها ذلك فهم يقصر عن

٩\١٢. چ.ب

تَـْم َسماْدهاتوْميشـتْـَهى َأتْ  

َرْميَمى ْسـتْهي ـٰشنَـ شَـكْنُو  

  تَتُويُّـوِچـَن -اَس يَأْبْهـ

ايهاْپـتوْم ْدَهـنَـنَْجـشّْـيتّْماْم إ  

ْياْجيا  تي ـْرماْن َپـر ْدَه-َسـْرڤَ 

 ـْم ڤْـَرَجماْم ِاكَْم شْـَرنَٰ

  پاِپـْبْهيُو-َأَهـْم تْـڤاْم َسـْرڤَ 

 ـهتْـشَما شــوي كْشَٰـى شْٰـياممُو

MaYYaev MaNa AaDaTSv MaiYa buiÖ& iNaveXaYa ) 
iNaviSaZYaiSa MaYYaev ATa Oß| Na Sa&XaYa" )) 8 )) 

AQa icta& SaMaaDaaTau& Na Xa¥-aeiz MaiYa iSQarMa( ) 
A>YaaSaYaaeGaeNa TaTaae MaaiMaC^aáu& DaNaÅYa )) 9 )) 



 المفردات
 -ـَنِچ يُّو-َأْبْهـياَس؛  بثبات-ْسـتْهيَرْم؛  علي-َميِّ؛  تقدر-ـيشٰٰشَـكْنو؛  ليس-نَـ؛  ليثبت-َسماْدهاتوْم؛  عقل-شـيتَـْم؛  إذا-َأتَْهى

 . أْرجـوَن،  ياغانم الثروة-َجيا-ْدَهنَـْم؛  يحصل-آْپـتوْم؛  رغبة-إيتْشْها؛  لي-ماْم؛  عندئذ-تَـتَها؛ تتيميةالمن طريق ممارسة الخدمة 

 التعريب

. چايُّـو ْبَهـكْتي ونواهيأحكام  اعمل باعندهدون انحراف، لم تستطع ذكري  يا غانم الثروة، إذا ، أْرجوَنحبيبي

 . ي رغبة الرجوع إلّي تنّم،بذلك

 التفسير
هو دونه  لمن والثاني ،الرب القدير كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰبوبلغ التعلق سبق له واحد لمن : چا يُّـوْبَهـكْتي ـل نهجان متميزان في هذا النص يوضح

 . كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـ صعيد التعلق بإلىلوصول وما زال مكلفاً بمختلف االحكام والنواهي ل

  لكنالترضية الحسيةفي انشغالها  حالياً نتيجة  الوجود الماديفيالحواس ملوثة دوماً .  الحواسوسيلة تصفية هي چاـو يُّْبَهـكْتي

 الوجودخدمة سيد ما في بالعمل . مباشرةبصورة  ةصفيتها الفي حال القديرالرب بحيث تتصل  ،چا ْبَهـكْتي يُّـوتصفيتها ممكنة بممارسة

 ،إذن. هخدمتدفع له اجراً مقابل ي بل  بالفعلخادمهالسيد   ال يحبكما.  بعض المالن غرض الخدمة هو كسب قد يخلو من الحب ألالمادي

الخدمة يمكن بلوغ صعيد الحب ذاك بممارسة  . في الحياة الروحية الصفي تتيملا الصعيد إلى  يتعين على الفرد اإلرتقاء لكن مفقودالحب

 .  بالحواس الراهنةتتيميةال

ة وال مفر من  الماديصلةمشوب بال لكنه وجهاعدة ب في العالم المادي يظهرجميع االحياء حيث  اآلن في قلب هذا كامنب الر حبان 

 .  بمجملهاالطريقةا هو ملخص هذ. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـل لحب البديهيإنهاضاً ل المادية،ة تلك الصلالقلب من تصفية 

 هيكلال النهوض عند السحر واالستحمام ودخول ،السيد الروحيرعاية من المريد في  تضيق يچايُّـوأحكام ونواهي ْبَهـكْتي ان العمل ب

، وتناول ْپـَرساَدْم يهلاوطبخ الطعام لتقديمه الرب جمع األزهار لتقديمها إلى باإلضافة إلى  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ،ورفع األدعية وتسبيح َهـِرى 

)prasAdam (شْـرۤيَمـْد   وچۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ المداومة على سماع نبغي للمريدي كما. نواهيالوحكام ال مناص من العمل باأل. الخ

 ان مجمل القول،. وتكفل معادهالرب  صعيد حب إلى سوف تساعد هذه الممارسة المريد على الترقي.  االصفياءالتيم من ـڤَـتَـْمَچْبها

 .حتماًالرب  صعيد حب إلى، سوف تصل بالمريد السيد الروحي  حسب إرشادونواهيهاحكامها عمالً بأ چا يُّـوْبَهـكْتي ممارسة

 ١٠\١٢. چ.ب

ي اَسَمْرتْهُو ْسۤي پـىاِسيَأْبْهـ  

  َپـَرْمُو ْبَهـڤَ-ْرَم  كَـ-َمتْ 

يكَْرماٰني  أْرتْـَهـْم َأپـ-َمـْد   

ياسيْم َأڤاْپـْسـيهّديكوْرڤَـْن ْس  

 المفردات
؛  يصبح-ْبَهڤَ؛  مكرَّس-َپـرَمـه؛  عملي-كَـْرَم-َمتْ؛  أنت-َأْسي؛  عاجز-َأَسمَْرِِٰٰتَْهه؛  حتى وإن-َأپـي؛ ارسة في المم-ىَأْبْهـياِس

 .  ستحصل-َأڤاْپـْسـياسي؛  كمال-سيدّْهيْم؛  يؤدي-كوْرڤَـْن؛  عمل-كَْرماٰني؛  حتى-َأپـي؛  لحسابي-أْرتْـَهـْم-َمتْ

 التعريب

وف  سلحسابيإذ بالعمل تعمل لي،  ان عندئذفحاول ، چايُّـو ْبَهـكْتيونواهي بأحكام العمل ذا لم يكن بمقدورك إ

 . الكمالدرك ت

 التفسير

A>YaaSae_PYaSaMaQaaeR_iSa MaTk-MaRParMaae >av ) 
MadQaRMaiPa k-MaaRi<a ku-vRiNSaiÖMavaPSYaiSa )) 10 )) 



  طبقاً لما جاءالقديرالرب عمل لحساب بالالكمال تحقيق ، السيد الروحي في كنف چا يُّـوْبَهـكْتيعن العمل بأحكام ونواهي  للقاصر يمكن

 المتفرغين إلى نشر ذكر ثمة كثير من.  ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰالدعوة إلىينبغي لإلنسان التعاطف مع . شرمن الفصل الحادي ع) ٥٥(في النص 

ْبَهـكْتي العمل بأصول عن حال قصوره بذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ المساهمة في مجال الدعوة إلى  الفردسع لذلك، بو. تعين مؤازرتهم وي،كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

الترضية الحسية  ان  الوحيد هوالفارق.  الحال في مضمار خدمة كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰكذا يد عاملة، وتنظيم وتمويل وقرم يتطلبمسعى كل . چايُّـو

المساهمة في بناء مكتب يمكن لمن يملك ما يكفي من المال، .  وراء المساعي الروحيةكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰمرضاة  بينما وراء مساعي المجال المادي

يمكن لإلنسان . ينبغي المساهمة بهاللعمل، وثمة مجاالت مختلفة .  أو توزيعهاالمنشوراتتبرع بطباعة ال أورِِٰٰٰشْٰـنَٰ  ذكر كْْتعميم لهيكلأو 

 التطوعية على اتالخدم ، وسوف تساعده تلك عملهاجر وهب عنحال قصوره ب  ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰنشرمن أجل من دخله وهب نسبة مئوية 

 .فيحقق كمالهب الر حب مراقي تدرج فيال

يتَـْد َأپـى َأشَـكْتُو ْسيَأتْها  

تَـهيـْم آشْـريُّـوَچ -كَْرتوْم َمـْد   

ـْمَچاي تْ- ْپـَهَل - كَـْرَم -َسـْرڤَ   

تْـَمـڤاْنااتيتَـتَـه كورو   

 المفردات
؛ خدمة تتيمية في -ـْم َچيُّـو؛  إلّي-َمتْ؛  يؤدي-كَْرتوْم؛ أنت -َأْسي؛  عاجز-َأشَـكْتَـه؛  أيضاً-َأپـي؛  هذا-ِاتَـتْ؛  حتى وإن-َأتَْهى

 قائم - ڤاْن-آتْـَم-ياتَ؛  يفعل-كورو؛  عندئذ-تَتَه؛  زهد-ـْمَچتْيا؛  للنتائج-ْپـَهَل؛  لكل األعمال-كَـْرَم-َسْرڤَ؛  يلوذ-آشْـريتَـه

 . بذاته

 التعريب

طلب التأصل في  عملك وااجرعلى نبذ  عملت ان حاولف، مفهوم عن العمل بهذا ال، رغم ذلك، عجزتذاإ لكن

 . تذاال

 التفسير
 أو دينية أو غيرها من عائليةعتبارات اجتماعية أو ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ إلالدعوة إلى  نشاطاتحتى عن التعاطف مع ربما قصر اإلنسان 

، وفي مباشرةبصورة تفرغ لنشاطات ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ جه المصاعب كثيرة أخرى في و أوقد تقوم اعتراضات من أفراد العائلة ، إذ العوائق

 التي تتضمن قرابين الـِڤـديةحكمة  الفيترد تلك التوصيات . يةقضية خيرمطلق  إلى هتللك الحالة يوصى الفرد بوهب اجر عمل

أيضاً يشهد  كما. إلى صعيد العلمرقي  يهب به الفرد جزاء عمله السابق من اجل الت"عمل صالح"أي ) punya (پونْياومراسم خاصة تسمى 

ما يوصى هنا أيضاً، إذ  وهذا  أو غيرها من المؤسسات االجتماعيةما عمله إلى مستشفى اجر ، ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰبنشاطات غير المعني وهب

 ان  شكال. بعد اكتمال تلك التصفية فهم ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰويتسنى له  ، العملاجروهب التعود على بفضل   عقله تدريجياًفرد تصفيةيضمن ال

تمنعه من االقبال  عقبات  وجودحالب لكن عقلال صفيةذاته على تحد  ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ قادر بألن ال يعتمد على تجربة خارجية، ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

 مثل التضحية في سبيل والقوميةتماعية والمحلية الخدمة االجيمكن تبني .  لجهات اخرى عملهاجروهب فبمقدوره  ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰعلى 

 چۤيـتاـڤَـْد َچفي ْبَهـجاء .  الصفيةتتيميةالخدمة الإلى إذ قد تنتهي يوماً ما  هذا الخصوص فيهي من الخدمات النافعة ووغيرها الوطن 

 جهل وان حتى السبيل االعظم،في بذل  اإلنسان ال إذا قررأي) yataH pravRttir bhUtAnAm( تاناْمْبهۤو ـرِِٰٰتِّيْرياتـه ْپـَرڤْ: )٤٦\١٨(

 .السير على درب الفداء بفضل ألعظمالسبيل ا لكذ هو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ان يصل تدريجيا إلى الفهموف س، فكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰاآلعظم هو سبيل الان 

 ١٢\١٢. چ.ب

AQaETadPYaXa¢-ae_iSa k-Tau| MaÛaeGaMaaié[Ta" ) 
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اساْجيانَـْم َأْبْهـيـي ْچُو ِهـۤيـشْـر  

اِتىيشْٰـيشـيانَـْم ڤياناْد ْدْهـيـْچ  

ـْزَچاي تْ- ْپـَهَل -اناتْ كَـْرَم يْدْهـ  

ْر َأنَـنْتَـَرْميتْ شْـهانْتچاايتْ  

 المفردات
؛  يعتبر أفضل-اتڤيشيشْي؛ ملأ ت-ْدْهـيانَْم؛  من العلم-ـياناتْْچ؛  من الممارسة-َأْبْهـياساتْ؛  علم-ـيانَْمْچ؛  حتماً-ْهي؛  أفضل-شْرياه

 .  بعدئذ-َأنَنْتََرم؛  سالم-شانْتيه؛  بمثل هذا الزهد-تْچاتْيا؛  الزهد في جزاء العمل-هَچ تْيا-ْپـَهَل-كَـْرَم؛  من التأمل-ْدْهـياناتْ

 التعريب

 اجرزهد في  من التأمل هو الوخير. وخير من العلم هو التأمل. تنمية العلمفاشغل نفسك ب ذا لم تستطع ذلك،إ

 . نة من احراز السكيالفردالزهد يتمكن  إذ بمثل هذا العمل،

 التفسير
 عمل فعليا عن القاصرلمن جهة ا. هللابا التام تتيم الومنهجاألحكام والنواهي منهج : يننهج متتيميةلخدمة الل ان في النصوص السابقةلقد مر 

 تدريجياً إلى التأمل العلم نتهييوف س. الفعليذ بالعلم يستطيع الفرد فهم مقامه  إالعلم،من األفضل له تنمية ف ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ونواهيبأحكام 

اإلنسان ل إذا كان  من التأمل مفّضالنوعوهذا الرب  يفهم انه هو فردتجعل الثمة مذاهب . التدريجيكشف بالالرب  يمكن فهم وبالتأمل

 طبقته في الحكمة الـِڤـدية بمقتضى المشرعةالتكاليف فيوصى ب جه،على هذا الوالتأمل  لكن من يقصر عن تتيميةالخدمة ال عن قاصراً

 كما )zUdras(ْز َرشوۤد  و)vaizyas(ْز ڤايشْٰـيا و )kSatriyas (ْزكْـشَٰـتْـريـيا ْبراْهَمـنَٰة و: من الطبقات االربعة وهي االجتماعية

 كَـْرَم بذل مما يعني األحوال، العمل في كافة اجر ديةفقضاء  مفر من ال  لكنچۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـفي الفصل األخير من يتضح س

)karma ( ماخيريةقضية في  . 

 في ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ تتيميةالخدمة ال. ةمباشرالطريقة الوالتنمية التدريجية، : وهو الغاية القصوىالرب بلوغ ل طريقتين وجدت ،مجمل القول

إذن، يمكن . فهم النفس العليا في القلب ثم إلى صعيد العلم إلى صعيد  وصوالًالعمل باجر الزهدثانية هي ، والةالمباشرطريقة  الهي

 ،السبب لهذا.  المباشر صالح أيضاًغيرالطريق ، ذلكل. كاني  غير ممكن ألالمباشر المسلك.  المباشرأوجي يسلوك المسلك التدرلإلنسان 

 ه ممن لم يبلغوا مقامه بعدسوايوصى ل بل  الصفيةتتيميةالخدمة ال له فيتأصالنهج غير المباشر لب يوَصلم أْرجوَن  ان يقتضي التنويه

 چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ يجري التشديد في  لكن)Brahman(ْبـَرْهـَمـْن  و  وتحقيق النفس العلياوالتأملاتباع الزهد والعلم ويتحتم عليهم 

 . كْـرِٰشْٰـنَٰ العظيمللرب والتسليم  إنسان باألخذ إلى المنهج المباشركل يوصى حيثعلى المنهج المباشر 

 ١٤-١٣\١٢. چ.ب

تاناْم ْبهۤو-طا َسـْرڤَ ـَأْدِڤـشْٰ  

  ِاڤَ تْـشَتَْره كَرونَٰيما

راَهـنْكاَرهيْرَممُو نين  

ۤيكَْهى كْشَٰمسـو - دوْهكَْهى -َسَم   

 

وُّكىيَسـنْتوشْٰـطَه َسـتَـتَـْم    

اهيـتْـشَشْـي ن-تْما ْدرِٰدَْٰٰهى ااتـي  

AÜeía SavR>aUTaaNaa& MaE}a" k-å<a Wv c ) 
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ْري بودّْه- َمـنـُو -تَ يَأْرپـي َم  

اهي ْبَهكْـتَـه ِمى ْپـر- َمـْد يُّـو  

 المفردات
 -نيْرَمـَمـه؛  أيضاً-تْـشَ؛  حتماً-ِاڤَ؛  تلطف-كَرونَه؛  ودود-مايتَْره؛  تجاه كل االحياء-تاناْمْبهۤو-َسْرڤَ؛  غير حسود-َأْدِڤـشْٰـطا

 -َسنْتوشْٰـطَه؛  يغفر-كْشَٰمۤي؛  وسعادة-سوكَْهى؛  في شقاء-دوْهكَْهى؛  معادل-َسَم؛  دون آنية باطلة-َهنْكاَرهنيَر؛ دون حس بالملكية

؛  علي-َميىِّ؛ بعزم -ـياهتْـشَ نيشْـ-ْدرِٰدٰٰهى؛  ذاتي االنضباط-آتْما-ياتَ؛  العاطف على التولي-ۤي چيُّـو؛  أيضاً-َستَتَـْم؛ مقتنع

 .  حميم-ْپـريـه؛  إلّي-ِمى؛  هو-َسـه؛  عبدي-ْبَهكْتَـه-َمتْ؛  من-ياه؛  وفطنة-بودّْهيـه؛  عقل-ـنَهَم؛  عاطف-َأْرپـيتَ

 التعريب

، األنية الكاذبةن حرراً ممتمن يتجرد عن كل شعور باالمتالك، . لجميع لاًودوداً صديق ويكون سد أحداًمن ال يح نا

 هعقلوالذي يتوافق  بعزم، تتيميةالخدمة ال إلى والمنقطعالقناعة دائم  وبعين واحدةالسعادة والشقاء ينظر إلى و

 . علي معي، هو عزيز جداً تهوفطن

 التفسير
 الصفي أبداً في التيمال يضطرب .  ثانية الصفيةتتيميةالخدمة ال بالعودة إلى النصين الصفي في هذين هلتيمة العلي الصفات مولىال يصف

اء ذنوبي ز ج ليعدو هذا اإلنسان بصفة يعمل": لنفسهقول ي بل  عدوه على اإلطالقعادي يوال قط  يحسد أحداًال كما الظروفمطلق 

 نوكَْمـپاْم ىِتتَـتْ : )٨\١٤\١٠( ـڤَـتَـْم َچْبهاشْـرۤيَمـْد في جاء . "أعترض ان علىأعاني  ان لذلك، من الخير لي. السابقة

 قولوي. بهالرب ها رحمة ايرفإنه  مشقة، في ضائقة أو التيم عندما يقع أي) tat te 'nukampAM susamIkSamANo(ـمانُو شَٰسوَسمۤيكْ

. "ربالي لم اتلق كل العقاب الذي استحقه بل انال الجزء اليسير برحمة ن لكن بكثيرقدار عذابي الحالييفوق م مقدرا لي كانما ": لنفسه

. بمن فيهم اعداءه دائم اللطف بجميع االحياء التيم.  والمشقاتالمصاعبكل  رغم والصبر دائما في غاية الهدوء والطمأنينة يبقىلهذا، 

انه  كما  لهبمغايرتهالبدن لعلمه التام له  التي يسببها والمتاعبالطمأنينة  ال يعلق كبير أهمية على  ان التيمتعني) nirmama(نيرَمَم كلمة 

 وقانع صبور هو. السعادة والشقاءومتزن في كل من حالتي   الكاذبةاألنية من مفهوم مما يعني حريتهالمادي، توهم عينية نفسه وبدنه يال 

 وجه تم صوفي على أهو. هناء مما يجعله دائم المشقة،اليتطلب ما  يبذل جهدا كبيرا لتحصيل ال. تهبرحمالرب  به هبكل بما يرزق

الخدمة قضاء  على هعزمباطلة الحجج الوال تثني  م،حواسه متمالكة فهو عاز ان مالو. السيد الروحيمن  التي تلقاها التعاليم في رسوخهل

 على تفويض امره هذه الصفات كلؤهله ت.  ال يقوى أحد على إزعاجهالتالي،وب. لسرمدياالرب كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هو  ان  تماماًيعي كما تتيميةال

. تتيميةالخدمة الأحكام ونواهي ه بقام بفضل عمل على هذا المالتيميستقر  لكن نادر جداً بال شكهذا  تتيميةالخدمة المستوى . موالهإلى 

 .رِِٰٰٰشْٰـنَٰخالص لـكْْ في ذكر كل اعمالهعن  لرضاه الدائم  عزيز جداً عليهالتيممثل هذا ان الرب ، يقول ذلك على عالوة

 ١٥\١٢. چ.ب

َجِتى لُوكُوياْسماْن نُوْدڤي  

اهيَجِتى تْـشَ يلُوكاْن نُوْدڤ  

ْرچايُوْدِڤـي ْبَهـ- ـاَمْرشََٰهـْرٰش  

ـهۤيـتْـشَ ِمى ْپـر  َسـ اهيموكْتُو   

 المفردات
 كل -ياه؛  أيضاً-تْـشَ؛  مضطرب-أوْدڤيَجِتى؛  أبدا-نَـ؛ من البشر -لُوكاتْ؛  بشر-لُوكَه؛  هائج-أوْدڤيَجِتى؛  أبدا-نَـ؛ من -ياْسماتْ

 -تْـشَ؛  كل من-َسـه؛  من-ياه؛  محرر-موكْتَـه؛  وهموم-يهچاأوْدِڤـ؛  خوف-ياْبَه؛  شقاء-ْرشَٰـَأَم؛ من السعادة -َهـْرشَٰ؛ من

 .  حميم-ْپـرِِٰٰيـه؛  إلّي-ِمى؛ أيضاً

YaSMaaàaeiÜJaTae l/aek-ae l/aek-aàaeiÜJaTae c Ya" ) 
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 التعريب

السعادة القلق ويكون ثابتا رغم إزدواجية  رزح تحت وطأةال يالذي  في وجه أحد ومصاعب يضع الالان الذي 

 . عليعزيز والشقاء هو 

 التفسير
 بطريقة التيمال يتصرف .  أو خوف أو استياءقلق لظرف صعب أو اانه ال يعرِّض احد. هتيمبسرد صفات في هذا النص رب ال ضييستف

 ال يعود درجةى  بل هو متمرس إلإذا سعى أحد إلى التسبب بقلقهمطلقاً ال يضطرب  كما  لطفه بجميع االحياءنتيجة حدألقلق التسبب 

في ذكر  في كافة الظروف المادية بفضل استغراقه التام التيمفي الواقع، ال يتضايق  .المطلقالحق شيء خارجي يسبب قلقه برحمة 

 عندما يرىيشعر بالحسد واالسف  لكنه  وبدنهالحصول على ما يرضي حسهالمادي بغالباً ما يفرح اإلنسان . تتيميةالخدمة الفي كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ 

 عندما يتكدرعدو، وعندما يترقب ثأر أو انتقام لخوف، انه يصبح فريسة ل كما يملكه ان  دونصالحاً لملذاتهم الحسيةلدى غيره شيئاً ان 

 .كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ عزيز جداً على لهذا، هو. كدورات التلك دوماً عن كل عليفإنه  التيمأما . واجه االخفاق في مسعى ماي

 ١٦\١٢. چ.ب

ـِكْشَٰـه شـو شَٰٰـكْْر َديتْـشَأنَـِپ  

اتْهاهي ڤْـ-ـتَ َچنُو ياوداس  

چيايتْي َپـر-َسـْرڤاَرْمبَهى   

اهيِمى ْپـر  َسـ  ْبَهـكْتَـه- َمـْد يُّـو  

 المفردات
ـِكْشَٰـه  -َسْرڤَ؛  حر من كل شقاء-ڤْـياتْهاه-ـتََچ؛  خالي من الهم-أوداسينَـه؛  خبير-ِدكْشَٰٰـه؛  صفي-شـوسيه؛  حيادي-َأنَـِپ

 .  حميم-ْپـرياه؛  إلّي-ِمى؛  هو-َسـه؛  عبدي-ْبَهكْتَـه-َمتْ؛  كل من-ياه؛  زاهد-يچَپـريتْيا؛ هد من كل ج-آَرْمَبه

 التعريب

ال  والماآل والحر من كل ، هنيء البال،الخبير وصفيال لألعمال، واإلعتياديمجرى  العلىتمد  ال يعالذيي  تيمان

 .  جداًعليعزيز ، هو يجاهد من اجل جزاء

 التفسير
الحق  برحمةض المال تلقائياً رزق ببع إذا ال يرقص طربا بذل جهد كبير لكسب معاشه لكن ال بأس بقبول الصدقات، ولتيمنبغي لال ي

 مما يعني طهارته داخالً التيم هي من االمور السهلة على تتيميةالخدمة ال عند السحر لمباشرة والنهوضمرتين يوميا االستحمام  .المطلق

 من الهموم لعدم التيميخلو . مؤمن بقدسية االسفار الشرعية و،الحياةنشاطات جميع بجوهر التام لعلمه على الدوام ير  خبالتيم. وخارجاً

ع اوجاال من مما يجعله حراً، تعيينبدنه بحد ذاته إنما هو  ان لعلمه، التعييناتافة ن كتنزهه ع وجعا ليتأوه اله إلى االحزاب وئانتما

ال  التيم ان مما يعني كبير، مجهود مبنى كبير إلى بناءيحتاج  ،للمثال. تتيميةالخدمة ال أصول أمراً يخالفالصفي  التيمال يطلب . ةبدنيال

 وال يدخر جهداً في هذا الصدد لكنه ال يقوم هيكلمع ذلك، فقد يقوم ببناء . تتيميةللخدمة الجد فيه فائدة ترجى  إذا لم ييستهل عمل مثيل

 .الشخصي لسكناهببناء دار كبيرة 

 ١٧\١٢. چ.ب

ينَـ ْدِڤـشْٰـطي اتي نَـ ْهرِِٰٰشْٰـيُّـو  

ANaPae+a" éuicdR+a odaSaqNaae GaTaVYaQa" ) 
SavaRrM>aPairTYaaGaq Yaae MaÙ¢-" Sa Mae iPa[Ya" )) 16 )) 

Yaae Na ôZYaiTa Na Üeií Na XaaeciTa Na k-ax(+aiTa ) 
éu>aaéu>aPairTYaaGaq >ai¢-MaaNYa" Sa Mae iPa[Ya" )) 17 )) 



يتـنَـ كانْكْشَٰي شَـتتْـنَـ شـُو  

چيايتْي َپـر-شـوْبهاشـوْبَهى   

اهيِمى ْپـر  َسـ اهيماْن يْبَهـكْت  

 المفردات
 -تيـكانْكْشَٰ؛  أبدا-نَـ؛  يشتكي-شـوَسـتي؛  أبدا-نَـ؛  يحزن-شْٰـطيْدِڤـ؛  أبدا-نَـ؛  يبتهج-ْهرِِٰٰشْٰـياتي؛  أبدا-نَـ؛  من-ياه

؛  إلّي-ِمى؛  هو-َسـه؛  من-ياه؛  ولي- ماْن-ْبَهـكْتي؛  زاهد-يچَپـريتْيا؛  والمنحوس-َأشـوْبَهى؛  من المسعود-شـوْبَهى؛ يرغب

 .  حميم-ْپـرياه

 التعريب

 . عليعزيز جداً  هون يزهد في الخير والشر معاً، توق، وميحزن وال يشكو وال يفرح وال ي الان من 

 التفسير
عدم الحصول على ب وال يبتئس مريد،ال يتوق كثيرا للحصول على ابن أو  كما ماديةى ربح أو خسارة حزن عل الصفي وال يالتيم فرحي ال

االعمال الميمونة والمشؤومة  ضروب كلفوق  هو. ريد يحصل على ما يحزن عندما الي وال  عزيز عليهءشيكو فقدان ال يش و منهمايأ

. تتيميةالته خدميوجد من عائق يعيق  ال. القديرالرب كسب رضى  في سبيل مخاطر كل المواجهةليبقى على اهبة االستعداد  كما واالثيمة

 .على كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ عزيز جداً التيممثل هذا 

 ١٩-١٨\١٢. چ.ب

  تْـشَىتِْْريَسَمـه شَـتْراو تْـشَ م

ُوهيتَتْـها ماناَپـمانَـ  

ـو دوْهكِْهٰش-كَْهى سـو - توشْـنَٰـۤيـش  

تَـهيڤَـْرجي ڤ- َچَسَمـه َسنْـ  

 

ۤيْر ماوني ْستوت-نْدا ي ن-ا يتولْ  

تْيشــتْــنَِكـَن ّيــطُو شَْٰسنْتو  

ْري َمت-َر يكْتَـه ْسـتْهيَأن  

  نَـَرهيُّـوماْن ِمى ْپـريْبَهـكْت

 المفردات
؛  في التكريم-ماَن؛  كهذا-تَـتْها؛  أيضاً-تْـشَ؛  الصديق-ىميتِْْر؛  أيضاً-تْـشَ؛  للعدو-شَـتْراو؛  يرى بعين واحدة-َسَمـه

 -َچَسنْـ؛  متزن-َسَمه؛  وشقاء-ـودوْهكِْهٰش؛  سعادة-ْسوكَْهى؛  حرارة-ـنَٰوشْٰا؛  في البرد-شْـۤيتَ؛ هانة وفي اإل-َأَپـمانَـيُوه

ّيـَن ؛  قنوع-َسنْتوشْٰـطَه؛  صامت-ماونۤي؛  والشهرة-ْستوتيه؛ هانة في اإل-نينْدا؛  مساوي-تولْيا؛  حر من كل شوب-ڤيـڤَـْرجيتَـه

؛ حميم -ْپـرياه؛  إلّي-ِمى؛  عاكف- ماْن-ْبَهـكْتي؛  بعزم-َمتيه؛  ثابت-ْسـتْهيَر؛  دون ملجئ-َأنيكْتَـه؛  مع أي شيء-يتْـتْـشِكـنَ

 .  إنسان-نَـَره

 التعريب

SaMa" Xa}aaE c iMa}ae c TaQaa MaaNaaPaMaaNaYaae" ) 
XaqTaaeZ<aSau%du"%ezu SaMa" Sa(r)ivviJaRTa" )) 18 )) 
TauLYaiNaNdaSTauiTaMaaŒNaq SaNTauíae YaeNa ke-NaicTa( ) 

AiNake-Ta" iSQarMaiTa>aRi¢-MaaNMae iPa[Yaae Nar" )) 19 )) 



 ، والشقاءالسعادة، الحرارة والبرودةشرف والعار، ال دواجيةإزى ، ويتخطالصديق والعدويستوي عنده  منان 

كترث من ال ي.  شيءيبأقنوع والدوماً ، والصموت ائب دوما من الشوعاريوال ئة،السيالسمعة  وحسنةالسمعة ال

 . عليعزيز جداً  وه، تتيميةل بالخدمة الشغ والمنالعلم،في راسخ ال، وبيتب

 التفسير
 صيت الحسن والصيت السيءعن اليتعالى دوماً  التيم  لكن المجتمع البشريطبيعةالمدح والذم من . سوءالمن صحبة دائم الحرية  التيمان 

 بل ال يعني الصمت عدم الكالم. بالصامت وصف سوى عن كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، ولهذا ييتكلم وال الصبر مثال هو المصطنعة و والسعادةوالشقاء

.  في مطلق األحوالسعيد التيم. العظيمالمولى  هو الكالم عن التيم عند هاوألزم، ة الالزماإلقتصار على الكلمة ينبغي لإلنسان. لغطعدم ال

 لمبات، إذ التيمال يكترث  .يبقى قانعاً لكنه ربما حصل على طعام شهي للغاية تارة وربما ال يحصل على شيء من هذا تارة اخرى

التيم  وجدنا بعض التكرار في صفات ربما. ثبات عزمه وعلمهثابت بفضل  بل ستوي عنده ظل شجرة والقصر، وال ينجذب ألي منهماي

ات صفإتصافه بالدون اً  تيما صفييصبح ان حدمكن ألال ي.  بكل هذه الصفاتالتيم اتصاف وجوبالتكرار يخدم للتشديد على حقيقة لكن 

إلى  ال يحتاج التيم ان  شكال. من تنمية الصفات الحميدة أوال تيم ال بد لكل من يطلب االعتراف به بصفة. الجميلة التي يخلو منها سواه

 .تلقائياًيساعدانه على تطويرها  تتيميةالخدمة الذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ون انقطاعه إلى أل الصفات، تلكبذل جهد إضافي لالتصاف ب

 ٢٠\١٢. چ.ب

َدْميى تو ْدَهـْرماْمرِِٰٰتَـْم إي  

وپاَسِتىياتْهُوكْتَـْم َپـْري  

  َپـَرما-ْدهانا َمتْ شْـَردَّ

ااهيـڤَ ِمى ْپـرۤيـ ِتى تْزْبَهكْتا  

 المفردات
؛  بإيمان-اْدهاناهشَْردَّ؛  كليا-َپـْريوپاَسِتى؛ ال ق-أوكْتَـْم؛  كما-ياتْها؛  هذا-إيَدْم؛  رحيق-َأْمرِِٰٰتَْم؛  من الدين-ْدَهْرَم؛  لكن-تو؛  من-يى

 .  حميم-اْپـرياه؛  لي-ِمى؛  شديد-َأتيـڤَ؛  هم-ِتى؛  عبدي-ْبَهكْتاه؛ بصفتي كل الوجودالرب  يجدني أنا شخص -اَپـرماه-َمتْ

 التعريب

 . عليعزيز جداً  هو، ير االخيرالمصانني  اًمعتبربإيمان، ، شاغالً نفسه  هذهقديمة التتيميةالخدمة التبع سبيل ي من

 التفسير
وهو يقبل بكل من الرب  وهذه الطريقة عزيزة جداً على القديرالرب للتقرب من ة العليخدمة يوضح هنا دين الشاغل السرمدي ومذاهب ال

 جابية للرب العظيم فاأو المنقطع إلى الخدمة الشخص) Brahman(السائر على درب ْبـَرْهـَمـْن : سأل أْرجوَن ايهما أفضل. يطرقها

تنمية التعلق  ان خالصة هذا الفصل هي آخر، بكالم.  خير كل طرق التحقيق الروحيتتيميةالخدمة البما ال يدع مجاال للشك بأن الرب 

 بإيمان تتيميةالخدمة ال ونواهيأحكام طاعته والتسبيح والعمل باو سليم سيد روحيواتخاذ  الصالحةة عشرالتتبلور ب الصفية تتيميةالخدمة الب

 الوحيد لتحقيق الذات المطلوب لنوال المطلق هي الدرب تتيمية ان الخدمة ال عليه، ال شكوبناء. هذا الفصلهو وصية  الدرب هذا. وتعلق

هذا ي ما جاء ف ل طبقاتحقيق الذاتلإلنتهاء إلى التسليم بأمر ال يوصى سوى مفهوم  للحق المطلق فنوراني المفهومال أما .الحق المطلق

دون  نورانيالمفهوم ال في فرد اليعمل. صفي تيم يبقى المفهوم النوراني مفيداً طالما لم تسنح الفرصة للفرد بمجالسة آخر، بكالم. الفصل

 إلى التيمتنتفي حاجة  الحظ، لحسن.  صفيتيم دام خارج صحبة ماالزم أمر  وهذا ،الروح والمادةبكل من العلم طور  ويتأمل وياجر

 طبقا تتيميةالخدمة ال.  صفيةةتتيميخدمة في  ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰفي  عندما تنمو رغبته الروحي على درب التحقيق ة التدريجينميةلت باالمرور

ها ألن، ه البدنية القلق بشأن ضرورياتعن  وتغني اإلنسان مالئمةأكثر هي چۤيـتاـڤَـْد َچ الوسطى من ْبَهـالستةلما وصفت في الفصول 

  .الحق المطلقاً برحمة تسد تلقائي

Yae Tau DaMaaRMa*TaiMad& YaQaae¢&- PaYauRPaaSaTae ) 
é[ÕDaaNaa MaTParMaa >a¢-aSTae_Taqv Mae iPa[Yaa" )) 20 )) 



 

 .تتيميةالخدمة ال بعنوان چۤيـتاـڤَـْد َچ الثاني عشر من ْبَهـالفصل تنتهي تفاسير ْبَهـكْتي ِڤـدانْتَ على هنا إلى

 

 المتمتع والوعي والطبيعة

 ٢-١\١٣. چ.ب

اوڤاتْـشَأْرجـوَن   

ڤَيْم پوروشَٰـْم شايِرتْپَركْ  

اْم ِاڤَ تْـشَيـْچ -كْشِٰـتَْرْم كْشِٰـتَْر   

يتْشْهاميتوْم إيِاتَـْد ِڤـد  

ـڤَشَـِكـام تْـشَ يايـْچانَـْم يـْچ  

 

الفصل الثالث عشر

AJauRNa ovac 
Pa[k*-iTa& Pauåz& cEv +ae}a& +ae}ajMaev c ) 

WTaÜeidTauiMaC^aiMa jaNa& jeYa& c ke-Xav )) 1 )) 
é[q>aGavaNauvacwd& Xarqr& k-aENTaeYa +ae}aiMaTYai>aDaqYaTae ) 
WTaÛae veita Ta& Pa[ahu" +ae}aj wiTa TaiÜd" )) 2 )) 



اوڤاتْـشَـڤـاْن َچ ْبـَهـ- ۤيشْـر  

ايَرْم كاونْـِتـۤيــرَدْم شَيإ  

اِتىييْدهي اْبهۤيـتيكْشِٰٰـتْـَرْم إ  

  تَـْم ْپـراهوهيو ِڤـتيِاتَـْد 

َدهي ڤ-تَـْد ي تي إايـْچ -كْشِٰٰـتْـَر   

 المفردات
 -ـَيْمْچ -كْشِٰتَْر؛  الحقل-كْشِٰـتَْرْم؛  حتماً-ِاڤَ؛  أيضاً-تْـشَ؛  الفاعل-ْمپوروشَٰـ؛  قدرة-ْپَركِْرتيْم؛  قال أْرجـوَن-أْرجـونَه أوڤاتْـشَ

؛  غرض العلم-ـياياْمْچ؛  علم-ـيانَـْمْچ؛  اتمنى-إيتْشْهامي؛  يفهم-ِڤـديتوْم؛  كل هذا-ِاتَـتْ؛  أيضاً-تْـشَ؛  حتماً-ِاڤَ؛ العاِلم بالحقل

 يا ابن -كاونْـِتيا؛  بدن-ـرۤيَرْمشَ؛  هذا-إيَدْم؛  قال المولى المبارك-ـڤـاْن أوڤاتْـشََچْبـَهـ؛  يا كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ-ِكـشَـڤَ؛  أيضاً-تْـشَ

 -ـياهْچ-كْشِٰتَْر؛  يسمى-ْپـراهوه؛  هو-تَـْم؛  يعلم-ِڤـتيِّ؛  من-ياه؛  هذا-ِاتَـتْ؛  هذا-ىَأْبهيْدهياِت؛  لذا-إيتي؛  الحقل-كْشِٰتَْرْم؛ كونْتۤي

 .  من قبل العالمين بهذا-ڤيَده-تَـتْ؛  لذا-إيتي؛ لالعاِلم بالحق

 التعريب

م العاِلو ،الحقلو ،)متمتعال(پوروشَٰ  و، )الطبيعة(ْپَركِْرتي  هي ماعرف منك ا لوحبيبي كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، أود : أْرجوَن قال

ومن يعلم . )KuntI(كونْتۤي  ابنيا يسمى هذا الجسم بالحقل، : مولى المبارك قائالًال فاجاب. المعلوم والعلم وبالحقل

 .  بالحقلمالعاِلبهذا الجسم يسمى 

 التفسير
 و "الحقل" أي) kSetra(كْشِٰٰـتْـَر  و "قديرال" أي) puruSa(پوروشَٰ  و "الطبيعة المادية"أي ) prakRti(أْرجوَن عن ْپَركِْرتي لقد استفهم 

  هو الحقلالماديالبدن  ان  كل هذه األسئلة،طرح عندماأجاب كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ .  وغرضهموالعل "العاِلم به" يأ) kSetra-jJa(ـيا ْچ-كْشِٰٰـتْـَر

في  المادي عالقة في الوجود الموَجهةالنفس . المادي  البدن هوالموَجهةالنفس حقل عمل . م بالبدن المادي بالحقل هو العاِلمالعاِلوان 

 على السيطرة على الطبيعة قدرتهاعلى حقل عمل حسب  الموَجهةالنفس صل حت عليه، وبناء. السيطرة على الطبيعة الماديةمسعى 

 ترضية الالموَجهةالنفس  تطلب. البدن المادي بالحواسيتقوم  .؟ البدن الماديهو وما.  العملحقلهو ذا ه البدن المادياذن، . المادية

َمن . الموَجهةالنفس ل  حقل عمأي) kSetra (دي كْشِٰٰـتْـَر يسمى البدن الماعليه، وبناء. ة فتحصل على بدن يناسب قدرتها عليهاالحسي

المغايرة بين ال يخفى على احد فهم . م بحقل العمل العاِلأي) kSetra-jJa (ـياْچ- كْشِٰٰـتْـَريرى عينية نفسه ولباسه البدني المادي هو

 مما يدل على عينهلى شيخوخته لكنه ما زال الشخص ، إذ يمكن للفرد فهم مروره بكثير من التحوالت منذ طفولته إ بهموالعاِلالحقل 

 dhino( ْسميْن هينُوعبارة ْد. المادي ها فهم مغايرتها لبدنالموَجهةالنفس  تستطيع ،إذن. ذاتهبحد  العمل حقللم بحقل العمل ايرة العاِلمغ

smin (من الطفولة وحده  البدن المادي لىئة مقتصرة عالطارالتغيرات  لكن  البدن الماديتقطن فيالنفس  ان التي وردت في البداية تعني

على دراية بأن تلك التغيرات الطارئة مقتصرة على المادي ومالك البدن  إلى الشباب ومن الشباب إلى الشيخوخة، الصباإلى الصبا ومن 

 أنا "،" كلبأنا "،"امرأة أنا "،" رجلأنا": ياناً ألنفسنا أحقولحن نن. بائن "المالك" أي) kSetra-jJa (ـياْچ-كْشِٰٰـتْـَر ان  مما يدلالمادي هبدن

كثير من نبقى على دراية بمغايرتنا ل نحن. مغاير للبدن الماديبالبدن  العاِلم بينما  بالبدنسوى تعيينات بدنية للعاِلمهذه  ليست  لكن"قطة

 . معنبقليل من الت  للبدن الماديغايرتناممكن لنا فهم  ي،على هذا النحو. وغيرها رغم كثرة استعمالنا لهامثل الثياب االشياء 

 الذي تستطيع صعيدالباإلضافة إلى وصف  النفس يم بالبدن المادي أ وصف العاِلچۤيـتاـڤَـْد َچ الستة األولى من ْبَهـالفصولفي جاء 

النفس المتناهية  التي تربط ةلصلواالرب  وصف چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـيجري في الفصول الستة الوسطى من بينما  .الحق المطلق فهم عليه

 في هذه النفس المتناهية في الدقة كما جرى توضيح متبوعية مقام هللا وتابعية مقام تتيميةالخدمة المن باب في القلب  بالنفس العليا في الدقة

بفضل العمل الصالح فإنها تتوجه  وحالما تستنير نتيجة نسيانها تبعيتها هللاتعاني  لكنها والظروففي مطلق األحوال تابعة  االحياء. الفصول

 ومن اآلنسوف يوضح .  أيضاًلك وصف ذتم وقد.  وطالب العلموالمستطلع، والمعوز إلى المال منكوبالإلى المولى بسعات متباينة مثل 

طرق العمل بنشغل عندما ت القديرالرب  بالطبيعة المادية وكيف يعتقها النفس المتناهية في الدقةتصلت اكيف بداية الفصل الثالث عشر، 



 يوضحولسوف ، تها التامة له مغايررغم،  بطريقة ما النفس إلى لباسها البدني الماديقد انتسبتل. تتيميةالخدمة ال والعلم حصيل وتالصالح

 . أيضاًلكذ

 ٣\١٣. چ.ب

يدّْهيماْم ڤي شـاپـتْـاْم يـْچ -كْشِٰٰـتْـَر   

ـو ْبهاَرتَٰشي كْشِٰٰـتْْر-َسـْرڤَ   

انَـْميـْچُوْر يـَچ كْشِٰـتَْر-كْشِٰـتَْر   

انَـْم َمـتَـْم َمـَميـْچاتْ تَـْج ي  

 المفردات
؛  في الحقول البدنية-ـوٰشيكْشِٰتْْر؛  كل-َسْرڤَ؛  اعلم-ڤيدّْهي؛  أنا-ماْم؛  حتماً-َأپـي؛  أيضاً-تْـشَ؛  العاِلم بالحقل-ـْمَچ-كْشِٰتَْر

؛  ذاك-تَـتْ؛  ذاك الذي-ياتْ؛  علم-ـيانَـْمْچ؛  والعاِلم بالحقل-ـيوهَچ-كْشِٰـتَْر؛ )البدن( حقل العمل -كْشِٰـتَْر؛  يا ابن ْبَهَرتَ-ْبهاَرتَ

 .  لي-َمَم؛  رأو-َمتَـْم؛  علم-ـيانَـْمْچ

 التعريب

 .  هو حكميهذا. هو العلمكه هذا الجسم ومالوفهم . جسام بكل األاِلمالعانني بأيضاً اعلم ، ْبهاَرتَ سليل يا

 التفسير
 هذه المواضيع. لدراسةتطالعنا ثالثة مواضيع مختلفة ل س) والنفس العلياالنفس المتناهية في الدقة(م به المادي والعاِلالبدن بحث في مجال 

النفس : نااثنتن اادي نفس حقول العمل أو في كل بدن ممن كل حقل فيتوجد . قدرته المادية غير الحيةو قدراته الحيةوالرب : هي

 أيضاً، العاِلم أنا":  العظيم كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، يقول كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰمولىلل الشخصية التجلياتمن النفس العليا  ان مال.  والنفس العلياالمتناهية في الدقة

. )"ParamAtmA(َپـَرماتْـما صورة بكل بدن مادي  حاضر في انا. قدير الالعاِلم أنا  بل الماديبالبدن ةاِلمنفس الفردية العي لست بالنلكن

م بحقل  العاِلأنا": الحق يقول. چۤيـتاـڤَـْد َچ ْبَهـنظور دقيقة من مدراسة يدرس حقل العمل والعاِلم بالحقل من كل يستطيع بلوغ العلم

عليم فبصفة النفس العليا،  النافذالرب أما . بدان األسائربجاهل  لكنه فردي ببدنه ال اإلنسان عالماًيكون قد. "بدن من االبدان كلالعمل في 

ال يقتصر علم الملك  لكن  يملكهيذال عقارالبطن يعلم بكل ما يتعلق  المواكان ربما.  الحياةأبدان جميع أجناسعليم بال هو. بجميع األبدان

 القديرالرب  لكن فردي الا لبدنهة المالك هيت النفس كانربما كذا،. نيالمواطن التي يملكها عقاراتجميع اليشمل  بل شخصيالعلى قصره 

 يعلجم ولهو المالك األالرب  كذا،.  هو المالك الثانويوالمواطن هو المالك األول للمملكة، الملك. على االطالقهو مالك جميع األبدان 

 . األبدان

 كما ان  الملك األول للحواسهو. ملك الحواس أي )HRSIkeza( هو ْهرِِِٰٰٰٰٰشـۤيـِكـشَ القديرالرب .  البدن المادي من الحواسيتركب 

م العاِل انه  يعنيمما" م أيضاً العاِلأنا": الحق يقول. ة الثانويةالمهيمنرعيته هي  باالصل بينما المهيمن على كل أعمال المملكةهو  الملك

 :  الـِڤـديةفي الحكمةجاء . فرديبدنها المادي المحصور ب النفس المتناهية في الدقةعلم  الفائق، إذ

،  السببلهذا. لعاِلم بها البدن المادي ومن العليم بكل القديرالرب داخله إلى جانب بمالكه يقطن و) kSetra( المادي كْشِٰٰـتْـَر البدن سمىي

العلم الكامل بقوام  ان بالقوللعمل لالعظيم صاحب العمل والصاحب حقل العمل والفرق بين  يتلخص .العاِلم بكل الحقول هو القديرالرب 

.  حكم كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰوه هذا.  الحكمة الـِڤـدية حسب"علم"أي ) jJAna (ـياَنْچ يسمى  والنفس العلياالنفس المتناهية في الدقةوالبدن المادي 

فهم مقام ال بد من . ال يملك علماً كامالًم بالعمل  ال يفهم حقل العمل والعاِلمن كل.  متفردواحد  والنفس العلياحياءأن االب الفهم العلم يعني

+ae}aj& caiPa Maa& iviÖ SavR+ae}aezu >aarTa ) 
+ae}a+ae}ajYaaejaRNa& YataJjaNa& MaTa& MaMa )) 3 )) 

يٰن  ا رـ ۤيَـري ِهـي كْشِٰـتْران ش

 شـوْبهاشـوْبِهىي شـاپـتْـَجـْم ۤيـب

  اتْميُّـوچاي  َسـ ِڤـتي تان

 اِتىياوتْـشْ چََ -تَـتَـه كْشِٰـتَْر 



كل من م المهيمن على ليالع أي) Izvara(إيشْـڤَـَر   و"المتمتع بها"أي ) puruSa(پوروشَٰ  و " الماديةقدرةال"أي ) prakRti(ْپَركِْرتي 

الخلط بين الرسام والرسَِّمة يجب عدم . المتفاوتة في سعاتهم الثالثةالخلط بين يجب عدم . )puruSa(پوروشَٰ  و) prakRti(ْپَركِْرتي 

  المهيمنيوجد فوقهماو، فرديةي النفوس ال بالطبيعة المادية هتمتع المادي أو حقل العمل هو الطبيعة المادية، والمالعالم. وحامل الرسَِّمة

 \ ا َمـتْـڤتْـشَريتاَرْم ـياْم ْپـِرْچْبهُوكْتا ْبهُو): zvetAzvatara UpaniSad (شْـِڤـتاشْـڤَـتَـَر أوَۤۤپـنيشَٰـْدمن ) ١٢\١ (جاء في. العظيم

 bhoktA bhogyaM preritAraM ca matvA. sarvaM proktaM tri vidham tri (ْهَمـْم ِاتَــتْْبَر-يْدَهْم ڤتْري ْپـرُوكْتَْم ـْمَسـْرڤَ

vidham-brahman etat (مفاهيم ْبـَرْهـَمـْن  ان أي)Brahman (ْپَركِْرتي : ثالثة)prakRti ( ان  كما بصفة حقل العملهي ْبـَرْهـَمـن

 أيضاًْبـَرْهـَمـن  هو  معاًوسيدهما على الطبيعة المادية، السيطرة تطلبأيضاً َمـْن األنفس الفردية هي ْبـَرْهـ أي) jIvas(ـْز جۤيـڤَ

 . الحاكم الفعليلكنه 

 قول يمنكل .  ال يسقط على اإلطالقالثانيولسقوط لواحد عرضة :  االثنيناِلمينالعمن بين  ان أيضاُ هذا الفصل فيكما سوف يتضح 

تتباين . ال يعلمة  يتوهم الحبل حّيمن. " بحقل العمل أيضاًمالعاِل أنا": وضوحيقول بالذي الرب كالم  يناقض إنما بالحقل واحد اِلمينالعان 

أيضاً يحل فيها الرب   لكنتباين االبدان رجعلسيطرة على الطبيعة المادية، وهذا متتفاوت سعات النفوس الفردية على ا. االبدان واصحابها

 zrIla (نَٰـشَْٰدياْبهۤوـيلَـِدڤَ ڤـ شْـرۤيَل َبيرأ هو هذا. لداللتها على مجموع األبدانخاص  مغزى) ca(تْـشَ كلمة ل. بدور المهيمن

Baladeva VidyAbhUSaNa( .َٰهنا  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ يقول. النفس المتناهية في الدقةي كل بدن إلى جانب  التي تحل ف النفس العلياهو كْْرِِٰٰٰشْٰـن

 .متمتع المتناهي من حقل العمل والكل ةسيد يهالنفس العليا  ان بكل وضوح

 ٤\١٣. چ.ب

اْدرِْٰك تْـشَي تْـشَ شْاتْيتَـتْ كْشِٰٰـتْـَرْم   

اتْيِاتَـشْ تْـشَ ي يكاري ڤ-ْد ـَي  

  ْپـَرْبهاڤَـشْ تْـشَ-اتْ ي يُّـوَسـ تْـشَ 

وماِسـَن ِمى شْـرِِٰٰٰنـتَـتْ َس  

 اتالمفرد
من  -يِاتَـه؛  تحوالت-يڤيكار؛  ماذا-ياتْ؛  أيضاً-تْـشَ ؛ -ياْدرِْٰك؛  أيضاً-تْـشَ؛ ماذا -ياتْ؛ حقل العمل -كْشِٰـتَْرْم؛  ذاك-تَـتْ

؛  ذاك-تَـتْ؛  أيضاً-تْـشَ؛  تأثير-ْپـَرْبهاڤَـه؛  ماذا-ياتْ؛ من -ياه؛  أيضاً-تْـشَ؛  هو-َسـه؛  ماذا-ياتْ؛  أيضاً-تْـشَ؛ الذي

 .  افهم-وشْـرِِٰٰٰن؛ مني -ِمى؛  موجز-َسماِسـَن

 التعريب

 وهويةمصدره وما هو  تحوالته، هي وما هذا وكيف يتركَّب الموجز لحقل العملشرحي  إلى اآلن سمعرجو ان تا

 . ما هي تأثيراته وحقل العملم بالعاِل

 التفسير
 والعناصربل بها البدن المادي، بالكيفية التي ُجينبغي العلم . األصلي من جهة مقامهمام بحقل العمل حقل العمل والعاِلهنا الرب  يصف

 يراتي التغتلك مصدرباإلضافة إلى ، ى البدن المادييرات علي المادي، وكيف تطرأ التغالبدن من يعمل طرةالتي جبل بها، وتحت سي

النفس  ممايزة تعينكما ي.  وهلم جراذرية للنفس العليةالف، وما هي الصورة النفس المتناهية في الدقة غراض أمنتهىأسبابها، وما هو و

 مباشرة من األوصاف چۤيـتاـڤَـْد َچيجب فهم ْبَهـ. وغير ذلك نفوذهما وقدراتهما تفاوتفهم والنفس العليا، عن  المتناهية في الدقة

مع  في البدن الواحد النافذلعظيم اة المولى امساو بعدم اإلحتراز ال بد من  لكنذلك كل إلنسان ل ليتضحالعظيمالمولى الواردة على لسان 

 .القديرب قدرة الساواةيشكل م لكألن ذ "النفس المتناهية في الدقة"أي ) jIva (جۤيـڤَ

TaT+ae}a& YaÀ Yaad*Kc YaiÜk-air YaTaê YaTa( ) 
Sa c Yaae YaTPa[>aavê TaTSaMaaSaeNa Mae é*<au )) 4 )) 



 ٥\١٣. چ.ب

تَـْمـچـۤيْر َبهوْدها يْبهيـٰشرِٰ  

ه ْپـرِِٰٰتَْهـْكيْدهايڤيْر ڤيـَهـنْدُوْبهشَتْـ  

ڤَيشاتْـشْ ي َپـدا-تَْر  سۤو-ْبَرْهَم   

هيتايتْـششْـيني ڤْريِهتوَمـْدْبه  

 المفردات
؛ ةـالـِڤـداويـَمـنْـتْـرات  بال-ـَهنْدُوْبهيهشَتْـ؛  وصف-ۤيتَـْمچ؛  بطرق مختلفة-َبهوْدها؛  بواسطة كبار الحكماء-ـيْبهيـهرِِٰٰشْٰ

 -ِهتو؛  حتماً-ِاڤَ؛  أيضاً-تْـشَ؛ تَْر من الـسۤو-َپـدايهه؛ دانْتَـ من الِڤ-تَْرسۤو-ْبَرْهَم؛  إختالف-ْپـرِِٰٰتَْهْك؛  شـتى-ڤيڤيـْدهايه

 .  حتماً-يتايـهتْـشڤينيشْـ؛  مع السبب والمسبب-َمـْدْبهيـه

 التعريب

 ِڤـدانْتَوال سيما  الـِڤـديةشتَّى الصحف  الحكماء في مختلف هاشرحان العلم بحقل العمل هذا والعاِلم بالعمل، قد 

 . بكل الحجج من باب العلة والمعلول وهي مقدَّمة َرسـۤوتْـ

 التفسير
العلماء  الذي يقتضي استناد الـِڤـدي لكنه يتماشى مع العرف  توضيح هذا العلمبصدد هو المرجع األخير  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰظيمالمولى العان 

 أو وسائر االحياءالرب التي تتضارب حولها اآلراء والمتعلقة بوحدة  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ أكثر النقاط يوضح. السابقين دوماًالمراجع األقطاب إلى و

. " إلى مختلف الحكماءستناداإ"كالمه بعبارة الرب يبدأ . )VedAnta sUtra( سۤوتْـَر ِڤـدانْـتَ باإلسناد إلى الكتاب المعروف ثنائيتهما

إيضاح يرد . العظيمالرب لى جانب  المراجع إكبير) VedAnta sUtra( سۤوتْـَر ِڤـدانْـتَ كاتب) VyAsadeva(يعتبر ڤْـياَس ِدڤَ 

 الحكماء أيضاً، كباروالد ڤْـياَس ِدڤَ من ) ParAzara( َپـراشََر ان كما. )VedAnta sUtra( سۤوتْـَر ِڤـدانْـتَالثنائية على أتم وجه في 

 ونعلينفوس  ومختلف الأناو أنت، ،نحن" يأ) …aham tvaM ca tathAnye( … ى تْـشَ تَتْهانْيـْمڤتْـأَهـْم : كتبه الدينيةاحد  في يذكرو

 ينزل بعضنا منازل عليه، وبناء. السابقة أعمالنا جزاء الثالثة المادية جبالت في مسار الاآلنلقد سقطنا . رغم وجودنا في أبدان مادية

في عدد غير  جبالتهذه ال وتتبدىده وح رفيعة ووضيعة هو الجهل جبالت وجود مرد.  اآلخر منازل وضيعةبعضناينزل  بينما رفيعة

 كما جاء في الحكمة الـِڤـدية. "ة عنهاعليبل  الثالثة المادية جبالتشاب بالت الو للسقوط، ة النفس العليا غير قابل لكنمنحصر من االحياء

 والنفس العليا الالمتناهية ة في الدقةالنفس المتناهي بين باينعن وجود ت) KaTha UpaniSad (ْدـأوَۤۤپـنيشَٰفي كَـطَْهى ال سيما األصلية و

 . الماديوالبدن 

 َمـيا-أنَّاعتمادها على الطعام للحياة بفضل بفي الطور االول الرب تبدأ بفهم  .الحق المطلق بعدة أطوار مبدئية لفهم الموَجهةالنفس تمر 

)anna-maya ( َمـيا-ْپـرانَٰتبلغ  ثمالرب احدى قدرات) prANa-maya (فهم بعد  في عالمات الحياةالرب لثاني وهو فهم أي الطور ا

تبلغ مرحلة  ثم ،واإلرادةنقطة التفكير والشعور تطور فهمها إلى  أي) jJana-maya(َمـيا -ـياَنْچ ثم تبلغ مرحلة في الطعامالرب 

ايرة بين عقله وعالمات حياته وبين ةيبدأ الفرد في ذلك الطور بتبين المغْبـَرْهـَمـْن وهو طور فهم ) vijJana-maya( َمـيا-ـياَنْچيـڤ

مراقي فهم  من ة اطوار عليه، توجد خمسوبناء. أي الهناء) Ananda-maya (َمـيا- آنَنْـَد واالخير وهوالتالي طورالذاته ثم يدخل 

 اَمـي-أنَّ: ولى منها وهي االالثالثة ف تلك االطوار الخمسةبين من. )brahma puccham (پوتِْشْـَهـْم ْبـَرْهـَمطور ْبـَرْهـَمـْن وتدعى 

)anna-maya (َمـيا -ْپـرانَٰ و)prana-maya (َمـيا -ـياَنْچ و)jJana-maya (عن كل عليالرب و ،الموَجهةالنفوس  بحقول عمل تتعلق 

-نْـَدـآنَهو الرب ان ) VedAnta sUtra ( سۤوتْـرِڤـدانْـتَجاء في  كما. )Ananda-maya (َمـيا- آنَنْـَدويسمى تلكحقول العمل 

 َمـيا-ْپـرانَٰ و )vijJana-maya (َمـيا-ـياَنْچيـإلى ڤالرب يتوسع . أي غني الهناء) Anandamayo 'bhyAsAt (َمـيا ْبْهـياساتْ

)prANa-maya( َمـيا -ـياَنْچ و)jJana-maya (َمـيا-أنَّ و) anna-maya( هي المتمتعة الموَجهةالنفس . العليهنائه  أجل التنعم بمن 

المتعة بالتوافق تبلغ الكمال عندما تقرر  الموَجهةالنفس  ان مما يعنيبائن عنها، ) Ananda-maya(َمـيا -نْـَدـآنَعمل هذا بينما بحقل ال

‰izi>abRhuDaa GaqTa& ^Ndaei>aivRivDaE" Pa*Qak(- ) 
b]øSaU}aPadEêEv heTauMaiÙivRiNaiêTaE" )) 5 )) 



 صفتها بهبائيةلنفس الالصورة الحقيقية ل بالحقل، والعظيمم العاِلصفة  بهللاحقيقية  الصورة الهي تلك. )Ananda-maya (َمـيا-آنَنْـَدمع 

 .طبيعة حقل العملالصورة الحقيقية ل و،تابعةال مةاِلالع

 ٧-٦\١٣. چ.ب

تانى اَهنْكارُو ْبهۤو- َمـها  

اكْتَـْم ِاڤَ تْـشَيْر َأڤْـيبودّْه  

كَـْم تْـشَيَدشـاي اٰنينْْدريا  

اشَـراهتْـچو -ا يشْـنْْدرتْـَپـنْـشَ   

 

ـه سـوكْـَهـْم دوْهكْـَهـْمشَٰتْشْها ْدِڤـيإ  

هي ْدْهرِٰتناـِشتْــهاتَشْ ْچَسنْـ  

 ِاتَـتْ كْشِٰٰـتْـَرْم َسماِسـَن

وداْهرِِٰٰتَـْمأكاَرْم ي ڤ- ـَس  

 المفردات
؛  أيضاً-تْـشَ؛  حتماً-ِاڤَ؛  الوعي الجامع-َأڤْـياكْتَـْم؛  فطنة-بودّْهيـه؛  أنا الباطلة-َأَهنْكاَره؛  العناصر العظيمة-تانيْبهۤو-َمـها

؛  المحسوسات-اشَـراهتْـ-چو-اينْْدريا؛  أيضاً-تْـشَ؛  خمسة-َپـنْشَ؛  أيضاً-تْـشَ؛  أحد عشر- إكَْم-َدشَ؛ لحواس ا-اينْْدرياٰني

 -ْدْهرِٰتيـه؛  عالمات الحياة-شْـتَنا؛  المجموع-ـهاتَهْچَسنْـ؛  شقاء-دوْهكْهْم؛  سعادة-سـوكْـَهْم؛  بغض-ـهْدِڤـشَٰ؛  رغبة-إيتْشْها

 .  ممثَّل-أوداْهرِِٰٰتَـْم؛  مع التفاعالت-ڤيكاَرْم-َسـ؛  موجز-َسماِسـَن؛  حقل العمل-كْشِٰـتَْرْم؛  هذا كل-ِاتَـتْ؛ قناعة

 التعريب

 ،الحواس العشرة، و في حالتها اللطيفةالثالثةوالجبالت  ،الفطنة، واألنية الكاذبةعظيمة، و الخمسة الالعناصر نا

العناصر االربعة والعشرين، ع وجموم ،الشقاءو ،السعادةو ،غضالبو ،الرغبةو ،الخمسةوالمحسوسات  ،العقلو

 .  العملتشكل حقل العمل وتفاعالتبإيجاز  كلها هي - والقناعات الحياةعالمات و

 التفسير
 اتلـَمـنْـتْـر واالحكماء لكبار شرعيةالبيانات الإستناداً إلى   والهواء واألثيروالناروالماء التراب : ان عناصر هذا الكون هي

 ثم. العناصر المادية الخمسةأي ) mahA-bhUta (تَْبهۤو-َمـها هي هذه. )VedAnta sUtra( سۤوتْـَر ِڤـدانْـتَ نصوصالـِڤـدية و

 واألنف ذنواالالعين : وهيحواس اإلخبار الخمسة هناك  ثم الثالثة  الماديةجبالتللأو الكامنة  والفطنة والحالة اللطيفة األنية الكاذبةهناك 

 الحاسةيسمى و الحواس فوقالعقل يوجد  ثم،  والقبل والدبرييدواألرجل الصوت واأل: وهي حواس العمل الخمسة ثم لمسسان والوالل

 والطعمالرائحة : وهي أغراض الحواس الخمسة هناك ثم.  اذا شملنا العقل حاسةةاحدى عشرإذن، يصبح مجموع الحواس . داخليةال

 على العملفهم حقل اإلنسان يستطيع . والعشرين العناصر األربعة تلك مجموع هوحقل العمل يه، علبناء و. والصورة واللمس والصوت

تفاعالت الي لذة وااللم وهوجد الرغبة والكراهية والسعادة والت ثم.  عندما يقوم بدراسة تحليلية لتلك البنود االربعة والعشرين وجهخير

البدن فإنها ظاهرة  ،عتقادواالوعي شعور أو الالتمثل  الحياة التي عالماتأما . مادي الكثيف البدن الفيتمثل العناصر المادية الخمسة التي 

 .  متضمنة في حقل العملالثالثة اللطيفة العناصر ، وتلك والفطنةنيةواألالعقل المؤلف من اللطيف 

Maha>aUTaaNYahªarae buiÖrVYa¢-Maev c ) 
wiNd]Yaai<a dXaEk&- c PaÄ ceiNd]YaGaaecra" )) 6 )) 
wC^a Üez" Sau%& du"%& SaºaTaêeTaNaa Da*iTa" ) 
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 المادية جبالتيتمثل الوعي بالفطنة المتمثلة بال. المادينية الكاذبة وآياتها في المفهوم  الكثيفة لألظواهر الخمسة هي الالعظيمة العناصران 

 . )pradhAna (تدعى ْپـَرْدهاَن في حالتها اللطيفة أو الكامنة والتي الثالثة

ـڤَـْد َچْبَهـ فيتوسع وال يرد ب يلزمه دراسة الفلسفة ، مع تفاعالتهاتفاصيلها على العناصر األربعة والعشرين بكل اإلطالع يود من

 . موجز لهاسوى  چۤيـتا

. الوالدة والنمو والبقاء لبعض الوقت ثم التناسل والضمور واالنحالل:  وتطرأ عليه ست تحوالت هي العواملتلككل ظاهرة  هو البدن

 .هم ب العاِلهمالكأي ) kSetra-jJa (ـياْچ-كْشِٰٰـتْـَربخالف شيء مادي زائل  الحقل هو لذلك،

 ١٢-٨\١٣. چ.ب

تْـڤَـْميتْـڤَـْم َأَدْمْبهيَأمان  

ْر آْرَجـڤَـْميْمـسا كْٰشـانْتيَأه  

ـْمتْـشَپاَسـنَـْم شـاوُويشـاْرتْـآ  

ـَرَهـهيْچني ڤ-اْم آتْـَم يْريْستْها  

 

اْميـْچرايـو ڤااْرتِْهـٰشينْْدريا  

ـْكاَر ِاڤَ تْـشَ  َأنَـَهـن

ياْدهي ڤْـ- َجـرا -و ي ْمرِِٰٰتْ-َجنْـَم   - 

َرشَـنَـْمـانوَد دُوٰش-دوْهكَْهى   

 

ـهَچـڤَـنْـشْٰيْر َأنَـْبهيَأَسـكْت  

ـوٰشيـرِِٰٰهادْچ - داَر -پوتَْر   

تَـتّْـڤَـْميشـتْـ -ام تْـشَ َسَم يتْين  

ـوٰشيـشْٰـطُوَپـَپـتّيشْٰـطانيإ  

 

يُّـوِچـَن -ا يشـانَـنْتْـي َم  

ۤيٰنيشـارتْـياْبهيْر َأڤْـيْبَهـكْت  

تْـڤَـْمي ِسـڤ- ِدشَ -كْـتَ يڤيڤ  

AMaaiNaTvMadiM>aTvMaih&Saa +aaiNTaraJaRvMa( ) 
AacaYaaeRPaaSaNa& XaaEc& SQaEYaRMaaTMaiviNaGa]h" )) 8 )) 

wiNd]YaaQaeRzu vEraGYaMaNahªar Wv c ) 
JaNMaMa*TYauJaraVYaaiDadu"%daezaNaudXaRNaMa( )) 9 )) 

ASai¢-rNai>aZv(r)" Pau}adarGa*haidzu ) 
iNaTYa& c SaMaictaTviMaíaiNaíaePaPaitazu )) 10 )) 

MaiYa caNaNYaYaaeGaeNa >ai¢-rVYai>acair<aq ) 
iviv¢-deXaSaeivTvMariTaJaRNaSa&Said )) 11 )) 
ADYaaTMajaNaiNaTYaTv& TatvjaNaaQaRdXaRNaMa( ) 

WTaJjaNaiMaiTa Pa[ae¢-MajaNa& YadTaae_NYaQaa )) 12 )) 



ي َسـْمـَسد-ْر َجـَن يَأَرت  

 

اتْـڤَـْميتْي ن-اَن يـْچ -اتْـَم يَأْدْهـ  

  َدْرشَـنَـْم-اناْرتَْهى يـْچ -تَـتّْـڤَ 

ْپـرُوكْتَـْمي تيانَـْم إيـْچِاتَـْج   

اتْهاياْد َأتُو نْيانَـْم يـْچَأ  

 المفردات
 -شـاْرياتْـآ؛  بساطة-آْرَجـڤَـْم؛  تحمُّل-نتيـهاكْٰشـ؛  المسالمة-َأهيْمـسا؛ اء الخلو من الكبر-َأَدْمْبهيتْـڤَـْم؛  ضعة-َأمانيتْـڤَـْم

 -ـو أْرتْـِهٰش-اينْْدريا؛  االنضباط الذاتي-ـَرَههْچ ڤينْي-آتْـَم؛  ثبات-ْستْهايرياْم؛  نظافة-ـْمتْـشَشـاو؛  إتخاذ معلم روحي-أوپاَسنَـْم

 -َجرا؛  موت-ْمرِِٰٰتْيو؛  للوالدة-َجنَْم؛  أيضاً-تْـشَ؛  حتماً-ِاڤَ؛  الخلو من األنية الكاذبة-كاَرهَأنَـَهنْ؛  زهد-ـياْمْچڤايرا؛ بصدد الحواس

؛  دون تعلق-َأَسكْتيـه؛  مراقبة-َأنوْدْرشَـنَـْم؛ العيب -دُوشَٰ؛ للشقاء -دوْهكْـًهى؛ والمرض -ڤْـياْدهي؛ شيخوخة

-َسَم؛  أيضاً-تْـشَ؛  ثابت-نيتْياْم؛  النص وملحقاته-ـوآديٰش-ـرَِِٰٰهىْچ؛  زوجة-داَر؛  لالبن-پوتَْر؛  دون شوب-ـهَچَأنَـْبهيشْـڤَـنْـ

 -ـَنِچ يُّو-َأنَـنْيا؛  أيضاً-تْـشَ؛  إلّي-َمّي؛  حصل-ـوأوَپـَپـتيٰش؛  والمبغوض-َأنۤيشْٰـطَ؛  المطلوب-إۤيشْٰـطَ؛  اتزان-شـيتَـتّْـڤَـْم

؛  يطمح-ِسـڤيتْـڤَـْم؛  مواضع-ِدشَ؛  للخلوة-ڤيڤيكْتَ؛  دون انقطاع-شارينۤيتْـَأڤْـياْبهي؛  عبادة-ـهْبَهـكْتي؛  الخالصةتتيميةالبالخدمة 

-تَـتّْـڤَ؛  ثبات-نيتْياتْـڤَـْم؛  في علم-ـياَنْچ؛  ينتسب إلى الذات-َأْدْهـياتْـَم؛  لعموم الناس-َسـْمـَسدي-َجَن؛  دون تعلق-َأَرتيـه

 -ـيانَـْمْچَأ؛  معلن-ْپـرُوكْتَـْم؛  لذا-إيتي؛  علم-ـيانَـْمْچ؛  كل هذا-ِاتَـتْ؛  فلسفة-َدْرشَـنَـْم؛  للغرض-َهىَأْرتْ؛  لعلم الحق-ـياَنْچ

 .  آخر-َأنْياتْها؛  من هذا-ِاتَـه؛  ذاك الذي-ياتْ؛ جهل

 التعريب

 ،الثباتو ،النظافةو ،صحيح روحي سيد اتخاذو ،البساطةو ،صبرالو العنف،الو ستكبار،اإلوالخلو من  ،التواضع

 والموت والشيخوخة الوالدةشر ، وإدراك األنية الكاذبةغياب و ،الحسية شبعةالتوالزهد في أغراض  ،النفس وتمالك

وعدم التعلق باالطفال والزوجة والبيت ولواحقه، واتزان العقل في السراء والضراء، واإلنقطاع التام  ،والمرض

نظر في  والتحقيق الذات بأهمية قراراإلو ،عامة المنعزلة، واالبتعاد عن الاألماكن إلى لتجاءاإلو ،يوالخالص ل

 . جهلينافيها هو  وما كل هذه أعلنها علماً - الحق المطلق

 التفسير
يمكن لمن ينتهج هذا المنهج العلمي فهم . تفاعل حقل العمل بأنه ضعاف الفطنةان منهج العلم هذا هو المنهج السليم رغم ادعاء بعض 

ترد في السطر االول من .  التي مر وصفها وليس تفاعلهاالبنود األربعة والعشرينوهو وسيلة الفكاك من رهن . الحق المطلقد وجو

 البنودتفقد  إذن،. "ةفي الصتتيميةالخدمة ال إلىينتهي النهج العلمي "النص الحادي عشر اهم نقطة في أوصاف هذا المنهج العلمي وهي 

 سوف  لكن لسبب من االسبابةالعلي تتيميةالخدمة ال وصول إلىعن الر اإلنسان وقص خاصة في حال  قيمةلكالتسعة عشر المتبقية 

  هو مبدأسيد روحي اتخاذ مبدأ. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰتام لـذكر ب تتيميةالخدمة الأخذ إلى  عشر األخرى تلقائياً بداخله إذا التسعةالبنود تلك تتطور 

العلية عندما يتخذ اإلنسان  الحياةتبدأ . تتيميةالخدمة السبق له دخول  بالنسبة لمن حتى ، الثامنالنصفي اء ج طبقا لما أساسي ال غنى عنه

جهل  هو بعيد عنه تخمين وكل هذا هو الدرب الفعلي العلمنهج  ان  العظيم شْـرۤي كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هنا بوضوحالمولى يذكر. سليماًا روحيا يدس

 . مطبق

. إلى الترضية المستمدة من تكريم اآلخرين التلهف عدمالتواضع وجوب يعني : العلم المحدد هنا على النحو التاليمن  بنوديمكن تحليل 

 إلى البدن ة العائدهانةاالكريم أو  الت لكنقبل اآلخرين من كريمتلقي التإلى لى التلهف ع المادي يحفزنا مفهوم عينية النفس ولباسها البدني

 ينشد اإلنسان. يتوق إلى هذا اللبس المادي ان ينبغي لإلنسانال .  الماديه بمغايرته لبدنمالعاِلكامل العلم أو عند  الجدوى ةالمادي عديم

دور المرشد نتحل  فعليا ومن ثم يونجده ينضم أحياناً حتى دون فهم أصول الدين، إلى جماعة ما، ال تعمل باالصول الدينية الدينية، ةسمعال

 . ان اإلستناد إلى هذه البنود لقياس مدى تقدمه الفعلي في العلم الروحيينبغي لإلنس. الديني



تعاني غالبية . معناه الفعلي هو عدم وضع اآلخرين في حالة من البؤس لكن  البدن المادياهالك أو قتل يؤخذ الالعنف غالباً بمعنى عدم

لهذا السبب، كل من ال يعمل على رفع . النفس وبدنها المادي لوقوعها فريسة الجهل المتمثل بمفهوم عينية على الدوامالبشر العذاب 

 تنويراً للبشرية للخروج من العلقة  بذل كل ما في وسعه لنشر العلم الحقيقيإلنسانينبغي ل. يمارس العنف البشرية إلى العلم الروحي

 . هذا هو الالعنف. المادية

ن لكثير م تعرضي الروحي،العلم في تقدم المتفرغ إلى ال. بل اآلخرينمن قتحقير الحمل اإلهانة وتعويد النفس على ت الصبر يعني

العلم الروحي، على ) PrahlAda (ْپـَرْهالَدعند اقبال . الطبيعة الماديةبحكم  متوقع أمر هذا.  ال محالة الغيرمناإلهانات والتحقير 

 رغم انه لم يكن يتجاوز الخامسة والده إلى قتله بوسائل عديدة سعى. تتيميةللخدمة التعرضت حياته للخطر على يد والده الذي كان معادياً 

في وجه التقدم التي تقف عقبات رغم ال عزم تقدمنا بمتابعةوصبر نبغي لنا ال يإذن،.  صبر على ظلمه)PrahlAda(ْپـَرْهالَد  لكن من العمر

 .  الروحيالعلمفي 

 تقدم إحراز إذ يستحيل هو امر ضروري سيد روحي اتخاذ.  عدوهامامتى  حمواربةلكشف عن الحقيقة دون عني صراحة الفرد ل تالبساطة

 يرضى الخدمة إليه حتى ضروب تواضع وتقديم كل بكل السيد الروحيالمثول بين يدي ينبغي للمريد . سيد روحيفي العلم الروحي دون 

العمل بها يصبح  ان  أووالنواهي، باألحكام هدون عملركته حتى بب المريد تقدما فوريا يحققوكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، ممثل  هو السيد الروحي. تهبمبارك

 .  دون تحفظالسيد الروحي خدم منسهل على أ

 :وتسبيح ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ مواصلةالداخلية تعني  بينما النظافة  الخارجية تعني االستحمامالنظافة.  ضرورية للتقدم في الحياة الروحيةالنظافة

هذا .  َهـِرى راَم َهـِرى راَم راَم راَم َهـِرى َهـِرى- َهـِرى َهـِرى كْـرِٰشْٰـنَٰ كْـرِٰشْٰـنَٰ كْـرِٰشْٰـنََٰهـِرى  كْـرِٰشْٰـنََٰهـِرى 

 . العقلمرآة ن ع جزاء العمل السابقلالغبار المتراكم ينفض التسبيح 

كل  يعني وجوب عدم قبول النفس ملك.  دونهدم ملموسإحراز تق وال يتم  في الحياة الروحيةتقدمالعزم على إحراز ال يعني وجوب الثبات

 هذا.  عن درب التقدم الروحييبعدهعن كل ما االعراض  وتعويد نفسه على ذلكإلنسان ينبغي ل.  التقدم الروحيدربيشكل عائقا على ما 

 ستجابة إلى مطالبها غير الضروريةاالعدم  ينبغي لإلنسان. ال تنقطع عن طلب الترضية قوية إلى درجة انها الحواس. فعليهو الزهد ال

 استطاع أحد ضبط إذا. الحواس واكثرها جموحاً وأصعب  أهماللسان.  الروحيةالحياة في  تحقيقاً للتقدمد الكفافبل اإلقتصار على ح

بقايا  تذوقفي  عليه، ينبغي شغل اللسان دوماً وبناء.  اللسان هي التذوق والنطقوظيفة. حواسهبقية  ضبط فلسوف يسهل عليهلسانه، 

يلة لجم االصورةالنظر إلى بسوى سماح لها يجب عدم ال العين، جهة من. َمـنْـتْـَر َهـِرى كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ وتسبيحإلى كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ الطعام المقدم 

 هو هذا.  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰإلى األزهار المقدمة شمباألنف شغل  وكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰذن في السماع عن  ينبغي شغل اال،كذا.  مما يكفل ضبطهاكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـل

أما . مقصوده االول والوحيد تتيميةالخدمة ال وان تتيميةالخدمة العلم يبرز  چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ ان ، ويستفاد هناتتيميةالخدمة النهج م

 هي جوهر تتيمية لكن الخدمة الخرى عقل المطالع إلى قضايا أعلى صرفون ، فيعملچۤيـتاـڤَـْد َچلى ْبَهـالحمقى ع نيالمعلق

 . چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ

 األنية الكاذبة  لكننيةاألال بد من وجود .  الماديفرد غيرية بدنه الفهماألنية الحقيقية هي .  الذاتعين تعني القبول بأن البدن األنية الكاذبة

 ْبَرْهماْسميأَهـْم : )BRhad-AraNyaka UpaniSad(ٰنـياَك أۤوَپـنيشَٰـْد بْْرَِِٰٰهـْد آَر من )١٠\٤\١(في جاء . الحقيقيةمذمومة بخالف األنية 

)ahaM brahmAsmi ( من تحقيق المحررةفي المرحلة الفردي هو وعي دائم  وعيالتلك أو " انا". "أنا روح" وأ" ْبـَرْهـَمـْنأنا "أي 

 ئل هو عين فرديته فإنها تسمى الفردية الكاذبة، المادي الزاالبدن ان هو الفردية لكن عندما يتوهم الفرد" أنا"بـ الشعور . أيضاًالذات 

هذا محال ألن  لكن فردية بالكلية الفالسفة بوجوب طرح البعضقول ي. ما يتم فهمها على الوجه السليم فإنها تكون الفردية الباقيةوعند

 . البدن الماديبباطل لفرديتنا الروحية ال واجبنا بالطبع طرح التوحد من. الفردية هي الهوية

 في يرد.  الـِڤـديةاالسفارختلف يرد توضيح الوالدة في م.  والموت والشيخوخة والمرضالوالدة وةشقافهم  ينبغي للفرد السعي إلى

نسيان . الوالدة فهم شقاوةمن الالزم و.  الخومعاناته، الجنين ووضعه في رحم األم، حياة لتصويريـڤَـتَـْم وصف َچشْـرۤيَمـْد ْبها

جاء  الموت عند لحظة عذابمختلفة من الضروب  توجد كذا،. لتناسخناحل العذاب الذي مررنا به في الرحم هو سبب عدم بحثنا عن 

. لدى كل فرد منا خبرة عملية بهما جهة المرض والشيخوخة، من. روفة ومن الضروري بحثها الحكمة الـِڤـدية المعصحفوصفها في 

لن نجد دافعاً للتقدم في الحياة الروحية دون تكوين نظرة تشاؤمية ازاء هذه . ال مفر منهما لكن شيخوخةالمرض أو الطلب احد مصاب ي ال

 . بعين االعتبار  والموت والمرض والشيخوخةالوالدة عذابمادية آخذين الحياة ال



 ال ينبغي التعلق  لكنوضع طبيعي للحنانتجاههم، ألنهم ممشاعرنا  إنكار ذلكال يعني ف ،منزلوالاألطفال والزوجة قطع التعلق ب جهة من

الفرد منقطعاً إلى  كان إذا. تحقيق السعادة في المنزل لوسيلة خير هوذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ .  على درب التقدم الروحيعوائقبهم حالما يصبحوا 

 َهـِرى كْـرِٰشْٰـنَٰ َهـِرى : ما يحتاجه هو تسبيحجل. ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰسهولة لفيسهل عليه إدخال السعادة على داره ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ كليا، 

 إلى مقدموتناول بقايا الطعام ال ، َهـِرى راَم َهـِرى راَم راَم راَم َهـِرى َهـِرى-كْـرِٰشْٰـنَٰ كْـرِٰشْٰـنَٰ كْـرِٰشْٰـنَٰ َهـِرى َهـِرى 

كفيلة  النشاطات األربعة هذه. صورة كْـرِٰشْٰـنَٰ عبادة، وـڤَـتَـْمَچْبها شْـرۤيَمـْد  وچۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـمثل كْـرِٰشْٰـنَٰ ومناقشة كتب 

َهـِرى كْـرِٰشْٰـنَٰ  :وتسبيح والمساءفي الصباح ته عليها إذ بإمكانهم التجمع أفراد عائلعويد جميع تينبغي لإلنسان . بتحقيق سعادة كل فرد

صياغة من يستطيع .  َهـِرى راَم َهـِرى راَم راَم راَم َهـِرى َهـِرى سوية-ى َهـِرى َهـِرى كْـرِٰشْٰـنَٰ كْـرِٰشْٰـنَٰ كْـرِٰشْٰـنَٰ َهـِر

ة ودخول سلك ي العائلحياتهحاجة إلى اعتزال بلتنمية ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ال يعود   األربعةالنشاطاتهذه منوال عمالً بالحياته العائلية على هذا 

 بكل شيء في ينبغي لإلنسان التضحية. ال بد له من اعتزالهاف للتقدم الروحي، مالئمة غير عائليةال وكانت حياته تعذر ذلك إذا لكن الزهد

أدرك  وقتلهم حالما وقاتل ألمر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ صدع لكنه عائلته قتل أفراد يطلب يكن أْرجوَن لم. أْرجوَنفهم كْـرِٰشْٰـنَٰ أو خدمته تأسياً بسبيل 

أو تامة  سعادةتحقيق  إلستحالة ، واجب في كل االحوال العائليةالحياةالتجرد عن سعادة وشقاء .  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰمفه وجهنهم كانوا عوائق في ا

 . شقاء تام في هذا العالم

 ال. چۤيـتاـڤَـْد َچ ْبَهـوصيةحسب ينبغي لإلنسان تعويد نفسه على الصبر . الماديةللحياة من العوامل المالزمة  والشقاء السعادةان 

من . لتحقيق اإلتزان ازاءهما تلقائياًلحياة المادية مسالك ا عن التجردلذلك، تقتضي الحكمة . والشقاءالسعادة جلوة وخلوة حد منع مكن ألي

 بد لنا الالروحي و المقام  لن يؤثر ذلك فينا عندما نبلغ لكنمكروهنصاب ب الطبيعي شعورنا بالسعادة عند تحصيل مطلوب وبالشقاء عندما

: وهي العبادات التسعة على عكوفانحراف تعني ال دون  ان خدمة التتيم بـكْـرِٰشْٰـنَٰغير منقطعة، إذ تتيمية خدمة اداء من يقهلتحق

 .  من االلتزام بهذه الطريقةمفر ال. الفصل التاسعالنص االخير من في وغيرها كما ترد  والسجود والتقديس صغاءالتسبيح واإل

 يمكن لإلنسان امتحان نفسه. ، ألن الطيور على شاكلتها تقع بالمادييناالختالطالك الحياة الروحية إلى طلب ال يعود س ان  البديهيمن

الحفالت ملذات دور السينما أو رياضة التي ال ضرورة لها وبارتياد  ذوقه بالالتيميفقد . ة العشرة البغيضعتزال مدى ميله إلى اتحسسل

ال قيمة لهذه  لكن دراسة الحياة الجنسية أو غيرهابخصصين المت كثير من العلماء والفالسفة ثمة. تاالجتماعية، لعلمه انها مضيعة للوق

 هي اجراء البحث الفلسفي لتبين جوهر چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـتوصية . ألنها دون جدوى وتافهة چۤيـتاـڤَـْد َچاستنادا إلى ْبَهـدراسات ال

 . النفس وفهمها

النفس المتناهية في  الصلة القائمة بين النفس العليا وأخذال بد من .  تحقيق الذاتبصدد عملية على األخص چاـوْبَهـكْتي يُّ ان  هناوضحي

من مفهوم ْبَهـكْتي على مستحيل النفس العليا في  النفس المتناهية في الدقةذوبان . تتيميةالخدمة الطرح سؤال  حالبعين االعتبار  الدقة

 هي تتيميةالخدمة ال إذن،.  خدمة أزليةأي) nityam ( إلى النفس العليا هي نيتْياْمالنفس المتناهية في الدقةة خدم ان هنايتضح  كما األقل

 . خدمة قديمة باقية لكنها ال تفيد سوى عند التأصل بتلك القناعة وإال فإنها مضيعة للوقت

 vadanti tat tattva-vidas( ـياْم أْدڤّـيانَْمْچ ـْمـڤّ تَـتّْزيَدڤ ڤـتَـتّ تَـتْ نْتيـَدڤَ: )١١\٢\١( ـڤَـتَـْم َچ شْـرۤيَمـْد ْبهاجاء في

tattvaM yaj jJAnam advayam (ْبـَرْهـَمـْن : يتم على ثالثة أطوار حق المطلقالذات فهم  ان الحق المطلقب العلماءيعلم  أي

)Brahman( ،و َپـَرماتْـما) ParamAtmA (ـڤـاْن َچْبـَهـ و)BhagavAn( .ـڤـاْن َچْبـَهـ)BhagavAn( الكلمة الفصل في  هو

 .  كمال العلمهو هذا. تتيميةالخدمة ال إلىواالنقطاع  حق المطلقالينبغي الوصول إلى الطور الثالث لفهم وبناء عليه، . الحق المطلق

 الحق المطلق شخصفهم إلى نقطة التواضع التحلي ب من  ابتداءالطابق العلويإلى وينتهي من الطابق األرضي يبدأ  سلمايمثل هذا المنهج 

المحقق قاصر العلم قبل وصوله يبقى وف ، س لكنبدرجات متفاوتة حسب سعة كل منهمالرب يترقى المحققون في معارج العلم ب. العظيم

 الروحي بوقت العلم والتقدم فيالرب منافسة  من يطلب  كلمسعى سوف يحبط حتماً. فهم كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰإلى أعلى درجات سلم العلم التي تمثل 

أحكام  ان  رغم الجهلنتيجة عن توهم الوهيته اإلنسانال يفتر . فتنة الخارجية رأس الوالتأله. اضع دون توالفهم مؤذ ان هناوضح ي. واحد

يعلم  وان يكون متواضعاً ان ينبغي لإلنسان.  درجات العلمهو أرفع التواضع السبب، لهذا. ال تتوقف عن ركلهالطبيعة المادية الصارمة 

 .تناع بها الحقيقة واإلقتلك بالعلميتعين . تحت سيطرة الطبيعة الماديةالرب تقع النفس نتيجة عصيان . تبعيته هللا



 ١٣\١٣. چ.ب

ياميـاتْ تَـتْ ْپـَرِڤكْشْٰٰياْم ييـْچ  

اتْـڤاْمرِِٰٰتَـْم َأشْـنوِتىيـْچاْج ي  

  َپـَرْم ْبَرْهَم-َمتْ ي أناد

اِتىينَـ َسـتْ تَـْن ناَسـْد اوتْـشْ  

 المفردات
؛  رحيق-َأْمرِِٰٰتَـْم؛  عالماً-ـياتْـڤاْچ؛  الذي-ياتْ؛  سأكشف لك االن-ياميـْپـَرِڤكْشْٰٰ؛  ذاك-تَـتْ؛  الذي-ياتْ؛  المعلوم-ـيـياْمْچ

؛  مسبب-َأَستْ؛  وال-نَـ؛  ذاك-تَتْ؛  سبب- َستْ؛ وال-نَـ؛  روح-ْبَرْهَم؛  تابع-َپـَرْم-َمتْ؛  دون بداية-أناْدي؛  يتذوق-َأشْـنوِتى

 .  قيل-اوتْـشْياِتى

 التعريب

أو ْبـَرْهـَمـْن ، ويسمى تابع لي ودون مبدأانه . خلودتتذوق الوف  س بهعلمالوبالمعلوم اآلن لك  وضحأوف س

 . العالم الماديهذا علة ومعلول دى ويتعالروح، 

 التفسير
النفس  أو المعلوميبدأ اآلن بتوضيح ، والعملم بحقل نهج العلم بالعاِل باإلضافة إلى بالحقلم  والعاِلحقل العملالرب أوضح سبق و لقد

 والنفس النفس المتناهية في الدقة( من خالل العلم بالعاِلمين االثنين  الحياةرحيق تذوق فردلمكن لي.  أوال ثم النفس العلياالمتناهية في الدقة

 وال "النفس"أي ) jIva (جۤيـڤَ يوجد تاريخ محدد لوالدة ال.  الفصل الثانيفي أوضح كما النفس قديمة باقية ان هناهو يؤكد و ،)العليا

 َـنيشَٰـدْْپمن كَـطْـَهى أۤو )١٨\٢\١(جاء في . لذلك، ال مبدأ للنفس .الحق المطلق من) jIvAtmA( جۤيڤاتْما فيضأثر تاريخ مكن اقتفاء ي

)KaTha UpaniSad( في القديرالرب قال  كما  كامل العلموهووال يموت على اإلطالق، ال يولد  بالبدن المادي مالعاِل ان )ن م) ١٦\٦

 pradhAna-kSetrajJa-patir (نِٰٰـشَـهچوـيا َپـتيْر ْچكْشِٰٰـتْـَر-ْپـَرْدهاَن: )zvetAzvatara UpaniSad (شْـِڤـتاشْـڤَـتَـَر أوَۤۤپـنيشَٰـْد

guNezaH (ْسـْمرِِٰٰتيجاء في . الثالثة المادية جبالت السيدهو و بالبدن المادي كبيرم الالعاِل بصفة النفس العليا هو القديرالرب  ان أي 

)smRti( :ـَنتْـشَكَداڤ نانْياْسـياي ِاڤََهـِرْر  تُوداَس ْبهۤو )dAsa-bhUto harer eva nAnyasvaiva kadAcana (خدمة االحياء هللا  ان أي

 على النص تدل صفة ْبـَرْهـَمـْن الواردة في هذا عليه، وبناء. ذلك على تعاليمه في تْـشايتَـنْـياكد المولى أ كما. هي خدمة باقية

ْبـَرْهـَمـْن -نْـَدـخالف آنَب )vijJAna-brahma(ْبـَرْهـَمـْن -ـياَنْچيـڤنفهم في هذه الحالة انها ، والنفس المتناهية في الدقة

)Ananda-brahma( .ْبـَرْهـَمـْن -نْـَدـنَآ)Ananda-brahma(  ْبـَرْهـَمـْن العظيمالمولى العظيم، هو. 

 ١٤\١٣. چ.ب

  پاَدْم تَـتْ-ي َسـْرڤَـتَـه پاٰن

  موكَْهـْم-رُو ي شْـ-ي َسـْرڤَـتُو كْشْٰ

ِكىَمـْل لُويَسـْرڤَـتَـه شْـروت  

يَهتشْٰـطْيا تيـرِِٰٰتَْسـْرڤَـْم آڤْ  

jeYa& YataTPa[v+YaaiMa YaJjaTvaMa*TaMaénuTae ) 
ANaaidMaTPar& b]ø Na SataàaSaduCYaTae )) 13 )) 

SavRTa" Paai<aPaad& TaTSavRTaae_i+aiXaraeMau%Ma( ) 
SavRTa" é[uiTaMaçaeke- SavRMaav*TYa iTaïiTa )) 14 )) 



 المفردات
 -موكَْهـْم؛  رؤوس-شـيَره؛  عيون-أكْشْٰٰي؛  في كل مكان-َسْرڤَـتَه؛  ذاك-تَـتْ؛  أرجل-پاَدْم؛  أودي-يپاٰن؛  في كل مكان-َسْرڤَـتَه

 .  يوجد-َهتيتۤيشْٰـطْ؛  يغطي-آڤْـرِِٰٰتْيا؛  كل شيء-َسْرڤَـْم؛  في العالم-لوِكى؛ ذان ذو َأ-َمتْ-شْـروتي؛  في كل مكان-َسْرڤَـتَه؛ وجوه

 التعريب

 . النفس العلياعلى هذا النحو، تحل . ، وهو يسمع كل شيء مكانكلفي اذرعه واقدامه واعينه ووجوهه  تنتشر

 التفسير
ألول ْبَرْهما لكبير ا اسيد ابتداء من الامة المحيطة بسائر افراد االحياءعال في صورتها الشمس انتشار اشعة ،دون حد تنتشر النفس العليا

تعم النفس . مصمودة بها في النفس العليا وموجودة وجميعها عداددي وعيون وأحياء بال يرؤوس وأرجل وأثمة . تافهة إلى النملة النزوال

ومن يعتقد . دي وأرجل وعيون في كل مكاني تملك أ المتناهية في الدقة ان النفسالقول المقابل، يستحيل في. العليا الوجود على هذا النحو

لم لكنه سوف يبلغ حالة الوعي بها عند اكتسابه الع فقط الجهل وطأةتحت فإنه  منتشرة في كل مكان وأرجله يديهبأن أانه ال يعي 

 في الالمتناهيالرب . هاألوهيت على عدم  برهانخيرالطبيعة المادية هو  ألن ارتهان االحياء المتناهية في متناقضاعتقاده و ،الصحيح

تقدمة  انه يقبل چۤيـتاـڤَـْد َچفي ْبَهـالرب  يقول. بقدرته دون حد بخالف سواه وهو يمد يدهفي الدقة  بائن عن االفراد المتناهية الكبر

 المتمثلة رب لل الواسعةقدرةال هي تلك. ؟دالبعبعيداً كل كان لو  يستطيع قبول التقدمات كيف. هتيم أو بعض الماء من ثمرةزهرة أو 

-Brahma ( َسـْمـهيتا- ْبـَرْهَممن) ٣٧\٥( فيجاء .  عن األرضنائيةال كل ما يقدم إليه رغم وجوده في داره لتناولمد يده بقدرته على 

saMhitA( :تَـهْبهۤو- اكْهيالتَْمىـَستڤني ڤَِا چُولُوَك )goloka eva nivasaty akhiAtam-bhUtaH ( دائم تمتعه الالوجود رغم الرب يعم أي

النفس  عليه، يصف هذا النص وبناء. مكانال كل في حضور على ادعاء الالنفس المتناهية في الدقةال تقوى . ةالعلي في دارهبتساليه 

 .النفس المتناهية في الدقة وليسالالمتناهية 

 ١٥\١٣. چ.ب

اْبهاَسـْمٰنچو -ا يَسـْرِڤـنْْدر  

تَـْميڤَـْرجي ڤ-ا يَسـْرِڤـنْْدر  

ڤَيشاتْـ شْ ْبْهرِِٰٰت-َأَسـكْتَـْم َسـْرڤَ   

ْبهُوكْتْْرِِٰٰ تْـشَ - نَٰٰچوـْم نَٰٰچوْرين  

 المفردات
 -ڤيڤَـْرجيتَـْم؛  حواس-اينْْدريا؛  كل-َسْرڤَ؛ در االصلي المص-آْبهاَسـْم؛  من جبالت الطبع-نَٰٰچو؛  حواس-اينْْدريا؛  من كل-َسْرڤَ

 -ْبهُوكْتْْرِِٰٰ-نَٰٰچو؛  دون صفات مادية-نَٰٰـْمچونيْر؛  حتماً-ِاڤَ؛  أيضاً-تْـشَ؛  حفيظ كل فرد-ْبْهرِِٰٰتْ-َسْرڤَ؛ دون تعلق -َأَسكْتَـْم؛ لخلوه

 .  أيضاً-تْـشَ؛ رب جبالت الطبع

 التعريب

صمد كل ت امع انه. ال جهاز حسي بفهي ، ومع هذاحسيةجهزة ال المصدر األصلي لكل األيه النفس العلياان 

 . ادهوستو  الماديةجبالتالعن  علية  وهيتعلقبقى دون ت ااالحياء لكنه

 التفسير
 لمتناهية في الدقةالنفس افي الواقع، تملك . الموَجهةالنفوس  هو مصدر كل الحواس لكن حواسه ليست مادية مثل حواس القديرالرب ان 

 القديرالرب  حواس بخالف المادةخالل مما يؤدي إلى ظهور نشاطاتها من بالعناصر المادية رهن الفي حياة ها محجوبة  روحية لكناًحواس

. القديرالرب حواس  ال تمس المادية الحجبو " الماديةجبالتال"تعني ) guNa(نَٰ چوكلمة . ةعليأي حواس ) nirguNa (نَٰٰچوهي نيْرالتي 

لقد ورد .  الحسيةنشاطاتنا صدرة غير مشوبة رغم انه معليبسيطة  هحواس بل  ليست كحواسناالقديرالرب  حواس ان يقتضي التنويه

SaveRiNd]YaGau<aa>aaSa& SaveRiNd]YaivviJaRTaMa( ) 
ASa¢&- SavR>a*ÀEv iNaGauR<a& Gau<a>aae¢*- c )) 15 )) 



ـَرهۤيتا ْچ ـنُوپادُو َجـڤَ-ۤيأپاٰن): zvetAzvatara UpaniSad (شْـِڤـتاشْـڤَـتَـَر أوَۤۤپـنيشَٰـْدمن ) ١٩\٣( على أتم وجه في لكوصف ذ

)apANi-pAdo javano grahItA (ما يباين النفس العليا عن  هذاالتقدمات و يقبل كل وبهاله يد  لكن  غير مشوبة بالمادةالقديرالرب  يد أي

ويالزم  ، والحاضر والمستقبلالماضيببصير الرب . ؟ليس لديه عيون مادية ولكن له عيناه وإال كيف يبصر. النفس المتناهية في الدقة

 چۤيـتاـڤَـْد َچ في ْبَهـجاء.  في المستقبلها وماذا ينتظراآلن، تعمل في الماضي، وماذا  في قلبها وعليم بما عملتالموَجهةالنفوس جميع 

الرب   آخر،بكالم. تانروحييسير في الفضاء ألن رجليه  لكنه كأرجلناه ليست رجلي ان يذكر. وال يعلم به أحد بكل شيءعليم الرب ان 

 ورجليه وعينيه وحواسه يديه  لكن أيضاًفاننا نملك هذاوقه الروحية ننا شقحيث ا وكل شيء آخر، وورجلينيدين وعينين لديه شخص 

 . مادةالمجردة عن بسيطة 

 نجد.  سيدهاألنهدية اً عن الطبيعة الماالمولى يتجلى على حاله بقدرته الروحية الباطنة ويبقى مجرد ان چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـفي  يؤكدكما 

أي صورة العلم والهناء ) sac-cid-Ananda-vigrahaH (ـَرَهىْچڤي نْـَدـ آنَيْدتْـش َسـتْـشْهي الرب صورة  ان في الحكمة الـِڤـدية

من الحكمة نستفيد . عملكل هد احفيظ وشال هو .الحق المطلقعالمات  بعض هذه. العليم العظيم الفطين هو. فخيم العزيز الهو. والخلود

 معاينتهنقوى على وف سو إليها، إفتقارهال يعني هذا  لكن  ورجليهويديهننا ال نرى رأسه ووجهه ارغم .  أزلياًعليالرب  ان الـِڤـدية

دة الوجود أتباع وح السبب، ال يقوى لهذا.  الماديةنا من جراء شوب حواسرؤيته نقوى على ال نحن. العليرقى إلى الصعيد ت نحالما

 .ةمادبال مشوبين زالوافهمه ألنهم ما على الرب فردية  المنكرين لالمطلقة

 ١٦\١٣. چ.ب

تاناْمْر أنْتَـشْ تْـشَ ْبهۤويَبه  

شَـَرْم ِاڤَ تْـشَتْـشَـَرْم تْـَأ  

اْمييـيْچكْشْٰـَمتْـڤاتْ تَـْد َأڤسۤو  

ِكى تْـشَ تَـتْيشـانْتتْـ ْسـتَْهـْم -َر دۤو  

 المفردات
؛  أيضاً-ِاڤَ؛  متحرك-شََرْمتْـ؛  غير متحرك-شَـَرْمتْـَأ؛  من كل االحياء-تاناْمْبهۤو؛  أيضاً-تْـشَ؛  باطن-أنتـه؛  ظاهر-َبهيـه

 -أنتيِكى؛  أيضاً-تْـشَ؛  قصي-ْسـتَْهـْم-َردۤو؛  غير معلوم-ـيـياْمْچَأڤي؛  ذاك-تَـتْ؛  بفضل لطافته-َمتْـڤاتْـكْشْٰۤوس؛  و-تْـشَ

 .  ذاك-تَـتْ؛  و-تْـشَ؛ بيقر

 التعريب

هو وراء قدرة المدارك الحسية المادية . المخلوقات المتحركة وغير المتحركة وخارجها داخل الحق المطلقيحل 

 .  جداً وقريب جداًبعيد هو. على الرؤية أو العلم

 التفسير
 asIno( َسـْرڤَـتَـه شَـيانُو ياتي ـَرَجـتي ڤَْرْمدۤونُو ـآسۤي: )KaTha UpaniSad (َـنيشَٰـدْْپ من كَـطْـَهى أۤو)٢١\٢\١(جاء في 

dUraM vrajati zayAno yAti sarvataH (في عالم حاضر هو. نفس رهينةالشخص العظيم نارايانَٰ موجود داخل وخارج كل  ان أي 

غناه  ينعم بستطيع فهم كيف، ال نالعلي هنائه بمشغول انه مال. فإنه قريب جداً منابعيد جداً ورغم انه . ة في وقت واحدالمادعالم الروح و

ية عقلمداركنا ال ان في الحكمة الـِڤـديةجاء  ، السببلهذا.  التي نملكها اآلنالماديةلحواس ا نقوى على الرؤية أو الفهم بننا الأل التام،

ال  تتيميةالخدمة الذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ في المداومة على عقله وحواسه بفضل تصفية بنجح من  كل  لكن ال تقوى على فهمهاديةوالحسية الم

 فيكما جاء . يراه على الدوام ان  هللاحبا أنمى الذي التيميستطيع ) Brahma-saMhitA ( َسـْمـهيتا- ْبـَرْهَمفيجاء . ينقطع عن رؤيته

 تتيميةالخدمة ال بممكنةفهمه ورؤيته  ان أي) bhaktyA tv ananyayA zakyaH ( شَكْياهأنَنْيايا ڤْتْـْبَهـكْتْيا : )٥٤\١١ (چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ

 .ال غير

bihrNTaê >aUTaaNaaMacr& crMaev c ) 
SaU+MaTvatadivjeYa& dUrSQa& caiNTake- c TaTa( )) 16 )) 



 ١٧\١٣. چ.ب

ـوِتـٰشـْم تْـشَ ْبهۤوْبـَهكْـتَيَأڤ  

تَـْميْبَهـكْتَـْم ِاڤَ تْـشَ ْسـتْهيڤ  

اْمييـْچ ْبَهـْرتْْرِِٰٰ تْـشَ تَـْج -تَ ْبهۤو  

شْٰـٰنو تْـشَيو ْپـَرْبَهـڤــٰنشْٰيـَرسْچ  

 المفردات
؛  قائم-ْسـتْهيتَْم؛  أيضاً-تْـشَ؛  كما لو-ِاڤَ؛  مقسم-ڤيْبَهكْتَـْم؛  في كل االحياء-ـوْبهُوِتـٰش؛  أيضاً-تْـشَ؛  دون تقسيم-َأڤيْبَهكْتَـْم

؛  ينمو-ْپـَرْبَهڤيشْٰـٰنو؛  يلتهم-وـٰنـَرسيشْْٰچ؛  يتعين فهمه-ـيـياْمْچ؛  ذاك-تَـتْ؛  أيضاً-تْـشَ؛  حفيظ كل االحياء-تْْرِِْٰٰبَهـْر-تَْبهۤو

 .  أيضاً-تْـشَ

 التعريب

 جميع تحفظ انها ومع.  بل نفس واحدة على االطالقة غير مجزأا لكنهةجزءم، في الظاهر، النفس العليا بدوت

 . عيد خلقهمت الجميع ولتهمت اانهإال ، المخلوقات

 التفسير
: ا ويضرب مثل الشمس للتقريبحدوا  بل يبقى فرداًال؟ هتجزء يعني هذا هل. عليا بصفة النفس البهاوجميع االحياء في قلالرب الزم ي

وف سف" ؟الشمسهي  نيأ":أحد قائال وسأل أي اتجاه ميل في ٥٠٠٠إذا ابتعد أحد لكن في منتصف النهار   واحدمكانفي  تكون الشمس

. مجزأفرد وغير مجزأ فحضوره في كل الوجود يوهم اإلنسان بانه  واحدالرب  ان توضيح رغملليرد هذا المثل .  انها فوق رأسهيجيبه

نسبة لعدة واسعة تماماً كما تبدو الشمس في عدة أمكنة بالالفي كل مكان بقدرته وهو حاضر ڤيشْٰـٰنو واحد  ان جاء في الحكمة الـِڤـدية

 في الفصل الحادي عشر ذلكبقطع  جرى الوقد. الظاهرة المادية كلها عندما يحين اجلهايلتهم فإنه رغم انه حفيظ االحياء، و. اشخاص

 هو.  أيضاًرفي صورة الدهقال انه المهلك  كما. )KurukSetra( المحتشدين في كوروكْـشِٰـتَْر المقاتلينلتهام جميع  انه جاء إلبقوله

 عندما يحين أجل يعايلتهمهم جمثم  يحين موعد الخلق،  عندمالطيفة الة التركيب من حالاالحياءجميع الرب يبعث . مر ومهلك الجميعدالم

  ياتْـنْتي جاتاني جۤيـڤَۤيـَنتاني جايانِْت  إيماني ْبهۤواياتُو ڤ): TaittirIya UpaniSad (ْدـَپـنيشَٰتايتِّيريا أۤو من )١\٣(جاء في . الكاله

 yato vA imAni bhUtAni jAyante yena jAtAni jIvanti yat( ڤَـياَسْسـْچيجيـ ْبـَرْهـَمـْن تَْد ڤتَْد يشَـنْتيڤ- اْبهيَسـْمْپـَريانْتّي

prayanty abhisaM-vizanti tad brahma tad vijijJAsasva (بعد الخلق، تصمد قدرته الوجود . هوقرارالوجود اض هو فّيالرب  ان أي

 .الـِڤـديةـَمـنْـتْـرات  المسلمات هي تلك. الكالهفيه بعد الوجود ويغيض 

 ١٨\١٣. چ.ب

ْسْجـيُّـوتيتَـْج ي ـاْم َأپـٰشْجـيُّـوتي  

اِتىيتَـَمـَسـه َپـَرْم اوتْـشْ  

اْميـْمـَچ -اَن يـْچاْم ييـْچانَـْم يـْچ  

تَـْميشْٰـطْهيا ڤيَسـْرڤَـْسـي ْهرِِٰٰد  

Aiv>a¢&- c >aUTaezu iv>a¢-iMav c iSQaTaMa( ) 
>aUTa>aTa*R c TaJjeYa& Ga]iSaZ<au Pa[>aivZ<au c )) 17 )) 

JYaaeiTazaMaiPa TaJJYaaeiTaSTaMaSa" ParMauCYaTae ) 
jaNa& jeYa& jaNaGaMYa& ôid SavRSYa iviïTaMa( )) 18 )) 



 المفردات
 -اوتْـشْياِتى؛  وراء-َپـَرْم؛  الظلمة-تََمَسـه؛  مصدر النور-ْجـيُّوتيه؛  ذاك-تَـتْ؛  أيضاً-َأپـي؛  في كل النيرات-ْجـيُّوتيشـاْم

؛  لكل فرد-ـْسـياَسْرڤَ؛  في القلب-ْهرِِٰٰدي؛  يتعين كشفه بالعلم-ـْمـياْمَچ-ـياَنْچ؛ غرض العلم -ـيـياْمْچ؛ علم -ـيانَـْمْچ؛ قيل

 .  قائم-ڤيشْٰـطْهيتَـْم

 التعريب

 . مخلوققلب كل  في وه. علم والمعلوم وضالته الوه. ظلمة المادة خفي وراء وأصل نور كل ما ينير وه وه

 التفسير
 ال الروحيالداخل  ان  من الحكمة الـِڤـديةستفيدن.  وغيرها مثل الشمس والقمر والنجومكواكب المنيرةال نورمصدر ان النفس العليا هي 

-َمَهتْ ذلك النور محتجب في الخارج بـ .الحق المطلقنور أي ) brahmajyoti(ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتي  بفضل يحتاج إلى شمس أو قمر

  فيالتي تغيب ضرورتها وغيرها والكهرباءإلى ضوء الشمس والقمر وهذا ما يحيجنا  " الماديةعناصرال"أي ) mahat-tattva(تَـتْـڤ 

 يالخارجالملكوت داره ليست في  ان يتضح عليه، وبناء. هو منارة الوجودالرب نور  ان  في الحكمة الـِڤـديةجاءي كما الداخلالملكوت 

 zvetAzvatara (شْـِڤـتاشْـڤَـتَـَر أوَۤۤپـنيشَٰـْد من )٨\٣(جاء في  حيثبعيد جداً في السماء الروحية  يالداخلالملكوت بل في 

UpaniSad( :تََمَسـه َپـَرَسـتاتْ ْمـْرنَٰڤَ-آديتْـيا )aditya-varNaM tamasaH parastAt (بعيدبعيد لكنه  كالشمس، مضيء أزلياهو أي ، 

ْبـَرْهـَمـْن  ان )zvetAzvatara UpaniSad(شْـِڤـتاشْـڤَـتَـَر أوَۤۤپـنيشَٰـْد من ) ٨\٦(كما جاء في . الخارج عتمةجداً وراء 

)Brahman ( الروحيعالم الداخل االنتقال إلى  في القلب، العلم لكل من يطلب النافذالرب يكشف . علي صمدهو علم. 

 ١٩\١٣. چ.ب

انَـْميـْچتَـها كْشِٰٰـتْـَرْم تَي تيإ  

شـوكْـتَـْم َسماَسـتَـهتْـاْم ييـْچ  

ايايـيْچ ْبَهكْتَ ِاتَـْد ڤ-َمـْد   

اِتىيُوَپـَپـْدي ْبهاڤا-َمـْد   

 المفردات
؛  وصف-أوكْتَـْم؛  أيضاً-تْـشَ؛  المعلوم-ـيـياْمْچ؛  علم-ـيانَـْمْچ؛  أيضاً-تَـتْها؛ )البدن( حقل العمل -كْشِٰـتَْرْم؛  لذا-إيتي

 .  يحصل-أوَپـَپـْدياِتى؛  إلى قدرتي-هاڤاياْب-َمتْ؛  بعد فهم-ـياياْچڤي؛  كل هذا-ِاتَـتْ؛  عبدي-ْبَهكْتَـه-َمتْ؛  موجز-َسماَستَـه

 التعريب

 ا وبذ، وجهخيرعلى فهم هذا على ي تيم سوى يقوى ال.  والمعلوموالعلم )جسمال(حقل العمل أوجزت  هنا إلى

 . بلغون داريي

 التفسير
) vijJana( ـياَنْچي ڤتشكل مجتمعة، وهج العلم ومنوالمعلومالعالم :  العلم ثالثةهذا. والمعلوموصف البدن المادي والعلم هنا  مولى الوجزي

هذه األشياء  ان أتباع وحدة الوجود المطلقة يقول.  االصفياءالتيممحصور ب بصورة مباشرةالرب تام بالفهم العلم امر . العلم الكاملأي 

 لكن بالوعي المادي حالياًن ومسيَّرنحن . شْٰـنَٰعني فهم الفرد ذاته في ذكر كْْرِِٰٰٰي ته وتنميالعلم. لكننا نرفض ذلك تنتهي إلى واحد، الثالثة

 العلم ليس آخر، بكالم. الوجود عينهكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هو  ان فهمونوعينا إلى نشاطات كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ كامل  صرفن حالما ثابتالالعلم سوف نحقق 

 . عشرالخامسفي الفصل تماماً يتضح وف س وهذا ما  وجهخير على تتيميةالخدمة الفهم طور مبدئي من اطوار سوى 

wiTa +ae}a& TaQaa jaNa& jeYa& cae¢&- SaMaaSaTa" ) 
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 ٢٠\١٣. چ.ب

ڤَيشاتْـْم پوروشَٰـْم يْپَركِْرت  

ياوْبهاڤْ َأپـي دّْهى اناْديڤ  

ڤَيشاتْـاْمشْ ٰنچوكاراْمشْ تْـشَ يڤ  

  َسمْبَهـڤاْن-ي ْپَركِْرتي دّْهيڤ

 المفردات
؛  ِكال-أوْبهاو؛  دون بداية-أناْدي؛  عليك العلم-ڤيدّْهي؛  حتماً-ڤَِا؛  أيضاً-تْـشَ؛  االحياء-پوروشَٰـْم؛  الظاهرة المادية-ْپَركِْرتيْم

 -ْپَركِْرتي؛  اعلم-ڤيدّْهي؛  حتماً-ِاڤَ؛  أيضاً-تْـشَ؛ الثالثة جبالت الطبع -نٰٰاْنچو؛  أيضاً-تْـشَ؛  تحوالت-ڤيكاراْن؛  أيضاً-َأپـي

.  ناجم-َسْمْبَهـڤاْن؛ ظاهرة طبيعية

 التعريب

 .  الماديةسوى نتاج الطبيعة المادية جبالتوالأزلية وما تحوالتها  ألحياء المادية والطبيعةا ان اعلم

 التفسير
المادي  البدن. ) والنفس العلياالنفس المتناهية في الدقة(م بالبدن المادي  والعاِل)العملحقل ( الفصل فهم البدن المادي هذا منإلنسان مكن لي

 المتمتعة به وتالزمها النفس "النفس المتناهية في الدقة" أي) puruSa(پوروشَٰ  وتتجسد فيه اديةمن الطبيعة المومصنوع  العمل حقلهو 

 . تجليه الشخصي البينية، والنفس العليا هي قدرته هي تجلي النفس المتناهية في الدقة. العظيمالرب نهما آيات ايجب الفهم . العليا

، وكذا الحق الظاهرة المادية من قدرة تفيض. وجودهما متقدم على الخلقإذن، . ة في الدقةالنفس المتناهيقديمة وكذا  الطبيعة المادية ان

ض يتغ. لكونيةظاهرة ا كل من النفوس الذرية والطبيعة المادية سابق لخلق الوجود. علويةالبينية ته القدر لكنها من  النفوس الذريةحال

 ماعند) mahat-tattva(ـڤ تَـتّ-طة َمَهتْفيض بواسوت، )MahA ViSNu(ڤيشْٰـٰنو  َمـهاصورة بالعظيم الرب امتداد الطبيعة المادية في 

على و . بهخدمة التتيميدل رهنها على اعراضها عن  أيضاً، و فيهض النفوس الذريةي تغ،على هذا النحو. تقتضي الحاجة إلى ظهورها

عودتها  والتهيئة لالماديلعمل في العالم  لةذريلفرصة للنفوس الاغرض الخلق المادي هو إتاحة .  الروحيةالسماء بدخول اذن لهؤ، ال يذلك

.  الطبيعة المادية وتمردها هو سبب خضوعها ألحكامهللا هي شقوق القدرة البينية الموَجهةالنفوس . هذا هو لغز الخلق.  العالم الروحيإلى

في الحكمة الرب  يقول. كيف وسبب حدوث تلك الصلةرب ال وال يعلم سوى  يهم فعال كيف جرى اتصال هذه االحياء بالطبيعة الماديةال

تحوالت  ان القليلةأوصاف هذه النصوص بناء على  العلم يقينا علينا  لكن البقاءنزاعمرارة يعانون مادة  بالالمفتونين ان الـِڤـدية

 االحياءيع التحوالت والتنويعات الطارئة على جم.  أيضاًالطبيعة المادية هي من نتاج الثالثةالمادية  جبالتالوتأثيرات الطبيعة المادية ب

 . تغييرمطلق، تبقى ثابتة وال يطرأ عليها نفس جهة المن.  البدن الماديهي تحوالت وتنويعات على صعيد

 ٢١\١٣. چ.ب

ى كَْرتْْرِِٰٰتْـِڤ-  كاَرنَٰ- ايكاْر  

اِتىيْر اوتْـشْيِهتوه ْپَركِْرت  

  دوْهكْهاناْم-كَْهى سـوپوروشَٰـه 

اِتىيوتْـشْ ِهتوْر اىْبهُوكْتْْرِِٰٰتَـِڤ  

Pa[k*-iTa& Pauåz& cEv ivÖyNaadq o>aaviPa ) 
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 المفردات
 -پوروشَٰـه؛  قيل-اوتْـشْياِتى؛ الطبيعة المادية -ْپَركِْرتيـه؛  االداة-ِهتوه؛  بصدد الخلق-ىكَْرتْْرِِٰٰتَـِڤ؛ للسبب -كاَرنَٰ؛  للمسبب-كاْريا

 .  قيل-اوتْـشْياِتى؛  االداة-ِهتوه؛  في اللذة-ىْبهُوكْتْْرِِٰٰتَـِڤ؛ ء والشقا-دوْهكْهاناْم؛  للسعادة-ْسوكَْهى؛ الحي

 التعريب

التي  درجات الشقاء والسعادة علة هي حياءاأل بينما علة ومعلول كل األعمال الماديةهي الطبيعة المادية  ان يقال

 . العالمهذا في تصيبها 

 التفسير
الحياة، اجناس ن جنس م ألف ٤٠٠ مليون و٨ ثمة. التي تظهر بها األحياء سية والحيةدنالبالصور  مختلفان الطبيعة المادية هي علة 

 طلب العيش في هذا البدن أو ذاكحياء التي تالترضية الحسية لألتفاوت درجات  من وتنشئ ، الطبيعة الماديةصنع من التنويعة تلكو

إلى النفس في حالها ، وليس مستندة إلى البدن المادي  الفرداءوشقسعادة . في مجرى تناسخها السعادة والشقاء متذوقة مختلف ضروب

في العالم  وتلك الرغبة غائبة السيطرة على الطبيعة المادية وهو حال ثابت لكنها تخرج إلى العالم المادي مدفوعة برغبة ليصاأل

صور مختلف الملذات بلحصول على ضحايا ل بنزاع البقاء المريرالعالم المادي في حين يتسم صفي، هو عالم  الروحي العالم. الروحي

ة عطي هي الحواسلبدن وأجهزة ا. رغبات الإشباع أجهزة الحواس.  الحواسعلة هوالبدن  ان اذا قلنا كان التعبير أوضح ربما. البدنية

اء ما قدمت من عمل رغباتها وجز أو تلعن بالظروف حسب االحياء تبارك ان كما سيتضح في النصوص التالية،نجد  و،الطبيعة المادية

 من سعادة  تلك المنزلة يالزموما علة المنزلة التي تنزلها هي النفسإذن، . ازل تناسب رغباتها وجزاء ما عملتتنزلها الطبيعة المادية منف

فقد النفس قدرتها  تعندئذ،. مادة يعمل طبقا ألحكام الالمادي ألن البدن ،بدن مادي ما تنزل في حالما الطبيعة لطانتخضع النفس لس. وشقاء

. ينقطع خيارهاو لى التصرف تصرف الكالبع ، فسوف تجبر حال نزولها فيهفي بدن كلبنفساً انزلت  ان لنفترض. مسارهاعلى تغيير 

 ا مفر لهفال في بدن مالك، ت النفس األمر، إذا انزلكذا. الخنازيرسلوك مسلك  الغائط وأكلجبر على فسوف تفي بدن خنزير، ت  انزلإذا

) ١\١\٣(جاء في . األحوال في كل النفس المتناهية في الدقةالنفس العليا تالزم   لكن هو حكم الطبيعةهذا.  التصرف تصرف المالئكةمن

يالزم  أي) dvA suparNA sayujA sakhAyaH( َسـكْهاياهوجا ـّيا َس سوَپـْرٰناڤْد: )MuNDaka UpaniSad(ـْد َـنيشَٰپأوَك ـدَٰمونْٰ من

 . في مطلق الظروف)ParamAtmA(بصفة َپـَرماتْـما ه أفراد امتدادات قدرته البينية لكن يبقى حضوره من لطف القديرالرب 

 ٢٢\١٣. چ.ب

ي ْسـتْهُو ْه-ي پوروشَٰـه ْپَركِْرت  

اْنٰنچو جاْن -ي ْبهونْكِْتى ْپَركِْرت  

اي ْسـچو َسـنْـ-نَٰ چوكاَرنَٰـْم   

  َجـنَْمـسو-ي ُوني - َأَسـْد -َسـْد 

 المفردات
؛  وليد الظاهرة المادية- جاْن-ْپَركِْرتي؛  ينعم-ْبهونْكِْتى؛  حتماً-ْهي؛  قائم في الطبيعة المادية-ْسـتَْهه-ْپَركِْرتي؛  الحي-پوروشَٰـه

؛  في الخير والشـر-َأَستْ-َستْ؛  للحي-َأْسـيا؛  صحبة جبالت الطبع-ـهَچَسنْـ-نَٰچو؛  السبب-كاَرنَٰـْم؛  جبالت الطبع-اْنٰنچو

 .  في الوالدات-َجنَْمسو؛  أجناس الحياة-نييُو

 التعريب

 نتيجة اتصالها بهذه الطبيعة الثالثة  الماديةجبالتبال تلذذة سبل الحياة، موبذا، تتبع النفس في الطبيعة المادية

 . حياة أجناس المختلفب تناسخهاالخير والشر في مجرى تلقى ، فالمادية

 التفسير

Pauåz" Pa[k*-iTaSQaae ih >au»e Pa[k*-iTaJaaNGau<aaNa( ) 
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كما تماماً  إلى آخر بدنالنفس تتناسخ من  ان  في الفصل الثانيمر. الموَجهةالنفوس تناسخ  فهم كيفية بصدد النص بالغ األهمية هذاان 

 اًبقى مجبريفإنه  الزائلة،بهذه الظاهرة طلما بقي الفرد مفتوناً . المادي  النفس بوجودهاتعلقهو  تبديل اللكلباسه ومرجع ذيبدل اإلنسان 

 مالك تارة، وصورة بشر صورةبتولد النفس .  هللا الماديةقدرةال البغيضة من جراء رغبته بالسيطرة على المنازل  وينزل تلكعلى التناسخ

 وهذا  قملة تارةوصورة وصورة سمكة تارة، وصورة رباني تارة، تارة، تارة، وصورة طائر تارة، وصورة دودة حيوانتارة، وصورة 

 .  رغم توهمها انها سيدة ظروفهااألحوال المادية في كل قدرة سيطرة التحت تبقى النفس. نتيجة فتنة الرغبة في المادة ون انقطاعمستمر د

 جبالتالالتعالي عن ينبغي للفرد  السبب، لهذا. الماديةشواكل مختلف ال نتيجة اكتسابها األبدانالنفس في مختلف ية إنزال  هنا كيفوضحت

 جبروف تسو غابر الزمان منذ النفس مثقلة بالرغبات المادية. ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰنعنيه ب ما وهذا العلي المقام على قرار واالستثةالثالالمادية 

 وال ك المفهوملتبديل ذوبالتالي، يتحتم عليها . في ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰدون الثبات  آخرمن بدن إلى التناسخ ى متابعة ع بالمادة علتشبالم وعيهاب

اذعن  إذا. وتهعن علم الال أْرجوَن إلى كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ إصغاء يسطع هنا هو مثال خير. موثوقة الالمصادر إلى سوى باإلصغاء التبديل كلذيتم 

اإلنسان إلى طريقة اإلصغاء تلك، فلسوف تنقطع رغبته المتجذِّرة في السيطرة على القدرة المادية بصورة تدريجية ويعرف الهناء 

الحق الفرد ينعم بحياة الهناء السرمدي بنسبة اتساع علمه في صحبة  ان احدى الـَمـنْتَْرات الـِڤـديةجاء في . روحي بنسبة تناقصهاال

 .المطلق

 ٢٣\١٣. چ.ب

نوَمـنْـتا تْـشَطاـاوَپـْدَرشْٰ  

 ْبَهـْرتا ْبهُوكْتا َمـِهـشْـڤَـَره

شـاپـى اوكْتُوتْـي َپـرماتِْمت  

هْن پوروشَٰـه َپـَريِدِهى ْسـم  

 المفردات
-َپـَرَم؛ الحق شخص -إيشْـڤَـَره-َمـها؛  ناعم عظيم-ْبهُوكْتا؛  سيد-ْبَهـْرتا؛  أيضاً-تْـشَ؛  آذن-َأنوَمـنْتا؛  ناظر-وَپـْدرَِشْٰـطاا

 .  علي-هَپـَر؛  ناعم-پوروشَٰـه؛ هذا -َأْسميْن؛  في البدن-ِدِهى؛  قيل-أوكْتَـه؛  بالفعل-َأپـي؛  و-تْـشَ؛  أيضاً-إيتي؛  الشهيد-آتْما

 التعريب

 اآلذنهو الرقيب  و، على اإلطالقالمالكوالرب متمتع علي الذي هو هو   آخرالكمهذا الجسم  في وجدمع ذلك، ي

 . معروف بالنفس العلياو

 التفسير
وحدة الوجود يظن فالسفة .  امتداد قدراتهمن وليسالرب امتداد ذات  هي رهينةللنفس الالدائمة المالزمة  النفس العليا ان  هنايذكر

هذه النقطة الرب وضح ي. واحدهو  بالبدنم العاِل نتيجة اعتقادهم بان النفس المتناهية في الدقة والنفس العليا بين تباين بانتفاء الالمطلقة

النفس المتناهية  متعتت. لنفس المتناهية في الدقةاعن  البائن "العلي"أي ) para (َپـَرهو . بالقول انه يحل في كل االبدان بصفة النفس العليا

النفس  ليست حاضرة بصفة متمتع محدود وال تشارك في العمل البدني بل بصفة الشهيد والنفس العليا لكن حدد حقل مبأعمال في الدقة

تباين  بجالء يتضح. العليوهو ) AtmA(آتْـما وليس  "النفس العليا"أي ) ParamAtmA(َپـَرماتْـما هو .  العظيمقديرالعليا واآلذن وال

النفس أيدي وأرجل خالف بكان تعم كل الم) ParamAtmA( َپـَرماتْـما وأرجلدي يأ. )ParamAtmA (و َپـَرماتْـما) AtmA(آتْـما 

النفس المتناهية  تقوى ال. بتحقيق رغبتها بالمادة الصغيرةذن للنفس ه في القلب هو اإلنفاذ فغرض القديرالرب  انه مالو. المتناهية في الدقة

 و ْبهُوكْتاهالرب  بينما "المعالة"أي ) bhukta ( هي ْبهوكْتَ النفس المتناهية في الدقة.الحق المطلق إذن  دون على عملفي الدقة

)bhoktA (صديقصفة الفي قلوبهم ب نافذوال تحصى، وهو  الموَجهةالنفوس  تعد ال. أي العائل . 

 إلى رفض إذن النفس المتناهية في الدقة تنزع  لكن حميمةصداقة ومرتبطة به بهللالقديمة القدرة البينية االحياء شقوق من  ان الحقيقة

إلمكانها البقاء سواء في قدرته  هذه النزعة بسبب ى القدرة البينية هللاسمتو، قدرته الماديةلسيطرة على على االعمل واإلستقالل بالرب 

oPad]íaNauMaNTaa c >aTaaR >aae¢-a Maheìr" ) 
ParMaaTMaeiTa caPYau¢-ae dehe_iSMaNPauåz" Par" )) 23 )) 



الرب  يطلب. ةداخليال ته الروحية الصديق لمجرد إرجاعها إلى قدرالداخلية، وهو يالزمها بصفةالمادية الخارجية أو قدرته الروحية 

علة  هو خيارها سوء. ضئيل التتابع اعراضها عن االقتراب من النور الروحي نتيجة خيارها لكنها إرجاعها إلى القدرة الباطنة الروحية

 من چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـيصدر تعاليمه الواردة في . والخارجن الداخل هدايته مرب العطي  عليه، يوبناء. نزاعها المرير في حياة الرهن

 عنه اقلعي": ال يقودها إلى الهناء السرمدي بالقول المادي بأن عملها في الحقل النفس المتناهية في الدقة يقنعفمن الداخل أما الخارج، و

العلم والهناء  حياة نحويبدأ تقدمه ، الربالنفس العليا أو لذي يضع إيمانه في لذلك، الفطين ا. "يسعدكوف  ما سوهذا. ووجهي إيمانك لي

 .والسعادة

 ٢٤\١٣. چ.ب

  پوروشَٰـْميا ِاڤَـْم ِڤـتي

ه َسَهىياٰنچوْم تْـشَ يْپَركِْرت  

يَسـْرڤَـتْها ڤَـْرتَمانُو پـ  

اِتىيجاي ْبهيُّـوْبهۤو  َسـ نَـ  

 المفردات
؛  جبالت الطبع المادي-نٰٰايـهچو؛  و-تْـشَ؛  الظاهرة المادية-ْپَركِْرتيْم؛  الحي-پوروشَٰـْم؛  يفهم-ِڤـتيِّ؛  لذا-ِاڤَـْم؛  كل من-ياه

 .  يولد-َأْبهيجاياِتى؛  مرة ثانية-ياهْبهۤو؛  هو-َسـه؛  أبدا-نَـ؛  رغم-َأپـي؛  قائم-ڤَـْرتَمانَـه؛  من كل الوجوه-َسْرڤَـتْها؛  مع-َسَهى

 التعريب

، يتحرر حتماً وينقطع تناسخه هنا،  الماديةجبالتوتفاعل ال والنفسالطبيعة المادية  هذه الفلسفة المتعلقة بمهيف من

 . ض النظر عن وضعه الراهنبغ

 التفسير
و الروحي وااللتفات إلى الجتحرر لل المتداخلة يجعل الفرد مؤهال صلتهمونفس العليا والقدرة المادية والقدرة البينية لل الفهم الواضح نا

 النفس المتناهية في الدقة هو الفهم الواضح بأن العلم غرض. العلمحصيلة  هي تلك.  الماديةهذه القدرة العودة إلى علىيجبر  ان دون

رجوع لل السيد الروحيين والرباني المراجع وصحبةها فهم وضعها بجهدها الخاص في وينبغي ل تفاقبطريق اإل  إلى الوجود الماديسقطت

ال تعود إلى  ان  المؤكدمن ،عندئذ. المولى العظيم لتوضيح طبقا چۤيـتاـڤَـْد َچهم ْبَهـبفضل فوعي الروحي أو ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ إلى ال

 .حياة هناء العلم السرمديتنقل إلى العالم الروحي حيث  بل  ثانيةالماديالوجود 

 ٢٥\١٣. چ.ب

يانْتيَپـشْي تْـَمـنـااِنـنيْدْهـ  

ْد آتْمانَـْم آتْـَمنايشـتْــِك  

يُّـوِچـَنـَن ّيـ سانْكْـْهـىيَأن  

ىشـاَپـِرتْـ يُّـوِچـَن -كَـْرَم   

Ya Wv& veita Pauåz& Pa[k*-iTa& c Gau<aE" Sah ) 
SavRQaa vTaRMaaNaae_iPa Na Sa >aUYaae_i>aJaaYaTae )) 24 )) 
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 المفردات
 -َأنيى؛  بالعقل-آتْـَمنا؛  الشـهيد-آتْمانَـْم؛  بعض-ِكـشـيتْ؛  يرى-َپـشْيانْتي؛  ضمن الذات-آتْـَمـنـي؛  بالتأمل-ْدْهـياِنَن

؛  أيضاً-تْـشَ؛  بالعمل دون رغبة بالجزاء-ـَنِچيُّو-كَـْرَم؛ ۤيچالـيُّوم ظا بالن-ـَنِچيُّو؛  للمناقشة الفلسفية-ـّيَنسانْكْْه؛ ينآخر

 .  آخرين-ىَأَپـِر

 التعريب

 آخرون من ادركهي كما تنمية العلم البعض اآلخر من طريق ايحققه والتأمل،بواسطة  النفس العليا البعضحقق ي

 . رغبة بالجزاءالعمل دون خالل 

 التفسير
الفهم الأدريين خارج وال الملحدين.  تحقيق الذاتعن البحث من باب  تصنف إلى اثنينالموَجهة ان النفوس إلى أْرجوَنالرب  يقول

 يدرج. أجر عملهمالذين يعرفون بعمال زهدوا في  المتبصرين التيم من لحياة الروحيةفهم المؤمنين با من غيرهم يوجد  لكنالروحي

 التيمال يستقيم في الفهم الروحي سوى  آخر، بكالم. أيضاًالأدريين ي عداد الملحدين والف وحدة الوجود المطلقةالدائبين على الدعوة إلى 

في ) ParamAtmA(َپـَرماتْـما الزم االحياء في قلوبها بصفة الذي يالرب  الروحي والعالم المادية يوجد قدرةوراء ال ان فهمهمبفضل 

 فالسفةيقسم ال. المؤمنين فئة منون ويعد العظيم، الحق المطلق لفهم  العلمتنميةعلى ون عمليمن هناك  ان  شكال.  الماديةالظاهرة

 عند  لكن الخامس والعشرينعنصرال بمثابة النفس المتناهية في الدقةون عتبر، ويعنصر وعشرينإلى أربعة الملحدين الظاهرة المادية 

النفس المتناهية في  عن عليالرب  ان أيضاًمن الفهم ون وف يتمكنسف المادية، عناصرالهذه عن ة علي ة في الدقةالنفس المتناهي ان فهمهم

 اجر،دون ون  يعملمن.  في ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰتتيميةالخدمة الصعيد سوف يترقون إلى  عليه، وبناء. ني السادس والعشر وانه العنصرالدقة

اصفياء الوعي  هنا عن وجود بعض يذكر.  في ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰتتيميةالخدمة ال إلى صعيد رقيفرصة التون نح، ويمأيضاًن في موقفهم وكامل

 غيرهم يوجد كذا،.  في قلوبهمنها عندما يجدوالعليعلى الصعيد ون وف يستقرسوريق التأمل، الذين يحاولون إيجاد النفس العليا من ط

الرب ناشدين رضى ) haTha-yoga (چايُّـو-َهـطْـَهى على نهجون يثابرالعلم، وغيرهم ق تنمية فهم النفس العليا من طريون ممن يحاول

 .بأعمال صبيانية

 ٢٦\١٣. چ.ب

  تْـڤْ ِاڤَـْم َأجانَنْتَـهىيَأن

  اوپاَسـِتىايـْبِهـۤيـشْـروتْـڤانْ

تََرنْتى ِاڤَيشـاتتْـي ِتى پـ  

ااهاٰني َپـرا-ي وْم شْـروتيْمرِِٰٰتْ  

 المفردات
؛  يبدَأ بالتتيم-أوپاَسِتى؛  من االخرين-َأنۤيْبْهـياه؛  بالسمع-شْروتْـڤا؛ دون علم روحي -َأجانَنْتَـه؛  لذا-ِاڤَـْم؛  لكن-تو؛  آخرين-ىَأني

 .  يميل إلى طريقة السمع-اراياناهَپـ-شْروتي؛  درب الموت-ْمرِِٰٰتْيوْم؛  حتماً-ِاڤَ؛  تعال-َأتيتََرنْتي؛  و-تْـشَ؛  أيضاً-َأپـي؛  هم-ِتى

 التعريب

  منهم عنهسماععند  العظيم شخصالعبادة  بونأيبدبالعلم الروحي، يوجد آخرون، رغم عدم المامهم  كما

 .  المراجعإلىلالصغاء  ميلهم بفضل  أيضاً والموتالوالدةيتخطون درب . اآلخرين

 التفسير
ظهر  وان  بالفلسفةالفعلي اإللمام كما يغيب عنه عملياًربية الروحية فتقاره إلى التخص إلاال على الحديث هذا النص على المجتمع ينطبق

من ن طريق السمع إذا كان فرصة التقدم ماإلنسان االعتيادي توجد امام .  أو المتفلسفينالالأدريينالملحدين أو بعض افراده من عداد 

ANYae TvevMaJaaNaNTa" é[uTvaNYae>Ya oPaaSaTae ) 
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 إذسمع ال الذي نشر ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ في العصر الحديث، شدد كثيرا على ايتَـنْـياتْـش المولى.  األهميةالسمع في غاية. النفوس الصالحة

 استمع إلى الترداد إذا، تْـشايتَـنْـيااستنادا إلى المولى على االصغاء إلى المصادر الموثوقة، وبخاصة صر التقدم سهل عند من يقتان 

.  َهـِرى راَم َهـِرى راَم راَم راَم َهـِرى َهـِرى- َهـِرى َهـِرى كْـرِٰشْٰـنَٰ ـرِٰشْٰـنَٰكْ كْـرِٰشْٰـنَٰ َهـِرى كْـرِٰشْٰـنََٰهـِرى : العلي

الحق  تدريجياً فيبدأ بعبادة فهم كل شيء المحققة ألن الفرد يقتدر بذلك على  إلى النفوسصغاءباال السبب، يذكر هنا وجوب االنتفاع لهذا

بطريقة  الحق المطلقهم إلى نبذ مسعى ف بل العصراإلنسان إلى تغيير وضعه في هذا  حاجة بعدم تْـشايتَـنْـيا المولى قال .المطلق

تحقيق امر عن صغى إليه صفي، وأ تيم االلتجاء إلىحظ  أحد حالف إذا .الحق المطلقبلعلماء ينبغي له تعويد نفسه على خدمة ا. التخمين

 وهذا أمر األخص،على شديد بالغ على طريقة اإلصغاء  هذا النص تفيد ير.  الصفيالتتيمإلى مقام  واقتدى به، فسوف يترقى الذات

 نفس محققة سوف يساعده إلى المخلص صغاءاالف، لفالسفة المزعومينتمتع غالباً بقدرة ااإلنسان االعتيادي ال ي ان رغم.  للغايةمناسب

 .في داره الباقيةالرب  إلى الرجوع عن الوجود المادي والتعاليعلى 

 ٢٧\١٣. چ.ب

تْيـتْـشنْياِتى كياڤَـتْ َسـنْجاي  

ـَمـْمَچ َجنْـ-َسـتّْـڤَـْم ْستْهاڤَـَر   

تْيُّـوچا َسـْم-ا يـْچ كْشِٰـتَْر-كْشِٰـتَْر   

ْبَهَرتَـْرشْٰـْبَهىي دّْهيتَـْد ڤ  

 المفردات
؛  للبدن-كْشِٰـتَْر؛  متحرك-ـَمْمَچَجنْـ؛  ساكن-ْستْهاڤَـَر؛  وجود-َسـٰتـڤَـْم؛  أي شيء-يتْـتْـشكينْ؛  ينبت-َسنْجايات؛ ي أ-ياڤَـتْ

 .  يا أستاذ ذرية الْبهاَرتَ-ـْبَهىِِٰٰشَٰ -ْبَهَرتَ؛  عليك العلم-تَـتْ ڤيدّْهي؛  بإقترانهما-تْچاَسـْميو؛  والعاِلم بالبدن-ـياْچ-كْشِٰـتَْر

 التعريب

 اقتران حقل سوىليس  غير متحرك مكان متحركا أأ، سواء ي الوجودكل ما تراه ف ان اعلم، هاَرتَْبشيخ ذرية  يا

 . ذا الحقلم بهالعمل والعاِل

 التفسير
وما الخلق سوى  هذا النص كونية حسب تنويهالظاهرة الووجودهما سابق لخلق ، النفس المتناهية في الدقةقديمة وكذا  الطبيعة الماديةان 

 ظواهرمتحركة، وكثير من الال والتالل غير والجبال مثل األشجار  من الظواهر كثيرثمة. والطبيعة الماديةس الذرية واقتران النف

بين القائمة  صلةلذلك، ال. في غياب النفسشيء نمو ال ي. ءاالحيا ي وجميعها اقتران الطبيعة المادية والقدرة البينية العلوية أالمتحركة،

 وغارس  الطبيعة الماديةخالق هو. والبينية المادية قدرتينسيد ال مما يعني انه نهما اقتراعلةهو الرب ، وهي صلة قديمة نفوس والالمادة

 .والظواهراألعمال هذه  كل ، فتجري فيهاالقدرة البينية

 ٢٨\١٣. چ.ب

ـوـو ْبهُوِتـٰشـٰٰشِڤَسَمـْم َسـْر  

شْٰـطَْهـنْتَـْم َپـَرِمشْـڤَـَرْميت  

انْتَـْمينَـشْٰـياتْْسـڤْ َأڤينَـشْٰـيڤ  

ياتيـشَْپي  َسـ اتياه َپـشْي  

YaavTSaÅaYaTae ik-iÄTSatv& SQaavrJa(r)MaMa( ) 
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 المفردات
 -ڤينَـشْٰـياتْسو؛  الشهيد-إيشْـڤَـَرْم-َپـَرَم؛  نافذ-تَـْم-تۤيشْٰـطَْهْن؛  أحياء-ْبهُوِتـشـو؛  في كل-وـٰٰشَسـْرِڤ؛  على حد سواء-َسَمم

 .  يرى بحق-َپـشْياتي؛  هو-َسه؛  يرى-َپـشْياتي؛  كل من-ياه؛  ال يهلك-َأڤينَـشْٰـيانتَْم؛ في غير الهالك

 التعريب

 على هلك ال تالنفس العلياالنفس و ان يفهمجسام ومن  كل األفي مالزمة للنفس الصغيرة النفس العليا رىي من

 . اًبصر حقم هو ال،اإلطالق

 التفسير
المنقطع عن صديق . فعالم  هو العاِل، وصديقهالكته ماالنفس المتناهية في الدقةالبدن المادي و: الثالثةاقتران هذه رؤية  ستطيعيمن كل 

 والنفس العليا النفس المتناهية في الدقةتبقى . النفس تهلك بهالك البدن المادي بخالف الواقع ان النفس ال يرى سوى البدن المادي معتقداً

على أحياناً دل ت) paramezvara( ـَرـشْـڤَالسنسكريتية َپـَرِمكلمة ال. بعد هالك البدن في مختلف الصور المتحركة وغير المتحركة

كلمة  تدل هذه ال لكنتعتبر سيدةساس،  األهذا علىو.  بعد هالكه إلى بدن آخرتنتقل البدن المادي ومالكة ها ألنالنفس المتناهية في الدقة

 .صاحب البصيرة السليمة على هذه الرؤية هوالقادر و. الحالتين والنفس العليا في النفس المتناهية في الدقةتبقى . على النفس العليا أيضاً

 ٢٩\١٣. چ.ب

َسـْرڤَـتَْري اْن ِهـيَسَمـْم َپـشْ  

شْـڤَـَرْميْم إتَـيَسماڤَـْسـتْه  

تْما نَـْمانَـْسـتـى آتْـَمنينَـ ْه  

ْميـتَچَپـراْم ي اتيتَـتُو   

 المفردات
؛  الشهيد-إيشْـڤَـَرْم؛  مستوي المقام-َسماڤَـْسـتْهيتَـْم؛  في كل مكان-َسْرڤَـتَْر؛  حتماً-ْهي؛  رؤية-َپـشْياْن؛  على حد سواء-َسَمم

 .  مصير-ـتيْمَچ؛  العلي-َپـراْم؛  يبلغ-ياتي؛  عندئذ-تَتَه؛  الذات-نَْماآتْم؛  بالعقل-آتْـَمنا؛  يحط-ْهينَـْسـتي؛  ليس-نَـ

 التعريب

، هكذاو.  بعقلهمن نفسه ال يحط سواء،مكان على حد  وكل المخلوقاتفي كل  النفس العلياحضور  يرى منو

 . العلييقارب المصير 

 التفسير
عندما يفهم الفرد حضور . ان قناعة الفرد بأن وجوده المادي ليس سوى عذاب مرير، هي التي تمكنه من االستقرار في وجوده الروحي

جميع االحياء، فإنه ال يعود يحط من نفسه بالمفاهيم الخاطئة بل يترقى في قلوب الرب  نفاذيشهد  ان في كل مكان أو عندما يستطيعالرب 

 . حالما يتوجه إلى النفس العلياالروحي يتقدم في الفهم لكنه ي تدور حول الذاتيةسبل التال مدمن عموما على العقل. إلى ملكوت الروح

 ٣٠\١٣. چ.ب

يڤَ تْـشَ كَْرماٰنياي ْپَركِْرت  

َسـْرڤَـشَـهي انكْراماٰن  

تَـتْهاتْمانَـْمي اتياه َپـشْي  

SaMa& PaXYaiNh SavR}a SaMaviSQaTaMaqìrMa( ) 
Na ihNaSTYaaTMaNaaTMaaNa& TaTaae YaaiTa Para& GaiTaMa( )) 29 )) 
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ياتيَپـشْ  َسـ تاَرْمَأكَـْر  

 المفردات
 -ياه؛  من كل الوجوه-َسْرڤَـشَـه؛  قضيت-انيكْراماٰن؛  أعمال-كَْرماٰني؛  أيضاً-تْـشَ؛  حتماً-ِاڤَ؛  من قبل الظاهرة المادية-ْپَركِْرتيا

 .  يرى على أكمل وجه-َپـشْياتي؛  هو-َسه؛  غير الفاعل-َأكَْرتاَرْم؛  ذاته-آتْمانَـْم؛  أيضاً-تَـتْها؛  يرى-َپـشْياتي؛ كل من

 التعريب

 . حقاالمبصر ، هو النفس ليست الفاعلة وان الماديةالطبيعة ابن جسم الالفاعل هو  ان  يرىمن

 التفسير
 عمله، سواء في سبيل فردما يفترض بال كل. البدن هو الفاعل وليس النفس، وتدبير النفس العلياب البدن المادي الطبيعة المادية تجبل

تتناسخ النفس في بدن يتناسب مع رغباتها . البدنية هاخارج نطاق نشاطاتنفس  الالمقابل، في. ه بدنجبلةبفإنه مجبر عليه  أو الشقاء السعادة

إلشباع الرب ن هو آلة من تدبير البد. تعطى النفس بدناً إلشباع رغباتها فيعمل البدن الذي تتناسخ فيه بموجب تلك الرغبات. السابقة

تلك  عندما تتطور.  أو الشقاءالسعادةصورة بالجزاء تذوق الرغبات المادية وتلك الرغبات هي سبب مرور النفس بظروف صعبة ل

 . يملك هذه البصيرة هو المبصر الفعليمن. النشاطات البدنيةفسوف تنأى عن لنفس، عند اة العلي البصيرة

 ٣١\١٣. چ.ب

  ْبهاڤَـْم- ْچ ْپـرِِٰٰتَْه-تَ ادا ْبهۤوي

ياتي ْسـتَْهـْم َأنوَپـشْ-إَك   

ْستـاَرْميتْـشَ ڤتَـتَ ِاڤَ   

اِتى تَدايْبـَرْهـَم َسـْمـَپـْد  

 المفردات
سعى إلى النظر بعين  ي-َأنوَپـشْياتي؛  قائم في واحد- ْسـتَْهـْم-إَك؛  هويات منفصلة-ْبهاڤَـْم-ْپـرِِٰٰتَْهْك؛  لالحياء-ْبهُوتَ؛ عندما -يادا

 .  آنذاك-تَدا؛  يحصل-َسـْمَپـْدياِتى؛  المطلق-ْبَرْهَم؛  التوسع-ڤيْستاَرْم؛  أيضاً-تْـشَ؛  بعدئذ-تَتَـه ِاڤَ؛ المرجع

 التعريب

، هكذا. )Brahman(ْبـَرْهـَمـْن ذوات مختلفة في اجسام مادية مختلفة، فإنه يدرك عاقل عن رؤية ال يكف عندما

 .  ممتدة في كل مكاناالحياءيرى 

 التفسير
يحملنا مفهوم . فإنه الفهيم بحق عينها بصلة، نفس تمت إلى الوال االحياء وليدة شهواتهم أبدانمختلف  ان الفهم يستطيع اإلنسان عندما

لرؤية هي رؤية صور المالئكة والبشر والكالب والقطط وغيرها من الصور لكن تلك اب عينية النفس والبدن المادي على رؤية االحياء

النفس المتناهية ال يطرأ تغيير على . بنية على مفهوم عينية النفس ولباسها البدني المادي المادية مالفوارق. مادية بخالف الرؤية الصحيحة

م ذلك، سوف نبلغ حالما نفه.  عائد إلى اتصالها بالطبيعة المادية األبدانمن مختلفة اجناسبتناسخ النفس .  هالك البدن الماديبعد في الدقة

وغيرها، فنتحلى بهذا  والوضيع رفيعوالاالحياء في صور اإلنسان والحيوان بين الخارجية الفوارق رؤية من الفهم الروحي الذي يحررنا 

 .الالحقص في النوأما كيف سنرى االشياء عندئذ، فسوف يوضح .  الباقية الروحيةهويتناكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ في المفهوم ونقتدر على تنمية ذكر 

 ٣٢\١٣. چ.ب

Yada >aUTaPa*QaG>aavMaek-SQaMaNauPaXYaiTa ) 
TaTa Wv c ivSTaar& b]ø SaMPaÛTae Tada )) 31 )) 
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تْـڤاتْـنَٰٰچوْريتْـڤاْن نيأناْد  

اهيايام َأڤْـيتْمااَپـرم  

اِتيكاونْـي  ْسـتْهُو پـ-َر ۤيـشَـر  

اِتىيپـينَـ لي نَـ كَرُوت  

 المفردات
؛  ال ينفد-َأڤْـياياه؛  هذا-اْميأ؛  الروح-آتْما؛  وراء الظاهرة المادية-َپـَرَم؛ نه علي أل-نَٰٰتْـڤاتْچونيْر؛  من جراء األزلية-أناْديتْـڤاتْ

 .  وال يتكبل-نَـ ليپـياِتى؛  ال يفعل شـيئاً-نَـ كَرُوتي؛  يا ابن كونْتۤي-كاونْـِتيا؛  رغم-َأپـي؛  قاطن داخل البدن-ستَْهه-شَـرۤيّر

 التعريب

جودها في الجسم ورغم و.  الماديةجبالتة، باقية وراء العليالنفس  ان يرى ان  يستطيع،خلود يملك بصيرة المن

 . ممتزجةالمادي، يا أْرجوَن، فإن النفس ال تفعل شيئا وال هي 

 التفسير
وبناء عليه، . ماديالبدن الفي ة وال تولد رغم وجودها عليقديمة  لكنها الماديوالدة البدن ب وكأنها تولد النفس المتناهية في الدقة تبدو

 . العمل المادي اثناء حضورها في البدن المادي وال ترتهن بهالنفس غنية بالهناء وال تساهم في. يستحيل هالكها

 ٣٣\١٣. چ.ب

اْديـتَـْم ساوكْشْٰـْمـَچ -اتْها َسـْرڤَ ي  

اِتىيپـيآكاشَـْم نُوَپـل  

تُو ِدِهىيڤَـْسـتْهاَسـْرڤَـتْر  

اِتىيپـيتَـتْهاتْما نُوَپـل  

 المفردات
 في -َسْرڤَـتَْر؛  يخلط-أوَپـليپـياِتى؛  أبدا-نَـ؛  السماء-آكاشَـْم؛  بفضل لطافته-ْمياتْـوكْشْٰسا؛  عميم-ـتَـْمَچ-َسْرڤَ؛  كما-ياتْها

 .  يخلط-أوَپـليپـياِتى؛  أبدا-نَـ؛  الذات-آتْما؛  هكذا-تَـتْها؛  في البدن-ِدِهى؛  قائم-َأڤَـْسـتْهيتَـه؛ كل مكان

 التعريب

ْبـَرْهـَمـْن ، النفس المستوية في هكذال طبيعته اللطيفة، االثير المنتشر ال يمتزج بشيء بفض ان وكما

)Brahman( هفي، ال تمتزج بالجسم المادي رغم حلولها . 

 التفسير
 في منوعات الموجودة النفس المتناهية في الدقة هي حال كذا. ها من االشياء دون اإلمتزاج بها في الماء والوحل والغائط وغيرالهواء ينفذ

 النفس المتناهية في الدقة كيف تتصليرى أحد بالعين المادية  ان يستحيل ،السبب لهذا. بسيط جوهرها البفضلبمنأى عنها األبدان، تبقى 

 .ذلكعلى التيقن من علماء المادة  يقوى ال.  تفارقه عند هالكهوكيفببدنها المادي 

 ٣٤\١٣. چ.ب

كَـهِااتى ياتْها ْپـَركاشْٰـي  

هيَمـْم َرڤيكْْرِِٰٰٰتْْسـنَـْم لُوكَْم إ  

YaQaa SavRGaTa& SaaE+MYaadak-aXa& NaaePail/PYaTae ) 
SavR}aaviSQaTaae dehe TaQaaTMaa NaaePail/PYaTae )) 33 )) 
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ـنَـْم تَتَـها كْْرِِٰٰٰتْْسۤيكْشِٰـتْر كْشِٰـتَْرْم  

ْبهاَرتَي اتيـشَْٰپـَركا  

 المفردات
 هذا -كْشِٰـتَْرْم؛ الشمس -َرڤياه؛  هذا-إيَمـْم؛  الكرة الكونية-لُوكَْم؛  الكل-كْْرِِٰٰٰتْْسنَـْم؛  واحد-كَهِا؛  ينير-ـياتيْپـَركاشَٰ؛  كما-ياتْها

 .  يا ابن ْبَهَرتَ-ْبهاَرتَ؛  ينير-ـياتيْپـَركاشَٰ؛  كل-كْْرِِٰٰٰتْْسنَـْم؛  كذا-تَـتْها؛  الذات-كْشِٰـتْرۤي؛ البدن

 التعريب

، تنير الجسم لماديالنفس داخل الجسم ا هكذاوحدها تنير هذا الكون كله، الشمس  كما ان )Bharata(ْبَهَرتَ  ابن يا

 . له بالوعيك

 التفسير
 تنير كذا من موقع واحد، انشر الشمس أشعتهت. ا وأشعتهالشمس مثل چۤيـتاـڤَـْد َچ في ْبَهـهنايرد .  نظريات مختلفة حول الوعيثمة

شمس أو  الأشعة كما ان نفس الوعي هو برهان حضور الإذن،.  بالوعي من موقعها في القلبالمادي ها مجمل بدنالنفس المتناهية في الدقة

. نفس عنه ترحل الحالمايفقد وعيه و، حضور النفسبفضل  ينتشر الوعي في مجمل البدن المادي.  هو برهان حضور الشمساضياءه

النفس المتناهية في  وعي. النفس المتناهية في الدقةعالمة  بل الماديالوعي وليد التركيب ليس ، وبناء عليه. ذلكفطين فهم ال وسع وفي

النفس وعي   لكنكل نفس محصور ببدنها وال يتعداه إلى سائر االبدان، ألن وعي كلي الالوعيانه من نوع  رغم عي الكليبالو ليس الدقة

 والوعي المتناه الفارق بين الوعي الهو هذا. جميع األبدانيعم ، النفس المتناهية في الدقة بدور صديق األبدان في جميع العليا النافذة

 .متناهال

 ٣٥\١٣. چ.ب

ُوْر ِاڤَـْميـَچ كْشِٰـتَْر-كْشِٰـتَْر   

ـاوٰشـكْشٰٰـ ِش-اَن يـْچأنْـتَـَرْم   

  مُوكْشَٰـْم تْـشَ-ي  ْپَركِْرت-تَ ْبهۤو

ِتى َپـَرْمي انتيدوْر يى ڤي  

 المفردات
 -ْپَركِْرتي؛  للحي-تَْبهۤو؛  بعين العلم-ـاوٰشـِشكْشٰٰ-ـياَنْچ؛ ق الفار-أنتْرِِٰٰم؛  لذا-ِاڤَـْم؛  لمالك البدن-ـيوهَچ-كْشِٰـتَْر؛  للبدن-كْشِٰـتَْر

  .الحق المطلق -َپـَرْم؛  هم-ِتى؛  يدنو-نتياي؛  اعلم-ڤيدوه؛  من-يى؛  أيضاً-تْـشَ؛  التحرر-كْشَٰـْممُو؛ من الظاهرة المادية

 التعريب

هذه  التحرر من يتبيَّن وسيلة كما جسم الماديال بموالعاِل المادي جسمالبين  تبيَّن عن دراية هذه المغايرةي من

 . لمصير االخير أيضاً، يبلغ اعبوديةال

 التفسير
طلب العشرة لمؤمن ينبغي ل. الفصل الثالث عشر داللة هذا هو والنفس العلياالنفس مالكته  بين البدن المادي والفارق ان اقتضاء فهم

وهي  المادة عن الروح بينتيستطيع فإنه ،  روحياًسيداً اتخذ اإلنسان إذا.  االستنارةلتحقيقالرب  عنلسماع التي تتيح له فرصة ا الصالحة

 لقن كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ينجد ،وللمثال. مفهوم عينية النفس ولباسها المادي مريده إلى التحرر من السيد الروحييرشد . الروحيعتبة باب التحقيق 

 .  الماديةاالعتباراتن سبل التحرر م چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـأْرجوَن في 

التأثيرات والعقل بينما هو الظاهرة الكثيفة المادي  البدن. عنصراأربعة وعشرين ليس سوى مادة مركّبة من البدن  ان الفهممكن للفرد ي

والنفس   الدقةالنفس المتناهية في، توجد وفوق كل ذلك.  العواملكل تلكهي تفاعل ف الحياة عالمات وأما هي الظاهرة اللطيفةالمعنوية 

+ae}a+ae}ajYaaerevMaNTar& jaNac+auza ) 
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 األربعة عناصر والنفساقتران المؤلف من  المادي لمالعا. بائنتان عن بعضهما البعض والنفس العليا النفس المتناهية في الدقة. العليا

قام  مقوى على فهموي المادية عناصروالتران النفوس  سوى اقبكاملها ليستبنية الظاهرة المادية  ان قوى على الفهمي منكل . والعشرين

ينبغي لإلنسان الوصول إلى و والتحقيق، معنللتالمقصودة األمور هي  هذه. الروحي يملكوت الداخلال باالنتقال إلى جديرالنفس العليا هو 

 . السيد الروحيبعون فهم كامل لهذا الفصل 
 
 . والوعيوالمتنعم الطبيعة بعنوان چۤيـتاـْد ـڤََچْبَهـ الثالث عشر من شْـرۤيَمْد الفصل تنتهي تفاسير ْبَهـكْتي ِڤـدانْتَ على هنا إلى

 

  للطبيعة الماديةالثالثة جبالتال

 ١\١٤. چ.ب

اوڤاتْـشَـڤـاْن َچ ْبـَهـ- ۤيشْـر  

ياميكْشْٰٰــاه ْپـَرِڤيَپـَرْم ْبهۤو  

انَـْم اوتَّـَمـْمچياناناْم چي  

ىاه َسـْرِڤياتْـڤا مونَـچياْج ي  

اـتاهَچتُو يم إيْدهيَپـراْم ْس  

الفصل الرابع عشر

é[q>aGavaNauvac ) 
Par& >aUYa" Pa[v+YaaiMa jaNaaNaa& jaNaMautaMaMa( ) 

YaJjaTva MauNaYa" SaveR Para& iSaiÖiMaTaae GaTaa" )) 1 )) 



 المفردات
؛  لكل العلم-اناناْمچي؛  سأكشف-ياميكْشْٰٰــْپـَرِڤ؛  مرة ثانية-ياهْبهۤو؛ علي -َپـَرْم؛  قال المولى المبارك-ـڤاْن أوڤاتْـشََچْبَه-شْـرۤي

؛  كمال-ْسيْدهيْم؛ علي -َپـراْم؛ يعلجم ا-ىَسـْرِڤ؛  الحكماء-مونَـياه؛  عالماً-اتْـڤاچي؛ الذي -ياتْ؛ الحق -أوتَّـَمـْم؛  علم-انَـْمچي

 .  نال-اـتاهَچ؛  من هذا العالم-إيتَـه

 التعريب

 الحكماء كل ، وبها بلغخير العلمجليلة والتي هي ال الحكمة ههذكشف لك ثانية عن وف أس: قال المولى المبارك

 .  االخيرالكمال

 التفسير
 وهو يزيد عشر الفصل الثاني نهايةالفصل السابع إلى بداية   من العظيم بكل تفصيلالحق المطلقعن شخص كشف شْـرۤي كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ 

 الفصل فيمر . تتيميةالخدمة المن خالل النظرة الفلسفية، فسوف يصل إلى فهم هذا الفصل فهم اإلنسان حاول  إذا.  استنارة اآلنأْرجوَن

 هو سبب  الماديةجبالتالاتصال النفس ب ان أوضح كما  بكل تواضعالعلمتنمية ب عبوديتها الماديةمن تتحرر  نفسال ان  عشر،الثالث

هن النفس وتفك تية عملها وكيف تر وكيف المادية تلكبالتجال ماهيةفي هذا الفصل  القديرالرب ويوضح . في العالم الماديعبوديتها 

 هذا ، وبفهم السابقةالفصول في له الكشف عنهاسبق أبطن من العلوم التي  الفصل هذافي العلم المكشوف  ان العظيميعلن المولى . رهنها

 بدرجات العلميمتاز هذا . العلم عينهح هذا اآلن في توضيالرب توسع ي.  الروحيودخلوا ملكوته الكمالالكبار الحكماء  بلغ شتى العلم

 هذا ذلك، يتوقع وصول كل من يفهمل. الكمالبفهمه بلغ الكثير درجة  الكشف عنها حتى اآلن، ومرالتي سواه من سبل العلم كبيرة عن 

 .الكمال، إلى الفصل الرابع عشر

 ٢\١٤. چ.ب

ايتْۤيـانَـْم اوپاشْـرچيَدْم يإ  

اـتاهَچام آيَمـَم ساْدَهـْرْمـ  

انِْتىينُوَپـجاي  پـِچْرَس  

تْـشَي اتْهانْتي نَـ ڤْـىيْپـَرلَ  

 المفردات
 حتى داخل - َأپـيِچْرَس؛  عند نوال-اـتاهَچآ؛  من نوعي-ساْدَهـْرْمـيام؛  لي-َمَم؛  يلوذ بـ-أوپاشْـرۤيتْيا؛  علم-انَـْمچي؛  هذا-إيَدْم

 .  أيضاً-تْـشَ؛  يضطرب-ڤْـياتْهانْتي؛  وال-نَـ؛  عند الدمار-ىْپـَرلَي؛ د يول-أوَپـجايانِْتى؛  أبدا-نَـ؛ الخليقة

 التعريب

 عندماعند معاد الخلق وال يضطرب ولد ال ي، هكذاراسخا . اخالقي مثل علية أخالقيفوز ب، من يلوذ بهذه الحكمة

 . وقت الدمار الكونييحين 

 التفسير
 جاء في الحكمة الـِڤـدية. تفقد فرديتها ان  الكامل، بتحررها من التناسخ دونالعليعلم بفضل الالرب تحقق النفس وحدتها النوعية مع 

، العظيمالقدمين اللوتسيتين للمولى دوماً إلى ، تتطلع  الروحيةالسماءة في العلي يالداخلالملكوت  كواكب دخلتالنفوس المحررة التي ان 

 . التحرربعد ال تفقد النفس فرديتها  ،وبناء عليه. ةالعليالودية  في خدمته ابفضل انشغاله

يبلغ الفرد تعالي .  المجرد عنهاالعلي بخالف العلم الثالثة المادية جبالت بال هي علوم مشوبةفي العالم الماديان جميع العلوم المكتسبة 

الرب لنفس وصورتها وحلولها في تلك بذهاب فردية االسماء الروحية ب اهلين الجيقول. العليذا العلم هفي يتأصل   حالمالعظيماالرب 

 يتوهم الجهلة. العالم الروحي هي ظل منوعات المادي العالم منوعات لكن د هويتها الروحيةعيمن عمل بدنها المادي وتستتحرر  تحالما

wd& jaNaMauPaaié[TYa MaMa SaaDaMYaRMaaGaTaa" ) 
SaGaeR_iPa NaaePaJaaYaNTae Pa[l/Yae Na VYaQaiNTa c )) 2 )) 



 ت روحيةنشاطاثمة .  السماء الروحيةيللنفس صورتها الروحية ف لكن الوجود الروحي ليس سوى نقيض الوجود المادي المتباينان 

 الزم  الصفات الروحيةبكلاالتصاف . غير المشوب الجو ذاكفي الرب وحدة نوعية مع قيل تقوم . حالة التتيمهي  ة الروحيةالحالوتلك 

 . الظاهرة الماديةوهالك خلقبدورة  ال يعود المتصف بالصفات الروحية يتأثر عليه، وبناء.  هذا العلملتحصيل

 ٣\١٤. چ.ب

ْر َمـَهـْد ْبَرْهَميُونيَمـَم   

َأَهـْمي ـْرْبـَهـْم َدْدهاْمَچْن يتَْسم  

تاناْم ْبهۤو-ڤَـه َسـْرڤَ َسـْمْبَهـ  

ْبهاَرتَي تَـتُو ْبَهـڤَـت  

 المفردات
 -َأَهْم؛  يخلق-َدْدهامي؛  حبل-ـْرْبـَهْمَچ؛  في ذاك-تَْسميْن؛ الحق -ْبَرْهَم؛  الوجود المادي قاطبة-َمَهتْ؛  مصدر الوالدة-يونيه؛  لي-َمَم

 .  يا ابن ْبَهَرتَ-ْبهاَرتَ؛  يصبح-ْبَهـڤَـتي؛  بعدئذ-تَتَـه؛  من كل أحياء-تاناْمْبهۤو-َسْرڤَ؛  امكانية-َسـْمْبَهـڤَـه؛ أنا

 التعريب

حياء في جميع االغارس  هونا ا، و وهو مصدر الوالدة)Brahman(ْبـَرْهـَمـْن الكلي يسمى الجوهر المادي 

 . )Bharata(ْبَهَرتَ والدتهم، يا ابن ذاك، ممهداً ْهـَمـْن ْبـَر

 التفسير
النفس " أي) kSetra-jJa (اچي-كْشِٰٰـتْـَر  و"يالبدن الماد"أي ) kSetra(اقتران كْشِٰٰـتْـَر علة كل ما يجرى، هو ان : هذا توضيح للعالم

 علة الكليةأحياناً هي ال) Brahman(سمى ْبـَرْهـَمـْن والتي ت) mahat-tattva(تَـتْـڤَ -َمَهتْ .الحق المطلق بتدبير "المتناهية في الدقة

) mahat-tattva(تَـتْـڤَ -َمَهتْالرب  يغرس. الثالثة المادية جبالتيتضمن العلة المادية للالجوهر الكلي ألن  ،الكليةالكونية  للظاهرة

- ْبـَرْهـَم ناَمتَْدِاتَْسماْد : )MuNDaka UpaniSad( َـنيشَٰـْدپنْٰـدََٰك أۤومو من )١٩\١\١(جاء في . باالحياء فيولد عدد ال يعد من االكوان

بزرة النفوس  ليا العية الالهوتشخصيغرس " أي) tasmAd etad brahma nAma-rUpam annaM ca jAyate( ىجاياِتَپـْم أنَّـْم تْـشَ رۤو

 هي القدرة المادية وتتألف منالطبيعة المادية  ْبـَرْهـَمـْن الكلي أو أي) mahad brahma(ْبـَرْهـَمـْن َهْد َم. "في ْبـَرْهـَمـْن

 الطبيعة المادية توجد هوراء هذ ان في الفصل السابع،لقد مر . وغيرها والنار والهواء والماء لتراباألربعة والعشرين ابتداء باالعناصر 

 . في الطبيعة المادية، فتظهر صور الحياة الحقالمادية بمشيئة  القدرة البينية التي تقترن بالقدرة شقوققدرة بينية علوية هي 

أكوام في بيضها تضع  بل االم التي  ليس سبب العقربرزاال لكن رزالعقرب يولد من اال ان رز، ويقال أحياناً العقرب في أكوام االيبيض

تبدو  لكنها تهارزبالذي غرس فيها  شخصية الالهوت العليا بل سبب والدة االحياءهي  يستل إذ ، هي حال الطبيعة الماديةكذا. األرز

قدمت من جزاء ما تذوق سعادة وشقاء تالطبيعة المادية لصنع من  مختلفعلى بدن ل نفس حصل كت ف الطبيعة الماديةمن نتاجوكأنها 

 .مطلقالحق ال هو العالم الماديهذا االحياء في جميع ظواهر علة . عمل

 ٤\١٤. چ.ب

ايَ كاونِْتـيُّـُونيٰشو -َسـْرڤَ   

ااهي ياه َسـْمْبَهـڤَـنْتيْرتَـمۤو  

ْريُونيتاساْم ْبـَرْهـَم َمـَهـْد   

تاي ْپـَرَده پـ-َج ۤيـَأَهـْم ب  

MaMa YaaeiNaMaRhd(Ba]ø TaiSMaNGa>a| dDaaMYahMa( ) 
SaM>av" SavR>aUTaaNaa& TaTaae >aviTa >aarTa )) 3 )) 

SavRYaaeiNazu k-aENTaeYa MaUTaRYa" SaM>aviNTa Yaa" ) 
TaaSaa& b]ø MahÛaeiNarh& bqJaPa[d" iPaTaa )) 4 )) 



 المفردات
 -تاساْم؛ الذي -اياه؛  يظهرون-َسـْمْبَهـڤَـنْتي؛  صور-ْرتَياهمۤو؛  يا ابن كونْتۤي-َ كاونِْتـيا؛ في كل أجناس الحياة- يُّـُونيٰشو-َسْرڤَ

 . االب -پـيتا؛ بزرة ال- ْپـَرَده-بۤيَج؛  أنا-َأَهْم؛  مصدر الوالدة في الجوهر المادي-َمَهتْ يـُونيه؛  العظيم-ْبَرْهَم؛ منهم جميعاً

 التعريب

صاحب  والدال الطبيعة المادية وانا هو جميع اجناس التجسدات تولد في هذه ان ،)KuntI(كونْتۤي يا ابن اعلم، 

 . البزرة

 التفسير
وجد الحياة  تال. لطبيعة الماديةالنفوس الروحية با اقتران  باالصل، وهياالحياءأبو  هو المولى العظيم كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ان  هذا النصفي يتضح

توجد حياة . الظاهرة الكونية كلحياة  العمت. أعلى الكواكب  ْبَرْهمادار ابما فيهجميع الكواكب فحسب بل على األرضي  الكوكبعلى هذا 

تغرس في  نفوسال ان المراد.  غارس بزرتهاكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ واألمالطبيعة المادية هي  ظواهر الهذه كلوعلة . النارفي  والماءفي واألرض في 

 .عملقدمت من جزاء ما صور مختلفة ب فتولدلق الخ العالم المادي في بداية

 ٥\١٤. چ.ب

يتيَسـتّْـڤَـْم َرَجـْس تَـَم إ  

ا َسـْمْبَهـڤاه-ي  ْپَركِْرتااهٰنچو  

  باهُو- َمـهاي َبْدْهـنَـنْتين

اْمياينَـْم َأڤْـيِدِهى ِده  

 المفردات
 الظاهرة -ْپَركِْرتي؛ طبع الجبالت -نٰٰاهچو؛  لذا-إيتي؛  طبع اإلبهامجبلة -تََمـه؛  طبع التملكجبلة -َرَجه؛  طبع اإلبهامجبلة -َسـتّْـڤَـْم

 -َأڤْـياياْم؛  الحي-ِدهينَـْم؛  في هذا البدن-ِدِهى؛  يا شاكي السالح-باهُو-َمـها؛  يسيِّر-نيَبْدْهنَـنْتي؛  ناتج من-اَسـْمْبَهـڤاه؛ المادية

 . أزلي

 التعريب

المادية، بالطبيعة النفس تتصل  ماعند. العمى والتملك واألصالة: الثالثة  الماديةجبالتمن الكون الطبيعة المادية تت

 . يا شاكي السالح أْرجوَن، الثالثة جبالتفإنها تصبح مسيَّرة بهذه ال

 التفسير
 نتيجة الثالثة المادية جبالتلطان التخضع لس فإنها ،ذلك مع.  عنهاةعليبل الطبيعة المادية إلى  النفس المتناهية في الدقةال تنتسب 

تتباين جبالت البدن المادي نتيجة تباين ابدانها فتصبح كل نفس مجبرة على العمل بمقتضى جبلة .  الماديةالطبيعةارتهانها بالعمل في 

 .درجات سعادتها وشقاءها سبب تفاوت البدن الذي تحل فيه، وهذا هو

 ٦\١٤. چ.ب

ْرَمـلَـتْـڤاتْيتَـتَْر َسـتّْـڤَـْم ن  

اْميْپـَركاشْـكَْم أناَمـ  

يـَن َبْدْهـناتِچ َسنْـ-كَْهى سـو  

Satv& rJaSTaMa wiTa Gau<aa" Pa[k*-iTaSaM>ava" ) 
iNabDNaiNTa Mahabahae dehe deihNaMaVYaYaMa( )) 5 )) 

Ta}a Satv& iNaMaRl/TvaTPa[k-aXak-MaNaaMaYaMa( ) 
Sau%Sa(r)eNa bDNaaiTa jaNaSa(r)eNa caNaga )) 6 )) 



ـَهىْچانَـشـتْــَن ِچ َسنْـ-اَن چي  

 المفردات
؛  دون جزاء شر العمل-أناَمياْم؛  ينير-ْپـَركاشْـكَْم؛  االنقى في العالم المادي-نيْرَملَتْـڤاتْ؛  األصالةجبلة -َسـتّْـڤَـْم؛  يوجد-تَـتَْر

 .  يا طاهر الذنب-ـهْچَأنَـ؛  أيضاً-تْـشَ؛  بالعشرة-ـَنِچَسنْـ؛ بعلم -اَنچي؛ ر يسيِّ-َبْدْهناتي؛  بالعشرة-ـَنِچَسنْـ؛ بسعادة -ْسوكَْهى

 التعريب

ن جبلتيال من نها أصفىأل هعمل من جزاء شر فردال وتحرر منوِّرة األصالة جبلة، الذنوبايها العاري من 

 . يثابرون على العلم، لكنهم يعلقون بسعادتها بهاشكولين والم االخريين،

 يرالتفس
أسباب وكل تلك الظواهر المعنوية هي  متفاضلة، إذ بعضها سعيد وبعضها بالغ النشاط أو قصير الباع، الطبيعة الماديةن ائرهاالحياء ان 

 جبلةتنمية تأثيرات . چۤيـتاـڤَـْد َچ من ْبَهـالقسم هذا  فيجبالت االحياء ابتداء بجبلة األصالةتفاوت يوضح . جبالت ال فيحالة ارتهانها

 بدرجة المادي ء بالشقا بجبلة األصالةالمشكولتأثر يال . سواه من الرهائن تفوق بنسبة  بهاالمشكولتسم بتعقل ت المادي في العالم األصالة

التي يملكها عائد السعادة سبب شعور  والـْبراْهـَمنَٰلتلك الجبلة هو الصورة المثالية  .معارف الماديةاليتمتع بمستوى رفيع من كبيرة، و

مشاعر  كبيرا من العلم ومقداراعني ت  األصالةجبلة ان الحكمة الـِڤـدية في جاء. إلى فهم تحرره النسبي من الذنوب في تلك الجبلة

 . السعادة

 خيررهينة شعورها بالتقدم العلمي وتفوقها على اآلخرين وتصبح  األصالة، فإنها جبلةترسخ النفس في  انه عندما ت،هنا الصعوبةتتمثل 

 بنوع من السعادة تبعث فيه شعور عموما، المعيشيةرفعة أحواله  كما ان  بعلمهمعتزنهما  إذ كل مهو العالم والفيلسوفذلك  على مثال

 جبالتالبدن من التناسخ في  على هيجبر مما  األصالة فيغرم بمسارهاجبلةب يقيده نالسعادة في حياة الرهب الرفيع الحس وهذا. المادية

معاد، فيبقى مرتهنا في تناسخه كرة بعد كرة بصفة فيلسوف أو عالم الالتحرر أو ما يشغله عن   وهذا على هذا النحو،غرمام ما دام المادية

 . القدرة الماديةفتنةأو شاعر مسروراً بتلك الحياة ب

 ٧\١٤. چ.ب

يدّْهيتْـَمـكَْم ڤچاَرجُو را  

  َسموْدْبَهـڤَـْم- َچ َسنْـ-ا ـٰنتْْرِِٰٰشْٰ

ايَكاونِْتـي َبـْدْهناتيتَـْن ن  

نَـْميـَن ِدهِچ َسنْـ-ـْرَم كَ  

 المفردات
؛  وليد-َسموْدْبَهـڤَـْم؛  عشرة-َچَسنْـ؛  بتوق-اـٰنتْْرِِٰٰشْٰ؛  اعلم-ڤيدّْهي؛  وليد الرغبة أو الشهوة-آتْـَمكَْم-َچرا؛  طبع التملكجبلة -َرَجه

 .  المتجسم-ِدهينَـْم؛ ء في عشرة الجزا-ـَنِچَسنْـ-كَـْرَم؛  يا ابن كونْتۤي-ِتـياَ كاونْ؛ يقيد-نيَبْدْهناتي؛  ذاك-تَـتْ

 التعريب

 .  بعملهالفردفترهن ، )KuntI(كونْتۤي ، يا ابن تحرقات ال حصر لهامن شهوات و التملك جبلةتولد 

 التفسير
يطلب المشكول بالتملك .  إلى الملذات الحسية ونعومة الحياة التملك بالتجاذب بين الجنسين، وتنمو عند الفرد باشتدادها توقاًجبلةتتسم 

 تلك. منزل والوالزوجة األطفال قوامهايطلب عائلة سعيدة  كما على الصعيد االجتماعي أو الوطني من اجل إشباعه الحسيالتكريم بعض 

يغرم باجر عمله  هنا انه وضح يعليه، وبناء .حصيلة التلكطلب ي دام  ما على العمل الشاقبراًمج فردبقى الي.  التملكجبلة حصيلة هي

العالم  ان على هذا االساس، نجدو. همكانت على ترضية زوجته، وأطفاله ومجتمعه والحفاظ سبيل  في مجبرا على العملفيرتهن به، فيبقى

rJaae raGaaTMak&- iviÖ Ta*Z<aaSa(r)SaMauÙvMa( ) 
TaiàbDNaaiTa k-aENTaeYa k-MaRSa(r)eNa deihNaMa( )) 7 )) 



 مقياس  األصالةجبلة كانت. لك التمجبلة ياتة في مستوطور الحضارة الحديثة متتعتبر.  التملك إلى حد بعيدجبلةالمادي باسره مشكول ب

 .؟التملكمسار أي أمل لدى المشكولين ب، فاألصالةمسار ن بشكوليمعدومة عند الم التحرر ت فرصةكانان . ماضيال  فيالتطور

 ٨\١٤. چ.ب

يدّْهي َجـْم ڤ-اَن چيـڤْ َأتَـَمْس تْ  

ناْمي ِده-مُوَهـنَـْم َسـْرڤَ   

ْسيْدراْبهي ن-ا يْسـالْپـَرماد  

ْبهاَرتَي َبـْدْهناتيـْن نتَ  

 المفردات
 -ْپـَرماَد؛  لكل المتجسمين-ِدهيناْم-َسْرڤَ؛  الوهم-مُوَهنَـْم؛  اعلم-ڤيدّْهي؛  وليد الجهل-َجْم-اَنچيَأ؛  لكن-تو؛  طبع اإلبهامجبلة -تََمـه

 .  يا ابن ْبَهَرتَ-اَرتَْبه؛  يقيد-نيَبْدْهناتي؛  ذاك-تَـتْ؛  والنوم-نيْدراْبهياه؛  الخمول-شْٰـيااآل؛ بجنون

 التعريب

النفس  ليكبِّالخبل والبالدة والنوم، الذي وهم جميع المخلوقات، وتعقب  العمى جبلةتسبب ، )Bharata(ْبَهَرتَ  ابن يا

 . الموَجهة

 التفسير
 نقيض ي هالعمى جبلة. هةللنفس الموَج فريدة ميزة ي هالعمى  ان جبلةيعنيبصورة خاصة كبير الداللة، و) tu(تو كلمة ان استعمال 

 المشكوليصاب .  فالعكس الصحيحالعمى جبلةأما على صعيد ، بفضل تطور علمه االمور نتبّييستطيع المشكول باألصالة .  األصالةجبلة

مشكول بها الحكمة الـِڤـدية بأن ال في العمى جبلة تعريفجاء .  عن التقدمعوضا ويتأخر  على التبينجنون بالخبل، وال يقوى المالعمىب

 مال اإلنسان الجمع ي،ذلك مع. الموتانسان الفهم انه مائت لحتمية  يستطيع كل ،للمثال. ما هي عليه على األشياءن ال يقوى على تبّي

يعرض اإلنسان من غمرة الجنون، عن . هو الجنون بعينه وهذانفس القديمة  بالدنى اهتمامطوال الليل والنهار، دون اكدح بجنون وي

لفهم اي تقدم على صعيد الفهم الروحي ومثله في منتهى الخمول، وال يبدي كثيراً من االهتمام عندما توجه إليه الدعوة إلى احراز أ

جد  النوم من ساعات ست.  بكثرة النومالعمى بالمشكوليتسم  عليه، وبناء. التملكمسار  بالمشكولال يعادل نشاط مثله نشاط . الروحي

 والمسكرات على المخدرات اإلدمان وتكدر دائم اليبدو و يومياًاألقلي عشر ساعة على ت عشر أو اثنالعمى جبلةب ينام المسيَّر لكن كافية

 .العمى جبلةب بعض سمات المسيَّر هذه. والنوم

 ٩\١٤. چ.ب

ياتيى َسنَْجـكِْهسـوـڤَـْم َسـتّْ  

ْبهاَرتَي َرَجـه كَـْرَمـٰنـ  

ا تو تََمـهيانَـْم آڤْـرِِٰٰتْـچي  

اتى اوتَيْپـَرماِد َسنَْجـ  

TaMaSTvjaNaJa& iviÖ MaaehNa& SavRdeihNaaMa( ) 
Pa[Maadal/SYaiNad]ai>aSTaiàbDNaaiTa >aarTa )) 8 )) 

Satv& Sau%e SaÅYaiTa rJa" k-MaRi<a >aarTa ) 
jaNaMaav*TYa Tau TaMa" Pa[Maade SaÅYaTYauTa )) 9 )) 



 المفردات
؛  في العمل الجزائي-كَـْرَمـٰنـي؛  طبع التملكجبلة -َرَجه؛  يقيد-َسنَْجـياتي؛  في سعادة-ْسوكَْهى؛  األصالةجبلة -َسـتّْـڤَـْم

 -أوتَ؛  يقيد-َسنَْجياتي؛  في جنون-اِدْپـَرم؛  طبع اإلبهامجبلة -تََمه؛  لكن-تو؛  يحجب-آڤْـرِِٰٰتْـيا؛  علم-انَْمچي؛  ابن ْبَهَرتَ يا-ْبهاَرتَ

 . قيل

 التعريب

 العمى جبلةعمله وأما  أجر التملك بجبلةترهنه  كما بالسعادة الفرد األصالة جبلةترهن ، )Bharata(ْبَهَرتَ  ابن يا

 . فتقوده إلى الخبل

 التفسير
 يكون يعمل في حقل من حقول العلم وقد يكون قدأو المربي الذي  كالفيلسوف أو العالم الفكري األصالة بعمله أو بحثه جبلةب المسيَّريقنع 

 التبرع أو فتح المستشفيات  مثل بقدر اإلمكان وينفق في سبل الخيرويتملكيقوم بأعمال صالحة فالتملك ما المشكول با. هذا هو وجه رضاه

 ما العمى بالمشكولال يعمل . حجب العلمإنها ت فالعمى جبلة وأما.  التملكجبلةب سمات المسيَّر بعضهذه . وغيرها خيريةإلى المؤسسات ال

 .يعود على نفسه أو غيره بالخير

 ١٠\١٤. چ.ب

ايْبهۤويشـاْبهتْـَرَجـْس تََمـشْ   

ْبهاَرتَي َسـتّْـڤَـْم ْبـَهـڤَـت  

ڤَيشاتْـَرَجه َسـتّْـڤَـْم تََمـشْ   

 تََمــه َسـتّْـڤَـْم َرَجـْس تَـتْها

 المفردات
؛  يسود-ْبـَهـڤَـتي؛  األصالةجبلة -َسـتّْـڤَـْم؛  يتخطى-َأْبهيْبهُويا؛  أيضاً-تْـشَ؛  طبع اإلبهامجبلة -تََمـه؛  طبع التملكجبلة -َرَجه

؛ ذا مثل ه-ِاڤَ؛  أيضاً-تْـشَ؛  طبع اإلبهامجبلة -تََمه؛  األصالةجبلة -َسـتّْـڤَـْم؛  طبع التملكجبلة -َرَجه؛  يا ابن ْبَهَرتَ-ْبهاَرتَ

 .  لذا-تَـتْها؛  طبع التملكجبلة -َرَجه؛  األصالةجبلة -َسـتّْـڤَـْم؛  طبع اإلبهامجبلة -تََمـه

 التعريب

 أحياناً  التملكجبلة تغلب  األصالة بينما جبلة)Bharata(ْبَهَرتَ  يا ابن ، األصالةجبلةتملك أحياناً  الجبلةغلب تقد 

 يقوم تزاحم دائم على ، النحوهذاعلى . تملك والصالةاألكل من ى عل العمى جبلةاخرى، وفي مرات عديدة تسود 

 . جبالت بين هذه الالسيادة

 التفسير
، ينحسر التملك العمى جبلة بروز وعند  األصالة،جبلة عند بروز العمىوالتملك ينحسر و  التملك،جبلة بروز  عندالعمى وةاألصالنحسر ت

 عن هذه التعاليال بد له من ف التقدم في ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ على اً عازمفردكون الي عليه، عندما بناءو. زاحم مطلقاً التهذاال ينقطع . ةصالواأل

  هذا في الفصول الالحقةكليتضح وف س.  اإلنسان وأعماله ومأكله الخمسلك فيع ا الطبجبالت من جبلة بروز ظهري. الثالثة جبالتال

 وقهر العمى جبلة تطوير أو العمىة وصال التملك وقهر األجبلة تنمية أو العمىوهر التملك  األصالة وقجبلة تطوير خيار لدى الفردلكن 

 التعالي عنها، ثم األصالة، ومن جبلةب يبارك ان فردال، إذا طلب الثالثة المادية جبالت الهذهرغم انه ال يوجد سوى . والتملكاألصالة 

 البارزة جبلةاليمكن فهم .  فهم العلم اإللهيلفردل وعلى هذا المقام يتسنى "ة الصفيةلصااأل"أي ) Vasudeva( ڤَـسوِدڤََ مقامسعه بلوغ فبو

 . معينةأعمال ظهورللفرد من 

rJaSTaMaêai>a>aUYa Satv& >aviTa >aarTa ) 
rJa" Satv& TaMaêEv TaMa" Satv& rJaSTaQaa )) 10 )) 



 ١١\١٤. چ.ب

ْنيـو ِدِهى ْسم ْدڤارِِٰٰٰش-َسـْرڤَ   

اِتىيْپـَركاشَ اوَپـجا  

اْديْديادا تَدا ڤيانَـْم چي  

تى اوتَيڤْـرِِّٰٰدَهـْم َسـٰتـڤَـْم إيڤ  

 المفردات
؛  علم-انَـْمچي؛  يطور-أوَپـجاياِتى؛  صفة االستنارة-ْپـَركاشَه؛  في هذا البدن-ِدِهى َأْسميْن؛  في جميع البوابات-ـوْدڤارِِٰٰٰش-َسْرڤَ

 .  لذا قيل-إيتي أوتَ؛ صالة طبع األجبلة -َسـتّْـڤَـْم؛  يزداد-ڤيڤْـرِِْٰٰدَهـْم؛  اعلم-ڤيدياتْ؛  آنذاك-تَدا؛  عندما-يادا

 ريبالتع

 .  األصالةجبلةتبّين عالمات  بالعلم، يمكن جسم جميع خروق التستنيرعندما 

 التفسير
 تستنير كل  عندما األصالةجبلة رالفرد قد طوَّ ان  الفهمينبغي. القبل والدبر، لفم االنف، اثقبا ،ناذنا ،ناعين: لبدنل خروق تسعة توجد

.  في مواقعها الصحيحةاألشياءستطيع تذوق ي كما  األصالةجبلة  فينازلها الصحيحة في ماألشياءن الفرد يتبّي. ةصالالخروق بسمات األ

 .ةصال األعضو كل خرق، وهذا هو  فيتنمو سمات السعادة.  الفرد داخليا وخارجياتطهري

 ١٢\١٤. چ.ب

ْر آَرْمْبَهـهيلُوْبَهـه ْپـَرڤْـرِِٰٰتَ  

اْم َأشْـَمـه ْسـْپـرِِٰٰهاكَـْرَمٰن  

انِْتىيجاي َرَجـسى إتانْ  

ـْبَهىشََٰرتَ رِِٰٰ ْبَهىڤْـرِِْٰٰدِهيڤ  

 المفردات
 جبلة ل-َرَجسي؛  رغبة-ْسـْپـرِِٰٰها؛  ال يضبط-َأشْـَمـه؛  في أعمال-اْمكَـْرَمٰن؛  جهد-آَرْمْبَهه؛  نشـاط-ْپـَرڤْـرِِٰٰتَياه؛  طمع-لُوبَهه

 .  يا أستاذ ذرية ْبَهَرتَ-ـْبَهى رِِٰٰشَٰ-ْبَهَرتَ؛  في وجود زيادة-ڤيڤْـرِِْٰٰدِهى؛ يطور -جايانِْتى؛  كل هؤالء-إتانْي؛ طبع التملك

 التعريب 

رغبات الجامحة والتحرق  الشديد والالتعلقزداد عوارض  ت، التملكجبلة ما تغلبعندو، َرتَـْبِه شيخ ساللة يا

 . والكدح

 التفسير
وسعه في عمل كل ما يفإنه ه، ا مبنى لسكنبناءأراد اذا .  التي يحتلهابالمكانة قط يقنع الودوما  ه مكانترفع التملك إلى جبلةبيتطلع المسيَّر 

مع عائلته يبقى  ان ودي. وجد نهاية لتشبعته الحسيةتشباع الحسي وال  لإلاً شديداًتوقي انه ينمِّ كما وكأنه سوف يخلد فيها فخمة دارتشييد ل

 .التملك جبلةل  هذه السمات هي خصاكل. عه الحسي دون منتهىإشبالمتابعة على الدوام  منزلهوفي 

SavRÜarezu dehe_iSMaNPa[k-aXa oPaJaaYaTae ) 
jaNa& Yada Tada ivÛaiÜv*Ö& SatviMaTYauTa )) 11 )) 

l/ae>a" Pa[v*itararM>a" k-MaR<aaMaXaMa" SPa*ha ) 
rJaSYaeTaaiNa JaaYaNTae ivv*Öe >arTazR>a )) 12 )) 



 ١٣\١٤. چ.ب

شْ تْـشَيَأْپـَركاشـو ْپـَرڤْـرِِٰٰتّ  

  مُوَهى ِاڤَ تْـشَْپـَرمادُو

انِْتىيجاي تََمسى إتان  

  نَـنَْدَن-ڤْـرِِْٰٰدِهى كورو يڤ

 المفردات
 طبع جبلة -تََمسي؛  أيضاً-تْـشَ؛  حتماً-ِاڤَ؛  وهم-مُوَهه؛  جنون-ـَرماَدهْپ؛  و-تْـشَ؛  بطالة-َأْپـَرڤْـرِِٰٰتَياه؛  ظلمة-َأْپـَركاشَـه

 .  يا ابن كورو-نَـنَْدَن-كورو؛  عندما تتطور-ڤيڤْـرِِْٰٰدِهى؛  تظهر-جايانِْتى؛  هذه-إتاني؛ اإلبهام

 التعريب

 . ظلمةجهل والخبل والوهم والالض ظهر عوارت، العمى جبلةما تغلب عند ،)Kuru(كورو  ابنيا 

 التفسير
 وال يبذل جهداً حتى ولو  عبثي دون غرضهعملبمبدأ ضابط بل  العمى جبلةمسار  بالمشكول تقيدال ي. االستنارةيغيب العلم في غياب 

 .العمى جبلة هي سمات مسار هذه.  وجود الوعيرغميغيب النشاط عن حياته، .  هو الوهمهذا. يهقادرا علكان 

 ١٤\١٤. چ.ب

ِهى تو ْپـَرڤْـرِِّٰٰدىـِڤادا َسـتّي  

  ْبْهرِِٰٰتْ-ِدَهى ي اتياْم يْپـَرلَـ

داْم لُوكاْني ڤ-ـَم ـدُوتَّتَ  

اِتىيَپـْدي ْپـَرتَأَمالْن  

 المفردات
؛  المتجسم-تْْبْهرِِٰٰ-ِدَهى؛  يذهب-ياتي؛  انحالل-ْپـَرلَـياْم؛  لكن-تو؛  تطور-ْپـَرڤْـرِِْٰٰدِهى؛  األصالةجبلة -َسـتّْـڤَ؛  عندما-يادا

 .  ينال-ْپـَرتيَپـْدياِتى؛  صفي-َأَمالْن؛  الكواكب-لُوكاْن؛  لكبار الحكماء-ڤيداْم-أوتَّـَم؛  آنذاك-تَدا

 التعريب

 . سماويةالفانه يولد على كواكب االخيار  األصالة، جبلة اإلنسان في يموت عندما

 التفسير
كلمة .  بسعادة سماويةينعمحيث ، )Janoloka (لُوَك  َجـَنوأ) Brahmaloka(ْهـَم لُوَك ْبـَر مثل كواكب السماء صالة باألالمسيَّر يبلغ

هو  األصالة جبلةمسار  لكن  في العالم الماديشوائب ثمة. العمى التملك ومساريوتعني منزه عن خاصة  داللةذات ) amalAn(أَمالْن 

 في دخل من يموتي.  مختلفة من االحياءأهلها اجناستن الكواكب التي  أصناف مختلفة موجدت. الماديأصفى أشكال الوجود في العالم 

 .التيمو كبار الحكماء التي يسكنها الكواكب ، األصالةجبلةمسار 

APa[k-aXaae_Pa[v*itaê Pa[Maadae Maaeh Wv c ) 
TaMaSYaeTaaiNa JaaYaNTae ivv*Öe ku-åNaNdNa )) 13 )) 

Yada Satve Pa[v*Öe Tau Pa[l/Ya& YaaiTa deh>a*Ta( ) 
TadaetaMaivda& l/aek-aNaMal/aNPa[iTaPaÛTae )) 14 )) 



 ١٥\١٤. چ.ب

ـتْـڤاَچ اْميْپـَرلَـي َرَجـس  

اِتىيـو جاٰشچي َسنْـ-كَـْرَم   

ينَـْس تَـَمسۤيـتَـتْها ْپـَرل  

اِتىي جايُّـُونيٰشو -مُودَْٰٰهى   

 المفردات
؛  في عشرة المنصرفين إلى العمل لألجر-ـوٰشچيَسنْـ-كَـْرَم؛  يحصل-ـتْـڤاَچ؛  انحالل-ْپـَرلَيام؛  طبع التملكجبلة في -َرَجسي

 .  يلد-جاياِتى؛  في أصناف الحيوان-يُّـُونيٰشو-مُودَْٰٰهى؛  في اإلبهام-تََمسي؛  انحل-ْپـَرلّينَه؛  كذا-تَـتْها؛  يولد-جايات

 التعريب

يولد في فانه  ،العمى جبلة يموت في وعندما، جرطلبة االيولد بين فانه  التملك، جبلةفي اإلنسان  يموت وعندما

 .  الحيوانعالم

 التفسير
من يطور  ان ذا النص،نفهم من ه. االنسان صورةتبلغ  النفس لن تعود إلى حياة الحيوان ثانية حالما انببعض العند خاطئ  انطباع يوجد

 ينبغي للطالب  عليه،وبناء.  ثانيةنسان إلى صورة االنشوءإلى الوف يعود في صورة الحيوان، ومن ثم يضطر منها ، سالعمى بلةج

بفضل  في ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ثبات المادية والجبالتالجميع تعالى عن ثم ال األصالة جبلةمسار الطموح إلى بلوغ  ،البشريةبصدد حياته الجدي 

 . ثانيةفي صورة االنسان يمكن للفرد ضمان رجعته ال وإال، حياة االنسان، ا هو غرضهذ. ةالحالعشرة الص

 ١٦\١٤. چ.ب

اهوهيه سوكْْرِِٰٰٰتَْســكَـْرَمـنَٰ  

ْرَمـلَْم ْپـَهلَْميكَْم نيـڤاتْس  

 َرَجـَسـْس تو ْپـَهلَْم دوْهكْـَهـْم

انَـْم تَـَمـَسـه ْپـَهلَْمچيَأ  

 المفردات
 جبلة ل-َرَجَسـه؛  النتيجة-ْپـَهلَْم؛  مطهَّر-نيْرَملَْم؛  األصالةجبلة في -ساتَڤيكَْم؛  قيل-آهوه؛  صالح-كْْرِِٰٰٰتَْسيا-سو؛  للعمل-هـكَـْرَمنَٰ

 .  النتيجة-ْپـَهلَْم؛ هام طبع اإلبجبلة ل-تََمَسه؛  سخف-انَـْمچيَأ؛  شقاء-دوْهكْـَهْم؛  النتيجة-ْپـَهلَْم؛  لكن-تو؛ طبع التملك

 التعريب

 فتقود إلى العمى جبلةاما اعمال . بمسار التملك يعقب الشقاء العمل بينما الفرد تصفىبالعمل بمسار األصالة، ي

 . الحماقة

 التفسير
ال يسبب عمل  لكن دائمةحررين من الوهم، السعادة ال الحكماء المبلغ السبب، لهذا.  األصالةجبلةفي مسار تتصفى النفس بالعمل الصالح 

 معاناة يقتضي سحاببناء ناطحة   سيبل المثال،على. المادية إلى اإلحباط مسعى إلى السعادة كل نتهيسوى البؤس، وي التملك جبلةمسار 

 مفرال . بنائهااليد العاملة المستخدمة سوف تبذل طاقة هائلة في  ان كبيرة، إذ ال بد للمستثمر من بذل جهد كبير لجمع المال الالزم كما

rJaiSa Pa[l/Ya& GaTva k-MaRSai(r)zu JaaYaTae ) 
TaQaa Pa[l/INaSTaMaiSa MaU!YaaeiNazu JaaYaTae )) 15 )) 

k-MaR<a" Sauk*-TaSYaahu" Saaitvk&- iNaMaRl&/ f-l/Ma( ) 
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 بعض ظهرت ربما.  من الشقاءاكبير امقداريقتضي  التملك، جبلةمسار من اعمال كل عمل  ان چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـفي جاء . الشقاء من

 . سعادة زائلة لكنها الناتجة عن امتالك قدر كبير من المال أو مبنى شاهقالسعادة 

. بعد موته الحياة الحيوانيةسوف يرجع في لشقاء، ول ا مما يجعل كل أعماله أسباب،معلمشكول بها أي ، ال يملك الالعمى جبلة جهة من

ذبح الحيوانات الضعيفة مرده مسار  ان كما. )mAyA(ماّيـا شيئاً بتأثير أمره من  ال يفقه الحيوان ان  رغمخالص، الحيوانية شقاء الحياة

.  هو حكم الطبيعةهذا.  تلكجريمتهجزاء  المستقبل في ذبحهبدن مناسب لعلى بدوره يحصل وف نه سن ا الحيواقاتل يجهل. العمى جبلة

جميع . القديرالرب  ايحكمهحكومة كونية كاملة جهل، وجود النتيجة  ال يدرك اإلنسان. ي البشرمجتمعال فيشنق القاتل حكم القانون بي

 إرضاءنغماس في قتل الحيوان إللذلك، ا.  جريمة عقاب تافهة ولكلقتل نملةطيق حتى جريمة ال ي الذي القديرالرب المخلوقات ابناء 

 انغمس إذا. يمده بكثير من المأكوالت الطيبةالرب ألن قتل الحيوان، نسان إلى الحاجة ل ال.  درجات الجهلدنىا هو لسانبراعم اللمذاق 

 البقرة هي قتلجريمة . مستقبله بالغ الظلمة علويج العمى جبلةال بد من الفهم انه إنما يعمل بمسار ، ذلك رغم اتاإلنسان في أكل الحيوان

 ْچْرِِٰٰمن ) ٦٤\٤\٩(جاء في . صور الجهل البقرة أبشع قتل يشكل. بحليبهاتعة  المأنواعجرائم قتل الحيوان، ألن البقرة تمدنا بكل  أبشع

 لكنه شعر بالرضى التام بتناول حليب البقرة كل من ييأ) gobhiH prinita-matsaram( َمتْـَسـَرْم-ْبهيه ْپـرۤينيتَچو: )Rg Veda(ِڤـَد 

 : )ViSNu PurANa (ڤيشْٰـٰنو پورانَٰ من )٦٥\١٩\١(في التالي دعاء ال كما جاء. على أدنى درجات الجهليرغب بقتلها هو 

وجود اشارة خاصة في هذا الدعاء لحماية البقر  هو رادالم. "كونوالالبشرية  خير  ومريدةالـْبراْهَمـنَٰو مريد خير البقر أنت ،باهر"

 للحضارةالتقدم الحقيقي . من الواجب حمايتهما العجيب، و الطعامة رمزقرربية الروحية، والبز التمرهو  الـْبراْهَمـنَٰ. ةالـْبراْهَمـنَٰو

 ان يقتضي التنويه إذن،.  على قتل البقرةوتشجيعمجتمع الحديث ال فييجري إهمال العلم الروحي . منوط بحماية البقرة والـْبراْهـَمنَٰ

 موتهم ليست بحضارة بعدها ليصبحوا حيوانات  التي توجه أفرادالحضارة.  الذاتيلدمارهويمهد الطريق في حالة تأخر  يمجتمع البشرال

من واجب جميع بالغ الخطورة، وعصرنا هذا . العمىالتملك و جبلتي بمساريهي حضارة مفتونة  البشرية الحالية الحضارة. بشرية حتماً

 .عظم خطر داهم إلنقاذ البشرية من أ، ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ،أسهل الطرقتحرص على نشر  ان االمم

 ١٧\١٤. چ.ب

انَـْمچياِتى يـڤاتْ َسنْجاَسـتّ  

ْبَهى ِاڤَ تْـشََرَجـسُو لُُو  

هاو تَـَمسُو مُو-ْپـَرماَد   

انَـْم ِاڤَ تْـشَچيْبـَهـڤَـتو   

 المفردات
 -تْـشَ؛  حتماً-ِاڤَ؛  طمع-لُوْبَهه؛  طبع التملكجبلة من -َرَجَس؛  علم-انَـْمچي؛ ورط ي-َسنْجاياِتى؛  األصالةجبلة من -ـڤاتَسـتّ

 .  أيضاً-تْـشَ؛  حتماً-ِاڤَ؛  سخيف-انَْمچيَأ؛  يطور-ْبهاڤَـتَه؛  طبع اإلبهامجبلة من -تََمَسه؛ مه و-مُوهاو؛  جنون-ْپـَرماَد؛ أيضاً

 التعريب

الحماقة الجهل ونمو ي العمى جبلة التملك ينمو الطمع، ومن جبلة العلم الحقيقي، ومن يولد  األصالةجبلة من

 . والجنون والوهم

 التفسير

اي  ا ي ِدڤا- نَـْمو ْبَرْهَمـٰنـ

 تْـشَا يتاي ه-  ْبـراْهـَمـنَٰ- چو

 اياـٰنا كْْرِِٰٰٰشْٰيتاي ْده-ـْد َچَجـ

 ا نَـمُو نَـَمـهينْدايڤچو

SatvaTSaÅaYaTae jaNa& rJaSaae l/ae>a Wv c ) 
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 ، األصالةجبلة مسارعلى تنمية المجتمع  الذي يساعد  التوصية بذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰيوجب مما حياء الحضارة الحالية غير مالئمة لالنا

 ال، على سبيل المثال. نتبّيال عن العاجزةبهائم  بالالعمى جبلة مسارفي البشر ه يشبَّ. مور على ما هي عليهاألن الفرد يتبّيها سريتطوبو

 البشرانعدمت المسؤولية عند . هعين على يد الحيوان ته بعد رجعبمقتلهيجازف إنما حيوان ال بقتل انه، العمى جبلة مسار في الفرد يتبين

لهذه الحياة  وضع حد أجل  من لتحقيق السعادة والرخاء األصالةجبلة تنمية مسار ، عامةالبشرال بد من تعليم .  الفعليالعلمنتيجة غياب 

 إمكانية استتباب السالم فلسوف تتوفر األصالة، جبلة في مسار رسختذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ واقبلت فئة قليلة على إذا . لخالية من المسئووليةا

 أقبل البشر على  إذا أملهم بالسالم والرخاءعدموف ينس لكن ال تعرف السعادة والرخاء البشر غالبيةكانت وان حتى  والرخاء في األرض

 نرى ان ومن السهل. تواقاً إلى الملذات الحسية دون حدودصبح ، في التملكجبلة مسار فيستبد الطمع باإلنسان ي. العمىي التملك ومسار

 سعادته الفكرية وراحة باله عندما يتوفر المال والتسهيالت الالزمة للملذات الحسية، ألن مسار التملك سوف يحول يفقد اإلنسانان 

 اإلنسان ةلن تغيب سعاد. ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ب األصالةجبلةه إلى مسار نفس ترقية عليهلمال اإلنسان على نيل سعادته بل ال يساعد ا. دونهما

 من المال يكفي إلى التخطيط لكسب ما ارهضطر إل مهنته وعمله مصدر متاعب له أيضاًتصبح بل  فحسبالتملك جبلة مسار فيالفكرية 

جأ إلى المخدرات ، فيلالعمى جبلة مسار  في ومن ابتئاس ظروفهبالخبلالفرد يصاب .  دواعي الشقاء منوهذا مكانته،حفاظ على لل

 .مستقبله حالك الظلمة. العمى زداد غرقاً فييو والمسكرات،

 ١٨\١٤. چ.ب

  ْستْها- ي َسـتّْـڤَـتْشَْهـنْتَچْرْدْهـڤَـْم اۤو

اراَجساهي شْٰـطْـَهنْتي تىيَمـْدِهـ  

  ْستْها-ي  ڤْـرِِٰٰتَ-نَٰ چو -ا يـَهـنْْچَجـ

اتاَمساهي ـتْشَْهـنْتَچَأْدهُو   

 المفردات
؛  يقطن-تيشْٰـطْـَهنْتي؛  في الوسط-ىَمـْدْهي؛  األصالةجبلة أهل -اْستْهاه-َسـتّْـڤَ؛  يذهب-ـتْشَْهـنْتيَچ؛  إلى أعلى-ْرْدْهـڤَـْمُآۤو

؛  يذهب-ـتْشَْهـنْتيَچ؛  خفيض-َأْدَهه؛  وظيفته-اْستْهاه-ڤْـرِِٰٰتَي؛  طبع-نَٰٰچو؛  للبغيض-ـَهنْياْچَج؛  التملكجبلة أهل -اراَجساه

 .  طبع اإلبهامجبلة أهل -اتاَمساه

 التعريب

 جبلة أهلية، وأما األرضالتملك في الكواكب  جبلة أهل يقطن بينما سماويةإلى الكواكب ال األصالة جبلة أهل رقىتي

 . الجهنميةالعوالم فانهم ينحدرون الى  العمى

 التفسير
رفعة  حيث نكواكب الجنايحتوي الفلك السماوي على .  في هذا النصالثالثة المادية جبالتالعواقب العمل في مسار يتابع توضيح 

 َسـتْيالُوَك في الكون هو كوكب أعلى. ة األصالجبلة تطوير مسار درجة  حسبإلى شتى كواكب الفلك العلوي نفساليتم نقل . المنزلة

)Satyaloka ( لُوَك  ْبـَرْهـَمأو)Brahmaloka (ْبـَرْهـَم لُوَك على مستوى الحياة مر ذكر صعوبة تخيل لقد.  ْبَرْهماسيد الكون يقيم حيث 

)Brahmaloka( المستوىذلكإلى نا باإلرتقاء ب كفيل ،أرفع مستويات الحياة الماديةالذي هو  األصالة جبلةمسار  لكن  . 

 واحدة في أصفى صورها لكن حتى ولو جبلةال يجبل احد ب. العمى وةصالاألبين مساري  نتيجة وقوعها مختلطة جبلةهي  التملك جبلةان 

يحتمل انحطاطه أيضاً  لكن ثرييبقى على هذه األرض في منزلة ملك أو  التملك في أصفى صورها، فسوف جبلةكان الفرد مجبوالً ب

 السفر إلى كواكب السماء بقوة السفن، العمىالتملك و أخالقب المشكول األرض سان هذهنال يمكن إل . إلى حد بعيدجبالت الختالطااعي بد

 .  التملكجبلة مسار  فيبعد الموت بالخبل أيضاً اإلصابةوجد احتمال ي. الفضائية

دون  الحياةاجناس ا من جنس ماليين ٨يوجد .  الماديةجبالتأدنى النها  أل الخطورةة بالغبغيضة وعاقبة تطويرها العمى جبلة ان يذكر هنا

كلمة . العمى جبلة تها تنميبنسبة المنازل البغيضة تلكإلى النفس ساق ت. وغيرهاشجار األزواحف والحيوانات والطيور ومثل الاإلنسان 

Oß| GaC^iNTa SatvSQaa MaDYae iTaïiNTa raJaSaa" ) 
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 جبلة إلى الترقي أبديا دون العمى جبلة في ىبقالتي تالنفس  على )tAmasaH(ه تاَمَس تدل . هناذات مدلول خاص )tAmasaH(ه تاَمَس

 .  الظلمةحالك امستقبله وأرفع

كل من ال ينتفع بهذه الفرصة  لكن  األصالةجبلة إلى رتقاء لإلالعمىوالتملك اخالق  من خليطجبول بلمل فرصة هو  ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰان

 .حتماًفسوف يبقى في الجبالت الوضيعة 

 ١٩\١٤. چ.ب

اه كَْرتاَرْميـْبْهـنِٰچواْم ينانْـ  

ياتيادا ْدَرشْٰـطانوَپـشْي  

ِتي تْـشَ َپـَرْم ِڤـاشْيِنـْبْهـچو  

يـتْشْـَهتيَچ ْبهاڤَـْم سُو ْده-َمـْد   

 المفردات
؛  رؤية سليمة-َأنوَپـشْياتي؛  ناظر-طاْدرَِشْٰـ؛  عندما-يادا؛  الفاعل-كَْرتاَرْم؛  من الطباع-نِٰٰـْبْهـياهچو؛  غير-َأنْيام؛  كال-نَـ

؛  هو-َسـه؛  لقدرتي الروحية-ْبهاڤَـْم-َمتْ؛  يعلم-ِڤـتيِّ؛ علي -َپـَرْم؛  و-تْـشَ؛  الطبع الماديجبالت إلى -نِٰٰـْبْهـياهچو

 .  يرقى-ـتْشْـَهتيَچَأْدهي

 التعريب

 عنها، عندئذ، يمكنك فهم علي القديرالرب  ان م المادية هذه في كل األعمال وتفهجبالتال تجد شيئا يتعدى ال عندما

 .  الروحيخُلقي

 التفسير
 السيد الروحي هو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ. على يد النفس المحققة الصحيح الوجهفهمها على ب المادية جبالتعمال الجميع أالتعالي عن الفرد  يستطيع

ذا النحو، ينبغي لإلنسان تعلمه على يد المنقطع إلى ذكر كْـرِٰشْٰـنَٰ وإال على ه.  اآلنالعلم الروحي إلى أْرجوَنلقن يالذي الحقيقي، وهو 

 تعاليمفضل  ب الماديةجبالت وكيف هو مفتون بال،ارتهن، وبدنه المادي وحواسه، وكيف األصليبمقامه علم ال فرديستطيع ال. سوف يضل

 عن العقل العلي الصعيدبلوغ يمكنه  يرى وضعه بحق، حالما  لكن الماديةجبالت في قبضة الاعاجزالفرد   يبقى.سليم الالسيد الروحي

قوى تال . جبلة بدنها الماديلى العمل بمقتضى جبرة عم بل حقا النفس بالفاعلةليست . التوجه إلى الحياة الروحيةمن ثم  ووالحواس المادية

تام ذكر ثبات في مما يمكنه من الالفعلي  وضعهن تبّيالفرد يستطيع .  الروحيمرجع عون ال دونمقامها األصلي فهم على النفس

من سلم كل ن بأ في الفصل السابع مر لقد. المادية جبالتال بمسارات  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰتيمال يعمل .  سليمسيد روحي صحبة كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ فيبـ

 .ما هي عليه األشياء على فهممن عند  جيا الطبيعة المادية تدريتأثيريزول  لذلك،. الطبيعة الماديةعمل يعفى من  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـل

 ٢٠\١٤. چ.ب

ْنۤيـا تْريتْۤيـاْن إتاْن َأتٰنچو  

  َسموْدْبَهـڤاْن-ِدَهى ي ِدِه

ْري دوْهكْه- َجرا -و ي ْمرِِٰٰتْ-َجنَْم   

موكْتُو ْمرِِٰٰتَـْم َأشْـنوِتىيڤ  

NaaNYa& Gau<ae>Ya" k-TaaRr& Yada d]íaNauPaXYaiTa ) 
Gau<ae>Yaê Par& veita MaÙav& Saae_iDaGaC^iTa )) 19 )) 

Gau<aaNaeTaaNaTaqTYa }aqNdehq dehSaMauÙvaNa( ) 
JaNMaMa*TYauJaradu"%EivRMau¢-ae_Ma*TaMaénuTae )) 20 )) 



 المفردات
 -ْمرِِٰٰتْيو؛  للوالدة-َجنَْم؛  ناتج-َسموْدْبَهـڤاْن؛  البدن-ِدَهى؛  المتجسم-ِدَهي؛  ثالثة-تْرۤيْن؛ يتعدى -َأتيتْيا؛ يعلجم ا-إتاْن؛ طباع -نٰٰاْنچو

 .  ينعم-َأشْـنوِتى؛  رحيق-َأْمرِِٰٰتَـْم؛  خالي من-ڤيموكْتَـه؛  الشقاء-دوْهكْهياه؛  والشيخوخة-َجرا؛ موت

 التعريب

 والشيخوخةتحرر من الوالدة والموت ، فانها تالثالثة جبالتال هذه ة التعالي عند النفس المتجسستطيعت عندما

 . عمرها الحالي حتى في رحيقالذوق تتقوى على و، تعاساتهاو

 التفسير
كلمة ال. البدن الماديب حتى اثناء عمارته ،العليكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ على الصعيد تام لـ في ذكر البقاء فرد في هذا النص كيف يستطيع الوضحي

 رغم وجودها في  التقدم في العلم الروحيبفضل المادية جبالتالتحرر من تأثير المكن للنفس ي. دتعني متجس) dhi(نسكريتية ِدهۤي الس

تنعم  ان تستطيعإذن، . لحتمية معادها بعد مفارقتهالبدن المادي، ب عمارتها اثناء التنعم بسعادة الحياة الروحية حتى يمكنها كما بدن مادي

 في ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، تتيميةالخدمة ال هي عبودية المادية من الالتحررعالمة  آخر، بكالم.  وجودها في البدن المادياثناءحتى  حية روبسعادة

 . الماديةجبالت السلطة من يتحررحالما  تتيميةالخدمة الالفرد  بدأي.  الثامن عشرالفصليتضح هذا في وف وس

 ٢١\١٤. چ.ب

اوڤاتْـشَأْرجـوَن   

اْن إتاْنٰنچوْن ۤيـْس تْرچاينْـيْر ليكا  

ْپـَرْبهُوي تُو ْبـَهـڤَـتيَأت  

تاْمـْسيشـاتْـشـاَره كَتَْهـْم تْـْم آيك  

ڤَـْرتَـِتىيٰناْن َأتچوْن ۤيـتْر  

 المفردات
 بعد -َأتۤيتَـه؛  الجميع-إتاْن؛ طباع -نٰٰاْنچو؛  ثالثة-تْرۤيْن؛  عالمات-ياهچالينْـ؛  بالذي-كاياه؛  قال أْرجـوَن-أْرجـونَه أوڤاتْـشَ

؛ طباع -نٰٰاْنچو؛  ثالثة-تْرۤيْن؛  هذه-إتاْن؛  أيضاً-تْـشَ؛  كيف-كَتَْهـْم؛  تصرف-شـاَرهتْـآ؛  ماذا-كيْم؛  يكون-ْبـَهـڤَـتي؛ تخطي

 .  يتخطى-َأتيڤَـْرتَـِتى

 ريبالتع

 يتعلس يوكيف؟ سلكهمما هو ؟ هذه الثالثة  الماديةجبالت المن تخطىسمات هي ربي الحبيب، ما : أْرجوَنقال 

 ؟  الماديةجبالتعن ال

 التفسير
 عالمات أوال عن يستفسر.  الماديةجبالت العنالمستعلي  يسأل أْرجوَن عن عالمات. مناسبة للغاية في هذا النص أْرجوَنان اسئلة 

 يستفسرثم  ؟و مكلف أم الهل ه؟ أفعالهعن مسلكه والسؤال الثاني و .؟استعالءهن  تبّي يسعهكيف المادية وجبالتال ن سلطانعي مستعلال

ن الوسائل المباشرة ّييتب دون ان تظهر على الفرد عالمات استعالءه ان ال يمكن.  بالغ األهميةسؤال وهذا يالداخلالملكوت سبل بلوغ عن 

 .رب العظيمالاألهمية، ويجيب عليها في منتهى  هي األسئلة التي طرحها أْرجوَن تلك كل إذن،. ترسيخ ذلك اإلستعالء بها يستطيعالتي 

AJauRNa ovac ) 
kE-ilR/(r)EñqNGau<aaNaeTaaNaTaqTaae >aviTa Pa[>aae ) 

ik-Maacar" k-Qa& cETaa&ñqNGau<aaNaiTavTaRTae )) 21 )) 



 ٢٥-٢٢\١٤. چ.ب

اوڤاتْـشَـڤـاْن َچْبـَهـ -شْـرۤي   

ْم تْـشَيْپـَركاشَـْم تْـشَ ْپـَرڤْـرِِٰٰتَ  

 مُوَهـْم ِاڤَ تْـشَ پانْٰـدََٰٰٰٰڤَ

يانَسْمـْپـَرڤْـرِِٰٰتّي نَـ ْدِڤشْٰـط  

يتـكانْكْشَٰي ڤْـرِِٰٰتَانينَـ ن  

 

نُوۤيـڤَـْد آس - َنۤيـاوداس  

اِتىيشـالْتْـي نَـ ڤيُّـوْر ياٰنچو  

تى ِاڤَـْميا ڤَـْرتَنْتَ إٰنچو  

ـِتىَچِنـنْـي شْٰـطَْهتي ڤَـتيُّـو  

 

ْسـتَْهه - سوكَْهـه ْسـڤَ - دوْهكَْهى - َسَم  

شَـنَـهتْـكانْـ - طاشْـَمـلُوشْٰ - َسَم  

ْزَرۤيـ ْدهيُّـواْپـريْپـر - ايتولْ  

هيَسـْمـْسـتوت - تْـَمانْدين - ايتولْ  

 

اْسيُوْس تولْـيماناَپـمانَـ  

ُوهيـكْشَٰٰـَپ -ي تْراري ميُّـوتولْ  

چۤيايتْيَپـر - ىَسـْرڤاَرْمْبَه  

اِتىياوتْـشْ  َسـ تَـهۤيـاتٰنچو  

 المفردات
ِاڤَ ؛  وهم-مُوَهـْم؛  و-تْـشَ؛  تعلق-ْپـَرڤْـرِِٰٰتَيْم؛  و-تْـشَ؛  تنوير-ْپـَركاشَـْم؛  قال المولى المبارك-ـڤاْن أوڤاتْـشََچْبَه-شْـرۤي

؛  وال يمنع النمو-نَـ نيڤْـرِِٰٰتَاني؛  رغم تطوره-َسمْپـَرڤْـرِِٰٰتَاني؛  ال يبغض-نَـ ْدِڤـشْٰـطي؛  يا ابن پانْٰـدَٰٰٰٰو-پانْٰـدََٰٰٰٰڤَ؛  أيضاً-تْـشَ

؛  مهتاج-شـالْياِتىڤي؛  أبدا-نَـ؛  من-ياه؛  بالطباع-نٰٰايـهچو؛  قائم-آسينَـه؛  كما لو كان-ڤَـتْ-أوداسيَن؛  رغبات-تيـكانْكْشَٰ

 -َسَم؛  يرتعش-ـِتىَچإينْـ؛  أبدا-نَـ؛  يبقى-َأڤَـتيشْٰـطَْهتي؛  من-ياه؛  عالماً بهذا-إيتي ِاڤَـْم؛  يفعل-ڤَـْرتَنِْتى؛  الطبعجبالت -نٰٰاهچو

é[q>aGavaNauvac ) 
Pa[k-aXa& c Pa[v*ita& c MaaehMaev c Paa<@v ) 
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؛  حجر-َأشْـَم؛  تراب-شْٰـطَلُو؛  على حد سواء-َسَم؛  قائم بذاته-ْسـتَْهه-ْسـڤَ؛  والسعادة-سوكَْهه؛  في الشقاء-دوْهكْـه؛ مساواة

؛  في التحقير-نينْدا؛  يعادل-تولْيا؛  ثابت-ْدهيَره؛  والبغيض-َأْپـرياه؛  حميم-ْپـريا؛  يرى بعين واحدة-تولْيا؛  ذهب-ـنَـهشَـتْـكانْ

 -َأري؛  االصدقاء-ميتَْر؛  يعادل-ولْياهت؛  يعادل-تولْياه؛  والتحقير-َأَپـمانَـيُوه؛  في التكريم-ماَن؛  والثناء عليه-َسـْمـستوتيـه-آتْـَم

؛  الطبع الماديجبالت عن علي - َأتيتَـه-نَٰٰچو؛  زاهد-چيَپـريتْيا؛  مساعي-آَرْمْبَهى؛  كل-َسْرڤَ؛  للفرقاء-يُوهـكْشَٰٰـَپ؛ واألعداء

 .  قيل-اوتْـشْياِتى؛  هو-َسـه

 التعريب

ها يلإ يتوق وال ،االستنارة والتعلق والوهمحضور  كرهيمن ال ، )PANDu (پانْٰـدَٰٰٰويا ابن : قال المولى المبارك

 جبالت ان ، الذي يبقى ثابتا لعلمهجبالت ألنه تخطى ردود الفعل المادية لهذه ال،عندما تغيب، غير المكترث بها

واحدة،  والحجارة والذهب بعين الطين، وينظر إلى  سواسيةالسعادة والشقاءالذي يعتبر  وحدها هي الفاعلة، الطبع

 العدو والصديق على حد سواء، ومن ويعامل، إهانة وأتكريم ذم وال يتأثر بالمدح والالعاقل الذي يستوي عنده و

 .  الماديةجبالتالتعالى عن نه قد با يقال الفرد مثل هذا جزاء، كلزهد في 

 التفسير
 ال يحسد مستعليال ان  النصوص أوالهذه فيير كْـرِٰشْٰـنَٰ يش. واحداً بعد اآلخرهنا  عليهاالرب  أْرجوَن ثالثة أسئلة، ويجيب طرحلقد 

وال في هذا العالم المادي،  ا طيلة تجسدهالثالثة المادية جبالتالالنفس تبقى في قبضة احدى  ان يقتضي التنويه. توق إلى شيءأحداً وال ي

ينبغي للفرد اإلنشغال . حياد طيلة بقاءه في البدن الماديلذلك، ينبغي للفرد التزام ال. خلص من قبضتها إال بعد مفارقتها البدن الماديت

واعيا بالبدن ما دام ، محصورا بالتشبعة الحسية يبقى عمل الفرد.  المادي تلقائياًه ليتمكن من نبذ مفهوم عينية ذاته وبدنتتيميةبالخدمة ال

ال تحتاج إلى  كما  إلى البدن الماديسفنحتاج الت ال. شْٰـنَٰ وعيه إلى كْْرِِٰٰٰصرف ي حالما الحسية تلقائياًشبعةالت سوف تنقطع لكن المادي

 جبالتعن تلك النأى يحقق الفرد ال كيف. روحيةالنفس الهي الفاعلة وليست  المادية جبالتصفات ال. البدن الماديطاعة مطالب 

 بالترسخ في  تلقائياًالتيميتحرر . بذات الوقت الخروج منه وال يعود يطلب  المادييطلب متعة بدنهعود ي ال عندما فردنأى الي .؟المادية

 .  الماديةجبالت التحرر من المطلب حاجة إلى استعالئه على هذا النحو، دون

  بخالف المتأصل في استعالئهالماديبدنه  إهانة وبتكريم تأصل في المادةتأثر المي. مسلك المتأصل في اإلستعالء التالي بالسؤاليتعلق 

واجبه في ذكر الئم  بكل ما ييقبل وهو دون اكتراث بتكريم أو إهانة، في ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ واجبهضي  يق االشياء الزائلة بلبتلكال يتأثر الذي 

 عزيزا، وال يبغض صديقايساعده على ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ويتخذ كل من  ، ذهبام حجرا أتكانأسواء الماديات  وإال ال حاجه له ب،كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

بالكلية لعلمه بزوالية التقلبات الجتماعية والسياسية همه االمور اتال زائل بل يستوي عنده الجميع لتمام علمه بغرابة المادة، وه العدو

 مسلكهذا هو . شخصيغرضه الخدمة  لجهدال يبذل مطلق  لكنه كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰوالمصائب كما ال يفتر عن بذل كل ما في وسعه لخدمة 

 .عالئهالمتأصل في است

 ٢٦\١٤. چ.ب

شـارِِٰٰنَٰتْـياْبهي ڤْـيُّـوماْم تْـشَ   

  ِسـڤَـِتىيُّـوِچـَن -ي ْبَهـكْت

تاْنيايتْـيٰناْن َسَمـتچوَسـ   

ا كَلْـَپـِتىيايْبهۤو - ْبَرْهَم  

 المفردات
؛  هو-َسـه؛  يخدم-ِسـڤَِتى؛ تتيميةالخدمة ال ب-ـَنِچيُّو-ْبَهـكْتي؛ دون اخفاق -شـارِِٰٰنَٰـتْـَأڤْـياْبهي؛  من-ياه؛  أيضاً-تْـشَ؛  إلّي-ماْم

 .  يصبح-كَلْـَپـِتى؛  يرقى إلى صعيد ْبَرْهَم-ياياْبهۤو-ْبَرْهَم؛  الجميع-إتاْن؛  يتعالى-َسَمتيتْيا؛  الطبع الماديجبالت -نٰٰانچو

Maa& c Yaae_VYai>acare<a >ai¢-YaaeGaeNa SaevTae ) 
Sa Gau<aaNSaMaTaqTYaETaaNb]ø>aUYaaYa k-LPaTae )) 26 )) 



 التعريب

مقام  بلغيو المادية جبالتتعالى لتوه عن ال ي، دون وهن في كافة الظروف صفيةتتيميةخدمة  ينقطع إلى من

 . )Brahman(ْبـَرْهـَمـْن 

 التفسير
 ينبغي ألحد ال.  الماديةجبالتالسلطان تحت  مر كما يعمل العالم المادي.  المتعلق بسبل اإلستعالءالثالثسؤال ال النص هو جواب هذاان 

غير كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ خدمة . بهاوعيه  بدالً عن اغراق  التتيم بـكْـرِٰشْٰـنَٰخدمةبوعيه ويمكنه اغراق ،  الماديةجبالتالأعمال االضطراب ب

بذل المتأصل في يو متناهية،كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ الامتدادات . نارايانَٰ راَم وامتداداته التامة مثل مختلف تشمل  بل مقتصرة على خدمة كْـرِٰشْٰـنَٰ

وهي صور الهناء ة عليصور جميع صور كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ  ان التنويهيقتضي . رِِٰٰٰشْٰـنَٰذات كْفرد من امتدادات في خدمة مطلق اإلستعالء نفسه 

احد امتداداته  أو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰخدمة في حد انشغل أ إذا إذن،. ةالعليبكل الصفات غني  عليم قدير ،الربفرد من امتدادات  والعلم والبقاء، وكل

 يسلم منكل يتخطى .  في الفصل السابعصعوبته كما مر رغم يسر المادية بكل جبالت العالي عنتالتمكن من يسف بعزم وطيد، الشخصية

جوهره هو ان الرب  يقول. رِِٰٰٰشْٰـنَٰبلوغ تعالي كْْ يعني خدمة التتيم بـكْـرِٰشْٰـنَٰ في بذلال. فوراً  الماديةجبالتالسلطان ، كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـل

فرديتها باقية و  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰنوع، النفس من ذلكل. أيضاًذرات الذهب هي ذهب .  البينيةتهقدرشقوق النفس راد أف وان ،والهناء والخلودالعلم 

دون بلوغ الرب ب التتيم على التيملن يقوى . التيم كما تعني فردية المولى وتتيم والالتيمالمولى وعني  تتتيميةخدمة الال.  معناهالتتيمفقد يإال و

 يأـَرْهـَمـْن  ْبالتيميصبح  ان  هوتتيمالالزم للالمؤهل ، لسببا لهذا. المؤهالت للملك شخصيالمساعد اليمتلك  ان  منال بد. تعاليه

يستطيع ال  يأ) brahmaiva san brahmapy eti(اتي ِ ى ْبَرْهماپـَسْنْبَرْهمايڤ : جاء في الحكمة الـِڤـدية. التنزه عن كل الشوائب المادية

 فرديته التيمفقد ال ي. يعني وجوب الوحدة النوعية مع ْبـَرْهـَمـْنوهذا .  صار ْبـَرْهـَمـْنال اذاْهـَمـْن العظيم إ ْبـَربلوغ فردال

 .)Brahman( ْبـَرْهـَمـْن بتحقيق

 ٢٧\١٤. چ.ب

شْٰـطْهاَهـْميْپـَرتي ـُو ِهـْهَمـٰنْبَر  

ا تْـشَياْسياياڤْـيَأْمرِِٰٰتَْسـ  

ايا تْـشَ ْدَهْرَمْسيشـاشْـڤَـتَْس  

ا تْـشَيكَـْسـينْتكايايسوكَْهـْسـ  

 المفردات
؛  أيضاً-تْـشَ؛  الذي ال ينفد-َأڤْـياياْسيا؛  األزلي-َأْمرِِٰٰتَْسيا؛  أنا-َأَهـْم؛  البقية-ْپـَرتۤيشْٰـطْها؛  حتماً-ْهي؛ ْبَرْهَمْجـيُّوتي-هْبَرْهَمنَٰ

 .  أيضاً-تْـشَ؛  قطعي-أوكانْتيكَْسـيا؛  السعادة-سوكَْهْسـيا؛  القوام- ْدَهْرَمْسيا؛ و-تْـشَ؛  الخالد-شـاشْـڤَـتَْسيا

 التعريب

 . ة مقام السعادة األبدي، الروح السرمدي الخالد،)Brahman(ْبـَرْهـَمـْن  صمد هو وأنا

 التفسير
َپـَرماتْـما  ان  في حينالحق المطلق تحقيق مبدأ وه) Brahman(ْبـَرْهـَمـْن . و الخلود والهناءه) Brahman(ْبـَرْهـَمـْن ان جوهر 

)ParamAtmA (الحق المطلقتحقيق  إليه ينتهي المنتهى الذي و هشخصية الالهوت العليا، والحق المطلقطور الثاني من تحقيق هو ال .

الطبيعة المادية هي ظاهرة  ان سابعفي الفصل الجاء . و َپـَرماتْـماْبـَرْهـَمـْن كل من  شخصية الالهوت العليا شملي السبب، لهذا

 من يرقفسوف ت بتنمية العلم الروحي ة الماديخالقرهينة االالنفس  تبدأ عندما.  أي االحياءقدرته البينيةقدرة الدنيا هللا الذي يقرنها بال

ستعلي محقق ي. حقيق الذاتمن تطور التمهيدي الويشكل ذلك التحقيق الرب  في مراقي تحقيق  المادي إلى مفهوم ْبـَرْهـَمـْنهاوضع

إلى تحقيق أو متابعة الترقي الروحي ند ذلك الطور البقاء عمكنه ي. يبقى دون البلوغ لكنه ا الطور هذ عند الماديهوضعْبـَرْهـَمـْن عن 

b]ø<aae ih Pa[iTaïahMaMa*TaSYaaVYaYaSYa c ) 
XaaìTaSYa c DaMaRSYa Sau%SYaEk-aiNTak-SYa c )) 27 )) 



) KumAras(ْز كوماَرالـ كان. ذلك في الحكمة الـِڤـديةشواهد كثيرة على ثمة . شخصية الالهوت العليا إلى تحقيق ثمَپـَرماتْـما 

مفهوم تخطي  ال يقوى على منكل يجازف . تتيميةالخدمة ال صعيد لىرقوا إ ْبـَرْهـَمـْن في البداية ومن ثمعلى صعيد األربعة 

 لنف ،ْبـَرْهـَمـْن إلى صعيد بعد ارتقاء الفرد حتىـڤَـتَـْم انه َچ في شْـريَمـْد ْبهاجاء.  عن استعالءه ثانيةبالسقوطْبـَرْهـَمـْن 

تحقيق تبقى فرصة السقوط ماثلة رغم سوف ، ذلكل. شخصية الالهوت العليا طالع عن ودون اإل الترقيمتابعة دون تتصفى فطنته تماماً

 َسـه، ايَرسُو ڤ: )TaittirIya UpaniSad( ْدـَپـنيشَٰتايتِّيريا أۤو من )١\٧\٢(جاء في . تتيميةالخدمة ال بلغلم يما دام الفرد ، ْبـَرْهـَمـْن

 ظيم كل من يفهم المولى العيأ) raso ai saH، rasaM hy evAyaM labdhvAnandI bhavati( ْبَهـڤَـتي نْدۤيـانَ لَْبْدْهـڤاياْمڤاَِرَسْم هّي 

 زةتلك العتبادل ، فسوف يبدأ  منهالتيم يتقربدما ، وعن السداسيةكامل بالعظمة القديرالرب . "العليوف يبلغ الهناء كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ذخر اللذة، س

الخدمة  الزمزول والحياة األزلية تيال هناء السرمدي الذي  عليه، الوبناء. الملك تقريبامع  على صعيد واحد الملكخادم يتمتع . السداسية

 . وأكتسبها سبق له المنقطع إليهان  ا كماتتيميةالخدمة ال متضمن في خلود اليأتحقيق ْبـَرْهـَمـْن ،  السببلهذا. تتيميةال

النفس ترتهن . وهذا هو سبب سقطتها ،هو جوهرهاْبـَرْهـَمـْن  ان المادة الخارجية رغم السيطرة على النفس المتناهية في الدقةطلب ت

، رغم انها العمىو والتملك صالةاأل:  وهيالثالثة المادية جبالتمختلف البتخلقها بأخالق عند اتصالها بالطبيعة المادية  المتناهية في الدقة

توها ستعيد لت، فالثالثة جبالتتطلب النفس السيطرة على العالم المادي نتيجة اتصالها بتلك ال.  الماديةجبالتة عن العلي مقامها األصليفي 

المشروعة بالسيطرة على الطبيعة  غير رغبتهاتزول  فكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰتام بـ في ذكر تتيميةالخدمة الفي نشغال  اإل من طريقالعليمقامها 

في صحبة ) تتيميةالخدمة التحقيق  المشرعة لالعبادات التسع( بالسمع والتسبيح والذكر ابتداء تتيميةالخدمة ال لذلك، ينبغي قضاء. المادية

الخدمة رسخ في أثيره فتت وتالسيد الروحيتدريجياً بفضل صحبة   في السيطرة على الطبيعة الماديةنفس المادية للالرغبةتزول . التيم

  بالغة السهولةتتيميةالخدمة ال.  األخيرالنصوانتهاء بالنص الثاني والعشرين ابتداء ب هذا الفصل في طريقةال هذهتوصى . ةالعلي تتيميةال

 ضى قالتي األماكن  اللوتسيتين، ورؤيةه إلى قدميالمقدمةوشم األزهار  القديرالرب صور  إلى دم المقالطعامتناول ما فضل من وتتمثل ب

 َهـِرى كْـرِٰشْٰـنََٰهـِرى  :العليتسبيح الترداد الصوتي على مداومة ال وه،تيم مع الودبادل ت، وه أفعالمختلف االستماع عنفيها تساليه، و

الرب  ةوخلوة ام جلويالصيام أو  َهـِرى راَم َهـِرى راَم راَم راَم َهـِرى َهـِرى- َهـِرى َهـِرى كْـرِٰشْٰـنَٰ كْـرِٰشْٰـنَٰ كْـرِٰشْٰـنَٰ

 خ فيورسبال القديرالرب مع حقق نوعيته ي ف بفضل اإلنقطاع على هذا الوجه المادية تماماًاألعمالتجرد الفرد عن كل ي. هتيم والقدير

 . )brahmajyoti(ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتي 

 

 .للطبيعة المادية الثالثةبعنوان الجبالت  چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهــرۤيَمْد  الرابع عشر من شْالفصل تنتهي تفاسير ْبَهـكْتي ِڤـدانْتَ على هنا إلى

الفصل الخامس عشر



 

 شخصية الالهوت العليا چايُّـو

 ١\١٥. چ.ب

اوڤاتْـشَـڤـاْن َچْبـَهـ - ۤيشْـر  

شـاكَْهـْم - لَْم َأْدَههمۤو - ْرْدْهـڤَاۤو  

اْميايَأشْـڤَـتَْهـْم ْپـراْهوْر َأڤْـ  

يانا َپـْرٰنياْسي يشْـَهـنْداْمـستْـ  

تْيڤ - ِڤـَد  َسـ اْس تَـْم ِڤـَدي  

 المفردات
؛  فروع-شـاكَْهـْم؛  في االسفل-َأْدَهه؛  االصل في العالء-لَْممۤو-ْرْدْهـڤَأۤو؛ بارك قال المولى الم-ـڤاْن أوڤاتْـشََچْبَه-شْـرۤي

 -انيَپـْرٰن؛  الذي-ياْسيا؛ ةـالـِڤـداويتسابيح  ال-شْـَهنْداْمـسيتْـ؛  أزلي-َأڤْـياياْم؛  قيل-ْپـراهوه؛ ليةچا شجرة تين بن-َأشْـڤَـتَْهـْم

 . ـَدز العاِلم بالِڤ-ڤيتْ-ِڤـَد؛  هو-َسـه؛  يعلم-َدِڤـ؛  ذاك-تَـْم؛  كل من-ياه؛ االوراق

 التعريب

تسابيح  الوأوراقهاأسفل إلى فروعها تتجه  ويلاع في األأصلهالية چا تين بنـدوحة توجد: قال المولى المبارك

 . )Vedas(ِڤـَدْز م بالـالعاِليسمى  ،ةدوح المن يعلم بهذه. الـِڤـدية

é[q>aGavaNauvac ) 
OßRMaUl/MaDa"Xaa%MaìTQa& Pa[ahurVYaYaMa( ) 
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 التفسير
فهم كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هو  ان  في هذا الفصلوضحي. "؟)Vedas( عن الـِڤـَدْز ماذاو:" أحد قائاليسأل ان ، يحتملچاتي يُّـو بحث أهمية ْبَهـكْبعد

 . مسبقا) Vedas(، يعلم الـِڤـَدْز تتيميةالخدمة المنقطعاً إلى كر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، يذمن كل  السبب، لهذا.  الـِڤـديةالدراسةغرض 

 عملمنشغل في اللى الإ بالنسبة تلك، ليةچاة التين الـبنْـتوجد نهاية لدوحال . ليةچاالبنْـ التين دوحة العالم المادي بيقارن هنا التكبل في

. المتعلق بهال امكانية لتحرر او دون نهايةالعالم المادي دوحة .  دون منتهى ينتهي إليه من فرع إلى آخرنتقلي بل الصالح

 ْبَرْهما، أعلى كوكبمن لنموه  أعلىإلى دوحة التي ينمو اصلها  هذه الأوراق هي نفسقصودة لترقية الالم الـِڤـدية الـَمـنْـتْـرات

 . هافهمقديمة تلك عندما يال الفتنة الخارجية  دوحةالخروج منسيتمكن الفرد من . كواكب الكون

 وتبين لنا الثالث عشر، صلولى لغاية الف األلفصولافي ة  الماديعبوديةاللخالص من لقد مر إيضاح سبل ا. تلكالخروج وسيلة  فهم ينبغي

توضح وسيلة قطع . ةالعلي بالخدمة والتعلقن العمل المادي ع التجرد و هتتيميةالخدمة المبدأ .  على االطالق هي خيرهاتتيميةالخدمة الان 

في الموجودة إلى أسفل أي من المادة الكلية دوحة العالم المادي من السماء  أصلينمو .  في بداية هذا الفصليخارجملكوت الالتعلق بال

 معاشالدين والأما ثمار دوحة المادة الكلية تلك، فتمثل اعمال االحياء في مجاالت . مختلف األفالكقبة الكون، متفرعاً نزوالً في صورة 

 . الحسية والتحررشبعة والت

 حيث نرى انعكاس  ضفة نهر أو حوض من الماءعلى وقفنا إذاإال ليست لدينا خبرة مسبقة في هذا العالم بشجرة مقلوبة رأساً على عقب 

هي  ة الخارجية عالم الماددوح  آخر،بكالم.  إلى اسفل وأصلها في العالءبفروعهاة الماء االشجار المتراصة على الضفاف على صفح

. ة على صفحة الماءلدوح انعكاس ايقومما  كالرغبةالروحي على ملكوت للا الظل المنعكس هذقوم ي. لعالم الروحي لةيصلة األدوح الظل

ة تلك الدوح بلماماإل من ، من هذا الوجود الماديمن يطلب مخرجاًال بد لو  المادي المنعكسنورال هي سبب قيام األشياء في هذا الرغبة

 .  فصم صلته بهايسعه ،عندئذ.  التحليليةالدراسةبعلى أتم وجه 

 أتباع وحدة الوجود المطلقة يعتبر.  الروحيملكوت موجود في الشيء كل. صلية األةدوحال لظنسخة مطابقة ألنها  ة هيدوح الهذهان 

 ْپَركِْرتي نبثقت، )SAGkhya (ـكْـْهـياسانْ فلسفة حسب، ومن هذا األصل، ظلية اله الدوحةأصل هذ) Brahman(ْبـَرْهـَمـْن 

)prakRti (پوروشَٰ  و)puruSa ( ـْز نَٰٰچوثم ومن)guNas( تَْبهۤو -َمـها - ثم َپـنْشَ"الثالثة جبالتال" أي ةالثالث) paJca-mahA-

bhUta (ثم َدِشـنْْدريا" الخمسة الكثيفةالعناصر" أي ) dazendriya (يقسمون مجمل ،على هذا النحو.  الخوالعقل، "ةالحواس العشر" أي 

هو مركز العالم المادي هذا ف،  الظواهرجميع محورهو ) Brahman( كان ْبـَرْهـَمـْن ذاا. عنصراً إلى أربعة وعشرين الظاهرة المادية

الملكوت الروحي ظل  هو  الخارجيالملكوت. المقابلة درجة ١٨٠الـ  الروحي هو ملكوتال بينما ١٨٠عند درجة الكونية  ظاهرةال

القدرة  هي) prakRti(ْپَركِْرتي  .المنوعات الحقيقية لكنها ي الروحالملكوتوجود المنوعات عينها في  عليه، ال بد من وبناء. يالداخل

 الظاهرة مادية، فإنها ههذ ان مال. چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـاستناداً إلى ما جاء في ، القديرالرب  هو الذي )puruSa(پوروشَٰ  الخارجية لـ

 علميفترض . الحقيقيةة دوحقطع االنعكاس المادي لليجب . قديم أصل االنعكاس لكن دورياًفيض ويغيض ه ي زائل، ألناالنعكاس. زائلة

 المفتون وأما ، حقا)Vedas(بالـِڤـَدْز  هو العاِلم  الوسيلةتلكبالعاِلم .  الظليالعالم الماديهذا بوسيلة قطع تعلقه ب) Vedas(الـِڤـَدْز عالم 

 الـِڤـَدْز غرض. تماماً) Vedas( الـِڤـَدْز غرض يعلم وال ،ةدوحلل المفتون باألوراق الجميلة الخضراء فهو) Vedas(بشعائر الـِڤـَدْز 

)Vedas ( ي الروحلملكوت إلى الدوحة الحقيقية لوالوصولة ظلي الدوحة التلك هو قطع القديرالرب كما كشف عنه. 

 ٢\١٥. چ.ب

ا شـاكْهايْرْدْهـڤَـْم ْپـَرْسرِِٰٰتاْس تَْسشـُوتْـَأْدَهـشْ   

اْپـَرڤااله - ايـيشَْٰپـَرڤْـرِِْٰٰدها ڤ - نَٰچو  

يالنى انوَسنْـتَتانْدَهشْ تْـشَ مۤوَأ  

لُوِكى - ايَمـنـوشْٰـي نۤيـْدهـكَْرمانوَبنْ  

ADaêaeß| Pa[Sa*TaaSTaSYa Xaa%a Gau<aPa[v*Öa ivzYaPa[val/a" ) 
ADaê MaUl/aNYaNauSaNTaTaaiNa k-MaaRNaubNDaqiNa MaNauZYal/aeke- )) 2 )) 



 المفردات
؛  الطبع الماديجبالت ب-نَٰٰچو؛  فروع-شـاكَْهه؛  لها-تَْسيا؛ د ممت-اْپـَرْسرِِٰٰتاه؛  صاعد-ُوْرْدْهـڤَـْمآ؛  و-تْـشَ؛  نازل-َأْدَهه

؛  ممتد-َأنوَسنْـتَتانْي؛  أصول-النيمۤو؛  و-تْـشَ؛  نازل-َأْدَهه؛  أغصان-اْپـَرڤااله؛  محسوسات-ـياڤيشَٰ؛  متطور-اهاهْپـَرڤْـرِِّٰٰد

 . لم الفرد في عا-لُوِكى-َمـنـوشْٰـيا؛  يقيد-َأنوَبنْْدهۤيني؛  يعمل-كَـْرَم

 التعريب

لهذه .  هي اغراض الحواسشعبها. الثالثة المادية جبالتالتمتد في االسفل وفي االعلى تغذيها الدوحة فروع هذه 

 . المجتمع البشري اعمال ة بجزاءحصورومالدوحة أصول تمتد إلى االسفل أيضاً 

 التفسير
حيوانات البشر ومثل ال من االحياء باينة متظواهرتوجد . ل الجهات في كفروعهاتنتشر . ليةچاالـبنْـة التين دوحهنا وصف يتابع 

) Gandharvas( ـْزـنْْدَهْرڤََچ المالئكة ومثل  االحياء من ياتوجد صور عل. فروعها السفلية  علىوغيرهاقطط الكالب والبقر وال وخيلالو

  احياناًنشهدقد . ة بالماءشجر التغذىت  كماالثالثة المادية جبالتبال الدوحة تغذى تلكت. ياالعلفروعها  العليا على جناساأل من وغيرهم

 .  الماديةجبالتال كثافة  بنسبةاالجناس يظهر تباين كذا،. ة الماء لوفر وأخرى شديدة االخضرارالماء لنقص ارض جدباء

 األذن  وهيحواساليتفاوت نمو . جراالصوت والشكل والملمس وهلم وهي ) المحسوسات( أغراض الحواسب الدوحة تقارن شعب

الشعب العليا هي مصدر .  الحواسضاأغر بمختلف أنواع ستمتع المادية، وبالحواس نجبالتالبتفاوت تنمية  وغيرهاواألنف والعين 

درجات الشقاء ناتجة عن هي التعلقات والنفائر الف ةيالفرع األصولأما . الحواس وهي التي تضبط ملذات مختلف اغراض الحواس

 الحقيقي من كوكب األصليخرج . ة المنتشرة في كل الجهاتي الفرعاألصول تلك إلى الصالح أو نقيضه من الميلينمو . سيةالحسعادة وال

 ها جزاء عملاستيفاء بعد إلى هذا الكوكب األرضي نفسسقط الت.  من أفالك البشربقية االصولخرج ت بينما )Brahmaloka(ْبـَرْهـَم لُوَك 

كوكبنا . على األرض واستيفاء جزاءه على االفالك السماويةالعمل الصالح في دائرة مفرغة من قضاء  اويةسمالالصالح على األفالك 

 . حقل العملهو البشري

 ٤-٣\١٥. چ.ب

اِتىيـَهى تَـتْهُوَپـلَْبْهـۤيـَپـْم َأْسرنَـ رو  

شْٰـطْهايْر نَـ تْـشَ َسـْمـْپـَرتيشـادتْــ نانْـتُو نَ  

لَـْممۤو - دَْٰٰهىرۤوي ڤ- َهـْم ِانَـْم سوَأشْـڤَـتّ  

ـڤاتّيشْـهتْـرِٰدِْٰٰهـَن  ْدشْـْسـتْْرِِٰٰنَٰ - َچَأَسـنْـ  

 

اْميتَـڤْـچيماْريتَـتَـه َپـَدْم تَـتْ َپـر  

اهيْبهۤوي ڤَـْرتَـنْتيـتا نَـ نَچْن ياْسمي  

ىياْم پوروشَٰـْم ْپـَرَپـْديشـاْدتْـتَـْم ِاڤَ   

ۤيه ْپـَرْسرِِٰٰتا پورانْٰيتَـه ْپـَرڤْـرِِٰٰتّيا  

 المفردات
 -أنْتَـه؛  أبدا-نَـ؛  مدركة-أوَپـلَْبْهـياِتى؛  أيضاً-تَـتْها؛  في هذا العالم-ىإْيَه؛  لهذه الدوحة-َأْسـيا؛  الصورة-َپـْمرۤو؛ ليس -نَـ

؛ ليةچابنة تين دوح -َأشْـڤَـتَْهْم؛ األساس -َسـْمـْپـَرتيشْٰـطْها؛  أيضاً-تْـشَ؛  أبدا-نَـ؛  بداية-آديه؛  أيضاً-تْـشَ؛  أبدا-نَـ؛ نهاية

Na æPaMaSYaeh TaQaaePal/>YaTae NaaNTaae Na caidNaR c SaMPa[iTaïa ) 
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؛  قطع-ـڤاشْـهيتّتْـ؛  قوي-ْدرِٰدِْٰٰهَن؛  بسالح التجرد من التعلق-شْـْسـتْْرِِٰٰنَٰ-َچَأَسنْـ؛  متأصلة-لَْممۤو؛  بقوة-ڤيرُودَْٰٰهى-سو؛  هذا-ِإنَـْم

؛  أبدا-نَـ؛  ذهاب-تاهـَچ؛  أين-ياْسميْن؛  يتعين البحث عنه-تَـڤْـياْمچيَپـريماْر؛  ذاك-تَـتْ؛  وضع-َپـَدْم؛  بعدئذ-تَـتَها

 شخصية -ـْم)puruSa(پوروشَٰ ؛  أصيل-آْدياْم؛  أيضاً-تْـشَ؛  حتماً-ِاڤَ؛  إليه-تَـْم؛  مرة ثانية-ياهْبهۤو؛  يرجعون-تَنْتينيڤَـْر

 .  قديم-ۤيپوراٰن؛  ممتد-ْپـَرْسرِِٰٰتا؛  البداية-يـهْپـَرڤْـرِِٰٰتّ؛  منه-يِاتَـه؛  تسليم-ىْپـَرَپـْدي؛ ةالعليالالهوت 

 التعريب

 اصلها أو منتهاهابدايتها أو  يقوى أحد على فهم ال.  الماديالعالمهذا يقع الشكل الحقيقي لهذه الدوحة وراء مفاهيم 

ال يطلب المكان الذي  ان يجببذا، و. التجرد عن التعلقبكل عزم، بسالح  الدوحة هذهقطع  انينبغي لإلنسلكن 

 . االزلمنذ الوجود ومستودع الوجود فّياض  ،شخصية الالهوت العلياحيث يلوذ ب ،إلى هذا العالم أبدا نهممرجع 

 التفسير
امتداد ، ها متجه إلى أعلىأصل ان مال. تلكلية چا البنْـالتينة دوح لة الحقيقيصورة فهم الالماديفي العالم  تعذريانه  هنا بوضوح يذكر

: البحث عن علتها بالقول لنفسه مناص من ال لكن  بدايتهاأو امتدادها مدىحد رؤية ال يمكن أل.  الروحيملكوت في القائم الحقيقيةالدوحة 

ـْرْبهُوَدكَشاۤي ڤيشْٰـٰنو َچ وليد هذا المنوال، إلى ْبَرْهما علىبالبحث سان نتهي االني. "وفالن هو ابن فالن ابن والدي، وهو ابن فالن، أنا"

)GarbhodakazAyI ViSNu( وعندها، يشعر .  صحبة العالمين بهفي ،شخصية الالهوت العليا يل الدوحة أالبحث عن أصينبغي  لكن

 . الحقيقية الدوحة وصول إلىالعلم والسالح فصم صلته بها بتمكن من ي، والفرد بالتجرد تدريجياً عن هذه الصورة المنعكسة للحق

. الشدة هو تعلق بالغ الطبيعة الماديةالحسية والسيطرة على  اتلذلمن التعلق با ألالصددبالغة األهمية في هذا ) asanga( َچأَسـنْـكلمة 

 فردالصل ي. الصحيح العاِلم صغاء إلىواال ،ـديةِڤالحكمة الـ استنادا إلى الروحين طريق مناقشة العلم عالتجرد يجب  ، السببلهذا

هنا وصف المكان الذي نجد . إلنساناولى واجبات ا هو  لهالتسليم ،عندئذ. شخصية الالهوت العليا إلى التيم المناقشة في صحبة تلك نتيجة

 كل ما ينبغي لإلنسان. مصدر فيض الوجود باالصل هو  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰشخصية الالهوت العليا.  الزائلةالظلية منه إلى هذه الدوحة رجعةال 

 الظاهرة إمتداد سبب هو. وغيرهابالسمع والتسبيح  المتمثلة تتيميةالخدمة ال ته، ويتحقق هذا التسليم بقضاءحظوليظفر ب له التسليمعمله هو 

. "الوجود كلأنا أصل "أي ) ahaM sarvasya prabhavaH (ـه ْپـَرْبَهـڤََسـْرڤَـْسياْم ـأَه:  بقولهذلكعن الرب  سبق وكشف دلق. المادية

 تلقائياًيتجرد وف سو المادية، حياةللهذه  ليةچانْـالـب التين علقة دوحةالخروج من طلب  ان كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـل  التسليميجب على الفرد، ذلكل

 .سلم له يحالما عن هذا االمتداد المادي

 ٥\١٥. چ.ب

ـادْوٰش - َچَسنْـ - تَيمُوها ج - ْرماَنين  

اكاماه - ڤْـرِِٰٰتَّينيڤ ايتْـين - اتْـَميَأْدْهـ  

ْرياچيَسـْم -  دوْهكَْهى-  سوكَْهىاموكْتاهيْر ڤيْدڤَـنْْدڤا  

اْم تَـتْياي َپـَدْم َأڤْـاَأمُودْٰٰهاهي ـتْشَْهـنْتَچ  

 المفردات
؛  في علم روحي-َأْدْهـياتْـَم؛  عيوب-اـاهدُوش؛  لعشرة-َچَسنْـ؛  بعد قهر-جيتَ؛  وهم-مُوَهاه؛  صيت باطل-ماَن؛  دون-نيه

 - دوْهكَْهى-سوكَْهى؛  محرر-اڤيموكْتاه؛  من االزدواجيات-ْدڤَـنْْدڤايح؛  من الشهوة-اكاماه؛  ينأى عن-تََّڤينيڤْـرِِٰٰ؛  في أزلية-انيتْياه

 .  ذاك-تَـتْ؛  أزلي-َأڤْـياياْم؛  وضع-َپـَدْم؛  غير مضلل-اَأمُودْٰٰهاه؛  ينال-ـتْشَْهـنْتيَچ؛  مسمى-ايـهچيَسـْمـ؛ سعادة وشقاء

 التعريب

ذي تحرر من الوهم والجاه الزائل والعشرة الزائلة والذي يعي الخلود الروحي، وقطع شهوته المادية وتخطى ال نا

 . بقاء ذاك الملكوت يبلغ  وسيلة التسليم للشخص العظيم،ازدواجية السعادة والشقاء، والذي يعلم

iNaMaaRNaMaaeha iJaTaSa(r)daeza ADYaaTMaiNaTYaa iviNav*tak-aMaa" ) 
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 التفسير
 هي الطبيعة الماديةيدفع الغرور اإلنسان إلى التوهم بان .  األول المؤهلهو عدم الضالل بالكبرياء.  وصف نهج التسليم بدقة هناييجر

بل سيدها هو الطبيعة المادية سيد ليس بأنه  ثابتتنمية العلم الينبغي لإلنسان . شخصية الالهوت العلياالتسليم لمما يمنعه من ، متاع له

ن  متعذر لم للشخص العظيمالتسليم.  الكبرياءالوهم الذي يسببهمن  انتهاج التسليم حالما يتحرر اإلنسانيستطيع . هوت العلياشخصية الال

 مما يزيد من تعقيد  العالم رب الحمقاء بأنهالفكرة  لدى االنسانتتكون. وهمال من كبرياءينبع ال.  دوماً بعض التكريم في العالم المادييتوقع

بشر األرض إلعتقادهم الباطل اليتقاسم .  االنطباعهذا بتأثيرالعالم بأسره يتحرك . عبوره الوجيز في العالم رغم  متاعبهامره ومن

 العائلية واالجتماعية لفةاالنسبة زائلة مبنية على من كل الفرد  يتحرر .غرور ادعاء ملكية االرض نبذ بشرللينبغي . بملكيتهم لها

 العلم المرحلة، تنمية تلك بعدينبغي للفرد .  بالطبيعة الماديةترهن تلك النسب الزائفة النفس.  الفكرة الباطلةبالتحرر من تلك والوطنية

 عندما ، والشقاء، واللذة واأللمالسعادة مثل تضاداتفاهيم الجميع ممن الفرد تحرر ي. المتمثل بفهم ما هو ملكه وما هو ليس ملكهالروحي 

 .شخصية الالهوت العليا التام الذي يمكنه من التسليم ل العلمفيبلغ،  عليهما هي على شياءاأليتبيَّن 

 ٦\١٥. چ.ب

ُويْراِتى سۤوينَـ تَـْد ْبهاَس  

ـانْكُو نَـ پاڤَـكَهنَـ شَـش  

ڤَـْرتَـنْـِتىيـتْـڤا نَـ نَچاْد ي  

 تَـْد ْدهاَم َپـَرَمـْم َمـَم

 المفردات
 -ياتْ؛ نار، كهرباء -پاڤَـكَه؛  وال-نَـ؛  القمر-شَـشـانْكَه؛  وال-نَـ؛  الشمس-ْرياهسۤو؛  ينير-ْبهاَسياِتى؛  ذاك-تَـتْ؛  ليس-نَـ

 .  لي-َمَم؛ علي -َپـَرَمـْم؛  ذاك الملكوت-تَـتْ ْدهاَم؛  يرجعون-نيڤَـرتَنِْتى؛  أبدا-نَـ؛  ذاهب-ـتْـڤاَچ؛ أون

 التعريب

 . ا العالم المادي أبداإلى هذعود ثانية  ال يخلهاد يمن و كهرباءأو ال تنيرها شمس وال قمر وال نار دارين ا

 التفسير
كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ لُوَك سمى ذي ي الشخصي على كوكبه الالرب القدير كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ وصف الملكوت الروحي حيث يقيم يرد في هذا النص

)KRSNaloka (ڤْـرِِٰٰنْـداڤَـَن چُولُوَك وأ )Goloka VRndavana( . القمر والنار أو الروحي إلى أشعة الشمس الملكوت يفال توجد حاجة 

نيرة  مالروحيجميع كواكب الملكوت  ان في حين الكون، هذافي المنير  الوحيد الكوكبهي الشمس . كواكبه نيرةأو الكهرباء، ألن جميع 

 چُولُوَكن م النور هذايصدر . )brahmajyoti( ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتي يسمى) VaikuNTha (طَْهىكواكب ڤايكوٰنجميع  من المشع النورو

 تحجب "الظاهرة المادية"أي ) mahat-tattva ( تَـتْـڤَ-َمَهتْ. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ وهو الدار الشخصية لـ)Goloka VRndavana(ڤْـرِِٰٰنْـداڤَـَن 

عظمها وأ) VaikuNTha( يكونْتْـَهىاالكواكب الروحية ڤالسماء الساطعة زاخرة ب، البقعة هذه عداوفيما . ساطعالنور الذاك  من بقعة

 . )Goloka VRndavana( ڤْـرِِٰٰنْـداڤَـَن چُولُوَككوكب 

 السماء تصل هنا ثانية حالما إلىرجعتها قطع تحرر وتنت لكنها  داخل هذه الظاهرة المادية المظلمةت دامما في حياة الرهن نفستبقى ال

 المحررة ا الروحي في حالتهالملكوتدخل ت لكنها  سيادة هذا العالم الماديالموَجهة النفستتوهم . الحقيقية لدوحةظل اقطع بعد الروحية 

 . ابديةحياة في  بهناء العلم القديرالرب وتنعم قرب 

 من جهة شديد التعلق بالعالم المادي، لديه فرصة. ملكوت الروحيلينبغي لإلنسان النزوع إلى هذا العلم وطلب المعاد والفكاك من ظل ا

 والبحث عن  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰتيمإلنسان طلب صحبة ينبغي ل. تعلقه قطع يهعليتعذر وإال إلى ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ  اذا اخذ تدريجياعن تعلقه  التجرد

نسان من ال بد لال.  هذا النحو علىعالم الماديقطع تعلقه بالتمكن من ي فتتيميةالخدمة ال على لتدربل إلى ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ جماعة منقطعة

 الوسيلة الوحيدة للخروج من ، السببلهذا. الزعفراني اللونلثوب  ارتداء ابمجردوليس  خارجيةفتنة الالعن للتجرد  تتيميةالخدمة الالتعلق ب

Na TaÙaSaYaTae SaUYaaeR Na XaXaaªae Na Paavk-" ) 
YaÓTva Na iNavTaRNTae TaÖaMa ParMa& MaMa )) 6 )) 



لرابع  الفصل افي ورد.  عشرالثانيوصفها في الفصل بجدية بالغة طبقاً ل تتيميةالخدمة ال هي اخد ة الحقيقيةدوحالزائف للنعكاس االهذا 

 . ةصفيال تتيميةالخدمة ال سوى بالطبيعة الماديةملوثة  سبل الأصنافجميع  ان عشر

  الروحي َپـَرَمـْمهملكوت لكن اإلطالق هو المالك على القديرالرب . هنابالغة األهمية ) paramam mama(َپـَرَمـْم َمـَم عبارة 

)paramam (جاء في .  السداسيةعزة كامل بالأي)(َـنيشَٰـدْْپ كَـطْـَهى أۤومن ) ١٥\٢\٢ KaTha UpaniSad( :ْرّيـُو ْبهاتي نَـ تَـتَْر سۤو

 والنجوم القمروء الشمس ونور إلى ض حاجة مطلقد أي ال توج) na tatra sUryo bhAti na candratArakam(نَـ تْـشَـنْـْدراَركَـْم 

 .التسليم هو السبيل الوحيد إلى تلك الدار العظيمةو ،قدرة الباطنة الروحيةلبفضل نور افي الملكوت الروحي 

 ٧\١٥. چ.ب

لُوِكى - ـڤَۤيـ جڤاْمـشـُويَمما  

تَـه َسـناتَنَـهْبهۤو - ـڤَۤيـج  

ياٰنينْْدريـشْٰـطْهانشَٰ - َمـنَه  

يـتشَٰكَْري  ْستْهان-ي ْپَركِْرت  

 المفردات
؛  بالعقل-َمـنَه؛  أزلي-َسناتَنَـه؛  المسيار-تَـهْبهۤو-جۤيـڤَ؛  في عالم التسيير-ِكىلُو-جۤيـڤَ؛ ية ذرة شقِّ-َأْمشَـه؛  حتماً-ِاڤَ؛  لي-َمَم

 .  ينازع بمشقة-ـتيكَْرشَٰ؛  موجود-ْستْهاني؛  في الظاهرة المادية-ْپَركِْرتي؛  حواس-اينْْدرياٰني؛  الستة-شَـشْٰـطْهاني

 التعريب

الحواس الستة التي واسطة بمشقة بالغة  البقاء بوننازعهم يرهنونتيجة . شقوقي الباقيةهم مادي اهل هذا السجن ال

 . تتضمن العقل

 التفسير
 تكتسبالقدرة البينية هللا بخالف ما يشاع بأنها قديم من فرد  هي النفس المتناهية في الدقة. النفس المتناهية في الدقة توضح هنا هوية

جاء في الحكمة . أي قديمة) sanatAnaH(ـه رديتها َسـناتَنَف .الحق المطلقنحل في ذات  لتها عند تحرروتفقدها ن الرهةفي حيافرديتها 

كما تتوسع قدرته البينية ) viSNu tattva(ڤيشْٰـٰنو تَـتّْـڤَ كثرة يطلق عليهم ون عديال وسع إلى أفراد تت القديرالرب ذات  ان الـِڤـدية

 البينية قدرته أفراد النفوس الذرية فهي وأما أفراد ذاته الشخصية) viSNu-tattva(خر، ڤيشْٰـٰنو تَـتّْـڤَ  آبكالم. إلى افراد النفوس

ْرتي ڤيشْٰـٰنو مۤو و) NRsiMhadeva( ڤَـَهى دسـيمْٰنْـرِٰ و) RAma(أفراد راَم  في توسعات ذاتهبالرب يتجلى . المنفصلة

)ViSNumUrti (طَْهىڤايكوٰن  على كواكبنةباإلضافة إلى أفراد ذاته المهيم) VaikuNTha ( خدمه األزليينبينما افراد قدرته البينية .

 نفوس من الفرد كلتمتع ي. خيار ومن بينها الصفاته من مقداراً ذرياً ، البينيةدرتهيملك آحاد ق ،كذا. ذاته من اآلحاد الخالدة توسعات

خيارهم، لكنهم في  بحسن محررينون بقيوالخيار، ون حالما يسيئون ه يرتهن لكن آحاد قدرت من االستقالليةذري ومقدار فرديةبشخصية 

، لكنهم تتيميةالخدمة الفي ون ينشغل بل الطبيعة المادية جبالتيخضع آحاد قدرته في حالتهم المحررة لال  .الحق المطلق من سنخ الحالتين

  علىظاحفمن اجل ال بقوة البقاء على نزاعون  ويجبرة هللالعلي تيميةتالخدمة الون في حياة الرهن فينس الثالثة المادية جبالتالبمساقون 

 . ة المادعالم في موجوده

. القديرالرب توسعات  من ، ڤيشْٰـٰنووحتى شيڤَ ا وعظيمهكون مالئكة السيد ْبَرْهما وحتى والكالب، جميع االحياء بما فيها القطط نا

كبلة  مالموَجهةالنفس . بالغة الداللة في هذا النص منازعة التي تعني) karzati(ْرشَـتي كَكلمة . زائلةت محدثة  وليسيمة قد االحياءجميع

يتسم .  في الوجود الماديسوقها الذي يالرئيسيالعامل العقل هو  ان في حين، ةكاذب وقيدها هو آنيتها ال بقيود حديديةموثقةكما لو كانت 

وتساق إلى عالم  التملك، جبلة بمسيَّرا هاعقلكون يعندما يتعبها عملها  بينما  األصالةجبلةرا ب مسّيها يكون عقلعندماعمل النفس بالصالح 

 والحواس، محجبة بالبدن المادي والعقل الموَجهة ان النفس  هذا النصيتضح منالعمى لكن  جبلةمسيَّرا بعقلها عندما يكون الحيوان 

 شْـروتي - في ماْدْهـيانْديناياَنجاء. يةفردالها الروحي في سعتها بدنلها ينكشف و ،في حالتها المحررةيرتفع حجابها المادي و

MaMaEva&Xaae Jaqvl/aeke- Jaqv>aUTa" SaNaaTaNa" ) 
MaNa"zïaNaqiNd]Yaai<a Pa[k*-iTaSQaaiNa k-zRiTa )) 7 )) 



)MAdhyandi-nAyana- zruti( :اْبـَرْهـَمـٰنْبهيَسْمَپـْديا ا ْبَرْهمأتيْسرِِْٰٰجـياَرْم َمْرتْياْم ـيَدْم شَرۤيا نۤيشْٰـطَْهى -  ْبـَرْهـَمشَِٰا اَسـ ڤ 

 sa vA eSa brahma-niSTha idaM zarIraM martyam( ـتي أنوْبَهـڤََسـْرڤَـْم ْم ْبـَرْهـَمـنايِڤـَدشْـرِِٰٰنُوتيا ياتي ْبـَرْهـَمـٰنَپـشْ

atisRjya brahmAbhisampadya brahmaNA pazyati brahmaNA zRNoti brahmaNaivedaM sarvam anubhavati (عرى عندما تتيأ 

 هتسمع ان يمكنها. القديرالرب به على معاينة  وتقوىبدنها الروحي، تنهض ب فإنها الروحي،دي وتدخل العالم ها الماد تجسمن نفسال

الكواكب الروحية يحيا في بدن كبدن كل فرد من اهل  ان )smRti( ْسـْمرِِٰٰتي فيجاء .  الفهمحقفهمه  يمكنها كما وتتكلم إليه وجها لوجه

 آخر، تحصل بكالم. البنية البدنيةمن جهة ) ViSNu-mUrti (ْرتيمۤو -ڤيشْٰـٰنوآحاد القدرة وآحاد  بيني فرق ال يوجد أ. القديرالرب 

 . شخصية الالهوت العليا على بدن روحي برحمة ها تحررعندالنفس 

تقدم  لقد. ماديةأجزاء ليست الرب توسعات . بالغة الداللة أيضاًكلمة هي الرب  دقاقالتي تعني ) mamaivAMzaH( اْمـشَـهَممايڤكلمة 

. هاجميع تإعادة ومن ثم جزءتها كالمادة التي يمكن تليس مادي ودقاقإذن، ليس هو .  تجزئة الروحاستحالة عن في الفصل الثانيالحديث 

ة الفصل في بدايجاء . قديم دقاقالاذن، هذا . أزلي أي) sanAtana( َسـناتَـَن السنسكريتيةكلمة ستخدام ال هنا، إلالمفهوم هذاال ينطبق 

النفس في نهض ت.  ذرية الحجم في كل جسم مادي فرديةنفس توجد يأ) dehino 'smin yathA dehe( ِدِهى ياتْهاِدهينُو ْسميْن : الثاني

 ان النفس ستفاد هناي لكن  البدنيها من تكبلحررتت عندماالرب وتنعم بصحبة في بدنها الروحي  كوكب روحي علىالسماء الروحية 

 . ذهب أيضاًالذهبذرة  كما ان من نوعهوالرب  من  الدقةالمتناهية في

 ٨\١٥. چ.ب

ي َأڤآْپـنُوتاْديَرْم ۤيـشَـر  

شْـڤَـَرهۤيـراَمـتشـاپـى اوتْكْتْـ شْْاتي  

ياتيساْمـي تانْيتْـڤاۤيــرِِٰٰهْچ  

ياتيڤاشْٰـيـنْْدهاْن إَچوْر يڤا  

 المفردات
 -ـرِِٰٰهيتْـڤاْچ؛  سيد البدن-إيشْـڤَـَره؛  يتخلى-أوتْكْراَمتي؛  أيضاً-تْـشَ َأپـي؛  كما-ياتْ؛  ينال-ڤاپنُوتيَأ؛  كما-ياتْ؛  البدن-شَرۤيَرْم

 . من مصدرهم -آشْٰـياتْ؛  مثل-ِاڤَ؛  يشم-ـنْْدهاْنَچ؛  الهواء-ڤايوه؛  يزول-ساْمـياتي؛  كل هذه-إتاني؛ ياخذ

 التعريب

 . شذااليحمل الهواء  كما إلى آخرجسم  من عن الحياةمفاهيمها  مختلفالعالم المادي في  النفس حملت

 التفسير
االنحدار إلى بدن أو   من بدنها الحاليخر أفضلآ تبديل بدنها بشاءت، ان  ويمكنها"ملكة بدنها" أي) Izvara( هنا إيشْـڤَـَر النفس توصف

 إلى البدن اخلقتهي تالوعي الصبغة حملها توف  س منوط بها، إذالبدن المادي للنفس الطارئ على التغيير. ثمة خيار محدود.  منهأسوء

  إذائكينقل إلى بدن مالت بينما ب أو الكالطوعي القطشبيها ب جعلت وعيها إذا على بدن قط أو كلب فتحصل  لحظة الموت عندالالحق

دأبت على   إذا بصحبة كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰلتحظىفي العالم الروحي ) KRSNaloka( إلى كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ لُوَك نقللكنها ت. ةالربانيالصفات ب وعيها أشبعت

ما بدنها الحالي  آخر وإلى من بدن الموَجهةالنفس تناسخ ت.  باطلقول تهلك بهالك البدن المادي هو نفسال ان والقول ،ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

بعدما  وترحل عنه "عملقدمت من ما " أي )karma(َم كَـْرحسب  بدن على نفس كل حصلت. الالحق لبدنها مهيد تسوىعملها الحالي و

 ونهج ا، بدنا آخر تمهيدا لرجعتهيينمِّالبدن الالحق، مفهوم البدن اللطيف الذي يحمل  ان هنا يذكر. تستوفي جزاء ما قدمت من عمل

 .اء نزاع البقأي) karzati ( كَْرشَـتيعمارتها به، يسمى اثناءاالنتقال من بدن إلى آخر والمنازعة 

Xarqr& YadvaPanaeiTa YaÀaPYauT§-aMaTaqìr" ) 
Ga*hqTvETaaiNa Sa&YaaiTa vaYauGaRNDaaiNavaXaYaaTa( )) 8 )) 



 ٩\١٥. چ.ب

وه ْسـَپـْرشَـنَـْم تْـشَـكْشٰٰشْـرُوتَْرْم شَ  

ـْم ِاڤَ تْـشَـْهرانَْٰچَرَسنَـْم   

اْميشـاتْـا َمنَـشْ يشْٰـطْهايَأْده  

ـڤَـِتىِس اوَپـاْنيـيشَٰڤ  

 المفردات
 -تْـشَ؛  أيضاً-ِاڤَ؛  قوة الشم-ـْمـْهرانَْٰچ؛  لسان-َسنَـْمَر؛  أيضاً-تْـشَ؛  لمس-ْسـَپـرشَـنَـْم؛  عيون-وهـكْشٰٰشَ؛ ذانَآ -شْرُوتَْرْم

 .  ينعم-أوَپـِسـڤَـِتى؛  محسوسات-ڤيشْٰـياْن؛  هو-أياْم؛  أيضاً-تْـشَ؛  عقل-َمـنَه؛  الستقامته-َأْدهۤيشْٰـطْهايا؛ و

 التعريب

 والعيون واللسان واألنف  من األذانجزائهاحصل على فانها ت كثيف آخر، ما تتناسخ النفس في جسم، عندلذا

 . اغراض الحواسمن تركيب مخصوص  فتتذوَّق  اللمس مجتمعة حول العقلوحاسة

 التفسير
 لكن كالماءصفي باالصل الوعي . والكالب القطط التخلق بأخالقوعيها بلوثت  بدن قط أو كلب إذا في رجع النفستوف  سآخر، بكالم

 عند اتصاله  الماديةجبالتاليصطبغ ب لكنه  الروحيةنفسال لصفاء  صفيالوعي ،كذا. لونهيصطبغ فسوف إذا خلطنا الماء بصبغة معينة، 

عيها عند اصطباغ و لكنعندما تستقر في ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ تكون النفس في حياتها الصفية،  ،ذلكل. الحقيقي  الوعي هوذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ. بها

جنس من  ألف ٤٠٠ مليون و٨وجد ي، إذ ي بالضرورةرشفي بدن ب وال ترجع  العقليةلكت في بدن يعكس ترجعفسوف  ما، ةماديعقلية ب

 .كمال قط أو كلب أو خنزير أو أي بدن من تلك االجناس مثل بدنيحتمل رجعتها في و  الحياةاجناس

  ١٠\١٥. چ.ب

يتَـْم ڤاپـياوتْكْراَمـنْـتَـْم ْسـتْـه  

تَـْميٰنانْـڤچوْبهونْجانَـْم ڤا   

يانْتيمُودْٰٰها نانوَپـشْيڤ  

ـهشَٰوـكْشٰٰشَ - اَني چيانْتيشَْپـ  

 المفردات
 بسحر -َأنْـڤيتَـْم-نَٰٰچو؛  أو-ڤا؛  ينعم-ْبهونْجانَـْم؛  سواء-ڤا َأپـي؛  قاطن في البدن-ْسـتْـهيتَـْم؛ يفارق البدن -أوتْكْراَمـنْـتَـْم

-اَنچي؛  يقوى على الرؤية-َپـشْيانْتي؛  يقوى على الرؤية-َأنوَپـشْيانْتي؛  أبدا-نَـ؛ مغفلين -اڤيمُودْٰٰهاه؛  الطبع الماديجبالت

 .  صاحب عين العلم-ـهوشَٰـكْشٰٰشَ

 التعريب

يفهم بأي نوع من االجسام تتمتع  ان  تفارق النفس جسمها المادي كما ال يستطيعهم كيفيف ان األحمقال يستطيع 

 . يرى كل ذلك ان يستطيع ،من تمرست عيناه بالعلم لكن  الماديةجبالتالتلك النفس في مسار 

 التفسير

é[ae}a& c+au" SPaXaRNa& c rSaNa& ga]a<aMaev c ) 
AiDaïaYa MaNaêaYa& ivzYaaNauPaSaevTae )) 9 )) 

oT§-aMaNTa& iSQaTa& vaiPa >auÅaNa& va Gau<aaiNvTaMa( ) 
ivMaU!a NaaNauPaXYaiNTa PaXYaiNTa jaNac+auz" )) 10 )) 



أو فهم البدن بدنها الحالي مفارقة النفس  فهم وسيلة ، علمدونيتعذر . داللة هنابالغة ال) jJAna-cakSuSaH( ـهكْشٰٰوشَٰشَتْـ -اَنچيكلمة 

األسفار  وغيره من چۤيـتاـڤَـْد َچ ْبَهـمن مد من العلم المستاكبير ا قدر، إذ يتطلب ذلك بدن معينعلة وجودها فيو أ الذي سترجع فيه

 في ا بدنهنفس كل فارقت.  حقامحظوظالن كل هذه األمور هو المتدرب على تبّي. سليم الالسيد الروحي من اسماعهالتي ينبغي  الـِڤـدية

كل  ذوق، تتوبالنتيجة.  الطبيعة الماديةر سحرتحت تأثي عينة في ظل ظروف متتمتع وعينةمظروف تحيا في ظل ، وعينةمظل ظروف 

تناسخه  نتبّي كل قدرة على دوماً بالشهوة والرغبة المخدوعيفقد .  الحسيةاللذةمسحورة بدرجات متفاوتة من الشقاء والسعادة نفس 

 غيرية النفس والبدن يرىن  االمقابل، في العلم الروحي فهممن كل يستطيع . كل ذلكن  على تبّيله قدرة ال وعمارته ببدن معين، إذ

النفوس يستطيع من يفهم ذلك كله، فهم عذاب .  من المتعةرجات متفاوتةلتتذوق د الصور البدنية مختلففي كما يرى رجوعها المادي 

راد الناس تخفيفاً لهم بين أف العلم عليه، يبذل المتبحرين في ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ كل ما في وسعهم لنشر هذا وبناء.  في الوجود الماديالموَجهة

 .يملكوت الروحالتحريراً للنفس كي تدخل  بذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰوالتشبع من تلك الحياة الخروج ينبغي لإلنسان . عن صعوبات حياة الرهن

 ١١\١٥. چ.ب

نَـْميشـاتْـنـشْ يُّـوچياتَنْـتُو ي  

تَـْميانْتى آتْـَمـنـى َأڤَـْسـتْـهيَپـشْ  

تْمانُوااتَنْتُو پـى اكْْرِِٰٰٰتي  

ِشـتََسـهتْـانْتى َأينَـْم َپـشْينا  

 المفردات
؛  في الذات-آتْـَمـني؛  يقوى على الرؤية-َپـشْيانْتي؛  هذا-ِإنَـْم؛  أيضاً-تْـشَ؛  متعالين-نـهچييُّو؛  يسعى-ياتَنْـتَـه

؛  يرى-َپـشْيانْتي؛  هذا-ِإنَـْم؛  ليس-نَـ؛ ين عن ذاتهمتائه ال-آتْمانَـه-َأكْْرِِٰٰٰتَ؛  رغم-َأپـي؛ عى يس-ياتَنْـتَـه؛  قائم-َأڤَـْسـتْهيتَـْم

 .  ذوي عقول غير نامية-ِشـتََسـهتْـَأ

 التعريب

القاصر عن تحقيق ذاته ال يستطيع  لكنو. وضوحفهم كل ذلك ب ي المجاهد، الراسخ في تحقيق الذات،المستعلي نا

 . جري، رغم انه قد يسعى الى ذلكتبّين ما ي

 التفسير
 التغيرات الطارئة على نتبّي عن تحقيق الذات في راسخليعجز غير ا لكن الروحي لتحقيق الذاتدرب التعلين على س من المكثير ثمة

 كما  يومنا الحاضر فيمزعومين الينچۤيالـيُّو عدد كبير من ثمة.  في هذا الصددكبيرة الداللة) yoginaH(نَـه چييُّـوكلمة . البدن المادي

 الرياضيةغرمين ببعض التمارين  منهمامر تحقيق الذات، أل عن، لكنهم معميين فعليا الـيُّوچاتعليم  لمزعومةالجمعيات كثير من التوجد 

 yatanto 'py (تاتْمانَـه اكْْرِِٰٰٰىياتَنْتُو ب: عليهم يطلقمعافى، وليست لديهم أي معلومات تتعدى ذلك وو يح البنيةلبدن صحراضين برؤية او

akRtAtmAnaH( . فهم  عاجزين عن وأمثالهمحققين  غير مفإنهم، ةة مزعومچييُّـورغم المساعي التي يبذلونها في مزاولة رياضة

 تيْبَهـكْبكالم آخر، ال يسع سوى . القديرالرب من حققوا الذات والعالم و وچيالـيُّو في المنهج المتمرسين وحدهم. تناسخ النفس

 . األمورفهم مجرى ، في ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ صفيةتتيميةخدمة  المنشغلين في ـْزچۤييُّـو

 ١٢\١٥. چ.ب

ـتَـْم ِتـجُوَچ - ايتْياْد آدي  

لَْمياِتى كْهيـْد ْبهاَسـَچَجـ  

YaTaNTaae YaaeiGaNaêENa& PaXYaNTYaaTMaNYaviSQaTaMa( ) 
YaTaNTaae_PYak*-TaaTMaaNaae NaENa& PaXYaNTYaceTaSa" )) 11 )) 

YadaidTYaGaTa& TaeJaae JaGaÙaSaYaTae_i%l/Ma( ) 
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ـناوْچشـاتْـ شْاتْي يَمستْـشَـنْْدَر شْْاتي  

ماَمـكَْمي دّْهيجُو ڤـِتتَـتْ   

 فرداتالم
 ذاك -ياتْ؛  كلياً-َأكْهيلَْم؛  ينير-ْبهَسيات؛  العالم قاطبة-ـتَْچَجـ؛  بريق-ِتـَجه؛  في أشعة الشمس-ـتَْمَچ-آديتْيا؛  ذاك الذي-ياتْ

؛ افهم -ڤيدّْهي؛  بريق-ِتـَجه؛  ذاك-تَـتْ؛  في النار-ـناوْچَأ؛  أيضاً-تْـشَ؛  ذاك الذي-ياتْ؛  في القمر-تْـشَـنْْدَرَمسي؛ الذي

 .  مني-ماَمكَْم

 التعريب

 .  نور القمر والنار،كذلك.  منيفيضبأسره، يهذا الكون الذي يبدد عتمة ،  الشمسنور

 التفسير
 على والكهرباءالشمس والقمر والنار . في هذا النص هو مستهل العلمالرب فهم كالم . األمور على معدوم الفطنة تبّين مجرى يتعذر

بداية ذكر يشكل هذا الفهم . شخصية الالهوت العلياصدر من ي والكهرباء أو النار والقمرنور الشمس  ان همه هومرآى الجميع، والمراد ف

 يكشف هنا عن وسيلة وهو ،القديرالرب   قدرةوق شقاالحياء.  في العالم الماديللنفس الموَجهة كبير من التقدم ارمقدفيه  يكمنوكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ 

 . إليهمعادها 

.  مختلفة أيضاًوكواكبنظمة شمسية مختلفة، وشموس وأقمار ثمة أكوان وا.  هذا النص حسب مفاد النظام الشمسيمجملشمس ضيء الت

ضوء . لنجومالقمر من عداد ا ان أي) nakSatrANAm ahaM zazI(  شَـشۤيأَهـْماْم كْشَٰٰٰـتْراٰننَ: )٢١\١٠ (چۤيـتاـڤَـْد َچفي ْبَهـجاء 

مثل بمساعدة النار   أشياء كثيرةتقضىو ، الشمسطلوع  معتبدأ أعمال البشر.  الروحيالملكوت فيلروحي النور امستمد من الشمس 

بدأ ي إذن،. تقوم حياة ال دونههو مصدر سرور لألحياء و والنار شمس والقمروبناء عليه، نور ال. وغيرهاطهي الطعام، وتشغيل المصانع 

 نور.  بنور القمرواألشجارتتغذى النبات .  الرب القدير كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰمنالقمرين والنار يفيض نور  ان همعندما يف  اإلنسانذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ عند

 الشمس عون دون حياةالال يقوى أحد على . الرب القدير كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ برحمة يعيشوننهم ا إلى درجة تجعل البشر يفهمون بسهولة مسرالقمر 

النفس  عند  ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰتساعد على انهاض التي األفكار بعض هذه.  دون رحمته الشمس والقمر والناروجوديستحيل ووالقمر والنار 

 .الموَجهة

 ١٣\١٥. چ.ب

يتانا تْـشَ ْبهۤويشْٰـيْم آڤچا  

َجـسااْمى َأَهـْم اُويْدهارا  

اـه َسـْرڤاهۤيــْدهشَٰشـاوتْـي ـنامپوشْٰ  

تْـَمـكَهاتْـڤا َرسسُومُو ْبهۤو  

 المفردات
؛  اغذي-ـناميپوشْٰ؛  بقدرتي-أوَجسا؛  أنا-َأَهـْم؛  حفظ-ْدهاراياْمي؛  االحياء-تانيْبهۤو؛  أيضاً-تْـشَ؛  يدخل-آڤيشْٰـيا؛  الكواكب-ْمچا

 . مد بالعصير ي-آتْـَمكَه-َرَس؛  يصبح-تْـڤاْبهۤو؛  القمر-سُوَمـه؛  كل-اَسـْرڤاه؛  النبات-ـْدهۤيهوشَٰآ؛  و-تْـشَ

 التعريب

 .  الحياةبعصارةا ازوِّد الخضار صبح القمر وبذا، فُأفي مدارهكل الكواكب بقى تدرتي بقكوكب، و كل انني انفذ في

 التفسير
 من وكل حيمن الكواكب وكل كوكب من الذرات في كل ذرة الرب يحل . القديرالرب  بقدرةجميع الكواكب تسبح في الهواء  ان يستفاد

 من وهو امتداد تام) ParamAtmA(َپـَرماتْـما  ان  يذكرحيث) Brahma-saMhitA ( َسـْمـهيتا- في ْبـَرْهَمهذا ما جاء. ءاالحيا

GaaMaaivXYa c >aUTaaiNa DaarYaaMYahMaaeJaSaa ) 
PauZ<aaiMa caEzDaq" SavaR" SaaeMaae >aUTva rSaaTMak-" )) 13 )) 



. فيهه نفاذالكون بفضل  جودةظهر ت إذن،.  وحتى في كل ذرة من ذرات المادةواالحياءالكون و في الكواكب حل يشخصية الالهوت العليا

 وغيرها ثانية بعد فساده كالقش عوم شك انه يال. تفارقه النفسيغوص حالما و، نفسال حضور بفضل بدن اإلنسان على سطح الماء عومي

. شخصية الالهوت العليا قدرة حلول ذلك هذه الكواكب السابحة في الفضاء، ومرجع  جميعحال هي كذا. نفسالفور مفارقة  يغوصلكنه 

. نثرها في الهواءبحال ستسقط  لكنها ال مجال إلى سقوطهاف أحد حفنة من التراب، قبض إذا.  كحفنة من الترابكب،كوتصمد قدرته كل 

 متحركة في مواقعهاال وغير المتحركة األشياء  جميعتبقى.  الكواكب السابحة في الفضاء في قبضة الهيكل الكوني للرب العظيم بالفعل،كذا

كالهباء في الهواء لتناثرت  وإال أمره، تجري في مجاريها بوالكواكبسطع تالشمس  ان الـِڤـديةجاء في الحكمة .  وقدرتهبقوته

ويطيب مذاقه في غياب نور  النبات ينموال . بتأثير القمر هالذة مذاقتكتسب الخضار .  والشجر بأمرهالنباتيغذي القمر كل . واندثرت

) rasatmakaH(َرساَمـكَـه كلمة .  ال تقوى البشرية على الحياةوإال ه،لطعام بفضل باويتمتعيعمل المجتمع البشري ويحيا برخاء . القمر

 .القديرالرب  هو أحد وكالء الذي كل شيء طعمه اللذيذ بتأثير القمر يكتسب.  هنابالغة الداللة

 ١٤\١٥. چ.ب

تْـڤاشْـڤانَـرُو ْبهۤويَأَهـْم ڤا  

تَـهۤيـناْم ِدَهـْم آشْـريْپـراٰن  

هّيـوكْتََسما - اپاَنْپـراٰن  

ْدَهـْميڤ - شـتوْرتْــْم شـامى انَّتْـَپـ  

 المفردات
؛  في األبدان-ِدَهـْم؛  من كل االحياء-ْپـرانَٰيناْم؛  يصبح-ْبهُوتْـڤا؛  مضاعفي الكامل بصفة نار الهضم-ڤايشْـڤانَـَره؛  أنا-َأَهـْم

-شـتوهتْـ؛  طعام-َأنَـْم؛  أهضم-شـاْميتْـَپـ؛  حفظ االتزان-َسمايوكْتَه؛  الهواء النازل-َنَأپا؛  الزفير-ْپـرانَٰ؛  قائم-آشْـرۤيتَـه

 .  األصناف االربعة-ڤيـْدَهـْم

 التعريب

 . طعامل ل األربعةنواعبه األهضم  والزفير والشهيق الذي االحياةا نسَِّمة وأنكل االجسام،  الهضم في نار أنا

 التفسير
 اثناء  بالجوعالشعوريغيب . هضم الطعام في المعدةعمل على وجود نار ت ب"الطب الـِڤـدي"أي ) Ayur Veda(ِڤـَد وْر ـآّييستفاد من 

 في كل شخصية الالهوت العلياهي آية النار .  النار أحياناًتخمد  عندماتطلب العالجي. في المعدة ونشعر بالجوع اثناء اتقادهاالنار خمود 

الرب " أي) Brahman(ْبـَرْهـَمـْن ان ) BRhad-AraNyaka UpaniSad( بْْرَِِٰٰهـْد آَرٰنـياَك أۤوَپـنيشَٰـْدن م) ١\٩\٥(جاء في . األحوال

عملية ما يتعلق ب غير مستقلة عنه فياالحياء، الطعامعلى هضم ساعد ما انه يل السبب، لهذا. طعامهضم كل الويالمعدة  يحل في "القدير

 )٢٧\٢\١ (في جاء.  وبرحمته ننعم بالحياةوهضمه، الطعام سبب نباتهو  عليه، وبناء. لطعام دون عونه، إذ يستحيل عليها تناول ااألكل

) zabdAdibhyo 'ntaH pratiSThAnAc ca( تْـشَ شْْپـَرتيشْٰـطْـهاناتْشَْبداديْبْهـيُو نْتَـه ): VedAnta sUtra(  سۤوتْـَرِڤـدانْـتَمن 

طعام  أصناف من الأربعة وجدت.  بصفة قوة الهضمالمعدة وفي البدن المادي وفي الهواء وحتى في الصوتفي القدير الرب حل ي يأ

 . جميعهاهضمها قوة ما يبلع وما يمضغ وما يلعق وما يمص وهو: وهي

 ١٥\١٥. چ.ب

شْٰـطُويڤيَسـنِّي شـاَهـْم ْهرِِٰٰدتْـا يَسـْرڤَـْس  

انَـْم َأپُوَهـنَـْم تْـشَچيْر يـه ْسْمرِِٰٰتْتَّـّم  

Ah& vEìaNarae >aUTva Pa[ai<aNaa& dehMaaié[Ta" ) 
Pa[a<aaPaaNaSaMaaYau¢-" PacaMYaà& cTauivRDaMa( )) 14 )) 
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ُويْر َأَهـْم ِاڤَ ِڤـْديشْ تْـشَ ْسرڤايِڤـدا  

شـاَهـْمتْـْد ِاڤَ يڤ - كْْرِِْٰٰٰد ِڤـَد - ِڤـدانْتَ  

 المفردات
؛  علم-انَـْمچي؛  ذكر-ْسْمرِِٰٰتْيـه؛  مني-َمتَه؛  قائم-يڤيشْٰـطَهَسـنِّ؛  في القلب-ْهرِِٰٰدي؛  أنا-َأَهـْم؛  و-تْـشَ؛  االحياء كل-َسْرڤَـْسيا

 -تَِڤـدانْ؛  معلوم-ِڤـْدياه؛  حتماً-ِاڤَ؛  أنا-َأَهـْم؛  كل-ْسرڤايـه؛  أيضاً-تْـشَ؛  بالڤيود-ِڤـدايـه؛  و-تْـشَ؛  نسيان-َأپُوَهنَـْم

 .  أنا-َأَهـْم؛  و-تْـشَ؛  حتماً-ِاڤَ؛  العاِلم بالـڤيود-ڤيتْ-ِڤـَد؛ ِڤـدانْـتَ  كاتب-كْْرِِٰٰٰتْ

 التعريب

، أنا بالحقيقة. )Vedas(ِڤـَدْز مقصد الـ أنا. والنسيان والعلم ىصدر الذكرت، ومني جميع االحياءب وفي قلقائم  أنا

 . )Vedas(ِڤـَدْز  بالـلماالع وأنا ،)VedAnta( ِڤـدانْـتَمؤلف 

 التفسير
كل شيء عن بدنه ينسى الفرد . تستهل األعمال ومنه، )ParamAtmA( َپـَرماتْـما بدور االحياءنافذ في قلب كل  القديرالرب ان 

. عمره السابقان نسيبسبب بالعلم المطلوب والذاكرة الرب  يمده. ستأنف عمله السابق ليالنفس العليابتوجيه العمل وال بد له من السابق، 

ة عباد واجب الهوليس . على ما عمل فرد كل ويجازي  أيضاًيعم قلوب جميع االحياء بل الوجود فحسبالرب  األساس، ال يعم هذا على

 النزيلة) Vedas(فحسب بل بصفة الـِڤـَدْز  شخصية الالهوت العلياوبصفة ) ParamAtmA(َپـَرماتْـما ْبـَرْهـَمـْن وبصفة بصفة 

كاشف هو بدوره  وكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ،الرب القدير كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ الحكمة الـِڤـدية العلم بتزود. إلى سبل معادهم البشر الحكمة الـِڤـدية تهدي .أيضاً

 سۤوتْـَر ِڤـدانْـتَ هو التعليق على ـڤَـتَـْمَچْبهاشْـرۤيَمـْد . )VyAsadeva (ِدڤَڤْـياَس  دور ب)VedAnta sUtra( سۤوتْـَر ِڤـدانْـتَ

)VedAnta sUtra(ِدڤَ ڤْـياَس  على يد )VyAsadeva (تْـَرِڤـدانْتَ سۤوـل للحقيقيوهو الفهم ا) VedAnta sUtra( . من  القديرالرب

 الحكمة صورةبالعلم واهب عملها و، يصبح رازق طعامها وهاضمه والشهيد على الموَجهةالنفس لدرجة انه من اجل انقاذ الكمال 

الخير ة والرحمواسع  هولذلك، . الموَجهةالنفس  واجب عبادة هو. الرب القدير كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰصورة ب چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ لممعالـِڤـدية و

 . المطلق

 بدنهاتنسى حالما تفارق النفس  ان تعني) antaH-praviSTaH zAstA janAnAm( نَاْمَجـنا شاْسـتا طَـهڤيشْٰـ ْپـَر-تَـهـأنْ :عبارة

 سعادتها وشقاءها نفس تذوق الال إذن،.  نسيانهارغم  عملهاستئنافإلالفطنة الرب  هبهاي. القديرالرب تستأنف عملها بإذن كنها  لالحالي

كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ الفطنة يهب .  أيضاً فهم الحكمة الـِڤـدية منهفرصةحصل على  بل تحسب النافذ في قلبها فالقديرالرب  ه لهادرما يقبموجب 

فهم ، فلحاجة كل فرد إلى الـِڤـدية عن المعارف القديرالرب اما القصد من كشف . الـِڤـديبصدد فهم العلم طالب الجدي لل الزمةال

محور الهو الرب  أمجاد تسبيح. )yo 'sau sarvair vedair giyate(ى اِتچي ـدايْر ڤيْر ساو َسـْرڤاـويُّ: جاء في الحكمة الـِڤـدية. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

 )UpaniSads(واألوَۤۤپـنيشَٰـْداتْ ) VedAnta sUtra( سۤوتْـَر ِڤـدانْـتَ  واألربعة )Vedas(ـَدْز ابتداء من صحف الـِڤ الـِڤـدي

 وبناء. خدمة التتيم بهالـِڤـدية و إقامة الشعائر الـِڤـدية وبحث الفلسفة هو القديرالرب السبيل إلى . )purANas(والـپـوراٰنـاتْ 

 شخصية الالهوت العليا. فهمه ووسيلة كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰلنا درب فهم  الحكمة الـِڤـديةتضيء . الحكمة الـِڤـديةمقصد شْٰـنَٰ هو فهم كْْرِِٰٰٰ عليه،

 أي) tat tu samanvayat (ـياتْنْـڤَـتْ تو َسَمـتَ: )VedAnta sUtra(  سۤوتْـَرِڤـدانْـتَمن ) ٤\١\١(جاء في .  األقصىالغرضهو 

 فيقترب منه شخصية الالهوت العليابته صلويستطيع بقضاء مختلف الطرق فهم  "فهم الحكمة الـِڤـدية عند  الفرد بلوغ الكماليستطيع"

 . تحديد غرض الحكمة الـِڤـدية وفهمها وغايتها في هذا النصتم. شخصية الالهوت العلياويبلغ الغاية القصوى التي ليست سوى 

 ١٦\١٥. چ.ب

ِكىـاو لُوماو پوروٰشيْدڤاڤْ إ  

شـاكْشََٰر ِاڤَ تْـشَتْـكْشََٰرشْ   

يتانَْسـْرڤاٰني ْبهۤوَره ـكْشَٰ  

ÜaivMaaE PauåzaE l/aeke- +arêa+ar Wv c ) 
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اِتىياوتْـشْْسـتْهُو كْشََٰر  - طَكۤو  

 المفردات
؛  حتماً-ِاڤَ؛  المعصوم-َرهأكْشَٰٰ؛  و-تْـشَ؛  غير المعصوم-كْشََٰره؛  في العالم-لُوِكى؛  أحياء-پوروشـاو؛  هذه-إيماو؛  اثنين-ْدڤاو

 .  قيل-اوتْـشْياِتى؛  المعصوم-كْشََٰٰرهأ؛  في وحدة-ستَْهه-كُوطَ؛  أحياء-ْبهُوتاني؛  كل-ْ َسـْرڤاٰني؛غير المعصوم -َرهـكْشَٰ؛  و-تْـشَ

 التعريب

 الروحي  وكل نفس في العالممعصومة، نفس في العالم المادي غير كل. معصومة معصومة وغير االحياء نوعين

 . معصومة

 التفسير
 ِڤـدانْـتَ ضمونهنا موجزاً عن مالرب ويدلي  ،ڤْـياَس ِدڤَتجلي ب )VedAnta sUtra( سۤوتْـَر ِڤـدانْـتَعن الرب كشف مر لقد 

 شقوق هي االحياء. وغير معصومةمعصومة : فئتين التي ال تعد وال تحصى تصنف إلى االحياء ان يقول ف)VedAnta sUtra(سۤوتْـَر 

 تانيْبهۤو يٰنَره َسـْرڤاـكْشَٰ: عبارة، و)jIva-bhUta (تَْبهۤو - جۤيـڤَسمىالمادية تقدرة البينية للرب وحالما تنتسب إلى القدرة القديمة من 

)kSaraH sarvANi bhUtAni (عدم بل  فرديتهافقدان االتحادعني ال ي. معصومةفإنها الرب اما االحياء المتحدة مع . تعني غير معصومة 

 شخصية الالهوت العليا ان مال لكن خلق في العالم الروحيغياب حدث ال شك بال. الخلقحدث  غرض المتحدة الفئةتخدم . استقاللها عنه

 . جرى توضيح هذا المفهومفقد ، فياض الوجود انه ،)VedAnta sUtra( سۤوتْـَر ِڤـدانْـتَ في يذكر

. ذلك مما ال يدع مجاال للشك الحكمة الـِڤـدية البرهان على تعطي. لقدير كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰالرب اكالم  إلى  استنادا فئتين من االحياءتوجد

.  طيلة بقائها في حياة الرهن أبدانا مادية متحولةتملك ،ة بالعقل والحواس الخمسجهزة ملمادي االعالماالحياء التي تنازع البقاء في 

 الروحي غير العالمالبدن في  لكن لمادة والمادة متحولة فتبدو النفس وكأنها متحولةالتحوالت الطارئة على البدن مردها انتسابها إلى ا

: وهيستة تحوالت التركيب ال المادي بالعالمتمر االحياء في .  مما يعني انه بسيط ال يتحول وال يتغير، بل مجرد عنهامصنوع من المادة

ال يتعرض البدن  لكن  المركب تحوالت البدن الماديهي هذه. واالنحالل الضمور ثم والنمو والبقاء إلى حين والتناسل ومن الوالدة

كْشَٰـَره :  موضحة بعبارةفي وحدة بل جميع االشياء  وال الشيخوخة وال الوالدة وال الموتالتحولفي العالم الروحي إلى البسيط 

نزوال إلى  فْبَرْهماالمادة ابتداء من المخلوق االول نفس منتسبة إلى كل تتناسخ  يأ) kSaraH sarvANi bhUtAni(تاني  ْبهۤويٰنَسـْرڤا

 . نوعيةفي وحدةدوماً في العالم الروحي محررة جميع االحياء  المقابل، في. غير معصومكل متناسخ و. النملة الصغيرة

 ١٧\١٥. چ.ب

اهياوتَّـَمــه پوروشَٰـْس تْـڤْ َأنْ  

 َپـَرماتِْمتى اوداْهرِِٰٰتَـه

ايشْٰـياْم آڤيتَْر -  لُوَكيُّـو  

شْـڤَـَرهيا إيايْبـَهـْرتى اڤْـيب  

 المفردات
 -لُوَك؛  من-ياه؛  قيل-أوداْهرِِٰٰتَـه؛  لذا-إيتي؛  ذات-آتْما؛ العلي -َپـَرَم؛  آخر-َأنياه؛  لكن-تو؛  شخص-پوروشَٰه؛  األفضل-أوتَّـَمـه

  .الحق المطلق -إيشْـڤَـَره؛  ال ينفد-َأڤْـياياه؛  يحفظ-يْبَهـْرتيب؛  يدخل-آڤيشْٰـيا؛ الثالثة االفالك -تَْرياْم؛ الكرة الكونية

 التعريب

 .  ويحفظهاالثالثة األفالك نفذ فينفسه، الذي يالرب أعظم االشخاص، وجد ي ،ينذهوباالضافة الى 

 التفسير

otaMa" PauåzSTvNYa" ParMaaTMaeTYaudaôTa" ) 
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 شْـِڤـتاشْـڤَـتَـَر أوَۤۤپـنيشَٰـْدمن ) ١٣\٦(و ) KaTha UpaniSad (َـنيشَٰـدْْپمن كَـطْـَهى أۤو) ١٣\٢\٢(فحوى هذا النص في يوضح 

)zvetAzvatara UpaniSad :( ِشتَـناناْمتْـ شِْشتَـنَتْـنيتْيُو نيتْياناْم )nityo nityAnAM cetanaz cetanAnAm (منبين جميع االحياء ي أ 

 بصفة َپـَرماتْـما كل حي في القلب العظيم حي الذاكيالزم .  ومجازيهاحافظها العظيم حي يوجد ال،ة وغير معصومةمعصوم

)ParamAtmA(، سواه الكامل دون بالسالم القادر على فهمه هو الجدير والحكيم . 

ال يقوى احد على . ذات داللة خاصة) uttama(ـَم أوتَّكلمة . واالحياء من كل الوجوه ألنه فائق االحياءالرب من الخطأ االعتقاد بتساوي 

ـَدرتْهُو أِنَن ِڤلوكْياِتى ): PauruSa (ذات داللة خاصة ايضاً في كتاب پاوروشَٰ) loke(لوِكى كلمة . شخصية الالهوت العلياالتفوق على 

)lokyate vedartho 'nena( . ية بصفة َپـَرماتْـما  غرض الحكمة الـِڤـدالقديرالرب يوضح)ParamAtmA( . كما جاء في)٨/١٢/٣ (

 : )ChAndogya UpaniSad( ـْدَپـنيشَٰا أوچيمن تْشْهانْدُو

الحق ذاك هو . صورتها االولية في هويتها الروحيةبثم تبقى ) brahmajyoti(النفس العليا الخارجة من البدن تدخل ْبـَرْهـَمـْجـيُّـوتي "

 ذاك، صفة شخصية الالهوت العليال. وحي الذي هو النور االعظم يعرض وينشر نوره الر ان شخصية الالهوت العليامما يعني .المطلق

 تۤيڤَابن َسـتْـيا) VyAsadeva( َس ِدڤَـياڤْ دور، وهو يكشف العلم الـِڤـدي في نزلته ب)ParamAtmA(محلية هي َپـَرماتْـما 

)SatyavatI ( َپـراشَـَر و)ParAzara(. 

 ١٨\١٥. چ.ب

تُو َهـْمۤيـاْسماتْ كْشَٰـَرْم َأتي  

َمـهشـوتَّتْـي أكْشَٰٰراْد َأپـ  

لُوِكى ِڤـِد تْـشَي َأتُو ْسم  

تَـه پوروشُوتَّـَمـهيْپـَرتْه  

 المفردات
 -أوتَّـَمـه؛  و-تْـشَ؛  أيضاً-َأپـي؛  وراء المعصوم-أكْشَٰٰراتْ؛  أنا-َأَهـْم؛ علي -َأتيتَـه؛  إلى غير المعصوم-كْشََٰرم؛  الن-ياْسماتْ

 بصفة - أوتَّـَمـه-پوروشَٰ؛  محتفى-ْپـَرتهيتَـه؛  و-تْـشَ؛ الـِڤـَدْز في -ِڤـِد؛  في العالم-لُوِكى؛  أنا-َأْسمي؛  لذا-ِاتَـه؛ األفضل

 . شخصية الالهوت العليا

 التعريب

 )Vedas(ِڤـَدْز لـالعالم وا يحتفى بي في ألعظم،انني وال وراء كل من المعصوم وغير المعصوم، ،عليانني وبما 

 . ذاك خصية الالهوت العلياشة صفب

 التفسير
هي  االحياء ان هو الفرق ودافراالرب االحياء و ان هنا يتضح. ال يفوقه فائق وال يعادله عديل.  هو الحي العظيمالرب القدير كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

 .وليست بالقدير ، التحررحالةأو رهن  سواء في حالة القدرة

 ١٩\١٥. چ.ب

پـْرادو أْسـماتْشْ ا ڤَـْد ِاشَ َسـْم ت

 َپـَرْمـراتْ َسـموتّْهايا تْـشْـَهرۤيـ

 ـَنِڤْديا ْسـَپـَپـْم َسـْمـرۤو-ْجـيُّـوتي

 ـهپوروشَٰأوتَّـَمـه   َسـ اِتىيدَپــِپـناْبـهينيشْٰرۤو
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هُودْٰ ماْم ِاڤَـَسّمُويُّـو  

پوروشُوتَّـَمـْمي جانات  

ماْمي ْد ْبَهَجـتيڤ -  َسـْرڤَـَس  

ْبَهـِڤـَن ْبهاَرتَ - َسـْرڤَ  

 المفردات
-َسْرڤَ؛  هو-َسه؛ ةالعلي شخصية الالهوت -أوتَّـَمْم-پوروشَٰ؛  يعلم-جاناتي؛  بال شك-ُودَْٰٰههَأَسّم؛  لذا-ِاڤَـْم؛  لي-ماْم؛  كل من-ياه

 .  يا ابن ْبَهَرتَ-ْبهاَرتَ؛  من كل الوجوه-ْبَهـِڤـَن-َسْرڤَ؛  إلّي-ماْم؛ خدمة تتيمية يؤدي -تيْبَهَج؛  العليم بكل شيء-ڤيتْ

 التعريب

، يا  صفيةتتيميةخدمة بشغل نفسه  ي،عليهو.  بكل شيءالعاِلم وشخصية الالهوت العليا هانني من يعلم يقيناً ب كل

 . )Bharata(ْبَهَرتَ ابن 

 التفسير
 من يعلم كل ان  اآلن في هذا النصشخصية الالهوت العليا وضحي.  واالحياءالعظيم الحق المطلقية كثيرة حول مقام  نظريات فلسفتوجد

 بخالف كامل العلم الحق المطلقتخمينه حول يتابع قاصر العلم . كامل العلم هو ،شخصية الالهوت العليابصفة  الرب القدير كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

ـڤَـْد َچ ْبَهـنص من نصوصفي كل عليها  التشديد يجريهذه هي الحقيقة التي .  دون تضييع الوقتتتيميةالخدمة الالذي ينصرف إلى 

 . العظيم الحق المطلق االحياء مع يعادلون الذين چۤيـتاـڤَـْد َچ على ْبَهـالمعاندين من المعلقين كثير يبقى، ذلك ومع. چۤيـتا

تلقي الرسالة الـِڤـدية من كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ اإلقتصار على إلنسان ينبغي ل. الكلمة المسموعةأي ) zruti (شْروتي الـِڤـدي على العلم يطلق

 لفهم من المراجعيجب طلب ا بل اإلصغاء كالخنزير ال يكفي. كل األمورهنا ن يبّيالذي  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰى  اإلصغاء إلإلنسانينبغي ل. هممثلو

 ذلك يستطيع فهم من وكل. تابعة للحي العظيماالحياء  ان  بإذعانچۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـيسمع  ان نإلنساينبغي ل. النظر األكاديميبعيداً عن 

 .  غرض الحكمة الـِڤـدية دون غيرهفهم ي، كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰشْـرۤي العظيم حيبمقتضى أمر ال

. تتيميةالخدمة ال لإلشارة إلىواضع كثير من الم في) bhajati(ْبَهَجـتي كلمة جرى استعمال .  هنابالغة الداللة) bhajati(ْبَهَجـتي كلمة 

 VaiSNava( اَپـَرْمَپـر ـڤَنَٰڤايشْٰفي ورد . الـِڤـدي العلممجمل  فهمقد فال بد من اعتباره كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، إلى ذكر  أحد قطع انإذا

parampara( إذ  العظيمالحق المطلقبل الروحية المؤدية إلى فهم  من السسواهاغنيه عن ي خدمة التتيم بـكْـرِٰشْٰـنَٰ في الفردانشغال  ان ،

  تخمين بعدفرد الينته لم إذاوبناء عليه، . ةتمهيدي الفهم السبلكما سبق له تخطي جميع  تتيميةالخدمة الالهدف بانشغاله في سبق له إصابة 

 تخمين التي قضاها في الالسنينكل ف، وجوب التسليم لهإلى  وشخصية الالهوت العلياكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هو  ان إلى الرجعات، مئات ألوف طوال

 .مضيعة للوقتكانت في رجعاته 

 ٢٠\١٥. چ.ب

اتََمـْم شـاستَْرْميْهـي چوتيإ  

ـَهىْچانَـيَدْم اوكْتَـْم َميإ  

اتْيماْن ْسيِاتَـْد بودّْْهـڤا بودّْه  

اشْ تْـشَ ْبهاَرتَيكْْرِِٰٰٰتْ - كْْرِِٰٰٰتَ  

 داتالمفر
 -إتَتْ؛  أيها الطاهر-ـَهىْچَأنَـ؛  من قبلي-َميا؛  يكشف-أوكْتَـْم؛  هذا-إيَدْم؛  سفر-شـاستَْرْم؛  سر االسرار-تََمـْم-ْهياچو؛  لذا-إيتي

 .  يا ابن ْبَهَرتَ-ْبهاَرتَ؛  و-تْـشَ؛  األكمل في مساعيه-كْْرِِٰٰٰتْياه-كْْرِِٰٰٰتَ؛  يصبح-ْسياتْ؛ مستنير العقل -ماْن-بودّْهي؛  فهم-بودّْهڤا؛ هذا

 التعريب

wiTa GauùTaMa& XaañiMadMau¢&- MaYaaNaga ) 
WTad(bud(ßa buiÖMaaNSYaaTk*-Tak*-TYaê >aarTa )) 20 )) 



كل من يفهم هذا يصبح فطيناًً  و،)Vedas(ِڤـَدْز  أجزاء الـ كشفت لك اآلن أخفىهكذا، ذنوبمن ال عاري اليهاا

 . بالنجاحوتتكلل جهوده 

 التفسير
 فيبلغ الفطنة صية الالهوت العلياشخ الم لكطبقاإلنسان فهم هذا الجوهر ينبغي ل. الـِڤـديةزبدة الحكمة هنا بوضوح عن الرب  يكشف

تلك  شخصية الالهوت العليافهم فلسفة من طريق  المادية جبالتال من كل شوائب التحرر آخر، يستطيع كل فرد بكالم. العليالعلم وكمال 

الخدمة . تتيميةالخدمة ال  في حضورالماديةالشوائب كافة  غيبت.  هي سبيل التبّين الروحيتتيميةالخدمة ال. ةالعلي خدمته قطاع إلىواالن

يرتفع  عليه، وبناء. ظلمةالبالجهل يقارن الشمس وبالرب ارن يق. القدرة الباطنة الروحية في قضىألنها روحية، وتالرب عين  تتيميةال

 .  سليمسيد روحي رعاية تحت تتيميةالخدمة الالجهل حيثما تقوم 

دون  الجمهور في عين بلغت قاصرة مهما ة اإلنسانتبقى فطن. خدمة التتيم بهوشْٰـنَٰ األخذ إلى ذكر كْْرِِٰٰٰتصفية واللب الفطنة  طاواجبمن 

 . خدمة التتيم بهو هذا المبلغ من فهم كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ يبلغان 

ذر تع عنيي " من الذنوبعاريال" أي) anagha(ـَهى ْچأنَـ.  خاصة هنا داللةذاتالتي خوطب بها أْرجوَن ) anagha(ـَهى ْچأنَـكلمة 

 صفية وفعالة تتيمية لكن الخدمة ال قبل فهم كْـرِٰشْٰـنَٰالذنوبلوثة جميع لتحرر من من اال بد .  قبل التعري من كافة الذنوبفهم كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

 .  حالما يدخلها من كل ذنوبه تلقائياًيتصفى الفرد ان درجةل

 مردها األولى الزلة.  القلبضعف على رأسهاو االصفياء التيمفي صحبة  تتيميةالخدمة ال اءقض اثناءشياء ال بد من التخلص من بعض األ

 أما الضعف. العظيمالرب ة إلى العلي  الوديةالخدمةاإلعراض عن  وهي رغبة تحمل النفس على السيطرة على الطبيعة الماديةفي الرغبة 

إلى  الوجود المادي عضالتمتستند .  على الطبيعة الماديةلسيطرةااد ميله إلى ديزمع اامتالكها حب  بالمادة وتعلقهازدياد هو للقلب فالثاني 

 . هذين النوعين لضعف القلب

 

 ي أچا يُّـوُوتَّـَمپوروٰش بعنوان چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ الخامس عشر من شْـرۤيَمْد الفصل على انْتَ تنتهي تفاسير ْبَهـكْتي ِڤـدهنا إلى

 .شخصية الالهوت العليا چايُّـو

دس عشرالفصل السا



 

 الشيطانيةاألخالق المالئكية و

 ٣-١\١٦. چ.ب

اوڤاتْـشَـڤـاْن َچْبـَهـ - ۤيشْـر  

ْريهَسـْمـشـوّد - ـتّْـڤََساْم يَأْبَهـ  

ـهۤيتياڤَـْسـتْـهيڤْـ - يوَچ - اَنچي  

اشْ تْـشَچيايدانَـْم َدَمـشْ تْـشَ   

  تَـَپ آْرَجـڤَـْماْسيايْسـڤاْدْهـ

 

اْم َأكْرُوْدَهـْسيْمـسا َسـتْـيَأه  

é[q>aGavaNauvac ) 
A>aYa& SatvSa&éuiÖjaRNaYaaeGaVYaviSQaiTa" ) 

daNa& dMaê Yajê SvaDYaaYaSTaPa AaJaRvMa( )) 1 )) 
Aih&Saa SaTYaMa§-aeDaSTYaaGa" XaaiNTarPaEéuNaMa( ) 

dYaa >aUTaeZvl/aelu/PTv& MaadRv& h�qrcaPal/Ma( )) 2 )) 
TaeJa" +aMaa Da*iTa" XaaEcMad]aehae NaaiTaMaaiNaTaa ) 
>aviNTa SaMPad& dEvqMai>aJaaTaSYa >aarTa )) 3 )) 



شْـونَـْميْر َأپايه شـانْتچاايتْ  

ـڤْ َألُولوْپـتْـڤَـْمِتـشْٰاْبهۤويَد  

شـاَپـلَـْمتْـماْرَدڤَـْم ْهرِِْٰٰر َأ  

 

ـْمتْـشَه شـاويْدْهرِٰت ِتـَجـه كْشَٰـما  

تايمان -ي َأْدرُوهُو نات  

ْمۤيڤيَسـْمـَپـَدْم داي ْبَهـڤَـنْت  

ا ْبهاَرتَيجِاتَـْسيَأْبه  

 المفردات
 -اَنچي؛  اإلنسان لوجودهتصفية -هيهَسـْمشْـوّد-َسـتّْـڤَ؛  دون خوف-َأْبَهـياْم؛  قال المولى المبارك-ـڤاْن أوڤاتْـشََچْبَه-شْـرۤي

؛  َأداء القرابين-اهچييا؛  و-تْـشَ؛  حكم العقل-َدَمـه؛  اعطاء الصدقات-دانَـْم؛  الوضع-ڤْـياڤَـْسـتْهيتيه؛  وصال-َچيُّـو؛ عن علم

 -َأكْروْدَهه؛  الصدق-َستْـياْم؛  المسالمة-َأهيْمـسا؛  البساطة-آْرَجـڤَـْم؛ مجاهدة ال-تَـَپـه؛  دراسة الـِڤـَدْز-سڤاْدْهـياياه؛  و-تْـشَ

؛  تجاه كل االحياء-وـِتـٰشْبهۤو؛  رحمة-َديا؛  النفور من المعايبة-َأپايشونَـْم؛  طمأنينة-شـانْتيه؛  زهد-هَچتْيا؛ حرية من الغضب

 -ْدْهرِٰتيه؛  مغفرة-كْشَٰما؛  حيوية-ِتـَجه؛  عزم-ـلَـْمشـاَپتْأَأ؛  تواضع-ْهريه؛  كياسة-ماْرَدڤَـْم؛  حرية من الطمع-َألُولوْپـتْـڤَـْم

؛  الطباع-َسـْمـَپـَدْم؛  تكون-ْبَهـڤَـنْتي؛  توقع التكريم-مانيتا-َأتي؛  ليس-نَـ؛  حرية من الحسد-َأْدرُوَهه؛  نظافة-ْمتْـشَشـاو؛ قوة

 . تَ يا ابن ْبَهَر-ْبهاَرتَ؛  وليد-َأْبهيجاتَْسيا؛ ةالعلي النفس -دايڤۤيْم

 التعريب

دراسة ، والتفديةوضبط النفس، و واالحسان، ، العلم الروحيوتنمية صفية الذات،تو ،ةشجاعال: قال المولى المبارك

النفور من ة، وطمأنينالوالزهد، و ، من الغضبتحررالو ،الصدقالعنف، وال، والبساطة، ومجاهدةالو ،ِڤـَدْزالـ

الراسخ، العزم عتدال، واالوالدماثة، و خرين،آلخاصة ا تهاءاشالنظر الى عيوب اآلخرين، والعطف، وعدم 

ْبَهَرتَ يا ابن  صفات الجبلة المالئكية، هي  التكريمطلبالحسد وتنزه عن الو ،النظافةَجلَد، والعفو، والو ،الحيويةو

)Bharata( . 

 التفسير
باألعمال الخارجة منها فرعية  الاألصولتقارن .  عشر بداية الفصل الخامس فيلعالم الماديهذا الية لچا التين الـبنْـمر شرح دوحة

عتبر  تاآلن،.  في الفصل التاسع"الشيطاني"أي ) asura (أسوَر  و"المالئكي"أي ) deva( ِدڤَ كما مر شرح. الصالحة والطالحة لألحياء

ة علي أي) daivi-prakRti(ْپَركِْرتي  يايڤدتسمى الشعائر الـِڤـدية وحسب  التحرر للتقدم على درب يمونةمأعماالً   األصالةجبلة أعمال

 بل ال سبيل له إلى التحرر، الذي العمى وأالتملك  بالمشكول بخالف  على درب التحررالتقدم ةالعلياألخالق  في راسخيحرز ال. الجوهر

 خالقاألكل من  عشر ادسالس هذا الفصل فيالرب وضح ي. دونهاأو الحيوان أو صورة اإلنسان بعلى البقاء في العالم المادي يجبر 

 .  الصفاتتلكمنافع ومضار سيوضح  كما مالزمة الا وصفاتهيطانيةالشو مالئكيةال

 جابان. ذات مغزى خاص هناكلمة هي  "ربانيةات نزع"أو  "من يولد بصفات مالئكية"التي تدل على ) abhijAtasya(أْبهيجاتَْسيا كلمة 

 الوالدين إنجاب طفل أراد إذا. الحكمة الـِڤـدية في )GarbhAdhAna-saMskAra (ـْسكاَرَسْم -ـْرْبهاْدهاَنَچيسمى  جو ربانيطفل في 

 يطفل صالح هحياة الجنسية إلنجاب ال ان  أيضاًچۤيـتاـڤَـْد َچ درسنا في ْبَهـلقد. لإلنسان العشرة مبادئاللعمل بهما انبغي ليمالئكي ف

 إنجاب ، األقلعلى ، ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ينبغي للمنقطعين إلىال. في ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰدامت تبذل الحياة الجنسية مذمومة ما  يستل. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

 .  ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰتلك هي الفائدة المرجوة لذرية اهل. ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ بعد والدتهمينبغي تعويدهم على القطط والكالب بل على منحى األطفال 

ى مبنياً عل ليس طبقات، أربعة إلىقسم الحياة االجتماعية الذي ي) varNAzrama-dharma (ْدَهـْرَم -اعي ڤَـْرٰناشَْرَم  االجتمان الترتيب

 الفرد إلى دفعهنا مقصدها المالئكية المذكورة  الصفات.  المجتمعفيه الحفاظ على السالم والرخاء المقصود منو المؤهالت  بلالوالدة

 . حرر من العالم الماديللتالتقدم في الفهم الروحي 



 السيد الروحييعتبر الرأس أو ) varNAzrama(ڤَـْرٰناشَْرَم ترتيب  حسب في المرتبة الرابعة "الزاهد"أي ) sannyAsI(ان َسـنّْـياسۤي 

 ْزكْـشَٰـتْـريـيا: وهي ةالثالث طبقاتال لما دونه من السيد الروحيهو الـْبراْهـَمنَٰ  بينما الروحيةالمراتب و االجتماعية طبقات العلجمي

)kSatriyas(ْز  ڤايشْٰـيا و)vaizyas(ْزشۤوْدَر  و) zUdras( َسـنّْـياسۤي الـ لكن)sannyAsI (للـْبراْهـَمنَٰ  السيد الروحيهو  رفيع الرتب

كون جديراً يوال  ،الحق  بتفويض امره إلىالمكلف باإلعتزال) sannyAsI(للـَسـنّْـياسۤي  الواجبة صفاتال أولى وغياب الخوف ه. أيضاً

اً إيمانيكون لدى الفرد  ان يجب. "من ذا الذي سيمدني بالعون بعد قطع ارتباطاتي العائلية واإلجتماعية": تبتل اذا قال لنفسهدخول سلك الب

 . ضميرهعلم بييشهد عمله و وانه )ParamAtmA(بصورة َپـَرماتْـما في قلبه  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ تاماً بحضور

يشكل التام  اإليمانهذا . من يسلم لهكل  أمر يتولى) ParamAtmA( َپـَرماتْـما دور بأن كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ بتامالكون لدى الفرد اإليمان ي  انيجب

 وان حتى وحيدا، ن أكونل وكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ويوليني كل الحمايةسوف يالزمني ":القائل بالتفكير المتمثلغياب الخوف أي ) abhayam(أْبَهـياْم 

يكلف المتبتل بكثير من الحدود . تصفيةمتبتل وبها ينصرف إلى الالمطلوبة من تلك هي القناعة ال. " في أكثر األدغال ظلمةتوغلت

 الَسـنّْـّياسۤيمثال  تْـشايتَـنْـيا المولى كان.  التحدث إلى امرأة عنتىينهى ح ناث من كل وجه، إذصلة باإلقطع كل  ابرزهوأواالحكام 

)sannyAsI(،إقامته في مدينة پوري يستفاد اثناء و )PurI ( مكان بعيدعن قرب بل من لهلسجود امن اإلناث يسمح ألتباعه لم يكن انه  .

 هطبقتنواهي ينبغي لإلنسان العمل بأحكام و. بها حميمة ةإقامة صلعن  )sannyAsI (الَسـنّْـّياسۤينهي  بل ال يدل ذلك على كره المرأة

المولى . الترضية الحسيةعن طلب المال من اجل وإقامة صالت حميمة بالنساء  عن )sannyAsI (الَسـنّْـّياسۤيينهى . تحقيقاً للتصفية

رتبة حكام ونواهي اكافة قضى قد ل. النساءزاء صرامته ا من سيرة حياته ونستفيد )sannyAsI (الَسـنّْـّياسۤي مثالهو  تْـشايتَـنْـيا

احد أفراد  ان يروى. الموَجهةالنفوس  ردى لقبوله أ تسامحاًـنَٰشْٰكان يفوق سائر امتدادات كْـرِٰانه   رغم)sannyAsa(َسـنّْـّيـاَس 

 المولى قال.  على الفورتْـشايتَـنْـياالمولى فإبعده  بنظرة شهوانية، فتاة، رمق )Chota HaridAsa (تَ َهـريداَسشْهُوتْـالمسمى بطانته 

 إلى "معادالصعيد الروحي وال وبلوغ الطبيعة المادية من قبضة فكاكالطالب "أي ) sannyAsI (اسۤيالَسـنّْـّيتطلع :"تْـشايتَـنْـيا

إنما يلعن نفسه  ، النيةتلكمجرد النظر إليها ب ان  بلللمتعةليس كان هذا  وان حتى الحسية ملذاتالمن اجل  والنساءالموجودات المادية 

 .  هي سبل التصفيةهذه إذن،. "شهوانيةال الرغبات تلك االنتحار قبل تجربة وجدير به

 قصودةم) sannyAsI (الَسـنّْـّياسۤي حياة. العلمأي طلب ) jJAna-yoga-vyavasthiti (ـستْهيتيڤَـيا ڤ-چا يُّـو-اَنچي صفة الثانية هيال

 لكن ال لالستطعامطرق األبواب  )sannyAsI (الَسـنّْـّياسۤييفترض ب. التقدم الروحيحياة نسوا سواهم ممن و العلم إلى المتزوجين حملل

 بل لرؤية التسول األبواب بدافع التواضع، ليس لغرض وطرق، المستعلي الربانيمن صفات والخنوع ضعة ال. انه متسولذلك  يعني

فمن واجبه   بذلكروحيسيده ال متقدما وأمره كان إذا. )sannyAsI (الَسـنّْـّياسۤي واجب هو هذا. المتزوجين وإنهاضهم إلى ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

فعل دون قدر  وان حتى لكن هذه الدرجة من التقدمبلغ  لم يإذاتبتل  دخول سلك اللهال ينبغي و إلى ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ بالمنطق والتفهيم، الدعوة

بالرسوخ ) sannyAsI (ّياسۤيالَسـنّْـ واجبيتمثل . لعلمطلباً ل السليم السيد الروحيتفرغ إلى اإلصغاء إلى  الفمن واجبهكاف من العلم، 

 . العلمأي طلب ) jJAna-yoga (چا يُّـواَنچي و "الصفاء"أي ) sattva-samsuddhi(هي  َسْمـشودّْ-ـڤََسـتّ حالة غياب الخوف وفي 

له على  وإنفاق نصف مدخوالشريفة كسب معاشه بالوسائل ينبغي للمتزوج.  وهو من تكاليف ارباب العائالت التالية هي اإلحسانالصفة

 إلى ةعطاء الصدقينبغي إ. عاملة في هذا المجال الالمؤسساتلمتزوج التصدق إلى ينبغي ل، لذلك.  ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ في األرضنشر

توصي الحكمة الـِڤـدية . العمى جبلةالتملك و جبلة األصالة وجبلةثمة صدقة في . الصدقة على انواع كما سيوضح فيما بعد. مستحقال

نشر ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ في عمل ب ةالصدقصر حينبغي .  للمالهدر ألنها مجرد العمى التملك وجبلتي ةصدق بخالف  األصالةةجبلبصدقة 

 .  األصالةجبلة ةصدق ي هههذ. األرض

حواسه في م المتزوج استخدنبغي لال ي.  وال سيما المتزوجالمراتب الروحيةفإنه يشمل جميع ، "ضبط النفس"أي ) dama ( جهة َدَممن

غيرها من ومنع الحمل بوسائل المجتمع الحديث بالحياة الجنسية يتلذذ . ينبغي للمتزوج مضاجعة زوجته لإلنجاب فقط. دون لزوم الجماع

كان  وان  في الحياة الروحية حتىتقدم تحقيق أراد أحد إذا. هذه صفة شيطانية وليست مالئكيةو لتفادي مسؤولية األطفال البغيضةالوسائل 

 كان إذا األطفال،ال مانع من إنجاب مئات . كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰلغرض خدمة وعدم انجاب اطفال سوى  الجنسية شهوته له من ضبط بدال فتزوجا، م

 . فيما عدا ذلكالمضاجعة للمتعة له نبغي يال  لكن  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰمناسبين لخدمةقادرا على إنجاب أطفال 

 و) brahmacarya(ْبـَرْهـَمـتْـشاْريا  رتب أفراد يملك ال ،كبيرة من المالمبالغ تطلب ي هاقريبت ألن تكاليف المتزوج من الفدية

من  فدياتمختلف أصناف القضاء  إذن،. يستجدون طعامهم بل المال) sannyAsa( َسـنّْـّيـاَس و) vAnaprastha(ڤانَـْپـَرْسـتْـَهى 

 لفة الفدية باهظة التكتلك لكن المشرعة في الحكمة الـِڤـدية) agni-hotra( هوتَْر -يـنْچ أفديةقضاء ينبغي له . واجبات المريد المتزوج



) saGkIrtana-yajJa (اچيهي َسـنْـكـۤيْرتَـْن يالهذا العصر  يةموص فدية خير. بمستطاع المتزوج القيام بها وليس الحاضر،في الوقت 

 َهـِرى راَم َهـِرى راَم راَم راَم َهـِرى - َهـِرى َهـِرى كْـرِٰشْٰـنَٰ كْـرِٰشْٰـنَٰ كْـرِٰشْٰـنَٰ َهـِرى كْـرِٰشْٰـنََٰهـِرى  :تسبيحفدية  يأ

 .  هي تكاليف المتزوج والتفديةالحواس وضبط الصدقة إذن،. اإلنتفاع به اإنسان كل هذه خير فدية وال تكلف شيئاً وبمقدور. َهـِرى

بالنساء  وتتمثل بقطع كل صلة "المريد المتبتل"أي ) brahmacArI(ْهـَمـتْـشارۤي فإنها تكاليف ْبـَر) svAdhyAya( اْدْهـيايا ْسـڤأما

 . لعلم الروحيطلباً ل )Vedas(الـِڤـَدْز دراسة التفرغ إلى والتبتل و

لتنبه دوماً إلى ا بل  حياتهطوالالبقاء في الحياة الزوجية  يفترض بالمريد ال.  من تكاليف الزاهد المتبتل"مجاهدةال"أي ) tapasa(تََپـْس 

ڤانَـْپـَرْسـتْـَهى ثم ) gRhastha(ـرَِِٰٰهـستَْهى ْچثم ) brahmacarya(ْبـَرْهـَمـتْـشاْريا : هي مراتب في الحياة الروحية أربعةوجود 

)vAnaprastha ( َسـنّْـياسۤي ثم)sannyAsI( .،يفترض  ف،عمرالمئة سنة من كان مقدرا لإلنسان ان . الزوجية تلي الحياة عزلة حياة الإذن

 أحكام هي هذه. الزهد ومثلها في حياة عزلة في حياة الومثلها التلمذة ومثلها في الحياة الزوجية حياةبه قضاء خمسة وعشرين سنة في 

يقوم نظام . مجاهدة الي هههذ.  معتزل الحياة الزوجيةهي واجبات  البدن والعقل واللسانمجاهداتممارسة . السلك الديني الـِڤـدي

 مجاهدة بعدم لزوم الالقائلة النظرية. مجاهدةأي ) tapasya( تََپـْسيا التحرر دونال سبيل إلى . مجاهدةال على )varNAzrama(ـْرٰناشَْرَم ڤَ

 النظريات تلك بالروحانيةن ويبتدع المتظاهر. چۤيـتاـڤَـْد َچو ْبَهـ) Vedas(الـِڤـَدْز ، هي نظرية تخالف مقصد النظر بل في الحياة

ظهور  من أجل الالدينمن يطلبون األتباع باسم ،  عليهوبناء.  تجذب الحدود واالحكام الجمهورال. من االتباعأكبر عدد  استقطاب ةبغي

 .  الطرق تلكال تقرالحكمة الـِڤـدية  لكن يةشخص حياتهم ال أوتالميذهمحياة ون ضبطفقط، ال ي

-brahmacArI( آشَْرَم سواء أكان في ْبـَرْهـَمـتْـشارۤيحسب بل على كل مريد ، ليست مفروضة على الـْبراْهـَمنَٰة ف جهة البساطةمن

Azrama (ـرَِِٰٰهـستَْهى آشَْرَم ْچ أم)gRhastha-Azrama (آشَْرَم ڤانَـْپـَرْسـتْـَهىأم ) vAnaprastha-Azrama (آشَْرَم ياَس َسـنّأم 

)sannyAsa-Azrama( .ةيحيا في منتهى البساط ان واجب كل انسان . 

النفس ال تهلك بهالك البدن المادي فال بأس  ان ال ينبغي لإلنسان االعتقاد لما.  أحد من االحياءتقدمعرقلة تعني عدم ) ahiMsA(أهيْمـسا 

 توجد ال.  والحليبوالثمار الحبوب وفرةرغم  أكل الحيواناتب في الوقت الحاضرالبشر اغرم  لقد. ة الحسيةشبع في سبيل التلحيوانبقتل ا

يقربه  ان يجب لكن في غياب بديل آخر الحيوانقتل يمكن لإلنسان . ه التوصية موجهة إلى كل انسانوهذ ن،مطلق ضرورة لقتل الحيوا

. الطعامفرة من ا في وجود كميات وبالحيوانإلحاق األذى عدم  على درب التبين الروحي التقدم ينبغي لطلبة حال، ي أعلى. فدية

ها يعيق وقتل ،حيواني إلى آخرعملية نشوئها من جنس أيضاً في تقدماً لحيوانات تحقق ا. عرقلة تقدم االحياءدم تعني عحقيقية الأهيْمـسا 

نفس الرجعة في عدة ايام أو عدة سنوات فإن اهالك بدنها قبل اآلوان، سوف يحتم عليها بدن  التعمير كان مقدرا للنفس إذا. عملية نشوءها

لسان وهذا هو  مذاق الإرضاءمنع تقدمها لمجرد  ينبغي  الإذن،.  إلى صورة أرفعباالرتقاء لها السماحل عمرها قبستيفاء بقية إلالصورة 

 . بعينه) ahiMsA (أهيْمـسا

 التي يصعب فهمها الـِڤـديةتوجد بعض النصوص . خدمة االغراض الشخصيةلتعني وجوب عدم تشويه الحقيقة ) satyam(َسـتْياْم 

  وجوب اإلصغاء إلى المراجعتعني) zruti(شْروتي كلمة . الحكمة الـِڤـديةنهج تبّين مهذا هو ، و السليمالسيد الروحي سوى على يد

يجب .  النص األصليمعنى غير التي تچۤيـتاـڤَـْد َچ تعليقات كثيرة على ْبَهـثمة. صيةالغايات الشخمع ناسب تاني ما يتحميل المعوعدم 

 .  السليمالسيد الروحي إلى كالم استناداًكلمة  التفسير الحقيقي لكل عرض

، إذ يتسمم مجمل بدن اإلنسان ستفزاز حتى في حضور االالصبرينبغي التجمل ب. تعني كبح جماح الغضب) akrodha(أكْروْدَهى كلمة 

أپايشونَْم . غضبلاإلبتعاد عن ا ،العليالصعيد ينبغي للمستقر على  ، السببلهذا. الشهوةمن  التملك وجبلة الغضب من يولد. يغضبحالما 

)apaizunam (اتهام شخص أمين  لكن دعوة اللص لصا ليست معايبة ان  شكال. أو تصحيحهم بال لزوممعايبة اآلخرين  عدم تعني

كلمة . االعتدال ونبذ العمل البغيضتعني وجوب ) hRi(ْهرِِٰٰي كلمة . لمتقدم في الحياة الروحيةجناية كبيرة من قبل اباللصوصية هو 

بالفشل ربما باء الفرد . الخضوع لإلثارة في جميع المساعي عدم الشعور باإلحباط أو وجوبعني ت "العزم" أي) acapalam(َپـلَْم اتْـشآ

 .  بصبر وعزمالتقدمعلى  ةثابرلم بل اذك يتأسف على ال ان ينبغي لكن في أحد مساعيه

بالغ القوة ) kSatriya(الـكْـشَٰـتْـريـيا يبقى  ان ينبغي. )kSatriya(كْـشَٰـتْـريـيا  هنا تستهدفواردة ال) tejasa(ِتـَجْس كلمة 

 . يجب عليه تطبيق العنف عند الضرورة. نتحال دور المسالم له اال ينبغي و الضعيفحمايةليقتدر على 

ة التجارية طبقال تعنى وأيضاًالفرد  على العقل والبدن فحسب بل على تصرفات تقتصرتعني النظافة التي ال ) zaucam(شَْم تْـشاوكلمة 

 ْزشۤوْدَرعنى تف "عدم توقع التكريم" أي) nAti-mAnitA( مانيتا -ناتيكلمة .  في السوق السوداءالتعامل نبغي للتاجرعلى األخص، إذ ال ي



)zUdras ( بل عدم تعدي ريم جاه أو تكلهم االغترار بنبغي  يال. األحكام الـِڤـدية حسب  االجتماعيةطبقاتالأدنى  وهي " العمالةطبق"أي

 .  حفظا للنظام االجتماعيعلياال طبقاتالإظهار االحترام إلى ) zUdra( واجب الـشۤوْدَر من. همطبقتحد 

 هوالمراد .  والروحيةاالجتماعيةه تطبقميتها طبقا لينبغي لإلنسان تن. مالئكية صفاتعددها ستة وعشرين هي التي يبلغ  هذه الصفات كل

 .العلين  التبّيدرجات إلى أرفع ترقي المما يمكن البشر،المادية من قبل كل درجات شقاوة االوضاع رغم تطبيق هذه الصفات 

 ٤\١٦. چ.ب

مانَـشْ تْـشَيَدْمـْبهُو َدْرپُو ْبه  

ام ِاڤَ تْـشَيكْروْدَهـه پاروشْٰـ  

ايجاتَْسيشـاْبهتْـانَـْم چيَأ  

ْمۤيپاْرتَْهى َسـْمـَپـَدْم َأسور  

 داتالمفر
؛  و-تْـشَ؛  حتماً-ِاڤَ؛  خشونة-پاروشْٰـياْم؛  غضب-كْروْدَهه؛  و-تْـشَ؛  مكر-َأْبهيمانَـه؛  غطرسة-َدْرَپـه؛  كبراء-َدْمْبَهـه

ـْرِِٰٰتْها-پاْرتَْهى؛  وليد-َأْبهيجاتَْسيا؛  و-تْـشَ؛  جهل-انَـْمچيَأ  .  الطبع الجني-آسورۤيْم؛  الطبائع-َسـْمـَپـَدْم؛  يا ابن ْپ

 التعريب

ـْرِِٰٰتْها يا ابن  الجن، صفات طينة هي الخشونة والجهلوالخيالء، و ،الغضبغطرسة، واالستكبار، وال  . )PRthA(ْپ

 التفسير
 األصول وال ينفك عن عدم تقيده برغم بالتدين والتقدم في العلم الروحي يطاني الشتظاهري. يوضح هذا النص خير مسالك الجحيم

سباب ويخشن وهى اال ألغضبه ثوري. حقيتهااالحترام رغم عدم  التكريم وطلبتويمال  الأوالدرجات العلمية بعض  بهيبا أو التستكباراإل

 شريرة بهذه الصفات ال الشيطانييتصف. عتراف بمرجعاإل دون  بل يعمل على هواه ما ينبغي عمله وما ال ينبغي عملهيجهلكالم، والب

 .فيه عند بلوغهوتتجلى ، امه بداية نموه في رحم منذ

 ٥\١٦. چ.ب

ايمُوكْٰشـايَسـْمـَپـْد ڤي ڤيدا  

  َمـتاۤياسوريَبـنْـْدهاين

ْمۤيڤيـه َسـْمـَپـَدْم داتْـشَشْـوما   

پانْٰـدََٰٰٰٰڤَي جاتُو ْسيَأْبه  

 المفردات
 -ما؛  يعتبر-َمـتا؛  طباع الجن-ۤيآسور؛  للعبودية-نيَبـنْْدهايا؛  التحررمقصود -ڤيمُوكْٰشـايا؛ اخالق -َسـْمـَپـتْ؛ علي -دايڤي

 .  يا ابن پانْٰـدَٰٰٰٰو-پانْٰـدََٰٰٰٰڤَ؛  أنت-َأْسي؛  وليد-َأْبهيجِاتَـه؛ علي -دايڤۤيْم؛ اخالق -َسـْمـَپـَدْم؛  هموم-ـهتْـشَشْـو؛ ليس

 التعريب

قد ، ألنك )PANDu (نْٰـدَٰٰٰوپا تقلق يا ابن ال. عبوديةتقود إلى الة الشيطانيتحرر، و إلى التقود ةمالئكيال الصفات

 .  المالئكيةالصفاتولدت ب

 التفسير

dM>aae dPaaeR_i>aMaaNaê §-aeDa" PaaåZYaMaev c ) 
AjaNa& cai>aJaaTaSYa PaaQaR SaMPadMaaSaurqMa( )) 4 )) 

dEvq SaMPaiÜMaae+aaYa iNabNDaaYaaSaurq MaTaa ) 
Maa éuc" SaMPad& dEvqMai>aJaaTaae_iSa Paa<@v )) 5 )) 



 في الحرب ليس عمال شريرا، ألنه أخذ اشتراكه وان ،ةيطاني بصفات شيولد لم ارجون ان  أْرجوَن هنا بالقولالرب القدير كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ يشجع

 و ْدرونَٰ) BhISma( ْبـهـۤيـشْٰـَم مثلقتل محترمين ب عليه أْرجوَن يتساءل عما اذا كان يج كان.  بعين االعتبارها ومضارهامنافع

)DroNa( . من بالنبالرمي العدو . طينته شيطانيةكن ت لم ، السببلهذا.  أو الخشونةئل الزاجاه الغضب والدافع بيعملوبناء عليه، لم 

دعو أْرجوَن إلى  يكن ما يلم. شيطانيواجب أمر  الهذا واإلقالع عن "المقاتل" أي) kSatriya(كْـشَٰـتْـريـيا نبيلة عند األمور ال

 .مقام العلي هوه تطبقعمل بأحكام ونواهي  من يكل. شكوىال

 ٦\١٦. چ.ب

ْنيو لُوِكى ْسمچاَسـْر - تَْدڤاو ْبهۤو  

ڤَ آسوَر ِاڤَ تْـشَيدا  

ْسـتََرشَـه ْپـرُوكْـتَيڤُو ڤۤيدا  

وآسوَرْم پاْرتَْهى ِمى شْـرِِٰٰٰن  

 المفردات
؛  و-تْـشَ؛  حتماً-ِاڤَ؛  جني-آسوَره؛  رباني-دايڤَـه؛  هذا-َأْسميْن؛  في العالم-لُوِكى؛  مخلوقات-وچاَسْر-تَْبهۤو؛  اثنين-دڤاو

ـْرِِٰٰتْها-پاْرتَْهى؛  الجني-آسوَرْم؛  قال-ْپـَروكْتَه؛  إلى حد كبير-ڤيْستََرشَه؛  المالئكي-دايڤَـه  .  اسمع-وٰنشْـرِِٰٰ؛  مني-ِمى؛  يا ابن ْپ

 التعريب

ـْرِِٰٰتْها  ابن يا شرحت لك بالتفصيل  لقد. مالئكية وجنية ، هذا العالمفينوعان من المخلوقات  يوجد، )PRthA(ْپ

 .  الجنصفاتاصِغ اآلن، إلى . الصفات المالئكية

 التفسير
 في  الرهينة إلى فئتيناالحياءتقسم . مالئكية بصفات أْرجوَن كان مولوداتأكيده بأن   بعدالمسلك الشيطانياآلن كْـرِٰشْٰـنَٰ الرب يوضح 

ينبغي لإلنسان قضاء . والمراجعحكام الـِڤـدية بالحدود واأل تعملتتصف فئة بصفات مالئكية وتمارس حياة منضبطة أي . هذا العالم

بل على هواه هو واهي الـِڤـدية كام والناألحمن ال يعمل ب  كل.هي العقلية المالئكية هذه.  الشرعيةالـِڤـديةواجباته على هدى االسفار 

كل من المالئكة والجن  ان  الـِڤـديةكتبال في جاء.  الوحيدمقياس الهو الـِڤـديةالعمل باألحكام والنواهي . أي شيطاني) asura( َأسوَر

 .اخالفه ترقة الـِڤـدية وفحكمةلفرقة مطيعة ل، والفارق الوحيد هو )PrajApati(َپـتي ْپـَرجا أبناء

 ٧\١٦. چ.ب

ْم تْـشَيڤْـرِِِٰٰتيْم تْـشَ نِتيْپـَرڤْـرِِٰٰ  

ادوْر آسوراهيَجـنا نَـ ڤ  

ارُوتْـشاتْـشي ـْم ناپـتْـشَنَـ شـاو  

اِتىيْدياْم ِتـشْٰـو ڤينَـ َسـتْـ  

 المفردات
؛  اعلم-ڤيدوه؛  أبدا-نَـ؛  أشخاص-اَجـناه؛  و-تْـشَ؛ رف الخاطئ التص-نيڤْـرِِِٰٰتيْم؛  أيضاً-تْـشَ؛  التصرف السليم-ْپـَرڤْـرِِِٰٰتيْم

 -َستْـياْم؛  أبدا-نَـ؛  تصرف-اَرهتْـشآ؛  و-تْـشَ؛  أيضاً-َأپـي؛  وال-نَـ؛  نظافة-ـْمتْـشَاوش؛  أبدا-نَـ؛  طبع الجن-اآسوراه

 .  يوجد-ڤيـْدياِتى؛  بهم-ِتـشْٰـو؛ الصدق
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 التعريب

 . الصدقأو حسن أو السلوك الالنظافة يألف  وال. ما ال ينبغيوغي عمله  ما ينبشيطانيال ال يعرف

 التفسير
، المعروفة بأعرق الحضارات اآلريين أهل الحضارة الـِڤـدية بين وخاصةالقدم  منذ متبعة في كل مجتمع إنساني متحضر شريعة يوجد

أصول معشر الجن يجهلون  ان  يذكر هنا،األساس هذا ىوعل. معشر الجنيفترض بأنهم االحكام والنواهي الـِڤـدية ون خالفومن ي

فتقارهم إلى إلإلى العمل بها ون ، فال يميللم بها مبعضهمكان  وان  وحتى وتجهل غالبيتهم بها الـِڤـدية وال يروق لهم العمل بهاالحكمة

 بدنه باالستحمام طهارة الحفاظ على غي لإلنسانينب. والداخلية الجن إلى الطهارة الخارجية يفتقر. موجبها بالعملاإلرادة على  واإليمان

 َهـِرى : وتسبيحةسماء القدوساأل ذكرالمداومة على ينبغي له  الداخلية،من جهة الطهارة .  وتبديل الثياب الخوالحالقةوفرك األسنان 

ال يطيب للجن .  َهـِرى راَم راَم راَم َهـِرى َهـِرى َهـِرى راَم- َهـِرى َهـِرى كْـرِٰشْٰـنَٰ كْـرِٰشْٰـنَٰ كْـرِٰشْٰـنَٰ َهـِرى كْـرِٰشْٰـنَٰ

 . الطهارةالنظافة و صولالعمل بأ

، كثير من االحكام والنواهي بصدد  البشرقانونكتاب بالمعروف ) Manu-saMhitA( َسْمهيتا -نوـَمكتاب  في جهة التصرف، توجد من

 من هذا مستمدة الوراثة وغيرها قوانينيومنا هذا، وحتى ) Manu-saMhitA( َسْمهيتا َمـنو كتابيتقيد الهندوس ب. تصرف اإلنسان

 ال.  األطفالالنساء مثل لكن استعبادهن هذا يعني وال ، للمرأةالحريةإعطاء عن منع ) Manu-saMhitA(في َمـنو َسْمهيتا جاء . الكتاب

 دون  حرية الرجالالمرأةإعطاء نادوا ب، ولنواهي اكمثل تل شياطين األرض تجاهل لقد. عبادهم استهذاتعطى الحرية لألطفال، وال يعني 

ينبغي .  في كل مرحلة من مراحل حياتهالمرأةتوفير الحماية ليجب على الرجل  ،في الواقع. يتحسن الوضع االجتماعي في العالمان 

سلك االجتماعي السليم استنادا م الهو اهذ. ختهاشيخو في حمايتها كبار حمايتها في شبابها وأوالدها اللزوجلو في طفولتها، حمايتهاالد للو

 في شيئاً كالخيالأصبح الزواج  ف المرأةلحياة التعليم الحديث مفهوم مغرور زائف نظامابتدع  لكن )Manu-saMhitA ( َسْمهيتاَمـنوإلى 

ية وخبرة كبار الحكماء، االحكام والنواهي الـِڤـدبالعمل  شراريرفض االرغم ذلك، . للمرأةالمستوى األخالقي كما تردى  المجتمع

 .في حالة يرثى لها شياطين األرضلالحالة االجتماعية فاصبحت 

 ٨\١٦. چ.ب

شْٰـطَْهـْم ِتىياْم َأْپـَرتيَأَستْـ  

شْـڤَـَرْميـْد آهوْر َأنَچَجـ  

تَـْمَسـْمـْبهۤو - َأَپـَرْسـَپـَر  

توكَْميها - اتْ كاَميْم َأنيك  

 المفردات
؛  دون رب-أنإيشْـڤَـَرْم؛  يقول-آهوه؛  الظاهرة المادية-ـتَْچَجـ؛  هم-ِتى؛  دون أساس-َرتۤيشْٰـطَْهـْمَأْپـ؛  خيالي-َأَستْـياْم

 .  مرجعه الشهوة وحدها-هايتوكَْم-كاَم؛  ال سبب غيره-كيْم َأنياتْ؛  ينشئ-تَـْمَسـْمـْبهۤو؛  بال سبب-َأَپـَرْسـَپـَر

 التعريب

 . له سوى الشهوةعلة  وال جنسيةشهوة له، وانه نتاج  رب وال عماد ال ،هذا العالم خياليشيطاني ان ال يقول

 التفسير
 كونيةالظاهرة ال ان يقولكما .  خياليشيءوال مسبب، وال حاكم وال غرض بل كل له  سبب ال وان ،العالم سراب ان يشيطان اليستخلص

 من تلقاء ذاته وال أالعالم نش ان  نظريتهتقول. محددلغرض قه خللق العالم خلن بأ يعتقد وال ،تفاقبمحض اإلة الفعل ردفعل وبال أتنش

 وان  هي كل شيء،المادة بل  وال يقبل بالروح العظيم،عند الشيطانيوالمادة ال يوجد فرق بين الروح .  بوجود رب وراءهلالعتقادحاجة 

 وان  مداركنا هو جهلالظاهرةو فراغ، وسبب  هكل شيء ان من المسلمات عند الشيطاني. كتلة من الجهلليست سوى  كونيةالظاهرة ال
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 كل شيء كان ان  ندركنستيقظأشياء كثيرة ال وجود لها، وحالما  الحلم  فينخلقما ك. الجهلظاهرة  هي ظواهر الحياة المتنوعةجميع 

يزدادون فإنهم حصيل العلم،  عن تعوضالذلك، . الحلمالتمتع بهذا بحلم، نجدهم خبراء مجرد  الحياة بأن جنرغم ادعاء ال لكن .مجرد حلم

 االحياء منخرج كثير تكما والمرأة، ويولد الطفل نتيجة جماع الرجل  كما روحالعالم ولد دون هذا  ان مستخلصين أحالمهمتعلقا في عالم 

الطبيعة ، هعلي وبناء. الحياة ولدت من تركيب المادة وال يوجد برهان على وجود الروح ان يقولون. من العرق ومن الجثة دون سبب

ياِت َسـ  سۤوْپَركِْرتيهَمـياْدهيِاكْشِٰـَن : چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـبكالم كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ في ون  يؤمنال.  الظاهرة، وال سبب سواهاهذهالمادية هي سبب 

ال يوجد علم  آخر، بكالم.  العالم المادي بأسرهيتحركبتدبيري  يأ) mayAdhyakSeNa prakRtiH sUyate sa-carAcaram(َرْم تْـشَراتْـشَ

 جميع اآلراء حول الحكمة الـِڤـدية صالحة على حد سواء لعدم، هميلا بالنسبةو. كامل عند الجن حول خلق العالم بل لكل منهم نظريته

 .فهم قياسي ألحكامها ونواهيها بإيمانهم

 ٩\١٦. چ.ب

ايطَْبْهـْم َأڤَـسْٰيإتاْم ْدرِٰشْٰـطْ  

هايبودَّْه - تْمانُو لْـَپانَـشْٰـط  

هكَْرمانَٰ - ـَرْچاوي ْپـَرْبَهـڤَـنْت  

اتاهيـتُْو هَچا َجـيايكْشَٰـ  

 المفردات
؛  قليل الفطنة-هايـبودَّْه-الـَپ؛  ذاتهم-آتْمانَـه؛  فقد-نَـشْٰـطَ؛  قبول-َأڤَـشْٰـطَْبْهـيا؛  بصيرة-ْدرِٰشْٰـطيْم؛  هذا-إتاْم

 .  ضار-اَأهيتاه؛  العالم-ـتَـهَچَجـ؛  هدامة-كْشَٰـيايا؛  يقوم بأعمال مؤلمة-هكَْرمانَٰ-ـَرْچأو؛  يزدهر-ْپـَرْبَهـڤَـنْتي

 التعريب

عديمة الثمار أعمال مرعبة مفاهيم، فانه ينصرف إلى  البهذهوفاقد الفطنة،  نفسهالضال عن  شيطانيإذ يتعلق الو

 .  العالمدمارتهدف إلى 

 التفسير
ومع ذلك فإنه الرب ليس لدى المادي ادنى فكرة عن . دونيةفطنتهم  ان هناالرب ذكر ي. دمارالإلى العالم ل تقود  بأعماشياطينال يقوم

 ،وبالتالي.  ممكن المادي إلى أقصى حدبالعالمطلب التمتع ، ويچۤيـتاـڤَـْد َچ ْبَهـحسب الحس والفطنة ومعدمالمادي . يتوهم تطوره

 نزعة العنف شتداد اال تعقب سوى لكنها يةاإلنسانعات تقدما للحضارة اختر االتلك عتبريولحسية زيد من ملذاته ا ما ياختراعيواصل 

 بين  الحيوانقتللقد ساد . ية التصرف نحو بعضهم البعضكيفعن  أدني فكرة ى الماديلد ليس. اإلنسانوعلى كل من الحيوان  والقسوة

 في هذا لميح تثمة. الجميعيسبب هالك  سالحا لنهاية افيون لعالم ألنهم سيخترعلأعداء الذين يجب اعتبارهم  أمثالهماوساط الشياطين و

 النووية قادرة على األسلحة الحرب محتملة في كل لحظة، وتلك.  اآلنالعالم باسره األسلحة النووية التي يتباهى بها اختراعإلى النص 

وليست   اإللحادهو عاقبة األسلحة تلكاختراع .  داللة هذا النصباألرض حسالغرض الوحيد لهذه األسلحة هو تدمير . أحداث دمار كبير

 . على األرضوالرخاءة إلحالل السالم قصودم

 ١٠\١٦. چ.ب

َرْمـْپـۤوا دوشْٰيتْۤيكاَمـْم آشْـر  

اتاهيَمدانْـڤ -  ماَن- َدْمْبَهى  

ـراهاْنْچ - تْـڤاَسـْدۤيـرِِٰٰهْچمُوَهـاْد   
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اڤْـَرتاه -ي تْـشْپـَرڤَـْرتَـنِْتى شْـو  

 المفردات
؛  مشبع بالمكر-اَأنْـڤيتاه-َمَد؛  الصيت الباطل-ماَن؛  كبراء-َدْمْبَهى؛  ال يشبع-َرْمـپۤودوشْٰ؛  يلوذ بـ-آشْـرۤيتْيا؛  شهوة-كاَمْم

 -اڤْـَرتاه؛  إلى القذر-يتْـشَأشْو؛  يزدهروا- ْپـَرڤَـْرتَنِْتى؛ أشياء-ـراهاْنْچ؛  زمني-َأَستْ؛  ياخذ-ـرِِٰٰهۤيتْـڤاْچ؛  بالوهم-مُوَهـتْ

 . مكرَّس

 التعريب

يلتزم والجاه الزائل، ويتعلق بكل هذه األوهام، فإنه  ، وإلى اإلستكبارال تشبعالتي شهوة  الى الشيطانيستسلم الي وإذ

 . زائلكل ما هو  بقذرة ويشغفبأعمال دائما 

 التفسير
ال ينقطع عن . الحسيةالملذات في الشرهة زيادة رغباته ب يستمر بل مطلقاً الشيطاني تشبع شهوة ال. يطانية هنالشالعقلية انجد وصف 

 هؤالءيخلق .  الخاطئاالتجاه في ال ادراك انه يسير لديه وعلم ال. استبداد القلق به على الدوامرغم  غرورهأشياء زائلة لالتهافت على 

كلمة . مالاللذة ولذة الجماع : لذتين ال ثالث لهماشتد افتتانهم ب، وبالنتيجة يمسابيحهت أشياء زائلة، ويبتدعون  قبولنتيجةهم ابربا شياطينال

 سوى لشياطين اهؤالءن تال يفت. بالغة الداللة في هذا الصددكلمة هي  "نذور نجسة" التي تعني) azuci-vratAH( ـَرتاها ڤْ-يتْـشأشو

 تعاليم الدينية التي ال تقرها الالصول ابعض يبتدعون و" نجسةعادات"أي ) azuci (شيتْـاللحوم وهي أسوالخمرة والنساء والقمار وأكل ب

ون يعتبرو على األرض، الناسأبغض هم رغم ان همميكراسباب تالمجتمع ، ويصطنع ل والصيت الزائكبرياء مدفوعين بال،الـِڤـدية

 .جحيم انزالقهم إلى الرغمطور التفي غاية أنفسهم 

 ١٢-١١\١٦. چ.ب

ام تْـشَيِمـينْتاْم َأَپـريشْـتْـ  

اتاهيانْتاْم اوپاشْـريْپـَرلَـ  

َپـَرما - َچكامُوَپـْبهُو  

اتاهيتْـششْـيني تيڤَـْد إاإت  

 

ا َبـْدهاهْريشَـتا -  پاشَ- آشـا  

ااهاٰنيَپـرا -  كْروْدَهى- كاَم  

ْرتَْهـْمچاْبهُو - َهـنِْتى كاَميإ  

انيـتْـشََسـنْـ - ـناْرتَْهىۤيايَأنْـ  

 المفردات
؛  بفضل التجاءه-اأوپاشْـريتاه؛  إلى نقطة الموت- أنتاْم-ْپـَرلَـيا؛  و-تْـشَ؛  ال يقاس-َأَپـَرِمـياْم؛  مخاوف وهموم-شْـينْتاْمتْـ

؛  بفضل التيقن-ايتاهتْـشنيشْ؛  النحو على هذا-إيتي؛  بذا-ڤَـتْاإت؛  أرفع أهداف الحياة-اَپـَرماه؛  ترضية حسية-َچأوَپـْبهُو-كاَم

 -إيَهـنِْتى؛  ملكة-ااهَپـراياٰن؛  وغضب-كْروْدَهى؛  شهوة-كاَم؛  مقيد-اَبْدهاه؛  بالمئات-شَـتايه؛  تكبالت في شبكة االمل-پاشَ-آشـا

 .  تراكم-ـيانشَتْـَسنْـ؛  ثروة-َأْرتْهى؛  غير شرعي-َأنْيايَن؛  لغرض-َأْرتْـَهم؛  ترضية حسية-َچْبهُو؛  شهوة-كاَم؛ يرغب

icNTaaMaPairMaeYaa& c Pa[l/YaaNTaaMauPaaié[Taa" ) 
k-aMaaePa>aaeGaParMaa WTaavidiTa iNaiêTaa" )) 11 )) 

AaXaaPaaXaXaTaEbRÖa" k-aMa§-aeDaParaYa<aa" ) 
wRhNTae k-aMa>aaeGaaQaRMaNYaaYaeNaaQaRSaÄYaaNa( )) 12 )) 



 التعريب

. فإن قلقهم ال يحدلذلك، . البشريةهو أولى ضرورات الحضارة حتى نهاية العمر إشباع الحواس  ان يعتقد هؤالء

 المال بوسائل غير سعون لتأمينيفإنهم  والغضب، شهوةوبال الرغبات واآلالف من مئات شبكةوكونهم عالقين في 

 . الحسية إشباعاً لملذاتهم مشروعة

 التفسير
تناسخ يؤمن بالحياة بعد الموت، وال بكما انه ال .  حتى الموتفهوم، ويتشبث بهذا الم أقصى غايات الحياة الحواسلذة ان الشيطاني يعتقد

لى ما ال الخطة تلو الخطة إمضي في اعداد يبل  تنتهي مخططاته وال "العالمهذا في عمل قدمت من ما " أي) karma(كَـْرَم النفس جزاء 

 يجهل. ألن خططه لم تكتمل بعد سنوات ربع من الطبيب تمديد عمره أل،الموتعلى فراش وهو  كان يطلب  مثيالاًشيطان شهدنا لقد. نهاية

ال تسمح . هحالما يحين أجل اإلنسان ال يعود هناك أي اعتبار لرغبة إذ تمديد العمر لحظة واحدة عن عجز االطباء مغفلين الأمثال هؤالء

 . االجل تعدىتالطبيعة بلحظة واحدة كام اح

وجود النفس العليا في  جاهال سبيل لذاته الحسية، جميع أصناف اآلثام في قلبه،  فيأو النفس العلياالرب الذي ال يؤمن ب يشيطاناليرتكب 

تذوق يواحد  واحدة،شجرة فان على هناك طائران يق ان )UpaniSads(األوَۤۤپـنيشَٰـْداتْ  في جاء. كل حيمل  ع النفس العلياشهدت. قلبه

 ما يناسب كلعمل بحرية يشعر لذلك، . إيمانال يملك أي و ، جاهل بالحكمة الـِڤـديةشيطانيال لكن يشهد عملهثمار الشجرة والثاني 

 .عواقبال ملذاته الحسية، بغض النظر عن

 ١٥-١٣\١٦. چ.ب

الـْبْدَهـْميا َمـيَدْم َأْديإ  

  َمـنـُوَرتْـَهـْمىيَمـْم ْپـراْپـسيإ

ِمىي َدْم َأپـۤيَدْم َأْسـتـيإ  

ـْمپونَـْر ْدَهـنَي اتيشْٰـيْبَهـڤ  

 

اَهـتَـه شَـتْروْريَأساو َمـ  

يشـاَپـراْن َأپـتْـ ىيـشْٰيَهـن  

چۤيشْـڤَـرُو َهـْم َأَهـْم ْبهُوۤيإ  

ۤيهُو َهـْم َبـلَـڤاْن سوكْهّديْس  

 

يَجـنَـڤاْن َأْسمي ْبهيوآدْْٰٰه  

ايَسـْدرِٰشـُو َمـي  ْسـتـيوكُو نْ  

ايشْٰـيمُودي ماي داْسـىيـاكْشْٰي  

اتاهيمُوهيڤ - اَنچيتى َأيإ  

wdMaÛ MaYaa l/BDaiMaMa& Pa[aPSYae MaNaaerQaMa( ) 
wdMaSTaqdMaiPa Mae >aivZYaiTa PauNaDaRNaMa( )) 13 )) 

ASaaE MaYaa hTa" Xa}auhRiNaZYae caParaNaiPa ) 
wRìrae_hMah& >aaeGaq iSaÖae_h& bl/vaNSau%q )) 14 )) 
Aa!yae_i>aJaNavaNaiSMa k-ae_NYaae_iSTa Sad*Xaae MaYaa ) 
Ya+Yae daSYaaiMa MaaeidZYa wTYajaNaivMaaeihTaa" )) 15 )) 



 المفردات
؛  هذا-إيَدْم؛  وفقاً لمرادي-َرتَْهـْم-َمـنَه؛  سأكسب-ىْپـراْپـسي؛  هذا-إيَمْم؛  كسب-لَـْبْدَهْم؛  من قبلي-َمـيا؛  اليوم-َأْديا؛  هذا-إيَدْم

 -َأساو؛ ثروة -ْدَهـنَْم؛  مرة ثانية-پونَـه؛  سيزداد في المستقبل-ْبَهڤيشْٰـياتي؛  خاصتي-ِمى؛  أيضاً-َأپـي؛  هذا-إيَدْم؛  يوجد-َأْسـتي

؛  حتماً-َأپـي؛  آخرين-َأَپـراْن؛  أيضاً-تْـشَ؛  سأقتل-ىـيٰشَهـني؛  عدوّي-شَـتْروه؛  لقد قتل-َهتَـه؛  من قبلي-َميا؛ ذاك

؛  ثري-آدْْٰٰهـياه؛  سعيد-سوكْهي؛  قوي-ڤاْن-َبـَل؛  أنا-َأَهـْم؛  كامل-َههسيّد؛  الناعم-چيْبهُو؛  أنا-َأَهْم؛  أنا-َأَهْم؛ الحق -إيشْـڤَـَره

 -ياكْشَٰيى؛  أنا-َميا؛ مثل -َسْدرِٰشَه؛  يوجد-َأْسـتي؛  آخرين-َأنْياه؛  من-كَه؛  أنا-َأْسمي؛  العريقينباألقارب محاط - ڤاْن-َأْبهيَجَن

 .  مضلل-اڤيمُوهيتاه؛  بالجهل-اَنچيَأ؛  لذا-إيتي؛  سأبتهج-ـيىٰشمُوْدي؛ الصدقاتض  سأعطي بع-داشْٰـيامي؛ سأضحي

 التعريب

انا املك .  لمخططاتيالمزيد وفقاً املكه اآلن، ولسوف اكسب  من المالالقدرهذا : "النحوهذا  على يشيطانال يفكر

. كان هذا الرجل من اعدائي وقد قتلته، وسوف اقتل اآلخرين بدورهم. سوف أملك اشياء أكثرولًء كثيرة  اشيااليوم

. سعادةأحد بالعزة والعادلني ي ال. عالقات عاليةمحاط بنسان، و أغنى اأنا. السعيدالقوي و الكامل وأناسيد، ال أنا

 .الجهل، يضل امثاله بهكذا ."بتهجوف ا سوبذابعض الصدقات،  واوزع الفدياتعض  بضيوف اقس

 ١٦\١٦. چ.ب

ْبْهرانْتايڤ - تَّيشْـتْـ - َأِنـَك  

اَسـماڤْـرِِٰٰتاه -  جاَل- مُوَهى  

ـوـٰشِچْبهُو -  كاَماْپـَرَسـكْتاه  

اوتْـشنَـَرِكى شْـوي َپـتَـنْت  

 المفردات
؛  متعلق-اْپـَرَسكْتاه؛  محاط-اَسماڤْـرِِٰٰتاه؛  بشبكة-جاَل؛  االوهام-َهىمو؛  محتار-اڤيْبْهرانْتاه؛  بالهموم-شْـيتَّتْـ؛  غزير-َأِنـَك

 .  قذر-اوتْـشَأشْـو؛  الجحيم-نَـَرِكى؛  ينحدرون-َپـتَـنْتي؛  الترضية الحسية-ـوـشِْٰچْبهُو-كاَم

 التعريب

 لقه باللذات الحسية فيهويعندما يؤخذ بهذه الحيرة التي تسببها مخاوفه وهواجسه ويعلق في شبكة االوهام، يشتد تع

 .  الجحيمإلى

 التفسير
الوسيلة ال يتردد ب و حددون عمل على استثماره لزيادة ثروته وي،حتى اآلنهمه سوى ما كسبه ي وال لحب المال  حدالشربالغ اال يعرف 

 فترالمصرفي، وال ي رصيدال ومبانيلوا والعائلة عقاراتمن اليملكه بما ور مغر هو. اشباعه الحسيتعامل في السوق السوداء في سبيل في

في صيد ما عمل من الصالحات  ركاسبه ليست سوىمجميع  ان  جاهالدرته الشخصية بقسوى يؤمن وال ،لزيادتهاعن وضع الخطط 

 يؤمن. يشخصالثروته نتيجة مجهوده  ان يظن، وكل ما في االمر انه منح فرصة جمعها جاهالً بقانون الجزاء لكنه السابقعمره 

 درجة ه علىلوحصية و أو ثرعريقة عائلةفي والدة الفرد .  أي الجزاء)karma(كَـْرَم قانون ، وليس بشخصي اجتهاده البقوة شيطانيال

بالقدرة الشخصية كل هذه األمور تحدث  ان يطاني الشيظن. السابقعمره في ليست سوى جزاء ما عمل  أو الجمال العلمرفيعة من 

 كبير من ثمة عدد.  يصبح عدوهيطاني الشزاحم يمن كل. الجمال والعلمو البشر وراء تفاوت درجات تدبيريدرك ال وال والصدفة،

 شقاق عليه، ال ينقطع الوبناء.  واألمموالمجتمعات بين األفراد والعائالت العداوة تزداد شدة تلكو ،هسوال وكل منهم عدو لشياطينا

 .  والعداوة في األرضبووالحر

ANaek-ictaiv>a]aNTaa MaaehJaal/SaMaav*Taa" ) 
Pa[Sa¢-a" k-aMa>aaeGaezu PaTaiNTa Narke-_éucaE )) 16 )) 



ون تطلبلماذا :" إلى اتباعهيطانييقول الداعية الش .الحق المطلقخرين وغالباً ما يعتقد انه اآلالعيش على حساب   بحقالشيطاني عتقدي

وى  هي أمثلة على دعتلك. "الحق مات لقد. بعيداه اطرحوبل الرب  تؤمنوا بال. ما يحلو لكمافعلوا . !الحقانتم  .؟في مكان أخرالرب 

 . جنال

 بل وسيلة لدخول كواكب السماء الفداءال يؤمن بو، وثراء سلطة انه يرى من يعادله رغم نفوذا كثرهمجميع وأأثرى ال انه الشيطانييظن 

 كان شياطين على المثال خير. في السماء كوكب أي إلىتوصله لفضائية فيبني السفن ال لتفديةل الخاصة هتطريققدرته على ابتداع  يتوهم

 يومنا شياطين هي حال كذا. الـِڤـدية تفدية الويغني عن السماوية ن إلى الجناالفردسلم يوصل بناء دعا إلى الذي ) RAvaNa( راڤَـنَٰ

دون جحيم انزالقهم إلى ال وعاقبتها  سوى أمثلة على الضياعليست لكنها كواكب السماءإلى   الفضائيةسفنبال سفر إلى الالساعينالحاضر 

خرج لهم  السمك، وال ممثل شبكة صيدتعني شبكة ) jAla(جاَل .  هنابالغة الداللة) moha-jAla( جاَل - مُوَهىالسنسكريتيةكلمة ال. علمهم

 .منها

 ١٧\١٦. چ.ب

  ْسـتَـْبْدهااتاهيَسـْمْبهاڤ - آتْـَم

اتاهيَمـدانْـڤ -  ماَن- ْدَهـَن  

ْس ِتىياچياي - اَجـنِْتى ناَمي  

ْرڤَـكَْمپۤو -ي هْديَدْمْبـِهناڤ  

 المفردات
 -ياَجنِْتى؛  مشبع-اَأنْـڤيتاه؛  في الوهم-َمـَد؛  الثراء والصيت الباطل- ماَن-ْدَهَن؛  وقح-اْستََبـْدهاه؛  مغرور بذاته-اَسمْبهاڤيتاه-آتْـَم

 .  والنواهياألحكامة  دون مراعا-ْرڤَـكَمپۤو-هيَأڤيْد؛  بدافع الكبراء-َدْمْبِهَن؛  هم-ِتى؛ بالقرابين -ايهچييا؛  اسمياً-ناَم؛ يقدمون القرابين

 التعريب

 فقط دون اتباع أية احكام أو شكلياً الفديةمعتداً بنفسه ودائم الوقاحة، ومغتراً بالثروة والجاه الزائل، فإنه يقرِّب 

 .نواهي

 التفسير
تتمثل وقاحة . بالكلالكل  متوهماً انه  أو كتابائية بصورة شكلية دون اكتراث بمرجعالفد بعض الشعائر الدينية أو يطاني الشضييق

الجمهور ون ضللفي دور الدعاة أحياناً شياطينالنتحل هؤالء ي.  نتيجة اغتراره بالمال والجاهإيمانه بمرجع يرجع إليهالشيطاني بعدم 

هور ويشيع الجم مهله فيأأحدهم رباون يتخذ أو المالئكة عبادة أو فداء بالينتظاهر هللا متجليات شخصية أودينيين الصلحين بالمون ويشتهر

ثمة نواهي كثيرة بصدد . الحماقاتأكبر ون الزهد ويرتكب الشياطين بثوب  بعضستتري.  في الدين أو العلم الروحيتبحرين انهم ممغفلينال

كلمة يجري التشديد هنا على . استواء جميع الدروب دون تأييد درب قياسي واجبون يعلن بل بها كترث الشياطين يال لكن حياة الزهد

 .وهم دوماًوالالجهل  وهو استخفاف مبني على والنواهي حكامالتي تعني استخفاف باأل) avidhi-pUrvakam( ـكَْمڤَرپۤو -هييْدأڤ

 ١٨\١٦. چ.ب

 َأَهنْـكاَرْم َبـلَْم َدْرَپـْم

اتاهۤيكاَمـْم كْروْدَهـْم تْـشَ َسـْمـشْـر  

ـوِدِهـٰش - َپـَر - ماْم آتْـَم  

ااكاهياسۤويـنْـتُو ْبْهـيشَْٰپـَرْدڤ  

AaTMaSaM>aaivTaa" STaBDaa DaNaMaaNaMadaiNvTaa" ) 
YaJaNTae NaaMaYajESTae dM>aeNaaiviDaPaUvRk-Ma( )) 17 )) 

Ahªar& bl&/ dPa| k-aMa& §-aeDa& c Sa&ié[Taa" ) 
MaaMaaTMaPardehezu Pa[iÜzNTaae_>YaSaUYak-a" )) 18 )) 



 المفردات
؛  بسبب التجاءه-اَسـْمـشْـرۤيتاه؛  أيضاً-تْـشَ؛  غضب-كْروْدَهـْم؛  شهوة-كاَمْم؛  كبراء-َدْرَپـْم؛  قوة-َبـلَم؛  أنا باطلة-َأَهنْـكاَرْم

 .  حسود-اياكاهَأْبْهـياسۤو؛  يسب-هـنْـتَـْپـَرْدڤيشَٰ؛  أبدان-ـوِدِهٰش؛  وفي سائر-َپـَر؛  في خاصتهم-آتْـَم؛  لي-ماْم

 التعريب

 شخصية الالهوت العليا حاسدا ل يصبح الشيطانيوالغضب، والقوة والكبرياء والشهوة األنية الكاذبةبمن حيرته 

  .الحقدين طعن بالويجسمه واجسام اآلخرين في قائم ال

 التفسير
بناء على ماله  شخصية الالهوت العليا وجودها ويحسد يحسدبل الرب   سلطة على الدائمتمردهلسفار  إلى اإليمان بااليطانيالشنزع ي ال

. حسد نفسه ونفوس غيرهإلى  هذا،، فيدفعه جهله  الالحقلعمره مهيدعمره الحالي هو ت ان الشيطاني يعلم ال. وجاهه وقوته الشخصية

 شخصية الالهوت العلياللبرهنة على عدم وجود اري ميوالرب سلطة جهله بحفل ل يوالوببدنه أبدان اآلخرين األذى بالشيطاني  يلحق

 سلطة  لظنه انه يفوق الجميعمنعهيقوى أحد على  ان دونما يحلو له ك عملومؤمناً بإستقالله وقدرته على ال أدلة الحكمة الـِڤـدية انكرم

 .يةشخصال بقوته رفعهالخطط لفإنه يعد  الحسية، أعمالهتقدم يتوقع مانع ل كان ذاوإ ،أو ثراء

 ١٩\١٦. چ.ب

راْنـتَـه كْرۤويشَٰڤـتاْن َأَهـْم ْد  

ـو نَـراْدَهـماْنَسـْمـسارِِٰٰٰش  

پاْمى َأَجـْسَرْم َأشـوْبهاْنيـكْشَٰ  

يُونيٰشوـڤْ ِاڤَ شْٰۤيآسور  

 المفردات
 أدنى -َأْدَهماْن-نَـَر؛ الوجود المادي في محيط -ـوَسـْمـسارِِٰٰٰش؛  مشاغب-راْنكْرۤو؛  حسود-ـتَـهْدڤيشَٰ؛  أنا-َأَهـْم؛  أولئك-تاْن

 .  في االرحام-يُّـُونيٰشو؛  حتماً-ِاڤَ؛  جني-آسوريٰشـو؛  منحوس-َأشـوْبهاْن؛  إلى االبد-َأَجـْسَرْم؛  أقذف-يپاميـكْٰش؛ البشر

 التعريب

 . ريرةالش الحياة اجناس المادي، في مختلف الوجودالبشر في محيط العابثين أرذل دين والحسرمي ا ينا

 التفسير
ربما عمل ، والحقعلى قبول سلطة  يطانيالشربما ال يوافق  .الحق المطلقدبير قدر لها بتم النفس في بدن حلول إلى شار في هذا النصي

تقذف النفس  ان ـڤَـتَـْمَچْبها في الباب الثالث من شْـرۤيَمـْد جاء. شخصية الالهوت العليابإذن ليست بإذنه بل رجعته  لكن على هواه

 الحياة في جناسأ نشهد عدد كبير من عليه، وبناء. التدبير السماوي باألبدان من جزائها حيث تحصل على ، بعد مفارقة البدنأمفي رحم 

 شياطينال ان يذكر هنا. ليس الصدفة ويستند كل ذلك إلى التدبير السماوي ووغيرهاالوجود المادي مثل الحيوان والحشرات والبشر 

 كراهية والعنف والالشهوةيطانية ب الش هذه األجناسزخرت. حسدهم شتدسفل الصور البشرية في في أامهات شيطانيةحام في أرقذفون ي

 . دوماً فتشبه وحوش الغابةوالنجاسة

 ٢٠\١٦. چ.ب

اْم آَپـنَّيُونيْم ۤيآسور  

TaaNah& iÜzTa" §U-raNSa&Saarezu NaraDaMaaNa( ) 
i+aPaaMYaJaóMaéu>aaNaaSaurqZvev YaaeiNazu )) 19 )) 

AaSaurq& YaaeiNaMaaPaàa MaU!a JaNMaiNaJaNMaiNa ) 
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يـَمـنـَجنْي دْٰٰها َجنْـَمـنـمۤو  

ايڤََ كاونِْتـيايـماْم َأْپـراْپ  

ْميـتَچانْتى َأْدَهـماْم يتَـتُو   

 المفردات
؛  لي-ماْم؛  والدة تلو والدة-َجنْـَمـنـي َجنْـَمـنـي؛  االحمق-امُودْٰٰهاه؛  يكسب-اآَپـناه؛  أصناف-يُونيْم؛  جني-آسورۤيْم

 .  مصير-ـتيْمَچ؛  ملعون-َأْدَهماْم؛ يذهب -يانْتي؛  بعدئذ-تَتَـه؛  يا ابن كونْتۤي-َ كاونِْتـيا؛ حتماً-ِاڤَ؛  دون نوال-ـياَأْپـراْپ

 التعريب

 ن ينحدرووتدريجيا مقاربتي عن يعجزون ،)KuntI(كونْتۤي  لحياة الشريرة، يا ابنفي اجناس ا تناسخهم المتكررب

 . وجودصور الإلى أبغض 

 التفسير
 ،شاكلتهم عمر تلو عمر على ات شريرأرحامي  فبل دوام قذفهم شياطينالمطلق رحمة ب هنا نا ال نجد، لكنبرحمته الواسعةالرب يعرف 

 رحمة نيلفرصة عملياً ون يملكأمثالهم ال  ان يذكر.  والخنازيروالكالب القطط صورون في مسخهم حتى يبلغالرب يستمر . رحمةدون 

. والكالبصور القطط وصوالً إلى تدريجيا ون مسخيأمثالهم  ان  في الحكمة الـِڤـديةجاء. في مطلق مرحلة الحقة من حياتهمالرب 

 ِڤـدانْـتَفي اإلعتراض  على هذا جواباًنجد . األشراريرحم بالرحيم إذا كان ال الرب على وصف  في هذا الصدد االعتراض يحتمل

ينازل .  رحمتهمن مظاهر هو لحياةا األشرار في أدنى منازل هزال من االحياء وانال يبغض أحداًالرب  بأن )VedAnta sUtra (سۤوتْـَر

 يبلغ حالة القديرالرب  على يد صرع يمنن كل بأ نافع لهم استناداً إلى ما جاء في الحكمة الـِڤـديةقتله  لكن  أحياناًجنال القديرالرب 

ـو پـياكَـشيـهيَرنْٰ و) KaMsa (ـَسكَـمْٰ و) RAvaNa(  مثل راڤَـنَٰشياطينال شواهد في التاريخ على عدد كبير من ثمة. التحرر

)HiraNyakazipu ( حالفهم الحظ وصرعوا على يده إذا شياطينعلى الالرب لذلك، تظهر رحمة . لمجرد قتلهم القديرالرب  تجلىحيث. 

 ٢١\١٦. چ.ب

َدْمۤيْدَهـْم نَـَركَْسـيڤ -ي رتْ  

 ْدڤاَرْم ناشَـنَـْم آتْـَمـنَه

 كاَمـه كْرُوْدَهـْس تَـتْها لُوْبـَهـْس

اِجـتْيْم تْـايتَْسماْد ِاتَـتْ تَْر  

 المفردات
؛  شهوة-كاَمـه؛  الذات-آتْـَمـنَه؛  هدام-ناشَـنَـْم؛  بوابة-ْدڤاَرْم؛  هذا-إيَدْم؛  الجحيم-ـياَسنَـَركَ؛  ثالثة أصناف-ڤيـْدَهـْم-تْري

 .  واجب الترك-تْـياِجتْ؛  ثالثة-تَْرياْم؛  هذه-ِاتَـتْ؛  لذا-تَْسماتْ؛  طمع-لُوْبَهه؛  إلىباإلضافة -تَـتْها؛  غضب-ْدَههكْرُو

 التعريب

، ألنها تؤدي إلى نبذها كل عاقل وعلى.  والطمعوالغضبالشهوة :  هي بوابات تقود إلى هذا الجحيمثالثوجد ت

 . دار النفسانح

 التفسير
االنحدار إلى اجناس الذي ال يطلب  العاقل يجب علي. اتهإشباع شهوبرد الفطمع عندما يخفق  الغضب والأينش. حياة الشريوضح هنا مبدأ 

 .المادةفي بالنفس إلى درجة منعها من الفكاك من رهنها ون ذين يترد الالثالثة األعداء ، نبذ هؤالءةيطانيالحياة الش

i}aivDa& Nark-SYaed& Üar& NaaXaNaMaaTMaNa" ) 
k-aMa" §-aeDaSTaQaa l/ae>aSTaSMaadeTaT}aYa& TYaJaeTa( )) 21 )) 



 ٢٢\١٦. چ.ب

ايموكْتَـهَ كاونِْتـيْر ڤيإتا  

ْر نَـَرهيْبهيْس تْريْدڤارا - تَـْمو  

اْسيـَرتى آتْـَمـنَه شْـرتْـشَآ  

ْميـتَچَپـراْم ي اتيتَـتُو   

 المفردات
 -نََره؛  ثالثة أصناف-تْريْبهيه؛  من بوابات الجهل-ْدڤارايه-تََمـه؛  يا ابن كونْتۤي-َ كاونِْتـيا؛ محرر-ڤيموكْتَـه؛  من هؤالء-ِإتايه

 .  مصير-ـتيْمَچ؛ الحق إلى -َپـراْم؛  يذهب-ياتي؛  بعدئذ-تَتَـه؛ هبة -ياهشِْر؛ للذات -آتْـَمـنَه؛  يؤدي-َرتيتْـشَآ؛ شخص

 التعريب

إلى يترقى ف،  إلى تحقيق الذاتتقوده  أعماالًنجزي ،)KuntI(كونْتۤي هذه، يا ابن  الثالثة بوابات الجحيم تجنب يمن

 .  العظيمالمصير

 التفسير
 من الشهوة والغضب هاتحرراد يازدتزداد النفس صفاء ب. والطمعلشهوة والغضب ا: الثالثة األعداء هؤالء من ينبغي لإلنسان اإلحتراز

صعيد ، وسوف يرقى إلى إلى صعيد التبّين الروحياالحكام والنواهي الـِڤـدية المؤدية إلى ترقي النفس العمل بالفرد  ستطيعي فوالطمع

تبعته التي تقود إلى التصفية والعمل مسالك  الحكمة الـِڤـدية تشرع.  كل من يحالفه الحظ بالعمل بها، فيصيبه النجاحذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

الذي يكتمل في تحقيق الذات إلى أرفع درجات ، الوصول نهجمبهذا اليستطيع الفرد .  والغضب والطمعالشهوة عن قالعاإلالمستندة إلى 

 طبقاتأربعة غرض، تشرع الحكمة الـِڤـدية ال لهذا. تيميةتالخدمة ال  فيتكمن ضمانة فك رهن النفس. العلم بفضل تنمية تتيميةالخدمة ال

 دون ويتحررن الروحي  درجات التبّيأرفعإلى منها حدودها وأحكامها ويترقى كل من يعمل بها  لكل ومقامات روحيةاجتماعية وأربعة 

 .ريب

 ٢٣\١٦. چ.ب

ايْم اوتْْسـرِِْٰٰجـيهْديڤ - اه شـاْسـتَْري  

كاَرتَـه - ڤَـْرتَـِتى كاَم  

يْپـنُوتاْم َأڤيهدّْيْس  َسـ نَـ  

ْميـتَچنَـ سوكَْهـْم نَـ َپـراْم   

 المفردات
؛  أبدا-نَـ؛  نزوي العمل بدافع الشهوة-كاَرتَه-كاَم؛  يبقى-ڤَـْرتَـِتى؛  تاركاً-رِِْٰٰجياأوتْْس؛ األسفار أحكام -هيْمڤيدّْ-شاْسـتَْر؛  كل من-ياه

 .  درجة الكمال-ـتيْمَچ؛  العظيم-َپـراْم؛  أبدا-نَـ؛  سعادة-سوكَْهـْم؛  أبدا-نَـ؛  ينال-تيَأڤاْپـنُو؛  كمال-هيْمسيدّْ؛  هو-َسه

 التعريب

المصير يصل إلى  وال سعادة وال كماالًتبعاً لنزواته، ال يحرز ويعمل  الـِڤـدية توجيه الحكمة يستخف بمن لكن

 . العظيم

 التفسير

WTaEivRMau¢-" k-aENTaeYa TaMaaeÜarEiñi>aNaRr" ) 
AacrTYaaTMaNa" é[eYaSTaTaae YaaiTa Para& GaiTaMa( )) 22 )) 
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 والمقامات ويتوقع من كل انسان طبقاتالمختلف  يشمل "التوجيه الـِڤـدي"أي ) zAstra-vidhi(ي هدـي ڤ-شاْسـتَْران  لقد تقدم الكالم

ة، تحقيقاً للكمال الذي لن يبلغه من يهملها بل يعمل بما تمليه عليه شهوته وطمعه الروحيمرتبته  أو االجتماعية تهطبقالعمل بحدود وأحكام 

يتوقع ممن بلغ صورة . البشربأسفل كل من ال يطبقه عرف يس تكمن االهمية في العلم بحد ذاته بل بتطبيقه، وال آخر، بكالم. ورغبته

يفسد علم من  لكن ها، وإال فإنه يحط منرجاتدللى أرفع ااالحكام والنواهي المتعلقة برفع نفسه إب بالقدر الكافي للعمل نسان التعقلاإل

إذن، ينبغي لإلنسان ترقية نفسه إلى صعيد ذكر كْـرِٰشْٰـنَٰ . المبادئ األخالقيةاالحكام والنواهي وب هعمل رغم القديرالرب يقصر عن فهم 

 .  لبلوغ ارفع درجات الكمالتتيميةالخدمة الو

 يعمل انه.  الشهوةبدافعيعمل فإنما عن علم والنواهي األحكام  هنا، إذ من يخالف بالغة الداللة) kama-karataH( كاَرتَـه -كاَمكلمة 

 يتعذر. القديرالرب غفله، فإنه يكون نزوياً وتكتب عليه لعنة يلكنه  بهجا يعلم اإلنسان بوعندما. نزويالعمل الهو  وهذاعن علم ظور حمال

والنواهي من ال يلتزم باألحكام كل  واألخص،على مقصودة للتصفية  البشرية الحياة. الحياة البشريةمقصد كمال ى امثاله تحقيق العل

 .لسعادةالحالة الحقيقية ل وعن بلوغ نفسه صفيةتر عن يقص

 ٢٤\١٦. چ.ب

ـْم ِتىشْـهاْسـتَْرْم ْپـَرمانَٰتْـ شْتَسماتْ  

تاوياڤَـْسـتْهيڤْـ - اياكاْريكاْر  

ْدهانُوكْتَـْميڤ - اتْـڤا شـاْسـتَْرچي  

يهاْرَهـسيكَـْرَم كَْرتوْم إ  

 المفردات
 -ڤْـياڤَـْسـتْهيتاو؛  والعمل المحظور-َأكاْريا؛  واجب- كاْريا؛ جنابك-ِتى؛  برهان-ْپـَرمانَـْم؛  االسفار-شـاْسـتَْرْم؛  لذا-ماتْتَْس

ذا  في ه-إيَهى؛  يفعل-كَْرتوْم؛  عمل-كَـْرَم؛  كما تشرع-أوكْتَـْم؛ األحكام -ڤيـْدهاَن؛ الـِڤـَدْز -شاستَْر؛  عالماً-اتْـڤاچي؛ تقرير

 .  مفروض-َأْرَهسي؛ العالم

 التعريب

تلك  وبمعرفة. يةالـِڤـدالحكمة من أحكام ونواهي  ، وما هو غير الواجبالواجبيعي ما هو ان ان إلنسينبغي ل

 . واجبه ليتسنى له الترقيبقيام لاالحكام والنواهي، ال بد له من ا

 التفسير
الحكمة  أرفع درجات كمال علم يبلغ الفرد. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰمقصودة لفهم الـِڤـدية األحكام والنواهي جميع  ان جاء في الفصل الخامس عشر

 تْـشايتَـنْـيا المولى جعل. تتيميةالخدمة القضاء  في ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ بفضل يثبتو چۤيـتاـڤَـْد َچ كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ من ْبَهـ حالما يفهمالـِڤـدية

 كْـرِٰشْٰـنَٰ َهـِرى كْـرِٰشْٰـنََٰهـِرى  :تسبيح على قصراً تتيميةالخدمة ال بدعوته إلى قضاء السهولة  غايةفي ه الطريقةهذ َرْبهوپـَمـها

رب إلى  الطعام المقمنوتناول ما فضل  َهـِرى راَم َهـِرى راَم راَم راَم َهـِرى َهـِرى - َهـِرى َهـِرى كْـرِٰشْٰـنَٰ كْـرِٰشْٰـنَٰ

 على أتم الحكمة الـِڤـدية محققاً صفوتها أنهى دراسة كل يعتبر قد ،في هذه العبادات بصورة مباشرةه نفس يشغل من كل. كْـرِٰشْٰـنَٰ

 بصدد الـِڤـديةعمل باألحكام والنواهي المكلف ب، تتيميةالخدمة البذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ أو اإلنسان اإلعتيادي الذي ال يعنى  ان شك ال. وجه

النفس  في الرئيسية األربعة التي تظهر عيوبعن الة علي "الحكمة الـِڤـدية"أي ) zAstra(اْسـتَْر ش. العمل الواجب والعمل المحظور

 حياة العيوب الرئيسية األربعة في هذه. حتمية التوهم وحتمية ارتكاب األخطاء وخداع الإلى والنزعة  الحواسقصور: وهي الموَجهة

االعالم "أي ) AcAryas( اْزشاْريتْـآ وينالربانيكبار جميع ، السبب لهذا. واهي االحكام والنتشريع تجرد اإلنسان من أهلية رهن،ال

 .  األربعة هذه العيوبعنة عليدون تعديل ألنها ) zAstra(ونواهي شاْسـتَْر أحكام بون  يقبل"النفوس الجليلةو

TaSMaaC^añ& Pa[Maa<a& Tae k-aYaaRk-aYaRVYaviSQaTaaE ) 
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مع ذلك، يهتدي جميع أفراد .  ينكرهاآخرولرب افردية بواحد يؤمن :  إلى مذهبيننويقسمو  بالد الهندفي تعلينسالمكثيرة من فرق توجد 

 يعتبر وبناء عليه،. لعمل بأصول الحكمة الـِڤـديةإلى درجة الكمال دون ارتقاء بنفسه اإل حديستحيل على ا. الـِڤـديةالمذهبين باألصول 

 . محظوظاً) zAstras(مراد شاْسـتَْرْز كل من يفهم 

 تسبب لنا ماّيـا السبب، لهذا. ريمة في الحياة اإلنسانيةأكبر جو  هو علة الترديلياشخصية الالهوت العمبادئ فهم  من نفوران ال

)mAyA ( من فتنة الخارجيةتتألف هذه ال. الثالثي ءالشقاصورة ب المتاعب على الدوام ،شخصية الالهوت العليال" الفتنة الخارجية"أي 

وف تبقى س. القديرالرب  باب فهم ينفتح امامه ان  قبل، األصالة على األقلجبلةإلى االرتقاء بنفسه  فردلينبغي ل. الثالثة المادية جبالتال

 جبلتي بالمسّيرين يستخف.  األصالةجبلةإلى صعيد االرتقاء   دونةيطاني الحياة الشاللتان تشكالن علة والتملك العمى جبلتيالنفس رهينة 

 هاسماع رغم تتيميةالخدمة الأمجاد إلى ون ، وال يميلالـِڤـديةبالحكمة ون كترث وال ي الروحيسيدلل السليمين والفهم الرباني بالعمىالتملك و

احد إذا استطاع  لكن،. يطانيةحياة الشال إلى هي بعض عيوب المجتمع البشري التي تقود هذه. رقيتللطرقهم الخاصة ون يبتدعبل 

 . حياته بالنجاح فسوف تتكلل الرقيلى درجات ارشاده إ سليم قادر على سيد روحياالهتداء ب

 

 .ةالشيطانيبعنوان األخالق المالئكية و چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ السادس عشر من شْـرۤيَمْد الفصل تنتهي تفاسير ْبَهـكْتي ِڤـدانْتَ على هنا إلى

 

الفصل السابع عشر



 تقسيمات اإليمان

 ١\١٧. چ.ب

اوڤاتْـشَأْرجـوَن   

ايْم اوتْسرِِْٰٰجيهْديڤ - ى شـاستَْري  

اتاهيانْـڤيـَردَّْهـاَجـنِْتى شْي  

شْٰـطْها تو كا كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰيِتـٰشاْم ن  

 َسـتّْـڤَـْم آهُو َرَجـْس تََمـه

 المفردات
 إيمان -َهـيادّْشَْر؛  تقديس-ياَجـنِْتى؛  تاركاً-أوتْْسرِِْٰٰجيا؛  أحكام الڤيود-ڤيْدهيْم-شاْسـتَْر؛  من-يى؛  قال أْرجـوَن-ـشَأْرجـونَه أوڤاتْ

 -آهُو؛  في خيرية-َسـتّْـڤَـْم؛  يا كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ -كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ؛  ماذا-كا؛  لكن-تو؛  االيمان-نۤيشْٰـطْها؛  لهم-ِتـٰشاْم؛ متصف -اَأنْـڤيتاه؛ تام

 .  في اإلبهام-تََمـه؛  طبع التملكجبلة في -َرَجه؛ أو غيره

 التعريب

من  وهل ه؟  من ابتكارهةويتبع ديانية ِڤـدلـا  بأصول الحكمةيعملال هي مكانة من يا كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، ما : أْرجوَن قال

 العمى؟ م من اهل التملك أمن اهل  اهل األصالة أم

 التفسير
السالم كمال  درجاتيبلغ أرفع فإلى صعيد العلم محددة عبادة بالمؤمن عن ترقي  الرابع الفصلن من الثالثي في النص التاسع ومر لقد

  يعمل بها بإيمانومن "شيطاني"أي ) asura ( أسوَرهو األصول الـِڤـديةكل من ال يتبع  ان  السادس عشر كانتالفصل خاتمة. والرخاء

 هذا الشك الذي ساور  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰيزيل وان ال بد .؟ غير الـِڤـديةحكام ببعض االموقع من يعملهو ما  اآلن،. ئكيأي مال) deva ( ِدڤَهو

 هل. ؟كمالال أمثالهم يبلغ وهل .العمى؟ األصالة أو التملك أو جبلةمسار في يؤلهون أحد البشر ويضعون إيمانهم به الذين  هل. أْرجوَن

لكنه حكام الـِڤـدية الحدود واأل من ال يعمل بى يفلح مسعهل. ؟رقي إلى أرفع درجات الكمالت والحقيقيعلم الالالرسوخ في يمكن لهم 

 .هذه األسئلة على كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰكل  أْرجوَن يطرح. ؟ والبشرالمالئكة ويعبد ،بشيء مايؤمن 

 ٢\١٧. چ.ب

اوڤاتْـشَـڤـاْن َچْبـَهـ - ۤيشْـر  

شْـَردّْهاي ْدها ْبَهـڤَـتيڤ -ي تْر  

جا - ناْم سا ْسـڤَـْبهِاڤَيِده  

ڤَيشاي  راَجسۤيكيساتْـڤ  

  شْـرِِٰٰنوتاْمي ِشـتي تاَمس

AJauRNa ovac ) 
Yae XaañiviDaMauTSa*JYa YaJaNTae é[ÖYaaiNvTaa" ) 

Taeza& iNaïa Tau k-a k*-Z<a SatvMaahae rJaSTaMa" )) 1 )) 

é[q>aGavaNauvac ) 
i}aivDaa >aviTa é[Öa deihNaa& Saa Sv>aavJaa ) 

Saaitvk-I raJaSaq cEv TaaMaSaq ceiTa Taa& é*<au )) 2 )) 



 المفردات
؛  المتجسم-ِدهيناْم؛ اإليمان -شَْردّْها؛ يصبح -ْبـَهـڤَـتي؛  ثالثة أصناف-ڤيْدها-تْْرِِٰٰ؛  قال المولى المبارك-ـڤاْن أوڤاتْـشََچْبَه-شْـرۤي

؛  أيضاً-تْـشَ؛  طبع التملكجبلة في -راَجسي؛  األصالةجبلة في -ساتْـڤيكۤي؛  حسب نمط طبعه المادي- جا-ْبهاڤَ-ْسـڤَ؛  ذاك-سا

 .  اسمع-شْـرِِٰٰنو؛  ذاك-تاْم؛  لذا-إيتي؛  و-تْـشَ؛  طبع اإلبهامجبلة في -تاَمسي؛  حتماً-ِاڤَ

 التعريب

 . اصغ إلى ما سوف أقوله اآلن. العمى وتملكوال األصالة: إيمان النفس المتجسدة ثالثة: القديرالرب  قال

 التفسير
 المادية ويكتسب مزاجاً حسب ما جبالتالمسيَّر بهو  خمول، بدافع الكسل أو الدون العمل بهاالـِڤـدية والنواهي حكام األبمن يعلم  كل

زمن غابر نتيجة انتسابها إلى  المادية منذ جبالتمختلف الب لنفسا تصالا يجري. العمىألصالة أو التملك أو  اجبلةفي مسار عمل 

والنواهي حكام العمل باأل سليم وسيد روحي ممكن بمالزمة خليطتغيير ال لكن بحسب صلتها بها مختلفة خالطكتسب أ، وتالطبيعة المادية

اإليمان األعمى في مسار  ان مجمل القول. صالة إلى اإلالتملك، أو من  إلى األصالةالعمىار مسفرد الترقي من يستطيع ال. الـِڤـدية

إلى مسار  لتغيير وضعه  سليمسيد روحي بعناية وفطنة في صحبة التمعن باالشياء عليه بل الكمالبلوغ  على حدعين اي  الجبالتالاحدى 

 . أرفعجبلة

 ٣\١٧. چ.ب

ايپا َسـْرڤَـْسَسـتّـڤانْورۤو  

ْبهاَرتَي شْـَردّْها ْبَهـڤَـت  

ـُوام پوروٰشي يوَمـ - شْـَرْدها  

ِاڤَ َسـه  َسـ َهـهشْـْهـَرّدتْـ - شْاتْي يو  

 المفردات
؛ إيمان -شَْردّْها؛  يا ابن ْبَهَرتَ-ْبهاَرتَ؛  يصبح-ْبَهـڤَـتي؛ إيمان -شَْردّْها؛  كل شخص-َسْرڤَـْسيا؛  حسب الوجود-پاَأنورۤو-َسـتّْـڤَ

 .  هو-َسه؛  حتماً-ِاڤَ؛  لذا-َسه؛  إيمان-َههشَْردّْ؛  الذي-ياتْ؛ من -ياه؛  حي-پوروشَٰه؛  هذا-أياْم؛ ممتلىء -َمياه

 التعريب

 . على الجبلة التي اكتسبها الفردإيمان قيل ان .  من شاكلتهالفردإيمان درجة يستدل على  ،)Bharata(ْبَهَرتَ  ابن يا

 التفسير
يالزم اإلنسان من  ،ذلكل. المكتسبه خليطتبعا ل العمى األصالة أو التملك أو جبلةفي مسار ه يصنف إيمان لكن جات إيمان الفردتتفاوت در

عن ة عليجميع االحياء ، بناء عليهو. جميع االحياء من القدرة البينية هللا ان لقد مر في الفصل الخامس عشر. إيمانهمع درجة ون يتوافق

 ،رهنال ة في حيابالطبيعة الماديةل اتصأتي باال ويشخصية الالهوت العليابصلته الفرد حالما ينسى  لكن  باالصلالثالثة  الماديةجبالتال

 نَٰٰچونيْرالنفس هي .  إيمان ووجود ماديانإذن، اإليمان والوجود الناجمين ليسا سوى. ه بأجناس الحياةتصالبنسبة الد منزلته وَّي

)nirguNa ( ي ت الةب الماديائشوالمن ، ينبغي للفرد تصفية نفسه  عليهوبناء. رغم انها مسيَّرة بمفهوم ما في حياة الرهنل  باألص"ةعلي"أي

هذا ف،  في ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰفرد ثابتاً كان الإذا.  هو ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ،دون مخافةوالدرب الوحيد لمعاده الرب بصلته ، من أجل استعادة ااكتسبه

 . لتحقيق الذاتدرب  دون االخذ إلى هذا ال الماديةجبالتمسيَّرا بالبقاءه حتم ، في حين يت الكمالبلوغه الدرب يضمن

يضع  ان ، ويمكن األصالةجبلةينبع اإليمان باألصل من مسار .  هذا النصفي بالغة الداللة "اإليمان"التي تعني ) zrAddha(ها شَْردّْكلمة 

ال .  لألصالةالمادية جبلةشيء ما، هو من مسار البااليمان الشديد لدى الفرد . فكريبعض االختالق البرب ما أو مالك أو بايمانه  فردال

 ة،العليهي األصالة األصالة الصفية . بل تبقى مشوبة أي ليست باألصالة الصفية حياة الرهنفي تتصف اعمال الطبيعة المادية بالصفاء 

SatvaNauæPaa SavRSYa é[Öa >aviTa >aarTa ) 
é[ÖaMaYaae_Ya& Pauåzae Yaae YaC^\Ö" Sa Wv Sa" )) 3 )) 



 هإيمان دام  ماالثالثة  الماديةجبالتب الائ لشواضعرَّ م اإلنسانيبقى إيمان. خصية الالهوت العلياشإذ يمكن للفرد في األصالة الصفية تبيَّن 

 التنويه تعيني.  الماديةجبالتاحدى البصلة قلبه مان الفرد حسب ، فيتبلور إي القلبإلى المادية المشوبة جبالتتمتد ال. ة الصفيةصالاألدون 

 كان وإذا ، على إيمانه أيضاًذلك سينعكسف التملك جبلة كان قلبه في وإذا. كذا يكون حال إيمانهه ،صالة األجبلةإذا كان قلب الفرد في انه 

 صلاال. اإليماندرجات عالم المادة عائد إلى تفاوت في تفاوت االديان  عليه، وبناء. على إيمانه أيضاًذلك  ينعكسفس العمى جبلةقلبه في 

 هذا وعلى. شوب القلبمبادئ االديان إلى تفاوت درجات  درجاتيعود تفاوت  لكن  الصفيةةصالاألالحقيقي لإليمان الديني قائم في 

 .درجات اإليمانعبادة مبني على تفاوت درجات التفاوت األساس، 

 ٤\١٧. چ.ب

كا ِدڤاْنياَجنْـِتى ساتْـڤي  

اراَجساهي كْشٰٰـاْمـسَر - اكْشَٰي  

ىياْمشْ شـانْــٰنَچ - تَْپـِرتاْن ْبهۤو  

ااَجـنِْتى تاَمـسا َجناهي  

 المفردات
 -ْپـرِِٰٰتاْن؛ جبلة التملكأهل الجن  --اراَجساه -كْشٰٰاْمسيَر -ياكْشَٰ؛ مالئكة -ِدڤاْن؛ جبلة األصالةأهل  -ا ساتْـڤيكاه؛عبادة -ياَجنِْتى

 . بشر -اَجناه؛ جبلة العمىفي  -ا تاَمساه؛عبادة -ياَجـنِْتى؛ آخرينو --ـيىَأنْ -تْـشَ؛ أشباح --ـنانْٰ َچ-تَْبهۤو؛ أرواح الموتى

 التعريب

 جبلةأما من تغلب عليه الجن وعبد  التملك يجبلةومن تغلب عليه المالئكة، عبد  ي األصالةجبلةمن تغلب عليه 

 .  الشريرةألشباح واألرواحعبد ا فيالعمى

 التفسير
شخصية  ان الـِڤـديةتعلن األحكام . من باب اعمالهم الخارجية دينمتعب الدرجاتفي هذا النص مختلف  شخصية الالهوت العليايصف 

 مختلفة طبقا ألوضاعهم في مسار معبوداتالمؤمنين باألحكام الـِڤـدية غير  أو الملمينغير تخذ ي لكن ةعبادواجب ال الالهوت العليا

) Candra(ومالك القمر تْـشَـنْـْدَر إنْـْدَر  وشيڤَ   وْبَرْهما مثل  األصالة المالئكة عموماجبلةهل ا يعبد. الثالثة  الماديةجبالتال

 التملك جبلةهل ا حال هي لككذ. اً جلباً لنفع معينمعين اك األصالة مالجبلةاهل يعبد ، ومالئكةمن ال ة مختلفجناسأثمة . ك الشمسومال

 السوداءالعالمية الثانية ألنه جمع ثروة هائلة في السوق  الحرب اثناءهتلر كان يقوم بعبادة  كلكتا من مدينة رجالً نذكر.  الجنيعبدونالذين 

النتيجة أي فرد من األحياء وبأن بجواز تأليه ون ويعتقدأحد أقوياء البشر  ؤلهون يعمىهل التملك والغالبية ا نجد ،على هذا النحو. بفضله

 . واحدة

عند قوم الناس بالعبادة ي. يعبدون أرواح الموتى العمى جبلة هلا بينما  يعبدون ويبتدعون أربابهمالتملك جبلةهل ا ان يوضح هنا بجالء

 القرىفي   أيضاًاألشباح يوجد كثير من عباد ،على هذا النحو. العمى جبلة عمل من الجنسية اتالخدمان  كما  أحياناًاحد االمواتقبر 

 وجود شبح حالما يتناهى إلى أسماع افرادهاالغابة، و في الهند التي تذهب إلى الوضيعة طبقاتال جماعة من شهدنا. النائية في بالد الهند

 ليست هذه األصناف المختلفة من العبادات كل. قرابينبعض الإليها ون ربة ويقتلك الشجرون عبديفإنهم يحيا في شجرة من األشجار، 

 ـْمَسـتّـڤَ: )٢٣\٣\٤(ڤَـتَـْم ـَچ في شْـرۤيَمـْد ْبهاجاء. الصفيةمقصورة على أهل األصالة الرب فعالً ألن عبادة الرب عبادة 

 يصبح من عندما) VAsudeva(سوِدڤََ اڤ  الفرديعبد يأ) sattvam vizuddham vAsudeva-zabditam( شَـْبديتَْم - ڤـسوِدڤََهـْميشودّْڤ

 على قراست ووجه اتم على  الماديةجبالتالمن  محصورة بمن تصفى شخصية الالهوت العلياعبادة  ان المراد. ة الصفيةصال األأهل

 . العليالصعيد 

 يعبدون صورة ڤيشْٰـٰنو المجردة إنهم.  من المالئكةجناسخمسة أعبادتهم  األصالة لجبلة في أتباع وحدة الوجود المطلقةبرسوخ  فترضي

ون  ال يؤمنلوجود المطلقةأتباع وحدة ا ان لما لكن شخصية الالهوت العلياامتداد ڤيشْٰـٰنو هو .  العالم المادي، ويسمى ڤيشْٰـٰنو المفلسففي

YaJaNTae Saaitvk-a devaNYa+ar+aa&iSa raJaSaa" ) 
Pa[eTaaN>aUTaGa<aa&êaNYae YaJaNTae TaaMaSaa JaNaa" )) 4 )) 



 هو ْبَرْهماان ون يتخيل كما "النور"أي ) Brahman(ْبـَرْهـَمـْن ست سوى أحد وجوه يصورة ڤيشْٰـٰنو لان ون يتخيل، فإنهم الحقردية بف

ون ينته هم لكناتهعباد من األرباب المفترض جناس أحياناً خمسة أننفويص عليه، وبناء.  التملكجبلةصورة بْبـَرْهـَمـْن وجه آخر من 

  الماديةجبالتالصفات مختلف  ان الخالصة. هو ْبـَرْهـَمـْن أي نورالرب  ان  إلعتقادهمالمطافالصور في نهاية جميع عبادة عن 

 .ةالعلي طينةال اصحابممكنة التصفية بفضل صحبة 

 ٦-٥\١٧. چ.ب

هُوَرْمْچتَـْم يهيڤ - َأشـاْسـتَْر  

اى تَپُو َجناهيانِْتى يتَـْپـ  

اهيوكْتاْمـَس - َدْمْبهاَهـنْـكاَر  

اتاهيَبالنْـڤ - َچ را- كاَم  

 

ْسـتَْهـْم - َرۤيانْتَـه شَـريـشَٰكَْر  

ِشـتََسـهتْــراَمـْم َأْچ - تَْبهۤو  

ْسـتَْهـْم - َرۤيڤانْتَـه شَـريشـاتْـماْم   

اْنيـتْـشَشْـين - دّْهى آسوَريتاْن ڤ  

 داتالمفر
؛ مجاهدات -تَـَپـه؛  من-يى؛  يقضي-تَـْپـيانِْتى؛ رغي ضار بال-هوَرْمْچ؛  مشرع-ڤيهيتَـْم؛  ما ال تحكم به الـِڤـَدْز-َأشـاْسـتَْر

؛ بر مج-اَأنْـڤيتاه؛  بالقوة-ـَلَب؛  تعلق-َچرا؛  شهوة-كاَم؛  عاكف-اْميوكْتاهَس؛  آنية-َأَهنْـكاَر؛  بكبراء-َدْمَبَهى؛  أشخاص-َجناه

 ذو عقلية -ِشـتَـَسـهتْـَأ؛  تركيب العناصر المادية-ـراَمـْمْچ-تَْبهۤو؛  داخل البدن-ْسـتْـَهـْم-شَـرۤيَر؛  يعذب-ـيانْتَـهكَْرشَٰ

 -آسوَر؛  افهم-ڤيدّْهي؛  هم-تاْن؛  داخل البدن-ْسـتْـَهـْم-شَـرۤيَر؛  داخل-أنْتَـه؛  حتماً-ِاڤَ؛  أيضاً-تْـشَ؛  لي-ماْم؛ مَضللة

 .  جن-ـياْنتْـشَنيشْـ

 التعريب

، والتعلقالشهوة االنانية و وال تشرعها الكتب المقدسة، بدوافع اإلستكبار وكفارات مضنية مجاهدات يقضي منن ا

 . الشيطانيهو ،  في قلبهالنفس العليايعي انه بذلك يعذب  ان  جسمه دونهكذاب ويعذِّ

 التفسير
 ترويجا لغرض سياسي غايات شخصيةل المشرعة في الحكمة الـِڤـدية مثل الصيام غيرة  والكفارمجاهدةطرق الون  من يبتدعهناك

من يقوم بمثل .  ألغراض سياسية أو اجتماعيةوليس الحكمة الـِڤـدية بالصيام تعزيزا للتقدم الروحي توصي. ظورمحمحض وهو عمل 

جمهور وال دافع النفع تاألحكام الـِڤـدية وال  تخالف مجاهداتألنها ، چۤيـتاـڤَـْد َچ ْبَهـإستناداً إلى  من عداد االشرارمجاهداتهذه ال

 هذه األعمال بمثللبدن ل المادية العناصريضطرب تركيب ال . يةحس والتعلق بالملذات الشتهار واالاألنية الكاذبة الكبرياء ولها سوى

، يسبب سياسيةال غراضبعض األ غير المشروعة ابتغاء مجاهداتالصيام والمثل هذا .  في القلب ايضاًالنفس العليا النافذةفحسب بل 

 على الموافقة األخرى بأنه يجبر خصمه أو األحزاب يطانييظن الشربما . ذكرها في الحكمة الـِڤـديةيرد  وال حتماً اآلخرين ازعاج

 شخصية الالهوت العليا هاقريال  األعمال هذهمثل . الصيامحتمل موت اإلنسان من جراء هذا ي لكن صياممطالبه بهذا الالرضوخ لعلى 

) acetasaH(ـتََسه تْـِشأكلمة . الـِڤـديةحكام األ خالفتها لمشخصية الالهوت العليا إهانة لاألعمال هذه. اشرار بها العاملين ان يقولالذي 

AXaañivihTa& gaaer& TaPYaNTae Yae TaPaae JaNaa" ) 
dM>aahªarSa&Yau¢-a" k-aMaraGabl/aiNvTaa" )) 5 )) 

k-zRYaNTa" XarqrSQa& >aUTaGa]aMaMaceTaSa" ) 
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 مجاهدة الخاصة بالطرقهمعين مبتدويعصونها سواهم تجاهلها  في حين ياألحكام الشرعية العمل بالعقالء واجب.  الشأنهذا فيذات داللة 

شاكلتهم مما يعني  على شريراتي أرحام فالرب يقذفهم . في الفصل السابقطبقاً لما جاء  التنبه دوماً إلى مصير األشرار ينبغي. والكفارة

 سيد روحيية  حالف أحدهم الحظ بهداإذامع ذلك، . شخصية الالهوت العليا بمعالقتهب الشر رجعة تلو رجعة دون علم عملهم بأصول

 . المصير العظيم في نهاية المطاف عبودية المادة ويبلغمن ر فلسوف يتحر،الـِڤـديةالحكمة  إلىيوجههم 

 ٧\١٧. چ.ب

ايَسـْرڤَـْسي آهاَرْس تْـڤْ َأپـ  

اهيْپـِري ْدهُو ْبـَهـڤَـتيڤ - ۤيتْر  

اْس تَـَپـْس تَتْـها دانَـْمچياي  

وَمـْم شْـرِِٰٰٰنيِتـٰشاْم ْبِهـَدْم إ  

 المفردات
 -اهچييا؛  حميم-ياهِرْپ؛  يوجد-ْبَهـڤَـتي؛  ثالثة أصناف-ڤيْدهاه-تْري؛  كل فرد-َسْرڤَـْسيا؛  أيضاً-َأپـي؛  حتماً-تو؛  أكل-آهاَره

 .  اسمع-وشْـرِِٰٰٰن؛  هذا-يَمْمإ؛  الفروق-ْبِهَدْم؛  لهم-ِتـٰشاْم؛  إعطاء الصدقات-دانَْم؛  أيضاً-تَـتْها؛ مجاهدة -تَـَپـه؛ قربان

 التعريب

.  واالحسانمجاهدات والالفدياتوكذلك . الثالثة  الماديةجبالتلالذي يتناوله الجميع ثالثة انواع وفقاً ل الطعام حتى

 . عن تفاوتها مني اسمع

 التفسير
ال يقدر .  واحدصعيدعلى جميعها ، وليست الثالثة  الماديةجبالت الخالطأبتفاوت  ات والصدقمجاهدات والتفديةتفاوت عادات المأكل والت

 أون ببا القربّينها جميعتبينما يعتبر االحمق القاصر عن .  سوى الحكيمالثالثة جبالت من الجبلةالفهم التحليلي لعالمات ومسارات كل  على

  هؤالءال يعمل لكن يق العمل على هواهبمستطاع الفرد بلوغ الكمال من طر ان دعاة بعض الييناد.  على حد سواءاتالطعام أو الصدق

 .الجمهورون  ويضللهمطرقون يبتدع بل الـِڤـديالتوجيه  بمغفلينالالدعاة 

 ٨\١٧. چ.ب

 المفردات
 -هاَرْسـيا؛  يزيد-اڤيـڤَـْرْدَهـناه؛  الرضى-يتيْپـِر؛  سعادة-ْسوكَْهى؛  صحة-اچيآرُو؛  قوة-َبـَل؛  وجود-َسـتّْـڤَ؛  العمر-آيوه

 -اْپـِرياه؛  طبع األصالة-ساتْـڤيَك؛  طعام-اآهاراه؛  يسر القلب-اْهرِِْٰٰدياه؛  َجلَد-اْسـتْهيراه؛  دسم-اـْدهاهْچْسني؛ كثير العصارة

 . مستساغ

 -تْـشَ؛  فاسد-ـيتَـْمَپـْريوٰش؛  كريه الرائحة-تيپۤو؛  ال طعم له-َرَسـْم-ـتََچ؛ لذي مضى عليه ثالث ساعات الطعام ا-ياَمْم-ياتَ

 -تاَمَس؛  َأكل-ْبهُوَجـنَـْم؛  ال يلمس-َأِمـْدْهـياْم؛  و-تْـشَ؛  أيضاً-َأپـي؛  فضالت العمه-أوتْشـهيشْٰـطَْم؛  ذاك الذي-ياتْ؛ أيضاً

 .  حميم-ياْمي ْپـر؛ طبع اإلبهامجبلةأهل 

 التعريب

. الرضىحبور ووالويمده بالقوة والصحة كيانه  صفيوياإلنسان  عمر األصالة يطيل جبلةالذي تغلب عليه  طعامال

 . وشهيدسم ، كثير العصارةالمغذي حلو المذاق،  الطعام هذا

AaharSTviPa SavRSYa i}aivDaae >aviTa iPa[Ya" ) 
YajSTaPaSTaQaa daNa& Taeza& >aediMaMa& é*<au )) 7 )) 

AaYau"Satvbl/araeGYaSau%Pa[qiTaivvDaRNaa" ) 
rSYaa" iòGDaa" iSQara ôÛa Aahara" Saaitvk-iPa[Yaa" )) 8 )) 



 ٩\١٧. چ.ب

ـنَٰاوشْٰ -اتى لَـڤَـٰن - َأْمـَل - كَطْڤْ  -  

نَـهيداهيڤ - كْشَٰ رۤو- نَٰـكْشْٰۤيت  

ـشْٰـطاۤيآهارا راَجـَسـْسـ  

اْپـَرداه - ايكاَمـشـُو - دوْهكَْهى  

 المفردات
 -اآهاراه؛  حارق-ڤيداهينَـه؛ فشان -كْشَٰرۤو؛  الذع-نَٰـتۤيكْشْٰ؛  حار جداً-ـنَٰأوشْٰ-َأتي؛  مالح-لَـڤَـنَٰ؛  حامض-َأْمـَل؛  مر-كَطو

 . يسبب-اْپـَرداه؛  مرض-آَمـيا؛  تعاسة-َكشُو؛  شقاء-دوْهكَْهى؛  مستساغ-اإيشْٰـطاه؛  التملكةجبل أهل -راَجَسْسيا؛ طعام

مثل  يسبب. التملك جبلةأهل  ستسيغهيفوالمحرق جاف وال والمالح والالذع ، المرارة أو الحموضةشديد الطعاماما 

 . والشقاء والمرضااللم  الطعامهذا 

 ١٠\١٧. چ.ب

َرَسـْم - ـتََچاَمـْم ي - اتَي  

اتْيتَـْم تْـشَ يـوشْٰيَپـْري تپۤو  

اْميشـاِمْدْهـتْـي پـشْٰـطَْم َأياوتْشْهـ  

اْمييْپـر - ْبهُوَجـنَـْم تاَمـَس  

 المفردات

القذر فيحبه أهل والفاسد العفن له والبائت، طعم الذي ال  تناوله،أكثر من ثالث ساعات قبل فَظ حالذي ي الطعام أما

 . العمى جبلة

 التفسير
على لصحة ذي يساعد ا في الماضي، الطعام المراجع الجميع اختار. يةقوة البدنتعزيز ال العقل ووتصفيةو تطويل العمر غرض الطعام ه

نوع آخر من .  األصالةجبلةأهل  وهو مأكل  والثمار والخضاروالقمح والسكر واألرز الحليب ومشتقاتهالعمر مثل خير ما يكون ويطيل 

ه بالحليب أو غيره من خلطعند   األصالةجبلةشهياً عند اهل صبح ي ه لكنبحد ذاتهاً كون مستساغي ال قدس  والدبشويةالذرة المالطعام مثل 

 الدسَِّمة الوارد ذكرها في النص األطعمة.  عن األشياء النجسة مثل اللحوم والخمرةتماماً وتتميزالجوهر صفية  األطعمة هذه كل. الطعام

الحليب . العجيب الطعام  الذي هوصورة الحليبب الحيواني الدسمتوفر ي.  من الذبحالمستمداني  ال تمت بصلة إلى الدسم الحيوالثامن

.  القاسيةبالعقلية وهذا القتل غير ممكن سوى قتل الحيوانات البريئةعلى نحو ال يستدعي بالدسم الحيواني تمد  والجبن وغيرها ةوالزبد

 لياءفي البازبكميات كافية توفر البروتين ي. بدائيفمسلك  الذبح ماأو ،مطلوب المتحضرة للحصول على الدسم الوسيلةالهو  الحليب

 . وغيرها من حبوب الطعام والقمحوالعدس 

رة والملوحة أو الحارة أكثر من ا وتتميز بالمر مما يؤدي إلى المرضالمعدة،البلغم في افراز  التملك الشقاء من طريق جبلة أطعمة تسبب

 يؤكل بعد انقضاء ما طعام كل.  بالضرورةغير الطازجة فهي العمى جبلة أطعمة أما.  أكثر من الالزمحمرفل األخلوطة بالفلالالزم والم

هذه األطعمة فاسدة تفوح منها رائحة  ان مالو. العمى جبلةهو طعام ) الحق إلى رَّبالمقْپـَرساَدْم باستثناء (يزيد عن ثالثة ساعات 

 .  األصالةجبلة أهل ثير نفور لكنها تلعمىا جبلةأهل غالباً يستطيبها ، كريهة

k-Èãl/v<aaTYauZ<aTaq+<aæ+aivdaihNa" ) 
Aahara raJaSaSYaeía du"%Xaaek-aMaYaPa[da" )) 9 )) 

YaaTaYaaMa& GaTarSa& PaUiTa PaYauRizTa& c YaTa( ) 
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وفيما عدا . السيد الروحيين وبخاصة الربانيإلى  أو الرب القديرها أوال إلى ديم تقتم من وجبة جزءاتناول فضالت الطعام إذا كانت يجاز 

فال يحبه وال يمسه  العمى جبلة أهلهذا الطعام شهي جداً عند  ان رغم.  العدوى أو المرضمن وتزيد العمى جبلة مسار ذلك، فإنها من

ـتَْرْم پََ: چۤيـتاـڤَـْد َچ في ْبَهـيقول  الذيشخصية الالهوت العلياإلى المقدم  طعام هو بقايا الالطعام خير.  األصالةجبلةأهل مسار 

 أبرز ما حبال ان  شكال. بحب الخضار والطحين والحليب قرابينيقبل  أي) patraM puSpaM phalaM toyam ( ْپـَهـلَْم تُوياْمـَپـْمپوشْٰ

حكام األ حسب طعام معد كل. خاصةبطريقة ) prasAdam(ْپـَرساَدْم تحضير أيضاً وجوب  يرد لكن شخصية الالهوت العليا قبلهي

ى  إل الطعامينبغي تقريبلذلك، . علي طعام ألنهوقت طويل، قضى عليه ان وان تناوله حتى، يمكن شخصية الالهوت العليا إلى رَّبومق

 .ذواقيع األمناسباً لجم اً وشهياً وصالحاًمعقم ه من أجل جعلشخصية الالهوت العليا

 ١١\١٧. چ.ب

ُوچيايْر يْبهيَأْپـَهالكانْكْٰش  

اِتىيْجـيإا ي شْٰـطُويد -ي هْديڤ  

َمـنَهي ـتِاِڤاْم يطَـڤْــشْٰاي  

كَـهيـڤساتّ  َسـ ايَسماْدها  

 المفردات
؛  الذي-ياه؛ سفار حسب أحكام األ-ديشْٰـطَه-هيڤيْد؛  قربان-اهچييا؛  من قبل غير الطامحين إلى الجزاء-هآكانْكْٰشيـْبهيـ-َأْپـَهَل

 في -ـڤيكَهساتّ؛  هي-َسـه؛  تثبيت-َسماْدهايا؛  عقل-َمـنَه؛  لذا-إيتي؛  حتماً-ِاڤَ؛  واجب العمل-ياشْٰـطَـڤْـياْم؛  يقضى-إيْجياِتى

 .  األصالةجبلة

 التعريب

 جبلة من يه ونواهي الكتب المقدسة ودون انتظار جزاء، أحكاموجب مدافع من الواجب ب بتفدى التي الفدية

 . األصالة

 التفسير
غالباً ما تقام  سبيل المثال، على.  بل بدافع الواجبمطلق رغبةدون بهنا وجوب التفدية ذكر ي لكن ا مرضغتحقيق عموماً ل جري التفديةت

 والسجود هيكلالذهاب إلى ال إلنسانينبغي ل.  األصالةجبلة هذا من مسار ليس لكن  لنفع مادياًائس جلب أو الكنالهياكلالشعائر في 

  الخالصةلعبادة لهيكل الناس بعدم جدوى الذهاب إلى الغالبية عتقدت. الواجب والمأكوالت بدافع األزهار وتقديم ليا العية الالهوتلشخص

 جبلةمسار في يدخله الخالصة، وهذا ما  للعبادة هيكلإلنسان الذهاب إلى الينبغي ل. فع المادية لجلب النعبادالب ال تنصح االحكاملكن 

 .شخصية الالهوت العليالتبجيالً والسجود ـدية ِڤالـحكام العمل باألمتحضر النسان اإل واجب من. األصالة

 ١٢\١٧. چ.ب

ا تو ْپـَهلَْميَسـنْـْدهايَأْبه  

اتْيڤَ يشاتْـي َدْمْبهاْرتَْهـْم َأپـ  

  شْـرِِٰٰشْٰـطَْهى-اِتى ْبَهَرتَ يْجـيإ

راَجَسـْمي دّْهياْم ڤچيايتَـْم   

Af-l/ak-ax(i+ai>aYaRjae iviDad*íae Ya wJYaTae ) 
YaíVYaMaeveiTa MaNa" SaMaaDaaYa Sa Saaitvk-" )) 11 )) 

Ai>aSaNDaaYa Tau f-l&/ dM>aaQaRMaiPa cEv YaTa( ) 
wJYaTae >arTaé[eï Ta& Yaj& iviÖ raJaSaMa( )) 12 )) 



 المفردات
 ذاك -ياتْ؛  حتماً-ِاڤَ؛  و-تْـشَ؛  أيضاً-َأپـي؛ من أجل -َأْرتَهـْم؛  كبراء-َدْمْبهى؛  النتيجة-ْپـَهلَْم؛  لكن-تو؛  يريد-َأْبهيَسنْْدهايا

 طبع جبلة من -راَجَسـْم؛  اعلم-ڤيدّْهي؛  قربان-اْمچييا؛  ذاك-تَـْم؛  يا أستاذ الـْبَهَرتَ-َهىشْـرِِِٰٰشْٰـطْ-ْبَهَرتَ؛  يقضي-ياِتىإيْج؛ الذي

 . اإلبهام

 التعريب

 . تَْبَهَر شيخ ساللةيا  التملك، جبلةمن مسار  أو الكبرياء، فبدافع التباهينفع مادي أو التي تفدى جلباً ل اما الفدية

 التفسير
 . التملكجبلةمن مسار ، وهذا المادي السماوية أو جلبا للنفع ن الجنادخول وإقامة الشعائر أحياناً لغرض التفدية جريت

 ١٣\١٧. چ.ب

ـْمانّنَـْم َأْسرِِٰٰشْٰـطۤيه -ي هْديڤ  

نَـْميكْشٰٰـنَـْم َأَدۤيه - َمـنْـتَْر  

اْمچيايتَـْم يَرهيڤ - شْـَردّْها  

كْشَٰٰـِتىشَتْـيتاَمـَسـْم َپـر  

 المفردات
؛ ةـالـِڤـداوي  دون ترتيل الترانيم-هينَـْم-َمـنْـتَْر؛ دون توزيع ْپـَرساَدْم -َأنَـْم-َأْسرِِِٰٰشْٰـطَ؛  دون هداية الشريعة-هينَـْم-ڤيدّْهي

 .  يعتبر-ِتىـكْشََٰٰپـريشَ؛  طبع اإلبهامجبلة في -تاَمـَسْم؛  قربان-اْمچييا؛ دون -ڤيَرهيتَْم؛ إيمان -شَْردّْها؛  دون مجازاة الكهنة-كْشٰٰينَـْمَأَد

 التعريب

ْپـَرساَدْم وزيع تال يصاحبها  من اإليمان وتكون فارغة والـِڤـديةوالنواهي ألحكام خالف افدية التي تاما ال

)prasAdam(جبلة ا تغلب عليهفدية ا، فإنهةْبراْهـَمـنَٰـومجازاة الـ الـِڤـدية سابيحالتترتيل  و"طعام روحي"  أي 

 . العمى

 التفسير
 األحكامغفلين  على الترفيه، مانفاقه ومن ثم الماديلنفع اجلب لمجرد أحياناً   الناس المالئكةعبدي. لحاد فعالً هو إالعمى جبلة مسار إيمان

 .ع المجتمع وتنتج عقلية شريرة وال تنفالعمى جبلة من مسار بل الدينية غير أصيلة شكلياتالوتلك 

 ١٤\١٧. چ.ب

اچيْپـرا - روچو - َجيْدڤ - ِدڤَ  -  

ـْم آْرَجـڤَـْمتْـشََجـنَـْم شـاوپۤو  

ْمـسا تْـشَيْم َأهايشَـْرتْـْبَرْهَمـ  

اِتىيَرْم تَـَپ اوتْـشْۤيشـار  

iviDahqNaMaSa*íaà& MaN}ahqNaMadi+a<aMa( ) 
é[ÖaivrihTa& Yaj& TaaMaSa& Pairc+aTae )) 13 )) 

deviÜJaGauåPa[ajPaUJaNa& XaaEcMaaJaRvMa( ) 
b]øcYaRMaih&Saa c Xaarqr& TaPa oCYaTae )) 14 )) 



 المفردات
؛  نظافة-شَـْمتْـشاو؛ تقديس -َجنَـْمپُو؛  والشخصيات المبجلة-اچيْپـرا؛  المعلم الروحي-روچو؛ ْدڤيَج؛ الحق شخص -ِدڤَ

؛ مجاهدة -تَـَپـه؛  ذو صلة بالبدن-شـارۤيَرم؛  أيضاً-تْـشَ؛  مسالمة-َأهيْمـسا؛  متبتل-ْمايـشَـْرـتْـْبَرْهَم؛  بساطة-آْرَجـڤَـْم

 .  قيل-اوتْـشْياِتى

 التعريب

 ،النظافة ان كما. والدينالوالكبار مثل  روحيالسيد الوالـْبراْهَمـنَٰة  والعظيمالرب تمثل بعبادة ت البدن مجاهدة

 .  البدن أيضاًمجاهداتالالعنف من عداد التبتل وو ،البساطةو

 التفسير
أو الرب ينبغي لإلنسان تعظيم .  وكفارات البدنمجاهدات عن أوال يكشف.  والكفارةمجاهدةال أصناف هنا مختلف القديرالرب وضح ي

العناية بالطهارة كما ينبغي لإلنسان . )Vedas(ْز الـِڤـَدعلماء و والوالدين السيد الروحي واألكفاءة والـْبراْهَمـنَٰة الكملالمالئكة 

 وكفارات مجاهدات هي هذه. ـدية مثل الزنا وهذا هو التبتلِڤفي تصرفاته واإلنتهاء بالنواهي الـبساطة ال والداخلية، وتعلم الخارجية

 .البدن

 ١٥\١٧. چ.ب

اْميكََرْم ڤاكْ - َچَأنوْدِڤـ  

اتْيتَـْم تْـشَ يه - اياْم ْپـريَسـتْـ  

ڤَيشاتْـاَسـنَـْم يـاْبْهيايڤاْدْهــْس  

اِتىياْم تَـَپ اوتْـشْيَمـ - ڤاْن  

 المفردات
  الدراسة-سڤاْدْهـيايا؛  الذي- ياتْ؛ أيضاً-تْـشَ؛  نافع-هيتَـْم؛  حميم-ْپـريا؛  الصدق-َستياْم؛  كلمات-ڤاكْياْم؛  يستفز-كََرْم-َچَأنوْدِڤـ

 .  قيل-اوتْـشْياِتى؛ مجاهدة -تَـَپـه؛  الصوت-َمياْم-ڤاْك؛  حتماً-ِاڤَ؛  أيضاً-تْـشَ؛ تمرين -َأْبْهـياَسنَْم؛ ةالـِڤـداوي

 التعريب

ِڤـَدْز ـتالوة ال ينبغي للفردكما . تجنب الجارح من الكالم الحديث الصادق والنافع ويفه اللسان مجاهدةأما 

)Vedas( بانتظام . 

 التفسير
له نبغي ال ي لكن هلقين مريديتل الحقيقة قول سيد الروحيالبمستطاع  ان  شكال. خريناآل عقول ثيرلإلنسان التحدث بأسلوب ينبغي  يال

في  هكالمإسناد  ي للفردنبغي. اللغط، ال يجوز ذلك جانب إلى.  اللسانمجاهدة ي هههذ. يثير عقولهم إذا كان كالمه سواهم إلى التحدث

 المجتمع البشريالسمو ب ونفعإلنسان استمداد أكبر مكن لي.  لألذنمسراكالمه  يكون ان كما يجب حكمة الـِڤـديةالدوائر الروحية إلى ال

 . الكالممجاهدة ي هههذ.  دراستهاوالمفروض غزيرة المادة داب الـِڤـديةاآل. المناقشاتبمثل تلك 

 ١٦\١٧. چ.ب

تْـڤَـْمساوْمـياْپـَرساَده  - َمـنَه  

ـَرَهـهيْچنْيڤ - ماونَـْم آتْـَم  

ANauÜeGak-r& vaKYa& SaTYa& iPa[YaihTa& c YaTa( ) 
SvaDYaaYaa>YaSaNa& cEv vax(MaYa& TaPa oCYaTae )) 15 )) 

MaNa"Pa[Saad" SaaEMYaTv& MaaENaMaaTMaiviNaGa]h" ) 
>aavSa&éuiÖirTYaeTataPaae MaaNaSaMauCYaTae )) 16 )) 



تى ِاتَـتْيْر إيهَسـْمـشـوّد - ڤَاْبه  

اِتىيتَپُو مانَـَسـْم اوتْـشْ  

 المفردات
؛  طبع الفرد-ْبهاڤَ؛  حكم-َههـَرْچڤينْي؛  الذات-آتْـَم؛  وقار-ماونَـْم؛  دون رياء-سآُومْٰـياتْـڤَـْم؛  رضى العقل-ْپـَرساَده-َمـنَه

 .  قيل-اوتْـشْياِتى؛  العقل-مانَـَسـْم؛ مجاهدة -تَـَپـه؛  هذا-ِاتَـتْ؛  لذا-إيتي؛ تصفية -هيهَسـْمـشْـوّد

 التعريب

 . صفاء الفكر وضبط النفس ورصانة والبساطة والالهدوء:  هيالعقل مجاهداتو

 التفسير
  خيرعمق الفكر.  بالخيرخرين اآلعلىمداومة التفكير بما يعود فكر وتعويده على  المجاهدةقيق يجب إبعاد العقل عن الترضية الحسية لتح

ذكر كْـرِٰشْٰـنَٰ هو وسيلة .  الحسيةأشكال التشبعةكل كما ينبغي له النأي عن  ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ عنن لحيدا اال ينبغي لإلنسان. ة فكريعادة

. تفكيرنا بالترضية الحسيةباشتداد  العقلاستياء شتد ي.  خواطر الترضية الحسيةنمالعقل ى بتفريغ ال تتحقق السكينة سو. تصفية االخالق

 شغل سبيل هو خير. تحقيق الطمأنينةمما يحول دون  ضرورة دون الحاضر العصر فيالترضية الحسية بشتى الطرق بنشغل أنفسنا نحن 

يمكن تحقيق . )MahAbhArata(ْبهاَرتَ َمـهاوال )purANas(لـپـوراٰنـاتْ بالقصص الرضية مثل االغنية  الـِڤـديةباآلداب العقل 

تحقيق الذات ومبلغ يعني الصمت دوام التفكير ب. النفاق، والتفكير بما فيه خير الجميعيجب تفريغ العقل من . االنتفاع بهذا العلمالتصفية ب

 كلتشكل . معامالته في تهصراحتتحقق تصفية وجود الفرد ب.  الحسيةشبعة قطع تعلقه بالتالعقل ضبطيعني . كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰالصمت هو ذكر 

 .ة الفكريمجاهدةالمجتمعة هذه الصفات 

 ١٧\١٧. چ.ب

تْپـتَـْم ايَپـَر ايشْـَردَّْهـ  

هيْم نَـراـيْدَهڤ -ي تَـَپـْس تَـتْ تْر  

هيوكْتايْر يْبهيـَأْپـَهالكانْكْٰش  

ِتىـكْشَٰٰتْـشَيكَـْم َپـريـڤساتّْ  

 المفردات
 من قبل -نَـرايه؛  ثالثة أصناف-ڤيـْدهاْم-تْري؛  ذاك-تَـتْ؛ مجاهدة -تَـَپـه؛  قضى-تَْپـتَـْم؛ علي -َپـَريا؛  بإيمان-شَْردّْهايا

 .  يسمى-كْشَِٰٰتىيتْـشَ َپـر؛ األصالةجبلة من -ساتّْڤيكَْم؛  عامل-يوكْتايـه؛  غير الطامحين إلى الجزاء-آكانْكْٰشيْبهيه-َأْپـَهَل؛ البشر

 التعريب

 جبلة ا تغلب عليهنفع الشخصي لمرضاة العلي العظيم، المنزَّهون عن الاي يمارسهتال ةالثالثي مجاهدةال ههذ

 .األصالة

 ١٨\١٧. چ.ب

جاْرتْـَهـْمپۤو -  ماَن- َسـتْـكاَر  

اتْيڤَ يشاتْـتَپُو َدْمْبـِهـَن   

َهى ْپـرُوكْتَـْمياِتى تَـْد إيكْر  

é[ÖYaa ParYaa Taá& TaPaSTaiT}aivDa& NarE" ) 
Af-l/ak-ax(i+ai>aYauR¢E-" Saaitvk&- Pairc+aTae )) 17 )) 

SaTk-arMaaNaPaUJaaQa| TaPaae dM>aeNa cEv YaTa( ) 
i§-YaTae Taidh Pa[ae¢&- raJaSa& cl/MaDa]uvMa( )) 18 )) 



  َأْدْهروڤَـْمشْـلَـْمتْـراَجَسـْم 

 المفردات
؛  حتماً-ِاڤَ؛  أيضاً-تْـشَ؛  بكبراء-َدْمْبِهَن؛ مجاهدة -تَـَپـه؛ من أجل -َأْرتَْهـْم؛  تقديس-جاپۤو؛  شرف-ماَن؛  احترام-كاَر-َست

 -شْـلَْمتْـ؛  طبع التملكجبلة من -راَجَسـْم؛  قيل-ْپـرُوكْتَـْم؛ لم في هذا العا-إْيَهى؛  ذاك-تَـتْ؛  يقضي-كْرياِتى؛  الذي-ياتْ

 .  وقتي-َأْدْهروڤَـْم؛ متذبذب

 التعريب

 وال التملك جبلةر، فتغلب عليها والتقديمارس لغاية كسب االحترام والتكريم  تالتي العلنية مجاهداتات والالكفارو

 . ديمومة وال البالثباتتتسم 

 التفسير
 جبلة مسار أهل يدبر.  افراده منعبادةوال وتلقي التكريم والتشريف ستهواء الجمهورا والكفارات أحياناً لمجرد مجاهدات القضاء يجري

 ، التملكجبلة مسار في مصطنعة الالتدابير هذهتعتبر . لهم وحملهم على غسل أقدامهم ووهب الثروات أتباعهمتهم من قبل عباد أمرالتملك 

 .ال تتسم بالدوام لكنها لبعض الوقتربما بقيت  .غير ثابتة ونتائجها

 ١٩\١٧. چ.ب

اتْيتْـَمـنـُو اـراِهـٰنْچ - دَْٰٰهىمۤو  

اِتى تَـَپـهيكْر ايدَٰٰيپـ  

ُوتْساَدناْرتَْهـْم ڤايَپـَرْس  

ـََسـْم اوداْهرِِٰٰتَـْم  تَـتْ تام

 المفردات
؛ مجاهدة -تَـَپـه؛  يقضي-كْرياِتى؛  بالتعذيب-پـيدَٰٰيا؛  الذي-ياتْ؛  ذات الفرد-آتْـَمـنَه؛ بمسعى -ـَنـراِهْچ؛  َأحمق-دَْٰٰهىمۤو

 .  قيل-أوداْهرِِٰٰتَْم؛  طبع الظلمةجبلة من -تاَمَسْم؛  ذاك-تَتْ؛  أو-ڤا؛  من أجل تسبيب الهالك- أْرتْـَهْم-أوتْساَدَن؛  للغير-َپـَرْسيا

 التعريب

ى باآلخرين، ذإلحاق االأو بهدف قتل أو بقساوة  ذاتيالالتعذيب بوسائل  حمقب تقضى التي مجاهداترات والالكفا

 . العمى جبلةتغلب عليها 

 التفسير
 مضنية مجاهدات قضى الذي )HiraNyakazipu(ـو پـياكَـشيـهيَرنْٰ غرار على شياطين حمقاء يقوم بها مجاهدات على شواهد ثمة

القيام . شخصية الالهوت العلياعلى يد في النهاية  صرع لكنه الرغباتهذه  تحقيقلَرْهما الدعاء إلى ْبرفع .  وقتل المالئكةالخلود تحقيقل

 . حتماًالعمى جبلة مسار التي تستهدف تحقيق المستحيل، من مجاهداتبال

 ٢٠\١٧. چ.ب

اْد دانَـْمي يتياْم إيدِاتَـڤْـ  

ىنِٰياِتى نوَپـكاريِد  

  تْـشَى تْـشَ پاتِْْرى كاِلىِدِش

MaU!Ga]ahe<aaTMaNaae YaTPaq@Yaa i§-YaTae TaPa" ) 
ParSYaaeTSaadNaaQa| va TataaMaSaMaudaôTaMa( )) 19 )) 

daTaVYaiMaiTa YaÕaNa& dqYaTae_NauPak-air<ae ) 
deXae k-ale/ c Paa}ae c TaÕaNa& Saaitvk&- SMa*TaMa( )) 20 )) 



كَْم ْسْمرِِٰٰتَـْميـڤتَـْد دانَـْم ساتّ  

 المفردات
 بغض النظر عن -ىَأنوَپـكارينِٰ؛  يعطى-ياِتىِد؛  إعطاء الصدقات-دانَـْم؛  ذاك الذي-ياتْ؛  لذا-إيتي؛  يجدر اعطاءه-دِاتَـڤْـياْم

 -دانَـْم؛  ذاك-تَـتْ؛  و-تْـشَ؛  مناسب إلى شخص-ىپاتِْْر؛  أيضاً-تْـشَ؛  في وقت مناسب-ىكاِل؛  في مكان مناسب-ىِدِش؛ العائد

 .  يعتبر-ْسْمرِِٰٰتَـْم؛  األصالةجبلة من -ساتّْڤيكَْم؛ إعطاء الصدقات

 التعريب

جزاء، تغلب الواجب دون توقع من  بدافعإلى مستحق ناسب م تعطى في الوقت المناسب والمكان الالتي الصدقة

 .  األصالةجبلة عليها

 التفسير
االعتبار . تمييز بإعطاء الصدقات دون ة توجد توصيوال،  إلى الشؤون الروحيةنقطعينالمإلى ِڤـدية باعطاء الصدقات توصي الحكمة الـ

ْبراْهـَمنَٰ الكسوف والخسوف أو في نهاية الشهر أو إلى أوقات وكن الحج اما عليه، توصى الصدقة في وبناء. الروحي  الكمالهو الدائم

 إلى الفقير بدافع الصدقةتعطى . دون اعتبارات الجزاء هذه الصدقات إعطاءيجب . الهياكل في أو) VaiSNava(ـڤَ نَٰـْجدير أو ڤايٰش

 الصدقات إعطاءب ال توصي الحكمة الـِڤـدية آخر، بكالم. فلن يحقق المتصدق تقدماً روحياً ال يستحقها الفقيرإذا كان  لكن  أحياناًالشفقة

 .دون تمييز

 ٢١\١٧. چ.ب

وَپـكاراْرتَْهـْمياتْ تو ْپـَرتْي  

ا ڤا پونَـهيشْٰـيْپـَهلَـْم اوّد  

شْٰـطَْميكْليَپـراِتى تْـشَ يد  

 تَـْد دانَـْم راَجَسـْم ْسْمرِِٰٰتَـْم

 المفردات
؛  أو-ڤا؛  يطلب-ـياأوْديشْٰ؛ يجةت ن-ْپـَهلَْم؛  من أجل الحصول على عائد-أْرتْـَهم-أوَپـكاَر-ْپـَرتي؛  لكن-تو؛  ذاك الذي-ياتْ

؛  إعطاء الصدقات-دانَـْم؛  ذاك-تَـتْ؛  بغير رغبة صادقة-َپـركْليشْٰـطَْم؛  أيضاً-تْـشَ؛  يعطى-دۤيياِتى؛  مرة ثانية-پونَـه

 .  قيل-ْسْمرِِٰٰتَـْم؛  طبع التملكجبلة من -راَجَسـْم

 التعريب

 .  التملكجبلةغلب عليها ، فت مضضعلىأو لبعض النفع أو الجزاء الصدقة التي تعطى اما 

 التفسير
ذا انفقت هذا القدر من المال مال: "شعور من الندم على نحو يعقبها وأبتحفظ كبير  أو ن أحياناً ابتغاء دخول كواكب الجناالصدقات تعطى

 . التملك جبلةهذه الصدقات في مسار .  أحياناًأحد الكبار على طلب بناء تعطى بدافع االلتزام كما". ؟لى هذا النحوع

 الحكمة  الصدقات غير موصية فيهذه، و الحسيةشبعة فيها أعمال التتدور خيرية كثيرة تعطي األموال إلى معاهد مؤسسات توجد

 . األصالةجبلة التي ال توصي سوى بصدقة الـِڤـدية

 ٢٢\١٧. چ.ب

Yatau Pa[TYauPak-araQa| f-l/MauiÕXYa va PauNa" ) 
dqYaTae c Pairi(c)-í& TaÕaNa& raJaSa& SMa*TaMa( )) 21 )) 

AdeXak-ale/ YaÕaNaMaPaa}ae>Yaê dqYaTae ) 
ASaTk*-TaMavjaTa& TataaMaSaMaudaôTaMa( )) 22 )) 



اْد دانَـْميكاِل  - َأِدشَ  

اِتىياشْ تْـشَ ديَأپاتِْْرْبْهـ  

ِاتَـْمچيكْْرِِٰٰٰتَـْم َأ - َأَستْ  

تَـْمتَـتْ تاَمـَسـْم اوداْهرِِٰٰ  

 المفردات
؛  إلى َأشخاص غير مستحقين-أوپاتِْْرْبْهـياه؛  إعطاء الصدقات-دانَـْم؛  ذاك الذي-ياتْ؛  وزمان نجس-كاِل؛  في مكان قذر-َأِدشَ

؛  طبع اإلبهامجبلة من -تاَمَسـْم؛  ذاك-تَـتْ؛  دون عناية الئقة-ِاتَـْمچيَأڤَـ؛  دون احترام- ْْرِِٰٰٰتَـْم-َأَستْ؛  يعطى-ياِتىِد؛  أيضاً-تْـشَ

 .  قيل-أوداْهرِِٰٰتَـْم

 التعريب

أشخاص ال يستحقونها أو التي تعطى دون احترام  إلىو ينزمان غير مناسبو تعطى في مكان التي الصدقةأخيراً، و

 . العمى جبلةأو بإحتقار، فتغلب عليها 

 التفسير
. ثمين بل تشجع اآل وغير نافعةالعمى جبلة في مسار نها أل والمسكرات والقمارالمخدرات على قنفتالتبرعات التي ى يوجد تشجيع عل ال

 .العمى جبلة دون احترام وانتباه، وتعتبر في مسار المناسب شخص هي حال الصدقة التي تعطى إلى الكذا

 ٢٣\١٧. چ.ب

ْرِدشـُويني تي تَـتْ َسـْد إآُومْٰ  

ْدهاه ْسْمرِِٰٰتَـهيڤ -ي ـْس تْرْبَرْهَمـنَٰ  

ـشَْبراْهَمـناْس ِتـَن ِڤـداشْ تْ  

  پورااتاهيهياشْ تْـشَ ڤچياي

 المفردات
؛  يعتبر-ْسْمرِِٰٰتَـه؛  ثالثي-ڤيْدهاه-يتْْر؛ الحق -ْبَرْهَمنَه؛  داللة-نيْرِدشَـه؛  لذا-إيتي؛  أزلي-َستْ؛  ذاك-تَـتْ؛ الحق داللة -آُومْٰ

 -پورا؛  مستعمل-اڤيهيتاه؛  أيضاً-تْـشَ؛  قربان-ااهچييا؛  أيضاً-تْـشَ؛  الـِڤـَدْز-ِڤـداه؛  مع ذاك-ِتـَن؛ ةالـْبراْهـَمٰن -ااهْبراْهَمٰن

 . سابقاً

 التعريب

 أيـْن ْبـَرْهـَمللداللة على  )oM tat sat( َسـتْ تَتْ آُومْٰ الثالثةاللفظية  مقاطعالى نطق جري الخلق، بداية منذ

  .الحق المطلق لمرضاة التفدية والـِڤـدية سابيحترتيل التْبراْهَمـنَٰة الـ، ويستهل بها  العظيمالحق المطلق

 التفسير
 مشوبة  وجميعهاالعمىوة والتملك صالاأل وهي الثالثة المادية جبالتتنقسم إلى ال طعاموال ة والفدية والصدقمجاهدةال ان توضيح التقدم

 تصبح فإنها "الرب"أي ) oM tat sat( آُومْٰ تَتْ َسـتْ قصدعندما ت لكن الثالثة م الثانية أم من الدرجة األولى أأكانتدية سواء  الماجبالتالب

الحق  علىباألخص ) oM tat sat(تَتْ َسـتْ  آُومْٰ الثالثة األلفاظتدل . الـِڤـدية  األحكامي وهذه المقاصد مبينة فوسائل للرقي الروحي

 . )oM (آُومْٰ كلمة الـِڤـديةَمـنْـتْـَر من الَمـنْـتْـرات  كل تضمنت .خصية الالهوت العلياش المطلق

من مجمل القول، . الحق المطلق  دون بلوغحصل على نفع زائلي  بلاالحكام والنواهي الـِڤـديةبيعمل ال  ن مالحق المطلق يبلغ ال

. العمى التملك أو جبلة في مسار قضاءها لكنها دونية النوعية عند  األصالةلةجبالصدقات في مسار و الفديات ومجاهداتالقضاء الواجب 

تبتدئ كل َمـنْـتْـَر . )oM tad viSNoH(ه آُومْٰ تَـْد ڤيشْٰـٰنو: االسم القدوس مثلالزم ت) oM tat sat( آُومْٰ تَتْ َسـتْ الثالثة األلفاظ

p TaTSaidiTa iNadeRXaae b]ø<aiñivDa" SMa*Ta" ) 
b]aø<aaSTaeNa vedaê Yajaê ivihTaa" Paura )) 23 )) 



تَْد ِاي ىآُومْٰ إيت: )Rg Veda ( ِڤـَدْچ مأخوذة منْ رِِٰٰالثالثة األلفاظ هذه.  الـِڤـديةالحكاماستناداً إلى ا) oM (آُومْٰكلمة ب قدوس اسم  أوديةـِڤ

ا چي في تْشْهانْدُو)١\٢\٦ (ومن.  األولالهدفوتدل على ) oM ity etad brahmaNo nediSThaM nAma( ناَم ِنـدۤيشْٰـطَْهْمُو ٰنـْبـَرْهـَم

ا چيمن تْشْهانْدُو) ١\٢\٦(ومن . التي تدل على الهدف الثاني) tat tvam asi( أسي ـْمڤتْـتَتْ : )ChAndogya UpaniSad( ـْدَپـنيشَٰأو

مْٰ آُو:  معا بائتالفهاتصبحو. تدل على الهدف الثالثالتي ) sad eva saumya( ساوْمـياڤ ِاَسـْد : )ChAndogya UpaniSad (ـْدَپـنيشَٰأو

سار  فشخصية الالهوت العليا للداللة على الثالثةاأللفاظ  بلفظ هذه ىفديته األولاألول ْبَرْهما مخلوق الاستهل . )oM tat sat (تَتْ َسـتْ

عمال اال وهب وجوبب چۤيـتاـڤَـْد َچوصي ْبَهـي، لذلك. إذن، هذه الـَمـنْـتْـَر بالغة الداللة.  على سنتهالسلسلة المريديةقطاب جميع أ

 فإنما يعمل الثالثةته أو صدقته أو فديته بهذه االلفاظ مجاهدعندما يستهل الفرد . )oM tat sat (َسـتْآُومْٰ تَتْ أي  شخصية الالهوت العليال

 بالعمل بهذا المنهج ضيع جهد يالو ،الحق  من الرجوع إلىفرد النتمكِّة التي العلي هو تنفيذ علمي لألفعال ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰفي ذكر 

 .العلي

 ٢٤\١٧. چ.ب

ايتى اوداْهرِِٰٰتْيإ آُومْٰتَْسماْد   

ااهيِركْْ - تَـَپـه -  داَن-ا چياي  

اْدهانُوكْتاهيْپـَرڤَـْرتَنْـِتى ڤ  

ناْميڤاد - َسـتَـتَـْم ْبَرْهَم  

 المفردات
 -اكِْْرياه؛ مجاهدة ال-تَـَپـه؛  إعطاء الصدقات-داَن؛  قربان-اچييا؛  يدل-أوداْهرِِٰٰتْيا؛  لذا-يإيت؛ آُومْٰ ابتداء بـ-آُومْٰ؛  لهذا-تَْسماتْ

 . نالمستعلي -ڤاديناْم-ْبَرْهَم؛  دائماً-َستَتَـْم؛  بموجب أحكام الـڤيود-اأوكْتاه-ڤيـْدهاَن؛  يبدأ-ْپـَرڤَـْرتَنِْتى؛ تقدمات

 التعريب

  .الحق المطلق بلوغ، ابتغاء آُومْٰكلمة ب مجاهداتوالات الصدق والفديات يستهل المتعالون لك،لذ

 التفسير
أرفع درجات  يأ )oM tad viSNoH paramaM padam ( َپـَرَمْم َپـَدْمه ڤيشْٰـٰنوتَْدآُومْٰ : )Rg Veda ( ِڤـَدْچرِِٰٰ من )٢٠\٢٢\١(جاء في 

 .العمل يضمن كمال شخصية الالهوت العلياعمل لحساب ال. ڤيشْٰـٰنو القدمين اللوتسيتين اللوتسيتين لـ ماه التتيم

 ٢٥\١٧. چ.ب

ايَسـنْـْدهاي َأنَـْبهۤيتيتَـْد إ  

ااهيكِْْر -  تَـَپـه-ا چيايْپـَهلَْم   

اْدهاهيڤياشْ تْـشَ ڤيكِْْر - داَن  

هيْبهيكانْكْٰش - كْشَٰانِْتى مُويكِْْر  

 المفردات
 وإعطاء -داَن؛  أعمال-اكِْْرياه؛ مجاهدة وال-تَـَپـه؛  القربان-اچييا؛  الجزاء-ْپـَهلَْم؛  دون رغبة-َأنَـْبهيَسنْْدهايا؛  لذا-إيتي؛  ذاك-تَتْ

 .  من قبل طلبة النجاة-كانْكْٰشيْبهيه-كْشَٰمُو؛ تضي ق-يانِْتىكِْْر؛  شتى-اڤيڤيـْدهاه؛  أيضاً-تْـشَ؛  أعمال-اكِْْرياه؛ الصدقات

 التعريب

TaSMaad( p wTYaudaôTYa YajdaNaTaPa"i§-Yaa" ) 
Pa[vTaRNTae ivDaaNaae¢-a" SaTaTa& b]øvaidNaaMa( )) 24 )) 

TaidTYaNai>aSaNDaaYa f-l&/ YajTaPa"i§-Yaa" ) 
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 التحرر من وة هالعلي األعمالهذه  ومقصد )tat (تَـتْكلمة ب والصدقة مجاهدة والفديةالقضاء  نساناإلمن واجب 

 . ةيالمادالعلقة 

 التفسير
 الروحيالمتمثل باالنتقال إلى الملكوت قصى  األالنفع بل طلب  جلبا للنفع المادي، العمليلمن يطلب االرتقاء إلى المقام الروح نبغيي ال

 .الحق المطلقلرجوع إلى با

 ٢٧-٢٦\١٧. چ.ب

ْبهاِڤ تْـشَ -  ساْدهوىِڤْبها - َسـْد  

اِتىيوْجيتى ِاتَـتْ ْپـَريَسـْد إ  

تَـتْهاي ْپـَرشَـْسِتى كَـْرَمـٰنـ  

اِتىيوْجيتَْهى شْـَهـْبَده پاْرتْـ - َسـتْـشْ  

 

  تْـشَىداِني َپـساتـچي اي

اِتىيشْٰـتْـشـُوتْـي تيه َسـْد إيتيْسـتْه  

اْمييأْرتْـه - ڤَ تَـْديشاتْـكَـْرَم   

اِتىييْدهيْبهِاڤاتى يَسـْد إ  

 المفردات
 -وْجياِتىيْپـَر؛  هذا-ِاتَـتْ؛  لذا-إيتي؛ َستْكلمة  -َستْ؛  أيضاً-تْـشَ؛ التيم من جوهر -ىْبهاِڤ-ساْدهو؛ الحق من جوهر -ىْبهاِڤ-َستْ

ـْرِِٰٰتْها-پاْرتَْهى؛ َستْكلمة  صوت -َستْ؛  أيضاً-تَـتْها؛  أعمال-كَـْرَمـٰنـي؛  موثوق-ْپـَرشَـْسِتى؛ يستعمل  -يوْجياِتى؛  يا ابن ْپ

؛ الحق -َستْ؛  الوضع-ْسـتْهيتيه؛  أيضاً-تْـشَ؛  في إعطاء الصدقات-ىداِن؛ مجاهدة في ال-تَـَپـسي؛  في القربان-اچييا؛ يستعمل

 -إيتي؛ الحق -َستْ؛  مراد به-َأْرتْهيياْم؛ لذاك -تَتْ؛  حتماً-ِاڤَ؛  أيضاً-تْـشَ؛ عمل -كَـْرَم؛  يلفظ-اوتْـشْياِتى؛  و-تْـشَ؛  لذا-تيإي

 .  دل-َأْبهيْدهيياِتى؛  حتماً-ِاڤَ؛ لذا

 التعريب

 والصدقة هذه، هي عين اهدةمج والفداءاعمال ال. )sat (َسـتْكلمة ب البذل ويستدل فدية هو مقصد الحق المطلق

ـْرِِٰٰتْها يا ابن ، شخصية الالهوت العلياالجوهر المطلق وتقضى لمرضاة   . )PRthA(ْپ

 التفسير
 في الحكمة لمشرعة على مجمل التكاليف اتدل "جتماعيةالتكاليف اال"التي تعني ) prasaste karmaNi( كَـْرمـٰنـي ىْپـَرشَـِت :عبارة

 oM tat ( َسـتْتَـتْ ويوصى استهاللها بنطق آُومْٰ النهائيمن المهد إلى اللحد ومقصدها التحرر  صفيةتالسبل التي تشكل  والـِڤـدية

sat( .ى ْبهاِڤ- َسْدكلمتي تدل )sad-bhAve (ى ْبهاڤ-ساْدهو و )sAdhu-bhAve (ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ كل من يعمل في . ةالعليرفعة  العلى

ـڤَـتَـْم َچْبهاشْـرۤيَمـْد في جاء . )sAdhu (بأفعال ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ يسمى ساْدهوبلغ حالة الوعي التام  منوكل ) sattva(سمى َسـتّـڤَ ي

نطق آُومْٰ جري ي.  دون عشرة صالحةالعليفهم العلم  يتعذر. شخصية الالهوت العليا تيمصحبة ب يتحقق العليشأن التبّين  ان )٢٥\٢٥\٣( 

 تَـتْآُومْٰ على هذا النحو، يجري نطق .  المقدس لهالخيط في الطريقة الروحية أو تقديم مريد التوريد عند )oM tat sat (تَـتْ َسـتْ

SaÙave SaaDau>aave c SaidTYaeTaTPa[YauJYaTae ) 
Pa[XaSTae k-MaRi<a TaQaa SaC^Bd" PaaQaR YauJYaTae )) 26 )) 
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) oM tat sat( آُومْٰ تَـتْ َسـتْ الكريمة األلفاظ هذهيجري نطق .  عند استهالل مراسم الفداء"المرام العظيم"أي ) oM tat sat(َسـتْ 

 .جعل كل شيء كامالًت) oM tat sat( َسـتْ تَـتْآُومْٰ . تحقيق كمال كل عملل

 ٢٨\١٧. چ.ب

ـْمهوتَـْم َدتَّ ايَأشْـَردَّْهـ  

اتْيتَـْم تْـشَ تَـَپـْس تَْپـتَـْم كْْرِِٰٰٰ  

اِتى پاْرتَْهىيتى اوتْـشْيَأَسـْد إ  

َهىيا نُو إيتْنَـ تْـشَ تَـتْ ْپـِر  

 المفردات
 -تْـشَ؛  جرى تقديمه-كْْرِِٰٰٰتَـْم؛  قضي-تَْپـتَـْم؛ مجاهدة -تَـَپـه؛  اعطي-َدتَـْم؛  مقدم في القربان-هوتَـْم؛  دون إيمان-َأشْـَردَّْهـيا

ـْرِِٰٰتْها-پاْرتَْهى؛  قيل-اوتْـشْياِتى؛  لذا-إيتي؛  باطل-َأَستْ؛  ذاك الذي-ياتْ؛ أيضاً ؛ اك ذ-تَـتْ؛  أيضاً-تْـشَ؛  أبدا-نَـ؛  يا ابن ْپ

 .  في هذه الحياة-إْيَهى؛  وال-نَـ يو؛  بعد الموت-ْپـِرتْيا

 التعريب

ـْرِِٰٰتْها يا ابن ، ة زائلي، هالحقبدون إيمان قضى بت مجاهدةصدقة أو  أو فديةأي  مهما كان نوع  )PRthA(ْپ

 . تا العمر وبعد المونفع في هذ وهي عديمة ال)asat(أَسـتْ تسمى انها . الشعائر التي تصاحبها

 التفسير
ذكر في هذا النص انه عمل  ي، السببلهذا. مجاهدة م صدقة أم أفديةسواء أكان  هو عمل ال طائل منه العلييخلو من المرام  عمل كل

 ببذل تأمر الحكمة الـِڤـدية.  ودون هداية سليمةاإليمان هذا  دونلن يفلح عمل. في ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰالرب  لوجه بذل كل طاقة ينبغي. كريه

 سبيل هو العمل خير عليه، وبناء. المبدأهذا العمل ب المحال النجاح دون من. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ فهممقصد مجمل أحكامها هو والرب في  اإليمان

 . العمل هو نهج فالح هذا.  السليمالسيد الروحيبهداية  ،في ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ منذ البداية

 األصالة خير من جبلة مسار. )Kuvera( كوِڤـَر مثل )YakSas(ـْز  ياكْشَٰواألشباح أ وأعبادة المالئكة لى نزع اإلنسان في حياة الرهن إي

 إلى أحدإذا أخذ . الثالثة المادية جبالتالجميع عن يتعالى  ، مباشرةبصورةمن يأخذ إلى ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ العمى لكن  والتملك جبلتي مسار

 هي هذه. للرقيطريقة تدريجية  وجود  رغمالطريق االفضليكون  لكفذ االصفياء التيم مجالسةباشرة بفضل ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ بصورة م

تنمية اإليمان  للنجاح في هذا المسعى فيمكنه والتدرب على يدهأوالً،   سليمسيد روحي يجب على االنسان البحث عن.  الفصلهذاوصية 

لذلك، ينبغي لإلنسان . االحياءهداف قصى اهذا الحب هو ا. يمان بمرور الوقت اإلمثل هذانضج ي ماعندالرب  يبلغ حبثم الرب في 

 . هذه هي صفوة هذا الفصل. بصورة مباشرةكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ االخذ إلى ذكر 

 

 .اإليمانبعنوان تقسيمات  چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ السابع عشر من شْـرۤيَمْد الفصل على انْتَ تنتهي تفاسير ْبَهـكْتي ِڤـدهنا إلى

Aé[ÖYaa huTa& dta& TaPaSTaá& k*-Ta& c YaTa( ) 
ASaidTYauCYaTae PaaQaR Na c TaTPa[eTYa Naae wh )) 28 )) 

الفصل الثامن عشر



 

 كمال الزهد

 ١\١٨. چ.ب

اوڤاتْـشَأْرجـوَن   

باهُو - َمـهاا ياَسـْسيَسنّـ  

توْميِڤـدي تْشْهاميتَـتّْـڤَـْم إ  

شَيِكـا تْـشَ ْهرِِٰٰٰشيـْسَچايتْـ  

َدَنـۤوٰشين -ي ـشـِكْپـرِِٰٰتَْهْك   

 المفردات
 -ِڤـديتوْم؛  أتمنى-إيتْشْهامي؛  الصدق-تَتَـْم؛  يا شاكي السالح-باهُو-َمـها؛  الزهد-َسنّـياَسْسيا؛  قال أْرجـوَن-أْرجـونَه أوڤاتْـشَ

 . قاتل الجني ِكـشـي  يا-َدَنۤوٰشني-ِكـشـي؛  مغاير-ْپـرِِٰٰتَْهْك؛ اسسيد الحو  يا-يِكشَْهرِِٰٰٰش؛  أيضاً-تْـشَ؛  الزهد-ـْسياَچتيا؛ يفهم

 التعريب

 مرتبة، )sannyAsa( اَسنّـّيـ َسو زهدال ،)tyaga( َچتْيا غرضحبذا لو كشفت لي  السالح، عظيم يا: أْرجوَن قال

 . ِكشۤي جنيال قاتل، )HRSIkeza(ْهرِِِٰٰٰٰٰشـۤيـِكـشَ  يا ،زهدال

 التفسير

AJauRNa ovac ) 
SaNNYaaSaSYa Mahabahae TatviMaC^aiMa veidTauMa( ) 
TYaaGaSYa c ôzqke-Xa Pa*Qa¡e-iXaiNazUdNa )) 1 )) 



الرب  يشدد. مر بحثها التيمواضيع للإيجازي  ملحق سوى عشر الثامن الفصل وما فعليا فصال عشر سبعة في چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ ينتهي

 اعينه النقطة هذهقد اوجزت و ،الحياة غايات منتهى تتيميةالخدمة ال على ان چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ فصول من فصل كل في القدير كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

 أپي ناْمـچييُّـو: األولى الستة الفصول  فيتتيميةالخدمة ال على التشديد تم. لعلمالخفي ل دربال وصفهاب عشر الثامن لالفص في

  الصفيةتتيميةالخدمة ال توضيح وقد تم "چۤييُّـو خير هو الدوام على ضمنيا يذكرني من"أي  )yoginAm api sarveSAM (اْمـٰشِڤَسـر

 طينةوال الطبيعة المادية وأعمال والزهد العلم وصف خيرة فقد تماال الستة الفصول فيأما . التالية الستة ولالفص ها فينشاطاتو وجوهرها

 تَتْ آُومْٰ: باأللفاظالذي يشار إليه بإختصار  القديرالرب ووصلها ب األعمال كل قضاء بوجوب االستخالص  وتمتتيميةالخدمة الوة العلي

الخدمة  ان چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ من الثالث الجزءتم االثبات في  كما  ڤيشْٰـٰنوشخصية الالهوت العليا ىعل تدل التي) oM tat sat( َسـتْ

 وأ) VedAnta sUtra( سۤوتْـَر ِڤـدانْـتَ و السابقين) AcAryas( باالسناد إلى االتْـشاْرياْز لحياةالغرض االقصى ل هيوحدها  تتيميةال

 عليهم حكر )VedAnta sUtra( سۤوتْـَر ِڤـدانْـتَ علم أتباع وحدة الوجود المطلقة منتعتبر فرقة . )Brahma sUtra (تْـَرسۤو ْبـَرْهـَم

 VedAnta( سۤوتْـَر ِڤـدانْـتَ مصنف هونفسه الرب  ألن تتيميةالخدمة ال فهم هو )VedAnta sUtra( سۤوتْـَر ِڤـدانْـتَ مراد لكن

sUtra( چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ استناداً إلى تتيميةالخدمة الالحكمة الـِڤـدية هو  كلمرمى . عشر لخامسا الفصل استناداً إلى بها مالعاِل وهو . 

 جبالتالالتعالي عن و الزهدب الحياة غرضيتمثل . همضمون موجز الثاني الفصلان  كما چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـزبدة  هو عشر الثامن الفصل

َسـنّْـّيـاَس  و "الزهد"أي ) tyaga( َچتْيا وهما چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ ن من مواضيعموضوعي توضيح أْرجوَن يطلب. الثالثة المادية

)sannyAsa ( نكلمتيالفإنه يسأل عن معنى  عليه، وبناء. الزهدأي مقام . 

ْهرِِِٰٰٰٰٰشـۤيـِكـشَ  هو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰان . )Kezi-niSUdana (َدَنۤوـنيٰش -ِكشي و )HRSIkeza(ْهرِِِٰٰٰٰٰشـۤيـِكـشَ  كلمتييقتضي التنويه ب

)HRSIkeza (على الحفاظمكنه من ي بأسلوبكالمه  إيجاز منه أْرجوَن طلب ويالطمأنينة بلوغ علىمساعدتنا  على القادر "الحس سيد" أي 

 َدَنۤوـنيٰش -شيِك بصفة كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ خاطبي عليه، وبناء. شر كل مبدأ بالجن دوماً تقارن التي الشكوك بعض ساورته ،مع ذلك. رشده

)Kezi-niSUdana( . ِكشي كانلقد )KezI (الشك جني قتل اآلن، كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ من أْرجوَن يتوقعو ،الحق قتله عاتيا جنيا. 

 ٢\١٨. چ.ب

اوڤاتْـشَـڤـاْن َچْبـَهـ - ۤيشْـر  

اَسـْمياْم ناناْم كَـْرَمـٰنيكاْمـ  

دوهي ڤيواَسـْم كَـڤَـيَسنّـ  

ـْمَچاي تْ-َل  ْپـَه-كَـْرَم  - َسـْرڤَ  

ااهكْشَٰٰٰنتْـشَيـْم ڤَچايْپـراْهوْس تْ  

 المفردات
؛  مرتبة الزهد-َسنّـياَسْم؛  زهد-ْمنْياَس؛  أعمال-كَـْرَمناْم؛ برغبة -كاْمـياناْم؛  قال المولى المبارك-ـڤاْن أوڤاتْـشََچْبَه-شْـرۤي

؛  زهد-ـْمَچتْيا؛  يدعو-ْپـراْهوه؛  زهد-ـْمَچتْيا؛  الجزاء-ْپـَهَل؛  أعمال-كَـْرَم؛  الجميع-َسْرڤَ؛  اعلم-ڤيدوه؛  المتعلم-كَـڤَـياه

 .  الخبير-اكْشَٰٰناهشَتْـڤي

 التعريب

 .  عند كبار العلماءَسـنّْـّيـاَسحكماء وحالته هي  عند الَچ تْـياالزهد في الجزاء هو: ال المولى المباركق

 التفسير

é[q>aGavaNauvac ) 
k-aMYaaNaa& k-MaR<aa& NYaaSa& SaNNYaaSa& k-vYaae ivdu" ) 
SavRk-MaRf-l/TYaaGa& Pa[ahuSTYaaGa& ivc+a<aa" )) 2 )) 



 في يتضح كما سوف الرفيع الروحي العلمطلب  ترك ال ينبغي لكن چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـألجر هو وصية ل العملاالقالع عن طلب 

ال  لكن نالجنا دخول أو ابن إنجابتي تحقق مثل الفدية ال للنفع اًجلب التفدية بصدد الحكمة الـِڤـدية في توصيات توجد. الالحقة نصوصال

 . أو تزكية القلبالروحي العلم في لتقدمل طلبا  وليس الفديةالمغرضة الفدية عن الكفبد من 

 ٣\١٨. چ.ب

تى إِكىيڤَـْد إ - شَٰاْم دُوياْجيتْـ  

ـهنَٰيـٰشيكَـْرَم ْپـراهوْر َمـنـ  

كَـْرَم - تَـَپـه -  داَن-ا چياي  

ىشـاَپـِري تي إاْمياْجـينَـ تْـ  

 المفردات
 كبار -هينََٰمـنـيٰش؛  يقولون-ْپـراهوه؛ عمل -كَـْرَم؛  طائفة-إِكى؛  بذا-إيتي؛  بمثابة شر-ڤَـتْ-دوشَ؛  واجب الترك-تْـياْجياْم

ـََپـه؛  صدقة-داَن؛  القربان-اچييا؛ نفكريالم ؛  و-تْـشَ؛  بذا-إيتي؛ واجب الترك -ْجياْمياتْ؛  أبدا-نَـ؛ عمل -كَـْرَم؛ مجاهدة ال-ت

 . خرين األ-ِىَأَپـر

 التعريب

 والكفارة فدية، ومع ذلك يرى حكماء آخرون بلزوم الأنواعه على العمل اجرترك  وجوب بعض الحكماء بيقول

 . والصدقة

 التفسير
 الفدية لكن ية التي يعتبرها البعض مكروهة بكثير من االعمال التي تتضارب حولها اآلراء مثل الفدية الحيوانالحكمة الـِڤـدية صيتو

متضاربة  آراءثمة  لكن هفديت قتالً ألن المراد منها تجديد حياة الحيوان حيث يرجع في بدن حيوان أو بدن بشري فور تتة ليسالحيواني

واآلن، يفصل . معينةقرابين  في اهبنفع اآلخر بعضهم يقول بينما كليا ةالحيواني الفدية بتفادي بعضهم يقول. الحكماء بين األمر هذا حول

 .شخصياً بأمر الفداءالرب 

 ٤\١٨. چ.ب

و ِمى تَـتَْراْم شْـرِِٰٰٰنيـتْـشَشْـين  

ـَم َسـتَّ- ْبَهَرتَ ىِچايتْـ  

ـْهَرْچاي ڤْـ-پوروشَٰ ي  ِهـچوايتْـ  

تَـهيْرتۤيه َسـْمـْپـَركـْدهيڤ -ي تْر  

 المفردات
 -هَچتْيا؛  يا خير الْبَهَرتَ-تَـَم-َستْ-ْبَهَرتَ؛  بصدد الزهد-ىِچتيا؛  بهذا-تَـتَْر؛  مني-ِمى؛  اسمع-شْـرِِٰٰٰنو؛  حتماً-ياْمـتْـشَنيشْـ

 .  يعلن-َسـْمـْپـَركۤيْريتيتَـه؛  ثالثة أصناف-ڤيـْدهه-تْري؛  يا نمر بين الرجال-ـْهَرْچڤْـيا-پوروشَٰ؛  حتماً-ْهي؛ زهد

 التعريب

 ثالثة أنواع من ِڤـَدْزالـ ذكرت الرجال، يا نمراً بين.  كالمي في الزهداآلن اسمع ،)Bharata(ْبَهَرتَ ذرية  رخي يا

 . الزهد

TYaaJYa& daezvidTYaeke- k-MaR Pa[ahuMaRNaqiz<a" ) 
YajdaNaTaPa"k-MaR Na TYaaJYaiMaiTa caPare )) 3 )) 

iNaêYa& é*<au Mae Ta}a TYaaGae >arTaSataMa ) 
TYaaGaae ih PauåzVYaaga] i}aivDa" SaMPa[k-IiTaRTa" )) 4 )) 



 التفسير
حكمته وال بد من اعتبار كلمته  هي الحكمة الـِڤـدية  بأمر الزهد رغم اختالف الرأي إذكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ شْـرۤي شخصية الالهوت العليا فصلي

 .بمتقضاها الزهد ممارسة جريت التي  الماديةجبالتال باب من الزهد عتبارا بوجوبالرب  يقول. ةنهائي

 ٥\١٨. چ.ب

كَـْرَم - تَـَپـه -  داَن-ا چياي  

اْم ِاڤَ تَـتْياْم كاْرياْجينَـ تْ  

ڤَيتْـشاتْـَپـشْ ـ دانَـْم تَچيواي  

اْمٰنيٰشۤيَمـنـي پاڤَـنان  

 المفردات
؛  حتماً-ِاڤَ؛  واجب العمل-كاْرياْم؛  واجب الترك-تْياْجياْم؛  أبدا-نَـ؛  عمل-كَـْرَم؛ مجاهدة ال-تََپـه؛  صدقة-داَن؛ قربان ال-اچييا

 حتى عند كبار -اْميٰنَمـنـۤيٰش؛  مطهِّر-پاڤَـناني؛  حتماً-ِاڤَ؛  أيضاً-تْـشَ؛ مجاهدة -تََپـه؛  صدقة-دانَـْم؛  قربان-اهچييا؛  ذاك-تَـتْ

 . لنفوسا

 التعريب

النفوس  حتى تصفي والكفارة والصدقة فديةال في الواقع،.  تركهاال ينبغي والكفارة واعطاء الصدقة واجبة وفديةال

 . جليلةال

 التفسير
 المثال لسبي على الزواج ومراسم ،الروحية الحياة في قدما الفرد دفعل كثيرة صفيةت طرقثمة . ةالبشري تقدم على العمل چۤيلـيُّـوينبغي ل

 قطع جميع صالته الذيأي الزاهد المتبتل ) sannyAsI (الَسـنّْـّياسۤيبيفترض  هل. )vivAha-yajJa (اچييا -اَهىڤي ڤاها وتسمىحدا هي

-vivAha(ا چييا -اَهىڤي ڤمنالمراد . فداء نافع ترك بعدم جواز هناالرب  يقول .؟الزواج مراسماآلخرين على اقامة  تشجيع العائلية

yajJa ( الرجال معظم شجيعإذن، من واجب الزهاد ت. الروحي للتقدم الالزم لهدوءتوفيراً ل اإلنسان عقل ضبط هو "الزواج مراسم"أي 

قامه م يبلغوا لم الذين الشباب زواج عدمذلك  يعني ال لكن النساء معاشرة "الزاهد" أي) sannyAsI( َسـنّْـياسۤي على ظريح. الزواج على

 القلب مرام الصدقة هو تصفية ،على هذا النحو.  وال ينبغي لمن لم يحققه بعد، تركهاالقديرالرب  هو المشرعة فدياتجميع ال مرام. بعد

 .مر كما المناسب شخصال إلى أعطيت الروحية إذا الحياة تقدم إلى تقودو

 ٦\١٨. چ.ب

يتو كَْرماٰني إتانى َأپـ  

تْـشَي اكْتْـڤا ْپـَهالنيـْم تَْچَسـنْـ  

ِمى پاْرتَْهىي تۤيانيكَْرتَـڤْـ  

تَـْم َمـتَـْم اوتَّـَمـْميتْـششْـين  

YajdaNaTaPa"k-MaR Na TYaaJYa& k-aYaRMaev TaTa( ) 
Yajae daNa& TaPaêEv PaavNaaiNa MaNaqiz<aaMa( )) 5 )) 

WTaaNYaiPa Tau k-MaaRi<a Sa(r)& TYa¤-a f-l/aiNa c ) 
k-TaRVYaaNaqiTa Mae PaaQaR iNaiêTa& MaTaMautaMaMa( )) 6 )) 



 المفردات
؛  أيضاً-تْـشَ؛  جزاء-ْپـَهالني؛  زاهداً-تْياكْتْـڤا؛  صحبة-ـْمَچَسنْـ؛  أعمال-كَْرماٰني؛  لكن-تو؛  حتماً-َأپـي؛  الجميع-إتاني

ـْرِِٰٰتْها-پاْرتَْهى؛  لي-ِمى؛  بذا- إيتي؛ واجب القضاء بمثابة واجب-كاْرتَـڤْـياني ؛  حكم-َمتَـْم؛  محكم-يتَـْمتْـشنيشْـ؛  يا ابن ْپ

 .  األفضل-أوتَّـَمـْم

 التعريب

ـْرِِٰٰتْها  ابن ياها، راثم توقع دونبدافع الواجب  األعمال يجب قضاء كل هذه  .  الفاصلحكمي هو هذا. )PRthA(ْپ

 التفسير
 تقدممقصودة لال فدياتجميع ال ترك ينبغي آخر، بكالم. ائل للتصفية فال ينبغي لإلنسان طلب نفع مادي منهاوس فدياتجميع ال ان رغم

 في جاء. ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ إلى يقود ما كل تشجيعيجب . الروحي الصعيد إلىفعه وتر فردالصفي ت التي الفدية بخالف المادية الحياة

ينبغي للمريد اإللتزام بكل عمل أو فدية . لدينل قياسم أرفع هو هذا. تتيميةالخدمة ال إلى يقودكل عمل  بوجوب ـڤَـتَـْمَچشْـرۤيَمـْد ْبها

 .تتيميةالخدمة الأو صدقة تساعده على قضاء 

 ٧\١٨. چ.ب

اَسـهيا تو َسنّـيتَـْسِاين  

اِتىي نُوَپـَپـْدُوكَـْرَمـٰن  

ـْسَچايتْيا َپـريمُوهاتْ تَـْس  

تَـهيْرتۤيكيتاَمـَسـه َپـر  

 المفردات
؛  لهم-تَْسيا؛  بالوهم-مُوهاتْ؛  مستحق-أوَپـَپـْدياِتى؛  أبدا-نَـ؛  أعمال-كَـْرَمـنَه؛  زهد-َسنّـياَسـه؛  لكن-تو؛  مشرع-نْـياتْسيا

 .  معلن-َپـركۤيْرتيتَـه؛  طبع اإلبهامجبلة من -تاَمـَسـه؛  زهد-ـهَچَپـرتْيا

 التعريب

 . العمى جبلةمسار من يدفعه الوهم إلى ذلك، فزهده هذا في و. عةيجب عدم الزهد في الواجبات المشر

 التفسير
يحظر على . تناولهقبل  له وتقديمه العظيم للرب الطعام طهي مثل ةالروحيعمال األطلب و المادي، إلشباعطلب اعمال ا تركيجب 

من اجل مساعدة  الزواج مراسم إقامة )sannyAsI (الَسـنّْـّياسۤي بوسع كذا،. القديرالرب الزاهد تحضير طعامه، وليس تحضير طعام 

 .العمى جبلة مسار في يعمل انه يستفاد ،ذلك عن امتنع وبحال ،ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ في التقدم علىمريديه 

 ٨\١٨. چ.ب

اتْ كَـْرَميِاڤَ ي تيدوْهكْـَهـْم إ  

اِجـتْياتْ تْيْبَه - كَِلـشَ - ايكا  

ـْمَچايَس كْْرِِٰٰٰتْـڤا راَجَسـْم تْ  

ْپـَهلَْم لَْبـِهتْ - َچايڤَ تْينا  

iNaYaTaSYa Tau SaNNYaaSa" k-MaR<aae NaaePaPaÛTae ) 
MaaehataSYa PairTYaaGaSTaaMaSa" Pairk-IiTaRTa" )) 7 )) 

du"%iMaTYaev YaTk-MaR k-aYa(c)e-Xa>aYaatYaJaeTa( ) 
Sa k*-Tva raJaSa& TYaaGa& NaEv TYaaGaf-l&/ l/>aeTa( )) 8 )) 



 المفردات
؛  بدافع الخوف-ْبَهياتْ؛  متاعب-كَِلـشَ؛ للبدن -كايا؛ عمل -كَـْرَم؛ الذي -ياتْ؛  حتماً-ِاڤَ؛  بذا-إيتي؛  غير سعيد-دوْهكْـَهـْم

 -َچتْيا؛  حتماً-ِاڤَ؛  ليس-نَـ؛  زهد-ـْمَچتْيا؛  طبع التملكجبلة من -راَجَسـْم؛  قضاء بعد-كْْرِِٰٰٰتْـڤا؛  هو-َسـه؛  يترك-تْياِجـتْ

 .  مكاسب-لَْبِهتْ؛  الجزاء-ْپـَهلَْم؛ الزهد

 التعريب

وال يقوده عمله . التملك جبلةبدافع الخوف، تغلب عليه  أويترك واجباته المشرعة تجنباً للمتاعب التي تصاحبها  من

 . زهدال ثمرةقاء هذا إلى اإلرت

 التفسير
 التقدم إحراز استطاع أو ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ في ماله انفاق مريدال استطاع إذا. مغبة تحصيل الجزاء من خوفا المال كسب تركللمريد ال ينبغي 

 جبلة مسارفي  الزهد هذا مثل .أو المشقة خوفبداعي ال األعمال تلك ترك له ال ينبغيف السحر، عند النهوض بفضل ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ في

 .الروح بهذه العمل في زهد الزهد إذا عقبى على مريدال يحصل لن. الدوام على ته شقيةوعاقب التملك

 ٩\١٨. چ.ب

اتْ كَـْرَميڤَ ِاي تياْم إيكاْر  

اِتى ْرجوَنيِاتَـْم كْرينْ  

ڤَياكْتْـڤا ْپـَهلَْم تْـشايـْم تَْچَسنْـ  

كُو َمتَـهيڤـه ساتََّچايَسـ تْ  

 المفردات
؛  أْرجـوَن-أْرجـوَن؛  يقضى-كْرياِتى؛  مشرع-نْيِاتَـْم؛ عمل -كَـْرَم؛ الذي -ياتْ؛  بالفعل-ِاڤَ؛  بذا-إيتي؛  واجب العمل-كاْرياْم

 جبلة من -سِاتَـڤيكَه؛  زهد-ـهَچياتْ؛  ذاك-َسـه؛  حتماً-ِاڤَ؛  أيضاً-تْـشَ؛  النتيجة-ْپـَهلَْم؛  ترك-تْياكْتْـڤا؛  صحبة-ـْمَچَسنْـ

 .  حكمي-َمتَـه؛ األصالة

 التعريب

 جبلةفإن زهده من سمات  ،جزاءبال تعلقبكل  ويزهد ،فقط الواجب من بدافعالمشرعة  بواجباته يقوملكن من 

 . أْرجوَن يا، األصالة

 التفسير
 رِِٰٰٰشْٰـنَٰالمنقطع إلى ذكر كْْ.  الماديةجبالتالنأي عن مسارات الو جرهبا تعلق دون العمليجب . العقلية بهذهالواجبات  تنفيذ الواجب من

اجر بذل ي  عندماهاجبالت، ويتعالى بعمله عن المادة وكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ لحساب يعمل بل  وعمالهالمصنع عملصاحب ي ال مصنع فيالذي يعمل 

 .رِِٰٰٰشْٰـنَٰفي خدمة كْْ عمله

 ١٠\١٨. چ.ب

 نَـ ْدِڤـشْٰـطى َأكوشَـلَـْم كَـْرَم

ـجَّـِتىشَٰ نانوىكوشَـِل  

شْٰـطُويَسـماڤ - َسـتّْـڤَ چۤيايتْ  

k-aYaRiMaTYaev YaTk-MaR iNaYaTa& i§-YaTae_JauRNa ) 
Sa(r)& TYa¤-a f-l&/ cEv Sa TYaaGa" Saaitvk-ae MaTa" )) 9 )) 

Na Üeíyku-Xal&/ k-MaR ku-Xale/ NaaNauzÂTae ) 
TYaaGaq SatvSaMaaivíae MaeDaavq i^àSa&XaYa" )) 10 )) 



اهيَسـْمـشَـ - نَّيشْهتْـي ِمـْدهاڤ  

 المفردات
؛  الزاهد-چۤيتْيا؛  يتعلق-ـجَِّتىَأنوشَٰ؛  وال-نَـ؛  مسعود-ىكوشَـِل؛ عمل -كَـْرَم؛  منحوس-َأكوشَـلَْم؛  يبغض-ْدِڤـشْٰـطي؛  أبدا-نَـ

 .  كل الشكوك-َسـْمـشَـياه؛  لقطعه-شْهينَّتْـ؛  فطين-ِمـْدهاڤي؛  مشبع-َسماڤيشْٰـطَه؛  األصالةجبلة من -َسـتّْـڤَ

 التعريب

 . العملهو الخبير ب ،مسعودال العملال يتعلق بو المنحوس العمل كرهي ال الذي  األصالةجبلةالراسخ في 

 التفسير
 دونويبذله في خدمة كْـرِٰشْٰـنَٰ  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ لحساب يعمل منهو  فعالً زاهدال عليه، وبناء. العملالة ترك إستح چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ في ورد

ون ويهب غيرها، أو المصانع في أو مكاتبهم في باجتهاد يعملون الذين ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ جماعة أعضاء من كثير يوجد. اجرهب يتمتعان 

 في الزهدوسيلة  بوضوح هنا حددت. الزهد في وثابتين بحق) sannyAsIs (ـْز َسـنّْـياسۤيهم المتقدمين من مومثله ،اجر عملهم الجماعة

 .ألي غرض ينبغي الزهد في اجر العملو العمل اجر

 ١١\١٨. چ.ب

اْميْبْهرِِٰٰتا شَـكْ - ِدَهىي نَـ ِهـ  

ـتَـهشَٰاكْتوْم كَْرماٰنى َأِشـيتْ  

چۤيايتْ -  ْپـَهَل-اْس تو كَـْرَم ي  

اِتىييْدهيتى َأْبهچۤيايَسـ تْ  

 المفردات
 كل -ياه؛  معاً-ـتَـهَأِشـشَٰ؛  أعمال-كَْرماٰني؛  واجب الترك-تْياكْتوْم؛  ممكن-شَـكْياْم؛  للمتجسم-ْبْهرِِٰٰتا-ِدَهى؛  حتماً-ْهي؛  أبدا-نَـ

 .  قيل-ياِتىيْبهيْده؛  بذا-إيتي؛  الزاهد-چيتْيا؛  هو-َسـه؛  الزاهد-چۤيتْيا؛  الجزاء-ْپـَهَل؛  للعمل-كَـْرَم؛  لكن-تو؛ من

 التعريب

 . حقاًَمن يزهد في جزاء العمل، هو الزاهد  لكن على النفس المتجسدة الكف عن العمل كليةً يستحيل

 التفسير
 . محرر أبدياً ويرتفع عنه جزاء عمله بعد الموت الذي انكشفت له صلته بـكْـرِٰشْٰـنَٰ هوكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰن المنقطع إلى ذكر ا

 ١٢\١٨. چ.ب

شْـَرْم تْـشَيشْٰـطَْم ميشْٰـطَْم إيَأن  

ه ْپـَهلَْمْدهاْم كَـْرَمـنَٰيڤ -ي تْر  

ايناْم ْپـِرتْچيايْبَهـڤَـتى َأتْ  

تْيتْـشناْم كْـڤَـياسيـَسـنّْنَـ تو   

Na ih deh>a*Taa XaKYa& TYa¢u-& k-MaaR<YaXaezTa" ) 
YaSTau k-MaRf-l/TYaaGaq Sa TYaaGaqTYai>aDaqYaTae )) 11 )) 

AiNaíiMaí& iMaé[& c i}aivDa& k-MaR<a" f-l/Ma( ) 
>avTYaTYaaiGaNaa& Pa[eTYa Na Tau SaNNYaaiSaNaa& KvicTa( )) 12 )) 



 المفردات
؛  عمل-هكَـْرَمـنَٰ؛  ثالثة أصناف-ڤيـْدهاْم-تْري؛  و-تْـشَ؛  مختلط-ميشْـَرْم؛  يقود إلى الجنة-إۤيشْٰـطَْم؛  يقود إلى الجحيم-نۤيشْٰـطَْمَأ

؛  مرتبة الزهد-ْمـياسينانّْـَس؛  لكن-تو؛  ليس-نَـ؛  بعد الموت-ْپـِرتْيا؛  لغير الزاهدين-ناْمچيَأتْيا؛  يبلغ-ْبَهـڤَـتي؛  النتيجة-ْپـَهلَْم

 .  في مطلق وقت-يتْتْـشكْـڤَـ

 التعريب

ليس لدى  لكن المنشود وغير المنشود ومزيجهما، يتربص بعد الموت بمن لم يمارس الزهد:  للعملالثالثيالجزاء 

 . صورة سعادة أو شقاءبالزاهد ما يجازى عليه 

 التفسير
 الوقتو الصحيح المكان في يعمل بل بدنهوال أي مصاب يصيب   أحداًكرهي ال األصالة جبلةالمسيَّر ب أو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰمنقطع إلى ذكر ال

 .الشكوك كل عمله يتخطى كما فطنة الجميع تعاليال في راسخينال من مثله فوقيو  لواجباته،ةصعبال العواقب مخافة دون الصحيح

 ١٣\١٨. چ.ب

باهُو - َمـهاي تانيشـاتْـنْـَپـ  

بُوْدَهى ِمىيني انكاَرٰن  

ي كْْرِِٰٰٰتانِْتى ْپـرُوكْـتانىيسانْكْـِهـ  

اْمكَـْرَمـٰن -  َسـْرڤَْسيدَّْهيى  

 المفردات
؛ ِڤـدانْـتَ  في-ىسانْكْْهي؛  مني-ِمى؛  افهم-نيبُوْدَهى؛  أسباب-انيكاَرٰن؛  يا شاكي السالح-باهُو-َمـها؛  هذه-إتاني؛  خمسة-شَتْـَپـنْ

 .  أعمال-اْمكَـْرَمـٰن؛  من الجميع-َسْرڤَ؛ الكمال -ْسيـدَّْهيى؛  قال-كْتانيْپـَرُو؛  في الخاتمة- أنت-تَكْْرِِٰٰٰ

 التعريب

اسمع . )VedAnta (ِڤـدانْـتَسباب لقضاء العمل استناداً إلى ما جاء في خمسة اتوجد . أْرجوَن ،السالح شاكي يا

 .عنها مني

 التفسير
 بفلسفةالرب  يستشهد. وتناقض ذلك مع القول بحتمية الجزاءكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ  على ارتفاع جزاء المنقطع إلى ذكر اهن اعتراض يطرأ ان يحتمل

) SAGkhya (ـكْـْهـياسانْكلمة . عوامل خمسةكمال العمل مستند إلى ان الرب  يقول. ذلك إمكان لىع للبرهنة) VedAnta (ِڤـدانْـتَ

 حتى. الكبار )AcAryas(ذي يقطع به جميع أتْشاْرياْز ال تعني منتهى العلم) VedAnta (تَِڤـدانْـكلمة و "العلم قوام" تعني

 الرجوع من بد ال عليه، وبناء. األساس هذا على) VedAnta sUtra(تْـَر  سۤوِڤـدانْـتَـ ب قطعي) zaGkarAcArya (شاْرياـكَراتْشَـنْـ

 sarvasya cAhaM hRdi (ـتَهيشْٰڤنِّـيـَس ْهرِِٰٰدي اَهْمتْـش َسـْرڤَـْسيا: چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ في جاء. الحكم القطعي بيد النفس العليا. إليها

sanniviSTaH( الجزاء سواء في هذا العمر أو في الحياة بعد الموتيتعدى العمل المتمم بهدايته . أي هو الذي يشغل جميع االحياء. 

 ١٤\١٨. چ.ب

شْٰـطْهانَـْم تَتَها كَْرتـايَأْده  

ْدَهـْميڤ - ْچـْم تْـشَ ْپـرِِٰٰتَْهكََرنَٰ  

PaÄETaaiNa Mahabahae k-ar<aaiNa iNabaeDa Mae ) 
Saa&: Yae k*-TaaNTae Pa[ae¢-aiNa iSaÖYae SavRk-MaR<aaMa( )) 13 )) 

AiDaïaNa& TaQaa k-TaaR k-r<a& c Pa*QaiGvDaMa( ) 
ivivDaaê Pa*QaKceía dEv& cEva}a PaÄMaMa( )) 14 )) 



تَْهـْك ِسـشْٰـطاْدهاشْ تْـشَ ْپـرِِٰٰيڤيڤ  

شَـَمـْمتْـڤاتَْر َپـنْـيشـاتْـڤَـْم يدا  

 المفردات
 -ڤيڤيـْدهاه؛  أصناف مختلفة-ڤيـْدَهـْم-ْپـرِِٰٰتَْهْك؛  و-تْـشَ؛  أدوات-ـْمكََرنَٰ؛  العامل-كَْرتا؛  أيضاً-تَـتْها؛  المكان-َأدْهيشْٰـطْهانَـْم

 -شَـَمـْمـتْـَپـنْ؛  هنا-َأتَْر؛  حتماً-ِاڤَ؛  أيضاً-تْـشَ؛ الحق -دايڤَـْم؛  المساعي-شْٰـطاهـِس؛  منفصل-ْپـرِِٰٰتَْهْك؛  و-تْـشَ؛ شتى

 . الخامس

 التعريب

سانْـكْـْهـيا  حسب فلسفة العملمسة التي يتم بها دعني اعلمك العوامل الخ. أْرجوَن ،السالح شاكي يا

)SAGkhya(العمل مكان:  وهي) النفس العليا أخيراً، والجهد، والحواس، وبالعمل القائم، و)المادي جسمال. 

 التفسير
  العليا النافذةالنفس بمشيئة اإلنسان مرهونة أعمال جميع لكن الحواس هي أدوات العمل وبها تعمل النفس وكل عمل يقتضي جهد مختلف

 ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ فيعمل يال يرتهن بعمل من  الظروف، هذه ظل في. خيراال السبب و هشخصية الالهوت العليا. الصديق بدور القلب في

تْـما َپـَرما بمشيئة نوطم شيء كل بل عملهم عن مسؤولين غير ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ في الكملة. القلب داخلمن  النفس العليا بتوجيه

)ParamAtmA(. 

 ١٥\١٨. چ.ب

اتْيْر يَمـنـُوْبه -  ڤاْن- َرۤيشَـر  

 كَـْرَم ْپـراَرْبَهـِتى نََره

تَـْم ڤاۤيـرَپياْم ڤا ڤياينْ  

ا ِهـتَـڤَـهيِتى تَـْسيشـاـتْـَپـنْ  

 المفردات
 -ڤا؛  صحيح-نْياياْم؛  شخص-نََره؛  يبدأ-ْپـراَرْبَهِتى؛ ملع -كَـْرَم؛ الذي -ياتْ؛  والعقل-َمـنُوْبهيـه؛  الكالم-ڤاْك؛  بالبدن-شَـرۤيَر

 .  أسباب-ِهـتَـڤَـه؛  له-تَْسيا؛  الجميع-إِتى؛  خمسة-شَـتْـَپـنْ؛  أو-ڤا؛  النقيض-ڤيَپـرتَـْم؛ أو

 التعريب

 .  اسبابهالعواملأي عمل يقوم به اإلنسان بجسمه أو عقله أو لسانه، صحيحاً كان أم خاطئاً، تشكل هذه 

 التفسير
 العمل هو وخالفه الصائبالعمل  هو الوظيفية التوصيات بمقتضى العمل. النص هذا فيذات داللة خاصة " خاطئ"و" صحيح "كلمتي

 . لتمامهالخمسة العوامل هذه عمل كل يتطلب لكن الخاطئ

 ١٦\١٨. چ.ب

كَْرتاَرْمي ڤَـْم َسـتيتَـتْرا  

اهيـڤَـلَْم تو ِكآتْمانَـْم   

تْـڤاْنيبودّْه - اتى َأكْْرِِٰٰٰتَيَپـشْ  

Xarqrvax(MaNaaei>aYaRTk-MaR Pa[ar>aTae Nar" ) 
NYaaYYa& va ivParqTa& va PaÄETae TaSYa heTav" )) 15 )) 

Ta}aEv& SaiTa k-TaaRrMaaTMaaNa& ke-vl&/ Tau Ya" ) 
PaXYaTYak*-TabuiÖTvaà Sa PaXYaiTa duMaRiTa" )) 16 )) 



هيدوْرَمـتي اتيَپـشْ  َسـ نَـ  

 المفردات
؛  يرى-َپـشْياتي؛  كل من-ياه؛  لكن-تو؛  فقط-ِكـڤَـلَم؛  ذاته-آتْما نَْم؛  العامل-كَْرتاَرْم؛  وجود-َستي؛  بذا-ِاڤَـْم؛  يوجد-تَـتَْر

 .  أحمق-دورَمتيـه؛  يرى-َپـشْياتي؛  هو-َسـه؛  أبدا-ـنَ؛  لضعف الفطنة-بودّْهيتْـڤاتْ-َأكْْرِِٰٰٰتَ

 التعريب

يرى  ان وال يستطيع ،حتماًبالذكاء  يتصف الف الخمسة، لعواملا اعتبار دون الوحيد، الفاعلأما من يتوهم انه 

 . االشياء على حقيقتها

 التفسير
 ان  رغمشخصية الالهوت العليا هو الحاسم السبب. عمله ويوجه الصديق بدور قلبه في موجودالرب  ان الفهم على األحمق يقوى ال

 بل األربعة المادية األسبابال ينبغي لإلنسان االقتصار على اعتبار  عليه، وبناء. المادية األسباب هي والحواس والجهد والعامل المكان

 .الفاعل يعتبر نفسهالرب  يرى ال من كل. أيضاًاالخير  الفاعل السببيرى ان 

 ١٧\١٨. چ.ب

ا ناَهنْـكْْرِِٰٰٰتُو ْبهاڤُوياْسي  

اِتىيپـيا نَـ لياْسيْر يبودّْه  

كاْنماْل لُويإي  َسـ َهـتْـڤاپـ  

اِتىيَبـْدْهـيننَـ ي نَـ َهنْـت  

 المفردات
 -َهـتْـڤا؛  متعلق-ليپـياِتى؛  أبدا-نَـ؛  من-ياْسيا؛  فطنة-بودّْهيه؛  طبع-ْبهاڤَـه؛ األنية الكاذبة -َأَهنْـكْْرِِٰٰٰتَـه؛  أبدا-نَـ؛  من-ياْسيا

 .  يتكبل-نيَبْدْهـياِتى؛  أبدا-نَـ؛  يقتل-َهنْتي؛  أبدا-نَـ؛ عالم -لُوكاْن؛  هذا-إيماْن؛  هو-َسـه؛  حتى-َأپـي؛ قتل

 التعريب

نه ال يعتبر قاتالً فإ العالم، هذا في اًبشر َلقَتَ وان حتى ، ويكون ذكاءه غير معقّداألنية الكاذبةمن يتحرر من حوافز 

 . بعمله يرتهن وال

 التفسير

 ١٨\١٨. چ.ب

اتايچيام َپـرچيانَـْم چي  

شـُوَدناتْـ -ْدها كَـْرَم يڤ -ي تْر  

يـْم كَـْرَم كَْرِتـتكََرنَٰ  

ـَرَههْچ َسنْـ-ْدهاه كَـْرَم يڤ -ي تْر  

YaSYa Naah&k*/=Taae >aavae buiÖYaRSYa Na il/PYaTae ) 
hTvaiPa Sa wMaamçaek-aà hiNTa Na iNabDYaTae )) 17 )) 

jaNa& jeYa& PairjaTaa i}aivDaa k-MaRcaedNaa ) 
k-r<a& k-MaR k-TaeRiTa i}aivDa" k-MaRSa°h" )) 18 )) 



 المفردات
 -كََرنَـْم؛  الدافع-شْوَدناتْـ؛  العمل-كَـْرَم؛  ثالثة أصناف-ڤيـْدها-تْري؛  العاِلم-اتاچييَپـر؛  غرض العلم-امچي؛  علم-انَـْمچي

 .  التراكم-ـَرَههْچَسنْـ؛  العمل-كَـْرَم؛  ثالثة أصناف-ڤيـْدَهه-تْري؛  بذا-إيتي؛  الفاعل-كَْرتا؛  العمل-كَـْرَم؛ الحواس

 التعريب

 .  للعملالثالثةقواعد الالعامل فهي و عملالو الحواسأما .  هي دوافع العملمِلاوالع المعلومو العلم

 التفسير
 به يقوم عمل كل يتضمن. والعامل ذاته بحد والعمل العمل دواتأقوام العمل هو . والمعلوم الموالع العلم: ثالثة وهي اليومي عملال دوافع

 تكاثفها شكلي التي للعمل اللطيفة الصورة هو عملالوقوع  سبقي حل وكل. اإللهام ويسمى العمل الدافع يسبق. الثالثة البنود اإلنسان هذه

أكان  سواء واحد هو العمل على اإللهام. اإلرادةو والشعور التفكير: وهيلعمل ل الثالثة معنويةال دوافعالب مرورها من بد ال، ولعملوقوع ا

. الحسي المحور يشكل الذي العقل فيها بما الحواس بعون ،والعامل اإللهام وجود عند العمل يقع. السيد الروحي أمر مأ االسفار هصدرم

 .هذه لعملا عوامل كل مجموعهي العمل  ماتقوم

 ١٩\١٨. چ.ب

انَـْم كَـْرَم تْـشَ كَْرتا تْـشَچي  

ْبِهـَدتَـه - نَٰچوڤَ يْدهايتْر  

ىاِنيَسنْكْْهـ - نَٰچواِتى يشْٰـتْـْپـرو  

يو تانى َأپـشْـْهرِِٰٰنٰٰتْـ شْڤَـتْااتْهي  

 المفردات
 وفقاً -ْبِهـَدتَـه-نَٰٰچو؛  حتماً-ِاڤَ؛  ثالثة أصناف-تْريْدها؛  أيضاً-تْـشَ؛ عامل -كَْرتا؛  أيضاً-تْـشَ؛ عمل -كَـْرَم؛  علم-انَـْمچي

 -وشْـرِِٰٰٰن؛  كما هي-ڤَـتْ-ياتْها؛ جبالتل وفقاً لمختلف ا-ىَسنْكْْهـياِن-نَٰٰچو؛  قيل-شْٰـياِتىتْـْپـرو؛  الطبع الماديجبالتلمختلف 

 .  أيضاً-َأپـي؛  جميعهم-تاني؛ اسمع

 التعريب

 . إلى شرحي لها صغا. الثالثة  الماديةجبالتالعامل حسب وال عملوال العلمتوجد ثالثة انواع من 

 التفسير
 مادية التملك جبلةو رةمنوِّ  األصالةجبلة ان يث ورد بتفاصيلها، حعشر الرابع الفصل في  الماديةجبالت للالثالثةتم وصف التقسيمات 

كما تم . رةمسيِّ  األصالةجبلة حتى. التحرر مصادر وليست سيِّرةم الثالثة جبالتال هذه جميع. والبالدة الكسل إلى العمى جبلة تقود بينما

 هذا فيالرب  ريدي. عشر السابع الفصل دية في الماسيَّرين بجبالتهمالم البشر درجات مختلف عند السائدة ةعبادال رجاتوصف مختلف د

 .الثالثة المادية جبالتال باب منبحد ذاته  والعمل والعمال العلم درجاتوصف  النص

 ٢٠\١٨. چ.ب

كَْمياـنۤيـو ِتـٰشْبهۤو - َسـْرڤَ  

اْم إكْشَٰـِتىيايڤَـْم َأڤْـاْبه  

ـوْبَهكِْتـٰشيْبـَهكْتَـْم ڤيَأڤ  

jaNa& k-MaR c k-TaaR c i}aDaEv Gau<a>aedTa" ) 
Pa[aeCYaTae Gau<aSa&: YaaNae YaQaavC^*<au TaaNYaiPa )) 19 )) 

SavR>aUTaezu YaeNaEk&- >aavMaVYaYaMaq+aTae ) 
Aiv>a¢&- iv>a¢e-zu TaJjaNa& iviÖ Saaitvk-Ma( )) 20 )) 



كَْميـڤساتّي دّْهيانَـْم ڤچيتَـْج   

 المفردات
 غير -َأڤيْبَهكْتَـْم؛  يرى-إۤيكْشَِٰتى؛  ال يهلك-َأڤْـياياْم؛  وضع-ْبهاڤَـْم؛  واحد-إكَْم؛  بالذي-ّيَن؛  في جميع االحياء-وِتـٰشْبهۤو-َسْرڤَ

 .  األصالةجبلة من -ـڤيكَْمساتّ؛  اعلم-ڤيدّْهي؛  علم-انَـْمچي؛  ذاك-تَـتْ؛  في فروق ال تحصى-وٰشڤيْبَهكِْتـ؛ متفرق

 التعريب

 جبلةسَِّمة  هو صورها،تباين  رغم مخلوقاتال كل في جزئم غير واحد يروح جوهر الفردفهم به ي الذي العلم

 . صالةألا

 التفسير
 توجد. نبتة مأ سمكة مأ حيوانا مأ طيرا مأ انساناً مأ مالكا أكان سواء حي كل في واحدةروحية  نفساً األصالة جبلةمسار  علم محقق يبصر

 البدن حياة ان السابع، الفصل فيمر  .عملقدمت من ما   جزاءبمقتضى البدنية صورها تباين رغم االحياءجميع  في واحدةروحية  نفس

اة هذه بهالك ال تهلك قوة الحي.  األصالةجبلةرؤية  هي بدن كلرؤيتها في  وبالتالي،.  للرب العظيمةالعلي القدرة البينيةمستندة إلى  المادي

إلى  انيالشخصال العلم هذايقود . ن فتبدو مقسَِّمةالره حياة في المادي الوجود صور وفرةسوى تباين بدني ل التبايناالبدان المادية وما 

 .في النهايةتحقيق الذات 

 ٢١\١٨. چ.ب

انَـْمچياْج يْپـرِِٰٰتَْهكْـتْـِڤـَن تو   

ْدهاْنيڤ - ْچْبهاڤاْن ْپـرِِٰٰتَْه - نانا  

ـوِتـٰشـو ْبهۤو َسـْرِڤـٰشيِڤـت  

راَجَسـْمي دّْهيانَـْم ڤچيتَـْج   

 المفردات
؛  مختلف-ڤيـْدهاْن-ْپـرِِٰٰتَْهْك؛  أوضاع متفاوتة-ْبهڤاْن-نانا؛  علم-انَـْمچي؛ الذي -ياتْ؛  لكن-تو؛  بسبب التقسَِّمة-ْپـرِِٰٰتَْهكْتَـِڤـَن

 بموجب -راَجَسـْم؛  واجب العلم-ڤيدّْهي؛  علم-انَـْمچي؛  ذاك-تَـتْ؛  أحياء-ـوِتـٰشْبهۤو؛  في الجميع-ـوَسـْرِڤـٰش؛  يعلم-يِِّڤـت

 .  التملكجبلة

 التعريب

 . التملك جبلة اجساماً مختلفة، هو سَِّمة عمِّرالمخلوقات ت من ةمختلف انواعاً عالمه فهمي الذي العلم ذاك

 التفسير
مسار  علم إلى ستناداإ األبدان تتباين. المادي البدنعينية النفس والبدن المادي وهالك الوعي بهالك  التملك هو مفهوم جبلةمسار  علم

ستقل م وجود وال عينها، نفسال هو المادي البدن بل نفس مستقلة الوعي عن البدنل وجود ال والوعيتطور  درجة حسب التملك، جبلة

 الوجود العلم تعم كاملةمجردة عن الفردية  واحدةنفس  بل نفوس فرديةل وجود ال بزوال البدن المادي، وزائل عيالو يعتبر كما للنفس

 جبلة مولدات من المفاهيم هذه كل. المادي البدن وراء لياع نفس أو فردية توجد ال أو  زائل،جهل ظاهرة سوى المادي لبدنا ليسبينما 

 .التملك

 ٢٢\١٨. چ.ب

Pa*Qa¤e-Na Tau YaJjaNa& NaaNaa>aavaNPa*QaiGvDaaNa( ) 
veita SaveRzu >aUTaezu TaJjaNa& iviÖ raJaSaMa( )) 21 )) 

Yatau k*-Tòvdek-iSMaNk-aYaeR Sa¢-MahETauk-Ma( ) 
ATatvaQaRvdLPa& c TataaMaSaMaudaôTaMa( )) 22 )) 



ْنيڤَـْد إكَْسم - اتْ تو كْْرِِٰٰٰتْـْسَني  

توكَْميكاْرى َسـكْتَـْم َأها  

ڤَـْد الـَپـْم تْـشَ - َهىِاتَـتْـڤاْرتْ  

 تَـتْ تاَمَسـْم اوداْهرِِٰٰتَـْم

 المفردات
؛  دون سبب-َأهايتوكَم؛  متعلق-تَْمَسكْ؛  عمل-كاْرۤي؛  في واحد-إكَْسميْن؛  الكل بالكل-ڤَـتْ-كْْرِِٰٰٰتْْسَن؛  لكن-تو؛  ذاك الذي-ياتْ

 .  قيل-أوداْهرِِٰٰتَـْم؛ جبلة العمى من -تاَمَسْم؛  ذاك-تَـتْ؛  و-تْـشَ؛  ضنين-الـَپـْم؛  دون علم بالواقعية-ڤَـتْ-أْرتَْهى-ِاتَـتّْـڤَ

 التعريب

ن علم بالحقيقة، هو سَِّمة ويعتبره كل شيء، دو العمل من واحد بنوع يتعلق مهعاِل يجعل ذيمحدود الال العلم وذاك

 . العمى جبلة

 التفسير
من الحكمة ستقي علمه ي ال منكل .  في حياة الرهنالعمىجميع االحياء مشكولة ب لوالدة ماود العمى جبلةب مسيَّر اإلنسان االعتيادي علم

عنده  العلمال يعني و المال،ربه هو . ـديةباألحكام والنواهي الـِڤ بالعمل يعنى الو البدن،حصورا بم علمه يبقى هاأقطاب والـِڤـدية أ

 والدفاع والنوم األكلالمحصور بعلوم  البهائم علم هو بل  بصلةالحق المطلق إلىهذا العلم  يمتال . يةالبدنسوى اشباع المتطلبات 

  األصالة،جبلة مسارهو من  ديالما البدن وراء نفسال بأن العلم آخر، بكالم. العمى جبلةمن مولدات  العلم هذا ان هنا يذكر. والجماع

تأمين  على المقتصر والعلم التملك، جبلة مسار من تخمينوال الدنيوي المنطق إلى المستندة النظريات من اكبير اعدد ولدذي يال والعلم

 .العمى جبلة مسارمن  المادي البدنراحة 

 ٢٣\١٨. چ.ب

تَـْميَره - َچِاتَـْم َسـنْــيينْ  

ـتَـه كْْرِِٰٰٰتَـْمشَْٰدِڤـ - َچَأرا  

ْپـرِِْٰٰپـسونا كَـْرَم - َأْپـَهَل  

اِتىيكَْم اوتْـشْيـڤاتْ تَـتْ ساتّْي  

 المفردات
  من قبل من-ْپـرِِْٰٰپـسونا-َأْپـَهَل؛  قضي-كْْرِِٰٰٰتَـْم؛  دون حب أو بغض- ْدِڤـشَـتَه-َچَأرا؛  دون تعلق-َرهيتَـْم-َچَسنْـ؛  منتظم-نْياتَْم

 .  دعى-اوتْـشْياِتى؛  األصالةجبلة من -سِاتَـڤيكَْم؛  ذاك-تَـتْ؛  الذي-ياتْ؛  عمل-كَـْرَم؛ ال يطلب الجزاء

 التعريب

الجزاء هو في من قبل زاهد  بغض، أو حب ودون تعلق دونالذي يمليه الواجب، العمل الذي يقضى  العمل ذاك

 .  األصالةجبلةسَِّمة 

 التفسير
 ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ في وتؤدى ،بغض أو حب دون وبالتالي تملكشعور بال أو تعلق دون اجتماعية طبقةلكل  الـِڤـديةف  التكاليأديةعند ت

 . األصالةجبلة مساروخالية من اإلشباع الشخصي، تسمى اعمال  ،هل إرضاء

iNaYaTa& Sa(r)rihTaMaraGaÜezTa" k*-TaMa( ) 
Af-l/Pa[ePSauNaa k-MaR YataTSaaitvk-MauCYaTae )) 23 )) 



 ٢٤\١٨. چ.ب

اتْ تو كاِمـْپـسونا كَـْرَمي  

  ڤا پونَـهنَٰرِِٰٰساَهـنْـكا

اَسـْمياِتى َبهواليكِْر  

 تَـْد راَجَسـْم اوداْهرِِٰٰتَـْم

 المفردات
؛  مرة ثانية-پونَـه؛  أو-ڤا؛  بأنية-رَِِٰٰنكاَأَهنْـ-َسـ؛ عمل -كَـْرَم؛  من قبل طالب الجزاء-إْيـْپـسونا-كاَم؛  لكن-تو؛  ذاك الذي-ياتْ

 .  قيل-أوداْهرِِٰٰتَـْم؛  طبع التملكجبلة من -راَجَسـْم؛  ذاك-تَـتْ؛  مجهود كبير-آياَسـْم-َبهوَل؛  يقضى-كْْرِِٰٰٰياِتى

 التعريب

 .التملك جبلةهو سَِّمة  ،األنية الكاذبةتمليه ورغبات ال إشباع ابتغاء كبير جهد بذل يتطلب الذي العمل

 ٢٥\١٨. چ.ب

ْمـساْمياْم هيَأنوَبنْـْدَهـْم كْشَٰـ  

ـْمشَٰا تْـشَ پاورويَأنَـِپـكْشْٰـ  

اِتى كَـْرَميهاْد آَرْبْهـمُو  

اِتىيـشْاتْ تَـتْ تاَمـَسـْم اوتْي  

 المفردات
 -ـْمپاوروشَٰ؛  أيضاً-تْـشَ؛  دون اعتبار العواقب-َأنَـِپـكْشْٰـيا؛  وشقاء للغير-هيْمساْم؛  هدم-اْمـكْشَٰي؛  عبودية مستقبلية-َأنوَبنْْدَهـْم

 .  قيل-اوتْـشْياِتى؛ جبلة العمى من -تاَمَسْم؛  ذاك-تَتْ؛ الذي -ياتْ؛ عمل -كَـْرَم؛  بدَأ-آَرْبْهـياِتى؛  بالوهم-مُوهاتْ؛ إذن ذاتي

 التعريب

 سَِّمة انه يقال وغير عملي، ذى والذي يلحق اال،اعتبار عبودية معقبة  دونالوهمالذي يكون نتيجة الجهل و العمل

 . العمى جبلة

 التفسير
 ألنه يذهب عبثنزوي هو ال العمل. القديرالرب  عمالأي ) YamadUtas( ـْزتَياَمـدۤو على يد عملهوف يحاسب كل انسان على س

شخصية ال جربةمبني على الت دون مسؤولية العمل هذا. خرينلآل الشقاء يسببو األذى إلى غالبا ويستند الـِڤـدية،باألحكام والنواهي 

 .العمى جبلة مساروكل اعمال الوهم تلك من مولدات . ويسمى وهماً

 ٢٦\١٨. چ.ب

ۤيڤاد -  نَـَهـْمچوَسنْـ - موكْتَ  

تَـهيَسَمـنْـڤ -  اوتْساَهى-ْدْهرِٰتى   

Yatau k-aMaePSauNaa k-MaR Saahªare<a va PauNa" ) 
i§-YaTae bhul/aYaaSa& Tad]aJaSaMaudaôTaMa( )) 24 )) 

ANaubNDa& +aYa& ih&SaaMaNaPae+Ya c PaaEåzMa( ) 
Maaehadar>YaTae k-MaR YatataaMaSaMauCYaTae )) 25 )) 

Mau¢-Sa(r)ae_Nah&vadq Da*TYauTSaahSaMaiNvTa" ) 
iSaÖyiSaÖyaeiNaRivRk-ar" k-TaaR Saaitvk- oCYaTae )) 26 )) 



كاَرهيْرڤيُوْر نيْهـّديَأْس -ْدهى يْس  

اِتىيَك اوتْـشْيـڤكَْرتا ساتّ  

 المفردات
؛  وحماس كبير-أوتْساَهى؛  بعزم-ْدْهرِٰتي؛  دون أنية باطلة-ڤادۤي-َأنَـَهـْم؛  محرر من كل صحبة مادية-ـهَچَسنْـ-موكْتَ

؛  األصالةجبلة من -ساتْـڤيكَه؛ عامل -كَْرتا؛  دون تغير-نيْرڤيكاَره؛  وفشـل-ْهيُوهَأْسيّد؛  في كمال-َهيْسيّد؛  جدير-َسَمـنْـڤيتَـه

 .  قيل-اوتْـشْياِتى

 التعريب

التصميم، وال يهزه النجاح والفشل، هو  والممتلئ بالحماس واألنية الكاذبةالعامل المتحرر من كل تعلق مادي ومن 

 .  األصالةجبلةعامل 

 التفسير
ال  ،ذلك مع. والكبرياء األنية الكاذبة لتعاليه عن إليه الموكل العملوال يتوقع جزاء  دوماً الثالثة المادية جبالتال عن عليكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ذاكر 

 الشقاءيستوي عنده  بل هتم بنجاح أو فشلي وال لمقتضي بل يبقى دائم الحماس، االمضني الجهدكترث بي ال. عمله تمإلى ان ييفتر حماسه 

 . األصالةجبلة مسار في راسخ العامل هذا. والسعادة

 ٢٧\١٨. چ.ب

ْپـرِِْٰٰپـسوْر -  ْپـَهَل- كَـْرَم چۤيرا  

هيتْـشتْـَمكُو شْـواْمـسيلوْبْدهُو ه  

تَـه كَْرتايشـُوكانْـڤ - شََٰهـْر  

تَـهيْرتۤيكيراَجَسـه َپـر  

 المفردات
؛  دائم الحسد-آتْـَمكَه-هيْمـسا؛  طماع-لوْبْدَهه؛  راغباً-ْپـرِِْٰٰپـسوه؛  جزاء العمل-ْپـَهَل-كَـْرَم؛  شديد التعلق-چۤيرا

؛  التملكجبلة من -راَجَسـه؛  عامل مثيل-كَْرتا؛  عرضة للفرح والحزن-َأنْـڤيتَـه-شـُوَك-َهـْرشَٰ؛  قذر-يـهتْـشَأشْـو

 .  معلن-كۤيْرتيتَـهيَپـر

 التعريب

 والحزن،يهزه الفرح  الذيو النجسو دوالحسجشع، ووال به، التنعم، الذي يتوق إلى عملهجزاء ب المتعلق العامل

 . التملك جبلةفي مسار عامل  انه يقال

 التفسير
جل همه  بل الحياةمثله رفعة  يطلب ال. نوع محدد من العمل أو جزائهب تعلقه  هو سبب شدةوالعائلة البيت أو بالماديات  الفردتعلق شدة

 اسدح اإلنسان هذا مثل. تزول ولنمكاسبه دائمة  ان ويظن الطمع شدة عليهتغلب  كما اإلمكان بقدرتوفير اسباب الراحة في هذا العالم 

 تشتد، ونجسا مأ طاهرامكسبه  كانأ سواء يأبه القذر اإلنسان  ذاه مثل عليه، وبناء. الحسي إشباعه يتطلبه ماال يتورع عن كل و للغير

 .التملك جبلة مسار في العامل هذا مثل. ما تحبط مساعيهعند تعاسته وتشتد عمله نجاح عند سعادته

 ٢٨\١٨. چ.ب

raGaq k-MaRf-l/Pa[ePSaulu/RBDaae ih&SaaTMak-ae_éuic" ) 
hzRXaaek-aiNvTa" k-TaaR raJaSa" Pairk-IiTaRTa" )) 27 )) 

AYau¢-" Pa[ak*-Ta" STaBDa" Xa#=ae NaEZk*-iTak-ae_l/Sa" ) 
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وكْتَه ْپـراكْْرِِٰٰٰتَـه ْستَـْبـْدَههّيـا  

كُو لَـَسـهيـكْْرِِٰٰٰتشْٰيـطْهُو ناشَٰ  

  تْـشَۤيتْرسۤو - ـَهىْچْرۤي دۤيـادٰشيڤ

اِتىيكَْرتا تاَمـَس اوتْـشْ  

 المفردات
 -الـَسه؛ رغي خبير بإهانة ال-ـكْْرِِٰٰٰتيكَهنايشَٰ؛  مخادع-شَطَْهه؛  عنيد-ستَْبْدَهه؛  مادي-ْپـراكْْرِِٰٰٰتَه؛  دون الرجوع إلى االحكام-وكْتَهيأ

 .  قيل-اوتْـشْياِتى؛ جبلة العمى من -تاَمَسه؛ عامل -كَْرتا؛  أيضاً-تْـشَ؛  تسويف-تْرۤيسۤو-ـَهىْچديْر؛  كئيب-ۤيادڤيٰش؛ خامل

 التعريب

توجيه االهانات الى ب الخبير خادع،الم ،العنيد ،المادي دوماً، االحكام والنواهي الـِڤـديةخالف ي الذي العامل

 . العمى جبلةفي مسار  عاملاطلة، هو مموال الكآبة دائم ،الكسولاآلخرين، 

 التفسير
 ظورةالمح األعمال إلىون ينصرف بلا بهون كترثي ال ومن ظور،المح والعمل الواجب العمللمعرفة الـِڤـدية والنواهي  األحكامسترشد بن

 نهما كما رغيال إهانةب والمهارة المكربون يتسم ما وغالبا ،لطفبالون يتصف ال .همجبالتسار بم بل هابون يعمل ال غالباً والماديين من هم

. محياهم على الكآبة تبدو السبب، لهذا. فيسولجئون إلى التي بل على الوجه الصحيح نهقضوي فال واجب، عليهم كان وان الكسل،في غاية 

 .العمى جبلةب رينمسيِّ العمال هؤالء. سنوات عدة يستغرق ساعة خالل في عمله يمكن ما إذ سوفون،انهم م

 ٢٩\١٨. چ.ب

ڤَيـْر ْبِهـَدْم ْدْهرِِٰتـشْ تْـشابودِّْه  

وْدَهـْم شْـرِِٰٰٰنيڤ -ي نَٰـتَـْس تْرچو  

ـنَٰامانَـْم َأِشـشِٰيشْٰـتْـْپـرُو  

ايْپـرِِٰٰتَْهـكْتَـِڤـَن ْدَهـنَـنَْج  

 المفردات
 ثالثة -ڤيْدَهْم-تْري؛  الطبع الماديجبالت من -نْٰٰتَـهچو؛  حتماً-ِاڤَ؛  أيضاً-تْـشَ؛ بات ث-ْدْهرِِٰتىه؛  الفروق-ـَدْمْبِه؛  فطنة-بودِّْهه

 .  ياغانم الثروة-ْدَهـنَـنَْجيا؛  مغاير-ْپـرِِٰٰتَْهكْتْـِڤـَن؛  بالتفصيل-نَٰـَأِشـشِٰ؛  كما كشفت-شْٰـيامانَْمتْـْپـرُو؛  اسمع-وشْْرِِٰٰٰن؛ أصناف

 التعريب

 . الثالثة  الماديةجبالتالمسارات  عزمو فهمسمات  عن لك سأكشفه ما إلى غنى،ال صِّلمح يا اآلن صغا

 التفسير
 . الماديةجبالتال مسارات حسب لماوالع والمعلوم العلم توضيح بعد العامل وعزم الفطنة اآلنالرب يوضح 

 ٣٠\١٨. چ.ب

ْم تْـشَيڤْـرِِٰٰتّيْم تْـشَ نيتّْپـَرڤْـرِِٰٰ  

ىياْبَهي ْبَهـىياكاْريكاْر  

تِّيِڤـ اي َبنْـْدَهـْم مُوكْشَٰـْم تْـشَ  

buÖe>aeRd& Da*TaeêEv Gau<aTaiñivDa& é*<au ) 
Pa[aeCYaMaaNaMaXaeze<a Pa*Qa¤e-Na DaNaÅYa )) 29 )) 

Pa[v*ita& c iNav*ita& c k-aYaaRk-aYaeR >aYaa>aYae ) 
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ۤيكيـڤه سا پاْرتَْهى ساتّيبودّْه  

 المفردات
؛  خوف-ْبَهيا؛  العمل المحظور-ىَأكاْري؛  العمل الواجب-كاْريا؛  و-تْـشَ؛  دون عمل-يْمنيڤْـرِِٰٰتّ؛  أيضاً-تْـشَ؛  فعل-يْمْپـَرڤْـرِِٰٰتّ

 يا -پاْرتَْهى؛  ذاك-سا؛  فهم-بودّْهيه؛  يعلم-ِڤـتيِّ؛  ذاك الذي-يا؛  و-تْـشَ؛  انعتاق-كْشَْٰممُو؛  عبودية-َبنْـْدَهْم؛  وعدم الخوف-ىَأْبَهي

ـْرِِٰٰتْها  .  األصالةجبلة من -ـڤيكۤيساتّ؛ ابن ْپ

 التعريب

ـْرِِٰٰتْها  ابن يا  يجب ال وما يجب ما عمله، يجب ال وماعمله  يجب مابه اإلنسان عرف ي الذي الفهم ،)PRthA(ْپ

 .  األصالةجبلةسَِّمة  هو يعتق، وما يرهن ما مخافته،

 التفسير
 الجاهل، واما العمل يستحق ال خالفه وما "المستحق العمل"أي ) pravRtti (ـرِِٰٰتِّيڤْپـَرـدية هو ِڤـالالحكمة  على هدى العمل نا

 .بالفطنة التمييز قوة إلى المستند الفهم  هو األصالةجبلة مسارفهم . جزاءهو بالعمل يرتهنف ـديةِڤـالحكمة بال

 ٣١\١٨. چ.ب

ْدَهْرَمـْم َأْدَهْرَمـْم تْـشَ اياي  

اْم ِاڤَ تْـشَيشـاكاْرتْـاْم يكاْر  

يڤَـتْ ْپـَرجاناتااواتْه  

يه سا پاْرتَْهى راَجسيبودّْه  

 المفردات
 العمل -َأكاْرياْم؛  أيضاً-تْـشَ؛  العمل الواجب-كاْرياْم؛  و-تْـشَ؛  الدين الباطل-َأْدَهْرَمـْم؛  قواعد الدين-ـْمْدَهْرَم؛  بالذي-يايا

ـْرِِٰٰتْها-پاْرتَْهى؛  ذاك-سا؛  فطنة-بودّْهيـه؛  يعلم-ْپـَرجاناتي؛  ناقص-ڤَـتْ-أياتْها؛  أيضاً-تْـشَ؛  حتماً-ِاڤَ؛ المحظور ؛  يا ابن ْپ

 . جبلة العمىمن  -راَجسي

 التعريب

 ابن ياظور، ذاك الفهم القاصر المح والعمل الواجب العملل الدين واإللحاد، ه تبّين سبالذي ال يمكن بواسطت الفهم

ـْرِِٰٰتْها   . التملك جبلةمسار ، هو فهم )PRthA(ْپ

 التفسير
 الجليل ونيأخذ العمى جبلةاهل . صفته باطالًب حقال دين ترفضو حقال دين الباطلة باألديان تقبل إذ ،دوماًعكسية  العمى جبلة مسار فطنة

 جبلة فطنتهم في مسار بقىت ،السبب لهذا. لعم كل في الخاطئ االتجاه كما يسلكون حقاً والباطل باطال حقالو جليال والصغير صغيرا

 .العمى

 ٣٢\١٨. چ.ب

اي يتيَأْدَهْرَمـْم ْدَهْرَمـْم إ  

اِتى تََمـساڤْـرِِٰٰتايَمـنْـ  

تاْمـشْ تْـشَۤيَپـريَسـْرڤاْرتْهاْن ڤ  

YaYaa DaMaRMaDaMa| c k-aYa| cak-aYaRMaev c ) 
AYaQaavTPa[JaaNaaiTa buiÖ" Saa PaaQaR raJaSaq )) 31 )) 

ADaMa| DaMaRiMaiTa Yaa MaNYaTae TaMaSaav*Taa ) 
SavaRQaaRiNvParqTaa&ê buiÖ" Saa PaaQaR TaaMaSaq )) 32 )) 



يه سا پاْرتَْهى تاَمـسيبودّْه  

 المفردات
 -أْرتْهاْن-َسْرڤَ؛  محجب-آڤْـرِِٰٰتا؛  بالوهم-تََمسا؛  يعتقد-َمـنْـياِتى؛  الذي-يا؛  بذا-إيتي؛  الدين-ْدَهْرَمـْم؛  الدين الباطل-َأْدَهْرَمـْم

ـْرِِٰٰتْها-پاْرتَْهى؛  ذاك-سا؛  فطنة-بودّْهيه؛  أيضاً-تْـشَ؛ في االتجاه العكسي -ـرۤيتاْنڤيَپ؛ الجميع  . جبلة العمى من -تاَمسي؛  يا ابن ْپ

 التعريب

 الخاطئ،على الدرب  دوماً ويجاهد ،إلحاداً، تحت وطأة الوهم والظلمة حقالديناً والدين  عتبر اإللحادي الذي الفهم

 .پاْرتَْهى يا ،العمى جبلةمسار  فهم هو

 ٣٣\١٨. چ.ب

اِتىيْدهاَر اياي ايْدْهرِٰتْ  

ااهيكْْرِِٰٰٰ - ايْدرـنْْپـرانِٰ - َمـنَه  

اينْٰيشـارتْـياْبهيـناڤْـِچُوي  

ۤيكيـڤه سا پاْرتَْهى ساتّيْدْهرِٰت  

 المفردات
 بممارسة -ـَنِچيُّو؛  األعمال-اكْْرِِٰٰٰياه؛  والحواس-اينْْدريا؛  الحياة-ْپـرانَٰ؛ لعقل ا-َمـنَه؛  يدعم-ْدهاَرياِتى؛  بالذي-يايا؛  عزم-ْدْهرِٰتْيا

ـْرِِٰٰتْها-پاْرتَْهى؛  ذاك-سا؛  عزم-ْدْهرِٰتيه؛  دون انقطاع-ياَأڤْـياْبهيشارينْٰ؛ الـيُّوچا  .  األصالةجبلة من -ـڤيكۤيساتّ؛  يا ابن ْپ

 التعريب

ـْرِِٰٰتْها  ابن يا  الحياة والعقلملك ي والذي ،الـيُّوچا ممارسةوالذي تدعمه  ،تزعزعي ال الذي العزم ،)PRthA(ْپ

 .  األصالةجبلةسَِّمة  هو الحواسو

 التفسير
 ذهه. ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰنقطع إلى ي ،لنفس العلياا على وعمله وحياته عقله ركزاًم بعزم هافي والثابت النفس العليا، لفهم وسيلة الـيُّوچارياضة 

 ال كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ذاكر ان داللة هنا ألنها تشيربالغة ال) avyabhicAriNyA( ياـياْبهيشارينْٰڤأكلمة .  األصالةجبلة مسارمن  العزم من الدرجة

 .أعماله من عمل يأ فيرب دال عن يحيد

 ٣٤\١٨. چ.ب

كاماْرتْهاْن - تو ْدَهْرَم اياي  

اِتى ْرجوَنيْدهاَر ايْدْهرِٰتْ  

ۤيـَن ْپـَهالكانْكْٰشِچْپـَرَسـنْ  

يه سا پاْرتَْهى راَجسيْدْهرِٰت  

 المفردات
 يا – أْرجـوَن؛  يدعم-ْدهاَرياِتى؛  بالعزم-ْدْهرِٰتْيا؛  وتنمية اقتصادية-َأْرتْهاْن؛  ترضية حسية-كاَم؛  تدين-ْدَهْرَم؛  لكن-تو؛  بالذي-يايا

ـْرِِٰٰتْها-پاْرتَْهى؛  ذاك-سا؛  عزم-ْدْهرِٰتيـه؛  طلب الجزاء-آكانْكْٰشۤي-ْپـَهَل؛ تعلق نتيجة ال-ـَنِچْپـَرَسنْـ؛ أْرجـوَن ؛  يا ابن ْپ

 . جبلة العمى من -راَجسي

Da*TYaa YaYaa DaarYaTae MaNa"Pa[a<aeiNd]Yai§-Yaa" ) 
YaaeGaeNaaVYai>acair<Yaa Da*iTa" Saa PaaQaR Saaitvk-I )) 33 )) 

YaYaa Tau DaMaRk-aMaaQaaRNDa*TYaa DaarYaTae_JauRNa ) 
Pa[Sa(r)eNa f-l/ak-a¿q Da*iTa" Saa PaaQaR raJaSaq )) 34 )) 



 التعريب

 جبلةسَِّمة  هو الحسي شباعواإل واالقتصاد الدينفي مجاالت  العمل بجزاءتمسك به العامل ي الذي عزمال لكن

 . أْرجوَن يا ،التملك

 يرالتفس
 النحو هذا على وعمله وعقله حياتهذي تنشغل وال ،ةالحسي ترضيته  سوىطلبال يو االقتصادي، أو الديني اجر عملهدائب على طلب  كل

 .التملك جبلةمسيَّر ب

 ٣٥\١٨. چ.ب

اْم شـُوكَْميْسـڤَـْپـنَـْم ْبَهـ اياي  

  ِاڤَ تْـشَاَدْم َمـَدْمٰشيڤ

دوْرِمـْدهاي شَـتـتْـمونْينَـ ڤ  

ۤيه سا پاْرتَْهى تاَمسيْدْهرِٰت  

 المفردات
؛  أبدا-نَـ؛  أيضاً-تْـشَ؛  حتماً-ِاڤَ؛  وهم-َمَدْم؛  كآبة-اَدْمٰشڤي؛  شكوى-شـُوكَْم؛  خوف-ْبَهياْم؛  يحلم-ْسـڤَـْپـنَـْم؛  بالذي-يايا

ـْرِِٰٰتْها-پاْرتَْهى؛ ك ذا-سا؛  عزم-ْدْهرِٰتيـه؛  غير فطين-دوْرِمـْدها؛  يترك-شَـتيـتْـڤيمونْ  . جبلة العمى من -تاَمسۤي؛  يا ابن ْپ

 التعريب

ـْرِِٰٰتْها  ابن يا ،العمى جبلة  سَِّمةهو فوالوهم والكآبة والشكوى والخوف األحالم عدىيت ال الذي أما العزم ْپ

)PRthA( . 

 التفسير
 ،الثالثة المادية جبالتات كل المسار في حاضر الحلم. الطويل النوم والحلم هنا يعني حالم غير ةصالاألشكول بالم ان  هنا التنويهعينيت

 أحالم عن المنقطعين وغير ات المادية،لذلما غرور قدرتهم علىو الطويل النوم تفادي عن العاجزين لكن الطبيعية المجريات من هو إذ

 .العمى جبلة ارمسفي  هم هذا، إلى وأعمالهم لهمووعق حياتهمذين تنصرف وال المادي، العالم على السيطرة

 ٣٦\١٨. چ.ب

ْدَهـْميڤ -ي ْم تْرـۤيدانيسوكَْهـْم تْـڤْ إ  

ـْبَهىشَٰو ِمى ْبَهَرتَ ْرشْـرِِٰٰٰن  

اتَْرياساْد َرَمـِتى يَأْبْهـ  

يـتْشَْهـتيَچدوْهكْهانْتَـْم تْـشَ ن  

 المفردات
 -ـْبَهى رِِٰٰشَٰ-)Bharata(ْبَهَرتَ ؛  مني-ِمى؛  اسمع-وشْـرِِٰٰٰن؛  ثالثة أصناف- ڤيـْدَهْم-تْري؛ ن اآل-إيدانۤيْم؛  لكن-تو؛  سعادة-سوكَْهْم

 -ـتْشَْهتيَچني؛  أيضاً-تْـشَ؛  النهاية-أنْتَـْم؛ شقاء -ىدوْهكْـَه؛  حيث-ياتَْر؛  ينعم-َرَمِتى؛  بالممارسة-َأْبْهـياساتْ؛ يا خيرة الْبَهَرتَ

 . يكسب

YaYaa SvPan& >aYa& Xaaek&- ivzad& MadMaev c ) 
Na ivMauÄiTa duMaeRDaa Da*iTa" Saa PaaQaR TaaMaSaq )) 35 )) 

Sau%& iTvdaNaq& i}aivDa& é*<au Mae >arTazR>a ) 
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 التعريب

 والتي الموَجهةالنفس تتذوقها  التيللسعادة  الثالثةاألنواع  عناسمع مني اآلن  ،)Bharata(ْبَهَرتَ  ذرية يرخ يا

 .إلى نهاية احزانها أحياناًتقودها 

 التفسير
 المادي رهنها من تغاثاثناء متعتها هذه  لكن مضغهسبق لها  ما تمضغف كرة، بعد كرة المادية بالسعادة التنعم إلى الموَجهةالنفس  تسعى

 الصحبة بفضل تفهم حالما لكن على نحو ما الحسي إشباعهابمنشغلة  الموَجهةالنفس  تبقى آخر، بكالم.  أحياناًكريمة نفس صحبة في

 . متعاودةال ةلائالز السعادة تلك من أحياناً تغاث فإنها ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، إلى وتستيقظ عينه، األمر تكرارليست سوى  مشاغلها ان ةصالحال

 ٣٧\١٨. چ.ب

ڤَيـْم إيشَٰ ڤىـِرْچاتْ تَـْد َأي   

اِمى ْمرِِٰٰتُوَپـَمـْمٰنيَپـر  

كَْم ْپـرُوكْتَـْميـڤتَـتْ سوكَْهـْم ساتّ  

َجـْم - ْپـَرساَد -ي  بودّْه- آتْـَم  

 المفردات
؛  يقارن بـ-أوَپـَمـْم؛  رحيق-َأْمرِِٰٰتَ؛  في النهاية-اِمىَپـريٰن؛  مثل السم-ڤَـْم إيڤيشَٰ؛  في البداية-ىـِرْچَأ؛  ذاك-تَـتْ؛  الذي-ياتْ

 - َجـْم-ْپـَرساَد؛  فطنة-بودّْهي؛  في الذات-آتْـَم؛  قيل-ْپـرُوكْتَـْم؛  األصالةجبلة من -ـڤيكَْمساتّ؛  سعادة-سوكَْهـْم؛  ذاك-تَـتْ

 . وليد الرضى

 التعريب

، الذاتفي النهاية، والتي تنهض اإلنسان إلى تحقيق  رحيقالكها تغدو لكن البداية في كالسم تلك السعادة التي قد تبدو

 .  األصالةجبلةسَِّمة  انها يقال

 التفسير

 ٣٨\١٨. چ.ب

ْدچاويساْم - ايـنْْدرۤيـيشَٰڤ  

  ْمرِِٰٰتُوَپـَمـْمىـِرْچاتْ تَـْد َأي

ڤَيـْم إيشَٰاِمى ڤٰنيَپـر  

 تَـتْ سوكَْهـْم راَجَسـْم ْسْمرِِٰٰتَـْم

 المفردات
 في -ىـِرْچَأ؛  ذاك-تَـتْ؛  الذي-ياتْ؛  من التركيب-تْچاساْميُّـو؛  والحواس-اينْْدريا؛ )المحسوسات( َأغراض الحواس -ياڤيشَٰ

 من -راَجَسـْم؛  سعادة-سوكَْهـْم؛  ذاك-تَـتْ؛  مثل السم-ـْم إيڤَڤيشَٰ؛  في النهاية-اِمىَپـرٰن؛  كالرحيق-أوَپـَمـْم-َأْمرِِٰٰتَ؛ البداية

 .  يعتبر-ْسْمرِِٰٰتَـْم؛  طبع التملكجبلة

 التعريب

YatadGa]e ivziMav Pair<aaMae_Ma*TaaePaMaMa( ) 
TaTSau%& Saaitvk&- Pa[ae¢-MaaTMabuiÖPa[SaadJaMa( )) 37 )) 

ivzYaeiNd]YaSa&YaaeGaaÛtadGa]e_Ma*TaaePaMaMa( ) 
Pair<aaMae ivziMav TaTSau%& raJaSa& SMa*TaMa( )) 38 )) 



 في كالسمتصبح  لكنهاو ءالبد في رحيقالك تبدو والتي أغراضهاب الحواس احتكاك من المستمدة السعادة تلك

 . التملك جبلةسَِّمة  بأنها يقال ،النهاية

 التفسير
 لكن بدايةال في حد أبعد إلى للحواس مسرا ذلك يكونقد . مضاجعتهاو لمسهاالنظر إليها و إلى هحواس هتدفع ،ما يلتقي شاب بشابةعند

 من السعادة هذه. الخ واألسى،  وتعقبه الشكوىالطالق أو االنفصاليقوم  إذ، الوقت بعض بعد أو النهاية، في العلقمفي مرارة  يصبح

 .السبل بكل تفاديها وينبغي للشقاء دائم مصدر هي الحواس بأغراض الحواس حتكاكا من المستمدة السعادة. التملك جبلة مسار

 ٣٩\١٨. چ.ب

شَتْـِهى ْدشـانوَبنْـتْـ ىـِرْچَأ اْدي  

ـْم آتْـَمـنَهنَسوكَْهـْم مُوَهـ  

ـَهـْمْپـَرمادُوتّ - ايْدرالـْسين  

 تَـتْ تاَمـَسـْم اوداْهرِِٰٰتَـْم

 المفردات
؛  وهمي-مُوَهنَـْم؛  سعادة-سوكَْهْم؛  أيضاً-تْـشَ؛  في النهاية-َأنوَبنْْدِهى؛  أيضاً-تْـشَ؛  في البداية-ىـِرْچَأ؛ ذاك الذي -ياتْ

 .  قيل-أوداْهرِِٰٰتَـْم؛ جبلة العمى من -تاَمَسْم؛  ذاك-تَتْ؛  ناتج-أوتَْهْم؛  والوهم-ْپـَرماَد؛  كسل-الـْسيا؛  نوم-نيْدرا؛  الذات-آتْـَمـنَه

 التعريب

 والتي هي وهم من بدايتها إلى نهايتها وناتجة عن الكرى والكسل تحقيق الذات عنتي تتعامى ال السعادةأما 

 . العمى جبلةسَِّمة  بأنها يقال، نهايتها إلى بدايتها منوالغرور 

 التفسير
 العمى جبلةمسيَّر ب ظورالمح والعمل الواجب العمل عن كرةف يس لديه ادنىل ومن دوماً، العمى جبلةمسيَّر ب الكسلو النوم في لذة يجد من

 إلى بالنسبة أما. النهاية أو البداية في سواء السعادة له تلوح ال، والدوام على الشديدة الظلمة تلفه ،العمى جبلةب المسيَّرمن جهة . أيضاً

فال  العمى جبلةب المسيَّروأما  النهاية، في الشقاء يالزمهلكن  ةالبداي في الخارجية السعادة بعضله  تلوح ان فيحتمل التملك جبلةب المسيَّر

 .حتى النهاية بدايةال من الشقاء سوىيواجه 

 ٤٠\١٨. چ.ب

اْم ڤايڤْـيهْپـرِِٰٰتْي نَـ تَـْد َأْسـتـ  

ـو ڤا پونَـهِڤـٰشِدي ڤيد  

ْر موكْتَـْمي جا-ي َسـتّْـڤَـْم ْپَركِْرت  

هياٰنچوْر يْبهياتْ تْريه ْسـياْد إْبهي  

 المفردات
 -ڤا؛  بين المالئكة-وـِڤـٰشِد؛  في االفالك العليا-ديڤي؛  أو-ڤا؛  على األرض-ْپـرِِٰٰتْهيڤْـياْم؛  يوجد-َأْسـتـي؛  ذاك-تَـتْ؛  ليس-نَـ

؛  من هذه التأثيرات-إْبهيه؛  ذاك-ياتْ؛  عتيق-موكْتَْم؛  المادية وليد الظاهرة-جايه-ْپَركِْرتي؛  وجود-َسـتّْـڤَـْم؛  مرة ثانية-پونَه؛ أو

 .  الطبع الماديجبالت -نٰٰايـهچو؛  ثالثة-تْْرِِْٰٰبهيه؛  يكون-ْسياتْ

YadGa]e caNaubNDae c Sau%& MaaehNaMaaTMaNa" ) 
iNad]al/SYaPa[MaadaeTQa& TataaMaSaMaudaôTaMa( )) 39 )) 

Na TadiSTa Pa*iQaVYaa& va idiv devezu va PauNa" ) 
Satv& Pa[k*-iTaJaEMauR¢&- Yadei>a" SYaaiT}ai>aGauR<aE" )) 40 )) 



 التعريب

 . السماء أهل المالئكة بين وال األرض على ال ،الثالثةالمادية  جبالتال هذهكائن حر من  يوجد ال

 التفسير
 .الكون كل في الثالثة  الماديةجبالتال  سلطانشمول هناالرب  ضحيو

 ٤١\١٨. چ.ب

شـاْمي ڤ-ا ييكْـشَٰـتْـر - ْبراْهَمـنَٰ  

ـشَ َپـَرنْـتَـَپاْم تْْدراٰنشـۤو  

يْبـَهكْتانيْپـَرڤي كَْرماٰن  

هياٰنچوْر يْپـَرْبَهـڤا - ڤَاْسـڤَـْبه  

 المفردات
؛ قاهر العدو  يا-پاَرنْتَـَپ؛  و-تْـشَ؛  شۤوْدَر-اْمْدراٰنشـۤو؛ ڤايشْٰـيا الـ و-ڤيشـاْم؛  االمراء-شَٰـتْـريـياكْـ؛  الـْبراْهَمـنَٰة-ْبراْهَمنَٰ

 .  الطبع الماديجبالت من -نٰٰايهچو؛  وليد-ْپـَرْبَهـڤايه؛  طبائعهم-ڤَاْسـڤَـْبه؛  مقسم-ْپـَرڤيْبـَهكْتاني؛  األعمال-كَْرماٰني

 التعريب

 يا هم،جبالتتختلف باختالف  بصفات ْزشۤوْدَرالـو ْزڤايشْٰـياالـو كْـشَٰـتْـريـياْزالـو َمـنَٰةْبراْه الـصفيت

 .العدو معاقب

 ٤٢\١٨. چ.ب

ـْمتْـشَـمُو َدَمـْس تَـَپـه شـاوشَ  

ْر آْرَجـڤَـْم ِاڤَ تْـشَيكْٰشـانْت  

اْميكْيانَـْم آستـيچيانَـْم ڤچي  

َجـْم - ڤَاكَـْرَم ْسـڤَـْبه - ْبَرْهَم  

 المفردات
 -تْـشَ؛  حتماً-ِاڤَ؛  َأمانة-آْرَجـڤَـْم؛  تحمل-كْٰشانْتيه؛  الطهارة-ـْمتْـشَشاو؛ مجاهدة -تَـَپـه؛  االنضباط الذاتي-َدَمه؛  سالم-شَْمه

 .  وليد الطبع- َجـْم-ڤَاْسـڤَـْبه؛  واجب-ـْرَمكَ؛  الـْبراْهَمـنَٰة-ْبَرْهَم؛  تدين-آستيكْياْم؛ حكمة -انَْمچيڤي؛  علم-انَـْمچي؛ و

 التعريب

سمات عمل  هي والتدين الحكمةو ،العلمو ،األمانةوالَجلَد، و ،الطهارةو ،مجاهدةالوملك النفس، و ة،طمأنينال

 .ْبراْهَمـنَٰةالـ

 ٤٣\١٨. چ.ب

b]aø<a+ai}aYaivXaa& éUd]a<aa& c ParNTaPa ) 
k-MaaRi<a Pa[iv>a¢-aiNa Sv>aavPa[>avEGauR<aE" )) 41 )) 

XaMaae dMaSTaPa" XaaEc& +aaiNTaraJaRvMaev c ) 
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XaaEYa| TaeJaae Da*iTadaR+Ya& YauÖe caPYaPal/aYaNaMa( ) 
daNaMaqìr>aavê +aa}a& k-MaR Sv>aavJaMa( )) 43 )) 



اْميْر داكْشْٰـيجُو ْدْهرِٰتـِتاْم يشـاوْر  

انَـْميشـاپـى اَپـالتْـ ّيـودِّْهى  

  ْبهاڤَـشْ تْـشَ-شْـڤَـَر يدانَـْم إ

َجـْم - ڤَاكْٰشـاتَْرْم كَـْرَم ْسـڤَـْبه  

 المفردات
 ال -ْميانََأَپـال؛  أيضاً-َأپـي؛  و-تْـشَ؛  في المعركة-ِهىيودّْ؛  سعة الحيلة-داكْشْٰـياْم؛  عزم-ْدْهرِٰتيه؛  قوة-ِتىجه؛  بطولة-اْميشاور

 وليد - َجْم-ڤَاْسـڤَـْبه؛  واجب-كَـْرَم؛  كْـشَٰـتْـريـيا-كْٰشاتَْرْم؛  و-تْـشَ؛  الطبع-ْبهاڤَـه؛  قائد-إيشْـڤَـَر؛  سخاء-دانَْم؛ يهرب

 . طبعه

 التعريب

 عمل اتسم هي قيادةوال السخاءو ،المعركة في الشجاعةو ،الدهاءو ثبات،الو سلطة،ال، والبطولة

 .ْزـتْـريـياكْـشَٰالـ

 ٤٤\١٨. چ.ب

اْميْجيڤانْٰ - ايكْشْٰٰـَر - چو -ي ـكْْرِِٰٰٰٰش  

َجـْم - ڤَاڤَـْبهكَـْرَم ْسـ - ايشْٰـيڤا  

تْـَمكَْم كَـْرَمايْرتْـشَيَپـر  

َجـْم - ڤَاْسـڤَـْبهي اپـيشۤوْدَر ْسـ  

 المفردات
؛  وليد الطبع- َجْم-ڤَاْسـڤَـْبه؛  واجب-كَـْرَم؛ ڤايشْٰـياالـ -ڤايشْٰـيا؛  تجارة-يْجيامڤانْٰ؛  حماية-كْشْٰٰياَر؛  البقر-چو؛  يحرث-يـكْْرِِٰٰٰشْٰ

 .  وليد الطبع- َجْم-ڤَاْسـڤَـْبه؛  أيضاً-َأپـي؛  شۤوْدَر-شۤوْدَرشْٰـيا؛  واجب-كَـْرَم؛  يتألف-آتْـَمكَْم؛  خدمة-ْرياتْـشََپـري

 التعريب

 ةاليدويعمال باأل معمله فيتسم ْزُوْدَرـشالـ وأما ،ْزڤايشْٰـيا الـسمات عمل هي والتجارة ،البقر حمايةزراعة، ولا

 .خريناآل وخدمة

 ٤٥\١٨. چ.ب

َرتَـهيـٰنـى َأْبه كَـْرَمى ْسـِڤىْسـِڤ  

ْم لَـْبَهـِتى نَـَرهيهّديَسـْمـس  

ْميهّديَرتَـه سي ن-كَـْرَم  - ْسـڤَ  

ورِِٰٰٰنشْـْهتْـ شْـتْتَي نْـَدتياتْها ڤي  

 المفردات
-ْسـڤَ؛  إنسان-نََره؛  يحصل-لَْبَهِتى؛  كمال-َسـْمـسيدّْهيْم؛  اتباع-َأْبهيَرتَـه؛ عمل -يكَـْرَمـٰن؛  لكل فرد عمله-ى ْسـِڤىْسـِڤ

 .  اسمع-وشْـرِِٰٰٰنتْـ؛  ذاك-تَـتْ؛  يحصل-ڤينَْدتي؛  كما- ياتْها؛ كمال-سيدّْهيْم؛  مشغول-نيَرتَـه؛  في واجبه الشخصي-كَـْرَم

 التعريب

k*-izGaaer+Yavai<aJYa& vEXYak-MaR Sv>aavJaMa( ) 
PaircYaaRTMak&- k-MaR éUd]SYaaiPa Sv>aavJaMa( )) 44 )) 

Sve Sve k-MaR<Yai>arTa" Sa&iSaiÖ& l/>aTae Nar" ) 
Svk-MaRiNarTa" iSaiÖ& YaQaa ivNdiTa TaC^*<au )) 45 )) 



 . ذلكتطبيق نهج عن اآلن مني أسمع. كمال كل انسان منوط بتطبيق سمات عمله

 ٤٦\١٨. چ.ب

تاناْمْر ْبهۤويتَـه ْپـَرڤْـرِِٰٰتّاي  

َدْم تَـتَـْميَن َسـْرڤَـْم إي  

ايتْـشْاْريتَـْم َأْبْهـ اكَـْرَمـٰن - ْسـڤَ  

مانَـڤَـهي نْـَدتيْم ڤيهّديس  

 المفردات
 -ا كَـْرَمٰن-ْسـڤَ؛  يعم-تَتَـْم؛  هذا-إيَدْم؛  الجميع-َسْرڤَـْم؛  بالذي-ّيـَن؛  جميع االحياء-تاناْمْبهۤو؛  الفيض-ْپـَرڤْـرِِٰٰتيه؛  من-ياتَـه

 .  إنسان-مانَـڤَـه؛  ينال-ڤينَْدتي؛  كمال-سيدّْهيْم؛  بتقديس-ياـشْتَْأْبهيْر؛  هو-تَـْم؛ بواجباته الخاصة

 التعريب

 .  المشرعة، أصل جميع األحياء والذي يعم الوجود كله، يمكن لإلنسان تحصيل كماله بقضاء تكاليفهالحقبعبادة 

 التفسير
 مبدأ هو القديرالرب  عليه، وبناء.  العظيمللرب يةالقدرة البين شقوق هي االحياء جميع ان عشر، الخامس الفصل في لقد مر التوضيح

الحياة  مبدأ هوالرب  إذن،. )janmady asya yataH (ياتَـه اْسيا ىَجـنْماد: )VedAnta sUtra (تْـَرسـۤو دانْتَـ ِڤفيجاء . سائر االحياء

. ةعبادال واجب القديرالرب  عليه، وبناء. الظاهرةة الخارجي حاضر في الوجود بقدرتيه البينية العلوية والمادية القديرالرب . على االطالق

 هي الخارجية قدرةال. الباطنة ةظل القدر سوى الخارجية تهقدر ليست. الباطنة تهقدر مع القديرالرب ) VaiSNava(ـڤَ نَٰـْ الـڤايٰشعبدي

 والبشر المالئكة بوقل في شهيدالالعليا نفس ال هو عليه، وبناء. )ParamAtmA(َپـَرماتْـما  بصفة القديرالرب  يعمها لكن الخلفية

. خدمته في ذكر خالص وواجبهالرب  قدرة من شق انه العلم ينبغي لإلنسان السبب، لهذا. وزمان مكان كل في وسائر االحياء والحيوان

 . النص هذافي  وصيةال هي هذه

 من طريق كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ شْـرۤي عبادةهو  واجبه وان "سيد الحواس" يأ) HRSIkeza(ْهرِِِٰٰٰٰٰشـۤيـِكـشَ عمله من تدبير  ان همالفينبغي لإلنسان 

. الكمال هو هذاته، وبرحمفهم كل شيء يوف سف كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ،تام لـذكر باذا نحى الفرد هذا المنحى على الدوام . بذل اجر عمله في خدمته

. مثيل تيم عتق أمر يتولى يأ) teSAm ahMm samuddhartA( َهـْرتاموّدَس أَهْم اْمـٰشِتـ: )٧\٢\١ (چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ فيالرب  يقول

 درجات أرفع بلغ بعمله مهما كان نوع عمله ويهبه اجر عمله، فسوف يالقديرالرب من يخدم كل . الحياة كمال درجات أرفع هوا ذه

 .الكمال

 ٤٧\١٨. چ.ب

نَٰـهيچوْدَهـْرمُو ڤ - اْن ْسـڤَيشْـر  

تاتْيَأنوشْٰـطْه - ْدَهـْرماتْ ْسـڤْ - َپـَر  

ْم كَـْرَمتَـايينْ - ڤَاْسـڤَـْبه  

ـْميشَٰلْـبيكي ْپـنُوتاكوْرڤَـْن ن  

YaTa" Pa[v*ita>aURTaaNaa& YaeNa SavRiMad& TaTaMa( ) 
Svk-MaR<aa TaMa>YaCYaR iSaiÖ& ivNdiTa MaaNav" )) 46 )) 

é[eYaaNSvDaMaaeR ivGau<a" ParDaMaaRTSvNauiïTaaTa( ) 
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 المفردات
 على -تاتَْأنوشْٰـطْهي-سو؛ رغيليف الا تك-ْدَهـْرماتْ-َپـَر؛  معيب-نَٰٰـهچوڤي؛  التكليف الشخصي-ْدَهْرَمـه-ْسـڤَ؛  أفضل-شْـرياْن

 .  خطايا-ـْمكيلْبيشَٰ؛  ينال-آْپـنوتي؛  أبدا-نَـ؛  يؤدي-كورڤَـْن؛ عمل -كَـْرَم؛ توافق مع الطبع م-تَـْمانْي-ڤَاْسـڤَـْبه؛ تم وجهأ

 التعريب

ه،  ان يقوم بالوظيفة المشرعة لسوا، منا، حتى ولو لم يحسن القيام بهوظيفته المشرعةب القيام لإلنسانفضل اال من

 . عقب الذنوبت ال لكل إنسان والتي تتناسب وطبيعته المشرعة الواجبات. زها على خير وجهوينج

 التفسير
الـكْـشَٰـتْـريـيا وتكاليف االجتماعية لكل من الـْبراْهـَمنَٰ ال  حيث نجد تشريعچۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ في ةمشرعواجبات اإلنسان 

)kSatriya (ڤايشْٰـيا الـو)vaizya (الـشۤوْدَرو )zUdra( إلى بشاكلته ينزع من. هسوا واجب تقليد ألحدنبغي ي ال.  كل منهمجبلة حسب 

بقضاء كل العمل  اعتبارات تنتفي.  حتى ولو كان ابن ْبراْهـَمنَٰزيفا الـْبراْهـَمنَٰ عمل اءقض إدعاء له حقي ال )zUdra( الـشۤوْدَر ملع

 يتسموال يحق لمن ال  حتماً،  األصالةجبلة مسار فيتكاليف الـْبراْهـَمنَٰ . لعظيم اللرب هاجر عمل ووهب لشاكلته المالئم العملانسان 

 أو بعدوه األذى إلحاق مثل بغيضة جوانب عدة "اإلداري"أي ) kSatriya(الـكْـشَٰـتْـريـيا تتضمن واجبات . قضاءها  األصالةجبلةب

قضاء ) kSatriya(الـكْـشَٰـتْـريـيا  يفترض بال لكن السياسية ازممن اللو والكذب األذى هذا. دبلوماسيةلغايات  الكذب إلى اللجوء

 . هاتواجب الغفإ وواجبات الـْبراْهـَمنَٰ

 كان لكنه )kSatriyas (ْز الـكْـشَٰـتْـريـياطبقة إلى ينتمي أْرجوَن كانللمثال، . القديرالرب ينبغي لكل إنسان العمل ابتغاء رضى 

 في الحال هي كذاه. الرب القدير كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ مرأب القتال ثم فياإل من مخافة ال لكن وفاً من ذنب القتلخر خاآل الفريق قتال بصدد مترددا

 علمنا نلكن. "السلعة هذه بيع في اربح الانني : "إذ سيخسر دونه وربما قال ،لربحل راًمرا إلى الكذب أحياناً البائع يضطر إذ العمل، مجال

ترك  للبائع نبغيي ال لكن البسيط الكذب هو من باب تجارته في حربال قعدم تحقي البائع ادعاء عليه، وبناء. حرب دونمستحيلة  التجارةان 

 كْـشَٰـتْـريـيا اإلنسان كان ان ال يهم. هذه التوصية غير واردة. الـْبراْهـَمنَٰ تبني تكاليفو الكذب على تجبرهألنها  تجارته

)kSatriya (ڤايشْٰـيا مأ )vaizya (شۤوْدَر  أم)zUdra(، مكلف بإقامة ال الـْبراْهـَمنَٰ حتى. باجر عمله شخصية الالهوت العليا خدمي دام ما

 في مجرى قيامه عدوبقتل ال) kSatriya( الـكْـشَٰـتْـريـيا يذنب ال، كذا. أحياناً الحيوان في تلك الشعائر ذبح إلى يضطر شعائر الفداء،

يطلب  عمل كل. )yajJa(ا چييا إلى العمل جزاء فدية بوجوبتمثلت خالصته و الثالث، الفصل في صددال تقدم الكالم في هذا لقد. بواجباته

 .القديرالرب ، ينبغي لكل انسان العمل على شاكلته ووهب اجره في سبيل الكالم مجمل. رهنال يسبباإلشباع الشخصي 

 ٤٨\١٨. چ.ب

ايَجـْم كَـْرَمَ كاونِْتـ - َسَهى  

اِجـتْينَـ تْي ـْم َأپـشَٰدُو - َسـ  

ـنَٰشِٰدُوي َسـْرڤاَرْمْبها ِهـ  

اڤاڤْـرِِٰٰتاهيْر إيـنْچِمـناْدهۤو  

 المفردات
 واجب -تْياِجـتْ؛  أبدا-نَـ؛  رغم-َأپـي؛  بعيب-ْمدُوشَٰ-َسـ؛  يا ابن كونْتۤي-َ كاونِْتـيا؛عمل -كَـْرَم؛  والدة تزامنية-َجـْم-َسَهى

 .  محجب-اآڤْـرِِٰٰتاه؛  كما-إيڤَ؛  نار-نيهْچَأ؛  دخان-ِمَنْدهۤو؛  بعيب-دُوِشنَٰ؛  حتماً-ْهي؛  جميع المغامرات-اآَرْمْبهاه-َسْرڤَ؛ الترك

 التعريب

كونْتۤي  يا ابن مله مليئا باألخطاء،كان ع وان  الواجب المولود من شاكلته حتىاداءال يتقاعس اإلنسان عن  ان يجب

)KuntI(لنارل الدخان مالزمة عيب يالزمه ، ألن كل جهد . 

SahJa& k-MaR k-aENTaeYa SadaezMaiPa Na TYaJaeTa( ) 
SavaRrM>aa ih daeze<a DaUMaeNaaiGanirvav*Taa" )) 48 )) 



 التفسير
 التي تقتضي قتل الحيوانات في بعض ، ومن ضمنها تكاليف الـْبراْهـَمنَٰالثالثة المادية جبالتجميع االعمال مشوبة في حياة الرهن بال

، يضطر التاجر إلى اخفاء ربحه أو اكذ. قتل االعداء  تكاليفهتتضمنصالحاً ف) kSatriya(الـكْـشَٰـتْـريـيا ، مهما كان كذا. فدياتال

 حال هي كذا. ال يخلو تكليف اجتماعي من مساوئ. من اجل نجاح تجارته بغض النظر عن صالحه احياناً التعامل بالسوق السوداء

ينبغي لكل  .جائز غيرهذا االمر  كان ولو أمره، تنفيذ من مفرا يجدوال  ،أحياناً سيء سيد خدمة إلى يضطر الذي) zUdra(الـشۤوْدَر 

 . ا اعمال شاكلته ألنهعيوبها المالزمة رغمانسان قضاء تكاليفه االجتماعية 

 إذا. هافي الدخان وجود العناصر رغم أطهر النار تبقى. يدنسها ان يالزم الدخان النار رغم طهارتها دون.  للغايةمناسب مثل هنا يضرب

. كريهة أعمال طروء عدمذلك له فلن يضمن  ،ستعاضة عنها بتكاليف ْبراْهـَمنَٰالوا) kSatriya(كْـشَٰـتْـريـيا تكاليف  ترك أحد ختارا

 مناسب الصدد هذا فيوالدخان  النار مثل. وجهتم أ على الطبيعة المادية شوب من المادي العالم في أحد خلومكن التسليم بعدم ي إذن،

على . إزعاجها رغم النار استعمال من مفر ال لكن دخانها من هاعين عتدمفقد  الشتاء، فصل اثناء النار من حجرا أحد يأخذ عندما. للغاية

 في بتكاليفه القديرالرب  خدمة على التصميمقضاء التكاليف التي تناسب شاكلته رغم سلبياتها واالحرى به  من إلنسانل مفرهذا النحو، ال 

يكمل الفرد برؤية نفسه . القديرالرب  رضىما يكون مطلب عامله مساوئ العمل عند جميعتتصفى . لكمالو مبلغ اه هذ. ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

 .، وذاك هو تحقيق الذاتتتيميةالخدمة الاجر عمله المبذول في عند تصفية ضمنياً 

 ٤٩\١٨. چ.ب

ه َسـْرڤَـتَْريبودّْه - َأَسـكْتَ  

ْسـْپـرَِِٰٰهـه - ـتَيَچڤ تْمااتـيج  

ماْمْم َپـَريهّديْس - ايـكَْرْمـشْٰينا  

يـَهـتـتْشْيَچاِسـناْدهينّــَس  

 المفردات
؛  دون رغبات مادية-ْسـْپـرَِِٰٰهه-ـتََچڤي؛  حكيم العقل-آتْما-جيتَ؛  في كل مكان-َسْرڤَـتَْر؛  ذو فطنة متجردة-بودّْهيـه-َأَسكْتَ

 .  ينال-ـتْشَْهـتيَچَأدهي؛  بمرتبة الزهد-َسنّـياِسـَن؛ العلي -َپـَرماْم؛  كمال زوال الجزاء-سيْدهيْم-ـكَْرْمـيانايشْٰ

 التعريب

 . هذه هي ارفع مراتب الزهد. يمكن الحصول على ثمار الزهد، بملك النفس وقطع التعلق بالماديات وملذاتها

 التفسير
فال بد  ،الحق قدرة من شقنه  امال. مما يعني عدم احقيته بالتمتع باجر عملهالرب  قدرة من شق  بأنهالفهم الثابت للفرد هو الحقيقي الزهد

 الرضى حالةيبلغ الفرد .  حقاً"الزاهد" أي) sannyAsI (الَسـنّْـّياسۤي الفعلي ومن يحققه هو ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ هو هذا. من وهب اجر عمله هللا

الخدمة  من المستمدة ةالعلي السعادةتتعدى  لذة جاداي عدم يألف بل بالماديات يتعلق ال عليه، وبناء. فعالالرب  لحساب عملهل هذا الفهمب

حاجة إلى  مادون تلقائياً الكمال هذا ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ أهل ينال لكن )sannyAsI (الَسـنّْـّياسۤيعن العمل ارتفاع جزاء  فترضي. تتيميةال

: الثالث الفصل في جاء. الـيُّوچا كمال  درجةأي) yogArUDha (َهىدْٰرۤوچايُّـو ىسمت الفكرية الحالة تلكو ،لزهدارتداء الثوب الرسمي ل

 .هجزاء عمل أشكال من شكل مطلق بذاته ضيترمال يخشى ال يأ) yas tv Atma-ratir eva syAt( ْسياتْ ِاڤَ َرتيْر -آتَْم ڤْتْـ ياْس

 ٥٠\١٨. چ.ب

اتْها ْبَرْهَميْم ْپـراْپـتُو يهدّْيس  

ASa¢-buiÖ" SavR}a iJaTaaTMaa ivGaTaSPa*h" ) 
NaEZk-MYaRiSaiÖ& ParMaa& SaNNYaaSaeNaaiDaGaC^iTa )) 49 )) 

iSaiÖ& Pa[aáae YaQaa b]ø TaQaaPanaeiTa iNabaeDa Mae ) 
SaMaaSaeNaEv k-aENTaeYa iNaïa jaNaSYa Yaa Para )) 50 )) 



بُودَهى ِمىيني تَـتْهاْپـنُوت  

ايڤََ كاونِْتـيَسماِسـنا  

َپـرا ايا يانَْسچيشْٰـطْها ين  

 المفردات
؛  مني-ِمى؛  يسعى إلى الفهم-نيبُودَهى؛  ينال-آْپـنُوتي؛  كذا-تَـتْها؛ العلي -ْبَرْهَم؛  كما-ياتْها؛  ينال-ْپـراْپـتَـه؛  كمال-هيمسيّد

 . علي -َپـرا؛ الذي -يا؛  علم-انَْسياچي؛  المرحلة-هانيشْٰـطْ؛  يا ابن كونْتۤي-َ كاونِْتـيا؛ حتماً-ِاڤَ؛  بإيجاز-َسماِسـَن

 التعريب

حالة الكمال االرفع، بالعمل وفق ما سوف اوجزه ْبـَرْهـَمـْن، وسيلة تحقيق  مني، اسمع )KuntI(كونْتۤي  ابن يا

 . اآلن

 التفسير
 الفرد يبلغ. تتيميةالخدمة البمجرد االنقطاع إلى  ةقضاء تكاليفه االجتماعي كمال درجات الفرد أرفع ينال كيف هنا ألْرجوَنالرب  وضحي

 كمال يكمن. تحقيق الذات نهجم هو هذا. القديرالرب  رضىابتغاء  اجر عمله وهب بمجرد "مقام الروح" أي) Brahman(ْبـَرْهـَمـْن 

 .الالحقة طبقاً لوصفه في النصوص ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰتحقيق صفاء  في الفعلي العلم

 ٥٣-٥١\١٨. چ.ب

وكْتُوي ايشـودَّْهيڤ ايبودّْْه  

ا تْـشَياْمـيتْمانَـْم نايْدْهرِٰتْ  

اكْتْـڤاياْمـْس تْيـيشَْٰن ڤۤيشَـْبداد  

ا تْـشَيوَدْسيـاو ڤْـْدِڤـٰش - َچرا  

 

يآشـ - ـْهـڤْْچ لَۤيِسـڤ - كْتَيڤيڤ  

مانَـَسه - اي كا-  ڤاْك- اتَي  

اْميتْيَپـرُو ن - يوَچ - اَنيْدْهـ  

تَـهياْم َسموپاشْـرچيرايڤا  

 

 َأَهـنْكاَرْم َبـلَْم َدْرَپـْم

اَهـْمـريْچْدَهـْم َپـركاَمـْم كْرُو  

ْرَمـَمه شـانتُويا نيتْـشْمويڤ  

كَلْـَپـِتى ايايْبهۤو - ْبَرْهَم  

buÖya ivéuÖYaa Yau¢-ae Da*TYaaTMaaNa& iNaYaMYa c ) 
XaBdadqiNvzYaa&STYa¤-a raGaÜezaE VYaudSYa c )) 51 )) 

iviv¢-Saevq l/gvaXaq YaTava¡-aYaMaaNaSa" ) 
DYaaNaYaaeGaParae iNaTYa& vEraGYa& SaMauPaaié[Ta" )) 52 )) 

Ahªar& bl&/ dPa| k-aMa& §-aeDa& PairGa]hMa( ) 
ivMauCYa iNaMaRMa" XaaNTaae b]ø>aUYaaYa k-LPaTae )) 53 )) 



 المفردات
 -شْـْبَد؛  أيضاً-تْـشَ؛  تنظيم-نياْميا؛  الذات-آتْمانَْم؛  بالعزم-ْدْهرِٰتْيا؛ مشغول -يوكْتَه؛  طهارة محض-َهياڤيشْوّد؛  بفطنة-بودّْْهيا

-ڤيڤيكْتَ؛  أيضاً-تْـشَ؛  منحياً-ڤيوَدْسيا؛  والبغض-اوْدِڤـٰش؛  تعلق-َچرا؛  تاركاً-تْياكْتْـڤا؛  المحسوسات-ـياْنڤيشَٰ؛  كالصوت-آدۤيْن

 -مانَـَسه؛  بدن-كايا؛  كالم-ڤاْك؛  بفضل التحكم-ياتَ؛ تناول كمية قليلة من الطعام -آشـي-ـهوْچلَـ؛  العيش في خلوة-ِسـڤۤي

 التجئ -َسموپاشْـرۤيتَـه؛  تجرد من التعلق-اْمچيڤايرا؛  طوال الليل والنهار-نيتْياْم؛ وبةغيب غارق في ال- َپـَره-َچيُّـو-ْدْهـياَن؛ والعقل

؛  وقبول الماديات-ـَرَهْمْچَپـري؛  غضب-كْروْدَهـْم؛  شهوة-كاَمـْم؛  كبراء زائف-َدْرَپـْم؛  باطلة قوة-َبلَْم؛  أنا باطلة-كاَرْمَأَهنْ؛ إلى

 .  جدير-كَلَْپـِتى؛  تحقيق الذات-يايا ْبهۤو-ْبَرْهَم؛  مسالم-شـانْتَه؛  دون حس بالملكية-نيْرَمـَمه؛  محرر من-ياتْـشْڤيمو

 التعريب

 من التعلق والكراهية، ومن ، معرضا عن اغراض اإلشباع الحسي، متحرراًمن يتطّهر بالفهم وملك فكره بعزم

ة الزائلة قو والاألنية الكاذبة ويأكل القليل ويملك بدنه ولسانه، والغارق دوماً في غيبوبة، متجرداً، ويتنزه عن يعتزل

 .  مقام تحقيق الذات يرقى حتماً إلىالفردوالكبرياء الزائل والغضب وال يرضى باألشياء المادية، مثل هذا 

 التفسير
ال يأكل أكثر من الالزم ويضبط عمل بدنه . دائمة غيبوبة في عقلهعلم فيملك بال صفيةتحقق الي  األصالة عندماجبلة مسارستقر الفرد في ي

 الالبدن المادي، وره بزوال مفهوم عينية النفس واتكباستزول آنيته الوهمية و كما تشبعة الحسيةال بأغراض تعلقوعقله بتحرره من ال

قبول كثير من الماديات، وال يثور غضبه لغياب االشباع الحسي وال يبذل جهداً لتحصيل اغراض بتقوية بدنه و السمنةب لديه رغبة

 صعيد هو وهذا بالماديات، متعلق وغير ،األنية الكاذبةمتجرد عن  هو عليه، وبناء .الحق المطلقالحواس لقناعته بما يرزقه به 

 من هتحرر عندتكدر يتعالى عن اليطمئن الفرد و. )Brahman(أي تحقيق الذات في ْبـَرْهـَمـْن ) brahma-bhUta (تَْبهۤو -ـَمْبـَرْه

 .الماديعينية ذاته ولباسه البدني مفهوم 

 ٥٤\١٨. چ.ب

تْمااتَـه ْپـَرَسـنّْبهۤو - ْبَرْهَم   

ينَـ كانْكْشَٰـتي ـتتْـشَنَـ شـُو  

ِتـشْٰـوَسَمـه َسـْرِڤـشْـو ْبهۤو  

ْم لَـْبَهِتى َپـراْميَهـكْتْب - َمـْد  

 المفردات
 -َسَمه؛  يرغب-كانْكْشَٰتي؛  أبدا-نَـ؛  يشتكي-ـتيتْـشَشُو؛  أبدا-نَـ؛  كامل البهجة-آتْما-ْپـَرَسنَّ؛  متوحد مع المطلق-تَهْبهۤو-ْبَرْهَم

 . علي -َپـراْم؛  يكسب-لَْبَهِتى؛ ة واليتي خدم-ْبَهـكْتيْم-َمتْ؛  أحياء-ِتـشْوهۤوْب؛  الجميع-ـوَسْرِڤـٰش؛ مستوي ازاء

 التعريب

بإمتالك  يرغب والأمراً  ويشك الانه . العظيم فوراًْبـَرْهـَمـْن ن المتأصل في تعاليه على تلك الحال، يحقق ا

 . تيم الصفي بيالتخدمة  يبلغ، هكذا. ينظر إلى جميع المخلوقات بعين واحدة كما شيء

 التفسير
 لكن المطاف ونهاية حق المطلقالمع  التوحد يعني )brahma-bhUta(تَ  ْبهۤو-ْبـَرْهـَم مقام بلوغ ان أتباع وحدة الوجود المطلقةيقول 

 سبق قد  الصفيةتتيميةالخدمة المن بلغ  ان يعني مما ، الصفيةتتيميةالخدمة الالترقي إلى صعيد  متابعة من ال بدف بالنسبة إلى التيم الصفي

b]ø>aUTa" Pa[SaàaTMaa Na XaaeciTa Na k-a¿iTa ) 
SaMa" SaveRzu >aUTaezu MaÙi¢&- l/>aTae ParaMa( )) 54 )) 



 .الحق المطلق معالنوعي  توحدال دونالصفية  ةخدمال تعذرت .الحق المطلق مع الوحدة أي) brahma-bhUta(تَ  ْبهۤو-ْبـَرْهـَم اجتياز له

 . مع بقاء الفردية ،مطلقال الصعيد والمخدوم على الخادم بينال تقوم مغايرة نوعية 

 تتيميةالخدمة ال  فيفردال  بفضل إنشغالالمطلق العالم الشقاء غائب عن لكن ةالماديالعينية مفهوم   فيةان الشقاء وليد طلب التشبعة الحسي

 كل من ةالصفي النهرمياه  مثلالرب بصفاء الرب  في خدمة التيميتصفى . ن الشكوى والرغبةم ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ  فيالتيميخلو . صفيةال

 ،كسب إلى يطمح وال مادي شيء خسارة من يشتكي ال. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ الدائم لفراغ عقله من كل شاغل سوىهناء ال  الصفيالتيميبلغ . الشوائب

ال غرض لها سوى خدمته وتستوي عنده والرب  قدرةمن  االحياءجميع  ان لعلمه المادية، اتلذمبال له رغبة ال. تتيميةالخدمة الب غناهل

ذهب الكما يستوي عنده . ظاهرية ةخلوة وبجلو لتيمل صلة وال ظاهرية هي إذ المادي، عالمال في المنزلة الرفيعة والمنزلة الوضيعة

فناء في وجود واحد مجرد من ال فكرة. سهولة بكل  الصفيالتيميبلغه و ،)brahma-bhUta( ْبهۤوتَ -ْبـَرْهـَم صعيد هو هذا. والتراب

ال يخاف احد . ةخلوعالم ةنياب الحّيكأ الحواستصبح و سرابا، نالجنا خولد فكرة تصبح كما  على ذلك المقامجهنميةفكرة  تصبحالفردية 

 بأسره العالم لكن لمادةصابين بعدوى االم إلى بالنسبة شقي العالم. تلقائياًالمنضبطة  الحواس من خوف الكذا، . ة مخلوعة االنيابمن الحّي

 عند المادي العالم في نملة أهمية شخصيةعظم أ تفوق الكما . التيمعند  "الروحي العالم"أي ) VaikuNTha (طَْهىڤايكوٰنال يختلف عن 

 .العصر هذا في ةصفيال تتيميةالخدمة ال إلى دعا الذي تْـشايتَـنْـيا المولى برحمةيتحقق هذا المقام . التيم

 ٥٥\١٨. چ.ب

يجاناتيماْم َأْبه ايْبَهـكْتْ  

تَـتّْـڤَـتَـهي شـاْسمتْـاشْ ياڤاْن ي  

اتْـڤاچيتَـتُو ماْم تَـتّْـڤَـتُو   

َأنَـنْـتََرْم - شَـِتى تَـْديڤ  

 المفردات
 -تَتَـه؛  بصدق-ـڤَـتَـهتَتَّ؛  كما أنا-ياه تْـشَ َأْسمي؛  بقدر-ياڤاْن؛  يستطيع العلم-َأْبهيجاناتي؛  لي-ماْم؛  بخدمة واليتي-ْبَهـكْتْيا

 .  بعدئذ- َأنَـنْتََرْم-تَـتْ؛  يدخل-ڤيشَـِتى؛  عالماً-اتْـڤاچي؛  بصدق-ـڤَـتَـهتَتَّ؛  لي-ماْم؛ بعدئذ

 التعريب

  .الحق المطلقيدخل ملكوت  وبذكري التام بمثل هذا التتيم،. لفهمي حق ا فهمالفرد وحدها يستطيع تتيميةالخدمة الب

 التفسير
 من شخصية الالهوت العليا فهم من يطلبل مفر ال.  الصفيةتتيميةدمة الالختخمين أو دون الب امتداداتهو الرب القدير كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰيستحيل فهم 

 چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ في جاء. غامضة شخصية الالهوت العليا حقيقة تبقى وإال  الصفي،التيم يد على  الصفيةتتيميةالخدمة ال إلى األخذ

 استناداالرب  فهم حدمكن ألي ال. كان يأل ذاته عن يكشف ال يأ) nAham prakAzaH sarvasya( َسـْرڤَـْسيا ْپـَركاشَه ناَهْم: )٢٥\٧(

 . في هذا المضمار الجامعية الشهادات تعين ال. خدمة التتيم به سوى بذكره وكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ فهمال يمكن . الجامعية تخمينه أو درجته إلى

ال تخسر النفس فرديتها عندما تصبح ْبـَرْهـَمـْن . كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰو دار الملكوت الروحي أ دخولمؤهالً ل يصبح كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰكل من يبلغ العلم بـ

)Brahman( .بعد حتى العلم هذا وال يزول وتيمهخدمة التتيم به والرب  وجود من بد الف موجودة، دامت وما موجودة تتيميةالخدمة ال 

ال  ان يجب. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰخالص لـذكر  في لكن الروحية الحياة في يةمع بقاء الفرد ةالماديالعينية مفهوم  منالتعري  حررتيعني ال. تحررال

وجود واحد وهي نظرية  فيفناء الفردية ب وحدة الوجود المطلقة نظرية تقول". فّي يدخل"التي تعني ) vizate( ىيشَِتڤكلمة يسيء احد فهم 

فقد لي ال خضراء شجرة اللون أخضر طائر يدخل ،للمثال. صحبتهلخدمته في الرب دار  نفسال دخول تعني) vizate( ىيشَِتڤكلمة . خاطئة

 ذلك يكون قد. فيه ويندمج البحر في يصب الذي النهر مثل غالبا أتباع وحدة الوجود المطلقة يضرب. بثمارها للتمتع بل فرديته بها

ثمة مائيات كثيرة في اعماق . البحر في مكةكالس بفرديته ،الحقفردية ب المؤمن يحتفظ لكن وحدة الوجود المطلقةب لمؤمنل سعادة مصدر

 . مائيات في اعماقهبالاإللمام  من بد ال بل بالبحر السطحية المعرفة ال تكفي. البحر

>a¢-ya MaaMai>aJaaNaaiTa YaavaNYaêaiSMa TatvTa" ) 
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الفهم  ان عشر الحادي الفصل في جاء.  الصفيةتتيميةالخدمة ال بفضل حق فهم القديرالرب  وغنى ةالعلي الصفات  فهمالتيم يستطيع

 ودخول ملكوته شخصية الالهوت العليا فهمبقدرة الفرد على  أيضاً هنا يهعل التأكيد يجريهذا ما و ،تتيميةالالخدمة محصور بقضاء 

 . تتيميةالخدمة الب

بدأ ي. المادية المفاهيم من الحرية أي) brahma-bhUta(تَ  ْبهۤو-ْبـَرْهـَم مقام بلوغ  بعدالقديرالرب  عن بالسماع تتيميةالخدمة ال تبدأ

 الطمع أو ةالمادي بائالشو تالشى فتالقديرالرب  يبدأ بالسماع عن حالما تلقائياً )brahma-bhUta(تَ  ْبهۤو-ْبـَرْهـَم ريد إلى مقامتقدم الم

حقق يبفضل هذا التعلق و ويتعرى من كل شوائبه المادية ،هقلب من والرغبات الشهوة زوال معاإلشباع الحسي فيزداد تعلقاً بخدمته  وشهوة

جاء في . التحرر بعدة العلي تتيميةالخدمة ال تستمر. أيضاً ـڤَـتَـْمَچشْـرۤيَمـْد ْبهاهذا ما جاء في . حالةتلك ال في القدير الربفهم 

 تتيميةالخدمة ال تستمر يأ) A-prAyaNAt tatrApi hi dRSTam( ْدرِٰشْٰـطَْم ْهي تَتْراپي اتْْپـراياٰن -آ:  سۤوتْـَرِڤـدانْـتَمن ) ١٢\١\٤(

. مقامها األصليفي  الشخصية هويتها نفسال استعادة بمثابة لتيمل الحقيقي التحرر ـڤَـتَـْم تعريفَچشْـرۤيَمـْد ْبها فيجاء . التحرر بعد

 ال. الخدمةمقام  هوللنفس  األصليالمقام  السبب، لهذا.  بأن االحياء هي القدرة البينية للرب العظيماألصليالمقام لقد تقدم الكالم عن 

 .للحياة الخاطئة المفاهيم من التحرريعني الفعلي  التحرر إذ ،التحرر بعد الخدمة تلك تتوقف

 ٥٦\١٨. چ.ب

َسـداي كَْرماٰنى اپـ - َسـْرڤَ  

اهياپاشَْريڤْـ - ُو َمـْدكوْرڤاٰن  

يْپـنُوتاْپـَرساداْد َأڤ - َمتْ  

اْميايشـاشْـڤَـتَْم َپـَدْم َأڤْـ  

 المفردات
 -ْپـَرساداتْ-َمتْ؛  تحت حمإيتي-ياهڤْـياپاشَْر-َمتْ؛  يقضي-كورڤانَـه؛  دائماً-َسدا؛  رغم-َأپـي؛  أعمال-كَْرماٰني؛  الجميع-َسْرڤَ

 .  ال يهلك-َأڤْـياياْم؛  مقام-َپـَدْم؛  األزلي-شـاشْـڤَـتَْم؛  ينال-ْپـنُوتياَأڤ؛ برحمتي

 التعريب

 . إلى داري السرمدية الباقية فإنه يصل برحمتي ت حمايتي، بشتى انواع العمل، تح تيميولو قام

 التفسير
 بتوجيهيتحرر المريد الصفي من الشوائب المادية بالعمل . القديرالرب  حماية في تعني) mad-vyapAzrayaH( ـياپاشَْرياه ڤْ- َمْدكلمة 

الرب . والنهار الليل  طوالالعظيمالرب  بتوجيه خدمةال على يعكفريد الصفي بل ال يحد الزمان الم. السيد الروحي ممثله أو القديرالرب 

تلك  خولهال ريب بد. رغم كل المصاعب "ةالعلي دارال" أي )KRSNaloka(كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ لُوَك  يدخله الدائب على ذكره، وبتيم اللطف شديد

 .العلم والهناء والخلودمن  فيها شيء كلو يريالتغعليها  يطرأ الالدار العظمى التي 

 ٥٧\١٨. چ.ب

يكَْرماٰن - ِشـتَسا َسـْرڤَتْـ  

َپـَره - ا َمتْياْسيَمى َسنّْـ  

ايتْۤيـْم اوپاشْـريوَچ -ي بودّْه  

ه َسـتَـتَـْم ْبَهـڤَتَّيتْـش - شَْمتْ  

SavRk-MaaR<YaiPa Sada ku-vaR<aae MaÜyPaaé[Ya" ) 
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 المفردات
ـْم َچ يُّـو-بودّْهي؛  تحت حمإيتي-هَپـَر-َمتْ؛  تاركاً- َسنّْـياْسيا؛ إلّي-َميِّ؛  العمل على أنواعه-كَْرماٰني-َسْرڤَ؛  بالفطنة-ِشـتَساتْـ

 .  صر-ْبَهـڤَ؛  ليالً نهاراً-َستَـتَـْم؛  بوعي بي-هيـتَّتْـش-َمتْ؛  يلتجئ إلى-أوپاشْـرۤيتْيا؛  أعمال وقفية-

 التعريب

 .  ذكري ال تنقطع عن،هذه تتيميةالخدمة ال مثلب. حمايتيدوماً ب عملاو لّيإفوض امرك 

 التفسير
تع الخادم بإستقالل شخصي بل يعمل بأمر متي ال. القديرالرب  بتوجيه خادمبصفة  بل كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰذكر ي العالم عندما بصفة سيد عمل الفردي ال

 يعمل كان أْرجوَنن  اربما سأل احد هنا.  بإيمانهأمرعمل بي بل والخسارة الربحب العظيم السيدلحساب  العامل الخادم يتأثر ال. مخدومه

 هذا في الواردة كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰعندما يعمل الفرد بتعاليم  .؟ في غياب كْـرِٰشْٰـنَٰالعمل إلنسانستطيع اي كيف لكن شخصياً كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ توجيهب

 النص هذا في األهمية بالغة) mat-paraH( هَپـَر -َمتْ السنسكريتيةكلمة ال. عينها لنتيجةاف كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، ممثل هداية إلى باإلضافة الكتاب،

 هعمل  اثناءكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰيذكر الفرد  ان يجب. وحده كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ رضى ابتغاء ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ في العمل هو فقط واحد هدف وجوب على لداللتها

 هو هذا. النحو هذا على يعمل كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ فيما يذكر ان الطبيعي نم. " بهذا الواجبرِِٰٰٰشْٰـنَٰلقد عهد إلي كْ:"لنفسهبالقول  النحو، هذا على

 من النوعه ال ينبغي لإلنسان وهب جزاء عمله النزوي للرب العظيم، إذ ال يدخل هذا  انهنا التنويه قتضيي. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰالخالص لـذكر ال

من طريق  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ أمر يصدر. ال بد من التشديد على هذا االمر. شْٰـنَٰكْْرِِٰٰٰ بأمر لينبغي له العم بل تتيميةالخدمة الالعمل في نطاق 

 في حياته كمالالفرد  يضمن. السيد الروحي أمر  هوالحياة واجبات أولى عليه، وبناء.  السليمالسيد الروحي لسان على السلسلة المريدية

 .بأمره عمليو اسليم روحيا ايدس عندما يتخذ ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

 ٥٨\١٨. چ.ب

يٰنچادوْر - ه َسـْرڤَتَّيشـتْـ - شَْمتْ  

ياسيشْٰـيْپـَرساداتْ تَـر - َمتْ  

ِشـتْ تْـڤَـْم َأَهـنْـكاراْنتْـَأتَْهى   

ياسينَـنْكْشْٰـيڤي اسينَـ شْـرُوشْٰـ  

 المفردات
 -َأتَْهى؛  ستتغلب-تَـريشْٰـياسي؛  برحمتي-ْپـَرساداتْ-َمتْ؛  عوائق-يٰنچادوْر؛  الجميع-َسْرڤَ؛  في الوعي-هيتَّتْـش؛  مني-َمتْ

 .  ستضيع-ڤينَـنْكْشْٰـيا؛  ال تسمع-نَـ شْـرُوشْٰـياي؛ األنية الكاذبة ب-َأَهنْـاراتْ؛  أنت-تْـڤَـْم؛  إذا-ِشتْ؛ لكن

 التعريب

 ان دون األنية الكاذبةخالل عملت من  ذاإ لكن بفضل ذكري الخالص رهنال حياة مصاعب كل جتازتسوف 

 . ، فسوف تضلتسمعني

 التفسير
 كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ يصبح. قلق كل من الكبيرة الحرية هذه فهم على األحمق يقوى ال. مبرر  دونحياته واجبات تنفيذ حولكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ  تيم ال يقلق

طالباً  والنهار الليل طوال خدمته إلى المنقطع لصديقه ذاته ويهب دوماً صديقه راحة على  ويسهرذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ للعامل فيالحميم  صديقال

 استقالله ال يتوهم اإلنسان ان ينبغي. عينية النفس ولباسها البدني المادي مفهومل األنية الكاذبةب ينبغي عدم االنجراف السبب، لهذا. رضاه

 المادية حالما معضالتال من يعتقوف س لكنه الصارمة هابأحكام ممحكو  بل هويشاء كيف العمل ةحري أو الطبيعة المادية أحكام عن

النفس  تعرف ال. التناسخ دوامة فينسى نفسه يإنما   كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰمن ال يذكر ان يفطن اإلنسان إلى ان ينبغي. ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ في يعمل

MaiÀta" SavRduGaaRi<a MaTPa[SaadatairZYaiSa ) 
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 هؤكدالصادر من قلبه وي كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰعمله بأمر ل اليد قيطل كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰتيم  لكن ظورالمح العمل هو ماالواجب و العمل  هوما فعليا الموَجهة

 .الخارج من السيد الروحي

 ٥٩\١٨. چ.ب

ايتْياْد َأَهـنْكاَرْم آشْـري  

ىاِسيَمـنْـي تيا إيُوتْـْسينَـ   

اْس ِتىياڤَـساي ڤْـيِايشَٰتْـْهـيم  

ياتيُوكْشْٰـيْس تْـڤاْم نيْپَركِْرت  

 المفردات
 هذا -ـهشَٰ إميتْْهـيا؛  ترى-ىَمـنْـياِس؛  بذا-إيتي؛  لن َأقاتل-ىنَـ يـُوتْسي؛  إلىئ يلتج-آشْـريتْيا؛ األنية الكاذبة -َأَهنْكاَرْم؛  إذا-ياتْ

 . ستعمل -نيـُوكْشْٰياتي؛  أنت-تْـڤاْم؛ الطبيعة المادية -ْپَركِْرتيه؛  لك-ِتى؛  عزم-ڤْـياڤَـساياه؛ باطل تماماً

 التعريب

 . شاكلتك سوف تجبرك على القتال. تضلوف س تقاتل، موفقاً لهدايتي ول تعمل لم ذاإ

 التفسير
 ،خشي هلكن. الطبيعي كان القتال عمله عليه، وبناء. )kSatriya(الـكْـشَٰـتْـريـيا  جبلةمسار  بشكوالً معسكريا رجال أْرجوَن كان

  الحاضر امامه شخصياً يأمرهشخصية الالهوت العلياالفاعل، ناسياً  نفسه يعتبر كان. وخالنه وجده مهمعل قتل، تبعة األنية الكاذبةبتأثير 

وجل ما على اإلنسان عمله هو العمل في  شر،وال خيرالوضح ي القديرالرب . الموَجهةالنفس الذي يمثل نسيان  نسيانال هو ذاه. بالقتال

. القديرالرب لذلك، خير سبيل هو العمل بهدى . القديرالرب تبيَّن قدره كما يتبينه  أحد يستطيع ال. الحياةذكر كْـرِٰشْٰـنَٰ تحقيقاً لكمال 

 كلالعمل بهذا االمر دون تردد أو تحفظ فيحفظ سالمته في  بل السيد الروحيممثله  أمر أو شخصية الالهوت العليايجب عدم اغفال امر 

 .الظروف

 ٦٠\١٨. چ.ب

ايِجـَنَ كاونِْتـ - ڤَاْسـڤَـْبه  

اَهـه ْسـِڤـَن كَـْرَمٰنَبـدّْين  

  مُوهاتْاْني يكَْرتوْم ِنـتْشَْهس

تَـتْي اسى ِاڤَـشـُو پـيشْٰـيكَر  

 المفردات
 -نَـ؛  يفعل-كَْرتوْم؛  أعمال-اكَـْرَمٰن؛  بطبعك-ْسـِڤـَن؛  مكتَف-َههنيبدّْ؛  يا ابن كونْتۤي-َ كاونِْتـيا؛ وليدة طبعك-ِجـَن-ڤَاْسـڤَـْبه

 .  ذاك-تَتْ؛  حتى-َأپـي؛ راديإ ال-َأڤَـشَه؛  ستفعل-كَريشْٰـياسي؛  بالوهم-مُوهاتْ؛  ذاك الذي-ياتْ؛  تحب-إيتْشَْهسي؛ ليس

 التعريب

 ابن ياملزماً بطبيعتك المولود بها، سوف تقوم بما اريد،  ،لكن. غرورال رض عن العمل وفقاً لهدايتي بسببتع نكا

 . )KuntI(كونْتۤي 

 التفسير

YadhªarMaaié[TYa Na YaaeTSYa wiTa MaNYaSae ) 
iMaQYaEz VYavSaaYaSTae Pa[k*-iTaSTva& iNaYaae+YaiTa )) 59 )) 

Sv>aavJaeNa k-aENTaeYa iNabÖ" SveNa k-MaR<aa ) 
k-Tau| NaeC^iSa YaNMaaehaTk-irZYaSYavXaae_iPa TaTa( )) 60 )) 



يتمجد من يختار العمل بهداية  لكن شاكلتهعلى يعمل كل حي . القديرالرب  بتوجيه العمل رفض  إذاتهشاكلبمسار  العمل من لفردل مفر ال

 .القديرالرب 

 ٦١\١٨. چ.ب

تاناْمْبهۤو - شْـڤَـَره َسـْرڤَيإ  

يشْٰـطَْهـتيِدِش ْرجوَن ت - ْهرِِْٰٰد  

يتانْبهۤو - اْن َسـْرڤَيْبْهراَمـ  

ايايماي هاندْٰٰانْتْرارۤوي  

 المفردات
؛  يقيم-تيشْٰـطَْهتي؛  يا أْرجـوَن-أْرجـوَن؛  في مكان القلب-ِدِش-ْهرِِٰٰتْ؛  جميع االحياء-تاناْمْبهۤو-َسْرڤَ؛ الحق شخص -إيشْـڤَـَره

 .  بسحر الطبيعة المادية المادية-ماّيـايا؛  وضع-دَْٰٰهنيآرۤو؛  على آلية-يانْتَْر؛  جميع االحياء-تانيْبهۤو-َسْرڤَ؛  يسبب الترحال-ْبْهراَمياْن

 التعريب

آالت من صنع القدرة  فينقالت جميع المخلوقات المقيمة تويوجه  أْرجوَن، يا ،حي كل بوقل في العظيمالرب يقيم 

 . المادية

 التفسير
الفرد ليس  ان الرب القدير كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰيقول . محدوداً بفطنته المحدودة كان القتال عدم أو القتال بصدد وقراره العظيم، ليمبالع أْرجوَن يكن لم

تبقى النفس  لكن ا الماديبدنه تبديلتنسى النفس كل ما يتعلق بعملها السابق بعد .  بل هو الذي يوجهه بصفة النفس العليا في القلبمستقال

النفوس لذلك، توجه النفس العليا جميع اعمال . الموَجهةالنفس ة على كل اعمال العليا العالمة بالماضي والحاضر والمستقبل، شاهد

 شاكلةعلى  العمل على الموَجهةالنفس  تجبر. بتدبير النفس العليا  الماديةقدرةالمن صنع  مادي بدنصورة بالتي تنال جزاءها  الموَجهة

بدن ب الموَجهةالنفس  الماديةتشكل القدرة  كذا،. ة بغض النظر عن السائقياإلعتياداسرع من السيارة  سباقال سيارة. هفي رتهن الذي تالبدن

شخصية  عن استقاللهال يتوهم احد  ان يجب.  في االمرللنفس الموَجهةلنفس العليا، وال يد ا  بأمرمناسب يتسنى لها به تحقيق ما رغبت

 .النص الالحق أمر وهو التسليميبقى في يده على االطالق وال بديل له عن الالهوت العليا بل 

 ٦٢\١٨. چ.ب

ـتْشَْهىَچـْم تَـْم ِاڤَ شَـَرنَٰ  

ْبهاِڤـَن ْبهاَرتَ - َسـْرڤَ  

ْميْپـَرساداتْ َپـراْم شـانْت - تَـتْ  

شـاشْـڤَـتَْمي اسيْستْهانَـْم ْپـراْپـْس  

 المفردات
 -ْپـَرساداتْ-تَـتْ؛  يا ابن ْبَهَرتَ-ْبهاَرتَ؛  من كل الوجوه-ْبهاِڤـَن-َسْرڤَ؛  تسليم-ـتْشَْهىَچـْم شْـَرنَٰ؛  حتماً-ِاڤَ؛  إليه-تَـْم

 .  أزلي-شـاشْـڤَـتَْم؛  ستنال-ْپـراْپـْسياسي؛  المقام-ْستْهانَـْم؛  سالم-شـانْتيْم؛ علي -َپـراْم؛ برحمته

 التعريب

 . دار الباقيةال بالسالم األخير وفوزتوف س تهرحمبإذ ، َرتَـْبَه سليل ياسلم له تسليما تاماً 

wRìr" SavR>aUTaaNaa& ôÕeXae_JauRNa iTaïiTa ) 
>a]aMaYaNSavR>aUTaaiNa YaN}aaæ!aiNa MaaYaYaa )) 61 )) 

TaMaev Xar<a& GaC^ SavR>aaveNa >aarTa ) 
TaTPa[SaadaTPara& XaaiNTa& SQaaNa& Pa[aPSYaiSa XaaìTaMa( )) 62 )) 



 التفسير
 على المادي الوجود شقاء عنه التسليم ذلك وسيرفع حي، كل قلب في النافذ شخصية الالهوت العليال التسليم إلنسانينبغي ل ،السبب لهذا

 tad viSNoH( َپـَدْم َپـَرَمْم هيشْٰـٰنو ڤـْدتَ: )Rg Veda( ِڤـَد ْچرِِٰٰمن ) ٢٠\٢٢\١(في جاء . النهاية في يضمن معاده كما أشكاله مختلف

paramaM padam (َپـَدْم َپـَرَمْم لكن أيضاً روح هي المادةالحق، كل الخلق هو ملكوت  ان لما يأ )param padam (تدل هنا ةالوارد 

 . الروحية  السماءأي) VaikuNTha (طَْهى ڤايكوٰنعلى

 sarvasya cAham hRdi( طَـهڤيشْٰـيَسـنّ ْهرِِٰٰدي اَهـْمتْـش َسـْرڤَـْسيا: اچۤيـتـڤَـْد َچْبَهـ من عشر الخامس الفصل يجاء ف

sanniviStaH (لقد. للمولى القدير كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ التسليم عنيي القلب لنفس العليا فيل التسليمامر  إذن،. في قلوب جميع االحياءالرب يحل  يأ 

 paraM brahma( ْدهاَم ْبـَرْهـَمـْن َپـَرْم َپـَرْم:  بالقولشخصية الالهوت العليا ـنَٰ هو بأن كْـرِٰشْٰالعاشر الفصل في أْرجوَنتقدم قطع 

paraM dhAma( .شخصيةال تجربته إلى استنادا ليس االحياء، جميع ودعومست شخصية الالهوت العليا هو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ بأن أْرجوَن سلم لقد 

 .أيضاً) Vyasa ( ڤْـياَسو) Asita( يتَسآ و َدناَر: مراجع مثلال كبار شهادة إلى بل فحسب

 ٦٣\١٨. چ.ب

ِاتَـْميانَـْم آكْْهـچيِتى ي تيإ  

ايـاتََرْم َميْهـچواْد يْهـچو  

تَـْد َأِشـشِٰـنَٰيايشْٰـمرِٰيڤ  

كوروتَـتْها ي اتِْهـتْـشَْهـسي  

 المفردات
؛  من قبلي-َميا؛  من المكنون-تََرْم-ْهـياچو؛  مكنون-ـياتْْهچو؛  وصف-آكْْهـيِاتَـْم؛  علم-انَـْمچي؛  إليك-ِتى؛  بذا-إيتي

 .  يقضي-كورو؛  ذاك-تَـتْها؛  مثلك-إيتْـشَْهـسي؛  كما-ياتْها؛  تماماً-ـَنَأِشـشِٰ؛  على هذا-ِاتَـتْ؛  يتدبر-شْٰـياڤيمرِٰ

 التعريب

 .  واعمل بعدها ما تشاءفيه تمعن.  خفاءأخفى العلوم لك كشفت، اكون قد هكذا

 التفسير
 يعرف الهناء )brahma-bhUta(تَ  ْبهۤو-ْبـَرْهـَم من يبلغ.  إلى أْرجوَن)brahma-bhUta(تَ  ْبهۤو-ْبـَرْهـَم سبق للرب توضيح لقد

ـْن ْبـَرْهـَم علم عداد من وهذا )ParamAtmA(صفة َپـَرماتْـما  أيضاً كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ أوضح كما. العلم مكنون بفضلفتنقطع شكواه ورغبته 

)Brahman (ًكملأ علم لكنه أيضا . 

 فردال يستطيع كيف چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ فيالرب أوضح  لقد. في خيار النفسالرب ال يتدخل . كْـرِٰشْٰـنَٰ هنا الخيار ألْرجوَنالرب يترك 

 بّينالنفس العليا بالت بأمر العمل ختيارا فردلينبغي ل. قلبه داخل نفس العليالل التسليم هي أْرجوَن إلى وصية وخير الوجوه كل من رفع شأنه

شخصية ل والتسليم شخصياً أمرا القتال أمر كان. نساناإل حياة كمال درجات أرفع ،ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ فيتأصل ال علىساعده ي مما، الصائب

هذا هو . التسليم فطنته قبل له تسمح ما بقدر نالشأ هذا تدبرلدى الفرد حرية  .الحق المطلق لخير وليس االحياء لخير هو الالهوت العليا

 .كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰالممثل المعتمد لـ ،السيد الروحيمن خالل  األمر هذا ويصدر. شخصية الالهوت العليا مرلرضوخ أللخير سبيل 

 ٦٤\١٨. چ.ب

اهياتََمـْم ْبهۤويْهـچو - َسـْرڤَ  

ـهتْـشَشْـرِِٰٰٰنو ِمى َپـَرَمـْم ڤَـ  

wiTa Tae jaNaMaa: YaaTa& Gauùad(GauùTar& MaYaa ) 
ivMa*XYaETadXaeze<a YaQaeC^iSa TaQaa ku-å )) 63 )) 

SavRGauùTaMa& >aUYa" é*<au Mae ParMa& vc" ) 
wíae_iSa Mae d*!iMaiTa TaTaae v+YaaiMa Tae ihTaMa( )) 64 )) 



يتيِمى ْدرِٰدَْٰٰهـْم إي شْٰـطُو ْسيإ  

تَـْميِتى هي اميكْشْٰٰــتَـتُو ڤَ  

 المفردات
؛  حميمأنت -إيشْٰـطَه َأسي؛  أمر-ڤَـَسه؛ العلي -َپـَرَمْم؛  مني-ِمى؛  اسمع-شْـرِِٰٰٰنو؛  مرة ثانية-ْبهُوياه؛  المكنون-تََمْم-ْهياچو-َسْرڤَ

 .  نفع-هيتَـْم؛ لك -ِتى؛  أكشف-كْشْٰٰـياميـڤَ؛  لذا-تَـتْها؛  بذا- إيتي؛ شديد-ْدرِٰدَْٰٰهـْم؛  إلّي-ِمى

 التعريب

 . لخيركإلى ما سأقوله لك،  معتاس. خليلي ألنك العلمحدثك عن خفايا اانني 

 التفسير
شخصية الالهوت ل تسليمالمتمثل بال العلمبطون  أخفى عناآلن  له يكشفوجود النفس العليا داخل القلب و عن ألْرجوَنالرب  كشف لقد

للتأكيد  عينه األمر هنا يكررهو و. "ذكرًيال تنقطع عن "أي ) man-manAH (ناهاـَم -َمْن: التاسع الفصل ختام فيالرب قال . العليا

 هو هذا. شْٰـنَٰكْْرِِٰٰٰ، حميم الصفي لتيموهي مقصودة ل اإلنسان االعتيادي، تتعدى تلك الزبدة مدارك. چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ تعاليمزبدة  ىعل

 .االحياء ميعلج بل وحده ْرجوَنأل ليس نفيذهت ينبغيو العلم، زبدة هو الصدد هذا في كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ كالم. الحكمة الـِڤـدية برمتها أوامر أهم

 ٦٥\١٨. چ.ب

ْبَهكْـتُو - َمـنا ْبَهـڤَ َمـْد - َمـْن  

  ماْم نَـَمـْسكوروۤياجي - َمـْد

اْم ِتىيَسـتْـي اسيشْٰـِاڤايماْم   

ِمىي  سيوجاِن ْپـِريْپـَرت  

 المفردات
 -إشْٰـياسي؛  حتماً-ِاڤَ؛ إلّي؛  يسجد-نَـَمْسكورو؛ إلّي؛  عبادتي-ياجۤي-َمتْ؛  عبدي-ْبَهكْتَـه-َمتْ؛  صر-ْبَهـڤَ؛  ذكري-اَمناه-َمتْ

 .  إلّي-ِمى؛  أنت-َأْسي؛  حميم-ْپـرِِٰٰياه؛  أعد-ْپـَرتيجاِن؛  إليك-ِتى؛  بحق-َستْـياْم؛ ستبلغ

 التعريب

 . اعدك بذلك ألنك صديقي الغالي.  بال ريبإلي تأتي، سوف هكذاو. وبايعني ياعبدن. تتيم بيدوماً و اذكرني

 التفسير
 يصبح ان لإلنساننبغي ي ال. حسابهل والعمل ذكره على والمداومةكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ يصبح اإلنسان تيما صفيا لـ ان وجوب هو العلم مكنون أخفى

 اليومية أعماله جميععلى وصل  العملينبغي لإلنسان . كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ذكر على نحو يناسب اإلنقطاع إلى حياته صياغة بل سميار متأمال

 يعمل من كلن بأالرب لقد وعد . والنهار يلالل طوال كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ذكر عن االنقطاع لىع يقوىعلى نحو ال يعود  حياته تدبير، وكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـب

هذا  العلم مكنون أخفى عن الكشف جرى. لوجه وجهاقوم بخدمة كْـرِٰشْٰـنَٰ ي حيث كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، دار إلى رجوعه يضمن ذكر الصفيبهذا ال

 . أْرجوَننيل كمال مقام و كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ من التقرب أْرجوَن خطى على يسير من كليمكن لو. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ صدقاءاقرب ا من ألنه ألْرجوَن

 ،الوجه جميل السمرة زرقاوي فتىصورة   وهياالثنتين اليدين ذات صورته في كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ على العقل جمع وجوب على كلماتال هذهتشدد 

 من وغيرها )Brahma-saMhitA (ـهيتا َسـْم-ْبـَرْهَم في كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ أوصاف ترد.  ويحمل نايهرأسه شعر في طاووس ريشة يشكل

الحق  صور من هاسوا إلى انتباهه يحيد ان ، دونكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ للرب ليةواأل الصورة هذه على عقله ينبغي لإلنسان جمع. سفار الـِڤـديةاال

 ينبغي للمريد جمع لكن وغيره) VarAha(ڤَـراَهى  و) RAma( َمرا و نارايانَٰ و ڤيشْٰـٰنو مثل تحصى والالرب  صور تحد ال .المطلق

 عن هذا كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰما كشف و العلم، مكنون أخفى هو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ صورة على العقل جمع. أْرجوَن أمام ماثلة كانت التي الصورة على عقله

 .اعز اصدقاءه من ألنهإال  ْرجوَنالعلم أل

MaNMaNaa >av MaÙ¢-ae MaÛaJaq Maa& NaMaSku-å ) 
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 ٦٦\١٨. چ.ب

اياْجيتْـيْدْهْرماْن َپـر - َسـْرڤَ  

ـْم ڤْـَرَجماْم ِاكَْم شَـَرنَٰ  

ُويپاِپـْبْه - ڤاْم َسـْرڤََأَهـْم تْـ  

ـهتْـشَوـشما ي اميشْٰـۤيمُوكْشَٰـ  

 المفردات
 -تْـڤاْم؛  أنا-َأَهـْم؛  ذهب-ڤْـَرَج؛ سليم ت-ـْمشَـَرنَٰ؛  فقط-إكَْم؛  إلّي-ماْم؛  يطرح-َپـرتْياْجيا؛  الدين على أشكاله-ْدَهـْرماْن-َسْرڤَ

 .  هموم-ـهتْـشَشـو؛  ليس-ما؛  سأنجي-ۤيـشْٰـياميـكْشَٰمُو؛  من شر الجزاء-پاِپـْبْهـياه؛  الجميع-َسْرڤَ؛ أنت

 التعريب

 . تخف ال. وف انجيك من كل ذنوبكس. اعرض عن كل ضروب الدين واقتصر على التسليم لي

 التفسير
 مختلفو) ParamAtmA (و َپـَرماتْـما )Brahman(ْبـَرْهـَمـْن التي توضح  الدين وطرق العلم أصناف مختلفعن الرب  كشفلقد 

وغيرها التي تحدد سبل  والتأمل والعقل ضبط الحواسو التعلق عن والتجرد الزهد،قام وم واالجتماعية، الروحية الحياة طبقاتقامات وم

 ألن له التسليم على واالقتصار ،تقدم بحثها التي سبلال كل كار االمر إلى أْرجوَن بترداصباآلن  تاچۤيــڤَـْد َچْبَهـالرب  يوجز. الدين

 . وف يرفع عنه الجزاء ويعده بالحماية الشخصيةس التسليم هذا

 ان يحتمل عليه، وبناء. الرب القدير كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰاالخذ إلى عبادة  علىوحده  القادر هوالمتحرر من جزاء العمل  ان السابع الفصل في جاء

 الفرد يكن لم وان حتى انه الشكوك هذه زالةإل هناالرب يقول .  قبل التحرر من رهن كل ذنوبهالتسليم على يقوى لن اإلنسان انه يظن

ينبغي . لتحرر منهال يإضاف جهد بذل إلى حاجة  دونماتلقائياً منها يحررهوف س كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ شْـرۤي ـل التسليم مجردف، هسيئات كل من حرا

 .  والتسليم له بحب وإيماناالحياء لجميع العظيم صالمخلِّ هو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ نلإلنسان التسليم دون أي تردد بأ

 طبقتهقد يقوم اإلنسان بواجبات . تتيميةالخدمة ال إلى نتهيت التي الدينية صولاأل االقتصار على قبول تتيميةالخدمة ال هجيقتضي ن

ذكر  كمالينبغي تجنب كل ما ال ينتهي إلى . الجدوى قليلة فإنها ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰترفعه تلك الواجبات إلى صعيد  لم إذا لكن عيةاالجتما

لق له إلى الق حاجة ال. الظروف كل وفي المصاعب كل من يحميهوف س كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ أنيكون بالغ الثقة ب ان كما ينبغي لإلنسان. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

. حياته في الوحيد هتقدم سند كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ واعتبار الدوام على عجزيشعر اإلنسان بال ان يجب. أمره كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ يتولىوف س إذبشأن معاشه، 

ثمة طرق . تلقائياًالطبيعة المادية  شوائب كل من يتحررفسوف  جديا رِِٰٰٰشْٰـنَٰتام لـكْْذكر  في تتيميةالخدمة ال في نفسه الفرد يشغل حالما

 ألنكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ـ ليسلم منيها إل يحتاج ال لكن وغيرها الصوفي چيالـيُّوالتأمل  وأ العلم نميةتوصي بت مختلفةمختلفة وسبل تصفية  ينيةد

 . هسيئات كل من ويتحرر واحدة دفعة التقدم كل يحرز، فطائل بال الوقت تضييع عليه يوفروف س كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـ لالتسليم مجرد

 الجميلة الصورةؤخذ بي منالمحظوظ هو و. ساحر العظيمال ألنه كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ اسمه. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰالجميلة لـ صورةال إلى االنجذابينبغي للفرد 

 النفس العليا صورة إلى منجذب اوبعضه) Brahman(ْبـَرْهـَمـْن  ـب متعلق ابعضه ، كثيرةستعالءالفرق الداعية إلى اإل. للقدير العظيم

فإنه  الرب القدير كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰيفتتن ب من ،هذا وفوق ،شخصية الالهوت العليا صورةفتتن بي من لكن وبعضها مفتون بالوجه الشخصي

الفرق الداعية  ضمت. چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ مجمل وصفوة العلم مكنون أخفى هي ذكر تام في كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ عبادة آخر، بكالم. تعلي االرفعسالم

 ماعبارة . جميعا خيرهم  الصفيالتيم لكن التيمو طلبة التصرفواهل النظر و) karma-yogIs( ـْزچۤيكَـْرَم يُّـو من كل ستعالءإلى اإل

 التخليو شْٰـنَٰكْْرِِٰٰٰـ لالتسليمربما ساور اإلنسان القلق بصدد .  هناالمغزى بالغة "تقلق ال" أو "تخف ال"والتي تعني ) mA zucaH( هتْـشَشو

 .الجدوى عديم القلق هذا لكن الدينكافة سبل  عن

SavRDaMaaRNPairTYaJYa MaaMaek&- Xar<a& v]Ja ) 
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 ٦٧\١٨. چ.ب

ايَدْم ِتى نِاتَـَپـْسـكايإ  

ـَنتْـشَاا كَديناْبَهـكْتا  

اْميـتْـشْ ڤاىـِڤشَٰاشـوشْـرۤوتْـشنَـ   

ياتياسۤوي ْبْهـيونَـ تْـشَ ماْم   

 المفردات
 -نَـ؛  في مطلق وقت-ـَنتْـشَكَدا؛ التيم غير -َأْبَهكْتايا؛  أبدا-نَـ؛  غير المجاهد-ـَپـْسكاياِاتَ؛  أبدا-نَـ؛  من قبلك-ِتى؛  هذا-إيَدْم

 -ماْم؛  أيضاً-تْـشَ؛  أبدا-نَـ؛  واجب الكالم-ياْمتْـشْڤا؛ تتيميةالخدمة ال غير العامل في -ىـِڤشََٰأشـوشْـرۤو؛  أيضاً-تْـشَ؛ أبدا

 .  حسود-ياتيَأْبْهـياسۤو؛  كل من-ياه؛ تجاهي

 التعريب

 وال لمن ،تتيميةالمنشغلين في الخدمة ال في الحياة أو غير المجاهدين ال داعي لشرح هذا العلم الخفي لغير 

 . يحسدني

 التفسير
 تتيميةالالخدمة  في جهدا يبذل ولم الدينية،الطرق  مجاهدات أي التسليم لـكْـرِٰشْٰـنَٰ لمن لم ينجز هذا العلم مكنون أخفى عالمإ ال ينبغي

 عظمة يحسد من أوال اكثر  تاريخية شخصية كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰمن يعتبر  األخص وعلى ،صفي تيم بخدمة يقم لم ومن ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، في

وتحميل  چۤيـتاـْد ـڤََچْبَهـبعبادته بسبل اخرى مثل كتابة التعليقات على  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ حساد من شياطيناليقوم بعض  ،ذلك مع. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

 غرض. التعليقاتتلك  تجنبعلى الوجه الصحيح  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ فهم طلبي من كليجب على  لكن لالرتزاق شتى بطرقمعانيه وتعاليمه 

 حسيا بل متقيداً كان غير وان  حتىكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰخدمة التتيم بـاذا اغفل  هفهم علىأحد  يقوىال  .المدارك الظاهرة وراء چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ

 دونحسي نمم ثيرك ثمة. نقطاع إلى ذكرهاال دونه التتيم بمن يتظاهر بكل أيضاً  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ فهم على يقوى ال كما الـِڤـديةبالسبل 

ك عدد كبير من حساد هنا. له ند وال يكبرهكبير  الالذي  شخصية الالهوت العليا انه چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ فيلمجرد اعالنه  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

 إذا چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ أو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ فهمأحد  علىيستحيل . فهمه عنقصورهم ل ،چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ على إطالعهمنبغي ي وال ،كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

 .الصفي تيمه ى يدعل كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ فهم  دونچۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ على تعليق كتابة ألحد حقي ال. كان عديم اإليمان

 ٦٨\١٨. چ.ب

اْميْهـچوَدْم َپـَرَمـْم يا إي  

ياتيْدهاْسيـڤْ َأْبهْبَهكِْتـشْٰ - َمـْد  

ْم َمى َپـراْم كْْرِِٰٰٰتْـڤايْبَهـكْتـ  

اهياتى اَسـْمـشَـيشْٰـِاڤايماْم   

 المفردات
خدمة  -ْبَهكْتيْم؛  يوضح-َأْبهيْدهاْسياتي؛ التيم بين -وْبَهكِْتـٰش؛  لي-َمتْ؛  سر مكنون-ْهـياْمچو؛  أغلب-َپـَرَمْم؛  هذا-إيَدْم؛  كل من-ياه

 .  دون شك-َأَسْمـشَـياه؛  يبلغ-إشْٰـياتي؛  حتماً-ِاڤَ؛  إلّي-ماْم؛  يفعل-كْْرِِٰٰٰتْـڤا؛ علي -َپـراْم؛  إلّي-َمّي؛ تتيمية

 التعريب
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 . إليَّرجع ي النهاية وفي. تتيميةالضمن الخدمة ي، لتيمل الجليل السرشرح ي من

 التفسير
 ال منكل .  على سواهمچۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ أو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ فهم تعذرل وحدهم  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰتيم بين چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ مناقشة عموما وصىت

ينبغي . على هواه فيجرم بحقه چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ لك صالحية شرحمي ال ،هو كما چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـال يقبل و هو كما كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ يقبل

 ألهل وليس وحدهم لتيمه ألنه كتاب مقصود شخصية الالهوت العليا بصفة كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ لقبولمن لديهم استعداد ل چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ شرح

 مما يضمن صفي الالتتيم ويبلغ هتتيم، فسوف يتقدم في فتصر دون چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ عرض إلى يسعى من كلمع ذلك، . تخمينال

 .معاده

 ٦٩\١٨. چ.ب

ـوـٰشّينَـ تْـشَ تَْسماْن َمـنـوشْـ  

َمـهـكْرِِٰٰتَّ - ايْن ِمى ْپـِريتْـششْـكَ  

تا نَـ تْـشَ ِمى تَـْسماْديْبَهـڤ  

ياتَرُو ْبهوڤياه ْپـِريَأنْـ  

 المفردات
 حميم - تََمـه-كْْرِِٰٰٰتْ-ياْپـِر؛  إلّي-ِمى؛  أو كان-يتْتْـشكَشْـ؛  بين الرجال-ـوَمـنـوشْـۤيـٰش؛  منه-تَْسماتْ؛  و-ـشَتْ؛  أبدا-نَـ

 .  في هذا العالم-ْبهوڤي؛  أعز-تََره-ياْپـِر؛  آخر-َأنْياه؛  منه-تَْسماتْ؛  إلّي-ِمى؛  و-تْـشَ؛  وال-نَـ؛ سيصبح -ْبَهـڤيتا؛ أكثر

 التعريب

 .منه علي أعز خادم العالم هذا في يوجد ولنيوجد  ال

 ٧٠\١٨. چ.ب

َمـْميإ اي اِتى تْـشَيـشْٰـۤيَأدْهـ  

ُوهي َسـْمـڤاَدْم ِاڤَـاْميْدَهـْرْمـ  

َن ِتـناَهـْمچياي - اَنچي  

هيِمى َمـتي تياْم إيشْٰـطَه ْسـيإ  

 المفردات
؛  علم-اَنچي؛  لنا-آڤْـيُوه؛  حوار-َسـْمـڤاَدْم؛  مقدس-ْدَهـْرْمـياْم؛  هذا-إيَمـْم؛  من-ياه؛ اً أيض-تْـشَ؛  سيدرس-َأْدْهـۤيـشْٰـيات

 .  حكم-َمتيـه؛  لي-ِمى؛  بذا-إيتي؛  سوف-ـياْمسْٰ؛  قدس-إيشْٰـطَه؛  أنا-َأَهـْم؛  من قبله-ِتـَن؛  بالقربان-ـَنچييا

 التعريب

 .بفطنتهيعبدني  ،هذا المقدس حوارنا يدرس من أنب نعِلُأو

 ٧١\١٨. چ.ب
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اشْ تْـشَيسـۤوـانشْـَردّْهاڤ  

  نََرهي يواْد َأپـيوشْـرِِٰٰٰن

موكْتَـه شْـوْبهاْل لُوكاْني سُو پـ  

اْمكَـْرَمٰن - اياتْ پونْٰيْپـراْپـنو  

 المفردات
 -َأپـي؛  هو-َسـه؛  إنسان-نََره؛  من-ياه؛  حتماً-َأپـي؛  يسمع-وياتْشْـرِِٰٰٰن؛  و-تْـشَ؛  غير حسود-ياهَأنَـْسۤو؛  مؤمن-ڤاْن-شَْردّْها

 .  التقي-اْمكَـْرَمٰن-ياپونْٰ؛  ينال-ْپـراْپـنوياتْ؛  كواكب-لُوكاْن؛  المسعود-شْـوْبهاْن؛  محرر-موكْتَـه؛ أيضاً

 التعريب

 . الصالحين كواكب ويدخل ذنوبه من يتحرر حسد، دون بإيمان إليه يصغي ومن

 لتفسيرا
 لكن  دون سواهملتيمهمما يعني انه مقصود  الفصل، هذا من والستين النص السابع فيلى حساده ع چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـشرح الرب  حظر

 القاء  كْـرِٰشْٰـنَٰ إلىتيمفما الذي يدفع .  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰتيم من الحاضرين جميع يكون ان يتوقعه دروساً عامة ال تيمعقد احد  أحياناً يحدث

 كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰه بالضرورة ولديهم إيمان بأن حسادفإنهم ليسوا من  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ تيمكانت الغالبية من غير  وان انه هنا يوضح .؟محاضرات عامة

 فلك مما يمكنهم من بلوغ الحال عملهم في سيئات كل منون يتحرر فلسوف ،صفي تيم صغى أمثالهم إلىا إذا. شخصية الالهوت العليا

إلى ان ون يسع ال كانوا وان حتى ،چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ إلى صغاءاإل الصالح بمجرد العمل جزاء نوالمستمع ينال فالصالحين كواكب

 تيم من يصبح ان له ليسهل هسيئات كل من التحرر فرصةلكل انسان   الصفيالتيم يتيح األساس، هذا على.  االصفياءالتيم من يصبحوا

  .الحق المطلق

-puNya( اْمكَـْرَمـٰن -ياپونْٰكلمة . العموموجه  على بسهولة ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ إلى يأخذون الصالحين من عملهم سيئات من المتحررين نا

karmaNAm (دون بلوغ التصفية التامة  تتيميةالخدمة ال من يصلح حالهم بقضاء. الكبيرة الفديةاء قض ألنها تشير إلى هنا المغزى بالغة

 كبار من وهو )Dhruva( ڤَْدْهـرو َرَجَمـهاالذي يملكه أو فلك األفالك  "النجم القطبي"أي ) Dhruvaloka( لُوَك ڤَْدْهروون ، يدخلبعد

 .الحق المطلق تيم

 ٧٢\١٨. چ.ب

شْْهروتَـْم پاْرتَْهىتْـِاتَـتْ ْد يـشّكَتْ  

ِشـتَساتْـ ـرِِٰٰنَْٰچكايايـڤَـتْ  

َسـمُّوَهـه - اَنچيْد َأيشّكَـتْـ  

اي ِتى ْدَهـنَـنَْجـشْٰـطَْسْپـَرنَٰ  

 المفردات
ـْرِِٰٰتْها-پاْرتَْهى؛  سمع-شْـروتَـْم؛  هذا-ِاتَـتْ؛  سواء-يتْـشّكَتْ  -ِشـتَساتْـ؛  بأنتباه تام-ـرِِٰٰنَْٰچَأ-َكِا؛  من قبلك-ـڤَـياتْ؛  يا ابن ْپ

 . )أْرجـوَن(قاهر الثروة   يا-ْدَهـنَـنَْجيا؛  لك-ِتى؛  زال-ـشْٰـطَهْپـَرنَٰ؛  الوهم-َسمُّوَهه؛ لجهل ا-اَنچيَأ؛  سواء-يتْـشّكَتْ؛ بالعقل

 التعريب

 ؟ أوهامك وظلمة جهلك اآلن تتبدد وهل؟ حضور ذهنبكل هذا  ،أْرجوَن ،غانم الغنى ياهل سمعت 

 التفسير
 أتم على چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ فهم إذا ما أْرجوَن من االستفسار واجبه من انك ،السبب لهذا. ألْرجوَن السيد الروحي بدور يقومالرب  كان

ـڤَـْد َچْبَهـ يسمع من كليتالشى تماماً جهل . األمر تطلب لو كله چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـحتى  أو نقطة،مطلق  لتوضيح ، مبدياً استعدادهوجه

k-iÀdeTaC^]uTa& PaaQaR TvYaEk-aGa]e<a ceTaSaa ) 
k-iÀdjaNaSaMMaaeh" Pa[<aíSTae DaNaÅYa )) 72 )) 



 بل قصص خرافية كاتب أو شاعر من تأليف وضعي بكتاب چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ ليس .ممثله أو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ل مث سليمسيد روحي من چۤيـتا

 المحتم منف  السليمالسيد الروحي ممثله أو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ من التعاليم هذه إلى الستماعمن يحالفه الحظ باكل و. شخصية الالهوت العليا كالم

 .ظلمة الجهل منتحرره وخروجه 

 ٧٣\١٨. چ.ب

اوڤاتْـشَأْرجـوَن   

ـْدهاْر لَـْبينَـشْٰـطُو مُوهـه ْسْمرِِٰٰت  

وتَيتْـشْايْپـَرساداْن َمـ - ـتْتْـڤَ  

َسـنْـِدَهه - ـتَي َچتُو ْسميْسـتْه  

ـنَـْم تَـڤَتْـشَ ڤَـىيـشْٰيكَر  

 المفردات
؛  برحمتك-ْپـَرساداتْ-تْـڤَـتْ؛  إستعاد-لَْبْدها؛  ذاكرة-ْسْمرِِٰٰتيـه؛  وهم-مُوَهه؛  زال-نَـشْٰـطَه؛  قال أْرجـوَن-ـشَأْرجـونَه أوڤاتْ

 -ىـيكَريشْٰ؛  كل الشكوك-َسنِْدَهه؛  زال-ـتََچ؛  أنا-َأسمي؛  قائم-ْسـتْهيتَـه؛  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰأيها العاصم -يوتَتْـشَْأ؛  من قبلي-َمـيا

 .  لك-تَـڤَ؛  أمر-ـنَْمتْـشَڤَـ؛ سأنفذ

 التعريب

اآلن اقف بثبات انني . برحمتك ذاكرتي استعدتو ،اآلن زالت اوهامي لقد كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، العاصم حبيبي: أْرجوَن قال

 .  بأمركللعمل ستعداداال هبةبعد زوال شكوكي، وعلى أ

 التفسير
النفس تقوم  ان تْـشايتَـنْـيا المولى يقول. غرض االحياء هو ضبط النفس. القديرالرب  مربأ بالعمل أْرجوَنتقوم االحياء التي يمثلها 

وال خيار لها سوى  بالخدمة،تقوم النفس . وتتحرر بالعمل به المبدأ، هذاترتهن النفس بالطبيعة المادية عند نسيانها . القديرالرب بخدمة 

 القديرالرب تبقى النفس في حالها المحررة االولية عندما تختار خدمة . القديرالرب ة خدم وأ "الفتنة الخارجية"أي ) mAyA( ماّيـا خدمة

توهم انها تذلك  ومع ورغباتها، بشهوتهاة في هذا العالم المادي مرتهنة فتونتخدم النفس الم. فتنة الخارجيةال عند اختيار خدمة ترتهنلكنها 

هي اعتقاد ) mAyA( ماّيـا فخاخ آخر. بمشيئتهتحرر النفس فتسلم هللا بالعمل ع عند ترتفي ت الالفتنة الخارجية ي هه، وهذالعالم سيدة

عين بأخذ ذلك ي ال لكنه؟ الشك فريسة وقوعه يعلل كيفف ،الحق هو كان لوإلى درجة ال يعود يفقه انه  فطنتهاإلنسان بالوهيته فتنعدم 

 على والموافقة الرب القدير كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ فهم يعني الفتنة الخارجيةحرر من الت. الفتنة الخارجية شباك آخر هي وبناء عليه، تلك. االعتبار

 . بأمره العمل

 خادمةال هي نفسال ان الفهم هو يقيالحق العلم. العلم نقيض تعني) moha( مُوَهى. النص هذا في األهمية بالغة) moha( مُوَهىكلمة 

 ههذ. الطبيعة المادية على السيطرة  فيطلبالمادي العالم هذاد اإلنسان انه المتمتع بيعتق ،هذا الفهم الصحيح عن عوضا لكن لربل زليةاأل

 حالمابذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ  العمل علىيوافق اإلنسان . الصفي تيمه رحمة أوالرب  سوى برحمة ايهعل التغلب يمكن وال ،الفتنة الخارجية يه

 . تزول اوهامه

 السيد هو القديرالرب  ان تنسى معها حد إلى  الماديةقدرة الخارجيةبال مفتونة الموَجهةالنفس . كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ أمرب العمل يعني ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

. واالحياء الطبيعة الماديةسيد  هو. هتيماالحياء وال سيما  صديق هو. تيمه على يشاء ا والقادر على اغداق ماإلطالق على والمالك العليم

 مفتوناً في خدمة يعرفه ال من كل ويبقى. هلتيم نفسه قادر ايضاً على وهب شخصية الالهوت العليا. قديمال لزمانا القدير سيد هو كما

. شخصية الالهوت العليا من چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ إلى بعد االستماع الفتنة الخارجيةمن  أْرجوَن  تحررلكنمعرضا عنه  )mAyA(ماّيـا 

AJauRNa ovac ) 
Naíae Maaeh" SMa*iTalR/BDaa TvTPa[SaadaNMaYaaCYauTa ) 
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يسلم الفرد . فهم حق كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ فهملقد . أيضاً شخصية الالهوت العليا بل فحسب صديقه ليس شْٰـنَٰكْْرِِٰٰٰ ان الفهمأْرجوَن  استطاع

 فعاد إلى الزائد السكان عدد بإنقاص مشيئته فهم حالما كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ أمر بمقتضى القتال علىأْرجوَن  وافق. بلغ العلمي  عندما بديهياكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـل

 .شخصية الالهوت العليا أمرب للقتال ونباله سهمهحمل 

 ٧٤\١٨. چ.ب

اوڤاتْـشَا يَسـنََْجـ  

ايَأَهـْم ڤاسوِدڤَـْسي تيإ  

تْـَمـنَهَمـهاا تْـشَ يپاْرتَْهْس  

ـْمشََٰمـْم َأشْـراويَسـْمـڤاَدْم إ  

ـْمـنَٰشََٰهـْر - َأْدْبهوتَـْم رُوَم  

 المفردات
 -َمـها؛  أيضاً-تْـشَ؛  وأْرجـوَن-پاْرتَْهـْسيا؛  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ-ڤاسوِدڤَـْسيا؛  أنا-َأَهـْم؛  بذا-إيتي؛  قال َسنَْجيا-َسنَْجياه أوڤاتْـشَ

 يسبب إقشعرار -ـْمـنََٰهـْرشَٰ-ُوَمر؛  رائع-َأْدْبهوتَـْم؛  سمع-ـْمَأشْـراوشَٰ؛  هذا-إيَمْم؛  حوار-َسـْمـڤاَدْم؛ ين جليلتين ذات-آتْـَمـنَه

 . الجلد

 التعريب

 . ، الذي من روعته يقشعر جلديوأْرجوَن كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ جليلتين، نفسين حوار سمعت هكذا: َسـنََْجـيا قال

 التفسير
ميدان  في يحدث ماذا: "القائ چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ بداية في َسـنََْجـيا مساعده من )DhRtarASTra(ْدْهرِٰتَراشْٰـطَْر  استفسر

ما للملك فروى ) Vyasa ( ڤْـياَسسيده الروحي برحمةكل شيء في قلبه  َسـنََْجـياأبصر ". ؟ الحربي)KurukSetra(كوروكْـشِٰـتَْر 

شخصية الم كان حواراً رائعاً لك. هذا الحوار الهام بين نفسين عظيمتين، لم ولن يسبق له مثيل ألن رائعا الحوار كان. كان يدور هناك

 فهم أجل من أْرجوَن خطى على  عندما نسيروناجحة سعيدة حياتنا تصبح سوف .أْرجوَن جليلال تيمه إلى وقدراته ذاته عن الالهوت العليا

 كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ النصر يحضر بحضور ان ، مستخلصاً)DhRtarASTra(ْدْهرِٰتَراشْٰـطَْر  إلى الحوار روىذلك، ف َسـنََْجـيا أدركلقد . كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

 .وأْرجوَن

 ٧٥\١٨. چ.ب

شْْهروتَـڤاْنتْـ شْْْپـَرسادات - اَسيڤْـ  

َهـْم َپـَرْماْم َأيْهـچوِاتَـْد   

اتْـٰنـشْـڤَـراتْ كْْرِِٰٰٰشِْٰچُويـْم يوَچ  

اْميِاتَـه ْسـڤَـيساكْٰشـاتْ كَتْـَهـ  

SaÅYa ovac ) 
wTYah& vaSaudevSYa PaaQaRSYa c MahaTMaNa" ) 
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VYaaSaPa[SaadaC^]uTavaNaeTad(GauùMah& ParMa( ) 
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 المفردات
 -ـْم َچيُّـو؛ علي -َپـَرْم؛  أنا-َأَهْم؛  مكنون-ْهـياْمچو؛  هذا-ِاتَـتْ؛  سمعت-شْروتَـڤاْن؛  برحمة ڤْـياَسِدڤَ-ـَرساداتْْپ-ڤْـياَس

 -امـيْسـڤَ؛  يكشف-كَتَْهياتـه؛  مباشرة-ـاتْٰشساكْ؛  من كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ-اتْـٰنكْْرِِٰٰٰشْٰ؛ المتصرف العظيم من -ۤإشْـڤَـراتْ-َچيُّـو؛ صوفية

 . شخصياً

 التعريب

 أْرجوَن تكلم إلىالذي كان ي كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ،المتصرف العظيم  من مباشرة الحوار الحميم هذ ڤْـياَس برحمةلقد سمعت 

 . شخصياً

 التفسير
مما ) Vyasa (ياَس ڤْـبرحمة شخصية الالهوت العليا فهم استطاعبدوره انه  أقر الذي َسـنََْجـيا ـل الروحي سيدال) Vyasa( ڤْـياَس كان

 تجربة تبقى التجربة ان رغم الشفاف، الوسيط هو السيد الروحي. مباشرة بصورة وليس السيد الروحي بواسطة كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ فهميوجب 

 يكون دماأْرجوَن عن سمعها كما مباشرة بصورة چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ  سماعمريدال يستطيع.  العليةالمريدية سلسلةاللغز  هو هذا. مباشرة

 كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ أمر. ةچيالـيُّوجميع المناهج  سيد كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ لكن عالمال أرجاء في ينچۤيالـيُّوو الصوفيين من كثير يوجد. اًسليم السيد الروحي

: السادس الفصل من النص األخيرهو تأكيد  هذا. الفائق چۤيالـيُّو هو يفعل من وكل ،له التسليموهو  چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ في واضح

 . )yoginam api sarveSAm (اْمـٰشَسـْرِڤ أپي ناْمـچييُّـو

 إلى نتسابهإل أْرجوَن مرجعية تعادل) Vyasa(ڤْـياَس مرجعية  عليه، وبناء. )Vyasa ( ڤْـياَسالسيد الروحي لـورِِٰٰٰشْٰـنَٰ مريد كْْ هو ناَرَد

 بصورة كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ويرى يسمع ان َسـنََْجـيا استطاع السبب، لهذا. )Vyasa(ڤْـياَس مريد  هو َسـنََْجـيا و ،اعينهلية عال السلسلة المريدية

 ان ال يمكن لإلنسان. المكنون العلم هذا فهم يستطيعشخصياً  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ يسمع منكل . )Vyasa( ڤْـياَس برحمة هحواس تصفية لمباشرة

 .  على االقلچۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ فهم، فيبقى علمه قاصراً بصدد  العليةلسلسلة المريديةا  دون انتسابه إلىكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰيسمع 

 و )jJAna-yoga (چااَن يُّـوچي و )karma-yoga (چاكَـْرَم يُّـو: وهي چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ ة فيچيالـيُّو جمناهال جميع عن الكشفتم 

على سماع  )Vyasa( ڤْـياَس برحمةاقتدر  َسـنََْجـيا ان تنويهال يقتضي لكن الصوفيةلك كل ت سيد هو كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ. چايُّـو ْبَهـكْتي

 من كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ من السماع بين فعلي فارق يوجد ال. شخصياً كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ لفهم الكافي بالقدر محظوظا أْرجوَن كان كما شخصياً ـنَٰشْٰكْـرِٰ

 لهذا. أيضاً )VyAsadeva ( ِدڤَ ڤْـياَسممثل هو السيد الروحي. شخصياً كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ من السماعو )Vyasa( ڤْـياَس نظير سيد روحي خالل

 .سيده الروحييوم والدة ) Vyasa-pUjA (جاپۤو - ڤْـياَسيسمى احتفال على المريد اقامة الـِڤـديةتقضي األحكام  السبب،

 ٧٦\١٨. چ.ب

ايا َسـْمـْسْمرِِٰٰتْيراَجْن َسـْمـْسْمرِِٰٰتْ  

َمـْم َأْدْبهوتَـْميَسـْمـڤاَدْم إ  

اْميـه پونْٰـويُّـڤاْرجـونَــِكـشَ  

تْـشَ موهوْر موهوهي اميْهرِِٰٰشْٰـ  

 المفردات
الرب  -ِكـشَـڤَ؛  رائع-َأْدْبهوتَـْم؛  هذا-إيَمْم؛  رسالة-َسـْمـڤاَدْم؛  يذكر-ْمرِِٰٰتْياَسـْمـْس؛  يذكر-َسـْمـْسْمرِِٰٰتْيا؛  أيها الملك-راَجْن

 .  مراراً-موهوه موهوه؛  أيضاً-تْـشَ؛  يسرني-ْهرِِٰٰشْٰـيامي؛  صالح-يامپونْٰ؛  وأْرجـوَن-أْرجـونَيُوه؛ القدير كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

 التعريب

ارتجف من الفرح وتأخذني  ،وأْرجوَن نَٰكْْرِِٰٰٰشْٰـ بين المقدسو الرائع الحوار هذا ذكرىاسترجعت  كلماايها الملك، 

 . لحظة كل فيالرعشة 
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 التفسير
 على يقوى يعود وال من الصالحين يصبح وكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ أْرجوَن حوارب يلم من كل ان درجةى لإ عليشأن  چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ فهم امر

 كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ من أو حيحالص المصدر منهذا الكتاب  يسمع من كل آخر، بكالم. الروحية للحياة العلي المرقى هو هذا. الحوار هذا نسيان

 االوقات كل في متجددة بحياة ينعم حيث المتزايدة، االستنارة هو ذكر كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ وعقبى. كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰالكامل لـذكر حالة ال يبلغسوف  شخصياً،

 .الوقت لبعض ليسو

 ٧٧\١٨. چ.ب

ايا َسـْمـْسْمرِِٰٰتْي تْـشَ َسـْمـْسْمرِِٰٰتْشْتَـتْ  

ِرهـاْدْبهوتَـْم َه -َپـْم َأتى رۤو  

ْن راَجـْنَمـها ِمى يوْسَمـيڤ  

تْـشَ پونَـه پونَـهي اميْهرِِٰٰشْٰـ  

 المفردات
 -َهِره؛  رائع-َأْدْبهوتَْم؛  إلى حد كبير-َأتي؛  صورة-َپـْمرۤو؛ رى ذك-َسـْمـْسْمرِِٰٰتْيا؛  ذكرى-َسـْمـْسْمرِِٰٰتْيا؛  أيضاً-تْـشَ؛  ذاك-تَتْ

پونَـه ؛  أيضاً-تْـشَ؛  يسرني-ْهرِِٰٰشْٰـيامي؛  أيها الملك-راَجْن؛  كبير-ْنَمـها؛  لي-ِمى؛  أعجب-ڤيْسَمـياه؛ الرب القدير كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

 .  مراراً-پونَـه

 التعريب

 . تزداد دهشتي وتعاودني البهجة كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ، للرب البديعة ةالصور تذكرت كلماايها الملك، 

 التفسير
الرب القدير  لقد تقدم قول. ألْرجوَن  عنهكشف الذي كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـ ل الهيكل الكونيرؤية) Vyasa( ڤْـياَس برحمة استطاع َسـنََْجـيا ان يبدو

هذا  رؤية من هتيم كبار بعض استطاع لكن وحده ألْرجوَن  عنهكشف على االطالق بل قبل من ا الهيكلهذ عن يكشف لمانه  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

 ڤْـياَس كشف. ديرةالق من امتداداتهو ،ربال تيم كبار من) Vyasa(ڤْـياَس . )Vyasa( ڤْـياَس فيهم نبم أيضاً كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـ لالهيكل الكوني

)Vyasa (استرجاع ذكره مراراًب استمتعقد و ألْرجوَن  عنهكشف ذيالكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ـللهيكل البديع ذاك ا رتذكَّ الذي َسـنََْجـيا لمريده ذلك. 

 ٧٨\١٨. چ.ب

ُوـٰنـشْـڤَـَره كْْرِِٰٰٰشِْٰچُوياتَْر ي  

ْدَهـَره - اتَْر پاْرتْهُو ْدَهـنوْري  

ْريت ْبهۤويوَجـيْر ڤۤيتَـتَْر شَـر  

ْر َمـَميْر َمتيتۤيْدْهروڤا ن  

 المفردات 
ـْرِِٰٰتْها-پاْرتَْهه؛  حيث-ياتَْر؛ الرب القدير كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ -كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰه؛  رب الصوفية-إيشْـڤَـَره-َچيُّـو؛  حيث-ياتَْر  - ْدَهَره-ْدَهنوه؛  ابن ْپ

 .  حكم-َمتيه َمَم؛  أخالقية-نۤيتيه؛  أكيد-ْدْهروڤا؛ ة خارقة قو-تيهْبهۤو؛  نشر-ڤيَجياه؛  غنى-يهشِْر؛  يوجد-تَـتَْر؛ حامل القوس والنبال

 لتعريب
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 واألخالقية اإلعجازية والقوة والنصر النبال الجليل، تحل القدرة أْرجوَنوالمتصرف العظيم،  ،كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰوجد ي حيث

 . ييرأ هو هذا. بال ريب

اتفسير
 نظير المقاتلين كبار بعون أوالده بانتصار يأمل كان الذي )DhRtarASTra(ـطَْر ْدْهرِٰتَراشْٰ بتقصي چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـيبتدئ 

 وصفمن  َسـنََْجـياد انتهاء بع لكن حليفه النصر يكون ان يأمل كان. )KarNa (كَْرنَٰ و )DroNa( ْدرونَٰ و )BhISma(ْبـهـۤيـشْٰـَم 

لمح إلى أبهذا الكالم . "وأْرجوَن كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ اجتماع يالزم السعيد الحظ ان رىأ ينلكن ،نصربال تأمل تأن: "قائال الملك خاطب ،الميدان مشهد

 دور كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ قبول. جانبه إلى كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ لحضور أْرجوَن حليف كان  الذيالنصر توقع عدمتأكيده ب )DhRtarASTra(ْدْهرِٰتَراشْٰـطَْر 

 هذا علىتدل  كثيرة شواهد توجد. جوانب عزتهمن  والزهد قوي العزيزهو ال كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ. القدرة من اآخروجهاً  كان أْرجوَنمركبة  حوذي

 . سيد الزهد أيضاً كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ألن الزهد،

 أخيهنب فقد كان يقاتل إلى جا أْرجوَناما . فعال) YudhiSThira( وْدهيشْٰـطْهيَرـّي و) Duryodhana(دوْريُّـوْدَهـَن  بين القتال كان

 من يحددسوف كان  المعركة مصير. اًققمح انتصاره جعل) YudhiSThira( وْدهيشْٰـطْهيَرـّي جانب إلى وأْرجوَن كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ وقوف. األكبر

 ان هنا أيتنبكما ) YudhiSThira (وْدهيشْٰـطْهيَرـّي إلى السلطة بانتقال َسـنََْجـيا تنبئف ، كلهااألرضالذي يجلس على عرش امبراطوية 

ألنه كان  بل فحسب وتقواه صالحه بفضل ليس المعركة، في هانتصاربعد  اازدهار يزدادسوف ) YudhiSThira( وْدهيشْٰـطْهيَرـّي

 . عمره طوال واحدة ةكذبتفوه بي لم.  ايضاًاخالقياً صارماًً

كتاباً  ال يعتبرونهو معركة ميدان في صديقين بين حوار مجرد چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ يعتبرون الذين الفطنة معدومي من كبير عدد يوجد

. واضحة البيان الوضع حقيقة لكن اأخالقي غير اأمرويعتبرون ذلك  القتالب ألْرجوَن كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ أمر على لبعضيحتج ا كما مقدساً

-man( ْبَهـكْتَه -َمْد ْبَهـڤَ َمنا -َمْن: التاسع الفصل من نالثالثيو النص الرابع جاء في. ارفع التعاليم االخالقية هو چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ

manA bhava mad-bhaktaH (كَْمِا ماْم َپـريتْياْجيا ْدَهـْرَم -َسـْرڤَ: جوهر الدين هو التسليم لـكْـرِٰشْٰـنَٰ. تتيم بحبياذكرني و يأ 

ربما . واألخالقية الدين قوام هي چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ تعاليم. )sarva-dharmAn parityajya mAm ekaM zaraNaM vraja( ـَرَج ڤْْمشََرنَٰ

 الدين في الفصل كلمة وهكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ـ للتسليمبا چۤيـتاالـ تعاليم ختام لكن التسليمربما كانت تنتهي إلى و صفيةكانت سائر الطرق 

 . عشر الثامن الفصل داللة هذه. واألخالقية

. الكمال درجات أرفع هوكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ـل التام التسليم لكن احدى الطرق هو والتأمل نظربالقيق الذات تح ان چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ من نستفيد

 تكون قد الدين مسالك ومختلف االجتماعيةالطبقات و الروحية مقاماتال ونواهي أحكام درب. چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـ تعاليم ه هي زبدةهذ

 في تتيميةالخدمة ال فيكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ ـ لوالتسليم. خفاء أكثرتنمية العلم ما زالت  لكن ر الدين الخفية من باب شعائالعلمخفياً من دروب  دربا

 . عشر الثامن الفصل صفوة هذه. خفى العلوم الباطنةا هوالتام  هذكر

 الحق المطلقيتم تحقيق .  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰشخصية الالهوت العليا هوحق المطلق الكشفه بأن  وه چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـامتياز آخر يمتاز به كتاب 

العلم الكامل .  كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰشخصية الالهوت العلياو )ParamAtmA (و َپـَرماتْـما )Brahman(ْبـَرْهـَمـْن : هي على ثالثة أطوار

 لبقائه علي كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ. فهمه منجزء ال يتجزأ  العلم امأقس جميع تصبح كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ،من يفهم كل . الحق المطلقب الكامل  العلم هوكْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰـب

الطبيعة  تظهر. أبدياًحرة و أبديامرهونة : ومن فئتين البينية قدرتهعداد  منف كثرة تحصى الالتي  االحياء وأما األزلية الباطنةته قدر في

تتكاثف الظواهر الكونية . القدرة الخارجيةعلى يد لخلق ويهدم يجري الخلق في الدهر القديم حيث يبنى ا. قسماً وعشرين أربعة في المادية

 . وتتالطف على التناوب دونما نهاية

 وجميعها عملوال األزلي زمانواالحياء وال والطبيعة المادية شخصية الالهوت العليا: مسائل رئيسية هي خمس چۤيـتاـڤَـْد َچْبَهـيتناول 

 من وغيرها )ParamAtmA( َپـَرماتْـما  و)Brahman(ْبـَرْهـَمـْن : الحق المطلق مفاهيم ميعج. الرب القدير كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰمنوطة ب

 واالحياء والطبيعة المادية شخصية الالهوت العلياالتباين الظاهر بين  ورغم ،شخصية الالهوت العليا فهم باب في متضمنة ةالعلي المفاهيم

 الكامل العلممفهوم ال هذا يشكل. "ةعلي متباينةوحدة "بـالقائلة  تْـشايتَـنْـيا المولى ةفلسفهو كل الوجود وبائن عنه حسب الرب ، والدهر

 . الحق المطلقب



. نها القدرة البينية هللاتنزع النفس اما إلى القدرة المادية أو القدرة الروحية أل .الحق المطلق وهي شق من قدرة باألصلصفية النفس ان 

تعمل بأمر كْـرِٰشْٰـنَٰ عندما تحسن  نها قدرة علويةالداخلية والخارجية وتتمتع بخيار محدود ألالرب ي بكالم آخر، تقع النفس بين قدرت

 . خيارها، فتنكشف لها حالتها االصلية في قدرة المسرة

 

 .الزهد كمال - مونهمضبعنوان  چۤيـتاـڤَـْد َچشْـرۤيَمْد ْبَهـ من عشـر الثامن الفصل على انْتَ ِڤـدْبَهـكْتي تفاسير نتهيت هنا إلى

  المراجع.
 

 آتَْهـْرڤَ ِڤـَد

 ٤٤٢ 

 پورانَٰ-ناَردۤيـيا-بْْرَِِٰٰهـْن

 ٢٨٣ 

  َسـْمـهيتا-ْبـَرْهَم

 ٤٠٥ ،٤٠٢ ،٣٩٩ ،٣٨٦ ،٣٨٥ ،٣٥٦ ،٣٣٤ ،٣٠٢ ،٢٨٧ ،٢٣٢ ،٢٠٣ ،١٩٧ ،١٩٦ ،١٩١ ،١٦١ ،١٥٨ ،٦٦ ،١٥ ،١١ ،٥، 

٧٣٨ ،٦٢٧ ،٥٦٨ ،٥٦٦ ،٥٣١ ،٥٢٥ ،٥٢٣ ،٥١٨ ،٥١٥ ،٤٥٧ ،٤٣٥ ،٤٠٨ ،٤٠٧ 

  سينْْدهو- َرساْمرِِٰٰتَ-ْبَهـكْتي

 ٣٩٤ ،٣٤٦ ،٣٢٨ ،٢٥١ ،٢٤٢ ،٢٠٥ ،١٣٥ 

 پاوروشَٰ

 ٦٣٢ 

 پـورانَٰ َپـْدَم

 ٤٧٦ ،٢٦٣ ،٧٤ 

 َپـراشََر ْسـْمرِِٰٰتي

 ١٠٥ 

 تايتِّيريا أۤوَپـنيشَٰـْد

 ٦١٢ ،٥٦٩ 

 تايـتّيريـيا أوَپـيشَۤـْد

 ٣٥٢ 

 تَتْـشايتَـنْـيا تْـشَـريتاْمرِِٰٰ

 ٤٤٥ ،٤٣٢ ،٤٢٦ ،٣٥٣ ،٢٠٢ 

 ـيا أوَپـنيشَٰـْدْچتْشْهانْدُو

 ٦٨٠ ،٦٣٢ ،٣٩٠ 

  تَـنْـتْـَر-شاتْـڤَـتَ 

 ٣٢٩ 

 ـَوتَـْمَچشْـرّيـَمْد ْبـها

 ٤٦٧ ،٣٥١ ،٢١٣ ،١٠٧ ،٤٩ 

 شْـِڤـتاشْـڤَـتَـَر أوَۤۤپـنيشَٰـْد

 ٦٣٢ ،٥٧٠ ،٥٦٧ ،٥٦٥ ،٥٥٥ ،٥٢٧ ،٣٥٠ ،٣٤١ ،٣٣٤ ،٣٢٣ ،٢٨٧ ،٢٧٠ ،٢٥٣ ،٢٠٤ ،١٦٧ ،٩١ ،٨٤ 

 َـنيشَٰـدْْپكَـطْـَهى أۤو

 ٦٣٢ ،٦٢٠ ،٥٦٨ ،٥٦٥ ،٣٨٥ ،٣٣٨ ،٣٣٣ ،٣٠٧ ،١٨٩ ،٧٨ ،١١ 



 كۤوْرَم پورانَٰ

 ٤٣٢ 

  أۤوَپـنيشَٰـْدَچـْرَچ

 ٤٠٢ 

  شْـروتي-ماْدْهـيانْديناياَن

 ٦٢١ 

 ْبهاَرتََمـها

 ١٩١ 

 ْدَهـْرَم-موكْشَٰ

 ٤٤٣ 

ـَْد  مونْٰٰداَك أۤوَپـنيٰش

 ٢٥٠ 

 َـنيشَٰـْدپمونْٰـدََٰك أۤو

 ٥٩٠ ،٥٧٤ ،٣٢٧ ،٩١ ،٨٥ 

 نارايانَٰـۤيا

 ٥٣٨ 

 َپـنْـتْـشَراتَْر-ناَرَد

 ٣٠٣ 

 نيروكتي

 ١١٥ ،١٠٩ 

  سۤوتْـَرچايُّـو

 ١٣٤ 

 ِڤـدانْـتَ سۤوتْـَر

 ٧٢٩ ،٦٥٥ ،٦٣٠ ،٦٢٩ ،٥٥٧ ،٤١٩ ،٤٠٥ ،٣٩٦ ،١٩ ،١٤ 

 ڤَـراَهى پورانَٰ

 ٥٣٨ ،٤٤٣ ،٩٢ 

 ڤيشْٰـٰنو پورانَٰ

 ٦٠٢ ،٥١٢ ،١٥٣ ،١٢٠ ،٨٣ ،١٨ 



 حرف االلف

 

 .  من يعلم بعمله؛ أستاذ روحي--ا شاْريتْـآ

 .  نظرية المولى تشايتنيا القائلة بالواحد المتفرد--ڤَ تَـتّْـ-ْبـِهداْبـِهَد-شْـينْتْياتْـَأ

 .  مـالك النار--نيـْچأ

 .  تضحية النار الـِڤـدية--نيـهُوتْـَر ـْچأ

 .  األنية الباطلة التي تؤدي الى مفهوم عينية النفس والبدن المادي--أَهـنْكاَر 

 .  الالعنف--أهيْمـسا 

 .  عمل مقطوع الجزاء–أكَـْرَم 

 .  هناء روحي–آنَـنَْد 

 .  الطبيعة المادية–ْپـَركْـريتي -راَپـأ

 . ڤيكْـَرَهى-- شعائر عبادة أْرتْـشَ--أْرتْـشَـَن 

 .  المصنوعة من العناصر الماديةـنَٰشْٰ صورة كْـرِٰ–ـَرَهى ْچڤي-أْرتْـشا

 .  أتباع التربية الِڤـدية المتحضرين؛ من يبتغي التقدم الروحي--آْريـان 

 والحياة الزوجية) ْبـَرْهـَمـتْـشاْريا( المراتب الروحية األربع استنادا الى النظام الِڤـدي االجتماعي أي حياة التلمذة --آشْـَرَم 

 . )ياَسَسـنّ(وحياة الزهد ) انَـْپـَرْسـتْـَهىڤ(وحياة العزلة ) ـرَِِٰٰهـستَْهىْچ(

وضبط عملية التنفس ) آَسـَن(واألوضاع الجلوسية ) ياَم ونياَم( النهج الثماني المؤلف من الممارسات األخالقية -- چايُو-َچطانْــأشْٰ

 . )َسـماْدهي (وڤيشْٰـٰنوالغيبوبة في ) ْدْهـّيـاَن(والتأمل ) ْدهاَرٰنـا(وتثبيت العقل ) ْپـَرتْـّيـاهاَر(وقبع الحواس ) ْپـراٰنـاّيـاَم(

  .الحق المطلق المناهض لخدمة --أسوَر 

 . لكنها تدل عادة على النفس الفردية .الحق المطلقتدل على البدن أو العقل أو الفطنة أو ذات  ان آتْـما يحتمل.  الذات--آتْـما 

 . النزيلة المفوضة كلياً أو جزئياً لتنفيذ مهمة معينةالرب ؛ شخصية "النزيل "--تاَر ڤَـأ

 .  جهل--ْدّيـا ڤيـأ

 . ْزِڤـَد والتي تبدو ضمن الـ١٠٨ الطروحات الفلسفية البالغ عددها --اتْ ْدـأوَۤۤپـنيشَٰ

 . الحق المطلق المقطع المقدس الذي يقوم مقام --}آوْمـكاَر {-آوْم

 . الجنات والمفوض باألمطار مالك --نْـْدَر إ

 

 حرف الباء

 

 . الجمال والقوة والشهرة والثروة والعلم والزهد:  عظيم يملك مقومات العظمة وهي– اْنـڤَچْبَهـ

 .  ولي--ْبـَهكْـتَ 

 .  خدمة الوقف--ْبـَهـكْتي 

 . ْسـوامي باللغة السنسكريتية في القرن السادس عشرچوَپ  رۤوشْـرِيَل كتبه الخدمة التتيمية دليل -- سينْْدهو- َرساْمرِِٰٰتَ-ْبَهـكْتي

 . الخدمة التتيميةبالرب  وصال -- چايُو-ْبـَهـكْتي

 .  منهـْزڤَپانْـدَٰ ملك الهند في األزمنة الغابرة تحدر الـ--ْبـَهَرتَ 

 .  وجد، صبابة؛ مرحلة ْبـَهـكْتي التي تسبق الحب الصفي هللا–ڤَ ْبـها

 . ئد العسكري النبيل جد آل كورو القا--ـَم ـشْْٰبـهـۤي

 . وڤيشْٰـٰنالرب  المخلوق األول في االبيضة الكونية؛ يخلق جميع صور الحياة فيها ويحكم جبلة التملك بهداية --ْبـَرْهـما 

جدول تفسير الكلمات



 . )أنظر أشْْـَرَم ( مريد متبتل-- ْبـَرْهـَمـتْـشارۤي

 .  تقصي العلم الروحي--ـياسا ْچجي-ْبـَرْهَم

 .  ويضيئ ملكوتهكْرِِٰشْٰـنَٰ النور الروحي المنبعث من البدن العلي للرب --ـيُّـوتي ْبـَرْهـَمـْج

 .  قبة البيضة الكونية ودار المولى ْبـَرْهـما--ْبـَرْهـَم لُوَك 

 . )َمـَهتْ( الجوهر المادي الكلي -٤.  الشخص العظيم-٣. التي تعم الوجودالرب  روح -٢.  النفس الفردية-١ --ْبـَرْهـَم 

 . ِڤـدياعي الـالحق عضو طبقة المفكرين حسب التقسيم االجتماعي -- ْبراْهـَمنَٰ

في َرْبهو ْپـَمـهاشايتَـنْيا ؛ عثر عليه تْـكْرِِٰشْٰـنَٰ سفر قديم العهد يحتوي على دعاء المولى ْبـَرْهـما الى المولى --ْبَرْهـَم َسْمهيتا 

 . جنوب الهند

 . چا ْبـَهـكْتي يُو مصطلح مرادف-- چابودّْهي يُو

 اءپحرف الـ

 . ڤَـَم وأْرجوَن ونَـكوَل وَسـَهِد وْبهۤيـطْـهيريوْدهيشْٰ:  وهمپانْـٰدو األبناء الخمسة للملك --ڤَـْزپانْـٰد

 . ڤَـْزپانْـٰدـطْـَر وأبو الـتَـراشْٰ أخو ْدْهـرِٰ--پانْـٰدو

 .  تشهد عملها وتهديها والتيالموَجهةالنفوس  النفس العليا في قلوب —َرمـاتْماَپـ

 .  السلسلة المريدية--َپـراَرْم َپـ

 .  قدرة؛ انثى--َركْـريتيْپـ

 . گي ضبط عملية التنفس؛ وسيلة من وسائل التقدم في المنهج اليُو--اّيـاَمـرٰنْپـ

 . كْرِِٰشْٰـنَٰالرب  طعام مطهَّر؛ طعام مقدم الى --َرساَدْمْپـ

 . گيواس وسيلة الى التقدم في المنهج اليُو عملية قبع الح--َرتْـّيـاهاَرْپـ

  .الحق المطلق حب --ِرَمْپـ

 . ڤَـْزپانْـٰد وأم الـپانْـٰدوكونْـتّي زوجة الملك —تْهارِْٰپـ

 . البالغ عددها ثمانية عشر ْزِڤـَد المالحق التاريخية لل--پورانَٰ

 . أو افراد قدرته البينيةالرب  المتمتع؛ تدل على --پوروشَٰ

على مياه } وڤيشْٰـٰنماها  {وڤيشْٰـٰنُوَدكَشاِي ـيستلقي كاَرٰن. القائمين على خلق وحفظ وهدم البيض الكونيو ڤيشْٰـٰن أفراد —ڤَـتاَرأ پوروشَٰ

 في كل بيضة كونية ويخلق اجناس الحياة؛ ينفذ ـْرْبهُوَدكَشاۤيَچالبحر السببي ويزفر أعداداً ال تعد من الكريات الكونية؛ ينفذ 

 . في قلب كل مخلوق وفي كل ذرة) النفس العليا(َدكَـشاِي رُوكْٰشِي

 

 حرف التاء

 

 داس كْرِِٰشْٰـنَٰلية على يد شْـرِيَل چا باللغة البنَرْبهوْپـَمـهاشايتَـنْيا  تْـ سيرة حياة المولى شْـرۤي-- شَـريتاْمرِِٰٰتَتْـشايتَـنْيا تْـ

 . ڤيراَجكَـ

ل الغربية في أواخر القرن چاَپ في البنڤِيڤَـْدتجلى في بلدة نَـ.  عند نزلته في عصر كَـليكْرِِٰشْٰـنَٰلرب ا --َرْبهو ْپـَمـهاشايتَـنْيا تْـ

 . ْدَهـْرَم أي حلقات الذكر المناسبة لهذا العصر--َچالخامس عشر وأقام يو

 .  من آكلة لحوم الكالب--اَل ـٰدتْـشَـٰن

 . القمر مالك تْـشَنْـْدَر لُوك أي --تْـشَـنْـْدَر 

 لممارسة وڤيشْٰـٰن األشهر األربعة من السنة التي يهطل فيها المطر في بالد الهند، حيث يعتكف اثناءها أولياء --تْـشاتورماْسـيا 

 . مجاهدات خاصة

 .  جبلة التلبيس– نَٰچو-تَـمُو

 . ـْزَچ أنظر يو-- َچيو-تْـِرتا

 



 حرف الجيم

 

 . األزلية النفس الفردية --) ڤاتْـماـجۤي(ڤَ ـجۤي

 . العلي العلم --ياَن ـْچ

 . الحق المطلق مسلك التحقق الروحي بسبل البحث الفلسفي التخميني عن --چايُو-ياَنـْچ

 . چايُو--ياَنـْچ من يسلك مسلك --يانِي ـْچ

 

 حرف الدال

 

 .  مالك أو شخص رباني – ڤَِد

 . )ة التتيميةالخدم( وظيفة النفس المالزمة -٢.  أركان الدين-١ --ْدَهـْرَم 

 .  تأمل--ْدْهـّيـاَن 

 . ـْزَچ راجع يو-- َچيو-َپـَراڤَـْد

 

 فچاحرف ال

 

 .  المطربين والموسيقيين السماويين بين المالئكة--ڤَ نْـْدَهـْرـَچ

 . ڤَـتاَر أپوروشَٰ راجع -- وڤيشْٰـٰن َدكَشايۤۤـْرْبهُوَچ

 . وڤيشْٰـٰنالرب  مطية -- رودَٰـَچ

 . كْرِِٰشْٰـنَٰالرب  لُوك، دار شْٰـنَٰكْرِِٰ --لُوَك چو

 . ڤامي؛ مالك حواسه ْسـ--ڤامي ْسـچو

 . ِڤـدي االجتماعي متزوج يعيش حسب النظام ال--ـرَِِٰٰهـستَْهى ْچ

 .  جبالت الطبيعة المادية وهي األصالة والتملك والتلبيس–ْز ـنَٰچو

 .  أستاذ روحي--رو چو

 

 حرف الكاف

 

 .  الزمان--كاَل 

 . ـْز ايضاًَچراجع يو.  ألف سنة٣٢ و٤٠٠ سنة ويدوم ٥٠٠٠ عصر الشقاق والنفاق الذي بدأ منذ -- َچيو-كَلي

 .  عمل مادي--كَـْرم

 . من طريق بذل اجر العمل هللالرب  مسلك عرفان --چا يُو-كَـْرَم

 . ؛ مادي}كَـْرَم{ منقطع الى العمل المجزي --كَـْرمِي 

 . كْرِِٰشْٰـنَٰ للرب العليةار  الد-- لُوَك كْْرِِٰٰٰشْٰـنَٰ

 . ڤَـتاَر أپوروشَٰ راجع -- وڤيشْٰـٰن َدكَـشاۤيُورٰيـكْٰش

 . ـْزڤَاـدَٰپاٰنـطَْر الذين ناهضوا الـتَـراشْٰ ذرية الملك كورو وعلى األخص أوالد ْدْهـرِٰ--كورو 

 

 حرف الالم

 

 . ـنَٰشْٰكْـرِٰالرب  تسالي –ـال لۤي



R كوكب--لُوَك  . 

 

Rيمحرف الم 

 

Rَهـِرى راَم - َهـِرى َهـِرى كْـرِٰشْٰـنَٰ كْـرِٰشْٰـنَٰ كْـرِٰشْٰـنَٰ َهـِرى كْـرِٰشْٰـنََٰهـِرى :  التسبيحة الكبرى--َمـنْـتَْر -َمـها 

 . َهـِرى راَم راَم راَم َهـِرى َهـِرى

Rعلى أتم وجهكْرِِٰشْٰـنَٰ نفس جليلة؛ شخص محرر يعي --تْـما َمـها  . 

Rْالقدرة المادية الكلية--ڤَ ـتَـتّْ-َمـَهـت  . 

R ِڤـدية أو تسبيحة علي صوت --َمـنْـتَْر . 

R أبو البشر وهو من المالئكة--َمـنو  . 

R وجوهرهم الروحيالرب التي توهم النفوس لنسيان الرب  القدرة الواهمة؛ قدرة –مايا . 

Rالمنادي بوحدة الوجود– ادۤيماياڤ  . 

R ي تحرر من الوجود الماد--موكْـتي . 

R حكيم--موني  . 

 

Rحرف النون 

 

Rْٰأكَـْرَم{ من مرادفات --كَـْرَم ـنايش{ . 

Rَٰطَْهىڤايكوٰن{الرب  ذات أيدي اربع السائدة على كواكب ملكوت كْرِِٰشْٰـنَٰ للرب وڤيشْٰـٰن شخصية -- نارايان{ . 

Rتعني أنه وراء الصفات الماديةالرب عند الداللة على .  دون صفات-- نَٰچونيْر . 

Rحالة الحرية من الوجود المادي— ڤانَٰٰٰنيْر . 

 

Rحرف الراء 

 

R جبلة التملك--نَٰچوَرجُو  . 

Rغول من غيالن الجن يأكلون البشر--راكْشَٰـَس  . 

Rبدور ملك نموذجيكْرِِٰشْٰـنَٰراَمـتْـشَـنْـْدَر، أحد أفراد الرب  -٢؛ "ذخر اللذة" ويعنيكْرِِٰشْٰـنَٰالرب  اسم -١ --راَم  . 

Rَرْبهوْپـَمـهاشايتَـنْيا نْـداڤَـَن وهو من كبار  مريدي شْـري تْـ الستة لبلدة ڤْـرِٰـْزْسـڤامۤيچو رئيس --ْسـڤاميچو رۤوَپ . 

 

Rحرف السين 

 

Rْعلم أزلي بهيج--نْـَدـ آنَيْدتْـش َسـتْـش  . 

Rكْرِِٰشْٰـنَٰ رباني أو من اولياء --ساْدهو . 

Rةعلييعني أنه متصف بصفات روحية الرب عند الداللة على . "ذو صفات "--نَٰچوَسـ . 

Rالوعي الرباني غيبوبة؛ انغمار تام في --َسـماْدهي . 

Rالتناسخ أو دورة الوالدة والموت المتعاقبان داخل العالم المادي—َسـْمساَر  . 

R الخدمة التتيمية الدين األزلي؛ -- ْدَهـْرَمسناتَـَن . 

R والنفوس الرب بالتشديد على عدم ثنائية } ڤايتَأْد{لسوف الكبير الذي نادى بنظرية وحدة الوجود  الفي--)شَـنْـكَراتْـشاْريا(شَـنْـكَـَر

 . ْبـَرْهـَمْنالصغيرة مع 



Rتيڤَـهۤوپيَل بن ِد مسلك خدمة الوالي كما أعلنها المولى كَـ-٢ تمييز تحليلي بين الروح والمادة؛ -١ --سانْـكْـْهيا . 

Rْوبخاصة تسبيح اسمه القدوس الرب ذكر --ْرتَـْن ـكـۤيَسـن . 

Rمرتبة الزهد تفرغاً للتنمية الروحية--ـاَس َسـنّْـۤي  . 

Rالزاهد المتبتل-- ۤيـاسَسـنّْـۤي  . 

Rِڤـدية سفر؛ الحكمة الـ--شاْسـتَْر . 

Rجبلة االصالة—نَٰچوڤَ َسـتّْـ  . 

Rـْزَچ راجع يو--َچَسـتْيا يو . 

Rادم االظواهر الطبيعيةوه} نَٰچوتَـمُو {مولى جبلة التلبيس —ڤَشـي . 

Rَْٰبـَهـكْتي {لخدمة التتيمية، احدى العبادات األساسية التسع الكْرِِٰشْٰـنَٰالرب  ذكر --ـْمْسـَمـَرن{ . 

Rِٰاتْپوراٰنـ مثل الْزِڤـَد ملحقات الـ--تيْسـْمـر . 

Rشراب سماوي يتناوله المالئكة--َرَس --سُوَم  . 

Rلخدمة التتيميةاحدى العبادات األساسية التسع ال؛ الحق السماع عن --ـْم ڤَـنَٰشْـَر . 

R كْرِِٰشْٰـنَٰڤْـياَس ِدڤَ خصيصاً للوصول الى فهم عميق للرب شْـري الذي كتبه } پورانَٰ{ التاريخ -- ـڤَـتَْمَچْبهاشْـرِيَمـْد . 

R ْزِڤـَد ال--شْـروتي . 

Rديِڤـ أحد أعضاء طبقة العمال حسب النظام االجتماعي الـ--ْدَر شۤو . 

Rمالك حواسه؛ الزاهد-- ڤامۤيْسـ  . 

Rكواكب الجنات السماوية المادية ومواطن المالئكة-- لُوَك َچڤَـْرْسـ  . 

Rالبدن الروحي األصلي للنفس--َپ ڤَـرۤوْسـ  . 

 

Rاءڤحرف ال 

 

Rالحق المطلق الكواكب األزلية في ملكوت -- طَْهىڤايكوٰن.  

Rالعظيمالرب  ولي --ـڤَ نَٰـْڤايٰش . 

Rْٰأحد أعضاء الطبقة التجارية والزراعية حسب التقسيم المهني الطبقي للمجتمع--ـيا ڤايش  . 

Rِڤـدي المتقاعد من الحياة الزوجية ابتغاء تنمية درجة أرفع من الزهد حسب النظام االجتماعي اـل-- انَـْپـَرْسـتْـَهىڤ . 

Rڤَـْرنَٰ(قسم المجتمع الى أربعة طبقات مهنية وأربعة مراتب روحية ِڤـدي الذي ي النظام االجتماعي الـ-- ْدَهـْرَم- اشَْرَمـڤَـْرٰن 

 . )شَْرَموأ

Rََكْرِِٰشْٰـنَٰالرب  والد -- ڤَـسوِدڤ . 

Rڤَـسوِدڤََ بن كْرِِٰشْٰـنَٰ -- سوِدڤََاڤـ . 

Rاتْْدـيشَٰاألوَۤۤپـن الطرح الفلسفي الذي كتبه ڤْـياَس ِدڤَ ويجمع حكم وجيزة تعرض معاني -- تْـَر سۤوتَـدانْـِڤ . 

Rوياجوْر،ڤَ، ساَم، أتْـَهْرْچرِٰ( األسفار األربعة األولى --َدْز ِڤـ ( . 

Rعلم--ْدّيـا ڤيـ  . 

R؛ عمل اثمِڤـدية العمل المخالف للشريعة ال--يكَـْرَم ڤـ . 

Rالهيكل الكوني هللا--َپ رۤو-يراطْڤـ  . 

Rالعظيمالرب  --وڤيشْٰـٰن . 

Rالشخصيةـنَٰشْٰرِٰامتدادات كْـ –ڤَ تّـتّْـ-وڤيشْٰـٰن  . 

Rالكوني هللا هيكل ال--َپ رۤو-ڤَيشْـڤ . 

Rِٰنْـداڤَـَن في منطقة تقع بلدة ڤْـرِٰ.  لُوككْرِِٰشْٰـنَٰأو  نْـداڤَـَنڤْـرِٰلُوك چوتسمى  كما كْرِِٰشْٰـنَٰ للرب العلية الدار --نْـداڤَـَن ڤْـر

 .  على األرضالعلية كْرِِٰشْٰـنَٰ سنة، وهي تجلي دار ٥٠٠٠ منذ كْرِِٰشْٰـنَٰ تجلى  حيثْپـَرِدشْ في بالد الهندَمـتْهورا في والية أوتَّـَر 



R َتْـَر سۤوتَـدانْـِڤ وْبهاَرتََمـهاـاتْ و والبوراٰنْزِڤـَد كاشف ال--ڤْـياَس ِدڤ . 

 

Rحرف الياء 

 

Rفدية--يا ـْچيا  . 

Rَِٰڤـَر األشباح من عباد المالك كو-- ْزـَسياكْـش . 

R المالك المفوض بعقاب االثمين بعد الموت --ياَمـراَج . 

Rالحق المطلق المنهج الروحي لوصال --َچيُو.  

Rالقدرة الداخلية الروحية هللا-- اــماۤيَچيُّـو  . 

Rومع انقضاء . َچ وكَـلي يو،َچَپـَر يوڤا، وْدَچ وتِْرتا يو،َچَسـتْيا يو: توجد أربعة عصور تدور الى ما ال نهاية وهي .  عصر-- َچيو

 . لزمن من َسـتْيا الى كَـلي يتناقص الدين والصفات الكريمة لإلنسانا



Rحروف العلة 

aR  -  ،ء Ra=R  -  طويلة(َء(، Rw R  -  ِء)قصيرة(،  R9w R  -  ِء)طويلة(، 
WR  - ،يو R� R  -  طويلة(يـو( ، RX R  - ِٰر، R l&R - ِْٰلر، 
R RAR  -  ،آسرة RAeR  -  ،آي Rae=R  - و، أR ae=eR -  ،آو 

] R -  ،ْم R/R  - ها . 
 

Rالحروف الصحيحة 

Rالحروف الحلقية 

k R -  ،َك RKR  - ،ْآـَه  RgR  - َچ ، RGR  - ـَه، ْچ R#R  - ْن .   
 

Rالحروف الحنكية 

cR  -  ،ْتـَش R%R  -  ،َّْتـش Rj R - ،َج RN R  -  ،ْجـَه RJR  
 . نۤ -

 
Rالحروف الدماغيةR 

! R -  ،َط R@R  -  ،ْطـَه R#R  - َٰد ، R$R  - َٰهد ، R[R  - َٰن . 
 

Rمن بين األسنان 

TR  -  ،َت RYR  -  ،ْتـَه RdR  -  ،َد RQR  -  ،َده RnR  - َن . 
 

Rمن بين الشفتين 

pR  - َپ ، RfR  - ْپـَه ، RbR  -  ،َب RBR  -  ،ْبـَه RmR  - َم . 
 

Rشبه العلة 

yR  -  ،يا RrR  -  ،َر RlR  -  ،َل RvR  - َڤ . 
 

Rدليل نطق الكلمات السنسكريتية



R الصَّفير(الحروف األَسلية( 

xR  -  ،َش R�R  - َٰش ، RsR  - َس . 
 

Rالحروف المهموسة 

HR  -  ،هR'R -   . 
 

RاألرقامR 

îR .
R âR١R�R٢RàR٣RåR٤RçR٥RêR٦RëR٧RèR٨RïR٩R
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