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 :لستة اْزوْسوامۤيُچ ڤِْرنْداڤََنإلى 
 َپـكاوـْسـتْهاَسـْم-ْدَهـْرَم-َسـْدو ناپونيـ-يَكنايـتْـشاَرڤ-شاْسـتَْر-نانا

 وراـّيـاكاِنى مانْـياو شَـَرنْڤَْبهو-و تْريناكاري-لُوكاناْم هيتَ
 يـكاونانَـِدَن َمـتّـالـْبـَهـَج-يـنَْدڤَپـداَر-كِْرشَْن-راْدها

 پالَـكاووچ-ڤَجيـ-شْـرّياو چيُّو-ـهوْچَسـناتَـناو َر-َپنْـِدى رّوڤَ
 َلشْرۤي و ُچوْسوامّيَپ  رۤوَلشْرۤيو  ُچوْسوامّي َسناتََن َلشْرۤي:  الستةُچوْسوامۤيْزاللوتسية للـ قدام اال عندإجالالً وإكراماًً أسجد"
الخبراء ، ُچوْسوامّي َهطَ ْبپاَلوُچ َلشْرۤيو  ُچوْسوامّي جۤيڤَ َلشْرۤي و ُچوْسوامّيَس ا دتَْهىهوناْچَر َلشْرۤيو  ُچوْسوامّيطَ ْبَه هوناتَْهىْچَر

 الثالثة األفالك  يكرمون في انحاء، لذلك. المبادئ الدينية الباقية لنفع البشرية جمعاءإقامة دراسة نقدية بغرض األسفار بدراسة جميع
 ."َنكِْرشّْي شْر و راْدهاّي شْرى لإالخدمة الودية العلية بومنشغلون  ُچوپۤيْزالـصبايا  دجونهم غارقون في ياذ بهم ألويستحقون الل
 .باللغة السنسكريتيةْپَرْبهوپاَد  ُچوْسوامّيرۤوَپ  شْرۤيَلالذي كتبه  سينْْدهو -تَِر َرساْم-ْبَهكْتي هو دراسة موجزة لكتاب رحيق التتيم

  في الحكومةوزيراًْپَرْبهوپاَد  ُچوْسوامّيرۤوَپ  شْرۤيَل كان .ْپَرْبهوَمها تْشايتَنْياذة المولى  تالم، الستةُچوْسوامۤيْزكان أبرز الـ
ه دبير خاص واسم  اسم كان.ولى اال للمرةتْشايتَنْيا التقى المولى عندما َسناتََنسالم مع أخوه  االسالمية في البنچال بعد دخولهاال

  سنة و٥٠٠ كان المجتمع الهندوسي في غاية التزمت منذ .اب حسين شاهتحت حكم النّول آنذاك چا وكانت البن،أخوه صقر مليَك
 ولدا في .ن دبير خاص وصقر مليَكاألخوي  هذه كانت حالة.كل من يعمل في خدمة الحاكم المسلم ينبذ ْبراْهَمنَةكان مجتمع الـ

تالميذه من  تْشايتَنْيا قبلهما المولى . في حكومة حسين شاه وزارياً العريقة لكنهما نبذا بعد قبولهما منصباًْبراْهَمَن-تَڤَساَرْسجماعة 
على  له  تلميذاًطْهاكوَرَهريداَس  قبل تْشايتَنْيا المولى ، كذا.يةْبَرْهَمنَ مقامات التربية الـأرفعوهو  ُچوْسوامّيبرحمته فبلغا مقام الـ

 َنشِْركْ َنشِْركْ َنشِْركَْهِرى  َنشِْركَْهِرى : سم القدوس االتسبيح) شاْرياآتْ( إمام  والدته في عائلة مسلمة وأعلنه فيما بعدالرغم من
 . َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى-َهِرى َهِرى 
صلي  االدأ ذاك هو المب.ْبراْهَمَن الـرتبة فوق م يبلغ مقاماً، منقطع إلى خدمتهَنشِْركْبـ كل عالم . هو مبدأ عامتْشايتَنْيامبدأ المولى 

 المستند إلى تْشايتَنْيامبدأ حركة المولى  هو رحيق التتيممستند كتاب  .شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم و ْبَهَچڤَْد چۤيتا وال سيما ِڤديالذي يعلنه العلم الـ
 .ُچوْسوامّيتعليم الجميع ورفعهم إلى المقام الرفيع 

ن بعدها التقاعد من الخدمة اخو اال وقررَملَْده في منطقة راَمِكلي في قرية  باألخوين دبير خاص وصقر مليَكتْشايتَنْياالتقى المولى 
أثناء خره ّدأتقاعد من منصبه وجمع كل ما ، ُچوْسوامّيرۤوَپ يعرف باسم فيما بعد  أصبح دبير خاص .الحكومية واإلنضمام إليه

 وضع .كبيراً ذهبية كانت تعادل ماليين الدوالرات ومألت قارباًان مدخراته من النقود ال تْشَريتاْمِرتَ تْشايتَنْيا جاء في كتاب .عمله
 من َنشِْركْ ذكر أهل اله علىومأ وزع نصف .قتداء بها اال وهي قدوة ينبغي للتيم خاصة والبشر عامة،قدوة عند تقسيم ماله

 عزم صقر مليَك على التقاعد مما ، فيما بعد. واحتفظ بالربع الباقي لحاالت الطوارئ، على أقاربهاوربعه ڤايشْنَڤَْز والـْبراْهَمنَةالـ
 انتفع بمال أخيه الذي كان في عهدة ،فيما بعد ُچوْسوامّيَسناتََن  شْرۤيَل أصبح صقر مليَك الذي  لكناب فأمر بسجنهسّبب غضب النّو

 .ْپَرْبهوَمها تْشايتَنْيان إلى المولى اخو اال انضم، بذلك. وفر من سجن حسين شاه،ال قرويبقّ
ستحمام  ا مدرجاتند طوال عشرة أيام عمولىولقنه الولى  االللمرة )َچْپَرۤيا ( في مدينة اهللا آبادتْشايتَنْياالمولى  ُچوْسوامّيرۤوَپ تقى ال

دنا  وقد أور،خص االعلى ُچوْسوامّيرۤوَپ  ألقى المولى علم الخدمة التتيمية الصفية على . في تلك المدينة المقدسةْچهاطَ ِمْدَهىڤََدشاشْ
 .تْشايتَنْياشرحاً موسعاً لتلك التعاليم في كتاب تعاليم المولى 

 في دعائه ڤاَس آتْشاْريانيشْرۤي شْرۤيَل يصف .ِڤدي إلى العلم الـاستناداً فيما بعد بتعاليم المولى ْپَرْبهوپاَد ُچوْسوامّيرۤوَپ  شْرۤيَلتوسع 
 جنبية مثل الفارسية والعربية االء ليس باللغة السنسكريتية فحسب بل باللغات أنهم كانوا من كبار العلما،الستة ُچوْسوامۤيْزإلى الـ
إلى مرجعية  َسنْكۤيْرتََنحركة تستند  .ِڤدي العلم الـصولأ على ْپَرْبهوَمها تْشايتَنْيا إلثبات مذهب  تمهيداًِڤدي درسوا العلم الـ.أيضاًً
رۤوَپ  شْرۤيَل جمع .)ْزَچپانورۤو (ْپَرْبهوپاَد ُچوْسوامّيرۤوَپ  شْرۤيَلتباع أ يطلق علينا ، لذلك.أيضاًً ْپَرْبهوپاَد ُچوْسوامّيرۤوَپ  شْرۤيَل

 ليتسنى للعاملين في رحيق التتيمفي كتاب  اآلن  ونحن نعرض موجزه،لهدايتنا أجمعين سينْْدهو -تَِر َرساْم-ْبَهكْتيكتاب  ُچوْسوامّي
 .ليلنتقاع بهذا الكتاب الج االَسنْكۤيْرتََنحركة 



 ،انقطاع دون خدمة ماب في هذا العالم مشغول  كل منا. لكل خدمة دافع يدفع الخادم إلى التقدم فيها.تعني الخدمة التتيمية ْبَهكْتيكلمة 
ي ن اإلنسا كما يعمل.لى زوجته وأطفالهع مدفوعاً بحنانه نهاراً يعمل رب العائلة ليالً .ودافع تلك الخدمة هو المتعة التي نستمدها منها

ي ورب العائلة والوطني هي  اإلنسان تلك القوة التي تدفع.بداعي حبه لجامعة البشر بينما يعمل الوطني من أجل وطنه وأبناء وطنه
طلبة الثواب  يكدح .الدنيويينطلبة الثواب عتيادية التي يتذوقها  االذواق األهو ذوق بائن عن َرَس-ْبَهكْتي . عذب المذاق)َرَس (ذوق
 مما يدفع ،عتيادي ال يدوم طويال االَرَس  تذوق لكنالتشبعة الحسيةالذي يطلق عليه  َرَسبتغاء التمتع بشكل من أشكال إ نهاراًليالً 

سبوع مما يحيجه إلى عطلة اسبوعية  االعمله طوالالرضى من  عمال األرجلال يستمد  .إلى تغيير وضع ملذاتهمطلبة الثواب 
 وضع قبول  تعني المشاغل المادية.سبوع في النسيان اال وضعه إلستئناف عمله بعد قضاء عطلةثم يعود إلى تغيير عملهعناء  هنسيت

ات في الثبأحد   ال يستطيع.)َچتْۤيا-َچْبُهو (بين التشبعة الحسية والزهدما  المراوحة ى ذلك ويطلق عل،محدد لبعض الوقت ثم تغييره
التشبعة  .امنا البنيويو ألنهما يناقضان ق، وال نقوى على السعادة في الحالتينعانقطا دون  يستمر التغيير بل أو الزهدةالحسيالتشبعة 
 رب العائلة العامل طوال الليل والنهار ، للمثال.)سوكَْهى-َپَلتْشَ ( سعادة متقلبةا يطلق عليه، لهذا السبب.طويالدوم تال  الحسية

 ،إذن . بدنه المادية مجمل تقدم سعادته المادية يزول فور مفارقلكن  ما يستمد ذوقاً، عائلتهفرادتوفير أسباب الراحة ألبوالناجح 
 يزول .صورة الموتفي الخدمة التتيمية بينما يدرك الملحد حضوره في  يدرك التيم حضور اهللا .الموت هو آية اهللا عند الملحدين

 تنتهي .ةخير االحلقة أو أدنى من الأرفعء  سوا، من الحياة في وضع جديدة جديدحلقةبداية نفس كل شيء عند الموت ويتحتم على ال
 .جتماعي أو الوطني أو الدولي االنا عند الموت المحتم في كل مجال من مجاالت العمل السياسي أوأعمال

علم  حسب تأكيد ال)تَِرأْم(  أزلي هو ذوق، لذلك. ال ينتهي عند الموت بل هو ذوق دائم)َرَس-ْبَهكْتي (العليةلكن ذوق الخدمة التتيمية 
ينجي الفرد من أكبر المخاطر المتمثلة بتفويت فرصة الرجعة  َرَس-ْبَهكْتي ان مجرد تقدم طفيف في ْبَهَچڤَْد چۤيتا جاء في .ِڤديالـ

جتماعية والحياة العائلية الضيقة أو الموّسعة المتمثلة  اال المستمدة من مشاعرنا في الحياة)ْزَرَس (ذواق األ.في صورة بشرية
نا الحالية في حياتنا أعمال .في الصورة البشريةنفس شتراكية والشيوعية وغيرها ال تضمن رجعة الوالخيرية والوطنية وااليثارية باال

 في في عمرها الراهن على ما قدمت من عملنفس  تجازى كل . الصورة التي نحصل عليها عند رجعتناشكلالراهنة هي التي ت
 لكل ولى االعلة على أنها الْبَهَچڤَْد چۤيتا في ڤَداي توضح كلمة .)ڤَداي (ةربانيالعناية ال منوط بمشيئة ثواب وهذا ال،عمرها السابق

على تدل  ڤَداي كلمة .)ِنتِْرَن-ڤَداي (اهللاتجازى ببدن مادي آخر بعد الموت بمشيئة نفس  ان الشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم كما جاء في ،شيء
من المحتم  .نا خيار بالصورة التي نولد بها بل نجازى حسب ما قدمنا من عمل ليس لدي.القضاء والقدر حسب المعنى المألوف

 في َنشِْركْ  يولد المنقطع إلى ذكر. في الوقت الراهن كِْرشَْن منقطعة إلى ذكرننااكانت أبد إذا قل تقديرأرجعتنا بصورة بشرية على 
 جميع ، وبناء عليه.َنشِْركْ ذكرفي ستئناف تقدمه إ ليتسنى له اچيُّو-ْبَهكْتيالدرجات العليا للبشرية حتى وإن قصر عن إكمال درب 

 .رحيق التتيم وهذا هو مدار بحث كتاب )تَأْمِر ( باقيةأعمال هي َنشِْركْ النشاطات المستندة إلى ذكر
) َرَس-ْبَهكْتي( َنشِْركْ  تبني ذكر ان.رحيق التتيمسوى الطالب الجدي عند دراسة كتاب  َرَس-ْبَهكْتيال يفهم هذا الشاغل الدائم في 

كاف بحد ذاته لتوليد شعور  َرَس-ْبَهكْتي .نجاةمما يقلل من قيمة ال العلي حياة سعيدة خالية من الهموم ويباركها بالوجودنفس يحقق لل
يمكن رؤيته أو معرفته  ال  لكنَنشِْركْ ن إلى رؤيةو المبتدئالتيم يتشوق ، على العموم.َنشِْركْ  ألنه يلفت انتباه الرب العظيم،بالنجاة

من الوضع المادي الحياتي إلى المقام الروحي حيث يتصفى التيم من نفس بالترقى  طريقة الخدمة التتيمية .بمداركنا المادية الظاهرة
يترسخ  .رحيق التتيموصى في كتاب يلما طبقاً  َرَس-ْبَهكْتي الشوائب بفضل تذوق افةن تصفية الحواس من كالتعيينات مما يمكّافة ك

 على صعيد َنشِْركْ ه الفرد لمرضاةقضي وكل عمل ي،عند توظيف الحواس الصفية في خدمة الرب َرَس-ْبَهكْتيالفرد في حياة 
 على أشكالها ذواق األجميع ينقطع الفرد إلى الخدمة التتيمية الصفية وتتحول ، وبناء عليه.هو عمل متذوق أزلياً العلي َرَس-ْبَهكْتي
 وتصبح الخدمة )آتْشاْريا ( روحيسيد تحت رعاية  والحدوداألحكام  بموجب،األمر  يتم تدريب الفرد في بداية. أزليةأذواقإلى 

 عشر كما ي إلى اثنذواق األ تصنف.تدريجياً بعد تحقيق الرفعة َنشِْركْ خدمةإلى صورة شوق تلقائي وعفوي بالتتيمية الصفية 
 . البارزة الخمسةذواق األحدىا في َنشِْركْبـ بفضل بعث صلتنا ، البقاءعلم بهيج ونستطيع ان نحيا حياة ،سيوضح في هذا الكتاب

 وتلك النزعة مغروزة في كل ،حب شخص ما دون على الحياةأحد   ال يقوى.تي هي مبدأ حيا،ان نزعتنا العامة إلى حب شخص ما
 النقطة المفقودة  لكن اإلنسانالمحتم وجودها فيقل ومن  اال يملك حتى الحيوان كالنمر نزعة الحب في حالة كامنة على.كائن حي
 ال يوجد  لكنناذات حب الوطن أو العائلة أو ،ي في الوقت الراهن اإلنسان يعلمنا المجتمع.؟لتحقيق السعادة هحبالفرد طبق يهي أين 

  حبنانهاض وسيلة إق التتيمرحي ويعلمنا ،َنشِْركْ  تلك النقطة المفقودة هي. الجميعةداسعتحقق علم حول وضع نزعة الحب التي 
 .ستواء في ذلك الحب مما يمكننا من التمتع بحياتنا البهيجة اال ووسيلةَنشِْركْلـصلي اال

حب عائلته ومجتمعه وبلده وأمته أو حتى جامعة البشر به ويبدأ اناخو يحب الطفل والديه في المرحلة المبدئية ثم يتسع حبه ليشمل
 . نطلع عن الحبيب العظيمحتىشباع  اال تبقى قاصرة عن بل الحب ال تشبع حتى بحب البشرية كلها نزعة لكن مع نموه اليوميكلها



 ذواق األاحدى بَنشِْركْ  الذي يعلمنا وسيلة حبرحيق التتيمهذا هو مدار و ،َنشِْركْ ال يمكن إشباع حبنا على أتم وجه سوى بحب
 .ة الخمسة البارزةالعلي

 على أتم وجه األحياء  حب كل حي من يعلمنارحيق التتيم . جاهلين منتهاها،تشار النور أو الهوءتتوسع نزعة الحب عندنا مثل ان
مم المتحدة  اال لقد اخفقنا بتحقيق السالم والوئام في المجتمع البشري حتى بالمساعي الكبيرة في صورة.َنشِْركْ بالطريقة السهلة لحب

جميع البشر وسيلة تطبيق الطريقة يلقن  رحيق التتيم .روية ال بد من فهمها ب لكنطة الطريقة بالغة البسا.لجهلنا بالطريقة الصحيحة
 مثل ،َنشِْركْ  نتعلم وسيلة حبحالما  وبوقت واحدفوراً األحياء  من بالغ السهولة حب جميع.َنشِْركْ حب الربالبسيطة والطبيعية ل

مداد المعدة بالطعام هي طريقة علمية عملية عامة إأصل الشجرة أو  ان طريقة سقاية .سقاية جذور الشجرة أو امداد المعدة بالطعام
 ، كذا.بذلك العمل البدنمجمل  أو حين نمد المعدة بالطعام فالطاقة المتولدة تعم  شيئاًحين نأكل أننا كل إنساندري  ي.يمارسها كل فرد

 األمر  غير ممكنة وينطبقسقاية الشجرة جزء فجزء . عند سقاية أصلهاتعم الطاقة المتولدة مجمل الشجرة مهما بلغت من الضخامة
من يجهل كل  و،فوراًنير كل شيء يي  وسيلة ضغط الزر الذرحيق التتيم سيعلمنا . تغذية مختلف أعضاء البدن على حدةه علىعين

 .عن مقصد الحياةيغفل بذلك 
 ألن أسباب بيت القصيد نشعر بالسعادة لغفلتنا عن  الحضارة البشرية مزدهرة في الوقت الحاضر لكننا ال،من جهة المتطلبات المادية

تتوفر فيها كل أسباب الراحة والتي  األرض  والمثال الواضح هو أميركا أغنى دولة على،الراحة المادية ال تكفي بحد ذاتها إلسعادنا
لتوجيه طبقاً  الخدمة التتيمية ى لتعلم فّن اني أوجه النداء هنا إلى هؤالء الحيار. في غاية الحيرة والضياعاًأفرادها تنتج  لكنالمادية

 ان مصدر استياءنا هو عدم تحقق نزعة حبنا .فوراً ومن المؤكد ان تخمد نيران الوجود المادي المحترقة في قلوبهم ،رحيق التتيم
ة حول وسيلة العيش في توجيهات عمليعلى  رحيق التتيمكتاب يحتوي  . تقدمنا الكبير في طريقة الحياة الماديةعلى الرغم منالكامن 

بغية  رحيق التتيمال نعرض  أننا .هذا العالم المادي منقطعين إلى الخدمة التتيمية وتحقيق أماني حياتنا في هذا العمر والعمر الالحق
يمكن  .َنشِْركْ علم إلى أرباب الدين والفلسفة والناس عامة في مجال حبال لتوفير  بلذم طريقة الحياة المادية بأي وجه من الوجوه

 شتى نحن نبتدع ، في الوقت الحاضر. بذات الوقتَنشِْركْ  حبطالع على فّن اال ينبغي له لكنمتاعب مادية دون ن يحياألإلنسان 
نعمل على  وأصلها دون نسقي فروع الشجرة وأوراقها أننا .َنشِْركْ :ن عن النقطة الحقيقيةونا غافل لكنالوسائل لإلنتفاع بنزعة الحب

 تحقيق الذات وتحقيق .أيضاًً هذاتغفال الفرد إ يعني َنشِْركْ  اغفال.مداد المعدة بالطعامإتنا البدنية بكل الوسائل غافلين عن حفظ لياق
 ، كذا.شروق الشمس دون وال يرى نفسه أيضاًً  لنفسه في الصباح يعني رؤية شروق الشمس اإلنسان رؤية، للمثال. متالزمانَنشِْركْ

 .َنشِْركْ تحقيق دون الذاتإلى تحقيق سبيل ال 
ي على دفع نبدوني وتالميذي الذين يساعأصدقاءود تقديم شكري الكبير لجميع أ .َسنْكۤيْرتََن حركة فراد مقصود ألرحيق التتيم كتاب

كر المشرفين على مطبعة  وأش،ّيْبَرْهَمتْشارنَنَْد ۤياماْن َجشْرۤيي الحبيب مريدقرار بالجهود التي بذلها  اال كما أود،َسنْكۤيْرتََنحركة 
 .َنشِْركَْهِرى  . لنشر هذا الكتابكبيراً سكون الذين بذلوا جهداًإ
 
 ْسوامّي ِڤدانْتَ ْبَهكْتي . سي.إى
 ١٩٧٠ نيسان ١٣

  كاليفورنيا،لوس انجلوس

 المقدمة
التبجيل (الحيادية : )ْزَسَر (ذواق األسباب وذخر كل اال وسبب كلاهللا العزيزشخصية  هو َنشِْركّْي شْرالرب : استحضار السعد

م الذي ي العظجذاب هو ال. والعجب واإلنهياراالمتعاض والوهل والفتوة والرأفة واألبوة والعشق والفكاهة وخوةوالخدمية واأل) السلبي
 .ياه العام والعلّي الجذاببمح راْدهارانّيّي شْر و لَليتا و ماۤياشْ و پاليكا و تاَركاوأبرزهن  )ُچوپۤيْزالـ (نْداَوَنِرڤْصبايا  جميع فتن

 ْبَهكْتيَمَد شْرۤيّي شْر هذا بوحي رحمته الربانية رحيق التتيمء واجب كتابة قضاينعم علينا برفع جميع العقبات في وجه عسى ان 
 .طْهاكوَر ْپَرْبهوپاَدّي سيدّْهانْتَ َسَرْسڤَت

 اللذين ْپَرْبهوپاَد ُچوْسوامّيّي سيدّْهانْتَ َسَرْسڤَت ْبَهكْتي شْرۤيَل  وَرْبهوپاَدْپ ُچوْسوامّيرۤوَپ  شْرۤيَلاسجد تكريماً لألقدام اللوتسية لكل من 
ّي شْرلتعاليم طبقاً  التتيمية للخدمة هذا هو العلم الجليل .سينْْدهو -تَِر َرساْم-ْبَهكْتيأعمل بإلهامهما في كتابة دراسة موجزة لكتاب 

 .َسنْكۤيْرتََنچال الغربية من بالد الهند لنشر حركة  سنة في البن٥٠٠ الذي تجلى منذ ْپَرْبهوَمها تْشايتَنْيا



ويدعو ان يكون  ُچوْسوامّيَسناتََن ّي شْر ه الروحيسيدكبر و االخوهألهذا الكتاب الجليل بالسجود تبجيال  ُچوْسوامّيرۤوَپ  شْرۤيَليبدأ 
ق  في بحر رحيقامةباإل  دوماًباللذة العلية ُچوْسوامّيَسناتََن ّي شْر كما يدعو ان يشعر ،مصدر متعة له سينْْدهو -تَِر َرساْم-ْبَهكْتي

 .َنشِْركْ-راْدها في خدمة ،ة هذاالمتعة العلي
 بسمك القرش في بحر الرحيق الواسع والتي ال تحفل ن الذين يقارنو)آتْشاْرياْز (نبجلي المئمة واألالتيملنسجد تبجيال لجميع كبار 

 نجاة يمكن مقارنة البحر بال. كاألنهار التي تصب في البحراهللان بالفناء في ولع مو الوجود المطلقةاع وحدةأتب .نجاةبمختلف انهار ال
 ليس لديهم علم  لكن البحرصب في في مياه النهر الذي ي الوجود المطلقةأتباع وحدة يقطن .النجاةنهار بمختلف دروب  االومقارنة

 في بحر الخدمة التتيمية التيم يحيا .باألنهار التي تصب فيهال تحفل  ،البحر أهل رشك القاسمأ .بوجود مائيات في البحر والنهر
 وال صلة لهم بسائر الطرق التي  دوماًالعلية في بحر الخدمة التتيمية األصفياء التيم يبقى ، بكالم آخر. باألنهاروال يحفلون ،أزلياً

 .تدريجياً تقارن باألنهار التي تجري إلى البحر
 -ْبَهكْتي ( التتيميةللخدمةلحماية بحر الرحيق الصفي  ُچوْسوامّيَسناتََن  شْرۤيَله الروحي سيدإلى  ُچوْسوامّيرۤوَپ  رۤيَلشْيدعو 

قارن حججهم ومنطقهم ي و،ضرورة دون  في علم خدمة الربن من المناطقة الجدليين الذين يخوضو)سينْْدهو -َرساْمِرتَ
 العلي النظريات الفلسفية حول التحقيقون  الخدمة التتيمية الصفية ويطرحنمن يعارضو .رنفجارات البركانية في وسط البحباال
 .نفجارات البركانية في وسط البحر غير ضارة كاال التتيميةللخدمةقصى قاصرين عن إزعاج البحر الواسع اال

على الرغم  األرض  فيَنشِْركْ ى السعي لنشر ذكريكتب انه مقتصر عل سينْْدهو -تَِر َرساْم-ْبَهكْتيمؤلف  ُچوْسوامّيرۤوَپ  شْرۤيَل
 ال ينبغي لنا .ُچوْسوامّيرۤوَپ  شْرۤيَل اقتداء بقدوة َنشِْركْ  هذا هو الموقف المثالي لجميع دعاة ذكر. عدم جدارته لذلك المسعىمن

ما يعود عمل قتدار على  االاهم على أمل السابقين والسير على خط)آتْشاْرياْز (ئمة األنا من كبار الدعاة بل مجرد أدواتأنفس إعتبار
 .على البشرية المعذبة بالخير

 تم .وععدة فرإلى كل جزء  تفرع وي،أحياناً أجزاء أربعة كما يقسم البحر إلى أجزاء أربعةإلى  سينْْدهو -تَِر َرساْم-ْبَهكْتييقسم 
أمواج مختلفة  توجد .الموجات هي عو كالبحر فيما الفرباألصل إلى شرق وجنوب وغرب وشمال سينْْدهو -تَِر َرساْم-ْبَهكْتيتقسيم 

 .كما توجد أمواج كثيرة في البحر سواء على الجانب الشرقي أو الجنوبي أو الغربي أو الشمالي سينْْدهو -تَِر َرساْم-ْبَهكْتيفي 
 ،الخدمة التتيميةقضاء  حدودكام وأحتصف  والموجة الثانية ، التتيميةللخدمة أولها وصف عام ،ول اال في الجزءات موجأربعةتوجد 

 سيجري .حب اهللا وفي الموجة الرابعة وصف الغاية القصوى وهي ،وجدال الخدمة التتيمية في  تصفالموجة الثالثةان في حين 
 . بإسهابمور مع مختلف عالماتها االوصف تلك
 من الدرجةتعرف الخدمة التتيمية :"ُچوْسوامّيرۤوَپ  شْرۤيَلالم بكوجز ي ،السابقين آتْشاْرياْز إلى استناداً التتيمية للخدمة معتمدالشرح ال

مالئم  غير  ذكراًَنشِْركْالمراد ان بإمكان الفرد ذكر  ." وخدمته خدمة مالئمةَنشِْركْ إلى ذكرالتام  نقطاع االبنزعة الفرد إلىولى اال
 الذي ينمو أو التشبعة الحسيةزهة عن جلب النفع المادي  يجب ان تكون الخدمة التتيمية الصفية من. صفيةتتيميةلك خدمة ذعد يوال 

قتراح التحقيق إبلنفع المادي بينما ينشغل معظم الفالسفة  لجلباً بالعمل  اإلنسانينشغلما  غالباً .بالعمل الصالح والتخمين الفلسفي
 .صفية من مراجع خدمة الحب العفويالخدمة التتيمية الخذ أال بد من  .العلي من خالل قناطير من التالعب اللفظي والتخمين

لكنه بائن عن  التأمل الصامت ثمة طرق مختلفة كثيرة لمن يطلب .عطالة يلجأ إليها الكسالى في تأمل صامتليست الخدمة التتيمية 
 األئمة على خطى) لََنأنوشۤي(في هذا الصدد هي التنمية  ُچوْسوامّيرۤوَپ  شْرۤيَل الكلمة الخاصة التي استعملها .َنشِْركْ تنمية ذكر

تحقيق ول هو  اال: يمكن تصنيف العمل إلى اثنين. ال يفيدعمل دون الوعيمجرد  .على العملتدل  كلمة تنمية . السابقين)آتْشاْرياْز(
ل العمالثاني هو  و)تِّڤِْرْپَر (يجابي اال ويطلق عليها في اللغة السنسكريتية العمل،غاية مخصوصة وتفادي الظروف غير المناسبة

 . لمرض سلبيوتناول الدواء تفادياًنتباه  اال المريض مجبر على،لمثالل . توجد أمثلة كثيرة على العمل السلبي.)تِّنيڤِْر (السلبي
 ان التفكير والشعور واإلرادة .العاملون على تنمية الحياة الروحية واداء الخدمة التتيمية ال ينقطعون عن العمل سواء بالبدن أو العقل

 وتدبر ما يرضيه  دوماًَنشِْركْ ذكرى لإعلينا السعي يتعين  ، لذا. ما، تقضيه الحواس الكثيفة العقل وعندما نشاء أمراًمالأعؤلف ت
 كالمه بنشر أمجاد الرب وهذا هو َنشِْركْ تيم يشغل . نحن نعمل بالبدن والعقل واللسان. الروحيسيدوال آتْشاْرياْزعلى خطى كبار 

فيتسنى له ذكر ) مع تيمه ڤِْرنْداڤََنه في تسلياتأو مختلف  كوروكِْشتَْركالمه في ميدان  (َنشِْركْ أعمالله بذكر  كما يشغل عقكۤيْرتََن
 .َنشِْركْ  هذه هي التنمية الفكرية لذكر. الربتسليات
 سيد ب اإلنسانما يتصلم تلك الصلة عندو تق.َنشِْركْبـ ذات صلة عمال األان تكون تلكيجب   لكن كثيرة بالبدنأعمال قضاءيمكننا 

 سيد تحت توجيه الَنشِْركْ ذكرالبدنية في  عمال األان تكونيجب  ، لذلك. العلية في خط السلسلة المريديةَنشِْركْ  يمثلثقةروحي 
ى يد ه علتعمدعند  َنشِْركْبـ تبدأ صلة المريد . بالخدمة التتيميةدعما الروحي هي صلة السيد الصلة بال.الروحي وأن تؤدى بإيمان

 . غير ممكنةثقة روحي سيد على يد داعمالتلقي  دون َنشِْركْبـ صلة إقامة .َنشِْركْ تبدأ تنميته ذكر و الروحيسيدال



 هي قدرته البينية األحياء .الظاهرة والباطنة والبينية:  يملك اهللا ثالث قدرات عامة هي.مطلقاً ليست تنمية مادية َنشِْركْ تنمية ذكر
 األحياء  تقوم. القدرة الباطنة من كشف المادية من صنع القدرة الظاهرة أو المادية ثم يوجد الملكوت الروحي وهووالظاهرةالهبائية 

القدرة بنشغالها إروحية عند  األحياء أعمالتكون بينما  الدونيةالقدرة الظاهرة تحت سلطة  بالعمل المادي  الهبائيةالقدرة البينيةآحاد 
 افةكتقع  .تحت سلطة القدرة المادية بل في حماية القدرة الروحيةون ة أو كبار التيم ال يعملدجيم الفوسالن مما يعني ان ،الباطنة
 برحمة كل روحياًتشبيعها  القدرة هي شكل من أشكال القوة التي يمكن ، بكالم آخر. الخدمة التتيمية في مجال القدرة الروحيةأعمال
 .َنشِْركْ والسيد الروحي الثقةمن 
 َنشِْركْ  يمنح.َنشِْركْ  روحي برحمةسيديتصل بالذي المحظوظ هو ان  تْشايتَنْياالمولى لى لسان ع تْشَريتاْمِرتَ تْشايتَنْيا كتاب فيجاء 

 يقع ، وبناء عليه. الروحيسيد برحمة الَنشِْركْ يتقدم في ذكرو سيد روحي ثقةلإلتصال ب جدياًلحياة الروحية االفطنة الالزمة لطالب 
اهللا شير إلى ي َنشِْركْ  ذكر. بالعالم الماديَنشِْركْ وال صلة لذكر)  الروحيسيد والَنشِْركْ( في مجال القدرة الروحية َنشِْركْ ذكر

  كلمة، إذن.هاأفراد وت أعضاءه وصفاته الكاملة باإلضافة إلى مختلف قدراتهشخصياإلى  َنشِْركْ  يتوسع.اته الغزيرةامتداد والعزيز
 و َنَسنْكَْرشَ و ِدڤََبلَ إلى َنشِْركْ توسع ي. الشخصيةت ذاتهاامتداد وَنشِْركْ  يعنيَنشِْركْ  العلم اننعييت  لكنالوجودة كلي تعني َنشِْركْ

الغزيرة التي يرد وصفها في  ڤيشْنوات امتدادوه باإلضافة إلى نزالئ ڤَراَهى  وَهىسيْمِرنْ  وراَم  وْمَنيوْپَرْد  وآنيرودَّْهى و ڤاسوِدڤَ
 -ْبَرْهَم جاء في .األصفياء تيمهات باإلضافة إلى متداد االكل تلكشمل ي َنشِْركْ ، إذن. باألمواج التي ال تحصىَمْد ْبهاَچڤَتَْمشْرۤي
 .بهيجالباق العلم الغنية ب َنشِْركْ اتامتداد ان هيتاَسْم

خدمة ال ادعدمن  يستفل  غير المالئمةعمال األأما وَنشِْركْ  للرب العظيمالعليةالعمل المالئم للمتعة قضاء   تعنيالخدمة التتيمية
 لكنهم كانوا يذكرونه بصفة َنشِْركْ عن ذكرون  ال ينقطعوپياكَشيهيَرنْ و َسكَْم و راڤََنمثل الجن  كان كبار ، للمثال.صفيةالتتيمية ال

 .ْبَهكْتيعدو وهذا النوع من الذكر ليس 
ْبَهَچڤَْد  َنشِْركْ  تكلم، للمثال.هتسليات ولواحقه وَنشِْركْ تتيمية على نحو يغايرون به بين الوجود المطلقة فهم الخدمة الأتباع وحدةيسيء 
في .  شيئاًال يعني كوروكِْشتَْر مثير لإلهتمام لكن ميدان َنشِْركْ  الوجود المطلقة انأتباع وحدةويقول  كوروكِْشتَْر في ميدان چۤيتا

 هو مع مالزميه  بل بمفردهَنشِْركْ  ال يعنيَنشِْركْ كما يعلمون ان ،بحد ذاته كوروكِْشتَْرن  ان ال صلة لهم بميداالتيميعلم المقابل، 
 يهتم التيم ، كذا.فحامل السالح هو المقصود وليس سالحه" أعط بعض الطعام إلى حامل السالح:" ان قال قائل، للمثال. دوماًولواحقه

تكمن  .وغيرها وكالمه وتعاليمه َنشِْركْب ميدان بل مطلقه ال يعنى ب لكنَنشِْركْبـة المتصل كوروكِْشتَْرباألمكنة والتوابع مثل ميدان 
 . فيه ال غيرَنشِْركْ أهمية الميدان بحضور

العناية تشمل  َنشِْركْبـ العناية .كوروكِْشتَْر بميدان التيم من المحتم اساءة فهم اهتمام ،هبدون وَنشِْركْ هذا هو ملخص فهم ذكر
 .هأعماله وتتسليابمختلف 

 صلة  ذاتأن خدمته مالئمة":بالقول سينْْدهو -تَِر َرساْم-ْبَهكْتيفي  ُچوْسوامّيرۤوَپ  إلى استناداًيمكن تلخيص تعريف التيم الصفي 
 وكل ، تلك الخدمةصفاءبقاء على  اال يجب على الفرد التنزه عن كل الرغبات المادية والتخمين الفلسفي ان شاء. دوماًَنشِْركْبـ
 التخمين الفلسفي يشير إلى أشكال التخمين الذي ينتهي إلى العدمية أو وحدة .خدمة الرب هي رغبة ماديةبغبة ما سوى الرغبة ر

 .)َنشِْركْ( ڤاسوِدڤَالتخمين الفلسفي إلى عبادة ؤدي  نادراً ما ي.َنشِْركْ  وتلك النتيجة غير مفيدة لمن يعمل لحساب، المطلقةالوجود
  سبب كلَنشِْركْالفهم ان ال وجود سوى لـمن طريق  َنشِْركْ  يجب ان ينتهي التخمين الفلسفي إلى، إذن.َهَچڤَْد چۤيتاْبهذا ما جاء في 

انتهى إلى  إذا ْبَهكْتيال يعد  ه لكنإلى تلك الغاية القصوىقود التخمين الفلسفي مالئماً عندما يعتبر  ي.سباب ووجوب التسليم لهاال
 . المطلقةالعدمية أو وحدة الوجود

 أعمال لكن ِڤَدْز ينجذب كثير من البشر إلى الشعائر التي تشرعها الـ.العمل الشعائريب) كَْرَم (فهم معنى كلمة العمل ما يؤدي غالباً
إلى السماع يستند  َنشِْركْ  ذكر، في الواقع. التتيميةللخدمة تعتبر غير مالئمة ،َنشِْركْ فهم دون المقتصر على العمل الشعائري

 ، إذن.َنشِْركْ  وخالفها ال يالئم ذكرة بالعبادات التسعشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم جاء تعريف الخدمة التتيمية في .وما شاكلهالتسبيح والذكر و
 . من الزلل اإلنسانيجب ان يحترس

نفع الفرد في مجال تحقيق ال ي )يكَْرماد( الصالح  العمل.كَْرمادي-ْچۤياَنبكلمة  ْبَهكْتيتعريف كلمة  ُچوْسوامّيرۤوَپ  شْرۤيَلذكر 
 . التتيميةللخدمة كما ان معظم أشكال الزهد الزائف غير مناسبة ،خدمة تتيمية صفية

 كما يجب ان ، التعيينات الماديةافةيجب تحرر الفرد من ك:"ينص َپنْتْشَراتَْر-ناَرَدبتعريف من كتاب  ُچوْسوامّيرۤوَپ  شْرۤيَلاستشهد 
 ."خدمة مالك الحواسبهويته الصفية حيث يشغل حواسه الفرد  يجب ان يستعيد .الشوائب الماديةافة ن كم هاً منزَنشِْركْ يكون ذكر

 خدمة المتطلبات البدنيةب ايأةهم تنشغل حواسنا في حياة ال.العمل لحساب مالك الحواسفي  الخدمة التتيمية تعني شغل حواسنا ،إذن
 .َنشِْركْ أمر تنفيذبلحواس عينها اعند شغل  ْبَهكْتي  إلىناأعمالتحول ت لكن



 قدرته لحساببذل  وجوب  يدرك الفرد.ا إلى عائلة أو مجتمع أو شخص مه منتسباًذاتل ان الفرد محجب بالتعيينات ما دام يرى يق
 أو بلد ما بل نه ال ينتسب إلى مطلق عائلة أو مجتمعبأ فطن تماماًعندما ي  وليس لحساب عائلته أو مجتمعه أو وطنه المزعومَنشِْركْ

 . وصعيد الخدمة التتيمية الصفية، هذا هو صفاء الغرض. أزلياً كِْرشَْنإلى

 ول االالفصل
 الخدمة التتيمية الصفيةمزايا 

 تيمي ،أمي الحبيبة:" بالقول التتيمية الصفيةللخدمةالتالية متيازات اال) ١٣-١٢\٢٩\٣. ب.ش(تلقين أمه أثناء  ِدڤَ كَپيَل شْرۤيَل وضحأ
ون  ال يطلب. من الخدمةاًبسؤالي سوى مزيدون خدمتي وال يحفلينشغلون بن النفع المادي والتخمين الفلسفي من و المنزهفياءاألص
 ." معي في داريقامة االحتى

  والدخول في، مثيلعز وإمتالك ،محياه وتحصيل محيا مشابه ل، معه على كوكب واحدقامة واإل،اهللابالتوحد :  إلى خمسةالنجاةنقسم ت
 .هللالوجه اخدمة خالصة قضاء  جل مراد التيم هو .التشبعة الحسية المادية فماذا يقال عن رفض ، منهااً أيالتيم  ال يطلب لكنصحبته

 امتيازاتأعاله كما تم تعريف أهم  ِدڤَ كَپيَلالصفي في كالم  ڤايشْنَڤَم جاء وصف المقام الفعلي للـث الصفي تتيمالهذا هو امتياز 
 للخدمةامتيازات ة  يحدد ست.ِڤديالخدمة التتيمية ويدعمها بأدلة العلم الـامتيازات   مناًمزيد ُچوْسوامّيرۤوَپ  يصف .يميةالخدمة التت

 :التتيمية الصفية هي
 .فوراًكل أشكال الشقاء المادي ترفع  الخدمة التتيمية الصفية -١
 . المطلق الخدمة التتيمية الصفية هي بداية السعد-٢
 .فوراً العلية الفرد في المتعة خ ترّسالتتيمية الصفية الخدمة -٣
 . الخدمة التتيمية الصفية نادرة المنال-٤
 .النجاةالخدمة التتيمية الصفية حتى من مفهوم  أهل  يسخر-٥
 .َنشِْركْ  الخدمة التتيمية الصفية هي الوسيلة الوحيدة التي تجذب-٦
ته فتن إذ هي ،َنشِْركْ ه مما يعني ان الخدمة التتيمية الصفية أقوى منجذبية الصفية تطالق لكن الخدمة التتيم اال علىجذاب َنشِْركْ

 .الباطنة
 رفع الشقاوة المادية

 يكتب .من كل ذنوبهبحمايته  ويعد كل من يسلم له ، كما يأمر بتفريغ القلب من كل ما سواه، بالتسليم لهْبَهَچڤَْد چۤيتايأمر الرب في 
 يرتكب .الذنوب بحد ذاتها والذنوب التي ارتكبت في العمر السابقكل من الذنوب عائد إلى ثواب بأن الشقاء  مّيُچوْسوارۤوَپ  شْرۤيَل

 .ذنوب يانعة وذنوب لم تينع بعد: نا الذنب نوع.ثواب لتفادي ال الجهل ليس عذراً لكنالفرد الذنب بداعي الجهل بصورة عامة
  اإلنسان قد يرتكب، للمثال.داخلنا ولم نحاسب عليها بعدبكامنة الذنوب غير اليانعة بينما  إلى الذنوب اليانعة  تستندشقاوتنا الحالية

ا الشقاء م وأ، ينتظرنا الشقاء عقاباً على الذنوب التي سبق لنا ارتكابها، كذا.هكشفعتقال ينتظره حال  اال لكنولم يعتقل بعدما جريمة 
النفس  وتشقى ،ة من الذنوب والشقاوة المالزمة لهاحلق توجد ، وبناء عليه.أينعت وسبق فيستند إلى الذنوب التي حالياًالذي نعانيه 

 في حين ، ما قدمت من شر العمل في عمرها السابقثواب وتتعذب في عمرها الحالي ، بعملها رجعة تلو رجعة بتلك الذنوبالمهيأة
 .المزيد من الشقاوة لرجعتها المقبلةعملها الحاضر يخلق 

صابة الفرد بمرض مزمن أو معاناته بعض المتاعب القانونية أو والدته في عائلة وضيعة أو ان كان فقير إليانعة عند تظهر الذنوب ا
 ويحتمل ان نشقى في المستقبل بداعي ، ثمة عواقب كثيرة للذنوب السابقة التي نعاني منها في الوقت الراهن.العلم أو في غاية القبح

شْرۤيَمْد من  ُچوْسوامّيرۤوَپ  يستشهد .َنشِْركْ  كلها دفعة واحدة فور أخذنا إلى ذكرثوابالمكن رفع  ي لكن من ذنوبحالياًما نقترف 
 كالنار ةيميالتتخدمة ال ،أودَّْهڤَحبيبي :"بالقول أودَّْهڤَ تيمه َنشِْركْ  يتعلق هذا النص بتلقين الرب.داً لكالمهيتأي) ١٩\١٤\١١ (ْبهاَچڤَتَْم

 كما تحرق النار المتقدة ،ثواب تحرق وقود كل الَنشِْركْ ية إلىالتتيمخدمة ال المراد ان ."ة ال تحد من الوقودالمتقدة التي تحرق كمي
 لم يأثم ، لذلك.ةتتيمي القتال خدمة أصبح أمره بالقتال فَنشِْركْ  لكن ان القتال كان إثماًأْرجوَن حسب ،ْبَهَچڤَْد چۤيتا في ، للمثال.وقودها
 .أْرجوَن

موالي :"بالقول ِدڤَ كَپيَل ولدها تيهۤوِدڤَ تخاطب فيه) ٦\٣٣\٣ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمبنص آخر من  ُچوْسوامّيرۤوَپ  رۤيَلشْيستشهد 
ح أمجادك ويسجد لك ويذكرك ك ويسّبتسليات كل من يسمع . ابتداء بالسماع والتسبيحتسعةأطراف من  الخدمة التتيمية ألف تت،الحبيب

 وبناء .)"أسفل البشر( الكالب آكلة لحوم حتى ولو كان من ذرية قرابينال إقامة بجديراً يصبح ،التسعةف طرااألحدى ا يؤدي وأ



 من كل شوائب الذنوب  حتماًالخدمة التتيمية محررب المنشغل .الخدمة التتيمية؟ هذا محالبالمنشغل كيف يمكن عدم تصفية  ،عليه
 ،رتكاب الذنوب من جديدإعدم العودة إلى ب التيم دائم اليقظة  لكن الذنوب مهما كانتفعصدد رالة ب الخدمة التتيمية فّع، لذلك.المادية

 المراسم إقامةلى الخدمة التتيمية جدير بع عاكف الكالب الآكلة لحوم ان وليد عائلة شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم جاء في ، لذلك.سجيتهوتلك هي 
 .الشعائرية المشرعة

في الفرد  والدة .ستند إلى ما قدم من عملم الكالب آكلة لحوم أو عائلة من ْبراْهَمَنعائلة في  ردفال ةديتضح من هذا الكالم ان وال
 المراسم الشعائرية مما يعني زوال جميع إقامةيصبح خليقا ب ه لكن أثيمةأعمال دليل على ما قدم من ي الكالب هآكلة لحومعائلة من 

 َهِرى -َهِرى َهِرى  َنشِْركْ َنشِْركْ َنشِْركَْهِرى  َنشِْركَْهِرى : األسماء المقدسة  بتسبيحأبتدوا أخذ إلى درب الخدمة التتيمية ذا اذنوبه
 .راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى

 -٤ . أثمرثواب -٣ .صورة البذرةب ثواب -٢ . لم يثمر بعدثواب -١: أطوار أربعة بثوابالعن مرور  پوراَن َپْدَمجاء في كتاب 
وانقطع إلى  ڤيشْنو هللا العزيزلشخصية ا بالنسبة لمن سلم فوراً تزول ثواب للربعة األطوار األ كما جاء ان.ثمار االعلى وشك ثواب

 .خدمة التتيم به
  وطور البذرة كامن في أعماق القلب حيث يوجد مخزون من الرغبات،حالياًيناع إلى الشقاوة التي تصيب الفرد  االطور شبهيشير 

 " غير يانعثواب" ومصطلح ،أنها على وشك انتاج البذرة أو طور البذرةتعني  طَْمكۤو الكلمة السنسكريتية .ى شكل بذورثيمة علاال
 بداية .ةفاان الشوائب المادية في غاية اللط پوراَنَپْدَم  يستفاد من هذا النص من .إلى الحالة التي تسبق نمو البذرة إلى شتلةيشير 
من بالغ الصعوبة التيقن من سبب  .ة الطويلةقلحصورة شقاوة هي جزء من البيناعها وكيف يعانيها الفرد إ وإثمارها وطوار األتلك

 ذكر و،فجأة بل يستغرق بعض الوقتال يظهر  عذاب المرض لكن بمرض ما  اإلنسانعندما يصابيناعه إالمرض وأصله وعملية 
 .حقن الطبيب حقنة تحصين لمنع نمو التلوثكما ي هو الحقنة العملية لوقف إثمار بذور آثامنا كِْرشَْن

  ثم صالحْبراْهَمَن الذي بدأ حياته بصفة أجاميَلبهذا الصدد عن قصة ) ١٧\٢\٦ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي  ُچوْسوامّي ِدڤَ شوَكيتحدث 
 شوَك يشير .ى الرغم من كل آثامهعل) َنشِْركْ (اَننارايثيمة بنطق كلمة  اال في نهاية حياتهافسد في شبابه على يد عاهرة لكنه نج

 المراسم الشعائرية هي الوسائل الموصى بها للتكفير عن الذنوب لكنها عديمة النفع بصدد إقامة واإلحسان والرياضاتإلى ان  ِدڤَ
ومن السهولة  َنشِْركْ ثيمة سوى بذكر اال قلع بذرة الرغبةيستحيل .في شبابهأجاميَل  كما كانت حالة ،بذرة الرغبة من القلبقلع 

 بالكلية من الذنوب التصفية ، بكالم آخر.ْپَرْبهوَمها تْشايتَنْياّي شْرحسب توصية ) َمنْتَْر-َمها( َمنْتَْر َنشِْركَْهِرى تحقيق ذلك بتسبيح 
 . محالالخدمة التتيميةدون 

ت وممارسة الرياضات لكنه يجبر على  وتوزيع الصدقاِڤديةالـ الشعائر إقامةمن طريق  آثامه بصورة مؤقتة ثوابيتحرر الفرد من 
عالجه أثناء كثيرة  األم  مجبر على تحمل،نغماس الجنسي اال المصاب بمرض جنسي نتيجة، للمثال.رتكاب الذنوبإالعودة إلى 

ويشفى لبعض الوقت لكن ال مفر له من العودة إلى إنغماسه ليقع ضحية المرض عينه نتيجة قصوره عن إزالة شهوته الجنسية من 
م يتدرب على بغض الحياة ما ل نقاذه من الشقاوة المتكررةإ  لكن قد يغاث الفرد من عذاب المرض الجنسي بالعالج الطبي، إذن.قلبه

  لكنرتكاب الذنوبإقادرة على منع الفرد من  ،ِڤدية بها الحكمة الـيوصتي ت والرياضات الحسان الشعائر واإل، كذا. محالالجنسية،
 .اًمشوب ما دام قلبه ،إلى آثامه مرة بعد مرةال بد له من العودة 
ه يرش نفسه بالرمال حالما يخرج من  لكنجيداًغسل نفسه يدخل حوض ماء وي يتعلق بالفيل الذي شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْميرد مثل آخر في 

وال التخمينات  ةيُّوچي الـرياضة ال ال.َنشِْركْ التدريب في ذكرالمرور ب دون بالكليةذناب  االمن رغبةالفرد لن يتحرر  ، كذا.المياه
 .ثيمة والوسيلة الوحيدة هي الخدمة التتيمية االتنجية الفرد من بذور الرغباتقادرة على  ،الفلسفية وال العمل الصالح

  انهاإلى درجة شديدة الزائفةاألنا عقدة  ،عزيزي الملك":كوماَر-َسنَتْحيث يقول ) ٣٩\٢٢\٤ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْميوجد دليل آخر في 
 على قطع عقدة هذا الحبل المتين بكل سهولة التيم وال يقوى سوى ، بحبل متينفي الوجود المادي كما لو كان موثقاً الفرد تبقي

 الشعائر عن التقدم مثل إقامةأو خارقة قوى الالأصحاب ان يصبحوا من ون خرين الذين يطمح اال بينما يقصرَنشِْركْ بفضل ذكر
 ." الماديةعمالاألب واإلنشغال ةزائف الالألن للتحرر من العقدة الشديدة َنشِْركْ ذكربل اشغن اال من واجب كل إنسان، لذلك.التيم

 من المحتم للفرد العمل بضالل مما يؤدي إلى إشابته بالشوائب المادية ما دام جاهال . عائدة إلى الجهللألنا الزائفةتلك العقدة القوية 
 رفع االالخدمة التتيمية الصفية هي الهداية":پوراَنَپْدَم  حسب تأكيد َنشِْركْ  رفع هذا الجهل بالعلم الفعلي بذكر يمكن.بهويته الروحية

 المثل الوارد في هذا الصدد هو ان حريق ."حالما تتحقق ات الرغبات المنحوسة حّيجميعوتشبه حريق الغابة المتأجج الذي يقتل 
 .ةجافوراق ال االحتراقإندالع الحريق وإعند ها يحيق الخطر ب و في الغابةات كثيرة تدب حّي.بةات في الغاالغابة يقتل جميع الحّي

 َنشِْركْ  النيران المتأججة لذكرتقتل ، كذا.فوراًة تقتل  الهرب من النيران بالركض لكن الحّيربعة األتستطيع الحيوانات ذات القوائم
 .فوراًات الجهل حّي



 طالق اال سعيد علىَنشِْركْذكر 
 في الوقت . لليمن بالقول ان اليمن الفعلي يعني عمل ما يعود على البشرية جمعاء بالخيرتعريفاً ُچوْسوامّيرۤوَپ  شْرۤيَلكتب 

م م األصورةب كما يوجد مسعى ،مة اال إلى المجتمع أو الجماعة أواستناداًتعمل في المجال الخيري توجد جماعات كثيرة  ،الحاضر
 في . الوطنية المحدودةعمال األ هذا العمل الخيري الدولي غير عملي من جراء قصورأصبح  لكن الخيريةعمالأل االمتحدة لتنظيم

 يجمع ، لذلك.نضمام إليها والشعور بالنتيجة اال يستطيع كل إنسان. نفع للبشرية جمعاءأرفعقادرة على تقديم  َسنْكۤيْرتََن حركة ،المقابل
 . الخيريةعمال األأرفعمثل ت ،األرض  التتيمية فيلخدمةى الإء بأن الدعوة العامة وسائر العلما ُچوْسوامّيرۤوَپ 

يتعين الفهم ان :" وكيف يمكن لكل إنسان الشعور بالمتعة فيها،لفت انتباه البشرية َسنْكۤيْرتََنكيف تستطيع حركة  پوراَنَپْدَم جاء في 
  المجتمعفراد انه مسر أل.يؤدي خير خدمة إلى البشرية جمعاءو الكون  أهل مسر لكل في الخدمة التتيميةَنشِْركْ المنشغل بذكر

أثناء  المثال العملي على ذلك تْشايتَنْيا أظهر المولى ."أيضاًً إلى هذه الحركةون ي وحتى لألشجار والحيوانات ألنهم ينجذباإلنسان
نضمت إليه النمور والفيلة والظباء وسائر الحيوانات وشاركته إحيث  َسنْكۤيْرتََن في وسط الهند لنشر حركة ذَكَْهنْهاريْجعبوره غابات 

 .َنشِْركَْهِرى بالرقص وتسبيح 
 شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي  ُچوْسوامّي ِدڤَ شوَك قال .تنمية كل الصفات الحميدة للمالئكة َنشِْركْ  المنقطع إلى ذكريستطيع ،عدا ذلك

حتى حب ي . قادر على تنمية كل الصفات الطيبة للمالئكة،منزه عن النفاقال وخالصاليمان صاحب اإل ،عزيزي الملك):"١٢\١٨\٥(
 ." يستفاد ان صفات المالئكة تنمو فيه، وبناء عليه.المالئكة مخالطة التيم بفضل رفعة وعيه

يتحتم على القاصر عن  .كاديمي اال مهما بلغ علمهبهائم الأعمال دون هأعمال التيم باألخالق الطيبة ألن سوىال يتحلى  ،في المقابل
 يوجد كثير . الدرجات العلميةأرفعوإن كان يتحلى ب حتى كيدة اال الفكرية القيام بالعمل المادي مما يعني نجاستهعمال األتخطي مجال
 الطيبة األخالق وتنمية َسنْكۤيْرتََننضمام إلى حركة  االن عنوفي المجتمع العصري لكنهم قاصرالرفيعة ت الجامعية شهادامن حملة ال

 .للمالئكة
 بينما يدمن ،علم جامعي دون بتعاد عن الزنا والقمار وأكل اللحوم والخمرة وإن كاناال َنشِْركْ تيمصبي من حتى  يستطيع ،للمثال

 َنشِْركْ تيمدلة العملية على تنمية  األ هذه هي. رفعة علمهمعلى الرغم مند النساء ايطصاسواه على الخمرة وأكل اللحوم والقمار و
غير متعلقين بدور السينما والمالهي الليلية  َسنْكۤيْرتََن نشهد ان حتى الصبيان في حركة .سواهمعلى خالف  الطيبة األخالق

 .ستعراضات الرقص العاري والمطاعم ومتاجر الخمرة وغيرهااو
 وهذا لوهيتهأ تحقيق إلى  اإلنساندقوان الصمت ي ةيُّوچي الـرياضةلقن الت . الجلوس ساكنين مدة نصف ساعةالتيمال يستطيع سوى 

نغماسهم في الزنا والقمار وأكل إون  ثم يستأنف ربما امكنهم الجلوس للتأمل زيفاً.قد يناسب الماديين لكن هل يمكنهم الجلوس بصمت؟
مضمار التأمل بذل أي جهد إضافي في  دون َنشِْركْ تيميترقى  لكن ةيُّوچي الـتمارينهم من التفاهات فور قضاء سواهااللحوم و

 .َنشِْركْ صفياً لـ تيماً يطور الفرد خير شخصية عندما يصبح.شخصية رفيعةون عن كل تفاهة ويطورون  يتخل بلالصامت المبتذل
 . محالَنشِْركْ ذكر دون باألخالق الطيبةأحد  ق تخلّ،مجمل الكالم

 َنشِْركْالسعادة في ذكر 
 . سعادة مستمدة من الملذات المادية-١: ف السعادة إلى ثالثةف مصادر السعادة وصنّعلى تحليل مختل ُچوْسوامّيرۤوَپ  شْرۤيَلعمل 

 .َنشِْركْ  سعادة مستمدة من ذكر- ٣ .ْبَرْهَمْن  سعادة مستمدة من التوحد بـ-٢
 الوجود أتباع وحدة بكل كمال ينشده الفرد يظفر ،زوجتي الحبيبة:" قائالشاْستَْر-تَنْتَْرفي كتاب ّي َست زوجته ڤَشييخاطب المولى 

 ."ويتوغل في ذكره ُچوڤينَْد للقدمين اللوتسيتين للرب هميسلتعند  األصفياء التيم باإلضافة إلى تمتعه بسعادة ، بكل سهولةالمطلقة
قة القوى الخار في حين ان السعادة المستمدة من كمال ،هاثبات سعادة بفضل أرفعالسعادة المستمدة من الخدمة التتيمية الصفية هي 

 كما توجد فرصة ، ال شيء يمنع سقوط الفرد عن السعادة المادية.نها زائلةية ألبدونهي سعادة  ْبَرْهَمْن أو الفناء في للطبيعة المادية
 .ْبَرْهَمْنكبيرة بسقوطه عن السعادة الروحية المستمدة من الفناء في 

 أحياناً العمل السياسي أو الخيريبون وذ من أرباب العلم والتحقق الذين يل)ْزۤيسڤادّي َسنّْۤياماۤيا ( وحدة الوجود المطلقةزهادكبار نشهد 
 مفهوم وحدة الوجود مما يؤدي إلى نزولهم إلى الصعيد المادي والتعامل بتلك منة قصوى جة عدم استمدادهم مطلق سعادة علينتي

إلى الصعيد المادي  َسنّْۤياسۤيْزّي ڤادماۤياى عودة هؤالء الـ عل، كما توجد شواهد كثيرة وال سيما في بالد الهند. المثيلةالشؤون الدنيوية
 . الخيرية المادية ال تقارن بالعمل الروحي مهما بلغت المغرياتعمال األ لدرايته الجيدة بأنَنشِْركْ تيمعلى خالف 

القدرة على النفاذ " إلى سيدّْهي-مانيآح مصطليشير  . وعددها ثمانيةلطبيعة الماديةخارقة لالقوى ال كمال  ينال،الناجح فعلياً يُّوچيالـ
-مانيآ ت خارقةأصبح ،إذن .نفاق والجبال وغيرها االالعلم الحديث لإلنسان اختراق الحجر باآلليات التي تحفرأتاح  لكن "في الحجر



 سيدّْهي-چايُّو نجد في ،للمثال . تعد من الفنون المادية)سيدّْهيْز-چايُّو (القوى الخارقة جميع ، كذا. في متناول العلم الحديثسيدّْهي
  اإلنسانأصبحو أيضاًً  وقد تم للعلم المادي إنجاز ذلك، من التحليق في الهواء أو في الماء اإلنسان قدرة خفة الوزن التي تمكننميةت

 .يسبح في الهواء وعلى سطح الماء وتحته
المنجزات بين  وةيُّوچيالـالخوارق  ال فرق بين ، إذن. تلكرقةالقوى الخاعند مقارنة  الغاية عينهاون ان العلماء الماديين يطلبنجد 

 بفضل فطنته إلى توجهوانه ال يحفل بها فن  اآلةيُّوچي الـارقوالختم للعلم الحديث تحقيق انه  ، قال عالم الماني ذات مرة.العلمية
 .)چايُّو-ْبَهكْتي( بواسطة الخدمة التتيمية اهللا العزيزالهند لفهم صلته الباقية ب
 يُّوچي يستطيع الـ، للمثال.ن اآلحتى التي قصر العلم الحديث عنها ةيُّوچي الـارقوالخق محددة في مجال ائال شك من وجود طر

 واجهت .لمس القمر بأصبعه يُّوچي يستطيع الـ، كذا.ْچهيمالَ ويطلق على هذا التصرف ،شعتهاأدخول كوكب الشمس من طريق 
خارقة ال ه هذ.مد يده ولمس القمر بأصبعه يُّوچي بينما يستطيع الـ، وصولهم إلى القمرغم منعلى الررواد الفضاء مصاعب جمة 

 يمكنه .لمس القمر فحسب بل مد يده إلى مطلق مكان وتناول ما يشاءخارفة  اله ال يستطيع صاحب هذ.)ْپتيْپرا(سمى ت) سيدّْهي(
 .سيدّْهي-راْپتيْپ ي ههذ ه.وتناول ثمرة منهما ميال عن مكان  اال ألوفالجلوس بعيداً

خلق كوكب كامل   اإلنسانيستطيعبها تدمير جزء كبير من هذا الكوكب لكن ون سلحة النووية بالتي يستطيع االصنع علماء المادة
 السيطرة على مطلق كائن ا به اإلنسان ويستطيعاشيتڤَ ي هى آخرخارقة .إشيتا خارقة يوه سيدّْهي-چايُّوبمشيئته بواسطة وتدميره 

ون  ويسيطرونلغطويبين الناس يخرجون  ،وا كمال هذا التصرفحققالذين  ْزيُّوچۤي بعض الـ.يحاء الذي ال يقاوم االوهو نوع من
 .كل أموالهمون على عقولهم ويسلب

ينه ومن  إخراج الماء من ع اإلنسان يستطيع، للمثال. تحصيل ما يشاءاهحقق ويستطيع من ي)ْپراكاْميا (دعى السحرت  قوة خارقةوجدت
 .ثم اعادة الماء الى عينه

 خارقة بينما ،للفرد خلق تأثيرات رائعة في الطبيعة الماديةتيح ت ْپراكاْميا خارقة نلك ڤَسايِّتاكاما خارقة يه ةيُّوچي الـلخوارق اأرفع
 .لطبيعة الماديةل وى الخارقةق يستمد سعادة زائلة من تلك ال اإلنسان ال شك ان. الطبيعيةوانينالقتخطي  للفرد تيحت ڤَسايِّتاكاما

 من:"حمق لنفسه اال يقول. الفطنةضعاف من شأن َنشِْركْ  يدفعهم الى التفكير بأن ذكر،ان افتتان الحمقى ببريق التقدم المادي الحديث
 أسباب .لحقيقية يجهل الحمقى حتمية الموت وان الحياة الباقية هي الحياة ا لكن"نشغال بتأمين أسباب راحتي المادية االفضل لياال

 شْرۤيَل كتب ، لهذا السبب. بداعي الجهلببريق أسباب الراحة الماديةمفتونين البشر   لكنغاية الحياةليست الراحة البدنية الزائلة 
رية  صورة الحياة البش.ةباقي ألن بريقه ينسي الفرد هويته ال اإلنسانان تقدم العلم المادي يزيد من جهلَد طْهاكوَر وڤينُ ْبَهكْتي

 من تلك النجاةفي الوجود المادي ويقطع أمله ب  اإلنسان يزيد من تكبل تقدم العلم المادي لكن من الشوائب الماديةصفيةمقصودة للت
 .المصيبة

 مراراًعو  أد،ربي الحبيب:"قائال ِدڤََهسيْمِرنْدعا الى الرب  ْپَرْهالَد راَجَمها ان التيم الكبير َدياوسوْدُه-ْبَهكْتي-َهريجاء في كتاب 
 ة الحسيمعاش والتشبعة ألن سعادة ذكرك تؤدي الى الفوز بكمال الدين وال،إلى قدميك اللوتسيتين لزيادة قوتي وثباتي في ذكرك

 ." من الوجود الماديالنجاةوحتى 
ى قطرة واحدة من تلك  جاء ان حت.ة ال تحدسعادة الخدمة التتيمية سعادة علي ألن ، مثيلالصفي الى كمالالتيم  ال يطمح ،في الواقع
عن كل يستغني  ، من الخدمة التتيمية الصفية طفيفاًمن أنمى قدراًكل  ، لذلك. ال تقارن ببحر من السعادة المستمدة من سواها،السعادة

 .سعادة سواها بكل سهولة
 مصنوعة من ورق شجر الموز بثمن أكواباً كان يبيع . وكان في غاية الفقرتْشايتَنْيا من كبار تيم المولى ْدَهَرشْرۤي ِڤتْشاالوُهكْكان 
 ه وطلب منه ان يتمنى ما يشاءعلي تْشايتَنْياظهر المولى ذات مرة،  .َچنَْچ نهر الـبجيلته كان ينفق نصف مدخوله على  لكنزهيد
 بالقدمين اللوتسيتين يمان الخالص االهو وان جل مراده ، بوضعه الحالي انه ال يطمح إلى شيء مادي بل كان سعيداًْدَهَرشْرۤي فاجاب

الخدمة التتيمية ب نشغال االان استطاعواال يطلبون حتى سعادة النجاة أو التوحد باهللا  .األصفياء التيم هذا هو موقف .تْشايتَنْياللمولى 
 .طوال الليل والنهار

يعبأ بأي شكل من أشكال السعادة يعود   ضئيال من الخدمة التتيمية الان كل من أنمى حتى مقداراً َپنْتْشَراتَْر-ناَرَدجاء في كتاب 
 وء ال تجرالنجاة وة الحسيتشبعة والمال سعادة التدين وال.نجاة الخمسة للاألشكال  أوأو التشبعة الحسية معاشالمستمدة من التدين أو ال
 وصيفاتالتتيمية اتباع ال تتبع الخدمة النجاة ووالتشبعة الحسية مال جاء ان سعادة التدين وال.الصفيالتيم حتى على دخول قلب 

 يحقق  لكنَنشِْركْ  كما ال يطلب سوى خدمة،الصفي الى مطلق سعادة مستمدة من مطلق مصدرالتيم  ال يحتاج ، بكالم آخر.للملكة
 .سؤاله دون رغبات تيمهالرب 



 الخدمة التتيمية الصفيةندرة 
ى يستحيل عل  لكنلحياة الروحيةمن ابتدائية  االمرحلة في التوجد أشكال مختلفة من طرق الرياضات والكفارات لتحقيق الذات

جهده  كما ان طموح الفرد إلى تحقيق الخدمة التتيمية ب، من كل رغبة ماديةخالياًحتى وإن كان تحصيل الخدمة التتيمية مزاولها 
 لكنه ال يهب النجاة المادية أو حتى  السعادةَنشِْركْ  يهب. ال يهب الخدمة التتيمية لمطلق كائن كانَنشِْركْ  ألن، لن يفيدهالشخصي

 يستطيع):"١٥١\١٩ َمْدْهيا -.ت.ت( جاء في .محال الصفيالتيم رحمة  دون  تحصيل الخدمة التتيمية.سهولةتلك الالخدمة التتيمية ب
 ." ال بديل عن ذلك.َنشِْركْ الصفي ورحمةالتيم  الروحي سيد بلوغ صعيد الخدمة التتيمية برحمة الاإلنسان
 وسعي ف ،ّيَستحبيبتي :" بالقولالخدمة التتيمية ندرة لىع تأكيداً شاْستَْر-تَنْتَْرفي كتاب َستّي  الى ڤَشيفي خطاب المولى جد كما ن

 قيحقتو بلوغ صعيد العمل الصالح مكنه يحلل مختلف سبل العلم وي قديراًفيلسوفاً  كانذاا تحصيل النجاة من العلقة المادية اإلنسان
 لكن كل تلك الجهود قاصرة عن تحصيل ِڤَدْزلى أقصى مدى من طريق قضاء القرابين الشعائرية المشرعة في الـ المادي اترفال

 ."الخدمة التتيمية حتى وإن مارس تلك الطرق طوال ألوف الرجعات
 عن تحصيل الخدمة ةيا قاصران الجهود الشخصية أو إرشاد المراجع العل ْپَرْهالَد راَجَمها على لسان شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْميؤكد في 
 كما .ن شوائب الرغبات الماديةم  تماماًين المنزهاءصفياأللتيم حد األيجب ان يتبارك الفرد بغبار القدمين اللوتسيتين  بل التتيمية
هو حامي  موكونَْديوصف  الذي َنشِْركْ  الرب،عزيزي الملك:")١٨\٦\٥ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي  يوْدهيشْطْهيَر راَجَمها إلى ناَرَديقول 
كم على الصعيد الفردي أعمال هو ربكم المعبود وحبيبكم وموجه جميع .كم من كل وجههاديكم الروحي وسيدو ْزيادووالـ پانْذَڤَْزالـ

 ."رحمةن بتلك الوخر اآلال يحلم!  يا لحظكم العظيم، عزيزي الملك. كما لو كان رسولكم،أحياناً انه يحمل أمركم ،عدا ذلك .والعائلي
 . ما يهب الخدمة التتيمية ألن من يحّصلها يشتري الرب بهاه نادراً لكن بكل سهولةالنجاةالمراد ان الرب يهب 

 الخدمة التتيمية ال تقارن بذرة واحدة من السعادة المستمدة من بحر )ْبَرْهمانَنَْد (التوحد باهللاسعادة ان  ُچوْسوامّيرۤوَپ  شْرۤيَليكتب 
 .ماليين المراتحتى وإن تضاعفت 

 أني أشعر ،يا رب الكون الحبيب":ِدڤََهسيْمِرنْالى الرب  ْپَرْهالَد راَجَمهافي معرض دعاء َديا وسوْدُه-ْبَهكْتي-َهريجاء في كتاب 
  فيلعجأكثر من المياه التي يحتويها أثر قدم نَنَْد ْبَرْهماال اعتبر  اآلن تأصبح في حضورك وغرقت في بحر السعادة وعليةبسعادة 
شْرۤيَمْد على  ْسوامّيْدَهَر شْرۤي وهو تعليق پيكادۤي-ڤاْرتَْهىْبها جاء في ، كذا."ن اآل عند مقارنتها ببحر البهجة التي تنتابنياألرض
بالوجد الذي ون  يشعر،كتسليات الناعمين برحيق حكايات ،رحيق التتيم بعض المحظوظين السابحين في بحر ،ربي الحبيب:"ْبهاَچڤَتَْم

 ويعتبر أمثالهم مطلق شكل من أشكال السعادة سوى ،النجاة ووالتشبعة الحسية  السعادة المستمدة من التدين والمال من قيمةفوراًل يقل
 ." ال تفوق عود قش على قارعة الطريق،سعادة الخدمة التتيمية

 َنشِْركْجذب 
 .َنشِْركْ لكن الخدمة التتيمية تجذب  كل ما سواهَنشِْركْيجذب  .َنشِْركْ ان الخدمة التتيمية تجذب حتى ُچوْسوامّيرۤوَپ  شْرۤيَلكتب 

 ، وبناء عليه.َنشِْركْ تستطيع حتى جذب راْدهارانّيالتي تعني ان جاذبيته تقهر جاذبية ألوف كيوبيد لكن َهَن وُم-َمَدَن يكنى َنشِْركْ
 .)ُموهينّي-ُموَهَن-َمَدَن ( جاذبة جاذب كيوبيد التيم يصفها، لذلك.تفوقه جاذبية راْدهارانّي

ابتغاء  راْدهارانّيهم تحت رعاية أنفس ڤِْرنْداڤََنويضع التيم في  راْدهارانّي تعني السير على خطى الخدمة التتيميةان ممارسة 
  جاء في.راْدهارانّي العالم المادي بل تحت سلطان أعمالمن ليست  تتيميةلاخدمة ال ، بكالم آخر.تحصيل كمال الخدمة التتيمية

تجذب  الخدمة التتيمية ،إذن .)تيَركِْرْپڤّي داي( راْدهارانّيتحت حماية القدرة الباطنة  ىبقت )َمهاتْما( النفس المجيدة ان ْبَهَچڤَْد چۤيتا
 .ةقدرة الباطنال تحت سلطان َنشِْركْ الجميع بمن فيهم

نجذاب الذي أشعر به تجاه الخدمة  اال اعلم ان،أودَّْهڤَحبيبي ":بالقول) ٢٠\١٤\١١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم هذه الحقيقة في َنشِْركْ يؤيد
 ِڤدانْتَأو التخمين الفلسفي أو القرابين الشعائرية أو دراسة الـ ةيُّوچي الـرياضة ال يتحقق حتى بقضاء ال،تيميالتتيمية التي ينجزها 

 العليةها ال تجذبني بقدر جاذبية الخدمة الودية  لكنحة صالعمال األ ال شك ان تلك. القاسية أو توزيع الصدقاتالرياضاتأو ممارسة 
 ."تيميالتي ينجزها 

 في مخاطبة الملك ، تيمهالتتيمية التي يقضيهاخدمة ال إلى َنشِْركْ كيف ينجذب) ٤٩-٤٨\١٠\٧ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم في ناَرَديصف 
يثني  يوْدهيشْطْهيَر راَجَمها كان .التيم سواه من أعمال  دوماًالتيميستحسن  .ْپَرْهالَد راَجَمهافيما كان الملك يسرد أمجاد  يوْدهيشْطْهيَر
 خير التيم يرى سائر  بلمطلقاً نفسه رفيع الشأن التيم الصفي ال يعتبر .الصفيالتيم  خصالحدى إوهذه  ْپَرْهالَد راَجَمهاعلى أخالق 

 فيما كان يفكر على هذا النحو ناَرَد خاطبه ."خالفيعلى  للرب هو تيم حقيقي ْپَرْهالَد راَجَمها:" كان الملك يقول لنفسه.منه
 على هذا اهللا العزيز لقد تجلى .في هذا العالموحدكم المحظوظين ) پانْذَڤَْزاألخوة الـ( أنتم ،يوْدهيشْطْهيَرعزيزي الملك :"بالقول



انه ون خرين الذين ال يفهم االاته عن عيون ذ يقيم معكم حاجباً، وهو معكم في كل الظروف،الكوكب وهو يلعب دور إنسان معكم
 ." الجميع حظاًن اعلم أنكم تفوقو، لذلك.الرب العظيم لكنه يعاملكم معاملة ابن العم والصديق وحتى يلعب دور رسول لكم

  مسيئاً،صفة ابن عمي فكرت بك ب،َنشِْركْ حبيبي:"ْبَهَچڤَْد چۤيتاالقاء أثناء الكوني عن هيكله  كشفعندما  َنشِْركْ ى إلأْرجوَندعا 
 پانْذَڤَْزه عامل الـ لكناهللا العزيزشخصية  هو َنشِْركْ ، إذن."فهم عظمتك دون َنشِْركْ حترامك من عدة وجوه بمخاطبتك يا صديقيا

 .زاهللا العزيشخصية  الخدمة التتيمية القادرة على جذب حتى عظمة ذاك هو البرهان على .ة لميله إلى حبهم وصداقتهميخوأمعاملة 
 .األصفياء  سوى التيمالخدمة إلى الربقضاء فهم قيمة ال ي .اهللا كبير لكن الخدمة التتيمية تكبره لجذبها له

 الفصل الثاني
 لتتيملولى  االالمراحل

طبيق والخدمة الخدمة التتيمية في الت: الى ثالث فئات سينْْدهو -تَِر َرساْم-ْبَهكْتي في الخدمة التتيمية ُچوْسوامّيرۤوَپ  شْرۤيَليقسم 
تصف الخدمة التتيمية في ت . الى عدة فروعةكل فئة من الفئات الثالثتفرع  ت.التتيمية في الوجد والخدمة التتيمية في الحب الصفي

 يوضح . والخدمة التتيمية في الحب الصفي بست صفات، صفاتأربعة والخدمة التتيمية في الوجد ب،التطبيق بصفتين مختلفتين
 .تلك الصفات الحقاً ُچوْسوامّيرۤوَپ  شْرۤيَل

 الخدمة التتيمية ويكتب ان ، الى ذوقه الخاصاستناداً الخدمة التتيمية تصنيف الجدير ب،في هذا الصدد ُچوْسوامّيرۤوَپ  شْرۤيَليقترح 
 لنفترض ،للمثال .كون له صلة بها من عمره السابقتأن  دون الخدمة التتيميةدخول أحد   ال يستطيع.نهج مستمر من العمر السابق

بل أستأنف في عمري تمم عملي أحتى وإن لم نجازه إ لن يضيع ما سبق لي ،أنني مارست الخدمة التتيمية في هذا العمر الى حد ما
صفي  ڤايشْنَڤَبتعاليم  هتمأ ذا االتقدمالفرد يستطيع و  ثمة تواصل دائم، وبناء عليه.الالحق من حيث انقطعت في عمري الحالي

شْرۤيَمْد   وْبَهَچڤَْد چۤيتا من لديهم ذوق طبيعي لفهم كتب مثل ىالخدمة التتيمية أسهل عل .هذا التواصل دون  حتىاقتف االبمحض
 .جةج والمحاالتخمين من المعتادين على ْبهاَچڤَتَْم

ة محددة بحججه وقراراته  بقناع اإلنسانرسّين يحتمال أإلى اشاروا أيوجد دعم لهذا الكالم في نصوص كبار العلماء السابقين الذين 
 اسلوب الحجة ليس باألسلوب المأمون أو ، وعلى هذا النحو.ثم يبرز شخص آخر ذو حجة أكبر يبطلها ويثبت نظرية جديدة

 .قتداء بالمرجعيات االشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم يوصي ، لذلك.المقطوع به
ان من الممكن تقسيم الخدمة التتيمية الى ثالث فئات هي التطبيق  كتب . عاماًالخدمة التتيمية وصفاً ُچوْسوامّيشْرّي رۤوَپ وصف 

  . ويقترح هنا وصف الخدمة التتيمية في التطبيق،والوجد والحب الصفي هللا
 .َنشِْركْ توظيف حواسنا في خدمةتعني  الخدمة التتيمية في التطبيق ، لذلك.شاغل مخصوصفي توظيف حواسنا يعني التطبيق 

كل من بذل  التطبيق يعني ، إذن.رادتناإيذ خالصات تفكيرنا وشعورنا وفخبار ويختص بعضها بتن االمعتختص بعض الحواس بج
 يتعلم الطفل المشي وهذا المشي ليس ، للمثال.مصطنع أمر  وال يستهدف هذا الشاغل تنمية،العقل والحواس في الخدمة العملية

ن و غريزية إذ يسجد البدائيالخدمة التتيمية ، كذا. ببعض الممارسة بل ان قدرة المشي كامنة في الطفل ويمكنه المشيمصطنعاً
 بعد َنشِْركْ  هذا الوعي حاضر في كل كائن حي ويسمى ذكر، إذن.وجود قدرة عظيمة وراءهاون للمظاهر الطبيعية الرائعة ويفهم

 . في المشوبين بالمادةوإن كان كامناً تصفيته
 لن . كما يستطيع الطفل السير بقليل من الممارسةَنشِْركْ ولنا لبعث وعينا الكامن لحبثمة طرق محددة مشرعة لتوظيف حواسنا وعق

في مثيلة  ال وجود لممارسة . إلى الممارسة وحدهااستناداً َنشِْركْ كرينهض ذ ال ، كذا.مشيقدرة على الالتفيد الممارسة َمن ال يملك 
 التتيمية لخدمةعلى استبعث قدرتنا الكامنة عندما نود تنمية قدرتنا الكامنة فحال أخذنا إليها ومارسناها ب هناك طرق محددة .الواقع

 .ْبَهكْتي-ساْدَهَن تلك الممارسة تدعىو
 مجنونة إلنشغالها النفس المهيأةان :"شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم جاء في .حالة غير طبيعية جنونيةهيأ لكل من يخضع لسحر القدرة المادية م

لكن تورطها في العمل المادي يسبب لها باألصل الروحية كاملة بالبهجة والبقاء والعلم نفس  ال."لعبودية والعذاب تسبب اأعمالبالدائم 
مما يعني  ْبَهكْتي-ساْدَهَن من واجبنا ممارسة ، لذلك.ةشائن العمال األتعنيڤيكَْرَم  كلمة .ڤيكَْرَمالشقاء والزوال والجهل المطبق نتيجة 

  الروحي والعمل ببعضسيد المادية والسجود للعمال األواإلمتناع عن بعض) آَرتي-َمنَْچَل(في الصباح  ۤوْرتيم مراسم تحية الـإقامة
 من النفس المهيأةتشفي  ْبَهكْتي-ساْدَهَن . وستعين تلك الممارسة الفرد على الشفاء من جنونه، التي سيتم بحثها تباعاًحدود والاألحكام

 . من مرضه العقلي بعالج طبيب مختص باألمراض العقلية اإلنسانكما يشفى )ماۤيا (هم الماديالوفتتان بجنونها المتمثل باال



 ينبغي لإلنسان تثبيت ،عزيزي الملك":يوْدهيشْطْهيَربالقول الى الملك  ْبَهكْتي-ساْدَهَن) ٣٢\١\٧ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي  موني ناَرَديذكر 
 هو إيجاد السبل والوسائل التي تعين تلميذه )آتْشاْريا ( الروحيسيد وواجب الَنشِْركْ هو ذكر هذا ." بكل الوسائلَنشِْركْ عقله على

 .ْبَهكْتي-ساْدَهَن تلك هي بداية .َنشِْركْ على تثبيت عقله على
 لهذا التسبيح قوة تجعل .َمنْتَْر َنشِْركَْهِرى  لتحقيق هذا الغرض مداره تسبيح  مشروعاً برنامجاً لناْپَرْبهوَمها تْشايتَنْياّي شْروضع 

 شَأْمَبرۤي َرَجَمها الرباني الكبير . بوسيلة ماَنشِْركْ  ينبغي لإلنسان ذكر.ْبَهكْتي-ساْدَهَن تلك هي بداية .فوراً َنشِْركْبـالفرد يتعلق 
 في سريعاًتقدماً سيحرز  ،و كل من يسعى لتثبيت عقله على هذا النح، كذا.ليةو كبير المسؤ انه كان ملكاًعلى الرغم من َنشِْركْ ذكر

 .َنشِْركْلـصلي  االهذكربعث 
 ينبغي لإلنسان .حدود باألحكام واللتزامول هو اال اال القسم.أيضاًً  الى قسمين)ْبَهكْتي-ساْدَهَن (تقسم الخدمة التتيمية في التطبيق

 .)ڤايْدهي ( هذا ما يسمى التزام.مجال إلى الرفض وال األسفار  الىاستناداً بأمر السيد الروحي أو حدود والاألحكام  بتلكلتزاماال
  الى النقطة التي يبلغهاتشير راچانوچا كلمة .راچانوچا هو ْبَهكْتي-ساْدَهَن القسم الثاني من .حتجاجإ دون ينبغي للفرد القيام بذلك

جبار الفرد إ يمكن ، للمثال.ع الحب العفوي وقيامه بالخدمة التتيمية بدافَنشِْركْبـ بعد عمله باألحكام والنواهي وهي التعلق اإلنسان
لصباح الباكر ا ينهض المريد في البداية في .مۤوْرتي وهي من عداد عبادة الـآَرتيعلى النهوض في الصباح الباكر وحضور مراسم 

الثياب وتدبر وسائل وتحضير مختلف  مۤوْرتيإلى تزيين الـالمريد  يسعى . حقيقياً ثم ينمي تعلقاًآَرتيبأمر السيد الروحي ويحضر 
 تقسم ، إذن. يندرج في عداد التطبيقهان عمقضاء عفوي هو الخدمة الودية هذه قضاء  ،عندما يحقق هذا التعلق تلقائياً لقضاء خدمته

 .الى خدمة نظامية وخدمة عفوية) ْبَهكْتي-ساْدَهَن(ممارسة الخدمة التتيمية في التطبيق 
 ،في حال عدم وجود تعلق أو خدمة ودية عفوية:")ْبَهكْتي-ڤايْدهي (ول من الخدمة التتيميةاال تعريف القسم ُچوْسوامّيرۤوَپ يكتب 

 ."ْبَهكْتي-يْدهيڤالزامية هي  اال فتلك الخدمةاألسفار  الروحي أوسيدوعندما يكون المريد يعمل في خدمة الرب بأمر ال
 المشرف تْشيَپرۤيكْ راَجَمهاإلى  ُچوْسوامّي ِدڤَ شوَك في تلقين أيضاًً )٥\١\٢ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي  ْبَهكْتي-يْدهيڤاجاء وصف مبادئ 

قبل موته باسبوع واحد وكان الملك في حيرة حول واجبه  ُچوْسوامّي ِدڤَ شوَك التقى تْشيَپرۤيكْ راَجَمها . عن واجبه،على الموت
 ِدڤَوَك شدالء بالنصيحة الصحيحة فنصحه  االحدأ  كما حضر عدد كبير من الحكماء الى المكان لكن لم يستطع،قبل موته
سبوع القادم  االان أردت رفع الخوف عند موتك فيبتداء بالسماع عن اهللا وذكره  االال بد لك من ،عزيزي الملك:"بالقول ُچوْسوامّي

 ويستمع إلى َنشِْركَْهِرى  من المحتم ان يرتفع الخوف من الموت عن كل من يسبح .")ن الخوف ينتاب كل حي عند الموتأل(
  .تسبيحه حينما يحضره الموت

ستماع  االكل إنسان بدوام ُچوْسوامّي ِدڤَ شوَك يوصي ، لذلك.َنشِْركْ  هواهللا العزيزشخصية ان  ُچوْسوامّي ِدڤَ شوَكجاء في كالم 
  اسم سواء أكان اسماز تسبيح مطلق بجو الوجود المطلقةأتباع وحدة يقول . وال يوصي باإلستماع والتسبيح عن المالئكة،َنشِْركْ عن
 استناداًه وحده  اسموتسبيح) َنشِْركْ( ڤيشْنوستماع عن الرب  اال ينبغي للفرد.الواقععلى خالف  واحدة أم المالئكة وأن النتيجة َنشِْركْ

 .شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمالى 
 بكل َنشِْركْ شخصية اهللا العزيزستماع والتسبيح وذكر  اال بوجوبراَجَمها تْشيَپرۤيكْالى  ُچوْسوامّي ِدڤَ شوَك تمثلت وصية ،إذن

 َنشِْركْ  كما يذكر انالنفوس ذاتتعني تْما ڤاَسْر كلمة .تْماڤاْرَس هو شخصية اهللا العزيز كما يذكر ان ،الوسائل من أجل رفع الخوف
كل من يصبح تيم ان  ْبَهَچڤَْد چۤيتا جاء في .هبقنا تعل عند َنشِْر كْسيحررنا ، لذلك.في قلب كل حينافذ  ال)َرڤَإشْ ( العظيمملكهو ال

ت  صورة بشرية فيفّوالفرد من علقة الوالدة والموت بعد تحصيلعدم فكاك  الهالك يعني .سواهعلى خالف  مطلقاًال يهلك  َنشِْركْ
 .مصيرهيجهل  همثلو فرصته الذهبية

 في  كِْرشَْنذكر في حال عدم تطوير  أو الصورة التي سيرجع بهافي الدائرة المفرغة للوالدة والموت جاهال مصيرهالفرد سيبقى 
 مما ، بجدية بالغةَنشِْركْ  هو جمع عقلنا علىَنشِْركْبـصلي  االلبعث الوعي ُچوْسوامّيرۤوَپ  ان توصية .صورة الحياة البشرية
 وحده هو َنشِْركْ شخصية اهللا العزيز و،ماً تمابعد الموت لخضوعنا التام للقوانين الطبيعيةمصيرنا  نجهل .يمنع خوفنا من الموت
 . بالجدية الالزمةَنشِْركْ لجأنا الى إذا  سينقطع خوفنا من العودة الى دوامة أجناس الحياة الغزيرة، لذلك.حاكم القوانين الطبيعية

 .ْبَهَچڤَْد چۤيتا حسب ما يؤكد في َنشِْركْ سينتقل التيم الناجي الى دار
أو ) َنْدْهۤيا( هذا ما يدعى التأمل .ڤيشْنوومة على ذكر الرب ابالتأكيد على وجوب المد پوراَنَپْدَم  كتاب توصى الطريقة عينها في

بالتأمل  ڤيشْنوبتثبيت العقل على صورة  پوراَنَپْدَم  يوصى في .ڤيشْنو جاء انه ينبغي للفرد تثبيت عقله على .َنشِْركْلـالذكر الدائم 
 .)َسماْدهي ( روحية غيبوبةتدعىة الوعي تلك  حال.وعدم نسيانه لحظة واحدة
  اإلنسان وال فرق سواء أكانَنشِْركْ ذاك هو ذكر .َنشِْركْ أو ڤيشْنونا على نحو ال يمنع ذكر أعمالة صياغينبغي لنا مداومة السعي ل
 ڤيشْنوبالمداومة على ذكر  پوراَنَم َپْد توصي .ثنتين اال اليدينات ذَنشِْركْ  صورةم أربعة األيد االذات ڤيشْنويركز عقله على صورة 



نهي ما بذات يالزمه  ،ما أمر علوي حول أمر  صدور. كلها والحدوداألحكام جميع هذا هو مستند .وعدم نسيانه في مطلق الظروف
 األحكام كل  والنهياألمر هذايشمل  .ه بوجوب المداومة على ذكر األمر عندما يتمثلكِْرشَْن  النهي هو وجوب عدم نسيان.الوقت

 ).ڤَْرناشَْرَم(وينطبق على جميع المراتب  والحدود
وأهل التجارة والزراعة ) كْشَتْريياْز(السلطة  أهل والفرسان) ْبراْهَمنَةالـ(رجال الدين والفكر : تتضمن) ْزْرنَڤَ(جتماعية  االالمراتب

 )ْچِرَهستَْهى(والحياة الزوجية ) ْبَرْهَمتْشاْريا(حياة التلمذة : ن تتضمربعة األآشَْرَمْزكما ان ). ْزشۤوْدَرالـ(وأهل الصناعة ) ڤايشْياْز(
مبدأ ذكر  .أيضاًً بل على الجميعفحسب  والحدود على التالميذ األحكامال تنطبق  ).َسنّْۤياَس (زهد وحياة ال)ڤانَْپَرْستَْهى(وحياة العزلة 

 م مبتدئ أْبَرْهَمتْشارّيكان الفرد أ سواء استثناء دون الجميععلى ينطبق  ، وعدم نسيانه في مطلق وقت دوماًشخصية اهللا العزيز
 .بالغ التقدم سّيَسنّْۤيا

 ثانوية حدود بمثابة أحكام و والحدوداألحكام  سائرإعتبار وينبغي ،تلقائياً حدود والافى األحكام بكلتزام اال يعني،ان العمل بهذا المبدأ
الحكماء أحد  مونيتْشََمَس  قال .)٣-٢\٥\١١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم وما ينتج عنها في حدود والاألحكام  ترد.لهذا الحكم والنهي الجوهري

من ْز شۤوْدَروالـ ڤايشْياْزالـو كْشَتْريياْزالـ وْبراْهَمنَة الـ:ربعة األجتماعية االمراتبخرجت ال":نيميالتسعة الذين قدموا لتلقين الملك 
 كما خرج ،من الساعدين كْشَتْريياْز من الرأس وخرج الـْبراْهَمنَةخرج الـ:  التالي الكوني للرب العظيم على النحوهيكلال

 من الساعدين وخرج ْپَرْستَْهْزڤانَخرج ومن الرأس ْز ۤيسَسنّْۤيا خرج الـ، كذا.من الساقينْز شۤوْدَرمن الخصر وخرج الـ ڤايشْياْزالـ
 ."اقينمن السْز ۤيْبَرْهَمتْشار من الخصر والـْزَهستَْهِرْچ

 والمقامات ربعة األجتماعية االمراتب ان الْبَهَچڤَْد چۤيتا جاء في .خصالالروحية الى الالمقامات جتماعية و االمراتبتستند تلك ال
 الى استناداًالروحية وظائفها المختلفة المقامات وجتماعية  االمراتب فلل،مختلف الطباع الى استناداً من خلق اهللا ربعة األالروحية

 .شخصية اهللا العزيزهو لهذه النشاطات هدف الوحيد اللكن كما ان لكل عضو من أعضاء البدن وظيفته المختلفة  خصالنزلة والالم
هذا و شۤوْدَر أم ْبراْهَمَنسواء أكان   بعملهشخصية اهللا العزيزمرضاة الفرد   من واجب، إذن."هو المتمتع العظيم:"ْبَهَچڤَْد چۤيتاجاء في 

 يقتضي ."حان كمال واجبه هو مدى مرضاة الرب العظيميجب على كل إنسان القيام بواجبه لكن امت:" بنصَمْد ْبهاَچڤَتَْمشْرۤيؤيد في م
 . منزلته بواجبه وإال يسقط عنشخصية اهللا العزيزان يرضي من  لمنزلته وال بد وجوب عمل كل فرد تبعاًبالحكم هنا 

 كما ينبغي له ان يأكل نيابة )ْبَرْهَم-شَْبَد( العلي ِڤدي نشر الصوت الـ، هللا الكونيهيكلالس  الذي ولد من رأْبراْهَمَن ينبغي للـ،للمثال
كل  اال فيْبراْهَمَن ال يعني ذلك ان يستمر الـ لكنْبراْهَمَنيأكل من خالل الـشخصية اهللا  ان ِڤَدْز جاء في الـ.عن الرب العظيم

 ،تاچۤي كما يؤكد في الـَنشِْركْ  مقرب منتاچۤيمن ينشر رسالة الـكل  ، في الواقع. چۤيتاْبَهَچڤَْدنشر رسالة  دون شخصية اهللانيابة عن 
 . الرب العظيم بصورة مباشرة اإلنسان بإطعامه إنما يطعم، وبناء عليه. بحقْبراْهَمَنوذلك الداعية هو 

 أسود شخصاً سيفه حالما رأى تْشيَپرۤيكْ راَجَمها استل ، للمثال.ماۤيا بحماية المواطنين من مصائب تْريياكْشَ يتمثل واجب الـ،كذا
 أصدر . العنف مطلوب للحماية.تْريياكْشَ هذا هو واجب الـ.كَلي مدعو الاألسود  وهدد ذلك الشخص،البشرة يسعى إلى قتل بقرة

 .امة علحماية الناس كوروكِْشتَْرة لحم بالقتال في مأْرجوَن أمره الى ْبَهَچڤَْد چۤيتا في َنشِْركْ الرب
أو  كْشَتْريياْز أو الـْبراْهَمنَة فال تملك مستوى فطنة الـ)ْزشۤوْدَر (ة العمالمرتب وأما ،بالزراعة والتجارة ڤايشْياْزيختص الـ

 يقوم تعاون تام يؤدي الى الرقي الروحي لجميع ، وبناء عليه. اليدوية العليا بالخدمةالمراتبعانة تلك مما يفرض عليها إ ڤايشْياْزالـ
 الحالي حيث َچيوكَلي في حال انقطع التعاون وهذه هي الحالة القائمة في جتماعي  االسيتداعى الترتيب و.جتماعية االمراتبال

 ، لذلك.شخصية اهللا العزيزوال صلة له ب )كْشَتْرييا (الفارسأو  )ْبراْهَمَن (المفكرة رتبيتجاهل الجميع واجباتهم وكل فرد مغتر بم
 َنشِْركّْي شْر قال الرب .َنشِْركْ جامعة البشر من أجل سعادة كل إنسان وانتفاعه بتنمية ذكر ترتيبإلى إعادة هدف ت َسنْكۤيْرتََنحركة 

 .صعوبة دون  على كل ضرورياته اإلنسانيحصلبرضاه و ڤَْرناشَْرَم ترتيبان رضاه منوط ب أودَّْهڤَإلى 
المجتمع  مجمل بالسعادة والسالم وسيتحول المجتمع أفرادينعم جميع ال شك من ان   و،األحياء  هو حفيظ جميعشخصية اهللا العزيز
نتقال إلى اال دون سيسعد المجتمع من كل الوجوه حتى .كِْرشَْن بواجباته في ذكر الجميعفي حال قام  )ڤايكونْطَْهى (إلى الدار الروحية

 .َنشِْركْواجبات ذكر قضاء  وشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم عمل على هدى  اذاملكوت اهللا
 ينشط ،أودَّْهڤَحبيبي :" بالقول)٤٩\٢٧\١١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي  أودَّْهڤَيخاطب فيه  َنشِْركّْي شْر كما يوجد بيان مثيل على لسان

ي بدونبع إذا خرى اال كما في الحياة،في هذه الحياةدون سيسع هم لكنهمكيف يحلو ل سواء في واجباتهم المشرعة أو األحياء جميع
 . تحقق كمال رغبات الجميعَنشِْركْ ذكر أعمال نستفيد من هذا الكالم ان ." ال ريب بذلك.مرة ذلك العملبث

ّي ْبَرْهَمتْشار والـشۤوْدَر والـڤايشْيا والـتْريياكْشَ والـْبراْهَمَن حتى عن واجبات الـ اإلنسانتغني َسنْكۤيْرتََن حركة ،إذن
 وهذا ما يكمل ،َنشِْركْ  البقاء في عمله ما دام يهب ثمرة عمله للرب اإلنسان يستطيع.سّيَسنّْۤياوالـ ڤانَْپَرْستَْهىوالـ َهستَْهىِرْچوالـ

 ويستهدف األسفار كل عمل تشرعه":َپنْتْشَراتَْر-ناَرَد في كتاب الخدمة التتيمية جاء وصف أحكام .من وضعه فيسعد في هذا العالم



كل من يؤدي يرتقي إلى صعيد الحب الصفي هللا  .خدمة تتيميةمون الربانيون بمثابة  هو عمل يقبله المعلشخصية اهللا العزيزرضى 
 ."ثقة روحي سيدرعاية ب شخصية اهللا العزيزتلك الخدمة إلى 

 الفصل الثالث
 الخدمة التتيميةمؤهالت المرشح للدخول في 

 العمل ثواب ب لكن قد يبقى شغوفاً)َمهاتْماْز (ةمجيدل االنفوس بفضل مجالسة َنشِْركّْي شْرنجذاب إلى  اال بعض اإلنسانيمكن ان يحقق
 كان ذاا الخدمة التتيمية مؤهال لقضاء مرشحاًمثيل شخص  يصبح .ستعداد للزهد بشيءإوالملذات المادية بذات الوقت وعلى غير 

 . كِْرشَْنمياال إلى
ون  ان المحظوظين وحدهم يحصلتْشايتَنْيا يؤكد المولى . هو عالمة الحظ العظيماألصفياء التيم في عشرة َنشِْركْهذا الميل إلى ذكر 

. ب.ش( في هذا الصدد َنشِْركْ  يقول الرب.َنشِْركْ وثقة الروحي السيدعلى بذرة الخدمة التتيمية برحمة كل من ال
ثواب  عن ن لم يكن متجرداًوتلك الخدمة بالغة الفعالية حتى وإ وحده  االستثنائيبالحظ إلّي  اإلنسان يميل،أودَّْهڤَحبيبي ):"٨\٢٠\١١

 ."العمل على نحو تام
لحجج المستندة إلى هذه  اطرحبوالمعنية  ِڤَدْزدراسة الـبولى هو الخبير  اال التيم من الفئة. إلى ثالث فئاتالتيميمكن تصنيف 

ان الفوز بالخدمة الودية ة فهم بالكلي كما ي.بساطة واضحة وتدبر سبل الخدمة التتيمية ببتبين تاميمكنه عرض الخالصات . األسفار
باألحكام يعمل مثيل تيم رفيع و . والحبواجب العبادة َنشِْركْ  وهو على دراية بأن، هو الغاية القصوى في الحياةَنشِْركْ  إلىالعلية

 ال يحيد . بعد إكمال تدريبه على الدعوةسيداً روحياً يصبح ، إذن.األسفار  ويطيعه بموجبسيد روحي ثقةوالنواهي تحت رعاية 
عني ت الحجة والمنطق . إلى الحجة والمنطقاستناداً بفهمها ِڤَدْز بالـراسخاً  ويبلغ إيماناً، عن قدوة المراجع العليامطلقاًالتيم الممتاز 

ممتاز هو  التيم ال، بكالم آخر.التيم الممتاز بالتخمين الذي ال طائل من ورائه  ال يعنى.ِڤديةالحجة والمنطق المستندة إلى الحكمة الـ
 . في الخدمة التتيمية ثابتاًمن بلغ عزماً

 بالخدمة التتيمية مما يعني راسخاً  لكن يملك إيماناًِڤَدْزستشهاد بنصوص الـباالبأنه بالغ الخبرة التيم من الفئة الثانية جرى تعريف 
المستند إلى النصوص الشرعية على الرغم من ثباته بالكالم خبيراً يمان بالخدمة التتيمية لكنه ليس  االان التيم من الفئة الثانية راسخ

 . واجب العبادة كِْرشَْنفي قناعته بأن
راء  اآل إيمان التيم المبتدئ بالحجج القوية أويتأثر .ِڤَدْزيمان واإللمام بالـ االأما التيم من الفئة الثالثة فهو التيم المبتدئ، ضعيف

ستناد إلى المراجع في كالمه لكن إيمانه ثابت في حين ان إيمان  االالذي يقصر عنالمعارضة، وعلى خالف التيم من الفئة الثانية 
 .التيم من الفئة الثالثة لم ينعقد بعد

) التعيس والمحتاج والمستطلع والعاقل( أصناف من البشر أربعة جاء ان .ْبَهَچڤَْد چۤيتا في جاء مزيد من التوضيح حول التيم المبتدئ
 رفع تعاستهم أو حاجتهم أو شخصية اهللا العزيزمن  طلبونكن العبادة ويامأإلى اهللا بالذهاب إلى ون جهو ويتةالخدمة التتيميون يبدأ

 رتقاء االنو ويستطيع هؤالء المبتدئ،أيضاً من المبتدئينيعد  شخصية اهللا العزيز العاقل الذي يدرك عظمة .إشباع حب استطالعهم
  .األصفياء التيمولى عند مجالسة  االإلى الفئة الثانية أو

مادية من اهللا نعمة رفض قبول أية  مملكة والده لكنهب الخدمة التتيمية طمعاًب انشغل . هو خير مثال على الفئة المبتدئةَرَج ْدْهروڤََمها
  وَسنََك كان ،كذا . بعد تصفيتهاألصفياء التيم من أصبحه وئ من شقاَنشِْركْ  حمايةَچِجنْْدَر طلب ، كذا.في النهاية صفيته ت اكتمالبعد
في مجلس الحكماء  أيضاًً  وهذا ما حدثالخدمة التتيميةإلى ون من الحكماء الربانيين كما كانوا يميلكوماَر -َسنَتْ  وَسنَنَْد  وَنَسناتَ

 ،وا صحبة تيم صفي فنالَنشِْركْ عن ُچوْسوامّيسۤوتَ  كانوا مستطلعين وسألوا .شاونََكالذي كان يتصدره الحكيم  ياَرنْشانايميفي غابة 
 ه حالفذا اولى مهما كان وضعه االإلى الفئة الثانية أوالفرد سيرقى  .ذات الةرقيتيلة  هذه هي وس، إذن.وا تيم أصفياء بدورهمأصبحو

 .األصفياء التيمبمجالسة  الحظ
الوصول إلى أحد   يستحيل على. ووصفوا بالصالح،ْبَهَچڤَْد چۤيتا في الفصل السابع من التيم من ربعة األصناف االتم وصف هذه
 .نقطعت ذنوبهإكان صالحاً و إذا  االَنشِْركْخذ إلى ذكر  اال ان الفرد ال يستطيعْبَهَچڤَْد چۤيتا يوضح في .صالح دون الخدمة التتيمية

عمل  دون  التعيس.ح إلى مستوى عملهم الصالاستناداًالتعيس والمعوز والمستطلع والعاقل :  إلى أربع فئاتالتيميصنف المبتدئين من 
 .شخصية اهللا العزيزوجود التام لنكار االعتقاده بقدرته على رفع تعاسته بمن الشكاكين أو الملحدين اليصبح صالح 



ال  َنشِْركْبـ العاقل الذي يتعلق . ال يقايض تعلقه بأجر مادي،َنشِْركْبـ ان العاقل الذي يتعلق تاچۤيفي الـأوضح  َنشِْركْ لكن الرب
 يستطيع ،عدا ذلك . هو الحب منذ البدايةَنشِْركْبـ سواء بصورة رفع تعاسته أو كسب المال مما يعني ان مستند تعلقه راًأجيطلب 

 .شخصية اهللا العزيز هو َنشِْركْ  انْزشاْستَْرـالالفهم بفضل رشده ودراسة 
سباب فيسلم  اال هو الفّياض وسبب كل)ڤاسوِدڤَ (َنشِْركْ  ان الفرد ينتهي بعد والدات غزيرة من التعقل إلى انْبَهَچڤَْد چۤيتايؤكد في 

 آلخرين سمحاء فاَنشِْركْ عزيز علىل يمث ان عاقل على الرغم منو .تدريجياً وينمو حبه له َنشِْركْلـله ويتمسك بالقدمين اللوتسيتين 
 .)َمهاتْماْز (ةجيدمال وسالنفب او وصف، لذلك. تعاستهم أو عوزهمعلى الرغم من َنشِْركْ إلىون إذ يتوجه أيضاًً

 ماۤيا صغار الفطنة أو من سلبت .)ّينۤياْچ ( قبل الترقي إلى مقام العالم الراشدشخصية اهللا العزيزلتزام بعبادة  االأحد ال يستطيع
 ،المادي بالكليةه بدنوروحية ذاته  غيرية لعالم الراشد هو من حقق واالشواكل المادية يتعلقون بعبادة المالئكة بداعي تأثير ،فطنتهم

 يعاني . هو الروح العظيمَنشِْر كْ وليس مع بدنه ألنه حقق فعال انه روح وانَنشِْركْ أن صلته الحميمة يجب أن تكون مع دريوي
 في حين ان المستطلع قد يفوقهما ، وعوزه ألن التعاسة والعوز هي تعاسة البدن الماديذاتوهم عينية البدن والمن التعيس والمعوز 

 ذات هو َنشِْركْ نأ و)ْبَرْهَمْن (روحيةنفس  انه جيداً فيدري َنشِْركْ  أما العاِلم الراشد الذي يطلب. ما زال على الصعيد الماديلكنه
 تلك هي صلة .الذي ال يحد) َنشِْركْ(الروحية المحدودة والتابعة مع الروح العظيم نفس  كما يعلم وجوب توافق ال)َپَرْبَرْهَمَن (النفوس
 .َنشِْركْبـم الراشد العاِل
 ان الفرد ْبَهَچڤَْد چۤيتا كما يؤكد في .الخدمة التتيمية هو المرشح الجدير بذاتستخالص ان المنزه عن مفهوم عينية البدن وال االيمكن

 .دمة التتيمية بدخول الخجديراًعلى حد سواء فيصبح جميع األحياء ويقتدر على رؤية  ْبَرْهَمْنيتحرر من الهموم المادية بعد تحقيق 
ممكنة ما دام الفرد ليست  الخدمة التتيمية والسعادة الناشئة عنها .ةتتيميمادية وروحية و: كما تقدم ان السعادة على ثالثة أشكال

 الفناء  الوجود المطلقةأتباع وحدة يطلب .من المفاهيم المادية يعد اهللاب وأمر طلب الملذات المادية أو التوحد ، بالشوائب الماديةمشوباً
 كل . للفكرة الماديةامتدادفي اهللا نتيجة قصورهم عن تقدير السعادة الروحية المستمدة من صحبته ومحبته وليس هذا المفهوم سوى 

جتماعي أو الديني أو  اال سواء على الصعيد، لمزاحمة سواه يسعى كل فرد.إلى التفوق على سواهيسعى فرد في العالم المادي 
 وهو مفهوم مادي وإن كان ،صورة التوحد بهب ويمتد هذا المسعى للتفوق على الرب العظيم ،لحياةالمادي ل مفهومالالقومي ضمن 

 . تلك المفاهيم الماديةأرفع
وسيلة وهب ذاتها في الخدمة الودية نفس الروحية حيث تعلم النفس  للصلي االلكن المفهوم الروحي الكامل هو العلم التام بالمقام

 ، لذلك.يه إل اإلنسان حتى وإن طمح مستحيلشخصية اهللا العزيز التوحد ب، إذن.المحدودية اهللابلفرد العلم بمحدوديته و ينبغي ل.العلية
يطمح إلى إشباع حواسه من طريق تعزيز أهميته سواء على الصعيد المادي   كانذااالفرد تذوق حالوة الخدمة التتيمية  يستحيل على

 األسود  بتأثيرات السحر)موكْتي (النجاة و)ْبهوكْتي (يقارن الشهوات المادية ُچوْسوامّيرۤوَپ  شْرۤيَل ، لهذا السبب.أو الصعيد الروحي
 . من الهموم المادية والتوحد باهللالنجاةفتعني  موكْتي وأما كلمة "الملذات المادية"تعني ْبهوكْتي  كلمة .وكالهما يقود إلى الورطة

طيلة بقاء تلك الرغبات بالملذات المادية أو للتتيم الصفي  العلي تذوق الذوق اح والسحرة لتعذرمن تتلبسه األشبتقارن تلك الرغبات ب
 .بالتوحد باهللا

 ال أطلب السعادة المادية على أشكالها ،نَنَْدحبيبي ابن :" قائالَنشِْركْ  إلىْپَرْبهوَمها تْشايتَنْيا المولى ا دع.النجاة بالتيم الصفيال يعبأ 
 بل جل مرادي هو ثبات حبي انقطاع دون حفل بالرجعة إلى هذا العالمأ من الوجود المادي وال النجاة حسناء أو وال أطلب زوجة

 ."لك
ّي شْر قال .موكْتي إلى درجة تلهيه عن وغيرها الرب واسمه وأخالقه وصوره تسلياتتمجيد ب حصور م،التيم الصفيان انتباه 

 ،النجاة أما من جهة .عبادتك يا ربي الحبيببإنشغالي  عند ور بحضورك في كل مكان بسهولةسأقوى على الشع:"َچَل طْهاكوَرنَْمڤَبيلْ
من أولى شئون ليست  والتحرر الروحي النجاة ، لذلك." لخدمتية متأهب،قف ببابي بكفين مضمومين إلى بعضهما البعض تهافاعتقد ان

 .األصفياء التيم
ن بصوري المختلفة و مأخوذاألصفياء تيمي ،أمي الحبيبة):"٣٦\٢٥\٣ (رۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمشْكما جاء في هۤوتي ِدڤَأمه  ِدڤَكَپيَل نصح 

غرق في ذكري  ال ولحظي في غاية الجمال إلى درجة ان عقولهم دائمةتسلياتضحكي ويبدو لهم وجمال وجهي وهيئتي إلى درجة 
 ." أو السعادة المادية على أشكالها النجاةونأنهم ال يطلب عم أهبهم صحبتي في داري العظيمة .وحياتهم منقطعة لي

 في هذا معلقاً ُچوْسوامّيرۤوَپ  شْرۤيَل يكتب .شخصية اهللا العزيزالصفي دخول صحبة للتيم يضمن  شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمهذا النص من 
 ال يطمح ، بفضل ذلكالعليةبالبهجة  أو إلى خدمته ويمتلئ قلبه َنشِْركّْي شْرالصدد ان المشدود إلى جمال القدمين اللوتسيتين للرب 

 . الوجود المطلقةتباع وحدة ألة المتوفرالنجاة إلى مطلقاً



 ان التيم في خدمتك الودية ،ربي الحبيب:" قائالَنشِْركْ الرب أودَّْهڤَ  يخاطبحيث) ١٥\٤\٣ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمويرد نص مشابه في 
طمح إليها يا ربي الحبيب أ ال . سهولة توفر سعادتها لهمعلى الرغم من النجاة والحسيةوالتشبعة  في غنى عن التدين والثراء العلية

 ."خالصين لقدميك اللوتسيتينحباً  و دعائي الوحيد هو ان تهبني إيماناً.كل تلك التسهيالتعلى الرغم من 
  المليئة قلوبهم بخدمة قدمي اللوتسيتينتيمي  ان،أمي الحبيبة:"أمه بالقول ِدڤَكَپيَل حيث يلقن ) ٣٤\٢٥\٣(كما يوجد نص مماثل في 

ي نبدون وصورتي ويمجتسلياتلفهم صفاتي وون  المحظوظين الذين يجتمعتيميال سيما  ووالمستعدين لفعل كل ما يرضيني دوماً
أو عظمة تعادل  يعادل مقامي في داري لو وهبتهم مقاماًيرفضون  .مطلقاً إلى التوحد بيون  ال يطمح، من ذلكعليةبهجة دون ويستم

 ."نشغال في خدمتي الودية فماذا يقال عن التوحد بيعظمتي أو حتى صحبتي الشخصية بمحيا يشبه محياي لرضاهم باال
 المستمدة من التأمل في قدميك اللوتسيتين العلية ان السعادة ،ربي الحبيب):"١٠\٩\٤ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي  َرَج ْدْهروڤََمهايقول الملك 

طلبة  كيف يمكن ل، إذن. بفضل تحقيق الذات الوجود المطلقةأتباع وحدة التي يستمدها العلية ال تقارن بالسعادة ،األصفياء التيمبهجة 
 ."؟التيم ان يفهموك وكيف يمكن القول ان سعادتهم تعادل سعادة ،إلى دخول جنان السماءون الذين يطمحالثواب 

 الفصل الرابع
 النجاة أشكال  تفوق جميعالخدمة التتيمية

شخصية اهللا إلى  شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم من راَج-آدي في راَجَمها تْهوِرْپ في دعاء  من،الخدمة التتيميةيمكن فهم مدى تعلق التيم الفعلي ب
د مجا اال تلك، فرصتي بسماع أمجادكانقطاع ت تعني كانتان مطلقاًلن أطلب النجاة الروحية  ،ربي الحبيب):"٢٤\٢٠\٤(العزيز 

 بل ،ذلك العلي نقطعت فرصتي برحيق الهناءإ وإن ، من أعماق قلوبهم في مدح قدميك اللوتسيتيناألصفياء التيمالتي يتغنى بها 
 ."انقطاع دون وسماعها العليةذان ليتسنى لي تسبيح أمجادك  اآللسنة وماليين االسأقتصر على سؤالك وهبي ماليين

 .الحفاظ على فرديتهم دون وتسبيحه لكن يستحيل عليهم سماع أمجاد الرب العظيم اهللاناء في الفيطلبون   الوجود المطلقةأتباع وحدة
أحد   من المحال على، بكالم آخر. هللالعلية لديهم أدنى فكرة عن الصورة تألنه ليسوسماعها  العليةه أعمالال سبيل إلى تسبيحهم 

 . هللالعليةع فهم الصورة  كما ال يستطيالنجاة  تحقيق هللا قبلالعليةمجاد  االتذوق
ْبَهَرتَ كان الملك :" قائالراَجَمها تْشيَپرۤيكْيخاطب  ُچوْسوامّي ِدڤَ شوَكحيث ) ٤٤\١٤\٥ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم نص مماثل في جاء

طع حنانه إلى  كما ق،ي بكل سهولةاألرض  إلى درجة التخلي عن حكم الكوكبَنشِْركْلـ بخدمة القدمين اللوتسيتين  شغوفاً،الجليل
 البركات المادية لكنه جميععرضت عليه  ةالعز إلى درجة ان  كان محظوظاً.ه وجاهه الملكي وزوجته الجميلةأصدقاءأطفاله و
 هللا العزيزلشخصية ا العليةكل من يؤخذ باألخالق :"إيما ثناء بالقولْبَهَرتَ على الملك  ُچوْسوامّي ِدڤَ شوَك يثني ."رفضها

 ."المادي عز كثير من كبار الحكماء فماذا يقال عن الاي يطمح إليهت الالنجاةحتى بال يعود يحفل  ،َمْدهوسۤوَدَن
 ربما أرقى إلى ،ربي الحبيب:" الذي يخاطب الرب كالتاليتْراسوَرِرڤْنص مماثل على لسان ) ٢٥\١١\٦ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في 

 ،ي ال أطمح إلى ذلك لكنوربما أكسب ملك كل أفالك الكون العليةترك خدمتك عن طريق  )لُوَك ڤَْدْهرو (كوكب القطب الشمالي
 ."زل اال إلىالعلية جل مرادي هو صحبتك وخدمتك .ة الروحيالنجاة كما ال أطمح إلى ،ةيُّوچيالـالخوارق قوى وال أرغب ب

 ال )َنشِْركْ (اَنناراي تيم ،ّيَستحبيبتي :"قائالّي َستإلى في خطابه ) ٢٨\١٧\٦ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم في ڤَشييؤيد هذا النص بكالم المولى 
 وإن ارتقوا إلى كواكب السماء أو خلصوا من الشوائب المادية أو انحطوا إلى الجحيم ألنهم لجئوا إلى القدمين ، شيئاًونيخش

 ." وتستوي عندهم جميع أوضاع العالم المادياَنناراياللوتسيتين للرب 
العالم بمصلحته الذاتية  ،أمي الحبيبة:" قائالديتيم  األحيث يخاطب) ٧٤\١٨\٦. ب.ش( إنْْدَر ملك الجنان  نص على لسانجاءكما 
خير خبراء بأمر تحقيق  نو ويعتبر،مصالحهم الذاتية بحقيخدمون  أمثاله .لى الخدمة التتيميةعكوفه عمن قطع كل رغبة بفضل هو 

 ."درجة كمال الحياة
شخصية اهللا ان استطعتم إرضاء  مطلقاًلن تعرفوا قلة  ،أحبابي أبناء الملحدين):"٢٥\٦\٧ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي  ْپَرْهالَد راَجَمهايقول 
 رفع هو نفع ما ، وبناء عليه.ريب دون كل رغبة في أعماق قلوبكميحقق  َنشِْركْ  رضى الرب العظيم، بكالم آخر.َنشِْركْ العزيز
 بفضل اي تنتفي ضرورتهت من العلقة المادية الالنجاة؟ وما فائدة  تلقائياً الماديةشواكل التحققه العمل الصالح الذي ثوابالنفس ب

 ان من ،هذا ْپَرْهالَد راَجَمهاستفاد بوضوح من كالم  ي." وتذوق شهد قدميه اللوتسيتينشخصية اهللا العزيزالمداومة على تسبيح أمجاد 
قد سبق له تخطي النعم المادية على أشكالها بما فيها أجر العمل الصالح والفداء وحتى  هللا العليةمجاد  االيجد متعة بتسبيح وسماع

 . من العبودية الماديةالفكاك
 ،أيها الرب العظيم):"٤٢\٨\٧ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم الوارد في َهىسيْمِرنْفي معرض دعاء المالئكة إلى الرب  إنْْدَريقول ملك الجنان  ،كذا

 ، في الواقع.َهىسيْمِرنْصورة الرب ب عن نصيبنا من مراسم الفداء لكنك نجيتنا من المخاوف المرعبة بتجليك نيتحدث هؤالء الج



 كانت .طالق اال أنت المالك على، وبناء عليه.الشاهد العظيم أنت . العظيمفدىنصيبنا من مراسم الفداء عائد اليك وحدك ألنك الم
 رفعت الخوف من قلوبنا ومنحتنا فرصة . بنا منذ وقت طويل لكنك قتلته لطفاًوپياكَشيَرنْهي عفريتقلوبنا مليئة بالخوف من هذا ال

 حتى بالنجاة فماذا يقال عن التيم ال يعبأ .العليةخدمتك الودية المنشغل بالتيم عند   تافهجنكل ما سلبه منا ال .وضعك في قلوبنا ثانية
 ."بل واجبنا الوحيد هو خدمتك وحدك ألنك المتمتع بكل شيءقرابين بثمار ال لسنا المتمتعين ، في الواقع.تلك الثروات المادية

 شخصية اهللا العزيزالمالكية ل بل  شيئاًملكت فنزوال إلى النملة التافهة ال ْبَرْهما ابتداء من المولى األحياء ان جميع إنْْدَرفحوى كالم 
 واجب ، كذا. التي تنتفع بجمع الطعام وطبخه وتزويده إلى المعدة يمكن ضرب مثل أطراف البدن.باإلقرار بتلك الحقيقةون وينتفع

 . واإلنتفاع بذلكشخصية اهللا العزيزكل حي هو إرضاء 
 وهذا  المستمدة من خدمتك الوديةالعلية ال أعرف البهجة ،ربي الحبيب":َچِجنْْدَرعلى لسان ) ٢٠\٣\٨. ب.ش(كما يرد نص مماثل 
قدام اللوتسية  اال الذين تحرروا من كل الرغبات المادية بفضل خدمةاألصفياء التيمي أعلم ان نن لك.نك بركة مما دفعني إلى طلب

 رضاهم الوحيد هو تمجيد صفاتك السعيدة وال مطلب لهم سوى ، وبناء عليه.العلية في بحر البهجة  دوماًنوة غارقدجيم النفوسلل
 ."ذلك

 ، لذلك.الخدمة التتيمية في  دوماًنو راضاألصفياء تيمي:"قائال) ٦٧\١٤\٩ (ْبهاَچڤَتَْمشْرۤيَمْد في  موني اساڤدوْريجيب  طَْهىڤايكونْرب 
متالك إ -٤ .عزيعادل ي عز تحصيل -٣ . في داريقامة اال-٢ . التوحد بي-١: نجاة الخمسة للاألشكال حتى إلىون ال يطمح

 كانوا ال يأبهون حتى ذاا النجاةأو المادي  عزال مباالتهم بمن الواضح عدم ، إذن. الدخول في صحبتي-٥ .سمات تشبه سماتي
 ."بذلك
 غبار ،ربنا الحبيب):"٣٧\١٦\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي حيث تقول  )ْزَپتْنۤي-َچنا (كالييااألفعوان  ل على لسان زوجاتي دعاء مثجاءكما 

القوى الخارقة  الثالثة أو األفالك فل بالجنان أو ملك ال يح،لفوز بهذا الغبارباحظ ن حالفه المكل  .قدميك اللوتسيتين بالغ الروعة
 ." كل من يبجل غبار قدميك اللوتسيتين ال يحفل بما سواه، بكالم آخر. من الوجود الماديالنجاة أو حتى للطبيعة المادية

  مراد حضورك هنا. من الصعب فهم العلم الروحي،ربنا الحبيب):"٢١\٨٧\١٠ ( المتشخصةِڤَدْزحيث تدعو الـ لي نص مثكما جاء
أئمة ة في سبيل مجالسة بيتي تيمك الذين تركوا أسباب راحتهم ال، وبناء عليه.مناافهأ علم الروح بالغ الصعوبة على ايضاح هواآلن 
 ."ةزائفنجاة بمطلق ون  ال يأبه، وبناء عليه.التتيميةخدمة الفي  اآلن نو غارق)آتْشاْرياْز (العلم

 ذات من سنخ اليةهبائ الالنفوس ان .العلياذات  والةهبائيالنفس ص ان العلم الروحي يعني فهم الذا الن توضيح هبصدديقتضي التنويه 
هم  لكنذاتفهم الب يوجد كثير من الفالسفة المنشغلين .بالغ الصعوبة ْبَرْهَمْن  بـعلمال لكن )ْبَرْهَمْن (كالهما روحان   مما يعنيالعليا
ربما فهم  و، ربما يتمكن واحد من فهم العلم الروحي من بين عدة ماليينْبَهَچڤَْد چۤيتاجاء في  . أي تقدم ملحوظإحرازن عن وقاصر

 مراد هذا النص ان العلم الروحي بالغ ،إذن.  العلم الروحيفهمطلبة من بين ماليين من أمثاله  . شخصية اهللاماهيةواحد أو نفر قليل 
تسنى لعامة ت لأْرجوَنصحابه مثل  أ أحدتلقينتسهيل فهمه بل َنشِْركّْي شْر جهصلي و االهجهالرب العظيم في ونزل يوالصعوبة 

 أتباع وحدة يرضى .ةكليبالعني قطع أسباب الراحة المادية ت النجاة كما يوضح هذا النص ان ،نتفاع بذلك العلم الروحي االالناس
 المتمثلة بسماع العليةطع الحياة المادية والتنعم بالبهجة  قادرين على قالتيموضاع المادية لكن  اال منالنجاة بمجرد الوجود المطلقة

 . وتسبيحهاَنشِْركْ  الربتسليات
ن في الخدمة التتيمية وال و ثابت، الذين لجئوا إلى خدمتيالتيم ،أودَّْهڤَحبيبي ":أودَّْهڤَإلى ) ٣٤\٢٠\١١. ب.ش (َنشِْر كْيقول الرب

 العالم أشياء الروحي فماذا يقال عن الرغبة بشيء من عز من الربعة األشكال األ عرضت عليهماذاسيرفضون  .رغبة لهم بسواها
 ْبَرْهماحتى إلى منزلة المولى ال يتوق ي أعمالذكري وفي  الغارق ،أودَّْهڤَحبيبي ):"١٤\١٤\١١ (َنشِْر كْ يقول الرب، كذا."المادي

شْرۤيَمْد في  ِدڤّي إلى ڤَشي يقول المولى ."مادية أو حتى النجاة ذاتهاطبيعة اللل الثمانية القوى الخارقة أو ُملك الكواكب أو إنْْدَرأو 
 . لشخصية اهللا العزيزعميقاًحباً  و خالصاً إيماناًياِذماْركَنْ الجليل الحكيم ْبراْهَمَن لقد بلغ هذا الـ،ِدڤّيحبيبتي ):"٦\١٠\١٢ (ْبهاَچڤَتَْم

 ."اة من العالم المادي ال يطمح إلى مطلق رحمة بما في ذلك النج،وبناء عليه
 يقتضي في ذلك الشهر .َپْدَم پوراَنفي كتاب  )كاْرتّيَك (تشرين الثاني-ول اال نص يصف الشعائر المشرعة في شهر تشرينجاء ،كذا

 .له ياشُودايق أمه توثأثناء  في طفولته َنشِْركْ إلىتشير  داُموَدَر صورة .ڤِْرنْداڤََن في يومياً داُموَدَر دورب َنشِْركْ الدعاء إلى الرب
 بالحبال حول خصره بسبب غضبها من مشاغبته َنشِْركْأوثقت  ياشُودا األم ، إذن. تعني بطنأوَدَر وكلمة "حبال" تعني داَمكلمة 

د عدد كبير  يوج."منعم العظيم أنت ال،ربنا الحبيب:"كالتالي كاْرتّيَكفي شهر  داُموَدَردعية إلى  األ ترفع.داُموَدَر يكنى َنشِْركْ أصبحف
 عبده ْبَرْهما كما بارك المولى ،راڤََن عبده ڤَشي بارك المولى ، للمثال. من المنعمين على عبادهمڤَشي  وْبَرْهمامن المالئكة مثل 

 جميع  هو خير المنعمين القادر على تحقيقَنشِْركْ ، وبناء عليه.َنشِْركْ  الربنعم على ْبَرْهما و ڤَشيحتى  يعتمدلكن و پياكَشيهيَرنْ
  أو مطلق نفع مادي بل جل مرادي نعمة ذكر صورتك التي أراهاالنجاةال أطلب منك :"بالدعاء قائالتيمه يستمر   لكنأماني تيمه



ربي الحبيب :" يقول نص في هذا الدعاء جاء."جمالك يجعل عقلي ال يطلب سوى رؤية تلك الصورة الرائعة .داُموَدَر صفةباآلن 
بتوثيقك بالحبل  ياشُودام  األتك فعاقبراَجَمهانَنَْد عندما كنت تلعب دور صبي مشاغب في دار  الرائب حليبالحطمت جرة  ،داُموَدَر
ن في صورة ين كانا ممسوخاذل الِڤَركو ولدي المالك ڤَْچرۤييَمنْ  وڤََرنَلَكۤو التوأمين نجية عملت على ت، حينئذ.المهراسإلى يد 
 ."أيضاًً ك الرحيمةتسلياتفي  طلب منك سوى تنجيتيأال  .َجراَمهانَنَْد  في باحة أْرجوَنشجرتي 

ن بثراء والديهما وكانا يلهوان في حوض ماء مع بعض ا كانا مغترِڤَركوالقصة وراء هذا النص هي ان ولدي خزان المالئكة 
 الجنان ّيات سترت حور.اهمتأسف من رؤية مسلكوفي الطريق  موني ناَرَدفأتفق مرور الرباني الكبير ذات مرة  الجنان ّياتحور

ا رشدكما ومن الخير ملقد فقدت:" ولعنهما قائالناَرَد فغضب هماالولدين من شدة سكرعلى خالف  ناَرَدعورتهن حالما الحظن مرور 
حان ستصب:"ناَرَدن عند سماع اللعنة وطلبا المغفرة منه فقال فاستفاق الولدا ،"كوِڤَرا في صورة أشجار بدال من صورة أوالد كممسخ

 بركة لهما ناَرَد كانت لعنة ، بكالم آخر."نَنَْد عندما يتجلى بدور ربيب َنشِْركْ سيخلصكما لكن راَجَمهانَنَْد  في دار أْرجوَنشجرتي 
ب حقق الرحتى  راَجَمهانَنَْد  في باحة دار أْرجوَنإلى شجرتي كوِڤَر  تحول ولدي ، بعد ذلك.َنشِْركْ  حظوة الربنألنهما كانا سيتلقيا

 ڤَْچرۤييَمنْ  وڤََرنَلَكۤوهما فخرج اقتالع بها وضرب الشجرتين مما سبب  التي كان موثقاًهراسبجر يد الم ،موني ناَرَدبركة  داُموَدَر
 .ا من كبار تيم الربأصبحمن الشجرتين و
 جل .النجاة وال ة حسيةشبعت وال  ماالً وال، ال أسأل مطلق أجر على حياتي الدينية،ربي الحبيب":َپنْتْشَراتَْر-ْرشََهياشۤيجاء في كتاب 
 ." تلطف بجوابي على هذا السؤال. لقدميك اللوتسيتينباقياًخادماً  أصبحمرادي هو ان 

 على مقتصراً ِدڤََهى سيْمِرنْرفض كل النعم المادية التي عرضها عليه  ْپَرْهالَد راَجَمها ان راتَْرتْشَنَْپ-ْرشَياشۤيَهكما جاء في كتاب 
الذي  راَمتْشَنْْدَرزلي للرب  اال الخادمَهنوماْنفي هذا الصدد بمثال  ْپَرْهالَد راَجَمها استشهد .ة الرب بالبقاء خادمه أزلياًطلب حظو
 هذه هي الشخصية المثالية التي يتحلى بها . دوماًبعدم طلب مطلق رحمة مادية من الرب بل بقي في خدمته أيضاًً وضع قدوة

َهنوماْن  نص معروف على لسان جاء .َهنوماْن ڤايشْنَڤَ للـتعظيماًسجوده  ْپَرْهالَد راَجَمها كما قدم .التيم سائرها بجلوالتي يَهنوماْن 
 يمنع  شيئاً من هذا الوجود المادي أو التوحد بك لكني ال أطلب ذلك إذ ال أطلبالنجاةنعام علي ب اال يمكنك،ربي الحبيب:"يقول فيه

 ."النجاةخدمتي إليك حتى بعد 
أو  ال أطلب الكمال من وراء قضاء الشعائر الدينية أو اكتساب المال ،ربي الحبيب":َپنْتْشَراتَْر-ناَرَدكما جاء نص مماثل في كتاب 

مطلق شكل من طلب منك  ال أ.حظوتك المتمثلة بإبقائي تحت قدميك اللوتسيتينكسب  جل مرادي هو .النجاة أو التشبعة الحسية
 ."البقاء في خدمتك الوديةة  حظوطلب بل أ)ْپياسارۤو ( أو امتالك مالمح تشبه مالمحك)سالُوكْيا ( في داركامةق اال مثلالنجاةأشكال 

 كان تْراسوَرِرڤْ كنت اظن ان الجني ،ْبراْهَمَنعزيزي الـ:"قائال) ٥\١٤\٦. ب.ش( ُچوْسوامّي ِدڤَ شوَك سأل تْشيَپرۤيكْ راَجَمها ،كذا
؟ لقد سمعت انه اَننارايبحب  التتيم الصفي فكيف بلغ درجة كمال الحماسة والظلمةتي شاكل ب تماماًة وأن عقليته كانت مشبعأثيماً
 وتعذر م يستفاد ندرة أمثاله.صبحوا تيم اهللاطمحوا إلى ان ي ان ي،ت قاسية وتحرروا بعلم تامرياضا حتى للعظماء الذين قضوا يتعين
 ." التيممن كبارسوَر تْراِرڤْ أصبح استغرب كيف ، وبناء عليه.رؤيتهم

 نادر اَنناراي شخصية اهللا العزيز تيم لكن ْبَرْهَمْن  في النص أعاله هو وجود كثير من المحررين الذين حققوا التوحد بـجاءهم ما أ
 .تيمال ال يحالف الحظ سوى واحد من بين ماليين المحررين ليصبح من .الوجود

 النفوسفهام أ انت علي حتى عن ،َنشِْر كْحبيبي):"٢٠\٨\١. ب.ش (بالقول  رحيلهآبان َنشِْر كْإلى الرب كونْتّيتدعو الملكة 
 قاصرين عن ،ين عن كل ردود فعل الوجود الماديمتعال ان كان أمثال هؤالء الحكماء الكبار ال،إذن .)َسْزَرَمَهْمَپ (المحررة بالكلية

 يجدر التنويه في هذا النص ان كبار ." وكيف لنا فهمك؟ كيف نستطيع العلم بأمجادك.نا نحن معشر النساء؟كيف بالعلم بك ف
مع في تواضعها  َنشِْركْ دركت أمجادأالتي  كونْتّي أمثال الملكة التيمعلى خالف  شخصية اهللا العزيزالمحررين قاصرين عن فهم 

 . هذا هو مراد هذا النص.أنها كانت امرأة وتعتبر أدنى فطنة من الرجال
ان حتى المحررين من الشوائب آتْماراَم  جاء في نص .آتْماراَمهو نص ) ١٠\٧\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي  ةاألهمي نص بالغكما جاء 
 .بتفصيل كبير ُچوْسوامّيَسناتََن هذا إلى آتْماراَم  نص تْشايتَنْيا شرح المولى .َنشِْركْ  للربالعلية مأخوذين باألخالق ،ةكلي بالالمادية

ها ال  لكن من كل أشكال الشهوات المادية تماماً الملذات المادية ومحررةافةالمحررة مقطوعة الرغبة بك نفسمعنى هذا النص ان ال
 النفوس ليست مادية وإال كيف تنجذب هتسليات و الربستخالص ان أمجاد اال يمكننا، لذلك. وفهمها الربتسلياتتقاوم الرغبة بسماع 

 .ك هي نقطة هامة في هذا النص؟ تلتسليات إلى تلك ال)آتْماراَمْز (المحررة
 تحصيل -٣ . في دارهقامة اال-٢ . التوحد بالرب-١:  خمسةالنجاة أشكال .مطلقاً النجاةنستفيد من النص أعاله ان التيم ال يطلب 

 ا بينمالتيم آخر ما يطلبه ي ه)سايوْجيا ( التوحد بالربنجاة  لكن دخول صحبته-٥ . مثيلعز  تحصيل -٤ .محيا شبيه بمحياه
 األشكال  يمكن لبعض المحررين الذين ظفروا بتلك.التيمأنها ليست مطلب مع خرى ال تخالف الخدمة التتيمية  االربعة األاألشكال



 من سبق لهم دخول ، بكالم آخر.في السماء الروحية ڤِْرنْداڤََن َكولُوُچكوكب ون  ويدخل،َنشِْركْ  تنمية الميل إلى،النجاة من ربعةاأل
 .َكولُ َنشِْركْ  ودخول دارهَنشِْركْ  يمكن لهم تنمية حب،ربعة األالنجاةمن الظافرين بأحد أشكال  طَْهىنْڤايكوكواكب 

 سيبرز  لكن في البدايةَنشِْركْ عز المرور بحاالت مختلفة من الوجود وربما طلبوا ،ربعة األنجاةمن بلغوا حاالت ال يبقى على ،لذلك
 عن األصفياء التيم يعرض ، وبناء عليه.بعد وصولهم إلى الحالة الناضجة ڤِْرنْداڤََنالمكشوف في  َنشِْركْلـفي قلوبهم الحب الكامن 

 .خرى االربعة األالنجاةأشكال ون انهم قد يتدبر عم )سايوْجيا (التوحد بالربنجاة 
وال ينجذب  شخصية اهللا العزيزفئات تيم من بين مختلف  ڤِْرنْداڤََن في َنشِْركْ صلية للرب االالتيم الممتاز هو الذي يميل إلى الصورة

ان خير التيم  ُچوْسوامّيرۤوَپ  شْرۤيَل خالصة .َنشِْركْ التي يحكمها ْدڤاَركاأو حتى إلى الدار الملكية  طَْهىڤايكونْ عز نظيره إلى
 عند .)ڤِْرنْداڤََنأو  ُچوكوَل (وجود صبي وهي قمة الدورزلية ب االهتسليات بَنشِْركْ  حيث ينعمالعلية الرب في الدار تسلياتإلى ون يميل

 .التيمويأهلها كبار  كوَلوُچالمكان يسمى  ،في العالم المادي ڤِْرنْداڤََنتجلي 
والرب  راَمتْشَنْْدَرعينية الرب بيدري  راَمتْشَنْْدَرتيم الرب َهنوماْن  كان ، للمثال.يهاي يميل إلتالسوى صورة الرب التيم  ال يطلب

 .صلية اال هي الصورةَنشِْركْ  صورة لكن صور الرب ال تحصى.نجذابه إليهإوحده بداعي  راَمتْشَنْْدَراد خدمة الرب ه أر لكناَنناراي
 .ستواء جميع تيم مختلف صور الربإ  على الرغم من التيم شأناًأرفع َنشِْركْ ان تيم الرب جاء

 الفصل الخامس
 الخدمة التتيمية صفاء

إلى الميال  دخول الفرد الخدمة التتيمية في كتابه بالقول ان ُچوْسوامّيرۤوَپ  شْرۤيَلها ذكرابقة التي يمكن تلخيص جميع التعاليم الس
ات عتبار اال عن كلعليةان الخدمة التتيمية  ُچوْسوامّيرۤوَپ  شْرۤيَلثم يكتب . محالراغب في التوحد بالنور الروحي الالمادة أو 

 تقضى .علة عن كل علية ان الخدمة التتيمية شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم جاء في .جتمع أو ظرفالمادية وغير محصورة ببلد أو طبقة أو م
تمييز كما انها الشاغل  دون  وال يمكن لمطلق ظرف مادي منعها بل هي مفتوحة للجميع،رغبة بجلب مطلق نفع دون الخدمة التتيمية

 .األحياء  لجميعمالزمال
بتدعت مرتبة  وأبعد خلوته في العصر الوسيط، تْشايتَنْيا كبير مالزمي المولى نيتْۤيانَنَْدالمولى  عت جماعة من الكهنة أنها من ذريةاد
 مارست تلك الجماعة ، وبناء عليه.)شَْمڤَ-نيتْۤيانَنَْد  (حكر على ذريتهونشرها كما ادعت ان ممارسة الخدمة التتيمية  ُچوْسوامّيالـ
دحض ب ْپَرداياَسْم ڤايشْنَڤَيا ذۤيچاو الجليل لسلسلة اشاْريتْآ طْهاكوَرّي سيدّْهانْتَ َسَرْسڤَت َهكْتيْب شْرۤيَل نجح حتىحتكارها لبعض الوقت ا

 كل منقطع إلى ،عدا ذلك . وخرج مظفراً بعد نزاع كبير دام بعض الوقت ولم تعد الخدمة التتيمية محصورة بجماعة محددةمزاعمها
 .ناجحةطْهاكوَر ّي سيدّْهانْتَ َسَرْسڤَت ْبَهكْتي شْرۤيَل كانت حملة ، وبالتالي.ة الرفيعاْهَمَنْبر الـرتبةبلوغ مسبق له الخدمة التتيمية 

 أخالق العالم المادي أرفعصفي هو علّي المقام وحقق  ڤايشْنَڤَبفضله وكل  ڤايشْنَڤَيا ذۤيچاوان يصبح  اآلن يستطيع مطلق إنسان
ونحن نقبل طْهاكوَر ّي سيدّْهانْتَ َسَرْسڤَت ْبَهكْتي شْرۤيَلنا الروحي موالإلى طرح تستند  َسنْكۤيْرتََن حركة .صالة االشاكلةالمتمثلة ب
 تسلم ،ْبراْهَمَنير المولود في عائلة ه ال يليق بغ الزائفون انْبراْهَمنَة يزعم الـ. بناء على تعاليمهاألرض  من جميع أنحاءمريدين

أو الحكمة  ُچوْسوامّيرۤوَپ  شْرۤيَلنا نرفض هذه الدعوى ألنها ال تستند إلى كالم  لكنقامرفيع الم ڤايشْنَڤَن يصبح أالخيط المقدس أو 
 .ِڤديةالـ
 كما استشهد بنص من ِڤَدْز بأدلة الـخص ان لكل إنسان الحق بدخول الخدمة التتيمية مستشهداً االعلى ُچوْسوامّيرۤوَپ  شْرۤيَله ينّو

 أحقيته ،الخدمة التتيميةقضاء  يحق لكل إنسان ،عزيزي الملك:" قائالَپديلۤي الملك طَْهىسيشْڤَيخاطب فيه الحكيم  پوراَنَپْدَم كتاب 
ْسكَنَْد  من كتاب ذَكَْهنْ-كاشۤي جزء توجد عدة أدلة في .)كانون الثاني-ول االكانون( ْچَهىامباإلستحمام في باكورة الصباح في شهر 

 في بدوني وَجڤَْهوَرْدَمۤيفي بالد  ڤايشْنَڤيةـالفي مذهب الخدمة التتيمية  ْرشۤوْدَر الـبةرت دون المراتب أهل يدعميتم ت:"حيث جاء پوراَن
على أبدانهم تيلََك ون الثياب المناسبة ويرسمدون عندما يرت عتياديين االْبراْهَمنَةنهم يفوقون جمال الـأ إلى درجة فوراًغاية الجمال 

 ."المسابح في أيديهم وحول اعناقهمون ويحمل
حيث  ڤايشْنَڤَـ الوهو دليل سينْْدهو -تَِر َرساْم-ْبَهكْتيفي كتابه  ُچوْسوامّيَسناتََن  وهذا ما يؤكده ْبراْهَمَن يصبح التيم ،وبناء عليه

 .ه بالزئبقخلط إلى ذهب ب)كَْمَس (جراس اال كما يتحول معدن حتماًْبراْهَمَنيصبح  ڤايشْنَڤَـالجاء ان كل من يدخل في مذهب 
 مقامات أرفعومن الطبيعي بلوغه  ڤايشْنَڤيةـالفي مذهب فرد  تحت رعاية المراجع العليا مخّول بإدخال مطلق ثقةالروحي ال سيدال

 .ْبراْهَمَنالـ
 عماد إلى ذلك الاستناداً الظن انه قد بلغ الدرب ،ثقة روحي سيد على يد تعمد لمن يجببأنه ال ييحذر  ُچوْسوامّيرۤوَپ  شْرۤيَللكن 
 يجب ان يبقى المريد في غاية اليقظة إلى .ل ما زال عليه العمل باألحكام والنواهي بكل عناية وإال فإنه معرض للسقوط ثانية بوحده



 داعم ال، بكالم آخر.َنشِْركْ القيام بخدمة دون  نسقط ثانية.َنشِْركْ  وما يوجبه ذلك من خدمة الجامعَنشِْركْلـ العلي من البدنشق انه 
 . والنواهياألحكام افةعليه القيام بواجباته والعمل بكيتعين   بلْبراْهَمَنرفع الفرد إلى مقام الـ ال يبحد ذاته

 ةصفيتمام شعائر التإإلى ال حاجة له  لكن زلل ال يتعرض للالخدمة التتيميةان المنقطع إلى  ُچوْسوامّيشْرّي رۤوَپ كما يكتب 
 الخدمة أحكام وحدودة بل العمل بصفيإلى شعائر التال يحتاج  الخدمة التتيميةئ  من يحيد عن مباد. حتى وإن زل)شيتَّتْْپراياشْ(

 .ڤايشْنَڤيةـال هذا هو سر مذهب .هفيتالتتيمية وهذا العمل كفيل بتص
  حين انفيكَْرَم  تعد الشعائر الدينية من باب .ْبَهكْتي و ْچۤياَن  وكَْرَم: ق للرقي إلى صعيد الوعي الروحيائتوجد عملياً ثالثة طر

 الخدمة التتيمية سبق التوضيح ان .ْچۤياَنأو كَْرَم  ال يحتاج إلى )ْبَهكْتي (من يأخذ إلى الخدمة التتيميةلكن  ،ْچۤياَنمن عداد التخمين 
 .مشوبة بشوائب التخمين الفلسفي أو الشعائر ْبَهكْتي يجب ان ال تكون .ْچۤياَن أو كَْرَمن كل شوائب ممنزهة 

يجب ":أودَّْهڤَ إلى َنشِْر كْحيث يقول الرب) ٢\٢١\١١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي هذا الصدد بنص من  ُچوْسوامّيرۤوَپ  شْرۤيَليستشهد 
 وخير ،مطلقاًجر أو التخمين الفلسفي  االإلى سبلال يلجئ  الخدمة التتيميةقضاء من سبق له  .نعدامها بهذا الشأنإتبين الجدارة و

 ."آتْشاْرياْزة التتيمية والعمل باألحكام والنواهي التي رسمها عتصام بالخدم االجدارة هي
حتى وإن  اإلنسان ىال بأس عل :"بالقولفيه  ِدڤَڤْۤياَس ينصح  موني ناَرَدّي شْرحيث ) ١٧\٥\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم في نصيؤكد هذا ال

ألن مقامه مضمون في كل الظروف وال ) َنشِْركْ (َهريعن قضاء واجبه المشرع مفضال اللجوء إلى القدمين اللوتسيتين للرب  قصر
 بداعي بعض العشرة السيئة أو ان قطع موته مجرى الخدمة التتيمية بينما الخدمة التتيميةقضاء أثناء  زل حتى وإن  شيئاًيخسر

 تشبعتها المشغولة ب المهيأةالنفوسميع  المراد ان ج."َلن ينتفع بالحياة البشرية نشِْركْذكر  دون ڤَْرناشَْرَمواجبات قضاء المقتصر على 
 . لن تجازى سوى بإستمرار التناسخ إذ من الشوائب الماديةتصفية جاهلة ان ذلك لن يعينها على الةالحسي

ال إلى ن بالوالدة والموت وال مجومساقطلبة الثواب :" أوالدهناصحاً ِدڤَشَْبَهِر على لسان شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في الباب الخامس من 
 كل منكب على واجباته ضمن ، وبناء عليه."ڤاسوِدڤَحب للرب تنمية  دون خروجهم من سيطرة القوانين الطبيعية الصارمة

 .إنما يقتصر على هدر حياته البشرية ڤاسوِدڤَحب تنمية  دون بجدية بالغة ڤَْرناشَْرَم
 خير ،أودَّْهڤَحبيبي ":أودَّْهڤَحيث يقول الرب إلى ) ٣٢\١١\١١ (ْمشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَهذا ما جاء تأكيده في الباب الحادي عشر من 

 عمال األ إلى يستفاد من كالم الرب العظيم هذا ان الميالين عموماً." كل واجب سواهإنسان هو من يلوذ بي ويعمل بأمري تاركاً
نا نستفيد من كتب  لكنات الدنيويةعتبار اال إلىداًاستناخير البشر  نو يعتبر،الخيرية واألخالقية واإليثارية والسياسية واإلجتماعية

حسان واألخالق  اال أفضل بكثير من أربابالتتيميةخدمة ال إلى  منقطعاًَنشِْركْ  ان من يعمل بأمرشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم مثل ِڤَدْزالـ
 .يثاريةواال
من كل  ،عزيزي الملك:"نيمي راَجَمهاإلى  مونيكََرْبهاَجَن م في كال) ٤١\٥\١١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم عينه بتشديد أكبر في األمر يؤكد

 بسائر الواجبات تجاه كبار  وال ملزماًمداناًال يعود  ،ويلوذ بالقدمين اللوتسيتين هللا ڤَْرناشَْرَم ترتيبيترك واجباته المشرعة بموجب 
يصبح  ، جملة القول." من ذنوبهصفية الخمسة للتقرابينالقضاء  كما ال يحتاج إلى ،الحكماء واألسالف واألحياء والعائلة والمجتمع

 .ِڤَدْزالذي خلف الـ ِدڤَاَس ڤْۤي نحن ننتفع بكتب ، للمثال. إلنتفاعه بعلمهمحالما يولد  لعدة مصادر تشمل كبار الحكماءمديوناً اإلنسان
 ِڤَدْزالحكمة بتدوين الـ ِدڤَڤْۤياَس  لكن ارتأى س بالمطالعةوكان التالميذ يتلقونها بالسمع ولي ِدڤَڤْۤياَس قبل تنقل مشافهة  ِڤَدْزكانت الـ

 ِڤدانْتَوالـ پوراناتْ في الـِڤَدْز الـدّونهذا العصر وقصورهم عن حفظ كل كالم السيد الروحي ف أهل لضعف ذاكرة
 . شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمو َمهاْبهاَرتَـالو

 نحن ، كذا.ن لهم إلنتفاعنا بعلمهمو ونحن مديون،موني ناَرَد و مونيچاوتََم   وياكَراتْشاْرنْشَل امثأيوجد عدد كبير من كبار الحكماء 
 .بعد موتهم ْپَرساَدأو  ذَپينْن بتقديم ون لألسالف وملزمو نحن مديون، لذلك.ن ألسالفنا لوالدتنا في عائالتهم حيث ننتفع بتراثهمومديون
لنا خدمات ون  والكالب الذين يقدماألبقار وأصدقائنا وحتى للحيوانات مثلن لعامة البشر باإلضافة إلى أقاربنا و نحن مديون،كذا
 .جمة

قضاء  ومن واجبنا الوفاء بدينهم من طريق ،ن للمالئكة واألسالف والحكماء والحيوانات والمجتمع عامةو نحن مديون،على هذا النحو
  وال يعود مداناً لشخصية اهللا العزيزعند تسليمهتتيمية وحدها بالخدمة اللتزاماته إ الفرد من كل يعفى  لكنالخدمة على الوجه الصحيح

 . لمطلق نافع سواهأو ملزماً
 انه لن يقدر على الوفاء بسائر  اإلنسان قد يعتقد." ذنوبكغفران كل ما سواي وأعدك بسلم لي تاركاً:"ْبَهَچڤَْد چۤيتايقول الرب في 

 ." سأحميك بلستعاب على ترك سائر المشاغل انك  ال تظن.ال تتردد:"كرر القول الرب ي لكن لشخصية اهللا العزيزلتزاماته بتسليمهإ
 .ْبَهَچڤَْد چۤيتا في َنشِْركْ هذا هو وعد الرب



 بكالم ."مرفوعة عن المحرر هاكما ان راَمتْشَنْْدَرالشعائر الدينية مرفوعة عن تيم الرب ":هيتاَسْم-َچْستْياآيرد دليل إضافي في كتاب 
 . وعلّي عن كل تكليف محرر مسبقاًَنشِْركْ أو راَمتْشَنْْدَرب  تيم الر،آخر
 من أعرض عن عبادة المالئكة ،عزيزي الملك:"نيميإلى الملك  مونيكََرْبهاَجَن في كالم ) ٤٢\٥\١١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم جاء في ،كذا

ة ألن صفي التإتمام حاجة له إلى ال ، وبناء عليه.ز عليه هو عزيشخصية اهللا العزيز ة إلى الصفييةالتتيمالخدمة باذالً كل طاقته في 
 كما يؤكد ."خطأتفاق أو ال االان أقدم على عمل محظور بمحض مه من الداخل في قلبه ويرأف بخطيئة تيمه ويقّوشخصية اهللا العزيز

 تيمه بفضل حمايته زلةن ال يشيء يسبب ويعلن اشخصياً  تيمه أمر  يتولىَنشِْركْ  ان الرب العظيمْبَهَچڤَْد چۤيتافي عدة مواضع من 
 .المتواصلة لهم

 الفصل السادس
 الخدمة التتيميةقضاء كيفية 
وضمنّه  ڤايشْنَڤَْزالـ لجميع دليالً سينْْدهو -تَِر َرساْم-ْبَهكْتيكتب  )ُچوْسواميَّۤسناتََن (كبر  االان أخوه ُچوْسوامّيرۤوَپ  شْرۤيَليكتب 
 المراد ان .أبرزها لنفعنا ُچوْسوامّيرۤوَپ  شْرۤيَل ويذكر األهمية  بعضها في غاية،ڤايشْنَڤَْزالـضة على  المفرو والحدوداألحكام جميع
 أما كيف يعمل المريد ،العامة األحكام  روحي منسيدإتخاذ  أمر ، للمثال.توسع دون حدود والاألحكام يجمل ُچوْسوامّيرۤوَپ  شْرۤيَل
 روحي آخر فذلك سيد أمر  عناًه الروحي وكان أمره مختلفسيدمن يعمل بأمر إن  ، للمثال.التفاصيلباب ه الروحي فمن سيدبأمر 

 ُچوْسوامّيرۤوَپ  شْرۤيَل يجمل .ختالف التفاصيلإ على الرغم منساسي العام مفروض على الجميع  اال الحكم لكنمن باب التفصيل
 .تفاصيلها دون  العامة هنا والحدوداألحكام
 روحي واإللمام بوسائل سيد على يد عماد ال-٢ .ثقة روحي سيد اللجوء إلى القدمين اللوتسيتين ل-١: سية التاليةسا االاألحكام يذكر

 -٥ . الروحيسيد بتوجيه ال)آتْشاْرياْز (مراجعقتداء بقدوة ال اال-٤ . الروحي بإيمان وحبسيد الأوامر تنفيذ -٣ .الخدمة التتيمية منه
شخصية اهللا ستعداد للتضحية بكل شيء مادي من اجل رضى  اال-٦ .َنشِْركْ وسيلة التقدم في ذكر  الروحي عنسيدستعالم من الاال

 في قامة اال-٧ .) والقبول بما ال نحبهالخدمة التتيميةمما يعني استعدادنا للتضحية بما ال نحب التضحية به في  (َنشِْركّْي شْر العزيز
 .ِاكاَدشّي الصيام يوم -٩ . قبول حد الكفاف والتعامل مع العالم المادي بقدر الضرورة فقط-٨ .ڤِْرنْداڤََنأو  ْدڤاَركامكان مقدس مثل 

 ،نظاميةمبادئ الشروع في الخدمة التتيمية التشكل  ، العشرةاألحكام  تلك.چاليةة مثل شجرة التين البنكرم الماألشجار تكريم -١٠
 . بسرعة كبيرةَنشِْركْ  في ذكرملحوظاًتقدماً ه زحرااتضمن  ، العشرةاألحكام المبتدئ لتلكالتيم مراعاة و
 ينبغي -٣ . ينبغي عدم تلقين شخص يرفض الخدمة التتيمية-٢ . وجوب عدم مخالطة سوى التيم-١:  التي تليها أهميةاألحكام أما

ان المحاضرات أو قراءة متها ينبغي عدم مطالعة كثير من الكتب أو -٤ . فخمة أو أديرةهياكلالمريد بصدد بناء  رغبةشتد تان ال 
 يقع فريسة الحزن الأن   ينبغي للفرد-٦ . ينبغي للفرد ان ال يكون مهمال في معامالته الدنيوية-٥ .ْبَهَچڤَْد چۤيتا أو شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم

 دون آلخرينلمتاعب البسبب عدم الت ينبغي للفرد -٨ .ساءة احترام المالئكةا ينبغي للفرد عدم -٧ .عند الخسارة والفرح عند الربح
 ينبغي -١٠ .هيكلالفي  مۤوْرتيسم القدوس أو عبادة الـ االتسبيحأثناء  ينبغي للفرد توخي الحذر الشديد بعدم التجني -٩ .مبرر

 . أو تيمهَنشِْركْ شخصية اهللا العزيز ةسبمللفرد عدم تحمل 
رۤوَپ  شْرۤيَل يذكر .تلك النواهي العشرة دون )ْبَهكْتي-َنساْدَه (نظاميةرفع نفسه إلى صعيد الخدمة التتيمية الأحد  ال يستطيع
 على يده والقيام داعم والسيد روحي ثقةاللجوء إلى : ولى وهي اال وأبرزها الثالثةاألهمية  وجميعها بالغةعشرين بنداً ُچوْسوامّي

 .بجيلعلى خدمته بتوقير وت
 فور رؤية تلك َنشِْركْخرين بـ االوالغرض منها تذكيرالتيم ن وهي عالمة  على البدتيلََك وجوب رسم -١: األحكام التي تليها أهمية

  على البدنَنشِْركَْهِرى   كلمة يمكن كتابة-٢ .َنشِْركْبـ  رؤيتهكرذِّتهو من التيم  ان تْشايتَنْيا قال المولى .التيمالرسوم على بدن 
  ينبغي تعلم فّن-٤ . الروحي والتزين بهاسيدوال مۤوْرتينق الـزهار واألكاليل التي زينت ع اال ينبغي قبول-٣ .تيلََكعند رسم 

  الربهيكل ينبغي الوقوف فور دخول -٦ . الروحيسيدأو ال مۤوْرتي ينبغي تعلم السجود فور رؤية الـ-٥ .مۤوْرتيالرقص أمام الـ
 ان العادة في ، يجدر التنويه في هذا الصدد.فور رؤيته في الطريق مۤوْرتينضمام إلى موكب الـ االڤايشْنَڤَـل ينبغي ل-٧ .َنشِْركْ

 يجرى الخروج بها في مواكب في المساء لصعوبة ،صغيرة الحجم مۤوْرتيْز حتفاظ بـ االتقتضي ڤيشْنو هياكلالهند وال سيما في 
ة كبيرة فوق مع فرقة موسيقية ومظل في بعض الهياكل  المساءعند كما تجري العادة الخروج في موكب فخم .ضخمة مۤوْرتيْزحمل 
يخرج  . المجاورةاألحياء إلى الطريق عبر مۤوْرتيْز تخرج الـ.التيمالجالسين على عرش على عربة أو هودج يحمله  مۤوْرتيْزالـ

  يتلو.وهو مشهد في غاية الجماليسير جميع أهالي الجيرة وراء الموكب ومرور الموكب أثناء  ْپَرساَدالناس من منازلهم لتقديم 
 إعتبارالمالك و مۤوْرتي الـإعتبارهو  المراد .قبل خروجه مۤوْرتي الحساب اليومي من نفقات ومدخول أمام الـهيكلالخدم في ال



 يذكر هنا ان على ، إذن.ن اال حتىمتبعاًنظام إلى زمن بعيد وما زال ال يعود هذا .مۤوْرتي خدم الـهيكلالفي هم سواوالسدنة جميع 
 على أقل تقدير في يومياًمرة أو مرتين  ڤيشْنو هيكلزيارة التيم  يجب على -٨ .عند خروجه تيمۤوْرالجميع السير وراء موكب الـ

 يوجد ، لذلك. في الصباح وفي المساءهياكل مختلف الالتيم يزور جميع .ڤِْرنْداڤََن هذا هو النظام المتبع في .الصباح وفي المساء
 أهمها  لكنهياكلزيارة جميع التتعذر  و،هيكلف  اال٥على  ڤِْرنْداڤََن  تحتوي مدينة.وقات االازدحام كبير في المدينة في تلك

 ثالث هيكلالطواف حول الالتيم  يجب على -٩ . ومن الواجب زيارتهاهيكال ١٢وهي حوالي ْز ۤيْسواموُچوأكبرها هي التي بناها الـ
كما يجب الطواف  شر مرة حسب نذورهم قرابة عشر أو خمس عالتيم يطوف بعض .)هيكلكل ممر حول يوجد (قل  االمرات على

  حسبهيكلفي ال مۤوْرتي يجب عبادة الـ-١٠ .)ڤَْرْدَهَنوُچالطواف حول جبل  ُچوْسوامۤيْزعتاد الـا( ڤِْرنْداڤََنمنطقة مجمل حول 
خدمة قضاء  التيم يجب على -١١ .)وهلم جرا مۤوْرتيوتزيين الـ ْپَرساَد وتناول آَرتي مراسم قامةاوجوب  ( والحدوداألحكام

  يجب تالوة-١٦ . يجب الدعاء-١٥ . يجب التسبيح-١٤ .َسنْكۤيْرتََن إقامة يجب -١٣ . الغناء واجب-١٢ .مۤوْرتيشخصية إلى الـ
 حمامشرب ماء التيم  يجب على -١٨ .)ْپَرساَد-َمها( مۤوْرتيْز يجب تذوق الطعام الذي تم تقديمه إلى الـ-١٧ . الهامةاألدعية

 يجب لمس -٢٠ .مۤوْرتيْز يجب شم البخور واألزهار المقدمة إلى الـ-١٩ . وهو ماء يقدم إلى الزوار)تَْمِرتْشََرنا( مۤوْرتيْزالـ
 . في أوقات مختلفةآراتْريَك  مراسمإقامة يجب -٢٢ .بحب عميق مۤوْرتي يجب النظر إلى الـ-٢١ .مۤوْرتيْزالقدمين اللوتسيتين للـ

 .مۤوْرتي يجب طلب رحمة الـ-٢٤ . وغيرهما من الكتبْبَهَچڤَْد چۤيتا و شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمه من تتسلياستماع عن الرب و اال يجب-٢٣
 ذكر الرب بصفة نبغي ي-٢٨ . الخدمةالتطوع ببعض نبغي ي-٢٧ .مۤوْرتي التأمل في الـنبغي ي-٢٦ .مۤوْرتي ذكر الـنبغي ي-٢٥

بذل قدام على كل مخاطرة و االنبغي ي-٣١ .هبة مثل طعام أو ثوب تقديم نبغي ي-٣٠ . وهب كل شيء للربنبغي ي-٢٩ .صديق
 وغيره من الكتب شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمستماع إلى  اال ينبغي-٣٤ .بالماء سّيتولَ ينبغي سقاية شجرة -٣٣ .َنشِْركْخدمة كل ما في الوسع ب
 ينبغي تقديم الخدمات إلى -٣٦ .ْدڤاَركاأو  ڤََنڤِْرنْدا أو َمتْهورا في مكان مقدس مثل قامة اال ينبغي-٣٥ .بصورة منتظمة

شهر أثناء القيام بخدمة خاصة  ڤايشْنَڤَـل ينبغي ل-٣٨ .تدبير الخدمة التتيمية حسب قدرته ڤايشْنَڤَـل ينبغي ل-٣٧ .ڤايشْنَڤَْزالـ
جميع قضاء  ينبغي -٤٠ .)نْماشْطَمّيَج (َنشِْركْ  القيام بخدمة خاصة يوم تجلينبغي ي-٣٩ .)كاْرتّيَك (تشرين الثاني-ول االتشرين

 ينبغي -٤٢ .مسواه دون التيم بين ْبهاَچڤَتَْمـالستمتاع بقراءة  االڤايشْنَڤَـل ينبغي ل-٤١ .مۤوْرتيالخدمات بعناية فائقة وحب للـ
 ڤايشْنَڤَـل ينبغي ل-٤٤ .سم القدوس االتسبيح ڤايشْنَڤَـل ينبغي ل-٤٣ . الذين يفوقونه تقدماًالتيممخالطة سواه من  ڤايشْنَڤَـلل

 .َمتْهورا في منطقة قامةاال
 ثم تضاف إليها األهميةولى وتليها عشرة ب االأهمها العشرة ف وكما مر،٦٤تبلغ  اآلن  التي تم ذكرها حتى والحدوداألحكام مجموع

 ومخالطة شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمسماع و مۤوْرتيعبادة الـ: أبرزها خمسة.  الخدمة التتيمية في التطبيقتلك هي أحكام وحدود ، إذن.٤٤
 .٦٤ والحدود البالغ عددها  األحكاممن بين تلك َمتْهورا في قامةواإل َسنْكۤيْرتََن و التيمسائر 

  أحكام وحدوديجب توظيف ، مر في البداية. جميع نشاطات البدن والعقل واللسان٦٤ البالغة  والحدوداألحكام ينبغي ان تشمل
 لدعم جميع تلك األسفار أدلة من مختلف ُچوْسوامّيرۤوَپ  شْرۤيَل ويورد ،التي تتعلق بجميع حواسنا في خدمة الربالخدمة التتيمية 

 .النقاط لتبيان وسائل توظيفها بالتفصيل

 الفصل السابع
 التتيمأدلة حول أحكام 

 سيد روحي ثقة قول مالذ
 ، ان العالم المادي يخلو من السعادة اعلم يقيناً،عزيزي الملك):"٢١\٣\١١ (تَْمشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَفي نيمي  راَجَمها إلى دَّْهىوْپَربيقول 

 ، يجب على كل من يطلب السعادة الحقيقية جدياً. غيرواإلعتقاد بوجود سعادة فيه هو خطأ ألنه مكان يفيض باألوضاع الشقية ال
 بالتدبر األسفار  خالصةتحقيقه الروحي هي وجوب سيدل مؤهالت ا. على يدهداعمالوتلقي  واللجوء إليه ثقة روحي سيدالبحث عن 

معرضين عن ال شخصية اهللا العزيز وأمثاله من الالجئين إلى تخالصاالخرين بتلك  االه هو قدرته على إقناعلياقت  وبرهان،والحجة
 مهمة حياته المتمثلة بنقل نفسه  ينبغي لإلنسان البحث عن أمثالهم ابتغاء تحقيق.ن بحقو الروحيداسي االات المادية همعتبار االكل

 ."إلى صعيد البهجة الروحية
 ومريب الشخصية ال يعمل بأحكام الخدمة التتيمية أو األحكام  روحي أحمق ال يستند إلىسيد ينبغي لإلنسان عدم اتخاذ ،جملة القول

كل من ملك تلك يحق ل . والعقل واللساناللسان والفرج والبطن والغضب:  وهية الحسيتشبعةلم يتغلب على تأثير العوامل الستة لل



يلوذ بسيد لحظ من يحالفه ا .حيوي للتقدم في الحياة الروحيةأمر هو  مثيل  روحيسيدتخاذ إ و،األرض  فيمريدين قبول ،الستة
 .ريب دون ة الروحيالنجاة ويضمن درب روحي ثقة

  الروحي وأخذ العلم عنهسيد على يد التعمدال
 روحي فحسب بل سيد الروحي ليس بصفة سيد ينبغي للمريد قبول ال،عزيزي الملك:" كالمه إلى الملك قائالَهىدّْوْپَرباستأنف الحكيم 

 وة الروحي بصفة الرب العظيم ألنه الجلسيد ينبغي للمريد قبول ال، بكالم آخر.أيضاًً  العلياذات والشخصية اهللا العزيزممثل 
شْرۤيَمْد  ينبغي للمريد دراسة .ساس اال الروحي على هذاسيد وينبغي للمريد قبول السفاراأل  هذا ما تؤكده جميع.َنشِْركْلـ ةالخارجي
 الوسيلة الدينية للترقي إلى صعيد خدمة ي هشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم سماع وقراءة . الروحيسيد العظيم بجدية باإلضافة إلى تْبهاَچڤَتَْم

 ." وحبهشخصية اهللا العزيز
رۤوَپ  شْرۤيَل كما سيوضح .ِڤَدْز ليسهل عليه فهم العلم الروحي بموجب تأكيد الـثقة الروحي السيدضى الينبغي ان يطلب المريد ر

 . الروحيسيد بالرب العظيم وال خالصاًان العلم يكشف بسهولة بالغة لمن يملك إيماناً ُچوْسوامّي
  الروحي بإيمان وثقةسيدالقيام على خدمة ال

 الروحي ممثال لي سيد يجب القبول بال،أودَّْهڤَحبيبي :" روحيسيد على يد داعمبصدد ال) ٢٧\١٧\١١. ب.ش( َنشِْركْ قال الرب
  ويقتدرشخصية اهللا العزيز الروحي ممثل سيد الإعتبار يجب .خرين اال حسدنحو الروحي على سيد يجب عدم حسد ال.وعين ذاتي

 ." بخدمته على خدمة جميع المالئكةاإلنسان
 نيينالسير على خطى الربا

 دون  النتائج المنشودة ويتقدم اإلنسانالسابقين والربانيين إذ يحقق آتْشاْرياْزعلى خطى التيم وجوب سير ب پوراَنْسكَنَْد جاء في كتاب 
 .بذلك حزن أو إحباط

ي مجال الخدمة التتيمية بل  لن يعينه على التقدم فِڤَدْزستناد إلى الـاال دون من يزعم رفعة شأنهعمل ":َمَلۤيا-ْبَرْهَمكما جاء في كتاب 
ون ويبتدع األشياءذلون تب باألحكام ألنهم يْزۤياَسَهجيجماعة ال تعمل  ." التتيميةللخدمةيقتصر على خلق المتاعب للطلبة المخلصين 

 .الخدمة التتيميةقضاء أمثالهم المتاعب في مجال يخلق  و،قهمائطر
 .نجد مثل على ذلك في الفلسفة البوذيةو عتراض اال،باألسفارون ية الذين ال يعبأيمكن لغير المؤمنين بالخدمة التتيمفي هذا الصدد، 

في كل الهند  انتشر الدين البوذي . مما أدى إلى رفضهاِڤديةالـت خالصاولد المولى بوذا في عائلة ملكية كبيرة لكن فلسفته خالفت ال
تأثيرها عن بالد الهند بعد ظهور المعلم الجليل انحسر  كنل آشوَك راَجَمهارعاية الملك الهندوسي تحت والبلدان المجاورة 

 .كَراتْشاْريانْشَ
 يجيب .هم من جملة التيمإعتبارالمولى بوذا مما يوجب عباد يقول البوذيون وسواهم من غير الحافلين باألسفار بوجود كثير من 

 على الرغم من ِڤَدْزتباع بوذا غير متقدمين في الـأ .ممن جملة التيون تباع بوذا ال يعتبراعلى تلك الحجة بأن  ُچوْسوامّيرۤوَپ 
 كل حكم ديني ينكر عظمة ، وبناء عليه.شخصية اهللا العزيز تعني فهم عظمة ِڤَدْز دراسة الـ.َنشِْركْنزيل قرار بأن المولى بوذا اال

 لنفع البشرية ِڤديةالـ األسفار ونالذين يلقن ياْزآتْشاْر وكبار ِڤَدْزلحاد يعني انكار سلطة الـ اال.اًإلحادليس سوى  شخصية اهللا العزيز
 .عامة

 ، لذلك.من أجل تحيير الملحدينظهر ان المولى بوذا عينه  لكن جاء في الكتاب شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم إلى استناداً َنشِْركْنزيل المولى بوذا 
" لحاد اال على نشر أحكامَنشِْركْ ما الذي يحمل": إن سأل سائل قائال. القبول بهاصحإلى تحيير الملحدين وال يفلسفته تهدف 
ون الدين المزعومين يستغل أهل  كان.ِڤَدْز وضع حد للعنف الذي كان يرتكب باسم الـشخصية اهللا العزيز كانت مشيئة :فالجواب

لحاد  اال كما دعا الملحدين إلىْزِڤَدللـالمفاهيم المنحرفة  لتبرير العنف مثل أكل اللحوم فظهر المولى بوذا إلبعاد البشر عن ِڤَدْزالـ
 .َنشِْركْالمولى بوذا أو ية إلى تتيمخدمة دون ليتبعوه ويؤ
 زلية االصول الدينية االتحري

 ."أدنى تأخييردون كل أغراض الطالب الجدي بالخدمة التتيمية  تتحقق":پوراَنيا ناَردۤيجاء في 
 َنشِْركْستعداد للتضحية بكل شيء مادي ابتغاء رضى اال
 ڤيشْنو (اهللا ملكوت عزينتظره  ، والذي يعمل بأحكام الخدمة التتيميةة المادية الحسيتشبعةالمنقطع عن ال":پوراَنَپْدَم اء في كتاب ج

 .)لُوَك



  في مكان مقدسقامةاإل
 َكولُ طَْهىڤايكونْل  سيدخ،لمدة ستة أشهر أو شهر واحد أو حتى اسبوعين ْدڤاَركان من يقيم في مدينة أ پوراَنْسكَنَْد جاء في كتاب 
 .)موكْتي-ْپياسارۤو (اَننارايبدن متياز الحصول على بدن ذو أربع أيد مثل إمع جميع منافع 

 ال يمكن  ميال مربعا٨٠ً التي تبلغ )تَْركِْش-تََّمشوپورو (َچنّاتَْهىَجلرب ا  لدارالعلية األهمية ان":پوراَن-ْبَرْهماكما جاء في كتاب 
رى ي ، بكالم آخر.طَْهىڤايكونْ أهل صوربّي َجَچنّاتَْهى پور أهل يرون ،السماء أهل حتى المالئكة ويحوصفها على الوجه الصح

 ."ربعاأل ييداأل ذات همصوربّي َجَچنّاتَْهى پور أهل المالئكة
 َچنَْچمياه نهر الـ:"ياَرنْشاايمين كبار الحكماء في لس في مجشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم تهوتالأثناء  َچنَْچ أهمية نهر الـسۤوتَ ُچوْسوامّيذكر 
 ال ينقطع مجرى تلك المياه ناشرة ، وبناء عليه.َنشِْركّْي شْرالمقدمة إلى القدمين اللوتسيتين للرب  سّيتولَ عبير أوراق  دوماًتحمل

 ."َچنَْچ وداخلياً حيثما تجري مياه نهر الـ يتطهر المكان خارجياً.َنشِْركْ أمجاد الرب
  الكفافاإلقتصار على حد

 ينبغي ، معنى الكالم."الخدمة التتيميةقضاء  بشأن  كان جدياًذااقتصار على حد كفافه لفرد االينبغي ل":پوراَنناَردۤييا جاء في كتاب 
 يمكن ، للمثال. التي يسهل عليه العمل بهااألحكام حكام فوقأقبول عدم  له ينبغيلإلنسان عدم تجاهل أحكام الخدمة التتيمية كما 

ال بد   لكن ذلكتعذران  نقاص تسبيحه بموجب قدرتهإ ال بد له من  لكنيومياً مائة ألف مرة َمنْتَْر َنشِْركَْهِرى ل بوجوب تسبيح القو
 عدادال وهذا من هم يجب عليه الحفاظ على نذره وإال يعتبر م. إكمالها في اليوم التالي، سبحة١٦ال يقدر حتى على تسبيح لمن 
 يفضل العمل باألحكام حسب القدرة ومن ثم . شجعنا التجنيذاإ  لن نقوى على التقدم في الخدمة التتيمية.ب في خدمة الراياتالجن

 .الثبات على ذاك النذر وهذا ما سيساعد على التقدم في الحياة الروحية
 مراعاة الصيام أيام ِاكاداشّي

ساسي  اال الحكم.هحالسيتحرر من كل ذنوبه ويتقدم في ص ،اَدشّيِاكان من يراعي الصيام يوم  پوراَنيڤَْرتَ ڤا-ْبَرْهَمجاء في كتاب 
هو تقليل  ِاكاَدشّيمراعاة الصيام يوم المقصود من  .)َنشِْركْ( ُچوڤينَْد وحبه للرب  اإلنسان بالصيام بل زيادة إيمانليس محصوراً

يام الصوم هو أ في  اإلنسان خير ما يفعله.ادات بالتسبيح أو سواه من العبشخصية اهللا العزيز إلى خدمة نقطاعمتطلبات البدن واال
 .انقطاع دون ه اسموسماع ُچوڤينَْد تسلياتذكر 

 ليةچاحترام ألشجار التين البن االإظهار
 اْهَمنَةْبر والـاألبقار  كما ينبغي له إحترامآَملََكوأشجار  سّيتولَتقديم الماء إلى نبتة  ڤايشْنَڤَـلانه ينبغي ل پوراَنْسكَنَْد جاء في كتاب 

 .على إنقاص ذنوبهالتيم  كل ذلك سيعين .والسجود لهم تبجيال والتأمل فيهم ڤايشْنَڤَْزالـخدمة بوالقيام 
 التيم سوىترك مخالطة 
 ڤَڤايشْنَ انه ينبغي للـتْشايتَنْيافاجاب المولى التيم  على واجب المتزوجين سأله ذات مرة عن المسلك العام التْشايتَنْياأحد تيم المولى 
 ان ، بكالم آخر.غل في الماديةتو والثاني مَنشِْركْ  واحد ينكر عظمة:نا نوعالتيم سوى ثم أوضح ان التيم سوىترك مخالطة 

 . تماماً ومن المفروض تجنبهمالتيم سوى يطلق عليهم ،عظمة الربون الراكضين وراء الملذات المادية والذين ينكر
 مخالطة منله أفضل  على العيش في قفص حديدي أو وسط النيران  اإلنسانحتى وإن أجبر انه هيتاَسْم-ياَنۤياكاتْجاء في كتاب 

ة أو نمر أو تمساح على  تفضيل عناق حّي اإلنسان ان علىَرَهْسيا-ڤيشْنو جاء في كتاب ، كذا. المناهضين لعظمة الربالتيم سوى
 .مخالطة عباد المالئكة والمنساقين بالشهوة المادية

الشفاء من ب بعبادة مالك الشمس رغبة  اإلنسان يوصى، للمثال. لنفع ماديجلباًبجواز عبادة مالك مخصوص تَْرْز شاْسـالجاء في 
 ترد قائمة ، كذا.العلم العاليبرغبة ّي تڤََسَرْسالحصول على زوجة جميلة وعبادة ب رغبة ڤَشي زوجة المولى أوماالمرض وبعبادة 

يعتبرون من سوى  لمالئكةا  عبادجميعما زال   لكن إلى مختلف الرغبات الماديةاستناداًع المالئكة  لعبادة جميشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي 
 .هؤالء من الصالحين  حتى وإن بداالتيم

 بوضوح ْبَهَچڤَْد چۤيتا جاء في  لكن بجواز عبادة مطلق صورة هللا ألن العابد يصل إلى المصير عينه الوجود المطلقةأتباع وحدةيقول 
 جاء .تاچۤي تم ذم عباد المالئكة في الـ، إذن.دارهون  يدخلشخصية اهللا العزيز بينما تيم ،كواكب المالئكة د المالئكة يدخلونان عبا

بالقول ان َرَهْسيا -ڤيشْنوفي كتاب مذمومين  عباد المالئكة ، إذن. بداعي الشهوة وهذا ما يدفعهم إلى عبادة المالئكةةمسلوبأن فطنتهم 
 .في أوساطهمالعيش أفضل من باع العيش بين الس



 أو دراسة كتب كثيرة  كثيرةهياكلبناء  ودمي الجدارةا ع مريدينعدم قبول
  كما ال تجوز شدة، ال يجاز الشعور باإلمتنان ألي منهم بداعي عمل ما لكنمريدينحكم آخر هو جواز قبول عدد كبير من ال

 من كلسيحصل  .ود إلى التقدم في الخدمة التتيميةما ي من الكتب سوى ةتلف جديدة أو مطالعة أنواع مخهياكلنشاء إ إلى ندفاعاال
كافي من العلم لفهم علم ذكر القدر  على ال، هذا بعناية بالغةرحيق التتيم وتْشايتَنْيا وتعاليم المولى شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم و ْبَهَچڤَْد چۤيتايدرس 

 .ها من الكتبسوا وال حاجة إلى مطالعة َنشِْركْ
وال سيما أحكام سلك  ڤَْرناشَْرَمعن مختلف وظائف  يوْدهيشْطْهيَر راَجَمهاحديثه إلى أثناء ) ٨\١٣\٧. ب.ش( موني ناَرَد بحث
  وإال ال ينبغي له قبولهَنشِْركْمتحان جدية المريد بصدد ذكر إ سّياَسنّْۤي ينبغي للـ. قبول مريد غير جديرزاهد يحظر على ال.اَسَسنّْۤي
 ،لذلك . في كل مكانَنشِْركْ بالكالم عن ثقات الروحيين الداسي اال كبيرة بحيث انه نصح جميعتْشايتَنْيا للمولى العليةة  الرحملكن

 . في كل مكان وقبول كل مريد جديَنشِْركْالكالم عن ذكر  ،تْشايتَنْيافي خط المولى  سّياَسنّْۤيالـيستطيع 
 ْپَرْبهوَمها تْشايتَنْيافي خط  سّيَسنّْۤيا يمكن للـ، لذلك.زيادة عدد المريدين دون َنشِْركْستحالة نشر مذهب ذكر إشارة إلى  االتجدر

قتصار على زيادة عدد المريدين بداعي  اال مجرد لكن برحمتهتدريجياًوالعمل على رفعه من كل وجه قبول شخص غير جدير 
 .ميةالخدمة التتيقضاء  يسبب السقوط في مجال ،السمعة أو التكريم زيفاً

  يجب تجنب كل تلك. بمطالعة الكتب لمجرد التباهي أو زيادة شعبيته بالكالم في أماكن مختلفةثقة الروحي السيد ال صلة لل،كذا
 تْشايتَنْياّي شْرفي خط  آتْشاْرياْز نشهد من حياة مختلف .هياكلعدم التحمس لبناء ال سّيَسنّْۤيا كما جاء ان من واجب الـ،موراال
 ْچهنْسيمانْ راَجَمها ، للمثال. فخمهيكلعلى بناء من يتبرع ببعض الخدمة  اشاْريتْآ سيشجع  لكنهياكل عدم تحمسهم لبناء الْپَرْبهوَمها

 .كثيراًكلف ماال ّي جُچوڤينَْد كبير للرب هيكلفطلب منه بناء  ُچوْسوامّيرۤوَپ خدمته على عرض  ،مبراطور أكبر االأمير جيش
 فإن َنشِْركْ ببعض المال إلنفاقه في خدمة أحد  ان تبرع لكنهياكللية تشييد الوي السليم تحمل مسؤ الروحسيد ال ينبغي لل،إذن
م الجدارة يصبح ي يحدث ان شخص عد، لسوء الحظ. فخم لخدمة الربهيكلقد يوظف ماله في بناء  ُچوْسوامّيرۤوَپ  نظير اشاْريتْآ

 ،م الجدارةي روحي عدسيدالمال من قبل انفاق  .هيكلتبرع ببعض المال لبناء ل اميطلب منهثرياء  اال ويتوجه إلى بعضسيداً روحياً
 الروحي إلى التحمس لبناء المباني تحت سيد ال يحتاج ال، بكالم آخر.غير مقبول أمر القيام بالدعوة هو دون  فخمةهياكلفي بناء 

 ينبغي لمن يملك .في هذا الصدد بطباعة الكتبطْهاكوَر ّي تسيدّْهانْتَ َسَرْسڤَ ْبَهكْتي شْرۤيَل أوصى .شعار التقدم الروحي الزائف
 . الفخمةهياكل بناء البدال من َسنْكۤيْرتََن في مختلف اللغات لنشر حركة موثوقةبعض المال نشر الكتب ال

 واإلتزان في الربح والخسارة اإلستقامة في المعامالت الدنيوية
ال ينبغي  و،هم ببعض الربح أو الخسارة الماديةأنفس ازعاج َنشِْركْلعاملبن على تنمية ذكر ال ينبغي للتيم ا":پوراَنَپْدَم جاء في كتاب 

ستغراق في  اال دائمةمهيأةنفس  المراد ان كل ."انقطاع دون ضمنياً َنشِْركْ حتى في وجود بعض الخسارة المادية بل ذكرالتكدر 
 هو َنشِْركْ دوام ذكر مر ان .ةكليبال َنشِْركْفكار واإللتفات إلى ذكر  االالتفكير بالعمل المادي وال بد لها من تحرير ذاتها من تلك

 .الحزن على خسارة مادية بل تثبيت عقله على القدمين اللوتسيتين للرب ڤايشْنَڤَـل ال ينبغي ل.جوهر كافة مشاغلنا
 في قلب من تتغلب عليه عوامل الحزن َنشِْركْ جلييستحيل ت":پوراَنَپْدَم  جاء في .وهام االيخضع للحزن أو نأ ڤايشْنَڤَـلينبغي لال 

 ."أو الغضب
 المالئكة

التيم  ليس ، للمثال. اساءة إحترامهم ذلك من عباد المالئكة لكن ال يعني اإلنسان قد ال يكون.ينبغي للفرد عدم إغفال إحترام المالئكة
حترام  االتقديمتقتضي  ڤايشْنَڤيةـال الفلسفة .جميع المالئكةى لإحترام  االه ملزم بتقديم لكنْبَرْهما أو المولى ڤَشيمن عباد المولى 

 .حتى إلى النملة فماذا يقال عن المالئكة؟
 ." ال يعني ذلك اساءة إحترام المالئكة لكنواجب العبادة هو ، وبناء عليه.هو رب جميع المالئكة) َهري (َنشِْركْ":پوراَنَپْدَم جاء في 

 ن حيعدم التسبب باأللم لمطلق كائ
 ينال ، القلبصفيب المحب ألطفاله و اال معاملةهم ويعاملاألحياء سائرلم ل االيسبب من ال يتكدر والكل ":َمهاْبهاَرتَهذا نص من 

 ." في القريب العاجلشخصية اهللا العزيزحظوة 
 ال يستطيع .التيم ما ال يحبه  وذلكوقت واحد،إلى الرأفة بالحيوانات ويسمح بفتح المسالخ بيدعو  ، زائف الحضارة اإلنسانمجتمع
 .تأييد ذبح الحيوانات أو حتى التسبب باأللم لمطلق حيالتيم 



 الفصل الثامن
 الذنوب المتوجب تجنبها

في عربة أو هودج أو  مۤوْرتي الـهيكلدخول يجوز  ال -١:  في مجال خدمة الرب ذنبا٣٢ً الملحقة سرد ِڤديةالـجاء في الكتب 
ال  -٣ .تْراۤيا-َرتَْهى و َجنْماشْطَمّي مثل شخصية اهللا العزيزحتفاالت التي تقام لمسرة  االمال مراعاة مختلفاهيجوز  ال -٢ .بالحذاء
ال يجوز  -٥ .كل األغسل اليدين والرجلين بعد دون  لعبادة اهللاهيكلدخول الال يجوز  -٤ .مۤوْرتيغفال السجود أمام الـإيجوز 

نجاسة عائلة تدوم  ، للمثال.تهارتب بنجاسة عائلة الميت لبعض الوقت حسب محكاماأل  تقضي. في حالة نجاسةهيكلدخول ال
 -٦ . ثالثين يوماتدوم شۤوْدَريوما ونجاسة عائلة الـ ١٥تدوم  ڤايشْياْزوالـ كْشَتْريياْز بينما نجاسة عائلة الـ يوما١٢ً مدة ْبراْهَمَنالـ

ابتداء الطواف من تقتضي  هيكل عملية الطواف في ال.َنشِْركّْي شْرم الطواف أماال يجوز  -٧ . السجود على يد واحدةال يجوز
مد الساقين أمام ال يجوز  -٨ .يومياً من الخارج ثالث مرات هيكل ينبغي الطواف حول ال.مۤوْرتي لليد اليمنى للـهيكلجانب ال

 َنشِْركْستلقاء أمام  االال يجوز -١٠ .ْرتيمۤو أمام الـمس الكاحلين أو الكوعين أو الركبتين باليدينلال يجوز  -٩ .مۤوْرتيالـ
رفع الصوت أمام ال يجوز  -١٣ .مۤوْرتيالكذب أمام الـال يجوز  -١٢ .مۤوْرتيأمام الـ ْپَرساَدتناول ال يجوز  -١١ .مۤوْرتي

ز وال يج -١٦ .ۤوْرتيمالبكاء أو النواح أمام الـال بجوز  -١٥ .مۤوْرتيخرين أمام الـ االالتحدث إلىال يجوز  -١٤ .مۤوْرتيالـ
التصدق إلى المتسولين أمام ال يجوز  -١٨ .مۤوْرتيمام الـ أ أحدجوز انتقاديال  -١٧ .مۤوْرتيالتخاصم أو التقاتل أمام الـ

ال  -٢١ .مۤوْرتي أمام الـجلديالتلفع بلفاع ال يجوز  -٢٠ .مۤوْرتيخرين أمام الـ االالكالم بخشونة إلىال يجوز  -١٩ .مۤوْرتيالـ
ال  -٢٤ .مۤوْرتياخراج الهواء أمام الـال يجوز   -٢٣ .مۤوْرتي أمام الـابالسبجوز يال  -٢٢ .مۤوْرتيمام الـ أ أحدمدحجوز ي

 ان الرب يرضى عندما يقدم له تيمه حتى ورقة خضراء أو ْبَهَچڤَْد چۤيتاجاء في (حسب سعته  مۤوْرتيغفال عبادة الـإلفرد يجوز ل
 . وفرة مالهعلى الرغم منعلى ذلك يقتصر  ال يعني ان الثري  لكنقدمة غير مكلفة حتى على أفقر الناس وهذه الت.قليل من الماء

ال يعني ذلك سعي الفرد إلى إرضاء الرب  .ينبغي للثري تقديم الزينة الجميلة واألزهار واألطعمة الممتازة وحضور جميع المناسبات
ال  -٢٦ .َنشِْركْ تناول طعام لم يسبق تقديمه إلىال يجوز  -٢٥ .ةه الحسيتشبعتلى بقليل من الماء وورقة خضراء بينما ينفق ماله ع

قديم الطعام بعد طبخه ال يجوز ت ، بعد طبخ الطعام-٢٧ .َنشِْركْ همال تقديم الفاكهة وحبوب الطعام الموسمية الطازجة إلىإيجوز 
 األدعية  الروحي أي ينبغي تالوةسيدالسجود بصمت للال يجوز  -٢٩ .مۤوْرتيدارة الظهر للـإال يجوز  -٢٨ .مۤوْرتيسوى إلى الـ

 ينبغي للفرد عدم -٣١ . الروحي في حضورهسيدغفال مدح الإال يجوز  -٣٠ .السجود لهأثناء  الروحي سيدبصوت مرتفع إلى ال
 .مۤوْرتيالمالئكة أمام الـمن السخرية جوز تال  -٣٢ . الروحيسيدنفسه أمام المدح 

في  مۤوْرتي ال ينبغي لمس الـ-١: وهي پوراَن-ڤَراَهى يوجد عدد من الذنوب الواردة في كتاب .٣٢ذنوب التي تبلغ هذه قائمة بال
ال  -٤ .حداث صوتإ دون مۤوْرتي الـهيكلدخول ال يجوز  -٣ .مۤوْرتي عبادة الـحدودغفال أحكام وإال يجوز  -٢ .غرفة مظلمة

 -٦ .العبادةأثناء خرق الصمت ال يجوز  -٥ .مۤوْرتيها من الحيوانات الوضيعة إلى الـتقديم الطعام الذي رأه الكالب أو غيريجوز 
زهار التي ال  االتقديمال يجوز  -٨ .تقديم بعض الزهور دون تقديم البخورال يجوز  -٧ .لتبول أو التغوطل العبادةمقاطعة جوز تال 

 هيكلدخول الال يجوز  -١٢ .حيضهاأثناء مس امرأة ال يجوز ل -١١ .فوراً بعد المجامعة هيكلدخول الال يجوز  -١٠ .رائحة لها
 هيكلدخول الال يجوز  -١٤ . بثياب حمراء أو زرقاء اللون أو ثياب غير مغسولةهيكلدخول الال يجوز  -١٣ .بعد لمس جثة ميت
 بعد هيكلدخول ال يجوز ال -١٧ .هيكلالالغضب داخل ال يجوز  -١٦ .هيكلالالضراط داخل ال يجوز  -١٥ .بعد رؤية جثة ميت

ال يجوز  -١٩ . بعد هضم الطعام على أتم وجه االهيكلدخول الال يجوز أي  مۤوْرتي أمام الـؤالتجشال يجوز  -١٨ .زيارة محرقة
 ال ينبغي لإلنسان دخول غرفة -٢١ . أو غيره من المخدراتنيوف االتعاطي مخدرال يجوز  -٢٠ .)َچنْجا (تدخين الحشيشة

 .شخصية اهللا العزيز ال ينبغي اساءة احترام أي كتاب يصف عظمة -٢٢ .بعد دهن بدنه بالزيت مۤوْرتيو لمس بدن الـأ مۤوْرتيالـ
 ال ينبغي تقديم أزهار كانت محفوظة في -٢٥ .مۤوْرتي ال ينبغي مضغ الفوفل أمام الـ-٢٤ . ال ينبغي حمل أي كتاب مخالف-٢٣

 ال ينبغي لمس -٢٧ . بل الجلوس على حصيرة أو سجادةاألرض الجلوس علىأثناء  ال ينبغي عبادة الرب -٢٦ .وعاء غير طاهر
لإلنسان ال يجوز  -٢٩ .فقية الثالثة االذات الخطوطتيلََك  ال ينبغي لإلنسان رسم جبينه برسوم -٢٨ .ستحمام أوال االقبل مۤوْرتيالـ

 .غسل يديه وقدميه دون هيكلدخول ال
أثناء  أو التيم سوىأمام  مۤوْرتيوال ينبغي عبادة الـ ڤايشْنَڤَْزالـ سوى تحضيريم أي طعام من تقدتحظر خرى  االالنواهيان كما 

 ان هيتاَسْم -ْبَرْهَم جاء في . الذي يرفع جميع العقبات في وجه الخدمة التتيميةَپتيَچنَبتداء بعبادة المالك  اال ينبغي للفرد.النظر إليهم
 يجب على جميع ، لذلك.التيم برفع جميع العقبات أمام  ميموناًأصبح ، وبناء عليه.ِدڤََهى سيْمِرنْللرب يعبد القدمين اللوتسيتين َپتي َچنَ
ل بعبادة اشغناال سادنل فال ينبغي ل.صابع االظافر أو االفي الماء التي لمستها مۤوْرتيْز ال ينبغي وضع الـ.َپتيَچنَعبادة  ڤايشْنَڤَْزالـ



زهار المقدمة إلى  اال ينبغي عدم القفز فوق، للمثال. توجد محظورات كثيرة أخرى، كذا. منهالعرقيتصبب   أثناءمۤوْرتيالـ
 .الخدمة التتيمية ومن الواجب تجنبها بعنايةقضاء  هذه ذنوب مختلفة في مجال . اهللاأو نذر نذر باسم مۤوْرتيْزالـ

 يحرره من كل  لشخصية اهللا العزيز اإلنسان تسليم، إذن.حال تسليمه لهبثيم يحظى بحماية الرب  االان حتى پوراَنَپْدَم جاء في 
َهِرى  َنشِْركَْهِرى : سم القدوس اال باللجوء إلىة ممكننجاتهه فعين شخصية اهللا العزيز بحق  مذنباً اإلنسان وحتى ان كان.ذنوبه

 نافع برفع كل الذنوب َنشِْركَْهِرى  تسبيح ، بكالم آخر.ى َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِر-َهِرى َهِرى  َنشِْركْ َنشِْركْ َنشِْركْ
 .ة متعذرنجاتهسم القدوس ف االلكن من يذنب بحق

اء المالئكة  اسمعتبارا -٢ .سم القدوس اال الذين نذروا حياتهم لنشرالتيمالطعن في  -١: سم القدوس هي االالذنوب في مجال تسبيح
 .على حد سواء ڤيشْنواء المالئكة واسماء الرب اسمدون يعتبر الملح .أو مستقلة عنه ڤيشْنوسم الرب ال مساوية ْبَرْهما أو ڤَشيمثل 
 على "چادوْر دوْرچا"أو  "ّيكالّي كال" من يعتقد ان تسبيح ، لذلك.شخصية اهللا العزيزيدري ان المالئكة غير مستقلين عن التيم لكن 

 أو العلوم ِڤَدْز الطعن في الـ-٤ . الروحيسيد الأوامر عصيان -٣ .ب فذلك هو أكبر الذنوَنشِْركَْهِرى حد سواء مع تسبيح 
 إلى استناداً ارتكاب الذنوب -٧ .سم القدوس اال التقويل على-٦ . خيالية أمجاداًَنشِْركَْهِرى  أمجاد تسبيح إعتبار -٥ .المستندة إليها

قلية خطرة عتلك العقلية  (َنشِْركَْهِرى الذنوب ومحوها بتسبيح  ارتكاب  اإلنسانال ينبغي التفكير ان بمستطاع(سم القدوس  االفعالية
 تلقين ملحد -٩ .ِڤَدْز من الـذَكانْ-كَْرَم  جزء الصالحة المشرعة في عمال األ منَنشِْركَْهِرى  تسبيح إعتبار -٨ .)وال بد من تجنبها

 ال . للربالعليةال ينبغي تلقينه في البداية عن القدرة سم القدوس لكن  االتسبيحبيحق لمطلق إنسان المشاركة (سم القدوس  االأمجاد
 عدم امتالك إيمان كامل -١٠ .األمر فضل عدم تلقينهم في هذا اال من، وبناء عليه. للربالعليةمجاد  االن على تقديروثم اآليقوى
 . جلياًاألمر سم القدوس واإلبقاء على التعلقات المادية حتى بعد فهم االبتسبيح

 .تجنب هذه الذنوب من أجل تحقيق النجاح المنشود بسرعة ڤايشْنَڤَعي انه  من يّديجب على كل

 الفصل التاسع
 الخدمة التتيميةات إضافية ألحكام إعتبار

 الطعن
 ،عزيزي الملك):"٤٠\٧٤\١٠ . ب.ش( تْشيَپرۤيكْ راَجَمهاإلى  ُچوْسوامّي ِدڤَ شوَك قال . أو تيمه اهللاةسبسماع مبغي تحمل ال ين
 ." وتيمه اهللاةسبمال يغادر المكان بعد سماع من ح الب كل صستذه
 ينبغي له . وعود القش تواضعاًان يفوق الشجرة صبراًالتيم يجب على :" ما يليتْشايتَنْيا للمولى طََكشْشاشيكْنصوص أحد   فيجاء

 كان في منتهى هان عمشْرّي نيتْۤيانَنَْد   عند السماع عن تأذيتْشايتَنْياالمولى  ثار غضب ."ترقب تكريم لنفسه دون تكريم الجميع
  هذا بالغتْشايتَنْيا مسلك المولى .ماْدهاي و چايَج على قتل المذنبين  إلى المكان عازماًفوراًوهرع التيم التواضع والخضوع في دور 

 . أو تيمهَنشِْركْ ةتكريمه الشخصي لكنه ال يطيق اهان أمر في غاية الصبر والخضوع ويتغاضى عنالتيم  ويدل ان األهمية
إن يسب فينبغي له دحضه بالحجة وال ينبغي له الوقوف في المكان بخضوع أحد   عند سماع.هانات اال سبل لمعالجة تلكةتوجد ثالث

يسقط عن  و. وهو مغادرة المكان في الحال، يتبع السبيل الثالث بحال عجزه عن قضاء السبيلين أعاله.بل مفارقة بدنهعجز عن ذلك 
 .تلك السبل الثالثةأحد كل من ال يعمل ب همقام
 و تـيلَـَك سّيتولَسبحة م

على اثني عشر تيلََك حول عنقه ويرسم  سّيتولَسبحة ممن يضع كل :"َپْدَم پوراَنفي   على البدنتيلََكجاء نص يصف السبحة ورسم 
في  ڤيشْنو اهللاشخصية  وتيم ،)زهرة اللوتسالصدفة والصولجان والقرص و( ڤيشْنومع شارات  ڤيشْنو هيكل من بدنه بصفته وضعام

 ."طَْهىڤايكونْ وحيثما يحل هو ، وحضوره يطهر العالم،على جبينهتيلََك -ڤيشْنويرسم  هذا العالم
 وهو طين يشبه ترابة القصَّار موجود في بعض تْشَنَْدَن-ُچوپّيأو تيلََك أبدانهم برسوم ون ان من يزين":پوراَنْسكَنَْد كما جاء في 

 الذي يعاقب ياَمراَجك الموت  شرطة مالْزتَياَمدۤو ."سم القدوس على كل بدنه االيرسممن من  ْزتَياَمدۤوال يقترب و ڤِْرنْداڤََناطق من
  أمرياَمراَج ان شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي أجاميَل  نجاة جاء في حكاية .مطلقاً ڤايشْنَڤَْزالـأمام ال تحضر  ياَمراَج شرطة .ثمين االجميع

 .ياَمراَجوراء سلطة  ڤايشْنَڤَْزالـ .ڤايشْنَڤَْزالـقتراب من  االرجاله بعدم
َك و لَُنشِْركْ يخلص من كل ذنوبه ويدخل ،ان من يدهن بدنه بمرهم خشب الصندل ويزينه باالسم القدوس":پوراَنَپْدَم كما جاء في 

 ."شخصية اهللا العزيزلينعم بصحبة بعد وفاته 



 قبول اكاليل الزهور
 حبيبي):"٤٦\٦\١١. ب.ش( َنشِْركْ إلى أودَّْهڤَ يقول .مۤوْرتيوجب الحكم التالي تطويق العنق باالكاليل التي سبق تقديمها إلى الـي
 واقتصرت على أكل ما فضل حلي ربانية وثياب وأشياءكاليل الزهور وأ سبق لك استعمالها والتمتع بها مثل أشياء أخذت ،َنشِْركْ

من الفتنة الظاهرة لن تغلب  المراد ان ."فتنة الظاهرة أنا متأكد من صد هجمات ال، لذلك.خادمك الوضيععنك من طعام ألنني 
 ومن يطوق عنقه باكاليل الزهور ، أو خشب الصندلتْشَنَْدَن-پۤيوُچأو تيلََك يقتصر على العمل بأحكام ونواهي تزيين بدنه برسوم 

سيؤهله ) ْپَرساَد-كِْرشَْن (َنشِْركْفضل   واقتصاره على تناول، عند وفاتهياَمراَجال وال يحضره رج َنشِْركْ التي سبق تقديمها إلى
 .ڤايشْنَڤيةـال  األحكامحتى وإن أهمل بعض ڤنَڤايشْ الـ لإلرتقاء إلى صعيدتدريجياً

 إكليلكل من يطوق عنقه بذنوب اض وال األمر، ترتفع كلناَرَدحبيبي ":پوراَنْسكَنَْد في  ناَرَد إلى ْبَرْهما المولى جاء خطاب ،كذا
 ."تدريجياً  ويتحرر من شوائب المادةَنشِْركْ الزهور الذي سبق تقديمه إلى

 مۤوْرتيالرقص أمام الـ
حراق كل ذنوبه المركومة على إيستطيع ":تْْمياَمها-ْدڤاَركا في كتاب َنشِْركْ على لسان الرب مۤوْرتيوردت أهمية الرقص أمام الـ

 ناَرَد كما جاء نص على لسان ." ومن تظهر عليه مختلف التعابيرالوجد دةبهجة ويشعر بشبكل من يرقص أمامي مدى ألوف السنين 
  كما يستطيع." الوجدمبدياً مۤوْرتيكل من يصفق ويرقص أمام الـتطير كل طيور الذنوب من بدن :"هعين في الكتاب يؤكد فيه ما يلي

 َنشِْركْبمجرد الرقص والتصفيق أمام تبتعد جميع طيور الذنوب الجالسة في البدن  ،ذا ك، بالتصفيق التسبب بطيران الطيوراإلنسان
 .مۤوْرتي

 مۤوْرتي للـالسجود تكريماً
 كبيرة قربانمن قضى شعائر  يتوسال ي:"في النص التالي مۤوْرتيلـى الإحترام  االعن السجود وتقديم پوراَنناَردۤييا  في كتاب جاء

 ال بد له من الرجعة إلى  لكن الكبيرة سينال أجر عمله الصالحقرابينال من كبيراًعدداً  من قضى ." هللامع من اقتصر على السجود
 .َنشِْركْ  سيعود مباشرة إلى دار بلمرة واحدة مۤوْرتيمن سجد للـلن يرجع إلى هذا العالم  بينما ،ي بعد نفاق أجرهاألرض الكوكب

 ستقبال الربالوقوف إل
 ."ووقف إلستقبال الربتْرا ۤيا-َرتَْهى من حضر عيد كليتطهر من كل ذنوبه ":پوراَن ذَنْاْبَرْهمجاء في كتاب 

 مۤوْرتيالسير وراء الـ
عند مرور تْرا ۤيا-َرتَْهىحتى ابن عائلة وضيعة يسير وراء عربة   حتماًڤيشْنوسينال عز يعادل عز ":پوراَنيا ڤيشْْبَهجاء في كتاب 

 ."لفهمن أمامه أو من خ مۤوْرتيْزالـ
 أو المحاج ڤيشْنو هيكلزيارة 

 ."إذ يستطيع عبور صحراء الوجود المادي بهذا الجهد ْدڤاَركاأو  َمتْهورا و ڤِْرنْداڤََنطوبى لزائر المحاج مثل ":پوراناتْجاء في الـ
 و َمتْهورا و ڤِْرنْداڤََنفي  شْنَڤَْزڤايالـ مر التوضيح ان جميع .َنشِْركْ هياكل عن نفع زيارة َدياوسوْدُه-ْبَهكْتي-َهريكما جاء في كتاب 

المدفوعين بالخدمة التتيمية الصفية في ":َدياوسوْدُه-ْبَهكْتي-َهري جاء في .مكنة اال في تلكهياكلبزيارة مختلف الون ينتفع ْدڤاَركا
  المتاعب التي تواجهها في رحمالنفس المهيأةتنسى  ." لن يرجعوا إلى سجن رحم أم،هيكلفي ال مۤوْرتيْز ڤيشْنو لزيارة َنشِْركْذكر 
 ،بحب هرباً من هذا الوضع المادي ڤيشْنو هيكل بزيارة  اإلنسان يوصى.ها تجربة مؤلمة ومرعبة إلى حد كبير لكنالوالدةأثناء األم 

 .مما يخرجه بكل سهولة من تعاسة الوالدة المادية
 ڤيشْنو هيكلالطواف حول 

 ."ابطال طواف الوالدة والموت في هذا العالم المادييستطيع  ،مۤوْرتي ڤيشْنوطوف حول من ي":َدياوسوْدُه-ْبَهكْتي-َهريجاء في 
 .هيكلالفي  مۤوْرتي بداعي وجودها المادي ويمكن ابطال ذلك بمجرد الطواف حول الـتناسخ خالل دوامة الالنفس المهيأةتطوف 

ابتداء من شهر )  أيلول وتشرين أول، آب،تموز( بالد الهند مطار في اال لموسمربعة األشهر االأثناء تْشاتوْرماْسياتقام مراسم 
ماكن  أ أحد فيربعة األشهر االطيلة تلكيعتكفون  َنشِْركْعلى التنقل من مكان إلى آخر لنشر ذكر دون  الربانيون المعتا.راڤََنشْ

 في تلك ڤيشْنو هيكلكل من يطوف حول ان  پوراَنْسكَنَْد  جاء في .ذلك الوقتأثناء  خاصة حدودلتزام بأحكام و اال يجري.الحج
 المقدسة التي تجري األماكن مشاهدة جميعيعادل طوافه و ،قل فذلك يعادل سفره إلى كل أنحاء الكون اال مرات علىأربعة ،ثناءاال

 .تْشاتوْرماْسيا عند إلتزامه بأحكام وحدودويبلغ صعيد الخدمة التتيمية بسرعة بالغة  َچنَْچفيها مياه نهر الـ



 ْرتْـشَـناآ
 شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم ترد في .روحية مغايرة للبدننفس  يؤكد الفرد انه ، وبناء عليه.هيكلالفي  مۤوْرتي تعني عبادة الـآْرتْشَنا

 مجمل تحقيق  اإلنسانيستطيع:" يتمتم لنفسه قائالْبراْهَمَنسيره إلى دار أثناء  الذي كان َنشِْركْ حميم سوداماحكاية ) ١٩\٨١\١٠(
على قصراً  ةيُّوچي الـ الناتجة عن ممارسة الرياضةالقوى الخارقة للطبيعة المادية وملك الكون وتحصيل النجاة ونعيمنتائج دخول ال

 .َنشِْر كْعبادة
 كان .ْبراْهَمَنباإلستطعام من دار  سوداماصديقه  أمر َنشِْركّْي شْرهذا الكالم هي ان  سودامااألحداث التي دعت إلى تمتمة 

 ْبراْهَمنَة رفض الـ.نا كانا جائعَبلَراَم م منهم بذريعة انه واتطعس االسوداما من َنشِْركّْي شْر وطلب اً كبيراًقربانون  يقدمْبراْهَمنَةلـا
  كما. حالما علمن بجوعهَنشِْركّْي شْر ىلإخير الطعام لتقديمه هم زوجاتحملت  لكن  عندما توجه إلى هناك،سوداما تقديم الطعام إلى

 ."في هذا العالم يستطيع دخول الملكوت البهيج هللا بكل سهولة ڤيشْنوكل من يقوم بعبادة ":َرَهْسيا-ڤيشْنوجاء في 
 خدمة الرببالقيام 

 جميع ، في الواقع." بعد وفاتهَنشِْركْ  سيدخل دار،كل من يقوم بخدمة الرب على نحو قيام خدم الملك بخدمته":َرَهْسيا-ڤيشْنوجاء في 
 ، إذن. عبادة الملك في قصرهنحو على َنشِْركْ ادية لوجوب قيام عبادةتيعاالقصور الملكية وليست مباني تشبه  في بالد الهند هياكلال

 حتى  اهللاهيكلمن يبقى في ":پوراَنناَردۤييا  جاء في .عبادة ملكية مۤوْرتيحيث تجري عبادة الـ ڤِْرنْداڤََنفي  هياكلمئات التوجد 
 ."هللا العلي مؤكد دخوله الملكوتبضعة لحظات فمن ال

نجذاب إلى زيارتها والرقص  اال ليتسنى للجميع،ڤيشْنوتسهيالت عبادة توفير  جميلة وهياكلثرياء بناء  اال من واجب،جملة الكالم
 النفع عتيادي اإلنسان االحتىينال  ، بكالم آخر.سم القدوس أو سماعه فتتاح للجميع فرصة دخول ملكوت اهللا االأمام الرب أو تسبيح

 . فماذا يقال عن تيم الرب بوعي تام بههياكلكبر بزيارة تلك الاال
 تنبهوا ان ،أحبابي المواطنين:" رعيته قائالتْهوِرْپحيث يخاطب الملك ) ٣١\٢١\٤ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم نص في هذا الصدد في جاء

ن  ألن المالئكة م المهيأةالنفوس ال يستطيع مالك تخليص .ة المتردي المهيأةالنفوسص جميع  هو مخلَّهري شخصية اهللا العزيز
 َچنَْچ تجري مياه نهر الـ. وحده أو ممثله السليم قادر على ذلكَنشِْركْ . تخليص سواهاالنفس المهيأة ال تستطيع .أيضاًً  المهيأةالنفوس

 ما هي الحاجة إلى الكالم ، إذن. بذلكثيمة االسالنفوي وسائر الكواكب فتخلّص جميع األرض إلى الكوكب ڤيشْنومن أصبع قدم الرب 
 المنقطع إلى عبادة ، بكالم آخر." طوال والدات غزيرةذنوباًهم حتى وإن راكموا نجاتخدمة الرب؟ ال ريب ببفضل التيم نجاة عن 
وينبغي للمريد العمل  تيمۤوْروسيلة عبادة الـتقدم وصف  . ذنوب عائدة إلى والدات سابقة كثيرةمركومرفع يستطيع ، مۤوْرتيْزالـ
 . والنواهي بجديةاألحكام بتلك

 الغناء
 ر الربيقّد . المنقطع إلى التغني بأمجاد الرب يدخل دارهْبراْهَمَنالـ:"عن تمجيد الرب والتغني به پوراَن َچنْليفي كتاب نص جاء 

 ."ڤَشي هذا الغناء أكثر من تقديره ألدعية المولى َنشِْركْ
 َسنْكۤيْرتََن

 .أيضاًً إلى حلقات الذكر َسنْكۤيْرتََن يشير .َسنْكۤيْرتََن يسمى وما شاكلها الرب وأخالقه وصوره أعمالأمجاد الفرد  تسبيح
من ذنوب نجو يحها  كلمة سعيدة وكل من يسّبَنشِْركْ  كلمة،عزيزي الملك:" يشيد بحلقات الذكرْدَهْرَم-ڤيشْنو في كتاب نص جاء

أحد   ال يستطيعذنوباً مرة واحدة يمحي َنشِْركْ سم القدوس االتسبيح":تْشَريتاْمِرتَ تْشايتَنْيادة في هذه حقيقة مؤك ."والدات غزيرة
  . مرة واحدةَنشِْركْ ه قاصر عن ارتكاب عدد من الذنوب التي يمحيها نطق لكنثيم ارتكاب كثير من الذنوب اال يستطيع."ارتكابها
ببلوغي مقام ك أعمالستماع عن  االمن سأتمكن ،ِدڤََهسيْمِرنْربي الحبيب ):"١٨\٩\٧. ب.ش(إلى الرب  ْپَرْهالَد راَجَمهايدعو 
 ال أحفل بكل ، لذلك. بفضل سماعها كل ذنوبهرفع  اإلنسان ويستطيععليةك تسليات . أنت الصديق العظيم والرب المعبود.خادمك

 ."كتسلياتسماع فضل الذنوب إذ سأتطهر من كل شوائب التعلق المادي ب
 ناَرَد قصيدة يوه َپنْتْشَراتَْر-ناَرَد  و،ْبَرْهما المولى قصيدة ي وههيتاَسْم -ْبَرْهَم هناك ، للمثال. الربأعمالد أغاني كثيرة حول توج
 ال .فالت من قبضة الشوائب المادية بكل سهولةاالكل من يسمعها  يستطيع و،ُچوْسواميّۤ ِدڤَ شوَك قصيدة شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم و موني

  من اإلنسانبها فما الذي يمنعون  وهي قديمة منذ ماليين السنين وما زال البشر ينتفع،غاني عن اهللا االتوجد صعوبة بسماع تلك
علم ان المنشغلين إ ،ڤْۤياَسحبيبي ):"٢٢\٥\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي  ِدڤَڤْۤياَس إلى مريده  موني ناَرَد؟ يقول نجاةنتفاع بها والاال
ون نالواإلحسان ي العلي  والتخمين حول العلمِڤَدْز الـَمنْتْرات الكبيرة وتسبيح قرابينال إقامةو ِڤَدْزت والكفارات ودراسة الـالرياضاب

  .عمال األ هو رأس وتمجيده يشار هنا ان تسبيح الرب."التيمة صحبأجورهم الصالحة بتسبيح أمجاد الرب في 



 َجـَپ
َهِرى  (َمنْتَْر-َمها نطق الـ، للمثال.كۤيْرتََن وأما تسبيحها بصوت مرتفع فيسمى َجَپء يسمى  بصوت خافت وبطيَمنْتَْرتسبيح الـ

 ،حهبصوت خافت ال يسمعه سوى مسّب)  َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى-َهِرى َهِرى  َنشِْركْ َنشِْركْ َنشِْركْ َهِرى َنشِْركْ
 بينما يعود ، على المسبح بالنفعَجَپ يعود تسبيح .كۤيْرتََنى دعخرين ي االى مسمع من لكن تسبيحها بصوت مرتفع علَجَپى دعي

 . على جميع مستمعيه بالنفعكۤيْرتََنتسبيح 
 ."سم القدوس بصوت خافت أو مرتفع وحتى سعادة الجنان االحكل من يسّبتنفتح كل دروب النجاة أمام ":پوراَنَپْدَم جاء في 
 اإلنقياد

 َنشِْركْ اظهار إنقيادهم للربون  الراشدين يستطيعالتيمنقياد إلى القدمين اللوتسيتين للرب يفيد ان  االعن پوراَننَْد ْسكَ نص في جاء
 طلب درجة من درجات -٣ .)ڤُوْدهيكانْياداي (ذات وهب ال-٢ .)ْپراْرتَْهناتْميكاَسْم ( الدعاء بحرارة-١: على الوجوه الثالثة التالية

عندما يدرك صلي  االامهوسيدرك الفرد ق .التشبعة الحسيةمن عداد ليس طلب درجة الكمال في الحياة الروحية  .)اللَساَميِّ (الكمال
 ويسمى ذلك تشوق الفرد ،يطلب استعادته سواء بصفة صديق أو خادم أو أب أو أم أو عشيقو شخصية اهللا العزيز بصلية االصلته
-َپرۤوڤَْس  يسمى تقنياً بفضل التقدم والكشف الروحيشخصية اهللا العزيزصلية ب االد صلتهك الفرادرا و)اللَساَميِّ (صلي االهاموقإلى 

 .سيدّْهي
 أدعو إلى قدميك . انني اعلم بميل الفتيات إلى الفتيان والعكس صحيح،ربي:" في خضوعالتيمأحد  دعاء پوراَنَپْدَم جاء في 

 .حاجة إلى تقديم دون  يوجد ميل طبيعي بين الفتيان والفتيات. لطيف للغاية هذا مثل."اللوتسيتين ان ينجذب عقلي إليك بتلك العفوية
ن ملرب العظيم منزه باإلى تنمية تعلق عفوي مثيل يدعو التيم  هذا مثل مادي لكن .تدريب بداعي الدافع الجنسي دون يوجد ميل

 .يق الذات يمثل درجة كمال تحقلرب العظيمنجذاب الطبيعي ل اال وهذا،جلب النفع واألغراض
مي وذنوبي اثاعتراف ب اال أشعر بالعار عند. كما ال يفوقني مذنب ذنباً ال يفوقني أثيم إثماً،ربي الحبيب":پوراَنَپْدَم كما جاء في 

 ال عجب أنها ارتكبت بعض الذنوب في عمرها ،النفس المهيأةمن جهة  أما .تيم هذا هو الموقف الطبيعي لل." من عظمهاأمامك
لكن ذلك ال يعني فعل تحالما المخلص  هتيمذنوب  الرب سيغفرها أمام الرب و بعترافاإلها و بقرار االال بد من  لكنالسابق

 تلك العقلية محصورة بمعدومي .ستمرار بإرتكاب الذنوب عينها اال هللا وترقب غفرانه مرة تلو مرة في حينالعليةإستغالل الرحمة 
 من ال يخجل من ذنوبه ويستمر بإرتكابها على ، إذن."ا أتوجه إليك لإلعتراف بذنوبيأشعر بالعار عندم:" جاء هنا بوضوح.الخجل

  يتطهر من كل ما قدم من سيئات بفضل تسبيح اإلنسان الحقيقة ان.ِڤَدْزأساس عفو الرب عنه فذلك مجرد وقاحة وال تقبل بها الـ
 قد .الخدمة التتيمية تلك أفكار قبيحة تخلو من . منها ثانيةةصفيارتكابها على أمل التبستمرار  اال ال يعني ذلك لكنسم القدوساال

 هذه ." وأعترف بذنوبي فيغفر لي ومن ثم أعود إلى ارتكابهاهيكلسبوع ومن ثم أزور ال االسأرتكب الذنوب طوال:"لنفسهأحد  يقول
 .سينْْدهو -تَِر َرساْم-ْبَهكْتيفكرة أثيمة ال يقبل بها مؤلف 

 متى سيحل اليوم الذي تطلب مني ،ربي الحبيب:"تيم يقول ال.عن الخضوع المالزم للرغبة في الكمال تْشَراتَْرَپنْ-ناَرَدجاء في كتاب 
شخصية اهللا بدن لى إرويح تاليطلب التيم  المراد ان ." على هذا النحو؟ليإاعمل على الترويح :"ك وستقول لي برضىالترويح إلي

ة مباشرة بصفة خادم أو صلمتصل بالرب ب ڤايشْنَڤَ ال شك ان كل .يه الشخصيين مما يعني انه يود ان يصبح من مالزمالعزيز
كما  لَكْشْمّي ةالعز كما تفعل ليهإهنا ان يصبح خادم الرب بالترويح التيم  يود . مطلبه مستند إلى صلته الفردية لكنصديق أو عشيق

 درجات أرفع هو )اللَساَميِّ (العليةي يالزم الرغبة  هذا الخضوع الذ.هذا الصددفي  بإرشاده شخصية اهللا العزيزيطلب رضى 
 .التحقيق الروحي

 متى سيأتي اليوم عندما ، يا لوتسي العين،ربي الحبيب:"تيمشكل آخر من الخضوع حيث يقول العن  َپنْتْشَراتَْر-ناَرَدكما جاء في 
 كما . هذه درجة كمال أخرى."؟انقطاع دون وسك القد اسم وتنهمر الدموع من عيني بتسبيحيامونايجن جنوني على ضفة نهر الـ

 يجب ان يدعو التيم ." لعدم رؤياك يا ربياثنى عشر سنة ويبدو العالم كله فارغاًتعادل تبدو اللحظة لي :" قائالًتْشايتَنْيادعا المولى 
 .تْشايتَنْيا  وال سيما المولىالتيم هذا ما يلقنه جميع كبار .بحرارة لتأدية نوع مخصوص من الخدمة إلى الرب

 لنوع ان يتحمس بشدة ويبكي طلباًو ،عليه التدرب على ذلكتعين  ي. ينبغي للفرد التدرب على التوجه إلى الرب باكياً،بكالم آخر
إلى  )الولْياْم (شدة الشوق من يطور كل . درجات الكمالأرفع وتلك الدموع هي ثمن الولْياْم هذا ما يسمى .مخصوص من الخدمة

 الثمن الوحيد .ال يقدر بثمناهللا  وإال فثمن دخول ملكوت اهللاعلى وجه مخصوص فذلك هو ثمن دخوله ملكوت خدمته ولقاء الرب 
 .)الولْياْم(هو شدة الشوق 



  المعروفةاألدعية تالوة
ي عشر حيث  وال سيما في الفصل الحاد،عةوشرم الاألدعية  بمجمله يحتوي على كثير منْبَهَچڤَْد چۤيتان اكتب كبار المرجعيات 

 .شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم في األدعية أدعية كما توجد مئاتتدعى  تَنْتَْر-ياچاوتَمۤي جميع نصوص ، كذا. هللا الكونيهيكلال إلى أْرجوَنيدعو 
 َنشِْركْ ربزين الدعاء إلى الي الذين التيم":پوراَنْسكَنَْد  في األدعية  ترد أمجاد تلك.األدعية اختيار بعض تلكالتيم  يجب على ،إذن

 ."التيم المالئكة هؤالء كرمييوقرهم حتى كبار الربانيين والحكماء كما  ، دوماًألسنتهم
 عند حتى كرم يذكر هنا ان من يديم الدعاء إلى الرب هو م لكن لبعض النفع الماديجلباًالمالئكة مختلف يطلب صغار الفطنة عبادة 

 .األصفياء تشوق المالئكة إلى الدعاء إلى التيمي المالئكة بل الصفي ما يطلبه من ڤايشْنَڤَ ليس للـ.المالئكة
 ويصبح فوراً تذهب كل ذنوبه ، ويبدأ بتسبيح مختلف الدعواتَنشِْركْ الرب مۤوْرتيكل من يحضر أمام ":پوراَن َهىسيْمِرنْجاء في 
 ."َكو لُطَْهىڤايكونْ بدخول فوراً جديراً

 ْپَرساَدتناول 
مع المياه المقدمة إلى القدمين ) مۤوْرتيليس أمام الـ( بصورة منتظمة ويتناوله ْپَرساَدمن يكرم ":راَنپوَپْدَم يرد نص خاص في 

ف  اال١٠ أجور العمل الصالح الذي يعادل قضاء فوراًيحقق ) تَْمِرتْشََرنا( سّيتولَاللوتسيتين للرب المختلطة مع بذور شجرة 
 ."قربان

 تَِرْمـناشرب تْـشَـَر
المياه المعطرة المخلوطة بالورود عند قدميه تنسكب  .في الصباح بعد تحميم الرب قبل وضع ثيابهتَ ِرْمناشََرتْيجري تحصيل 

فإن حتى القاصر عن  پوراَنَپْدَم  وكما جاء في ، الرائب مما يزيد من مذاقها وقيمتها الروحيةالحليبلتجمع وتخلط مع  اللوتسيتين
 جديراً طوال عمره سيصبح  حتى من لم يعمل صالحاً، وعبادة الرب أو بكالم آخرِڤَدْز الـ ودراسةقرابينال ضاءتوزيع الصدقات وق

 وعندما هيكل في الحتفاظ بها في جرة كبيرة اال ومن العادة،هيكلالتي تحفظ في التَ ِرْمناتْشََربفضل شرب مياه اهللا بدخول ملكوت 
 .العليةبالبهجة ون بخضوع كبير ويشعرتَ ِرْمناتْشََرثالث قطرات من ون  يشرب،حترام االوتقديم مۤوْرتي لزيارة الـالتيميحضر 

 مۤوْرتيشم البخور واألزهار التي سبق تقديمها إلى الـ
 ونعندما يشم من التأثيرات السامة للشوائب المادية التيم ىيشف:"هيكل حول البخور المقدم في الَدياوسوْدُه-ْبَهكْتي-َهريفي نص جاء 

 المراد هو وجود عشب شافي في ."عشاب الشافية االة بشم الحّينهش شفاء الفرد من ،مۤوْرتيبخور المقدم إلى الـالرائحة الطيبة لل
 ويشم هيكل ينطبق المثال عينه على من يزور ال.ة فور شم ذاك العشبة وتزول تأثيرات سم الحّيه الحّينهشالغابات يعيد وعي من ت
 . كل شوائبه الماديةفيشفى من مۤوْرتيالبخور المقدم إلى الـ
حال في يمكنه حمل شيء آخر و مۤوْرتي لتقديمها إلى الـوهلم جرا حمل الفاكهة واألزهار والبخور ،هيكليجب على كل زائر لل

رز  اال حتى حفنة من، في الصباحهيكل من عادة جميع الرجال والنساء في الهند حمل بعض الهدايا عند زيارة ال.قصوره عن ذلك
 يمكن ان تكون الهدية صغيرة أو ثمينة .حمل هدية ما دون هيكلفي ال مۤوْرتيومن المفروض عدم زيارة رباني أو الـ ،أو الطحين

 والتطهر من التأثيرات السامة ال بد أن يشم التيم ، إذن.مقبول أمر  بعض الفاكهة أو الزهور أو بعض الماء أو ما أمكن هوأو
 .ي الصباحعند زيارة للهيكل ف  بذلكللوجود المادي

في  مۤوْرتي الزهور الذي سبق تقديمه إلى الـإكليلرائحة  هأنفعندما تدخل من عبودية ذنوبه الزائر يخلص ":شاْستَْر-تَنْتَْرجاء في 
 توجد عدة شواهد على ذلك ."زهار اال بشم رائحةيڤنَايشْڤـالإلى المذهب المطلقة  كما يترقى الفرد من مذهب وحدة الوجود ،هيكلال

زهار  االبعد شم رائحة ڤايشْنَڤَْز لكنهم تحولوا إلى  الوجود المطلقةأتباع وحدة الذين كانوا من ربعة األكوماَرْززها تقدم الـوأبر
 . مشوبين بالشوائب المادية الوجود المطلقةأتباع وحدة يبدو من هذا النص ان .هيكلالوالبخور في 

ن كل شك بعظمة م منزه التيم الصفي .ه من كل ذنوبهصفيتتدون  فيص ڤايشْنَڤَيصبح  اإلنسان الأن :"شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْميؤكد في 
زهار  االعلينا شميتعين ":هيتاَسْم-آَچْستْيا يرد نص مماثل في كتاب ." ينقطع إلى الخدمة التتيمية، وبناء عليه.شخصية اهللا العزيز
 ."ب من أنوفنا الشوائصفية لمجرد تهيكل في الَنشِْركْ التي سبق تقديمها إلى

 مۤوْرتيلمس الـ
والمنقطع إلى الخدمة التتيمية بذكر  ڤايشْنَڤَ بصفة تعمدمن :" نص يتعلق بلمس القدمين اللوتسيتين للربتََّروْدَهْرُم-ڤيشْنوجاء في 

عدم بسبب اندي الحركة السياسية التي قام بها غأثناء ات اضطراب حدثت ."مۤوْرتيلمس بدن الـله حق ي هو الوحيد الذي َنشِْركْ
 تتوفر لهم  لكن بسبب عاداتهم القذرةهيكل من دخول الِڤدي إلى النظام الـاستناداً لَْزذاتْشَنْ اسين و مثل جماعة الكنّنجاسالسماح لأل

ند  مستهياكل حظر دخولهم ال، وبناء عليه.األصفياء التيم مقامات الخدمة التتيمية من طريق مجالسة أرفعفرص أخرى لإلرتقاء إلى 



 مما )َهريَجَن (هم بتلقيبهم أطفال اهللاصفيت غاندي أراد ت لكنةصفيالتسبل خذ إلى  األإلى عاداتهم القذرة وليس إلى نسبهم ويجب عليهم
 .هياكلأدى إلى حرب شعواء بين أتباع غاندي وأصحاب ال

ه على الوجه السليم تعمدالطاهر هو من تم  و، محصور بالطاهرينهياكل العام وهو ان دخول الِڤَدْزالقانون الحالي هو قانون الـ
 فوراً يخلص ،عمال باألحكام والنواهي مۤوْرتي من يلمس بدن الـ.مۤوْرتيه لمس الـسوايحق لال والذي يعمل باألحكام والنواهي و

 .أدنى تأخير دون من ألواث الذنوب المادية وتتحقق كل رغباته
 مۤوْرتيالنظر إلى الـ

 ڤِْرنْداڤََن كل من يذهب إلى ،سونْْدَهراڤَحبيبي :"هيكلفي ال مۤوْرتي َنشِْركّْي شْرفي مديح النظر إلى  َنپورا ڤَراَهى نص في جاء
 اإلنسان مما يعني ان حتى"  ويؤذن له بدخول كواكب السماء موطن المالئكةياَمراَجيتحرر من حساب  مۤوْرتي ِدڤَ ُچوڤينَْدويرى 

 يضمن دخول ،ِدڤَ ُچوڤينَْد هيكلتفاق وال سيما  اال بمحضهيكلستطالع ويرى ال االبدافع حب ڤِْرنْداڤََنعتيادي الذي يذهب إلى اال
حقق للفرد ت ڤِْرنْداڤََنفي  مۤوْرتي ُچوڤينَْدكواكب الجنان السماوية حتى وإن لم يرق إلى الملكوت الروحي مما يعني ان مجرد زيارة 

 .رفعة الحياة الصالحة في السماء
 حتفال بالربحضور آَرتي واإل

أثناء من يرى وجه الرب كل ":)آَرتي( مۤوْرتيعن أجر حضور المراسم التي تقام لعبادة الـ پوراَنْسكَنَْد جاء الوصف التالي في 
 ." أو سواه من الذنوب الكبيرةْبراْهَمَن كما يغفر له حتى ذنب قتل ، لعدة ماليين من السنينه ذنوبركومذهب مي آَرتي

البارزين باإلضافة إلى  ڤايشْنَڤَْزالـوبعض  راَمتْشَنْْدَر والرب َنشِْركْ  يجب حضور مراسم مختلفة مثل والدة،يحهوكما تقدم لنا توض
 حيث يجري تْراۤيا-َلوُدحتفال  االه في شهر آذار ويسمىأعمال حيث يوضع الرب على أرجوحة واإلحتفال بتْراۤيا-َنْجهولَمراسم 

يا ْبَهڤيشْ كما جاء في .ات لتتحرك العربة خالل شوارع المدينة لينتفع الجميع برؤيتهوضع الرب على عربة في كل المناسب
 ."بدافع الفضول على عربتهشاهده اذا ) َلذاتْشَنْ(آكلة لحوم الكالب أحد حتى  ڤيشْنوصحبة سيدخل  ، مثيلةفي مناسبة":پوراَن

 الوارد وصفها في َچيُّو-ۤياكْريسيحصل على أجور   بإبتهاجلهيكفي ال مۤوْرتيكل من يحضر عبادة الـأن ":پوراَن ْچنيآجاء في 
 بكالم .القوى الخارقةمن أرباب  ْزيُّوچۤيه مخصص للـ لكنالخدمة التتيمية النظاميةهو نهج عبادة مثل َچ يُّو-ۤياكْري ."َپنْتْشَراتَْركتاب 
 .ريقة التدريجية بتلك الطالخدمة التتيميةلى صاحب القوة الخارقة إ يُّوچي يترقى الـ،آخر

 الفصل العاشر
 تقنيات السماع والذكر

 السماع
 يجب توفير الفرصة للجميع . باللغة السنسكريتيةْمڤَنَشَْره ويطلق على السمع التتيمية إليخدمة ال وَنشِْركْ يشكل السمع بداية ذكر

 فسيتطهر قلب .َنشِْركْ ال التقدم في ذكر في مجاألهمية  السمع بالغ.بالحضور واإلنضمام إلى حلقات الذكر ليتسنى لهم السمع
المشوبة فتتأهل بسرعة لدخول الخدمة التتيمية نفس قلب الر تطهيصغاء  اال.إلى الصوت العلّي عندما يصغي بسرعة بالغة اإلنسان

 .َنشِْركْوفهم ذكر 
 ،ة حّينهشحالة المغمى عليه من جراء به تش في العالم المادي مهايأةاة اليح:"كما يلي پوراَن ذََچروفي على السمع يجري التشديد 

ة بل يصاب باإلغماء لمدة ه حّينهش حالما ت اإلنسان ال يموت.)َمنْتَْر (ويعود ذلك إلى ان وسيلة شفاء هاتين الحالتين هو صوت
 الحياة المادية تعني ،ذن إ.لجهلهم بذاتهم الحقيقية أو واجبهم الحقيقي وبصلتهم باهللا أيضاًً العالم المادي راقدين أهل  جميع.طويلة
ة مخصوص َمنْتَْرة بتسبيح  بالحّينهوشحياء المإ يمكن .َنشِْركْذكر  دون  الحي أشبه بالمائت مما يعني ان)ماۤيا (فتنةة ال بحّينهوشالم

المادية بفضل سماع  من حالة غياب الوعي المتمثلة بالحياة َنشِْركْإلى ذكر نفس  النهاض يمكن إ، كذا.َمنْتَْرويوجد خبراء بتلك الـ
 . َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى-َهِرى َهِرى  َنشِْركْ َنشِْركْ َنشِْركَْهِرى  َنشِْركَْهِرى : َمنْتَْر-َمهاالـ

للفرد  ينبغي ،عزيزي الملك):"٤٠\٢٩\٤. ب.ش( الرب تسليات حول أهمية سماع تْشيَپرۤيكْ راَجَمهاإلى  ُچوْسوامّي ِدڤَ شوَكتكلم 
 للرب كما يجب إصغاءه إلى نهر الرحيق الجاري من الوجوه الجميلة لتلك العلية عمال األعن آتْشاْرياْزالبقاء حيث يتكلم كبار 

 كل من يتشوق إلى من كل جوع وعطش وخوف وحزن مادي باإلضافة إلى كل أوهام الوجود المادييتحرر  .تشخصياال
 ."العليةصوات  االستمرار بسماع تلكاال

 يتعذر العمل . الحاضركَلي بوصفها خير وسائل تحقيق الذات في عصر ، بطريقة السمع تلكْپَرْبهوَمها تْشايتَنْياّي شْركما نصح 
 من يصغي إلى صوت كبار  لكن وهذا ما كان معموال به في الماضي، في هذا العصر على أتم وجهِڤَدْزبأحكام ودراسات الـ



صغاء  اال بوجوبْپَرْبهوَمها تْشايتَنْيا تتلخص وصية ، لذلك.ه من كل الشوائب الماديةصفيتفذلك وحده كفيل بت آتْشاْرياْز و ڤايشْنَڤَْزالـ
ان   كتلك التي تجري على كوكب القمر،ناا ستجري أنهار الرحيق في آذ. ال يعينصغاء إلى المحترفين اال.إلى المراجع من تيم اهللا

 .لكناية الواردة في النص أعاله هذه هي ا.استمعنا إلى المحققين فعال
 على التخلي عن شاغله  اإلنسان لن يقتدر."َنشِْركْ في ذكر هتا ثبسوى عنديستطيع المادي قطع تعلقه المادي ال :"ْبَهَچڤَْد چۤيتاجاء في 

 الدونيةكل ملذاته فرد الينسى   لكنفتنة الظاهرةالعالم المادي مشغولين بأوهام ال أهل  جميع.يستبدله بشاغل علويان  دون يبدنال
 يبدو مجرد ،كوروكِْشتَْر ميدانفي  أْرجوَنمع  َنشِْركْحديث كالم  .َنشِْركْ القدرة العلوية للرب أعمالالفرصة للتمتع بله توفر ت ماعند

رر من كل تحو إلى ذلك الصوت أْرجوَن أصغى .َنشِْركّْي شْره نهر من الرحيق يجري من فم لكنلماديين عند ا حديث بين صديقين
 الذي َنشِْركْ  إلى الربالخدمة التتيميةمن يطلب كل  من واجب أن):"١٥\٣\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم جاء في .أوهام المشاكل المادية

 ." مما سيقتل كل أشكال النحس في القلبالعليةستماع إلى أمجاده وأخالقه  اال المداومة على،العليةصوات  االتمدحه
 ترقب رحمة الرب

  ساجداً،معاناة ما قدم من سيئاتب ويستمر العلية كل من يبقى على أمل رحمتك ،ربي الحبيب):"٨\١٤\١٠( شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْماء في ج
 ."حقوقهضمن  من تأصبح ا ألنهالنجاة ب حتماًلك من أعماق قلبه هو جدير

 ال .فوراًعدم ترقب رفع ذنوب ما قدم من سيئات  ڤايشْنَڤَـلغي ل ينب.التيم هذا مثاالً لجميع شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمينبغي ان يكون نص 
عمله المادي فلن يرجع إلى الوالدة انقطع  من لكنستمر عذاب من تلك الذنوب ألن الوجود المادي يعني حرة منفس مهيأة وجد ت

 في هذا العالم المادي ة الفردتنقطع والد ، لذلك.ثواب ألن ذلك ال يعقب َنشِْركْبـ وهذا ممكن فقط عندما يبدأ الفرد التوعي ،ثانية
 حتى في وجود َنشِْركْ على الوجه التام فيوصى بمتابعة ذكرمن جزائه الذي لم يتحرر التيم ما أ و،َنشِْركْحالما يكمل في ذكر 

 من يقضي .ء الوحيد هذا هو العزا. وترقب رحمته عندما تواجهه العقباتَنشِْركْ قتصار على ذكر اال ينبغي له.العقبات في طريقه
 الكلمة الدقيقة الواردة في هذا . بفضل ذلك العملأيامه على هذا المنوال فمن المحتم دخوله دار اهللا وسيكسب حق دخول ملكوت اهللا

الصفي المتأهب لمواجهة كل المصائب في مجال الخدمة التيم  ، هكذا.بن بتركة والده اال التي تشير إلى حقهاْكْب-داياالنص هي 
 .العليةحق دخول الدار يملك  ،تتيميةال

 الذكر
 جديرة األحياء تصبح جميع:"حول الذكر پوراَن ڤيشْنو في نص  جاء. بوسيلة ماَنشِْركْبـالذكر هو جمع الفرد عقله على صلته 

اسمحوا لي ":پوراَن َپْدَم كما يوضح في ." ينبغي لي ذكر الرب الباقي الذي لم يولد، لذلك.شخصية اهللا العزيزذكر فضل بالسعادة ب
 ."قبله ألن الفرد يتحرر من كل ذنوبه بفضل ذكره سواء عند الموت أو َنشِْركْ  للرب العظيمتعظيماًبالسجود 
 التأمل

  يعني والڤيشْنو هو ذكر صورة ِڤَدْزالمستند إلى الـ  التأمل.ه وخدمتهأعمالذكر صورة الرب وأخالقه وبالتأمل يعني شغل العقل 
 . أو فراغاً مجرداًشيئاً
 هو تأمل  لشخصية اهللا العزيزالتأمل المثّبت على القدمين اللوتسيتين:"حول التأمل في صورة الرب پوراَنَهى سيْمِرنْ نص في جاء

 ." من ذنوبه بفضل هذا التأملالنجاةلم واللذة الماديتان ويمكن حتى للرذيل الفظ  االعلّي وراء تجربة
 ، هللالعليةخالق  األون والذين يذكرَنشِْركْن إلى ذكر والتيم المنقطع:" هللالعليةخالق  األالتأمل فيحول  ْدَهْرَم-ڤيشْنو في  نصجاء

دخول ملكوت اهللا قبل تحرره من أحد   ال يستطيع، بكالم آخر." بعد تصفيتهممن كل ذنوبهم ويجدر بهم دخول ملكوت اهللاون يتحرر
 .ه الختسلياتر صورة الرب وأخالقه و تجنب الذنوب بفضل ذك اإلنسان يستطيع.كل ذنوبه

 من كل  حتماً الرائعة هللا يتحررعجزاتمال الجميلة وتسلياتالمنقطع إلى التأمل في ال:" الربأعمالحول ذكر  پوراَنَپْدَم في نص جاء 
 ."شوائبه المادية

-ْبَرْهَم في كتاب  حكاية توجد. العزيزشخصية اهللا  معاينة يحققالتتيم أعمالان مجرد التأمل في  پوراناتْيرد الدليل في بعض الـ
ه كان في غاية  لكن فقير الحالْبراْهَمَن في جنوب الهند حيث كان يوجد پوَرهانَطْْپَرتيشْفي هذا الصدد في مدينة  پوراَنيڤَْرتَ ڤا

ودون أن كان يحيا بسالم  ،يه وبناء عل.َنشِْركْ القناعة بأنه لم يرزق بما يكفي من المال والجاه بداعي ما قدم من سيئات وبمشيئة
 كان يستمع بإيمان عنوفيما  .نيالمحاضرات التي يلقيها كبار المحققويداوم على حضور  كان طيب القلب .يشعر باألسف على فقره

جر  االسبيكوه باليد ئ عن قضا اإلنسان يمكن التأمل فيما يقصر، بكالم آخر.ممكنة بالتأملها  سمع ان،ذات مرة ڤايشْنَڤيةـال عمالاأل
 . كان فقير الحالنهأل  ملكية فخمةتتيميةالتأمل في قضاء خدمة  ْبراْهَمَنالـ قرر .عينه



 تمارين .)َمۤياْپرانا (ثبت عقله بممارسة تمارين التنفسيثم يجلس في خلوة على ضفة النهر وّي داڤَروُچبدأ باإلستحمام في نهر كان ي
 ةيُّوچي هذه هي نتيجة تمارين التنفس واألوضاع الجلوسية الـ.خصوص بصورة آلية إلى تثبيت العقل على شيء م تهدفالتنفس تلك
تخيل وضع ثياب ببدأ كان ي .ْبراْهَمَن وهذا ما فعله الـ، كانت عامة الناس في الماضي ملمة بوسائل جمع العقل على الرب.المختلفة

  على أتم وجههيكلتخيل تنظيف اليثم بوضع ثيابه بدأ يب وسجد للريثم بعد تثبيت عقله على صورته  والخوذات للرب حليفاخرة وال
 لم يقتصر على جمع الماء .نهار المقدسة األ من الجرار المصنوعة من الذهب والفضة وملئها بمياهاً كبيراًلب عددبعد االنتهاء ويج

نهار  األ من عادة التيم جمع الماء من كل تلك.ّيِڤركا ونهر نَْرَمدا ونهر ياموناوالـ َچنَْچبل جمعه من نهر الـ ّيداڤَروُچمن أنهار 
 ثم َمنْتَْر تسبيح الـبدال مننهار في جرار ذهبية وفضية  األجمع الماء من كل تلكيتخيل  ْبراْهَمَنالـكان  .َمنْتَْرمن طريق تسبيح الـ

قدم كل تلك المياه وي ْرتيمۤوجمع كل شيء أمام الـكان ي .جمع لوازم العبادة من أزهار وفاكهة وبخور ومرهم خشب الصندلي
 .تم كل ذلك بموجب الخدمة التتيمية السليمة عمال باألحكامتخي وآَرتيم مراسم يقيابتغاء رضاه ثم  مۤوْرتيواألزهار والعطور الى الـ

دمه إلى رز بحليب وق األبعضتحضير  في تأمله ْبراْهَمَن تخيل الـ، ذات يوم. واستمر بعمله لعدة سنواتيومياًكان يقوم بذلك 
 بل يزداد رز بحليب ساخناً األال ينبغي أكل (رز بحليب كان ما زال ساخناُ االه لم يكن يشعر بالرضى بالتقدمة ألنلكن مۤوْرتيالـ

رز  االحالما لمس  وأحرق أصبعه فأنقطع تأمله،هرودترز بحليب للتأكد من  اال لمسْبراْهَمَن أراد الـ، إذن.)طعمه حالوة كلما برد
رز  االلمسفي  لم يظن ان اصبعه سيحترق فعالً ألنه كان يتأمل . فتعجب مما جرى،يهعندما نظر إلأصبعه  اهد احتراقش .بحليب

 .بحليب الساخن
ابتسامة  ةالعز شاهدت . يفكر على هذه الحالْبراْهَمَنفيما كان الـ لَكْشْمّي ةالعزالجالس مع  طَْهىڤايكونْ في اَنناراي عزيزابتسم ال
 إليه ْبراْهَمَنحملت الـ طَْهىڤايكونْ أرسل طائرة من .ْبراْهَمَنطلب الـب سؤالها بل أرسل نلم يجبها عف ه عن السببسألت والرب
 الحظ بالفوز بمكان أزلي في ْبراْهَمَن حالف الـ، بذلك.ْبراْهَمَنفي حضور الـ تهعز الحكاية كلها إلى  أوضح العزيز.فوراً
 كان الرب حاضراً في . وجوده في داره على الرغم منمما يدل على وجود الرب في كل مكان مّيلَكْشْ صحبة الرب وب طَْهىڤايكونْ
 حتى في التيم نستطيع الفهم ان الرب يقبل كل ما يقدمه ، وبناء عليه. عندما كان يتأمل في عبادتهْبراْهَمَنوفي قلب الـ طَْهىڤايكونْ

 .لوغ النتيجة المنشودة تساعد الفرد على ب،تأملهم والخدمة التتيمية تلك

 الفصل الحادي عشر
 العليةأوجه الخدمة 

 الخدمية
 ُچوْسوامّيرۤوَپ مثل  آتْشاْرياْز ڤنَڤايشْ الـ لكن تعريف)ْزكَْرمۤيالـ(طلبة الثواب   إلى رأياستناداً العمل يسمى خدمية ثوابوهب 

 . إلى خدمة اهللانقطاع االهو ان الخدمية تعني
ه  لكنمن التيمدون  يعربعة األالروحيةالمقامات و ربعة األجتماعية االالمراتبان المتعلقين بالشعائر الدينية و پوراَنْسكَنَْد جاء في 
 المراتب واجبات ترتيبن بوالملتزمطلبة الثواب  .هللاى الإشخصية  في الخدمة الهعند عمل  حتماً)ْزڤَتََچْبها ( األصفياءتيميعد من ال

نهم يهبون أل التيمفي عداد ون  يدرجهم لكن فعالاألصفياء التيم ليسوا من )ڤَْرناشَْرَم (ربعة األالروحيةت المقاماو ربعة األجتماعيةاال
 . ويعمل بداعي حب اهللا عفوياًثواب الن الرغبة فيمعندما يتنزه   األصفياءالتيم من إعتبار الفردال بد من  . عملهم للربثواب

وما يتبعه من واجبات إلى  ڤَْرناشَْرَم  نظامهدفي و،دي تطلب السيطرة على الطبيعة المادية التي اتصلت بالعالم الما المهيأةالنفوس
 واجبات . واحد وترقيتها إلى الفهم الروحي بوقتة الحسيتشبعةالب إلى رغبتها استناداً في العالم المادي النفس المهيأةتوفير متعة 

 الشعائر الدينية باإلضافة قامةا يقبل ارباب العائالت .َنشِْركْدمة التتيمية في ذكر  كثيرة تعود إلى الخأعماالتتضمن  ڤَْرناشَْرَمنظام 
 كل .َنشِْركْ  يقوم رب العائلة ببعض الواجبات الشعائرية ابتغاء رضى.َنشِْركْ إلى واجبات الخدمة التتيمية ألن في كالهما رضى

 .مر كما تتيمية يعتبر خدمة شخصية اهللا العزيزعمل يبتغي رضى 
ون  ال يبال،يقول ان المبتدئين الذين أنمو بعض الحب هللاوالخدمة التتيمية بالجدارة المطلوبة لإلنشغال  ُچوْسوامّيرۤوَپ  شْرۤيَليصف 

 في حال وجود بعض الميل إلى التشبعة الحسية َنشِْركْلـ من الواجب وهب أجورها  لكن بنسبة درجة حبهمالتشبعة الحسيةبنشاطات 
 .العامل هو الخادمبينما خدمة الرب حيث الرب هو السيد ب  انشغاالوهذا ما يسمى

 ويرد ان المنقطع إلى الخدمة التتيمية ببدنه وعقله ولسانه أو حتى عليةيوضح ان تلك الخدمية  پوراَنناَردۤييا في كتاب نص جاء 
 .محرراًه يأمل بذلك إنما يعتبر  لكنغير المنقطع عملياً



 ةاألخوي الخدمة التتيمية
الخدمة ب من لديه ثقة . والعمل بصفة مريد خير اهللا،العمل بصفة الخادم المقرب من اهللا: إلى فئتينتقسم خوية  األالخدمة التتيمية

ة فهي ان يصبح الفرد األخوي  أما الفئة الثانية من.العلية ببلوغه صعيد الحياة  يعمل باألحكام والنواهي بصورة منهجية مؤمناً،التتيمية
 كل من يعمل على نشر الرسالة الخفية معزة . ان الداعية عزيز عليهْبَهَچڤَْد چۤيتا يعلن الرب في .شخصية اهللا العزيزير مريد خ
 . ال تضاهىَنشِْركْ  عند، إلى عامة البشرْبَهَچڤَْد چۤيتالكتاب 

 أصدق وعدك وأقتصر على ذكر وعدك انأ .هلكك ال يتيم وعدك هو ان ،ُچوڤينَْدحبيبي :"قولها ْدراوَپدّيعن  َمهاْبهاَرتَجاء في الـ
 اصيبوا بمصائب كثيرة على يد ابن عمهم ،الخمسة پانْذَڤَْزوأزواجها الـ ْدراوَپدّي المراد ان ."في كل المصائب ظافرة بالنجاة

 انه  على الرغم منذكرهمإلى ذرف الدموع عندما كان ي ِدڤَ َمْبهۤيشْدفعت حتى انها  كانت المصائب من الشدة .هسوا وْدَهَنيُّودوْر
على الرغم  صالحهم وعلى الرغم من نزول كل تلك المصائب عليهم  دوماًبر كان يستغ. كبيرفارسطيلة عمره وْبَرْهَمتْشارّي كان 
تكن ان تلك المصائب لم  عم ْدراوَپدّي لم يثبط عزم . كان صديقهمَنشِْركْ  انعلى الرغم من وعملياً ةالعزكانت  ْدراوَپدّي ان من

 .في آخر المطافون  كان صديقهم وأنهم سينجَنشِْركْ ها كانت تعلم ان لكناديةتيعامصائب 
  التيم،عزيزي الملك:" قائالنيمي راَجَمهايخاطب  ِدڤَشَْبَهِر ابن الملك ڤيَهحيث ) ٥٣\٢\١١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم نص مماثل في جاء
ة بقناعة تام) إنْْدَرتلك الخدمة التي ينشدها حتى كبار المالئكة مثل  ( العزيزللشخصن  ال يحيد قط عن خدمة القدمين اللوتسيتيرفعاأل

 ."طالق اال خدمة علىأرفعبأنها 
 ويصبح ذلك المقام المضمون ، حتماً جدير بالخدمة التتيمية هللاخفيفاًحباً المبتدئ الذي أنمى التيم ان  ُچوْسوامّي رۤوَپ شْرۤيَليكتب 

 . بعد رسوخه في تلك الخدمةية إلى الربمة التتيمخدال من جزء خفياً
 .)راچانوچا (اً عفوياً وذلك المسلك الودي يعد مسلك،أحياناً  من أجل خدمته بدور صديق حميم اهللاهيكل يستلقي في اً صفياًنشهد تيم

 . اهللاهيكلستلقاء في  اال وجود نهي عن على الرغم مناًخويأ اًحبيعد  مثيلحب عفوي 
  للربوهب كل شيء

 أتولى ، وقطع كل عمل سواهةكليباله ذاتمن وهبني ):"٣٤\٢٩\١١. ب.ش(حيث يقول الرب   الذاتنذر وصف لطيف حول جاء
 ومثله سبق له تحقيق ،في الحياة الروحيةتقدماً ي يزداد  أعينه لك، بكالم آخر.خرى االفي كل من هذه الحياة والحياةشخصياً حمايته 

 ويحميه فوراً أمره َنشِْركْيتولى  َنشِْركْلـمن يسلم للقدمين اللوتسيتين كل  ان ْبَهَچڤَْد چۤيتا كما يؤكد في .)طيساْرشْ (زيعادل عي عز
 . في الكمال الروحيحثيثاًتقدماً  كما يلقنه في قلبه ليحرز ،من كل ذنوبه

 كما أحياناً ذاتالروحية أو النفس الس نفالؤخذ كلمة  ت.بإختالف المراجعنفس  يختلف تعريف ال.ِڤَدَنني-آتَْم يسمى ذاتوهب ال
الروحية وحدها بل وهب العقل والبدن في خدمة نفس  التام غير محصور بوهب الذات وهب ال، لذلك.يعتبرها البعض العقل أو البدن

ية وبدني وكل بيت وشؤوني العقليأهبك  ،ربي الحبيب:"لوقي أغنية لطيفة في هذا الصدد َد طْهاكوَروڤينُ ْبَهكْتي شْرۤيَل أنشد .أيضاًً اهللا
 ." شيئاًي ال أملكن لك ان تقتلني أو تحميني ألن، وبناء عليه.طالق اال انت المالك العظيم على.ما بحوزتي فافعل بها ما تشاء

ري أو  ال بأس علّي ان كنت أحيا في بدن بش،ربي الحبيب:" في دعائه إلى الرب عن فكرة مماثلة بالقولموناتْشاْرياۤياّي شْرعّبر 
 ."ي لكذات أهب ،بدان األ وأنا مالك تلك،ة المادية الثالثشواكل مولدات البدان األملكي ألن تلك

 ،ي وما عدت أحفل بمعاشي وحفظيذات وهبتك بدني و،ربي الحبيب:" حول وهب البدنڤيِڤَك-ْبَهكْتي-َهريفي كتاب نص كما جاء 
 نقطاع اال ان همه الوحيد هودائماً ينبغي للفرد أن يذكر ، بكالم آخر."وحفظهكما ال يحتاج الحيوان المباع إلى القلق بشأن معاشه 

 .ه فعلياًذاتوهبه بدنه و إذا ،إلى خدمة الرب
 من ، لذلك. هما من الخدمات الصعبةذاتخوية والخدمة التتيمية في وهب ال األان الخدمة التتيمية ُچوْسوامّيرۤوَپ  شْرۤيَليكتب 
 ينبغي . المراد ان من النادر رؤية التسليم المختلط بالحب المخلص. الكبارالتيما وال يقدر عليهما سوى مهالعثور علي جداً النادر

  . تاماًللفرد تفويض أمره إلى مشيئة الرب تفويضاً
 تقديم شيء مناسب

دم لي خير ما بحوزته أو شيء عزيز من يقكل  ،صديقي الحبيب):"٤١\١١\١١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي  أودَّْهڤَ إلى َنشِْركْ يقول الرب
 ."عليه فسينتفع أزلياً

 َنشِْركْمن أجل استفراغ ما في الوسع 
 جاء انه ينبغي للمنقطع إلى الخدمة . العمل في جميع مجاالت الحياة ابتغاء رضى الربمكانيةاحول  َپنْتْشَراتَْر-ناَرَدفي نص جاء 

واجبات بل اشغن اال المعاش أي ال ينبغي لإلنسانأعمالسفار باإلضافة إلى  األفيالوظائف المشرعة (ه أعمالالتتيمية توسيع نشاط 



يمكنه ،  من يملك مؤسسة أو مصنع كبير، للمثال.َنشِْركْالخدمة التتيمية وحدها بل ال بد له من القيام بواجبات حياته العملية في ذكر 
 .وهب أجر مقتنياته المادية لخدمة الرب

 هذات  اإلنساننذر
ه لك والراسخ في القناعة بأنه ملكك ويعمل على ذات من نذر ،ربي الحبيب:"ذات حول نذر الڤيالَس-ْبَهكْتي-َهريفي كتاب نص  جاء

 ." فعلياًالعلية يستطيع التمتع بالبهجة ،هذا النحو ببدنه وعقله وكالمه
 ."وأحميه من كل المصائب هأتولى أمر ، بيكل من يدعو لي ويلوذ":پوراَن َهىسيْمِرنْفي كتاب  ِدڤََهى سيْمِرنْيقول الرب 

 سّيتولَ مثل األشجار خدمة
 .القادرة على إزالة مقادير كبيرة من الذنوب سّيتولَ لشجرة تعظيماًأسجد ":سّيتولَفي مديح شجرة  پوراَنْسكَنَْد يوجد نص في 

 التحرر من خوف المثول في  اإلنسانع يستطي. أو لمسهايستطيع الفرد التحرر من كل شقاوة ومرض بمجرد رؤية هذه الشجرة
  يصبح من تيم الرب،في مكان ما سّيتولَ كل من يغرس شجرة . بمجرد السجود لها أو سقايتها بالماءياَمراَجمحكمة مالك الموت 

 ."بحب َنشِْركْلـإلى القدمين اللوتسيتين  سّيتولَعند تقديم أوراق ستكمل تنميته حب اهللا  و، حتماًَنشِْركْ
يوجد بعض من  و،عناية فائقة سّيتولَبشجرة ون  يعن،ڤايشْنَڤيةـالإلى مذهب ون في بالد الهند بما فيهم من ال ينتمكة داالهنجميع 

 شجرة تكريملها ألن دون  فيسقونها ويسج،في المدن الكبيرة سّيتولَحيث يتعذر نمو شجرة  للحفاظ على تلك النبتة كبيراً يبذلون جهداً
 . في الخدمة التتيميةيةاألهم بالغ سّيتولَ

 أو الدعاء ها أو ذكرهاأو لمستلك الشجرة  بمجرد رؤية  دوماً ويوجد سعد،مسعودة من كل الوجوه سّيتولَان ":پوراَنْسكَنَْد جاء في 
في  أزلياً يحيا ، أعالهجاءعلى نحو ما حسب ما  سّيتولَ كل من يتصل بشجرة .ها أو غرسهاستماع عن االأولها  أو السجود يهاإل

 ."طَْهىڤايكونْملكوت 

 الفصل الثاني عشر
 العلية للخدمة ربعة األاألوجه

 األسفار اإلستماع إلى
 شْرۤيَل كما كتب ،ُچوْسوامّيرۤوَپ  شْرۤيَل إلى استناداً األسفار  منيعد بمجال التقدم في الخدمة التتيمية رشاد االكل كتاب يساهم في

 وكل الكتب ِڤدانْتَ والـاتْدَپنيشَأو و پوراناتْوالـ َمهاْبهاَرتَالـ وراماياَن الـنها الكتب مثل على أاألسفار  تعريفڤاتْشاْرياَمْدَه
 .المتوافقة معها

 في جامعة  دوماًهو الممجد ڤايشْنَڤيةـالدراسة الكتب التي تشرح تنمية الخدمة التتيمية ى لإان كل متفرغ ":پوراَنْسكَنَْد جاء في 
من يعنى عناية بالغة بتلك الكتب في كل يتحرر من كل ذنوبه ويصبح مبجال عند المالئكة  . حتماً عنهَنشِْركْ البشر ويرضى الرب

 ."داره ويسجد لها
 ."ويحتفظ بتلك الكتب في داره ڤايشْنَڤيةـال في دار من يكتب عن  دوماًاَنناراي يقيم الرب ،ناَرَدعزيزنا :"موني ناَرَدكما قيل إلى 

 ، بطريقة ماشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم كل من يشغف بمطالعة .ِڤدانْتَ فلسفة الـزبدة هو شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم):"١٥\١٣\١٢ (اَچڤَتَْمشْرۤيَمْد ْبهجاء في 
 ." ال يعود يرضى بالكتب الدنيويةشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم لكتاب العلية كل من ذاق البهجة ، بكالم آخر.لن يستسيغ مطالعة كتاب سواه

 َمتْهورافي  قامةاإل
 سيقع ضحية الفتنة الظاهرة:"قائال األرض  أهلڤَراَهى يخاطب الرب .َمتْهورا في مدينة قامة االفي مديح ڤَراَهى پوراَن نص في جاء
  الثالثة ممكناألفالك ان أجر السفر إلى جميع المحاج في پوراَن ذَنْْبَرْهما جاء في كتاب ."َمتْهوراكل من يتولع بمكان سوى  حتماً

 يستطيع تحقيق كل النجاح  اإلنسانان) شاْستَْرْز (ِڤدية كما جاء في أسفار الحكمة الـ،َمتْهورا المقدسة األرض تحقيقه بمجرد لمس
 .أو ذكرها أو تمجيدها أو الرغبة فيها أو رؤيتها أو لمسها َمتْهورابمجرد السماع عن أرض 

 ڤايشْنَڤَْزـالخدمة بالقيام 
 مسالك العبادة ،پاْرڤَتّيحبيبتي :"قائال پاْرڤَتّي زوجته ڤَشي يخاطب المولى .التيمخدمة بيمدح القيام  پوراَنَپْدَم  نص لطيف في جاء

 ." عبادة تيم الرب العظيم تفوق عبادته لكنمختلفة وخيرها عبادة الرب العظيم
تتيمية خدمة خدمتهم يحقق الفرد بإذ  ايشْنَڤَْزڤ للـمخلصاًخادماً  أصبحعسى ان ):"١٩\٧\٣ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم نص مماثل في جاء

 ." اإلنسان في لشخصية اهللا العزيزعميقاًحباً بكل الشقاوة المادية وتنمي تذهب  خدمة تيمه . إلى القدمين اللوتسيتين للربصفية



 ،الصولجان وزهرة اللوتسصورة الصدفة والقرص وب تيلََكمن تتحلى أبدانهم برسوم  ةمجرد رؤيان ":پوراَنْسكَنَْد كما جاء في 
 ."تعين على إزالة كل الذنوب ،تْشَنَْدَن-ُچوپّي وأبدانهم مزينة بطين ،على رؤوسهم سّيتولَأوراق ون ويضع
أو لمس قدميه اللوتسيتين أو التيم ال شك بتحرر الفرد من كل ذنوبه بعد زيارة ):"٣٣\١٩\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمنص مماثل في  جاء كما

 ."خدمة مباشرة له؟قضاء فماذا يقال عن مثيل  تيم أعمال عائلته حتى بذكر أفراد يتطهر الفرد مع جميع .قعد لهتقديم م
 تيمي ليس تيميعي انه  من يّد،پاْرتَْهىحبيبي :" قائالأْرجوَن يخاطب َنشِْركْ على لسان الرب پوراَن آديكما جاء نص في كتاب 

 بصورة مباشرة بل تجب مقاربته من خالل شخصية اهللا العزيزمقاربة أحد   ال يستطيع."يميتعي انه تيم ي بالفعل يّدتيمحقاً ألن 
 .خدمتهب روحي والقيام سيدقبول  ڤايشْنَڤَْزالـ تقضي العادة عند ، لذلك.األصفياء تيمه

 . الرب العظيمتيمو تْشاْرياْزآ كبار منمصدقة  سينْْدهو -تَِر َرساْم-ْبَهكْتيان جميع مراجع كتاب  ُچوْسوامّيشْرّي رۤوَپ يؤكد 
 خدمة الرب على قدر المستطاع

 مختلف إقامة يجب على كل إنسان .ته جميع المراسم للرب حسب سعإقامةيفيد أن من واجب كل إنسان  پوراَنَپْدَم في نص جاء 
 .المراسم والمناسبات بكل الوسائل

 كاْرتّيَك في شهر الخدمة التتيميةالقيام ب
حيث يوجد برنامج لعبادة  ڤِْرنْداڤََن وال سيما في )كاْرتّيَك (تشرين ثاني-ي أهم المراسم المقامة في شهر تشرين أول هڤَْرتَ-أوْرَج

حبهم للرب  كاْرتّيَك شهر التيم يحب .ياشُودا على يد أمه َنشِْركْ إلى توثيق داُموَدَر كلمة تشير .داُموَدَر في صورته هيكلالرب في ال
 من متبعاً ما زال هذا النظام .خص االعلى َمتْهورافي  كاْرتّيَك في شهر ڤَْرتَ-أوْرَجأثناء الخدمة التتيمية ضاء ق يوصى ب.داُموَدَر

 .كاْرتّيَكفيها طوال شهر ون ويقيم ڤِْرنْداڤََنأو  َمتْهوراإلى ون  حيث يتوجهالتيمقبل كثير من 
بعد   إلى الربالخدمة التتيميةمادية لكن ال يعود التيم يطلب سوى بلوغ  أو السعادة الالنجاةيهب الرب تيمه ":پوراَنَپْدَم جاء في 

عتياديين غير  االشخاص اال إلىالخدمة التتيمية المراد ان الرب ال يهب ."كاْرتّيَك في شهر َمتْهوراقضاء بعض الخدمة وال سيما في 
 .في الهند َمتْهورافي منطقة  كاْرتّيَكشهر ناء أثه يهبها لهم بكل سهولة عند قضاء خدمة عمال باألحكام  لكنالجديين بها
  الربأعمالحتفاالت ب االمراعاة

 َجناْرَدَنربي الحبيب :" جاء.العليةتجلي الرب وغيرها من المناسبات ب االحتفاالتحول حضور  پوراَنيا ڤيشْْبَه نص في جاء
 ذوات نحن ،ِكشّي يا قاتل .اخبرتنا ذاإ  في ذلك الوقتكبيراًال سنقيم احتفاو ِدڤّي-ِدڤَكّيخبارنا متى وضعتك أمك ا تلطف ب،)َنشِْركْ(

 ."مسلمة لقدميك اللوتسيتين مائة بالمئة وال نطلب بإحتفاالتنا سوى رضاك
 .حتفال بالمناسبات المتعلقة به االعلى رضى الرب عند پوراَنيا ْبَهڤيشْيدل هذا النص من 

 بحب عميق مۤوْرتيخدمة الـبالقيام 
  في الخدمة التتيمية ينال تسهيالت الخدمة التتيميةعليةسم القدوس ويشعر بسعادة  االان المنقطع إلى تسبيح":پوراَنآدي جاء في 

  وال يجبر الفرد على الوالدة في العالم المادي ثانيةالتحرر من الشوائب الماديةتعني  موكْتي ."فحسب )موكْتي (النجاة وال ينال حتماً
 موكْتي ان شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم جاء في  لكن الفناء في الوجود الروحي وانعدام فرديتهم الوجود المطلقةوحدةأتباع  يطلب .بعد نجاته

يرضى التيم ان  پوراَنآدي  يبدو من نص .الخدمة التتيميةبنشغال  االهي وصلية االفي حالتهانفس ليست سوى بداية إستقامة ال
  كل من يعمل في الخدمة التتيمية بعيد عن، بكالم آخر.ة المادي من حياة المهايأةالنجاةإلى باإلنشغال في الخدمة التتيمية وال يطمح 

 . كذلكبدو انه قد يعلى الرغم منوضاع المادية اال
 ڤايشْنَڤَْزـال بين شْـرۤيـَمْد ْبـهاَچـڤَـتَـْمتالوة 

كل علم الزم يتضمن  شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم كتاب .اتها تعني حاصل العلمذحد  بِڤَد كلمة .ِڤديةالـ هو شجرة أماني الحكمة شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم
 على ِڤديةالـ في الحكمة ةوضحمجتماع وجميعها  االجميع مجاالت السياسة والطب والفنون العسكرية وعلمتشمل  ِڤَدْز الـ.لإلنسان
الثمرة اليانعة لشجرة أماني الحكمة  يه شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمان ا  كم، بالتفصيلشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمموضح في   العلم الروحي، إذن.أتم وجه

 فإنها خير چو عندما تينع ثمرة المان.مة ألنها تنتج خير الفاكهة قّيچو شجرة المان، للمثال. إلى ثمارهااستناداً تكرم الشجرة .ِڤديةالـ
ّي شْر ـل العلي  حالوة عند تالوته على اللسانشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم ازداد .يةِڤدالـ خير ثمار الحكمة شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمهدية تلك الشجرة و 

 .)شوَك(كما تزداد الثمرة اليانعة حالوة عندما يلمسها منقار ببغاء  ُچوْسوامّي ِدڤَ شوَك
من يد برفق  من أعلى الشجرة هالانز ا ال تنكسر الثمرة اليانعة عند. في خط سلسلة مريدية غير منقطعةشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْميجب دراسة 

السلسلة  ان ْبَهَچڤَْد چۤيتا جاء في .)َپراَپَرْم ( العلية عند تلقيه في خط السلسلة المريدية، في خير حالشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم يبقى .إلى يد



 عبر السلسلة المريدية العلية العلم من خالل  ال بد من ان ينزل ذلك.هي الوسيلة السليمة لتلقي العلم العلّي )َپَرْمَپرا (المريدية العلية
 .ن عالمين بالغرض الحقيقي لألسفارعتمديأشخاص م

 ، إذن.)اْنْبَهَچڤ(العزيز  تعني متصل بڤَتََچْبها .)ْمڤَتََچْبها ( على يد محققشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم بدراسة ْپَرْبهوَمها تْشايتَنْياّي شْرأوصى 
 تْشايتَنْياّي شْر أوصى .أيضاًً )زيزالع( ْمڤَتََچْبها التتيميةخدمة ال كما يطلق على الكتاب المتصل بأحياناً ْمڤَتََچْبهايطلق على التيم 

 شوَك أقر . ممتع حتى للمحررينشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم .ْمڤَتََچْبها على يد الشخص شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم التمتع بالذوق الحقيقي لكتاب ْپَرْبهوَمها
 ينبغي ، لذلك.، في رحم أمه مذ كان جنيناًمحرراًانه كان  عم شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم منذ دراسته التيم من كبار أصبحانه  وْسوامّيُچ ِدڤَ

 . المعتمدينالتيم بحوث من خالل شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمستمتاع بمضامين  اال،َنشِْركْلكل من يطلب التقدم في ذكر 
 من  لشخصية اهللا العزيزالعلية تسليات حالما سمع ال،شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمإلى تحول ان تعلقه ) ٩\١\٢. ب.ش( ُچوْسوامّي ِدڤَ شوَكيقر 

 شوَك وهو الذي لقن ،أيضاً اًكان محقق ِدڤَڤْۤياَس  المراد ان .)ْبَرْهَمْن (على الرغم من شغفه الشديد بالنور الروحي ِدڤَڤْۤياَس والده 
 .على النحو المذكور العلي  الناضج بالعلمباسهامه ُچوْسوامّي ِدڤَ

 الكبار ڤايشْنَڤَْزـالمخالطة 
 أكد .األصفياء التيم في مجالس شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم بحثأهمية  ياَرنْشانايميفي مجلس  ُچوْسوامّيسۤوتَ في حضور  مونيشاونََك أوضح 
لحظة واحدة فقط فتلك اللحظة بالغة المجالسة لك دامت تلو  حتى و،ان كل من يحالفه الحظ بمجالسة تيم صفي ُچوْسوامّيسۤوتَ 

 ، بكالم آخر. من الشقاء الماديالنجاةدخول الجنان أو لل الفرد ؤه ال تقارن حتى بالعمل الصالح الذي ي انهاالقيمة إلى درجة
 الوجود أتباع وحدة اي يطلبهت الالنجاة بمطلق شكل من أشكال نفع دخول الجنان أوال يحفلون  شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمن بكتاب والمتعلق
 . ال تقارن بالسعادة الماديةاألصفياء التيم قيمة مجالسة ، وبناء عليه.المطلقة

 وپياكَشيهيَرنْ حيث يقول َدياوسوْدُه-ْبَهكْتي-َهري في كتاب وپياكَشيهيَرنْووالده  ْپَرْهالَد راَجَمهايرد مضمون الحوار الذي دار بين 
من  ، على هذا النحو."اعكس كل ما يقع أمامهتي ت الةبلور وتعمل عمل الاألهمية  بالغةعشرة ال،ولدي الحبيب":ْپَرْهالَد راَجَمهاإلى 

الرجل ان كان  مثل آخر في هذا الصدد هو .شبه باألزهار وإذا كانت قلوبنا جلية الصفاء األخالطنا تيم اهللا إذا المحتم حدوث ذلك
خالص والسالمة في كل من  االتوفر إذا األمر  سيثمر، على هذا النحو. الصحة فستحبل عند جماعهمافحال وإن كانت المرأة سليمة
 .متلقي العلم الروحي وملقيه

 سم القدوس االتسبيح
 َهِرى راَم -ِرى َهِرى َه َنشِْركْ َنشِْركْ َنشِْركَْهِرى  َنشِْركَْهِرى  :على أهمية تسبيح) ١١\١\٢ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي التشديد يجري 

 ان من يشغف عفوياًال بد  ،عزيزي الملك:"تْشيَپرۤيكْ راَجَمهاإلى  ُچوْسوامّي ِدڤَ شوَك حيث يقول َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى
ملهم وطلبة  عثواب الطامحين إلى كَْرمۤيْزخص ان الـ اال يذكر على." درجات الكمالأرفعبلغ قد  َمنْتَْر-َمها َنشِْركَْهِرى بتسبيح 
قصراً  كل درجات الكمال ثمارالظفر بون  يستطيع،القوى الخارقة للطبيعة الماديةطلبة  ْزيُّوچۤي الطامحين إلى التوحد باهللا والـالنجاة

 مما ،محرراً ُچوْسوامّي ِدڤَ شوَك كان .مقطوع به أمر  التي تعنيتَْمنۤينيْركلمة  ُچوْسوامّي ِدڤَ شوَك يستعمل .َمنْتَْر-َمها على تسبيح
على انه من المقطوع به حتمية اجتياز كل من يبلغ تسبيح  ُچوْسوامّي ِدڤَ شوَك يشدد ، إذن. المقطوع بهاألمر يعني عدم قبوله سوى

 .ةخفي الچايُّو والتخمين والـصالح جميع تجارب العمل ال، بعزم وثباتَمنْتَْر َنشِْركَْهِرى 
وعسى ان أخبرك أنني   دوماًيتصل بي ،ي العلّي اسمتسبيحبكل منشغل :"أْرجوَنفيقول إلى  َنپوراآدي  عينه في األمر َنشِْركْ يؤكد
 ." التيم بكل سهولةلكع لمثل ذيمب

 كما جاء ."والدات غزيزةل ڤاسوِدڤَ سوى على شفاه من سبق له عبادة َمنْتَْر َنشِْركَْهِرى تسبيح  ال يجري":پوراَنَپْدَم كما جاء في 
سم  اال. والبقاءصفاءالتمام والبسم القدوس كامل كمال الرب  اال، وبناء عليه.االسم القدوس عين الرب":پوراَنَم َپْدنص آخر في 

 دون سم القدوس اال حواسه تسبيحصفية يستحيل على القاصر عن ت، إذن."بشائبة مادية صوت مادي وال مشابترداد   ليسالقدوس
للملتزم بهذا التصفية  تتوفر فرصة .َمنْتَْر-َمها َنشِْركَْهِرى  األسماء المقدسة على تسبيح ال تقوى الحواس المادية ، بكالم آخر.تجني

 .تجني بسرعة بالغة دون ليتسنى له التسبيحالتسبيح، 
س بعد نفض سم القدو اال فهم أهمية اإلنسان يستطيع.ة قلبهصفي لتَمنْتَْر َنشِْركَْهِرى  كل إنسان بتسبيح ْپَرْبهوَمها تْشايتَنْياأوصى 

 من تسبيح علية استمداد نتيجة  يستحيل عليه على حالهااألشياء ن قلبه ومن يود إبقاءم الغبار نفض من ال يميل إلى .الغبار من قلبه
  وبناء.باذنإ دون  على تنمية موقف الخدمة تجاه الرب ألن ذلك سيعينه على التسبيح اإلنسان يجب تشجيع، لذلك.َمنْتَْر َنشِْركَْهِرى 
 على فهم فوراً وسيقوى ، واحد بوقتَمنْتَْر َنشِْركَْهِرى الخدمة وتسبيح قضاء  الروحي على سيد يتدرب المريد بهداية ال،عليه

 . عفوية الخدمة تطويرهحال َمنْتَْر-َمهاقدسة للـم لالسماء الالعليةالطبيعة 



 َمتْهورا في قامةاإل
 من  السفر إلى مختلف المحاج يعني الفكاكان":ْدڤاَركاأو  َمتْهورا أماكن مقدسة مثل  فيقامة االحول أهمية پوراَنَپْدَم في نص جاء 

 يستطيع .الخدمة التتيمية بعد نيل مقام التحرير هذابنشغال  اال ينبغي للمحرر. درجات الكمالأرفع  يمثل الذلك  لكنالعبودية المادية
 إلى الرب هو العلية نوال الخدمة التتيمية ، إذن.)تَْبهۤو-ْبَرْهَم (وغ مقام التحرربعد بل مزيد من التقدم في الخدمة التتيمية إحرازالفرد 

 ." حتى بضع ثوانَلذََمنْ- َمتْهوراالذي يدخل  غاية الحياة التي يحققها بكل سهولة
ون  الذين يطلبالنجاةوب طلبة الثواقادرة على تحقيق كل رغبات  َمتْهورا .؟َمتْهورا أرض تبجيلمن ذا الذي ال يوافق على :"كما جاء

يا :" كما جاء."سوى إلى شاغل الخدمة التتيميةون  الذين ال يطمحالتيمستحقق كل أماني  َمتْهورا ال شك ان .العظيم ْبَرْهَمْنالفناء في 
ك تفوق تل َمتْهوراال بد ان أرض ! يوم واحد فقط َمتْهورا في قامة اال تنمية حب علّي للرب بمجرد اإلنسان يستطيع،للروعة
 ."مجداًاهللا ملكوت  ْدهاَم-طَْهىڤايكونْ

 الفصل الثالث عشر
  التتيميةللخدمةاألشكال الخمسة الكامنة 

 شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمالرب وتالوة  مۤوْرتيوعبادة  َمتْهورا في قامة اال: التتيمية هيللخدمة الخمسة األشكال ان ُچوْسوامّيرۤوَپ ذكر 
أي من تلك البنود الخمسة قادر على ب  طفيفاً وهي من الفعالية إلى درجة ان تعلقاً،َمنْتَْر َنشِْركَْهِرى وتسبيح  ڤايشْنَڤَْزخدمة بوالقيام 

 . حتى في المبتدئالتتيمبعث وجد 
  الذيَنشِْركْ النظر إلى صورةو إياك ،صديقي الحبيب:")مۤوْرتيالـ (عبادة صورة الرببصدد النص التالي  رۤوَپ ُچوْسوامّيكتب 

 في التمتع بصحبة أصدقائك في هذا  كنت ما تزال راغباًذاا ڤِْرنْداڤََنحمام في ست االمدارجأحد   وهوْچهاطَ-ِكشّييقف على ضفة 
 ومجمل بدنه بهي بنور القمر في ،وعيناه ساحرتان ويعزف نايه ويشكل ريشة طاووس بشعر رأسه ُچوڤينَْده  اسم.العالم المادي

 ."السماء
 من ، لذلك. ينسى صلته بالصداقة والحب والمجتمع الزائف،بعبادته في منزله مۤوْرتيّي شْر أو َنشِْركْ تعلق بصورةالمراد ان من ي

 الذميمة مثل عمال األ عائلته مما سينجي الجميع منأفرادالرب في بيته وبدء عبادته مع كل  مۤوْرتيواجب كل رب عائلة نصب 
  عندما كل تلك العادات السيئة اإلنسان وسينسىوغير ذلكرقص والتدخين ومعاقرة الخمرة ارتياد النوادي ودور السينما وحفالت ال

 .هفي منزل مۤوْرتييشدد على عبادة الـ
 الذي يذم طلب جيد المشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمسبق وسمعت بعض ما جاء في  انك  أعتقد،حمق االصديقي:"مضيفاً ُچوْسوامّيرۤوَپ يكتب 

 ستدخل ،تدريجياً الرب تسليات التي تصف شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم ان نصوص الباب العاشر من  حتماً اعتقد.لنجاةاأجر العمل والمال و
 ."قلبك عبر أذنيك
 يملك القدرة على طرح أجور المراسم الشعائرية ان دون شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفهم أحد   انه يستحيل علىشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في بداية 

 الرب التي يرد تسلياتالخدمة التتيمية وحدها وال يقدر على فهم تناول ي ْمڤَتََچْبها الـ.)النجاةأو  (اهللاقتصادية والتوحد ب االنميةوالت
 ينبغي للفرد عدم السعي إلى فهم مضمون ، بكالم آخر. بموقف تزهديشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْموصفها في الفصل العاشر سوى من يدرس 

الخدمة  يجب ان يستوي الفرد في .شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم إلى كتاب  قبل بلوغه ميال عفوياً)اللۤي-راَس (مثل رقصة الحبالباب العاشر 
 .شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم قبل اقتداره على التمتع بكتاب التتيمية

رۤوَپ في النصين أعاله اللذين كتبهما  ستعارية التي تلمح إلى ذم عشرة المجتمع والصداقة والحب المادية االتوجد بعض المقارنات
 كبيرة لتنمية تلك الشوائب جهوداًون ترتيبات مفصلة ويبذلون  ينجذب البشر عامة إلى المجتمع والصداقة والحب ويعمل.ُچوْسوامّي

هذا البيت  ُچوْسوامّيۤوَپ رنظم  .تلك الجهود المبذولة طلباً للعشرة الماديةتعني نسيان  ْزمۤوْرتۤي َنشِْركْ-راْدها رؤية  لكنالمادية
ستعارية مبنية  اال تلك المقارنة.ُچوڤينَْدأو  مۤوْرتيّي شْرالشعري على نحو يظهر مدح العشرة المادية للصداقة والحب وذم رؤية 

  اإلنسانان كان على ُچوڤينَْد مراد هذا النص هو وجوب النظر إلى صورة  لكن والعكس صحيحعلى نحو يبدو المذموم ممدوحاً
 .نسيان تفاهة الصداقة والحب والمجتمع المادي

 ستغراب االمن بالغ:" ذات مرةالتيمأحد   قال.َنشِْركْبـ لمتعة المواضيع المتعلقة العليةالطبيعة  ُچوْسوامّيرۤوَپ  شْرۤيَلكما وصف 
 لم اعد أقوى على .سلته بدموعي هذا الذي غشخصية اهللا العزيز ان عاينتمنذ وتنتابني الرعشة  رت في واجباتي المادية قّصنيان

 َنشِْركْ ستماع عن اال إلى الفرد المراد هنا انه ال بد من توق." دوماً أود الخروج إليه بل في المنزل منذ ان رأيتهالبقاء صامتاً
 .باإلتصال بتيم صفي  الحظهحالما يحالف  على أتم وجهَنشِْركْبـ أي ان يعي ،واإلستطالع عنه



 الذي ناَرَد في يد ناڤۤيلة الوترية  اآل ان الربانيين اقتدروا على سماع صوتجاء:" وتسبيحهاَمنْتَْر-َمهااع  يرد نص حول سم،كذا
مما يفقدني كل تعلق بالملذات   دوماًشخصية اهللا العزيز دخل هذا الصوت أذناي وأشعر بحضور . دوماًَنشِْركْ يتغنى بأمجاد الرب

 ."تدريجياًالمادية 
 حيث تغرد كََدْمَب بين أشجار  بهياً،يامونا على ضفة نهر أذكر الرب واقفاً":َلذََمنْ- َمتْهوراوصف  ُچوْسوامّيۤوَپ ر شْرۤيَل ،ثانية

 ڤِْرنْداڤََن  وَلذََمنْ- َمتْهورا تجاه هذا الشعور ."بالبهجة والجمال العلي  التحقيقدوماًنطباعات  االتلك تعطيني و،الطيور في الحدائق
 جميلة ، ميال مربعا٦٤ًالبالغة  َمتْهورا ضمن مساحة منطقة األماكن  جميع.التيم سوىممكن حتى ل ُچوْسوامّي رۤوَپالذي يصفه 

رۤوَپ  نصوص .العودة إلى هذا العالم الماديبيرغب يعود  ال ، إلى درجة ان كل من يذهب إلى هناكياموناالموقع على ضفاف نهر 
 وإال من ، المقامعلية ڤِْرنْداڤََن و َمتْهوراان تثبت  وكل تلك الصفات ،ڤِْرنْداڤََنو  هوراَمتْتلك هي أوصاف محققة لكل من  ُچوْسوامّي

 . حتماًڤِْرنْداڤََنأو  َمتْهورا فور وصول الفرد إلى العلية تفيض تلك المشاعر .األماكن  في تلكالعليةالمحال بعث عواطفنا 
ة صحب نتائج فورية بمثل تلك الالتيم ينال بعض .الواقععلى خالف ية مغاالة  تلك النصوص المتعلقة بالخدمة التتيمخالصاتقد تبدو 

 ترك .هيكلال فور شم البخور في التيم من ربعة األكوماَرْز الـأصبح ، للمثال. ولكن ذلك غير ممكن للجميعاألسفار حسب أدلة
 ال توجد ، إذن.كامل ڤايشْنَڤَ أصبححيث  ڤِْرنْداڤََنو  َمتْهورا وتوجه إلى ،َنشِْركْ عن هفور سماع صديقته الجميلة َل طْهاكوَرَچنَْمبيلْڤَ

 ال بد . وليس على الجميع عامةالتيمخيالية بل وقائع تنطبق على فئة مخصوصة من القصص بالمغاالة في تلك النصوص وال هي 
  لكنَنشِْركْلى الجمال الباقي لذكر من تصديق تلك النصوص حتى وإن اعتبرت مغاالة لتحويل انتباهنا من الجمال المادي الزائل إ

 .َنشِْركْتصال بذكر  االمن سبق لهلغير اعتيادية بالنسبة ليست النتائج المذكورة 
 نظام من طريق العمل بأحكام  قادر على الترقي إلى الكمال الحاصل عن ممارسة الخدمة التتيمية اإلنسانيحتج بعض العلماء بأن

 حول التنمية التدريجية رامانَنَْد راياه مع بحث تلك الفكرة في تْشايتَنْياالعليا تلك الدعوى كما ذم المولى المراجع ترد  لكن ڤَْرناشَْرَم
 ويوجد ،هو تقدم ظاهري ڤَْرناشَْرَم  من طريقتقدمالمجيباً بأن رامانَنَْد رايا التي طرحها  ڤَْرناشَْرَم رفض فكرة أهمية . التتيميةللخدمة
 عن سائر سبل الرفعة وهذا ما سيعينه على بلوغ  معرضاًَنشِْركْ انه ينبغي لالنسان ذكر ْبَهَچڤَْد چۤيتالرب في  يقول ا. منهأرفعحكم 
 . درجات الكمالأرفع

 يتسليات باإلستماع إلى  عفوياًمفروضة على من لم يبلغ تعلقاً ڤَْرناشَْرَم نظامواجبات ):"٩\٢٠\١١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْميقول الرب في 
ال  وهي أمور النجاة أو والتشبعة الحسيةهي مراسم شعائرية دينية تهدف إلى جلب النفع المادي  ڤَْرناشَْرَم ، بكالم آخر."يعمالأو

 وال ،َنشِْركْ إلى نقطة ذكر  اإلنسان مقصودة فقط لجلباألسفار  جميع أحكام، في الواقع.َنشِْركْمن لم يبلغوا ذكر سوى يعنى بها 
 .َنشِْركْبـله تنمية تعلق عفوي  تيحتاجها من سبق

 الفصل الرابع عشر
 مؤهالت التتيم

 يمكن في البداية قبول تنمية .الواقععلى خالف إلى الخدمة التتيمية نفس يقول بعض العلماء ان العلم والزهد من أهم عوامل رفع ال
 .ستناد الخدمة التتيمية سوى إلى الرغبة بهاإ لعدم رفضهما أيضاًً  يمكن لكنالعلم أو الزهد المناسبين لبلوغ صعيد الخدمة التتيمية

 .خالص اال سوى ال تتطلبالخدمة التتيمية
ها تزيد  لكنمن الشوائب الماديةتصفية قد تكون مناسبة لل ةيُّوچيالـرياضة  والرياضات المصطنعة للالتخمين الخبراء ان التيميرى 

 ان ذكر  بلالعلية مما يعني انها غير مناسبة لدخول الخدمة الودية مطلقاًلتتيمية من قسوة القلب وال تفيد في مجال التقدم في الخدمة ا
 . مما يعني أنها الغاية والوسيلة بوقت واحد، الخدمة التتيمية مطلقة. أو الخدمة التتيمية بحد ذاتها هي السبيل الوحيد للتقدم فيهاَنشِْركْ

 .أيضاًً إلى وسيلة التوجه إلى المطلق بالخدمة التتيمية التي هي مطلقةخذ  االسباب ويجب اال هو سبب كلشخصية اهللا العزيز
سألقنك بطون :"تاچۤي في مستهل الـأْرجوَن قال الرب إلى ."سوى بالخدمة التتيميةأحد  ال يفهمني:"ْبَهَچڤَْد چۤيتاهذا ما يؤكده الرب في 

  هذا ما تقبل به جميع.ة التتيمية فهي الدرب المؤدي إلى ملكوته وأما الخدم"فهم الرب العظيم" تعني ِڤَدْز الـ."يتيمالعلم ألنك 
نقاش خرين في ال اآلدحضب إلنشغالهم التتيم وجدتنمية بون الخدمة التتيمية ويخفقأمر  أرباب التخمين يغفل . الشرعيةاألسفار
التتيم خمين والزهد المصطنع ال يناسبان التيم في خدمة  الت،أودَّْهڤَحبيبي ):"٣١\٢٠\١١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم في َنشِْركْ  يقول.الفلسفي

 ." كما يحصل على علم كاف لفهم الحق المطلق،تيمي عندما يصبح من تلقائياً يحصل الفرد على ثمار الزهد في الملذات المادية .يب
 .لبهه ويهديه في قخصألن الرب يالتيم ال تلف الظلمة  .هذا هو امتحان التقدم في الخدمة التتيمية



ينالون ن بي بالخدمة و المتعلقتيمي ،صديقي الحبيب:"قائال) ٣٣-٣٢\٢٠\١١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي  أودَّْهڤَيتابع الرب كالمه إلى 
 وتوزيع الصدقات وغيرها من ةيُّوچي الـرياضة أجر العمل الصالح والرياضات وتنمية العلم الفلسفي والزهد وممارسة ال،تلقائياً
مثل دخول النفع المادي  العليةبرحمتي احقق  . خارج خدمتي شيئاًون يتوفر كل شيء لهؤالء التيم لكنهم ال يطلب.لصالحة اعمالاأل

 ."اذا طلبه تيمي طَْهىڤايكونْالجنة أو بعض النفع الروحي مثل دخول ملكوتي 
قضاء  فسيتحرر من تعلقه عاجال بفضل ،ت المادية ما زال لديه بعض التعلق بالملذا لكنَنشِْركْ من يعمل على تنمية ذكر ،في الواقع

 .سيد روحي ثقةرعاية تحت الخدمة التتيمية 
كل  اال، للمثال.َنشِْركْبـبوجوب عدم التعلق بالملذات الحسية المادية وقبول كل ممتع متصل  ُچوْسوامّيرۤوَپ  شْرۤيَلثم يوصي 
 ثم تناول َنشِْركْ طباق الشهية وتقديمها إلى االمكن تحضير بعض ي، إذن.الطعام الشهي إلشباع مذاقهيطلب  اإلنسانضروري و

  نذر رفض كل ما لم يقدم إلى.َنشِْركْ تقديمها إلى دون  ال ينبغي لإلنسان أكلها لكنطباق الشهية اال يمكن تحضير.فضله وهذا زهد
 . مثيلزهدب إرضاء متطلبات الحواس  اإلنسان هو زهد بحد ذاته ويستطيعَنشِْركْ

خدمة بنشغال  االعليهم فرصةون هم يفوت لكنت قاسيةرياضا قضاء ،المادياتون  الذين يتجنب الوجود المطلقةتباع وحدةن أليمك
بالخدمة التتيمية مما ما صلة دون  مثيل  ثمة شواهد كثيرة على اتباع زهد مصطنع.إلى الكمالقودهم ال يزهدهم  ، وبناء عليه.الرب

 ان الوجود الروحي حق ظاهرياًون  ويعلنَسنّْۤياَسسلك ون  كما يوجد زهاد زائفين يدخل،الشوائب الماديةيؤدي إلى السقوط واإلفتتان ب
عن ون  كما يقصر،ن عن بلوغ نقطة الخدمة التتيميةوبمهزلة مصطنعة من الزهد لكنهم قاصرون  ويقوم،والوجود المادي باطل
 ثمة أمثلة كثيرة على زهاد زائفين .ج السياسيال العمل الخيري والهي المادية مثعمال األإلى استئنافدون تحقيق الغاية ويعو

 .هم عادوا اليه نتيجة قصورهم عن اللجوء إلى القدمين اللوتسيتين للرب لكنخيالياًأعرضوا عن العالم بوصفه 
ه في الخدمة بذل ما يمكن  يجب قبول كل. هذا هو سر الخدمة التتيمية. التي يمكن توظيفها في خدمة الرباألشياء ينبغي عدم ترك

لة الكاتبة والمسجالت والطائرات ويسألنا البعض  اآل مثلحالياً َسنْكۤيْرتََنت كثيرة من أجل دفع حركة الآ نستعمل أننا ، للمثال.التتيمية
قتداء  االلب من الجميع نحن نط.لكننا ال نذم" ؟ واحدتقدم الحضارة المادية بوقتون  المادية وتذممصنوعاتالون لماذا تستعمل:"أحياناً
 يمكن .َنشِْركْ ت في خدمةالآ ظف تلك نحن نو، كذا.ْبَهَچڤَْد چۤيتا في أْرجوَن به َنشِْركْ  هذا هو المبدأ الذي نصح.َنشِْركْ ذكر بحركة

  نحن ننادي بأن.تََنَسنْكۤيْردعم حركة ب ال بد لنا من القبول باآللة الكاتبة ان كان استخدامها يساهم .َنشِْركْ بذل كل شيء لحساب
المبدأ  هذا هو . في خدمتهَنشِْركْ أشياء مما يحتم بذل  شيئاً ونحن ال نملك،كل من العلة والمعلول هو َنشِْركْ . هو الوجودَنشِْركْ

  .الذي نعمل به
  في البداية العمل بكل ينبغي للفرد.هاحدودالخدمة التتيمية أو مخالفة أحكامها وقضاء لي عن مبادئ وجوب التخلكن ال يعني ذلك 

صالحية أحد   وال يملك، دوماًالتتيمإلى مبادئ يستند   ورفضهااألشياء  مبدأ قبول. الروحيسيد والنواهي التي يحددها الاألحكام
اهللا شخصية  الزم لتوجيه المريد نيابة عن َنشِْركْ الروحي بصفة تجلي سيد ال.ابتداع فكرة جديدة حول ما ينبغي أو ال ينبغي قبوله

 .العزيز
  لكن بذلكثقة الروحي السيد ال ينجرف ال.نجراف إلى تكديس المال أو قبول عدد كبير من المريدين اال الروحي عدمسيديجب على ال

 ليست ية التي يقضيهاتتيمالخدمة ال  لكن بكثرة المال أو التالميذ وينجرف بعيداًهفقد ينتحل دورثقة  اً روحياًسيدالفرد ليس ان كان 
 .السلسلة المريدية العليةلتزام بمبادئ  اال يجب، لذلك.من ينجرف بتلك المنجزاتعند ة التتيميخدمة ال تتواهن .لية الدرجةعا
 تصفية فكرية أو عملية أخرى لتصفيته واتصافه بكل الصفات الطيبة بفضل رفعته في ذكر ائق إلى تنمية طرَنشِْركْ تيماج تحيال 
 خير مثال على ذلك هي صفة الالعنف التي .تلقائياً األحكام تلكالتيم  يمارس .ةيُّوچي الـرياضة الحدود بأحكام وإلتزامه وَنشِْركْ

نضمام إلى حركة  االيسعى البعض إلى .مسالم بطبعه وال حاجة به إلى ممارسة المسالمة على حدةالتيم  .تعتبر من الصفات الطيبة
 . حركة نباتيةةنضمام إلى أي االى ممارسة النباتية على حدة أو وال يحتاج إلتلقائياًنباتي التيم   لكننباتية

 أما .تلقائياً مما يؤدي إلى اتصافه بكل الصفات الطيبة للمالئكة َنشِْركْسوى إلى تطوير ذكر التيم ثمة عدة شواهد على عدم حاجة 
وال  ڤايشْنَڤَ  ليس النباتي.ڤايشْنَڤَْزد ذاتها لجعلهم  إلى المفهوم المادي فتلك الصفات ال تكفي بحاستناداًممارسة النباتية دون من يقص

 .ستخالص ان النباتية أو المسالمة ليست اسباب التتيم اال يجب، لذلك.تلقائياًنباتي ومسالم التيم  لكن .مسالم بالضرورة
الصياد على استعداد حتى لقتل نملة  لم يكن .مونيناَرَد  برحمة التيم من كبار أصبحبهذا الصدد حكاية صياد  پوراَنْسكَنَْد ترد في 
م اعدان ،عزيزي الصياد:" شاهد هذا التحول الرائع للصياد بفضل الخدمة التتيمية وقالناَرَدصديق  موني ڤَتَْرَپ .ڤايشْنَڤَ أصبحعندما 

مطلق أذى التيم ال يسبب  .تلقائياً ألن كل من بلغ الخدمة التتيمية يتصف بكل الصفات الطيبة ،رغبتك بقتل حتى نملة ليس مستغرباً
 ."لسواه



 في العامل في تلقائياًهنا ان صفاء الوعي وصفاء العمل والرياضات وطمأنينة العقل وغيرها تظهر  ُچوْسوامّيشْرّي رۤوَپ يؤكد 
 .الخدمة التتيمية

في  مۤوْرتي الـتعظيمكر والخدمة و السمع والتسبيح والذ:عباداتتسع تتألف من هنا ان الخدمة التتيمية  ُچوْسوامّيشْرّي رۤوَپ يؤكد 
الة إلى درجة يستطيع كل  كل واحدة من تلك العبادات فّع. لهذات صديق ووهب الدور بَنشِْركْ  وخدمةوامر األ والدعاء وحملهيكلال

  اسمجاد الشغوف باإلستماع عن الرب والشغوف بتسبيح أم، للمثال.ريب دون  تحقيق الكمال المنشود،من يعمل حتى بواحدة منها
 يمكن لإلنسان القيام بعبادة واحدة .تْشَريتاْمِرتَ تْشايتَنْياتوضيح ذلك في كتاب جاء  .الغاية المطلوبة في الخدمة التتيميةيحقق  الرب

 . في النهايةمنها أو اثنتين أو ثالثة أو جميعها ويحصل على الغاية المطلوبة بالرسوخ في الخدمة التتيمية
 شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم بلغ الغاية المنشودة بسماع تْشيَپرۤيكْ الملك .ى من قضى عبادة واحدة وحقق الكمال بفضلهاتوجد أمثلة ملموسة عل

 نجحت .في الخدمة التتيمية بفضل الذكر الدائم ْپَرْهالَدَمهاراَج  ونجح شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمالكمال بتالوة  ُچوْسوامّي ِدڤَ شوَك  حققبينما
بفضل  أكْرۤوَر نجح .هيكلال بفضل العبادة في راَجَمها تْهوِرْپبتدليك القدمين اللوتسيتين للرب ونجح بشغل نفسها  مّيلَكْشْ ةالعز

 بفضل َبلي راَجَمها ونجح َنشِْركْلـ بفضل صداقته أْرجوَن نجح .راَمتْشَنْْدَربتقديم خدمة شخصية إلى الرب َهنوماْن  نجح .الدعاء
 .َنشِْركْلـوهب كل ما يملك 

حقق كل الذي  َرَج أْمَبرۤيشََمهاعن ) ٢٠-١٨\٤\٩ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي كالم  جاء .عباداتكل تلك القضوا كما توجد أمثلة على من 
 أوال عقله على القدمين اللوتسيتين للرب َرَج أْمَبرۤيشََمهات ثب: في تلك النصوص ُچوْسوامّي ِدڤَ شوَك يقول . التسعةعباداتالتلك 
 شغل . هللالعليةمجاد  االه بسماعي شغل أذن. الربهيكله بتنظيف ي شغل يد.هأعمال و الربتسليات ثم شغل لسانه بوصف َنشِْركْ

عندما  وغير ذلك وتأكل معه شخصال تجلس مع (األصفياء التيم شغل بدنه بمخالطة .هيكلالالجميل في  مۤوْرتيه بالنظر إلى الـيعين
 شغل .) ولم يسمح لبدنه بلمس سواهماألصفياء التيمسوى  َرَج أْمَبرۤيشََمها لم يخالط .بد من التالمس ال ، وبناء عليه.تهخالطم

وهو الطعام المعد للتقديم إلى الرب والذي  ْپَرساَد َنشِْركْ  وشغل لسانه بتذوقَنشِْركْ المقدمة إلى سّيتولَزهار وأوراق  االمنخريه بشم
طباق  األ اعتاد تقديم. غنياً ألنه كان ملكاًَنشِْركْ فاخر إلى ْپَرساَد على تقديم قادراً َرَج أْمَبرۤيشَهاَمكان  . ما فضل عنهالتيميتناول 

 ويقدم إليه أفخر حليالرب بأفخر ال مۤوْرتي في غاية الجمال يزين فيه هيكل كان لديه .ْپَرساَد-َنشِْركْ  ثم تذوقَنشِْركْ الملكية إلى
علينا السير على خطى كبار يتعين  ، المراد."َنشِْركْ تنمية ذكر  علىفاًكعارة في كل شيء وكان  كانت لديه وف، إذن.الطعام
عن كل  يتجرد الفرد .َرَج أْمَبرۤيشََمهاكما فعل جميعها قضاء قصرنا عن  هذه العبادات اذا الكمال مضمون بقضاء احدو ڤايشْنَڤَْزالـ

 تتبع .َچَل طْهاكوَرنْڤََمبيلْ هذا ما أكده .ى تلك العباداتاحدبقضاء  حالما يكمل شاغله  في خدمتهالنجاةصبح  وتفوراًالشوائب المادية 
 . للربخالصاًحباً  حال تطويرهالتيم  النجاة
 .ميعظتب الخدمة التتيمية يصفها المراجع بمثابة درب خدمة الرب حدودان أحكام و ُچوْسوامّيرۤوَپ  شْرۤيَليكتب 

 الفصل الخامس عشر
  العفويةلتتيميةالخدمة ا

وال يحتاج  راچانوچا تدعى َنشِْركْ مع ڤِْرنْداڤََن عفوية سكان .ڤِْرنْداڤََن في َنشِْركْ يمكن تبين أمثلة الخدمة التتيمية العفوية في أصحاب
 .صية اهللا العزيزشخ وبلغوا الخدمة الودية العفوية إلى األحكام عن الخدمة التتيمية إذ سبق لهم الكمال في كل أمر هؤالء إلى تعلم

 األحكام  عملوا بكل.ةيُّوچي الـرياضة عن الرياضات أو الكفارات أو الىغنفي  َنشِْركْ معون  الصبيان الذين يلعبونرا البق،للمثال
 .ْبَهكْتي-راچانوچا  يسمى وموقفهم العفوي، بصفة خالنهَنشِْركْ في والداتهم السابقة وبلغوا منزلة صحبة

 الخدمة التتيمية التي تؤدى بمشاعر . بهتولهوالما نجذاب العفوي لشيء  االعلى أنها ْبَهكْتي-راچانوچاوضح أ مّيُچوْسواشْرّي رۤوَپ 
 تدعى انجذاب حسي والثانية تدعىواحدة :  تقسم الخدمة التتيمية في الحب العفوي إلى فئتين.ْبَهكْتي-راچانوچاحب عفوي هي 

 .لةص
 ثمة كثير من ،عزيزي الملك:"حيث يقول ،في هذا الصدد) ٣٠\١\٧ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي  طْهيَريوْدهيشْإلى  مونيناَرَد  حديث جاء
ى كل تلك الميول من فص تت لكنودهب أو الحسد أو الخوف منه أو رغبة التشبعة الحسيةي البداية بداعي اهللا فبون  الذين يشغفالتيم

 ."التيم الصفيحو تدريجي ويبلغ الغاية القصوى للحياة التي ينشدها  على نروحياًحباً  التيم طور وي،الشوائب المادية
 ُچوپۤيْزالـصبايا  ان ظاهرياً يبدو .صبي َنشِْركْ  وصبايا ُچوپۤيْز الـ.أمثلة على الحب العفوي بإنجذاب حسي ُچوپۤيْز الـإعتباريمكن 

 بسبب َنشِْركْ  دائم الخوف منَسكَْم كان . بداعي الخوفَنشِْركْ  إلىمشدوداً َسكَْم كان الملك ، كذلك. جنسياًَنشِْركْ منجذبات إلى



 عتبرهت يادوذرية الملك  ت وكان، دوماًَنشِْركْ يحسد شيشوپاَل كان . ابن اختهَنشِْركْنه سيقتل على يد السماوية التي اعلنت االنبوءة 
 .عينها وحققوا غاية الحياة المنشودة َنشِْركْ  لدى كل تلك الفئات من التيم انجذاب إلى. عائلتهم بسبب صلة الدمفراد أأحد

 كان بدافع الخوف بينما انجذاب َنشِْركْ  إلىَسكَْم انجذاب .)راچانوچا(اً  يعد عفوييادو وحنان عائلة َنشِْركْ إلى ُچوپۤيْزانجذاب الـ
 ، لذلك.مة التتيمية على نحو مالئم فقطالخدقضاء  يجب .اًعدائي ألن موقفهما كان تتيميةعد خدمة تكان بدافع الحسد وال  شيشوپاَل

حب  ه بالقول انيادوعمل على تحليل حنان عائلة الذي  ُچوْسوامّيرۤوَپ  شْرۤيَل حسب رأي تتيميةخدمة ال يعتبر نجذاب السلبي اال
 صفية سوى عند  ال يعد الحنان خدمة تتيمية. والحدوداألحكام  استند إلىذاذلك اعلى خالف ه لكنكان على صعيد ودي اذا  عفوي

 .ةالعفوي بهماتسا
 يجب فهم ذلك بوضوح ألن موقف ، وبناء عليه. حققوا الغاية عينهاَسكَْمو  ُچوپۤيْزقد توجد بعض الصعوبة في الفهم بأن كل من الـ

تلك الحاالت  هو محور كل شخصية اهللا العزيزمع ان ن ين الفئتيثمة فرق بين هات .ُچوپۤيْزمختلف عن موقف الـ شيشوپاَل و َسكَْم
 و ْبَرْهَمْن بصفة جلو ان الحق المطلق واحد يشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمول من  اال جاء في الباب.العالم الروحيون  يدخلالتيمأن جميع ع مو

على  ْبَهَچڤاْن أو ماَپَرماتْ تحقيق اوال يمكنهم ْبَرْهَمْنسوى ن اال يبلغ شيشوپاَل أو َسكَْم . يوجد هنا تباين روحي.ْبَهَچڤاْن  وَپَرماتْما
 . هذا هو الفرق.ْبَهَچڤاْنو َپَرماتْما  و ْبَرْهَمْنالرغم من ان الحق المطلق الواحد عينه هو 

 ودرجة حرارة الشمس مختلفة عن درجة حرارة ، الشمس ال يعني بلوغ الشمسأشعة البقاء في .يمكن مقارنة ذلك بالشمس وأشعتها
هناك فرق بين الشمس  .في طائرة أو سفينة فضائية ال يعني وصوله إلى كوكب الشمس الشمس أشعة ومن يذهب عبر ،أشعتها

 . الحق المطلق عين نوره.مصدرهاالشمس والشمس هي قدرة  الشمس أشعة ألن  بينهمام وجود اختالفد ععلى الرغم منشعتها أو
عداء الرب أ و الوجود المطلقةتباع وحدة يؤذن أل.ِرنْداڤََنڤْ َكولُوُچ لم يسمح لهما بدخول دار  لكنالحق المطلق شيشوپاَل و َسكَْمبلغ 
 دخول المملكة ال يعني .ڤِْرنْداڤََنَك ولُوُچأو دار  طَْهىڤايكونْ ال يؤذن لهم بدخول كواكب  لكندخول ملكوته بفضل انجذابهم إليهب

 .دخول قصر الملك
 الوجود أتباع وحدة معظم .نين بشخصية اهللا والمنكرين لهاهنا على وصف مختلف منجزات المؤم ُچوْسوامّيرۤوَپ  شْرۤيَليعمل 
 يتعين الفهم انهم من فئة ، إذن.حال بلوغهم الكمال الروحيب فقط )ْبَرْهَمْجيُّوتي (نورهون  يدخلشخصية اهللا العزيز اعداء والمطلقة
 على التساوي  دوماًونعظمته ويعملون  ال يطيقعل ألنهم بالفشخصية اهللا العزيز من اعداء  الوجود المطلقةأتباع وحدة يعتبر .واحدة

 يأذن حتى ألعدائه رب ال لكنربن بحق الو مذنب الوجود المطلقةأتباع وحدة ان ْپَرْبهوَمها تْشايتَنْياّي شْر أعلن .معه بداعي الحسد
 .من لطفه )ْبَرْهَمْجيُّوتي (بدخول نوره
لي بعد يسلم بالغ العلم :"ْبَهَچڤَْد چۤيتا جاء في .يمان بصورة اهللا االى صعيد رفع نفسه إل،المؤمنين بوحدة الوجودأحد  ربما استطاع

 حيث ينال محيا مشابهاً طَْهىڤايكونْالكواكب الروحية أحد  رفع نفسه إلىالمطلقة ويمكن للمؤمن بوحدة الوجود " والدات ال تحصى
 . بفضل ذلك التسليملمحيا اهللا

 او يصبح،شخصية اهللا العزيز قتلوا على يد الذين  والجنالتحرر من الشوائب الماديةن من بلغوا ا":پوراَن ذَنْْبَرْهماجاء في كتاب 
 .ْبَهَچڤَْد چۤيتا في  على وجودها تقع تلك السماء الروحية وراء السماء المادية ويؤكد.)ْبَرْهَمْجيُّوتي (غارقين في السماء الروحية لنوره
  يدخل التيم.الكواكب الروحيةون  يدخلَنشِْركْ تيم  لكنعداء بدخول هذا النور االسائروالمطلقة يؤذن للمومنين بوحدة الوجود 

 . ألنه سبق لهم تنمية حب عفوي لهشخصية اهللا العزيز الكواكب الروحية للتنعم بالبهجة الروحية في صحبة األصفياء
نافذة في الوجود في صورتك ال ْزيُّوچۤي يتأمل الـ،ربي الحبيب):"٢٣\٨٧\١٠. ب.ش(بالقول  اهللاتخاطب  المتشخصة ِڤديةالـالحكمة 
 ُچوپۤيْزالـصبايا  كما تحققه ،تأمل دون ويحرز المعادين لك الكمال عينه ْبَرْهَمْجيُّوتيالكمال الروحي بالفناء في ون  فيحققالمادي

 أجزاء بمختلف نونحن المالئكة الموكل ، من جهتنا.مثيل ات واللواتي يملكن موقف شهوانين بالحّياك الشبيهتااللواتي تعانقهن يد
عبارة لفهم شعتها أ ال بد لنا من الرجوع إلى مثل الشمس و." نأمل بتحصيل الكمال عينه، لذلك.ُچوپۤيْز نسير على خطى الـ،ِڤَدْزالـ

يدخلون  خصية اهللا العزيز لش الشمس بينما المحبينأشعة الفناء في النور الشبيه ب الوجود المطلقةأتباع وحدة يستطيع ."الكمال عينه"
 .ڤِْرنْداڤََنَك ولُوُچداره العظيمة 

ان تلك الشهوة  ُچوْسوامّيرۤوَپ  شْرۤيَل يوضح .نغماس الجنسي االإلى مطلق شكل من أشكالال يشير  ُچوپۤيْزالموقف الشهواني للـ
نجذاب  اال ويسمى هذا،نجذاب عفوي إلى الرب ا، لدى كل تيم من التيم الذين بلغوا درجة الكمال.َنشِْركْبـة التيم صلتشير إلى 
ه  لكنالتمتع بهب تلك الشهوة رغبة  وربما بدت،خدمة الرب حسب ذوقهبالجارفة بالقيام التيم رغبة تمثل  الشهوة .أحياناًشهوة التيم 
 وبناء .ي من رعاة البقر ربما كان التيم يطلب صحبة الرب بدور صب، للمثال.بهة التي تربط التيم صل إلى الاستناداً تهطلب خدم

ها حب عفوي وخدمته  لكنستمتاع بصحبة الرب اال قد تبدو تلك رغبة في. في المراعياألبقار  بمعاونته على ضبطته يود خدم،عليه
 .العلية األبقار بالعمل على ضبط



 االنجذاب الجنسي
 ُچوپۤيْز حب الـ.وجه الخصوص على ُچوپۤيْزالـيا صباوتظهر بين  ڤَْرَج العلية األرض تظهر تلك الرغبة الشديدة بخدمة الرب في

 .مناافهأ يسمى شهوة لتقريبه إلى  انه من الرفعة إلى درجةَنشِْركْلـ
التشبعة إلى تشير الشهوة :"ين الشهوة وموقف الخدمة بالقول الفرق بأوضح تْشَريتاْمِرتَ تْشايتَنْياّي شْر مؤلف  داَسَنشِْركْڤيراَج كَ

 العالم المادي من محب يطلب إشباع حواس محبوبهيخلو  ."خدمة حواس الربب فتشير إلى الرغبة العلية الرغبة لفرد وأماالحسية ل
مفقود  أمر سوى إشباع حواس الرب وهو ُچوپۤيْزالـصبايا  لم تطلب  لكن إشباع حواسه الشخصية يطلبكل فرد في العالم الماديو

 ال يجدر فهمه كذلك بالمعنى الحرفي  لكن بشهوة العالم الماديَنشِْركْلـ ُچوپۤيْزالـايا صبحب يشّبه العلماء  ، لذلك.في العالم المادي
 .العلية بل هو مسعى لفهم الحالة ةللكلم

 ليس َنشِْركْلـ ُچوپۤيْز حب الـ، إذن.ُچوپۤيْزالـصبايا السير على خطى ون  يطلب،من خالن الرب أودَّْهڤَ مستوى حتى التيمكبار 
 الذي كان في غاية التقيد بتجنب تْشايتَنْيا مثل آخر هو المولى .قتداء بقدوتهن؟ االإلى أودَّْهڤَ وإال كيف يطمح اً حتمشهوة مادية

ّي شْر حتى ، إذن.ُچوپۤيْزالـصبايا  خير من وسيلة َنشِْركْ  لكنه قال انه ال توجد وسيلة لعبادةَسنّْۤياَسمخالطة النساء بعد دخوله سلك 
للرب كما لو كن مدفوعات بالشهوة مما يعني ان ال صلة البتة  ُچوپۤيْزالـصبايا  كل الثناء على طريقة عبادة  أثنىَرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا

لة التي صفهم اليستحيل عليه  ،من لم يبلغ الصعيد العلّيكل  .انه كان يبدو كالشهوة عم َنشِْركْ إلى ُچوپۤيْزالـصبايا بالمادة إلنجذاب 
 من ال يقوى على فهم ،لسوء الحظ . بمثابة غرام دنيوي بين الفتيان والفتياتأحياناً التي يساء فهمها َنشِْركْبـ وپۤيْزُچالـ اصبايتربط 

 إلى أحياناًدون  هو غرام دنيوي فيعمَنشِْركْبـ ُچوپۤيْزالـصبايا ان غرام يفترض  ،َنشِْركْ و ُچوپۤيْزالـصبايا  لغرام العليةالطبيعة 
 .باألسلوب الحديثرسم صور مبتذلة 

رغبة كانت  َنشِْركْبـ رغبتها لكن أيضاًً َنشِْركْ  حدباء اشتهتجاكوْب كانت . بشبه شهوةجاكوْب يصف كبار العلماء شهوة ،في المقابل
 ْزُچوپۤيالـصبايا  يطلق عليه أشبه بحب َنشِْركْلـ كوْبجا وحب ُچوپۤيْزالـصبايا  ال يقارن حبها بحب ، وبناء عليه.شبه دنيوية

 .)ْپراۤيا-كاَم (َنشِْركْلـ

 الفصل السادس عشر
 وصف مستفيض للحب العفوي

 ال يمكن ، في الواقع.َنشِْركْ ليص األالعزيزي بوأل العلي  مثال المفهوم،ياشُودا واألم راَجَمهانَنَْد  نجد ،ڤِْرنْداڤََنفي موقف أهالي 
 أفراد التي يملكها التيم والتي شعر بها العليةعلى تلك المشاعر يطلق بوية ة أبصل َنشِْركْ  حبلكنأو أمه  َنشِْركْألحد ان يصبح أب 

من  ْدڤاَركا شائع بين أهالي بوية األةصل في الَنشِْركْلـ الحب العفوي ، إذن.ْدڤاَركا في َنشِْركْ الذين كانوا أقارب ڤِْرشْنيْزعائلة 
 .ڤِْرنْداڤََنوبين أهالي  ڤِْرشْني ساللة

هذا بحث  ال ضرورة ل.ال يفارقهم أزلياًهو شعور قديم  ڤِْرنْداڤََنوأهالي  ڤِْرشْني عائلة أفراد الذي شعر به َنشِْركْلـالحب العفوي 
 . مرحلة متقدمةعلى إذ ال بد من نموه بذاته ، والحدوداألحكام الحب على صعيد الخدمة التتيمية حسب

  العفويةالخدمة التتيميةأهلية 
ال  .ه عينكمالالون مما يعني انهم يطلب راچانوچايطلق عليهم تيم  ڤِْرنْداڤََنوأهالي  ڤِْرشْنيْزى خطى الـبالسير علون جميع من يرغب

بفضل حبهم العفوي  ياشُودا أو نَنَْدزليين مثل  األوا متعلقين ببعض التيمأصبحباألحكام والنواهي بدقة لكنهم  راچانوچا تيم تزميل
شارة ان ذلك الشوق  اال تجدرلكن راچانوچا تدريجية للطموح إلى التشبه بأحد التيم وهذا ما يسمى  ثمة تنمية.بقدوتهم عفوياًدون ويقت

 تِّڤِْرني-أنَْرتَْهىتوجد درجة  . من كل الشوائب الماديةتحقق التصفية غير ممكن قبل )ڤَْرَج( ڤِْرنْداڤََنإلى السير على خطى أهالي 
 المقلدين غير  لكنذلك الحبدون  ونجد بعض من يقل،نظاميةل الخدمة التتيمية الفي مجاالتي تعني زوال كل الشوائب المادية 

في حين ما  ُچوپۤيْزالـصبايا أو  ياشُودا أو نَنَْدأنهم من اتباع ون  كما نشهد بعض من يزعم.)أنَْرتَْهْز (منزهين عن العادات البغيضة
 .هي مجرد تقليد عديم القيمةالمثيل ب الرباني ظواهر الحو ،عليهمظاهراً الحياة الجنسية إلى نجذاب  االزال
 ينبغي للفرد ، لذلك. تخلو شخصيته من كل الشوائب المادية،بالفعل ُچوپۤيْزالـانجذاب صبايا  ىنحم على اًعفوي اًانجذابينجذب من 

وال يمكن للفرد ان يطمح فعال إلى  ، في البداية الروحيسيد والاألسفار  إلىاستناداً الخدمة التتيمية حدودلتقيد التام بكل أحكام وا
 . من الشوائب المادية بالكليةتحررال درجة تخطي بعد  االڤِْرنْداڤََنالسير على خطى أهالي 

  عندما على مثالهَنشِْركْ من أجل حب ڤِْرنْداڤََنزليين في  االالتيمأحد  يستطيع الفرد الثبات في ذكر:"ُچوْسوامّيشْرّي رۤوَپ كتب 
 المراد انه ." حتى في تفكيرهانقطاع دون بتنمية ذلك الموقف ڤِْرنْداڤََن وسيحيا في ، بالكليةمن كل الشوائب المادية يكون متحرراً



- ڤَْرَج( ڤَْرَج العلية والمداومة على خدمة الرب على خطى أهالي الدار ،إن استطاع) ميْبهۤوڤَْرَج( ڤِْرنْداڤََن في قامة االينبغي للفرد
 . في خدمة الربخصوصشاعر تيم مبتنمية م) ْدهاَم

  المراد ان عليه. حتى بلوغه الكمالهويته الكشف عن ، والمنقطع إلى الخدمة التتيميةَنشِْركْالمتقدم في ذكر  ڤايشْنَڤَـللال ينبغي 
 ه يذكره لكنتيم الصفياللتزام بالخدمة التتيمية النظامية حتى من قبل  اال يجب.ستمرار بالعمل بصفة مبتدئ ما دام في بدنه المادياال

 مع عندما يدرك مقامه الفعلي بالنسبة إلى الرب على هداه العلية بأحد مالزمي الرب ويعمل على تطوير عواطفه  مسترشداًضمنياً
 .ستمرار بقضاء الخدمة التتيمية النظاميةاال

 تتبع طريقة ت طريقتها في الخدمة التتيميةجماعة غير مشروعة ابتدعثمة  .المزعوم ّيلناْپَر-سيدَّْهى صدديتعين التنويه هنا ب
طريقة تتبع  . وهذا المسلك الظاهري مخالف لألحكام،تهم إلى تخيالاستناداً وا أصحاب اهللاأصبحها أنهم أفرادويتخيل  ّيلناْپَر-سيدَّْهى
 تمثل عمال األان تلك ُچوْسوامّيرۤوَپ  يكتب .الزائفين ڤايشْنَڤَْزالـ وهي جماعة من ۤياَسَهجي-تَِرْپراكْالزائفة جماعة  ّيلناْپَر-سيدَّْهى

 . لمستوى الخدمة التتيميةاًزعاجا
 توجد تسع عبادات .َنشِْركْلـالتقيد باألحكام حتى بعد تنمية الحب العفوي ون العلماء يوص آتْشاْرياْزان  ُچوْسوامّيشْرّي رۤوَپ يكتب 

خص بينما يميل آخر إلى الخدمة في  اال يميل إلى السمع علىربما كان الفرد ،ل للمثا. إليهانزعالعبادة التي يبل اشغن االوينبغي للفرد
شوق ب ذاتالذكر والخدمة والدعاء والقيام بخدمة خاصة والتودد أو وهب ال:  الستةاألشكال  ينبغي قضاء أي عبادة من، إذن.هيكلال

 . ينبغي لكل فرد العمل بموجب ذوقه الشخصي، وعلى هذا النحو.بالغ
 العشق

العشق غير : عشق ويمكن تقسيمها إلى فئتينالهي الخدمة التتيمية في  ْدڤاَركاأو ملكات  ُچوپۤيْز ڤِْرنْداڤََنالخدمة التتيمية المقتدية بقدوة 
 يطلق  لشخصية اهللا العزيز العشق المباشر. تقوم بتلك العبادةخصوصةم ُچوپّي  يتبع الفرد،في الفئتينوالمباشر والعشق المباشر 

شخصية اهللا اإلتصال المباشر ببون  ثمة تيم آخرين ال يرغب. مباشرةشخصية اهللا العزيزنضمام إلى  اال يعنيِكلي وممارسة ِكليه علي
 .ُچوپۤيْزالـصبايا  مع  الربتسلياتهؤالء التيم إلى يستمتع و ُچوپۤيْزالـصبايا بغرام الرب وون  بل يستمتعالعزيز

 يطور .هيكلال في َنشِْركْ-راْدها وال سيما في عبادة نظاميةسبق لهم العمل بالخدمة التتيمية اللمن سوى تنمية ذلك العشق ال يمكن 
وبعد  ُچوپۤيْزالـصبايا ستماع إلى غرام  اال معتدريجياً تسليات بتلك التعلقاًدون  ويزداتدريجياً مۤوْرتي للـعفوياًحباً هؤالء التيم 

 .الفئتين المذكورتين أعالهاحدى ي تطور هذا الحب العفوي يدرج هؤالء التيم ف
  يمكن للمرأة تنمية صداقة مع. ليس للبدن المادي مطلق صلة بالغرام الروحي.على النساء فقطال تقتصر  َنشِْركْ هذه التنمية لعشق

ن يصبح بأجل الرغبة يوضح كيف يستطيع الر پوراَنَپْدَم في جاء نص  .ڤِْرنْداڤََنفي  ُچوپّي كما يمكن للرجل تنمية مشاعر َنشِْركْ
 عشر أربعةمدة ل بعد نفي والده له يقيم راَمتْشَنْْدَر حيث كان الرب ياكاَرنْذََدنْفي غابة يقطنون عدد كبير من الحكماء كان ":ُچوپّي
 ظهر ، فيما بعد.تمنوا ان يصبحوا نساء لمعانقته راَمتْشَنْْدَر كثير من كبار الحكماء الذين سحروا بجمال الرب ،ثناء اال في تلك.سنة

 .نالوا كمال الحياة الروحيةو  كِْرشَْنهبوطبعد  ُچوپۤيْزصورة بولدوا  ڤِْرنْداڤََنَك ولُوُچهؤالء الحكماء في 
 في تلك أثناء إقامته راَمتْشَنْْدَرالرب  انجذب الحكماء التيم إلى جمال:  على النحو التاليياكاَرنْذََدنْيمكن تلخيص قصة حكماء غابة 

 راَمتْشَنْْدَر عشقوا الرب ياكاَرنْذََدنْ يتضح في هذا الصدد ان حكماء .َنشِْركْ غرامفي اللواتي وقعن  ُچوپۤيْز ڤِْرنْداڤََنوذكروا  الغابة،
 لكاًكان م راَمتْشَنْْدَر علموا ان .راَمتْشَنْْدَر  وَنشِْركْ علمهم الجيد بأن الرب العظيم هو كل من على الرغم من ُچوپۤيْزعلى مثال الـ

 أكثر َنشِْركْ  استخلص هؤالء الحكماء ان صورة.ڤِْرنْداڤََن يستطيع تحقيق امنيتهم في َنشِْركْ  لكن وال يقبل سوى بزوجة واحدةمثالياً
 .َنشِْركْ لينالوا صحبة ُچوپۤيْزصورة بالوالدة ليأذن لهم ب يهإل ابتهلوا ، وبناء عليه.راَمتْشَنْْدَرجاذبية من صورة 

 في حياتهم َنشِْركْ بصحبة الرب راَمتْشَنْْدَر باركهم الرب ، بذلك. فدل صمته على قبوله دعاء الحكماء،صامتاً َمتْشَنْْدَررابقي الرب 
 الذي كان في َنشِْركْ  بفضل تلك البركة ونعموا بصحبة الربَكولُوُچفي  ُچوپۤيْزصورة نساء في أرحام الـبولدوا والمستقبلية 

 .َنشِْركْ ية بتنميتهم مشاعر عشق الرب اإلنسان كمال صورتهمت تحقق.آنذاك ڤِْرنْداڤََنَك ولُوُچ
  وأما من ينمي عشقاً،حيث يصبح ملكة الرب ْدڤاَركا يدخل ،َنشِْركْ من ينمي عشق زوجة .العشق نوعان زوجي وخارج الزواج

 لكن يتعين العلم ان هذا العشق غير محصور بالنساء سواء .َنشِْركْ وينعم بغرام ُچوپۤيْزبين الـ ڤِْرنْداڤََنَك ولُوُچخارج الزواج فيدخل 
صبايا قتداء بقدوة اال دون  أما من يعشق الرب.ياكاَرنْذََدنْبداللة حكماء مثيل  يمكن حتى للرجال تنمية عشق .أو ملكة ُچوپّيبدور 
 .ْدڤاَركا فيدخل في صحبة الرب في ْزُچوپّيالـ

 استطاعوا ، وبناء عليه.َنشِْركْ عشقمجال تزم كبار الحكماء من أوالد مالئكة النار باألحكام في ال":پوراَن ْرَمكۤو-َمهاجاء في كتاب 
 ." في حياتهم الالحقةوا زوجاتهأصبح وَنشِْركْ أو ڤاسوِدڤَى سممصاحبة الرب أصل الخلق الذي ي



 خوية األ أواألبوية
  هو رابراَجَمهانَنَْد  .على التوالي سوَبَل أو راَجَمهانَنَْد داء بقدوة قت االعليهميتعين  أبوي أو أخوي فذوق بَنشِْركْون أما من يحب

 .ْبهۤوميڤَْرَجفي  سوَبَل  هو فأقربهم إليهَنشِْركْ أصدقاء من بين جميع .َنشِْركْ
ب  االقدوةتاع ب واإلستمراَجَمهانَنَْد لعب دور أب الرب بصورة مباشرة وإتباع : إلى نوعينتنقسم خوة  االبوة أو االتنمية مشاعر

بفلسفة وحدة الوجود الفساد تلك التنمية يعتري لعب دور أب الرب بصورة مباشرة غير محمود إذ يمكن ان إن  .َنشِْركْلـالمثالي 
انه  دفي حال اعتق ماۤياڤادۤيةبفلسفة الـللفرد  بوي األحبالسيفسد  وَنشِْركْ  عين أنهم الوجود المطلقةأتباع وحدة يعتقد .ڤادۤيةماۤياالـ

 . محالَنشِْركْ  لصحبةملكوت اهللالشوائب دخول  و،ةمشوب ڤادۤيةماۤيا طريقة تفكير الـ.راَجَمهانَنَْد  أصبح
 . ولده المحبوبَنشِْركْ وكان يتمنى ان يصبح پانْذَڤَْز عاصمة مملكة الـَهْستيناپوَرتتعلق بعجوز من سكان  پوراَنْسكَنَْد ترد قصة في 

 ونذكري  الذين يفيد ان التيمڤَْستَ-َهىڤْيۤو-اَنناراي كما يرد نص في أدعية .راَجَمهانَنَْد قتداء بقدوة الا ناَرَد هنلقعندما حقق النجاح و
 سوى بالرحمة الخاصة َنشِْركْلـمثيل  حب عفوي و ال ينم. دوماًتهبعبادقون الئ ،الرب بصفة زوج أو صديق أو أب أو مريد خير

 . تعني دربَچماْر وكلمة "تغذية" تعني طيوشْپ كلمة .أحياناً َچماْر-طيپوشْ تتيملك الذلق على نهج  أو تيمه الصفي ويطَنشِْركْلـ
 مدرسة .)ماْرَچ-پوشْطي(  يطلق عليها درب التغذية، لذلك. مستوياتهاأرفعالمراد ان تنمية تلك العاطفة تغذي الخدمة التتيمية إلى 

 في ڤايشْنَڤَْزالـ في حين ان غالبية ىنحم على هذا الَنشِْركْ تعبد ،يڤنَايشْڤـال ّياموْسيشْنوڤ المنتمية إلى مذهب ْپَرداياَسْم-الْبَهىڤَ
 .ماْرَچ-طيپوشْ إلى استناداً َنشِْركْباَل  تعبد چوَجَرتْ والية

 الفصل السابع عشر
 الوجد

  الشمس بعيدة فوق. فيضيء قلبه كالشمسميةالخدمة التتيمية النظا بقضاء ة الثالثالشواكل الماديةوراء  العلي يبلغ الفرد الصعيد
 وعندها فقط يبلغ كمال ،يتهعند تصف  الشمسأشعةحب أقوى من التيم  سيسطع في قلب  كذا. ومن المحال للغيوم حجبهااألفالك
هذه عند  )يكارّيأْده-أوتََّم ( يبلغ التيم مقام كمال الحب.وجد بصورة عفويةفي ال يتشوق التيم إلى خدمة الرب .َنشِْركْبـالتعلق 
 .َنشِْركْ-راْدهاشغله سوى خدمة تعود ته بالمصائب المادية وال اضطراب حيث ينقطع المرحلة
 إلى صعيد تدريجياً مر في الفصول السابقة شرح عالمات الخدمة التتيمية مع وسيلة انجازها بحواسنا الحالية واإلرتفاع ،للتوضيح

 األحكام  مرحلة قضاء الخدمة التتيمية بموجب.ة النظامية والخدمة التتيمية العفوية الخدمة التتيميبحث مرالوجد العفوي كما 
 بأن الوجد تَنْتَْرْزجاء نص في الـ ،في هذا الصدد .)ڤَْبها ( القسم الفعال للخدمة التتيمية هو الوجد.إلى تنفيذية وفعالةتقسم  ،والحدود

 سوى ال تظهر تلك العالمات . في تلك المرحلةتعش الدموع أو ير اإلنسانف ويذر لشخصية اهللا العزيزأولى دالئل الحب الصفيهو 
ت بعض طرأ ف،المتاعبله  مونيدوْرڤاسا عندما سّبب  بالتفكير بالقدمين اللوتسيتين هللا شَأْمَبرۤيبدأ الملك  .خرىبين الفينة واال

تبقى تلك  و.د وتظهر في ارتعاش البدن وذرف الدموع تلك العالمات على الوجتدل .التغيرات على بدنه وانهمرت الدموع من عينيه
 .َنشِْركْبـ لغرامه المقبل  مرحلة التقدير تلك تصبح سبباً.َسماْدهيدوام الوجد يدعى بعد ظهورها والعالمات في العقل 

 رتقاء اال.أو تيمه الصفي َنشِْركْلـ والرحمة الصفية األصفياء المخالطة الدائمة للتيم:  إلى صعيد الوجد ممكن على وجهيناالرتقاء
 المراد انه .هتيم أو َنشِْركْلـ بالرحمة الخاصة رتقاءاال ندر حدوثي  بينمااألصفياء  بمخالطة التيمغالباًإلى صعيد الوجد ممكن 

 في َنشِْركْلـ توجد الحظوة الخاصة .إلى ذلك الصعيدقود  تام في صحبة التيم مما يإلتزامالخدمة التتيمية بقضاء ينبغي للفرد 
 ال بد من بل  دوماًهابقرعلى الرغم من وجوب ت َنشِْركْلـانتظار الرحمة الخاصة ب وال ينبغي لنا الجلوس عاطلين .الحاالت الخاصة

 ال  لكن فخرية ويعترف به كبار العلماءدكتوراة ويقارن ذلك بمن لم يدخل المدرسة أو الكلية لكنه ينال ،ةيماقضاء الواجبات النظ
 الخدمة التتيمية النظامية ينبغي للفرد قضاء ، هكذا. فخرية من جامعة ماكتوراةوب تجنب المدرسة وترقب استالم ديعني ذلك وج
 . واحد بوقت أو تيمهَنشِْركْ حظوةتحصيل تأمل مع بكل حماس 

شْرۤيَمْد في  ِدڤَڤْۤياَس   لـ التي كشفهاناَرَد هو سيرة حياة الخدمة التتيمية النظامية فضل قضاء إلى الوجد برتقاء االخير مثل على
ستماع إلى أحاديثهم  االخدمة كبار التيم واعتادب كان منشغال . عن حياته السابقة والوسيلة التي أنمى بها الوجدناَرَد كشف .ْبهاَچڤَتَْم

 َنشِْركْبـ وجده ا ونم،ه على لسان كبار التيم فشغف قلبه بذلكبغني ت والَنشِْركْ تسلياتستماع إلى  االوأغانيهم فسنحت له فرصة
 يؤكد في النص الالحق ان كبار الحكماء ناَرَد ألن ،َنشِْركْلـ درجة الحب الصفي يسبق  ذلك الوجد. من شدة شغفه بهاتدريجياً
قضيت أيامي  ،في البداية):"٢٨\٥\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم كالمه في ناَرَد يتابع ، في هذا الصدد. بطريقة السمع التدريجيةحب اهللاينمون 



 في صباح ومساء كل َمنْتَْر َنشِْركَْهِرى هم وتسبيحهم يغنتع اسمب تدريجياًصفا قلبي  و،مطار االفي صحبة كبار الحكماء طيلة موسم
 ."الربتتيم بال الماديتين حالما سمعتهم بحضور ذهن فترسخت في الحماسة والظلمةتي شاكل تالشى تأثير .يوم

َهِرى  المنقطعين إلى تسبيح األصفياء  ال بد من مالزمة التيم، لذلك.األصفياء ية الوجد في صحبة التيمثمة أمثلة عملية على تنم
 .َنشِْركْبـ قلبه وتنمية الوجد صفية طوال الليل والنهار فتسنح الفرصة لإلنسان بتَمنْتَْر َنشِْركْ

  بفعالية قضاء الخدمة التتيمية إلياإلنسانيشعر  ، الحبيبةأمي":)٢٥\٢٥\٣. ب.ش (ِدڤَكَپيَل كما يؤكد هذا الكالم حيث يقول الرب 
 ما هو سر السماع والتسبيح؟ ال .يؤثر في قلوب مستمعيهالتيم الصفي كالمه  ، بكالم آخر."األصفياء تيميفي صحبة   يدخلعندما

طع إلى خدمة الرب فّعال بحقن الحياة المحقق المنق كالم  لكنفي قلوب المستمعين العلي يستطيع المتكلم المحترف ترك انطباع الوجد
 بفضل صحبتهم حب اهللاويتمكن المبتدئ من تنمية التعلق و همأمثال األصفياء  ينبغي طلب صحبة التيم، لذلك.الروحية في مستمعيه

 .والخدمة
 .المبتدئات التي رقصت طوال الليل ابتغاء رحمة الرباحدى قصة  پوراَنَپْدَم ترد في 

إلى الرحمة الخاصة فرد  وتعود تلك التنمية الفجائية في ال، عبادةةأيقضاء  دون َنشِْركْ للربحباً تنمية البعض  أحياناًلكن يشهد 
بمجرد الكالم :  إلى ثالث مجموعاتَنشِْركْلـ العلية بفضل الرحمة ظاهرياًتفاقية  تصنف تلك التنمية اال. حتماً أو تيمهَنشِْركْلـ

 .وبمجرد اللحظ وبمجرد التمني
خدمة  عسى ان تطّور ،ْبراْهَمنَةيا خير الـ:"ناَرَد إلى َنشِْركْ  قال الرب.حول تنمية الوجد بمجرد الكالم پوراَنناَردۤييا رد نص في ي

 ." والسعادة المطلقةالعلية لي مليئة بالبهجة تتيمية صفية
شعور بقصورهم عن رفع نظرهم  جانَْچَلالي والية غمرهم أه:" بمجرد اللحظَنشِْركْبـحول تنمية الوجد  پوراَنْسكَنَْد في نص جاء 
 ." حالما عاينوهَنشِْركْ العزيز عن

شخصية اهللا ولدك هو أعظم تيم :"ِدڤَڤْۤياَس  شْرۤيَل إلى ناَرَد حيث يقول هيتاَسْم-شوَك فيرد نص في ،أما من جهة التمني القلبي
 عدم عمله  على الرغم منا بقضاء الخدمة التتيمية لوالدات غزيرةغتناء بعالمات كثيرة أحرزه اال وقد الحظت انه سبق لهالعزيز

 ." ونواهيهاأحكام الخدمة التتيميةب
 ،عزيزي الملك:"قائال يوْدهيشْطْهيَر الملك ناَرَد حيث يخاطب ،َنشِْركْبحب وجد الحول ) ٣٦\٤\٧ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم نص في جاء

 وكل ما أستطيع قوله عن شخصيته ليس سوى تدبيج كالمي َنشِْركْ جذاباً طبيعياً إلىانطور  لقد .ْپَرْهالَديتعذر وصف شخصية 
 إلى رحمة كان عائداً ْپَرْهالَد راَجَمهاهذا الكالم أن التنمية الطبيعية لوجد ب ناَرَدإقرار ب يستفاد ."إلستحالة وصف شخصيته الفعلية

علم الخدمة التتيمية  َمهاراَج ْپَرْهالَد  أمناَرَدلقن  .ناَرَد فكان مرجعها رحمة َنشِْركْبـ ْپَرْهالَد راَجَمها وأما صبابة ،َنشِْركْ الرب
شخصية اهللا  مالزم كبيررغبة التيم الكانت  .بذات الوقت  جنينها بتعاليمهةدا استفناَرَد كانت مشيئة ،ا في رحمهعندما كان جنيناً

 كبير تيمطلق عليه صبابة طبيعية وسببها رحمة تصفات التيم الكبير وهذا ما  وراء اتصافه بجميع ْپَرْهالَد راَجَمها بسعد العزيز
 .ناَرَدنظير 
 إلى درجة ان  وأكثرهم مجداً جميعاً أنت أبرز الربانيين،ناَرَدعزيزي :"ناَرَدإلى  موني ڤَتََپْرحيث يقول  پوراَنْسكَنَْد نص في جاء 

 ."ك ببركتَنشِْركْ  من كبار تيم الربأصبحصياد وضيع 
 .الحقاً ُچوْسوامّيشْرّي رۤوَپ يمكن تقسيم ذلك الوجد إلى خمسة يصفها 

 الفصل الثامن عشر
 شخصية من بلغ الوجد

 : وهيَنشِْركْبـمن بلغ الوجد شخصية بعد ذلك  ُچوْسوامّيرۤوَپ يصف 
 .حيدان دون  والنهارالرب وال يحب العطالة بل يطلب الخدمة طوال الليل بهتتيموقته في خدمة بذل  دائم الشوق ل-١
 .والعزم دائم المثابرة -٢
 . دائم التجرد عن المغريات المادية-٢
 .هأعمال ال يتوق إلى طلب تكريم مادي على -٤
 .َنشِْركْبرحمة موقن دوماً  -٥
 . دائم الشوق إلى خدمة الرب بإيمان-٦
 .األسماء المقدسة ف بتسبيحو شغ-٧



 . هللالعليةخالق  األف بوصفو شغ-٨
 .ْدڤاَركاأو  ڤِْرنْداڤََن أو َمتْهوراه مثل تسليات حيث قضى الرب قامة دائم الرضى باإل-٩

 اإلنتفاع بالوقت
 بعقله وأما ببدنه فيسجد َنشِْركْ  وال ينقطع عن ذكراألدعية  بتالوة دوماًلسانهيشغل  ،َنشِْركْبـ الوجد حققالتيم الصفي الذي 

 لحظة واحدة هدر يهب حياته لخدمة الرب وال ي، بذلك.عمال األتلكأثناء  أحياناًالدموع  ويذرف ،أو ينشغل بخدمة ما مۤوْرتيللـ
 .بشاغل سواه

 مثابرةال
 في ظهرتمثيلة  رباطة جأشمثابرة و . حتى في حضور أسبابهبالتكدر عندما ال يشعر بالمثابر ورابط الجأش اإلنسانيوصف 

حيث يخاطب الملك جميع الحكماء الحاضرين أمامه ) ١٥\١٩\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم إلى ما جاء في استناداً تْشيَپرۤيكْمسلك الملك 
لمجرد  َچنَْچ جئت إلى ضفة نهر الـ. لكممسلماًخادماً  أرجو ان تقبلوا بي ،ْبراْهَمنَةأحبابي الـ:" بالقول على الموتعندما كان مشرفاً

 ال بأس بنزول لعنة ابن .عني َچنَْچ األم فوا بمباركتي وعسى ان ترضى فتلطَنشِْركْ نذر قلبي وروحي للقدمين اللوتسيتين للرب
في آخر لحظات حياتي لتسنح لي فرصة فهم أخالقه  ڤيشْنوسم القدوس  االان تتلطفوا بتسبيحهو  مطلبي الوحيد . عليْبراْهَمَنالـ

 ."العلية
 هذه .رباطة الجأش عقله هو خير مثال على تكدروعدم  حتى عند آخر لحظات عمره ه صبرثبات وتْشيَپرۤيكْ راَجَمهامثال مسلك 

 .َنشِْركْبـ من يشعر بالوجد الخصاحدى هي 
 التجرد

 تلك الحالة العقلية .َنشِْركْـ لعلياًحباً  هريطوتعند  عن الرغبات المادية تيمال تتجرد حواس  لكنال تنقطع الحواس عن طلب ملذاتها
متيماً بجمال ْبَهَرتَ مبراطور  االكان):"٤٣\١٤\٥ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم جاء في . على ذلك التجردهو خير مثالْبَهَرتَ الملك  .هي التجرد

 اًغائط ت كما لو كانوسواهاه ومملكته أصدقاءصالته بعائلته وأطفاله وكل في شبابه قطع انه  إلى درجة َنشِْركْلـالقدمين اللوتسيتين 
 ."نجساً

صطنع النأي عن ت مما يعني ان التجرد ليس ،ه أعرض عنها لكنكان يملك كل متع الحياة المادية .هذا هو مثال التجرد النموذجي
افة  ال شك ان المنقطع المبتدئ مجبر على النأي عن ك.هاحضوربالتعلقات المادية حتى في المتجرد  ال يحفل  بلمغريات التعلق

 . هذا هو القياس الفعلي للتجرد.هاحضورحتى في بها  الناضج  المنقطعال يأبه  لكناألمر أشكال التعلقات المغرية في بداية
 ستكبار االالنزاهة عن

َپْدَم  جاء في . صفات التحقق الصفيجميع اتصافه بعلى الرغم منستكبار هو عدم افتخار المنقطع بمقامه  االمصداق النزاهة عن
اً وخرج يستجدي من بيوت زاهد أصبحانه  إلى حد َنشِْركْ ه أحبن لك فوق سائر الملوك كان امبراطوراًَرتَْهىچۤيْبَهان الملك  پوراَن

 .حتراماًلهم ا كان من التواضع إلى درجة انه سجد .األنجاس منأعداءه السياسيين و
 يدعى  كان إقطاعي كبير في مدينة كلكتا، منذ حوالي مائتين سنة أو أقل وحتى مؤخراً،يتاريخ الهندالتوجد أمثلة مماثلة كثيرة في 

هانة من  االستجداء على تلقياالينطوي  . أعداءه السياسيينبيوت كان يستجدي حتى من .ڤِْرنْداڤََنوأقام في  ڤايشْنَڤَ أصبح ي بابوال
 .َنشِْركْ  إلستعداده لقبول مطلق منزلة في خدمةَنشِْركْ هانات من أجل االللمريد تحمل تلكنبغي  ي لكنطبيعي أمر  وهذا،قبل البعض
 راألمل الكبي

 الفرد نفسهمحادثة  تعني َبنْْدَهى-آشا كلمة .باللغة السنسكريتيةَبنْْدَهى -آشا يطلق عليه شخصية اهللا العزيزالراسخ بتلقي حظوة يقين ال
 ."دي للعمل بأحكام الخدمة التتيميةألنني أبذل جه في داره الباقيةاهللا نني متأكد من رجوعي إلى ا:"بالقول

 ، مثل السماع والتسبيحَنشِْركْ  وال بأسباب تنمية حبَنشِْركْ انني ال أحب:"مل األ خير مثال على هذايه ُچوْسوامّيرۤوَپ أحد أدعية 
العمل  ء بقضاأمامي أرى فرصة وال . وتثبيت قدميه اللوتسيتين في القلبَنشِْركْلـ التي تمثل الذكر الدائم چايُّو ْبَهكْتيكما أفتقر إلى 

قتصار على الدعاء إليك يا  اال ال بد لي من، لذلك. لم أولد حتى في عائلة صالحة، عدا عن ذلك.فيالعلم الفلس أو تنمية الصالح
مل  األ وهذا،بوسيلة ما  اتمنى وآمل ان اقتدر على الدنو من قدميك اللوتسيتين.)الْبَهىڤَ-َجَنُچوپۤي (وحفيظهم ُچوپۤيْز حبيب الـَنشِْركْ

مل  األعني انبغاء متابعةت َبنْْدَهى-آشا المراد ان ." للحياةالعليةمن تلك الغاية قتراب  باالاًجدير ألنني ال أرى نفسي مل األلييسبب 
 .بالدنو من القدمين اللوتسيتين للرب بوسيلة ما



 الشوق إلى تحقيق النجاح المنشود
ذكر ب وهو ثمن تحقيق النجاح ،هنقطاعالى تحقيق النجاح في إ هقتياشا  اكتمالعنديعني الشوق التام و طْهاَسموتْكَنْ الفرد يسمى شوق

ينطوي على  )َنشِْركْذكر ( األشياء  ان شراء أثمنِڤَدْز جاء في الـ. لكل شيء ثمنه وال بد من دفع ثمن الشيء قبل تحصيله.َنشِْركْ
 ڤِْرنْداڤََناك الصبي من اني اترقب بشوق ذ:" بالقولمثيلةشوق شدة عن  َچَل طْهاكوَرنْبيلْڤََم يعبر .تنمية شوق شديد لتحقيق النجاح

  والذي يلحظ تيمه بشوق،حل عيناه بالرموش السوداء المتسعة مثل تويجيات زهرة اللوتست الكون كله بجماله والذي تكفتنالذي ي
 ويصدر من خاللهما صوت يصيب سامعيه بجنون يفوق نحاسية ولون شفتيه  دوماًتان عيناه دامع. بحركات خفيفة هنا وهناكدوماً
 ."ڤِْرنْداڤََن رغبتي شديدة برؤيته في . الفيل المجنونجنون

 األسماء المقدسة الشغف بتسبيح
 ابنة الملك ،ُچوڤينَْدأيها الرب :"هاحول تسبيح راْدهارانّي صاحباتاحدى على لسان  تَِرْمناكَْر-َنشِْركْ في قصيدةنص آخر جاء 

 ." بوله شديدَنشِْركْ !َنشِْركْ’:ك القدوس اسم وتسبح،ن اال الدموعتذرف هانوْبشَِرڤْ
  للربالعلية األخالق الشوق الى وصف

 وراء كل مفاهيم المسرة والذي مسر الَنشِْركْ ماذا أفعل من أجل:"حول لهج اللسان بأمجاد اهللا تَِرْمناكَْر-َنشِْركْ جاء في قصيدة
  ." تشد قلبي وال أعلم ما العملَنشِْركْلـ الجميلة تسليات فكرة ال.؟شغبه شغب جميع الصبيان المتقلقلينيفوق 

 هتسليات كِْرشَْن في مكان حيث قضى قامة االالشوق الى
 . يقيم هنا مع والده ملك كل رعاة البقرراَجَمهانَنَْد كان ابن ":ڤِْرنْداڤََنعن  ُچوْسوامّيرۤوَپ من نظم  َپْدۤياڤَلّيفي قصيدة نص جاء 

 داُموَدَرولدها  ياشُودا األم  أوثقت وحيثفي هذا المكان تمثل في صورتهاي طاسوَرشَكَ العربة التي كان الجني َنشِْركْ حطم الرب
 ." وجودنا الماديرىالذي يقطع ع

 عن َنشِْركْ  كشف.هتسليات َنشِْركْ مكنة التي قضى فيها االويزور كل ڤِْرنْداڤََنأو  َمتْهورا في منطقة َنشِْركْ لربل الصفي تيميقيم ال
 سائدة بين األماكن  ما زالت عادة الطواف حول كل تلك. المقدسةاألماكن في تلك ياشُودايان رعاة البقر واألم ألعاب طفولته مع صب

 الذي َنشِْركْ بفراقيشعر  ڤِْرنْداڤََن كل من يزور ، في الواقع. دوماًالعليةبالمتعة  ڤِْرنْداڤََن و َمتْهورا ويشعر حجاج ،َنشِْركْ تيم الرب
 . فيها الجميلةعمال األقضى كل تلك

يطلبون ين متصرفال ْزيُّوچۤيوالـالمطلقة  فالسفة وحدة الوجود  لكنَنشِْركْبـ معروف بالتعلق َنشِْركْ أعمالذلك الشوق إلى ذكر 
 َنشِْركْ  المقدسة حيث قضىاألماكن  على تقليد حنين التيم الصفي إلى زيارةأحياناًون  كما يعمل،التتيمن طريق التظاهر بعالفناء فيه 

 .هم في باب التعلقأعمالدرج ن ال ت، وبناء عليه.النجاةخير هو  األمرامهم  لكنهتسليات
النظرة  أهل  أو)كَْرمۤيْز(طلبة الثواب  ال يتحقق على أكمل وجه في قلوب َنشِْركْ بـاألصفياء ان تعلق التيم ُچوْسوامّيرۤوَپ كتب 

ن ا ْبَهَچڤَْد چۤيتا جاء في . نادر الوجود وال يعرفه حتى كثير من المحررين في وعي صفي هو تعلقَنشِْركْبـالعقلية ألن التعلق 
 النجاةمن ال يطلب سوى عند  كِْرشَْنبـالتعلق  . يشكل المرحلة التي يمكن عندها تحقيق الخدمة التتيميةالتحرر من الشوائب المادية

 يتعذر حتى على عامة التيم .األصفياء  وال يهبه سوى لتيمه، التعلق هذاَنشِْركْ  يخفي. محال)ْبَرْهَمْجيُّوتي (والفناء في نور اهللا
 ، والمنغمسين في كل أشكال التخمينثواب كيف يمكن لذوي القلوب المشوبة بال،لهذا السبب .َنشِْركْبـمثيل تحصيل تعلق صفي 

 تحقيق النجاح؟
 يكلمهم َنشِْر كْها زاعمين انبدون ويقلَنشِْر كْ التي قضاهااللۤي-ياكالۤي-طَأشْ تسلياتثمة كثير من التيم الزائفين الذين يتصنعون ذكر 

  وقد تثير إعجاب بعضأحياناً الوجود المطلقة تلك المزاعم أتباع وحدة يردد . يظهران لهمَنشِْركْو راْدهارانّيصورة صبي أو ان ب
 ال يعد َنشِْركْبـعي التعلق  تقليد المّد.اهحالما يشهدزل كل تلك المهايكشف التيم الخبير   لكنبرياء الجاهلين بعلم الخدمة التتيميةاال

 . إلى صعيد الخدمة التتيمية في نهاية المطافاالرتقاءمل ب األعي قيل ان ذلك التعلق يعطي المّد لكن حقيقياًتعلقاً
 دون أحكام الخدمة التتيمية ومراعاة دون  تعلق زائفظهارشبه التعلق هو ا .)َپرا (ينقسم التعلق الزائف إلى شبه تعلق وتعلق علّي

سم  االتسبيحهمأثناء حالفه الحظ بلقاء تيم أصفياء اذا و النجاةالمتعلقين بالملذات المادية أو أحد  نشهد .سيد روحي ثقةسترشاد با
د مجالستهم بمجر ستطالع االالتسبيح أو يتعاون معهم برحمة الرب ويمكن له إظهار شبه تعلق بداعيبفينضم اليهم  أحياناًالقدوس 

 بفضل شبه  بزوال كل أوجاعه المادية اإلنسانإن شعرحتى و ،َپراويدعى  تسم بالتقلبم ذلك التعلق لكنوانعكاس نور قلوبهم عليه 
 .التعلق هذا

شخص من الممكن ل .َمتْهوراأو  ڤِْرنْداڤََنبفضل مخالطة تيم صفي أو زيارة المحاج مثل ينمو  )َپرا( العلي شبه التعلق أو التعلق
بالغ الفعالية  العلي  المراد ان التعلق. وقيامه ببعض الخدمة التتيميةَنشِْركْبـل يمثعند تنمية تعلق بلوغ الخدمة التتيمية اعتيادي 



 دون أحد  فيَنشِْركْبـهذا التعلق نهضة   لكنويمكن ان يبلغ تمامه بمجرد ظهوره حتى في إنسان إعتيادي بفضل مخالطة تيم صفي
 . محالخالطة تيم أصفياءان يبارك بم

 يمكن بعث ، لإلستفاضة بالتوضيح. اللوتسيةهمقدامأ ي علىن كما يمكن زواله بالتجاألصفياء يمكن بعث التعلق بفضل مخالطة التيم
ى  عل اإلنسانتجنى إذا خمد ذلك التعلق سواء أكان شبه تعلق أم تعلق علويي  لكناألصفياء مخالطة التيمفضل  بَنشِْركْبـالتعلق 

 حتراز عند مخالطة التيم االللمريد شدةنبغي  ي، لذلك. يقارن هذا الخمود بمحاق القمر الذي ينتهي إلى الظلمة.أقدامهم اللوتسية
 . وعدم التجني على أقدامهم اللوتسيةاألصفياء

 الجناية الكبيرة تبطل التعلق .اللوتسيةالتيم األصفياء قدام  اه بدرجات متفاوتة من التجني علىهشبالعلوي أو التعلق كل من يبطل 
 . لكن الجناية الصغيرة تنقص التعلق إلى درجة خفيضةةكليبال

مؤمن  يعتقد ال.پاَسناوْچَرُهنْأَه إلى َپراتعلق  يتحول بينما إلى شبه تعلق تدريجياًينقص التعلق  ْبَرْهَمْجيُّوتي أو الفناء في النجاةطلب 
 .هذاتالرب العظيم فيعبد الرب العظيم بعبادة ذات ه وذاتال يعود يميز بين  ومع اهللا بوحدته ة الوجود المطلقةوحدب

  تماماًدي مناقضاح اال وهذا المفهوم،مع اهللا بوحدته ضمنياًه يعتقد  لكنأحياناً نشهد مبتدئ يشارك في التسبيح والرقص بحماس كبير
ثم  قد بلغه في حياة سابقة األحكام حتى مراعاة دون  من الحبمن بلغ مستوى رفيعاًال بد من الفهم ان   لكن التتيمية الصفيةللخدمة
 المراد ان التقدم .ن اآلوهو يستأنف تطوره ، صفيتيمغلب نتيجة جنايته بحق القدمين اللوتسيتين ل اال بصورة مؤقتة علىاسقطه

 . فقطاألصفياء التيمعشرة الحثيث في الخدمة التتيمية ممكن في 
حباً  الذي حققشخص في غاية التجرد عن الملذات المادية الال ينبغي حسد  .َنشِْركْلـ العليةالرحمة إلى عائد التقدم التدريجي 

  حاد عناذا حتى األصفياء التيميمان يعد من  االثابت ان التيم ْبَهَچڤَْد چۤيتا يؤكد في .أحياناًالمستوى  دون خالصا حتى وإن كان
  .داللة رفعة الشأن في الخدمة التتيميةهو  الروحي سيد والَنشِْركْية إلى كل من التتيمخدمة اليمان الخالص ب اال.أحياناً األحكام

 على أتم وجه لكن يظهر عليه التورط شخصية اهللا العزيزان من شغل عقله وبدنه وعمله في خدمة ":پوراَنَهى سيْمِرنْجاء في 
 .ب مثل البقع السوداء التي تغطي البدر لكنها ال تحجب نوره يضر." بفضل حبه العميق سريعاًعمال األتلكستزول  كريهة فأعمالب

 وبقعة من العيب العلية هو البهجة َنشِْركْبـ ان التعلق . بعض العيوب في وسط قدر كبير من الخدمة التتيمية ال تعد عيوباً،كذا
 .العليةبالمقارنة ازاء قدر هائل من البهجة ال تحسب المادي 

 الفصل التاسع عشر
  في الحب الصفي هللالتتيميةالخدمة 

 يستهل التيم الخدمة التتيمية عمال بأحكامها .َنشِْركْبـالشخصية لفرد ا في صلة َنشِْركْ الحب الصفي هللا هو اشتداد الرغبة بحب
إلى ق والتعلق هذا الذويتحول  . بالكلية من كل الشوائب الماديةصفيتهبعد تها  ب وذوقاً تعلقاً يطور الروحي ثمسيدبأمر الونواهيها 

 وما  تماماً يخلو العالم المادي من الحب. بالفعل حب اهللاعلىسوى  ال تنطبق  كلمة الحب.تدريجياًبمرور الوقت  هحب بعد اشتداد
صبح تالشهوة  ان َپنْتْشَراتَْر-ناَرَدفي وضح ي .الذهب والحديدكالحب والشهوة يوجد بون بعيد بين  .ليس سوى شهوةحباً طلق عليه ي

 ِدڤَ َمْبهۤيشْكبار المراجع مثل هذا ما يجمع عليه . بالكلية ع مفهوم القرابة فيهد ويوشخصية اهللا العزيزإلى  نقلها عندما  هللااً خالصاًحب
 .ناَرَد و أودَّْهڤَ و ْپَرْهالَد و

داع الحنان كله في شخص  هو ايْبهۤيشَْم ِدڤَالحب حسب رأي .  ان حب اهللا يعني قطع كل حب مزعوم بسواهْبهۤيشَْم ِدڤَأوضح 
العلية لشخصية اهللا الوجد والرحمة :  إلى دافعيناستناداً شخصية اهللا العزيزهذا الحب الصفي إلى نقل سواه ويمكن  دون واحد

 .العزيز
 الوجد

شْرۤيَمْد في  جاء .سيد روحي ثقةالخدمة التتيمية وهداية وحدود بأحكام لتزام  من طريق االشخصية اهللا العزيزيمكن بعث الوجد ب
بمجرى قضاء خدمته عمال  كِْرشَْنبـينمي المريد وعيه الطبيعي :"حول قضاء الخدمة التتيمية عمال باألحكام) ٤٠\٢\١١ (ْبهاَچڤَتَْم

 تارة ويغني تارة صرخسم القدوس تارة وي االتسبيحأثناء  يبكي .يلين قلبه بفضل تسبيحه ورقصه كالمجنونو ،باألحكام والنواهي
 ."من حولهان يحفل ب دون المجنون تارةويرقص ك

 التزمت التبتل وسيلة للفوز ، هي حسناء بيضاء الوجهتْشَنْْدَركانْتي . عن الحنان العفوي الناشحول الوجد پوراَنَپْدَم جاء نص في 
 وكانت عازمة على وجاًه زسوا لم تطلب .التغني بأمجادهب للرب كما استمرت العليةالتأمل في الصورة بشغلت انو  زوجاًَنشِْركْبـ

 .َنشِْركْ الزواج بالرب



 الرحمة الواسعة للرب
على تلك الرحمة الواسعة في خطاب   مثلجاء .وجد دائمالذي يبقى التيم  ى رحمته الواسعة علاسبغال بد من العلم ان الرب قد 

ماكن المقدسة كما لم  األزرنت لتحصيلي ولم ِڤَدْزالـ ڤِْرنْداڤََن ُچوپۤيْز لم تدرس):"٧\١٢\١١ .ب.ش ( قائال أودَّْهڤَ إلى كِْرشَْنالرب
 ." بفضل مخالطتيالتتيم درجات أرفع بل بلغن رياضةقض مطلق ت أحكام ولم ةراع أيت

من مثال  كِْرشَْنلـ درجات الحب بفضل الرحمة الواسعة أرفع وتسبيح أمجاده يبلغ  كِْرشَْنيبدو ان من ال ينقطع عن ذكر
ويعظِّمه  َهريان من يعبد الرب العظيم :" كما جاء فيهشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمالوارد في  ُچوپۤيْزل الـاومث پوراَنَپْدَم وارد في التْشَنْْدَركانْتي 

 َهريللرب مثيل  من ال يبلغ حب ، في المقابل.قد سبق له قضاء كل أشكال الرياضات والكفارات وغيرها من طرق تحقيق الذات
 هو وباطناًظاهراً  َنشِْركْ ان من يرى. اًعائضوقته كان جهداً  فكل ةيُّوچي الـرياضاتات والكفارات والحتى بعد قضاء كل الرياض

ظاهراً  َنشِْركْ رؤية دون  من قضى كل الرياضات والكفارات لكنالذي قضى كل الرياضات والكفارات الالزمة لتحقيق الذات
 ."وباطنا فكل جهوده ذهبت سدى

 واآلخر من ينجذب إليه َنشِْركْ لـ عميقاًمن يكن توقيراً:  العائد إلى الرحمة الواسعة للرب إلى اثنينَنشِْركْلـالحب العفوي يقسم 
 ربعة األاألشكال  يضمن، بداعي توقيره العميق لهلرب لثابتاًحباً ان من يبلغ  َپنْتْشَراتَْر-ناَرَد جاء في .ات اضافيةإعتبار دون تلقائياً

 ڤايشْنَڤيةـال النجاة . والدخول في صحبته، في دارهقامة واإل،معادل له عز  وتحصيل، تحصيل محيا الرب:وهي ڤايشْنَڤيةـالللنجاة 
 .التي ال تعدو أكثر من الفناء في نور الرب ڤادۤيةماۤيالنجاة الـعن ا  تماماًنةئبا

حب هي   كِْرشَْنلربا لفت انتباهالتي توسيلة الوحيدة ال .بخلوها التام من كل نفع شخصي َپنْتْشَراتَْر-ناَرَد في الخدمة التتيميةتوضح 
 .َنشِْركْ الذي ال ينقطع عن ذكر صورة الربهو التيم التيم الصفي  ، بكالم آخر.التيم وذكره الدائم له

إلى  و ينجذب إلى عظمة الرب، للرب بفضل عمله بأحكام الخدمة التتيمية ونواهيهاالعلية التيم الذي ظفر بالرحمة ،على العموم
  الخدمة التتيمية عمال باألحكام والنواهييقضالذي يالتيم يع طيست ، لمزيد من التوضيح.إليهعفوية ية ه خدمة تتيمءماله وإلى قضاج

 .تلك المنزلة الرفيعة سوى بالرحمة الفائقة للربأحد   ال يبلغ،حوال اال في كل.تقدير الجمال العلي للرب على أتم وجه
 اءاألصفي التيممخالطة 

سبل  من عدد كبير توضيح على الرغم منمثيلة  حول خير وسيلة بلوغ منزلة رفيعة  عاماًوصفاً اآلن ُچوْسوامّيرۤوَپ  شْرۤيَليعطينا 
من يبتدئ بمخالطتها كل  جمعيات ومنظمات كثيرة واألصفياء  التيمأ أنش.باإليمانتقوم   بداية الوجد بالرب. حتى اآلنتنمية حب اهللا

  على فرصة،تأثير التيم الصفي بحصول كل من يخالطه بإيمان بسيطيتمثل  .الخدمة التتيمية في حثيثاًتقدماً ن يحرز يما االببعض
 برحمة الرب تدريجياً تلك الكتب مضامين إيمانه بوينمف شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم و ْبَهَچڤَْد چۤيتا مثل ِڤَدْزستماع عن الرب من كتب الـاال

حقق الفرد بعد التقدم  ي، في المرحلة الثانية.األصفياء ولى من مراحل مخالطة التيم اال تلك هي المرحلة.القاطن في قلب كل حي
في المرحلة التالية، يقضي التيم  .روحيال سيده صفي ويتخذه تيموالنضج ويتطوع بالعمل أحكام وحدود الخدمة التتيمية بهداية 

عد تحرره من كل  التيم ب يترسخ إيمان.ةشائن المشاغل الافةمن كي ويتحرر بذلك الخدمة التتيمية النظامية بهداية السيد الروح
 تلك .خيرة اال في المرحلة هللاخالصاًحباً يبلغ ثم  بالخدمة التتيمية ثم التعلق ثم الوجد  علياًينمي ذوقاًويثبت إيمانه و المشاغل البغيضة

 .تنمية الحب الصفي أطوارهي 
 إلى فهم كيف تجري ِڤديكاديميين للعلم الـ االال سبيل للطلبةبينما  أكثر الجميع حظاًسوى في الحياة  مثيلنجاح تحقيق يستطيع ال 

 اعلمي مني ان كل من بلغ الوجد باهللا ،ك الجليلحبيبتي المال":َپنْتْشَراتَْر-ناَرَدفي  پاْرڤَتّي إلى ڤَشي يقول المولى .تلك التنمية
 ."ر معها حتى بالشقاء أو السعادة المادية الناشئة عن البدن أو العقل ال يعود يشع،عليةوالغارق في بهجة 

 ُچوْسوامّيَسناتََن  وصف .صلية للحب األ الحب ويشكالن مختلف فروع الشجرةدالالتن يسبقان ايغمض هنا عن الود والغرام اللذ
 انها على الرغم من وصف شؤون الغرام ومسالكه تلك في ُچوْسوامّيَسناتََن   توسع.تَِراْمڤَتَچْبهاتلك العالمات المختلفة في كتاب 

 .عميقة الغور
 ُچوْسوامّيَسناتََن   لـالعلية للمتعة بتكريسه سينْْدهو -تَِر َرساْم-ْبَهكْتيول من كتاب  االالقسم ُچوْسوامّيشْرّي رۤوَپ  يختتم ،إلى هنا

 يبدو من .ُچوْسوامّي ْچهوناتَْهى داَسَرو  ُچوْسوامّيْبَهطَّ ْچهوناتَْهى َرّي شْرو  ُچوْسوامّيپاَل ْبَهطَّ وُچ ولـ العلي الذي كشف الجمال
 .سينْْدهو -تَِر َرساْم-ْبَهكْتيالجليل لم يكن قد بدأ نشاطه بعد عند كتابه  ُچوْسوامّيجۤيڤَ  شْرۤيَلهذا النص ان 

 .أوصاف الوجد باهللا التاليةإلى نقطة  سينْْدهو -تَِر َرساْم-ْبَهكْتيول من  االللقسم نْتَِڤَد ْبَهكْتي انقضت الدراسة الموجزة لـ



 الفصل العشرون
 الذوق العلّي

َسناتََن  أو َنشِْركّْي شْروالمراد هنا إما  سينْْدهو -تَِر َرساْم-ْبَهكْتيفي القسم الثاني من  َسناتََن. َسناتََنيقدم المؤلف سجوده لـ 
في حال كانت  آْچَهىلجماله وألنه قاتل الجني  َنشِْركْلـ السجود .وسيده الروحي امّيُچوْسوشْرّي رۤوَپ  ـلكبر  االخ االُچوْسوامّي

 وألنه ائمةدوخدمته ال ُچوْسوامّيرۤوَپ فذلك ألنه نال حظوة  ُچوْسوامّيَسناتََن في حال كانت تعني  و،شْرّي كِْرشَْن تعني َسناتََنكلمة 
في هذا القسم من  لقضاء الخدمة التتيمية) الحب( العلي العامة للذوق يريد المؤلف وصف العوارض .مهلك كل أشكال الذنوب

 . سينْْدهو- َرساْمِرتَ-ْبَهكْتي
 الوجد -٢ .)ڤيْبهاڤَ(العالمات الخاصة أو أسباب الوجد  -١: خمسة مواضيع هي سينْْدهو -تَِر َرساْم-ْبَهكْتييشمل هذا القسم من 

-ْستْهايِّ ( الوجد الدائم-٥ .)ْبهاڤَ-ڤْياْبهيتْشارۤي ( الوجد العدواني-٤ .)ْبهاڤَ-ڤيَكتّْسا ( الوجد الوجودي-٣ .)أنوْبهاڤَ (الالحق
 .)ْبهاڤَ

نا الروحي استعمل كلمة موال  لكنلتعذر إيجاد كلمة أجنبية معادلة سينْْدهو -تَِر َرساْم-ْبَهكْتيالواردة في  َرَسكلمة ختلف فهم ي
 .الذوق ونحن نقتدي به

تعين الفرد على تذوق حبه على  َرَس أشكال جمل وم)َرَس ( هو ذوقشخصية اهللا العزيزذي يشعر به الفرد تجاه الموقف الودي ال
على الرغم من تعالي هذا  ُچوْسوامّيرۤوَپ  شْرۤيَلمكان على خطى  اال في هذا القسم بقدرهوضحنس و درجات الوجد العليأرفع

 .الوجد العلي عن تجربتنا
 ،َنشِْركْ لذكر العلية في الحياة  ال بد من وجود ذوق مخصوص مستمد من الخدمة، كذا.تذوقهدون ما  ملعضاء قأحد  ال يستطيع

 هرو ينعم الفرد بالذوق عند شع، إذن.خدمة الربب واإلنشغال هيكلال في عبادةالويستمد هذا الذوق في الغالب من التسبيح والسماع و
 الخدمة أذواق تدعىالخدمة التتيمية قضاء ن مختلف مشاعر السعادة المستمدة من  نفهم ا،التوضيحللزيادة في  .العليةبالبهجة 
 .التتيمية

 صحبة ،كما مر و.األصفياء الخدمة التتيمية بل تتم تنميته في العمر السابق أو في صحبة التيمقضاء ب العلي الذوقال يتذوق الجميع 
 األصفياء يمان في صحبة التيم االالخدمة التتيمية بتنمية ذلكلتيم أن يتذوق ايمكن  .يمان بالخدمة التتيمية االبدايةتشكل  األصفياء التيم
ستئناف إ سوى من حالفه الحظ العظيم بمخالطة التيم أو بالعلية ال ينعم بهذه البهجة ،بكالم آخر . السابقهفي عمرسبقت له تنميته أو 

 . من عمره السابقةيتتيمال ته خدمأعمال
 ستماع عن الرب االالبداية هي:"شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمول من  االالتدريجية الى صعيد الخدمة التتيمية في البابمية لتناطريقة جاء وصف 

 للرب ستؤدي الى شعور المستمع بالبهجة العلية تسليات السماع عن ال. قلوبهم بفضل الصحبةصفتت في صحبة التيم الذين َنشِْركْ
 الفرد تلك الحياة حقق ي. عالمات من بلغ الصعيد الروحي هي ظهور البهجة الدائمةى ان أولْد چۤيتاْبَهَچڤَ جاء في ." الدائمةالعلية

 وال سيما العازمين على نيل َنشِْركْ أو مخالطة المعنيين بالحياة الروحية لذكر شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم أو ْبَهَچڤَْد چۤيتاالبهيجة بفضل دراسة 
 عمال باألحكام والنواهي ابتغاء التتيمالمنقطع الى يتشجع  . إلى قدميه اللوتسيتينالعلية الخدمة الودية باإلنشغال في ُچوڤينَْدحظوة 
 .العليةفينعم بالبهجة هاڤَ ڤيْبيطلق عليها ين للقوة الدافعة التي أبتلك المشاعر وينمي مبد شخصية اهللا العزيزرضى 

التأثير هو تأثير ودي تارة  بينما  على نايهَنشِْركْ  وعزفَنشِْركْ تيم وَنشِْركْ : مثلَنشِْركْلـثمة أسباب عديدة لذلك الحب المدفوع 
 .تارةمعاق وتأثير 

 ال . على البدن من غمرة الوجد وجميعها ممكنة فقط بخليط من تقسيمات الوجد الخمسة المذكورة أعالهعليةتظهر ثمانية عالمات 
هو ما نعنيه بكلمة  العلي  سبب أو مستند تذوق الذوق. تلك المبادئ الخمسة للوجداختالط دون العليةيمكن للفرد الشعور بالبهجة 

 هو َنشِْركْ  الرب.هتيم وَنشِْركْبـساسي هو وجد  اال الوجد.نا الوجد نوع، بكالم آخر.الى أساسي ومدفوعڤيْبهاڤَ  تقسم .هاڤَڤيْب
 فرد الحب المدفوع هو الحب الذي ينمو عندما يشاهد ال.مدفوع ذخر ذلك الوجد هو محط الحب ال،هتيم بينما ،ساسي االمحط الوجد

 .َنشِْركْبـ يذكره شيئاً
 ذخر َنشِْركْ  كما يصبح الرب،ساسي للوجد االبينما البهجة هي السبب العلي  وصفات العلمالعليةمالك القدرات هو  َنشِْركْ الرب

تعجب  . الوجدحافز الذي يدل على اللۤي-َهَنوڤيُم-ْبَرْهَم حول  ْبهاَچڤَتَْمشْرۤيَمْدفي نص  جاء .اتهامتداد وهنزالئالوجد بمختلف ) دافع(
 الى عدد كبير من صبيان توسع الذي َنشِْركْ  في الوهم على يدْبَرْهماعندما وقع المولى   كِْرشَْن المباشر لذات االمتدادشْرّي َبلَِدڤَ



تحول الى وجد بهذا العدد الكبير من صبيان رعاة البقر والعجول قد  َنشِْركْبـمن الغرابة ان وجدي :"األبقاررعاة البقر والعجول و
 . وذخره محط الوجد المدفوعَنشِْركْيكون فيه  هذا مثل ."األبقارو

 الفصل الواحد والعشرون
 كِْرشَْنّي شْرصفات 

 بالثياب المختلفة مستوراً كون عندما ية محجبَنشِْركْ المجكون مت .محجب ومكشوف: يمكن تقسيم المالمح الشخصية الى قسمين
 أودَّْهڤَ قال . باللعب بالتزي بزي النساءَنشِْركْ  يبدأ الرب.اللۤي-ْدڤاَركا في داره الملكيةخير مثل على ذلك  شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي جاء و

 ."في زي امرأة َنشِْركْ  ال بد أنها.َنشِْركْ  وجدي بالشدة التي يثيرها الرب تثيرتلك المرأة: عند رؤية ذلك
 وعيناه ،ةصدفيشبه  عنقه .َنشِْركْ  الربالمحيا لروعة م:" قائالةه المكشوفالمحم  عندما شاهدَنشِْركْ المحم مدحيالتيم أحد هتف 

 على صدره تَْسڤَشْرۤي رأسه كما توجد عالمات  تحمي مظلة من الشعر.تَماَل بشرته سمراوية مثل شجرة .جمال زهرة اللوتسب
 ."العلية بمجرد رؤية صفاته عليةبهجة سبب لي ت ،ه هذَمْدهوعدو الجني ح المم .هويمسك صدفت

 مزين بجميع السمات -٢ . مالمح جميلة-١:  كالتاليِڤَدْز الى الـاستناداً للرب العليةالصفات  ُچوْسوامّيرۤوَپ  شْرۤيَلأحصى 
 . بليغ-١٠ . عذب الكالم-٩ . صادق-٨ . لغوي مجيد-٧ . فتوة باقية-٦ . متين البنية-٥ . بهي-٤ . مسر للغاية-٣ .السعيدة

 -١٩ . عاقد العزم-١٨ . شكور-١٧ . خبير-١٦ .أريب -١٥ . فنان-١٤ . عبقري-١٣ . بالغ الفطنة-١٢ . رفيع العلم-١١
 -٢٦ . غفور-٢٥ . جلود-٢٤ . ثابت-٢٣ . ملك الذات-٢٢ . صفي-٢١ .ِڤَدْزبصر بعين الـي -٢٠ .خبير بالزمان والظروف

 -٣٥ .رفيق -٣٤ . أديب-٣٣ . رؤوف-٣٢ . بطولي-٣١ . متدين-٣٠ . محسن-٢٩ . متزن-٢٨ . راضي بذاته-٢٧ .وقور
  ميمون على-٤١ . محكوم بالحب-٤٠ . مريد خير تيمه-٣٩ . بهيج-٣٨ . المسلمةالنفوس حامي -٣٧ . خجول-٣٦ .سميح
 . واجب العبادة-٤٧ . ساحر جميع النساء-٤٦ .حابي تيمهم -٤٥ . شعبي-٤٤ . ذائع الصيت-٤٣ . عظيم القوة-٤٢ .طالقاال
 العليةكل هذه الصفات متصف ب َنشِْرشْرّي كْ شخصية اهللا العزيز . الملك العظيم-٥٠ .كرام اال ذو-٤٩ .طالق اال عزيز على-٤٨

 . المدىعلية صفاته ، بكالم آخر.بالتمام في عمق البحر
 .صفياءاألم من التي عندما تصبح هبائية بكل تلك الصفات بمقادير  تتصف اهللا العزيزشخصيةشقوق قدرة  التي تشكل األحياء جميع

 . بتمامها يتصف بهاشخصية اهللا العزيزة بينما هبائيبمقادير  أيضاًً العلية التيم الصفي متصف بكل تلك الصفات ،بكالم آخر
شْرۤيَمْد ول من  االكما جاء في الباب پوراَنَپْدَم في كتاب  پاْرڤَتّي إلى ڤَشي أخرى وصفها المولى علية توجد صفات ،إلى جانبها
: تصاف بالصفات التالية االالعظمة منإلى ن يمحاطلال بد ل:"ياَمراَج ومالك الدين األرض  في الحديث الذي دار بين مالكْبهاَچڤَتَْم
 ،تعلم ال، السكينة،َجلد ال، المساواة،الرياضات ،رزانة ال، ملك الحواس، البساطة، الطمأنينة، الزهد،مثابرة ال، الرحمة، النظافة،الصدق

حسن  ،للطف ا،بداع اال، رقة القلب، الصبر، النضارة، الحنكة،قالليةست اال، الذاكرة، الشدة، النفوذ، الفتوة،غنى ال،تجرد ال،علمال
األنا ن محترامية والنزاهة  اال، الشهرة،يماناال ، الثبات،مهابة ال، حيازة جميع أغراض اللذة،جادة اال، الدراية الكاملة،عزم ال،السلوك
 .َنشِْركّْي شْر تلك هي أخالق الروح العظيم ، وبناء عليه.األخالق تلكاتصافه ب ةمجيد اًنفسأحد   ال يصبح."الزائفة

 تلك الصفات .ڤَشي أو المولى ْبَرْهما في المولى خمس صفات تظهر جزئياًب َنشِْركْ الربتصف ي ،إلى جانب تلك الصفات الخمسين
 .) آنَنَْديْدتْش شَْْستْ (البهجةالعلم و باقي ه بدن-٥٤ .ري نض-٥٣ .طالق اال عليم على-٥٢ . ال يطرأ عليه مطلق تغيير-١:  هيالعلية
 .الوالي العظيم -٥٥

 -٥٨ . من بدنهاألكوان  يفيض عدد ال يحصى من-٥٧ .علية يملك قدرة -٥٦:  بخمس صفات أخرى هيَنشِْركْ كما يتصف
 َنشِْر كْ يتصف،العلية إلى جانب تلك الصفات . المحررةالنفوس جذاب -٦٠ .عداء الذين يقتلهم اال يعتق-٥٩ .نزالءفّياض جميع ال

 مبدع في -٦١:  تلك الصفات هي.األحياء  فماذا يقال عن المالئكة أو سائراَننارايبأربع صفات أخرى ينفرد بها حتى عن صورة 
 األكوان  في كافةاألحياء  قادر على جذب جميع-٦٣ .ال يضاهىحباً  يكنون له تيم محاط ب-٦٢ .) طفولتهسلياتتوال سيما (ه تسليات

 .طالق اال فائق الجمال على-٦٤ . نايهغناءب
 حول اراألسف إلى أدلة مختلف ُچوْسوامّيرۤوَپ  شْرۤيَل استند . وستينأربعة َنشِْركْ  تبلغ صفات،ةستثنائي االربعة األبتلك الصفات

 .الرب العظيم وستين التي يتصف بها أربعة البالغة العليةجميع الصفات 



  مالمح جميلة-١
 فرصة المقارنة المادية َنشِْركْ ن عن فهم جمال مالمحي القاصرعطى ي. بمطلق شيء مادي ال تقارنَنشِْركْ مختلف أعضاء بدن

 ، وتنفتح كفيه مثل أزهار اللوتس، وذراعيه مثل عمودين، الفيلأنيابقوة ب وفخذيه ،جمال القمرب َنشِْركْ  ان وجهجاء .فهمتقريب الل
 .رفة وخصره شُ، وردفيه مأوى،وصدره مثل البوابة

 سعيدةال سماتمزين بجميع ال -٢
نَنَْد  قال صديق . على أتم وجهَنشِْركْ ة في بدنحاضر وهي سعدعضاء التي تعتبر في غاية ال االتوجد سمات مخصوصة لمختلف

 واستغرب كيف ،اثنين وثالثين سمةبتسم مبدن ابنك  ،عزيزي ملك رعاة البقر:"َنشِْركْ  عن الرسوم السعيدة التي تزين بدنراَجاَمه
 راَمتْشَنْْدَر جهوبنزلته  كما فعل في )كْشَتْرييا (فرسانفي عائلة تجلى  ما يَنشِْركْ الرب غالباً ."ولد هذا الصبي في عائلة رعاة البقر

المختصة بالتجارة  ڤايشْيا الـمرتبة إلى نَنَْد ماء انتعلى الرغم من راَجَمهانَنَْد  دور ابن َنشِْركْ  لعب لكن.ْبراْهَمَنلة أو في عائ
 كان يستغرب والدة مثل هذا الطفل الجليل في عائلة ،ْبراْهَمنَة صديقه الذي ربما كان من ذرية الـ، لذلك.البقر والزراعة وحماية

 .بها إلى رَنشِْركْ ة لبدنسعيد أشار إلى السمات ال، حال على كل.ڤايشْيا
 ،كفه وباطن قدمه وحلقه وشفته ولسانه وأظافره: تعتبر سعيدةمن بدن طفلك وصبغة حمراء في سبعة مواضع ثمة :"تابع كالمه قائال

صوته وفطنته : ة العمق وثالثة بالغ.هقضيبعنقه وفخذه و:  وثالثة قصيرة،خصره وجبينه وصدره:  جداًوثالث سمات عريضة
جلده وشعر رأسه ومختلف أعضاء : توجد نعومة في خمسة . أنفه وساعده وأذنه وجبينه وفخذه: كما يوجد ارتفاع في خمسة،وسرته
 ."ه وأنامله وال توجد كل تلك سوى في العظماءأسنانبدنه و

خطوط القدر في :" في هذا الصددنَنَْدعجوز إلى الملك  ّيُچوپ قالت .أيضاًً تعتبر خطوط القدر في كفيه من السمات البدنية الميمونة
 وعلى باطن قدميه خطوط راية وصاعقة ، أزهار اللوتس والعجالترسوم كما توجد فيهما ،باطن كفي ولدك هي خطوط رائعة

 ." ألفت نظرك إلى سعد كل تلك الخطوط.وسمكة وقضيب سوق الفيلة وزهرة لوتس
  مسر-٣
 شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم جاء في .)روتْشيَر ( جميلةَنشِْركْ مالمح  جميع.)روتْشيَر (مسرة تدعىلفت العين  الجميلة التي تمالمحال
 .راَجسۤويا قربان قيم مراسمي يوْدهيشْطْهيَر عندما كان الملك حومة القربانثوبه الجميل في ب شخصية اهللا العزيزظهر ):"١٣\٢\٣(

عندما  َنشِْركْلخالق قد ختم كل مهارته في خلق بدن ن ا واعتبروا اقربانالمراسم  ورلحضوجهت الدعوة إلى جميع عظماء الكون 
 ." هناك كِْرشَْنشاهدوا
وأهالي  ُچوپۤيْز اعتادت الـ. وجهه وعينيه ويديه وسرته وقدميه:أجزاء يشبه زهرة اللوتس في ثمانية َنشِْركْلـ العلي  ان البدنجاء

 .وكان يصعب عليهم رفع نظرهم عن ذلك المشهدبدنه اللوتس في كل مشاهدة نضارة أزهار  ڤِْرنْداڤََن
  بهي-٤

 .وهو نور بدنه ْبَرْهَمْجيُّوتي بنور َنشِْركْلـ تسطع الدار العظيمة .شخصية اهللا العزيزنور الضوء الذي يعم الكون كله هو 
 َنشِْركْلـ العلي نور ال، لذلك. نجوم السماءأنواربقارن يلمعان بدن الرب  و،لمعان الشمسيفوق  ،رونق الجواهر على صدر الرب

 .َسكَْمعدوه الملك حومة قربان حضوره في عند  َنشِْركْ ارتعد المصارعون واضطربوا عند تفكيرهم بمصارعة .نوركل يغلب 
 متبن البنية -٥

 َنشِْركْ  انظرن كيف قتل،حبيباتي":وَرطاسآريشْ الجني َنشِْركْ عندما قتل ُچوپۤيْز قالت بعض الـ.ْنۤياَبليوصف شديد القوة البدنية 
 َنشِْركْ  عسى اليد اليسرى للرب،َنشِْركْ أحبابي تيم الرب:" كما جاء."أدنى جهد دون  مثل قطعة من القطن ورماهطاسوَرآريشْالجني 

 ."هالك ان تنجيكم من كل الم،كالكرة ڤَْرْدَهَنوُچالتي رفعت جبل 
  باقيةفتوة -٦
 أشكال أرفع ذخر كل المتع وهو الوقت المناسب لقبول فتوته .هفتوت حياته وهي طفولته وصباه وأطوارف  جميل في مختلَنشِْركْ

ه بمثابة فتوت يقبل تيمه بداية ، لذلك.العليةه تسلياتكل ب في تلك السن ومنشغال العلية بكل الصفات  تاماًَنشِْركْ  يكون.الخدمة التتيمية
 .أمتع سمة في الوجد

الملبس  كان يرتدي خير . مع ابتسامته الجميلة التي تفوق جمال البدرَنشِْركْ فتوةائتلفت قوة :" في تلك السنَنشِْركْ وصفجاء 
 ."اللواتي شعرن باللذة الدائمة من جراء ذلك ُچوپۤيْزالـصبايا جمال يفوق حتى جمال كيوبيد كما كان يجذب عقول ب دوماًوالرياش 



  لغوي مجيد-٧
 بما فيها األرض  لغات بلدان مختلفة وال سيما السنسكريتية لغة المالئكة باإلضافة إلى سائر لغاتجيدان من ي ُچوْسوامّيرۤوَپ يكتب 

 ڤِْرنْداڤََن قالت امرأة عجوز في . يتكلم جميع لغات الحيواناتَنشِْركْ  يستفاد من هذا النص ان.لغات الحيوانات هو اللغوي المجيد
مع  ْبهۤوميڤَْرَجيتكلم لغة ْبهۤومي ڤَْرَج صباياقلوب جميع ستحوذ على  الذي يَنشِْركْ ،يا للعجب:"َنشِْركْ وةجلأثناء كانت حاضرة 

لغة والية كشمير ب بليغ َنشِْركْ ، كذا. والجواميساألبقار بينما يتكلم السنسكريتية مع المالئكة ويتكلم لغة الحيوانات حتى مع ُچوپۤيْزالـ
 .كل اللغاتبخبيراً  َنشِْركْ أصبحكيف  ُچوپۤيْز سألت الـ."اللغاتكافة ضافة إلى  الببغاء وسائر الطيور باإللغاتو
  صادق-٨

 على كونْتّيأثنت  .كوروكِْشتَْرة لحمها الخمسة في موالدبحماية أ پانْذَڤَْزأم الـ كونْتّي وعد َنشِْركْ .مطلقاًال ينقض وعده الصادق 
  وعدك ال يخيب علىلكننور القمر قد يحمى  الشمس ذات يوم وأشعةقد تبرد  :"وقالت پانْذَڤَْز لوفائه بوعده بعد عودة الـَنشِْركْ
 و ْبهۤيَمِسَنمع كل من   ذهبعندما پانْذَڤَْز الباقي بصحبة اثنين من الـ كِْرشَْن بصراحة انه كانَجراَسنْْدَهىأخبر  ، كذا."طالقاال

كثير  نْْدَهىراَسَج وكان )كْشَتْريياْز (من الفرسان اًكانوا ملوك پانْذَڤَْز والـَنشِْركْ  ملخص الحكاية ان.نْْدَهىراَسَج لتحدي أْرجوَن
التمني عليه فقالوا  نْْدَهىراَسَجم طلب منه فْبراْهَمنَة في زي الـأْرجوَن و ْبهۤيَمِسَن مع َنشِْركْ  ذهب، لذلك.ْبراْهَمنَةإلى الـاإلحسان 

 .زلي للملك اال العدوَنشِْركْ انه َنشِْركْ  كشف، عندئذ.ةمبارزعليه ال اوتمنف
  عذب الكالم-٩

 عذب الكالم إلى درجة انه قال بعد قهر َنشِْركْ  كان.عذب الكالميوصف  ،من يتكلم بعذوبة حتى إلى عدوه لمجرد تطييب خاطره
 من واجبي . شديداًت لك ألماً أني سببعلى الرغم من تستاء مني  اال أرجو،اتعزيزي ملك الحّي:"يامونا في مياه نهر الـكاليياعدوه 

 ."ن هذا المكان ألن وجودك يشكل خطرا عليهاع وأنا مجبر على إبعادك .ها حتى المالئكةبجل التي ياألبقار حماية هذه
ياه  في سن الرابعة أو الخامسة لكنه قفز في المَنشِْركْ  كان. بعد شرب مياههاألبقار  فتسممتيامونا يقيم في مياه نهر الـكاليياكان 

 . بشدة وأمره باإلبتعاد عن المكانكاليياوعاقب 
السير على  َسنْكۤيْرتََن حركة فراد ينبغي أل. حتى عند المالئكة كما أعطى مثل عملي على حمايتهاةكرم ماألبقار  حينئذ انَنشِْركْ قال

الذي في عدة مناسبات وال سيما في  َنشِْركْ ااكرمه  المالئكة فحسب بلكريمت باألبقار  ال تحظى. تماماًقل وحماية البقر االخطاه على
 . أيضاًًجاپۤو– ڤَْرْدَهَنوُچوعيد  ّيطَمپاشْوُچعيد 
  بليغ-١٠

  بصدد كالمشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم نص لطيف في جاء .)َكڤَدۤوڤا ( بليغ يدعىمن يستطيع ان يتكلم كالم ذو معنى وبكل تأدب وصفات طيبة
 ،إنْْدَرمطار  اال مالكقربانمراسم  وقف راَجَمهانَنَْد  بأدب من والده َنشِْركْ  طلب عندمارعاة البقرد أح  تأثرت زوجة. بتأدبَنشِْركْ

 كما لو كان يسكب الرحيق في آذان ،دب واللطف األ يتكلم إلى والده في مبلغَنشِْركْ كان:" إلى صديقاتها قائلةَنشِْركْ ووصفت كالم
 ." بعد سماع مثل هذا الكالم العذب؟َنشِْركْبـ من ذا الذي ال يؤخذ .جميع الحاضرين

 عذب إلى درجة يستطيع تحويل حتى َنشِْركْ كالم:" الذي يتضمن كل الصفات الطيبة في الكون قائالَنشِْركْ كالم أودَّْهڤَوصف 
 على الرغم من  كثيرةمعانحبل ب وكل كلمة تخرج من فمه ت، ومتاعبه على حل كل مشاكل العالمفوراً كلماته قادرة .ب مناوئيهوقل

  ."لقلبي جداً  مسرَنشِْركْ  كالم.انه ال يطيل الكالم
  رفيع العلم-١١
 يعمل بالمبادئالكبير خالقي األ و. الملم بمختلف مجاالت العلم هو عالم. يوصف رفيع العلميةاألخالق  بالمبادئالملتزم العلم واسع

 .ن يشكالن العلمان البندا هذ.يةاألخالق
 المياه ، واآلخرينْبَرْهما يشبه المولى ،في بداية الخلق:"بالقول مونيسانْدۤيَپني  العلم عن َنشِْركْ خذأوصف  موني َدناَرّي شْر

  كما تتلقى الغيوم المياه من البحرَنشِْركْ  منِڤَدْز الـ تلقىْبَرْهما المولى ، بكالم آخر.َنشِْركْ المتبخرة من البحر الواسع الذي يسمى
 مثل حوض َنشِْركْـل مونيسانْدۤيَپني  تعليم .مونيسانْدۤيَپني  إلى العالم في جبل ْبَرْهما المولى اي تكلمهت الِڤَدْز الـتاودع ثمومن 

 ال يتلقى العلم من َنشِْركْ  نقول ان، التوضيحةدا لزي."َنشِْركْ  ويصب في المصدر المتمثل ببحراًالماء على الجبل الذي يجري نهر
 وتم َنشِْركْ  تلقى علمه منْبَرْهما من الواضح ان ، إذن.نهار تصب في البحر اال تبدو لكنى البحر المياه من سواهسواه كما ال يتلق
  .َنشِْركْ صلي اال إلى البحرالنهر الذي يجري عائداًيشبه  مونيسانْدۤيَپني  .السلسلة المريدية العلية عبر ْبَرْهمانشر العلم من 
ربنا :" قائلينَنشِْركْ  إلىيدعون تْشاَرَنوأهالي كوكب  ،ةيُّوچي الـالقوى الخارقةمجهزين بدون  يول الذينسيدَّْهىأهالي كوكب 

 وانتباهها دائم على كتب ِڤَدْز للـربعةاألقسام  األ العلم وفطنتها واسعة فيحلي من  عشر نوعاًأربعة مالك العلم مزينة ب،ُچوڤينَْد



 يعلم النجمال والنحو وِڤدي الدليل الـ: وتتحلى بستة أصناف من المعارف الخبيرة وهينوَمالقانون التي كتبها كبار الحكماء مثل 
 وقد ،ة لكل العلمقطعيالنتيجة الكما تتحلى ب پوراناتْ والـِڤديةحق الـت هن المالادائم صديقاتها ال.والبالغة والمفردات والمنطق

ه يعطي  لكنإلى التعلمال يحتاج  َنشِْركْ شخصية اهللا العزيز ."متكخدببالجلوس معك في المدرسة وتقوم  اآلن سنحت لها الفرصة
 كِْرشَْن يمنح . كثرة تيمه على الرغم من مكتفي بذاته وال يحتاج إلى خدمة سواهَنشِْركْ .الفرصة لمالك العلم بالقيام على خدمته

 .هورحمت همن لطف خدمته كما لو كان يحتاج إلى خدمة تيمهبالفرصة لكل حي للقيام 
بمثابة الموت المتشخص للصوص وبمثابة البهجة للصالحين  ڤِْرنْداڤََن يحكم َنشِْركْ .يةاألخالق  حول مبادئهشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في 

ه مثل البدر وهو نار الهالك الصادرة عن المولى أصدقاء وهو يحيي ،صورة خير المحسنين للفقراءبوبمثابة كيوبيد الجميل للفتيات و
ية عندما يكون الموت المتشخص األخالق منال يخلو  َنشِْركْ .ي الكامل في تعامله مع الجميعاألخالق  هوَنشِْركْ ، لذلك. ألعدائهڤَشي

 ْبَهَچڤَْد چۤيتا في َنشِْركْ  يقول.بمعاقبة اللصوص مستوى أخالقي أرفعيدل على  ألنه  كما ال يظهر القسوة بل يبقى لطيفاً،للصوص
 هو َنشِْركْ . تباينهاعلى الرغم منعلى الجميع بالخير تعود  ،همسوا مع تيمه وَنشِْركْ  معامالت.نسبة تسليمه لهي بانه يعامل كل ح

 .طالق االعلى نافعة لهم األحياء عظم ومعامالته مع االالخير
  بالغ الفطنة-١٢

دراسته في أثناء  قيل انه اظهر ذاكرة حادة ،َنشِْركْ  من جهة ذاكرة. كانت ذاكرته حادة وتبينه دقيقذا اةفطنيوصف الشخص بال
ضع ولكان  إنما نيَپسانْدۤي وما ذهابه إلى مدرسة ، إلى درجة اتقانه الموضوع حال سماعه مرة واحدةوَرپّي ڤَنْتآ في َپنيسانْدۤيمدرسة 

 روحي مهما بلغ من سيد أو من اتخاذ معلمللفرد  ال بد .العلم من أربابه مهما بلغت عظمة اإلنسان قدوة للجميع بوجوب تلقي
 .العظمة

فرسان  على الملوك الِڤدية الـاألحكام  تقضي.َمتْهورا الذي هاجم مدينة نجسقتاله الملك الأثناء  على التبين َنشِْركْ ظهرت قدرة
 ،َمتْهوراتولى على مدينة اسالذي   األنجاسملك  عدم قتل كِْرشَْنارتأى ، لهذا السبب.لاقتأثناء ال حتى األنجاس بعدم لمس) تْريياكْشَ(

 موتْشوكونَْد إلى جبل كان هاستدرجوبه على اللحاق الملك حمل من المعركة ليلفرار  بفطنة حادة اَنشِْركْ قرر ف قتله كان واجباًلكن
 الملك إلى َنشِْركْ  استدرج، لذلك.ه إلى رمادتقظيكل من يراه عند باحتراق  كاْرتّيِكيا بركة من موتْشوكونَْد تلقى .كهوفهأحد  يرقد في

 . فيحترقَدموتْشوكونْ عند استيقاظ ذلك الكهف ليكون حاضراً
  عبقري-١٣

 راْدهاسألت  .َپْدۤياڤَلّيفي قصيدة  راْدها  وَنشِْركْ  جاء الحوار التالي بين.دةيالعبقري هو الذي يدحض جميع المعارضين بحجج جد
 السنسكريتية ثالثة معاني هي مقام وعبير ڤاَسكلمة ل ." أنت اليوم؟ڤاَس في أي ،ڤَِكشَحبيبي :"ذات صباحإليها  عندما جاء َنشِْركْ

 اآلن  مقامي،يا حبيبتي المسحورة:" احتمل معنى مقام فاجاب قائالَنشِْركْ لكن" أين هو ثوبك؟":راْدهارانّي سألت ، في الواقع.وثوب
 ."في عينيك الجميلتين

يا حبيبتي :"قالوالعبير من معنى  ڤاَسكلمة  َنشِْركْ أخذ ، عندئذ."مقامكلت عن ثوبك وليس سأ ،يا حبيبي المكار":راْدهارانّياجابت 
 ."قتراب منك اال لقد اتخذت هذا العبير لمجرد،المحظوظة

 تعني في ْمۤيامينْۤيا كلمة .تَهشيموۤيامينْۤيا الكلمة السنسكريتية المستعملة في هذا الصدد كانت ."اين قضيت ليلتك؟":راْدهارانّيت فسأل
عند  تلك الكلمة تعني .تَهشيمو  وۤيامينْۤيان منفصلتين كلمتي إلى هتَشيموۤيامينْۤيا قسم كلمة َنشِْركْ لكن . تعني يقضيتَهشيأو وكلمة "الليل"

  كان،هذا النحو وعلى ." هل يمكن لليل ان يخطفني؟،راْدهارانّيحبيبتي :"َنشِْركْ  اجاب، لذلك. قد اختطفه)مينّيۤيا (ها ان الليلتقسيم
 .عليه ُچوپۤيْزدخل الفرح على قلب أحب الـأبمكر  راْدهارانّي كل اسئلة ن يجيب عَنشِْركْ

  فنان-١٤
 .َنشِْركّْي شْر تلك الميزة المثالية كانت مشهودة في شخصية .ْچْدَهىڤيَديدعى من يستطيع ان يتكلم ويرتدي الثياب بمهارة بالغة 

  وإلى رقصه ودعابته وعزفه على نايه وإلى تلكَنشِْركْ غاني الجميلة التي كتبها اال انظري،حبيبةصديقتي ال":راْدهارانّيقالت 
 انه . كما لو غلب جميع الالعبين في لعبة الشطرنج،ة التي يظهر بهاتناف انظري إلى الطريقة ال.كاليل الجميلة التي تطوق عنقهاال

 ."يحيا في قمة المهارة الفنية
 أريب -١٥

 انظرن ،صديقاتي الحبيبات:"في هذا الصدد ُچوپۤيْزالـاحدى  قالت .يتحلى بالذكاءالقيام بمختلف أشكال العمل دفعة واحدة على القادر 
بحركة عينيه ويقاتل الجن مثل  ُچوپۤيْز وهو مسر لألبقار ويسر الـينرا كتب أغاني جميلة حول صبيان البق.َنشِْركّْي شْر اءذك

 . على وجوه مختلفة وينعم بالوضع على أتم وجهاألحياء  يقطن مع مختلف، على هذا النحو.بذات الوقت طاسوَرآريشْ



  خبير-١٦
 شوَك كالم من َنشِْركْ حول خبرة) ١٧\٥٩\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم جاء في .الخبير هو من يستطيع انجاز مهمة بالغة الصعوبة بسرعة

 في يجري  كان القتال." جميع أسلحة المحاربينَنشِْركّْي شْر حطم ،كوروا خير ذرية ي:"تْشيَپرۤيكْ راَجَمهاإلى  ُچوْسوامّي ِدڤَ
 يمكن لفريق ، للمثال.خر بسهم آخر االيبطله الفريقو  مخصوصاً كان فريق يطلق سهماً.الماضي بإطالق مختلف أنواع السهام

 يبدو من ، إذن.فوراًإطالق سهم يحول الماء إلى غيوم بلفريق المقابل أن يبطله اإطالق سهم يسبب هطول الماء من السماء ويمكن 
 رفيقها في الرقص َنشِْركْ ان يصبح راَسفي رقصة  ُچوپّي طلبت كل ، كذا.بإبطال سهام العدوخبيراً  كان َنشِْركْ هذا النص ان

 . إلى جانبهاَنشِْركْ ُچوپّيووجدت كل  ُچوپۤيْز الـ صبايا إلى عدد يعادل عددَنشِْركْ ضاعففت
  شكور-١٧

عندما كنت بعيدا   هاتفة،ْدراوَپدّيبكت  ":َمهاْبهاَرتَ في َنشِْركْ  يقول. النافعة لصديقه وال ينسى خدمته هو الشكورعمالمن يعي باأل
 مرضاته  هذا يدل على وسيلةَنشِْركْ  كالم."تدريجياً لها ويزداد هذا الدين في قلبي  هذا الدعاء لي جعلني مديوناً."ُچوڤينَْديا :"هاعن

 ."ُچوڤينَْد يا َنشِْركْ يا"بمخاطبته 
لرب ى الإء نداهي )  َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى-َهِرى َهِرى  َنشِْركْ َنشِْركْ َنشِْركَْهِرى  َنشِْركَْهِرى  (َمنْتَْر-َمهاالـ

 يتضح من هذا النص ان .تيم مثيلالرب ال ينسى  .همن ينادي الرب وقدرت يمكننا تخيل مدى امتنان الرب العظيم ل، لذلك.وقدرته
 . له ويبقى ممتناًفوراً يلفت انتباهه ،كل من ينادي الرب

أثناء لرب ى الإ بخدمة وفية غوريال كبير ملوك الجاْمَبڤاْنقام  .ڤاْنجاْمَبفي عالقته مع  جاء  باإلمتنانَنشِْركْ مثل آخر على شعور
 كل شخص .حترام الالئق بكبير اال وأظهر له،َنشِْركْ  الربجهوبفي نزلته  جاْمَبڤاْن الرب ابنة تزوج .راَمتْشَنْْدَر جهحضوره بو

 مين العظيم؟ اال على نسيان امتنانه لخادمه وهوَنشِْركْ فكيف يقوى ، باإلمتنان لخدمة صديقه يشعرأمين
 عزمعاقد ال -١٨

في كتاب ه أعماليرد مثل على  ،َنشِْر كْ من جهة عزم الرب.العزم عاقد هو كل من يعمل باألحكام والنواهي ويفي بوعوده عملياً
 ،ذات مرة .هي زهرة لوتس تنمو في الجنان پاريجاتَ شجرة .پاريجاتَ بسبب شجرة إنْْدَر مع ملك الجنان ه بصدد قتالشَڤَْم-َهري

 پانْذَڤَْز والـَنشِْركْ  التفريط بها فوقع قتال بيننْْدَرإ رفض  لكن بهاَنشِْركْ وعدهاو  تلك الزهرةَنشِْركْ ملكاتاحدى  َستْياْبهاماطلبت 
 .وأهداها إلى ملكته پاريجاتَ واستولى على زهرة اً جميعَنشِْركْ  قهرهم،األمر  في نهاية.من جهة وجميع المالئكة من جهة أخرى

 ان جميع المالئكة ،خص االهم علىسوا عامة ويتيم يمكنك ان تعلن إلى ، المالئكةاءحكمكبير يا :"موني ناَرَد إلى َنشِْركْ  قال،لذلك
هم قصروا عن التسبب بنقض وعدي لكن پاريجاتَ سعوا إلى مغالبتي بسبب زهرة َچْزَپنَّ  وْزياكْشَ  وَسْزراكْشَ  وْزَچنا  وْزڤََچنْْدَهْر و

 ."لملكتي
 المخلص المنقطع إلى خدمة الرب ان يعلم بأنالتيم ى  يتعين عل، إذن.مطلقاً بأن تيمه لن يهلك ْبَهَچڤَْد چۤيتا في َنشِْركْ كما وعد

 . يحمي تيمه في مطلق الظروف بلطالق اال ينقض وعده على الَنشِْركْ
 . من هجوم اعداءهأْرجوَنمن المهانة وحماية  ْدراوَپدّيوإنقاذ  َستْياْبهاما ذلك بالوفاء بوعده بإهداء زهرة اللوتس إلى َنشِْركْ أظهر

باألمطار  ڤِْرنْداڤََن وأغرق إنْْدَر ثار غضب . بعدم هالك تيمهَنشِْركْ  بوعداللۤي-ڤَْرْدَهَنوُچعندما غلب على أمره في  إنْْدَركما أقر 
 ڤَْرْدَهَنوُچهالي مع حيواناتهم برفع جبل  اال حمى جميعَنشِْركْ  لكنإنْْدَرن عبادة ع) ڤِْرنْداڤََن( ڤَْرَج أهالي َنشِْركْأوقف الغزيرة عندما 

برفع جبل وفيت بوعدك بعدم هالك تيمك :" وأقر قائال، بعد انقضاء ذلك الحادثَنشِْركْ  الدعاء إلىإنْْدَر رفع .جعله مظلة فوقهمو
 ."ڤِْرنْداڤََنوحماية أهالي  ڤَْرْدَهَنوُچ

 ظروف حاكم خبير بالزمان وال-١٩
 عن كيفية انتفاعه بالزمان والظرف َنشِْركْ  تكلم.وغيرهاالتعامل مع الجميع حسب الظروف والبلد والزمان بخبيراً  َنشِْركْ كان

وقات هو ليلة البدر في الخريف مثل هذه  االخير:"فقال ُچوپۤيْزالـصبايا مع  راَسعن رقصة  أودَّْهڤَحديثه إلى أثناء والشخص 
نتفاع بكل  االان علي أودَّْهڤَقي الحبيب يا صد أعتقد ي، إذن.ُچوپۤيْز هي الـصباياوأجمل ال ڤِْرنْداڤََن وخير مكان في الكون هو .الليلة

 ."راَسي برقصة ذاتتلك الظروف وشغل 
 األسفار بصر بعيني -٢٠

 ينبغي لرجل ، في الواقع.األسفار  تعني من يبصر بعينْزشوتْشَكْ-شاْستَْر كلمة .ْزشوتْشَكْ-شاْستَْر  يدعىاألسفار  إلىاستناداًمن يعمل 
  المجردة لكن ندرك ان الشمس أكبر مننعيالبمجرد ضياء  نرى الشمس ، للمثال.األسفار ن تلكالعلم والتجربة ان يبصر بعي

يستند  كِْرشَْنكان  . النظر بعين الكتب أو المعلمين المعتمدين هي الوسيلة الصحيحة، إذن. عندما نرى بعين كتب العلم بكثيراألرض



صفه و بْبَهَچڤَْد چۤيتا عند القاء تَْرِڤدانْتَ سۤو بكتاب كِْرشَْناستشهد  ، للمثال.شخصية اهللا العزيزبوصفه  ضع قدوة للبشر لواألسفار إلى
شاْستَْرْز ـال بعين مبصر معروف بالَسكَْم عدو َنشِْركْ  انيقول شخص مازحاًحيث  شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي نص  جاء .المرجع العظيم

 .دفعهن إلى الجنونيمما  هت سلطإقامةمن أجل  ُچوپۤيْزبرؤية الـ اآلن  مشغولهلكن
  صفي-٢١

 وعند امتالك النوع الثاني ال يقدم الفرد ،ول منها االثيم عند امتالك النوع اال يستطيع الفرد تخليص.عظم على نوعين االالصفاء
ثيمة  االالنفوسى تخليص كل  الصفتين مما يعني قدرته علَنشِْركْ يملك . ومن يمتلك النوعين هو عظيم الصفاء،على ما يشيب

 . بذات الوقتة وال يفعل أمرا يدنسهأهيالم
مجد  المَنشِْركْلـ ثبت عقلك على القدمين اللوتسيتين ،أخي الحبيب:" قال له،على التجرد ْدْهِرتَراشْطَْر لتشجيع أخوه ڤيدوَرسعي أثناء 

 و ڤَشي ال شك بوجود مالئكة عظام مثل .عظيم هو المخلص الَنشِْركْ .بخير القصائد الجميلة التي ينظمها كبار الحكماء والربانيون
بتثبيت عقله  ْدْهِرتَراشْطَْر الى أخيه الكبير ڤيدوَر تمثلت نصيحة ، لذلك."َنشِْركْ رحمة دون أحد ليس في وسعهما اعتاق لكن ْبَرْهما
 ، لذلك.ويزيل كل ظلمة جهلهه كالشمس المضيئة  المقتصر على تسبيح في قلب كِْرشَْنسم القدوساالسيسطع  . وحدهَنشِْركْ على
 َنشِْركْ  مخاطباًأْرجوَن كما قال .فوراً الذي يغسل شوائب الذنوب َنشِْركْ ذكرالمداومة على ب ْدْهِرتَراشْطَْر الى ڤيدوَر نصيحة تمثلت
 .َنشِْركْ ء توجد أمثلة كثيرة أخرى تدل على عظمة صفا.)ڤيتَْرْمَپ ْدهاَم َپَرْم (الصفي العظيم :ْبَهَچڤَْد چۤيتافي 
  الذاتلك م-٢٢

 البالغ َنشِْركْ جميع زوجات:" في هذا الصددشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم جاء في .)شّيڤَ(نفس  اللكضبط حواسه على أتم وجه هو مالقادر على 
 كن هن لكنڤَشيان ابتسامتهن وخجلهن كان يأخذ بمجامع قلوب كبار المالئكة مثل إلى درجة  ألف كن من الجمال ١٦عددهن 

 َنشِْركْ  تظن انَنشِْركْ  كانت كل واحدة من ألوف زوجات."نثوي اال مسلكهنعلى الرغم من َنشِْركْ قاصرات حتى عن اثارة عقل
  انه ملك الحواسْبَهَچڤَْد چۤيتا هو المهيمن العظيم على حواسه وقد جاء في َنشِْركْ ، لذلك.الواقععلى خالف نثوي  االمأخوذ بجمالها

 .)شۤيِكشَْهِر(
  ثابت-٢٣

 .من يثابر على العمل حتى تحقيق غايته هو الثابت
  لكن اختبئ الملك في الغابة.حوزة الملكفي  التي كانت ْسياَمنْتََك عن درة َنشِْركْ بحثأثناء  جاْمَبڤاْن والملك َنشِْركْ جرى قتال بين

 .لملك بثبات حصل على الدرة بمطاردة ااألمر  وفي نهاية،َنشِْركْ ذلك لم يثن من عزم
 دو جل-٢٤

الخدمة إلى قضاء تجشم كل المتاعب في سبيل  كِْرشَْن لم يمانع .من يتحمل كل أشكال المتاعب حتى وإن بدت ال تطاق هو الجلود
 سيدكل أنواع الخدمة إلى القضاء  من واجب المريد . ورقته نعومة بدنهعلى الرغم من تهفي مدرس أثناء إقامتهه الروحي سيد

بواب وحملها إلى  اال جمع الصدقات بطرق، الروحيسيد من واجب المريد المقيم في دار ال. كل المتاعبلى الرغم منعالروحي 
من واجب المريد تفضيل الصيام على  لكن ْپَرساَدعند تقديم   الروحي مناداة كل مريد لتناول الطعامسيد يفترض بال. الروحيسيدال

 يذهب إلى الغابة لجمع َنشِْركْ  كان. توجد كثير من النواهي المماثلة.ْپَرساَد لتناول تهي دعو الروحسيد الىنسي ماعند تناول الطعام
 .أحياناًالحطب 

 غفور -٢٥
 كان .شيشوپاَل بصدد منعه قتل ْدَهىڤَ- شيشوپاَل في َنشِْر كْ الربغفرانوصف جاء  .غفورمن يتحمل تجني الفريق المعادي هو 

ه كلما فيطعن ال وَنشِْر كْتجنى علىاعتاد ال و،ه انه كان ابن عمعلى الرغم من دوماً كِْرشَْن كان يحسد وتِْشديمملكة ملك  شيشوپاَل
 ولم ،يقدمها يوْدهيشْطْهيَر َمهاراَج التي كان راَجسۤويا قربان في ساحة َنشِْر كْبسب الرب شيشوپاَل بدأ . بهءقاللا سنحت له فرصة

سد يزأر  اال قيل ان.غفران كان بالغ ال.َنشِْر كْ منعهم،شيشوپاَلما هب بعض الحاضرين لقتل  وعند، به بل ظل صامتاًَنشِْر كْيحفل
 .عويل بنات آوىبه ال يحفل  لكنفور سماع صوت الرعد في الغيوم

ذي نشب براثنه في  برحمتك الكبيرة غفرت للغراب ال،راَمتْشَنْْدَرحبيبي الرب :" بالنص التاليَنشِْركْ  سماحةموناتْشاْرياۤياّي شْريمدح 
بضرب  راَمتْشَنْْدَرزوجة الرب ) جانَكّي (تاسۤي في صورة غراب وهاجم إنْْدَر ملك الجنان مثلتذات مرة،  ." لسجوده لككّيجانَثدي 

 الرب الغراب رأسه أمام الرب فغفرنكس   لكنلقتل الغراب راَمتْشَنْْدَر فتأهب الرب تاسۤي كان ذلك يشكل إهانة لألم الكونية .صدرها
ألن  راَمتْشَنْْدَر على الغفران تفوق حتى قدرة غفران الرب َنشِْركْ  قائال في دعائه ان قدرة الربموناتْشاْرياۤياّي شْر يضيف .له ذنبه

 من اللطف َنشِْركْ  كان، مع ذلك.أيضاًً  ليس في عمر واحد فحسب بل طوال ثالثة أعمارَنشِْركْ كان ال ينقطع عن إهانة شيشوپاَل



ليست غاية اهللا بالفناء في نور المطلقة  الوجود ةوحدالمؤمن ب نستفيد من ذلك ان غاية . بالفناء في نورهالنجاة شيشوپاَليث وهب بح
 .أيضاًً النجاة ه هذ ينالون، على الدوامَنشِْركْدون الذين يعا شيشوپاَل أمثال . التحقيقصعبة
 وقور -٢٦

ه  لكن بعد إهانتهَنشِْركّْي شْر إلى الرب ْبَرْهما المولى ا دع.تدبيره متعذر الفهم هو وقورأو يكون عمله وحد من ال يكشف عن نيته أل
 َنشِْركْ  كان، بكالم آخر.هئ حسن دعا على الرغم من قد رضي عنه أو ما زال مستاء منهَنشِْركْ  ما ان كانتبينلم يستطع ان ي

 .راْدهارانّي في صلته الغرامية مع َنشِْركْ  نجد مثل آخر على وقار.حمل الجد على مْبَرْهمالم يحمل دعاء المولى انه  إلى حد وقوراً
 ومالزمه الدائم لم يستطع فهم َنشِْركْلـخ الكبير  االِدڤََبلَإلى درجة ان  راْدهارانّي دائم الصمت حول غرامياته مع َنشِْركْ كان

 .مشاعره لوقاره
  راضي بذاته-٢٧

 . يطلق عليه ذاتي الرضىتكدر حتى في وجود سبب جدي للتكدريتوق إلى شيء خارج عنه وال يالراضي بذاته على أتم وجه وال 
 َنشِْركْ نسبو َچْدَهىَمالملك القوي لمملكة  نْْدَهىراَسَجلتحدي  ْبهۤيَمِسَن  وأْرجوَن بذاته يظهر عندما توجه مع َنشِْركْ مثل على رضى

 . انه الفائقعلى الرغم منطالق  اال ال يحفل بالشهرة علىَنشِْركْ من ذلك ان نفهم .ْبهۤيَمِسَنإلى  نْْدَهىراَسَجفضل قتل 
 راَجَمها قربان المشاركين في ْبراْهَمنَة شعر جميع الملوك والـ.بسبه شيشوپاَلعندما بدأ  كِْرشَْن ءظهر مثل على عدم استيا

 .َنشِْركْ  فياضطراب مطلق ْبراْهَمنَةشف هؤالء الملوك والـ لم يست لكن باألدعيةَنشِْركْ ةرضامباإلنزعاج وأرادوا  يوْدهيشْطْهيَر
 زنمت -٢٨

 .من ال يتأثر بالتعلق والحسد هو المتزن
 تضرعت جميع .ذو مئات الرؤوساألفعوان  وهو كالييا بصدد عقابه َنشِْر كْ مثل على اتزان)٣٣\١٦\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في 
 عقابك ، وبناء عليه.مخلوق أثيم يياكال زوجنا .شرارت لمعاقبة جميع األهبط لقد ،ربنا الحبيب:"لوقبالإلى الرب  يياكالزوجات 
 ."نيتعاقبه لعلمك بما فيه خير هذا المخلوق اللع انك  نعلم.نعلم ان عقابك أعداءك ورعايتك ألوالدك على حد سواء أننا .مناسب له

 . انت تجازي العدو وولدك على حد سواء.يشمل اعداءكعدلك  ،كوروة  يا خير ذري،َنشِْركْ ربنا الحبيب:"جاء في دعاء آخر
 ." يخطئ فيكمن يجد تحيزاًو ،خير للكون اال انت المرجع.ستعاقب ابنك على جرمه وتجازي عدوك على خير عمله

  محسن-٢٩
انه إلى حد  ْدڤاَركا في كبيراًحسانه اان  ك، في الواقع. ال يحد بحدكان ْدڤاَركامدينة  حكمهأثناء  َنشِْركْ إحسان . محسنحسان االبالغ

 سوَرْبهيتوجد أبقار  .سوَرْبهيماني وأبقار  اال وأشجار تحقيق)تْشينْتاَمني ( بأحجار الفالسفةغناهتخطى حتى الملكوت الروحي بكل 
ماني التي تزود كل أشكال  االق كما توجد أشجار تحقي،َنشِْركْ وهي دار ڤِْرنْداڤََنَك ولُوُچفي  الحليبالتي تدر كميات ال تحد من 

 عز تخطى ْدڤاَركا في َنشِْركْ  احسان، بكالم آخر. وأرضها من حجر الفالسفة الذي يحول الحديد إلى ذهب،الثمار بكميات ال تحد
َك ولُوُچره  الذي ال يحد لداعز يحضر الَنشِْركْ  إذ حيثما يحضر، الملكوت الروحي بكل شيءعز على الرغم من ڤِْرنْداڤََنَك ولُوُچ

 .ڤِْرنْداڤََن
قصوره مع ملكة من أحد   صورة وأقام في كل صورة من تلك الصور في١٠٨ ألف و١٦ إلى توسع َنشِْركْ كما جاء ان الرب

كامل ببقرة  ١٣٠٥٤ مع ملكاته في تلك القصور فحسب بل كان يوزع قامة اال علىَنشِْركْ  لم يقتصر.١٦١٠٨ملكاته البالغ عددهن 
 َنشِْركْ  لكناألبقار تخيل قيمة هذا العدد الهائل منأحد   ال يستطيع.١٦١٠٨  من كل قصر من قصوره البالغةيومياًيتها زينتها وحل

 .ْدڤاَركاحكمه مدينة أثناء  يومياًتوزيعها يألف كان 
  متدين-٣٠

نتماء إلى عقيدة دينية ما  اال مجرد ادعاء.خرين هو المتدين االويلقنها إلىشاْستَْرْز ـال إلى استناداً الدين أحكام وحدودمن يعمل ب
 . ذلك الشخص هو المتدين. ينبغي للفرد العمل بأحكام الدين ووضع قدوة لآلخرين.ليس عالمة التدين

 حبيبي سيد:" بالقول مازحاًَنشِْركْ خاطب موني ناَرَد ، في هذا الصدد. على هذا الكوكبَنشِْركْ تجليأثناء  كان النفاق الديني غائباً
  كانت، بكالم آخر."ربع االوتحركها على قوائمها) الثور يمثل الدين( ثيرانك رعايةأثناء  أكلت كل أعشاب النفاق الديني ،رعاة البقر
 عن السماء مما دفع زوجات ين المالئكة غائبكان . إلى درجة ان النفاق كان معدوماًَنشِْركْ  الدينية تراعى برحمة والحدوداألحكام

 من تحّسرهن على كَليالذي يتجلى في عصر ) َنشِْركْ اتوجل من ة التاسعوةجلال( المولى بوذا وةى الدعاء تطلبن جلالمالئكة إل
بدال  بوذا يطلبن تجل ، بكالم آخر.السماء اليها أهل  ويدعو المالئكةقرابين كان يقضي مختلف أشكال ال كِْرشَْننأل غياب أزواجهن



 ظنت زوجات المالئكة . عن قتل الحيواناته لنهيِڤديةالـ قرابينال أوقف الشعائر الدينية ون بوذا ألَنشِْركْ  السرور بتجلي الربمن
 . ستنتهي بظهور المولى بوذا ولن يعود أزواجهن إلى تلقي الدعوات لحضور تلك المراسمقرابينالان جميع 

ما عادوا الجواب ان المالئكة  و"ي في الوقت الحاضر؟األرض السماء إلى الكوكب أهل نزل المالئكةيلماذا ال :"أحياناًيسأل البعض 
 .هاانقطاع الحيوانية مما أدى إلى قرابينال منذ ظهور المولى بوذا الذي منع األرض  بالنزول إلىونأبهي

 الفصل الثاني والعشرون
 كِْرشَْن التوسع بتوضيح صفات

  بطولي-٣١
 في َنشِْركْ بطولةنجد النص التالي بصدد  .سلحة االطالق مختلف أشكال العسكرية والخبير بإعمال األ فيةشديد الحماسبطولي ال

كما يهشم الفيل جميع  ن تقارنان بنابي الفيلابحركة ساعديك اللتشبه باللوتس  االعداء االقتلت كثير من ،حبيبي قاتل العدو:"القتال
 ."استحمامهأثناء سيقان اللوتس في البحيرة باإلطاحة بها بنابيه 

 عن اذية حتى جندي واحد من جنود ،جيوشه البالغة ثالثة عشرب نْْدَهىراَسَجقصر  ،سلحة اال بإطالقَنشِْركْ هة خبرةأما من ج
 . العسكريفريد في الفّن أمر  وهذاَنشِْركْ بفضل التدريب العسكري الخبير الذي مر به ه عندما هاجمكِْرشَْن
  رؤوف-٣٢

 .من ال يطيق شقاء سواه هو رؤوف
 َنشِْركْ على فراش الموت إلى ِدڤَ َمْبهۤيشْ دعا الجد .َچْدِهنْْدَرَم جميع الملوك من سجن سبيل بالتعساء عند اطالق َنشِْركْ ظهرت رأفة

عند   في زنزانات مظلمة وارتفعت الظلمة كطلوع الشمسَمَچْدِهنْْدَر كان الملوك الذين سجنهم .ووصفه بالشمس التي تزيل الظلمة
 على سجن هذا العدد الكبير َمَچْدِهنْْدَر قدرة على الرغم من  كِْرشَْنالملوك فور ظهور تم إطالق ، بكالم آخر. هناك كِْرشَْنظهور

 . جميع الملوك لرأفته بهمَنشِْركْ  أطلق.هممن
 رؤيةى لإشوق كان في غاية ال .طريح فراش من السهام التي أصابت بدنه ِدڤَ َمْبهۤيشْعندما كان الجد  أيضاًً َنشِْركْ ظهرت رأفة

 لم يقتصر على ذرف الدموع .ِدڤَ َمْبهۤيشْكالمه لرؤية حالة أثناء  في المكان وكان يذرف الدموع من عينيه َنشِْركْ  فظهرَنشِْركْ
 ، في الواقع. بصورة مباشرةَنشِْركْلـ السجود بدال من كِْرشَْن ةلرأف كِْرشَْن يسجد تيم ، لذلك. أيضاًه من رأفتهذاتفحسب بل نسي 

 .طالبين رأفته يهاإلون يدعو راْدهارانّيصورة ببرأفته المتشخصة   تيمهينتفع لكنوعظمته   لجاللهَنشِْركْ من المتعذر الدنو من
  أديب-٣٣

ه الروحي ثم لوالده ثم ألخيه سيد أوال لَنشِْركْ  سجد. وكبير السن هو مؤدبْبراْهَمَن الروحي والـسيد بال الئقاًمن يظهر إحتراماً
 . القلب في كل معامالتهصفاء في تمام السعادة وَنشِْركْ  كان لوتسي العين، وعلى هذا الوجه.عند تجمعهم أمامه َبلَراَمبير الك
 رفيق -٣٤

 .رفيق من ال يتواقح وال يغتر هو
 كان .َنشِْركْلـكبر  االلعمابن ا يوْدهيشْطْهيَر راَجَمها التي اقامها راَجسۤويا قربانحضوره مراسم أثناء  َنشِْركْ رفقظهر مثل على 

من عربته قبل  نزل َنشِْركْ  لكنَنشِْركْ  من عربته إلستقبالنزل فشخصية اهللا العزيز هو َنشِْركْ يدري ان يوْدهيشْطْهيَر راَجَمها
 . العزيزشخصية اهللانه  عم جتماعية االداب اال إظهارَنشِْركْ ال يتجاهل . عند قدمي الملكوخر ساجداً يوْدهيشْطْهيَرنزول 
  سميح-٣٥

 .يحمسبالغ الرقة في مسلكه هو 
بل ينظر  اتهام خادم بجناية كبيرة على محمل الجد ال يحمل إلى درجة َنشِْركْ على لطفيؤكد  ْسياَمنْتََكبعد سرقة درة  أودَّْهڤَكالم 

 .إلى الخدمة التي قضاها تيمه
  خجول-٣٦

 . هو خجولحياءمن يظهر التواضع وال
صبايا  كانت .باألصبع الصغير ليده اليسرى ڤَْرْدَهَنوُچ ظهر عند رفعه جبل َنشِْركْ ان خجل ماْدَهڤَ-لَليتَية جاء في مسرح

واضطرب  ُچوپۤيْزالـصبايا صدور  ه عند لحظعاش باإلرتَنشِْركْ بدأت يد . يبتسم لهنَنشِْركْ  وكانَنشِْركْ  معجزةنتراقب ُچوپۤيْزالـ
 .الحمايةون  يطلبَنشِْركْ فدعوا إلىهائل  صدر رعد ، عندئذ.يدهعاش عند رؤية ارت بالجبلون ا يستظلجميع رعاة البقر الذين كانو



 قد أدرك ما دار بخلده بالنظر إلى صدور َبلَراَم ان َنشِْركْ  ظن لكن يبتسم لخوف رعاة البقر من اهتزاز الجبلَبلَراَمكان الرب 
 . بالخجلفوراًفشعر  َبلَراَمعند رؤية ابتسامة  ُچوپۤيْزالـصبايا 
  المسلمةالنفوس هو حامي كِْرشَْن -٣٧

 ألنه ال أحياناً بالقمر َنشِْركْ  يقارن. بتسليمه لهَنشِْركْ  إذ سيحميهَنشِْركْ  بفكرة انه ال داعي له للخوف منَنشِْركْ اعداءأحد  انتشى
 .األنجاس  وسائرلَْزذاتْشَنْيتردد بنشر نوره البارد حتى في بيوت 

 سعيد -٣٨
 . سعيددائم السعادة الذي ال يمسه الشقاء هو

تخيل حتى المالئكة ي لم .كوِڤَر وملكاته كانت وراء خيال خزان الجنة َنشِْركْ  التي تزين أبدانحلي جاء ان ال،َنشِْركْ من جهة سرور
 لم يستطع إنْْدَر حتى  لكن دوماًّياتوررقص الحيشاهد  إنْْدَر مالك الجنان .َنشِْركْ  الرقص الدائم أمام بوابات قصور،في السماء

 .ّيچاور تسمى ڤَشي وزوجة المولى "امرأة بيضاء البشرة"تعني  ّيورچا كلمة .َنشِْركْ تخيل جمال الرقص عند بوابات قصور
 ، لذلك. دوماًَنشِْركْ ويشّبهن بنور القمر وكن في حضرة ّيچاور من أكثر بياضاًكن  َنشِْركْ قصورفي سكن تالحسناوات اللواتي كن 
 َنشِْركْ  وجميعها كانت موجودة في قصور، والثرواتحلي مفهوم المتعة يعني الحسناوات وال. متعةَنشِْركْ ال يمكن ألحد ان يفوق

 .ڤَشي أو المولى إنْْدَر أو كوِڤَربوفرة وتتخطى حتى خيال 
 ْبراْهَمنَةإلى المكان الذي كان الـ ُچوپۤيْزالـايا صب توجهت ، ذات مرة.طالق اال شائبة من شوائب الشقاء علىَنشِْركْ ال تمس

الخسارة وال  ال يعرف َنشِْركْ .َنشِْركْ علمن ان شوائب الشقاء ال تمسإ ،ْبراْهَمنَةعزيزاتنا زوجات الـ:"ن وقلقرابينالفيه ون يقرب
 ."معهن راَسعم برقصة وين ڤَْرَج براقصات  دوماً كما ال يعرف المصائب بل محاط،الخزي وال الخوف وال الهموم

 تيمه مريد خير -٣٩
ه ذاتلطيف إلى درجة انه يبيع  ڤيشْنو فإن الرب ،بحب ڤيشْنوإلى الرب  سّيتولَ بعض الماء أو ورقة َنشِْركْعندما يقدم تيم انه قيل 
 .لهم

 ،طريح فراش السهامعندما كان  ِدڤَ َمْبهۤيشْالجد  حاضرا أمام  كِْرشَْنكان .ِدڤَ َمْبهۤيشْ في قتاله تيمه على َنشِْركْ ظهرت حظوة
 وعد .والبقاء على الحياد كوروكِْشتَْر ملحمة بعدم رفع أي سالح في َنشِْركْ  وعد.القتالأثناء  به َنشِْركْ يذكر لطف ِدڤَ َمْبهۤيشْوكان 

 حمل ِدڤَ َمْبهۤيشْ أراد ،ت يومذا .الحربية ربتهع سائقكان   انهعلى الرغم من بإستعمال أي سالح أْرجوَن بعدم مساعدة َنشِْركْ
 َمْبهۤيشْ ثم انقض على الجد تها عجلانتزاعربة وع معها إلى النزول من الَنشِْركْ  بشدة اضطرأْرجوَن على نقض وعده فهاجم َنشِْركْ

 حتى أْرجوَنصديقه دة ل لحظوته المجيَنشِْركْ  علىذلك المشهد وأثنى الحقاً ِدڤَ َمْبهۤيشْ ذكر الجد .سد على الفيل االإنقضاض ِدڤَ
 .على حساب نقض وعده

  محكوم بالحب-٤٠
 كامل ومكتفي َنشِْركْ . على أتم وجهَنشِْركْ على خدمةأحد   ال يقوى.هاقضي باإلمتنان لحب تيمه وليس للخدمة التي يَنشِْركْ يشعر

 إلى قصر سوداماخير مثل عند ذهاب ظهر  و،ن يشعر باإلمتناَنشِْركْ  حب التيم وحنانه هو الذي يجعل.بذاته وغير محوج إلى سواه
فور   سودامااستقبل َنشِْركْ . بداعي فقرهَنشِْركْ  وحثته زوجته على طلب العون منَنشِْركْ  زميل دراسةْپَريڤ سوداما كان .َنشِْركْ

 بذرف َنشِْركْ  بدأ.ْبراْهَمَنلـ كما يليق بإستقبال ايْپَرڤ سوداماة وقام مع زوجته بغسل قدمي فاوبكل ح،  كِْرشَْن إلى قصرهوصول
 شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم باإلمتنان في َنشِْركْ  يرد مثل آخر على شعور. الوقت الذي قضاه معه في طفولته ذاكراً،الترحيب بهأثناء الدموع 

 عندما بتوثيقه ياشُوداألم ماح ل على الس كِْرشَْنوافق عزيزي الملك:"تْشيَپرۤيكْإلى الملك  ُچوْسوامّي ِدڤَ شوَكحيث قال ) ١٨\٩\١٠(
 كثير المشاغبة في طفولته فأرادت َنشِْركْ  كان."بالحبال هتوثيقعند محاولتها رهاق الذي أصابها  االمن شدة هاكان العرق يتصبب من

 .لقصرهها قصرت عن عقد الحبل  لكن وعملت على شد وثاق طفلهاداربعض الحبال من ال ياشُودا األم  جمعت.أمه توثيقه بحبل
 َنشِْركْ  أذعن، حينئذ. واإلجهاد وبدأ العرق يتصبب منهانهاكها كانت قصيرة فشعرت باإللكنحبال كل ما في دارها من جمعت 

 .متنان لحب تيمه االعرى بوسيلة سوى الحب وال يوثق سوى بَنشِْركْ توثيقأحد   ال يستطيع، بكالم آخر.ألمه
 طالق اال علىميمون -٤١
 .يعود على الجميع بالخير هو ميمون يتفرغ لما الذي
ة الملكية وحمى مرتب رفع شر ال.ه البديعةتسليات جميع كبار الحكماء بَنشِْركْ أرضى:"فقال بعد خلوته َنشِْركْ أعمالبذكر  أودَّْهڤَبدأ 

 ." هو ميمون لكل البشر، لذلك.جميع الصالحين وقتل جميع الظالمين في المعركة



  عظيم القوة-٤٢
 .ع عدوه بالمصائب على الدوام هو قوي يوقالذي

ظلمة الكهوف عند زيل الشمس كل اعداءه الذين فروا من مواجهته فرار البومة كما تعلى هذا الكوكب،  هتجليعند  كِْرشَْنأزال 
 .هاطلوع
  الصيتذائع -٤٣

 .ذائع الصيت بفضل شخصيته التي ال غبار عليها هو جيداًالمعروف 
  الظلمة وهموم الوجود الماديتتحول ، بكالم آخر. مثل انتشار نور القمر الذي يحول الظلمة إلى نورَنشِْركْ قيل ان انتشار شهرة

 .األرض  فيَنشِْركْ عند نشر ذكر ،إلى بياض النقاوة والسالم والرخاء
زوجة المولى  ّيچاور ظنت . يتغنى بأمجاد الربناَرَد كان الحكيم الكبير  عندماڤَشياختفى الخط أزرق اللون من عنق المولى 

  عند سماع تسبيحَبلَراَم الحظ الرب .فوراًفخافت وتركت صحبته عند مالحظة ذلك،  في صورة زوجها مثل ما قد تشخصاً ان ڤَشي
 ُچوپۤيْزالـ تبدأ كما ، اعتياده على ارتداء سروال أزرق اللونعلى الرغم من في غاية البياض أصبح ان سرواله قد َنشِْركْ اسم

  أو أمجادَنشِْركْ بنشر ذكر ض كل شيء ويتصفىيبّي ، بكالم آخر.إلى لبن تحولت هاشاهدتعندما  ياموناياه نهر الـمبمخض 
 .َنشِْركْ

  شعبي-٤٤
 .من تحبه عامة الناس هو الشعبي

 كانت .َهْستيناپوَر  إلى مملكته من عاصمةَنشِْركْ حول رجوع) ٩\١١\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم نص في جاء ،َنشِْركْ من جهة شعبية
ربنا :"هالي بالبهجة بعد عودته قائلين اال استقبلهلكن كوروكِْشتَْر ملحمةفي  ْدڤاَركاغيابه عن أثناء الكآبة تخيم على جميع سكانها 

الليل كما تبدو كل لحظة في ظلمة  السنينمن  عنا بدت مثل ماليين بت كل لحظة غ. غيابكفي قضينا أيامنا في حلكة الليل ،الحبيب
 .َنشِْركْ مدى شعبيةيظهر  هذا النص ." فراقك ال يطاق.تعادل العمر كله

 ،َجيا:" بدأ جميع الحكماء بالهتاف في بكاء. لقتلهَسكَْمالملك التي أعدها قربان الة وم حَنشِْركْ كما وقعت حادثة مماثلة عند دخول
 كما بدأ جميع المالئكة ، آنذاك فباركه جميع الحكماء صبياًَنشِْركْ ن كا. المكانَنشِْركْ حالما دخل) التي تعني النصر" (َجيا ،َجيا

 َنشِْركْ  كانت شعبية، بكالم آخر. واعربت السيدات والفتيات عن فرحتهن من جميع أركان المكانَنشِْركْ الحاضرين بالدعاء إلى
 .تامة في ذلك المكان

 تيمه يحابي -٤٥
  وال يحابيشخصية اهللا العزيزهو  هعلى الرغم من ان  عناية خاصة،ه بحب اسم الذي يعبدهتيملي و يكِْرشَْن  انْبَهَچڤَْد چۤيتاجاء في 

 ن والملحدينج لوال تجليك في هذا الكوكب لخلق ال،ربي الحبيب:" بالقولكِْرشَْنأثناء تجلي  عن شعوره كِْرشَْن تيم أحد أعرب .أحد
ن منذ بداية ج أكبر اعداء الَنشِْركْ  كان."دى الدمار الذي منعته بحضورك ال استطيع تخيل م. تيمكأعمال الفوضى في )أسوَرْز(

 النجاة يفوز بَنشِْركْ  يقتل على يدجني وهذا عائد إلى ان كل ، على حد سواءتودده إلى تيمهو ان عداوته لهم على الرغم منظهوره 
 .فوراً
  النساءساحر جميع -٤٦

 .فوراً النساء سحركل من يملك مؤهالت خاصة ي
جميع كبار ان  الرب من العظمة .المنقطعات إلى خدمة الرب؟ ْدڤاَركاكيف أصف أمجاد ملكات ":ْدڤاَركا حول ملكات التيمأحد  قال

شاهدن الرب في كل لحظة تيقال عن تلك الملكات اللواتي ذا فما ه اسم بمجرد تسبيحالعليةبالبهجة يشعرون  ناَرَدالحكماء نظير 
وكانت كل واحدة منهن مشدودة إليه اشتداد الحديد إلى  ١٦١٠٨يبلغ  ْدڤاَركا في َنشِْركْ  كان عدد زوجات."بخدمته؟شخصياً  نوتقم

 توجه الحديد بقوة ،كالحديد ويتبعنك حيثما تتوجه ڤَْرَج أنت كالمغنطيس وجميع صبايا ،ربي الحبيب:"التيمأحد   قال.المغنطيس
 ."المنغنطيس

  واجب العبادة-٤٧
 بما األحياء  معبود ليس جميعَنشِْركْ .)ڤاراْدْهياَسْر ( جميع البشر والمالئكة على فئاتهم هو واجب العبادةتبجيليم ومن يحظى بتعظ

 ات ذاتامتدادأول هو  ِدڤََبلَ .ِششَوهو  ِدڤََبلَمثل )  اهللاوجوه( ڤيشْنوات امتداد فحسب بل ْبَرْهما و ڤَشيفيهم كبار المالئكة مثل 



 عند َنشِْركْى لإحترام  االبما فيهم كبار الحكماء والمالئكة لتقديمواقفين  هب جميع الحاضرين . ربه المعبودَنشِْركْ له يقب لكنَنشِْركْ
 .يوْدهيشْطْهيَر راَجَمها التي أقامها راَجسۤويا قربانظهوره في مراسم 

 عزيز -٤٨
 ٥٦٠ تبلغ يادو ساللة المعروفة بكِْرشَْن ة كانت عائل. أتم وجهعلى  بالقوة والثروة والشهرة والجمال والعلم واإلستغناءعزيز َنشِْركْ

 ألف وكان جميع ٩٠٠ كان عدد القصور .َنشِْركْلـجميعهم في غاية الطاعة والوفاء كانوا و ْدڤاَركافي  هحضورأثناء  شخصاًمليون 
 .هعز عند رؤيةون  وكان تيمه يدهشَنشِْركْون أهلها يبجل

؟ ڤِْرنْداڤََن عز  ماذا أستطيع القول عن،ربي الحبيب:"َنشِْركْ مخاطباً تَِرْمناكَْر-َنشِْركْ في قصيدته َل طْهاكوَرَچنْڤََمبيلْهذا ما يؤكده 
 تماثل أبقار األبقار و،السماوية پاريجاتَ قيمة وثيابهن تعادل أزهار نيتْشينْتاَمتفوق  ڤِْرنْداڤََن على سيقان صبايا يمجرد الحل
 ."قياسهأحد  ك يشبه البحر الذي ال يستطيعغنا ، لذلك.ليةالع في الدار سوَرْبهي

 كرام اال ذو-٤٩
 .ت الجليلة أكرمهمشخصياكبير ال

 قال الحاجب .ْدڤاَركاإقامته في مدينة أثناء  َنشِْركْة لزيارون  وغيرهم ينزلإنْْدَر ومالك الجنان ڤَشي و ْبَرْهماكان المالئكة مثل 
 ارجو منكما الجلوس على هذا ،ڤَشي والمولى ْبَرْهماعزيزي المولى :"في يوم مزدحم مالئكةالمكلف بتدبير دخول كل هؤالء ال

 ،روَنڤَ عزيزي .نتظار بصمت اال ارجو منك.زعاج اال عن الدعاء ألنه يسببنقطاع اال أرجو منك،إنْْدَر عزيزي .المقعد واإلنتظار
 ." مشغول اليوم وال يستطيع مقابلتكمَنشِْركْ ألن  ال تضيعوا وقتكم، المالئكةحبابي ويا ا.نصراف االارجو منك

  الملك العظيم-٥٠
 . ومن يتعذر تجاهل امره،المستقل: نااألرباب نوع

في ه بتعليم رأسه بقدميه اللوتسيتين خص َنشِْركْ لكن من كبار الجناةكان  كالييا ان شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم جاء في ،َنشِْركْ ألوهيةمن جهة 
 .بأبيات جميلة النظمه إليه ئ دعاعلى الرغم من َنشِْركْاستمالة  ْبَرْهماالمولى  حين لم يستطع

شْرۤيَمْد في  )راطْڤَْس (المستقلب عزيز جاء وصف الرب ال. تصفه بالرب المستقلِڤَدْز ألن الـَنشِْركْ هذه المعاملة المتناقضة بمقامتليق 
 .أيضاًً ستقالل اال فحسب بل تامالمطلق واعياً ليس الحق .وهذا هو مقام الحق المطلق ْبهاَچڤَتَْم

 هو سيد َنشِْركْ الرب:")٢١\٢\٣ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي  ڤيدوَرإلى  أودَّْهڤَ جاء كالم ،َنشِْركْ أوامرمن جهة قصور الجميع عن تجاهل 
ر الملوك واألباطرة المثول بين يديه حاملين الهدايا  اعتاد جميع كبا." ال يعادله عديل وال يفوقه فائق، وبالتالي.ة الثالثالشواكل المادية

 ْبَرْهما عندما تأمر المولى  وتدمرها انت الذي تخلق الخليقة المادية،َنشِْركْ حبيبي:"تيمهأحد   قال.والسجود بتيجانهم لقدميه
ك امتداد من خالل بأمرك األكوان تحفظأنت  .‘ن اآل هذه الظاهرة الماديةاهلْك’: قائالڤَشيوتأمر المولى ‘ ن االاخلق الكون’:قائال

 ."كَْمَس، يا عدو  كِْرشَْنيا كأوامرون  الذين يحملڤَشي و ْبَرْهما يوجد عدد ال يعد من ، على هذا النحو.ڤيشْنوالجزئي 
  ال يطرأ التغيير عليه-٥١

 بدنه َنشِْركْ  ال يغير.ألحياء محجبا اموق حتى عند تجليه في هذا العالم المادي في حين ان َنشِْركْ ال يطرأ مطلق تغيير على مقام
 هو ، وبناء عليه. بدرجات متفاوتة من وهم عينية ذاتها وبدنها الماديبدان األفي مختلفتظهر  األحياء  سائر لكنبل يتجلى ببدنه

 الشواكل المادية تعاليه عن ان امتياز الرب العظيم هو) ٣٨\١١\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم جاء في .ة الثالثالشواكل الماديةعلّي عن 
  التيم لكن يتعذر التغلب على الطبيعة المادية.أيضاًً  والمثل العملي هو ان التيم تحت حماية الرب متعالين عن الطبيعة المادية،ةالثالث

 ة المادية الثالثلشواك ال شأن للرب بال، للتوضيح.؟ فماذا يقال عن الرب ال يخضعون لهابحماية الربون ن الذين ينعمأو الربانيو
 .فريد هذا هو امتيازه ال. تجليه في هذا العالم المادي ألنه يعمل بإستقالل تام في مقامه العلّيعلى الرغم من

 طالق اال عليم على-٥٢
 .طالق اال هو عليم على،وقات االماكن في كل األَمن يستطيع فهم مشاعر الجميع واألحداث في كل

 پانْذَڤَْزقصر الـ مونيدوْرڤاسا على صفة العلم التي يتصف بها الرب يتعلق بزيارة ) ١١\١٥\١ (هاَچڤَتَْمشْرۤيَمْد ْبفي مثل لطيف جاء 
فور انتهاءهم من  پانْذَڤَْزف لزيارة الـالآ مع تالميذه البالغ عددهم عشرة مونيدوْرڤاسا  خطة ارسال ْدَهَنيُّودوْر دبر .في الغابة

 پانْذَڤَْزإلى الـ كِْرشَْنجاء   لكنقصور عن تقديم الطعام إلى هذا العدد الكبير من الضيوفالمأزق في من اجل ايقاعهم تناول طعامهم 
له إناء فيه بعض  ْدراوَپدّيان تقدم له ما تبقى من الطعام في آواني الطبخ فقدمت  ْدراوَپدّيوسأل زوجتهم  دوْريُّوْدَهَن بخطة هعلمل

شعر جميع الحكماء وفي ذلك الوقت في النهر ون يستحم مونيدوْرڤاسا ان جميع الحكماء مع  ك. ذلك في الحالَنشِْركْ الخضار فأكل
لعدم قدرتهم على تناول الطعام  پانْذَڤَْزالتوجه إلى دار الـ دون  وانصرفوا،ْدراوَپدّي بالشبع من تقدمة َنشِْركْ حالما شعر بالشبع



لن يستطيعوا تقديم الطعام إلى هذا العدد الكبير  پانْذَڤَْز لعلمه بأن الـْدَهَنيُّوْردوأرسلهم  .مونيدوْرڤاسا من غضب  پانْذَڤَْزفنجى الـ
 .من تلك المصيبة بالخدعة وبعلمه نجاهم َنشِْركْ  لكنفيصب لعنته عليهم مونيدوْرڤاسا مما سيثير غضب 

  نضير-٥٣
بدال يتجدد ذكرهم وتسبيحهم بصورة مستمرة  و،بيحه قطمن تسون  واسمه عن لسان ماليين تيمه الذين ال يشبعَنشِْركْ ال ينقطع ذكر

ف سنة الآ ٥ منذ َنشِْركْ  كالمْبَهَچڤَْد چۤيتا ما زالت الماليين تطالع . نضر أبداًَنشِْركْ ، لذلك.ه اسم وتسبيحَنشِْركْ  من ذكرتبرم المن
 .ا يتصل به دائم النضارة واسمه وشهرته وأخالقه وكل مَنشِْركْ ، لذلك. فيهاًضوء جديددون وما زالوا يج

 وال تبقى في مكان ،ة غير مستقرةبلقمت ةالعزان ) ٣٣\١١\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم جاء في .ةز العاتامتدادمن  ْدڤاَركاكانت جميع ملكات 
 حتى لحظة واحدة َنشِْركْ  عن تركةات العزامتداد تقصر  لكن دائم التغير اإلنسانعز ، لذلك.حتفاظ بها طويال االأحد وال يستطيع

 . عن ترك صحبتهالعزة وتقصر حتى ، دائمة النضارةَنشِْركْ مما يعني ان جاذبية ْدڤاَركاإقامتهن معه في أثناء 
 بالنحات َنشِْركْ تقارن فيه ماْدَهڤَ-لَليتَفي مسرحية  راْدهارانّي جاء على لسان ،نضرةال دائمة َنشِْركْلـمن جهة المالمح الجذابة 

 هن عملعلى الرغم منبإزميل جماله للعفيفات  الراسخة ةعفال يقهر كِْرشَْن ، بكالم آخر.نحت عفة المحصناتبته العظيم لخبر
 قصرن عن هن لكن من المحصناتَنشِْركْ  أغلب صديقات. التي تقضي عليهن الوفاء الدائم ألزواجهنِڤديةالـباألحكام والنواهي 

 . كان صديقهن قبل زواجهن كِْرشَْننأل مع قلوبهن حتى بعد زواجهننسيان مالمحه الجذابة التي كانت تأخذ بمجا
 ىَرَهْچڤي َدنْ آنَيْدتْش شْْتَْس -٥٤

 هو بدن يعم ، بكالم آخر.نامك ال وكلزمان ال تعني دائم البقاء في كلَستْ كلمة . هو العلم البهيج الباقيَنشِْركْلـ العلي قوام البدن
 . تعني ذخر المتعةآنَنَْد كلمة . غني العلم بل إلى أخذ العلم عن سواهَنشِْركْ  ال يحتاج. تام العلم تعنيتْشيتْ كلمة .الزمان والمكان

 ة فيحاضرالقسم الكبير من المتعة المطلقة الون فادهم يت لكنالمتقوم بالعلم الباقي ْبَرْهَمْن الفناء في  الوجود المطلقةأتباع وحدةيطلب 
 من شوائب الوهم المادي المتمثل بعينية صفيةالتاكتمال بعد  ْبَرْهَمْن المتأتية عن الفناء في العليةبالبهجة  يستطيع الفرد التنعم .َنشِْركْ
 جاء .ْبَرْهَمْن هذه هي المؤهالت المبدئية المطلوبة للقادر على تحقيق . الروحية والبدن المادي والتعلق والتجرد والتشبع الماديذاتال

 .بل إحساس بالحرية من كل الهمومللكلمة ها ليست بهجة بالمعنى الدقيق  لكنى الفرد ان يصبح تام البهجة ان علْبَهَچڤَْد چۤيتافي 
 لبلوغ ستعدي )ْبهۤوتَ-ْبَرْهَم ( من يبلغ مقام تحقيق الذات. هي المرحلة المبدئية للبهجة وليست بهجة فعلية،الحرية من كل الهموم

 ينجذب .لكماله ْبَرْهَمْن المستمدة من تحقيق العليةالمتعة يشمل  َنشِْركْ ذكر .َنشِْركْبـ تصال اال سوى عندهاال ينال وصعيد البهجة
 .َمسونَْدَرۤياشْ التي تسمى َنشِْركْلـإلى الصورة الشخصية الوجود المطلقة وحدة  أهل حتى

 هو فّياض َنشِْركْ .َنشِْركْ هو عرض قدرة ْبَرْهَمْن ، وبناء عليه.َنشِْركْ الصادر عن بدننور هو ال ْبَرْهَمْن ان هيتاَسْم -ْبَرْهَمجاء في 
 .َنشِْركْ ونستفيد من ذلك ان نور الحق المطلق ليس نهاية المطاف بل ،ْبَهَچڤَْد چۤيتافي الشخصي حسب تأكيده  ْبَرْهَمْن
 هو َنشِْركْ ، لذلك.الغاية القطعية لتحقيق الذات بمثابة َنشِْركْون بل يقبل ْبَرْهَمْنالفناء في  ڤايشْنَڤيةـال المذاهب أفراد ال يطلب ،لذلك

 هائل انني اعلم ان الكون ال،ربي الحبيب:" قائالموناتْشاْرياۤياّي شْر دعا .)َرڤََپَرِمشْ (والرب العظيم) ْبَرْهَمْنَپَرْم (العظيم  ْبَرْهَمْن
 . بعشرة اضعافاسبقهتي ت القشرةأكبر من ال قشرةكل سمك  و، من العناصر الماديةقشوروالمكان والزمان داخله مغلفة بعشر 

 و طَْهىڤايكونْ وما وراءهم من السماء الروحية و ڤيشْنو-َمها و ڤيشْنوّي َدكَشاوُرشۤيكْ و ڤيشْنوّي َدكَشاوَچْرْبُه  وة المادية الثالثشواكلال
 ." ليست سوى جزء بسيط من قدرتك،الذي يعم تلك السماء الروحية ْبَرْهَمْن
 طالق االعلىمتصرف  -٥٥

أصغر مثل في جسم  الثمانية وهي قدرة التالقوى الخارقةالكامل هو  يُّوچي كمال مادي يحصله الـأرفع و، متفاوتةمستويات الكمال
 الروحية القوى الخارقة باإلضافة إلى  تلكالقوى الخارقة جميع َنشِْركْ يملك .غيرهاوأكبر من الكبير جسم  فيمن الصغير و

 .بتمامها
 كِْرشَْنلـ العليةلقدرات  ا-٥٦
 العليةذكر هذه القدرة  جاء . بل في كل ذرة من الذراتاألحياء  الوجود وال يقتصر وجوده في الكون أو في قلوب كلَنشِْركْيعم 
 حديثأثناء  هاماتّْڤَآشْخطر السالح النووي الذي أطلقه مهددة ب التي كانت أوتَّرا رحم َنشِْركْ دخل .كونْتّيفي دعاء الملكة  َنشِْركْلـ
 كما يستطيع ،فتنته الظاهرة في ڤَشي والمولى ْبَرْهما حتى المولى حجب ان يَنشِْركْ  يستطيع.هعينفي الوقت  كونْتّي مع َنشِْركْ

 .العليةمثلة على قدراته  األ هذه بعض.غفران ذنوب كل تيمه المسلمين له
 وسع ت. اإلنسانصورةب الحاضر َنشِْركْ هي ظل ان الطبيعة المادية كلها:" بالقولَنشِْركْلـسجوده  ُچوْسوامّيرۤوَپ  شْرۤيَل يقدم ،لذلك
 لقن .ربعة األيد اال ذواَنناراي في صورة اًم جميعصورهب تجلى والبقارين الصبيان والعجول واألبقار جميع إلى عدد يعادل َنشِْركْ



حوا  اسم، لذلك.أيضاًً األحياء هو معبود مالئكة الكون فحسب بل جميع ليس ، وبناء عليه.ْزْبَرْهما تحقيق الذات إلى ماليين َنشِْركْ
 ."شخصية اهللا العزيزلي بقبوله بصفة 

 ،إنْْدَريا مالك الجنة الكبير :" الذي وبخه قائالناَرَد التقى به ،من الجنة پاريجاتَ بصدد أخذ زهرة َنشِْركْ  على يدإنْْدَرعند انهزام 
 على سبيل إنْْدَركان ينتقد  موني ناَرَدال شك ان  ." فماذا يقال عن مالك تافه مثلك؟ڤَشي والمولى َرْهماْب المولى َنشِْركْ سبق وهزم

 باإلضافة إلى ڤَشي والمولى ْبَرْهما على إيهام حتى المولى َنشِْركْ على قدرةتأكيد  ناَرَدفي كالم نجد  . بذلكإنْْدَر وقد سر ،المزاح
 . ال تعادلَنشِْركْ  قدرة، إذن.إنْْدَر

 ما قدموا من عمل ابتداء من ثوابالكون  أهل يجني جميع:"عذاب الذنوبعلى رفع  َنشِْركْ  وصف قدرةهيتاَسْم -ْبَرْهَمجاء في 
 إلى َنشِْركْ  هذا ما ثبت بوضوح عند ذهاب."َنشِْركْ  مغفور الذنب برحمةَنشِْركْ تيم  لكنمالك الجنة الكبير فنزوال إلى النملة التافهة

 ياَمراَج إلى دار َنشِْركْ  إحياء ولده الميت فتوجهَنشِْركْ  منمعلمال طلب .بن الميت لمعلمه اال إلستعادةياَمراَجدار مالك الموت 
  المراد انه."لّيإنفس انتفع بأمري بإرجاع تلك ال:" بالقولفوراً ياَمراَج أمر َنشِْركْ . إلى دارهياَمراَجها حملالتي نفس إلستعادة تلك ال

 .َنشِْركْ  كسب الحصانة التامة برحمة،ياَمراَجيمكن حتى للخاضع لسلطان القوانين الطبيعية التي يمثلها 
على الرغم  راَجَمهانَنَْد  إذ ظهر بدور ابن ،فطنتييحير  َنشِْركْ مرأ:" بالقولَنشِْركْلـ العليةالقدرات  ُچوْسوامّي ِدڤَ شوَكوصف 

 يتحرك .انه يعم الوجود عم ياشُودا بحب  محدوداًأصبح .في حجرهاتضعه  ياشُودا األم  لكنجود هو الذي يعم الو. انه ال يولدمن
 يحيا في َنشِْركْ  انهيتاَسْم -ْبَرْهَم كما جاء في ." ان صوره ال تحصىعلى الرغم من ياشُودا و نَنَْد الواحد أمام والديه َنشِْركْ بصفة
 . في كل مكان حتى في كل ذرةنافذه لكن أزلياً ڤِْرنْداڤََنَك ولُوُچ العليةداره 
 األكوان ال يعد منعدداً  يفيض كِْرشَْن بدن -٥٧

 والفطنة والعقل والسماء والهواء والنار والماء الزائفةاألنا  ،ربي الحبيب):"١١\١٤\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم في ْبَرْهمايقول المولى 
ن مسام م الصادرة األكوان  وعدد، بدني تافه في ذاك الوعاء الضخم. بوعاء ضخم هي قوام هذا الكون الذي يمكن مقارنتهرضواأل

 أعتقد انني في غاية التفاهة .األكوان  من تلك واحداًحتى وإن خلقت كوناً بدنك والداخلة فيه ال يحصى مثل الهباء في نور الشمس
 ." اطلب عفوك فترحم بي، لذلك.أمامك
نتيجة وجود عدد ال يعد من الكواكب  ، االعتباربعينه كون عندما يأخذالفي  ةّبكرمالالرائعة  األشياء  مناًكثير اإلنسانسيجد 

في  َنشِْركْ يحيا .ْزپاتالَ تدعى مليارات ميل ويتضمن عدة مناطق تحتية ال يسبر غورها أربعة  يعادل قطر الكون.ومواطن المالئكة
 من ذا القادر على عبادة ذلك الرب القوي الذي يملك تلك ، إذن.فّياض الوجود  انهعلى الرغم من العليةعارضاً قدراته  ڤِْرنْداڤََن
 ؟على أتم وجه العليةالقدرة 
 تجليات فّياض كل ال-٥٨

جه ووحمل الكون على ظهره في السمكة، جه في و ِڤَدْزالـالرب أنقذ :"بالقول ُچوڤينَْد-چيتَفي قصيدة  ُچوْسوامّي ِدڤََجياانشد 
 ذراري جميع أباد .نِْرسيْمَهى جهبو وپياكَشيهيَرنْقتل  . الخنزير البريجهبوي من المياه األرض ل هذا الكوكب كما انتش،السلحف

أنقذ و .كَلْكي جهبو الملحدين جميع أباد .َبلَراَم جهبو  وقبل بالمحراث الكبير،راَم جهبو نج الجميعقتل  .َپَرشوراَم جهبو كْشَتْريياْزالـ
عدداً  ان شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم كما نفهم من ،َنشِْركْ  منونفيضي نيذالالنزالء  هذه بعض أوصاف ." بوجه بوذانة الحيوانات المسكيجميع

 نزالءإحصاء عدد الأحد   ال يستطيع، كذا. محالمواج األ إحصاء عدد. كأمواج البحرَنشِْركْ  من بدنونفيضي نزالءال يعد من ال
 . من بدن الربونفيضي نيذال

 عداء الذين يقتلهم االعتق يشَْنكِْر -٥٩
 كلمة .الوجود الماديحويها وضاع الشقية التي ي األ التي تعني مختلفَچْرڤََپ هي نقيض كلمة َچْرڤََپآ كلمة .َچْرڤََپأ هو نجاةاسم آخر لل

لكلمات التي تدل على ولى ل األحرف وهي األَم و ْبَهى و َب و ْپَهى و َپعلى تركيب خمسة حروف سنسكريتية هي تدل  َچْرڤَ-َپ
في سوى الهزيمة  ال نواجه . التي تعني هزيمةڤََپراْبَهمن كلمة مشتق  َپول  اال الحرف.الحاالت الخمس التي يرد وصفها أدناه

 )ڤََپراْبَه(ال نواجه سوى الهزيمة  نحن و، واجبنا هو التغلب على الوالدة والموت والمرض والشيخوخة، في الواقع.نزاع البقاء
 الفم يخرج مني ذ الزبد التي تعني الْپِهَنمن كلمة مشتق  ْپَهى الحرف التالي .ماۤياذر التغلب على كل تلك الحاالت الشقية بداعي لتع

 يتْبهۤي من كلمة يشتق ْبَهى الحرف .القيدوتعني  َبنْْدَهى من كلمة َب حرف .)كما يالحظ في حالة الخيل ( منهكاًفردعندما يكون ال
على نزاع البقاء وعلى مواجهتنا الموت تدل  َچْرڤََپ كلمة ، إذن. الموتوتعني تيِرْممن كلمة مشتق  َم حرف .الخوفوتعني 

 النجاة هو واهب درب َنشِْركْ  يقال ان. تعني ما يبطل كل تلك الحاالت الماديةَچْرڤََپآ كلمة .واإلنهاك والقيد والخوف وأخيرا الموت
 .)َچْرڤََپأ(



 َنشِْركْبـ  الوجود المطلقةأتباع وحدة وجن من الَنشِْركْ  وال يحفل أعداء الوجود المطلقةأتباع وحدةعند اهللا  في عني الفناءت النجاة
 نجد النص التالي في هذا . المطلقةالعدائه والمؤمنين بوحدة الوجود  حتىالنجاة هيهب هذانه  لطيف بهم إلى درجة َنشِْركْ لكن

 كلمة .ختراق تشكيلك العسكريإب همفشل ل)ميتَْر(اخترق الجن حسدة المالئكة منطقة الشمس . للروعةا ي ،)َنشِْركْ (مورارييا :"الصدد
هم القوا لكن  العسكريهاختراق تشكيل كِْرشَْن  اعداءالجن اراد . لكنها تعني كوكب الشمس كما تعني صديقمجازياًتستعمل  ميتَْر

 يرد مثل الشمس هنا ألن الشمس دائمة الضياء .ْبَرْهَمْن دخلوا ، بكالم آخر.)ميتَْر (حتفهم مما أدى إلى اختراقهم كوكب الشمس
فدخلوا الجو الودي للنور الروحي بدال من اختراق ه اعداء َنشِْركْ قتل .مضيئةال طَْهىڤايكونْكالسماء الروحية حيث توجد كواكب 

 .أيضاًً  اعداءهعاتق معروف بَنشِْركْ ، وبناء عليه.َنشِْركْ  تلك هي رحمة.تشكيله العسكري
  المحررةالنفوس جاذب -٦٠

 كوماَرْز قال الـ.ربعة األكوماَرْزوالـ ُچوْسوامّي ِدڤَ شوَكالمحررة مثل نفوس  حتى للَنشِْركْ توجد أمثلة كثيرة على اجتذاب
 نم ومنزهين ةكليبالمحررين  أننا م منعلى الرغ َنشِْركْ-راْدها تسلياتزلنا نطمح إلى تذوق  ما ،يا للعجب:" في هذا الصددربعةاأل
 ."َسَپَرَمَهْمغراض وراسخين على مقام اال
  البديعةعمال القائم باأل-٦١

على  هاحينما أذكر مرة ثانية ُچوپۤيْزالـصبايا  التي قضيتها مع اللۤي- راَس أزداد شوقا إلى ":پوراَناَمَن ڤ-َهْدِرْبيقول الرب في 
 ." الرائعةسلياتت ان لدي كثير من الالرغم من

 تثير هؤالء النزالء تسليات ال شك ان جميع .نزالء الربعلم بعدد كبير من أكما  العزة زوج اَننارايعلم بالرب أانني :"التيمأحد  قال
 ."على نحو فريد العلي  تزيد من سروري،َنشِْركْ  التي قضاها الربلۤيال- راَس تسلياتاهتمامي لكن 

 حبين متيم محاط بكِْرشَْن -٦٢
محاط الملك  ال بد من الفهم ان .همعيته وصفاته وشهرته وخالنه ولواحقه و اسم يعنيَنشِْركْ .هعندما نذكر  ليس بمفردهَنشِْركْ

عديم الشخصية بل محاط بوالديه وخالنه وخليالته ليس  َنشِْركْ ، كذا. عندما نذكرهبالوزراء والمعاونين والقادة العسكريين وسواهم
 .خص اال علىاللۤي ڤِْرنْداڤََنفي  ڤِْرنْداڤََنوجميع أهالي  پۤيْزُچوالـصبايا 

 ڤِْرنْداڤََن إلى غابة كجو يصعب علينا قضاء الوقت عند خر،َنشِْركْ حبيبنا:"بالقول) ١٥\٣٢\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي  ُچوپۤيْزتشكو الـ
 ْبَرْهمانلعن الخالق المولى  أننا إلى درجة  عودتك في نهاية النهار بعدته الجميل عقولنا عند رؤيكيأخذ وج .مع أبقارك طوال النهار

 مما يعني ان حب َنشِْركْ لمنعهن من رؤية ُچوپۤيْز الـ أزعجت طرفة العين، بكالم آخر."لطرفة العين ألنه يجهل صنع عيون كاملة
 وهذا َنشِْركْ  كما انزعجن عند رؤية،النظر لحظة واحدة غيابه عن نال يحتملانهن  إلى درجة  كان عميقاًَنشِْركْلـ ُچوپۤيْزالـصبايا 
 لماذا نتكلم عن هذه الليلة فقط؟ حتى ولو قضينا . في الليلعند لقياك جداً نعتبر الليلة قصيرة:" قائلةَنشِْركْ إلى ُچوپّي أفضت .تناقض

ان ألف دورة عصرية مجتمعة بالحساب البشري تعادل "):١٧\٨ (ْبَهَچڤَْد چۤيتا جاء في ."فسنعتبرها قصيرةمعك  ْبَرْهماليلة من ليالي 
 . فلن يكون ذلك كافياًَنشِْركْ  معْبَرْهماانهن حتى ولو قضين ليلة من ليالي  ُچوپۤيْزالـصبايا  قالت ." وليلته تعادل نهارهْبَرْهمانهار 
 كِْرشَْن ناي -٦٣

 المفترض انهم أكبر إنْْدَر  وڤَشي والمولى ْبَرْهمايتحير المولى ):"١٥\٣٥\١٠( شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي  ياشُودا األم إلى ُچوپۤيْزقالت الـ
على الرغم من  فيه بصمتن أملو ويتَنشِْركْ رؤوسهم بتواضع عند سماع صوت نايون  إنهم ينكس.عندما يعزف ولدك نايه العلماء

 ." الكونأنهم عظماء
 عن قرع طبلته ڤَشي المولى َنشِْركْ صوت نايأوقف :"َنشِْركْ  صوت ناياْدَهڤَم-ڤيَدْچْدَهىفي كتابه  ُچوْسوامّيشْرّي رۤوَپ يصف 

 على زهرة  الذي كان جالساًْبَرْهما كما سببت عجب المولى ،ربعة األكوماَرْز وقطعت تلك الناي تأمل كبار الحكماء مثل الـ،يَمذدينْ
 لناي العلي  تحرك على هذا النحو بسبب الصوت، على رأسه بهدوءالذي كان يحمل جميع الكواكب ِدڤَ آنَنْتَ كما ان ،اللوتس للخلق

 ." هذا الكون ليصل إلى السماء الروحيةقشرة الذي اخترق َنشِْركْ
 كِْرشَْنلـالجمال الفائق -٦٤

لى على هذا الكوكب  كانت أجملها عندما تجَنشِْركْ  صورة،سيدي العزيز):"١٢\٢\٣ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي  ڤيدوَرإلى  أودَّْهڤَ قال 
ه غناه على هذا الكوكب وكشف بقدرته الباطنة عن تسلياتقضاء أثناء  كانت صورته الجذابة حاضرة .وكشف عن قدرته الباطنة
 حلي ازدادت ال، في الواقع.حلي إلى تزيين بدنه باللم يكن محتاجاًانه  إلى حد كبيراً كان جماله الشخصي .الذي أثار عجب الجميع

 ."َنشِْركْ  من زيادة جمالجماال بدال



 ال يسعنا سوى):"٤٠\٢٩\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم في َنشِْركْ ُچوپۤيْزالـصبايا  خاطبت ، وصوت نايهَنشِْركْ من جهة جاذبية جمال
 على الرغم من ان موقفنا تجاهك يشبه غرام  على عفتها عند سماع صوت نايكةفظلمحاستغراب كيف يمكن لمطلق امرأة ااال

 شاهدنا ان ، في الواقع.هم عند سماع صوت نايكواقععن مون  يسقط،اًعزم ليست النساء فحسب بل حتى أقوى الرجال .العشاق
 ."ڤِْرنْداڤََن في األشجار والظباء والطيور والبقر الصوت الحلو لنايك وجمالك الساحر يأخذ بألباب الجميع بما فيهم

ة على سطح  ينظر إلى خيال صورته الجميلة المنعكسَنشِْركْ  كان،ذات يوم:"ُچوْسوامّي رۤوَپبقلم  ماْدَهڤَ-لَليتَجاء في كتاب 
وأشعر مع انها صورتي  ما زلت أسعى لمعانقة هذه الصورة .يا لهذه الصورة الجميلة:"عند رؤية انعكاسهقال  وهراومرصع بالج

 .َنشِْركْلـ العلي  هذا هو المقام. خياله وصورته عينَنشِْركْ  يدل هذا النص ان."راْدهارانّيحال مثل ببهجة سماوية 
تقارن  َنشِْركْلـ العلية الصفات . لشخصيتهالعلية باإلضافة إلى الصفات َنشِْركْ  فيالعليةيصف الكالم أعاله بعض ذخائر المتعة 

النصوص بعض الضوء على  تلقي هذه ، يمكن فهم محتوى البحر بفحص قطرة واحدة منه وكذا.بالبحر العميق الذي ال يسبر غوره
 .َنشِْركْلـ العليةالمقام والصفات 

 ، التي تكشفها بحضورك في هذا الكوكبالعلية عمال الصفات والجمال واأل،ربي الحبيب):"٧\١٤\١٠. ب.ش( ْبَرْهمايقول المولى 
 ربما يأتي اليوم الذي .أيضاًً فلن يفلح" و على هذا النحَنشِْركْ ربما كان:"تخيلها بالقولأحد  ان حاولو وحتى ،ال يمكن تقديرها مادياً

هم  لكن أو ربما توصلوا إلى إحصاء جميع ذرات الكون بعد ماليين السنينيتوصل فيه علماء المادة إلى إحصاء البنية الذرية للكون
 ."العلية في ذخر بهجتك العليةلن يتوصلوا إلى إحصاء الصفات 

 الفصل الثالث والعشرون
 كِْرشَْن شخصية

 يميل التيم حسب .ثالثة وجوهمن ه يتكل على تيمه  لكن هو المهيمن وذخر لذة ال تحدَنشِْركْ ان الرب ُچوْسوامّيرۤوَپ  شْرۤيَلب يكت
 بوجه .عن ذاته بالتمام عندما يكشف  إلى الرب يميل كبار العلماء. كامل وأكمل واألكملوجه بشخصية اهللا العزيزعاطفته إلى 

 على ثالثة َنشِْركْ  مما يعني تقدير،كشف عن ذاته بدرجة أدنىبالكامل  بوجه و. ذاته بدرجة أدنىكشف عن بالأكملوبوجه  .كملاال
 .َمتْهوراوكاملة في  ْدڤاَركاوأكمل في  ڤِْرنْداڤََنَك ولُوُچكمل في  اال بدرجةالعلية تظهر صفاته .درجات من الكمال
 إعتبار وان سأل سائل كيف يمكن دََّهتَوُرْدهۤي  وْپَرشانْتَ-َرْدهۤي  ولَليتَ-َرۤيْده  وداتَّوُرْدهۤي وجه بَنشِْركْ يتم تحليل شخصية
 استناداً تحلل أوجهه المختلفة ، لذلك.العلية عمالذخر الصفات واألهو  أوجه متناقضة فالجواب ان الرب أربعةشخصية واحدة من 

 . وجود تناقضه التي ال تحد وهذا يدل على عدمتسلياتإلى كشفه عن مختلف أشكال 
 داتَّوْدهۤيُر
 .ةجدار بالغ الوقار والدماثة والتسامح والرحمة والعزم والتواضع والفتوة والجاذبية والداتَّوُرْدهۤي

 لكني ال أقوى على التعبير عن ندمي لحيرتي كبيراً ني اذنبت بحقك ذنباًبأ أقر ،ربي الحبيب:" في هذا الصددإنْْدَرقال مالك الجنان 
خصلتك المدهشة بالسرور جمال محياك الفتي وو َوْرْدَهَنوُچبرفع الجبل العظيم مسعاك لحماية تيمك وعزمك وثباتك  وائقةبفتوتك الف

 ."أدعية تيمك والمذنبين بحقكبمجرد قبول 
 لكن داتَّوُرْدهۤي صفةب راَمتْشَنْْدَرجمع معظم العلماء على قبول الرب قد أو ،داتَّوُرْدهۤي صفة بَنشِْركْ  وصف يؤيدكالم مالك الجنان

 .َنشِْركْ  في شخصية الربحاضرة راَمتْشَنْْدَرجميع صفات الرب 
 لَليتَ-َرْدهۤي

 ، على العموملَليتَ-َرْدهۤي شخصية .ويخلو من كل الهمومظرافة  كثير المزاح والحيوية التامة واللَليتَ-َرْدهۤيالشخص الذي يوصف 
 ْبراْهَمنَةالـأحد  زوجة ّيَپتْن-ا ۤيياْچ في كالم َنشِْركْ  في شخصيةلَليتَ-َرْدهۤيوصف خصلة  ت.تألف الحياة العائلية والخضوع للحبيب

تستريح في حديقتها مع صديقاتها  راْدهارانّيّي شْركانت  ،ذات يوم:" قالت لصديقاتها.ڤِْرنْداڤََن في قرابينالون الذين كانوا يقرب
 شعرت .في الليلة السابقة راْدهارانّي التي قضاها مع تسليات بوقاحة كبيرة ال الذي بدأ بعد جلوسه يقصَنشِْركّْي شْرفحضر 

 تلك الفرصة ورسم َنشِْركْ  شعرت بالعار وكانت مستغرقة في التفكير فأنتهز.كالمه على هذا النحوأثناء بالحرج الكبير  راْدهارانّي
  ينعم بنزعات شبابه في صحبةَنشِْركْ  كان، وبناء عليه."ذاك الفّنبة  خبرته الكبيرَنشِْركْ  أثبت.على صدرها تيلََك مختلفة من أشكاال
 .لَليتَ-َرْدهۤيبصفة  ُچوپۤيْز الـصبايا
 .َنشِْركْ في لَليتَ-َرْدهۤينا نجد جميع خصال لكن لَليتَ-َرْدهۤيكيوبيد مثال يعتبرون كتابة المسرحيات ب الخبراء ،جمال االعلى



 ْپـَرشانْـتَ-َرْدهـۤي
 مع َنشِْركْ وظهرت تلك الخصلة في معامالت ،ْپَرشانْتَ-َرْدهۤيخرين هو  االدوء والَجلد والعون والذي يراعي مشاعربالغ اله

 حب ه ثمرة هذ.ومستشارهم وصديقهم ورسولهم وحارسهم بناء على حبه لهم پانْذَڤَْز وافق الرب ان يصبح حوذي الـ.پانْذَڤَْزالـ
كان يتكلم بلطافة بالغة زادت من  ه لكنحول المبادئ الدينية يوْدهيشْطْهيَر راَجَمهاي كالمه إلى  سعة علمه فَنشِْركْ اثبت .ڤيشْنو

 تلقين المبادئبه واسلوب كالمه على خبرته البالغة ا دلت حركات عين.يوْدهيشْطْهيَرصغر للملك  األنه لعب دور ابن الخال ألمحاسنه
 .أيضاًً ْپَرشانْتَ-َرْدهۤيبصفة  َريوْدهيشْطْهي راَجَمها يقبل البعض .يةاألخالق
 دَّْهـتَوُرْدهـۤي

 كانت تلك الصفات ظاهرة في .دَّْهتَوُرْدهۤيستقرار والمعتد بنفسه  االيطلق العلماء على بالغ الحسد والكبرياء وسريع الغضب وعديم
 ة سوداء في بئر خفي لوجود حّيقامةحه باإل ونص رسالة إليهعند كتابة ثيمة االبالضفدعة ڤََنكالَيا وصف ألنه َنشِْركْشخصية الرب 

 إلى رماد األكوان جميع إلى قدرته على تحويل َنڤَكالَيا نبه َنشِْركْ  كما ان،ثيمة اال متشوقة إلبتالع جميع الضفادعَنشِْركْ هااسم
 .بنظرة واحدة

 . واألماكن واألزمنةتسلياتختلف ال تلك الخصلة هي خصلة حميدة حسب م لكن حسود الطبعَنشِْركْ  من الكالم أعاله انظهري
نتفاع  االيمكن ، بكالم آخر. لحماية تيمه اال ال يظهرهاَنشِْركْ  ألن، هي صفات حميدةَنشِْركْ  التي يتصف بهادَّْهتَوُرْدهۤيصفات 

 .الصفات الذميمة في مبادلة الخدمة التتيميةبحتى 
 .أحياناً دَّْهتَوُرهۤيْدبصفة  پانْذَڤَْزخ الثاني للـ االَمِسَنْبهۤيكما وصف 
 اترك الساحة وأقبل .َنشِْركْ ه اسمجئت أمامك بصفة فيل كبير:"قتاله قائالأثناء في صورة ظبي متمثال  جني َنشِْركْ تحدى ،ذات مرة

 .مع مسلكه الجليل ألنه الحي العظيم وكل شيء يتوافق في شخصهال يتناقض  َنشِْركْ  تحدي."بالهزيمة أو واجه الموت
 عن  دوماً يفيد انه ليس بالغ السمنة وال الهزال وهو علّيهللا العزيزلشخصية احول الخصال المتناقضة  پوراَن ْرَمكۤوفي نص جاء 

ستغراب  االإلىال تدعو  َنشِْركْ  الخصال المتناقضة في. عيناه حمراويتان وهو القوي القدير. بشرته سمراوية لكنالصفات المادية
 يسعل وا، على يد المراجع العليا ينبغي فهم خصاله بل صفات متناقضةَنشِْركْ شخصية اهللا العزيزصفات  إعتبارألحد وال ينبغي 

 .إلى فهم استخدام الرب لها بمشيئته
 عن الشوائب عليةات ذاته هي أبدان قوامها العلم الباقي وامتداد وهللا العزيزلشخصية ا العلية بدان األان ڤَراَهى پوراَن-َمهاجاء في 

ات ذاته قوامها العلم الباقي امتداد وشخصية اهللا العزيز ان أبدان تَنْتَْر-َمَلۤيا-ڤيشْنو جاء في .العلية كما أنها ذخر كل الصفات ،اديةالم
 الوهم والصداع واألخطاء والخشونة والشهوة المادية وعدم:  الثمانية عشر للشوائب المادية وهياألشكال نمالبهيج ومنزهة 

 سيطرة على الكون ورؤيةتكالية وطلب ال والغضب والتوق واالكذبرور والحسد والعنف والخزي والوهن والستقرار والغاال
 . والخداعاألضداد

 هو مصدر راَجَمهانَنَْد ان ابن  أيضاًً نا نفهم لكن في العالم الماديالنزالء مصدر كل هو  ڤيشْنو-َمها ان ،يستفاد من كل ما مر أعاله
 الصورة ." ذاته الجزئيامتداد ڤيشْنو-َمهاالذي يشكل  ُچوڤينَْدأسجد تبجيال للرب ":هيتاَسْم -ْبَرْهَمجاء في  .عزاًوقه ألنه يف ڤيشْنو-َمها

هو شق تام  ڤيشْنو-َمها . وترجع إليه عند شهيقه، التي تخرج من زفيرهاألكوان هي مصدر عدد ال يعد من ڤيشْنو-َمهاالجليلة للرب 
 .َنشِْركْ من شق

 لرابع والعشرونالفصل ا
 كِْرشَْنّي رشْمزيد من خصال 

الثابت  والذي يعول عليه والمسر والمتمتع ونبصفة المزي َنشِْركْبوصف جمال وصفات الرب  ُچوْسوامّي رۤوَپ شْرۤيَليستفيض 
م من  تعتبر تلك الصفات بوجه عا.حسن الملبس والرياش كما وصف بالمحسن و.هغنا بعد ان وصف مختلف جوانب والمهيمن

 .صفات العظام
 مزين

 في َنشِْركْ  في شخصيةحلي ظهرت تلك ال. والمتحمس والخبير والصادق هو العظيميجاء ان الرحيم بالتعساء والقوي والكبير والفت
نفسه في  لَنشِْركْ قال . كما مرإنْْدَرطوال أسبوع بسبب غضب  ڤِْرنْداڤََنمطار المتواصل على  االهطولأثناء  ،اللۤي ڤَْرْدَهَنوُچ

 ال .هب وشعر بالرأفة إنْْدَر  عن رأيه بعد ان اعتبر تفاهة مالك الجنانَنشِْركْ  عدلثم " بتدمير جنانهإنْْدَرسأرد على انتقام :"البداية



بدال من الرد  ،لحمايتهم ڤَْرْدَهَنوُچبرفع جبل  ڤِْرنْداڤََنخالنه في ب رأفته َنشِْركْ  أظهر، وبناء عليه.َنشِْركْ تحمل غضبأحد  يستطيع
  .إنْْدَرعلى 
 متمتع

 عند حضوره مراسم َنشِْركْ  كانت تلك الصفة موجودة في.اًمتمتع الكالم يعتبر اثناءبتسام  اال ويألف دوماًمن تظهر السعادة عليه
 َنشِْركْ  وقف.شحشائ دخل بين المصارعين وظهر لهم كالفيل الذي يهاجم بعض الَنشِْركْ  جاء ان لوتسي العين.َسكَْم الملك قربان

 .مخاطبتهمأثناء  حتى  بشجاعةفي حلبة المصارعة مبتسماً
 مسر

شْرۤيَمْد  جاء في َنشِْركْلـ مثل على الخلق المسر . بالغ الحالوة ومرغوباًهعندما يكون طبع مسرة يقال ان شخصية الفرد
 .ياموناعند ضفة نهر الـ راْدهارانّيّي شْريترقب وصول  نفيما كا كََدْمَب من أزهار إكليل بصنع كِْرشَْنبدأ  ،ذات يوم:"ْبهاَچڤَتَْم
 ."بحالوة بالغة) موَر عدو َنشِْركْ (موراري فرمقها ،في تلك الغضون راْدهارانّيّي شْرظهرت 

 جدير بالثقة
 لثقتهم َنشِْركْ علىون في هذا الصدد ان حتى الجن كانوا يعول ُچوْسوامّيرۤوَپ  يكتب .من يعول عليه في كل الظروف جدير بالثقة

 َنشِْركْ  كما كان المالئكة واثقين بحماية، بإيمان وثقة دوماً اعتادوا العيش بأبوابهم مفتوحة، لذلك.مبرر دون  لن يهاجمهمَنشِْركْ بأن
نوا كا ِڤديةالـة صفي من لم يقضوا شعائر الت.خطار األالترفيه حتى وسطبون  كانوا ينشغل، لذلك. خوفهم من الجنعلى الرغم من

 ، بكالم آخر.من كل الهمومون  ويتحرر،على ذكرهون  كانوا يداوم، وبناء عليه.يمان والحب اال ال يقبل سوىَنشِْركْ واثقين بأن
 . للرب العظيمالعليةالثقة بالرحمة ون  يستطيع،الجميع من المالئكة فنزوال إلى غير المتحضرين

 ثابت
 يملك عدة أيد باَن كان الجني .باَن عند معاقبته الجني َنشِْركْ حظ ذلك الثبات في لو.من ال يضطرب حتى في المنعكسات هو الثابت

 دوْرچا  وڤَشي ثار غضب المولى ، لذلك.دوْرچا  وڤَشي من كبار عباد المولى باَن كان .خرى اال الواحدة تلوها يقطعَنشِْركْ وكان
 . بهماَنشِْركْ لم يحفل لكن باَنمعاقبته أثناء  َنشِْركْ من

 مهيمن
 عن هيمنة) ١٧\٤٣\١٠. ب.ش( تْشيَپرۤيكْإلى الملك  ُچوْسوامّي ِدڤَ شوَك قال .عقول الجميع هو مهيمنفي من يستطيع التأثير 

 وأقرب نسيب ، الفتياتعند وكيوبيد ، العامةعند وأجمل البشر ، هو صاعقة بالنسبة إلى المصارعينَنشِْركْ ،عزيزي الملك:"َنشِْركْ
 ،َجوْبُهملك  َسكَْم  عندشخصت والموت الم،ياشُودا  ونَنَْد عند ومجرد طفل ،نخليعي الملوك العند والملك العظيم ،ساء الرعاة والنعند

 ، المثيل في مقام المهيمن.ڤِْرشْنيْز عند ذرية شخصية اهللا العزيز و،ْزيُّوچۤي الـ عند والحق المطلق العظيم،البليد والغبيعند وكالحجر 
أثناء  همأذواقبصورة مختلفة حسب فرد لكل   األذواقذخر كل كِْرشَْن ظهر ."َبلَراَمتلك الحلبة مع أخوه الكبير  في َنشِْركْ ظهر

 .حسب صلته بهفرد  يظهر لكل َنشِْركْ  انْبَهَچڤَْد چۤيتا جاء في .كَْمَسفي حلبة  حضوره
 .نَنَْد راَجَمها يهين َسكَْم عندما كان َنشِْركْ لصفة في بدت تلك ا.لهأحد   بمعنى من ال يطيق تجاهلأحياناًيصف العلماء المهيمن 

 .نقضاض عليه االق كالعاهرة وكان على وشكتياشا بنظرة َسكَْم َنشِْركْ  فرمقَسكَْم بصدد قتل َنشِْركْ عون ِدڤَڤَسوطلب 
 حسن الملبس والرياش

بمختلف الرسوم  راْدهارانّيّي شْر كان يزين . وجهين علىَنشِْركْ  كانت تلك الصفة موجودة في.لَليتَه هو هيئتالشغوف بأناقة 
 .طاسوَرآريشْ كما كان يعتني بمظهر حزامه كلما تأهب لقتل الجن مثل ،أحياناً

 محسن
ه ذات مستعد لوهب َنشِْركْ .هتيمه لذاتستعداد لوهب  اال باإلحسان ألنه دائمَنشِْركْيفوق أحد   ال.ه لمطلق كان هو محسنذاتمن يهب 

 .تْشايتَنْيا المولى جهبو  تيمه وعتقهمىسوحتى ل
 على ول لتلقي الفنون العسكرية ويعياكيساتْ لتلقي التعاليم الدينية كما يعتمد على شيِرَچ َچْر على العليةبدافع رحمته  َنشِْركْاعتمد 

 . إلى سواهته حاجعدم على الرغم من للمشورة الطيبة أودَّْهڤَصديقه 



 الفصل الخامس والعشرون
 كِْرشَْن تيم

 .أيضاًً َنشِْركْ التي تقدم بحثها موجودة في تيم العليةان كل الصفات  ُچوْسوامّيرۤوَپ  شْرۤيَل يكتب . عن ذكرهَنشِْركْال ينقطع تيم 
مال واخرى سبق لها بلوغ ك العلي واحدة تعمل على تنمية الخدمة التتيمية ابتغاء دخول الملكوت:  إلى فئتينَنشِْركْيمكن تصنيف تيم 

 .الخدمة التتيمية
 كلمة .ساْدَهَكه بلغ جدارة دخول الملكوت الروحي يطلق عليه  لكن بعد المادياألشكال  ولم يتحرر منَنشِْركْ من سبق له بلوغ حب

 يملك إيماناًبالقول ان من ) ٤٦\٢\١١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم وصف مثل ذلك التيم في جاء .َنشِْركْبـ تعني من يعمل على التوعي ساْدَهَك
 وبالغ الرحمة بالجاهل ويعمل على رفعهم إلى مستوى الخدمة التتيمية والذي ال َنشِْركْ والذي يصادق تيم هللا العزيزلشخصية احباً و

 . هو الراسخ على مقام تنمية الخدمة التتيميةَنشِْركْ تيم سوىيعنى ب
 ال بد من العلم بأن التيم قارب الكمال . الربتسلياتموع عند سماع طفىء عند من يذرف الدنيقال ان نار الوجود المادي المتقدة ت

 .َچَل طْهاكوَرنْبيلْڤََم عامل على تنمية الخدمة التتيمية هو ساْدَهَك مثل على .عند ظهور ارتعاش في بدنه واقشعرار جلده
 يمكن بلوغ صعيد .َنشِْركْبـ المتصلة العلية ذواق باأل دوماًالخدمة التتيمية ويستمتعقضاء  من مطلقاًعندما ال يتعب التيم كمل ي

 جاء .قضاء الخدمة التتيمية بكل تفاصيلها دون  حتىَنشِْركْ التقدم التدريجي في الخدمة التتيمية ورحمة: الكمال هذا على وجهين
  المتحرر من.تتيمية بصورة منتظمةيصف التيم الذي يبلغ الكمال بالقيام بالخدمة الو) ٢٥\١٥\٣ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمالنص التالي في 

بالعمل بأحكام ل يمث يُّوچي تتولد بهجة .)ڤايكونْطَْهى (ملكوت اهللادخول لالمتقدم مؤهل  يُّوچي وليدة الوجود المادي أو الـالزائفةاألنا 
 ، لذلك. الدنو من تيم مثيلياَمراَجيخشى مالك الموت القوي  .مما يؤدي إلى ظفره بالحظوة الخاصة للربونواهيها الخدمة التتيمية 

عن أمثالهم  يعبر التيم .شخصية اهللا العزيز تسلياتيمكننا تخيل فعالية الخدمة التتيمية المتقدمة وال سيما عند تجمع التيم للحديث عن 
تتيمية يجب كل من يطلب التقدم في الخدمة ال . على أبدانهمعليةمن الوجد وتظهر عدة عالمات ون مشاعرهم على نحو يجعلهم يذوب

 . التيمهم منعليه السير على خطى أمثال
 شيِر ياِذماْركَنْ بلغ كبار الحكماء أمثال .جالء االالسجود للتيم دون بلوغ درجة كمال الخدمة التتيميةبإستحالة  ْپَرْهالَد راَجَمهاقال 

 .حدودها وذلك الكمال بمجرد مراعاة أحكام تلك الخدمة
 وزوجاتهم الذين كانوا ْبراْهَمنَة بصدد الـشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم فقد جاء في ،دمة التتيمية برحمة الربأما من جهة من يبلغ كمال الخ

 لقد .يا للروعة:" قال أزواجهن،حب اهللا وبلغن نشوة َنشِْركْ  بحظوةْبراْهَمنَة عندما ظفرت زوجات الـ.قرابينال ديمبمراسم تقون يقوم
 على الرغم منن عن بلوغ تلك الدرجة الرفيعة وبينما نحن قاصر ْزيُّوچۤيي يطلبها حتى كبار الـ التَنشِْركْ  بحظوةت زوجاتناظفر

قمن في ت الخيط المقدس ولم ملسة مثل تصفيمرن بشعائر التتان تلك النساء لم مع  ْبراْهَمنَةة بصفة صفيمراسم التجميع اجتيازنا 
 ." الشعائر مراعاة عنتكلمن فلسفياًترفن الرياضات ولم عت بأصول التبتل وال نتقيدت الروحي ولم سيدأديرة ال

 في قامة اال أنت لم تتجشم متاعب،ُچوْسوامّي ِدڤَ شوَكعزيزي :"قائال ُچوْسوامّي ِدڤَ شوَك يخاطب فيه ناَرَدجاء نص على لسان 
 ."اهللا درجات حب أرفعك بلغت لكن  لم تتجشم متاعب الرياضات القاسية. في العلم العلّي رفيعاًك بلغت شأناً لكن روحيسيددار 
 . أمثلة جلية على من بلغوا درجة كمال الخدمة التتيمية برحمة الرب،قرابينال القائمين بْبراْهَمنَةوزوجات الـ ُچوْسوامّي ِدڤَ شوَك

 كمال باق
 يطلق العلية بخدمتهم الودية َنشِْركْ والقادرين على جذب الربعلى حد سواء  َنشِْركّْي شْرمن سبق لهم بلوغ حياة بهيجة باقية مع 

أزلياً  َنشِْركْ ذكرون يسيدَّْهى-نيتْيا والفارق بينهم ان َبدَّْهى-نيتْيا  وسيدَّْهى-نيتْيا: نا نوعاألحياء .)سيدَّْهى-نيتْيا(أزلياً  ةلمعليهم ك
 .َنشِْركْبـ نسيت صلتها )َبدَّْهى-نيتْيا ( المهيأةالنفوسبينما 

 َستْياْبهاماحبيبتي ":َستْياْبهاما قال الرب إلى .ِدڤّي َستْياْبهاما  وشخصية اهللا العزيزفي قصة  پوراَنَپْدَم  في َهىسيدّْ-نيتْياتوضح حال 
 ، زوجتي الحبيبة. مالزمين دائمين لييادو جميع ذرية . وسائر المالئكةْبَرْهماي بناء على طلب األرض إلى هذا الكوكبنزلت  ،ِدڤّي

 بفضل خالني اعلمي ان قوتهم تدنو من قوتي وهم ، وبناء عليه.ات ذاتيامتدادهم ان بل مطلقاًعني ون فترقاعلمي ان مالزمي ال ي
 ، مع مالزميهاألرض حضوره على هذهأثناء  التي قضاها َنشِْركْ  الربتسليات كل من يبتهج بسماع ." وأنا حميمهمالعليةصفاتهم 

 .)نيتْيا سيدَّْهى(أزلياً هو كامل 
) العظيم ْبَرْهَمْن (شخصية اهللا العزيز أصبح . وسائر الرعاةنَنَْدمثل  ڤِْرنْداڤََنسعد أهالي ليا ):"٣٢\١٤\١٠ (ۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمشْرجاء في 
 ."حميمهم



  جبل كِْرشَْنعندما رفع الرببالعجب  َنشِْركْ  الرعاة تحت حمايةأصيب .)١٠\٢٦\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم نص مماثل في جاءكما 
 بنا؟ هل يعني انه َنشِْركْ  وولعَنشِْركْبـ ما هو سر ولعنا ،راَجَمهانَنَْد حبيبنا :" وسألوه قائلينراَجَمهانَنَْد فتوجهوا إلى  ،ُچوڤَْرْدَهَن

 ." العليا لكل حي؟ذاتال
وليسوا من  كِْرشَْنمع ن هبطوالتيم يكل هؤالء و ، أزلياًةمن التيم الكمل) يادورعاة البقر وذرية ( ْدڤاَركاو  ڤِْرنْداڤََنجميع أهالي 

 يسلكون ڤِْرنْداڤََنوأهالي يادو ذرية  .ومالزمة لهأزلياً  محررة ونفوس العلية برحمته  األرضكما يهبط الرب إلى هذه  المهيأةالنفوس
 . كِْرشَْنعلى حالأحرار وه إلى هذا الكوكب  وينزلون عند نزول بشرياً مسلكاًَنشِْركْ كما يسلك الرب أيضاًً مسالك البشر

 ذرية هبطكما ت ْمَنيوْپَرْد امتداد ْبَهَرتَ  و،َنَسنْكَْرشَ امتداد َنَملَكْشْمع  راَمتْشَنْْدَرالرب نزل ي":پوراَنَپْدَم  من ذَكَْهنْ-أوتََّرجاء في جزء 
عندما يعود إلى الرب العظيم معه   مالزمويعود جميع .العليةه تسليات لمشاركته في َنشِْركْ مع الرب ڤِْرنْداڤََن ورعاة البقر في يادو

 ."ن عن القوانين الطبيعية للوالدة والموتعليوأزلياً حرار  االالتيم هؤالء ، وبناء عليه.داره الباقية
 .علية أعمال الرب هي والدة وو مالزمأعمال والدة و، كذا. تماماًةه عليأعمال ان والدته و، على لسان الربْبَهَچڤَْد چۤيتاجاء في 

 أنهم ليسوا من  دوماً يتعين العلم.مالزمي الربأحد   أونَنَْدأو  ياشُوداكما يتجنى من يعتبر نفسه يتجنى  َنشِْركْ كل من يعتبر نفسهو
 .حرار أزلياً اال بل منمطلقاً  المهيأةالنفوس
 متصفة بالصفات الخمسة ،مة له الحرة المالزالنفوس وأن جميع علية وستين صفة أربعة يتصف ب،َسكَْم عدو َنشِْركْ جاء ان

 تلك العالقات . والعشقاألبويةالحيادية والخدمية واألخوية و:  الخمسةالعلية ذواق األحدىإ ومتصلة به ب،ريب دون ولى األوالخمسين
ال بأحكامها  ليست بحاجة إلى تحصيل كمال الخدمة التتيمية عم)سيدَّْهى نيتْيا (الحرةنفس  ال، وبناء عليه.هي صالت أزلية بالرب

 . أزلياًَنشِْركْ ها ألنها مؤهلة لخدمةحدودو

 الفصل السادس والعشرون
  الوجددوافع

 ومعجزاته ومحياه الباسم ولباسه واكاليله ونايه وقرن الجاموس العلية هي صفاته َنشِْركْ التي تحفز على الوجد بـاألشياء بعض
احدى  .ر بهه واالعياد التي تذكّميتو سّيتولَونبتته المفضلة  ڤِْرنْداڤََنه مثل اتتسليالذي يحمله وخالخيله وصدفته وآثار قدميه ومواطن 

في  ڤايشْنَڤَْزالـ يصوم جميع . وتزايده في الحادي عشر من محاق القمرالذي يتوالى مرتين شهرياً ِاكاَدشّيمناسبات ذكره هي يوم 
 .ذلك اليوم طوال النهار منقطعين إلى التغني بأمجاد الرب

  ومعجزاته وبسمتهكِْرشَْنلـ العليةفات الص
 .وصفات عقله العلّي العلي وصفات كالمه العلي صفات بدنه:  إلى ثالثةَنشِْركْلـ العليةيمكن تصنيف الصفات 

تلك  يلتم تحل لكن .َنشِْركْ  عينالعلية َنشِْركْ مالمح ، لذلك. عين بدنهَنشِْركْ .ه وجماله ورقته هي صفات بدنهمالمح وَنشِْركْ سن
 َنشِْركْ  ألنَنشِْركْ نجذاب إلى اال يعنيَنشِْركْ نجذاب إلى صفات اال. تحفز حب التيمهانأل بمثابة أسباب منفصلة لذاك الحبالصفات 

ا  لكن مباينتهَنشِْركْ  وكل ما يتصل به وكل ما يحفز على حبه عينَنشِْركْ .همعيت وكذا شهرته وَنشِْركْ  عينَنشِْركْ  اسم.عين صفاته
 .إلى تسهيل فهمناتهدف 

 يتم القبول بتلك الصفات . تباينها الظاهريعلى الرغم من َنشِْركْ  عينَنشِْركْ  حوافز حب، لذلك.العلية هو ذخر كل الملذات َنشِْركْ
 .َنشِْركْ  وشهرته بمثابة ذخر وحوافز حبَنشِْركْ  اسمنية السنسكريتية مثلتقحسب المصطلحات ال

 ومن بداية سن السادسة ،كاوماَر تمام سن الخامسة هو طور حتىمنذ اليوم الذي تجلى فيه :  هيأطوارلى ثالثة  إَنشِْركْ يقسم سن
 فتوة يبدأ طور ال.َروكايشُ تمام الخامسة عشر فهو طور حتى وأما سنه من الحادية عشر ،ذَپاوَچنْ تمام العاشرة هو طور حتى

 .نهايةما  دون  مع استهالل سن السادسة عشر ويستمر)ڤََنياو(
ه قضيت في سن أبويه الحنونة مع تسليات .َروكايشُ و ذَپاوَچنْ  و كاوماَرسنيأثناء  أغلبها قضيت ،َنشِْركْلـ العلية تسلياتمن جهة ال

 .َروشُكايسني أثناء  ُچوپۤيْزالـصبايا صداقته مع كشفت  .ذَپاوَچنْسني أثناء  الصبيان فقد كشفت ينرا وأما صداقته مع البقكاوماَر
 .هتسلياتحيث قضى سائر  ْدڤاَركا و َمتْهورافي نهاية سن الخامسة عشر وانتقل بعدها إلى  ڤِْرنْداڤََن في َنشِْركْ تسلياتانقضت 
  ونورد بعضها.بصفة ذخر كل لذة َنشِْركْلـ مفصال وصفاً سينْْدهو -تَِر َرساْم-ْبَهكْتيفي كتابه  ُچوْسوامّيرۤوَپ  شْرۤيَليعطينا 

 .هنا
في  من حوافز الوجد بهت أصبحإلى درجة انها نور ت نضارة بدنه من الأصبح . إلى ثالثة أقسامَنشِْركْلـ َروكايشُيمكن تقسيم سني 

 في مجال وصف تلك .حمرار حول عينيه ونمو بعض الشعر الناعم على بدنها ظهر ، كذا.)كايشُوَر(بداية سني الحادية عشر 



 يظهر في  شاهدت لتوي جماال فائقاً،صديقتي الحبيبة:"إلى صديقتها ڤِْرنْداڤََن من كونَْدلَتا قالت ،َروكايشُالمرحلة المبكرة من سني 
 . كما ظهرت عالمات حمراوية على عينيه وشعر ناعم ينبت من بدنه،إنْْدَرنۤيَل مثل درة  تبدو بشرته السمراوية.َنشِْركْ شخص

 ."ظهور تلك العالمات جعل جماله فائقاً
 سأسعى إلى وصف كيف غرقت ،عزيزي الملك):"٥\٢١\١٠. ب.ش( في هذا الصدد تْشيَپرۤيكْإلى الملك  ُچوْسوامّي ِدڤَ وَكشيقول 

 األرض نقشو ڤِْرنْداڤََن غابة ه مثل ممثل راقص ودخولَنشِْركْ تتأمل في ارتداء ُچوپۤيْز كانت الـ.َنشِْركْ في ذكر ُچوپۤيْزعقول الـ
 سرواله غطيقراط في أذنيه وت األ على رأسه ويشكل ريشة طاووس ويضعخوذة يضع َنشِْركْ في وپۤيْزُچ تأملت الـ.بآثار قدميه

 هذا هو وصف التأمل ." الصبيان بأمجادهينرا تغني جميع البقفي نايه وَنشِْركْ  كما تأملن في عزف.الآللئر وهاوذهبي اللون الج
 .ُچوپۤيْزلفته الـأالذي 
 أحد جاء .حمر من مضغ الفوفل االه المصبوغة باللونأسنان أظافره الناعمة وحاجبيه المتحركتين وياناًأحتذكر  ُچوپۤيْزالـكانت 

ه ا حاجب. تلك المالمح الرائعةآْچَهى انظري كيف اتخذ عدو ،صديقتي الحبيبة:"إلى صديقتها ُچوپۤيْزالـاحدى  وصاف على لساناأل
يبدو  و أطراف أظافره من النعومة كما لو كانت أوراق شجرة خيزران جافة.نقوسي كيوبيد ويتحركان كما لو كانا يرقصايشبهان 
وقوعها من ان تخشى  دون  الجميلةمالمح ال ما هي فرصة عدم انجذاب فتاة إلى تلك، في ظل الظروف.هأسنان من حمرة غاضباً

 "فريسة ذلك الجمال؟
 ،ماْدَهڤَحبيبي :"َنشِْركْ  قالت إلى.َنشِْركْلـ الجميلة مالمح ال وصفت، باسمهاتيمناً ڤِْرنْداڤََنالتي سميت  ُچوپّي وهي الـنْداِرڤْكما ان 

 تحيرت ، وبناء عليه.هنأنفسصرن عن التعبير عن انهن قإلى درجة  ُچوپۤيْزمؤخراً بمجامع قلوب الـأخذت ابتسامتك المبتكرة 
 كما لو قدمن ثالث رشات من الماء على ،مصابات ْزُچوپۤيت جميع الـأصبح .وانقطعن عن التحدث إلى بعضهن البعض ُچوپۤيْزالـ

 نْداِرڤْ كالم ، لذلك. عند موته حسب التربية الهندية اإلنسان يجري رش الماء على بدن."مل بحياتهن اال قطعن، بكالم آخر.حياتهن
 .ي خلدهننتحار لقصورهن عن التعبير عما يدور ف اال فقررنَنشِْركْ كن مسحورات بجمال ُچوپۤيْزان الـيدل 

كان فخذيه  .سن الثالثة عشر إلى الرابعة عشر  عندما بلغ قوامه آخاذاًأصبحوصدره و َنشِْر كْظهر جمال ال يوصف على ذراعي
  مفاوضات سالم مع بوابات الجواهر وصدره العارم يسعى إلى اجراء، سن الثالثة عشرَنشِْركْ عندما بلغيتحديان أنياب الفيلة 

  تلك؟ كان الجمال الخاص لبدنَنشِْركْ مالمح من ذا القادر على وصف الجمال الرائع ل.بواب االيمة مصاريعقلالن من قيوساعديه 
 . اللتان ال تستقران وأغانيه التي تستحوذ على العالمه يكمن في ابتسامته الخفيفة وعيناَنشِْركْ

 ،ه اللتان ال تستقرانيإلى درجة ان عينلك السن عند بلوغه ت جميلة مالمحعن كشف  َنشِْركْ انفي هذا الصدد يفيد  نص جاء
 للفتيات كبيراً الصوت المطرب ألغانيه عائقاًكان  و،تا مالعب كيوبيد وابتسامته اللطيفة كانت تشبه زهرة اللوتس حديثة التفتحأصبح

 .هن ألزواجهنئالمفترض بهن المحافظة على عفتهن ووفا
وكان الغبار يتصاعد  ڤِْرنْداڤََنفي أدغال حدائق  ڤِْرنْداڤََن عن قدرته على مداعبة صبايا اشفاًكفي تلك السن،  راَس بتسلية َنشِْركْ تمتع

 .ڤِْرنْداڤََن في َنشِْركّْي شْر التي كشفها تسليات هذه بعض مزايا مختلف ال."األماكن في بعض ُچوپۤيْزوالـ ُچوڤينَْدمن رقص 
 انظري كيف تطلع ،صديقتي الحبيبة:" في تلك السن بالقولَنشِْركْ مالمح جاذبية تصف فيه ُچوپۤيْزالـاحدى النص التالي على لسان 

تجفف زهرة لوتس انها  َنشِْركْ  صبابتنا إلى. وكيف تذهب تلك الشمس الطالعة بأنوار قمر عفتناَنشِْركْ شمس قوية فجأة في سماء
فقدنا  أننا  اعتقد، صديقتي الحبيبة.َنشِْركْ  أو نقع فريسة جمالفنفقد رشدنا بصدد تقرير ما إن كنا سنبقى على عفتناتنا من شدفطنتنا 

 ."كل أمل بالحياة
 . نهاية الخامسة عشرحتى ابتداء من الحادية عشر َروكايشُفي سن  وساقيه وفخذيه ثالثة خطوط فرعية َنشِْر كْظهرت على ذراعي

 أمواج نهر ،بطنهت العكنات الثالثة على  وتحّدإنْْدَرنۤيَلمدة درة ت ذراعيه أع وتحّدَمَركَتَ جبال من درر َنشِْركْ  تحدى صدر،ئذنحي
  حامياً دوماً اذكره، لذلك. البديعةمالمح ال عظيم الجمال بتلكَنشِْركْ":ُچوپۤيْزالـاحدى  قالت .ه الموز الجميلا فخذى وتحّدياموناالـ

 ."لي ألنه قاتل جميع الجن
  كن يتوجهن إلى،َنشِْركْ  ومن اجل ابطال انجذابهن إلى جمال، بهجوم الجنَنشِْركْ  إلىكن يقارن انجذابهن ُچوپۤيْزالـالمراد ان 

 من جهة وبحاجة َنشِْركْ  كن في حيرة من أمرهن ألنهن كن مأخوذات بجمال، بكالم آخر.ألنه قاتل كل أشكال الجن أيضاًً َنشِْركْ
 .نجذاب من جهة ثانية اال لدفع جني ذلكَنشِْركْ إلى

 هو قاتل انجذاب كيوبيد َنشِْركْ:"عند انقضاء تلك السنين ُچوپۤيْز قالت جميع الـ. هي سنوات المراهقةَروكايشُن القول ان سن كما يمك
 اًه جميعها تظهر حّسمالمح كما لو كانت ، من الرفعةَنشِْركْ مالمحجمال  أصبح .وبذلك يثير صبر جميع الفتيات حديثات الزواج

 يصف العلماء ."يضاهىلم يعد  َنشِْركْ  جمال، لذلك.ن بمهارة أكثر الراقصين خبرةا ذهبت عيناه الراقصت. الدرجاتأرفع من ياًفنّ



وما شابهها من  ُچوپۤيْز وغرامياته مع الـَنشِْركْ مالمح كانت ، في تلك السنين.)ياوڤََن-ڤَنَ (باب جديدبشه في ذلك الوقت مالمح
 . في غاية البروز،تسليات
 َنشِْركْ  مد الرب. والفراق والدعمعقد السالم والخصام والذهاب للقاء الحبيب والجلوس معاً: بست مزايا هي تالغرامياتتميز 
 ويخرشهن بأظافر الببغاء في مكان ، كان يتخاصم في مكان ما مع الصبايا. وكان أميرها الحاكمةية من تلك المزايا السترامبراطو

 .ُچوپۤيْز للياذ بالـصدقاء األ ويقوم بالمفاوضات عبر،نفي مكا ُچوپۤيْز ومشغول بزيارة الـ،آخر
وأنت تعلمهن الهمس  ،بسبب سن المراهقة الروحي لتلك الفتيات سيدت انت الأصبح ،َنشِْركْ حبيبنا:"قائالت ُچوپۤيْزخاطبته بعض الـ

 أنت .مباالة بكبارهن دون في حدائق الليل كما تلقنهن خداع ازواجهن واإلنضمام إليك ،ية الجّداألدعية  انت تعلمهن رفع.هنأنفسبين 
 ." المعلمدور ب وتعلمهن كل تعقيدات الغرام،تحمسهن بصوت نايك الساحر

 كان .ها لغياب سن مناسبةايضاحالعلماء اغفل   لكن في الخامسةياً اظهر تلك القدرات الحيوية حتى عندما كان صبَنشِْركْ  انجاء
 على النحو َنشِْركْلـ الكاملة مالمح ال جرى وصف تلك. من مطلق عيبياًال وخال كامل الجمَنشِْركْ كل عضو من اعضاء

 تأخذ بمجامع قلب كل ،ك الشبيهتان باألعمدة وخصرك النحيلا عيناك الواسعتان وصدرك العارم وذراع،َسكَْمحبيبي عدو :"التالي
 .تزداد جماال تزيد من جماله بل َنشِْركْ  على بدنحلي لم تكن ال."حسناء لوتسية العين
 كان من النعومة إلى َنشِْركْ  جاء ان كل عضو من اعضاء بدن. يقال انه رقيق،األشياء على تحمل لمس أنعمفرد عندما ال يقوى ال

 إلى تدبير  دوماً منقطعةَروكايشُ في سن َنشِْركْ  كانت جهود.وراق الطرية حديثة النمو االيتغير بمجرد لمسكان لونه ان درجة 
 فيما كان  قوته بقتلهمَنشِْركْ فيعرض َنشِْركْ  يرسل مالزميه لقتلَسكَْم كان .ڤِْرنْداڤََنباإلضافة إلى قتل الجن في غابة  راَسرقصة 
 .ڤِْرنْداڤََنه مع الصبيان والصبايا في غابة بتسليات مشغوال كِْرشَْن
  واالكاليلكِْرشَْنثياب 

في   معتاداًَنشِْركْ كان . قميصه وعمامته وحزامه وسرواله: وهيَنشِْركْ ن انواع من الثياب على بدأربعة توجد ،على العموم
حزمة مع ابتسامته  اال كانت مختلف أشكال.س سروال احمر اللون وقميص ذهبي اللون وعمامة برتقالية اللونبعلى ل ڤِْرنْداڤََن

 بزينة تلك الثياب الملونة على َنشِْركْ ظهرت فخامة توصف هذه الثياب بالفاخرة و. ألصحابهالعلية من البهجة  دوماًالساحرة تزيد
 وبدنه انيق الملبس والمدهون بمرهم خشب الصندل َنشِْركْ  تشير إلى قوام شعرَپآكَلْ كلمة . ملونة كعجل الفيل الذي يرتدي ثياباًبدنه

  مزيناًَنشِْركْ  كان شعر. دوماًَپآكَلْئة  على هذا النحو في هيَنشِْركْ  كان. ومضغه الفوفلتيلََككاليل الزهور ورسوم أوالمزين ب
 وأما من جهة . مختلفة بإختالف الوقتَنشِْركْ  كانت تسريحة شعر، بذلك.بأزهار مشكولة في وسط رأسه أو تصل إلى ظهره

 .ةعند مزجه بالصبغة الزعفرانيكان يبدو اصفر اللون وعادة في المرهم خشب الصندل ابيض اللون يبدو  ،المرهم على بدنه
 دائماً طويال كليل اال كان ذلك.زهار االمصنوع من خمسة ألوان من ڤايَجيانْتّي إكليل .ّيايَجيانْتڤ إكليلعنقه بكليل  تيعهد َنشِْركْ كان

 بعضها يزين رأسه وبعضها ، الزهور هذاإكليل توجد اكاليل مصنوعة من ازهار اخرى إلى جانب . أو قدميهَنشِْركْ يالمس ركبتي
 خاطبت .بمرهم خشب الصندل وخشب الصندل المصبوغ أيضاًً َنشِْركْ  كانت الرسوم الفنية تزين بدن. عنقه وصدرهيتدلى حول

 اثنت على بشرته السمراوية والصبغة الحمراء التي يسببها مضغ الفوفل والتي تزيد من .َنشِْركْ المحصديقتها مثنية على م ُچوپّي
 . على جبينهتيلََك  وهي بقع حمراء حلوة المذاق على بدنه وكوْمكوْم رأسه وجعد على  االجماله مئات المرات والشعر

 واألساور على رأسه والخواتم في أصابعه وخالخيله ربعة األ هي عمامته وقرطيه وعقده وقطع ثيابهَنشِْركْ حليمختلف مزايا 
 الآللئلماس وعقده المصنوع من  اال منةطه المصنوعاقرأقارن وتي ال ته الخوذتفي غاية الجمال ب بدا آْچَهى عدو َنشِْركْ .ونايه

 .وأساوره وثيابه المطرزة والخواتم الجميلة في أصابعه
زهار  االإلى من يستعملتشير  ّيمال-َنڤَ ، إذن.تعني بستاني ّيمال وكلمة "غابة" تعني َنڤَ كلمة .أحياناً ّيمال-َنڤَ َنشِْركْ يطلق على

 دعا بعض .كوروكِْشتَْرفحسب بل في ميدان  ڤِْرنْداڤََن يرتدي ذلك ليس في َنشِْركْ  كان. بكثرةواالكاليل على مختلف اعضاء بدنه
للقتال بل  كوروكِْشتَْر إلى ميدان  ذاهباًَنشِْركْ  الربلم يكن:"زهار المختلفة االكبار الحكماء عند رؤية تلك الثياب الملونة واكاليل

 ."م على جميع تيمه بحضورهانعالل
 شَْنكِْرناي 

 يتحدى كيوبيد َنشِْركْ  كان، وبذلك. على قطع تأمل أكبر الحكماء جاء ان صوت هذه الناي الرائعة كان قادراً،َنشِْركْ من جهة ناي
 . في كل الكونالعليةبنشر أمجاده 

ال يزيد طولها على  جداً قصيرة نوِڤ ناي .ّيشْمڤَوالثالثة  موَرلّي والثانية نوِڤ تدعى واحدة : ثالثة أصناف من النايَنشِْركْ يستعمل
  تصدر هذه الناي صوتاً. في وسطهاأربعةوفيها خرق في طرفها و بوصة ١٨ا طوله موَرلّي ناي .ست بوصات وفيها ستة خروق



نواع الثالثة حسب  اال العزف على تلكَنشِْركْ  اعتاد. وفيها تسعة خروقة بوص١٥فطولها حوالي  ّيشڤَْم أما ناي . للغايةساحراً
 .أطول منها ّيآنَنْدين و ، عندما تكون أطولنّيشيآكَْر تدعى و،ّيوهينَسمُّ أو نَنْداَمها تدعىأطول  ّيشڤَْم ناي َنشِْركْ  يملك.الحاجة

هر وبعضها مصنوعة من الرخام ا مرصعة بالجوَنشِْركْ  بعض مزامير.ّيشولْمڤَواسمها التقني ّي آنَنْدين الصبيان ناي ونرايحب البق
 .نّيشيآكَْروالمصنوع من الذهب يسمى  ّيوهينَسمُّر يسمى هاو المزمار المصنوع من الج.جوف االمن الخيزرانوبعضها 

 قرن الجاموس
  بخصوص تلك. ويحيط بها شريط ذهبي وفي وسطها خرق، دوماً وهي آلة في غاية الصقل، قرن الجاموس للنفخَنشِْركْ يستعمل

 فشربت حليب ،َنشِْركْ  لنايات سماّها أكثر الحّينهشت ّيڤَلارات ان جاء .ّيڤَلاراتها  اسمّيُچوپ يوجد وصف مجازي على لسان ،التاآل
 فاصيبت ه انقاصبدال منضعاف  االتأثير السم ألوفمن زاد  ه لكن بيده من اجل إبطال تأثير السمَنشِْركْ قرن الجاموس الذي يحمله

 .بأشقى حاالت التسمم ُچوپّيالـ
 َنكِْرشْجاذبية خالخيل 

أجراس حالما سمعت صوت  َنشِْر شْرّي كْخرجت من بيتي لرؤية ،صديقتي الحبيبة:" إلى صديقتهاخصوصةم ُچوپّيقالت  ،ذات مرة
 ."سف اال لغاية لكن كان كباري حاضرين أمامي حينئذ فقصرت عن الخروجهلاخلخ

 كِْرشَْنصدفة 
 نتسقط زوجات الجن ويقال ان كوروكِْشتَْر ملحمة قبل بدء َنشِْركْ  نفخها.ْد چۤيتاْبَهَچڤَويرد ذكرها في  تْشََجنْيانْپا تدعى َنشِْركْ صدفة
 يلعلع َنشِْركْ  كان صوت صدفة، على هذا النحو. بينما تتبارك زوجات المالئكة بالسعدالعلية صدفته َنشِْركْ  كلما ينفخ الربنأجنته

 .في كل ارجاء الكون
 كِْرشَْنآثار اقدام 

 قفز من العربة من وجدهووانهمرت الدموع من عينيه  كِْرشَْنـاقشعر من ازدياد وجده ب أكْرۤوَر جلد  ان ْبهاَچڤَتَْمشْرۤيَمْدجاء في 
 يا ،يا لروعة هذا:" هاتفااألرض وخر على ڤِْرنْداڤََنإلى  َمتْهوراعند وصوله من  ڤِْرنْداڤََن على أرض َنشِْركْ عندما شاهد آثار أقدام

 في َنشِْركْ  ومشاهدتهن آثار أقدامياموناذهابهن إلى ضفة نهر الـأثناء عن مشاعر مماثلة  ُچوپۤيْزرت الـ كما عب."لروعة هذا
 األرض تنطبع على تراب)  الفيلة وزهرة لوتسسوق سمكة وقضيب ،ةق صاع،راية( كِْرشَْن  كانت عالمات باطن قدمي.التراب

 .األرض بمجرد رؤية تلك العالمات على وپۤيْزُچ غمرت البهجة الـ.ڤِْرنْداڤََنعلى أرض  عندما سار
 كِْرشَْن تسلياتمواطن 

  اسمع اسمحالما تغمرني السعادة  لكنهتسليات الرائعة التي قضى فيها الرب األماكن لم تسنح لي فرصة زيارة:" قائالالتيمأحد  هتف
 ."َمتْهورا
 كِْرشَْن أثيرة -سّيتولَ

لتخبره عن القدمين اللوتسيتين للرب  سّيتولَإلى براعم بالدعاء  التيمأحد توجه  .وبراعمها ّيستولَ شديد الشغف بأوراق َنشِْركْ الرب
 .َنشِْركّْي شْربأمجاد القدمين اللوتسيتين للرب  سّيتولَ توقع التيم علم براعم .َنشِْركْلـألن براعمها تقدم عادة إلى القدمين اللوتسيتين 

 كِْرشَْن تيم
 حترام الخالص وبقي أمام اال من فوره بدافع واقفاًَمهاَرَج ْدْهروڤَهب  .َنشِْركْ عند مشاهدة تيم إلنسان ايمكن ان تغمر السعادة

 من شدة  استطاع بصعوبة بالغة استقبالهم على الوجه الصحيحهلكنمقبالن عليه هما حالما شاهدمالزمي الرب بكفين متضامين 
  دوماً صديقك وأنت تسرَنشِْركْ  اعلم ان،سوَبَلعزيزي :" قائلةَنشِْركْ صديق سوَبَلخاطبت فيه  ُچوپّي نص على لسان جاء .الوجد

 فوراً فاضت عيناي . وتبتسمان بسرور معاًَنشِْركْ  كنت ترتكز بيدك على كتف. شاهدتكما البارحة تقفان معاً.بالضحك والمزاح معه
 ."بالدموع عندما شاهدتكما واقفين على هذا النحو من مسافة بعيدة

 كِْرشَْنصة بذكر تخمأليام الا
هو  َجنْماشْطَمّي يوم .َنشِْركْ وهو يوم والدة َجنْماشْطَمّي ومنها عيد َنشِْركْ أعمالعياد احتفاال بمختلف  االترد نصوص كثيرة حول

 سائر المذاهب الدينية دأفرا ينتفع حتى .وما زال يراعى بزهو كبير في بيت كل هندوسي في بالد الهند ڤايشْنَڤَْزالـعياد عند  االأكبر
خرى المتصلة  االحتفاالت االوهي من ِاكاَدشّي في أيام َنشِْركْ ينبعث الوجد بـ.َجنْماشْطَمّيبمناسبة ون بهذا اليوم السعيد ويتمتع

 .َنشِْركْبـ



 الفصل السابع والعشرون
 عالمات الوجد

 األرض  وآياتها العملية هي الرقص والتدحرج علىهاڤَأنوْبى عد تَنشِْركْـالعالمات التي تظهر على التيم عند التعبير عن وجده ب
سالة اللعاب والضحك كالمجانين اخرين و االوتجاهل حضور جداً  والتنفس الثقيلبؤتثاوالغناء بصوت مرتفع والتمطط والنحيب وال

 .عالمات يشعر الفرد بإرتياح علّي عندما يزداد وجده مع ظهور كل تلك ال.ؤوبرم الرأس والتجش
 . في حضور الرقصَپَنكِْش دعى وت،بؤتثا في حضور التَشۤي دعى ت.َپَنكِْش  وتَشۤي: تقسم تلك العالمات إلى قسمين

 الرقص
 بالرقص فوراًوبدأ  ُچوپۤيْز والـَنشِْركْ التي قام بها الرب راَسمشاهدة رقصة أثناء  َنشِْركْلـالوجه الجميل إلى  ڤَشيحدق المولى 

 . من مبلغ الوجدشََچِن وانضم إليه ولده البكر َمذيدينْ وقرع طبلته الصغيرة
 األرض التدحرج على

 من الذنوب فحسب بل صفيم و؟ ليس هو عاِلاًديسع أكْرۤوَر هل ،صديقي الحبيب:"قائال) ٣٢\١\٣. ب.ش( أودَّْهڤَمن  ڤيدوَرى قصت
 في التراب َنشِْركْ  عند رؤية آثار اقداماألرض دته يتدحرج على إلى درجة شاهَنشِْركْلـ كبيراًحباً ويكن  أيضاًً َنشِْركْ من تيم الرب

غمرة من  من فراقه واألرض كانت تتدحرج على راْدهارانّي تفيد ان َنشِْركْ إلىرسالة  ُچوپّي حملت ، كذا."كما لو فقد كل رشده
 . فتأذى بدنها الناعم زهورهإكليلالوجد الذي اصابها بشم عبير 

 الغناء بصوت مرتفع
  وبدأت،صنمكانت تتغنى بأمجاده فسحرت كل صديقاتها إلى درجة التبلد والت راْدهارانّيّي شْر ان َنشِْركْاخبرت  ُچوپۤيْزالـدى اح
 .حجار القريبة بالذوبان من الوجد بذات الوقتاال

فبدأ جميع الجن قد ظهر  َهىسيْمِرنْلرب إلى درجة ظن الجميع ان ا َمنْتَْر َهِرى كِْرشَْنعندما كان يسبح  عالياً ناَرَد موني كان تسبيح
 .بالفرار في كل الجهات

 التمطط
 .أحياناً في وجد كبير َنشِْر كْ عندما يذكر الرب كان يبدأ بمط بدنه بقوة إلى درجة انقطع خيطه المقدس،ناڤۤي حامل آلة ناَرَدقيل ان 

 البكاء بصوت مرتفع
بالحزن والوهل مما دفعها إلى النحيب  راْدهارانّيّي شْر صوت نايك غمر ،راَجَمهانَْد نَحبيبي ابن :" ذات مرةَنشِْركْ إلى ُچوپّيقالت 

 ."ّيكوَرربصوت خافق مثل طائر 
 .التيم إلى حد يهلك الجن وتغمر السعادة َنشِْركْ  يتحير ويبدأ بالنحيب في الفضاء عند سماع صوت نايڤَشيجاء ان المولى 

 بؤتثاال
  كانعندما يتفتح بتثائبها الذي يقارن بزهرة اللوتس راْدهارانّي وجه كان  كذا. عند طلوع البدر تتفتحتستويجيات زهرة اللوان  جاء
 .ها يطلع أمامَنشِْركْ

 التنفس الثقيل
الذي ال يشرب سوى قطرات المطر الساقطة من الغيوم وليس  ّيتْشاتَكمثل طائر  ُچوپۤيْزالـاحدى  لَليتا:" جاء،من جهة التنفس الثقيل

 .َنشِْركْ الذي ال يطلب سوى صحبة ّيتْشاتَك بطائر لَليتا في هذا النص بالغيمة السوداء وتقارن َنشِْركْ  يقارن."من مصدر سواه
 الذي اختفى في الوقت الذي استعادت َنشِْركْ  يسبب لها عدم رؤيةلَليتاي االتنفس الثقيل من منخر:"ستعارة على هذا النحو االتستمر

 ."عب الرياح القوية بالغيمة القويةتتالكما  فيه روعها
 خرين اآلتجاهل حضور

  بيوتهن حالما سمعن أنتركن ڤِْرنْداڤََن في قرابينالون  الذين كانوا يقربْبراْهَمنَة زوجات الـ،خرين االمن جهة تجاهل حضور
 هذا ."مباالة دون لذي حدا بتلك النساء إلى تركنا اَنشِْركْ نجذاب إلى االيا لعجب هذا:"دثاحتزواج بال اال كان في الجوار فبدأَنشِْركْ

 .ْبراْهَمنَة التي تقارن بالبيوت المقفلة التي تجاهلتها زوجات الـتناسخمن عبودية اليفلت  َنشِْركْ  كل من ينجذب إلى.َنشِْركْ هو تأثير
 ونتدحرج َنشِْركَْهِرى  لتسبيح متع بالذوق العليء بل سنتابع التلن نعبأ بسخرية الغربا:"التيمأحد  على لسان َپْدۤياڤَلّيجاء نص في 

 ." أزلياًالعلية سننعم بالبهجة ، بذلك. ونرقص طرباًاألرض على



 الروال
تسبيح أثناء  كان يصاب بالذهول لبعض الوقت تارة ويسيل اللعاب من فمه تارة موني ناَرَد جاء ان ، اللعاب من الفمسيلمثل على 
 .َمنْتَْر َنشِْرَهِرى كْ

 لضحك كالمجنونا
 .هاَس-أطَّ  تقنياًتدعىتيم كالمجنون نتيجة فورة الوجد في قلبه وذلك الضحك الجنوني هو تعبير عن حالة القلب التي اليضحك 

باألزهار المتساقطة من عريشة  صوات الضاحكة المتتاليةاالتقارن  .الكالمر عن حبه بيعبالتيصاب التيم بتلك الحالة العقلية عند 
 َنشِْركْ بالعريشة التي تحبو تجاه القدمين اللوتسيتين للرب تْشَريتاْمِرتَ تْشايتَنْيا تقارن الخدمة التتيمية في كتاب .امية في قلبهالحب الن

 .ڤِْرنْداڤََنَك ولُوُچفي 
 برم الرأس

ه عين األمر ك ويتابع ليفعليلف رأسمن فمه  أطلق إعصاراً، آْچَهى عدو الجني َنشِْركْ يبدو ان الرب:"إلى صديقتها ُچوپّيقالت 
 ."لوتسيات العين ُچوپۤيْزبسائر الـ
 التجشؤ

 راْدهارانّيصديقات احدى إلى  سّيپاوْرنَما يرد دليل على ذلك في خطاب .أحياناً َنشِْركْ كما يصبح التجشؤ من عالمات حب
 هذا .ال ترفعي صوتك بالبكاء .الج لهذا العارضنا على وشك تقديم عأ .تتجشأ راْدهارانّي ال تقلقي ألن ،ابنتي الحبيبة:"الباكيات

هو دليل  سّيپاوْرنَما كالم ." ال تقلقي.فوراًسأشفي هذا العارض  .َنشِْركْ إلى سوء الهضم بل عالمة الوجد بـالتجشؤ ليس عائداً
 .َنشِْركْعالمات التعبير عن الوجد بـمن على ان التجشؤ 

 ال ، وبالتالي.عراض نادرة جداً اال تلك لكنَنشِْركْ عن الوجد بـعضاء تعبيراًألاد أح كما يظهر ارتعاش البدن كله والنزيف من
 .بتوضيح تلك النقطة ُچوْسوامّيرۤوَپ  شْرۤيَليستفيض 

 الفصل الثامن والعشرون
 الوجد الوجودي

 وتقسم  وجودياً وجداًتدعىته معه أو حتى بعيد قليال عنه فحالصلة شخصية  ب دوماًبالغ الشدة َنشِْركْلـعندما يكون حب المريد 
 . الرطبة والمحترقة والجافة:عالماته إلى ثالثة هي

 وتجمدت فور كونَْد من أزهار إكليالتصنع  راْدهارانّي كانت . إلى مباشر وغير مباشرَنشِْركْ يقسم الوجد الرطب الناشئ بالصلة إلى
 تََّمشوپورو المكنى َنشِْركْ:"في النص التاليغير المباشر   ويرد وصف. هذا مثل على وجد رطب مباشر.َنشِْركْ سماع صوت ناي

 من شدة قلقها وغضبها عندما انتقل َمتْهوراملك في بالطعن  ياشُودا األم  بدأت.ّيتْشاتَكطائر عند كالغيمة  ياشُودا األم بؤبؤهو 
 َمتْهورا إلى َنشِْركْ

طرحة في ن كانت مپۤوتَناتحلم بأن الجنية الضخمة  ياشُودا األم  كانت،يومذات : الوجد المحترق إلى ثالثة ومثل عليه هو كالتالييقسم 
 . في قلقَنشِْركْ  بالبحث عنفوراًباحة دارها فبدأت 

 قد تظهر بعض عالمات الوجد  لكننوفي أشخاص خارج الخدمة التتيمية ألنهم ماديها روعند ظهتدعى عالمات الوجد محترقة 
 .ذا ما يطلق عليه علماء الخدمة التتيمية بالعالمات الجافةوهعليهم عند اتصالهم بتيم صفي 

 الدموع الذهول وتصبب العرق واقشعرار الجلد واختفاق الصوت وارتعاش البدن وشحوب اللون وذرف: عالمات الوجد ثمانية هي
  .واإلنهيار

  لكنمة الذهول هو اتصال ريح الحياة بالترابالتفسير العلمي لتلك العالمات الثمانية بالقول ان مرجع عال ُچوْسوامّيرۤوَپ يكتب 
يرتعش البدن عند اتصالها باألثير و تام انهياربينما يحدث   بالنارهالاتصا يتصبب العرق عندوعند اتصالها بالماء تنهمر الدموع 

 . عند اتصالها بالهواءقشعر الجلديق الصوت ونختيو
ه ال يظهرها لخشيته من  لكن على الدوامضمنياًعر التيم الصفي بتلك التعابير  يش. تارة تارة وخارجياًتظهر تلك العالمات داخلياً

 .الغرباء



 الذهول
بتالء والوهل والدهشة والحزن والغضب وتظهر بالتوقف عن الكالم أو الحركة والشعور بالفراغ ولوعة  االعالمة الذهول يسببها

 .فراق شديدة
 الحديقة في زي جارية َنشِْركْ بالذهول عندما دخل ُچوپۤيْز اصيبت الـ،ذات يوم":ڤيدوَرى  إلَنشِْركْ تسلياتوصف أثناء  أودَّْهڤَ قال

 بعيونهن بوجد كما لو كانت عقولهن وعيونهن َنشِْركْ تالحق ُچوپۤيْز وكانت الـتهودعابظرافته بستانية فأدخل السرور على قلوبهن ب
عدم انتهاء  على الرغم منبالذهول من الوجد  ُچوپۤيْزمات على اصابة الـ تدل تلك العال."من الحديقة هجو عند خركِْرشَْن تالحق

 .عملهن بعد
 ِدڤَكّي ذهلت .قربان يقيم فيها مراسم الَسكَْم بالمصارعين في الساحة التي كان  محاطاًَنشِْركْ حدث مثل آخر على الذهول عندما كان

 .بين المصارعين وجفت عيناها عندما شاهدته كِْرشَْن الدةو
 اهللار الصبي هذا هو ا بالذهول حالما أدرك ان البقْبَرْهما اصيب .)٥٦\١٣\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم في ْبَرْهما مثل على دهشة جاءكما 
 في ذهول تام وبدا وكأنه تمثال ْبَرْهما كان . ثانيةَنشِْركْ  الصبيان معينرا نشاطاته الحسية عندما شاهد جميع البقجميع توقفت .عينه

 .بيده اليسرى ڤَْرْدَهَنوُچ يرفع جبل َنشِْركْ بالذهول عندما شاهدوا ڤَْرَج مثل آخر هو اصابة أهالي . رؤوسأربعةذهبي ذو 
مراقبة أثناء  فاصيب جميع المالئكة بالذهول المشوب بالحزن َبكاسوَر بطن الجني َنشِْركْاثناء دخول العجب الناشئ عن الحزن تمثل 

 .ْبَرْهَمْستَْر يطلق سالح تّْهاماڤَآشْ عند مشاهدته أْرجوَنعلى الذهول ظهر على آخر ثل  م.المشهد من السماء
 تصبب العرق

 أنت تذمين ضياء ،راْدهارانّيحبيبتي ":راْدهارانّيإلى  ُچوپّي قالت . مثل على تصبب العرق من البهجةشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في 
 ."َنشِْركْ ى اشتداد شهوتك عند رؤية تصبب عرقك عائد إل لكنمبرر دون الشمس

 وآْبهيَمنْي كان .راْدهارانّي زوج وآْبهيَمنْي بزي َنشِْركْ  تقنّع، ذات يوم.َنشِْركْ خدمأحد  َركْتََكظهر تصبب العرق بداعي الوهل على 
بدأ   لكنتأنيبهبدأ بف وآْبهيَمنْي وخيل إليه انه وآْبهيَمنْي في زي َنشِْركْ  شاهدَركْتََك ، وبناء عليه.َنشِْركْلـ راْدهارانّيال يحب معاشرة 

 .وآْبهيَمنْي في زي َنشِْركْ حالما أدرك انه كانالعرق يتصبب منه بداعي الوهل 
 ڤِْرنْداڤََن غزيرة على  أمطاراًسقط يإنْْدَركان مالك الجنان  ،ذات مرة .ڤيشْنومطية  ذََچروظهر تصبب العرق بداعي الغضب على 

 .غضباًراقب ذلك من فوق الغيوم فبدأ العرق يتصبب منه ي ذََچرووكان 
 اقشعرار الجلد

 فتح فمه لتتأكد من انه لم يأكل التراب َنشِْركْ  طلبت من.َنشِْركْ  الكونية في فماألفالك عندما شاهدت جميع ياشُودا األم اقشعر جلد
 .دهافمه فاقشعر جلعندما فتح  َنشِْركْ  وجميع الكواكب في فماألرض فشاهدت

  اختفى.راَسرقصة ب ُچوپۤيْزبصدد انشغال الـ) ١٠\١٣\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء وصف اقشعرار الجلد الناشئ عن البهجة في 
 انك  ال بد، العزيزةاألرض ايتها:" بالقولاألرض بالبحث عنه وناشدن ُچوپۤيْزفبدأت الـفجأة  راَسرقصة أثناء  راْدهارانّي مع َنشِْركْ

في غاية البهجة  انك  نعتقد. لسطحكَنشِْركْلـرصة لمس القدمين اللوتسيتين تتاح لك فت وكفارات ال تحصى لاضاريقضيت 
 بهذه البهجة منذ ان نسؤالك متى ظهرت تلك العالمات عليك؟ هل تنعميب هل لنا . والنبات الذي يشبه شعر بدنكاألشجار إلنتصاب

 "؟ڤَراَهى جهبوك أو عندما انقذ ِدڤَڤاَمَن  جهالرب بولمسك 
 عندما نفخ الذي كان مع الفريق المقابل باقشعرار الجلد شْرۤيداما شعر .أحياناً بالمصارعة البقارين الصبيان يتسلى مع َنشِْركْ كان

 .َنشِْركْلـ  الكونيهيكلال عندما شاهد أْرجوَن اقشعر جلد ، كذا.تلك المصارعةأثناء  بوقه كِْرشَْن
 تعتعة الصوت

 كانت ، حينئذ.أكْرۤوَرربة التي يقودها عفي ال َمتْهوراإلى  توجههأثناء  من المرور َنشِْركْ لمنع ُچوپۤيْزوجميع الـ ياشُودا  األمخرجت
 .أكْرۤوَرمنع  ياشُودا األم صوت خافق منب فطلبت ضطراب االفي غاية راْدهارانّي

  بدأ بالدعاء إلى الربْبَرْهماان المولى ) ٦٤\١٣\١٠ ( ْبهاَچڤَتَْمشْرۤيَمْد جاء في .ْبَرْهماعن المولى   عن العجبةناشئصدرت تعتعة 
 . بصوت خافق بعد السجود لهكِْرشَْن

الرقص معه ب رغبة َنشِْر كْعندما أقبلن على ُچوپۤيْز الـ كالمتعتعة على شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْممن ) ٣٠\٢٩\١٠(كما يرد مثل آخر في 
 . بأصوات مختنقةَنشِْر كْوخاطبن ُچوپۤيْز ظهر الغضب على الـ.جهن وبيوتهن بالعودة إلى ازواَنشِْر كْوامرهن



ه جميع عليكشفت انعندما  أكْرۤوَربداعي البهجة التي غمرت تعتعة الكالم على ) ٥٧-٥٦\٣٩\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي مثل  جاء
 َنشِْركْ  عندما أدرك انتعتعةب وبدأ بالدعاء َنشِْركْلـللوتسيتين رأسه للقدمين ا أكْرۤوَر نكس .ياموناداخل نهر الـ طَْهىڤايكونْكواكب 

 .شخصية اهللا العزيزهو 
 ّيَپتْر اعطيت نايك إلى خادمك ،صديقي الحبيب:" مدحه قائالَنشِْركْ أصدقاءأحد  .بداعي الوهلالكالم  تعتعةكما توجد أمثلة على 

 ."عندما طلبت منه ارجاعها  وشحب لونهتعتعةوبدأ يتكلم ب
 االرتعاش

اخ  ِدڤََسَهى رتعاش على  اال كما ظهر ذلك.كَْهىنْشَمساك بالجني  اال يسعى إلىَنشِْركْ  كان عندماترتعش خوفاً راْدهارانّيبدأت 
 .َنشِْركْ يسب شيشوپاَل كان  عندماغضباًباإلرتعاش  ِدڤََسَهى  بدأ .نَكوَل

ال تمزحي مع هذا ":ُچوپۤيْزالـاحدى فيما قالت إلى  راْدهارانّي ارتعشت .تالءب االبداعي أيضاًً راْدهارانّيظهر ارتعاش البدن على 
 ."قتراب مني ألنه ال يسبب لنا سوى الحزن اال ارجو منك ان تطلبي منه عدم.مل االالصبي الذي يخيب
 شحوب اللون

 شحب لون جميع ،َنشِْركْ حبيبنا:"َنشِْركْ الى پۤيْزُچو قالت الـ.َنشِْركْ  بداعي الحزن الكبير الذي يسببه التعامل معأحياناًيشحب اللون 
 ." من نتيجة هذا الشحوبالحليبجزيرة بيضاء في بحر  ڤِْرنْداڤََنأن حسب  يناَرَدمن فراقك وبدأ حتى الحكيم الكبير  ڤِْرنْداڤََنأهالي 

 ڤَْرْدَهَنوُچ يرفع جبل َنشِْركْ عندما شاهد إنْْدَر  شحب لون وجه، كذا.قربان في ساحة الَبلَراَم  وَنشِْركْ حضورأثناء  َسكَْمشحب لون 
 .شرح تلك النقطة لندرتهاب ال يتوسع ُچوْسوامّيرۤوَپ  شْرۤيَل  لكن للبشرةمراراًحاتسبب  البهجة الزائدة .ڤِْرنْداڤََن أهالي جميعلحماية 
 الدموع

 شتد ت.في غاية السخونةدموع الغضب  و، جداًباردة الفرحة دموع .تنهمر الدموع من العين نتيجة البهجة أو الغضب أو الفراق
 . إلى فرك عينيه اإلنسان شعور بالحكاك يدفعألعين وتحمر في جميع الحاالت كما ينشاحركة 

 شَڤَْم-َهري نص في جاء .تذرف دموع الفرح الدموع عندما كانت ْدڤاَركا في َنشِْركْ أولى ملكات روكْمينّيلوتسية العين لم تحب 
 شيشوپاَل شاهد عندما ْبهۤيَمِسَنعلى ظهر  مثل على ذرف دموع الغضب .َنشِْركْلـبذرف دموع حبها الشديد  َستْياْبهاماأ حيث تبد

 جاء ان دموع . لم يأمره بذلك فحزن غاضباًَنشِْركْ  لكنفوراً شيشوپاَلقتل  ْبهۤيَمِسَن اراد .راَجسۤويا قربان في حلبة َنشِْركْ يهين
 ْبهۤيَمِسَن بدا . يبدو القمر في غاية الجمال عندما تحجبه غيمة رقيقة في المساء.ما تغطي غيمة رقيقة قمر المساءينيه كبللت عحارة 

دموع  روكْمينّيعلى ذرف ) ٢٣\٦٠\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي مثل لطيف  جاء .ذرف دموع الغضبأثناء  أيضاًً في غاية الجمال
 باألظافر حمراء اللون األرض اطراف الحديث وبدأت تخرشمعه جاذب ت عندما كانت تَنشِْركْ من فراق روكْمينّي خشيت .الحزن

 إلى ةنيحز روكْمينّي كانت .كوْمكوْملقدميها اللوتسيتين فتبلل كحل عينيها وتقطر مع دموعها على صدرها المغطى بمسحوق بودرة 
 .درجة اختنق صوتها

 نهياراإل
 في حالة .)ْپَرلَيا ( تلك الحالة التداعيدعى ت،ما العمل من حيرته دريدة واإلبتالء وال يعود ي بخليط من السعافردعندما يتحير ال

 فجأة َنشِْركْ ظهر  عندمابالذهول ُچوپۤيْز اصيبت جميع الـ. وتظهر عليه كل عالمات الوجدأحياناً األرض  على اإلنسان يسقط،ْپَرلَيا
جاء  . من الشقاء)ْپَرلَيا ( هذا مثل على التداعي.في غاية الجمال ُچوپۤيْز بدت الـ،حالة في تلك ال.بحثهن عنهأثناء من بين الشجيرات 
 تغرق ،عزيزي الملك:"تْشيَپرۤيكْإلى الملك  ُچوْسوامّي ِدڤَ شوَكحيث يقول ) ١٥\٣٩\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْممثل على ذلك في 

 ."نها كن تفتقدمعند وضاع المادية اال كما لو تحررن من كل تماماًهنسيساحا تدتجمإلى درجة  كِْرشَْنفي التأمل في  ُچوپۤيْزالـ
 درجات عالمات الحب

 تتهيج قوة الحياة في البدن بدرجة الذهول مما يؤدي إلى احداث تغير على سائر .عالمة الذهول هي أبرز عالمات الوجد الكثيرة
 وفي مجرى الوقت يطلق على تلك التنمية دخانية تارة ومتقدة تارة ،ياًتدريجتنمو  تلك العلية عالمات الوجد .أحياناًعالمات الوجد 
ذرف على خالف  البدن  تعم حالة الذهول. يجري الشعور بتلك الدرجات لسنوات طويلة وتمتد إلى مختلف الجوارح.وساطعة تارة
 .مجرد عالمات موضعيةالكالم  ذرف الدموع وتعتعة . الكالمالدموع وتعتعة
 يمكن ان تؤدي تعتعة الصوت إلى .أحياناً في تركيز الحدقتين اً واختالفأحياناً  ورماً في العينين وابيضاضاً يحدثعلكن ذرف الدمو

 وتكون مصحوبة بمختلف ردات الفعل ة موضعيي اما مختلف عالمات تلك الظواهر فه.أحياناً  بالغاًاختناق في الحلق وقلقاً
صوات تخنق الصوت كما  اال تلك."ْچهوَر" على نحو حشرجةصدر توقد الكالم تعة الموضعية مثل اختناق الحلق الناشئ عن تع



 تدرج كل تلك العالمات ضمن العالمات الجافة للوجد المعروفة بالدخانية وأشكالها .يمكن ان يتخذ ظهور القلق الشديد أشكاال مختلفة
 .مختلفة

 . أو في مجتمع التيمَنشِْركْ تسلياتحتفال بمختلف  االأثناءيوجد وجد راقص ويدعى متقد 
 . خفيةبقى وإال فعالمات الحالة الدخانية لتعابير الوجد تَنشِْركْبـمسند التعلق الشديد  دون ال تظهر تلك العالمات المذكورة أعاله

عينيه وارتجف  فانهمرت الدموع من راَجَمهانَنَْد  بعض الشعائر في بيت تهاقامأثناء  مونيَچ َچْرظهرت هذه العالمة على الكاهن 
في  مونيَچ َچْر ظهر الوجه الجميل للكاهن ، بذلك.آْچهاسوَر للجني َنشِْركْ  سمع عن قتل عندماحلقه وتصبب العرق من كل بدنه

 .حالة لطيفة
  انقطعت حركة يداي،صديقي الحبيب:" قال لهَنشِْركْ أصدقاءأحد  ، للمثال. تدعى الحالة متقدةعند ظهور عدة عالمات وجد مثيلة

 .عن تبين ريشة الطاووس على رأسك حالما سمعت صوت نايك الصادر من الغابةفيها وامتألت عيناي بالدموع إلى درجة قصرت 
 يا صديقي قرار بالصوت الرائع لنايك العلية اال ال بد لي من، لذلك. على الحراكاًدرا لم اعد ق انني إلى درجة تماماًذهلت فخذاي

 ."الحبيب
ي بقيت  لكن عندما سمعتهَنشِْركْ  عملت على تخبئة نفسي من ردة فعل صوت ناي،صديقتي الحبيبة:"إلى أخرى ُچوپّي قالت ،كذا

 ."شك دون َنشِْركْبـتعلقي دار قاصرة عن اخفاء ارتعاش بدني فتبينت صديقاتي في ال
 يرد هنا مثل في هذا .ة الساطعةعند استحالة منع عالمات الوجد وظهورها في أربع أو خمس فئات بوقت واحد فإنها تكون الحال

  واقفاًَنشِْركْ  شاهد الربعندما ناڤۤيتوقف عن العزف على آلته الموسيقية انه  بالذهول إلى درجة ناَرَد اصيب بدن الحكيم .الصدد
 .َنشِْركْ منعته من رؤيةالتي  عينيه بالدموع ختناق صوته وامتالء الَنشِْركْ أمامه كما قصر عن الدعاء إلى

زهار  اال عبيرن أنت تلومي،صديقتنا الحبيبة:"بالقول هار عالمات مماثلة على بدنو انتقدتها عند ظهشْرّي راْدهارانّي ت صديقابعض
 تعتعة صوتك تدل على السبب  لكن سيرك في الغابة لذهول فخذيكن وتلعني.قشعرار جلدك الهواء الن انت تذمي.على دموع عينيك

 ."َنشِْركْبـالحقيقي وهو تعلقك 
 َنشِْركْ أصدقاءأحد  ، للمثال. البروزةمختلف العالمات بالغ عندما تكون سطع االحالة التيم هي ان ُچوْسوامّيرۤوَپ  شْرۤيَليالحظ 

لفراقك ويشكون بمختلف الكلمات كما تبللت  ڤِْرنْداڤََنَك ولُوُچ جميع أهالي أبدان يتصبب العرق من ،تاْمَبَرپۤيحبيبي :"خاطبه قائال
 ." كانوا جميعهم في حيص بيص، في الواقع.هم بالدموعاعين

 تْشايتَنْيا َنشِْركّْي شْر على َمهاْبهاڤَ عالمات جميعظهرت لكن  راْدهارانّي وال تظهر سوى في ڤَْبهاَمهاأبرز عالمات الوجد هي 
  ان عالمات الوجد في الحالة،ددفي هذا الص ُچوْسوامّيرۤوَپ  شْرۤيَل يكتب .راْدهارانّيمن أجل سبر أغوار حب عندما تجلى 

 .ْبهاڤََمهاسطع هي اال
على بعض عالمات الوجد تلك تظهر  .ڤيكاْبهاساساتّْ أقسام هي أربعةتحليل تعبير الوجد ويقسمه إلى  ُچوْسوامّي رۤوَپ شْرۤيَليتابع 

يبكي عند سماع أمجاد  سّيَسنّْۤيارؤية يمكن  ، للمثال. بل ظل الوجده ليس وجداً فعلياًلكن أيضاًً المطلقةبعض المؤمنين بوحدة الوجود 
َهِرى  إلى تسبيح  الوجود المطلقةأتباع وحدة كما يأخذ . وهي مدينة مقدسة عند علماء وحدة الوجود المطلقةسّيڤارانَفي مدينة  الرب

 إعتبارال يمكن  هأن ُچوْسوامّيرۤوَپ   يكتب، لذلك. ال تتمثل غايتهم بخدمة الرب بل الفناء في وجوده لكن وإلى الرقصَمنْتَْر َنشِْركْ
ية مثل انعكاس نعكاساعالمات تعلق  بل  المطلقةفي بدن المؤمن بوحدة الوجود ظهرت اذاعالمات تعلق فعلي ردات فعل التسبيح 

حتى ب ويذيب قلانه  فعال وعلّي إلى درجة َنشِْركَْهِرى  تسبيح  لكنالشمس في غرفة مظلمة من خالل بعض الزجاج المصقول
 هي مجرد انعكاس  الوجود المطلقةأتباع وحدةان العالمات التي تظهر على  ُچوْسوامّيرۤوَپ  يكتب . الوجود المطلقةأتباع وحدة

 . الفعليللوجد
 للرب العليةمجاد  اال من الخدمة التتيمية وفهم تماماًعلى بعض المناطقة الكبار الخالين أحياناً ظهور الذوبان وذرف الدموع شهدن
 ال ،الحبيب موكونَْد:"تيم يخاطب الرب قائالالأحد   نص في هذا الصدد على لسانجاء .ند جلوسهم لإلستماع إلى أمجاد الربع

الدموع ون ك المجيدة ويذرفتسليات تيمك عند سماعهم سوى يتأثر حتى .ك على الوجه الصحيحتسلياتاستطيع التعبير عن أمجاد 
 التيم إلى ذرف الدموع سوى تأثير أمجاد الرب عظيمة وتدفع حتى  لكنفعالون لقلوب وال يذوب هؤالء من قساة ا."وتعتريهم الرعشة

ه يتظاهر حتى بالبكاء في مجمع  لكن وال يعمل باألحكام والنواهيعملياً  يخلو من الذوق، التيمسوى من شخصاً كما نشهد .أحياناً
مثلة على خلو تلك التعابير من الخدمة  األبعض ُچوْسوامّيرۤوَپ ب  يضر. ذرف الدموع هذا ليس تعبير وجد بل مجرد تدريب.التيم

 . عدم الحاجة إلى وصف انعكاسات الوجد تلك على الرغم منالتتيمية الفعلية



 الفصل التاسع والعشرون
 كِْرشَْن تعابير حب

 الحزن ومل االخيبة: وثالثين وهي وتبلغ ثالثة )ْبهاڤَ-ڤْياْبهيتْشاري (توجد بعض العالمات البدنية التي تعبر عن وجد غامر
 الحيرة والمرض والنسيان والجنون والعاطفة الشديدة والخشية والشك والكبرياء وثمالةال والصداع والشعور بالذنب والتواضعو
 الحسد والمشاغبة والعنف والشوق والسعادة والَجلد والتدبر والقلق والمماراة والذكر وخفاءاال والجرأة والخمول والكسل والموتو
  .النعاس واليقظة والدوخة والوقاحةو

 مل االخيبة
 يستبد . بالخيبةقالع عن عمل صحيح يعقب شعوراً اال بالندم والخزي عندما يجبر على العمل على نحو محظور أو اإلنسانيشعر

 . مثيلةفي خيبة القلق به ويذرف الدموع ويشحب لونه ويشعر بالتواضع ويتنفس بثقل
 ياشُودا إلى راَجَمهانَنَْد  فقال كالييا لألفعوان  أثناء معاقبتهياموناقد اغرق نفسه في المياه السامة لنهر الـ كِْرشَْن انبدى 
 هلم ندخل المياه . المليئة باالثماننا في أعماق المياه ولم يعد لنا من حاجة إلى الحفاظ على أبدَنشِْركْ  غاص،زوجتي الحبيبة":ِدڤّي

 . هذا مثل على الصدمة القوية حيث يصاب المحب بالخيبة." والتعويض عن آثام حياتناياموناالسامة لنهر الـ
 .َنشِْركْ دون ڤِْرنْداڤََن ألنه كان يتدبر انه لن يجد متعة في َنشِْركْغادرها عندما  ڤِْرنْداڤََن على مغادرة َنشِْركْ حميم سوَبَلعزم 

 . كما يترك النحل الزهرة بعد ذهاب رحيقها، هناكالعلية المتعة نقطاعابعد  ڤِْرنْداڤََنترك  سوَبَلن اتنطوي المقارنة 
قصرت إذا  الصمم خير لي ،صديقتي الحبيبة:"قائلة كاومودّي-ِكلي-داَن  كتابصديقاتها فياحدى إلى  راْدهارانّيّي شْرب اخطجاء 

  هذا مثل على الخيبة الناشئة عن فراق."ن اآلنني انقطعت عن رؤيتهأل العمى خير لي و،َنشِْركْلـ المجيدة عمال األعن سماع
 .َنشِْركْ

أدركت عدم الحاجة  ،َنشِْركْ حبيبي:"زوجها قائلة ْدڤاَركا في َنشِْركْ ملكاتاحدى  َستْياْبهاما تخاطب  حيثشَڤَْم-َهري نص في جاء
 َستْياْبهاما و روكْمينّي .اشئة عن الحسد هذا مثل على الخيبة الن."أمامك روكْمينّي يمجد ناَرَدمنذ ان سمعت إلى الحديث عن نفسي 

 سمعت امجادها وشعرت عندما روكْمينّيحسدت  َستْياْبهاما ، لذلك. بينهمانثوي طبيعياً اال زوجهما وكان الحسدَنشِْركْن واضرت
 .بالخيبة

ي ندهم متورطين في الوجود المادي ألن ال استطيع القول ان سائر البشر وح،َنشِْركْ حبيبي):"٤٧\٥١\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في 
 . ومملكتيعقاراتيعائلتي وبيتي وزوجتي وثروتي وبصدد   دوماًنا شديد القلقأ . أيضاًًذاتبمفهوم عينية البدن وال شديد التعلق

 .عن الخيبة بداعي الحزنتعبير  هذا ."لجنوني بهذا الجو المادياآلن ان حياتي قد فسدت  واعتقد
غيره من العلماء بتلك الخيبة في خليط الحيادية ومن  قبل لكن مونيْبَهَرتَ  إلى استناداً بة هو إحساس منحوسبالخيمثيل حساس ا

 .حوافظ الوجد
 الحزن
  أونعكاسات اال في عمله الراهن وعندما يواجهنجاحاًال يجد عندما  عن تحقيق غايته المنشودة وهرو بالحزن عند قص اإلنسانيصاب

 .يشعر بالذنب
 . في تلك الحالة الكئيبة كثرة التفكير والتساؤل وذرف الدموع والتندم ويثقل تنفسه ويشحب لونه ويجف فمه اإلنساننتابت

 ال أستطيع .بسبب الشيخوخة اآلن  بدني عاجز،آْچَهى يا قاتل الجني ،َنشِْركْ حبيبي:" من كبار السن خاطبه قائالَنشِْركْأحد تيم 
نني ال أل سوى ال اتندم انت مثل نور القمر و،النسيان لكن يا ربي الحبيبيغزوني ي واهن والكالم بسهولة وصوتي خافق وعقل

تحقيق الغاية ب يدل هذا النص على الخيبة العائدة إلى الفشل ."ري إلى أي ذوق بنورك المسراقتف إلَنشِْركْفي ذكر تقدماً احرز 
 .المطلوبة

 انقطع  لكنَنشِْركْ  لتقديمه إلىإكليالزهار من الحديقة وأتخيل انني صنعت  االع مختلفكنت احلم هذه الليلة بجم:"َنشِْركْتيم أحد  قال
 . يدل هذا الكالم على الحزن الناشئ عن عدم قضاء الواجب." لتعاستيحلمي فجأة وقصرت عن تحقيق غايتي

 لسوء . لماذا لم أحفظ ولدي في غرفة موصدة،تييا لتعاس:"َسكَْم في حلبة مصارعة َنشِْركْ حرج ربيبهعندما شاهد  راَجَمهانَنَْد  قال
 هذا مثل ."َنشِْركْ  الذي يخسف قمراألرض  مثل ظلڤَلَياكوبسبب هذا الفيل الضخم  اآلن وأراه محرجاً َمتْهورا جلبته إلى ،الحظ

 .انتكاسةعلى الحزن الناتج عن 



 العليا ذاتال وولي اال انت الرب العظيم. انظر وقاحتي،ربي الحبيب":ْبَرْهماعلى لسان المولى ) ٩\١٤\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في 
 التافهة مثل شرارة النار فتنة بتلك ال وكنت مغتراًفتنتي أردت بزك ب، انظر وقاحتي.كمل االفتنك الظاهرة انت سيد .حدتحد بال و

 اجد نفسي في غاية التفاهة واعتقد انني عديم ، لذلك. العليافتنتك بالتفوق على فتنتي فشلت .ذى بالنار؟ االلحاقإالتي ال تقوى على 
 . هذا مثل على الحزن الناتج عن التجني." تماماًالنفع

 التواضع
ويشعر بصغر قلبه ونجاسة الفرد ثرثر ي مثيلاالحساس بالضعف الناتج عن الشقاء أو الخوف أو العدوان هو تواضع وفي تواضع 

 .عقله ويستبد به القلق والخمول
  بسبب ما قدمت من سيئات دوماًتعذبني رغباتي ،ربي الحبيب":موتْشوكونَْدعلى لسان الملك ) ٥٧\٥١\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في 

قدميك اللوتسيتين بي ياذبالطمأنينة بوسيلة ما برحمتك بفضل ل اآلن  أشعر.ال تشعر بالشبع من الملذات الحسيةحواسي  ما زالت لكن
 هذا مثل على ."نا في غاية الحرجأ .الملك العظيموايها الحامي تلطف بحمايتي  .ل حزن وخوف وموتن كم  دوماًالمنزهتين

 .التواضع الناتج عن تعاسة بالغة في الوجود المادي
 فوراًت  فسلممقتله وخشيت آشْڤَتّْهاما الذي أطلقه ْبَرْهَمْستَْر اصيبت بسالح  عندماتْشيَپرۤيكْ راَجَمها حبلى بولدها أوتَّراكانت 

 هذا مثل على التواضع الناتج عن ."آشْڤَتّْهاما الذي اطلقه َرتْْبَرْهَمْس ال بأس بموتي بسالح . انقذ ولدي،ربي الحبيب:" قائلةَنشِْركْلـ
 .الخوف

 .ب خالق هذا الكون استكبرت بمنص، لذلك.الحماسة بشكول أنا م،ايها العاصم):"١٠\١٤\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم في ْبَرْهمايقول المولى 
على الرغم  زلياألني خادمك  لكن من عماي اعتبرت نفسي منافسك ايها الرب العظيم.كان استكباري كالظلمة الحالكة التي اعمتني

 . هذا مثل على التواضع الناتج عن التجني." تلطف بالرأفة بي واغفر لي، لذلك.يا ربي الحبيب اني خالق هذا الكون من
استحمامهن أثناء  بعدم ظلمهن عندما سلب ثيابهن َنشِْركْ ىإل ُچوپۤيْز تضرعت الـ، للمثال.أحياناًناتج عن الخجل كما يوجد تواضع 

 ما الذي يحملك  لكنجماًحباً ونحبك  ڤِْرنْداڤََن وحبيب راَجَمهانَنَْد ابن  انك  نعلم،َنشِْركْ حبيبنا:"قائالت ُچوپۤيْز خاطبته الـ.في النهر
من العري  ُچوپۤيْز هذا تواضع ناتج عن خجل الـ." انظر كيف نرتعش من شدة البرد.بالمتاعب؟ تلطف بإعادة ثيابنا لناعلى التسبب 

 .َنشِْركْ أمام
 الشعور بالذنب
 . يلوم نفسه على عمل غير الئق عندمايشعر الفرد بالذنب

 نفسها حدثتساور في يديها تدور ف األوكانت وس القدهسم اح وتسّبَنشِْركْلـ الحليبتمخض  راْدهارانّيّي شْر كانت ،ذات يوم
 هذا مثل على الشعور بالذنب بداعي .فتغلب عليها القلق)" حماتي وابنتها( وقد يسمعني كباري َنشِْركْ سم القدوس االحانني اسّب:"فجأة
 .َنشِْركْ حب

أحد   خشيت من ان يراها.َنشِْركْلـ إكليلضير زهار لتح االإلى الغابة لقطف بعض راْدهارانّيّي شْر دخلت لوتسية العين ،ذات يوم
 .َنشِْر كْ هذا مثل على الشعور بالذنب الناتج عن العمل من اجل.زهار فشعرت ببعض الصداع والوهن األجمعأثناء 
 .َنشِْركْ شعرت بالتعب وقصرت عن النهوض من الفراش بعد قضاء الليلة مع راْدهارانّي يفيد ان سوْدهاكََر-راَس نص في جاء

 . ألنها قضت الليلة معهيدها لمساعدتها على النهوض َنشِْر كْبالذنب عندما اخذ راْدهارانّيشعرت 
 الصداع

يشعر الفرد بالصداع بعد السير الطويل وبعد الرقص وبعد المجامعة وينطوي هذا الصداع على دوخة وتصبب عرق وانعدام النشاط 
 . والتنفس بثقل كبيربؤتثاطراف وال األفي
ها شعرت بالصداع الشديد بعد بعض الوقت وبدأ العرق  لكن في باحة الدار بعد ان أذنب بحقهاَنشِْركْ تالحق ياشُوداكانت  ، يومذات

 .رهاق اال هذا مثل على الصداع الناتج عن.يتصبب منها وتناثر شعرها
يل حول اعناقهم تتحرك في ذلك الوقت وبدأ العرق كال اال كانت. في احتفال ماَبلَراَم مع َنشِْركْ أصدقاءرقص جميع رعاة البقر من 

 . هذا مثل على الصداع الناتج عن الرقص.هم من نشوة الرقصأبدانيتصبب منهم فابتلت 
 َنشِْركْ  ومعانقته وتقبيله وكانَنشِْركْ  بالتعب الشديد بعد الرقص معنشعر ُچوپۤيْزان الـ) ٢٠\٣٣\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في 
 .راَس هذا مثل على الصداع الناتج عن العناء في رقصة . ورأفته يمسح وجوههن بيديه اللوتسيتينبرحمته



 ثمالةال
 بالجاه الباطل بداعي شرب الخمرة أو فرط ارهغتراحمرار على بدنه عند  االيتهدج صوت الفرد وتتورم عيناه ويظهر بعض

لماذا :" قائال،فراطه بشرب كميات كبيرة من العسلاات مرة بمخاطبة النمل من بدأ ذ ِدڤََبلَان الرب  ماْدَهڤَ-لَليتَ جاء في .الشهوة
 عالم .ّيشَتْش يا ألعوبة ،إنْْدَرايها الملك :" كما خاطب بذات الوقت مالك الجنان قائال."يا ملوك النمل؟تختبئون في تلك الخروق 

 فوراً اخبرني ،َنشِْركْ حبيبي:" قائالَنشِْركْ  ثم خاطب" مني لن يغضبَنشِْركْ لتدمير الكون كله واعلم ان اآلن تضحك؟ انا مستعد
ي؟ ارجو منكم اعادة خمرتي المصنوعة من عسل زهرة منون  لماذا تضحك،يادو يا ذرية . كلهااألرضتهتز ولماذا امتد القمر 

 .مخمور عنا جميعا فيما يتحدث كالَبلَراَمان يرضى الرب  ُچوْسوامّيرۤوَپ  شْرۤيَل يدعو ."كََدْمَب
 اإلنسان  يخلد العظماء إلى النوم عند الشعور بالسكر بينما يضحك، على العموم. فاخلد إلى الراحةالثمالة بالتعب من َبلَراَمشعر 

 شْرۤيَل ال يتوسع .يةذهن يظهر هذا السكر حسب العمر وال.نلغة بذيئة أو يبكوون  فيستعملء وأما الرذال،عتيادي ويرقص من سكرهاال
 .قتضاء اال لعدماألمر بشرح هذا وْسوامّيُچرۤوَپ 

 ،تسير هنا وهناك تارة راْدهارانّيّي شْر  كانت.َنشِْركْ بعد مشاهدة راْدهارانّيّي شْر يةيوجد وصف آخر لعالمات السكر في شخص
بدأن  راْدهارانّي على تلك العالمات ُچوپۤيْز عندما رأت الـ. تارة وتدعو إلى صديقاتها تارةووتضحك تارة وتستر وجهها تارة وتلغ

 . هذا مثال على الوجد في السكر."مامها أَنشِْركْ مجرد رؤيةالسكر بب راْدهارانّي تشعر:"هن قائالتأنفسبالتحدث بين 
 الكبرياء

يعتبر الفرد  كما ،ة أو تحقيق الغاية المثاليةمتعابير الوجد في الكبرياء قد تكون نتيجة الثراء الكبير أو الجمال الفائق أو الدار الفخ
 . عندما ال يعبأ باآلخرينتكبراًسم

ر قوتك فقط عندما تستطيع الخروج من ي سأقّد لكنفالت من قبضتي بالقوة ترحل عني باالت ان،َنشِْركْ حبيبي":َچَل طْهاكوَرنْبيلْڤََمقال 
 .َنشِْركْ هذا مثل على الشعور بالكبرياء من الوجد بـ."أعماق قلبي بالقوة

 ، للبحث عنهاَنشِْركْ جوحلبة الرقص وخر راْدهارانّيبعد ان تركت  راَسرقصة أثناء  َنشِْركْ خاطبت ْدهارانّيراصديقات احدى 
ح  اسم.للبحث عنها اآلن ُچوپۤيْزوها قد تركت سائر الـ راْدهارانّيّي شْر نراك شديد السرور بخدمة صديقتنا ،َنشِْركْ حبيبي:"قائلة

 . هذا مثل على الكبرياء بسبب الجمال الفائق."عاملكلي ان اسألك كيف تريد منها ان ت
  ويضعه على قلبهفوراً من صنعي ويقبله إكليالبالعجب حالما اهديه  َنشِْركْيصاب :" وقالتأحياناً ضمنياًبالكبرياء  راْدهارانّيشعرت 

 ."هلزهار الجميلة  اال اكاليل منالبقارين الصبيان صنع على الرغم من
 ال ، وبناء عليه. بصداقتك الفعليةاألصفياء  يشعر تيمك،َمْدهوسۤوَدَنحبيبي ):"٣٣\٢\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم في ْبَرْهما يقول المولى ،كذا

 ."مباالة بهم دون على رؤوس اعداءهمون  يسير، لذلك.بحمايتك الدائمة لهم ون انهم يعلم.يقوى عدو على اهالكهم
 لّو لم اعد اع انني إلى حدالعلية برحمتك ت مستكبراًأصبح لقد ،ڤِْرنْداڤََنعزيزي ملك :" قائالَنشِْركْ خاطب َمتْهوراأحد الخياطين في 
ال يجد قيمة كبيرة انه  فخور إلى حد َنشِْركْ تيم ، بكالم آخر."التي يطلبها كبار الحكماء في تأمل عميق طَْهىڤايكونْعلى رحمة رب 

 غايات أرفع إحراز يعود هذا الشعور بالفخر إلى .طَْهىڤايكونْالمقيم في  ڤيشْنوفي الرب وكبار الحكماء في تأمل  ْزيُّوچۤيجلوس الـب
 .َنشِْركْبـالحياة المتمثلة 

 الشك
 ساوره الشك فجأة  لكنَنشِْركْ  منالبقارين الصبيان واألبقار العجول وافة بعد ان خطف ك،بتعاد اال يسعى إلىْبَرْهماكان المولى 

 هذا مثل . رؤوس مما يعني ان له ثمانية عيونأربعة ْبَرْهما للمولى .لفت حواليه من كل الجهات بعيونه الثمانيةبصدد ما فعل فبدأ يت
 .على الوجد في ريبة ناتجة عن السرقة

هذا مثل  .ندم على السرقةته  لكن وهي درة تنتج كمية ال تحد من الذهبَنشِْركْ  لمجرد ارضاءنيْسياَمنْتََك َمدرة  أكْرۤوَر سرق ،كذا
 . في الريبة الناتجة عن السرقةَنشِْركْـآخر على الوجد ب

 اسقاطه امطاراًأثناء  َنشِْركْلـه للقدمين اللوتسيتين ذاتتسليم بنصيحة ال اسديت إليه  عندما نتيجة الشكإنْْدَرد وجه مالك الجنان اسّو
 .ڤِْرنْداڤََنغزيرة على 

 الخشية
يسعى  .ى خشيةدع فحالته العقلية تهائل ما أو سماع صوت سدأ برق في السماء أو رؤية  في قلبه عند رؤيةفردعندما يضطرب ال

 .خطاء أو الذهول االوربما أصابه اقشعرار الجلد أو ارتعاش البدن أو ارتكابفي حالة الخشية تلك،  مأمنياذ بإلى اللالفرد 



 تسبب لي القلق ،َسكَْم جنتحت حكم ملك ال َمتْهوراة في مدينة ريرلش في الدائرة اَنشِْركْ إقامة ،صديقتي الحبيبة":َپْدۤياڤَلّيجاء في 
 ."الشديد

 من شدة تَماَل فبدأن بمعانقة اشجار ،في صورة ثورمتمثال  ڤِْرنْداڤََن في سوَرِرشاڤْعند ظهور  ُچوپۤيْزاستبد الخوف الكبير بجميع الـ
 بإبقاء ياشُودا األم  كان حرص. في وجدَنشِْركْ ذكرأثناء ذ  هذا مثل على خوف يسببه حيوان ضاري والبحث عن مال.هناضطراب

 من َنشِْركْ هذا مثل على الوجد بـ. من ان تهاجمهخوفاً ڤِْرنْداڤََن يشتد عند سماع عويل بنات آوى في غابة ، تحت نظرهاَنشِْركْ
على التفكير بالماضي والحاضر عندما   قادراً اإلنسان يبقى. يختلف هذا الخوف عن الخوف الفعلي.سببه سماع صوت مدوييخوف 

 .عند شعوره بذلك الوهل الوجديمثيل  ال مجال له إلى تفكير  لكن ما شيئاًشىيخ
 العواطف الشديدة

مطار الغزيرة أو مصيبة طبيعية أو منظر فيل ضخم أو  االأو النار أو العواصف أو جداً بغيضأو  جداً بعث العاطفة شيء عزيزي
ه ينتحب لكن جداً  ان يتكلم بسرعة كبيرة واستعمال كلمات لطيفة عند انبعاث العاطفة برؤية شيء عزيزاإلنسان  يستطيع.منظر العدو

عند انبعاث العاطفة برؤية شيء بغيض ويسعى إلى الفرار عندما تنبعث عاطفته برؤية النار وربما أصابه ارتعاش بالبدن أو 
 ،لركض بسرعة خاطفة ويفرك عينيه عندما تنبعث عاطفته بسبب عاصفة شديدة إلى ا اإلنسان يسعى.اغماض العين أو ذرف الدموع

 ويصاب بالدهشة ويرتعش بدنه ه بينما يشحب لون وجه،مطار االويحمل مظلة ويشعر بالتوتر عندما تنبعث عاطفته نتيجة هطول
 ، مادما يكون مبعث عاطفته رؤية فيل قد يقفز ويظهر عالمات الخوف أو قد يلتفت خلفه عن. مفاجئاضطرابعندما تنبعث عاطفته ب

 . عن حضور عدووقد يبحث عن سالح فتاك أو يسعى إلى الفرار عندما يكون مبعث عاطفته ناشئاً
 هذا مثل على العاطفة .هاصدر يسيل من الحليبفبدأ  ڤِْرنْداڤََن عائداً من غابة َنشِْركْبالعاطفة عند رؤية ولدها  ياشُودا األم شعرت

 .رؤية شيء عزيزالتي تبعثها 
 في ْبراْهَمنَة كانت زوجات الـ،عزيزي الملك:")١٨\٢٣\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم في تْشيَپرۤيكْإلى الملك  ُچوْسوامّي ِدڤَ شوَكجاء كالم 
ل حالما  تشوقن لرؤيته وتركن بيوتهن على عج، نتيجة ذلك. وكن في شوق دائم لفرصة رؤيتهَنشِْركْ  التعلق بتمجيداتالعادة شديد
 . هذا مثل على العاطفة التي يبعثها حضور شخص عزيز." كان في الجوارَنشِْركْ سمعن ان
 األم  بدأت."ما هذا؟ ما هذا؟:" بالقول فبدأت تنوح عاطفياًَنشِْركْ وقتلت على يد پۤوتَنا الجنية ت وقعمابالعجب عند ياشُودا األم اصيبت
 هذا مثل على العاطفية بناء على . الجنيةة يلعب على صدر جثَنشِْركْ  شاهدت طفلهاا عندم من حيرتهابالسير هنا وهناك ياشُودا

 .رؤية شيء مرعب
 هذا مثل على . العالء من حيرتهاإلى فحدقت َنشِْركْ على يد أْرجوَنعندما سمعت دوي سقوط شجرتي  ياشُوداالعاطفة  غمرت

حمايته عند اندالع حريق ون  يطلبَنشِْركْ بقر وتضرعوا في يأس إلى اجتمع جميع رعاة ال.العاطفة الناتجة عن سماع صوت مدوي
 .الحريقسببها ي هذا مثل على العاطفة التي .ڤِْرنْداڤََنفي غابة 
 ياشُودا األم  لم تستطع، حينئذ. الضخمةاألشجار  وطرحه مع بعضَنشِْركْ حمل ، في صورة اعصارڤَْرتَناِرتْ الجني ،ذات مرة

 . هذا مثل على العاطفة التي تبعثها ريح قوية.بدأت بالسير هنا وهناكوبعيد   إلى حدضطرابباالرؤية ولدها فأصيبت 
 البقارين الصبيان واألبقار  شعر جميع.)١١\٢٥\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي  ڤِْرنْداڤََنمطار الغزيرة على  االإنْْدَرجاء وصف انزال 

  هذا مثل على العاطفة التي تسببها.َنشِْركْلـجتمعوا للجوء تحت القدمين اللوتسيتين اانهم د إلى حد بالمصاب بسبب الريح والبَر
 .مطار الغزيرةاال

إذ ال يستطيع  اآلن  ال تتحرك،َنشِْركْ:"فحذره كبار السن قائلين ڤِْرنْداڤََن في َنشِْركْ وجودأثناء  ڤِْرنْداڤََنعلى وابل من الَبرد نزل 
 هذا مثل على العاطفة التي سببها وابل ." قف في مكانك، لذلك. وانت مجرد صبي صغيرر منك سناًالتحرك حتى من هم أقوى وأكب

 .البرد
 األرض انظروا كيف تبدو:"يامونافي المياه السامة لنهر الـ يياكالاألفعوان   يعاقبَنشِْركْ  كان عندمانفعالاتقول ب ياشُودا األم بدأت

  ما العمل.يامونا دخل ولدي الحبيب المياه السامة لنهر الـ.الدموع هنا وهناك في السماء يبدو انها هزة ارضية وتتطاير .ترتجف
 . هذا مثل على العاطفة التي تثيرها مصيبة طبيعية."ن؟اآل

 ،ايها الصبي الحبيب:"َسكَْمفي ميدان   هاجمه الفيل الكبير عندما على هذا النحوَنشِْركْبدأت جميع السيدات الحاضرات بمخاطبة 
 ." الكبيرضطراب اال تسبب لناليهمإ ترى اقبال الفيلة الضخمة عليك؟ نظرتك البريئة  اال.فوراً غادر المكان .فوراًغادر المكان 

 ال تضطربي بمنظر الفيلة والخيل المقبلة التي تثير الغبار الذي يعمي تلك النساء ،امي الحبيبة:"ياشُودا إلى امه َنشِْركْ  قال،عندئذ
 ." ال تضطربي، إذن.ِكشّيللنصر حتى ولو واجهني الجني كافيان  ساعداي .ينلوتسيات الع



ولدك لى إمد يد عون مد يد الل ڤِْرنْداڤََنفي أحد   يوجد لم يكن.يا للعجب:")ماْدَهڤَ-لَليتَمسرحية ( ياشُودا األم قالت صديقة إلى
 قتل ولدك الصغير هذا ، ومع ذلك. الجبال الشاهقة بقوته وضخامته الذي يعادلذَكَْهتْشۤونْشَ هاجمه الجني  عندما كيوبيدجمالالجميل 

 ."ت وكفارات قاسية في عمرك السابقرياضاالجني بفضل ما قدمت من 
اء الحاضرين األمر  بدأ جميع، حيئنذ.ماْدَهڤَ-لَليتَ مسرحية في في حفلة زواجها روكْمينّيميرة  االَنشِْركْ كما جاء وصف اختطاف

 بات واألقواس والسهام والسيوف فما الذي يدعونا إلى الخوف منكرملدينا الكفاية من الفيلة والخيل وال:"هم قائلينسأنفبالحديث بين 
 هذا مثل على ."نهاجمه لمه .ميرة على هذا النحو اال صبي شهواني وال يحق له خطفبقار انه ليس سوى . علينا به.؟َنشِْركْ

 .عداء األالعاطفة التي يبعثها حضور
 هاخلوو كِْرشَْنبـ الشخصية قائمة في الصلة  األعمالان جميعثبات باألمثلة الواردة أعاله  االعلى ُچوْسوامّيشْرۤيَل رۤوَپ ل يعم

 .يةشخصانالصلة من الال
 الجنون

 تعمل .َنشِْركْلـها ذات ألنها وهبت ،العالم برمته راْدهارانّيّي شْرعسى ان تطهر :" في كتابه قائالَچَل طْهاكوَرنْبيلْڤََم شْرۤيَليدعو 
في الوعاء فتأخذ  حليب  عدم وجودعلى الرغم من الحليب وتسعى إلى مخض ،من نشوة حبها لهمثل شخص مبلبل الذهن  أحياناً

 راْدهامثلة على الجنون المتعلق بغرام  اال هذه بعض."يبدأ بحلب الثور بدال من حلب البقرةو عندما يرى ذلك َنشِْركْ بمجامع قلب
  وبدأت تتحدث إلى،يامونا المياه السامة لنهر الـَنشِْركْعندما دخل  ِدڤّي ياشُوداجن جنون  انه شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم جاء في .َنشِْركْو

ت كفيها إلى  ضّم.بدال من البحث عن أعشاب شافية ة التي تذهب بسم الحّيَمنْتْرات خبيرة بتسبيح الـاألشجار  كما لو كانتاألشجار
 هذا ."مة؟ا من هذه المياه السَنشِْركْ ما هو العشب الشافي الذي يمنع موت:"لبعض ونكست رأسها لألشجار تدعو إليها قائلةبعضهما ا

 .مثل على الجنون بسبب خطر كبير
 .ڤِْرنْداڤََنت  في غاباَنشِْركْ تبحث عن ُچوپۤيْزالـكيف يجن جنون التيم من الوجد حيث كانت ) ٤\١٣\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في 
 ليس َنشِْركْ تعلم ان ُچوپۤيْز كانت الـ. عنه بصوت مرتفع وتتنقل من غابة إلى أخرى بحثاًَنشِْركْ تغني أمجاد ُچوپۤيْزكانت الـ
 بدأت ، لذلك. العليا في قلب كل حيذات هو في السماء وفي المياه وفي الهواء وهو ال. في مكان واحد بل يعم الوجودمحصوراً

 .التيم هذا مثل على الجنون الذي يصاب به .شخصية اهللا العزيز عن ات والنباتاألشجار تسأل كل أشكال پۤيْزُچوالـ
 الجنون أيضاًً دعى وتلك الحالة بالغة الرفعة وتمهاْبهاڤَ يعزو العلماء هذه الحالة إلى . الوجديسببها تظهر عالمات أمراض ،كذا

 .)ڤْيُّونْماَددي(العلي 
 النسيان
كانت تشعر بفراقه  ڤَْرَج يفيد ان امه ملكة ،َمتْهوراوإقامته في  ڤِْرنْداڤََنغيابه عن أثناء  َنشِْركْإلى  خبراً راْدهارانّيّي شْر ارسلت

 من شدة اللوعة األرض  كما كانت ترفع ذراعيها كأمواج البحر وتتدحرج على،على شاطئ البحرزبد مثل الحتى ازبد شدقيها 
  ينسى.)َپْسماَرأ ( نسياندعى تلك تَنشِْركْ  عالمات فراق. مثل بحر هادئأحياناً كما كانت تطبق على الصمت . مدوياًوتصدر صوتاً

 . عندما تظهر تلك العالمات عليه من الوجد تماماً منزلتهاإلنسان
 ويزبد ويلوح وان هذا الجني يرغ ك.َنشِْركْ  أصيب بالجنون بعد ان قتلهَسكَْم أصدقاءأحد   تفيد ان،أيضاً  رسالة أخرىَنشِْركْ تلقى

 .َنشِْركْبـ غير المباشرة ذواق األأحد  في ذوق الرعب وهوَنشِْركْبـ ولهذا العرض الشيطاني صلة ،األرض ذراعيه ويتدحرج على
 َنشِْركْـب ال بد ان هذا الجني قد اتصل .غير مباشرة أذواقخرى  االة السبعذواق األ بينما، مباشرةأذواقولى  االة الخمسذواقاأل

ن هذا النوع من العالمات ا ُچوْسوامّيشْرۤيَل رۤوَپ  يكتب .َسكَْم قتل َنشِْركْ بطريقة ما لظهور تلك العالمات عليه عندما سمع ان
 .متياز العلّي االيخلو من
 المرض

من السقم بسبب ون يعان ڤَْرَجن أهالي  يبدو ا،َنشِْركْ حبيبنا:"هأصدقاء قال له بعض ،َمتْهورافي  ڤِْرنْداڤََن عن َنشِْركْ غيابأثناء 
 .بثقلون  ويتنفساألرض الحراك بل منطرحين علىون هم تغلي من الحمى وال يستطيعأبدان .فراقك
حالما سمع  ُچوْسوامّي ِدڤَ شوَك ىنهيار عل االبدأت تظهر عالماتو) ٤٤\١٢\١٠. ب.ش( آنَنْتَ عن الرب تْشيَپرۤيكْ راَجَمهاسأل 
 .تلك هي حالة حمى ناتجة عن وجد بالغنهيار  اال حالة.صوت خفيضب تْشيَپرۤيكْ سؤال الملك ننفسه واجاب ع لكنه منع ،سؤاله

 تسلياتبعد انقضاء سنين طويلة على  كوروكِْشتَْر في المكان المقدس َنشِْركْبـ ڤَْرَج وصف لقاء صبايا شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمكما جاء في 
نفسهن وطرف ت انقطعبالذهول لحدوث الكسوف الشمسي عند اللقاء في ذلك المكان المقدس ف ْزُچوپۤي الـجميع اصيبت .طفولتهم

 . البالغةالعلية هذا مثل آخر على السقم الناتج عن اللذة . كالتماثيلَنشِْركْ عيونهن وكل حركة في أبدانهن ووقفن أمام



 الفصل الثالثون
 كِْرشَْنمزيد من عالمات الوجد بـ

 الحيرة
 كانت تشعر بلوعة الفراق  عندما مع بعض صديقاتهاياموناإلى ضفة نهر الـ راْدهارانّيشْرّي  ذهبت ،ذات يوم":َسدۤوتَْمَهجاء في 

 ظهرت تلك الدوخة .وقات اال هناك فغمرتها الدوخة حال ذكر تلكَنشِْركْ مع  ممتعاًوقتاً كانت تقضي  فشاهدت كوخاًَنشِْركْ عن
 .لى الحيرة التي يسببها الفراق هذا مثل ع."عليها بوضوح كبير

 في ميدان َنشِْركْلـ  الكونيهيكلال عندما شاهد أْرجوَن ظهرت تلك العالمات على . يرد نص عن الحيرة التي يسببها الوهل،كذا
 .شعر بشيء بوضوحعد ي كانت حيرته بالغة إلى درجة انزلق قوسه وسهامه من يده ولم ي.كوروكِْشتَْر ملحمة
 الموت
 كاد يغمى على .البقارين الصبيان وجميع َنشِْركْ  في صورة بطة ضخمة وفغر فاهه ينوي ابتالعَبكاسوَر الجني مثلت ،ذات مرة

 حتى ولو مطلقاً َنشِْركْ ال ينسى ڤَنَايشَڤـال . يدخل فم الجني وخلت الحياة منهمَنشِْركْ  كان عندماالبقارين الصبيان وسائر َبلَراَم
في  في أعماق وعيه مما ينجيه من السقوط َنشِْركْ ذكريستطيع  أن التيم َنشِْركْ يتمثل ذكر .ثة عرضيةتوهم بمشهد مرعب أو حاد

الفرد من الصعيد يحمل  َنشِْركْ ذكر ، على هذا النحو. في لحظات الموتحتى عند اختالل جميع وظائف البدن الوجود المادي
 .المادي إلى العالم الروحي

ون عينهم ويتبدل لونهم ويبدأاشخاص بصورة طفيفة وتتسع  االنفس هؤالءتينتعش :"َمتْهورايموت في يرد نص في هذا الصدد عمن 
 . ظواهر الموت تسبق هذه العالمات."أبدانهم المادية في تلك الحالةون  ويفارقَنشِْركْ سم القدوس االبنطق
 الكسل

 يظهر هذا .انه يملك الحيوية الالزمة عم  كره بذل جهد مفرطنفس أوعتداد بال االعندما ال يقوم بواجبه نتيجةيدعى الفرد كسوال 
 ان بڤَْرْدَهَنوُچ بعض الطواف حول جبل هم منراَجَمهانَنَْد  طلب عندما ْبراْهَمنَةالـ اجاب ، للمثال.أيضاًً َنشِْركْالكسل في الوجد بـ

 .عتداد بالنفس االى الكسل الناتج عن هذا مثل عل.ُچوڤَْرْدَهَنر من الطواف حول جبل ببإعطاء البركة أكعنايتهم 
يشعر :" قائال إلى سائر خالنهَنشِْركْ فبادر ن وخالنه يتصارعوَنشِْركْ عندما كان سوَبَلعلى عالمات الصداع ظهرت  ،ذات مرة

 .بذل جهد كبير كره هذا مثل على الكسل الناتج عن ." ارجو منكم عدم ازعاجه بالدعوة إلى القتال، لذلك.باإلرهاق من قتالي سوَبَل
 عدم الحراك

 كانت تستمع األبقار نا ُچوپۤيْز شاهدت الـ.ڤِْرنْداڤََن في األبقار لخمول ُچوپۤيْزعن تقدير الـ) ١٣\٢١\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في 
 من الحليب ةعا كانت العجول مذهولة ونسيت رض.العليةصوات  اال ويبدو انها كانت تشرب رحيق تلكَنشِْركْ إلى أغاني ناي

 .َنشِْركْ  لنايالعليةصوات  اال هذا مثل على عدم الحراك الناتج عن سماع. بعيون دامعةَنشِْركْ  بدت اعينها تعانق.الحليبضروع 
 هذا مثل على عدم الحراك بناء على ،َنشِْركْ حراك ولم تحرك حتى جفنها عند انزعاجها من سماع الكالم ضد دون ناَملَكْشْبقيت 
 .السمع

 كان الملك . إلى قصره بإحترام بالغَنشِْركْ ةبعد مواكب يوْدهيشْطْهيَروصف حيرة الملك ) ٣٩\٧١\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في 
 استقبالأثناء نفسه  يوْدهيشْطْهيَر نسي الملك ، في الواقع. في قصرهَنشِْركْ في غاية الحيرة من شدة سروره بحضور يوْدهيشْطْهيَر

 .َنشِْركْ  هذا مثل على عدم الحراك الناتج عن وجد رؤية.َنشِْركْ
صبن او َمتْهورا عندما كان يتهيأ للرحيل إلى َنشِْركْ خلف ُچوپۤيْز وقفت جميع الـ.)٣٦\٣٩\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْميوجد مثل آخر في 
 .ربة والغبار الذي كانت تثيره عجالتهاعالرهن راية انظأ غابت عن حتى بقين على تلك الحال . تتحركالعربةبالذهول عند رؤية 

 ْبراْهَمَنمهملة في دار  مۤوْرتيْز الصبيان مثل ونرا يقف البق،)َنشِْركْ( موكونَْدحبيبي :"لوقبالذات مرة  خاطبه َنشِْركْ أصدقاءأحد 
 ال تعتني تلك الفئة . لإلرتزاقمصدراً مۤوْرتيعبادة الـمن ون  المحترفين الذين يتخذْبراْهَمنَة ثمة فئة من الـ."محترف لفراقهم عنك

التي يقدسها هؤالء المحترفون ليست  مۤوْرتيْز الـ، لذلك.بل جل همهم كسب المال بدور ربانيين كثيراً مۤوْرتي بالـْبراْهَمنَةمن الـ
 حلي ووضع اليومياً اتغيير ثيابهعناية كبيرة ب مۤوْرتي ينبغي العناية بعبادة الـ، في الواقع. ثيابها وأبدانها متسخة بلجميلة الزينة

 محترف حيث ال ْبراْهَمَنفي دار  مۤوْرتيْز هذا مثل على الـ.عين الزوار أل ومسراً ينبغي ان يكون كل شيء نظيفاً.مكان االبقدر
 .في غيابه مۤوْرتيْزمثل تلك الـ بدون يَنشِْركْ أصدقاء كان .أحلى صورتهابتظهر 



 الحياء
  ال تخجلي،صديقتي الحبيبة:"صديقاتها قائلةاحدى  خاطبتها .ولى اال للمرةَنشِْركْ الخجل عند تقديمها إلىبغاية  راْدهارانّيشعرت 

 التباخل بصدد سواه ال ينبغي لمن باع فيل الى . ارجو ان تظهري مبتهجة.ُچوڤينَْد ك وكل جمالك لـذاتبعد ان سبق لك بيع اآلن 
 عند إنْْدَرمالك الجنان الخجل الكبير  أصاب .َنشِْركْحياء الى تقديم جديد في الوجد بـ يعود هذا النوع من ال." سوق الفيلعصابيع 

 يمكنك ،إنْْدَر يا حسناً:"َنشِْركْ نكس الرأس عندما قالم َنشِْركْ  كان يقف أمام.پاريجاتَ حول زهرة َنشِْركْ انهزامه في المعركة مع
  بدأ، في مثل آخر. إلى الهزيمةاً عائدإنْْدَر كان حياء ."ِدڤّيّي شَتْشلزوجتك وإال لن تقدر على إظهار وجهك  پاريجاتَأخذ زهرة 

 .َنشِْركْ رأسه خجال عند سماع مديح أودَّْهڤَفنكس  أودَّْهڤَالثناء على رفعة أخالق  بَنشِْركْ
متالء  اال دائمتََكڤَراي جبل ،َنشِْركْ حبيبي:"قالتو روكْمينّيباإلهانة من رفعة منزلة  َستْياْبهاما حول شعور شَڤَْم-َهريجاء نص في 
 . هذا مثل على الحياء الناتج عن الهزيمة." غير مرغوبة عندك؟أصبحعندما  إليها يما هي فائدة نظر  لكنبأزهار الربيع

 كتمانال
 في حالة نسان اإل يسعى. بإظهار موقف مغايرحالته الفكرية الحقيقية  اإلنساناخفاء أو كتمتوجد عالمة من عالمات الوجد هي 

مبرر أو إستعمال كلمات تحجب نيته  دون تجاهات أو طلب المحال اال في مختلفإلى اخفاء ما يضمره بالنظر بعيداًمثيلة فكرية 
 .َنشِْركْ هي جزء آخر من الوجد بـالحقيقيود  ال النفسية ان مساعي إخفاءعمال األدراسةبالخبراء  آتْشاْرياْز يقول .الحقيقية

 ات في غاية الجمال ومزيندائماً ُچوپۤيْز كانت الـ،عزيزي الملك):"١٥\٣٢\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي  ُچوْسوامّي ڤَِد شوَكقال 
حركات ب ويبقين قدميه اللوتسيتين على صدورهن أحياناً على حجورهن َنشِْركْ  كن يضغطن يد.سامات خفية وثياب مغريةبب

 ." كما لو كن غاضبات منهَنشِْركْ  يتحدثن مع كن، بعد ذلك. حافز للشهوةبعثتستهدف 
  غرس المداعب العظيم عندما بالغضب الشديدڤيَدْرْبَهىابنة الملك  روكْمينّي شعرت .كما يوجد مثل آخر على تلك التخفية في الوجد

 هذا .روكْمينّي هم النية الحقيقية لـفأحد   ال يستطيع.ها لم تعبر عن شيء لرقة مسلكهالكن َستْياْبهامافي باحة  پاريجاتَ شجرة َنشِْركْ
 .يزاحمخفاء الت االمثل على

 . عائلته بوجوه مختلفةأفراد استقبله مختلف ،ْدڤاَركا عاصمته َنشِْركْ  بعد دخول.)٣٢\١١\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمكما يرد مثل آخر في 
 بينما لم تذرف البعض الدموع بداعي الحياءفة بعيدة،  من مساتهعند رؤيفي عقولهن ورمقنه ببطء زوجهن  ْدڤاَركاعانقت ملكات 

 . هذا مثل على التخبئة بداعي الحياء.نهمار االغيرهن عن منع الدموع من عجزت لكن
 ،صديقتي الحبيبة:"لوق بال مع امرأة أخرى كان متورطاًَنشِْركْ انصديقتها عندما ظنت  راْدهارانّيشْرّي خاطبت  ،في مناسبة أخرى

 يجب علي توخي العناية الكبيرة بأال . متعلق بامرأة أخرىَنشِْركْ  الصبيالبقارحالما يخطر لي ان خوف ويقشعر جلدي ينتابني ال
 .سبب الحياء والمسلك الدبلوماسيب هذا مثل على التخبئة ."وقات اال في تلكَنشِْركْ يراني
 هذا ."بحالتهاأحد   كيال يعلمَنشِْركْلـ عميقاًحباً  أنمت ها انن على الرغم مأخفت موقفها في أعماق قلبها راْدهارانّيشْرّي ان :"جاء

 .خفاء الذي تسببه الرقة االمثل على
 كان ، حينئذ.يتجاذب أطراف الحديث مع خالنه من رعاة البقر  كان عندماكالم عارضب بمخاطبة أصحابه َنشِْركْ بدأ ،ذات مرة

بتسام  اال هذا. حالما أدرك مقامهنه نكس رأسه أمام سيده ومنع بسمته بإحترام وسيطرةلك أيضاًً  يستمتع بالحديثَنشِْركْ خادم ّيَپتْر
 .خفاء بسبب التوقير االالمنضبط هو مثل على

 الذكر
لوتسية  راْدهارانّي بدأت ،موكونَْدحبيبي :" لهَنشِْركْ أصدقاءأحد   قال، للمثال.َنشِْركْ توجد عالمات كثيرة للوجد الذي يسببه ذكر

  هذا مثل على ذكر."بمجرد مالحظة تلك الغيمة  بعد مالحظة غيمة زرقاء في السماء وبدأت تشتهي صحبتكفوراً بذكرك العين
 .به راْدهارانّي زرقة الغيمة وهذا ما ذكّر  تشبهَنشِْركْ  بشرة.ليسببه رؤية شيء مثت في الوجد الذي َنشِْركْ

 هذا .ظاهرياً بدافع الجنون أحياناًنتباه  اال في قلبه حتى عندما ال يكون في غايةَنشِْركْلـ انه يذكر القدمين اللوتسيتين التيمأحد  قال
 سيرى صورته في قلبه َنشِْركْلـ من ال ينقطع عن ذكر القدمين اللوتسيتين ، بكالم آخر.مثل على الذكر الناتج عن الممارسة الدائمة

 .حتى ولو التهى لحظياً
 المماراة

 مرتبةبعضهم من كان  لكن ڤايشْياْز الـةمرتب من َنشِْركْ  كان معظم خالن.ْبراْهَمنَة الـمرتبة ومن َنشِْركْ يم حمَچَلنَْمْدهوَمكان 
 ذات مرة َنشِْركْ  هذا خاطبَچَلنَْمْدهوَم .ڤِْرنْداڤََنغالبية سكان يشكلون  ْبراْهَمنَةوالـ ڤايشْياْز الـ، في الواقع.ْبراْهَمنَةالـ
 إلى اكاليل الزهور التي تقدم  كما ال اراك منتبهاً، إلى ريش الطاووس التي تسقط من رأسك ال أراك منتبهاً،صديقي الحبيب:"قائال



 النحل إلى يعاسيبطيران  راْدهارانّيشْرّي ك تطيران إلى عيني ي اعتقد اني استطيع تخمين سبب قلة انتباهك عندما أرى عين.اليك
 ."أزهار اللوتس

 هل ،صديقتي الحبيبة:" يسير كِْرشَْنفيما كان ذات مرة لها راْدهارانّيصديقات احدى  قالت .الوجد هذا مثل على المحاججة في
 . فكيف يمكنه أن يسير ويكون بهذا الجمال؟تَماَل لو كان شجرة .؟ دوماً شجرةتَماَل هل تبقى شجرة .تَماَل ان هذا السائر هو نتعتقدي
 الذي شخصية اهللا العزيز اعتقد انه ،ن هو القمر الجميل وراءها؟ في ظل الظروف لكن لو كان غيمة فإي. ربما كان غيمة،لذلك
 عن ي ناشدل هذا مثل آخر على عرض ج."ڤَْرْدَهَنوُچعينه الواقف أمام جبل  موكونَْد ال بد انه . الثالثة بصوت نايهاألفالك سحر
 .الوجد
 القلق
 نور أنفسهن من الحزن وانطفت لم تحب ذلك فثقل ، بالعودة إلى بيوتهن)٢٩\٢٩\١٠. ب.ش( ُچوپۤيْز جميع الـَنشِْركْ أمر عندما

 فسال على األسود  بأصابع أقدامهن وغسلت الدموع الكحلاألرض خرشب بدأن .التفوه بكلمة دون وجوههن وبقين على تلك الحال
 . هذا مثل على القلق في الوجد.حمر األكوْمكوْمصدورهن التي كانت تغطى بمسحوق بودرة 

  وقضتدار امك اللطيفة والرقيقة في غاية القلق لعدم عودتك إلى ال،موَرحبيبي قاتل الجني :" له ذات مرةَنشِْركْ أصدقاءأحد ال ق
 هذا مثل آخر على القلق العميق في ."نسيت امك في غمرة اللعب انك  من الغريب.مسية بصعوبة بالغة جالسة على شرفة داركاال

 .الوجد
 .ارجو منك عدم القلق ،ياشُوداحبيبتي :"بقلق كبير َمتْهورا من َنشِْركْ تترقب عودة  عندما كانتمواسياً ياشُودام لأل َدنَنْ َمهاراَجقال 

 واجلب َسكَْمإلى قصر  أكْرۤوَر مع فوراً سأذهب . ال داعي للتنفس بتلك الحرارة. اللوتسجمالارجو ان تمسحي وجهك الجميل 
 .َنشِْركْ لوجد بسبب حراجة وضع هنا مثل على القلق في ا."ولدك
 التدبر

غير واردة في بعض  ڤيشْنويقول فيه ان طريقة تمجيد الرب  ڤايشْنَڤَعلى لسان  پوراَنَپْدَم  من ياتْْمَمها-ڤايشاكَْهى جزءجاء في 
سيجد  .يين من السنين يجب استمرار ذلك التمجيد لمال لكنالبالغ عددها ثمانية عشر في حين يرد تمجيد بعض المالئكة پوراناتْالـ

 . هذا مثل على الوجد الناشئ عن التدبر.دراسة عميقة پوراناتْالـ عندما يدرس شخصية اهللا العزيزهو  ڤيشْنوان الرب  اإلنسان
 الَجلد

ية  ويتخطى كل شقاء أو تحقيق غاية حياته المنشودة في الخدمة الود، في غاية القناعة بداعي تحصيل العلم اإلنسانعندما يكون
  شيئاًبأي قدر من الخسارة وال يبدومثيلة  وال يضطرب في حالة تيِرْدْه فإن َجلده أو ثباته العقلي هو ،شخصية اهللا العزيز إلى العلية
 .قيتحقدون 

  حكومياًباًال أطلب منص:" فإنه يفكر لنفسه قائالَهريِرْبَهْرتْحسب رأي العالم الكبير ستمرارية  اال تلك الحالة من اإلنسانعندما يبلغ
 كل تلك على الرغم منأحد   سأرفض خدمة.فراش دون  سأفضل النوم في العراء.ثياب الئقة دون  بل أفضل البقاء عارياًرفيعاً

  يكونعندما على تحمل كل المضار المستندة إلى المفهوم المادي اإلنساندر تقي ، بكالم آخر."المساوئ حتى ولو كانت الحكومة
 .حب اهللا في غارقاً
في المراعي التي أملكها كما انني أملك مليون بقرة ترعى شخصياً حاضرة  العزة:" قائال التفكير لنفسهَنشِْركْ با رراَجَمهانَنَْد اعتاد 

 هذا مثل ." انني رب عائلةعلى الرغم منأشعر بالرضى  ، لذلك. وهو عامل بالغ القوةَنشِْركْ  لدي ولد مثل،عدا ذلك .هنا وهناك
 . الفكري الناتج عن غياب كل الشقاءعلى الَجلد

 ما عدت أميل إلى الشعائر ، وبناء عليه.شخصية اهللا العزيز تسليات في بحر رحيق  دوماًاني اسبح:"التيم في مثل آخرأحد  يقول
لعقل الناتج عن تحقيق خير  هذا مثل على َجلد ا."ْبَرْهَمْن بالفناء في ة المتمثلة النهائيالنجاة أو حتى والتشبعة الحسيةالدينية والمعاش 

 .َنشِْركْستغراق في ذكر  االما في العالم وخير شيء في العالم هو
 السعادة
عند  إلى حد ظهرت عالمات الوجد على بدنه َبلَراَم و كِْرشَْن  فور رؤية وجهيأكْرۤوَر غمرت البهجة ان پوراَن ڤيشْنوجاء في 

 .لسعادة هذه الحالة هي ا.َمتْهوراإلى  هما لجلبهإرسال
 على خده َنشِْركْ لت فقّبفرحاًطارت  ،راَسالتي كانت تشارك في رقصة  ُچوپۤيْزالـاحدى ):"١١\٣٣\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في 

 . هذا مثل على الشعور بالسعادة بسبب تحقيق الغاية المطلوبة." مرتكزة على كتفهاَنشِْركْ عند رؤية ذراع



 الشوق
 ن قصرن عن كبت شوقهن إلى حد انهَنشِْركْكانت صبايا المدينة في غاية الشوق إلى رؤية ):"٣٣\٧١\١٠ (اَچڤَتَْمشْرۤيَمْد ْبهجاء في 

 .ولى اال للمرةْپَرْستَهىإنْْدَرإلى مدينة  ْدڤاَركامن مملكته  مجيئه  عندالليلأثناء  حتى عندما كن مستلقيات في الفراش مع أزواجهن
 هذا مثل على ."ةبيتي تناثر شعورهن وكثرة واجباتهن العلى الرغم منالئق لباس  دون  حتىَنشِْركْ تركن كل شيء وخرجن لرؤية

 .الشوق من الوجد
  انها إلى حدَنشِْركْ التي كانت مأخوذة بأصوات ناي راْدهارانّيإلى رحمة  ّيالڤْستَفي كتابه  ُچوْسوامّي ْچهوناتَْهى داَسَرّي شْر ادع

 كانت صبايا .ولى اال للمرةَنشِْركْ عن مكانه وغمرها الوجد مما دفعها إلى خرش أذنيها عند رؤية نْداڤََنڤِْرسألت سكان الغابة في 
 فوراً المكان َنشِْركْ  بينما تركَنشِْركْ  بدأن بحديثهن حالما شاهدن، وبناء عليه.الحديث بدهاءبفي غاية الخبرة  راْدهارانّي و ڤَْرَج

 هذا مثل آخر على التبادل الودي الشائق على جانب كل من .زهار لهن االاب لقطف بعض بالذهودخل مغارة جبل متذرعاً
 .َنشِْركْو ُچوپۤيْزالـ

 العنف
 وبدأ يتمتم لنفسه غضباً ذََچرو الذي كان يرقص على رؤوسه فاستشاط َنشِْركْ قتاله معأثناء  َنشِْركْ ساق كالييااألفعوان  نهش
ي ال  لكنفوراًسيدي واتمنى لو ابتلعه األفعوان   أهان هذا.كاليياوته الهادر سبَّب اجهاض زوجات  قوي إلى حد ان صَنشِْركْ:"قائال

 .َنشِْركْ لعمل نتيجة اهانةى الإ هذا مثل على الشوق ."استطيع ذلك في حضور سيدي ألنه قد يستاء مني
 راَجَمها التي أقامها راَجسۤويا قرباناحة  في سَنشِْركْ تكريمعلى  شيشوپاَلعندما اعترض  أْرجوَن اخو َسَهى ِدڤَقال 

 اتمنى ركل رأسه العريض بقدمي اليسرى ألعاقبه ، لذلك. هو عدو لي وذو طبع شريرَنشِْركْ تكريممن ال يطيق كل :"يوْدهيشْطْهيَر
ون  الذين يحتلكورونة لـيلع استغرب رؤية الذراري ال.َنشِْركْ السعد للرب:"يشكو قائال ِدڤََبلَثم بدأ " ياَمراَجعقاب أشد من عصا 

 .َنشِْركْ  هذا مثل آخر على الشوق الذي تسببه إهانة."ال يطاق أمر  هذا. بكالم دبلوماسيَنشِْركْدون  ينتق، ظلماًكوروعرش مملكة 
 الغطرسة المؤدية إلى خشونة الكالم

التي تزوجت  راْدهارانّي انت تقف هنا و ،َنشِْركْ:" قائلةَنشِْركْ دانتقابدأت  راْدهارانّي حماة َجطيالان  ماْدَهڤَ-ڤيَدْچْدَهىجاء في 
 هذا مثل على كالم مهين ."حماية كنتي من عينيك الراقصتين؟على  فما الذي ال يدعوني إلى شدة القلق ،أيضاًً ولدي لتوها تقف هنا

 . بالتلميحَنشِْركْ موجه إلى
 غادر ، لذلك.ول االنت لص من الطرازأ ،َنشِْركْ حبيبنا:"ك الكلمات المهينة بتلَنشِْركْ ذات مرة بمخاطبة ُچوپۤيْز بدأت بعض الـ،كذا

 راْدهارانّي  اسم نرجو ان ال تدنس.أكثر منا وال فائدة من الثناء عليها في هذا المكان تْشَنْْدراڤَلّي نعلم بأنك تحب .فوراًهذا المكان 
 .الوجدبدافع  َنشِْركْى لإ انةهاالتوجيه  هذا مثل آخر على ."في هذا المكان
 امرهن بالعودة إلى َنشِْركْ لكن ڤِْرنْداڤََن في غابة َنشِْركْ لمالقاة ُچوپۤيْز جميع الـتخرج) ١٦\٣١\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمكما جاء في 

 دار تركنا ال، لذلك.عادة غيابك شقاء ولقاك مبلغ الس،َنشِْركْ حبيبنا:"قائالت ُچوپۤيْز فاجابت الـاألخالق بيوتهن وألقى عليهن عظة في
 جئنا ،ببساطة .فضل لك العلم بسبب مجيئنا إلى هنا األ من، ايها العاصم.العليةمسحورات بصوت نايك  نناألواألهل والخالن 

ت فرصة سواك يفّوأحد   ال نعلم.نت في غاية الغباء برفض صحبتناأ نحن في غاية الجمال و.مشدودين إلى الصوت الجميل لنايك
 . من الوجدَنشِْركْلـهانات غير المباشرة  اال هذا مثل على."حسناوات في منتصف الليلمصاحبة 
 الحسد

ن  زّيَنشِْركْ  لمجرد أنكثيراًال تغتري ان  ارجو ،صديقتي الحبيبة:"لها بالقول راْدهارانّيصديقات احدى خطاب  َپْدۤياڤَلّيجاء في 
 لم تضطرب عند َنشِْركْ  اعتقد ان الزينة على جبينك جميلة ويبدو ان يد.كسواسناء  مياال إلى حَنشِْركْ  يحتمل ان يكون.جبينك بيده

 .راْدها هذا مثل على حسد حظ ."رسمها وإال كيف استطاع رسم تلك الخطوط الدقيقة
 راَس بعد رقصة اْدهار و  كِْرشَْن عنهنبحثأثناء هن أنفسبالحديث بين  ُچوپۤيْزالـ بدأت):"٣٠\١٣\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في 
لم الكبير ألن تلك الفتاة استحوذت عليه  األوهذا ما يسبب لنا ڤِْرنْداڤََن على ارض راْدها و َنشِْركْ لقد شاهدنا آثار أقدام‘:قائالت

 .انّيراْدهارشْرّي  هذا مثل آخر على حسد حظ .‘انه قنيتنا الوحيدة على الرغم مننا معمشاركته  دون بمكرها وتتمتع بتقبيله
خر  اآل إلى الفريقَبلَراَمينضم و ينضم إلى فريق َنشِْركْ وكان أحياناً ڤِْرنْداڤََنن اللعب في غابات يألفو البقارين الصبيانكان 

 فمن يكون أضعف  منتصراًَبلَراَملو بقي فريق :"َبلَراَم على يد فريق  كِْرشَْنعند انهزام فريق نوكان الصبيان يقولوون ويتصارع
 .هذا مثل آخر على الحسد من الوجد" منا؟



 الوقاحة
 . سيتم زواجي في الغد،َنشِْركْ حبيبي القهار:"َنشِْركْ الى روكْمينّيحول الرسالة التي كتبتها ) ٤١\٥٢\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في 

 واخطفني وتزوجني على وقهرهم ىَمَچْدَهخفية ثم مر جنودك بمحاصرة جميع قوى ملك  ڤيَدْرْبَهىاطلب منك المجيء الى مدينة 
 .طريقة الجن

 التي تشير الى الخطيفة والزواج بالقوة وهي من ڤاَهىيڤ-َسراكْشَ وأحدها هي ِڤديةالـثمة ثمانية أشكال من الزواج حسب التربية 
 هذا مثل على . منه خطفها تطلبَنشِْركْ على يد أخوها فكتبت هذه الرسالة الى شيشوپاَلمن  روكْمينّي تم تدبير زواج .عادات الجن

 .َنشِْركْالوقاحة في الوجد بـ
 الصوت الجميل . وعسى ان تسقط في البحر،َنشِْركْلـ الناي الجميلة ياموناعسى ان تغسل أمواج نهر الـ:"ُچوپۤيْزالـاحدى قالت 

 ."حملنا على فقدان رباطة جأشنا أمام كبارناب  إلى درجة انهلتلك الناي وقح
 الدوخة

عندما ال تسمع الصوت الجميل لنايه فتشعر  ياشُودام  يعود من المراعي عند مغيب الشمس وكان القلق يستبد باألَنشِْركْ كان
 .أيضاًً  ممكنةَنشِْركْ الدوخة الناتجة عن شدة القلق في الوجد بـ، لذلك.بالدوخة

 فكيف أربطه ، في غاية النعومة والرقةَنشِْركْ بدن:" بالحبالَنشِْركْ تفكر لنفسها قائلة عندما ربطت ولدها ياشُودابدأت ذات مرة، 
 . شعرت بالحيرة والدوخة عند التفكير على هذا المنوال."بحبل

 كن واثقات .األمر لم يلتزمن بذلكانهن هن كن خاليات البال إلى حد  لكنبواب في الليل األداصاو  الصبايامن ُچوپۤيْزطلبت كبار الـ
 هذا مثل على الدوخة من الوجد بداعي الحنان .الليلأثناء  كن يفضلن النوم في باحة دورهن انهن  إلى درجةَنشِْركْ بفضل ذكر
 .َنشِْركْالطبيعي لـ

 ان تيم الرب ُچوْسوامّيجۤيڤَ ّي شْر يجيب .شاكلة الظلمة على الدوخة التي تعتبر من عالمات َنشِْركْيمكن التساؤل عما يحمل تيم 
بل في  بالدوخة أو النعاسعندما يشعرون  الشواكل الماديةتحت سلطان ون  وال ينامة الثالثواكل الماديةالش عن  دوماًنو عليَنشِْركْ

 يفيد بالحماية الشخصية للربون  الذين يحظخفيةال ايُّوچالـأرباب حول  پوراَن ذََچرو في موثوقنص جاء  .غيبوبة الخدمة التتيمية
 استغراقهم التام في ، لذلك.اليقظة والحلم والنوم العميق: ةحاالت الوعي الثالثجميع ي ف  في ذكر الرب العظيمالتيميستغرق ":ما يلي
 ." ال يعد نوماًَنشِْركْ ذكر
 النوم

 ، لذلك.ال تكشف مغامرات طفولتك سوى بمشيئتكانت  ،َنشِْركْ يا لوتسي العين:"بالحديث في نومه قائال ِدڤََبلَبدأ الرب  ،ذات يوم
وحملهم على الضحك لبعض ْز يادومجمع الـ ِدڤََبلَ ادهش ، بهذا الكالم."فوراً كالييااألفعوان  رسة العنيدة لهذاارجو منك إزالة الغط

 . هذا مثل على النوم في الوجد. في بطنه وعاد إلى نومه العميقحامل المحراث مما احدث ارتجاجاً ِدڤََبلَالوقت ثم تثاءب الرب 
 اليقظة

البحث عن الرب بشغل سوى ن لن ا، لذلك.ن اآل وبلغت صعيد العلم العليشاكلة الظلمة لي قهر سبق:"التيم ذات مرةأحد  قال
يدرك التيم الحضور  ، على ذلك الصعيد.تخطي حالة الوهم بالكلية ممكنة بعد العلية اليقظة . هذا مثل على اليقظة في الوجد."العظيم
صر المادية مثل الصوت والرائحة واللمس أو الذوق فتظهر عليه عالمات تصال بردة فعل العنا االعند  العزيزلشخصية اهللا العلي

 .على نحو دائم) اقشعرار الجلد ودوران مقلة العين واإلستيقاظ من النوم(الوجد 
 اتسعت عينا .ذهلت نشاطات جوارحهاو ولى اال للمرةَنشِْركْ  فجأة عندما شاهدتالعليةبكل السعادة  راْدهارانّيشْرّي شعرت 

  اسم هذا مثل على اليقظة بداعي سماع صوت.في أذنها َنشِْركْ سم القدوساال لَليتا همست مالزمتها الدائمة عندما هارانّيراْد
 .َنشِْركْ

وسقطت  راْدهارانّيثم اختفى فجأة فشحب لون "  سأترك صحبتك،راْدهارانّيحبيبتي :"مداعباً راْدهارانّي إلى َنشِْركْ  قال،ذات يوم
 العلية هذا مثل على اليقظة .فرحة ونهضتب فاستيقظت األرض زهار على اال لكنها شمت عبيرنفسها عملياًتنقطع  ا.األرض إلى

 .بداعي الشم
 يد َمن تلك التي تلمسني؟ اشتد خوفي ،صديقتي الحبيبة:" قائلةهايلمس بدن َنشِْركْ عندما كان صديقتها ْزُچوپّيالـخاطبت احدى صبايا 
 هذا مثل على اليقظة بداعي ."لمسة تلك اليد فجأة من نوبة جنونيةانقذتني   لكنيامونالمة على ضفة نهر الـبعد رؤية الغابة المظ

 من اءك عليها عند اختف مغشياًاألرض إلى راْدهارانّي سقطت محبوبتنا ،َنشِْركْ حبيبي:"َنشِْركْ إلى ُچوپۤيْزالـاحدى  قالت .اللمس



 هذا مثل ." عرضت عليها بقية الفوفل الذي مضغته انت عندما وظهرت الفرحة عليهافوراً ها استعادت وعيهالكن راَسحلبة رقصة 
 .ذوقتعلى اليقظة بداعي ال

 ال تلمس ثوبي . ارجو منك التوقف. ارجو منك قطع مزاحك،َنشِْركْ حبيبي:"تتكلم في منامها قائلة راْدهارانّيشْرّي  كانت ،ذات ليلة
فجأة فيما كانت تتحدث على هذا النحو فشاهدت بعض كبارها  راْدهارانّي استيقظت ."لكك الشائنثانية وإال سأخبر الكبار عن مس

 .ستيقاظ من النوم اال بعدتنبه هذا مثل على ال.فنكست رأسها من الخجلواقفين أمامها 
 نهضت جميع ، كذا.فوراً رانّيراْدهانومها فاستيقظت أثناء  راْدهارانّيشْرّي  إلى َنشِْركْ كما يرد مثل آخر يتعلق بوصول رسول

 كما ترد مقارنة جميلة في . بالعزف على نايه في الليلَنشِْركْ  بدأ عندمارعاة البقر من النوم فجأةبنات الجميالت  ُچوپۤيْزالـصبايا 
عندما ترعد بالفرار  تّمال لوذ ت.أحياناً السوداء التي تجمع رحيقها يعاسيب والأحياناًابيض اللون  تّمتحاط زهرة اللوتس بال:"هذا الصدد

 يعسوب بالَنشِْركْ  ويقارن صوت نايتّمبال ُچوپۤيْز تقارن حالة نوم الـ."على أزهار اللوتستبقى  السوداء يعاسيب العسل  لكنالسماء
للناي بالتنعم  األسوداليعسوب  بينما يبدأ صوت َنشِْركْ ر صوت نايوعند صد ُچوپۤيْز الذي يمثل حالة نوم الـتّمختفي الي .سوداأل

 .ُچوپۤيْز الـ صبايابزهرة لوتس جمال

 الفصل الواحد والثالثون
 عالمات إضافية

 .)ڤْياْبهيتْشارّي (ظاهرياً مزعجةحاالت  دعى العالمات التي مر ذكرها أعاله والتي يبلغ عددها ثالثة وثالثون عالمة للوجد تجميع
إلى ثالث ها كن تقسيم مثيلة ويم حتى في حاالتَنشِْركْبـ  وجد شديدةثم  لكنزعاج ظاهرياتشير كل تلك العالمات إلى حاالت 

 توجد عالمات ازعاج كثيرة في الوجد مثل الحسد والقلق والغطرسة والغيرة والقطع والجبن والتسامح ونفاد الصبر والتوق .درجات
تحليال بالغ  ُچوْسوامّيشْرۤيَل رۤوَپ  كتب .ثينوالندم والريبة وسالطة اللسان وجميعها مشتملة في حاالت الوجد البالغة ثالثة وثال

 صعوبة وجود مرادفات دقيقة للمصطلحات على الرغم من اآلن اللطافة لمختلف أشكال العالمات المزعجة وسنعرض تحليله
 .السنسكريتية المستعملة هنا

 من  اإلنسانيعقب القلق خوف. ره في الحياةمة عند رؤية تقدم غيبالنق عندما يشعر بالحسد  عموماًلإلنسان العقلية ةحالالتوصف 
ورغبته بإظهار ) ڤَهيتّْهاأ( بإخفاء ما يضمر هو تخبئة  اإلنسان، كما ان رغبةلذلك، الخوف عين القلق تقريباً. رؤية البرق في السماء

 عن تحمل إهانة غيره هو نسان اإلقصور.  واإلستكبارڤَهيهّْهاأكل من شمل دعاء ي اال.دعاء االتفوقه هو استكبار وكالهما من عداد
 على نقل المعنى الصحيح  اإلنسانقدرة.  هما نتيجة عدم التحملأَمْرشَالغيرة و .  وقصوره عن تحمل جاه سواه هو غيرةأَمْرشَ

 . مقطوع بهانتيجةالوصول إلى أثناء التدبر لذلك، ال بد من . تفكير عميق مسبق دون لكلمة ما هو القطعية وال يتم تحقيق ذلك
 يتصف العقل . أيضاًًلذلك، التواضع يشمل الجبن. ، بينما غياب الحماسة هو الجبن بالجهل يعتبر تواضعاً اإلنسانتظاهر

.  لذلك، التسامح والجلد مترادفان. أيضاًًاًخرين يعتبر َجلد اال على تحمل إهانات اإلنسان، بينما قدرةباإلستمرارية عندما يكون ثابتاً
وبناء . أحياناًنفاد الصبر يسبب العجب .  يقال انه متعجب رائعاً اإلنسان شيئاًوقت هو نفاد الصبر، وعندما يرىالشوق إلى انقضاء ال

 . أيضاًً القلق والتوق مترادفانإعتبارلذلك، يمكن . يقال انه توقكامناً  عندما يكون القلق . أيضاًًعليه، نفاد الصبر والتعجب مترادفان
الريبة هي احدى وجوه .  الحياء والندم مترادفانإعتباروبالتالي، يمكن . ذنب ما، يقال ان شعوره حياء على  اإلنسانعندما يتندم

 .ستقرار والوقاحة مترادفتان اال عدمإعتبارلذلك، يمكن . ستقرار بعد إظهار الوقاحة اال عديم اإلنسانيمكن ان يصبح. الحجة
 وجميع هذه العالمات هي عالمات )َسنْتْشارّي ( توصف عالمات وجد مستمرعندما تكون كل تلك العالمات متضمنة في الوجد فإنها

 . ويختلف ظهورها حسب عملها وتفاعلها في ظروف مختلفة مثل تبادل الحب بين الحبيب والمحبوبعلية
 م واإلنهيار الوهإعتباركما يمكن  )ڤيْبهاڤَ ( ويمكن وصف ذلك وجد فرعي، أو مخزياًقد يشحب لون الفرد عندما يكون حسوداً

 . يمكن إدراجها ضمن الوجد، عند وجود كثير من تلك العالمات.ْبهاڤَڤيوالقلق المستبد من عداد 
 في باب العالمات الباقية للوجد التي أحياناًتصنف النوم والصداع والكسل وجنون الثمالة ان الوهل و ُچوْسوامّيشْرۤيَل رۤوَپ يكتب 

 . والعزم والثبات والذكر والفرحة والجهل والتواضع وغياب الوعي هي مختلف عالمات الوجد الحجة الباطلة.يسببها انجذاب شديد
من الفارق  ُچوْسوامّيشْرۤيَل رۤوَپ  تحقق .تكالية في باب الوجد ويمكن تقسيمها إلى اتكالية علوية واتكالية سفلية االكما تصنف
 ال استطيع .َمتْهورا ال استطيع رؤية منطقة ،أواه:" قائالالتيمأحد   هتف.مه الحقاً واالتكالية السفلية وسيقدةيوتكالية العل االالمباشر بين

 ." ما نفع عيناي؟، إذن.ها اسم اقشعرار جلدي من مجرد سماععلى الرغم من َمتْهورارؤية 



على هذا التعلق الشديد  يوجد مثل آخر .َنشِْركْبـناتج عن تعلق شديد  َمتْهورارؤية منطقة ى لإ عن تحرق شديد كالميكشف هذا ال
 ان ساعداي  على الرغم منَنشِْركْلـاهانته أثناء  شيشوپاَللم استطع سحق :"عندما بدأ يتمتم لنفسه قائال ْبهۤيَمِسَنر عنه  عّبَنشِْركْبـ

 َنشِْركْبـعلقه الشديد  لت يأسه سبباًأصبح و،لفي هذا المثبالغضب  ْبهۤيَمِسَن شعر ."ن؟ان القويان الساعدا ما نفع هذ، لذلك.كالصاعقة
 . في غضبَنشِْركْبـ يمكن وصف هذا المثل بمثابة تعلق شديد .من شدة تأثره بغضبه

 أْرجوَن نسي ، حينئذ.عملياً  الكونمجمله الساطعة تلتهم أسنان الذي كانت َنشِْركْلـ الكوني هيكلال عندما شهد أْرجوَنجف ريق 
 هذا الحادث هو مثل . دوماًَنشِْركْ رحمةى لإ انه كان يفوض أمره على الرغم من َنشِْركْ  صديقأْرجوَننفسه ولم يعد يدرك انه 

 .يةدونعلى إتكالية 
في نص  جاء . تتصف تلك الحالة العقلية بالوهل الوجدي في حالة الوهم.َنشِْركْ بـشديدلوجد الا  تعزز المرعبةعمال األانكما 

نحن :  في ثالثة أوضاع نافعةولدنا جميعاً:" قائلينقرابينالون دم الذين كانوا يقْبراْهَمنَة الـعلى لسان) ٤٠\٢٣\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم
 كل تلك على الرغم من اءنا لعن لكن. روحيسيدنا على يد تعمدنا الخيط المقدس ضمن المراسم وملس كبار وتْبراْهَمنَةمن ذرية 

على  الفتنة الظاهرة أدركوا أنهم ما زالوا تحت وطأة .همأعمال بلعن ْبراْهَمنَةـ بدأ ال، بذلك."نةي وحتى مراعاتنا التبتل لع.المنافع
 هذا النوع .من غير التيم محجبين بتأثير القدرة المادية ْزيُّوچۤي كما أقروا ان حتى كبار الـ، رفعة نسبهم وعلمهم وتربيتهمالرغم من

 يوجد يأس آخر يدل على  لكنَنشِْركْبـ ال يدل على تعلق عملي قرابينالون دم الذين كانوا يقْبراْهَمنَةمن اليأس الذي شعر به الـ
 ."ن اآل لقد هلكنا. نجنا،َنشِْركْ حبيبنا:"في صورة الثورالمتمثل  الجني نبالصراخ عندما هاجمه ُچوپۤيْز بدأت الـ.َنشِْركْبـالتعلق 

 .َنشِْركْبـهذا هو اليأس المصحوب بتعلق 
 صبي بقارمع ذلك فقد قتله و ، أغلى علّي من حياتيدايتْيا-ِكشّيكان :" فقالَنشِْركْ على يد ِكشّيل الجني  باليأس عند مقتَسكَْمشعر 

ن هذا  اعم هذا وجد ظلي في يأس ."صعوبة دون انني هزمت مالك الجنان عم  انني ال أعلم قيمة الحياة.فظ يفتقر إلى العلم والقتال
 .َنشِْركْاليأس مصحوب بمسحة طفيفة من التعلق بـ

 ربما رفع هذا .ة ماء ال تأذيهزيمته حّيلمجرد  صبي بصفة الرب العظيم بقارانت غبي بقبولك :"قائال أكْرۤوَربخ ّو َسكَْم ،ذات يوم
 هذا مثل على المعارضة ببغض ."ك بأن هذا الصبي هو اهللاكالم ما يثير الدهشة أكثر هو لكن ڤَْرْدَهَنوُچالصبي حصاة تسمى جبل 

 .َنشِْركْيأس في الوجد بـبداعي ال
 . ال تقلقي، العزيزةكََدْمَبيا شجرة :"لوقبال حتى ظلها َنشِْركْ  كانت حزينة لعدم لمسكََدْمَب إلى مؤاساة شجرة التيمأحد  سعى

لوجد  هذا مثل على يأس غير مناسب في ا."كالييااألفعوان   بعد ان يهزم، ويحقق رغبتكيامونا من مياه نهر الـَنشِْركْسيخرج 
 .َنشِْركْبـ

  ال يحبني وربما ال يشاءَنشِْركْ  ربما كان.ةجدارمن يفوقني صفاء؟ ال يضاهيني طائر بالقدرة وال:"ڤيشْنومطية  ذََچروقال  ،ذات مرة
 . هذا مثل على اليأس في موقف حيادي في الوجد."نتفاع بجناحي اال ال بد له من لكننضمام إلى فريقياال

 . التوليد والوصل والجمع والرضى: هيأربعة إلى ياناًأحتقسم عالمات الوجد 
 حاولت لقاءي بمفردي في  عندما جائعة بالحسدِمكَْهال بقيت صديقتك ،صديقتي الحبيبة:"راْدهارانّي إلى َنشِْركْ قالذات مرة، 

إلى  ُچوْسوامّيرۤوَپ  يدعو .ا النحو يداعبها على هذَنشِْركْ  كان عندماحاجبيها الجميلين راْدهارانّي قطبت ." انظري إليها،الصباح
 .َنشِْركْ هذا مثل على تولد الخبث في الوجد بـ.راْدهارانّيشْرّي تبارك الجميع بتقطيب حاجبي 

 شاهدت  عندمابالذهول لبعض الوقت ياشُودا اصيبت .بعد مقتلها پۤوتَنا يلعب على صدر الجنية الساحرة َنشِْركْ كان الطفلذات ليلة، 
  لكن مسعوداًأمراً پۤوتَنا كان مقتل الجنية . ومنحوساً الوصل سعيداًإعتبار يمكن .ثل على وصل مختلف عالمات الوجد هذا م.ذلك
 .عالقة بين النحس والسعد ياشُودا  كانت. منحوساً كان أمراً،ان يسهر عليه احد دون  على صدرها في عتمة الليلَنشِْركْ لعب

 هذا الطفل عديم:"لذلك وقالت ياشُودا دهشت .بعد ان بدأ بالمشي ودخولهدار خروج من الال ينقطع عن ال  كِْرشَْنالطفلكان 
 ، ومع ذلك.رى ان الطفل عديم الخوفأ .دارثم يعود داخل ال) ڤِْرنْداڤََن (كوَلوُچ انه يخرج إلى جيرة .ضبطهيستحيل ستقرار واال

 ياشُودا  لكنن أمرين متناقضين أي كان الطفل عديم الخوف هذا مثل آخر على الوصل بي."يتزايد خوفي من وقوعه في خطر ما
 كانت ، بكالم آخر.على الوصل بين عالمتين متناقضتينينطوي  ياشُودا وشعور ، الخطر هو السبب هنا.تخاف من وقوع خطر ما

 .تشعر بكل من السعادة والريبة أو الخوف المتزايد ياشُودا
 شاهدت ولدها تملئه الفرحة أمام المصارعين في ميدان  عندماَنشِْركْ والدة ِدڤَكّي ن من الدموع بوقت واحد من خدياانهمر نوع

 .بين الفرحة والحزن بداعي اسباب مختلفة من الوجد هذا مثل على الوصل .تارة كانت الدموع ساخنة تارة وباردة .َسكَْم
 . الذي كان أكثر منها قوةَنشِْركْ  هاجمها،ڤِْرنْداڤََنابة  في غياموناتقف على ضفة نهر الـ راْدهارانّيشْرّي  كانت  عندما،ذات مرة

 .َنشِْركْ  قطبت حاجبيها متظاهرة برفض.اإلنزعاج من تصرفهتظاهرها ب  على الرغم من وتشعر بالرضى الكبيرضمنياًكانت تبتسم 



 هذا مثل على إظهار مشاعر مختلفة في .اجماله يمجد ُچوْسوامّيشْرۤيَل رۤوَپ   و،في غاية الجمال في تلك الحالة راْدهارانّيبدت 
 .َنشِْركْ  وحدة السبب وهوعلى الرغم منالوجد 

  ذهبياًتلبس عقداً راْدهارانّيشْرّي  كانت .ڤِْرنْداڤََن وكان يشارك بها جميع أهالي راَجَمهانَنَْد  في دار أحياناًكانت تقام احتفاالت كبيرة 
 ألن العقد كان طويال على عنق فوراًذلك  راْدهارانّيوأم  ياشُودا األم  اكتشفت.حتفاالت االتلكأحد أثناء  ،َنشِْركْ كان هدية من

تشعر  راْدهارانّي جعلت ، كل تلك مجتمعة، إذن. في الجواروآْبهيَمنْي وزوجها َنشِْركْ  شاهدتراْدهارانّي ، بذات الوقت.راْدهارانّي
 هذا مثل على . اجتمع الخجل والغضب والفرحة والحزن، في تلك الحالة.ال بدت في غاية الجم،بالخجل الشديد وفي انقباض وجهها

 .حاصل عالمات الوجد
 َسكَْم وصل الخبر إلى ، في اللحظة التالية."ذى الذي يستطيع هذا الصبي ان يلحقه بي؟ ال قدرة له االما هو:" ذات مرةَسكَْمقال 

علي الذهاب على يتعين هل :" بالتفكير لنفسه في حيرة قائالَسكَْم بدأ ،ذ عندئ.الصبيهذا على يد القوا حتفهم ه أصدقاءبأن جميع 
ما الذي يحملني على الخوف منه؟ :"ثم عاد إلى القول في اللحظة التالية"  مقدام مثلي؟فارسلذلك الفور والتسليم له؟ لكن كيف يمكن 

 هذا الصبي ليس صبياً:"لى التدبر في اللحظة التالية قائاله عاد إ لكن"إلى جانبيون ما زال يوجد عدد كبير من المصارعين الذين يقف
ي ال استطيع حتى لكنهالي  االجميعلم ل االسببوأ ڤِْرنْداڤََن ما العمل؟ سأذهب إلى ، إذن.بيسراه ڤَْرْدَهَنوُچ ألنه رفع جبل اعتيادياً

 هنا تكشف عن التكبر والحزن والتواضع والعزم َسكَْم الحالة العقلية التي أصابت ." من هذا الصبيالخروج ألن قلبي يخفق خوفاً
 هذا مثل آخر على حاصل العالمات . تألفت حالته العقلية من ثمانية عالمات مختلفة، في الواقع.والذكر والشك والغضب والخوف

 .في وجد يائس
 عيناي ، لذلك.َمتْهورا المدينة المجيدة  برؤيةمطلقاً ان انا بائس إلى حد ان هاتين العينين ال ترغب،ربي:"ني المتزوجالتيمأحد  قال
 الجبار الذي ال يفوقه شيء قوة دهر لم احفل بال. علمي مستخدم في الخدمة الحكومية لكن من العلمكبيراً  نلت قسطاً.فعلبال ةنيلع

 التتيمية هنا في ضي الخدمةل أق فما العمل؟ ه. إلى من اترك ثروتي ومقتنياتي؟ اني اتقدم في العمر.وهو خالق ومهلك كل شيء
 ."ڤِْرنْداڤََن العلية األرض  ألن عقلي منجذب إلى، ال استطيع ذلك.منزلي؟

 .َنشِْركْهذا مثل على اليأس والغطرسة والريبة والصبر والحزن والعزم والشوق ومجموعها سبع عالمات مختلفة في الوجد بـ
 أو طموحه في  اإلنسان تكون عاطفة عندما، بكالم آخر."كبر االالخيبة تدفع للوصول إلى الرضى:"يقول المثل السنسكريتي الشائع

 ڤِْرنْداڤََن في البقارين الصبيان كان ، ذات مرة.كبر االظاهر اليأس ذلك يعتبر الرضىف ، بعد ابتالء االغاية الكبر وال يحقق ذلك
 َنشِْركْ  خافتاً لناياعوا ان يسمعوا صوتاً استط، عندئذ.ت وجوههم وشحب لونهمجدوى فاسوّد دون  لوقت طويلَنشِْركْ عنون يبحث

 . هذا مثل على الرضى في وسط الخيبة.فشعروا باإلنتعاشعلى الجبل 
مثلة على  االه يسعى لإلستشهاد ببعضلكن هأذواق وهومعانيعالمات الوجد بأصوات خبيراً انه ليس  ُچوْسوامّيشْرۤيَل رۤوَپ يكتب 

خرى  االض بأن العالمات المزعجة الثالثة والثالثين للوجد باإلضافة إلى العالمات الثمانية كما يستفي،َنشِْركْ مختلف منوعات حب
تحوالت في النشاطات البدنية باإلضافة إلى تخلق تلك العالمات و . يبلغ المجموع واحد وأربعين، بذلك.هي العالمات الرئيسية للوجد

 . وبعضها مجرد مشاعر عابرةأحياناً بعضها عالمات طبيعية . مختلفة يمكن قبولها جميعها بمثابة مشاعر قلبية.حركات الحواس
 .هوخارجالتيم العالمات الطبيعية هي الدائمة داخل 

 بكالم . فهم الوضع الفعلي بمجرد فهم مختلف تلك العالمات كما يتبين لون صبغة ثوب منقوع بالنظر إلى الثوب اإلنسانيستطيع
 يمكن مالحظة المظهر العابر لنوع مخصوص من .فاوت درجات التيمتفاوت ظهوره بت ي لكناحد هو تعلق وَنشِْركْبـ التعلق ،آخر

مشاعر د تسبب تولي التيم أذواق جميع ، في الواقع.المشاعر بعالمته المخصوصة كما يظهر الثوب المصبوغ بالحمرة أحمراً
 ذاا  تظهر عالمة الوقار واإلحسان. إلى تلك الفروقاستناداً هاودرجات  تختلف أشكال عالمات الوجد.مخصوصة مختلفة في العقل
 ال يستطيع البشر عامة فهم تلك ، في الواقع. وقاسياً كان قلبه فظاًذاإ ستظهر مختلف عالمات الوجد  لكنكان قلب الفرد بالغ الرفعة

 قلب رفيع الشأن .تبينهاعليه يخفى ها تظهر بوضوح بالغ على من يكون قلبه في غاية الرقة واللطف وال  لكنالصفات المختلفة للعقل
ال يهتاج  القلب الذهبي أو القلب الوقور . واللطف كان في غاية الرقةذا بقطعة القطن إ اإلنسان يقارن قلب.بالذهبيقارن والوقور 

 .فوراًالقلب الرقيق الذي يهتاج على خالف عندما تنش الفرحة في العقل 
 قد توجد اضواء كثيرة أو حتى فيلة .لمحسن بمدينة كبيرة ويقارن القلب الرقيق بكوخ تافه يقارن القلب الوقور ا،ولتقديم مثل آخر

 يقارن .ضواء أو الفيلة قرب كوخ صغير بكل وضوح اال يمكن تبين تلكلكنبالتحديد ها يلإأحد  كبيرة في المدينة الكبيرة لكن ال ينتبه
ن في الرياضات والكفارات و قلوب المنشغل، كذا.مطلقاً القوة وال يرق شديد البرق .كلَالقلب القاسي بالبرق والذهب وشمع الشّي

بسهولة كبيرة يذوب  بينما قلب الشمع ،لى درجات عالية مثل الوجدعالقلب الذهبي يذوب  في حين ،بسهولة كبيرةال ترق القاسية 
 يذوب أصحاب القلب . الشمسأشعةقل ب وتقارن حالة الع. يقارن القلب الرقيق بالعسل والزبدة والرحيق.على درجات منخفضة



 الرحيق سائل بطبيعته وقلوب المنتشين بالوجد الصفي  لكن الشمس القليلةأشعة ذوبان العسل والزبدة حتى في ،الرقيق بسهولة
 . كالرحيقدائماً سائلة َنشِْركْبـ

 يمكن ،لحوااالفي مجمل  .أحياناًة والعسل  وبصفات الزبد دوماًخص بصفات الرحيق اال دائم السيولة علىَنشِْركْلـالتيم الصفي 
مجموعة من في لماس الصلب  األ كما يذوب،حالة من الحاالت المختلفة المذكورة أعالهكل ذوبان القلب تحت ظروف معينة في 

قلبه كالبحر عند  .هعندما ينمو الحب في قلب منع تحوالت عواطفهالتيم ال يستطيع ":كاومودّي-ِكلي-داَن جاء في .الكيماويات المعينة
 على الرغم  يستحيل منع هياج البحر عند طلوع القمر."مواج العالية االاستحالة منع المد وال بد من وجود حركةأثناء طلوع القمر 

 .ضمنياً منع حركة عواطفهم األصفياء التيمستطيع  ال ي، كذا. انه دائم الوقار وال يسبر غوره في حالته الطبيعيةمن

 الثالثونالفصل الثاني و
 عالمات الحب المستمر

 . مخضعاً جميع الظواهر العابرة للحب باإلضافة إلى أي عناصر غضب معارضة،يمكن ان يبقى الوجد المستمر مثل ملك شديد
 ال . يمكن وصف الوجد على نحو مباشر أو غير مباشر، وبناء عليه.يمكن ظهور الوجد المستمر بصورة مباشرة وغير مباشرة

:  يمكن تقسيم الوجد المباشر إلى فئتين.على أتم وجه العلي  الوجد تلك سوى عندما يكون الفرد متأصالً في المقامتظهر عالمات
 .أناني وغير أناني

 يسمى الوجد .عند ظهور العالمات غير المتناقضة للوجد بكل وضوح بالبغض عالمة من العالمات المتناقضة تخلق إحساساًكل 
 ويمكن ، غير أناني مباشراًلوجد القادر على تعديل جميع العالمات المتناقضة أو غير المتناقضة يسمى وجداً ذاك ا.اًالمتناقض أناني

 عند إتصاله بمختلف  مخصوصاً يتخذ ذلك الوجد نمطاً. والعشقاألبويةالحيادية والخدمية واألخوية و: تقسيم عالماته إلى خمس فئات
 .أغراض الحب

 الحيادية
 مطلق وضع  ال يمكن ان يتخذ،طفال األ من قبل العامة أوَنشِْركْ نجذاب إلى اال.ية إلى عامة وشفافة وسلميةيمكن تقسيم الحياد

في غياب عالمة ) . أبيض الخ،إلى أحمر( في ارتعاش البدن وتغير لون العينين أحياناً ظهوره حتمل ي بلمخصوص أو مرضي
 . عاطفة مخصوصةمطلقل

 َنشِْركْ  انه يركض بتلك الخفة لمجرد رؤية. بهجة هذا الطفل الذي لم يتجاوز الثالثة من العمرانظر إلى:" إلى شابمسنقال رجل 
 .أي تقسيم فرعي معين دون  هذا مثل على الوجد الحيادي في قلب طفل." مدوياًويصدر صوتاً

من كبار  ڤايشْنَڤَ جاء ان .حجار النفيسة تظهر عالماتهم بشفافية كاأل. بتفاوت أشكال انجذابهم إليهَنشِْركْدرجات فئات تيم تتفاوت 
 كان يحمي الرب .أحياناً  بصفة السيد ويمازحه بإستعمال مختلف أنواع الكلمات المألوفةشخصية اهللا العزيز كان يخاطب ْبراْهَمنَةالـ

 أعرب عن ْبراْهَمَني ان الـ العليا تارة مما يعنذات ويخاطبه بمحبوبه تارة ويتأمل فيه بصفة التارة ويبكي إليه تارةبحنان كبير 
ه كان يغرق نفسه في بحر السعادة بنتيجة حبه ويرسخ في حب صفي في كل  لكنعالمات وجده بأشكال مختلفة في أوقات مختلفة

 . كالجوهرة التي تظهر الواقعية بألوان متفاوتة تبعاً لجوهرها شفافاً كان وسيطاً، لذلك.مرة
 الرب بآلته الموسيقية تسليات يمجد ناَرَد كان الحكيم الكبير عندما َسنََك وفي مقدمتهم ربعةأل اكوماَرْزعمت الرعشة كل أبدان الـ

 كلما نظرت  يغمر عقليما زال القلق الكبير:" هتف تيم آخر ذات مرة قائال.مجردال ْبَرْهَمْن استغراقهم في مفهوم على الرغم من ناڤۤي
بالقلق عند اتصاله بالرب التيم ر وشعيمكن قبول  ."يةتيمتالخدمة ال بمجرد القيام باةالنج انني بلغت  على الرغم منإلى غيمة داكنة

 .بمثابة عالمة حب حيادي
 ةختلط الصفية والمذواقاأل

 ةكليبال تتألف فئة ممن فوضوا أمرهم إلى رحمة الرب .ةالفئات الثالثاحدى  في َنشِْركْ  تيم الربإدراج يمكن ،على وجه العموم
 تلك . بحب أبوي أو أمومي بصفة كبارهَنشِْركْون  على صعيد ودي وفئة ثالثة من الذين يعاملَنشِْركْون من الذين يعاملوفئة ثانية 
 صفيذوق  مخصوص هو ذوق إلى داًاستنا َنشِْركْ  حب.تدريجياًمعه  العلي صالت مختلفة من الذوقتطور  التيم من ةالفئات الثالث

 مثل خادمه َنشِْركْ مالزميأحد  قتداء بقدوة اال الرغبة فيتدريجياًصفية من الخدمة التتيمية ينمي  ومن بلغ تلك الحالة ال)الڤَِك(
ال  َنشِْركْالوجد بـ .ياشُودا و نَنَْدن بوي األأو سوداماأو  شْرۤيداما مثل َنشِْركْ أصدقاءأحد  أو ڤِْرنْداڤََنَك ولُوُچفي َرساَل الشخصي 

 .ڤِْرنْداڤََنَك ولُوُچ في َنشِْركْلـالمالزمين الدائمين ب لتيماقتداء ا ينبغي  بلة بصورة مباشرَنشِْركْ معيظهر 



  تظهر تلك.ختلط مذوق تهانتيجمع بعضها البعض يجعل بوية األخدمية أو الصداقة أو ال في َنشِْركْبـ بالصلة العلية ذواقاألاختالط 
شكل ي مخصوص وذوقسود ي س.ياشُودام  الخادم الشخصي لألموكَْهرا و َمِسَنْبهۤي و أودَّْهڤَ نظير التيم في ختلطة المالعلية ذواقاأل

 بصلة َنشِْركْبـمتصل  أودَّْهڤَ ، للمثال.أحياناً الحب ختالط أذواقعلى الرغم من ا َنشِْركْبـ وهي الصلة الرئيسية دائماًعامال 
و  شْرۤيداما أما الصداقة التي يمثلها .ةتبجيلي صداقة  تدعى تلك الصداقة.َنشِْركْ مسحة من الخدمية إلى  صداقتهصديق لكن تظهر في

 .وقيرفتشكل معيار الصداقة الخالية من كل مسحة من الت سوداما
 منقادالوجد ال

  أشكالبسائرون  ما يعن ونادراًَنشِْركْ امام الدونيةيسود عندهم مفهوم و هم بصفة كبيرَنشِْركْون  عند من يذكرمنقادنجد الوجد ال
 . مع الربالعلية اقذواأل

 من جحيم األحياء  انت مخلّص،ربي الحبيب:"حيث يقول كولَِشكَْهَر من نظم الملك تَْروْستُ-ماال-موكونَْد جاء الدعاء التالي في قصيدة
ماتي  جل مطلبي عند م. دخلت النارم أاألرض  بقيت علىم سواء دخلت الجنة أمطلقاً ال يهمني . ذلك ال يهمني لكنالحياة المادية

 ."هو ذكر قدميك الجميلتين اللتان تشبهان أزهار اللوتس المتفتحة في موسم الخريف
 الصداقة

  توجد أشكال مختلفة من الضحك والحديث المازح.مراجع ذوق الصداقة مع الربيعتبرون  ،َنشِْركْ مقامون كبار التيم الذين يقارب
 يفكر لنفسه ذات مرة َنشِْركْ  كان عندما تلكَنشِْركْ  مثل على صلة الصداقة معشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي  جاء .على ذلك الصعيد الودي

 البقاريناصاب الحزن خالني ف ڤِْرنْداڤََن في مراعي األبقار رعىأفيما كنت زهار من حديقة جميلة  االذهبت اليوم لقطف بعض:"قائال
خر أوال باألزهار التي كنا  اآل علي حول من يلمسرهمعثوفور جرى تنافس بيننا  و.ة واحدةفراقي لحظون الصبيان ألنهم ال يطيق

 ."نحملها في أيدينا
 هزيمتك على يد  على الرغم منتخفي هزيمتك الشائنة بمظهر كاذب من القوة ت ان،داُموَدَرحبيبي :" قائالَنشِْركْ  انتقدصديق
 ."ما فيه الكفاية تواهن قوتك بعلى الرغم منو شْرۤيداما
 فوقية أو الاألبوية
البقارين  وأن َسكَْمقوياء للملك  اال الخدمعلى يد بالقوة َنشِْركْ عن نقل ابقار عندما سمعتبالقول نفسها تحدث  ياشُودااألم بدأت 

 هذا مثل على موقف فوقي ."؟َسكَْمكيف احمي هؤالء الصبيان المساكين من غزوة خدم :"إلى حماية ابقارهمون  كانوا يسعالصبيان
 .التيم عند
 . من المراعي ولمس خديه بأصابعها حالما وجدته عائداًَنشِْركْ  بتربيت ولدهافوراً ياشُودا األم بدأت

 العشق
ذلك العشق في مختلف  ُچوپۤيْزالـصبايا  وَنشِْركْ  كشف.هأبويبين  وَنشِْركْ  بينربطيي ذ الحب الذوق حتى يتخطى العشق ذوق

 .الحلو وتبادل البسماتالوجوه من نظرات وتحريك الحواجب والحديث 
 يوجد ابتسام ." بشوق كبير وشبه خيبة أملَنشِْركْ تبحث عن راْدهارانّيشْرّي كانت ":ڤيالَس- ُچوڤينَْد في  بهذا الصددنصجاء 

 تبادل الغرام المتقوم من تلكو ، عند وجود تعابير غير مباشرة من العشقاالمتعاض أحياناًودهشة وحماس وحزن وغضب ووهل و
 .حالة أخرى من العشقيشكل ر السبعة مواأل

 تعتبر تلك التعابير .االمتعاض ه يخلو من لكن في الصلة المباشرة من العشقيوجد ضحك ودهشة وفتوة وحزن وغضب وخوف
 . السبعة من التبادل الغرامياألشكال  تبلغ الصلة ثباتها من حيث تبدأ بالتوسع عند ظهور تلك.ذخائر كبيرة من اللذة

 الث والثالثونالفصل الث
 التعابير غير المباشرة للحب

 الضحك
انني لم اسرق ب اقسم ،صديقتي الجميلة الحبيبة:"اهن قال إلى احد،ُچوپۤيْز من جرار اثنتين من الـالحليب بعض َنشِْركْ بعد ان سرق

رجو منك منعها من وضع  ا.خجل دون تشم رائحة فمي راْدهارانّي ما زالت صديقتك ، ومع ذلك. من جرتكالحليبحتى قطرة من 
 هذا مثل على الضحك . يتكلم على هذا الوجهَنشِْركْ  كان عندمامنع ضحكتهن راْدهارانّي لم تستطع صديقات ."وجهها قرب وجهي

 .في وجد



 العجب
ان الصبيان  ك.الجواهر في سراويل صفراء اللون ومزينين بالبقارين الصبيان واألبقار جميعيراقب  ْبَرْهماكان المولى ذات مرة، 

 بالتعبير عن البقارين الصبيان بدأ جميع . بعبادتهمخرين االْزْبَرْهما في حين كان يقوم عدة مئات من ،ربعة األأيديهمون ينشر
 .هذا مثل على العجب في وجد" ماذا أرى هنا؟:" عجبه هاتفاًْبَرْهما أظهر المولى ، حينئذ.َنشِْركْ العظيم ْبَرْهَمْنفرحتهم لكونهم مع 

 الفتوة
 كان . ورعد في السماءياموناعلى ضفة نهر الـ البقارين الصبيانوضحك ت أوراق الشجرة الجافة اصوأصدر ت تكانذات مرة، 
 . هذا مثل على الفتوة في وجد.آْچَهى قاهر الجني َنشِْركْ يشد حزامه تأهبا لقتال شْرۤيداما
 الحزن

 ُچوپۤيْز بدأت جميع الـ.َنشِْركْلـعصار  االالمتمثل في صورةالجني  ڤَْرتَناِرتْ وصف حمل) ٢٥\٧\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في 
 هذا مثل . وان اعصار خطفهنَنَْديخبرونها بعدم عثورهن على ابن  ياشُودا األم  في السماء وأقبلن علىَنشِْركْ هحملأثناء بالصراخ 

 .على الحزن في وجد
 .نا الى اشالءأ ومع ذلك لم اتقطع ،كالييااألفعوان  بين رؤوس اآلن  عالقَنشِْركْ":كاليياقاتل  يَنشِْركْ عندما كان ياشُودا األم هتفت
 . هذا مثل آخر على الحزن في وجد."قرار بالعجب من قوة بقاء هذا البدن المادي اال يجب علي،إذن

 الغضب
 راْدهارانّيهر كانت هدية من اك الحلية المرصعة بالجوأدركت ان تل و حول صدره وشاهدت عقداًَنشِْركْ  شاهدتآْبهيَمنْيو أم َجطيال

 .فغرقت في غضبها وبدأت بتحريك حاجبيها معبرة عن الغضب في وجد
 متعاضاال

 ان أبصق على ودواكلما أذكر ملذات حياتي الجنسية السابقة تنقبض شفتاي ت أصبح:" يقول فيهموناتْشاْرياۤياجاء نص على لسان 
 .متعاضا هذا مثل على الوجد في ."دائم التجدد العلي تع بذلك الغراممنذ ان بدأت اتم الفكرة

 الرعب
 نصاب بمختلف أشكال ، في ظل الظروف. عنكناباك ثانية ويصيبنا الشقاء عند غيت يشتد شوقنا إلى رؤي،ربي الحبيب:"التيمأحد  قال

 وهو وجد مستساغ ويقارنه النقاد الخبراء َنشِْركْـ هذا مثل على خليط متناقض من الوجد ب."البالء حينما نراك وحينما ال نراك
 . المشترك في غاية الحالوةه وطعماألسود  والسكر وقليل من الفلفلالحليببخليط من 

 الفصل الرابع والثالثون
 رحيق التتيم

تحريك الجفون مخصوص والظواهر الناتجة عنها مثل  ڤايشْنَڤَالنوع المخصوص من العاطفة التي تنمو في قلب هي  ڤيْبهاڤَ
-تْشارينَْس ( وجد ثابتدعىت ْبهاڤَڤي و ْبهاڤَأنو ومختلف أسباب تنمية ْبهاڤَأنو تدعىبتسام التي توضح هنا والخوف والدهشة واال

 .)ْبهاڤَ
 ْبهاڤَ-اريتْشنَْس و ْبهاڤَأنو و ْبهاڤَڤيبمختلف أشكال ون لرب ويتمتعى الإ العليةأشكاال مختلفة من الخدمة الودية دون لمشاها ينمي

 . كِْرشَْنتسلياتحينما توجد تالوة للشعر أو عرض مسرحي حول مختلف 
ما دام على  العلية باإلستشهاد بمختلف نصوص الكتب ْبهاڤَأنو و ْبهاڤَوصاف المختلفة من  األالخوض في بحث تلك ال ينبغي ألحد
فرد السعي إلى العلم بوجود عدة منوعات من الحب المتبادل  ينبغي لل. للربالعليةقدرة المسرة  تلك الدالئلتكشف  .الصعيد المادي

تحذير بعدم الخوض في الشؤون  َمهاْبهاَرتَ من ڤََپْر-أوْدياَم جاء في قسم . ذلك التبادل مادياًإعتبارعلى الصعيد الروحي وال ينبغي 
ه على سواو ُچوْسوامّيرۤوَپ  المحررة مثل وسالنف عملت كبار . عن المدارك الظاهرةبادل الودي في العالم الروحي علي الت.العلية

 ويستحيل فهم تبادل ، عن مداركنا الظاهرة في الوقت الحاضرعليةها تبقى  لكن في العالم الروحيالعلية عمال األاعطائنا لمحات عن
 . سوى عندما يتصل الفرد إتصاالً فعلياً بقدرة مسرة الربَنشِْركْ  معالعليةالخدمة الودية 

لتصب  األرض  من البحر وتسقط إلى تتولد الغيوم في السماء. في هذا الصددمثل الغيوم في السماء ُچوْسوامّي رۤوَپ شْرّييضرب 
قادر على الصفي هو الغيمة التي تملك المتعة والتيم  .بالبحرتقارن  َنشِْركْ  قدرة متعة، لذلك.ندما تعود إلى حالة السيولةفي البحر ع

 .العليةعندما يمتلئ بالخدمة   كِْرشَْند قدرة المتعة إلى بحروتعو انعام رحمته كالمطر



 كِْرشَْنى لإنجذاب المباشر وغير المباشر اال
 تقسم الخدمة التتيمية المباشرة . غير مباشرةتتيمية مباشرة وخدمة تتيمية المستمدة من الخدمة التتيمية إلى خدمة العليةتقسم المتعة 

الحيادية :  الخدمة التتيمية المباشرة هي.علية أذواق ةسم الخدمة التتيمية غير المباشرة إلى سبع في حين تقعلية أذواق ةإلى خمس
 وأما الخدمة التتيمية غير المباشرة فتقسم إلى الضحك والرأفة والغضب والفتوة والوهل ، والعشقاألبويةوالخدمية واألخوية و

بيض  اال:لوان هي األ.مختلفةال اته صبغمنها ولكل نوعاً إلى اثني عشر  يمكن تقسيم الخدمة التتيمية، لذلك.االمتعاضوالعجب و
 .لوان والبرتقالي واألحمر واألخضر الخفيف والرمادي واألصفر وأبيض فيه صفرة ودخاني وزهراوي وأسود وغيمي االومتعدد
  وِپنْْدَرأو  وماْدَهڤَ و ِدڤَكَپيَل  :وهي كِْرشَْنالرب نزالء ذات مختلف يد في  محكومة العلية ذواقى عشر لألثن االاألشكال

 .َمتْْسيا و ڤَراَهى  وڤََچْرْبها  وڤَْچَهرا  وكَلْكي  وْرَمكۤو و َبلَراَم  ونَنَْدَن-نَنَْد  وَهىسيْمِرنْ
التتيمية  يمكن امتحان الخدمة ، لذلك. المشهودة في مجال تبادل الحب هي الدعم والبيان والتوسع والتدبر والحزنةوالعالمات الخمس

 وتدبر في الخدمة ، وتوسع في الخدمة التتيمية في الفتوة، يوجد دعم في الخدمة التتيمية الحيادية.ة إلى تلك العالمات الخمساستناداً
 .ما شاكلها وحزن في الخدمة التتيمية في الغضب و،التتيمية في الرأفة

وجد تعتبر في تلك الحالة المرثية التيم  مشاعر  لكن عين التيم المبتدئفي الخدمة التتيمية فيشقية  ظاهرياًمرثية الحالة الربما بدت 
 حكاية نفي راماياَن تروي الـ.الواقععلى خالف  أحياناً للقلب  ومشقياً مرثياًراماياَنالـضمون ميعتبر  ، للمثال. الخبراءالتيمعند 

 وقعت حرب كبيرة بعد مغادرته .راَمتْشَنْْدَر والد الرب  َدشََرتَْهىراَجَمها توفي .والده قبل تتويجهعلى يد إلى الغابة  راَمتْشَنْْدَرالرب 
 تعين .راڤََن من قبضة سۤيتابعد انقاذ  مع مجمل عائلته ومملكته راڤََنهلك  .راڤََن على يد سۤيتا زوجته تطفتخاالقصر إلى الغابة و

مور التي تدور في  اال جميع تلك.يت إلى الغابة بعد بعض الوقتالمرور بإمتحان النار بعد عودتها إلى القصر ثم نف ِدڤّي سۤيتاعلى 
 الرب أعمال راَمتْشَنْْدَركبير تيم الرب َهنوماْن الواقع وإال لماذا يتلو على خالف  وقد تبدو حزينة لمن يتلوها الرأفة  تثيرراماياَنالـ

 المذكورة أعاله والبالغ العلية ذواق األفي جميع العلي ى الصعيدعل كل شيء مسر .؟راماياَن الـلما جاء فيطبقاً  ،يومياً راَمتْشَنْْدَر
  .عددها اثنى عشر

التخمين المسئم متجاهلين الخدمة ألفون نيران الزهد الكاذب ويون في هذا الصدد على من يدخل ُچوْسوامّيشْرۤيَل رۤوَپ يتأسى 
 الذين سبق لهم التيم ُچوْسوامّيشْرّي رۤوَپ  ينصح ، لذلك. التتيميةللخدمة العليةالتمتع باللذة  ْبَرْهَمْن  ال يمكن للمتعلقين بـ.التتيمية
 الشعائر الرسمية أنصار بتوخي الحذر الشديد بصدد حماية الخدمة التتيمية من أمثال هؤالء المخمنين الجافين ورحيق التتيمتذوق 
 .ة الدرة الثمينة لحبه الروحي من قبضة اللصوص والمختلسينحماي ڤايشْنَڤَـل ينبغي ل. الوجود المطلقةأتباع وحدةمن  النجاةوطلبة 

 .أرباب التخمين والزهد الكاذبإلى صف الخدمة التتيمية بمختلف أوجهها التحليلية  أن يالصفي ڤايشْنَڤَـلينبغي لال  ،بكالم آخر
ة التتيمية وال يستطيع التمتع بالرحيق  تحصيل منافع الخدمة التتيمية لقصورهم الدائم عن فهم موضوع الخدمالتيم سوىيستحيل على 

 .هللا العزيزلشخصية ا سوى من وهبوا حياتهم للقدمين اللوتسيتين تتيم لليالحقيق
صالة الصفية ويستطيع تذوق هذا  اال درجاتأرفعيتجاوز حالة الوجد ويبلغ بذلك حالما  قلب الفرد من كل الشوائب المادية يصفو

 .)َرَس( العلي ذوق الى تقنياًدعتذوق تلك توسعة ال ،على تلك الدرجةالرحيق 
في موضوع الخدمة  سينْْدهو -تَِر َرساْم-ْبَهكْتي على القسم الثاني من كتاب ِڤَدنْتَ ْبَهكْتي إلى هنا انقضت الدراسة الموجزة لـ

 .التتيمية العامة

 الفصل الخامس والثالثون
 هللالحب الحيادي 

 -تَِر َرساْم-ْبَهكْتيذا القسم الثالث من تناول ه ي. دائم الجماللشخصية اهللا العزيز العليةدية  إلى الخدمة الواألصفياء التيمينقطع 
 ة الخمسذواق األ ستوضح تلك. والعشقاألبوية الحيادية والخدمية واألخوية و: الرئيسية الخمسة من الخدمة التتيميةذواق األسينْْدهو

 . هذارحيق التتيم على الجانب الغربي لبحر ة الخمس بالموجاتهنا بكل تفاصيلها وقد وصفت مجازياً
 بلغ بعض كبار الحكماء هذا المقام الحيادي من .بالكلية العلي على المقام ستقراراعند  حيادية في الخدمة التتيمية  التيميسمى مقام

 إلى غالباًون ويميلالخفية  اوچيُّأرباب الـ طريق ممارسة الرياضات والكفارات والتأمل من أجل ضبط الحواس ويطلق على أمثالهم
 . المستمدة من الصلة الشخصية بالربالعلية بالمتعة عملياًون تقدير المتعة الروحية لنور الحق المطلق وال يع

 الوجود أتباع وحدة ال يستمد . المتعة المستمدة من تحقيق نوره تفوق فعلياًشخصية اهللا العزيز المستمدة من صحبة العليةالمتعة 
 استمداد  الوجود المطلقةأتباع وحدة ال يستطيع ، وبناء عليه.هتسليات مباشرة من صحبة الرب من طريق سماع علية متعة طلقةالم



ن الشخصية ال يتيح لهم استمداد م مبدأ إيمانهم بتجرد اهللا .أْرجوَن الرب إلى اي تكلمهت الْبَهَچڤَْد چۤيتا متعة علية من مضامين ةأي
ن م المستند إلى تنزيه اهللا ْبَهَچڤَْد چۤيتا التعليق على .شخصية اهللا العزيزي ينعم بها التيم الذي مبدأ فهمه هو  التالعليةالمتعة 

  لكنْبَهَچڤَْد چۤيتا لكتاب العليةفهم المتعة  دون يشخصتوافق مع مفهومهم الالل هو تعليق تخريبي يعمد إلى تحميل معانيه ل،الشخصية
 أوصى ، لذلك.الصفيالتيم تصال باال استطاع ذاا أرفعإلى مرقى  المطلقة الوجود ةوحدلمؤمن بل العلي وقفمالمن المحتمل ان يتبدل 

 .رفع األالعليةكبار الحكماء بعبادة صورة الرب من اجل تذوق تلك المتعة 
 ان أولى واجبات كبار الحكماء الراسخين .)ْچَرَهىڤي-آْرتْشا (عبادة صورة الرب دون شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم و ْبَهَچڤَْد چۤيتايستحيل فهم 

ن بالتأمل يفرالمتص ْزيُّوچۤي الـيوصى ، لذلك.ڤيشْنو للرب ربعة األيد اال هو اللجوء إلى الصورة الباقية ذاتالعليةعلى مقام الحيادية 
الذي  ْزيُّوچۤيكبير من الـ يسعى عدد ، لسوء الحظ.چايُّو كْْهيانْسارياضة في  ِدڤَكَپيَل حسب توصية  ڤيشْنوفي صورة الرب 

ما جاء في  إلى استناداًنتيجة ملموسة  دون الوعورة شديد إلى التأمل في العدم مما يؤدي إلى درب الخفية اچيُّوالـيمارسون 
 .تاچۤيالـ
 يد االلرب ذاتصورة ا:"ڤيشْنو ربعة األيد األ ذاتالعليةالصورة  ةشاهدممعلقين عند  ،ترياضاالربانيون الذين قضوا كفارات وقال 
عندما نرى الصورة   بجمال الربفوراً ْزَسَپَرَمَهْم نؤخذ مع سائر اننا .احياتن هي ذخر كل متعة ومحور ، تلك زرقاء البشرةربعةاأل

 في .)َرَس-شانْتَ (من قبل الربانيين هو مثل على وضع الخدمة التتيمية الحيادية ڤيشْنو هذا التقدير للرب ."تلك ڤيشْنوالباقية للرب 
الروحي لنور التحقيق ون  إلى الخروج من العلقة المادية من طريق الرياضات والكفارات المؤلمة ويبلغالنجاة يسعى طلبة ،البداية

 حيث جاء ان ْبَهَچڤَْد چۤيتا واردة في ه هذ)ْبهۤوتَ-ْبَرْهَم (ية من العلقة المادالنجاة عالمات مقام . في نهاية المطافشخصية اهللا العزيز
عندما يكون على مقام من صور الرب  ڤيشْنويميل التيم إلى صورة  .يةعالمسب بصيرة تلفرد يبتهج وراء التوق أو الحزن ويكا
 .)َرَس-شانْتَ (خدمة التتيمية الحياديةال

 إلى الثبات في  دوماًيطمح ان الرباني المتقدم ِڤَد-ْچِر َمنْتْراتاحدى  جاء في .ڤيشْنوإلى فهم الرب تهدف  ِڤديةالـ التربية ،في الواقع
  يبدأ.هو الغاية القصوى للحياة ڤيشْنو ان الغبي ال يعلم ان شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم كما جاء في .ڤيشْنوتأمله في القدمين اللوتسيتين للرب 

من أمام  أوجه الخدمة التتيمية  ستنكشف سائر.ڤيشْنو حالما يبلغ صعيد تقدير ِڤَدْز أسفار الـجميع إلى استناداً الخدمة التتيمية اإلنسان
مخلّص حتى  ڤيشْنو شخصية اهللا العزيزرؤية يستطيع  َرَس-شانْتَعند مقام التيم  .يتابع تطوير الخدمة التتيمية بالهداية الصحيحة

ا يقدره بصفة السالم العظيم كم ْبَرْهَمْن  والذات العليا المحققة والنفوس الباقية وعظيم العليةيتمكن من تقديره بصفة الصورة والجن 
 توقير وتعظيم هو داللة بلوغ مقام الحياديةب ڤيشْنو هذا التقدير للرب .وضاع المادية األه والذي ال تمسهتيمالتام والملك والرحيم ب

 .)َرَس-شانْتَ(
 ْبَرْهَمْنالمحررة بعد تحقيق س نفتستقيم ال .األصفياء التيم عند مخالطة سوىهذا  َرَس-شانْتَ مقام  الوجود المطلقةأتباع وحدةال يبلغ 

 خير مثال على الربانيين .تصرف دون َنشِْركْ  وتقبل بتعاليم الرباألصفياء َنشِْركْعندما تتصل بأحد تيم على مقام الحيادية هذا 
 الذين أمرهم ْبَرْهما المولى أوالد كوماَر-َسنَتْ و َسنَنَْد  وَسناتََن  وَسنََك :ربعة األكوماَرْزهم الـ َرَس-شانْتَالراسخين على مقام 

 وبناء .هم رفضوا أمره لعزمهم على مراعاة التبتل وعدم التورط في الحياة العائلية للوصول إلى الكمال لكنوالدهم بالزواج والتكاثر
لخامسة من صورة صبيان في سن الرابعة أو اب بدونهم ي لكنن اآلمنذ ماليين من السنين حتىون  يحيربعة األ ما زال هؤالء،عليه
 .نيفترقودون  وال يكادائماًعراة ون تنقل بشرتهم في غاية البياض وبهاءهم ساطع وي.العمر

ال يرى صورتك  ما دام لإلنسان مسرا ْبَرْهَمْنسيبقى وجه الحق المطلق  ،) العاتقَنشِْركْ( موكونَْدأيها الرب :"جاء في دعاء احدهم
 ." حديثة النمو ببشرة زرقاءتَماَلة لون شجربالباقية المتقومة بالعلم والبهجة 

 الخدمة التتيمية ضاء بمجرد قتهنجابالتامة الثقة   حققالذيالرباني هو :"كالتالي سينْْدهو -تَِر َرساْم-ْبَهكْتيترد مؤهالت الرباني في 
 ." من العلقة الماديةفكاكه دوماًنشد  فيما يحدودها بأحكامها وائمدال عملالو

متى سأقتدر على العيش بمفردي في كهوف الجبال؟ متى سأقتصر على ستر عورتي فحسب؟ متى :"قائاليفكر الرباني لنفسه 
على الدوام؟ ومتى  ْبَرْهَمْنمصدر  موكونَْدار؟ متى سأتمكن من ذكر القدمين اللوتسيتين للرب ضسأرضى باإلكتفاء بالثمار والخ

 "؟ مثيلةحيةفي حالة رو زلي االفي الدهرافهة  ان أيامي ت تماماًأدرك
 .بنور قمر الوجدون  ينتفع، لذلك. في وجدهم بالرب في قلوبهمربن إلى نشر أمجاد الون المنقطعو والمحققالتيميبقى 

 عن ازعاج العامة وذكر الصورة الباقية اًوالحياة بسالم بعيد داتَْپنيشَأو وال سيما قسم ِڤَدْزدافع الرباني هو التفرغ إلى دراسة الـ
 التيم ومخالطة )َپرۤو-ڤَڤيشْ (ه الكونيهيكل والتدبر وتحقيق الحق المطلق والبروز في عرض العلم ورؤية الرب في وماً دَنشِْركْلـ

 .َرَس-شانْتَإلى مقام ترقى به  كل تلك المؤهالت .هندادأ  معِڤَدْز الـخالصةالعلماء وبحث 



 مثل ِڤَدْز لدراسة الـْبَرْهما الكريم الذي دعا إليه المولى ان جميع من حضروا المجلس سينْْدهو -تَِر َرساْم-ْبَهكْتيجاء في 
 انكار .داتْأوَپنيشَنتيجة دراسة  هو شخصية اهللا العزيزفهم  أمر ، في الواقع.يادو شيخ ذرية َنشِْركْغمرهم الوجد بـ داتَْپنيشَأو

ثم اختراقه وبلوغ صعيد لقاء  ْبَرْهَمْنق  في تحقيرسوخثم يليه موضوع ال داتْأوَپنيشَمواضيع أحد  الوجود المادي ليس سوى
 .داتْأوَپنيشَ حيث يبلغ الفرد الغاية القصوى لدراسة ،شخصية اهللا العزيز

المقدمة إلى القدمين اللوتسيتين للرب  سّيتولَالدافع على التقدم في الخدمة التتيمية بشم عبير  َرَس-شانْتَبلغوا مقام د الذين يج
أو السفر إلى مكان للحج أو زيارة  ڤِْرنْداڤََنورؤية مكان مقدس في جبل ما ومراقبة غابة تشبه غابات واإلستماع إلى صوت صدفته 

وفهم الدمار الذي يلحقه الدهر الباقي ) كل والنوم والجماع والدفاع االمثل(أو التغلب على المتطلبات البدنية  َچنَْچمجرى نهر الـ
إلى مقام أعلى في الخدمة  ،َرَس-شانْتَمور مناسبة لرفع الرباني المستقر على مقام  األلكوالمخالطة الدائمة للتيم المنقطعين وكل ت

 .التتيمية
في  طَْهىڤايكونْ أرادوا زيارة رب .كوماَر-َسنََك الذين يتقدمهم ربعة األكوماَرْزعلى لسان الـ) ٤٣\١٥\٣ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في 

 ،نهضواوفسأستحوذت على عقولهم  للرب دهمعند سجوفي أنوفهم  بالزعفران ختلطةالم ّيستولَالسماء الروحية ونفذت رائحة 
 مما يدل ان حتى مجردال ْبَرْهَمْن استغراقهم الدائم في ذكر على الرغم من سّيتولَباقشعرار الجلد في حضرة الرب وشم ون يشعر

 .خدمة تتيمية صفيةلتيم في اند مخالطته  إلى الوجه الشخصي للرب عفوراًينجذب  ْبَرْهَمْنالراسخ في تحقيق 
 وسلوكهم همفونأأرنبة إلى في الخدمة التتيمية وهي تحديقهم  َرَس-شانْتَتوجد عالمات معينة لكبار الحكماء المستقرين على مقام 

 حذرهم الشديد ي عالمة أخرى ه.ِڤديةجتماعية أو الدينية أو الـ اال التقاليديتخطى هو الصوفي الجليل الذي تَْدهۤوڤَآ .تَڤَْدهۤوآمسلك 
الملحدين كما ال دون  وال يعا، عند الكالم)موْدرا-ْچۤياَنوضع  (بهام باالالسبابةون مام عند القاء المحاضرات ويلمس االبالخطو إلى

حياد وال  كما انهم في غاية ال،عن طريقة الحياة المادية والتجرد النجاةعلى دون  يشد بل على وجه الخصوصالتيمإلى ون يميل
ة التي يتصف ستثنائي اال هذه هي الصفات. دوماًالربون  هم في غاية الوقار ويذكر بل والبدن الماديذاتإلى وهم عينية الون يميل
 .َرَس-شانْتَن على مقام و المستقرالتيمبها 

 يُّوچّيالحظ ذلك على الذي  شْنَڤَْزڤايالـأحد  على لسان سينْْدهو -تَِر َرساْم-ْبَهكْتي جاء في ،نف االأرنبة إلى بصدد التحديق
 ."ضمنياً ومن ذلك يبدو انه قد سبق له تحقيق الصورة الباقية للرب ،أرنبة أنفهإلى الكبير  يُّوچّييحدق هذا الـ:"فقال

خدمة قضاء  ويمط اطرافه ويلقن الخدمة التتيمية ويسجد لصورة الرب ويدعو إليه ويطلب أحياناً َرَس-شانْتَيتثاءب التيم على مقام 
 اعتقد ان في ،ايها المتصوف العزيز:" قائالهبؤتثا ةالحظمبعد  ،آخر ڤايشْنَڤَ خاطبه . هذه بعض العالمات العامة.مباشرة إليه ببدنه

 ، وعلى هذا النحو. ويقشعر جلده ويرتعشاألرض  يسقط إلى،َرَس-شانْتَ ان التيم في أحياناً نجد ."بءقلبك حب يحملك على التثا
 .تلقائياًيه مختلف عالمات الوجد تظهر عل
وشعروا باقشعرار انقطعت  ،ان غيبوبة تأمل كثير من كبار الحكماء المقيمين في كهوف الجبال سينْْدهو -تَِر َرساْم-ْبَهكْتيجاء في 
السالم والبهجة والشوق بالذهول و َرَس-شانْتَ على مقام التيم كما يصاب .پانْتْشََجنْيا ينفخ صدفته  كِْرشَْنعندما كان الرب جلدهم

 . مستمر أو عاطفة ثابتةوجد تدل هذه العالمات على .التأمل ودبرالتإلى  والمهارة والمحاجة ويميل
أن ب كان يفكر .فوراًمما يمنعه من رؤيته ثم اصيب بالذهول  ْدڤاَركا يسكن في َنشِْركْ  كان حكيم محقق يشكو بأن الرب،ذات مرة

 .شخصياًحضور الرب نتفاع ب االتأمله يمنعه من
 ذات حالته غيبوبة وراء وهم عينية الدعى ت،ْبَرْهَمْن في  أشكال التخمينات وثابتاًافة عن كالياً الخفية متعاچيُّوالـعندما يكون مزاول 

 .في تلك الحالة  للربالعلية تسلياتتعتريه الرعشة عند سماع ال ووالبدن
 سأل حكيم كبير .َنشِْركْلـعندما يتصل بالصورة الباقية ضعاف  االلغ الغيبوبة الثابتة، مالين الذي بْبَرْهَمْنمحقق ل العلية ةلذالتزداد 

 ةيُّوچي الـرياضة بعد إكمال الشخصية اهللا العزيزنني سأقتدر على رؤية الصورة الباقية لا هل تعتقد ،صديقي العزيز:"آخر قائال
 .غ مقام الحياديةوبلسبق له  من اتهذا السؤال هو مثل على تحري" ؟ةالثماني

 في كوروكِْشتَْر إلى سوْبَهْدرا واخته َبلَراَم مع اخوه الكبير  كِْرشَْنعندما جاء على المكانرياضة الخفية ال ْزيُّوچۤيتوافد عدد كبير من 
مدة من تحقيق المتعة المستون  بأنهم كادوا ينسَبلَراَم  وَنشِْركْ عندما شاهدوا الربصاحوا وعربة في مناسبة كسوف الشمس، 

 التي تفوق سائر  دوماًالعلية أنت تام بالبهجة ،ربي الحبيب:" وقالَنشِْركْ الرب ثم دنا أحدهم مننور  بعد مشاهدة مجردال ْبَرْهَمْن
ة بمجرد النظر إليك من مساف ْبَرْهَمْن للنور العليةثبات في البهجة ال إلى تي استخلصت بعدم حاج، وبناء عليه.المقامات الروحية

 ."بعيدة
 مراسه حدودحكام وأ ونقض كل األرض  بدأ بضرب رأسه على انهإلى حدأحد المزاولين للرياضة الخفية غمر الوجد ذات مرة، 

 .تْشََجنْيانْپا عند سماع صوت صدفة ْبَرْهَمْناهمل تحقيق و هعندما انقطعت غيبوبة تأملبعينين دامعتين  يُّوچيالـ



  لقد ضللني.الشخصيال ْبَرْهَمْنبعبادة  العلي لينشغل المؤمنين في التحقيق":تَِرْمناكَْر-َنشِْر كْفي قصيدته َچَل طْهاكوَرنْبيلْڤََميقول 
 جاريتهت أصبح وأيضاً هذا ْبَرْهَمْنت في خط تحقيق تعمد انني على الرغم من ُچوپۤيْزن صبي مشاغب شديد المكر والولع بالـاآل

 ."ْبَرْهَمْنتحقيق رياضة فنسيت اآلن 
في  َنشِْركْبـ بعد اتصاله خبير ڤايشْنَڤَ أصبحه  لكن للحق المطلقيشخصالالالوجه  في خط تحقيق روحياً َچَل طْهاكوَرنْڤََمبيلْ تعمد

 عن خط التحقيق  برحمة الرب وأخذ إلى الخدمة التتيمية متخلياًاستقامالذي  ُچوْسوامّي ِدڤَ شوَكوهذا ما حدث في حالة  ڤِْرنْداڤََن
 .مجردال

 للحق المطلق وأخذا إلى الخدمة التتيمية هما خير يشخصالليا عن المفهوم الاللذان تخ َچَل طْهاكوَرنْڤََمبيلْو  ُچوْسوامّي ِدڤَ شوَك
شْرۤيَل   لكن حسب رأي بعض المراجع)ْزَرَس (العلية ذواق األ ال يعد ذلك المقام من. المستقرين على مقام الحياديةالتيممثال على 

من ال يرتقي إلى ال يعتبر  و، عدم قبوله بصفة ذوق علّيعلى الرغم منيعتبر ذلك المقام بداية الخدمة التتيمية  وْسوامّيُچرۤوَپ 
 في الباب الحادي شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي  أودَّْهڤَ ملقناً َنشِْركْ  يقول الرب.بلغ الذوق العلّيقد  ،صعيد الخدمة الفعلية إلى الرب

 بكالم ." الفعلية قبل بلوغهاالخدمة التتيمية وال يمكن ألحد التقدم إلى ،َرَس-شانْتَات في صورتي الشخصية هي حالة الثب":عشر
 .قل األعلى َرَس-شانْتَ ال يمكن الثبات على الوجه الشخصي للحق المطلق قبل بلوغ ،آخر

 الفصل السادس والثالثون
 الخدمية - العلي الحنان

 . بمثابة مقام كمال الحب وفوق مقام الحيادية المطلوب لتنمية الذوق بالخدمة العليودبذوق ال ْسوامّيَهَر ْدشْرۤيتقبل المراجع نظير 
 ِدڤَ شوَك تعتبر المراجع نظير .َنشِْركْ نجذاب إلى االوصف تلك الحالة الوجودية بالمودة المستمرة أو كاومودّي-ناَمجاء في 
 ، لذلك.بهذا الود العلية ذواق األمن مختلف التيميستمتع  ،حوال اال في كل لكنمقام الحيادي هذه المودة المستمرة ذوق ال،ُچوْسواميّۤ

 .َنشِْركْلـ أو ود صفي  عموماًوديطلق عليه 
 على َنشِْركْبـون ية الذين يتعلقاألرض ڤِْرنْداڤََن وأ كوَلوُچي ومنهم بعض أهالي بجيل بود تَنشِْركْبـذوق الخدمية في تيم اليتعلق 
 ببشرة تحاكي الغيمة الداكنة ويمسك نايه الرائعة بيديه  دوماً ذاته لناَنشِْركْ يكشف:"القول ڤِْرنْداڤََن اعتاد أهالي .تبجيلييد الود الصع

 عندما يسير نوزلي االهم خدمهأنفسون  ويعتبرالعلية بالبهجة األرض  يشعر جميع أهالي السماء باإلضافة إلى أهالي هذه.اللوتسيتين
 الذي يشبه ڤيشْنو عند رؤية صورة أحياناً بهذا التوقير والتعظيمالتيم  يمتلئ ."بتلك المالمح الشخصية ُچوڤَْرْدَهَن قرب جبل َنكِْرشْ
 الرب .يملك أربع أيدي يمسك بها الصدفة والقرص والصولجان وزهرة اللوتس ڤيشْنو ببشرته ولباسه والفارق الوحيد ان َنشِْركْ

 ماْدَهڤَ-لَليتَ قصيدة في َنشِْركْ خدمأحد  داروَك جاء على لسان .ْرياكانْتَسۤو ودرة تْشَنْْدَركانْتَ مثل درة الجواهر ب دوماًمزين ڤيشْنو
 التي تمسك الصدفة والقرص ربعة األ وأيديهكاوْستوْبَهىبالغ الجمال بعقد  ڤيشْنوال ريب ان الرب :"ُچوْسوامّيرۤوَپ  نظمهاي تال

 الرب لكن ذََچرو كتفي اًممتطي كما انه في غاية الجمال في مقامه الباقي ،س وجواهره الجميلة المتألقةوالصولجان وزهرة اللوت
 ."ةكليبال طَْهىڤايكونْ عز  الشخصية تجعلني انسىهمالمح وَسكَْم عدو دورب اآلن عينه حاضر ڤيشْنو

 العلية هو بحر الرحمة ومالك القدرات ،من مسام بدنه األكوان  هذا الذي تفيض ماليينشخصية اهللا العزيز:"قال تيم آخر ذات مرة
 هو . هو الملك العظيم والمعبود العظيم، هذا عينهشخصية اهللا العزيز .اهللانزالء ذات شخصية طالق ومصدر كل  االعلىولي وال

 .الميمون والقوي والمتدين هو الكريم الوفي بوعده والخبير و. المسلمةالنفوس هو رمز التسامح وحامي .العليم ذو العزم والعظمة
 ال شك انه المالذ .والنافذ والممتن والمعروف والمعظّم وتام القوة والمنقاد للحب الصفيكريم هو ملتزم باألسفار وصديق تيمه وال

 ."الوحيد لتيمه المنجذبين إليه بمودة الخدمة
تي شاكل اللذان تعهد اليهما والية ڤَشي والمولى ْبَرْهماى مثل المول(ن ووكلالتيم الم: يقسم التيم على مقام الخدمية إلى أربع فئات

 .بهدون ن والتيم المقتون الدائمووالتيم الذين يشملهم الرب بحمايته والتيم المالزم) الحماسة والظلمة
 نوالخدم الموكل

 "؟َنشِْركْ الشخصية التي تطوف حولمن هي تلك :"كالينْدّيصديقتها بين  وهافي حديث دار بين  كِْرشَْناحدى زوجات جاْمَبڤَتّيسألت 
 ." وكيلة الشؤون الكونيةآْمبيكاانها :"كالينْدّياجابت 
 "؟َنشِْركْ أمام جفمن هي تلك الشخصية التي ترت:"جاْمَبڤَتّيسألت 
 ."ڤَشيالمولى :"كالينْدّياجابت 
 "من هو هذا الشخص الذي يرفع الدعاء؟:"جاْمَبڤَتّيسألت 
 ."ْبَرْهما المولى:"كالينْدّياجابت 



 "؟َنشِْركْلـ  ساجداًاألرض من هو هذا الشخص الذي يسقط إلى:"جاْمَبڤَتّيسألت 
 ."إنْْدَرمالك الجنان :"كالينْدّياجابت 
 "من هو هذا الشخص الذي يرافق المالئكة ويضحك معهم؟:"جاْمَبڤَتّيسألت 
 ."ياَمراَجاخي الكبير مالك الموت :"كالينْدّياجابت 

ت مهمان بوالرب ويطلق عليهم مالئكة موكلبها م بخدمات أوكلهن ي منشغلياَمراَجث ان جميع المالئكة بما فيهم يوضح هذا الحدي
 .)تاِدڤَ-تَأْدهيكِْر(معينة 
 هومالذ  تحت حماية الربالتيم

 نحن .يتنا لخوفنا من هذا الوجود المادي نلوذ بك لحما.ڤِْرنْداڤََن يا لذة ،َنشِْركْ حبيبي:"َنشِْركْ إلى ڤِْرنْداڤََنهالي  أ أحدقالذات مرة، 
اعنا عن حبك  منذ سمالعلية إلى خدمتك نقطاع اال اخترنا. ولذنا بقدميك اللوتسيتينالنجاةقطعنا رغبتنا بوبعظمتك على دراية جيدة 

 . ومالذهَنشِْركْ  هذا كالم تيم تحت حماية الرب." المتزايدالعلي
 ما ،ربي الحبيب:"لوقبالأقر و له بالركل الدائم على رأسه َنشِْركْ رشده بعد معاقبةاستعاد  ،ايامون لنهر الـاألسوداألفعوان  كالييا

 .َنشِْركْلـ هذا مثل آخر على من يلوذ بالقدمين اللوتسيتين ." اذنابي بحقكعلى الرغم من بتعليم رأسي بقدميك اللوتسيتين زلت لطيفاً
صورة ب سادتي أوامرقرار أمامك بأنني عملت ب اال يخجلني،ربي الحبيب:"لوقبال َنَجنْْبَه-َپراْدَهىآيعبر تيم صفي عن شعوره في 

عفائي ابون بالرضى وال يتلطفون هم ال يشعر لكنأحياناًهم على أبغض وجه أوامر عملت ب.الشهوة والغضب والطمع والوهم والحسد
 يا شيخ ذرية ، ربي الحبيب.دمة مني على ذلك الوجهحتى من تلقي الخون  انهم ال يخجل.ي الوفية خدمت على الرغم منمن خدمتهم

 هذا مثل آخر على التسليم واللياذ بالقدمين اللوتسيتين ."خدمتكب ترحم بشغلي .وألوذ بقدميك اللوتسيتين اآلن  استعدت رشدي،يادو
 .َنشِْركْلـ

هم تخلوا عن ذلك  لكننيظ طريق العلم ال منالنجاةإلى ون  على من كانوا يطمحِڤديةالـتوجد أمثلة كثيرة في مختلف الكتابات 
 الذين تال ْبراْهَمنَةأي الـ ياَرنْشانايمي في غابة شاونََك بقيادة ْبراْهَمنَةمثلة عليهم الـ اال وخيرَنشِْركْلـوالذوا بالقدمين اللوتسيتين 

 .بلغوا الحكمة الكاملةبمثابة تيم  يقبل العلماء بهم .)١\١\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمويرد ذكرهم في  شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم  عليهمُچوْسوامّيسۤوتَ 
سۤوتَ الذي قال إلى  ِرشيشاونََك  والحكماء الكبار الذين يتقدمهم ْبراْهَمنَة حيث يقول هؤالء الـَدياوسوْدُه-ْبَهكْتي-َهري نص في جاء

على  شخصية اهللا العزيزبمجرد الحديث معك عن  تدريجياً النجاةنا نذم رغبتنا بأصبح . يا للعجب،النفس المجيدةايها ":ُچوْسوامّي
 ."لوجود الماديبشر مشوبين بكثير من شوائب ا أننا الرغم من

وراء التأمل العظيم  مطلق وسيلة إلى تحقيق الذات والذين قرروا ان الحق الظنيالمولعين بالعلم الليستمر ":َپْدۤياڤَلّييقول تيم في 
 المسر ذو البشرة التي تشبه شخصية اهللا العزيز فال نصبو سوى إلى ، اما من جهتنا. بمشاغلهم بسالم،ةصال االشاكلةوالذين بلغوا 

 ." ال نود سوى التأمل فيه.الغيمة الداكنة والذي يرتدي سرواال أصفر اللون وذو العينين بجمال زهرة اللوتس
 المولى : وخير أمثلة عليهم)طَْهىنيشْ-ڤاِس (ين بالخدمة التتيمية مولع،يطلق على المولعين بالخدمة التتيمية منذ بداية تحقيق الذات

تستهوي  العلية صفاتك ،ربي الحبيب:"التيمأحد   يقول.َكرۤيذَپونْ و ِدڤَشْروتَ  وڤاكوإكْشْ والملك ڤََبهوالشْ والملك إنْْدَر والمالك ڤَشي
 يولع حتى كبار الحكماء الذين يألفون العزلة .أمجادك المحررة وتحملهم على طلب صحبة تيمك حيث يجري التغني بالنفوسحتى 

 ." وقررت وهب حياتي لخدمتك الوديةالعليةبمالحظة كل صفاتك  أيضاًً  انجذبت.بأغاني مجدك
 نون الدائموالمالزم
 .ْبَهْدَر  وَپنَنَْدأو  ونَنَْد  وجيتْشَتْرو و ِدڤَشْروتَ  وساتْياكي  وداروَك و أودَّْهڤَ: هم ْدڤاَركا في مدينة َنشِْركْن من ون المقربوالمالزم

 من ذرية َنشِْركْ  أما المالزمين المقربين من.أحياناًبخدمته الشخصية ون هم يقوم لكنالرب بدور معاونينتالزم ت شخصياكل تلك ال
عينهم أزهار ا نضرة وتشبه  مالمح،َنشِْركْ يملك جميع مالزمو الرب:"جاء .ڤيدوَر  وتْشيَپرۤيكْ راَجَمها و ْبهۤيَمِسَن:  فهمكورو
 ." دوماً الثمينةحلين بالوقوة كافية لقهر قوة المالئكة وهم مزينون  كما يملك،اللوتس

 أودَّْهڤَن الذين يتقدمهم وك الشخصيو مالزم،ربي الحبيب:" قائال،ْپَرْستَْهىإنْْدَرفي عاصمة اثناء وجوده  َنشِْركْخاطبه شخص 
 من حماسة خدمتهم ڤَشيحتى النار المهلكة التي يولدها المولى ون بعيون دامعة وال يخش ْدڤاَركا مرك بالوقوف عند بوابةأون يترقب
 ." مسلمة لقدميك اللوتسيتينذواتوهم 

 .برودتهب ويامونار مثل لون نهر الـسمأ بدنه:"جاء وصفه في النص التالي وَنشِْركْ خير المالزمين المقربين من الربهو  أودَّْهڤَ
ه مصراعي الباب اذراع تشبه . أصفر اللون أوال ويرتدي سرواال حريرياًَنشِْركْ  الزهور الذي استعمله الربإكليل بوماً دنهو مزّي

 ." لنسجد تبجيال لقدميه اللوتسيتين، لذلك.وعيناه مثل زهرة اللوتس وهو كبير جميع المالزمين



 ، والكون برمتهْبَرْهما والمولى ڤَشي ملك المولى َنشِْركْ نا ومعبودناسيد:" بالقولَنشِْركّْي شْر للرب العليةالصفات  أودَّْهڤَوصف 
 أحياناً يأخذ مشورتي . من البحراألرض  استجدى قطعة صغيرة من، ومع ذلك،األكوان  هو مالك ماليين.ْچَرِسَنأو جده أوامريتلقى 

 ."المحسن العظيمه  لكنه المختلفة مثل بشريأعمال يقوم ب. انه مثل محيط الحكمةعلى الرغم من
 اتباع الرب

 وجميعهم من .سوتَْمَب  وْستَْمَب و َنذََمنْ و شوتْشَنْْدَر:  وأمثلة عليهم)ْزَچأنو (تباعأ  يطلق عليهمالتيم في الخدمة الشخصية للرب
هو حامل المظلة فوق  َنذََمنْ . سائر المالزمينحليوتتفاوت الخدمات التي توكل اليهم وثيابهم وحالهم تشبه ثياب و ْدڤاَركاأهالي 

 . فموكل بتزويد الفوفلسوتَْمَبوأما  تْشاَمَرالرب بمروحة من شعر إلى  ترويحال متخصص في سوتْشَنْْدَر .َنشِْركْ رأس الرب
 . للربالعليةجميعهم من كبار التيم المنقطعين إلى الخدمة الودية 

 و ڤَْرتََمْدهو  وطَْهىكَنَْمْدهو و ّيَپتْر  وَپتَْرَك  وَركْتََك: هي ڤِْرنْداڤََن في ْزأنوَچاء  اسم.ڤِْرنْداڤََن و ْدڤاَركا في كل من ْزَچأنويوجد 
 .شاَرَد  وَدراَس  وَبكوَل  وَديُّوَپ  وتْشَنْْدَرهاَس  وآنَنَْد  وَمَرنَْدَك  وْپِرَمكَنَْد  وڤيالَسسو و َرساَل

 ڤِْرنْداڤََنفي ون  الذين يبقراَجَمهانَنَْد  للمالزمين الدائمين البن تعظيماًلنسجد :"في النص التالي ڤِْرنْداڤََن في أنوَچْزترد أوصاف مالمح 
ما يتناسب مع مالمحهم دون  والقمر الذهبي ويرتاألسود  بشرتهم تحاكي النحل. واألساور الذهبيةالآللئوأبدانهم مزينة باكاليل 

 ضع عطر ،اريَكڤ .َنشِْركْ ارجو منك تنظيف سروال ،َبكوَل:"لتالتي قا ياشُودا األم  ويمكن فهم واجباتهم من كالم،المخصوصة
 ." بوضوحاألبقار  ويمكن تبين الغبار يتصاعد. مقبلَنشِْركْ ها هو .ساَلرا عليك اعداد الفوفل يا . في مياه الحمامچوروأ

 هو بالغ .ته تشبه العشب حديث النمو صفراء اللون وبشريرتدي ثياباً:" ويرد وصفه في النص التاليأنوَچْزكبير جميع  هو َركْتََك
 يمكن فهم مثل على ."َنشِْركْ إلى عليةخدمة ودية قضاء  في َركْتََك لنتبع جميعنا .نَنَْد راَجَمهاالغناء ومنقطع إلى خدمة ابن بالخبرة 

الدائمة خدمة ال ألبقى في وماً د ارجو منك وضعي.ليإاصغي ":َدراَس من كالمه إلى َنشِْركْتجاه الرب به  َركْتََكالتعلق الذي شعر 
 ."ڤَْرْدَهَنوُچ برافع جبل  معروفاًأصبحالذي  َنشِْركْلرب ل

  ليس باألمرَنشِْركْ العناية الفائقة لعلمهم ان دور الخادم الشخصي للرب  يتوخون،خدمته الشخصيةفي ن  العاملوَنشِْركْتيم 
؟ َنشِْركْمن يقوم بخدمة شخصية إلى ب كيفالسعادة الدائمة فينال  ،ة الربخدمب من يقدم إحترامه حتى إلى النمل المنشغل .اديتيعاال

 الفهم  اإلنسان يستطيع." وتيمهخدم الربأحد  لتفاخر بأننيبعدم ااعلم ان من واجبي ان أكون بالغ العناية :" لنفسه ذات مرةَركْتََكقال 
 ." بخدمتهمن وال يتفاخرو دوماًالعناية الفائقةون ع يرا، المنقطعين إلى خدمة الرباألصفياء من هذا الكالم ان التيم

حسب الدراسات التحليلية الخبيرة إلى ثالث فئات  ُچوْسوامّيشْرۤيَل رۤوَپ  ويقسمهم ْرياْدهۤو تدعى َنشِْركْلـعقلية الخادم الشخصي 
 .عز األُچوپۤيْز بخدمة الـةالمولع) ياْرْدهۤو( في فئة َركْتََك يدرج .َرڤۤي  وَرْدهۤي  وْرياْدهۤو: للمالزمين الدائمين للرب

تم و ْدڤاَركا في َنشِْركْملكات الرب احدى هي  َستْياْبهاما .َنشِْركْ من مالزمي الرب َرْدهۤيفيدرج في فئة  َستْياْبهاماأما ابن مرضعة 
مع  َستْياْبهاما أقام ابن مرضعة ،ن إذ. ألنهما عاشا سوية منذ الطفولة،َنشِْركْعند زواجها بالرب السماح البن مرضعتها بمصاحبتها 

التي  العزة حظوة مطلقاً لم اطلب ،َنشِْركْحبيبي :" ذات مرة قائالَنشِْركْ خاطب .َنشِْركْ بصفة ابن العم وكان يألف المزاح مع َنشِْركْ
 ." بيتكأفرادومن  َستْياْبهاما ي أخإعتباري محظوظ ب لكنتزوجت بك
 من جهة .ي ال أقلق بشأنهلكن ْپَرلَْمباسوَر للجني كبيراً عدواً ِدڤََبلَربما كان الرب :"ره بالقول عن فخَرڤۤيمالزم أعرب ، ذات مرة

 . العطوفة عليَنشِْركْ جل ما اترقبه هو نظرة . من سواه شيئاً ال أترقب، لذلك. ليس لدي ما أطلبه منه ألنه مجرد صبي،ْمَنيوْپَرْد
 ."َنشِْركْحبيبة  َستْياْبهاما ال اخاف حتى ،ذلكل

 من عملي أو قد يحدث سوء تفاهم معها العزة ربما استاءت ،ربي الحبيب:"قائال) ٢٨\٢٠\٤. ب.ش( الرب يخاطب تْهوِرَرَج ْپَمها
 أثق بأنك ، لذلك.خدمة كبيرةبمثابة  انت دائم الرحمة بخدمك وتنظر حتى إلى خدمتهم البسيطة .ني ال أمانع ذلك لثقتي التامة بكلكن

 دون  تفعل ما تشاء. انت المكتفي بذاتك، ربي الحبيب.عتراف االال تستحقخدمة  انها على الرغم مني المتواضعة ستقبل خدمت
 ."مستاءة مني العزة حتى وإن كانت  دوماً ستقبل خدمتي، لذلك.عون سواك

منقطعة إلى الخدمة الودية س نفو أو التتيم مسلمة مستبحرة في علم نفوس إلى الرب بالعليةيمكن وصف التيم المولعين بالخدمة 
 .على التواليأزلياً ن ون وكاملون وكاملو وأمثالهم مبتدئالعلية

 الفصل السابع والثالثون
 َنشِْركْحوافز خدمة 
 أظهر .وصحبة تيمه ْپَرساَد وغبار قدميه اللوتسيتين و العليةرحمته :  هيَنشِْركْى لإ العليةالخدمة الودية بنشغال  االبعض حوافز

 ملحمةأثناء  على فراش من السهام  منطرحاًأْرجوَنجد  ِدڤَ َمْبهۤيشْ كان .ِدڤََم شْْبهي عند حضوره موت الجد العلية رحمته َنشِْركْ



 ، لذلك.پانْذَڤَْزوسائر الـ يوْدهيشْطْهيَر راَجَمها عند حضوره مَع َنشِْركْ للرب  وكان ممتناً، قبل رحيله عن هذا العالم،كوروكِْشتَْر
 انا أتعس الجميع .َنشِْركْ انظر إلى الرحمة الرائعة للرب ،پاتْشاْرياِركْعزيزي :" قائالپاتْشاْرياِركْ ْبراْهَمَنالقائد العسكري الـخاطب 

 من ، لرؤيتي في آخر لحظات حياتيَنشِْركْ جاء الرب ، ومع ذلك. وسعيت لقتلهَنشِْركْ حميم أْرجوَن كنت اقاتل .وعديم الجدارة
 ." انه معبود جميع كبار الحكماءعلى الرغم منء برحمته لرؤية بغيض مثلي  جا.لطفه بي

 تصبح من ،لبدنه وظهور غيمة جديدة في السماء العلي  والعبيراألرض  وبوقه وابتسامته وآثار اقدامه علىَنشِْركْصوت ناي الرب 
 .أحياناً حوافز الوجد به

 إنْْدَر مالك الجنان ،انظروا’:لوقبال يعزف نايه كِْرشَْنعندما كان  بشوق كبير ِدڤَلََبأعلن ":ماْدَهڤَ-ڤيَدْچْدَهىجاء النص التالي في 
  سماوياًت مقاماًأصبحقد  ڤِْرنْداڤََن ان ،األرض  ويبدو من دموعه التي تسقط إلىَنشِْركْلناي  العلي  بعد سماع الصوتيبكي

 ."للمالئكة
 بإيمان ويتعالى عن التكدر والحسد هأوامرينقطع الفرد إلى خدمة الرب ويعمل ب: لتالية بالعالمات ا)أنوْبهاڤَ (َنشِْركْالوجد بـيتميز 

 ،ْبهاڤَأنوتدعى  كل تلك العالمات . الراسخين في خدمته الوفيةه كما يعقد روابط الصداقة مع تيميه تامة إلعليةفي خدمة ودية 
 بمروحة َنشِْركْ  بالترويح إلى الذي كان مختصاًَنشِْركْ خادم داروَكخدمة مخصوصة ويمثلها قضاء بنشغال االهي  وأولى عالماتها

منع كل انه  في خدمته إلى حد  كان جدياًداروَك  لكنوظهرت عالماته على بدنهفيما كان يقوم بتلك الخدمة  وغمره الوجد ،تْشاَمَر
 .تلقائياً ظهورها غم منعلى الر كثيراً لم يحفل بتلك العالمات . لخدمتهعالمات الوجد تلك واعتبرها عائقاً

 في شمالي الهند ميتْهيال من بالد ْبراْهَمَنوهو  ِدڤَشْروتَحول غمرة الفرحة التي شعر بها ) ٣٨\٨٦\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في 
 .وق رأسه ذراعيه ف اللوتسيتين ثم بدأ بالرقص رافعاًه لقدميفوراً بعد السجود َنشِْركْ  الرب حالما شاهدوالذي هب واقفاً

 على سيد الرقص انك نفهم أننا  لقد ادهشتنا برقصك إلى درجة،ربي الحبيب:" خاطبه على هذا النحوَنشِْركْتيم الرب أحد  ذات مرة،
 ڤيَكساتّْعالمات ى التيم تظهر عل ." الرقص هذا على يد مالك الحبتعلمت فّن انك  ال شك. محترفاًلست راقصاً انك الرغم من

 .ليست عالمات عاطفة ماديةوالروحية نفس ن المصادرة  انها .تعني أنه على الصعيد العلي ڤيَكساتّْ. يم من الوجدعندما يرقص الت
 كل شيء للقدمين اللوتسيتين َبلي راَجَمهاوهب ) ٣٨\٨٥\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم في تْشيَپرۤيكْ راَجَمهاإلى  ُچوْسوامّي ِدڤَ شوَكيقول 
اق نثم أمسك بقدميه اللوتسيتين ووضعهما على قلبه وظهرت عليه عالمات الوجد مثل انهمار الدموع واخت ِدڤَڤاَمَن  جه بوللرب

 .الصوت
توجد عالمات فرعية أخرى في ذلك الوجد مثل الفرحة والذبول والصمت والخيبة والكآبة والتوقير والتمعن والذكر والتشكك والثقة 

 .وقاحة والحياء والخمول والوهم والجنون والرعب والتدبر والحلم والمرض وعالمات الموتستقرار وال االوالشوق والالمباالة وعدم
عالمات الرعب والمرض والموت عندما يشعر تسود   لكنَنشِْركْعند مالقاة على التيم تظهر عالمات الفرحة والفخر والمثابرة 

 .َنشِْركْبفراق 
 كما كوروكِْشتَْر ملحمةمن  تهعند عود َنشِْركْالرب  ى يتحدثون إلوا بدأْدڤاَركا أهالي جميع ان) ٥\١١\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في 

 . هذا مثل على البهجة.يتحدث الطفل إلى والده بمودة بعد عودة الوالد من غيابه في بالد اجنبية
ه نسي منزلته من لكنفي قصره  ه عندما شاهدقل االبالسجود مائة مرة على َنشِْركْلرب حترام ل االاظهار ميتْهيال ملك ڤََبهوالشْقرر 

 . على النهوض ثانيةغمرة مشاعر الحب التي شعر بها بعد سجوده مرة واحدة فقط ولم يعد قادراً
نضارة وجهي وبدني من فراقك كما جففت  حالتي العقلية ،ربي الحبيب:" قائالَنشِْركْالتيم الرب أحد  مخاطبة پوراَنْسكَنَْد جاء في 
 . هذا مثل على الذبول من الوجد." بحرارتها المحرقةاألرض مس على تبخير كل مياهتعمل الش

شعتك مجيدة أ ،يا مالك الشمس الحبيب:"خاطبه قائال و عندما شاهد مالك الشمسإنْْدَرجاء تعبير عن الخيبة على لسان مالك الجنان 
لف التي املكها اثبتت عدم نفعها لقصورها عن رؤية  اال عيونيلكن يادو سيد ذرية َنشِْركْلوصولها إلى القدمين اللوتسيتين للرب 

 ."ه اللوتسيتينقدمي
 شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي  أكْرۤوَر يقول . ويتحول إلى وجد ثم إلى الفة ثم عشقتدريجياً للرب بجيل بالتصحوبيزداد الحب الم

ألني سأتمكن من تقديم  اآلن ت حياتي ناجحةأصبح .يوم الَنشِْركْلقد زالت كل عالمات النحس ألنني سأرى الرب ):"٦\٣٨\١٠(
 ."ربللاحترامي إلى القدمين اللوتسيتين 

ّي شْر وأرى الرب يامونامتى سيحل النهار المجيد عندما سأتمكن من الذهاب إلى ضفة نهر الـ:" ذات مرةتبجيليحب بقال تيم آخر 
 ." صبي؟بقار يلعب هناك بدور َنشِْركْ

  جميع تعابير حزنه، على هذا المقام. أشكال الشكافة عندما ال يعود وجده يتناقص ويتنزه عن كَنشِْركْلـلحب الثابت يبلغ التيم مقام ا
 .)أنوْبهاڤَ ( عالمات الوجدتدعى



 بوقت العلية لقد عاقبتني وأظهرت علي رحمتك ،ربي الحبيب:"ة في قولهتبجيلي عن شعوره بعالمات المودة الَبلي راَجَمهاعبر 
القوى  لن اتكدر سواء منحتني كل .حوال عند اللجوء إلى قدميك اللوتسيتين االلن أشعر باإلنزعاج في مطلقانني  استنتجت .دواح

 ."يةهنم أو وضعتني في أبغض حالة جةيُّوچي الـالخارقة
 راَجَمهاصال المجيدة التي يتمتع بها  كيف استطيع الكالم عن الخ،صديقي الحبيب:"َبلي راَجَمهابعد ان شاهد  أودَّْهڤَ إلى َنشِْركْقال 
على  و)سوَرْز ( انه لعن ملك المالئكة على الرغم منفي مملكته وهو يعبر عن حبه لي بحرارة اآلن ؟ لقد شاهدتهتْشََنوڤيُر ابن َبلي

 ."اَمَنڤ جهوبتي  جلو اني سلبته كل ما يملك في الكون بالخداع فيالرغم من
 . لحظة واحدة في تلك الحالةَنشِْركْ وال يطيق التيم فراق ،اً وددعىنه ي فإ،عند اشتداد شعور الحب ذاك

 تدمع عين كل تيم حينما ينظر إلى . ليس مستغرباًَنشِْركْ من فراق كخشبت ، العزيزداروَك:"َنشِْركْ خادم داروَك إلى التيمأحد  قال
 ."ستغراب اال بالغألمرا  ليس هذا.كل تيم بالذهول من فراقه مثل دمية خشبيةيشعر  وَنشِْركْ

 جرى  امتألت عيناه بالدموع التي خلقت نهراً.َنشِْركْعندما شاهد الرب  أودَّْهڤَ حول عالمات الحب التي يشعر بها كالم جاء
 عن سائر  تماماً بدى نائياً. عندما تنَّفَط جلدهكََدْمَب بدى مثل زهرة . يقدم المديح كما تقدم الزوجة المديح لزوجهاَنشِْركْصوب بحر 

 . عندما بدأ بالدعاءالتيم
 مواجهة كل أشكال المضار بهدوء في إنجذاب  اإلنسان يستطيع. انجذاباً عندما تتمثل بالفرحة والحزن بصورة مباشرة تدعىالمودة

 ظهر ، الوجد المثال المجيد على ذلك.حتى ولو كلفه ذلك الموت مطلقاً إلى الرب العليةالوجد ذلك وال يتخلى عن الخدمة الودية 
 للرب من العلية تسليات بفضل انشغاله باإلستماع إلى المطلقاً عندما شارف على الموت إذ لم يشعر بالشقاء تْشيَپرۤيكْعلى الملك 

 وعلى الرغم من انه لم يقبل حتى قطرة من الماء األرض على الرغم من حرمانه من مملكته التي كانت تعم ُچوْسوامّي ِدڤَ شوَك
 .ُچوْسوامّي ِدڤَ شوَك مباشرة في صحبة عليةبل كان يشعر بفرحة ام السبعة المتبقية له قبل الموت ي األخالل
 َنشِْركْ ظفرت بقطرة واحدة من رحمة الرب ذاسيخلو بالي حتى في وسط النيران أو البحر إ:" بالقولعن رأيه سراًتيم الأحد  أفضى

 ."ْدڤاَركا ولو توجت على عرش  حتىالعليةان حرمت من رحمته سأشعر بالوخز  نيلكن
 اختنق حلق . إلى المودة التي يظهر فيها شعور بالصداقةاستناداًن في إنجذاب الوجد اثابت أودَّْهڤَ و تْشيَپرۤيكْ راَجَمها مثل التيم

 يقسم العلماء . فقط كان يعانق الرب بحركات جفنيه.الشوائب الماديةافة وقصر عن الكالم بعد مشاهدته الرب وتحرره من ك أودَّْهڤَ
 عقله ثابت ، في تلك الحالة. كان خارج صحبة الرب الشخصيةذااالتيم من فئة الطرح  .فئة اضافة وفئة طرح: ذلك الوجد إلى فئتين

 . أهم شاغل يشغل ذلك التيم هو دخول صحبة الرب.العلية هفي ذكر القدمين اللوتسيتين للرب وفي شوق بالغ لإللمام بصفات
 بالولع بالغيمة السوداء والغزال إكْشْڤاكوالملك شعر  .ڤاكوإكْشْحول الملك  پوراَنَهى سيْمِرنْالوجد تلك في نص من توضح درجة 

. ب.ش(لنفسه  أكْرۤوَر يقول .،كِْرشَْنلـ تهمودشدة من   بعيني الرب دوماً والعيون السوداء للغزال وزهرة اللوتس التي تقارناألسود
 ،فعندما نراه أمامنا العلي لرفع العبء الثقيل لألرض ويراه الجميع في بدنه اآلن  قد تجلىَنشِْركْ الرب لما ان:"قائال) ١٠\٣٨\١٠

 ال شك ان كل من ، لذلك.َنشِْركْان كمال العين يتحقق برؤية الرب  أكْرۤوَر أدرك ، بكالم آخر."صى كمال عيوننا؟أليس ذلك هو أق
 . حتماًالنظر قد بلغ كمال األرض جلوته علىأثناء رآه 

 . صديق اليائسَنشِْركْ حبيبي ،يا للتعاسة:"يقول َچَل طْهاكوَرنْڤََمبيلْمن نظم  تَِرْمناكَْر-َنشِْركْيرد تعبير عن شوق الوجد في قصيدة 
تب عن عاطفة مماثلة عندما ك أودَّْهڤَ كما عبر ."رؤيتك؟ دون يام غير المشكورة اال كيف استطيع قضاء هذه،ايها الرب الرحيم

 ال .بدنكنور رؤية قدميك اللوتسيتين و دون في كآبةيبقى قلي علعين وا قرة انت ،العظيم ڤَْرَجيا ملك :" يقول فيهاَنشِْركْرسالة إلى 
 ." سنوات طويلة كثيرة عند فراقك تدوم كل لحظة،عدا ذلك .استطيع الشعور بالسالم في ظل تلك الظروف

ثنتين على  االعيا ذر اسجد لك بكل تواضع واخالص واضعاً. انت محيط الرحمة،ي الحبيبرب":تَِرْمناكَْر-َنشِْركْكما جاء في 
 ." هال تلطفت برش بعض ماء نظرتك علي؟ ذاك هو مبلغ رضاي.رأسي
دنى من دودة اعتيادية؟  األ ان يراك فما هي فرصتي أنا)شَشيِشكَْهَر (ڤَشيال يستطيع حتى المولى :"َنشِْركْتيم الرب أحد  قال
نا ادعو بتواضع ان أ و)نََبنْْدهودۤي (ك معروف بصديق الساقطين لكن اعلم انني غير جدير بالدعاء إليك.تصرت على السيئات فقطاق

 ." اسألك يا ربي القاء نظرتك الرحيمة علي، لذلك. بنظرتك الرحيمة استحممت كلياًذا اقد انجى .العليةنظرتك نور تطهرني ب



 الفصل الثامن والثالثون
 مباالة والفراقالال

 حول ِڤديةالـ لقد اكملت دراسة الكتب الفلسفية على أشكالها والنصوص ،َنشِْركْحبيبي :" ذات مرةَنشِْركْالجليل إلى  أودَّْهڤَكتب 
نور  شهرتي إذ لم استطع تقدير العلى الرغم من علمي مذموم  لكنبعض الشيء بدراستي اآلن ت مشهوراًأصبحغاية الحياة و

ي وعلمي ئفضل لي التعجيل بإزالة كبريا اال من، لذلك.ِڤَدْز التمتع بضياء الـعلى الرغم منأظافر اصابع قدميك ن مالصادر 
 . هذا مثل على الالمباالة."ِڤديالـ

 رؤية عدم الكفاية في .من جمعه على قدميك اللوتسيتينتمنعني  عقلي تقلبشدة :"آخر عن نفسه بشوق كبير قائال ڤايشْنَڤَاعرب 
 ." قصوري الكبيرعلىطوال الليل لنقمتي النوم بالخجل وال استطيع يشعرني  نفسي

 مشاغبتك في طفولتك هي ،ربي الحبيب:"عن عدم استقراره على النحو التالي تَِرْمناكَْر-َنشِْركْفي قصيدة  َچَل طْهاكوَرنْڤََمبيلْأوضح 
 هذا معلوم عندك .بسهولة بالغة تقلب يمكنك فهم عقلي الم،لك لذ.نت تعلم ما هي تلك المشاغبةأ الثالثة واألفالك أجمل شيء في

 ." إلى وسيلة استطيع بها تثبيت عقلي على قدميك اللوتسيتين اتحرق شوقاً، لذلك.وعندي
 بأن عيناي تود ان تحوم ،عتبار االاخذ منزلتي الوضيعة بعين دون  اعترف لك،ربي الحبيب:"اعرب تيم آخر عن الوقاحة بالقول

 ."األسوداليعسوب  انيك اللوتسيتين حومحول قدم
 منذ نعومة  تيماًالذي كان ْپَرْهالَد راَجَمهاعن  يوْدهيشْطْهيَر راَجَمها إلى ناَرَد الحكيم الكبير  يتكلم)٣٧\٤\٧ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي 

 طواءن اال كان دائم. عن أمجاد الربحديثاظافره ودليل حبه الطبيعي انه لم يلعب مع زمالءه في طفولته بل كان دائم الشوق إلى ال
 . عن العالم الظاهري كان علياً، وبناء عليه. المشاركة في العابهمبدال من ،َنشِْركْلغيبوبته الدائمة بالتأمل في 

 دون علىأ إلى ني ال اعلم سبب نظره لكنعمال األكلب خبير ْبراْهَمَنهذا الـ:" كالتاليْبراْهَمنَة التالي حول تيم من الـكالميرد ال
لعازف الناي الخبير  العلي  استطيع التخمين انه مأخوذ في هذه الحالة بالجمال.حراك كالدمية دون  يبدو بدنه ساكناً.تحريك عينيه

 . هذا مثل على جمود تيم بداعي الوجد." من عشقهَنشِْركّْي شْر الغيمة السوداء التي تذكره ببشرة يحدق إلى وَنشِْركّْي شْر
عندما كان يهتف كالمجنون العاري من الخجل انه كان يرقص حتى في طفولته ) ٤٠\٤\٧ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي  ْپَرْهالَد راَجهاَميقول 

هذا مثل على الحالة شبه  .أحياناً تسلياتاستغراقه التام في ذكر تلك الشدة  الرب من تسليات كان يعمل على تقليد .أمجاد الرب
أو يطبق على  كِْرشَْنمن وجده بـ تارة وينتحب تارة  كان يرقص عارياًناَرَد جاء ان الحكيم الكبير ، كذا.التيم الجنونية التي تصيب

 .هذا مثل آخر على الخبل من الوجد .الواقععلى خالف  بمرض ما تارة الصمت أو يبدو مصاباً
 كان يعتقد نفسه غير جدير  عندماامرة في محيط من الحزنشعر بتعاسة غ ْپَرْهالَد راَجَمها ان َدياوسوْدُه-ْبَهكْتي-َهريجاء في 

 . عليه كما لو كان مغشياًاألرض  فيذرف الدموع وينطرح علىشخصية اهللا العزيزبالدنو من 
 لقد قفز سيدنا الروحي في نيران الشكوى بعد ،عزاء االسيد الروحيالمن اخوتنا :"هم قائلينأنفسث تالميذ تيم كبير بين  تحد،ذات مرة

 سم القدوس في أذنيه لتستعيد تّم اال هلم نسكب رحيق.مشاهدة القدمين اللوتسيتين للرب وكادت مياه حياته تجف من تلك النيران
 ."حياته عالماتها

تال  لقپوَرتَنيوشُ إلى مدينة َنشِْركْعندما توجه الرب  وتفكيره بالقتال الموشك كِْرشَْن عن وعيه في شبه ذهول من فراق أودَّْهڤَغاب 
 . وقطع كل ايديهَبلي ابن باَن

 الموت أحياناًيمكن ظهور عالمات حالة محمومة وذبول البدن والرقاد وعدم التعلق والجمود والمرض والجنون وغياب الوعي و
 َهڤَأودّْ قال ، من جهة الحالة المحمومة. على أتم وجهشخصية اهللا العزيزشعوره بالفراق عندما يقع في غرام شدة على التيم من 

 وقد تسبب لنا النار في الشقاء جميعاًقد تسبب لنا  ، زهرة اللوتس صديقة الشمس،ايها الحكيم الجليل العزيز:" ذات مرةناَرَدإلى 
 تنا اكثر ما يسبب حسر لكن وال بأس بكل ذلك،من عدة وجوهالشقاء الجن أحد   صديقَرڤَۤيإنْدالحرقة وقد يسبب لنا احساس بالبحر 
 .َنشِْركْ هذا مثل على الحالة المحمومة بداعي فراق ."كبر األ وهذا ما يسبب لنا الشقاءَنشِْركْبـ همنا جميعنكرونهم يذّ هو اةريالكب

 ال نتمنى سوى ،ْزڤَذپانْ يا صديق الـ،َنشِْركْحبيبنا :"هم استوقفوا عند البابلكن ْدڤاَركا في َنشِْركْ الذين ذهبوا لرؤية التيمقال بعض 
وتذبل إلنتزاعك من تنقبض  اطرافنا . الغوص في بين زنابق الماء وتموت عند اخراجها من الماءتّمحب التكما البقاء معك 

 . اسباب الراحة المتوفرة له في قصره على الرغم منَنشِْركْ يفكر بالليالي الطويلة والمشقية بسبب فراق َبهوَل بدأ ملك ."أوساطنا
بالجنون يصاب  عقلي ، لذلك. الثالثةاألفالك  هو نسيبي الوحيد في،أْرجوَنربة ع سائق َنشِْركْ:"ذات مرة يوْدهيشْطْهيَرقال الملك 

 هذا مثل آخر على ." وال اعلم كيف اتمالك نفسي أو اين اذهب للظفر بثبات العقل،هار من فراق قدميه اللوتسيتينطوال الليل والن



 اآلن  يغمض عينيه.َركْتََك خادمك الشخصي ذكْرأ ،موَر يا عدو الجني ،َنشِْركْحبيبي :"َنشِْركْ أصدقاء صبي من ار قال بق.السهاد
 حالما شاهد ريشة اأن يأبه حتى بإستخدام عصاه للسيطرة عليه دون  في مرعى بعيدا بل تركهالبقر به إلى رعايةتنولم يعد ي
 .َنشِْركْ هذا مثل على اختالل التوازن العقلي بداعي فراق ."طاووس

 إلى حد كان العرق يتصبب من بدنه الساخن وكانت الدموع تنهمر من عينيه َنشِْركّْي شْر بنيران الفراق عن مصاباً ڤَأودَّْهكان 
 .يوْدهيشْطْهيَر إلى عاصمة الملك َنشِْركْ الرب ةغادرمعندما  وعلى هذا الوجه اصيب بالذهول التام

 في . وتأخر عن العودةتََكْسياَمنْللبحث عن درة  ْدڤاَركا مدينة َنشِْركّْي شْر غادر عندما أودَّْهڤَظهرت عالمات المرض على 
 كان . وثبتت شهرته بالجنون في ذلك اليوم لحسن حظه،َنشِْركْـمن شدة وجده ب ْدڤاَركافي بالمجنون  معروفاً أودَّْهڤَ أصبح ،الواقع

 بدأ بالدعاء إلى تلك الغيوم في حالته .وم الداكنة الكثيفة بدقة لمراقبة الغيرايڤَتََك عندما ذهب إلى تلة ياً عملثابتاّ أودَّْهڤَجنون 
 .المضطربة معرباً عن فرحته بالسجود لها

 في  يستلقون جميعهم، لذلك.طوال الليل في ذكركدون يسه ڤِْرنْداڤََن خدمك في ، الحبيبيادويا شيخ ذرية :"َنشِْركْإلى  أودَّْهڤَقال 
 هذا مثل على غياب الوعي بداعي فراق ." ويبدو عليهم الموت ألن تنفسهم بطيء للغايةناياموحالة شبه عجز على ضفة نهر الـ

 .َنشِْركْ
 يتعذب جميع خدم قدميك اللوتسيتين بعد غيابك عنها كما لو ، لذلك.وروحها ڤِْرنْداڤََننت حياة جميع أهالي أ:" ذات مرةَنشِْركْقيل إلى 

 بالبحيرات ،في المثل اعاله ڤِْرنْداڤََن يقارن أهالي ."بداعي الحرارة المحرقة لفراقكجفت كل البحيرات الممتلئة بأزهار اللوتس 
 في البحيرات تّم تقارن ال.َنشِْركْالممتلئة بأزهار اللوتس واحترقت البحيرات مع حياتها أزهار اللوتس من الحرارة المحرقة لفراق 

تصف ستعارة  اال هذه. البحيرات من الحرارة المحرقةتّم تترك ال، بكالم آخر.هاالتي لم تعد تطلب الحياة في ڤِْرنْداڤََنبحيوية أهالي 
 .َنشِْركْ بلوعة فراق التيمحالة شعور 

 الفصل التاسع والثالثون
 كِْرشَْن سبل لقاء

ق الكمال ولقاء يحقق لقاء يحق:  وتيمه إلى ثالثةَنشِْركْ يمكن تقسيم ذلك اللقاء بين .)چايُّو ( وصال الرب يسمى وتيمهَنشِْركْلقاء 
 .الرضى ولقاء يحقق الثبات

 تيمه بريشة َنشِْركْكيف يلقى  تَِرْمناكَْر-َنشِْركْ في قصيدة َچَل طْهاكوَرَمنْڤَبيلْ يصف . يحقق الكمال،شوق كبيرب َنشِْركْلقاء التيم بـ
 . وبدنه بالغ الرقة دوماًن وعيناه الراقصتا دوماً على صدره وابتسامته الساحرةَمَركَتَطاووس على رأسه ودرة 

 من عربته أكْرۤوَرنزل الحوذي  ،عريزي الملك):"٣٤\٣٨\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم في تْشيَپرۤيكْإلى الملك  ُچوْسوامّي ِدڤَ شوَكيقول 
 هذا مثل على ."ڤِْرنْداڤََني  فَبلَراَم واخوه الكبير َنشِْركْحالما شاهد الرب  تغمره شدة الود  وسقط عند قدميه اللوتسيتين ساجداًفوراً

 .َنشِْركْبلوغ الكمال عند لقاء 
. ب.ش( إلى عاصمته َنشِْركْعند عودة الرب  ْدڤاَركا قال أهالي .الرضىيحقق   بعد فراق طويلَنشِْركْ بـلتيملقاء ا

ن الذين يشعرون وزلي االدمك نحن خ.من رؤية وجهك الباسميحرمنا جنبية  اال غيابك الطويل في البلدان،ربنا الحبيب):"١٠\١١\١
 هذا ."ْدڤاَركا ال قوة لنا على الحياة في غيابك الطويل عن .فوراً تزول كل هموم الوجود .رؤية وجهك الجميلعند بالرضى الكبير 

 . بعد فراق طويلَنشِْركْمثل على تحقق الرضى بلقاء 
 يبلغ التيم رسيس الخدمة .ْدڤاَركاد سيده عند بوابة مدينة  شاه عندما ضم كفيه إحتراماًَنشِْركْلـ الخادم الشخصي داروَكنسي 

الذي اعتبرته  أكْرۤوَر حيث كان َسدۤوتََهْم يوضح رسيس الخدمة التتيمية هذا في كتاب .َنشِْركْالتتيمية عند ثباته في صحبة 
 كان .َپتيَهْسِرْپمريد  أودَّْهڤَة بلغها  هذه المنزلة الثابت.كورو عن مشاغل ذرية َنشِْركْ يتحدث مع ،الرعب المتشخص ُچوپۤيْزالـ

 . أمامهاألرض  بالركوع على دوماًَنشِْركْلـيقوم بتدليك القدمين اللوتسيتين 
الرب العظيم بتصال الفعلي  اال يبدأ التيم، إذن.عندما يدخل في خدمة الرب والكلمة المرادفة هي الوصل چايُّوالتيم حقق الـ يقال ان

يجلسون وذلك ب بواجباتهم المعينة حينما تسنح لهم الفرصة  يقومون،العليةن بصلة الخدمية  المتصلو التيم. بخدمته عندما يقومَنشِْركْ
 كما جاء في . فعليةچايُّو ْبَهكْتي يتردد البعض بقبول هذا المستوى من الخدمة التتيمية بمثابة .وامر األ لتلقيأحياناً َنشِْركْبين يدي 
 . فعليةچايُّو ْبَهكْتي ليست َنشِْركْك الخدمية في خدمة التتيم بحب ان تل پوراناتْبعض الـ

 .چايُّو هي البداية الفعلية لتحقيق الـَنشِْركْبـ ان صلة الخادم شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْملكن جاء في 



 تارة ويضحك تارة ويبتهج َنشِْركْ ذكر  يبكي عند)چايُّو ْبَهكْتي (ان التيم في الخدمة التتيمية) ٣٢\٣\١١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في 
  كما لو كان غارقاّ تارة ويجلس صامتاّياً يرقص تارة ويغني تارة ويقوم بخدمة الرب فعل.تارة ويتحدث على نحو غير اعتيادي تارة

 .في غيبوبة تارة
 َنشِْركْ للرب األصفياء التيمتغمر البهجة  ،حباء األاصدقائي):"٣٤\٧\٧ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمإلى زمالئه في  ْپَرْهالَد َمهاراَج يقول ،كذا

هم ويذرفون أبدان وتظهر عالمات الوجد في ،العلية أو يسمعون عن صفاته العليةه تسلياتعن  ونحالما يسمع ،تسلياتالذخر الباقي لل
د دائم الوجود لكنه  ذلك الوج.حون ويرقصون من وجدهمالرب بصوت مرتفع ويسّبدون الدموع ويتحدثون بصوت مختنق ويمج

 ." وتظهر عالماته على مرأى الجميعأحياناًيتخطى كل الحدود 
قبول كل ما يالئم الخدمة التتيمية ورفض كل ما خالفه واإليمان بأن :  وهي لشخصية اهللا العزيزتوجد ستة مبادئ في مجال التسليم

 َنشِْركْلـ والتفكير الدائم بالتابعية َنشِْركْعون  دون  بالقصوراًدائم والشعور التيم والدخول في عداد  دوماً سيعطي الحمايةَنشِْركْ
 تتيمى دع بقناعة تامة في كل الظروف يَنشِْركْ بحماية  اإلنسانعاقتنا .بمفرده أمر حتى ولو كان الفرد يملك القدرة على قضاء

 . وسائر تيمه المحميينشخصية اهللا العزيزبيتعلق  تبجيلي الالتتيم .تبجيلي
مور عناية  اال يولي تلكَنشِْركْ كان .ْدڤاَركااقامته في أثناء  َنشِْركْمورهم الهامة على أبعض ون  يطرحيادوبعض كبار عائلة كان 

 استشارة كبار السن عندما كان َنشِْركْ اعتاد .حاديث الطريفة األ بوجه باسم عند ذكر بعضفوراًويستجيب في ذلك الوقت بالغة 
 الروحي العظيم والحاكم العظيم والفطنة العظمى والسلطة العظمى سيد ولعب بذلك دور الأحياناً سوْدَهْرمايقضى واجباته في مجلس 

 .والحامي والحفيظ

 ربعون االالفصل
 بناء وسائر التابعين لألتبجيلي الالتتيم

 خير أمثلة على ذلكنجد  .َنشِْركْوالد أهم أنفسون  ومن يعتبر،َنشِْركْلـهم تابعين أنفسون من يعتبريف الحقيقي تبجيلي الالتتيميظهر 
 مثل َنشِْركْوالد أ شعر ،كذا وَنشِْركْهم محميين من قبل أنفسون  الذين كانوا يعتبريادو ساللةمن  سوْبَهْدرا  وَچَد  وساَرَن  فينقياداال
  وجميع هؤالء١٠٨ ألف و١٦بالغ عددهن  عشرة أوالد من كل زوجة من ملكاته الَنشِْركْ أنجب .ساْمَب  وَنتْشاروِدشْ  وْمَنيوْپَرْد
 َنشِْركْأفواههم لـون  كانوا يفتح. دوماًَنشِْركْ اعتادوا التفكير بأنهم في حماية ساْمَب  وَنتْشاروِدشْ و ْمَنيوْپَرْدوالد الذين يتقدمهم األ

 َنشِْركْ فيما كان َنشِْركْ الولد يجلس في حجر  وكانأحياناًوالده أأحد   يربتَنشِْركْ كان .أحياناً هم الطعام معهتناولأثناء ليطعمهم 
 . الصالحة ليحظى بذلكعمال األ منكثيراًالدموع بالتفكير انه ال بد وقضى ون خرين يذرف اآليبارك رأس الولد بشمه في حين كان

 َنشِْركْلـ األصفياء  والتيم تماماًَنشِْركْ مالمح تشبه ْمَنيوْپَرْد مالمح .َنشِْركْكبيرة ملكات  روكْمينّيابن  ْمَنيوْپَرْدكان قائدهم 
 .على حظه هذا ْمَنيوْپَرْددون يمج

 رب ،ّيتْبهاڤَْپَرحبيبتي :"حينئذ ّيتْبهاڤَْپَرإلى  ْمَنيوْپَرْد قال .ّيتْبهاڤَْپَر عندما خطف شَڤَْم-َهريفي كتاب  ْمَنيوْپَرْد أعماليرد وصف 
 )تْريپوراري (شيڤََال نأبه حتى بقتال المولى نحن  .وهو سيدنا العظيم ذََچروكب عينه الذي ير ڤيشْنو هو َنشِْركّْي شْرعائلتنا 

 ."لفخرنا وثقتنا بحمايته
وتعظيم بالغين وقير  بتيخدمونه ْدڤاَركا في دار َنشِْركْ خدم .والدهأتباع الرب وأ: ناة نوعتبجيلي في الخدمة التتيمية النوالتيم المنشغل

 ،َنشِْركْهم تحت الحماية الدائمة لـأنفسون  الذين كانوا يعتبرَنشِْركْ عائلة أفراد .وعين بعظمته الفائقة مدفشخصية اهللا العزيزبصفة 
 .نهم بالحماية التامةخصو يَبلَراَم  وَنشِْركْ وكان األماكن  غير مشروعة في مختلفأعمالترجموا قناعتهم تلك عملياً بالقيام ب

الرب  ري في شوق لتقديم احترامه الخيه الكبَنشِْركْكان  ، ذات مرة.قصد دون حترام له اال يقدمَنشِْركْلـكبر  االخ األَبلَراَمكان حتى 
 َبلَراَم الهراوة في يد ، بكالم آخر. بذات الوقتَنشِْركْلـ خفض هراوته عند القدمين اللوتسيتين َبلَراَم  لكنه عندما جاء أمامَبلَراَم

 .ْبهاڤَأنو بمثابة ،ر التبعية تلك كما مر تظهر مشاع.َنشِْركْلـاحترامها قدمت 
  عليهم الماء من ابريقهْبَرْهماورش المولى لزيارته  َنشِْركّْي شْرمن الجنان إلى  واعندما جاءالمالئكة  كِْرشَْنتبعهم جميع أوالد 

عندما مثل  لوس على مقاعد ذهبية الجبدال من التي كانت تغطى بجلد الغزال األرض  الجلوس علىَنشِْركْوالد أ فضَّل .)كََمنْذَلو(
 .المالئكة بين يدي والدهم

باإلنقياد والدماثة ون  يتميز،ه الذين اعتادوا السجود لهأوالد كان ، للمثال.أحياناً يشبه مسلك خدمه الشخصيين َنشِْركْكان مسلك ابناء 
 كانوا .َنشِْركْ عند المثول بين يدي األرض على دون كانوا يسج.حتى ولو كلفهم ذلك حياتهم  دوماًهأوامرتأهب لتنفيذ الوالصمت و

يجب أن  ، بكالم آخر.مطلقاًه الغرامية تسلياتعن السعال والضحك أمامه ولم يبحثوا ون في غاية الصمت والثبات كما كانوا يمتنع



 ما لم َنشِْركْبـ صلته الباقية إقامةم ن يزعاينبغي للفرد ال  .ةتبجيليالخدمة التتيمية البلتيم المنشغلين  خارج بحث اكِْرشَْنيبقى غرام 
 الخدمة التتيمية وستنكشف حدودحكام وأ واجباته المشرعة بموجب ، للمادةهيأالذي ما زال ملتيم أن يقضي ا ينبغي .محرراًيكن 

 نشهد بعض .لق صلة مطإقامة ال ينبغي ألحد تصطنع .اً بعد ان يبلغ النضج في الخدمة التتيمية ويصبح محققَنشِْركْبـصلته الباقية 
التي  ۤياَسَهجي-تَِرْپراكْولية مما يؤدي إلى جنوحهم إلى جماعة  االطوار األ فيَنشِْركْعشق ون ن الذين يتصنعين الشهوانيييأالمه

كل  .َنشِْركْبـ صلة العشق قامةا شدة شوقهم إلى على الرغم من ايأةهموضاع حياة الأ ما زالوا في أبغض .تبتذل كل تلك الشؤون
 .نتقاد اال يعمل على الصعيد الدنيوي وتكون شخصيته فوق ال يعود،ياً فعلَنشِْركْبـن أقام صلته م

قد تجمدت قطرات العرق ل ،عزيزي كيوبيد:"لوقبالالمناسبات احدى في  عندما جاء كيوبيد لزيارته َنشِْركْالرب  التيم أحد خاطب
نك محظوظ للغاية بإلقاء نظرة على أل صغيرة موجودة في الشجيرات الشائكةوهي ثمرة  ّيطَككَنْالمتصببة من بدنك وهي تشبه ثمار 

 من بهجة الوجد حال سماعهم يادومراء ذرية أ اقشعر جلد .شخصية اهللا العزيزب  هذه عالمات وجد."كِْرشَْنلـالقدمين اللوتسيتين 
 .هم يرقص من الوجدأبدانوبدى شعر  تْشََجنْيانْپاصوت صدفة 

نت شخصية أ ،ساْمَبحبيبي :"مالكالهذا  بساْمَبخاطب  ْمَنيوْپَرْد  ذات مرة،.أحياناًمل  اال تظهر عالمات خيبة،ةعالوة على البهج
 ال حد  لكن إلى حجرهَنشِْركْ ذات مرة وكان بدنك مغطى بالغبار ومع ذلك رفعك والدك الرب األرض  رأيتك تلعب على.مجيدة

 ."حب والدناحصل على هذا القدر من ألتعاستي ألنني لم 
عندما يشعر   والشعور الحاصل يسمى حباً تبجيلياًكِْرشَْنلـ العلي سيزداد حب التيم واًتبجيلي  كبير يسمى شعوراًَنشِْركْالشعور بأن 

 ال .نجذاب والود االبرز عالمتهأ عندما يبلغ ثباته و لشخصية اهللا العزيزتبجيلي يسمى هذا حب . حاميهَنشِْركْإلى جانب ذلك ان 
 ال يتفوه بشفه وال يسمح حتى للدموع بالظهور في ،في الواقع . مثيلتبجيلي مرتفع في حب إلى والده بصوت ْمَنيوْپَرْديتحدث 
 .دائماً كان يرمق القدمين اللوتسيتين لوالده .عينيه

 كان .أيضاًً َنشِْركْي كان ابن اخت  الذيوْپهيَمنْآ خبر موت ولده أْرجوَن عندما تناهى إلى َنشِْركْلـثمة مثل آخر على الحب الثابت 
مراء جيش الملك أبالجهود المشتركة لجميع  كوروكِْشتَْر ملحمة وقتل في َنشِْركْلـخت الصغرى  األسوْبَهْدرا ابن آْبهيَمنْيو

لم يطرأ :" بالقول مؤكداًَنشِْركْ إلى أْرجوَن قال .تْشاْرياناوْدُر  وپاتْشاْرياِركْ  وَمْبهۤيشْ  وَجياْدَرتَْهى و آشْڤَتّْهاما  وكَْرَن مثل ْدَهَنيُّودوْر
 ." في حضوركآْبهيَمنْيو مقتل على الرغم منلك أي تغيير  سوْبَهْدراعلى حب 

 وال تنكس الدونية اقلع عن شعورك ب،ولدي الحبيب:"مامه قائالأبعدم الخجل  ْمَنيوْپَرْد أمر  عندماتيمه عن عطفه على َنشِْركْأعرب 
 ال حاجة لك إلى .تردد دون  يمكنك رفع نظرك إلي أو وضع يدك على بدني.ي بصوت واضح وال تذرف الدموع تحدث مع.رأسك

 ."هذا القدر من التعظيم أمام والدك
 ويعتبر المهمة في غاية الحالوة حتى ولو كانت في غاية فوراًوالده  أمر  كان ينفذ. دوماًهأعمالبيظهر  َنشِْركْبـ ْمَنيوْپَرْدكان تعلق 

 . حتى ولو كان في غاية الحالوة كان يرفض كل ما ال يستحسنه والده كما لو كان سماً، كذا.السم
لرؤية  اآلن نا في غاية الشوقأ وشَْمَبَرتم قتل العدو ":َرتي في شوق عندما قال إلى زوجته َنشِْركْبـعن تعلقه  ْمَنيوْپَرْداعرب 

 كوروكِْشتَْرملحمة أثناء  ْدڤاَركاغيابه عن أثناء  َنشِْركْبلوعة فراق  ْمَنيوْپَرْد شعر ."تْشََجنْيانْپا حامل صدفة ،والدي وسيدي الروحي
  الرياضة فما هي الحاجة إلى الحديث عن تلكتسلياتوال تهمني  ْدڤاَركاال أجد لذة كبيرة بممارسة القتال في غياب والدي عن :"وقال
 ."الديفي غياب و ْدڤاَركاود حتى البقاء في أمور؟ ال األ

 هذا مثل على النجاح في . ومشاهدة والده في تلك المناسبة من شدة غمرتهشَْمَبراسوَربعد قتل  تهبهجته عند عود ْپَرْديوْمَنلم يفهم 
انهم  غمرت السعادة جميع أوالده إلى حد .كوروكِْشتَْر ملحمةبعد انقضاء  ْدڤاَركا إلى َنشِْركْ لوحظ رضى مماثل عند عودة .فراقال
 .خطاء عالمة الرضى التام اال كانت تلك.مراراًخطاء  األ منكثيراًكبوا ارت

 ْمَنيوْپَرْد يمكن القول ان عالمات التعظيم تلك على جانب .يومياً بعين دامعة َنشِْركْلـينظر إلى القدمين اللوتسيتين  ْمَنيوْپَرْدكان 
 .التيم سائر ةتشبه العالمات التي مر وصفها في حال

 د واالربعونالفصل الواح
 األخوي الحب

 عند شخصية اهللا العزيزة بالصلة إلى األخوي بمختلف عالمات الوجد التي تطورت عند التيم لبلوغ ذوق خوي للرب األالحبيتميز 
 .استقراره في الخدمة التتيمية بصورة مستمرة



 يبلغ حالة التحرر  عندماخوي للفرد األلحب يصبح الرب الدافع لزيادة ا.شخصية اهللا العزيزعين خوي  األالدافع على هذا الحب
 هذا الذي آْچَهى عدو الجني َهريالرب :"ذلك بالقول ڤِْرنْداڤََن وصف المالزمون الدائمون للرب في .كشف صلته الباقية بالربتنو

هار الخريف الذهبية والذي زأ والذي يلبس سرواال اصفر اللون مثل كونَْد والذي تشبه بسمته جمال زهرة َلنۤيإنْْدَرتشبه بشرته درة 
 ."ڤِْرنْداڤََن بمجامع قلوبنا بتجواله في  دوماً يأخذ، على نايه دوماًتزين صدره اكاليل الزهور ويعزف
 ةكليبالهم أنفس يوْدهيشْطْهيَر راَجَمها وعلى رأسهم ذوپانْوالد أ نسي .ڤِْرنْداڤََنخوي خارج نطاق  األترد نصوص مماثلة حول الحب

يمسك صدفته وقرصه  كوروكِْشتَْر في ميدان ربعة األيد األصورته ذاتب َنشِْركْ شاهدوا  عندماحر من السعادةغارقين في ب
ون  كانوا يشعر)ِدڤََسَهى  و نَكوَل و أْرجوَن و ْبهۤيَمِسَن و يوْدهيشْطْهيَرالملك  (ذوپانْوالد أوصولجانه وزهرة اللوتس مما يدل ان 

 .َنشِْركْبحب اخوي لـ
 وبدنه المتين َنشِْركْلـنيق  األ اللباس، للمثال.أحياناً األخوي على الحبتبعث  العلية والصور واللواحق والصفات سماءأل امختلف

 وعبقريته العظمى في كل الحقول وخبرته ْبَهَچڤَْد چۤيتاوالرسوم الميمونة على بدنه وعلمه بجميع اللغات وتعاليمه الواردة في 
 .األخوي  تبعث جميعها الحب،شق وفطنته وغفرانه وسحره للبشرية وعظمته وسعادتهورحمته وفتوته ودوره العا

 ،هم وصفاتهم ولباسهممالمحهو دافع طبيعي للغاية لشبههم له ب ڤِْرنْداڤََن في َنشِْركْصحاب أ عند مشاهدة األخوي الدافع على الحب
 وثقتهم تامة بحماية )ڤَياْسياْز ( في سن واحدةأصدقاءطلق عليهم  ويَنشِْركْصحاب في سعادة دائمة في خدمتهم إلى  األكما ان هؤالء

 .هل وحمايته وذوي الحب الثابت َنشِْركْ بصداقة  تماماً المقتنعينَنشِْركْ ڤَياْسياْز  لـلنسجد احتراماً:"لوقبال أحياناً يدعو التيم .َنشِْركْ
و  ْدڤاَركافي  أيضاًً ڤِْرنْداڤََن هؤالء خارج ڤَياْسياْز  يوجد."هع على صعيد واحد مالعليةبخدمتهم الودية ون خوف ويقوم دون انهم

 عاصمة َهْستيناپوَرو  َمتْهورا .)َرْزپو ( مدنتدعى ڤِْرنْداڤََن استثناءه بتسلياتها في َنشِْركْ التي قضى األماكن  جميع.َهْستيناپوَر
 األخوي بالحبون من جملة من يشعردون يع ْبراْهَمَن شْرۤيداماو  ّيْدراوَپدو  ْبهۤيَمِسَن  وأْرجوَن .أيضاًً ْزپوَر هما كوروْزالـ
 .ْزپوَر في َنشِْركْلـ

 عندما َنشِْركْ لشم رائحة رأس فوراً يوْدهيشْطْهيَر راَجَمهاخرج :" كالتاليَنشِْركْبصحبة ) پانْذَڤَْزالـ (ذوپانْ أوالدجاء وصف متعة 
م الصغار يقدت بشم الكبار رؤوس صغارهم عند ِڤديةالـ تقتضي العادة ."كوروْزعاصمة الـ ْپَرْستَْهىإنْْدَر إلى َنشِْركّْي شْروصل 

 أي صغر منهما سناً األناألخوي  بسرور بالغ بينماَنشِْركْعانقا  ْبهۤيَمِسَن و أْرجوَن ، كذا.قدامهمأاحترامهم للكبار من طريق لمس 
 پانْذَڤَْزخوة الـ األ نعم جميع، على هذا الوجه. بعيون دامعةَنشِْركْلـوتسيتين قدما احترامهما بلمس القدمين الل ِدڤََسَهى  و نَكوَل

 وفخذيه يقارنا بنابي الفيلة وعيناه ڤَذۤيچانْ سمى يأْرجوَن قوس .َنشِْركْ هو أقربهم إلى أْرجوَن .َنشِْركْخوي لـأالخمسة بحب 
 أْرجوَن جاء ان . العربة معاًنعتليا ي عندماجمال السماوي ولذة للعين في غاية الأْرجوَن و َنشِْركْ يبدو . دوماًن بالحمرةامصبوغت

 ينعم بصحبته َنشِْركْصدر منشرح وكان بويمازحه  َنشِْركْ  مع ويتحدثَنشِْركْ رأسه على حجر كان يستلقي على فراشه واضعاً
 .بإبتسامة ورضى كبير

 .عينهم لحظة واحدةأ عن َنشِْركْبالشقاء الكبير عندما يغيب ون  كانوا يصاب،ڤِْرنْداڤََن في )ڤَياْسياْز (صدقاء األمن جهة
 تسليات في السن واألخالق والَنشِْركْون  الذين يشبهَنشِْركْ ڤَياْسياْزالمجد لجميع :"ڤِْرنْداڤََنفي  ڤَياْسياْزالتيم إلى أحد  جاء في دعاء

والذهب والمرجان مثل  إنْْدَرنۤيَلقرون جاموس مرصعة بدرة ن والناي المصنوعة من أوراق النخيل ويحملون والثياب والجمال ويلعب
 ." عسى ان يحمينا هؤالء المالزمين المجداء.َنشِْركْ وهم في بهجة دائمة مثل َنشِْركْقرن الجاموس الذي يحمله 

  الشعورلك نجد مثال على ذ.َنشِْركْهم على حد سواء مع أنفسدون  يعتق انهم حميمة إلى حدَنشِْركْبـ ڤِْرنْداڤََن في ڤَياْسياْزلة ص
 دون يام وليالأنت تقف هنا منذ سبعة أ ،صديقنا الحبيب:"قائلين ڤَياْسياْزبيسراه فخاطبه  ڤَْرْدَهَنوُچ جبل َنشِْركْ عندما رفع األخوي

وقوف على هذا الوجه لل نعتقد انه ال حاجة لك ، لذلك.تقوم بعمل بالغ الجهد انك  نرىننا الشديد ألضطراب االراحة مما يسبب لنا
قل حتى يتسنى لنا  األخرى على األإلى يدك الجبل  عليك نقل.رؤيتك في هذا الوضعيؤلمنا  .سوداما بل انقلها إلى يد جبلحامال ال

ي لة الحميمة التي تظهر المدى الذص هذا مثل على ال."ُچوڤَْرْدَهَن لن يقدر على رفع جبل سوداما اعتقدت ان ذاا تدليك يدك اليسرى
 .َنشِْركْلـهم معادلين أنفس إعتبارب ڤَياْسياْزذهب إليه 

تعلي س عند المشخصية اهللا العزيز هو َنشِْركْ ،عزيزي الملك):"١١\١٢\١٠. ب.ش( تْشيَپرۤيكْإلى الملك  ُچوْسوامّي ِدڤَ شوَكيقول 
 .ماۤيا صبي بشري عند رهائن مجرد وتيمد ال وهو الرب المعبود عن المطلقةالعاِلم وهو السعادة العظمى عند المؤمن بوحدة الوجود

 يمكن الفهم من . كما لو كانوا على قدم وساق معهشخصية اهللا العزيزمع  اآلن ون هؤالء يلعبالبقارين الصبيانيمكنك التخيل ان 
 على صعيد  العزيزشخصية اهللا ليتسنى لهم الدخول في صحبة  حتماً هائلة من العمل الصالحاً ان هؤالء الصبيان قضوا مقادير،ذلك

 ."تلك الخلة



خي الكبير الحبيب أانهمرت دموع حارة من عيني يا :"َبلَراَمبقوله ذات مرة إلى  ڤِْرنْداڤََنفي  ڤَياْسياْز تجاه َنشِْركْيرد وصف شعور 
 ."خدايتغسل قل فيما كانت تلك الدموع  اال لحظة واحدة علىت نفسي كلياًنسي ، خالنيآْچهاسوَر التهم عندما
 أصدقاء -٤ .نو مقربأصدقاء -٣ .أصدقاء -٢ . الخيرو محب-١: إلى أربع فئات عامة هي كوَلوُچ في َنشِْركْ ڤَياْسياْزيقسم 
 من أي َنشِْركْ إلى حماية  دوماًون له ويسعبوية األببعض العاطفةون  بعض الشيء ويشعر يكبرونه سناًَنشِْركْ محبو خير .نوحميم

 يمن بين محبنجد  .َنشِْركْبـى  األذلحاقإ لمعاقبة كل من يسعى إلى أحياناًالسالح ون  يحمل، وبناء عليه.كبر منه سناًأأذى ألنهم 
جميعهم  وَبلَْبَهْدَر و ڤيَجيا  وچوَنَمها  وَرْبَهْدَرڤۤي و َچنْْبَهْدرا و ْبَهطَإنْْدَر  وياكْشَ و ْبَهطَوُچ  وڤَْرْدَهَنْبَهْدَر و ْبَهْدَرۤيلذََمنْ: َنشِْركْخير 

 . دوماًعلى ما يعود عليه بالنفعون  ويعملَنشِْركْ من كبر سناًأ
 حبيبي . لقتله؟طاسوَرآريشْ المعاً كما لو كنت تركض تجاه  لماذا ترفع سيفاً،ْبَهْدَرۤيلذََمنْحبيبي :" من كبار السنصدقاء األأحد قال
 ال حاجة إلى تلك ،َنَهڤَْرَدْبَهْدَر يا حبيبي .ضرورة دون  ال تثور،َجياڤيمبرر؟ يا حبيبي  دون  لماذا تحمل هذا المحراث الثقيل،ِدڤََبلَ

 طاسوَرآريشْوليس  ڤَْرْدَهَنوُچ جبلان ذلك ليس سوى صوت صاعقة على  امعنت في النظر أكثر ذاا سترى .الحركات التهديدية
 وفي وسط . في صورة ثور كبيرطاسوَريشْآرغيمة كبيرة  حسبوا ، الكبار هؤالءَنشِْركْمريدو خير  ."بصورة ثور كما تتخيل

خرين وطلب منهم عدم القلق على  االفعمل على تهدئة روع ڤَْرْدَهَنوُچ جبل تيقن أحدهم أنها ليست سوى غيمة فوق ،اهتياجهم
 .طاسوَرآريشْ لعدم وجود خطر من َنشِْركْ
 بشرته صفراوية وثوبه في غاية:  على النحو التاليْبَهْدَرۤيلذََمنْصف  جاء و. محبي الخيرصدقاء األبرزأ هما َبلَْبَهْدَر و ْبَهْدَرۤيلذََمنْ
عن يكشف  النص التالي . ويشكل ريشة طاووس على رأسه ويبدو في غاية الجمال دوماًناقة ويحمل عصا من الوان مختلفةاأل

 في المراعي ومن السير في كافة انحاء األبقار  معالعملجراء من  اآلن  منهكَنشِْركْ حبيبنا ،حباء االناأصدقاء":ْبَهْدَرۤيلذََمنْموقف 
 ." عليك بتدليك فخذيه،سوَبَلنت يا أ و.استراحته في دارهأثناء  هلم ندلّك رأسه بصمت . ارى انه يشعر بصداع كبير.الغابات
يد قرطيه اللذان يلمسان خديه من  الذي يزَبلَراَم القدمين اللوتسيتين لـوذ بهلم نل:"قائال ِدڤََبلَ الجمال الشخصي لـالتيم أحد  وصف
 بشرته .)جانْچو ( من الصدف الصغيرإكليل وصدره العريض مزين ب)رّيكَْستۤو ( المتقوم من المسكتيلََك وجهه مزين برسم .جماله

ه في غاية الطول يلمسان فخذيه وقد اظهر قوة ا ساعد.في بياض غيمة الخريف ويرتدي سرواال أزرق اللون وصوته عميق جداً
 ."َنشِْركْلـخ الكبير  األ وهوَنشِْركْ متدادن الان مختلفا اسمهما ِدڤََبلَ و َبلَراَم .َبلَراَم هلم نلوذ بهذا الفتى .َبْپَرلَْمبالغة بقتل الجني 

 اليوم ألنه اكاليي بعدم الذهاب إلى بحيرة َنشِْركْ ارجو منك اعالم ،صديقي الحبيب:"سوَبَل في كالم َنشِْركْعلى  ِدڤََبلَيظهر حنان 
 َبلَراَمهذا الكالم عناية من ظهر ت ." اخبره بعدم الخروج من الدار اليوم.لتحميمه ياشُودا األم  أود اصطحاب، لذلك.عيد ميالده

 .األخوي  ضمن مجال الحبأبوي بحب َنشِْركْبـ
 اعتياديين ويطلق عليهم أصدقاء همات بكل أشكال الخدمون  ويقوم دوماًمتعلقين بهو سناً َنشِْركْون  الذين يصغرصدقاء األاما

ون  وال يطلبكََرنْْدَهَم و َبنْْدَهىنيَم و ذَپۤيكوسوما و َمَرنَْد و ڤَرۤوتَْهَپ و ْپَرْستَْهىِدڤَو  ّيڤآوَجْس و ْبَهىشَِرڤْ  وڤيشاَل : ومن بينهمَسكْهاْز
 َنشِْركْعند الباب لرؤية ون  وينتظرَنشِْركْإلى مكان  فوراًون  ينهض بعضهم في الصباح الباكر ويتوجه.َنشِْركْجميعهم سوى خدمة 

 تدعوه ، عند الباب واقفاً وعندما ترى صبياًَنشِْركْبوضع ثياب  ياشُودا األم تقوم ،ثناء اال في تلك.ومصاحبته إلى المراعي
بوضع الثياب  ياشُودا األم تقوم وفيما .وداياشُ األم  بإذنفوراً دار كان يدخل ال،عندئذ ." لماذا تقف هناك؟ تعال،ڤيشاَل يا سناًح:"قائلة

 ،َنشِْركْ:"قائلة ياشُودا األم  بضربه بنايه فتنهرهَنشِْركْ فيمازحه َنشِْركْالصبي على تعليق الخلخال على كاحل يعمل  ،َنشِْركْعلى 
 التي األبقاربون  يعتنَسكْهاْز كان .َنشِْركْ َسكْهاْز أعمال تلك هي بعض . وصديقهَنشِْركْيضحك و" ماذا تفعل؟ لماذا تغيظ صديقك؟

 .َنشِْركْفيشكرهم " ابقارك كانت شاردة هنا وهناك:"َنشِْركْإلى ون  ويقولأحياناً تشرد هنا وهناك
 ريباً تقيومياً كان القتال يدور ، لذلك.َسكْهاْز مع أحياناً يتوجه إلى المراعي َنشِْركْعندما كان  كِْرشَْنالجن لقتل  أحد  يرسلكَْمَسكان 

على ون حواليه ويعملون  يلتفَسكْهاْزكان و يشعر بالصداع بعد قتال الجن ويتبعثر شعر رأسه َنشِْركْ كان .مع مختلف أشكال الجن
 ليشعر ببعض َنشِْركْ  إلىرويحتالخذ مروحة أوراق اللوتس تلك وأ نرجو منك ،ڤيشاَلحبيبنا :"صدقاء األراحته فيقول بعضتأمين 
 .َنشِْركْمبرر بل باشر بتدليك بدن  دون  ال تتحدث،ْبَهىشَِرڤْ . الذي سقط على وجههَنشِْركْ عليك بتمشيط شعر ،َپڤَرۤوتَْه .الراحة

 .َسكْهاْز أعمالمثلة على  األ هذه بعض." انظر إلى مظهره المتعب. ومصارعتهذراعيه منهكة من قتال ذاك الجني
 انه يرتدي سرواال ابيض اللون ويضفر .لعب الكرةبية الشدة كما انه عالم وخبير هو في غا:"َسكْهاْزأحد  ْپَرْستَْهىِدڤَجاء وصف 
 . والجن وهو يقاتل قتال الفيلةَنشِْركْهو أول من يتقدم بالعون حينما يحدث قتال بين  ْپَرْستَْهىِدڤَ .شعره بحبل

 شْرۤيْدهاما يضع رأسه على ذراعي نَنَْد َمهاراَجن  ابكِْرشَْن كان ،صديقتي الجميلة:"إلى صديقتها ذات مرة ُچوپۤيْزالـاحدى قالت 
 بدافع َنشِْركْ تلك الفرصة وبدأ بتدليك ساقي ْپَرْستَْهىِدڤَ انتهز .عندما كان يرتاح في كهف جبل داماويضع يده اليسرى على صدر 

 . في المراعيَنشِْركْ أصدقاء أعمال هذا مثل على ."حبه الشديد له



 بفضل صداقتهم  ومسلكهم يستند إلى الصداقة الصفية فقط،َنشِْركْسن ون  ويقاربَسكْهاْز-ْپرييا عليهم يطلق نو المقربصدقاءاأل
 المقربين هو الصداقة الصفية على صدقاءساسي لأل اال المبدأ لكن أو الخدميةبوي األإلى الحبيستند  صدقاء األ مسلك سائر.المتينة

  وْبَهْدَرِسَن  وآْمشو  وَنشِْركْ-َكوْستُ  ونيكينْكي و سوداماڤَ  وداما و سوداما و شْرۤيداما:  المقربينصدقاء األمن بيننجد  .قدم مساواة
 .تسلياتهم في مختلف الأعمال بَنشِْركْ إلى العلية واعتادوا اعطاء البهجة َكنْڤيكَلَ  وَكنْڤيطَ  وَكرۤيذَپونْ و سّيڤيال

 يقوم ،راْدهارانّيحبيبتي الرشيقة :"التي خاطبتها قائلة راْدهارانّيقات صدياحدى  المقربين في كالم صدقاء األجاء وصف هؤالء
أحد  ، للمثال." بذلككثيراً يمازحه بعضهم بأصوات رقيقة ويرضونه .أيضاًً بخدمته َنشِْركْصديقك الحميم  ل المقربيناألصدقاء
 صدقاء األ جشع وكان يأكل أكثر من جميعْبراْهَمَنب دور  الذي كان يمزح بلعَچَلنْْدهوَمَم يدعى ْبراْهَمنَة من الـَنشِْركْ أصدقاء

سيكون من دواعي :" قائالَنشِْركْكثر من الجميع ويخاطب أ لَدّْوْزكل أ كان ال يشبع حتى بعد .خص اال علىلَدّْوْز بحلوى وكان مولعاً
 ة التجار والمزارعينمرتباعطاء البركات إلى  ." أخرىلَدّْهو اعطيتني  اذاكثيراًمنك  راْدهارانّيسروري مباركتك بأن تسر صديقتك 

  الصبي محقاًْبراْهَمَن كان الـ، لذلك.ةمرتب من تلك الراَجَمهانَنَْد  يلعب دور ابن َنشِْركْ كان .ْبراْهَمنَة من واجبات الـ)ڤايشْياْز(
 .لَدّْوْززيد من يزوده بمو من بركات صديقه كثيراً يسر َنشِْركْ كان ، لذلك.َنشِْركْباعطاء البركة إلى 

 كان . بيديهَنشِْركْ ا ويعانقه بحب كبير في حين يأتي صديق آخر من الخلف ويحجب عينأحياناً َنشِْركْكان صديق مقرب يأتي امام 
 . المقربينصدقاء األبرز جميع هؤالءأهو  شْرۤيداما .ه تلكئ اصدقاأعمال يشعر بالسعادة الفائقة من َنشِْركْ

 بشرته سمراوية وحول عنقه .داء سروال اصفر اللون وكان يحمل قرن جاموس ويتعمم بعمامة نحاسية الحمرةارت شْرۤيدامااعتاد 
 ."شْرۤيداما رحمة طالبين هلم ندعو . بمزاح ودي دوماًَنشِْركْ كان يتحدى . جميل من الزهورإكليل

 أننا  من حسن حظنا. ويجن جنوننا لغيابكياموناة الـنت من القسوة بحيث تركتنا على ضفأ:" قائالَنشِْركْمخاطبة  شْرۤيدامااعتاد 
 لحظة غيابك ال ، لكن صدقني يا صديقي الحبيب. ان اردت تهدءة روعنا ال بد لك من معانقة كل واحد منا بذراعيك.هنا اآلن نراك

 ." يختل كل شيء ويصيبنا الجنون.أيضاًً بقارتخلق فوضى كبيرة لنا فحسب بل لأل
 دار حديث .أوجّْڤََل و َسنْتَڤَ و ڤََچنْْدَهْر  وأْرجوَن و سوَبَل ومن بينهم )نَْرما-ْپرييا (نهم يطلق عليهم خالن أقرب مأصدقاءيوجد 

 سوَبَل انظري ،)چّيشانْكِْر (حبيبتي الرقيقة:"راْدهارانّيإلى  ُچوپّي قالت .َنشِْركْحول خالن  راْدهارانّيصديقات  ُچوپۤيْزبين الـ
ن  بصمت وانظري كيف يزّيَنشِْركْفي يد  ،سّيدا-ماۤياشْياها إ ويدس الرسالة السرية التي سلمته َنشِْركْيهمس رسالتك في أذن 

 بخدمته على هذا الوجهون  هؤالء يقومَنشِْركْا صديقتي الحبيبة ان جميع خالن ين  هل تعلمي.تاَركا الزهور من اعداد إكليل بَنشِْركْ
 .ْزْرمانَ-ْپرييارز بأ هما أوجّْڤََلو  سوَبَل ."؟دوماً

صفر أ من الزهور ويرتدي سرواال إكليل يطوق عنقه .إلى أبعد حديعزه  َنشِْركْبشرته كالذهب المصهور و :"سوَبَلجاء وصف بدن 
 .يةاألخالق  متعة بكالمه وعظاتهأرفعدون يج صدقاء األ وهو من الفطنة إلى حد ان سائر،تشبه تويجيات زهرة اللوتسعيناه  .اللون
 .َنشِْركْصديق  سوَبَل  نسجد لـهلم

 .فهم ما يدور بينهماأحد  ان يستطيع دون من الحديث الذي يدور بينهما سوَبَل و َنشِْركْيمكن فهم درجة القرب بين 
فة ه بكاذات يحب تزيين . دوماًستقرار اال سرواال برتقالي اللون وحركات عينيه عديمةأوجّْڤََل يرتدي . كالتاليأوجّْڤََلجاء وصف 

 جميعنا قدس هلم ن.َنشِْركْعلى  جداً  هو عزيز. دوماًالآللئ وحول عنقه عقد من  تماماًَنشِْركْأشكال الزهور وبشرته تشبه بشرة 
 .َنشِْركْخالن 

  من المحال علي،صديقتي الحبيبة:"راْدهارانّيإلى  ُچوپۤيْزفي كالم احدى الـ أوجّْڤََلف الخدمة الحميمة التي يقوم بها جاء وص
 تضرعاته .قناعي اال جاء إلي بعملهأوجّْڤََل هوذا صديقه . انظري لكنَنشِْركْقالع عن الحديث عن  اال اردت.الحفاظ على سمعتي

 حتى ولو كانت في غاية الحشمة والوفاء لواجبات عائلتها َنشِْركْلـمقاومة حبها  ُچوپّييتعذر على أنه إلى درجة من الفعالية 
 ."وزوجها

 لقد اتسعت غرامياتك إلى درجة يمكن ،آْچهاسوَر يا قاتل ،َنشِْركْحبيبي :"يوضح طبيعته البهيجة أوجّْڤََلعلى لسان  يالكالم التال
باالنهار التي تصب في ذلك تقارن  ، الباحثات عن حبيب كاملاألرض  فتيات،هعين في الوقت .مقارنتك بالمحيط الواسع الذي ال يحد

 ."ليكإنتهاء  اال ال محالة من لكننهار من الفتيات إلى تغيير مجراها إلى مكان آخر األ كل تلك قد تسعى، في ظل الظروف.المحيط
 توجد ثالثة . وبعضهم معروف من التراث الشعبيِڤديةالـ األسفار  نجد بعضهم معروف من،َنشِْركْ أصدقاءبين مجموعات مختلف 

 في . بعضهم من عظماء المالئكة وبعضهم من التيم الكملة لكنأزليةاقة صد َنشِْركْـل صداقة بعضهم .َنشِْركْ أصدقاءتقسيمات بين 
 وبعضهم مولعين بالمزاح وحمل ، دوماًدالء بآرائهم اال ومنشغلين فيَنشِْركْ بعضهم ثابت بطبيعته في خدمة ،كل تلك المجموعات

 رائعة وضاعاًأون  وبعضهم يخلق،لك البساطة بتَنشِْركْون  على الضحك بكلماتهم وبعضهم بالغ البساطة بطبيعتهم ويرضَنشِْركْ
 وبعضهم في ، للسجال مهيئاًجواًون  وبعضهم يخلق،َنشِْركْعن مجادلة ون  وبعضهم ثرثارين ال ينقطعظاهرياً َنشِْركْهم ضد أعمالب



خبرة بالغة بمختلف ون  ويظهرَنشِْركْبـلة حميمة صبيتمتعون  صدقاء األ كل هؤالء. بعذوبة كالمهمَنشِْركْون غاية الدماثة ويسر
 . دوماًَنشِْركْهم وجل مرادهم إرضاء أعمال

 الفصل الثاني واالربعون
 ةاألخوي العالقات الودية

لعبه دور  عند أحياناًته الفائقة التي تظهر ظراف و،على حب صداقتهتدفع  ، وجماله وقرنه ونايه وصدفته وموقفه العذبَنشِْركْسن 
 إلى ثالثة َنشِْركْ يقسم العلماء سن .أيضاًً صداقةبخرى على تنمية حبه  األ هي من الحوافززشخصية اهللا العزي أو حتى فارس
 والطور الثالث هو )پاوَچنْذَ ( والطور الثاني هو بداية السادسة إلى انقضاء العاشرة)كاوماَر (ولى األ الخمسةنيالسن طور .أطوار

يامه بدور أيقضي  عندما كان ذَپاوَچنْ و كاوماَر طوريفي  َنشِْركْ كان .)َركايشُو (بداية الحادية عشر إلى انقضاء الخامسة عشر
في سن السادسة  َسكَْملقتل  َمتْهوراثم انتقل إلى  كوَلوُچعندما تجلى في  كايشُوَر دور بقار صبي في طور كِْرشَْنلعب  . صبيبقار
 .عشر
 شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم في تْشيَپرۤيكْإلى الملك  ُچوْسوامّي ِدڤَ وَكش قال .ياشُودا األم  تبادل الطفل الحب معناسبي كاوماَر طور

 صبي بشري يحفظ نايه تسليات لقيامه حينئذ بالبقارين الصبيان يأكل مع خالنه َنشِْركْ الرب  كان،عزيزي الملك):"١١\١٣\١٠(
رز  األ كان يحمل بيسراه كتلة من عجينة.عظيمالى  والمفّد انه المتمتععلى الرغم من تحت ابطه وقرنه على يمين حزامه مع عصاه

بينما يبدو ه، أصدقاءعندما كان يجلس بين كان يبدو مثل دوار زهرة اللوتس  ، لذلك.)ولَّپ ( ويمسك بأصابعه ملك الفاكهة،الحليبمع 
 ."دهشة بالغةب المشهد إلىون  يحدقانالجن أهل كانهم فيما أنفسكانوا يستمتعون بالمزاح بين  .ه المحيطين به مثل تويجياتهاأصدقاء

 بحمرة جميلة وبدنه تان مصبوغَنشِْركْ كانت شفتي ،ذَپاوَچنْ في بداية .البداية والوسط والنهاية: أطوارإلى ثالثة  ذَپاوَچنْيمكن تقسيم 
 َنشِْركْوعند رؤية  داڤََنڤِْرنْالزوار إلى أحد  عند عودةقال  .في غاية النحافة وعلى عنقه دوائر تشبه الدوائر المرسومة على الصدفة

على عنقك دوائر  تظهر ، حبيبنا لوتسي العين.)َبنْياْن ( مثل ورقة شجرة التين البنچاليةتدريجياً جمالك يزداد ،موكونَْدحبيبنا :"ثانية
 بأن نمو بدنك الجميل ني موقنن ا.ترتيبها الجميلب َچَپْدَمرانافس درر تك وخديك سنانمثل الدوائر على الصدفة ونور القمر الساطع أل

 ."صدقائكأإلى  اآلن يعطي المتعة
  تعتبر تلك الزينة الجميلة.لوان األ بمختلف مصبوغاً حريرياً كان يرتدي ثوباً.نواع الزهور في تلك السنأ يكلل بشتى َنشِْركْكان 

 أحياناًه هناك أصدقاء كان يصارع .بقاراأل  يرتدي هذا الثوب عند الذهاب إلى الغابة لرعايةَنشِْركْ كان .َنشِْركْكمالية عند 
 .ذَپاوَچنْ طور تلك هي بعض نشاطات .أحياناًجميعهم في الغابة ون ويرقص
هم أنفس بين العليةبالسعادة البالغة في صحبته إلى حد التعبير عن مشاعرهم ون يشعركانوا  ، من رعاة البقرَنشِْركْخالن 
 صغيرة ة جميل وصدفإكليللديك  .الجميلة ڤِْرنْداڤََن المتناثرة في كل ارجاء األبقار  برعاية دوماً انت مشغول،َنشِْركْحبيبنا :"قائلين

 . على صدركَملّيَك زهرة إكليل و، على اذنيكَكارنيكَْروريشة طاووس على عمامتك وثياب حريرية صفراوية اللون وزينة أزهار 
 ."وتغمرنا ببهجة علية ال تحدرزتنا لمبامصارع الانت تبدو في غاية الجمال عندما تتظاهر بدور 

 )لّيڤَتْري (فقيةأ في غاية النضارة واإلستدارة وكانت تظهر ثالث عكنات ئان خديه الممتلأصبح دقيقة الحد وكِْرشَْن ت أظافرأصبح
 .پاوَچنْذَ بعض الشيء في منتصف هبعد نمو على جانبيه فوق حزامه

زهار السمسم ونضارة خديه فاقت أجمال فاق  جمال أرنبة أنفه ، حينئذ.لكبير بصحبته بالفخر ا شعروا من رعاة البقرَنشِْركْخالن 
 وكان يتعمم بعمامة حريرية  في تلك السن يتألق مثل البرق حريرياً ثوباًَنشِْركْ ارتدى . وكان جانبيه في غاية الجمالالآللئنضارة 

 وهي ما تزال ڤََنديَرنْْبَه تلك السن في غابة تسلياتعت وق( بوصة ٥٦ كان يحمل في يده عصا طولها حوالي .مطرزة بالذهب
قال تيم إلى صديقه  .)جمال تلك الغاباتدون  يشاه،كلها ڤِْرنْداڤََنحول منطقة ون الذين يطوف ڤايشْنَڤَْزوالـ ڤِْرنْداڤََنموجودة في منطقة 

على خواتم ذهبية مرصعة بوكيف يحمل عصا في يده  َنشِْركْ انظر إلى ،صديقي الحبيب:"َنشِْركْعند رؤية الجمال البالغ لثوب 
 ."العلية درجات البهجة أرفعه أصدقاءوكيف يلمع التطريز الذهبي لعمامته وكيف ثيابه تعطي طولها 

 ه واتسعا وكان وجهه مزيناًا ارتفع كتف، في تلك السن.أحياناً ويتناثر أحياناًيصل إلى خصره  پاوَچنْذَفي نهاية  َنشِْركْكان شعر 
 .هذا العناق يدخل السرور على قلوب خالنهكان  و،عندما كان شعره الجميل يتناثر على كتفيه العزة تعانقه تبد . دوماًتيلََكبرسوم 
على جبهتك و ) يلََكت( عمامتك المستديرة وزهرة اللوتس في يدك والخطوط العامودية ،ڤَِكشَحبيبي :"قائال سوَبَلخاطبه  ،ذات يوم

 ال اعلم كيف ، وبناء عليه.نائني أقوى منك ومن سائر اصدقان اعلى الرغم من يغلبني اليوم ، بالمسك وجمال محياك المعطركوْمكوْم
 ."ي هذا الجمال فما هي فرصة البسطاء والمتحلين بالمرونة؟ن غلباذا .ڤِْرنْداڤََنيخفق محياك بسحق كبرياء جميع صبايا 



إلى  سوَبَل مما دفع ،اللواتي كن يعملن على لفت نظره ُچوپۤيْز آذان خالنه عن جمال الـفي تلك السن بالهمس فييستمتع  َنشِْركْكان 
 ُچوپۤيْز اهمس في اذنك بأن تلك الـ، لذلك.خرين اآل يمكنك فهم نوايا. انت شديد المكر،َنشِْركْحبيبي :"قائالذات مرة  َنشِْركْمخاطبة 
 ُچوپۤيْز كان جمال الـ، بكالم آخر."لية قهركو ان كيوبيد قد عهد اليهن بمسئو معجبات بثوبك واعتقد،ُچوپۤيْز من أجمل الـةالخمس

 .األكوان  هو قاهر كلَنشِْركْ ان  على الرغم منَنشِْركْكفيال بقهر 
 .ّيروكيشُ-َروكيشُبصفة  راْدهارانّي مع َنشِْركْ تتم عبادة .أقصى درجةإلى  وهي السن التي تسحر تيمه َروكايشُمر وصف عالمات 

 .ة ال تحصىباين متاًشخاص ويملك صور اال انه أقدم على الرغم منصلية دائمة الشباب االتلك السن وصورتهال يتجاوز  َنشِْركْ
 قال خالن . وجد جد وجداًوالداً كان ه ان على الرغم منفتوةانه في غاية ال كوروكِْشتَْر في ميدان َنشِْركْصورة من نستطيع ان نرى 

 ." كامل الجمال ويغني عن كل حلية محياك العلي.حلي ال حاجة لك إلى تزيين بدنك بكل تلك ال،َنشِْركْحبيبنا ": ذات مرةَنشِْركْ
 لإلنضمام إليه في فوراًينهض جميع خالنه من فراشهم وفي تلك السن  يبدأ بالعزف على نايه في الصباح الباكر َنشِْركْكان 

يخبرنا بعدم الحاجة إلى  ڤَْرْدَهَنوُچ الصادر من فوق جبل َنشِْركْ صوت ناي ،اة البقرحبابي رعأ:"خالنه ذات مرةأحد   قال.المراعي
 ."ياموناالبحث عنه على ضفة الـ

سود بعد قوتهم وظهروا كاأل پانْذَڤَْز انظر كيف استعاد الـ، الحبيب)تْشَموكَْهىنَْپ (خماسي الوجوه:"ڤَشيلزوجها المولى  پاْرڤَتّيقالت 
 ."تْشََجنْيانْپاى سم التي تَنشِْركْسماع صوت صدفة 

وية ا بشرته السمرخفاءال على كل بدنه كوْمكوْم وضع قرطين ذهبيين ووضع .في تلك السن للدعابة راْدهارانّيزي ب َنشِْركْ تقنع
 . في ذلك الزيَنشِْركْعندما شاهد  سوَبَل اشتدت دهشة .ليظهر في بياضها

ون فهم ويظهرابعضهم البعض على اكتون  كانوا يحمل.الكرة والنردلعب قتال والمصارعة و مع خالنه تشمل الَنشِْركْكانت العاب 
ستلقاء في الفراش والمزاح  االرجوحة أو االه بالجلوس على المقاعد أوترضام كما اعتاد خالنه على ، العصيمعالجةببراعتهم 

 ينشغلون بكل تلك النشاطات وال سيما الرقص  األصدقاءكان كل .ْبهاڤَأنو  تدعى كل تلك النشاطات.والسباحة في أحواض المياه
 انت ،آْچَهى يا قاتل الجني ،صديقي الحبيب:" ذات مرةَنشِْركْ سأل صديق ، من جهة المصارعة.كِْرشَْنحينما يجتمعون في صحبة 

 انك  كما اعلم، المصارعةال تستطيع ان تغلبني في انك  هل تحسدني؟ اعلم.كثير التباهي بالتجول بين خالنك لعرض قوة ساعديك
 ."كنت تجلس عاطال لوقت طويل من خيبتك بغلبتي

  اعتادوا الجلوس معاً. المغامراتجميع في َنشِْركْ ةبصعوبة لثقتهم التامة بنصرون  في غاية الجرأة وال يأبهَنشِْركْكان جميع خالن 
الفوفل لبعضهم البعض ون  كما كانوا يقدم،الخيرية عمالاألبنشغال  االوتداول النصيحة حول العمل أو حث بعضهم البعض على

 وكان التغلب ،وجوههم بطرق غريبة من اجل الترفيهون  كانوا يزين.تْشَنَْدَن أو مرهم تيلََكوجوه بعضهم البعض برسوم ون ويزين
بعض على تزيين بدنه وعلى بعضهم الون  كما كانوا يحث،زهار من يديه األثيابه أوون  كانوا ينتزع. من بين شواغلهمَنشِْركْعلى 

 . وخالنهَنشِْركْ تلك هي بعض النشاطات العامة لـ.أهبة دائمة للقتال وتحدي بعضهم البعض في المصارعة
 .َنشِْركْ الهامة لخالن تسليات والثناء عليه أمامهن من ضمن الَنشِْركْإلى  ُچوپۤيْزوتقديم الـ ُچوپۤيْز والـَنشِْركْكان نقل الرسائل بين 

إلى جانب ون يقفكانوا  في حين ،َنشِْركْو ُچوپۤيْزحدوث خالف بين الـأثناء  في حضوره َنشِْركْإلى جانب ون هؤالء الخالن يقفكان 
 . ليس بالغ الجديةاألمر  انعلى الرغم من كانت احاديثهم خفية على شكل الهمس الدائم ، وعلى هذا النحو.في غيابه ُچوپۤيْزالـ

 وتدليك األبقار  ومساعدته في رعاية، أو الرقص أمامه والغناءحليزهار تارة وتزيين بدنه بال األعلى قطفن و يعملَنشِْركْكان خدم 
 وخدمه َنشِْركْ كان خالن .َنشِْركْ كانت تلك بعض الواجبات الرئيسية لخدم .بالمراوحإليه رويح تالكاليل الزهور وأبدنه وصنع 

 .هاڤَْبأنو تدعىعلى خدمته وكل نشاطاتهم ون يعمل
 مشاعر التوقير منعته من رفع لكن ناَچ– كالييا بعد معاقبة يامونا عندما خرج من مياه نهر الـ أوالًَنشِْركْمعانقة  شْرۤيدامااراد 

 .ذراعيه
ي قطرات المطر التي تسقط ف . يعزف نايهكِْرشَْن كان  عندماّيڤاتْسكوكبة نجم أثناء كان الصوت يبدو مثل رعد الغيوم في السماء 

 حسب الحسابات ة فينتج جواهر وأما المطر الذي يسقط على الحّي،ّيڤاتْسكوكبة النجم أثناء مطار  األطو سقعندالبحر تنتج الآللئ 
كوكبة أثناء  مثل رعد السحاب َنشِْركْ عندما رعدت ناي الآللئمثل  شْرۤيداما بدن من بدا العرق المتصبب ، كذا.ِڤديةالـة نجميال
 .ّيڤاتْس

  انت بالغ الحظ ألنك و،سوَبَلحبيبي :"واخفت شعورها بالقول سوَبَل و َنشِْركْببعض الحسد عندما شاهدت عناق  اْدهارانّيرشعرت 
 ."ك السابقعمرت في رياضاقضاء كثير من البنجحت  انك قرار اال ال بد لي من.بالعناق حتى في حضور الكبارال تترددان  َنشِْركْ

 راْدهارانّي اثنت ، لذلك.ته معانقها رغم اعتيادسوَبَلعلى خالف غير ممكن في حضور كبارها  َنشِْركْـ لراْدهارانّي  عناق،المراد
 .الكبير سوَبَل على حظ



  وتساقطوا علىكالييا حوض َنشِْركْ دخل  عندماةت غرغرة مرعباصوا عنهم ت وصدرضطراب اال منَنشِْركْشحب لون خالن 
لحمايته من النيران غير عابئين عند اندالع حريق الغابة،  به َنشِْركْ احاط جميع خالن ، كذا. كما لو كانوا في حالة إغماءاألرض

 الجنون يتضمن ّيڤْياْبهيتْشار وجد .ّيياْبهيتْشارڤْ هذا َنشِْركْ يصف كبار الشعراء المفكرين مسلك خالن .بسالمتهم الشخصية
 هذه بعض العالمات العامة الدالة على .تأمل والمرض والنسيان والتواضعوالمهارة والوهل والكسل والبهجة والكبرياء والدوخة وال

 .ّيڤْياْبهيتْشار
  تظهر عالمات الحب مثل. وخالنه على قدم مساواة خالية من مشاعر التوقيرَنشِْركْ تكون معامالت عندما هايِّْستْ  تدعىالصداقة

 ڤِْرنْداڤََن من أهالي أْرجوَن .َنشِْركْلك المستوى من الصداقة الودية مع  عندما يبلغ ذ على الفردنجذاب والحنان واأللفة والتعلقاال
 متى سأقتدر على معانقته َنشِْركْرجو منك ان تسأل أ ،الحبيب ّيچانْدينيا ابن :"أكْرۤوَر الذي قال له أْرجوَن عن الصديق يختلف
 ."بذراعي
 يوجد مثل نموذجي . بذات الوقت من التوقيروخليساس ودي أته على  ومعاملَنشِْركْالصلة ودية عند وجود علم تام بفوقية تكون 

 كان  عندما ويمسح الغبار عن ريشة الطاووسه بيده إلى كتفمرتكزاً َنشِْر كْيقف امام)  آخرأْرجوَن (أْرجوَن كان .لتلك المودة
 .مجادهأ يصفون َنشِْركْإلى ون  يدعڤَشيالمالئكة يتقدمهم المولى 

 قال الحكيم الجليل ، حينئذ.عليهم التخفي في الغابة متعيناً وكان ْدَهَنيُّودوْرعند نفيهم على يد  پانْذَڤَْزثور على الـالعأحد  لم يستطع
 من حقهم المشروع بملكحرموا  ،الذين عقدوا روابط الصداقة معك پانْذَڤَْزلـا ،موكونَْدحبيبي :"هما التقا عندَنشِْركْ إلى الرب ناَرَد

في الغابة متخفين ومجبرين على العمل بصفة  اآلن ون انهم يقيم،عدا ذلك .شخصية اهللا العزيز انك غم من على الراألرض
 على لم يفقدوا إيمانهم وحبهم لك پانْذَڤَْزن الـبأ هاجماليكمن   لكنمنحوسة مادياً تلك العالماتتبدو  .خرين اآل في بيوتمأجورين
 ."صداقة وجديةبك  اسمعن ذكرك وتسبيحون  انهم ال ينقطع،واقع في ال. اصابتهم بكل تلك المصائبالرغم من

رتياح  اال في المراعي ببعض التعب فشاءَنشِْركْشعر ) ١٨\١٥\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي  كِْرشَْنلـعلى الود الشديد مثل آخر جاء 
 . بهدوءَنشِْركْ لينام  شديد بود تجمع كثير من خالنه وبدأوا بغناء أغاني مناسبة، حينئذ.األرض واستلقى على

أثناء   بغتةَنشِْركْ هاجم تْشاْرياناوْدُر ابن آشْڤَتّْهاما .كوروكِْشتَْر في ميدان أْرجوَن و َنشِْركْيرد مثل لطيف على الصداقة التي تربط 
 في كثير من المواقف ولم  شائناً مسلكاًآشْڤَتّْهاما سلك .العربةعتداء على حوذي  االتمنعروسية  ان تقاليد الف على الرغم منالقتال

عندما  كِْرشَْن للسهام بالوقوف أمام أْرجوَن تصدى و،أْرجوَن عربة كان حوذي َنشِْركْ ان على الرغم من َنشِْركْيتردد بمهاجمة 
بدت وته بالسهام  اصابعلى الرغم من َنشِْركْبالوجد بـ أْرجوَن شعر ، حينئذ.َنشِْركْ يطلق مختلف السهام على تْاماڤَآشْشاهد ان 

 .السهام مثل رشاش من الزهور
زهار من الغابة  األ يجمعالبقارين الصبيانأحد  ْبَهىشَِرڤْ كان ، ذات مرة. في صداقةَنشِْركْكما يوجد مثل آخر على الوجد بـ

 حرارتها على الرغم من  انها في برودة نور القمرْبَهىشَڤِْر شعر لكن وبلغت الشمس أوجها ،َنشِْركْ لتقديمه إلى إكليللتحضير 
عند  يشعر التيم بأن أوضاعهم الشقية تسهيالت كبيرة لخدمة الرب . إلى الربالعليةالخدمة الودية قضاء  تلك هي طريقة .المحرقة

 .پانْذَڤَْزكانت مثل المصائب التي أصابت الـاذا حتى مواجهة المصائب 
عندما كان يتعلم   رؤيتك أليام طويلةأْرجوَن ىتعذرت عل:" قائالَنشِْركْه ذي نّب الناَرَد وصفها َنشِْركْ وأْرجوَنمثل آخر على صداقة 

 على الرغم  لحظة واحدةَنشِْركْ لم ينس أْرجوَن مما يعني ان ."ه توقف عن كل نشاطاته وعانقك فور وصولكلكنفّن اطالق السهام 
 .رصة رؤيته حالما سنحت له فَنشِْركْتعلم الفنون العسكرية وعانق ب انشغاله من

  كما حميتهم من سم،آْچهاسوَر لقد حميت خالنك من جوع الجني ،ربي الحبيب:" خاطبه ذات مرة قائال،ّيَپتْر يدعى َنشِْركْأحد خدم 
وحريق الغابة  كالييا حوض وم وسمآْچهاسوَرعاني فراقك وهو أشد من جوع أي لكن أيضاًً  ومن حريق الغابة الكبير،كالييااألفعوان 
ت حرارة أصبح ،َسكَْمحبيبي عدو :"َنشِْركْصديق آخر إلى قال  ." لماذا ال تعمل على حمايتي من لوعة الفراق؟، لذلك.مجتمعة

-ْبهانو( راْدهارانّي باألمواج الباردة لنهر ڤََنَرذۤيْبهانْانتعشت في  انك تلك الحرارة عندما نفهمتشتد و ،فراقك ال تحتمل من غيابك
 .وكان ذلك ال يحتمل راْدهارانّيانشغاله مع أثناء بالفراق الكبير ون يشعركانوا  سوَبَل الذين يتقدمهم َنشِْركْن  المراد ان خال.)تَنَۤيا

، حرم َمتْهورا في مدينة كَْمَس لقتل الملك ڤِْرنْداڤََن عندما غادرت آْچهاسوَر، يا قاتل كِْرشَْنحبيبي :" خاطبه قائالكِْرشَْنلـصديق آخر 
فيما كان الهواء يجري بسرعة بالغة في ) ْزتَْبهۤو( والماء والنار واألثير رضاأل:  األربعة من العناصرالصبيانالبقارين جميع 

 لقتل الملك َمتْهورا إلى درجة انهم أوشكوا على الموت عند ذهابه إلى كِْرشَْن بفراق البقارين الصبيانأصيب جميع ". مناخيرهم
بالعناصر الخمسة التي جبل المادي باالمتزاج البدن يعود حيث ) ْزتَْبهۤو(لعناصر الخمسة ه ايعني مفارقت  اإلنسانموت. كَْمَس

التراب والماء والنار واألثير، وكان :  األربعة على الرغم من ذهاب العناصريبقى عنصر الهواء بارزاً في تلك الحالة،. األصلب
 .ڤِْرنْداڤََن بعد غيابه عن كَْمَس مع الملك  كِْرشَْني غاية القلق بشأن قتال فالبقارين الصبيانبكالم آخر، كان . مناخيرهم بقوةينفخ في 



السوداء للنوم اليعاسيب إلى حد ان بغيابك من شعورهم خالنك اللوتسية ل عيونالكانت الدموع تنهمر من :"  لهَنشِْركْ أصدقاءأحد  قال
 هنا َنشِْركْ تقارن عيون خالن .ة اللوتس لجمع العسل منها حول زهراءسودال اليعاسيب تحوم ."دخولها دون تركت ذاك المكان
 ا كانت عيونه، بكالم آخر.ادموعهغزارة عن جمع العسل منها بسبب  هاروقصلالمكان السوداء اليعاسيب تركت بزهرة اللوتس و

 .َنشِْركْ هذا مثل على السهاد بسبب فراق .ا من مصابهتسهددامعة و
 كانوا مثل قطع .َمتْهورا إلى َنشِْركْ رحيل بالخفة العقلية الممكنة بداعي َنشِْركْشعر خالن :"لتالي انص في ال على اليأسمثال نجد

 َنشِْركْ أظهر خالن .َنشِْركْ لغياب َنشِْركْ فرغت عقول خالن ، بكالم آخر."مالذ دون فيهون خف وزناً من الهواء ويسبح األالقطن
  من لوعة الفراق وعملوا على نسيان كلاألبقار نسي جميع خالنه العناية ب.َمتْهوراعند ذهابه إلى مدينة مثل على نفاد الصبر 

 .َنشِْركْ انقطعت رغبتهم في الحياة لفراق ، وأخيرا.ها في المراعيءغاني المطربة التي اعتادوا غنااأل
  العارية مناألشجار وا مثلأصبحر بأن جميع خالنه من رعاة البق َمتْهورا اعلمه في َنشِْركْمثل على عدم الحركة وصفه صديق 

 ينرا اخبره ان جميع البق.اً أو أزهاراًولم يحملوا معهم ثمار من شدة هزالهم ووهنهمبدوا شبه عراة  .وراق على رؤوس الهضاباأل
ههم على وعلى وجون  تارة ويهيمَنشِْركْبالسقم من فراق ون  كانوا يشعر. على قمم الهضاباألشجارحراك ك دون كانوا ڤِْرنْداڤََنفي 

 . من خيبة أملهم الكبيرةياموناضفاف نهر الـ
ة معتادهم الأعمال وبدوا مخبولين نسوا كل البقارين الصبيان طغت الحيرة على جميع .َنشِْركْكما يرد مثل على الجنون بداعي فراق 

أو ون  أو يضحكترابفي الن مرغو أو يتاألرض علىون  كانوا يستلق.ڤِْرنْداڤََن عن َنشِْركْغياب أثناء مشاغلهم افة عراضهم عن كال
ت ملك أصبح لقد ،ربي الحبيب:" انتقده بالقولَنشِْركْخالن أحد  .على الجنونتدل كل تلك العالمات وبسرعة خاطفة ون يركض
 . غيابك واستبد القلق بهمبالعمى من البكاء المستمر من ڤِْرنْداڤََنجميع أهالي اصيب   لكنخبار طيبة لناأ وهذه َسكَْمبعد قتل  َمتْهورا

 ."َمتْهورات ملك أصبح انك ال يفرحهم
يعانون  ڤِْرنْداڤََن جميع خالنك في ،َسكَْمحبيبي عدو :" ذات مرةَنشِْركْ قيل إلى .َنشِْركْكما كانت تظهر عالمات الموت بداعي فراق 

 الدموع تعاطفاًتذرف  ، الغابةأصدقاءتى الظباء  ح.سوى قليالون في الوديان وال يتنفس اآلن ونمن غيابك إلى حد كبير ويستلق
 ."معهم

 من كتاب ذَكانْ-َمتْهورافي فصل   والعجولاألبقار  منشغلين في رعايةالبقارين الصبيان محاطين بجميع َبلَراَم  وَنشِْركْجاء وصف 
 هذا مثل على .َچَرنَ-َپَدْدرو في مدينة خزافحل  في مصداقة حميمة نتيجة الشبه الشديد بينهما أْرجوَن  وَنشِْركْ عقد .ْسكَنَْد پوراَن
 .ستندة إلى الشبهمالصداقة ال
بوجه باسم  َنشِْر كْهمما ادى إلى انهمار دموعه وعانق ابن خال ْبهۤيَمِسَنان البهجة غمرت ) ٢٧\٧١\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في 

 عند أْرجوَنمع  ِدڤََسَهى  و نَكوَل صغر سناً األسعادة على اخويه التوأمين طغت ال، بعد ذلك.ْپَرْستَْهىإنْْدَر إلى مدينة هفور وصول
 جاء جميع رعاة .ڤِْرنْداڤََن في البقارين الصبيان نص مماثل حول جاء كما .)آتْشْيوتَ (العاصم فعانقوا الرب المعروف بَنشِْركْرؤية 

 كانت بهجتهم غامرة ومدوا ايديهم لمعانقة .كوروكِْشتَْرن في ميدان  عندما كاَنشِْركْ مرصعة بالجواهر لرؤية اًقراطأون البقر يلبس
 .َنشِْركْ تلك هي أمثلة على الشعور بالرضى التام بصداقة .َنشِْركْصديقهم القديم 

 ةيُّوچي الـةكفارات قاسية والعمل بأحكام الرياضت ورياضا ، الخفيةاچيُّوالـ ان قضاء أرباب )١٢\١٢\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في 
مما يعني ان حظهم ال  ڤِْرنْداڤََن ألعين أهالي مرئي َنشِْركْ شخصية اهللا العزيز  لكنَنشِْركْلـال يؤهلهم لنيل غبار القدمين اللوتسيتين 

 هي نوع من الوجد الروحي الذي يكاد يماثل العشق ويصعب َنشِْركْبـ البقارين الصبيانة الودية التي تربط صل ال.يضاهى
 .البقارين الصبيان وخالنه َنشِْركْ التي يبلغها العليةعن عجبهم من المشاعر  ُچوْسوامّيرۤوَپ  الخبراء مثل التيم يعبر كبار .يحهتوض

 .ذواق األأرفع وخالنه يتطور إلى حب أبوي ومن ثم إلى عشق وهو َنشِْركْهذا الوجد المخصوص الذي يشاركه 

 الفصل الثالث واالربعون
 األبوة

 مع َنشِْركْفي تعامل يظهر  ،من الخدمة التتيمية َرَس-ڤاتَْسلْيا مستوى . ويترسخبوة األذوق إلى هعند تطور َرَس-ڤاتَْسلْيا وقذدعى ي
 .م والمعلمب واأل األ مثلهدور كبارون تيمه الذين يلعب

 ،وتس حديثة النمو زرقاوية اللون الذي تشبه بشرته زهرة اللشخصية اهللا العزيز:"َنشِْركْلـ بوي األوصف العلماء حوافز الحب
 ياشُودا األم عندما شاهدته ڤِْرنْداڤََن كان يسير على طرقات ،سواد النحلبن بالشعر المتناثر اه اللوتسيتاورقيق البدن الذي تحاط عين

:  هيَنشِْركْلـبوي  األ بعض الحوافز المحددة للحب." ويبلل بدنهاصدرها فبدأ الحليب يسيل من راَجَمهانَنَْد  الزوجة المحبوبة لـ



ه الميمونة ورقته وعذوبة كالمه وبساطته وخجله وتواضعه واستعداده الدائم مالمحالبشرة السمراوية بالغة الجمال والمسرة للعين و
 .بوي األ حوافز على الحب تعتبر كل تلك الصفات.حترام إلى الكبار واحسانه االلتقديم
 ِڤَدْز ان الـ على الرغم من لها ولداًَنشِْركْقبلت الرب  ياشُودا األم ان) ٤٥\٨\١٠ (ْد ْبهاَچڤَتَْمشْرۤيَمفي  ُچوْسوامّي ِدڤَ شوَكقال 

 وعند ،الذات العلياهو  ْزيُّوچۤي وعند الـ، وفي الفلسفة هو المتمتع العظيم،العظيم ْبَرْهَمْنتصفه  داتْأوَپنيشَ تصف انه مالك الجنان و
معي  ڤيشْنو عبد الرب ، كبير رعاة البقرراَجَمهانَنَْد :"صديقاتهااحدى إلى  ياشُودا األم قالت ،ات مرةذ .شخصية اهللا العزيز هو التيم

اعتقد  التوأمتين سقطتا بسبب الرياح القوية وأْرجوَن ال شك ان شجرتي .وغيرها من الجن پۤوتَنا من قبضة َنشِْركْ ا نج،وبفضل ذلك
 وإال كيف يمكن لصبي صغير َبلَراَممع  ڤَْرْدَهَنوُچ رفع جبل َنشِْركْ تخيلنا بأن على الرغم منل  هو الذي امسك بالجبنَنَْد َمهاراَجان 

 ال يقوى َنشِْركْن أ وَنشِْركْ الذي يشعر به التيم بدافع قناعته بتفوقه على بوي األ هذا مثل آخر على الوجد."رفع ذلك الجبل الكبير؟
 انهم في شوق دائم لخدمة .َنشِْركْالوذ بالتيم الكبار للرب :" قائالًَنشِْركْ الرب أبويالتيم إلى أحد   دعا، لذلك.عنايته دون على الحياة

 ." أبو الكون كلهشخصية اهللا العزيز هلم نسجد لهم جميعنا للطفهم الكبير ب. ورعايته واللطف بهَنشِْركْ
ان كانوا خائفين من  َمهاْبهاَرتَ وليعبد سواهم داتْأوَپنيشَو  َدْزِڤ الـ البعضليعبد:" يقول فيهْبراْهَمَن دعاء مماثل على لسان جاءكما 

 يحبو في باحة َنشِْركْ شخصية اهللا العزيز ألن راَجَمهانَنَْد  ال أطلب سوى عبادة ، لكن من جهتي. منهون النجاةالوجود المادي ويطلب
 ."داره بدور طفله

 -٣ .ڤَْرَج ملك  نَنَْدراَجَمها -٢ .ڤَْرَجملكة  ياشُودا األم -١ :َنشِْركْ تجاه بويأل ابالحبون هنا قائمة باسماء الكبار الذين يشعرنجد 
 -٦ .ِدڤَڤَسوزوجة  ِدڤَكّي -٥ . أوالدهنْبَرْهما السن اللواتي خطف المولى كبيرات ُچوپۤيْز جميع الـ-٤ .َبلَراَم أم نّيهيوُراألم 

 كل .َنشِْركْمعلم  مونيَپني ّي سانْد -٩ .َنشِْركْ والد ِدڤَڤَسو -٨ .أْرجوَنأم  كونْتّي -٧ .١٥البالغ عددهن  ِدڤَڤَسوسائر زوجات 
نَنَْد و  ياشُودا األم  نجد ان، وبناء عليه.األهمية  مدرجة حسباألسماء وَنشِْركْبحب أبوي تجاه ون ت كبيرة يشعرشخصياهؤالء 

 . أبرزهمراَجَمها
 األم ردفي ،عزيزي الملك:"وجمالها ياشُودا األم يصف صورة) ٣\٩\١٠. ب.ش( تْشيكَْپرۤي راَجَمهاإلى  ُچوْسوامّي ِدڤَ شوَكقال 

قراط ساور تتحرك في يديها واأل اال كانت. من الحبصدرها يسيل من الحليبكان كانا ملفوفان بالثياب الحريرية والقطنية و ياشُودا
عندما  ت العرق تتصبب من وجهها من عناء العمل الشديد ترتخي وتسقط وكانت قطرا،زهار الجميلة التي تزين شعرها األوكانت

 ."كانت تمخض الزبدة وتمسك الحبل بشدة
 جعد بخيط ويزداد شعرها جماالً االالتي تربط شعرها ياشُودا األم عسى ان تحميني:"التيمأحد  في دعاء ياشُوداوصف آخر لالم جاء 

 بشرتها . فتبقى دامعة دوماًَنشِْركْ ترنو عيناها إلى وجه .هاي من كل حلحمر على طول فرق شعرها والتي تسخر بنيتها األبالزنجفر
 ماۤيا عسى ان نحظى بنظرتها الرحيمة علينا لحمايتنا من قبضة . جماال بثيابها الملونة تزداد،التي تحاكي زهرة اللوتس الزرقاء

 ." في الخدمة التتيميةحثيثاًتقدماً فنحرز 
 بعد استيقاظها في الصباح الباكر ثم تبدأ بتسبيح َنشِْركْطفلها  ياشُودا األم  ترضع.َنشِْركْعلى  ياشُودا األم يوجد وصف لحنان

  أنها رمز الحنان،عمال األ يستفاد من كل تلك.حجبة الحامية إلى ذراعيه األ لحمايته ثم تزين جبينه وتربطَمنْتْراتمختلف الـ
 .َنشِْركْلـمومي األ

وراق النامية لشجرة التين  اال ثيابه خضراء اللون مثل.شعر مع بعض الشيبالأسود :  كالتالياَجرَمهانَنَْد وصف مالمح جاء 
 ممسكاًالدار في طفولته  في باحة يسير كِْرشَْنكان ذات يوم،  .لاجمفي غاية اله ابطنه ممتلئ وبشرته تحاكي البدر وشارب .چاليةالبن

 فيما كان يشمل وغمرته السعادة  نَنَْد َمهاراَج انسابت الدموع من عيني.ت مشيتهه ويبدو وكأنه على وشك السقوط لعدم ثبااأصبع اب
 .نَنَْد هلم نقدم سجدة التعظيم للقدمين اللوتسيتين للملك . بالحماية على هذا النحوولده العلي

 تقسم .َنشِْركْلـ بوي األلحبحوافز اتعتبر  ،هاتسلياتسن الطفولة وثيابها وحركاتها وعذوبة كالمها وابتساماتها ومختلف أشكال 
 وكان كاوماَربداية ومنتصف سن أثناء   ممتلئانَنشِْركْ كان فخذي . ومنتصفها ونهايتهاكاوماَر بداية سن : إلى ثالثةَنشِْركْطفولة 

بعد بزوغ :" جاء وصفه كالتالي. وكان في غاية الرقة واللطافةسنان األبيض اللون وظهرت عالمات بروزأالقسم الداخلي لعينيه 
 ياشُودام  واألراَجَمهانَنَْد  لكل من بوي األ كان فخذيه ممتلئان وبدنه في غاية القصر وبدأ بزيادة الحب، من فمهأسنان أربعةثالثة أو 

 هذه بعض نشاطات الطفل .كان يخطو بساقيه مرة وثانية ويبكي ويبتسم ويمص ابهامه أو يستلقي على ظهره . بدنه الطفوليأعمالب
 ياشُودا األم وكانتعندما كان يستلقي على ظهره، يمص اصابع قدميه ويقذف قدميه إلى أعلى ويبكي ويبتسم  كِْرشَْن كان .َنشِْركْ

ق مخالب نمر في قالدة  كانت تعلّ،كاوماَر في بداية سن ."عند رؤية ذلك  الطفولة تلكتسلياتمنعه وتستمتع ب دون تراقبه بشوق
 هذه هي أوصاف ثياب . على جبينه للحماية وكحل حول عينيه وخيط من الحرير حول خصرهلََكتي و كِْرشَْنحول عنق ذهبية 

 .كاوماَر في بداية سن َنشِْركْ



 حديثة تَماَلمخالب النمر معلقة على صدره وبشرته التي تشبه شجرة عندما شاهد  َنشِْركْ من جمال الطفل مطلقاً  نَنَْد َمهاراَجلم يشبع
على   ببول البقر وزينة ذراعيه بالخيط الحريري الجميل والثياب الحريرية المربوطة حول خصرهخلوط المتيلََكالنمو ومزين برسوم 

 .هذه الحال
 ويسعى ، تارةبالكلية  تارة وعارياً كان مغطى بالثياب.كاوماَرحول عينيه في منتصف سن يتساقط  َنشِْركْالقسم العلوي من شعر 

 ويرد وصف ما كاوماَر تلك بعض عالمات منتصف سن . بعذوبة بالغة بلغة متكسرة تارةللمشي خطوة فخطوة تارة ويتحدث
ه لم يستطع التعبير  لكنستقرار اال كان شعره المتناثر يصل إلى حاجبيه وعيناه عديمتا.كاوماَرفي منتصف سن  ياشُودا األم شاهدته

 عندما تنظر إلى اذنيه عذوبةتغرق في بحر ال ياشُودا األم انت ك. كان كالمه في غاية العذوبة لكنعن مشاعره بالكلمات المناسبة
 تتألف من لؤلؤة تتدلى ، في تلك السنَنشِْركْ حلي كانت . يسعى إلى الركض بسرعة بساقيه الصغيرتينالصغيرتين وشاهدته عارياً

 برؤية كانت تمتلئ سروراً ياشُودام  األ جاء ان. خصرهمن تدليةجراس الصغيرة الم األمن أنفه وزبدة في كفيه اللوتسيتين وبعض
 .نفه وبالزبدة في يديهأجراس المتدلية من خصره ويبتسم لها باللؤلؤة المتدلية من  االطفلها الصغير عند مراقبة حركته فترن

 كانت هذه .ن رأسه شعر أجعد يشبه جنوح جناحي غراب وزّي وازداد صدره عرضاًكاوماَرفي منتصف سن  َنشِْركْنحف خصر 
 كاوماَر عصا صغيرة في يده في نهاية سن َنشِْركْ حمل .انقطاع دون بالعجب ياشُودا األم  تصيبَنشِْركْلمالمح الرائعة لبدن ا

 اعتاد العناية بالعجول قرب الدار في ذاك الثوب وكان .ةالعقدة حول خصره تشبه رأس حّيكانت طول بعض الشيء وأوكانت ثيابه 
 .أحياناً من أوراق الشجر اً مصنوعاً كان يحمل ناي طرية وقرن جاموس ويعزف ناي.أحياناً ن سنهيلعب مع صبيان رعاة البقر م
 .كاوماَرهذه بعض عالمات نهاية سن 

 راَجَمهانَنَْد  كان ،دار تأخره بالعودة إلى العند ما يذهب قرب الغابة وغالباً و قليالًه يعنى بالعجول الصغيرة بعد نموَنشِْر كْكان
 إللقاء نظرة على المنطقة وكان يراقبه ويبقى هناك من قلقه بصدد )شاليكا-تْشَنْْدَر ( على سقيفة صغيرة على السطحاًفورينهض 

 يشير إلى ريشة راَجَمهانَنَْد  كان . برفاقه الصغار مع العجول محاطاًَنشِْركْوصول ولده الصغير إلى حين يؤشر إلى زوجته بعودة 
 . زوجته المحبوبة كيف ان الطفل هو لذة عينه إلىمؤشراًالطاووس على رأس طفله 

عمامة على رأسه وسترة على بدنه وخلخال جميل بالكحيل انظر ولدي الحبيب :" قائلةراَجَمهانَنَْد تخاطب  ياشُودا األم  كانت،عندئذ
 ."ڤِْرنْداڤََنة بجل الماألرض  انظر كيف يتنقل على.سوَرْبهي انه يقترب مع عجوله .الرنة
 انظري إلى بشرته السمراوية وعيناه .َنشِْركْ انظري إلى ولدك ،ياشُوداحبيبتي :" يخاطب زوجته قائالراَجَمهانَنَْد  كان ،كذا
 العلية يا لجمال منظره وكيف يزيد من سعادتي .مرة وصدره العريض والرباط ذهبي التطريز حول عنقهعض الحبصبوغتان بالم

 ."على الدوام
 بين العاشرة والخامسة عشرما  ازدياد جماله عند بلوغه على الرغم منه أبوي عينفي  ذَپاوَچنْ في سن راَجَمهانَْد نَ حبيب َنشِْركْبقي 

 الحليب يألف تحطيم جرار َنشِْركْ كان .ذَپاوَچنْ انه كان في سن عم أيضاًً َروكايشُ واعتبره بعض خدمه في سن )كايشُوَرسن (
 كان يكسر قضيب المخض . طفولتهتسليات في الحليبب في باحة الدار وسرقة القشدة من  الرائالحليب الرائب ورمي الحليبو

 .على هذا الوجه ياشُودامه  ألالعليةد من البهجة يزي ويرمي الزبدة في النار فأحياناً
 يتقدم ببطء من بين النظر في كل الجهات وَنشِْركْانظري كيف يختلس :"في هذا الصدد موكَْهراإلى خادمتها  ياشُودا األم قالت

مكر على هذا ب اود التمتع بمنظر حركة حاجبيه .تنا لهراقبنتبه إلى م اختبئي وإال سي. يبدو انه جاء لسرقة الزبدة. الكثيفةاألشجار
 ."ووجههعينيه جمال  رؤية حبالنحو كما أ

ي بشم رأسه وتربيته بيدها ومباركته وأمره موم اال يغمرها الوجد، الزبدة خلسةَنشِْركْبموقف سرقة  ياشُودا األم في مجرى تمتع
 ان نزعة الطفل ، يتعين التنويه في هذا الصدد.مومي اال تلك هي نشاطات الحب. ورعايته ووعظه بأن ال يصبح لصاًإليهوالتحديق 

 الم المادي عن الشوب كما هي حالها في الععلية مما يعني انها ليست نزعة شخصية اهللا العزيزإلى السرقة موجودة حتى في 
 .وليست نزعة متكلفة

ظهرت عالمة حب أمومي ال يوصف على  ،عزيزي الملك):"٣٣\١٣\١٠. ب.ش( تْشيَپرۤيكْإلى الملك  ُچوْسوامّي ِدڤَ شوَكقال 
 دةهن على سرقة الزبأوالد معاقبة األمر  كن ينوين في بداية.اقبال أوالدهنوغرقن في الحب حالما شاهدن  السن كبيرات ُچوپۤيْزالـ
هن وشم رؤوسهم وشعرن بتعلق جنوني أوالد بدأن بمعانقة .حالما وقعت انظارهن على أوالدهنزال غضبهن وغمرهن الحب  لكن
 السائل من الحليبمن تبللت  ياشُودا ثياب  لكن طفولتهمتسليات بسرقة الزبدة في َنشِْركْ مع البقارين الصبيان اشترك جميع ."بهم

 .هل من شدة حبها مراراً َنشِْركْ تشم رأس  بدال من الغضب فبدأتصدرها
  مظاهر الحب. تقبيلهم ومعانقتهم ودعوتهم باالسم وتوبيخهم على عادة السرقة تضمنتالبقارين الصبيانالنشاطات العامة لكل امهات 

. ب.ش( تْشيَپرۤيكْلملك إلى ا ُچوْسوامّي ِدڤَ شوَك يقول . للوجدية عند ظهور العالمات الثمانڤيَكساتّْوجد تدعى مومي تلك اال



هن على أوالد وكن يقفن فور سماع عزف  لشخصية اهللا العزيزماۤياَچيُّوات بقدرة وجه مالبقارين الصبيانجميع امهات ):"٢٢\١٣\١٠
صفة مهات اطفالهن في عناق ووضعنهم في حجورهن ب اال رفعت.َنشِْركْلـهن الذين خلقتهم القدرة الباطنة أوالدالناي يعانقن بالفكر 

حليب طفال ال اال الطعم وشربعذبةحلى من العسل المتحول إلى خمرة أ كانت العواطف التي خلقها هذا الحادث .هن الطبيعيينأوالد
 ."فوراًالسائل من صدورهن 

لحيوانات والغبار رعاية اب انت تنشغل ،َنشِْركْحبيبي :"بالقول ُچوْسوامّيرۤوَپ  التي كتبها ماْدَهڤَ-لَليتَ في مسرحية َنشِْركْيخاطب 
 السائل من صدر امك بالغبار الحليب ويمتزج  الفني فتبدو مغبراًتيلََك يغطي وجهك الجميل ورسم األبقارقدام العجول وأالذي تثيره 

 يتعين غسل ."الحليب بَكأْبهيِشمراسم أثناء  مۤوْرتي كتحميم الـالحليب بهذا فتبدو مطهراًعند عودتك إلى الدار على وجهك 
 .ه من الغبارنظفيغسله في ياشُودا األم حليب وكان شخصية اهللا العزيز هو َنشِْركْ .هيكلال عند وقوع نجاسة في الحليبب ۤوْرتيمالـ

 ياشُودا األم  ترددت.ڤَْرْدَهَنوُچ ظهر ذلك عندما شاهدت ولدها يرفع جبل .بالذهول في الوجد ياشُودا األم مثلة على اصابةأتوجد 
ومنعتها دموع عينيها ادمعتها  ، التي اقدم عليها برفع الجبلَنشِْركْ مخاطرة .وقوفه حامال الجبل واصيبت بالذهولناء أث َنشِْركْبعناق 

 . هذه هي عالمة الذهول من الوجد.َنشِْركْ كما ان اختناق حلقها من القلق منعها حتى عن توجيه َنشِْركْمن رؤية 
 ُچوْسوامّي ِدڤَ شوَك يقول .أحياناً وسواها پۤوتَنامثل اعتداء  د نجاة طفلها من وضع خطرسعادة عنب العلي بالوجد ياشُودا األم تمتعت

 فوراًشعرت بنفسها محظوظة عندما وجدت طفلها المفقود فوضعته في حجرها  ياشُودا األم ان) ١٩\١٧\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي 
 من نظم ماْدَهڤَ-ڤَْچْدَهڤيَد جاء في .العلية ولم تستطع التعبير عن فرحتها وبدأت تعانقه مرة وثانية وكانت الدموع تنهمر من عينيها

تتخطى برودة مرهم خشب الصندل ونور القمر انها  لمسة امك مسرة وباردة إلى حد ،َنشِْركْحبيبي :"ُچوْسوامّيشْرۤيَل رۤوَپ 
 ."خفف من الحرارة المحرقة للشمسيثير بارد  هي جذور تنقع في الماء ولها تأَرأوشْۤي .َرأوشْۤيالمخلوط مع مرهم جذور 

 َنشِْركْبـ مثل على التعلق .بثبات ويوصف وجدها بالعاطفة الشديدة تارة والتعلق الغامر تارةيتزايد  َنشِْركْلـ ياشُودا األم حب
 فور ،عزيزي الملك:"تْشيَپرۤيكْ راَجَمهاإلى  ُچوْسوامّي ِدڤَ شوَكحيث يقول ) ٤٣\٦\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمبعاطفة غامرة جاء في 

 األم  كما يرد نص مماثل بصدد."بوي األ في الوجدبدأ بشم رأس ولده وكان غارقاً ،َمتْهورا من مدينة نَنَْد َمهاراَج السميح ةعود
لقها لسماع  شعرت بتأخره فتضاعف ق. بلهفة بالغةعودته من المراعيأثناء  َنشِْركْعندما كانت تترقب سماع صوت ناي  ياشُودا

 ُچوڤينَْد ثم تخرج منه وتنظر لترى ما ان كان دار كانت تدخل ال، وفي تلك الحالة. يسيل من صدرهاالحليب وبدأ َنشِْركْصوت ناي 
سفل من ثوبها عندما كان عدد  األ صدرها يبلل القسمحليبو كوروكِْشتَْرميدان  ياشُودا األم كوَلوُچ دخلت ملكة . على الطريقعائداً
 ملحمةأثناء لم يكن  كوروكِْشتَْرميدان  ياشُودا األم  دخول.هتسلياتدون مجي َنشِْركْ من كبار الحكماء يدعون إلى الرب كبير

إلى ذلك  ڤِْرنْداڤََنالكسوف الشمسي كما ذهب أهالي أثناء  ْدڤاَركامن عاصمته عدة مرات  كوروكِْشتَْر إلى َنشِْركْ ذهب .كوروكِْشتَْر
 .وقات اال تلك فيالمكان لرؤيته

 ِدڤَكّي بدأت ، في ذلك الوقت. للحجكوروكِْشتَْر إلى كِْرشَْنعند ذهاب  قد وصل ِدڤَكّي ابن َنشِْركْن هناك ان ياعلن جميع المجتمع
يع علن الجمأ عندما ا عن سرورهما الكبيربعرأو ياشُودا واالم نَنَْد غمرت العاطفة كل من الملك .م حنونةأ مثل َنشِْركْتربت وجه 

 كوروكِْشتَْر في َنشِْركْلرؤية ابنها  خاطبتها عندما ذهبت كوَلوُچملكة  ياشُودااألم احدى صديقات  .ِدڤَڤَسو ابن َنشِْركْوصول 
 والدموع من عينيك ،بيضأإلى لون  َچنَْچ السائل من جبل صدرك تحويل نهر الـحليب لقد سبق لل،ايتها الملكة الحبيبة:"قائلة
فيما تقفين  ال حاجة لك إلى التحرق لرؤية وجه ابنكانه  اعتقد .األسود  إلى اللونيامونا حولت نهر الـ،األسود  بالكحلتينختلطالم
 ."مومي في هذين النهرين اال لقد سبق له ورأى حبك.بين النهرينما 

  على الوقوف في النار ثمناًياشُودا  األمُچوكوَل، لو اجبرت ملكة موكونَْدحبيبي :" قائلةكِْرشَْن تلك ياشُودا األم ثم خاطبت صديقة
 دون  سمح لها البقاء في بحر الرحيقذالرؤية وجهك اللوتسي فستبدو لها تلك النار ببرودة جبال الهيمااليا التي تغطيها الثلوج لكن ا

  دوماًالتي تتوقع ڤَْرَج من ياشُودا األم ليتمجد في الكون قلق". رؤية الوجه اللوتسي لسماحتك فسيبدو لها ذلك البحر مثل بحر من السم
 ".كِْرشَْنلـرؤية الوجه اللوتسي 

هال .  غائب عنا منذ وقت طويلموكونَْد، ابن اخي أكْرۤوَراخي الحبيب :"أكْرۤوَر إلى ِدڤّي كونْتّيكما جاء بيان مماثل على لسان 
 ".رؤية وجهه اللوتسي ثانية؟عداء وتود ان تطمئن متى ستقدر على  األ تجلس بينكونْتّيتلطفت باخباره ان عمته 

 يقص أودَّْهڤَسماع  عندوالدموع تنهمر من عينيها  ياشُودا األم  يسيل من صدرالحليببدأ ):"٢٨\٤٦\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في 
 في حادثة اخرى عندما ذهب َنشِْركْلـحبها الشديد  ياشُودا األم  اظهرت."ڤِْرنْداڤََنفي  هوجود أثناء ْدڤاَركا في مدينة كِْرشَْن تسليات

 عليها بصوت اً شبه مغمياألرض لىع فسقطت َنشِْركْغراض زينة أتنظر إلى  ياشُودا األم  كانت.َسكَْممملكة  َمتْهورا إلى َنشِْركْ
ولدي  ،ولدي الحبيب:" وبدأت تصرخ في تلك الحالة المرثية قائلةاألرض تدحرجها علىأثناء مدوي من لوعة الفراق فتخرش بدنها 



 كما ظهرت عالمات أخرى مثل استبداد القلق . الخبراء بالوجد في الفراقالتيم هذا ما يفسره . لطمت صدرها بيديها."الحبيب
 .ستقرار والجنون والوهم االوالحزن والخيبة والذهول والتواضع وعدم

رى أ اعتقد ان حركتك قد وهنت و،ياشُودا:" قائال اخبرها تيم، في المراعيدار خارج الَنشِْركْ كان عندما ياشُودا األم من جهة قلق
 بالصداع نتشعريانك تثبت   كل تلك الحاالت.صدرك حليب حار يسبب غليانالنفسك تك ال تتحركان واشعر ان ا عين.القلق يتآكلك

 .َنشِْركْعلى  ياشُودا األم  هذه بعض عالمات قلق."من فراق ابنك
وكان  ڤِْرنْداڤََنفي  أكْرۤوَرحضور أثناء  ميرات وكان مشغوال بشؤونه العائلية االدد كبير من تزوج بعكِْرشَْن ان ياشُودا األم سمعت
مما  َروكايشُتزويج ابنها حالما تخطى سن  لعدم ذلك عندما سمعت بتعاسة حظها ياشُودااألم شعرت  .ْدڤاَركا في َنشِْركْ تسلياتيقص 

 هذه ."تقتصر على اطالق الصواعق على رأسي  انت،أكْرۤوَرحبيبي :" قائلةستقبال ابنها وعروسته في دارها فهتفتقصرها عن ا
 .َنشِْركْلفراق  ياشُودا األم عالمات شكوى

على الرغم من انني املك  َنشِْركْ لم يستطع ارضاء األبقار تلكحليب :" لنفسهاقالتمل عندما  االبخيبة ياشُودا األم  شعرت،كذا
عن شم رأس ابني وإرضاعه كما اعتدت عندما كان هنا  اآلن يروقصل أيضاًً  وعليالحليبلى هذا  اللعنة ع، لذلك. األبقارماليين

 .َنشِْركْلفراق  ياشُودا األم مل على جانب اال هذه عالمة خيبة."على الرغم من ثرائي المادي ڤِْرنْداڤََنفي 
 تلك العصا موجودة في .كوَلوُچاقامتك في أثناء يدك  كنت تحمل عصا في ،حبيبي لوتسي العين:" خاطبه قائالَنشِْركْ أصدقاءأحد 
في  ياشُودا األم تأصبح .َنشِْركْ هذه عالمة الذهول لفراق ." حينما تنظر إليهاحراك كتلك العصا دون وتصبحاآلن  ياشُودا األم دار

 هال تلطفت بإعادة ،حبيبي الخالق:"معة قائلة بعين داْبَرْهما ابتهلت إلى خالق الكون المولى  انها إلى حدَنشِْركْغاية التواضع لفراق 
نَنَْد كالمجنونة في حالة عدم إستقرارها وتتهم  ياشُودا األم  كانت."لي ليتسنى لي رؤيته لحظة واحدة فقط؟إ َنشِْركْولدي الحبيب 

 ڤِْرنْداڤََنما زلت تحيا في نك  ا؟ من الغريبڤَْرَج لماذا يدعوك الناس ملك ؟ماذا تفعل في القصر يا عديم الخجل:" بالقولراَجَمها
 ."َنشِْركْبصفة والد قاس القلب بعيد عن ابنك الحبيب 

 ، كذا.‘اين ولدي؟’: من جنونها وتسألهاكََدْمَباشجار  ياشُودا األم تخاطب:"قائال ياشُودا األم  عن جنونَنشِْركْشخاص اخبر  االأحد
 ، على هذا النحو.ن كانت تستطيع ان تخبرها بشيء عنكإ كما تسأل ،بها َنشِْركْن مر إ وتسألها يعاسيب العسلتخاطب الطيور و

 .َنشِْركْ هذا جنون بداعي فراق ."ڤِْرنْداڤََنتسأل كل حي عنك وتهيم على وجهها في  ياشُودا األم كانت
 ، أنظري.رك؟ ارجو منك التأني ما هو سبب تكد،ياشُوداحبيبتي :"بقسوة القلبعندما اتهمته  ياشُودااألم زوجته  نَنَْد َمهاراَج اجاب
 صدقاء األأحد  كما قال." ارجو منك الحفاظ على الهدوء في داري. ال تصبحي مجنونة على هذه الحال. واقف امامكَنشِْركْولدك 
 . من فراقهذي كان يهنَنَْد ان ابوه َنشِْركْإلى 

 يسيل من صدورهن بدافع الحليب فبدأ كِْرشَْنلـلجميلة  االمالمحشاهدن  ،كَْمَسفي ساحة قربان الحاضرات  ڤَسوِدڤَجميع زوجات 
 . ما عالمة الحب تلك هي مثل على تحقيق رغبة.مومي االالحب

 ملحمةبعد انقضاء  ْدڤاَركا مدينة هلوعند دخ أوالً امه وجميع امهاته زوجات والده كِْرشَْنشاهد ):"٢٩\١١\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في 
 الحليب ختلطمومي فا اال من صدورهن من شدة الحبالحليب وضعته امهاته في حجورهن وسال .قدامهنألفسجد  كوروكِْشتَْر
 . هذا مثل على الرضى الناتج بعد فراق طويل."َنشِْركْولى إلى  اال التقدمةأصبحبالدموع و

 السائل الحليبة بختلط بدموعها المَنشِْركْبنها  التي تحمم انَنَْدزوجة الملك  ياشُودايا لروعة ":ماْدَهڤَ-لَليتَ نص مماثل في جاءكما 
غمرت  ،موكونَْدحبيبي :"قائال ماْدَهڤَ-ڤيَدْچْدَهى في مسرحية َنشِْركْالتيم الرب أحد   يخاطب."مومي اال من شدة حبهامن صدرها

صدرها يسيل من حلمة  حليب أ وبد،بعد رؤيته  برائحة زهرة اللوتسالذي كان عابقاً لحنينها إلى نور وجهك ياشُودا األم البهجة
 . بعد تبلل القماش الذي يغطي الجرة دوماًالحليبب َنشِْركْ مد تت كان،ذلكب ."ثديها الشبيه بجرة الماء

 . بصفة ولدَنشِْركْبـ عند التفكير بوي األ تظهر عالمات الحب. والمسنينَنشِْركْ أبوي من جانب بوي األهذه بعض عالمات الحب
 .أبويوجد ثابت في حب تدعى  الدائمة ةالعليهذه العواطف 

ة األخويحسب رأي بعض العلماء وهي الخدمية و العلي هنا انه تم وصف ثالثة أشكال من الذوق ُچوْسوامّيشْرۤيَل رۤوَپ يذكر 
 حب الملك ،كذا .أحياناً األبوية مع مشاعر الخدمية و تختلطَبلَراَم عندخوة  اال مشاعر، للمثال.أحياناً وهي تختلط بوي األوالحب

 مختلط بمشاعر َنشِْركْ جد ْچَرِسَنأولدى  العلي  الذوق، كذا.أحياناً  والخدميةبوي األ مختلط بمشاعر الحبَنشِْركْلـ يوْدهيشْطْهيَر
َسَهى  و نَكوَل حب .مومة والخدمية واالخوة االهي خليط من مشاعر ڤِْرنْداڤََنالمسنات في  ُچوپۤيْز عاطفة جميع الـ.األبويةالخدمية و

 و ذََچرو  وڤَشي حب المولى .خوة والخدمية اال هو خليط من مشاعرناَرَد باإلضافة إلى حب الحكيم ،ناالتوأمّي ماْدرولدي  ِدڤَ
 .هو خليط من مشاعر الخدمية واالخوة أودَّْهڤَ



 الفصل الرابع واالربعون
  في العشقالخدمة التتيمية

 وجود تشابه بين هذا الحب عم اًدنيويليس  هذا العشق . في العشقتتيميةلعشق هو خدمة  في اَنشِْركْانجذاب التيم الصفي إلى 
 التبادل اذه المادية وحدها قاصرين عن فهم هذا العشق الروحي ويبدو لهم عمال المعنيون باأل، لذلك. الماديةعمال األالروحي وبين

 .عشقوصف ال ُچوْسوامّيرۤوَپ  أوجز ، لذلك.الروحي في غاية الغموض
 وال عديل له وال كبير َنشِْركْ ال منافس للرب .وصديقاتها المقربات راْدهارانّي مثل عزيزاته وَنشِْركْ هي َنشِْركْحوافز عشق 

 . كل عشقمرام الغرام وهو تسلياتألنه الفائق في ال ينافس  جماله ان كما ،يكبره
:  هو ذخر كل لذة في هذا الكونَنشِْركْ":ُچوْسوامّي ِدڤََجيامن نظم  َدُچوڤينْ-تَچۤيإلى صديقتها في قصيدة  ُچوپۤيْز احدى الـقالت
 يسير التيم ." هو موضوع العشق العلي، مثل هوى فتى بفتاة تماماًالذي يبدو ُچوپۤيْزنعومة زهرة اللوتس ومسلكه الطليق مع الـببدنه 

 بجاذبيتهن َنشِْركْ شخصية اهللا العزيز بدن يع.ُچوپۤيْزالـصبايا اسجد تبجيال لكل :"كالتالي هنكرموي ُچوپۤيْزالصفي على خطى الـ
 .ُچوپۤيْزهي أبرز جميع الـ راْدهارانّيشْرّي  ."وحدها

إلى وجه  عندما ينظرفوراً جمال القمر الفرد يبغض  .ّيروتْشَكُعيناها أجمل من عيني طائر :"راْدهارانّيشْرّي جاء وصف جمال 
 بها ولهه َنشِْركْ يصف ."راْدهارانّيشْرّي  ـل العلي  هلم ننظر إلى الجمال، لذلك.ذهب جمال ال تغلب بشرتها.راْدهارانّي

تلك الكلمات المازحة بحضور  راْدهارانّي تسمع ،راْدهارانّيعندما ابتدع بعض العبارات الضاحكة من اجل التمتع بجمال :"بالقول
 عندما تتجاهلني ألنه يزيدها جماال ويزيد من بهجتي مئات تتملكني بهجة ال تحد .هاودها وردمالمحها تتجاهلني ب لكنذهن
ويتخلى عن  راْدهارانّيشْرّي  يغرق في غرام َسكَْم عدو َنشِْركْحيث جاء ان  ُچوڤينَْد-تَچۤي كما يرد نص مماثل في ."ضعافاأل

 .عند معانقتها ُچوپۤيْزصحبة سائر الـ
ينسين تقريع كبار عائالتهن وينسين شعورهن بالعار وخشونة مسلك  ُچوپۤيْزان الـ ُچوْسوامّيرۤوَپ من نظم  َپْدۤياڤَلّيجاء في قصيدة 

فرعي في العشق الوجد ئل الدال .َنشِْركْ عن  وال يعود يشغلهن شاغل سوى الخروج بحثاًَنشِْركْأزواجهن حالما يسمعن صوت ناي 
 .َنشِْركْبـ ْزُچوپۤيالـ التفاء تبادل النظرات والضحك والدعابة عند هي )أنوْبهاڤَ(

 راْدهارانّين ابتسامة أ وياموناـ تشبه حركة نهر الَنشِْركْان حركات حاجبي  ماْدَهڤَ-لَليتَفي مسرحية  ُچوْسوامّيرۤوَپ يوضح 
الرضى شربه يحقق  و، على ضفة النهرياموناعند لقاء نور القمر ونهر الـيصبح طعم الماء في عذوبة العسل تشبه نور القمر و

 ،صاحبة وجه القمر راْدهارانّيحبيبتي ":َپْدۤياڤَلّيفي قصيدة  راْدهارانّيمالزمات احدى  تقول ، كذا.برودة أكوام الثلوجبنه  ا.الكبير
 ،ستنتاج من كل تلك العالمات اال استطيع.أيضاًً ق وصدرك ثقيلنك تدمعان وكالمك يختامع ذلك فعينويبدو بدنك كله بالغ القناعة 

 ."ن اال فذاب قلبكَنشِْركْت ناي ال بد قد سمعت صوانك 
 ارجو ،ايها السيد العزيز كيوبيد:"راْدهارانّيشْرّي  قالت .مل في العشق األويعتبر عالمة خيبة َپْدۤياڤَلّي الوصف التالي في جاءكما 

 وما ه و.ن اآلَنشِْركْنا محرومة من حب أ .زهار األ ال تثيرني بعبير ان ارجو، سيدي العزيز.تهيجني بإطالق سهامك عليان ال 
 .َنشِْركْمل من عشق  األ هذه عالمة خيبة." مثيلإلى بدنأحد  في ظل تلك الظروف؟ ال يحتاج بقاء هذا البدن العقيم نفع
 اثارني بعد ان .هذا الصبي الذكي جميع صبايا الكونيستميل :"كاومودّي-ِكلي-داَنفي   قائلةَنشِْركْإلى  راْدهارانّيإشارة نجد  ،كذا
 هذا مثل على البهجة في الوجد ."مثل انثى الفيل التي استثارها فحلها اآلن  اشعر.وهذا فوق طاقتياآلن  العلي ت بدنهتذوق
 .َنشِْركْبـ

إلى  راْدهارانّيحين تقول  َپْدۤياڤَلّيصلي للقاء في  األ جاء وصف هذا السبب.صلي للذة البدنية األالوجد الثابت للعشق هو السبب
ن زادا من جمال وجهه ومن هيامي به؟ ان اللذي من هو هذا الصبي ذو الحاجبين الراقص،صديقتي الحبيبة:"المقرباتصديقاتها احدى 

 ." سماع صوت نايه سبب نفاد صبري. ويرتدي سرواال أصفر اللونَكوأشُه مزينتان ببراعم أزهار ااذن
 ياشُودا األم كانت:"َنشِْركْ  وراْدها عن التكدر لغرام لعليةا جاء وصف الطبيعة .ات الشخصيةعتبار االيتخطى َنشِْركْ-راْدهاغرام 

 وقف الجني ،هعينوفي الوقت  تْشَنْْدراڤَلّيمام عينيه كانت أ . بجميع خالنه محاطاًَنشِْركْ وكان َنشِْركْتقف على مسافة قريبة من 
واقفة تحت كالبرق حالما شاهدها  راْدهارانّي حو نَنشِْركْ اتحرك حاجبلكن  ڤَْرَجعلى كومة من الحجارة امام مدخل  سوَرِرشاڤْ

 ."حتى في تلك الظروف عريشة كثيفة
 كان يقف عدد ،خر اال على الجانب.جوانب الباحة تحيط بها الغربانأحد  طرحة علىن مكْهاسوَرنْشَكانت جثة :"كما يرد مثل آخر

 كان الرب .طيف الذي كان مثل النسيم العليل في فصل الصيف العلماء منضبطين الحواس ويرفعون الدعاء اللْبراْهَمنَةكبير من الـ



حتى في وسط كل تلك الظروف  راْدهارانّي  بـَنشِْركْزهرة لوتس غرام تذبل دون أن   بارداً محدثاً تأثيراًَنشِْركْواقفاً امام  ِدڤََبلَ
بزهرة لوتس متفتحة والفارق الوحيد هو ان  ْدهارانّيرا لـ َنشِْركْ ما يقارن حب غالباً ."المختلفة من التأثيرات المزعجة والمبردة

 . يبقى متزايد الجمالَنشِْركْحب 
نجذاب  اال-١:  له ثالثة تقسيمات فرعية هيْپَرلَْمَهىڤي .)َسْمْبُهوَچ ( وعشق في اللقاء)ْپَرلَْمْبَهىڤي (يقسم العشق إلى عشق في فراق

 .)ڤاَسْپَر ( الفراق البعيد-٣ .)ماَن ( الغضب الظاهري-٢ .)َچڤَراْرپۤو (ئيالمبد
في  راْدهارانّي قالت .عندما يكون لدى الحبيبان شعور متميز بعدم اللقاء )َچرا-ڤَْرپۤو (ئيمبدالهوى المرحلة تتمثل 
مقني  ر. فظهر أمامي فجأة صبي لطيف تشبه بشرته الغيمة داكنة الزرقةيامونا كنت متوجهة إلى ضفة الـ،صديقتي الحبيبة":َپْدۤياڤَلّي

نجذاب  اال هذا مثل على."يةبيتي اشعر بالتأسف منذ ذلك الحين ألن عقلي لم يعد ينشغل بواجباتي ال لكنعلى نحو ال استطيع وصفه
ا ان  كم، العزيزْبراْهَمَنايها الـ):"٢\٥٣\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي  روكْمينّي رسول ْبراْهَمَن إلى الـَنشِْركْ قال .َنشِْركْالمبدئي إلى 

سبب الغاء زواجي الذي يعاديني وهو  ّيمروكْخوها أ اعلم ان .انقطاع دون تبقى ساهدة طوال الليل فعقلي ثابت عليها روكْمينّي
 .نجذاب المبدئي اال هذا مثل آخر على."بها

 َنشِْركْرة عندما شاهدت ببعض الغي راْدهارانّيشْرّي شعرت ":ُچوڤينَْد-تَچۤي جاء وصف الحادث التالي في ،)ماَن (من جهة الغضب
يعاسيب زهار حيث كانت تحوم  األ ولجأت إلى دغيلة جميلة منفوراًألن ذلك مس بتميزها فغادرت المكان  ُچوپۤيْزصحبة عدة ب

 َپْدۤياڤَلّي جاء في . هذا مثل على الخالف الظاهري."يقاتهادصاحدى زهار وبدأت تعبر عن اساها إلى  األت بينأ اختب.األسود العسل
منذ اليوم الميمون لى يدها وتذرف الدموع إرأسها  راْدهارانّيشْرّي  ركزت:" في مكان بعيدقامة االنتيجة) ڤاَسْپَر(مثل على البعد 
 يتبلل  عندمافوراً يزول النعاس ." ال مجال إلى نومها حتى لحظة واحدة، لذلك.ن اآل وجهها مبلل.َمتْهورا إلى َنشِْركْالذي غادر فيه 

شخصية اهللا ":هيتاَسْم-ْپَرْهالَدفي كتاب  أودَّْهڤَ يقول .َنشِْركْبالنوم لبكائها الدائم على فراق  راْدهارانّي انقطعت فرصة ،ذلك ل.الوجه
 ." وال يتناول حتى وجبة غداءه اليومية وال يرتاح ابداً دوماً)ُچوپۤيْزالـ(يذكركن  ُچوڤينَْد العزيز

 ."طواويس بدا وكأنه يحتفل بمراسم رقص ال.بمهارة راْدهارانّيشْرّي  عانق َنشِْركْ":َپْدۤياڤَلّي في  جاء.َچوَسْمْبُه دعىن يبالقاء الحبي
صورته ب الذي تجلى  لشخصية اهللا العزيز ويقدم سجودهرحيق التتيمالموجة الخامسة لكتاب  ُچوْسوامّيشْرّي رۤوَپ  ختم ،إلى هنا
 .ُچوڤينَْد صورة ،الباقية

 الرئيسية الخمسة ذواق األبعنوان سينْْدهو -تَِر َرساْم-ْبَهكْتي  كتابعلى القسم الثالث من نْتَِڤَد ْبَهكْتي جزة لـانقضت الدراسة المو
 .َنشِْركْبـ

 الفصل الخامس واالربعون
 وجد الضحك

 التتيمية للخدمةغير المباشر سبعة أنواع من الوجد  سينْْدهو -تَِر َرساْم-ْبَهكْتيفي القسم الرابع من  ُچوْسوامّيشْرۤيَل رۤوَپ وصف 
في هذا القسم بوصف وجد  ُچوْسوامّيشْرۤيَل رۤوَپ  يستفيض . والغضب والوهل والبشاعةالرأفةالضحك والعجب والفتوة و: وهي
 عرض منحرف تدعىتجانس  دون تداخل نوع من الوجد مع آخرحالة  . بالقول ان بعضه متجانس وبعضه غير متجانسالتتيم
 .)ْبهاَسَرسا (ذواقلأل

 وجد الضحك هذا موجود في الوقورين .طفاليكتب الخبراء أن الضحك موجود عادة بين الشباب أو اجتماع كبار السن واأل
قتراب من  اال ال احب،مي الحبيبةأ:"ذات مرة ياشُودا األم ب متسول عجوز من بابااقترعند  ياشُودا إلى كِْرشَْنقال  .أيضاًً بطبيعتهم

 بدأ الطفل الرائع ، على هذا النحو." اذا اقتربت منه عنك قد يضعني في حقيبته التي يستجدي بها ويحملني بعيداً.لهذا الشرير الهزي
 هو َنشِْركْ .جدوى فكشف عن ابتسامته دون  بالنظر إلى والدته فيما كان المتسول يقف بالباب يعمل على اخفاء وجهه الباسمَنشِْركْ

 . في هذا المثلموضع الضحك
 لكن فوراً فمه َنشِْركْ فتح ." فتحت فمكذا االحليب سأعطيك قطعة حلوى مع ،َنشِْركْحبيبي :" لهَنشِْركْ أصدقاءأحد  قالمرة، ذات 

ه بالضحك أصدقاءفبدأ جميع بعد تذوق تلك الزهرة  ادار فمه عالمة التقزز .صديقه زهرة في فمه بدال من قطعة الحلوىوضع 
 .ما شهدوا ذلكبصوت مرتفع عند

؟ اخبرني كم َنشِْركْ هال تلطفت بقراءة كف طفلي ،ايها الحكيم العزيز:"نَنَْد َمهاراَج فسأله نَنَْد َمهاراَجمر قارئ كف بدار ذات مرة، 
 ،سيدي العزيز:"نَنَْد َمهاراَجبتسام عند سماع هذا الكالم فسأله  بدأ قارئ الكف باال."األبقار  منسيملك ألوفاًر وما اذا كان سنة سيعّم

 ."ما الذي يحملك على الضحك ولماذا تخفي وجهك؟



 تظهر عالمات البهجة والكسل والمشاعر الكامنة وغيرها من .ه هي سبب الضحك في وجد الضحك الناشئ عن حبهأشياء أو َنشِْركْ
 .في الخدمة التتيمية الضاحكة تلك ظاهرياًالعناصر المزعجة 

 تدعى تلك التقسيمات في اللغة السنسكريتية .ُچوْسوامّيشْرۤيَل رۤوَپ حسب رأي يمكن تقسيم الوجد الذي يسبب الضحك إلى ستة 
بتسام إلى  االنواع الستة من األ يمكن تقسيم تلك.اتيَهسيتَ و سيتَأَپَه و أڤََهسيتَ و ڤيَهسيتَ و َهسيتَ و ْسميتَ: بتسام االحسب درجة

 و أڤََهسيتَ ابتسامات وأما القسم الثانوي فيتضمن سيتَيَهڤ و سيتََه و ميتََس  ابتسامات يتضمن القسم الرئيسي.رئيسة وثانوية
 .اتيَهسيتَ و أَپَهسيتَ

 يسرق َنشِْركْ كان .ْسميتَه وهي ابتسامة أسنانالكشف عن  دون  اإلنسانعندما يبتسممن الممكن تبين تغير في العينين والخدين 
كبر  اال منها والتجئ إلى اخيهَنشِْركْك به فاشتد خوف امسإلهرعت لو هفعلتدار  الأعمالمديرة  َجَرتّي أدركت ذات مرة فالحليب

  باإلبتسامان بدأ جميع كبار الحكماء في الجن."مقبلة بسرعة لإلمساك بي َجَرتّي ، انظر.الحليب لقد سرقت ،اخي الحبيب:"قائال ِدڤََبلَ
 .ْسميتَبسمة كانت  تلك ال.َجَرتّي من مطاردة َبلَِدڤَ يلوذ بأخيه كِْرشَْنعندما كان 

 َنشِْركْ ذات يوم جاهالً بوجود عائداً راْدهارانّي  الزوج الرسمي لـآْبهيَمنْيو كان .َهسيتَ  ابتسامةتدعى سناناألر وظه ة معبتسامالا
 لكن انظري يوآْبهيَمنْيقي نا ابنك الحقأ ،مي الحبيبةأ:" قائاليوآْبهيَمنْ أم َجطيال واقترب من آْبهيَمنْيو ثوبه مثل َنشِْركْ غيَّر .في بيته

 وغضبت من ولدها الحقيقي المقبل وبدأت تدفعه فيما كان َنشِْركْ كالم يوآْبهيَمنْ أم َجطيال صدقت ."بييا مقبل عليك يرتدي ثَنشِْركْ
عند رؤية هذا  هنأسنانالحاضرات في المكان باإلبتسام وظهرت  راْدهارانّي بدأت جميع صديقات ."ميأ يا نماذا تفعلي:"يبكي قائال
 .سيتََه هذا مثل على ابتسامة .الحادث

 ذات يوم وكان يؤكد لخالنه َجطيال يسرق الزبدة في دار كِْرشَْنكان . ڤيَهسيتَ ة ابتسامهي بكل وضوح  األسنانروظهة مع بتسامالا
 دون  الرائب بصمتالحليب الزبدة وهلم نسرق.  عميقاًألنها تتنفس نفساً اآلن احبابي، اعلم ان هذه العجوز تغط في النوم:"قائالً

هذا مثل على . ها بكل وضوحأسنان لم تكن نائمة ولم تستطع اخفاء ابتسامتها فظهرت َجطياللكن العجوز ". اصدار أي صوت
 . ڤيَهسيتَابتسامة 

 بعد انقضاء رقصة دارال في الصباح إلى َنشِْركْ عاد .نظر من خلل هدبهايضم جفونه ويو نساننف اإلينتفخ أ أڤََهسيتَ ةابتسامفي 
 كسيد؟ هل لبست السروال لماذا تبدو عيناك ملطخة باأل،ولدي الحبيب:" وقالتَنشِْركْإلى وجه  ياشُودا األم فنظرتذات مرة  راَس
 ياشُودا األم سمعت عندما تضم جفونها وتنظر من خلل هدبهانف منتفخ وأبدأت صديقة في الجوار تضحك ب ."؟ِدڤََبلَزرق ألخيك األ

 َنشِْركْ تفهم تلطخ وجه و أاألمرب ياشُودا األم علم دون راَس كان ينعم برقصة َنشِْركْ  لعلمها بأن، على هذا النحوَنشِْركْتتحدث إلى 
 .أڤََهسيتَ كانت ابتسامتها .ُچوپۤيْزتجميل الـساحيق بم

 يرقص على انغام الوصيفة العجوز كِْرشَْنن الطفل  بالعجب عندما كاناَرَدأصيب . تدمع العين ويهتز الكتفين أَپَهسيتَ ةابتسامفي 
 ناَرَدبدأ . نغام وصيفة عجوزأعلى  اآلن ، كان يرقصْبَرْهماحركات كبار المالئكة مثل جميع  حاكم شخصية اهللا العزيز. َجَرتّي

الساطع نور لى فضة من اله بداعي ابتسامته وتحولت الغيوم في السماء إأسنانظهرت . واهتز كتفيه وتحركت عينه أيضاًً بالرقص
 .هسنانأل

 في الحادثة اتيَهسيتَجاء مثل على . ق المبتسم بيديه ويقفز في الهواءعندما يصف )اتيَهسيتَ(بتسامة إلى ضحكة غامرة  االتتحول
ملك  مما دعى القرد مثل وجه أصبحف اآلن يتها المرأة الطيبة العزيزة، ارتخى جلد وجهكأ:" ذات مرةَجَرتّي إلى كِْرشَْنقال :"التالية

 على هذا النحو، بأن ملك القردة كان ها يغيظكِْرشَْنفيما كان  ة بدرايَجَرتّياجابت ". زوجة تليق بهإلى اختيارك  َبلۤيموكَْهىالقردة 
 بدال من َنكِْرشْبـوبناء عليه، قررت الزواج . شداءجن اال قاتل عدد كبير من الكِْرشَْن الزواج بها لكن سبق لها اللجوء إلى طلبي

.  الثرثارة الساخرَجَرتّيعند سماع جواب  الحاضرات بالضحك بصوت مدوي وصفقن بأيديهن ُچوپۤيْزبدأت جميع الـ. ملك القردة
 .اتيَهسيتَيدي يسمى  االهذا الضحك المصحوب بتصفيق

 ابنة كوطيالإلى  ُچوپۤيْزالـدى اح ومثل على ذلك هو كالم ، أحياناًاتيَهسيتَتوجد بعض المالحظات الساخرة التي تخلق ظروف 
 ،َجطيال ابنة كوطيالعزيزتنا :" بصورة غير مباشرة بالكالم التاليكوطيال اهينت .شكليال راْدهارانّي زوج آْبهيَمنْيوخت أ وَجطيال
 شفتك .ماالعيون الكالب جتفوق جمال انوف الضفادع وعينك يتحدى  انفك .من وجه الجفاف والطولطول حلقة من البازلياء بثديك 

 اعتقد ان ،ولجمالك الفائق ڤِْرنْداڤََنفي  ُچوپۤيْز انت اجمل الـ، الجميلةكوطيال يا ، لذلك.جمال طبل كبيربلنار وبطنك ا تتحدى جمر
 ."َنشِْركْنجذاب إلى العزف الجميل لناي  االعليك ان تكوني وراء



 الفصل السادس واالربعون
 العجب والفتوة

 العجب
 .خرين اآلسمع منالثاني بالعين وال بأم  اإلنسانواحد يختبره: نادمة التتيمية نوعوجد العجب في الخ

 ويتسلى بأمور واحد في كل قصر في بدن َنشِْركْوشهد حضور  ْدڤاَركا الرب في تسليات بالعجب عند مجيئه لرؤية ناَرَداصيب 
من  . انظري إلى المرح،ياشُودا:"ياشُودا األم صديقاتاحدى لت قا .ةعاينمثلة على العجب في الخدمة التتيمية بالم االأحد  هذا.مختلفة
 .الكبير القادر على منع مرور الغيوم ڤَْرْدَهَنوُچجبل خرى  االمن الجهة بالرضاعة من صدرك و دوماًهناك طفلك المأخوذ ،جهة
 هذا ." من ذلك؟ن تعجبي اال.ان لعبة يرتكز هذا الجبل الكبير على اصبع يسرى طفلك كما لو ك، يا للعجب، ذلكعلى الرغم منلكن 

 . في الخدمة التتيميةعاينةالكالم هو مثل آخر على العجب بالم
 للجني َنشِْركْعن قتل  ُچوْسوامّي ِدڤَ شوَك من تْشيَپرۤيكْ راَجَمهانجد مثال على العجب بالسمع في الخدمة التتيمية عندما سمع 

ف من الجياد الآ  وعدةةفيلمن الف الآ تألف من عدةت كتيبة وكل )أكَشاوهينّي (كتيبةشر عاحدى  بَنشِْركْ الذي كان يقاتل َرنََركاسو
 َنشِْركْالسهام على ون وكانوا جميعهم يطلقكتائب عشر من تلك الأحد   يملكَرنََركاسو كان .لوف من المشاة االربات وعدة مئاتعوال
ه عندما سمع عن هذ وغمرته الفرحة فوراً الدموع من عينيه َپرۤيكْشيتْ اراَجَمهمسح  .بثالثة سهامعن بكرة أبيهم  أهلكهم َنشِْركْ لكن

 . هذا مثل على العجب في الخدمة التتيمية بالسمع.المعجزة
 ه لكنن ربوبيتهامتح الَنشِْركْ من البقارين الصبيان واألبقار  جميعْبَرْهما خطف المولى .يوجد مثل آخر على العجب غير المباشر

 .ها في السابقعلي على الحالة التي كانوا البقارين الصبيان والبقر جميع مع  كان ما زال موجوداًَنشِْركْ شاهد ان ،انبعد بضعة ثو
 َنشِْركْنه شاهد ا ْبَرْهما اخبرهم المولى . تلك الحادثةهعند وصف بالعجب َستْيالُوَك على كوكب ْبَرْهمامالزمي المولى  اصيب جميع

ها هناك عين بقر كانت ال. وكان لهم أربع ايدَنشِْركْ كانت بشرتهم سمراوية مثل بشرة .همبعد خطف نهعيمكان في الالصبيان  يلعب مع
كان مجيء عدد كبير من :"وصف ما جرى ثم اضاف قائالأثناء  يشعر باإلنغمار حتى ْبَرْهما كان المولى .في السابق اكحالته
 ." االمورعجب من أاصحابه وَنشِْركْ ظيمعت لاألكوان  من مختلفْزْبَرْهما
هم مع أنفس الحريق ووجدوا َنشِْركْخمد أوففعلوا  َرڤََنذۤيْبهانْعند اندالع حريق في غابة   تماماًعينهمأ خالنه بإغماض كِْرشَْنأمر  ،كذا

  مثل آخر على هذا. نجاهمَنشِْركْ كله بالتخمين ان األمر فشعروا بالعجب منعينهم أ واحالما فتح ابقارهم وعجولهم في آمان
 .دراك غير المباشر الذي يدعو إلى العجب في الخدمة التتيميةاال

 المدهشة التي يقوم عمال األحتىلن تخلق   لكنةاستثنائيوإن لم تكن وعقولهم  هأصدقاءب و انطباع العجب في قل تخلقفردنشاطات ال
 .ه المدهشةأعمال من خلق انطباع في العقل من جراء فردلوهذا عائد إلى الحب الذي يمكّن اأي انطباع  صدقاء األغيرمن أحد  بها

 الفتوة
 تظهر تلك الفتوة في القتال الرياضي واعطاء . خاصة بناء على حب الرببطولية ةحماسفي حضور  فتوة  تدعى الناتجةعمالاأل

-داَن دعى الخيرية يعمالباألو ڤۤيَر-دَّْهىوي دعى الفتوة القتالية يأعمالبأحد   قيام.الصدقات واظهار الرحمة ومراعاة المبادئ الدينية
 هو الغاية في كل َنشِْركْ .ڤۤيَر-ْدَهْرَم دعىالشعائر الدينية يقضاء في مجال بالسخاء  وڤۤيَر-ۤياَد دعىبإظهار الرحمة البالغة ي وڤۤيَر

 .مجاالت الفتوة تلك
 القتال َنشِْركْ أو قد يحضر َنشِْركْ المتحدي ومنافس يقصدال جعله ي،كِْرشَْن ةرضا ابتغاء م الفتوةأعمالبعض قضاء لصديق مسعى 

نك تظن ستقرار أل اال انت عديم،ماْدَهڤَحبيبي :"بالقولتحداه  َنشِْركْ أصدقاءأحد  ذات مرة، .يصبح المنافس صديق آخريشاء أن و
 ."ة ذلكي برؤيأصدقاء لم تهرب من هنا وسيرضى ذاإ سأريك كيف اغلبك  لكنعلى هزيمتكأحد  بعدم قدرة

 بالقتال يامونا على ضفة الـصدقاء األ تمتع جميع. بدافع الغضبَنشِْركْتحدى  شْرۤيداما  لكنحميمينصديقين  شْرۤيداما و َنشِْركْكان 
 تدويريصدها ب شْرۤيداماوكان  شْرۤيداما بإطالق سهامه على َنشِْركْ اعدوا بعض السهام وبدأ .الرائع الذي كان يدور بين الصديقين

 . ويخلق اثارة رائعة لجميع المتفرجينأحياناً بين الفرسان األخوي دور ذلك القتالي .شْرۤيداما من فتوة َنشِْركْرضي واه عص
 .َنشِْركْ على يد ةميهزواجه ال يأْرجوَنوكان  كونْتّي تبارزا في حضور َنشِْركْ وأْرجوَن بأن شَڤَْم-َهري نص في جاء

ها عالمات جميعو مثيل أخوي ظهار القوة وحمل السالح والتحدي ولعب دور المنافس في قتالإء والنفس وكبريااعتداد بيقع تفاخر و
 . على الخدمة التتيمية في الفتوةاً حوافزشكلت



روج  ال ت.ت إلى الخداعأوحده لضعفه ولج سوَبَل لقد غلبت .كلاألب ال خبرة لك سوى ،داُموَدَرحبيبي :"لوقبال َنشِْركْصديق تحدى 
 .ةعداء الحّيأ قوى الطاووس أ."ن اآلالطاووس الذي سيغلبكهو نا أ وأفعوان انك روجت لقد .مقاتل كبير بهذا الخداعنك أب لنفسك

شكال مخصوصة من أراعد والتحدي مثل ال الفتوة أعمال .وجد فرعي مثيل هو أخوي الترويج الذاتي في قتاليقول العلماء ان 
 . فرعياً وجداًتدعىعورين ذالضمانة إلى الشهود الماعطاء ح و والخلو من السالةأوضاع القتال والحماس

ك تهينني  لكنالقوي ِدڤََبلَتحدي على  يبدال من ْبَهْدَرِسَنك تشجع  لكن انت عليم بقوتي،َمْدهوسۤوَدَنحبيبي :" قال لهَنشِْركْ أصدقاءأحد 
 ." شدةمصراع البابعادل ت يبهذا العمل ألن ساعد
 الفتوة في ."شْرۤيداما المجد لفتوة .سدعلى فتوته مثل الزئير كاأل شْرۤيداما ليتمجد متحديك ،َنشِْركْي الرب حبيب:"قال تيم ذات مرة

 فتوة بنيوية بينما تعابير الكبرياء والعاطفة والَجلد واللطف تدعىمجال القتال وتوزيع الصدقات والرحمة وقضاء الشعائر الدينية 
 الذي كان مهجة قلب َنشِْركْبسبب مقاتلة نهره  كِْرشَْن-ْستُوَك والد . غير بنيويةأعمالوالذكر هي والعزم والبهجة والحماسة والغيرة 

استمر  َنشِْركْ  لكننتهار االنتيجة ذلك َنشِْركْ عن قتال َنشِْركْ-َكوْستُ توقف . يقاتلهكِْرشَْن أحد أصدقاءعندما كان  ڤِْرنْداڤََنكل أهالي 
 .ستجابة للتحدي اال من اجلمعالجتهاعرض مهارته في ب عصاه وبدأ َنشِْركْ-َكوْستُحمل بتحديه ف
 ."دوركأتي  ثم يَنشِْركْثم أوال  َبلَراَم سأهزم اخونا . ال تخشى مني بعد،صديقي الحبيب:"قائال ذات مرة ْبَهْدَرِسَنتحدى  شْرۤيداما

 اصاب جميع . كلهالحليببحر ل َمنَْدَره بقدر اثارة جبل أصدقاء ثارأ وَنشِْركْ وانضم إلى فريق َبلَراَم فريق ْبَهْدَرِسَن ترك ،لذلك
 . بفتوتهَنشِْركْلهم أ و،ه بالصمم بصوته الراعدأصدقاء
ه  اسمتصدى صديق ." ارجو منكم عدم الفرار.قفز بقوة عظيمةأنا أ ،انظروا يا احبابي:" جميع خالنه بالقولَنشِْركْتحدى  ،ذات مرة
 .عند سماع كلمات التحدي تلك كِْرشَْن وقاتل ڤَرۤوتَْهَپ

إليه فسيكون اجتماعهما غاية  سوَبَل انضم ذاواعتقد ا داُموَدَر هزيمة ؤيةيبذل كل جهده لر سوداما:" ذات مرةمعلقاً صدقاء األأحد قال
 ."في الجمال مثل الدرة المرصعة بالذهب

 يسمى َنشِْركْ تحدي خالن ، لذلك. له محالَنشِْركْاعداء  فسةمنا . الفتوة تلكأعمال دور المنافسين في َنشِْركْيمكن ان يلعب خالن 
 .ة في فتوةتتيميخدمة 

القادر على التضحية بكل شيء ابتغاء الكريم هو  . تصدق وزهد: إلى نوعين)ڤۤيَر-داَن (يمكن تقسيم الفتوة في توزيع الصدقات
 بوعي صفي كل راَجَمهانَنَْد  طلب .َنشِْركْحية من اجل رؤية بالتضأحد  عند يرغب هو الحافز على الكرم كِْرشَْن .َنشِْركْمرضاة 

تلك  من ْبراْهَمنَة رضي الـ.ه بدور ابنكِْرشَْنعندما تجلى  ْبراْهَمنَة على جميع الـالبقراليمن لولده وبدأ بتوزيع الصدقة المتمثلة ب
 .َچِرنْ و تْهوِرَرَج ْپَمهاك السابقين مثل  فاقت صدقة الملوراَجَمهانَنَْد الصدقة وشعروا باإلمتنان قائلين ان صدقة 

يكون على تم وجه وأبأمجاد الرب على  علمعندما ي َنشِْركْيضحي بكل شيء بمثابة صدقة من اجل أي ) َسْمْپَردانََك( الفرد دعىي
 .استعداد للتضحية بكل شيء من اجله

 َنشِْركْيصل إلى ركبتيه ووهب طويل  إكليلشب الصندل وتزينه ب بمرهم خَنشِْركْيتخيل دهن بدن الرب  َمهاراَج يوْدهيشْطْهيَربدأ 
 هذات مملكته وعائلته وَنشِْركْ كما ود وهب ، مرصعة باالحجار النفيسة وفيلة كاملة الزينة ومركبات وجيادحلي موشاة بالذهب وثياباً
 هبعد وهبما يهبه لديه  ىبقعد يتلم يعندما ديد والقلق  الشضطراباصيب باال .راَجسۤويا قربان إلى ميدان كِْرشَْنأثناء مرافقته  أيضاًً

 .كل شيء
 ِڤديةالـبالشعائر  ڤيشْنو تعبد الرب العظيم انت ،ايها الحكيم العزيز":شوكْراتْشاْريا سيده الروحي إلى َبلي راَجَمهاقال  ،ذات مرة ،كذا

  صدقة حتى وإنني التي طلبها ماألرض قررت وهبه قطعة ،ِدڤَڤاَمَن  المقصوع ْبراْهَمَن من جهة هذا الـ.ِڤَدْزبالـبفضل خبرتك 
مامه التي أ في غاية الحظ عندما مد الرب يده َبلي راَجَمها كان ."عداءألاأحد   بسيط أو حتىْبراْهَمَنأو مجرد  ڤيشْنوكان الرب 

مد الرب يده  ، بكالم آخر.ونحمر اللأ كوْمكوْم بمسحوق  دوماًهاجسمالتي تغطي  العزةكانت مصبوغة بالحمرة من لمس صدر 
 .رهن اشارته العزة وبقاء ته عظمعلى الرغم من َبلي َمهاراَجيطلب الصدقة من 

 ا عرضهاذا حتى ا على أشكالهالنجاة يرفض التيم ، لذلك. أجربقرت دون َنشِْركْمن يهب كل شيء صدقة لـالزاهد الحقيقي هو 
 .هاواهب الصدقة ويصبح التيم متلس مَنشِْركْ يصبح  عندماَنشِْركْلـ يظهر الحب الحقيقي . عليهالرب

طلب شيء ب لقد قضيت الرياضات والكفارات رغبة ،ربي الحبيب:"َرَج ْدْهروڤََمها ضربه سوْدَهَديا-ْبَهكْتي-َهريجاء مثل آخر في 
ني وجدت  لكنج مكسورة كنت ابحث عن قطعة زجا. حتى لكبار الحكماء والربانيينرئيغير مانك  عم أذنت لي برؤيتك ك لكنمنك

 ." اشعر بالرضى التام يا ربي وال أطلب المزيد، لذلك.أثمن الدرر
 سمعتك ،شخصية اهللا العزيزيا :"الرب قائال مونيكوماَر َسنََك  يخاطب حيث) ٤٨\١٥\٣ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم مماثل في نص جاءكما 

تمجيد صفاتك ب المسعود بالقدر الكافي .مجيد وانت ذخر كل المحاج انت تستحق الت، لذلك.محبوبة ومنزهة عن الشوائب المادية



بفضل غناه  إنْْدَربقبول حتى منصب مالك الجنان  تيمك  ال يحفل.اي تهبهت الالنجاةحتى بال يكترث  ،العلية بعظمتك والعالم فعلياً
 ال يالقي سوى البهجة والحرية من كل العليةنشغل بتمجيد اخالقك المبينما  أيضاًً درايته بأن منصب مالك الجنان مخيفالعلي و
 ."؟ان ما الذي يحيج هؤالء العلماء إلى منصب ملكوت الجن، وبناء عليه.خطر

 ."تعظيماً الذي اسجد له ۤوَرْدْهڤََجَمي راَجَمها أعمالحتى عند الكالم عن اعي :" قائالۤوَرْدْهڤََجَميوصف تيم مشاعره حول صدقة الملك 
شطره بالسيف شرط  منه نصف بدنه َنشِْركْ طلب .ْبراْهَمَنزي ب  إليه متخفياًَنشِْركْ بالغ الفطنة وأدرك سبب مجيء َجَرْدْهڤَيۤوَمكان 

التضحية ب من شدة حبه له ولم يتردد َنشِْركْ ال ينقطع عن ذكر َرْدْهڤََجيۤوَم كان الملك .َرْدْهڤََجيۤوَمزوجته وولده فوافق الملك على يد 
 هي تضحية فريدة في العالم َنشِْركْ تلك من اجل َرْدْهڤََجيۤوَم راَجَمها تضحية .ْبراْهَمَنزي ب جاء َنشِْركْا أدرك ان بنصف بدنه عندم

 كان شخصية اهللا العزيز بأن دريي )ڤۤيَر-داَن ( المعروف بالزاهد الكاملَميۤوَرْدْهڤََج َمهاراَج كان . لهتعظيماًويجب علينا السجود 
 .اْهَمَنْبرزي ب متخفياً

 التيم يستطيع .)ڤۤيَر-ْدَهْرَم ( يقضي الشعائر الدينية بفتوة،قضاء الخدمة التتيميةب وماهر َنشِْركْ ةرضامكل من هو على استعداد دائم ل
ية األخالق ادئ والعمل بالمباألسفار  بعد دراسةڤۤيَر-ْدَهْرَم صبح الفردي .ڤۤيَر-ْدَهْرَموغ مقام  بل،بالطقوس الدينيةون مئئن القوالمتقدم

رغبة  دون  ثابت في الخدمة التتيمية بينما من يقضيهاَنشِْركْالشعائر الدينية ابتغاء رضى   من يقض.والوفاء والجلد وضبط الحواس
 . يدعى صالحاًَنشِْركْ ةرضامب

 راَجَمها ،جن يا قاتل ال،َنشِْركْحبيبي :"َنشِْركْقال تيم إلى  ،ذات مرة .ڤۤيَر-ْدَهْرَمخير مثال على هو  يوْدهيشْطْهيَرَمهاراَج 
 قرابينال للمشاركة في إنْْدَر دأب على دعوة مالك الجنان .كترضام لمجرد قرابين أتم كل أشكال الذوپانْ راَجَمهابكر  يوْدهيشْطْهيَر

 ."هلطول غيابمعظم وقتها تضع يديها على خديها مشغولة  إنْْدَرك  المالزوجة شَتْشّي ِدڤّي وقضت )ياْچۤياْز(
 ، لذلك. للرب الكونيهيكلال يعتبر المالئكة مختلف اعضاء . إلى المالئكة هو عبادة اعضاء الرب العظيمقرابينالمختلف قضاء 

 دون َنشِْركْ بتوجيه قرابينال جميع َمهاراَج يوْدهيشْطْهيَرقضى  .تهإنما هو مرضا  الربعبادة مختلف اعضاءلالغرض القطعي 
ستغراق في بحر  اال كان دائم.ڤايشْنَڤَْزالـ هو خير ، وبناء عليه.َنشِْركْ جل مطلبه كان مرضاة .ماديمطلق رغبة بجلب النفع ال

 .الخدمة الودية

 الفصل السابع واالربعون
  والغضبالرأفة

 الرأفة
 َنشِْركْلـ عليةال وحوافزها الصفات الرأفة خدمة تتيمية في دعى يَنشِْركْبـ من الحزن متصال بعث وجد الخدمة التتيمية نوعاً

 باإلضافة إلى عالمات ، ولطم الصدراألرض هي الندم والتنفس الثقيل والبكاء والسقوط إلىمثيل  عالمات وجد .هتسلياتوصورته و
خدمة ال من عداد َنشِْركْبـ يحيق  توجس التيم خطراً.أحياناًمثل الكسل والشعور بالخيبة والعار والتواضع والقلق والمرض والوهم 

 .الرأفة التتيمية في للخدمة وهي عالمة أخرى فجيعة في الميةتتيال
 في مياه هيعاقب َنشِْركْ كله عندما كان َنشِْركْ حول بدنالتف ) ناَچ-كالييا ( كالييااألفعوان  ان) ١٠\١٦\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في 

 من األرض ووقعوا في حيص بيص وبدأوا بالتساقط على الشديد ضطراب باالَنشِْركْجميع خالن مما أدى إلى اصابة  ياموناالـ
 ألنهم وهبوا مودتهم ليست مستغربة في خطر محدقبوقوعه  َنشِْركْعالمات توهم خالن  .الشعور بالفجيعة والشقاء والوهل

 .َنشِْركْلـهم أنفسومقتنياتهم ورغباتهم و
بللت ثيابها ت ونفسها حاراًت أصبحو كالييا التي تسممت من وجود ناياموـل مياه نهر اَنشِْركْالخطر عندما دخل  ياشُودا األم توجست

 .نهيار االالدموع المنحدرة من عينيها وكانت على وشكب
 .خرى اال الواحدة تلوَنشِْركْ يهاجم ملكات كْهاسوَرنْشَ كان الجني  عندمازرقة ِدڤََبلَ ازداد الرب ،كذا

 لها ْبَرْهما وقبولها قبول المولى َنشِْركْلـقدام اللوتسية  اال البحث عن آثارَسدۤوتََهْم من نطلب ُچوپۤيْز ان الـَسدۤوتََهْمجاء في كتاب 
 بآثار اقدام  تاجه معلماًأصبح وسجد له و،َنشِْركْ بالندم على تحدي ْبَرْهما شعر المولى .َنشِْركْ جميع خالن هفاطتخاعلى تاجه بعد 

 كما ان كبار الحكماء ،أحياناًقدام تلك  اال عند رؤية آثارناَرَدن الوجد يصيب حتى الحكيم الجليل  اَسدۤوتََهْمنبهن  ُچوپۤيْز الـ.َنشِْركْ
 هذا مثل آخر على الخدمة ." بحماسَنشِْركْ عليك البحث عن آثار اقدام ،لذلك:"له ُچوپۤيْز قالت الـ.المحررين يطمحون إلى رؤيتها

 .الرأفةالتتيمية في 



بدأ و َنشِْركْالساطع آلثار اقدام نور  فشعر بالسعادة من رؤية الَنشِْركْ آثار اقدام نَكوَل صغر لـ االخ االِدڤََسَهى شاهد  ،ذات مرة
 َنشِْركْقدام أن؟ انني متأسف لعدم وجودكما هنا لرؤية آثار  اآل اين انت،ذوپانْبي أن؟  اآل اين انت.ّيماْدرمي أ:"بالبكاء والصراخ

 .الرأفةة التتيمية في  هذا مثل آخر على الخدم."تلك
نفعال أو اال .وجود ابتسام وعالمات أخرىعلى الرغم من  إلى الرب شديدانجذاب  دون نفعال أو الحزن في الخدمة التتيمية االيخلو

يحيق  مر التوضيح أعاله توجس خطر .ماًودساسي لتلك الرأفة هو الحب  اال المبدأ.الرأفةمن عالمات الخدمة التتيمية في الحزن 
 َنشِْركْلـ العلية إلى جهلهم بالقدرات  هذا التوجس ليس عائداً.يوْدهيشْطْهيَرو  ِدڤََبلَ أو ملكاته المحبوبات كما حصل مع َنشِْركْبـ

 داع للحزن لكنه ينمو إلى وجد بإشفاق مثابة في البداية بَنشِْركْبـ يظهر هذا النوع من توجس خطر يحيق .بل إلى شدة حبهم له
 .العليةاة أخرى ويعطي البهجة يتحول إلى قن

 الغضب
عن غضبها الذي  ماْدَهڤَ-ڤيَدْچْدَهىفي  ُچوپّي-لَليتَ تعبر .غضبعاطفة ال في َنشِْركْ هو الغاية الدائمة للخدمة الودية إلى َنشِْركْ

 ياَمراَجعلى الذهاب إلى قضاء ت نيتي يا صديقتي الحبيبة مما يجبرني فسدلقد :"قائلة راْدهارانّيشْرّي  ت عندما خاطبَنشِْركْسببه 
 ." ما زال لم يتخل عن ابتسامته بداعي خداعكَنشِْركْ  أنسف لرؤيةي اشعر بااللكن

 ثم تنتحب " بوضوح الثوب الساتر لكنتي عليك استطيع ان ارى.يا سارق مقتنيات الفتيات:"أحياناً َنشِْركْبعد رؤية  َجَرتّيقالت 
 . كان يشعل النار في زواج كنتهانَنَْدأن ابن الملك ب ڤِْرنْداڤََنوتنادي جميع أهالي 

 اللتان أْرجوَن سمعت الصوت المدوي الصادر عن سقوط شجرتي  عندما في غضبَنشِْركْلـعن وجد مماثل  ِدڤّي نّيهيوُرعبرت 
 ياشُودا األم  لتوبيختلك الفرصة ِدڤّي نّيهيوُر هرع جميع الجيران إلى مكان الحادث فانتهزت . اليهما مربوطاًَنشِْركْكان 
 األرض  إلىهوي تاألشجار . ان كان ولدك في مكان خطر؟ن تتفقدي اال لكنلابالحبتوثيقه ربما كنت خبيرة بتأديب ولدك ب:"بالقول

 .َنشِْركْهنا هو مثل على الوجد في غضب بسبب  ياشُودا من ِدڤّي نّيهيوُر غضب ."وهو يلعب هناك
متمثل  وهو جني كبير َچْرَدْبهاسوَر حيث يقيم الَڤََنتمنه الذهاب إلى غابة طلبوا  ،في المراعيرفقته مأثناء  َنشِْركْخالن  ،ذات مرة

 عادوا ، بعد ذلك. قتلهَنشِْركْالجني فطلبوا من ون  اكل الثمار من اشجار الغابة لكنهم كانوا يخافَنشِْركْ اراد خالن .ي صورة حمارف
 الَڤََنت إلى غابة َنشِْركْوا عما جرى في ذلك اليوم وعن ذهاب رفي غضب عندما اخبإليهم  اياشُود األم  إلى بيوتهم فنظرتجميعاً
 .بمفرده
 وخاصمته همن مسلك راْدهارانّيعندما استاءت  باالسف الشديد كِْرشَْنشعر  .راْدهارانّيصديقات احدى  مثل آخر على غضب جاء

احدى ها نهرت ، حينئذ.َنشِْركْلم ترض بذلك ولم تكلم  راْدهارانّي  لكننهعفسقط عند قدميها اللوتسيتين يطلب المعذرة عما بدر 
ستياء فما استطيع ان اقول لك؟ نصيحتي الوحيدة هي  اال لنفسك المخض بقضيبننت تسمحيأ ،صديقتي الحبيبة:"صديقاتها بالقول
 ان  على الرغم منك إذ ما زال وجهك محمراً ال استطيع تحمل مسلك.لم الشديد اال ألن سوء تصرفك يسبب ليفوراًمغادرة المكان 
 ." لمست قدميكَنشِْركْريشة طاووس 

 .يوشْإْرستياء والغضب في الخدمة التتيمية المذكورة اعاله تدعى  االمواقف
 تب سّب.يادولملك  قسوتك لطخة عار على ذرية ا،ّيچانْدينيا ابن :"بالقول ڤِْرنْداڤََنعند مغادرته  أكْرۤوَر انتقدن ُچوپۤيْزبعض كبار الـ

 ." حتى قبل مغادرتكعملياً ُچوپۤيْز لقد زالت أرواح جميع الـ. بعيداًَنشِْركْرثى لها بأخذك يلنا حالة 
 راَجسۤويا قربان في مجلس َنشِْركْ شيشوپاَل أهان عندما ِدڤَ َمْبهۤيشْ يتعلق بالجد كوروْزوالـ پانْذَڤَْز كبير بين الـاضطرابحدث 

 الذي تتجمل أظافر قدميه بالنور شخصية اهللا العزيز هو َنشِْركْ:" بغضب كبير آنذاكنَكوَل قال .يوْدهيشْطْهيَراَج َمهارالذي اقامه 
وسأصيبه بقدمي اليسرى ه من اني سأركل كل من يسخر ڤَذَپانْ اعلن هنا بصفتي .ِڤَدْزالصادر عن التيجان الثمينة لمرجعيات الـ

 .غضبال في َنشِْركْ هذا مثل على الوجد بـ.)َدنْذَ-ياَم (ياَمراَجبسهامي التي تقوم مقام عصا تأديب 
 عالمات أخرى مثل فرك أحياناً كما تظهر ،ل هذا الغضب العلي في مثأحياناًتصدر مالحظات ساخرة ونظرات شزر وكالم مهين 

التنفس ونطق كالم قوي وهز ن وتقطيب الحاجبين وحك الساعدين ونكس الرأس وسرعة ي وانقباض الشفتسنان األاليدين وصرير
 .أحياناً أو يشحب لونهما باإلضافة إلى تعنيف وصمت أحياناًن ا كما تحمر العين.ني العين وارتعاش الشفتيالرأس واصفرار في جانب
 كما ، واحد بنيوي وآخر غير بنيوي أو عالمات دائمة وعالمات زائلة:الغضب تلك إلى نوعينعاطفة يمكن تقسيم كل عالمات 

ر عالمات العاطفة الشديدة والحيرة والكبرياء والخيبة والوهم والعنة والغيرة والبراعة والتجاهل والعناء الكبير بمثابة عالمات تظه
 .غير بنيوية

 . الوجد تلكأذواقالغضب بمثابة عامل ثابت في كل عاطفة يجري قبول 



 بعينين جهسالحه المحراث وحد ِدڤََبلَ رفع ، حينئذ.في غضب َمتْهوراعندما هاجم مدينة   شزراًكِْرشَْن إلى َجراَسنْْدَهىنظر 
 .تينصبوغم

ماذا :" قائلةَنشِْركْغضب بعد اتهامها بالذهاب إلى ب سّيپاوْرنَمامها أ راْدهارانّيشْرّي تخاطب فيه  ماْدَهڤَ-ڤيَدْچْدَهى في  نصجاء
 ريشة الطاووس على صاحبهذا الصبي يسارع ان لقسوته وحي االغلبأ يهاجمني على الطريق في َنشِْركْامي الحبيبة؟ اخبرك يا 

 هذا، َمْدهوعدو الجني و . منهاً خوففوراً ابتعدت عن المكان ذاإيصد طريقي بذراعيه  و.وجهي لمنعي من الصراخإلى حجب رأسه 
ارجو منك ان كما  مبرر دون ال تغضبي منيأفهم وضعي وت ارجو منك . سجدت عند قدميه متضرعةذاإيعض وجهي من الغضب 

 ." المخيفةَنشِْركْ تحرشاتتخبريني عن وسيلة للنجاة بنفسي من 
مثل على ذلك الغضب في ظهر  .َنشِْركْ بسبب حب أحياناًت المعاصرة شخصياعلى بعض الغضب العالمات الوجد في تظهر 

 َنشِْركْتحرش  الكبيرة وكانتا في نقاش حول جدتها موكَْهرابينما  راْدهارانّي حماة َجطيال كانت .موكَْهرا و َجطيالخالف وقع بين 
 ايتها:"موكَْهرا اجابت ." يحترق قلبي من كالمك،موكَْهرايا قاسية الوجة :"َجطيال قالت .سيرها في الطريقأثناء  راْدهارانّي بـ
 ."كۤيْرتيدابنتي الكبيرة ابنة ا راْدهارانّي  بـَنشِْركْ ال دليل عندك على تحرش . في رأسي كالمك يسبب ألماً،َجطيالثيمة اال

 ،صديقتي الحبيبة:"َنشِْركْ اهداها اياه عقداً تخلع راْدهارانّي  كانتعندما الى احدى صديقاتها راْدهارانّي حماة َجطيالقالت  ،ذات مرة
 تلك المرأة تسبب أعمال .َنشِْركْبـتنكر صلتها  لكنها ن اآلزين عنقهاي انه .راْدهارانّي إلى َنشِْركْي اهداه ذ الجميل الانظري العقد

 ."العار لكل عائلتنا
 .َنشِْركْغضب من ال في اًليست وجد شيشوپاَل من قبل اشخاص مثل َنشِْركْالغيرة الطبيعية من 

 الفصل الثامن واالربعون
 االمتعاضالوهل و

 الوهل
 يشعر التيم انه  عندماوهل سبب الَنشِْركْ يصبح . في وضع مخيفَنشِْركْ أو وجود َنشِْركْ إما :نا سببوهل في َنشِْركْبـللوجد 

 . يتهدده يصبح سبب وهلهم خيره خطراًو ومحبَنشِْركْ وتوجس خالن .َنشِْركْلـمذنب بحق القدمين اللوتسيتين 
سبب ذبول  ما هو ،راَجكْشَِرحبيبي :"قائال كِْرشَْن هخاطبف شخصة اهللا العزيز هو َنشِْركْان  درك فجأةثم أ كِْرشَْن راَجكْشَِرقاتل 

 منك لكن يمكنك  لست غاضباً. هدأ من روعك.رتعاد قلبك على هذا الوجه ال حاجة ال.يجانبوجهك؟ ارجو ان ال تشعر بالتهديد من 
 هو سبب الوهل في هذا الوضع المهيل في حب َنشِْركْ ."ان تغضب مني كيف تشاء لتوسيع خدمتك بقتالي وتعزيز موقفي الرياضي

 .َنشِْركْ
القدر ب يامونا نهر الـفي  كِْرشَْنالطفل  قابتلقي عبعد  كالييا  األفعوانقال . سببهَنشِْركْخر على الرعب الذي يكون يوجد مثل آ

نفس  تلطف ب، لذلك.كأمامبفضل رياضاتي وكفاراتي لكني بالغ التفاهة خارقة قوى عدة  لقد اكتسبت ،موَريا قاتل الجني :"فياالك
نا مخلوق أحمق أ .انقذنيترحم ب . علم لي بمقامك الفعلي وارتكبت تلك الذنوب البشعة بداعي جهلي ال.مسكينة مثلي وال تغضب مني

 . في الخدمة التتيميةوهل هذا مثل آخر على وجد ال."عاسةغاية في الت
في صورة حصان ضخم إلى متمثال  ڤِْرنْداڤََن في ضطراب االيسبب ِكشّي كان الجني  عندماراَجَمهانَنَْد إلى زوجها  ياشُودا األم قالت
 ِكشّيات الحديثة التي يخلقها الجني ضطراباال .دارفضل ابقاءه في ال االستقرار ومن االطفلنا عديم:"األشجار كان يقفز فوقانه حد 

  عندماعلى سالمة طفلها وشحب وجهها وانهمرت الدموع من عينيها ياشُودا استبد القلق باالم ." تثير قلقيفي صورة حصان ضخم
 في الخدمة التتيمية التي تسببها وهلفي  هيام هذه بعض عالمات .في ثورة من الغضب كوَلوُچالخبر بأن الجني دخل إليها ناهى ت

 .َنشِْركْيتهدد سالمة  أمر رؤية أو سماع
 الحديث عن سقاطا نارجو منك:"إلى صديقاتها ياشُودا األم فقالت پۤوتَناقتل الساحرة  ةعن حادث ياشُودا األم تحرت بعض صديقات

 ماتت وصدر صوت ، بعد ذلك. في حجرهايإلبتالع ولدي وخدعتني للسماح لها بوضع طفل پۤوتَنا جاءت الساحرة .تلك الحادثة
 ."مدوي من بدنها العمالق
بحث عن  والحيرة والفيتخال هي جفاف الفم والجذل والتلفت إلى الخلف ووهل التتيمية في وجد الللخدمةالعالمات غير البنيوية 

 ذلك الرعب عائد سواء . ثابت أو عامل ثابتوهل وجد ال، في كل تلك الظروف.خطر والنسيان وتوجس الخطرالالمحبوب المهدد ب
 الرعب بسبب شيء .وجوه مختلفة ويشعر المذنب بالرعبممكن من  ارتكاب الذنوب .وبن ارتكاب الذأو الظروف المرعبة إلى



 مثل جن ال.پۤوتَنا مثل على شيء يسبب وجد الرعب هو الساحرة . أو الطبع أو النفوذيئةهمخيف هو على العموم شخص مخيف ال
 .يسببون الرعب كََرنْشَ أو إنْْدَر أو كبار المالئكة مثل َسكَْمالملك 

 . لكن شعورهم ال يعد وجد الرعب في الخدمة التتيميةَنشِْركْ خافوا َسكَْم مثل جنال
 االمتعاض

 ومن .أحياناً في الخدمة التتيمية ذوق االمتعاض يعد في باب االمتعاض  نتيجةَنشِْركْبـموثوقة ان التعلق يستفاد من المصادر ال
 في االمتعاض  وصف الوجد الذي يسببه جاء. الخدمة التتيميةفي) َرَس-شانْتَ( ة الحياديذوقمن أهل  غالباًل هو يمثوجد يشعر ب

شباع استغالل النساء البأكبر مهارة اكتسب ابق سوى بأمر الشهوة والملذات الحسية وكان هذا الشخص ال يعنى في الس:"النص التالي
 اعتقد ، من داللة وجهه. وجه امرأة فور رؤيةاالمتعاضيشعر ب بعين دامعة وَنشِْركْاء سمأ حألنه يسّب اآلن  يا للروعة لكنشهواته

 ."انه يبغض الحياة الجنسية
نف وغسل  األ الوجه وتغطيةإنقباض عند تفكيره بحياته السابقة و اإلنساناقص هي بمتعاضذوق االعالمات الخدمة التتيمية في 

نهاك  يمكن ظهور عالمات أخرى مثل الشعور بالعار واال. ويتصبب منه العرقرتعاش ويتلوى قسراً كما يصاب البدن باال،اليدين
 .وق وذهول البدنوالجنون والوهم والخيبة والتواضع والرثاء على النفس والتململ والش

 في الخدمة التتيمية ذوق االمتعاضهو شعور  وتظهر عالمات خاصة على بدنه شائنعندما يحزن على ما قدم من عمل التيم  شعور
 .َنشِْركْه ذكروسببه يقظة 

يس جلدي يحتوي كيف يمكن لإلنسان التمتع بالحياة الجنسية في هذا البدن الذي ال يعدو سوى ك:" في النص التالي بهذا الصددجاء
حساس سوى من نهض إلى ذكر  االال يشعر بهذا" سوى البلغم والروائح الكريهة؟خرج منه على العظام وممتلئ بالدم واللحم وال ي

 . بالطبيعة البغيضة لهذا البدن المادي تماماً واعياًأصبح وَنشِْركْ
في كتلة من الدم والبول  اآلن نا عالقأ و.بب هذا البدن المادي بسيربك يبا عذ،َسكَْميا عدو :" قائالَنشِْركْدعا جنين محظوظ إلى 
  قدرة لي على ال. تلطف بي يا بحر الرحمة الربانية، لذلك.ال يطاق  عذابي في هذا الوضع التعس.ميأوالبراز السائل في رحم 

 وضعني ،ربي الحبيب:"لرب قائالمية يتوجه إلى اهناقط في حالة جس جاء نص مماثل على لسان ." إلى خدمتك لكن نجنينقطاعاال
 . كما يوجد عدد كبير من الدود والحشرات التي يحيط بها غائط امرضى، باألوساخ والروائح الكريهةيغص في وضع ياَمراَج
 . ايها المخلّص من الجحيم، ادعو اليك رباه، لذلك.كاد اشرف على العمىأوبعد رؤية هذا المنظر المرعب ت عيناي تحرقني أصبح

 هذا مثل آخر على ." سأسعى إلى الحفاظ على نفسي، بذلك. دوماًك القدوس اسمسقطت في هذا الجحيم لكني سأسعى إلى ذكرلقد 
 َنشِْركْ َنشِْركْ َنشِْركْ َهِرى َنشِْركَْهِرى  :سم القدوس االالعلم ان كل منقطع إلى تسبيحعين  يت. في وضع بغيضَنشِْركْالوجد بـ

 في  يبقى راضياً، وبناء عليه.َنشِْركْلـ العلية قد سبق له بلوغ المودة ، َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى َهِرى راَم-َهِرى َهِرى 
 .سم القدوس بود تام اال بمجرد ذكرتيةمطلق حالة حيا

 . المودة المتطورةحتىتنمية الحيادية الكامنة أثناء  يظهر ،ذوق االمتعاض  فيَنشِْركْ بـهيامالمراد ان ال

 صل التاسع واالربعونالف
 ذواق األاختالط

 وسبعة . الحيادية والخدمية واالخوة واالبوة والعشق: خمسة رئيسة وهي. عشرا اثن)ْزَرَس ( التتيمأذواقكما تقدم الوصف ان عدد 
كوت الروحي  المباشرة في الملة الخمسذواق األ تظهر.متعاض واالوهل والعجب والفتوة والرأفة والغضب والظرافة ال:ثانوية هي

 في العليةه تسليات َنشِْركْحيث يكشف أزلياً  ڤِْرنْداڤََنَك ولُوُچ غير المباشرة في ة السبعذواقاأليتراوح ظهور  بينماأزلياً  طَْهىڤايكونْ
 .العالم المادي

 يجري .ارةمستساغ ت تارة وغير متجانس أو غير  أو مستساغاًرئيس وخليطها يكون متجانساًال الذوق إلى جانبخرى أ أذواقتظهر 
 .ذواق األ المتجانسة وغير المتجانسة لمختلفهنا تحليل علمي لألخالط

العشق أو أذواق العجب لكنه ال يتجانس مع ذوق أو  متعاضاالذوق مع في الخدمة التتيمية ) َرَس-شانْتَ (ذوق الحياديةيتجانس 
 .الفتوة أو الغضب أو الرعب

 ذوقو) ڤۤيَر-ّيودَّْهى(الفتوة ذوق  .ڤۤيَر-داَن أو ڤۤيَر-ْدَهْرَمتوة مثل ذوق الف أو ةو ذوق الحياديالرعب أمع ذوق  يتجانس ذوق الخدمية
 .كِْرشَْنالغضب ينتجه 



ة إلى حد بواألذوق  الرعب أو وال يتجانس مع ذوقالفتوة إلى حد كبير ذوق الضحك أو ذوق العشق ومع ذوق  ةخويتجانس ذوق األ
 .بعيد

 .الرعب على الرغم من وجود بون شاسع بينهاذوق الرأفة أو ذوق الضحك أو مع ذوق  يتجانس ذوق األبوة
 .الغضبذوق الفتوة أو ذوق العشق أو مع ذوق  ال يتجانس ذوق األبوة

 .خوةاألذوق  الضحك أومع ذوق في الخدمة التتيمية ذوق العشق  يتجانس
 غير متجانسة مع ذواق األ سائر. حسب رأي بعض الخبراءالعشقذوق  مع  سوىڤۤيَر-ْدَهْرَم  وڤۤيَر-ودَّْهىي الفتوة ذوقال يتجانس 

 . إلى هذا الرأياستناداً نين الذوقيالعشق سوى هذذوق 
 .متعاضاالذوق  الرأفة أوذوق وال يتجانس مع  ةبواألذوق العشق أو ذوق الرعب وذوق مع  الضحكيتجانس ذوق 

 .الرعبذوق لغضب أو اذوق وال يتجانس مع  ةالحياديذوق فتوة أو عجب مع ذوق الالذوق يتجانس 
 الحيادية ذوق .العشقذوق الرعب أو ذوق وال يتجانس مع الخدمية ذوق الضحك أو ذوق العجب ويتجانس ذوق الفتوة مع ذوق 

 .الفتوة حسب رأي بعض الخبراءذوق  مع  دوماًمتجانس
 .العجبذوق العشق أو  ذوق وأالضحك اً مع ذوق وال يتجانس مطلق ةبوألذوق اغضب أو رأفة مع ذوق الاليتجانس ذوق 

 .العشقذوق  الضحك أو مع ذوقمطلقاً ال يتجانس لرأفة أو الفتوة بينما يتجانس ذوق الغضب مع ذوق ا
 .الرأفةذوق  أو متعاض االمع ذوق الرعب في الخدمة التتيمية يتجانس ذوق

 .الغضبذوق الضحك أو ذوق لعشق أو اال يتجانس ذوق الفتوة في الخدمة التتيمية مطلقاً مع ذوق 
ذوق  العشق ووال يتجانس مع ذوقالخدمية ذوق الضحك أو ذوق  أو ةالحياديمع ذوق في الخدمة التتيمية يتجانس ذوق االمتعاض 

 .ألخوةا
 الوجد المتجانس أذواق  تماماً يوضح، هذاَرساْبهاَس العلي  العلم.)اْبهاَسَرَس ( غير المتجانسةذواق األعاله هو عينة لدراسةأالتحليل 

اقامته أثناء والقاء اشعارهم  ْپَرْبهوَمها تْشايتَنْيا المولى  المجيء إلىالتيم اعتاد كثير من الشعراء و.وغير المتجانس مع بعضها البعض
 وكان شعار أوالً اال تلكبكل داُموَدَرْسڤَرۤوَپ  تدقيق مساعده الشخصي ،متبعاًالنظام الذي كان فرض لكن ّي َجَچنّاتَْهى پورفي مدينة 

 .العلية ذواق األفي بعد التأكد من خلو قصيدته من عدم التجانس  االتْشايتَنْياال يسمح للشاعر بالقاء شعره في حضور المولى 
شخصية اهللا الت بصأوصاف مختلف الفي  وجود تجانس كامل  دوماًاألصفياء  ويتوقع التيماألهمية موضوع عدم التجانس بالغ

هو ذوق لقاء االصدقاء  الذوق الناتج عن . وترد هنا نبذة حول سببهأحياناًختالف  االإلىتؤدي  دراسة التجانس وعدمه .العزيز
  تجانسها ومن عدمتارةيتعذر التيقن من تجانسها و  اللقاء بين صديقين يتعلق بكثير من المشاعر لكنمستساغ إلى حد بعيد عموماً

 .تارة
 بخليط مخصوص تحت باب ذواق األ المتجانسة مع بعضها البعض من طريق عكس مختلفذواق األلدب على تحلي األعمل خبراء

 . إلى تلك الطريقةاستناداً ة هي الجامعة والمشاعر التابعة هي الجزءسائد والمشاعر ال،الكل وباب الجزء
نا القبس الدقيق سأقتدر على أ ال اعلم ان كنت ، وبناء عليه."ةكبير النار الشرر األحياء جميع:"الجزء والكل أمر يوضح النص التالي

خدمة بهي الكل بينما الرغبة  ،في هذا النصمشاعر الحيادية  ."َنشِْركْ إلى تلك النار العظمى الرب العليةشغل نفسي بالخدمة الودية 
 .)ْنْبَرْهَم(النور ب في ائ غهتيم وشخصية اهللا العزيز تبادل الوجد بين ، في الواقع.الرب هي الجزء

ظرف من  ما زلت اسعى إلى استمداد المتعة من هذا البدن الذي ال يعدو سوى ،تبا:"تيم يشكو قائالالأحد   نص آخر على لسانجاء
 نا ذوق يوجد."شخصية اهللا العزيزلذكر  العلي اللعنة في هذا الوعي لقصوري عن تذوق الوجدعلي  .دمالمني والبلغم وال حويجلد يال

 . هو الجزءتعاضم اال الكل بينماوالحيادي هذوق  .متعاضلحيادي واال هما انصفي هذا ال
 الجالس على عرش َنشِْركّْي شْر العزيزشخصية اهللا  الترويح إلىخدمتي ب اآلن سأبدأ:"تيم يقولالأحد  جاء نص مماثل على لسان

كثر من لحم أ بدني المادي الذي ال يعدو ةعن ألفن  اآل سأتخلى.بشرة غيمة داكنةب الباقية العليةفي صورته  ْبَرْهَمْنَپَر  هو .ذهبي
:"  يقول يوجد نص آخر. بمثابة الجزءتعاضمحيث تؤخذ الخدمية بمثابة الكل واالفي هذا النص  متعاض تجتمع الخدمية واال."ودم

 سأقتدر على عبادته ناظراً؟ عندها فقط تيتصفيإكتمال بعد أزلياً  َنشِْركْ ومتى سأبلغ صعيد خدمة .؟شاكلة الظلمةمتى سأتحرر من 
 . الجزءوالخدمية هذوق  ونصالحيادي هو الكل في هذا الذوق  ." إلى عينيه اللوتسيتين ووجهه الجميلدوماً

 ستفقد كل عناية بأجمل .َنشِْركْلـمجرد ذكر القدمين اللوتسيتين بارجو ان تنظر إلى تيم الرب هذا الذي يرقص :"يوجد نص آخر
 . هو الجزءذوق االمتعاض ونص الكل في هذا الوالحيادية هذوق  ." رقصهالنساء بمجرد مشاهدة



 فقدت كل عناية ،ْبَرْهَمْن من جهة تحقيق .وجهي عن ذكر صحبة الحسناوات اآلن  احول،ربي الحبيب:"تيم بشجاعة قائالالأحد  اعلن
ن  اآل ال يهوى عقلي.ةيُّوچيالـ القوى الخارقة فقدت كل رغبة سواها حتى الرغبة ب، من شدة بهجتي.ذكركفي به إلستغراقي التام 

 . الجزءوالفتوة هذوق  بينما نص الحيادية هو الكل في هذا الذوق ."سوى عبادة قدميك اللوتسيتين
 وقذ ." بال ريب هن أكثر نساء العالم حظاًَنشِْركْاللواتي ينعمن بتقبيل  ڤِْرنْداڤََن صبايا ،سوَبَلحبيبي :" آخرببيان سوَبَليخاطب 
 . العشق هو الجزءذوق و، هو الكل في هذا المثلةاألخو
 ارضين وعدن إلى بيوتكن في .ن مشتاقة على هذا النحوو بعيإلي ال تحدقن ،حبيباتي المسحورات:"قائال ُچوپۤيْز إلى الـَنشِْركْتكلم 

اللواتي جئن إليه  ڤَْرَجى هذا الوجه صبايا  يمازح علَنشِْركْفيما كان  حاضراً سوَبَلكان  ." ال ضرورة لوجودكن هنا.ڤِْرنْداڤََن
 ينطوي على خليط من سوَبَل كان شعور .تين بعينين متسعتين ضاحكَنشِْركْينظر إلى  سوَبَلمعه فبدأ ) راَس (رقصالمتأمالت ب

 .الضحك هو الجزءذوق  الكل هنا ووخوة هاالذوق  .الضحك في الخدمة التتيميةذوق خوة واالذوق 
 من فوراً َنشِْركْنهض  .الضحك الذي يؤخد بمثابة الكل والجزء على التواليذوق خوة واالذوق و تالي على خليط منيحتوي المثل ال

 سوَبَل سعى .راْدهارانّيزي في  يامونا جميلة على ضفة الـَكوأشُ بصمت في ظل شجرة يءيختب سوَبَل شاهد مقعده بدهشة عندما
 .َنشِْركْ عند رؤية  ضحكته بتغطية خديهفاءخاإلى 

المتاعب التي ال بد ان ببالتفكير  ياشُودا األم  اضطربت.الرأفة في الخدمة التتيميةذوق وذوق األبوة كما يوجد مثل على خليط من 
 .الرأفةذوق و ه الجزء وبوةاالذوق  الكل هو ، في هذا المثل.مظلة أو نعل دون  في الغابةه عند سير بهاَنشِْركْيشعر 

ولدك الزبدة سرق  ،ياشُوداحبيبتي :"قالت لها ياشُودا األم صديقاتاحدى  . في المثل التاليالضحكذوق  وةوباالذوق  من نجد خليطاً
حاجبيها  ياشُودا األم  هزت." على تلك السرقةمالمتهنومه ليتسنى له أثناء  وضع بعض الزبدة على وجه ولدي .من داري بمكر بالغ

 .الجميع بذلك الموقف الباسم ياشُودا األم  عسى ان تبارك.لنظر إلى صديقتها بوجه باسم ا سوى لم تستطع. عند سماع ذلكالمقطبين
 .الضحكذوق  والجزء هو ذوق األبوةالكل في هذا الكالم هو 

 عندما كان يحمل جبل  العرق يتصبب منهأعلى كتفيه وبد َنشِْر كْ تناثر شعر. بالخدمة التتيميةأذواقيوجد مثل على خليط عدة 
 َنشِْركْالمنظر بعينين متسعتين وبدأت تشاهد إلى هذا المنظر ثم حدقت  ةشاهدمباالرتعاش عند  ياشُودا األم بدأت .بيسراه ْدَهَنڤَْروُچ

 كان يحمل الجبل لوقت طويل َنشِْركْبتسام ثم ظنت ان بالسعادة وبدأت باال ياشُودا األم  شعرت، عندئذ.يمط وجهه بتعابير مضحكة
 ذوق .ه برحمتها التي ال تحدالكون كل) ڤَْرِجشْڤَرّي( َنڤَنْداِرڤْملكة  ياشُودا األم  عسى ان تحمي.العرق المتصببفتبللت ثيابها من 

 .وهلم جراالرعب والعجب والضحك والرأفة أذواق  هي جزاء األ هو الكل في هذا المثل بينمابوةاال
 بيده إلى َنشِْركْ انظرن إلى ارتكاز ،صديقاتي الحبيبات:"هارانّيراْدشْرّي  في كالم ةاألخوالعشق وأذواق من يوجد مثل على خليط 

 أو َنشِْركْاختالط ون ال يحب راْدهارانّي المراد ان كبار ."سوَبَل معلي ل رسالة إ ال بد انه يرس.الذي يرتدي ثوب فتاة سوَبَلكتف 
العشق في هذا المثل ذوق  الكل هو .َنشِْركْرسالة من  ّيراْدهارانلهم تسليم سنى خالنه معها مما يضطرهم إلى ارتداء زي النساء ليت

 .ةاألخو ذوقوالجزء هو 
 ،يا قاسية القلب:"راْدهارانّي قال إلى ، في زي فتاةَنشِْركْ .الضحك في الخدمة التتيميةذوق العشق وذوق فيما يلي مثل على خليط 

 يتكلم هذا الكالم اللطيف فيما َنشِْركْ كان ."كتفي وعانقيني بحب ترحمي بي وامسكي ب. علين اني اختك؟ لماذا ال تتعرفين تعلميالأ
نها كانت تقف  ألبتسام ولم تتفوه بكلمة االها اقتصرت على لكنمراده راْدهارانّيشْرّي فهمت ف راْدهارانّيكان يرتدي زي يشبه زي 

 . الضحك هو الجزءذوقبينما  العشق هو الكل في هذا المثل ذوق .مام كبارهاأ
ما :"لوقبال ننفسهأ فحدثن ،سوَرِرشاڤْ لقتال الجني َنشِْركْ تأهب تْشَنْْدراڤَلّي شاهدت صديقات . النص التالي خليط عدة مشاعريبين

ه يزأر كاالسد عينن بالحّية على كتف صديقه وفي الوقت اته الشبيهيبابتسامة وساعد تْشَنْْدراڤَلّي عقله مسحور بحاجبي ،َنشِْركْاروع 
 .خوة والفتوةاألالجزء هو ذوقي  وعشقالذوق الكل هو  .خوة والفتوةألاالعشق وأذواق  هذا مثل على ."قتالهعلى  سوَرشاِرڤْلتشجيع 
 بالسروال اصفر اللون كوْبجاعندما امسكت  ه لوجود عدد كبير من الناس الذين كانوا يضحكونا رأسه وتألق خدَنشِْركْنكس 

العشق هو ذوق الضحك هو الكل وذوق  .العشق والضحكذوقي  هذا مثل على خليط من . من فرط تغلب الشهوة عليهاكِْرشَْنلـ
 .الجزء

 عملت ، أمامي؟ قبل ذلكفروسيتكلماذا تعمل على إظهار :" خاطبه قائالْبَهْدَرِسَن قاتل الذي كان يالصبيانرعاة الأحد  ڤيشاَلصديق 
 عدم على الرغم من فلماذا تعمل بحماس َبلَراَمبقتال مئات من أمثال ال يحفل  شْرۤيداما عليك العلم ان لكن شْرۤيداماعلى قتال 
 . الجزءواالخوة هذوق  الكل ووالفتوة هذوق  . والفتوةةاألخوذوقي  هذا مثل على خليط من ."اهميتك؟

 هم بكل أشكالأنفس پانْذَڤَْزلـ جهز ا، لذلك.َنشِْركْ أكثر مما اثارت ذوپانْ أوالدثارت اهاناته حفيظة أف َنشِْركْيألف سب  شيشوپاَلكان 
 . من الغضب واالخوة حيث يؤخذ الغضب بمثابة الكل واالخوة بمثابة الجزء كان شعورهم خليطاً.شيشوپاَلسلحة لقتل األ



 بالقتال بالهراوة وحتى قتل الجنيخبير ال َبلَراَميستعمل عصاه بمهارة فائقة عند قتال  شْرۤيداما يراقب َنشِْركْ كان ،ذات مرة
 باستعمال عصا َبلَراَم عندما شاهده يهزم بعجب كبير شْرۤيداما وبدأ ينظر إلى َنشِْركْ ظهر السرور على . بهراوتهْپَرلَْمباسوَر
 يعلن .خوة والفتوةاال والجزء هو العجب هو الكل . في هذا الحادث خليط من العجب واالخوة والفتوة في الخدمة التتيمية.صغيرة
د في يكجاء تأ .و الوجد الدائمسائد ه تتداخل مع بعضها البعض والذوق الذواق األ ان مختلفذواق األمختلفبن الخبراء والمحلل
ولو ساد لبعض سيندمج الوجد التابع  . في الخدمة التتيميةةأو الكلية هي الثابتسائدة  فالأذواقوجود عدة في ان  تََّروْدَهْرُم-ڤيشْنو
 . التتيميةللخدمة بنيويتتيم غير دعى  ي، لهذا السبب.الوقت

 لكن يظهر انه ولد شخصية اهللا العزيزهو  ِدڤَڤاَمَن  الرب . تظهر الصلة التي تربط الكل والجزء،ترد مقارنة لطيفة في هذا الصدد
هو الكل العظيم  ِدڤَ ڤاَمَن ، وبناء عليه.هميةأ أقل  يعتبر مالكاًهان عم إنْْدَرهو حفيظ ملك المالئكة  ِدڤَ ڤاَمَن .إنْْدَراخوة أحد  بدور

 كان الشعور ان حتى و تابعاًسائدال) َرَس( الذوق  قد يبدو،هذات على النحو . تابعاًه مالكاًإعتبار على الرغم من ومصدر المالئكة
 .التيمالسائد عند 

ندماج في  اال ويعود إلى خفيفاًيظهر ظهوراًعندما لبعض الوقت ووإن ساد بمثابة الجزء  التتيمية للخدمةبنيوي الير الذوق غيبقى 
 .لن يشعر بأكل عود من القش وال يحفل بتبين مذاقهف ةشهيوجبة  يأكل كما أن من عتبار االال يلقىالظهور الطفيف ف الكل

 الفصل الخمسون
 ختلطة المذواقتحليل مستفيض لأل

رز بحليب بشيء مالح أو حامض ال اخليط .مر كما  متناقضةأذواق المعينة وانضمام ذواق األ بعضختالطعند اال يوجد تجانس 
 . ويدعى غير متجانسليس مستساغاً

متعلق بوجه أنا ":قائال  الذي كان يشكو بصوت مرتفع المطلقةدعاة وحدة الوجودأحد  يظهر مثل نموذجي على عدم التجانس في كالم
النوراني وذخر  ْبَرْهَمْن مصدر َنشِْركّْي شْربالرب  كثيراً ال اعنى .ممارسة الغيبوبة عبثاًبالنوراني ال غير وقضيت ايامي  ْبَرْهَمْن

 .العشق والخليط الناتج غير متجانسذوق الحيادية وذوق  توجد في هذا الكالم مسحة من ."العليةكل الملذات 
 فوراًالعشق  بلوغ صعيد كلف يتَنشِْركْلـ موقف طفيف بالحب الحيادي ا ذشخصاً ڤِْرنْداڤََنماكن مثل أنشهد في  ،حيان االفي بعض

 على صعيد  عن عدم التجانس عبر تيم كبير. نتيجة عدم التجانس بين الحيادية والعشقه يسقط عن مستوى الخدمة التتيميةلكن
سالف على  اال الذي يفوق عطفه عطفَنشِْركْ شخصية اهللا العزيز معاينةفي شوق كبير لأنا ": بالقولالحيادية عندما دعا ساخراً

 َنشِْركْان  عمشعر ببعض الدهشة إذ أني  لكن دوماً والذي يعبده كبار المالئكة والحكماءضعاف األ بماليين)پيتاْز( َكولُِرپيتْكوكب 
 هنا مثل على عدم التجانس العائد إلى خليط الحيادية ."عتياديات اال بخروش أظافر فتيات المجتمعغالباًم فبدنه معلّ ،العزةزوج 

 .والعشق الرفيع
سأشم  أول ما ينبغي لك عمله هو عناقي بذراعيك القويتين ثم ،َنشِْركْحبيبي :"تقول ُچوپۤيْزاحدى الـ على لسان جاء النص التالي

 . هذا مثل على عدم التجانس حيث العشق هو الكل والخدمية هي الجزء."يا صديقي الحبيب ثم أتمتع معكرأسك 
 ڤايشْنَڤَْزالـيناديك  وعظيم بالحق الويينِڤدانْتَولدي عندما يناديك كبار الـ كيف استطيع ان اناديك يا ،َنشِْركْحبيبي :"التيمأحد  قال

 استثنائي عينه فكيف سيجرؤ لساني على نحو شخصية اهللا العزيز؟ انت شخصية اهللا العزيزبصفة  َپنْتْشَراتَْر-ناَرَدن بأحكام والعامل
 . والنتيجة غير متجانسةبوي األالحب في هذا الكالم خليط من الحيادية و."بمخاطبتك بصفة ابن بشري؟

 .َنشِْركْ لم التق .هميةأ جمال مالمحي ليس بذي ، لذلك. جمال شبابي زائل زوال البرق في السماء،صديقي الحبيب:"التيمأحد  قال
 . في هذا الكالم يوجد عدم تجانس الحب الحيادي والعشق."فوراً اطلب منك التلطف بترتيب لقاءي معه ،وبالتالي

 هذا مثل على عدم .َنشِْركْ ثم عانقت ." عسى ان يطول عمرك،َنشِْركْحبيبي :" ذات مرةَنشِْركْ إلى كايالَسامرأة شهوانية في ت قال
 .العشقبوة والتجانس الناتج عن خليط من األ

تيجة صفية في خليط ن النو تكال وتيمه عندما َنشِْركْفي مبادالت الحب بين  غرض التحليل أعاله هو إثبات وقوع عدم التجانس
 قالت انثى .ُچوْسوامّيرۤوَپ  مثل التيم حسب رأي كبار  عواطف متناقضةنهض تكون النتيجة غير متجانسة حالما ت.ذواق األمختلف
 ، مع ذلك.بمتعتك يليق  اعلم ان بدني ليس سوى تركيب من اللحم والعظام وال،ايها الصبي الحبيب:"ه ذات مرةتخاطب َنشِْركْمن تيم 

 والعشق في ذوق االمتعاض في هذا الكالم سببه خليط منثمة عدم تجانس  ."جذبت إلى جمالك إلى حد اتمنى ان تقبلني عشيقة لكان
 .الخدمة التتيمية



مثيلة  وجود عواطف متناقضة . من الوقوع في عدم التجانس في كتاباتهم أو معامالتهمالتيمجميع  ُچوْسوامّيشْرۤيَل رۤوَپ يحذر 
 .َرساْبهاَس يرفض العلماء والتيم كل كتاب يحتوي على .ْبهاَسَرساى دعي

 َنشِْركْيتأمل كبار الحكماء في ! يا للروعة":ماْدَهڤَ-ڤيَدْچْدَهىمن الدور الثاني من ) ١٧(في النص  ّيهنَنْدۤيموكْالى  سّيپاوْرنَماقالت 
 تسعى هذه الحسناء الى تفريغ ، في المقابل. بصعوبة بالغة في قلوبهمَنشِْركْ المادية ويسعون إلى تثبيت عمال األافةبعد تخطي ك

 من َنشِْركْ واألمر الذي يستحق الندم هو ان تلك الفتاة تسعى الى اخراج . الملذات الحسيةأعمال ليتسنى لها شغله بَنشِْركْعقلها من 
في هذا الكالم على الرغم من يمة التجانس  النتيجة ليست عد."قلبها الذي يسعى اليه كبار الحكماء بواسطة الرياضات والكفارات

ية فكر في هذا الصدد ان حالة الود المعلقاً ُچوْسوامّيجۤيڤَ  شْرۤيَل يكتب .ذواق األألن رفعة العشق تغلب سائر متناقضة أذواقوجود 
 .ُچوپۤيْز ڤِْرنْداڤََنتلك غير ممكنة للجميع سوى في حالة 

 أهل  علق مالك صغير من.َرساْبهاَساقضة حيث ال توجد تجربة منحرفة من تجارب  المتنذواق األتوجد عدة أمثلة اخرى على
 مدعاة حزن أصبحو كاليياملك الثعابين  اآلن  هاجمه،لوقت طويل ڤَْرَج الذي كانت دعابته تثير ضحك أهالي َنشِْركْ:"الجنان قائال

 . ازداد بهماَنشِْركْنس ألن حب  ال يوجد عدم تجا لكن في هذا الكالم خليط من الضحك والرأفة."الجميع
 توقفها عن على الرغم منما زالت المصدر العظيم لإللهام على كافة أشكال الخدمة التتيمية ذات مرة انها  راْدهارانّيشْرّي قيل إلى 

 هاوراقأ ال تحجب  التياألشجار سكون أجملفي ن  اآلما زلت ،كِْرشَْن فراق في ،راْدهارانّيحبيبتي :" جاء في النص.عمال األكافة
 في هذا المثل خليط من العشق والحب الحيادي لكن العشق تخطى كل ."ْبَرْهَمْن في تحقيق  تماماً سكينتك تجعلك تبدين غارقة.حسنها
السالم  راْدهارانّيشْرّي ت أصبح:"َنشِْركْ النص التالي على لسان جاء .سوى وجود معلق ْبَرْهَمْن تحقيق  ليس، في الواقع.شيء

 جعلت بيتي في كهف .ان تطرف عيني وأبقى في حالة تدبر دائم دون ج ال أقوى على النوم بسببها بل احد.لمتشخص بالنسبة ليا
 . هذا مثل على العشق المختلط بالحب الحيادي لكنه يخلو من عدم التجانس."جبل بسببها

 انت في ذا لما،إذن:" سؤال."السالم المتشخصأنا ":اجابت" انت؟ من َرْمْبهاحبيبتي :"َرْمْبها سؤلت .َرْمْبهافيما يلي حوار الحسناء 
المطلق للنظر إلى جمال الحق :"الجواب" ين؟ج لماذا تحد،إذن:" سؤال."في السماء ألشعر بالحق المطلق العظيمأنا ":الجواب" السماء؟

 في المثل ذواق يوجد تمثيل منحرف لأل ال."هذا من عمل كيوبيد:" جواب." في عقلك؟ضطراب اال لماذا يظهر،إذن:" سؤال."عظيمال
 .جمال اال ألن العشق في الخدمة التتيمية تجاوز الحيادية علىاعاله
  المستمدة منالعلية المرأة التي تخلو من الذوق باللذة ،زوجي الحبيب):"٤٥\٦٠\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي  ِدڤّي روكْمينّيقالت 

 وأما ، ولحية وشعر بدن وأظافر وبعض شعر الرأسينشارببدنه المادي مؤلف من ل زوج  إلى قبو حتماً تميل،تصال بشخصكاال
  ليس ذلك الزوج سوى جثة، في الواقع.هاكل وبلغم وصفراء وما شاغائط فيحتوي على عضالت وعظام ودم ودود احشاء وداخلياً
 هذا الكالم الذي يدرج ."العليةنجذاب إلى صورتك اال  بداعي عدم لها والبول زوجاًغائط ال بد لها من قبول هذ التركيب من اللكن

 إلى َنشِْركْ يقول . على الوجه الصحيحألنه يبين ما بين المادة والروح العلي  في التحقيق منحرفاًمقومات البدن المادي ليس ذوقاً
اق على القمر صانميت ميال إلى الب .عة يا للرو،صديقي الحميم":ماْدَهڤَ-ڤيَدْچْدَهى مسرحية في ) من الدور الثاني٣١النص (صديقه 

 ذوق االمتعاض هذا مثل على العشق الممتزج ب."راْدهارانّيشْرّي  ـلمنذ ان شاهدت العينين اللوتسيتين الجميلتين وزهرة اللوتس 
 .لكنه يخلو من عدم التجانس

 ڤِْرنْداڤََن من البقارين الصبيان مطلق عدو ف علي عنَنشِْركْ ان على الرغم من:" الخدمة التتيميةأذواقفيما يلي نص يصف مختلف 
 يخلو هذا الكالم من عدم ."كوروكِْشتَْرته القتالية في ميدان نجزا من العجب عند رؤية ثيابه الملكية الرائعة ومتماماًدون كادوا يسو
 . خليط الفتوة والرعب في الخدمة التتيميةعلى الرغم منالتجانس 

 اشتكت ان .َنشِْركْللعثور على  مونيسانْدۤيَپني مرافقتها إلى مدرسة وبواب  االوصدأن يمن والدها  َمتْهوراطلبت فتاة من مدينة 
 .لكنه يخلو من عدم التجانساألبوة  من العشق و في هذا الحادث خليط. تماماً سلب عقلهاَنشِْركْ

 ذاك المتقوم شخصية اهللا العزيزمعاينة أتمكن من متى س:"عن رغبته بالقول )ْبَرْهمانَنْدّي (المطلقة وجود تباع وحدة أ أحداعرب
 هنا خليط من ."؟روكْمينّيلمس صدر جراء  أحمر اللون من كوْمكوْمبالبهجة الباقية والعلم والذي يغطي صدره مسحوق بودرة 

 .َنشِْركْينجذب إلى ّي نَنْدْبَرْهما تناقض الذوقين ألن حتى على الرغم منال يوجد عدم تجانس  .العشق والحيادية
رقة ب ه انعلى الرغم من الذي يعادل الجبال صالبة ِكشّي لقتل الجني كِْرشَْنولدك  ، ذهبياشُوداحبيبتي :" إلى زوجتهراَجَمهانَنَْد قال 

 يده التي تعادل العامود قوة وسأقتل أرفع س. السعد لولدي، لكن ال بأس.ضطراب اال اصابني بعض، لذلك.ونعومتها َملّيكازهرة 
  لكن كالهما يزيدان من الحب.ن هما الفتوة والرعبا في هذا الكالم ذوق."َلذََمنْ- ڤَْرَجلمجرد رفع الهموم عن أهالي  ِكشّي الجني
 . ال يوجد عدم تجانس، وبناء عليه.بوياأل



 إلى كِْرشَْنبعد وصول  زر نظرة شَنشِْركْ إلى َسكَْمنظر كاهن :"ُچوْسوامّيشْرۤيَل رۤوَپ من كتابة  ماْدَهڤَ-لَليتَجاء في مسرحية 
ه ومنافسشعر  .َنشِْركْتعابير الفرحة على خدود خالن كانت ه لكن كاهن وَسكَْم كان الميدان يمتلئ بالرعب على جانب .كَْمَسميدان 

ن والمصارعبينما اقشعر جلد مهات  االوسائر ِدڤَكّين و كانت الدموع الحارة في عي.لتأمإلى الكبار الحكماء لجأ  .الحساد بالخيبة
 في هذا ."ستقرار للصبايا هنا وهناك اال رقص الخدم وتنقلت العيون عديمة.إنْْدَر تغلب العجب على قلوب المالئكة مثل .نوالماهر

 . مختلفة لكنه يخلو من عدم التجانسأذواقالكالم وصف يجمع 
 شخصية اهللا العزيز:"لف جميع قراء الكتاب بالقولحيث يبارك المؤ ماْدَهڤَ-لَليتَل يخلو من عدم التجانس في مسرحية ي نص مثجاء

 .اۤيياْچ-إنْْدَر قربان نتيجة منع لإلنتقام إنْْدَرحبط مساعي أ .قادر على رفع جبل بأصبع يسراه هع انمبالغ اللطف بتيمه  ودائم التواضع
 ." عسى ان يترأف بكم جميعاً.صبايال لذة جميع الجهو سبب 

 الفصل الواحد والخمسون
 ذواقير المنحرف لألالتعب

 منحرفة أذواق كما يصنف إلى )َرَسأنو ( وتقليد)َرَسأوَپ (زائف إلى تعبير )َرساْبهاَس (ذواق غير المتجانس لألالخليط تصنيفيمكن 
 .)َرَسأَپ (أو مشوهة

 لإلستقرار في الغيبوبة عليةاليتذوق الفرد البهجة :" لتوهَنشِْركْالذي شاهد المطلقة دعاة وحدة الوجود أحد  النص التالي على لسان
 هذا انعكاس ."شخصية اهللا العزيزحالما شاهدتك يا شعرت بالبهجة عينها  ي لكنةكليبالعندما يجتاز كل شوائب الوجود المادي 

 .)َرَسأوَپ-شانْتَ (يةشخصانية والالشخصانمنحرف لخليط ال
 .سباب األغير المشوب والسبب العظيم لكل) ْبَرْهَمْن(لنور ا انك  اعلم، لذلك. حيثما ألقي نظريرى سواكأال :" آخر نصجاءكما 

 يةشخصانية والالشخصان هذا مثل آخر على انعكاس منحرف لل."اعتقد انه ال وجود في هذه الظاهرة الكونية سوى وجودك
 .)َرَسأوَپ(

 . ترحم بي،سيدي الحبيب:" مازحاًَنشِْركْام يرقص امان عندما ك نتيجة عدم التفات أحد إليهبدعابة  َنشِْركْ حميم َچَلنَْمْدهوَمقال 
 .الحياديالحب  واألخوي الحبفي  َرَسأوَپ هذا مثل على ."اطلب رحمتك

صالبة ب اعتقد بقدرته على قتل مصارعين ،َنشِْركْ بعد رؤية ولدك الحبيب ،اختي الحبيبة:"قائال ِدڤَكّي اخته َسكَْمخاطب ذات مرة، 
 .ذوق األبوةفي انعكاس منحرف ل َرَسأوَپ هذا مثل على ."قتال مرعببتى ولو انشغل  ال اقلق عليه ح، لذلك.الجبال
 غرام َنشِْركْ في غاية الحسن ومغرمات بـْبراْهَمنَة َكيْچيازوجات  تناك":ماْدَهڤَ-لَليتَفي مسرحية  ُچوْسوامّيشْرۤيَل رۤوَپ يكتب 
 .في العشق َرَسأوَپوالنتيجة هي بوة األذوق  العشق وذوق هنا ."من غرامهن َنشِْركْ وحملن الطعام إلى .ڤِْرنْداڤََنمن  ُچوپۤيْزالـ

 ك قسمت نفسكلكن راْدهارانّي كنت أكثر نساء قريتنا عفة يا ،چانْْدَهْرڤيكاصديقتي :"خاطبتها بالقول راْدهارانّيشْرّي احدى صديقات 
 َرَسأوَپ هذا مثل آخر على ." وسماع صوت نايهَنشِْركْ ةك بعد رؤيفيإلى قسم عفيف وقسم غير عفيف بداعي تأثير كيوبيد اآلن 

 .سببته المصالح المقسمة في العشق
 . حسب رأي بعض العلماء الخبراء من عدة وجوهذواق األمشاعر منحرفة منتخلق المشاعر بين الحبيب والمحبوب 

 ان نظرة صبي إلى فتاة على الرغم من ."هن بوضوحنأبدا على تأثير كيوبيد ظاهر ، وبناء عليه.َنشِْركْبنظرة  ُچوپۤيْزت الـصفّت"
كل عمل صادر  ، بكالم آخر.يهن علالعلية نظرته َنشِْركْعندما يلقي  ُچوپۤيْزالـ تطهرتالمعنى الدنيوي لكن هي نوع من النجاسة ب

 .العظيمنه الحق المطلق أل هو عمل صفي علّي كِْرشَْن عن
يا راعي :" بالرقص على رؤوسهيامونافي نهر الـ كالييا لألفعوان َنشِْركْبعد عقاب  شَْنكِْر الى مخاطبة ناَچ–كالييااسرعت زوجات 

 كالييا كانت زوجات ." عقولنا بصوت نايك؟إثارةفما يدعوك إلى  كالييا لألفعوان لسنا سوى الزوجات الشابات ،البقر الصبي العزيز
 .)َرَسأوَپ (زائفلتعبير ال هذا مثل على ا، لذلك. كيال يقتل زوجهنَنشِْركْتثني على 
بعد؟ عليك أزيد  ماذا .نت فتى شاعريأنا فتاة وأ .كايالَسزهار في  األ توجد هنا دغيلة من،ُچوڤينَْدحبيبي :"تيمالأحد  قال ،ذات مرة
 .سببه وقاحة في العشق َرَسأوَپ هذا مثل على ."التدبر
 َنشِْركْ زوج من الببغاء المعروف الذي يرافق األشجار احدىفشاهد في  نْداڤََنڤِْر عبر ورهمرعند  َرڤََنذۤيْبهانْغابة  مونيناَرَد بلغ 

 . بدا انهما كانا يتجادالن حول مختلف النقاط الفلسفية، لذلك.ِڤدانْتَ سمعاه حول فلسفة الـاًنقاش كان الزوجان يقلدان .على الدوام
 نْْدَهىراَسَج كان .)َرَسأنو ( هذا مثل على التقليد.تطرف عيناهان  دون جبالعجب عند رؤية ذلك فبدأ بالتحدي موني ناَرَداصيب 
كان يعاود  .رض المعركةأ من كِْرشَْناثناء فرار  ستقرار وكان يشعر بالفخر البالغ االتي من مسافة بعيدة بعينين عديمكِْرشَْن يراقب

 .َرَسأَپ هذا مثل على .من غروره باالنتصارالضحك 



 كل ما يبعث على حب . حتى ولو ظهر في وجوه مختلفة على الوجه السليم أو انعكاس منحرفعى وجداً يدَنشِْركْبـكل ما يتصل 
 .الخبراء ڤايشْنَڤَْزالـحسب رأي جميع  العلي  هو حافز على الذوقَنشِْركْ

 .ُچوْسوامّيَل رۤوَپ شْرۤيبقلم  سينْْدهو -تَِر َرساْم-ْبَهكْتيّي شْر على كتاب ِڤَدنْتَ ْبَهكْتيانقضت الدراسة الموجزة لـ 
ه يأمل برضى  لكنعتيادي اإلنسان االصعب الفهم عند سينْْدهو -تَِر َرساْم-ْبَهكْتيبالقول ان كتاب  ُچوْسوامّيشْرۤيَل رۤوَپ يستخلص 
 . من تقديم هذا الكتابَنشِْركْ  العزيزشخصية اهللا

يقيم في  ُچوْسوامّيشْرۤيَل رۤوَپ  كان . تقريبا١٥٥٢ًفي سنة  سينْْدهو -تَِر َرساْم-ْبَهكْتيّي شْركتاب  ُچوْسوامّيشْرۤيَل رۤوَپ انهى 
  مقام قضاء.ڤِْرنْداڤََنفي المدينة الحالية  داُموَدَر-راْدها هيكلحياته الطبيعية وكان مقره الرئيس في أثناء  ڤِْرنْداڤََنمختلف انحاء 

 واحد يسمى مقام داُموَدَر-راْدها هيكل على هيئة القبر في مقامانجد  يو. باسمهلخدمة التتيمية ما زال قائماًل ُچوْسوامّيرۤوَپ 
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