
  شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمأمجاد 
  )ماهاتْْميا- شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم(

  الفصل األول
  مّيڤَْرَج ْبهۤو يصف مونيشانْديلْيا 

 نبتغي تذوق صورة العلم والبهجة التامةصاحب  كِْرشَْن شْرّيداوم على السجود للرب حن نن: ڤَاَس ِدڤْۤي شْرّيقال 
يرش دوماً سعادة ال تحد على األحياء بجذبهم بصفات جماله . لاوصفوة كل جمهو الساحر العظيم . أذواق خدمة التتيم

  .هو سبب خلق وحفظ وهالك أكوان ال تعد. وحالوته
 قدم سجوده وطرح ،شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم الخبير بتذوق األحاديث الحلوة لـَكشاونَ الذين يتصدرهم يااَرنْنايميشحكماء 

  . العليموْسوامّيُچتَ سۤو شْرّيالسؤال التالي على 
حفيد ( ڤَْجَرناْبَهى شْرّي  كل منطْهيَريوْدهيشْ نصب الملك الكبيرأن يا خير الحكماء، بعد : وْسوامّيُچتَ سۤوقال 
 َمهاَرَج و ڤَْجَرناْبَهى ثم رجع إلى الربوبية، ماذا فعل الملك پوَرَهْستينافي ) حفيده (كْشيتْرۤيَپ و َمتْهورافي ) وْمَنيْپَرْد
  ؟كْشيتْۤيرَپ

مالك لو شيِر ناراياَن- نََرإلنسان الفائق ل وناراياَنيجب تقديم سجود االحترام لشخصية اهللا : وْسوامّيُچتَ سۤو شْرّيقال 
  . هذه التي هو وسيلة الغلبةشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمقبل تالوة  ڤَاَس ِدڤْۤي شْرۤيل وللمؤلف َسَرْسَوتّيالعلم األم 

لرغبته  َمتْهوراإلى  كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَجتوجه ذات مرة،  و. إلى اهللاطْهيَريوْدهيشْ، رجع شاونََكرئاسة أيها الحكماء الكبار ب
   . ڤَْجَرناْبَهىبرؤية 

ذهب خارج .  الذي كان بمقام والده قادماً لزيارتهكْشيتْرۤيَپ َمهاَرَج مفعماً بالحنان عندما سمع أن ڤَْجَرناْبَهىكان قلب 
  . ثم رافقه إلى قصرهكْشيتْرۤيَپ َمهاَرَج قدمي تحتالمدينة وسقط 

دخال المقصورة . كِْرشَْن الذي كان دائم االستغراق بذكر الرب كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَجالبطل الكبير  عانق بحب ڤَْجَرناْبَهى
رحبت . ةالبالغ عددهن مئة وثمانيالبارزات  كِْرشَْن كبيرة زوجات الرب ُروهينّيالداخلية للقصر وقدم سجوده لـ

  . بعد االرتياحڤَْجَرناْبَهى بسعادة على مقعد مريح وتكلم إلى كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَجالزوجات بالملك كالمعتاد ثم جلس 
كما حماني جدك العظيم . وجدي من مخاطر كبيرةأبي ك وجدك أنقذا أبو! ڤَْجَرناْبَهىعزيزي : كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَجقال 

لذلك، اطلب منك بتواضع شغل رعيتك في . حتى اذا اردت ذلك يلطفهما علب اءوفالعلى وى لن أق.  بالكليةكِْرشَْنالرب 
يجب أن ال تقلق بصدد حماية خزانتك وتوسيع جيشك أو اخضاع اعداءك بل اقتصر على خدمة . شؤون المملكة بسعادة

  .امهاتك
  .ك وتأكد من أنني سأرفع كافة متاعبكحزنسبب عن ارجو أن تخبرني 

  : واجابكْشيتْرۤيَپ َمهاَرَج شديد السرور من سماع كالم ناْبَهىڤَْجَركان 
أصبحت خبيراً بعلم . لذلك، ليس لدي مطلق قلق.  النبالةفّنأنا ممتن لوالدك لتعليمي . اصبت الكالم! َمهاَرَج

  .أرجو منك تدبرها. ليس لدي سوى مشكلة واحدة.  برحمته العسكريْزتْريياكْشَالـ
 إلى رعيتها مستندةلكة مسعادة الم. َمتْهورا على الرغم من نصبي على عرش ي غابة منعزلةاشعر وكأنني اعيش ف

  .غياب الرعيةسبب وليست لدي أدنى فكرة عن 
مهام  يقوم بيشسانْديلْيا ِر كان. عند سماع كالمه ڤَْجَرناْبَهى ريبة رفع ليشِرسانْديلْيا بطلب  كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَجرسل ا

 وجاء َمهاَرَج كْشيتْرۤيَپعندما تلقى رسالة ) آشَْرَم( صومعته يشسانْديلْيا ِرترك .  في السابق والبقارينَرَجنَنَْد َمهاكاهن 



سانْديلْيا  على َمهاَرَج كْشيتْرۤيَپ عادا.  بخير الحكماء كما يليق وأجلسه على مقعد مرتفعڤَْجَرناْبَهىرحب . أمام الملكين
  . بحنان الحكيم بالكالم التاليطمأنهما. ڤَْجَرناْبَهى كالم يشِر

معنى . اصغيا بحضور ذهن. ميڤَْرَج ْبهۤو، سوف أطلعكما على سر ڤَْجَرناْبَهى و كْشيتْرۤيَپعزيزي : يشسانْديلْيا ِرقال 
 يكشف روحهي هذه األرض .  حسب اآلراء القديمة لشمولهاَرَجڤْتسمى هذه األرض .  شامل على االطالقَرَجڤْكلمة 

في ارض ن، النفوس المحققة والتيم الذين يتذوقون حب اهللا ان العزيزاأيها الملك. الطباع المادية الثالثةاء شامل يقع ور
 شْرّيهي ذات  ڤَْرَجْبَهنو َمهاَرَج ة ابنراْدهيكا شْرّي. ىَرَهْچيڤ  آنَنَْدْدشي شََس صاحب صورة كِْرشَْن عاينوني َرَجڤْ

 كِْرشَْنلذلك، التيم الخبراء بمتعة األذواق العلية يطلقون عليها . أزلياً كِْرشَْنالتسليات مع بتتمتع  ونَنَْد َمهاَرَج ابن كِْرشَْن
 الوحيدة هي االنشغال بالتسليات مع البقر وخالنه صبيان وصبايا كِْرشَْنرغبة .  هو الرغبةكاَممعنى كلمة . آتْماراَم
تنتفع حتى عامة . تسليات الرب هذه وراء الطبيعة المادية.  دوماًة ألنه يحقق هذه الرغبآْپتَكاَم ويدعى َرَجڤْ في البقارين
 هي الموكلة بخلق )جهلالحماسة واألصالة وال(ة الثالثة ي المادالطباع. تع الرب بتسلياته في هذا العالمحينما يتمالناس 

تسلياته العلية . لية ودنيويةع: نعلى وجهي ڤينَْدُجو اتيجري كشف تساليعلى هذا الوجه، . العالم المادي وحفظه ودماره
التسليات الدنيوية تتألف . َرَجڤْ يتذوق هذه التسليات في  الخبير العظيم في الغرامكِْرشَْن شْرّيذاتية البرهان مما يعني أن 

. ليةم تسليات دنيوية دون تسليات عوقتال . اَركاڤْد و َمتْهورا و َرَجڤْمن تنجية النفوس المتردية وتقليل عبء األرض في 
متد ينطاق التسليات الدنيوية . دنيويةالتسليات الها هي نالتسليات التي تشهدا. لتسليات الدنيوية إلى التسليات العليةال منفذ ل

 اتالتسليتجري  المعروفة في هذه المنطقة وميڤَْرَج ْبهۤوتقع . َمنْذََل- َمتْهورامن هذا الكوكب حتى كواكب الجنان و 
ن كما وينزل الرب ومالزموه المقرب.  قلوبهم بالتتيمزخرف هذه التسليات أحياناً أمام التيم الذين تتنكش. الخفية للرب هنا

على .  ذوق العشقمؤهلون في الهمالزمومع ت عندما يجَچوَپَر يْدوابعد انقضاء في الدورة الثامنة والعشرين فعل مؤخراً 
  .آنذاك، ينزل جميع المالئكة وسائر التيم مع الرب. لمقربين اصحبههذا النحو، ينزل الرب الذي يطلب تذوق تسلياته مع 

 العشراء األزليون المقربون من : هيالفئات الثالثة. ال ريب بذلك.  في هذه التسلياتوجد ثالثة فئات من التيمت تكان
 الرب إلى م وأرسلهالمالئكة وامتداداتهم الذين سبقهي ن يصبحوا عشراء أزليين والثالثة ألالرب والثانية هي الطامحون 

   .اَركاڤْد
 في ْبراْهَمَنالـ لمتابعة واجباتهم في كواكب الجنان بواسطة لعنة يادوالمالئكة الذين نزلوا في عائلة الرب عاد أاآلن، 
هؤالء التيم جميعاً مع أدخل مقربين ثم المن  ان يصبحوأل روحية للطامحين اً وهب الرب صور ثم الرباللۤي-َلشَماو

   .اختفوا عن أنظار البشروفي تسليات روحية ) ڤّيڤاْستَ(ألزليين العشراء ا
رؤية العشراء األزليين  وأدخول التسليات األزلية للرب بق ليت، ال ڤََهريَكڤْيا في تسليات شاركتي تلذلك، عامة البشر ال

  .لهذا السبب، يبدو هذه المكان خالياً من السكان. ڤّيڤاْستَلتسليات 
.  هناعن طريق العمل بتعاليمي واقامة عدة مدنسوف تحقق رغباتك .  أن ال تقلق بهذا األمرَرناْبَهىڤَْج  عليك يالذلك،

. منها باسم التسلية التي قضيت في ذاك المكانمدينة  كل سمية تسلياته وتكِْرشَْنينبغي لك اقامة مدن حيثما قضى الرب 
  .َرَجڤْ  إلى األرض العليةجميلةعلى هذا الوجه، يمكنك قضاء خدمة 

 ).ڤَْرسانا (ْبِرَهتَْسنوو ) چوننَنَْد (ْچراَمنَنَْد و ڤََنَمهاو  َمتْهوراو ) ْچدي (َرپوْچَهديْر و ڤَْرْدَهَنُچو فيابسط سلطتك 
 ها ورياضهاوبحيرات) كونَْد (ها وأحواضهاوجبال َرَجڤْ هذه وانشغل بخدمة أنهار كِْرشَْنتوطن في مواقع تسليات الرب اس
يجة العليمة األزلية ه البَرَجڤْيجب أن تخدم أرض .  بهذا العمل ألنك سوف تسعد وسيعم الرخاء على رعيتك)كونَْجْز(

، سوف ڤَْجَرناْبَهىيا .  ببركتي على الوجه الصحيحكِْرشَْنسوف تحدد جميع مواقع تسليات الرب . بكل ما في وسعك
 َرَجڤْ بفضل المداومة على خدمة  وتسليات الربَرَجڤْوض  ذات يوم ثم سيلقنك مع أمهاتك في غمڤَأودَّْه شْرّيتلتقي 

. كْشيتْرۤيَپ و ڤَْجَرناْبَهى بعد تلقين كِْرشَْن يذكر الرب صومعته إلى يشسانْديلْيا ِرخير الحكماء عاد . على هذا الوجه
   . بنشوة غامرة بعد سماع هذا الكالمڤَْجَرناْبَهى و كْشيتْرۤيَپشعر 



  الفصل الثاني
   اثناء تسبيح أمجاد الرب ڤَالتقوا أودَّْه  وزوجات كِْرشَْنيتْكْشرۤيَپ

 بعد عودة خير ڤَْجَرناْبَهى والملك كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَجأرجو أن تخبرنا ماذا فعل ، وْسوامّيُچتَ سۤويا : قال الحكماء
  .)آشَْرَم( صومعته  إلىيشسانْديلْيا ِرالحكماء 

 وأعاد ْپَرْستَْهىإنْْدَر البارزين من مدينة ْزتْريياكْشَالـ وْبراْهَمنَةالـ ألوف كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَججلب : وْسوامّيُچتَ سۤوقال 
  .َمتْهوراتأهيل 

بحث . على الرببمعزتهم ه علم والقرود الذين كانوا يأهلون المكان لْبراْهَمنَةلـل احترامه كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَجقدم 
سانْديلْيا  ورحمة كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَج بعون  مع خالنه صبيان وصبايا البقارينكِْرشَْن تدريجياً عن مواقع تسليات ڤَْجَرناْبَهى

والرياض ) كونْذَْز(بذلك، أقام مختلف المدن واألحواض . موقع كل تسلية بعد التيقن منهاالسم الصحيح ل ىأعط. يشِر
 وأصبحت مجمل مملكته مبهجة ڤَِد َهريو  ڤَِد ڤينَْدُجونصب أصنام الرب مثل . ڤَشيهياكل  من اً كبيراًدوأقام عد
وغرقوا بذلك في الدائم  كِْرشَْنانشغلت الرعية بتمجيد الرب .  في كل مكانكِْرشَْنالرب حب التتيم بإلى دعوة البسبب 

  .ڤَْجَرناْبَهىمحيط البهجة وأثنوا على حكم الملك 
 التي كاليندّي حسد من ما كن يعانين حرقة الفراق دون اللواتيكِْرشَْنالملكات الستة عشر ألف للرب استطلعت ذات يوم، 

  .كانت السعادة بادية عليها
نحن نحترق دوماً في نيران الفراق وقلوبنا .  مثلناكِْرشَْنأنت زوجة ! كاليندّيأيتها الجميلة : كِْرشَْنقالت ملكات 

  . بالسبباخبارناما هو السبب؟ نرجو . موجوعة بالحزن بداعي غيابه على خالفك
  : وتكلمت ما يليسائر زوجات الرببعد فهم لوعة الفراق التي تشعر بها  برأفة كبيرة كاليندّيابتسمت 

لوعة الفراق ال تقوى . أنا دائمة االنشغال بخدمتها. آتْماراَم ـ المعروفة بكِْرشَْن هي ذات راْدهيكا شْرّي: كاليندّيقالت 
 مع جميع ملكاته تلقائياً كِْرشَْنيتمتع . راْدهيكا شْرّيامتدادات هن  كِْرشَْنجميع زوجات .  هذه الخدمةنفوذعلى لمسي ب

يظهر حبهما في صورة . كِْرشَْن عين راْدهيكا شْرّي و راْدهيكا شْرّي عين كِْرشَْن. ةأزلي راْدهيكا شْرّي مع تهألن متع
 كْهيَسڤَلّي نْْدراشَلم تقبل .  التي تشبه القمرَرنْْدشَ كِْرشَْن شْرّي هي كشف أظافر ڤَلّي َسكْهينْْدراشَ شْرّي. كِْرشَْنناي 

 شْرّي قائمات في ْزَسكْهۤي وسائر ّيروكْمين شْرّي لكنني شاهدت كِْرشَْن-راْدهاخدمة بالشديد طمعها بداعي  صورة أخرى
 پۤيْزُچوت الـشعر.  الغموضإلى جهلكن بهذا  انغماركن عائدلكن مطلقاً كِْرشَْنوأنتم أيضاً لم تفترقن عن . راْدهيكا

ارتفع  بالفعل بل مجرد ظل الفراق لكن اًمع أنه لم يكن فراق َنڤَِرنْداڤْ إلى َرۤأكْروفي السابق عند مجيء بفراق مثيل 
أيضاً  كِْرشَْن شْرّيسعادة التسليات األزلية مع محبوبكن  اآلنستحققن . لمواساتهن ڤَأودَّْهعندما جاء  شعورهن بالفراق

  .ڤَودَّْهأ صحبة تنرزاذا اح
حينئذ، . عندما سمعن هذا الكالم كاليندّي البهيجة كِْرشَْنملكات خاطبت ! أيها الحكماء: وْسوامّيُچتَ سۤو شْرۤيلقال 

  .ة لمحبوبهنزليز الحظ العظيم بالعشرة األاحرا  ابتغاءڤَأودَّْهتشوقن جميعاً إلى لقاء 
نود أيضاً أن نصبح وصيفات . تشهدي شقاء الفراق عن سيد حياتك، حياتك مجيدة ألنك لم َسكْهييا : كِْرشَْنقالت ملكات 

  .سبيل اللقاء بهمنك اخبارنا ب لذلك، نرجو .جميع رغباتناسيحقق  ڤَأودَّْهلقاء ، اخبرتنا أن كاليندّييا .  مثلك تماماًراْدها
. سائر ملكاته بعد سماع كالم مام المتصف بأربعة وستين صفة بالتكِْرشَْن ذكرت كاليندّي: وْسوامّيُچتَ سۤو شْرۤيلقال 
 قبيل عودته إلى داره  مكان مناسب لإلنشغال بالنشاطات الروحيةَبَدريكاشَْرَم أن ڤَأودَّْهوزيره  كِْرشَْنالرب أمر 

 إلى َرَجڤْلقن الرب غموض .  عمال بهذا األمر وألقى على زواره العلم عينه الذي استلمه من الربڤَأودَّْهبقي . العظمى
 كِْرشَْنالرب فيه هذا المكان ألنه لم يعد يرى ترك  ڤَأودَّْهقطف ثمار المزاولة الروحية لكن يجري  حيث ڤََهأودّْ

رغبة بصحبة غبار  في صورة عريشة ْستَْهلّيَسكْهۤي عند ڤَْرْدَهَنُچو قرب ڤَأودَّْهيقيم . شخصية ثمار المزاولة الروحية
 احتفال القامة ڤَْجَرناْبَهى مع ڤََرَسُرو-كوسوَم إلى نلذلك، اذهب. كِْرشَْنالرب بحتفاالت ال اتشخيص هو ڤَأودَّْه. َرَجڤْ



 والمزامير ناْزڤۤي كبير بتسبيح االسماء المقدسة للرب وتسلياته المصحوبة بآالت ل احتفالستهالإل تيم الرب ناجمع. هناك
 .ْزَچْمِرَدنْو 

 كاليندّي ـقدمن احترامهن ل. كاليندّي جداً بعد سماع كالم َنكِْرشْسرت ملكات الرب : وْسوامّيُچتَ سۤو شْرۤيلقال 
  . عن كل ما سمعنكْشيتْرۤيَپ و ڤَْجَرناْبَهىوذهبن وأخبرن 

 ناَمبدأوا احتفال .  وبدأ تدبير احتفال هناكڤََرَسُرو-كوسوَمن إلى رافقهوبعد سماع كالمهن  جداً كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَجسر 
 في كِْرشَْنفيما مجدوا الرب تحول المكان إلى مشهد علي . ڤَْرْدَهَنُچو على مسافة قريبة من ْستَْهلّيَسكْهۤي عند ۤيْرتََنكَسنْ

  . بالكليةكِْرشَْناستغرقن بتمجيد الرب . ڤَْجَرناْبَهىهن ابنة تذاك المكان حيث تمتعن بتسليات دائمة مع محبوب
ال يواكانت بشرته زرقاوية ويكتسي سر.  أمام الجميععرائشمن بين األعشاب واألعناب وال ڤَأودَّْه شْرّي خرجحينئذ، 

جمال احتفال ازداد  ثم پۤيْزُچوالـحبيب  كِْرشَْن وكرر تمجيد چونْجاكان مزيناً باكليل زهور الغابة و . صفر اللونأ
رقين في محيط من على النحو ذاته، كان الجميع غا. بلوريبناء س نور القمر على انعكثل امأضعافاً كثيرة  ۤيْرتََنكَسنْ

عندما استعادوا وعيهم  كِْرشَْن الذي يشبه الرب ڤَأودَّْهشاهدوا . البهجة بظهوره هناك ونسوا كل ما كانوا يفعلون
  . بتبجيلهوحققوا رغباتهمالخارجي 

  الفصل الثالث
  الدار الباقيةالمتكلم والمستمع  وإحراز  شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمأمجاد

 كل وعانق كِْرشَْنتمجيد الرب  بانشغال الجميععند مشاهدة  احترامه ڤَأودَّْه شْرّيقدم : وامّيوْسُچتَ سۤو شْرۤيلقال 
  .كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَجتكلم مع . منهم
 ألن عقلك غارق في كِْرشَْنرغبتك بخدمة تتيمك بحب الرب تحققت . أيها الملك، أنت مجيد حتماً: ڤَأودَّْه شْرّيقال 

هذا الئق تماماً ألن الرب . حظك العظيمبفضل ال يقارن  كِْرشَْن وملكات ڤَْجَرناْبَهى على كحنان. هذا ۤيْرتََنكَسنْاحتفال 
 إلى ن بمرافقتهأْرجوَن أمر كِْرشَْنالرب . ال ريب بذلك. مجداً اَركاڤْدأهالي انهم أكثر . ةسلطهذا البدن والبك مد اكِْرشَْن

 دوماً موقع تسليات َنڤَِرنْداڤْ شْرّييضيء  وراْدهارانّي شْرّيمضاء بوجه ر قم كِْرشَْنلرب اعقل . هناكلإلقامة  َرَجڤْ
  الجهات من صفاته األربعة والستينجميع في ة الروحيشعةألوف األتتألق .  كامل أزلياًنْْدَرشَ كِْرشَْن شْرّي. راْدها
 كِْرشَْنأيها الملك، القدم اليمنى للرب . اً دومَرَجڤْ أرض ستين، ينيرالربعة وصاحب الصفات األ كِْرشَْنر بدال. البارزة

نسوا قوامهم .  في نزلته هذهاماۤيَچيُّو كل فرد خالل كِْرشَْن شْرّير الرب حّي. هلك خوف رعيتهم ڤَْجَرناْبَهىهي مقام 
 في ِرشَْنكْ تجلي. ه في قلبكِْرشَْندون تجلي  قوامه فهمال يقوى أحد على . ال شك بذلك. ا بنفوذهوظهرت عليهم التعاسة
 في الدورة َچوَپَر يْدواعند انقضاء  اماۤيويرفع حجاب   شخصياًنزللكنه ي) اماۤي(فتنته الخارجية قلوب األحياء محجب ب

لذلك، سوف اخبرك اآلن . وقت هذه التسليات المكشوفة مؤخراًانقضى ، كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَجيا . العصرية الثامنة والعشرين
 كِْرشَْنيتجلى الرب . تهعد خلوب شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْممن  كِْرشَْنتجلى الرب سوف ي. قلبال في كِْرشَْن تجلي وسيلة كشف

حيثما تجري  پۤيْزُچوالـ ومعشوقاته كِْرشَْنيتجلى الرب . ڤَتََچْبها ويتلو الكتاب ڤَتََچْبهاحينما وحيثما يسمع التيم شخصياً 
بداعي  شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمالذين ال يسمعون . شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمصف نص من  أو حتى نشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمتالوة نص من 

أو  شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمإلى  يستمع منكل . إنما يقدمون على االنتحار ْبهاَرتَالسيئات بعد احراز الوالدة البشرية في أرض 
   .بصورة منتظمة، ينجي أسالف زوجته وأمه ووالدهيتلوه 

 ويحصل ءعداأل النصر على اْزتْريياكْشَالـ وسماعه ويحقق شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمبدراسة  بالعلم ْبراْهَمنَةـاليستنير 
لذلك، من ذا . النساء والمراتب الدنيا جميع رغباتهمتحقق .  من المرضْزْدَرۤوشالـ على الثروات ويتحرر ايشْياْزڤالـ

  ها بصورة منتظمة؟تلووي شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمالمحظوظ الذي لن يسمع 
تنهض . بعد أعمار غزيرة من قضاء الصالحاتعندما يحصل على حماية تامة  شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْميحصل اإلنسان على 

   .شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم بمطالعة  في القلبكِْرشَْنعواطف الفرد التتيمية ويتجلى الرب 



تال  ْبِرَهْسَپتيو منذ زمن غابر  يشِر اياَنسانْكْهۤي برحمة َمْد ْبهاَچڤَتَْمشْرۤي السيد الروحي للمالئكة، سمع تيَپْبِرَهْس
 .حكاية ْبِرَهْسَپتي، اخبرني كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَجيا . كِْرشَْنلذلك، اقتدرت أن اصبح حميم الرب .  عليشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم

 . من هذه الحكايةالصحيحةمراجع  من الْد ْبهاَچڤَتَْمشْرۤيَميستطيع اإلنسان معرفة طريقة سماع . ارجو أن تسمعها مني
 )ڤََستّْْ( األصالة :لثالثةالمادية  الطباع مع ڤَشي و ونڤيشْ و ْبَرْهما: ظهرت ثالثة شخصيات، ڤَأودَّْهيا : ْبِرَهْسَپتيقال 
عندئذ، . ادية ابتغاء الخلقح الطبيعة الم ولمپوروشَ في صور كِْرشَْنالرب نزل عندما  )تََم(الجهل  و)َرَج(الحماسة و

 من زهرة اللوتس النابتة من ْبَرْهماظهر المولى .  أمر الخلق والحفظ والدمار إلى المالئكة الثالثةكِْرشَْنأوكل الرب 
  .سرة الرب

أنت و. ناَرألنك تستعلي المياه العلية التي تدعى  ناراياَنأنت معروف باسم . اسجد لك! لرباأيها : ْبَرْهماقال المولى 
متخلق  أنني أثيم ومعأوكلتني بأمر الخلق أيها الرب، .  ألنك السبب األصلي لكل شيء)پوروشَ- آدي(الشخص األصلي 

  . لكنني أطلب بركتك بأن انشغالي بنشاطات الخلق لن يعيق ذكري قدميك اللوتسيتين الحماسةبأخالق
شْرۤيَمْد اخدم :"دعاء منذ وقت غابر وأخبرههذا البعد  ْبَرْهماإلى  شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم أعطى ناراياَنالرب : ْبِرَهْسَپتيقال 

 شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمتال . شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم عند استالم  مسروراً أيما سرورْبَرْهماكان المولى ".  هذا لتحقيق رغباتكْبهاَچڤَتَْم
 بقضاء الخدمة ْبَرْهماتحققت جميع رغبات .  السبعة والنفاذ في القشوركِْرشَْنمن أجل تحصيل الرب طوال سبعة أيام 

دعا الرب .  منذ ذلك الحينشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمانشغل دوماً بتوسيع الخلق ومعاودة تالوة .  لسبعة أيامشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمإلى 
  .لتحقيق رغباته حتى يتسنى له اإلنشغال بحفظ الكون ْبَرْهماكما فعل  ونڤيشْ

سوف .  بسبب الحاجة إلى العمل والعلم الفلسفيڤِْرتينيْر و ڤِْرتّيْپَرأيها الرب، سوف أقبل دربي : ونشْڤيقال الرب 
 حينما يحدث انحدار في متباينة من أجل اعادة اقامة أصول الدين في صورأنزل سوف .  التزاماً بأمركاحفظ األحياء

هب خمسة أشكال من النجاة ابتداء أبة الملذات المادية وطل سوف اجازي ثمار قرابين. األصول الدينية في مجرى الوقت
ال رغبة لديهم من  ومّيلَـكْشْلكن أرجو أن تخبرني كيف أحفظ حميمتي . زهدوا ابتغاء تحقيق النجاةلمن  شالُوكْيا بنجاة

  .باألشكال الخمسة للنجاة
". من اجل تحقيق جميع رغباتك َمْد ْبهاَچڤَتَْمشْرۤياقتصر على تالوة :"ونڤيشْ بعد سماع أدعية ناراياَناجاب الرب األولي 

مع  شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمانشغل كل شهر بتالوة . ناراياَن مسروراً جداً باستالم هذا األمر من الرب ونڤيشْكان الرب 
شْرۤيَمْد  ونڤيشْما يتلو الرب نحي ّيڤِد مّيلَـكْشْتصغي . لذلك، كان قادراً على الحفاظ على الخلق. ّيڤِد مّيلَـكْشْ

شهرين للتمتع طوال  شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمّي ڤِد مّيلَـكْشْ وتلتحينما  ونڤيشْصغى يو.  شهر كاملالتالوةستغرق ت. ْبهاَچڤَتَْم
 ونڤيشْإلى انشغال سبب  ويعود ال إلى أبعد حداًهذه األحاديث مستساغذوق يصبح حينئذ، . شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمبأذواق 

.  بالكليةطمئنة المّيڤِد مّيلَـكْشْلكن ليست تلك الحالة مع . مشغول بأفكار كثيرةهو لذلك، . يقةظ على الخلالحفاشؤون ب
  . في قلبها بتفصيل أكبرشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمأحاديث تجلت لذلك، 

  . من أجل توسيع قدرتهلى الرب أيضاًإ دعا  الذيڤَشي إلى المولى أمر الدمارأوكل بعد ذلك، 
الدائم والعارض والجزئي لكن :  الكونيثالثة أشكال من الدماربيا رب األرباب، لدي سلطة االنشغال : روْدَر رّيشْقال 

  .لذلك، أدعو إليك. لهذا السبب، أنا في غاية الحزن. ال قوة لدي للدمار النهائي على االطالق
 ڤَِد روْدَر شْرّيعندئذ، قهر  .تهعندما سمع أدعي  أيضاًْمشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَحول  روْدَرأمر  ناراياَنالرب : ْبِرَهْسَپتيقال 

بذلك، . طوال سنة واحدة شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمبتالوة  ڤَ روْدَرَسداشياستمر عندئذ . شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم بمجرد خدمة طبع الجهل
  .حقق قدرة الدمار النهائي

 أسجد اآلن احتراماً له .ْبِرَهْسَپتي شْرّي هذه من فم سيدي الروحي تَْمشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَسمعت أمجاد : ڤَأودَّْه شْرّيقال 
أصبحت . ڤَڤايشْنَالـ حسب تقاليد  شهر واحد فقطشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمخدمت . شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمألنني أصبحت سعيداً بتعاليم 

 محبوبات پۤيْزُچوالـكانت . پۤيْزُچوالـ لخدمة محبوباته َنڤَِرنْداڤْلذلك، أرسلني إلى .  الخدمةتلك بتأثير كِْرشَْنخليل الرب 
 إلى شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْملذلك، أرسلني إلى هنا الفضاء تعاليم . َنڤَِرنْداڤْ يتمتع أزلياً في همع أن تعاني لوعة الفراق كِْرشَْن
 ازعجااختبرت لقد .  حسب فطنتهنْد ْبهاَچڤَتَْمشْرۤيَم من لوعة الفراق بقبول تعاليم َرَجڤْ پۤيْزُچوالـتحررت . پۤيْزُچوالـ



 تحت شجرة تين شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْملقنني الرب شخصياً غموض . فهم غموضهدون  شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمهذا السفر الجليل 
ثبتت فطنتي . يةعودته إلى داره الشخصيطلبون  كِْرشَْن إلى الرب ْبَرْهماعندما دعا المالئكة يتصدرهم المولى  چاليةبن

  . منذ ذلك الوقتة عريشةر في صوَرَجڤْأقيم هنا في .  نتيجة تلك التعاليمَبَدريكاشَْرَموتابعت إلى 
لذلك، سوف أشرح . شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم بخدمة كِْرشَْنسيحقق التيم الرب .  لذلك.ناَرَد كونْذَ، أنا أقيم هنا في كْشيتْرۤيَپيا 

  .لن يتحقق ذلك سوى بعونك. لنفع تيم الرب شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم
! َهري خادم الرب ڤَأودَّْهيا : وقالبعد سماع كالمه  ڤَأودَّْه ـ لكْشيتْرۤيَپ َمهاَرَجسجد : وْسوامّيُچتَ سۤو شْرۤيلقال 

  .ا اقتضت الحاجة لي في هذا الصددكلمأرجو أن تأمرني . شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمينبغي لك حتماً تالوة 
-كَليأصبح نفوذ ! أيها الملك:  يتكلم على هذا الوجه وقالَمهاَرَج كْشيتْرۤيَپ في غاية السرور عند سماع ڤَودَّْهأكان 
لذلك، .  حينما تقام نشاطات مسعودة االضطراب حتماًكَلي يخلق . عن هذا العالمكِْرشَْنالرب  بعد رحيل  بارزاً جداًَچيو

شهر واحد طوال  شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمسوف أبقى هنا بتدبيرك وتالوة . مكان في كل كَلييجب عليك الخروج وقهر نفوذ 
  . وبلوغ الدار األزلية للربشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمسوف يتذوق المستمع أذواق . ڤَڤايشْنَالـحسب تقاليد 

  . بشيء من القلقڤَأودَّْهلى  كشف عقله إهلكن ڤَأودَّْه شْرّيعند سماع أوامر  كَلي بفكرة اخضاع كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَجسر 
شْرۤيَمْد  تحت سلطتي كما أمرت لكن كيف سأسمع َچيو-كَليالخضاع أنا متشوق ! ْپَرْبهويا : كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَجقال 

  .لذلك، ينبغي لك الترحم بي.  كما أنني جئت للياذ بقدميك؟ْبهاَچڤَتَْم
. شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمجة لك للقلق ألنك المرشح األكثر لياقة الستالم أيها الملك، ال حا:  عند سماع كالم الملكڤَأودَّْهقال 

أيها الملك، عدد . شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمن دوماً في شتى أشكال العمل وال يعلموا حتى بأهمية سماع يأهل هذا العالم منشغل
شوَك  شْرۤيل الحكيم الكبير . برحمتكهاَچڤَتَْمشْرۤيَمْد ْب سوف يحققون سعادة أزلية بسماع ڤَتَ-ْبَهَرتَكبير من أهل بالد 

أيها الملك، سوف . ال ريب بذلك.  عليكشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم سوف يتلو نَنَْد َمهاَرَج ابن كِْرشَْن ممثل الرب ُچوْسوامّي ڤَِد
  . في األرضرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمشْنشر سيتم  ومن ثم شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم بسماع َرَجڤْ ملك كِْرشَْنتبلغ الدار العظمى للرب 

  .كَليلذلك، أيها الملك، استعد الخضاع 
  . الجهاتجميع في كَليطاف حوله ثم خرج لرفع نفوذ بعد سماع كالمه و ڤَأودَّْه إلى كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَجسجد 

 شْرّيتال عندئذ، . ْد ْبهاَچڤَتَْمشْرۤيَمبقي مع جداته لغرض سماع و َمتْهورا على عرش باهوْپَرتي ولده ڤَْجَرناْبَهىثم نصب 
 في كل مكان مع كِْرشَْنيشاهد المستمعون . ڤَْرْدَهَنُچوفي ذاك المكان قرب  طوال شهر واحد شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم ڤَأودَّْه

 التسليات يستطيع المستمعون رؤية أنفسهم يشاركون في هذه. شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم بمضامين هم أثناء تمتعتسلياته العلية
 مما جعله يشعر باالرتياح من لوعة الفراق كِْرشَْن للرب القدمين اللوتسيتين نفسه جالساً عند ڤَْجَرناْبَهىشاهد . العلية

 وجزء نوررؤية أنفسهن جالسات في صورة ب فوجئن ُروهينّيعلى رأسهن وجميع جداته . ومسرور بجمال ذاك المشهد
  .تهنحياحبيب ن من مرض الفراق من ائهبشفدخلن مصيرهن العظيم . راَسة رقصة  الذي يستهل ليلكِْرشَْنر بدالمن 

 في كِْرشَْنتمتعوا جميعاً بالتسليات مع . وا أيضاً ودخلوا التسلية األزلية للربلحاضرين هناك اختاآلخرون الذين كانوا 
  . دوماًذواق الحب العلي يمكنه رؤية هذه التسلياتتحقيق أبمع اطال التيم .َنڤَِرنْداڤْ، وغابات ڤَْرْدَهَنُچو) كونَْجْز(رياض 

 للرب سوف يبلغ هذين القدمين اللوتسيتينكل من يسبح أو يسمع هذه التسليات لتحقيق : وْسوامّيُچتَ سۤو شْرۤيلقال 
  .منذ زمن سحيق إلى األبدالقائمة وسترتفع كل شقاوته حتماً  القدمين اللوتسيتين

  الفصل الرابع
  لمستمع ورسم طريقة السماعاوعالمات القارئ و، ْبهاَچڤَتَْمشْرۤيَمْد  خواص

شْرۤيَمْد سمعنا اليوم األمجاد البديعة لـ. ، عسى أن يطول عمرك وتتابع تعليمناتَسۤويا :  الناطق باسم الحكماءشاونََكقال 
وقيتها وطريقة سماعها وعالمات  وموثشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم خواص، نرجو أن تصف لنا اآلن تَسۤويا .  من فمكْبهاَچڤَتَْم

  .القارئ والمستمع



  . وشخصية اهللا أزلية غنية بالعلم والبهجةشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم خواص: وْسوامّيُچتَ سۤو شْرۤيلقال 
لم أن كما ينبغي لك الع. كِْرشَْنبـ قلوبهم متعلقةكل كالم علي حلو يخرج من أفواه ال هو شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمعليك العلم أن 
خبير  شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم.  يتألف من علم حصولي واألطراف األربعة لخدمة التتيم مثل السماع والتسبيحشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم

  ).اماۤي(برفع نفوذ الفتنة الخارجية 
أربعة نصوص إلى  َهري النزيل الصوتي الذي ال يحد؟ تكلم الرب شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْممن ذا القادر على فهم موثوقية 

 على تحقيق غرضهم ون قادرڤَشي و ونڤيشْ و ْبَرْهما، شخصيات نظير ْبراْهَمنَةالـأيها .  في بداية الخلقْبَرْهماالمولى 
  .حد دون سواهميي ال ذ الشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمالمنشود بالغوص في محيط 

شْرۤيَمْد  يدعى لنفع ضعاف الفطنة ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد و َمهاَرَج كْشيتْرۤيَپث ي في حدڤَاَس ِدڤْۤي شْرۤيلما وصفه  كل
  .كَلي ألف بيت وهي المالذ الوحيد لضحايا التمساح ١٨ من شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمتتألف  .ْبهاَچڤَتَْم

بعة المستمعون الفوقيون من أر. فوقي ودوني: المستمعون اثنان. شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمسوف أصف اآلن المستمعين إلى 
 والثور ْبهورونَْدالذئب وطائر : والمستمعون الدونيون أربعة فئات أيضاً.  والتّم والببغاء والسمكةتََكشَطير : فئات

  .والجمل
 الماء من مصدر سوى غيمة المطر تََكشَكما ال يشرب طائر  كِْرشَْنالمتصل بالرب الكتاب ال يسمع كتاب سوى كل من 

  .تََكشَيدعى مستمع 
كما تستطيع التّم استخراج  أثناء االستماع إلى شتى المواضيع كِْرشَْنمواضيع الحيوية للرب ال استخراج القادر على

  .يدعى مستمع تّمالحليب من مزيج الحليب والماء 
كل  تكراركما يستطيع الببغاء القادر على تكرار المواضيع التي سمعها من األسفار إلى سيده الروحي وسائر المستمعين 

  .يدعى مستمع ببغاءصاحبه واآلخرين  ه إلى ما سمع
السمكة القاطنة في تشرب كما  بهدوء فيما يستمتع بالمواضيع ويحدق إلى القارى شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمالقادر على سماع 

  .يدعى مستمع سمكةمحيط الحليب المكثف بهدوء دون أن تطرف عينها 
كما يوعوع  شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم المنشغلين بسماع األصوات الحلوة لـالمستمع األحمق الذي يصدر ضجة تسبب األلم للتيم

  .يدعى مستمع ذئبالذي ينجذب إلى حالوة صوت الناي غزال الذئب ويخيف ال
ما سمعه دون  يخبر اآلخرين كلو في جبال الهيمااليا ْبهورونَْدكما يحيا طائر م اآلخرين دون أن يعمل بعلمه من يعلّكل 

  .ْبهورونَْدعى مستمع يدأن يمارسه 
كما ال يميز الثور بين أكل العنب الحلو أو كعكة الزيت تبين الخير عن الشر تيصغي إلى كل شيء دون فطنة كل من 

  .يدعى مستمع ثورحاذقة الطعم 
چو كما يرفض الجمل أوراق الماننها ممن يرفض الحكايا الحلوة عن الرب ويستمع إلى المواضيع الدنيوية بدال كل 
  .يدعى مستمع جملحلوة ويمضغ أوراق نيم المرة ال

فئتي المستمعين هذه، توجد تصنيفات فرعية كثيرة مثل اليعاسيب والحمير التي يجب على اإلنسان فهمها من إلى جانب 
  .عالمات مسالكهم االعتيادية

وخبير  َهريسالي الرب سماع تل ومتشوق ةسجدقدم اليو ع مستمع هو الذي يحضر أمام القارئيقول المتكلمون أن أرف
د ولديه إيمان تام بالرب كالمريبالسماع بتواضع بكفين متقابلين ينشغل . أشكال المواضيع الدنيويةافة بعد رفض كبها 

  .هو صديق عزيز على تيم الرب.  دوماًومتعلق بطرح أسئلة ويتدبر الموضوع الذي سمعه
هو مريد خير الجميع ورحوم . ق قلبه بالرب دون ما سواهالقارئ األرفع الذي يحترم جميع الحكماء هو الذي يتعل

  .بالمتردي وخبير بتعلم الحقيقة بشتى الحجج
يتمتع الفرد بسعادة أزلية . ْبَهَرتَ في أرض شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم، أرجو أن تسمعوا عن طريقة سماع ْبراْهَمنَةالـاآلن، أيها 

  . سماع هذه األصولمجردب
  .يةچوننيْر و تََمسية  وَرَجسية، ڤيةَستّْ: شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْملخدمة إلى ثمة أشكال أربعة من ا



ڤا ِس-ڤَتََچْبهاالخدمة الحماسية التي تقام ببهجة لسبعة أيام مثل قربان فخم بشتى أنواع لوازم التقديس والكدح تدعى 
  .َرَجسية

ڤا ِس-ڤَتََچْبهاوجد الفرد تدعى من ألحاديث وتزيد  على مدى شهر أو أثنين اثناء االستمتاع باهدوءالخدمة التي تؤدى ب
  .ڤيةَستّْ

الخدمة المتواصلة لسنة كاملة وتؤدى بكسل لكن بإيمان وتعطي السعادة ويحضرها كل من الذكر والنسيان تدعى 
  .ةڤا تََمسيِس-ڤَتََچْبها

  .چونيةنيْرڤا ِس-ڤَتََچْبهاالخدمة التي تخلو من اعتبار الزمان لكن تستمر بود وتتيم تدعى 
استمر السمع سبعة أيام . چونيةڤا نيْرِس-ڤَتََچْبها قضيا ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِد و كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَجأرجو العلم باليقين أن 

  .كْشيتْرۤيَپ َمهاَرَجلملك من حياة االمتبقية 
 أم َرَجسية م أڤيةَستّْ الفرد سواء أكانت ختارهايالتي وسيلة بال في مطلق مكان أو شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْميجب أن يسمع اإلنسان 

  .چونيةنيْر أم تََمسية
 الثروة الوحيدة للمنزهين بالكلية عن الرغبات المادية والطمع لالستمتاع بالسمع وتسبيح تسليات ي هشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم

  .كِْرشَْنالرب 
لذلك، يجب على كل . ات الوجود المادي ويطلبون النجاةلمرض المادي لمن ال يأبهون بشقاوا هو دواء شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم

  . بعنايةشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمإنسان خدمة 
شْرۤيَمْد يشتهون بمجرد خدمة ما ن إلى الملذات المادية والتقدم في الحياة المادية، سوف يحرزون كل وح الطامْزكَْرمۤيالـ

  .َچيو كَلي في ْبهاَچڤَتَْم
لذلك، يجب على من .  والثروة والعلممتانة البدنيةبسبب غياب ال َچكَلي يوفي  كَْرَمعلى درب من النادر تحقيق الكمال 

  . من كل وجهشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْميطلبون السعد خدمة 
 ال  قادرة على اعطاء الفرد ثروة وأطفال وزوجة وفيلة وجياد وشهرة وبيوت فخمة ومملكةشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْممضامين 

  .تنافس
خدمة فضل  ب دار الرب العظيم بعد مفارقة بدنهدخولستطيع صاحب الرغبات المادية التمتع برغباته في هذا العالم وي

  .شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم
   .شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْممضامين بحث كل غارق في ببدنه وثروته يجب أن يخدم الفرد 

الرخاء .  ويطلب البعض الرخاء الماديكِْرشَْنيطلب البعض . ڤَتَْمشْرۤيَمْد ْبهاَچيوجد نوعان من القراء والمستمعين لـ
 اذا كان القارئ شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْملذلك، تزداد السعادة المستمدة من خدمة . كِْرشَْنالمادي يشير إلى كل ما ال صلة له بـ

  .والمستمع من فئة واحدة
وضع مثيل يدعى تداخل األذواق .  والمستمع من فئة واحدةن القارئويكدون أن  تهايوجد تناقض وال تنتج الخدمة ثمر

   . سواء أكان القارئ أم المستمع غرضه حتماً حتى اذا تأخركِْرشَْنلب اطسيحقق لكن ) َرساْبهاَس(
القارئ والمستمع الذي يطلب الثروة سوف يحققها اذا التزم باألحكام والحدود لكن القارئ والمستمع العلي الذي يطلب 

  . سوف يحقق غرضه حتى دون التزام بأحكام وحدود ألن حب اهللا هو الحكم الوحيد ألمثالهَنكِْرشْ
يجب عليه االستحمام بصورة منتظمة . يجب على صاحب الرغبات المادية االلتزام بجميع األحكام والحدود حتى النهاية

  . بعد قضاء عبادته اليوميةَهري الرب َرناْمِرتاشَتناول في الصباح و
  . باللوازم الصحيحةشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم سيده الروحي و عظيمذلك، يجب على القارئ أو المستمع تبعد 

  . بمزاج بهيجشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْميجب سماع وقراءة 
يجب أن ينام على األرض تاركاً كل . يجب أن ينذر الفرد الصمت واالقتصار على شرب الحليب أو األرز بحليب

  .رياشَْبَرْهَم نذر غضب وطمع ومراعاة



ويجب أن يبقى يقظاً  شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمبعد انتهاء تالوة يجب على اإلنسان المداومة على تسبيح االسم القدوس للرب 
  .ومرضاتهم بالتصدق إليهم ْبراْهَمنَةالـثم اطعام في اليوم األخير طوال الليل 

 طبقاً شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمكل من يؤدي خدمة إلى . لحلي والبقر إليه سيده الروحي بعد تقديم الثياب واعظيمتعليه ثم يجب 
  . ال محالةلهذه األحكام سيحقق جميع رغباته

لكن رغبات مثيلة . يستطيع صاحب الرغبات المادية الحصول على زوجة جميلة وأطفال أو مملكة أو الثروة اذا طلبها
  .شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمتافهة أزاء 

 هذا كَليعلى العالم في عصر  ُچوْسوامّي ڤَشوَك ِدأنعمها . ِڤديةالـ الثمرة اليانعة لشجرة األماني ي هْبهاَچڤَتَْمشْرۤيَمْد 
  . وتهب حب اهللا أزلياًكِْرشَْنانها الوسيلة المباشرة لتحصيل الرب . وأصبحت أكثر عذوبة بلمس شفاهه

  الفصل الخامس
  ين من سماعهاحالة النافر وشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْموصف نتائج سماع 

. ة بإيمان بصورة منتظمةوثوق المشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم، يجب على اإلنسان سماع ڤََم ِدشْْبهۤيأيها الجد : قال الرب العظيم
  . اعلم يقيناً أن سماع مثيل هو الوسيلة الوحيدة لمرضاتي

  . مع كل مقطع يتلوهق ببقرة بنية اللون يومياً سوف يحقق نتائج التصدشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْممن يقرأ كل 
  . يحرز نتائج التصدق بألف بقرةشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْممن يقرأ أو يستمع يومياً حتى نصف أو ربع نص من كل 

  . الثمانية عشراتْرانوپالـ يومياً بتركيز تام يحقق نتائج دراسة شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْممن يقرأ كل ولدي الحبيب، 
 شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمعباد . شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمبحث مضامين وماً حيثما يجري  يحضرون دَمهاَرَج ْپَرْهالَد مثل ْزڤَڤايشْنَالـ

  .كَليوراء سلطان 
 معبودين حتى ا في بيوتهم يتحررون من جميع السيئات ويصبحوشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم ڤيڤايشْنَالـالذين يعبدون السفر جميع 
  .كةالمالئعند 
  .كَلي في عصر  بصورة منتظمة في بيوتهم ويرقصون دون خوفشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْميقدسون  نالذي من كبير وريسر

  .همنزل حاضراً في شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم ما دام  الحليب والسمن المصفى والعسل والماء اإلنسانولدي الحبيب، يستلم أسالف
  .َپْزكَلْ يقيم في داري ماليين من ْزڤَڤايشْنَتيم ألحد الـ بتشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمكل من يهب 

  . واحدَپكَلْه يرضي المالئكة طوال منزل دوماً في شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم بجلمن يكل 
   ما هي الحاجة إلى تكديس ألوف من الكتب؟.ه فيشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمحتفظ بنصف أو ربع نص من كل من ي بيتمجيد 
   .ياَمراَج، ال ينجو مطلقاً من سلطان َچيو كَلي في همنزلفي  شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم من ال يحفظكل 

ه؟ هو أبغض من منزل في شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمبكتاب فظ تاذا كان ال يح َچيو-كَليفي  ڤَڤايشْنَ  أحداعتبارمكن كيف ي
  .نْذاَلشَ

  .ڤَْزڤايشْنَالـ ابتغاء مسرتي ومسرة  بتتيمشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمولدي الحبيب، يا سيد الكون، يجب على اإلنسان االحتفاظ بـ
  .ة المسعودشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمتلى  تحيثما أقيم مع جميع المالئكة، َچيو-كَليفي 

 اۤيآيُّوْدْه(ن المقدسة السبعة ائوالبحيرات وجميع القرابين والمد) كونْذَْز(ولدي الحبيب، جميع األنهار المقدسة واألحواض 
ضرة حيث اوجميع الجبال المقدسة ح) اَركاڤْدو ) أوجاين (ڤَنْتيآ و شيكانْ و كاشّيو ) ڤاَرَهريْد (اماۤيو  َمتْهوراو 

  .شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْميجري بحث 
يئات  من أجل تحقيق الشهرة والتدين والنصر والحرية من السشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْميا سيد الكون، يجب على اإلنسان سماع 

  .أو النجاة
  .شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم بسماع الذنوب الجسيمة ويتحرر من المرض وجميع  طويالاًيحقق الفرد التدين ويحيا عمر



 أو ال يعبرون عن السعادة بسماعه، شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم ال يستمعون إلى أرفع األسفار إن الذين: يا سيد الكون، أقول الصدق
  .راَجياَميبقون تحت سلطان 

  .ِاكاداشّي وال سيما في يوم شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْميا ولدي الحبيب، ال يوجد أكثر إثماً من الذي ال يقترب من مكان لسماع 
  .شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْممن يحتفظ بنصف نص أو حتى ربع نص من منزل كل أقيم في 

 أو اإلستحمام عند ملتقى األنهار َبَدريكاشَْرَممكن تحقيقها بزيارة  ال يشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمالتصفية التي يحققها الفرد بسماع 
  .َچاْپَرۤيفي 

  . كما تتبع البقرة عجلها تلقائياًشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم حيثما يجري بحث توجهأأنا ، ْبَرْهمايا رباعي الرؤوس 
 شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم يقدم االحترام بعد رؤية من الكل .  أو يسمعهاشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْميتمتع بسماع كل من ال أترك أنا 

  .في السنة السابقةالمسعودة، يخسر عمله الصالح الذي راكمه 
  .شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمأنا مسرور دون حد ممن يقف احتراماً ثم يقدم السجدة عند رؤية 

  .ال ريب بذلك.  كل خطوة يخطوها حولها معڤَِمْدَهىأشْ يحقق نتائج قربان شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْميطوف حول كل من 
  .، أهبه ثروة ومال وأطفال وخدمة تتيم بحبيشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمبالنسبة لمن يقف احتراماً ثم يسجد عند رؤية 
  .تتيم بشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم باللوازم الستة عشرة ويسمعون شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْمولدي الحبيب، أنا محكوم بيد الذين يقدسون 

الذين يشاركون في احتفال مثيل . جميع أشكال االحتفاالت أرفع شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم، احتفال بحث ڤَْرتَسو، يا ْبَرْهمايا 
 بالثياب والحلي والزهور والمصابيح والبخور، شْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْم بجلون بتتيم والذين يشْرۤيَمْد ْبهاَچڤَتَْملمسرتي ويسمعون 

 .تماً كما تحكم الزوجة العفيفة زوجها الطيبيحكمونني ح
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