
 تكريس
 إلى الخدمة المقدسة

 ينُوَد طْهاكوَرڤَستّْشّْيدانَنَْد ْبَهكْتي  شْرۤيللـ
 تْشايتَنْياالذي استهل تعاليم المولى 

 في العالم الغربي
 )چيل، كنداجامعة مك(

 ١٨٩٦ في سنة والدتي
 ِڤَدنْتَ ْسوامي ْبَهكْتي. سي. إى

 تْشايتَنْياإعتراف تعاليم المولى 
ُچوري چريالسيد  (ْبَرْهَمتْشارّي َچمونيَچْر شْريَمْنو ) السيد بروس شارف (ْبَرْهَمتْشارّي  ْبَرْهَمنَنَْدشْريَمْنإلى  إعترافي وشكري عائد

 ْبَرْهَمتْشارّي رياَرَم شْريَمْنلعونهم المالي لهذه الطبعة وأشكر ) السيد ستانلي موسكوفتس (ْبَرْهَمتْشارّي َستْياْبَرتَ شْريَمْنو ) شارف
السيد ميشيل  (ْبَرْهَمتْشارّي  َمْدهوسوَدَن شْريَمْن و )چاورينوالسيد ستفن  (ْبَرْهَمتْشارّي َپَستْيارو شْريَمْنو ) د ريموند مرايسالسي(

 ڤينَْد داسّيُچوشْرّي وزوجته الطيبة ) چاري مكيلرويالسيد (  داْس أْدهيكاريچاوْرسونَْدر شْريَمْنللتدقيق في المخطوطة و ) بلومرت
 .التي سهرت على راحتي الشخصية وأنا ممتن لهم لرسم جميع الصور الجميلة التي تحتويها هذه الطبعة) سيدة بوني مكلرويال(

 سيغدق رحمته العلية على كل من َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا كِْرشَْن شْرّيأنا واثق بأن المولى . كِْرشَْنالمجد لجميع التيم المنشغلين في ذكر 
 .كِْرشَْنية ذكر عمل من أجل قض

 ّيِڤَدنْتَ ْسوامْبَهكْتي . سي. إى

 تمهيد
هي أمثلة  تْشايتَنْياالمولى تعاليم . ْبهَچڤَْد چۤيتا الواردة في كِْرشَْنال تختلف عن تعاليم الرب  في هذا الكتاب تْشايتَنْياالمولى تعاليم 

 بتولي أمر كِْرشَْننسان له ويعد  ا هو وجوب تسليم كلْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْناألمر النهائي للرب . كِْرشَْنعملية على تعاليم الرب 
 ها شخصياًفظه ال يحلكن َدكَشاّي ڤيشْنوكْشۤيُرو وجهفي أمر حفظ هذه الظاهرة الكونية  شخصية اهللا العزيزيتولى  .كل من يسلم له

مثل تسليم أزلياً  هو نفس مسلمة للرب التيم الصفي .شخصياً فإنه يتولى أمره تيمه الصفييتولى أمر  انه عندما يقول الرببينما 
الخدمة اء قضلإلنسان قبول األشياء المناسبة لنبغي  ي.في مجال التسليمتوجد ستة شروط . الطفل لوالديه أو تسليم الحيوان لسيده

عدم وجود  وةكليبالالرب باإلعتماد على رحمة الشعور  ورفض األشياء غير المناسبة واإليمان الراسخ بحماية الرب والتتيمية
 .   دوماًر بالتواضع والخنوعوشعلحة منفصلة عن مصلحة الرب والمص

 عامة الناس على ن فهمها ويحضون الفطنة يسيئوودما لكن األساتذة عة بالتسليم له عمال بتلك الخطوات الست اإلنسانيأمر الرب
وبفضل . نياعبد واسجد لي وتتيم بحبي عقلك بذكري على الدوام واشغل:")٣٤\٩( ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيقول الرب . رفضها

ال يقبل . الحق الذي ال يولد وال يرى إلى  العامة بتوجيههمنلعلماء األشرار يضللومع ذلك، نجد ا. " ستأتي اليي بالكليةفاستغراقك 
ه ال بد لفهي عليه الشمس على ما راد أحد فهم أ ان .الوجه القطعي للحق المطلقب وحدة الوجود المطلقة شخصية اهللا العزيزفالسفة 

ال يقوى فالسفة  .بعد دخول ذلك الكوكب ك الشمسكوكب الشمس ويمكن له رؤية مال إلى  أوال ثمالشمس ةأشع إلى من التوجه
 تخطي وجوبلى ع تْأوَپنيشَداتؤكد . النوراني الذي يقارن بأشعة الشمس ْبَرْهَمْنفقر علمهم على تخطي نتيجة  وحدة الوجود المطلقة

 .لشخصية اهللا العزيز الوجه الحقيقي ؤيةرأحد  الساطع ان اراد نورال
 الرب  عينڤِْرنْداڤََن ان  كما يصرحڤَْرَج ربيب ملك بدور الذي تجلى كِْرشَْن للرب شخصيةالالعبادة  إلى تْشايتَنْياالمولى لذلك، يدعو 

 .ذاتهه وحاشيته وتوابعه عين تسلياتو وأخالقه وصورته كِْرشَْناسم الرب ألن  كِْرشَْن
 دون غرض مادي أو كِْرشَْنأحبت تلك الصبايا .  العبادةهي أرفع درجات كمال ڤَْرَجعبادة صبايا  ان تْشايتَنْياكما يوصي المولى 

نما  اأرفع غايات الحياة البشريةن  ا حكاية العلم العلي التي ال عيب فيها وأشار هوشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم ان تْشايتَنْياالمولى قال و .روحي
 ..كِْرشَْنشْرّي  الصفي لشخصية اهللا العزيزب بلوغ الحهي 

التأمل بوصي ت ةالمشروع ةيُّوچي الـرياضة الهذه.  باالصل يُّوچاسانكْْهياتكلم الذي  پيَلكَ مطابقة لتعاليم الرب تْشايتَنْياالمولى تعاليم 
 الصورة العلية للرب في التأمل  اإلنسانيستطيع.  الفراغفيشخصي أو في شيء الالتأمل  إلى مجالال .  الصورة العلية للربفي



ومن كل ):"٤٧\٦ .چ.ب( كِْرشَْن الرب كالملوفقاً الكامل  َسماْدهي دون ممارسة األوضاع الجلوسية وهذا التأمل هو  حتىڤيشْنو
 ".وأرفع الجميعيُّوچا خدمة ودية لي هو حميمي في الـ ويؤدي ضمنياًفإن من يقطن بي بإيمان كبير ويذكرني يُّوچۤيين الـ

.  بوقت واحدا عنه وتباينهةقيخلالمع  التي تعني وحدة اهللا ڤَتَتّْ-ْبِهداْبِهَد-أتْشينْتْيا  وهيسانكْْهيا خالصة فلسفة تْشايتَنْياالمولى نشر 
ن اسمه ا الصوتي وتجليهاالسم القدوس للرب هو  ان الق.  هذه الفلسفة من خالل تسبيح االسم القدوس للربتْشايتَنْياالمولى نشر 

 هتسبيح اسمل مصاحبة الرب بالترداد الصوتي  اإلنسانلذلك، يستطيع. ألن الرب هو الجامع المطلقصورته العلية عين القدوس 
ية صفومرحلة التمرحلة التجني ":هيوهذا الترداد الصوتي  إلى  مراحل من التطور فيما يستمعةثالثب  اإلنسانيمر. القدوس

  ثمفي المرحلة الثانية في مرحلة التجني لكن تنجلي كل الشوائب المادية  كل أشكال السعادة المادية اإلنسانيطلب. والمرحلة العلية
 .يةسان اإلنهذه المرحلة هي أرفع درجات كمال الحياة ان تْشايتَنْياالمولى قال . ما يستقر على المرحلة العلية عنديبلغ مرحلة حب اهللا

لذلك، ينبغي للفرد التدرب على السيطرة على عقله عن . السيطرة على الحواس عامة والعقل خاصة هو ةيُّوچي الـرياضةمقصد ال
يتم التعبير عن النشاطات البدنية للعقل من خالل الحواس الخارجية سواء إلستقاء األخبار أو قيام الحواس . كِْرشَْنذكر طريق شغله ب
تصبح . وعيه إلى ستناداً ا أو صفياًيكون الفرد مشوباً. أما النشاطات اللطيفة للعقل فهي التفكير والشعور والريد. ارياًبوظائفها اختي

ه أو تسلياتاسمه أو أخالقه أو صورته أو ( كِْرشَْن على ثابتاًذا كان عقله  ا نشاطات الفرد اللطيفة والخارجية نشاطات مناسبةجميع
ه هيكل بالحديث عن نشاطاته العلية وتنظيف كِْرشَْنالعقل على جمع  لتصفية الوعي هي ْبهَچڤَْد چۤيتا توصى في الوسيلة التي). لواحقه

 إليه صورته العلية الجميلة في أبهى زينة واإلستماع عن أمجاده العلية وتذوق الطعام المقدم إلى ه والنظرهيكل إلى والذهاب
ال يقوى أحد على منع نشاطات العقل . ما شاكل ذلكوالعمل لصالحه و إليه  المقدمةتولَسّيومخالطة تيمه وشم األزهار وأوراق 

دما يفضي عن) ٣٩\٢( ْبهَچڤَْد چۤيتاتلك التصفية في  إلى يشار. والحواس بل يستطيع تصفية تلك النشاطات من خالل تصفية وعيه
، عندما تعمل بمثل هذا العلم يمكنك تصفية نفسك تْهاْپِريا ابن :"جر دون أ اإلنسانالذي يتعلق بعمليُّوچا  بعلم الـأْرجوَن إلى كِْرشَْن

قالع  االذلك  عقبات في مجال الترضية الحسية بداعي بعض الظروف مثل المرض لكن ال يعني اإلنسانتواجه". من رهن العمل
أمواج الترضية الحسية دون علم قمع عقولهم وحواسهم بالقوة أو اطالق عنانها وينجرفون ب إلى ما ايسعى صغار الفطنة. عنها

 .  بالوسيلة الفعلية الكفيلة بضبط العقل والحواس
مثل أوضاعها الجلوسية وتمارين التنفس التي تستهدف سحب الحواس عن محسوساتها ليست سوى وسائل مقصودة يُّوچا أحكام الـ

 على منع حواسه عن العمل بالقوة بل يشغلها بخدمة شَْنكِْر ذكر الراسخ في فطنال يقدم ال.  عينية البدن والذات مفهومللغارقين في
. نشغال في اللهو بشغله بأعمال فوقية االيمكن منع الطفل من.  منع الطفل من اللعب والبقاء دون شاغل اإلنسانال يستطيع. كِْرشَْن

 عن المشاغل الدونية للوجود فطنلموصى للسطحيين بينما ينقطع ايُّوچا ان حصر النشاطات الحسية بواسطة المبادئ الثمانية للـ
 .كِْرشَْنذكر المادي باإلنشغال في األعمال الفوقية ل

عراض عن  إلى االسئمةيسعى أهل النظرة العقلية الم. هو علم مطلقذكر ذاك ال. كِْرشَْنذكر  تْشايتَنْياعلى هذا النحو، يلقن المولى 
ينبغي .  ال يواجه تلك المجازفةكِْرشَْن ثانية لكن تيم العمل الحسي إلى مدرجة انه يجره إلى التعلق المادي لكن يتعذر ضبط العقل

 .ة الشخصيقدوته بتْشايتَنْيا وهذا ما يعلمه المولى كِْرشَْنلإلنسان شغل عقله وحواسه بأعمال تدور حول 
تجلى هذا .  الهاديحفيظال إلى  تشيرْمْبَهَرڤَڤيشْة  كلم.)اَسَسنّْۤي (زهد قبل دخوله سلك الْمْبَهَرڤَڤيشْ باسم  معروفاًتْشايتَنْياكان المولى 

 هو المعلم الكامل لكل ضروريات تْشايتَنْياالمولى .  لهداية البشرية بتلك التعاليم الكريمةتْشايتَنْيا كِْرشَْنشْرّي  مولىالوجه  بحفيظال
  وْبهَچڤَْد چۤيتا و شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم سعيد و يؤكد في هو الذخر الكامل لكل رحمة وحظ. كِْرشَْنهو الواهب السخي لحب . الرئيسةالحياة 

حركته  إلى نضمام االنسان ايستطيع كل. واجب العبادة كِْرشَْنشخصية اهللا العزيز عين  تْشايتَنْياالمولى   انأوَپنيشَداتْ و ََمهاْبهاَرت
ذا امن المحتم ان ينجح اإلنسان في حياته  .عمال بتعاليمهنسان تحقيق الكمال  ايستطيع مطلق.  المؤهالت غير مطلوبة.َسنْكۤيْرتََن

 اماۤيبكالم آخر، يمكن للمعنيين بالوجود الروحي الفكاك من قبضة الفتنة الخارجية . تْشايتَنْياالمولى  إلى إلنجذابحالفه الحظ با
 .التعاليم الواردة في هذا الكتاب هي عين الرب. تْشايتَنْيابسهولة برحمة المولى 

  قادرة علىتْشايتَنْياتزيد من صفحات التاريخ بالعمل المادي على أشكاله لكن تعاليم المولى  فس المهيأة الغارقة في البدن الماديالن
أرفع صعد العمل  إلى يمكن ان ترتقي البشرية. قالع عن تلك األعمال الزائلة والتي ال داعي لها االعانة المجتمع البشري علىا

 تشكل كِْرشَْنتلك األعمال المحررة في وعي  .عملياً تبدأ تلك األعمال الروحية بعد الفكاك من العبودية المادية .يمالروحي بتلك التعال
يمكن اكتساب العلم .  في مسعى السيطرة على الطبيعة المادية هو عز زائل اإلنسانالعز الزائف الذي يكسبه. غاية الكمال البشري

 . التبحر في الوجود الروحي بذلك العلم اإلنسان ويستطيعنْيا َمهاْپَرْبهوتْشايتَالمنير من تعاليم المولى 



من المحتم ان . رة لكل فرد حسب ما قدم من عمل وال يقوى على منع قوانين الطبيعة المادية التي تحكمهاان الشقاء أو السعادة مقّد
 من  جديداًملي المخلص ان يرى المجتمع البشري نوراًأل و العمثوابيحبط مسعى الفرد لبلوغ الغاية القطعية للحياة ما دام يطلب 

 . مما سيفتح مجال العمل للنفس الصفيةتْشايتَنْياالحياة الروحية بفهم تعاليم المولى 
 تَتْ َستْ ْمآُو
 ِڤَدنْتَ ْسواميْبَهكْتي . سي. أي
 ١٩٦٨ آذار ١٤

 نْيا َمهاْپَرْبهوتْشايتَالمولى والدة مناسبة 
 َنكِْرشْ-راْدها هيكل شْرّي شْرّي

 نيويورك، والية نيويورك

 تقديم
 ٢٠الذي نشره في "  سيرته وتعاليمه":َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا شْرۤيل"لكتابه  طْهاكوَرڤينُوّد شْرۤيل ْبَهكْتي  القديم الذي كتبههو التقديم  اهذ(

 ). ميالدية١٨٩٦آب 
 شباط ١٨ الموافق شَكاْبَد ١٤٠٧ سنة چوَنْپهالْ ٢٣ مباشرة في أمسية بوغراديا بعد ال في بلدة نپوْراماۤي في َرْبهوْپَمها تْشايتَنْياولد 

اإلستحمام في بحدث خسوف القمر عند والدته وكان أهل ناديا منشغلين عندئذ كما هي العادة في تلك المناسبات .  ميالدية١٤٦٨
 امرأة نموذجية الصالح، ڤّيِد-شَتّْي وأمه ِڤديةالـ فقير من المرتبة ْبراْهَمَن ميشَْر َهىنّاتََجَچ والده .وْلَهريب مع هتاف َرتْهّيۤيچْبهانهر 

. سيدات البلدة لرؤيته يحملن الهداياجاءت  طفالً جميالً وَرْبهوْپَمهاكان .  باألصلسيلِهتْ مقيمة في ْبراْهَمَنكانا متحدرين من ذرية 
. ڤَْمْبَهَرڤيشْ  وسماه تنبأ بأن الطفل سيكون شخصية عظيمة في عصرهاً معروفاً نجمياً عالمڤَْرتّينْذيتَ نيالْمَبَر تْشَكَْرَپ أمه أبوجده كان 

جمال الطفل جعل كل فرد . نيمَب نظراً لوالدته تحت شجرة نيماي بسبب بشرته الذهبية ودعته أمه چاوَرَهريسيدات الجيرة لقبنه 
چالية في وقت حيث تعلم اللغة البنفي سنته الخامسة  پاتَْهشاالادخل في . وهمع نم أصبح صبياً مشاغباً العباً. يومياً إليه يحب النظر

 .وجيز
قيل أنه كان يبكي .  هي سجالت بسيطة عن معجزاته المبكرةتْشايتَنْيامعظم كتاب السيرة المعاصرون ذكروا نوادر معينة بصدد 

ال ينقطع  "وْلَهريب"لذا، كان ترديد . "وْلَهريب"هتفن تة عندما كانت سيدات الجيريتوقف  وعندما كان طفالً في حضن أمه بإستمرار
. ا كانت أمه تعطيه الحلوى ذات مرةعندمأكل الطين بدال من الطعام كما قيل بأنه .  مما أنبأ عن المهمة المستقبلية للبطلفي الدار

 نْذيتََپكانت أمه زوجة . أيضاًًالطين سألته أمه عن السبب واجابها بأن الحلوى ليست سوى طين متحول مما يعني أنه يمكنه أكل 
جرة ماء بمثابة األرض في حالة الوعاء مخصصة لإلستعمال . وشرحت له بأن كل شيء في حالة خاصة مخصص إلستعمال خاص

في صورة الحلوى على خالف الطين في حاالت كانت طعاماً لذلك، . في حالة القرميد اًممكنبمثابة جرة ماء ليس لكن إستعمالها 
 أحد قيل أن. عجازي آخر اجاء ذكر عمل. أقر الصبي بغبائه بأكل الطين ووافق على تفادي الخطأ عينه في المستقبل .خرىأ

جاء الصبي وتناول األرز . كِْرشَْنوطبخ الطعام وبدأ بتقديمه بالتأمل في في طريقه إلى الحج  حل ضيفاً في داره ةْبراْهَمنَالـ
عاد . ميشَْر َهىنّاتََجَچالطبخ ثانية بناء على طلب  إلى  بالدهشة من عمل الصبي وعادْبراْهَمَنلـاأصيب . في هذه الغضون المطبوخ

كان جميع .  بالطبخ للمرة الثالثةْبراْهَمَنالـقناع  اجرى.  بالتأملكِْرشَْن إلى  يقدمهْبراْهَمَنالـفيما كان ثانية الصبي وتناول األرز 
كما .  عند تجلي غرض عبادتهْبراْهَمَناستبد الوجد بالـ.  للمسافر وباركهكِْرشَْنجلى الصبي بوجه وتفي هذه المرة  اًأهل البيت نيام

سلط الصبي . ه وأعطوه بعض الحلوى في الطريقيسرقة حليطلبان  أن اثنين من اللصوص خطفا الصبي من عند باب والده ورد
عجازي آخر كان طلب الصبي جميع  اعمل. فتضاح أمرهما ااً من عند الباب وفرا خوفاهداره فترك إلى بالعودة همافتنته وأوهم

 في سن الرابعة على آنية الطبخ المرمية التي اعتبرتها جلس. ِاكاَدشّي يوم كِْرشَْن التي جمعاها لعبادة شَۤيَچد َج وهيَرنْياالتقدمات من 
هذه النوادر متعلقة بسنيه . لتي ترمى بعد انتهاء الطبخشرح ألمه أن النجاسة والطهارة ال تنطبق على األوعية الفخارية ا. أمه نجسة

 .ما قبل الخامسة
 أكمل دراسة النحو والبالغة السنسكريتية .پوْراماۤي القريبة من قرية َچَرچانَْچنْ في َپنْذيتَچاداَس َچنْتُوَل في الثامنة من العمر، أدخل 

 بمفرده كما ْسْمِرتييبدو أنه درس . َپنْذيتَـامة التي يملكها والده الفي سنتين ثم تابع دراسته في البيت حيث وجد جميع الكتب اله
 . شيُروَمنيى هْچهوناتََْر المعروف َپنْذيتَ بمنافسة أصدقاءه الذين كانوا يدرسون على يد نْۤيايادرس 



 هجر أخوه األكبر ،في ذلك الوقت. ايانْۤي و ْسْمِرتي في النحو والبالغة و اًناجحعالماً  تْشايتَنْياتمام السنة العاشرة، أصبح  ابعد
. كان صبياً مع أنه ل أنه سيخدمهما على نحو يرضي الرب والديه بالقوتْشايتَنْيا واسى). اَسَسنّْۤي( البيت ودخل سلك الزهد ڤَرۤوَبڤيشْ

 . عزاء أمه األرملةَرْبهوْپَمهابعد ذلك، رحل والده عن هذا العالم وفي أسى والدته، أصبح 
كان أكبر علماء ناديا التي كانت  تقريباً و١٥ أو ١٤ في سن أيضاًً من بلدة ناديا ڤَالْبهاتْشاْريا ابنة ڤّيِد مّيلَكْشْ َرْبهوْپَمهاتزوج 

 يخافون من مواجهته في المناظرات األدبية فماذا نايْجۤيايكاْزكان جيمع .  واللغة السنسكريتيةنْۤيايامركزاً معروفاً لدراسة فلسفة 
هناك عرض علمه وكسب .  لجمع المالَپْدَم  نهرچال الشرقية على ضفافالبنإلى بعد زواجه سافر . َپنْذيتَْزْسماْرتَ ن بالحديث ع
  باإلنتقالَپَن ميشَْرتَ، أمر ڤيةڤايشْنَالـبعد تعليم أصول .  بين الحين واآلخريةڤايشْنَڤالـ إلى في ذلك الحين، كان يدعو. ثروة كبيرة

 وجد أمه في حالة حداد وچال الشرقيةاثناء اقامته في البن  عن هذا العالم من نهشة حّيةڤّيِد مّيلَكْشْرحلت زوجته . مدينة بناريسإلى 
َپنْذيتَ راجا  ابنة اۤيْپرينوڤيشْوبناء على طلب أمه، تزوج .  الشؤون البشريةتقلبات واسى أمه بمحاضرة عن. عند عودته إلى البيت

 ميشَْرڤَ ِكشَناديا  إلى وصل. اصبح اآلن معروفاً بخير علماء ناديا). ڤاَسَرْپ(رفاقه عند عودته من رحلته  إليه انضم. ميشَْر َسناتََن
خوفاً   مدينة ناديا بذريعة تلبية بعض الدعواتتُوَلغادر علماء .  الكبير لمناظرة علماءهاڤيَجيِّْچديمن كشمير الذي كان يلقب نفسه 
 وبعد مناقشة قصيرة معه هزمه الصبي مما پوْراماۤي في ْچهاطا-َبُروكُوَن عند َرْبهوْپَمها التقى ڤَِكشَ. من سمعة هذا العالم المعروف

 . في زمانهَپنْذيتَ عندئذ أهم َپنْذيتَنيماي ترك البلدة فاصبح  إلى اضطره
 ومريد ڤَڤايشْنَ ّياسَسنّْۤي، ورّيپ إشْڤََر د هناك على يداعماستلم ال و١٧ أو ١٦في سن   مع جماعة من تالميذهاۤيَچمدينة  إلى سافر
ڤايتَ أددرجة أن  إلى واشتدت نزعته الدينيةعند عودته إلى ناديا داعية ديني  إلى َپنْذيتَنيماي تحول .  المعروفورّيپِڤنْْدَر َمْدَه

كان . شة من التغير الذي طرأ على الفتى اصيبوا بالدهتْشايتَنْيا قبل والدة ڤيةڤايشْنَالـ وغيرهما الذين كانوا يقبلون ڤاَسشرۤي و ْپَرْبهو
 ويتصرف مثل رجل ملهم كِْرشَْنسم  كان يغيب عن الوعي عند ذكر اال. وبليغ ناقدْسماْرتَ و نايۤيايَكفي ذلك الوقت ليس أكثر من 

 في َپنْذيتَ ڤاَسشرۤيار أظهر قواه الخفية في دبأنه  تْشايتَنْياأحد الذين دونوا سيرة  ْپتَچوموراري كتب . تأثير عاطفته الدينيةب
 مع َپنْذيتَ ڤاَسشرۤي في باحة دار ۤيْرتََنكآنذاك، فتح مدرسة ليلية لقضاء . حضور مئات من أتباعه الذين كانت غالبيتهم من العلماء

 الذي ْپَرْبهو َانَنْدنيتْۤي انضم إليه في ذلك الوقت .هناك، تكلم وغنى ورقص وأظهر جميع أشكال العواطف الدينية. أتباعه المخلصين
 إليه  المخلصين في القلب وإنضمواڤيةڤايشْنَالـحشد من دعاة جاء في الواقع، .  وأكمل جولته في كل الهندڤيةڤايشْنَالـكان من دعاة 

ع تأثير  الذين كانت مهمتهم تشبيع البشرية بأرفآتْشاْرياْز ڤَڤايشْنَاصبحت ناديا اآلن المركز الدائم لجموع . چالمن كافة أنحاء البن
 .ڤيڤايشْنَالـالمذهب 

نسان وأطلبوا  اا باب كلقرعوطرق البلدة وا إلى ن،يإذهبا أيها الصديق:"َهريداَس و ْپَرْبهو َانَنْدنيتْۤيالمهمة األولى التي أوكل بها كانت 
ن من أسوأ يرجا والتقيا توأمبهذا األمر، خ".  في كل امسية في حياة قدسية ثم تعاال وأبلغاني عن نتائج دعوتكماَهرياسم منه غناء 
أصيب أهالي ناديا . ڤيةڤايشْنَالـ لكنهما دخال في َرْبهوْپَمهاأهانا الدعاة عند سماع مهمة .  ماْدهاي وچايَج  يدعيانالشخصيات
منذ ذلك الحين بدأ هذا الم إلى َرْبهوْپَمهادعا ".  ليس عبقري عظيم فحسب بل مبعوث من اهللا القويَپنْذيتَ نيماي:"قالوا. بالدهشة اآلن

في بيوت  أظهر المعجزات. وحتى سن السادسة والعشرين ليس في ناديا فحسب بل في جميع المدن والقرى المجاورة لمدينته أيضاً
للرب  األسماء المقدسةأتباعه من بلدة ناديا بغناء شرع .  مع سائر التيمۤيْرتََنكَسنْى  وغنّْبَهكْتي وعلّم المبادئ الخفية لمذهب أتباعه
 ْبراْهَمنَةالـأصيب . كان التيم في غاية الرضى. مناطق مختلف ال مختلفة في اًوهذا ما خلق مشاعر.  في الشوارع واألسواقَهري

جاء .  بوصفه يخالف الهندوسيةتْشايتَنْيا ضد مسلك تْشَْهنْْدالقاضي  إلى  ورفعوا الشكوىَپنْذيتَ نيماي بالغيرة من نجاح ْسماْرتَ
 نيمايجباره و  إلى اسيضطركانت موجودة هناك وأعلن بأنه التي ) َچْمِرَدنْ(م بعض الطبول ط وحَپنْذيتَ ڤاَسشرۤيبيت  إلى القاضي
 فأمر أهل البلدة َرْبهوْپَمها إلى جرى نقل الخبر.  لم يتوقف عن خلق الضجيج حول دينه الغريب اذاماسالم مع أتباعه اال علىَپنْذيتَ

دار القاضي، دار حديث طويل بينهما وبعد لمس بدنه  إلى عند وصول هذه الجماعة. كل منهم مشعالً حملبالتجمع في المساء و
بكى القاضي وأقر بأنه شعر بتأثير روحي حاد رفع جميع شكوكه وأنتج فيه عاطفة دينية أغرقته في أرفع . ڤيڤايشْنَالـخضع للتأثير 

 العظيم وأقبل عليه مئات ومئات من المالحدة مولىلم مندهشاً من القوة الروحية للكان العا. ۤيْرتََنكَسنْفريق  إلى انضم القاضي. وجد
 .واقعةلك الت بعد َهَرْبڤَْمڤيشْوإنخرطوا تحت راية 

 َپنْذيتَ نيمايكان .  وجمعوا فريقاً لمعارضتهَرْبهوْپَمها مع كوليا  بلدة المنحطين والغيورين منْبراْهَمنَةالـبعد ذلك، اختلف بعض 
مهمته لن تلقى النجاح  أعداء التقدم وأنكبر أأعلن بأن مشاعر ذاك الفريق والطائفية من .  القلب لكنه شديد التمسك بمبادئهرقيق

 عن طريق قطع اً دولياًمعينة ثم قرر أن يصبح مواطنأو طبقة أو عقيدة عائلة  إلى من أهالي ناديا ينتميأحد ما دام يبقى الكامل 
 في تلك البلدة عندما كان في الرابعة ڤَ ْبهاَرتّيِكشَ على يد كَتْوا في بلدة اَسَسنّْۤيلته وبذلك القرار، دخل سلك صلته بعائلته وطبقته وم



ترك عالمه الصغير في . بطلنا رقيق القلب متمسكاً بالمبادئكان بكت أمه وزوجته بمرارة على فراقه لكن . والعشرين من عمره
 .كِْرشَْن يحد لـبيته من اجل العالم الروحي الذي ال

 دعوة جميع اصدقاءه وأنصاره من ڤايتَأددبر . پوَرشَنْتي في بلدة ْپَرْبهوڤايتَ أد، جرى حثه على زيارة دار اَسَسنّْۤيبعد دخوله سلك 
، كان ّياسَسنّْۤي بصفة. ّياسَسنّْۤي في قلبها كل من األلم والسرور عندما شاهدت ابنها في زي اعتمل.  لرؤية ولدهاڤيشَتْشۤيِدناديا وجلب 

) كََمنَْدلو(في يد وابريق ماء ) َدنَْد(كان حليق الرأس ويمسك عصا ). ڤاِسَبهيْر و َنۤيپكاو( فقط اً يرتدي رداء خارجيتْشايتَنْيا كِْرشَْن
 ي بالذهاباسمحي ل. أماه، هذا البدن ملكك ويجب علي طاعة أوامرك:"سقط المولى عند قدمي أمه المحبوبة وقال. في اليد األخرى

حتى ) َهىنّاتََجَچبلدة  (ورّيپقامة في  اال واآلخرين، طلبت منه أمهْپَرْبهوڤايتَ أدبعد استشارة ".  لتحقيق النجاح الروحيَنڤَِرنْداڤْإلى 
اوريَس بعد ة والي إلى  متوجهاًپوَرشانْتيقتراح ثم ترك  اال على ذلكَرْبهوْپَمهاوافق . يتسنى لها استقاء أخباره بين الفينة واألخرى

 إلى پوَرشانْتيمن ) اَسَسنّْۤيالذي حصل عليه بعد دخول سلك سم ذاك كان اال (تْشايتَنْيا كِْرشَْنكتب المؤرخون رحلة . بضعة أيام
. َچنَْزَپْر ٢٤، ميناء األلماسة، پوَرتْهانا َمتْهورا الواقعة اآلن في َچتْشَْهتَْرْبُهو حتى چيَرتْهّيْبهاسار على طول .  بتفصيل كبيرورّيپ

 ڤََرڤَِنشْْبهۤو وزار هيكل ورّيپ إلى تْشوتَّْك و َبلًَسوَر ثم سار عبر پوَرميْدنَ في منطقة ْچهاتَ-چَرياْپومن هناك ركب قارباً وذهب حتى 
 َپنْذيتَ ڤَْبهاوَمْرَسكان .  بناء على طلب األخيرڤَْبهاوَمَسْروأقام مع  ورّيپعند الوصول إلى  في الهيكل َهىنّاتََجَچشاهد . في طريقه

 .شاْرياكَراتْشَنْ من مذهب دانْتَ سۤوتَْرِڤكان معروفاً بخير علماء فلسفة .  وتفسيراته ال تعرف الحدودفي عصرهعلماء المنطق كبير 
 منذ ورّيپ إلى تقلان. هناك) تُوَل(في مدرسته ) نۤيايا( ال حصر لهم في فلسفة المنطق طالباًوعلّم ) َچَرانَۤيڤيْد(كان من مواليد ناديا 

 الذي ادهشه جماله وخشي أن ڤَْبهاوَمَسْر إلى  الجديدّياسَسنّْۤيالـم  قّد، ابن عمهپۤيناتَْهى ميشَْرُچو. َپنْذيتَ نيمايوقت طويل قبل والدة 
يكن قدراً كبيراً من وناديا  من َرْبهوْپَمهايعرف  الذي كان پۤيناتَْهى ُچو. على مدى العمرْدَهْرَم اَسَسنّْۤييصعب على فتى الحفاظ على 

عندئذ، طلب .  حول هذه النقطةڤَْبهاوَمَسْر و پۤيناتَْهىُچوجرى نقاش طويل بين . ياًبشريس  لّياسَسنّْۤيالـهذا التوقير له أعلن بأن 
ر طوال ي الكبڤَْبهاوَمَسْر كالم إلى  صامتاًاتْشايتَنْيستمع  ا.َرْبهوْپَمها فوافق دانْتَ سۤوتَْرِڤتالوته  إلى ستماع االَرْبهوْپَمها من ڤَْبهاوَمَسْر

".  ألنك لم تتفوه بكلمة بعد سماع تالوتي وشروحيدانْتَ سۤوتَْرِڤ، اعتقد بأنك ال تفهم تْشايتَنْيا كِْرشَْن:"سبعة أيام وبعدها سأله األخير
كيف تفهم معاني :"في دهشة ڤَْبهاوَمَسْرقال .  في تعليقاتهاشاْريكَراتْشَنْ جيداً لكنه لم يفهم معاني سۤوتَْرْز بأنه فهم الـتْشايتَنْياجاب ا

 َرْبهوْپَمهاعندئذ، أوضح ". فاسيرك فارجو أن تسمعني تسۤوتَْرْزذا فهمت الـ ا.حسناً".  دون فهم التعليقات التي تشرحها؟سۤوتَْرْزالـ
 وأقر تْشايتَنْيا الحاد حقيقة وجمال وتالئم الحجج في تفسيرات  بفهمهڤَْبهاوَمَسْر أدرك .َركَشَنْتعليق  إلى  دون التطرقسۤوتَْرْزجميع الـ

 لم شاْرياكَراتْشَنْ على هذا النحو البسيط كما أقر بأن تعليقات ْبَرْهَم سۤوتَْرْزبأنها كانت المرة األولى التي يسمع بها من استطاع فهم 
 ڤَْزڤايشْنَالـ خير ڤَْبهاوَمَسْر أصبح ،بعد بضعة أيام.  داعية وتابع ثم سلم نفسه بصفةَرْبهوْپَمهاتعط التفاسير الطبيعية كما سمعها من 

وأقبل عليه مئات ومئات الجماهير وأصبحوا من عند انتشار الخبر  تْشايتَنْيا كِْرشَْنأوريَس بحمد والية غنت مجمل . في عصره
  .داَس كِْرشَْن يدعى ْبراْهَمَن زيارة جنوب الهند وشرع بالسير مع َرْبهوْپَمهافي تلك الغضون، أراد . أتباعه

التقى . ڤَاسوِدڤ حيث انجز معجزة بشفاء مريض بالجذام يدعى كِْشتَْر كۤورَم إلى توجه أوالً. خلف المؤرخون تفصيالً كبيراً للرحلة
ف معجزة أخرى بلمس أشجار كش. ْبَهكْتي-ْپِرَم ودار حوار فلسفي معه حول ڤَرّيُچودا على ضفاف نهر َچَرانَڤيْدۤي حاكم رامانَنَْد رايا

-ناَم و ڤيةڤايشْنَالـ إلى دعى.  وقتلهَبلي راَج من خلفها السهم على َدشََرتَْهى ابن راَمتْشَنْْدر أطلق التي) بجعلها تختفي( السبعة تاَل
ل مجمل عائلة هناك، حّو. مطاراأل حيث قضى موسم ِڤنْكَتَ ْبَهطَّ في دار َچكِْشتَْرَرنْفي أربعة أشهر  بقي.  في مجمل الرحلةۤيْرتََنكَسنْ

 َنڤَِرنْداڤْ إلى  والذي انتقلپاَلُچو الذي كان في العاشرة من العمر ويدعى ِڤنْكَتَ مع ابن ْبَهكْتي-كِْرشَْن إلى ڤَْزڤايشْنَرامانوج  من ِڤنْكَتَ
 بعد أن ڤيةڤايشْنَالـ عدة كتب حول پاَلُچوكتب . تْشايتَنْيا كِْرشَْن شْرّي الستة الذين خدموا تحت ۤيْزوْسوامُچالـفيما بعد وأصبح أحد 

 .ُبوْدهانَنَْد َسَرْسَوتّيْپَردرس السنسكريتية على يد عمه 
. َمۤيْبه طريق ن عپوَرَپنِْد بعد سنتين من ورّيپ إلى خليج كومورين ثم عاد إلى  أماكن غزيرة في الهند الجنوبية ووصلتْشايتَنْيازار 

 التي جمعت )َچْزآْبهانْ (هذه الحقيقة مذكورة في يومياته.  اصبح من كبار الدعاةتوكاراَم يدعى اً شخصفي ذلك المكان األخير عّمد
أجرى في رحلته حواراً مع البوذيين .  الحكومة في مدينة مومبايي من موظفُچوِرىَستْيىنْْدَر نتَْهى تَفي مجلد على يد السيد 

 .ڤيةڤايشْنَالـة وأدخل الجميع في  في أماكن عديدڤادۤيةاۤيماالـوالجاينز ودعاة 
كان في السابعة . ورّيپ عند عودته إلى َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا إلى نضموا اْبراْهَمنَةالـ وعدد كبير من الوجهاء َپروْدَرْپَرتاراجا 

 َپرۤوهناك التقى . َملَْد  فيچاوَد والية إلى ووصلفي سن الثامنة والعشرين، چال ذهب إلى البن. في ذلك الوقت والعشرين من العمر
 مع أنهما كانا من ذرية ذَچاو ملك واليةدخال في االسالم بسبب عملهما مع حسين شاه .  اللذان أصبحا من كبار مريديهَسناتََنو 
الفارسية  مليك وكان يحبهما كثيراً ألنهما كان علماء باللغات صقر اسم دبير خاص وملك أطلق عليهما ال.تَڤََسَرْس ْبراْهَمنَةالـ

قامته  ا اثناءَرْبهوْپَمها إلى المجتمع الهندوسي وكتبا إلى العودة إلى لم يجدا سبيالً. والعربية والسنسكريتية وكانا من وزراء حكومته



يث  حذَچاو إلى جاء اآلن. ليهما ويرفع عنهما الصعوبة الروحية ا بأنه سيأتيَرْبهوْپَمهااخبرهما . ، يطلبان العون الروحيورّيپفي 
 .   ووعدهما بزيارتهما هناكَنڤَِرنْداڤْ إلى  بالذهابَرْبهوْپَمها أمرهما .مثل أمامه األخوان بدعائهما

هذه المرة، . ورّيپ  مدينةقامة قصيرة في ابعد َنڤَِرنْداڤْرحل إلى .  حيث التقى أمه ثانيةپوَرشانْتي  بلدة عبرورّيپ إلى تْشايتَنْياعاد 
 ڤيةڤايشْنَالـ فيوأدخل عدداً كبيراً من المسلمين ) َچاۤيْپَر(پاد  ثم مدينة اهللا آَنڤَِرنْداڤْزار . َبلَْبَهْدَر ْبَهطّاتْشاْريا يدعى ْبراْهَمَناصطحبه 

قى أل. پاد في مدينة اهللا آوْسوامّيُچ َپرۤوالتقاه . ڤَْزڤايشْنَپاتْهاَن بالحجة من القرآن الكريم وذراريهم ما زالوا معروفين اآلن بجماعة 
كانت مهمته كتابة الكتب الروحية التي توضح . َنڤَِرنْداڤْ عليه التعاليم في الحياة الروحية طوال عشرة أيام وأوكله بمهمة في تْشايتَنْيا
َپَر اڤْدختام في ) اللۤي(ه تسليات تْشَنْْدَر كِْرشَْن نبش األماكن التي قضى فيها تالمهمة الثانية كان.  بأسلوب علميْپِرما الصفية و ْبَهكْتي

بناريس حيث أقام في بيت  إلى َرْبهوْپَمهاوعاد  َنڤَِرنْداڤْ إلى پاد متوجهاً مدينة اهللا آوْسوامّيُچ َپرۤوترك .  لنفع العالم الدينيَچوي
 خلفوا لنا .ليمه لمدة شهرينهناك وتلقى تعا إليه وْسوامّيُچ َسناتََنانضم . َپَن ميشَْرتَفي بيت ) ْبهيكْشا( وتناول وجباته تْشَنْْدَرِشكَْهَر

 من داَس كِْرشَْن لم يكن .َسناتََن و َپرۤو إلى تْشايتَنْيافصلة عن تعاليم م، معلومات داَس كَويراَج َنشْكْر شْرّيالمؤرخون وال سيما 
 الذي كان ابن أخ وْسوامّيُچ ڤَۤيج. َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا المريدين المباشرين للمولى ۤيْزوْسوامُچالـالمعاصرين لكنه جمع معلوماته من 

اب كتب هؤالء الكتّإلى  ستندنا ا.َرْبهوْپَمها وهو بحث فلسفي حول تعاليم َسنَْدْرْبَهى-ظَْس يدعى اً ثميناً خلف لنا كتابَپرۤو و َسناتََن
 .تْشايتَنْيا في كتاب تعاليم الكبار وأوجزناها

جميع  إلى  الذي وجه دعوةَمَرتَْهى  والية منْبراْهَمَن المدينة في بيت ۤيْزاسنّۤيَس مع تْشايتَنْياقامة في بناريس، اجتمع  االاثناء
 ۤيْزاسَسنّْۤيالـ وكان يتصدر اً ثم بدأ حوارۤيْزاسَسنّْۤيالـجذبت جميع في ذلك المجلس  معجزة تْشايتَنْياأظهر .  لتناول الطعامۤيْزاسَسنّْۤيالـ

تعذر . شاْرياكَراتْشَنْوأقروا بأنهم كانوا مضللين بتعليقات بعد نقاش قصير  َرْبهوْپَمها سلموا للمولى .َسَرْسَوتّيْپَركاشَنَنَْد أحدهم يدعى 
سقط .  لوقت طويل ألنه كان كبير النفوذ ولمس قلوبهم وجعلهم يبكون ابتغاء الرقي الروحيتْشايتَنْياكبار العلماء معارضة على حتى 
الصفي وأدخل الحب الروحي ) ْبَهكْتي(التتيم  إلى تْشايتَنْيا ىثم دع) پاكِْر(ا رحمته التمسو وشايتَنْياتْبناريس عند قدمي مدينة  ۤيْزاسَسنّۤي
 وا، دخلۤيْزاسَسنّْۤيالـ هذا الحوار الرائع مع عقببناريس مدينة مجمل أهالي .  في قلوبهم فتخطوا مشاعرهم الطائفيةكِْرشَْنلـ
 بعد ارسال َبلَْبَهْدَر ثانية عبر الغابات مع مرافقه ورّيپ إلى َرْبهوْپَمهاتوجه . ميل مع موالهم الجديد جۤيْرتََنكَسنْ وأقاموا ڤيةڤايشْنَالـ

 مثل حمل النمور والفيلة على الرقص عند ورّيپ إلى  أظهر معجزات كثيرة في طريقهَرْبهوْپَمها أن َبلَْبَهْدَرنقل . َنڤَِرنْداڤْ إلى َسناتََن
 .كِْرشَْناسم سماع 

حتى خلوته في سنته الثامنة مذ سنته الواحدة والثالثين  كاشي ميشَْر في بيت ورّيپ باإلقامة في َرْبهوْپَمهاذ ذلك الوقت، استمر من
كان محاطاً بأتباع .  األخيرة١٨اثناء السنوات  كانت حياته مثال ثبات الحب. ناتَْهىۤيُچوپ-تُوطا في هيكل ۤيْرتََنكَسنْواألربعين اثناء 

 يتميزون عن سواهم بصفاء الشخصية والعلم والمبادئ الدينية الثابتة والحب يةڤڤايشْنَالـ جميعهم كانوا من أرفع مقام غزيرين
من بناريس  إليه  في ناديا، انضمَرْبهوْپَمها اثناء اقامة پوروشُوتَّماتْشاْريا يدعى الذي كان داُموَدَرَپ ڤَروْس. كِْرشَْن-راْدها الروحي لـ
 ويجده داُموَدَرَپ ڤَروْس دون أن يمتحنه َرْبهوْپَمهالم يكن مسموحاً لشاعر أو فيلسوف عرض عمله أمام . نه الشخصيوأصبح معاو
 عن عواطفه حول نقطة معينة من َرْبهوْپَمها يغنيان اثناء تعبير داُموَدَرَپ ڤَروْس رفيقه الثاني وكان مع رامانَنَْد راياكان . صفياً ونافعاً

كان نوم .  مئات من النوادر في كتب المؤرخين التي نغفل عن ذكرها هناردت.  وزيره في أمور الدينورّيپَپَرمانَنَْد  كان .العبادة
قام بالعبادة واتصل مع . جميع أنصاره وأتباعه طوال الوقتراقبه عواطفه بعيداً في الروحية ليل نهار وحملته .  قصيراًَرْبهوْپَمها

. غنى ورقص ولم يعتن بنفسه وغالباً ما ضاع عن نفسه في الوجد. دث مع رجال الدين الذين جاءوا لزيارته وتحاَنڤَِرنْداڤْدعاته من 
 َمهاليها  اأحب أمه طوال الوقت وأرسل.  في هذا العالم لنفع البشريةطالق متجلياً اال الجميل على أمنوا بأنه الربجميع من التقوا به

 من جميع تحالوة مظهره أبهج. تشخص التواضع فيه وكان رقيق الجانب. ناديا إلى  ذهب بين الفينة واألخرى مع كل منْپَرساَد
الحب في تلك  إلى  للدعوةَنڤَِرنْداڤْ إلى )ۤيْزوْسوامُچالـ( أرسل مريديه الستة .چال داعيته في البنْپَرْبهو َانَنْدنيتْۤيعّين . اتصل به
لم يخفق بإعطاء التعاليم .  الصغيرَهريداَسة الروحية وال سيما مريده عاقب جميع مريديه الذين انحرفوا عن الحيا. الجهات

ظهر ت الصغير سَهريداَسمعاملته لمريده . وامّيوْسُج ْچهوناتَْى داَسَر إلى هسيظهر كل هذا في تعاليم. الذين الذوا بهإلى الصحيحة 
 . كيف أحب الروحانيين وكيف تحدى التمييز الطبقي في األخوة الروحية

 تْشايتَنْياة المولى مهم
 سهاب االن ا. وهي مهمة تابعها أتباعه حتى يومنا هذاكِْرشَْنذكر حول  الكتب أليفت أمر مريديه بَرْبهوْپَمها تْشايتَنْياالمولى 

لم يخلف .  بفضل السلسلة المريديةةالئممغزارة ودقة و أكثر الحقيقة في هي تْشايتَنْياالتي علمها المولى  الفلسفة على والشروحات



 تهمهمنصوص الثمانية ال هذه تكشف. ابهبش فيكان معروفاً بعلمه  أن من بالرغم شيكْشاشْطََكتسمى  سوى رباعية تْشايتَنْياالمولى 
 .هنا مةجمتر الثمينةدعية األ هذه. وتعاليمه بوضوح

ي النعمة ه َسنْكۤيْرتََنحركة . من قلوب الجميعت طويلة منذ سنوالتناسخ لالغبار المتراكم نفض ت التي َسنْكۤيْرتََن شْرّي كِْرشَْنـ المجد ل
  البهجة العلية وتمكننا من تذوق الرحيق الذي نتحرقمحيطهي حياة كل علم علي وتزيد .  النعمةبدرالكبرى للبشرية لنشرها اشعة 

 .ليها
فت وظّ. ڤينَْدُچو  وكِْرشَْنن االسماء مثل  لديك مئات وماليي،لذلك.  النعم على األحياءجميع غداقإربي، اسمك القدوس كفيل وحده ب

رنا على االقتراب ربي، برحمتك تقّد.  بصدد تسبيح تلك االسماءأحكام وحدودال توجد . في تلك االسماء العلية  قدراتك العليةجميع
 .تعاسة حظي لقدسة لكنني غير منجذب لهاممنك بتسبيح اسمائك ال

يكون أكثر ينبغي ان . الطريققارعة القش على عود دنى من أضعة فكرية واعتبار نفسه بتسبيح االسم القدوس هللا ينبغي لإلنسان 
 في مثل تلك  اإلنسانيستطيع. خريناآل إلى االحتراملتقديم كل تام  ادستعدعلى ا وزائل الجاهالمشاعر  من منزهاًو من الشجرة صبراً

 .الحالة الفكرية تسبيح االسم القدوس على الدوام
 رجعةك التتيم بحبي هو خدمة رادجل م. مطلق عدد من االتباعبالنساء الجميالت وال ب المال وال بجمع ال رغبة عندي ربي العزيز،

 .رجعةتلو 
ي من بحر نتشالتلطف با.  فقد سقطت بطريقة ما في بحر الوالدة والموت، ومع ذلك. أنا خادمك االزلي،)كِْرشَْن( نَنَْد َمهاراَجيا ابن 

 . اللوتسيتين بمثابة ذرة من ذرات قدميكالموت هذا وضعني
ويقشعر جلدي عند   اسمك القدوس؟ متى سيختنق صوتييحبيستدموع الحب دون انقطاع عند ذرف ربي، متى ستتزين عيناي ب

 تالوة اسمك؟
شعر أمطار ومن عيناي هطول اال الدموعتهطل . ، لوعة فراقك تجعلني اشعر باللحظة وكأنها اثني عشر سنة أو أطولڤينَْدُچويا 

 .بفراغ العالم في غيابك
هو حر بفعل ما يشاء .  وسيبقى كذلك حتى وان عانقني بخشونة أو كسر قلبي بعدم الحضور أماميكِْرشَْن سوى ال أعرف رباً

 .و شرطأ دون قيد  دوماًوكيف يشاء ألنه ربي المعبود

 مقدمة
 بقلم تْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهوهو السيرة الموثوقة للمولى  و تْشَريتاْمِرتَتْشايتَنْياهذه المقدمة هي خمسة محاضرات صباحية حول كتاب (

 ).١٩٦٧ نيسان ١٤-١٠ في مدينة نيويورك في كِْرشَْنَهِرى  القيت في دار جماعة ڤيراَج ُچوْسوامّيداَس كَ كِْرشَْن
الحركة والنشاط هي . قوة الحياة إلى ة إلفتقارهانحن أحياء قادرة على الحركة على خالف الطاول.  تعني قوة الحياةتْشايتَنْياكلمة 

في الواقع، يمكن القول ان النشاط مستحيل دون قوة الحياة لكن الوضع المادي زائل على الرغم من حضور قوة . عالمات قوة الحياة
 .زليةلى انها مسلك قوة الحياة في األ عتْشايتَنْيا تْشَريتاْمِرتَلذلك، يمكن ترجمة . الحياة
  أو سواه من األحياء في هذا الكون المادي إلفتقار أبداننا المادية اإلنسانفيال تظهر انها  ؟كيف تظهر قوة الحياة في األزليةلكن 
لكن الوضع المادي الذي نجد أنفسنا فيه ال يسمح بعرض  مينا قد وجود نمتلك قوة الحياة ونقوم باألعمال لكننحناألزلية؟ إلى 

نحن نقوم بأعمال كثيرة لكننا . لكن ثمة فارق اهللا وسائر األحياء إلى  ان األزلية وقوة الحياة تنتميْدَپنيشَى أوكَطَْهجاء في . أزليتنا
في الواقع، الطبيعة . مطلقاًالسقوط في الطبيعة المادية على خالف القوي القدير الذي ال يخضع لحكم الطبيعة المادية  إلى ننزع

 .يةالمادية هي عرض احدى قدراته العل
ناطحات السحاب والمدن . ال نشهد سوى الغيوم في السماء من موقعنا األرضي لكن سنرى سطوع الشمس عند التحليق فوق الغيوم

نزعة النفس المهيأة هي النزول من التعالي حيث .  اهللامن منظوركذا، هذه الخليقة المادية بالغة التفاهة . تبدو ضئيلة من السماء
 كما ال تسقط الشمس اماۤياهللا لفتنته الخارجية  ال يخضع. تلك النزعةإلى اهللا  ينزع لكن ال.  الصحيحصابهنيمكن رؤية كل شيء في 

الفتنة الخارجية وهذا سبب  إلى نوة نزاعهبائياهللا غير مرتهن لعدم خضوعه لفتنته الخارجية لكننا نحن األحياء ال. تحت الغيوم
قد . ة ان كل من األحياء واهللا خاضعين لسلطان الفتنة الخارجية عند دخول عالمها الماديينادي اتباع وحدة الوجود المطلق. ارتهاننا

) ١١\٩( ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيصف . ه في مطلق الظروفبيدة على خالف اهللا ألن الطبيعة المادية هبائيينطبق ذلك على األحياء ال
 .حمقأان كل من يعتقد بخضوع اهللا للرهن المادي مجرد 

 هاُموذْ ْمماي ڤَـجانَـنْت
 تَـْميـوْم آشْـر تَـنْمۤيـشمانو

 تُو ْبهاڤَـْم َأجانَـنْـْمَپـَر



  َمـِهشْـڤَـَرْم-تَ َمـَم ْبهۤو
 "وجودالكل المطلق على سلطاني  والعلية طبيعتي ونجهلنهم ي ا. اإلنسانصورةهبط بعندما أبي  حمقىالتخف سي"

 اماۤيوبناء عليه، ال يخضع للفتنة الخارجية . كِْرشَْنالحي العظيم عين  من البشر بل هو تْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهوال ينبغي اعتبار المولى 
األرض لمجرد  إلى تْشايتَنْيا المولى هبط. مطلقاً وامتداداته وحتى تيمه الكبار ال يسقطون في قبضة الفتنة الخارجية كِْرشَْن. مطلقاً

هو كالمعلم . كِْرشَْن الوسيلة الصحيحة لمقاربة  اإلنسان عينه يلقنكِْرشَْنبكالم آخر، هو الرب ). ْبَهكْتي-كِْرشَْن (كِْرشَْننشر حب 
عتقاد ان المعلم يتعلم حروف  اال ويكتب حروف الهجاء عندما يرى قلة اجتهاد تالميذه وبعمله هذا ال ينبغي لإلنسانيحمل قلماً لذيا

 تْشايتَنْيا تيمه بل يتعين علينا ان ال ننسى ان المولى وجهجلوته ب  بشري لمجردتْشايتَنْياعتقاد ان المولى  االكذا، ال ينبغي لنا. الهجاء
 . ويجب علينا التعلم منه على هذا الضوءكِْرشَْنذكر  يلقننا وسيلة كِْرشَْن عين

 ):٦٦\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتا أرفع مبدأ ديني في كِْرشَْنيرسم الرب 
 اياْجيتْـيْدْهْرماْن َپـر - َسـْرڤَ

  ڤْـَرَجْمـ شَـَرنَْٰمماْم ِاكَ
 يُّوپاِپـْبْه -  َسـْرڤَْم تْـڤاْمَأَهـ
 ـهتْـشَوـشما ي امۤيـشىيـشكُْمو

 ."تخف ال. كك من كل ذنوبوف احررس. اعرض عن كل ضروب الدين واقتصر على التسليم لي"
وتجيبنا الفتنة ". التسليم؟ التخلي عن كل شيء؟ لكن لدي مسؤوليات كثيرة":قد يبدو هذا األمر سهل التطبيق لكن ردة فعلنا هي

الواقع، ان الفتنة الخارجية تركلنا كما ". رفسكتابع ابق في قبضتي وسأ. ال تفعل ذلك وإال ستفلت من قبضتي:" بالقولاماۤيالخارجية 
تلك هي خدع . جماعكذا، ال تنقطع الكالب والقطط عن القتال والصريخ عند ال. هاتحفسامحمارة وجه حمارها عندما يطلب تركل ال

  .الحفرة إلى حتى الفيل في الغابة بإستعمال أنثى تقودهيعلق الطبيعة و
 تعيينات متعلقة مجرد" واالنثىذكر ال "ناث بل اال شك اننا لسنا ذكور أو. مشاغل الفتنة الخارجية ال تحصى واألنثى أقوى قيودها

لذلك، . مهايأةفي حياة ال  فعال لكننا نقيد باألغالل الحديدية في صورة الحسناواتكِْرشَْننحن خدم . بالبدن المادي أو الرداء الخارجي
. من القبضة المادية عندما يطلب النجاة قبل كل شيء  من التدرب على ضبط دافعه الجنسيلفردمقيد بالجماع وال بد لذكر كل 

 في سن  بهذه الفتنة الخارجية رسمياًتْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهوزهد المولى . الجماع دون قيود يضع الفرد في قبضة الفتنة الخارجية بالكلية
ن نجا م وزهددخل سلك ال. الوحيد في العائلةذكر ن زوجته كانت في السادسة عشر وأمه في السبعين وكان الأع مالرابعة والعشرين 

 .ولم يكن ثرياًْبراْهَمَن الورطة العائلية مع انه كان 
 على أتم وجه وإال من واجبنا ان نحيا بمنأى عن الفتنة الخارجية بطريقة كِْرشَْن ذكر ان أردنا اماۤيفالت من قيود  االال مفر لنا من

عدد كبير من المتزوجين بين المقربين من المولى ليس من الضروري للرجل هجر عائلته ألنه كان يوجد . اماۤيذا بقينا مع  اما
درجة انه أبعد  إلى بالغ الصرامة بصدد الزهاد تْشايتَنْياالمولى المتعة المادية وكان  إلى ما يجب الزهد فيه هو النزعة. تْشايتَنْيا
 المراد هو وجوب سلك درب معين . فرض تقييد الجماع في الزواجه مع ان الصغير لمجرد القاء نظرة شهوانية على امرأةَهريداَس

 كِْرشَْنذكر  إلى  هداية البشريةتْشايتَنْياكانت مهمة المولى .  الالزمة لتحقيق النجاح في الحياة الروحيةحدودهواإللتزام به وبأحكامه و
 .وتمكينهم بالتالي من تحصيل األزلية في الحياة الروحية

المسلك "لهذا السبب، يجب ترجمة العنوان . سبيل الخلود  اإلنسانتْشايتَنْياف لقن المولى  كيتْشايتَنْيا تْشَريتاْمِرتَنستفيد من كتاب 
هذا . عدد األحياء ال يحصى وجميعهم آحاد.  كما هو الحي العظيمىشخصية اهللا العزيز هو قوة الحياة العظم". األزلي لقوة الحياة
يمكن ان تتفاضل بعض .  لكنه مختلف من حيث هو األول الفائقأيضاًً خواطرنا ورغباتنا فردية واهللا شخص فريد. األمر سهل الفهم

لهذا السبب . مطلقاًاهللا فرد كسائر األحياء لكنه الفرد العظيم كما ان اهللا ال يسقط في الفتنة الخارجية . ة من باب السعةهبائياألحياء ال
 ما غالباً. كِْرشَْن وقع في الفتنة الخارجية على خالف أْرجوَن ألن تاْبهَچڤَْد چۤيوردت تلك الصفة في . ْبهَچڤَْد چۤيتا في  أتْشْيوتَوصف

 ):١٩\١٤( ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيقول . نسمع ان اهللا فوق فتنته الخارجية
 ْماه كَْرتاَريـْبْهـِنچو ْماينانْـ
 ياتيـطانوَپـشْشادا ْدَري
 يتِّ ِڤـْماشْ تْـشَ َپـَريـْبْهـچونِٰ
 يـَهتشّْتّْـيَچْدهٱ ُسو ْم ْبهاڤَـ-َمـْد 

ي عن كل  ويعلم الرب العظيم العلشواكليرى الفرد على الوجه الصحيح بأن في جميع النشاطات ال يوجد فاعل سوى هذه ال عندما"
 ". ةالروحي، فإنه يدرك نوعيتي شواكلهذه ال



ه ال يخضعون لحكم نزالء وكِْرشَْن.  اثناء جلوته في العالم الماديكِْرشَْنلذلك، ال ينبغي لنا التفكير بأن القدرة المادية تطغى على 
 شواكلال بمن ال يتأثر بشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي الواقع، يجري تعريف صاحب الطبيعة الربانية في . الطبيعة المادية بل أحرار بالكلية

 ن كان التيم يحقق تلك الحرية فماذا يقال عن اهللا؟ ا.المادية على الرغم من وجوده فيها
 اننا نستطيع البقاء َپ ُچوْسوامّيرۤوالسؤال الحقيقي هو كيف نستطيع البقاء دون شائبة مادية اثناء وجودنا في العالم المادي؟ أوضح 

ها من الواضح ان". كيف أستطيع الخدمة؟:"عندئذ، يمكن ألحد ان يسأل. كِْرشَْنخدمة  إلى ذا كنا نطمح اوب في العالم الماديدون ش
 دون شيئاً بالعمل لحسابه فقط ويجب ان ال نترك كِْرشَْنيمكن تحصيل حب خدمة .  مسألة تأمل أو نشاط فكري بل عمل فعليتليس

 كل شيء مثل آالت كاتبة وسيارات بذلنستطيع . كِْرشَْن كل ما هناك وكل ما نملك من أجل ينبغي بذل. هذا الصدد بذله في
ال نعتبر موجودين في الطبيعة المادية عند . اآلخرين إلى ذا اقتصرنا على الكالم عنه اأيضاًً كِْرشَْنوطائرات أو صواريخ كما نخدم 

نتعالى عن صعيد الطبيعة المادية بفضل الوعي الروحي أو وعي . ِرشَْنكْبذل عقولنا وحواسنا وكالمنا ومالنا وطاقتنا في خدمة 
  . وامتداداته وتيمه ليسوا في الطبيعة المادية على الرغم من اعتقاد فقراء العلم بذلككِْرشَْنفي الحقيقة، . كِْرشَْن

اتباع وحدة الوجود  .أيضاًً الملكوت الروحي باقية نا فينشاطاتلنفس الروحية باقية وان  ان اتْشايتَنْيا تْشَريتاْمِرتَنتعلم من كتاب 
 تيميجيب لكن . الكالم إلى ن ان النفس المحققة غير محوجةدعو وال جسم له، ي الذين ينادون بأن اهللا ليس شخصاً)ماۤياڤادۤيْز(المطلقة 
 في السابق فلنبدأ اآلن بالكالم الحقيقي لغطكنا ن:"ْزڤَايشْنَڤـاليقول . ان الفرد الذي يبلغ صعيد التحقيق يبدأ بالكالم) ْزڤَايشْنَڤ (كِْرشَْن
 لكنه ال  عندما يكون فارغاًكما ان اتباع وحدة الوجود المطلقة مولعين بضرب مثل وعاء الماء الذي يحدث صوتاً". كِْرشَْنعن 

 وعاء الماء مفتقر. مة بين أشياء مشابهة عند امتالئه بالماء لكننا لسنا أوعية ماء فكيف نقارن بها؟ تكون المقارنة السلييحدث صوتاً
. كِْرشَْنعندما يدرك التيم مدى ما عليه الكالم عن عود كافية  ال تمدة األربعة والعشرين ساعة يومياً في الواقع،. قوة الحياةإلى 

 وجوديكشف عن  يا تْشَريتاْمِرتَتْشايتَنْكتاب . حالما يبدأ بالكالم ذ يظهر فقر علمه ااألحمق هو الذي يحتفى به ما دام لم يتفوه بشيء
 .أشياء رائعة كثيرة لإلكتشاف بتسبيح اهللا

يستعمل صيغة الجمع ".  ألسيادي الروحيينحتراماًأسجد ا:"تْشايتَنْيا تْشَريتاْمِرتَ في بداية كتاب  ُچوْسوامّيداَس كَڤيراَج كِْرشَْنيكتب 
لذلك، .  نفسهكِْرشَْنده الروحي وحده بل لجميع السلسلة المريدية ابتداء بالرب ال يسجد المريد لسي. هنا للداللة على السلسلة المريدية

بعد سجود المصنف للسلسلة المريدية، يسجد . ْزڤَايشْنَڤـال جميعحترام المصنف ل ا بصيغة الجمع إلظهار أرفعچورويخاطب الـ
هو )  أحياناًتْشايتَنْيا كِْرشَْنالذي يسمى ( تْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهوالمولى . كِْرشَْنلسائر التيم والرب وامتداداته والظاهرة األولى لقدرة 

 وجهوهو تجلي الرب ب.  هو أول امتدادت الرب بدور مالزمنيتْۤيانَنَْد. اتهامتدادنزالء اهللا و والتيم وچوروذ هو اهللا والـ اجامعهم كلهم
 وحيد بل كِْرشَْنوبناء عليه، ال ينبغي التفكير ان . ڤاَسشْرۤي وجهس البينية ب والنفَچداْدَهَر وجه وهو القدرة الباطنة ب آتْشاْرياأْدڤايتَ
ه واحدة متباينة نزالئ ان قدرات اهللا وامتداداته وأْدڤايتَطڤيشيشْتنادي فلسفة . رامانوجاتْشاْريالوصف وفقاً  وجوهه جميع في حاضراً

  .هأي ان اهللا هو الوجود وليس منفصال عن
 بدراسة كتاب يبدأ التيم مثالياً.  لمطالعة المبتدئ بل الدراسة العليا للعلم الروحيداًمقصوليس  شايتَنْيا تْشَريتاْمِرتَتْكتاب  في الواقع،
أرفع  على  تْشايتَنْيا تْشَريتاْمِرتَبكتا. تْشايتَنْيا تْشَريتاْمِرتَكتاب إلى ثم  شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم ثم يستبحر في دراسة كتاب ْبهَچڤَْد چۤيتا

في الواقع، . كل نص من نصوصه كامل النظم. عينهالواحد الصعد على الرغم من ان كل تلك الكتب الكريمة على الصعيد المطلق 
في هذا الصدد، طلعت الشمس .  تبديدهما ظلمة الفتنة الخارجيةمعنى بالشمس والقمر من نيتْۤيانَنَْد والمولى تْشايتَنْيايقارن المولى 

 . بصورة مباشرةنيتْۤيانَنَْد والمولى تْشايتَنْيان الالئق السجود للمولى  وموالقمر معاً
تجيب خالصة الكتب ". ؟تْشايتَنْيا كِْرشَْنمن هو :" بالقول مجهولة نسبياًتْشايتَنْيا خارج بالد الهند حيث أمجاد المولى  اإلنسانقد يسأل

 لكن عموماً بصورة الشخصانية أوَپنيشَداتْوصف الحق المطلق في .  القطعية عن هذا السؤال بأنه شخصية اهللا العزيزديةِڤالـ
 ":إشُوَپنيشَْد شْرّي من كتاب )١٥(الوجه الشخصي للحق المطلق وارد في النص 

 پاتِْرنًٰـَمـيىَن هيَرنْٰ
 ْمخَ موْمپيهيتَــاَسـتْـياْسـۤي

 وٰنڤْـرِٰپاـنّْ أشپۤو ْمـڤَتَـتْ تْـ
 ـيىـطَشْدَهـْرمايا ْدرِٰ-َسـتْـيا

ليس لدى اتباع وحدة ". تلطف برفع هذا الحجاب وتجلى لتيمك الصفي. ك الساطعنورربي، يا رازق كل حي، وجهك محجب ب"
لكن يوجد نص يخاطب . نورالشخص الذي يصدر عنه هذا ال إلى  اهللا والوصولنورالوجود المطلقة القدرة على الذهاب وراء 

 جسم المولى نور هو ْبَرْهَمْن الالشخصاني بل نجد وصفه لكن ْبَرْهَمْن يعني ذلك انكار ال. إشُوَپنيشَْد  اهللا في ختام كتابيةشخص
 ْبَرْهَمْنان ) ٢٧\١٤( ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنكما قال .  الالشخصانيْبَرْهَمْن هو صمد تْشايتَنْيا كِْرشَْنشْرّي بكالم آخر، . تْشايتَنْيا



النافذة في قلب كل حي كما في كل ذرة من ذرات الكون ليست ) َپَرماتْما(الذات العليا  .)طْهاَهْمْپَرتيشْ  ْهيْبَرْهَمنو( إليه المجرد يستند
 بالعز الغنيهو .  كما هو شخصية اهللا العزيزْبَرْهَمْن هو مستند تْشايتَنْيا كِْرشَْنشْرّي لذلك، . تْشايتَنْياسوى امتداد جزئي من المولى 

هو .  وال يعادله أو يفوقه أحد كِْرشَْنبإيجاز، يتعين العلم انه الحق المطلق.  والقوة والجمال والعلم والزهدالثراء والشهرة":السداسي
 . الشخص العظيم

 ):٥٣\١٩ َمْدْهيا-.ت.ت( لمدة عشرة أيام متواصلة تْشايتَنْياحد التيم المقربين الذي لقنه المولى أ َپ ُچوْسوامّيرۤو كتب
 اياــدانْـۤيڤَ-نَمُو َمها

 جايا ِتىْپَر-ْپـِرَم-َنـشكْرِِٰ
 -تْـشايتَـنْيا-َنـشكْرِِٰـايا ـٰنشكْرِِٰ

 َمهاـى نَـشڤيتْـ-وَرچاناْمـِنى 
 نفسه ألنه يهب بحرية ما لم يهبه كِْرشَْن بمن فيهم سخاء ْزڤَتاَرأ الذي فاق سائر تْشايتَنْيا كِْرشَْنشْرّي أسجد تبجيال للرب العظيم "

 ".ِرشَْنكْـلالحب الصفي ":أحد
 كَْرَمال يتعقب درب . ِرشَْنكْلـهو روحي كامل ويبدأ من نقطة التسليم . تحقيق اهللا إلى  طويال ومفصال درباًتْشايتَنْيالم يلقن المولى 

يبدأ .  المادية كل التعلقات اإلنسان عند النقطة حيث يقطع، بل يبدأ عند منتهى الوجود المادييُّوچا َهطَْهى أو  ْچۤياَن يُّوچا أويُّوچا
يود اتباع .  النفس عن المادة كما يختتم الفصل الثامن عشر عند النقطة حيث تسلم النفس له بحببين بتْبهَچڤَْد چۤيتا تعاليمه في كِْرشَْن

ن وااآلحان ": بنصتَْرسۤو دانْتَِڤتفتتح  .وحدة الوجود المطلقة وقف كل الكالم عند تلك النقطة لكن الحديث الحقيقي يبدأ عندها
 اهللا وجوه بوصفه أسخى تْشايتَنْيايمدح المولى  َپ ُچوْسوامّيرۤولذلك، ). جيْچۤياسا-أتْهاتُو ْبَرْهَم( الحق المطلق العظيم للتقصي عن

 .نسان ابكالم آخر، انه يجيب عن أهم األسئلة التي يطرحها مطلق. ألنه يهب أعظم هبة بالداللة على أرفع أشكال الخدمة التتيمية
كل من يقبل بوجود اهللا هو في الخدمة التتيمية بالمعنى الدقيق للكلمة واإلقرار بأن اهللا . مراحل الخدمة التتيمية وتحقيق اهللا مختلفةان 

. مصادقتهتصال باهللا و االاننا قادرون على) آتْشاْريا(مام  ا الذي لعب دورتْشايتَنْياالمولى قال . كبير هو أمر لكنه ال يعني الكثير
 على الفة كِْرشَْن طلب مغفرة أْرجوَن كان حميمه لكن جوَنأْر ألن ْبهَچڤَْد چۤيتا في أْرجوَن إلى  عن هيكله الكونيكِْرشَْنكشف 
 ليس بمشاعر كِْرشَْننستطيع ان نصبح أصدقاء .  تلك النقطةتْشايتَنْيا المولى يتخطى . رب األكوانوجه بكِْرشَْنحالما رأى  صداقته

تْشايتَنْيا ليست تلك فلسفة كتاب .  االبنوجهاهللا ب إلى نستطيع النظر. تْشايتَنْياخالل المولى  يم بل بحرية كاملةالتبجيل أو التعظ
تنظر  . ابن تيمهوجهاهللا ب إلى  األرض ينظرفيال يوجد كتاب مقدس . أيضاًً شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمسب بل فلسفة كتاب  فحتْشَريتاْمِرتَ

اهللا نظرة ابن في مجال قضاء الخدمة  إلى لكن كبار التيم ينظرون.  األب القوي الذي يلبي طلبات أوالدهوجهاهللا ب إلى األديان
 ياشوداكانت . اننا نعطي اهللا بدال من األخذ منه. كِْرشَْنمداد طلبات إاالبن يسأل واألب يجيب بينما التيم يلعب دور األب ب. التتيمية

 يعتمد على رحمة تيمه على الرغم من انه كِْرشَْنعلى هذا النحو، ". كل هذا وإال ستموت:"الصلةفي تلك  الرب إلى  تقولكِْرشَْنأم 
 .كِْرشَْنهذا مستوى فريد من الصداقة التي يعتقد التيم فيها انه أب . طالق االالمالك على

درجة  إلى  شديد التعلقكِْرشَْن غذوي. لة الحبيب معامكِْرشَْن معاملة  اإلنسان كانت تعليمه ان في وسعتْشايتَنْيالكن أعظم هبات المولى 
درجة انه شعر بقصوره  إلى ڤِْرنْداڤََن صبايا ُچوپۤيْز للـ ممتناًكِْرشَْنكان . في تلك الصلة انه يعبر فيها عن قصوره عن الوفاء بالحب

الخدمة التتيمية على تؤدى لذلك، ". ديمهليس لدي المزيد ما أستطيع تق. ال أقوى على الوفاء بحبكن:"عن الوفاء لحبهم له وقال لهن
ن  عرۤوَپ ُچوْسوامّيلذلك، كتب . تْشايتَنْيا بصفة عاشق ومعشوق كان من عطاء كِْرشَْنبـهذا الصعيد الرفيع وعلم التيم بصلته 

 ولم يسبق تْشايتَنْيالمولى الخدمة التتيمية بصلة العاشق والمعشوق هي أرفع عبادة وهي الصعيد المجيد الذي كشفه ا:"تْشايتَنْياالمولى 
عسى ان تبقوه في ). نَنَْدشَتْشۤي (شَتْشّي ببشرة ذهبية وهو ابن األم كِْرشَْن عين تْشايتَنْياالمولى . يعطيه ان آتْشاْرياهللا أو نزيل لمطلق 
لعمل أو دراسة ثواب ا ليس بالتأمل أو كِْرشَْن إلعطاء تْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهو هبطلذلك، ".  خاللهكِْرشَْنمن السهل فهم .  دوماًقلوبكم

 .الكتب المقدسة بل الحب
العلم النظري بحب اهللا موجود في أماكن كثيرة . يةڤايشْنَڤـالبفضل الفلسفة  نستطيع تنمية حب اهللا هذا. غالبا ما نسمع عبارة حب اهللا

 أرفع طور فريد تْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهوأعطى . ْزڤَيشْنَاڤـالفي كتب  وكتب مقدسة كثيرة لكن نجد كنه حب اهللا ووسائل تنميته وتطويره
 .من أطوار حب اهللا

كما نجده . الحب الموجود في اهللا إلى كيف يعقل ذلك؟ انه عائد. حتى في هذا العالم المادي نستطيع الشعور بقدر بسيط من الحب
ي في صلتنا األصلية باهللا وينعكس ذلك الحب من خالل يوجد حب حقيق.  اهللا فياض الوجودكامن في مهايأةضمن تجربتنا في حياة ال

ستمرارية كما انه مشوب بداعي انعكاسه  إلى االحبنا الحقيقي مستمر وال منتهى له لكنه مفتقر. األوضاع المادية بصورة منحرفة
 .كِْرشَْنذكر هذه هي قاعدة .  حقيقياً اذا أردنا حباً علياًشخصية اهللا العزيز":الحبيب العظيم إلى نقل حبنا. المنحرف في العالم المادي



لكالب والقطط مجازفين بالتفكير بهم عند لحظة الموت مما  لاننا نعطي حبنا. حب ما ال يليق بحبناإلى في الوعي المادي نحن نسعى 
 ِڤديةالـعو الحكمة حد االسباب الذي يدأهذا . نوعية وعينا عند الموت تحدد عمرنا الالحق. يعقبه الرجعة في عائلة قطط أو كالب

حياة .  اذا كانت شديدة التعلق بهعندما تلفظ آخر انفاسها وسترجع في بدن رجلالمرأة زوجها ستذكر  .التشديد على عفة النساءإلى 
 .عموماًالرجل خير من حياة المرأة ألن الرجل يتمتع بتسهيالت أفضل لفهم العلم الروحي 

كان  وان ي يلوذ بمن ان ،ْپِرتْها ابن يا):"٣٢\٩( ْبهَچڤَْد چۤيتا في  َنشْكِْريقول الرب . لمرأة ال يميز بين الرجل واكِْرشَْنذكر ن لك
 .َنشْكِْرهذا هو وعد . "خيرالمصير االمقاربة  مكنهي فملاعأو  رجتا امرأة أو":دةوضيع الوال

لسوء الحظ، ال يعلم أحد ما هو حب اهللا . تاب مقدس ان لمحة عن حب اهللا موجودة في كل بلد وفي كل كتْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهويعلمنا 
سائر الكتب المقدسة ال تعطي معلومات . الطريقة السليمة لحب اهللا اإلنسان إلى  التي تهديديةِڤالـالحكمة في لكن األمر مختلف 

به مع انها تنادي حب اهللا ليست لديها أدنى فكرة حول كيفية تطبيق  .اهللا أو كنهه ف ماهيةحول سبل حب اهللا وال تحدد أو تعّر
. راْدهارانّي كما أحبته كِْرشَْنحب  إلى تْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهوسعى . حب اهللالتتيم ب حول  عملياً يعطي مثاالًتْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهو لكن رسمياً
 دور كِْرشَْنلعب . القدر من المتعة؟هذا  راْدهارانّيكيف تعطيني :" سأل نفسه قائال.راْدهارانّي دائم الدهشة من حب كِْرشَْنكان 

 لكنه اتخذ مزاج كِْرشَْن عين تْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهو. تْشايتَنْياهذا هو سر جلوة المولى .  لفهم ذاته من أجل دراستهاساعياً راْدهارانّي
 ."راْدهارانّيرق في خواطر أسجد تبجيال للرب العظيم الغا:"لذلك، يخاطب. كِْرشَْنودورها ليظهر لنا كيف نحب  راْدهارانّي
عتيادي بل  اهما التبادل الودي وليس هذا بحب كِْرشَْن-راْدها .كِْرشَْن-راْدها وعن شْرّي راْدهارانّيالسؤال عن هوية  إلى يجلبنا هذا

 َسْمڤيتْ":ثالثةإلى درة الباطنة القتنقسم .  الهبائيةالقدرة الباطنة والقدرة الظاهرة والقدرة البينية": قدرات غزيرة أبرزها ثالثةِرشَْنكْلـ
هذه .  المتعةمن طلبة  األحياء قدرة طلب المتعة تلك ألنهم جميعاًيملك جميع.  هي قدرة المتعةْهالدينّيقدرة . َسنْْدهينّي و ْهالدينّيو 

استمداد  إلى نحن نسعى. نحن نسعى للتمتع بقدرة متعتنا بوسائل البدن في هذا الوضع الماديفي الوقت الحاضر، . طبيعة الحياةهي 
المتعة على الصعيد المادي  إلى  الروحي يسعىكِْرشَْنن بأباإلتصال البدني لكن ال ينبغي لنا التفكير  المتعة من المحسوسات المادية

ي الصورة المادية؟  بالمكان الزائل الحافل بالشقاوة فلماذا يطلب المتعة فْبهَچڤَْد چۤيتا الكون المادي في كِْرشَْنيصف . كما نفعل نحن
 .هو الذات العليا والروح العظيم ومتعته وراء المفهوم المادي

من أجل  ڤَْرَج وصبايا راْدهارانّيه مع تسليات في كِْرشَْن حيث تظهر قدرة متعة شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمال بد لنا من مطالعة الباب العاشر من 
عناق ). ْسكَنْْدَهى-َدشََم(باب العاشر ال في كِْرشَْن تسليات إلى فوراًز عادمو الفطنة لسوء الحظ، يقف. كِْرشَْنتعلم وسيلة تحصيل متعة 

 على تسلياتتلك الإلى  نظرون غير مفهومة من قبل العامة ألنهم يراَسأو رقصه مع الصبايا في رقصة  راْدهارانّي لـ كِْرشَْن
 كِْرشَْنبـلذلك، يعنى البعض .  عناق الفتى لفتاةُچوپۤيْزيعانق الـ من عدادهم وكِْرشَْنيخطئون بالظن ان . ضوء الشهوة الدنيوية
 ).اَسَهجيۤي-تَْپراكِْر(بل شهوة دنيوية ) ْبَهكْتي كِْرشَْن (كِْرشَْنحب  ليس هذا هو. نغماس الجنسي االإلعتقادهم ان دينه يبيح

قدرة . ِرشَْنكْلـهما من خالل القدرة الباطنة تسليات كِْرشَْن و راْدها يعرض .من أجل تفادي تلك األخطاء كِْرشَْن-راْدهاينبغي لنا فهم 
 مطلق متعة في هذا العالم المادي بل كِْرشَْنال يجد . محال كِْرشَْندون فهم كنه فهمها  عسيرة الفهم وِرشَْنكْلـمتعة الفتنة الباطنة 

عرض قدرة المتعة تلك في  إلى  لكننا نسعىأيضاًًدة فينا  وقدرة المتعة موجوكِْرشَْن القدرة البينية لـأفرادنحن . لديه قدرة متعته
ثم يطارحها  راْدهارانّي قدرته في صورة كِْرشَْن ويعرض راْدهارانّي هو كِْرشَْنغرض قدرة متعة . كِْرشَْنالمادة على خالف 

 كِْرشَْن لذلك، يتجلى .راْدهارانّية  متعته في فتنته الخارجية بل يعرض فتنته الباطنة في صوركِْرشَْنبكالم آخر، ال يجد . الغرام
  . من أجل عرض قدرة متعته الباطنةامتداداته ونزالءهأبرز وأهم قدراته و راْدهارانّيبصورة 

ال معنى للقدير دون قدرته وال وجود .  لعدم وجود تباين بين القدرة والقديركِْرشَْن عين بل كِْرشَْن ليست منفصلة عن راْدهارانّي
 أوال وتعبد قدرة ڤيةايشْنَڤـالوبناء عليه، تسجد الفلسفة .  والعكس صحيحراْدها دون ِرشَْنكْلـكذا، ال معنى . لقديرللقدرة دون ا

 أوال بصفة مّيلَكْشْينطق اسم  ناراياَنكذا، تيم .  دوماًكِْرشَْن-راْدهاالرب وفتنته  إلى لذلك، يشار. المتعة الباطنة للرب العظيم
 -مّيلَكْشْ أو كِْرشَْن-راْدها أو راَم-تاسۤيكل األحوال، القدرة تأتي أوال في .  اوالتاسۤي ينطق اسم راَمذا، تيم الرب ك. ناراياَن-مّيلَكْشْ

  .ناراياَن
 هو العرض كِْرشَْن و راْدهاتبادل الحب الروحي بين . عندما يطلب المتعةراْدهارانّي  بصورة كِْرشَْن واحد ويتجلى كِْرشَْن و راْدها
يرغب بل نتكلم على هذا " متى" فنحن ال نعرف كِْرشَْنيرغب " حين"على الرغم من القول . ِرشَْنكْلـي لقدرة المتعة الباطنة الفعل

يتبادر السؤال  لكن. وال منتهى  ان لكل شيء مبدأ لكن ال يوجد مبدأ في الحياة الروحية المطلقةمهايأةالنحو ألننا نفترض في حياة ال
عندما رغب بقدرة متعته ثم توحد  راْدهارانّي بصورة كِْرشَْنتجلى .  وانقسامهماكِْرشَْن و راْدهان أجل فهم وحدة الذهن م إلى "متى؟"

 في داَس كَڤيراَج كِْرشَْنشْرۤيَل  هذا ما يوضحه. تْشايتَنْيا عندما شاء فهم ذاته من خاللها وتلك الوحدة هي المولى راْدهارانّيمع 
 .يتاْمِرتَتْشَرنْيا شايتَتْالنص الخمسين من 



 نفسه كِْرشَْن سأل .راْدها رغب بمعرفة مجد حب كِْرشَْن؟ يوضح ان تْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهوالتجلي بصورة  إلى كِْرشَْنما الذي دعا 
".  تحبني بها؟؟ وما هي الوسيلة الفعلية التي من الحبما هي خصلتي الخاصة التي تجذبها بهذا القدر. لماذا تحبني بهذا القدر؟:"قائال

حب المرأة يشكل . شيء ما إلى بحث الرجل عن حب امرأة دليل على قصوره وافتقاره. مستغرباً حب أحد إلى كِْرشَْنيبدو انجذاب 
 عن استغرابه كِْرشَْنلذلك، عبر .  التام بذاتهكِْرشَْنلهذا السبب، الرجل يطلب المرأة على خالف . قدرة ومتعة غائبة عن الرجل

 كما يطلع القمر من وراء أفق كِْرشَْنتجلى ". عندما تشعر بحبي؟ راْدهارانّي؟ وما هو شعور راْدهارانّي إلى ما الذي يجذبني:"بالقول
في . كما نتج القمر عن مخض البحر  تْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهوتجلى قمر الغرام الروحي لـ. من أجل تذوق صفوة هذا الغرام البحر

.  مع انه مجازيتْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهوينقل المعنى وراء تجلى هذا الوصف  ذهبية مثل بشرة القمر وتْشايتَنْياى الواقع، كانت بشرة المول
 .ستوضح الداللة التامة لتجليه في الفصول الالحقة

عد سجوده للمولى ب ۤيانَنَْدنيتْ للمولى داَس كَڤيراَج كِْرشَْن يسجد .تْشايتَنْيا تْشَريتاْمِرتَكما توضح تجليات الحق المطلق في كتاب 
 ثم يتجلى شقه كِْرشَْن هو أول امتدادات َبلَراَم.  األصليڤيشْنو-َمها الذي هو َنشَنْكَْرشَ هو تجلي نيتْۤيانَنَْديوضح ان المولى . تْشايتَنْيا
ه التي ال اتامتدادصل جميع أ هو ِرشَْنكْشْرّي الرب . على هذا النحو كِْرشَْن امتدادجري ي .ْپَرْدوْمَنثم بصورة  شَنْكَْرشََن بصورة
تحافظ الشمعة األصلية .  كالشمعة األصلية التي يتم اشعال ألوف وماليين الشمعات منهاكِْرشَْن. َسْمهيتا-ْبَرْهَملتأكيد وفقاً تحصى 

أنوار ال  إلى كِْرشَْنيمتد على هذا النحو، . على هويتها التي كانت عليها باألصل على الرغم من اشعال مطلق عدد من الشمعات
 .جميعاً كِْرشَْن امتدادات هم نور كبير ونحن شرره الصغيرة لكنڤيشْنو. ڤَتَتّْ-ڤيشْنوتحصى وكلها من عداد 

.  البحر السببي وتخرج كل األكوان من منخريهڤيشْنو-َمها يستعلي . عندما لزم األمر خلق األكوان الماديةڤيشْنو-َمها إلى  امتدڤيشْنو
 في هذا ڤَاَمَن ِدڤتوجد قصة .  والبحر السببي وكلها عائمة في مياه البحر السببيڤيشْنو-َمهاجت كل األكوان المادية من لذلك، خر

 ثالث خطوات فتسربت المياه من البحر السببي ويقال ان تلك المياه تشكل االصدد الذي خرق قشرة الكون باصبع قدمه عندما خط
 .چال ويعبده الهنادكة من منبعه في جبال الهيمااليا حتى خليج البنڤيشْنو أقدس مياه َچنَْچ الـنهريعتبر لذلك، . َچنَْچنهر الـ

-َمها الـ فيَبلَراَم إلى  تشيرراَمكلمة . ڤِْرنْداڤََن تسليات في كِْرشَْن وأخو كِْرشَْن وأول امتدادات َبلَراَم هو أحد امتدادات ڤيشْنو-َمها
 إلى  تشيرراَم ان كلمة  كما َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى- َهِرى َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْنى  َهِركِْرشَْنَهِرى ":َمنْتَْر

لمولى ب بل ا فحسَبلَراَم و كِْرشَْن ال تخاطب  َهِرى راَمكِْرشَْنَهِرى لذلك، . َبلَراَم هو امتداد نيتْۤيانَنَْد ألن المولى أيضاًً نيتْۤيانَنَْدالمولى 
الظاهرة . ول ما يقع وراء هذه الخليقة المادية بصورة رئيسةحيدور  تْشايتَنْيا تْشَريتاْمِرتَكتاب . أيضاًً نيتْۤيانَنَْد والمولى تْشايتَنْيا

لكن وراء . وجود باقي وتعتبر ظاهرة وهمية النها تظهر تارة وتتوارى تارة إلى  إلفتقارهااماۤيالمادية الكونية هي الفتنة الخارجية 
 ):٢٠\٨( ْبهَچڤَْد چۤيتاهذه الظاهرة الزائلة توجد طبيعة علوية يشار اليها في 

 يُّوـنْٱ ڤُوَپـَرْس تَْسماتْ تو ْبها
 اكْـتاتْ َسـناتَنَـهيڤْـٱ تُواكْيڤْـٱ
 ـوشِتــو ْبهۤوشَسـْرِڤـ   َسـاهي

 ياتيـينَـشْسو نَـ ڤاتْيـنَـشْ
 العالم بل ثابت ال يطرأ عليه هذا يهلك عند هالكال  سرمدي عليلطيفة والمادة الكثيفة، يوجد ملكوت الهذه المادة وراء  لكن"

 ."يريالتغ
هذه الطبيعة العلوية التي تقع وراء كل من الخلق ). أڤْياكْتَ(غيابه و) ڤْياكْتَ(ة ظهور العالم المادي تقع وراء حال تلك الطبيعة العلوية

 من الطبيعة الدونية أو المادة لكن الطبيعة العلية ركبالبدن المادي بحد ذاته م. والهالك هي قوة الحياة الظاهرة في أبدان كل األحياء
ذ كل شيء فيه متسم  الذلك، الملكوت الروحي متقوم بالطبيعة العلية. لك الطبيعة العلويةالوعي هو عالمة ت.  البدنةحركمهي 

األشياء الجامدة في العالم المادي ليست واعية على خالف العالم الروحي حيث الطاولة تامة بالوعي واألرض تامة بالوعي . بالوعي
 .واألشجار تامة بالوعي

  تعطي علماًديةِڤالـر كل شيء فيها بالتخيل أو وسائل قاصرة لكن الحكمة يقدتذ  ارة الماديةليس من الممكن تخيل مدى اتساع الظاه
 لقصورهم حتى عن تخيل مدى اتساع هذا ديةِڤالـقد يشكك المؤمنون بالعلم التجريبي بالخالصات  .عما يقع وراء الكون المادي
ما يقع وراء حواسنا وعقلنا . بالوسائل التجريبية  قدرتنا على العقليستحيل الحصول على علم عما وراء. الكون أو التنقل بعيدا فيه

 فإنه وراء ذا كان الشيء علياً ا.ال نفع من النقاش أو التنظير حول األمور العلية). أتْشينْتْيا(هو وراء المدارك العقلية والحسية 
 بصدد ديةِڤالـعتماد على الخالصات  اال ال بد لنا منوبناء عليه،. قدرتنا محدودة ومداركنا الحسية محدودة. نظرتنا أو تجربتنا

يوضح الرب  ليه؟ اذ كيف تعقل المحاجة حول أمر ال سبيل لنا اال مفر من تصديق العلم بالطبيعة العلية دون نقاش. األمور العلية
 ":أْرجوَن إلى حيث يقول) ١\٤( ْبهَچڤَْد چۤيتا طريقة فهم األمر العلي في كِْرشَْن



 ْمـيُّـوَچڤَـْسـڤَـِتى ـي ڤْمإَمـ
 اْميـايـكْتَـڤاْن َأَهـْم َأڤْـُروْپـ
  ْپـراَهىىڤَـسڤاْن َمنَـِڤيـڤ

 تْۤيـْبَرڤٱ ىِڤــڤاكَشكْ اَمـنـوْر
 و ، البشريأب َمنو إلى بدوره أبلغه الذي ،ڤيڤَشْڤاْنمالك الشمس  إلى هذاالقديم  يُّوچاالـلقد كشفت عن علم ":قال شخصية اهللا العزيز"

 ."كْشْڤاكوا إلى نقله َمنو
 أول ْبَرْهما أوحى بالعلم في قلب المولى كِْرشَْن ان شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمح في كذا، يوض). َبَرْمَپرا(تلك هي طريقة السلسلة المريدية العلية 

 إلى  أفضاهڤَڤْۤياَس ِد .ڤَڤْۤياَس ِدمريده  إلى  الذي أفضاه بدورهناَرَدمريده  إلى  بهذا العلمْبَرْهماأفضى المولى . مخلوقات هذا الكون
 .تْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهو إلى  ومنهپورّي إشْڤََر إلى  ثمپورّيِڤنْْدَر ماْدَه إلى  ومنه نزلَمْدْهڤاتْشاْريا

 سيد روحي لكنه إلى ؟ ال شك انه غير محوجكِْرشَْنذا كان هو  اسيد روحي إلى تْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهو ما هي حاجة  اإلنسانقد يسأل
على هذا النحو، .  ألن هذه هي القاعدةسيداً روحياً نفسه كِْرشَْنحتى اتخذ ). آتْشاْريا(مام إ  ألنه كان يلعب دور سيداً روحياًاتخذ

العلم بل يشدد على أهمية قبول السلسلة المريدية  إلى  لحوجه سيداً روحياًيضع اهللا قدوة للبشر لكن ال ينبغي لنا التفكير ان اهللا يتخذ
طع وبمقدورنا تلقي العلم عينه من خالل عملية التنزيل ينزل علم السلسلة المريدية العلية من اهللا وهو علم كامل ما دام لم ينق. العلية

 أوحى العلم في قلب كِْرشَْن ان الحق المطلق شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في . ن بالشخص الذي أوحى بالعلم باألصليتلك مع اننا غير متصل
قائم في قلب كل األحياء بدور الذات العليا والثانية واحدة من شخصية اهللا العزيز ال":لذلك، توجد وسيلتان لتلقي العلم. ْبَرْهماالمولى 

 ال يهم.  العلم من الداخل ومن الخارج وليس علينا سوى تلقيهكِْرشَْنلذلك، ينقل . كِْرشَْنالذي هو امتداد ) چورو(من السيد الروحي 
 . أم ال عند تلقيه على هذا النحو علياًذا كان علماًا

كذا، يرد .  الواقعة وراء الكون الماديَهىطْايكونْڤ من العلم عن كواكب الملكوت الروحي  كبيراًمن قدراً يتضشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمكتاب 
ال مفر . هذا العلم بواسطة العلم التجريبي سيبوء بالفشل إلى كل مسعى للوصول وتْشايتَنْيا تْشَريتاْمِرتَقدر هائل من العلم في كتاب 

 ألنه شرعي ما دام ديِڤالـالصوت بالغ األهمية بصدد الفهم . ديةِڤالـللطريقة وفقاً هو برهان ) َدشَْب(الصوت العلي . من قبول العلم
على هذا . في العالم المادي نحن نقبل بقدر كبير من العلم الذي يجري نقله ألوف األميال عبر اجهزة التلفون أو المذياع.  صفياًصوتاً

الصوت على الرغم من قصورنا عن رؤية  إلى ستناداً ااننا نقبل بصحة خبره. ا اليوميةالنحو، نقبل بالصوت بمثابة برهان في حياتن
  .ديِڤالـذن، الصوت بالغ األهمية في مجال نقل العلم  ا.المتكلم

تعتبر هذه الظاهرة .  عن وجود كواكب ال تحصى في السماء الروحية الواقعة وراء هذه الظاهرة الكونيةديِڤالـنستفيد من العلم 
هذا الكون وحده بل عدد غير محصور من األكوان لكنها جميعها ال شمل الظاهرة المادية ال ت. لمادية جزء بسيط من الخلق الكليا

 َهىطْايكونْڤمعظم الخلق قائم في السماء الروحية التي تسبح فيها كواكب ال تعد وتسمى . تشكل سوى جزء بسيط من الخلق الكلي
 و أنيرودَّْهى و ْپَرْدوْمَن و شَنْكَْرشََن بصورة امتداداته ذات األيدي األربعة مثل ناراياَن يهيمن لُوَك ىَهطْايكونْڤى كل  وعللُوكَْز

 .ڤاسوِدڤََ
 كما  أو الطبيعة الماديةاماۤي مع زوجته ڤيشْنو- َمهاينجب.  األكوان الماديةظهر هو الذي يڤيشْنو-َمهاوكما تقدم ذكره، الرب في دور 

 :كِْرشَْنحيث يقول ) ٤\١٤( ْبهَچڤَْد چۤيتاهذا ما يؤكد في . لذريةينجب الزوجان ا
 ايكاونِْتـ وشيُّوني –َسـْرڤَ 

 ااهي ۤياه َسـْمْبَهـڤَـنْتيْرتَـمۤو
 ْرينيُّو ْبـَرْهـَم َمـَهـْد ْمتاسا
 تاي ْپـَرَده پـ-َج ۤيـ بْمَأَهـ

 ."أنني الوالد صاحب البذرة هذه الطبيعة المادية ومنتولد جناس الحياة جميع ان أ ،كونْتّييا ابن علم، يتعين ال"
 كِْرشَْن بجماع المرأة لكن الرب العظيم ن مادياًونحن محصور.  وسيلة روحيةتلكالخاطفة و ڤيشْنو بنظرة اماۤيحبلت الطبيعة المادية 

الرب قادر على غرس عدد ال يعد من األحياء في رحم الطبيعة المادية بمجرد .  يجامع مطلق عضو بمطلق عضوڤيشْنو-َمهاأو 
درجة ان كل حاسة من حواسه قادرة على  إلى لعظيم بالغ القوة ان البدن الروحي للرب اَسْمهيتا-ْبَرْهَميؤكد في . نظرته الخاطفة

نحن ال نقوى على .  قادر على اللمس بالنظركِْرشَْنجلد لكن اليد أو بالنحن ال نقوى على اللمس سوى . القيام بوظيفة سائر الحواس
 عند تقديم الطعام  يأكل كِْرشَْنال نرى. كل بعينه قادر على الشم أو األكِْرشَْنشم بها لكن اللمس أو ال وال نستطيع العينالرؤية سوى ب

ال يعني ذلك . ال نقدر على تخيل كيفية عمل األشياء في الملكوت الروحي حيث كل شيء روحي. الطعام إلى لكنه يأكل بالنظرإليه 



نا ستماثل عملية أكله عندما نبلغ الصعيد عملية أكل. أكلناعن ن ئفعل لكن أكله بابال يأكل كِْرشَْن. ا نتخيل أكلهم ال يأكل وانكِْرشَْنان 
 . كل عضو من أعضاء البدن بالنيابة عن سائر األعضاءيعمل على هذا الصعيد، . الروحي
 ولد من زهرة اللوتس التي نبتت من ْبَرْهما ألن ْبَرْهمانجاب  المّيلَكْشْعزته  إلى ال يحتاج. مطلق شيء للخلق إلى ال يحتاج ڤيشْنو
نجاب األطفال لكن الفرد الجماع الزم في العالم المادي ال.  وتقوم على خدمتهڤيشْنوعند قدمي مّي لَكْشْلس العزة تج. ڤيشْنوسرة 

 ْبَرْهما عن القدرة الروحية ونظن ان والدة شيئاًال نعرف . في الملكوت الروحي ستعانة بزوجته االينجب ما يشاء من األطفال دون
القدرة المادية محدودة باألحكام لكن القدرة . ال ندري ان تلك القدرة الروحية قدرة مطلقة.  مجرد قصة خرافيةڤيشْنومن سرة 

 .الروحية مستقلة تماماً
 لدينا تجربة مثيلة في العالم المادي بل نجرب تليس . بصورة البذور وتخرج عند زفيرهڤيشْنو-َمهاأكوان ال تحصى تقطن في مسام 

 طوال نفس واحد ْبَرْهمايحيا .  محالڤيشْنو-َمها تخيل الفترة التي يستغرقها نفس واحد من أنفاس . في ظاهرة العرق منحرفاًانعكاساً
 يحيا مائة سنة من  ْبَرْهما وْبَرْهما مليون سنة تعادل نهار ٣٢٠لسنواتنا األرضية فإن أربعة مليارات ووفقاً  وڤيشْنو-َمهامن أنفاس 

لذلك، يستحيل تخيل قوة تنفس الرب العظيم . ڤيشْنو-َمهاستغرق نفس واحد من أنفاس  كله يْبَرْهمامع ذلك، عمر . تلك السنوات
 . هو تجلي صفة خلقهڤيشْنو-َمها الذي كِْرشَْن
 من كْشۤيُروَدكَشاّي ڤيشْنو و ڤيشْنوْرْبُهوَدكَشاّي َچ في النص العاشر والنص الحادي عشر ان  ُچوْسوامّيداَس كَڤيراَج كِْرشَْنيصف 

داخل   وتوجد كثير من االنظمة الكوكبيةڤيشْنوَچْرْبُهوَدكَشاّي  على زهرة اللوتس النابتة من سرة ْبَرْهمايولد . ڤيشْنو-َمهاامتدادات 
لكه ا بحر اللبن داخل الكون وهو مكْشۤيُروَدكَشاّي ڤيشْنو يستعلي . والحيوان وهلم جرا اإلنسان عالمْبَرْهماسويقة تلك الزهرة ثم يخلق 

 . هو المدمرشيڤَ هو الحافظ و ڤيشْنو هو الخالق و ْبَرْهمابذلك، و. وحافظه
 نيتْۤيانَنَْد عينه والمولى كِْرشَْنشْرّي  بصفة شخصية اهللا العزيز تْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهو يبحث المولى  ُچوْسوامّي داَس كَڤيراَجكِْرشَْنلذلك، 

  آتْشاْرياأْدڤايتَذن،  ا.ڤيشْنو-َمهاامتداد هو  تْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهوأحد كبار مريدي المولى   آتْشاْرياأْدڤايتَأما . َبلَراَمصفة امتداده االول ب
كما  .اسمه على عدم تباينه عن الرب العظيميدل و" غير ثنائي" تعني أْدڤايتَكلمة .  أو امتداده بالمعنى الدقيق للكلمةأيضاًًهو الرب 

 بدور تيمه لتلقين البشر كيفية حب تْشايتَنْياالمولى  تجلى. تْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهوا النحو، هو مثل على هذ. كِْرشَْنذكر  لنشر آتْشارياهو 
لذلك، هو تجلي الرب بدور . كِْرشَْنذكر  لمجرد نشر علم  آتْشاْرياأْدڤايتَكذا، تجلى . كِْرشَْنشْرّي   عين على الرغم من انهكِْرشَْن
 .تيمه

  تْشايتَنْياكِْرشَْنشْرّي  جوه ويتجلى هو وأصحابه بصفة تيم الرب العظيم بوتْشايتَنْيا المولى تسلياتار في  في خمسة ادوكِْرشَْنيظهر 
 جميع قدرة هو مصدر تْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهوفي كل األحوال، . ڤاَسشْرّي شْرۤي و َچداْدَهَرشْرّي   و آتْشاْرياأْدڤايتَو  نيتْۤيانَنَْدوالمولى 

نَروتََم داَس جاء في اغنية . كِْرشَْنذكر  من أجل نجاح قضاء تْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهو إلى ناأذا التج اليه، نضمن تقدمناوبناء ع. تيمه
النفوس نجية لحاح ألن مهمتك هي ت االسؤالي بالغ. أنت أرحم الراحمين. ، أرجو ان تترحم بيتْشايتَنْيايب ربي الحب:"طْهاكوَر

 ".أطلب األولويةأنا لذلك، . اًيالمتردية وأنا أفوقها ترد
كان يقيم مع . كان من كبار التيم كما ڤِْرنْداڤََنكان  من ستْشايتَنْيا تْشَريتاْمِرتَ مصنف كتاب  ُچوْسوامّيداَس كَڤيراَج كِْرشَْنكان 

 وحدث سوء تفاهم أيضاًً كِْرشَْن-راْدهاكانت عائلته تعبد . چال في والية البنبورْدواْن وهي بلدة صغيرة في مقاطعة كَتْواعائلته في 
  بهجر عائلته والذهابداَس كَڤيراَج كِْرشَْني الحلم ونصح   فْپَرْبهو نيتْۤيانَنَْدذات مرة فظهر  بين أفراد عائلته حول الخدمة التتيمية

 كبار ْزُچوْسوامۤي التقى بعض الـ.ڤََنڤِْرنْدا في السن ومكث في بدأ رحلته في تلك الليلة على الرغم من انه كان طاعناً. ڤِْرنْداڤََنإلى 
 ومع انه بدأ عمله في تْشايتَنْيا تْشَريتاْمِرتَف يصن تڤِْرنْداڤََنطلب منه التيم في . اقامته هناك اثناء تْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهومريدي المولى 

 .تْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهولسفة وسيرة  وهو اآلن أكثر الكتب الموثوقة حول فتْشايتَنْياسن متأخرة فقد أنهاه برحمة المولى 
 و جّيڤينَْدُچو  وُموَهَن-َمَدَنكانت هياكل  . ُچوْسوامّيداَس كَڤيراَج كِْرشَْناثناء اقامة  ڤِْرنْداڤََنن توجد هياكل كثيرة في لم تك
 سأال حظوة ڤِْرنْداڤََنل بوصفه من سكان الرب في تلك الهياك إلى حترامه اقدم.  الثالثة في ذلك الحينالرئيسة هي الهياكل ناتَْهىُچوپۤي

ه  تبجيلتْشايتَنْيا تْشَريتاْمِرتَ في كتاب داَس كَڤيراَج كِْرشَْنيقدم ". تقدمي في الحياة الروحية بالغ البطء وأنا أطلب عونك:"اهللا بالقول
ذكر شاغلنا األول في مجال قضاء . كِْرشَْنذكر ال  القادر على اعانتنا على التقدم في مجكِْرشَْنوهو أوال  ْچَرَهىڤيُموَهَن -َمَدَنإلى 

 ولما ان تلك الصلة كِْرشَْنبـ يعني علم الفرد بذاته وهذا يعني العلم بصلته كِْرشَْنبـالعلم .  وصلتنا بهكِْرشَْنبـهو العلم  كِْرشَْن
 .   يقيم صلته به أوال ُچوْسوامّيداَس كَڤيراَج كِْرشَْن فإن ْچَرَهىڤيُموَهَن -َمَدَنيمكن تعلمها بعبادة 

مباني مشيدة ال .أزلياً ڤِْرنْداڤََن في ڤينَْدُچويقيم . قامة تلك الصلة ابعد ڤينَْدُچو بعبادة الرب بدوره الوظيفي داَس كَڤيراَج كِْرشَْنيبدأ 
  كل ما يرغبه الفرد منها حافلة الضرع واألشجار هي أشجار تحقيق األماني ألنها تحققسوَرْبهيبحجر الفالسفة واألبقار هي أبقار 

 اللواتي هن ْزۤيُچوپ وتقوم بعبادته مئات وألوف الـڤِْرنْداڤََن في سوَرْبهي أبقار كِْرشَْنرعى ي. ڤِْرنْداڤََنفي العالم الروحي لبلدة 



معه اثناء  كِْرشَْن دار هبط ت.العالم المادي كما تصطحب الحاشية الملك إلى كِْرشَْن هبطعينها عندما ي ڤِْرنْداڤََن هبطت. امتدادات العزة
موجودة في بالد الهند ألنها نسخة  الڤِْرنْداڤََن إلى كِْرشَْنلذلك، يلجئ تيم . ر موجودة في العالم المادي غيڤِْرنْداڤََنلذلك، . جلوته

ها فقد كانت موجودة في أيام في) كْشَڤِْر-َپكَلْ( قد يشكو عدم وجود أشجار األماني  اإلنسانصلية ومع ان األڤِْرنْداڤََنمطابقة لـ 
كان .  أوالتلك الشجرة وطرح مطالبه بل يجب عليه ان يصبح تيماً إلى  الذهاب اإلنسانال يعني ذلك ان بمقدور. ْزُچوْسوامۤيالـ
ان  اإلنسقد يبدو كل ذلك بالغ العجب عند . يقيمون ليلة واحدة تحت كل شجرة وكانت األشجار تحقق كل رغباتهمْزُچوْسوامۤيالـ
  .حراز التقدم في الخدمة التتيمية امع عتيادي لكن يمكن للفرد تحقيق كل ذلكاال

 ومتى يصف:"يسأل أحد كبار التيم بالقول.  سوى من أقلع عن مسعى استمداد المتعة من الملذات المادية على حالهاڤِْرنْداڤََنال يشهد 
 كِْرشَْنذكر سينكشف لنا ان كل شيء روحي كلما توغلنا في ". ؟داڤََنڤِْرنْالملذات المادية ليتسنى لي رؤية  إلى عقلي من كل توق

السماء الروحية  في ڤِْرنْداڤََنفي بالد الهند تقوم مقام  ڤِْرنْداڤََناعتبر قرية   ُچوْسوامّيداَس كَڤيراَج كِْرشَْنلذلك، . وإزددنا تقدماً
تْشايتَنْيا  في كتابه ڤِْرنْداڤََنمزين باألحجار الكريمة في ى عرش  عل تحت شجرة أمانيكِْرشَْن و راْدهارانّي جلوسويصف 

 بالغناء والرقص وتقديم الفوفل كِْرشَْن و راْدها من رعاة البقر الصبيان والصبايا بخدمة كِْرشَْنهناك، يقوم أصدقاء . تْشَريتاْمِرتَ
. تفال بهذا المشهد اثناء شهر تموز وحتى اليومح االيعمل أهل الهند على تزيين العروش ويجري. والمرطبات وتزينهما بالزهور

  . هناككِْرشَْنو راْدهاصنمي  إلى حترامهم اك الوقت لتقديم في ذلڤِْرنْداڤََن إلى يتوجه الجميع
أنا "يم مفهوميق ُموَهَن-َمَدَن بينما صنم كِْرشَْن و راْدها يظهر لنا سبيل خدمة ڤينَْدُچو ان صنم  ُچوْسوامّيداَس كَڤيراَج كِْرشَْنيكتب 

 كِْرشَْن هو ناتَْهىُچوپۤيصنم . وبناء عليه، يطلق عليه الرب الوظيفي. ڤينَْدُچوبصدد  لكن يوجد قبول فعلي للخدمة" خادمك األزلي
تلك األعمال في الباب  يرد وصف.  بصوت مزماره ورقص معهن عندما حضرنُچوپۤيْزجذب كل الـ. ُچوپۤيْزبصفة سيد ومالك الـ

 وكن متزوجات جميعهن ألن الفتيات في بالد الهند يتزوجن كِْرشَْن صديقات طفولة ُچوپۤيْزكانت تلك الـ. رۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمشْالعاشر من 
 في سن الخامسة أو السادسة عشر حينئذ ولم كِْرشَْنلذلك، كان . في سن الثانية عشر لكن ال يتزوج الصبيان قبل سن الثامنة عشر

 لذلك، .ڤِْرنْداڤََن تسليات وهي ذروة كل اللۤي-راَستلك الرقصة تسمى رقصة  . تلك الصبايا للرقص معهلكنه دعى. يكن متزوجاً
 .ُچوپۤيْز ألنه السيد المحبوب للـناتَْهىُچوپۤي اسم كِْرشَْنيطلق على 

عسى ان . ُچوپۤيْز سيد الـناتَْهىپۤي ُچوعسى ان يبارككم:" بالقولناتَْهىپۤيُچو بركات الرب  ُچوْسوامّيداَس كَڤيراَج كِْرشَْنيطلب 
 عقل المطالع بترداد صوته العلي كما جذب كِْرشَْن يجذب ان  تْشايتَنْيا تْشَريتاْمِرتَصنف كتابميدعو ". ناتَْهىُچوپۤيتباركوا من قبل 

  . بحالوة صوت مزمارهُچوپۤيْزالـ

 الفصل األول
 وْسوامّيُچ َپرۤو إلى التعاليم

 ابتهج. ڤَالْبَهىه األصغر يمع أخ) َچاۤيْپَر(پاد مدينة اهللا آ إلى ، ذهبوْسوامّيُچ َسناتََن األخ األصغر لـوْسوامّيُچ َپرۤو شْرۤيل
عندئذ، كان المولى في طريقه لزيارة هيكل . هناكعندما سمع عن اقامته  َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا شْرّيالمولى  ة وذهبا لرؤياألخوان

كان . كان بعضهم يبكون وبعضهم يضحكون. الهيكل وكانت الجماهير تتبعه إلى سّبح ويرقص في طريقهكان المولى ي. ڤَدوماْدَهنَْب
في جميع الحاالت، كان . بعضهم يرقصون وبعضهم يغنون فيما كان البعض ينطرحون على األرض ويقدمون السجدة للمولى

 يامونا و َچَچنْ التي كانت تقع عند ملتقى نهري الـۤياَجْپَرمدينة المياه لم تفيض في قيل بأن . كِْرشَْنالقدوس لـسم جميعهم يهتفون اال
 .كِْرشَْن حيث فاضت بحب َرْبهوْپَمها تْشايتَنْياسوى عند ظهور 

عندما ساعديه المولى رفع .  بعيدان في مكان هادئ وشاهدا الجموع الغفيرة والمنظر الجميلىْبڤَال و وْسوامّيُچ َپرۤوبقي األخوان 
 ْپَرساَدبعد زيارة الهيكل، تناول المولى . أصيبت الجموع حوله بالدهشة من رؤية نشاطاته الرائعة". َهريبول، َهريبول:"وهتفرقص 

خر األخوان على األرض يقدمان .  هناكڤَالْبَهى و وْسوامّيُچ َپرۤو جنوبي وزاره ْبراْهَمَنفي بيت ) الرب إلى الطعام المقدم(
  فشاهدهما المولى وشعر بالسرور البالغ وطلب منهما النهوض ثم قال المولىاألسفاريتية من السجدة وسّبحا عدة نصوص سنسكر

 .  التعامل بالمال إلى  أنقذه من طريقة الحياة المادية المستندةكِْرشَْن ألن كِْرشَْن بأنه نال الرحمة العلية لـوْسوامّيُچ َپرۤوإلى 
 األربعة بصفة ِڤَدْزالـ درس ْبراْهَمَن الذي يفيد بأنه من الممكن عدم قبول األسفار قبل المولى األخوين بصفة تيمه واقتبس نصاً من

تيم الرب وبأنه يمكن قبول التيم الصفي من عائلة وضيعة جداً ثم عانق المولى األخوين ولمس رأسهما بقدميه اللوتسيتين بدافع 
 عين َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا كِْرشَْن شْرّياألدعية بأن المولى دلت . لبركةالمولى بعد تلقي هذه ا إلى رفع األخوان األدعية. رحمته العلية

كما اقتبس . كِْرشَْن ألنه كان يوزع حب كِْرشَْنحسان  اووجه) َچچاورانْ(تجلى بهذا الوجه والبشرة الذهبية ويعرف بالذهبي ي وكِْرشَْن
 ):٢\١ (ْمِرتَاللۤي-ڤينَْدُچو بنص وجد الحقاً في كتاب وْسوامّيُچ َپرۤو شْرۤيل



 الوْرۤيڤَنَْم َدَمتَّْم ْبهو-يُّو ٱْجۤياَن
 ْپَرَمتَّْمپي أكُْروْر أْچَهيانّْ أوال
 اْدْبهوِتَهْمۤيسوْدَه-َپتَْسْم-ْپِرَمڤَْس
 َپْديىْپَرتْشايتَنْيا أموْم -كِْرشَْن-شْرّي

 وجه اهللا األرحم الذي يعتق النفوس الغارقة في الجهل ويهبهم الهبة هوَرْبْپَمها تْشايتَنْيا كِْرشَْن شْرّيأسلم للقدمين اللوتسيتين للمولى "
 ".كِْرشَْن مما يجعلهم مجانين بذكر كِْرشَْناألكبر، حب 

 وْسوامّيُچ َپرۤومن تلك اللحظة، كان .  وزارهَچَچنْالجانب اآلخر من الـ إلى الذهاب إلى  المولىڤَالْبَه ْبَهطَّبعد هذا الحادث، دعى 
مكان على  إلى  مرافقتهوْسوامّيُچ َپرۤوشعر المولى باإلزعاج في األماكن المزدحمة وطلب من . هالزمويمولى حيثما توجه ال يتبع

 ومبدأ الخدمة التتيمية والصالت العلية كِْرشَْن عن حقيقة وْسوامّيُچ َپرۤولقن حيث  ْچهاطَ-ڤَِمْدَهىَدشاشْ يسمى َچنَْچضفاف نهر الـ
.  سينْْدهو- َرساْمِرتَ-ْبَهكْتي في كتابه كِْرشَْن نشر العلم بـوْسوامّيُچ َپرۤو ذلك بالتفصيل حتى يتسنى لـ وصف كل. كِْرشَْنبـ

 . هذا الحدث في النص األول من هذا الكتاب حيث يتكلم عن الرحمة العلية للمولى عليهوْسوامّيُچ َپرۤو شْرۤيلفي الواقع، وصف 
الناس تحت وطأة حياة المهايأة ينفرون من .  وبرحمته العلية يفوض أحد بإستالم رحمتهطالق االالرب العظيم عليم وقوي على

به  بصدد صلتهم الباقية كِْرشَْن لذكر الرئيسةفي الواقع، غالبية الناس ال تعي بالتعاليم . كِْرشَْنقضاء الخدمة التتيمية وممارسة ذكر 
 إلى كما ال يعي أحد بالطريقة التي يمكن بها لإلنسان الرجوع. الدار الباقيةالرب في  إلى والهدف القطعي للحياة المتمثل بالرجوع

 بهذه الشؤون  اإلنسانفي مبدأ الخدمة التتيمية بسبب جهل وْسوامّيُچ َپرۤوته العلية م من رحتْشايتَنْيالقن المولى . العالم الروحي
 .يمية من أجل نفع الناس عامة هذا العلم بخدمة التتوْسوامّيُچ َپرۤوفيما بعد، نشر . الجليلة
 ):٢\١\١ ( سينْْدهو- َرساْمِرتَ-ْبَهكْتي في تقديمه على كتاب وْسوامّي ُچَپرۤوكتب 

 پيٱُپو رۤو-ڤَراَكٱَهْم ْرتيتُو ڤَْپَرا ۤيْپِرَرنَْهِردي ياْسيا 
 ڤَْسياِد-تْشايتَنْياڤَنِْدى كََملَْم -َپَدَهِره تَْسيا 

ألنه يلهمني في قلبي بكتابة شيء عن ". ڤَتْشايتَنْياِداللوتسيتين لشخصية اهللا العزيز المعروف بالمولى حترام للقدمين  االأقدم سجدة"
 . سينْْدهو- َرساْمِرتَ-ْبَهكْتيلهذا السبب، أنا منشغل بكتابة هذا الكتاب حول العلم بالتتيم المسمى . الخدمة التتيمية

، العلم بالخدمة التتيمية يشبه المحيط الواسع ويتعذر أن َپرۤوعزيزي :"هتلقين أوالً عندما بدأ وْسوامّيُچ َپرۤو  إلىتْشايتَنْياالمولى قال 
على هذا النحو، يمكنك تذوقها وفهم ماهية . شرح طبيعة المحيط بأخذ قطرة واحدة منه إلى لكن، سأسعى. أظهر لك طوله وعرضه

 ".محيط الخدمة التتيمية
جنس في  إلى ، يوجد عدد غير منحصر من األحياء الذين يتناسخون من جنس)ْبَرْهمانَنْذَ(ن ثم أوضح المولى بأن داخل هذا الكو

. على هذا الوجه، سجنهم في الوجود المادي مستمر منذ وقت غابر. كوكب حسب ما قدم كل منهم من عمل إلى الحياة ومن كوكب
 بأن طول وعرض الذات يعادل قرابة واحد على عشرة ْبهاَچڤَتَْمشْرۤيَمْد جاء في .  العظيمشخصالهالة هذه األحياء هي بالفعل هباء 
جاء . ْدَنيشَپَر أوتَڤَتاشْڤِِشْهذا مؤكد في . درجة تجعل منها غير منظورة إلى  أو بكالم آخر، أنها من الدقة-آالف من جزء رأس شعرة

. ب.ش( كبير قربانقامة  القى الخطاب التالي عند، أَسنَنَْدَناألربعة المدعو  ْزكوماَرالـ أن أحد شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي 
لو لم تكن األحياء هباء متناه في الدقة للروح العظيم، لكانت كل هباءة دقيقة منها تعم الوجود ولن ! أيها الحق العظيم):"٣٠\٨٧\١٠

وهذا هو القوام الفعلي لألحياء . ائياًتلقذا كان الحي هباءة دقيقة من اهللا فسيكون محكوماً بقوة عظمى  الكن. تكون محكومة بقوة فوقية
  مشوباً بمذهب وحدة الوجود المطلقة وتحبط جميع جهوده في الحياة العلية الفرديصبح . إذا بقيت فيهويمكنها الظفر بالحرية التامة

 .  اذا توهم تساوي مقامه مع مقام شخصية اهللا العزيز
 .أزلياًوالمهيأون أزلياً  المحررون -وجود نوعان من األحياء إلى  هذه باإلشارةهاَچڤَتَْمشْرۤيَمْد ْب بشرح تعاليم تْشايتَنْياأسهب المولى 

تبقى في -األحياء غير المتحركة مثل األشجار على سبيل المثال. متحركة وغير متحركة":اثنين إلى أزلياًيمكن تقسيم األحياء المهيأة 
ثالثة  إلى تقسم فمثل الطيور والحيوانات) َچَمَجنْ(متحركة الحياء بينما األوتصنف بوصفها أحياء غير متحركة  موضع واحد

 ةمن بين عدال يؤلف البشر سوى جزء ضئيل . القادرة على الطيران في السماء والتي تسبح في المياه والتي تدب على اليابسة":فئات
يمان  اا غير نظيفة وليس لديها الروحية وعاداته بالحياةةلبشر جاهلغالبية ا. ماليين ومليارات من األحياء التي تدب على اليابسة

هذا ما يمكن حدسه من عدد البشر الذين يؤلفون الحياة . غالبية البشر كالحيواناتتعيش بإيجاز، . بوجود شخصية اهللا العزيز
 بقيمة هذه األشياء المؤمنون. وجود اهللا أو بالمسلك السليمب وِڤديةالـ األسفاريجاد بضعة بشر يؤمنون ب امن الصعب. المتحضرة

من بين هؤالء المؤمنين بقيمة توجد طبقتان . وهي كلمة تدل على المؤمنين بالتقدم في الحياة الروحية) آْريا(معروفين باآلريين 
 ابتغاء التشبعة الحسية وعددلثواب الصالحون غالباً ما يقضون العمل ل. الصالح والفاسد": ورقي الحضارة البشريةِڤديةالـ األسفار



ف من هؤالء آالمن بين مئات وحفنة فقط تظفر بالنجاة ). ۤيْزۤيانْچ(قليل يعلمون عن الحق المطلق ويطلق عليهم فالسفة تجريبيين 
يمكن . نظرياً أن األحياء ليست مصنوعة من العناصر المادية بل ذوات روحية بائنة عن المادةالناجي يفهم . الفالسفة التجريبيين
بالفعل هي التي تفهم قوامها بصفة الخادمة ) موكْتَ(لكن الذات الناجية . صراً على الفهم النظري لهذا المذهبقالقول بنجاة الفرد 

 ). ْبَهكْتَْز-كِْرشَْن (كِْرشَْنبإيمان وتتيم وتدعى تيم بخدمة الرب ذات محررة مثيلة تنشغل . القديمة للرب
جرد العلم بأن الذات ليست مادية، رغبات بعد ن نظرياً بميالمحررقد تكون لدى  .ن من جميع الرغبات الماديةو منزهْبَهكْتَْز كِْرشَْن

غالبيتهم متعلقون أكثر من الالزم بالشعائر .  هي التوحد مع شخصية اهللا العزيزالرئيسةرغبتهم . مع أنهم قد يصنفون بين المحررين
 ندماج في وجود اهللا االطلبون التمتع بالعالم الروحي عن طريقسي. بتغاء التمتع بالرغد المادي ا والعمل الصالح ويقضونهاِڤديةالـ

لن يقوى الفرد . ةيُّوچيالـالرياضة ب الخوارقكما أن بعضهم راغبين بالحصول على . حتى عندما يتخطى بعضهم الملذات المادية
عندما يكون دائم التهيج بتلك أنينة لن يحقق الفرد الطم. هما دامت هذه الرغبات في قلبعلى فهم طبيعة الخدمة التتيمية الصفية 

 كِْرشَْنتيم الرب  ال يحقق السالم سوى .مطلق رغبة بالكمال الماديساوره ما دامت تال يمكن للفرد أن يستكين في الواقع، . الرغبات
 ):٥\١٤\٦ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمهذا ما يؤكد في .  ال يرغبون بشيء ماديهم ألنفي هذا العالم المادي

 پي سيدّْهاناْمتاناْم أموكْ
 َپرايانَه-ناراياَن

 ْپَرشانْتاتْماسودوْرلَْبَهه 
 پي َمهاموِنىأ ڤْكُوتيشْ

 الذين التيم أولئك. النجاة بعلم والكاملين المحررين ماليين بين من كِْرشَْن أو ناراياَن للرب تيماً واحد يصبح ربما الكبير، الحكيم ايها"
 ."جداً نادرين السالم إلى انتهوا

 والسيد الروحي بالغ الندرة كِْرشَْن بأن من يحصل على بذرة الخدمة التتيمية برحمة الرب تْشايتَنْياعلى هذا الوجه، أوضح المولى 
يكسب  هعبادة المالئكة في مختلف الهياكل لكن إلى عموماًالصالح يميل .  من ألوف وماليين األحياء الهائمة في العالم الماديوالحظ

.  ما بطريق الصدفة أو حتى دون علمهڤَڤايشْنَ أو تلقى حظوة ونڤيشْذا سجد للرب  االالزمة لمقاربة شخصية اهللا العزيزالمقتنيات 
بخدمتهم  ڤَْزڤايشْنَالـ  بحظوة تيم الربموني ناَرَدظفر . شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم، الواردة في موني ناَرَدهذا ما يتضح من سيرة الحكيم الكبير 

 . يعتبر كبير الحكماءموني ناَرَدفي الواقع، . وأصبح من كبار الحكماءسابق، في عمره ال
إلرشاد الناس وإخراجهم دون حتى دعوة باب  إلى سيذهب التيم من باب. النفوس المهيأةبفي غاية الرأفة عادة ) ڤَْزڤايشْنَالـ(التيم 

 كِْرشَْن تيم أمثالهم لنشر ذكر يفوض الرب .كِْرشَْنادمة الرب  الهبائية بصفة خنفسمن ظلمة الجهل عن طريق حقنهم بالعلم بقوام ال
الرحمة العلية .  برحمتهم على بذرة الخدمة التتيميةالنفس الهبائية وتحصل ثقاتانهم معروفون باألسياد الروحيين ال. الناس عامةإلى 

. أرفع درجات حياة التتيم إلى النفس الهبائيةفع ر سوى عندما يتصل الفرد بسيد روحي ثقة قادر على رلشخصية اهللا العزيز ال تقّد
 ويستطيع الظفر برحمة السيد الروحي الثقةبرحمة السيد الروحي الظفر برحمة الرب  يستطيعاإلنسان  أن تْشايتَنْيالذلك، قال المولى 

 .برحمة الرب
ه سوى غرس البذرة في حقل قلبه كما يغرس ليس علي. كِْرشَْنبرحمة السيد الروحي و يتلقى الفرد بذرة الخدمة التتيمية لذا، 

القدوس هللا وسماعه أو بالمشاركة في سم بعد غرس هذه البذرة، ريها بصورة تسبيح االيتعين على الفرد . البستاني بذرة شجرة قيمة
ستتخطى طول . ذرة التتيمتبدأ الخدمة التتيمية بالنمو بحرية عندما تنبت من ب. بحث العلم بالخدمة التتيمية في مجلس التيم األصفياء

 ْبَرْهَمْجيُّوتيتنفذ النبتة في . ْبَرْهَمْجيُّوتي وتنفذ في الجو العلي حيث يستحم كل شيء في أشعة  عندما تنمو بالتمامهذا الكون وعرضه
الغرض القطعي للخدمة ذاك هو .  هناككِْرشَْنتلوذ النبتة بالقدمين اللوتسيتين لـ. تدريجياً َنڤَِرنْداوَك ڤْولُُچهذا وتدخل كوكب 

 هذه سقايةلكن من الضروري للتيم أو البستاني العلي . بعد تحقيق هذا المقام تنتج النبتة الثمرة المعروفة بثمرة حب اهللا. التتيمية
 .الفرد بالتسبيح والسماعثمة كل فرصة بأن تيبس النبتة دون أن يسقيها . النبتة بالماء يومياً بالتسبيح والسماع

 أو النبتة قد يأتي حيوان ويأكل. وجود خطر معين اثناء سقاية جذر النبتة التتيميةإلى  وْسوامّيُچ َپرۤو إلى تْشايتَنْياولى أشار الم
أخطر حيوان هو الفيل المجنون ألنه .  حيوان ما أوراقها الخضراءكلغالباً ما تموت النبتة عندما يأ.  بعد أن تنمو إلى حد مايتلفها

الجناية بحق التيم الصفي للرب تدعى جناية الفيل المجنون . عندما يدخل حديقة مااً للنباتات واألشجار يسبب خراباً كبير
  اإلنسانلذا، يتعين على. في مجال قضاء الخدمة التتيمية جناية بحق القدمين لتيم صفي يمكن أن تخلق الفوضى). َپراْدَهىڤاڤايشْنَ(

 .  اذا كان الفرد حذراًيمكن للنبتة أن تنمو على خير وجه .رتكاب ذنوب اعدم بالرعاية الصحيحة بْبَهكْتيحماية نبتة 
الذنب األول هو الطعن في التيم الكبار الذين يعملون على نشر . القدوسسم رتكابها بحق اال اتوجد عشرة ذنوب رئيسة يمكن للفرد

القدوس في األرض محبوب سم نشر اال إلى ل من يسعى وككِْرشَْن عين كِْرشَْنالقدوس لـسم اال. القدوس في األرضسم أمجاد اال



الرب عين ذاته اسم .  هو الحق المطلقونڤيشْنكار بأن الرب  االالذنب الثاني هو.  ال يتحمل الجناية بحق تيمه األصفياءكِْرشَْن. عنده
وبالنتيجة، يذنب . ال يفوقه فائقالرب هو اهللا الذي ال يعادله عديل و. وعين صفاته وصورته ونشاطاته ويذنب كل من يجد مغايرة

 .طالق االال تجوز مساواة اهللا والمالئكة على. اهللا على صعيد أسماء المالئكةاسم كل من يظن بأن 
الذنب . اتْرانوپالـ والموثوقة مثل ِڤديةالـ األسفارالذنب الرابع هو الطعن في . نسان االذنب الثالث هو اعتبار السيد الروحي الثقة

 الذنب السابع هو. القدوسسم الذنب السادس هو ابتداع نظريات مشوهة حول اال. القدوس مغاالةسم اعتبار أمجاد االالخامس هو 
 القدوس لكن هذا ال يعني تعمد الفردسم بتسبيح االيتحرر الفرد من الذنوب . القدوسسم قوة تسبيح اال إلى ستناداً ارتكاب الذنوبا

 أو سائر أشكال القرابين ورياضاتعتبار بأن الشعائر الدينية وال االالذنب الثامن هو. ا أكبر الذنوبهذ. ذناب بناء على قوة التسبيحاال
العمل الصالح ليس سوى وسيلة . القدوس مقام مصاحبة شخصية اهللا العزيزسم تسبيح االيقوم . القدوسسم الزهد مساوية لتسبيح اال

ملحد  إلى القدوس هللاسم الذنب التاسع هو الحديث عن أمجاد اال. باً للنفع الماديللدنو من شخصية اهللا العزيز ويمكن انجازه حتى جل
يمكن للفرد االرتقاء . القدوس هللا وتسبيحهسم بقاء التعلق المادي حتى بعد سماع اال االذنب العاشر واألخير هو. غير معني بسماعها

يجب أن يرتكب  لذا،. على الصعيد المحرر  من كل تعلق مادييتحرر الفرد. القدوس دون ذنوبسم بتسبيح االإلى الصعيد المحرر 
 . لديه تعلقات ماديةتالقدوس وما زالسم يسّبح االكان ذا االفرد ذنب ما 

كثير  من الطبيعي أن يأتي. أيضاًًتنمو أعشاب الرغبات المادية مع تلك النبتة . كما توجد عوامل أخرى تزعج نبتة الخدمة التتيمية
ذا  اسيعاق نمو النبتة .ْبَهكْتيعند تقدمه في  يطلبوا أن يكونوا مريدين وسيقدمون له بعض النفع المادي الفرد إلىمن األشخاص 
يمكن أن يدمن . عدد كبير من المريدين والتيسير الذي يقدمه هؤالء المريدين وينسى واجبه بدور سيد روحي ثقةإلى انجذب الفرد 

 .نتفاع بالتيسير المادي االقصراً على يةالفرد على التمتع بأسباب الراحة الماد
الحدود المذكورة . أيضاًًغفال الحدود من المضار  ا.ال ينبغي الرغبة سوى بقضاء الخدمة. كما أن الرغبة بالنجاة تعد من المضار

يحتمل . خدمة التتيميةهذه األشياء محظورة بالنسبة لمن يشرع بال. الزنا والمسكرات وأكل اللحوم أو القمار": المعروفةاألسفارفي 
 . ذا لم يلتزم الفرد بهذه الحدود احدوث خلل في قضاء الخدمة التتيمية

النبتة المنشودة  الفكرة أن. إذا لم يكن الفرد يتوخى الحذر حتى بسقاية نبتة الخدمة التتيميةستنمو أعشاب غير ضرورية وتعيق التقدم 
ذا لم ينتبه استتغلب على نبتة التتيم وتخنقها  . عند سقاية الفرد حديقة ماالمنشودةلن تنمو بسرعة أكبر بل تنمو معها النباتات غير 

 اذا كان الفرد حريصاً َنڤَِرنْداوَك ڤْولُُچستنمو نبتة التتيم كثيراً وتبلغ غايتها القطعية،  لكن. هذه العوائق ولم ينتزعها إلى البستاني
 في الخدمة التتيمية يستمتع هنشغال اعندئر الدينية وتحسين حالته االقتصادية سينسى الفرد كل الشعا. بصدد نمو األعشاب الضارة

 .ندماج في نورهال يعود راغباً بمرضاة حواسه كما ال يعود يطلب التوحد باهللا باال. بثمرة حب اهللا
 رياضات وقضاء الَدْزِڤالـ الشعائرية الموصية في القرابينعلى صعيد توجد . ثمة عدة مراحل للعلم الروحي والبهجة العلية

 اًلكن جزاء هذه األمور يبدو براق. هذه جميعاً تجازي نتائج مختلفة للقائم بها.  الخفيةةيُّوچيالـوالواجبات الصالحة ومزاولة الرياضة 
ية الصفية كما نهاضه بقضاء الخدمة التتيم احب اهللا كامن في كل فرد ويمكن. الرب إلى جداً ما دام الفرد غير راق في الخدمة العلية

 .نهاض الذي تنهشه الحّية بواسطة األمونيا ايمكن
أوضح . بعد الكالم عن الخدمة التتيمية على هذا الوجه وْسوامّيُچ َپرۤو إلى  بوصف الخدمة التتيمية وعالماتهاتْشايتَنْيابدأ المولى 

عبادة مطلق ملك أو صورة سوى صورة  إلى  سبيلال. كِْرشَْنبأنه ال يوجد في الخدمة التتيمية رغبة سوى رغبة التقدم في ذكر 
 يجب أن يكون الفرد منزهاً. ثوابنغماس في الفلسفة التجريبية الظنية وال في العمل لل إلى االوال يوجد سبيل، كِْرشَْنفي ذكر  كِْرشَْن

ال ينبغي قبول .  متطلبات البدنيجب أن ال يقبل التيم سوى األشياء المناسبة لكفافه ورفض كل ما يزيد من. من كل هذه الشوائب
.  عن طريق تقليل متطلبات البدنالقدوس هللاسم  خالل تسبيح االكِْرشَْنتنمية ذكر  إلى يمكن للفرد أن يتفرغ. سوى حد الكفاف

. دنتصميم الب إلى في الوقت الحاضر، تصميم حواسنا مستند. الخدمة التتيمية الصفية تعني شغل جميع حواس البدن في خدمة الرب
كذا، . على هذا الوجه، البدن مرتهن بعدد كبير من التعيينات.  مامجتمع أو بلد أو عائلة إلى وبالنتيجة، نعتقد بأن هذا البدن ينتمي

الحواس نيابة عن العائلة تنشغل لذا، . أيضاًًتعيينات مثيلة، تخضع الحواس لها  إلى البدن وعندما يخضع البدن إلى الحواس تنتمي
يجب تصفية الحواس وهذا ممكن عندما يفهم .  عند شغلها على هذا الوجهكِْرشَْنال يمكنها تنمية ذكر . األمة وما شاكلهاوالمجتمع و

على هذا الوجه، . كِْرشَْنيجب أن يرى التيم هويته بصفة الخادم الخالد لـ. كِْرشَْن إلى  وأن حياته تنتميكِْرشَْن إلى الفرد بأنه ينتمي
 .شاغل مثيل يدعى الخدمة التتيمية الصفية. اسه في خدمة الربيمكن للفرد شغل حو

يوضح المولى . الرب لكنه يرفض جميع أشكال النجاة ابتغاء تشبعته الحسية الشخصية إلى التيم الصفي يقبل الخدمة التتيمية العلية
 َچَچنْـ صوب الرب كما تجري مياه نهار الالتيم الصفي سيجري فوراً عقل أن) ١٣-١١\٢٩\٣ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي  ڤَِد پيَلكَ

انجذاب عفوي مثيل لخدمة شخصية اهللا . وصفاته العليةحالما يسمع أمجاد شخصية اهللا العزيز النافذ في قلب كل فرد  صوب البحر



ب العظيم دون مطلق نشغال الفرد في خدمة الر االخدمة التتيمية صفية عند. الخدمة التتيمية الصفية إلى العزيز هو األهم بالنسبة
التيم الصفي ال يرغب بالحياة على الكوكب الذي يقيم فيه الرب العظيم وال يرغب بعز معادل لعز الرب . غرض ودون عائق مادي

حتى عند تقديم الرب سيرفض . وال بتحصيل صورة مثيلة لصورة الرب وال بمالزمة الرب وال باإلندماج في وجوده وما شاكل ذلك
درجة أنه ال يجد متسعاً من الوقت للتفكير بمنافع تتخطى  إلى المراد أن التيم غارق في الخدمة الودية العلية. تيمه  إلىجزاء مثيل

 كما ال يفكر رجل األعمال المادي سوى التيم الصفي المنشغل بخدمة الرب ال يفكر بشيء وراء ذاك الشاغل. شاغله المباشر
 .بأعماله

 اماۤييمكن للفرد تخطي تأثير . إذا كان غارقاً في قضاء الخدمة على هذا الوجه ْبَهكْتيلى أرفع درجات الفرد ارتقى إ يمكن الفهم بأن
ما دام الرب العظيم  إلى للفرد التمتع بذوق الخدمة الودية العلية ال يمكن. بخدمة ودية علية مثيلة وحدهاوالتمتع بالحب الصفي هللا 

 .غواء االعيان ساحرتايطلب النفع المادي أو النجاة اللتان تد
األولى هي المرحلة المبدئية للتنمية والثانية هي تحقيق الخدمة والثالثة هي المرحلة القطعية  :ثمة ثالثة درجات من الخدمة التتيمية

ميعها توجد تسعة أطراف مختلفة لتنمية الخدمة التتيمية مثل السماع والتسبيح والذكر وما شاكلها وج. المتمثلة بتحقيق حب اهللا
سيضمن درجة كمال أرفع . ذا انشغل في التسبيح والسماع بتتيم وإيماناسترتفع الهواجس المادية للفرد  .تستخدم في المرحلة األولى

. على هذا الوجه، يمكن أن يرسخ في التتيم ويزداد ذوقه به ويصبح متعلقاً ويشعر بالوجد. تدريجياًيمانه بالخدمة التتيمية  امع ازدياد
الفرد ويتخذ صورة حب اهللا  سينمو تعلق. يعقب الوجد قضاء الخدمة التتيمية. وجد يحدث في المرحلة المبدئية من حب اهللاهذا ال

 .عندما يتابع عملية السماع والتسبيح
حلة  عند وصول الفرد إلى المريحدث مزيد من التنمية المعروفة بصفة الحنان العلي والعاطفة والوجد والتعلق المتطرف والشديد

 إلى أخرى بإنعقاد السكر إلى  التقدم من مرحلةيقارن .ڤََمهاْبها  وڤََچ، ْبهاَچ، أنورارااسم  معروفة تقنياً بيهالثالثة من حب اهللا و
حبيبات ويصبح  إلى وأخيراً، ينقلب.  بالتبخيرظعندما يغليتحول إلى دبس . المرحلة األولى من السكر تشبه السائل الخفيف. قطر

 . كما يتقدم السكر من مرحلة إلى أخرىالحب العلي هللا على مراحلينمو . وما شاكلهسكر نبات 
عندما يغيب الخوف من الزلل . ما لم يرسخ على هذا الوجهالفرد للزلل  قد يتعرض. يثبت الفرد عند رسوخه على الصعيد العلي

، ڤيْبهاڤَثمة مراحل حتى وراء هذا الصعيد وتسمى . ڤَهاْب-ْستْهايىمرحلة الفهم هذه تدعى علي ويكون الفرد راسخاً على الصعيد ال
هذا التبادل الودي بين العاشق . بعد تحقيق ذلك  أو النشاط العلي مع الرب العظيمَرَسيبدأ تبادل . ڤْياْبهيتْشارّي و ڤيَكساتّْ، ڤَأنوْبها

 كما سبق ڤَْبها-ْستْهايىثبات  إلى دي العلي يستند التبادل الوشارة بأن االتجدر. َرَس-ْبَهكْتي-كِْرشَْن عموماًوالمعشوق يدعى 
 .وسائر النشاطات مساعدة لتنمية الحب العلي. ڤَڤيْبها هو أساس ڤَْبها-ْستْهايى. شرحه

تبادل الخدمة التتيمية . الموضوع والغرض":جزئين إلى كما يقسم السياق. ثارة االالسياق وسبب":نيوجد الحب العلي مؤلف من اثن
 تحث التيم على كِْرشَْنستثارة مما يعني أن الصفات العلية لـ االالصفات العلية هي أسباب.  هو الغرضكِْرشَْنو هو الموضوع 

 بأن الحق المطلق ڤيةڤايشْنَالـ بأن الحق المطلق ال يتصف بصفات محددة لكن يقول فالسفة ڤادۤيةاۤيماالـيقول فالسفة . خدمته
في الواقع، الصفات الروحية . ال يعني ذلك أنه ال يملك صفات روحية. لك صفات مادية ال يمهألن) چوَننيْر(يوصف دون صفات 

 حيث جاء شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم من آتْماَرَمهذا موضح في نص . درجة أنها تجذب الشخص المحرر إلى درجة وجذابة إلى للرب عظيمة
 غير مادية بل صفية كِْرشَْن مما يعني أن صفات كِْرشَْنلـالصفات العلية  إلى بأن الراسخين على صعيد تحقيق الذات منجذبين

 .وعلية
 -٤.  الغناء-٣.  التدحرج على األرض-٢.  الرقص-١":بالنشاطات العلية الثالثة عشرالصعيد األرفع من الوجد يمكن أن يتميز 

 -١١ سالة اللعاب ا-١٠. جتماعية االاليدغفال التق ا-٩.  التنفس الثقيل-٨. بؤ التثا-٧.  الصياح-٦.  اقشعرار الجلد-٥. التصفيق
تسود عالمة . كل هذه العالمات بوقت واحد بل تعمل حسب تبادل الصالت العليةال تنهض .  السعال-١٣.  الوجع-١٢. الضحك
 .عالمة أخرى أحياناً أخرىوأحياناً 

ر عظمة يقّدومن الشوائب المادية الفرد  يتحرر  حيثَرتي-شانْتَالمرحلة المبدئية تدعى . خمسة إلى العلية تقسم) َرَسْز(األذواق 
يقّدر الشخص . الرب ألن هذه هي المرحلة الحيادية إلى من يبلغ هذه المرحلة ال ينشغل بالخدمة الودية العلية. شخصية اهللا العزيز

. َرتي-داْسياحلة الثانية التي تدعى  عند المرعتماده الدائم على الرحمة العلية للشخص العظيم اللرب العظيم ويفهمأزلياً مقامه التابع 
عند هذه المرحلة، . في الوقت عينه، ثمة نهضة من الحنان الطبيعي مثل الحنان الذي يشعر به ابن شب ويبدأ بتقدير بركات والده

الحب وتوجد ينمو الحب العلي ويصاحب الفرد اهللا على حد سواء من ). اماۤي(يريد الفرد خدمة الرب العظيم بدال من خدمة الوهم 
ينسى الفرد عملياً مقامه الدوني . )َرتي-َسكْْهيا( عند المرحلة الثالثة أخّوة متبادلة مع الشخص العظيم ويتحرر الفرد من كل عبودية

 . عند هذه المرحلةحتفاظ بإحترام كبير للشخص العظيم االمع



عندئذ، يسعى الفرد أن . )َرتي-ڤاتَْسلْيا(رحلة الرابعة عند الم حنان أبوي إلى يظهر الحنان األخوي من المرحلة السابقة ويتطور
يعتمد الرب على رحمة تيمه الصفي ويضع رعايته .  بدال من عبادة الربيصبح محط عبادة الرب بوصفه والده. يصبح والد اهللا
يوجد تبادل علي فعلي . رحلة عند هذه الممقام يخوله معانقة اهللا وحتى تقبيل رأسهالتيم يحرز . عند تلك المرحلة تحت حكم التيم

 بعضهم البعض َرَجڤْ وصبايا كِْرشَْنعند هذه المرحلة، يرمق . )َرتي-َمْدهوَر( عند المرحلة الخامسة للحب بين الحبيب والمحبوب
 .ألنه على هذا الصعيد يجري تبادل اللحظ الودي وحركات العيون والكلمات المسرة والبسمات الساحرة وما شاكلها

 الخمسة، توجد سبعة ثانوية أخرى تتألف من الضحك والرؤيا المدهشة والفتوة والرأفة والغضب والهول الرئيسةاألذواق إلى جانب 
األذواق .  شهد تبادل صلة مرعبةوپياكَشيهيَرن صلة الفتوة لكن كِْرشَْن بـِدڤََم شْْبهۤيعلى سبيل المثال، كانت صلة . والتداعي
 تختفي بعد.  الخمسةالرئيسة تارة إلغناء األذواق غيبلتيم الصفي بينما السبعة الثانوية تظهر تارة وت الخمسة دائمة في قلب االرئيسة

 .غناء األذواق الرئيسة الخمسةا
، الياَنپَّپي، ْپَربودَّْهى، آنْتَرۤيكْشَ، ڤيَه، ڤيكَ التسعة بأسماء ۤيْزچيُّوالـيوجد ) ْبَهكْتَْز-شانْتَ(مثلة على التيم في المرحلة الحيادية أ
. أمثلة على هذه المرحلة)  َسناتََن وَسنَتْكوماَر، َسنَنَْدَن، َسنََك ( األربعةْزكوماَرالـ. كََرْبهاَجَن و تْشََمَس، ْدروميَل أو ڤيَدْدَر، پيْرُهوتَْرآ

يوجد . كِْرشَْنالء يخدمون بصفة خدم هؤ. ُچوكوَل َرَس في َپتَْرَك و تْشيتَْرَك، َركْتََك ):َدْسيا(أمثلة على التيم في المرحلة الثانية 
 و ۤيَمْبهو َن ڤَِرنْداڤْ  فيشْرۤيداَم :تيم المرحلة الثالثة، مرحلة الصداقة. َهىنْطْايكوڤ في كواكب  وسواهَهنوماَنويوجد  اَركاڤْدفي  داروَك
 ياشودا بحب أبوي، يتضمنون التيم مثل َنكِْرشْمن جهة المتصلين بـ. كما يوجد سواهم. تَْركوروكِْش وفي ميدان اَركاڤْد في أْرجوَن

، والملكات وأمهات العز في َنڤَِرنْداڤْ، ڤَْرَجفي الحب الزوجي، توجد صبايا ، نسباء اال ووالده وعمه وسائركِْرشَْن أي أم نَنَْد َمهاَرَجو 
 . هذهَرَسحصاء عدد التيم في  اال يمكن ألحد. اَركاڤْد

 وفي كواكب َمتْهوراحد ما ويظهر في  إلى التعلق بتوقير وتبجيل ويمكن أن يتميز بغياب الحرية":فئتين إلى  يقسمكِْرشَْنالتعلق بـ
البقارون الصبيان  ال يظهر طليق َنڤَِرنْداوَك ڤْولُُچلكن الحب في . في دور الرب هذه روح الخدمة الودية العلية مقيدة. َهىنْطْايكوڤ

 الخمسة، الرئيسةفي األذواق .  شخصية اهللا العزيزه بأنهممع علم كِْرشَْن صلتهم الحميمة مع توقيراً وتبجيال بسبب َنڤَِرنْداڤْوصبايا 
تنقص مشاعر لكن . الرب أحياناً أخرى إلى أحياناً ويعيق خدمة الفردالفعلية التبجيل والتوقير يشكل عوائق في وجه عظمة الرب 

 إليه بتوقير كِْرشَْن والدا كّيڤَِد و ِدڤَسوڤَدعا على سبيل المثال، . العشقفي حضور الصداقة والحنان األبوي والتوقير والتبجيل 
هذا مؤكد في .  تجلى أمامهما بوجه طفلهما الصغيرونڤيشْ أو كِْرشَْن لفهمهما بأن الرب العظيم هما بوجه ابنىتجلما عندوتبجيل 

 أْرجوَنكذا، كان . كان حاضراً بوجه طفلهمامع أنه  الرب العظيم  بالدعاء إلىكّيڤَِد و ڤَسوِدڤَبدأ  ).٥١\٤٤\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم
 مسلكاً أْرجوَنغالباً ما سلك .  عندما شاهد هيكله الكوني عن معاملته بصفة صديق حميم اهللاعفو إلى درجة أنه تضرع إلى خائفاً

 ):٤٢-٤١\١١. چ.ب(ند مشاهدة الهيكل الكوني المخيف  عأْرجوَن قال بصفة صديق، لكنأليفاً مع الرب 
 ْماْد اوكْتَـي ْمْبَهــَمتْـڤا ْپـَرَسي كِْهتـَس

 يكِْهتـاَدڤَ ِهى َسۤي ِهى َنشِركِْهى 
 ْمِڤَد تَـْممانَـيَأجانَـتا َمـه

 يَن ڤاپـيىـْپـَرماداتْ ْپـَرنََٰمـۤيا 
 يسٱ تُوِر كْ-تْ ـڤَـهاساْرتَْهـْم َأَساشـتْـ تْشْاي

 ـوشَجِنـُهو ْب-اَسـَن ۤي شَـ-هاَر يڤ
 ْمـشَٰكْـ َسَم- تَـتْ تْشْـيوتَ اىـتَْهى ڤاپٱ كُوإ

 اْميى تْـڤاْم َأَهـْم َأْپـَرِمـيـاَمشتَـتْ كْ
 مني بدافع الجنون أو ربد لي ما غفرت ان ارجو. عظمة مقامك علم بدون"  صديقييا" ،"ڤََداۤي يا" ،"كِْرشَْن يا":ابقاًكنت أناديك س"

أحياناً  الطعام وحدنا ولانتاثناء  ؛سرير ال علىيقأوقات استراحاتنا وعندما كنا نستل":معك مرات عديدةت التصرف أ أسلقد. الحب
 ." لكقلة احتراميى أيها العاصم، عذراً عل.  أحياناًصدقاء كثيرينأمام أو

 درجة أن المروحة سقطت من يدها وأصيبت باإلغماء على األرض إلى  قد يتركها واضطربتكِْرشَْنبأن  ّيروكْمينكذا، خشيت 
 ):٤٥\٨\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم قالت في )َنڤَِرنْداڤْ في كِْرشَْنأم (، ياشودامن جهة .  لهاكِْرشَْناثناء مداعبة 

 َپنيشَْدْبهيشْ تْشَوتَْريۤيا تْشُ
 تايهڤَچايشْ تْشَ ساتْتيُّو-سانْكْْهيا
 ماهاتْْمياْم-چۤيياماَنَپأو

 َهريْم ساَمنْياتاتَْمَجْم



 اعتبرت ،ذلك ومع .يةڤايشْنَڤالـ األسفار وسائر يُّوچا سانْكْْهيا وسفر أوَپنيشَداتْ و الثالثة َدْزِڤالـ من العليا شخصية اهللا أمجاد تدرس"
 المعروفة تعبد األسفار وجميع كْْهياسانْفلسفة  إلى  باإلضافةاتْدنيشََپوأ و ِڤَدْزالـ ."البشري طفلها العليا شخصية اهللا داياشُو األم

 بحبل كما لو كِْرشَْن أوثقت الطفل ياشودابأن األم ) ١٢\٩\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمكما جاء في . شخصية اهللا وتعتبره ولد من رحمها
  يحملكِْرشَْنكان في الواقع، ). ٢٤\١٨\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمنسان في  ا بصفةكِْرشَْن كذا، توجد أوصاف عن معاملة .كانت وضعته

 . هعند هزيمته على يد  على كتفيهشْرۤيداَمخالنه من البقارين الصبيان وال سيما 
 شْرّي أخذ كِْرشَْن شْرّيأن ) ٤٠-٣٦\٣٠\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم ، جاء فيَنڤَِرنْداڤْ في كِْرشَْن شْرّي مع ۤيْزوپُچالـبصدد معامالت 

ترك :"أرضاها على هذا الوجه وبدأت بالتفكير بكبرياء. ۤيْزوپُچالـ ترك سائر كِْرشَْن أن حسبت. راَس وحدها من رقصة راْدهارانّي
، لم كِْرشَْنحبيبي :" في الغابةكِْرشَْن إلى تقال. دلنها جماالً مع انهن يعا" الجميالت وهو قانع بي وحديۤيْزوپُچالـ كِْرشَْنحبيبي الرب 

 راْدهارانّيواختفى حالما قال ذلك وشعرت ". كتفي إلى ارتكزي:"كِْرشَْناجاب ". أعد استطيع الحراك، يمكنك أن تأخذني حيثما تشاء
 .باإلستياء

هنا وتركن أزواجنا وأوالدنا  إلى لقد جئنا! كِْرشَْنحبيبنا :"راَسة  من رقصكِْرشَْنعند اختفاء   بالتندم قائالتۤيْزوپُچالـبدأت جميع 
أنت تعلم بأننا جئنا ألن صوت نايك . هنا إلى وأنت عليم بغرض مجيئنا إليك تجاهلنا نصيحتهم وهرعنا! وأقاربنا وأخوتنا وأصدقاءنا

 ".ليس في صالحكهذا ! درجة أنك تركت فتيات ونساء مثلنا في عتمة الليل إلى لكنك ماكر. شدنا
يقال بأن التيم راسخ على صعيد . مناحي كثيرة بتثبيته على شخصية اهللا العزيز إلى لتفات اال تعني ضبط العقل وحفظه منشََمكلمة 
ويوضح هذا في .  هو مسند كل شيء ضمن تجربتهكِْرشَْنعلى ذاك الصعيد، يفهم التيم بأن .  عند تثبيت عقله على الرب العظيمشََم
 في صورته كِْرشَْنكل شيء بائن عن  .الوجود في كل كِْرشَْنشخص مثيل فهم حضور يستطيع . أيضاً) ١٩\٧ (ڤَْد چۤيتاْبهَچ

 بأن من يفهم ذلك، وثابت الفطنة على  سينْْدهو- َرساْمِرتَ-ْبَهكْتيكما جاء في .  وواقع في قدرتهه مع أن كل شيء في يدالشخصية
 أو مختلف كِْرشَْن الثبات في العلم بعظمة  للفردال يمكنأنه  على ذلك، يقول شخصية اهللا العزيز عالوة. شََم، حقق صعيد كِْرشَْن

شْرۤيَمْد النقطة عينها موضحة في . )شََم َمنّيشْطَْهتا بودِّْهه (َرتي-شانْتَ دون االرتقاء إلى صعيد قدراته التي هي سبب جميع الظواهر
 ):٣٦\١٩\١١ (ْبهاَچڤَتَْم

 شْطَْهتا بودِّْهْرشَُمو َمنِّ
 َسْمياَمه-نْدريا اَدَم

 َسمَّْرشُو-تيتيكْشا دوْهكَْهى
 َجيُّو ْدْهريتيهَپْستَْهى ڤُوجيْه

دعى تحواسه الفرد ضبط حالة . يمكن تثبيت العقل من قبل الذي استخلص بأن شخصية اهللا العزيز هو المصدر األول لكل الوجود
لفرد دوافع ضبط او). تيتيكْشا(لشقاء من أجل ضبط الحواس وتثبيت عقله يدعى تحمل  لتحمل جميع أشكال االفرد استعداد. شََم

 .الشخص المطمئن ال يضطرب بدوافع اللسان أو الفرج). ْدهيَر (اً، يصبح الفرد مطمئنْدْهِرتيهمن . ْدْهِرتيه يدعى جاللسان والفر
يمان راسخ  ايتحقق.  دون حيدانكِْرشَْنطاع تثبيت عقله على إذا است) َرَس-شانْتَ (كِْرشَْنيمكن للفرد تحقيق الثبات في ذكر 

 وانقطاع جميع كِْرشَْناإليمان الراسخ بـ( تلك َرَس-شانْتَخواص . َرَس-شانْتَ عند تحقيق  وتنقطع جميع الرغبات الماديةكِْرشَْنبـ
الهواء والنار (صوت في سائر العناصر األخرى  مثل وجود الأيضاًًمشتركة مع سائر األذواق ) كِْرشَْنالرغبات التي ال صلة لها بـ

 حاضرة في سائر األذواق العلية مثل الخدمية َرَس-شانْتَن لذوق ان الخاصتاكذا، هات.  ألنه يخرج من السماء)والماء واألرض
  ).َرَس-َمْدهوَر(والعشق ) ڤاتَْسلْيا(والحنان األبوي ) َسكْْهيا(واألخوة ) َدْسيا(

 ألن مجمل الوجود وليد قدرة كِْرشَْنذ ال يوجد شيء خارج  اكِْرشَْنعني وجود شيء دون تال  كِْرشَْنلة لها بـالكالم عن رغبة ال ص
وعي مشترك بين جميع العلى سبيل المثال، .  بصورة غير مباشرةكِْرشَْن عين قدراته مما يعني أن الوجود عين كِْرشَْن. كِْرشَْن

 كِْرشَْنعندما يدور حول ما سوى  كِْرشَْنيدعى ذكر خارج و) كِْرشَْنذكر  (كِْرشَْنيدور حول عندما يكون الوعي صفياً األحياء لكن 
 .في الحالة الصفية كِْرشَْنلكن ال يوجد سوى ذكر . شابة اال هو حالةكِْرشَْنلذا، مفهوم خارج . أو حول التشبعة الحسية

 حالة ي هكِْرشَْنيعني أن شاغلي هو مرضاة حواس و كِْرشَْنصتي وأنا خاصة  خاكِْرشَْن المتمثلة بالفهم أن كِْرشَْنالعناية النشطة بـ
. َپَرماتْما أو ْبَرْهَمْن حيث يمكن أن يكون المعبود كِْرشَْن فهم عظمة مجرد بَرَس-شانْتَحالة تتحقق . َرَس-شانْتَأرفع من حيادية 

 واجب العبادة اْنڤََچْبَهللفرد التقدير بأن  يمكنلكن . َپَرماتْما يعبدون ۤيْزچيُّوالـ بينما ْبَرْهَمْنأهل التخمين الفلسفي التجريبي يعبدون 
 بصفة السيد العظيم ويقبل ڤَاسوِدڤ لـاإلنسان يسلم ):١٩\٧. چ.ب( في الفهم الروحي كِْرشَْن في ذكر هزدياد تقدم اعندوالتسليم 

 ْبَرْهَمْن بعد رجعات غزيرة من عبادة ) ْپَرَپْدياِتىْمْچۤيانَڤاْن ما َمناْم َأنِْتى َجنْْمناَبهۤو(نفسه بصفة خادمه القديم ويصبح نفساً محققة مجيدة 



شخصية اهللا العزيز بفضل صلته القريبة من الحق المطلق  إلى عندئذ، يبدأ الفرد بقضاء بعض الخدمة الودية العلية. َپَرماتْماو 
 ).َرَس-داْسيا(صلة الخدمية إلى ) َرَس-شانْتَ(الصلة الحيادية ترتقي بذلك، . العظيم

 هيجدر التنوي. َرَس-داْسيا تقدير عظمة الرب العظيم في يكتمل بذلك،. َرَس-داْسياعلى صعيد  يظهر التوقير والتبجيل للرب العظيم
 في َرَس-شانْتَصفة تظهر لذا، . َرَس-داْسياد الخدمة على صعيتبدأ  لكن َرَس-شانْتَهنا أن النشاط الروحي غائب على صعيد 

 .ذوق الخدمة العلية إلى  باإلضافةَرَس-داْسيا
.  لكن أرفع منها هي صفة التعلق الحميم الذي هو الحب الصفي العليأيضاًً َرَس-داْسيا و َرَس-شانْتَالصفات العلية حاضرة في 

 لذا،. )ڤيشَْرْمْبَهى(على صعيد األخوة   بالتوقير أو التبجيل لشخصية اهللايغيب الوعي. ڤيشَْرْمْبَهىهذا الحب لشخصية اهللا يدعى 
، لكذب. الوعي بالعظمة والخدمة والحمة دون توقير أو تبجيل":على ثالثة خواص علية هي) َرَس-َسكْْهيا( ذوق األخوة العلية يحتوي

 ).َرَس-َسكْْهيا(يرتقي الوعي في ذوق األخوية 
 إلى حيث يوجد وعي بأن الرب العظيم يعتمد على رحمة التيم باإلضافة) َرَس-ڤاتَْسلْيا(ي ذوق األبوة كذا، توجد أربعة خواص ف

شخصية اهللا، يوبخه أحياناً ويعتبر نفسه  إلى التيم الذي يشعر بالحنان األبوي. الوعي بعظمته ووجوب خدمته وإشتداد الصلة قرباً
 .ور لكل من التيم والرب العظيمهذا الحنان األبوي يعطي السر. ولي شخصية اهللا

 وتوضيح جوهر هذه األذواق  سينْْدهو- َرساْمِرتَ-ْبَهكْتي بكتابة العلم بالخدمة التتيمية في كتاب وْسوامّيُچ َپرۤو شْرۤيل أمر المولى
  وكيف يتطوركِْرشَْنيمان العميق بـ االصورة) َرَس-شانْتَ(يوضح في ذلك الكتاب العلي كيف يتخذ ذوق الحيادية . العلية الخمسة

كل هذه . حيث يشعر الفرد بعيالة الرب) َرَس-اتَْسلْياڤ(ثم ذوق األبوية ) َرَس-َسكْْهيا(األخوية  إلى ثم) َرَس-داْسيا(ذوق الخدمية إلى 
 .حيث تتواجد كل هذه األذواق بوقت واحد) َرَس-َمْدهوْريا(األذواق العلية تتأوج في ذوق العشق 

 الفصل الثاني
 وْسوامّي ُچَنَسناتَ

 ڤَْرياْمٱنَنْتاْدهوتايشْڤَنِْدى 
 ْپَرْبهوْمَمها-تْشايتَنْيا-شْرّي
 ْپَرساداتْ ْسۤياْد-پي ياتْٱنۤيتْشُو 

 ْرتَكَهڤََرْپ-شاْستَْر-ْبَهكْتي
 نشر علم الخدمة حتى المولود بمنزلة أسفل البشريستطيع .  صاحب العز الذي ال يحدشْرّي تْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهواسجد تبجيال لـ "

 ".برحمته التتيمية
 كانت .چالَملَْده وهي مقاطعة من البن إلى في تلك الفترة، ذهب. )اَسَسنّْۤي( سلك الزهد هبعد دخول في كل الهند تْشايتَنْياسار المولى 

اسمهما دبير خاص كان .  في تلك المنطقة، حيث كان يقيم اثنان من وزراء حكومة نّواب حسين شاهراَمِكليتوجد قرية تسمى 
حركة  إلى قررا التقاعد من الخدمة الحكومية واإلنضمام. وْسوامّيُچ َپرۤو و وْسوامّيُچ َسناتََن بعد ماوصقر مليك وأصبح أسمهما في

 .  تْشايتَنْيا بإلهام المولى ۤيْرتََنكَسنْ
 معينة ِڤدية إلقامة شعائر ْبراْهَمنَةالـن من يثنوعّينا اعند عقدهما على ذلك خطوات للتقاعد من مشاغلهما المادية  األخوان اتخذ

 طقوس تتطلب .اۤيپوَرشْتْشَْر هذه النشاطات المبدئية تسمى .كِْرشَْن إلى تمكنهما من تحقيق الحرية التامة لإلنشغال بالخدمة التتيمية
هذه . ْبراْهَمَن إلى النار وتقديم الطعام إلى التقدماتحترام ألسالفه وتقديم  اال من الفرد العبادة ثالثة مرات يومياً وتقديماۤيپوَرشْتْشَْر

 .ڤيالَس-ْبَهكْتي-َهري :وسائر الطقوس األخرى مذكورة في كتاب الدليل الموثوق
.  بعد قضاء هذه الطقوس الدينيةبيته بمقدار كبير من المال الذي أدخره اثناء خدمته الحكومية إلى )وْسوامّيُچ َپرۤو(عاد صقر مليك 

قسمين متعادلين  إلى البيت، قسم ثروته المدخرة إلى بعد الوصول. قع، النقود الفضية والذهبية التي عاد بها مألت قارباً كبيراًفي الوا
 ْبراْهَمنَةالـ. الرب العظيم إلى الخدمة الودية العليةببذا، وهب نصف ثروته للمنشغلين . ڤَْزڤايشْنَالـ وْبراْهَمنَةالـووزع نصفها على 

المفترض بكل من . الرب إلى الخدمة الوديةبحالما يفهمون الحق وينشغلون  ڤَْزڤايشْنَيطلق عليهم  لفهم الحق المطلق ومقصودين
أما النصف اآلخر، فقد وزع نصفه .  أهمية مقامهم العليوْسوامّيُچ َپرۤونشغال بالخدمة العلية وأعتبر  االڤَْزڤايشْنَالـ وْبراْهَمنَةالـ

 .للطوارئ الشخصيةالمتبقي صف على أهله وأبقى الن
غالباً ما يترك الفرد مجمل ثروته المدخرة ألفراد . ذلك التوزيع للثروة الشخصية يمثل قدوة للراغبين باإلرتقاء في العلم الروحي

روته أعطى نصف ث.  قدوةوْسوامّيُچ َپرۤولكننا نجد مسلك . التقدم في العلم الروحيابتغاء عائلته ثم يفصم صالته بعائلته 



ترك ربع ثروته مع بقّال قروي تحسباً للطوارئ الشخصية وأنفق اخوه . إنسانيجب أن يكون ذلك قدوة لكل . لألغراض الروحية
 .، عشرة آالف منها الحقاًوْسوامّيُچ َسناتََناألكبر 

. ورّيپ َهىنّاتََجَچ من َنڤَِرنْداڤْ إلى اً للسير كان يتهيَرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا بأن المولى وْسوامّيُچ َپرۤو إلى في ذلك الوقت، وصل الخبر
 وْسوامّيُچ َپرۤويبدو أن .  لمالقاة المولىَمتْهورا إلى  اثنين للتقن من برنامج المولى ووضع الخطة للذهابوْسوامّيُچ َپرۤوأرسل 

  بمسؤوليات خدمته الحكوميةوْسوامّيُچ ناتََنَسلذلك، عهد . وْسوامّيُچ َسناتََن دون تْشايتَنْياالمولى  إلى حصل على االذن باإلنضمام
 العلماء وبدأ ْبراْهَمنَةالـفي الواقع، شغل حوالي عشرة أو عشرين من . شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْممعاونيه واعتكف في بيته لدراسة إلى 

 إلى لكن الحاكم كان متلهفاً.  بمرضهالنواب إلى في تلك الغضون، أرسل خبراً.  في صحبتهمشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمبدراسة مكثفة لكتاب 
النواب بإحترام   جميعهم إلستقبالْبراْهَمنَةالـ ووْسوامّيُچ َسناتََن وقف. بيته إلى  في األمور الحكومية وجاءوْسوامّيُچ َسناتََننصائح 

 .وا البيت حيث كانهعند دخولوقدموا له مقعداً للجلوس 
لذلك، ال .  أرسلت خبراً بمرضك لكنني أرسلت طبيبي لمعاينتك ولم يجدك تشكو من مرضلقد:"وْسوامّيُچ َسناتََن إلى قال النواب

 إليك فوضت. بصراحة، مسلكك يزعجني. هتمام بخدمتك فجئت شخصياً لرؤيتك االعلم لدي عن سبب ارسال خبر بالمرض وعدم
ارجو أن . لي فستفسد والءك السابق اضمامن اال الحكومية لصرف عنايتي باألمور األخرى إلعتمادي عليك لكن دونالمهامجميع 

 ."تعلمني بنيتك؟
ثار . بأنه لم يعد يقوى على متابعة مهامه الحكومية وأن يتلطف النواب بتعيين سواهعند سماع هذا الكالم،  وْسوامّيُچ َسناتََناجاب 

قيل أن النواب كان ". دارة االت منإذا تقاعدسينتهي كل شيء أخوك الكبير يحيا كالصياد و:"غضب النواب عند سماع ذلك وقال
 َسناتََن إلى كان النواب منشغالً بقهر مختلف اجزاء البالد وبالصيد وكان يركن.  معاملة االخ الصغيروْسوامّيُچ َسناتََنيعامل 

 .؟دمة الحكوميةإذا تقاعدت من الخدارة  االكيف ستجري:"سألهلذا، .  بتولي المهام الحكوميةوْسوامّيُچ
 وْسوامّيُچ َسناتََنأشار ". لذا، لك الحرية بمعاقبة من تشاء.  وتعاقب كافة أشكال المجرمينچاوذَأنت حاكم :"وْسوامّيُچ اتََنَسناجاب 

لذلك، ليعاني كل منهما حسب ما يقدمان من . بهذا الجواب بأن الحاكم كان منشغالً بإصطياد الحيوانات وقتل البشر لتوسيع مملكته
 .عمل

 أوريَسوالية  فترك بيته في نوبة من الغضب وخرج بعدها في حملة لقهر وْسوامّيُچ َسناتََناً وأدرك مغزى كالم كان النواب ذكي
 آالف قطعة ١٠خبراً بأنه أودع  وْسوامّيُچ َپرۤوأرسل . حين عودته إلى  ووضعه في السجنوْسوامّيُچ َسناتََن أمر بإعتقال بعد أن

 عندما سمع خبر اعتقاله على يد  بإستعمال هذا المال للخروج من ورطتهإخيه األكبر ونصح) چالالبن (چاوذَنقدية عند بقّال في 
نصح السجان بقبول خمسة آالف واإلفراج عنه ألنه لن ينتفع .  المال على مدير السجنوْسوامّيُچ َسناتََنعندئذ، عرض . النواب

 .أيضاًًفراج عنه عمالً صالحاً االسيكون  مادياً بذلك فحسب بل
ماذا سيفعل عندما يسمع بأنك . فراج عنك ألنك قمت بعدة خدمات لي في السابق لكنني اخشى من النواب االيمكنني:"اجاب السجان

 ١٠ إلى عي هربه ثم رفع المبلغ له أن يّدَسناتََنعندئذ، قال ". خارج السجن؟ سيتعين علي توضيح كل شيء له فكيف أقبل بإقتراحك؟
 في ڤَالْبَهىه األصغر ي مع اخوْسوامّيُچ َپرۤوفي تلك االثناء، كان . فرج عنه طمعاً بالمالأالسجان وآالف قطعة نقدية فوافق 

 .َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا لمالقاة َنڤَِرنْداڤْ إلى طريقهما
 حيث ارتاح في پاتَذاى مكان في بيهار يدع إلى أن وصل إلى عبر الغابةو لمالقاة المولى متفادياً الطرق العامة َسناتََنعندئذ، سار 

 َسناتََن كان يحمل بعض القطع الذهبية معه فخاطب صاحب النزل وْسوامّيُچ َسناتََننزل لكن عالم نجمي أخبر صاحب النزل بأن 
 ". في الصباحارتاح هنا الليلة وسأرتب لك مخرجاً من هذه الغابة:"بكل احترام قائال

 بأنه يحمل سبعة قطع نقدية إشاَن ن كان يحمل بعض النقود فاجاب ا ماإشاَن دمه من مسلك صاحب النزل وسأل خاَسناتََنارتاب 
 "لماذا تحمل سبب الموت على الطريق؟:" حمل الخادم المال فغضب منه وقالَسناتََنلم يحب . ذهبية

بأنه في مهمة حكومية أخبره . صاحب النزل وطلب منه مساعدته على الخروج من الغابة إلى  القطع الذهبية وقدمهاَسناتََنخذ أ
 .مساعدته لعبور الغابة وفوق الجبال إلى بتعاد عن الطرق العامة وأنه يحتاج إلى االخاصة مما دفعه

فهمت بأنك تحمل ثمانية قطع ذهبية وكنت أنوي قتلك وسلبها لكنني افهم بأنك رحل صالح فال حاجة :"اعترف صاحب النزل بالقول
سيقتلني شخص ما بسبب المال ومن األفضل لي أن .  منيهأخذإذا لم تسيسلبني المال سواك :"ناتََنَساجاب ". اعطاء المال لي إلى لك

 .في تلك الليلة عندئذ، عاونه صاحب النزل على عبور الجبال". كنا اقدمه لأ. تأخذه
 قرر متابعة الطريق َسناتََنألن حالما خرج من الجبال بيته بالقطعة الذهبية التي ما زالت معه  إلى من خادمه العودة َسناتََنطلب 
 بالية من الثياب يحمل ابريق ماء خرقة بَرْبهوْپَمها تْشايتَنْياالمولى  إلى توجه.  بعد رحيل خادمه بالحرية التامةَسناتََنشعر . بمفرده



لحاح ثم فارقه وتابع  اال بعدتََنَسنافي الطريق، التقى ابن عمه الثري الذي كان بخدمة الحكومة كذلك وأهداه لفاعاً ثميناً قبله . بيده
 . في مدينة بناريسَرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا مسيرته بمفرده لرؤية َسناتََن
تْشَنْْدَرِشكَْهَر خبره الناس بأن المولى كان يقيم في بيت أ. وغمرته البهجة مدينة بناريس عند وصوله إليها وجود المولى في َسناتََنفهم 

 استدعاء تْشَنْْدَرِشكَْهَر عند الباب فطلب من َسناتََن داخل البيت وفهم بوصول َرْبهوْپَمها تْشايتَنْياكان . هناك إلى َسناتََن فتوجه آتْشاْريا
شاهد رجالً يبدو من .  عند البابڤَڤايشْنَ لرؤية الرجل دون أن يرى تْشَنْْدَرِشكَْهَرخرج ".  كبيرڤَڤايشْنَهو :"الجالس عند الباب وقال

غمرت النشوة الروحية . باحة البيت هعند دخول ومعانقته َسناتََن  لرؤيةتْشايتَنْياهرع المولى كن المولى طلب رؤية الفقير ول. الفقراء
 عند تْشَنْْدَرِشكَْهَرأصابت الدهشة . لكنهما تعانقنا وبدأ بالبكاء". ربي الحبيب، ارجو أن ال تلمسني:" عندما عانقه المولى وقالَسناتََن

 بيده َسناتََنكان يلمس بدن . ه على مقعدإلى جانب الجلوس َسناتََن من َرْبهوْپَمها تْشايتَنْياطلب . تْشايتَنْيا والمولى َسناتََن رؤية مسلك
 ".موالي الحبيب، أرجو أن ال تلمسني:"المولى إلى  يقولَسناتََنفعاد 

 ".اهللا بفضل خدمتك التتيمية إلى مجمل الكون وإرجاع الجميع نجيةيمكنك ت. أنا ألمسك للتصفية ال غير ألنك تيم كبير:"اجاب المولى
 الضليع ْبراْهَمَنالـالخدمة التتيمية خير من  إلى  المنقطعكِْرشَْن يفيد بأن تيم الرب شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمتابع المولى باإلستشهاد بنص من 

ه يستطيع تصفية كل مكان وكل شيء لحمله الرب العظيم في  ألن،الرب إلى  دون انشغال بالخدمة التتيميةِڤديةالـ األسفاربجميع 
 .قلبه

 بل يحب التيم حتى وإن كان وليد عائلة ِڤَدْزالـ بأن شخصية اهللا العزيز ال يعترف بالضليع بكل أجزاء ِڤديةالـ األسفاركما جاء في 
بكالم آخر، كل من . هتيم إلى حسان االبلها عند ليس من التيم لكنه يقْبراْهَمَن بها ذا أحسن أحدالن يقبل الرب الصدقة  .وضيعة

 ْبراْهَمَنالـ يفيد بأن شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْممن نصاً  َرْبهوْپَمها تْشايتَنْياكما اقتبس . تيمه إلى الرب فيمكنه تقديمه إلى يرغب الفرد بتقديمه
لكن حتى وإن .  الثانية عشر ومن ذرية عائلة رفيعةيةْبَرْهَمنالـمن سوى التيم هو أرذل من الرذالء حتى وإن كان متصفاً بالصفات 

ال فيمكنه تصفية مجمل عائلته لمئة جيل في الماضي والمستقبل بالخدمة التتيمية بينما ) تْشَنْذاَل(كان التيم من ذرية آكلة لحوم الكالب 
 ):٢\١٣ (ُهوَدياسوْد-ْبَهكْتي-َهريكما جاء في كتاب . حتى على تصفية نفسه  الفخورْبراْهَمَنالـيقوى 

 َدْرشَنَْم ْهي-ڤاْدِرشََهلَْم تْْپأكْشْنُو 
 َچهَسنْ-چاتَْر-ڤاْدِرشَْپَهلَْم تْتَنُوه 
 ۤيْرتَنَْم ْهيك-ڤاْدِرشَْپَهلَْم تْ-ڤاجيْه

 ڤَتا ْهي لُوِكىَچسودوْرلَْبها ْبها
د صفات كمال اللسان ألن العثور على تيم صفي يا تيم اهللا هو كمال العين ولمس بدنك كمال النشاطات البدنية وتمجي إليك النظر"

 ".مثلك بالغ الندرة
جاء وصف ". ڤََمهاراوَرأنقذك من :"قال المولى.  شديد الرحمة وهو مخلّص النفوس المترديةكِْرشَْن بأن َسناتََن إلى ثم قال المولى

لحيوانات ألنه جاء بأن ذاك الجحيم هو مصير الجزار وآكلة  بمكان معد للمنشغلين بقتل اشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي ) ڤََمهاراوَر(الجحيم 
 ".لقد خلصتني من ورطة الحياة المادية.  بل استطيع الفهم بأن رحمتك بي عليةكِْرشَْنال اعلم رحمة :"َسناتََناجاب ". الحيوانات

ثم قال . فراج عنه االجمل قصة مَسناتََنعندئذ، قص ". كيف خرجت من السجن؟ أفهم بأنك كنت معتقالً:"عندئذ، سأل المولى
 ".َنڤَِرنْداڤْ إلى شاهدت اخويك ونصحتهما بالتوجه:"المولى

تناول الغداء  إلى َسناتََن دعوة َپَن ميشَْرتَ وكان من دواعي سرور َسناتََن إلى َپَن ميشَْرتَ و تْشَنْْدَرِشكَْهَر كل من تْشايتَنْياقدم المولى 
 شْرّي كانت طويلة جداً ولم يحبها َسناتََنلطيفاً ألن لحية يبدو الحالق وجعله  إلى َسناتََن مرافقة كَْهَرتْشَنْْدَرِشطلب المولى من . معه

 .أيضاًً بحمام وحالقة شعره فحسب بل تغيير ثيابه َسناتََند يزوت تْشَنْْدَرِشكَْهَرلم يطلب من . َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا
ل ببعض ب لم يقبل بالثياب الجديدة َسناتََن عندما علم بأن تْشايتَنْياوسر المولى بعد االستحمام  لجديدة بعض الثياب اتْشَنْْدَرِشكَْهَرعطاه أ

 .َسناتََن لتناول وجبة الغداء وطلب منه ابقاء بعض الطعام من اجل َپَن ميشَْرتَبيت  إلى ذهب المولى. َپَن ميشَْرتَالثياب المستعملة من 
 َسناتََنإلى  ميشَْرَپَن تَ  فقدمههنتهاء من تناولالبعد االطعام  خلف المولى بعض على الفور لكن َسناتََن إلى م الطعاميشَْرَپَن تَ لم يقدم

 .الراحة إلى بعد أن أخلد المولى
تناول  إلى َسناتََنعى  دْبراْهَمَنالـ أحد تيمه وذاك َمهاراْستَْهى  والية منْبراْهَمَن َسناتََن إلى ، قدم المولىتْشايتَنْيابعد ارتياح المولى 

سأستجدي الطعام بطرق األبواب ما دمت في بناريس لكن المولى سيقبل :"َسناتََنقال . طعام الغداء في بيته يومياً ما دام في بناريس
 ".تناول الطعام في بيتك يومياً إلى دعوتك

. بناريس إلى ياه ابن عمه في طريقه الثمين الذي أهداه اع لكنه الحظ اللفاَسناتََن في غاية السرور من مسلك تْشايتَنْياكان المولى 
 إلى فوراًتوجه .  التخلص منهَسناتََنلذلك، قرر . كان يلحظه هن لم يحبذ اللفاع الثمين على بدنه ألتْشايتَنْيا بأن المولى َسناتََنأدرك 



 كان َسناتََنن الفقير بأن ظيضة اللفاع القديم بالثمين ف مقاَسناتََن وشاهد أحد الفقراء يغسل لفاعه القديم فطلب منه َچنَْچضفة نهر الـ
 ".كيف يمكن ذلك؟ يبدو أنك رجل لطيف لكنك تسخر مني على هذا النحو غير الالئق:"يمازحه وسأله

 لفاعه القديم َنَسناتَأخيراً، أخذ الفقير اللفاع الثمين وأعطى ". أنا ال أمزح معك بل أنا جّدي فهال تبادلني هذا اللفاع؟:"َسناتََناخبره 
 .المولى إلى وعاد

 بالقدر الكافي وقد فطنأنت :" عن المبادلة فأستحسن المولى ذلك وشكره بالقولَسناتََنأين لفاعك الثمين؟ فأخبره :"سأله المولى فوراً
زهه التام من جميع بكالم آخر، ال يقبل المولى الشخص للخدمة التتيمية سوى بعد تن". الثروة المادية إلى استهلكت كل انجذابك

هذا تناقض .  ال يبدو جيداًتستجدي بالطرق على األبواب ملتفعاً بلفاع ثمين على بدنك:"َسناتََن إلى المقتنيات المادية ثم قال المولى
يد كان المولى شد". إن الفضل بكل ما أفعله للتحرر من التعلق المادي هو رحمتك:"َسناتََناجاب ". بإزدراء إليه وسينظر الناس

 .  السرور منه وبحث كالهما التقدم الروحي
في ذاك اللقاء، الذي  تْشايتَنْياطرح المولى . وْسوامّيُچ َسناتََنقبيل لقاء المولى و  رامانَنَْد رايا بتيم متزوج يدعى تْشايتَنْياالتقى المولى 

 َسناتََنلكن في هذه الحالة، طرح . ا لو كان معلم المولى كمرامانَنَْد رايا وأجابها رامانَنَْد رايانتناوله في فصل الحق، أسئلة على 
 .األسئلة على المولى واجابه المولى

نسان هو التقدم  ايعلّم طريقة الخدمة التتيمية التي هي قوام كل حي ألن واجب كل.  بالغة األهمية للناس عامةتْشايتَنْياليم المولى اتع
 قادراً َسناتََن، كان تْشايتَنْيابداعي رحمة المولى . وْسوامّيُچ َسناتََن و تْشايتَنْيالمولى جرى بحث عدة مواضيع بين ا. في العلم الروحي

 .على طرح أسئلة هامة أمامه وأجاب المولى عنها على الوجه التام
 فهم  وطرح أسئلة بصددهوَرْبْپَمها تْشايتَنْياوجوب دنو الفرد من سيد روحي مثل المولى  تْشايتَنْيا والمولى َسناتََنمن لقاء نستفيد 

 .وتعلم الحياة الروحية منه ثقة بوجوب الدنو من مرجع) ٣٤\٤ (ْبهَچڤَْد چۤيتاكما يؤكد في . الشؤون الروحية،

 الفصل الثالث
 وْسوامّي ُچَسناتََن إلى التعاليم

في الواقع، . وْسوامّيُچ َسناتََن إلى تْشايتَنْيامولى من تعاليم ال إليه يمكننا فهم العلم باهللا بصدد الصورة العلية هللا وعزه والخدمة التتيمية
أنا :"سأله عن هويته الباقية بالقول و عد قدمي المولى بتواضع كبيرَسناتََنحينئذ، سقط . وْسوامّيُچ َسناتََن إلى أوضح المولى كل شيء

 المادية ولم أكن أعلم بالغرض الفعلي كنت أتعذب في البئر المظلم للذة. عشرتي بغيضة وأنا أرذل البشر. وليد عائلة وضيعة
لقد قبلتني خادمك .  ومعروف في العالم بهتوهم سعة علميأدرجة أنني  إلى أحمقأنا . حتى بنفعيلي في الواقع، ال علم . لحياتي

 ".أرجو أن تخبرني اآلن عن واجبي في هذه الحالة المحررة. وخلصتني من ورطة الحياة المادية
لقد :" بالقولَسناتََنيوضح . ال بد من وجود نشاطات في النجاة.  من دعاء مثيلنجاة ليست كلمة الفصل في الكماليمكننا الفهم بأن ال

 من أنا؟ لماذا تصيبني الشقاوات الثالثية:" بالسؤالَسناتََناستطرد ". ؟اآلن بعد النجاة ما هو واجبي. خلصتني من الوجود المادي
 تقي من هذه الورطة المادية؟ ال أعلم كيف أسألك عن الرقي في الحياة الروحية لكنني أتضرع؟ وأخيراً، اخبرني كيف يمكن عدوماً
 "معرفته؟ إلى بالتلطف بإعالمي كل ما أحتاجإليك 

 .  الدنو من سيد روحي والتسليم له ثم التقصي منه عن تقدمه الروحي اإلنسانيجب على. تخاذ سيد روحي اهذه هي طريقة
لذلك، أنت تعلم بكل شي ومنزه من كل شقاوات . كِْرشَْنوتلقيت بركة الرب لك سبق :" وأجابَسناتََنمن تسليم كان المولى مسروراً 

تابع . كِْرشَْنفي ذكر ألنه  كِْرشَْن بكل شيء برحمة َسناتََن كان من الطبيعي المام هاستطرد المولى بالتنويه أن". الوجود المادي
-ناَرَدجاء في . هذه هي خصال التيم الحقيق". هذا لطيف جداً.  ألنك تيم متواضععلمك السابقتطلب مني تأكيد أنت :"المولى قائال

 ".برحمة الربتتحقق  كِْرشَْنبالغ الجدية بصدد تنمية ذكر رغبة  أن سۤوتَْر-ْبَهكْتي
لم باهللا وسأوضح لك كل شيء لذلك، واجبي هو تلقينك الع. الرب إلى أنت شخص مناسب لحماية الخدمة التتيمية:"تابع المولى قائال

 ".خطوة خطوة
من أنا ولماذا أتعذب :"تلك الطريقة الروحيةبموجب  َسناتََنسبق وسأل . من واجب المريد الدنو من سيد روحي للتقصي عن قوامه

الشقاوة التي يسببها  إلى  تشيريَكأْدهياتْمكلمة . ڤيَكأْدهيداي و أْدهيْبهاوتيَك و أْدهياتْميَكالشقاوات الثالثية تدعى " بالشقاوة الثالثية؟
كما نعلم جميعاً، . نشهد هذه الشقاوة حتى في رحم أمنا. أْدهياتْميَككالهما شقاوات . يعاني الفرد بدنياً حيناً وفكرياً حيناً. العقل والبدن

يبنا على يد اآلخرين تدعى الشقاوات التي تص. د عدة أشكال من الشقاوة التي تنتفع بالبدن البشري الطري وتسبب لنا األلمووج
. حجم لوجود عدد كبير من األحياء مثل البق الذي يمكن أن يسبب لنا األلمبدن كبير ال إلى هذه األحياء حتىال تحتاج . أْدهيْبهاوتيَك

ية على يد  فأنها أمراض طبيعڤيَكأْدهيدايمن جهة شقاوات . وهناك أحياء أخرى تولد من مختلف أشكال النباتات وتسبب لنا الشقاء



لبرودة القارصة أو الحرارة الشديدة أو الصواعق أو الزالزل والزوابع حن نتعرض لعلى سبيل المثال، ن. المالئكة أهل السماء
 .في جميع األحوال، نحن نعاني شقاوة واحدة أو مجموعة من هذه الشقاوات الثالثية. والجدب وكثير من األمراض الطبيعية

لم يعلم .  بضعفهَسناتََنأقر ". ما هو وضع األحياء، ما سبب تعرضها لهذه الشقاوات الثالثية؟:"اًفطن تقصياً َسناتََنتقصي كان لذلك، 
وعلى الرغم من ) وكان من علماء اللغة السنسكريتية(مع أنه كان معروفاً بسعة العلم مقامه الفعلي وسبب تعرضه للشقاوات الثالثية 

 .قبوله بهذا التعيين
من واجب . كتسب الجدية بصدد العلم بالشقاوات المادية ويطلب التحرر منها اوحي ليس موضة بل ضرورة لمنالدنو من سيد ر

 كِْرشَْن الرب أْرجوَناتخذ . ْبهَچڤَْد چۤيتاالظروف المثيلة في  إلى شارة االفي هذا الصدد، تجدر. شخص مثيل الدنو من سيد روحي
 عن مقام أْرجوَن كما كانت حالة السيد الروحي العظيم تلقين م الالمتعلقة بالقتال أ من المشاكل الكثيرة تهفي حيرسيده الروحي 

 .النفس
 بوصفنا ذات نحن شق من الذات العظمى، الحق المطلق، شخصية اهللا. مادةبائنة عن الروحية النفس  أن ْبهَچڤَْد چۤيتانستفيد من 

 هو وجوب تسليم الذات ْبهَچڤَْد چۤيتااألمر األخير في . اهسوبأحد ال يسعد واجب الذات الروحية والتسليم هو كما نستفيد بأن . روحية
 . وتحقيق السعادة بذلككِْرشَْن، لياالروحية للذات الع

حول  ال يعطي معلومات هنا تْشايتَنْياالمولى . لكن ثمة فارق.  بتكرار الحقيقة عينهاَسناتََن عن أسئلة تْشايتَنْياالمولى يجيب ، أيضاًًهنا 
 ومن هذا المنظور كِْرشَْن عين تْشايتَنْيايسلم كبار التيم بأن المولى . كِْرشَْن بل يبدأ من حيث توقف ْبهَچڤَْد چۤيتاسبق وصفه في ما 

 .ْبهَچڤَْد چۤيتا في أْرجوَن إلى  من النقطة حيث ختم تعاليمهَسناتََنيبدأ تلقين 
بذاتك الباقية وال عقلك هو هويتك الباقية وال هذا البدن المادي  توحيد كمكنال ي.  روحية صفيةنفس تأن:"َسناتََن إلى قال المولى

 كِْرشَْن لـياالقدرة العل.  عن المادةليعامك وق. كِْرشَْنهويتك هي الخادم القديم للرب العظيم . فطنتك وليس األنا الزائفة التي تحملها
 كِْرشَْنت واحد بائن عن نأ. بين القدرة المادية والقدرة الروحيةتقوم ك ألنقوامك بيني .  ماديةانيدهي قدرة روحية بينما القدرة ال

 .لكنك بائن عنه ألنك هباءة دقيقةبوصفك روح  كِْرشَْنأنت ال تتغاير عن . بوصفك من قدرته البينية
األحياء . ألحياءبينية قوام ا يمكن فهم هذه الوحدة البائنة من. في الصلة التي تربط األحياء بالرب العظيمتكمن هذه الوحدة البائنة 

.  األحياء بشرر النار والرب بالنار الساطعة للشمستْشايتَنْياقارن المولى .  بالشمس الساطعةكِْرشَْنتشبه أشعة الشمس بينما يقارن 
 ):٥٢\٢٢\١ (پوراَن ونڤيشْفي هذا الصدد، استشهد المولى بنص من 

 ـّيـاْچـِنـْرْستَـْسـتْهي-اكَـِدشَ
 ياتْها ّيويْسـتاريٰن تْْسـناْجـيُّـو
 شَـكْتيْس ـهانَْبـَرْهـَمـ َپـَرْسـيا

 َجـَچـتْ أكْـهيلَـْم تَـتِْهـَدْم
 نورها تنشر التي كالنار الروحية داره في وجوده من الرغم على والروحي المادي العالمين في مكان كل في ذاته القدير الرب ينشر"

 ."واحد مكان في دهاوجو من الرغم على مكان كل في وحرارتها
هذه القدرة . لكن ثمة قدرة أخرى تدعى القدرة المادية المحجبة بغيمة من الجهل. هاقدرة الرب العظيم علية وروحية واألحياء أفراد

 پوراَن ونڤيشْ من تْشايتَنْيااستشهد المولى . األصالة والحماسة والظلمة ):چونَْز (شواكلالتي هي الطبيعة المادية مؤلفة من ثالثة 
 .مجمل الظاهرة الكونية بفضل القدرة العلية للربتعمل  العلية قائمة بشخصية اهللا واتالتي تفيد بأن جميع القدر) ٢\٣\١(

 وصف البدن ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في الفصل الثالث عشر من ). ياْچكِْشتَْر( بأن األحياء تدعى العالمة بحقل النشاطات مولىكما قال ال
الحي ملم بالقدرة الروحية أو يملك القدرة على فهم القدرة الروحية لكنه ). ْچياكِْشتَْر(األحياء العالمة بذاك الحقل وبحقل النشاطات 

بالوجود المادي الفرد يتحير . هذه العينية الزائفة تدعى األنا الزائفة. محجب بالقدرة المادية مما يسبب توهمه عينية البدن والذات
 بدرجات صورهاختلف تتشاركه جميع األحياء في م.  لتوهمه بهذه األنا الزائفةمختلف أشكال الشقاواتويبدل األبدان ويعاني 

 . العلم بقوامها الحقيقيمتفاوتة
 من هذه ركب القدرة على خلع حجابه الم اإلنسانلدى. القدرة الروحية للرب العظيمأفراد بكالم آخر، يتعين الفهم بأن الحي فرد من 

الحي .  أن القدرة العلوية محجبة بالقدرة الدونيةْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في .  ألن القدرة المادية دونية واإلنتفاع بالقدرة الروحيةالقدرة المادية
كل .  نتيجة هذا الحجابخاضع لشقاوات العالم المادي ويعاني من الشقاوات المادية بالتناسب مع مختلف درجات الحماسة والظلمة

 . والمستنيرون قليالً يعانون بدرجة أقل على االجماللمادية نتيجة حجب القدرة الماديةفرد خاضع للشقاوات ا
 حيث جاء بأن األرض والماء والنار والهواء واألثير والعقل ْبهَچڤَْد چۤيتا من الفصل السابع من َرْبهوْپَمها تْشايتَنْياكما استشهد 

  ويعمل مجمل العالم المادينفس العظيم لكن القدرة العلوية هي الهوية الباقية للالقدرة الدونية للربهي قوام والفطنة واألنا مجتمعة 



يمكن ). األحياء (ياالظواهر الكونية المؤلفة من العناصر المادية ال تملك القوة على العمل ما لم تحركها القدرة العل. بسبب تلك القدرة
. حياة المهايأة هي نتيجة نسيان تلك الصلة. يارب العظيم في القدرة العلنسيان صلتها بال إلى ةالقول بأن حياة مهايأة النفس عائد

 .يتحرر الفرد عند بعث هويته الباقية بأنه الخادم القديم للرب

 الفصل الرابع
 العاقل

أة يالمهاالمقصود بدون بداية هو أن حياة . يقول المولى أن ورطة األحياء في القدرة المادية دون بداية إلستحالة تقفي تاريخها
 أشكال الشقاوات في الوجود المادي بسبب افةيعاني الحي ك. موجودة قبل الخلق وتقتصر على الظهور اثناء الخلق وبعد معاد الخلق

أنها تدعى . شارة بوجود أحياء غير متورطة في هذه القدرة المادية بل قائمة في العالم الروحي االتجدر. نسيان جوهره الروحي
 .، الخدمة التتيميةكِْرشَْننشغال بذكر  االمةنفوس محررة ودائ

النفس تخضع . عن نشاطاتها في الطبيعة المادية وتتناسخ في مختلف أشكال األبدان حسب ما قدمت من عمل النفوس المهيأة مسؤولة
رجع ها الصالحة حيث تكواكب السماء عندما تثاب على نشاطات إلى ترقى. المهيأة في العالم المادي لمختلف أشكال العقاب والثواب

 تْشايتَنْيايضرب . المالئكة وتودع في كواكب الجحيم حيث تتعذب شقاوات الوجود المادي عند عقابها على نشاطاتها الفاسدةفي أبدان 
ثم يعاد في السابق، كان الملك يعاقب المجرم بتغطيسه في النهر وانتشاله ليتسنى له لفظ أنفاسه .  مثال على هذا العقابَرْبهوْپَمها

عندما تعاقبه على شر ما يجري تغطيسه في مياه الشقاوات المادية .  الطبيعة المادية الفرد على النحو عينهثيبت. تغطيسه في المياه
كواكب السماء أو مستوى الحياة  إلى رتقاء اال.د مجازاته على خير ما قدم من عملعنترفعه من المياه لبعض الوقت قدم من عمل، و

 إلى يجري رفع أحد. كل هذا مستمر في هذا الوجود المادي. س دائماً بل يجب على الفرد النزول ثانية لتغطيسه في المياهالرفيعة لي
 .كواكب السماء تارة وتعريضه لألوضاع الجنهمية تارة أخرى

. ب.ش (كِْرشَْن والد ڤَسوِدڤَ إلى موني ناَرَد مأخوذ من تعاليم شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم نصاً من َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيافي هذا الصدد، يقتبس 
٣٧\٢\١١:( 

 ِڤشَتَه ْسۤياْداْبهينيۤيۤيڤيتْبَهياْم ْد
 ٱْسْمِرتيهَپْريايُّو ڤيِپتَْسيا إشاْد أ

 ماياۤياتُو بوْدَهى آْبَهِجتْ تَْم-تَْن
 ڤَتاتْماِد-چوروْبَهكْتْيايكَيىشَْم 

 اماۤي .نيمي َمهاَرَج في هذا النص على لسان الحكماء التسعة الذين كانوا يلقنون كِْرشَْن هو نسيان الفرد صلته بالرب اماۤيتعريف 
ربما كان الفرد ال يؤمن بوجود اهللا . لذا، من الزائف الظن بأن ليس للنفس صلة بالرب العظيم. ال وجود له. تعني خالف ما به الشي

اق في هذا ستغر االبسبب يبقى الفرد في حالة من الخوف والقلق الدائم). اماۤي(أو قد يعتقد بأن ال صلة له باهللا لكن كل هذه أوهام 
 بالفعل يسلم للرب العظيم بتتيم كبير ِڤديةالـ األسفارالضليع ب. اماۤيلحادي هو  االبكالم آخر، مفهوم الحياة. المفهوم الزائف للحياة

هذا هو سبب األنا الزائفة عنده، .  ينسى طبيعة صلته باهللادماعنفوراً الفرد تغمر الفتنة الخارجية . ويقبله بمثابة الغرض العظيم
ى ليس عل.  متعلقاً بالبدن ونسلهيدفعهمجمل مفهومه للكون المادي من زيف عينية بدنه وذاته ألنه ينشأ . العينية الزائفة للبدن والذات

 .ذا أراد الهرب من هذه الورطة اكِْرشَْن سوى قضاء واجبه والتسليم للرب العظيم بفطنة وتتيم وذكر مخلص لـالفرد
 اذا حظيت بتعاليم تيم كِْرشَْنرغبتها باللذة المادية وتستنير بذكر النفس ستنبذ   سعادتها في العالم المادي لكنالنفس الهبائيةتتوهم 
الظلمة في  إلى  سبيلال. تدريجياً ويتحرر من الورطة المادية كِْرشَْنترتفع رغبة الفرد بالملذات المادية حالما يدخل ذكر . صفي

 . هو النور الذي يبدد ظلمة الملذات الحسية الماديةكِْرشَْنوجود النور وذكر 
  كافة طاقته بخدمة الرب العظيم وينعتق من قبضة الفتنة الماديةبذلسي.  المفهوم الزائف بوحدته مع اهللامطلقاً ال يتوهم كِْرشَْن تيم

 ):١٤\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتا النص التالي من َرْبهوْپَمها تْشايتَنْياذا الصدد، يقتبس في ه. بالعلم بأنه لن يسعد بالعمل لنفسه
 يِّ َم- َنچوـا شِا ِهـى ۤيڤيدا

 اۤيايا دوَرتْـۤيَمـَم ما
 انِْتىيى ْپـَرَپـْديماْم ِاڤَ 

 ِتىي  تَـَرنْـتْمتاِااْم ۤيما
 ."هولةبكل سما وراءها  إلى يعبر ،من يسلم لي لكن  الطبيعة الماديةشواكلؤلفة من ة المربانيقدرتي التخطي  العسير من"



تطلب النجاة وتتشوق . العملثواب هويتها الباقية في كل لحظة تنشغل بها بالنفس المهيأة تنسى   بالقول أنَرْبهوْپَمها تْشايتَنْيامضى 
 تتوهم بأن الكدح ابتغاء تشبعتها الحسية هاعندما تشعر بالصداع من التعب بالنشاطات المادية أحياناً لكنإلى التوحد بالرب العظيم 

 و اتْرانوپوالـ ِڤَدْزالـغزيرة مثل  ِڤديةب العظيم أسفار يعرض الر. تحجبها القدرة المادية في الحالتين.  في أوقات أخرىسيسعدها
استفاض . اهللا إلى  للرجوع اإلنسان مقصودة لهدايةاألسفاروجميع تلك .  اجل تنوير تلك النفوس المهيأة المحيرةمن دانْتَ سۤوتَْرِڤ

 عندما تقبل برحمة السيد الروحي وهداية قيق الروحيالنفس المهيأة تستنير وتحرز التقدم في التح  بالتوضيح أنَرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا
 من رحمته الدائمة بتيمه بحيث يمكن لإلنسان ِڤديةالـ األسفار كل هذه كِْرشَْنعرض الرب . ِڤديةالـ األسفارالذات العليا ومختلف 

 . على هذا الوجه، ينعم الفرد بالهدف القطعي للحياة. فهم صلته به والعمل على أساس تلك الصلة
قضاء الواجبات إلحراز الكمال معروف بالخدمة . يمكن لكل نفس فهم صلتها باهللا. بلوغ الرب العظيم هو مصير كل نفس بالفعل

 ليس مقصوداً لتحقيق النجاح في  اإلنسان. في حالة نضج خدمة تتيمية مثيلةالتتيمية وتصبح حب اهللا، الغرض الفعلي لحياة كل فرد
ال ينبغي للفرد حتى الرغبة بالنجاح في النجاة فماذا بالحديث عن النجاح بالدين . و الملذات الحسيةالشعائر الدينية والمعاش أ

أوجه الرب . الرب إلى والمعاش والملذات الحسية؟ ال ينبغي أن تقتصر الرغبة الحقيقية على تحقيق مرحلة الخدمة العلية الودية
 .كِْرشَْن بخدمة مثيلة في ذكر كِْرشَْنمة العلية ويمكن للفرد تحقيق الصلة بينه وبين  الجذابة تساعد الفرد على تحقيق هذه الخدكِْرشَْن

شْرۤيَمْد  ترد في الباب الخامس من ڤََمْدْه قصة من تعليق َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا عن الهدف القطعي للحياة، يروي  اإلنسانمن جهة بحث
 ما الذي يدعوك:" وقال لههفقرمن لإلستطالع عن مستقبله بأنه كان مندهشاً  إليه فقير جاء إلى َنڤَْجَسْرقال ). ْبهاشْيا-ڤََمْدْه (ْبهاَچڤَتَْم

 الطالع بأن والدك لم يستطع كشف ذلك لك ألنه مات يشير لكن. من طالعك أن لديك كنز مخفي خلفه لك والدكأشهد الحزن؟ إلى 
ترد هذه القصة ألن الحي يعاني من جراء جهله بالكنز الخفي ". دةجنبي لكن يمكنك اآلن البحث عن هذا الكنز والسعاأفي مكان 

وال  ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في . النفس المهيأة بالعثور عليهتوصي  ِڤديةالـ األسفارذاك الكنز هو حب اهللا وجميع . كِْرشَْنلألب العظيم 
 تزودها لمساعدتها على البحث عن ِڤديةالـ سفاراأللذلك، . شخصية اهللا- بنت الشخصية األغنىهامع أنالنفس المهيأة ذلك  تدرك

 .والدها وملكية أبوها
 ويخفق  ساميعسوبسيهاجمك  ال تنبش عند الجانب الجنوبي من بيتك للعثور على الكنز ألن:" بنصح الفقيرڤَْجَنَسْريستطرد النجمي 

على الجانب . كِْرشَْن الخدمة التتيمية أو ذكر يجب اجراء البحث على الجانب الشرقي حيث يوجد نور فعلي يدعى. اذا فعلت مسعاك
 ". التأمليةاچيُّوالـمالي توجد ش وعلى الجانب الغربي يوجد التخمين وعلى الجانب الِڤديةالـالجنوبي، توجد الشعائر 

 طريقة عن الغرض القطعي بواسطة ذا بحث اسيخفق مسعى اإلنسان حتماً . بعنايةڤَْجَنَسْريجب على كل فرد مالحظة نصيحة 
 بسعادته بقضاء طقوس  اإلنسانقد يعتقد. تلك الطريقة تتعلق بإقامة الطقوس تحت هداية كاهن يتقاضى المال لقاء خدماته. الطقوس
 بطريقة الطقوس بل يقتصر على عمالالفعل لذلك، لن يسعد ب. نتيجة ما فليست باقيةمنها ذا كسب اتستمر شقاوته المادية  مثيلة لكن

.  التأمليةةيُّوچيالـ يمكن أن يقال الشيء عينه بصدد النبش في الجانب الشمالي أو البحث عن الكنز بواسطة الرياضة .زيادة أوجاعه
آخر أصغر  قد يبتلع األفعوان .أفعوانبتالع ب االندماج في اهللا يشبه اال توحده مع الرب العظيم لكن هذا اإلنسانبهذه الطريقة، يعتقد

من الواضح عدم .  اثناء بحثه عن الكمالة صغيرحّيةبتالع  ايجري. ماج في الوجود الروحي هللا يشبه ذلكحياناً واإلندمنه حجماً أ
الكنز الخفي اإلنسان لن يجد المراد أن . يحمي الكنز) ياكْشَ(على الجانب الغربي، يوجد عائق في صورة عفريت . وجود حل هنا

 هو العقل المخمن وفي هذه الحالة فطريقة معرفة النفس ياكْشَهذا الـ. تالنتيجة هي المو.  لتحصيلهياكْشَطلب حظوة اذا سوى 
 .أيضاًًنتحارية  ا هي طريقةۤياَنْچبالتخمين أو طريقة 

في . كِْرشَْنمكانية الوحيدة هي البحث عن الكنز الخفي على الجانب الشرقي من طريقة الخدمة التتيمية في ذكر تام بـ االإذن،
 في كِْرشَْن إلى  الفقير بالخدمة التتيمية.الفرد أزلياً عندما يظفر به خفي الدائم ويغنىالتتيمية تلك هي الكنز الالواقع، طريقة الخدمة 

يعاني من المخلوقات السامة أحياناً ويخفق أحياناً ويتبع فلسفة وحدة الوجود المطلقة أحياناً مما يسبب . الكسب المادي إلى حاجة دائمة
، الخدمة كِْرشَْنال يحرز الفرد كمال الحياة بالفعل سوى بعد نبذ كل هذا والثبات في ذكر . أحياناًفعوان أخسارة هويته ويبتلعه 

 . الرب إلى التتيمية

 الفصل الخامس
 اهللا إلى وسيلة التوجه

 إلى أمل ال تقود الفردالعمل والعلم التخميني والتثواب دروب . صعيد التتيم الكامل بالفعلاإلنسان إلى  ِڤديةالـ األسفارجميع توجه 
 توصي الفرد بقبول هذه ِڤديةالـ األسفارلذلك، جميع . الرب تصبح قابلة للتوجه بالفعل إلى صعيد الكمال لكن طريقة الخدمة التتيمية

 ):٢٠\١٤\١١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم في ڤَأودَّْه إلى  من تعاليم الربَرْبهوْپَمها تْشايتَنْيافي هذا الصدد، يقتبس . الطريقة



 ُچونَـ ساْدَهياتي مْم يُّو
 ڤَ أودَّْهْدَهْرَمنَـ سانكْْهياْم 

 ُچواۤيَپْس تْاياْس تَۤيڤاْدْهنَـ ْس
 ياتْها ْبَهكْتيْر َمُموْرجيتا

 فلسفة أو يةالتصرف يُّوچاالـ ألرباب خضعأ ال لذلك،. لهم تخضعني تيمي يقضيها التي يةالصف التتيمية الخدمة ،ڤَأودَّْه حبيبي"
 سوى كِْرشَْن إلى  عزيز على التيم ال غير وال سبيلكِْرشَْن ."الزهد أو الرياضات أو ديةِڤالـ الدراسة أو الصالح العمل أو سانْكْْهيا

الخدمة التتيمية هي الدرب الوحيد بالذي يمكن به . وضيع الوالدةذا كان اسيتنزه التيم عن جميع الشوائب تلقائياً  .بالخدمة التتيمية
 تلقائياًترتفع جميع األوجاع المادية للفرد . ِڤديةالـ األسفارهذا هو الكمال الوحيد الذي تقبله جميع .  الظفر بالشخص العظيمللفرد

 في الخدمة التتيمية يتحرر من كل همع تقدمالفرد حب اهللا  يحرز. كما يسعد الفقير عند استالم كنز ما عندما يبلغ الخدمة التتيمية
في مجرى  ذاك كِْرشَْنيبقى حب . كِْرشَْن ينبغي للفرد الظن بأن اختفاء الفقر والنجاة من العبودية هي حد حب لكن ال. وثاق مادي

 بأن تحقيق هذه الصلة الودية بين الرب العظيم واألحياء هي وظيفة ِڤديةالـ األسفارنجد في جميع . تذوق تبادل الخدمة الودية
 بأن ِڤديةالـ األسفاريمكن أن نشهد في جميع . الفعلية في الخدمة التتيمية وغرضنا القطعيوظيفتنا حب اهللا هو . الخدمة التتيمية

 . كِْرشَْن هو المحور القطعي ألن جميع مشاكل الحياة تنحل خالل العلم بـكِْرشَْن
فتوجيهات مثيلة  پوراَن َپْدَمفاد م بأنه على الرغم من وجود أسفار مختلفة لعبادة مختلف أشكال المالئكة َرْبهوْپَمها تْشايتَنْياأشار 

 اذا  هو المعبود الوحيدكِْرشَْنبأن شخصية اهللا العزيز اإلنسان سيجد  لكن.  بالتفكير بأن المالئكة هم اهللا اإلنسانتقتصر على تحيير
 عينها تْشَنْذيكالكن تذكر ) ّيكال أو چادوْر (ڤّيِد عن عبادة پوراَنماْركَنِْديا على سبيل المثال، جاء في . ناتْراوپتمعن بدراسة الـ

 ناتْراوپدراسة الـتكشف لذا، .  العظيمونڤيشْ ليست سوى مختلف قدرات كالّي أو چادوْرصورة بمن فيهم  بأن جميع المالئكة أيضاًً
مباشرة، النتيجة هي أن كافة أشكال العبادة بصورة مباشرة أو غير .  هو الغرض الوحيد للعبادةونڤيشْبأن شخصية اهللا العزيز 

 بالفعل ألن المالئكة ليسوا سوى كِْرشَْننما يعبدون  ا بأن عباد المالئكةْبهَچڤَْد چۤيتايؤكد في . كِْرشَْنشخصية اهللا العزيز  إلى موجهة
كد يؤ). ٢٣\٩ و ٢٣-٢٠\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتاعبادة المالئكة المثيلة غير منتظمة كما جاء في . كِْرشَْن أو ونڤيشْمختلف أطراف بدن 

 تتعلق ِڤديةالـ األسفارثمة أجزاء مختلفة في " ما هو غرض عبادة مختلف أشكال المالئكة؟:" هذه الالإنتظامية بالسؤالشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم
-ۤياَنْچ( أو النشاطات الشعائرية فقط وجزء آخر هو التخمين حول الحق المطلق العظيم كانْذَ-كَْرَمبالطقوس الدينية أحدها هو جزء 

 أو التراتيل التي تدل على عبادة َمنْتْرات وما هو غرض مختلف الـِڤديةالـ األسفارذاً غرض اجزاء الطقوس من  افما هو). انْذَك
 أن جميع هذه الطرق المرسومة في شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْممختلف المالئكة؟ وما هو غرض التخمين الفلسفي حول الحق المطلق؟ يجيب 

 التي تحتويها القرابين. بكالم آخر، جميعها سبل غير مباشرة لعبادة شخصية اهللا العزيز. ونڤيشْادة الرب العظيم  تدل على عبِڤَدْزالـ
اسم  وهو ونڤيشْ على األخص لمرضاة ةمقصود) ۤياياْچ (القربانفي الواقع، . ونڤيشْأجزاء الطقوس مقصودة لمرضاة الرب العظيم 

 ).ڤََرشْياْچي (قربان هو رب الونڤيشْآخر من أسماء 
ستواء المبتدئين على الصعيد العلي  انتيجة عدميوصى البشر بعبادة مختلف أشكال المالئكة حسب اقترانهم بشواكل الطبيعة المادية 

على سبيل . ونڤيشْالصعيد العلي واإلنشغال بخدمة شخصية اهللا العزيز  إلى مكانية الرقي بالمبتدئين أمثالهم االمراد هو. الواحد
 .كالّي دنياال إلى  بأكل اللحم بعد تقديمهناتْراوپالـل، بعض المبتدئين المتعلقين بأكل اللحوم يوصون في المثا

الرب العظيم في  إلى التوجهلإلنسان  يمكن. اماۤي مقصود لتمكين الفرد من تبين الرب العظيم عن ِڤديةالـالجزء الفلسفي من التراتيل 
 ):١٩\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتاهذا هو الغرض الفعلي للتخمين الفلسفي وهذا مؤكد في . اماۤي  بعد أن يفهم مقامخدمة تتيمية صفية

  َجـنْـَمـناْم َأنِْتىْمناَبهۤو
 اِتىي ْپـَرَپـْدْمـڤاْن ماْچـۤيانَ

 يت اڤاسوِدڤَـه َسـْرڤَـْم
  دوْرلَـْبـَهـه-تْما سو اَسـ َمـه

ة مجيد الالذاتهذه  مثل.  وكل وجودأنني علّة كل العلل عالماً ،يلحكيم الحقيقي ال يسلم ،من الوالدات والموتطويلة  سلسلة بعد"
 ."نادرة الوجود

 . في نهاية األمركِْرشَْن إلى  ومختلف أشكال العبادة والتخمين الفلسفي يرميِڤديةالـهد بأن جميع الطقوس بذلك، نش
 غير المنحصرة وعزه الذي ال يحد كما وصف طبيعة العالم كِْرشَْن عن صور وْسوامّيُچ َسناتََن إلى َرْبهوْپَمها تْشايتَنْياعندئذ، قال 

 وأكوان َهىنْطْايكوڤ أن الكواكب في السماء الروحية تدعى وْسوامّيُچ َسناتََنكما أخبر . ة األحياءالروحي والظاهرة المادية وظاهر
، هو قائم في كِْرشَْنمن جهة . المادية والروحية :الظاهرة المادية هي اشكال مختلفة من الظواهر ألنها مخلوقة بإقتران القدرتين



 مساعدتنا على فهم الفارق بين القدرتين الروحية والمادية، يوجد تحليل لهما في من اجل. قدرته الروحية أو الباطنة على األخص
 أعطى دراسة تحليلية واضحة في تعليقه على النص األول امّيشْرۤيْدَهَر ْسو بأن تْشايتَنْياالمولى قبل . شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمالباب الثاني من 

 واقتبس شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم على وثوق هو معلق مامّيشْرۤيْدَهَر ْسو بأن تْشايتَنْياما قبل المولى ك. شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْممن الباب العاشر من 
 عبد.  مالذ جميع الظواهركِْرشَْن ألن شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمموضحة في الباب العاشر من  هونشاطات كِْرشَْنمن كتاباته وأوضح بأن حياة 

 .بذلك تهلمعرف  وقدم سجدته له بوصفه مالذ الوجودَنكِْرشْ  الربامّيشْرۤيْدَهَر ْسو
الحق العظيم هو . مستنبط من هذا المبدأ األصليثاني هو األصل أو مأوى الوجود وال األول :يعمل مبدأن رئيسيان في هذا العالم

تدعى لوازم وردود فعل تابعة ) ڤَتَتّْ-آيشَْريا( وسائر المبادئ التي تبقى في يد الحق المطلق َرياآيشْمأوى جميع الظواهر ويدعى 
 ).ڤَتَتّْ-آيشَْريا( الحق المطلق العظيم  إلىعطاء النفس المهيأة فرصة تحقيق النجاة والعودة اغرض الظاهرة المادية هو). آشْريتَ(

 كِْرشَْن إلى مستندةمختلف المالئكة وظواهر القدرة واألحياء وجميع العناصر المادية التي تحوي  ونڤيشْأو ظاهرة مادية الظاهرة ال
وبالنتيجة، ال يمكن .  بصورة مباشرة وغير مباشرةكِْرشَْن يدل بأن الوجود يأوي في شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْملذا، .  الحق المطلقهألن

 . ْبهَچڤَْد چۤيتا حسب تأكيد كِْرشَْنالحصول على علم كامل سوى بالدراسة التحليلية لـ
 هو نَنَْد َمهاَرَج ابن كِْرشَْنبإنتباه ثم أعلمه بأن صغاء  االوْسوامّيُچ َسناتََن وطلب من كِْرشَْن أوجه  مختلفتْشايتَنْياثم وصف المولى 

وَك ولُُچ (ڤَْرَجفي  نَنَْد َمهاَرَجهو بوجه فتى وابن مع ذلك، . النزالءالحق المطلق العظيم علة كل علة وأصل جميع الفيوض و
 .هو كل من مالذ الوجود ومالكه كذلك. لم القديمصورة بهجة العصورته و) َنڤَِرنْداڤْ

 ):١\٥ (َسْمهيتا-ْبَرْهَم من كِْرشَْن الدليل على خواص بدن الرب َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيااقتبس كما 
 هـنَـشكْرِِٰه َپـَرَمـَره َوإشْـ
 ڤيْچَرَهى نَنَْد آيْدتْـش ـشَْسـتْ

 هچُوويـنَْدأناديْر آديْر 
 ـْمنَكاَر-َنكاَر-َوَسـْر

على هذا . ) نانْياتَْپَرتََرْمَمتَّه  (ال يعلوني حق ):٧\٧( اچۤيتْبَهَچڤَْد يقول الرب في . علة كل علةهو الفياض و.  فائقنَْدڤيُچوال يفوق "
وَك ولُُچتي تسمى  الكِْرشَْندار .  هو شخصية اهللا األصلية التام بالعز السداسيكِْرشَْن دليالً بأن َرْبهوْپَمها تْشايتَنْياالوجه، يعطي 

 . هي أرفع كواكب في السماء الروحيةَنڤَِرنْداڤْ
 ):٢٨\٣\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمنص من ب تْشايتَنْياذلك، يستشهد المولى  إلى باإلضافة

 پوْمَسهكَالها -ِاِتى تْشاْمشَ
 ڤَياْم ْساْنڤََچكِْرشْنَْز تو ْبَه

 وكَْماكولَْم لُۤيڤْ-إنْْدراري
 ِچىِچى يووْمِرَديانْتي ي

هو الذي . اهللا األصليةذات  يدل على شخصية كِْرشَْناسم لكن . هامتدادات ذاتامتدادات  أو كِْرشَْن ذات امتداداتاما نزالء جميع ال
 .دارة المالئكة امقاطعة إلى  دوماًيتجلى في األرض في هذا الكون أو سواه من األكوان حيث يوجد خلل يخلقه الجن الذين يسعون

 ةيُّوچيالـالطريقة التجريبية للتخمين الفلسفي وطريقة التأمل حسب الرياضة ":كِْرشَْنالثة طرق مختلفة بالتي يمكن بها فهم توجد ث
بطريقة التأمل أو . كِْرشَْن وهو وجه نور ْبَرْهَمْنبطريقة التخمين الفلسفي، يجري فهم .  أو الخدمة التتيميةكِْرشَْنالخفية وطريقة ذكر 

بالخدمة التتيمية يجري تحقيق شخصية اهللا األصلية و.  في الوجودكِْرشَْنخفية، يمكن فهم وجه الذات العليا الذي ينفذ فيه الرياضة ال
 ):١١\٢\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم بهذا النص من تْشايتَنْياكما يقتبس المولى .  التامكِْرشَْنفي ذكر 

 ڤيَدْس-ڤََدنْتي تَتْ تَتّْڤَ
 ڤَياْمانَْم أْدۤيْچياْج ڤَْم تَتّْ

 َپَرماتِْمتيْبَرْهِمتي 
 تي شَْبْدياِتى اڤاْنَچ ْبَه

 وشخصية اهللا َپَرماتْما والذات العليا النافذة في الوجود ْبَرْهَمْنالنور ":العلماء بالحق المطلق يصفون الحق المطلق بثالثة أوجه هي"
 اْنڤََچْبَه أو َپَرماتْما أو ْبَرْهَمْنيمكن تحقيقه بصفة .  الحق الواحد عينهو هاْنڤََچَهْب و َپَرماتْما و ْبَرْهَمْنبكالم آخر، ". كِْرشَْنالعزيز 
 .ة المتبعةطريقحسب ال

. هذا النور يقارن بأشعة الشمس. كِْرشَْن، يقتصر الفرد على تحقيق النور الصادر من البدن العلي لـْبَرْهَمْنعن طريق تحقيق النور 
ليس سوى النور ) ْبَرْهَمْجيُّوتي(كذا، النور الروحي . شمس وأشعة الشمس التي هي نور ملك الشمسيوجد ملك الشمس وكوكب ال



-ْبَرْهَم (ْبَرْهما حيث يقول المولى َسْمهيتا-ْبَرْهَمنص هام من من أجل دعم هذا التحليل ب تْشايتَنْيايقتبس المولى . كِْرشَْنالشخصي لـ
 ):٤٠\٥ َسْمهيتا

 كُوطي-َچَدنْذَڤَتُو َجْبَهْپَرياْسيا ْپَرْبها 
 ْبهينَّْم-ڤيْبهۤوتي-ڤَسوْدهادي-أِششَڤْ كُوطيشْ
 ْبهۤوتَْم-ْبَرْهَم نيشْكَلَْم أنَنْتَْم أِششَ-تَْد
 پوروشَْم تَْم أَهْم ْبَهجامي-آديڤينَْدْم ُچو

 والالمحدود الذي يعرض منوعات من المطلق الكامل ْبَرْهَمْنبهاء نور صورته العلية هو . القدير ُچوڤينَْداألولي الرب أعبد "
 "الكواكب غير المنحصرة بغناها المختلف في ماليين وماليين من األكوان

 الذات العليا كِْرشَْنيدعى  لكن كِْرشَْنالنافذة في قلب كل فرد ليست سوى وجه ) َپَرماتْما( بأن الذات العليا تْشايتَنْياثم ينوه المولى 
 .وس نفس النفهألن) َپَرماتْما(

. ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد و كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَج يتعلق بالحديث الذي دار بين شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم نصاً آخراً من تْشايتَنْيافي هذا الصدد، اقتبس 
اثناء سماع التسليات  كِْرشَْن الشديد بـَنڤَِرنْداڤْ عن سبب تعلق أهالي ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد من سيده الروحي كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَجتقصى 

 ):٥٥\١٤\١٠. ب.ش (ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِداجاب . َنڤَِرنْداڤْ في كِْرشَْنالعلية لـ
 ڤَْمِڤهي تْكِْرشْنَْم ِانَْم أ

 آتْمانَْم أكْهيالتَْمناْم
 پى أتَْرٱُسو َچدّْهيتايا َج

 اماياۤيپاْبهاتي ِدهي
 ." الباطنةقدرتهفعل ذلك ب.  من أجل نفع الكون كله بدافع رحمته العليةصورة الناسوتبروح كل األحياء وتجلى  ِرشَْنكْعلم ان إ"

سائر األفراد يستطيعون التمتع بالبهجة الروحية والحياة . الرب العظيم فرد مثله مثل سائر األفراد لكنه اهللا وسائر األفراد تبعه
 عن آيات عزه باإلشارة أْرجوَن إلى كِْرشَْن حيث يقول ڤَْد چۤيتاْبهَچ نصاً من تْشايتَنْياالمولى يقتبس . القديمة والعلم التام في صحبته

بوجه الذات يمتد  ثم ڤيشْنو وَدكَشاّيُركْشي كما يدخل في كل كون بوجه وشْنيڤ َدكَشاّيْرْبهُوَچأنه ينفذ في هذا الكون بوجه الجزئي 
 المطلق العظيم حق فهم تبني طريقة الخدمة التتيمية في يجب على من يطلب فهم الحق ه بأنكِْرشَْنالرب يدل . العليا في قلب كل حي

 . ثم سيمكن له فهم الكلمة الفصل في الحق المطلق التامكِْرشَْنذكر 

 الفصل السادس
 صوره عين بعضها البعض

-ِڤشَآ ثم بوجه َپرۤو-اتَْمتَِدكثم بوجه ) َپرۤو-ڤَياْمْس( يتجلى أوالً بوجهه الشخصي كِْرشَْنبالخدمة التتيمية بأن يستطيع اإلنسان الفهم 
 على يد من ال يفهم كِْرشَْني يمكن به فهم ذ الجه الوو هَپرۤو-ڤَياْمْسوجه . يتجلى في هذه الوجوه الثالثة في صورته العلية. َپرۤو

أما ). َپرۤو-ڤَياْمْس(ة ته األصلي بصورة مباشرة تدعى شخصيكِْرشَْنبكالم آخر، الصورة التي يجري بها فهم . أوجهه األخرى
إلى  َپرۤو-تَِدكاتَْم تقسم . لكن ثمة بعض الفروق في المالمح البدنيةَپرۤو-ڤَياْمْسصورة  إلى  فهي الصورة األقرب شبهاًَپرۤو-تَِدكاتَْم
-شَِڤأ أحد بتمثيله فذاك يدعى كِْرشَْن، عند تفويض َپرۤو-ِڤشَأمن جهة ). ڤيالَس (تسليات امتدادو) ڤاْمشَْس( شخصي  امتداد:وجهين

 . ڤَتاَرأ-ِڤشَشَكْتْۤيا أو َپرۤو
يبقى ، )َپرۤو-ڤَياْمْس(من جهة صورته الشخصية . َركاشَْپ-ڤَياْمْس و َپرۤو-ڤَياْمْس :اثنينإلى  كِْرشَْنالصورة الشخصية لـيمكن تقسيم 

 و ڤَْپراْبَهصورة إلى ) َپرۤو-ڤَياْمْس(هذه الصورة الشخصية يمكن تقسيم .  دوماًَنڤَِرنْداڤْ مع أهالي َنڤَِرنْداڤْفي تلك الصورة في 
 شاركت كل زوجة پّيُچو من اجل الرقص مع كل راَسصور كثيرة اثناء رقصة  إلى كِْرشَْن امتدعلى سبيل المثال، . ڤَڤايْبَهصور 

أوجه مختلفة لى  إ الكبارۤيْزچيُّوالـ بعض امتداد على ةهناك أمثل.  من اجل التناسب١٠٨ ألف و١٦من زوجاته اللواتي بلغ عددهن 
ساوْبَهري  الحكيم امتد ،ِڤديالـفي التاريخ . اً بائناً كان فردكِْرشَْنات امتداد من امتدادكل . يةچيُّو بمطلق طريقة متد لم يكِْرشَْنلكن 
. د بائنكل صورة يتجلى بها هي فر، كِْرشَْنمن جهة .  بقي واحداًساوْبَهري ِرشي لكن ةيُّوچيالـثمانية صور بقواه إلى  ِرشي

 ال يصاب بالدهشة عند موني ناَرَدلكن  اَركاڤْد في قصوره المختلفة في كِْرشَْن تهعند زيار بالدهشة من رؤية ذلك موني ناَرَدأصيب 
ات امتداد كان مندهشاً عند رؤية موني ناَرَد بأن شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْملكن جاء في . ة شخصياًع لعلمه بالخدّيچيُّوات بدن امتدادرؤية 
 كِْرشَْنكان . ١٠٨ ألف و١٦تساءل كيف كان الرب حاضراً مع كل ملكة من ملكاته في كل قصر من قصوره البالغ عددها . كِْرشَْن

ويقوم ببعض األعمال في صورة كان منشغالً باللعب مع أطفاله . في صورة مختلفة مع كل ملكة وكان يعمل على وجوه مختلفة



-ڤَڤايْبَهات امتدادهذه النشاطات المختلفة عندما يكون في صوره العاطفية التي تدعى رب يقضي ال.  في صورة أخرىالبيتية
كل صورة عين . ها دون حدمد حتى عند تقسيمها أو تبقى الواحد عينه هالكنغير منحصرة  كِْرشَْنات صورة امتدادكذا، . ْپَركاشَ
 .تلك هي الطبيعة المطلقة لشخصية اهللا العزيز. األخرى
 كل هباصطحا عند  واستطاع رؤية جميع الكواكب في السماء الروحيةيامونا دخل في مياه نهر أكْرّوَر  بأنشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في 

 ْزكوماَرالـ وموني ناَرَد إلى  باإلضافةونڤيشْشاهد هناك الرب في وجه . َمتْهوراإلى في طريقه  ُچوكوَل من َبلَراَم و كِْرشَْنمن 
 ):٧\٤٠\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في . كانوا يعبدونه الذين األربعة

 أنْيى تْشَ َسْمْسكِْرتاتْمانُو
 يْدهيناْبهيهيِتَن ِتىڤ

 ڤايڤاْم اْس تْۤيما-ڤَْنياَجنْتي تْ
 ِاكَمۤوْرتيكَْم-َبهۤوموْرِتى
الذين يعبدون الرب العظيم حسب عقيدتهم -ن أو اآلرييڤَْزڤايشْنَالـيوجد كثير من المتعبدين الذين يتصفون بطرق عبادة مختلفة مثل 

 لكن الفكرة القطعية هي ِڤديةالـ األسفاربفهم مختلف صور الرب في المتعلقة عبادة جاء وصف جميع طرائق ال. وفهمهم الروحي
 .عبادة الرب العظيم عينه

 سمراء بينما بشرة كِْرشَْنالفارق الوحيد هو أن بشرة  وكِْرشَْن عين َبلَراَموجه . َبلَراَم، يتجلى الرب بوجه ْپَركاشَ-ڤَڤايْبَهفي وجه 
خروجه  ذات األربعة أيد عند ناراياَن في صورة كّيڤَِد أمام األم كِْرشَْن عند تجلي ْپَركاشَ-ڤَڤايْبَهكما تتجلى صورة .  بيضاءَبلَراَم
ة ذات أربعة أيد أحياناً وبصورة يدين اثنتين لذا، يتجلى بصور. بناء على طلب أبويه العالم لكن تجلى في صورة بيدين اثنتينإلى 
 بقار كِْرشَْنيشبه . ْپَركاشَ-ڤَْپراْبَه والصورة ذات األيدي األربعة هي ْپَركاشَ-ڤَڤايْبَهالصورة ذات اليدين االثنتين هي . أحياناً
 عند تجليه في صورة  أمير فارس ويسلك مسلكتْريياكْشَ يرى ذاته ابن هلكن.  على هذا الوجهذاتهفي صورته الشخصية ويرى صبي 

 .ڤَاسوِدڤ
في الواقع، .  ذات اليدين االثنتيننَنَْد َمهاَرَج في صورة البقار ابن هتسليات عزه وصورته وجماله وثروته وجاذبيته وكِْرشَْنيعرض 

بوجه يرغب لذا، . َنڤَِرنْداڤْ في ڤينَْدُچوصورة  إلى ، ينجذبڤَاسوِدڤفي صورة  كِْرشَْن  بأنيةڤايشْنَڤالـ األسفارنجد في بعض 
في هذا الصدد، يوجد نص في . ڤَاسوِدڤ عين صورة ڤينَْدوُچ مع أن صورة ڤينَْدوُچ أحياناً التمتع بوجه البقار الصبي ڤَاسوِدڤ

 ڤينَْدوُچ البقار الصبي صديقي الحبيب، صورة:"ما يليب ڤَأودَّْه يخاطب كِْرشَْنحيث ) ١٩\٤ (ڤَماْدَه-لَليتَالفصل الرابع من 
! ما ابدعه:" في الفصل الثامنكِْرشَْنكذا، يقول ".  هذهڤينَْدوُچ اللواتي جذبتهن صورة ڤَْرَجصبايا لعب دور في الواقع، اتمنى . تجذبني

 ."راْدهيكادرجة أتمنى لو أعانقه كما تعانقه إلى رؤيته تشدني من هو هذا الشخص؟ 
 ذات المالمح ڤاْمشَْس و ڤيالَسصور  إلى  ويمكن تقسيمهاَپرۤو-تَِدكاتَْمدعى صور  المتباينة بعض الشيء وتكِْرشَْنكما توجد صور 

 مد غير منحصرة بالتي يڤيالَس-ڤَْپراْبَه، توجد صور ڤيالَسمن جهة صور . ڤَڤايْبَه و ڤَْپراْبَهصور  إلى المختلفة يمكن تقسيمها
 اً أمير فارس حيناً آخرڤَاسوِدڤيرى الرب ذاته فتى بقار حيناً وابن . أنيرودَّْهىو  وْمَنيْپَرْد  وَنَسنْكَْرشَ  وڤَاسوِدڤ ذاته بوجه كِْرشَْن

. كِْرشَْن و َبلَراَم لكنه يتجلى بوجه ڤيالَس-ڤَْپراْبَه و ْپَركاشَ-ڤايْبَهڤَهو في الصورة عينها في . تسليات هذا يدعى كِْرشَْنوتفكير 
 ).َهىۤوڤْي-تْشَتوْر( يكون في الصور ذات االيدي األربعة أنيرودَّْهى و وْمَنيْپَرْد و َنَسنْكَْرشَ و ڤَاسوِدڤ بوجه هامتداد

 الصور ذات االيدي .أزلياً َمتْهوراو  اَركاڤْداألمكنة وتتجلى في ثمة صور ذات أربعة أيد غير منحصرة في مختلف الكواكب و
-ڤَڤايْبَه التي تدعى الرئيسة تتجلى في الصور األربعة والعشرين )أنيرودَّْهى، وْمَنيْپَرْد، َنَسنْكَْرشَ، ڤَاسوِدڤ (الرئيسةاألربعة 
 كِْرشَْن األربعة لـالرئيسةالتجليات . في أيديها) صدفة وهراوة وزهرة لوتس وقرص( وتتسمى حسب ترتيب الرموز األربعة ڤيالَس

 ناراياَنيتجلى في صور .  لُوَكَهىنْطْايكوڤ أو ناراياَن لُوَكموجودة في كل كوكب من كواكب السماء الروحية وهذه الكواكب تدعى 
 ناراياَنبذلك، . أنيرودَّْهى و وْمَنيْپَرْد  وَنَسنْكَْرشَ  وڤَاسوِدڤ تتجلى صور ناراياَنمن كل .  لُوَكَهىنْطْايكوڤفي  ذات االيدي االربعة

كل صورة من هذه الصور  تمتد. ناراياَنحيط بصورة  تأنيرودَّْهى و وْمَنيْپَرْد  وَنَسنْكَْرشَ  وڤَاسوِدڤهو المحور والصور األربعة 
عدد هذه الصور اثنى عشر ومعروفة بأسماء مختلفة حسب . ڤَِكشَاسم ولجميعها اسماء مختلفة ابتداء ب ثانيةثالثة إلى األربعة 

 .ترتيب الرموز في أيديها
 ڤينَْدوُچ": هيَنَسنْكَْرشَالصور الثالثة من . ڤَماْدَه و ياَننارا و ڤَِكشَ :ات الثالثة المتجلية منه هيمتداد، االڤَاسوِدڤمن جهة صورة 

نَنَْد  بوجه ابن َنڤَِرنْداڤْ المتجلية في ڤينَْدُچو هذه ليست عين صورة ڤينَْدُچويجدر التنويه بأن صورة  (َمْدهوسوَدَن شْرّي و ونڤيشْو 
 ).َمهاَرَج



 و ْهِرشيِكشَ": هيأنيرودَّْهىوالصورة الثالثة المتجلية من . شْرۤيْدَهَر و ڤاَمَن و ڤيكَْرَمتْري":ثالثة صور هيإلى  وْمَنيْپَرْد يقسم كذا،
 .داُموَدَر و َپْدَمناْبَهى

 الفصل السابع
 صور اهللا غير منحصرة

رباب وهذه الصور معروفة بأ، ڤيةڤايشْنَالـحسب الرزنامة  كِْرشَْن االثنى عشر للرب َهىنْطْايكوڤلسنة تسمى بأسماء صور اأشهر 
. ڤَِكشَالنصف الثاني من شهر تشرين الثاني يسمى ). شَْرۤيَچشماْر(تشرين الثاني -تبدأ هذه الرزنامة بشهر تشرين األول. األشهر

. َمْدهوسۤوَدَن شْرّينيسان يسمى . ونڤيشْ آذار يسمى .ڤينَْدُچوشباط يسمى . ڤَماْدَهكانون الثاني يسمى . ناراياَنكانون األول يسمى 
وأول تشرين األول . َپْدَمناْبَهىأيلول يسمى . ْهِرشۤيِكشَآب يسمى . شْرۤيْدَهَرتموز يسمى . ڤاَمَنحزيران يسمى . ڤيكَْرَمتْريسمى آيار ي
 في شهر تشرين األول غيره تلك داُموَدَر عندما أوثقته أمه بالحبال لكن صورة كِْرشَْن يطلق على داُموَدَراسم  (داُموَدَريسمى 
 على تيلََكلمثال، عالمة ل.  الرب العظيم هذه كأشهر السنة اثنى عشر عالمة على الجسم حسب أسماءڤَْزڤايشْنَالـسم ير). الصورة

 . وعلى المعدة والصدر والذراعين تسمى بسائر األسماء التي تسمى بها أشهر السنةڤَِكشَالجبهة تسمى 
 وعددها ثمانية واسماءها .أيضاًً مۤورتي-ڤيالَسفي ) أنيرودَّْهى  وَنوْميْپَرْد  وَنَسنْكَْرشَ  وڤَاسوِدڤ(األربعة تمتد الصور 

 ڤيالَس هما صور تَّمََوپوروشُ و أْدُهوكْشََج. ْدَرِپنْأو و أْدُهوكْشََجو  كِْرشَْن  وَهري  وَجناْرَدَن  ونِْرسيْمَهى  وآشْيوتَ  وپوروشُوتََّم":هي
 َهري. ْپَرْديوْمَن هما صور َجناْرَدَن و نِْرسيْمَهى. َنَسنْكَْرشَ هما صور أتْشْيوتَ و ِپنْْدَرأوكذا، . من بين هذه األسماء الثمانية ڤَاسوِدڤ

 ). األصليكِْرشَْن هنا مختلف عن كِْرشَْن (أنيرودَّْهى ڤيالَس هما صور كِْرشَْنو 
وتسمى حسب ترتيب الرموز األربعة ) ةذات األيدي األربع (ڤَْپراْبَه صور ڤيالَسهذه الصور األربعة والعشرين معروفة بتجليات 

األسماء .  بين هذه الصور األربعة والعشرينڤَڤايْبَه و ڤيالَستوجد صور . في أيديها) الهراوة والقرص وزهرة اللوتس والصدفة(
بما فيها  (كِْرشَْن ڤيالَس-ڤَْپراْبَهمن جهة .  ذات مالمح متباينةكِْرشَْن و َهري  وڤاَمَن  وڤيكَْرَمتْري  ووْمَنيْپَرْدالمذكورة هنا مثل 

 في السماء َهىنْطْايكوڤولكل منها كوكب . ، يوجد ما مجموعه عشرين تباين زائد)أنيرودَّْهى  ووْمَنيْپَرْد  وَنَسنْكَْرشَ  وڤَاسوِدڤ
 . أزلياًةفي السماء الروحيجميعها مع بقاء تتجلى بعضها في العالم المادي  .الروحية ومواقعها في ثمانية جهات مختلفة

 إلى  ويقسملُوَك كِْرشَْنأعلى كوكب في السماء الروحية يسمى . ناراياَنجميع الكواكب في السماء الروحية بوجه  على كِْرشَْنيهيمن 
تقام . هذا الكوكب األرضيعلى ل مث ومدوماً َمتْهورافي قسم  ڤَِكشَ بوجه كِْرشَْن قيمي. اَركاڤْدو  َمتْهورا، ُچوكوَل":ثالثة أقسام هي

 كِْرشَْنيوجد .  في أوريَسورّيپ َهىنّاتََجَچفي مدينة  پوروشُوتََّم بوجه كِْرشَْن، الهند، بينما تقام عبادة َمتْهورافي  ڤَِكشَعبادة وجه 
 بوجوه كثيرة شَْنكِْركما يوجد . تْشايتَنْيا مكان والدة المولى پوْراماۤيفي  َهري بوجه كِْرشَْنيوجد بينما ، آنَنْداَرنْيافي  ونڤيشْبوجه 

 يشار.  ليس في هذا الكون فحسب بل في سائر األكوان بوجوه مختلفة في كل مكانكِْرشَْنينتشر . أخرى في مختلف بقاع األرض
 في كل منها بوجوه أخرى لكنها غير كِْرشَْنسبعة جزر وهي القارات السبعة ويستفاد بوجود  إلى أن هذه األرض مقسمةإلى 

 بوجوه كثيرة في سائر بقاع كِْرشَْن عن وجود ِڤديةالـ األسفارلكننا نفهم من . لحاضر سوى في أرض الهندمكشوفة في الوقت ا
 . لدينا معلومات عن مواقعها حالياًتاألرض وليس

لكنهم هناك تيم في كل أرجاء الكون . ال يولد التيم في الهند وحدها. رضاء تيمه ا لمجردنزالءيحل الرب في كل األكوان بمختلف ال"
قامة الخدمة التتيمية وقضاء نشاطات أخرى  االتيم فحسب بل إلعادة إلى  هذه إلعطاء السروركِْرشَْنال تتجلى وجوه . نسوا هويتهم

 َهىسيْمنِْر ووجه ڤيكَْرَمتْري ووجه ونڤيشْ مثل وجه األسفار هذه مذكورة في كِْرشَْنبعض وجوه . أيضاًًيعنى بها شخصية اهللا العزيز 
 .َمَناڤووجه 

.  وتتسمى بأسماء حسب ترتيب الرموز في األيدي األربعة لكل منهاڤيشْنو وجه من وجوه ٢٤ وصف هيتاَسْم-سيدّْهاْرتَْهىجاء في 
اليد اليمنى العلوية ثم اليد  إلى  ثم يتحركمۤورتي ونڤيشْصف ترتيب الرموز في أيدي وعند يجب أن يبدأ الفرد باليد اليمنى السفلية 

 اليمنى السفلى وصدفة في يده اليمنى في يدههراوة  ڤاسوِدڤَعلى هذا الوجه، يمسك . لوية وأخيراً اليد اليسرى السفليةاليسرى الع
 هراوة في يده اليمنى السفلى وصدفة في شَنْكَْرشََنيمسك .  في يده اليسرى العليا وزهرة لوتس في يده اليسرى السفلىالعليا وقرصاً

 القرص والصدفة والهراوة ْپَرْديوْمَنيمسك  . في يده اليسرى السفلىلوتس في يده اليسرى العليا وقرصاًيده اليمنى العليا وزهرة 
 في ناراياَنوجوه عدد .  القرص والهراوة والصدفة وزهرة اللوتس بهذا الترتيبأنيرودَّْهىيمسك . وزهرة اللوتس بهذا الترتيب

شْرّي يمسك .  زهرة اللوتس والصدفة والقرص والهراوة بهذا الترتيبڤَ ِكشَشْرّييمسك  :السماء الروحية عشرون وتوصف كالتالي
رص والصدفة وزهرة اللوتس الق ووةا الهرشْرّي ماْدَهڤَيمسك  . الصدفة وزهرة اللوتس والهراوة والقرص بهذا الترتيباَنناراي

 الهراوة وزهرة اللوتس والصدفة ڤيشْنوشْرّي يمسك  . والهراوة وزهرة اللوتس والصدفة القرصنَْديُچوڤشْرّي يمسك . بهذا الترتيب



 زهرة اللوتس والهراوة ڤيكَْرَمشْرّي تْرييمسك  . القرص والصدفة وزهرة اللوتس والهراوةَدَنشْرّي َمْدهوسۤويمسك . والقرص
 زهرة اللوتس والقرص شْرّي شْرۤيْدَهَريمسك " . الصدفة والقرص والهراوة وزهرة اللوتسَمَنڤاشْرّي يمسك . والقرص والصدفة
 الصدفة وزهرة َپْدَمناْبَهىشْرّي يمسك  . الهراوة والقرص وزهرة اللوتس والصدفةِكشَشۤيشْرّي ْهِريمسك . والهراوة والصدفة

 القرص وزهرة شْرّي پوروشُوتََّميمسك  . زهرة اللوتس والقرص والهراوة والصدفةشْرّي داُموَدَريمسك . اللوتس والقرص والهراوة
 القرص وزهرة َهىسيْمشْرّي نِْريمسك  . الهراوة وزهرة اللوتس والقرص والصدفةشْرّي آتْشْيوتَيمسك . للوتس والصدفة والهراوةا

 الصدفة والقرص شْرّي َهرييمسك " . زهرة اللوتس والقرص والصدفة والهراوةشْرّي َجناْرَدَنيمسك . اللوتس والهراوة والصدفة
 زهرة اللوتس َجشْرّي آْدُهوكْشَيمسك " . الصدفة والهراوة وزهرة اللوتس والقرصكِْرشَْنشْرّي مسك ي. وزهرة اللوتس والهراوة

 . الصدفة والهراوة والقرص وزهرة اللوتسِپنْْدَرشْرّي أويمسك . والهراوة والصدفة والقرص
الخالصة أن شخصية اهللا األصلية .  أيديها وتتباين حسب ترتيب األسلحة فيَپنْتْشَراتَْر-ْرشََهياشۤي شخصية حسب كتاب ١٦توجد "

 عن وجود تسعة َپنْتْشَراتَْر-ْرشََهياشۤيكما نستفيد من . نَنَْد بوجه ابن َنڤَِرنْداڤْ ويقيم رئيسياً في پوروشُوتََّم-اللۤي ويسمى كِْرشَْنهي 
 واحدة من هذه أنيرودَّْهى و وْمَنيْپَرْد  وَننْكَْرشََس  وڤَاسوِدڤيحمي  :ورّيپاَركا ڤْد و ورّيپ َمتْهورا ):ورّيپ(وجوه تحمي المدينتين 

 من ڤيالَسو  ْپَركاشَ هذه مختلف تجليات . المدينة الثانيةْبَرْهما و راَهىڤَ و ڤَْچرۤي َهيا وَهىسيْمنِْر و اَنناراي يحمي المدن بينما
 .كِْرشَْن وجوه الرب

من التقسيم األول يخرج . نزالءو َنَسنْكَْرشَقسم  إلى  وتقسمأيضاًً ڤاْمشَْسه  عن وجود وجوَسناتََن إلى تْشايتَنْياكما يلقن المولى 
 مثل ْزڤَتاَرأ-اللۤيومن التقسيم الثاني يخرج ) وَدكَشاّي ڤيشْنوُركْشۤي و ڤيشْنوَچْرْبُهوَدكَشاّي  و ڤيشْنووَدكشاّي ْرنَُكاَرنا (پوروشَ-ْزڤَتاَرأ

 .كِْرشَْنلرب وجوه السمكة والسلحفاة وسواها من وجوه ا
 -٦. ْزتاَرڤَأ-َچيو -٥. ْزڤَتاَرأ-نْتََرڤَنَْم -٤. ْزتاَرڤَأ-چوَن -٣. ْزڤَتاَرأ-اللۤي -٢. ْزڤَتاَرأ-پوروشَ -١ :نزالءتوجد ستة فئات من ال

 كِْرشَْنوجه .  هذهِرشَْنكْ الستة لـڤيالَس من بين وجوه َچنَْدچاو و بالْياسنه وتدعى  إلى يوجد تقسيمان مستندان. ْزتاَرڤَأ-شَشَكْتْۤياِڤ
 ز َچنَْدچاو و  بالْيا يتمتع بأوجه الطفولة االثنين هذه أينَنَْد َمهاَرَجاألصلي هو ابن 

 كِْرشَْنيمتد  لمجرد اعطاء فكرة عن كيف َسناتََن إلى  بعضهاتْشايتَنْيايوضح المولى . كِْرشَْن لنزالتيمكننا التسليم بعدم وجود نهاية 
كما ال ال تحد يحد  كِْرشَْنلرب العظيم ا تنزال حيث جاء بأن أيضاًً) ٢٦\٣\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمالصات مؤكدة في هذه الخ. ويتمتع

 .يوجد حد ألمواج المحيط
وهذا مؤكد . )ڤَتاَرأ شاّيوَدكَُركْشي و ڤَتاَر أَدكَشاّيْرْبهُوَچ و ڤَتاَركاَرنُوَدكَشاّي أ أو ونڤيشْ َمها( ْزڤَتاَرأ-پوروشَ أوالً في كِْرشَْن تجلىي

 قدرة تفكيره بوجه الرب العظيم كِْرشَْنيكشف . تفكيره وشعوره ومشيئته :ثالثة إلى كِْرشَْنكما تقسم قدرات . تَنْتَْر-ڤَتَساتْفي 
. عوره ومشيئتهدون تفكيره وش الخلق إلى ال مجال. َبلَراَم َنَسنْكَْرشَ ويكشف قدرة مشيئته بوجه ڤَاسوِدڤويكشف قدرة شعوره بوجه 
في الحالتين، العالمين الروحي والمادي من . العالم الروحي ألن كواكبه هناك دون مبدأخالف على يوجد خلق في العالم المادي 

 .َبلَراَم و َنَسنْكَْرشَ في وجه كِْرشَْن ةكشف قدرة مشيئ
 َهىنْطْايكوڤما زال من المسلم به أن كواكب  .ي قدرة تفكيره واقعة فلُوَك كِْرشَْن والكوكب العظيم َهىنْطْايكوڤالعالم الروحي لكواكب 

حيث ) ٢\٥ (َسْمهيتا-ْبَرْهَمقدرة التفكير هذه وصفت في .  مع عدم وجود خلق في العالم الروحي القديممستندة إلى قدرة تفكير اهللا
، آنَنْتَل شيء هناك من كشف وجه ك. بتالت مكشوف على صورة زهرة لوتس ذات مئات من الوَكولُُچجاء بأن الكوكب العظيم 

لكن ليس من الجائز الظن بأن ). اماۤي(الظاهرة الكونية المادية وما تحويه من أكوان من كشف القدرة المادية . َنَسنْكَْرشَ أو وجه َبلَراَم
اته خالل امتدادخدم مختلف الطبيعة المادية أو الفتنة الخارجية هي علة هذه الظاهرة الكونية بل علتها هو الرب العظيم الذي يست

الصورة التي تسبب الطبيعة المادية على الخلق تدعى وجه . محال شراف الرب العظيم ابكالم آخر، الخلق دون. الطبيعة المادية
 .  ومن المفهوم أن هذه الظاهرة الكونية خلقت بتدبير الرب العظيمَنَسنْكَْرشَ

شْرۤيَمْد ترد قائمة اسماء في .  أصل جميع األحياء وينفذان في كل شيءكِْرشَْن و َبلَراَم أن) ٣١\٤٦\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في 
 -٧. ناراياَن-نََر -٦. ياْچيا -٥. َمتْْسيا -٤. راَهىڤَ -٣. ناَرَد -٢).  األربعةْزكوماَرالـ (تْشَتوْهَسَن -١ ):١\٣\١ (ْبهاَچڤَتَْم

 -١٤. ِرتْهوْپ -١٣. ىْبَهشَِر -١٢. )َچْرْبَهىنيشِْرْپ( ريياْپڤَ روْدْه -١١. َهْمَس -١٠. ْرشاۤيَهياش -٩. اتِْرياَدتّ -٨. كَپيَلكاْرَدمي 
 -٢٢. ڤْۤياَس -٢١. ْدَرِڤنْْچَهرا -٢٠. َرشوراَمَپڤَ َچهاْرْب -١٩. َمَنڤا -١٨. ينّيُموه -١٧. تَرينْڤَْدَهنْ -١٦. ْرَمكۤو -١٥. َهىسيْمِرنْ

-َپكَلْ كما تعد من فئة ْزتاَرڤَأ-اللۤي فئة من ٢٥ مالبالغ عددهؤالء النزالء ه. كيكَلْ -٢٥. بوذا -٢٤. َنكِْرشْ -٢٣. راَمَبلَباري ْپَرلَْم
باقية أو واسعة من الشخصيات ال ليست نّيموهي و َسْمَهشخصيتا . َرْهماْب أيام من) َپكَلْ( يتجلى في كل يوم م ألن معظمهْزتاَرڤَأ

 تجليات ۤياَسڤْ و رينْتَڤَ ْدَهنْ وىْبَهشَ ِر وِرياَدتّاتْ و پيَلكَ نزالء بينما تاَرْزڤَأ-ڤَْپراْبَه لكنها تعد من فئة ءهؤالء النزالمن بين  الشهرة
 قاتل َل ِدڤََب و َهىَچْرْبشْنيِرْپ و رۤيڤَْچيا َه وراَهىڤَ و اَنناراي  ويا َمتْْس وْرَمكۤو النزالء. ڤَْپراْبَهباقية وشائعة الشهرة وتعد من فئة 



 و ونڤيشْ و ْبَرْهما":وهي) ڤَتاَرْزأ-چوَن( الطبيعة المادية الثالثة شواكلكذا، توجد وجوه . ْزتاَرڤَأ-ڤَڤايْبَه تعد من فئة باسوَرْپَرلَْم
 . ڤَشي
. ساْرڤَْبهاوَم -٨. َمَنڤا -٧. أجيتَ -٦. ڤايكونْطَْهى -٥. َهري -٤. َستْياِسَن -٣. ڤيْبهو -٢. ياْچۤيا -١ : أربعة عشرةْزڤَتاَرأ-نْتََرڤََمنْ
 نزالء يعدان من َمَنڤا و ياْچۤيا. . َهْدْبهانوْبِر -١٤ و َرڤَشِْچيُّو -١٣. سوْدهاما -١٢. ْدَهْرَمِستو -١١. كِْسَنڤيشْڤَ -١٠. ىشَْبَهِر -٩
 . أيضاًً ڤَتاَرْزأ-ڤايْبَهڤَ ويطلق عليهم ْزڤَتاَرأ-نْتََرڤََمنْبينما البقية  أيضاًً ْزڤَتاَرأ-اللۤي

 -٢. )٢١\٥\١١( شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم حسبما جاء في َچَستْيا يوفي ) شوكَْل( بيضاوية البشرة -١ :)ڤَتاَرْزأ-َچيو(أوجه العصور األربعة 
 َچَپَر يوْدڤا في )َمشْۤيا( بشرة داكنة الزرقة -٣. )٢٤\٥\١١( شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم حسبما جاء في َچتِْرتا يوفي ) َركْتَ(حمراوية البشرة 
 لكن شقراوية البشرة في الحاالت الخاصة بصفة عموماً) كِْرشَْن( سمراوية البشرة -٤. )٢٧\٥\١١( شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمحسبما جاء في 

نزالء  : فئتينمن فْزڤَتاَرأ-شَكْتْۤياِڤشَأما  .)١٣\٨\١٠ و ٣٢\٥\١١( شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمحسبما جاء في  كَلي في عصر ْپَرْبهوَمها يتَنْياتْشا
في ) َچ ناِششَ( العرش -١ :سبعة) شَكْتْۤياِڤشَ (ونالمفوضنزالء  والْبَهى ِدڤَشِر أو ِدڤَ پيَلكَمثل ) ِڤشَآ-ْدڤََچْبَه(ستغراق الرباني اال

 المفوض بحمل ڤَآنَنْتَ ِد وهو يشَكْت-ْدهاَرَن-ْبهۤو -٢). شَكْتي-َنِسڤَ-ڤَْس(ض بالقيام بالخدمة الشخصية  ومفوڤايكونْطَْهىالملكوت 
 ْزكوماَرالـ أو تْشَتوْهَسَن -٤.  المفوض بقدرة خلق الظاهرة الكونيةْبَرْهماالمولى   وهوشَكْتي-طيشْشِْر -٣. كواكب الكونجميع 
 -٦. خدمة التتيمية المفوض بنشر الموني  ناَرَد وهوشَكْتي-ْبَهكْتي -٥. ِڤديالـن بنشر العلم والمفوض) شَكْتي-ْچۤياَن (األربعة
 .قمع اللصوص واألشرارب  المفوض خصيصاًَپَرشوراَم -٧ و ِرتْهوْپ َمهاَرَج مثل شَكْتي-َدَمَن-طَدوشْ

 الفصل الثامن
 ڤَتاَرْزأ

كلمة . تاَرْزڤَأالخليقة المادية تدعى إلى نزل  التي تكِْرشَْنات الرب امتداد بأن وْسوامّيُچ َسناتََن إلى  بالشرحتْشايتَنْياتابع المولى 
 غير منحصرة في َهىنْطْايكوڤثمة كواكب .  من السماء الروحيةالنازل إلى  وتشير الكلمة في هذه الحالةنزل تعني من يڤَتاَرْزأ

 .هذا الكون إلى  شخصية اهللا العزيزنزل امتداداتالسماء الروحية ومنها ت
) ١\٣\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمهذا مؤكد في ). ْزڤَتاَرأ-پوروشَ (ڤيشْنو َمها يلنزالهو  َنَسنْكَْرشَ امتداد لشخصية اهللا العزيز من نزلةأول 

، ونڤيشْ َمها ويسمى اًستة عشر عنصرفوراً  األول للخليقة المادية ويكشف پوروشَ في وجه نزلحيث جاء بأن شخصية اهللا العزيز ي
يد الزمان والطبيعة والسبب والمسبب والعقل واألنا والعناصر هو س.  األول في العالم المادينزيلويستعلي المحيط الّعلي وهو ال

هو المستقل بالكلية مع أنه سيد جميع األشياء المتحركة وغير .  الطبيعة المادية الثالث والحواس والهيكل الكونيشواكلالخمسة و
 . المتحركة في العالم المادي

 الطبيعة شواكلتأثير ). ١٠\٩\٢ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمكما يؤكد في ) ڤيَرجا(لي دية ال يقوى على تخطي المحيط العتأثير الطبيعة الما
يحيا األصحاب المحررون . َهىنْطْايكوڤالزمان المادي ال يطال كواكب  إلى باإلضافة) األصالة والحماسة والظلمة(المادية الثالثة 

 .ويعبدهم كل من المالئكة والجنأزلياً على هذه الكواكب  كِْرشَْنلـ
 تشير هاَنْپَرْد وكلمة ة المباشرعلةال إلى  تشيرماۤياكلمة . ْپَرْدهاَن والثانية هي ماۤياواحدة هي  :موكلة بمهمتين) ماۤيا(الطبيعة المادية 

 .حبل باألحياءتويستهل هياجها  الطبيعة المادية ى نظرة خاطفة علڤَتاَرأ-پوروشَ، ونڤيشْ-َمها القاء .عناصر الظاهرة الكونيةإلى 
ثالثة في  غروسهذا الوعي المخرج  ثم يتَتّْڤَ -َمَهتْسيد هو  ڤَاسوِدڤ .ڤَتَتّْ-َمَهتْى دعيتغرس الوعي الذي  ونڤيشْ َمهانظرة 

. شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم األصالة في الباب الحادي عشر من شاكلةجاء وصف الوعي في .  الطبيعة المادية الثالثةشواكلنشاطات حسب 
هو سيد . وْمَنيْپَرْدفي هذه الحالة هو وليها  الفطنة ونتج الحماسة المادية يشاكلةالوعي في . أنيرودَّْهىالة هو  األصشاكلةولي 

وعلى . الظاهرة الكونية  هي قوام الطبيعة المادية الثالثة هذهشواكل. األثير والسماء وحاسة السمعنتج  الظلمة يشاكلةوعي . الحواس
 . محالحصاء عدد األكوانا. ير منحصر من األكوانعدد غينتج هذا الوجه، يجري 

 كما يمر الهباء من ونڤيشْ َمهاتفيض أكوان ال تحصى من مسام بدن . ونڤيشْ َمهاهذه األكوان غير المنحصرة تخرج من مسام بدن 
ة وال صلة لها بالقدرة  روحيونڤيشْ َمهاجميع قدرات . تخرج األكوان التي ال تعد مع زفرته وتدخل فيه مع شهقته. ثقوب الغربال

 َمهالذا، .  وشهقتهونڤيشْ َمهاكل كون من األكوان يحيا فقط ما بين زفرة ) ْبَرْهما(بأن سيد ) ٤٨\٥ (َسْمهيتا-ْبَرْهَمجاء في . المادية
 . هو الذات العليا األصلية لجميع األكوان وسيدها كذلكونڤيشْ

ته اللوتسية نبت زهرة لوتس من سرتكون ويخرج الماء من بدنه ويستعلي ذاك الماء ثم  يدخل كل ڤيشْنو َدكَشاّيْرْبهُوَچالثاني النزيل 
أربعة عشر طبقة داخل ساق زهرة  الذي يرتب السماوات واألرض إلى ْبَرْهماالمولى اللوتس تلك موضع والدة وتصبح زهرة 

مع أنه تأثير القدرة المادية ال يقوى على مسه . شْنوڤي َدكَشاّيْرْبهُوَچبوجه ويحفظه الرب حاضر داخل كل كون مادي . اللوتس تلك



 :الشخصيات الثانوية الثالثة.  الخليقة الكونيةدمرويعند اللزوم  ڤَشي عينه يظهر في وجه ونڤيشْ. داخل كل كون من األكوان المادية
 هو سيد الكون وهو معبود ڤيشْنو َدكَشاّيهُوْرْبَچ الطبيعة المادية الثالثة لكن الرب بوجه شواكل تتولى أمر ڤَشي و ونڤيشْ و ْبَرْهما

 . ال تمسه مع أنه داخلهاةالطبيعة المادي.  بذي األلف رأسِڤديةالـ َمنْتْراتـال وتصفه )َچْرْبَهىياهيَرنْ(بوجه الذات العليا 
 لجميع األحياء ويقيم على محيط  األصالة وهو الذات العلياشاكلة ويتولى ڤيشْنو وَدكَشاّيُركْشي هو ونڤيشْ نزالءالثالث من نزيل ال

 .ْزڤَتاَرأ-پوروشَ وصف َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا، لكذب. الحليب داخل الكون
 السلحف و نزيل السمكة ونزيليصف بعضهم مثل .  عدداًونحصيال الذين ) ْزڤَتاَرأ -اللۤي (تسليات النزالء تْشايتَنْياثم وصف المولى 

 ْبَرْهما. ڤَشي و ونڤيشْ و ْبَرْهما":ثالثة) ْزڤَتاَرأ-چوَن( الطبيعة المادية الثالثة شواكلأولياء . راَهىڤَو َمَن ڤا و َهىسيْمنِْر و ْچهوناتَْىَر
 تأهيل بڤيشْنو َدكَشاّيْرْبهُوَچ الحماسة وبالغ القوة بفضل الخدمة التتيمية التي قضاها ويفوضه شاكلة لكنه ولي  الهبائيةمن األحياء

شبه الشمس بالرب العظيم في وجه ثم ت يشبه جواهر ثمينة تؤثر فيها أشعة الشمس ْبَرْهماأن ) ٤٩\٥ (َسْمهيتا-ْهَمْبَرجاء في . الكون
 .ْبَرْهما اذا لم تكن توجد نفس مناسبة لتولي منصب ْبَرْهما ويقضي مهاْم ڤيشْنو َدكَشاّيْرْبهُوَچيمتد  .ڤيشْنو َدكَشاّيْرْبهُوَچ

 وعددها احدى اماۤي صحبة كثيرة في شخصيات ڤَشيللمولى . ڤَشي باالمتداد بوجه المولى الكونير تدمكذا، يقوم الرب العظيم ب
يضرب مثل الحليب واللبن الرائب . كِْرشَْن الرب لكن مقامه دون مقام ليس من عداد األحياء الهبائية ڤَشيالمولى .  شخصيةعشر

 أن ه لكن ال يمكنكِْرشَْن امتدادهو  ڤَشيكذا، المولى . عماله بمثابة حليباللبن الرائب من الحليب لكن ال يمكن است -في هذا الصدد
 ڤَشيالفارق الجوهري هو أن للمولى . كِْرشَْن كالتي نستمدها من ڤَشي وال نستمد النهضة الروحية من المولى كِْرشَْنيعمل مثل 

أن المولى ) ٣\٨٨\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في . مطلقاًلمادية  ال يتصل بالطبيعة اكِْرشَْن أو الرب ونڤيشْصلة بالطبيعة المادية لكن 
  .تاَمَس و تايَجَس و ،اريَككڤاي": تركيب ثالثة أشكال متحولة من الوعيڤَشي

يعادل  ونڤيشْ النزيلمع أن .  األصالة في كل كون من األكوان، لكن ال يطاله تأثير الطبيعة الماديةشاكلة هو سيد ونڤيشْ النزيلمع أن 
مثل  َسْمهيتا-ْبَرْهمايضرب في . ِڤديةالـ األسفارهذا ما تعلنه . كِْرشَْن من قبس ونڤيشْ.  باألصله مصدركِْرشَْن ذات لكن كِْرشَْنوجه 

 امتداد. مع أن الشمعتين متساويتين بالقوة واحدة هي األصلية واألخرى اشتعلت من األولى. الشمعة األصلية التي تشعل شمعة ثانية
 من الخدم المطيعين للرب ڤَشي والمولى ْبَرْهما.  األصليونڤيشْ وجه كِْرشَْن لكن كِْرشَْنهو قوي قوة .  يشبه الشمعة الثانيةونشْڤي

 .كِْرشَْن امتدادهو الذي  ونڤيشْالعظيم بوجه 
 ْزڤَتاَرأ-نْتََرڤََمنْحصاء  ايقول أوالً بأن. وْسوامّيُچ َنَسناتَ إلى ْزڤَتاَرأ-نْتََرڤََمنْ تْشايتَنْيا، يشرح المولى ْزڤَتاَرأ -چوَن و اللۤيبعد وصف 
يوجد .  خالل سنة واحدة٥٠٤٠ خالل شهر واحد أو ٤٢٠ أو ْبَرْهما خالل يوم واحد من أيام ْزڤَتاَرأ-نْتََرڤََمنْ ١٤يتوالى . من المحال

أحد  الذي ذكرت محصور بْزڤَتاَرأ-نْتََرڤََمنْعدد . مدة الدهر الواحد و الذي يعادل مائة سنةْبَرْهما اثناء عمر ْزڤَتاَرأ-نْتََرڤََمنْ ألف ٥٠٤
 تلك األكوان مع األعداد التي ال تعد من جميعو.  في أعداد ال تعد من األكوانْزڤَتاَرأ-نْتََرڤََمنْيمكن لإلنسان تخيل عدد . ناكواأل

تخيل استحالة الكالم أو الكتابة حتى عن . ڤيشْنو-َمهااية لزفرات ال نه .ڤيشْنو-َمها، تحيا فقط خالل زفرة واحدة من زفرات ْبَرْهماْز
المولى  هو ابن  ْسڤاياْمْبهوڤَ َمنو-١ :ْبَرْهماوهو ابن ڤَ ڤاياْمْبهوْس األول هو َمنواسم . مختلفاسم  َمنولكن لكل . ڤَتاَرأ-نْتََرڤََمنْ

 هو تَڤَراي -٥. أوتََّم هو أخو تاَمَس -٤. ڤَْرتَْپريياك  ابن المالأوتََّم -٣. ك النار ابن مالُروتْشيَسڤَْس ابن ڤاُروتْشيشَ ْس -٢. ْبَرْهما
 ابن مالك الشمس من ْرنيڤَسا -٨. ْنڤاڤَْسڤيك الشمس مال  ابنتَڤَْسڤايڤَ -٧. وتْشاكْش ابن المالك وشَتْشاكْش -٦.  التوأمتاَمَسأخو 

  وڤَْرنيسا-ْدَهْرَم و ڤَْرنيسا- روْدَر—١٤-١١. لُوَكَپشْأو ابن ڤَْرنيسا-ْبَرْهَم -١٠. روَنڤَ ابن ڤَْرنيسا-َدكْشَ -٩. تْشْهاۤيازوجته 
 .ڤَْرنيسا-إنْْدَر  وڤَْرنيسا-ڤَِد

 و َچتِْرتا يو و َچَستْيا يو" :ثمة أربعة عصور هي. وْسوامّي ُچَسناتََن إلى ْزڤَتاَرأ-َچيو تْشايتَنْيا، أوضح المولى َمنو نزالءبعد وصف 
 َپَرڤاْد والسوداء في عصر تِْرتا والحمراء في عصر َستْياالبيضاء في عصر  :الرب فيها بأربع بشراتنزل ي .َچيو كَلي و َچوَپَر يْدڤا

 الذي حسب طالع َچْرَچمونيعلى لسان النجمي ) ١٣\٨\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمهذا مؤكد في . كَليفي ) َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا(والشقراء 
 .نَنَْد َمهاَرَجي بيت  فكِْرشَْن

كان .  بوجه ابنهنزلته بموني كَْرَدَم وعلّمها اهللا في بشرته البيضاء وبارك الحكيم َچَستْيا يو طريقة معرفة النفس هي التأمل في تكان
 لكنهم َچيو كَليحالي هذا العصر الال يملك أحد العلم الكامل من أهل . ل العلما ويتمتع بكمَچَستْيا يو في كِْرشَْننسان يتأمل في  اكل

طريقة معرفة النفس  ِڤديةالـكانت اقامة الطقوس . عصر سابقفي تبني طريقة التأمل التي كانت موصية  إلى ما زالوا يسعون
 : التاليةَمنْتَْرنسان بالـ ا وعبده كلَپَرْدڤا حاضر شخصياً في عصر كِْرشَْنكان . اء حمرببشرة وعلّمها اهللا تِْرتاالموصية في عصر 

. َپَرْدڤاهذه كانت طريقة معرفة النفس في عصر ". أنيرودَّْهى و وْمَنيْپَرْد  وَنَسنْكَْرشَ  وڤَاسوِدڤحتراماً لشخصية اهللا العزيز  ااسجد"
 تْشايتَنْيا(الرب ذهبي البشرة في هذا العصر .  الراهنكَلي في عصر كِْرشَْنتسبيح االسم القدوس لـ إلى  الرب للدعوةينزل



شخصياً ويكشف حب اهللا بالتسبيح والغناء بهذا التعليم  كِْرشَْنيتعهد . كِْرشَْن حب اهللا بتسبيح أسماء  اإلنسانويعلّم) ْبهوَرْپَمها
 ):٣٢\٥\١١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمهذا الوجه المخصوص لشخصية اهللا العزيز ينبأ به في (والرقص مع األلوف من أتباعه 

 َهِرى راَم -َهِرى كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى َهِرى   دوماً ويسّبحَچيو كَليفي لبشرة بوجه تيم أشقر ا الرب ينزل’"
 في عصر كِْرشَْن على الرغم من ان بشرته شقراء وليست سمراوية مثل بشرة كِْرشَْن  عينهو. َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى

كما جاء ". ويتبنى الفطناء طريقة معرفة النفس هذه كَليفي عصر  ۤيْرتََنكَسنْب اهللا خالل حركة ح إلى ينشغل الرب بالدعوة. َپَرڤاْد
 ):٥٢\٣\١٢ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي 

 وتقريب القرابين ڤيشْنو بفضل التأمل في َچَستْيا يو النتائج المكتسبة في جميعيمكن تحصيل  َمنْتَْر-َمها كِْرشَْن َهِرىبمجرد تسبيح "
 ):١٧\٢\٦ (پوراَن ونڤيشْ وهذا مؤكد في ."َچَپَر يوْدڤا والقيام بخدمة القدمين اللوتسيتين للرب في َچتِْرتا يوي ف
يمكن لإلنسان تحقيق معرفة كاملة بالذات بمجرد تسبيح .  أو العبادة في الهيكل في هذا العصرِڤديةالـالقرابين ال نفع في التأمل أو "

  . َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى-شَْن كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى َهِرى َهِرى كِْرشَْن َهِرى كِْر
 الذي كان وزيراً حكومياً وعلى جانب كبير من وْسوامّيُچ َسناتََن  الحاضر، وكَلي الرب في عصر نزلة تْشايتَنْياوصف المولى 

 كِْرشَْن كان وجه تْشايتَنْيا بأن المولى وْسوامّيُچ َسناتََنأدرك " رب؟ النزولكيف يمكن لإلنسان فهم :"الفطنة، سأل المولى بصراحة
 في المستقبل ألن تْشايتَنْياكما استطاع الفهم بأن كثير من الناس سيقلدون المولى . كَليمن أوصاف نزول الرب في عصر  بالفعل

ن فهم اكيف يمكن لإلنس  المولىَسناتََنسأل .  الرببصفة نزيلعتيادي على الرغم من أن تيمه قبله  اْبراْهَمَن ردوالمولى لعب 
 فهم هكما يمكن الحاضر كَلييمكن لإلنسان فهم نزيل عصر :"لعلمه بأنه سيوجد كثير من المّدعين، وأجاب المولىنزيل عالمات ال

 األسفار إلى لرجوععلى هذا النحو، شدد المولى على ا".  الفيديةاألسفار إلى العصور بالرجوعسائر الرب في نزالء مختلف 
الرب . األسفارمن نزيل عشوائياً بل يجب عليه فهم عالمات الدعي اإللهية بكالم آخر، ال ينبغي ألحد قبول م.  على األخصِڤديةالـ

 .ِڤديةالـ األسفار إلى  لكن يجب على أتباعه التيقن من هوية الرب وهوية المّدعي بالرجوعمطلقاًالعظيم ال يعلن عن ذاته 
يستطيع الحكيم فهم شيء بعالمتين هما الخصائص " بفهم الميزة الرئيسة التي تدعى ڤَتاَرأ فهم عالمات فطنب على الال يصع

العلم .  البدنية واألخالق والصورة هي الخصائص الشخصيةالمح للماألسفارتوجد أوصاف في . الشخصية والخصائص الثانوية
.  على وجه لطيفڤَتاَرأحيث يجري وصف ميزات ) ١\١\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمبداية هذا مؤكد في . بأفعاله يزود الخصائص الثانوية

 وأما كلمة كِْرشَْن تدل على شخصية اهللا العزيز شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم في فاتحة َپَرْم أن كلمة تْشايتَنْياترد في ذاك النص، ويقول المولى 
ص عينه ان الرب هو خالق الظاهرة الكونية وحافظها ومهلكها وانه الذي أوكل جاء في الن.  فتدل على خصائصه الشخصيةَستْياْم

 في قلبه كما جاء ان الرب عليم بكل شيء على نحو مباشر ِڤَدْزالـ عندما أوحى علم ْبَرْهماالمولى  إلى أمر تركيب عناصر الكون
كل تلك األعمال  .ماۤيا منفصلة عن فتنته الخارجية ونحو غير مباشر وانه عليم بالماضي والحاضر والمستقبل وان قدرته الشخصية

 في جميع كِْرشَْنال بد من تبين . تَطَْستَْهى و رۤوَپڤَْساهللا بداللة خاصتين تسميان نزالء يتبين كبار الربانيون . هي خصائصه الثانوية
تتضمن أعماله توزيع . ئص الرب هي الشقراءرة الشخصية التي يتبين بها خصابش :َسناتََن ُچوْسوامّي قال .ته على هذا المنحىنزال

أرجو منك التأكيد على .  في هذا العصركِْرشَْن نزلةهذه هي العالمات التي يستدل بها على  . للرباألسماء المقدسةحب اهللا وتسبيح 
اقتصر على فهم معنى . يبك الفكريةقالع عن أالع اال، عليكَسناتََنيا :"شْرّي تْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهواجاب  ".هذا بصورة تقطع كل شكوكي

 ."ڤَتاَرأ-شَكْتْۤياِڤشَ
ون  المفوضنزالءال . لكن يمكن ذكر بعضهمْزڤَتاَرأ-شَكْتْۤياِڤشَ يفيض عدد غير محصور من كِْرشَْنثم أشار المولى بأن الرب 

عندما ) ِڤشَأ( غير مباشر لينزويدعى عند نزول الرب ذاته ) شاكْشاتْ(مباشر  ڤَتاَرأ-شَكْتْۤياِڤشَبدعى . رئيسي وثانوي :نانوع
انهم من . ْزڤَتاَرأ-شَكْتْۤياِڤشَ أمثلة على بعض َپَرشوراَم و ِرتْهوْپَمهاَرَج  و ناَرَد و  األربعةْزكوماَرالـ. يفوض الرب أحد األحياء

كانت قوة  .ڤَتاَرأ-اِڤشَشَكْتْۤيعند تفويض الرب العظيم أحد بعز خاص يدعى . األحياء بالفعل لكنهم مفوضون بسلطات مخصوصة
 وأوكلت قوة ْبَرْهماالمولى  إلى قوة الخلق أوكلت. موني ناَرَد إلى  وقوة الخدمة التتيمية موكلة األربعةْزكوماَرالـ إلى العلم موكلة

سلطة  وأعطى ِششَالرب  إلى أعطى شخصية اهللا العزيز القدرة على خدمته الشخصية. آنَنْتَالرب  إلى حمل كواكب ال تحصى
كما تقدم توضيحه في الفصل الحادي . رذالء القدرة على قتل اللصوص والَپَرشوراَمتلقى الرب . ِرتْهوْپَمهاَرَج  إلى حكم األرض

 ).تيڤْبهۤو( ذاته في كل أرجاء الكون بتجليات شخصيات كثيرة مجهزة بقدرات معينة كِْرشَْن، نشر اچۤيتْبَهَچڤَْد عشر من 
 في العالم المادي الذي يحمل عدد ال آنَنْتَلرب وا) ڤايكونْطَْهى( في عالم الحق المطلق ِششَ هي الرب ْزڤَتاَرأ-شَشَكْتْۤياِڤأمثلة على 

 بعد  بالكالم عن سن الرب العظيمَرْبهوْپَمها تْشايتَنْيابدأ المولى . المفوضة الرئيسة نزالءيعد من الكواكب على رؤوسه، هما من ال
هذا الكون، إلى نزول وعندما يرغب بالأزلياً  يبقى فتى في السادسة عشر كِْرشَْنقال بأن الرب العظيم . شَكْتْۤياِڤشَوصف نزالء 
 الصبا ثم إلى  وينمو من الطفولةداًوليه الشخصي ثم يظهر كما لو كان نزولقبل   بعض تيمه بدور والديه ومعيتهنزوليسبب الرب 



 تسلياتتكشف كل تلك ال. تَناپۤولحظة ابتداء بقتل  إلى ه من لحظةتسلياتد تجليه مختلف  عنكِْرشَْنيكشف الرب . تدريجياً الفتوةإلى 
 إلى ال مجال.  لحظة تلو لحظة في أحد األكوان غير المحصورةِرشَْنكْلـ المتتابعة تسلياتتكشف ال .أزلياًالواحدة تلو األخرى 

 تسلياتوبناء عليه، تجري . ه في أحد األكوانتسليات ىحدا في كل لحظة حصاء عدد األكوان لكن في كل األحوال، يكشف الربا
 طفولته وصباه تسليات عن كِْرشَْنيكشف الرب  .ه على هذا النحوتسلياتجميع  َمهاراَج نَنَْديكشف ابن . َچَچنْالـالرب جريان مياه 
 .بعندما يبلغ ما قبل الشبا هتسلياتائر  وسراَسلقضاء رقصة أزلياً يبقى . وما قبل الشباب

سأضرب مثال  . ال يقوى على فهم استمراريتها األزلية اإلنسان لكنشاْستَْرْزـال واردة في كل ِرشَْنكْلـ الباقية تسلياتأوصاف ال
ل فلك البروج وتعبر وليتتحرك الشمس عبر نهار  .يوجد مثل على ذلك في فلك البروج. كِْرشَْن الباقية للرب تسلياتلتوضيح ال

 إلى ستناداً اْزَپلَ ٣٦٠٠ إلى  وتقسمَدنْذَْزدورة الشمس مؤلفة من ستين  .ن الجزر السبعة الواحدة تلو األخرىالمحيطات الواقعة بي
 . واحدةْپَرَهَر تعادل ْزذََدنْ واحدة وثمانية ذََدنْ تعادل ْزَپلَ ٦٠. ْزَپلَ ٦٠تشرق الشمس على خطوات تعادل " .ةِڤديالـالحسابات الفلكية 
 .ْزْپَرَهَرشراق بعد ثمانية  إلى االتعود الشمس. ، أربعة منها تعادل النهار وأربعة تعادل الليلْزْپَرَهَرثمانية  إلى يقسم النهار والليل

بذلك، يكشف . ه كدوالب النارتسلياتتدور دورة  .ْدڤاَركا و ڤِْرنْداڤََنه في كل من تسليات سنة وينعم ب١٢٥ داخل الكون كِْرشَْنيبقى 
 المتقومة بتجليه وطفولته وصباه كِْرشَْن تسلياتتظهر  . على التواليالواحدة تلو األخرى في كل كون من األكوانه تسليات كِْرشَْن

دى تظهر اح . في كل كون من األكوانتسلياتتدور كل تلك ال). اللۤي-َلماوشَ(يادو هالك ذرية  إلى  وتنتهيتَناپۤووفتوته ابتداء بقتل 
 تلك ان تْراناوپ والـِڤَدْزالـ وبالتالي، جاء في. ه تجري دون انقطاعتسليات كون أو آخر ألن جميع  في كل لحظة فيكِْرشَْن تسليات

 ْدهاَم ُچوكوَل و ْدهاَم ُچولُوَكتظهر .  بالقوة والعزكِْرشَْن وتعادل سوَرْبهي هي مراعي أبقار ُچولُوَكالدار الروحية .  باقيةتسلياتال
تظهر تلك . لي األصُچولُوَك ڤِْرنْداڤََن على كوكب ِرشَْنكْلـ الباقية تسلياتتستمر ال. بمشيئته كوان في جميع األ كِْرشَْناألصليتان مع

كنه أكثر كماال ل) ڤايكونْطَْهى( كامل في السماء الروحية كِْرشَْن .)كون (ذَْبَرْهمانْ داخل العالم المادي في كل تدريجياً عينها تسلياتال
 . بداعي كشفه عن كامل عزه)ڤَْرَج( ڤِْرنْداڤََن كماال في األكثر وهو ْدڤاَركا و َمتْهورافي 

 الفصل التاسع
 كِْرشَْنعز 

من الممكن .  باألبرياء طيبي السريرة على األخص ويعني مخلّص أكثر النفوس تردياًلطيف ألنه ڤََنپا-َپتيتَ هو تْشايتَنْياالمولى اسم 
 يعتبر وْسوامّيُچ َسناتََنكان . اذا كانت بريئةد تكون ساقطة في على أسفل درك مع أن قللنفس المهيأة التقدم في العلم الروحي 

.  بسبب وظيفتهْبَرْهَمنيالـفي الواقع، نبذه المجتمع . جتماعي الهندوسي ألنه كان يعمل في خدمة الحكومة االمتردياً حسب النظام
 . مخلصةاًوحي ألنه كان نفس حظوة خاصة عليه بثروة من العلم الرتْشايتَنْيا المولى أظهر لكن

أكوان . َهىنْطْايكوڤكما أن الكواكب الروحية تسمى كواكب . ثم أوضح المولى حالة مختلف الكواكب الروحية في السماء الروحية
 وْسوامّيُچ َنَسناتَ إلى تْشايتَنْياقال المولى . ألنها روحيةبحد حد ت ال َهىنْطْايكوڤالخليقة المادية محدودة الطول والعرض لكن كواكب 

كل كوكب من هذه الكواكب دون حد وأهل يمتد . هو ماليين ومليارات األميال طَْهىنْيكوڤاأن طول وعرض كل كوكب من كواكب 
 داره كِْرشَْن  امتداداتامتداد منكل  يملك .الثروة والقوة والعلم والجمال والشهرة والزهد":كل كوكب منها أغنياء بالعز السداسي

 .َنڤَِرنْداوَك ڤْولُُچ أو وَكلُ كِْرشَْن التي تسمى أيضاًً داره الباقية كِْرشَْن هذه كما أن لـَهىنْطْايكوڤ كل من كواكب فيالباقية 
مع الشمس تقع في زاوية واحدة من الفضاء الخارجي  ما زالت. كب هذا الكون في زاوية من الفضاء الخارجياحتى أكبر كويقع 
 ْبَرْهَمْجيُّوتييقع كل من الكواكب الالمتناهية في زاوية من السماء الروحية التي تسمى كذا، . ألضعاف أكبر من األرض بألوف اهاأن

 شواكلبوصفه غير مقسم وال يحد ودون شائبة من  َسْمهيتا-ْبَرْهَمفي  هذا ْبَرْهَمْجيُّوتيجاء وصف . مع أن طولها وعرضها ال يحد
طق تلك الزهرة هي اأعلى من.  زهرة لوتسبتالت تشبه َهىنْطْايكوڤجميع كواكب ). ْبهوتَْم-نْتَْم أِششَنيشْكَلَْم أنَ(الطبيعة المادية الثالثة 

ال تحد  في مختلف وجوهه كِْرشَْنات امتدادلذا، .  زهرة اللوتس الروحيةبتالت هي طَْهىنْيكوڤاكواكب .  داخلهِرشَْنكْالدّوار ودار 
 و ْبَرْهماحتى المالئكة مثل ال يقدر . كواكب الروحية في السماء الروحيةوره على المختلف د إلى كما جاء وصفها هنا باإلضافة

ال يمكن ألحد تقدير مدى كواكب ):"٢١\١٤\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمهذا مؤكد في . َهىنْطْايكوڤ على رؤية أو تقدير مدى كواكب ڤَشي
 وجه آنَنْتَحتى ال يستطيع ن على ذلك التقدير فحسب بل اقدري  الڤَشي و ماْبَرْهالمالئكة مثل ليس كما جاء هناك بأن ". َهىنْطْايكوڤ

 شديد ):٢١\١٤\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم الذي جاء في ْبَرْهمادعاء . َهىنْطْايكوڤقوة اهللا التيقن من حد قدرته أو منطقة مختلف كواكب 
 : يقولْبَرْهماقناع في هذا الصدد ألن المولى اال



ك ال تنقطع في هذه العوالم لكن من ذا القادر على تسليات. الخوارقيا سيد كل . يا شخصية اهللا العزيز والذات العليا. عظيمأيها ال’"
كما يقول  .‘تسلياتك؟ ال يقوى أحد على فهم غموض تلك التسلياتتقدير أين وكيف ومتى تستخدم انت قدرتك الروحية وتقضي 

 :)٧\١٤\١٠. ب.ش( في الدعاء ْبَرْهما
في يوم من  حصاء كل ذرات الكون وكل النجوم والكواكب السابحة في السماء وكل حبات الثلج احتى وإن استطاع كبار العلماء"

. "سطح األرض لنفع جميع األحياء إلى ينزل. حصاء الصفات العلية لشخصية اهللا العزيز التي ال تعد؟ امنهم يستطيع األيام لكن من
يقر بأن حتى .  بأن ال كبار الحكماء وال هو ذاته، قادرين على تقدير قوة وقدرة الرب العظيمموني ناَرَد  إلىْبَرْهمايقول المولى 

 ):٤١\٨٧\١٠. ب.ش (أيضاًً المتشخصة ِڤَدْزالـلذلك، تدعو . تقدير قدرات الرب دون جدوى إلى ه األلفية يسعىت بألسنآنَنْتَ
حدك كما قصرت أنت عن التيقن من حد  إلى  عن الوصولْبَرْهماالمولى  ن فيهمبمحتى مالئكة السماء قصر . رباه، أنت ال تحد’"

جميع خبراء يبحث .  منها مغلف بسبعة قشور وتدور بمجرى الزمانواحد أكوان ال تحصى كالغبار في السماء وكل ثمة. صفاتك
وبناء .  يستخلصوا ان كل شيء كامل فيكيبحثون على هذا النحو حتى.  عنك من طريق تنزيهك عن العناصر الماديةِڤديالـالعلم 

 ."يِڤدالـهذه محصلة جميع حكماء العلم . عليه، أنت مستقر كل شيء
خطف جميع  إلى ْبَرْهماالمولى ما دفع  األرضية وهذا ڤِْرنْداڤََنه في حضور اثناء ِرشَْنكْ امتحان قدرة الرب ْبَرْهماالمولى أراد 

 ما زال يلعب مع البقر والعجول كِْرشَْن بأن ْبَرْهما  شاهدهلكن.  وتخبئتهم بقدرته الواهمةاألبقار والعجول ورعاة البقر الصبيان
عدد  إلى َهىنْطْايكوڤ بقدرته كِْرشَْن الرب امتدبكالم آخر، .  يفعله بمفردهكِْرشَْن عند عودته لرؤية ما كان والبقارين الصبيان عينهم

 ماليين ومليارات منهم كما شاهد ماليين ومليارات من ْبَرْهمافي الواقع، شاهد . نيعادل جميع البقر والعجول والبقارين الصبيا
 مقدور أحدفي  مختلفة ولم يكن يكان البقارين الصبيان مزينين بثياب وحل. أطنان قصب السكر والثمار وأزهار اللوتس والقرون

دخلون ي وكِْرشَْنشاهدهم جميعاً يفيضون من بدن . جدة للرب يقدمون السْبَرْهماْز عدد غير منحصر من ْبَرْهماشاهد . حصاء عددهما
 على الرغم من أن بإمكان أحد كِْرشَْن ال يعرف شيئاً عن ه بالعجب وأقر في دعائه بأنْبَرْهماأصيب المولى .  بعد ثانيةفي بدنه

 . "لفهمربي الحبيب، القدرات والعز الذي كشفته اآلن وراء قدرة عقلي على ا:"قال. دعاء بعلمهاال
 على هذا الكوكب وراء التقدير من كِْرشَْن دار الرب َنڤَِرنْداڤْ فحسب بل حتى لُوَك كِْرشَْن بالتوضيح بأن ليس تْشايتَنْياتابع المولى 
 ١٦ ( ميل مربع٣٢ تعادل حوالي َنڤَِرنْداڤْ ميال مربع ومدينة ٣٢ الحالية بحوالي َنڤَِرنْداڤْر مساحة من منظور، تقّد. جهة القدرة
 وعزه كِْرشَْن بأن قدرات َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا وراء الحساب المادي؟ لذا، يعلن َهىنْطْايكوڤفكيف يمكن وجود مجمل كواكب ). كُْروشَس
 .من هذا الوصف الجزئييمكن لإلنسان تخيل الكل  كان جزئياً فقط لكن وْسوامّيُچ َسناتََن إلى كل ما قاله. ال تحد

وفي تلك الحالة العلية، استشهد بنص من  كِْرشَْن عن عز وْسوامّيُچ َسناتََن اثناء كالمه إلى تْشايتَنْيابالمولى الكبير كان يستبد الوجد 
 :كِْرشَْن بعد خلوة يدوَرڤ إلى ڤَأودَّْهيقول فيه ) ٢١\٢\٣ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم

 . ال يعادله وال يكبره سواه.ڤَشي و ڤيشْنو و ْبَرْهما":ء البارزين الثالثة هو سيد األفالك الثالثة واالولياِرشَْنكْشخصيية اهللا العليا "
. اثناء عبادته جميع مالئكة الكواكب لمسوا القدمين اللوتسيتين للرب بتيجانهم). ّيمشْلَكْ-راْجياڤاْس(تتحقق كل رغباته بقدرته الروحية 

 ."ليه ابذلك، قدموا دعاءهم
ويقدمون سجدتهم موكلون بحكمه ) ْبَرْهمانْذَ(جميع مالئكة كل كون .  فائق وهو غني بالعز السداسيلذلك، ال يعادله عديل وال يفوقه

بأن ) ١\٥ (َسْمهيتا-ْبَرْهَمكما جاء في .  للرب العظيمالقدمين اللوتسيتينسهم جميلة ألنها مزينة برسوم وفي الواقع، تيجان رؤ. لربل
المولى ":االولياء البارزون لهذه الخليقة المادية هم. ال يعادله وال يكبره سواه. أكبر الجميع هو شخصية اهللا العزيز الفّياض وِرشَْنكْ"

 َمها هو علة كِْرشَْنالرب . تلك هي الخالصة. المطلق سيدهم ِرشَْنكْ لكنهم حملة أوامر الرب ڤيشْنووالرب ڤَ شيالمولى  وْبَرْهما
 هو سيد كِْرشَْنلذا، . ڤيشْنو-َمهامن  كْشۤيُروَدكَشاّي ڤيشْنوو  ونيشْڤ َدكَشاّيَچْرْبهُو يخرج.  وسيد هذه الخليقة الماديةنزالء أول الونڤيشْ

) ٤٨\٥ (َسْمهيتا-ْبَرْهَمجاء في .  كما هو الذات العليا النافذة في قلب كل حي في الكونكْشۤيُروَدكَشاّي ڤيشْنو و ونيشْڤ َدكَشاّيَچْرْبهُو
يتعين العلم لكن داخل كل كون  ڤَتّتّْ-ونڤيشْعدد غير منحصر من يوجد  وونڤيشْ َمهاخرج من زفرة بأن أعداد ال تعد من األكوان ت

 .كِْرشَْنجزئية من تامة ات امتداد سيدهم أجمعين وليسوا سوى كِْرشَْنبأن الرب 
 ِرشَْنكْهلها أصدقاء الرب  ويأِرنْداڤََنڤَْك ولُُچوالدار الداخلية هي .  عليةدور يقيم في ثالثة كِْرشَْن أن ِڤديةالـ األسفارنستفيد من 

بدور جارية هناك تقطن القدرة الروحية . ويكشف صالته العلية وينعم رحمته على بطانته الباقيةأبويه الشخصيون ومالزموه و
ال ينتابنا انه والرب ممجد بذرات رحمته العلية وحن:" أنفسهمڤَْرَج ْبهومّي أهالي حدثي. تسليات الجميع  رأسراَستكشف عن رقصة 

 في السماء َهىنْطْايكوڤأن جميع كواكب ) ٤٣\٥ (َسْمهيتا-ْبَرْهَمجاء في ".  مطلق قلق بفضل حضوره الرحيمَنڤَِرنْداڤْنحن سكان 
لفة وكل عز ينعم الرب ببهجته العلية في أشكال مخت. َنڤَِرنْداوَك ڤْولُُچ، لُوَك كِْرشَْنتقع في كوكب ) لُوَك ونڤيشْالتي تسمى (الروحية 
جاء .  أغنياء بالعز السداسيكِْرشَْنكما يتمتع أصحاب . الواحدالعظيم  مكشوف على أتم وجه في ذاك الكوكب َهىنْطْايكوڤكواكب 



يجري ذاك النهر من العرق .  المادية والقدرة الروحيةالقدرة تفصل بين ڤيَرجابأن مياه نهر ) ٥٧\٢٢٥ (كَْهنْذَ-پاْدُموتََّرفي كتاب 
 تقع الطبيعة القديمة البهيجة التي ال تحد والتي تدعى السماء الروحية وهي ڤيراَجعلى ضفة نهر .  األولپوروشَصبب من المت

هي الدار . كل شيء فيها قديم.  لغياب الحزن أو الخوف هناكْزَهنْطْايكوڤالكواكب الروحية تدعى . الملكوت الروحي أو ملكوت اهللا
د حالعالم المادي ربع قدرته لكن ال يفهم أيؤلف بينما ). َميُّوڤَْپَر(ع قدرة اهللا ومعروفة بالسماء الروحية العظمى التي تحتل ثالثة أربا

شْرۤيَمْد  من َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيااستشهد .  محالحتى وصف هذا الكون المادي الذي يعادل ربع قدرتهألن ما هي الثالثة أرباع تلك 
ذات مرة، جاء . كِْرشَْنحد ما عن مدى ربع قدرة  إلى  وتدلاَركاڤْد في كِْرشَْن لزيارة ْبَرْهماسيد الكون  وصف حادثة مجيء ْبهاَچڤَتَْم
أي :" الحاجب قائالِرشَْنكْسأل  .ِرشَْنكْ إلى ْبَرْهماعن وصول  فوراًجب فأعلن الحا ْدڤاَركا اثناء حكمه ِرشَْنكْ لزيارة ْبَرْهماالمولى 
 . ْبَرْهماالمولى  فعاد الحاجب إلستيضاح األمر من ". هو؟ ما اسمه؟ْبَرْهما

 ْزكوماَرالـ ذو الرؤوس األربعة والد ْبَرْهماأنا :"فاجاب قائال"  أنت؟ْبَرْهماأي :" بالدهشة عندما سأله الحاجب قائالْبَرْهماأصيب 
 ".األربعة

  وسجدْبَرْهماالمولى رافق الحاجب .  بالدخولشَْنِركْ فأذن له الرب ْبَرْهماالمولى  عن وصف ِرشَْنكْعاد الحاجب وأخبر الرب 
بعد ان فرغ من تعظيم  بكالم الئق ْبَرْهما المولى ِرشَْنكْ أكرم الرب .حالما شاهده ِرشَْنكْ للقدمين اللوتسيتين للرب ْبَرْهماالمولى 

 .‘ما هو سبب زيارتك؟’:الرب ثم سأله
 جاء ْبَرْهمالماذا سألت أي  .تلطف أوال بإزالتهل مجيئي لكن يساورني شك أود ا عن سببسأطلعك الحقاً’: فوراْبَرْهماالمولى اجاب 

 ." سواي في هذا الكون؟ْبَرْهماهذا السؤال؟ هل يوجد معنى تك؟ ما هو زيارل
 ذو ْبَرْهماهد شا . من عدد ال يحصى من األكوانْبَرْهماْزعدداً على يعد من فوراً  عند سماع هذا الكالم واستدعى ِرشَْنكْشْرّي ابتسم 

كان لبعضهم عشرة رؤوس وبعضهم عشرين وبعضهم مئة وبعضهم ألف . ْزْبَرْهما من الرؤوس األربعة عدداً غير منحصراً
حصاء عدد وجوههم  اال يقوى أحد على. ف وبعضهم مئة ألف وبعضهم عشرة ماليين وبعضهم مئة مليونآالوبعضهم عشرة 

 أصيب.  اعداد أخرى من المالئكة من مختلف األكوان وجاءوا يقدمون السجدة للربكِْرشَْنثم استدعى  كِْرشَْنيقدمون السجدة لـ
 ْبَرْهمااستخلص .  هذا واعتبر نفسه بعوضة بين الفيلة الكثيرةِرشَْنكْعز  ةشاهدم هذا الكون ذو الرؤوس األربعة بالحيرة عند ْبَرْهما

جميع تيجان . كِْرشَْن المالئكة الذين كانوا يقدمون السجدة للقدمين اللوتسيتين لـمن العدد الهائل من وراء التقدير كِْرشَْنبأن قدرة 
 .أدعية المالئكة صوتاً مدوياًأحدثت  كانت تسطع في المجمع الكبير وْبَرْهماْزالمالئكة و 

لنا برؤية قدميك اللوتسيتين هو حظوة ذنك  اربنا،’: بأكف متضامة قائلينِرشَْنكْالرب  إلى ءدعابال ْزڤَشي و ْبَرْهماْزبدأت جميع أفواج 
 .‘كبيرة لنا

هل ثمة خوف من . ر بالسعادةينبغي لكم الشعو .هنا ألني أردت رؤيتكم مجتمعين إلى استدعيتكم جميعكم:"ِرشَْنكْاجاب الرب 
 ."الجن؟

 ."ال يوجد خلل في الوقت الحاضر ألن هبطتك رفعت كل نحوس. كل شيء على ما يرام":اجابوا جميعاً
 الحاضرين ْبَرْهماْز جميع ِرشَْنكْثم ودع الرب  ." يقيم اآلن في كونيِرشَْنكْ": كان يقول لنفسهْبَرْهماكل  هو ان ْدڤاَركارهان عز ب

 ذو الرؤوس األربعة عند مراقبة كل هذه األمور الرائعة وجاء ثانية ْبَرْهماتعجب  .بعد السجود له موطنه الكوني إلى وعاد كل منهم
أنا :"ناك من يقوله.  اآلن كل ما سبق وقررته حول علميلقد شهدت شخصياً’:ْبَرْهماثم قال  ِرشَْنكْلـقدمين اللوتسيتين للسجود لل

ربي، اسمح لي . ستفاضة حول هذا األمر االمن جهتي، ال أود. ليفكروا كيف يحلو لهم في هذا الصدد. ِرشَْنكْبـعالم بكل ما يتعلق 
 ."دني وكالمي وعقلياء بعزك ور. بقول هذا القدر

تمتد بعض األكوان  .لذلك، هو أصغر األكوان ولهذا السبب لديك أربعة رؤوس فقط. كونك يمتد أربع مليارات ميل:"ِرشَْنكْقال 
 وبناء عليه، مساحتها تكاد تكون بال. َجنَْزيُّوف مليار وبعضها مائة ألف مليار آال وبعضها ألف مليار وبعضها عشرة َجنَْزيُّومليار 
على هذا النحو، أنا أحفظ أعداد ال تعد من األكوان .  يعتمد على حجم الكون الذي يأهلهْبَرْهماعدد الرؤوس على بدن  .حد
من ذا القادر على قياس األرباع الثالثة التي تشكل . يستحيل على أحد قياس طول وعرض ربع واحد من قدرتي ).ْزذَنْْبَرْهما(

 ".ملكوتي الروحي؟
 . الرؤوس األربعة، وأستطاع فهم معنى ثالثة أرباع قدرة الربي هذا الكون ذْبَرْهما ِرشَْنكْلرب بذلك، ودع ا
و ) َكولُُچو( كوَلُچو":الدور الثالثة هي ).كَْزولُ( يملك ثالث دور ِرشَْنكْ ويدل ان  هو معنى عميق جداًَرڤَشْۤيتْْرياْدهمعنى كلمة 

هو شخصية  تلك األماكن الثالثة مليئة بالقدرات الداخلية ومالكها الوحيد .أزلياًتلك الدور الثالثة  في ِرشَْنكْن يقط. ْدڤاَركا و َمتْهورا
 ِڤديةالـ األسفارجميع .  قائماً في قدرته العلية هو سيد جميع القدرات العلية وغني بالعز السداسيكِْرشَْنالرب . ِرشَْنكْاهللا العزيز 

 .نه سيد كل عز شخصية اهللا العظيم ألكِْرشَْنتعلن 



ه تسلياتهي   غزيرة وخيرهاِرشَْنكْ الرب تسليات. وْسوامّيُچ َسناتََن وأصغى كِْرشَْن أغنية جميلة عن عز تْشايتَنْياثم غنى المولى 
صورته البشرية هي الصورة العلية العظمى وهي صورة بقار صبي يحمل مزماراً في يده ويبدو في عنفوان الشباب . نسان ابصورة
ثم قال .  ليست سوى تقليد صورته اإلنسانفي الواقع، صورة. نسان اه بوجهتسلياتكل هذا مناسب تماماً ل. و راقص خبيركما ه

قال بأن كل من يفهم هذه الصفات الجميلة يتمتع بمحيط من . كِْرشَْن عن األوجه الجميلة لـوْسوامّيُچ َسناتََن إلى تْشايتَنْياالمولى 
  علية ووراء القدرة المادية لكن الرب يكشف قدرته العلية حتى داخل هذا العالم المادي لمجردكِْرشَْن لـاماۤيَچيُّوقدرة . الحالوة

يسحر . فهم ذاته إلى  يتشوقكِْرشَْندرجة أن  إلى لذا، يتجلى في العالم المادي لمرضاة تيمه، وصفاته جذابة. رضاء تيمه المقربينا
تقع . حاجبيه دائمة الحركة وعيناه في غاية الجاذبية: امل زينته ببدنه منعطف في ثالثة مواضع عند وقوفه في كۤيْزوپُچالـ كِْرشَْن

هناك يسمى .  وجميع أمهات العزۤيْزوپُچالـداره الروحية في قمة السماء الروحي ويقيم فيها مع صحبه من البقارين الصبيان و
 .ُموَهَن-َمَدَن
على يد ه في السماء المادية تجري تسليات وَنَسنْكَْرشَ ووجه ڤَاسوِدڤه في وجه تسلياتل  مثكِْرشَْن مختلفة ال تحصر لـتسلياتثمة 

 شواكله بوجوه أولياء تسلياتالسلحفاة ونزيل  السمكة ووجه نزيله بتسلياتكما توجد .  األول خالق العالم الماديشَپوروالنزيل 
ه بوجه تسليات كما يقوم بتْهوْپِربوجه الملك نزل ، يين المفوضنزالء الياتتسلفي . ڤَشي والمولى ْبَرْهماالطبيعة المادية مثل المولى 

نسان العب في  اه بوجهتسليات، فأهمها كِْرشَْن تسلياتمع غزارة . أيضاًً) ْبَرْهَمْن(الذات العليا في قلب كل فرد وبوجه النور 
 ه في وجهتسلياتمن أهم . اَركاڤْد و َمتْهورا ويلعب في تَْركوروكِْش  في ميدانْزڤَنْذَپاالـ، ويلعب مع ۤيْزوپُچالـ، يرقص مع َنڤَِرنْداڤْ

ه في تسلياتمجرد كشف جزئي ليمكن أن يغرق مجمل الكون بحب اهللا ب. ، هي التي يتجلى بها في وجه بقار صبي يعزف ناياًاإلنسان
 .كِْرشَْنالجميلة لـيمكن أن ينجذب كل حي بالصفات . اَركاڤْد أو ڤَرّياراڤْد و َمتْهورا و وَكولُُچ

 لكنه يكشف تلك القدرة الباطنة في الكون برحمته العلية َهىنْطْايكوڤكشف قدرته الباطنة ال يظهر حتى في ملكوت اهللا أو في كواكب 
دن بال. جماله وهذا برهان غناه بجميع القدرات العلية إلى نجذابه ادرجة إلى  بديع وجذابكِْرشَْن. ه من داره الشخصيةنزولعند 
 المنعطفة في ِرشَْنكْوقفة . ي حلية الحلِرشَْنكْلذلك، جاء ان بدن .  بدنهيانه يزيد من جمال حلإلى درجة ل يجم ِرشَْنكْ لـالعلي

 .َهىنْطْايكوڤ السائد في جميع كواكب ناراياَنفي الواقع، يجذب حتى وجه .  المالئكةبمن فيهمثالثة مواضع، تجذب جميع األحياء 

 الفصل العاشر
 كِْرشَْنجمال 

 ويشملهن ڤَْرَجالخدمة التتيمية التي تقضيها صبايا  لقبوله َهَنوُم-َمَدَنكما يسمى .  ألنه يهزم عقل كيوبيدَهَنوُم-َمَدَن كِْرشَْنيسمى 
هر عقول  لقدرته على قَهَنوُم-َمَدَنكما يسمى .  بعد قهر كبرياء كيوبيد بوصفه كيوبيد الجديدراَسينشغل الرب في رقصة . بحظوته

 عنقه بعقد من الآللئ يبدو مثل سلسلة ِرشَْنكْيطوق . النساء بسهامه الخمسة التي تدعى الصورة والذوق والرائحة والصوت واللمس
سرواله أصفر اللون مثل البرق في يبدو ريشة الطاووس المشكولة في شعره مثل قوس قزح وتبدو . من البط أبيض اللون حول عنقه

 يغذي قلوب كِْرشَْن مثل األجراس المتدلية من خلخال قدميه ويبدو أن ْزۤيپوُچ مثل غيمة حديثة الظهور وتبدو الـشَْنِركْيبدو . السماء
في الواقع، تطير األوز في السماء اثناء موسم .  عندما تسقط الغيوم المطر على الحبوب في الحقل أمطار رحمتهتسليات بۤيْزوپُچالـ

، ويغمر الوجد جميع َنڤَِرنْداڤْ بحرية بين خالنه بوجه بقار صبي في كْرشَْنيتحرك . ك الوقتاألمطار ويظهر قوس قزح في ذل
هو .  هو تاج عزهكِْرشَْنعشق . تصاب بالرعشة وتنهمر الدموع من أعينها.  عندما يعزف نايهالمخلوقات المتحركة وغير المتحركة

 جمال الغرام أزلي البقاء كِْرشَْنوجه . فجماله الكامل هو جاذبية غرامهسيد كل ثروة وقوة وشهرة وجمال وعلم وإستغناء ومن بينها 
 .ناراياَن وحده بينما سائر عزه موجود في وجه كِْرشَْنفي 

، وتلى النص الالحق ڤَْرَج وطغى عليه الوجد وبدأ يعلن مدى حظ صبايا ِرشَْنكْ فوقية جاذبية غرام َمهاْپَرْبهوتْشايتَنْيا شْرّي وصف 
 ):١٤\٤٤\١٠. ب.ش (ّيْسوامُچوَسناتََن بيد  ممسكاً

تلك .  حالوة الجمال وال تضاهى أو تبارىِرشَْنكْيشربن بأعينهن شهد صورة الرب . ؟ْزۤيپوُچأي قدر من الرياضات قضت الـ’
 .‘هي كاملة بذاتها ودائمة التجدد وفريدة. الحالوة هي الدار الوحيدة للجمال والشهرة والعز

صدور صوت مزمار .  في أمواج الجمالتها مثل موجة في محيط الفتوة الباقية التي يمكن رؤيتها حركِرشَْنكْشْرّي جمال بدن 
تبقى تلك األوراق . ترتعش مثل أعواد القش واألوراق اليابسة ْزۤيپوُچ يشبه الدوار وتلك األمواج وذاك الدوار يجعل عقول الـِرشَْنكْ
لك ميال .  ألن ال أحد يعادل جماله وال يفوقهكِْرشَْن ال جمال يقارن بجمال .ياً عند سقوطها هناك أزلِرشَْنكْلـند القدمين اللوتسيتين ع

 ال تملك َناناراي بما فيها وجه ِرشَْنكْفي الواقع، سائر وجوه . تلك الحالوة طَْهىنْيكوڤا الذي يسود كواكب ِرشَْنكْ تجلي َنانارايحتى 
 وأنتهى بها ِرشَْنكْلـ التي تبجلها جميع العفيفات، مأخوذة بالحالوة التي ال تبارى َنااراينوحتى العزة زوجة . ذلك الجمال العلي



تلك هي عظمة فوقية  .ِرشَْنكْقرب بالتخلي عن كل شيء بما فيه نذر نذر كبير وقضاء رياضات قاسية في سبيل التمتع  إلى األمر
 . من ذاك الجمالء الجميلةتفيض جميع األشيا.  المنجم الثابت لكل جمالكِْرشَْن جمال

 ويقوم تزاحم ۤيْزوپُچالـ وكِْرشَْنيزداد الجمال العلي لكل من .  في كل لحظةِرشَْنكْ مثل مرآة ينعكس عليها جمال ْزۤيپوُچموقف الـ
 ةيُّوچيالـاضة  أو مزاولة الريرياضاتجتماعي أو بال اال من طريق قضاء تكليفهكِْرشَْنال يمكن ألحد تقدير جمال . علي دائم بينهما

 إلى  سوى لمن بلغوا الصعيد العلي لحب اهللا وانقطعواكِْرشَْنال يمكن تقدير الجمال العلي لـ. التصرفية أو تنمية العلم أو بالدعاء
ة وما رالشه جمال الرحمة وكِْرشَْنأقام . َنڤَِرنْداوَك ڤْولُُچجمال مثيل هو جوهر كل عز وال يتم تقديره سوى في . ليه االخدمة التتيمية

 . وحدهكِْرشَْن بل في وجه ناراياَنه غير موجودة في وجه سخاء وكِْرشَْنة دماث لكن ناراياَنفي وجه  شاكلها
 ):٦٥\٢٤\٩( ويقتبس نصاً آخراً َسناتََن إلى  التي كان يوضحهاشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم بجميع نصوص تْشايتَنْياالمولى يتمتع 

قرطيه على شكل سمك القرش  إلى  باإلضافةِرشَْنكْلفون التمتع بجمال الوجه الطليق للرب كان جميع الرجال والنساء يأ"
.  للعين وطرفة العين تمنع التحديق في ذاك الجمال دائماًمحياه الجميل وخديه وابتساماته الالعبة مجتمعة تشكل عرساً. المتأرجحتين

 .)"َرْهماْبالمولى (لهذا السبب، يغضب الرجال والنساء من الخالق 
فمه . كِْرشَْنلكنها جميعاً في في االستعارة توجد أقمار مختلفة .  ملك جميع األقماركِْرشَْن تصف وجه ّيياتْرچا-كاَم ةِڤديالـ َمنْتَْرالـ

على هذا النحو، يوجد أربعة وعشرين . قمر وخديه قمر ومرهم خشب الصندل على بدنه قمر وأنامله قمر وأصابع قدماه قمر
 . مدارها جميعاًكِْرشَْنر و ونصف قم

. النشاطات في الخدمة التتيمية من الحس بالخدمة التتيميةتزيد . ْزۤيپوُچ وحاجبيه يخرقان قلوب الـكِْرشَْنالحركة الراقصة ألقراط 
ذا لم يعطني الخالق لما:" نفسه عندما يستاء على هذا النحوحدث يِرشَْنكْوجه  إلى ؟ من ينظركِْرشَْنماذا هناك للعين لترى وراء وجه 

وجه  إلى ألوف وماليين العيون؟ لماذا أعطاني عينين اثنتين فقط؟ حتى هاتان العينان تقاطعان بالطرف الذي يمنعني من التحديق
ليس الخالق سوى صانع .  الخالق بالجفاف وعديم الذوق بداعي قضاء رياضات قاسية اإلنسانوبناء عليه، يتهم. ‘ دون انقطاعِرشَْنكْ

 . جر ويجهل وسيلة خلق األشياء وتركيبها في أماكنها الصحيحةمض
هو محيط الجمال ووجهه الجميل وبسمته ونضارة بدنه تشد عقول . كِْرشَْننشغال بالتمتع بحالوة بدن  اال دائمةۤيْزوپُچالـعقول 
 كِْرشَْنالتيم الكامل من تيم .  حلوة وأحلى واألحلى وبسمته ونضارة بدنهكِْرشَْن أن وجه كَْرناْمِرتَ-كِْرشَْنجاء في قصيدة . ۤيْزوپُچالـ

غالباً ما تستمر هذه التشنجات دون .  ووجهه وبسمته ويستحم في محيط التشنجات العليةكِْرشَْنمغمور برؤية جمال نضارة بدن 
 .لماء لإلرتياحعتيادية دون حتى تناول جرعة من ا اال كما يسمح الطبيب بإستمرار التشنجاتكِْرشَْنعالج أمام جمال 

يستمر قلق التيم بالسماع بأن الناي تمكّنه من .  ألن دونه ال يقوى الفرد حتى على شرب رحيق جمالهكِْرشَْنيزداد شعور التيم بغياب 
 عند سماع ۤيْزوپُچالـالنفاذ في حجاب العالم المادي والدخول في السماء الروحية حيث الصوت العلي للناي ينفذ في اذان أتباع 

عند سماعه، ال يعود صوت سواه .  ويزيد من وجدهنۤيْزوپُچالـذان آ في دوماً كِْرشَْنصوت ناي يقطن . كِْرشَْنلصوت العلي لناي ا
جابة عن األسئلة على الوجه الصحيح ألن كل هذه األصوات الجميلة تتردد في  االيدخل آذانهن وبين عائالتهن، ال يقدرن على

 .آذانهن
 تْشايتَنْيابإيجاز، أوضح المولى . اته ونضارته البدنية وكل شيء متصل بهامتداد وكِْرشَْن البنية العلية لـشايتَنْياتْلذا، أوضح المولى 

 هي الطريقة كِْرشَْن إلى  بأن الخدمة التتيميةَرْبهوْپَمها تْشايتَنْيافي هذا الصدد، أشار . سبيل مقاربته إلى  كما هو به باإلضافةكِْرشَْن
الخالصة  ِڤديةالـ األسفارفي الفرد سيجد :"كما يعلن الحكماء. ِڤديةالـ األسفارشارة  اهذه هي. ليه التي يمكن بها التوجهالوحيدة با

 اتْرانوپالـ إذا تقصى فهاي لتقرير طريقة التحقيق العلي أو اذا استشار أحد  هو المعبود الوحيدكِْرشَْنبأن شخصية اهللا العزيز 
 ".)خت األاألسفارالتي تعتبر (

ْبهَچڤَْد  كما جاء في شَكْتي-آتْما أو شَكْتي-َپڤَروشْ هو الحق المطلق، شخصية اهللا العزيز وقائم في قدرته الباطنة التي تسمى كِْرشَْن
ه في كل من العالمين الروحي تسلياتبعضها شخصية وبعضها منفصلة فيقضي . صور ال تحصى إلى  ذاتهِرشَْنكْيوسع  .چۤيتا

أزلياً األحياء المحررة ال تقترن  .أزلياًمحررة ومهيأة  إلى اته المنفصلة هي األحياء وتعد من قدرات الرب وتقسمدادامت. والمادي
.  ومن صحبهكِْرشَْن إلى  أو الخدمة التتيميةكِْرشَْنبذكر أزلياً انها مشغولة . لذلك، ال خبرة لها بالحياة المادية. بالطبيعة المادية

 عن  دوماًمنفصلةأزلياً في المقابل، األحياء المهيأة . كِْرشَْن إلى  الوحيدة مستمدة من قضاء الخدمة الودية العليةمتعتهم، متعة حياتهم
ن من ينوعالنفس المهيأة القديمة تهب القدرة المادية . ة للوجود الماديي وخاضعة للشقاوات الثالثكِْرشَْن إلى الخدمة الودية العلية

 من جراء موقف االنفصال كثيف المؤلف من خمسة عناصر والبدن اللطيف المؤلف من العقل والفطنة واألناالبدن ال-الوجود البدني
كما .  وراء حجاب هذين البدنينأوجاع الوجود المادي المعروف بالشقاوات الثالثيةأزلياً تعاني النفس المهيأة .  الذي تقفهكِْرشَْنعن 

 . ذاك هو المرض الدائم للنفس المهيأة. ما شاكلهاتخضع لألعداء الستة مثل الشهوة والغضب و



 تقود حياتها السقيمة وتقطن كواكب السماء تارة وفي الكواكب السفلى تارة أخرى. النفس المهيأة والسقيمة في ارجاء الكونتتناسخ 
من مرضها النفس المهيأة ى تشف. ال يمكن شفاء مرضها سوى عندما تلقى طبيب ماهر وتتبعه، السيد الروحي الثقة. على هذا الوجه
 عندما تتبع تعاليم كِْرشَْن إلى الدار الباقية، إلى  ثانية وترجعكِْرشَْن إلى الصعيد المحرر وتستعيد الخدمة التتيمية إلى المادي وترقى

حكم كل هذه إلى متى سأبقى تحت :"الرب إلى يجب على النفس المهيأة أن تعي مقامها الدائم وأن تدعو. سيد روحي ثقة بإيمان
في الواقع، النفس المهيأة لن . سادة النفس المهيأة ال يرحمان قطالشهوة والغضب بوصفهما ". الوظائف البدنية مثل الشهوة والغضب؟

 بقلب مفتوح وصريح كِْرشَْنتتخلى عن هؤالء السادة األشرار وتتوجه إلى  هاأسياد سيئين أمثالهم لكن إلى تنقطع عن قضاء الخدمة
 .  لإلنشغال بخدمته الودية العليةكِْرشَْن إلى ، تدعوئذعند. كِْرشَْنذكرها القديم، ذكر  إلى عندما تصلمالذه للظفر ب

معرفة النفس لكن  إلى  بمثابة سبل مختلفةِڤديةالـ األسفار الخفية والنظر في العلم في ةيُّوچيالـجاء مدح العمل الصالح والرياضة 
الرب  إلى بكالم آخر، الخدمة التتيمية.  على الرغم من هذا المديح بمثابة رأس السبلاألسفارجميع الخدمة التتيمية مقطوع بها في 

 ت ليسة الفلسفية والنظريچيُّوالـالعمل الصالح والتأمل .  بتبنيها بصورة مباشرة اإلنساندرب أرفع درجات الكمال ويوصى كِْرشَْن
في . أرفع درجات معرفة النفس دون الخدمة التتيمية إلى ألنها ال تقود أحدمعرفة النفس بل سبل غير مباشرة  إلى سبل مباشرة

 .درب الخدمة التتيمية قطعياً إلى الواقع، جميع سبل معرفة النفس مستندة

 الفصل الحادي عشر
 الرب إلى الخدمة

 بأن درب موني ناَرَدأخبره سيده الروحي لذلك، . ِڤديالـ من كتب العلم  عدد كبيريشعر بغاية الكآبة حتى بعد كتابة ڤَ ِداَسۤيڤْبقي 
 وكان في حالة من الكآبة عند َسَرْسَوتّي على ضفة نهر ڤَاَس ِدڤْۤيعندئذ، جلس . معرفة النفس ال ينجح دون خلطه بالخدمة التتيمية

 . نقص الكتب الكثيرة التي سبق له تصنيفهااَسڤْۤي عندما شاهد كآبة ناَرَدأوضح . موني ناَرَدظهور 
عندما يخلو من الخدمة ثواب العمل ذا كان يخلو من الخدمة التتيمية العلية فماذا يقال عن  احتى العلم الصفي ليس كافياً:"ناَرَد قال

 التتيمية؟ كيف يمكنها نفع القائم بها؟
روفين والعلماء حسان وكثير من المع اال وكثير من الرجال الذين يشددون علىرياضاتيوجد كثير من الحكماء الخبراء بقضاء ال

نتفاع بمصادره  االلن يستطيع الفرد احراز النتائج المنشودة دون. ِڤديةالـ َمنْتْراتْالـ جويدوالمفكرين وسواهم من الخبراء بت
. ب.ش (ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِدلذلك، يقدم .  مع أن كل هذه من األشياء المسعودةالرب إلى ويقضي نشاطاته للظفر بالخدمة التتيمية

 .الرب العظيم بوصفه الوحيد القادر على وهب النجاح إلى حترام االسجدة) ١٧\٤\٢
 إلى لكن ال يمكن للعلم أن يقود. يقطع جميع أشكال الفالسفة والمتعالون بأن قاصر العلم ال يقوى على التحرر من الورطة المادية

كما أن هذا ما قاله . درب الخدمة التتيمية) ۤياَنْچ( تنمية العلم بكالم آخر، ال ينجو الفرد سوى عندما تفتح. دون الخدمة التتيمية النجاة
 ):٤\١٤\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم في ْبَرْهما

ن أ أو المفهوم بأن هؤالء األحياء نفوس روحية وظنيمن يقلع عن العلم ال. ربي الحبيب، خدمتك التتيمية هي الدرب السعيد الوحيد"
تذهب جهوده هباء مثل . ر على درب بالغة الوعورة ولن يجني سوى المتاعب واألعمال المنحوسةنما يسي االعالم المادي خيالي

 ."تضيع جهوده عبثاً. ضرب السنابل الفارغة
 يعبر محيط كِْرشَْنأن تخطي الطبيعة المادية بالغ الصعوبة لكن الذي يسلم للقدمين اللوتسيتين لـ) ١٤\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في 

 إلى  وفي نسيانها تسبب عبوديتها في حياة المهايأة وإنشدادهاكِْرشَْن بأنها الخادمة القديمة لـنفستنسى ال. ادية بكل سهولةالطبيعة الم
يوصى بمقاربة سيد روحي يستطيع تدريبه في الخدمة التتيمية وتمكّنه . نشداد هو قيد القدرة المادية االفي الواقع، ذاك. القدرة المادية

 نظراً لصعوبة تحرر الفرد ما دام يطلب السيطرة على كِْرشَْن لـالقدمين اللوتسيتينقبضة الطبيعة المادية وتحقيق من الخروج من 
 .الطبيعة المادية

ة  والمقامات الروحي)ْدَرۤوشو  يشْياڤاو  تْريياشَكْ و َنْبراْهَم(جتماعية األربعة  اال بأحكام ونواهي المراتبشَْرَمناْرڤَيلتزم أتباع نظام 
 ِرشَْنكْ إلى  دون قضاء خدمة عليةحدود بتلك األحكام واللتزملكن من ي) َسنّْۤياَسو  ْستَْهىْپَرنَڤاو  َهستَْهىْچِر و ْرياتْشاْبَرْهَم( األربعة

 بقضاء هنشغال احتى عندسيسقط الفرد في الجحيم بداعي الوعي المادي في المقابل، . يسقط في حالة جهنمية من الحياة المادية
ذا أراد النجاة من القبضة  ا بالخدمة التتيمية بوقت واحدكِْرشَْنجتماعية تنمية ذكر  االلذلك، يجب على المنشغل بتكاليفه. كاليفهت

 . المادية
 ناَرَدشار أ. ڤَتََچْبها للداللة على درب تنمية موني ناَرَد على لسان شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم نصاً من تْشايتَنْيافي هذا الصدد، تلى المولى 

 من فم ْبراْهَمنَةالـيولد . أربعة مقامات روحية تولد من الهيكل الكوني للرب إلى جتماعية باإلضافة اأن اربعة مراتب إلى موني



وبناء عليه، فأنهم متصفون .  من ساقيهْزْدَرّوشه والـي من خاصرتايشْياْزڤ والـه من ساعديْزتْريياكْشَالـالهيكل الكوني ويولد 
 سيسقط الفرد من منزلته سواء أكان يقضي تكاليفه ).پوروشَ-ڤيراتْ( الطبيعة المادية داخل الهيكل الكوني شواكل بمختلف

 .الرب إلى ذا لم يكن منشغالً بالخدمة التتيميةا جتماعية أم الاال
هم ليسوا م محررين أو متوحدين مع اهللا لكن يعتبرون أنفسهڤادۤيةاۤيماالـمدرسة  إلى  باإلشارة أن الذين ينتمونتْشايتَنْيايستطرد المولى 

 :بهذا الصدد) ٣٢\٢\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم من َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيايقتبس . شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم و َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا  كالم حسبمحررين
يسقطون ثانية إلغفالهم عبادة  .عبدوك هي فطنة مشوبةيا لوتسي العين، فطنة من يعتقدون انهم محررون في هذه الحياة لكنهم ال ي’"

 .‘ْبَرْهَمْنالمقام الروحي المتمثل بتحقيق  إلى قدميك اللوتسيتين على الرغم من اقبالهم على الرياضات والكفارات الشديدة وارتقاءهم
تأثير (ترتفع ظلمة الضالل . ما تحل أشعة الشمستغيب الظلمة حيث.  كالظلمةۤياما كالشمس و ِرشَْنكْ بأن َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيايوضح 

 شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم األربعة من الرئيسةهذا موضح على خير وجه في النصوص . ِرشَْنكْذكر  إلى الفرد حالما يأخذ عن) الفتنة الظاهرة
 كما تخجل ِرشَْنكْائمة الخجل من الوقوف أمام  دِرشَْنكْلـ) ۤياما(الفتنة الظاهرة :"حيث جاء) ١٣\٥\٢ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمومؤكد في 

 تلك تضلل تعساء الحظ معدومي الفطنة فيتفاخرون بإمتالك هذا العالم المادي ۤياماالظلمة من البقاء في حضور نور الشمس لكن 
، اسلم لك اليوم على الرغم َنِرشْكْربي الحبيب :" دعا بإخالص وجدية قائالذاافوراً  ۤيامالكن يتحرر الفرد من قبضة ". واإلستمتاع به

جزء   فيأيضاًًهذا مؤكد ". أرجو ان تشغلني بخدمتك. أنا خادمك المخلص والجدي. من نسيانك سنوات طويلة في العالم المادي
 :، حيث يقول الربراماياَن من) ٣٣\١٨ (كانْذَ-لَنْكا

ويدعو الي يطلب الشجاعة وسيبقى في " منذ اليوم فسيربي الحبيب، أهبك ن:" بالقولكل من يسلم لي جدياًسأنعم على نذري هو ’"
الباطنية ابتغاء يُّوچا ندماج في نور الرب أو ينشغل بالـ االقد يطلب الفرد السعادة المادية أو النجاة أو. ‘مأمن منذ ذلك الوقت

ان أصبح   بالخدمة التتيمية الشديدة بشغل نفسهِرشَْنكْذكر إلى مثيل  لفرد يأخذ. نتيجة العشرة السيئة يُّوچية الـالخوارقتحصيل 
 . حتى وإن طلب الملذات المادية أو النجاةينبغي للفرد االنشغال بالخدمة التتيمية هبأن) ١٠\٣\٢ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمكما يؤكد في . اًفطن
انهم . بهابرون محظوظين إلنشغالهم جلب النفع المادي من الخدمة التتيمية ليسوا من التيم األصفياء لكنهم يعت إلى ن الذين يطمحونا

ال يعلمون بأن نتيجة الخدمة التتيمية ليست بركات مادية لكنهم يفهمون في النهاية بأن الملذات المادية ليست غاية الخدمة التتيمية 
الغرض .  ساماًشيئاًطلبون  بأن من يطلبون النفع المادي لقاء الخدمة التتيمية حمقى حتماً ألنهم يكِْرشَْنيقول . نشغالهم فيها ابفضل

 من حياة الطموح المادي ويشغله أكثر بالخدمة تدريجياًالحقيقي للخدمة التتيمية هو حب اهللا والرب القوي يعتبر مقام الشخص ويعتقه 
هذا . تيمية بالفعلعندما ينشغل في الخدمة التسينسى الفرد طموحه ورغباته المادية . كِْرشَْن مع أنه قد يطلب النفع المادي من التتيمية
 ):٢٧\١٩\٥ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم في أيضاًًمؤكد 

بعد  معاودة السؤال مرة وثانية إلى  يدفع الفردشيئاً تحقيق رغبته فإنه يفعل ذلك حتما لكنه ال يهب ِرشَْنكْحينما يطلب أحد من ’"
 .‘يه اللوتسيتين حيث سينسى سائر الرغبات جميعهاقدم إلى  من ال رغبة له سوى خدمته على اللجوءِرشَْنكْيجبر . التمتع به

 من كافة الرغبات المادية حتى  اإلنسانغالباً ما يخالط الناس التيم ابتغاء رفع بعض الحاجات المادية لكن تأثير التيم الصفي يحرر
عمل على تصفية التيم وينسى كل درجة أنها ت إلى الخدمة التتيمية صفية وجميلة. تذوق طعم الخدمة التتيمية إلى يصل في النهاية

 الذي طلب النفع َمهاَرَج ڤَْدْهرومثل عملي على ذلك هو .  بالكليةكِْرشَْن إلى طموحاته المادية حالما ينشغل بالخدمة الودية العلية
دي األربعة أمام  األيي ذونڤيشْ بوجه ى تجلماعند إلى الرب ڤَْدْهروقال . لذلك، انشغل بالخدمة التتيمية. كِْرشَْنالمادي من 

معاينتك صعبة حتى على كبار المالئكة .  كبيرة وأنا أعاينك اآلنرياضةب إليك نشغلت بالخدمة التتيمية اربي الحبيب،:"ڤَْدْهرو
كنت أبحث عن بعض الزجاج المكسور لكنني .  آخراًشيئاًال أطلب . أنا أشعر بالرضى اآلن وتحققت جميع رغباتي. والحكماء
 . راضياً ورفض طلب شيء من الربَمهاَرَج ڤَْدْهرولذلك، كان ".  وكبيرةرة ثمينةدوجدت 

 إلى تصل الخشبة.  ألف جنس من أجناس الحياة وتقارن أحياناً بخشبة تنزلق في نهر ما٤٠٠تتناسخ النفس خالل ثمانية ماليين و
يشجع كل نفس مهيأة على هذا ) ٥\٣٨\١٠ (ْد ْبهاَچڤَتَْمشْرۤيَمهذا نص من . نزالق بعيداً في التيار االالضفة بالصدفة أحياناً وتنجو من

كان ذلك خوفي الكاذب لكن يحتمل ان يرى شخص ". لن أحظى بفرصة رؤية شخصية اهللا العزيز ألني في غاية التردي:"الوجه
 تْشايتَنْيايبحث المولى . ‘يبلغ الضفة في نهاية المطاف على الرغم من انجرافه بأمواج نهر الزمان. ساقط مثلي شخصية اهللا العزيز

.  المهيأة وتحدث عند مخالطة التيم األصفياءنفسمثل تلك األحداث السعيدة بداية تواهن حياة التعتبر .  هذه الفرصة السعيدةأيضاًً
 إلى هاثمة أشكال مختلفة من الشعائر والنشاطات وتتطور بعض.  بالفعلكِْرشَْن إلى بمخالطة التيم األصفياء، ينمو انجذاب الفرد

هذه النشاطات الشعائرية  إلى ذا أخذ أحدايصبح العقل منجذباً إلى الخدمة التتيمية  النجاة المادية لكن إلى الملذات المادية وبعضها
على لسان ) ٥٤\٥١\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في . الرب في عشرة التيم األصفياء إلى بالتي تسبب تطور الخدمة التتيمية الصفية

 :شوكونَْدموتْ



 بالنجاة من الوجود  عندما يصبح جديراًشْنَڤَيڤاالتائه في أرجاء األكوان على فرصة مخالطة  يحصل. رباه، أيها العاصم العظيم’"
 .‘ءاألجالالتيم أنت شخصية اهللا العزيز ورب الكون وأرفع غاية . كتيمض حبه لك عندما يخالط ينه. المادي
يدربها من الخارج خالل السيد الروحي ومن الداخل خالل ":هعندما تصبح من تيمرحمته على وجهين  النفس المهيأة بكِْرشَْنيدرب 

 حتى وإذا متنانه من نفع ذكره اعاجزاً عن التعبير عنالفرد ربي الحبيب، سيبقى ):"٦\٢٩\١١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في . الذات العليا
 حاالت النحوس برحمتك العلية بالتعبير عن ذاتك بوجه السيد الروحي ومن الداخل نت تدفع كلأ. ْبَرْهماظفر بعمر يعادل عمر 

 ".بوجه الذات العليا
إذا اتصل بتيم صفي بطريقة ما وأنمى رغبة سيرتقي الفرد تدريجياً إلى صعيد حب اهللا ويتحرر بذلك من قبضة القدرة المادية 

سينهض حب الفرد الكامن لي ":حيث يقول الرب) ٨\٢٠\١١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمي  فأيضاًًهذا يوضح . كِْرشَْن إلى بقضاء خدمة تتيمية
 األشياء  عن كان متجرداًذا وإاتچۤيْد َچڤَْبَهيمان بتعاليمي الواردة في  االكالم عني بوسيلة ما ولديهإلى  انجذب ذاابالخدمة التتيمية 

ال يمكن للفرد حتى الفكاك من ). َمهاتْما(ر ممكنة دون حظوة تيم صفي  لكن تحقيق درجة الكمال تلك غي"المادية والوجود المادي
) ١٢\١٢\٥ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم في أيضاًًهذا مؤكد . صعيد حب اهللا إلى رتقاء االالقبضة المادية دون رحمة نفس مجيدة فماذا يقال عن

 عن دهشته ۤوَچَنَرهعندما أعرب الملك  ْبَهَرتَاجاب . ْبَهَرتَ لوالية السند في سيبريا مع الملك ۤوَچَنَرهفي حديث دار بين الملك 
 :ْبَهَرتَعند رؤية المنجزات الروحية للملك 

 اتيَپسا نَـ ۤيَرهۤوَچـنايتَتْ تَ
 ڤاْچِرهاْد َپناْد ڤَنَـ تِْشْجياۤيا نيْر

 ْريايْرسۤو-ْچنيڤَ َجالنَـ تّْشَّْهنَْدسا ناي
 ٱْبهيِشكَْمَرُجو -پاَد-ينا َمَهتْڤ

). َمهاتْما أو َمهاَجَن(ي  صف، ال يقوى أحد على تحصيل الخدمة التتيمية دون أخذ غبار القدمين اللوتسيتين لتيمۤوَچَنَرهيها الملك أ"
 بفخامة كبيرة أو باإللتزام التام بأحكام ْرتيۤومالخدمة التتيمية غير ممكنة بواسطة الرياضات والكفارات القاسية وحدها أو بعبادة الـ

نار أو الحرارة المحرقة  أو تغطيس الفرد نفسه في الماء أو تعريض نفسه للَدْزِڤالـ أو دراسة َهستَْهىْچِر أو َسنّْۤياَسالـهي سلك ونوا
. ب.ش(الخدمة التتيمية  إلى  كيف أصبح منجذباًوپياكَشيهيَرن الملحد ه والدهعندما سأل َمهاَرَج ْپَرْهالَدالصبي  اجاب كذا، ."للشمس

ياً بغبار أقدام ما دام غير محظ جميع مشاكل الحياة المادية إلى لمس درب الخدمة التتيمية التي هي الحللفرد ل ال يمكن:")٣٢\٥\٧
 ".التيم األصفياء

فرصة مخالطة تيم صفي .  تشدد على مخالطة التيم األصفياء هللاألسفار بأن جميع وْسوامّيُچ َسناتََن إلى تْشايتَنْيالذا، قال المولى 
حيث جاء بأن األسباب والبركات التي ) ١٣\١٨\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمكما أن هذا مؤكد في . لرب العظيم تشكل بداية كمال الفردل

كما . الجنان وال النجاة من القدرة المادية إلى رتقاء االال -ال يمكن مقارنتها بشيء. يحرزها الفرد بمخالطة التيم الصفي ال تقارن
 :أْرجوَن إلى حيث يقول) ٦٥\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتا هذا في أكثر تعاليمه الخفية في شَْنكِْريؤكد الرب 

 تُوْبَهكْـ - َمـنا ْبَهـڤَ َمـْد - َمـْن
  نَـَمـْسكوروْم ماۤياجۤي - َمـْد

  ِتىْمايَسـتْـي سياِاڤايشْماْم 
 ِمىي سٱ وـيُّيجاِن ْپـريْپـَرت

 ". صديقيألنكاعدك بذلك . محالة ال لي اتأتي سوف هكذاو. وبايعني ياعبدن. تتيم بحبيو  دوماًاذكرني"
 وقضاء العمل ةِڤديالـ فعالية المراسم  األكثر فعالية وخيرها جميعها على الرغم من انه أوضح مسبقاً األخيرة تلك هيِرشَْنكْ تعاليم"

" أذكرني وتتيم بحبي:" هوكِْرشَْن لتحصيل العلم لكن أمر ْچۤياَنوتنمية  ةچييُّو وممارسة الرياضة الـَدْزِڤالـالصالح الذي تشرعه 
متخلياً عن  إليه ذا اقتنع بهذا األمر وتبنى الخدمة التتيمية اسيحقق الفرد النجاح حتماً .يجب اعتباره األمر األخير للرب والعمل به

بوجوب سير الفرد على سائر دروب معرفة من أجل التوكيد على هذا البيان ) ٩\٢٠\١١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في . سائر المشاغل
 هو أن األمر الصريح للرب هو ْبهَچڤَْد چۤيتا و شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمخالصة . كِْرشَْن شْرّيالذات ما دام غير مقتنعاً باألمر المباشر للرب 

 .ترك كل شيء واإلنشغال بالخدمة التتيمية
الرب  إلى يمان راسخاً أنه بمجرد قضاء الخدمة التتيمية اذا كان لدى الفرد ا.القناعة الراسخة بتنفيذ أمر الرب معروفة باإليمان

يعود نشاط آخر  ال . وتنمية العلم بالتخميناچيُّوالـقضى سائر النشاطات األخرى تلقائياً بما فيها الطقوس والقرابين وفست كِْرشَْن
 ):١٤\٣١\٤ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في . الرب تشمل كل شيء إلى  مقتنعاً بأن الخدمة التتيمية اإلنسانذا كانامطلوباً 

 َننيِشتْشَِن-َلياتْها تَُروْر مۤو
 َپشاكْهاهاْبهوُجو-ْسكَنْْدَهى-تَتْْپيانْتي تِْر



 تْشَ ياتْهينْْدريۤياناْمَپهاراتْشْ رانُوْپ
 ڤاْرَهنَْم أتْشْيوِتْجياَسْرڤَ تَتْهاي

كذا، . وامداد المعدة بالطعام يغذي ريح الحياة وجميع الحواس. تلقائياًسقاية جذور الشجرة تسقي الجذع والفروع واألغصان ’"
 . المؤمن وراسخ القناعة بهذا هو مؤهل لإلرتقاء بصفة تيم صفي.‘ والقيام بخدمتهِرشَْنكْ بعبادة تلقائياًفرد جميع المالئكة يرضي ال

 ولديه القناعة الراسخة ِڤديةالـ األسفارالتيم من الدرجة األولى ضليع بكل أشكال . توجد ثالثة درجات من التيم حسب درجة القناعة
يمان لكن ليس  االالتيم من الدرجة الثانية راسخ القناعة وعميق. كنه تخليص اآلخرين من أوجاع الشقاوات الماديةيم. المذكورة أعاله
الدرجة الثانية أو األولى  إلى يمان لكن سيتأهل االالتيم من الدرجة الثالثة ضعيف. ستشهاد من الشقاوات المادية االلديه قدرة على

 بصفة  دوماًبأن التيم من الدرجة األولى يرى الرب) ٤٧-٤٥\٢\١١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في . يميةبالتنمية التدريجية للخدمة التت
يمانه بشخصية اهللا  االتيم من الدرجة الثانية يودع.  في جميع األحياءكِْرشَْن وال شيء سوى كِْرشَْنلذا، يرى . ذات جميع األحياء

التيم من .  ويظهر الحظوة على األبرياء ويتفادى المالحدة أو المناهضين للخدمة التتيميةالعزيز ويعقد الصداقة مع التيم األصفياء
الدرجة الثالثة ينشغل بالخدمة التتيمية حسب توجيهات السيد الروحي أو حسب التقاليد العائلية ويعبد نصب الرب لكنه دون علم 

رجة الثالثة ال يعتبر تيم صفي بالفعل لكنه بالكاد في خط التتيم ومقامه غير تيم مثيل من الد. بالخدمة التتيمية وال يتبين التيم عن سواه
 .مضمون

ستخالص بأن من يظهر حب اهللا ويصادق التيم ويظهر الرحمة بالبريء وينأى عن مخالطة سوى التيم، يحتمل أن  االيستطيع الفرد
يمكنه رؤية الشخص العظيم في . بأن كل حي شق من اهللامية بتنمية الخدمة التتييستطيع شخص مثيل الفهم . يعد من التيم األصفياء

. على ذلك الصعيد، ال يميز التيم عن سواه ألنه يرى كل حي في خدمة الرب. كِْرشَْنلذلك، يصبح رفيع التطور في ذكر . كل حي
 ):١٢\١٨\٥ ( ْبهاَچڤَتَْمشْرۤيَمْدجاء في .  والخدمة التتيميةكِْرشَْننشغاله بذكر  ايستمر بتنمية الصفات الطيبة اثناء

 ڤَِتى أكينْتْشَناَچۤياْستي ْبَهكْتيْر ْبَهياْس
 چونايْس تَتَْر َسماَسِتى سوراهاڤايْر َسْر

 چونا-أْبَهكْتَْسيا كوتُو َمَهْدڤْ َهرا
 ڤَتُو َبهيهَرتِْهناَستي ْدها-َمنُو

 لشخصية اهللا العزيز  لكن من ال يكن حباًِرشَْنكْ بـخاً راسيماناً ا والمالئكة تظهر في من يملكِرشَْنكْلـكل األخالق الطيبة ’"
 لذا، المؤهالت .‘محروم من األخالق الطيبة ألنه مشغول باإلختالق الفكري في الوجود المادي الذي هو الوجه الخارجي للرب

 .المادية عديمة القيمة دون الخدمة التتيمية

 الفصل الثاني عشر
 التيم

 تْشايتَنْياتوجد صفات ملكية كثيرة لكن المولى . الرب ينمي جميع الصفات الحميدة للمالئكة إلى لودية العليةالخدمة ا إلى التيم المنقطع
عنايته بجوهر الحياة تنصب . سواهتيم الرب دائم اللطف بكل حي وال يتخاصم مع . وْسوامّيُچ َسناتََنإلى سوى بعضها  ال يصف

انهم دون مقتنيات مادية . ع والصدق والسخاء واللطف والصفاء والجميع لديهم سواسيةدائمو الرحمة والتواضالتيم . الذي هو روحي
ال يحفلون بالمقتنيات المادية .  وفارغون من الرغبةِرشَْنكْلـانهم مسالمون ومسلمون . بالخير ويقومون بما يعود على الجميع

ال يأكلون . الشهوة والغضب والطمع وغير ذلك :ة بالكلية وهيانهم مهيمنون على الصفات السيئة الست. وثابتون في الخدمة التتيمية
انهم وديون وشاعريون . ستكبار االانهم في غاية التأدب والوقار والرأفة ومنزهون من. أكثر من الالزم وال تشوبهم شائبة مادية

 .وخبراء وصامتون
متصف بالجلد والصبر والرحمة ويطلب خير كل حي التيم  حيث جاء أن) ٢١\٢٥\٣ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمكما يرد وصف تيم الرب في 

 .كِْرشَْن تيمليست هذه سوى بضعة ميزات .  وفي غاية السالم ألنه دون اعداء ويتحلى بكل الصفات الطيبةحدود باألحكام واللتزموي
لكن المتعلق بالماديين على . النجاة إلى ربهينفتح د) َمهاتْما( بأن من تتاح له فرصة خدمة نفس مجيدة شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمكما جاء في 
يمكن أن يصبح الفرد . الربانيون بالفعل عليون رابطو الجأش، مسالمون اصدقاء جميع األحياء وال يخضعون للغضب. درب الظلمة

لحياة الروحية ينفتح لكل درب التقدم في ا. مخالطة التيم الربانيين الزمة لتنمية حب اهللا. مجرد مخالطة رباني مثيل بكِْرشَْنمن تيم 
 . بالسير على درب التيم بخدمة تتيمية تامةكِْرشَْنمن يأتي باإلتصال برباني ويضمن الفرد تنمية ذكر 

 باإلقتباس بنص من موني ناَرَد عن خير جميع األحياء ويجيب موني ناَرَد يسأل كِْرشَْن والد ڤَسوِدڤَ) ٢٨\٢\١١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي 
العثور على درب خير جميع  إلى أيها الحكماء المقدسين، أنا ال أسعى سوى:" مع الحكماء التسعة حيث قالنيمي هاَرَجَمبحث 



شْرۤيَمْد كما يؤكد هذا في ".  تفتح درب التقدم في الحياة الروحيةها في الحياة ألنةماألشياء قيلحظة مخالطة رباني هي أكثر . األحياء
في بالغ العذوبة وسماعها التيم ال يجري بحث الرسالة الروحية الجليلة هللا على الوجه التام سوى في مجتمع "):٢٥\٢٥\٣ (ْبهاَچڤَتَْم
بعد ". تنميته انجذاباً وتتيماً إلى  مما يؤديتدريجياًيمانه  ايشهد تجربة علية بسرعة بالغة ويترسخالتيم  إلى من يستمع.  مثيلمجتمع

 اذا سعى إلى يمان والتعلق والخدمة التتيمية االفياإلنسان من الطبيعي أن يتطور  تيم األصفياء،رسالة روحية مثيلة من ال أن يتلقى
 . تطبيقها في حياته
 عامة الناس مولعة مادياً.  دوماً تجنب العامةڤَنَشْيڤالـالمراد هنا أنه ينبغي ل.  عن مسلك التيموْسوامّيُچ َسناتََن إلى ثم تكلم المولى

 سوى تيم صحبةوما هي . هذا هو جوهر مسلك التيم. ِرشَْنكْ تجنب صحبة سوى تيم الرب ڤَنَشْيڤالـل  كما ينبغيوال سيما بالنساء
ال يصح لإلنسان ) ٣٥-٣٣\٣١\٣ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في . ؟ التيم األصفياء يتوخون الحذر بالنأي عن اثنين من سوى التيمكِْرشَْن

يحرم الفرد من الصدق . وم من العلم بتحقيق الذات وال يعدو أكثر من دمية في يد النساءفي مطلق وقت مخالطة غبي فظ محر
 والنظافة والرحمة والوقار والفطنة الروحية والخجل والتقشف والصيت والغفران وضبط العقل والحواس والسعد وكل الفرص

ساء أو المولعين بهن، أكبر مما يصيبه من جراء ولعه الوهم والرهن الذي يصيب الفرد من جراء مخالطته الن. بمخالطة الدنيويين
 .‘بسواهن

 بالنيران من األفضل قبول شقاء السجن وراء القضبان ومحاطاً:"هيتاْمَس-ياَنۤياكاتْ من كتاب تْشايتَنْيافي هذا الصدد، يقتبس المولى 
 ال يصح ألحد حتى ان يبصر المحرومين من ".تلك المخالطة بالغة الصعوبة. ِرشَْنكْالمحرقة من مخالطة المحرومين من ذكر 

 بثقة تامة ونبذ ِرشَْنكْالرب  إلى ينبغي للفرد دون تردد اللجوء . وبالتالي المحرومين من العمل الصالحِرشَْنكْ إلى الخدمة التتيمية
 في أْرجوَنإلى األمر عينه صدر .  أو بكالم آخر، ينبغي له قطع كل تعلق ماديشَْرَمناْرڤَهمال أحكام ونواهي  االصحبة السيئة وحتى

. اعرض عن كل ضروب الدين واقتصر على التسليم لي):"٦٦\١٨. چ.ب (كِْرشَْن حيث يقول ْبهَچڤَْد چۤيتاالنصوص األخيرة من 
من واجبنا تصديق كالمه وإذا كنا . متنان وقادر ومتسامح االالرب شديد اللطف بتيمه وشديد. "تخف ال. وف انجيك من كل ذنوبكس

 ):٢٦\٤٨\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم في كِْرشَْن إلى َرۤأكْرويقول . نتحلى بالفطنة والعلم بالقدر الكافي فسنعمل بأوامره دون تردد
 َپَرْم شََرنَْم َسمۤيۤياْدڤَْد أكَه َپنْذيتَْس تْ

 ْچۤياتْ-چيَره سوْهِرَده كِْرتَ-ۤياْد ِرتَْپري-ْبَهكْتَ
 ٱْبهيكاماْنْبَهَجتُو َدداتي سوْهِرُدو ڤاْن َسْر

 َپتْشَياو نَـ ياْسياَپتْشَۤياپى أوآتْمانَْم أ
أين هو ذاك العاِلم الذي يتولى عنك ويسلم لسواك؟ أنت . رباه، أنت بالغ العطف على تيمك كما انك الصديق الصادق والشكور’"

 والقادر على فهم فلسفة فطنمن الطبيعي لل. ‘درجة انك تهبهم ذاتك وال يزيدك هذا العمل أو ينقصك إلى  رغبات تيمكجميعتحقق 
 شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم في ڤَأودَّْه نصاً على لسان تْشايتَنْيافي هذا الصدد، يقتبس المولى . كِْرشَْن إلى  نبذ كل شيء واللجوءكِْرشَْنذكر 

 ِرشَْنكْها بالسم الزعاف وإرضاعه لكن الرب  من طريق مسح ثديِرشَْنكْ قتل َبكاسوَر أخت تَناۤوپ ما أروع األمر، أرادت):"٢٣\٢\٣(
الوقت حين  إلى هذا النص يشير. ‘ أرحم الراحمين؟ِرشَْنكْبـبمن ألجئ سوى . ِرشَْنكْقبلها بمنزلة أمه فنالت مصير يليق بأم 

 تَناپۤومع ذلك، رقيت . أيضاًًا حياتها عندما رضع حليبه بالثدي الملطخ بالسم لتلك الجنية ومص كِْرشَْنقبل . كِْرشَْن قتل تَناپۤوخططت 
 .كِْرشَْنمقام أم إلى 

. كِْرشَْن إلى مرها االفارق الوحيد هو أن النفس المسلمة بالكلية مفوضة. زاهدال يوجد فرق جوهري بين النفس المسلمة بالكلية وال
. ية وعقد العزم على قبول تلك الطريقةاألولى هي وجوب قبول كل ما يناسب قضاء الخدمة التتيم. ثمة ستة توجيهات أساسية للتسليم

ثالثاً، يجب أن يكون الفرد مقتنعاً بأن . الثانية هي وجوب رفض الفرد كل ما يناسب قضاء الخدمة التتيمية وعقد العزم على ذلك
 بوحدة الوجود يعتقد المؤمن. يمان تام بأن الرب سيشمله بالحماية ا هو الوحيد القادر على حمايته ويجب أن يكون لديهكِْرشَْن

 سيتلطف كِْرشَْنيحيا بإيمان تام بأن . هويته على هذا الوجهب ذهب لكن التيم ال يكِْرشَْنالمطلقة بأن الهوية الفعلية هي الوحدة مع 
على المعنيون بأجر العمل الحماية من المالئكة يترقب .  دوماً رازقهكِْرشَْنرابعاً، يجب على التيم قبول . بحمايته من كل الوجوه
خامساً، التيم . ه من جميع الظروف غير المناسبةي سيحمكِْرشَْنقناعته تامة بأن . تهمحماي إلى  ال يتطلعكِْرشَْنوجه العموم لكن تيم 

 ذاته أكثر الجميع تردياً  اإلنسانوأخيراً، يجب أن يرى. كِْرشَْن ما لم يحققها ال يمكن تحقيقها.  بأن رغباته ليست مستقلة دوماًيعي
 .كِْرشَْنى يرعاه حت

 وما شاكلها ويجب أن تسلم نفسها للرب پوْراماۤي أو اَركاڤْد أو َمتْهورا أو َنڤَِرنْداڤْنفس مسلمة مثيلة بمكان مقدس مثل يجب أن تلوذ 
 شكور كِْرشَْن  على هذا الوجه وكِْرشَْنالتيم الصفي يلوذ بـ".  تشاءيفيمكنك حمايتي أو قتلي ك. ربي، أنا خاصتك منذ اليوم:"بالقول
حيث جاء أن النفس المهيأة الخاضعة لتعاقب ) ٣٤\٢٩\١١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمهذا مؤكد في . درجة أنه يقبله ويشمله بكل حمايةإلى 



العمل بأمري وهدايتي فتصبح جديرة بالتمتع بالبهجة  إلى الوالدة والموت تنال الخلود عندما تقطع جميع األعمال المادية وتنقطع
 .‘لروحية المستمدة من تبادل الود معيا

بحواسنا الراهنة التي نقضيها الخدمة التتيمية .  مختلف أشكال عالمات الخدمة التتيمة العمليةوْسوامّيُچ َسناتََن إلى ثم أوضح المولى
المزاولة التي تستنهض . حيالخدمة التتيمية بالفعل هي الحياة الباقية للنفس وتبقى كامنة في قلب كل . ةنظاميتدعى خدمة تتيمية 

يمكن مقارنة الرب بالشمس والحي . المراد أن الحي شق من الرب العظيم. ةنظاميالخدمة التتيمية الكامنة تدعى الخدمة التتيمية ال
ينبغي . ةنظاميلكن يمكن للفرد بعث قوامه األصلي بالخدمة التتيمية التحت وطأة الفتنة تكاد الشرارة الروحية تنطفئ . بشعاع الشمس

يمكن ممارسة الخدمة التتيمية بحواس الفرد تحت توجيه .  عند ممارسته الخدمة التتيميةامه المحرر األصليوق  الفرد استعادالفهم بأن
 . سيد روحي ثقة

 ية الشوق أن يكون في غا اإلنسانالسمع أهم طرق التقدم ويجب على.  بالسمعكِْرشَْنيبدأ الفرد النشاطات الروحية للتقدم في ذكر 
 بالتخلي عن كل تنظير وعمل قتصار على العبادة والرغبة بتحقيق حب اهللا االيجب على الفرد.  كما يناسبكِْرشَْنستماع عن إلى اال
 .السمع والتسبيح هما الطريقتان الرئيستان للخدمة التتيمية. المطلوب هو بعثه بطريقة السمع.  كل فردكامن فيحب اهللا ذاك . لألجر

 األسفار أن يحيا بأحكام وحدود كِْرشَْنمن لم يطور الحنان العلي لـيجب على .  تكون الخدمة التتيمية نظامية أو عفويةيمكن أن
 ):٥\١\٢ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم في كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَج ينصح ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد. والسيد الروحي

 ڤاتْماتَْسماْد ْبهاَرتَ َسْر
 و َهريهڤَُرشْ ااْنڤََچْبَه
 ڤْيشْ تْشَۤيْرتيتَڤْياه كشُْروتَ
 تِْشتّْشَّْهتاْبَهياْمڤْياشْ ْسَمْرتَ

و الملك  الذي هَپَرماتْما، يجب السماع عن شخصية اهللا العزيز الذي يحل في قلب كل حي بصفة ْبَهَرتَسليل  تْشيكْۤيرَپ َمهاراَجيا "
 الخالصة ."ب التغلب على الخوف تسبيحه وذكره كما يجب على من يطل من مصادر موثوقة دوماًالعظيم والذي يزيل شقاوة األحياء

ذكر شخصية اهللا العزيز في القلب هو . هاوحدود ِڤديةالـ األسفارجميع أحكام لجوهر الثابت النجد أن ذكر الرب العظيم هو أننا هي 
 . األحكام والحدودتغيب . فيةعند قضاء الخدمة التتيمية العفوية الصترتفع جميع الحدود . غرض الخدمة التتيمية

سيد روحي  إلى  اللجوء-١ : بشكل عام العمل بالمبادئ التالية لقضاء الخدمة التتيمية على الوجه الصحيح اإلنسانلكن يجب على
  السير-٥.  التقصي من السيد الروحي وتعلم الحب منه-٤.  خدمة السيد الروحي-٣. على يد السيد الروحيتلقي العماد  -٢. ثقة

بتغاء رضى  اعداد لترك جميع أشكال الملذات والشقاوات اال-٦. الرب إلى الخدمة الودية العلية إلى على خطى الربانيين المنقطعين
 مراعاة -٩. أكثر إلى  وعدم التشوقكِْرشَْن القناعة بكل ما يرزقه -٨. هتسليات كِْرشَْنقامة في مكان قضى فيه  اال-٧. كِْرشَْن

الصيام في هذه األيام عن جميع . اليوم الحادي عشر بعد البدر الكامل والحادي عشر بعد القمر الجديد (كاَدشّيِاالصيام في يوم 
 -١٠). األسفار ودراسة كِْرشَْن َهِرىحبوب الطعام والبقالء واإلقتصار على تناول الخضار والحليب بكميات معتدلة وزيادة تسبيح 

 ).َبنْياْن(شجار المقدسة مثل شجرة التين الهندية التيم والبقر واأل إلى حترام االظهارا
ذناب في مجال  االكما يجب عليه تجنب. من الضروري لكل تيم مبتدئ على درب الخدمة التتيمية، مراعاة هذه المبادئ العشرة

 -١":هذه الذنوب هي. االقدوس ومن الواجب تجنبهسم توجد عشرة ذنوب محتملة اثناء تسبيح اال. كِْرشَْن َهِرىخدمة الرب وتسبيح 
أو  ڤيشْنو مساوية السم الرب ْبَرْهما أو ڤَشي اعتبار اسماء المالئكة مثل -٢.  الذين نذروا حياتهم لنشر االسم القدوسالتيمالطعن في 
لين عن ان المالئكة غير مستقالتيم يدري لكن . على حد سواء ڤيشْنويعتبر الملحدون اسماء المالئكة واسماء الرب . مستقلة عنه

 فذلك هو أكبر َهِرى كِْرشَْن على حد سواء مع تسبيح "چادوْر دوْرچا"أو كالّي كالّي "لذلك، من يعتقد ان تسبيح . شخصية اهللا العزيز
 َهِرى كِْرشَْن اعتبار أمجاد تسبيح -٥. ليها ا أو العلوم المستندةِڤَدْز الطعن في الـ-٤.  عصيان أوامر السيد الروحي-٣. الذنوب
ال ينبغي التفكير ان بمستطاع (فعالية االسم القدوس  إلى ستناداً ا ارتكاب الذنوب-٧.  التقويل على االسم القدوس-٦.  خياليةاداًأمج

  منَهِرى كِْرشَْن اعتبار تسبيح -٨). تلك العقلية خطرة وال بد من تجنبها (َهِرى كِْرشَْن ارتكاب الذنوب ومحوها بتسبيح اإلنسان
نسان المشاركة  ايحق لمطلق( تلقين ملحد أمجاد االسم القدوس -٩. ِڤَدْز من الـذَكانْ-كَْرَمحة المشرعة في جزء عمال الصالاال

وبناء . ال يقوى اآلثمون على تقدير األمجاد العلّية للرب. في البداية بتسبيح االسم القدوس لكن ال ينبغي تلقينه عن القدرة العلّية للرب
يمان كامل بتسبيح االسم القدوس واإلبقاء على التعلقات المادية  ا عدم امتالك-١٠. قينهم في هذا األمرعليه، من األفضل عدم تل
الرب وفي تسبيح  إلى  تجنب الذنوب في مجال قضاء الخدمة-١":ضافية هي ا كما توجد عشرة نواهي.حتى بعد فهم األمر جليا

 وجوب عدم تحمل -٤. جوب عدم قبول عدد كبير من المريدين و-٣.  وجوب النأي عن عشرة سوى التيم-٢. القدوسسم اال
 يجب أن -٥. المتاعب بفهم عدد كبير من الكتب أو فهم كتاب معين على نحو جزئي وتجنب الخوض في نقاش حول مذاهب مختلفة



 ينبغي -٧. ح عند الربح ينبغي للفرد أال يقع فريسة الحزن عند الخسارة والفر-٦. يكون الفرد متزناً في كل من الكسب والخسارة
 يجب تجنب الروايات -٩ . أو تيمه كِْرشَْنشخصية اهللا العزيز ةسبم ينبغي للفرد عدم تحمل -٨. للفرد عدم اساءة احترام المالئكة

 دون  ينبغي للفرد عدم التسبب بالمتاعب لآلخرين-١٠. عتيادية االوالقصص الدنيوية لكن ال يوجد نهي بصدد تجنب سماع األخبار
 .مبرر

 أن يكون متسامح المسلك  اإلنسان بأن من واجبوْسوامّيُچ َپرۤو شْرّي الذي كتبه  سينْْدهو- َرساْمِرتَ-ْبَهكْتيجاء في كتاب 
 . على يده وخدمتهتلقي العمادسيد روحي ثقة و إلى أكثر النقاط تشديداً هي اللجوء. وتجنب النشاطات غير المرغوب فيها

 -٦.  الدعاء-٥.  التقديس-٤.  الذكر-٣.  التسبيح-٢.  السماع-١":ضافياً ويمكن تحليلها كالتالي ا بندا٣٥ًتتضمن الخدمة التتيمية 
 عالم اال-١٢.  الغناء-١١.  الرقص أمام الرب-١٠.  له وهب كل شيء-٩.  إلى تلرب التودد-٨.  العمل بصفة خادم-٧. الخدمة

 -١٦. الباب إلى  مرافقة التيم عند نهوضه للذهاب-١٥. التيم إلى حترام اال الوقوف إلظهار-١٤.  تقديم السجدة-١٣. بالوصول
). ۤيْرتََنكَسنْ(قامة ذكر جماعي  ا-٢٠. َمنْتْراتْالـ تجويد -١٩. تالوة األدعية -١٨. هيكلالالطواف حول  -١٧. دخول هيكل الرب

 ).ْپَرساَد-َمها (مۤوْرتيْزالـ إلى عام الذي تم تقديمهيجب تذوق الط -٢٢ .مۤوْرتيْزالـ إلى يجب شم البخور واألزهار المقدمة -٢١
 سقاية -٢٧.  التأمل-٢٦. الرب إلى  تقديم أطعمة شهية-٢٥ .مۤوْرتيالـ إلى  النظرينبغي -٢٤. آَرتي يجب حضور مراسم -٢٣

 بذل -٣١. شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم فهم -٣٠. َنڤَِرنْداڤْ أو َمتْهوراقامة في  اال-٢٩. التيم المتقدمين إلى حترام اال تقديم-٢٨. تولَسّيشجرة 
 التسليم من كل -٣٤. كِْرشَْنقامة الطقوس مع تيم  ا-٣٣. كِْرشَْن ترقب رحمة -٣٢. كِْرشَْنالفرد كل ما في وسعه للظفر بـ

وجوب  -١":٣٥ البالغة جانب هذه البنودإلى يمكن اضافة توجد أربعة بنود أخرى  .كِْرشَْن مراعاة األعياد المتعلقة بـ-٣٥. الوجوه
يمكن كتابة  -٢ . فور رؤية تلك الرسوم على بدن التيمكِْرشَْنها تذكير اآلخرين بـمرادوالتيم  على البدن وهي عالمة تيلََكرسم 

 .زين بها والسيد الروحي والتمۤوْرتيينبغي قبول األزهار واألكاليل التي زينت عنق الـ -٣ .تيلََك على البدن عند رسم َهِرى كِْرشَْن
بهذه  بنداً ٣٩ تصبح بنود الخدمة التتيمية .الزوار إلى وهو ماء يقدم) تَْمِرتْشََرنا (مۤوْرتيْزشرب ماء غسيل الـالتيم يجب على  -٤

 -٤. شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم إلى ستماع اال-٣.  تسبيح االسم القدوس للرب-٢.  مخالطة التيم-١":وأكثرها أهميةالبنود االضافية األربعة 
 على هذه البنود على وْسوامّيُچ َپرۤو يشدد . القيام بخدمة الرب بتتيم عميق-٥. َنڤَِرنْداڤْ أو َمتْهوراقامة في مكان مقدس مثل اال

يصبح .  بندا٤٤ًجانب البنود الخمسة تعادل  إلى البنود التسعة والثالثون أعاله.  سينْْدهو- َرساْمِرتَ-ْبَهكْتياألخص في كتابه 
 جميع نشاطات ٦٤تشمل األحكام والحدود البالغة .  بنداً مختلفاً لقضاء الخدمة التتيمية بعد اضافة عشرين بنداً مبدئيا٦٤ًوع المجم

بعض هذه البنود مختلفة تماماً وبعضها متماثل وبعضها يبدو . تدريجياًالرب  إلى لتصفية الخدمة التتيمية للفردالبدن والعقل واللسان 
 .مختلطاً
 كِْرشَْنلذلك، من الضروري تشكيل جماعة ما لذكر .  بأن يقيم الفرد في صحبة من على شاكلتهوْسوامّيُچ َپرۤو رۤيلشْيوصي 

. شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم و ْبهَچڤَْد چۤيتاأهم بند لتلك الصحبة هي الفهم المتبادل لكتابي .  والخدمة التتيميةكِْرشَْنواإلقامة سوية لتنمية العلم بـ
 .َنڤَِرنْداڤْ و َمتْهوراالقدوس واإلقامة في مكان مقدس مثل سم  الرب وتسبيح االنمعبادة ص إلى يمان والتتيم فسيتحوالن االويرعند تط

اذا أرفع درجات الكمال إلى الفرد  سيرتقي .البنود الخمسة األخيرة التي تلي البنود التسعة والثالثين األولى بالغة األهمية والضرورة
 على قضاء بند واحد أو أكثر حسب ما  اإلنسانقد يقدر. نجازها ليس كامالً احتى وإن كانضاء هذه البنود الخمسة اقتصر على ق

يوجد عدد كبير من التيم في التاريخ . في وسعه لكن العامل األساسي هو التعلق التام بالخدمة التتيمية الذي يحقق تقدمه على الدرب
 ۤيشَرأْمَب َمهاَرَجتتيمية بمجرد قضاء واجبات بند واحد كما يوجد عدد كبير من التيم اآلخرين مثل الذين ظفروا بالكمال في الخدمة ال

 وكمل بمجرد كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَج تحرر :بعض التيم الذين حققوا الكمال في الخدمة التتيمية بتنفيذ بند واحد. الذي قضى جميع البنود
 مّيلَكْشْ.  حقق الكمال بالذكرَمهاَرَج ْپَرْهالَد. لكمال في الخدمة التتيمية بمجرد التسبيح وحقق اُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد تحرر .السمع

 َهنوماْن حقق . الكمال بالدعاءَرۤأكْروحقق .  حقق الكمال بالتقديستْهوْپِرالملك . حققدت الكمال بخدمة القدمين اللوتسيتين للرب
.  حقق الكمال بوهب جميع مقتنياتهَمهاَرَج َبلي. كِْرشَْنق الكمال بعقد صداقة مع  حقأْرجوَن. راَمالكمال بالعمل بصفة خادم الرب 

شغل كالمه وقوة الكالم . كِْرشَْنشغل عقله بالقدمين اللوتسيتين لـب، قضى جميع بنود الخدمة التتيمية رۤيشَأْمَب َمهاَرَجمن جهة 
نم ص إلى  وعينيه بالنظركِْرشَْنل الرب وشغل أذنيه بسماع كالم شغل يديه بغسل هيك. بوصف الصفات العلية لشخصية اهللا العزيز

 شغل لسانه بتذوق .كِْرشَْن إلى التيم وشغل حاسة شمه بالتمتع بعبير األزهار المقدمة إلى شغل حاسة لمسه بقضاء الخدمة. الرب
يعتبر . كِْرشَْن نم ورأسه بالسجود لصكِْرشَْنهيكل  إلى شغل ساقيه بالذهاب. كِْرشَْنالقدمين اللوتسيتين لـ إلى  المقدمةتولَسّيأوراق 
 .ماماً بقضاء الخدمة التتيمية بكافة أشكالها ألنه شغل جميع رغباته وطموحاته في الخدمة التتيميةإ رۤيشَأْمَب َمهاَرَج

نسان  االف الذين يدان كلالحكماء والمالئكة واألس إلى هالرب بذكر تام يتحرر من جميع ديون إلى كل من ينشغل بالخدمة التتيمية
 ):٤١\٥\١١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمهذا مؤكد في . بها



 نِْرماْم پيتِْرناْم-ْبهّوتاْپتَ-ِدڤَْرشي
 نَـ كينْكَُرو ناياْم ِرنّيتْشَ راَجْن

 َنَْم شََرنْياْم{َسْرڤاتَْمنا ياه شَ
 َچتُو موكونَْدْم َپريْهِرتْيا كَْرتَْم

 وكبار المالئكة إلى بدينه يفي الجميع، مالذ موكونَْد للرب اللوتسيتين القدمين إلى كلياً والتجئ اديةالم الواجبات كل ترك من كل"
 تلك كل خدمة إلى يحتاج ال المطلق الحق لخدمة يسلم من كل. الراحلين أسالفه وحتى والبشرية والخالن واألنسباء والعامة الحكماء
 ".المطلق الحق قدرة من شقوق ألنهم حدة على األحياء من الفئات

 عندما يترك سائر الواجبات ويأخذ إلى الخدمة  رغبة وال يخضع أو يحتمل ارتكابه السيئاتاإلنسان ىلكن يجدر التنويه بأنه ليس لد
رق تصفية ذاته بسائر ط إلى ال يحتاج. عمددون تذا اساء من طريق الصدفة  ا بكل الحمايةكِْرشَْنسيشمله  لكن. كِْرشَْنالعلية إلى 

لشخصية اهللا  اللوتسيتين بالقدمين اللياذ سوى المشاغل سائر عن تخلى من كل"):٤٢\٥\١١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمالتصفية وهذا مؤكد في 
 قلب في الجالس فشخصية اهللا العزيز تفاق االبمحض الذنب بعض الفرد ذلك مثل ارتكب ذا االواقع، في. عليه عزيز َهري العزيز

 ."بهذن سيمحو حي كل
تبني مبادئ الالعنف  اإلنسان إلى ال يحتاج.  لإلرتقاء في الخدمة التتيميةالرئيسةطرق العلم التخميني والزهد ليست من البنود 

يطور التيم جميع الصفات الطيبة بمجرد قضاء . قائوضبط الحواس مع وجود أحكام وحدود لإلتصاف بهذه الصفات في سائر الطر
بعدم وجود ضرورة ) ٣١\٢٠\١١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْميقول الرب في . دون حتى ممارسة هذه الطرائق، بالر إلى الخدمة التتيمية

 .الرب بالفعل إلى  منشغالً بالخدمة التتيمية اإلنسانذا كان التنمية العلم التخميني والزهد

 الفصل الثالث عشر
 الخدمة التتيمية بتعلق

تنمية . صعيد الخدمة التتيمية على خالف الواقع إلى رتقاء االلزوم العلم والزهد من أجلنتيجة سوء الفهم، يظن بعض المستعلين ب
العلم والزهد بالعمل الصالح قد تكون ضرورية لإلنسان من اجل فهم وجوده الروحي بصدد مفهوم عينية البدن والذات لكنها ال 

وبالنتيجة، ال يمكنها أن . جاة والتشبعة الحسية المادية على التوالينتائج العلم والعمل الصالح هي الن. تشكل جزء من الخدمة التتيمية
 هعند تحرريمكن للفرد احراز الخدمة التتيمية . تشكل جزء من الخدمة التتيمية وال قيمة مالزمة لهما في مجال قضاء الخدمة التتيمية

داً خاصاً إلكتساب الصفات الحميدة وليدة تنمية العلم جه كِْرشَْنتيم الرب ال يبذل . ة نتائج العلم وأجر العمل الصالحمن عبودي
 . ألنه مسالم بطبيعته ومنضبط العقل والحواسوقضاء العمل الصالح

 على الملذات المادية في حين  اإلنسانِڤديةالـ َمنْتْراتْالـلماذا تشجع :"ِڤديةالـ األسفار عن أحكام وحدود كِْرشَْن الرب ڤَأودَّْهسأل 
 هي أحكام شخصية اهللا العزيز ِڤديةالـالمفترض أن األحكام ".  من جميع أشكال الوهم وتحثه على النجاة؟ِڤديةالـتحرره التعاليم 

 كِْرشَْناجاب الرب .  متشوقاً لمعرفة كيف يمكن لإلنسان التحرر من هذه التناقضاتڤَأودَّْهلكن ثمة تناقضات كما يبدو وكان 
 .بإطالعه على فوقية الخدمة التتيمية

لذا، خالصة . " في درب العلم التخميني والزهد كبيراً ال يجد نفعاًچايُّو ْبَهكْتيخدمة التتيم بي وثابت العقل علّي في  إلى المنقطع"
 في البداية لكن ال ية مفيداًخف الچايُّوقد يكون درب العلم التخميني أو الـ. الرب هي أن الخدمة التتيمية مستقلة عن سائر الطرق

في هذا الصدد، . بكالم آخر، يمكن قضاء الخدمة التتيمية بمنأى عن تنمية العلم والزهد. رها الزمة لقضاء الخدمة التتيميةيمكن اعتبا
أيها الصائد، الصفات الطيبة مثل المسالمة التي ظهرت فيك غير :" صياداً قبلياًمونيڤَتَ َپْر حيث يخاطب َنراوپْسكَنَْد جاء نص في 

 ".ذية اآلخرين نتيجة الحسد إلى االخدمة التتيمية ال يميلون قط إلى نمستغربة ألن المنقطعي
. اآلن ، لقد وصفت الخدمة التتيمية النظامية بالتفصيلَسناتََنعزيزي :"وْسوامّيُچ َسناتََن إلى تْشايتَنْيابعد بحث هذه النقاط، قال المولى 

 ".اسمع مني اآلن عن الخدمة التتيمية العفوية وميزاتها
ال تقارن ) ْبَهكْتيتْميكا چارا(الخدمة التتيمية العفوية .  في الخدمة التتيمية عفوياًِرشَْنكْبـن  مولعوڤِْرنْداڤََنن األصليون لـ السكا
على خطى أحد السائر ي صفالتيم ال. )ْبَهكْتي چانوچارا( يقضي خدمة تتيمية عفوية ڤِْرنْداڤََنالتيم السائر على خطى سكان . بشيء
 هوللمتعلق بالرب العظيم ميل البديهي ال):"٢٧٠\٢\١ ( سينْْدهو- َرساْمِرتَ-ْبَهكْتيجاء في . ْبَهكْتي چانوچارا ينمي نْداڤََنڤِْرسكان 

الخدمة )". تْميكاچارا(ستغراق التام في أفكار الرب وهو ما يسمى ولع علي والخدمة التتيمية التي توافق ذلك الولع هي عفوية اال
أمثلة على ذلك في يمكن مشاهدة . تْميكاچارا والتعلق العميق في المحبوب يدعى تْميكاچاراى بتعلق مثيل تدعى التتيمية التي تقض
ال يعود الفرد يعباً .  عن طريق السماع عن تعلق مثيل هو عظيم الحظ حتماًكِْرشَْن إلى من ينجذب. ميڤَْرَجْبهۤونشاطات أهالي 



هذه هي خاصية من .  ويسير على خطاهمميڤَْرَجْبهۤوعندما يتأثر تأثراً عميقاً بتتيم أهالي  ِڤديةالـ األسفاربالحدود المرسومة في 
 ). ْبَهكْتي-چارا(يقضي الحب العفوي 

الميل . األسفارأحكام  إلى ستناداًا واحتى وإن جادلالمعارضين ها لي االمنجذبال يجادل الخدمة التتيمية بتعلق هي خدمة طبيعية و
حجة  إلى ستناداً امن لديه تعلق بخدمة تتيمية مثيلة تركهاليس مطلوب موأيضاًً  األسفارأحكام إلى مة التتيمية مستند الخد إلى الطبيعي
يتبعون أفكارهم المختلقة ويمثلون أنفسهم ) اۤيَسَهجي-ْپراكِْرتَ(يجدر التنويه في هذا الصدد بأن فئة من التيم المزعومين . األسفار
درب  إلى خدمة تتيمية وتعلق مثيل زائف والمتورطون في كل هذا ينحدرون.  وينغمسون في الخالعةراْدها و كِْرشَْنبصفة 
 . مخدوعة وعاثرة الحظاۤيَسَهجي-ْپراكِْرتَجماعة ). تْميكاچارا(ليس هذا هو مستوى التتيم . جهنمي
 وال سيما السماع ةِڤديالـهر ويعمل بكل األحكام المبتدئ في الظاكالمتقدم التيم يبقى .  وجهين باطن وظاهرْبَهكْتي چانوچارالقضاء 

. في الواقع، يداوم على ذكر خدمته التتيمية وتعلقه الشخصي. خدمة الرب العظيم إلى  تعلقه الذي جذبهضمنياًوالتسبيح لكنه يذكر 
 .كر تعلقه الشخصي بالربالتيم الحقيقي بتلك األحكام لكنه يداوم على ذيلتزم تعلق مثيل ال يخالف أحكام الخدمة التتيمية و

من  ڤِْرنْداڤََنخدمة ودية عفوية من السير على خطى أحد أهالي بنشغال  االال بد لمن يود. ِرشَْنكْ إلى المقربين أقرب ڤِْرنْداڤََنأهالي "
 -ْبَهكْتيي جاء ف. ميڤَْرَجْبهۤوالتيم الصفي المتعلق بالرب، على خطى شخصية ما من يسير . أجل النجاح في خدمته التتيمية

 األعزاء من ِرشَْنكْار أحد خدم يختا وضمنياً ِرشَْنكْعلى ذكر  لتيمالتوصية بوجوب مداومة ا) ٢٩٤\٢\١ ( سينْْدهو-َرساْمِرتَ
 ه تتعذر علي منلكن ڤِْرنْداڤََنقامة في  اال كما ينبغي لهِرشَْنكْبـفسه باإلستماع عن ذاك الخادم وصلته  شغل نينبغي له. ڤِْرنْداڤََن

 .قامة فيها فكرياً االه فعليڤِْرنْداڤََنقامة في اال
 ِپىرۤو-َپراها شانْتَ-نَـ كَْرهيتْشيْن َمتْ
 ٱنيميشُو ِلذْهي ِهتيهنَنْكْشْيانْتي نُو ِمى 

 ْپرييا آتْما سوتَشْ تْشَيىشاْم أَهْم 
 شْطَْم اڤَْمچوروه سوْهِرُدو دايَسكْها 

 من يعزوني معزة كبيرة ومن أنا لديهم الذات العليا مطلقاًسالحي دوالب الزمان ال يهلك . ، يا رمز السالمتيۤوهڤَِدأمي الحبيبة ’"
المولعين بي دوماً التيم وكالء الزمان ال يمسون . واالبن والصديق والسيد الروحي ومريد الخير والرب المعبود والغاية المنشودة

 كما كِْرشَْن  دوماًحترام للذين يذكرون اال سجدةوْسوامّيُچ َپرۤويقدم ) ٣٠٨\٢\١ ( سينْْدهو- َرساْمِرتَ-ْبَهكْتيفي . ‘مطلقاًباألذى 
كل من يتبع مبدأ الخدمة التتيمية بتعلق ويسير على خطى تيم . هو وصلته بوجه ابن أو مريد خير أو أخ أو أب أو صديق وما شاكله

 .، يبلغ أرفع درجات كمال حب اهللا على مثالهميڤَْرَجْبهۤومخصوص من 
يظهر قبل ظهور أية عالمة من مثيل يخضع شخصية اهللا العزيز لتعلق .  في بذرة الحنينڤَْبها و َرتي :يوجد تعلق له اسمين"

وصفت لك وسيلة الخدمة التتيمية :"تْشايتَنْياأخبره المولى . وْسوامّيُچ َسناتََن إلى تْشايتَنْياهذا ما أوضحه المولى . عالمات حب اهللا
ثم وصف المولى . "حاول عرض عينّة فقطسأ. محال وصفها من كل جوانبها. ِرشَْنكْي وسيلة تحصيل حب بتعلق بإيجاز وه

 كِْرشَْن بـهعندما يصبح تعلقيبلغ الفرد حالة حب اهللا .  الغرض القطعي للخدمة التتيمية المقصودة لمن يطلب تحقيق الكمالتْشايتَنْيا
 لتعاليمه تْشايتَنْياحترام للمولى  اال سجدةداَس كَويراَج َنشْكْر شْرّيفي هذا الصدد، قدم .  للتيمحالة مثيلة هي الحالة الباقية. عميقاً جداً

 وزع كنزه الخفي بصورة شهد حب ِرشَْنكْوَر چاخير المحسنون "):١\٢٣ َمْدْهيا (تَشَريتاْمِرتْ تْشايتَنْياجاء في . الجليلة حول حب اهللا
 ".  له تبجيال لذلك، أسجد.  أدنى البشر وهو أمر لم يسبق له مثيل فيهمبمنعلى الجميع  ذاته واسمه القدوس

عندما تبلغ الصعيد العلي  ِرشَْنكْتصبح الخدمة التتيمية مثل شعاع شمس حب ’):"١\٣\١ ( سينْْدهو- َرساْمِرتَ-ْبَهكْتيجاء في 
 تدعى الخاصية الباقية ڤَْبها. ‘)ڤَْبها(سمى عاطفة حينئذ، تسبب الخدمة التتيمية رقة القلب بمختلف األذواق وت. لألصالة الصفية

 تعمقاً أكثر فأكثر يطلق عليها التيم العلماء ڤَْبهاعندما تزداد .  الحالة الهامشية لحب اهللاهي ڤَْبها إلى للنفس والنقطة الحيوية للتقدم
 :راتَْرَپنْتْشَ-ناَرَدجاء في كتاب . حب اهللا

 ناوڤيشَْمَمتا -أنَنْيا
 َچتاَسنْ-ِرَمْپَمَمتا 

 َمشْتى أوتْشْياِتى ْبهۤي اْبَهكْتيْر
 ناَردايه-ڤََرْهالُدودَّْهْپ

 قبلة حبه الوحيد فتلك النهضة ڤيشْنوأو عندما يعتبر هو الحبيب والمعبود الوحيد  ڤيشْنوالرب في القناعة بأن الفرد ترسخ عندما ي’"
 .‘ناَرَد و ڤَ أودَّْه وَدْهالْپَر  وَمشْۤيْبهعند األجالء مثل ) ْبَهكْتي(هي تتيم 



 إذا أنهضت بعض النشاطات يتأثر الفرد بموقف الخدمة ويلوذ بالصحبة الصالحة للتيم األصفياء ويطور تعلقاً بالسماع والتسبيح
ع مفاهيمه ترتف.  بتنمية التسبيح والسماعالرب العظيم إلى يزداد تقدم الفرد في الخدمة التتيمية النظامية. الصالحة الخدمة التتيمية

يمان الفرد مع تقدمه في السماع  ايزداد رسوخ.  مع تقدم الفردالعالم المادي تناسبياً إلى السيئة حول الخدمة التتيمية ويتناقص انجذابه
 في خاصتين هما التعلق سيظهر. تعلق إلى تدريجياًذاك الذوق ينمو ذوق بالخدمة التتيمية و إلى يمانه المبدئي اوالتسبيح ويتطور

 . اإلنسان، تدعى حب اهللا وحب اهللا هو الغرض القطعي لحياةَرتيزدياد  اعند.  عند تصفيتهَرتي و ڤَهاْب
اإليمان ضروري في البداية ثم يعنى الفرد ):"١٦-١٥\٤\١ ( سينْْدهو- َرساْمِرتَ-ْبَهكْتي هذه العملية في وْسوامّيُچ َپرۤويلخص 

بذلك، يتحرر الفرد من كل العادات .  بأمرهحدود باألحكام واللتزمى يد السيد الروحي ويعللقى العماد االصفياء ثم يتالتيم بمجالسة 
هذه هي طريقة قضاء الخدمة التتيمية النظامية .  وتعلقاًبعد ذلك، يطور الفرد ذوقاً. غير المطلوبة ويرسخ في الخدمة التتيمية

تيم  إلى هذه هي التنمية التدريجية لحب اهللا بالنسبة. د نهضة الحب وفي النهاية توجتدريجياًتشتد العواطف ). ْبَهكْتي-ساْدَهَن(
 ."ِرشَْنكْ

 وكلمة الحب ليستا ْپِرماكلمة .  بحب اهللا دون ترقب تبادل أو عائدْپِرمايمكن تعريف . ْپِرماتسمى هذه المرحلة باللغة السنسكريتية 
 شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمكما يؤكد .  هو أكمل البشرْپِرماالذي حقق . الحب هي أرفع درجات ْپِرمامتردادفتان بالفعل لكن يمكن القول بأن 

 و ڤَْبها سوى بمخالطة التيم األصفياء ويمكنه تحقيق كل شيء حتى مرحلة كِْرشَْنال يطور أحد ذوقاً بذكر . كالمهذا ال) ٢٥\٢٥\٣(
 . في حياتهكِْرشَْن عند تطبيق ذكر اْپِرم

 حتى مطلقاً بالقول أن شخص مثيل ال يشعر باإلضطراب ڤَْبهايماناً بمرحلة  اات الشخص الذي يملك عالمتْشايتَنْياوصف المولى 
سيجد . كِْرشَْنفعل شيء من أجل  إلى هو دائم التشوق. في وجود أسباب لإلستفزاز كما ال يضيع شخص مثيل حتى لحظة واحدة

حترام  اتكريم أو إلى ال يتشوق. كِْرشَْن عديم الصلة بـشيئاًحب  وال يحتى وإذا كان دون شاغل كِْرشَْنشاغالً ما ابتغاء رضى 
 على الرغم من اهللا إلى الرجوع":شخصي بل هو واثق بعمله وليس لديه أي انطباع بأنه ال يحرز تقدماً تجاه الغرض العظيم للحياة

هو شديد التعلق بمرضاة الرب . ه التامة بتقدمه لثقتنشغال لتحقيق أرفع هدف االهو دائم الثقة ويبقي نفسه دائم. رسوخه في خير مقام
 أو َمتْهوراقامة في األماكن المقدسة مثل  االكما يفضل. والتسبيح أو السماع عن الرب ودائم التعلق بوصف الصفات العلية للرب

 .ڤَْبهاميزات مثيلة مشهودة في من سبق له تحقيق مرحلة . اَركاڤْد أو َنڤَِرنْداڤْ
، اقبلوني نَةْبراْهَمأيها الـ’:" بإنتظار مالقاة الموتَچنَْچالـقال اثناء جلوسه عند ضفة نهر . ڤَْبها هو خير مثال على كْشيتْرۤيَپالملك 
 ألنني وضعت القدمين اللوتسيتين للرب في أيضاًًة الرب على هذا النحو  ممثلَچنَْچ كما أرجو ان تقبلني األم الـةكليبال مسلمة نفساً

جل مرادي هو ان تستمروا جميعكم بتسبيح . َنْبراْهَمالحّية الطائرة أو مطلق سحر خلقه الـفوراً أس ان نهشتني ال ب. قلبي مسبقاً
وبالنتيجة، ال يحب النفع المستمد من . كِْرشَْنعدم تضييع وقته بشيء غير متصل بـ إلى  تيم مثيل دائم التشوق".ڤيشْنوأفعال الرب 

الرب  إلى  دوماًتيم صفي مثيل يدعو. كِْرشَْنتعلقه هو الحديث المناسب عن .  أو تنمية العلميچيُّوالعمل الصالح أو التأمل الـ
كل تيم . نشغال بتقديم السجدة وهذا هو ما يرضيه االنشغال بذكر نشاطات الرب وبدنه دائم االعقله دائم. العظيم بدموع في عينيه

  .يعمل في الخدمة التتيمية ينذر حياته وبدنه لغرض الرب
تيمناً به، كان من التيم األصفياء وهجر حياته العائلية وزوجته الجميلة الوفية  ڤَْرشَْبهاَرتَ  الذي اطلق اسمه على الهند ْبَهَرتَالملك 

شخص مثيل يرى .  في الخدمة التتيميةڤَْبهاهذا مثال على من طور . كما لو كانوا غائطفي سن مبكرة وولده وخالنه ومملكته 
نجد مثال آخراً على التتيم .  سيتلطف به يوما ما بشغله في الخدمة التتيميةكِْرشَْنلحظ وال يرضى سوى بالتفكير بأن نفسه عاثر ا

 . مع أنه أرقى البشر)تْشَنْذالَْز(األنجاس  إلى كان يستجدي بطرق األبواب وكان يدعو حتىالملك جاء بأن . پوراَن َپْدَم في الصفي
 :ذا الشعر الحقاً هوْسوامّيُچ َسناتََننظم 

 ڤُوڤايشْنَڤا ٱتَْهو ُچيُّوڤا پي ْبَهكْتيْر أ-ڤَناديِرما شَْرْپنَـ 
 ڤاپي أْستي جاتيْر أ- ڤا كيياْد أُهو َسْجكَْرَم-ڤا شوْبَهىْم ۤيانَْچ

 مۤوال َستّي-ِپى أتّْشِّْهْدياڤَيِّ تَتْهاساْدَهِكى تْ-هۤيناْرتْهاْدهيَك
 ڤَ ماْمياِتى ها ها َمداشايڤْياتَْهى ڤَالْبَهپۤيَجنَُچوْهى 

 وعلمه وأعماله الصالحة الخارقةالتيم  لك وال أنا جدير بقضاء الخدمة التتيمية بالتسبيح والسماع وال أملك قوى رباه، ال أكن حباً"
 أكثر ىمع ذلك، لدي أمل ال ينقطع في قلبي ألنك أنعمت رحمتك عل. شيئاًجمال، ال أملك  االعلى. مرتبة عليا إلى وال انتسب

تيم مثيل متأثر برغبات شديدة بعمق، ال ينقطع عن تسبيح ". ْزۤيپوُچ يا حبيب الـرجاء يسبب لي األلم الدائم وذاك الالمتردين تردياً
 ". َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى-َهِرى كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى َهِرى 

 ):٣٢ (كَْرناْمِرتَ-كِْرشَْن في قصيدته َچَلڤََمنْبيلْ النص التالي من نظمفي هذا الصدد، نجد 



 ِڤهيتى أ اڤَناْدْبهوتَْمْبهو-ْم تْريڤاتْشْ تْشَايشَڤَتْ
 َچْمياْمڤاْدهيڤاَمَن ڤَ َپلَْم تْشَ تََمتْشْ تْشا

 ۤيڤيالسيڤيتَلَْم موَرلتَتْ كيْم كَُرومي 
 كْشَناْبْهۤياْما موكْهاْمبوَجْم أوديكْسيتومْچْدَهه مو

أنت عليم بقلة استقراري وأنا عليم بقلة . ، يا عازف المزمار، حالوة سنك المبكرة رائعة في هذه األفالك الثالثةِرشَْنكْيا "
 كما يبدو نص مثيل في ."أود رؤية وجهك الجميل في مكان منعزل لكن كيف يمكن تحقيق ذلك؟. ال يعرف سوانا بذلك. استقرارك

 ):٣٨\٣\١ ( سينْْدهو-ساْمِرتَ َر-ْبَهكْتي
 ْسيانْدي-َمَرنَْد-بندو-ُروَدَن
 ڤينَْدُچوڤَتاْديا ۤيچينْدْدِر
 كَنْطْهّي-ڤََرْس-ْدهوَرڤَتَ

 ۤيْم باالڤَلناماچاياتي 
س بصوت  انها تغني اسمك القدو تذرف الدموع اليوم مثل الشهد الساقط من األزهار كماراْدهيكاك الفتاة الجميلة  تل،نَْدُچوڤييا "

يظهر نص مثيل في . هتسلياتقامة في مكان حيث كشف عن  اال وإلىكِْرشَْنوصف أمجاد  إلى  تيم صفي مثيل دائم الشوق."عذب
البسمة اللطيفة على وجهه .  بالغ الحالوة ووجهه أحلى حتى من بدنهِرشَْنكْلـرباه، البدن العلي ):"٩٢ (تَِرْمناكَْر-ِرشَْنكْقصيدة 

، متى سأرقص بوجد شَكاكْۤيرذَنْپوأيها الرب "):١٥٦\٢\١ ( سينْْدهو- َرساْمِرتَ-ْبَهكْتيوفي . "الشهد ما زالت أحلىتي تشبه عبير ال
 ."؟اثناء تسبيح اسمك القدوس باكياً ياموناالـعلى ضفة 

 تْشايتَنْيا ثم وصف المولى وْسوامّيُچ َسناتََن إلى تْشايتَنْيا التي اقتبسها المولى ِرشَْنكْ إلى )ڤَْبها (هذه عالمات من أنمى انجذاباً"
 على فهم كالم وأعمال وسمات الراسخ بأنه ال يقوى حتى أكثر الرجال علماً َسناتََنأخبر .  بالفعلِرشَْنكْحب إلى عالمات من ارتقى 

 في أيضاًً ما يؤكد هذا.  على فهم أعمال وسمات شخص جليل نهض حب اهللا في قلبهال يقوى حتى أكثر العلماء علماً .في حب اهللا
 . سينْْدهو- َرساْمِرتَ-ْبَهكْتي
عندما يتقدم  بالخارجيينال يحفل  االسم القدوس بصوت مدوي كما يضحك ويبكي ويهتاج ويسبح مثل مجنون رخالفرد ويص يهتاج

نانه وعواطفه ووجده مع يزداد ح. عتبار وضعه ايتابع على هذا الوجه دون حتى. ويجد لذة بتسبيح االسم القدوس للرب العزيز عليه
يمكن أن . هو أرفع درجات التتيم ويمكن تشبيهه بسكر النبات أقوى أشكال السكر) ڤََمهاْبها(تعلق مثيل . تدريجياًتطور حبه هللا 

 .أرفع الدرجات عند التيم الحقيقي إلى يتطور حب اهللا بالتدريج على وجه مثيل بحيث تزداد اللذة العلية

 الفصل الرابع عشر
  الرب وتيمهوجد

 - َرساْمِرتَ-ْبَهكْتيجاء وصف هذا في . عالمات الخدمة التتيمية الرفيعة التي تظهر على التيم األصفياء يقلدها سواهم أحياناً
 ت لكن يجب العلم بأن هذه العالمات ليسكِْرشَْندون الخدمة التتيمية إلى  قد يكون لدى البعض دافعاً إلظهار عالمات مثيلة. سينْْدهو

هذه العالمات سوى على بداية ال تدل . العلماء بالخدمة التتيمية عالمات مثيلة بمثابة الكل بالكلال يقبل المات الوجد الفعلي لكن ع
 .ذاك ما يقبله التيم العلماء. الخدمة التتيمية

 حنان أبوي تجاه -٤. كِْرشَْنع  صداقة م-٣. كِْرشَْن إلى  خدمة-٢.  طمأنينة-١ :حسب درجات التيم خمسةإلى التتيم الثابت يقسم 
العالمات المميزة التي يظهرها التيم الصفي . لكل قسم ذوقه المختلف والتيم في كل فئة سعيد بذوقه. كِْرشَْن عشق -٥ و كِْرشَْن
 .يضحك التيم عندما تكون عواطفه مناسبة ويبكي خالف ذلك. الضحك والبكاء": هيعموماً

موقف الحب الثابت ذاك يختلط .  ثابتكِْرشَْنبكالم آخر، التعلق بـ. ڤَْبها-ىيْستْهااطفتين ويدعى الحب الثابت فوق هاتين العيقع 
 كِْرشَْن هو ذوق معين من التعلق بـڤَْبهاڤي. ّيرتْشااْبهييڤْ و َكڤي ساتّْ وڤَ أنوْبها وڤَْبهاڤي":ويدعىأحياناً بأشكال مختلفة من الذوق 

ما يزيد من حب  هي ڤَْبهاڤي المعروفة بأن األسفار وسائر َنراوني پْچآجاء في ). َپَنۤيأوّد(ويقظة ) آلَْمَبَن(دعم  :لى اويمكن تقسيمه
 ونشاطاته ووجه الباسم كِْرشَْن تحثه الصفات العلية لـَپَنۤيأوّد.  غرضهكِْرشَْنعندما يكون  آلَْمَبَن إلى ڤَْبهاڤييزداد و. كِْرشَْنالفرد لـ

 ونشاطاته ووجه كِْرشَْن والتيم والطقوس وتحثه الصفات العلية لـتولَسّيمثل أوراق (ايه والخدمة الجميل ورائحة بدنه وصوت ن
 يحدث عند ظهور ڤَأنوْبها). ِاكاَدشي والتيم والطقوس و تولَسّيمثل أوراق (الباسم الجميل ورائحة بدنه وصوت نايه والخدمة 

األرض حيناً، يغني بصوت مرتفع وتظهر عليه  إلى لفرد ويسقط، يرقص اڤَأنوْبهافي موقف . ضمنياًالعواطف والمشاعر 
 . كل هذا دون اعتبار الظروف-حيناً، ويتنفس بثقل حيناً بؤالتشنجات والتثا



، وتتعلق بشكل رئيسي بكلمات ٣٣ ّيرتْشااْبهييڤْعالمات عدد . َرڤَأوْدْبهاْسالعالمات الخارجية التي تظهر على أبدان التيم تدعى 
 ّيرتْشااْبهييڤْهذه التعابير البدنية المختلفة مثل الرقص والرعشة والضحك، عند اختالطها بعالمات . يم وتعابير بدنية مختلفةينطقها الت

ذاك المحيط يدعى محيط . ، تجعل التيم يغوص في محيط األزليةّيرتْشااْبهييڤْ و ڤَأنوْبها و ڤَْبهااجتماع عالمات . ّيرَسنْتْشاتدعى 
ومن يغوص في ذاك المحيط يبقى دائم اليقظة في اللذة العلية على )  سينْْدهو- َرساْمِرتَ-ْبَهكْتي(لخدمة التتيمية الرحيق الصفي ل

 ذاك، تعرف بأذواق الحيادية  َرساْمِرتَ-ْبَهكْتيللتيم الذين يغوصون في محيط ) َرَسْز(األذواق المعينة . أمواج وأصوات ذاك المحيط
ذوق الخدمية يزداد . كِْرشَْنالعشق شديد البروز ويتميز بتزيين التيم بدنه لجذب . ية والعشق أو الحالوةوالخدمية واألخوية واألبو

في يزداد التعلق لغضب واألخوة والتعلق والتتيم، واذوق الصداقة ليشمل الحنان ويزداد . ليشمل الحنان والغضب واألخوة والتعلق
 في الصداقة مع الرب العظيم ويظهرها أيضاًًكما توجد أذواق خاصة . التعلق والتتيمذوق األبوية ليشمل الحنان والغضب واألخوة و

 أو اللقاء اچيُّوڤي و اچيُّوحالتين من الوجد يدعى  إلى مختلف األذواق تقسم .ڤَْبها الذي يزداد تتيمه حتى نقطة سوَبَلاصدقاء مثل 
 .راق في األخوة واألبوةفي الصداقة واألبوة، توجد منوعات من اللقاء والف. والفراق

 ْدڤاَركاالوجد المتقدم موجود في ملكات ). َهىذْۤوأْدهير(وبالغة التقدم ) َهىذْۤور(المتقدمة  :في العشق وحده توجد عالمتان للوجد"
 والفراق هو ماَدَنهو اللقاء . َهَنوُم و ماَدَن :فئتين إلى الوجد بالغ التقدم في العشق يقسم .ْزۤيپوُچلوجد بالغ التقدم موجود في الـوا
ومنوعات ) ناْرۤوهْچأوْد(ستقرار  االعدم : بينما يوجد تقسيمان هماماَدَنيوجد تقبيل وغيره من العوارض التي ال تحد في وجد . َهَنوُم

 حيث ۤيتاچ-ْبْهَرَمَريسمى  قسم شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم، جاء في َپَجلْ-تْشيتَْرمن جهة . َهَنوُمعلى صعيد  )َپَجلْ-تْشيتَْر(الهذيان العاطفي 
يتوهم الفرد بأنه اصبح شخصية اهللا .  عالمة على الفراق كما توجد عالمة تدعى الجنون العليناْرۤوهْچأوْديذكر أشكال مختلفة من 

 . في وجد مثيل من وجوه مختلفةكِْرشَْنيقلد عالمات .  في ذاك الجنون العليالعزيز
، في حين أنها ْبُهوَچَسْمعلى صعيد العواطف ال تحد . لَْمْبَهىْپَرڤيو ْبُهوَچ َسْم وتدعى يوجد نوعان من العواطف في صلة العشق

الوجد الظاهر قبل لقاء الحبيب والمحبوب، والوجد الظاهر بينهما بعد اللقاء وحالة العقل عند عدم تحقق اللقاء . لَْمْبَهىْپَرڤيأربعة في 
يشعر الحبيبان . للقاء المستقبليا تلك تخدم بمثابة عامل تغذية لَْمْبَهىْپَرڤي. لَْمْبَهىْپَرڤيعى وحالة العقل بعد اللقاء خشية من الفراق تد

حسب   بأربعة أسماءأيضاًً معروف ْبُهوَچَسْموجد . ْبُهوَچَسْم  فجأة ويتعانقان وحالة العقل عندها تدعىهماعند اجتماعبوجد السعادة 
 .عالمات مثيلة مشهودة في األحالم كذلك. دّْهيماْنِرَسْم -٤. َپنََّسْم -٣. َنْرۤيكَسنْ -٢. ْپتَشيكْنَْس -١ :الظرف

الحالة الفكرية عند فراق الحبيبان تدعى ). ماَن(العوائق التي تعيق اللقاء تدعى غضب . َچرا-ڤَْرۤوپسمى تالحالة الفكرية قبل اللقاء "
قلق الحب المثيل ظهر في ). يتْشيتّْياڤا-ِرَمْپ(ان تدعى قلق الحب مشاعر الفراق في ظروف معينة حتى عند لقاء الحبيب. ڤاَسْپَر

 وتحدثن فيما كِْرشَْنكن خائفات من فراق .  نائماًكِْرشَْنعند األميرات الساهدات طوال الليل تراقبن ) ١٥\٩٠\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم
 . وبسمتهكِْرشَْنبينهن عن تأثرهن بالعيون الجميلة لـ

 بأربعة وستين صفة هامة ويلتذ كِْرشَْنيتصف . راْدهارانّي والمحبوبة العظيمة هي َنڤَِرنْداڤْ وهو مقيم في كِْرشَْنم هو الحبيب العظي
 بجميع المالمح  مزين-٢.  مالمح جميلة-١ : كما يلي سينْْدهو- َرساْمِرتَ-ْبَهكْتيفي سرد صفاته جاء .  بالسماع عنهاكِْرشَْنتيم 
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يملك  . يتصف بها بتمامهاشخصية اهللا العزيزبينما  أيضاًًبمقادير دقيقة  ةالصفي متصف بكل تلك الصفات العليبكالم آخر، التيم 
 جزئياً لكنها غير ڤَشي بالتمام وفي وجه المولى ونڤيشْ علية أخرى موجودة في وجه الرب العظيم  خمس صفات كِْرشَْنالرب
 .دائم البهجة -٤.  نضر-٣. طالق اال عليم على-٢.  ال يطرأ عليه مطلق تغيير-١ :هذه الصفات. ودة في األحياء الهبائيةموج
جانب هذه الصفات العلية الخمسة، توجد صفات خمسة أخرى يمكن مشاهدتها في  إلى .طالق اال علىالخوارقسيد جميع  -٥
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لى التحكم  بخمسة وعشرين صفة علية لكنها قادرة حتى عراْدهارانّي شْرّيتتصف .  بأربعة وستين صفة عليةكِْرشَْنبذلك، يتصف 
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 .ِرشَْنكْتملك صفات علية غير منحصرة مثل الرب 
 في كِْرشَْن أكبر من راْدهارانّيلكن . بعضهما البعضى لإ بجميع الصفات العلية وكالهما منجذبان راْدهارانّي و كِْرشَْن يتصف لذلك،
كذا، ثمة أذواق علية في الخدمية واألخوة وسائر األذواق .  هي الذوق العلي في العشقراْدهارانّينجذاب العلي ألن جاذبية  االذاك

 . سينْْدهو- َرساْمِرتَ-ْبَهكْتي إلى جاعويمكن وصفها باإلر
على أتم  الذين تطهروا من كل الشوائب الماديةمن التيم ألجالء الراسخون في البهجة موجود في القلوب الصفية ل وجد التعلق العلي

 إلى  ودائمو التشوقَچڤَتَْمشْرۤيَمْد ْبها والمتعلقون بدراسة  دوماًوجه بالخدمة التتيمية الصفية والراضون والمستنيرون في قلوبهم
ضاء جميع تفاصيل  المالذ القطعي لحياتهم والسعداء بقكِْرشَْنوالذين تتمثل سعادتهم بخدمة القدمين اللوتسيتين للرب التيم مجالسة 

حياة روحية . لية والتجربة العكِْرشَْنغتناء ذاك الوجد بحب  اعند  وحدة نضج الحياة الروحيةتدريجياًيبلغ الفرد . الخدمة التتيمية
ال :" حيث جاء سينْْدهو- َرساْمِرتَ-ْبَهكْتيهذه الحقيقة مؤيدة في .  والخدمة التتيميةكِْرشَْنمثيلة غير ممكنة لسوى القائمين في ذكر 

هذا أمر صعب من كل الوجوه لكن كل من وهب كل شيء للقدمين اللوتستين . على فهم ذوق الخدمة التتيميةالتيم يقوى سوى 
 ". وأغرق حياته في محيط الخدمة التتيمية يستطيع فهم هذه اللذة العلية ِرشَْنكْلـ

 متديناً  اإلنسانهي أن يصبحالدنيوي األولى لكمال درجة ا الحالة العلية واللذة الروحية للحياة وعلّم بأن التْشايتَنْيابذلك، أوجز المولى 
المرحلة الثالثة هي تحقيق . غتناء المادي االالمرحلة الثانية للكمال هي. عتيادي كما هو معروف في العالم المادي االفي المفهوم

حيث من سبق لهم النجاة فوق هذا الصعيد توجد المرحلة الخامسة . التشبعة الحسية التامة وفي المرحلة الرابعة يوجد العلم بالنجاة
 .كِْرشَْن الكمال األعلى من الخدمة التتيمية في ذكر درجةيختبر الفرد ذوق وجد اللذة الروحية على . كِْرشَْنورسخوا في ذكر 

 بأنه وْسوامّيُچ َسناتََن أكد المولى لـ. )َچاۤيپَر(لسابق عند اهللا آباد  في اّيْسوامُچوَپ ۤور بأنه علّم وْسوامّيُچ َسناتََن إلى ثم قال المولى
  الخدمة الودية العليةعن بالكتابة وْسوامّيُچ َسناتََن إلى ر عينه بنشر العلم الذي كشفه له ثم أصدر المولى األموْسوامّيُچ َپرۤوفّوض 

 َنڤَِرنْداڤْ ببناء الهياكل في وْسوامّيُچ َسناتََن كما نصح َمتْهورا في منطقة كِْرشَْن تسلياتالرب وفوضه بنبش مختلف مواقع إلى 
 ُموَهَن-َمَدَن جميع رغبات المولى ببناء هيكل وْسوامّيُچ َسناتََنذ  نفّ.تْشايتَنْيا طبقاً لتفويض المولى ڤيةڤايشْنَالـوالكتابة حول أصول 

 سبل وْسوامّيُچ َسناتََن بتعليم تْشايتَنْياثم تابع المولى . ڤيالَس-ْبَهكْتي-َهري وكتب حول أصول الخدمة التتيمية مثل كتاب َنڤَِرنْداڤْفي 
د وغرض هذه التعاليم هو وج. مه عدم وجود ضرورة للزهد المسئم كما علّكِْرشَْنالحياة في العالم المادي مع تحقيق الصلة التامة بـ

أحد  على دخول تْشايتَنْياالمولى لم يصادق . في هذا العصر الحالي عدد كبير من الناس الذين يدخلون سلك الزهد دون رقي روحي
 اإلنسان ن الزهاد المزعومين الذين تثبت أعمالهم دونفي الواقع، نجد عدد كبير م. كِْرشَْن دون تحصيل علم كامل بذكر اَسَسنّْۤيسلك 
 .بالكتابة حول الخدمة التتيمية بالتفصيل وْسوامّيُچ َسناتََنعلّم .  على هذا النفاقتْشايتَنْيالم يصادق المولى . عتيادياال
 ْبهَچڤَْد چۤيتا الفصل الثاني عشر من  اثناء وجوده في العالم المادي في اإلنسانل الحياة الروحية التي يمكن أن يجربهاا وصف كمجاء

 ؛األنا الزائفةن حر مال يرى نفسه مالكاً والمن  األحياء؛ جميع لاًودوداً صديق ويكون سد أحداًمن ال يح:")٢٠-١٣\١٢ (كما يلي
والذي  ، بعزمميةلخدمة التتيشغل باوالمنمنضبط الذات  ،دائم القناعةالجلود،  على حد سواء؛السعادة والشقاء كل من  إلى ينظرو
الذي تستوي  عج من أحد،زنال يالذي و أحد في وجهعراقيل  يضع الالان الذي  .علّي عزيز جداًتيم مثيل ي، لع ته وفطنهعقل رتكزي

 ئنا ه،الخبير صفي،ال ، لألعمالعتيادي االمجرى العلىتمد  ال يعالذيي  تيم.علي جداًعزيز عند السعادة والشقاء، الخوف والقلق، 
هد الذي يز رغب؛ي ال يشكو وال ،حزنيفرح وال ي المن .  جداًعليعزيز ، دأب على طلب جزاء ماال ي و،الماآل الحر من كل ،لالبا
 أضداد، المتزن ازاء الصديق والعدويستوي عنده  من .عليعزيز جداً تيم مثيل ، كل من األشياء الميمونة والمنحوسة معاًًفي 
، ةبوشمالالصحبة  عن  دوماًنائيوال ئة،السيالسمعة  وحسنةالسمعة  ال، والشقاءالسعادة، رودةالحرارة والب، اإلذاللوتكريم ال

 .عليعزيز جداً شغل بالخدمة التتيمية، مثله  والمنالعلمفي راسخ ال بيت،بكترث من ال ي؛  شيءيبأنع اقوال  دوماًوالصموت



 .عليجداً جداً عزيز ، خيرالمصير األمني  جاعالًبإيمان، ية بالكلنفسه ويشغل ، لخدمة التتيميةهذا الدرب القديم لتبع ي من
.  اذا اقتصر على التصديق على حياة علية مثيلةكِْرشَْنسيصبح عزيز جداً على  حتى وإن لم يكن الفرد قائماً على مقام علي مثيل،

 رحمة الرب العظيم ومن واجبه أن يرضى بكل ما تكال على االبأن من واجب التيم أن يبقى دائم) ٥\٢\٢ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في 
 بأن على التيم أن ال يدنو من شخص ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِدفي هذا الصدد، نصح . دون بذل جهدمن حاجياته المادية يحصل عليه 

 العامة وتناول  بالية من الطرقخرقاًلتقاط  امن جهة الحاجيات البدنية، يمكن لإلنسان. العونأشكال مادي لطلب مطلق شكل من 
الرب العظيم  إلى من واجبه تفويض أمره. الثمار التي توفرها األشجار وشرب المياه من األنهار الجارية واإلقامة في كهف جبلي

 الفهم بأن الرب  اإلنسانيجب على.  حتى وإن كان قاصراً عن فعل كل هذابالفهم أن الرب العظيم يرزق كل حي بالطعام والمأوى
لذلك، يجب أن ال يشعر بالقلق بصدد معاشه .  دوماًفي مطلق األحوال، التيم محمي. بالكلية إليه عناية بتيمه المسلملن يخفق بال

 .مطلقاً
 محصالت الخدمة التتيمية وشرح المولى جميع المعاني الباطنة جميع عن َمهاْپَرْبهوتْشايتَنْيا شْرّي ن  مّيْسوامُچوَسناتََن  قصىثم ت

. كِْرشَْن الذي يفيد عن الدار العلية لـڤَْمشََهري المعروف ِڤديالـالسفر  إلى كما أشار المولى.  على أتم وجه ْبهاَچڤَتَْمشْرۤيَمْدلكتاب 
ال يمكن  ڤَْمشََهريجاء في كتاب . ْرْدَهَنُچوڤَ جبل ِرشَْنكْبعد ان رفع  إليه  ودعاِرشَْنكْلـسلم ما  ذلك العلم عندإنْْدَر تلقى المالك

تبدأ األنظمة الكوكبية العليا من كوكب الشمس .  قادرة على الطيرانهامع أنوالطائرات الوصول إلى األنظمة الكوكبية العليا للطيور 
مجمل الكون المادي . رياضاتتوجد وراء الشمس عدة أنظمة كوكبية حيث أهلها يمتازون بالرفعة بفضل ال. الواقع في وسط الكون

فوق تلك الدار توجد السماء الروحية حيث تسبح . ڤَتّيپاْر وزوجته ڤَشي الدار األزلية للمولى ْدهاَم ڤَيش وفوقه يوجد ڤيْدهاَمِديدعى 
كلمة . َنڤَِرنْداوَك ڤْولُُچ المعروف كِْرشَْن هذه، يقع كوكب َهىنْطْايكوڤفوق كواكب . ْزَهنْطْايكوڤكواكب روحية ال تحصى تسمى 

.  أكبر من جميع الكواكب المادية والروحيةَنڤَِرنْداوَك ڤْولُُچ. وَكولُُچغرم بالبقر وكوكبه يسمى  مكِْرشَْن.  تعني كوكب البقروَكولُُچ
 ناراياَن بوجه كِْرشَْنتيم يدخل . ْبَرْهما حتى بعد سؤال وَكولُُچ بأنه لم يستطع فهم حال ڤَْمشَ َهريفي الدعاء الذي جاء في إنْْدَريقر 

ذاك الكوكب سوى تيم المولى  في الواقع، ال يمكن وصول. َنڤَِرنْداوَك ڤْولُُچ إلى ذر الوصول لكن من المتعَهىنْطْايكوڤكواكب 
 ذاك في العالم الروحي واإلضطراب الذي وَكولُُچمن كوكب نزلت لقد :"كِْرشَْنالرب  إلى إنْْدَر أقر. كِْرشَْن شْرّي أو الرب تْشايتَنْيا

 .  للعفو عنهكِْرشَْنالرب  إلى إنْْدَر علذلك، تضر". حماقتي إلى أحدثته كان عائداً
 من كِْرشَْن وهذا يشمل غموض خلوة اللۤي-ماوَسَل بمثابة شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم في كِْرشَْن الرب تسلياتيجري وصف الطور األخير من 

يرة حول الجزء األخير من توجد توضيحات هامة كث.  دور مصرعه على يد صيادكِْرشَْنفي تلك التسلية، لعب . هذا العالم المادي
 على الوجه الصحيح وأعطى تسليات وصف هذه التْشايتَنْيالكن المولى ) كِْرشَْن شعرة نزولمثل وصف  (كِْرشَْن الرب تسليات

ناك أن جاء ه. َمهاْبهاَرتَ والـپوراَن ونڤيشْ وفي شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم، يوجد ذكر في كِْرشَْن شعرة نزولمن جهة . التفسير الصحيح
كما جاء . كّيڤَِد و ُروهينّي أي يادوالرب انتزع شعرة بيضاء وشعرة سوداء من رأسه ودخلت الشعرتان في رحمي ملكتان من آل 

 الذي يستعلي بحر ونڤيشْوجه هو  كِْرشَْنالعالم المادي من أجل اهالك جميع الجن لكن يقول البعض بأن  إلى ينزل كِْرشَْنبأن الرب 
 هذه النقاط ڤيْدۤياْبهۤوشََنڤَ َل ِدَبشْرّي  وتعليق ڤَتاْمِرتََچْبها-ْچهولَ في كتابه وْسوامّيُچ َپرۤو شْرۤيل بحث .ذا الكون داخل هحليبال

 . َسنَْدْرْبَهى-كِْرشَْن هذه النقاط في كتابه وْسوامّيُچ ڤَجۤي شْرّيكما بحث . على أتم وجه وأقاما الحقيقة الواضحة
. اءفي الواقع، أنا خادم الوضع. ضاعةبي الحبيب، أنا بالغ الور:" إليه تعاليمهتْشايتَنْياعندما اختتم المولى  ّيْسوامُچوَسناتََن  شْرّيقال 

المحصالت التي .  أكبر مخلوق في هذا الكونْبَرْهماالمولى وبناء عليه، أنا مستضعف لكنك علمتني محصالت مجهولة حتى عند 
تلطف بإنعام بركاتك العلية  .عقلي قاصر عن الدنو حتى من قطرة واحدة من ذاك المحيط. ألقيتها علي هي محيط صفوة الحقيقة

 ".  بإبقاء قدميك اللوتسيتين على رأسي إذا أردت جعل مشلول مثلي يرقص
عاليم المولى كان  بأن قدرته على وصف تَسناتََن َمِلتثبيت المولى تعاليمه في قلبه برحمته وإال َع إلى وْسوامّيُچ َسناتََنبذلك، دعا 

ال تظهر التعاليم .  خبيراًالتعاليم وحدها ال تجعل اإلنسان. يامعتمدين من مرجعيات عل) آتْشاْرياْز(المراد أن األسياد الروحيين . محاالً
 الروحي لذلك، يجب على المريد أن يطلب رحمة السيد). آتْشاْريا( السيد الروحي على يد نسانيبارك اإلعلى الوجه التام دون أن 

 وأعطاه البركات َسناتََن قدميه على رأس تْشايتَنْيا، وضع المولى وْسوامّيُچ َسناتََنبعد دعاء . حتى تنمو تعاليم السيد الروحي بداخله
 .حتى تنمو جميع تعاليمه على أتم وجه

. مكان االتفصيل مستحيلة لكنه أخبره بقدر بأن أوصاف مثيلة بالتْشايتَنْياقال المولى . بذلك، وصف المولى المرحلة القطعية لحب اهللا
 كِْرشَْن بحضور ذهن فسرعان ما يحقق ذكر وْسوامّيُچ َسناتََن إلى تْشايتَنْياالخالصة أن كل من يسمع هذه األحاديث وتعاليم المولى 

 .الرب إلى وينشغل بالخدمة التتيمية



 الفصل الخامس عشر
 شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم في آتْماراَمشرح نص 

 :كما يلي) ١٠\٧\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم جاء في آتْماراَماسم  نصاً معروفاً بتْشايتَنْياثم أوضح المولى 
 آتْماراماشْ تْشَ مونَيُّو

 پى أوروكَْرِمىأْچَرنْتْها نيْر
 كوْريانِْتى أهايتوكۤيْم ْبَهكْتيْم

 َهريهچونُو -ْبهۤوتَ-إتَّْهْم
هذا الحكم مقصود على األخص لدعاة وحدة . قين سيصبحون في نهاية األمر من تيم الربيدل هذا النص بأن المحررين المحق
درجة أنه يشد  إلى  جذاب وقويكِْرشَْن لكن ْبَرْهَمْن قانعين بالنور اشخصية اهللا العظيم بل يبقوبالوجود المطلقة ألنه ليس لديهم علم 

 .هذا هو مراد هذا النص. عقولهم
بعد تلقي الدروس من هذه الحادثة  إلى وْسوامّيُچ َسناتََنأشار .  شرح هذا النص ْبَهطّاتْشاْرياڤَْبهاوَمَسْرير  الكبدانْتَويِڤسبق للـ
، مّجد شَريتاْمِرتَتْشايتَنْيا تْف كتاب صن مداَس كَويراَج َنشْكْر شْرّي. آتْماراَمالمولى توضيح نص  إلى وتضرع تْشايتَنْياالمولى 
شْرّي تْشايتَنْيا لـ ين اللوتسيتين  بالقدمَسناتََن ُچوْسوامّيأمسك . آتْماراَم لتقديره تفسير المولى نص أيضاًًأدعيته  في تْشايتَنْياالمولى 
 بتغاء ا شوقه لسماع التوضيح عينهَسناتََنأوضح .  سابقاً ْبَهطّاتْشاْرياڤَْبهاوَمَسْرإلى  وطلب منه توضيح النص الذي أوضحه َمهاْپَرْبهو

 ال أذكر ما قلته في ذاك.  توضيحي كثيراً ْبَهطّاتْشاْرياڤَْبهاوَمَسْرال أفهم سبب تقدير :"َسناتََن أجاب المولى بناء على طلب .ستنارةاال
. ن بصلة حميمةلذا، المتكلم والمستمع متصال".  بفضل صحبتك طرأ على خاطري أمرذااسأوضح ما استطيع ذكره الصدد لكن 

لذلك، . المتكلم أو السيد قادر على الكالم حول األمور العلية بوضوح أمام مستمع قادر على الفهم. عالمتكلم مستنير بحضور المستم
 .َسناتََن بأنه ال يعرف توضيح النص السنسكريتي لكنه سيسعى لشرحه ألنه في حضور تْشايتَنْياقال المولى 

لكل كلمة عند دراستها  اضحة لكن تتبدى معاني مختلفةأن هذا النص يحتوي على احدى عشر كلمة و إلى ثم تابع المولى باإلشارة
 -٨. ڤَنْتيكوْر -٧.  أوروكَْرِمى-٦.  اپي-٥. ْچَرنْتْهاهانيْر -٤. مونَياه -٣. تْشَ -٢. آتْماراماها -١ :الكلمات :على حدة وهي

، آتْمامن جهة كلمة . كل كلمة من هذه الكلماتح يوضبت وبدأ المولى َهريه -١١. هچونَ-تَْبهۤو-ايتَِّهْم -١٠ .ْبَهكْتيم -٩. ْمأهايتوكۤي
 -٦.  القناعة-٥.  الجهد-٤.  العقل-٣.  البدن-٢.  الحق المطلق العظيم-١": مستعملة للداللة علىآتْماأوضح المولى بأن كلمة 

 ثم أوضح المولى مختلف ماراَمآتْلذلك، كل من يلتذ بتنمية العلم بهذه البنود السبعة هو .  تعني متمتعآراَمكلمة .  الطبيعة-٧. الفطنة
 أحياناً على مونيتنطبق كلمة . مونيْز، يطلق على المفكرين الكبار موني أو  مونَياهمن جهة كلمة). آتْماراَمْز(أشكال المتعالين 
 . مونيْزوالعلماء رتاضين وأرباب الخوارق كما يطلق على كبار الحكماء والم. الوقور الكبير
كلمة .  من ال صلة له باألحكام الروحيةأيضاًً تعني ىْچَرنْتَْهنيْر.  تدل على الحرية من عبودية الوهمىَرنْتَْهْچنيْرالكلمة التالية 

لتحقيق اهناك كثير من التعاليم حول . أيضاًً" يمنع"، و"يبني"، "ال صلة "ىعنبم هي بادئة تستعمل نيْر وكلمة األسفار تعني ىْچَرنْتَْه
 عدد كبير من الحمقى ذوي الوالدة الوضيعة وسيئ ثمة. َرنْتَْهىْچنيْر باألحكام المثيلة معروفين بمثابة الروحي لكن من ال صلة لهم
 تستعمل لغرض جمع َرنْتَْهىْچلما أن كلمة . َرنْتَْهىْچنيْرلذلك، يطلق عليهم .  واألحكاماألسفار إلى المسلك والذين ال سبيل لهم

 . على فقير محروم من كل ثروة يسعى لجمع الثرواتضاًًأي تدل َرنْتَْهىْچنيْرالثروات فكلمة 
 تدل على القادر على أوروكَْرَم تستعمل للداللة على فعل التقدم وكلمة كَْرَمكلمة .  تستعمل للداللة على كبير القوة أوروكَْرِمىكلمة

 هذا الوجه). ڤَڤاَمنَِد(دل على الرب العظيم  تأوروكَْرَملذا، كلمة .  مجمل الكون بخطوتينڤَڤاَمنَِد الرب غطى. واسعةالخطو خطوة 
 ):٤٠\٧\٢ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم موضح في ڤَِد ڤاَمَنعجازي للرب بوجه اال

 َچنَناْم كََرُمو ٱْرَهتيَهى-ْرياۤيڤنُوْر نو ڤيشْ
 ڤيَمِمى َرجاْمسيڤيْر پي كَڤاِنى أپاْرتْهيياه 

 ْپِرشْطَْهْم-ريتْ-َرْمَهساْسكَْهلَتا-ڤَتْشَْسكَْمْبَهى ياه ْس
 انَْمۤيْپكَْم-َسَدناْد أورو-ساْميا-ياْسماتْ تْري

ألن الرب وحده . حصاء ذرات الكون ا على أتم وجه؟ يقصر العاِلم عن ذلك حتى وان استطاعڤيشْنومن ذا القادر على وصف قدرة "
 المادية الثالثة فاستهل حركتنا شواكلة الحيادية للحالال إلى َستْيا لُوَك رفع ساقه دون عناء وراء أعلى الكواكب تْريڤيكَْرَمبصورة 
 ".جميعاً



 ومع ذلك، يبقى في داره .الرب يعم الوجود ويصمد جميع األنظمة الكوكبية بقدرته. القدرات العلية للرب منتشرة في ارجاء الخليقة
يخلق عدداً ال يعد من .  بامتداد عزهناراياَن بوجه ىَهنْطْايكوڤهو حاضر في جميع كواكب . بهجته خالل قدرة َنڤَِرنْداوَك ڤْولُُچالعلية 

لذلك، الرب . عجازية للرب العظيم االلذا، ال يمكن ألحد تقدير النشاطات. بتوسيع قدرته المادية األكوان تحتوي على كواكب ال تعد
 إلى مثابة العرض الخبير للقدرات باإلضافة تعّرف بكَْرَم، كلمة ْپَركاشَڤَڤيشْفي قاموس ). أوروكَْرَم(العظيم معروف بالممثل البديع 
 .الخطوة األمامية بسرعة بالغة

توجد كلمة أخرى شبيهة تستعمل عندما تقضى نشاطات أحد من أجل تشبعته .  يعمل من أجل اآلخرينىعنبم تستعمل ڤَنْتيكوْركلمة 
سوى للداللة ال تدل لذا، هذه الكلمة في هذا النص .  تستعمل عند قضاء النشاطات لمرضاة اهللاڤَنْتيكوْرالحسية الشخصية لكن كلمة 

 .الرب إلى على قضاء الخدمة الودية العلية
يطلب البعض السعادة المادية ويطلب  :غالبية الناس منشغلين بالنشاطات العلية لثالثة أسباب.  تستعمل للداللة على السببِهتوكلمة 

 من جهة الملذات المادية، توجد منوعات كثيرة ال يستطيع أحد. ية المادية من العبودفكاك ويطلب البعض الالخوارقانجاز البعض 
الحالة الوجودية حيث تغيب كل . ، توجد ثمانية عشر ومن جهة النجاة من العبودية المادية فهي خمسةالخوارقمن جهة . حصاءهاا

حراز حظوة الرب  اخص ألنه يمكن لإلنسان مذكور على األأهايتوكّيمؤهل . أهايتوكّيهذه األشكال من الملذات بالكلية تدعى 
 .الرب إلى أهايتوكيبواسطة خدمة 

التسعة األخرى ). ْبَهكْتي-ساْدَهَن(من بينها، توجد الخدمة التتيمية النظامية .  يمكن استعمالها على عشرة وجوه مختلفةْبَهكْتيكلمة 
أهل ذوق الخدمية حب اهللا حتى درجة يحرز كذا، .  حتى حب اهللاأهل الذوق الحيادي الكماليحرز ). ْبَهكْتي-ْپِرما(تدعى حب اهللا 

نقطة العاطفة العلية لكن ال إلى أهل ذوق األبوة في حب اهللا يرتقي . أهل ذوق الصداقة حب اهللا حتى نقطة األخوةيحرز . التعلق
 . ْبَهكْتيلذا، ثمة معان مختلفة لكلمة . يختبر أرفع وجد سوى أهل ذوق العشق

 تصبح بضآلة ْبَرْهمانَنَْد تدل على اللذة العلية التامة قبيل اللذة العلية َهْم ْبهۤوتَتْإ .چوَن-ْبهۤوتَ-َهْمإتْمولى مختلف معان ثم أوضح ال
 ):٣٦\١٤ (سوْدُهوَديا-ْبَهكْتي-َهرييقول أحد التيم في . عود قش

 كََرناْهالَد-ساكْشاتْ-ڤَتْتْ
 يشودّْهاهْبْدهيْستْهيتَْسيا ِمىڤ

 َپدايانْتىُچوْسي سوكْهان
 چوُروَچْد َجپي ْبراْهمنِْيا

النني اعاينك وأدرك في ذاك البحر الواسع ان كل سعادة سواها  ربي الحبيب، يا سيد الكون، اتخذت بهجتي العلية صورة بحر كبير"
بمثابة ذكر كل متعة وذخر -عليه كما هو كِْرشَْنبكالم آخر، المتعة المستمدة بفهم . " عجلقدمليست أكثر من الماء الذي يحتويه أثر 

ثواب العمل بفضل تلك الجاذبية، يستطيع الفرد ترك . التتيم به إلى يجذب الفرد -يعطي أذواقاً علية الصفات العلية -كل بهجة
لفرد ال درجة أن ا إلى  شديدةكِْرشَْنجاذبية . ةيُّوچيالـ الخوارقوجميع مساعي النجاة ويستطيع حتى نبذ الرغبة الشديدة بتحصيل 
 .يعود يأبه بمعرفة نفسه ويقتصر على التسليم لشخصية اهللا العزيز

  آنَنَْديْدتْش شَْستْ العلية التي ال تحد وال سيما صورته كِْرشَْن تعني أخالق چوَن.  وجميع معانيهاچوَنكما أوضح المولى كلمة 
درجة  إلى اهللا لطيف ورحوم. نتباه تيمه اكماله عندما يحكمهد يزداهو كامل على أتم وجه في علمه العلي البهيج وأزليته و. ىَرَهْچيڤ

صفاته العلية هي كمال جماله وكمال تبادل الود مع تيمه وذوق صفاته .  الخدمة التتيمية التي يقضيها المتيم بهلقاءأنه يهب ذاته 
نجذب  ا.ليه ا بالعبير الصادر من األزهار المقدمةَسنََك كوماَرلمثال، جذب عقل ل. العلية تجذب مختلف أشكال المتعالين والمحررين

 روكْمينّينتباه  اانجذب.  انجذبت بجماله الشخصيَنڤَِرنْداڤْ وعقول صبايا كِْرشَْن العلية للرب تسليات بالُچوْسوامّي ڤَشوَك ِدعقل 
 يجذب عقول الفتيات والسيدات الكبار كِْرشَْنالرب . بمالمحه وصفاته العلية وانجذب عقل العزة بصوت نايه وسائر الخصال العلية

 عندما تجلى في جذب حتى الطيور والحيوانات واألشجار والنباتات. كما يجذب عقول خالنه بنشاطاته الودية. بنشاطات طفولته
 .كِْرشَْن إلى نجذب كل حي بالحب والحنان افي الواقع،. َنڤَِرنْداڤْ

واحد هو ان الرب يرفع كل المنحوسات من تيمه والثاني انه يأخذ عقل التيم بوهبه  : معان مختلفة فأبرزها اثنانَهريمع أن لكلمة 
 يولي الرب. درجة أن كل من يستطيع ذكره بطريقة ما، يعتق من أوضاع الحياة األربعة الشقية إلى  جذابكِْرشَْن. الحب العلي هللا

هذا ما يدعى رفع تأثير .  في وجه تقدم خدمته التتيميةتيمه ويرفع جميع سيئات التيم التي تشكل حجرات عثرة إلى نتباه خاصا
من جهة، يرفع النحوس ومن الجهة األخرى، يهب أكثر األشياء . تلك هي هبة الرب. ينمو حب الفرد له بمجرد السماع عنه. الجهل
تلك هي .  العلية للربعند نمو حب اهللا عند الشخص، ينجذب بدنه وعقله وكل شيء آخر باألخالق. َهريذاك هو معنى . السعيدة



درجة أن التيم سينبذ جميع المبادئ األربعة للحياة الروحية  إلى  جذابكِْرشَْن. كِْرشَْنقوة النشاطات الرحيمة واألخالق العلية لـ
 .بدافع التعلق العلي) التدين والمعاش والتشبعة الحسية المقيدة والنجاة(

يمكن . هذا النص إلى )پيأ" (على الرغم"و) تْشَ" (و"ضافة الوصلة  ا للنص عند على افتراض مطلق معنى يريديصبح الفرد قادراً
 . على سبعة وجوهتْشَ  كلمةشرح

 تدل على الخير ْبَرْهَمكلمة . ثم بدأ بتوضيح معنى كل بند كما يلي آتْماراَمبذلك، أوضح المولى معنى الكلمات االحدى عشر في نص 
ال . هو األعز. هو الهوية األصلية وال يمكن ان تعادل حقيقة ذاك الحق المطلق.  الحقائقاألعظم، الحق المطلق األكبر من سائر

 هو شخصية اهللا العزيز الواحد الذي ال ْبَرْهَملذا، المعنى الصحيح لكلمة . يفوقه أحد بالثروة والقوة والشهرة والجمال والعلم والزهد
الرب العظيم هو األكبر وال .  تدل على األكبرْبَرْهَمْنأن كلمة ) ٥٧\١٢\١ (اَنپور ونڤيشْجاء في . ثان له والذي ال يوجد شيء دونه

 .تلك العظمة على وجه ال يمكن ألحد تقديرها بالفعلتمتد  لكن ْبَرْهَمْنقد يفهم أحد عظمة . ه بصفة األكبرمتدادحد ال
شْرۤيَمْد جاء في .  سرمديكِْرشَْن المطلق شخصية اهللا الحق. الحق المطلق هو الواحد عينه لكنه يبدو في ثالثة أوجه هي الواحد عينه

نحالل تراكيب  اأن وجوده كان متقدماً على ظهور هذا الكون ويبقى وجوده مع بقاء الكون ويستمر وجوده بعد) ٣٣\٩\٢ (ْبهاَچڤَتَْم
 .هو يعم الوجود ويشهد كل شيء وهو الصورة العظمى لكل شيء. لذلك، هو ذات كل شيء عظيم. الكون

 بالتي يمكن لإلنسان بها فهم وتحقيق ذاك الكمال العظيم للحق ِڤديةالـ األسفارق العلية المذكورة في ائتوجد ثالثة أشكال من الطر
ق الثالثة يفهمون الحق المطلق ائأتباع هذه الطر.  الخفية وطريقة الخدمة التتيميةاچيُّوالـانها تدعى طريقة العلم وطريقة . المطق

) َپَرماتْما( الخفية يدركونه في وجه الذات العليا اچيُّوالـ وأتباع ْبَرْهَمْنأتباع طريقة العلم يدركونه في وجه . جوه مختلفةعلى ثالثة و
يجري فهم الرب بثالثة وجوه حسب بكالم آخر، . كِْرشَْن شْرّيوأتباع طريقة الخدمة التتيمية يدركونه في وجه شخصية اهللا العزيز 

 . دون سواهكِْرشَْن تدل على ْبَرْهَمْنمع أن كلمة الطريقة المتبعة 
على الصعيد األعلى، توجد ). ْبَهكْتي-ڤيْدهي(في البداية، توجد الخدمة التتيمية النظامية . من جهة الخدمة التتيمية، يوجد قسمان

 ).ْبَهكْتي-راَج(الخدمة التتيمية العفوية 
الذين يتبعون الخدمة التتيمية النظامية، يصلون في . أيضاًًات مختلف قدراته متداداشخصية اهللا العزيز هو الحق المطلق لكنه يظهر ب

 أعلى َنڤَِرنْداوَك ڤْولُُچ في العالم الروحي لكن من يتبع الخدمة التتيمية العفوية، يبلغ الدار العظمى َهىنْطْايكوڤكواكب  إلى نهاية األمر
 .كواكب العالم الروحي
من يطلب النجاة  إلى  تشيركاَم-ُموكْشَ. من ليس لديه رغبات مادية إلى  تشيرأكاَمكلمة . ثالثة فئات إلى تعلينسكما يمكن تقسيم الم

ق وينشغل بالخدمة اائأفطن المتعالون ينبذ سائر الطر. من لديه رغبة مادية بالمتعة إلى  تشيركاَم-ڤََسْرمن الشقاوات المادية و 
 اچيُّوالـوال تنمية العلم وال تنمية ثواب العمل ال -ليس بأي شكل من النشاط العلي. ةالتتيمية حتى وإن كانت لديه رغبات كثير

ستثناء إجميع وسائل تحقيق الذات ب. ضافة مسحة من الخدمة التتيمية ا يمكن بها للفرد تحقيق أرفع درجات الكمال دون-الخفية
ستمداد الكمال اذا أراد ا كِْرشَْنفرد من األخذ إلى الخدمة التتيمية إلى ال بد لل .الخدمة التتيمية تشبه الحلمات المتدلية من عنق الماعز

 ):١٦\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتااء في ج. الفعلي من طريقته
 ْمْدها ْبَهـَجـنْـِتى ماي ڤ-ـتوْر تْشّْ

 ْرجوَنٱ ينُوتِر سوكْاَجناه
 ۤياسوْر َأْرتْهاْرتْهۤيـيْچ جتُوآْر
 ـْبَهىشَرتَـْر تْـشَ ْبَهۤيانۤيـْچ

 باحث عنالالمستطلع وو ،طالب المال و،منكوبال":التتيم بيخدمة  إلى يأخذون صالحين من الفئات ة أربع،ْبَهَرتَ ذرية خير يا"
 ."المطلقمعرفة 

من بينهم، يعد المنكوب وطالب المال من التيم .  أعماال صالحةواعندما يراكمسيصل هؤالء األربعة إلى الخدمة التتيمية إلى الرب 
في مجرى . كِْرشَْنألنهم يعبدون يعتبروا في غاية الحظ . ذوي الرغبات بينما المستطلع والباحث عن معرفة المطلق يطلبان النجاة

مبتدئ محظوظ مثيل ال يستطيع النمو سوى في عشرة . ذا تركوا جميع الرغبات وتتيموا بحب الرب ايمكن اعتبارهم األسعد الوقت،
 هاَچڤَتَْمشْرۤيَمْد ْبهذا مؤكد في . يصبح الفرد من التيم األصفياء بفضل معاشرة التيم األصفياء. كِْرشَْنالتيم األصفياء للرب 

)١١\١٠\١:( 
 ُچودوْهَسنْ-چاْن موكْتََسنْ-َستْ

 هاتوْم نُوْرَسَهِتى بوْدَهه
 ۤيْرتْيامانَْم ياشُو ياْسياك



 َسكِْرْد آكَْرنْيا ُروتْشَنَْم
د االصفياء وتنزه عن العشرة المادية السيئة ال يقوى على تجنب سماع أمجاالتيم  الذي أدرك الرب العظيم بفضل مجالسة فطنال"
 ."لرب حتى وإن سمعها مرة واحدة فقطا

 حيث جاء بوجوب شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمهذا مؤكد في الباب األول من ). ڤَكايتَ(دجل ة صحبة التيم األصفياء هي صحبة سوى صحبكل 
 وفهم مثيل يعين ْبهاَچڤَتَْمشْرۤيَمْد ه من علييمكن لإلنسان فهم الواقعية على ما هي . نبذ كل الطرق الخادعة التي تعيق التحقيق العلي

.  وهو نتيجة تجربته الناضجةڤَاَس ِدڤْۤي من نظم الحكيم األكبر شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم. الفرد على تخطي األشكال الثالثة للشقاوات المادية
 .ة وقضاء الخدمة التتيميشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمبفهم فوراً مساك بالرب العظيم في قلبه  االيمكن لإلنسان

 أوضح معلق كبير بأن طلب النجاة هي أكبر عائق على درب . تعني طلب النجاةْپُروجّْهيتَ بأن كلمة تْشايتَنْياثم أوضح المولى 
 بعد.  بطريقة ما وبدأ باإلستماع عنهكِْرشَْن اذا جاء إلى  قدميه اللوتستين محوراً لحياته الفرد بوهبكِْرشَْنسيتلطف  .معرفة اهللا

في  يهإلعندما يصل سيكافأ الفرد بالرب العظيم . الرب إلى محور مثيل يجعله ينسى كل شيء وينشغل بالخدمة التتيميةحراز التيم ا
حالما ينشغل بالعمل لحساب   كما يفعل المنكوب وطالب المالالفرد يطلب شيئاًال يعود . كِْرشَْنالخدمة التتيمية أو الذكر التام لـ

صعيد حب  إلى  وطبيعة الخدمة التتيمية تعين الفرد على قطع كل عشرة غير مرغوبة ويرتقيشَْنكِْرورحمة التيم مجالسة . الرب
 . حتى وإن كان منكوباً أو طالب مال أو مستطلعاً أو باحثاً عن الحق المطلقتدريجياً اهللا

 آتْماراَمالنص  إلى هذه النقطة عن المقدمةإلى  تْشايتَنْياتكلم المولى . آتْماراَم هو المعنى وراء جميع الكلمات في نص كِْرشَْنبإيجاز، 
 .ثم بدأ بتوضيح المعنى الحقيقي للنص

لما أن المؤمن بوحدة .  الالشخصي والثاني يطلب النجاةْبَرْهَمْنواحد يعبد  :تعلين على درب التخمين الفلسفيسيوجد اثنان من الم
المبتدئ  :ثالثة فئاتإلى  ْبَرْهَمْنعباد يقسم . ْبَرْهَمْنعباد . ْبَرْهَمْنعى عابد  فأنه يدْبَرْهَمْنالوجود المطلقة يعبد الوجه الالشخصي لـ 

. وإال تستحيل نجاتهعند اضافة الخدمة التتيمية  ْبَرْهَمْنينعتق محقق . ْبَرْهَمْن والذي حقق بالفعل بأنه ْبَرْهَمْنوالغارق في تحقيق 
. ْبَرْهَمْندرجة أنها تجذب حتى عابد  إلى الخدمة التتيمية فعالة. ْبَرْهَمْن تحقيق ِرشَْنكْلمنشغل بالخدمة التتيمية بالكلية في ذكر سبق ل

  وعندكِْرشَْن ينشغل التيم بالخدمة التتيمية بالكلية عند فهم .أزلياً كِْرشَْن إلى الرب يهب التيم كمال بدن روحي وينشغل بالخدمة العلية
في  كِْرشَْن تسليات إلى  من البداية لكن انجذبواُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد و  األربعةْزكوماَرالـعتق انلمثال، ل. أخالقه العلية إلى نجذابها

أخالقه  إلى  اآلخرينْزكوماَرالـانجذب  وكِْرشَْن إلى بعبير األزهار المقدمة َسنََك كوماَر انجذب .وأصبحوا من تيمهحياتهم فيما بعد 
أصبحوا تيم   التسعة الكبار من المؤمنين بوحدة الوجود المطلقة منذ والدتهم لكنهمنْْدَرْزِچيُّوكان . ليه انشغلوا بالخدمة التتيميةاالعلية و
 .ناَرَدوالحكيم الجليل شيڤَ المولى  وْبَرْهماالمولى  من كِْرشَْن ألنهم سمعوا عن صفات الرب أيضاًً كِْرشَْن

نبذ الرغبة بالنجاة  إلى المالمح الجميلة لبدنه العلي مما يدفعه إلى النظر وأخالقه العلية بمجرد كِْرشَْن إلى ينجذب الفرد أحياناً
 .يتندم التيم على تضييع وقته في التنمية المزعومة للعلم ويصبح تيماً صفياً للرب. ليه اواإلنشغال بالخدمة التتيمية

تزداد رفعة . لتتيمية والنفس المحررة بتنمية العلمالنفس المحررة بالخدمة ا :ثمة نوعان من النفوس المحررة التي لديها أبدان مادية
 بينما المنشغلين بالتخمين والمقتصرين على تنمية كِْرشَْنمنجذبة باألخالق العلية لـأكثر وأكثر النفس المحررة في الخدمة التتيمية، 

 ):٣٢\٢\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمهذا مؤكد في . العلم دون تتيم يزلون بسبب ذنوبهم الكثيرة
 مانينَْس-ڤيموكْتَڤينْداكْشَ ٱَرنْيى ٱيى 
 بودَّْهياه-ڤيشودَّْهىڤاْد أْبها-أْستَڤَيى تْ

 َپَدْم تَتَهَپَرْم آروْهيا كِْرتّْشّْْهِرَن 
 ْچْهَرياهأنْ-يوْسَمْد-ٱناْدِرتَتَنِْتى أْدُهو َپ

 انهم يعودون. نما هي فطنة مشوبة اخدمتك التتيميةلى  إيا لوتسي العين، ان فطنة المتوهمين بتحررهم في هذا العمر لكنهم مفتقرين"
الصعيد الروحي  إلى السقوط إلغفالهم عبادة قدميك اللوتسيتين على الرغم من ممارستهم رياضات وكفارات قاسية وارتفاعهمإلى 

 ):٥٤\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتاكما يؤكد هذا في ". ْبَرْهَمْنبتحقيق 
  تْمااتَـه ْپـَرَسـنّْبهۤو - ْبَرْهَم
 يـتشكْي نَـ كانْٰـتتْـشَشُونَـ 

 ـوشِتـَسَمـه َسـْرِڤـشْـو ْبهۤو
  لَـْبَهِتى َپـراْمْمْبَهكْتي - َمـْد

 إلى ينظركما . شيءفي  يرغب والأمراً  ويشكال . حيث يجد بهجة ال تحدفوراً العظيم  ْبَرْهَمْنعلى تلك الحال، يحقق علي القرار "
 ."التتيم الصفي بيخدمة  يبلغ، هكذا. جميع المخلوقات بعين واحدة



ال يشكو وال يرغب بأمر والجميع يستوي عنده مما يؤهله . يم ويمتلئ بالبهجة فوراًعظ الْبَرْهَمْنلذا، من بلغ الصعيد العلي يحقق 
اتصلت بصبي ماكر وأصبحت خادمه القديم :" بالقول الذي اشتكى في آواخر عمرهَمنَْچَل طْهاكوَرڤَبيلْهذا ما قبله . للخدمة التتيمية

بكالم آخر، الذين يحققون أنفسهم بتنفيذ الخدمة التتيمية يحصلون ". هللاجود المطلقة ابتغاء التوحد باعلى الرغم من ثباتي في وحدة الو
  . الخدمة التتيمية الصفية إلى  وينقطعونكِْرشَْناألخالق العلية لـ إلى على بدن علي وينجذبون

ة بالخدمة التتيمية، سبقت لكن من يطلب النجا) اماۤي( ما زال تحت وطأة الفتنة الخارجية كِْرشَْن إلى من المفهوم أن كل من ال ينجذب
نشغال  اال على تيم نجوا في هذا العمر بمجردشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمتوجد شواهد كثيرة في الباب الحادي عشر من . اماۤينجاته من سحر 
 .بالخدمة التتيمية

 الفصل السادس عشر
 وْسوامّيُچ َسناتََن إلى ختام التعاليم

يوجد عدد .  وما زالوا في هذا الوجود المادي ومن عرفوا أنفسهم بالفعلتهم نجات سبقيوجد من يقتصروا على طلب النجاة ومن
بأن طلبة ) ٢٦\٢\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْميؤيد في . لنجاة أحياناًوسيلة لكبير من طلبة النجاة في هذا العالم وينشغلون بالخدمة التتيمية 

عندما يتصل أمثالهم .  دون حسدناراياَن عقولهم على عبادة شخصية اهللا العزيز النجاة بالفعل ينقطعون عن عبادة المالئكة ويجمعون
 :سوْدُهوَديا-ْبَهكْتي-َهريجاء في .  وينبذون فكرة النجاةكِْرشَْن إلى تيم صفي فأنهم ينشغلون بالخدمة التتيميةب

 دوشْتُو-ُدوشَ- َبهوَمهاتَْمْنأُهو 
 چوِنَنڤُو ى ِاِكَن ْبهاِتى ِاشَ ْبَهپ
 َچْم آكْْهيىَن سوكْهاَبِهَنَسنْ-تَْس

 كِْرتاْديا نُو يىَن كِْرشا موموكْشا
مثل تلك المجالسة .  في هذا العالم المادي على الرغم من كثرة عيوبهالتيميا جليل النفس، توجد فرصة طيبة واحدة هي مجالسة ’"

 .‘بداعي هذه الفرصة الطيبة ْبَرْهَمْننور ندماج في ال االتضعف رغبتنا الشديدة بالنجاة من طريق. تجلب سعادة كبيرة
. ه القديمة بالرب العظيمت مرده مفهوم عينية البدن والذات ونسيان صل اإلنسانأن خوف) ٣٧\٢\١١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في 

ه بخدمة تتيمية نفسل من يتحلى بفطنة كافية سيشغ. يحدث ذلك بسبب سحر القدرة المادية. وبالنتيجة، ال يجد سوى ذكريات منحرفة
ينشغل الفرد بذكر . الرب إلى الخالصة، ال ينجو احد دون قضاء الخدمة التتيمية. تامة ويعتبر الرب العظيم سيده الروحي ومعبوده

 .   تحرره من الشوائب المادية بالفعلد بالكلية عنكِْرشَْن
لكنه يغمض الصحيح حياة الروحية ابتغاء فهم األشياء في نصابها بوضوح بأن من ينشغل بال) ٤\١٤\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في 
لذلك، خدمة الكل العظيم . كل حي هو شق من الرب العظيم. ال جوهر لحياته.  فلن يظفر سوى بالمتاعب في فهمهكِْرشَْنعن ذكر 

 . دون خدمة مثيلةيزل الحي في الشوائب المادية. هو واجب كل حي
 إلى الخدمة التتيميةب ينشغلون بصورة ما آتْماراَمْز باإلشارة أن األشكال الستة من وْسوامّيُچ َسناتََن إلى عاليمه تتْشايتَنْياختم المولى 

 بطريقة ما في نهاية األمر، يذكرون كِْرشَْن إلى بكالم آخر، جميع المتعالين الذين يفهمون ضرورة قضاء الخدمة التتيمية. كِْرشَْن
 .ثراءحتى وإذا كان بالغ العلم أو الكن للفرد االنشغال بالخدمة التتيمية إلى الرب يم.  على أتم وجهكِْرشَْن

تعلي المستغرق والذي سبق له تحقيق التعالي ومن يطلب ستعلي المبتدئ والمسالم :ستة أشكال أساسية إلى علينتيمكن تصنيف المس
سيبقى الفرد في الخدمة التتيمية بالكلية . آتْماراَمجميعهم لى يطلق ع نجاته ومن ينشغل في مقامه بالفعل وتالنجاة بالفعل ومن سبق

 تلك الكلمة الواحدة على ستة تدل  لكنآتْماراَمْزحسب قواعد النحو، يوجد عدة ). آتْماراَم (كِْرشَْنعندما يصبح مفكراً كبيراً في ذكر 
 . كِْرشَْنعظيم عبادة الرب ال إلى  يميلونآتْماراَمْزجماعي، جميع  االمن المفهوم. أشخاص

 شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم وجاء في َچْرْبَهىني و َچْرْبَهىَس : اثنانيُّوچۤيْز-آتْماراَم. أيضاًً آتْماراَم يدعى ضمنياً الذي يعبد الذات العليا ّيچيُّوالـ
ة وقضيب وقرص للرب أربع أيدي يمسك بها صدف. في الرب في قلوبهم بحجم ست بوصات يُّوچۤيْزيتأمل بعض الـ"):٨\٢\٢(

يبكي تارة .  تلك في القلب، يغرق في وجد تتيمي وتظهر عليه عالمات تلك الحالةڤيشْنو الذي يعبد صورة ّيچيُّوالـ". وزهرة لوتس
  .نتيجة كل هذا هي أنه يصبح عالقاً مثل سمكة. على هذا الوجه، يغرق في بهجة علية. ويشعر بالفراق تارة

 ۤيْزچيُّوالـيجري وصف هؤالء . المبتدئ والصاعد والذي سبق له الكمال":ثالثة فئات إلى يُّوچۤيْز ْرْبَهىَچني و َچْرْبَهىَسيمكن تقسيم 
، وروروكْشچايُّوفي . وروروكْش الخفية يطلق عليهم آاچيُّوالـالذين يطلبون الصعود على درب . ْبهَچڤَْد چۤيتافي الفصل السادس من 

هذا الصعيد، غرضهم هو التأمل والتجرد،  إلى لكن من سبق لهم الوصول. تم تركيز العقلتجري ممارسة أوضاع جلوسية مختلفة وي
 .َهىذْرۤوچايُّوعندئذ، يحرزون حالة الوجد الذي يدعى . عندما ال يعودون متعلقين بالعمل للتشبعة الحسيةسيتحررون تدريجياً و



 آتْماراَمْزجميع .  تدل على الرب العظيمأوروكَْرَمكلمة . ني بطريقة ما برباواتصل اذاا كِْرشَْنبـ الخفيين ۤيْزچيُّوالـهؤالء  سيتتيم
 قبل االنشغال بالخدمة )ْبَهكْتَْز-شانْتَ(ذوق الحيادية بتعلين أمثالهم تيم سيطلق على الم. أوروكَْرَم إلى الخدمة التتيميةبمنشغلون 
  عندسيصبحون من التيم همّمن نظريات فلسفية من وجوه مختلفة لكنالمخيعرض . تدل على العقل أحياناً) آتْما(كلمة الذات . التتيمية

 .أيضاًًالخدمة التتيمية  إلى تصال بالربانيين المنقطعيناال
  بعبادةةيُّوچيالـ رياضتهم ْزچۤييُّوالـيبدأ :")١٨\٨٧\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي ) َچْرْبَهىني و َچْرْبَهىَس (ۤيْزچيُّوالـجاء وصف فئتين من 

 إلى القلب بالتدريج ويركزون على العقل والقلب ثم يرتفع انتباههم إلى يرتقي تأملهم. نتباههم على احشاءهم االبطن ويركزون
سيؤدون خدمة ". ذاك الموقع فمن المفهوم أنه أصبح كامالً وما عاد يخضع للوالدة والموت إلى رتقاء االأخمص الرأس ومن يستطيع

 . أمثالهم بتيم صفيۤيْزچيُّوتصل ا حتى وإنتتيمية إلى الرب 
أرفع درجات كمال الخدمة  إلى الوصول إلى في كل ممارسة والجهد القطعي هو الجهديوجد جهد ما . أيضاًً تعني يسعى آتْماكلمة 
 أو ويالعلفلك  البأن من واجب الفرد تحقيق الهدف األرفع الذي ال يمكن تحقيقه في) ١٨\٥\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في . التتيمية

نجاز األرفع، الخدمة التتيمية، ال  اال في مجرى الوقت لكنفالكالمراد أن السعادة والشقاوة المادية متوفرة على جميع األ. سفليال
يمية  أن الجدي بصدد فهم أرفع درجات كمال الخدمة التتراَنوپيا ناَردۤي-ْبِرَهْنلذلك، جاء في . تتحقق في مطلق مكان دون بذل الجهد
 كِْرشَْنيقول . ال يمكن ألحد تحقيق أرفع درجات كمال الخدمة التتيمية دون بذل جهد شخصي. ينجح في كل شيء بمجرد بذل الجهد

 ):١٠\١٠ (ْبهَچڤَْد چۤيتافي 
 ْمنايوكْتا - َسـتَـتَ ْماشِتـ

 ْرڤَـكَْم پۤو-ي تۤيـ ْپـرْمْبَهَجـتا
 ْم تَـْمـيُّـوَچ -ي بودّْهي َددام
 ِتىي انْتۤي ماْم اوَپـَنىي

 ."يلّ ايأتون بها التي الفهم وة، قالمتيمين بحبي تبتلينالمأمنح "
 . بالصبر والمثابرةيمكن للفرد تحقيق أرفع درجات كمال الخدمة التتيمية.  تعني صبر ومثابرةآتْماكما أن كلمة 

.  هو أحمقَهىنْتَْررْچنيْرمعنى آخر لكلمة . طير ونحلة سوداء كبيرة إلى كما تشير الكلمة. ضافي ا، يوجد معنىمونيمن جهة كلمة 
 شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي الواقع، جاء في . ب العظيم عندما ينالون حظوة التيم الصفيحتى الطيور والنحل والحمقى بخدمة الرتنشغل لذا، 

. َبلَراَم و كِْرشَْن  دوماًبأن النحل األسود يلحق) ٦\١٥\١٠(كما جاء في . خدمة الرب العظيم إلى بأن الطيور منقطعة) ١٤\٢١\١٠(
 كِْرشَْنقال الرب . شخصية اهللا العزيز إلى  تؤديهايعاسيبهاي كانت النحل و الخدمة التتيمية التكِْرشَْن شْرّيحتى وصف بهذا الصدد، 

)٦\١٥\١٠:( 
 تۤيْرتَْهْم-لُوَك-ٱكْهيَلڤَ ياشُو ِاِتى ٱلينَْس تَ

 َپَدْم ْبَهَجنِْتىنوپوروشاايانْتَ آدي چ
 اۤيموكْْه-ياۤيڤَدَچنا ْبَه-رايُّوأمّي مونيْپ
 ڤَْمداي-اتَْمْچهپي نَـ َجَهِتى أنَٱڤَِنى ۤوْدَهْم چ

في الواقع، هذا . ، تسّبح أمجادك العلية وتعبدكيعاسيب، يا عظيم الفضل، أنظر كيف يتبعك كل هذا النحل وال)َبلَراَم(يا شخصية اهللا ’"
 أنت لست معروفاً عند األشخاص.  ليست كما تبدو بل ليست سوى ربانيين تمثلوا في هذه الصورة لتعبد ذاتك العليةيعاسيبالنحل وال

 َنڤَِرنْداڤْ طواويسيصف استقبال ) ٧\١٥\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْميوجد نص مثيل في ". انهم يعرفوك ويتبعوك ويمجدوك. عتيادييناال
هذه الطواويس تشبه . أوكارها تستقبلك بمتعة كبيرة إلى أيها المعبود، أنظر كيف تعود الطواويس العائدة":كِْرشَْن و َبلَراَملكل من 
ستعداد  ادرجة أن كل فرد على إلى دوي مجاَنڤَِرنْداڤْأهالي . على طريقتهاتستقبلك طيور الَوقواق على فروع األشجار . َرَجڤْصبايا 

جميع الغرانيق والتّم في الماء مأخوذة بألحان ):"١١\٣٥\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في نص آخر من ". الرب إلى لتأدية خدمة تتيمية
كما جاء في موضع آخر ". ، انها تغمض أعينها وتطبق صامتةبئساً.  وقد دنت لعبادة شخصية اهللا العزيز بإنتباه تامكِْرشَْنمزمار 

 وحتى غيرهم كَْهشَ و ڤََن يا و شوْمْبَهى وَر آْبهۤي و بولْكَشَ وپولينَْد  و آنْْدْهَر وَن هۤو وكيراتَأجناس ):"٢٨\٣\٢ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْممن 
 ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِدلذلك، قدم ". أسجد له تبجيال. تيم الرب بداعي قوته العظيمة إلى نين على اآلثام، يمكن تصفيتهم باللواذمن المدم

 . الذي يستطيع تيمه العمل على هذا الوجه البديعونڤيشْسجدته للرب 
 عندما  درجات الحياة وبالحرية من كل شقاوةأعلى إلى برفعتهالفرد يشعر . دراك الفرد رقي ذاته ا هوْدْهِرتيمعنى آخر لكلمة 

أنهم غارقون بالكلية في .  أحرار من كافة أشكال السعادة والشقاوة الماديةكِْرشَْن في الذكر التام لـكِْرشَْنجميع تيم . يدرك رقيه
درجة انهم ال يطمحون  إلى عداءفي الواقع، انهم س. انهم خبراء بالسعادة. خدمته العليةبنشغالهم  اخدمة الرب وفي بهجة تامة بفضل



راض المادية أو الملذات غال رغبة لهم باأل. الكواكب الروحية لسعادتهم في كل مجال من مجاالت الحياة إلى رتقاء إلى االحتى
لعظيم األشخاص الثابتة حواسهم في خدمة الرب ا:"ۤيْزوْسوامُچالـقال . الرب إلى الحسية المادية بفضل تمامهم في الخدمة العلية

 -بإختصار، كل فرد-حتى الطيور والحيوانات والحمقىامكانية انجذاب  تدل على آتْماراَملذا، كلمة . يمكن القول بأنهم مطمئنين
 . واإلنشغال بخدمته وتحقيق النجاةكِْرشَْنباألخالق العلية لـ
لم واحد عا. نا ذوي الفطنة الخاصة نوعاراَمْزآتْم. أيضاًً آتْماراَممن يملك فطنة خاصة يدعى .  هي فطنةآتْمامعنى آخر لكلمة 

 الحمقى التخلي عن كل شيء آتْماراَمْزحتى يستطيع . وفيلسوف والثاني أحمق دون علم الكتب ولديهما فرصة لمخالطة تيم صفي
. ود وأن الوجود يفيض منه بأن الرب هو أصل الوجشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في .  في الخدمة التتيمية الصفيةكِْرشَْنواإلنشغال بذكر 

يمكن "):٤٦\٧\٢ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في .  هو مصدر الوجود فينشغل بخدمتهكِْرشَْن بالفعل يستطيع الفهم بأن الرب العظيم فطنال
 إلى ضافةللنساء والمرتبة الرابعة من الرجال والقبائل الجبلية غير المتحضرة والصيادين وكثير غيرهم من وضعاء الوالدة باإل

على الرغم في مقدورهم عبوره . والتعلم منهمالتيم نشغال بخدمة شخصية اهللا العزيز المجيد والسير على خطى  االالطيور والسباع،
 ْبهَچڤَْد چۤيتاقتباسه من  اكما مر". ؟ِڤديالـالمستبحرين في العلم  إلى ذن بالنسبة اما هي الصعوبة. ن محيط الجهالة واسعأمن 

  يستجيب بوهبه الفطنة بالتي يمكنه بهاكِْرشَْن، فأن كِْرشَْنيدل بأنه حتى عندما يصبح الشخص رفيع الفطنة وينشغل بذكر ) ١٩\١٠(
 .دار الرب العظيم إلى رتقاءاال

 وتسبيح  ْبهاَچڤَتَْمشْرۤيَمْدالرب وفهم  إلى  بأن عشرة التيم الصالحين واإلنشغال بالخدمة العليةوْسوامّيُچ َسناتََن إلى عندئذ، قال المولى
ال يحتاج . الصعيد العلي إلى  هي جميعاً بالغة األهمية لإلرتقاءَمتْهورا أو َنڤَِرنْداڤْالقدوس للرب واإلقامة في مكان مقدس مثل سم اال

 بالفعل جميع فطنال يترك. ذا كان خبيراً بواحدة منها اسيرقى الفرد حتماً إلى صعيد حب اهللا .تحقيق كل هذه البنود الخمسة إلى الفرد
أنه عندما ينشغل أحد بها فسيتخلى عن جميع  إلى تأثير الخدمة العلية فعال. كِْرشَْن إلى الرغبات المادية وينشغل بالخدمة العلية

 .ذاك هو جمال الرب في عين تيمه.  بالكلية ملهماً باألخالق العلية للربكِْرشَْنالرغبات المادية ويصبح متعلقاً بـ
 القطعية أو شاكلةلكن، ال.  المكتسبةشاكلته تدل على أن كل فرد ينعم بآتْماراَمفي هذه الحالة، كلمة .  هو طبيعةآتْما لكلمة معنى آخر

الذي يحرز كمال فهم مقامه األزلي بصفة خادم أزلي للرب، يتخلى عن مفهوم عينية البدن . الباقية للنفس هي خدمة الرب العظيم
كل . أيضاًً الرب إلى طلبة العلم والذين تتاح لهم فرصة مخالطة تيم صفي، ينشغلون بالخدمة التتيمية. حقيقيذاك هو العلم ال. والذات

 .كِْرشَْنصعيد ذكر  إلى  يمكن أن يرقىكِْرشَْنمن يحظى بالرحمة العلية لـ
 على هذا َنڤَِرنْداڤْأرض ) ٨\١٥\١٠ ( ْبهاَچڤَتَْمشْرۤيَمْد يمّجد .كِْرشَْناألخالق العلية لـإلى عندما ينجذب سيبدأ الفرد بالخدمة التتيمية 

 :الوجه
 ڤَتْڤۤيروْدَهْس تْ-ڤَْم أْديا ْدَهَرنّي تِْرَنْدَهنْيى

 لَتاها كََرجاْبهيْمِرشْطاها-ْسْپِرشُو ْدروَم-اّدپ
 ڤَلُوكايْرۤياچاها َسَدْمِر-َچڤَه كَْهنَْديُّو ٱْدَر

 ۤيهشْر-ْپِرهاْس-پي ياتْٱنْتَِرَن ْبهوَجيُّوْر أْپيُّو وُچ
لمست أصابعك األشجار والعرائش ورمقت . لمست قدماك اللوتسيتان األرض والعشب .مجيدة اليوم) ميْبهۤوڤَْرَج (ڤِْرنْداڤََنأرض "

". كل هذه األعمال مجيدة.  وحتى العزة تطلب ذلكُچوپۤيْزعانقت ذراعاك الـ. عيناك الرحيمتان األنهار والجبال والطيور والحيوانات
 الطيور والحيوانات بمن فيهم ميَرَج ْبهۤوڤْجميع سكان يتمجد صديقاتنا، :" بالكلمات التاليةَنڤَِرنْداڤْ) ۤيْزوپُچالـ (َنڤَِرنْداڤْصبايا ّجدت م

 ".َبلَراَمالمراعي مع خالنه و  إلى  في طريقهكِْرشَْنواألشجار، عند رؤية الرب 
 إلى الخدمة العلية إلى  الذين يمارسون التمارين البدنية بإعتبار البدن هو الذات، يرتقونْزۤيچيُّوالـ.  تعني هذا البدنآتْماكما أن كلمة 

 ابما فيهثواب العمل يوجد كثير من الناس الذين يؤمنون بعينية البدن والذات وينشغلون ب. ذا خالطوا التيم األصفياء اأيضاًًالرب 
 .تصالهم بالتيم الصفي ا عندنهم ينشغلون بالخدمة العلية إلى الربكنل. عتيادية االستحمام والنشاطات الدنيوية االطقوس

لقد شرعنا بهذا العمل الصالح وهي نار قربانية لكننا غير موقنين بنتيجة عملنا بداعي عيوبه ):"١٢\١٨\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في 
كما جاء ".  توزعهيذ الُچوڤينَْدللوتسيتين لشخصية اهللا العزيز اسودت أبداننا من الدخان لكننا نشعر بالرضى بشهد القدمين ا .الكثيرة

هذا الذوق ينقص . كِْرشَْنيجري من قدمي الرب  الذي َچنَْچذوق الخدمة الودية يشبه مياه نهر الـ):"٣١\٢١\٤ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي 
 ".ات على مدى والدات كثيرة من قبل الذين يقضون الرياضالذنوب المقترفة يومياً

ينبذون رغباتهم المادية .  من وجه ماآتْماراَمحتى الذين يؤمنون بعينية البدن والذات أو الذين يزخرون بالرغبات المادية يعدون 
 ):٢٨\٧ (سوْدُهوَديا-ْبَهكْتي-َهرينجد خير مثال على ذلك في .  عندما يخالطون التيم الصفيويكملون في خدمة الرب

 تهيتُو ٱَهْمْستهاناْبهيالسّي تََپسي ْس



 چوْهياْم-مونۤينْْدَر-ڤَڤاْن ِدْپتَْپراڤاْم تْ
 َرتْنَْم-ڤْيا ديپيڤَنّْ أڤيتْشينْكاتْشَْم 

 ڤََرْم نَـ ۤياتِْشىٱْسمي كِْرتاْرتُْهو ڤاميْن ْس
ي ن لكن كبيراًاً ماديربي، كنت أقضي كفارات ورياضات قاسية ألني كنت أطلب سلطاناً):"عندما باركه الربڤَ ْدْهرو َمهاَرَجقال "(

كنت أبحث عن قطعة من الزجاج . حصلت عليك اآلن على الرغم من انك صعب المنال على كبار المالئكة والربانيين والملوك
 ".درجة تغنيني عن كل نعمة إلى وبناء عليه، أشعر بالرضى. لكني عثرت على أثمن درة

يوجد مثل على صياد حقق النجاة وانشغل . ة صياد أحمق أو فقير عاثر الحظيمكن أن تعني الكلم. ْچَرنْتَْهىنيْركما يوجد معنى لكلمة 
 بالقصة التالية حول التقاء وْسوامّيُچ َسناتََن أخبر تْشايتَنْياالمولى . موني ناَرَدالرب بمجرد مخالطة التيم الصفي  إلى بالخدمة التتيمية

 . موني ناَرَدالصياد و 
 بعد زيارة الرب َهىنْطْايكوڤ عند عودة الحكيم الكبير من موني ناَرَدلقاء حالفه الحظ ب َرۤياَچْپذات مرة، كان يوجد صياد في غابة 

 عبر هاثناء مرور طيراً على األرض ناَرَدشاهد . يامونا والـَچنَْچ لإلستحمام عند ملتقى الـْپَرۤياَچ إلى موني ناَرَدجاء . ناراياَن
 ثم شاهد خنزيراً برياً  يصفّر بحالة يرثى لها غزاالًناَرَد ثم شاهد يخفق جناحيه متوجعاً وكان الطير شبه ميت مخروقاً بسهم. الغابة

من هو هذا األحمق الذي :" نفسهيشعر بالرأفة وبدأ يحدث شهدهذا المجعله .  في موضع آخريعاني وشاهد أرنباً ينتفض من الوجع
؟ اكتئب كثيراً من هذا المشهد ناَرَد فماذا بالحديث عن الحكيم الجليل  بعذاب األحياءعموماًتيم الرب رؤفاء ". ارتكب ذنوب مثيلة؟

 ابد. بشرة الصياد شديدة السواد وعيناه حمراوية اللونكانت .  بعد متابعة السير بضعة خطواتوشاهد صياداً يحمل قوساً وسهاماً
 ناَرَدعندما ترك هربت جميع الحيوانات ). اَمراَجي(واقفاً هناك بقوسه وسهامه، يبدو مثل عشير الموت  إليه خطيراً بمجرد النظر

 لكنه لم يستطع السب بداعي ناَرَد شتمشعر الصياد بالغضب الكبير من ذلك وكان على وشك .  درب الغابة وأقبل على الصيادموني
 شردت عن الطريق العام؟ هنا اثناء صيدي؟ هل إلى سيدي العزيز، لماذا جئت:" بمسلك لطيفموني ناَرَدسأل .  الربانيناَرَدنفوذ 

 ."هنا إلى فرت جميع الحيوانات من مصيدتي بسبب مجيئك
الدببة وغيرها من الحيوانات مطروحة على  شاهدت عدداً كبيراً من . شك ساورنيةلاز الدرب الأقبلت عليك تاركاً:"ناَرَداجاب 

 "من الذي ارتكب هذه السيئات؟. أرض الغابة شبه ميتة تعاني من األلم
 ".كل ما شاهدته صحيح ومن فعلي:" الصياداجاب
  الحيوانما الذي يمنعك من قتل .هذا ذنب كبير. لماذا لم تقتل الحيوانات على أتم وجه؟ لماذا تركتها تتعذب بسهامك’: قائالناَرَدسأل 
 ؟ لماذا تتركه شبه ميت وتسمح له باإلنتفاض من الوجع هنا وهناك؟ اذا أردت قتلهفوراً

. ياه والدي بقتل الحيوانات نصف ميتة وتركها تتعذب اأنا أعمل طبقاً لما علمني. )چاريْمِر (أسمي عدو الحيوانات:"اجاب الصياد
 ".أجد متعة كبيرة عند رؤية عذاب حيوان شبه ميت

. ر من الجلودكما لدي كثي. لك ما تريد من حيوانات أو غيرها’:اجاب الصياد. ‘لدي طلب واحد’:الصياد إلى موني ناَرَدعندئذ، قال 
 ".سأعطيك جلد ظبي أو جلد نمر

ال تتركه .  اذا أردت قتلهحيوان بالكليةالارجو منذ اآلن فصاعداً قتلت . ال أطلب أي من الجلود بل صدقة واحدة’:موني ناَرَدقال 
 ناَرَدأوضح . كلية؟سيدي العزيز، ماذا تطلب مني؟ ما هو الفرق بين قتل الحيوان نصف قتل وقتله بال:"اجاب الصياد. نصف ميت

هذا ذنب . شاغلك هو قتل الحيوانات. التسبب باأللم لسواك ذنب كبير نصف قتل وهاإذا قتلتتتعذب الحيوانات من األلم الكبير :"قائال
جميع الحيوانات التي قتلتها ستتوالى .  جسيمة عندما تسبب لهم االلم دون ضرورة بتركها نصف قتلىخفيف لكنك ترتكب ذنوباً

 .ت لها األلم دون ضرورة على قتلك في عمرك الالحق وبعدهوسبب
اآلثمون  .لذلك، طرأت عليه الخشية من ذنوبه. موني ناَرَدبفضل صحبة الحكيم الكبير بذنبه إلى حد ما على هذا النحو، اقتنع الصياد 

 وأصبح الصياد موني ناَرَدجليل مثل  من ارتكاب الذنوب لكن نشهد هنا أن تصفية الصياد ابتدأت في صحبة تيم مطلقاًال يخشون 
لقد تعلمت ذلك منذ طفولتي لكني اتساءل اآلن كيف استطيع التحرر من هذا القدر الكبير من ’:لذلك، اجاب الصياد. خائفاً من ذنوبه

 ".حيحالدرب الص إلى أرجو أن تنقذني من الذنوب التي أقدمت عليها وتوجيهي. انني أسلم لقدميك. الذنوب التي ارتكبتها
 بكسر قوسه قبل أن ناَرَدوافق الصياد وأمره ".  عملت بأمري دون ترددذا استجد وسيلة للتحرر’:الصياد قائال إلى موني ناَرَدأكد 

 "أنت تطلب مني كسر قوسي لكن كيف سأعتاش؟:"اعترض الصياد بالقول. يكشف له عن درب النجاة
 ".يك من حبوب الطعامسأرسل لك ما يكف. ال تقلق بصدد معاشك:"ناَرَدقال 
بعد ذلك، رفعه . كالمه إلى  مسلماً له بعد ان اطمأنموني ناَرَد عند القدمين اللوتسيتين للحكيم الجليل الصياد قوسه وخر ساجداً حطم
تبعني ترتدي  ثم اخرج واْبراْهَمنَةالـ ثمينة على التيم ومقتنياتبيتك ووزع كل ما تملكه من مال و إلى اذهب:"قال بيده وموني ناَرَد



 وتذوق تولَسّياقتصر على الطواف حول شجرة .  عندهتولَسّيابن كوخاً صغيراً على ضفة النهر وأغرس نبتة . ثوباً واحداً فقط
 َهِرى راَم -َهِرى كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى َهِرى عالوة على ذلك، داوم على تسبيح . ورقة واحدة ساقطة يومياً

من جهة معاشك، سوف أرسل لك ما يكفيك من حبوب الطعام لكن ال تقبل فوق كفافك وكفاف . ِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرىَه
 ".زوجتك
أصيب الصياد بالدهشة عند رؤية المعجزة التي قام بها .  الحيوانات شبه الميتة وانقذها من عذابها ففرت هاربةموني ناَرَدثم أحيا 

 .بيتهإلى  هبعد اصطحاب ناَرَد دميسجد عند ق. ناَرَد
بأن المجاورة في تلك األثناء، انتشر الخبر في القرى .  بعد عودته إلى بيتهناَرَدبتنفيذ أوامر الصياد مقامه وبدأ  إلى موني ناَرَدعاد 

طعام والفاكهة عند زيارة أحد  حمل حبوب الِڤديةالـمن العادة .  الجديدڤَڤايشْنَالـ لرؤية يهاأهال فأقبل الصياد أصبح من تيم الرب
لذا، كان الصياد يتلقى كمية كبيرة من الحبوب . تيم كبير إلى  أن الصياد تحولوالما شاهدحمل القرويون المأكوالت معهم الربانيين و

 .ناَرَدلكن الصياد لم يقبل فوق كفافه وكفاف زوجته حسب أوامر . عشرين شخصاً إلى والفاكهة التي تكفي زاد عشرة
 ".هلم نذهب لزيارته وتفقد أحواله. لدي مريد:"مونيڤَتَ َپْرصديقه  إلى موني ناَرَدد بضعة أيام، قال بع

في طريقه لتحية شاهد الصياد النمل أمامه . بإحترام كبيرنحوهما مسافة ما وهرع قبالن  متَڤََپْر و ناَرَدشاهد الصياد الحكيمين 
عند وصول الحكيمان لكنه شاهد عدداً كبيراً من النمل مما منعه من السجود يم السجدة سعى لتقد. وكانت تعيق تقدمهالحكيم الكبير 
إلنقاذ حياة النمل على هذا عندما شاهد مسعى الصياد  پوراَنْسكَنَْد  نصاً من ناَرَدتذكر  .لذا، أبعد النمل ببطء بثوبه. كيال يسحقها

 ".أي شكل من األلم لسواه حتى ولو كانت نملةالتسبب ب إلى ال يستغرب من تيم الرب عدم الميل:"الوجه
 مع أنه كان يلتذ بقتل الحيوانات نصف قتل في ستعداد للتسبب باأللم حتى لنملة بعد أن أصبح تيم كبير للرب اعلىالصياد لم يكن 
كبير وشرب الزوجان تلك بحب هما استقبل الصياد الحكيمين الكبيرين في كوخه وقدم لهما مقعداً ثم جلب الماء وغسل أقدام. السابق

 -َهِرى كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى َهِرى بعد ذلك، استبد به الوجد وبدأ بالرقص وغناء . المياه ورشاها على رأسيهما
عندما شاهد وجد حب  ناَرَد  إلىموني ڤَتَْرَپقال . لوحا بأيديهما ورقصا بثيابهما تتطاير. َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى

 ".تيم كبير بعشرتك إلى أنت حجر الفالسفة ألن حتى صياد كبير تحول:"اهللا هذا ظاهراً في بدن الصياد
يستطيع حتى وضيع مثل هذا الصياد التعلق . ، أنت مجيد بصفة الحكيم بين المالئكةموني ناَرَدصديقي العزيز :"پوراَن ْسكَنَْدجاء في 

 ". برحمتكِرشَْنكْبالرب فوراً 
سيدي الروحي العزيز، كل من ’:اجاب الصياد. ‘، هل لديك مدخول ماڤايشْنَڤَعزيزي الـ’: الصياد قائالموني ناَرَدعندئذ، سأل 

 ".أرجو منك عدم ارسال هذا القدر الكبير من الحبوب بل ما يكفي حاجة شخصين فقط . عند زيارتي؟شيئاًترسله يحمل لي 
سرد .  من ذاك المكانموني ڤَتََپْر و موني ناَرَدثم اختفى ‘ أنت محظوظ’:قناعته بحد كفافه اليومي قائالمستحسناً  موني ناَرَدباركه 
 . بتأثير تيم صفيكِْرشَْن إلى نشغال بالخدمة التتيمية اال هذه القصة لإلثبات بأن حتى صياد يستطيعتْشايتَنْياالمولى 

على العموم، . ات شخصية اهللا العزيزامتدادى مختلف ل تدل عآتْما باإلشارة أن كلمة ماراَمآتْ بتوضيح نص تْشايتَنْياتابع المولى 
 .معروفة بشخصية اهللاتوسعاته  وجميع كِْرشَْنشخصية اهللا 

 آتْماراَم و الخدمة التتيمية النظامية إلى  منقطعآتْماراَم :آتْماراَموجد فئتان من ت. آتْماراَمخدمة شخصية اهللا العزيز هو  إلى المنقطع
فئة المالزمين األزليين وفئة الكملة في الخدمة التتيمية وفئة المنشغلين  :ثالثة فئات إلى الخدمة التتيمية العفوية ويصنفون إلى منقطع

 .خالفهممن سبق لهم تحقيق تعلق بالرب و :فئتينإلى ن حديثاً بالخدمة التتيمية يالتيم المنشغليمكن تقسيم . حديثاً بالخدمة التتيمية
الخدم  :أربعة فئات إلى يقسم المالزمين الكملة. خدمة التتيمية النظامية والعفويةضافة التيم في ال اعنديصبحون ثمانية فئات 

 . عن طريق اتباع الخدمة التتيمية النظاميةواألصدقاء واآلباء الكبار والعشيقات
يتبعون الخدمة التتيمية من بين الذين يوجد متقدمون ومبتدئون  .تيميةبتنفيذ الخدمة الت همبعضيكمل كما التيم كاملين أزلياً  بعض

 وصفهميمكن .  فئة٣٢ تيم من آتْماراَمْزلذا، يمكن اعتبار . في الخدمة التتيمية العفويةتوجد ستة عشر فئة من التيم و. النظامية
 .مة شجرة تصفهم جميعاًقد توجد أنواع كثيرة من األشجار في الغابة لكن كل. آتْماراَم بكلمة جميعاً

.  حتى النملةْبَرْهما تعني الحي ابتداء من الحي األول آتْمال أن وقبالضاف ا ثم آتْماراَم لكلمة اًلذا، اعطى المولى ستين معنى مختلف
تدعى القدرة المعروفة بمصدر الحياة .  حيث جاء أن جميع قدرات الرب روحيةپوراَن ونڤيشْاقتبس نصاً من الفصل السادس من 

عدد .  تدعى الطبيعة المادية وتظهر في النشاطات المادية لكن القدرة األخرى مطبقة الجهلمع أنها كذلك في هي الحالة روحية
 تيم تهمخالطتصادفت ذا ا كِْرشَْنيمكن لإلنسان االنشغال بالخدمة التتيمية الصفية إلى  .األحياء غير منحصر حتى في الخليقة المادية

 لكن طرأ معنى آتْماراَم معنى مختلف لكلمة ٦٠فكرت في السابق بوجود :"وْسوامّيُچ َسناتََن إلى قال المولى.  الماديفي العالم صفي
 ".آخر على بالي بفضل حضورك



 أنك أفهم:" بتتيم قائالتْشايتَنْيا وسقط عند قدمي المولى آتْماراَم بالذهول بعد سماع مختلف تفسيرات كلمة وْسوامّيُچ َسناتََنأصيب 
يستحيل . ها وخير العالمين بنصوصشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم انت معلم .مع تنفسك  كثيرةِڤديةكشف أسفار يجري  وكِْرشَْنشخصية اهللا العزيز 

 ". دون رحمتكشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمعلى سواك فهم المعاني الخفية لـ 
 التجلي الصوتي ي هشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم. شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمعلى فهم جوهر ال تمدحني على هذا الوجه بل اقتصر :"َسناتََن إلى قال المولى

.  معان ال تحدشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمكل كلمة وحرف من تحمل  ال يحد وكِْرشَْن. كِْرشَْن عين شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْملذلك، . كِْرشَْنللرب العظيم 
 ". مجرد مجموعة من األجوبة عن أسئلةشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْملذلك، ال تقل بأن . لتيميمكن لإلنسان فهم هذه المعاني خالل صحبة ا

. شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم أو أجاب عن األسئلة الستة في وْسوامّيُچتَ سۤو وأوضح وْسوامّيُچتَ سۤو ستة أسئلة على يااَرنْنايميشطرح حكماء 
 ال  قد يعلمه أو قدڤَاَس ِدڤْۤي أو ڤَشوَك ِد، قد أعلم أنا أو ْمتَڤََچْبهاـالمن جهة ":ڤَشي حيث يقول المولى ِڤديالـيوجد نص في السفر 

 يااَرنْنايميشسأل حكماء ". تيم وليس بالذكاء الشخصي أو التعليقات األكاديميةال بالخدمة التتيمية من ْمتَڤََچْبهاـاللكن يتعين فهم -نعلمه
 :)٢٣\١\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي بداية 

 كِْرشِْنىڤَِرى شِْچْبرۤوهي يُّو
 ڤَْرَمني-ْبَرْهَمنْيى ْدَهْرَم

 ِپِتىكاشْطْهاْم أْدهونُوڤاْم ْس
 َچتَهْدَهْرَمه كَْم شََرنَْم 

 ".اآلن داره إلى كِْرشَْنشْرّي أرجو ان تخبرنا عمن يحمي أركان الدين بعد رحيل الحق المطلق والمتصرف العظيم "
 ):٤٣\٣\١(جوابه كان 

 ِتىَپَچْدَهْرُمو-ڤَشِْنى ْسكِْر
 اديْبهيه َسَهىۤيانْچ-ْدَهْرَم

 ْدِرشاْم ِاشَ-كَالو نَشْطَ
 اكُو ٱْدهونُوديتَهپوران

بعد مغادرة الرب  الحالي لهداية المحرومين من البصيرة الروحية كَلي كالشمس في عصر شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم، راَنوپأشرق هذا الـ"
 ".كان الدينية والعلم العليداره مع األر إلى كِْرشَْن

 لكن.  جنونياًشيئاًذا قلت  اال تأبه. كالمجنون  هذا من وجوه كثيرةآتْماراَمأوضحت معنى نص :"َسناتََن إلى تْشايتَنْياثم قال المولى 
 ". أصبح كالمجنون مثليذا ا على هذا النحو أيضاًًشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْميمكنه للفرد فهم معنى 

أنا . ڤَْزنَڤايشْالـربي، أمرتني بكتابة دليل على مسلك :" ودعا قائالًتْشايتَنْيا عند قدمي المولى ط كفيه وسقوْسوامّيُچ َنَسناتَثم ضم 
 ظهرت في ذا ايمكنني الكتابة ؟ڤييشْنَڤاـالكيف يمكن لي كتابة دليل شرعي عن المسلك . أدنى األشخاص وأخلو من المسلك الحسن

 ".  كتابة هذا الكتاب على الرغم من وضاعة والدتي فيقلبي وأرشدتني شخصياً
. طلبتيقبل به كما سيخرج من قلبك و. كِْرشَْنستقوى على ما تشاء على الوجه السليم برحمة :" قائالشْرّي تْشايتَنْيا َمهاْپَرْبهواجاب 

". تلك هي بداية الحياة الروحية. تخاذ سيد روحي ثقة اأهم وأبرز نقطة هي وجوب. سأعطيك بعض المالحظات التي يمكنك تدوينها
جاءت عالمات التيم في .  الصادق وعالمات التيم الصادقچورو الكتابة عن عالمات وْسوامّيُچ َسناتََن من تْشايتَنْياثم طلب المولى 

تيم يجب توقير . ت الناس لجميع طبقا سيداً روحياً المؤهل والذي يملك جميع عالمات التيم يمكنه أن يصبحْبراْهَمَنالـ. پوراَن َپْدَم
 دون أن يكون ثقة سيداً روحياً ْبراْهَمَنمن ذرية كبير االحترام  اً شخصال يمكن أن يصبح .اهللا إلى وسيد روحي مثيل التوقير العائد

لسيد الروحي المراد أن ا.  مزعومْبراْهَمَنال يجوز ألحد التفكير بأن السيد الروحي الثقة يجب أن يكون سليل عائلة . من تيم الرب
 . مؤهل بعملهْبراْهَمَنيجب أن يكون 
ختبار  ا هناك وجوبناَرَدأوجز . جتماعية األربعة اال عن مختلف عالمات المراتبناَرَد عند كالم شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمهذا مؤكد في 

نسب  مالحظاً في تعليقه بأن امّيشْرۤيْدَهَر ْسوب كت. أخالقهم الشخصية إلى ستناداً اْدَرۤوش والـايشْياڤ والـتْريياكْشَ والـْبراْهَمَنالـ
يوجد اثنان من كبار . شاْستَْرْزالـ كما جاءت في ْبراْهَمَنالـبل يجب أن يكون متصفاً بصفات بالضرورة  ْبراْهَمَن هال يعني أنالفرد 
 ْبراْهَمنَةالـكانا من غير ذرية  ْپَرداياۤييا َسْمچاوذيدية في السلسلة المر) وْسوامّيشْۤيامانَنَْد ُچ و شْرۤيل نَُروتََم داَس طْهاكوَر(األئمة 

 . وغيرهم راَم كِْرشَْن وچاناراياَنَچنْ بمن فيهم الكبار ْبراْهَمنَةالـلكنهما قبال بصفة سيد روحي على يد عدد كبير من 
ن من حال السيد الروحي قبل اتخاذه في كتابك ثم يمكن للمريد التيقسليم  والمريد الثقة الچوروينبغي لك رسم صفات كل من الـ

 واجب العبادة كما ينبغي كِْرشَْنينبغي لك وصف شخصية اهللا العزيز . كذا، يمكن للسيد الروحي التيقن من حال المريد.  روحياًسيداً
 .ات واألغاني المقدسةنْتَْرَمالـ وسائر امتدادت شخصية اهللا العزيز وأن يتعلم مختلف راَم أو كِْرشَْن لعبادة َمنْتَْر-َجبۤيلك اعتبار 



 والفروض الصباحية وذكر الرب  والعمادَمنْتَْر وصفاء الـَمنْتَْر وكمال الـَمنْتَْرثم لقنه المولى بوصف عالمات المؤهل لتلقي الـ
من  والعمل والدعاء المفروض تالوته في كل - غسل الوجه وفرك األسنان-العظيم والنظافة وغسل الفم وسائر أعضاء البدن

-پّيُچوطين ال من بدنه ب على اثني عشر موضعاًتيلََكورسم  كما وصف المولى وجوب تقديس السيد الروحي. الصباح والمساء
كما .  من نومهكِْرشَْننهاض  ا وغسل غرفة الرب وهيكله، كما وصف كيف يجبتولَسّيكما وصف كيف يجمع أوراق . تْشَنَْدَن

ثم وصف كيف يجب تقديس . ق اللوازم الخمسية واللوازم الخمسينيةائ تقديس الرب وهي طرقائ مختلف طرتْشايتَنْياوصف المولى 
كما تكلم المولى .  ووضعه على السريركِْرشَْن إلى  خمس مرات يومياً ووصف كيف يجب تقديم الطعامآَرتيالرب بإقامة مراسم 

كما تكلم عن تمجيد . هياكل الرب ورؤية صورة اهللا في الهيكلاألماكن المقدسة حيث توجد مختلف  إلى  عن فعالية الذهابتْشايتَنْيا
تستعمل لوازم معينة في تقديس الرب مثل الصدفة والماء . رتكابها اثناء التقديس االعلي للرب ومختلف الذنوب التي يمكنسم اال

 پوَرشْتْشََرَن بأحكام وحدود لتزاماال يجب على الفرد. ات كما يوجد الطواف والسجود كذلكَمنْتَْرالـواألزهار العطرة واألدعية و
 بوجوب عدم الطعن في التيم الذي تظهر فيه تْشايتَنْياكما حذر المولى . كِْرشَْن إلى  ورفض كل طعام لم يقدمْپَرساَد كِْرشَْنوتناول 

 .عالمات التيم الفعلية
كما نصح المولى بوجوب . ة غير المرغوب فيهم عالمات الرباني وطريقة مرضاة الحكيم ورفض صحبتْشايتَنْياكما أوضح المولى 

يجب . ِاكاَدشّيالصيام يوم  إلى كما يتعين تنفيذ واجبات النهار وواجبات األسبوعين باإلضافة.  بصورة دائمةشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمسماع 
 شْرّي و ڤاَدشّيڤاَمنَْد و نْماشْطَمّيَج و ِاكاَدشّي تنفيذ واجبات الشهر ومراعاة األعياد مثل والدة الرب وأيام صيام  اإلنسانعلى

كما تابع . )ڤيدّْها( مع أيام أخرى هاعند تداخلتكون أيام الصيام معينة في التقدم في الخدمة التتيمية . سيْمَهتْشَتوْرَدشْينِْر و ڤَمّيراَمنَْس
كما ذكر كيفية بناء هياكل الرب ووصف . طوة في كل خاتْرانوپالـ بإعطاء أدلة من وْسوامّيُچ َسناتََن بتلقين تْشايتَنْياالمولى 

المولى جميع التفاصيل المطلوبة لكتابة دليل أحكام وحدود جز بذلك، أو. ڤَڤايشْنَالـالمسلك العام وعالمات وواجبات ووظيفة 
 .ڤيةڤايشْنَالـ

 في كتاب َسناتََنيوجد وصف . كثيرةكتب بة  بكتاْبَهكْتي تيم كبير من تيم المولى ومأموراً شخصياً بنشر مذهب وْسوامّيُچ َسناتََنكان 
 َپرۤو كما كان أخو. ي حكومة نّواب حسين كان أحد الشخصيات البارزة فوْسوامّيُچ َسناتََن، ويذكر هناك بأن تْشَنْْدُروَديا-تْشايتَنْيا

أصبح . راء وخدمة الرب العظيم وزيراً في الحكومة لكنهما تركا منصبهما الحكومي الرفيع ليصبحا من المتسولين الفقوْسوامّيُچ
في . َنڤَِرنْداڤْ قلبهما زاخراً بالخدمة الودية العلية وبالحب الكبير للبقار الصبي من كان لكنبالظاهر عتياديين  االاالخوين مثل الفقراء

 . عزيزاً على جميع التيم األصفياء في عصرهوْسوامّيُچ َسناتََنالواقع، كان 

 الفصل السابع عشر
  شخصية اهللا األصليةشايتَنْياتْالمولى 

 .يراَجڤداَس كَ َنشْكْر شْرّي على خطى تْشايتَنْيانقدم سجدتنا للقدمين اللوتسيتين للمولى 
هلم . هو المالذ الوحيد للبؤساء والمتردين وهو األمل الوحيد للمحرومين من العلم الروحي بالكلية": كما يليتْشايتَنْياوصف المولى 

 .الخدمة التتيمية إلى يرسهامه الكب انبحث
 األسفارتفيد . حادي الرتيب االتنوع مثيل أزلي وبهيج على خالف المفهوم.  في خمسة قدرات مختلفةكِْرشَْن  القويالربيتجلى 

المتباينة  مع قدراته تْشايتَنْياتجلى المولى . دائم الوجود في قدراته المتباينةالعظيم  بأن شخصية اهللا العزيز الحق المطلق ِڤديةالـ
 . بقدرات متنوعةكِْرشَْن هو تْشايتَنْيالذلك، جاء أن المولى . بكاملها وهي خمسة

 و داْدَهَرَچ و ْپَرْبهوڤايتَ أد و ْپَرْبهو َانَنْدنيتْۤي - وأصحابه األربعةَرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا شْرّيالقدرة عين المقتدر بصدد تجلي اهللا بوجه 
ه ووجه امتداد ووجه نازلوجه الرب ذاته ووجهه ال(روحية بين هذه الوجوه الخمسة للرب العظيم ال توجد مغايرة . ڤاَسشرۤي

توجد خمسة وجوه متباينة من أجل التمتع باألذواق العلية في الحق المطلق وتدعى . انهم خمسة في الحق المطلق الواحد). قدراته
 .تيم والتيم الصفي وقدرة التنازلوجه تيم وهوية تيم ووجه تيم 

 متداد هو وجه االَانَنْدنيتْۤيالمولى .  بين هذه القدرات المتنوعة في الحق المطلقكِْرشَْن هو شخصية اهللا العزيز تْشايتَنْياوجه المولى 
 من عداد فئة تَڤايأد و َانَنْدنيتْۤي  وتْشايتَنْيا :هؤالء الثالثة.  للرب العظيمنازل هو الوجه الْپَرْبهوڤايتَ أدكذا، . األول للرب العظيم

.  يمثل القدرة الباطنة للرب ابتغاء التقدم في التتيم الصفيداْدَهَرَچ يمثل التيم الصفي و ڤاَسشرۤي .)ڤَتّتّْ-ونڤيشْ(الحق المطلق العظيم 
ين المقتدر لكنهما بكالم آخر، هما ع. ڤَتّتّْ-ونڤيشْ عداد من قدرات متنوعة معتمدة للرب العظيم مع انهما ڤاَسشرۤي و داْدَهَرَچلذلك، 

تفقد . مجمل عملية الخدمة التتيمية بتبادل األذواق العلية بين العابد والمعبودتتعلق . يتجليان بتباين من أجل التمتع باألذواق العلية
 .الخدمة التتيمية معناها في غياب تبادل األذواق العلية المتباينة



. األحياء ال تحصى وال تعد لكن ثمة حي واحد هو الرب المطلق العظيم. عظيمي الالح بأن الرب العظيم هو ْدَنيشَپكَطَْهى أوجاء في 
 هو ذاك الحي العظيم وهبط إلستعادة الساقطين من تْشايتَنْياالمولى .  هو أن أحدهم ربهم جميعاًهاالفرق بين أحد األحياء ومجموع

 بوجود شخصية اهللا العزيز الواحدة المهيمن ِڤديةالـمة الحقيقة قا ا هوتْشايتَنْيا المولى نزولبكالم آخر، الغرض الخاص ل. األحياء
قاصرون عن فهم ذلك وهذا ما حدا بالمولى ) ڤادۤيةاۤيماالـ(فالسفة الالشخصية . والحافظ لشخصيات األحياء التي ال تعد وال تحصى

 .عظيمهمحقيقة الصلة القائمة بين األحياء و إلى  لهداية الناس عامةنزولال إلى تْشايتَنْيا
لكن أساء . ليه ا عن كل شاغل ما سوى قضاء الخدمة التتيمية اإلنسانوجوب تخليهو  ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْناألمر األخير لـكان 

قام درجة أن الناس نسوا الم إلى  التي أنتجت عدداً كبيراً من النظارڤادۤيةاۤيماالـأشابتهم فلسفة .  بعد خلوتهكِْرشَْندونيو الفطنة فهم 
 لتعليم النفوس المتردية لهذا العالم تْشايتَنْياالتجلي بوجه المولى  إلى كِْرشَْن شْرّيلذلك، عاد الرب . الفعلي للحق المطلق والحي

و الذي  هكِْرشَْنالتيم الصفي للرب .  يعلّم وجوب نبذ الفرد عالم التعلق المادي هذاْبهَچڤَْد چۤيتا. كِْرشَْنالرب  إلى المادي سبيل التوجه
 الشيء عينه كِْرشَْنشخصية اهللا تكلم . كِْرشَْن ، هي وجوب نبذ الفرد كل شيء وتقديس اهللاتْشايتَنْيافلسفة . تْشايتَنْيايتبع فلسفة المولى 

يجب .  األمر لتوضيحكِْرشَْن رسالة الرب تْشايتَنْيالذلك، كرر المولى .  فهمهڤادۤيةاۤيماالـفالسفة أساء لكن . معلناً أنه الرب العظيم
 . بل تقديسه بوصفه الرب العظيمكِْرشَْن أن ال يعلن تساويه مع  اإلنسانعلى

لذلك، جاء . كِْرشَْن شْرّيهو الحق المطلق العظيم، شخصية اهللا .  من النفوس المهيأةتْشايتَنْياعتبرنا المولى  اذا انرتكب خطأ كبيراً
 فهم المولى ى اإلنسانمن الصعب عل".  حاضر اآلن في أوجهه الخمسة المتباينةكِْرشَْن:"تَِرشَريتاْمتْنْيا شايتَتْ في تْشايتَنْياعن المولى 

 السير على خطى المريدين المباشرين  اإلنسانلذا، يجب على.  قبل الرسوخ في األصالة الصفية بصفة شخصية اهللا العزيزتْشايتَنْيا
 .تْشايتَنْيا من أجل فهم المولى وْسوامّيُچ ڤَجۤي شْرۤيل وال سيما الدرب الذي رسمه تْشايتَنْياللمولى 
 فقد أنكر كِْرشَْن وخاطبوه بالرب كِْرشَْن وحينما اكتشف تيمه الفطناء أنه عين كِْرشَْنلم يكشف أنه  تْشايتَنْياأمر أن المولى أغرب 

كان . عدم مخاطبة أحد بصفة الرب العظيمفي الواقع، كان يصم أذنيه معترضاً وجوب . كِْرشَْنمع أنه عين شخصية اهللا العزيز  ذلك
الذي يضلل العامة وال يجب على األتباع التحامق بقبول كل اإللهية  ڤادۤيةاۤيماالـفالسفة عدم ادعاء يعلّم بصورة غير مباشرة وجوب 

باإلعتقاد أن المولى   اإلنسانلكن يجب أن ال يخطئ. مدعي اإللهية ومراقبة عمل األسفار إلى متحانه بالرجوع ابلدعي اإللهية م
هو تجليه  تْشايتَنْياالمولى جمال . كِْرشَْن عين شخصية اهللا العزيز تْشايتَنْياالمولى .  وأوجهه الخمسة المتباينة من عداد البشرتْشايتَنْيا

المهيأة المعنية النفوس يجب على .  مع أنه الرب العظيمبوجه تيم كبير لتعليم جميع النفوس المهيأة كيف تقضى الخدمة التتيمية
لذا، الرب العظيم يعلم النفس المهيأة كيف .  من أجل تعلم كيفية تحقيق الخدمة التتيميةتْشايتَنْيابالخدمة التتيمية أن تقتدي بالمولى 

 .تقارب الخدمة التتيمية
 هو الحق المطلق العظيم وأن َرْبهوْپَمها نْياتْشايتَ شْرّيبالدراسة التحليلية للوجوه الخمسة المتباينة للرب العظيم أن المولى يمكننا العلم 

 لكنه تابع أيضاًً من عداد شخصية اهللا العزيز ْپَرْبهوڤايتَ أدالفهم بأن  إلى كما يمكننا التوصل. األولمتداده  ا هوَانَنْدنيتْۤيالمولى 
.  القدرة الباطنة والقدرة البينية الهبائيةهماعبدتالتابعان، ه المباشران اشخصية اهللا العزيز ووجه. ْپَرْبهو َانَنْدنيتْۤي و تْشايتَنْياللمولى 

كالهما يعبدان الوجوه .  هو وجه القدرة البينية الذي يمثل التيم الصفيڤاَسشرۤي وجه القدرة الباطنة يمثل التيم الحميم بينما داْدَهَرَچ
 .َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا شْرّياهللا العزيز شخصية  إلى الثالثة األخرى لكن جميعهم منشغلون بالخدمة التتيمية العلية

راسخة  والقدرات المتباينة للرب منشغلة بخدمة الرب العظيم بأذواق علية مختلفة. يوجد فرق خاص بين التيم الصفي والتيم الحميم
رات الباطنة للرب العظيم أن القدبالحكم دون تحيز   أن يجد اإلنسانيستطيع. بذوق العشق وذوق األبوة وذوق األخوة وذوق الخدمية

. لذا، كل من التيم الباطني والتيم الحميم منجذبان بذوق عشق الحق المطلق العظيم.  جميعاًالمنشغلة بذوق عشق الرب هي خير التيم
ن ي منجذبْپَرْبهوڤايتَ أدو  ْپَرْبهو َانَنْدنيتْۤي شْرّي إلى سائر التيم األصفياء المنجذبون تقريباً. تْشايتَنْياالمولى  إلى هؤالء أقرب التيم

يصبح تيم أمثالهم فوراً تيم أحماء بذوق عشق الرب العظيم . بسائر األذواق العلية مثل ذوق األبوة وذوق األخوة وذوق الخدمية
 .تْشايتَنْيا بنشاطات المولى ونعندما يتعلق

نَُروتََم يغني . تْشايتَنْيا في السلسلة المريدية من المولى شاْرياآتْ وهو تيم كبير و نَُروتََم داَس طْهاكوَرشْرۤيل توجد أغنية لطيفة نظمها 
نقطاع بمجرد نطق  ا؟ متى ستنهمر الدموع من عيني دونَچچاورانْاسم علي في كل بدني بمجرد سماع الصوت التردد يمتى س":داَس

ة تافهة؟ متى سأتطهر بخلع كافة شوائب الملذات  ومتى ستصبح رغبتي بالملذات الماديَانَنْدنيتْۤي؟ متى سيرحمني المولى ربأسماء ال
 الستة هدايتي األولى؟ ومتى سأقتدر ۤيْزوْسوامُچالـقبول  إلى ؟ متى سأتشوقَنڤَِرنْداڤْدر على رؤية الدار العلية تالمادية؟ ومتى سأق

 الستة ۤيْزوْسوامُچالـلتأدبي في رعاية  دون المرور بالتدريب اكِْرشَْنفهم عشق  إلى يجب أن ال يتشوق أحد". ؟كِْرشَْنعلى فهم عشق 
 .َنڤَِرنْداڤْمن 



". لعالم المادي بوقت واحدفي ا هاأحيا للدعوة ونشربها " . هي تسلية علية للربتْشايتَنْيا التي استهلها المولى ۤيْرتََنكَسنْحركة 
.  قدرته البينية الهبائيةڤاَسشرۤي هو قدرته الباطنة بينما داْدَهَرَچ  .ۤيْرتََنكَسنْ في حركة ڤايتَأد و َانَنْدنيتْۤيهما  تْشايتَنْياالمولى  اتامتداد

تصبح األحياء مشوبة .  والنزعة لإلستقالل عنهكِْرشَْنالتسليم لـ إلى النزعة :تدعى األحياء القدرة البينية الهبائية ألن لديها موقفين
عندما تهمين الرغبة بالمتعة المادية للشقاوة الثالثية للوجود المادي تتعرض النفس . المتعة المادية إلى بسبب النزعة بالعالم المادي

يمكن أن يغمرها  كذا،. إذا غمرتها كثير من المياهلن تثمر هو يشبه بذرة مغروسة في التربة و. تورط في الحياة الماديةت ويهاعل
. هاكانت بذرة تلك اللذة في قلبالنفس المهيأة و لىعذا استحوذت اللذة المادية افيض النشاطات العلية التي تقضى في حب اهللا حتى 

 كَلياألحياء المهيأة في العالم المادي وال سيما في عصر . حياة مهيأة للوجود المادي إلى على هذا الوجه، بذرته الكامنة ال تثمر
 .  وصحابهتْشايتَنْياالحاضر، مغمورة بفيض حب اهللا الذي استهله المولى 

 أن الماديين في غاية الحماس نص يفيد تْشَنْْدراْمِرتَ-نْياشايتَتْ شْرّي في كتابه َسَرْسَوتّيْپَرُبوْدهانَنَْد قداسته في هذا الصدد، كتبه 
. للحفاظ على أفراد عائالتهم من زوجة وأطفال ويوجد كثير من النظار المنكبين على التخمين حول النجاة من شقاوات الحياة المادية

، يفقدون ذوقهم َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيالكن الذين اكتشفوا أكبر ذوق علي في حركة المولى .  والكفاراترياضاتاللذلك، يمارسون مختلف 
 .بكل تلك النشاطات

 النوراني ْبَرْهَمْنيعتبر . ليه انطباع بوجود شوائب مادية في صورة شخصية اهللا العزيز وفي الخدمة التتيمية االتحت ڤادّيماۤيا
أمثالهم يعتبرون . اماۤيوليدة الفتنة الخارجية ة اهللا يعتبرون أن شخصي. حسب تخمينهم القاصر  في الظاهرة الكونيةالوجود الوحيد

 التي تعّرف الحي، جميعها ظواهر مادية هيقولون بأن البدن المادي ونشاطات. ع وجوه الرب العظيم مشوبة بهذه الطبيعة الماديةيجم
 بأن الحي الذي ينجو يتوحد بالنور ْزدۤياڤاماۤيالـبكالم آخر، ينادي .  الشخصي أو الحي الصفينقطاع التعريف اوأن النجاة تعني

 حسب  ومعرضون لألوضاع الماديةاماۤين جميعاً تحت سحر و العاطفيهوتيم إليه شخصية اهللا وداره والخدمة التتيمية. ْبَرْهَمْنالعظيم 
 ظواهر هوتيمه، يعتبرون كل هذ إليه طبيعة العلية للرب العظيم وداره والخدمة التتيميةالذين ينسون ال. ڤادۤيةاۤيماالـاّدعاء الفلسفة 
نتقاد  امكانية ايعتقد بوجودأما الذي مكانية الجدال حول التعالي يدعى من مذهب الالأدرية واالذي يعتقد باإلنسان . النشاط المادي

. ل جميع أشكال الالأدريين والشكاكين والملحدين وابتالعهم في فيضان حب اهللا قبوتْشايتَنْياأراد المولى . التعالي فأنه يدعى ملحداً
 .اًجميعهم لذلك، دخل سلك الزهد من أجل جذب

جذب عدد كبير .  في الحياة الزوجية حتى سن الرابعة والعشرين ودخل سلك الزهد في سن الخامسة والعشرينتْشايتَنْيابقي المولى 
 اثناء بالجدية الكبيرة ۤيْرتََنكَسنْ حركته دياڤاماۤيالـ ۤيْزاسَسنّْۤيالـلم يحمل . )اَسَسنّْۤي(عد دخول سلك الزهد  بۤيْزاسَسنّْۤيالـمن سائر 

 كان المولى لطيفاً. النقاد بعد دخوله سلك الزهدوالعمل ثواب لكنه خلّص طلبة التخمين والمالحدة وطلبة نشرها بصفة رب عائلة 
 .حب اهللا :وهبهم أهم أغراض الحياةوهم جميعاً درجة أنه قبلإلى 

 أصبح جميع . من اجل تحقيق مهمة وهب حب اهللا للنفوس المهيأةحب اهللا إلى لجذب غير الميالين  عدة سبلتْشايتَنْياوجد المولى 
هندوس والذين ال حتى الذين كانوا من غير القبل . بعد دخوله سلك الزهد الالأدريين والنقاد والمالحدة والنظار من تالميذه وأتباعه

 كانوا َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا شْرّين الذين تجنبوا رحمة واألشخاص الوحيد.  العظيمهم معلمتْشايتَنْيا، المولى ِڤديةالـيعملون بالمبادئ 
، ورطة هؤالء وْسوامّيُچ َسَرْسَوتّي سيدّْهانْتَ ْبَهكْتي شْرّيوصف . ْزدۤياڤاماۤيالـمعروفين بفالسفة مدينة بناريس ال ۤيْزاسَسنّْۤيالـ

لكن كل . أقل فطنة ألنهم أرادوا قياس األشياء بمداركهم الحسية والعقلية ْزدۤياڤاماۤيالـفالسفة بناريس  كان":ْزدۤياڤاماۤيالـالفالسفة 
 ."اماۤيالحق المطلق علي لكنهم يّدعون بغياب التباين في العلي ألن كل تباين . شيء قابل لإلدراك يقاس بالمدارك المادية

 َسَرناتَْهى. َسَرناتَْهى من ڤادۤيةاۤيماالـيطلق عليهم فالسفة  َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيافي عصر  كان يوجد فالسفة آخرين من دعاة الالشخصية
فالسفة . ْزۤيداڤاماۤيالـ للبوذيين َپْزْستۤوجوار مدينة بناريس كان يقيم فيه الفالسفة البوذيين وما زال يوجد حتى اليوم عدة بهو مكان 

 الوجود َسَرناتَْهى فالسفة ينكر . الالشخصيْبَرْهَمْن كانوا يتميزون عن دعاة الالشخصية المؤمنين بالنور َسَرناتَْهى من ڤادۤيةاۤيماالـ
فالسفة  . عالقون في الطبيعة الماديةَسَرناتَْهى وفالسفة ْزدۤياڤاماۤيالـالحقيقة أن كل من فالسفة بناريس . طالق االالروحي على

يطلق عليهم سوى التيم أو .  واعتبار أنفسهم من المستعلينِڤديةالـعلى الرغم من قبولهم المبادئ بناريس ال يقبلون بالتباين الروحي 
 .  الخدمة التتيميةب ألن ليس لديهم علم كِْرشَْنالرب  إلى المناهضين للخدمة التتيمية

لكن الرب وتيمه والخدمة . ز وتيمه ويخضعوهم إلمتحانات المدارك المباشرةدعاة الالشخصية ينّظرون حول شخصية اهللا العزي
لذلك، الفالسفة . ڤادۤيةاۤيماالـبكالم آخر، التباين الروحي مجهول في الفلسفة . ال تخضع للمدارك الحسية والعقلية إليه التتيمية

 بعد دخوله سلك تْشايتَنْياهم رؤية المولى تأدهش. ۤيْرتََنكَسنْكان يدير حركة  عندما تْشايتَنْيا انتقدوا المولى ْزدۤياڤاماۤيالـ ۤيْزاسَسنّْۤيالـو
المولى   بالدهشة عند رؤيةْزدۤياڤاماۤيالـأصيب . دّياڤاماۤيالـ كان من مذهبهم ڤَ ْبهاَرتّيِكشَ ألن ڤَ ْبهاَرتّيِكشَ على يد اَسَسنّْۤي

دانْتَ ِڤ مغرمون بالـڤادۤيةاۤيماالـفالسفة .  كما هي العادةدانْتَ سۤوتَْرِڤ من دراسة منشغالً بالتسبيح والرقص بدالًمن مذهبهم  تْشايتَنْيا



 بدالً من فهم  غير مشروع بحجة أنه عاطفيّياسَسنّْۤي بوصفه تْشايتَنْياانتقدوا المولى .  ويفسرونها على طريقتهم الخاصةسۤوتَْر
 .مقامهم
لم يخالط .  عندما كان في بناريس وهذا األمر لم يدهشه بل ابتسم عند سماع الخبرياتْشايتَنْالمولى  إلى نتقادات نقلت االكل هذه

 . بعد قضاء بعض األيام في بناريسَمتْهورا إلى ذ مهمته ثم سار بل بقي بمفرده ونفّْزدۤياڤاماۤيالـ ۤيْزاسَسنّْۤيالـ

 الفصل الثامن عشر
 ْپَركاشانَنَْدالمحادثة مع 

 ّياسَسنّْۤيالـالمفروض ب. ْزدۤياڤاماۤيالـ ۤيْزاسَسنّْۤيالـاآلالت الموسيقية محرمة تحريماً تاماً حسب مبادئ الغناء والرقص والعزف على 
 كان يرقص تْشايتَنْيا في بناريس أن المولى ْزدۤياڤاماۤيالـ ۤيْزاسَسنّْۤيالـلذلك، شاهد . دانْتَ سۤوتَْرِڤقتصار على دراسة االماۤياڤادّي الـ

 َهِرى راَم َهِرى راَم -َهِرى كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى َهِرى  :الت الموسيقية وال ينقطع عن تسبيحويغني ويعزف اآل
 على ّياسَسنّْۤيالـعكوف ب شاْرياكَراتْشَنْأمر . يضلل أتباعه بدافع العاطفيةبل استخلصوا بأنه لم يكن متعلماً و راَم راَم َهِرى َهِرى

 رسمياً ولم ينقطع عن الغناء والرقص مما دانْتَ سۤوتَْرِڤ لم يدرس تْشايتَنْياالمولى .  بثوب واحد ال غيرةعانالق وانْتَ سۤوتَْردِڤدراسة 
 .نتقاده إلى ا في بناريس مع أتباعهم من أرباب العائالتۤيْزاسَسنّْۤيالـدفع جميع 

المولى  أقام. َنڤَِرنْداڤْ و َمتْهورا إلى بتسام وشرع بالسير اال علىاًقتصرم نتقاد من تالميذه وأتباعه اال هذاتْشايتَنْياسمع المولى 
 َمتْهورابناريس في طريقه من  إلى عند عودته ألن وظيفته كانت مكتبية ْدَرۤوش الذي كان يعد تْشَنْْدَرِشكَْهَر في بيت َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا

 ْبراْهَمنَةالـ يقيم وزناً للفروق بين تْشايتَنْيالم يكن المولى . ى الرغم من ذلك جعل مقامه هناك عله لكنورّيپ َهىنّاتََجَچإلى 
 هو شخصية اهللا َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا لكن ْبراْهَمَن النوم وتناول الطعام في بيت ّياسَسنّْۤيالـمن عادة .  بل قبل كل متيم بهْزْدَرۤوشوالـ

 .َهَرتْشَنْْدَرِشكْالمستقل وقرر البقاء في بيت 
. ْزْدَرۤوش من الـْبراْهَمَنكل من لم يولد من ذرية وجوب اعتبار  تراثهم واستنوا قانوناً يقضي بْبراْهَمنَةالـفي تلك األيام، استغل 

 نيعدولذا، كانوا . ْدَرۤوش ورحم ْبراْهَمَن من صلب ڤايْدياْزالـ. ْزْدَرۤوشالـ دعدامن  ڤايْدياْز والـْزتْريياكْشَالـ حتى كان لذلك،
 تْشَنْْدَرِشكَْهَر في بيت تْشايتَنْيابقي المولى . ايْدياڤ كان من عائلة همع أن في بناريس ْدَرۤوش يعد تْشَنْْدَرِشكَْهَركان لذا، .  أحياناًْزْدَرۤوش

 .َپَن ميشَْرتَقامته في مدينة بناريس وتناول طعامه في بيت  اطيلة
 إلى تْشايتَنْياتعاليم المولى .  في بناريستْشايتَنْياعند تقاء المولى تتيمية لمدة شهرين كاملين  مبادئ الخدمة الوْسوامّيُچ َسناتََنتعلم 
شْرۤيَمْد  بنشر مبادئ الخدمة التتيمية و ه، فّوضوْسوامّيُچ َسناتََن نبعد تلقي.  وصفت في الجزء األول من هذا الكتابوْسوامّيُچ َسناتََن
 تْشايتَنْيانتقاد الشديد للمولى  اال يشعران بشدة األسف منآتْشاْريا تْشَنْْدَرِشكَْهَر و َپَن ميشَْرتَ كل من في ذاك الوقت، كان. ْبهاَچڤَتَْم

 .ْزدۤياڤاماۤيالـ ۤيْزاسَسنّْۤيالـالمولى لإلجتماع ب إلى  وتوجها معاً وابتهالَرْبهوْپَمها
طلبا من ". في الواقع، هذا ما ال نطيقه.  ضدكْزدۤياڤاماۤيالـ ۤيْزاسنّْۤيَسالـنتقاد الشديد من جهة  االلقد أفجعنا سماع:"المولى إلى قاال

دعى هذا . فيما كانا يبحثان األمر بيته إلى  ودعاهتْشايتَنْيا على المولى ْبراْهَمَندخل . نتقاد اال حتى يتوقف هذاشيئاًالمولى أن يفعل 
ه ال يخالط ن لعلمه بأَرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا عند أقدام ْبراْهَمَنالـخر . َرْبهوْپَمها ايتَنْياتْش وجاء اآلن لدعوة ۤيْزاسَسنّْۤيالـ جميع ْبراْهَمَنالـ
ذا  ا. مع علمي بأنك ال تقبل الدعواتۤيْزاسَسنّْۤيالـ في بيتي مع سائر ْپَرساَدلتناول  إليك أنني أتضرع:" وقالْزدۤياڤاماۤيالـ ۤيْزاسَسنّْۤيالـ

 ".ها حظوة خاصةقبلت هذه الدعوة فسأعتبر
 من تدبير مجمل األمرفي الواقع، كان . ْزدۤياڤاماۤيالـ ۤيْزاسَسنّْۤيالـ من اجل لقاء ْبراْهَمَنالـانتهز المولى هذه الفرصة وقبل دعوة 

 . في شوق شديد لدعوة المولى مع علمه بأنه ال يقبل الدعواتْبراْهَمَنالـكان . المولى
هم حترامه ل اقدم.  جالسين هناكْزدۤياڤاماۤيالـ ۤيْزاسَسنّْۤيالـ وشاهد جميع ْبراْهَمَنالـبيت  إلى ايتَنْياتْشفي اليوم التالي، ذهب المولى 

شاهد . ۤيْزاسَسنّْۤيالـجانب حوض غسيل األقدام على مسافة قليلة من سائر  إلى جلس و كما هي العادة ثم توجه لغسل قدميهاًجميع
كان . حترامهم له ا واقفين وأظهرواۤيْزاسَسنّْۤيالـهب جميع عندئذ، . اثناء جلوسه هناك بدنه نور ساطع يصدر من ۤيْزاسَسنّْۤيالـ

 . بتواضع كبير يطلب منه الجلوس بينهمتْشايتَنْياوخاطب المولى  َسَرْسَوتّي ْپَركاشانَنَْد يدعى ّياسَسنّْۤييتصدرهم 
 ". تأتي وتجلس معناسيدي العزيز، لماذا تجلس في ذاك المكان القذر؟ أرجو أن:"قال

أسمح لي بالبقاء . لذلك، أعتقد بأنه ال يصح لي الجلوس معكم. ۤيْزاسَسنّْۤيالـطائفة دونية من  إلى أنا أنتمي:"تْشايتَنْيااجاب المولى 
 ".هنا



 َسَرْسَوتّي كاشانَنَْدْپَرقال . عند سماع شيء مثيل من عالم مثيل فأخذ بيد المولى وطلب منه الجلوس معهبالدهشة  ْپَركاشانَنَْدأصيب 
 ألنك دخلت دّياڤاماۤيالـمذهبنا  إلى  وأفهم بأنك تنتميتْشايتَنْيا كِْرشَْن شْرّياعتقد أن اسمك هو :" بينهمتْشايتَنْيابعد جلوس المولى 

 ".ْپَرداياَسْم شاْرياكَراتْشَنْ إلى  الذي ينتميڤَ ْبهاَرتّيِكشَ على يد اَسَسنّْۤيسلك 
 األكثر ۤيْزاسَسنّْۤيـ وتعطى لل َسَرْسڤَتّي وآشَْرَم و ْرتَهىۤيت :وأبرزهم ثالثة كََرشَنْفي مذهب  ۤيْزاسَسنّْۤيـ مختلفة للتوجد عشرة أسماء

 ْپَركاشانَنَْد إلى  وكان من الطبيعي أن يكون متواضعاً وخنوعاً وأراد اعطاء مجلس أرفعڤَڤايشْنَ تْشايتَنْياكان المولى . استنارة وتربية
 َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا شْرّي لكن كََرشَنْ حسب مبادئ تْشايتَنْيا يدعى ْبهاَرتَ من مدرسة ْبَرْهَمتْشارّي. ْپَرداياَسْم َسَرْسَوتّي إلى  ينتميالذي

 .اَسَسنّْۤي حتى بعد دخوله سلك ْبَرْهَمتْشارّياسم احتفظ ب
 وتقيم في بناريس فلماذا ال تخالطنا؟ ما هو السبب؟ شيء َركَشَنْمذهب  إلى تميحسناً سيدي، انت تن:" قائالَسَرْسَوتّي ْپَركاشانَنَْدتابع 

نشغالك الدائم بالتسبيح والرقص والعزف على  ا لكننا نشهددانْتَ سۤوتَْرِڤ والمفترض بك العكوف على دراسة ّياسَسنّْۤيآخر، أنت 
؟ يبدو لنا من دانْتَ سۤوتَْرِڤلماذا ال تنشغل بدراسة .  جديرّياسۤيَسنّْما هو السبب؟ هذه نشاطات العاطفيين لكنك . اآلالت الموسيقية

 ".لذا، نحن نستطلع عن سبب عملك على هذا الوجه.  لكن مسلكك خالف ذلكناراياَننورك أنك مثل شخصية اهللا 
أنت ’: وعنفني بالقولاًمقسيدي الروحي يعتبرني أح. سيدي العزيز، تلطف بسماع السبب):"٧١\٧ آدي. ت.ت (تْشايتَنْيااجاب المولى 

َهِرى كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى ، يجب عليك المداومة على تسبيح لذلك. دانْتَِڤالـأحمق غير جدير بدراسة فلسفة 
 ". هذه وستجعلك كامالًَرَمنْتْ كِْرشَْن َهِرىاستمر بتسبيح :"قال سيدي الروحي.  َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى-َهِرى 

م ثبات للمجتمع الحديث بأنه ال يجب للحمقى الذين ل اال بل كان غرضهدانْتَ سۤوتَْرِڤ أحمقاً وال جاهالً بأصول تْشايتَنْياالمولى لم يكن 
  أن علىشيكْشاشْطََكفي  تْشايتَنْياقال المولى .  ألغراض الترفيه فقطدانْتَ سۤوتَْرِڤ دراسة ، والكفاراترياضاتاليسبق لهم مزاولة 

ر نفسه أقل من عود قش في الطريق العام وأكثر صبراً من شجرة ومنزهاً من كل اعتبا يكون في حالة تواضع فكري و أناإلنسان
 أو دانْتَ سۤوتَْرِڤ تسبيح فلسفة  اإلنسانفي حالة فكرية مثيلة، يستطيع. حترام لآلخرين االستعداد لتقديم كل أشكال احس بالجاه وعلى

بدا المولى . كما أراد الرب التعليم بأن الطالب الجدي للعلم العلي يجب أن يعمل بكالم سيده الروحي. القدوس هللا على الدوامسم اال
ولى المالتزم . َمنْتَْر كِْرشَْن َهِرى بل متابعة تسبيح دانْتَ سۤوتَْرِڤ لذلك، قال بوجوب عدم دراسته . عند سيده الروحي أحمقاًتْشايتَنْيا
لتزام بكالم السيد  االوجوبعلى  ْزدۤياڤاماۤيالـ إلى  في كالمهتْشايتَنْيابكالم آخر، شدد المولى .  بطاعة أمر سيده الروحيتْشايتَنْيا

 شَْنكِْر هو فهم ِڤديالـ تدل أن حد العلم دانْتَ سۤوتَْرِڤ. بالعمل بكالم السيد الروحي يصبح الفرد كامالً من كل الوجوه. الروحي الثقة
، أنا الحقيقةفي  .ِڤَدْزالـغرض العلم في  أنا. والنسيان والعلم ىصدر الذكرت مني .األحياءجميع ب وفي قلقائم  أنا ):١٥\١٥. چ.ب(

 وصلته كِْرشَْند بـسيعلم الفر). ڤَ تْشاَهْمِڤَد ِاكِْرْد -ِڤدانْتَِڤْديُّو ڤَ ڤايْر أَهْم ِاِڤدايشْ تْشَ َسْر (ِڤَدْز بالـلماالع وأنا ،ِڤدانْتَمؤلف 
 إلى نشغال بالخدمة الودية اال دائمكِْرشَْنالعالم بـ. ، يفهم كل شيءكِْرشَْنومن يفهم . دانْتَ سۤوتَْرِڤفهم إلى عندما يصل  كِْرشَْنبـ

 ):٨\١٠ (ْبهَچڤَْد چۤيتاهذا ما يؤكده الرب في . كِْرشَْن
 ڤُوا ْپـَرْبَهـيـْسڤَـ َسـْرْمَأَهـ

  ْپـَرڤَـْرتَـِتىْمَمـتَّـه َسـْرڤَـ
 ْمَمتْـڤا ْبَهَجـنِْتى ماي تإ

 اتاهي َسَمـنْـڤ-بوْدها ْبهاڤَ 
كل ني من عبديشغل بخدمة التتيم بحبي وين تحقق من هذا،الم العاقل.  يفيض منيالوجود كل. العالمين الروحي والماديصل أ أنا"

 ."قلبه
يب الخدمة أو عندما غحالما ت غير كافية دانْتَ سۤوتَْرِڤيتعين الفهم بأن دراسة . في صلة الخادم والمخدومأزلياً  كِْرشَْنالحي متصل بـ

عندما ال يفهم  وفهم شخصية اهللا العزيز دانْتَ سۤوتَْرِڤالفرد غير الئق لدراسة  يتعين الفهم بأن. كِْرشَْند مستقراً في ذكر ال يكون الفر
ال . تْشايتَنْيا الذي أظهره المولى دانْتَ سۤوتَْرِڤتباع درب دراسة  انسان ايجب على كل. ليه ا أو ال ينشغل بالخدمة الودية العليةكِْرشَْن
سيد روحي وبقدرته على  إلى المغتر بالتعليم المزعوم والذي ال يعرف التواضع، حماية سيد روحي ثقة بل يعتقد بعدم حاجته يطلب

الخاضعون لوطأة القدرة المادية ال . دانْتَ سۤوتَْرِڤشخص مثيل غير مؤهل لدراسة . تحقيق أرفع درجات الكمال بجهده الشخصي
  دوماًيجب على السيد الروحي. دانْتَ سۤوتَْرِڤابتداع شيء مما يضعهم خارج دراسة  إلى  بل يسعونيتبعون تعاليم السلسلة المريدية

 .حماقة مريد ما فال يجب القول خالف ذلك إلى ذا أشار السيد الروحي الثقة ا.دانة نظار مستقلين أمثالهما
نحن نظهر حماقتنا أحياناً بقبول سيد .  عرضة للحماقة تقريباًشَْنكِْرنسان خارج ذكر  اكل. الجاهل بالعلم باهللا بالكلية ال يعتبر متعلماً

من ال يفهمه ويفتخر بفهم زائف .  قدميه اللوتسيتينِڤَدْزالـمن واجبنا فهم شخصية اهللا العزيز الذي تعبد مجمل . روحي متعلم بالكاد
يجب اعتبار الفرد  .ديمي هي مجرد شكل آخر من الحماقةالمساعي الدنيوية لتحصيل العلم األكا.  هو أحمق بالفعلدانْتَ سۤوتَْرِڤلـ



 الطبيعة المادية شواكل ما دام قاصراً عن فهم الظاهرة الكونية بوصفها بيان في ظلمة الثمالة وعالقاً في أضداد هذا العالم المادي
دانْتَ ِڤال يمكن ألحد العلم بالـ. ونية وصمدها يصبح خادم الرب العظيم حفيظ مجمل الظاهرة الكدانْتَ سۤوتَْرِڤكامل العلم بالـ. الثالثة
 . يتخط خدمة المحدودمل ما دام سۤوتَْر

أو تعليم علمها النظري ما دام داخل المجال المحدود لثواب لألجر أو متورطاً  دانْتَ سۤوتَْرِڤمؤهالً لدراسة للـاإلنسان لربما كان 
َهِرى كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى َهِرى ":َمنْتَْر َمهاللـ) محرر بالكليةال(لكن ال يمكنه فهم الترداد العلي القديم بالتخمين 

 دانْتَ سۤوتَْرِڤتعلم فلسفة  إلى  العلي ال يحتاجكِْرشَْن َهِرىمن حقق الكمال بتسبيح ترداد .  َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى-
ليسوا سوى حمقى وإن كانوا أن من ال يفهمون عينية الترداد العلي واهللا  َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا لروحي الثقةالسيد ا  تعاليمفيدت. على حدة

 قصراً على الجهد الشخصي دانْتَ سۤوتَْرِڤدراسة . دانْتَ سۤوتَْرِڤ أو خبراء بالـڤادۤيةاۤيماالـيطمحون ألن يصبحوا من فالسفة 
في .  بالفعلدانْتَ سۤوتَْرِڤلكن من حقق ذوقاً بتسبيح الترداد العلي يحقق خالصة . على الحماقةهي عالمة اخرى ) الطريقة الصاعدة(

ضرورة الفهم بأن المنشغل بتسبيح الترداد العلي حتى مغزى األول هو . شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي في غاية الداللة هذا الصدد، يوجد نصان 
لذا، يمكن لإلنسان . دانْتَ سۤوتَْرِڤأشكال الزهد والرياضات والفدى ودرس مجمل وإذا كان وضيع الوالدة سبق له وقضى كافة 

مفاد النص الثاني هو .  َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى-َهِرى كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى َهِرى ":تسبيح
 .ِڤَدساَم  و ِڤَد ياجوْر، ِڤَدڤَ أتَْهْر، ِڤَدْچ ِر :ِڤَدْزالـدراسة  قد أكمل ري-َهكل من يسّبح المقطعين وجوب اعتبار 

أمثالهم جهلة بالحقيقة بأن .  ليست مخصصة للتيمدانْتَ سۤوتَْرِڤفي المقابل، يوجد عدد كبير من التيم المزعومين الذين يعتقدون بأن 
 األربعة تعليقات على ڤيةڤايشْنَالـ السلسالت المريدية اْزآتْشاْري  جميع كباركتب . هي الصعيد الوحيد للتيم األصفياءدانْتَ سۤوتَْرِڤ
 وبالنتيجة، يتحولون. دانْتَ سۤوتَْرِڤ يتجنبون بعناية دراسة َسَهجيۤياْز-ْپراكِْرتَالتيم الذين يطلق عليهم ما يزعم من  لكن دانْتَ سۤوتَْرِڤ

 . ويتركون خدمة الرب العظيمْزدۤياڤاماۤيإلى 
المتورطون في الدراسات األكاديمية من النفوس .  بالدراسة األكاديمية ال تمكن أحد من فهم قيمة الترداد العلي سۤوتَْردانْتَِڤفهم 

 ه التحرر من هذيمكن للفرد. ن عن تجريد عقولهم من القدرة الخارجيةوقاصر "فهمي"و" خاصتي"و" أنا"أمور  بةالمهيأة المحير
لفرد اخدمة الرب هي السبيل الوحيد بالذي يمكن .  عند تحصيله علماً علياًالرب العظيم إلى  العلية واإلنشغال بالخدمة الوديةاألضداد

َهِرى كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن ":على يد سيد روحي ثقة وينشغل بتسبيحالعماد الفرد لقى يت. ن النشاطات الماديةعتجرد الن م
ويصبح متعلقاً بالخدمة " خاصتي"و" أنا" من مفهوم تدريجياً ويتحرر راَم راَم راَم َهِرى َهِرى َهِرى راَم َهِرى -كِْرشَْن َهِرى َهِرى 

ال يستقر الفرد في ذكر .  للبدن الكثيف واللطيفاًخدمة علية مثيلة ليست موضوع. الرب في أحد األذواق العلية إلى الودية العلية
 اجراء تعديالت نحوية بل تزداد عنايته بالتضرع إلى عندئذ، ال يعود الفرد بحاجة. هسماال عندما يقتدر على فهم عينية اهللا و اكِْرشَْن
 َسَرْسَوتّي ْپَركاشانَنَْد إلى ا كل هذتْشايتَنْياأوضح المولى ". يا ربي، يا قدرة الرب، أرجو شغلي بخدمتك-كِْرشَْن َهِرى:"الربإلى 

 هو التعليق الفعلي شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم بأن سيده الروحي علمه بأن َسَرْسَوتّي نَنَْدْپَركاشاكما أعلم . وأخبره بأنه سمعه من سيده الروحي
 . دانْتَ سۤوتَْرِڤ مؤلف ڤَاَس ِدڤْۤي على لسان شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم طبقاً لما جاء في دانْتَ سۤوتَْرِڤعلى 

 تحت مالذ سيد روحي دون أن يكون هللا مجرد حماقة الفرد فهم. القدوس والرب العظيمسم  سوى عند فهمه هوية االمريدال يكمل ال
 قادرة على تخليص النفس َمنْتَْرالـ بأن تْشايتَنْياأعلن المولى . لكن يمكن للفرد فهم الرب العلي على أتم وجه بالخدمة والتتيم. محقق

.  هذاكَليفي عصر   هذهَمنْتَْر-َمهاال يوجد بديل لتسبيح . ذناب ا دونَمنْتَْر كِْرشَْن َهِرىح تسبيعند المهيأة من الشوائب المادية فوراً 
َهِرى كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى َهِرى  :كِْرشَْنالقدوس لـسم  هي تسبيح هذا االِڤديةالـ األسفارجاء بأن صفوة جميع 

علمني سيدي الروحي نصاً من  :َسَرْسَوتّي ْپَركاشانَنَْد إلى نْياتْشايتَكما قال المولى  . َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى-
، ال األسماء المقدسةال بديل عن تسبيح  :ِڤديالـهذه الحقيقة الضرورية للعلم بقناعي  امن اجل) ١٢٦\٣٨ (پوراَنيا ۤيناَرد-ْبَرَهْن

َهِرْر ناَم َهِرْر (لنجاة في عصر الخصام والنفاق هذا ق ا لتحقياألسماء المقدسة، ال بديل عن تسبيح األسماء المقدسةبديل عن تسبيح 
 ).َچتيْر أنْياتْها ڤَ ناْسِتى ِاڤَ ناْسِتى ِاڤَلَْم كَالو ناْسِتى ِاَو ِكَوناَم َهِرْر ناماي

َپَر ْدوا، َچيوتِْرتا ، َچَستْيا يو(في ثالثة من أربعة عصور يتشرف اإلنسان باإلقتدار على فهم العلي خالل درب السلسلة المريدية 
 ِڤَدْزالـال تقر .  بل ابتدع دروباً كثيرة من المنطق والحجةفي العصر الحاضر  عناية بالسلسلة المريدية اإلنسانلكن ليس لدى). َچوي

فهمه  إلى ال سبيل. طالقي االصعيدال الحق المطلق من ينزليجب أن ). الطريقة الصاعدة(هذا المسعى الفردي لفهم العلي العظيم 
 َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى -َهِرى كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى َهِرى  :القدوس للربسم اال. الطريقة الصاعدةب

 صفي وكامل وطليق كِْرشَْنالقدوس لـسم اال. كِْرشَْن من الصعيد العلي، الدار العظمى لـصدر هو ترداد صوتي ألنه ي-َهِرى
سم فهم الطبيعة العلية لال إلى ال سبيل ألساتذة الجامعات بالمنطق والجدال.  واسمهكِْرشَْنبفضل عينية  كِْرشَْنكمال طالقة الوصفاء ال

َهِرى كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن  :الدرب الوحيد لفهم الطبيعة العلية لـهو  االلتزام بتسبيح هذه األسماء بإيمان .القدوس هللا



تسبيح مثيل سيعتق الفرد من األوضاع المعينة الناشئة من البدن الكثيف .  َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى-ِرى َهِرى َه
 .والبدن اللطيف

انْتَ دِڤهذا الترداد العلي هو صفوة . في عصر المنطق والجدال والخالف هذا  هو الوسيلة الوحيدة لمعرفة النفسكِْرشَْن َهِرىتسبيح 
حسب ته وعواطفه ونشاطاته وذاته االشخص وصورته وصفاسم توجد مغايرة بين . قدرته على تخليص النفس المهيأة بمفردهل سۤوتَْر

اسم ال توجد مغايرة في العالم الروحي بين . بصدد الترداد العلي  من العالم الروحيينزللكن ال يوجد هذا الحد ألنه المفهوم المادي 
ال يستطيعون قاصرون عن نطق الترداد العلي ألنهم  ڤادۤيةاۤيماالـفالسفة . ال شك بوجود مغايرة في العالم المادي. الشخص وصفته

 .فهم هذا
ِرى  َه-َهِرى كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى َهِرى  يداوم على تسبيح ه بأنَسَرْسَوتّي ْپَركاشانَنَْد إلى تْشايتَنْياثم قال المولى 

وينفد صبري حيناً وال أقوى على ضبط نفسي من الرقص .  بناء على أمر سيده الروحيراَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى
أصبت بالجنون بتسبيح كنت ن  اتعجبت في البداية ما. مجنونكالفي الواقع، أصبحت .  نتيجة هذا التسبيحوالضحك أو البكاء والغناء

دنوت من سيدي الروحي واخبرته ف  َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى-ِرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى َهِرى َهِرى كِْرشَْن َهِرى كْ
لذا، .  َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى-َهِرى كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى َهِرى بأنني اصبحت مجنوناً بتسبيح 

 .ه عن وضعي الفعليسألت
 :َپنْتْشَراتَْر-ناَرَدجاء في 

 چانيأنْ-ِڤداها شَذِْاشُو 
 ڤيْدهاها سوراهاڤيتْشَْهنْداْمسي 

 أشْطكْشَرانْتَْهْستَْهْمڤَْم َسْر
 ڤانَْمياْمپي ياتْشْ تْشانْياْد أ

 ساراْرَهه-ِڤدانْتَ-ڤََسْر
 تاَرنَه-ڤََسْمشاراْرنَ

. َهِرى َهِرى، كِْرشَْن كِْرشَْن، كِْرشَْن َهِرى، كِْرشَْن َهِرى": في ثمانية كلماتة مضغوطِڤديالـهم ات والفَمنْتَْرجميع الشعائر والـ"
 :ْدنيشََپوأكَليَسنْتََرَن كذا، جاء في 

 َهِرى كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن
 كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى َهِرى
 َهِرى راَم َهِرى راَم
  راَم راَم َهِرى َهِرى

 ْم ناْمناْمإتي شُوذَشَكَ
 ناشَنَْم-كَلَْمشَ-كَلي

 پايهَپَرتَُروناتَه 
 ِدشو ْدِرشْياِتىِڤ-ڤََسْر

 مقصودة  َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى-َهِرى كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى َهِرى ":الكلمات الستة عشر"
 ".كَليعن تسبيح هذه الكلمات الستة عشر إلنقاذ النفس من شوائب ال يوجد بديل . على األخص كَليإلبطال شوائب 

َهِرى كِْرشَْن َهِرى القدوس سم الطبيعة العلية لال": اجاب عندما فهمهسيده الروحي  أنَسَرْسَوتّي ْپَركاشانَنَْد إلى تْشايتَنْياقال المولى 
كل من يسّبح . الجنون الروحي اإلنسان إلى  هي نقل راَم راَم َهِرى َهِرى َهِرى راَم َهِرى راَم-كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى َهِرى 

هذا الجنون الناشئ من حب اهللا هو أول . صعيد حب اهللا ويصبح مجنوناً باهللا إلى القدوس بإخالص، سرعان ما يرتقيسم هذا اال
 ". اإلنسانمراحل كمال
سم  السيد الروحي الثقة االيسّبح .ية والنجاة لكن حب اهللا فوق كل هذه األشياء بالدين والمعاش والتشبعة الحس اإلنسانغالباً ما يعنى

  فيالصوت العلييدخل  و َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى-َهِرى كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى َهِرى  :القدوس
ينشر االسم . القدوس بإحترام مثيلسم  االبتسبيحعلى خطى سيده الروحي إذا سار سيصل إلى تقديس االسم العلي أذن المريد و

 عندما يكون  ويخلّص جميع أهل األرضسيداً روحياًالتيم  من الالئق أن يصبح. العليسم  لالهعند تقديسأمجاده داخل قلب المريد 
 على كل تدريجياًدرجة أنه يقيم فوقيته  إلى عالالقدوس فسم تسبيح اال. مؤهالً بتسبيح الترداد العلي لالسم القدوس على أتم وجه

معدوم الفطنة العوائق في وجه يضع . تارةيرقص تارة وويبكي وتارة سّبح في الوجد ويضحك مالتيم اليستوي . شيء في العالم
ونتيجة لذلك، . معنيينالقدوس بصوت مرتفع لجميع السم  أحياناً لكن المستقيم على صعيد حب اهللا يسّبح اال هذاَمنْتَْر-َمهاتسبيح 



 َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم -َهِرى كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى َهِرى  :القدوسسم تسبيح االفضل يتعمد كل فرد ب
 . وسماعهكِْرشَْنالقدوس سم بتسبيح اال  وصفاتهكِْرشَْنيستطيع الفرد ذكر صور . َهِرى َهِرى

 الفصل التاسع عشر
 ْپَركاشانَنَْدمزيد من األحاديث مع 

 غير مشوب بالطبيعة المادية ڤَْبها ومن حقق ڤَْبها وشخصه يدعى كِْرشَْناسم فهم عينية كمال  الناتج عن كِْرشَْنالتعلق العلي بـ
سم  بأن االَسَرْسَوتّي ْپَركاشانَنَْدى  إلتْشايتَنْياقال المولى . شتدادها اعند حب اهللا ڤَْبهاتدعى  وڤَْبهاحتماً بل يتمتع باللذة العلية من 

حب . ) الشديدةڤَْبها(تحقيق درجة حب اهللا على يسّبحه من يمكن كل ) َمنْتَْر-َمها( الذي يدعى التسبيحة الكبرى كِْرشَْنالقدوس لـ
الدين (فرد بسائر الضروريات عندما يقارنها التلك الضروريات المزعومة تبدو تافهة ية القطعية ألن  اإلنساناهللا المثيل هو الضرورة

لكن حب اهللا هو . يغرق في الوجود الزائلعندما يتشوق الفرد إلى التشبعة الحسية والنجاة ). والمعاش والتشبعة الحسية والنجاة
اة ال تقارن بالطبيعة لذلك، التشبعة الحسية الزائلة أو الرغبة بالنج. الطبيعة الباقية للنفس وال يطرأ عليه التغيير وال بداية له وال نهاية

عند  الالشخصي أكثر من قطرة من الماء ْبَرْهَمْنمفهوم  ال يعدو. حب اهللا هو البعد الخامس في الجهد البشري. العلية لحب اهللا
 .  بمحيط حب اللذة العليةتهمقارن

تحقيق حب اهللا هو وس هللا كما أكد بأن القدسم  بأن سيده الروحي أكد صالحية وجده الناتج عن تسبيح االتْشايتَنْياثم أوضح المولى 
يتشوق قلب .  بأن المولى محظوظ بالقدر الكافي لتحقيق حب اهللاتْشايتَنْياالسيد الروحي للمولى قال . ِڤديةالـ األسفارصفوة جميع 

نون ويقفز هنا يضحك الفرد تارة ويبكي تارة ويغني ويرقص كالمج.  عند تحقيق حب علي مثيلتصال المباشر باهللا إلى االالفرد
بكاء ورقص وتغير لون البدن وجنون وفجيعة  :على هذا الوجه، توجد عالمات وجد مختلفة.  عند الشعور بعاطفة مثيلةوهناك

 . كِْرشَْنغالباً ما يرقص الشخص في حب اهللا ورقص مثيل يغرقه في محيط رحيق حب . وصمت وكبرياء ووجد ولطف
". نجاز االأنا ممتن لك كثيراً بسبب هذا. تحقيقك درجة كمال حب اهللا هو امتياز عظيم":روحي أخبره بأن سيده التْشايتَنْياقال المولى 

 تْشايتَنْيالذا، السيد الروحي للمولى . كذا، يجد السيد الروحي متعة أكبر عند رؤية مريده يتقدم عليه. ابنهيبزه ينتعش األب عندما 
كما علمه سيده ". كِْرشَْن هذه وبالسعي لتخليص الناس من الجهل بتعليمهم عن ۤيْرتََنكَسنْباركه وأمره بالرقص والغناء ونشر حركة 

 ):٤٠\٢\١١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمالروحي النص التالي من 
 ۤيْرتْياك-ناَم-ْپريي-ڤََرتَه ْسڤْ-ڤَْمِا

 تْشيِّتَ أوتّْشّْايه-ْدروتَُچو جاتانورا
 چاياِتىَهَسِتى أتُْهو ّروديتي راوتي 

 باْهياه-ڤَْن ْمِرتْياتي لُوَك-ونْماَدأ
. تهوصور هباسم تدريجياً ويتولع األزلي خادمه بأنه نذره في يرسخ ثم القدوس االسم تسبيح طريق عن اهللا حب مرحلة الفرد يبلغ"

 ."الوجد شدة من قلبه يذوب فيما العام بالرأي مباالته لعدم كالمجانين ويرقص يغني أو مرتفع بصوت يبكي أو يضحك
َهِرى كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى نشغال بتسبيح  االأنا دائم:" بالقولَسَرْسَوتّي ْپَركاشانَنَْد إلى  كالمهتْشايتَنْياتابع المولى 

يف أصبحت مجنون ال أعلم بالضبط ك. يماني التام بكالم سيدي الروحي ا بفضل َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى-َهِرى 
َهِرى كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن أدرك بأن اللذة العلية التي أستمدها من تسبيح . ذلك إلى  دفعنيكِْرشَْناسم لكنني أؤمن بأن مثيل 

قيق الالشخصي تشبه سائر الملذات بما فيها لذة التح.  تشبه المحيط َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى-كِْرشَْن َهِرى َهِرى 
 ".بالمقارنة معها المياه الضحلة في القنوات
يمان بكالم السيد الروحي ويعمل بإستقالل ال يمكنه تحقيق النجاح المنشود في  اال أن من ال يستطيعتْشايتَنْيايبدو من أحاديث المولى 

يماناً خالصاً بالرب العظيم وسيده  ا يكشف لمن يملكِڤديةالـ األسفار بأن فحوى مجمل ِڤديةالـ األسفارجاء في . كِْرشَْن َهِرىتسبيح 
سم  القدرة العلية لالتشجعه لذا،.  مغفال أوامرهۤيْرتََنكَسنْوقف حركة ال ييمان بكالم سيده الروحي و اال راسختْشايتَنْياالمولى . الروحي

 .كِْرشَْن َهِرى َمنْتَْر َمهاالقدوس أكثر فأكثر بتسبيح الـ
 الطبيعي ينحرف الميل.  في العصر الحديث محروم من الفطنة الروحية تقريباً اإلنسان بأنْپَركاشانَنَْد إلى شايتَنْياتْقال المولى 

. ْزدانْتَ سۤوتَْرِڤبتداء بأبطن  اال قبلشاْرياكَراتْشَنْ التي نادى بها ڤادۤيةاۤيماالـ تحت تأثير فلسفة واعندما يقعألمثالهم عن إطاعة اهللا 
المفاهيم الالشخصية التي  اإلنسان إلى هذه النزعة الطبيعية عندما يأخذتعاق ر العظيم للوجود بإحترام الجميع لكن المصديحظى 
 ألنه مضر جداً شاْرياكَراتْشَنْ الذي كتبه بهاشْيا-َرَكۤيشاردراسة تعليق لبديالً  تْشايتَنْياالسيد الروحي للمولى اقترح لذا، . كََرشَنْنشرها 

 :َمنْتَْر-َمهاعتيادي فطنة التغلغل في التالعب الكالمي ومن األفضل نصحه بتسبيح الـاإلنسان االال يملك  في الواقع،. لعامة الناس



ال يوجد بديل لمعرفة النفس في .  َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى-َهِرى كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى َهِرى 
 .ام هذاعصر الخص

من . سيدنا العزيز، كالمك صائب:" بكالم جميله واجابوَرْبهوْپَمها تْشايتَنْيابعد سماع حجج وكالم  ْزدۤياڤاماۤيالـ ۤيْزاسَسنّْۤيالـهدأ جميع 
 ؟ من واجبدانْتَ سۤوتَْرِڤلكن ما هو العيب في . ا الحب بالغ الحظ بتحقيق هذك وال شك بأن.يحرز حب اهللا بالغ الحظ حتماً

 ".لماذا ال تدرسها؟.  وفهمهادانْتَ سۤوتَْرِڤ دراسة ّياسَسنّْۤيالـ
فالسفة وحدة الوود المطلقة  يشير. شاْرياكَراتْشَنْ الذي كتبه َرَكۤيشارتعليق  إلى  تشيرْزدۤياڤاماۤيالـالفالسفة  مفهوم  حسبدانْتَ سۤوتَْرِڤ

بعد . اتْدنيشََپوأ و دانْتَ سۤوتَْرِڤإلى  تهمراشاعند  ڤادۤيةاۤيماالـتذة الفلسفة ر أساي كبشاْرياكَراتْشَنْ بالفعل إلى تعليقات الالشخصية
.  على خالف الواقعشاْرياكَراتْشَنْ خالل تعليقات اتْدنيشََپوأ و دانْتَ سۤوتَْرِڤ الذي اّدعى بوجوب فهم ّيچَسدانَنَْد يُّو جاء شاْرياكَراتْشَنْ

 لكن شاْرياكَراتْشَنْمن تعليق أفضل  وهي تعليقات اْزآتْشاْري ڤَڤايشْنَ على يد اتْدنيشََپوأ و َردانْتَ سۤوتِْڤتوجد تعليقات كثيرة على 
 .ڤيڤايشْنَالـ ال يعيرون أهمية للمفهوم شاْرياكَراتْشَنْ المتأثرون بـْزدۤياڤاماۤيالـفالسفة 

 اْزآتْشاْريجميع كتب . ڤَتَتّْ-ْبِهداْبِهَد-أتْشينْتْيا و ْدڤايتَاڤايتْد، ْدڤايتَاڤيشيشْط، ْدڤايتَاشودّْه :ڤَْزڤايشْنَالـتوجد أربعة مذاهب لألئمة 
 كِْرشَْن بين ْزدۤياڤاماۤيالـيغاير .  ال يعترفون بهاڤادۤيةاۤيماالـ لكن فالسفة دانْتَ سۤوتَْرِڤ تعليقات على ، في هذه المذاهبڤَْزڤايشْنَالـ

 هعندما سأل تْشايتَنْيااجاب المولى وعلى هذا المبنى، . ڤَْزڤايشْنَالـ من قبل الفالسفة َنكِْرشْلذلك، ال يعترفون بعبادة . كِْرشَْنوبدن 
 وأخشى أن دانْتَ سۤوتَْرِڤسادتي، لقد سألتم عن سبب عدم دراستي :"دانْتَ سۤوتَْرِڤ عن سبب عدم دراسة ْزدۤياڤاماۤيالـ ۤيْزاسَسنّْۤيالـ

 ".تشعروا باألسف عند سماع جوابي
 واإلستماع إليك يسعدنا النظر.  ونجد متعة كبيرة بكالمك العذبناراياَنأنت تبدو مثل . سيسرنا أن نسمعك:" بالقولۤيْزاسنّْۤيَسالـأجمع 

 ".ستماع بصبر وقبول كالمك االلذلك، سيسرنا. ليكا
هذا العمل الرب العظيم جمع . م شخصياً هي كالم الرب العظيدانْتَ سۤوتَْرِڤ : كما يليدانْتَ سۤوتَْرِڤثم بدأ الرب بالكالم حول فلسفة 

قتران  االعتيادي متسم بالنقائص األربعة الناشئة عن ا بشخصڤَاَس ِدڤْۤيال يمكن تشبيه . ڤَاَس ِدڤْۤيجه الفلسفي الكبير في نزلته بو
 وجوب -٣. ه للوهم وجوب تعرض-٢. وجوب ارتكابه األخطاء :نقائص النفس المهيأة هي.  ألنه وجه الرب العظيمبالوجود المادي
لذا، كل ما . يجب علينا الفهم بأن وجه اهللا علي عن كل هذه النقائص.  حواسه ناقصة حتماً-٤و. خداع اآلخرين إلى امتالكه نزعة

 و تَ سۤوتَْردانِْڤنتمجد عند قبولنا فحوى . الحق المطلق العظيم : واحددانْتَ سۤوتَْرِڤ و اتْدنيشََپوأهدف .  وكتبه كاملڤَاَس ِدڤْۤيتكلم به 
عتيادي عند  اإلنسان اال تفاسير غير مباشرة وتشكل خطراً كبيراً علىشاْرياكَراتْشَنْلكن تعليقات .  صراحة كما هي عليهاتْدنيشََپوأ

 .  على وجه مشتت وغير مباشر، يعيقه عملياً من التحقيق الروحياتْدنيشََپوأمطالعتها ألنه يفهم به فحوى 
 تعني دانْتَِڤكلمة . حكمة موجزة تحمل معاني بالغة القوة دون خطأ أو عيبإلى ، اتْرانوپ ڤايو و ْسكَنَْد كل من في سۤوتَْركلمة تشير 

 هو ْبهَچڤَْد چۤيتاعلى سبيل المثال، . ِڤَدْزالـكل كتاب يتناول الموضوع الذي تدل عليه جميع  هو دانْتَِڤبكالم آخر، . ِڤديالـحد العلم 
 دانْتَِڤهما  شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم و ْبهَچڤَْد چۤيتالذا، . ِڤديالـالغاية القطعية لكل البحث  هو كِْرشَْن أن ْبهَچڤَْد چۤيتاول في  ألن الرب يقدانْتَِڤ

 .كِْرشَْنال تدوران سوى حول ألنهما 
-شْروتييدعى ) اتْدنيشََپوأ (ِڤديالـ قسم العلم المثبت بالحكم. تَْريا-ْپَرْستْهاَنتوجد ثالثة تقسيمات للعلم في التحقيق العلي تدعى 

 َمهاْبهاَرتَ و ْبهَچڤَْد چۤيتا (ڤَاَس ِدڤْۤيالكتب الموثوقة التي تدل على الغاية القطعية من كتابة النفوس المحررة مثل . ْپَرْستْهاَن
 صدرت من تنفس ِڤَدْزالـ بأن ِڤديةالـ األسفاردنا تفي.  ْپَرْستْهاَن-ْسْمِرتيتدعى ) شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم پوراَن َمها وال سيما اتْرانوپوالـ

 حسب أيضاًً دانْتَ سۤوتَْرِڤ جمع حكم ِرشي پانْتََرتَماآلكن ) ْپَرْستْهاَن-نْۤيايا (دانْتَ سۤوتَْرِڤ، جمع ناراياَن وجه سلطة ڤَاَس ِدڤْۤي. ناراياَن
 ناراياَن كالم دانْتَ سۤوتَْرِڤفال بد من الفهم بأن  .تْشايتَنْياحسب المولى  دة واحدانْتَِڤ وحكم َپنْتْشَراتَْرحكم . كََرشَنْما تورده تعليقات 

 األسفار من جميع أيضاًً ڤَاَس ِدڤْۤي مع دانْتَ سۤوتَْرِڤ بحثوا ڤَاَس ِدڤْۤي الذين عاصروا ِرشيْزيبدو وجود عدة . ڤَاَس ِدڤْۤي من جمع هاألن
 جايميني و تْْسَنِركاشَكْ و ناجينيشْكاْر و ميولُذوأو و أشَْمَرتْْهيا و يشِرآتِْريا هؤالء الحكماء كان . دانْتَ سۤوتَْرِڤالوصفية التي تتناول 

 .ّيكَْرَمنْد  وّيپاراشَر :حكماء آخرين مثل إلى  باإلضافةّيباَدرو 
يبحث الفصل الثالث  .َردانْتَ سۤوتِْڤفي الفصلين األولين من  يجري بحث صلة النفس الصغيرة بشخصية اهللا العزيز أو علم الصلة

َمْد ۤيشْر هو دانْتَ سۤوتَْرِڤالتعليق الطبيعى على . يتناول الفصل الرابع الصلة الناتجة عن الخدمة التتيمية تلك . الخدمة التتيميةقضاء
كتبوا -نيْمباْرَك و ْسوامّيڤيشْنو   وڤآتْشاْرياَمْدْه  ورامانوجاتْشاْريا : األربعةڤيةڤايشْنَالـ) اْزْپَردايَسْم( المذاهب اْزآتْشاْريكبار . ْمتَڤَْبهاَچ

  كتب كثيرةاْزآتْشاْري أتباع جميع كتب في الوقت الحاضر،. شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْممبادئ  إلى ستناداً اأيضاًً دانْتَ سۤوتَْرِڤتعليقات على 
وحدة  ويبجله علماء ياشْْبها-َرَكۤيشار يسمى دانْتَ سۤوتَْرِڤ على َركَشَنْتعليق . دانْتَِڤ بمثابة تعليقات على شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم إلى ستناداًا

. الرب بالكلية إلى  من المنظور المادي تناقض الخدمة العليةدانْتَِڤتبجيالً كثيراً لكن التعليقات المكتوبة على الوجود المطلقة 



كل من يتبع الدرب غير ملعون  مجيدة لكن دانْتَ سۤوتَْرِڤ و اتْدنيشََپوأ أن التعليقات الصريحة على تْشايتَنْياوبالنتيجة، قال المولى 
 .شاْرياكَراتْشَنْ من كتابة ياشْْبها-َرَكۤيشارالمباشر لتعليق 

. ڤَتََچْبهامذهب ) َمهاَجَن( أكبر تيم ڤَشي ومن المعروف أن المولى ڤَشي كان وجه المولى شاْرياكَراتْشَنْ بأن تْشايتَنْياأقر المولى 
الجواب في يرد ؟ ڤادۤيةاۤيماالـ فلسفة يتبن إلى  فما الذي دعاهم أحدهڤَشيالخدمة التتيمية والمولى إمام من أئمة  عشر ىاثنوجد ي

 :ڤَشي المولى قول حيث يپوراَن َپْدَم
 اڤاَدْم أَستْشْ تْشْهاْستَْرْمماۤي
 َرتّْشَّْهنَّْم باودَّْهْم أوتْشْياِتىْپ

 ڤيِدپيتَْم كَلْڤَ َمياي
 يناپرۤو-و ْبراْهَمَنكَال

 َدۤياڤاماالـتقريباً في فلسفة تعاد صياغتها بكالم آخر، الفلسفة الفراغية التي نادى بها بوذا، ": هي بوذية مقنعةڤادۤيةاۤيماالـالفلسفة 
فلسفته في عصر  يقر بأنه ابتدع ڤَشيلكن المولى . ِڤديةالـات خالصال إلى ستنادها ا تزعمڤادۤيةاۤيماالـالالشخصية مع أن فلسفة 

دانْتَ ِڤسأشرح . لشخصية اهللا العزيز بدنه العلي لكنني سأصف اهللا بالالشخصي :ڤَشييقول المولى ".  من اجل تضليل المالحدةكَلي
 :پوراَن ڤَشييقول الرب العظيم في . ڤادۤيةاۤيماالـمبادئ فلسفة  إلى ستناداً اسۤوتَْر

 ڤاتِْچى ْبهۤوَپراداو يوڤاْد
 اديشوكَلَۤيا مانوش

 ڤَْم تْشَپيتايْس تَْچمايه كَلْڤاْس
 كوروڤيموكْهاْن -َجناْن َمْد

 إلى پوراَن َپْدَم في ڤَشييقول المولى ".  بأمريڤادۤيةاۤيماالـ سيحير عدد كبير من الحكماء الناس عامة بالفلسفة َچوَپَر يْدوافي بداية "
 :ڤّيڤَتۤيِدَچْبها

 َپَركْشْۤياميڤي شِْرنو ِد
 كَْرَمْم-هاتاَمساني ياتْ
 ماتِْرَن-ڤََنيىشاْم شَْر

 پييناْم أۤيانْچاتيتْياْم پ
 ۤياناْمڤاكْ-شْروتيپاْرتَْهْم أ

 َچْرهيتَْم-َدْرشَياْل لُوَك
 ڤَْمۤياْجياتْتْ=َپۤوڤَرْس-كَْرَم

 پاْدياِتىْپَرتيأتَْر تْشَ 
 َپريْبْهَرْمشْن-كَْرَم-ڤََسْر

 نايشْكَْرْميْم تَتَْر تْشُوتْشْياِتى
 ڤَيُّوْر أيكْياْمَم جيرتَْپ

 پاْدياِتىْپَرتيَمۤياتَْر 
اذا تصادف وسمع  األصالة شاكلةشخص في سيزل ال لكن.  الظلمةشاكلة أحياناً للغارقين في ڤادۤيةاۤيماالـ فلسفة ، ألقّنڤّيِدحبيبتي "

 ".ڤادۤيةاۤيماالـة عند تلقين الفلسفأقول بأن النفس على قدم وساق مع اهللا  ألني ڤادۤيةاۤيماالـهذه الفلسفة 
الجهل وجميع ). ْبَرْهَمْنالحق المطلق للبقاء والعلم والبهجة هو  (ساَر-دانْتَِڤكتاباً يدعى  ةۤيدۤياڤاماالـأبرز علماء  چّيويَُّسدانَنَْد كتب 

 .بب العظيم والمسبب الطبيعة المادية الثالثة محجبة بالجهل ومغايرة للسشواكلت نتوجاجميع م. ْبَرْهَمْنمشتقات الجهل هي غير 
-ڤََستّْ-شودَّْهىڤيعند ظهور . ْپَرْدهاَن-ڤََستّْ-شودَّْهىڤيالجهل الجماعي يدعى . فرادي وجماعي ا هذا الجهل على صعيديظهر

 الفلسفة اديتنلذا، . ْچۤياڤََسْرلذلك، اهللا يسمى .  ذاك داخل جهل الطبيعة المادية فأنه يدعى اهللا واهللا يحفظ جميع أشكال الجهلْپَرْدهاَن
 .ڤادۤيةاۤيماالـهذا هو جوهر الفلسفة .  الجهلدركاهللا صنيعة هذه الطبيعة المادية واألحياء في أسفل أن  ڤادۤيةاۤيماالـ
َر تَڤَتاشْڤِِشْعلى سبيل المثال، جاء في .  بصراحةاتْدنيشََپوأاذا قبلنا فحوى  سيتضح أن شخصية اهللا هو شخص بقدرة ال تحد لكن
هو أصل كل الدين والمخلّص . شخصية اهللا علي عن الظاهرة الكونية. لك قدرات غزيرةاأن شخصية اهللا أصل الوجود م ْدَنيشَپأو

هو سيد السادة . شخصية اهللا يشبه الشمس، وينشر قدرته بوفرة من وراء غيمة هذه الظاهرة الكونية المادية. العظيم وصاحب العزة
 هو اهللا وأن الربانيين في ونڤيشْكما جاء أن . قدراته غزيرة ومنتشرة. على وشخصية اهللاهو معروف بالرب األ. وهو عظيم العظماء

 ألقى الرب ما خرجت عند بأن الظاهرة الكونيةْدنيشََپوأأيتَِريا كما جاء في ). ٢٠\٢٢\١ ِڤَدْچ ر(شوق دائم لرؤية قدميه اللوتسيتين 
   ).٣\٦ (ْدنيشََپوْپَرشَْن أ هذا في كما يؤكد). ٢-١\٢\١(نظرة خاطفة على الطبيعة المادية 



 علي هبدن بل وتوجد دالالت بأن ليس هللا بدن مادي وصورة مادية) پاَده-پانيأكما في ( وصف اهللا بالنفي ِڤديةالـ األسفارجاء في 
ته ونوعه وبطانته اهللا وصوراسم . يسيئون فهم طبيعته العليةبالالشخصي ألنهم  ڤادۤيةاۤيماالـفالسفة يصفه . روحي وصورته علية

هذه الطبيعة المادية؟ كل شيء متصل بالرب العظيم أزلي قديم وتام  إلى اهللايتحول كيف يمكن أن . وداره جميعاً في العالم العلي
 .بالعلم
شخصية أو منزه في الواقع، لم يعتبر اهللا دون .  من المالحدةة من اجل تحيير فئة معينڤادۤيةاۤيماالـالفلسفة  إلى شاْرياكَراتْشَنْدعى 

الفهم بأن الرب  إلى ما الذي يدعونا. ڤادۤيةاۤيماالـ تجنب المحاضرات حول الفلسفة فطنمن األفضل لل. مطلقاًمن البدن والصورة 
 ال تقدر على تتبع قدرة اهللا لكن ڤادۤيةاۤيماالـفلسفة .  دون شخصية؟ هو الشخص العلي وقدرته تصمد هذه الظاهرة الكونيةونڤيشْ

ل الطبيعة المادية صنيعة قدرة ب ليس صنيعة الطبيعة المادية ونڤيشْ.  تعطي الدليل على ظواهر قدرات اهللاِڤديةالـ ألسفاراجميع 
 من ونڤيشْمن يعد .  من صنع الطبيعة المادية لكن لو كان كذلك فسيكون من عداد المالئكةونڤيشْ أن ڤادۤيةاۤيماالـيفهم فالسفة . ونڤيشْ

الذي ال ينفد العلي عن أنا األزلي  بأسره يجهلني العالم :)١٤-١٣\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتالل حتماً كما يوضح في المالئكة مخطئ ومض
  الطبيعة الماديةشواكلؤلفة من  المربانيةقدرتي التخطي  العسير من . بهافتونه مألن) ظلمةالحماسة وال وصالةاأل( الثالثة شواكلال

 .هولةبكل سا ما وراءه إلى يعبر ،من يسلم ليلكن 

 الفصل العشرون
 دانْتَِڤغرض دراسة الـ

ك مادي هو ذنب جسيم عتباره مال ا. ليس من هذا العالم المادي بل العالم الروحيونڤيشْ أو كِْرشَْنستخالص بأن الرب  االجرى
ته لكن ثمة مغايرة بين البدن  عين ذاونڤيشْبدن الرب العظيم . رك الحسية والعقلية الماديةا ال يخضع للمدونڤيشْالرب . وطعن فيه

 .والذات في العالم المادي
لذا، األحياء علوية النوعية قادرة على التمتع بالمادة ذات النوعية . تتمتع األحياء باألشياء المادية لفوقيتها على الطبيعة المادية

ال يمكن لألحياء . ائر األحياء ألن المادة ال تمسه ال يخضع للتمتع بالطبيعة المادية على النحو الذي تتمتع به سونڤيشْالرب . السفلية
ال يعتقد بقدرته .  بل متاعهونڤيشْاألحياء الهبائية ليست المتمتعة بالرب .  بواسطة التمتع بعادة التخمينونڤيشْتحصيل العلم بالرب 

 . مع األحياء هو أكبر الذنوبونڤيشْمساواة الرب .  سوى كبير الذنبونڤيشْعلى التمتع بالرب 
مع أن اهللا واألحياء نار . الحق المطلق العظيم شخصية اهللا يقارن بنار متقدة وتقارن سائر األحياء بالشرر المنبعثة من تلك النار

ال . األحياء الهبائية من الروح الالمتناهيةتفيض .  ال يحد على خالف األحياء الهبائية المتناهية الحجمونڤيشْ. بالنوعية لكن ثمة تباين
 .مادة في جوهر األحياء الهبائيةتوجد 

.  وراء الخليقة الماديةناراياَن  بأن يقبلشاْرياكَراتْشَنْحتى  و العلي عن هذه الخليقة الماديةونڤيشْ، ناراياَنحجم األحياء ال يعادل حجم 
الجواب أن كمال الحق المطلق ". ما هو سبب خلق األحياء الهبائية؟:" وال سائر األحياء تقوم بالمادةونڤيشْألن ال قد يسأل سائل 
 بينما ڤَتّتّْ-ونڤيشْالجزء الالمتناه هو . لو كان المتناه فقط لما كان كامالً. ذا كان متناه والمتناه بوقت واحد اال االعظيم ال يكتمل

 . الجزء المتناه هو األحياء
 عند. الرغبات المتناهية لألحياء إلى المادي عائدالرغبات الالمتناهية لشخصية اهللا ووجود العالم  إلى وجود العالم الروحي عائد

.  عندما تتيم بالالمتناهيتدعى نفوس محررةورغباتها المتناهية بالمتعة المادية  ألن شَكْتي-ڤَجۤياألحياء المتناهية تدعى نشغال ا
ق متناهية ضروري للذات العظمى وجود شقو. انها الجانب المكمل هللا. لذلك، ال حاجة للسؤال عن سبب خلق اهللا الشقوق المتناهية

لو كانت األحياء المتناهية غير . ن األحياء شقوق متناهية في الحجم هللاأل توجد مشاعر متبادلة بين الالمتناهي والمتناهي .الالمتناهية
كيف يمكن . اء متناهيةال معنى للملك دون رعية وال معنى هللا دون أحي. التباين في الحياة الروحيةانتفى موجودة إلنتفى نشاط اهللا و

 هو المقتدر صاحب كِْرشَْنات قدرة اهللا واهللا العظيم امتدادوجود معنى لكلمة المولى دون وجود من يولى عليه؟ الخالصة، األحياء 
 . القدرة

جاء بوضوح في . لمقتدر، أدلة كثيرة على المباينة بين القدرة واپوراَن ونڤيشْ و ْبهَچڤَْد چۤيتا بما فيها ِڤديةالـ األسفارجميع تعطي 
أن األرض والماء والنار والهواء واألثير هي العناصر الكثيفة الخمسة للعالم المادي وأن العقل والفطنة واألنا ) ٤\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتا

اسم . لطبيعة الدنياهذه العناصر الثمانية التي تؤلف القدرة أو ا إلى مجمل الطبيعة المادية مقسمة. الزائفة هي العناصر اللطيفة الثالثة
 وهي األحياء التي تعّمر َركِْرتيْپ-َپراوراء هذه العناصر الدنيا، توجد قدرة عليا تدعى ). اماۤي(آخر لهذه الطبيعة الدنيا هو الفتنة 

. متالكه قدراتها المراد أن الحق المطلق هو المقتدر مما يعني). ٥\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في ْبهۤوتاْم -ڤَجۤيالعالم المادي وجاء وصفها 



 المحجبة شَكْتي-اماۤيالظاهرة الكونية المادية وليدة . عندما ال تظهر على الوجه الصحيح أو تحتجب بظل ما شَكْتي-اماۤيالقدرة  تدعى
 .تلك

. فيةنشاطاتها الفكرية الص إلى لديها وجود روحي صفي وهويتها الصفية باإلضافة. األحياء علية عن هذه القدرة الدنيا المحجبة
عند دخولها الدنيا  وفطنتها وبدنها األصلي بالقدرة المادية النفس جب عقلتيح. جميع األحياء علية عن هذه الظاهرة الكونية المادية

طليقة وال النفس تصبح .  مع أن عقلها وفطنتها وهويتها علية عن هذا العالم الماديرغبتها بالسيادة على المادةلهذا العالم المادي 
 هوية ذهابالنظار الحمقى يتوهم .  عندما تخلع عنها حجاب هذه القدرات المادية الدنيايها أنا زائفة بل تستعيد األنا الباقيةتعود لد

أَهْم (تحقيق غيرية البدن والذات .  ألنها شق أزلي من اهللاهويتها الباقية بعد النجاةالنفس تستعيد . الفرد بعد نجاته على خالف الواقع
 الحاضر لكن سيفهم بأنه شق روحي من الالمتناهي وليس قد يعتبر الشخص أنه مادة في الوقت. ال يعني خسارة األنا) ْبَرْهماْسمي

جاء . كِْرشَْن إلى  أو الذكر الروحي واإلنشغال بالخدمة الودية العليةكِْرشَْنعالمات تحقيق النجاة هي تطبيق ذكر .  بعد نجاتهمادة
 ):٦١\٧\٦ (پوراَن ونڤيشْبوضوح في 

 ْپُروكْتََپرا شَكْتيه -ونڤيشْ
 َپراكْْهۤيا تَتْها ۤياْچ-كِْشتَْر

 َسْمْچۤيانْۤيا-كَْرَم- ۤياڤيْدأ
 شْياِتى اتِْرتْۤيۤيا شَكْتيْر

 هي اۤيڤيْدأوقدرة  هي األحياء كِْشتَْرْچيا هي قدرة اهللا بالفعل بينما قدرة َپراقدرة . اۤيڤيْدأ و كِْشتَْرْچيا  وَپرا :ثالثة إلى قدرة اهللا مقسمة
الخالصة أن األحياء .  باهللا تحت تأثير هذه القدرة الماديةاامها وصلتهو األحياء قنسيانل) اۤيڤيْدأ( وتدعى الجهل اماۤيالعالم المادي أو 

 لمجرد أنهما روح  مع اهللاْزڤَجۤيذا ساوى أحد  استعقب الحيرة حتماً .بوصفها هباء دقيق من اهللا ْزڤَجۤيتدعى حدى قدرات اهللا و اتمثل
 ).ْبَرْهَمْن(

نتيجة :" ألنهم ال يستطيعون تفسير سبب عبودية األحياء بل يقتصرون على القولڤَڤايشْنَالـ أمام عموماً ڤادۤيةاۤيماالـفالسفة يتحير 
ياء هبائية الحجم مع السبب الفعلي هو أن األح.  كانت األحياء هي اهللالو لكن ال يمكنهم توضيح سبب احتجاب األحياء بالجهل" الجهل

تنكشف حماقة . متناهية الحجمها القدرة الدنيا تحجب األحياء ألن.  لو كانت المتناهيةما هو سبب حجبها بالجهل .أنها من نوع اهللا
مسعى وصف الالمتناهي خاضعاً لوطأة الجهل هو . حتجاب الالمتناهي بالجهل ا وجهلهم عند محاولتهم توضيح سببْزدۤياڤاماۤيالـ
 .بذن

يتعين الفهم بأن تعاليمه كانت ضرورية آنذاك لكنها ليست . ڤادۤيةاۤيماالـعى لحجب اهللا بفلسفة س همع أن يعمل بأمر اهللا كََرشَنْكان 
 :)١\١\١. ب.ش (دانْتَ سۤوتَْرِڤالحكمة األولى في .  منذ البدايةدانْتَ سۤوتَْرِڤالبون بين القدرة والمقتدر مقطوع به في . حقيقة ثابتة

حجة كانت . لذا، الفيوض هي قدرة اهللا بينما اهللا هو المقتدر.  توضح بأن الحق الطلق العظيم أصل أو مصدر كل فيضَجنْماِدى أْسيا
 دون أن يطرأ عليه التغيير ثابتاًتحول القدرة يعني أن الحق المطلق العظيم ال يمكنه أن يبقى التسليم ب زائفة عند القول بأن كََرشَنْ

.  دون أن يطرأ عليه التغيير على الرغم من استمرار فيض قدرة ال تحد منهثابتاًالحق المطلق العظيم يبقى . الواقععلى خالف 
 . نظرية الوهم على حجة ناقصةشاْرياكَراتْشَنْلذلك، بنى . فيض قدرات ال تحد منه ال يحدث تغييراً فيه

إذا جادلت بأن حق مطلق واحد كان موجوداً قبل خلق هذا العالم المادي :" هذه النقطة على نحو لطيف بالقولرامانوجاتْشاْرياناقش 
 عن هذا السؤال ِڤَدْزالـتجيب ". فكيف أمكن فيض األحياء منه؟ لو كان الحق المطلق بمفرده فكيف أنتج عدداً ال يعد من األحياء؟

يتضح من هذا البيان بأن . الحق المطلق إلى كبأن الوجود فاض من الحق المطلق والوجود من حفظ الحق المطلق ويرجع بعد الهال
 .الحق المطلق عند نجاتها دون طروء تغيير على مقامها األصلي إلى األحياء ترجع
 ال تضيع وظيفتها الخالقة بعد نجاتها ورجوعها. أيضاًً بأن هللا وظيفته الخالقة وأن لألحياء المتناهية وظيفتها الخالقة  دوماًيجب العلم

كيف يعقل أن تنقطع  . بالفعلالوظيفة الخالقة لألحياء تظهر على وجهها الصحيح بعد النجاة.  مفارقة البدن المادياهللا بعدإلى 
؟ يمكن مقارنة دخول الحي حالة النجاة هر حتى في حالة المهايأة المادية تظهاذا كانت نشاطاتانشاطات األحياء بعد تحقيقها النجاة 
 .في مطلق حالةالهوية ال تضيع . ن الغابة أو دخول طائرة السماءبدخول طير شجرة ما أو دخول حيوا

غير ) ْبَرْهَمْن(التوضيح على نحو غير معهود بأن الحق المطلق العظيم إلى  دانْتَ سۤوتَْرِڤعند تفسير الحكمة األولى من  كََرشَنْسعى 
ق تغيير على الحق المطلق العظيم بل الفيض وليد ال يطرأ مطل. نظرية التحولب فيضاستبدال نظرية ال إلى كما سعى بمكر. شخصي

منتوج  الكرسي نتاج كرسي من الخشب الخام، يقال بأن اعند. بكالم آخر، تنتج حقيقة نسبية من الحق المطلق. نشاط قدرته العلية
فأنها ) أو هذه الظاهرة الكونيةاألحياء  (فيضثابت ال يطرأ عليه التغيير وعندما نجد ) ْبَرْهَمْن(الحق المطلق العظيم . الخشب الخام

األحياء غير مختلفة عن الحق  ستبدو بأن على هذا الوجه،. لبن رائب إلى مر يشبه تحول الحليباأل.  الحق المطلقفيضتحول أو 



ة وبأن  بأن للحق المطلق قدرات متباينِڤديةالـ األسفارفي الظاهرة الكونية لكننا نستفيد من األحياء ذا درسنا االمطلق األصلي 
لذلك، األحياء والظاهرة الكونية حقائق غير . المقتدر غير منفصل عن قدراته. األحياء والظاهرة الكونية ليست سوى عرض قدراته

 .خالصة مثيلة تعتبر الحق المطلق والحقائق النسبية مقبولة عند أي رجل عاقل. قابلة لإلنفصال بل جزء من الحق المطلق
الحق  فيوضبكالم آخر، األحياء والظاهرة الكونية هي .  من بينها العلية وظهرت هذه الظواهر الكونيةللحق المطلق العظيم قدرته
الحق المطلق هو الذخر األصلي لجميع المقومات وهذا العالم المادي  :ْدنيشََپوأ تايتيرياجاء بوضوح في . المطلق العظيم وتقوم به

 ).تاني جايانِْتىهۤوماني ْبإ ڤاياتُو (وأهله منتوج هذه المقومات 
.  هذه، ال يمكنهم فهم كيف أن الظاهرة الكونية واألحياء واحد بائن عن الحق المطلقفيضقليلو الفطنة القاصرون عن فهم نظرية ال

ة كما  مثل توهم الحبل حّيشاْرياكَراتْشَنْيضرب . ةوهميبأن هذه الظاهرة الكونية واألحياء نتيجة عدم فهمهم،  يستنتجون بدافع الخوف
مثلة أل بأن ْدنيشََپوأ مونْذََككما جاء في .  ذهباً لكن حجج مثيلة هي شكل من أشكال الخداعةرام المحايضرب أحياناً مثل توهم عظ

. النفس في مقامها األصلي هي ذات صفية.  ذهباً تطبيقات مختلفة ويمكن فهمها على النحو التاليةرام المحاتوهم الحبل حّية وعظ
نظرية التحول تصبح مقبولة عندما . ذاته ببدنه المادي عندما يوحدأن اإلنسان يتوهم الحبل حّية أو عظام المحارة ذهباً يمكن القول ب

كل نفس مهيأة .  الذات لكن نظرية التحول تقبل عينية البدن والذاتغيرالبدن المادي .  على خالف ما هو بهشيئاً  اإلنسانيحسب
 . كمشوبة بنظرية التحول هذه دون ش

لكن يمكن أن تغمر . لي لهذه الظاهرة الكونية موجود خارج حالة التحولصحالة المهايأة هي الحالة السقيمة للنفس والسبب األ
الشمس قدرة ال تحد تنتج . توجد أمثلة كثيرة حتى في العالم المادي. غفاله القدرة العلية هللا ااألفكار والحجج الخاطئة الشخص عند

هل يصعب على الحق . ومع ذلك، ال يطرأ تغيير على حرارة ونور الشمس ذاتها. ج مولدات كثيرة من الشمسمنذ زمن سحيق وتنت
 مع ان الشمس منتوج مادي لكنها تحافظ على المطلق العظيم البقاء دون تغيير على الرغم من انتاج مولدات كثيرة بقدرته العلية

 .  تحول الحق المطلق العظيم إلى ل؟ لذا، ال سبيحرارتها األصلية وتنتج مولدات كثيرة
حجر يستطيع . بمجرد لمسه ذهبإلى الحديد يحول  عن منتوج مادي يدعى حجر الفالسفة الذي ِڤديةالـ األسفارفي معلومات توجد 

جهل بأن  سوى بداعي الْزدۤياڤاماۤيالـ خالصة  اإلنسانال يقبل. الفالسفة انتاج كمية غير محدودة من الذهب ومع ذلك يبقى هو هو
طروء التغيير أو الجهل  إلى ال سبيل. لن يقحم عاقل الجهل والوهم على الحق المطلق العظيم. هذه الظاهرة الكونية واألحياء وهمية

جاء .  في الحق المطلق العظيمتوجد كل قدرة علية ممكنة.  العظيم علي وبائن بالكلية عن جميع المفاهيم الماديةْبَرْهَمْن. أو الوهم فيه
 .  بأن شخصية اهللا المطلق غني بالقدرات العلية دون سواهْدَنيشَپَر أوتَڤَتاشْڤِِشْي ف

خالصة   اإلنسانيستخلص.  عند اساءة فهم القدرات العلية هللا فقطستخالص زيفاً بأن الحق المطلق معدوم الشخصية االيمكن لإلنسان
يملك )  العظيمآتْما( تدل أن اهللا شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي صاً كثيرة نصونجد . موهومة مثيلة عندما يكون في حالة مرضية مزمنة فقط

 كما ال يجوز لإلنسان. نةي بأن للروح العظيم قدرات علية متباسۤوتَْر-ْبَرْهَمكما جاء في ). ٣\٣٣\٣. ب.ش(قدرات علية وفيرة 
من الحماقة .  في المطلقة غائباددضاألو هذا اددضأل الجهل والعلم من مفاهيم عالم ا.عتقاد بإحتمال وجود جهل في الحق المطلقاال

دعاء بأنه حق مطلق؟ فهم تعالي المطلق هو  االلو كان الحق المطلق محجباً بالجهل فكيف يمكن. القول بأن المطلق محجب بالجهل
لى البقاء دون تغيير ومع ذلك الحق المطلق العظيم قادر ع. نشأ من القدرة العلية للمطلقت األضداد ألن ضداداألالحل الوحيد لسؤال 

نتاج كميات ال تحد من الذهب دون طروء التغيير  اينتج هذه الظاهرة الكونية المأهولة بالحياة بقدراته العلية كما يمكن لحجر الفالسفة
لمطلق هي نتاج المنوعات الباقية الموجودة في الحق ا. الحق المطلق بفضل قدراته العلية إلى صفة الجهل المادية ال تنسب. عليه

 لن نجد مطلق أضداد حالما نقبل . قدراته العليةفيضفي الواقع، يمكن التسليم بأن هذه الظاهرة الكونية ليست سوى . قدرته العلية
 :يمكن ضرب المثل عينه. تحولها إلى من جهة كشف القدرة العلوية، ال سبيل.  قدرة الرب العظيم حقامتداد. بالقدرات العلية هللا

لذلك، نسمع بعض الحكماء يقولون بأن اهللا قوام أو علة . جر الفالسفة هو هو على الرغم من انتاج كميات ال تحد من الذهبيبقى ح
 .هذه الظاهرة الكونية

عند توهم الحبل حّية بأننا شهدنا حّية في السابق وإال كيف يمكن توهم الحبل يتعين الفهم . مثل توهم الحبل حّية ليس خاطئاً بالكلية
لكن فكرة الحّية بحد ذاتها ليس . توهم الحبل حّية، يشكل جهلنا. حّية؟ لذا، الخطأ ليس بمفهوم الحّية بحد ذاتها بل بالهوية الزائفة

 . في الصحراءهاالماء حقيقة لكن يكمن الخطأ بتوهم وجود. توهم السراب ماء في الصحراء ال يعني أن الماء وهم. جهالً
 بأن هذا العالم وهم نتيجة ْزدۤياڤاماۤيالـيقول . ال يوجد وهم هنا بالفعل. شاْرياكَراتْشَنْكما يدعي  ليست وهماً لذا، هذه الظاهرة الكونية

 . القدرات العلية للرب العظيمفيض أن هذه الظاهرة الكونية هي ڤيةڤايشْنَالـالفلسفة تقول . جهلهم
 نادى شاْرياكَراتْشَنْلكن .  الصوت العظيمآُوْمكاَرلذلك، يجب اعتبار . لصوتية هللاهي اآلية ا) ْم آُوڤَْپَرنَ (ِڤَدْزالـالكلمة الرئيسة في 

 هي الصوت ڤَْم أسيتَتْ تْ بالقول أن كََرشَنْأخطأ .  هي ذخر جميع قدرات اهللاآُوْمكاَر.  هي الصوت العظيمْم أسيڤَتَتْ تْزيفاً بأن 



 آُوْمكاَر أهمية ْبهَچڤَْد چۤيتاكرر الرب في .  فقطة جزئي تقترح آيةْم أسيڤَتَتْ تْ. ط ثانوية فقة كلمْم أسيڤَ تَتْ تْ ألنِڤَدْزـالعظيم لل
 وْسوامّيُچ ڤَجۤي شْرۤيليكتب . ْدنيشََپوأمانْذۤوكْيا  وفي ِڤَدڤَ أتَْهْر في آُوْمكاَركذا، تولى األهمية لـ ). ٢٤\١٧، ١٧\٩، ١٣\٨ .چ.ب(

يستطيع اإلنسان الخالص من شوائب هذا العالم . اهللا عين اهللاسم ".  هي الصوت األخفى هللاكاَرآُوْم" :َسنَْدْرْبَهى-ڤَتَْچْبَهفي كتابه 
.  َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى-َهِرى كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى َهِرى  أو آُوْمكاَربنطق صوت المادي 

 ).تاَر(ص النفس المهيأة ولهذا السبب تسمى مخلّصة ترداد الصوت العلي قادر على تخلي
 :َپنْتْشَراتَْر-ناَرَدذاك الترداد الصوتي هللا عين اهللا ومؤكد في 

 ڤَ ِااْنڤََچڤْياكْتَْم ْهي ْبَه
 ڤَياْمنارايانَه ْس-ساكْساْن

 ِپَنڤَرۤوْس-أشْطاكَْسَر
 ڤَْرتَِتىَپريموكِْهسو 

 ".ما تنطق ترداد الصوت العليالنفس المهيأة عند اهللا على لسانيحضر "
ال يوجد في العالم الروحي أو . آُوْمكاَر عند تسبيح  على أتم وجهروحياً أن كل ما يشاهد مادياً، يشاهد ْدنيشََپوأ مانْذۤوكْياجاء في 

 بصورة عبثية ڤَْم أسيتَتْ تْبل  وقآُوْمكاَر الرئيسة هذه الكلمة كََرشَنْلسوء الحظ، نبذ . ْمآُو أو بديلها آُوْمكاَرالرؤية الروحية سوى 
ية مثيلة ونبذ بقبول كلمة ثانوتخلى عن التفسير الصريح لألسفار مفضالً تقويالته غير المباشرة . ِڤَدْزبوصفها الترداد العظيم للـ

 .الترداد الرئيسي
بتداع تقويالت غير مباشرة وهجر اب غير معهود  على نحوسۤوتَْر-دانْتَِڤ-پوروشَ الوارد في كِْرشَْن أعاق ذكر شاْرياكَراتْشَنْ پاَدشْرۤي

 دانْتَ سۤوتَْرِڤتقويل نصوص .  دون أخذ جميع نصوصها بمثابة براهين ذاتيةدانْتَ سۤوتَْرِڤال معنى من دراسة . التفسير الصريح
 .  ذاتية البرهانِڤَدْزة للـسيئالهوى الشخصي هو خدمة  إلى ستناداًا

 قديمة، ال تحد وعلية وغير قابلة آُوْمكاَروبناء عليه، .  مناص من اعتبارها التجلي الصوتي لشخصية اهللا، الڤَْپَرنَآُوْمكاَر من جهة 
لذلك، يجب .  على هذا المبتنىآُوْمكاَريصبح الفرد خالداً عند فهم . أيضاًً مبدأ  البداية والوسط والنهاية ودون)آُوْمكاَر(هو . للهالك

ي تنقطع شكواه فالوجود ونفاذه  ونڤيشْ و آُوْمكاَركل من يفهم عينية . قائمة في قلب كل حي ُوْمكاَرآالعلم بأن الصورة الصوتية هللا 
 .ْدَرۤوشالعالم المادي وال يبقى 

 من مطلقاً العالم المادي ويحصل علماً أضداديتحرر الفرد من . لكن ليس له صورة مادية  ال تحدتهال يحد وصورواسع  )آُوْمكاَر (
  اإلنسانيجب على. ْدنيشََپوأ مانْذۤوكْياهذا هو الوصف الذي جاء في .  هو أكثر صور اهللا سعوداًآُوْمكاَرلذلك، . ْمكاَرآُوطريق فهم 

 التجلي في هذا ن ععجزهل) آُوْمكاَر( والقول بأن شخصية اهللا يرسل صورته الصوتية اتْدَپنيشَوأوصاف الواردة في عدم تشويه األ
سوء فهمه ومدحه بمثابة من ما يعقبه و تعتبر شيء مادي آُوْمكاَربسبب اّدعاء مثيل، تصبح . شخصيةالعالم المادي بصورته ال

 .بالفعل اهللانزالء  يعادل جميع آُوْمكاَر. عرض أو رمز اهللا ال غير
 آُوْمكاَروهذا يعني أن . "ْمآُو اللفظي المقطع أنا":)١٧\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيقول . ا أحدهآُوْمكاَراهللا ال تحصى عدداً و نزالت 

 آُوْمكاَرلذلك، . ين اهللالنزالء عالحقيقة أن . كِْرشَْن من شخصية اهللا آُوْمكاَر إلى  دعاة الالشخصية أهمية أكبريولي لكن. كِْرشَْنعين 
 على النحو آُوْمكاَر يفهمون ڤَْزڤايشْنَالـ. آُوْمالبادئة راجعة إلى  ِڤديةالـ َمنْتْراتللـالقيمة العلية في الواقع، . ِڤَدْزالـيطابق جميع 

 يدل ْم والحرف كِْرشَْن القرينة القديمة لـراْدهارانّي شْرّي يدل على يو والحرف كِْرشَْن يدل على شخصية اهللا آوالحرف  :التالي
 اتْرانوپوالـ، راماياَن والـِڤَدْزالـلكن األهمية واردة في ) آُوْمكاَر( لم يول أهمية مثيلة له كََرشَنْ. على الخادم القديم هللا

 . بذا، تعلن أمجاد شخصية اهللا.  من البداية حتى النهايةَمهاْبهاَرتَالـو

 الفصل الواحد والعشرون
 ڤادۤيةاۤيماالـتحويل فالسفة 

 بالدهشة من ۤيْزاسنّْۤيَسالـ وأصيب جميع دانْتَ سۤوتَْرِڤ  مساعي التفاسير غير المباشرة لـتْشايتَنْياعلى هذا الوجه، أدان المولى 
، كل ما أوضحته بذم التفسير غير المباشر تْشايتَنْيا پاَدشْرۤييا  :التفاسير الصريحة إلى ستماع اال بعدۤيْزاسَسنّْۤيالـأعلن أحد . تفسيره
ة تكلف مكََرشَنْسيرات كل واحد منا يعلم اآلن بأن جميع تف. ال يقبل بصحة تفسيرك سوى المحظوظ. أبعد حد إلى  مفيدآُوْمكاَرلكلمة 

 سۤوتَْر دانْتَِڤ مزيد من تفسيرك لـ إلى ن استمعنا اسيسعدنا.  ونسلم بصحة تفسيرهشاْرياكَراتْشَنْمذهب  إلى وخيالية لكننا ننتمي
 .بالطريقة الصريحة



 بالداللة ْبَرْهَمْن أوضح كلمة كما.  حسب التفسير الصريحدانْتَ سۤوتَْرِڤ كل نص من نصوص تْشايتَنْياعند هذا الطلب، أوضح المولى 
 يدل على أعظم الجميع الغني بالعز السداسي، شخصية اهللا العزيز هو ْبَرْهَمْن.  يعني األكبر، شخصية اهللا العزيزْبَرْهَمْنعلى أن 

على الشخصي  ه اثناء حضور هذا العز السداسي بالتمامكِْرشَْنالرب  كشف .ذخر كل ثروة وشهرة وقوة وجمال وعلم وزهد
لذلك، شخصية اهللا العزيز .  بالثروة وال بالعلم وال بالجمال وال بالقوة وال بالشهرة وال بالزهدكِْرشَْنلم يكن أحد يفوق الرب . األرض
َپَرْم ْم ْبَرْهَم َپَر( العظيم والقرار القطعي العظيم ْبَرْهَمْنأنت  :)١٢\١٠ (ْبهَچڤَْد چۤيتا ذلك في أْرجوَنيؤكد .  العظيمْبَرْهَمْن هو كِْرشَْن
. َپَرْم ْبَرْهَمألنه ) ڤَتَتّْ-َپَر(هو مالذ الحق المطلق . كِْرشَْن يدل على األعظم واألعظم هو شخصية اهللا العزيز ْبَرْهَمْنلذلك، ). ْدهاَم

 أن ِڤديةلـاات َمنْتَْرجميع النصوص والـتدل . ال يوجد شيء مادي في عزه وعرض ثروته وشهرته وقوته وجماله وعلمه وزهده
يستبدل . كِْرشَْن، بأنها تدل على شخصية اهللا العزيز ِڤَدْزالـ في ْبَرْهَمْنحيثما تظهر كلمة يتعين الفهم . كل شيء عنه روحي وعلي

 .كِْرشَْناسم  بْبَرْهَمْنكلمة الفطن 
نكار كشف  اهللا بالالشخصي يعنيقبول ا.  الطبيعة المادية لكنه متصف بجميع الصفات العليةشواكلشخصية اهللا العزيز علي عن 

اقتصار أحد على قبول العرض الالشخصي للقدرة الروحية بمنأى عن شخصية اهللا العزيز يعني عدم قبول الحق . قدراته الروحية
ة سوى ال يبقى مع دعاة الالشخصي.  الطبيعة الماديةشواكلقبول اهللا بالتمام يعني قبول التباين الروحي العلي عن . المطلق بالتمام
 . بقصورهم عن الداللة على شخصية اهللا العزيزمفهوم قاصر

 إلى الخدمة التتيميةتبدأ . ِڤدي وهذا مؤكد في كل سفر كِْرشَْنة لفهم شخصية اهللا العزيز عتمدالطريقة المهي  درب الخدمة التتيمية
كل هذه تستخدم في طريقة  -والذكر والتقديسالسمع والتسبيح . للخدمة التتيمية تسعة أطراف أبرزها السمع. الرب بالسماع عنه

هذه العملية بالتي يفهم بها شخصية اهللا العزيز معروفة بالخدمة التتيمية في حياة . تحقيق الكمال األرفع بفهم شخصية اهللا العزيز
 ).أْبهيْدِهيا(المهايأة 

 هو تنمية حب شخصية اهللا العزيز كِْرشَْنذكر . سواهذكر  إلى نحراف اال، ال يعود يحبكِْرشَْنذكر  إلى يشهد عملياً بأن من يأخذ
الخدمة العلية الودية  إلى  بصورة مباشرة عند أخذهكِْرشَْن بصلته مع  اإلنسانيتمتع.  عناية البعد الخامس لإلنساني هه وهذكِْرشَْن
لهذا السبب، غرض . كِْرشَْن علي مع عند وجود تبادل حبأزلياً  المالزم الشخصي ويتمتع التيم بحياة بهيجة كِْرشَْنيصبح . هذه
 وتمكينة من قضاء خدمة تتيمية وتحقيق حب اهللا في نهاية كِْرشَْنقامة الفرد صلته المفقودة مع الرب العظيم  اعادة ا هودانْتَ سۤوتَْرِڤ

 .دانْتَ سۤوتَْرِڤ هذا هو الغرض الحقيقي لـ. المطاف
 في المجلس وأعلن أن َسَرْسَوتّي ْپَركاشانَنَْدالصريحة، وقف المريد الكبير  تَ سۤوتَْردانِْڤ معاني نصوصتْشايتَنْيابعد توضيح المولى 

بل أعلن بأن فحسب  تقديراً كبيراً تْشايتَنْيالم يقتصر على تقدير تفسير المولى . ناراياَن هو شخصية اهللا العزيز تْشايتَنْياالمولى 
لذا، . ڤادۤيةاۤيماالـطائفة  إلى درجة أننا ننسى أنفسنا وننسى بأننا ننتمي إلى ، مسرةاتْدَپنيشَوأ و دانْتَ سۤوتَْرِڤالمعاني الصريحة لـ 

 خيالية مثيلة في مجال الخالف اًربما نقبل تفاسير.  خياليةاتْدنيشََپوأ و دانْتَ سۤوتَْرِڤ  لـشاْرياكَراتْشَنْقرار هنا بأن تفاسير  االجرى
ذا فهمنا المعاني  الكننا نستفيد. اَسَسنّْۤي ال يتحرر أحد من الورطة المادية بمجرد دخول سلك .الطائفي لكن تلك التفاسير ال ترضينا

َهِرْر ناَم َهِرْر ناَم َهِرْر  :)٢١\١٧ آدي. ت.ت( معنى نص تْشايتَنْيالمثال، عند تفسير المولى ل.  بهاتْشايتَنْياالتي صرح المولى 
ال ينجو أحد من القبضة المادية دون الخدمة . ن الحقيقة هي عدم وجود بديل للخدمة التتيمية، يشعر كل فرد بالسرور ألڤَلَْمڤَ ِكناماي

َهِرى كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن في هذا العصر على وجه الخصوص، يمكن لإلنسان تحقيق أرفع درجات النجاة بمجرد تسبيح . التتيمية
أن من يهجر درب ) ٤\١٤\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في .  راَم راَم َهِرى َهِرى َهِرى راَم َهِرى راَم-كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى َهِرى 

. ضرب السنابل الفارغة عناء عقيم. الخدمة التتيمية ويقتصر على طلب العلم، لن يستفيد أكثر من عناء فهم البون بين المادة والروح
الرب العظيم ويعتبر نفسه محرراً زيفاً، ال  إلى تخلى عن الخدمة الودية العليةبأن الذي ي) ٣٢\٢\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْملذا، جاء في 
 والكفارة لكنه يعاود السقوط في الشوائب رياضاتصعيد النجاة بعد بذل عناء كبير في قضاء ال إلى ربما ارتقى. مطلقاًيحرز النجاة 

 .المادية لعدم لياذه بالقدمين اللوتسيتين للرب العظيم
 ِڤَدْزالـ جميع تؤكد .شخصية اهللا إلى العز السداسي العائدبتصافه  ا وإال يتعذرةالشخصيبالصفة ال العظيم ْبَرْهَمْنول ال يمكن قب

يسيئون الفهم .  أن شخصية اهللا العزيز غني بالقدرات الروحية لكن الحمقى يرفضون هذا البيان ويسخرون من نشاطاتهاتْرانوپالـو
قتصار على تصديق كالم المولى  اإلنسان االيجب على.  من صنع الطبيعة المادية وهذا أكبر الذنوبكِْرشَْنبأن البدن العلي لـ

 .ْزدۤياڤاماۤيالـ ۤيْزاسَسنّْۤيالـ وَسَرْسَوتّي ْپَركاشانَنَْد إلى تْشايتَنْيا
 أرى صورة تفوق صورة المتعة ربي، ال):"٤-٣\٩\٣ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء توضيح الشخصية الفردية للحق المطلق العظيم في 

يا حياة .  الطبيعة المادية وهي صورة الحق المطلق العظيم وغنية بالنورشواكلانها قديمة ال تمسها شوائب . العلية التي أراها اآلن
هبطت ! سعدون األالكا هيأ! ِرشَْنكْيا . أسلم لك في صورتك العلية. األحياء، انت خالق هذه الظاهرة الكونية وجميع العناصر المادية



الحمقى المشوبون بالطبيعة .  عبادتك ونحن ندركك سواء بالتأمل أو العبادة المباشرةنافي صورتك الشخصية األصلية ليتسنى ل
 ."الجحيم إلى المادية ال يعيرون أهمية كبيرة لصورتك العلية مما يقودهم

 ):١١\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في أيضاًًهذا مؤكد 
 هاُموذْ ْمماي ڤَـجانَـنْت

 تَـْميـوْم آشْـر تَـنْمۤيـشمانو
 تُو ْبهاڤَـْم َأجانَـنْـْمَپـَر

  َمـِهشْـڤَـَرْم-تَ َمـَم ْبهۤو
 ."وجودالكل المطلق على سلطاني  والعلية طبيعتي ونجهلنهم ي ا. اإلنسانصورةهبط بعندما أبي  حمقىالتخف يس"

 ):١٩\١٦ (ْبهَچڤَْد چۤيتامصير أولئك األشرار الحمقى هو الجحيم كما يؤكد في 
 راْنـتَـه كْرۤوشيڤـ ْدْمتاْن َأَهـ

 ـو نَـراْدَهـماْنشـساِرْمَسـ
 پاْمى َأَجـْسَرْم َأشـوْبهاْنيـشكْ

 وشيُّونيـڤْ ِاڤَ شۤيآسور
 ."أبدياً ةجنيال الحياة اجناس المادي، في مختلف الوجودر في محيط البش سافلالعابثين أدين والحسرمي ا ينان"

كما ). ڤاَد-ڤَْرتَڤي( تخبئتها وإقامة نظرية التحول شاْرياكَراتْشَنْ  تكلف لكندانْتَ سۤوتَْرِڤمؤكدة من فاتحة ) ڤاَد-َپريناَم (فيضنظرية ال
 تؤكد أن الرب العظيم هو محور كل قدرة روحية اتْرانوپالـفيها  بما ِڤديةالـ األسفارجميع .  مخطئاَسڤْۤيتطاول باإلدعاء أن 

عتقاد بأن التباين  إلى االالمغتر عديم الكفاءة على فهم التباين في القدرة الروحية مما يقودهماۤياڤادّي الـالفيلسوف ال يقوى . وتباين
.  شخصية اهللا العزيزتسلياتالسخرية من  إلى  الزائف يدفعهمعتقاد اال بهذاْزدۤياڤاماۤيالـتوهم . الروحي ال يختلف عن التباين المادي

هذا أكبر ذنب .  من نتاج هذه الطبيعة المادية لقصورهم عن فهم النشاطات الروحية للرب العظيمكِْرشَْنالحمقى أمثالهم يعتبرون 
  آنَنَْديْدتْش شَْستْ(هو صورة العلم األزلي البهيج ) ١\٥ َسْمهيتا-ْبَرْهَم (كِْرشَْن أن تْشايتَنْيالذلك، أثبت المولى . يمكن إلنسان اقترافه

 .تباين روحيبه العلية تسلياتنشغال ب االوأنه دائم) ڤيْچَرَهى
لقد تخلينا عن درب التحقيق الروحي عملياً وال :" واستخلص بالقولتْشايتَنْيا أوجز تفاسير المولى َسَرْسَوتّي ْپَركاشانَنَْدأحد طالب 

 لكنهم يجدون كِْرشَْن إلى نشغال بالخدمة العلية اال الجديون بصدد تحقيق النجاةڤادۤيةاۤيماالـ فالسفة جب علىي .للغطشاغل لنا سوى ا
التفاسير المقبولة هي تفاسير . ِڤديةالـ األسفار تحجب فحوى شاْرياكَراتْشَنْنحن نقر هنا بأن تفاسير . لذة بالحجج الفارغة بدال من ذلك

 " التفاسير عقيمةسائر. تْشايتَنْيا
 َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم -َهِرى كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى َهِرى  بتسبيح َسَرْسَوتّي ْپَركاشانَنَْدبدأ كبير طالب 

قامة  اشاْرياكَراتْشَنْأراد :" وقالْرياشاكَراتْشَنْذلك، بعيب عندما شاهد  َسَرْسَوتّي ْپَركاشانَنَْدكما أقر .  بعد توضيح موقفهَهِرى َهِرى
التسليم بشخصية اهللا العزيز ينقض .  على غير وجهدانْتَ سۤوتَْرِڤن تأويل عنظرية وحدة الوجود المجردة المطلقة ولم يجد بديالً 

لم يقتصر ذلك .  الدنيوي برفعة علمهدانْتَ سۤوتَْرِڤ حجب المعنى الفعلي لـإلى لذلك، سعى . نظرية وحدة الوجود المجردة المطلقة
 " سار على خطاهأيضاًً بل جميع الكتاب الذين سعوا العطاء آراءهم الشخصية شاْرياكَراتْشَنْعلى 

 باإلضافة. ِڤديليس من المفروض التخمين حول نصوص أي سفر . دانْتَ سۤوتَْرِڤ  المعنى الصريح لـتْشايتَنْيابذلك، اعطى المولى 
في الواقع، .  بطرق شتىةهم الفلسفيات تخمينَپتَنَْجلي و ڤَكَْرأشْطا و چاوتََم و پيَلكَسائر الفالسفة أمثال ع وض، شاْرياكَراتْشَنْإلى 

ثبات بأن الحق  إلى االوسعوا) الخدمة التتيمية (ِڤَدْزـ وأتباعه من المناطقة، أعرضوا عن المعنى الصريح للجايمينيالفيلسوف 
ذا اقتصر على  اإلنسان اويحقق جميع رغباتلو كان اهللا موجوداً   اإلنسانمناهللا سيسر  لنوا أنأع. المطلق من أشياء العالم المادي

التشديد  إلى  حتىپيَلكَسعى . ثبات بأن اهللا لم يخلق العالم المادي إلى االپيَلكَكذا، سعى الملحد . قضاء العمل المادي على وجه سليم
 على هذه النظرية بأن الخلق حدث نتيجة كَناَد و اوتََمچكذا، شدد كل من . لخلقعلى أن تركيب العناصر المادية هو الذي سبب ا

مثل واألحادية  ةوحدة الوجود المطلقكما سعى دعاة . تفاق وبأن القدرة الذرية هي أصل الخلق االتركيب العناصر المادية بمحض
تخيل صورة  إلى ،ةيُّوچيالـ أحد أكبر المرجعيات في الرياضة تَنَْجليَپوسعى ) ْبَرْهَمْجيُّوتي(ثبات بأن اهللا هو النور  إلى االڤَكَْرأشْطا

 .للرب العظيم
لكن الحكيم الكبير . بإيجاز، يتعين الفهم أن جميع هؤالء الفالسفة الماديين بذلوا جهدهم لتجنب شخصية اهللا بطرح فلسفاتهم الظنية

 التي تثبت الصلة بين األحياء وشخصية اهللا وتثبت دانْتَ سۤوتَْرِڤبنظم جميع نظرياتهم وأجاب عنها في  دبر وجه اهللا، تڤَاَس ِدڤْۤي



َجنْماِدى أْسيا  :)١\١\١. ب.ش (دانْتَ سۤوتَْرِڤفاتحة  شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي أهمية الخدمة التتيمية في مجال تحقيق حب اهللا وأوضح 
 .أن المصدر العظيم للوجود شخص عليم علي بشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم في فاتحة ڤَاَس ِدڤْۤييثبت . ،ياتَه

 الطبيعة المادية لكنهم شواكلالرب العظيم وراء ) ْبَرْهَمْجيُّوتي(التوضيح بأن نور  إلى يسعى أتباع وحدة الوجود المجردة المطلقة
 ت بأن شخصية اهللا ليستَْردانْتَ سۤوِڤ تؤكد . الطبيعة الماديةشواكلبأن شخصية اهللا ليست علية عن االثبات يسعون في الوقت نفسه 

مختلف هؤالء الفالسفة النظار . ملك قدرات علية غزيرةت بصفات علية ال تحد وة الطبيعة المادية فحسب بل متصفشواكلعلياً عن 
لسوء الحظ، اصبح الناس معمين .  ويتحمسون جداً لتقديم نظرياتهم طلباً للشهرةونڤيشْنكار وجود الرب العظيم  ايجمعون على

جاء في ). مهاَجنَْز (ِڤَدْزالـسير على خطى مراجع المن األفضل . ؤالء الفالسفة المالحدة مما يحول دون فهمهم كنه الحق المطلقبه
 -٧.  َمنو-٦. كَپيَل -٥. ْز كوماَر-٤. شَْمْبهو -٣. ناَرَد -٢. ْبَرْهما -١):َمهاَجنَْز( عن وجود اثنى عشر مرجع شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم

، ال يوجد نفع بالجدال حول الحق َمهاْبهاَرتَحسب . ياَمراَج -١٢ .ڤَ شْوَك ِد-١١.  َبلي-١٠. َمۤيشْ ْبه-٩.  َجنََك-٨. الَدْهْپَر
يتعذر فهم . درجة أنه ال يمكن لفيلسوف الموافقة مع سواه إلى  والمفاهيم الفلسفيةِڤديةالـ األسفارالمطلق لوجود عدد غزير من 

لذلك، من األفضل السير على خطى . عرض رأيه الشخصي ورفض آراء اآلخرين إلى ة ألن كل يسعىضرورة المبادئ الديني
خير .  تشبه الرحيق وتحتوي على كل ما هو الزمتْشايتَنْياتعاليم المولى . مما يسهل تحقيق النجاح المنشود) َمهاَجنَْز(المراجع الكبيرة 

 .سبيل هو السير على هذا الدرب والعمل به

 الثاني والعشرونالفصل 
 شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم

اعتاد . ، زار عدد كبير من العلماء والمستطلعين المولى في بناريسَرْبهوْپَمها تْشايتَنْيادرب  إلى ْزدۤياڤاماۤيالـ ۤيْزاسَسنّْۤيالـبعد تحويل 
ألنه كان من غير  ڤَْبنْدوماْدَه و ڤَناتَْهىڤيشْ في طريقه إلى هيكل َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا الناس االصطفاف في صف طويل اثناء مرور

َپَن تَ و َپَرمانَنَْد و آتْشاْريا تْشَنْْدَرِشكَْهَر :ذات يوم، كان المولى يغني عند زيارته الهيكل مع اصحابه.  في مقامهتهالممكن لكل فرد رؤي
 :وْسوامّيُچ َسناتََن و ميشَْر

 ڤايا نََمهَهَريى نََمه كِْرشَْن ۤياَد
 َمْدهوسۤوَدَن-شْرّيڤينَْد راَم ُچوپاَل ُچو

 ْپَركاشانَنَْددرجة أن  إلى كان دوي التسبيح عالياً. تحلقت الجماهير حول المولى ورعدوا اثناء تسبيحه ورقصه على هذا الوجه
 ورقصه مع تْشايتَنْيالمولى  إلى اَسَرْسَوتّي ْپَركاشانَنَْدانضم . الجماهير مع مريديه إلى  الذي كان جالساً في الجوار، انضمَسَرْسَوتّي
 تْشايتَنْيااصيب جميع أهالي بناريس بالدهشة عند رؤية رقص المولى !". ريَه !َهري:" وبدأ بالهتاف حالما شاهد بدنه الجميلأصحابه
 عند َسَرْسَوتّي ْپَركاشانَنَْد خر. ْزدۤياڤاماۤيالـ ۤيْزاسَسنّْۤيالـ ضبط وجده وتوقف عن الرقص عندما شاهد تْشايتَنْيالكن المولى . في وجد
-َچْدَچ(انت السيد الروحي لمجمل األرض :"حالما توقف عن التسبيح والرقص فقال المولى في محاولة لمنعه تْشايتَنْياالمولى  قدمي
أرتكب س العظيم وْبَرْهَمْنأنت تشبه . لذلك، يجب أن ال تقدس شخص يدنوك منزلة مثلي. وأنا لست على مستوى مريديك) چورو

 ". مع أنك تخطيت األضدادال ينبغي لك وضع قدوة مثيلة لعامة الناس.  قدميدإذا سمحت لك بالسقوط عنذنباً جسيماً 
ثم اقتبس نصاً من " لقد طعنت فيك عدة مرات في السابق وأنا أسقط عند قدميك ألرفع جنايتي بحقك:"َسَرْسَوتّي ْپَركاشانَنَْداجاب 
 ارتكب جناية بحق الرب العظيم ثم اقتبس من المحتمل أن يقع المحرر ضحية الشوائب المادية ثانية اذانه  يفيد بأِڤديةالـ األسفار

 إلبتالع اْدَهراتْشيتَۤيڤيْد يسمى في عمره السابق أفعوانبصدد مسعى ) ٩\٣٤\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم نصاً آخراً من َسَرْسَوتّي ْپَركاشانَنَْد
 تْشايتَنْيااعترض المولى .  بقدمه اللوتسيةكِْرشَْناستعاد بدنه السابق وتحرر من ذنوبه حالما لمسه .  من ذنوبه وتحررنَنَْد َمهاَرَج

 المقارنة لتعليمنا تلكأراد تحذير الناس عامة بعدم مقارنة أحد بالرب العظيم واعترض على . كِْرشَْنبلطف عندما سمع مساواته بـ
 أن  دوماً على القولتْشايتَنْياحافظ المولى .  ذنب كبيركِْرشَْنل أن مقارنة أحد بالرب العظيم لذا، قا. الرب العظيمعين مع أنه 

 وجده في پوراَن َپْدَمفي هذا الصدد، اقتبس نصاً من . بلغت من العظمة كبير لكن سائر األحياء متناهية مهما ونڤيشْشخصية اهللا 
، يجب اعتباره ڤَشي و ْبَرْهماأعظم المالئكة مثل مع الذي يقارن الرب العظيم حتى :")٧٣\١ ڤيالَس-ْبَهكْتي-َهري (تَنْتَْر ڤَڤايشْنَ

 ".ملحداً من الطراز األول
اجب العبادة ألنك أكبر منا جميعاً بالعلم والتحقيق مع أنك و وكِْرشَْنأفهم بأنك شخصية اهللا العزيز :" قائالَسَرْسَوتّي ْپَركاشانَنَْدتابع 

 ".ارجو أن تغفر لنا. ة بالطعن فيكجسيم جناية نالك، ارتكبلذ. تتجلى بوجه تيم
 :تعلينسكيف يصبح التيم أكبر الم) ٥\١٤\٦ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في 

 پي سيدّْهاناْمموكْتاناْم أ



 َپرايانَه-ناراياَن
 ْپَرشانْتاتْماسودوْرلَْبَهه 

 َمهاموِنىپي أڤْ كُوطْيشْ
تيم الرب العظيم في غاية الهدوء والطمأنينة  .ة لكن خيرهم تيم شخصية اهللاوالكمل المحررينبير من يوجد عدد ك الكبير، الحكيم ايها"

يفيد بأن عمر الفرد ) ٤٦\٤\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم نصاً آخراً من َسَرْسَوتّي ْپَركاشانَنَْداقتبس  ".وكمالهم نادر الوجود حتى بين الماليين
شْرۤيَمْد  نصاً آخراً من َسَرْسَوتّي ْپَركاشانَنَْدكما اقتبس . المرجعيات العليا، تذهب عندما يهين التيمورغده وشهرته ودينه وبركات 

لكن ال يمكن ألحد .  اللوتسيتين لشخصية اهللالقدمين اللوتسيتينيفيد بأن جميع الهواجس والظنون ترتفع عند لمس ) ٣٢\٥\٧ (ْبهاَچڤَتَْم
بكالم آخر، ال يصبح .  للتيم الصفي للربالقدمين اللوتسيتينسيتين للرب العظيم دون استالم بركة غبار  اللوتالقدمين اللوتسيتينلمس 

 .أحد تيماً صفياً لشخصية اهللا دون حظوة تيم صفي آخر
 ".مقام تيم الرب العظيم إلى رتقاء االأنا ألوذ اآلن بقدميك اللوتسيتين ألنني أريد:"َسَرْسَوتّي ْپَركاشانَنَْدقال 

كل ما تكلمت به عن عيوب الفلسفة :"ْپَركاشانَنَْد على هذا الوجه وقال همابعد حديث معاً تْشايتَنْيا والمولى َسَرْسَوتّي ْپَركاشانَنَْدجلس 
 معيبة ْزدۤياڤاماۤيالـ على يد فالسفة ِڤديةالـ األسفارفي الواقع، نحن نعلم بأن جميع التعليقات على . أيضاًًا ن معروف عندڤادۤيةاۤيماالـ

 حسب اتدنيشََپوأ و دانْتَ سۤوتَْرِڤأنت لم تفسر حكم .  جميعها من نسج خيالهشاْرياكَراتْشَنْتفاسير . شاْرياكَراتْشَنْوال سيما تفاسير 
در  ال يقاتدنيشََپوأ و دانْتَ سۤوتَْرِڤتفاسير مثيلة لحكم . لذا، جميعنا مسرورين بسماع تفسيرك. خيالك بل عرضتها كما هي عليه

 ". ألنك تملك جميع قدرات الرب العظيمعلّي أنتفعل دانْتَ سۤوتَْرِڤ وضيحأرجو منك زيادة ت. عليها سوى شخصية اهللا
دانْتَ ِڤ ال أقوى على معرفة المعنى الحقيقي لـ. نسان اسيدي العزيز، أنا:"الرب العظيم وقالب على مخاطبته تْشايتَنْيااعترض المولى 

اَس ڤْۤيكتب . ب مفاهيمه الدنيويةس حدانْتَ سۤوتَْرِڤال يمكن إلنسان تفسير .  عليم بمعناها الحقيقيناراياَن وجه ڤَاَس ِدڤْۤي لكن سۤوتَْر
بكالم آخر، خير .  على يد معدومي الضميردانْتَ سۤوتَْرِڤمن اجل منع التعليقات على  شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْماسم بشخصياً  تعليقه عليها ڤَِد

 دانْتَ سۤوتَْرِڤلذلك، يجب فهم . ال يمكن ألحد فهم عقل المؤلف ما لم يكشف عن غرض كتابته. يكون على يد مؤلفهشرح ألي كتاب 
 .دانْتَ سۤوتَْرِڤ وهو التعليق الذي كتبه مؤلف شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمخالل 
. شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم طبقاً لتوضيحها في َمنْتَْرچاياتْرّي في  آُوْمكاَريزداد توضيح . ِڤَدْزالـ هو الجوهر الرباني لجميع آُوْمكاَر أو ڤَْپَرنَ

 الذي ناَرَد إلى  بدورهْبَرْهمايوضحها .  شخصياًكِْرشَْن على يد الرب ْبَرْهما إلى توجد أربعة نصوص في هذا الصدد أوضحت
ال يحق ألحد وضع تعليقاته .  خالل السلسلة المريديةشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمعلى هذا الوجه، ينزل معنى نصوص . ڤَاَس ِدڤْۤي إلى يوضحها

 ڤَاَس ِدڤْۤينظم .  بعنايةشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم دراسة دانْتَ سۤوتَْرِڤكل من يطلب فهم يجب على .  وتضليل القراءدانْتَ سۤوتَْرِڤالحمقاء على 
 دانْتَ سۤوتَْرِڤ وأوضحها في اتدنيشََپوأ صفوة ڤَاَس ِدڤْۤيجمع . موني ناَرَدبناء على أمر  دانْتَ سۤوتَْرِڤ بغرض توضيح شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم

دانْتَ ِڤيجازه في  ا وتماتدنيشََپوأما جاء في . ِڤديالـ هو صفوة مجمل العلم شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْموبناء عليه، . شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمعند كتابة 
 . على خير وجهشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم، جرى توضيحه في سۤوتَْر

 في الظاهرة الكونية  اإلنسانيقول بأن كل ما يراه) ١٠\١\٨ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم شبيه بالنص الوارد في إشُوَپنيشَْد شْرّييوجد نص في 
نأخذ يجب أن نحيا برحمة اهللا وال . وبالنتيجة، هو ملك األحياء وصديقها وحفيظها. ليس سوى قدرة الرب العظيم وال يتغاير عنه

 . على ملكية سواهاعتداءعلى هذا الوجه، يمكن لإلنسان أن يتمتع بالحياة دون . سوى حد كفافنا
 دانْتَ سۤوتَْرِڤ و اتدنيشََپوأأن جميع الفرد سيجد  . غرض واحدشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم و دانْتَ سۤوتَْرِڤ و اتدنيشََپوأبكالم آخر، غرض 

قامة صلتنا القديمة بالرب العظيم وكيف نعمل  اعادة ا تعلمنا سبيلشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم. ذا درسها بعناية اشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم موضحة في
 .بموجب تلك الصلة وأخيراً سبيل تحقيق أقصى نفع منها

حياء وعلمي هو العلم أنا المحور العظيم لصالت جميع األ:"تقول. ْمتَڤََچْبهاـال هي نبذة مجمل ڤَأَهْم اِِالنصوص األربعة ابتداء بنص 
. حب اهللا : تحقيق أرفع درجات كمال الحياة بها اإلنسان يستطيع. بهالطريقة بالتي يمكن أن تحرزني األحياء هي اأْبهيْدِهيا. العظيم

 وصفاً نْياتْشايتَ وأعطى المولى شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمتوضيح هذه النصوص األربعة في جاء ". تكمل حياة الفرد عندما يحرز حب اهللا
مقامه وصفاته العلية ونشاطاته العلية وعزه  -قال بأن ال أحد قادر على فهم مقام الرب العظيم. موجزاً لمبادئ هذه النصوص

من يحالفه الحظ  بأن ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في . ال يمكن فهمها سوى برحمة اهللا.  ال يمكن فهمها بالتنظير أو الدراسة األكاديمية.السداسي
 . حظوة اهللا، يستطيع فهم كل هذه التوضيحات برحمة اهللاتلقيب

. المقومات المادية والطبيعة واألحياء منه وتستقر فيه بعد انحالل الظاهرة الماديةفاضت لذلك، . كان اهللا موجوداً قبل الخلق المادي
جع كل الوجود في اهللا بعدما يسحب قدرته ير. اهللا يحفظ الظاهرة المادية بعد ظهورها وكل ما نراه ليس سوى تحول قدرته الخارجية



 كلمة تكرر . النص األول من النصوص األربعة، ثالث مرات للتشديد بأن شخصية اهللا غني بكل عزفي أَهْمكلمة تتكرر . الخارجية
 .هتوصورتعالي اهللا يمان ب اال ثالث مرات لمجرد توبيخ القاصر عن الفهم أوأَهْم

 شواكلالقدرة الخارجية بتظهر . ية والقدرات النسبية والظاهرة المادية واألحياءنته الظاهرة وقدرته البييملك اهللا قدرته الباطنة وقدر
ال يمكن . بالفعل) ِڤْدياْم(وكل من يستطيع فهم طبيعة الحي في العالم الروحي، يستطيع فهم العلم الكامل . الطبيعة المادية) چونَْز(

القمر يعكس . قدرة المادية والنفس المهيأة لكن كامل العلم محرر من تأثير القدرة الخارجيةألحد فهم الرب العظيم بمجرد رؤية ال
يمكن . كذا، هذه الظاهرة الكونية المادية ليست سوى ظل العالم الروحي. ضوء الشمس وال يمكن للقمر أن ينير دون ضوء الشمس

الخدمة التتيمية هي الوسيلة الوحيدة لفهم مقام الرب العظيم . ارجية من تأثير القدرة الخعندما يتحررللفرد فهم مقام الرب العظيم 
 الخدمة التتيمية المبادئ األربعة للدين تتخطى .ويمكن لمطلق شخص من مطلق بلد وتحت مطلق ظرف قبول هذه الخدمة التتيمية

 مستمد من النجاة والفهم المستمد من الدينحتى أوليات الخدمة التتيمية علية عن أرفع درجات الفهم ال. والفهم المستمد من النجاة
 .عتيادياال

 واإلستماع منه -جتماعية والعقيدة والعرق والبلد وما شاكلها االبغض النظر عن الطبقة -تخاذ سيد روحي ثقة الذلك، ينبغي لإلنسان
.  الواقع، هذه هي ضرورتنا األولىفي. نما هو بعث حبنا الكامن هللا االغرض الحقيقي للحياة. كل ما يتعلق بالخدمة التتيميةعن 

  اإلنسانيوجد علم نظري وعلم حصولي وعلم حصولي كامل عند تحقيق.  كيف يمكن تحقيق حب اهللا ذاكشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْميوضح في 
 .التعاليم التي يتلقاها من السيد الروحي

 الفصل الثالث والعشرون
 دانْتَ سۤوتَْرِڤسبب دراسة 

 خالل السيد األسفارتصبح المعارف علمية عند تحصيلها من . عمليال ها بينما العلم هو تحقيقاألسفارتمدة من المعارف معلومات مس
 بتحقيق المقام الفعلي لشخصية اهللا عند فهم  اإلنسانيتعلم. الروحي الثقة لكنها ال تعدو أكثر من نظرة فكرية عند التخمين حولها

الصورة العلية لشخصية اهللا بائنة عن الظواهر المادية وفوق . ل السيد الروحي الثقة على وجه علمي خالاألسفارالمعلومات من 
الشمس بحد . ما لم يفهم الصورة الروحية لشخصية اهللا على وجه علميسيصبح الفرد من المؤمنين بالالشخصية . ردات فعل المادة

الشمس  إلى بين الشمس والضياء ألن وجود الضياء مستندلكن ال توجد مغايرة . ذاتها هي ضياء لكن ذاك الضياء بائن عن الشمس
 .وال معنى للشمس دون ضياء

كما ال يمكنه فهم صورة الرب العظيم ما . قبل تحرره من تأثير القدرة المادية ال يمكن لإلنسان فهم الرب العظيم وقدراته المتباينة
حراز حب اهللا بالفعل  اال يمكن ألحد. حقيق الصورة العلية لشخصية اهللاحب اهللا قبل ت إلى ال سبيل. دام مأخوذاً ببريق القدرة المادية

الرب العظيم داخل وخارج هذا العالم . ية دون حب اهللا اإلنساندون تحقيق الصورة العلية للرب العظيم وال يوجد كمال في الحياة
 داخل وخارج جميع األحياء في هذا العالم ) واألثيراألرض والماء والنار والهواء(المادي كما أن العناصر الكثيفة الخمسة للطبيعة 

 . وتيم الرب العظيم يحققون ذلك
يستطيع . التيم الصفي بأن القصد من وجودهم هو خدمة شخصية اهللا وأن جميع األشياء الموجودة ممكن تسخيرها لخدمة اهللايعلم 

 ):٥٥\٢\١١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم الصلة بين التيم والرب العظيم في جاء تأكيد على. التيم رؤية اهللا حيثما ينظر ألن اهللا باركه في قلبه
 ڤيْسِرَجتي ْهِرَدياْم نَـ ياْسيا ساكْشاْد

 ناشَه-َهىْچچهاوپي أٱڤَشاْبهيهيتُو ْدَهريْر أ
 َپْدَمه-ْچريَرشَنَۤيا ْدْهِرتانْ-َرنَياْپ

 ْپَرْدهاَن أوكْتَه-تَڤََچْبهاڤَتي َس ْبَه
في الواقع، يعتبر تيماً من الدرجة األولى .  بالقدمين اللوتسيتين للرب بعروة الحب دوماًص ما دام قلبه موثقاًال يترك الرب الشخ"

عندما  ۤيْزوپُچالـ كِْرشَْنترك ). ٤\٣٠\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْميوجد مثل على هذا الوصف في ". حتى وإن كان ذكره غير كامالً
 من كِْرشَْن عن قصي، وبدأن بالتكِْرشَْنالقدوس لـسم  بتسبيح االۤيْزوپُچالـوبالنتيجة، بدأت . هع مراَسرقصة  إلى  لإلنضمامناجتمع

 . يشبه السماء وحاضر في كل مكانكِْرشَْن.  من غمرة جنونهناألزهار والعرائش في الغابة
شْرۤيَمْد  بدراسة ا تحقيق الرب وحبهيمكننا الحصول على معلومات عن صلتنا القديمة بالرب العظيم وفهم الطريقة التي يمكن به

، كيف يمكن َسَرْسَوتّي ْپَركاشانَنَْدفي مجال التوضيح إلى ) ٢١\١٤\١١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم نصاً من تْشايتَنْيااقتبس المولى . ْبهاَچڤَتَْم
في . ليه ا السبيل الوحيدوبإيمان هيه  إلحيث يقول الرب بأن قضاء الخدمة التتيميةلإلنسان تحقيق شخصية اهللا بالخدمة التتيمية 

الرب  إلى يمانه ويقضي الخدمة االتحقيق القطعي حيث يرسخ إلى الواقع، الخدمة التتيمية وحدها هي التي تصفي قلب التيم وترفعه



 تْشَنْذاَل عائلة وليد عائلة وضيعة مثل حتى وإن كاناإلنسان بالعالمات العلية خالل تحقيق درجة حب اهللا  يمكن أن يغتني. العظيم
 ):٣١\٣\١١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمهذه العالمات العلية في وصفت ). آكلة لحوم الكالب(

 ْسَمَرنْتَه ْسماَريانْتَشْ تْشَ
 َهَرْم َهريْم-ْچَهىْچهاوٱميتُْهو 

 ْبَهكْتْۤيا َسْمجاتَۤيا ْبَهكْتْۤيا
 پولَكاْم تَنوْمبيبْهَرِتى أوتْ

لمتعلقة بالرب العظيم الذي يصفي قلب تيمه من كل أشكال الذنوب ويصبح مغموراً بالوجد وتظهر عليه عند بحث التيم الشؤون ا"
بداعي التعلق العفوي بالرب، يبكون تارة ":)٤٠\٢\١١ (ْمتَڤََچْبهاـالكما يستطرد ". ليه االخدمة التتيمية إلى عالمات مختلفة عائدة

 ".  جتماعية االوا بالتقاليدحفلالقدوس دون أن ي اسمهويضحكون تارة ويرقصون ويغنون عند تسبيح 
 :َچروَد پوراَنجاء في . ڤَاَس ِدڤْۤي من نظم سۤوتَْر-ْبَرْهَم  هو الشرح الحقيقي لـشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْميتعين الفهم أن 

 تْراناْمسۤو-ٱياْم ْبَرْهَمأْرتُْهو 
 ڤينيْرنَياه-ْبهاَرتاْرتَْهى

 اوو ٱسُپرۤو-ْبهاْسيا-ياتْرّيچ
 َپريْبِرْمهيتَه-داْرتَْهىِڤ
 ساَهْسَره-ٱشْطاَدشََرنْتُْهو ْچ

 ڤَتاْبهيْدَههَچْبها-شْرۤيَمْد
 وصفوة مجمل العلم َمنْتَْر چاياتْرّي امتدادهو . َمهاْبهاَرتَ وتفسير أعمق للـسۤوتَْر-ْبَرْهَم  هو التفسير الموثوق لـشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم"

 الحكيم يااَرنْنايميشيسأل حكماء ". ِڤديةالـ األسفار ألف رباعية وهو تفسير مجمل ١٨ هذا يحتوي على ڤَتَْمشْرۤيَمْد ْبهاَچ. ِڤديالـ
تَ سۤو ويجيب ِڤديةالـ األسفاركيف يمكن لإلنسان معرفة صفوة مجمل  شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي الباب األول من  وْسوامّيُچتَ سۤو
 شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي موضع آخر من .  والتاريخيات وما شاكلهاِڤَدْزالـ بمثابة صفوة كل ْمشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَ بعرض وْسوامّيُچ
 يفقد كل ذوق بدراسة سائر شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم وأن كل من يتذوق علم دانْتَِڤ صفوة علم شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء بوضوح أن ) ١٥\١٣\١٢(

هذا هو النص التمهيدي ". اقدم سجدتي للحق العظيم:"شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم فاتحة فيوغرضها  نْتَْرَمچاياتْرّي جاء وصف معنى . األسفار
ڤَِتى َچْبَه ْمآُو (ڤَاسوِدڤالسجود لشخصية اهللا . بصدد الحق العظيم الذي جاء وصفه بمصدر خلق الظاهرة الكونية وحفظها ودمارها

. شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمهذه الحقيقة فيما بعد بصورة أكبر في توضح . كّيڤَِد و ڤَسوِدڤَ ابن َنكِْرشْ شْرّييدل مباشرة على الرب ) هڤَاسوِدڤ
 شْرۤيلفيما بعد، زاد . ما وجوهه أو وجوه وجوهه ا هو شخصية اهللا األصلية وأن سائر الفيوضكِْرشَْن شْرّي بأن ڤَاَس ِدڤْۤييؤكد 
حد بعيد في قصيدته  إلى كِْرشَْن شْرّي المخلوق األول أوضح ْبَرْهما و َسنَْدْرْبَهى-شَْنكِْر بتوضيح األمر في كتابه وْسوامّيُچ ڤَجۤي

 .كّيڤَِد هو ابن كِْرشَْن شْرّي تؤكد الحقيقة بأن الرب ِڤَدساَم كما أن . َسْمهيتا-ْبَرْهَم
طالق  االالجذاب علىاسم ال بد أن يكون  ي وأنه هو الرب األولكِْرشَْن شْرّيأن  في الدعاء  أوالًشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْممؤلف يقترح 

 أْرجوَن بأنه شخصية اهللا األصلية وهذا ما أكده ْبهَچڤَْد چۤيتافي في عدة نصوص يؤكد الرب .  اذا تعين تسمية شخصية اهللا)كِْرشَْن(
األعظم هللا من بين األسماء سم  هو االكِْرشَْناسم  أن پوراَن َپْدَمكما جاء في .  وسواهمااَسڤْۤي و ناَرَدالذي استشهد بكبار الحكماء مثل 

 يدل على الوجه الجزئي لشخصية ڤَاسوِدڤاسم مع أن  على وجه الخصوص كّيڤَِد و ڤَسوِدڤَ على ابن ڤَاَس ِدڤْۤي يدل .التي ال تحد
 أو ڤَاسوِدڤ. كِْرشَْن شْرّيفي ) ْمَسَرَمَهَپ (ۤيْزاسَسنّْۤيالكملة من الـكما يتأمل . ڤَاسوِدڤاهللا ومع أن سائر أوجه الرب متطابقة مع 

 .شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمالوجود منه وهذا ما يوضح في الفصول الالحقة من يفيض مجمل  هو علة العلل وكِْرشَْن شْرّيالرب 
 شْرّي شخصية اهللا تسلياتالعلية ل حكايا التي ال غبار عليها ألنها تحتوي على الپوراَن بالـشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم يصف َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا
 ه سيدموني ناَرَد شْرّي بعد نضج خبرته وعلمه العلي تحت هداية ڤَاَس ِدڤْۤينظمة .  مجيد جداًشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمكما أن تاريخ . كِْرشَْن
مع . َمهاْبهاَرتَ والـاتْرانوپوالـ) ْهَم سۤوتَْرْبَر (دانْتَ سۤوتَْرِڤ األربعة و ِڤَدْزالـ -ِڤديةالـ األسفارجميع  ڤَاَس ِدڤْۤي نظم .الروحي

 شْرّيالحظ سيده الروحي استياءه وأمره بالكتابة عن النشاطات العلية للرب . شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمذلك، لم يشعر بالرضى حتى كتب 
يجب .  على األخص وهو جوهر مجمل الكتابتَْمشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَ في الباب العاشر من كِْرشَْن شْرّيالنشاطات العلية لـوصفت . كِْرشَْن
 . بتنمية العلم باألمور المعروضة أوالًتدريجياً أن ال يقترب من الباب العاشر فجأة بل الدنو منه  اإلنسانعلى

 اإلنسان أسئلة حول النجوم ومواقعها ومن من الطبيعي أن تطرأ على بال.  عن مصدر كل الخالئقعموماًالعقل الفلسفي يتقصى 
كل هذه التقصيات طبيعية لإلنسان ألنه يملك وعياً متطوراً . السماء في الليل نظرة فلسفية إلى عندما ينظريأهلها وما شاكل ذلك 

ليس الخالق فحسب بل الحفيظ .  أسئلة مثيلة بأن الرب أصل كل الخالئقن جواباً عشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْميقول مؤلف . فوق وعي الحيوان



لذلك، هو المشيئة العظمى . الظاهرة الكونية خلقت بمشيئة الرب ألجل معلوم وتحفظ لبعض الوقت ثم تهلك بمشيئته. أيضاًًوالمدمر 
 .وراء جميع النشاطات

ي عصرللمثال، خلق العاِلم ال. ضآلة علمهم إلى ال ريب ان كثير من الملحدين على أشكالهم ال يؤمنون بوجود خالق ما لكن ذلك عائد
كذا، جميع االكوان بما تحويه من نجوم وكواكب محكومة بفطنة . طلقها في الفضاء ويتحكم فيها عن بعدأاعية و اصطناقماراً

 .شخصية اهللا
 احياء ،النملة التافهة إلى ْبَرْهماجميع األحياء ابتداء من المخلوق االول .  ان شخصية اهللا المطلق كبير األحياءديِڤالـجاء في العلم 
صاحب  لكنه أيضاًًوشخصية اهللا حي متميز بفرديته .  تتميز بقدرات فرديةْبَرْهماكما توجد شخصيات أخرى فوق . متميزة بفرديتها

 على صنع قادراً ذا كان امن السهل على اإلنسان تخيل ما تقدر عليه ادمغة تفوق دماغ اإلنسان .أكبر فطنة وقدرات علية متنوعة
 .   خالف الملحد العنيدسيقبل العاقل بتلك الحجة على. قمر اصطناعي

 أو الفطنة العظمى َپَر وهو يقدم سجود التعظيم للفطنة العظمى بصفة َرڤََپَرِمشْبالفطنة العظمى بصفة فوراً  يسلم شْرۤيَل ڤْۤياَس ِدڤَلكن 
 شْرۤيَمْدا وال سيمعنها  رّي ڤْۤياَس ِدڤَشْ التي كشف األسفار وسواه من تاچۤيْد َچڤَْبَه حسب مفاد كِْرشَْن شْرّيهو  َرڤََپَرِمشْ). َرڤََپَرِمشْ(

 -َپَر كِْرشَْن شْرّيفوراً  يعظِّم شْرّي ڤْۤياَس ِدڤَلذلك، . أعظم منه) ڤَتَتّْ -َپَر( بعدم وجود حق تاچۤيْد َچڤَْبَهيقول الرب في . َچڤَتَْمْبها
 .ه العلية في الباب العاشرتسلياتالذي ترد ڤَ تَتّْ

 هو َچڤَتَْم ْبهاشْرۤيَمْدهذا الجزء من . راَسوال سيما الفصول الخمسة التي تصف رقصة فوراً لباب العاشر ا إلى يقفز معدومو الضمير
 وغرامياته راَس العلية المقدسة للرب التي تدعى رقصة تسلياتالفرد فهم ال أبطن اجزاء هذا الكتاب الجليل، ومن المؤكد ان يسيء

 .الربقبل تحقيق العلم العلي ب ُچوپۤيْزالـمع 
 تسليات قبل ان يتمكن فعال من تذوق صفوة تدريجياً الفرصة للدارس لتنمية التحقيق الروحي شْرۤيَل ڤْۤياَس ِدڤَلهذا السبب، يعطي 

ي يستطيع الفرد الخوض في المقام العل. روحياًمقصودة للمستبحرين  ياتْرّي َمنْتَْرچا. َمهيۤيْده، ياتْرّي َمنْتَْرچاالرب فيتعمد استحضار 
 األصالة تماماً لتحقيق شاكلة بمعنى الرسوخ في ْبَرْهَمنيةلذلك، يجب االتصاف بالصفات الـ. ياتْرّي َمنْتَْرچاللرب بعد نجاحه بتسبيح 

  هوَچڤَتَْم ْبهاشْرۤيَمْد .ثم بلوغ صعيد تحقيق الرب واسمه وشهرته وصفاته وغيرها على الصعيد العلي ياتْرّي َمنْتَْرچاالنجاح بتسبيح 
 شْرۤيَل ڤْۤياَس ِدڤَيقيم .  الرب المبينة بفتنته الباطنة وتلك الفتنة متميزة عن الفتنة الظاهرة التي تظهر العالم المشهودَپۤورڤَْسحكاية 
لمبينة في  هنا ان الفتنة الباطنة المبينة حق بينما الفتنة الظاهرة اشْرۤيَل ڤْۤياَس ِدڤَيكتب .  بين الفتنتين في هذا النص واضحاًتبايناً

الماء الحقيقي . يخلو من الماء لكنه يبدو كالماء سراب الصحراء. صورة الوجود المادي زائلة ووهمية كالسراب في الصحراء
الرب العظيم موجود في السماء الروحية وليس .  لكنه ظل الملكوت الروحييبدو الخلق الكوني الظاهر حقاً. موجود في مكان آخر

يصدر الخلق الكوني من . حقيقة اخرى إلى السماء المادية سوى حقائق نسبية أي كل حقيقة تستند تحتوي ال. في السماء المادية
 المادية الثالثة والقصد من خلق الظواهر الزائلة هو تمويه للعقل المحتار للذات المهيأة التي تظهر في مختلف أجناس شواكلتفاعل ال

في الواقع، الديمومة غائبة في العالم الظاهري ظل الملكوت .  وغيرهمتْشَنْْدَر و إنْْدَر  وْبَرْهماالحياة التي تتضمن المالئكة مثل 
 .أزلياً الروحي حيث يقيم شخصية اهللا مع لواحقه العلية

كبير المهندسين ال يشارك ببناء مبنى معقد لكنه يعلم بكل ركن وزاوية ألن البناء يجري بتوجيهه كما يعلم بكل ما يتعلق بالمبنى 
 عليم بكل ركن وزاوية فيها على الرغم من شخصية اهللا كذا، المهندس العظيم لهذه الظاهرة الكونية،. على نحو مباشر وغير مباشر

يد الرب مشهودة في كل . النملة التافهة إلى ْبَرْهماال يوجد مستقل في الخليقة المادية على االطالق، من . ان المالئكة تتولى أمرها
جميع الشرر الروحية، وكل ما يخلق في هذا العالم المادي ليس سوى تفاعل  إلى  العناصر المادية منه باإلضافةجميعتفيض مكان و

 .كِْرشَْن شْرّي اقتران القدرتان المادية والروحية اللتان تفيضان من شخصية اهللا
عمل بتوجيه الرب والمواد التي يعمل بها وكسجين لكنه يي تصنيع الماء في مختبره عن طريق مزج الهيدروجين واألويستطيع الكيما
الرب عليم بكل شيء بصورة مباشرة وغير مباشرة كما يعلم بكل التفاصيل الدقيقة وهو المستقل على االطالق، . من امداد الرب

هبية والعقود ويقارن بمنجم الذهب كما ان الظاهرة المادية بمختلف أشكالها تقارن باالشياء المصنوعة من الذهب مثل الخواتم الذ
ال . وبناء عليه، الحق المطلق واحد متباين. الخاتم الذهبي والعقد الذهبي من سنخ الذهب في المنجم لكنها متفاوتة االحجام. وغيرها

 .يعادل الحق المطلق عديل وال يستقل عنه وجود
التافهة منشغلون بالخلق واالبداع لكنهم غير مستقلون النملة  إلى  الذي يهندس الكون كله ونزوالْبَرْهماالذوات المهيأة ابتداء بكبيرها 

يقصر المادي عن رؤية ما وراء نطاق حواسه القاصرة ). ۤياما(هذه هي الفتنة . يتوهم المادي بأنه الخالق الوحيد. عن الرب العظيم
شْرۤيَل هذا ما يدحضه هذا النص بقلم .  دون عون فطنة علياتلقائياًعتقاد بأن المادة تتصور  إلى االنتيجة فقر علمه وهذا ما يدفعه



يعي صاحب البدن بكل ما يجري ". ألنه فّياض الوجودالكل الكامل أو الحق المطلق ال يستقل شيء عن بدن :" حيث يقولڤْۤياَس ِدڤَ
 .لذلك، هو عليم بكل ما يجري في الخلق بصورة مباشرة وغير مباشرة. كذا، الخلق هو بدن الكل المطلق. في بدنه

يؤكد االمر . يفيض الوجود منه ويحفظ بواسطته. هو المصدر القطعي للوجود) ْبَرْهَمْن( ان الكل المطلق  َمنْتَْر-شْروتي في جاء
 وهو الوعاء ْبَرْهما هو المصدر الذي يفيض منه الوجود عند والدة) ْبَرْهَمْن( حيث جاء ان الكل المطلق تي شاْستَْرِرْسْمعينه في 

ض علماء المادة ان الشمس هي المصدر االخير لألنظمة الكوكبية لكنهم قاصرون عن توضيح مصدر يفتر. مرجع كل شيء
 لُوَكشْجاء في هذه الـ. ةديِڤالـحسب الحكمة   الذي يقارن بالشمس ليس بالخالق االخيرْبَرْهما. هنا يوضح المصدر االخير. الشمس

 ألنه كان المخلوق الوحيد ْبَرْهماالمخلوق االول  إلى القول بإستحالة الوحييمكن لمعترض .  عن الربديِڤالـخذ العلم أ ْبَرْهماان 
 شْرّيذن، الرب العظيم  ا. من القيام بوظيفة الخلقْبَرْهما لتمكين ْبَرْهماالخالق الثانوي  إلى لكن يذكر هنا ان شخصية اهللا أوحى

وام وهي ق) ْپَركِْرتي( انه المدبر الوحيد للقدرة الخالقة تاچۤيْد َچڤَْبَه في كِْرشَْنالرب يقول . الفطنة العظمى وراء كل خلق  هوكِْرشَْن
 . في مهمة الخلقْبَرْهما بل الرب العظيم الذي يهدي ْبَرْهما ال يعظِّم شْرّي ڤْۤياَس ِدڤَلذلك، . هيولىال

تميز هاتان الكلمتان الرب .  بالغتان األهميةوَكلُشْالواردتان في هذه الـ) ستقالل االكامل (راطْڤَْسو ) كامل العلم (هياْچأْبهيكلمتا 
 سوى الرب العظيم مما يعني انه ال يوجد حي يعي أو مستقل على أتم راطْڤَْس و هياْچأْبهيال يوجد حي . العظيم عن سائر األحياء

ار العلماء نظير اينشتاين؟  مجبر على التأمل في الرب العظيم ليتسنى له تركيب الكون فماذا يقال عن كبْبَرْهماحتى . سواه وجه
 ادمغة هؤالء العلماء قاصرة عن تصنيع دماغ مثيل وماذا يقال عن الملحدين الحمقى الذين يتحدون سلطان الرب؟

يمارس . راطْڤَْس و هياْچأْبهيون انفسهم بقدرتهم على الفناء في اهللا ليسوا يطرالذين ) ْزۤيدۤياڤاماالـ(حتى اتباع وحدة الوجود المطلقة 
عتماد على مريد ثري يمدهم بالمال  إلى اال رياضات قاسية إلكتساب العلم ابتغاء الفناء في اهللا لكنهم ينتهونْزۤيدۤياڤاماالء الـؤه

قتدارهم على التمرد  ا مضطرين لقضاء كفارات قاسية قبلوپهيَرنْياكَشيأو  راڤََن الملحدين نظير كان. ديرة والهياكلالالزم لبناء األ
 التي النهايةتلك هي . الرب لكنهم فقدوا كل قدرة وقصروا عن النجاة عند ظهور الرب أمامهم بصورة الموت القاسيعلى سلطان 

سيلقى هؤالء المصير عينه ألن التاريخ يعيد .  على التمرد على سلطان الربأيضاًًيون الذين يتجرؤن عصرينتهي اليها الملحدون ال
 . حينما يتجاهل سلطان الرب اإلنسانبالطبيعة ونواميسها موجودة لعقا. نفسه

األحياء آحاد . غرس بذرة الحياة في المادة بلمحها  حيث جاء ان الرب الكامل َمنْتَْرْز-شْروتيكمال الرب العظيم مؤكد في جميع 
يمكن . خالئق الرائعةالقدرة البينية للرب وهو الذي يغرسها في الخليقة المادية الشاسعة فتتحرك القدرات الخالقة وتظهر كثير من ال
 ناث وذكور تتناسل اللملحد القول أن الرب ليس بأفضل من صانع ساعات لكن الرب أكبر من ذلك لقدرته على تركيب آالت بصور

تركيب آالت مثيلة قادرة على التناسل   استطاعذاايستطيع اإلنسان معادلة الرب نتباهه، و إلى اعدد ال يحصى دون ما حاجةإلى 
اسم آخر للرب . لذلك، تركيب الرب ال يعادل. انتباهه لكن هذا محال ألن الحاجة تسلتزم معالجة كل آلة على حدةلى  إدون حاجة

هذا ما تؤكده . عديل وال يفوقه فائق)  َستْياْمْمَپَر( الرب العظيم ال يعادل .الذي يعني ال يعادله عديل وال يفوقه فائق ڤَأَسماوْرْدْههو 
ذاك الرب هو الذي أوحى العلم . الحق المطلق سيد جميع األحياء، متقدم على الكون الماديوجود ث جاء ان  حي َمنْتَْر-شْروتي

ْد َچڤَْبَهيؤكد ذلك في . فالت من العلقة المادية االكل من يطلبيجب ان يسلم له ذاك الرب واجب الطاعة، و. ْبَرْهما في قلب ديِڤالـ
 .أيضاًً تاچۤي

 للقدمين هعند تسليم) َمهاتْما(من الممكن لفطن مثيل ان يصبح نفس مجيدة . م للقدمين اللوتسيتين للربالضالل محتم دون التسلي
نادرة نفس مجيدة مثيلة  لكن تاچۤيْد َچڤَْبَه سبب كل االسباب حسب ما يؤكد في كِْرشَْن والعلم تماماً بأن كِْرشَْناللوتسيتين للرب 

ألن كل الحقائق ) َپَرَم(هو الرب االقصى . ى الفهم بأن الرب العظيم هو العلة االولى لكل خلق الوحيد القادر علهو َمهاتْما. الوجود
 .هو العليم المنزه من كل وهم. ليه اسواه نسبية

ن  حديث مهذا الكتاب ان كما يقترح بعضهم. شْرّي ڤْۤياَس ِدڤَ ليس من وضع َچڤَتَْم ْبهاشْرۤيَمْد نبأ َدۤياڤاماالـيجادل بعض علماء 
 من اجل دحض پوراناتْ في أقدم الـَچڤَتَْمْبهاـال إلى وجود اشارة إلى سوامّيْدَهَر ۤيشْر شْرّييشير . ڤََپ ِدوڤُوضع شخص يدعى 

 وهو پوراَنَمتْْسيا ليها في  اشارة اتوجد. ياتْرّي َمنْتَْرچا  تبتدئ بـَچڤَتَْمْبهاـال االولى من لُوَكشْهذه الـ. كل تلك الدعاوى التافهة
  عن وجود حكايات كثيرة زاخرة بالعبر الروحية ابتداء بـَچڤَتَْمْبهاـالفي  ياتْرّي َمنْتَْرچا إلى جاء فيه باإلشارة. پوراناتْالـأقدم 
مثل  وأن كل من يهدي هذا الكتاب الكريم في يوم البدر، يبلغ أرفع درجات كمال الحياة المتتْراسوَرِرڤْكما يرد تاريخ . ياتْرّي َمنْتَْرچا

 حيث جاء بوضوح ان هذا الكتاب يتضمن اثنى عشر أيضاًً پوراناتْ في سائر الـَچڤَتَْمْبهاـال إلى شارة اكما توجد. اهللا إلى بالرجوع
 ۤيشََمهاَرَج أْمَبر و وتََمچا في حديث بين َچڤَتَْمْبهاـال إلى پوراَنَپْدَم شارة في  اكما وردت). رباعية (لُوَكشْ ألف ١٨ مصنفة من باباً
 في َچڤَتَْمْبهاـالال شك بشرعية .  بصورة منتظمة ان شاء الفكاك من العبودية الماديةَچڤَتَْم ْبهاشْرۤيَمْديث نصح الملك فيه بمطالعة ح

ناتَْهى ڤاشْڤي  وُچوْسوامّيَسناتََن و  جۤيڤَ ُچوْسوامّيوفي الخمس مئة سنة الماضية، عدد كبير من كبار العلماء مثل . ظل الظروف



 ، ومن خيرَچڤَتَْمْبهاـال كتبوا تعليقات مسهبة على ،)آتْشاْرياْز (ِڤَدْزالـ وكثير غيرهم من أئمة الْبهاتْشاْرياڤَ و  طْهاكوَرتْشَكَْرڤَْرتّي
 .دراستها لتذوق الرسالة العلية على نحو أفضل إلى  السعياإلنسان

المنزه من كل )  َرَس-آدي(صلي الصفي األ وجه الخصوص معنوية الجنس على  طْهاكوَرتْشَكَْرڤَْرتّيناتَْهى ڤاشْڤي شْرۤيَلج يعال
 يرى. يةعصرالحياة الجنسية هي مدار جميع نشاطات الحضارة ال. الحياة الجنسية هي قطب مجمل الخليقة المادية. الشوائب الدنيوية

الحياة . الية بل واقعية مشهودة في العالم الروحيوبناء عليه، الحياة الجنسية ليست خي. حيثما يلتفت  هيمنة الحياة الجنسيةاإلنسان
القول بأن الحق المطلق  إلى الحقيقة االصلية قائمة في الحق المطلق مما يقودنا. الجنسية المادية ليست سوى ظل الحقيقة االصلية

 الوجود المطلقة بإعطاء حافزوبناء عليه، ساهم فالسفة وحدة . وجود الحياة الجنسية الصفية يستلزم الشخصية. ليس عادم الشخصية
 يقبل  اإلنسانالحياة الجنسية الدنيوية البغيضة بصورة غير مباشرة، نتيجة مغاالتهم في التشديد على انكار الحق المطلق فاصبحإلى 

 الجنسية في الحالة يوجد بون بعيد بين الحياة. بالحياة الجنسية المادية على انها اللذة القطعية لجهله بالصورة الروحية الفعلية للجنس
، تدريجياًأرفع درجات كمال التعالي  إلى  الدارس غير المتحيزَچڤَتَْم ْبهاشْرۤيَمْدسيرفع  .المادية المريضة وبين الحياة الجنسية الروحية

النصوص  إلى ستناداًا  المادية الثالثة المتمثلة بالعمل والفلسفة التخمينية وعبادة مالئكة األنواعشواكلكما سيمكنه من التعالي عن ال
 .ِڤديةالـ األسفارلذلك، يفوق مقامه سائر . كِْرشَْنشخصية اهللا  إلى  هو تشخيص الخدمة التتيميةشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم. ةديِڤالـ

الالدينية الحياة .  النجاة من العبودية الماديةالدين يتضمن اربعة أمور رئيسية هي العمل الصالح والمعاش والتشبعة الحسية وأخيراً
 االكل والنوم والدفاع والجماع هي مسند حياة الحيوان ومشتركة بين. ية ببدء الدين اإلنسانالحياةتبدأ في الواقع، . هي حالة بربرية

 لذلك، الدين.  دون دينية ليست أفضل من الحياة البهائمية اإلنسانالحياة. ضافية لإلنسان اال والحيوان لكن الدين هو الوظيفةاإلنسان
 . الباقية باهللا، موجود في المجتمعات البشرية بصور متفاوتة اإلنسانصلة إلى  والذي يشيرمعرفة النفس إلى الهادف

ية، أو بكالم آخر، يوجد تزاحم مستمر  اإلنسانعلى المراحل السفلى من الحضارة يقوم تزاحم دائم للسيطرة على الطبيعة المادية
 ما يقضي بعض األعمال الصالحة أو الفروض الدينية جلباً وغالباً. الدين مدفوعاً بذلك الوعي اإلنسان إلى يتوجه. إلشباع الحواس

 ية وقد فقدعصرهذا هو وضع الحضارة ال. يتجاهل الدين حالما يتوفر ذلك النفع المادي بوسائل أخرى لبعض النفع المادي لكنه
صادي في الوضع الراهن واصبحت الكنائس أو المساجد أو الهياكل شبه قت االدرجة كبيرة نتيجة ازدهاره إلى  اهتمامه الدينياإلنسان

 وهذا ما يثبت عملياً. هتماماً أكبر بالمصانع والمحالت ودور السينما من أماكن العبادة التي أقامها أسالفه اإلنسان ايولي. خالية عملياً
 عندما يحبط مسعى اإلنسان النجاة ويسعى إلى التوحد باهللا يطلب هان الدين يراعى جلبا للنفع المادي المطلوب للتشبعة الحسية لكن

 .وبالتالي، جميع تلك األمور هي أشكال مختلفة للتشبعة الحسية. في مجال تشبعته الحسية
 تَْمَچڤَ ْبهاشْرۤيَمْد لوقوع تزاحم غير ضروري للتشبعة الحسية لكن  على نحو مقيد منعاًِڤَدْزالـاألعمال المذكورة أعاله موصية في 

ثمة تزاحم .  علي ال يفهمه سوى التيم الصفي العلي عن التشبعة الحسية التزاحميةسفرأعمال التشبعة الحسية تلك، وافة علي عن ك
ال .  مثيلفي العالم المادي بين الحيوان والحيوان واإلنسان واإلنسان والجماعة والجماعة واألمة واألمة لكن تيم الرب فوق تزاحم

. ن الحسدالمستعلين أصفياء القلب ومنزهين مهؤالء . اهللا حيث الحياة البهيجة الباقية إلى  ألنهم على درب الرجوعيزاحمون المادي
 من الحسد المادي فحسب بل مريد خير جميع األحياء في العالم المادي متحاسدة وهذا سبب التزاحم لكن التيم المستعلي ليس منزهاً

 .رب ويخلو من التزاحمكل حي ويسعى القامة مجتمع قطبه ال
 في الدولة لمستبداشتراكية الحديثة حول المجتمع الخالي من التزاحم هو مفهوم مصطنع لوجود تزاحم حول منصب  االمفهوم

توصي . لإلنسان  أو من وجهة نظر األعمال االعتياديةِڤَدْزالـالتشبعة الحسية هي مستند الحياة المادية من وجهة نظر . شتراكيةاال
وفي نهاية األمر،  .بعبادة مختلف المالئكة ابتغاء دخول كواكبهمكما توصي  بالعمل الصالح ابتغاء دخول كواكب أرفع َدْزِڤالـ

 فوق النور َپَرماتْما توجد.  لكن المفهوم الالشخصي للحق المطلق ليس كلمة الفصلبتحقيق الحق المطلق ونوره والفناء فيهتوصي 
 التي تبحث وحدة الوجود المطلقة وفوق األسفار عن الرب العظيم بوجهه الشخصي وهو فوق َچڤَتَْم ْبهاَمْدشْرۤييكشف . ْبَهَچڤاْنوفوقه 
يوجد تزاحم حول دخول الجنان . كِْرشَْن شْرّيبعبادة شخصية اهللا توصيته  لِڤَدْز من الـنْذَأوپاَسنا كا و نْذَكَْرَم كاو  نْذَ كاْچۤياَنأقسام 
كل تلك االقسام على  َچڤَتَْم ْبهاشْرۤيَمْد  يمتاز.ذَنْ كاَپساناأوو  نْذَ كاْچۤياَن كما يوجد تزاحم في نْذَكَْرَم كافي  شباع حسي أفضل اابتغاء
 . ألنه يستهدف الرب العظيم جوهر أو مصدر كل العوارضةديِڤالـ

ال  .لق بينما كل فيوضه أشكال نسبية من القدرةالجوهر هو الحق المط. َچڤَتَْم ْبهاشْرۤيَمْديستطيع الفرد العلم بالجوهر والعروض من 
ن ئ فلسفة الواحد الباَچڤَتَْم ْبهاشْرۤيَمْديوضح . لجوهر وال يوجد تناقض في هذا المفهومبائنة عن اينأى شيء عن الجوهر لكن القدرات 

ب على مسعى أهل النظر إلثبات الوهية القدرة الجوا .َجنْماِدى أْسيا":)١\١\١. ب.ش (تَْرۤوس بـوالتي تبدأ  تَْرۤودانْتَ سِڤالمثبتة في 
 ان مفهومي وحدة الوجود فور تحقيق هذا العلم فعلياً يدرك الفرد.  الرب لكنه بائن عنهانوعالعلم المفيد بأن قدرة الرب من  هو

صعيد الحرية  إلى فوراًالفرد نة التي تقود ئالوحدة البا إلى المطلقة وثنائية الوجود مفهومان قاصران وتطوير هذا الوعي العلي يستند



 الشقاوة -٣.  الشقاوة التي تسببها سائر األحياء-٢.  الشقاوة الناشئة عن البدن والعقل-١ :الشقاوة الثالثية هي. من الشقاوة الثالثية
 . اإلنسانالناشئة عن المصائب الطبيعية خارج حكم

زلية بوقت مقام الخدمة األب يوحدته مع المطلق كما يدرباً جيد التيم ييدر. لقالشخص المط إلى  بتسليم التيمَچڤَتَْم ْبهاشْرۤيَمْديفتتح 
بصره فيعاني الشقاوة الثالثية دون انقطاع لكنه يتحرر من كل شقاوة  إليه يتوهم الفرد في المفهوم المادي انه سيد كل ما يمتد. واحد

السيطرة على الطبيعة  إلى يصبح خادم الرب ما دام يسعىال سبيل لإلنسان ألن . حالما يدرك مقامه الحقيقي بصفة خادم علي
 .من العلقة الماديةفوراً الرب بوعي صفي للفرد بهويته الروحية وبالخدمة يتحرر  إلى تؤدى الخدمة. المادية

مام نضجه في الحياة الروحية  بعد تڤْۤياَس ِدڤََالذي كتبه  تَْرۤودانْتَ سِڤ هو التعليق الشخصي على َچڤَتَْم ْبهاشْرۤيَمْدفوق وعدا ذلك، 
 األسفارهو كاتب جميع . الطعن في شرعيته إلى وبناء عليه، ال مجال. ناراياَن الرب نزيل  هوشْرّي ڤْۤياَس ِدڤَ. ناَرَدبرحمة 

ق عبادة المالئكة  على مختلف طرپوراناتْتحتوي سائر الـ. ةديِڤالـ األسفار فوق سائر َچڤَتَْم ْبهاشْرۤيَمْد لكنه يوصي بدراسة ةديِڤالـ
. الرب العظيم هو الهيكل الكوني والمالئكة مختلف أطراف ذاك الهيكل. َچڤَتَْمْبهاـاللكن عبادة الرب العظيم هي العبادة الوحيدة في 
 شْرۤيَمْدوصف  َرْبهوْپَمها تْشايتَنْياالمولى .  في قلب تيمه فوراًثابتاًيصبح الرب . وبناء عليه، عبادة الرب تغني عن عبادة المالئكة

 .پوراناتْ الذي ال غبار عليه وميَّزه عن سائر الـپوراَن بالـَچڤَتَْمْبها
كلمة خاصة .  على تحقيق تلك الرسالة العليةموقف التحدي ال يعين أحداً. الوسيلة السليمة لتلقي العلم العلي هي السماع المنقاد

ستماع بإخالص  االالرغبة في. هذه الرسالة العلية بلهفة إلى ستماع االنينبغي لإلنسا. وشۤوشوشْروردت هنا للهداية الصحيحة وهي 
يجد معدومو الحظ . الطريقة بسيطة لكنها صعبة التطبيق. َچڤَتَْم ْبهاشْرۤيَمْد إلى  باإلستماعال يحفل االقل حظاً .هي اولى المؤهالت

حضور اجتماع التيم  إلى لة لكنهم يترددون فور دعوتهمجتماعية والسياسية الزائ االاالحاديث إلى  من الوقت لإلستماعمتسعاً
 الرب التي يفهمونها تسلياتاألمور الباطنة ل إلى  أحياناًَچڤَتَْمْبهاـاليقفز القراء المحترفون لكتاب . َچڤَتَْم ْبهاشْرۤيَمْد إلى لإلستماع

. ب.ش(إستيعاب هذا الكتاب ب يرد ذكر الجديرين . من بدايتهَچڤَتَْم ْبهاشْرۤيَمْد إلى ستماع االينبغي. بمثابة أمور جنسية
 فطن للڤْۤياَس ِدڤََيؤكد الحكيم الجليل ".  بعد قضاء أعمال صالحة غزيرةَچڤَتَْم ْبهاشْرۤيَمْد إلى يصبح الفرد مؤهال لإلستماع):"٢\١\١

دون المرور  َسْمَپَرَمَهمقام  إلى كن رفع الفرديم. َچڤَتَْم ْبهاشْرۤيَمْد إلى المتدبر بأنه سيحقق شخصية اهللا بصورة مباشرة باإلستماع
تَ سۤو إلى يااَرنْنايميشقال حكماء . بمجرد موافقته على سماع هذه الرسالة بصبر ِڤَدْزالـبمختلف مراحل التحقيق المرسومة في 

 ولم يشعروا كِْرشَْن عن شخصية اهللا امّيوْسوُچتَ سۤو إلى كانوا يستمعون. شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفهم  إلى  بأنهم كانوا في شوقوْسوامّيُچ
 .مطلقاًحقاً ال يطلب التوقف عن السماع عنه  كِْرشَْن المتعلق بـ اإلنسان.بالشبع من هذا البحث

وهذا ما  وأطلب فهم كل نص من نصوصه شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمداوم على دراسة :" بالقولَسَرْسَوتّي ْپَركاشانَنَْد نصح تْشايتَنْيالذلك، المولى 
 دانْتَ سۤوتَْرِڤ لكن ال يمكنك فهم دانْتَ سۤوتَْرِڤدراسة  إلى أنت تقول بأنك في غاية الشوق.  بالفعلسۤوتَْر-ْبَرْهَمفهمك  إلى سيفضي

ِرشَْن كِْرشَْن َهِرى َهِرى َهِرى كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن كْ بالمداومة على تسبيح َسَرْسَوتّي ْپَركاشانَنَْدكما نصح ". شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمدون فهم 
 . بعد النجاةب اهللاح :وستتأهل لتحقيق الغاية األرفع للحياة. وبذلك، ستنجو بكل سهولة.  َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى-

اقتبس النص التالي من . َپنّيتا-ىنِْرسيْمَه و ْبهَچڤَْد چۤيتا و شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم الموثوقة مثل األسفارثم تال المولى عدة نصوص من 
 :على األخص) ٥٤\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتا

  تْمااتَـه ْپـَرَسـنّْبهۤو - ْبَرْهَم
 يـتشكْي نَـ كانْٰـتتْـشَشُونَـ 

 ـوشِتـَسَمـه َسـْرِڤـشْـو ْبهۤو
  لَـْبَهِتى َپـراْمْمْبَهكْتي - َمـْد

 إلى ينظركما . شيءب يرغب والأمراً  ويشكال . حيث يجد بهجة ال تحدفوراً العظيم  ْبَرْهَمْنعلى تلك الحال، يحقق علي القرار "
 ."التتيم الصفي بيخدمة  يبلغ، هكذا. لوقات بعين واحدةجميع المخ

-ْبَرْهَم :)٢٠\٣٠\٤. ب.ش(عندما يصل مقام سيرى الفرد جميع األحياء على حد سواء ويصبح من التيم األصفياء للرب العظيم 
عند تحقيقه النجاة  إليه بالخدمة التتيميةظيم وينشغل ع العلية للرب التسليات يفهم ال اإلنسان بأنَپنّيتا-نِْرسيْمَهىجاء في .  هذاتَْبهۤو

 العلية تسلياتال إلى  بأنه انجذبُچوْسوامّي ڤَشوَك ِدحيث يقر ) ٩\١\٢ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم نصاً من تْشايتَنْياكما اقتبس المولى . بالفعل
 .ڤَاَس ِدڤْۤي على يد والده الجليل هاَچڤَتَْمشْرۤيَمْد ْبوبالنتيجة، درس . اماۤي مع أنه كان على صعيد النجاة من قبضة كِْرشَْنلـ

إلى   األربعةْزكوماَرالـانجذب . األربعة ْزكوماَريتعلق بالـ) ٤٣\١٥\٣ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم نصاً آخراً من تْشايتَنْياكما اقتبس المولى 
 إلى خدمة ْزكوماَرالـتحولت عقول ندل و للرب مع مرهم خشب الصالقدمين اللوتسيتين إلى  المقدمةتولَسّيعبير أزهار وأوراق 

جاء في موضع آخر من . مع أنهم كانوا من النفوس المحررةعند دخولهم هيكل الرب بمجرد شم عبير هذه التقدمات الرب العظيم 



الرب  إلى التتيميةالخدمة  إلى أن حتى النفس المحررة من الشوائب المادية بالفعل، تنجذب دونما سبب) ١٠\٧\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم
 . لجاذبيته المطلقةكِْرشَْنلذا، اهللا بالغ الجاذبية ويسمى . العظيم

 من شتْريراَمها الـْبراْهَمَنالـ. َسَرْسَوتّي ْپَركاشانَنَْد مع شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم من آتْماراَم نص تْشايتَنْياعلى هذا الوجه، بحث المولى 
سماع  إلى كان جميع الحاضرين في غاية الشوق.  وجهاً مختلفا٦١ً المولى شرح هذا النص من ، أبلغ أنتْشايتَنْياأنصار المولى 

كل من سمع شرح .  في السابقَسناتََنإلى شرح هذا النص كما شرحه  إلى تْشايتَنْيا ثانية فعاد المولى آتْماراَممختلف معاني نص 
 .كِْرشَْن شْرّي عين تْشايتَنْيالمولى في الواقع، شهد الجميع بأن ا. أصيب بالذهول آتْماراَمنص 

 الفصل الرابع والعشرون
  ْبَهطّاتْشاْرياڤَْبهاوَمَسْراألحاديث مع 

المولى  إلى دانْتَِڤوأراد تعليم ، ورّيپ َهىنّاتََجَچفي  تْشايتَنْيا المولى اهعندما التقعلماء المنطق في عصره  أكبر ْبَهطّاتْشاْرياكان 
وإال من رأفته  منه دانْتَ سۤوتَْرِڤتعلم  الشاب ّياسَسنّْۤيالـ  وطلب منتْشايتَنْيا كبير السن بمقام والد المولى شاْرياْبَهطّاتْكان . أيضاًً

استمر . َهىنّاتََجَچ بتعليمه في هيكل ْبَهطّاتْشاْرياوافق المولى أخيراً وبدأ . لتزام حدود سلك الزهد اتْشايتَنْياسيتعذر على المولى 
 في اليوم ْبَهطّاتْشاْرياقال . المولى طوال الوقت دون التفوه بكلمة إليه ستمعا طوال سبعة أيام ودانْتَ سۤوتَْرِڤ بالكالم عن ْرياْبَهطّاتْشا
لذلك، ال . ستحسانك لشروحي ا مني طوال األسبوع الماضي لكنك لم تطرح أي سؤال ولم تبددانْتَ سۤوتَْرِڤ إلى أنت تستمع:"الثامن

 ."ن كنت فهمتها أم ال اماأستطيع الفهم 
ألنك قلت بأن  إليك أنا استمع.  لكنني أستمع لمجرد انك امرتني بذلكدانْتَ سۤوتَْرِڤال قدرة لي على دراسة . أنا أحمق:"اجاب المولى
وجود عدد كبير من إلى  لذلك، أشار المولى". لكني ال أفهم المعاني التي تعطيها. دانْتَ سۤوتَْرِڤ إلى ستماع االهو ّياسَسنّْۤيواجب كل 

 من سيدهم الروحي دانْتَ سۤوتَْرِڤ الذين يسمعون ْپَرداياَسْم ادّيڤماۤيا  مذهب المزعومين وحتى األميين ضعاف الفطنة فيۤيْزاسَسنّْۤيالـ
 ليس َهطّاتْشاْرياْب، قال بأنه لم يفهم شروح تْشايتَنْيامن جهة المولى . ستماع اال على الرغم منشيئاًال يفهمون . بمثابة رسميات

 .ڤادۤيةاۤيماالـلصعوبة فهمه بل ألنه ال يوافق على شروح 
لما ال تسأل حول النقاط التي ال تفهمها؟ لماذا :" أنه كان أحمقاً ولم يستطع فهم الشروحتْشايتَنْيا عندما قال المولى ْبَهطّاتْشاْريااجاب 

 ".تطبق على الصمت؟ يبدو لي أن لديك ما تقوله حول شروحي
معان ضمن تت تَْرۤو سنْتَداِڤحكم .  بوضوح تام لكني ال استطيع فهم شروحكتَْرۤوسسيدي العزيز، أفهم معنى كل :"اجاب المولى

 في الواقع، يبدو ان .ْزرتْۤوس-ْبَرْهَمأنت ال توضح المعنى الصريح لـ  .تْراتَۤوسلـل صريح تحجب المعنى الكواضحة لكن معاني
 . دانْتَ سۤوتَْرِڤمذهب معين خالل حكم تسعى لتأييد أعتقد أنك . نيها الحقيقيةشاغلك الوحيد هو حجب معا

 - ٥. ْدشََپنيوشْنُْپَر -٤. ْدشََپنيو كَطُْه- ٣ .ْدشََپنيو ِكنُ- ٢ .إشُوَپنيشَْد - ١ :هي داتشََپنيو أ١٠٨وصف  ْدشََپنيوموكْتيكُ جاء في 
 - ١١. ْدشََپنيواكُنيآَر-َهْدِر ْب- ١٠. ْدشََپنيوْچيا تْشْهانُْد- ٩. ْدشََپنيۤيو أيتَِر- ٨. ْدشََپنييوتايتِّر - ٧. ْدشََپنيوكْذۤونْ ما- ٦ .ْدشََپنيوكُذَنْمو

 - ١٧. ْدشََپنيوني آرو- ١٦. ْدشََپنيوُسْمَه - ١٥. ْدشََپنيوتَُرڤَتاشِْڤ شْ- ١٤. ْدشََپنيوالُڤ جا- ١٣. ْدشََپنييالْڤَ كاي- ١٢. ْدشََپنيوْبَرْهُم
يسأل الناس أحياناً عن معنى هذه .  تحوي كل العلم عن الحق المطلقاتْدنيشََپوأهذه . وغيرها ْدشََپنينو نارايا– ١٨. ْدشََپنيوْبُهْرَچ

 تحوي العلم الكامل بالحق اتدنيشََپوأ ١٠٨ ألننا نعتقد بوجود  حبات١٠٨نحمل مسابح عددها  نا لكن١٠٨المسبحة التي تبلغ حباتها 
 في رقصة كِْرشَْن تمثل أصحاب الرب ١٠٨ أحياناً بأن حبات المسبحة البالغة ْزڤايشْنَڤَالـتعلون سقابل، يعتقد المفي الم. المطلق
 . حبات١٠٨ وهذا سبب قبول راَس

التفسير المباشر .  ورفض كل شرح ال يعطي معانيها الصريحةاتدنيشََپوأ على التفاسير السيئة لنصوص تْشايتَنْيااعترض المولى 
الفهم الصريح  :أشكال الفهم أربعة وهي.  وال يخدم أي غرضڤِْرتِّ-لَكْشَنا بينما التفسير غير المباشر يدعى ڤِْرتِّي-أْبهيْدها يدعى

من هذه األربعة، الفهم من ). شَْبَد( الفهم خالل الصوت -٤و ) أيتيْهيا( الفهم التاريخي -٣). أنوماَن( الفهم الظني -٢). ْپَرتْياكْشَ(
 خالل الصوت هو مفهوم التقليدي الِڤديالـالمريد . هي خير طريقة) التي هي آيات الحق المطلق الصوتية (ِڤديةالـ األسفار
 .األفضل

قد تبدو هذه  .ومع ذلك، تؤكد طهارتهما. ِڤديةالـ األسفاربر نجسة حسب تالصدف وروث البقر هي عظام وبراز بعض األحياء وتع
يشكل فهم النصوص بالتفاسير غير المباشرة مسعى  .ِڤَدْزالـ يسلمون بطهارتها بناء على أحكام َدْزِڤالـاألحكام متناقضة لكن أتباع 

 بتفاسيرنا الناقصة بل يجب أخذها دون تصرف وإال ترتفع ِڤديةالـبكالم آخر، ال يمكن فهم النصوص . ِڤدية الـلنصوصتحدياً ل
 .ِڤديةالـسلطة النصوص 



تباعهم بإبتداع أيضللون .  ضعاف الفطنةِڤديةالـاعطاء تفاسيرهم الشخصية على النصوص  إلى الساعين بأن تْشايتَنْيايقول المولى 
 اعطاء هم األصلية ورفض سواها لكن غرضِڤَدْزالـسوى عدم قبول  تّدعي َسماَج-آْرياتوجد فئة في الهند تسمى . تفاسيرهم

كل شيء .  تشبه ضوء الشمساتدنيشََپوأ الذي قال بأن نصوص تَنْياتْشايتفاسيرهم وال يجب القبول بتفاسيرهم حسب كالم المولى 
 .حجب ضوء الشمس بغيوم تفاسيرهم إلى ڤادۤيةاۤيماالـيسعى فالسفة . ِڤَدْزالـواضح في ضوء الشمس مثل نصوص 

 تعني األعظم ونشير ْبَرْهَمْن كلمة. ْبَرْهَمْنالحقيقة القطعية وهي  إلى  ترمياتدنيشََپوأ بأن جميع نصوص تْشايتَنْياثم قال المولى 
األعظم . ال يمكن وصف اهللا باألعظم دون امتالكه العز السداسي.  عند كالمنا عن األعظمشخصية اهللا مصدر كل الفيوض إلى فوراً

 كِْرشَْن أْرجوَن يقبل) ١٢\١٠ (ْبهَچڤَْد چۤيتافي .  العظيم هو شخصية اهللاْبَرْهَمْنبكالم آخر، . الغني بالعز السداسي هو شخصية اهللا
 . متضمنة في فهم شخصية اهللاَپَرماتْما و ْبَرْهَمْنمفاهيم ). َپَرْم ْبَرْهما( العظيم ْبَرْهَمْنبصفة 

العز السداسي  .بكالم آخر، هو شخص قديم.  التي تدل على غناه بالعز السداسيشْرّيحينما نتكلم عن شخصية اهللا، نضيف لفظة 
لذا، يقول بعض . ا قلنا بأن الحق المطلق العظيم الشخصي فأننا نعني بأن شخصيته ليست ماديةذ ا.ية ماشخصبتمامه يستلزم 

بكالم آخر، نفي الشخصية المادية وتثبيت .  من أجل تمييز بدنه العلي عن األبدان الماديةالفالسفة بأنه الشخصي من المنظور المادي
بوضوح أن ليس للحق المطلق أيد وأرجل مادية لكنه يؤكد بدنه الروحي بالذي ) ٩\٣ (ْدَنيشَپَر أوتَڤَتاشْڤِِشْجاء في . الشخصية الروحية

مع أن يسمع كل شيء وأي شيء .  لكن دون عيون ماديةكذا، له عيون روحية يرى بها كل شيء وأي شيء. يقبل به كل ما يقدم له
ي الواقع، يعلم بكل شيء لكن ال يعلم به أحد ألن ف. يملك حواساً كاملة ويعلم بالماضي والحاضر والمستقبل. ال اذن مادية له

 .هو شخصية اهللا أصل الوجود واألعظم. المدارك الحسية المادية ال تدرك
 َهياشيرشَلمثال، جاء في ل.  تثبت أن الحق المطلق العظيم شخص ليس من هذا العالم الماديي التةِڤديالـات َمنْتَْرالـتوجد كثير من 

جاء نص مثيل .  العظيم بصفة الشخصية لكن صورته الشخصية مقبولة في النهايةْبَرْهَمْن إلى  ينظرْدنيشََپوأي كل  مع أن فنْتْشَراتَْرپ
 ):١٥ (إشُوَپنيشَْد في

 پاتِْرَنهيَرنَْميىَن 
 پيهيتَْم موكَْهْمَستْياْسۤيا
 ڤِْرنوپاپۤوشَنّْ أڤَْم تَتْ تْ
 ْدَهْرمايا ْدِرشْطَيى-َستْيا

 ".تلطف برفع ذاك الستار وكشف ذاتك لتيمك الصفي. ع يا حفيظ الحياة، يستر وجهك الحقيقيرباه، بهاءك الساط"
لذلك، . الرب العظيم حفيظ مجمل الكون ويصمد كل فرد برحمته إلى نسان بالخدمة التتيمية انشغال كل ايدل هذا النص على وجوب

نوره الخليقة كما يعم و) ڤيْچَرَهى  آنَنَْديْدتْش شَْستْ(اقية للعلم والبهجة شخصية اهللا هو الصورة الب. هي الدين الحق إليه الخدمة التتيمية
في الواقع، . كما تحجب األشعة الشمس) ْبَرْهَمْجيُّوتي(الصورة العلية للرب محجبة بنوره . تعم أشعة الشمس مجمل النظام الشمسي

لذا، البدن الشخصي للرب هو مصدر ). ْبَرْهَمْجيُّوتي(طع يوضح هذا النص بأن صورة العلم األزلي البهيج للرب وراء نوره السا
 وفي سائر َپنْتْشَراتَْر-َهياشيْرشَ ذاك تابع لشخصية اهللا كما جاء في ْبَرْهَمْن). ٢٧\١٤. چ.ب (ْبهَچڤَْد چۤيتا كما يؤكد في ْبَرْهَمْجيُّوتي

 إشُوَپنيشَْد كما جاء في.  في البدايةْبَرْهَمْنحينما يجري ذكر اية تثبت شخصية اهللا في النهفي الواقع، . ِڤديةالـ األسفار واتدنيشََپوأ
 .بوقت واحد لكن وجهه الشخصي أكثر أهمية من وجهه الالشخصيأزلياً بأن الحق المطلق العظيم شخصي والشخصي 

.  وهو صمدهاض الحق المطلق العظيمهي في) يماني ْبهوتاني جايانِْتى اڤاياتُو  (ْدنيشََپوأ تايتيرياالظاهرة الكونية حسب ما جاء في 
رادة  اكل تفكير وشعور. الفاعل بصيغة األسمية والمكانية والعلّية وهذا ما يدل على شخصية الحق المطلق وصف الحق المطلق

ي ألنه ثم هو العلِّ.  في الظاهرة الكونية دون تفكير وشعور وإرادةمالتدبير والتصمي إلى ال سبيل. تصدر منه بوصفه الفاعل األسمي
 .كل هذه الصفات بوضوح على صفات شخصيةتدل .  قدرتهإلىكل شيء الستقرار وهو المكاني . المصمم األصلي لألكوان

 :)١\١ (ْدنيشََپوأ أيتَِرياكما يؤكد في . الطبيعة المادية عندما شاء التكاثر إلى أن شخصية اهللا التفت) ٣\٢\٥ (ْدنيشََپوْچيا أتْشَنُْدجاء في 
. لذلك، بدنه ليس مادياً. لم تكن الظاهرة الكونية موجودة قبل نظرته).  أيكْشَتَـَس(ب نظرة خاطفة على الطبيعة المادية ألقى الر

ستخالص بأن العقل الذي يفكر به اهللا ويشعر ويريد هو عقل علي والعيون  االبكالم آخر، يجب. تفكيره وشعوره وفعله علية جميعاً
ألن بدنه وحواسه العلية متقدمة على هللا عقل علي وتفكير وشعور وإرادة علية . المادية عيون عليةالطبيعة  إلى التي ينظر بها
 .ِڤديةالـ األسفارهذه هي خالصة جميع . الخليقة المادية

تحقيق . ۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمشْرالحق المطلق في  إلى  تشير جميعهااْنڤََچْبَه و َپَرماتْما و ْبَرْهَمْن. اتدنيشََپوأ ترد في جميع ْبَرْهَمْنكلمة 
 .ِڤديةالـ األسفارهذه هي الخالصة الحقيقية لجميع . اْنڤََچْبَه التحقيق القطعي وهو تحقيق  هو تحقيق تجاهَپَرماتْما و ْبَرْهَمْن



 ْبهَچڤَْد چۤيتاؤكد في كما ي. ِڤديةالـ األسفار القطعي حسب األدلة المستمدة من مختلف ْبَرْهَمْن هو تحقيق كِْرشَْنلذا، الرب العظيم 
 دانْتَ سۤوتَْرِڤ ، أدلى في تفسيره لـْبَرْهما السلسلة المريدية من اْزآتْشاْري أحد أكبر ڤاتْشاْرياَمْدْه. كِْرشَْنيفوق عدم وجود فائق ) ٧\٧(
 و َمهاْبهاَرتَ و ِڤَدڤَ أتَْهْر و ِڤَدَم سا و ِڤَدْچ ِر يفيد بأن پوراَنْسكَنَْد اقتبس نصاً من . األسفاركل شيء خالل مرجعيات امكان ايجاد ب

 بمثابة الخالصة القطعية وجميعها تعلن األسفاركل ما تحتويه هذه يجب التسليم بفي الواقع، . ِڤدية هي أدلة راماياَن و َپنْتْشَراتَْر
 . شخصية اهللا العزيزكِْرشَْن

 الفصل الخامس والعشرون
 التحقيق الشخصي والالشخصي

عتيادي فهمها  اإلنسان اال األصلية التي يصعب علىِڤَدْزالـ توضح المواضيع التي تعالجها اتْرانوپالـ. ِڤديةلحقات  ماتْرانوپالـ
 عظماء الحظ َنڤَِرنْداڤْ وسائر أهالي نَنَْد َمهاَرَجأن ) ٣٢\١٤\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في . بإستعمال القصص واألحداث التاريخية

 .   صديقهمصفةه القديمة بتسلياتعزيز كامل البهجة، انشغل بألن شخصية اهللا ال
 ليس له أيد وأرجل مادية لكنه يسير بسرعة خاطفة ْبَرْهَمْنتؤكد بأن ) ْچَرهيتاڤَنُو پاُدو َج-پانيأ (َمنْتَْر أن ْدَنيشَپَر أوتَڤَتاشْڤِِشْجاء في 

 يقتصر على التشديد على الوجه ِڤديةالـة لكن من ال يفهم المبادئ ويقبل كل ما يقدم له مما يقترح أن اطرافه العلية ليست الشخصي
ثبات بأن الحق المطلق  االڤادۤيةاۤيماالـ يريد فالسفة .م ويدعوه الشخصي على خالف الواقعالمادي الالشخصي للحق المطلق العظي

 تؤكد أن للحق المطلق ِڤديةالـ مع أن األسفار هنفي قدراتإلى ماۤياڤادّي الـيسعى الفيلسوف . ِڤديةالـ األسفارالشخصي وهذا يناقض 
 .ثبات بأنه الشخصي محال اال.أيضاًًقدرة تامة وهو شخص  قل لكن تبقى الحقيقة بأن للحق المطالعظيم قدرات غزيرة

 همع أنياة المادية يعلق الحي بالشوائب المادية ويعاني شقاء الح. ْچياكِْشتَْرأن الحي يعتبر قدرة ) ٣-٦١\٧\٦ (پوراَن ونڤيشْجاء في 
القدرة األصلية للرب العظيم . األحياء المثيلة في الطبيعة المادية حسب درجة تورطها فيهاتحيا . ام بالوعيشق من الرب العظيم وت

هميتها تتورط األحياء فيها وتنسى أ. األحياء هي القدرة البينية للرب العظيم بينما الطبيعة المادية قدرته الدنيا. روحية وعين ذاته
شوائب القدرة الروحية وتوحد نفسها بالقدرة المادية وتصبح خاضعة للشقاوات الثالثية وتستعيد مقامها األصلي عند نجاتها من 

 .المادية
بادئ ذي بدء، يجب .  فهم مقامه األصلي ومقام اهللا ومقام القدرة المادية وترابط هذه المقامات اإلنسان علىِڤديةالـتقضي األحكام 

. فهم مقام الرب العظيم وبدن علمه األزلي البهيج وقدرته الروحية المنتشرة في صورة البقاء والعلم والبهجة إلى  السعياإلنسان على
 تدل على العلم كِْرشَْنفي الواقع، كلمة . في علمه يوجد العلم العظيم.  وفي أزليته توجد علة كل شيءبهجتهفي بهجته توجد قدرة 

 في ثالثة قدرات متباينة هي كِْرشَْنيظهر العلم العظيم لـ.  هو ذخر كل علم وبهجة وخلودكِْرشَْنشخصية اهللا بكالم آخر، . العظيم
ويظهر في صورة . بقدرته البينية ويظهر في صورة األحياءبقدرته الباطنة يقوم في ذاته مع لواحقه . الباطنة والبينية والظاهرة

 . والقدرة والعلم الكامل وراء كل كشف لقدرتهبهجةلفية البقاء والتوجد خ.  بقدرته الظاهرةالقدرة المادية
عندما تأتي تحت حماية القدرة القدرة البينية مؤهلة لحب اهللا  تصبحلكن، . النفس المهيأة هي القدرة البينية المغلوبة بالقدرة الظاهرة

. ِڤديةالـ تخالف األحكام ىدعوتلك الو دون صورة أو قدرةثبات بأنه  االيتمتع الرب العظيم بالعز السداسي وال يمكن ألحد. الروحية
 .الهبائية هللافراد القدرة البينية أال تغلب القدرة المادية سوى األحياء . شخصية اهللا العزيز هو سيد كل قدرة

ائر الثاني نشاطات الطائر  بوجود طائران على شجرة واحدة وأحدهما يأكل ثمار هذه الشجرة بينما يشاهد الطْدنيشََپوأ مونْذََكجاء في 
سيبقى الفرد معرضاً للشقاوة . هذا هو وضع الحي الهبائي. الطائر الثاني إلى األول الذي ال يتحرر من كل قلقه سوى عند التفاته

. تيم بحبهالرب العظيم ويت إلى عندما ينظرسيتحرر من كل قلق وشقاوة مادية  هلكن. هد اعمالهاما دام ناسياً لشخصية اهللا شالثالثية 
  تنزع.أزلياًبينما تبقى األحياء خاضعة لقدرات الرب أزلياً  الرب العظيم هو سيد جميع القدرات .أزلياًاألحياء تابعة للرب العظيم 

.  بسبب حجمها الهبائي مع أنها من نوع الرب العظيمالسيطرة على الطبيعة المادية وتقع تحت سيطرة الطبيعة الماديةإلى األحياء 
 .تدعى األحياء القدرة البينية الهبائية هللالذا، 

 لو كانت األحياء مساوية للرب العظيم لما وجد. الوقوع في يد الطبيعة المادية يجعل توحدها بالرب العظيم محال إلى نزوع األحياء
 مع ي قدرة وال تعادل المقتدر بأحد قدرات الرب العظيم والقدرة هْبهَچڤَْد چۤيتاجاء وصف الحي في . حتمال خضوعها للقدرة الماديةا

بوضوح ) ٥-٤\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في . بكالم آخر، الحي واحد وبائن عن الرب العظيم بوقت واحد. أنها غير قابلة لإلنفصال عنه
ظيم بينما الحي من أن األرض والماء والنار والهواء واألثير والعقل والفطنة واألنا الزائفة ثمانية قدرات مبدئية دونية النوع للرب الع

 .  العلم والبقاء والبهجةي الحقيقة بأن الصورة العلية للرب العظيم هِڤديةالـ األسفارتؤكد . النوع العلوي



صورته روحية تماماً وال تقارن بالصور .  الطبيعة المادية ليست مثل صور هذا العالم الماديشواكلصورة الرب العظيم وراء 
لهذا السبب، . ِڤديةالـالمولى بوذا ال يقبل باألصول .  ال يقبل الصور الروحية للرب العظيم الملحد بأنِڤديةالـ األسفارتقول . المادية

لحادية ال تقبل بشخصية  االفلسفة البوذية بصورة غير مباشرة وهي فلسفة إلى ڤادۤيةاۤيماالـفالسفة  يدعو.  ملحدِڤَدْزالـيعتبره علماء 
أكثر خطورة هي  وِڤديةالـ دون الفلسفة البوذية التي تنكر السلطة ڤادۤيةاۤيماالـفلسفة . ِڤديةالـألصول  مع أنهم يدعون قبولهم بااهللا

 .دانْتَِڤ ألنها متسترة بفلسفة لحاد االمن البوذية أو
لسوء الحظ، التعليق . َردانْتَ سۤوتِْڤ خالل اچيُّو ْبَهكْتييمكن فهم فلسفة .  لنفع جميع األحياءڤَاَس ِدڤْۤي من جمع دانْتَ سۤوتَْرِڤ

الصورة العلية الروحية لشخصية اهللا في التعليق  نكار ايوجد.  عملياًدانْتَ سۤوتَْرِڤ أفسد غرض ْبهاشْيا-شارۤيَرَكالمسمى ماۤياڤادّي الـ
ار الصورة الروحية نك ايجري). عتيادي االالحي( الفردي ْبَرْهَمْنمستوى  إلى  العظيمْبَرْهَمْنمستوى من حط الذي ماۤياڤادّي الـ

 الهبائي على الرغم من أنه جاء بوضوح أن الرب العظيم هو الحي العظيم بينما سائر ْبَرْهَمْن العظيم و ْبَرْهَمْنوفردية كل من 
يستخلص ها حتمال أن دارس االخطر الكبير هو.  دوماً خطرةدانْتَ سۤوتَْرِڤ على ڤادۤيةاۤيماالـلذا، قراءة التعليقات . األحياء تابعين له

من السهل على النفس المهيأة أن تتضلل زيفاً على هذا الوجه ولن تستعيد مقامها األصلي أو . تساوي األحياء مع الرب العظيم
البشرية بنشر وجهة  إلى  أسوء خدمةڤادۤيةاۤيماالـبكالم آخر، قضت الفلسفة .  حالما تضلاچيُّو ْبَهكْتيتستمتع بنشاطها األزلي في 

 .دانْتَ سۤوتَْرِڤي من الرسالة الحقيقية لـ اإلنسانيحرم المجتمعماۤياڤادّي الـلذا، الفيلسوف . شخصية عن الرب العظيمالنظر الال
َجنْمادى  :)١\١\١. ب.ش(الحكمة األولى .  منذ البداية بأن الظاهرة الكونية ليست سوى عرض قدرة الرب العظيمدانْتَ سۤوتَْرِڤتقبل 
علة قطعة الفاكهة . لذا، الحق المطلق هو علة الخلق والحفظ والهالك. العظيم بفياض الوجود وحفيظه ومهلكه ْبَرْهَمْنتصف ) أْسيا

قد تعطي الشجرة مئات وألوف الثمار لكنها تبقى على .  عندما تنتج ثمرةال يمكن ألحد القول بأن الشجرة الشخصية. هي الشجرة
 دانْتَ سۤوتَْرِڤلذا، توضح . أيضاًًهذا ال يعني تالشي الشجرة  و تضمر وتتالشىتنتج الثمرة وتنمو وتبقى لبعض الوقت ثم. حالها

الظاهرة الكونية هي تحول قدرة . نتاج والحفظ واإلنحالل بالقدرة العلية للرب العظيم االتجري نشاطات. نظرية الفيض منذ البداية
 دنتاج كميات كبيرة من الذهب عن ايمكن لحجر الفالسفة. الرب العظيم مع أن قدرة الرب عين الرب وغير قابلة لإلنفصال عنه

 .نتاج ظواهر كونية مادية هائلة ايبقى الرب العظيم في صورته العلية على الرغم من. تصاله بالحديد لكنه يبقى هو هوا
. رية التحول خيالية بالكليةثبات نظ ا ومسعىدانْتَ سۤوتَْرِڤ كما أوضحه في ڤَاَس ِدڤْۤي برفض غرض ڤادۤيةاۤيماالـقح الفالسفة اتوي

الحق المطلق وأنه ليس للحق المطلق وجود بائن عن ذات  بأن الظاهرة الكونية ليست سوى تحول ڤادۤيةاۤيماالـتقول النظرية 
هذا . اقع بمثابة خيالي على خالف الوڤادۤيةاۤيماالـالتحول الذي شرحه فالسفة . دانْتَ سۤوتَْرِڤ هي رسالة ليست هذه. الظاهرة الكونية

.  بأن الحق المطلق هو الحق وحده وأن هذه الظاهرة المادية زائفة على خالف الواقعڤادۤيةاۤيماالـينادي فالسفة . التحول مؤقت فقط
 .ثمة فرق بين شيء زائل وشيء خيالي. الشوائب المادية ليست خيالية بل وقتية ألنها حقيقة نسبية

فاضت جميع .  الصورة الصوتية للرب العظيمي هآُوْمكاَر و ِڤديةالـات َمنْتَْرالـفي هي الصوت الرئيس ) آُوْمكاَر (ڤَْپَرنَ
 أيضاًً ِڤديةالـات َمنْتَْرالـ موجودة في ڤَْم أسيتَتْ تْكلمات .  هذاآُوْمكاَركما فاض العالم من صوت  آُوْمكاَرمن  ِڤديةالـ َمنْتْراتالـ

 تعني أن الحي هباءة روحية من الروح العظيم لكنه ليس جوهر ڤَْم أسيتَتْ تْ. ءام األحياولكنها ليست الصوت الرئيس بل شروح ق
 .آُوْمكاَرالصورة الصوتية هللا هو . ِڤديةالـ األسفار أو دانْتَِڤ

دم قبولهم نشغال بالخدمة التتيمية لع اال علىدۤيةاڤاماۤيالـال يقوى فالسفة . لحادية ا تعتبردانْتَ سۤوتَْرِڤ لـكل هذه الشروح الناقصة 
 التيم .أزلياً كِْرشَْن إلى  والخدمة التتيميةكِْرشَْنمحروم من ذكر ماۤياڤادّي الـلذا، الفيلسوف . بالصورة العلية القديمة للرب العظيم

 يحلقون في الجو ْزدۤياڤاماۤيالـالفالسفة . مطلقاً بمثابة الدرب الفعلي للتحقيق العلي ڤادۤيةاۤيماالـ ال يقبل الفلسفة ،الصفي لشخصية اهللا
يقبلون .  بالمراوحة ما بين قبول المتعة المادية ورفضها دوماًوبالتالي، ينشغلون. المادي األخالقي والالأخالقي للعالم المادي

انهم يعتبرون . سمه وصفته وبطانتها إلى الالروحي روحي زيفاً مما يجعلهم ينسون الصورة الروحية القديمة لشخصية اهللا باإلضافة
بسبب قبولهم ورفضهم يخضعون للشقاوة المادية أزلياً .  الطبيعة الماديةصنعسمه وصورته وصفاته من ا الرب العلية وياتتسل

 .الملذات والشقاوات المادية
رسوخ . تمثيل الالشخصية للبقاء والبهجة والعلم محال. ْزدۤياڤاماۤيالـالتيم الفعلي للرب على خالف دائم مع الفالسفة يبقى 
رفضهم للخدمة التتيمية على ضعف فطنتهم يدل . وصف البقاء والعلم والبهجة مادية إلى  في العلم الناقص للنجاة، يدفعهْزدۤياڤاۤيماالـ

نظرية الفيض هي . مسعاهم لدمج العلم والمعلوم والعالم بالتالعب الكالمي على ضعف فطنتهميدل . وقصورهم عن فهم فعاليتها
كما . كل شيء بيده. لرب قدرات ال تحد ويعرض منتوج هذه القدرات على وجوه مختلفةايملك . انْتَ سۤوتَْردِڤالمعنى الحقيقي لفاتحة 

 .ات ال تحدامتدادأن الرب العظيم هو الملك العظيم ويكشف قدرات و



 الفصل السادس والعشرون
 تحويل ْبَهطّاتْشاْريا

مصير المنادي بالفراغ هو علم يخلو من . ود وبهجة خالية من الحواس فالسفة الالشخصية والفراغية، هو عالم خلاآلخر عندالعالم 
ثبات بأن  االيريد الالشخصي. مجال النشاط الروحي الكامل إلى طالب النجاة ضعيف الفطنة لحمل العلم الناقصيسعى لذا، . النشاط

لروحي في الخدمة التتيمية غير مفهوم عند النشاط ا. الحياة الروحية تخلو من النشاط نتيجة تجربته المريرة في النشاط المادي
 جيداً بأن الحق المطلق شخصية اهللا ال يمكن أن يكون فراغاً أو ڤيةڤايشْنَالـيعلم فالسفة .  بالفعلفالسفة الفراغية والالشخصية

يحافظ على مقامه لذا، . الشخصياً إلمتالكه قدرات غزيرة تقدره على الحضور في صورغزيرة ومع ذلك يبقى شخصية اهللا المطلقة
 .رة ونشر قدراته التي ال تعدثي في صور كمتدادالعلي على الرغم من اال

دلة المجا إلى سعىمع أنه  ْبَهطّاتْشاْرياجميع مزاعم  دحض  وڤادۤيةاۤيماالـ العيوب الكثيرة في الفلسفة تْشايتَنْيالذا، كشف المولى 
هي العمل في خدمته الحبية  اهللا العزيز قطب كل األذواق ووظيفة النفسأثبت المولى بأن شخصية . بالمنطق والتالعب الكالمي

 على ِڤدي الـن سعى أحد لشرح العلم ا.ِڤدي الـ تلك هي المواضيع الثالثة التي يتناولها العلم.هي نيل حبه والغاية القطعية للحياة
 .نحو مخالف فإنما يصبح ضحية خياله

) ٣١\٦٢ (پوراَن َپْدَماقتبس نصاً من .  كان يعلّم بأمر شخصية اهللا العزيزشاْرياكَراتْشَنْه أن  أثبت فياتْرانوپالـثم اقتبس نصاً من 
لهاء الناس عن الغرض  ا من اجلِڤديةالـبعرض بعض التفاسير الخيالية لألسفار ) ڤَمهاِد (ڤَشي أن الرب أمر المولى هجاء في

  أوضحڤَشيأن المولى ) ٩\٢٥ (پوراَن َپْدَمكما جاء في ". لحاد االعلى حثهم عندالناس يتكاثر  سوف:"قال المولى. ِڤَدْزالفعلي للـ
 التي ال ڤادۤيةاۤيماالـ يشتهر بفلسفة ِڤَدْزتفسير ناقص للـ إلى  للدعوةْبراْهَمَن بصورة كَلي بأنه سيأتي في عصر ڤَتّيپاْرزوجته إلى 

 . لحادية االتعدو أكثر من نسخة ثانية للفلسفة البوذية
 على لسان المولى ڤادۤيةاۤيماالـ هذه وقصر عن الكالم بعد أن سمع شرح الفلسفة تْشايتَنْيا مغموراً بشروح المولى ْبَهطّاتْشاْرياكان 

صدقني بأن . ، ال تتحير بهذا التفسيرْبَهطّاتْشاْرياعزيزي :"طباقه على الصمت لبعض الوقت ا بعدتْشايتَنْياسأله المولى  .تْشايتَنْيا
 تهم نجاتدرجة أن حتى من سبق إلى في الواقع، انها جذابة. ي اإلنسانالرب العظيم هي أرفع درجات كمال الفهم إلى لتتيميةالخدمة ا

.  ذكر عدد كبير من الذين تحولوا على هذا الوجهِڤديةالـ األسفارنجد في ". يصبحون من التيم بالقدرة العلية لشخصية اهللا العزيز
معرفة النفس والنجاة من  إلى مقصود خصيصاً للمنجذبين) ١٠\٧\١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم في آتْماراَممعروف على سبيل المثال، النص ال

هذه هي روعة الصفات العلية لشخصية . كِْرشَْنشخصيون محررون أمثالهم بمختلف نشاطات الرب انجذب ال. كل العالئق المادية
 .اهللا

. يقبل الفرد عينية ذاته وبدنه الكثيف واللطيف تحت وطأة الوهم. األزلي للرب العظيميدرك الفرد في وعيه الصفي بأنه الخادم 
للحياة البدنية الكثيفة واللطيفة وال صلة لهما بالصورة القديمة للفرد أزلياً شق اهللا ليس عرضة . مفهوم مثيل هو مستند نظرية التحول

ضة لحياة المهايأة بالبدن الكثيف والبدن اللطيف وال يحرز قوامه بكالم آخر، الحي روح صفية باألصل معر. بل يمكن تغيرهما
نطباع  اال بنظرية التحول هذه بالقول أن الحي يكون تحتڤادۤيةاۤيماالـفالسفة ينتفع . بصفة روح صفية سوى بعد تحرير نفسه منهما

 .نظريةمسند لهذه ال دون يقولون أن الحي عين اهللا. ذا كان يظن بأنه شق من اهللا االخاطئ
اجاب .  المعروف ألنه يرغب بسماعه من المولى شخصياًآتْماراَم تفسير نص تْشايتَنْيا من المولى ْبَهطّاتْشاْرياعندئذ، طلب 

رح نص بش ْبَهطّاتْشاْريا ساْرڤَْبهاوَمبدأ  ".شرح القدر الضئيل الذي أعلمه إلى اسمح لي بسماع تفسيرك أوال ثم سأسعى:"المولى
 .شاْستَْرالـ إلى ستناداً اعة وجوه من تسآتْماراَم  نصْبَهطّاتْشاْريا الـبذلك، أوضح. المنطق والنحو إلى ستناداً ا وجوهدة من عآتْماراَم

 ويمكنك َپنيْبِرَهْسم المعروف أعلم أنك ممثل العاِل:" ابتسامة خفيفة بعد سماع شرحه وقال بالكالم مبتسماًْپَرْبهوَمهايتَنْيا شْرّي تْشابدأ 
جانب التفسير  إلى يوجد تفسير آخر. العلم األكاديمي تقريباً إلى لكن تفسيرك مستند.  على خير وجهشاْستَْرْزالـير أي جزء من تفس

 ."األكاديمي
لتي سبق تسعة االوجوه ال إلى دون التطرق ْبَهطّاتْشاْريا ساْرڤَْبهاوَم بشرح النص بناء على طلب ْپَرْبهوَمهايتَنْيا تْشاعندئذ، بدأ المولى 

 َرنْتْهاهاْچ نيْر-٤و  مونَياه-٣و  تْشَ-٢و آتْماراماه -١ :وهي آتْماراَمتوجد احدى عشر كلمة في نص . ْبَهطّاتْشاْريا الـوشرحها
وسبق شرح هذا  . َهريه-١١و هونَچ-ْبهۤوتَ-تَّْهْمإ -١٠و ْم ْبَهكْتي-٩و اهايتوكۤيْم -٨و نْتيڤَ كوْر-٧و  أوروكَْرِمى-٦و پيأ -٥و
على هذا الوجه، .  كل كلمة منها الواحدة بعد األخرىْپَرْبهوَمهايتَنْيا شْرّي تْشاح شر. وْسوامّيُچ َسناتََن إلى نص في تعاليم المولىال

ال يمكن ألحد تقدير عدد الصفات العلية . وبإيجاز، قال أن شخصية اهللا العزيز غني بالقدرات الغزيرة.  وجه٦١شرح النص على 
لكن تيم الرب يسلمون . ق معرفة النفس تتقصى عن قدرات شخصية اهللا العزيز وصفاتهائ وجميع طر دوماًفاته عليةص. التي يملكها



 ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد و  األربعةْزكوماَرالـ أن حتى كبار النفوس المحررة مثل تْشايتَنْياأوضح المولي . بالمقام العلي للربفوراً 
عندئذ، . كِْرشَْن عين تْشايتَنْيا واستخلص بأن المولى تْشايتَنْيا تفسير المولى ْبَهطّاتْشاْرياقّدر . العظيمالصفات العلية للرب  إلى نجذبواا

 للمولى القدمين اللوتسيتينعندئذ، خر عند . التجني إلى دفعه من البشر مما تْشايتَنْيا بالتندم على اعتباره المولى ْبَهطّاتْشاْريابدأ 
 تواضع هذا العالم الكبير وكشف له عن صورته ذات األيد تْشايتَنْيااستحسن المولى . ظهار رحمته العلية عليها  وطلب منهتْشايتَنْيا

  للمولى مرة وثانية ونظم عدة أدعيةالقدمين اللوتسيتينالسجود عند  إلى ْبَهطّاتْشاْريافعاد ) َسذْْبهوَج(األربعة أوال ثم ذات األيد الستة 
في الواقع، كان .  بعد تلقي رحمته العلية في وجوه مختلفةربضه المولى بشرح نشاطات الاً دون شك وفّوكان عالماً كبير. ليها

 َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى -َهِرى كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى َهِرى  :قادراً على التعبير عن طريقة تسبيح
 .َهِرى

.  كاهن الجنان نظمها بتلك السرعةَپتيَهْسِرْبحتى ال يستطيع  في الواقع، .ة بيت بوقت وجيزمئنظم  ْبَهطّاتْشاْريا ساْرڤَْبهاوَمجاء ان 
 .غاب عن الوعيففوراً  اهللالذي غمره حب  ْبَهطّاتْشاْريا ساْرڤَْبهاوَم بسعادة ْپَرْبهوَمهايتَنْيا شْرّي تْشابعد سماع القصيدة، عانق 

 رقص . ظهرت عليه البهجة وتصبب العرق منه واهتز وأرتجف.ب وذهل بدنه بدافع الحْبَهطّاتْشاْريا الـعينيانهمرت الدموع من 
 فيما كان بالسرور البالغ تْشاْريا آُچوپۤيناتَْهىشعر . تارة وسبح تارة وبكى تارة وسجد تارة للمس القدمين اللوتسيتين للمولى

 .لى هذا النحو يرقص عْبَهطّاتْشاْريا الـ برؤيةْپَرْبهوَمهايتَنْيا شْرّي تْشاك جميع أصحاب وضحجد هذا الوفي  ْبَهطّاتْشاْريا ساْرڤَْبهاوَم
شْرّي اجاب  ."ْبَهطّاتْشاْرياز ساْرڤَْبهاوَمسيدي، الفضل لك في كل ما أصاب :"ْپَرْبهوَمهايتَنْيا تْشاالمولى  إلى تْشاْريا آُچوپۤيناتَْهىقال 
بإخالص بأن يصبح  تْشاْريا آُچوپۤيناتَْهى تمنى ".بفضل عشرته لكعليه   الرحمةَجَچنّاتَْهىأظهر الرب لقد  .أنت تيم:"وْپَرْبهَمهايتَنْيا تْشا

 بكالم آخر، تيم الرب أكثر رحمة. تْشايتَنْياامنيته على يد المولى تحقق من تيم المولى وشعر بالسعادة برؤية  ْبَهطّاتْشاْرياابن عمه 
 .هر التيم رحمته على أحد فسيفعل الرب ويصبح من تيمهعندما يظ. من الرب

 ساْرڤَْبهاوَمقال  .المولى أدعية كثيرة بعد ان هدأ إلى ا فدعْبَهطّاتْشاْريا الـ من روعْپَرْبهوَمهايتَنْيا شْرّي تْشابعد ذلك، هدأ 
لقد تبلد . ك خلصتني وهذا يتطلب قوة هائلة حتماً لكن.صت العالم باسره لكن ذلك ال يصعب عليكي الحبيب، لقد خلّسيد:"ْبَهطّاتْشاْريا

 ." لذلك، تأثيرك بالغ. لذلك، أصبحت مثل قضيب من الحديد لكنك صهرتني.عقلي نتيجة مطالعة عدد كبير من الكتب حول المنطق
 ُچوپۤيناتَْهى خالل منالمولى  َهطّاتْشاْرياْب الـفحث ْبَهطّاتْشاْريا ساْرڤَْبهاوَمداره بعد سماع أدعية  إلى ْپَرْبهوَمهايتَنْيا شْرّي تْشاعاد 

 الهيكل فشاهده  فيَجَچنّاتَْهى في صباح اليوم التالي لرؤية الرب ْپَرْبهوَمهايتَنْيا شْرّي تْشاذهب  .ناول وجبة الغداء هناكعلى ت تْشاْرياآ
 . ببالغ السرورْپَرْبهوَمهايتَنْيا تْشاشعر  فَچنّاتَْهىَجالرب  إلى د قدمت كانت قْپَرساَدقدم له الخادم هناك أكاليل و . يستيقظ من سريره

 دار إلى وصل .ْبَهطّاتْشاْريا ساْرڤَْبهاوَمدار  إلى قماش بعناية وأسرع في قطعة ْپَرساَد أكاليل الزهور والـْپَرْبهوَمهايتَنْيا تْشاربط 
، ِرشَْنكْ"كلمة  ْبَهطّاتْشاْريا ساْرڤَْبهاوَمنطق  .هينهض من فراش ْبَهطّاتْشاْريا الـ مشرق الشمس بقليل فيما كان قبلْبَهطّاتْشاْرياالـ
يتَنْيا شْرّي تْشا ْبَهطّاتْشاْريا رأى .ِرشَْنكْح االسم القدوس بسماعه يسّبيتَنْيا تْشا سر المولى .فور استيقاظه من السرير بوضوح" ِرشَْنكْ

 .يرة للمولى وجلس كالهما عليها حصْبَهطّاتْشاْريا قدم .دميه اللوتسيتينق إلى بسرعة كبيرة ودعا إليه  في الخارج فذهبْپَرْبهوَمها
سل حتى فمه أو استحم أو  قد غْبَهطّاتْشاْريا الـحينئذ، لم يكن .ْبَهطّاتْشاْريا الـ ووضعه في يديساَدْبَر ْپَرْبهوَمهايتَنْيا شْرّي تْشافتح 

شْرّي حمة بر ْبَهطّاتْشاْريا ساْرڤَْبهاوَمزالت كل بالدة عقل  .َجَچنّاتَْهىرب  الْپَرساَد بتلقي قضى واجباته الصباحية لكنه كان سعيداً
ور تلقيه حتى  ف اهللاساَدْپَر-َمهانبغي لإلنسان أكل ي حيث جاء بأنه پوراَن َپْدَمة نص من بعد تالو ْپَرساَد الـ أكل.ْپَرْبهوَمهايتَنْيا تْشا

 ْپَرساَدينبغي لكريم األخالق أكل  .عتبار اال ال ينبغي أخذ الزمان أو المكان بعين.د بعيد أو جيء به من بل أو بائتاًوإن كان جافاً
يتَنْيا شْرّي تْشاكان سرور  . هذا هو أمر شخصية اهللا العزيز. حالما يتلقاه دون تردد بغض النظر عن الزمان والمكانِرشَْنكْالرب 
 استبد بهما الوجد .تعانق المولى والخادم وبدأ بالرقص .ْبَهطّاتْشاْريا ساْرڤَْبهاوَم فعانق  تملكه وجد حب اهللا. برؤية ذلك بالغاًْپَرْبهوَمها

يتَنْيا شْرّي تْشا قال .ظهرت العالمات الروحية على بدنيهما فيما كانا يرقصان ويتعانقان .عند لمس بعضهما البعض
 َهىنْطْايكوڤسأقتدر على دخول . ْبَهطّاتْشاْريا ساْرڤَْبهاوَملت شخصاً مثل لقد حّو.  اآلنورّيپ َهىنّاتََجَچتحققت مهمتي في :"ْپَرْبهوَمها

 ".اآلن حتماً
كان المولى مسروراً من . تيم صفي مما يضمن دخوله الملكوت الروحي إلى غرض دعوة التيم تتلخص بتحويل شخص واحد

 كِْرشَْن بالكلية و كِْرشَْن، أنت اآلن تيم صفي للرب اتْشاْرياْبَهطّعزيزي :"درجة أنه بدأ بمباركته مراراً بالقول إلى ْبَهطّاتْشاْريا
اهللا في  إلى أنت الئق اآلن للرجوع. أنت منزه اليوم من شوائب هذا البدن المادي ومن ورطة القدرة المادية. مسرور جداً منك اليوم

 ):٤٢\٧\٢ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمثم اقتبس المولى نصاً من ". الدار الباقية
 َديايىْد أنَنْتَه اْنڤََچْبَهڤَ يىشاْم َس ِا

 ۤيكَْمڤْيالَپُدو يادي نيْر-َسْرۤياتَْمناشْريتَ



 ۤياْمما-ڤَِتى دوْستَراْم أتيتََرنْتي تْشَ ِد
 ْبَهكْشْيى-چاَلشِْر-ڤَإتي ْدهۤيه شْ-نايساْم َمماَهْم

ب على المحيط الغالب لألوهام كما يستطيع فهم الرب كل من يحظيه الرب على االخص بفضل تسليمه التام لخدمته، يستطيع التغل"
 ".على خالف المتعلقين بأبدانهم المادية المقصودة في النهاية طعاما للكالب وبنات آوى

 التيم األصفياء  منْبَهطّاتْشاْرياأصبح  .على هذا النحو ْبَهطّاتْشاْريا ساْرڤَْبهاوَم إلى داره بعد التكلم إلى ْپَرْبهوَمهايتَنْيا شْرّي تْشاعاد 
 مذ ذلك اليوم ولم ْپَرْبهوَمهايتَنْيا تْشاى القدمين اللوتسيتين للمولى  سوشيئاً ْبَهطّاتْشاْريا ساْرڤَْبهاوَملم يعرف . الذين ال غبار عليهم

َهِرى كِْرشَْن صفيق وتسبيح ص والتبالرق تْشاْريا آُچوپۤيناتَْهىبدأ . مذ ذاك اليوم للخدمة التتيميةوفقاً   سوىشاْستَْرْز الـيستطع شرح
 . ْبَهطّاتْشاْريا ساْرڤَْبهاوَم عند رؤية حالة  َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى-َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى َهِرى 

 ْبَهطّاتْشاْريا خر.  قبل ان يبلغ الهيكلْپَرْبهوهاَميتَنْيا تْشاوم التالي لكنه توقف لرؤية في الي َجَچنّاتَْهىهيكل الرب  إلى ْبَهطّاتْشاْريا ذهب
 ْبَهطّاتْشاْريا الـثم سأل إليه بعد الدعاء  تكلم بتواضع كبير عن مسلكه السابق.ْپَرْبهوَمهايتَنْيا تْشا كالقضيب عندما التقى المولى ساجداً
 من َهِرْر ناَم َهِرْر ناَم نص ْپَرْبهوَمهايتَنْيا شْرّي تْشاأوضح ". ما هو أهم بند في قضاء الخدمة التتيمية؟:" قائالْپَرْبهوَمهايتَنْيا تْشا
 إلى تْشاْريا آُچوپۤيناتَْهىقال . مزيد من الوجد ْبَهطّاتْشاْريا ساْرڤَْبهاوَمفأستبد بـ ) ٢١\١٧ آدي. ت.ت (پوراَنيا ۤيناَرد-َهْنِرْب

 سيفهم تقنية الخدمة التتيمية بعد أن يظفر  اإلنسانقلت لك في السابق أن ،اتْشاْرياْبَهطّ يعزيز:"بعد رؤية حاله ْبَهطّاتْشاْريا ساْرڤَْبهاوَم
 ". شهدت اليوم تحقق ذلك. بحظوة الرب العظيم

رحمة شخصية اهللا العزيز من رحمة التيم ". رحمني المولى بفضل مصاهرتك لي:"ولبالق تْشاْريا آُچوپۤيناتَْهى  لـْبَهطّاتْشاْريا الـسجد
أنت تيم من الدرجة األولى  :" قائالْبَهطّاتْشاْرياتابع . تْشاْريا آُچوپۤيناتَْهى بفضل جهد تْشايتَنْيا برحمة المولى ْبَهطّاتْشاْريار ظف. الصفي

  بأن يقولْبَهطّاتْشاْريا بسماع ْپَرْبهوَمهايتَنْيا شْرّي تْشا سر".  أنعم علي المولى بفضل صلتك به.بينما أنا في ظلمة الحجج المنطقية
 .وعانقه مؤكداً على كالمه تْشاْرياْبَهطّااستحسن كالم .  يحصل على رحمة الرب خالل التيماإلنسان

الهيكل بصحبة  إلى  متوجهاًْبَهطّاتْشاْرياالهيكل ثانية اآلن فشرع  في َجَچنّاتَْهى الذهاب لرؤية الرب ْبَهطّاتْشاْرياثم طلب المولى من 
 بعد ْپَرساَدبيته وحمل معه من الهيكل كميات كبيرة من  إلى ْبَهطّاتْشاْريا عاد. تْشايتَنْياكبار مالزمي المولى  من داُموَدَر و َهىنّاتََجَچ

 .تْشايتَنْياالمولى  إلى  هذاْپَرساَدكل  خادمه ْبراْهَمَنمع أرسل . َهىنّاتََجَچزيارة هيكل 
يتَنْيا شْرّي تْشا إلى  لتسليمهاْپَرْبهو نَنَْدداَچَج إلى  على ورقة من النخيل وأعطاهاتين من الشعر كتبهمابي ْبَهطّاتْشاْريا ساْرڤَْبهاوَمثم نظم 

ورقة النخيل من   َدتَّنَْدموكو أخذ  وورقة النخيل لكنْپَرساَد يحمالن ْپَرْبهوَمهايتَنْيا شْرّي تْشا إلى َدَروداُم و نَنَْدداَچَجعاد . ْپَرْبهوَمها
 ريين على الحائط خارج الغرفة ثم استعاد البيتين الشع َدتَّنَْدموكونسخ . ْپَرْبهوَمهايتَنْيا شْرّي تْشا إلى امهيسلت قبل نَنَْدداَچَجيد 
 ورقة النخيل حالما قرأ ْپَرْبهوَمهايتَنْيا تْشامزق المولى  .ْپَرْبهوَمهايتَنْيا تْشاالمولى  إلى مها وسل َدتَّنَْدموكو ورقة النخيل من نَنَْدداَچَج
أسلم للرب :" هذان النصان يقرأن كما يلي.تين لكن قرأ جميع التيم هذين البيتين على الجدار الخارجي وحفظوهما في قلوبهمالبي

 إللقاء العلم الحقيقي علينا المتمثل بخدمة التتيم به والتجرد عن كل ْپَرْبهوَمهايتَنْيا تْشا الذي تجلى بصورة المولى ِرشَْنكْشْرّي العظيم 
 ساْرڤَْبهاوَمن نظمهما اذل الشعر الايعلن بيتس".  اسلم لقدميه اللوتسيتين. ألنه محيط الرحمة العليةنزل .ِرشَْنكْسب ذكر ما ال ينا

 . من اللؤلؤ حول أعناق جميع تيمه ألنهما أصبحا عقداً اسمه وشهرته عالياً دوماًْبَهطّاتْشاْريا
 داوم. درجة لم يعد يشغله شاغل سوى خدمته إلى ْپَرْبهوَمهايتَنْيا تْشا للمولى صفياً اًتيم ْبَهطّاتْشاْريا ساْرڤَْبهاوَمفي الواقع، أصبح 

 في الواقع، أصبح تسبيح .وذخر كل الصفات الطيبةشَتْشّي ابن األم يتَنْيا تْشا ِرشَْنكْشْرّي ح االسم القدوس  على تسبيْبَهطّاتْشاْرياالـ
 . موضع ذكره الدائماألسماء المقدسة

يتعلق بدعاء المولى ) ٨\١٤\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم وبدأ بتالوة نص من ْپَرْبهوَمهايتَنْيا تْشاأمام  ْبَهطّاتْشاْريا ساْرڤَْبهاوَم، جاء ومذات ي
 : مع تبديل مقطعين من قافية البيتْهماْبَر

 پاْم سوَسم ۤيكَشَمانُوٱنوكَْمتَتْ ِتى 
 پاكَْميڤكِْرتَْم -ڤاتَْمْبهونْجاَن ِا

 ڤيَدْدَهْن نََمْس ِتىپوْرْبهيْر ڤَ-ْچڤا-ِرْدْه
 ْبهاْك-َپِدى َس دايا-ِڤتَ يُّو موكْتيجۤي

بّدل ". من يبذل عقله وبدنه ولسانه في خدمة الرب، يضمن النجاة حتى وإن كان في وسط حياة شقية جزاء على ما قدم من عمل"
 ).ْبَهكْتي(الخدمة التتيمية  إلى )موكْتي( كلمة النجاة ْبَهطّاتْشاْريا

 ساْرڤَْبهاوَماجاب ". َپِد-ْبَهكْتي في ذاك النص لكنك بدلتها بكلمة َپِد-موكْتيترد كلمة :"بالقولفوراً  ْپَرْبهوَمهايتَنْيا شْرّي تْشاأشار 
النوراني  ْبَرْهَمْن في  الفناء.اض الحب الصفي هللا الذي يعقب الخدمة التتيمية يفوق النجاة من العبودية المادية بكثيرإنه:"ْبَهطّاتْشاْريا



ال يمكن ألحد العلم بالحق :" بالقولْبَهكْتي بتوضيح تحقيقه ْبَهطّاتْشاْرياثم بدأ ". من عداد العقاب للمعرضين عن الخدمة التتيمية
 ."المطلق ما لم يقبل بشخصية اهللا وصورته العلية

. كِْرشَْن) ْبَرْهَمْن(ندماج في نور  اال هوكِْرشَْنمصير اعداء . رعه ويتحداه أو يصاكِْرشَْن يصبح عدو كِْرشَْنمن ال يفهم تعالي بدن 
 تعني دخول النفس دار شخصية اهللا العزيز ياوكْشالُ -١ :النجاة خمسة .مطلقاًندماج في النور  اال)موكْتي(ال يطلب تيم الرب نجاة 

 تعني الحصول على بدن ذو أربعة أيدي ْپياۤوسار -٣. العزيز تعني مالزمة شخصية اهللا ْپياۤيسام -٢ .بعد نجاتها من العبودية المادية
 التيم الصفي. ْبَرْهَمْنتعني الفناء في النور  ْجيايو سا-٥و.  تعني تحصيل عز معادل لعز الربطيشْساْر -٤ .ڤيشْنومثل بدن الرب 

الرب لكنه  إلى بالخدمة الودية العليةنشغال  االال يعنى بشكل خاص بأي أشكال النجاة تلك بل يقنع بمجرد لشخصية اهللا العزيز
في الواقع، التيم يعتبر التوحد مع الرب مصير . على األخص وفقدان هويته الفردية) ْجيايوسا(ندماج في وجود الرب  االيرفض
عند التيم اإلندماج في بدن الرب أكثر بغضاً . لكنه سيقبل باألشكال األربعة األخرى من النجاة لوجود فرصة لخدمة الرب. جهنمي
 إلى ال يطمح التيم سوى باإلنشغال بالخدمة الودية العلية. واإلندماج في بدن الرب) ْبَرْهَمْن(حتمالين باإلندماج في النور  االمن بين
 .الرب

ية اهللا بصورة  تدل على شخصَپِد-موكْتيكلمة .  عند سماع هذاموكْتي بوجود معنى آخر لكلمة ْبَهطّاتْشاْريا إلى تْشايتَنْياقال المولى 
 هو المالذ كِْرشَْن. وهو المالذ القطعي للنجاة إليه لشخصية اهللا نفوس محررة غير منحصرة منشغلة بالخدمة الودية العلية. مباشرة

ك ال ينبغي استعمال تفسير. موكْتي على ْبَهكْتيأنا أفضل :" على الرغم من هذا الشرحْبَهطّاتْشاْريااجاب . القطعي في جميع األحوال
 تدفع الفرد على التفكير موكْتي ألنه كلمة موكْتي على ْبَهكْتيأفضل . َپَد-موكْتيعلى الرغم من صوابه لوجود ابهام في كلمة 

 ".ْبَهكْتي لكنني متحمس كثيراً للكالم عن موكْتيلذلك، أنا أبغض كلمة . بالتوحد مع اهللا
 .بشدةفوراً  ْبَهطّاتْشاْريا ساْرڤَْبهاوَمنق بدأ المولى بالضحك بسرور بالغ عند سماع هذا التفسير وعا

 هذا ممكن برحمة .اآلن موكْتيوتلقينها أصبح يبغض حتى كلمة  ماۤياڤاَدفي الواقع، ذاك الشخص الذي كان يألف مطالعة فلسفة 
بعد هذه المحادثة، شهد . هذهب برحمت إلى المولى مثل حجر الفالسفة لقدرته على تحويل الحديد. فقط ْپَرْبهوَمهايتَنْيا شْرّي تْشا

لذا، سلموا بأن .  ال غيرتْشايتَنْيا واستخلصوا بأن هذا التغيير كان ممكناً بالقوة العلية للمولى ْبَهطّاتْشاْرياالجميع تغيراً كبيراً على 
 .كِْرشَْن عين الرب تْشايتَنْياالمولى 

 الفصل السابع والعشرين
 رامانَنَْد رايا و تْشايتَنْياالمولى 

كان .  بالغيمة التي انتجها ذاك المحيطرامانَنَْد رايا شْرّي بمحيط العلم العلي و تْشايتَنْياالمولى وصف  شَريتاْمِرتَتْشايتَنْيا تْ صنفم
كما تجمع الغيمة المياه من  تْشايتَنْيابرحمة المولى  من كبار علماء الخدمة التتيمية وجمع جميع الخالصات العلية رامانَنَْد رايا

 هذا العلم الرفيع بالخدمة رامانَنَْد راياالمياه فقد بلغ  إلى وكما تظهر الغيوم من المحيط وتوزع المياه في انحاء العالم ثم تعود. المحيط
 . بعد تقاعده من الخدمة الحكوميةتْشايتَنْيا وقرر رؤية المولى تْشايتَنْياالتتيمية برحمة المولى 

 على َهىْمسيِرنْ-ذَجييايقع هيكل  . عند زيارته جنوب الهندنِْرسيْمَهى-جيياذَالهيكل الكبير المعروف إلى  والًأ تْشايتَنْياتوجه المولى 
 توجد عدة هياكل في تلك المنطقة . لسكة حديد الخطوط الجنوبيةَلتْشَهاْمسي توجد محطة .ْمتْنََپَهكَْسڤيقلة جبل يبعد بضعة أميال عن 

 كثير من يهذا الهيكل فخم وهو مثال الهندسة المعمارية ويمتلئ بالتماثيل الجميلة التي تعن. رها جميعاً أكبَهىْمسيِرنْ-ذَجييالكن هيكل 
 .الطالب وهو هيكل غني جداً بفضل شعبيته

 .لتيم الزائرينجميع ا توجد مساكن مجانية ل.يبطالء ذهبداخله  ْرتيۤومالـهذا الهيكل و توجد لوحة حجرية تذكر ان ملكة طلت
 .داياَسْمْپَر-رامانوَجسلسلة  إلى ون ينتمْرتيۤوم الـسدنة الذين يتولون عبادةأغلب ال

 ):١\٩\٧ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم على امّيشْرۤيْدَهَر ْسوواقتبس نصاً من تعليق عند زيارته هذا الهيكل  ْرتيۤومالـعلى  تْشايتَنْياالمولى أثنى 
 ڤاياْمْچَر ِاپى أنوٱْچُرو أو
 اْم نِْرِكشَرّيْبَهكْتان-ڤَْس

 ڤَُپوتاناْمْس-ڤَِكشَرۤي
 ڤيكَْرَمه-َرْچأنْيىساْم أو

 َمهاراَج بالغ الرفق واللطف بتيمه مثل ڤَ ِدنِْرسيْمَهى كذا، المولى .اللبوءة شديدة اللطف بأشبالها على الرغم من شدة ضراوتها"
نسان  ا بصورة نصفنِْرسيْمَهى بوجه كِْرشَْنتجلى ". وپشياكَنيهيَر على الرغم من انه شديد الضراوة تجاه األشرار مثل ْهالَدْپَر

 . وپياكَشيهيَرنضطهاد ولده الشرير  ا منَمهاَرَج ْپَرْهالَدونصف أسد إلنقاذ تيمه الصغير 



ضفة  إلى  وصل، جنوباً حتىَهىْمسيِرنْ-ذَجييا سيره في صباح اليوم التالي بعد زيارة هيكل ْپَرْبهوَمهايتَنْيا شْرّي تْشااستأنف المولى 
لذا، . َنڤَِرنْداڤْحسب األشجار على الضفة غابة  كما ّيراڤَدُچو عند رؤية نهر َنڤَِرنْداڤْ في يامونا الـتذكر المولى نهر .ّيراڤَدُچونهر 

شَْن كِْرشَْن َهِرى َهِرى كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن كِْرستحمام وبدأ بتسبيح  اال بعدّيراڤَدُچوجلس المولى عند ضفة نهر . كان في وجد هناك
 حاكم الوالية يرافقه رامانَنَْد راياوصول المولى اثناء جلوسه وتسبيحه شاهد .  َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى-َهِرى 

أدرك . كَبوْر عند نَْد رايارامانَ من المولى في السابق زيارة التيم الكبير ْبَهطّاتْشاْريا ڤَْبهاوَمَسْرطلب . ْبراْهَمنَةالـبعض عدد كبير من 
لكنه منع نفسه من الذهاب لرؤية شخصية سياسية نظراً فوراً  وشاء رؤيته رامانَنَْد راياالمولى أن الرجل المقبل على ضفة النهر كان 

حترام  االى ثم قدم سجدة وأقبل لرؤية المولّياسَسنّْۤي في زي تْشايتَنْيا بمنظر المولى رامانَنَْد راياانجذب . ألنه كان في سلك الزهد
 َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم -َهِرى كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى َهِرى ": بتسبيحتْشايتَنْيااستقبله المولى . تْشايتَنْياللمولى 

 .َهِرى َهِرى
 الشعائريون عندما شهدوا ظهور هذا ْبراْهَمنَة الـذهل. بهما واستبد الوجد تْشايتَنْيا نفسه، عانقه المولى رامانَنَْد رايابعد أن قدم 

 كبير يلمس ّياسَسنّْۤيفي الواقع، أصيبوا بالدهشة عند رؤية .  تلك كانوا من أتباع الطقوس ولم يفهموا معنى عالمات التتيم.الوجد
 ما كان يدور تْشايتَنْياأدرك المولى . ّياسَسنّْۤيد لمس  الذي كان حاكماً كبيراً للوالية يبكي عنرامانَنَْد رايا كما أدهشهم رؤية ْدَرۤوش

 .عتبار الظرف غير مناسب ا وهدأ من روعه علىْبراْهَمنَةالـبذهن 
 فاتك الطيبة وبذل جهداًعن ص ْبَهطّاتْشاْريا ڤَْبهاوَمَسْرتكلم :"تْشايتَنْيا سوية وقال المولى رامانَنَْد رايا و تْشايتَنْيابعد ذلك، جلس المولى 
 ".كبيرا إلقناعي بلقائك

 ".لذلك، تلطف بتوصيتك برؤيتي. هخدميعتبرني أحد  ْبَهطّاتْشاْريا ساْرڤَْبهاوَم:" قائال رايارامانَنَْداجاب 
لذلك، يتجنبهم . ستغراق بالشؤون السياسية والمال االالملك أو الحاكم أو السياسي دائم.  لمس المولى رجل ثريرامانَنَْد رايااستحسن 

 من مسلك رامانَنَْد رايادهش .  كان من كبار التيم ولم يتردد بلمسه وعناقهرامانَنَْد رايا علم أن تْشايتَنْيالكن المولى . ۤيْزاسَسنّْۤيالـ
 ."يظهر الحكماء وكبار الربانيون عند أبواب الدنيويين رحمة بهم):"٤\٨\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم واقتبس نصاً من تْشايتَنْياالمولى 

 كان رفيع العلم الروحي مع أنه من غير ذرية رامانَنَْد رايا، أن رامانَنَْد رايا مع تْشايتَنْياالمعاملة الخاصة التي أظهرها المولى دلت 
دافع  نفسه وضيع الوالدة برامانَنَْد رايااعتبر . ْبراْهَمَنحترام من مجرد وليد عائلة  االلذلك، كان يستحق قدراً أكبر من. ْبراْهَمَن

برفعة مقامهم لكن المولى دائم التيم  ال يتفاخر.  على أرفع درجات التتيم العليتْشايتَنْيا المولى اعتبره تواضعه ومسلكه اللطيف لكن
 بعد  لزيارة المولى في المساءرامانَنَْد رايا على أساس مجيء تْشايتَنْيا والمولى رامانَنَْد راياافترق . الترويج ألمجاد تيمه إلى الشوق

 .ّيراڤَدُچواللقاء األول في ذاك الصباح على ضفة نهر 
.  بصحبة خادم واحد رايارامانَنَْدنتهاء من حمامه المسائي فجاء  االبعد  رايارامانَنَْد وصول  مترقباًْپَرْبهوَمهايتَنْيا شْرّي تْشاجلس 

 عن تقدم العلم الروحي  سؤاالرامانَنَْد راياقبل أن يطرح ولى بادره الم. وسجد لهيتَنْيا شْرّي تْشا من المولى  رايارامانَنَْداقترب 
 ".ية اإلنسان عن الغرض القطعي للحياةاألسفارارجو أن تقتبس بعض النصوص من :"قائال

 ونڤيشْكما اقتبس نصاً من ". تدريجياً بالوعي باهللا اًجتماعية حس االالمخلص بقضاء تكاليف مرتبتهسينهض :" فوراًرامانَنَْد رايااجاب 
 غرض حياة. جتماعية وال بديل عن ذلك لمرضاته اال يعبد الرب العظيم بقضاء تكاليف مرتبته اإلنسانيفيد بأن) ٩\٨\٣ (پوراَن
لهذا الغرض يقسم . جتماعية اال مقصودة لفهم صلته بالرب العظيم والعمل بموجبها في خدمة الرب بقضاء فروض مرتبتهاإلنسان

ولكل مرتبة ) ْزْدَرۤوش( وعمال )ْزايشْياڤ(وتجار ) ْزتْريياكْشَ(والفرسان ) ْبراْهَمنَةالـ(الفطناء  :ة مراتبأربع إلى المجتمع البشري
يجب على المجتمع المتحضر ). ٤٤-٤١\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء وصف تكاليف وصفات المراتب األربعة في . أحكام وحدود وتكاليف

حياة التلمذة  :األربعة وفي الوقت نفسه، يجب العمل بالمقامات األربعة ابتغاء التقدم الروحيأحكام وحدود المراتب لتزام ب االوالمنظم
 ).اَسَسنّْۤي(وحياة الزهد ) ْپَرْستَْهىنَاڤ(عتزال  اال، حياة)ْچِرَهْستَْهى(، الحياة العائلية )ْبَرْهَمتْشارّي(

 إلى  وينحدر اإلنسانجتماعية يرضي الرب العظيم وإال تفسد حياةاال لتزام بأحكام وحدود هذه التقسيمات اال أنرامانَنَْد راياقال 
 األحكام مراعاة عند  اإلنسانشخصيةتنمو .  األحكام والحدود المتعلقه بمنزلتهمراعياًيمكن لإلنسان قضاء غرض حياته . الجحيم

دارة المجتمع وتحقيق  اات الناس لسالمةتقسيمات المجتمع تنظيم مختلف درجتقصد . والحدود التي تناسب والدته وعشرته وتعليمه
 وما شابهها ِڤَدْزالـدراسة  إلى  من يكون غرضه فهم الرب العظيم والتفرغ-١ :جتماعية كالتالي االتتميز المراتب. الرقي الروحي

عة والعناية بالبقر  من ينشغل بالزرا-٣. تْريياكْشَدارة الحكومية يدعى  االعرض القوة ويدخل إلى  من يأخذ-٢. ْبراْهَمَنيدعى 
يضمن كل فرد تقدمه  .ْدَرۤوشجتماعية الثالثة األخرى يدعى  اال من ال علم له بل يقنع بخدمة المراتب-٤. ايشْياڤوالتجارة يدعى 

عندما يحرز اإلنسان كماله . نسان الذلك، هذه الحياة النظامية هي مصدر كمال كل. ذا قضى تكاليفه المشرعة بإخالص انحو الكمال
 . بهذه األحكام والحدود مجرد مضيعة للوقتلتزاماالفالرب وإال  إلى تأوج الحياة النظامية بالخدمة التتيميةت



  بأن هذه األحكام والحدود خارجية فقط ملمحاًتْشايتَنْيا المولى اجابحياة نظامية، ل عن القضاء السليم لرامانَنَْد رايابعد سماع كالم 
القضاء الرسمي للطقوس والدين عديم النفع ما لم يتأوج في كمال .  عن شيء يتخطى ذلك العرض الخارجي بالكالمرامانَنَْد راياإلى 

الخدمة إلى   اإلنسان بل يرضى عند وصولِڤديةالـلتزام رسمي باألحكام والحدود  ا ال يرضى بمجردونڤيشْالرب . الخدمة التتيمية
 .التتيمية
 الذي كِْرشَْن شْرّي يقول .رامانَنَْد راياحسب النص الذي اقتبسه  مة التتيمية بقضاء الطقوسنقطة الخد إلى رتقاء اإلنسان االيستطيع

أرفع درجات كمال  إلى  يستطيع الوصول اإلنسانأن) ٤٦-٤٥\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتاتجلى من اجل تخليص جميع طبقات الناس في 
 :ة لمنزلتهماعيجتالحياة بعبادة الرب العظيم فياض الوجود بقضاء التكاليف اال

 َرتَـهي كَـْرَمـٰنـى َأْبهى ْسـِڤىْسـِڤ
  لَـْبَهـِتى نَـَرهْميهدّْيـسْمَسـ
 ْميهدّْيَرتَـه سي ن-كَـْرَم  - ْسـڤَ

 وٰنِرـْهتْشْ تْشْـتَي نْـَدتياتْها ڤي
 ْمتاناْر ْبهۤويتِِّرتَـه ْپـَرڤْـاي
  تَـتَـْمْمَد اَن َسـْرڤَـْمىي
 ايتْشْـاْريتَـْم َأْبْهـ اْرَمـٰنكَـ - ْسـڤَ

 مانَـڤَـهي نْـَدتي ڤْميهدّْيس
 ستطيعوجود، ي والذي يعم الة،حيالادر صم، الرببعبادة  . ذلكحقيقت نهج عن اآلن مني سمعا.  بإتباع سمات عمله اإلنسانيكمل"

 و َپْرديكْ  وڤَچوَهِد  وْدَرميذَ  وتَنَْك و ُبوْدهاياَنعملية الكمال تلك كبار التيم مثل عمل ب". تحقيق الكمال بقضاء عمله اإلنسان
 .ْبهاروتْشي

 الفصل الثامن والعشرون
 الصلة مع اهللا

 أتباع يعلن .مۤيماْمَس-كَْرَم لمشيئة المولى رفض فالسفة راَنپو ونڤيشْ من رامانَنَْد رايا النص الذي اقتبسه تْشايتَنْيارفض المولى 
لذلك، .  خيراً على خير ما قدم من عمل اإلنسانمجازاةخالصتهم أن اهللا ملزم ب.  اإلنسانبأن اهللا خاضع لجزاء عملمۤيماْمَس -كَْرَم

 على ما قدم من عمل  اإلنسان ملزم بمجازاة غير مستقل بلونڤيشْ أن الرب العظيم پوراَن ونڤيشْ الفهم من نص  اإلنسانيستطيع
هذه الفلسفة بالفعل على الوجه تشدد .  كما يحلو لهة أو الشخصيةشخصيسواء بصفة وذلك يتيح للعابد القبول بالرب العظيم 

 . هذه الفلسفة ألنه ال يحب تلك الالشخصيةتْشايتَنْيارفض المولى . الالشخصي للحق المطلق العظيم
 تْشايتَنْيا مراد المولى رامانَنَْد راياأدرك ".  وراء هذا المفهوم للحق المطلق العظيمشيئاًذا ما كنت تعلم  ااخبرني:"ايتَنْياتْشقال المولى 

 ):٢٧\٩ (ْبهَچڤَْد چۤيتا العمل حسب  ما جاء في ثوابوقال بأنه من األفضل الزهد ب
 ياتْ كَُروشي ياْد أشْناسي
 ياْج جوُهوشي َدداسي ياتْ

 َپْسياسي كاونِْتياياتْ تَ
 َپنَْمأْر-ڤَ َمْدتَتْ كرورشْ

كما جاء نص ".  ليقدمهات ان ترتاضها، يجب التي رياضاته وكل البته وأ تقدمهكل ما تأكله وكل ما كل ما تفعله و ،كونْتّييا ابن "
 شواكلمه وعقله وحواسه وفطنته وذاته وعمله وبدنه وكال( كل شيء  اإلنسانيفيد بوجوب بذل) ٣٦\٢\١١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْممثيل في 

 .ناراياَن لشخصية اهللا العزيز )الطبيعة المادية
 ."يمكنك ذكر إذا كان لديك علم بشيء أرفع:"ال هذا ثانية بعد سماعه وق رايارامانَنَْد كالم ْپَرْبهوَمهايتَنْيا شْرّي تْشارفض المولى 

 أفضل من جعل الرب خاضعاً لعملنا لكنه ما شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم و ْبهَچڤَْد چۤيتا وهب كل شيء لشخصية اهللا العزيز طبقاً لما جاء في
العمل سيديم الوجود المادي ثواب . ال يمكن تغيير هوية العامل بالوجود المادي دون هداية سليمة. زال دون التسليم للرب العظيم

لذلك، رفض . دون اعطاء علم يمكنه من الفكاك من الورطة الماديةال يؤمر العامل هنا سوى بوهب اجور عمله للرب العظيم . للفرد
 .قتراح اال هذاتْشايتَنْياالمولى 
.  بعد رفض اقتراحه مرتينالصعيد العلي بالتجرد إلى  بتكاليف منزلته بالكلية واإلرتقاء اإلنسان وجوب زهدرامانَنَْد رايااقترح 

وصفت :"حيث يقول الرب) ٣٢\١١\١١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمة وأيد هذا الرأي بما جاء في بكالم آخر، أوصى بالزهد التام بالحياة الدنيوي



كما ". ذاك هو أرفع درجات كمال الدين.  من الرسوخ في الخدمة التتيمية اإلنسان والوسيلة التي تمكناألسفاراألصول الطقسية في 
 ):٦٦\١٨ (ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْن أمر الرب رامانَنَْد راياتال 

 اياْجيتْـيْدْهْرماْن َپـر - َسـْرڤَ
  ڤْـَرَجْمـ شَـَرنَْٰمماْم ِاكَ

 يُّوپاِپـْبْه -  َسـْرڤَْم تْـڤاْمَأَهـ
 ـهتْـشَوـشما ي امۤيـشىيـشكُْمو

 ."تخف ال. ك من كل ذنوبكوف احررس. اعرض عن كل ضروب الدين واقتصر على التسليم لي"
ال . شاغل موجباقترانه بيجب  بل ثبات بأن الزهد بمفرده ليس كافياً اال ألنه أرادأيضاًًقتراح الثالث  اال هذاتْشايتَنْيارفض المولى 

غرض أحدهما هو . على العموم، يوجد نوعان من الفلسفة في سلك الزهد. يمكن تحقيق أرفع درجات الكمال دون شاغل موجب
 إلى ْبَرْهَمْن و ڤاَننيْرالوصول وراء على ال يقوى أمثالهم على تخيل قدرتهم ). ْبَرْهَمْن( وغرض اآلخر هو النور الالشخصي ڤاَننيْر

قتراح الثالث ألن الزهد البسيط يخلو من مفهوم الكواكب  اال هذاتْشايتَنْيارفض المولى .  في السماء الروحيةَهىنْطْوايكڤكواكب 
 .  الروحية والنشاطات الروحية

  تْمااتَـه ْپـَرَسـنّْبهۤو - ْبَرْهَم
 يـتشكْي نَـ كانْٰـتتْـشَشُونَـ 

 ـوشِتـَسَمـه َسـْرِڤـشْـو ْبهۤو
  لَـْبَهِتى َپـراْمْمْبَهكْتي - َمـْد

 إلى ينظركما . شيءفي  يرغب والأمراً  ويشكال . يث يجد بهجة ال تحدحفوراً العظيم  ْبَرْهَمْنعلى تلك الحال، يحقق علي القرار "
العمل ثواب  أوالً الخدمة التتيمية مع الزهد برامانَنَْد رايا اقترح ."التتيم الصفي بيخدمة  يبلغ، هكذا. جميع المخلوقات بعين واحدة

 .يلكنه اقترح هنا فوقية الخدمة التتيمية مع العلم التام والتحقيق الروح
 ال يتيح لإلنسان تحقيق العالم ْبَرْهَمْن ألن مجرد الزهد بالنتائج المادية في تحقيق أيضاًًقتراح  اال رفض هذاتْشايتَنْيالكن المولى 

مع أنه يخلو من الشوائب  ال يشكل الكمال لعدم وجود شاغل موجب في النشاط الروحي ْبَرْهَمْنتحقيق . الروحي والنشاطات الروحية
الفرد  دخول. ال تتحرر النفس الصفية ما لم تنشغل بالنشاط الروحي بالكلية. ما زال على الصعيد الفكري وما زال خارجياً. المادية

سيعاق الفرد في مسعى تصفية عقله من . ما دام غارقاً في األفكار الالشخصية أو الفراغيةالحياة البهجية الباقية للعلم ليست كاملة 
يتعذر . تكلفلذا، الفالسفة الالشخصيون محبطون بمساعيهم لتفريغ العقل بالتأمل الم.  الروحيه اكتمال علمدون كل التباين المادي

 ):٥\١٢ (ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في . تفريغ العقل من كافة المفاهيم المادية
 اْمشكَـتََرْس ِتـيْدهٱ شُوكِْل
 ِشـتَساْمتْـ - اكْتاَسـكْـتَيَأڤْـ
 ْمْر دوْهكْـَهـيـتي َچاكْتا ِهـيَأڤْـ

 اِتىيْر َأڤاْپـيِدَهـڤَـْدْبه
 على هذا الدرب عسير جداً على تقدمحراز ال اعلم أن ا.ضنياً تقدمهم ميكون ، هللامجردالالالشخصاني وجه العقولهم بمن تتعلق "

 .تْشايتَنْيالذلك، رفضها المولى .  النجاة التي يتم تحقيقها بالتأمل الالشخصي المثيل ليست كاملة."المتجسدين
تنمية العلم أو التنظير هي أرفع درجات  إلى سعي بأن الخدمة التتيمية التي تقضى دون الرامانَنَْد راياقتراحه الرابع، قال  ابعد رفض

 :شخصية اهللا العزيز إلى ْبَرْهماحيث يقول المولى ) ٣\١٤\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمومن اجل تأييد هذا الرأي، اقتبس . الكمال
 ڤَپاْسيا نَْمنْتَ ِاۤياَسْم أوَدْپَرى ۤياِنْچ
 اْمڤاْرت-ڤَدۤيياموكَْهريتاْم ْبَه-ڤَنْتي َسْنجۤي

 َمنُوْبهيْر-ڤاْن-َچتاْم تَنو-ْستْهاِنى ْستهيتاها شْروتي
 ۤياْملُوكْ-پى أسي تايْس تْريٱٱجيتُو ْپراياشُو يى 

يجب أن يبدأ حياته الروحية في الخدمة التتيمية بتلقي معلومات .  نبذ التنظير وتنمية العلم بالكلية اإلنسانربي الحبيب، يجب على"
 حياته الروحية عمالً بهذه األصول وإبقاء نفسه على الدرب األمين في الحياة،  اإلنسانبتنمية. ققعن نشاطات الرب من تيم مح

 ".فسيقهرك أيها القهار
كتساب العلم بالزهد أو الخدمة التتيمية  ا".نعم، هذا حسن:"بالقولفوراً  تْشايتَنْيا المولى هقتراح، قاطع اال هذارامانَنَْد راياعندما عرض 

غالبية البشر في حالة متردية وال . في الخدمة التتيمية المختلطة أو تنمية العلم غير ممكن في هذا العصرثواب العمل و المختلطة أ
 في وضعه مهما كان وشغله  اإلنسان هو بقاءتْشايتَنْيالذلك، خير السبل حسب كالم المولى . تدريجياًيوجد متسع من الوقت لترقيتهم 



على . يجب استالم الرسالة العلية لألسفار من شفاه المحققين. شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم و ْبهَچڤَْد چۤيتا كما ترد في بسماع نشاطات الرب العظيم
 بالفعل ويحقق  اإلنسانبذلك، يتقدم. هذا الوجه، يمكن لإلنسان متابعة البقاء في وضعه كما هو عليه والتقدم على الصعيد الروحي

 .شخصية اهللا العزيز
 تْشايتَنْيالذا، أتاح المولى . مع أنه قبل بهذه األصول ستفاضة بشرح الخدمة التتيمية المتقدمة االرامانَنَْد رايامن  تْشايتَنْياى المولطلب 

 نْياتْشايتَالمولى ). ْدَهْرَم اشَْرَمنْرڤَ( ببحث التقدم التدريجي من أصول المراتب األربعة والمقامات األربعة رامانَنَْد راياالفرصة أمام 
 تكلفال يمكن . نتفاع قليل بأصول مثيلة االعمل ألنه ال يوجد في الخدمة التتيمية الصفية سوىثواب  ووهب ْدَهْرَم اشَْرَمنْرڤَرفض 

الخدمة التتيمية الصفية المحققة بائنة بالكلية عن سائر أشكال . دون معرفة النفس السبل للخدمة التتيمية بمثابة خدمة تتيمية صفية
أرفع تتركز . والتنظير العلميثواب العمل  من جميع الرغبات المادية وجهود  دوماًأرفع صعد النشاط العلي منزه.  العليالنشاط

 . الصعد على القضاء المناسب للخدمة التتيمية الصفية
يوجد نص لطيف للغاية في . كماللذلك، قال أن تحقيق الحب الصفي هللا هو أرفع درجات ال. تْشايتَنْيا مراد المولى رامانَنَْد راياأدرك 

 كذا، .ما دام الشعور بالجوع والعطش في المعدة  يشعر بالشبعاإلنسانالطعام والشراب  يجعل : وفحواهرامانَنَْد رايا من نظم ڤَلّياۤيَپْد
 ها العظيم لكنكذا، قد توجد أشياء كثيرة لعبادة الرب. تنهض كل األعمال بهجة علية في قلب التيم عند عبادة الرب بحب صفي

 نصاً آخراً يفيد بأن تحصيل الخدمة التتيمية رامانَنَْد راياثم نظم ".  عند خلطها بالحب الصفي هللاتصبح مصدر فعلي للسعادة العلية
تحقق وبطريقة ما  بتحصيل الخدمة التتيمية  اإلنسان لكن يرغب.الصفية متعذر حتى بقضاء العمل الصالح في رجعات ال تحصى

 مبادئ حب رامانَنَْد راياوصف .  رغبة قوية باإلنشغال في الخدمة التتيمية اإلنسانلذا، يجب أن يكون لدى. م الصفي ذلكعشرة التي
. صعيد الحب المتطور لحب اهللا كما أراد منه الكالم على ذاك الصعيد إلى  جلبهتْشايتَنْياأراد المولى . اهللا المتطور في هذين البيتين

 . على أساس حب اهللاتْشايتَنْيا والمولى انَنَْد راياراملذلك، استمر بحث 
 ْبَهكْتي-ْپِرمافي بداية ال توجد صلة محددة بين الرب العظيم والتيم . الصعيد الشخصيإلى إذا ارتقى  ْبَهكْتي-ْپِرماحب اهللا  يدعى

دمية حيث يكون الرب العظيم هو السيد والتيم المرحلة األولى هي مرحلة الخ. ْبَهكْتي-ْپِرمالكنها تظهر في أذواق مختلفة بعد تنمية 
شْرۤيَمْد جاء وصف في .  بهذه الطريقةتْشايتَنْيا عند قبول المولى  الصلة بين الخادم والسيدرامانَنَْد راياوصف . هو الخادم األزلي

 الذي كان من كبار ۤيشَأْمَبر َمهاَرَج حسد  الذي كان يعتبر نفسه بالغ الرفعة،موني اساڤدوْر الكبير ّيچيُّوالـأن ) ١٦\٥\٩ (ْبهاَچڤَتَْم
 ومني بالهزيمة على ۤيشَأْمَبر َمهاَرَج لحاق األذى بـ إلى ا كارثة كبيرة عند سعيهموني اساڤدوْرواجه . التيم المعروفين في عصره

 بالخدمة  دوماًصفياء المنشغلينال يستحيل أمر على التيم األ:" بخطأه وقالموني اساڤدوْرأقر . الرب) تْشَكَْر-شوَدْرشََن(يد قرص 
 ".سمه للنجاةاالرب الذي يكفي  إلى التتيمية
لذلك، أنا . ربي، ال حول لمن يستقل عن خدمتك ويعمل لحسابه دون دعم من سلطة فوقية ):٤٦ (َرتَْن-ْستُوتَْر في ۤياموناتْشاْريايقول 
نحصار على الصعيد  اال مطلق رغبة بالتشبعة المادية ودونالوقت عندما انشغل بخدمتك الودية العلية بالكلية دون إلى أتشوق
 زيادة التعمق  رايارامانَنَْد طلب المولى من".  مثيلةنشغال خدمة تتيمية خالصة االلن أنعم بالحياة الروحية الفعلية سوى عند. الفكري

 .في الموضوع ثانية عندما سمع كالمه

 الفصل التاسع والعشرون
 كِْرشَْنالحب الصفي لـ

على هذا . " بحب أخوي على صعيد علي أرفعِرشَْنكْخدمة :" المتابعة وقالتْشايتَنْيا بعد أن طلب منه المولى رامانَنَْد راياتشجع 
عند هذه يمان  االيزداد.  حناناًكِْرشَْناد الصلة بـيزداعند  بارتفاع الخوف والوعي بفوقية الرب العظيم رامانَنَْد راياالوجه، أشار 

 .في الصلة األخوية  وخالنهكِْرشَْنيوجد حس بالمساواة بين . يمان يدعى صداقة االهذاوالنقطة 
 كِْرشَْن تناول الرب ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِدحيث يصف ) ١١\١٢\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم نصاً من رامانَنَْد رايافي هذا الصدد، اقتبس 

، كِْرشَْنالغابة للعب مع البقر وقد جاء أن الصبيان الذين رافقوا  إلى  وخالنهكِْرشَْنذهب الرب . طعام الغداء مع خالنه في الغابة
 هو الرب العظيم ويراه التيم شخصية اهللا ْبَرْهَمْنيعتبر كبار الحكماء النور . كانوا يستمتعون بصداقة علية مع شخصية اهللا العزيز

 .عتيادي من البشر اإلنسان االالعزيز بينما يعده
 أن الصلة األبوية رامانَنَْد رايابناء على طلب المولى، قال ". يمكنك التعمق أكثر:" هذا الكالم كثيراً لكنه قالتْشايتَنْياى استحسن المول

رامانَنَْد في هذا الصدد، اقتبس .  بين األب وابنهقائمةالصلة األبوية الإلى   عند ازديادهاالصلة األخويةتنمو .  أكثر رفعةكِْرشَْنبـ
 عن مقدار العمل الصالح الذي قضته ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد من كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَجحيث تقصى ) ٤٦\٨\١٠ (رۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمشْ من رايا

 ياشُوداحيث جاء أن ) ٢٠\٩\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمكما يستشهد بنص آخر من . ويرضع من صدرها" أم" ليدعوها كِْرشَْن أم ياشُودا



  التي تقيممّيلَكْشْ أو حتى العزة ڤَشي المخلوق األول أو المولى ْبَرْهما اهللا العزيز ال تقارن بالرحمة التي تلقاها ت رحمة شخصيةتلق
 .ونڤيشْ على صدر الرب دوماً

 كِْرشَْنعشق :"اتْشايتَنْيعند فهم عقل المولى   فوراًرامانَنَْد رايااجاب . نقطة العشق إلى  التعمقرامانَنَْد راياعندئذ، طلب المولى من 
مفهوم السيد  إلى عتيادي، مفهوم شخصية اهللا العزيز اال تنمو من المفهومكِْرشَْنبكالم آخر، الصلة الحميمة بـ. هو أرفع األذواق
 عند نموها إلى أرفع درجات الحب صلة أبوية وتصبح عشق الرب العظيم إلى ثمعند اشتدادها صلة أخوية  إلى والخادم وستنمو

 بين راَسيفيد أن الوجد العلي المشهود اثناء رقصة ) ٦٠\٤٧\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم نصاً آخراً من رامانَنَْد رايااقتبس . والحنان
  الرب في الملكوت الروحي فماذا بالكالم عن تجربة النساءر على صددوماًمقيمة  لم تذقه حتى العزة الكِْرشَْن و ۤيْزوپُچالـ
 عتياديات؟اال

أشار أن الحي متصل بشخصية اهللا العزيز . كِْرشَْن العملية التدريجية بالتي ينمو بها الحب الصفي لـرامانَنَْد راياح عندئذ، شر
من يحرز صلة . األخوة ثم األبوة ثم العشق إلى الصلة بالرب العظيم بصلة السيد والخادم ثم تشتدتبدأ . بإحدى الصالت المناسبة له
  هي البدايةْبهۤوتَ-ْبَرْهَم :)٢٠\٣٠\٤. ب.ش(يعتبرها خير صلة لكن يمكن القول بأن الصلة الحيادية معينة بشخصية اهللا العزيز 

عند قبول أحد الرب بصفة سيده وهو خادمه ليصبح صديق الرب العظيم وال تتوقف تنمو الصلة . عند دراسة هذه الصالت العلية
 .العشق وهو أرفع صلة بالرب إلى األبوة وتنتهي إلى ةلذا، تترقى الصلة من الصداق. عن النمو ليصبح الفرد أب

مع  األبوية والعشق إلى تنمو هذه الصلة. ضافة حس باألخوية امعرفة النفس بصلة خادم هي صلة علية حتماً وتنمو الصلة عند
الحنان الروحي للرب العظيم هو حنان يفيد بأن ) ٣٨\٥\٢ ( سينْْدهو- َرساْمِرتَ-ْبَهكْتي نصاً من رامانَنَْد رايااقتبس . اشتداد الحنان

 .صلة شخصية معينة به ويتذوقها بلذة أكبر من سائر الصالت إلى علي في كل األحوال لكن ينزع كل تيم
  سينْْدهو- َرساْمِرتَ-ْبَهكْتي في وْسوامّيُچ َپرۤويقول . صلة علية مثيلة مع الرب العظيم ال يمكن أن تبتدعها مخيلة التيم الزائف

 ْبَهكْتي شْرّيكما كتب . مطلقاً وال تعمل بأصولها، ليست مصدقة ِڤديةالـ األسفار إلى أن الخدمة التتيمية التي ال تستند) ١٠١\٢\١(
 المحترفة والمنشغلين ۤيْرتََنك المحترفين وفرق ْمتَڤََچْبهاـال مالحظاً بأن األسياد الروحيين المحترفين وقراء َسَرْسَوتّيسيدّْهانْتَ 
 و ِندا و كَْرتاْبَهجا و ڤاوَل و أوَلتوجد جماعات محترفة كثيرة في الهند يطلق عليها .  التتيمية المبتدعة، غير مقبول بهمبالخدمة

 ۤيْزوْسوامُچ أو الطبقة التي يدعى أفرادها الـِڤنْتُوْر وْسوامّيُچمجتمع . َچريَچناچاورانْ و داْدهارّيتْشۤو و أتيبادي و ْسناي و ِڤشََدَر
 تْشايتَنْياكما ال يمكن قبول التيم الزائفين الذين ينظمون األغاني حول المولى .  األصليين الستةۤيْزوْسوامُچقبولة من ذراري الـغير م

 أو دعاة َپنْتْشَراتَْر بمن ال يعملون بأصول كِْرشَْنخدمة  إلى ال يمكن مقارنة المنقطعين. وال الكهنة المحترفين أو القراء المأجورين
. كِْرشَْنيضحي بكل غال ورخيص في خدمة  دوماً كِْرشَْنبذكر  التيم الصفي المنشغل. خصية أو المدمنين على الحياة الجنسيةالالش

 إلى  والسيد الروحي أو العاملين بأصول الحياة الزوجية باإلضافةكِْرشَْن، تْشايتَنْياخدمة المولى  إلى ال يقارن المحترفين بالمنقطعين
 .َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيال حياة الزهد في خط من يعملون بأصو

 األغرار ال يستطيع لسوء الحظ،. عندما يكون محرراً من كافة الشوائب المادية على الصعيد العلي كِْرشَْنأي صلة مع  يستسيغ الفرد
 أن شَريتاْمِرتَتْشايتَنْيا تْجاء في . اماۤييعتقدون أن كل تلك الصالت وليدة . في الخدمة العلية تقدير مختلف الصالت مع الرب العظيم

لمثال، الصوت ل. الصور الكثيفة إلى تنمو من الصور اللطيفة) العناصر الكثيفة الخمسة(األرض والماء والنار والهواء واألثير 
يوجد صوت ولمس . عند اضافة النار أيضاًًيوجد صوت ولمس وصورة . موجود في األثير لكن يوجد صوت ولمس في الهواء

تنمو الخواص الخمسة للتتيم .  عند اضافة األرضيوجد صوت ولمس وصورة وذوق ورائحة.  عند اضافة الماءوصورة وذوق
 هي كِْرشَْنلذا، صلة عشق .  كما تنمو مختلف الخواص في التقدم من األثير فنزوالً إلى األرضوتوجد جميعها في صلة العشق

 .أرفع درجات حب اهللا
صبايا  إلى في الواقع، قال الرب". شخصية اهللا العزيز هي حياة كل حي إلى الخدمة التتيمية):"٤٤\٨٢\١٠ (َچڤَتَْمشْرۤيَمْد ْبهاجاء في 

 يقبل جميع أشكال الخدمة التتيمية حسب نزعة كِْرشَْنجاء أن الرب .  بأن حبهن له كان السبب الوحيد لظفرهن بصحبتهميَرَج ْبهۤوڤْ
 بصفة كِْرشَْنذا أراد أحد صلة مع ا دور السيد الكامل كِْرشَْنسيلعب  .ه إلحتياجات تيمكِْرشَْنعلى هذا الوجه، يستجيب . كل تيم

 دور زوج كِْرشَْنسيلعب  كذا،.  بصفة ابن في صلة األبوةكِْرشَْن اراد احد صلة مع  دور ابن كامل اذاكِْرشَْنسيلعب . السيد والخادم
 هي درجة الكمال ميَرَج ْبهۤوڤْ بأن صلته بصبايا كِْرشَْن أقر لكن،.  بصلة العشقِرشَْنكْذا أراد تيم عبادة  اأو عشيق على أتم وجه

 ):٢٢\٣٢\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم في ۤيْزوپُچالـ إلى كِْرشَْنيقول . القطعية
 َسْميوجاْم-ڤَْدياٱَهْم نيَرپاَريى نَـ 

 ڤَهپي ڤيبوْدهايوساكِْرتْياْم -ساْدهو-ڤَْس
 شِْرنْكَْهاله-ِچَهى-َجياوْرۤياماْبَهَجْن د



 ْپَرتي ۤياتو ساْدهوناڤَه تْشْيا تَْد ڤِْرشَْسْم
تني عبدلقد . صلتكن بي هي صلة ال غبار عليها. ْبَرْهما أقدر على الوفاء بديني لخدمتكن الصفية حتى طوال عمر المولى ال"

 ". تعويضكنلذلك، لتكن أعمالكن المجيدة. وصرمتن كل صالتكن العائلية المتعذر قطعها
نسان الحرية بعبادة الرب العظيم كما  ا عن وجود جماعة تّدعي أن لكلَمهاَرَج وْسوامّيُچ َسَرْسَوتّي سيدّْهانْتَ ْبَهكْتي شْرۤيلكتب 

العلم بأو ثواب العمل سواء بطريقة وهب الرب العظيم  إلى  يستطيع التوجه اإلنسانيدعون بأن.  الرب العظيمهايحلو له وسيحقق
 يستطيع قبول دروب مختلفة  اإلنسانيدعون أن.  وسينجح مسعاه بغض النظر عن الدرب الذي يسلكهرياضاتني أو التأمل أو الالظ

 أو المولى چادوْر أو كالّيالمكان عينه كما ينادون بإمكانية عبادة الحق المطلق العظيم سواء بعبادة الربة  إلى كثيرة ومع ذلك سيصل
الذي يمكن لإلنسان أن يخاطب به سم بإيجاز، ينادون بأن جميع األسماء واحدة وال يهم اال. ْبَرْهما أو َهري أو راَم أو ِنشََچ أو ڤَشي

 .منهااسم ذا ناديته بأي  ايضربون مثل الرجل الذي له أسماء كثيرة وسيجيب. الحق المطلق
من يعبد المالئكة مدفوعاً بالشهوة المادية ال يمكنه الفوز . عتيادي لكنها مليئة بالمفاهيم السيئة االآراء مثيلة مسرة لإلنسانقد تكون 

 يظفر  اإلنسانلكن ال يمكن القول بأناذا عبد أحد المالئكة ربما جازت القدرة الخارجية للرب ببعض الجزاء  .بشخصية اهللا العظيم
 ):٢٣\٧( ْبهَچڤَْد چۤيتافي الواقع، عبادة المالئكة مذمومة في . بالرب العظيم بعبادة مثيلة

 ْماش ِتـْمَأنْـتَـڤَـتْ تو ْپـَهلَ
  ِمـْدَهـساْم-ـَپ لْأتَـْد ْبَهـڤَـتى 
 يانْتۤي ُجواي -ِدڤاْن ِدڤَ 

 يماْم َأپـي انْتۤي ْبَهـكْـتا -َمـْد 
 إلى صلي، لكن تيمي كواكبهم إلى لص المالئكة يعبد يمن. محدودةزائلة ولكن نعم المالئكة ، والمالئكة ونعبديان قليلي الذكاء "

 إلى ال يمكن الوصول. ليس لعباد المالئكةالرب العظيم بركة صحبته لمن يعبده ويجازي  لذا، ."المطافكوكبي العظيم في نهاية 
نتائج الخدمة . مكانية كماله بعبادة المالئكة ا يستطيع تخيل اإلنسانلذلك، من المستغرب أن. شخصية اهللا من طريق عبادة المالئكة
 إلى يمكن لإلنسان الذهاب. ر ال تقارن بنتائج عبادة المالئكة أو العمل الصالح أو التنظيكِْرشَْنالتتيمية التي تقضى في ذكر تام لـ

 . بنتائج ثواب العملالجحيم إلى الجنان أو

 الفصل الثالثون
 كِْرشَْن و راْدها العلية لـ تسلياتال

تقضى الطقوس الدينية لجلب النفع المادي في المعاش والتشبعة .  وبين الخدمة التتيميةيةينالتكاليف الديوجد بون كبير بين قضاء 
لذا، يوجد بون كبير .  بالكليةزائلالمادي النفع اللكن نتائج الخدمة التتيمية العلية بائنة عن ) الفناء في وجود اهللا(الحسية أو النجاة 

أشياء  إلى والمالئكة باإلضافة) َجذاهيشْطْهاتْرّي (اَمهاماۤيالقدرة الروحية الكبيرة . بين نتائج الخدمة التتيمية ونتائج الطقوس الدينية
دارة  االمالئكة حملة أوامر الرب العظيم بالفعل ويساهمون في. ة للرب العظيم ليست سوى ظل عز الرب العظيمالقدرة الخارجي
 عين لتعمل الشمس مث. ليست سوى ظل نشاطات الرب العظيم) چادوْر( بأن أعمال الدنيا َسْمهيتا-ْبَرْهَمجاء في . الخليقة المادية

ليسوا سوى خدم ) ڤّيچاِددوْر(القدرة الدنيا  إلى لذا، جميع المالئكة باإلضافة. ب العظيم كظل نور الرْبَرْهماالرب العظيم ويعمل 
 .  الرب العظيم في العالم المادي

 هي القدرة الباطنة للرب العظيم وتعمل اماۤيَچيُّو. اماۤيَچيُّو الروحي وهي القدرة الروحية الباطنة ملكوتتوجد قدرة أخرى في ال
 بدالً من اماۤيَچيُّوعندما يضع نفسه تحت سلطة  تدريجياً كِْرشَْنيصبح الفرد من تيم .  الروحيملكوتلها في ال لكن نطاق عممشيئتهب

جاء في .  وغيرهڤَشي أو تحت رعاية المالئكة مثل المولى اَمهاماۤيطلبة المال والسعادة المادية يضعون أنفسهم تحت سلطة . اَمهاماۤي
زوجاً، ابتغاء تحقيق تلك  كِْرشَْن عندما رغبن اماۤيَچيُّورفعن الدعاء إلى القدرة الروحية  َنڤَِرنْداڤْ في ۤيْزوپُچالـ  أنشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم

لذلك، ال يجوز الخلط بين .  جلباً للنفع المادياَمهاماۤي عبدا َسماْدهي وتاجر يدعى سوَرتَْهى أن الملك شَتّي-ْپتََسجاء في . الرغبة
 . اهاماۤيَم بين واماۤيَچيُّو

. ض ومعان مختلفةاتوجد أسماء مختلفة للرب العظيم ولهذه األسماء أغر. عين ذاتهاسمه الرب على الصعيد المطلق مما يعني أن 
 روكْمينّيوزوج ) ناراياَن(والرب العلي ) شِْرشْطيكَْرتا(والخالق ) ْبَرْهَمْن(والحق المطلق ) َپَرماتْما(لمثال، الرب يسمى الذات العليا ل
الرب العظيم . على هذا الوجه، للرب أسماء مختلفة وتدل على نشاطاته. كِْرشَْنو ) پۤيناتَْهىُچو (ۤيْزوپُچالـوالمتمتع ب) َمَنَرروكْمينّي (

ال يمكن ألحد فهم جوهر شخصية اهللا العزيز . بعض أسماء الرب بوجه الخالقيفهم الماديون . ناراياَنبوجه الخالق بائن عن وجه 
لذا، مفهوم اهللا بوجه الخالق ال . وظيفة القدرة الدنيا للرب العظيممن الخالق ألن الخلق المادي اسم فهم عن طريق م وجه على أت



تحقيق يشمل ال  ْبَرْهَمْنتحقيق . ْبَرْهَمْن هعندما نسميلن نفهم شيئاً عن العز السداسي للرب العظيم كذا، . يتضمن سوى وجه خارجي
ال يشكل التحقيق الكامل ) َپَرماتْما(كذا، تحقيق الذات العليا .  ال يشكل الفهم الكامل للرب العظيمْبَرْهَمْنتحقيق لذلك، . العز السداسي

 .عزه الكامليست وجه لشخصية اهللا العزيز ألن وجه الذات العليا النافذة في الوجود ل
 ال يستسيغ ذوق كِْرشَْنتيم . َنڤَِرنْداوَك ڤْولُُچ في كِْرشَْنن الصلة مع  بائنة عَهىنْطْايكوڤ في ناراياَنالصلة العلية التي يحققها التيم مع 

 ۤيْزوپُچلذلك، .  ال يعبد وجه سواهكِْرشَْندرجة أن تيم  إلى  جذابةكِْرشَْن إلى  ألن الخدمة التتيميةناراياَنوجه  إلى الخدمة التتيمية
 بوجه صاحب كِْرشَْن، يخاطب َنڤَِرنْداڤْفي . َرَمَنۤيروكْميناسم  وال تخاطبنه بروكْمينّي في وجه زوج كِْرشَْن ال تحب رؤية َنڤَِرنْداڤْ

-راْدها عين روكْمينّيمع أن زوج  كِْرشَْنوحي على مفاهيم متباينة لوجوه ملكوت الراألسماء في التدل ). كِْرشَْن-راْدها (راْدهارانّي
آخر اسم  أو أي ناراياَن و راْدهاَرَمَن و َرَمَنۤيروكْمين  أسماءمعادلةعند ) اَسَرساْبه(يرتكب الفرد عيب األذواق المتداخلة . كِْرشَْن

 . التيم الخبراء ال يقبلون بهذا التداخل الذي يخالف خالصات الخدمة التتيمية الصفية. لرب العظيممن أسماء ا
 أحدال يستطيع .  يشمل كل جمال وإمتيازهمع أن ميهۤوَرَج ْبڤْ بين صبايا ڤَالْبَهىَجنَۤيپُچويسمى  كِْرشَْن شْرّيشخصية اهللا العزيز 

متياز  ا هو حدكّيڤَِد ابن كِْرشَْنأن ) ٧\٣٣\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْميؤكد في . ميَرَج ْبهۤوڤْالتمتع بجمال الرب العظيم أكثر من صبايا 
 رامانَنَْد رايا من تْشايتَنْياطلب المولى . سة ترصع الذهب، هو درة نفيۤيْزوپُچالـ بين كِْرشَْن حضر لكن عندما يهاوجمالالذات اإللهية 
 .أن وجه العشيق هو أرفع درجات وجوه الرب العظيمب هلومع قبالتعمق أكثر 

أشار . كِْرشَْن في مسعى فهم ۤيْزوپُچالـ المرة األولى التي طلب منه أحد تخطي ا بأنهرامانَنَْد راياعند سماع هذا الطلب، صرح 
 هي كِْرشَْن و راْدهارانّي صلة حميمة علية حتماً لكن صلة العشق بين كِْرشَْن و ميَرَج ْبهۤوڤْ أن الصلة بين صبايا رايارامانَنَْد 
ربما يستقر  لكن. كِْرشَْن و ۤيْزوپُچالـ كما ال يمكنه فهم ذوق عشق كِْرشَْن و راْدهارانّيال يمكن إلنسان استيعاب وجد عشق . األكمل

  الحياةأرفع درجات كمال إلى رتقاء االلذلك، من يطلب. ۤيْزوپُچالـالسير على خطى إلى ذا سعى  ادرجات العشقالفرد على أرفع 
 .ۤيْزوپُچ بصفة وصيفة مساعدة للـميَرَج ْبهۤوڤْالعلية، يجب عليه السير على خطى 

مثيل غير ممكن العلي الحب  وهذا الاَركاڤْدعاصمته  من كِْرشَْن شْرّي عندما اتصل بها راْدهارانّي شْرّي عشق تْشايتَنْياكشف المولى 
 اذا طلب ۤيْزوپُچالـيمكنه السير على خطى   لكنَرْبهوْپَمها تْشايتَنْيالذلك، ال يجوز ألحد تقليد أرفع درجات الكمال كشف . إلنسان

 راْدهارانّي.  عليهراْدهارانّي  تعادل معزة  كِْرشَْنعند) راْدهاكونْذَ (راْدهارانّيحوض معزة  بأن پوراَن َپْدَمجاء في . تلك الصحبة
 راْدهارانّيأن ) ٢٨\٣٠\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمكما جاء في . ۤيْزوپُچالـ فوق سائر كِْرشَْن الوحيدة التي يعزها ّيوپُچالـهي 
 .راْدهارانّي شْرّيصحبة درجة ال يطلب ترك  إلى الرب والرب مسرور منهن إلى  كاملةتتيمية تقضين أرفع خدمة ۤيْزوپُچالـو

كما قال ". تابع الحديث. أرجو أن تتعمق أكثر:"راْدهارانّي و كِْرشَْن عن غرام رامانَنَْد رايا عند سماعه كالم تْشايتَنْياقال المولى 
رامانَنَْد تابع ". تيككما لو كان نهر من الرحيق يجري من شف:"حد كبير إلى ۤيْزوپُچالـ وكِْرشَْنالمولى بأنه كان يتمتع بأوصاف غرام 

 من راْدهارانّي خطف كِْرشَْن". نتباه خاص اراْدهارانّيانني ال أولي :"ۤيْزوپُچالـ نفسه عند رقصه مع حدث كِْرشَْن القول بأن رايا
بعد أن شرح  رامانَنَْد راياقال . ۤيْزوپُچالـبين سائر منه  انتباه خاص  وأظهر لها حظوة خاصة ألنها لم تكن تنالراَسساحة رقصة 
 ." الذي ال مثيل له في هذا العالم الماديراْدها و كِْرشَْنلنستمتع اآلن بغرام :"تْشايتَنْياهذا للمولى 
. نتباه خاص اكما لو كانت غاضبة ألنها لم تتلق راَساثناء رقصة  الحلقة فجأة راْدهارانّيغادرت .  أوصافهرامانَنَْد رايابذلك، تابع 

يوجد نص في .  شعر باألسف لغيابها وذهب للبحث عنهاه لكنراَس من أجل تحقيق غرض رقصة راْدهارانّيية  يريد رؤكِْرشَْنكان 
 تاركاً صحبة سائر صبايا راْدهارانّي التورط بحب النساء واقتصر على خطف أيضاًً أراد كَْمَس عدو كِْرشَْن يفيد أن ڤينَْدُجو-ۤيتاچ
 دون أن يعثر عليها يامونا على طول ضفاف نهار االبحث عنه إلى  مما دفعهراْدهارانّين غياب  مفجوعاً مكِْرشَْنكان . ميَرَج ْبهۤوڤْ

 بحث فحوى اذا راْدهارانّي و كِْرشَْن يستمتع بأرفع لذة غرام نسان بأن اإلرامانَنَْد راياأشار .  وبدأ بالشكوىَنڤَِرنْداڤْفدخل غابات 
 على الرغم من وجود عدد كبير من راْدهارانّي الرقص مع كِْرشَْنأراد ). ٢-١\٣ (ڤينَْدُجو-ۤيتاچ البيتين الخاصين من ينهذ
ووقف بين كل اثنتين منهن لكنه كان حاضراً  راَسفي رقصة  ۤيْزوپُچالـعدد يعادل عدد  إلى كِْرشَْن امتد.  للرقص معهۤيْزوپُچالـ
درب الغرام يشبه حركة  :لََمنيين-ڤََلأوجّْجاء في . كِْرشَْن لم تكن مسرورة من مسلك راْدهارانّي على األخص لكن راْدهارانّيمع 
 لمقاطعتها الرقصة راْدهارانّي لغياب كِْرشَْنتأسف لذا، . عقلية سببية وعقلية غير سببية :توجد عقليتان وبين العشاق الفتيان. الحّية

نها وظهر عليه األسى الشديد بعد البحث عنها للبحث عالرقص فغادر حلقة  نتباه خاص ا بدافع الغضب من عدم تلقيتهاعند مغادر
 لكنه كان راضياً في ۤيْزوپُچالـ حتى وسط جميع بهجته لم يستطع التمتع بقدرة كِْرشَْنلذلك، يفهم أن . في عدة أماكن دون جدوى

 .راْدهارانّيحضور 
 وأشعر راْدهارانّي و كِْرشَْنألفهم غرام  إليك جئت":كِْرشَْن و راْدهارانّي غرام رامانَنَْد رايا بعد أن وصف تْشايتَنْياأقر المولى 

عاد لكن ". راْدها و كِْرشَْنتك بأن هذا أرفع غرام بين حكاياستطيع الفهم من . بالرضى البالغ من وصفك هذا الغرام على خير وجه



 وما هي األوجه العلية لتبادلهما هارانّيراْد و كِْرشَْنما هي األوجه العلية لـ:" شرح أمر آخرراياالطلب من إلى  تْشايتَنْياالمولى 
من ذا القادر على وصف تلك األمور . ذا تلطفت بشرح كل هذا لي اأشعر باإلمتنان الشديدسالمشاعر وما هو الحب بينهما؟ 

 ".سواك؟
 ومع ذلك تستمتع بالسماع عن كِْرشَْنأعلم بأنك عين .  بل اردد ما تحملني على قولهشيئاًأنا ال أعلم :" بكل تواضعرامانَنَْد رايااجاب 
 ".انني أعبر عن كل ما تحملني على التعبير عنه.  تعبيري الناقصةعذرملذلك، ارجو منك .  منيكِْرشَْن

 َمڤَْبهاوَسْراصبح عقلي جلياً بعظمة .  ال علم لي باألوجه العلية للخدمة التتيمية.اڤاديماۤي ّياسَسنّْۤيأنا :" بالقولتْشايتَنْيااعترض المولى 
في الواقع، قال . كِْرشَْن برؤيتك ابتغاء فهم ْبَهطّاتْشاْرياأوصى . كِْرشَْنالرب  إلى  وأسعى اآلن لفهم طبيعة الخدمة التتيميةْبَهطّاتْشاْريا

لذلك، ارجو . اْرياْبَهطّاتْش ڤَْبهاوَمَسْربناء على توصية  إليك لذلك، جئت. كِْرشَْن عن حب شيئاً هو الوحيد الذي يعلم رامانَنَْد رايابأن 
 ".كِْرشَْن و راْدهامنك أن ال تتردد بالقص علي جميع الخفايا بين 

من واجب اإلنسان الدنو من  . ولهذا األمر مغزى كبير جداًرامانَنَْد رايا موقف دوني أمام تْشايتَنْياعلى هذا النحو، اتخذ المولى 
 المادي وجاهه المادي وتعليمه نسبه بيجب أن ال يكون فخوراً. كِْرشَْن جدياً بصدد فهم تعالي ذا كانا كِْرشَْنشخص مغتني بذكر 

 معتقداً بأن دافعه كِْرشَْنتيم  إلى لذلك، من يتوجه. بهذه األشياء كِْرشَْنقهر عقل طالب متقدم لذكر إلى لسعي المادي لالمادي وجماله 
لن يجده   لكن بكل تواضع وطرح أسئلة ذات صلةكِْرشَْنم  من تي اإلنسانيجب أن يدنو. هذا العلمحول سيكون مناسباً، موهوم 

أظهر المولى .  بل يبقى في الذكر الماديكِْرشَْن من تيم شيئاًالمغتر المتحدي ال يكسب .  التحديبنية إليه ذا توجه امتوفراً ألي خدمة
 كان يبدو رجل عائلة رامانَنَْد رايا مع أن نَْد رايارامانَ بهذا المسلك أن حتى شخص رفيع المقام ال يتردد بتلقي الدروس من تْشايتَنْيا

 .اَسَسنّْۤي كمال درجات رفيع الدرجة وكان على أرفع ْبراْهَمَن ابن تْشايتَنْياالمولى  كان بينما ْبراْهَمَنالـوعلى منزلة اجتماعية دون 
كان  م أتْريياكْشَ م أْبراْهَمَنه الروحي من ذرية ن كان سيد ا بوضوح أن الطالب المخلص ال يعبأ ماتْشايتَنْيالذلك، أظهر المولى 

 .چورو جدير بمقام كِْرشَْنكل ملم بالعلم بـ. ْبَرْهَمتْشارّي م أاَسَسنّْۤي

 الفصل الواحد والثالثون
 الكمال العظيم

  سيداً روحياًن أن يصبحبكالم آخر، يمكن لإلنسا. ن جدير بغض النظر عن وضعه معمِّد أو ملقِّچورو هو كِْرشَْن بالعلم بـخبيركل 
 إلى  والمستندةَرْبهوْپَمها تْشايتَنْياهذه هي خالصة المولى .  بغض النظر عن نسبه وحسبهكِْرشَْن كان خبيراً بالعلم بـاذ اجديراً

 سيده ورّيپ إشْڤََر ّياسَسنّْۤي الـ اتخذڤَْمْبَهَرڤيشْ الذي كان يسمى سابقاً تْشايتَنْيابناء على هذه الخالصة، المولى . ِڤديةالـاألحكام 
الذي يسمى سيدهما الروحي  ورّيپِڤنْْدَر ماْدَه ّياسَسنّْۤي الـأيضاًً اتخذا آتْشاْرياڤايتَ أد شْرّي و ْپَرْبهو َانَنْدنيتْۤيكذا، المولى . الروحي

 سليل سيده الروحي مع أنه لم يكن شۤيامانَنَْد شْرّي كبير آخر اتخذ آتْشاْريا وهو َرسۤيكانَنَْد شْرّيكذا، . أيضاًً ۤيَپتي تۤيرتَْهىملَكْشْ
في األيام السالفة، كان يوجد صياد يدعى .  سيده الروحي شْرۤيل نَُروتََم داَس طْهاكوَر اتخذڤَْرتّيچاناراياَن تْشَكَْرَچنْكذلك، . ْبراْهَمَن
تفيد بأن ترتيب ) ٣٢\١١\٧ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم و اَرتََمهاْبهتوجد أحكام واضحة في .  اصبح السيد الروحي لعدد كبير من الناسْدَهْرَم
 . وليس نسبه اإلنسانأخالق إلى  مستندْدَرۤوش والـايشْياڤ والـتْريياكْشَ والـْبراْهَمَنالـ

خلقاً تان مذا كا ْدَرۤوش بصفة ْبراْهَمَنال بد من ترتيب ابن  على سبيل المثال،.  بناء على أخالقه وليس نسبه اإلنسانمرتبةتتقرر 
 إلى  باإلضافةِڤديةالـجميع األحكام . ْبراْهَمَنذا كان متخلقاً بأخالق ا ْبراْهَمَن بصفة ْدَرۤوشابن  ال بد من ترتيب كذا،. ْدَرۤوشبأخالق 

مه بالعلم لما االمؤهل الوحيد هو.  بالضرورةْبراْهَمَن  من أرومة ليسثقةكالم كبار الحكماء والمرجعيات تؤكد بن السيد الروحي ال
 .رامانَنَْد رايا وبحثه مع َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا شْرّيهذه هي خالصة .  سيداً روحياً وهذا وحده كفيل بتأهيله ليصبحكِْرشَْنبـ

 وسيد روحي ثقة من ْبراْهَمَنسيد روحي ثقة من ذرية في وجود  ْبراْهَمَنالـبن الفضلية األ بأن ڤيالَس-ْبَهكْتي-َهريجاء في كتاب 
هذا الحكم سوى على من ال ينطبق . وال صلة له بالفهم الروحيظاهرية جتماعية  ا بمثابة تسوية يخدمكالملكن هذا ال. ْدَرۤوشذرية 

 تْشايتَنْياالطالب الجدي يقبل أمر لكن روحية الجدية  يتحلى بالالمن جتماعية أكثر أهمية من الروحية أي ل االيعتبرون المرتبة
 تفيد بأن التيم المتقدم پوراَن َپْدَمتوجد أحكام كثيرة في . روحيال ه بصفة سيدكِْرشَْنشخص ملم بالعلم بـمطلق   بقبولَرْبهوْپَمها

 من تيم دون أن يكون  سيداً روحياًْبراْهَمَنالـوهو السيد الروحي لكن ال يمكن قبول المتقدم من ذرية الممتاز  هو التيم روحياً
.  تيماً صفياًدون أن يكون  سيداً روحياً لكن ال يمكن قبولهِڤديةالـ األسفار خبيراً بإقامة طقوس ْهَمَنْبراالـابن قد يكون . كِْرشَْن

 .كِْرشَْن أن استحقاق السيد الروحي السليم هو خبرته بالعلم بـاألسفارتشدد جميع 
بذا، حثه . ّياسَسنّْۤي بصفة تْشايتَنْياار مقام المولى  متابعة تعليمه دون تردد ودون اعتبرامانَنَْد رايا من تْشايتَنْيالذلك، طلب المولى 

 .كِْرشَْن و راْدها تسليات على متابعة الكالم حول تْشايتَنْياالمولى 



لذا، ". سأتكلم من أي وجه تشاء. كِْرشَْن و راْدها تسليات عنسأطيع أمرك ألنك تطلب مني الكالم :" بتواضعرامانَنَْد رايااجاب 
قارن لسانه باآللة . تْشايتَنْياأراد الرقص حسب مشيئة المولى . تْشايتَنْياالمولى يحركها بتواضع مثل دمية نفسه  ايارامانَنَْد رعرض 

 .تْشايتَنْيا ما يعزفه المولى رامانَنَْد رايالذلك، سيردد ". انت العازف على تلك اآللة:"الوترية بالقول
 ال تحصى عدداً ووجوه متجلية ال َهىنْطْايكوڤتوجد كواكب .  األصلي وعلة كل علة شخصية اهللا العزيز الوجهكِْرشَْنقال بأن الرب 

 ومعروف بابن يقالباالعلم بهجة قوام بدنه العلي هو . كِْرشَْن الوحيد هو الرب العظيم ها ومصدرأيضاًًتحصى وأكوان ال تحصى 
-ْبَرْهَميؤكد في . "الثروة والقوة والشهرة والجمال والعلم والزهد":داسيهو الغني بالعز الس. َنڤَِرنْداوَك ڤْولُُچسكان من  نَنَْد َمهاَرَج
 سواه وهو كِْرشَْنال مصدر لـ. ڤيْچَرَهى  آنَنَْديْدتْش شَْستْ هو الرب العظيم ورب األرباب وبدنه العلي كِْرشَْنأن ) ١\٥ (َسْمهيتا

-كاَميمكن لإلنسان عبادته بواسطة . المطلق جذابكما هو ال. َنڤَِرنْداڤْهو العلة العظمى لكل العلل ومن سكان . مصدر الجميع
 . َمنْتَْرچاياتْرّي 

 ۤيْزوپُچالـاتها امتداد العزة بسكنهاتلك األرض العلية ت.  دوماً روحيةَنڤَِرنْداڤْبأن األرض العلية  َسْمهيتا-ْبَرْهَمجاء الوصف في 
كل الكالم في تلك ). ڤِْركْشَ-َپكَلْ(أشجار تلك األرض هي أشجار األماني .  الوحيدهن عشيقكِْرشَْن و كِْرشَْنوجميعهن محبوبات 

 مقصودة لفهم  اإلنسانحياة. كل شيء منير كالشمس في هذا العالم المادي. األرض أغنية وكل سير رقص ومالزم الفرد هو الناي
 التي سوَرْبهيفي الدار العظمى، توجد أبقار .  وسكانهاَنڤَِرنْداڤْ  ومن واجب المحظوظ تنمية العلم بـَنڤَِرنْداڤْهذه األرض العلية 

 الدار العظمى َنڤَِرنْداڤْ امتداد. ال يوجد ماض أو حاضر أو مستقبل هناك لعدم تضييع لحظة واحدة. تفيض األرض بالحليب
أن قبل  َنڤَِرنْداڤْن ألحد تقدير لكن ال يمك.  والتيم األصفياء يعبدونها بوصفها الدار العظمىأيضاًً في هذه األرض ة حاضركِْرشَْنلـ

 األصلية في َنڤَِرنْداڤْ تقوم مقام هالكنللعين الدنيوية عتيادية  ا مثلها مثل أية قريةَنڤَِرنْداڤْتظهر . كِْرشَْنذكر  يبلغ رفعة العلم الروحي
 على حالها؟ ومتى سأقدر َنڤَِرنْداڤْية قدر على رؤامتى يجلو عقلي من كافة الشوائب حتى :" كبيرآتْشاْرياغنى . عين التيم األصفياء

 ".؟كِْرشَْن و راْدها العلية لـ تسليات الفهم حتى أقتدر على ۤيْزوْسوامُچالـ التي خلقها سفارعلى فهم األ
نهضة  د توجدق. لشهواني مع وجود بون كبير بينهماعين ا غرام علي لكنه يبدو غراماً دنيوياً لَنڤَِرنْداڤْ في ۤيْزوپُچالـ وكِْرشَْنغرام 

. زدياد اال في العالم الروحي ال ينقطع عنكِْرشَْن و ۤيْزوپُچالـالحب بين .  في العالم المادي ثم تختفي بعد تشبعة مزعومةشهوة زائلة
فس زائل كالبدن لكن الحب الناشئ من النوالشهوة أو الحب المزعوم وليد هذا البدن . ذاك هو الفرق بين الحب العلي والشهوة المادية

 .د دائم النضارةي كيوبكِْرشَْنلذلك، يخاطب . أيضاًًقية في العالم الروحي على الصعيد الروحي وذاك الحب أزلي االب
 بأن ذاك ِڤديةالـ توضح األسفار. چاياتْرّي-كاَم الخاصة التي يعبد فيها تدعى َمنْتَْر والـَمنْتَْر چاياتْرّي  بـكِْرشَْنتجري عبادة الرب 

 مؤلفة من اربعة وعشرين ونصف َمنْتَْر چاياتْرّي-كاَم. چاياتْرّيختالق الفكري يدعى  االتي القادر على رفع الفرد منالترداد الصو
 :مقطعاً

 ڤيْدَمِهىڤايا ِد-كْلۤيْم كاَم
 بانايا ْدهۤيَمهي-َپوشْپ

 ۤياتْْپَرتْشُوَدَچه ٱنَنْتَنُّو 
َهِرى كِْرشَْن َهِرى كِْرشَْن كِْرشَْن كِْرشَْن َهِرى َهِرى تقدم في تسبيح ا يحقق الممريده عندإلى  هذه چاياتْرّي-كاَم يسلم السيد الروحي

) َسْمْسكاَر( هذه مع مراسم تصفية َمنْتَْر چاياتْرّي-كاَم  يقدم السيد الروحيبكالم آخر،.  َهِرى راَم َهِرى راَم راَم راَم َهِرى َهِرى-
سوى في ظروف معينة حتى في ذلك الحين  چاياتْرّي-كاَموال يجري نطق . لعلم الروحيمريده في اتقدم  كامل عندما يرى ْبراْهَمَن

 .األحوال مجمل أرفع صعيد روحي في إلى  يكفي لترقية الفردكِْرشَْن َهِرىلكن تسبيح 
 كِْرشَْن عندما بدأ ْمآُو ِڤديةالـ َمنْتَْرالـ بصورة ْبَرْهما أذن كِْرشَْندخل صوت ناي ":كِْرشَْن لناي َسْمهيتا-ْبَرْهَمجاء وصف لطيف في 

 النشاطات التي نستطيع بها تحقيق  وهيصف صلتنا بالرب العظيمتو "م ا،يو، أ": مؤلفة من ثالثة أحرف هيْمآُو". بالعزف عليه
 تلقىلذا، . چاياتْرّي يصبح ْبَرْهما من فم كِْرشَْنتعبير صوت ناي . أرفع كمال الحب والمقام الفعلي للحب على الصعيد الروحي

 ذاك ْبَرْهما بأن وْسوامّيُچ ڤَجۤي شْرۤيل أكد .كِْرشَْنبصوت ناي  ْبراْهَمَنعماد  المخلوق األول في هذا العالم المادي وسيده ْبَرْهما
 كِْرشَْن خالل ناي َمنْتَْر چاياتْرّي  عند استنارته بـِڤديالـ مجمل العلم ْبَرْهماأحرز . كِْرشَْن بواسطة ناي ْبراْهَمَنبصفة تلقى العماد 

 .كِْرشَْنوأصبح السيد الروحي األصلي لجميع أهل الكون معترفاً ببركة 
الغرض هو . چاياتْرّي-كاَمبوصفها البذرة العلية لحب اهللا أو بذرة  َسْمهيتا-ْبَرْهَم في َمنْتَْر اياتْرّيچ إلى  المضافةكْلۤيْمكلمة توضح 
كيوبيد ال ب كِْرشَْن بأن وصف ْدنيشََپوأ َپنّيتا-پاَلُچوكما جاء في . كْلۤيم َمنْتَْر بنطق كِْرشَْنة  وتتم عبادنضارة كيوبيد دائم الكِْرشَْن

ال . أيضاًً وكلمة كيوبيد روحية وعلية كِْرشَْن هي الدار الروحية لـَنڤَِرنْداڤْ  أنكما سبق التوضيح. كيوبيد هذا العالم الماديشير إلى ي
نجذاب البدن الشحمي الخارجي لكن كيوبيد  اكيوبيد المادي يمثل.  على صعيد واحدكِْرشَْنالمادي و يجب على أحد اعتبار كيوبيد 



 في الحياة الروحية بالفعل لكن حاضرةالشهوة والحياة الجنسية . نجذاب بالذي تجذب به الذات العليا الذات الهبائية االالروحي هو
 الفهم نسانيستطيع اإل. عند تجسد النفس الروحية بالعناصر المادية دية يجعله ظليخالل العناصر المامن التعبير عن الدافع الروحي 

 .كِْرشَْن عند المامه بالعلم بـبغيضة بينما الرغبة الجنسية الروحية منشودةالمادية رغبة الجنسية الأن 
 و چاياتْرّي-چاَملإلنسان نطق  ال يمكن . تتناسب مع الغرضثانية والنفسام الو متوافقة مع قةواحد :ناالحياة الجنسية الروحية نوع

المادية   فهم حقيقة الحياةاذاحتى  سوى عند تحرره من الدوافع الجنسية للبدن المادي َنڤَِرنْداڤْ ودخول الدار العلية َج َمنْتَْرۤيب-كاَم
 .والحياة الروحية

ل والنساء واألحياء المتحركة وغير المتحركة على حد سواء  الرجا من جميع األحياء قاطبةجذب يكِْرشَْن بأن رامانَنَْد راياثم أوضح 
يفيد بأن الرب بدا مثل كيوبيد عند ) ٢\٣٢\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم نصاً من رامانَنَْد راياد العلي لهذا السبب ثم اقتبس يويدعى كيوب

 .نايهعلى  يبتسم ويعزف ميَرَج ْبهۤوڤْظهوره أمام صبايا 
 -ْبَهكْتيجاء في . كِْرشَْن مدارها هو ها ألنسواكل صلة بالرب صالحة ك. تهم بالرب العظيمنزعاتهم وصالتختلف أشكال التيم و

 على لَليتا و اماۤيشْ و پالي و تاَركايجذب .  بنضارة بدنه الروحية دوماًۤيْزوپُچالـ ذخر كل لذة ويجذب كِْرشَْن:" سينْْدهو-َرساْمِرتَ
توجد أشكال . كِْرشَْن كما يتمجد كِْرشَْن تسليات بۤيْزوپُچالـتتمجد ". ۤيْزوپُچالـ أبرز راْدهارانّيقلب  عزيز جداً على كِْرشَْن. األخص

 . بصلة معينةكِْرشَْن إلى  ينجذبمن ويتمجد كل كِْرشَْنمختلفة من الصالت مع 
 ):١١\١ (ڤينَْدُچو-تاۤيچجاء في .  وفتنته تجذب حتى ذاته أحياناًكِْرشَْنجمال 

 ڤََرنْدۤي ااْم أنوَرنَْجِنَن َجنَيانّْ آنَنَْدْمِڤشڤيشْ
 ڤَْمُچوتَْسچايْر أنَنَْپنَيانّْ أنْكُوَماليْر أو-ڤاَمَلشْ-شِْرنّي

 چيتَهْم آلينْْپَرتْيانَْچ ۤيْبهيْر أْبهيتَه سونَْدر-ڤَتّْشَّْهنَْدْم ڤَْرَجْس
 َدتيْچْدُهو َهريه كْرۤيڤَ َمْدهاو مو اَسكْهي مۤوْرتيماْنچاَره شِْرنْ

ساقاه ويداه الناعمة التي تبقى . ه العلية في الربيع بتوسيع جمال بدنه الشخصيتسليات بكِْرشَْنصديقتي العزيزة، انظري كيف يتمتع "
  باإلضافةناراياَن حتى كِْرشَْنجمال يجذب . جماله فائق عند معانقة مختلف أطراف ابدانهن. ۤيْزوپُچالـتشبه أجمل قمر على أبدان 

 ."ناراياَنعزة قرينة الإلى 
، لقد أخذت ابناء أْرجوَن و كِْرشَْنعزيزي :")٥٨\٨٩\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم في كِْرشَْن إلى )پوروشَ-ماْبهۤو (ونڤيشْ َمهاقال 
 إلى كِْرشَْن، أخذه نقاذهمه باقااخف  وعنداَركاڤْد الذين ماتوا في ْبراْهَمنَةالـنقاذ أطفال أحد  اأْرجوَنحاول ".  لمجرد رؤيتكْبراْهَمَنالـ
بكالم آخر، ". أنتما تتجليان للحفاظ على المبادئ الدينية في العالم وإهالك الجن:" هؤالء األحياءءعد أحياب الذي قال پوروشَ-ماْبهۤو

 رۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمشْجاء في . كِْرشَْندرجة أنه وجد هذه التسلية ذريعة لرؤية  إلى كِْرشَْنجمال  إلى  منجذباًپوروشَ-ماْبهۤوكان 
ربنا الحبيب، نحن ال نقوى على الفهم كيف حصل :" بالقولكالييا بعد معاقبة كِْرشَْن خاطبت كالييا فعوانأن زوجات األ) ٣٦\١٦\١٠(

جاء في ".  لسنوات طويلة لمجرد رؤيتكرياضاتالعزة قضت  الساقط على فرصة الركل بقدميك اللوتسيتين بينما فعوانهذا األ
وة انها تجذبني بق! يا لمجد هذه الصورة:" عند رؤية صورتهكِْرشَْنشكى . جماله إلى كِْرشَْنكيف انجذب ) ٣٤\٨ (ڤَماْدَه-لَليتَ

 ".راْدهارانّي جاذبية
 كِْرشَْنت قدرا. راْدهارانّي شْرّي التي تترأسها كِْرشَْن بالكالم عن القدرة الروحية لـكِْرشَْنيجاز وصف جمال  ابعد رامانَنَْد رايابدأ 

 حيث پوراَن ونڤيشْهذا مؤكد في الفصل السادس من . ائيةب الهالقدرة الباطنة والقدرة الظاهرة والقدرة البينية :غزيرة وأبرزها ثالثة
  عندما الهبائيةالقدرة الروحية تدعى القدرة البينية.  قدرة واحدة تدعى القدرة الروحية وتظهر على ثالثة وجوهونڤيشْجاء أن للرب 

قدرته تظهر من جهة بهجته، .  قوام البقاء والبهجة والعلمكِْرشَْن تظهر بثالثة صور ألن ،من جهة القدرة الروحية.  الجهلهايغمر
 پوراَن ونڤيشْيؤكد في . ه بصورة قدرة وعلمه بصورة كمال روحييظهر بقاء. بهجةالروحية بصورة قدرة اعطاء ال

 عندما يشاء ْهالدينّيعن قدرته الروحية بصورة  كِْرشَْنلذا، يكشف ".  بهجة عليةِرشَْنكْ تعطي كِْرشَْن بهجةقدرة "):٦٩\١٢\١(
 .بهجةال

.  سوى صفوة التيمتسلياتال يفهم هذه ال. كِْرشَْن-راْدها تسليات بقدرته الروحية في صورته الروحية وهذا هو جوهر كِْرشَْنيتمتع 
 .فهمها بمثابة مادية  من الصعيد الدنيوي وغالباً ما يسيءكِْرشَْن-ْدهارا تسلياتفهم  إلى  أن ال يسعى اإلنسانيجب على

في هذا الصدد، يكتب . ڤََمهاْبها هي تشخيص كِْرشَْن القرينة الباقية لـراْدهارانّي شْرّي.  عند اشتدادهاڤََمهاْبها بهجةقدرة ال تدعى
 ويبدو أن ڤَلّيتْشَنْْدرا و راْدهارانّي :كِْرشَْنتتزاحمان على حب عن وجود اثنتان ) ٣\٤ (لََمنيۤين-ڤََلأوجّْ في وْسوامّيُچ َپرۤو

.  وحدهاراْدهارانّيهي ) َپڤَرۤوْس-ڤََمهاْبها (ڤََمهاْبهاتشخيص . َپڤَرۤوْس-ڤََمهاْبهاألنها تملك عند مقارنتهما  أبرز راْدهارانّي



 معروفة في أرجاء العالم بأحب األحياء على راْدهارانّي، لذلك. كِْرشَْن أرفع درجات حب كشف وهي بهجة غنية بقدرة الڤََمهاْبها
 .كِْرشَْن-راْدها بصفة  دوماًكِْرشَْناسم  وأسمها يالزم كِْرشَْن
 يعم كِْرشَْن. ته في العالم الروحي وهذه القدرات عين ذاتهبهج يوسع ذاته بقدرة كِْرشَْنبأن ) ٣٧\٥ (َسْمهيتا-ْبَرْهَم في جاءكما 

 .ڤينَْدُچوحترام لعلة العللل  اال سجدةْبَرْهمالذا، يقدم . تهبهجات قدرة امتداد بصحبة ةمائد الهتبهجالوجود مع 
 ال تحد راْدهارانّي.  أرفع صور الكمال الروحيكِْرشَْن كما أن كِْرشَْن الروحية التي يرضى بها بهجة هي أرفع صور الراْدهارانّي

 بهجةمن به  ذاتها على نحو تزيد راْدهارانّي تمد  لكنراْدهارانّي بمجرد رؤية ِرشَْنكْ بتهجي.  الذي ال يحدكِْرشَْنمن أجل مرضاة 
 .َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا شْرّيقتران هو  االوذاك راْدهارانّيلقصوره عن تقدير قدرة بهجته  راْدهارانّيقبول دور  كِْرشَْنقرر . كِْرشَْن
 ڤيشاكْها و لَليتا ذاتها بصور متباينة تسمى راْدهارانّي تمد .كِْرشَْن بهجة أرفع صور ّيراْدهاران بالتوضيح أن رامانَنَْد راياثم بدأ 

 بحد راْدهارانّييشير بأن بدن . لََمنيۤين-ڤََلأوجّْ في كتابه راْدهارانّي شْرّي خصال وْسوامّيُچ َپرۤويوضح . وسائر المقربات منها
. هبهجتذاك هو تشخيص قدرة . كِْرشَْنمزين بأزهار وعطور وكامل بالحب العلي لـذاك البدن . ة الفعلي العليةبهجةلانشوء هو ذاته 
ستحمام  االبعد.  مرةوفي مياه النضارة الفتيةمرة وفي مياه الجمال الفتي مرة في مياه الرحمة  : مراتثالث البدن العلي يستحم ذاك

لذا، جمالها . رن بمساحيق التجميلقام الكِْرشَْنل الشخصي لـثالثة مرات على هذا النحو، يستر بدنها بألبسة المعة ويزين بالجما
الدموع المرتعشة والتحجر وتصبب العرق واإلختناق وتوقف جميع  -كما أن بدنها مزين بحلى الوجد الروحي. صورة الفّن األرفع

 ." العلية والتعثر وارتفاع ضغط الدم والجنونبهجةالوظائف البدنية بداعي ال
يقارن . رو جمالها الشخصي المزين باكليل من الزهامتدادتظهر خمسة منها ب.  المزينةبهجةعلى قدرة الت تسعة عالماتظهر 

 على تيلََكعالمة سعدها  وكِْرشَْن ابتغاءكربها الخفي عقدة شعر رأسها هي . اء الثياب التي تم غسلها بالكافورطهدوءها الصبور بغ
كذا، حدود عينا .  الفرد من مضغ الفوفلتصطبغ شفتا.  وشهرتهكِْرشَْناسم على  أزلياً ثابتة راْدهارانّيحاسة سمع . جبينها

مع عند مزاحها  الطبيعة هستعملذي تلمرهم البايمكن مقارنة هذا السواد . كِْرشَْن مكتحلة بالسواد بسبب تعلقها الكامل بـراْدهارانّي
يل الفراق يتحرك على بدنها عندما تستلقي على سرير الكبرياء في غرفة اكل.  تشبه مذاق الكافورراْدهارانّيبسمة . كِْرشَْن و راْدها
 تعزف على آلة كِْرشَْن معروفة بوصفها خير صديقات  وهيكِْرشَْنبدافع حنان الوجد بـ يتغطى صدرها ببلوزة الغضب. العبير
 .مع أنها تملك صفات علية كثيرة كِْرشَْنمة هي دائمة االنشغال بخد. وقفة فتوتهعندما يقف  كِْرشَْن ترتكز بيدها على كتف. وترية
كل الوجد العلي في بدن يظهر .  التي تتضمن المعاناة تارة وهدوء الروع تارةڤيَكساتّْ-ْپتَدِّسۤو مزينة بعواطف راْدهارانّي شْرّي
 عاطفة راْدهارانّيلدى . ى منعهانغمار الحبيب بمشاعر معينة ال يقوى عل ا عندڤيَكساتّْ-ْپتَدِّسۤوتظهر عواطف . راْدهارانّي شْرّي

العواطف تظهر . تظهر هذه العواطف جزئياً بسبب البدن والعقل والعادة.  تظهر على عشرين وجهاً مختلفاًكيلَكينْتْشيتَأخرى تدعى 
السماحة صورة الجمال والنضارة ولون البشرة والمذاق والكالم وفي العواطف الفكرية  بينما تظهر البدنية في الوقفة والحركة

 .نسيانالعداد واإلمتعة وال وتسلياتالصورة  في العواطف المعتادةتظهر . والصبر
 . وفراقهما عند لقاء الحبيبانڤايتْشيتّْيا-ْپِرَمتظهر . ڤايتْشيتّْيا-ْپِرَم كما أن لديها قالدة راْدهارانّي شْرّي السعد على جبين تيلََك
ها مع تسلياتتذكر سوى ال  وال تتكلم و دوماًتبقي يدها على كتفي صديقاتها.  يوماًةشر بخمس عكِْرشَْن اصغر من راْدهارانّي شْرّي
بكالم آخر، تسد . ستعداد دائم لتحقيق رغباته ا وهي علىكِْرشَْن ىلإ هاميتقدالخمرة التي ال تنقطع عن  عذوبة كالمها هي .كِْرشَْن

 .كِْرشَْنة لمرضاة ستثنائي اصفات فريدةتصف ب وتكِْرشَْن شْرّيجميع متطلبات 
من هي أحب األشياء على .  وحدهاراْدهيكا شْرّي؟ الجواب أنها كِْرشَْنمن هو مرتع نمو حنان :"ْمِرتَاللۤي-ڤينَْدوُچجاء نص في 

ي اللمعان في الشعر والرطوبة في العيون والثبات في الثدي جميعها صفات موجودة ف".  وحدهاراْدهيكا شْرّي؟ الجواب أنها كِْرشَْن
 .ال أحد سواها. كِْرشَْنتحقيق جميع رغبات على  راْدهيكا شْرّيال يقدر سوى . راْدهيكا شْرّي

. راْدهارانّي شْرّيمستوى  إلى الوصول إلى  دوماً لكنها تصبوراْدهارانّي شْرّي هي مزاحمة أخرى من مزاحمات َستْياْبهاما
درجة أن حتى العزة  إلى ستثنائي اكما أن جمالها.  على يدهاميَرَج ْبهۤوڤْيا  جميع صباهاجميع الشؤون التي تعلمتب خبيرة راْدهارانّي

 المعروفة بأعف نساء الكون بتعلم مستوى العفة أرونْْدَهتّي رغبت .مستوى جمالها إلى رتقاء االبل تطڤَشي زوجة المولى ڤَتّيپاْر و
 .كِْرشَْن ألن ذلك عصي حتى على الرب راْدهارانّي يعة لـال يمكن إلنسان تقدير الصفات العلية الرف. راْدهارانّي شْرّيمن 

 رامانَنَْد راياوصف .  بعد أن سماع عن صفاتهماكِْرشَْن راْدها عن تبادل الحب بين رامانَنَْد رايا  أن يسمع منتْشايتَنْياشاء المولى 
 مع كِْرشَْنغراميات . أيضاًًن الهموم والمطيع لصديقته  والخالي مظرافة وهي كلمة تصف شديد المكر والفتوة واللَليتَ-َرۤيْده كِْرشَْن

 -ْبَهكْتيجاء في . لذا، يحقق غرائزه الشهوانية بنجاح.  للتمتع بنشاطات شهوته معهاَنڤَِرنْداڤْأدغال  إلى  ال تنقطع ويأخذهاراْدهارانّي
فرسم نغماس الجنسي  االعنقاحته وأحاديثه الجريئة بوغماض عينيها  ا علىراْدهارانّي شْرّي كِْرشَْنأجبر :" سينْْدهو-َرساْمِرتَ
  دائمكِْرشَْنلذا، . راْدهارانّيهذه الرسوم مدار مزاح صديقات أصبحت .  عدة صور على صدرها مغتنماً تلك الفرصةكِْرشَْن



، رامانَنَْد راياعزيزي ":العلية عند السماع عن هذه النشاطات تْشايتَنْياقال المولى . نشغال بنشاطاته الشهوانية وجعل فتوته ناجحةاال
 ".عنهمنك  صحيح على أكمل وجه لكن ثمة شيء آخر أود السماع كِْرشَْن و راْدها شْرّي العلية بين تسلياتما أوضحته بصدد ال

-َسڤيال-ْپِرَمال يمكني أن أقول سوى بوجود نشاط عاطفي يدعى . يتعذر علي التعبير عن شيء يتعدى هذا:"رامانَنَْد رايااجاب 
 ڤَْرتَڤي-ڤيالَس-ْپِرَمفي يوجد نوعان من النشاطات العاطفية ". ن كنت ستسعد بسماعه ا يمكن لي توضيحه لكنني ال أعلم ماڤَْرتَڤي

 خبيراً بفهم هذه المعامالت رامانَنَْد راياكان . أشد من اللقاء عاطفته درجة أن إلى ذاك الفراق العلي حاد. وهما الفراق واللقاء
 ادل نشاطاتهما العليةب عاطفة بتنهضانفحوى األغنية هي أن الحبيبان ي. لى المولىغناها إ ونظم أغنية كِْرشَْن و راْدهاين الرفيعة ب
رفع أإلى هذه الجاذبية والحنان بيننا ارتقاء  عن استعدادها براْدهارانّي شْرّيأعربت ). َچرا(تلك العاطفة تدعى جاذبية . قبل اللقاء

اآلن  حان ومهما كان السبب، ذاك الحنان بينك وبيني خلطنا في الوحدة:"راْدهارانّيقالت . راْدهارانّياذبية هو لكن سبب الج". حد
ه وتبادل تلم يكن يوجد سبب أو وسيط في حبنا سوى اللقاء بحد ذا. وقت الفراق وال أقوى على رؤية تاريخ نشوء هذا الحب

 ". حالمةالمشاعر ال
تبادل علي مثيل ال يمكن فهم .  متعذر الفهم دون أن يكون الفرد على صعيد األصالة الصفيةراْدهارانّي و َنكِْرشْتبادل المشاعر بين 

 و راْدها ألن تبادل المشاعر بين هن أراد فهم اتخطي صعيد االصالة الماديةيقتضي اإلنسان حتى على صعيد األصالة المادية بل 
تظهر النشاطات . حتى أعظم النظار على فهم هذا بصورة مباشرة أو غير مباشرةيقوى ال . هذا العالم الماديصنيعة  ليس كِْرشَْن

ال يمكن .  وراء ذلك ووراء التخمينكِْرشَْن و راْدهاالمادية سواء على صعيد البدن الكثيف أو العقل اللطيف لكن تبادل المشاعر بين 
أصحاب الحواس الصفية فهم هذه األوجه والمبادالت العلية طيع يست. فهمه سوى بالحواس الصفية من جميع تعيينات العالم المادي

لذا، ال .  الماديةتخطي المدارك الحسية والعقليةال علم لديهم بالحواس الروحية ال يمكنهم من ووحدة الوجود المطلقة لكن أهل 
شباع حواسهم المادية  ام التجريبي سوىمن حققوا الرقي بفضل العلال يمكن ل. يمكنهم فهم المبادالت أو النشاطات الحسية الروحية
 لكن النشاطات الروحية العلية  دوماًكل ما يولده البدن أو العقل ناقص وزائل. الكليلة سواء بالنشاطات البدنية الكثيفة أو التنظير

 إلى الحنان. لكليةالحب الصفي على الصعيد العلي هو مثال الصفاء المنزه من الحنان المادي وروحي با. دائمة السطوع والروعة
العوائق على درب التشبعة . المادة زائل كما تدل عليه سكرة الجنس في العالم المادي لكن العالم الروحي منزه من سكرة مثيلة

كما هي في الفراق الروحي ال توجد سكرة وال بطالن . سبب األسى المادي لكن ال يمكن ألحد مقارنة ذلك بالفراق الروحيتالحسية 
 . ي الفراق الماديالحال ف

برحمتك  استطعت فهم صعيد علي رفيع:"رامانَنَْد رايا إلى  بأن هذا هو أرفع صعد التبادل الودي العلي وقالتْشايتَنْياأقر المولى 
هذا  إلى بذاتيني اإلرتقاء لذا، هل ستتلطف بأن توضح لي كيف يمكن. صعيد مثيل ال يمكن تحقيقه دون قضاء نشاطات علية. وحدها

  ."صعيد؟ال
. ال يستطيع أحد الهرب من مشيئتك. من جهتي، ال أقوى على الكالم سوى كيف تشاء. تفهيمكيصعب علي كما :"رامانَنَْد رايااجاب 

لذلك، أنت كل . أنت المتكلم بالفعل مع أنني المتكلم بالظاهرفي الواقع، ال يوجد في العالم من يقوى على تخطي مشيئتك العظمى و
 ". هذاةعليالصعد الأرفع  إلى لذا، عسى أن ال أتكلم سوى ما تشاء مني الكالم حول المطلوب للوصول. لمستمعمن المتكلم وا

ال يمكن فهم هذه النشاطات العاطفية مع الرب العظيم . كِْرشَْن و راْدها  بالكالم عن النشاطات العلية الخفية لـرامانَنَْد راياثم بدأ 
 نشأت مكتومةألن النشاطات الَرَج ڤْهذا الشأن الخفي سوى في صحبة صبايا ال يفهم . خوة أو األبوةبذوق السيد والخادم أو ذوق األ

هذه تتمدد بكالم آخر، . َرَجڤْخارج صحبة صبايا   أو التمتع بهال يمكن ألحد تغذية فهم علي مثيل. هن ومشاعرهنمن عواطف
 السير على خطى  اإلنسانيجب على. ال يمكن فهمها دون رحمتهن. ۤيْزوپُچالـ خالل رحمة كِْرشَْن و راْدها ة لـمكتوم التسلياتال

 . شاء الفهمن اَرَجڤْصبايا 
هذا . ةمكنونهما التسلياتال بديل عن فهم .  عند رسوخه في ذاك الفهم بالفعلكِْرشَْن و راْدها  الخفية لـتسلياتدخول الالفرد يليق ب

أو َرَج ڤْ والبهيج سوى صبايا وسعت التبادل العاطفي الذي ال يحد والمكشف  يمكن فهمال):"١٧\١٠ (ْمِرتَاللۤي-ڤينَْدُجومؤكد في 
 كما ال يستطيع أحد َرَجڤْ دون السير على خطى صبايا كِْرشَْن و راْدهارانّيال يمكن ألحد فهم الحياة الجنسية العلية بين ". اتباعهن

يدعين  راْدهارانّي  ومعاوناتَسكْهۤيْز يدعين راْدهارانّيعشيرات . يةفهم امتداد القدرة الروحية للرب العظيم دون رحمته العل
 أو التمتع معه شخصياً بل على كِْرشَْن ألن ليس لديهن رغبة باإلختالط مع كِْرشَْنالتعبير عن معامالتهن مع عليهن يتعذر . َمنَْجرۤيْز

درجة أنهن يشعرن بالرضى عند  إلى  صفيراْدهارانّي و شَْنكِْر إلى حنانهن. كِْرشَْن على اصطحاب راْدهارانّياستعداد لمعاونة 
 تشبه عريشة راْدهارانّي الصورة الفعلية لـ. كِْرشَْن و راْدهارؤية اتحاد بتهن العلية تكمن بهجفي الواقع، . كِْرشَْن و راْدهالقاء 

عندما تعانق عريشة شجرة ما فأوراقها . وأزهارها  أوراق تلك العريشةراْدهارانّي عشيرات َرَجڤْصبايا تشبه  وكِْرشَْنتعانق شجرة 
تقارن  وتقارن بالعريشة وكِْرشَْن بهجة قدرة امتداد هي راْدهارانّيأن ) ١٦\١٠ (ْمِرتَاللۤي-ڤينَْدُجويؤكد . تلقائياً اوأزهارها تعانقه



 و راْدهارانّي عندما تتمتع راْدهارانّيثر من  أكبهجةالب َرَجڤْتستمتع صبايا . وأوراقها  بأزهار تلك العريشةَرَجڤْعشيراتها صبايا 
 . سويةكِْرشَْن
مع أنهن ال يترقبن أي انتباه  كِْرشَْن هن وبيندرجة أنها تدبر لقاءات فردية بينإلى عشيراتها  َرَجڤْصبايا   منراْدهارانّي تسر

 بسرور أكبر كِْرشَْنيشعر . اللقاء الشخصي معه بسرور أكبر في هذه اللقاءات من راْدهارانّيفي الواقع، تشعر . كِْرشَْنشخصي من 
تحاد  االشبهت اصحبة وتبادل ودي مثيل بالشهوة المادية مع أنهال صلة ل.  وعشيراتها بصحبتهراْدهارانّي كل من بهجةعندما يشاهد 

 تَنْتَْر-ياۤيچاوتَما جاء في كم. المادي بين رجل وامرأة وبناء على هذا التشابه وحده، يدعى تبادل مثيل شهوة علية باللغة العلية
  وعشيراتهاراْدهارانّيال ترغب  لكن .الشهوة تعني التعلق بالتشبعة الحسية الشخصية):"٢٨٥\٢\١  سينْْدهو- َرساْمِرتَ-ْبَهكْتي(

في احد ) ١٩\٣١\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم في أيضاًًيؤكد هذا ". كِْرشَْنرغبتهن الوحيدة هي مرضاة  بل بالتشبعة الحسية الشخصية
 :ۤيْزوپُچالـاحاديث 

 تْشََرناْمبوروَهْم ْستَِنشو-ياتْ ِتى سوجاتَ
  ۤيَمهي كَْركَِششوْپرييا َدْدهْبهۤيتاها شَنايه 

 ڤيتْڤْياتَْهِتى نَـ كيْم ْسۤيْم أطَسي تَْد ڤِتناتَ
 آيوشاْم نَه-ڤَْدْبْهَرَمتي ْدهۤيْر ْبَهپاديْبهيْر كۤوْر

نعتقد بأن صدورنا صلبة . حفظهما على صدورنا أحياناًن، أنت تتجول اآلن في الغابة عاري القدمين اللتان كِْرشَْنصديقي الحبيب "
أنت تتجول في الغابة اآلن وتسير على الحصى وال نعلم كيف .  عندما تضعهما على صدورناأكثر من اللزوم لقدميك الناعمتين

 تلك هي أرفع مشاعر َرَجڤْمشاعر صبايا ".  ألنك حياتنابب لنا األسى على الحصى يسكالصعوبة التي تشعر بها في سير. تشعر
  ويرتقي الفرد٦٤تتألف فئات الخدمة التتيمية من .  هذاۤيْزوپُچالـ يدنو من مستوى كِْرشَْنكل من يصبح مأخوذاً بذكر . كِْرشَْنذكر 
يتخطى ). َچچانورا( يدعى حب عفوي ۤيْزوپُچالـعلى مستوى  كِْرشَْن إلى الحنان.  عند انجازهاۤيْزوپُچصعيد التتيم الطليق للـإلى 

 .كِْرشَْنعندما يدخل في غرام عفوي مع  ِڤديةالـالفرد األحكام والحدود 
 َپتَْرَك و َركْتََك مثل كِْرشَْنلى سبيل المثال، يوجد خدم ع.  في الدار العليةكِْرشَْنتوجد أشكال مختلفة من التيم الشخصيين للرب 

يمكن .  حسب أذواقهمكِْرشَْن الذين ينشغلون بخدمة ياشودا و نَنَْد مثل كِْرشَْنكما يوجد آباء . سوداما و شْرۤيداما مثل ِرشَْنكْوأصدقاء 
 خالل كِْرشَْن إلى أمثالهم من الخدم العليين ثم يمكنه احراز الحنان العلي إلى ، اللجوءكِْرشَْنمن يرغب بدخول الدار العظمى لـل

، كِْرشَْنبكالم آخر، التيم في هذا العالم المادي الذي يقضي الخدمة الودية على خطى المالزمين الدائمين لـ. الوديةقضاء الخدمة 
 .يحرز مقامهم عند تحقيقه الكمال

راض  أرفع أغق ويسيرون على خطاهن من اجل تحقيأيضاًً ۤيْزوپُچالـ، يرغبون بمكانة شْروتي و ْدنيشََپوأالحكماء الوارد ذكرهم في 
خالل التحكم بعملية ) اَمۤيْپرانا(عندما قيل أن الحكماء يمارسون الغيبوبة الروحية ) ٢٣\٨٧\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمهذا مؤكد في . الحياة

وجود المالحدة الذين ينكرون يحقق .  العظيمْبَرْهَمْنلذا، يسعون لإلندماج في .  التصرفيةاچيُّوالـالتنفس والعقل والحواس بمزاولة 
كأن حّية تنهش لكن .  شخصية اهللا العزيزوا على يدذا صرعا أيضاًً ْبَرْهَمْنيندمج مالحدة أمثالهم في وجود  .هذا الغرض عينه اهللا

، غالباً كذا. لتواء اال بل دائممطلقاًبدن الحّية غير مستقيم . قارن ببدن حّيةت كِْرشَْند يألن  كِْرشَْن شْرّيعندما تعبدن  َنڤَِرنْداڤْصبايا 
 أفضل حتماً من مقام جميع ۤيْزوپُچالـمقام .  بالحب العليۤيْزوپُچالـنهش ت في وقفة منعطفة في ثالثة جوانب كِْرشَْنما يقف 

 َرَجڤْ على خطى صبايا يااَرنْنايميشحكماء يسير كما .  العظيمْبَرْهَمْنندماج في  اال وسواهم الذين يطلبونصحاب الخوارق اۤيْزچيُّوالـ
. ۤيْزوپُچالـاألحكام والحدود بل يجب عليه العمل بأصول مراعاة ال يمكن ألحد تحقيق ذاك المقام بمجرد .  اجل تحقيق مقام مثيلمن

من يعملون عند  المنال  ليس سهلياشُودا شْرّي ابن كِْرشَْن شْرّيحيث جاء أن الرب ) ٢١\٩\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمهذا مؤكد في 
 .كنه سهل المنال لكافة أشكال األحياء الذين يسيرون على درب الخدمة التتيميةبأصول التخمين ل

 وهذا َرَجڤْون ارتداء ثياب صبايا كلف ويتَرْبهوْپَمها تْشايتَنْيامذهب المولى  إلى نتماءاليوجد عدد كبير من التيم الزائفين الذين يدعون ا
يضع أمثالهم الثياب على البدن المادي ألنهم يحسبون البدن عين . لخدمة التتيمية الروحانيون الكبار أو الطالب المتقدمون لهما ال يقر

يتعين العلم .  من صنع الطبيعة الماديةَرَجڤْ وصبايا راْدهارانّي و كِْرشَْنيخطئون باإلعتقاد أن األبدان الروحية لـ. الذات لحماقتهم
. ال صلة لهم بهذه األبدان المادية و العليملكوتات البهجة العلية والعلم في المتدادا َرَجڤْ وصبايا راْدهارانّي و كِْرشَْنأبدان تماماً أن 

 لجاذبية أهل َنڤَِرنْداڤْ صبايا ال تخض . وثيابهن وزينتهن ونشاطاتهن ليست من هذه الظاهرة الكونية الماديةَرَجڤْلذلك، ابدان صبايا 
 َنڤَِرنْداڤْطالق لكن صبايا  االجذاب علىنه الأل كِْرشَْنيسمى اهللا . طالق االب على الجذاكِْرشَْنالعالم المادي بل انهن جاذبية علية لـ

 .لذلك، انهن لسن من هذا العالم المادي. كِْرشَْنيجذبن حتى 



بتقليد كمال البدن الروحي وبدأ بإذا اخطأ باإلعتقاد أن البدن المادي كامل  الالشخصية ڤادۤيةاۤيماالـيصبح اإلنسان معدياً بالفلسفة 
تعلون سيرتدي الم.  بدنه بمثابة اهللا اإلنسان وتنطوي على عبادةپاَسناْچَرُهوأَهْم طريقة بأهل الالشخصية يوصي . َنڤَِرنْداڤْصبايا 

تى حذم ذلك التقليد . أعمال مثيلة غير مقبولة في الخدمة التتيمية باإلعتقاد على هذا الوجه لكن َرَجڤْالزائفون ثياب تشبه ثياب صبايا 
طريقة التحقيق العلي هي السير على خطى أصحاب الرب . ياۤيچاوذ في السلسلة المريدية آتْشاْريا أكبر وْسوامّيُچ ڤَجۤي شْرۤيل
  اإلنسان المعتمدة، يجب علىڤيةڤايشْنَالـحسب األصول . ذا اعتقد أنه عشير الرب العظيم ايصبح اإلنسان مذموماً لذلك،. العظيم

 .كِْرشَْنيختاره دون توهم أنه عشير السير على خطى تيم 
  بوضوح بأن علىشَريتاْمِرتَتْشايتَنْيا تْجاء في . َرَجڤْ قبول مزاج صبايا  اإلنسان بأن علىرامانَنَْد راياعلى هذا النحو، أوضح 

 و راْدهاتأمل في غراميات  المداومة على ال اإلنسانكما يجب على. كِْرشَْنب عشراء يا قبول النشاطات العاطفية دون تقليد ثاإلنسان
 إلى ة ألحد ال حاج.أزلياً طوال الليل والنهار واإلنشغال بخدمتهما كِْرشَْن و راْدها ذكر  اإلنسانيجب على.  في العالم العليكِْرشَْن

 بالسير على َنڤَِرنْداَك ڤْوولُُچ، كِْرشَْنالدار العلية لـ إلى يمكن لإلنسان تحقيق درجة الكمال القطعية واإلنتقال. خارجيالتغيير ثوبه 
 . وصديقاتهاراْدهارانّيخطى عشيرات 

هذه الكلمة تدل على البدن الروحي الصفي وراء الحواس . ِدَهى-سيدَّْهى المنطوي على المواالة العاطفية يدعى ۤيْزوپُچالـمزاج 
 يمكن ألحد خدمة الرب العظيم بدور مالزم دون ال.  هي النفس الصفية المناسبة لخدمة الرب العظيمِدَهى-َهىيدّْس. والعقل والفطنة

 بأن المشوب بالمادة ْبهَچڤَْد چۤيتاجاء في .  بالكليةتلك الهوية منزهة من كافة الشوائب المادية. الرسوخ في هويته الروحية الصفية
سينقل إلى كذا، .  مادي آخربدن إلى لذلك، ينتقل. تفكيره مادي عند لحظة الموت. آخر بالوعي المادي إلى يتناسخ من بدن مادي

 إلى عند رسوخ الفرد في هويته الروحية الصفية ويذكر الخدمة الودية الروحية التي قضاها كِْرشَْنالملكوت الروحي لدخول صحبة 
 يمكن ال. كِْرشَْنعند تحقيق الهوية الروحية وذكر مالزمي  الملكوت الروحي إلى بكالم آخر، يتأهل الفرد لإلنتقال. الرب العظيم

 أن الفرد ال يصبح رامانَنَْد رايالذا، قال ). سيدَّْهى(ستقرار في هويته الروحية الصفية  االألحد ذكر نشاطات الملكوت الروحي دون
في هذا الصدد، . ِدَهى-سيدَّْهى دون تحقيق راْدهارانّي وقرينته الباقية كِْرشَْنشخصية اهللا  إلى عشير الصبايا وال اداء خدمة مباشرة

 ):٦٠\٤٧\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم نصاً من رامانَنَْد راياقتبس ا
 ْپَرساَدهَچ يو نيتانْتََرِته ٱنْناياْم شْرييُّو 

 نْۤياهاٱروتْشاْم كوتُو -َچنْْدَهى-يُّوشيتاْم نَليَن-ڤَتْْس
 كَنْذَْهى-ۤيتَْچِره-ْسيا ْبهوَجَدنْذَِڤى راًسوتَْس

 ۤيناْمڤڤَال-ڤَْرَجَچْد لَْبْدهاشيساْم يى أوّد
 ". فماذا بالحديث عن اآلخرين؟ميَرَج ْبهۤوڤْ وال حتى صبايا الجنان على تحصيل تسهيالت صبايا مّيلَكْشْال تقدر العزة "

لذا، بحث .  وعانقه ثم بدأ كالهما بالبكاء في وجد التحقيق العليرامانَنَْد رايا بالغ الرضى بسماع هذا الكالم من تْشايتَنْياكان المولى 
مكانه  إلى رامانَنَْد راياغادر .  طوال الليلة وافترقا في الصباحكِْرشَْن و راْدهارانّي العلية لكل من تسليات الرامانَنَْد راياالمولى و 

 .وذهب المولى لإلستحمام
لمجرد تخليصي من مستنقع ربي الحبيب، لقد جئت :"ودعا قائالعندما حان وقت الفراق  تْشايتَنْيا عند قدمي المولى رامانَنَْد راياخر 

ال يمكن لسواك تسليم حب . لذلك، أطلب منك البقاء هنا عشرة أيام على األقل لتصفية عقلي من هذه الشوائب المادية. الجهالة هذا
 ".اهللا العلي هذا
ا محظوظ للغاية ألنك المعلم أن. كِْرشَْن و راْدهارانّي العلية لكل من تسلياتلتصفية ذاتي بالسماع منك عن ال إليك جئت:"اجاب المولى

. في هذا العالم كِْرشَْن و راْدهاال استطيع العثور على من يقدر على تحقيق التبادل الودي العلي بين .  العلية المثيلةتسلياتالوحيد لل
 ولسوف ورّيپ َهىتَنّاَجَچمقري  إلى أرجو منك المجيء. أنت تطلب مني البقاء هنا عشرة أيام لكنني أشعر بالبقاء معك طوال حياتي

 ". بصحبتكراْدها و كِْرشَْنبذلك، سأقضي أيامي الباقية بفهم . نبقى معاً بقية العمر
 . ثانية لزيارة المولى في األمسية التالية وخاضا في هذا الشأن العليرامانَنَْد راياعاد 

مستوى التعليم المادي هو . كِْرشَْنالعلم بـ:" فوراًنَْد رايارامانَ اجاب ."ما هو أرفع مستويات التعليم؟:" بالسؤالتْشايتَنْيابدأ المولى 
 شخصية اهللا مرضاةأن ) ٥٠\٢٩\٤ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في . كِْرشَْنالتشبعة الحسية لكن أرفع مستويات التعليم الروحي هو العلم بـ

 اثناء تلقين َمهاَرَج ْپَرْهالَدكذا، ذكر . و أرفع العلوم هكِْرشَْنالعزيز أرفع األعمال وذاك العلم الذي يضع الفرد في ذكر تام بـ
وخدمته وعقد صداقة  إليه ه والدعاءبجيلالسماع عن الرب وتسبيحه وذكره وتهو  أرفع علم روحيأن اصدقاء طفولته في المدرسة 

المعروف بأنه :" فوراًرامانَنَْد رايااجاب " ما هي أرفع سمعة يمكن أن يحققها أحد؟:"تْشايتَنْياسأل المولى .  ووهبه كل شيءكِْرشَْنمع 
 ".نسان في العالم ا هو أعرفكِْرشَْنتيم 



 الفصل الثاني والثالثون
 الختام

في كل اسمه وانتشار اسمه يريد تخليد :"ثالثة أشياء إلى نسان في العالم المادي ايسعى كل.  بشهرة باقيةكِْرشَْنالمعروف بتيم يتمتع 
البدن المادي  إلى والشهرة والنفع المادي عائدسم لكن ال يعلم أحد بأن هذا اال.  النفع من نشاطاته الماديةأرجاء العالم ويريد جلب

.  بدافع الجهل أيضاًًصل بالبدنتوالشهرة والنفع المسم ويطلب كل فرد اال. والشهرة والنفع تذهب بذهاب البدنسم الزائل وأن اال
ال يحقق الشهرة الحقيقية . ا يرثى لهونڤيشْالوعي الروحي المتطور دون العلم بالروح العظيم البدن أو الشهرة ب إلى الشهرة المستندة

 .كِْرشَْنسوى محقق ذكر 
 ْهماْبَرالمولى  :هذه المرجعيات هي.  بوجود اثنا عشر مرجعية وجميعهم معروفين ألنهم من كبار تيم الربشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْميفيد 

و  ُچوْسوامّيڤَ شْوَك ِد و َبليو َم شْۤيْبه و َجنََك و ْهالَدْپَر و َمنوو  پيَلكَ و  األربعةْزكوماَرالـوڤَ شيوالمولى  ناَرَدوالرباني الكبير 
لرب الفرد باتيم اشتهار ت أن پوراَن َچروذَجاء في . معروفة ألنهم كانوا جميعاً من كبار تيم الربهذه الشخصيات ما زالت . ياَمراَج

، قال َكپونْذَرۤي و ناَرَدمن جهة الحديث بين . ڤَشي أو المولى ْبَرْهماكاً مثل  من أن يصبح مالكَلي في عصر العظيم أكثر ندرة
".  بعد رجعات ال تحصىڤَاسوِدڤالفهم بأنهم خدم  إلى اآلخرين الذين يصلوننجية هو أكثر الجميع شهرة وقادر على ت:"طْهيَريوْدهيشْ

 ):١٩\٧ (ْبهَچڤَْد چۤيتافي  أْرجوَن إلى كِْرشَْنكذا، يقول 
 َبهۤوناْم َجنَْمناْم أنِْتى

 َپْدياِتىْپَرماْم ڤاْن ۤيانَْچ
 تي اڤَْمَسْرڤَه اسوِدڤ

 َسـ َمهاتْما سودوْرلَْبَهه
ة مجيد الالذاتهذه  مثل.  وكل وجودأنني علّة كل العلل عالماً ،يلحكيم الحقيقي ال يسلم ،من الوالدات والموتطويلة  سلسلة بعد"
أن حتى ":پوراَن نارادۤييا-ْبِرَهْنجاء في .  بأن النجاة والحياة العلية تتبع جميع تيم الربپوراَن آديجاء في ". ادرة الوجودن

 خبير بإقامة ْبراْهَمَنيوجد  ه أنپوراَن َچروذَيشير . " وسائر المالئكة ال يعلمون قيمة تيم شخصية اهللا العزيزْبَرْهماشخصيات مثل 
من بين ألوف من أمثالهم من الخبراء  دانْتَ سۤوتَْرِڤ واحد خبير بعلم ْبراْهَمَنيوجد وقد  ْبراْهَمنَةالـبين عدة ألوف من من القرابين 

 وخالص التتيم مؤهل ونڤيشْيوجد كثير من تيم .  من بين ألوف من أمثالهمونڤيشْقد يوجد شخص واحد مشهور بأنه تيم الرب و
ذكر  إلى  لكن المنقطعِڤَدْزالـعن وجود كثير من طلبة ) ٤\١٣\٣ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمما جاء في ك.  من بينهملدخول ملكوت اهللا

من تيم الرب أتفه الجميع اذا لم يكن  ْبَرْهما  أن حتىْستَڤَ-َهىۤڤْيو-ناراياَنجاء في أدعية . شخصية اهللا العزيز في قلبه هو خيرهم
 . تيم الربمنأشهر الجميع اذا كانت جرثومة ال بينما

 يملك أثمن كِْرشَْن-راْدها  أن من لديه حب لـرامانَنَْد رايااجاب ". ما هو أثمن شيء في العالم؟:"رامانَنَْد رايا إلى تْشايتَنْياقال المولى 
دم وجود ثروة للفرد الفهم بع يمكن. بالفعلالمدمن على التشبعة الحسية المادية أو الثراء المادي ثرياً ال يعتبر . درة وأعظم ثروة

 بحث عن ڤَْدْهرو َمهاَرَج بأن شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في . كِْرشَْنالصعيد الروحي لذكر إلى عندما يصل  كِْرشَْن-راْدهاأكبر من حب 
 في كما جاء". شيئاًأنا أشعر بتمام الرضى وال أطلب :"كِْرشَْن  معاينةل عندالكنه قمملكة الرب العظيم ألنه أراد الحصول على 

من  ال يطلب تيم مثيل شيئاً .ليه ا ما يطمحدرجة حب اهللا إلى  من يلوذ بشخصية اهللا العزيز أو يرقىال يعود أمام ه أنْبهَچڤَْد چۤيتا
 . منه الحصول على ما يريدهمع أنه يمكنالرب 
بكالم .  فراق التيم الصفيأوجع وجود هو ود بأن عما يعتبر أوجع وجرامانَنَْد رايا تْشايتَنْيا المولى هعندما سأال رامانَنَْد رايااجاب 

 أن) ٧\٣٠\٣ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في . آخر، يوجد عذاب في المجتمع في غياب تيم الرب وتصبح صحبة سائر الناس مؤلمة
جاء . كِْرشَْنكر ذا طلب السعادة خالل المجتمع والصداقة والحب الذي يخلو من ذاالمحروم من صحبة التيم الصفي في أتعس وضع 

 تحمل  اإلنسانأن صحبة التيم الصفي منشودة أكثر من الحياة بحد ذاتها وال يستطيع) ٤٤\٥ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمفي الباب الخامس من 
 . عند فراقهحتى قضاء لحظة بسعادة

خير   أنرامانَنَْد رايااجاب " محررين الزائفين؟من هو المحرر بالفعل من بين الكثير من ال:"رامانَنَْد رايا تْشايتَنْياثم سأل المولى 
 درجة أن إلى  نادرناراياَنأن تيم ) ٤\١٤\٦ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في .  بالكليةكِْرشَْن و راْدها المشبع بحب جميع المحررين هو

 . ال يستطيع العثور عليه من بين ماليين وماليين من البشراإلنسان
. "كِْرشَْن و راْدها تسليات تصف خير أغنية التي:"رامانَنَْد رايااجاب " ؟ من بين جميع األغانيخير أغنية ما هي:"اتْشايتَنْيسأل المولى 

جميع الروايات من مسرحيات وقصص وأغاني مادية الحب بين الرجل تصف .  مأخوذة بالحياة الجنسيةفي حياة المهايأة النفس



توجد .  ألن اإلنسان منجذب إلى هذا النوع من اآلدابۤيْزوپُچالـكشف عن غرامياته العلية مع  في هذا العالم وكِْرشَْنتجلى . والمرأة
جاء في . ، يمكنه التمتع بالسعادة الفعليةكِْرشَْن و راْدها وكل من يلوذ بها أو بقصص كِْرشَْن و ۤيْزوپُچالـآداب غزيرة تتناول شؤون 

 و راْدها تسليات يطلب فهم فطنكل .  من اجل كشف حياته الفعليةَنڤَِرنْداڤْه في تسلياتشف أن الرب ك) ٣٦\٣٣\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم
 . هي أعظم األغاني في العالمتسلياتاألغاني التي تصف هذه ال.  هو أعظم الجميع حظاًكِْرشَْن

 أنه ال يوجد أنفع من صحبة رامانَنَْد رايااب اج" األشياء في العالم؟وأنفع  صفوة جميع األحداث السعيدة ما هي:"تْشايتَنْياسأل المولى 
 .التيم األصفياء
. كِْرشَْنهذا هو ذكر . كِْرشَْن تسلياتالمداومة على ذكر :"رامانَنَْد رايااجاب "  بذكره؟ اإلنسانوما الذي توصي:"تْشايتَنْياسأل المولى 

يؤكد . "ذاك خير تأمل وأرفع وجد. تسليات ذكر هذه النسان اإليجب على. ِڤديةالـ األسفار ال تحد وجاء وصفها في كِْرشَْننشاطات 
 بوجوب المداومة على ذكر شخصية اهللا العزيز دون سواه لكن يجب أن يسمع) ٣٦\٢\٢ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم في ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد
 .وشهرته وأمجادهاسمه  عنه ويسبح اإلنسان

 "التأمل؟وما هو خير أشكال :"تْشايتَنْياسأل المولى 
شْرۤيَمْد  في أيضاًًهذا مؤكد ". كِْرشَْن و راْدهاالذي يداوم على التأمل في األقدام اللوتسية لكل من خير متأمل هو :"رامانَنَْد رايااجاب 
عبادته  المداومة على تسبيحه والتأمل فيه و اإلنسانشخصية اهللا العزيز وحده هو سيد جميع التيم ويجب على):"١٤\٢\١ (ْبهاَچڤَتَْم

 ".بصورة منتظمة
 بوجوب ترك سائر الملذات واإلقامة رامانَنَْد رايااجاب ".  متخلياً عن سائر الملذات اإلنسانأين يجب أن يقيم:"تْشايتَنْياثم سأل المولى 

 حتى َنڤَِرنْداڤْأن خير مقام هو ) ٦١\٤٧\١٠ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم في ڤَأودَّْهيقول .  كثيرةتسليات كِْرشَْن حيث قضى الرب َنڤَِرنْداڤْفي 
 الرب العظيم ۤيْزوپُچالـ وهناك عبدت َنڤَِرنْداڤْأقام الرب العظيم في . وإن تعين على الفرد أن يحيا فيها بصورة نبتة أو عريشة

 .ِڤديالـالمرمى القطعي لجميع العلم 
 "وما هو خير موضوع للسمع؟:"َرْبهوْپَمها تْشايتَنْياثم سأل المولى 

.  من المصدر الصحيحكِْرشَْن و راْدها تسليات النجاة فور سماعه عن  اإلنسانيحرز". كِْرشَْن و راْدها تسليات:"رامانَنَْد راياب اجا
 شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجاء في . لذا، يضلل الناس أحياناً.  من نفس محققةتسلياتلسوء الحظ، يحدث أحياناً أن الناس ال يسمعون هذه ال

 سيحقق أرفع صعد الخدمة التتيمية وينعتق من الشهوة المادية التي تغمر قلب ۤيْزوپُچالـ وكِْرشَْن تسلياتأن من يسمع ) ٣٩\٣٣\١٠(
ال ينبغي للفرد  .كِْرشَْن و راْدها تسلياتبسماع يستطيع الفرد التخلص من كل شهوة مادية بكالم آخر، . كل فرد في العالم المادي

 ويعتبرها كِْرشَْن و راْدها تسليات اإلنسان لن يفهم. ذا لم يتحرر من الشهوة المادية على هذا النحوا شَْنكِْر و راْدهاسماع تسليات 
 . . يتضلل على هذا النحو ما لم يسمعها من المصدر الصحيحغراميات دنيوية بين رجل وامرأة

واجب العبادة  هو كِْرشَْن و راْدها شْرّيالزوج العلي :"فوراً رامانَنَْد راياومن الرب واجب العبادة؟ اجاب :"تْشايتَنْياثم سأل المولى 
لكن يصبح الفرد محروماً من عالمات الحياة ويصبح مثل ) ْبَرْهَمْجيُّوتييعبد دعاة الالشخصية (توجد أغراض عبادة كثيرة . رفعاأل

 ةطلبيعبد . د الفراغ المزعوم نتائج مثيلةاعبيحرز . كِْرشَْن و راْدهابعبادة شيء سوى  شجرة أو غيرها من األحياء غير المتحركة
طلبة المصير النهائي ل عن تْشايتَنْياسأل المولى . "المالئكة ويدخلون كواكبهم وينعمون بالسعادة المادية) ْبهوكْتي(الملذات المادية 

 الجنان حيث همبعضيدخل  صور أشجار و يرجع فيهم أن بعضرامانَنَْد راياأجاب . السعادة المادية وطلبة النجاة من العبودية المادية
 .ينعمون بالسعادة المادية

.  المرةنيْمَبلتذ بأكل ثمار تي ت أو الحياة الروحية، يشبهون الغربان الكِْرشَْن كالمه بأن من ال ذوق لديهم بذكر رامانَنَْد راياتابع 
تعلي سالميتمتع لحظ على التخمين الفلسفي المسئم بينما المستعلون عاثرو ايقتصر  .چوطائر الوقواق الشاعري يأكل بذور ثمار المان

 المرة ليست مناسبة لألكل بل مليئة نيْمَبثمرة .  سعداء الحظكِْرشَْن و راْدهالذا، تيم .  بالثمرة كالوقواقكِْرشَْن و راْدهاالمغرم بـ 
 إلى ساغة جداً وينعم بها المنشغلون بالخدمة التتيميةچو مستلكن بذور المان. بالتخمين المسئم وال تناسب سوى الفالسفة أشباه الغربان

 . كِْرشَْنو  راْدهارانّي
مكانه عند  إلى رامانَنَْد راياعاد . رقصا حيناً وغنيا حيناً وبكيا حيناً. طوال الليلة َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا و رامانَنَْد رايالذا، طال حديث 

 عند قدمي المولى رامانَنَْد راياخر . َرْبهوْپَمها تْشايتَنْياد في أمسية اليوم التالي لزيارة وعابعد انقضاء الليل على هذا الوجه الفجر 
 راَس وغرامهما ورقصة راْدهارانّي و كِْرشَْنربي الحبيب، أنت لطيف بي بكشف العلم بـ:"وقال لبعض الوقت كِْرشَْنبعد بحث 

 ." في السابقْبَرْهمالقد علمتني كما علمت . هذا الشأن بأنه يجب علي الخوض في مطلقاًلم اعتقد . هماتسلياتو
يملي الرب من  -ْبهَچڤَْد چۤيتاذاك مؤكد في . في القلبالتيم  إلى لكنها تتكلمغير المرئية  العلم من الذات العليا استالمهذا هو نظام 

 ْبَرْهمالم يكن هناك من يلقن . لقطعية للحياةالداخل للمخلص المنشغل بخدمته ويعمل الرب على وجه يمكّن الفرد من تحقيق الغاية ا



بأن الرب ) ٢٢\٤\٢ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم في ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِديؤكد .  في قلبهِڤديالـلذلك، أوحى له الرب العظيم العلم . عند والدته
 َمهاَرَج أمام شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم يطلب عونه بتالوة الرب إلى ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِددعا . ْبَرْهما في قلب َمنْتَْر چاياتْرّيالعظيم أوحى 

 .كْشيتْرۤيَپ
 ڤَاَس ِدڤْۤييكتب . ْبَرْهما يصف الحق المطلق العظيم الذي أوحى العلم في قلب شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمالنص األول من الباب األول من 

 ". سبب خلق الظاهرة الكونية وحفظها وهالكهاكِْرشَْن شْرّي العزيز شخصية اهللا إلى حترام االاقدم سجدة:"شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْممؤلف 
هو شخصية اهللا دون .  اذا سعينا لفهمه بعمقعليم بكل شيء بصورة مباشرة وغير مباشرةالحق المطلق العظيم  يمكننا الفهم بأن

حتى أكبر العلماء بالحيرة يصاب . ْبَرْهما إلى هو وحده الذي أوحى العلم بوجه الذات العليا. طالق االسواه وهو المستقل الوحيد على
وليدة تركيب النار  ثابتة مع أنهاية دهذه الظاهرة الماتبدو . في مسعى فهم الحق العظيم ألن مجمل الظاهرة الكونية واقعة داخله

 .لحق المطلقلذلك، هو ا. األحياء جميعاً إلى هو وحده وعاء العوالم الروحية والمادية باإلضافة. والماء واألرض
لعبة ذهبية أرى أمامك .  ثم شاهدتك بصورة بقار صبيّياسَسنّْۤيشاهدتك أوالً بصفة :"تْشايتَنْياالمولى  إلى  كالمهرامانَنَْد راياتابع 
هل ستتفضل بالتوضيح لي سبب . مع ذلك، أرى أن بشرتك سمراوية مثل بشرة بقار. بسبب حضورهاأصبح لون بشرتك ذهبي و

 ". هذا الوجه؟ ارجو أن تخبرني دون تحفظرؤيتي لك على
  صورة بلحينما ينظرون إليها ئاءشيال يرون صورة األ.  في كل شيءكِْرشَْنمن طبيعة التيم األجالء رؤية :"تْشايتَنْيااجاب المولى 

 ):٤٥\٢\١١ (شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمهذا مؤكد في ". كِْرشَْن
 َپشْيىْدِتشو ياه ْبهۤو-ڤََسْر

 ڤَْم آتَْمنَهْبها-ڤَْدَچْبَه
 ڤَِتى آتَْمِنىَچْبهۤوتاني ْبَه
 ڤَتُوتََّمهَچِاشَ ْبها

كما جاء نص مماثل في الباب العاشر ".  الفرديةنفوس ذات جميع الكِْرشَْنرفيع المقام في الخدمة التتيمية يشاهد الذات العليا "
 ذات كِْرشَْن ألن كِْرشَْنهار والثمار كانت دانية من وجد حب يفيد أن جميع العرائش والنباتات واألشجار المليئة باألز) ٩\٣٥\١٠(

 .كِْرشَْن بعد رحيل أصبحت تلك األشجار والنباتات شوكية. ذواتهم
 ". في كل مكانكِْرشَْن-راْدهالذلك، أنت تشاهد . كِْرشَْن و راْدها تسلياتلديك أرفع فهم ل:" كالمهتْشايتَنْياتابع المولى 

فهم ذاتك من  إلى  ونمط تفكيرها وأنك تسعىراْدهارانّي شْرّيأفهم بأنك قبلت بشرة .  ذاتكاءخفعدم اأطلب منك :"ارامانَنَْد راياجاب 
لقد .  مع أنك تهبط لفهم ذاتكالعالم في وقت واحد إلى كِْرشَْن توزع حب تأن. هذا المنظور إلى لقد أهبطت ذاتك. راْدهارانّيمنظور 
 ".ال يليق هذا بك. بأن ال تخدعني إليك تضرعأ. شخصياًلتخليصي هنا  إلى جئت

بذلك، كان . كِْرشَْن و راْدها شْرّي بوجه اقتران رامانَنَْد رايا من شدة رضاه وكشف صورته الحقيقية أمام تْشايتَنْياابتسم المولى 
 لإلنسان يمكن. مع قدرته واإلنفصال عنهاكشف قدرته العلية باإلقتران . راْدهارانّي شْرّي بوجه كِْرشَْن شْرّي عين تْشايتَنْياالمولى 

 تْشايتَنْيا اذا حالفه الحظ بفهم المولى وْسوامّيُچ َپرۤو شْرّي برحمة َرْبهوْپَمها تْشايتَنْيا كِْرشَْن شْرّيفهم الهوية الحقيقية للمولى 
 .،َنڤَِرنْداڤْ في كِْرشَْن و راْدهاباإلضافة إلى تسليات 

 فأستعاد تْشايتَنْياعندئذ، لمسه المولى . تْشايتَنْيا عند رؤية هذا الوجه الفريد للمولى اء وسقط على األرض باإلغمرامانَنَْد راياأصيب 
 وهدأ من روعه ثم أعلمه بأنه الوحيد الذي شاهد هذه تْشايتَنْياعانقه المولى . ّياسَسنّْۤي في زي تْشايتَنْياوعيه ودهش عند رؤية المولى 

 ببشرتي الذهبية پوروشَ چاوَر، أنا رامانَنَْدحبيبي . تينزل ألنك فهمت غرض  برؤية وجه شخصيتي هذهأنت مميز:"الصورة بالقول
 ال تمس سوى .راْدهارانّي شْرّيتصال ببدن  االهذه الصورة بفضلب وأتجلى نَنَْد َمهاَرَج ابن كِْرشَْنأنا عين . لست شخصاً مختلفاًو

 ".كِْرشَْنوعلى هذا النحو، أسعى لفهم ذوقها العلي بـ. فّي ببشرتها وعقلها ولسانهالذلك، أثرت . كِْرشَْن راْدهارانّي شْرّي
هو . كِْرشَْن شْرّي من تْشايتَنْيالغاء المولى  ا عدم اإلنسانيجب على.  شخصية اهللا األصليةتْشايتَنْيا والمولى كِْرشَْنالحقيقة أن كل من 

وال  كِْرشَْن شْرّيسوى  جاذبية كِْرشَْن شْرّيال يفوق . تْشايتَنْياوجه المولى بع العظيم  وهو المتاكِْرشَْن شْرّيوجه بالمتمتع العظيم 
 ڤينَْدُجوهذا موضح في وصف . ونڤيشْ دون وجوه كِْرشَْن شْرّي سوى راْدهارانّي شْرّيالعظيم وجه التتيم يمكن ألحد التمتع بوجه 

 شْرّيلذا، .  العليةبهجة بالكِْرشَْن شْرّي هي الوجه الوحيد الذي يمد ْدهارانّيرا شْرّي حيث جاء أن شَريتاْمِرتَتْشايتَنْيا تْفي 
 .كِْرشَْن شْرّي، شخصية اهللا العزيز ڤينَْدُجو بحب َرَجڤْ هي الصبية البارزة في راْدهارانّي

 حتى اذا درجة يمكنك فهم جميع أسراريى  إل تيم متقدمأنكأمراً وعنك تأكد بأنني ال أخفي :"رامانَنَْد رايا إلى تْشايتَنْياقال المولى 
الحقائق ال يفهم الماديون . لذلك، أطلب منك كتم هذا السر وعدم البوح به ألحد لئال يعتبرني الجميع مجنوناً. سعيت إلى االختباء منك



ي، يصبح التيم مجنوناً من المنطور الدنيو. هانيمكنك فهم هذا وكتم.  اذا سمعوا بذلك على الضحك منياقتصرويس .التي كشفتها لك
 ".عتيادي وإال سيضحك مني اإلنسان االلذا، أرجو منك كتم هذه الحقائق عن. أنا وأنت مثل المجانين. كِْرشَْنوجد حب ب

ع كان البحث بينهما على أرف. راْدها و كِْرشَْن تسليات متمتعاً بصحبته وببحث رامانَنَْد رايا عشر ليال مع تْشايتَنْياثم قضى المولى 
 بإمتحان شَريتاْمِرتَتْشايتَنْيا تْ مقارنة هذا في تجاء. وصفت بعض هذه االحاديث لكن ال يمكن وصف معظمها. كِْرشَْنصعد حب 

البحث . أوالً النحاس ثم البرونز ثم الفضة ثم الذهب وأخيراً حجر الفالسفة":يجري بحث المعادن المقارنة على التتابع التالي. الفلز
لكن البعد الخامس من بحثهما يعتبر .  يعتبر كالنحاس والبحوث األرفع تعتبر كالذهبرامانَنَْد رايا و تْشايتَنْيامولى المبدئي بين ال
 اذا كان متشوقاً  أن يبدأ تحريه في الفروق بين النحاس والبرونز ثم الفضة والذهب وهكذا دواليكاإلنسان ىيجب عل .كحجر الفالسفة

 .إلى تحقيق أرفع فهم
يمكننا البقاء معاً بقية العمر :" بالقولورّيپ َهىنّاتََجَچ إلى  باإلنصراف للعودةرامانَنَْد رايا من تْشايتَنْيايوم التالي، استأذن المولى في ال
. احفي الصب بدأ المولى سيره. مكانه إلى  وأرسلهتْشايتَنْيا المولى هثم عانق". كِْرشَْن وقضاء الوقت في بحث ورّيپ َهىنّاتََجَچفي 

 تْشايتَنْياالتقى الناس على مختلف فئاتهم . َهنوماْن على ضفة النهر ثم رحل بعد زيارة هيكل َهنوماْن في هيكل رامانَنَْد راياالتقى 
 . وأصبح جميعهم من تيم الرب العظيم برحمتهَرۤوپكَْرفي طيلة اقامته  َرْبهوْپَمها

 ورّيپ َهىنّاتََجَچوقرر من فوره التقاعد من الخدمة ولقاء المولى في  تْشايتَنْياى بعد رحيل المول رامانَنَْد راياالفراق غمرت مشاعر 
فهم بسماع هذه األحاديث، يمكن لإلنسان .  بأشد صور الخدمة التتيمية تركيزاًتْشايتَنْيا والمولى رامانَنَْد رايا البحث بين يتعلق .ثانية

 و راْدهاسيدخل اإلنسان في العشرة العلية لـ  .تْشايتَنْيادور الخفي الذي لعبه المولى ال إلى  باإلضافةكِْرشَْن و راْدها شْرّي تسليات
 .باإليمان بهذه األحاديثحالفه الحظ ذا ا كِْرشَْن
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