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  َپنَْم أْستوكِْرشْناْر شْرّي

  كِْرشَْنعسى أن تكون هذه تقدمة إلى الرب 
. )يدوهو ڤيُّْرشََجا ْپراْپتَْم اَمْم رَپرا َپرْم ْمڤَِا( العلية مريدية دون تصرف من خالل هذه السلسلة الْبهَچڤَْد چۤيتا استالم جرى
   :٢\٤ .چ.ب

  تمهيد
في  َمنوعلم الصلة باهللا هذا إلى  ڤاَنڤَْسڤيسلم : )٥٢-٥١- ٣٤٨ ڤََپْرشَنْتي  (َمهاْبهاَرتَفي  چۤيتاالـتتبع تاريخ يمكننا 

 الذي ْچهوآل َر ملك هذا الكوكب األرضي وسلف ڤاكوإكْشْ َجَمهاَر سلمه إلى ولده َمنوأبو البشر . َچتِْرتا يوبداية عصر 
   ".نْْدرشَراَم في صورة فيها الربظهر 

 َچيو كَليألف سنة من  ٥٠٠٠  حتى اآلنت انقض .ڤاكوإكْشْ َمهاَرَج عهد ذ في جامعة البشر منْبهَچڤَْد چۤيتالذلك، وجد 
).  ألف سنة٢٠٠مليون و (َچتِْرتا يووقبله كان )  ألف سنة٨٠٠ (َچوَپَر يْدوا قبل ذلك، كان . ألف سنة٤٣٢الذي يمتد 

 ملك هذا الكوكب األرضي منذ حوالي مليونين إكْشْڤاكو َمهاَرَج إلى مريده وولده ْبهَچڤَْد چۤيتا َمنووبناء عليه، تكلم 
 مليون ١٢٠ي  ألف سنة مر منها حتى اآلن حوال٣٠٠ مليون و٣٠٥ الحاضر يدوم حوالي َمنوعهد . وخمسة آالف سنة

 ٥٠٠٠انقضت  .َمنو قبل والدة ڤيڤَشْڤاْن إلى مريده مالك الشمس ْبهَچڤَْد چۤيتابالتسليم أن الرب تكلم .  ألف سنة٤٠٠و
 ٨٠٠ الذي امتد حوالي ْدڤاَپَر يوَچ كان عصر هقبلو.  ألف سنة٤٣٢متد حوالي الذي ي كَليعصر سنة حتى اآلن من 

 ابلغ َمنو إلى ان بناء عليه، نخلصو. سنة ألف ٢٠٠مليون والذي امتد حوالي  َچتِْرتا يوقبله كان عصر  سنة وألف
 حقبة . سنة٥٠٠٠ ومليونينحوالي منذ   أول ملوك هذا الكوكب األرضيإكْشْڤاكو َمهاَرَجمريده وابنه  إلى ْبهَچڤَْد چۤيتا

. حتى اآلن  ألف سنة٤٠٠مليون و ١٢٠ حوالي انقضى منها ، وقدسنة ألف ٣٠٠ مليون و٣٠٥ حوالي متدت ةالحالي َمنو
 إكْشْڤاكو أودع في عهدة الملك ان موجود في المجتمع البشري منذ حوالي مليوني سنة أي منذ ْبهَچڤَْد چۤيتا ان نخلصو

 مليون ١٢٠ أي قبل حوالي َمنو قبل والدة ڤيڤَشْڤاْن مالك الشمس على مريده ْبهَچڤَْد چۤيتا ألقى ِرشَْنكْ ان الرب حيث
 التقدير التقريبي لتاريخ هو هذا. سنة آالف  منذ حوالي خمسةأْرجوَنلـ عاد الرب كشفه اومن ثم . ة سنألف ٤٠٠و

ه لمالك الشمس كشفأما سبب . ِرشَْنكْ شْرّي ربإلشارة صاحبه الوفقاً  وچۤيتاالـ في جاءما  استناداً إلى چۤيتاالـ
 فرسان الشمس  ساللةوهي ذريتهحدرين من تالمفرسان ميع اللد جووا أيضاً) تْريياشَكْ( فارساً كانفألنه  ڤيڤَشْڤاْن

 ِڤَدْزالـتُقبل تعاليم . )أپاوروشْيا(اهللا   ألنه كالمِڤَدْزالـتعادل قدسية  ْبهَچڤَْد چۤيتاقدسية ان . )تْريياشَكْ -ْمشَڤَ -سوْريا(



بثون الدنيويون تعليقاتهم الشخصية على ربما يضع العا.  تعديلاي ال يمسهتال چۤيتاالـكذا حال و. تعديلدون كما هي 
 السلسلة المريدية العليةكما هو عليه وكما تفهمه  ْبهَچڤَْد چۤيتاقبول يجب . هذا ينافي جوهره لكن ما يحلو لهم كچۤيتاالـ

  .شْڤاكوإكْ ولده إلى أبلغه بدوره َمنو و َمنوولده إلى  الشمس الكم ابلغهمالك الشمس و إلى  تكلمه ان اهللاوقد جاء هنا

  المقدمة
  :ڤَْمشَ- َهريجاء في كتاب 

   تَتْهاْبهاَرتَپوراِنى ڤَ ِدى راماياِنى شايِڤ
  ياِتىچۤيڤَتَه  َهريه َسْرشَ َمْدْهيى شَڤَنِْتى آدا

  ."َمهاْبهاَرتَ و اتْرانوپالـ وراماياَن و ِڤَدْزالـفي جميع  في البداية والوسط والنهاية َهريتغنى أمجاد الرب "
األسفار حكايات تسليات الرب العظيم . ، لذلك، هي من األسفارڤََپْر ِدڤََم شْْبهۤي. َمهاْبهاَرتَ هي أحد أقسام چۤيتاْبهَچڤَْد 

  .كالهما عينه. كِْرشَْن هي أغنية الرب العظيم ْبهَچڤَْد چۤيتاو 
بعد كان يستجدي . ي كوخ صغيركان فقيراً وأقام مع زوجته ف.  بصورة منتظمةْبهَچڤَْد چۤيتا درس ْبراْهَمَنتوجد حكاية 

 ذات يوم، وجد نصاً في الفصل ْبهَچڤَْد چۤيتافيما كان يقرأ . زوجتهاعتاش مع وعلى هذا النحو  يومياً ْبهَچڤَْد چۤيتادراسة 
 شعر بالحيرة واالرتياب. )ڤََهمي أَهْمكِْسَم  اچيُّو (سأحمل شخصياً وأمد حاجيات تيمي: كِْرشَْنالتاسع حيث يقول الرب 

شخصياً؟ ربما ألهم أحداً بحمل حاجيات احتياجات تيمه ويمدها  اْنڤََچْبَهكيف يحمل :"نفسهقال ل وعند قراءة هذا النص
  ". الحاجيات شخصياً محالاْنڤََچْبَهلكن امداد . تيمه باعطاء الصدقة

 بقلم أحمر يحسب أنه خطأ  چۤيتاْبهَچڤَْدشطبه من وقراءة مرة وثانية المعاودة  تصديق النص بعد ْبراْهَمَنالـلم يستطع 
  .ثم توجه لجمع الصدقات كالعادة

قال بعضهم بموت أحد في العائلة وادعى البعض أن . في ذاك اليوم، تذرع الجميع باألعذار بدال من اعطاء الصدقة
  .اطفالهم مرضى مما يمنعهم من اعطاء الصدقة في ذاك اليوم

 وفوجئت به يحمل حمال ثقيال ْبراْهَمَنالـاجابت زوجة .  وطرق البابْهَمَنْبراالـفي تلك االثناء، وصل صبي إلى دار 
. كان يحتوي على منوعات مختلفة من الطعام مثل األرز والعدس والتوابل والزيت والطحين وأوعية الطبخ. على ظهره

هشة إلى الصبي أن زوجها  الزوجة المندتقال. ادعى الصبي أنه مريد زوجها الذي أرسله لتسليم هذه األشياء إلى بيته
لكن أصر الصبي بالتكرار أن زوجها كان سيده الروحي . ليس لديه مريدين وارساله بكل هذه األشياء كان من المحال

   . وأرسله لتسليم هذه األشياء إلى بيته
ى زوجة رفع ثوبه لتر. استفاض الصبي باخبارها أن زوجها انزعج منه لحمل هذه األشياء ببطء وضربه وخرش ظهره

طلبت منه . زوجها إلى درجة أنه يضرب صبي جميل مثيلقسوة لاصيبت بالدهشة .  العالمات على ظهرهْبراْهَمَنالـ
   . لهْپَرساَدالجلوس في البيت حتى تستطيع طبخ بعض الطعام وتقديم بعض 

 بدأت . مع زوجته ويشعر بالكآبةوكان عازماً على الصيامخالي الوفاض الحقاً في ذاك اليوم  إلى بيته ْبراْهَمَنالـعاد 
 ْبراْهَمَنالـاحتار . حمل ثقيل ثم بدأت بضربه لعدم عودته سريعاًعلى صبي العلى اجبار حال وصوله زوجته بتوبيخه 

طلب . لم تخاطبه على هذا النحو من قبل ولم تكن لديه أدنى فكرة عما كانت تتحدث. من مسلك زوجته وتعجب ما حدث
 على أثر له ْبراْهَمَنالـلم يعثر قالت أن الصبي كان ما زال في البيت لكن . قصت عليه ما حدثها توضيح األمر ومن

    . عنه هعند بحث
بدأ . چۤيتاالـ عندما جلس لدراسة النص الذي شطبه ما زال موجوداً وذهب الحبر األحمر ْبراْهَمَنالـفيما بعد، وجد 

شكا .  أنه يحمل ويمد حاجيات تيمهچۤيتاالـ بالفعل لتحقيق وعده في كِْرشَْنبالبكاء مدركاً أن الصبي الذي جاء كان 
 شخصياً ولعن نفسه على ارتيابه بكالم كِْرشَْنزوجته التي كانت قادرة على رؤية مثل  أنه لم يكن محظوظاً ْبراْهَمَنالـ

  .ْبهَچڤَْد چۤيتا



الخروش والدم على ظهر . كِْرشَْنبة ضرب بدن  النص بمثاْبراْهَمَنالـشطب كان  عين ذاته وكِْرشَْنكما مر، كالم 
   . لمحي النصْبراْهَمَنالـالصبي كان الحبر األحمر الذي استعمله 

  :ْبهَچڤَْد چۤيتا في كِْرشَْنيقول الرب 
  كاَرتَه- كاَمتىڤَْرتَڤيْدهيْم أوتْْسِرْجيا، - ياه ساْستْْرَر

  َچتيْم َپراْمْپنُوتي، نَـ سوكَْهْم نَـ ڤانَـ َسـ سيدّْهيْم أ
  ".من يهمل األسفار ويعمل على هواه ال يحرز الكمال وال السعادة وال المصير العظيم"

  .كالم الرب العظيم والسيد الروحيب هو اإليمان الثابت كِْرشَْنطريق الكمال في الحياة الربانية أو ذكر 
. اجع أكثر من األسفار لزيادة الحالوةاضيفت مر. لنسخة التي سبق عرضهالة نقحهي نسخة مهذه   َمَهتْْمياچۤيتانسخة 

  . بصورة أعمق وتحقيق الغرض القطعي لحب اهللاْبهَچڤَْد چۤيتا القراء في غموض ضامنيتي المخلصة هي أن يخو
   ١٩٩٨\٩، شباط ْدهاَم َنڤَِرنْداڤْ، َانَنْدنيتْۤي يوم نزول المولى ت الترجمةاكتمل

  امجاد الفصل األول
يا . برحمتك كِْرشَْن شخصية اهللا العظيميب، أنت عليم بجميع الحقائق العلية وسمعت أمجاد زوجي الحب: ڤَتيَپْرقالت 

 كِْرشَْن ويزيد الفرد تتيمه بحب الرب كِْرشَْن كالم الرب ْبهَچڤَْد چۤيتا شْرۤيَمْدسيدي، أتشوق إلى السماع منك عن أمجاد 
  .بسماعها

األفعوان ألفي  والذي يستعلي ذََچروة داكنة ومطيته ملك الطيور ذاك الشخص الذي بدنه بلون غيم":ڤَشياجاب المولى 
   ."أنا أعبده دوماً. أمجاده دون حد. ونڤيشْ، ذاك الرب أنَنْتَ ِششَالرؤوس 
 عندما تقصت منه موَربعد قتل الجني  أنَنْتَ ِششَ بهدوء على عرشه ونڤيشْارتاح الرب ، ذات مرة ڤَتيَپْرعزيزتي 

، ومع ذلك أنت ترقد دون  وحافظه، أنت حاكم مجمل الكوناْنڤََچْبَه:  واهبة كل سعد على الكونمّيلَـكْشْ شْرّيالعزة 
 ما هو السبب؟. سعادة على محيط الحليب هذا

بقدرتي المدهشة ياء أحكم جميع األش. ة عمل قدرتيجود، أنا لست راقداً بل أراقب مّيلَـكْشْحبيبتي : ونڤيشْقال الرب 
ويبلغون قدرتي بذكر نشاطاتي اإللهية تلك من عجلة التناسخ  ۤيْزچيُّوالـيتحرر كبار التيم و. نائياًومع ذلك أبقى هذه 

  ".ن جميع الصفاتمالعلية األزلية والمنزهة 
. ومع ذلك أنت بائن. ال يستطيع أحد االستمرار دونك. ۤيْزچيُّوالـيا ملك الوجود، أنت غاية تأمل كبار : مّيلَـكْشْقالت 

تلطف باخباري عن عمل قدراتك الرائعة الجذابة التي تتأمل .  وحفظها ودمارهاخلق جميع األكوان الماديةأنت سبب 
  ".حتى أنت فيها مستلقياً هنا

تي األزلية ال قدر من قيود التناسخ واحراز وسيلة الفكاك، عمل قدراتي المتعددة ومّيلَـكْشْعزيزتي : ونڤيشْقال الرب 
  . بالكليةْبهَچڤَْد چۤيتا شْرۤيَمْدهذا العلم العلي موضح في . لذي يميل إلى خدمتييفهمها سوى صفي الفطنة ا

ْبهَچڤَْد ربي الحبيب، اذا أدهشك عمل قدراتك وأنت تسعى إلى فهم حدودها فكيف يمكن أن تصف : مّيلَـكْشْت حرت
   قدراتك تلك التي ال تحد ووسيلة عبورها وتحقيق الطبيعة العلية؟چۤيتا

أرجو الفهم أن الفصول الخمسة األولى هي رؤوسي الخمسة . ْبهَچڤَْد چۤيتاصورة ببذاتي تجليت : ونڤيشْقال الرب 
. ن هما قدمي اللوتسيتينان االخيرالفصال. والفصول العشرة التي تليها هي أذرعي العشرة والفصل السادس عشر معدتي

وذاك الفطن الذي .  جميع السيئاتة مهلكه هذْبهَچڤَْد چۤيتا. ْبهَچڤَْد چۤيتا على هذا الوجه، يجب أن تفهمي الرب العلي لـ
  ".شوشَْرَم على األقل، سيحرز المقام الذي أحرزه شْلُوَك أو ربع شْلُوَك واحدة أو نصف شْلُوَكيتلو فصال واحداً أو حتى 

  نتمي؟ وما هو المصير الذي يبلغه؟يأي فئة إلى ؟ شوشَْرَم هو نم: مّيلَـكْشْتقصت 
مع أنه ولد  ِڤديكانت عائلته دون علم . اجاًوأعوجشراً الرجال كثر  أشوشَْرَمكان ، مّيلَـكْشْحبيبتي : ونڤيشْب قال الر

لم ينشغل قط بتسبيح اسماءي أو اعطاء الصدقات أو استقبال . ذية اآلخرينإ وكان يجد متعته بْبراْهَمَنفي عائلة 



كان يتمتع . وبيعها في األسواقالشجر عتاش بجمع أوراق كان ي. في الواقع، لم يقض مطلق عمل صالح. الضيوف
  .على هذا الوجه قضى عمره . بشرب الخمرة وأكل اللحوم على وجه الخصوص

بعد . جاءت حّية ونهشته وماتوالشجر  األحمق ذاك إلى روضة أحد الحكماء لجمع أوراق شوشَْرَمذات يوم، ذهب 
اشترى رجل مقعد هذا الثور .  لوقت طويل ثم رجع في صورة ثورموته كتب عليه الجحيم أعمار كثيرة حيث تعذب

المقعد أحماال ثقيلة جداً الرجل ذات يوم، كدس . سبعة أو ثمانية سنواتطوال كان يحمل أحماال ثقيلة . وشغله بخدمته
ر من الناس تجمع عدد كبي. سقط مغشياً عليهالثور فجأة وتعثر كان يجبر الثور على االسراع عندما . على ظهر ثوره

عند . بارك أحد الصالحين ذاك الثور ببعض ثواب عمله الصالح. في المكان لرؤية ما حدث وشعروا باألسف لذاك الثور
في تلك الجمهرة، كانت . سائر الواقفين في المكان بذكر أعمالهم الصالحة ووهبوا بعضها لذلك الثوربدأ رؤية ذاك، 

 لذاك الثور ت ثواب أي عمل صالح يحتمل أن قضتهبوه هاأي عمل صالح لكنعلم ما اذا قامت بتتوجد عاهرة لم تكن 
  .ياَمراَجبعد ذلك، مات الثور وتم نقله إلى دار مالك الموت . عندما شاهدت سواها يهبون ثواب صالحهم

 ثم ولد في ". العاهرةئات بداعي الثواب الذي وهبته اياكأنت حر اآلن من جميع ما قدمت من سي: ياَمراَجهناك، اخبره 
بعد مرور أيام كثيرة، قرر البحث عن تلك .  في تلك الوالدةكان قادراً على ذكر أعماره السابقة.  رفيعةْبراْهَمَنعائلة 

  .العاهرة التي كانت سبب حريته من الجحيم
 من ما هي االعمال الصالحة التي قضيتها وسببت تحرري:  بعد أن وجدهاتلك السيدة وقدم نفسه إليهاتقصى من 

 بسماع تلك تصفى قلبي بالكلية. في ذاك القفص تلى شيئاً يومياًكان يوجد ببغاء سيدي العزيز، :"اجابته العاهرة". الجحيم؟
ذكر الببغاء عمره السابق . بعد ذلك، تقصيا من ذاك الببغاء عن تلك التالوة". وهبتك ثواب سماع تلك التالوة. التالوة
 كما كنت في ستكبار بداعي االلكن اعتدت اهانة سائر العلماء.  سابقاً رفيع العلمراْهَمَنْبكنت :" أحداثه بالقولرويوبدأ ي

مات والداي . بعد وقت طويل من العذابرجعت في صورة الببغاء هذا وبعد موتي دخلت أكثر من جحيم . غاية الغيرة
ما كنت مستلقياً على الرمال الحارة ذات يوم في يْزشِرشاهدني بعض . الببغاء في صغري من جراء ما قدمت من سيئات

ْبهَچڤَْد شْرۤيَمْد  يتعلمون تالوة الفصل األول من يْزشِركان أطفال .  ووضعوني في قفصأشَْرَم وأخذوني إلى دون حماية
  . معهم عند سماعهم يرددونهاشْلُوكَْزبدأت أكرر هذه الـو في المكان عينه، چۤيتا

تمت تصفية :" كالمهونڤيشْتابع الرب ". وباعني إلى سيدة صالحة وقت قصير بعدسرقني أحد اللصوص من ذاك المكان 
كما تمت  وتمت تصفية تلك العاهرة بالكلية بسماع تلك التالوة. ْبهَچڤَْد چۤيتابتالوة الفصل األول من ذاك الببغاء بالكلية 

  . بالكلية باستالم ثواب سماع تلك التالوةشوشَْرَمتصفية 
واحد من هؤالء الثالثة  لبعض الوقت وانشغل كل ْبهَچڤَْد چۤيتا أمجاد الفصل األول من سماعبعد يته  إلى بشوشَْرَمعاد 

كل من يتلو ". َهىنْطْايكوڤوسرعان ما بلغوا المصير العظيم على حدة  ْبهَچڤَْد چۤيتاشْرۤيَمْد بتالوة الفصل األول من 
القدمين ف يعبر محيط الشقاوة المادية بكل يسر ويحقق خدمة  أو يسمعه أو يدرسه سوْبهَچڤَْد چۤيتاالفصل األول من 

  .كِْرشَْن للرب اللوتسيتين

  أمجاد الفصل الثاني
منك االصغاء اآلن أرجو . ْبهَچڤَْد چۤيتا، سمعت مني عن أمجاد الفصل األول من مّيلَـكْشْحبيبتي : ونڤيشْقال الرب 

  ".بحضور ذهن فيما أخبرك عن أمجاد الفصل الثاني
كان قادراً على قضاء جميع أشكال .  في الجنوبوْرپَپنْْدَهْر في بلدة شْياَمڤَِد عالم يدعى ْبراْهَمَن مرة كان يقيم ذات

 لكنه لم يكن يشعر  بنشاطاتهاستطاع مرضاة جميع المالئكةاستقبال الضيوف وكان يدري أهمية قرابين النار كما 
 من اً كبيراًودعى عدد) َپَرماتْما(بتحصيل علم صلة النفس بالذات العليا كان يرغب . بالسعادة والطمأنينة في قلبه وعقله

على هذا .  أشكال الخدمة وتقصى منهم عن الحق المطلقجميعوقضى إليهم  حقيق هذا العلملت ڤيْزَپْستَ و ۤيْزچيُّوالـ
  .الوجه، قضى عدة سنوات من عمره



 أن ِدڤَشْياَم دركا.  بالكليةنيه ثابتتان على أرنبة أنفه غارقاً في التأملبعيمتربعاً  أمامه ّيچيُّو هسيرشاهد اثناء ذات يوم، 
 بأكبر قدر من ّيچيُّوالـ قدمي ذاك تحت ِدڤَشْياَمسقط .  كان في غاية الطمأنينة ودون رغبات ماديةّيچيُّوالـهذا 

شخصية  الذي كان لديه علم كامل بّيچيُّوالـحينئذ، ذاك . طمأنينة العقلاالحترام والتوقير وتقصى منه عن سبيل تحقيق 
علم العز وتلقي ا الذي كان يعتاش برعاية المڤَْنميتَْر ولقاء پوْرُسو بالذهاب إلى قرية ِدڤَشْياَم نصح كِْرشَْن اهللا العظيم

د وصوله عن. پوْرُسو وتوجه فوراً إلى ّيچيُّوالـ تقديم سجدة االحترام لقدمي ِدڤَشْياَمبعد سماع ذلك، عاود . اهللا منهب
 جالساً على ڤَْنميتَْرعند دخول تلك الغابة، شاهد .  يقيمڤَْنميتَْرعلى الجانب الشمالي حيث كان غابة جميلة  وجد ،هناك

  .بعض الصخور على ضفة نهر صغير
كانت .  في تلك الغابة يهب بلطف ويحمل العبير من كل جهةنسيم كان ال. في غاية الوسامة والطمأنينةڤَْنميتَْربدا 
تجلس قرب النمور وسائر السباع الضارية عز االمشوهدت بعض . عز تتحرك بهدوء هنا وهناك دون خوف بالكليةاالم

   .بهدوء تام
غارقاً في تأمله  ڤَْنميتَْربدا . وجلس قربهباحترام  ڤَْنميتَْرهذا المشهد واقترب من برؤية  كثيراً ِدڤَشْياَماطمئن عقل 

في فكرة  ڤَْنميتَْرضاع . كِْرشَْن منه عن سبيل تحقيق التتيم بالرب ِدڤَشْياَم تقصى ،تبعد انقضاء بعض الوق. بالكلية
ذات مرة منذ وقت طويل كنت في الغابة م،  العاِلِدڤَشْياَمعزيزي :"ثم اجابعندما سمع هذا السؤال عميقة للوهلة األولى 

هربت أنا أيضاً خوفاً من ذاك .  للنجاة بحياتهاعز هنا وهناكاحينئذ، فرت الم. عز عندما هجم نمر ضارياأبحث عن الم
 ةعزما تعندما تقص. عزاوشاهدت النمر قد فقد كل غضبه ورغبته بأكل المعلى مسافة ما نظرت إلى الوراء . النمر

؟ يجب عليك أكلي فوراً وأكل لحمي بمتعة يلذلك، ما هو سبب عدم أكل لحم بدن. لقد حصلت على طعامك:"من النمر
ذهب غضبي وجوعي أو عطشي منذ أن وصلت إلى هذا ، ة العزيزماعزةها التأي:"هو سبب ترددك؟ قال النمرما . كبيرة
ما هو السبب وراء هذا؟ هال تلطفت باخباري . وأنا ال أعلم شعوري بالطمأنينة وانعدام الخوف:"ةعزماال تقال". المكان

  ". كنت على علم بهذاذاا
عندما شاهدت هذا التغير الطارئ على النمر اشتدت دهشتي ". أل ذاك الشخصلنس. أنا ال أعلم أيضاً:"اجاب النمر

صاحبتهما وسألت ملك و  جلوس قرد على فرع شجرة قريبةتالحظ. حينئذ، اقتربا مني وسأال عن السبب. عزماالو
  .اجاب القرد عن سؤالنا باحترام بالغ. القردة ذاك

نصب الذي  ْبَرْهماسيده المولى في تلك الغابة أمامي هيكل كبير د يوج. انها حكاية قديمة جداً. اصغوا، سوف اخبركم
كان يجلب الزهور إلى الصنم من الغابة . منذ وقت غابررياضات كثيرة قضى  سوكََمحكيم يدعى أقام هناك . َچلينْ ڤَشي

  .ڤَشيوالماء من النهر ويقدس المولى 
.  الفاكهة والماء وأطعم ذاك الحكيمسوكََمجلب .  آخريمعلى هذا النحو، أقام هناك سنوات طويلة وذات يوم وصل حك

علم الأيها الحكيم، أنا أقيم هنا أقضي الرياضات والعبادة ابتغاء تحصيل :"نومالطعام وبعد تناول الالحكيم  إلى سوكََمتكلم 
  ". اليومنتائج رياضاتي اتصالي بكأثمرت  فقط لكن كِْرشَْنبالرب 

ْبهَچڤَْد شْرۤيَمْد وكتب الفصل الثاني من .  الذي كان في غاية الخضوعسوكََمندما سمع كالم عشعر الحكيم بالسرور البالغ 
".  بهذا العملسوف تحقق غرضك سريعاً": وقال بتالوة هذه النصوص يومياًسوكََمر ثم أمر وصخاحدى ال على چۤيتا

، عمل بأمر ذاك الحكيم وتال هذه النصوص بعد ذلك.  بعد هذا الكالمسوكََم الحكيم من ذاك المكان أمام أنظار توارى
منذ اليوم الذي ابتدأ به انقطع شعوره بالعطش أو الجوع  وكِْرشَْنسرعان ما حقق علماً كامال بالرب . يومياً بقية عمره

  .نصوصبتالوة هذه ال
لرياضات  بفضل هذه اوأصبح كل من يزور هذا المكان ال يشعر بأوجاع الجوع أو العطش ويحقق طمأنينة كاملة

  .والتتيم
 بعد أن انتهى القرد من اخبارنا تلك الحكاية  إلى ذاك الهيكلالماعز، توجهت أنا مع النمر وِدڤَشْياَمعزيزي :"ڤَْنميتَْرقال 

ر وشرعت بتالوة هذه النصوص وصخاحدى ال مكتوباً على ْبهَچڤَْد چۤيتاشْرۤيَمْد وجدنا هناك الفصل الثاني من . الرائعة



سرعان ما تحقق رحمة  العزيز، ْبراْهَمَنالـأيها . كِْرشَْن هذا النحو، سرعان ما احرزنا تتيماً بحب الرب على. يومياً
  ".ْبهَچڤَْد چۤيتا شْرۤيَمْداذا ابتدأت بتالوة نصوص الفصل الثاني من  كِْرشَْنالرب 

تلك النفس المجيدة بجيل  بعد تڤَْنيتَْرم علماً من ِدڤَشْياَم، على هذا النحو حصل مّيلَـكْشْعزيزتي :"ونڤيشْقال الرب 
 أمام كل من ْبهَچڤَْد چۤيتا شْرۤيَمْديتلو الفصل الثاني من  ِدڤَشْياَمكان و.  وتلى ذاك الفصل الثاني يومياًپوْرَپنْْدَهْروعاد إلى 

  .كِْرشَْن للرب القدمين اللوتسيتين ِدڤَشْياَمعلى هذا النحو، حقق . پوْرَپنْْدَهْرزار 
  .ْبهَچڤَْد چۤيتاشْرۤيَمْد ، هذه هي أمجاد الفصل الثاني من مّيلَـكْشْ عزيزتي

  أمجاد الفصل الثالث
 ذاك أهمل. َجنَْستَْهْن في بلدة كاوشْيْك ولد في ساللة َجذَ يدعى ْبراْهَمَن، كان يوجد مّيلَـكْشْعزيزتي : ونڤيشْقال الرب 

كان . خذ إلى أعمال مخالفة للدينأ وْبراْهَمنَةالـ ا المكلف بهتَْرْزشاْسالـ في رسومة المةلدينيالواجبات ا ْبراْهَمَنالـ
. توجه إلى البلدان الشمالية في رحلة عمل.  ماله على هذا النحوانفق. وزيارة العاهراتمغرماً بالقمار والشراب والصيد 

.  بعد سفر طويلفسه في مكان مهجوروجد ن. َجنَْستَْهْنوقرر العودة إلى أثناء وجوده هناك كسب قدراً كبيراً من المال 
جاء بعض اللصوص وضربوه حتى الموت . ذات يوم، غابت الشمس ولفت الظلمة المكان فقرر قضاء الليلة تحت شجرة

  .كاليفه الدينية وقضى حياة أثيمةتنه أهمل أل في صورة شبح بعد موته َجذَرجع . وسرقوا مالهاثناء نومه 
 إلى تهعندما رأى عدم عودقرر الخروج والبحث عن والده . ِڤديةالـ شاْستَْرْزالـهاً في  شديد التدين وفقيَجذَكان ابن 
ذات . كان يتقصى عنه في استراحات المسافرينسافر عدة أيام هنا وهناك بحثاً عن والده و.  بعد وقت طويلَجنَْستَْهْن

) َپنَْد(تقدمة لتقديم ) بناريس (كاشّيإلى الذهاب  ّجذَابن قرر . ما جرى لهيوم، التقى شخصاً عرف والده وأخبره ب
في اليوم التاسع من رحلته، أخلد إلى النوم تحت الشجرة عينها التي قتل .  عندما سمع بموتهالطالق والده من الجحيم

َچڤَْد ْبهشْرۤيَمْد كما تال الفصل الثالث من عند المساء في ذاك المكان  كِْرشَْنقضى عبادته اليومية للرب . والده تحتها
عندما نظر إلى أعلى وتغيرت صورة والده شاهد والده هناك .  عند اكمال تالوتهصدر صوت مدوي من السماء. چۤيتا

كانت بشرته تشبه غيمة داكنة .  أمام أنظاره أصفر اللونسراويالإلى أجمل صورة ذات أربعة أيد وكان يرتدي 
قال . صى االبن من والده عن معنى هذه المجريات المدهشةتق. حينئذ، باركه والده.  الجهاتجميعوسطوعه يبرق في 

 من الصورة الشبحية التي استلمتها بسبب ني حررتْبهَچڤَْد چۤيتاشْرۤيَمْد لفصل الثالث من ل تالوتكولدي الحبيب، :"الوالد
الوتك الفصل قد تحقق بت) بناريس (كاشّيالعودة إلى بيتك ألن غرض سفرك إلى اآلن يجب عليك . ما قدمت من سيئات

  ".ْبهَچڤَْد چۤيتاشْرۤيَمْد الثالث من 
 أيضاً وهو يتعذب في آثاماً كثيرة في عمرهأخي قضى :"عندما تقصى االبن من الوالد اذا كان يأمره بشيء، قال الوالد

مع ت تحريره اذا شئ ْبهَچڤَْد چۤيتاشْرۤيَمْد أرجو منك تالوة الفصل الثالث من لذلك، . مكان ما في أعتم مناطق الجحيم
سيحرزون صورة مشابهة لصورة . في الكون الماديالحياة سائر أسالفنا الذين يتعذبون هنا وهناك في مختلف اجناس 

  ". بفضل تلك التالوةَهىنْطْايكوڤ ويرجعون إلى ونڤيشْالرب 
فوس العالقة في في هذه الحالة سوف أتلو الفصل الثالث حتى تتحرر جميع الن:"أجاب االبن عندما سمع أمر والده

  ".ليكن:"حينئذ، باركه والده بكلمة". الجحيم
  . وحملت الوالد إلى مصيرهَهىنْطْايكوڤثم وصلت طائرة من العالم الروحي 

بدأ  و برغبة بتحرير جميع النفوس المهيأة في الجحيمكِْرشَْن وجلس أمام صنم الرب َجنَْستَْهْنذلك، عاد الولد إلى  بعد
 معاقب ياَمراَج إلى ملكوت ونڤيشْ حملة أوامر الرب ڤيشْنودوتَْزل اأرستم  .ْبهَچڤَْد چۤيتاشْرۤيَمْد  من بتالوة الفصل الثالث

أنهم يحملون رسالة من فور وصولهم أمامه  ياَمراَجأعلموا  ڤيشْنودوتَْز.  أثناء استمرار التالوة يوماً بعد يوماآلثمين
 يسأل عن أحواله ويأمره ونڤيشْوه أن الرب علما. ي محيط الحليب فأنَنْتَ ِششَ المستعلي على عرش ونڤيشْالرب 

  .بتحرير جميع النفوس المهيأة التي تأهل الجحيم



 إلى محيط الحليب الذي ڤيشْنودوتَْز ثم توجه مع ونڤيشْ سمع أمر الرب  سبيل جميع النفوس المهيأة حالماياَمراَجأطلق 
كان . عند وصولهأنَنْتَ ِششَ  عرش مستعلياً ونڤيشْالرب  ياَمراَجرأى . ونڤيشْ للظفر بمعاينة الرب شِْڤتَْدڤۤيَپيدعى 

 الجوانب بالحكماء جميعكان محاطاً من .  تدلك قدميهّيڤِد مّيلَـكْشْشموس والعزة عدة سطوع بدنه يعادل سطوع 
 ساجداً ياَمراَجخر . ِڤَدْزالـيتلو  حاضراً ْبَرْهماكما كان المولى . ونڤيشْينشدون أمجاد الرب  إنْْدَروالمالئكة يتصدرههم 

منك . ال حد يحد أمجادك. ، أنت مريد خير جميع النفوس المهياةونڤيشْربي الحبيب :" وحمده بالدعاءونڤيشْأمام الرب 
وأنت الذات العليا وحفيظها أنت سبب األفالك الثالثة . أنت الدهر الذي يهلك كل شيء في مجرى الوقت. ِڤَدْزالـتخرج 
 ييا لوتسي العين، أرجو أن تقبل سجود.  مجمل الكون وغاية جميع التيمچورونت أ. وجه نشاطاتهمم كل حي وفي قلب

   ".أمجادك ال تحد. مرة وثانية
أطلقت جميع النفوس المهياة من :" بالقولياَمراَجتابع .  بكفين متقابلينونڤيشْلرب ل احترامه ياَمراَجعلى هذا الوجه، قدم 

 بصوت عميق ونڤيشْاجاب الرب ". و العمل الذي تطلب مني القيام بهبأمري ما هاآلن لك، تلطف لذ.  بأمركالجحيم
، أنت تنظر إلى الجميع بعين واحدة وال حاجة لي إلى أمرك )ياَمراَج (َمَرَجْدَهْرعزيزي :"كالرعد وعذب كالرحيق

  ". مع بركاتيتلطف بالعودة إلى دارك وتابع واجبك. بتكاليفك
إلى دار  ْبراْهَمَنالـا ذاك  وحملوڤيشْنودوتَْزجاء .  إلى دارهياَمراَج وعاد ياَمراَج عن أنظار ونڤيشْى الرب حينئذ، توار

 بعد نجاحه بتحرير جميع أسالفه وسائر  لشخصية اهللا أزلياًالقدمين اللوتسيتين حيث اقتدر على القيام بخدمة ونڤيشْالرب 
  .النفوس المهيأة من الجحيم

  الرابعأمجاد الفصل 
توجد بلدة . ْبهَچڤَْد چۤيتاشْرۤيَمْد ، سوف أصف لك اآلن أمجاد الفصل الرابع من مّيلَـكْشْعزيزتي : ونڤيشْقال الرب 

كان يتلو الفصل . ڤَنَتَْهىفيشْفي هيكل  ْبَهَرتَيقيم حكيم يدعى حيث  نَْچَچالـعلى ضفاف نهر ) بناريس (كاشّيتدعى 
  لالستراحة في ظل هذه األشجارُپوَدْنتَبلدة  ْبَهَرتَفي السابق، زار .  يومياً بتتيم كبير چۤيتاْبهَچڤَْدشْرۤيَمْد الرابع من 

  .استلقى هناك مستخدماً جذور احدى الشجر مخدة وجذور شجرة أخرى موضعاً لقدميه وعندما كان يسافر في حج
 في يبست الشجرتان بالكلية وماتت. لمكان ذاك اْبَهَرتَبعد انقضاء بعض الوقت عندما ترك ن بالجفاف ابدأت الشجرت

 شديد ْبراْهَمَن في صورة بنات هاتين الشجرتينبدن هاتان النفسان اللتان عاشتا في رجعت . خالل خمسة أو ستة أيام
 ْبَهَرتَشاهدهن الحكيم الجليل . بلغتا سن السابعةعندما  )بناريس (كاشّيللحج إلى الفتاتان توجهت ذات مرة، . الصالح

، تحررنا من ْبَهَرتَ َمهاَرَجيا :" وقالتا بكالم حلوته رؤي قدميه فورتحتوسقطتا يه قبلتا عل وأكاشّيناء التجول في أث
بناتي العزيزات، أين ومتى اتصلت :"لاكالمهن وقبالدهشة عندما سمع  َمهاَرَج ْبَهَرتَأصيب ".  برحمتكصورة الشجر
عندئذ، ".  سبب تحصيل صورة الشجر ألن ال علم لي بهذا األمرتلطفا باخباريو من صورة الشجر؟ نبكن وحررتك

  . عن سبب حصولهن على صورة الشجرَمهاَرَج ْبَهَرتَت الفتاتين كشف
 في َستْشَْهتََپ يدعى يشِر كان يوجد .ڤَريوَدُچعند ضفة نهر  ْپَپتْشْهينّيوجد مكان مقدس يدعى ، َمهاَرَج:"قالت الفتاتان
 في ويقف في نهر باردفي الفصل الحار كان يجلس بين نيران كثيرة . ة وكبيرة جداًقاسيت يقوم برياضا ذاك المكان

في  كِْرشَْن شخصية اهللا العظيم لالقدمين اللوتسيتينأصبح صفياً بالكلية وحقق ضبط حواسه وببطء حقق . الفصل البارد
وطرح عليه األسئلة عن خدمة التتيم بحب الرب  َستْشَْهتََپ بالزيارة يومياً لرؤية ْبَرْهمابدأ المولى . مجرى الوقت

خوفاً من أن يستولي على  َستْشَْهتََپرؤية رفعة مقام عند   شديد القلق إنْْدَرمالك الجنان  في تلك األثناء، أصبح .كِْرشَْن
 قبل أن َستْشَْهتََپاذهبن وسببا زلة :" في ملكوت الجنان وأمرناأْپَسَرْزن من ي اثنتإنْْدَرحينئذ، استدعى المولى . همنصب

   ".يسعى إلى االستيالء على منصبي
 بالغناء والرقص ابدأن. إنْْدَر بعد تلقي أمر المولى  يقضي رياضاتهَستْشَْهتََپ حيث كان ُچوَدڤَريتوجهنا إلى ضفة نهر 

ض الماء بيده حينئذ، أخذ بع. اثناء الرقصصدرنا نكشف انحسرت ثيابنا وا. نقصد شغله بجماعنافي ذاك المكان قربه 
  :ولعننا بالكالم التالي



أيها :"وتضرعنا إلى مغفرتهعند سماع لعنته سقطنا عند قدميه ". نَْچَچالـ على ضفة نهر بايلاذهبا وأصبحا أشجار "
عند رؤية موقفنا الخاضع وأعلمنا أننا سنقدر على رق قلب الحكيم ". إنْْدَرالحكيم العزيز، اغفر لنا نحن من خدم المولى 

  ". عمرنا السابقذكر
عندما كنا  ْبهَچڤَْد چۤيتاشْرۤيَمْد كنت تتلو الفصل الرابع من . ُپوَدْنتَعند زيارتك  تحتناأنت رقدت ، ْبَهَرتَ َمهاَرَج اعزيزن

 وولدنا في عائلة تيم فحسب بل فقدنا كل بايلوسمعنا تلك التالوة ولم نتحرر من صورة شجرة  بايلفي صورة اشجار 
  ".أيضاً  أيا العالم الماديرغبة بمتعة هذ

وعاد  عندما سردت هاتان الفتاتان قصتهما عليه َمهاَرَج ْبَهَرتَ، أصابت السعادة مّيلَـكْشْعزيزتي :"ونڤيشْقال الرب 
مي  طوال عمرهما يومياً وحققتا التتيم بقدْبهَچڤَْد چۤيتاشْرۤيَمْد تلت هاتان الفتاتان الفصل الرابع من . )أشَْرَم(صومعته إلى 

  ".اللوتسيتين

  أمجاد الفصل الخامس
  .اصغ بعناية فائقة. ْبهَچڤَْد چۤيتاسوف أصف لك اآلن األمجاد التي ال تحد للفصل الخامس من :"ونڤيشْقال الرب 

كان مدرباً في مختلف األعمال . َچَلپينْ يدعى ْبراْهَمَنهناك عاش . مدَر في والية وْرپبورو كوْرَستوجد بلدة تدعى 
عندما بلغ سن الشباب  ْبَرْهَمنيةالـاهمل تكاليفه .  لكنه لم يكن معنياً بدراسته في طفولتهِڤَدْزالـ وتعلم َمنيةْبَرْهالـ

إلى درجة أن الملك استدعاه تدريجياً اصبح معروفاً بهذا الحقل . وشرع بتعلم العزف على اآلالت والغناء والرقص
 جميعبدأ يتمتع بزوجات اآلخرين وينشغل ب.  تدريجياً اثناء اقامته هناكثمبدأ باالنحدار إلى حياة اال. لالقامة في القصر

  .أشكال الخطايا والمسكرات
كان . تمتع بانتقاد اآلخرين إلى الملك في خلوة على وجه الخصوص.  وقربه الملك منه كثيراًزلتهأصبح شديد الفخر بمن

قرر زوجها . ية ونعمت بصالت مع عدد كبير من الرجالكانت شهوان.  من عائلة وضيعةأروَن زوجة تدعى پينَْچَللدى 
بعد  مناطق الجحيم قفي أعم پينَْچَلسقط . وأخفى جثتها في الحديقةذات ليلة قطع رأسها . نشاطاتهاعندما اكتشف قتلها 

بعد أن تمتعت باالتصال  بمرض جنسي أروَنأصيبت . موته ورجع في صورة عقاب بعد العذاب هناك لوقت طويل
 بعد ورجعت في بدن ببغاء أنثىبعد موتها ذهبت إلى الجحيم . من الرجال وأصبح بدنها الفتي في غاية القبحبعدد 

في  پينَْچَلفي تلك االثناء، العقاب الذي كان . ذات يوم، كان ذاك الببغاء يبحث عن الطعام هنا وهناك. العذاب الطويل
الببغاء في  سقطت .كانت زوجته فهاجمها بمنقاره الحادا وفهم أنهعمره السابق شاهد الببغاء االنثى وذكر عمره السابق 

   . أيضاًوغرق سقط العقاب في مياه تلك الجمجمة. مياه جمجمة إنسان وغرقت ثم جاء صياد وأصاب العقاب بسهم
  .حينئذ، اشتد خوفهما بذكر أعمارهما السابقة.  واخذوهما إلى دار الموتياَمراَجثم جاء حملة أوامر 

من  أروَنو  پينَْچَل ىتقص". َهىنْطْايكوڤأنتما احرار اآلن ويمكنكما الذهاب إلى :" أخبرهماياَمراَج مأماوقهما سعند 
  .َهىنْطْايكوڤكيف يمكن آلثمين نظيرهما تحصيل حق الذهاب إلى هذا الكالم، عندما سمعا  ياَمراَج
 ڤَْرتال . ن الشهوة والطمعع، كان منزهاًنَْچَچالـهر  على ضفاف نڤَْر يدعى ونڤيشْعاش تيم كبير للرب :"ياَمراَجأجاب 

بفضل  أصبح بدنه صفياً بالكلية .بدنه عندما مفارقة َهىنْطْايكوڤتوجه فوراً إلى  يومياً وْبهَچڤَْد چۤيتاالفصل الخامس من 
هذا هو . بدن ذاك التيمبفضل اتصالكما بجمجمة  َهىنْطْايكوڤاحرزتما و يومياً ْبهَچڤَْد چۤيتاتالوته الفصل الخامس من 

  .ْبهَچڤَْد چۤيتامجد الفصل الخامس من 
 وجلسا في طائرة من ياَمراَج من ْبهَچڤَْد چۤيتاعندما سمعا أمجاد غمرتهما السعادة ، مّيلَـكْشْعزيزتي : ونڤيشْقال الرب 

  ".َهىنْطْايكوڤالزهور حملتهما إلى 
  .حتى اذا كان أكثر الجميع شراً َهىنْطْايكوڤ  سيحرزْبهَچڤَْد چۤيتاكل من يسمع الفصل الخامس من 



  أمجاد الفصل السادس
كل من يسمع هذا الوصف، سوف . ْبهَچڤَْد چۤيتاشْرۤيَمْد سوف أخبرك اآلن أمجاد الفصل السادس من : ونڤيشْقال الرب 

  .ينجو من العالم المادي
يوجد ملك . پَّليشپيباسم يعرفني الجميع حيث  ُچوَدڤَريهر على ضفة ن) پايتَْهْن (پوْرْپَرتيْسْهتَْهنْتوجد بلدة جميلة تدعى 

قرابين نار فخمة وكبيرة إلى درجة يومياً قضى .  يحبه الشعب كثيراً جداً وصفاته ال تحدَجنَشْروتيفي تلك البلدة يدعى 
هذه األشجار بدت  .ء اللون سوداڤِْركَْسَپكَلْ وجعل أوراق أشجار ڤَْننَنَْدنْأن دخانها بلغ رياض متعة الجنان التي تسمى 

عمال الصالحة لذاك الملك بفضل األ پوْرْپَرتيْسْهتَْهنْأقام المالئكة دوماً في . َجنَشْروتيكما لو كانت تقدم احترامها للملك 
   .الكبير
الدينية  هبفضل نشاطاتكانت األمطار تسقط في اوقاتها دوماً . ألمطارلتوزيع الغيوم  يوزع الصدقات مثل َجنَشْروتيكان 

حفر اآلبار والبحيرات لخير ال ينقطع عن كان .  الستة من الجرذاننواعالصفية والمحاصيل وفيرة دوماً ولم تزعجها اال
كانوا يطيرون عبر السماء  . من شدة رضاهمالتّم لمباركتهطيور  في صورة َجنَشْروتي إلى قصر  المالئكةذهب. الرعية

حينئذ، كانت سائر التّم تخاطب . ن أو ثالثة من سائر التّم تتقدم الجميعي مع اثنتَرشْڤَْبَهْدالواحد تلو اآلخر يحملون معهم 
ي إلى درجة احراق اعداءه و القَجنَشْروتيأال ترى أمامك الملك الكبير أيها األخ، لماذا تطير أمامنا؟ :" بالقولْبَهْدَرشْڤَ
 بقوة الحكيم َجنَشْروتيأيها األخوة، هل هذا الملك :"لتّم وقالكالم سائر اعندما سمع  بالضحك ْبَهْدَرشْڤَبدأ ". بمشيئته
  ؟رايكْڤَالجليل 

حينئذ، استدعى حوذيه . التّمطيور  عندما سمع كالم فوراً من سطح قصره الشاهق وجلس على عرشه بسعادةالملك نزل 
مر الملك، اشتدت سعادته وترك  أَمهاعندما سمع الحوذي المدعو . رايكْڤَوأمره بالذهاب والبحث عن الحكيم الجليل 

 َچيا  مدينة لخير جميع األحياء ثم ذهب إلىڤَنَتَْهىڤيشْ حيث يقيم الرب ّيپوركَشيسافر أوالً إلى . رايكْڤَفوراً بحثاً عن 
 القادرة َمتْهورا وصل إلى . القادر على اعتاق جميع األحياء من عبودية التناسخَچَدْدَهتَ لوتسي العين الرب  يقيمحيث

جميع كبار . كِْرشَْن شخصية اهللا العظيمفي هذا المكان يقيم .  بعد السفر إلى محاج كثيرةعلى اهالك جميع السيئات
. كِْرشَْنفي صورها الشخصية وتقوم بخدمة الرب بالرياضات  تقوم شاْستَْرْزالـ وسائر ِڤَدْزالـالحكماء والمالئكة و

 يوجد الجبل ،في تلك المنطقة.  مانح التتيم الجميليامونا ضفة نهر  علىتقع التي هي على صورة نصف قمر وَمتْهورا
 باالشجار والعرائش اً مثل جوهرة ضخمة في تاج محاطَمنْذََل-َمتْهورا الذي يضيف بريقاً ومجداً إلى ڤَْرْدَهَنُچوالجميل 
   .عة بتسلياته الرائكِْرشَْن حيث يتمتع الرب َمتْهوراتوجد اثنى عشر غابة تحيط . الصفية
ذات يوم، وصل إلى بلدة تدعى كشمير حيث شاهد مكاناً أبيض اللون . ثم شماال َمتْهورابعد ترك  إلى الغرب َمهاسافر 

حتى الحمقى ظهروا كالمالئكة ذوي الجمال بفضل النيران في ذاك المكان جميع البشر . في غاية السطوع والسعة
صنم المولى يقيم .  من الغيوم تحلق فوق البلدة دوماًاً بدا وكأن صفوف.القربانية الكثيرة التي كانت تحترق على الدوام

ملك كشمير لتوه من هزيمة عدد كبير من الملوك وكان منشغال بعبادة عاد .  في تلك البلدةڤَتََمنيِكشْ المدعو ڤَشي
  عربة صغيرة تحت شجرةقفت. ڤَشي بفضل تتيمه الكبير بحب المولى ڤَتَْمنيِكشْكان الملك معروفاً باسم . ڤَشيالمولى 

من وصف عندما تعرف عليه فوراً  رايكْڤَ قدمي تحتخر .  هناكرايكْڤَ الحكيم الجليل َمهاشاهد . قرب بوابة الهيكل
لماذا تجلس في هذا .  الكامل؟ رفعة مقامك كبيرةكأيها الحكيم الكبير، أين تقيم؟ وما هو اسم:" وتقصى منهَجنَشْروتي
  ".ال أطلب شيئاً. أنا في غاية الرضى:"ثم اجاب َمهاعندما سمع كالم  لبعض الوقت رايكْڤَتدبر المكان؟ 

توجه . پوْرْپَرتيشْتَْهنْرحل فوراً في رحلة طويلة عائداً إلى عندما سمع جوابه و  الحكيمكل شيء في قلب أن َمهاأدرك 
الرحيل على الفور الملك قرر .  األحداثميعجإلى الملك فوراً عند وصوله وقدم احترامه وبكفين متقابلين اعلم الملك ب

 اًجالساً في عربة جميلة يحمل عددرحل الملك إلى كشمير . َمها بعد أن سمع كل شيء من رايكْڤَلزيارة الحكيم الجليل 
 ووضع جميع  مقيماًرايكْڤَ وصوله المكان حيث كان الحكيم فور رايكْڤَ قدمي تحتالملك خر . القيمة من الهدايا اًكبير

أيها الملك األحمق، :" وقالرايكْڤَحينئذ، اشتد غضب الحكيم الجليل . هالحرائر والدرر النفيسة التي حملها معه أمام



 رايكْڤَ قدمي تحتخر الملك فوراً ". احمل كل هذه األشياء عديمة القيمة وضعها في عربتك واترك المكان في الحال
  "أيها الحكيم، كيف أحرزت هذه الحالة من الزهد والتتيم بالرب؟:"ڤَرايكْتقصى من . رحمتهوغفرانه يطلب بتتيم كبير 

بعد ذلك، سمع الملك ". يومياً ْبهَچڤَْد چۤيتاشْرۤيَمْد  الفصل السادس من بتالوة:" من انقياد الملك واجابرايكْڤَرضي 
وصلت . مياً بتالوة الفصل السادسذلك، انشغل يووب. رايكْڤَمن  ْبهَچڤَْد چۤيتاشْرۤيَمْد الفصل السادس من َجنَشْروتي 

في تلك الغضون، الحكيم الجليل الذي كان يتلو الفصل . َهىنْطْايكوڤحملته إلى بمجرى الوقت وطائرة من زهور 
  .ونڤيشْ للرب العظيم القدمين اللوتسيتين حيث انشغل بخدمة َهىنْطْايكوڤ يومياً ذهب إلى ْبهَچڤَْد چۤيتاشْرۤيَمْد السادس من 

 دون ونڤيشْ للرب القدمين اللوتسيتين سرعان ما يحصل على خدمة ْبهَچڤَْد چۤيتاشْرۤيَمْد يتلو الفصل السادس من كل من 
  .ريب

  أمجاد الفصل السابع
 ويشعر الفرد بأن اذنيه ْبهَچڤَْد چۤيتاشْرۤيَمْد ، سأخبرك اآلن أمجاد الفصل السابع من ڤَتيَپْرحبيبتي :"ڤَشيقال المولى 
  . بسماعهارحيق اإللهيامتلئتا بال

 التجارة وجمع ثروة كبيرةعتاش ب اشنْكوكَْرَن يدعى ْبراْهَمَنأقام .  بوابات كثيرةذاتهو اسم بلدة كبيرة كانت  پوتَْرتَليْپ
أصبح في غاية الثراء إلى .  لكنه لم يقض أي شكل من أشكال خدمة التتيم وال أقام المراسم الالزمة ألسالفهفي تلك البلدة

 من أكبر األشحاء واحتفظ بثروته مطمورة شَنْكوكَْرَنكما كان . تهأصبح حتى كبار الملوك يتناولون الطعام في بيدرجة 
  .تحت األرض

عندما كان ذاهباً مع أطفاله وسائر األقارب في مناسبة  في مكان للراحة في الليل ْبراْهَمَنالـتوقف ذاك ذات مرة، 
 أن الحّية نهشته واعندما أدرك َمنْتْراتالـ قراءاستدعى اوالده وأقاربه األطباء و. هنهشته أفعى اثناء نوم. ه الرابعزواج

األمر الوحيد ). ْپَسْر-ْپِرتَ (أفعىبعد ذلك، رجع في بدن شبح .  ومات بعدهاشَنْكوكَْرَنلكن لم يقدر أحد على عون 
حتى أقام في مكان ماله . ئلته عن مكان ثروتهلم يطلع حتى عا. الذي كان يشغل فكره هو ثروته المطمورة قريباً من بيته

وظهر في بعد انقضاء بعض الوقت  َسْرْپ-ْپِرتَتعب من علقة صورة . سلبهيستطيع أحد كيال  َسْرْپ-ْپِرتَفي صورة 
أحد حمل .  من النوموافي الصباح عندما نهضأخبر أوالده الكسالى بعضهم البعض عن الحلم .  عونهماًلباحلم ألوالده ط

 عند بلوغ أنه لم يكن يعرف مكان المال بالضبطالولد أدرك . ده آلة حفر في يده وذهب إلى المكان حيث أشار والدهأوال
 مما دفعه إلى ألفعىذاك االبن طماعاً بصورة استثنائية وبحث لوقت طويل وعثر على حفرة اكان . ذاك المكان
  .اخراجها

أيها األحمق، أين أنت؟ لماذا جئت إلى هنا؟ من :"قال ما يليو وقت قصير دبعضخم مخيف من الحفرة أفعوان خرج 
  ."أرسلك؟ ولماذا تحفر في هذا المكان؟ اجب عن اسئلتي فوراً

بدأ . شاهدت في حلم الليلة السابقة وجود كنز مطمور في هذا المكان وجئت ألخذه. ڤَشياسمي . أنا ابنك:"اجاب االبن
نت ابني فلماذا ال تقضي المراسم الالزمة  كاذا:"وقالكلم على هذا الوجه  يتڤَشيعندما سمع  بالضحك َسْرْپ-ْپِرتَ

  ".بسبب طمعي في عمري السابق وأنت تفعل األمر عينه اآلنرجعت في هذا البدن . لتحريري من هذا الجحيم
سوف :" ْپَسْر-ْپِرتَقال ". والدي الحبيب، تلطف باخباري كيف استطيع تحريرك من هذا الوضع الجهنمي؟:"سأل الولد

 وليس بأي شكل من أشكال الصدقات ْبهَچڤَْد چۤيتا بتالوة الفصل السابع من أقدر على التحرر من دوامة الوالدة والموت
 معتاد على ْبراْهَمَن ستدعي وفي ذاك اليوم اشَْردَّْهىتلطف يا ولدي الحبيب باقامة مراسم . أو الرياضات أو القرابين

  ". وأطعمه كثيراًڤَْد چۤيتاْبهَچ الفصل السابع من الزةت
 المخيف وحصل على بدن إلهي بأيد أربعة َسْرْپ-ْپِرتَ بدن شَنْكوكَْرَنفارق  مع أخوه أمر والدهما وڤَشيبعد ذلك، نفذ 

 حينئذ، بارك أوالده وأخبرهم عن مكان ماله ثم رحل. ْبهَچڤَْد چۤيتاشْرۤيَمْد  يتلو الفصل السابع من ْبراْهَمَنالـفيما كان 
  .َهىنْطْايكوڤإلى 



كل من يسمع هذا الوصف . ْبهَچڤَْد چۤيتا، أخبرتك األمجاد الرائعة للفصل السابع من ڤَتيَپْرحبيبتي :"ڤَشيقال المولى 
  ".سوف يتحرر من جميع سيئاته

  أمجاد الفصل الثامن
سوف . ْبهَچڤَْد چۤيتارۤيَمْد شْ، أرجو أن تصغي اآلن إلى أمجاد الفصل الثامن من ڤَتيَپْرحبيبتي :"ڤَشيقال المولى 

  ".تشعرين ببهجة كبيرة بعد االصغاء إلى هذا
 بأكل اللحوم ڤَشَْرَمْبَهتمتع .  تزوج بعاهرةڤَشَْرَمْبَهيدعى  ْبراْهَمَنأقام فيها في الجنوب  پوْرأَمْرْدْهكَوجد بلدة هامة تدعى ت

 إلى حفلة حيث شرب إلى درجة أن ْبَهڤَشَْرَمعي ذات يوم، د. وشرب الخمرة والسرقة وجماع زوجات اآلخرين والصيد
بعد انقضاء الحفلة وعانى من االسهال المزمن ومات ورجع في صورة أصيب بالمرض . الكحول بدأت تخرج من فمه

  . بعد ايام كثيرة من العذابنخلة
  :ة عمرهما السابقة كما يليكانت حكاي. ولجئا إلى تلك الشجرة) َركْشََسْز-ْبَرْهَم(ذات يوم، جاء اثنان من األشباح 

 تدعى كانت زوجته شريرة العقل.  ودرس جميع فروع العلمِڤَدْزـ كبير العلم بالكوشيَبْل يدعى ْبراْهَمَنكان يوجد 
يومياً مع اعتاد جمع كمية كبيرة من الصدقات .  كان شديد الطمع أيضاً مع أنهرفيع العلم ْبراْهَمَنالـكان . كوَمتي
 تابعا التجول هنا .حان أجلهما عندما َركْشََسْز-ْبَرْهَمرجعا في صورة . ْبراْهَمنَةالـصدق إلى سائر لكنه لم يتزوجته 

عندئذ، . ذات يوم، رقدا تحت تلك النخلة.  من الجوع والعطشنيتعذبا َركْشََسْز-ْبَرْهَمفي صورة وهناك في األرض 
التحرر . ، بعلم الذات، بعلم العملْبَرْهَمبعلم :"اجاب". ؟َسْزَركْشَ-ْبَرْهَمكيف نتحرر من لعنة :"تقصت الزوجة من الزوج

كيْم " (، ما هي الذات؟ ما هو العمل؟ْبَرْهَمسيدي، ما هو :" عند سماع ذلكسألت الزوجة". محالدون علم مثيل  من ثوابنا
ْبهَچڤَْد شْرۤيَمْد  من ثامن الفصل الشْلُوَك حدث أن سّبحت الزوجة نصف ).تَْد ْبَرْهَم كيْم أْدْهياتَْمْم كيْم كَْرَم پوروشُوتََّم

 محرر من كل سيئة بالكلية ْبراْهَمَن من صورة شجرة ورجع في صورة ْبَهڤَشَْرَمحينئذ، تحرر .  بمحض الصدفةچۤيتا
   .َهىنْطْايكوڤفجأة، جاءت من السماء طائرة من الزهور حملت الزوجان إلى .  ذاكشْلُوَكعند سماع نصف 

 كَْرَمكيْم -كيْم تَْد ْبَرْهَم كيْم أْدْهياتَْمْم( ذاك شْلُوَك باحترام كبير نصف ْبَهڤَشَْرَم ْبراْهَمَنالـذاك  كتبذلك،  بعد
  . تلكشْلُوَكفيما كان يسّبح نصف  كِْرشَْنعبادة الرب بقصد  واستهل رياضات كبيرة وريپكَشيذهب إلى و) پوروشُوتََّم

لماذا :"تينضام بكفين متته نهض فجأة من رقدته وسألونڤيشْ الرب مّيلَـكْشْت ، شاهدَهىنْطْايكوڤفي تلك الغضون في 
برياضات كبيرة باستمرار  پوريكَشيفي يقوم تيمي ، مّيلَـكْشْعزيزتي :"ونڤيشْنهضت فجأة من رقادك؟ قال الرب 

أجازي لوقت طويل، أفكر كيف . َچنَْچالـعلى ضفة نهر  ْبهَچڤَْد چۤيتاشْرۤيَمْد  من الفصل الثامن من شْلُوَكبتسبيح نصف 
  ."ى تيمه عندما شعر بالسرور منهعل ونڤيشْالرب أي بركة أنعم :"ڤَشي المولى ڤَتيَپْرسألت ". تتيمه

ليس هذا . ونڤيشْلإلنشغال بالخدمة األزلية للقدمين اللوتسيتين للرب  َهىنْطْايكوڤ إلى ْبَهڤَشَْرَمذهب :"ڤَشيقال المولى 
  .أيضاً ونڤيشْ للرب القدمين اللوتسيتين أسالفه جميعأحرز فحسب بل 
  .ْبهَچڤَْد چۤيتاشْرۤيَمْد ، وصفت لك قليال عن أمجاد الفصل الثامن من ڤَتيَپْرعزيزتي 

  أمجاد الفصل التاسع
  ."ْبهَچڤَْد چۤيتاشْرۤيَمْد ، سوف أحكي لك اآلن أمجاد الفصل التاسع من ڤَتيَپْرحبيبتي :"ڤَشيقال المولى 

 بجميع ْبراْهَمَنالـالتزم ذاك . ڤََمْدَه يدعى ْبراْهَمَن حيث عاش نَْرَمَد على ضفة نهر َمهيْسَمتيدة تدعى لجد بكانت تو
.  بفضل علمهكان يستلم صدقات كثيرة. ْبراْهَمنَةالـ وحدودها واتصف بجميع الصفات الطيبة لمرتبة ِڤَدْزالـأحكام 

 بالضحك مما أثار دهشة زاعمال تبدأللتضحية في القربان و واحد ماعزسيق .  بثروته المدخرةوأقام قربان نار كبير
، ما هو نفع اقامة هذا العدد الكبير ْبراْهَمَنالـأيها :" بصوت مرتفعت وقالا استعداداً لذبحههاعندما بدأوا بتنظيفالجميع 

  ".قامة عدد كبير من قرابين النار إلى وضعي العائد إلى اواأنظر. من القرابين التي تقتصر على الرهن بدوامة التناسخ



؟ ماذا كانت مرتبتك من المعزكيف أصبحت :" بكفين متضامينْبراْهَمَنالـ ذاك واوسألفضول الجميع  ماعزكالم الأثار 
 صفية في عمري السابق ْبراْهَمَن، ولدت في عائلة ْبراْهَمَنالـأيها :"ماعز التاجاب". في عمرك السابق وماذا فعلت؟

  ". بعنايةِڤَدْزالـ المراسم التي تشرعها وقضيت جميع
ي تلعنن. لهذا الغرضماعز  على أمل شفاء طفلنا من مرضه وطلبت مني جلب چادوْرذات يوم، طلبت زوجتي عبادة 

لهذا السبب، . يا أكثر الجميع إثماً، أنت تريد جعل أطفالي أيتاماً:" بالقولچادوْر في هيكل األم هاعندما ضحينا ب ماعزال
استطيع ذكر أعماري السابقة برحمة . موتي عند  ه هذماعزرجعت في صورة ال، ڤََمْدَهيا ". ماعزد في صورة ستول

  .سأرويها لك اذا شئت سماع حكاية مثيرة أخرى. ڤينَْدُجوالرب 
. ك الشمس سليل مالشَْرَم نْْدَرشَ القادر على وهب النجاة، عاش ذات مرة ملك يدعى تَْركوروكِْشفي المكان الذي يدعى 

 أسود البشرة ْدَرۤوشكانت الصدقة تشمل . ْبراْهَمنَةالـذات مرة، عند الكسوف، أراد الملك اعطاء الصدقة إلى أحد 
 بعد الذهاب مع الكاهن واالستحمام في وضع ثياباً نظيفة ومرغ مرهم خشب الصندل على بدنه وعاد إلى مكانه. بالكلية

 األسود آكل ْدَرۤوشمن قلب الـخرج فجأة بعد اعطاء الصدقة، .  جديرْبراْهَمَنأعطى بوفاء الصدقة إلى . بحيرة مقدسة
كالب ورافق االثنان الآكلة لحوم أنثى من  األسود ْدَرۤوشكبير االثم وبعد فترة خرج من ذاك الـ) نْذالشَ(لحوم كالب 

ْبهَچڤَْد شْرۤيَمْد  وشرع بتالوة الفصل التاسع من  هادئاًْبراْهَمَنالـذاك بقي .  فجأةْبراْهَمَنالـدخال في بدن . ْبراْهَمَنالـ
 في ڤيشْنودوتَْزظهر .  من شدة الذهول هذه األحداث ولم يتفوه بكلمةجميعشهد الملك . ڤينَْدُجو فيما يذكر الرب چۤيتا

. م االثنين هؤالء وطاردوا آكلة اللحوْبراْهَمَنالـ من شفاه ْبهَچڤَْد چۤيتاخرجت كلمات الفصل التاسع من حالما المكان 
". تها؟ أي رب ذكرت؟تلو التي َمنْتَْرالـم، من كان هذين االثنين وما هي أيها العاِل:"ْبراْهَمَنالـحينئذ، تقصى الملك من 

ت الفصل التاسع من تلوحينئذ، .  االنثىنْذاَلشَ في صورة ذنوب مع النْذاَلشَتمثل الذنب في صورة :"ْبراْهَمَنالـاجاب 
 القدمين اللوتسيتينأستطيع المداومة على ذكر .  القادر على اطالق الفرد من جميع األوضاع المخيفةهَچڤَْد چۤيتاْبشْرۤيَمْد 
   ".ْبهَچڤَْد چۤيتاشْرۤيَمْد  بتالوة الفصل التاسع من ڤينَْدُجوللرب 

ْبهَچڤَْد شْرۤيَمْد فصل التاسع من  الالوةعند سماع الملك هذا عن ت ڤينَْدُجو للرب القدمين اللوتسيتينتمكن الملك من تحقيق 
عز وشرع بتالوة الفصل ماأطلق سبيل الو ڤينَْدُجو للرب القدمين اللوتسيتين ڤََمْدَهوبذلك، حقق . ْبراْهَمَنالـ من چۤيتا

  .حديث الماعز عندما سمع يومياً ْبهَچڤَْد چۤيتاشْرۤيَمْد التاسع من 

  أمجاد الفصل العاشر
التي حكاها  ْبهَچڤَْد چۤيتاشْرۤيَمْد ، سوف أحكي لك اآلن عن أمجاد الفصل العاشر من ڤَتيَپْر حبيبتي:"ڤَشيقال المولى 

  . التي هي السلم إلى العالم الروحيّيڤِد مّيلَـكْشْاألم إلى  ونڤيشْالرب 
ائم الطمأنينة وجميع كان د. نَنْدي علي معزة مطيتي اًعزيز الذي كان ْدهيَربودّْهييدعى  پوْرشيكَفي  ْبراْهَمَنكان يقيم 

سألني . حتى أتمكن من حمايته وخدمتهحيثنما توجه كنت أتبعه بحب شديد . كِْرشَْنحواسه ثابتة على تمجيد الرب 
ما هي الرياضات وغيرها من األعمال الصالحة التي قضاها هذا :" عند رؤية نشاطاتيچيريدّْهيْبْهرينْخادمي األزلي 

  ".لى خدمته شخصياً إلى درجة تدفعك إالتيم الجليل
كايالش في  ْچپونّافي روضة تدعى كنت اتمتع جالساً في نور القمر ذات مرة، :" عند سماع سؤالهچيريْدهيْبرينْاجبت 

 فجأة، ظهر ظل في كل مكان كما لو كان .وفجأة هبت ريح عاصفة سببت اهتزاز األشجار محدثة صوتاً مدوياً ڤَتََپْر
حط . حركة جناحيه اهتزاز األشجار وتطاير الغبار حولهسببت . ئل بلون غيمة داكنةفجأة، ظهر طائر ها. جبل يتحرك

 أمجادك .، المجد لك يا مالذ الجميعڤََمَهِديا :"مع زهرة لوتس جميلة ثم قالوقدم احترامه لي فجأة الطائر على األرض 
النفوس المجيدة مثل . كِْرشَْنظيم وأنت خير جميع تيم الرب الع. أنت حامي التيم الذين حققوا ضبط حسهم. ال تحد
 ألفي الرؤوس ال يقدر على وصف أمجادك بالكلية فماذا يقال عن طائر أنَنْتَ ِششَ لكن حتى  يسّبحون أمجادكَپتيْبِرَهْس

  ". مثليضعيف الفطنة



أرجو :" الطائرقال ذاك". من أنت؟ ومن أين جئت؟ تبدو مثل تّم ولونك يشبه لون الغراب:"بعد سماع دعاء الطائرسألته 
   .يادسوداوسوف أصف لك سبب . ْبَرْهمامنك الفهم أنني التّم مطية المولى 

كنت اتمتع . من حيث جاءت زهرة اللوتس البديعة السماوية هذه) سوَرتْ (ساوَرشْتَْرعلى مقربة من توجد بحيرة جميلة 
حينئذ، كنت احدث . بح لوني بهذا السوادوأصاثناء طيراني من ذاك المكان ت فجأة إلى األرض هوي. هنا لبعض الوقت

؟ اثناء التفكير على هذا الوجه، سمعت صوتاً استحال لوني إلى هذا السواد من البياض كالكافوركيف سقطت و. نفسي
حينئذ، ". يا أيها التّم، انهض، سوف اخبرك عن سبب سقوطك واسوداد لونك:"ن أزهار اللوتس في البحيرةعصادراً 

 وسط البحيرة حيث كانت توجد خمسة أزهار لوتس جميلة استثنائية خرجت منها سيدة فائقة نهضت وتوجهت إلى
وأصبح لونك اثناء طيرانك أيها التّم األسود، طرت فوقي :"اجابت.  بعد الطواف حولهاسألتها عن سبب سقوطي. الجمال

العبير الذي كان .  استدعيتك إلى هنالذلك،.  عندما شاهدت سقوطكشعرت باألسف عليك.  بسبب هذه الجنايةأسوداً اآلن
سوف .  فوراًدخلوا ملكوت الجنانوقادراً على تصفية سبعة آالف يعسوباً دفعة واحدة  هعندما فتحتفاض من فمي 

  . يا ملك الطيور العزيزاخبرك عن سبب قوتي
مني والدي أصول العفة وخدمت  وعلڤََدَنَسُروَجوكان اسمي ثالثة أعمار ب هذه الوالدة قبل ْبراْهَمَنولدت في عائلة 

بسبب النظر إليه تأثرت خدمتي إلى زوجي  ومايَنذات يوم، وجدت طائر أسود يدعى .  بعد الزواجزوجي بوفاء كبير
  ". بعد موتكمايَنأيتها المرأة األثيمة، سترجعين في صورة :"أعلن اللعنة التاليةمما أثار غضبه و

 بفضل التزامي )أشَْرَم(ال ببعض الحكماء الذين أبقوني في صومعتهم  لكن تمكنت من االتصمايَنرجعت في صورة 
تالوة الفصل اثناء اقامتي هناك كنت أسمع في كل صباح ومساء . اعتادت احدى بنات الحكيم العناية بي. بأصول العفة
ت يوم، كنت أسافر في طائرة ذا. ڤَتيَپْدَم في الفردوس باسم ْپَسَرأرجعت في صورة و ْبهَچڤَْد چۤيتاشْرۤيَمْد العاشر من 

 موني اساڤدورْْحينئذ، وصل . من زهور عندما شاهدت زهرة لوتس جميلة في هذه البحيرة وبدأت اتمتع في المياه
لوتس وساقاي من ال نأصبح ساعداي زهرتي.  خوفاً منهتمثلت في صورة خمسة أزهار لوتس فيةلوشاهدني عارية بالك

مة، يثأيتها اال:"موني اساڤدورْْبدأت النيران تفيض من عيني . رة اللوتس الخامسةلوتس وبقية بدني زهمن ال نزهرتي
لكن لحسن الحظ، اقتدرت على ذكر الفصل .  بعد لعنياختفى من المكان فوراً و"ستبقين في هذه الصورة مئة سنة

.  إلى األرض واسود لون بدنكتهويبفضل عبورك فوفي واليوم وتحررت من اللعنة . ْبهَچڤَْد چۤيتاشْرۤيَمْد العاشر من 
  ". منيْبهَچڤَْد چۤيتاشْرۤيَمْد اذا سمعت الفصل العاشر من سوف تقدر على التحرر من هذا الوضع لكن 

بعد ذلك، جئت . ْبهَچڤَْد چۤيتاشْرۤيَمْد تالوة الفصل العاشر من بعد أن انهت  َهىنْطْايكوڤالمكان في طائرة  ڤَتيَپْدَمغادرت 
  ".هرة اللوتس الجميلة هذه إليكإلى هنا وقدمت ز

 الذي ْدهيَربودّْهي في صورة ْبراْهَمَنوولدت في عائلة  حكايتها اءانهبدنها فور التم السوداء فارقت :"ڤَشيقال المولى 
  . منذ طفولتهْبهَچڤَْد چۤيتاشْرۤيَمْد تال الفصل العاشر من 

كل من يسمع تلك التالوة، سواء أكان . كَْرشَ و شَنْكَْهى حامل ونڤيشْ التالوة منه سوف يعاين الرب تلكوكل من يسمع 
لذاك السبب، . كَْرشَ و شَنْكَْهى حامل ونڤيشْ سوف يعاين الرب ْبراْهَمنَةالـ حتى قاتل مساقطاً ومدمناً على المسكرات أ

  ".چيريدّْهيْبْهرينْ يا عزيزي  دوماًْدهيَربودّْهيأنا أقوم بخدمة 
سواء أكان ذكراً أم أنثى،  ونڤيشْسوف يعاين الرب  ْبهَچڤَْد چۤيتاشْرۤيَمْد الفصل العاشر من تلو كل من ي، ڤَتيَپْرحبيبتي 

  . ومهما كان وضعهْچِرَهْستَْهى أم ّياسَسنّْۤي

  أمجاد الفصل الحادي عشر
وصف .  چۤيتاْبهَچڤَْدشْرۤيَمْد ، سوف أحكي لك اآلن أمجاد الفصل الحادي عشر من ڤَتيَپْرحبيبتي :"ڤَشيقال المولى 

  .أمجاده بالتمام ال تحد لوجود ألوف الحكايات، سوف أحكي لك أحدها فقط
 يحمل قوساً في َرڤَإشْ َچتَْج.  معروفڤََرَچتْ إشَْجيوجد فيها هيكل  ْپَرنيتَعلى ضفة نهر  نْكََرِمَچتوجد بلدة كبيرة تدعى 

  . تلكنْكََرِمَچ في بلدة  طوال عمرهرّيشاَمْبَرْه  بقيسونَنْْد صفي يدعى ْبراْهَمَن  فيهاكان يوجد. يده



 ويذكر الهيكل الكوني ْبهَچڤَْد چۤيتاشْرۤيَمْد ويتلو الفصل الحادي عشر من  َرڤَإشْ َچتَْج يجلس أمام الرب سونَنْْدكان 
ادي عشر  بتالوة هذا الفصل الح على الدوامَرڤَإشْ تَْچَجوكان قادراً على ذكر الرب حقق ضبط حواسه بالكلية . للرب
 .ْبهَچڤَْد چۤيتاشْرۤيَمْد من 

زار جميع المحاج ابتداء بمحج . ُچوَدڤَري المحاج على ضفاف نهر سونَنْْد الصفي ْبراْهَمَنالـذاك ساح ذات مرة، 
بحث مع . ْپَمنْذَ ڤََهىڤيذات يوم، بلغ بلدة . استحم في جميع المحاج ومثل بين يدي الرب في كل محج. ْرتَْهىتۤي-ڤيَرْج

 جميع رفاقه قد رحلوا سونَنْْدوجد .  في النهاية حيث باتوا الليلةْدَهْرَمشََلفاقه مكاناً للمبات ووجد في وسط تلك البلدة ر
أيها الحكيم الجليل، ال :"وقالاثناء البحث عنهم  قدميه تحتالتقى رئيس البلدة الذي سقط . عندما نهض في الصباح

 العزيز، أنا أتضرع ْبراْهَمَنالـأيها . لم أجد أصفى منك. دم وجود تيم يعادلكأعرف مكان رفاقك لكن يمكنني القول بع
  ".إليك للبقاء في هذه البلدة

  .ذا الطلب المتواضع لرئيس البلدةعندما سمع ه البقاء بضعة أيام سونَنْْدقرر 
بعد انقضاء  يبكي بحرارة سونَنْْدم جاء قروي أما.  وانشغل بخدمته ليل نهارسونَنْْدأقام ذاك الرئيس جميع التدابير لراحة 

 ذاك؟ َركْشََسأين يقيم :"سونَنْْدسأل ".  ولدي الليلة الماضية)َركْشََس( غول  الصفي، أكلْبراْهَمَنالـأيها :"وقالثمانية أيام 
  ".كيف أكل ولدك؟و

 َركْشََس ذات يوم، توجهنا إلى . يشاءساعة مخيف جداً في هذه البلدة ويأكل القرويين يومياً َركْشََسيقيم :"اجاب القروي
كل مسافر يزورنا إليها ويأتي نرسل  و)شََل ْدَهْرَم( داراً للضيافة أقمنا. ذاك نطلب حمايته لقاء توفير طعامه اليومي

 َركْشََس لكن شََل ْدَهْرَمأنت مع رفاقك في بقيت . على هذا الوجه، نستطيع حماية أنفسنا منه.  ويأكله أثناء نومهَركْشََس
ارسلته للنوم في و هلكنني لم أدرك أنه كان حميمالليلة السابقة جاء صديق ولدي . سأخبرك السبب. لم يأكلك مع رفاقك

في ذهبت . أيضاً َركْشََس  أكلهلكنعندما علم باألمر  شََل ْدَهْرَمإلى هناك لجلبه من ولدي فيما بعد، ذهب . شََل ْدَهْرَم
ه اذا كان بامكاني استعادة ولدي سألتن سبب أكل ولدي مع سائر المسافرين كما  وسألته عَركْشََس إلى  اليومصباح

 ذلك ممكن عندما ،من جهة استعادة ولدك.  فأكلته مع اآلخرينشََل ْدَهْرَملم أعرف أن ولدك دخل :"َركْشََسفأخبرني 
  . يومياًْبهَچڤَْد چۤيتاْد شْرۤيَم هذا وهذا ممكن برحمة شخص يتلو الفصل الحادي عشر من َركْشََساتحرر من بدن 

 لكنني لم آكله ألنه يتلو الفصل الحادي عشر من شََل ْدَهْرَم واحد في هذه البلدة يقيم في ْبراْهَمَنسوى اآلن ال يوجد 
 سبع ۤيتاْبهَچڤَْد چشْرۤيَمْد اذا تلى الفصل الحادي عشر من  هذا َركْشََسسأتحرر من لعنة بدن .  يومياًْبهَچڤَْد چۤيتاشْرۤيَمْد 

  ".مرات ثم رشني بالماء
كان يوجد :"؟ اجاب القرويَركْشََسما هو ذنب هذا الشخص الذي أدى إلى رجوعه في بدن :" ذاك القرويسونَنْْدسأل 

كان يحرس حقله عندما هاجم عقاب كبير شخص كان يسير على ذات يوم، .  منذ وقت بعيدمزارع يقيم في هذه البلدة
هرع لعونه لكن بعد و ماراً وشاهد العقاب يهاجم هذا الشخص ّيچيُّوحينئذ، كان . من المزارع الطريق من مسافة قريبة

من يرى اآلخرين في خطر من  كل ياَمراَجيعاقب :" من المزارع وتكلم إليهّيچيُّوالـعندئذ، غضب ذاك . فوات اآلوان
بعد سيرجع في صورة ذئب . قادراً عليهكان  اذا  أو النيران أو السالح وغيرها دون تقديم العونفاعياللصوص أو األ

 كل ونڤيشْيبلغ الرب .  حتماًونڤيشْوكل من يعين شخصاً يحتاج العون يرضي الرب . لجحيم لوقت طويلالعذاب في ا
أيها المزارع الشرير، شاهدت العقاب يهاجم . كاسر أو شخص وضيع أو حاكم شرير بقرة من يد سبع ذنقامن يسعى إل

كنت أبحث في :"قال المزارع". َركْشََسسألعنك اآلن بالرجوع في صورة . انقاذهعمل على أن تذاك الشخص دون 
ستتحرر من هذه اللعنة :"ّيچيُّوالـاجاب ". لذلك، تلطف بي أيها الحكيم اللطيف. الحقول طوال الليل وأنا في غاية التعب

  ". يومياًْبهَچڤَْد چۤيتاْد شْرۤيَماذا رشك بالمياه على رأسك شخص يتلو الفصل الحادي عشر من 
إلى مقام القروي  سونَنْْدرافق ".  هذاَركْشََس العزيز، أرجو أن تتلطف برش الماء على رأس سونَنْْد:"قال القروي

أحرز . ْبهَچڤَْد چۤيتاشْرۤيَمْد اثناء تالوة الفصل الحادي عشر من رش الماء على رأسه وبعد سماع الحكاية منه  َركْشََس
جميع األشخاص األلف أحرز ليس هذا فحسب بل . ونڤيشْ ذاك فوراً صورة ذات أيد أربعة شبيهة بصورة الرب َركْشََس



وجلسوا جميعاً في طائرة من زهور ارسلت لحملهم إلى . أيضاً ونڤيشْالذين أكلهم صورة شبيهة بصورة الرب 
  .َهىنْطْايكوڤ

 بالضحك وأشار إلى أحد األشخاص َركْشََسبدأ .  المدهشةند رؤية كل هذه األحداثع عن ولده َركْشََسسأل القروي 
ابتسم الولد عندما . طلب القروي من ولده مصاحبته إلى البيت". ذاك هو ولدك:"ن في طائرة علية واجابياأللف الجالس

هذه  اطلقت من دوامة التناسخ يلكنمرات كثيرة ولدي أنت كنت كما سيدي العزيز، كنت ولدك :"سمع طلب والده وقال
سيدي العزيز، تلطف بالتسليم للقدمين . َهىنْطْايكوڤوأنا متوجه إلى وطني األزلي  سونَنْْدبرحمة هذا التيم الصفي 

 ونڤيشْ وستقتدر أنت على بلوغ دار الرب ْبهَچڤَْد چۤيتاشْرۤيَمْد  وأسمع منه الفصل الحادي عشر من سونَنْْد اللوتسيتين لـ
جواباً عن أسئلة صديقه  كِْرشَْنمن فم الرب  تَْركوروكِْشهذه التعاليم في أرض خرجت . دون ريب) َهىنْطْايكوڤ(

  . وتالوته بسماع هذا الحديثالفكاك من هذه العروة المتينة التي تشدنا إلى دوامة التناسخ هذهويمكن للفرد . أْرجوَن
وتعلم والده التفوه بهذه الحكمة إلى والده بعد  َهىنْطْايكوڤمع سائر النفوس المحظوظة إلى ولده توجه :"ڤَشيقال المولى 

  . أيضاًَهىنْطْايكوڤ وسرعان ما ذهب إلى سونَنْْد من ْبهَچڤَْد چۤيتاشْرۤيَمْد الفصل الحادي عشر من 
  ". القادرة على اذهاب جميع السيئاتْبهَچڤَْد چۤيتاشْرۤيَمْد ، سمعت أمجاد الفصل الحادي عشر من ڤَتيَپْرحبيبتي 

  الثاني عشرأمجاد الفصل 
  ".ڤَتيَپْر يا حبيبتي ْبهَچڤَْد چۤيتاشْرۤيَمْد سوف أحكي لك األمجاد المدهشة للفصل الثاني عشر من :"ڤَشيقال المولى 

 هي المعبودة مّيلَـكْشْ َمها. مّيلَـكْشْ َمهايوجد هيكل القرينة اإللهية  حيث وْرپكُولَْب يدعى مكان بالغ القدسيةيوجد 
.  ذات يوم، وصل المكان أمير شاب. هناكَچياروْدَركما تقع . جميع الرغباتيحقق ذاك المكان . ئكةالدائمة لجميع المال

ن يه طويلتيساعدكان . كتفيه في غاية المتانة وصدره واسعاًكان . ه في غاية الجماليعينكانت . كان بدنه بلون الذهب
 ثم توجه إلى حيث استحم وقدم العبادة إلى أسالفه وْرپكُولَْبلى فور وصوله إ ْرتَْهىتۤي-َمنيكَنْتْهإلى بحيرة توجه . نيوقويت
، صاحبة القلب المليء بالرحمة، المعبودة في أرجاء األفالك ّيڤِديا :" حيث سجد ثم بدأ بالدعاءمّيلَـكْشْ َمهاهيكل 

. المجد لك.  يا حامية التيم.يا محققة جميع الرغبات. المجد لك، يا مالذ جميع األحياء. غنى وواهبة الالثالثة وأم الخلق
أنت أزلية ومخلصة جميع النفوس . أتْشْيوتَ، أنت التي تحققين رغبات التيم وأنت التي تشغليهم في خدمة الرب ّيڤِديا 

-َمها ڤََرهي و ڤَريَمِهشْ و ڤّيڤايشْنَ و ْبَرْهمي و أْمبيَك، تصورت في صور غزيرة مثل ّيڤِديا . المجد لك. المتردية
لخير  ڤَريَپَرِمشْ و ُروهينّي و نْْدَركََلشَ و ڤيتْريَس و ّيشلكم و نْديَكشَ و كوَمري و يإنْْدر و نََرسيْمهي و ّيملَـكْشْ

  ".ترحمي بي. المجد لك، أمجادك ال تحد.  وحمايتهااألفالك الثالثة
أرجو أن تتمنى .  مسرورة منكأيها األمير، أنا:"عندما سمعت هذه األدعية وقالت إلى األمير جداً مّيلَـكْشْ َمهاسرت 
   ".ما تشاءعلي 

 لكنه توفي قبل ڤَِمْدَهىأشْ قرباناً معروفاً يدعى ضي يقْبَرَهْدَرتِْهىوالدي الملك كان يا أم األفالك الثالثة، :"قال األمير
بان في سرق أحد الحصان الذي سافر في جميع أرجاء األرض وتمت تصفيته للقر بداعي المرض ثم اكمال ذاك القربان

أرسلت أشخاصاً في جميع الجهات بحثاً عن ذاك الحصان دون . ڤَِمْدَهىأشْ قبل أن أقدر على اكمال قربان  ذاكڤَِمْدَهىأشْ
تلطفي باعالمي عن وسيلة استرجاع ذاك الحصان واكمال . جدوى ثم استأذنت من الكاهن للمجيء إلى هنا وطلب عونك

  ".يت عني اذا رضقربان النار وتحقيق رغبة والدي
سوف يحقق . يَسماْده-سيدَّْهى رفيع المقام قرب بوابة هيكلي يدعى ْبراْهَمَنأيها األمير النبيل، يقيم :"مّيلَـكْشْ َمهاقالت 
  ".رغبتك
سجد له ووقف أمامه بصمت . مّيلَـكْشْ َمهاعندما سمع كالم  يَسماْده- سيدَّْهىحيث يقيم إلى المكان األمير توجه 

  ". ألحقق رغبتكمّيلَـكْشْ َمهاأرسلتك األم :"يَسماْده- سيدَّْهىعندئذ، قال . ينماضبكفين مت



شاهد األمير عندئذ جميع المالئكة يقفون أمام .  ماَمنْتَْر بتسبيح  جميع المالئكة أمامهيَسماْده- سيدَّْهى استدعىثم 
ذا حصان ه إنْْدَرسرق المولى ، ْزڤَِديا :"ة إلى أولئك المالئكيَسماْده- سيدَّْهىقال .  ينتظرون أوامرهيَسماْده- سيدَّْهى

  ". تلطفوا اآلن بإعادة ذاك الحصان. األمير الذي احتفظ به لقربانه
بعد  يَسماْده-سيدَّْهى قدمي تحتاألمير سقط . يَسماْده- سيدَّْهىجلب اولئك المالئكة الحصان أمامه فوراً ثم صرفهم 

من قبل؟ أحرزت قوة مثيلة لم أشهدها أو اسمع بوجودها عند أحد كيف :"وسألهأن شاهد كل هذه المجريات المدهشة 
لذلك، احتفظت . ڤَِمْدَهىأشْ اثناء استهالل قربان ْبَرَهْدَرتَْهىتوفي والدي الملك . تلطف بسماع طلبي أيها الحكيم الجليل

  ".بمشيئتكبإحيائه تلطف . ببدنه في زيت مغلي صفي
". لنذهب إلى ذاك المكان حيث حفظت بدن والدك:"ما سمع  هذا الكالم وقالعند ضحكة خفيفة يَسماْده- سيدَّْهىضحك 
 أثناء ْبَرَهْدَرتَْهىورش الماء على رأس جثة الملك عندما وصلوا ذاك المكان  بعض الماء في يده يَسماْده-سيدَّْهىحمل 

أخبر األمير " ؟ن أنت أيها التيم الكبيرم:"يَسماْده-سيدَّْهىحالما لمست المياه رأسه وسأل جلس الملك .  ماَمنْتَْر الوةت
أية رياضات قضيت :"وسألهعندما سمع تلك الحكاية  يَسماْده- سيدَّْهىالسجود للحكيم الملك عاود . والده بكل ما جرى

ْد شْرۤيَم، أنا أتلو الفصل الثاني عشر من ْبَرَهْدَرتَْهىعزيزي الملك :"يَسماْده-سيدَّْهىاجاب . لتحصيل قوة إلهية مثيلة
  ". يومياًْبهَچڤَْد چۤيتا

بلغ كل .  عند سماع كالمهيَسماْده-سيدَّْهىعلى يد التيم الكبير  ْبهَچڤَْد چۤيتاشْرۤيَمْد تعلم الملك الفصل الثاني عشر من 
عدد كبير من سائر األشخاص حققوا الغاية األرفع .  في مجرى الوقتكِْرشَْن للرب القدمين اللوتسيتينمن الملك وولده 

  .ْبهَچڤَْد چۤيتاشْرۤيَمْد  بتالوة الفصل الثاني عشر من كِْرشَْنلمتمثلة بالتتيم بالقدمين اللوتسيتين للرب ا

  أمجاد الفصل الثالث عشر
  .ْبهَچڤَْد چۤيتاشْرۤيَمْد ، أرجو أن تسمعي األمجاد التي ال تحد للفصل الثالث عشر من ڤَتيَپْريا :"ڤَشيقال المولى 

هناك، تجري . على ضفافه پوْرَهريَهْر في الجنوب وتوجد بلدة بالغة الجمال تدعى َچْبَهْدَرتونْيدعى كان يوجد نهر كبير 
  .كل من يعاينه يحقق السعد وَهريَهْر المعروف باسم ڤَشيعبادة صنم المولى 

 كانت زوجته تدعى .كان واسع العلم وعاش حياة بسيطة خشنةو وْرپَهريَهْر في ديكْسيْر- َهري يدعى ْبراْهَمَنكان يقيم 
كانت خشنة . كانت تتكلم كالماً جارحاً إلى زوجها دوماً ولم تجامعه قط. سبب صفاتها الوضيعةعامة ب عند الَرشَدوَر

.  أشكال المشروباتجميعكانت مدمنة على . المسلك مع اصدقاء زوجها وتعاشر الرجال سوى زوجها الشباع شهوتها
  .ازدحام البلدة عندما شهدت تقي بعشاقهاشيدت بناء صغيراً في الغابة حيث تل
 من شعورها بالشهوة دون أن تجد من لتتفقد ما اذا كان أحد عشاقها موجوداًفي الغابة ذات ليلة، توجهت إلى مكان اللقاء 

. لم تجد أحداً وكانت الشهوة تحرقها فبدأت تتجول في الغابة على أمل العثور على من يشبع شهوتها. يشبع شهوتها
  .تاهت وجلست وشرعت بالبكاءبعد سير طويل و بالوجع في بدنها وحسها وعقلها نتيجة عدم اشباع شهواتها شعرت

نهضت الشهوانية عندما سمعت اقبال النمر . سمع نمر جائع صوت البكاء وكان نائماً فنهض وبلغ المكان بسرعة
  .لى وشك تمزيقها بمخالبه الحادةكان ع.  فجأةوحسبت أن شخصاً مقبال إلشباع حاجتها ووصل النمر أمامها

توقف ملك ". أيها النمر، ما سبب مجيئك لقتلي؟ عليك اخباري بذلك ثم يمكنك قتلي:"عندئذ، خاطبت الشهوانية النمر
  . وضحك ثم قص عليها الحكاية التاليةدوَرتْشَْهَرالحيوانات عن قتل 

 في َچَپنْشَْهلينْ يدعى ڤَشييوجد صنم معروف للمولى . ب في الجنوَپَهىَملَنهر يدعى  على ضفاف َپْرَنَمنيبلدة وجد ت
.  على الرغم من والدة مثيلةكنت ما زلت طماعاً وال أضبط حسي.  في تلك البلدةْبراْهَمَنولدت في عائلة . ذاك المكان

ول اعتدت الجلوس على ضفة النهر وقضاء القرابين ألشخاص غير مستحقين بالمشاركة في المراسم كما كنت أتنا
نت ككما . كنت أجمع أكثر من حاجتي باسم قضاء القرابين وعبادة الصنم وأنفق على ملذاتي. الطعام في بيوت الماديين

أصابتني الشيخوخة تدريجياً وسقطت .  الذين كانوا يلتزمون باألحكام والحدود ولم أهب صدقة ألحدْبراْهَمنَةالـانتقد 
ذات يوم، أخطأت بطلب الطعام من بيت أحد . يسهاد جمع الصدقات وتكةأسناني وضعفت عيناي ومع ذلك لم أفقد شهو



أحد هذه الكالب ساقي فسقطت عض . أطلق كالبه عليو  الذي كان في غاية القسوة والخبرة بالخداعْبراْهَمنَةالـ
  .بعد ذلك، رجعت في بدن النمر هذا وأنا أقيم في هذه الغابة الخطرة. وسرعان ما فارقت بدني

ال .  أو سيدة عفيفةّياسَسنّْۤيظ، كنت قادراً على ذكر عمري السابق ولم أهاجم أحداً من التيم في هذا العمر أو لحسن الح
  .أصبحت طعامي ألنك أكثر النساء خيانة وإثماً حتماً.  سوى من اآلثمين والنساء الخائنات اآلنأطلب طعامي

 غائط هي بحيرة من الدوياَددعى ي في جحيم ياَمراَج ذلك، رماها بعد. التهم النمر المرأة األثيمة بعد االنتهاء من كالمه
 حيث بقيت ڤَراوَربعد ذلك، رميت في جحيم . َپْزكَلْوالبول والدم وتعين عليها البقاء في ذاك المكان القذر عشرة ماليين 

اصيبت بالبرص . ة كما في السابقتابعت حياتها االثيم.  أنثىنْذالشَ ثم ولدت على األرض في صورة ڤَنْتََرْزَمنْمدة مائة 
 ڤَسوِدڤَشاهدت الحكيم الجليل و )ڤَتيَپْر (ڤّيَجْمَبكَِد قرب هيكل پوْرَهْر َهريذهبت إلى محج .   من جراء آثامهاوالسل

سمعت تلك .  عن طريق الصدفة والحظ السعيدْبهَچڤَْد چۤيتاشْرۤيَمْد الذي كان يداوم على تالوة الفصل الثالث عشر من 
وتحررت بذلك السمع  نْذاَلشَعاودت سماعها مرة وثانية واقتدرت على مفارقة بدن والوة من فمه وشعرت باالنجذاب الت

  .َهىنْطْايكوڤ وحملت إلى ونڤيشْاحرزت بدناً ذي أيد أربعة شبيه ببدن الرب . من جميع سيئات حياتها بالكلية

  أمجاد الفصل الرابع عشر
  . بحضور ذهنْبهَچڤَْد چۤيتاشْرۤيَمْد  بالسماع عن أمجاد الفصل الرابع عشر من ڤَتيَپْرتلطفي يا :"ڤَشيقال المولى 

اثناء ذهابه إلى اثنين من كالب الصيد مع  ولده اصطحبذات يوم، . ْپڤۤيسيمَهلْْد في تايْلڤيكَْرْم ِبكان يوجد ملك يدعى 
.  أثناء مطاردة الكلبكما لو كان يطيربدا األرنب .  عندما بلغ الغابةأطلق أحد الكالب لمطاردة أرنباً والغابة للصيد

كان الغزال جالساً تحت ظل . ركض ذاك األرنب وركض حتى وصل إلى صومعة جميلة كانت في غاية الهدوء
 فاعياألتنساب أشبال النمور تلعب مع عجول الفيلة وكانت . والقردة تأكل ثمار تلك األشجار ببهجة األشجار بسعادة
بتالوة الفصل الرابع عشر من  كِْرشَْن الذي كان يعبد الرب ڤَتَْسفي هذه الغابة، أقام الحكيم الجليل . على الطواويس

 قرب صومعة ْبهَچڤَْد چۤيتاشْرۤيَمْد كان أحد مريديه يغسل قدميه أثناء تالوة الفصل الرابع عشر من . ْبهَچڤَْد چۤيتاشْرۤيَمْد 
أحرز ذاك األرنب . عندئذ، جاء ذاك األرنب يركض وأنزلق في الطين. لالموقع تلك األرض مبأصبح  .ڤَتَْس َمهاَرَج

بعد وصل الكلب هناك بحثاً عن األرنب . أخذته إلى كواكب الجنانوهبطت طائرة والتقطته .  فوراًبدن أهل الجنان
    .اويةانزلق في الوحل وفارق بدن الكلب وأحرز بدن أهل الجنان وحملته تلك الطائرات السموانقضاء لحظة 

 هذه األحداث ِبتَْل-ڤيكَْرْمبعد أن شهد الملك  ْبراْهَمَنالـسأل ذاك .  عند رؤية كل هذا بالضحكڤَتَْس َمهاَرَجبدأ مريد 
حكيم كبير يدعى :"ْبراْهَمَنالـقال ذاك ". كيف أمكن لذاك األرنب والكلب الذهاب إلى الفردوس أمام عيني؟":العجيبة
أنا مريده . في هذه الغابة ْبهَچڤَْد چۤيتاشْرۤيَمْد ئم االنشغال بتالوة الفصل الرابع عشر من  غلب حسه بالكلية داڤَتَْس

بفضل انزالق األرنب بلغا الكواكب العليا .  أيضاً برحمتهْبهَچڤَْد چۤيتاشْرۤيَمْد ومنشغل بتالوة الفصل الرابع عشر من 
  . تبلل من المياه التي غسلت قدميوالكلب في الوحل الذي

 مقيماً ڤَِكشَ الذي يدعى ْبراْهَمنَةالـأحد كان . َمَهَرْستَْر في ْپَرتوْدَهْكتوجد بلدة تدعى . سبب ضحكياآلن وف أخبرك س
لهذا السبب، اشتد . خليعة تمتعت بصحبة سائر الرجالكانت  ڤيلُوبََّنتدعى التي زوجته  وكان أقسى الرجال. هناك

  .ه في صورة األرنب بسبب آثامڤَِكشَ ْبراْهَمَنالـذاك رجع كلب ورجعت في صورة ذاك الوغضب زوجها وقتلها 
بعد سماع أمجاد الفصل يومياً  ْبهَچڤَْد چۤيتاشْرۤيَمْد  بتالوة الفصل الرابع عشر من ڤيكَْرْم ِبتَْلبدأ الملك :"ڤَشيقال المولى 

قادراً على االنشغال أزلياً ة ذاك البدن واصبح عند مفارق َهىنْطْايكوڤذهب إلى  وْبهَچڤَْد چۤيتاشْرۤيَمْد الرابع عشر من 
  .ونڤيشْ للرب القدمين اللوتسيتينبخدمة 

  أمجاد الفصل الخامس عشر
، تلطفي ْبهَچڤَْد چۤيتاشْرۤيَمْد ، سوف أخبرك اآلن أمجاد الفصل الخامس عشر من ڤَتيَپْرحبيبتي :"ڤَشيقال المولى 

  .بسماعها بعناية



قائد جيشه كان . زيمة المالئكةهفي غاية القوة إلى درجة أمكنته من كان . چاوَدِدشَ في َهىنََرشيْم ىكان يوجد ملك يدع
 أصيب بمرض الكوليرا هلكن ِدشَچاوَدليصبح حاكم مع األمير الملك اغتيال كان بالغ الطمع وخطط . َسَرْبْهِمرونْْديدعى 

ذاك الحصان في غاية الجمال وسريع كان . هوِسنْْدوسرعان ما مات ورجع في صورة حصان في بالد تنفيذ خطته قبل 
 ذاك الحصان وعزم على چاوَدِدشَابن رجل ثري في شاهد ذات يوم، . كان متصفاً بجميع صفات خيل السباق. الجري

توجه إلى قصر الملك .  بعد شراءهِدشَچاوَد إلى عاصمة  ذاك الحصانأخذ. ِدشَچاوَدشراءه من أجل بيعه إلى ملك 
  . الحراس اخبار الملك بوصولهفوراً وطلب من

 من ِسنْْدهوأيها الملك، وجدت حصاناً في :"أجاب رجل األعمال" ماذا جاء بك إلى هنا؟:"سأله الملك عندما جاء أمامه
سيق الحصان ". أجلب هذا الحصان فوراً:"أمر الملك". اشتريته بثمن باهظ. أرفع نوعية وال يعادل في مجمل الكون

  . الحصان بعد امتحانهدفع الملك لرجل األعمال ضعف ثمن. ذي سر جداً من صفاته الرفيعةبسرعة أمام الملك ال
 ذاك لحق. طارده فوراًو غزاالامتطى حصانه وانطلق إلى الغابة حيث شاهد . قرر الملك الصيد بعد انقضاء بضعة أيام

توقف بعد مطاردة طويلة وعطش التعب والغلبه .  بعد بعض الوقتخلف سائر الفرقة وراءه.  حيثما التفتغزالال
  . ربط الحصان إلى فرع شجرة وجلس تحت صخرة كبيرة. للراحة

عشر  من الفصل الخامس شْلُوَككانت نصف . روصخاحدى ال علىت سقطح وابعد قليل، شاهد ورقة تعصف بها الري
 الحصان على األرض وفارق بدن بدأ الملك بالقراءة وسقط ذاك. مكتوبة على تلك الورقة ْبهَچڤَْد چۤيتاشْرۤيَمْد من 

صورة ذات أربعة أيد وجلس فوراً في طائرة من زهور جاءت من أحرز .  مع أول صوت خرج من فمهالحصان
  .َهىنْطْايكوڤ لحمله إلى الدار العلية َهىنْطْايكوڤ

  حسه بالكلية حقق ضبطْبراْهَمَنكان . مثمرةالحظ الملك وجود صومعة جميلة على مقربة منه كانت محاطة بشجرة 
". ؟َهىنْطْايكوڤكيف أمكن لحصاني بلوغ :" وسأله بكفين متقابلينْبراْهَمَنالـسجد الملك لذاك . يجلس في تلك الصومعة

خطط مع األمير . َسَرْبْهِمرونْْدقائد جيشك في السابق يدعى كان أيها الملك، :"شَْرَم ونڤيشْ الذي يدعى ْبراْهَمَنالـأجاب 
سمع بعض الكالم من . ب بالكوليرا قبل تنفيذ الخطة ومات ورجع في صورة ذاك الحصانأصي. غتصاب عرشكال

  ".َهىنْطْايكوڤوبلغ بطريق الصدفة  ْبهَچڤَْد چۤيتاشْرۤيَمْد الفصل الخامس عشر من 
ى عرش نصب ولده عل.  وعاد إلى عاصمته ثم عاود قراءة ما كان مكتوباً على تلك الورقةْبراْهَمَنالـسجد الملك لذاك 

بصورة منتظمة  ْبهَچڤَْد چۤيتاشْرۤيَمْد وتوجه إلى الغابة حيث تلى الفصل الخامس عشر من بعد وقت قصير  چاوذَ
  .ونڤيشْ للرب القدمين اللوتسيتينوسرعان ما حقق 

  أمجاد الفصل السادس عشر
  .ْبهَچڤَْد چۤيتاشْرۤيَمْد ، سوف أخبرك اآلن عن أمجاد الفصل السادس عشر من ڤَتيَپْرحبيبتي :"ڤَشيقال المولى 

مملكة هناك حيث عاش مثل مالك جنان  َچَبهوكَْهْدكان للملك . چوَجَرتْ في والية )سوَرتْ (ساوَرْستَْرتوجد بلدة تدعى 
ذات يوم، حطم ذاك . من جبينه بداعي الكبرياءسائل خرج ي أريَمْرَدَنكان عنده فيل شديد الحماس يدعى .  آخرإنْْدَر

هرب . وبدأ بتحطيم حظيرة الفيلة التي بدأت تركض هنا وهناك تطارد الرعية بطيش في نوبة من الغضب هالفيل قيود
 حالما توجه مع ولده إلى المكان حيث كان الفيل المجنونالذي  إلى الملك خبرالسائس نقل ال. الجميع بأسرع ما يمكن

 من األشخاص الذين داست اً كبيراًعددالملك شاهد . لمجنونة فّن السيطرة على الفيلة اَچَبهوكَْهْدعلم الملك . سمع باألمر
شاهد .  عندما بلغ الموقع حيث كانت الفيلة تجري هنا وهناكالفيلة عليهم وسواهم ممن يجرون هرباً لتجنب ذاك الفيل

 ْبراْهَمَنالـن ذاك كا.  في الوقت الذي كان يراقب الفوضى عائداً من استحمامه من البحيرة بهدوءْبراْهَمنَةالـأحد الملك 
 التي تبدأ بكلمة عدم الخوف ْبهَچڤَْد چۤيتاشْرۤيَمْد  الثالثة األولى من الفصل السادس عشر من شْلُوكَْزيتلو بصمت الـ

لم يلتفت  ْبراْهَمَنالـ لكن ه يسير تجاهوهعندما شاهد بعدم االقتراب من الفيل ْبراْهَمَنالـحاول الناس تحذير ). أْبَهياْم(
   . مقبال عليهْبراْهَمَنالـعندما شاهد زال كل غضب الفيل وجلس بهدوء . تهبتربيأقبل على الفيل المجنون وبدأ بل  إليهم



عندما أصيب الملك وجميع الرعية بالعجب .  بضعة لحظات واستكان الفيل على هذا النحوْبراْهَمَنالـبعد ذلك، ربته 
 رياضات وعبادة قضيت الحراز ةأي:" قدميه وسألهتحت وخر راْهَمَنْبالـأقبل الملك على . هذا الحادث المدهش واشهد

ْبهَچڤَْد شْرۤيَمْد  من الفصل السادس عشر من شْلُوكَْزأنا أتلو بعض :"ْبراْهَمَنالـاجاب " تلك الطمأنينة والقوى المدهشة؟
  ". يومياًچۤيتا

أعطاه صدقة تعادل مئة قطعة ذهبية وطلب منه ته إلى القصر ورافق مْبراْهَمَنالـطلب الملك من :"ڤَشيقال المولى 
  .ْبهَچڤَْد چۤيتاشْرۤيَمْد  هذه النصوص من الفصل السادس عشر من الوةتعليمه ت

ه سائسوأمر  هذه النصوص لبعض الوقت الوةبعد ت نمع حرسه إلى مكان الفيل المجنو َچَبهوكَْهْدك لالمذهب ذات يوم، 
ذهب الملك أمام الفيل المجنون الذي . الفيل إلى احداث الفوضىاً من عودة خوفعندئذ، اضطرب المواطنون . باطالقه

بعد ذلك، عاد الملك إلى قصره ونصب ولده على العرش وترك إلى الغابة حيث عبد الرب . استلقى فوراً وبدأ بتربيته
 القدمين اللوتسيتينسرعان ما أحرز  وْبهَچڤَْد چۤيتاشْرۤيَمْد  من الفصل السادس عشر من شْلُوكَْز بتالوة هذه الـكِْرشَْن
  .كِْرشَْنللرب 

 مهما كان إثمه، سرعان ما يبلغ المصير عينه الذي بلغه الملك ْبهَچڤَْد چۤيتاشْرۤيَمْد  الفصل السادس عشر من تلوكل من ي
  .كِْرشَْن المتمثل بالقدمين اللوتسيتين للرب َچَبهوكَْهْد

  أمجاد الفصل السابع عشر
تلطفي اآلن . ْبهَچڤَْد چۤيتاشْرۤيَمْد ، سمعت األمجاد التي ال تحد للفصل السادس عشر من ڤَتيَپْرحبيبتي :"ڤَشيقال المولى 

  .ْبهَچڤَْد چۤيتاشْرۤيَمْد بسماع أمجاد الفصل السابع عشر من 
 على امتطاء الفيل تهدر األمير بقدوشََسْنراهن .  شديد المكر والغباءدوشََسْن خادماً يدعى َچَبهوكَْهْدكان عند ابن الملك 

 الغبي دوشََسْنبدأ لكن .  بعد التقدم بضعة خطواتوقفز على الفيل وبدأ الناس يطلبون منه عدم امتطاء ذاك الفيل الخطر
. فجأة، اشتد غضب ذاك الفيل وبدأ بالركض هنا وهناك على غير هدى. لدفعهخشن الكالم عصا واالبضرب ذاك الفيل ب

 ورجع في صورة فيل في دوشََسْنداسه الفيل بقدمه ومات  و بعد أن فقد سيطرته على الفيل إلى األرضدوشََسْنسقط 
  . حيث بقي في قصر الملكْپڤۤيسيْمَهلْْدمدينة 

ارسال ذاك الفيل هدية إلى  ْپڤۤيسيْمَهلْْدذات يوم، قرر ملك . َچَبهوكَْهْد صديقاً مقرباً من الملك ْپڤۤيسيْمَهلْْدكان ملك 
  .ة الجميلقصيدته من ورهسرل الذي أهدى ذاك الفيل إلى أحد الشعراء َچَبهوكَْهْدصديقه الملك 

.  بعد بعض الوقت أصيب ذاك الفيل بمرض عضال. بمئة قطعة ذهبيةڤََملْبعد ذلك، باع ذاك الشاعر الفيل إلى ملك 
 عندما ن الفيل مع خير األطباءإلى مكاالملك توجه . هد توقفه عن األكل والشربعندما شاأبلغ سائسه األمر إلى الملك 

أنت تداوم على  .ِڤَدْزـمليكي العزيز، أنت شديد الورع وملتزم بال:"عندئذ، بدأ الفيل بالكالم لدهشة الملك. سمع بالخبر
ال أي شكل من . علم أن هذه األدوية واألطباء لن تنفع في هذا الوقتإلذلك، . ونڤيشْ للرب القدمين اللوتسيتينعبادة 

 ْبهَچڤَْد چۤيتاشْرۤيَمْد  الفصل السابع عشر من الوةأرجو منك أن تطلب من أحد ت.  سيعين عند الموتقرابينلصدقات ا
  ". اذا كنت معنياً بأمري وتطلب عونييومياً

 بناء على طلب  بصورة منتظمةْبهَچڤَْد چۤيتاشْرۤيَمْد  الفصل السابع عشر من تلواستدعى الملك أحد التيم الكبار الذي ي
فارق بدن الفيل واحرز صورة ذات ايد أربعة شبيهة و التيم الفصل السابع عشر الوةأثناء ترش المياه على الفيل . فيلال

سأله الملك عن عمره السابق . َهىنْطْايكوڤجلس فوراً في طائرة من الزهور أرسلت لحمله إلى . ونڤيشْبصورة الرب 
 تالوة بڤََملْبعد ذلك، بدأ ملك . بعد أن اجاب الملك َهىنْطْايكوڤى  إلدوشََسْنترك ثم اثناء جلوسه في تلك الطائرة 

  .كِْرشَْن للرب القدمين اللوتسيتينبصورة منتظمة وسرعان ما أحرز  ْبهَچڤَْد چۤيتاشْرۤيَمْد الفصل السابع عشر من 



  أمجاد الفصل الثامن عشر
تلطف اآلن بحكاية أمجاد . ْبهَچڤَْد چۤيتاشْرۤيَمْد ن زوجي الحبيب، أخبرتني أمجاد الفصل السابع عشر م:"ڤَتيَپْرقالت 

  .ْبهَچڤَْد چۤيتاشْرۤيَمْد الفصل الثامن عشر من 
 ْبهَچڤَْد چۤيتاشْرۤيَمْد ، أرجو منك االصغاء إلى أمجاد الفصل الثامن عشر من )ڤَتيَپْر(يا ابنة الهيمااليا :"ڤَشيقال المولى 

أنها رحيق إلهي .  لكل من تدخل أذنهرغبات الماديةالتذهب بجميع .  ال تحد وتعطي بهجةِڤَدْزالـالتي هي أرفع من 
عند التيم  َسنَنَْد و َسنَْك الذين يتصدرهم ۤيْزچيُّوالـ والمالئكة وكبار إنْْدَر وعزاء قلوب المولى ونڤيشْوحياة الرب 

  .الصفي
حرر الفرد من الشقاوة الثالثية لهذا تيع الذنوب وذهب بجمت ىخرا تالوةوجد تال . هاتلوي عمن ياَمراَجعد حملة أوامر تيب

   .اصغ اآلن بتتيم كبير. العالم
 في ذاك شّيسَْ مع زوجته إنْْدَريقوم المالئكة بخدمة المولى . ِمروعلى قلة جبل  ڤَكَْرَمڤيشْ التي بناها ڤَتيأَمَرتوجد مدينة 
وصول شخص في غاية الجمال إلى هناك وكان خدم ء  فيما كان جالساً بهدوإنْْدَرالمولى ذات يوم، شاهد . الفردوس

حينئذ، . ذاك الفتى الوسيمعند مشاهدة  عن عرشه وخر إلى األرض ساجداً إنْْدَرنهض المولى .  يخدمونهونڤيشْالرب 
جميع بعد ذلك، استهل . ووضعوه على رأس ذاك الشخص الجميل الجديد إنْْدَر  تاجإنْْدَرالمالئكة الذين كان يعبدون التقط 

وا تل وقدموا بركاتهم ويْزشِرجاء كبار .  الجديدإنْْدَر وغناء أغاني جميلة لمالك الجنان آَرتيالمالئكة وأهل الجنان مراسم 
 الجديد الذي لم يقض مئة إنْْدَرعلى هذا النحو، .  بالرقص بسرورأْپَسَرْز بالغناء و ڤَْزَچنْْدَهْر وبدأ ِڤديةالـات َمنْتَْرالـ

 القديم بالدهشة إنْْدَرأصيب . كالمعتاد، بدأ يتمتع بمختلف أشكال خدمات المالئكة وسائر أهالي الجنانحصان قربان 
  .األمرعندما شاهد 

 شجار لنفع اآلخرين ولم يتصدق بحبوب الطعامأو زرع األ) كونْذَْز(لم يحفر هذا الشخص آباراً أو برك :"نفسهقول لبدأ ي
شعر " كيف استطاع احتالل منصبي؟ ف نار ولم يتصدق في األماكن المقدسة مطلق قربانضلم يق. عندما حدث جدب

ربي الحبيب :"تهعندما تمكن من مشاهد هسأل وونڤيشْ القديم بالتكدر وتوجه إلى بحر الحليب للدعاء إلى الرب إنْْدَر
الجنان لكن جاء شخص منصب ملك ب جديراً، قضيت في السابق مئة قرباناً وسائر األعمال الصالحة مما جعلني ونڤيشْ

 كبيراً ياًِڤد قرباناً ضىهذا الشخص أعماال صالحة مدهشة أو قلم يقض .  هذه المرةآخر واحتل منصب ملك الجنان
  ". فكيف يعقل أن يحصل على منصبي؟

ْبهَچڤَْد شْرۤيَمْد  للفصل الثامن عشر من ة يوميتالوة، تلك النفس المجيدة قضت إنْْدَرعزيزي :"ونڤيشْعندئذ أجاب الرب 
بفضل  أشكال الصالحات والقرابين جميعوحصل على نتائج يومياً طيلة عمره  من هذا الفصل شْلُوكَْزخمسة تال . چۤيتا
اذا قمت ستدخل داري العلية أيضاً .  لسنوات طويلة بمنصب ملك الجنانمتعتبعد السوف يبلغ داري الشخصية وذلك 
   ".هَچڤَْد چۤيتاْبشْرۤيَمْد  الفصل الثامن عشر من الوةبت

 حيث شاهد بلدة ُچوَدڤَريوذهب إلى ضفة نهر  ونڤيشْبعد سماع كالم الرب  ْبراْهَمَن في صورة إنْْدَرتمثل المولى 
بالغ الصفاء جالساً وشديد  ْبراْهَمَنيوجد كان .  في ذاك المكانڤَكَِلْس يقيم الرب العظيم في صورة . المقدسة جداًْچَرنيكَِل

كان يجلس في ذلك الموقع .  قرب تلك البلدةُچوَدڤَريعلى ضفة نهر وسرها  ِڤديةالـفع غاية الحكمة الرحمة وفهم أر
 تحت سجد.  عندما شاهدهإنْْدَرة المولى اشتدت سعاد. ْبهَچڤَْد چۤيتاشْرۤيَمْد  الفصل الثامن عشر من شْلُوكَْز تلووييومياً 

 لُوَك ونڤيشْ أرفع مكان إنْْدَراحرز المولى . ْبهَچڤَْد چۤيتاشْرۤيَمْد  قدميه فوراً وطلب منه تعليمه الفصل الثامن عشر من
أدرك أن المتعة التي تمتع بها بمنصب ملك الجنان .  لبعض الوقتْبهَچڤَْد چۤيتاشْرۤيَمْد  الفصل الثامن عشر من الوةبعد ت

 . عندما أحرز ذاك الكوكب العليتافهة بالمقارنةمع المالئكة كانت 
 على وجه الخصوص ْبهَچڤَْد چۤيتاشْرۤيَمْد كبار الحكماء الفصل الثامن عشر من يتلو ، لهذا السبب، ڤَتيْرَپحبيبتي 

  .ونڤيشْ للرب القدمين اللوتسيتين اوسرعان ما يحرزو



وذاك الشخص الذي يذكر هذا .  سرعان ما تذهب جميع سيئاته التي راكمهاا هذتا َمَهتْْمياچۤيس ركل من يسمع أو يد
غنى  بعد التمتع بكل ونڤيشْيث بإيمان كبير يحقق نتائج جميع أشكال الصالحات والقرابين الكبيرة ويبلغ دار الرب الحد

  .دنيوي
  .ّيڤِد ڤَتيَپْر إلى زوجته ْبهَچڤَْد چۤيتاشْرۤيَمْد أمجاد  كالمه عن ڤَشيختم المولى بذلك، 

  

  ْرياشاكَراشَنْ من نظم ماهاتْْميا -چۤيتا
  ياماهاتْْم -چۤيتا

  ١النص 
  پوماْنْپَرياتَه َپتِْهتْ پونْياْم، ياه شاْستَْرْم إَدْم -تاچۤي

  ڤَْرجيتَه-شُوكادي-ْپنُوتي، ْبَهياڤاَپَدْم أڤيشْنُوه 
  الترجمة

سوف يدخل داراً مقدسة مثل عقل منضبط تتيم وب منعم جميع الفضائل ْبهَچڤَْد چۤيتاكل من يتلو سفر 
  .ن الصفات الدنيوية المستندة إلى الخوف والشكوىمالمنزه دوماً  ونڤيشْ مقام الرب َهىنْطْايكوڤ

  َمَهتْْمياْمتا ۤيچ
  ٢النص 

  شََپَرْسيا -ْپراناياَملَْسيا، شۤي-اياَنتاْدْهۤيچۤي
  شَكِْرتاني - َجنَْم-ڤَْرپۤوپاني، پانايڤَ َسنْتي ْهي 

  الترجمة
  .فيه سيئاته برحمة الرب بإخالص شديد وبكل جدية، لن تؤثر ْبهَچڤَْد چۤيتااذا قرأ أحد 

  ماهاتْْميا -چۤيتا
  ٣النص 

  نىي دنىي دْم ْسنانَ- َجَل ْمساْم پوْمنَشَمو -نىيَمل
   ناشَنَْم-  َمَل - ساَرْمَس ْمْسنانَ - تَ ِرْمچۤيتا ْدِرَسكْ

  الترجمة
المقدسة  َچنَْچه في مياستحم  من يلكن يومياً َچنَْچالـ في مياه نهر باالستحمامه ذات صفية تلإلنسان الممكن من"
  ."ةكليبال شوائب الحياة المادية جميعتزول   مرة واحدةْبهَچڤَْد چۤيتاكتاب ل

  ماهاتْْميا -چۤيتا
  ٤النص 

  يْستَرايه ڤ-شاْستَْر أنْيايه كْيْم ،اۤي كَْرتَڤْچۤيتا-سو چۤيتا
  تاِريْهْسني ڤَپْدماْد -ىموكَْه ناْبَهْسياَپْدَم ْمياْسڤَ اۤي



  الترجمة
حكمة السواه من كتب  مطالعةلإلنسان إلى  ال حاجة لك، لذ.شخصية اهللا العظيمكالم هو   چۤيتاْبهَچڤَْد"

 الدنيوية في األعمال بونمشبعلبشر ا. منتظمة ما هو مطلوب مطالعته بحضور ذهن وبصورة جل. ِڤديةالـ
 يفي ْبهَچڤَْد چۤيتان ألذلك  إلى حاجة ال لكن ِڤدية الـاألسفار يحول دون مطالعة جميع  مماعصر الراهنال

  ." العظيماهللاشخصية كالم و ِڤَدْزة الـزبد ألنه ه وجتم على أبالغرض
  ماهاتْْميا -چۤيتا

   ٥النص 
  تَْمِرينيْهْس ڤكْتْراْد ڤَ-شْنوڤي ْمْسڤَڤََسْر - تَِرْبهاَرتاْم
  تىڤيْديا نَـ  َجنَْمپونَْر ،اڤپۤيتْ ْمُچوَدكَنَْچ - چۤيتا

  الترجمة
 صفوة ي هْبهَچڤَْد چۤيتا ؟ْبهَچڤَْد چۤيتا بمن يشرب رحيق فكيفيحقق النجاة  َچنَْچالـياه نهر  يشرب ممن كل"

نهر  ان جاءو شخصية اهللا العظيم م من فْبهَچڤَْد چۤيتا تصدر. )ي األولشْنوڤي( ِرشَْنكْوكالم الرب  َمهاْبهاَرتَ
على  ْبهَچڤَْد چۤيتاتقدير نستطيع  لكن هوقدم هللا توجد مغايرة بين فم ال.  اللوتسيتينه من قدميصدر يَچنَْچالـ

  .َچنَْچ الـ نهرمياهأكثر من صعيدنا 
  ماهاتْْميا -چۤيتا

   ٦النص 
  نَنَْدنَه -ُچوپاَل ْدهاُدوْچ ،چاڤُو ُدوَپنيشَڤُوَسْر

 َمَهتْ ْمْمِرتَچۤيتا ْمَهْدْچدو ، بُهوكْتاۤيْرْده - سوتَْسه ڤَُهوپاْرتْ
  الترجمة

 شْرّيحالبها هو راعي البقر  وكون ببقرة حلوبتاشبه ما  )ْبهَچڤَْد چۤيتا( أوَپنيشَداتْصفوة  ْدشَنيَپتُوچي الـههذ"
لو   الربتيمال ضير على الفطناء وكبار الحكماء و.  أْرجوَنجلهاعو ِڤَدْزالـحليبها زبدة  . ابن نَنَْدِرشَْنكْ

  ".ها وتذوقهشربوا رحيق حليب
  ماهاتْْميا -چۤيتا

  ٧النص 
  ِاڤَ پوتَْر - ِدڤَكّي ڤُو ِدكُوِا چۤيتَْم - پوتَْر - ِدڤَكّي ْمشاْستَْر ْمكَاِ

  ا ِسڤايْسِدڤَا ي تَْسْم ِاكَىكَْرماپ ياني ۤيا ناماني تَْسْز َمنْتَْركُوِا
  الترجمة

  كتابْبهَچڤَْد چۤيتا ليكن كتاب ،لذلك.  واحدشاغلواحد و ربكتاب واحد و إلى  في هذا العصر اإلنسانطلعيت
  .ِرشَْنكْ شْرّي الخدمة التتيمية إلى واجب العبادة الرب -واجب واحدو األرضأهل 



  ْبهَچڤَْد چۤيتاشْرۤيَمْد مجد 
  ساَر-تَنْتَْر-ڤَڤايشْنَ شْرّيمن 

  ١النص 
  هۤوشِرشَيا أو

  ڤََدتَ ِمى ڤَتْ سۤوڤَ ماهاتْْمياْم، ياتْهايشااشْ تاۤيچۤي
 نُوديتَْماِسَن مونيڤْۤي، ىكِْشتِْر-ناراياَنورا پ

  الترجمة
 على كِْشتِْر-ناراياَن كما تكلمت في القديم عند چۤيتاالـتكرر علينا أمجاد ، نرجو أن تَسۤويا : قال الحكماء

  .ڤَاَس ِدڤْۤي شْرۤيللسان الحكيم الجليل 
  ٢النص 

  شَڤاأوتَ سۤو
  ْپتَتََمْم َپَرْمچوْم، يادّْهي طَْپِرشْڤَتا َچْبَهْدَرْم ْبَه

 ماهاتْْمياْم أوتََّمْم- تاچۤيڤَكْتوْم،  تَْد  ِكَنتىشَكْيا
  الترجمة

بحق، من ذا القادر على وصف . ن، طرحتم أكثر األسئلة مجداً دون ريبوأيها الموقر: وْسوامّيُچتَ سۤوقال 
   أخفى جميع الكنوز؟چۤيتاالـعظمة مجد 

  ٣النص 
  ْپَهلَْمتَه سۤو-ڤاي َسْمياْك، كينْشيتْ كونْتّيكِْرشْنُو جانَتي 

 تَْهى مايتْهيلَه‘ڤَلْكْيُّو -اْچۤيياڤا، و پوتُْر-اَسڤْۤياُسو ڤا ۤيڤْ
  الترجمة

 ڤَشوَك ِد و ڤَاَس ِدڤْۤي عليم بثمرته إلى حد ما و كونْتّي ابن أْرجوَن،  عليم بذاك المجدكِْرشَْنال شك أن الرب 
  .كذلك ملمون به إلى حد ما َجنََك والملك الرباني ڤَلْكْياْچيايا و ُچوْسوامّي

  ٤النص 
  شَڤا، ِلشَْم َسنْكيْرتَيانْتي ڤَنَتَه شْروتْأنْيى شَْر

 ا شْروتَْماْن َمۤياْسۤياَسْسۤيڤْۤيى أتَْر، ڤَدامتَْسماتْ كينْشيْد 
  الترجمة

  . مديح جزء ضئيل بعظمتهعدا عن ذلك، اآلخرون الذين سمعوا به من بعضهم البعض منشغلون بغناء
  ٥النص 

  نَنَْدنَه-پاَلُچوْچْدها و، ُدوڤُچانيشَُدو َپڤُوَسْر
 يتاْمِرتَْم َمَهتْچْچْدَهْم ْبُهوكْتا، دو-ْرڤَتَْسه سوْدهۤيپاْرتُْهو 



  الترجمة
 هو العجل المشخص ْپِرتْهاابن . كِْرشَْن شْرّيالبقار الصبي حالبها هو  هي تشخيص البقرة واتدنيشََپوأجميع 

  .ضلة رفيعة الفطنة هي متذوقتههو الحليب الفائق والنفوس الفا چۤيتاالـورحيق 
  ٦النص 

  تاْمِرتَْم َدداوچۤيڤَْن ادو، كوْرساَرتْْهياْم أْرجونَْسۤي
 ى نََمها، تَْسماي كِْرشْنَتَْمنَپكاراۤيتَْريُّو-لُوَك

  الترجمة
 چۤيتاالـ لمجرد توزيع رحيق أْرجوَن الذي قبل منزلة حوذي عربة كِْرشَْن شْرّيبادئ ذي بدء، اسجد للرب 

  . لنفع جميع األفالك الثالثةهذا
  ٧النص 

  هَرُهوَرْم، تَْرتوْم إشَّْهتي يُّو نََچَرْم ْچَس-َسْمساَر
 اتي سوكِْهَن َسهپاَرْم ۤيڤَْم َسماَسْديا، نَ-تاۤيچ

  الترجمة
ْبهَچڤَْد ذاك األحمق الذي يطلب عبور المحيط البشع للشقاوة المادية تحقيق ذلك بكل يسر باللياذ بقارب يستطيع 

  .چۤيتا
  ٨النص 

  َچتَها َس يُّوڤاْبْهۤيڤَ، َسدايانَْم ْسروتَْم نايْچۤي-تاچۤي
 هاْسياتاْم-اتي بالََكْدهاتْما، ۤيُموكْشَْم إشَّْهتي مۤو

  الترجمة
 جدير بأن يصبح چۤيتاالـ الدائمة دون سماع حكمة ةيُّوچيالـذاك األحمق الذي يطلب النجاة بالمزاولة 

  .اضحوكة حتى عند الطفل
  ٩نص ال

  نيشَْم-شاْستَْرْم أَهْر-تاچۤيڤَ، ى ِاَپطَْهنْتڤَنْتي يى شِْرنْ
 َسْمشَياه نَـ پارۤو- ڤَيا، ِدْچۤيڤاي مانوسا  تىَن 

  الترجمة
  .هو مالك حقيق دون ريب.  ويتلوها ليل نهار ال يجوز اعتباره مجرد إنسانچۤيتاالـكل من يستمع إلى 

  ١٠النص 
  ڤايْپراهاْرجونايا  كِْرشَْن اِنَن َسْمُبوْدَهْم،ْچۤي-تاچۤي

 چونَْمڤاتَْهى نيْرچونَْم -ـَپَرْم تَتَْر، َسڤَْم تَتّْ-ْبَهكْتي
  الترجمة



  .چۤيتاالـ بعلم أْرجوَن من أجل هداية  النسبي والمطلق،العظيم للتتيم أمبد ثناء النْْدَرشَ كِْرشَْنغنى الرب 
  ١١النص 

   َسموشّْْهِرتايهموكْتي-ڤَْم، ْبهوكْتيِاپاناشْطاَدشايْر ُسو
 ْبَهكْتى آدي كَْرَمسو-ْپِرَماتْ، شوْدهيه ْسۤي-كَْرَمشَشْ شيتَّ

  الترجمة
من ثمانية عشر فصال تدحض مذهب الملذات يتألف  سلم  وهوچۤيتاالـعلى هذا النحو، يصفو القلب بعلم 

  .طوة فخطوة خينمو مؤهل مزاولة خدمة التتيم بحبه. بالكلية) موكْتي- ْبهوكْتي(الحسية والنجاة 
  ١٢النص 

  ناشَنَْم-َمَهى-َرتاْمْبَهسي ْسنانَْم، َسْمساچۤيساْدُهوْر 
 تْڤَ تَڤِْرتْهايْسنانَْم -نَْسيا تَْم كاْرياْم، َهْستيۤيه-شَْردّْها

  الترجمة
لية  لكن مسعى عادم اإليمان عقيم بالكچۤيتا باالستحمام في المياه الصفية للـينجو التيم من ألواث العالم الدنيوي

   .وما يعقبه من تدحرج بالغبارمثل استحمام الفيل 
  ١٣النص 

  پاطَْهنَْمڤَ َپطَْهنَْم نايچاناتي،  نَـ شَتاياْس چۤي
 ِڤتْو ْبَهُركَ-كَْرَم-ْچَهىڤَ مانوِشى لُوِكى، ُموَس ِا

  الترجمة
  .فاشل في قضاء واجب حياة اإلنسانويدرسها هو  چۤيتاالـ ال يدرسمن 

  ١٤النص 
  و َجنَهُرَپتَتْ  چاناتي، ناْدَهَمْس نَـ تاْمۤيچتَْسماْد 

 لَتاْمانَْم كوَل شۤيْچۤيڤيْدهيْك تَْسيا مانوشَْم ِدَهْم، 
  الترجمة

  .نة جميعاًولعمعائلته وممارسته ومفاهيمه ووالدته البشرية . چۤيتاالـ ممن يجهل بتعاليم ذللذلك، ال يوجد أر
  ١٥النص 

   َپُرو َجنَهتَتَْمْس تي، ناْدَهجاناڤي نَـ تاْرتَْهْمچۤي
 ْچِرهاشَْرَمْنڤَنْتَْد ْبَهڤيلَْم، َرْم سوْبَهْم شۤيْدهيْك شَرۤي

  الترجمة
  . وحياته الزوجية لعينةغناهوشخصيته وبدنه الجميل . چۤيتاالـ ممن يجهل معنى ذلال يوجد أر

  ١٦النص 
  َپُرو َجنَهچاناتي، ناْدَهَمْز تَتْ  نَـ شاْستَْرْم-تاچۤي



 جاْم دانَْم َمَهتََّمْمپۤو، شَْپَرتيشْطْهاْم َرْبْدَهْم اْپرْدهيْك 
  الترجمة

اهتماماته لعينة وسمعته لعينة وعبادته وإحسانه وصفاته الطيبة . ْبهَچڤَْد چۤيتاممن ال يعلم السفر ذل ال يوجد أر
  .لعينة جميعاً

  ١٧النص 
  وهچْپَهلَْم َجڤَْم تَْن نيشْشاْستِْرى َمتيْر ناْستي، َسْر-تاچۤي

 ُپو ياشَهڤََرتَْم نيشْطَْهْم تَداتاَرْم، -اَنْچۤيْدهيْك تَْسيا 
  الترجمة

معلمه ملعون ونذوره ملعونة . جميع الوجوه المقدسة يجب اعتباره فاشال من چۤيتاالـكل من ال يعنى ب
  .وقناعاته ورياضاته وشهرته ملعونة جميعاً

  ١٨النص 
  َپُرو َجنَه تَتْ َپطَْهنَْم ناْستي، ناْدَهَمْس-تاْرتَْهىچۤي
  ْمَسمَّتَ-ڤيدِّْهى آسوَرانَْم، تَْد ْچۤيياْج  نَـ تاْمچۤي-تاۤيچ

 َچْرهيتَْمِڤدانْتَ ِڤَد َرهيتَْم، -ْچَهْم ْدَهْرَمتَْن ُمو
  الترجمة

عديم النفع هو  چۤيتاالـبغنى تذاك العلم الذي ال ييجب الفهم أن  وچۤيتاالـ فحوى ممن ال يدرس ذلال يوجد أر
  . وشريردانْتَِڤالـ وِڤَدْزالـ للدين ومتجني على مخالف

  ١٩النص 
  ْپَريُّوجيكا-اَنْچۤيڤَ تا، َسْرچۤيَميِّ - تَْسماْد ْدَهْرَم

 تىڤيشيشْياڤيشودّْها َس تا، ْبهۤو-ساَر-شاْستَْر-ڤََسْر
  الترجمة

 كل حكمة دينية ستهل في جميع األوقات وفي كل مكان بمثابة مچۤيتاالـكل احترام إلى لذلك، يجب تقديم 
  .والصفوة التي ال غبار عليها لجميع األسفار المقدسة

  ٢٠النص 
  ڤاَسِرى- تاْم شْرّي َهريچۤيڤاِهى، َپْر- ڤيشْنو تىْدهي‘يُّو 
 تىياَس هۤي نَـ لَْن تيشْطَْهْن، شَتْروْبهيْرشَْچَرتْ چاَپْن ڤَْس

  الترجمة
 هال يهزم، ِاكاداشّي بأيام ةيما أيام الصيام المعروف في أيام االحتفاالت المقدسة وال سچۤيتاالـدرس كل من ي
  . أم غير متحركاً، متحركاً أم نائماًيقظأكان سواء األعداء 

  ٢١النص 
  الَيىچاِرى شۤيڤاڤَ، ِداْم الۤيشۤيْچَرَم شالَ



 ڤَْم ْدْهروتىْچياْم لَْبَهتاْم، ساوْبهاچۤيَپطِْهْد اْم نَْدۤيْرتِْهى تۤي
  الترجمة

 أو في هيكل الرب العظيم أو هيكل المولى الشۤي- ْچَرْمشالَ بصورة في حضور الرب چۤيتاالـمن يتلو كل 
  .استالم كل حظ سعيدبيصبح جديراً ، في محج ما أو على ضفة نهر مقدسأو  ڤَشي

  ٢٢النص 
  طِْهَن توشْياتيَپ-تاچۤينَنَْدنَه كِْرشْنُو، - ڤَكّيِد
 ڤْراتَديْبهيه- تيْرتَْهى-اۤيِڤدايْر داِنَن، ياْج نَـ ياتْها

  الترجمة
قضاء  أو توزيع الصدقات أو ِڤَدْزالـال يرضى قط عن دراسة اإلنسان  كّيڤَِدابن  كِْرشَْن شْرّيالرب العظيم 

  . بتتيمچۤيتاـلتالوة االقرابين أو الحج أو النذور بقدر ما يرضى عن 
  ٢٣النص 

  ِڤَن ِشتَساْبَه- پي، ْبَهكْتي يىناشَتا تاْدهۤيچۤي
 ڤَشَهتاني َسْروراناني، ِتناْدهۤيپ-تَْرشاْس-َدِڤ

  الترجمة
  .بل دراسة جميع األسفار من كل وجه اتْرانوپالـ وِڤَدْزالـكمل دراسة  بتتيم يچۤيتاالـكل من يدرس 

  ٢٤النص 
  شََسْبهاسو -ْچِرى َستْلَطِْهى، شۤيپۤي-سيدَّْهى نىْستْها-اچيُّو

 َپراْم لَْبِهتْْم َهْن سيدّْهيطَْپْبَهكَتَيى، -يشْنوڤ شَْچيى يا
  الترجمة

 مكان مقدس رفيع في وأ يچيُّوالـ التأمل اء عند مكان قضچۤيتاالـيتحقق أرفع كمال الحياة على يد من يتلو 
  . وأثناء اقامة قربان وال سيما في صحبة التيمالشۤي-ْچَرَمشالَأمام  وأ

  ٢٥النص 
  نى دينىڤَنَْم، ياه كَُروتي دي شَْرشََهْن طَْپ-تاچۤي
 َدكْشيناها-تاْس ِتَن َساه، كِْرڤُو ڤاجيِمْدهاْدْهۤيَرتَكْ

  الترجمة
  .تها بديهياًأ مع مكافڤَِمْدَهىآشْالقرابين الكبيرة مثل   ويتلوها يومياً يقضيچۤيتاالـمن يسمع 

  ٢٦النص 
  َپَرْمڤَ ياه ى ِاْرتَياتتاْرتَْهْم، كۤيچۤي شَياه شِْرنُوتي 

 َپَدْمْم َپَراتي ْپَرۤيَس ڤاي، َپراْرتَْهْم  شَڤَيىشْ شْرا
  الترجمة



  .صد إلى اآلخرين يبلغ المصير العظيماك المقتل بانتباه أو يكرر چۤيتاالـصد ايستمع ويغني أمجاد مقكل من 
  ٢٨- ٢٧النصان 

  ڤَ ساَدراتْ ِاتىَپياِر‘پوْستَكَْم شودَّْهْم، يُّو اها تاۤيچۤي
  ِڤتْا ْبَهريۤيْپا ِڤَن، تَْسيا ْبهاْرۤيْبها-يْدهينا ْبَهكْتيڤ

  ناتَْر َسْمشَياه تىْچياْم، لَْبَهآُرو-ياْمْچساوْبها-ياشَه
 ىَپَرَمْم سوكَْهْم أشْنوتڤا، تْْپرييُّو ْبهۤوَديتاناْم 

  الترجمة
سيكون له زوجة وفية ويحقق  بإحترام وتتيم وحسب األحكام السفرية چۤيتاالـيهدي هذا الكتاب المقدس من كل 

عالوة على ذلك، يصبح حبيب القريب والبعيد إلى أقصى حد . لجيدة دون ريبالشهرة والحظ والصحة ا
  .ويتمتع بسعادة كبيرة

  ٢٩النص 
   ياتْشََچتَْم پاشا-ڤََردوْهكَْهْم، ڤَْم ُروْدْبَهشاأْبهي
 ىْچِرهنَْم شَتاچۤيڤَ، ياتَْر  تَتْرايَپتيْرَسَبنُو

  الترجمة
  .چۤيتاالـالبيت حيث تجري عبادة دخل ال تببها لعنة أو شعائر سوداء سالشقاوة التي ت

  ٣٠النص 
  ڤَشيتِْڤتْ كْاْدهيْر ْبَهڤْۤيڤَ ا، نايذپۤيڤا تَْريُّوْدْبَه- َپتا

 شَ نَـ َچتي نََركَْم، دوْرشََپْم پاڤَ ُپو نايَن شا
  الترجمة

خوف من أي شكل من أشكال المرض أو اللعنة أو مطلق وجد مطلق عذاب من الشقاوات الثالثة وال يال 
  . في ذاك البيتالذنب أو سوء الحظ

  ٣١النص 
  َنشَى كَداباْدَهنْت نَـ ى،ْپُهوتَكاَديُّو ِدهڤيشْ

 نْْمرۤيشاڤْياْبهيشااْم، ْبَهكْتيْم َپِدى داْسۤي-لَْبِهتْ كِْرشَْن
  الترجمة

وراً تتيماً دائماً ومحصيحرزوا  فيه اوجميع من يسكنوفي ذاك البيت ال يولد أحد مصاباً بعدوى أو تشويه 
  . كِْرشَْن للرب القدمين اللوتسيتينبموقف الخدمة إلى 

  ٣٢النص 
  َچنايه َسِهى-ڤَچۤي-ڤَ َستَتَْم َسكْْهياْم، َسْرتىجايا

 شَاَس َرتَْسيا تاْبْهۤيچۤيپي، ڤاْپراَرْبْدَهْم ْبهونَْجتُو 
  الترجمة



لرغم من اكتسابه سيئات ما قدم من  موقفاً ودوداً تجاه جميع األحياء على اچۤيتاالـالمتفرغ إلى دراسة يحرز 
  .عمل في هذا العالم

  ٣٣النص 
  تىْپياَپليَس موكْتَه َس سوكْهّي لُوِكى، كَْرَمنا نُو

  تاْدْهۤيايي كَُروتي ِشتْچۤيپاني، پا-پاتيپا-َمها
 أْمْبَهسا-ْمَدلَ- تَْسيا، نَلينّيتىِرشْياْپَن كينْشيتْ ْس

  الترجمة
 ذنباً مرعباً چۤيتاالـحتى اذا ارتكب من يدرس . عمله في هذا العالمرغم ال يتورط . ذاك الشخص ناج وسعيد

  .إلى أقصى حد فال يتأثر به كما أن أوراق زهرة اللوتس ال تمسها حتى قطرة من الماء
  ٣٥- ٣٤النصان 

   ياتْشَادي كِْرتَْم ڤاشْۤيَپْم، أاپڤَْم ُروْدْبْهشاأنا
  َپْرشََجْم تَتْهايا ْسْپِرشْْبَهكْشََجْم ُدوشَْم، أْس-ياشْأْبَهكْ
   ياتْشَكِْرتَْم نيتْياْم، إنْْدرييايْر َجنيتَْم - اَنْچۤيانَۤيْچ

 پاطِْهَن تَتْ كْشَناتْ-تاچۤياتي، ڤَْم ناشَماۤيتَتْ َسْر
  الترجمة

ئي العداالذنب الناشء من المسلك أو الكالم  بما فيها چۤيتاجميع أشكال الذنوب فوراً بالتالوة التتيمية للـترتفع 
جناية أكل األشياء المحرمة والذنوب التي تدفع عليها الحواس وترتكب عن علم أو دون علم في مجرى و

  .النشاطات الرتيبة اليومية
  ٣٦النص 

  ڤَشَه َسْرشَْچِرْهيا ْپَرتي، شَْپَرتيْبُهوكْتا ڤَتَْر َسْر
 َنشَْپيىتَ كَدالي نَـ ڤانُو،ْپَركوْرپاتَْهْم -تاۤيچ

  الترجمة
مع أنه قد يقبل األطعمة من جميع األماكن أو بعدم التورط في كافة األوقات يتميز  چۤيتاالـو من يتلكل 

  . الظروفافةالصدقة في ك
  ٣٧النص 

  ڤيْدهانَتَهاْچِرْهۤيْپَرتيڤاْم، ْم َسْرْرناْم َمهۤيپۤو-َرتَْن
 ڤَتْ َسداْپَهطيكَيِكَن، شودَّْهى ْسشاپاتِْهَن -تاچۤي

  الترجمة
 األسفار أو قبل ةحتى اذا انشغل في مخالف مرة واحدة بتتيم چۤيتاالـبمجرد تالوة فاء البلور يصبح اإلنسان بص

  . بعدد الدرر النفيسة التي تمأل مجمل سطح األرض والمحيطاتاتالصدق



  ٣٨النص 
   َسداتىتاياْم َرَمچۤينيتْياْم، انْتَْهكََرنَْم ياْسۤي
 نْذيتَهَپ شَڤاْن َس اپّي، كْريۤيْچنيكَه َسدا جاَس سا

  الترجمة
 ممتلئاً باقامة القرابين والتكرار الدائم لألسماء المقدسة أو چۤيتاالـالغارق قلبه دوماً في يجب اعتبار 

  ).َپنْذيتَ( أفعاله على الوجه الصحيح وهو عالم بحق تتعدل جميع). َپَج (َمنْتْراتالـ
  ٣٩النص 

  پيأڤاْن انَْچۤيچّي ڤاْن، َس يُّوَدْرشَنيياه َس ْدَهنَ
 َدْرشَكَه- ىِڤداْرتَْه- ڤَاجّي، َسْركُو ۤيْچۤيڤَ ياَس ِا

  الترجمة
هو ملم بالقربان وقائم بالقربان .  ودارس حقيقّيچيُّوهو ثري بحق، هو  و)َدْرشََن(ال ريب أنه جدير بالرؤية 

  .ِڤَدْزالـ جميعوعالم ب
  ٤٠النص 

  ىڤَْرتَت شَپاطَْهشْ -پوْستَكَْم ياتَْر، نيتْيااها تاۤيچۤي
 ىتَلني ْبهۤوچادۤياْپَرۤيڤانّي تيْرتَْهني، تَتَْر َسْر

  الترجمة
 الكتاب األزلي لألغنية چۤيتاالـ حيثما تحضر  أزلياًَچْپَرياجميع األماكن المقدسة في هذا الكون مثل تحضر 
  .اإللهية

  ٤١النص 
  ڤَداپي َسْر‘ِشِشى -ى، ِدَهىَسدا ِدهڤََسنْتي ني
 َركْشَكاها-چينُو ِدَهىيُّو ِرشَيُّو، شَڤاشْ ِدى ڤَسْر

  الترجمة
 دوماً چۤيتاالـ يدرس كل من جميعاً في بدن ۤيْزچيُّوالـ أو يْزشِرحماة البدن في صورة المالئكة أو يقيم 

  .بدنال تهوحضورهم دائم حتى عند مفارق
  ٤٢النص 

  پاْرشَدايه-ڤَْدْهرو-پي، ناَرَد‘كِْرشْنُو - باَلپالُو وُچ
 ىڤَْرتَتْپَرتا چۤيَرْم، ياتَْر ْچْه سۤيتىَسهايُّو جايا

  الترجمة
 حيثما ڤَْدْهرو و ناَرَدمصحوباً بمالزميه مثل  شخصياً بصفة وصي كِْرشَْن شْرّييحضر البقار الصبي 

  .چۤيتاالـحضر ت



  ٤٣النص 
  پاطَْهنَْم تَتْها-َپطَْهنَْم، شََرشْ شاڤي-تاچۤيياتَْر 
 ىا َسَهاْدَهۤيڤاْن رَچى تَتَْر شْرّي كِْرشَْن، ْبَهُموَدت

  الترجمة
 چۤيتاالـحيثما يجري بحث مفهوم سفر بوجد عظيم  راْدهيكا شْرّي وقرينته اإللهية كِْرشَْنيحضر الرب العظيم 

  .تدريسها وتهاساودر
  ٤٤النص 

  تا ِمى ساَرْم أوتََّمْمچۤيپاْرتَْهى ِمى ْهِرَدياْم تا چۤي
  ڤْياياْمانَْم أْچۤيتا ِمى چۤيْچَرْم، ى أوانَْم أتْچۤيِمى تا چۤي

  الترجمة
 هي علمي المركز چۤيتاالـ هي صفوتي العظمى وچۤيتاالـ هي قلبي، چۤيتاالـ، اْرتَْهىپيا : قال الرب العظيم

  .الذي ال يفنى
  ٤٥النص 

  َپَدْمَپَرَمْم تا ِمى چۤيِمى شُوتَُّموْم ْستْهانَْم، تا چۤي
 وهچورَپَرُمو تا ِمى چۤيچوْهياْم، َپَرَمْم ِمى تا ۤيچ

  الترجمة
 چورو هي چۤيتاالـ هي أبطن كنوزي وچۤيتاالـ .ى هي داري العظمچۤيتاالـ . هي مالذي العظيمچۤيتاالـ

  . على وجه الخصوصالعظيم لي
  ٤٦النص 

  ْچِرَهْمَپَرَمْم تا ِمى چۤيَهْم تيشْطْهامي، ‘تاشَْريى چۤي
 ى أَهْماملَۤياپْم انَْم َسماشِْرتْيا، تْريلُوكۤيْچۤيتا ۤيچ

  ترجمةال
  . وحدهچۤيتاالـ بعلم أحفظ األفالك الثالثة. مقامي العظيمهي  چۤيتاالـ وچۤيتاالـأنا حاضر في 

  ٤٧النص 
  َسْمشَياه نَـ پارۤو- ا، ْبَرْهَمڤيْدۤي-َرماَپِمى تا چۤي

 َپداتْميمكا-ڤاشْياَهرا نيتْياْم، أني-ماتْرا- أْردَّْهى
  الترجمة

 هي حكمتي العظمى لتشخيص .ية عن األوصاف هي ذاتي األخرى األزلية العلچۤيتاالـدون شك أن اعلم 
  .المطلق



  ٤٨النص 
  ڤَپانْذَ شِْرنُو انيچوْهۤيامي، ڤَكْشْۤيناماني تا چۤي
 انْتي تَتْ كْشَناتْڤيلَياْم ۤيپاني، پا-ڤََسْرْرتَناتْ كۤي

  الترجمة
اسمع . عند التغني بهاميع السيئات التي ترتفع ج چۤيتا، سوف أنطق اآلن هذه األسماء المقدسة للـڤَپانْذَيا 

  .اآلن هذه األسماء الخفية مني
  ٥١-٤٩النصوص 

  َرتاڤَْپتيا تا َستْۤيڤيتْرّي، سۤي ساشَتا چا چۤيَچنْ
  ِچهينّي-ا موكْتََسنْْدۤي-ا، تْريڤيْدۤي-ْهَمَرْبڤَليْر ْبَرْهما
  ناشينّي-انْتيرْچْهنّي ْبْهڤَماتْرا شيدانَنْدا، ْبَه- أْردَّْهى
  َمنَْجرّي-اَنْچۤي-ڤاْرتَْهىَپرانَنْدا، تَتّْتَْريِّ -َدِڤ
  مانََسه-َلشَِپْن نيتْياْم، نَُرو نيشْى ِاتاني َجإت
 َپَدْمَپَرَمْم  تىسيدّْهيْم لَْبِهْن نيتْياْم، تَتْهانْ-اَنۤيْچ

  الترجمة
، أْردَّْهماتْرا، ِچهينّي-موكْتَ، اتْريَسنْْدْهۤي، اۤيڤيْدْبَرْهَم، ڤَليْبَرْهما، ڤَْرتاَپتي، اَستْۤي، تاسۤي، ڤيتْرّيسا، چۤيتا، انْچَچ

ينطق هذه األسماء كل من  .َمنَْجرّي-اَنْچۤي-ىڤاْرتَْهتَتّْ و َپرانَنْدا، ِڤَدتَّيِّ، ناشْمّي-ْبهْيرانْتي، ْچنيڤَْبَه، تْشيدانَنْدا
  .  في النهايةلعظيميحرز كمال العلم اإللهي ويبلغ المصير اباستمرار وعقل راشد، المقدسة الخفية 

  ٥٢النص 
  ِرتْشََهْم آطْاپى، تَْد أْردَّْهْم ْرنپۤوَسَمْرتَْهه َسْم‘پاتِْهى 
  ناتَْر َسْمشَياهتىپونْياْم، لَْبَهَجْم -داَن-ُچوتَدا 

  الترجمة
 على األقل اذا قصر عن تالوة مجملها دفعة واحدة ثم يحرز التقى چۤيتاالـيجب على اإلنسان تالوة نصف 

  . دون ريبج عن وهب البقر صدقة إلى مستلمين مستحقينالنات
  ٥٣النص 

  ْپَهلَْم لَْبِهتَْچ اۤي-َپطَْهمانَْس تو، ُسوَمَچْم ْبها-تْري
 ْپَهلَْم لَْبِهتْ-ْسناَن-چانَْچانَْس تو، مأْمشَْم َجَپ-شَذْ

  الترجمة
ستحمام في النهر المقدس نتيجة االتتحقق  وچۤيتاالـ بتالوة ثلث ُسوَمسوف يحرز اإلنسان نتيجة قربان 

  . بنطق سدسهانَْچَچالـ
  ٥٤النص 

  َهمانُو نيَرنْتََرْمطَْپڤَياْم نيتْياْم، ْد-اياتَتْهاْدْهۤي



 ڤَْمْد ْدْهروِسڤََپْم ِاكَْم كَلْْپنُوتي، ڤالُوكَْم أ- إنْْدَر
  الترجمة

 من أيام كامل) َپكَلْ( طوال نهار إنْْدَرلو فصلين منها بقناعة تامة سوف يبلغ مقاماً في كوكب المالك من يتكل 
  .ْبَرْهما

  ٥٥النص 
  َسْميوتَه- ْبَهكْتيتىَپطَْهاياكَْم نيتْياْم، ِاكَْم أْدْهۤي

 ڤَِسشْ شيَرْمڤا تَْچنُو ْبهۤوْپنُوتي، ڤالُوكَْم أ- روْدَر
  الترجمة

 ثم يحرز كوكب روْدَريومياً يصبح أبدياً على مقام المالئكة المعروفة باسم بتتيم يتلو فصال واحداً من كل 
  .ڤَشيالمولى 

  ٥٦النص 
  َپطَْهِتَجنَهڤَ، نيتْياْم ياه پاَدْم  شَاْردَّْهْم اۤيأْدْهۤي

 َسماها شَتَْم-ڤَنْتََرلُوكَْم َس، َمنْ-ڤيَرْپنُوتي راْپ
  الترجمة

  .زَمنويتلو بصورة منتظمة ربع فصل سوف يحرز مقاماً في كوكب الشمس لمدة مئة من كل 
  ٥٧النص 

  توشْطَياْمشَ-شََپنْ-ُدوشَكَْم، َسْپتَ-شْلُوَكاها تاۤيچۤي
  َپطِْهْن نََرهڤا، شْلُوكاناْم ياه ِاكَْم أْردَّْهْم أتَْهى -ىڤْد-تْري

 ڤَْرشاناْم أيوتَْم تَتْهاْپنُوتي، ڤالُوكَْم أ-نْْدَرشَ
  الترجمة

 هذه، چۤيتاالـتى نصف نص من يتلو بإيمان عشرة أو سبعة أو خمسة أو ثالثة أو اثنين أو واحد أو حكل من 
  .سوف يحقق مقاماً على القمر لمدة عشرة آالف سنة

  ٥٨النص 
  شَڤَ اياْم ِا، شْلُوكَْم أْدْهۤيشََدْم اپِاَك تاْردَّْهْم چۤي

 َپَدْمَپَرَمْم اتي َپرۤيڤا َجنُو ِدَهْم ْسَمَرْمْس تْياكْتْ
  الترجمة

عند  چۤيتاالـ أو حتى نصاً واحداً من چۤيتاالـال واحداً من  أو فصچۤيتاالـ أو ربع چۤيتاالـنصف يذكر كل من 
  .يبلغ المصير العظيموقت الموت، 

  ٥٩النص 
  كالَتَه-اْد أنْتَۤيِرنوشْڤا، پاطَْهْم پي أتاْرتَْهْم چۤي
 ِڤْج َجنَهچي ْبَهْبها-پي، موكْتي‘پاتََك يوكْتُو -َمها



  الترجمة
  .عند لحظة الموتأو سماع تفسيرها  چۤيتالـابنطق يصبح حتى كبير االثم الئقاً بالنجاة 

  ٦٠النص 
  اتي ياهْپَرۤيڤا ْپراناْمْس تْياكْتْپوْستََك َسْميوكْتَه، -تاچۤي

 تىڤيشْنونا َسَهى ُموَدْپنُوتي، ڤاڤايكونْطَْهْم أَس 
  الترجمة

 في ونڤيشْظيم ويقيم مع الرب الععند الموت  َهىنْطْايكوڤ سوف يحرز چۤيتاالـله صلة تتيمية بكتاب كل من 
  .وجد إلهي

  ٦١النص 
  ڤَْرِجتْايا َسمايوكْتُو، ْمِرتُو مانوشَتاْم تاْرْدۤيچۤي
 أوتَّماْم-  موكْتيْمتىڤا، لَْبَهپونَه كِْرتْاَسْم تاْبْهۤيچۤي

  الترجمة
يحقق النجاة  سوف يحرز والدة بشرية بعد الموت ثم چۤيتاالـعلى مجرد فصل واحد من جمع عقله  يمنكل 

  .چۤيتاالـبمعاودة دراسة  القطعية
  ٦٢النص 

 َچتيْم لَْبِهتَْسْميوكْتُو، ْمرييامانُو -أوشّاَر-ىِتتچۤي
  الترجمة

  . عند الموتچۤيتاالـحتى اذا نطق كلمة سيحقق اإلنسان مصيراً سعيداً 
  ٦٣النص 

  ْرتيَمتَْركۤيَپَهى طْپا-تاچۤيڤَتَْر،  َسْرشَياْد ياتْ كَْرَم 
 اتْوۤينْپڤَْم آْرنَتْپۤوڤا تُْدوَسْم، ْبهۤو نيْرشَتَتْ تَتْ كَْرَم 

  الترجمة
  .كملت ثم ةصبح صفيت چۤيتاالـال شك أن جميع األعمال التي يقوم بها مع تالوة 

  ٦٤النص 
  پاطَْهْم كَُروتي ْهي-تاچۤيأودِّشْيا ياه شْرادِّْهى - پيتِْرْن

 َچتيْمڤَْرانْتي ْساْد ۤيپيتََرْس تَْسيا، نيَرۤيَسنْتوشْطاها 
  الترجمة

 الجحيم ايتركو. يرضي أسالفه) شْرادَّْهى( إلى األسالف ات اثناء قضاء مراسم التقدمچۤيتاالـيتلو من كل 
  . إلى الفردوساوقوير



  ٦٥النص 
  پيتاهاتَْر- پيتََره شْرادَّْهىِهَن َسنْتوشْطاها، طْپا-تاچۤي
 َپراهاڤاَد تَتْ ْرپوتْراشۤيڤَ، ى ِاانْتَپَرۤيلُوكَْم -يتِْرپ

  ترجمةال
  .لُوَك-پيتِْر ذاك االبن ويرقون إلى فردوس ن يباركوچۤيتاالـاألسالف الذين تلقوا النجاة بتالوة 

  ٦٦النص 
  ڤيتَْمپوشََّهى َسَمنْ، ْدِهنو شَپوْستََك دانَْم تا چۤي
  َجنَهتى َسْمياْك، كِْرتاْرتَْهى جايانى تَْد ديشَڤا كِْرتْ

  الترجمة
  .ن اإلنسان من تحقيق النجاح التام في ذاك اليوم، يمكّياْك من ذيل بقر  مع مروحةچۤيتاالـاهداء كتاب 

  ٦٧النص 
  ْپَركَُروتي ياهاها تاۤيچۤيَسْميوكْتَْم، -ِهَمپوشْطَكَْم 

 ڤَْمْبَه-پوْرَن نَـ تىى، جاياڤيدوشْپرايا ڤا ڤيَدتّْ
  الترجمة

  .ع إلى العالم المادي ثانيةم، ال يرج عاِلْبراْهَمَن المجلدة بالذهب إلى چۤيتاالـيهدي من كل 
  ٦٨النص 

  ْپَركَُروتي ياهاها تاۤيچۤي، شَپوْستََك دانَْم شَتَ 
 ڤِْرتِّي دوْرلَْبَهْمآ-پونَْرَسَدنَْم، -اتي ْبَرْهَمَس ۤي

  الترجمة
  .طرأ نادراً ما تضرورة الرجعة صدقة يبلغ كوكب المطلق حيث چۤيتاالـيهدي مئة نسخة من من كل 

  ٦٩النص 
  ميتاها َسماها-َپكَلْ-ْپتَِڤَن، َسْپَرْبهاَن دا-تاچۤي
 تىڤيشْنوَن َسَهى ُموَدى، ْپيانْتڤالُوكَْم أ-يشْنوڤ

  الترجمة
 ثم تعاشر الرب َپْزكَلْ لمدة سبعة ونڤيشْ أن النفس تبلغ مقاماً في كوكب الرب چۤيتاالـفعالية اهداء تتمثل 
  .ذاك في وجد إلهي ونڤيشْالعظيم 

  ٧٠النص 
  َپيىتْپوْستَكَْم ياه َپَرداتاْرتَْهْم، چۤي شَڤا روتَْسْمياْك شْ

 ْپسيتَْمڤَْن، َدداتي مانَِسچاتَه شْرّي ْبَهْپرۤيتَْسماي 
  الترجمة



 بعد استماع تام إلى ْبراْهَمَنإلى  چۤيتاالـ كتاب ىهدأجميع طموحاته بمرضاة الرب العظيم اذا نسان اإليحقق 
  .فحواه

  ٧١النص 
  ْمنيپينۤيرۤو-أْمِرتَ-تاْمچۤيَهتي، َپطْ نَـ َن شْرونُوتي
 تىڤيشَْم أشْنوتَْم، َس نَُرو ْپراْپڤاْمِرتَْم َهْستاتْ تْياكْتْ

  الترجمة
  . شرب السمابتغاء يسقط الرحيق من يده  إنما التي هي تشخيص الرحيقچۤيتاالـوال يسمع  يتلو كل من ال

  ٧٢النص 
  آلَْبِهتْ-ْمانَْم َسْچۤيتا چۤيدوْهكْهاْرتُو -َجنَه َسْمساَر

 ِڤتْْبَه- ڤا ْبَهكْتيْم سوكْهّيتاْمِرتَْم لُوِكى، لَْبْدْهچۤيڤا تْۤيپ
  الترجمة

يلوذ بالتتيم بحب الرب  وشرب رحيقها، چۤيتاالـالمصاب بشقاوة كوكب الموت الدنيوي هذا بعد اكتشاف علم 
  . العظيم ويصبح سعيداً بحق

  ٧٣النص 
  وُجو َجنَكاَدياهْبه-ڤُو، ْبهۤوآشْريتْيا َبَهتاْم چۤي

 َپَدْمَپَرَمْم  تىَچتاْس َمسا لُوِكى، لْكَ-تَنيْرْدهۤو
  الترجمة

 بالبقاء دون  وأحرزوا المصير العظيمچۤيتاالـ لجئوا إلى علم َجنََكعدد كبير من الملوك الربانيين مثل الملك 
  .ذنب

  ٧٤النص 
  شَڤَِششو شّاْستي، َجِنشۤو‘ڤيِششُو  نَـ تاسوچۤي
 پينّيڤَرۤوْس- ْچِرشو، َسما ْبَرْهَمڤَ َسَمِاڤْ اِنشْۤيْچ

  الترجمة
 ألن جميع علم چۤيتاالـالمؤمن وحده مؤهل لتالوة . چۤيتاالـ عند تالوة تسقط اعتبارات والدة رفيعة أو وضيعة

  . هو تشخيص المطلقچۤيتاالـ
  ٧٥النص 

  شَنينْداْم كَُروتي - تاچۤيِڤَن، َچْرْبهيماِنَن ‘يُّو 
 ْمڤَْپلََسْم-تَڤَْد آهۤواْچُهوَرْم، ۤي اتي نََركَْمَس ۤي

  الترجمة
سيجبر على االقامة في جحيم مرعب طوال وقت الفيضان بدافع اآلنانية أو الكبرياء  چۤيتاالـيطعن في من كل 

  .الكوني الكبير



  ٧٦النص 
  تىڤَ َمنْياتاْرتَْهْم نايچۤيذَْهتْما، َن مۤوِرأَهنْكا
  ِڤتْكْشَيُّو ْبَه-َپ كَلْڤَتْاىتَ، ۤيشيَپ پاِكشو- كوْمْبهّي

  الترجمة
 پاَككوْمْبهي، يجب أن يبقى مغلياً في الزيت في جحيم چۤيتاالـ يهين فحوى  الذيذاك األحمق المغتر باآلنانية

   .حتى يحدث الهالك عند انقضاء ذاك النهار
  ٧٧النص 

  شِْرنُوتي َسماَستَه نَـ تاْرتَْهْم ڤاشْيامانَْم يُّو،چۤي
 َچشَّْهتيڤاْم يُّونيْم، أِنكاْم أْدهيْبَه-كََرَس سۤو

  الترجمة
 على على وجه شامل، يولد في أرحام الخنازير االتغني بهعلى الرغم من  چۤيتاالـ مقاصدال يسمع كل من 
  .التوالي

  ٧٨النص 
  پوْستَكَْم يا َسمانَيىتْاْم، تاۤيچۤي شَڤا كِْرتْه ياوْرشا

 ِڤتْڤِْرتْها ْبَه شَ َپطَْهنَْمْپَهلَْم كينْشيتْ، َن تَْسيا َس
  الترجمة

حتى دراسته وتالوته لذاك الكتاب ليست وتحبط جميع مساعيه  بالسرقة چۤيتاالـكتاب يحصل على من كل 
  .سوى هدر للوقت

  ٧٩النص 
  َپَرماْرتَْهتَه تى، ُموَدشَتاْم چۤيڤَ ڤا نايياه شْروتْ

 هَپَرَمتَّْسيا ياتْها شَْرَمْپَهلَْم لُوِكى، تَْسيا ڤَ ناي
  الترجمة

  .عبثاً مثل كدح مجنونكدح ، إنما يچۤيتاالـال يشهد وجداً إلهياً حتى بعد سماع كل من 
  ٨٠النص 

  َپطَّْمَبَرْم تَتْها، ْبُهوْجياْم شَڤا هيَرنْياْم شْروتْتاْم چۤي
 َپَرماتَْمنَهتَيى ْپرۤيْپَرداناْرتَْهْم، ِڤَديىتْ ني

  الترجمة
 من چۤيتاالـ بعد سماع ڤَڤايشْنَ ْبراْهَمَنلمأكوالت والثياب الحريرية إلى يجب على اإلنسان تقديم الذهب وا

  .أجل مرضاة الرب العظيم



   ٨١النص 
  َپْسكَرايهى أوڤَْستْرادڤْيا ا، ْدَرَجيىتْ ْبَهكْتْۤيپۤوكَْم شَڤَ

 ڤاْن هريهَچتْيا، توشْياتَْم ْبَهْپرۤيأِنكايْر َبهوْدها 
  الترجمة

بجيل من اجل المتعة  بتتيم بتقديم الثياب وأشكاال كثيرة من لوازم التچۤيتاالـ ارئق تعظيميجب على اإلنسان 
  .َهريالعلية للرب العظيم 

  ٨٢النص 
  شَڤاأوتَ سۤو

  پوراتَنَْمْپُروكْتَْم اها، كِْرشَْن تاۤيچۤيماهاتْْمياْم ِاتَْد 
 ِڤتْْچ ْبَهْبها-ْپَهَل ياْس تو، ياتُْهوكْتَ تىَهطَْپ تىتانْچۤي

  مةالترج
 شْرّيكما نطقها الرب  چۤيتاهذا المجد األزلي للـ تلو، يچۤيتاالـ تالوة بعد  الذياإلنسان: وْسوامّيُچتَ سۤوقال 

  .  كما مر ذكرهچۤيتاالـ ثمرة، يستطيع المشاركة بكِْرشَْن
  ٨٣النص 

  َپطِْهتْڤَ ياه ڤَ، ماهاتْْمياْم نايَپطَْهنَْم كِْرتْاها تاۤيچۤي
 ڤَ أوداْهِرتَهَهلَْم تَْسيا، شَْرَم ِاْپ-َهىطْپاِرتِْهى ڤْ

  الترجمة
  .عناء عقيمسوى يصبح ال . اتالوته ثمرةيخسر  چۤيتاالـبعد تالوة  چۤيتاالـد امجألو ال يتكل من 

  ٨٤النص 
  پاطَْهْم كَُروتي ياه-تاچۤيَسْميوكْتَْم، -ِاتَْن ماهاتْْميا

 اتْنوۤيْپَچتيْم آَپَرماْم ڤَ،  ِاتىياه شِْرنُوا شَْردَّْهۤي
  الترجمة

  . ، يبلغ المصير العلي حتماًچۤيتاالـد امجأتالوة  أو يسمعها بإيمان مع چۤيتاالـيتلو كل من 
  ٨٥النص 

  شَ ماهاتْْمياْم ياه شِْرنُوتي يوكْتاْم،-تاْم أْرتَْهىچۤيڤا شْروتْ
 ڤََهْمسوكْها- ڤَ َسْرِڤتْْپَهلَْم لُوِكى، ْبَه-پونْياتَْسيا 

  الترجمة
بمجمل رباني يرقى كسبه الصفي ال) چۤيتا (ع بإيمان خالص جليل هذا المعنى العميق ألغنية اهللاكل من يسم

  . حياته إلى صعيد البهجة الكلية والحالوة والجاذبية
  ىسار-تَنْتَْر- اياڤۤيڤايشْنَإتي شْرّي 

  ْرنَْمپۤوماهاتْْمياْم َسْم-تاچۤي-ڤَْدَچْبَه-َمْدشْرۤي



  .چۤيتا شْرّيهذا يكمل مجد 
  چاڤُو ُدونيشََپڤُوْرَس
  نَنَْدنَه - ُچوپاَل ْدهاُدوْچ

   بُهوكْتاْرۤيْده -  سو تَْسه ڤَُهوپاْرتْ
  تَْمَه ْمِرتَْمتاچۤي ْمَهْدْچدو

الرب ر احالبها هو البق وكون ببقرة حلوبتاشبه ما  )ْبهَچڤَْد چۤيتا(" أوَپنيشَداتْصفوة  ْدشََپنيتُوچي الـاهه"
لو شربوا رحيق   الربتيمال ضير على الفطناء وكبار الحكماء و.  أْرجوَنجلهاعو َدْزِڤالـحليبها زبدة . ِرشَْنكْ
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