
  صفوة التعاليمتَِرْمشَْپِدأو
 مريدين في كل قبولالعاقل القادر على تحمل دوافع الكالم والعقل واللسان والبطن والفرج ومشاعر الغضب مؤهل ل .النص األول
 .انحاء األرض
ن الالزم أو جمع المال أكثر  األكل أكثر م-١: زمالالفوق  الستة التالية عمال باألهتكبل تفسد الخدمة التتيمية للفرد عند .النص الثاني
 الكالم الذي ال ضرورة له عن المواضيع -٣ .تحصيلال ة بذل جهد مفرط من اجل األشياء الدنيوية صعب-٢ .من المطلوب

 السفرية والعمل حدود األحكام والدم الروحي أو رفض من اجل اتباعها وليس من اجل التقحدود مراعاة األحكام وال-٤ .الدنيوية
 . الطمع بالمنجزات الدنيوية-٦ .ِرشَْنكْ مصاحبة الدنيويين الذين ال يأبهون بذكر -٥ .أو نزوياًبإستقالل 

 العمل بموجب -٤ . التصبر-٣ . بذل الجهد بثقة-٢ .حمستال -١:  ثمة ستة مبادئ مالئمة لقضاء خدمة تتيمية صفية.النص الثالث
 السير على خطى -٦ . ترك صحبة سوى التيم-٥ .)ْمنَه ْسَمَروڤيشْنُ ْمْرتَنَۤي كْمنَڤَشَْر (كِْرشَْنالسماع والتسبيح وذكر  األحكام مثل
 .دون ريببالستة تضمن النجاح التام للخدمة التتيمية الصفية   هذه المبادئ. السابقينآتْشاْرياْز

ه هي العالمات الستة للحب المتبادل بين  وتقديمَْپَرساد والتقصي وتناول ناجاة الصدقة بصورة تقديم الهدايا وقبولها والم.النص الرابع
 .التيم

روحي ال داعماسلتم ال والسجود تواضعاً للتيم الذي ِرشَْنكْ االسم القدوس للرب  يسّبح ينبغي فكرياً تكريم التيم الذي.النص الخامس
ة ال تحيد والذي يخلو قلبه من ومنشغل بعبادة صورة الرب وينبغي مصاحبة وخدمة التيم الصفي المتقدم في خدمة تتيمي) اشْكْۤيد(

 .نزعة إنتقاد اآلخرين
 ال ينبغي النظر إلى تيم .ِرشَْنكْ األصلي لذكر ستقامته على مقامهإ التيم الصفي ال يوحد ذاته ببدنه المادي بفضل .النص السادس

 كانت بشرته سيئة أو كان بدنه  في الواقع، ينبغي التغاضي عن والدة تيم في عائلة وضيعة أو إن.ل من وجهة النظر الماديةيمث
عتيادية لكن بدن التيم الصفي ال يتنجس على الرغم  اال قد تظهر تلك العيوب في بدن التيم الصفي للعين.مشوهاً أو سقيماً أو مقعداً

 َچنَْچ مياه نهر الـ.أحياناً الذي تملئه الرغاوة والفقاعات والوحل في موسم األمطار َچنَْچمياه نهر الـك انه . مثيلةمن عاهات ظاهرية
 . دون اعتبار حالة مياههَچنَْچ المتقدمون في الفهم الروحي سيستحمون في مياه نهر الـ.ال تتنجس

مع أن لسان المصاب بجذام .  وشخصيته وتسلياته وأفعاله جميعاً علية الحالوة مثل الحلوياتكِْرشَْناالسم القدوس لـ .النص السابع
بمجرد  ق الحالوة فمن المدهش نهضة ذوق طبيعي في لسانه وإرتفاع مرضه تدريجياً بالزوال من جذورهال يتذو) يْدۤياڤأ(الجهل 

 . تسبيح تلك االسماء الحلوة بعناية يومياً
تسبيح االسم القدوس للرب وصورته العلية ب)  ساعة يوميا٢٤ً( صفوة النصائح هي وجوب إنتفاع الفرد بكامل وقته .النص الثامن

 نْداڤََنِرڤْ ُچولُوَك (َرَجڤْقامة في  اال على هذا النحو، ينبغي للفرد.ه الباقية وذكرها بعناية مما يعني شغل لسانه وعقلهلياتتسخالقه وأو
 . بالخدمة التتيمية بشدة ينبغي لإلنسان السير على خطى التيم المحبوبين للرب المتعلقين. هداية التيمتحت ِرشَْنكْوخدمة ) ْدهاَم

 ورّيپ َمتْهورا تفوق َنڤَنْداِرڤْ  الغابة العلية لـ.لتجلي الرب فيها) ايكونْطَْهىڤ( المقدسة تفوق الملكوت العلي َمتْهورا .النص التاسع
ه تسليات رفعته وكان موقع مختلف ِرشَْنكْ شْرّي  ألن اليد العلية لـنْداڤََنِرڤْ يفوق غابة ُچوڤَْرْدَهَن وجبل .ۤياللراَس  تسلياتبفضل 
ذاك اين  ، إذن.وكوَلُچ سيد ِرشَْنكْ شْرّي يقف عظيماً ألنه فاض بشهد حب كونْذَ-راْدها شْرّي وفوق كل هذا جميعاً، امتياز .الودية
 ؟ُچوڤَْرْدَهَن الواقع عند سفح جبل ، الرباني هذاكونْذَ-راْدها  حوضيحجم عن خدمة الذي الفطن

القيم العليا للحياة من بين جميع فئات طالب االجر، هو الذي يحقق حظوة أن المتقدم في علم  شاْستَْرالـجاء في  .النص العاشر
فالمحرر عملياً بفضل علمه يمكنه األخذ إلى من أمثاله  )ْچۤيانّي( من المتقدمين في العلم عدد كبيرومن بين . َهريالرب العظيم 

  نخبة جميع التيم المتقدمينُچوپۤيْزالـ). ِرَمْب (كِْرشَْنلكن، يفوقه من حقق الحب الصفي لـ. الخدمة التتيمية وهو يفوق سواه
فمن ذا الذي لن يقيم . كِْرشَْن على قلب ُچوپۤيْزالـ  هي أعزراْدهارانّي شْرّي. كِْرشَْن شْرّيعتمادهن التام والدائم على البقار العلي ال

 ُچوڤينَْد -راْدها شْرّي شْرّيإلى الزوج الرباني ) ڤَتَْبهاِرراكْْپا(في بدن روحي مشبع بالتتيم يؤدي خدمة ودية  وكونْذَ-راْدهاعند 
-راْدها  حوضفي الواقع، من يقضي خدمة تتيمية على ضفاف). لۤيال-طَكالۤيياشْا(ة اليومية الباقية هما الثمانّيتسلياتيقضيان اللذان 
 . هو أكثر األحياء حظاً في الكونكونْذَ

ومن كل الوجوه، وصف كبار الحكماء أن معزة حوضها . كِْرشَْن على قلب وپۤيْزُچالـ  أعزراْدهارانّي شْرّي .النص الحادي عشر
 لذلك، مناله أصعب على التيم.  صعب المنال حتى على كبار التيمكونْذَ- راْدهاال شك أن.  تعادل معزتها عليهكِْرشَْنالرباني على 

 . على أتم وجهكِْرشَْنهض حبه الصفي لـفي هذه المياه المقدسة مرة واحدة فسين أحد إذا استحم. عتيادييناال



 التقديم
تْشايتَنْيا  شْرّيمن اتباع ) ڤايشْنَڤَ اوذۤيياچ( البنغاليون ڤَْزشْنَڤاي غالبية الـ.ْسوامّيُچو َپۤوَل رۤيرشْ تدار بإشراف ِرشَْنكْحركة ذكر 

 :طْهاكوَر داَس وتََّمنَُر شْرۤيَل لذلك، انشد .وه الستة مريدْزۤيُچوْسوام الذي كان الـَرْبهوْپَمها
 إيِبى آكوتي-باِدى َهـ-ىَههوناتْْچـَر-رۤوَپ

 ريتيۤيپـ-َچَلكَِبى هاَم بوْجَهَب ِسى يو
تْشايتَنْيا  شْرّي تجلى ."ۤيْزُچوْسواماشتاق إلى فهم اآلداب التي كتبها الـمتى  ِرشَْنكْ و راْدهاسأقتدر على فهم الغرام العلي لـ "

تْشايتَنْيا  شْرّي تجلى .ُچوپۤيْزالـ غرامه مع تسليات هي ِرشَْنكْ الرب أعمال  أجّل. على البشريةِرشَْنكْام علم  من اجل انعَرْبهوْپَمها
 و  رۤوَپشْرّي:  الستةۤيْزْسوامُچو السير على خطى الـ اإلنسان لذلك، يجب على.ُچوپۤيْزالـ خير راْدهارانّي شْرّي بمزاج َرْبهوْپَمها

 َرْبهوْپَمهاشْرّي تْشايتَنْيا المولى  من اجل فهم مهمة داَس رچهوناتَْهىو   ْبهَّطَُچوپاَل و  جۤيڤَ شْرّيوچهوناتَْهى ر ْبهَّطَ و َسناتََن
 .والسير على خطاه

رۤوَپ نا اعطا .ناأعمال من اجل هداية النعمل به) شْْمِرتََپِدأو ( واعطانا صفوة التعاليمۤيْزُچوْسوامبرز الـأ ْسوامّيُچو رۤوَپ شْرّيكان 
 .)طََكشْاشْشيكْ( النصوص الثمانية َرْبهوْپَمهاتْشايتَنْيا  شْرّيكما ترك صفياء أ ڤايشْنَڤَْز حتى نصبح شْْمِرتََپِدأوكتاب   ُچوْسوامّي

التقدم في الحياة الروحية دون ضبط  أحد ال يستطيع .هو ضبط عقله وحواسهفي جميع الشؤون الروحية،  الواجب األول لإلنسان
 شاكلةأن يرقى الفرد بنفسه إلى صعيد  يجب .الحماسة والظلمة شاكلتي كل حي في هذا العالم المادي غارق في .ه وحواسهعقل

 . وبذلك، سيكشف له كل ما يتعلق بتحقيق مزيد من التقدم.ْسوامّيُچو رۤوَپبالعمل بتعاليم ) َنچو -َستّْڤَ(األصالة 
ن و معروفڤَْزشْنَڤايالـ . كاملْسوامّيُچو أن يصبح ِرشَْنكْ ينبغي لتابع حركة ذكر .تابع يستند إلى موقف الِرشَْنكْالتقدم في ذكر 
 ِرشَْنكْمن يود أن يصبح تيم كامل من تيم كل  .نْداڤََنِرڤْفي هيكل  هذا هو اللقب الذي يحمله مدير كل .ُچوْسوامۤيْزعموماً بصفة 

 . دون ضبط حواسه وعقلهْسوامّيُچو أحد  ال يصبح. تعني سيدوامّيْسة ي الحواس ولفظن تعوُچ لفظة .ْسوامّيُچويجب أن يصبح 
رفع نجاح في الحياة بأن أمن اجل تحقيق  ْسوامّيُچو رۤوَپ شْرۤيَلعطاها أ التي تَِرْمشَْپِدأويجب على التيم الصفي أن يعمل بتعاليم 

 ماْدَهڤَ-لَليتَ و ماْدَهڤَ-ْچْدَهىڤيَد و نْْدهو ِس-تَِر َرساْم-تيْبَهكْعطى كتباً كثيرة مثل أ ْسوامّيُچو رۤوَپ شْرّي .ُچوْسوامّييصبح 
َهِرى  .يسهل نجاحه في الحياة يجب أن يلتزم الفرد بتلك التعاليم إلتزاماً تاماً ف.لمن استهلوا التتيم التعاليم االولى ي هتَِرْمشَْپِدأوكن ل
 .ِرشَْنكْ
 وامييَدنْتَ ْسڤ ْبَهكْتي .ي س.ىإ

ڤَفيشْ ڤَوتَْسَمُه– َپرۤو
كْ ديَرنَْبلَراَم َم-ِرشَْن
 ِرتي-َرَمَن
ڤْ الهند-نْداڤََنِر

 صفوة التعاليم
 النص األول

شُو ڤاتْ َچْمِڤ-َچْم َمنََسه كُْروْدَهىِڤ

vaAcaAe vaegAM manas$a: ‚(AeDavaegAM  

ijaù"AvaegAmaud"r"AepasTavaegAma,  

WtaAna, vaegAAna, yaAe ivaSahe"ta DaIr":  

s$avaARmapaImaAM pa{iTavaI%M s$a izASyaAta, 

 ْمَچِڤ-َپْستَْهىَچْم أوَدُروِڤ-ڤاجيْه
 َرهڤيشَِهتَ ْدهۤيچاْن يُّو ِڤِاتاْن 

 اتْْم َسـ شيشْۤيڤۤيِرتْهيْپماْم پۤيأڤاْم َسْر



 المفردات
 ؛دافع --َچْمِڤ ؛ للبطن والفرج—َپْستَْهىأو-أوَدُر ؛دافع --َچْمِڤ ؛للسان --ڤاجيْه ؛دافع --َچْمِڤ ؛الغضب --كُْروْدَهى ؛للعقل --َمنََسه ؛دافع --َچْمِڤ ؛للكالم --هڤاتْشَ
 تلك —َسه ؛عالم --ْمڤۤيِرتْهيْپ ؛هذا - إيماْن؛حتماً -پي أ؛جميع --ڤاْمَسْر ؛عاقل --َرهْدهۤي ؛ يستطيع تحمل—ڤيشَِهتَ ؛الذي -- ياه؛دوافع --چاْنِڤ ؛هذه --ِاتاْن

 .ع قبول مريدينيستطي--اتْشيشْۤي ؛الشخصية

 الترجمة
 مريدين قبولالعاقل القادر على تحمل دوافع الكالم والعقل واللسان والبطن والفرج ومشاعر الغضب مؤهل ل

 .في كل انحاء األرض
 التفسير

  اإلنسانضيلماذا يق:" من بين تلك األسئلة كان.ْسوامّيُچو ڤَشوَك ِدعلى ) ١٠-٩\١\٦( عدة اسئلة فطنة يتْشْكْرۤيَپَمهاَرَج طرح 
 جيداً أن الشرطة ستقبض عليه بسبب السرقة وربما شاهد دري للمثال، ربما كان اللص ي."الكفارة إذا كان قاصراً عن ضبط حواسه؟

كثر قل فطنة يجمع الخبرة بالنظر واأل األ.جمع الخبرة بالسمع والنظرحن ن ن.لصاً قبضت عليه الشرطة ومع ذلك فأنه يتابع السرقة
 الشر ويسمع أعمالمن  بأن السرقة )شاْستَْر (عندما يسمع من كتب القانون واالسفار عن السرقة الفطنيقلع  . بالسمعهافطنة يجمع

يستمر  لكن، الرذيل األحمق .قالع عن السرقة االعتقال أوال وتلقي العقاب ليتعلم االإلى ربما يحتاج قليل الفطنة .عن اعتقال لص
حتى وإن قضى كفارة وتلقى عقاب الدولة حالما يخرج السرقة مثيله سيتابع  .ع والنظر والعقابة السمجربحتى وإن مر بتبالسرقة 

 ):١٠-٩\١\٦ (يتْشَْپرۤيكَْمهاَرَج  إن كان العقاب في السجن يعتبر كفارة فما هو نفع كفارة مثيلة؟ لذلك، تقصى .من السجن
 َپْمَپاْم ياتْ شْروتاْبْهۤي-ْدِرشْطَ
 ٱاهيتَْمو پي آتَْمنُ أنَْاْچۤي

 ڤَشَهڤييُّو كَُروتي ْبهۤو
 أتُْهو كَتَْهْمْپراياشْتْشيتَّْم 

 ڤَْرتَِتى ٱْبَهْدراتْڤَتْشيْن نيكْ
 پونَهڤَتْشيتْشْ تْشََرتي تَتْ كْ

 اْرتَْهْمپٱْپراياشْتْشيتَّْم أتُو 
 ڤَتْشاوتْشَ-َمنْيى كونَْجَر

 فما هي قيمة . حالما يخرج إلى الضفةيرش األوساخ على بدنه لكنه  يستحم الفيل في النهر جيداً.قارن الكفارة بحمام الفيلت
 من الذنوب معتقدين أن تسبيحهم سيبطل  ويرتكبون كثيراًَمها َمنْتَْر ِرشَْنكْ َهِرىون  يسّبحاستحمامه؟ كذا، كثير من الروحانيين

من  )بودّْهيه-َپپاناْمنُو َبالْد ياْسيا ْهي  (َمها َمنْتَْر َنِرشْكْ َهِرى إلى فعالية تسبيح استناداًذنوبهم وهذا الذنب يدعى ارتكاب الذنوب 
ن إلى الكنيسة لإلعتراف بذنوبهم أمام يبعض المسيحييذهب  كذا، .ح االسم القدوسالذنوب العشرة التي يرتكبها الفرد اثناء تسبي

 . الذنوب على أمل الغفران يوم السبت التاليارتكابإلى دون ويع ويقضون بعض الكفارة التي تغيثهم من ذنوبهم األسبوعية وكاهنال
 الذي يعادله فطنة ْسوامّيُچو ڤَشوَك ِد .)ياشْتْشيتَّاْپر(الكفارة هذا النوع من  يذم  خير الملوك الفطناء في عصرهيتْشَْپرۤيكْ َمهاَرَج

 ال يمكن إبطال الذنب بعمل .كفارة كان صائباً، اجاب الملك مؤكداً أن كالمه بصدد اليتْشَْپرۤيكَْمهاَرَج كما يليق بالسيد الروحي لـ 
 . الكامنِرشَْنكْ الحقيقية هي انهاض ذكر ياشْتْشيتَّاْپر لذلك، .صالح

عندما يلتزم بالنظافة  يصاب بالمرض  اإلنسانال يعود .هو المقياس التحقيق وبناء عليه،. الكفارة الحقيقية تتعلق بتحقيق العلم الحقيقي
  يستطيع.تََپْسياصود للتدريب بموجب مبادئ معينة من اجل بعث علمه األصلي وتلك الحياة النظامية تدعى  مق اإلنسان.النظامية
وضبط العقل والحواس ) ياْبَرْهَمتْشاْر(والتبتل  رياضة ممارسة المن طريق ِرشَْنكْ الترقي إلى صعيد العلم الحقيقي أو ذكر اإلنسان

ه تجاوز  لمثل لكن، يمكن.)ا آَسنَْزچيُّو (چيةيُّو على نظافة بدنه وممارسة الجلسات الـووهب مقتنياته صدقة ونذر الصدق والحفاظ
 أي ترك الزنا وأكل ِرشَْنكْ ذكر حدود العمل بأحكام ومن طريقبكل سهولة  ةيچيُّوجميع طرق التحكم بالعقل بواسطة الرياضة الـ

 تيم بصحبةحالفه الحظ إن ثقة العظيم تحت رعاية سيد روحي اإلنشغال بخدمة الرب اللحوم والمسكرات والمخدرات والقمار و
 .ْسوامّيُچو رۤوَپ شْرۤيَل تلك الطريقة السهلة نصح بها .صفي

عندما ال نتكلم عن  ننغمس باللغط . يملك كل منا قوة الكالم حالما تسنح لنا الفرصة.قوى كالمهضبط   اإلنسانفي البداية، يجب على
 لكن نقيق الضفدعة يدعو .لغطاً كذا، كل من يملك لساناً يود الكالم حتى وإن كان .تكلم بالنقيقت الحقل  الضفدعة في.ِرشَْنكْذكر 

 الدنيوي وفالسفة وحدة كالم . مع ذلك، تستمر الضفدعة بالنقيق مع انه يسبب موتها."لتهامياارجو منك الحضور و:"الحّية بالقول



 ماوَن( لكن ضبط الكالم ال يعني إلتزام الصمت .و سوى لغو يوقعهم فريسة الموتالوجود المطلقة يقارن بنقيق الضفادع وال يعد
 معنى الكالم المنضبط . ربما بدا الصمت مفيداً لبعض الوقت لكن يثبت عقمه في النهاية.ماۤياڤاديۤۤةد فالسفة الـاعتقحسب إ) الخارجية

 بذلك، يستطيع اللسان .) إيجابيكَتْها كِْرشَْن (ِرشَْنكْ شْرّيرب العظيم تسبيح الب هو شغل الكالم ْسوامّيُچو رۤوَپ شْرۤيَلالذي يقصده 
تم ي . هذا هو مغزى ضبط دافع الكالم. وراء قبضة الموت دوماًكَتْها ِرشَْنكْداعية  .هتسلياتخالقه وأتسبيح اسم الرب وصورته و

 َمْدْهيا -.ت.ت( جاء .ِرشَْنكْللرب  القدمين اللوتسيتين على  عقله اإلنسان يثبتماحال) َچِڤ-َمنُو(تقلب العقل أو عدم استقراره ضبط 
٣١\٢٢:( 

 ا َهـيا أنْـْدَهـكاَرۤيما-َسـَم-ْرياسّو-كِْرشَْن
 ْچ ناهي ماياَر أْدهيكاَر، تاهاكِْرشَْنْچ ياها

تأثير الفتنة (عن الفرد ل ة الضالعتم ترتفع . تغيب الظلمة حيثما تحل أشعة الشمس. بالظلمةماۤيا بأشعة الشمس و ِرشَْنكْيقارن "
 ةيُّوچي الـرياضةالفيد تلن  . في العقلكِْرشَْنفي حضور  ماۤيا كذا، يستحيل تكدر العقل بتأثير ."ِرشَْنكْحالما يأخذ إلى ذكر ) الظاهرة

  اإلنسانإذا داوم سينضبط العقل بديهياً لكن .الفراغ  لن يبقى. مسعى خلق فراغ في العقل مصطنع.نكر جميع األفكار الماديةتي تال
 كِْرشَْنضبط غضبنا في ذكر   قطع الغضب بالكلية محال لكن.كذا، يمكن ضبط الغضب . وعلى خير وسيلة لخدمتهِرشَْنكْعلى ذكر 

  وچايَج على التوأمين الرذيلين َرْبهوْپَمهاتْشايتَنْيا  ثار غضب المولى .ا على من يطعن في الرب أو تيمهغضبنجام صب يعني 
ينبغي أن يصبح الفرد أكثر تواضعاً من : طََكشْاشْشيكْ في قصيدته تْشايتَنْيا المولى ذكر . وضرباهْپَرْبهو انَنَْدنيتْۤيا شتم اللذان يماْدها

عن سبب اظهار  أحد ربما سأل .)پي َسهيشْنَوناتِْشَن تَُرْر أۤيپي سونتِْرناْد أ (عود القش على قارعة الطريقة وأكثر صبراً من الشجرة
عند اهانة هانات الشخصية لكن التيم الحقيقي يشعر بالغضب ويعمل كالنار  االلصبر على جميعا المراد هو وجوب .لمولى غضبها

 لَنْكا جزيرة َهنوماْنشعل أ .ه على الوجه الصحيح لكن يمكن تطبيقمن المحال) كُْروْدَهى(الغضب قطع  . أو تيمه الصفيكِْرشَْن
 لم . يخدم بمثابة مثل آخرأْرجوَن . مما يعني توظيفه غضبه على الوجه الصحيحراَم تْشَنْْدَرر تيم الرب  بوصفه أكبيكّرم غضباً لكنه

 لكن الغضب . القتال مستحيل دون الشعور بالغضب."يجب عليك القتال:" دفعه على الغضب بالقولِرشَْنكْيكن يريد القتال لكن 
 .ه في خدمة الرببذلمضبوط عند 

كل باأللسان ل على العموم، ال ينبغي لنا السماح .مأكوالتشهى الأأن اللسان يطلب تذوق  أحد سان، ال يخفى علىمن جهة دوافع الل
 تلك هي وسيلة ضبط دافع .)ْپَرساَد(فضله  بِرشَْنكْ ال يتناول التيم طعاماً سوى عندما يزوده .ْپَرساَد بتزويد هكيف يشاء بل ضبط

 نزوات ارضاء في أوقات محددة واإلمتناع عن األكل في المطاعم أو محالت الحلوى لمجرد َدْپَرسا ينبغي للفرد تناول .اللسان
 .ْپَرساَدقتصار على تناول  االذا التزمنا بمبدأال اإيمكننا ضبط دوافع البطن واللسان ال  .اللسان أو البطن

نجاب اطفال في  اللجماع ينبغي ا.اله دون لزومع عن استعمانقط االعلى نحو مثيل، يمكن ضبط دافع الفرج أي الدافع الجنسي عند
الطفل إلى  يتم ارسال .ِرشَْنكْطفال في ذكر أنجاب  ال الفرج بلرضاءال تشجع الزواج ليس ِرشَْنكْ حركة ذكر . ال غيرِرشَْنكْذكر 

كل من يقدر يجاز لن بكثرة ومثالهم مطلوبيأتم وجه وأعلى  ِرشَْنكْحيث يتدرب على التتيم بحب حالما يبلغ سن الخامسة  چوروكوَل
 .نتفاع بفرجهاال ِرشَْنكْ ذكر فيعلى تربية ذريته 

 . للتحكم بدوافعه الغريزيةِرشَْنكْيستطيع أن يصبح الفرد سيداً روحياً معتمداً عندما يتدرب في سبل ذكر 
: أن هويتنا المادية تخلق ثالثة دوافعب تِّيِرڤْأنوالمسمى  تَِرْمشَْپِدأوعلى  في تعليقه سيدّْهانْتَ َسَرْسڤَتّي طْهاكوَر  ْبَهكْتيشْرۤيَليكتب 

 من يمارس مقاومة .عندما تصبح فريسة تلك الدوافع الثالثةالنفس منحوسة ة تصبح حيا .دافع الكالم ودافع الفكر ومتطلبات البدن
 .مثيلة تََپْسيا ـب ة الخارجية لشخصية اهللا الفتنضحيةيستطيع الفرد منع وقوعه  .)ڤّيَپْستَ (مرتاضتلك المتطلبات أو الدوافع يدعى 

 أو ذَنْكا-كَْرَم العاملون بجزء طلبة الثوابإلى دافع الكالم مثل لغو فالسفة وحدة الوجود المطلقة أو االشارة عند ير إلى اللغو شن
 . أدلة عملية على دافع الكالم ليست سوىكتابات كل تلك األحاديث أو ال.الدنيويون الذين يطلبون التمتع بالحياة دون قيد أو شرط

 من اجل ِرشَْنكْ يتعين علينا الكالم عن . ثمرة دافع الكالمه هيطناناً من الكتب التي ال نفع فيها وهذأكثير من الناس يلغون ويكتبون 
 ): ١١-١٠\٥\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم جاء في .ابطال تلك النزعة

  ياشُوَپَدْم َهِرْر-ڤَتْشَْس تْشيتَْرنَـ ياْد 
 تَ كَْرهيتْشيتْْچِرنۤيْپَرڤيتَْرْم َپ-َچتَْج

 ْرتَْرْم أوشَنْتي مانَساڤاساَسْم تۤيتَْد 
 كْشَۤي-نَـ ياتَْر َهْمسا نيَرَمنِْتى أوشيْك

 الكلمات التي ال تصف امجاد الرب القادر وحده على تصفية جو الكون برمته، يعتبرها الربانيون شبيهة بمحج الغربان، وال يستمد"
  ."منها الكملة مطلق لذة ألنهم أهل الدار العلية



 ):١١\٥\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم
 ڤُوْپلَڤي-ْچَهىُچو َجنَتاڤيَسْر-ْچڤا-تَْد

 پيڤَِتى أشْلُوكَْم أَبدَّْه-ْپَرتيياْسميْن 
 ٱنْكيتاني ياتْناماِنى أنَنْتَْسيا ياشُو 

 ڤَهْچِرنَنْتي ساْدَهچايانْتي ڤَنْتي شِْرنْ
دب مبدع مختلف أه التي ال تحد بحد، هو تسلياتلمقابل، ذاك االدب الغني بأوصاف االمجاد العلية السم الرب وذكره وصوره وفي ا"

 تلك اآلداب العلية يسمعها االصفياء .زاخر بالكالم العلي الذي يستهدف احداث ثورة في الحياة الفاسقة للحضارة المضللة لهذا العالم
  ."نشاء االون بها ويقبلونها حتى ولو كانت ضعيفة ويتغنةكليبالاألمناء 
 .ر على الحديث عن الخدمة التتيمية إلى شخصية اهللااقتصاالقالع عن اللغو عند االيمكننا  ،الخالصة

-يوكْتَ-ڤيُروْدَهى (نابع من الخيبةالغضب الو) تيۤيْپر-ڤيُروْدَهىأ(التعلق المنفلت  .قسم إلى قسمينيمن جهة تكدر العقل المتقلب، ف
غالباً  .تيۤيْپر-ڤيُروْدَهىأ أو أجر العمل الصالح واإليمان المستند إلى الرغبات الدنيوية يدعى ماۤياڤادۤيةلتزام بفلسفة الـ اال.)كُْروْدَهى
حقيق عن تالغضب عند قصوره الدنيوي ينتاب  لكن مهيأةهل المشاريع المادية انتباه النفوس الأ وكَْرمّي والـْچۤيانّيالـما يلفت 

 .الرغبات المادية تولد الغضباألمل بتحقيق  خيبة .مشاريعه وعندما تخفق اجهزته
 الثالثة قائمة في خط جهزةأن تلك األ أحد  ربما الحظ.متطلبات اللسان والبطن والفرج: كذا، يمكن تصنيف متطلبات البدن إلى ثالثة

التحكم بمتطلبات  أحد  إذا استطاع التحكم بدوافع البطن والفرج تلقائياًمن الممكن .مستقيم في البدن وأن متطلبات البدن تبدأ باللسان
 : في هذا الصددوَد طْهاكوَرڤينُ ْبَهكْتي شْرۤيَل يكتب . دون سواهْپَرساَد اجباره على تناول من طريقلسانه 

 كاْل تاِهى َجـِدنْـْدريـيا جاْل،-أويْدّيا شَرّيـَر
 ساَچـِرى-ـياشْوي ْپـِهـِلى ىِڤجّيـ

 سودوْرَمـتي، لُوْبـَهـماي أتي، اڤجيْهـ َمْدْهـيى تاَر
 ـساِرىْمَسـ كَـطْهيَن ِجـتا تاِكى

 جاي، اڤجيْهـ كَريـباِرى َدّياماي، َبـذَ َنـِرشْكْ
 ْبهاي ديَل ْپـَرسادانَّ-ڤَْسـ

 چاو، َنچو-َنـِرشْكْ-راْدها پاو، تَِرأنّـاْم ساي
 نيتاي-تْشايتَـنْـيا ذاكُو ْپـِرِمى

 المادية الحسية الملذات بحر في سقطنا .الموت إلى المفضية الدروب من شبكة والحواس الجهل من كتلة هو المادي البدن هذا ،ربي"
 بنا اللطف شديد ِرشَْنكْ حبيبي يا لكنك العالم هذا في الصعوبة ةبالغ اللسان غلبة .كثرها ضراوةوأ حواسنا أشره واللسان ما، بطريقة
 شْرّي شْرّي وتمجيد التام الرضى لتحقيق اآلن ْپَرساَدْمالـ هذا نتناول نحن .اللسان ضبط لمجرد شهيال َرساَدْمْپالـ هذا وأعطيتنا
فريسة دوافع الفرد يصبح و) َرَسْز(نواع من المذاق أ ثمة ستة ."َدانَنْنيتْۤي والمولى تْشايتَنْيا المولى عون بحب ونطلب ِرشَْنكْ-راْدها

بعض إلى أكل اللحوم والسمك والبيض وسائر األشياء الناتجة من النطفة والدم والتي تؤكل  ينجذب .منهابأي  إذا اضطرباللسان 
 ذلك .من اجل اشباع متطلبات اللسانجميعها إلى أكل الخضار والفاكهة أو منتجات الحليب لكن  البعض بصورة جثث فيما يميل

 كِْرشَْنومن واجب تيم  ، مثل الفلفل األحمر والتمر هنديتوابلر من الة الحسية بما في ذلك استعمال كثيترضياألكل من عداد ال
  المستخدمة في صنع الفوفل والتبغ والمخدرات والقهوة والشاي مقصودةتوابل ومختلف الَهريتَكّي استعمال الفوفل و .ابتعاد عنهاال
 الخضار .كِْرشَْن تناول الطعام المقدم إلى لفأ نماعندسوى  اماۤينستطيع التحرر من براثن ال  .شباع متطلبات غير شرعيةال

ضحية مسعى التيم يقع   لكن.والحبوب والفاكهة ومشتقات الحليب والماء هي الطعام المناسب لتقديمه إلى الرب حسب ما يطلبه
 تجنب َرْبهوْپَمهانْيا تْشايتَ شْرّي لقننا .فرط باالكلأ لمجرد انه طعام شهي وْپَرساَد إذا اقتصر على تناول اشباع متطلبات لسانه

 .نسعى إلى إشباع متطلبات اللسان أننا  يعنيهاقصد تذوقب شهية إلى الرب نا اطباقاًميقدن ت إ.ْپَرساَداالطباق الشهية حتى اثناء تناول 
 أنْتْيا -.ت.ت( جاء .نسعى إلى اشباع متطلبات اللسان أننا لنا دعوة ثري على امل تناول طعام شهي فذلك يعني ايضاًوقبكما أن 

٢٢٧\٦:( 
 أوتي ْدهايا-ڤاَر اللَِسى ياي إتيجيْه

 پاياناهي  كِْرشَْنَپراياَن -شيشْنُوَدَر
 ."ِرشَْنكْشباع بطنه وفرجه ال ينال  الخادم مذاق لسانه الباحث هنا وهناك"

ال  :)٢٣٦\٦ أنْتْيا -.ت.ت (تَنْياتْشاي قال المولى .كما مر ذكره، اللسان والبطن والفرج تقع في خط مستقيم وتندرج في فئة واحدة
 .)َپريَبىْبهاَل نا كْهايِبى آَر ْبهاَل نا  ( ابتعد عن الطعام الشهي واللباس الفاخر.تتحدث كالعامة أو تسمع أقوالهم



ندما ع  نخلق كثير من التعسير في الحياة تلقائياً. حسب مفهوم هذا النصه من امراض المعدة ضبط دوافع بطنيمن يعانال يستطيع 
 .طامّيشَْجنْما و ِاكاَدشّيعند مراعاة أيام الصيام مثل يمكننا التحكم بمتطلبات البطن  لكن .نطلب أكل فوق الالزم

 واستخدام شاْستَْر الـحدودحكام وأالزواج بموجب للفرد  يمكن .من جهة دوافع الفرج، ثمة جماع مشروع وجماع غير مشروع
شباع  وسائل مصطنعة كثيرة الىتبنحتمل أن يي هذا عمل ديني سليم وإال .همل نضجكت عندما يطفال صالحينأنجاب فرجه ال

 سواء شاْستَْرفي حياة الزنا حسب تعريف الـ عندما ينغمس ماۤيا في براثن اإلنسانيقع  . يتقيد بأي قيدمتطلبات فرجه وربما ال
على المتزوج وحده هذه التعاليم  ال تنطبق .بوسائل مصطنعة فرجه ارضاء أو افعله أو ا أو الحديث عنها أو التخطيط لهابالتفكير به

 :ڤيڤَْرتَ-ْپِرَم في الفصل السابع من كتابه المسمى ذيتَنََجَچدانَنَْد َپ شْرّي يكتب . أيضاً)ۤيْزچتْۤيا (بل على الزهاد في الحياة
 كَتْها نا شونيِبى كاِنى=ْچراْمياْچّي ْبهاي ايراڤ

 ياِبى ميليِبى آِنىڤاْرتا نا كَهيِبى -راْمياْچ
 َسْمْبهاَسَن-أو نا كََر ْبهاي شْتْرّيَپِنى ڤَْس
 ڤََناتْشَْهى ا ْبهاي آسيۤيِرَهى ْستْرّي تْشْهاديۤيْچ

 ِچَر َسِنىچاورانْْپَرنَيا راكْهيِتى يادي تْشاَهى 
 تْشُْهوتَ َهريداِسَر كَتْها تْهاِكى يىَن َمِنى

 ىَپريِبْبهاَل نا كْهايِبى آَر ْبهاَل نا 
 ڤيِبىڤَدا ِسكِْرشَْن َسْر-ْهِرَديىِتى راْدها

 ال تفكر بالنساء .نت في سلك الزهد وال ينبغي لك الكالم عن الدنيويات وال الحديث عن الدنيويات عندما تلتقي اآلخرينأيا أخي، 
 وكيف تْشُْهوطَ َهريداَسة  لقد دخلت سلك الزهد بنذر يمنعك من معاشرة النساء وال بد لك من عدم نسيان حادث.حتى في األحالم

ناعمة بل حافظ على التواضع وخدمة الثياب ال ال تأكل األطباق الشهية أو ترتدي .ته إذا شئت صحبَرْبهوْپَمهاتْشايتَنْيا  بعده المولىأ
 ." في مهجة قلبكِرشَْنكْ-راْدها شْرّي شْرّي

 .ْسوامّيُچو أو ْسڤامّي يدعى )الغضب واللسان والبطن والفرجالكالم والعقل و( أن القادر على ضبط هذه االشياء الستة ،الخالصة
 وال يعني ذلك أنه  تلقائياً حالما يدخل سلك الزهدامّيوْسيحمل الرجل لقب  .)ُچو (الحواسيعني سيد  ْسوامّيُچو يعني سيد و ڤامَيْس

 دون الهيمنة على حواسه بل ْسوامّيوُچ ال يحق له حمل لقب .سيد عائلته أو جماعته أو مجتمعه بل يجب أن يكون سيد حواسه
نكباب على الخدمة الودية العلية إلى الرب على خطى  االُچوْسوامۤيْز و ْزۤيڤامْسينبغي لجميع  .)داَس-ُچو (خادم حسهيكون 
 .شاغل له سواه وال  منكب على خدمة الحواس أو خدمة العالم الماديداَس-ُچو في المقابل، .نْداڤََنِرڤْ الستة من ُچوْسوامۤيْزالـ

َمهاَرَج  قال .ِرشَْنكْ ال يستطيع أن يصبح خادم ُچو-أدانْتَ .)ُچو-أدانْتَ ( الحواسمفلت ُچوداَس بوصف ْپَرْهالَدَمهاَرَج استفاض 
 ):٣٠\٥\٧. ب.ش (ْپَرْهالَد

 ڤاڤَتُو َپَرتَه ْسَمتيْر نَـ كِْرشِْنى 
 ڤَْرتاناْم-ِرَهىَپْديىتَ ْچميتُْهو ٱْبهي
-أدانْتَ ڤيشَتاْم تَميْسَرْموْبهيْر ُچ

ونَه پ ڤَناناْمتْشَْر-ڤيتَپونَشْ تْشَْر
ة ويعاودون مضغ ما سبق فالتيتقدم المشغوفون بالحياة المادية تجاه االوضاع الجهنمية نتيجة حواسهم ال: َمهاراَج ْپَرْهالَدأجاب "

 ."هودهم الشخصية أو بكال االثنين سواء بتعاليم اآلخرين أو ج مطلقاًِرشَْنكْ ال تنبعث ميولهم إلى .مضغه

 النص الثاني

 اَسشْ تْشَْپَرۤيهاَره أتْۤي

@tyaAh"Ar": ‘ayaAs$aê 

‘ajalpaAe inayamaAƒah":  

janas$aËÿê laAElyaM ca  

SaiÑ"BaRił(ivaRnazyaita 

 ْچَرَهَهپُّو نيياماْپَرَجلْ
 َچشْ تْشَ الولْياْم تْشََسنْ-َجَن

 اتيڤينَشْيشَذْْبهيْر ْبَهكْتيْر 



 المفردات
-َجَن ؛تعلق مفرط —ْچَرَهَهآ ؛حدودأحكام و --نيياَم ؛لغو --َپهْپَرَجلْ ؛و --تْشَ ؛بذل جهد فوق الالزم --هاَسْپَرۤي ؛فراط في الطعام أو جمع المال اال—هاَره آ-أتْۤي
 . يهلك—ڤينَشْياتي ؛تيمية ت خدمة—ْبَهكْتيه ؛ بتلك الستة—يهشَذْْبه ؛ و--تْشَ ؛ لهفة أو طمع شديد --الولْياْم ؛و --تْشَ ؛تجاهل فوق الالزم —هَچَسنْ

 الترجمة
 األكل أكثر من الالزم أو جمع -١:  الستة التالية أكثر من اللزومعمال باألهكبلتتفسد الخدمة التتيمية للفرد عند 

 الكالم -٣.  بذل جهد مفرط من اجل األشياء الدنيوية التي يصعب تحصيلها-٢. المال أكثر من المطلوب
تباعها وليس من اجل إ من اجل حدود مراعاة األحكام وال-٤. الذي ال ضرورة له عن المواضيع الدنيوية

 مصاحبة الدنيويين الذين ال -٥.  السفرية والعمل بإستقالل أو نزوياًحدودالتقدم الروحي أو رفض األحكام وال
 . الطمع بالمنجزات الدنيوية-٦. ِرشَْنكْيأبهون بذكر 

 فسيرالت
 على العملجميع النفوس المهيأة  هذا العالم المادي مصمم على نحو يجبر . ورفعة التفكيرعيشية مقصودة لبساطة ال اإلنسانالحياة
القدرة  .)شَكْتي-َچأنْتََرنَ (القدرة الباطنية األولى تدعى . لشخصية اهللا ثالث قدرات رئيسة.تحت سلطان القدرة الثالثة للرب هاألن

القدرة  األحياء يؤلف .)شَكْتي-َچَبهيَرنَ (القدرة الخارجية القدرة الثالثة هي .)شَكْتي-تَطَْستَْهى ( الهبائيةدعى القدرة البينيةالثانية ت
مجبرة على البقاء تحت سلطان ) اتْماڤَجۤي( الحجم هبائية األحياء .ويقعون ما بين القدرة الباطنية والقدرة الخارجيةالهبائية البينية 
 .تحت سلطان القدرة الباطنة  يعرضون شاغل الخدمة التتيمية. لشخصية اهللاون خدم أزليهمصفوة الباطنية أو القدرة الخارجية بالقدر

 ):١٣\٩ (ْبَهَچڤَْد چۤيتاهذا ما جاء في 
  پاْرتَْهىْم تو ماْستْمانَـاَمـه
 اتاهيرْم آشْـتيِرْپَركْ ْمـۤيـڤيدا

 ُسو َمنَـ-ا يْبَهَجنْـتى َأنَـنْ
 تاديْم َأڤْـياياْمْچـۤياتْـڤا ْبهۤو

أني  لعلمهملخدمة التتيمية  اشاغل هو اللهماغش .تْهاِرْپ ابن  ياربانية قدرتي الحمايةتحت هي ، مجيدة غير المضللة الالنفوس أما"
 ".ي ال يزولذصلية الاألشخصية اهللا 

 من اجل عمل ما  الترضية الحسية حواسه أو توسيعترضية المنشغل دوماً به تشير إلى واسع األفق على نقيض ضيقَمهاتْماكلمة 
يته الحسية من اجل ترضية حواس يثارية ويمكن أن يرفض ترض االية أو اإلنسانلى اآلخرين بالخير من خالل الوطنية أويعود ع

 عائلته أو جماعته أو مجتمعه سواء على الصعيد الوطني أو الدولي وكل هذه ال تعدو أكثر من ترضية حسية أفراداآلخرين مثل 
 عمال ربما كان كل ذلك نافعاً من المنظور المادي لكن كل تلك األ.جتماعية االعة من الترضية الشخصية إلى الجماعية أوموّس

 ال يدعى الشخص واسع األفق . هي الترضية الحسية سواء أكانت شخصية أم موسعةعمال تلك األمسند .عديمة القيمة روحياً
 . حواس الرب العظيمةرضامسوى عندما يعمل على ) َمهاتْما(

تلك تتجلى  .اطنة أو قدرة مسرة شخصية اهللا تشير إلى سلطان القدرة البْبَهَچڤَْد چۤيتا الواردة في النص اعاله من تيْمِرْپَركْ ْمڤۤيدايكلمة 
 .مّيشْلَكْ ةالعزها امتداد أو راْدهارانّي شْرّيالمسرة في 
 .َمهاتْما هذا هو مقام .عندما تكون تحت سلطان القدرة الباطنية ڤيشْنو أو ِرشَْنكْ ةرضامسوى  الحجم الهبائيةلنفوس ال شاغل ل
 .للرب) َمها ماۤيا(هؤالء تحت سلطان القدرة الخارجية  دوراتْماْزمثال أ و.َمهاتْما نقيض دوراتْما
الشقاء الذي ينزله : وشاغلها هو اخضاعهم لتأثير الشقاوات الثالثيةبالفعل  ماۤياَمها  في هذا العالم المادي تحت سلطان األحياءجميع 

 أو هوام مثل الاألحياءيسببه سائر ف) كِْلشَ-ْبهاوتيَكأْدهي( الشقاء مثل الجدب والزالزل والعواصف، وأما) كِْلشَ-ڤيَكأْدهيداي(المالئكة 
-ڤَداي( مهيأةالنفوس التعاني  .ة والبدنيةيعقل الاتضطراب اال هو الشقاء الذي يسببه بدن النفس وعقلها مثلاتْميَكأْدهيۤياألعداء بينما 

 .درة الخارجيةلتلك الشقاوة الثالثية تحت سلطان القها عوخضبشتى المصاعب ) ڤَهِهتَ-تاتَْمْبهۤو
 يتعين على الفرد العمل في العالم . هي تعاقب الوالدة والشيخوخة والمرض والموتمهيأة التي تواجه النفوس الالرئيسةالمشكلة 

 ؟ِرشَْنكْعلى نحو مناسب لقضاء ذكر مثيل عمل ب لكن كيف يمكنه القيام هالمادي من اجل الحفاظ على بدن
 .لكن ال ينبغي للفرد جمع أكثر مما يلزم حفظ بدنهمطلوبة اب والمال وسائر لوازم حفظ البدن مقتنيات مثل حبوب الطعام والثيال

 وبالنتيجة، ال توجد مشكلة إقتصادية في عالم .حسب تدبير الطبيعة  في صور الحياة الدونية ال تأكل أو تجمع فوق اللزوماألحياء



 يحمل ثم تولي لكنعند وضع كيس من األرز في مكان عام ة حبات  تأتي الطيور لتأكل بضع. متطلبات الحياةالحيوان أو نقص
 في األسفار ومجمل األرض ظورمح) اهاَرۤيأتْ( هذا الجمع فوق اللزوم . سيأكل شبعه ثم يسعى لتخزين البقية. الكيس كلهاإلنسان

 .تعاني من جراء ذلك
 أن يحيا بسالم في أي جزء من األحياء يستطيع كل حي من .أيضاً) اَسۤيْپَر(م وزلجهد فوق البذل الجمع واألكل فوق الالزم يسبب 

 ال حاجة لإلنسان إلى السفر من مكان إلى آخر من اجل كسب . لديه قطعة من األرض وبقرة حلوبتإذا كانبتدبير اهللا األرض 
 .قتصادية االميع المشاكل يستطيع انتاج حبوب الطعام محلياً والحصول على الحليب من البقرة وهذا ما يحل ج اإلنسانرزقه ألن

 لسوء . الغاية القصوى للحياةحب اهللاصلته به و أو فهم اهللا وِرشَْنكْ درجة رفيعة من الفطنة لتنمية ذكر  اإلنسانلحسن الحظ، وهب
مة  ث.بتحقيق اهللاحفل  واإلقتصار على ترضية لسانه دون أن يحاجته المتحضر المزعوم فطنته لتحصيل فوق اإلنسان ستغلي الحظ،

لتصنيع كثير من  المزعوم فطنته الرفيعة الفطنيستغل نتاج الحليب وحبوب الطعام للبشرية جمعاء بتدبير اهللا لكن  المجال وافر
يعتقد  . اهللاذكرطنته الرفيعة لتنمية بدال من توظيف ف الكماليات مما يستدعي إنشاء المصانع والمسالخ ودور الدعارة ومحالت الخمرة

بعدم جمع البضائع دون الالزم وعدم األكل فوق الالزم أو العمل دون ضرورة من اجل امتالك إليه ه النصيحة يعند توجإلنسان ا
 غالبية الناس ال تحب قبول بساطة العيش ورفعة التفكير . إلى الحياة البدائيةةعودالمنافع مصطنعة، أن غرض تلك النصيحة هو 

 .لتعاسة حظهم
من يؤمن بأن تلك الفطنة الرفيعة ينبغي ل . درجة رفيعة من الفطنة لهذا الغرض اإلنسانق اهللا ويعطىية مقصودة لتحقي اإلنسانالحياة

 في علم كامل واعطاء معنى حقيقي االستقامة  اإلنسان يستطيع.ِڤدية العمل بتعاليم اآلداب الـ،مقصودة لتحقيق درجة أرفع من الحياة
على النحو ) ٩\٢\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي  السليم ْدَهْرَم  يصفْسوامّيُچوتَ  سۤوشْرّي .لكللحياة بفضل العمل بتعاليم المراجع الرفيعة ت

 :التالي
 ْچياْسياڤَْرَپْدَهْرَمْسيا ْهى آ

 َپكَلَْپِتىٱْرتْهايُّوناْرتُْهو 
 ناْرتَْهْسيا ْدَهْرمايكانْتَْسيا
 كاُمو الْبهايا ْهي ْسْمِرتَه

 النفع بذل عدا ذلك، ال ينبغي للمنشغل بالوظيفة األرفع . للنفع المادي مطلقاًجلباًيس ى ولوالقصجاة نجميع المشاغل مقصودة حتما لل"
 التي تشرعها اجبات الوهيية  اإلنسانالخطوة األولى في الحضارةقوام  ."الحكماءكالم  إلى المادي لتنمية التشبعة الحسية استناداً

 ثمة عدة مفاهيم دينية في المجتمع البشري معروفة بالهندوسية . األساسيْدَهْرَمان لفهم  ينبغي تدريب الفطنة العليا لإلنس.األسفار
 .دون الدين بخير من مجتمع بهائمال يعدو والمسيحية واليهودية واإلسالمية والبوذية وغيرها ألن المجتمع البشري 

 .)َپِتىَپكَلْْرتْهايُّوٱْچياْسيا ناْرتُْهو ڤَْرَپْسيا ِهى آْدَهْرَم (ش وليس كسب لقمة العينجاةالدين مقصود لتحقيق ال ):٩\٢\١. ب.ش(جاء أعاله 
 الدين يستلزم فهم . الحقيقيْدَهْرَم مناهج دينية مزعومة تهدف إلى الرقي المادي لكن ليس هذا غرض أحياناًالمجتمع البشري يبتدع 

  لسوء الحظ، يقبل. هذا هو الغرض الحقيقي للدين. الماديةشريعة اهللا ألن القضاء السليم لتلك الشريعة يقود الفرد خارج الورطة
 القناعة بضروريات الحياة فقط  اإلنسان لكن الدين الحقيقي يلقن.بالنفع المادي) اهاَرۤيأتْ( غير مقيدةرغبة  الدين بسبب اإلنسان

 .قتصاديةاحتى وإن تطلبنا تنمية  ة فقط الدين الحق ال يسمح بها سوى لتزويد ضروريات الحيا.ِرشَْنكْواإلنصراف إلى تنمية ذكر 
 حاجياتنا رضاءسوف نقتصر على زيادة جهودنا ال .)اساۤيْچڤَ جيۤيڤَْسيا تَتّْج (الغرض الحقيقي للحياة إنما هو تحري الحق المطلق

ق آخر هو الحديث  عائ. ينبغي للمريد الروحي تجنب الجهد الدنيوي.الحق المطلقتحري ليس ) اَسۤيْپَر(إن كان جهدنا المصطنعة 
 عن حركة ناحديث  ال بد أن يكون.عندما نختلط ببضعة أصدقاء  نشرع بالحديث دون ضرورة مثل نقيق الضفادع.)َپْپَرَجلْ (العبثي
مطالعة مئات الصحف اليومية والمجالت سوى ب ِرشَْنكْحركة ذكر ال يعنى اإلنسان خارج  . الكالمإن تعين علينا ِرشَْنكْذكر 

 يتقاعد كبار السن . وقته وطاقته عبثاً اإلنسانع يضّي، على هذا النحو. السخيفة األخرىعمالوحل األلغاز وكثير من األوالروايات 
ع سياسية يويلعبون األوراق وصيد السمك والجلوس أمام اجهزة التلفزيون ومناقشة مواضفي البلدان الغربية من الخدمة العملية 

 .عمالتلك األالمشاركة ب ِرشَْنكْذكر بلفطناء المعنيون لينبغي ال  .َپْپَرَجلْ عداد من سخيفة أعمال كل هذه وغيرها .اجتماعية عقيمةو
 طْهاكوَر داَس نَُروتََّم شْرۤيَل نصحنا  لذلك،.تهمتجنب صحب وال بد من ِرشَْنكْن بذكر ي تشير إلى مصاحبة غير المعنيَچنََس-َجَن

 صحبة أمثالهم مفضية إلى .نشغال بخدمة الرب في صحبة تيم الرب اال ينبغي لإلنسان.)َسڤا-َسَن-ْبَهكْتَ (ِرشَْنكْبمصاحبة تيم 
 للمثال، نجد مؤسسات مثل البورصة .الدنيويون شتى الجميعات والنوادي لتعزيز جهودهم يشكل وبالنتيجة، .التقدم في ذاك الشاغل

نمو زداد ي .ِرشَْنكْختالط بمن لم ينسوا  اال فرصة اإلنسانعطاء الِرشَْنكْ كذا، انشأنا حركة ذكر .عمالفي عالم األ وغرفة التجارة
  كثير من الناس من مختلف أنحاء األرض ينضمون إلى هذه الحركة. يومياًِرشَْنكْهذه الجمعية الروحية التي تعرضها حركة ذكر 



 أن الجهد المفرط تِّيِرڤْأنو في تعليقه المسمى طْهاكوَرسيدّْهانْتَ َسَرْسڤَتّي   ْبَهكْتيشْرۤيَل يكتب .ِرشَْنكْنهاض ذكرهم الكامن لـال
ن ي أن جهد المخمنشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم جاء في .)اهاَرۤيأتْ ( فوق الالزماًلكسب العلم على جانب المخمن أو الفيلسوف الجاف يعد جمع

 اهاَرۤيأتْقتصادية يعد  اال الذين يكتبون حول التنميةۤيْزكَْرم عمل الـ. عديمة النفعِرشَْنكْالخالية من ذكر كتابة حول الفلسفة الجافة لل
لوم أو النفع المادي  والمعنيون بإمتالك المزيد من المقتنيات المادية سواء بصورة العِرشَْنكْ كذا، من ال رغبة لديهم بذكر .أيضاً

  .اهاَرۤيأتْ تحت سلطان يعدون جميعاً
 همهم المتمثل بكسب المزيد من المال .مال لألجيال المقبلة فقط بسبب جهلهم بمصيرهملجمع المزيد من الجهد ال كَْرمۤيْزالـيبذل 

 كبير كَْرمّي ذات مرة، جمع . ثمة كثير من الشواهد التي تدل على تلك النقطة.ألبنائهم واحفادهم يعني جهلهم بمصيرهم بعد الموت
 .ي بناه في عمره السابق ألطفالهذالمبنى ذية على مقربة من الحأ صانع بيتثروة طائلة ألوالده واحفاده لكنه رجع بعد موته في 

تضييع عمرهم في  ْچۤيانۤيْز والـْزكَْرمۤيالـسيتابع  .ه السابق فضربه أوالده واحفاده باألحذيةبيتحدث أن جاء صانع األحذية هذا إلى 
 .ِرشَْنكْبذكر  عقيمة دون اهتمام أعمال

 المقصودة شاْستَْر حدودحكام وأ وتجاهل ْچَرَهىآ-نيياَمنتفاعيون يدعى  اال الفوري كما ينادي بصدد النفعحدودقبول بعض األحكام وال
 ْچَرَهىنيياماتتركب كلمة  . تعني اخفاق بقبولْچَرَهىآكلمة  . تعني شوق لقبولْچَرَهىآكلمة  .ْچَرَهىآ-نيياَمللتنمية الروحية يدعى 

 . حسب تركيب الكلماتين معنيْچَرَهىنيياما لذلك، لكلمة .)نيياَم(حدود األحكام وال إضافة احدى هاتين الكلمتين إلى كلمة من طريق
 ينبغي لهم قبول األحكام ، ومع ذلك.قتصادي االلتقدمابتغاء ا حدود التشوق إلى قبول األحكام والِرشَْنكْن بذكر يلمهتمال ينبغي ل

 الزنا وأكل اللحوم والقمار :ربعةاأل عدم االعتداء على الحدود لهم ينبغي . بإيمان كبيرِرشَْنكْمن اجل التقدم في ذكر  حدودوال
 .والمسكرات

 المعنيون بالسعادة المادية و ْزۤيكام-ْبهوكْتي .ڤَْزشْنَڤايالـ الذين يقتصرون على سب ماۤياڤاديْۤۤزكما ينبغي للفرد تجنب مصاحبة الـ
 اچيُّوالـرياضة  تقانالمتأتية من إ) ْزۤيسيدّْهي كام(وطلبة قوى التصرف ) ْنْبَرْهَم( اهللا نور طلبة النجاة بالفناء في ْزۤيكام-موكْتي

 .طالق االمثالهم ليست مرغوبة علىأبة ح ص.ْزۤياهارۤيأتْالباطنية يدرجون في عداد 
 عها من عداد الطمع أو تحقيق نزعات مادية نزوية جميْبَرْهَمْن الباطنية أو الفناء في اچيُّو إتقان الـمن طريقرغبات توسيع العقل 

 .ِرشَْنكْكتساب منافع مادية مثيلة أو تقدم روحي مزعوم هي عوائق على درب ذكر  ال جميع المساعي.)الولْيا(
 الرأسماليون .اهاَرۤيأتْ بصدد ْسوامّيُچو رۤوَپ شْرۤيَلالحرب العصرية القائمة بين الرأسماليين والشيوعيين عائدة إلى تجنبهم نصيحة 

 لسوء الحظ، يجهل .تهم والشيوعيون يحسدون نزعتهم ويطلبون تأميم المال والملكيةياعون ثروات تزيد عن حاجالعصريون يجم
 ِرشَْنكْ عقيدة ذكر .يقع مال الرأسمالي في يدهعندما  حالً الشيوعيال يجد  وبالنتيجة، .الشيوعيون وسيلة حل مشكلة المال وتوزيعه

 قتصادية التي تعاني منها البشرية اال لذلك، ال يمكن إيجاد حل للمشكلة.لى نقيض هاتين الفلسفتين عِرشَْنكْتنادي بالمالكية المطلقة لـ
  اإلنسانقد يلتقط . وضعه في يد الشيوعي أو الرأسماليمن طريق ال يمكن حل شيء .كِْرشَْندون وضع جميع الثروات في يد 

 ربما وجدها آخر وقرر عدم التقاطها . وهذا الشخص عديم األمانة ويضعها في جيبه العامفي الطريق هاإذا وجد ورقة مئة دوالر
 الشخص الثالث .مع ان لم يسرق المال لغرضه الشخصي الصحيح ايجهل إستعماله لكنه لمس ملكية سواهعدم جواز على اعتقاد 

نفاقه على نفسه ولم  الق المال هذا الرجل لم يسر.الذي يرى ورقة النقد قد يلتقطها ويبحث عن صاحبها الذي فقدها ويسلمه إياها
 .بل التقطه وسلمه إلى صاحبه وهذا الرجل أمين وعاقلالعام يتجاهله بتركه في الطريق 

 ثبت أن الشيوعي ينفق الثروة على همجرد نقل الثروة من الرأسمالي إلى الشيوعي ألنبحل مشكلة السياسة العصرية مكن ال ي
ملك حق استعمال ملكية اهللا من تنسان وحيوان إمن جميع األحياء  وِرشَْنكْاألرض ملك  ثروات . حصوله عليهارترضيته الحسية فو

 يستحق العقاب بالناموس ، وبناء عليه.اً أم شيوعياًأكثر مما يلزمه سواء أكان رأسمالي عندما يأخذ اًلصصبح اإلنسان ي .ااجل معاشه
 .الطبيعي

من  لكل حي الحق بالعيش . بالخير ألن ذلك هو مراد الطبيعة األماألحياء ينبغي استعمال ثروات األرض على ما يعود على جميع
 وبذلك، يتشكل .نتفاع بملكية الرب االعندما يتعلم فّن على حقوق اآلخرين عتداء عن اال اإلنسانسينقطع .نتفاع بثروة الرب االطريق

 :ْدشْنيَپإشُو شْرّيات َمنْتْر األولى من َرَمنْتْجاء في الـمثيل  المبدأ األساسي لمجتمع الروحي .المجتمع المثالي
 ْمـْم ايَدنَْرپۤوـْم أَده نَْرپۤو ْمآُو
 ـْم أوّدتْـشْـياِتىنَْرپۤوـاتْ نَْرپۤو

 ـْم آدايانَْرپۤوـْسـيا نَْرپۤو
 ـياِتىشْڤَـشيـڤاـْم ِانَْرپۤو



 . العالم الظاهري، مجهز تجهيزاً كامالً كوحدات تامةنه مثل هذام تام الكمال ولما انه تام الكمال فكل ما يفيض زيزشخصية اهللا الع"
نه وحدات ال تحصى كاملة هي من الكل الكامل هو كل بحد ذاته أيضاً ولما أن اهللا مطلق فهو كّل تام، ولو صدرت مكل ما يصدر 

 ."األخرى
 إلى ةضروريات حياة جميع األحياء دون حاج جيداً أن هذا العالم المادي مصمم بالتدبير الكامل للرب لتحقيق جميع ِرشَْنكْتيم  يعلم
 هذا التدبير الكامل يوفر لكل حي نصيبه حسب حاجته الحقيقية وبذلك يمكن لكل فرد أن يحيا . على حياة أو حقوق اآلخرينعتداءاال

دة مقتنياته المادية الدنيوي الفطنة التي وهبها له اهللا لزياتغل يس لسوء الحظ، .بسالم بموجب مبدأ بساطة العيش ورفعة التفكير
 من األنظمة مثل الرأسمالية والشيوعية المادية اً يبتدعون كثير.يمان بتدبير اهللا واإلطموح إلى التنمية الروحية الرفيعة الفتقاره إلى

 تنتهي تحقيق رغباتهم التي الى لإ ال يأبهون بشريعة اهللا أو بأي غرض رفيع بل يتحرقون دوماً .من اجل تحسين أوضاعهم المادية
 .بقدرتهم على استغالل سواهم من األحياء ويتسودون من اجل الترضية الحسية
عندما يتخلى المجتمع البشري عن هذه العيوب  والحيوان وبين الرأسمالي والشيوعي وغيرها  اإلنسانستنقطع العداوة بالكلية بين

قتصادية أو السياسية االدارة  اال سوءجميع مشاكلرتفع تس عدا ذلك، .)ا وغيرهاهاَرۤيأتْ (ْسوامّيُچو رۤوَپ شْرۤيَلالمبدئية التي يدرجها 
 .ِرشَْنكْهذا الوعي الصفي بالتعليم الروحي السليم والممارسة العلمية التي تزودها حركة ذكر ينهض  .ستقرار االوعدم

 تصفية وعيه والتخلص من جميع  ينبغي لكل فطن.جماعة روحية قادرة على احالل السالم في األرضمثل  تِرشَْنكْحركة ذكر 
 . تلك قلبياًِرشَْنكْالعوائق الستة المذكورة أعاله للخدمة التتيمية باللياذ بحركة ذكر 

 النص الثالث

 اتْهايْرۤياْد ْدأوتْساهاْن نيشْتْشَۤي
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-تَتْ-تَتْ ڤَْرتَناتْْپَر-كَْرَم
 ڤِْرتّهچاتْ َستُو اتْۤي-َچَسنْ

 ْپَرسيْدْهياتيشَذْْبهيْر ْبَهكْتيه 

 المفردات
-چاتْاتْۤي-َچَسنْ ؛بقضاء --ناتْڤَْرتَْپَر ؛ المناسبة للخدمة التتيميةعمال مختلف األ—كَْرَم-تَتْ-تَتْ ؛بالصبر --اتْْدهايْرۤي ؛بالثقة --تْانيشْتْشَۤي ؛بالحماس --أوتْساهاتْ

 يتقدم أو —ْپَرسيْدْهياتي ؛ خدمة تتيمية—ْبَهكْتيه ؛ بتلك الستة --شَذْْبهيه ؛ بالسير على خطى --ڤِْرتّه ؛ السابقينآتْشاْرياْز  لكبار --َستُه ؛ بترك صحبة سوى التيم -
 .ينجح

 الترجمة
 العمل -٤.  التصبر-٣.  بذل الجهد بثقة-٢. التحمس -١: ثمة ستة مبادئ مالئمة لقضاء خدمة تتيمية صفية

 ترك صحبة سوى -٥). ْمنَه ْسَمَروڤيشْنُ ْمْرتَنَ كۤينَْمڤَشَْر (ِرشَْنكْبموجب األحكام مثل السماع والتسبيح وذكر 
لصفية لستة النجاح التام للخدمة التتيمية ااهذه المبادئ تضمن .  السابقينآتْشاْرياْز السير على خطى -٦. التيم
 .دون ريبب

 التفسير
 الخدمة التتيمية في ْسوامّيُچو رۤوَپ شْرۤيَل حدد . جوهرها نشاط عملي بل مسألة تخمين عاطفي أو نشوة تخيليةتالخدمة التتيمية ليس

 :كالتالي) ١١\١\١( نْْدهو ِس-تَِر َرساْم-ْبَهكْتيكتابه 
 نْـيامْٰشّو-تاشيْبهـيالّياأنْـ
 تَـْمرِْٰوأنا-كَـْرماِدى-َنْچۤيا

 -نوٰناكْرِِٰشْٰـيّْىَن لْـآنوكّو
 ْر أوتَّـماْبَهكْتي لَـنَـمْٰـشّي



 خدمة تتيمية لى تنميةال بد من نزاهة الفرد عن كل الرغبات المادية والعلم المكتسب استنادا إلى وحدة الوجود المطلقة والعمل ع"
 ."ِرشَْنكْ لرغبة انقطاع وفقاًدون ب خدمة مناسبة ِرشَْنكْخدمة  ڤَشْنَڤايـال يجب على .عميقة
عي  تنمية الروحانية ال يعني الجلوس في عطالة للتأمل كما يّد.يوحي بالنشاطما  الحديث عن تنمية .نوع من التنميةهي  ْبَهكْتي

  اإلنسانصى به يو، ولهذا السبب. ربما كان مثل ذلك التأمل العاطل مفيداً للجاهلين بالخدمة التتيمية.ني المزعومْزيُّوچۤيبعض الـ
 . السخيفة بالكلية في الوقت الراهن على األقلعمال التأمل يعني قطع جميع األ. بمثابة وسيلة لمنع النشاطات الدنيوية الملهيةأحياناً

َمهاَرَج  شْرّي . أيضاً تتيمية مفيدةأعمال ب اإلنسان الدنيوية السخيفة فحسب بل تشغلعماللكن الخدمة التتيمية ال تضع حداً لجميع األ
 ):٢٣\٥\٧. ب.ش( يوصي ْپَرْهالَد

 ڤيشْنُوهْرتَنَْم ڤَنَْم كۤيشَْر
 ڤَنَْمِس-پاَدْسَمَرنَْم 
 ڤَنَْدنَْم داْسياْمأْرتْشَنَْم 

 ِڤَدنَْمني-َسكْْهياْم آتَْم
تسيتين وعبادته بستة ه وتسبيحها وذكرها وخدمة قدميه اللوتسليات وصورته وأخالقه ولواحقه وڤيشْنوالسماع عن االسم القدوس للرب 

بكالم آخر، خدمته بالبدن والعقل (عشر نوعا من اللواحق والدعاء إليه وااللتحاق بخدمته واعتباره خير صديق ووهب كل شيء له 
فع  بتلك العبادات التسعة، يعتبر أرِرشَْنكْ من كرس حياته لخدمة . الخدمة التتيمية الصفيةأطراف تلك العبادات التسعة هي .)والكالم

 . كامالالعلماء ألنه اكتسب علماً
قتراب  االستماع إلى اشخاص غير مشروعين بل اال ال ينبغي للفرد.هو الخطوة األولى في مجال اكتساب العلم العلي) نَْمڤَشَْر(السمع 

 ):٣٤\٤ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا كما جاء في ثقةمن الشخص ال
 پاِتـَنينَْپـَري ِهدّْيتَـْد ڤ
 اۤيْپـَرشْـِنـَن ِسـڤَـيَپـر
 ْمـْچـۤيانَِتى تي ۤيانْـشْاوَپـِدكْ

 نَـهينَـْس تَـتّْـڤَ َدْرشـيانۤيـْچ
قد  ه العلم إليك ألنيفضمحقق الذات يستطيع أن ي ان . وقم على خدمتهذعان منه بإاستعلم .روحيسيد  باتخاذ حق اللمتعت ان حاول"

 ".الحقعاين 
-تَْد"  ( من اجل فهم ذاك العلم العليسيد روحي ثقةقتراب من  االيجب على الفرد :ْدشَْنيپأوَك ذَنَمومن ) ١٢\٢\١(كما جاء في 

 في هذا الصدد، قال . العلم العلي الباطن هذه ال تستند إلى التخميناستالم وبذلك، وسيلة .)َچتّْشِّْهتْڤاْبهيچوروْم ِا ـ َسْماناْرتَْهۤيْچڤي
 :ْسوامّيُچو رۤوَپ إلى َرْبهوْپَمهاتْشايتَنْيا  شْرّي

 ـَوۤيجْن َواْچـۤيا ْبـْهـَرميِتى كُوَن ْبهاذَـنَْبَرْهما
 ـَجۤيب-لَـتا-َهكْتيْبپايا ساِدى ْپَر-ِرشَْنكْ-روچو

 يلتقي المحظوط من .توجد ماليين من األحياء المرتهنين بالقوانين الطبيعية التائهين على كواكب هذا الكون بصور بدنية متفاوتة
حي رشاد سيد روا ويبلغ فهم معنى الخدمة التتيمية ثم ينمي حب اهللا بقضاء الخدمة التتيمية بِرشَْنكْبينهم بسيد روحي سليم بنعمة 

 انها تطلب التحرر من سجن عالم السعادة .)آنَنَْدَميا (هذا العالم المادي هو سجن لألحياء التي تطلب المتعة بطبيعتها .)آتْشاْريا (سليم
 على هذا النحو، تتخبط األحياء . هذا لكنها مسيَّرة بالتناسخ من صورة إلى اخرى ومن مكان إلى آخر لجهلها بوسيلة النجاةمهيأةال

 . بتيم صفي بالحظ السعيد ويسمع منه بصبرهلاتصإ عند السير على درب الخدمة التتيميةالفرد يبدأ  .رجاء الكون الماديفي أ
 إذا انتفع تلقائياً  الفردينفتح درب النجاة امام تتيح تلك الفرصة للبشرية جمعاء وِرشَْنكْ حركة ذكر .للمخلص ةليمثفرصة تعرض 

 .نشغال بالخدمة التتيميةبتلك الفرصة بالحظ السعيد لإل
 أن يكون  اإلنسان يتعين على.دون حماس أحد  ال ينجح.ينبغي لإلنسان قبول فرصة الرجوع إلى اهللا في دار البقاء تلك بحماس بالغ

يتعين على المريد أن يكون في غاية الحماس في الخدمة  .حتى في العالم المادي النجاحلضمان في غاية الحماس في حقل عمله 
 الحماس يعني العمل لكن العمل لمن؟ الجواب هو . أو الفنان في مجالهعمالالحماس مطلوب لنجاح الطالب أو رجل األ .لتتيميةا

 .تاشْتِْش-اْرتْهاكْهيَلِرشْنَكْ: )نْْدهو ِس-تَِر َرساْم-ْبَهكْتي (ِرشَْنكْوجوب العمل لحساب 
 .اچيُّو ْبَهكْتيرعاية السيد الروحي من اجل تحقيق الكمال في بالت حياته  التتيمية في جميع مجاعمال قضاء األ اإلنسانيتعين على

 ):٤\٩ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا كما قال في ِرشَْنكْ لذلك، ال يستقل شيء عن . هو الوجودِرشَْنكْ . عمله اإلنسانوهذا ال يعني حصر
 ْم َسـْرڤَـْمإَدتـتَـْم  اۤيَمـ
 نايْرتْ مۤو-تَ ـاكْيـْد َأڤْـَچَجـ



 يتان ْبهۤو-َسـْرڤَ ي تْهانـ ْس-َمتْ 
 تَـهيـڤْ َأڤَـْستْهشْ ِتـْمشـاَهـتْـنَـ 

يتعين على المريد جعل كل شيء مناسباً لخدمة  ." جميع االحياء توجد فّي ولكني لست موجودا فيها.بنوري انني اعم هذا الكون"
 أو عمال المادي الذي اخترع هذه اآللة قصدها لرجل األ. للمثال، نحن نستعمل دكتافون اآلن.سيد روحي ثقة تحت رعاية ِرشَْنكْ

 ال شك أن .ِرشَْنكْ شك انه لم يفكر بإستعمال دكتافون في خدمة اهللا لكننا نستعمل هذه اآللة للكتابة عن  ال.كتاب الروايات الدنيوية
 جميع قطع اآللة بما فيها الوظائف االلكترونية مصنوعة من مختلف تركيبات وتفاعالت . بالكليةِرشَْنكْصانع دكتافون ضمن قدرة 

 لكن استعمل المخترع دماغه لصنع هذه اآللة المعقدة .)آكاشَ و يوڤا، ْچنيآ، َجَل، ميْبهۤو(العناصر األساسية الخمسة للقدرة المادية 
 .ِرشَْنكْدماغه باإلضافة إلى سائر المواد من إمداد 

ال بد من توظيف كل شيء في   لذلك،.)ڤَ ْبهۤوتانيَمتْ ْستْهاني َسْر" (كل شيء مستند إلى قدرتي): ٤\٩ .چ.ب (ِرشَْنكْحسب كالم 
 .تهتيم أن ال شيء مستقل عن قدرعندما يفهم ال كِْرشَْن ةمخد

 يجد التيم الوسائل الصحيحة بالتي يمكن بها استعمال كل شيء في خدمة .)أوتْساَهى ( يدعى حماسِرشَْنكْ في ذكر مبذولالجهد ال
لخدمة التتيمية ليس مسألة تأمل عاطل بل عمل في خلفية قضاء ا .)ْچياْم أوتْشْياِتىڤايرا ْمَسْمَبنْْدِهى يوكْتَ-ِرشَْنكْنيْرَبنْْدَهه  (الرب

 في الواقع، حركة ذكر .ِرشَْنكْ ال ينبغي ان يكون الفرد عديم الصبر في ذكر . بصبرعمال يجب قضاء تلك األ.الحياة الروحية
قضاء بالحركة نتيجة استمرارنا  هذه ابتدأت برجل واحد ولم يكن يوجد تجاوب في البداية لكن ابتدأ الناس بفهم أهمية هذه ِرشَْنكْ

دون صبر بل ينبغي تلقي التعاليم من السيد ب ال ينبغي ألحد قضاء الخدمة التتيمية .نا التتيمية بصبر، ويشاركون اآلن بشوقأعمال
 . والثقةتطلب كل من الصبري ِرشَْنكْ ذكر عمال القضاء الناجح أل.ِرشَْنكْ وچوروعلى رحمة ال تكباإلالروحي والعمل بها بصبر 

 ال شك انها تستطيع أن تحبل بعد زواجها لكن ال بد .العروس األطفال من زوجها لكن ال يمكن لها توقع األطفال فور الزواجتتوقع 
 يقول . كذا، التسليم في الخدمة التتيمية يعني وجوب تحقيق الثقة.ثقة من ان طفلها سينمو ويولد في وقتهللها من التسليم لزوجها وا

 هذه هي .)كِْرشَْن شْيا َركْشْيِبىڤَأ ( ويمدني بالعون لضمان نجاح قضاء الخدمة التتيميةِرشَْنكْمن المحتم أن يحميني  :نفسهالتيم ل
 .الثقة

تجاهل سيسبب  .)ڤَْرتََنْپَر-كَْرَم-تَتْ-تَتْ(حدود ، ينبغي للفرد أن ال يجلس عاطالً بل أن يشتد حماساً بصدد األحكام والكما مر
الزنا وأكل اللحوم والقمار والمسكرات :  وهيِرشَْنكْ نواهي في حركة ذكر أربعة ثمة . ضمور الخدمة التتيميةحدودوالاألحكام 

 .إذا تهاون بصدد احدهاسيعاق تقدمه حتماً  وربعةنتهاء بالنواهي األ اال يجب أن يبقى التيم في غاية الحماس بصدد.والمخدرات
مثل ) نيياَم(حكام موجبة أ ثمة .)ڤَْرتَناتْْپَركَْرَم -تَتْ-تَتْ (النواهي بالكليةنتهاء ب االيجب  بالقولمّيْسواُچو رۤوَپ شْرۤيَل ينصح لذلك،

هذه األحكام بحماس وإيمان وهذا  مراعاةيجب  .)ياَم (ربعةالنواهي األهذه باإلضافة إلى  التسبيح اليومي ستة عشر مرة على السبحة
 .)ڤَْرتََنْپَر-كَْرَم-تَتْ-تَتْ (تيميةما يدعى مشاغل شتى في الخدمة الت

 كَْرمۤيْز الـشملعالوة على ذلك، يجب على المريد ترك صحبة غير المرغوبين من اجل تحقيق النجاح في الخدمة التتيمية وهذا ي
 عن المبادئ َرْبهوْپَمها اتْشايتَنْي شْرّيالمريدين المتزوجين  أحد  ذات مرة، سأل. التيمسوى وسواهم من يُّوچۤيْز والـْچۤيانۤيْزوالـ

): ٨٧\٢٢ َمْدْهيا -.ت.ت( فوراً َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا شْرّياجاب . ڤَشْنَڤاي باإلضافة إلى البرنامج اليومي للـيةڤنَشْايڤالعامة للـ
 داَس نَُروتََّم شْرۤيَل، نصح  لذلك.) أتْشاَرنَڤايشْڤ أي—َچاۤيتْ-َچَسنَ-أَستْ (صحبة الدنيويين أو سوى التيم هو من يترك ڤَشْنَڤايالـ

والعمل باألحكام والنواهي ) ڤاَسَسِنى - ْبَهكْتَڤيتانَِدَر تْشََرَن ِس(يتعين على الفرد أن يحيا في صحبة التيم األصفياء  : بالقولطْهاكوَر
 شْرّي، ْسوامّيُچو ڤَۤي جشْرّي، ْسوامّيُچو َسناتََن شْرّي، ْسوامّيُچو رۤوَپ شْرّي( الستة ْزۤيْسوامُچو السابقون الـآتْشاْرياْزها رسمالتي 

 فرصة ضئيلة بمخالطة سوى ثمة .)ْسوامّيُچو ى ْبَهطََّههوناتْْچ َرشْرّي و ْسوامّيُچو  ْبَهطَّاَلپوُچ شْرّي، ْسوامّيُچوى داَس َههوناتْْچَر
لمراكز لمجرد دعوة الناس إلى العيش في صحبة  من ااً كبيراً تفتح عددِرشَْنكْ حركة ذكر .التيم عندما يقيم الفرد في صحبة التيم

 .حدودهاو حكام الحياة الروحيةأالتيم وممارسة 
المادية الثالثة ال تطال الصعيد العلي وهذا ما يدعى صعيد األصالة الطبيعة  شواكل شوائب . عليةأعمالالخدمة التتيمية تعني 

 حركة ذكر فرادأ جميع نحن نطلب من .)ڤَتْ-َستْ-ڤيشودَّْهى (لمةالحماسة والظ شاكلتيالصفية أو األصالة الخالية من شوائب 
 وإقامة شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمثم دراسة ) َچَل آَرتيَمنَ( العبادة الصباحية النهوض عند السحر قرابة الرابعة صباحاً وحضور مراسم ِرشَْنكْ
 والعشرين ساعة وهذا ما يدعى السير على خطى ربعةطوال األ متواصلة في الخدمة التتيمية أعماالً بذلك، نقضي . وغيرهاْرتََنۤيك

 الفرد يعمل بنصيحة ن إذا كا. بمهارةِرشَْنكْ ذكر أعمالالذين ملئوا كل لحظة من عمرهم بقضاء ) ِرتِّيڤْ -َستُو( السابقين آتْشاْرياْز
مرغوبين والعمل باألحكام والنواهي والبقاء في الحماس والثقة والصبر وترك صحبة غير ال( في هذا النص ْسوامّيُچو رۤوَپ شْرۤيَل

 مالحظاً أن تنمية سيدّْهانْتَ َسَرْسڤَتّي طْهاكوَر ْبَهكْتي شْرۤيَل في هذا الصدد، يكتب . في الخدمة التتيميةه فمن المحتم تقدم)صحبة التيم



 مناقضة لمبادئ  جميعاًچيةيُّووى التصرف الـ التقدم في العمل الصالح والرغبة بقمن طريقالدنيوي اكتساب العز العلم بالتخمين و
ْبَهَچڤَْد   ما جاء في حسب. الخدمة التتيميةحدودولفت انتباهه إلى أحكام ومثيلة  زائلة أعمالال يحفل ب ينبغي للفرد أن .الخدمة التتيمية

 ):٦٩\٢ (چۤيتا
 ْمتانـاۤو ْبه- َسـْرڤَشا يـن اۤي

 ۤياميـْمَسي ـْرتَچ جاْماۤيتَْسـ
 يتانۤوْبهي ـَرتْچ جاْماۤيـاْسي

  موِنـهتُوايـشا َپـشْيـسا ن
 ".المحقق الحكيم كلها هو ليل مخلوقات ووقت استيقاظ ال،الك نفسهيقظة القادر على تم كلها هو وقت مخلوقات الليل نا"

 أن يصبح  اإلنسان يتعين على.ية اإلنسانالخدمة التتيمية إلى الرب هي حياة الحي والغاية المنشودة والكمال العظيم للحياةباإلنشغال 
 يُّوچّية مثل التخمين وطلب العمل الصالح أو الجهد الـ سوى الخدمة التتيميعمالأن جميع األبق أن يثواثقاً من ذلك كما يتعين عليه 

مكن الفرد من تحقيق غايته المنشودة لكن سلك سائر الدروب لن ينجح سوى تدرب الخدمة التتيمية ب الثقة التامة .ثمر أي نفعتلن 
 مقتنعاً بهدوء بأن من ترك الخدمة التتيمية ن اإلنسايجب أن يكون:"شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في الباب السابع من  .ستقرار اال عديمهبجعل

 ."ته لجهله بالخدمة الودية العلية إلى الربرياضا قاسية ألغراض أخرى غير صفي العقل على الرغم من قسوة رياضاتبلإلنشغال 
 حتى ولو تسيتين للربالسقوط لجهله بالقدمين اللون وطالب العمل الصالح المخّم يتعين على ما زال :"كما يستفاض في الباب السابع

 أْرجوَنإلى ) ٣١\٩ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا جاء تأكيد شخصية اهللا في .طالق االلكن تيم الرب ال يسقط على" رياضات وكفارات شديدة ىقض
 .)اتياشْينْپَر ِمى ْبَهكْتَه ـهي نَۤيْپَرتيجانكاونِْتيا  (طالق اال، اعلنها بقوة أن تيمي ال يهلك علىكونْتّييا ابن  :بالقول
 :ثانية) ٤٠\٢ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا في ِرشَْنكْيقول 

 يْسـتـٱ شُو نـا-كَْرَم يـِنهاْبه
 ِتىڤيْديا نَـ يُّـواڤايـْپـَرتْـ

 ايـْدَهْرَمْس ايـَأْسـ ىـَپـْم َأپلْأ -ْسـڤْ 
ـَيـتْرا  اتْۤيـ ْبَهتُواِتى َمـَه

 ".الخوف ضروب هولمن أ  الفردفيه يحمي  بسيطاًتقدماًال يضيع جهد وال تقوم عقبة بل ان ا المسعى، هذ في"
 سيتخلى الفرد .جر قسراً على تحقيق النجاح القطعينرجة أنه حالما يبدأها الفرد فلسوف يالخدمة التتيمية من الصفاء والكمال إلى د

 يبدأ القضاء المبدئي ، وبذلك.في بعض األحيان عن مشاغله المادية اليومية ويلوذ بالقدمين اللوتسيتين للرب العظيم بدافع العاطفة
 في المقابل، ما هو نفع من يقضي واجباته المشرعة بموجب نظام .قطحتى وإن ستيم مثيل  ال خسارة على جانب .للخدمة التتيمية

 . قد يرجع في عائلة وضيعةهمع أن الخدمة التتيمية من حيث قطعهاالتيم الساقط يستأنف خذ إلى الخدمة التتيمية؟ األ دون اشَْرَمنَْرڤَ
أهايتوكى  ( مقاطعة دنيويةةإعاقتها بصورة دائمة بأيالخدمة التتيمية ليست معلولة بعلة دنيوية وال يمكن قطعها بعلة دنيوية أو 

 ْزۤيْچۤيان والـكَْرمۤيْز الـأعمالهتمام ب اال بشاغله وال ينبغي أن يكون في غايةة التيم ثق لدىكونت لذلك، ينبغي أن .)ْپَرتيَهتاأ
 .ْزيُّوچۤيوالـ

 ال . لكن جميع الخصال الحميدة تنمو في شخصية التيم تلقائياًيُّوچۤيْز والنظرة الفلسفية والـطلبة الثوابثمة خصال حميدة كثيرة بين 
 .أن جميع اخالق المالئكة تظهر في من أنمى خدمة تتيمية صفية) ١٢\١٨\٥ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم جاء تأكيد في .حاجة إلى جهد إضافي

بعمل دنيوي المنشغل ال يقوى  لكن .الحياة العليةال يشاب التيم بالمادة لعدم اهتمامه بمطلق عمل مادي بل يستقيم فوراً على صعيد 
 جاء .)دوراتْما (بل يبقى ضيق األفق  العلويَمهاتْماعلى تحقيق مقام   أم خيري أم قومي وغيرهكَْرمّي أم چّييُّو أم ْچۤيانّيسواء أكان 

 ):١٣\٩ (ْبَهَچڤَْد چۤيتافي 
  پاْرتَْهىْم تو ماْستْمانَـاَمـه
 اتاهيْم آشْـرتيِرْپَركْ ْمـۤيـڤيدا

 ُسو َمنَـ-ا يْبَهَجنْـتى َأنَـنْ
 اْميايْم َأڤْـتادياتْـڤا ْبهۤوۤيـْچ

أني  لعلمهم الخدمة التتيمية شاغل هو اللهماغش .تْهاِرْپ ابن  ياربانية قدرتي الحمايةتحت هي ، مجيدة غير المضللة الالنفوس أما"
 ".ي ال يزولذصلي الاألشخصية اهللا 

 جميع تيم الرب في ألن يُّوچّيأو الـ ْچۤيانّي أو الـكَْرمّيعن درب الخدمة التتيمية واألخذ إلى درب الـتيم الرب ال ينبغي حيدان 
 .حماية قدرته العظيمة



 .)ڤَْرتَناتْْپَر-كَْرَم-تَتْ-اتْ تَتْ ۤياْد ْدهايْرۤيأوتْساهاْن نيشْتْشَ ( الخدمة التتيمية بحماس وصبر وثقةحدودأحكام وب لتزام  االهذا ما يدعى
 .على هذا النحو، يستطيع الفرد التقدم في الخدمة التتيمية دون عائق

 النص الرابع

 ْچِرْهناتيْپَرتيَدداتي 

d"d"Aita ‘aitagA{õ"Aita  

gAu÷maAKyaAita pa{cC$ita  

BauÈeÿ BaAejayatae caEva  

SaiÒ"DaM ‘aIitalaºaNAma,  

 ْپِرتّْشَّْهتياتي آكْْهۤيچوْهياْم 
 ڤَْبهونْكِْتى ْبُهوَجياِتى تْشاي

 لَكْشَنَْم-تيْپرۤيڤيْدَهْم -شّذْ

 المفردات
 ؛يطعم --ْبُهوَجياِتى ؛يأكل --ْبهونْكِْتى ؛يتقصى --ْپِرتّْشَّْهتي ؛يشرح --اتيآكْْهۤي ؛ أحاديث باطنة—چوْهياْم ؛يقبل بالمقابل --ْچِرْهناتيتيْپَر ؛ يعطي صدقة—َدداتي
 . عالمات--لَكْشَنَْم ؛الحب --تيْپرۤي ؛ستة أصناف --ڤيْدَهْم-شّذْ ؛حتماً --ڤَ ِا؛أيضاً --تْشَ

 الترجمة
الصدقة بصورة ت . وتقديمه هي العالمات الستة للحب المتبادل بين التيمْپَرساَد وتناول ناجاةالهدايا والم بادل

 التفسير
 -١: نواع من العملأ ثمة ستة . التتيمية في صحبة سائر التيمعمال في هذا النص وسيلة قضاء األْسوامّيُچو رۤوَپ شْرۤيَليشرح 

 -٥ . منهمة إلى الربخفيالخدمة التحري  -٤ .التيممناجاة  -٣ .بالمقابللتيم ا قبول كل ما يقدمه -٢ .اعطاء الصدقة إلى التيم
 هذا هو . التيم الخبير يشرح والتيم الغرير يأخذ عنه. التيم إلىْپَرساَدتقديم  -٦الذي يوزعه التيم و ) ْپَرساَد(تكريم الطعام الروحي 

 هعيوزتعند المستلمة من خالل التيم األصفياء ته بمثابة نعم )ْپَرساَد(شخصية اهللا ل فضال بد لنا من قبول  .تّْشَّْهتيِرْپاتي ۤيچوْهياْم آكْْه
 إليهم ومرضاتهم من ْپَرساَد كما ينبغي لنا دعوة التيم األصفياء إلى بيوتنا وتقديم .من اجل الحفاظ على روح الخدمة التتيمية عندنا

 .ڤَيكِْتى ْبُهوَجياِتى تْشانَْبهو ما يدعى ا هذ.كل الوجوه
 األعماليرتب رجل  للمثال، . االعتياديةجتماعيةعمال االحتى في مجال األ طالق االتلك المبادالت الستة بين حميمين ضرورية على

اثناء  آخر ومن ثم يعبر عما يود عمله ثم يتقصى من صديقه وسيلة فعل ذلك أعمالعندما يرغب باإلتصال برجل وليمة في فندق ما 
 .)تيۤيْپر (تبادل ودي حميمحينما يوجد  الستة عمالتجري تلك األ لذلك، .أحياناًجري تبادل الهدايا كما يتناول الطعام 

چاتْ َستُو ا ۤيتْ-َچنََس( الصحبة الدنيوية والبقاء في صحبة التيم  اإلنسانتركبوجوب في النص السابق  ْسوامّيُچو رۤوَپ شْرۤيَلنصح 
في كل األرض نتشرت ا ها ابتدأنا الحركة بمفردنا لكن.تاحة تلك المبادالت الستة بين التيمال ِرشَْنكْحركة ذكر جرى تأسيس  .)تِّهِرڤْ

 كما ان الناس في شوق إلى تنا يسعدنا أن الناس تتبرع بسخاء من اجل تنمية نشاطات حرك.بعد مجيء الناس وتبادل األخذ والعطاء
 وندعو أحياناً ِرشَْنكْ َهِرى نحن نقيم احتفاالت .ِرشَْنكْول ذكر بصورة الكتب والمجالت التي ال تدور سوى حمساهمتنا قبول 

 اعضاء حركتنا ويتناولون كل ما نقتدر على تقديمه من يحضر .ْپَرساَد قبول من طريقاألعضاء واالصدقاء لإلشتراك في الوليمة 
 على .وضحها لهمون أحياناًلخدمة التتيمية األعضاء والمناصرون عن سبل قضاء ايتقصى  . من نخبة المجتمعهممع أن معظم ْپَرساَد

بتلك المبادالت  ِرشَْنكْحياة حركة ذكر تتغذى  .نا تدريجياًأعمال اهل الفكر بتقدير أهذا النحو، تنتشر حركتنا في األرض بنجاح وابتد
بمجرد  ِرشَْنكْ الكامن لـاهبعث ذكر ستطيعللعامة حتى تفرصة مخالطة تيم الحركة توفير  لذلك، يجب .هاأفرادالحميمة الستة بين 

 .قضاء المبادالت الودية الستة المذكورة أعاله
 ِرَم ٱساْدْهيا كَْبهو نَياپ-كِْرشَْنسيدَّْهى -نيتْيا 

 تْشيتِّى كََريى أوّديا-شودَّْهى-ڤَناديشَْر



 يعرف  اإلنسان يقال غالباً أن.)اياِتى كاَمهجنْچاتْ َس نَـَس (هترغبات الفرد وطموحاته وفقاً لعشرتنمو ): ٦٢\٢ (ْبَهَچڤَْد چۤيتاجاء في 
يكون نامياً إلى حد ما  كامن في كل حي وِرشَْنكْ ذكر .يمإذا خالط التنسان اإل  الكامن عندكِْرشَْنمن المحتم أن ينمو ذكر برفيقه و

 ):١٠٧\٢٢ َمْدْهيا -.ت.ت( جاء .عندما ترجع النفس في صورة بشرية
عند بديهياً نفس نهض الت . يتعين اكتسابه من مصدر خارجيئاًزلياً في قلوب جميع األحياء وليس شي قائم أِرشَْنكْالحب الصفي لـ

): ٢٣\٥\٧. ب.ش(ها  كامن فيكِْرشَْنألن ذكر  ِرشَْنكْ فرصة السمع عن نفس ينبغي اعطاء كل ." بالسمع والتسبيحاقلبه صفيةت
 ال يقحم على القلب ِرشَْنكْ ذكر .)ْرتَنَْمكۤي ْمنَڤَشَْر(ع والتسبيح اد السمبمجر  األصلي فوراًِرشَْنكْيتصفى قلب الفرد وينهض ذكر 

 يقول . يتصفى قلب الفرد من كل الشوائب الدنيوية عند تسبيح االسم القدوس لشخصية اهللا.بصورة مصطنعة بل قائم فيه أزلياً
 :)١٢\٢٠ أنْتْيا -. ت.ت (طََكشْاشْشيكْ في الشطر االول من قصيدته َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا شْرّيالمولى 

 ـمَْٰپـنََٰوانيْر-ـنيْچَوادا-َمـها-َو ْبَهـماْرَجـنَـمْٰ-َپـنََٰدْر-تِْشـتُو
 نَـْمَوـجّي-ْدهّوَو-ـاِڤـدي ـمْٰويتَـَرنَٰ-تْشَـنْـْدريكا-َوكايَر-هاشْـِريا

 َواَدنَـمْٰتاْسـْمـرِٰٰناْرپّو َپـَدمْٰ-ْپـَرتي ْرْدَهـنَـمَْٰو-آنَـنْـداْمبوْدهي
 ـْرتَـنَـْمـكّيَسـنّ-ـنَٰشْٰكْرِٰ-ويَجـياِتى شْـرّي َپـَرمْٰ َپـنَـمْْٰسـنَـ-َواتْـَمْسـْر

 ذاك التسبيح هو القمر . مرآة القلب ويقطع شقاوة النار المتأججة للوجود الماديي الذي يجلِرشَْنكْالنصر لتسبيح االسم القدوس "
 يوسع من ِرشَْنكْ تسبيح االسم القدوس .ون للحظ السعيد لكل األحياء كما انه روح كل علمالمزداد الذي ينشر اللوتس ابيض الل

التصفية قلب كل من تشمل  ."ةكلي بال من تذوق الشهد في كل خطوةا ويمكنهنفسالمحيط البهيج للحياة العلية ويسبب برودة لكل 
 َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم - َهِرى َهِرى ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ َهِرى َنِرشْكَْهِرى  : تسبيح.حها وحده وليس مسّبَمهاَمنْتَْريسمع الـ
 هذا ما .جناس الحياةأ يعمل على تصفية قلب كل من يسمعها بما في ذلك الحيوانات والحشرات واألشجار وسائر َهِرى َهِرى

َهريداَس  قال . من العبودية المادية اإلنسانسيلة تنجية االحياء دون عن وَرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا عندما سأله هاكوَرطَْهريداَس أوضحه 
حتى في  بمجرد سماع الصوت ِرشَْنكْفي ذكر تتقدم األشجار والحيوانات إلى درجة أن  أن تسبيح االسم القدوس من الفعالية هاكوَرطْ

تخلت النمور والحّيات  عندئذ، .ْجهاريكَْهنذَ في غابة وره عند مر شخصياًَرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا شْرّيوهذا ما أثبته أكثر الغابات نائياً 
 شْرّيال نستطيع تقليد معجزات  أننا ال شك .ْرتََنۤيكَسنْوالغزالن وسائر حيوانات الغابة عن عداوتها وشرعت بالتسبيح والرقص في 

باع على الرقص لكن يمكننا إعانة كثير من البشر على  ال نملك قوة حث الس. لكن ينبغي لنا السير على خطاهَرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا
 كما .َدداتيحسان وهو مبدأ  اال توزيع االسم القدوس خير مثال على. تسبيح االسم القدوسمن طريق ِرشَْنكْالتصفية وتحقيق ذكر 

 وفتح عقله من اجل ِرشَْنكْعن حركة ذكر قصى  ينبغي لإلنسان أن يت. لتقبل الهبة العليةالتهيؤ واتينْهِرْچْپَرتييجب علينا العمل بمبدأ 
  .تّْشَّْهتيِرْپآكْْهۤياتي  وبذلك، نعمل بمبادئ .فهم وضع هذا العالم المادي

 يزورنا كثير من .ْپَرساَدلمشاركتهم بتكريم  في جميع مراكزها حداأليوم  يدعون االعضاء والمناصرين ِرشَْنكْحركة ذكر تيم 
  ينبغي للعامة.الحركة والعامةتيم  بذلك، ينتفع كل من .مكان اال بقدرْپَرساَدهم ويقدمون لهم بيوتى  الحركة إل تيمالمهتمين ويدعون

تحقيق غاية  طلبمن يينبغي ل .حسان المادي ألن صحبتهم عديمة النفع االهل وأكَْرمۤيْز والـْچۤيانۤيْزالـو يُّوچۤيْزبتعاد عن الـاال
 الدين هو الوظيفة . وسيلة تنمية حب اهللا اإلنسانألنها الحركة الوحيدة التي تلقن كِْرشَْنحق مخالطة تيم حركة ذكر بالحياة البشرية 

حتى القبائل  لدى . اإلنسان ال يعرف الحيوان ديناً على خالف. والحيوان اإلنسانالخاصة لجامعة البشر وهي الحد الفاصل بين
شْرۤيَمْد  جاء في الباب األول من .ستهدف حب اهللاتتطور وت عندما ة الدينيرياضةنجح الت . ماةديني رياضةالبدائية التي تقطن الغابات 

 ):٦\٢\١ (ْبهاَچڤَتَْم
 َپُرو ْدَهْرُموپوْمساْم ڤاي َسـ 

 ياتُو ْبَهكْتيْر أْدُهوكْشَِجى
 ْپَرتيَهتاأهايتوِكى أ

 َدتيْپَرسۤيسواتْما ياۤي
 ال بد من نزاهة .ة جمعاء هو بالذي يمكن لإلنسان الوصول به إلى الخدمة الودية إلى الرب العلياالعظم للبشري) ْدَهْرَم(الشاغل "

 ."النقطاع لترضي الذات رضى تاماًن االغراض وامتلك الخدمة الودية 
مية حبه الكامن  حيث يمكنه تنِرشَْنكْاألمم من العمل بأصول ذكر  سكينة والصالت الودية بينيطلب طمأنينة الفكر والمن ال مفر ل

 . ذلكحالما يفعل ويحقق السكينةاإلنسان عقل  سيطمئن .ِرشَْنكْ شْرّيلشخصية اهللا 
تصال بأهل وحدة  اال بعدمِرشَْنكْ جميع التيم المتفرغين إلى نشر حركة ذكر شْرۤيَل ْبَهكْتي سيدّْهانْتَ طْهاكوَرفي هذا الصدد، يحذر 
التي  والمالحدة واألحزاب السياسية ماۤياڤادۤية األرض زاخرة بأهل الـ.هضة الحركات الدينيةن دوماً على منايالوجود المطلقة العازم



  اإلنسان ألنها تلقنِرشَْنكْهل وحدة الوجود المطلقة وسائر المالحدة نمو حركة ذكر أ يعارض .تستغل تلك الفلسفات لتشجيع المادية
بعض الحليب والموز ألنها ال تشعر بالرضى مطلقاً بل يزداد سمها بتغذية الحّية   وراء ال نفع. تلك هي سياسة المالحدة.ِرشَْنكْذكر 
فصاح عن رغباتنا أمام  االلهذا السبب، ال ينبغي لنا .)ڤَْرْدَهنَْم-ڤيشِْكلَم  (الحّية يزيد من فعالية سمهاتقديم الحليب إلى  .فعالية
 منهم أو طلب النصيحة منهم لقصورهم عن قترابضل تجنبهم بالكلية وعدم اال من األف. األشبه بالحّيةْزۤيكَْرم والـماۤياڤاديْۤۤزالـ

 التوصية السلبية لهذا .مخالطتهم لحادية فينا عند اال عقليتهمستؤثر قبول دعواتهم إذ وأ كما ال ينبغي لنا دعوتهم .اعطاء النصيحة
 َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا شْرّي كما حذر .)جاياِتى كاَمهَسنْچاتْ نَْس (النص هي وجوب النأي عن أهل وحدة الوجود المطلقة والمالحدة

طَ َهيا شْيىَر أنَّ كْهايِلى دوشْڤي(اول الطعام الذي يعده الدنيويون  تنمن طريق يصبح العقل مياالً إلى الشر): ٢٧٨\٦ أنْتْيا -.ت.ت(
 لذلك، بصورة مبدئية، .اعية في غاية التقدمن أن يكون الددو ِرشَْنكْنتفاع بتبرع كل انسان لدعم حركة ذكر  اال أحدال يستطيع .)َمَن

  منع تيمه من مخالطة حتىَرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا شْرّي في الواقع، .ينبغي للداعية عدم قبول تبرعات أهل الوحدة المطلقة أو المالحدة
 .موعتيادي المدمن على الترضية الحسية المادية فوق اللزاإلنسان اال

 . وطاعة أوامر السيد الروحيآتْشاْرياْز والسير على خطى حدودباألحكام والولتزام بصحبة التيم دوماً  االوجوبالخالصة هي 
-َمها( التيم الذي ليس بالمبتدئ وال في غاية التقدم . الكامنِرشَْنكْوبذلك، سنقتدر على تنمية خدمتنا التتيمية إلى الرب وإنهاض ذكر 

 .توقع منه أن يحب شخصية اهللا وعقد الصداقة مع التيم وإظهار الرحمة بالجاهل ورفض الحاسد والشرير ي،بل ما بينهما) ْبهاَچڤَتَ
 يفترض بالتيم المتقدم انفاق .يوجد ذكر ملخص في هذا النص عن تحقيق التبادل الودي مع شخصية اهللا وعقد الصداقة مع التيم

نصف مدخراته على  بتوزيع هذه القدوة عملياً ْسوامّيُچو رۤوَپ شْرۤيَل وضع .َدداتيحسب مبدأ  نصف مدخوله في خدمة الرب وتيمه
 ينبغي لجميع التيم .عندما قرر التقاعد من وظيفته لحاالت الطوارئ الشخصيةاألخير  وربعها على أهله واحتفظ بالربع ِرشَْنكْخدمة 

 .َدداتييحقق مبدأ  وتيمه وهذا ما ِرشَْنكْفي خدمة  ينبغي انفاق نصف المدخول .العمل بمثاله
يعلمنا  .ڤَْزشْنَڤايصديقاً وكيف ينبغي خدمة الـ المتوجب اختياره ڤَشْنَڤاي في النص التالي عن الـْسوامّيُچو رۤوَپ شْرۤيَل

 النص الخامس

 چيري تَْم َمنَساْدريىتَكِْرشِْنتي ياْسيا 

k{(SNAeita yasya igAir" taM manas$aAi‰"yaeta  

d"IºaAista caet‘aNAitaiBaê BajantamaIzAma,  

zAu™aUSayaA BajanaivaÁamananyamanya  

inand"Aid"zAUnyaô$d"maIips$atas$aËÿlabDyaA 

 ْپَرنَتيْبهيشْ تْشَ ْبَهَجنْتَْم إشَْمتِْشتْ كْشاْستي دۤي
- ْچياْم أنَنْياْم أنْياڤي-ا ْبَهَجَنشَۤيشوشْرۤو
-نينْدادي اۤيلَْبْدْه-َچَسنْ-ْپسيتَْهِرَدْم إ-نْياشۤو

 المفردات
-كْشادۤي ؛يجب أن يكرم --ْدريىتَآ ؛بالعقل --َمنَسا ؛خاصته --تَْم ؛ بكلمات أو خطاب—چيري ؛للذي --ياْسيا ؛بذلك --إتي؛كِْرشَْناألسم القدوس للرب  --كِْرشَْن

 ؛ بالخدمة العملية—اشَۤيشوشْرۤو ؛ إلى شخصية اهللا—إشَْم ؛ل بخدمة تتيمية منشغ—ْبَهَجنْتَْم ؛أيضاً --شَتْ ؛بالسجود--هْپَرنَتيْبهي ؛إذا --تِْشتْ ؛يوجد --ْستيأ ؛توريد -
 ؛منشود --ْپسيتَإ ؛ الذي قلبه—ْهِرَدْم ؛ منزه بالكلية—نْياشۤو ؛ مسبة اآلخرين— ديآ-نينْدا-أنْيا ؛ دون انحراف—أنَنْياْم ؛ المتقدم في الخدمة التتيمية—ْچياْمڤي-ْبَهَجَن
 . بكسب--اۤيلَْبْدْه ؛صحبة --َچَسنْ

 الترجمة
 داأتم مراسم العم والسجود تواضعاً للتيم الذي ِرشَْنكْ االسم القدوس للرب  يسّبحينبغي فكرياً تكريم التيم الذي

ومنشغل بعبادة صورة الرب وينبغي مصاحبة وخدمة التيم الصفي المتقدم في خدمة تتيمية ال ) اشْكْۤيد(روحي ال
 . إنتقاد اآلخرينتحيد والذي يخلو قلبه من نزعة

 التفسير
 لذلك، .ستة الوارد ذكرها في النص السابقمن اجل التطبيق الفطن للمبادالت الودية اليجب اختيار األشخاص المناسبين بتبين كبير 

مع كل من يعلمنا في هذا النص كيف نتعامل  . كما يليق بمقام كل منهمڤَْزشْنَڤاي بوجوب لقاء الـْسوامّيُچو رۤوَپ شْرۤيَلينصحنا 



أتم  هو المبتدئ الذي أْدهيكارّي-طَْهىشْكَني .أْدهيكارّي-أوتََّم و أْدهيكارّي-َمْدْهياَم و أْدهيكارّي-طَْهىشْكَني: الفئات الثالثة من التيم
م لمثله ضمن حترا اال ينبغي تقديم.ِرشَْنكْ على يد السيد الروحي ويسعى إلى تسبيح االسم القدوس لـناَم-َهريتسبيح بد امراسم العم

 . على يد السيد الروحي الذي شغله بالخدمة الودية العلية إلى الربداعملقى الت أْدهيكارّي-َمْدْهياَم .ڤَشْنَڤاي-طَْهىشْكَنيالعقل بصفة 
 .دم في الخدمة التتيميةبالغ التق) أْدهيكارّي-أوتََّم( التيم األرفع . في المقام الوسط في الخدمة التتيميةأْدهيكارّي-َمْدْهياَم ينبغي اعتبار

 أن ْسوامّيُچو رۤوَپ شْرۤيَل يكتب .ال يعنى بالطعن في اآلخرين و الصفيِرشَْنكْ صفي القلب بالكلية وحقق ذكر أْدهيكارّي-أوتََّم
 . مثيل والقيام على خدمته هي الشيء األنسبأْدهيكارّي-أوتََّممخالطة 

حيث يقتصر اهتمامه على عبادة صورة الرب في ) أْدهيكارّي-كَنيشْطَْهى(لتتيمية على أدنى صعد الخدمة اال ينبغي للمريد أن يبقى 
 ):٤٧\٢\١١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم جاء وصف تيم مثيل في الباب الحادي عشر من .هيكلال

 ڤَ َهَريىاَم ِاأْرتْشاۤي
 ياه شَْردَّْهيىَهِتىجاْم ۤوپ

 ْبَهكِْتشو تْشانْيىشو-نَـ تَْد
 راكِْرتَه ْسْمِرتَهْپَسـ ْبَهكْتَه 

-ْپراكِْرتَ( مادي تيم هو العامة أو التيم سائر تجاه صحيحا مسلكا يسلك ان دون بإيمان هيكلال في اهللا صنم عبادة على العاكف التيم"
 ".التتيم درجات أدنى على ويعتبر) ْبَهكْتَ

 شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْموصفه في وارد  الأْدهيكارّي-ْدْهياَمَم إلى مقام أْدهيكارّي-طَْهىشْكَنيلذلك، ينبغي للمريد رفع نفسه من مقام 
)٤٦\٢\١١:( 

 شوأْدهۤي-ڤَِرى تَْدإشْ
 ڤيشَتْسو تْشَباليِششو ْد

 كْشاُپوِپكِْر-مايتْريّۤ-ِرَمْپ
 ياه كَرُوتي َسـ َمْدْهياَمه

 الرأفة ويظهر تيمه لكل ودود صديق وهو زيزالع اهللا شخصية إلى حبه ويقدم أْدهيكارّي-َمْدْهياَم يدعى الثانية الدرجة من التيم"
 ".زيزالع اهللا شخصية حسدة ويتجاهل األبرياء بالجهلة

 في هذا النص بوسيلة معاملة ْسوامّيُچو رۤوَپ شْرۤيَل لذلك، ينصحنا .هذه هي وسيلة تنمية الخدمة التتيمية على الوجه الصحيح
 لكنهم  َمها َمنْتَْرِرشَْنكْ َهِرىون  يسّبحاْزۤيَسَهجي-تَِرراكْْپ .ڤَْزشْنَڤاي نشهد وجود درجات متفاوتة من الـ.مختلف درجات التيم

حترام لهم  اال ينبغي للمريد تقديم.القدوس ون االسميسّبحمع أن  بعدغير مكتملة  أمثالهمة تصفي .متعلقون بالنساء والمال والمخدرات
 السيئة، ينبغي العطف عليهم إن كانوا متشوقين لتلقي تعاليم سليمة من منجرفين بالصحبةال من جهة األبرياء .فكرياً وتجنب صحبتهم

تنفيذ بن ي والمنشغلسيد روحي ثقةعلى يد تلقي العماد ن الذين سبق لهم يلتيم المبتدئحترام ل االينبغي تقديم سجدةالتيم األصفياء لكن 
 . المطلوبةجديةالب أوامر السيد الروحي

 ندعو كل إنسان لإلنضمام إلى .بغض النظر عن نسبه أو عقيدته أو عنصره هذه كِْرشَْنة ذكر في حركتعطى الفرصة لكل إنسان 
 عماديطلب العندما  بدور مريد لتسبيح االسم القدوس  الفردنقبل .ِرشَْنكْ واإلستماع عن ْپَرساَدهذه الحركة والجلوس معنا وتناول 

اً ومنشغالً عمدماذا كان حترام له  اال وتقديم سجدةحقيق ڤايشْنَڤَيم المبتدئ بصفة الت ينبغي قبول . فعلياًِرشَْنكْذكر ه بنشهد اهتمامو
 حدود بجميع األحكام والاًخدمة الرب وملتزمب ربما نجد واحدأ في غاية الجدية لإلنشغال .بالخدمة التتيمية بأمر السيد الروحي

 مثيل ڤَشْنَڤاي ينبغي قبول . من بين كثير من أمثالهِرشَْنكْة ذكر وتسيبح العدد المطلوب على السبحة ودائم التفكير بسبل توسيع حرك
 .وطلب صحبته) أْدهيكارّي-أوتََّم(بصفة تيم رفيع الدرجة 

 ):١٩٢\٤ أنْتْيا (تَِرشَريتاْمتْشايتَنْيا تْ في ِرشَْنكْبـبها الوسيلة بالتي يصبح التيم متعلقاً  جاء ذكر
 َپَنَسَمْر-كاِلى ْبَهكْتَ كَِرى آتَْم-كْشادۤي

 َسَم-كاِلى كْْرشَْن تاِرى كَِرى آتَْم-ساي
 . عين ذاتهِرشَْنكْ، يقبله داعم عند ال تاماًلخدمة الرب تسليماًڤَ شْنَڤايـالعندما يسلم "
 :ْسوامّيُچو ڤَۤيج شْرۤيَلبقلم ) ٨٦٨ (َسنَْدْرْبَهى-ْبَهكْتيموضح في كتاب ) اشْكْۤيد( الروحي داعمال

 اتْ ياتُو َدْدۤيانَْمْچۤيڤْياْم دي
 َپْسيا َسنْكْشَياْمپااتْ كوْرۤي

 ْپُروكْتاكِْشتي سا تَْسماْد دۤي
 ڤيدايهكُو-ڤَِدشيكايْس تَتّْ



 ".اشْكْۤيدبواسطة  يتناقص اهتمام المريد بالملذات المادية ويزداد اهتمامه بالحياة الروحية تدريجياً"
عدد كبير من مريدينا الذين ينتمون إلى عائالت ثرية ومحترمة  .با واميركاوروأ وال سيما في لكلقد شهدنا عدة أمثلة عملية على ذ

عدد كبير منهم يقبلون أوضاع  .يفقدون كل عناية بالملذات المادية سريعاً ويصبحون في غاية الشوق إلى دخول الحياة الروحية
 إلى ِرشَْنكْ لقبول مطلق وضع معيشي من اجل دادعلى إستع في الواقع، انهم .مع انهم ينتمون إلى عائالت ثريةة غير مريحة يمعيش

د على يد السيد الروحي عندما ينعدم إهتمامه اعم الئقاً لل اإلنسان يصبح.ڤَْزشْنَڤاي ويصاحبون الـهيكلدرجة أنهم يقيمون في ال
 يجب . من اجل التقدم في الحياة الروحية َدِمَن تْشَ شَِمَن تْشََنْبَرْهَمتْشاْريىَپسا تَ) ١٣\١\٦ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم يشرع .بالملذات المادية

 داعم لياقة ال.اشْكْۤيدجدياً بصدد قبول  عندما يكون  والتبتل وضبط العقل والحواسرياضات أن يكون مستعداً لممارسة الاإلنسان ىعل
 چوروْم ـ َسْماناْرتَْه ۤيْچڤي-تَْد .)اَنۤيْچڤي-تَْد ( العلم باهللاهيو) انَْمۤيْچ ْمديڤْيا( ورغبته باإلستنارة الروحية  اإلنسانتقتضي استعداد

 ينبغي لمثله مقاربة سيد . عندما يكون مهتماً بالحق المطلقداعمالتلقي  ينبغي لإلنسان .)١٢\٢\١ ْدشَْنيپأو َكذَنَمو (َچتّْشِّْهتْڤاْبهيِا
قتراب من سيد روحي عندما يكون معنياً  االينبغي لإلنسان":أيضاً) ٢١\٣\١١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْميشرع  .اشْدۤيكْروحي من اجل تسلم 

  .)اسوه شِْريا أوتََّمْمۤيْچَپْديىتَ جيْپَرْم چوروتَْسماْد  (بالعلم عن الحق المطلق
ال ينبغي لإلنسان إتخاذ سيد روحي دون العمل بتعاليمه كما ال ينبغي له إتخاذ سيد روحي للتظاهر بالحياة الروحية بل يجب أن 

اسوه ۤيْچجي (نطاق العلم العليب  اإلنسانتحرياتحصر  يجب .السيد الروحي الثقةللتعلم من ) اسوۤيْچجي(ستطالع  االون الفرد شديديك
 غالبية . تعني عليأوتْ تعني ظلمة هذا العالم المادي وكلمة تََم كلمة . تشير إلى ما يتخطى العلم الماديأوتََّمْم كلمة .)شِْريا أوتََّمْم

 .داعم بها ويحصر عنايته بالشؤون العلية، يكون الئقاً بال اإلنسان تعنى بتحري المواضيع الدنيوية لكن عندما تنقطع عنايةالناس
 . الجدية بخدمة الرب وعندما يكون بالغالسيد الروحي الثقةعلى يد استالمه العماد  عند أْدهيكارّي-َمْدْهياَمينبغي قبول المريد 

 دون إذناب متجنباً الذنوب العشرة بكل عناية، َمها َمنْتَْر ِرشَْنكْ َهِرى  يسّبح جليل إلى درجة أن منِرشَْنكْتسبيح االسم القدوس 
وينبغي أن يحظى كل من سبق له تحقيق ذلك  .د مغايرة بين االسم القدوس وذات الربيستطيع الترقي إلى نقطة الفهم بعدم وجو
 دون ِرشَْنكْ ينبغي لإلنسان العلم جيداً أنه ال يصبح مرشحاً مناسباً للتقدم في ذكر .لمبتدئينالمفهوم باإلحترام الكبير من قبل التيم ا

 ):٦٩\٢٢ َمْدْهيا (تَِرشَريتاْمتْشايتَنْيا تْ جاء في .ذناب االتسبيح االسم القدوس خلواً من
 ٱكَنيشْطَْهى َجَنياهاَر كُوَمَل شَْردّْها، ِسى 
 إِبى أوتََّم-تََهكِْرِمى كَْرِمى ِتنُْهو ْبَهكْ

 يبدأ كل إنسان حياته التتيمية ."تيم من الدرجة األولى بسلوك الطريقة تدريجيااليمان وخفيفه هو المبتدئ لكنه سيبلغ مقام  االضعيف"
 .هيكارّيأْد-أوتََّم لكن من يتمم تسبيح العدد المقرر لألسم القدوس، يترقى تدريجياً إلى أرفع الصعد، صعيد بتدائية االالمرحلةمن 

 سبحة يومياً ألن أهل البلدان الغربية قاصرين عن التركيز لفترات طويلة اثناء التسبيح وهذا سبب ١٦ تصف ِرشَْنكْحركة ذكر 
 َپَج سبحة من ٦٤  يسّبح اعتاد القول أن كل من السيدّْهانْتَ َسَرْسڤَتّي طْهاكوَر ْبَهكْتي شْرۤيَل لكن .تقرير عدد أدنى من التسبيح

 شْرّي يعتبر كل واحد منا ساقطاً حسب حساباته لكن في وسعنا توقع رحمة المولى .)َپتيتَ (ساقطاًينبغي اعتباره ) ة ألف اسممائ(
 .نسعى إلى خدمة الرب العظيم بكل جدية ودون نفاقننا أل )پاڤََن-َپتيتَ (الساقط المعروف بمخلّص َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا

 :ڤَشْنَڤاي عن كيفية تبين الـَرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا شْرّيكبار تيم  أحد َستْياراَج خان َلشْرۤيعندما سأل اجاب المولى 
 باَر-انَْر موكِْهى شوني ِاَكۤي- كَِهى،ْپَرْبهو
 شِْرشْطَْهى َسباكاَر-ْجيا،پۤوناَم، ساي -كِْرشَْن

 ."ى بسلوك الطريقة تدريجياًتيم من الدرجة األولاليمان وخفيفه هو المبتدئ لكنه سيبلغ مقام  االضعيف"
 لذلك، ينبغي لك .ڤَشْنَڤاي هو َمنْتَْر ِرشَْنكْ َهِرى  يسّبحكل من:")١١١\١٥ َمْدْهيا -.ت.ت ( ناصحاًشْرّي تْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهو تابعثم "

 عدة ِرشَْنكْ وذكر ِرشَْنكْم القدوس اصدقاءنا من الموسيقيين االنكليز المعروفين، إلى تسبيح االسأحد انجذب  ."حترام إليه االتقديم كل
 .ه من كل الوجوهأعمال وِرشَْنكْ لديه تقدير رفيع السم .ِرشَْنكْ في داره وتيم ِرشَْنكْحترام لصور  االمرات في أغانيه ويقدم سجدة

 الخالصة أنه .ترام ألمثاله دوماًح اال ينبغي اظهار. تدريجياًِرشَْنكْي ذكر فحترام له دون تحفظ ألننا شهدنا تقدمه  االلذلك، نحن نقدم
 سقوط في المقابل، شهدنا .التسبيح المنتظم لألسم القدوسب ِرشَْنكْحترام دوماً لكل من يسعى للتقدم في ذكر  االينبغي للتيم تقديم

 .بعض اخواننا المعاصرين من كبار الدعاة إلى المفهوم الدنيوي بسبب اخفاقهم بتسبيح االسم القدوس للرب
 ):٦٧\٢٢ َمْدْهيا -.ت.ت (ْسوامّيُچو َسناتََن الخدمة التتيمية إلى ثالث فئات اثناء تلقينه َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيامولى صنف ال

 ڤاْنيوكْتي ناهي جاِنى ْدِرذَْهى، شَْردّْها-شاْستَْر
 ڤاْنْچياْبها-أْدهيكاري ساي َمها-َمْدْهياَم



 ال بد من اعتباره ،يمان هو تيم من الدرجة الثانية اال لكنه راسخِڤدين إلى العلم الـمن يفتقر إلى الخبرة بالحجة والمنطق المستندا"
 لذلك، جاء .ومرشح لتحقيق مزيد من التقدم في الخدمة التتيمية) اْنڤشَْردّْها(يمان  االعميق هو أْدهيكارّي-َمْدْهياَم ."عظيم الحظ

 ):٦٤\٢٢ َمْدْهيا-.ت.ت(
 أْدهيكاري-كْتيڤاْن َجَن َهيا ْبَهشَْردّْها

 أنوسارّي-شَْردّْها-أوتََّم، َمْدْهياَم، كَنيشْطَْهى
 .)"شَْردَّْهى (يمان اال بصفة تيم على الدرجة المبدئية والدرجة الوسطى وأرفع درجات الخدمة التتيمية بموجب تنميته اإلنسانيتأهل"

 ):٦٢\٢٢ َمْدْهيا -.ت.ت(كما جاء 
 وْدِرْدَهى نيشْتْشَياڤاَس كَِهى سڤيشْ-شَْبِدى-شَْردّْها

 كِْرتَ َهيا كَْرَم-ڤَكِْرشِْن ْبَهكْتي كايِلى َسْر
يمان الراسخ الوطيد المناسب لقضاء الخدمة  اال هذا.ِرشَْنكْ الثانوية بقضاء الخدمة الودية العلية إلى عماليقضي الفرد جميع األ"

 هو تعاليم ْبَهَچڤَْد چۤيتا كالم .يمان يعني إيمان عميق اال.ِرشَْنكْو بداية ذكر  هِرشَْنكْبـ يمان اال.)شَْردّْها(يمان  االالتتيمية، يطلق عليه
 إلى أْرجوَن، قال ْبَهَچڤَْد چۤيتا بعد سماع .ْبَهَچڤَْد چۤيتا أْرجوَن هكذا قبل .ْبَهَچڤَْد چۤيتا في ِرشَْنكْ كالمللمؤمنين ويجب تصديق كل 

 .)تَم َمنْيى ياْن مام ڤََدسي ِكشَڤَِرَسْرڤَْم ِاتَْد  (ل كالمك، اصدق كِرشَْنكْيا  ):١٤\١٠.چ.ب (ِرشَْنكْ
 حسب تقويالته ْبَهَچڤَْد چۤيتا ال يجوز لإلنسان قبول جزء من .شَْردّْها وهذا ما يدعى ْبَهَچڤَْد چۤيتاتلك هي الطريقة الصحيحة لفهم 

: )٦٦\١٨ .چ.ب ( بالكلية وال سيما األمر االخيرْبَهَچڤَْد چۤيتام  يعني قبول تعاليشَْردّْها .شَْردّْها ليس هذا .النزوية ورفض جزء آخر
اإلنسان   سيصبح إيمان.) ڤَْرَجْم شََرنَْمماْم ِاكَ ْدْهْرماْن َپريتْياْجيا - َسْرڤَ ( ضروب الدين واقتصر على التسليم ليجميعاعرض عن 

 . هذا األمر بالكليةعندما يحقق ي الحياة الروحيةالعميق مسند تقدمه ف
 َهِرى  عن ذاته ألحد دون تسبيحِرشَْنكْ ال يكشف . بالكليةَمنْتَْر َمها ِرشَْنكْ َهِرىيحقق الفرد هويته الروحية عندما ينشغل بتسبيح 

 ال نستطيع تحقيق .ى أَدهْپهوَرِتِسڤُونْموكِْهى ْهي جيْهڤاداو ْسڤَياْم ِاڤَ ْس): ٢٣٤\٢\١ نْْدهو ِس-تَِر َرساْم-ْبَهكْتي( بإيمان َمنْتَْر ِرشَْنكْ
ِسڤُونموكِْهى ْهي (نشغال بخدمة الرب بكل إيمان وفرصة مثيلة تبدأ باللسان  اال يجب علينا.شخصية اهللا بمطلق وسيلة مصطنعة

 يكشف الرب . ال ينبغي لنا تسبيح أو تناول سواه.ْپَرساَد ِرشَْنكْئم لالسم القدوس وتناول التي تعني وجوب تسبيحنا الدا) جيْهڤاداو
  .العظيم عن ذاته لتيمه عند إتمامه هذه العملية بإيمان

سم  والبحث عن سبل لنشر االِرشَْنكْ يداوم على ذكر . عندما يحقق أنه خادمه الباقيِرشَْنكْتنقطع عناية الفرد بكل ما سوى خدمة 
-أوتََّمله بمثابة يعتراف بمث اال ينبغي. في كل األرضِرشَْنكْ والفهم أن شاغله الوحيد هو نشر حركة ذكر ِرشَْنكْالقدوس لـ
-أوتََّم ڤَشْنَڤاي في الواقع، يجب قبول الـ.). الخاتينَْهِرْچَرتيْپَدداتي ( وطلب صحبته فوراً بموجب المبادالت الستة أْدهيكارّي
 على األخص ْبَرْهَمتْشارّي . مقتنياته له لوجود التوصية بذلكجميع ينبغي لإلنسان وهب .بصفة سيد روحيمتقدم  الأْدهيكارّي

 َمها( لكن، ال ينبغي لإلنسان تقليد مسلك التيم المتقدم .مفترض به استجداء الصدقات من اآلخرين وتقديمها إلى السيد الروحي
 . بمثل ذلك التقليد اإلنساندردون أن يكون محققاً إذ سينح) ْبهاَچڤَتَ
ن ع أْدهيكارّي-َمْدْهياَمن ع أْدهيكارّي-طَْهىشْكَنيبالفطنة الكافية لتبين التحلي  التيم في هذا النص بْسوامّيُچو رۤوَپ شْرۤيَلينصح 
َد وڤينُ ْبَهكْتي شْرۤيَل .التحقيق كما ينبغي للتيم العلم بمقامه الشخصي وعدم السعي إلى تقليد تيم على درجة أرفع من .أْدهيكارّي-أوتََّم

 من قدرته على تحويل عدد كبير من النفوس الساقطة إلى ڤَشْنَڤاي أْدهيكارّي-أوتََّم أعطى بعض التلميحات العملية على تبين طْهاكوَر
المبتدئ أو القائم على يستطيع  ڤَشْنَڤاي الـ.أْدهيكارّي-أوتََّم ال ينبغي ألحد أن يصبح سيداً روحياً قبل بلوغه صعيد .اڤيةشْنَڤايالـ

درجة متوسطة قبول المريدين أيضاً لكن يجب أن يكون مريديه على الدرجة عينها وينبغي الفهم أنهم لن يستطيعوا التقدم إلى الغاية 
 .أْدهيكارّي-تََّمأو لذلك، ينبغي أن يتوخى المريد الحذر الشديد بإتخاذ سيد روحي من درجة .القطعية للحياة تحت هدايته غير الكافية

 النص السادس

 پوشَشْ تْشَ ُدوشايْرڤََجنيتايْر -ڤَڤَْبهاْدِرشْطايه ْس

ä{"íE": svaBaAvajainataEvaRpauSaê d"AeSaEr,"  

na ‘aAk{(tatvaimah" Bał( janasya pazyaeta,  

gAËÿAmBas$aAM na Kalau bauä,"baud"Pe(napaÆEÿr,"  

“aö‰"vatvamapagAcC$ita naIr"DamaE=: 



 َپشْيىتْڤَْم إها ْبَهكْتَ َجنَْسيا ْپراكِْرتَتْنَـ 
 َپنْكايْر-ْپِهَن-نَـ كَْهلو بوْدبوَدچاْمْبَهساْم نَْچ

 ْدَهْرمايه-َرَچتّْشَّْهتي نۤيَپڤَْم أڤَتْْدَر-ْبَرْهَم

 المفردات
حالة  —ڤَْمْپراكِْرتَتْ ؛ليس --نَـ ؛بالعيوب --ُدوشايه ؛و --تْشَ ؛للبدن --هپوشََ ؛ نابع من شاكلة الفرد—َجنيتايه-ڤَڤَْبهاْس ؛عتيادية االمرئي بالبصيرة —ْدِرشْطايه
-بوْدبوَد ؛حتماً --كَْهلو ؛ليس --نَـ ؛َچنَْچالـ لمياه نهر —ْمْبَهساْمأ-چانَْچ ؛ينبغي للفرد أن يرى —َپشْيىتْ ؛لتيم صفي —ْبَهكْتَ َجنَْسيا ؛في هذا العالم —إها ؛دنيوية
 . خواص الماء—ْدَهْرمايه-َرنۤي ؛يفسد --َچتّْشَّْهتيَپأ ؛ الطبيعة العلية—ڤَْمڤَتْْدَر-َْرْهَم ؛الرغاوة والفقاقيع والطين ب—َپنْكايه-ْپِهَن

 الترجمة
ال ينبغي . ِرشَْنكْببدنه المادي بفضل استقامته على مقامه األصلي لذكر الروحية التيم الصفي ال يوحد ذاته 

في الواقع، ينبغي التغاضي عن والدة تيم في عائلة وضيعة أو . نظر الماديةل من وجهة اليالنظر إلى تيم مث
 قد تظهر تلك العيوب في بدن التيم الصفي للعين. إن كانت بشرته سيئة أو كان بدنه مشوهاً أو سقيماً أو مقعداً

 َچنَْچالـاه نهر انها مثل مي.  مثيلةعتيادية لكن بدن التيم الصفي ال يتنجس على الرغم من عاهات ظاهريةاال
المتقدمون في .  ال تتنجسَچنَْچالـمياه نهر . أحياناًالذي تملئه الرغاوة والفقاعات والوحل في موسم األمطار 

 . دون اعتبار حالة مياههَچنَْچالـالفهم الروحي سيستحمون في مياه نهر 
 التفسير

 ْبَهَچڤَْد چۤيتا جاء في .نجاةالودية العلية إلى الرب ويقضى في حالة الهو شاغلها في الخدمة ) ْبَهكْتي-شودَّْهى(بحد ذاتها  النفس نشاط
)٢٦\١٤:( 

 َنشـاِرتْـياْبهيڤْـٱ يُّـو تْـشَ ْمما
  ِسـڤَـِتىيُّـوِچـَن - ْبَهكْتي
 تاْنيايتْـۤياْن َسَمـتنَچوَسـ 
 ا كَلْـَپـِتىياۤيْبهۤو - ْبَرْهَم

 .ْبَرْهَمْنمقام  بلغيو يتعالى لتوه عن الشواكل المادية ، دون تواٍن، وفي أي ظرف خدمة تتيمية صفيةينقطع إلى من"
 يجب تغيير وعي الفرد .ن الغايات الماديةمالخدمة التتيمية منزهاً ب يجب أن يكون المنشغل . تعني تتيم صفيَهكْتيْبّي نَأڤْياْبهيتْشاري

 -ْبَهكْتي جاء في .ِرشَْنكْن كان يستهدف خدمة إ كِْرشَْنذكر  ويستهدف الملذات المادية،مادي الوعي ال . هذهِرشَْنكْفي حركة ذكر 
الخدمة التتيمية الصفية  .)شونْياْم-يتاشْاْبهيالۤيأنْ ( دون اعتبارات ماديةِرشَْنكْالنفس المسلمة تخدم ): ١١\١\١ (ِسنْْدهو -تَِرَرساْم

 ْبَهكْتي .)تَْمِرأناڤْ-كَْرمادى اَنۤيْچ ( صفيةاچيُّو ْبَهكْتيتدعى ) كَْرَم(العمل ثواب و) اَنۤيْچ(العلية عن نشاطات البدن والعقل مثل التخمين 
 ال يخضع ِرشَْنكْتيم  :)٢٦\١٤ .چ.ب(خدمة تتيمية صفية بعندما ينشغل الفرد  يدل على انه محرر مسبقاًاط الروح و هي نشاچيُّو

 لذلك، ال ينبغي ألحد النظر إلى التيم الصفي من .)تْيايتاْنۤياْن َسَمتنَچو ـَس (لألوضاع المادية حتى وإن بدت سماته مادية الوضع
 : مر في النص السابق عن وجود ثالثة درجات من التيم.وى التيم رؤية التيم على الوجه الصحيحال يستطيع س .المنظور الدنيوي

 ال يستطيع تبين التيم عن سواه بل تقتصر عنايته أْدهيكارّي-طَْهىشْكَني .أْدهيكارّي-أوتََّم و أْدهيكارّي-َمْدْهياَم و أْدهيكارّي-طَْهىشْكَني
 لذلك، .ين التيم عن الربب يستطيع تبين التيم عن سواه كما يستطيع تأْدهيكارّي-َمْدْهياَمن  لك.هيكلعلى عبادة صورة الرب في ال

 . مختلفةاً والتيم وسوى التيم مسالكالربيسلك ازاء 
  ما ينبغي اخذه بعين. ينبغي للجميع التغاضي عن عاهات التيم الصفي إن كانت ظاهرة فيه.ال ينبغي ألحد انتقاد عاهات التيم الصفي

 ):٣٠\٩ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا جاء في . الرئيس للسيد الروحيالشاغل عتبار هو الخدمة التتيمية الصفية إلى الرب العظيماال
 ُروشـاتْـ دورا-ِشـتْ سو تْـي َأپـ

  ْبهاْك-ا يْبَهـَجِتى ماْم َأنَـنْ
 اهيَمنْتَـڤْـ  َسـ ساْدهوْر ِاڤَ

 َسـهي  ِهـيتُواڤَـسي ڤْـْچايَسـْمـ
 ".نة الصحيحةنه في المكا أل اعتباره ربانياًب يج،الخدمة التتيميةمنشغال بأبغض عمل، إذا كان  أحد  وان ارتكبحتى"

 في الواقع، ال توجد عائلة .ْسوامّيُچو أو َنْبراْهَموليد عائلة لم يكن خدمة الرب حتى وإن بال ينبغي تجاهل التيم الصفي المنشغل 
  لذلك، نتكلم عن.التيم األصفياءعلى  حكر ْسوامّيُچو لقب .عتبارات المادية أو الطبقة أو الوراثة اال إلىاستناداً ُچوْسوامۤيْز



الدين االسالمي في  ْسوامّيُچو َسناتََن و ْسوامّيُچو رۤوَپ دخل .ْسوامّيُچو َسناتََن و ْسوامّيُچو رۤوَپ الستة الذين يتقدمهم ُچوْسوامۤيْز
 اًقب ليس لْسوامّيُچو لذلك، لقب .ُچوْسوامۤيْز جعلهما َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا شْرّيعملياً وكان اسمهما دبير خاص وشاكر مليك لكن 

 ْسوامّيُچو أو ْسڤامّي وبالتالي، ينبغي دعوته .ها التيم غير مسيَّر بالحواس بل حاكم. تشير إلى سيد الحواسْسوامّيُچو كلمة .اًوراثي
 .ْسوامّيُچوحتى وإن لم يكن من ذرية عائلة 

 في . لكن ال ينبغي التمييز ضد التيم من سائر العائالت من التيم حتماًْپَرْبهو أدڤايتَ شْرّي و ْپَرْبهو انَنْدنيتْۤي من ذرية ُچوْسوامۤيْزالـ
هنا :" ال ينبغي ألحد أن يقول لنفسه. سابق أو عائلة إعتياديةآتْشاْرياالواقع، ينبغي معاملة التيم على حد سواء أكانوا من ذرية 

عطائنا لقب  الضةراع ثمة م.ْسوامّيُچو-ْمشَڤَ-انَنْدنيتْۤيهنا :" كما ال ينبغي ألحد أن يقول لنفسه.ويميز ضده"  أميركيْسوامّيُچو
أن لقب في بعض األحيان  يقول البعض إلى التيم االميركان .ِرشَْنكْ حركة ذكر أفراد من جانب األڤَْزشْنَڤاي إلى الـْسوامّيُچو
 شْرۤيَل إلى كالم استناداً ياآتْشاْر من عائلة ْسوامّيُچوميركي و أ ْسوامّيُچو لكن ال فرق بين . الذي يحملونه غير شرعيْسوامّيُچو

 .ْسوامّيُچو رۤوَپ
 ْپَرْبهو أْدڤايتَ أو انَنْدنيتْۤي من عائلة ْسوامّيُچو أو َنْبراْهَم وليس من ذرية ْسوامّيُچو لقب واتلقألحد التيم الذين ال ينبغي  في المقابل،

 هذه هي علم ِرشَْنكْ حركة ذكر .يسقط فور اغتراره مادياًسدوماً أنه تعين علمه  بل يْسوامّيُچوأن يغتر زيفاً باإلعتقاد أنه اصبح 
ال ينبغي ألحد أن  .)ْمنََپَرَمم نيْرَمتَْسرا (بالكلية  المنزهين من كل غيرةْزَسْمَرَمَهَپ هذه الحركة مقصودة لـ .علي وال مكان للغيرة

 .بالحسدحالما يشعر  َسْمَرَمَهَپ عن صعيد الفرد سقط ي.ْسوامّيُچو حصل على لقب م أُچوْسوامۤيْزيشعر بالغيرة سواء أكان من ذرية 
 الذنب بحق القدمين اللوتسيتين . إذا اعتبرنا عاهته البدنيةڤَشْنَڤاينرتكب ذنباً بحق القدمين اللوتسيتين للـ أننا يتعين علينا العلم

 .)ماتا-هاتّي ( هذا الذنب بمثابة ذنب الفيل المجنونَرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا شْرّي في الواقع، وصف .ذنب بالغ الخطورةهو  ڤَشْنَڤايللـ
 الحذر الشديد بعدم ارتكاب ذنب بحق ي لذلك، من واجب الفرد توخ.الفيل المجنون يستطيع خلق كارثة ال سيما إذا دخل حديقة جميلة

ائق أن يكون  الفڤَشْنَڤايما يجب على الـ يفوقه درجة كڤَشْنَڤاي لكل تيم ان يكون على استعداد لتلقي التعاليم من ي ينبغ.ڤَشْنَڤايالـ
و دونيته مستند إلى تطوره الروحي في ذكر أ ڤَشْنَڤاي مقياس فوقية الـ. الدونيڤَشْنَڤايلمد يد العون إلى الـ كليعلى استعداد 

 المبتدئ على األخص، ڤَشْنَڤاي من جهة الـ. الصفي من المنظور الدنيويڤَشْنَڤاي الـأعمال يحظر على الجميع النظر إلى .ِرشَْنكْ
 لذلك، يجب على التيم تجنب النظر إلى التيم الصفي من الظاهر والنظر إلى .اعتبار التيم الصفي من المنظور الدنيوي بالغ الخطورة

ي من  على هذا النحو، يستطيع الفرد تجنب رؤية التيم الصف.الخدمة الودية العلية إلى الرببالسمات الباطنة وفهم كيفية انشغاله 
 .مما يمكنه تدريجياً من أن يصبح تيماً صفياً بدورهالمنظور الدنيوي 

 محصور بفئة معينة من البشر أو فئة معينة من التيم أو قطعة معينة من االرض يميل عموماً إلى رؤية ِرشَْنكْذكر حسب كل من ي
 نحن نشهد تلك .ْبهاَچڤَتَ َمها  عن تقدير رفعة خدمةقصوره إلى صعيده لْبهاَچڤَتَ َمهاأمثاله إلى جلب يسعى السمات الخارجية للتيم و

رون رفعة نشر ن بأخوة مبتدئين ال يقّدو لسوء الحظ، نحن محاط. هذه في كل األرضِرشَْنكْالصعوبة في مجال نشر حركة ذكر 
هم الساذجة وفقر علمهم الأعم . في كل األرض بل يسعون إلى حملنا إلى صعيدهم ويعملون على انتقادنا من كل وجهِرشَْنكْذكر 

 معاملة إنسان إعتيادي إذ جاء بإستحالة ،الخدمة الخفية للربب ال ينبغي معاملة الشخص المفوض المنشغل .سف الشديدلنا األيسبب 
 . بذلكِرشَْنكْ هفوضأن ي في كل األرض دون ِرشَْنكْحركة ذكر أحد نشر 

 ال .ِرشَْنكْد تيم صفي وهو ذنب بالغ الخطورة بالنسبة للراغبين بالتقدم في ذكر  عند انتقا)َپراْدَهىأ-ڤَشْنَڤاي(يرتكب الفرد ذنب 
 فرد توخي الحذر الشديد بصدد  لذلك، ينبغي لكل.ڤَشْنَڤاي القدمين اللوتسيتين لـةناهإعلى استمداد النفع الروحي عند  أحد يقوى

هانة  اال من. المفوض خاضع لعمل تأديبي هو ذنبڤَشْنَڤايتبار الـ كما أن اع.)ڤايشْنَڤَ شودَّْهى ( مفوضڤَشْنَڤايتجنب الغيرة من 
 . المتقدم من عملهڤَشْنَڤاي المبتدئ عن الـڤَشْنَڤاي يستطيع الفرد تبين الـ.أو تصحيحهإليه  ةنصيحإسداء البمكان السعي إلى 

 كما يجب أن ال يتعرض السيد الروحي .مريده دوماً المبتدئ يعتبر ڤَشْنَڤايستواء بصفة سيد روحي والـ اال المتقدم دائمڤَشْنَڤايالـ
 . في النص السادسْسوامّيُچو رۤوَپ شْرۤيَل هذا هو جوهر نصيحة .لنصيحة مريد وال أخذ نصيحة مريديه



 النص السابع

 اڤيْدۤيپى أسيتا-تْشَريتادي-ناَم-كِْرشَْناتْ ْسۤي

syaAtk{(SNAnaAmacair"taAid"is$ataApyaivaâA 

ipaÔaAepataæar"s$anasya na r"Aeicak(A nau  

ik(ntvaAd"r"Ad"nauid"naM Kalau s$aEva jauí"A  

svaAã"I ‚(maAà"vaita taÕ"d"maUlah"n‡aI 

 َرَسنَْسيا نَـ ُروتْشيكا نو-ْپتََپتَيتُّوپ
 ڤَ جوشْطاآَدراْد أنودينَْم كَْهلو سايڤْ كينْتْ
 َهنْتْرّي-َلمۤو-َچَد-ڤَتي تَْدڤّي كَْرماْد ْبَهڤاْدْس

 المفردات
 --يتُّپ ؛جهل --اڤيْدۤيأ ؛ مع أن—پىأ ؛حلوى --سيتا ؛ وغيرهاتسليات شخصية و—ديآ-شَريتتْ ؛ االسم القدوس—ناَم ؛كِْرشَْن للرب  --كِْرشَْن ؛يكون --اتْْسۤي

 ٢٤ كل يوم أو —أنودينَْم ؛ بعناية--آَدراتْ ؛لكن —توكينْ ؛ ما اجملها—نو ؛مستساغ --ُروتْشيكا ؛ليس --نَـ ؛للسان --َرَسنَْسيا ؛مصاب --ْپتََپتَوأ ؛بالصفراء
- تَتْ؛يصبح --ڤَتيْبَه ؛تدريجياً --كَْرماتْ ؛مستطاب --ڤّيڤاْدْس ؛مسبَّح --جوشْطا ؛حتماً --ڤَاِا ؛)حلوى االسم القدوس( ذاك —سا ؛طبيعياً --كَْهلو ؛ساعة يومياً

 .ك المهل--َهنْتْرّي ؛الجذر --َلمۤو ؛ لذاك المرض—َچَد

 الترجمة
مع أن لسان المصاب . علية الحالوة مثل الحلوياتجميعاً ه وأفعاله تسليات وشخصيته وِرشَْنكْاالسم القدوس لـ

مرضه تدريجياً إرتفاع  ذوق طبيعي في لسانه وةال يتذوق الحالوة فمن المدهش نهض) يْدۤياڤأ (بجذام الجهل
 .  بعناية يومياًبمجرد تسبيح تلك االسماء الحلوة بالزوال من جذوره

 التفسير
 من البديهي انها بالغة . ذات طبيعة الحق المطلق والجمال والهناءه وغيرها جميعاًتسليات واخالقه وِرشَْنكْاالسم القدوس للرب 

 لسان المريض ال يستطيع . لكن الجهل يقارن بالمرض المسمى مرض اليرقان الذي تسببه افرازات الصفراء.الحلوىكالحالوة 
 يعيق قدرة تذوق )اۤيآڤيْد (الجهل  كذلك األمر،. المصاب باليرقان يتذوق الحالوة في غاية المرارة.ق الحالوة بسبب اليرقانتذو

 كِْرشَْنسيزول جهله ويقتدر لسانه على تذوق حالوة الطبيعة العلية لـ .هتسليات وأخالقه وصورته وِرشَْنكْالحالوة العلية السم الرب 
 استعادة العافية .ه العليةتسليات وتسبيح اسمه القدوس وسماع ِرشَْنكْإلى ذكر  أحد  إذا أخذ من اصابته بهذاولواحقه على الرغم

  .ِرشَْنكْممكنة فقط بالتنمية المنتظمة لذكر المثيلة الروحية 
 َمْدْهيا -.ت.ت(عتيادية هي  االلة الحا.ِرشَْنكْاد عنايته بطريقة الحياة المادية أكثر من ذكر يزدإ في حالة سقيمة عند  اإلنسانيعتبر
 تنقلب تلك الحالة الصحية عندما ينسى الحي ).داَس-نيتْياَر ِرشْنَكْ-َهيا" َپْسڤَرو"ۤيِڤَر ج (البقاء بصفة الخادم األزلي للرب )١٠٨\٢٠
 من ينعدم امل .ئي مالذ زائف أو سي الذي يعندوراشَْريا هذا يدعى ماۤيا عالم .ِرشَْنكْ بداعي انسحاره بالفتنة الخارجية للرب ِرشَْنكْ

جميع مساعيه المادية من كل تخيب وفهم اغالطه ه ال يمكن كل فرد حي في العالم المادي يطلب السعادة و.دوراشَْريايضع إيمانه في 
 أمثاله يرفض . هذه هي طريقة نزاع البقاء في العالم المادي.إلى تصحيح الخطأ بخطأ آخرنسان  يسعى اإل.وجه بداعي الجهل

 . لتحقيق السعادةِرشَْنكْنصيحة اللياذ بذكر 
 قادة المجتمع البشري . عامة الناس مضللة على يد القادة العميان. تنتشر في كل األرض لعالج هذا الجهل المطبقِرشَْنكْحركة ذكر 

 ء أنهم محرومون من كل علم فعلي ورذال)١٥\٧ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا جاء في .ِرشَْنكْمن ساسة وفالسفة وعلماء مصابين بالعمى لجهلهم بـ
  .لحادية في الحياة االثمين وأسفل البشر بداعي طريقتهمآ

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



  ال يسلم".، ال يسلمون ليشياطيناليعة طبب نضحون يوالذين لمهمع بت الفتنة الخارجيةسلالذين  لئام الحمقى أرذل البشر،الهؤالء "
 ينقطع حماس . يتشبع مجمل الجو بالجهل عندما يصبح امثالهم من المالحدة قادة. ويناهضون كل من يطلب اللياذ بهِرشَْنكْلـأمثالهم 

 العلم أن  اإلنسان لكن، يجب على.اليرقان بالحلوىال يستطعم المصاب بكما في مثل تلك الحالة،  ِرشَْنكْالعامة لقبول حركة ذكر 
 َهِرى ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ ِرشَْنكْ َهِرى ِرشَْنكَْهِرى :  وتسبيح االسم القدوسِرشَْنكْ كذا، ذكر .ض اليرقانالحلوى هي العالج الناجع لمر

 شْرۤيَلينصح  . هو العالج الوحيد لتصحيح الحيرة الراهنة التي تعاني منها البشرية َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى-َهِرى 
  قد ال يكون مستساغاً للسقيمهمع أن لكل من يطلب الغوث من كافة المفاهيم السيئة كِْرشَْناألخذ بذكر  بوجوب ُچوْسوامّي رۤوَپ

. ماْرَجنَْم-َنَپَدْر-تِْشتُو (في القلب) كاَرنَاها( األنا الزائفةالمفهوم الخاطئ عن الهوية الروحية يزود أساس ): ١٢\٢٠ أنْتْيا -.ت.ت(
 يتعين على الفرد .عند تصفية الوعي والعقل  لكن ال ضير على الفرد من المرض المادي.د في القلب المرض الحقيقي موجو.)اۤيآڤيْد

 يتحرر الفرد من النار . هذا أمر سهل ونافع. إن أراد تصفية العقل والقلب من جميع المفاهيم الخاطئةَمنْتَْر َمها ِرشَْنكْ َهِرىتسبيح 
 .وس للرببتسبيح االسم القد المتقدة للوجود المادي

 اًيرتكب التيم المبتدئ عددغالباً ما  .ذناب والمرحلة الصفية االذناب ومرحلة انقاص االمرحلة: مراحل تسبيح االسم القدوس ثالثة
ة استشفاف المرحلة التالية الواقعللمسّبح  ثمة عشرة ذنوب أساسية ويمكنه .َمنْتَْر ِرشَْنكْ َهِرى إلى تسبيح ه من الذنوب عند أخذاًكبير

-َمها-ْبَهڤَ يتحرر الفرد فور بلوغه مرحلة التسبيح الصفية وهذا ما يسمى . عندما يتجنبهاما بين التسبيح بذنوب والتسبيح الصفي
 . يستطيع الفرد تذوق الحياة العلية حالما يتحرر من نيران الوجود المادي المتقدة.َپنَْمڤانيْر-ْچنيداڤا

 مقصودة ِرشَْنكْ حركة ذكر .َمنْتَْر ِرشَْنكْ األخذ إلى تسبيح َهِرى ،من المرض المادينجاة الخالصة هي أن على كل من يطلب ال
 الحركة بعد ازدياد إيمانه أفراد باإليمان ويصبح من  اإلنسان يجب أن يبدأ.َمنْتَْر ِرشَْنكْخصيصاً لخلق جو مناسب لتسبيح َهِرى 

في ابعد بقاع ها عندما نرسل حتى َمنْتَْر َمها ِرشَْنكْ َهِرىلى مراكزنا لتسبيح اقبال االلوف ع ۤيْرتََنكَسنْفرق شهد ت .بفضل التسبيح
 َمنْتَْر َمها ِرشَْنكْ َهِرى في بعض المناطق، يبدأ الناس بتقليد التيم بحالقة شعر رأسهم وتسبيح .ِرشَْنكْاألرض حيث يغيب العلم بـ

 على داعمن اليبعض المقلد يطلب . تقليداً لكن تقليد األمر الصالح مطلوب ربما كان ذلك.َمنْتَْربعد مرور بضعة أيام على سماع الـ
 .يد السيد الروحي تدريجياً

 ِرشَْنكْ َهِرى ثم ينشغل الفرد بخدمة الرب بتسبيح ستة عشر سبحة لـ اۤيكري-ْبَهَجَنمخلص وهذه المرحلة تدعى تقام مراسم العماد لل
 يحرز الفرد الحرية من شوائب الحياة .نا وأكل اللحوم والقمار والمسكرات والمخدرات بصورة منتظمة ويقلع عن الزَمنْتَْر َمها

 ال يعود يرتاد المطاعم أو الفنادق لتذوق االطباق الشهية المزعومة المصنوعة من اللحوم والبصل وال .اۤيكري-ْبَهَجَنالمادية بفضل 
 وال يعنى بتضييع . أيضاًلزنا فحسب بل يتجنب الحياة الجنسية بالكلية ال يقلع عن ا.يعود يأبه بالتدخين أو شرب الشاي أو القهوة

 كلمة .تِّيِرنيڤْ-أنَْرتَْهىن الفرد قد تصفى من االشياء غير المرغوبة من المفهوم أ على هذا النحو، .وقته في التخمين أو المقامرة
  .ِرشَْنكْبح الفرد متعلقاً بحركة ذكر  عندما يصأنَْرتَْهْز تزول .شياء غير المرغوبة تشير إلى األأنَْرتَْهى

 في جد في الواقع، يصبح متعلقاً بتلك النشاطات ويختبر الو.يثبت الفرد في قضاء نشاطاته التتيمية عند ارتفاع األشياء غير المرغوبة
 من الوجود المادي وتفقد مهيأة لذلك، تتحرر النفس ال. لحب اهللا الكامن في قلبهة المبدئيةقضاء الخدمة التتيمية وهذا ما يدعى النهض

 عندئذ، يستطيع الفرد فهم شخصية .عنايتها بالمفهوم البدني بما في ذلك العز المادي والعلم المادي واإلنجذاب المادي لكافة المنوعات
 .اهللا وفتنته

 ِرشَْنكْ تعني نسيان ماۤيا .مها الحقيقي حتى في حضورها ألن التيم يستطيع رؤية مقاْبهاڤَ ال تزعج التيم حالما يبلغ مرحلة ماۤياالفتنة 
  من يبقى في الظل ال يستطيع التمتع بالنور وال تزعج ظلمة الظل. يقفان جنباً إلى جنب كالنور والظلِرشَْنكْ وذكر ِرشَْنكْونسيان 

 َمْدْهيا -.ت.ت( جاء . مطلقاً في الواقع، ال يمس الظلمة. ويبقى في النورِرشَْنكْ يتحرر الفرد باألخذ إلى ذكر .من يبقى في النور
٣١\٢٢:( 

 ا َهـيا أنْـْدَهـكاَرۤيما-َسـَم-ْرياسّو-كِْرشَْن
  ْچ ناهي ماياَر أْدهيكاَر، تاهاكِْرشَْنْچ ياها

 ۤياما كما تخجل الظلمة من البقاء في حضور نور الشمس لكن ِرشَْنكْ دائمة الخجل من الوقوف أمام شَْنرِٰكْْلـ) ماۤيا(الفتنة الظاهرة "
 ."هذا العالم المادي واإلستمتاع بهتلك تضلل تعساء الحظ معدومي الفطنة فيتفاخرون بإمتالك 



 النص الثامن

 ْرتَنانوسوكۤي-تْشَريتادي-َپرۤو-ناَم-تَْن

taªaAmaè&pacair"taAid"s$auk(LtaRnaAnau  

sma{tyaAe: ‚(maeNA r"s$anaAmanas$aI inayaAejya  

itaï"na, ˜ajae tad"naur"AigA janaAnaugAAmaI  

k(AlaM nayaed"iKalaimatyaupade"zAs$aAr"ma, 

 َمنَسّي نييُّوْجيا-ْسْمِرتْيُّوه كَْرِمَن َرَسنا
 چامّيچي َجنانوأنورا-ڤَْرِجى تَْدتيشْطَْهْن 

 ساَرْم-َپِدشَكالَْم نَيىْد أكْهيلَْم إِتى أو

 المفردات
 --انوْسْمِرتْيُّوه ؛بالبحث أو التسبيح بعناية —ْرتََنكۤي-سو ؛ وغيرهاتسلياتشخصية و —ديآ-تْشَريتَ ؛صورة --َپرۤو ؛االسم القدوس —ناَم ؛كِْرشَْنللرب  —تَتْ

 --چيراأنو ؛كِْرشَْنإلى الرب  —تْتَ ؛َرَجڤْفي  —ڤَْرِجى ؛يقيم --تيشْطَْهْن ؛منشغل --نييُّوْجيا ؛وعقل الفرد —َمنَسّي ؛اللسان --َرَسنا ؛تدريجياً --كَْرِمَن ؛وبالذكر
 . الصفوة--ساَرْم ؛ لنصيحة أو تعليم—َپِدشَأو ؛بذلك --إِتى ؛تام --أكْهيلَْم ؛نتفاع االينبغي —نَيىتْ ؛زمان --كالَْم ؛يتبع --چامّينوأ ؛أشخاص --َجناَن ؛متعلق

 الترجمة
القدوس تسبيح االسم ب)  ساعة يوميا٢٤ً(صفوة النصائح هي وجوب إنتفاع الفرد بكامل وقته . النص الثامن

على هذا النحو، . ه الباقية وذكرها بعناية مما يعني شغل لسانه وعقلهتسلياتخالقه وأللرب وصورته العلية و
ينبغي لإلنسان السير على .  في هداية التيمِرشَْنكْوخدمة ) ْدهاَم نْداڤََنِرڤْ ُچولُوَك (ڤَْرَجقامة في  االينبغي للفرد

 . بالخدمة التتيمية بشدةخطى التيم المحبوبين للرب المتعلقين
 التفسير

 مقصودة خصيصاً ِرشَْنكْ حركة ذكر .يتعين على الفرد تدريب عقله ليصبح صديقه ألن العقل يمكن أن يكون عدو الفرد أو صديقه
عمر نطباعات العائدة إلى هذا ال اال يحتوي العقل على مئات وألوف.دون انقطاعب ِرشَْنكْنشغال بخدمة  االلتدريب العقل على

 وعلى هذا النحو، يمكن أن . وتنتج صوراً متناقضةأحياناًنطباعات ببعضها البعض  االتلكتتصل  .باإلضافة إلى أعمار كثيرة ماضية
ون بمختلف التغيرات النفسانية التي تطرأ على علمي طالب علم النفس الحديث .مهيأةتصبح وظيفة العقل خطرة بالنسبة للنفس ال

 ):٦\٨ (ڤَْد چۤيتاْبَهَچ جاء في .العقل
اي ْمْسـَمـَرْن ْبهاڤَـي  ڤاپـْماي ْم
  انِْتى كَـِلـڤَـَرْمىاَجـتيتْ

 ايكاونِْتـ يتياِاڤ تَـْم ْمتَـ
 تَـهي ْبهاڤ-ْبهاڤَ  -َسـدا تَـْد 

 ".ته، يصل إليها ال محالةفاوالفرد عند فكر فيها ية وجودي حالة ةيأ"
إلى الرجعة  الفردقد يضطر  .صورة لطيفة لنوع محدد من األبدان يرجع فيه في عمره المقبلوفاة العند وفطنته الفرد  يخلق عقل

نتقال إلى الملكوت الروحي  للفرد االيمكن في المقابل، . عند الموتهعلى فكرالتي تطرأ  ةمناسبالغير  صورةال في في عمره المقبل
 رۤوَپ شْرۤيَل لذلك، ينصح . عملية التناسخ تلك في غاية اللطافة. عند لحظة الموتِرشَْنكْإن استطاع ذكر  نْداڤََنِرُچولُوَك ڤْ

 كذا، ينبغي تدريب اللسان على . عند لحظة الموتِرشَْنكْسوى ما  على نحو يقصرون عن ذكر  التيم بتدريب عقولهمْسوامّيُچو
 أو نْداڤََنِرڤْقامة في  االينبغي للفرد:  بالنصحْسوامّيُچو رۤوَپ شْرۤيَل يستطرد . فقطْپَرساَد ِرشَْنكْ وحده وتذوق ِرشَْنكْالكالم عن 

 ٢ الواحد يعادل كْروشَ .كْروشَْز ٨٤حوالي ) نْداڤََنِرڤْأرض ( مي ْبهۤوڤَْرَج مساحة .)َرِجىطَْهْن ڤْشْتي (مي ْبهۤوڤَْرَجمطلق جزء من 
 .ه بصورة متواصلةتسليات وِرشَْنكْ وبذلك، ينبغي له ذكر . مقامههاعندما يجعل نْداڤََنِرڤْ  في اللياذ بتيم متقدملفردينبغي ل .ميل مربع

 :)٢٩٤\٢\١ (ِسنْْدهو -تَِر َرساْم-ْبَهكْتي بشرحه في كتابه المسمى ْسوامّيُچو رۤوَپ شْرۤيَلهذا ما يستفيض 
 كِْرشْنَْم ْسَمَرْن َجنَْم تْشاْسيا

 هيتَْمَسمۤي-ِرشْطَْهْم نيَجْپ



 َرتَشْ تْشاساو-كَتْها-تَتْ-تَتْ
 ڤَْرِجى َسدااْد ڤاَسْم كوْرۤي

 تْشاْسيا ْم ْسَمَرْن َجنَْمكِْرشْنَ ( وخالنهِرشَْنكْ شْرّيذكر لدائم ب واإلنشغال امي ْبهۤوڤَْرَجقامة في األرض العلية  االينبغي للتيم"
 السير على خطى أمثالهم من الخالن وبالدخول تحت من طريق يستطيع الفرد اكتساب رغبة شديدة بخدمة شخصية اهللا .)طَْهْمشْْپِر

 :)٢٩٥\٢\١ (ِسنْْدهو -تَِرَرساْم -ْبَهكْتي في كتابه ْسوامّيُچو رۤوَپ شْرۤيَل ثم يكتب ."هدايتهم األزلية
 ِپَنرۤو-ڤا ساْدَهَكِس

 ِپَن تْشاتَْر ْهيرۤو-سيدَّْهى
 اْپسونا كاْرۤيلي-ڤَْبها-تَْد

ڤْ لُوكانوساَرتَه-َرَج
ا ينبغي بمشاعر مطابقة لمشاعر خالنه كم)  ْدهاَمڤَْرَج (مي ْبهۤوڤَْرَج في األرض العلية ِرشَْنكْ شْرّيينبغي للفرد خدمة الرب العظيم "

 ساْدَهَنتلك الطريقة على كل من مرحلة تنطبق  .أن يضع الفرد نفسه تحت الهداية الشخصية ألحد هؤالء الخالن والسير على خطاه
 .")پوروشْ-سيدَّْهى (عندما يكون الفرد نفس روحية كاملة) ساْدْهيا(رتهان كما في حالة تحقيق اهللا  االأي الممارسة الروحية اثناء

 ترك جميع األغراض ،ِرشَْنكْينبغي لمن لم تنمو عنايته بذكر :" تعليقه على هذا النصسيدّْهانْتَ َسَرْسڤَتّي طْهاكوَر ْبَهكْتي شْرۤيَلكتب 
 على .ه وغيرهاتسليات وذكره وصورته وأخالقه وِرشَْنكْ العمل بالضوابط التقدمية أي تسبيح اسم من طريقالمادية وتدريب عقله 
 وشهرته ِرشَْنكْسم أ بتلك األشياء ثم يمضي وقته بذكر اً بعد تطوير ذوقنْداڤََنِرڤْقامة في  االلفرد السعي إلىهذا النحو، ينبغي ل

 . هذا هو جوهر جميع التعاليم المتعلقة بتنمية الخدمة التتيمية.ه واخالقه تحت هداية وحماية تيم خبيرتسلياتو
 يستطيع الفرد .)َدشا َنڤَشَْر (بتدائية وهذا ما يدعى مرحلة السمع اال في المرحلةتْهاكَ ِرشَْنكْسماع بنشغال المتواصل  االينبغي للفرد

 عندما .ه العليةتسليات وعن صورته وأخالقه وِرشَْنكْ بفضل المداومة على سماع االسم القدوس لـَدشا-َنڤََربلوغ صعيد قبول يدعى 
 .عندما يقتدر على التسبيح في نشوة )اڤَْستْهانَْسَمَر ( صعيد الذكرالفرد يبلغ .تْهاكَ ِرشَْنكْيبلغ الفرد هذه المرحلة، يصبح متعلقاً بسماع 

 ربما كان ذكر . التقدميةَنْسَمَر ِرشَْنكْاسترجاع الذاكرة واإلستغراق والتأمل والذكر المتواصل والغيبوبة هي البنود الخمسة لـ
 الفرد صعيد بلغ ي.عندما يصبح متواصالً تيِرأنوْسْمالذكر  يدعى .تواصالًلكن الذكر يصبح مفي البداية  فترات على متقطعاً ِرشَْنكْ

 .)َدشا-َنْسَمَر (بالكلية َسماْدهيبعد تنمية امها األصلي وتفهم النفس ق . المتواصلتيِرأنوْسْمبواسطة  )َسماْدهي (الغيبوبة الروحية
 .)َدشا-ْپتِّيَسْم (كمال الحياةا يدعى  بوضوح وتمام وهذا مِرشَْنكْعندئذ، يمكنها فهم صلتها الباقية بـ

نشغال بخدمة تتيمية  اال ينصح المبتدئين بالتنزه عن كافة أشكال الرغبات المغرضة واإلقتصار علىتَِرشَريتاْمتْشايتَنْيا تْكتاب 
ه وصورته وأخالقه ت وشهرِرشَْنكْ بذلك، يستطيع المبتدئ تنمية تعلق تدريجي باسم .نظامية إلى الرب بموجب توجيهات األسفار

دون العمل ب بصورة عفوية حتى ِرشَْنكْخدمة القدمين اللوتسيتين للرب الفرد عند تطوير مثل ذلك التعلق،  يستطيع .وغيرها
 في ِرشَْنكْخالن  أحد  عندئذ، يستطيع التيم السير على خطى.)ْبَهكْتي-َچرا (بالضوابط وتلك المرحلة تدعى خدمة تتيمية بحب عفوي

 عندما يطمح الفرد َرَس-شانْتَفي ) ْبَهكْتي-َچچانورا (الخدمة التتيمية العفوية يمكن قضاء .ْبَهكْتي-َچچانورا وهذا ما يدعى اڤََننْدِرڤْ
، يسير الفرد على َرَس-داْسيا في مجال .ِرشَْنكْ أو الناي في يده أو الزهرة حول عنق ِرشَْنكْ  أو عصاِرشَْنكْ مثل أبقار صبحأن ي

  أوداماۤيشْر  أوڤََبَل ِد الودية، يستطيع الفرد أن يصبح خليال مثل َرَس-َسكْْهيافي مجال  .َركْتََك أو َپتَْرَك، تْشيتَْرَكة مثل خطى الخدم
 .سوداما

تميز  المَرَس-ماْدهوْريا وفي .ياشُودا و نَنَْد َمهاَرَج المتميز بالحب األبوي، يستطيع الفرد أن يصبح مثل َرَس-ڤاتَْسلْيافي مجال 
 هذا .َرتي و رۤوَپمثل ) ْزۤيَجرنَْم( ووصيفاتها لَليتا أو احدى صاحباتها مثل راْدهارانّي شْرّيبالعشق، يستطيع الفرد أن يصبح مثل 

 .هو جوهر جميع التعاليم بصدد الخدمة التتيمية

 النص التاسع

 ڤاْدپي راُسوتَْسپورّي تَتْرا-ڤَرا َمْدهواْج َجنيتُو هنْطْايكوڤ

vaEku(NQ&AÀainataAe var"A maDaupaur"I ta‡aAipa r"As$aAets$avaAä,"  

va{nd"Ar"Nyamaud"Ar"paAiNAr"maNAAÔa‡aAipa gAAevaDaRna:  

r"ADaAku(Nx"imah"Aipa gAAeku(lapatae: ‘aemaAma{taAplaAvanaAta,  

ku(yaARd"sya ivar"AjataAe igAir"taqe% s$aevaAM ivavaek(L na k(: 



 ڤَْرْدَهنَهُچوپي َرَمناتْ تَتْرا-پاني- أوداَراَرنْياْمِرنْدڤْ
 ڤَناتْْپالْپَرماْمِرتاَپِته -ُچوكوَلپي كونْذَْم إها-راْدها
 ِڤكّي نَـ كَهڤيڤاْم تَِطى ِس-چيريڤيراَجتُو أْسيا اْد كوْرۤي

 المفردات
 ؛فوقي لذاك—پيأ-تَتَْر ؛هوراتَْمالمدينة العلية التي تسمى  —پورّي-َمْدهو ؛خير --ڤَرا ؛بسبب الوالدة —َجنيتَه ؛)َهىنْطْايكوڤ (الملكوت الروحيمن  —اتْهنْطْايكو
 —پيأ-تَتَْر ؛ الغرامتسلياتبسبب مختلف اشكال  —َرَمناتْ ؛كِْرشَْنالرب  —پاني-أوداَر ؛نْداڤََنِرڤْغابة  —َرنْياْمآ-ِرنْداڤْ ؛الۤيلراَس بسبب قضاء  —تْڤاوتَْسأ-راَس

مع  —أْمِرتَ-ْپَرَم ؛كوَلوُچ سيد كِْرشَْن —َپِته-ُچوكوَل ؛فوقي لهذا —پيأ-ىإَه ؛كونْذَراْدها مكان يدعى  —كونْذَْم-راْدها ؛ُچوڤَْرْدَهَنجبل  —هڤَْرْدَهنَُچو ؛فوقي لذاك
 --ڤاْمِس ؛َنَهْدْرڤَُچوعند سفح جبل  —تَِطى-چيري ؛قائم --هڤيراَجتُ ؛)كونْذَراْدها (لهذا  —أْسيا ؛سيفعل --تْاكوْرۤي ؛بسبب فيضان —ڤَناتْْپالآ ؛لهي االرحيق العشق

 . الذي--كَه ؛ليس --نَـ ؛الفطن --ِڤكّيڤي ؛خدمة

 الترجمة
 َمتْهورا تفوق نْداڤََنِر ڤْالغابة العلية لـ. لتجلي الرب فيها) ايكونْطَْهىڤ(المقدسة تفوق الملكوت العلي  َمتْهورا

 رفعته ِرشَْنكْ شْرّي ألن اليد العلية لـ نْداڤََنِرڤْ يفوق غابة َنُچوڤَْرْدَهوجبل . لۤيال راَس تسليات بفضل ورّيپ
 ألنه  يقف عظيماًكونْذَ-راْدها شْرّيحوض وفوق كل هذا جميعاً، امتياز . ه الوديةتسلياتوكان موقع مختلف 

 ونْذَك-راْدهاحوض  الذي يحجم عن خدمة الفطناين إذن هو ذاك . َلوكوُچ سيد ِرشَْنكْ شْرّيفاض بشهد حب 
 ؟ُچوڤَْرْدَهَن سفح جبل الرباني هذا الواقع عند

 التفسير
 والمناطق َمتْهورا العالم الروحي يفوق العالم المادي لكن .العالم الروحي يؤلف ثالثة أرباع مجمل خليقة شخصية اهللا وهو أرفعها

 نْداڤََنِرڤْ الغابات الداخلية من . العالم المادي مع انها تبدو فيَمتْهوراتفوق العالم الروحي بسبب تجلي شخصية اهللا في المجاورة 
 التي قضى فيها الرب مختلف َبهوالڤََن  وَمْدهوڤََن و تالَڤََنمثل ) ڤََن-ْدڤاَدشَ( بسبب حضور الغابات االثنى عشر َمتْهوراتفوق 

 رفعه مثل مظلة بيديه ِرشَْنكْتلك الغابات ألن  يفوق ُچوڤَْرْدَهَن لكن جبل َمتْهورا الداخلية تفوق نْداڤََنِرڤْ لذلك، غابة .تسلياتال
 ِرشَْنكْ كما أن .إنْْدَر من وابل االمطار التي اسقطها ملك الجنان الغاضب مي ْبهۤوڤَْرَج لحماية خالنه اهالي تين الجميلتيناللوتسي
 .هناك  الغرام معهاتسليات وينشغل بهاراْد شْرّيكان يلتقي محبوبته األعز و ُچوڤَْرْدَهَنبقاره مع رفاقه الصبيان على جبل أرعى 
 كونْذَ-راْدهاقامة عند  اال التيم المتقدمون يفضلون. يفيض هناكِرشَْنكْألن حب  يفوق الجميع ُچوڤَْرْدَهَنعند سفح جبل  كونْذَ-راْدها

 .)ڤيالَس-َرتي (راْدهارانّي و ِرشَْنكْألن هذا المكان هو موقع كثير من ذكريات غرام 
لم يستطع العثور على و في البداية، مي ْبهۤوڤَْرَج زار منطقة َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا شْرّيأن ) لۤيال َمْدْهيا (تَِرشَريتاْمتْيتَنْيا شاتْجاء في 

لموقع النهاية، وجد ا في . بالضبطكونْذَ-راْدها كان يبحث عن موقع َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا شْرّييعني أن  أوالً مما كونْذَ-راْدهامكان 
 . كان هناككونْذَ- راْدهاالموقع الحقيقي لـخبر تيمه أن أالمقدس حيث كان يوجد حوض صغير فاستحم في ذاك الحوض الصغير و

 في الوقت .الحوض الصغير وانبش ى داَسَههوناتْْچَر و رۤوَپ الستة مثل ُچوْسوامۤيْز الذين يتقدمهم الـتْشايتَنْيابعد، تيم المولى فيما 
 شْرّي بسبب رغبة كونْذَ-راْدها كثيراً على ْسوامّيُچو رۤوَپ شْرۤيَل شدد . هناككونْذَ-راْدهاوجد بحيرة كبيرة تسمى الحاضر، ت

 ويقيم في مكان آخر؟ ال شك ان شخص ذو فطنة علية ال يفعل كونْذَ-راْدها لذلك، من ذا الذي يترك . بالعثور عليهَرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا
 ال يعنون بالخدمة التتيمية إلى نوال االشخاص الذي، كونْذَ-راْدهااهمية   تحقيقڤيةشْنَڤاي الـْزْپَرداياَسْمع سائر  لكن ال تستطي.ذلك

 معبود بصفة رئيسة من كونْذَ-راْدها لذلك، .كونْذَ-راْدهالهية لحوض  اال يفهمون األهمية الروحية والطبيعةَرْبهوْپَمها تْشايتَنْياالمولى 
 .َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا ِرشَْنكْ شْرّي اتباع المولى ڤَْزشْنَڤاي ياۤيچاودقبل 

 النص العاشر
k(imaRBya: pair"taAe h"re": i‘ayatayaA vyaiłM( yayauÁaARinanas$a,  

taeByaAe ÁaAnaivamauł(Baił(par"maA: ‘aemaEk(inaï"Astata:  

taeByastaA: pazAupaAlapaÆÿjaä{"zAstaAByaAe'ipa s$aA r"AiDak(A  

‘aeï"A taã"id"yaM tad"Iyas$ar"s$aI taAM naA™ayaetk(: k{(taI 



 انينَْسْچۤيڤْياكْتيْم يايوْر ا ْپريياتَۤيَپريتُو َهِره كَْرميْبْهياه 
 نيشْطْهاْس تَتَه-ْپِرمايَكَپَرماها -ْبَهكْتي-ڤيموكْتَ-اَنْچۤيْهيُّو تِِْب

 پي سا راْدهيكااْبْهيُّو أْدِرشَْس ت-َپنْكََج-پاَل-َپشوِتْبْهياْس تاها 
 َسَرسّي تاْم ناشَْريىتْ كَه كِْرتّي-ياڤَْد إياْم تَدۤيِرشْطْها تَْدْپ

 المفردات
تقدم في الم —هانينَْچۤي ؛جاء في األسفار —ڤْياكْتيْم يايوه ؛ألنه محظي —اْپريياتَۤي ؛بشخصية اهللا —َهِره ؛من كل الوجوه —هَپريتَ ؛من جميع عمال االجر —كَْرميْبْهياه

 --تَتَه ؛الذين حققوا الحب الصفي هللا —نيشْطْهاها-ِاَك-ْپِرَم ؛الخدمة التتيميةبالمنشغلون  —َپَرماها-ْبَهكْتي ؛محرر بالعلم —ڤيموكْتَ-اَنْچۤي j؛يفوقهم --تِِْبْهياه ؛العلم
 ؛ جميعاًفوقهم—اهْهياْبت ؛ أشرف—؛كِْرشَْن ر الصبيا البق حياتهن إلىنلواتي فوضال ُچوپۤيْزالـ—هْدِرشَ-َپنْكََج-پاَل-َپشو ؛هم --تاها ؛خير منهم —ِتْبْهياه ؛يفوقهم

 ؛ليس --نَـ ؛كونْذَراْدها  —تاْم ؛حوضها --َسَرسّي-ياتَدۤي ؛هذا --إياْم ؛كذلك --ڤَْدتَْد ؛عزيز جداً —شْطْهاِرْپ ؛راْدها شْرّي —راْدهيكا ؛يه --سا ؛حتماً --پيأ
 . عظيم الحظ—كِْرتّي ؛الذي --كَه ؛ ينبغي اللياذ—شَْريىتْآ

 الترجمة
جميع فئات طالب االجر، هو الذي يحقق بين من المتقدم في علم القيم العليا للحياة أن  شاْستَْرالـجاء في 

 فالمحرر عملياً بفضل )ْچۤيانّي(مثاله من المتقدمين في العلم أومن بين كثير من . َهريحظوة الرب العظيم 
 ).ْبِرَم (ِرشَْنكْلكن، يفوقه من حقق الحب الصفي لـ. إلى الخدمة التتيمية وهو يفوق سواهخذ األعلمه يمكنه 

 راْدهارانّي شْرّي. ِرشَْنكْ شْرّير العلي اعتمادهن التام والدائم على البق ال نخبة جميع التيم المتقدمينُچوپۤيْزالـ
ع بالتتيم  وفي بدن روحي مشّبكونْذَ-راْدهاند فمن ذا الذي لن يقيم ع. ِرشَْنكْعلى قلب  ُچوپۤيْزالـ هي أعز

هما تسلياتيقضيان  اللذان ُچوڤينَْد -راْدها شْرّي شْرّييؤدي خدمة ودية إلى الزوج الرباني ) تَْبهاڤَِرراكْْپا(
كثر  هو أكونْذَ-راْدهافي الواقع، من يقضي خدمة تتيمية على ضفاف . )لۤيال-طَكالۤيياشْا (الثمانية اليومية الباقية

 . حظاً في الكوناألحياء
 التفسير

 العمل يطلق عليهم عمال من طريق طلبة كسب النفع المادي . تقريباًالعمل لألجرفي الوقت الراهن، كل فرد منشغل بنوع ما من 
 ):٦١\٧\٦ (َنپورا ڤيشْنو هذا ما جاء في .ماۤياوا تحت سحر وقع جميع األحياء في هذا العالم المادي .)كَْرمۤيْز (ثوابال

 َپُروكْتاَپرا شَكْتيه -يشْنوڤ
 َپراتَتْها ا ۤياكْْهْچۤيكِْشتَْر

 اانْۤيْچۤيَسْم-كَْرَم-اڤيْدۤيأ
 ا شَكْتيْر إشْياِتىۤيتِْرتۤي

 .)ْچيا-كْشْتَْر ( توجد قدرة روحية أخرى هي األحياء.شاْستَْرْز هي قدرة روحية حسب شهادة الـڤيشْنوالقدرة الباطنة للرب العظيم ’"
 األحياء داخل القدرة المادية يشغلون .يمان وتحضه على طلب أجر العمل االدرة الثالثة المعروفة بالجهل، تجعل الحي عديمالق

 إلى كَْرمۤيْز لكن يشتد انجذاب بعض الـ. مثل الكالب والخنازير في العمل الشاق من اجل الترضية الحسية وحدهاأحياناًانفسهم 
 لذلك، يرقون إلى . صالحة في العمر الالحقأعمالضاء في هذا العمر أو بعد ق ْزَدِڤمذكورة في الـقضاء مختلف ضروب القرابين ال

 يرقون إلى القمر والكواكب الواقعة ِڤدية إن من يقضون القرابين بموجب الوصايا الـ.كواكب الجنان بناء على قوة عملهم الصالح
الذين يتكلون على  هكذا، .سماوية الحسية الملذاتال بهمتمتع بعد  هذاالموتكوكب ن إلى عودوي): ٢١\٩ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا جاء في .فوقه

ال بد من عودة امثالهم إلى هذا  .) ڤيشَنْتيْم لُوكَ-ى َمْرتْيا يكْشْۤيِن پونَ (ن في ذهاب وإياببقو في تعلقهم بالحس يِڤديةالـالمبادئ 
واكب الجنان بفضل عملهم الصالح ومع انهم قد يتمتعون بالحياة هناك لعدة  قد يرقون إلى كهممع أنالكوكب عند نفاق عملهم الصالح 

 .الوف من السنوات
 والساسة وسواهم على هذا عمال من رجال األاً نشهد كثير.بما فيهم عمال العمل الصالح والفاسد كَْرمۤيْزهذا هو وضع جميع الـ

 امثالهم .إلى كسب المال بكل السبل بغض النظر عن صالحها أو فسادها انهم يسعون .الكوكب الذين ال يعنون سوى بالسعادة المادية
 ييقض .كَْرمۤيْزوساط الـأ بين ديِڤ الذين يعملون دون هداية العلم الـمۤيْزڤيكَْر يوجد بعض .)كَْرمۤيْز (ن األفظاظيالماديفين بمعرو

): ١١\٤ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا في ِرشَْنكْ يقول .ديِڤ إلى العلم الـاًاستنادن يملاعالمن بين  وتلقي نعمه ڤيشْنو الرب ارضاءالقرابين من اجل 
 كَْرمۤيْز لطيف إلى درجة انه حقق رغبات الـِرشَْنكْ .)َپْديانِْتى تامْس تَتْهايڤَ ْبَهجاِمى أَهْمْپَريى ياتْها مام  (ي، أجازيهمل تسليمال بنسبة
ما داموا  بدان مادية جديدة بعد الموتأمن الرجوع في ) كَْرمۤيْز(طلبة ثواب العمل فر لال م .ْْبَهكْتَزـ بالحديث عن الذا فماْچۤيانۤيْزوالـ



 أو  يمكن للفرد الرجوع في بدن مالك في السماء إذا عمل صالحاً. إلى كواكب علياأحياناً يرقون هممع أن متعلقين بالعمل الصالح
 في المقابل، ينحدر المنشغلون في العمل الفاسد ويرجعون في أبدان .ةنه من التنعم بمستوى رفيع من السعادة المادييرجع بدور يمكّ

جاء في  .)ْزۤيڤيكَْرم (ِڤديةالذين ال يأبهون بالتوجيهات الـثواب طلبة ا ر الربانيون العلماءال يقّد لذلك، .حيوانات أو اشجار أو نبات
 ):٤\٥\٥ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم

 ڤـيكَـْرَمْپـَرَمـتَّـه كوروِتى  نَـمْٰنۤو
 ـُوتيٰنْپـرِٰـتَ يا آْپـرۤي-يـياإنْـْدر-ياْد

 نَـ ساْدهو َمـنْـيِّى ياتَ آتْـَمـنُو أياْم
 پي كْـِلـشَـَد آَس ِدَهـهأَسـنّْ أ

حسبته المعقبة سواء ) كَْرَم(لثواب  ل. ويخضع للشقاوة المتولدة من الجهل ما دام ال يتحرى عن القيم الروحية اإلنسانيحبط عمل
 ما عكراًمت يبقى الوعي .كَْرَموجه أبمطلق وجه من  إذا انشغل) كَْرماتَْمَك (بالعملالفرد مصبوغاً يدعى  . أم فاسداًنت عمال صالحاًأكا

 غرض الحياة البشرية إنما هو الخروج من األوضاع ." في العمل الماديدام العقل غير صفي وال مفر له من التناسخ ما دام غارقاً
 . وراء المال واسباب الراحة المادية الزائلة بكل السبلثوابطلبة اليركض  لسوء الحظ، .ة التي تالزم الوجود الماديالشقية الثالثي

 الماديون الخطط بحماقة للسعادة في هذا العالم المادي دون االخذ بعين يضع .لذلك، يخاطرون بالرجوع في صور الحياة الدونية
 في النهاية، تنتهي تلك .كسب المال من اجل الترضية الحسيةب امنه  معدودة يقضون قسم كبيرعتبار أنهم لن يعمروا سوى سنواتاال
 لذلك، مجمل .بعد مفارقة البدن  في بدن حيوان أو نبات أو شجرةهتعين رجوعإحتمال  ال يعتبر المادي . الموتعند عمالاأل

عيد الجهل متوهمين أنهم يحصلون على منافع مادية بصورة  ال يولدوا جهلة فحسب بل يعملون على ص.غاية الحياةنقض هم تأعمال
ه تخدم أعمال وأن جميع  يجهل المادي انحداره في عمره الالحق.ناطحات السحاب والسيارات الفخمة والمناصب الرفيعة وغيرها

ن يكون متشوقاً  لذلك، ينبغي للفرد أ. أُبوْدَهى جاتَهڤَْز تاڤَْدَپراْبَه): ٥\٥\٥ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم هذه هي إشارة .)ڤََپراْبَه (بمثابة هزيمته
 .هبدنو هذاتة يغير بالذي يفهم به تَتّْڤَ-آتَْمدون الوصول إلى صعيد سيبقى الفرد على صعيد الجهل  .)تَتّْڤَ-آتَْم (إلى فهم علم الذات

يعون ين ألوف وحتى ماليين من الجهلة الذين يضمن ب ْچۤيانّيله يدعى ياحد إلى صعيد العلم ويفهم قيم الحياة العليا ومثوقد يصل 
 كما جاء . أن طلب االجر سيرهنه بالوجود المادي ويسبب تناسخه من بدن إلى آخرْچۤيانّي الـيعلم .وقتهم بمجرد ترضية حواسهم

سيجبر على ) كَْرَم( لثوابلعمل لافي الفرد أن إستغراق عقل ) َبنْْدَهى-شَرۤيَر ( بكلمة مرتهن بالوجود البدنيشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي 
 .يحافظ على مفهوم الترضية الحسيةما دام التناسخ من بدن إلى آخر 

 . هذه هي إشارة شخصية اهللا. ألنه يقلع عن نشاطات الترضية الحسية على نحو أعمىكَْرمّيمن الـأشرف  ْچۤيانّيلذلك، يعتبر الـ
يعتبر  .كَْرمۤيْز من جهل الـ قد يكون متحرراًهمع أن ل إلى صعيد الخدمة التتيميةوصالودون  ب)أڤيْدۤيا(في الجهل  ْچۤيانّيالـيبقى لكن 
دون علم  ألنه يتجاهل العبادة المباشرة للقدمين اللوتسيتين لشخصية اهللا )ْچۤيانّي (متقدم في العلم بصفة ه مع قبولمشوباً الفرد علم

 .بالخدمة التتيمية
-ڤيموكْتَ-اَنۤيْچوشخص متقدم مثيل يوصف  الخدمة التتيميةعندما يأخذ إلى عتيادي  االْچۤيانّين خير م ْچۤيانّيالـسرعان ما يصبح 

 :ِرشَْنكْحيث يقول ) ١٩\٧ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا إلى الخدمة التتيمية يرد في ْچۤيانّي كيف يأخذ الـ.َپَرَم-ْبَهكْتي
  َجـنْـَمـناْم َأنِْتىْمناَبهۤو
 اِتىي ْپـَرَپـْدْمـڤاْن ماْچـۤيانَ

 يتإڤاسوِدڤَـه َسـْرڤَـْم 
  دوْرلَـْبـَهـه-تْما سو اَسـ َمـه

مجيدة النفس الهذه  مثل . وكل وجودعالماً أنني علّة كل العلل ،يحكيم الحقيقي لالدات والموت يسلم من الوالطويلة  سلسلة بعد"
 قد يصل الفرد إلى صعيد الحب . مثيل نادر الوجودتْماَمها هو العاقل لكن ِرشَْنكْ من يسلم للقدمين اللوتسيتين للرب ".نادرة الوجود

 يعترف  عندئذ،.الخدمة التتيمية حسب األحكام والحدود إذا دخل َسناتََن و َسنََك و َدناَرل العفوي هللا بالسير على خطى كبار التيم مث
 سائر التيم ألنهن ال يعرفن شيئاً سوى مرضاة ْزۤيپُچوالـ تفوق .التيم الذين أنمو حب اهللا مقام رفيع حتماًمقام  .شخصية اهللا بفوقيته

 من طريق أحياناً لهن بعض العذاب الشديد ِرشَْنكْ في الواقع، يسبب . بالمقابلِرشَْنكْ شيئاً من ْزۤيپُچوالـ بقر وال تت.ِرشَْنكْ
عندما  ِرشَْنكْعلى فراق  وقضين بقية عمرهن بالبكاء ْزۤيپُچوالـ اكتئبت .ِرشَْنكْ على نسيان ْزۤيپُچوالـ ومع ذلك، ال تقوى .مفارقتهن

 في الفراق ِرشَْنكْ ذكر . ومصاحبتهِرشَْنكْ ال فرق بين ذكر . مطلقاًِرشَْنكْن لم يفارقن مما يعني أنه َمتْهورا وانتقل إلى نْداڤََنِرڤْترك 
وا حققجميع التيم الذين  خير ۤيْزُچوپالـ لذلك، .ةشخصيال ِرشَْنكْ خير من خدمة َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا شْرّيكما فعل ) ِسڤا-ْمْبَهىْپَرلَڤي(

 في .ِرشَْنكْ بحب راْدهارانّي شْرّي  تتيمأن يفوق أحد  ال يستطيع.طالق االعلى خيرهن راْدهارانّي شْرّي ، وِرشَْنكْتتيماً صفياً بحب 



لمجرد فهم لعب دورها و َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا شْرّي وجه لذلك، تجلى ب.راْدهارانّي شْرّيفهم موقف على  ِرشَْنكْحتى  قدرال يالواقع، 
  .مشاعرها العلية

 شْرّيوحوضها طالق  االعلى ِرشَْنكْ أرفع تيم راْدهارانّي شْرّيأن القول  تدريجياً بْسوامّيُچو رۤوَپ شْرۤيَليختتم على هذا النحو، 
شايتَنْيا تْ يجاء فكما ) ٤٥ ذَنَكَْه-اوتََّر (تَِرتاْمَچڤَبها-ْچهولَ هذا ما تم التحقق منه بالنص المقتبس من كتاب .رفع االمكنةأ كونْذَ-راْدها

 :تَِرتاْمشَريتْ
 ڤيشْنُوْسا ْپريۤيياتْها راْدها 

 ْپريياْم تَتْهاكونَْدْم اه تَْسۤي
 ڤايكاپيشو سايُچو-ڤََسْر
 ڤَالّْبها-يشْنُوْر أتْيانْتَڤ

أجّل  راْدهارانّي شْرّي .عنده تهاعزتعادل م) ڤيشْنو (كِْرشَْن ند شخصية اهللا العزيزع راْدهارانّي شْرّي  حوضكونْذَ-راْدها معزة
 ."بوصفها األعز على قلب الرب ُچوپۤيْزالـع جمي

 هذه هي خالصة النص .وقضاء الخدمة التتيمية هناك بقية عمره كونْذَ- راْدهاحوض اللياذ بِرشَْنكْلذلك، ينبغي لكل من يعنى بذكر 
 .ْسوامّيُچو رۤوَپ شْرۤيَل الذي كتبه تَِرْمشَْپِدأوالعاشر من 

 النص الحادي عشر

 پي راْدهايُّو اْبْهْپِرياسۤيڤََستيه -ْپَرنَياكِْرشْنَْسيُّوتّْشّايه 

k{(SNAsyaAe»aE: ‘aNAyavas$aita: ‘aeyas$aIByaAe'ipa r"ADaA  

ku(NxM" caAsyaA mauinaiBar"iBatastaAä{"gAeva vyaDaAiya  

yat‘aeïE"r"pyalamas$aulaBaM ikM( paunaBaRił(BaAjaAM  

tat‘aemaedM" s$ak{(d"ipa s$ar": μaAtaur"AivaSk(r"Aeita 

 ڤْياْدهاّيڤَ ْچ ِاا مونيْبهيْر أْبهيتَْس تاْدِركونْذَْم تْشاْسۤي
 ْبهاجاْم-ْبَهكْتيپونَْر پى ألَْم أسولَْبَهْم كيْم ْپِرشْطْهايْر أياتْ 

 ڤيشْكَُروتيپي َسَره ْسناتوْر آْپِرِمَدْم َسكِْرْد أ-تَتْ

 المفردات
 ؛ حتماً--أپي ؛المحبوبات ُچوپۤيْزالـ من بين عدد كبير من —اهْبْهيْپِرياسۤي ؛ محط الحب—ڤََستيه-ْپَرنَيا ؛ بالغ الرفعة—شّايهوتّْأ ؛كِْرشَْن شْرّي للرب —كِْرشْنَْسيا
 —ڤْياْدهاّي ؛كذلك --ڤَ ِاْكتاْدِر ؛ من كل الوجوه—هأْبهيتَ ؛ بواسطة كبار الحكماء—همونيْبهي ؛لها --اْسۤيأ ؛أيضاً --تْشَ؛حوض --كونْذَْم ؛راْدها شْرّي —راْدها

-ْبَهكْتي ؛ثانية --هپونَ ؛ماذا --كيْم ؛صعب التحقيق—أسولَْبَهْم ؛كفاية --ألَْم ؛حتى --پىأ ؛ بواسطة أكثر التيم تقدماً—هْپِرشْطْهاي ؛الذي --ياتْ ؛جاء وصف
 ؛ من استحم—ْسناتوْر ؛حوض --َسَره ؛حتى --پيأ ؛ مرة واحدة—تْكِْرَس ؛هذا -- إَدْم؛ حب اهللا—َمْپِر ؛ذاك --تَتْ ؛ للمنشغلين في الخدمة التتيمية—ْبهاجاْم

 . ينهض--ڤيشْكَُروتيآ

 الترجمة
حوضها معزة ومن كل الوجوه، وصف كبار الحكماء أن . ِرشَْنكْ على قلب ُچوپۤيْزالـ  أعزراْدهارانّي شْرّي

 لذلك، . المنال حتى على كبار التيم صعبكونْذَ- راْدهاال شك أن. معزتها عليهتعادل  ِرشَْنكْعلى  يربانال
في هذه المياه المقدسة مرة واحدة فسينهض حبه الصفي  أحد إذا استحم. عتياديين االمناله أصعب على التيم

 . على أتم وجهِرشَْنكْلـ
 التفسير

 جميع هي أحب .ِرشَْنكْ رّيشْعز على األ راْدهارانّي شْرّيرفعة ألنها بحيرة بالغة ال؟ البحيرة كونْذَ-راْدهاما هو سبب رفعة 
 في . عينهاراْدها معزة ِرشَْنكْ العزيز على وضبمثابة الح كونْذَ-راْدها شْرّيحوضها يصف كبار الحكماء  كذا، . عندهُچوپۤيْزالـ

قيق حتى من قبل نادر التح كونْذَ-راْدها . هو الحب عينه من كل الوجوهراْدهارانّي شْرّيو  كونْذَ-راْدها حوض لِرشَْنكْ حب الواقع،
 .ْبَهكْتي ڤايْدهّيممارسة بعتياديين الذين ال ينشغلون سوى  االكبار الشخصيات المتفرغين إلى الخدمة التتيمية فماذا يقال عن التيم



 َپرۤو شْرۤيَل . مرة واحدة فقطكونْذَ-راْدها إذا استحم في حوض ُچوپۤيْزالـعلى حال  ِرشَْنكْ صفياً لـجاء أن التيم ينمي حباً
هم أ هذا هو .هقامة على ضفاف االيهتعذر علإذا  مكان على األقل االبقدر كونْذَ-راْدها حوضاإلستحمام في التيم ب يوصي ْسوامّيُچو

 خير مكان للمعنيين كونْذَ-راْدها شْرّي في هذا الصدد أن ْبَهكْتي ڤينُوَد طْهاكوَر شْرۤيَل يكتب .بند في مجال قضاء الخدمة التتيمية
ن إلى يلمتشوقينبغي ل .راْدهارانّي شْرّيحميمات ) ۤيْزرَمنَْج(والوصيفات ) ۤيْزَسكْه(دم في الخدمة التتيمية على مثال حسناوات بالتق

 باللياذ كونْذَ-راْدهاقامة عند  اال)ِدَهى-سيدَّْهى(بدانهم الروحية أ استعادة من طريق اهللا العلي، ملكوت نْداڤََنِرڤْ ُچولُوَكالرجوع إلى 
 هذه هي أرفع السبل للمنشغلين في الخدمة . واإلنشغال بخدمتها المتواصلة تحت اشرافهنراْدها شْرّيالوصيفات المقربات من ب

 أن حتى كبار الحكماء والتيم شْرۤيَل ْبَهكْتي سيدّْهانْتَ طْهاكوَر  يكتب في هذا الصدد،.َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا شْرّيالتتيمية تحت حماية 
 تنمية  للفرديمكن عتياديين؟ اال لإلستحمام فماذا يقال عن التيمكونْذَ-راْدها ال يحصلون على فرصة المجيء إلى و َسنََك َدناَرمثل 

 واإلستحمام هناك ولو مرة واحدة كونْذَ-راْدهاللمجيء إلى  السعيد حالفه الحظ إذا  تماماًْزۤيُچوپالـ كما فعلت كِْرشَْنحبه العلي لـ
  ينبغي للفرد. واإلستغراق في الخدمة الودية إلى الربكونْذَ-راْدها يوصى بوجوب إقامة الفرد على ضفاف  كما.على األقل

الفرد سيرجع  لذلك، .ُچوپۤيْزالـ ومعاوناتها راْدهارانّي شْرّي ستحمام هناك بصورة منتظمة ونبذ كافة المفاهيم الدنيوية الئذاً بـاال
إذا انشغل طيلة عمره  كونْذَ-راْدهاالذي دأب عليه اثناء اقامته على ضفاف  على النحو راْدها رّيشْالى اهللا بعد مفارقة بدنه لخدمة 

 هذا أمر . واإلستحمام هناك يومياً يؤلف أرفع كمال الخدمة التتيميةكونْذَ-راْدهاقامة على ضفاف  اال الخالصة أن.على هذا النحو
أن يصبح معاون بفرصة اللفرد تتاح ل .كونْذَ-راْدها شْرّي لذلك، ال حد لمجد .َرَدناصعب المنال حتى على كبار الحكماء والتيم مثل 

 .كونْذَ-راْدها خدمة من طريق ُچوپۤيْزـ تحت الهداية الباقية للراْدهارانّي شْرّي
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